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ग्रांथात येणारे तर्वषय 

 
“पदहल्याने माझा उदे्दश र्मधशास्त्रासांबांर्ी कालानुक्रम आदि अत्यांि प्राचीन काळापासून त्या 

शास्त्रामध्ये समादवष्ट होिाऱ्या दनरदनराळ्या दवषयाांच्या बाबिीि घडलेल्या पदरविधनाचा इदिहास एकाच 
खांडामध्ये समादवष्ट करावा असा होिा. िथादप, मागाहून कालानुक्रमाचा भाग एका स्विांत्र खांडामध्ये प्रदसद्ध 
करिे मला इष्ट वाटले. र्मधशास्त्राि अांिभाव होिाऱ्या दववाह आदि इिर सांस्कार, न्यायदानपद्धदि आदि 
कायद्याची अांमलबजाविी, दनत्यकमे, व्रिे, श्राद्ध आदि आशौच ह्या दवषयाांचा वदेकालापासून आरु्दनक 
कालापयंि कसकसा दवकास झाला ह्याांचे विनं दुसऱ्या खांडामध्ये करण्याचे मी ठरदवले.” 

 
मराठी अनुर्वाद करण्याची इच्छा 

 
“भारिामर्ील चालीरीिींमध्ये जे फेरबदल घडून आले आहेि त्याांच्या सांबांर्ी, त्याचप्रमािे भारिीय 

समाजरचनेमध्ये झालेल्या स्स्थत्यांिरादवषयी आदि सामान्यिः कालानुक्रमादवषयी शास्त्रीवगाि चमत्कादरक 
भावना प्रचदलि आहेि आदि शास्त्रीवगाचे भारिािील सामान्य जनसमुदायावर फार मोठे वजन आहे 
ह्याकदरिा ह्या ग्रांथाचे (सांस्कृि भाषेि आदि) माझी मािृभाषा जी मराठी दिच्यामध्ये नजीकच्या भदवष्ट्यकाळी 
भाषाांिर करण्याचा हेिु आहे आदि मला अशी आशा वाटिे की शास्त्री लोकाांनी जर हा ग्रांथ वाचला िर 
त्याांच्या दृदष्टकोनाि इष्ट असा बदल होण्याचा सांभव आहे.” 

 
मूळ ग्रांथाचे रै्वतशष्ट्य (खांड २ ची प्रस्तार्वना ता. १५–६–१९४१) 

 
“र्मधशास्त्राच्या दवदशष्ट दवषयाांचे दववचेन करिारी उत्कृष्ट पुस्िके प्रख्याि दवद्वानाांनी जगाला सादर 

केली आहेि. िथादप, माझ्या मादहिीप्रमािे कोित्याही एका लेखकाने समग्र र्मधशास्त्राची दचदकत्सा 
करण्याचा आिापयंि प्रयत्न केलेला नाही. त्या दृष्टीने पादहल्यास हा ग्रांथ त्या दवषयावरील अगे्रसर ग्रांथाच्या 
स्वरूपाचा आहे. 

 
अनेक युरोदपयन आदि भारिीय ग्रांथकाराांची अशी रूढी पडून गेली आहे की भारिाला साांप्रिकाळी 

पीडा देिाऱ्या बहुिेक अदनष्ट गोष्टी जादिव्यवस्था आदि र्मधशास्त्राि विधन केलेला जीवनक्रम ह्याांच्यामुळे 
उत्पन्न झाल्या असल्याचे प्रदिपादन करावयाचे. बऱ्याच प्रमािाि मला हे मि मान्य नाही. मी असे दसद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे की मनुष्ट्याचा स्वभाव महत्त्वाच्या बाबिीि सवध जगभर एकसारखाच 
असल्याकारिाने भारिाि उत्पन्न झालेल्या प्रकारच्याच अदनष्ट प्रवृती ी आदि अदनष्ट गोष्टी सवधही देशाि 
उत्पन्न होि असिाि आदि त्या देशाि जादिव्यवस्था अस्स्ित्वाि असली अथवा नसली िरीही िेथील 
मूळच्या उपयुक्ि सांस्थाांची, कालाांिराने भारिािल्याप्रमािेच अदनष्ट अशी रूपाांिरे होिाि. जादिदनबरं्ामुळे 
काही दवदशष्ट अदनष्ट पदरिाम झाले आहेि ही गोष्ट मला मान्य केली पादहजे; परांिु जादिव्यवस्था ही एकच 
बाब अशा स्वरूपाची नाही. कोििीही समाजव्यवस्था पूिधत्वाला पोचलेली नसिे आदि अशा अदनष्ट 
पदरिामापासून सुरदक्षिही नसिे. मी स्विः जरी ब्राह्मिप्रमुख अशा समाजाि वाढलो असलो िरी दवद्वान 



           

लोक एवढे मान्य करिील की मी सवध प्रशनाांच्या सार्क आदि बार्क अशा दोनही बाजू माांडल्या असून 
दनःपक्षपािीपिाने प्रदिपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.” 

 
“कायद्याचे आदि न्यायालयाांिील दनिधयाांचे जे अनेक उल्लेख ह्या ग्रांथाि केले आहेि त्याांचा उदे्दश 

असे दाखदवण्याचा आहे की र्मधशास्त्रािील अनेक दनयम अद्यादप हहदू लोकाांच्या नेहमीच्या आचरिाि आहेि 
आदि र्मधशास्त्रािील बराच मोठा भाग जरी व्यवहारािून लुप्ि झाला असला िरी अशा दनयमाांचा हहदु 
समाजाच्या सव ंवगाि दशरकाव झालेला आहे. हाच खुलासा दशलालेखाांच्या आदि िाम्रपटाांमर्ील लेखाांच्या 
उल्लेखाांना लागू पडिो. अशा दशलालेखाांवरून आदि िाम्रपटाांवरून असे दसद्ध होिे की र्मधशास्त्राि 
साांदगिलेले दनयम केवळ ध्येयवादी अथवा दवद्यासांपन्न पांदडिाांनी ियार केलेले आदशध स्वरूपाचे दनयम नसून 
दोन हजार वषांच्या सांपूिध कालखांडाि लोकाांकडून अशा दनयमाांचे पालन केले जाि असे आदि राज्यकिे 
त्याांची अांमलबजाविी करीि असि.” 

 
प्रस्िुि अनुवादाचे काम सांपूिधस्वरूपाि आदि साराांशस्वरूपाि एक िपाहून अदर्क काळपयंि 

चालि आले आहे. ह्या दीघध कालाि ज्या अनेक व्यक्िी आदि सांस्था ह्याांचे मला साह्य झाले त्याांचे 
कृिज्ञिापूवधक आभार मानून हे दनवदेन पुरे करीि आहे. 

 
 
 

द्वारा डॉ. दन. दा. लेले }  यशर्वांत आबाजी भट 
ब्राह्मि वाडी, नौपाडा, ठािे 

 
 
 

_____ 
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धममशास्त्राचा इततहास 
 

(सांतिप्त मराठी अनुर्वाद) 
 

खांड १. धममशास्त्रार्वरील ग्रांथ र्व ग्रांथकार 
 

     १ 
 

                
 

(  .   .   . १–४) 
 
सांस्कृि भाषेि असे काही शब्द आहेि की त्याांचा यथािथ्य अनुवाद दुसऱ्या कोित्याही भाषेि करिे 

शक्य होि नाही. ‘र्मध’ हा अशापैकीच एक शब्द आहे. त्या शब्दाच्या अथाची अनेक पदरविधने झाली आहेि. 
ऋग्वदेामर्ील सूक्िाांमध्ये िो शब्द दकमान ५६ वळेा आला असून सामान्यिः ‘र्मधन्’ ह्या नपुांसकहलगी रूपाि 
दवशषेि अथवा नाम म्हिनू योजलेला आढळिो. वैददक भाषेच्या अदि प्राचीनकाळच्या स्वरूपाि र्मध ह्या 
शब्दाचा नेमका काय अथध होिा हे साांगिे अवघड आहे. िो शब्द रृ्=र्ारि करिे, आर्ार देिे, पोषि करिे 
ह्या र्ािूपासून बनला आहे ही गोष्ट स्पष्ट आहे. ऋग्वदेामर्ील काही थो्ा वाक्याि िो शब्द र्ारि 
करिारा अथवा आर्ार देिारा अथवा पोषि करिारा ह्या अथाने योदजला असावा असे ददसिे. काही 
वाक्याि  

 
[दपिुां नु स्िोषां महो र्मािां िदवषीम् । ऋ. १· १८७· १ 
ही ऋचा शुक्लयजुवेद ३४·७ मध्ये आली आहे. 
इममञ्जस्पामुभये अकृण्वि र्मािमस्ग्नां दवदथस्य सार्नम् ।  
ऋग्वेद १०·९२·२] 
 
िो शब्द दनःसांशयपिे पुहल्लगी आहे. इिर सवध दठकािी िो शब्द उघड रीिीने नपुांसकहलगी 

योदजलेला असिो अथवा पुहल्लगी अथवा नपुांसकहलगी म्हििा येईल अशा रूपाि योदजलेला असिो. 
बहुिेक सवध दठकािी [ऋ. (१·२२·१८), (५·२६·६), (८·४३·२४), (९·६४·१) इत्यादद.] र्मधन् ह्या शब्दाचा अथध ‘र्मासांबांर्ी 
दनयम अथवा र्ार्वमक दवदर्’ असा असिो. काही वाक्याि  

 
[आप्रा रजाांदस ददव्यादन पार्वथवा श्लोकां  देवः कृिुिे स्वाय र्मधिे ।  
ऋ ४·५३·३ 
 र्मधिा दमत्रावरुिा दवपदििा व्रिा रके्षथे असुरस्य मायया । 
ऋ. ५· ६३· ७ इ.] 
 
‘र्मासांबांर्ी दनयम’ हा अथध िेथील सांदभाला जुळि नाही आदि अशा वाक्याि त्या शब्दाचा अथध 

‘आचरिाची दनदिि ित्त्व ेअथवा दनयम’ असा असावा असे वाटिे. वाजसनेयी सांदहिेमध्ये र्मधन् ह्या शब्दाचे 



           

अथध वरील सारखेच आढळिाि. ऋग्वदेामर्ील ज्या ऋचाि र्मधन् हा शब्द आला आहे त्याांच्यापैकी अनेक 
ऋचा अथवधवदेामध्ये आल्या आहेि. अथवध. ‘११.९.१७’ मध्ये  
 

[ऋिां सत्यां िपो राष्ट्रां श्रमो र्मधि कमध च । 
 भिूां भदवष्ट्यमुस्च्छषे्ट वीयं लक्ष्मीबधलां  बले ॥ अथवध ११·९·१७.] ‘र्मधः’ हा शब्द ‘र्ार्वमक दवदर् केल्याने प्राप्ि झालेले 

पुण्य’ ह्या अथाने योदजला असल्यासारखे ददसिे. ऐिरेय ब्राह्मिामध्ये  
[र्मधस्य गोप्िाऽजनीदि िमभ्युत्कु्रष्टमेवांदवददभषेक्ष्यने्नियाचादभमन्त्रयेि । 

ऐ. ब्रा. ७·१७. 
 
र्मध हा शब्द ‘र्मासांबांर्ी किधव्याांचा सांपूिध समुच्चय’ अशासारख्या गूढ अथाने योदजला असावा. 

छाांदोग्यउपदनषदाि (२·२३) म्हटले आहे की “र्माच्या िीन शाखा असिाि. एका शाखेमध्ये यज्ञ, अध्ययन 
आदि दान ह्याांचा (म्हिजे गृहस्थाश्रमाचा) समावशे होिो; दुसऱ्या शाखेि िपाचा (म्हिजे 
वानप्रस्थाश्रमाचा) समावशे होिो; दिसऱ्या शाखेि आपल्या गुरूच्या घरी राहिारा आदि आमरिान्ि 
गुरूच्या कुटुांबािील एक व्यस्क्ि म्हिून राहिारा ब्रह्मचादरन् ह्याचा समावशे होिो. ह्या सवांनाही पणु्यवानाांचे 
लोक प्राप्ि होिाि. जो ब्रह्माच्या मध्ये राहिो त्याला अमरत्व प्राप्ि होिे.” वरील अविरिामध्ये र्मध हा शब्द 
‘आश्रमाांची दवदशष्ट किधव्ये’ ह्या अथाने योदजला असल्याचे ददसून येईल. 

 
वरील त्रोटक दववचेनावरून र्मध ह्या शब्दाच्या अथामध्ये दनरदनराळे बदल कसे होि गेले आदि 

शवेटी त्या शब्दाला “आयाच्या समाजाचा एक घटक ह्या नात्याने आदि एका दवदशष्ट जािीची आदि एका 
दवदशष्ट अवस्थेि असिारी व्यस्क्ि ह्या नात्याने एखाद्या मनुष्ट्याचे अदर्कार, त्याची किधव्ये आदि 
त्याच्यावरील जबाबदाऱ्या” हा अत्यांि महत्त्वाचा अथध कसा प्राप्ि झाला हे कळून येिे. िैदती रीय उपदनषदाि 
(१·११) दवद्याथ्याला केलेल्या ‘सत्यां वद, र्मध चर’ इत्यादी सुप्रदसद्ध उपदेशामध्ये र्मध हा शब्द ह्याच अथाने 
योदजला असल्याचे ददसिे. भगवद् गीिेिील ‘स्वर्मे दनर्नां श्रेयः’ (३·३५) ह्या सुपदरदचि श्लोकामध्येही र्मध 
हा शब्द त्याच अथाने योदजलेला आहे. र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांमध्ये िो शब्द त्याच अथाने योदजलेला असिो. 
मनुस्मृदि (१·२) मध्ये असे साांदगिले आहे की सवध विांचे र्मध आम्हाला दशकवा अशी ऋषींनी मनूला दवनांिी 
केली. याज्ञवल्क्यस्मदृि (१·१) मध्ये र्मध ह्या शब्दाचा िसाच अथध आहे. िांत्रवार्विकामध्ये (पृ. २३७) असे 
म्हटले आहे की सवध र्मधसूत्राांचा उदे्दश विांचे आदि आश्रमाांचे र्मध साांगिे हा असिो. मनुस्मृिीवरील 
आपल्या टीकेि मेर्ादिथीने विधर्मध, आश्रमर्मध, विाश्रमर्मध, नैदमदती कर्मध आदि गुिर्मध अशा पाच 
प्रकारच्या र्मांचा उल्लखे केला आहे. प्रस्िुि ग्रांथामध्ये र्मध ह्या शब्दाचा अथध वरीलप्रमािेच असल्याचे 
र्रण्याि येईल. र्मधशास्त्र ह्या सदराि अनेक दवषयाांचा समावशे होिो, परांिु प्रस्िुि ग्रांथामध्ये आचार आदि 
व्यवहार (दनयम आदि न्यायदान) ह्या दवषयाांवरील ग्रांथाांना प्रामुख्य देण्याि येईल. 

 
र्मध ह्या शब्दाच्या दुसऱ्याही काही व्याख्या अस्स्ित्वाि आहेि. एक कुिूहलाचा दवषय ह्या दृष्टीने 

त्याांच्यापैकी काही थो्ा व्याख्याांचा उल्लखे करिा येईल. जैदमनीने पूवधमी. सूत्र (१·१·२) मध्ये 
‘चोदनालक्षिोऽथो र्मधः’ (आज्ञास्वरूपाच्या वदेवचनाांवरून ज्याचा बोर् होिो िो र्मध) अशी व्याख्या ददली 
आहे. वैशदेषकाांनी ‘यिोभ्युदयदनःश्रयेसदसदद्धः स र्मधः’ (ज्याच्यापासून ऐदहक आदि पारलौदकक सुखाची 
प्राप्िी होिे िो र्मध) अशी व्याख्या केली आहे. ह्यादशवाय ‘अहहसा परमो र्मधः’ (अनुशा. ११५·१३), 
‘आनृशांस्यां परो र्मधः’ (वनपवध ३७३.७६), ‘आचारः परमो र्मधः’ (मनु. १·१०८) ह्याांच्या सारख्या दुसऱ्याही 
एकिफी स्वरूपाच्या व्याख्या आहेि. हारीिाने र्माची व्याख्या ‘श्रुदिप्रमािकः ’ (वदेावर आर्ारलेला) अशी 
केली आहे. 



           

र्मधशास्त्राच्या इदिहासाचे दोन मुख्य भाग पडिाि : पदहल्या भागामध्ये र्माच्या दवषयावर दलदहलेले 
ग्रांथ आदि त्याांचे किे ह्याांची मादहिी (कालदनिधय), त्याांिील दवषय, त्याांचे परस्परावलां दबत्व, त्याांचा 
त्याांच्यानांिर झालेल्या ग्रांथाांवर आदि ग्रांथकाराांवर झालेला पदरिाम ह्याांचा समावशे होिो आदि दुसऱ्या 
भागामध्ये र्मध ह्या शब्दाने जे दाखदवले जािे त्याचे म्हिजे विधर्मध, आश्रमर्मध, प्रभदृि दनरदनराळे र्मध, 
िादत्त्वक दसद्धान्ि, देवपूजा, पुनजधन्म वगैरे सवध गोष्टींचा समावशे होिो. 

 
 
 

____ 



           

प्रकरण २ 
 

धमाची आधारस्थाने 
 

(मू. ग्रां. पा. ४–१०) 
 
वैददक र्मासांबांर्ी मादहिी कोिकोित्या ग्रांथाांवरून कळिे; त्या ग्रांथाांि कोिकोििे दवषय आले 

आहेि, त्या ग्रांथाांचा कालानुक्रम कसा आहे ह्या आदि िदनुषांदगक इिर गोष्टींचा दवचार ह्या खांडाि 
करावयाचा आहे. ही सार्नसामगी अत्यांि दवस्िृि आहे आदि त्यामुळे केवळ काही दनवडक ग्रांथाांसांबांर्ी 
आदि काही ग्रांथकाराांसांबांर्ी दववचेन करण्याि येईल. 

 
मनुस्मृिीमध्ये [वेदोऽदखलो र्मधमलूां  स्मृदिशीले च िदद्वदाम् । आचारिैव सारू्नामात्मनस्िुदष्टरेव च ॥ मनु. २·६.]र्माची पाच 

आर्ारस्थाने साांदगिली आहेि. “र्माचा सवाि श्रेष्ठ आर्ार सांपूिध वदे होय, त्याच्या खालोखाल ज्याांना 
वदेाांचे ज्ञान आहे अशा लोकाांची परांपरा आदि आचार हे र्माचे आर्ार असिाि; त्याांच्यानांिर सदाचारसांपन्न 
लोकाांची रूढी हा र्माचा आर्ार असिो आदि शवेटी स्विःच्या मनाचा सांिोष हा र्माचा आर्ार असिो.” 
वदे, स्मृदि, सदाचार, स्विःला इष्ट वाटिारे आचरि आदि पूिध दवचारान्िी उत्पन्न होिारी कामना ह्या गोष्टी 
र्माची आर्ारस्थाने असल्याचे परांपरेने मानण्याि येिे असे याज्ञवल्क्यानेही[श्रुदिः स्मृदिः सदाचारः स्वस्य च 
दप्रयमात्मनः ।  सम्यक् सङ्कल्पजः कामो र्मधमूलदमदां स्मृिम् ॥ याज्ञ १·७.] 

 
म्हटले आहे. ह्या सवांवरून वदे, स्मृदि आदि दशष्टाचार हे र्माचे मुख्य आर्ार आहेि ही गोष्ट स्पष्ट 

होिे. 
 
वदेवाङ मयामध्ये दनरदनराळ्या वदेाांच्या सांदहिा, ब्राह्मि, आरण्यके, उपदनषदे आदि दनरुक्ि प्रभदृि 

वदेाांगे ह्याांचा समावशे होिो. र्माच्या बाबिीि अमुक गोष्ट करावी अथवा अमुक गोष्ट करू नये असे 
दवदर्दनषेर्पर दनयम वदेामध्ये सुसांगि रीिीने साांदगिलेले नाहीि. परांिु र्मधशास्त्राि ज्या दवषयाांचा अांिभाव 
होिो असे वदेाांच्या नांिरच्या काळाि मानण्याि येऊ लागले अशा दवषयाांसांबांर्ीचे बरेच उल्लेख वदेामध्ये 
विधनाच्या ओघाि आलेले आहेि. उदाहरिाथध, दववाहाचे दनरदनराळे प्रकार, दनरदनराळ्या प्रकारचे पतु्र, 
सांपती ीची दवभागिी, वारसा, श्राद्ध, स्त्रीर्न या दवषयाांवरील उल्लखे वदेामध्ये पुष्ट्कळ सापडिाि. दजला बांरु् 
नाही 

 
अशा कुमादरकेला पदि दमळिे कदठि जाि असे अशा अथाची वचने ऋग्वदे, [ऋ. १· १२४· ७, अथवध. १· 

१७. १, दनरुक्ि ३· ४-५.] अथवधवेद आदि दनरुक्ि ह्या ग्रांथाांि आली आहेि आदि बांरु् नसलेल्या कन्येबरोबर 
दववाह करू नये असा जो दनयम र्मधसूत्राि आदि याज्ञवल्क्यस्मृिीसारख्या [अरोदगिीं भ्रािृमिीमसमानाषधगोत्रजाम् । 

याज्ञ. १· ५३.] स्मृिीि साांदगिला आहे त्याचे बीज अशा वदेवचनाि आहे. ऋग्वदेािील (१०·८५) हे सूक्ि 
दववाहाच्या बाबिीि फार महत्त्वाचे आहे आदि त्या सूक्िामर्ील मांत्राांचा साांप्रिकाळी देखील 
दववाहदवर्ीमध्ये उपयोग कदरिाि. त्या सूक्िावरून असे ददसून येिे की ज्या प्रकारच्या दववाहाला र्मधसूत्राि 
आदि मनुस्मिृीि ब्राह्मदववाह अशी सांज्ञा ददली आहे त्या प्रकारच्या दववाहदवर्ीशी प्राचीन वदेकाळी प्रचदलि 
असिारा दववाहदवर्ी महत्त्वाच्या बाबिीि जुळिा होिा. िसेच वरू् दवकि घेिे (आसुर दववाह [मैत्रा. सां. (१· 



           

१०· ११).]), कन्येने अनेक पुरुषाांमरू्न आपला दप्रयकर दनवडून काढिे (गाांर्वध दववाह [भद्रा वरू्भधवदि यत्सुपेशाः स्वयां 
सा दमत्रां वनुिे जने दचत् । 

ऋ. १०· २७·१२.])  
ह्याांचेही उल्लखे वदेवाङ मयाि आले आहेि. औरस [नदह ग्रभायारिः सुशवेोऽन्योदयो मनसा मन्िवा उ । ऋ. ७· ५· 

८·] पुत्र, दती क पुत्र, के्षत्रज पतु्र ह्याांचेही उल्लखे वदेामध्ये आले आहेि. ‘औरस पुत्र आपल्या दपत्याची सांपती ी 
स्विःच्या भदगनीला देि नाही’ असे ऋ. (३·३·१२) म्हटले आहे. ऋग्वदेामध्ये [ब्रह्मचारी चरदि वेदवषदद्वषः स देवानाां 
भवत्येकमङ गम् । 

ऋ. १०· १०९· ५·]  
ब्रह्मचयधदशचेी महिी विधन केली आहे. पांचमहायज्ञाांची नाव ेिैदती रीय  
[पञ्च वा एिे महायज्ञाः सिदि प्रिायन्िे सिदि सस्न्िष्ठन्िे 
 देवयज्ञः दपिृयज्ञो भिूयज्ञो मनुष्ट्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः । िै. आ. २· १०· ७·]  
आरण्यकाि ददली आहेि. गाई, घोडे, सुविध आदि वसे्त्र ह्याांच्या दानाांची ऋग्वदेाि  
[उच्चा दददव ददक्षिावन्िो अस्थुये अश्वदाः सह िे सूयेि । इ॰ 
ऋ. १०· १०७· २·]  
प्रशांसा केली आहे. केवळ स्विःकदरिाच अन्न दशजदविाऱ्या मनुष्ट्याची ऋग्वदेाि [केवलाघो भवदि 

केवलादी । ऋ. १०· ११७· ६·] हनदा केली आहे. 
 
र्मधसूत्राि आदि मागाहूनच्या काळाि झालेल्या र्मधशास्त्रावरील दुसऱ्या ग्रांथाांि जे दनयम समादवष्ट 

केले आहेि त्याांचे मूळ अशा रीिीने अत्यांि प्राचीन अशा वदेकाळािील परांपरेमध्ये खोलपयंि गेलेले होिे. 
िथादप र्मधशास्त्रावरील एखाद्या सुसांगि ग्रांथाप्रमािे ह्या गोष्टींचे दववचेन करण्याचा वदेाचा उदे्दश नव्हिा. त्या 
ग्रांथाि र्माच्या दनरदनराळ्या अांगाांसांबांर्ी सुटी सुटी वचने आलेली आहेि. र्मधशास्त्राि अांिभूधि होिाऱ्या 
दवषयाांचे व्यवस्स्थि आदि सुसांगि दववचेन र्मधसूत्राांि आदि स्मृदिग्रांथाांि सापडिे. 

 
सध्या उपलब्र् असलेल्या र्मासांबांर्ीच्या वाङ मयामध्ये वदेाांच्या खालोखाल प्रथम स्थान र्मधसूत्राांना 

आहे. र्मधसूत्राांनांिर मनु आदि याज्ञवल्क्य ह्याांच्या सारख्या प्राचीन श्लोकबद्ध स्मृिींचा क्रम लागिो. 
नारदस्मदृिसारखे पुष्ट्कळ स्मृदिग्रांथ उपलब्र् आहेि आदि बृहस्पदिस्मदृि, कात्यायनस्मृदि ह्याांच्या सारखे 
पुष्ट्कळ स्मृदिग्रांथ सध्या उपलब्र् नसून त्याांची मादहिी इिर ग्रांथाांिील त्याांच्यामर्ील अविरिाांवरूनच 
दमळिे. स्मृिींच्या नांिर रामायि आदि महाभारि ह्या दोन आदद काव्याांचा आदि भागवि प्रभदृि इिर 
पुरािाांचा क्रम लागिो. हे ग्रांथ कमी अदर्क प्रमािावर अदर्कृि मानले जािाि. त्याांच्या नांिर महत्त्वाचे 
मानले जािारे ग्रांथ म्हिजे स्मृदिग्रांथाांवर दवश्वरूप, मेर्ादिदथ, दवज्ञानेश्वर, अपराकध  ह्याांच्या सारख्या 
ग्रांथकाराांनी केलेल्या टीका आदि भाष्ट्ये आदि हेमादद्र, नीलकां ठ प्रभिृींनी दलदहलेले र्मधशास्त्रावरील 
दनबांर्ग्रांथ हे होि. 

 
र्मधशास्त्रावरील सुसांगि स्वरूपाच्या ग्रांथाांची रचना व्हावयाला केव्हापासून सुरुवाि झाली ह्या 

प्रशनाला एकादे दनदिि उती र देिे अशक्य आहे. वारसाहक्कासांबांर्ी पूवीच्या काळी झालेल्या वाददववादाचा 
उल्लेख दनरुक्ि (३· ४-५) ह्याि आला आहे, िसेच त्या ग्रांथाि वारसाहक्कासांबांर्ीचे एक पद्ममय  

[िदेिदृक् श्लोकाभ्यामभ्युक्िम् । अङ गादङ गात्सम्भवदस... 
स जीव शरदः शिम् ॥ अदवशषेेि पतु्रािाां दायो भवदि र्मधिः । 
दमथुनानाां दवसगादौ मनुः स्वायम्भवुोऽब्रवीत् ॥]  
 
अविरि उद् रृ्ि केले आहे. त्यावरून असा सांभव वाटिो की सांपूिध श्लोकमय अथवा ज्याि काही 

श्लोक आहेि असा र्मधशास्त्रावरील एक ग्रांथ दनरुक्िाच्या रचनाकाळी अस्स्ित्वाि होिा. गौिम, बौर्ायन 
आदि आपस्िांब ह्याांची र्मधसूते्र खात्रीने दि. पू. ६०० िे दि. पू. ३०० ह्या काळािील असली पादहजेि. 



           

गौिमर्मधसूत्राि (९·२१) ‘र्मधशास्त्रादि’ असा शब्द आला आहे. आदि बौर्ायन र्मधसूत्रामध्येही (४·५·९) 
‘र्मधशास्त्र’ हा शब्द आला आहे. गौिमाने ‘इत्येके’ म्हिून इिराांची मिे उद् रृ्ि केली आहेि. बौर्ायनाने 
औपजांघदन, कात्य प्रभदृि अनेक र्मधशास्त्रकाराांची नाव ेददली आहेि. आपस्िांबाने देखील एक, कण्व प्रभदृि 
अनेक ऋषींची मिे विधन केली आहेि. पिांजलीच्या महाभाष्ट्यावरून [र्मधशास्त्रां च िथा । महाभाष्ट्य खांड १ 
पा. २४२.] असे ददसून येिे की त्याच्या काळी र्मधशासे्त्र अस्स्ित्वाि होिी आदि त्याांना वदेाांच्या खालोखाल 
प्रामाण्य ददले जाि असे. ह्यावरून असे दसद्ध होिे की र्मधशास्त्रावरील ग्रांथ दनरुक्िाच्या रचनाकालापूवी 
अथवा दनदान दि. पू. ६०० िे दि. पू. ३०० ह्या काळापूवी अस्स्ित्वाि होिे आदि दि. पू. दुसऱ्या शिकाि 
अशा ग्रांथाांना सवधश्रेष्ठ प्रामाण्याचे स्थान प्राप्ि झाले होिे. 

 
मकॅ्समुल्लर प्रभदृि पादिमात्य दवद्वानाांनी असे मि प्रदिपादन केले आहे की सांपूिधिः अनुषु्टभ छांदाि 

असलेले ग्रांथ सूत्रग्रांथाांच्या मागाहून रदचले गेले. परांिु हे मि ग्राह्य र्दरिा येि नाही. कारि प्राचीन काळच्या 
एका र्मधसूत्राि (म्हिजे बौर्ायन र्मधसूत्राि) श्लोकबद्ध असे मोठमोठे भाग आहेि आदि त्याांच्यापकैी 
पुष्ट्कळसे श्लोक दुसऱ्या ग्रांथािून उद् रृ्ि केलेले आहेि. आपस्िांब र्मधसूत्रामध्येही पुष्ट्कळ पद्यभाग आहेि. 
ह्यावरून त्या सूत्राांच्या रचनाकालापूवी श्लोकछांदाि रचलेले र्मधशास्त्रावरील ग्रांथ अस्स्ित्वाि असल्याचा 
जोराचा सांभव ददसिो. दशवाय प्राचीन काळी अस्स्ित्वाि असलेले फार मोठे वाङ मय नष्ट झालेले असून 
साांप्रि उपलब्र् नाही. अशा पदरस्स्थिीि कालदनिधयासारख्या मुद्यावर एकादे मि आग्रहाने प्रदिपादन करिे 
दनरथधक आहे. 

 
र्मधशास्त्रावरील वाङ मय सामान्यिः स्पष्ट परांिु थो्ाशा प्रमािाि एकमेकाांना व्यापिाऱ्या अशा 

िीन कालखांडाि दवभागिा येिे. पदहल्या कालखांडाि प्राचीन र्मधसूते्र आदि मनुस्मदृि हे ग्रांथ येिाि. ह्या 
कालखांडाचा दकमान आरांभ दि. पू. ६ व ेशिक हा असून त्याची अांदिम मयादा इ.स.च्या आरांभापयंि आहे. 
बहुिेक श्लोकबद्ध स्मिृींची रचना ज्या काळाि झाली िो दुसरा कालखांड असून त्याची मयादा इ.स.च्या 
आरांभीच्या काही शिकाांपासून सुमारे इ. स. ८०० इिकी आहे. टीकाकार आदि दनबांर्ग्रांथकार ज्या काळाि 
होऊन गेले िो दिसरा कालखांड असून त्या कालखांडाि इ.स. च्या सािव्या शिकापासून इ.स. १८०० 
पयंिचा एक सहस्त्राहून अदर्क वषांचा समावशे होिो. स्मृदिग्रांथाांवरील टीकाांचे लेखन ह्या दिसऱ्या 
कालखांडाच्या जवळजवळ अखेरीपयंि होि होिे. िथादप इ.स.च्या १२ व्या शिकानांिर लेखकाांची 
सवधसार्ारि प्रवृदती  एकाद्या दवदशष्ट स्मृिीवर टीका न दलदहिा र्मधशास्त्राि अांिभूधि होिाऱ्या दवषयाांवरील 
सवध स्मृिीिील वचनाांचा समन्वय केलेले सारस्वरूपाचे दनबांर्ग्रांथ दलदहण्याकडे होिी. 

 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ३ 
 

धममसूते्र 
 

(  .   .   . १० – १२) 
 
र्मधसूते्र, गृह्यसूते्र आदि श्रौिसूते्र अशी िीन प्रकारची सूते्र असिाि आदि ह्या िीन प्रकारच्या 

सूत्राांदमळून होिाऱ्या समुच्चयाला ‘कल्प’ अथवा ‘कल्पसूते्र’ म्हििाि. अशा कल्पसूत्राांचा कोित्यािरी 
वदेशाखेशी अथवा वदेामध्ये अांिभूधि होिाऱ्या एकाद्या सूत्रचरिाशी सांबांर् असिो. िीनही प्रकारची सूते्र 
असलेली सांपूिध कल्पसूते्र फक्ि आपस्िम्ब, दहरण्यकेशी आदि बौर्ायन ह्या यजुवेदान्िगधि सूत्रचरिाांच्या 
बाबिीिच अस्स्ित्वाि आहेि. सवधही सूत्रचरिाांशी सांबांर् असिारी र्मधसूते्र आज उपलब्र् नाहीि. िसेच 
उपलब्र् असलेल्या सवध र्मधसूत्राांना पूरक अशी गृह्यसूते्र आदि श्रौिसूते्र अस्स्ित्वाि नाहीि. उदाहरिाथध, 
ऋग्वदेाि अांिभूधि असलेल्या आश्वलायन सूत्रचरिाशी सांबांर् असिारी श्रौिसूते्र आदि गृह्यसूते्र आहेि, 
परांिु त्या सूत्रचरिाशी सांबांर् असिारे र्मधसूत्र अस्स्ित्वाि नाही. त्याचप्रमािे शाांख्यायन सूत्रचरिाशी सांबांर् 
असिारी श्रौि आदि गृह्य सूते्र अस्स्ित्वाि आहेि, परांिु शाांख्यायन र्मधसूत्र उपलब्र् नाही.  

 
श्रौिसूत्राि यज्ञासांबांर्ी दनयम साांदगिलेले असिाि. गृह्यसूत्राि मुख्यत्वकेरून कौटुांदबक 

र्मधदवर्ींचा दवचार केलेला असिो. मनुष्ट्याांची किधव्ये, त्याांचे अदर्कार आदि जबाबदाऱ्या ह्याांच्यासांबांर्ीचे 
दनयम गहृ्यसत्राि ्वचदचिच ददलेले असिाि. र्मधसूत्राि मुख्यत्वकेरून आयांच्या समाजािील व्यक्िींनी त्या 
समाजाचे घटक ह्या नात्याने करावयाच्या वैयस्क्िक आचरिासांबांर्ी दनयम साांदगिलेले असिाि. 
गृह्यसूत्राि येिाऱ्या दवषयाांपैकी दववाह, सांस्कार, ब्रह्मचारी आदि स्नािक याांनी पाळावयाचे दनयम, 
अनध्याय, श्राद्ध, मरु्पकध  ह्याांच्यासारख्या काही दवषयाांसांबांर्ीचे दनयम र्मधसूत्राि देखील ददलेले असिाि. 
र्मधसूत्राांचे कायधके्षत्र गृह्यसूत्राांपेक्षा अदर्क दवस्िृि असिे. त्याांचा मुख्य हेिु कायदा आदि दशष्टाचार ह्यासांबांर्ी 
दनयम साांगण्याचा असिो. 

 
आरांभी जरी सवध सूत्रचरिाांच्या सांस्थापकाांनी रचलेली अथवा त्याांच्या नावावर प्रदसद्ध असिारी 

र्मधसूते्र नसली िरी कालाांिराने सवध सूत्रचरिाांनी काही दवदशष्ट र्मधसूत्राांचा स्वीकार केला असावा. िथादप 
र्मधसूत्राि दवदशष्ट र्मधदवर्ींचा दवचार केलेला नसल्यामुळे हळूहळू सवधही शाखेचे लोक सवध र्मधसूत्राांना 
प्रमािभिू मानू लागले असाविे. 

 
र्मधसूते्र सांपूिध गद्याि अथवा गद्यपद्यदमदश्रि अशी असिाि. र्मधसूत्राांची भाषा स्मृिींच्या भाषेपेक्षा 

सामान्यिः अदर्क प्राचीन असिे. परांिु र्मधसूत्राि स्मृिींप्रमािे दवषयाांची सुसांबद्ध अशी रचना नसिे. त्याि 
उद्धिृ केलेली वदेवचने सामान्यिः ज्या वदेाशी अथवा चरिाशी त्या र्मधसूत्राचा सांबांर् असिो, त्याच 
वदेाच्या सांदहिेमरू्न घेण्याची अदर्क प्रवृती ी ्वचदचि प्रसांगी आढळून येिे. र्मधसूत्राांचे किे आपल्यास 
ददव्यदृष्टी असिारे ऋषी अथवा देवादद अदिमानव कोटीिील व्यक्िी म्हिवीि नाहीि. ह्याच्या उलट मनु 
आदि याज्ञवल्क्य ह्याांच्या स्मृिींचे किृधत्व ब्रह्मदेवासारख्या देवाकडे असल्याचे त्या ग्रांथाि साांदगिले आहे. 
बहुिेक र्मधसूते्र बऱ्याच स्मृिींपेक्षा अदर्क प्राचीन काळी झालेली आहेि. 

 



           

ह्यापुढे र्मधसूत्राांिील गौिम, बौर्ायन, आपस्िम्ब, दहरण्यकेशी, वदसष्ठ, दवष्ट्ि,ु हारीि आदि 
शांखदलदखि ह्या प्रमुख र्मधसूत्राांचे दववचेन एकेक स्विांत्र प्रकरिाि केले आहे. कौदटलीय अथधशास्त्र हा 
ग्रांथही सूत्रस्वरूपाचा असून त्याि र्मधशास्त्रासांबांर्ी महत्त्वाची मादहिी आली आहे. म्हिून त्या ग्रांथाचेही 
दववचेन एका स्विांत्र प्रकरिाि केले आहे. र्मधसांबांर्ी दनयम असलेले काही सूत्रग्रांथ अद्यादप छापले गेले 
नसून फक्ि हस्िदलदखि स्वरूपाि आहेि. काही सूत्रग्रांथाांिील अविरिे दनबांर्ग्रांथाांि उद्धिृ केली आहेि 
त्यावरूनच त्या ग्रांथाांची कल्पना करावी लागिे. अशा ग्रांथाांपैकी काही ग्रांथाांसांबांर्ी त्रोटक मादहिी एका 
प्रकरिाि ददली आहे. काही पादिमात्य सांस्कृि पांदडिाांनी मानवर्मधसूत्र एकेकाळी अस्स्ित्वाि होिे असे 
प्रदिपादन केले आहे. म्हिून त्या प्रशनाचाही थोडक्याि ऊहापोह एका स्विांत्र प्रकरिाि केला आहे. 

 
 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ४ 
 

गौतम धममसूत्र 
 

(  .   .   . १२ – २०) 
 
हे र्मधसूत्र आज उपलब्र् असलेल्या सवध र्मधसूत्राि सवाि जुने आहे. गौिमर्मधसूत्राचे अध्ययन 

दवशषेिः सामवदेानुयायी करीि असि. श्रौि, गृह्य आदि र्मध ह्या दवषयाांवरील दसद्धान्ि असलेले सांपूिध 
गौिमकल्पसूत्र एकेकाळी अस्स्ित्वाि असण्याचा सांभव आहे. गौिमर्मधसूत्राचा सामवदेाशी दनकट सांबांर् 
दशधदविाऱ्या दुसऱ्याही काही गोष्टी आहेि. गौिमर्मधसूत्रामर्ील कृच्रप्रायदिती ादवषयीचा २६ वा अध्याय 
सामदवर्ान ब्राह्मिाशी बहुिेक शब्दशः सारखा आहे. गौिमर्मधसूत्राि पाच व्याहृिींचा  

[ओांपूवा व्याहृियः पञ्च सत्यान्िाः । गौ. र्. सू. १· ५२· 
भःू, भवुः, स्वः, िपः, सत्यां. गौिम २८·८·] 
उल्लेख केला आहे आदि सामवदेामध्येही थो्ाशा दभन्न क्रमाने पाचच व्याहृिींचा उल्लखे केला 

आहे. सामवदेाशी सांलग्न असलेल्या गोदभलगृह्यसूत्राि गौिम हा एक अदर्कृि ग्रांथकार असल्याचे 
साांदगिले आहे. 

 
गौिमर्मधसूत्रावरील हरदती ाच्या टीकेवरून त्या र्मधसूत्राचे २८ अध्याय असल्याचे कळून येिे. त्या 

र्मधसूत्राि आलेले दवषय इिरही र्मधसूत्राि सामान्यिः ददलेले असिाि. ह्याकदरिा र्मधसूत्रािील दवषयाांची 
सामान्य कल्पना येण्याकदरिा गौिमर्मधसूत्रािील दवषयाांची सांदक्षप्ि यादी पुढे ददली आहे : 

 
र्माचा उगम; प्रमाि वचनाांचा अथध करण्यासांबांर्ी दनयम; उपनयन; ब्रह्मचाऱ्याच्या सांबांर्ीचे दनयम; 

चार आश्रम; ब्रह्मचारी आदि वैखानस ह्याांची किधव्ये; गृहस्थाश्रमीयाांसांबांर्ी दनयम; दववाह; दववाहाचे आठ 
प्रकार; दैदनक पांचमहायज्ञ; दानाचे फल; अदिदथसत्कार; मागासांबांर्ी दनयम; ब्राह्मिाने करावयाचे 
व्यवसाय; चाळीस सांस्कार आदि आठ आध्यास्त्मक गुि; स्नािक आदि गृहस्थ ह्याांनी पाळावयाचे दनयम; 
चार विांची दवदशष्ट किधव्ये; राजर्मध; दनरदनराळ्या अपरार्ाांबद्दल करावयाचे शासन; चोरी; व्याजबट्टा; 
शासनाच्या बाबिीि ब्राह्मिाांना असिाऱ्या दवशषे सवलिी; ऋिदवमोचन; साक्षीदाराांसांबांर्ी दनयम; कोित्या 
प्रसांगी खोटे बोलिे क्षम्य असिे; जनन आदि मतृ्यु ह्याांच्यासांबांर्ी आशौच; श्रादे्ध; वदेाध्ययन; अनध्याय; 
दवदहि आदि दनदषद्ध अन्न; प्रायदितेी ; िप आदि दान ह्याांचे दनरदनराळे प्रकार; महापािके, उपपािके, 
ब्रह्महत्या, व्यदभचार इत्यादद पािकाांबद्दल करावयाची प्रायदितेी ; मद्य आदि अपदवत्र पदाथांचे सेवन; गुप्ि 
प्रायदितेी ; चाांद्रायि िप; सांपती ीचे वाटि; स्त्रीर्न; वारसा अदर्कार. 

 
गौिमर्मधसूत्र सवधस्वी गद्याि आहे आदि त्याि इिर र्मधसूत्राांप्रमािे बाहेरच्या ग्रांथाांिील उद् रृ्ि 

केलेले अथवा स्विः ग्रांथकाराने रचलेले असे श्लोक मुळीच नाहीि. गौिमाची भाषा बौर्ायनाच्या आदि 
आपस्िांबाच्या भाषेपेक्षा पादिनीय साांप्रदायाशी अदर्क जुळिी आहे. गौिमर्मधसूत्राि दनरदनराळ्या वदेाांच्या 
सांदहिा आदि ब्राह्मिग्रांथ ह्याांच्यादशवाय उपदनषदे, वदेाांगे, इदिहास, पुरािे, उपवदे, र्मधशास्त्र ह्याांचे उल्लखे 
केले आहेि. आपल्या पूवी होऊन गेलेल्या ग्रांथकाराांचा दनदेश गौिमाने पुष्ट्कळ दठकािी ‘एके’ अथवा 
‘एकेषाम्’ ह्या शब्दाांनी केला आहे. र्मध ह्या दवषयावरील एक ग्रांथकार ह्या नात्याचा गौिमाचा सवाि प्राचीन 
उल्लेख बौर्ायनर्मधसूत्राि [..... नेदि गौिमोऽत्युग्रो दह क्षत्रर्मो ब्राह्मिस्य। 



           

बौ. र्. सू. २· २· ६९ – ७०.]  
केला आहे. गौिमर्मधसूत्रािील प्रायदिती ासांबर्ीचा अध्याय थोडेसे दकरकोळ बदल करून 

बौर्ायनाने आपल्या र्मधसूत्राि समादवष्ट केला आहे. वदसष्ठर्मधसूत्रािील प्रायदिती ासांबांर्ीचा अध्याय 
गौिमर्मधसूत्रामर्ील त्याच अध्यायावरून घेिला आहे. गौिम आदि वदसष्ठ र्मधसूत्राांिील पुष्ट्कळशी सूते्र  

[गौि. ३· ३१ – ३३ = वदसष्ठ ९· १ – ३; 
  गौि. ३· २६ = वदसष्ठ ९· १०; गौ. १· ४४ = वदस. ३· ३७. इत्यादद.]  
सवधस्वी अथवा जवळ जवळ एकसारखी आहेि. गौिमर्मधसूत्रािील सूते्र कुमादरलभट्टाांनी 

िांत्रवार्विकाि, िसेच श्रीशांकराचायांनी वदेान्िसूत्राि, दवश्वरूपाने याज्ञवल्क्यस्मृिीवरील टीकेि, 
मेघादिथीने मनुस्मृिीवरील टीकेि उद् रृ्ि केली आहेि. 

 
गौिमर्मधसूत्राि उल्लखे केलेले ग्रांथ, िसेच गौिमर्मधसूत्राांचा ज्या ग्रांथकाराांनी उल्लेख केला आहे 

अथवा त्यािील सूते्र ज्याांनी उद् रृ्ि केली आहेि असे ग्रांथकार ह्या सवांचा दवचार करिा गौिमर्मधसूत्राांचा 
रचनाकाल दि. पू. ६०० िे दि. पू. ४०० ह्या कालखांडानांिरचा मानिा येि नाही. 

 
हरदती ाने गौिमर्मधसूत्रावर दमिाक्षरा नावाची एक दवद्वती ापूिध टीका दलदहली आहे. वामनाचा पतु्र 

मस्कदर ह्याचे ह्या सूत्रावरील भाष्ट्यही दवद्वती ापूिध आहे. असहायानेही गौिमर्मधसूत्रावर एक भाष्ट्य दलदहले 
असाव ेअसे ददसिे. 

 
दमिाक्षरा (दवज्ञानेश्वरकृि), स्मृदिचांदद्रका, हेमादद्र इत्यादद ग्रांथाांि आदि ग्रांथकाराांनी ‘श्लोकगौिम’ 

नावाच्या एका ग्रांथामर्ील अविरिे उद् रृ्ि केली आहेि. अपराकध , हेमादद्र आदि मार्व ह्याांची 
‘वृद्धगौिमाची ’ अविरिे उद्धिृ केली आहेि आदि दती कमीमाांसा ह्या ग्रांथाि एकाच मुद्यावर वृद्धगौिम 
आदि बृहद् गौिम याांची अविरिे एकमेकाशजेारी उद् रृ्ि केली आहेि. जीवानांदाने ‘वृद्धगौिमस्मृदि’ 
प्रदसद्ध केली आहे. दिच्याि २२ अध्याय असून सुमारे १७०० श्लोक आहेि. िी स्मृदि महाभारिािील 
अश्वमेघ पवामरू्न घेिली असावी असे ददसिे. त्या स्मृिीि चार विाचे र्मध साांगा अशी युदर्दष्ठराने 
श्रीकृष्ट्िाला दवनांदि केल्याचे विधन केले आहे. ह्या सांबांर्ाि ही गोष्ट लक्ष्याि ठेविे अवशय आहे की गौिम हे 
दवशषेनाम म्हिजे एका दववदक्षि व्यक्िीचे नाव नसून सामान्यनाम आहे. कठोपदनषदाि नदचकेि आदि 
त्याचा दपिा ह्या दोघाांना गौिम अशी सांज्ञा लावली आहे. 

 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ५ 
 

बौधायन धममसूत्र 
 

(  .   .   . २०-३२) 
 
बौर्ायन हा कृष्ट्ि यजुवेदाचा आचायध आहे. त्याच्या सूत्राची सांपूिध प्रि अद्यादप उपलब्र् झालेली 

नाही आदि िो ग्रांथ आपस्िांब आदि दहरण्यकेशीय सूत्राांसारखा काळजीपूवधक जिन केलेला नाही. डॉ. 
कॅलां डने इ.स. १९०३ मध्ये जमधन भाषेि दलदहलेल्या आपल्या दनबांर्ाि बौर्ायन सूत्राि आलेल्या दवषयाांचे 
पुढीलप्रमािे विधन केले आहे : 

 
प्रशन १ िे २१ = श्रौि; प्रशन २२ िे २५ = दै्वर्; प्रशन २६ िे २८ = कमान्ि; प्रशन २९ िे ३१ = 

प्रायदिती ; प्रशन ३२ = शुल्बसूत्र; प्रशन ३३ िे ३५ = गृह्यसूत्र; प्रशन ३६ = गृह्यप्रायदिती ; प्रशन ३७ = 
गृह्यपदरभाषा; प्रशन ३८ िे ४१ = गृह्यपदरदशष्ट; प्रशन ४२ िे ४४ = दपिृमेर्; प्रशन ४५ = प्रवर; प्रशन ४६ िे ४९ 
= र्मध. 

 
सध्या उपलब्र् असलेले र्मधसूत्र मुळाि होिे िसे नसाव े असे वाटिे. ह्या ग्रांथाची भाषा जराशी 

भोंगळ आहे. सांके्षपाने अथवा थोडक्या शब्दाि विधन करिे हा बौर्ायनाचा हेिूच ददसि नाही. पुष्ट्कळ 
दवषयाांचे दववचेन दोन स्थळी केले आहे आदि पुष्ट्कळ वळेा दनरदनराळ्या दववचेनाि िकध शुद्ध पूवापार 
सांगिीही ददसून येि नाही. र्मधसूत्राि सामान्यिः येिाऱ्या स्वरूपाचे दवषय बौर्ायन र्मधसूत्राि आले आहेि. 

 
औपजांघदन, कात्य, कशयप अथवा काशयप, गौिम, प्रजापदि, मनु, मौद् गल्य, हारीि इत्यादद 

र्मधदवषयावरील ग्रांथकाराांचा बौर्ायनाने दनदेश केला आहे. र्मधदवषयावरील अनेक श्लोक बौर्ायनाने उद्धिृ 
केले आहेि. त्यावरून त्याच्या पूवी र्मधदवषयावर अनेक श्लोकबद्ध ग्रांथ झाले असले पादहजेि असे ददसून 
येि. शबरस्वामी, कुमादरलभट्ट, दवश्वरूप, मेर्ादिदथ इत्यादद अनेक ग्रांथकाराांनी बौर्ायनाला 
र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकार मादनले आहे आदि त्याच्या ग्रांथािील प्रत्यक्ष शब्दही आपल्या ग्रांथाि उद्धिृ केले 
आहेि अथवा त्याचा स्पष्ट नामदनदेश त्याांनी केला आहे, आदि असे ग्रांथ दवज्ञानेश्वराच्या (दमिाक्षरेचा किा) 
काळापूवी शकेडो वष ेअस्स्ित्वाि होिे. 

 
बौर्ायन कोित्या प्राांिाि राहिारा होिा हे दनियपूवधक साांगिा येि नाही. बौर्ायन सूत्राचे 

अनुयायी मुख्यत्व ेददक्षि भारिाि राहिाि. वदेावरील श्रेष्ठ भाष्ट्यकार सायिाचायध हा बौर्ायन साांप्रदायाचा 
होिा. गृह्यसूत्राि बौर्ायनाला ‘प्रवचनकार’ असे म्हटले आहे. प्रवचन हे कोित्या िरी सूत्रसाांप्रदायाचे नाव 
असाव.े पल्लव देशाच्या नांददवमध राजाने इ. स. च्या ९ व्या शिकाि ददलेल्या एका दानपत्राि प्रवचनसूत्राच्या 
ब्राह्मिाांचा उल्लेख केला आहे. ह्यावरून बौर्ायन दादक्षिात्य असावा. 

 
बौर्ायन र्मधसूत्राि गौिमाचा उल्लखे दोन वळेा केला आहे. ह्यावरून उपलब्र् बौर्ायन र्मधसूत्र 

गौिमाच्या नांिर झालेले आहे ह्याि सांशय नाही. शबरस्वामीच्या काळी बौर्ायन र्मधसूत्राांना प्रमािभिू 



           

स्मृिीचा दजा प्राप्ि झाला होिा. शबरस्वामीचा काळ इ. स. ५०० च्या नांिरचा असिे शक्य नाही. ह्यावरून 
बौर्ायन र्मधसूत्र दि. पू. ५०० िे दि. पू. २०० ह्या कालखांडाि झाले असाव.े 

 
बौर्ायनाच्या र्मधसूत्रावर गोहवदस्वामीची टीका दवद्वती ापूिध असून िी सामान्यिः मुद्याला र्रून 

अशी आहे. गोहवदस्वामी हा बऱ्याच अलीकडील काळािील ग्रांथकार असावा. 
 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ६ 
 

आपस्तम्ब धममसूत्र 
 

(  .   .   . ३२  – ४६) 
 

कृष्ट्ि यजुवेदाच्या िैदती रीय शाखेच्या आपस्िम्ब कल्पसूत्राि (गहृ्य, श्रौि आदि र्मधसूते्र दमळून) 
िीस प्रशन आहेि. त्याांपकैी २८ आदि २९ ह्या प्रशनाि र्मधसूत्र आले आहे. हा ग्रांथ अनेकवळेा मुदद्रि झाला 
आहे. आपस्िम्ब श्रौि, गृह्य आदि र्मधसूते्र एकाच व्यक्िीने दलदहली आहेि हकवा नाही हे जरी दनदिि 
साांगिा आले नाही िरी त्यािील गृह्य आदि र्मधसूत्राचा एकमेकाांशी अदिशय दनकट सांबांर् असल्याचे ददसून 
येिे आदि िे दोनही ग्रांथ एकाच ग्रांथकाराने रचले असाविे असे वाटिे. र्मधसूत्राि आलेल्या उल्लेखावरून 
गृह्यसूते्र हे र्मधसूत्राच्या पूवी झालेले असाव ेअसे ध्वदनि होिे आदि काही दठकािी र्मधसूत्राि गृह्यसूत्राचा 
दनदेशही केला आहे. स्मृदिचांदद्रका [स्मृदिचां. ३ पा. ४५८.] ह्या ग्रांथाि र्मधसूत्र आदि गृह्यसूत्र ह्याांचा किा एकच 
आहे असे स्पष्ट दवर्ान केले आहे. 

 
र्मधसूत्राि सामान्यिः येिारे दवषयच आपस्िम्ब र्मधसूत्राि आले आहेि. दववाहाचे प्रकार, 

अनध्याय, ब्रह्मचाऱ्याची किधव्ये ह्याांच्यासारखे दवषय इिर गृह्याि सामान्यिः आलेले असिाि; परांिु िे 
दवषय आपस्िम्ब गृह्यसूत्राि मुळीच न देिा र्मधसूत्राि घािले आहेि. काही दवषयाांचे दववचेन र्मधसूत्राि 
येऊन गेल्यामुळे त्याांची दद्वरुक्िी होऊ नये म्हिून िे गृह्यसूत्राि हेिुपुरःसर गाळले असाविे. आपस्िम्ब 
र्मधसूत्राच्या प्रत्येक प्रशनाची ११ पटले आहेि. बौर्ायन र्मधसूत्रापेक्षा हे र्मधसूत्र अदर्क सांदक्षप्ि आदि 
आटोपशीर पद्धिीने दलदहलेले आहे आदि त्याि इिर र्मधसूत्राांपेक्षा प्राचीन आदि पादिनीय साांप्रदायाच्या 
दवरुद्ध असिारे शब्द अदर्क आहेि. 

 
आपस्िम्ब र्मधसूत्र मुख्यत्वकेरून गद्याि असले िरी त्याि मरू्न मरू्न श्लोक आहेि. त्याांपकैी काही 

श्लोकाांच्या पूवी ‘उदाहरस्न्ि’ हकवा ‘अथाप्युदाहरस्न्ि’ असे शब्द घालून िे श्लोक दुसऱ्या कोित्यािरी 
ग्रांथािून उद्धिृ केले असल्याचे स्पष्टपिे साांदगिले आहे. काही दठकािी िसा स्पष्ट दनदेश नसला िरी िे 
श्लोक दुसऱ्या कोित्यािरी ग्रांथािून उद् रृ्ि केले असाविे असे ददसिे. 

 
आपस्िम्बाने वदे आदि वदेवाङ मय ह्याांच्या व्यदिदरक्ि र्मधदवषयावरील एक, कण्व, काण्व, कुदशक 

इत्यादद दहा ग्रांथकाराांची मिे नामदनदेशपूवधक उद्धिृ केली आहेि. बौर्ायन आदि आपस्िम्ब ह्याांची मिे 
आदि लेखनशलैी एकमेकाशी पुष्ट्कळ जुळिाि. ‘एके’ असा दनदेश करून उद्धिृ केलेल्या मिाांपैकी 
पुष्ट्कळशी मिे गौिमाची आहेि. आपस्िम्ब र्मधसूत्राचा पूवध मीमाांसेशी दवशषे सांबांर् आहे. उपलब्र् 
र्मधसूत्राांपैकी फक्ि आपस्िम्ब र्मधसूत्रािच मीमाांसाशास्त्रािील पादरभादषक शब्द, मीमाांसाशास्त्रािील मिे 
आढळिाि. आपस्िम्बाच्या काळी मीमाांसाशास्त्रािील दसद्धान्ि फार पदरिि अवस्थेला पोचले होिे आदि 
मीमाांसाशास्त्रािील दववचेन करिारे ग्रांथ त्याकाळी अस्स्ित्वाि होिे असे आपस्िम्ब सूत्रािील मिावरून 
ददसिे. कदादचि आपस्िम्बाला सध्या उपलब्र् असिारे मीमाांसासूत्र अथवा ज्याि जवळजवळ िशीच भाषा 
वापरली आहे अशी त्या सूत्राची एकादी पूवावृती ी मादहि असावी असे त्या दोन ग्रांथाांिील भाषेच्या 
साम्यावरून वाटिे. 

 



           

फार प्राचीन काळापासून आपस्िम्ब र्मधसूत्रािील अविरिे प्रमािभिू वचने म्हिनू दुसऱ्या ग्रांथाांि 
उद्धिृ केली जाि असि. जैदमदनसूत्रावरील [जै. सू. ६· ८·१८ वरील शबरभाष्ट्याि आप. र्. सू. २· ५· ११· १२।१३ ह्याांच्यापैकी एक 

सूत्र उद्धिृ केले असून दुसऱ्या सूत्राचा गोषवारा ददला आहे.] भाष्ट्याि शबरस्वामींनी आपस्िम्बाची सूते्र उद्धिृ केली आहेि. 
कुमादरलभट्टाांनी िांत्रवार्विकाि [िन्त्रवार्विक पा. १३८ वर ‘प्रदिदेश े व्यवस्थया’ । आपस्िम्बेन सांहृत्य दुष्टादुष्टत्वमादृिम् ॥ ह्या वाक्याि 
आप. र्. सू. २· ६· १५· १ ‘एिेन देशकालर्मा व्याख्यािाः’ ह्या सूत्राचा उल्लेख केला आहे.] आपस्िम्बाच्या मिाांचा उल्लखे केला 
आहे. ब्रह्मसूत्रावरील [ब्र. सू. ४· २· १४ वरील भाष्ट्याि आप. र्. सू. १· ७· २० उद्धिृ केले आहे.] भाष्ट्याि श्रीशांकराचायांनी 
आपस्िम्बाचे एक सूत्र उद्धिृ केले असून आपस्िम्ब र्मधसूत्रािील दोन पटलाांवर [आप. र्. सू. १· ८· २२।२३·] 
टीका दलदहली आहे. दवश्वरूपाच्या याज्ञवल्क्य [याज्ञ. ३· २३७ वरील दवश्वरूपाच्या टीकेि आप. र्. सू. १· ९· २४· ६ िे २३ ही १८ 
सूते्र उद्धिृ केली आहेि.] स्मृिीवरील टीकेि आदि मेर्ादिथीच्या [मनु. २·२४७, ३· १०२ प्रभदृि वरील मेर्ादिथीच्या टीकेि अनुक्रमे 
आप. र्. सू. २· ५· ११· २, २· ४· ७· १६ प्रभदृि सूते्र उद्धिृ केली आहेि.] मनुस्मृिीवरील टीकेि आपस्िम्बाची सूते्र उद्धिृ केली 
आहेि. दमिाक्षरेमध्ये आदि अपराकाने आपस्िम्बाची अनेक सूते्र उद्धिृ केली आहेि. अशा रीिीने 
शबरस्वामींच्या काळापासून (म्हिजे दनदान इ.स. ५०० पासून) इ. स. ११०० पयंिच्या काळाि झालेल्या 
अनेक ग्रांथाांि उद्धिृ केलेल्या अविरिाांवरून आपस्िम्बसूत्राच्या उपलब्र् प्रिीच्या अस्सलपिाबद्दल खात्री 
पटिे. 

 
आपस्िम्बाच्या राहण्याच्या दठकािासांबांर्ी आदि त्याच्या स्विःसांबांर्ी फारच थोडी मादहिी उपलब्र् 

आहे. आपस्िम्ब हे प्राचीन काळचे नाव नाही. वैददक वाङ मयाि हे नाव आढळि नाही. िपधिाि त्याचे नाव 
बहुर्ा बौर्ायनानांिर आदि सत्याषाढ, दहरण्यकेदशन् ह्याांच्या पूवी घािलेले असिे. िेव्हा परांपरागि 
दनयमाप्रमािे आपस्िम्बाची शाखा दहरण्यकेशी शाखेच्या पूवी झालेली होिी आदि अदर्क प्रामाण्य असलेली 
होिी असे ददसिे. आपस्िम्ब शाखेचे लोक नमधदेच्या ददक्षिेला आग्नेय भागाि म्हिजे आन्रदेशाि आदि 
गोदावरीच्या मुखाजवळील प्रदेशाि आढळिाि असे महािधव ह्या ग्रांथाि म्हटले आहे. ह्यावरून आपस्िम्ब 
शाखेचे मूलस्थान ददक्षि भारिाि आदि बहुर्ा आन्र देशाि होिे असा स्वाभादवक िकध  करावयास प्रत्यवाय 
नाही. 

 
आपस्िम्ब र्मधसूत्राचा काल फक्ि स्थूलमानानेच दनदिि करिा येईल. िे सूत्र बहुर्ा 

गौिमर्मधसूत्राच्या नांिर िसेच बौर्ायन र्मधसूत्राांच्या देखील नांिर झाले असाव.े आपस्िम्ब र्मधसूत्रािील 
भाषाशलैी आदि त्यािील व्याकरि ह्यावरून िे सूत्र अदिशय प्राचीन असाव ेअसे ददसिे. बदु्धर्मांचा त्या 
सूत्राि कोठेही स्पष्ट उल्लखे केलेला नाही. ह्यावरून त्या सूत्राचा काल दि. पू. ६०० िे दि. पू. ३०० असा 
र्रल्यास िे फारसे चुकीचे होिार नाही. 

 
आपस्िम्ब र्मधसूत्रावरील हरदती ाची उज्वला नावाची टीकाच फक्ि सापडली आहे. स्मृदिचस्न्द्रका 

आदि वीरदमत्रोदच ह्या ग्रांथाांि उद्धिृ केलेल्या आपस्िम्ब सूत्रावरील भाष्ट्याचे उिारे हरदती ाच्या टीकेि 
सापडि नाहीि. ह्यावरून िो भाष्ट्यकार हरदती ाच्या पूवी होऊन गेलेल्या टीकाकाराांपैकी एक असावा. 

 
हरदती ाने उद्धिृ केलेल्या आपस्िम्बाच्या श्लोकाांपैकी िीन [जीवानांद आवृती ी खांड १ पा. ५६७ – ५८५ वर आप.स्मृदि अध्याय 

१ श्लो. १६, १९, ३१ आले आहेि.] श्लोक आपस्िम्बाच्या श्लोकबद्ध स्मिृीि सापडिाि. जीवानांदाने छापलेल्या 
आपस्िम्ब स्मिृीि १० अध्याय दमळून प्रायदिती  आदि शुद्धी ह्या दवषयाांवरील सुमारे २०७ श्लोक आहेि. परांिु 
स्मृदिचस्न्द्रका आदि अपराकध  ह्याांनी उद्धिृ केलेल्या श्लोकाांवरून श्लोकबद्ध आपस्िम्ब स्मृदि हा बराच मोठा 
ग्रांथ असावा आदि िी स्मृिी आपस्िम्ब सूत्राच्या मानाने प्राचीन काळची असावी असे वाटिे.  



           

प्रकरण ७ 
 

तहरण्यकेशी धममसूत्र 
 

(  .   .   . ४६–५०) 
 
दहरण्यकेशी कल्पाचे प्रशन २६ आदि २७ दमळून दहरण्यकेशी र्मधसूत्र होिे. हे र्मधसूत्र मुख्यत्वकेरून 

आपस्िम्ब र्मधसूत्राच्या आर्ारावर रदचलेले आहे. त्याला स्विांत्र ग्रांथ म्हिून ्वचदचिच म्हििा येईल. त्याि 
आपस्िांबाच्या र्मधसूत्रािील शकेडो सूते्र शब्दशः समादवष्ट केली आहेि. त्यामुळे आपस्िांब र्मधसूत्राचा खरा 
पाठ कोििा हे ठरदवण्याला दहरण्यकेशी र्मधसूत्राचा फार उपयोग होिो. िैदती रीय शाखेच्या खाांदडकेय 
दवभागाि दहरण्यकेशी हा एक सूत्रचरि आहे आदि त्याची स्थापना आपस्िांब साांप्रदायाच्या नांिर झालेली 
आहे. चरिव्यूहावरील टीकेि उद्धिृ केलेल्या महािधव ग्रांथािील अविरिाि असे म्हटले आहे की 
दहरण्यकेशी शाखेचे लोक नैऋध त्य ददशलेा सह्याद्री आदि सागर ह्याांच्यामर्ील प्रदेशाि आदि परशुराम 
के्षत्राि (म्हिजे कोकिाि) आढळिाि. सध्या रत्नादगरी दजल्ह्याि आपिास दहरण्यकेशी शाखेचे 
म्हिदविारे पुष्ट्कळ ब्राह्मि आहेि. 

 
काही काही सूत्राांच्या दहरण्यकेशी पाठाची भाषा आपस्िांब सूत्रािील पाठापेक्षा अदर्क सरळ आहे 

आदि त्यािील भाषा श्रेष्ठ दजाच्या काव्यािील भाषेसारखी आहे. ह्यावरून असे स्पष्टपिे ददसून येिे की 
ज्यावळेी दहरण्यकेशी शाखेने आपस्िांब सूत्राांचा स्वीकार केला त्यावळेी त्याांनी त्या सूत्राांची भाषा दशष्टसांमि 
करण्याचा प्रयत्न केला असावा. त्या दोन्ही ग्रांथािील सूत्राांची दनरदनराळ्या पोट दवभागाि केलेली दवभागिी 
पुष्ट्कळच वगेळी आहे. दहरण्यकेशी सूत्रािील पदहल्या (२६ व्या) प्रशनाि ८ पटले आहेि. परांिु आपस्िांबाने 
आपल्या दोन्ही प्रशनाांि प्रत्येकी ११ पटले ददली आहेि. ह्यामुळे दोन्ही ग्रांथाांिील खांदडकािील सूते्र सारखी 
नाहीि. दहरण्यकेशी सूत्रािील पदहल्या प्रशनाि ३१ खांदडका आहेि. आदि दुसऱ्याि २० खांदडका आहेि. 
काही काही खांदडकाांची स्थानेही बदलली आहेि. 

 
दहरण्यकेशी र्मधसूत्रावरील महादेव दीदक्षिाची उज्वला नावाची टीका शब्दशः हरदती ाच्या 

आपस्िांबसूत्रावरील टीकेशी जुळिी आहे. दवक्रम सांवि १६६८ (इ.स. १६११।१२) मध्ये दलदहलेल्या 
हरदती ाच्या टीकेच्या हस्िदलदखि प्रिीि महादेवाच्या टीकेिील काही भाग आहे. ह्यावरून महादेवदेखील 
बऱ्याच पूवीच्या काळाि होऊन गेला असल्याचे हदसिे. 

 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ८ 
 

र्वतसष्ठ धममसूत्र 
 

(  .   .   . ५०-६०) 
 
वदसष्ठाची श्रौि आदि गृह्यसूते्र कर्ीकाळी अस्स्ित्वाि असलीच िरी िी सध्या उपलब्र् नाहीि. 

कुमादरल भट्टाांनी िन्त्रवार्विकाि असे [पू. मी. सू. १·३·११ वरील िन्त्रवार्विक पा १७९. “... िद्यथा गौिमीयगौदभलीये छन्दोगैरेव 
पदरगृहीिे। वदसषे्ठ बह् वृचैरेव शङ खदलदखिोक्िां च वाजसनेदयदभः । आपस्िम्बबौर्ायनीये िैदती रीयरेैव प्रदिपने्न । एवां ित्र ित्र गहृ्यव्यवस्थाभ्युपगमादद 
दशधदयत्वा दवचारदयिव्यम् । हक िादन िेषामेव प्रमािान्युि सवेषाम् ।”] म्हटले आहे की वदसष्ठ र्मधसूत्राचे अध्ययन 
मुख्यत्वकेरून ऋग्वदेानुयायी करीि असले िरी िे र्मधसूत्र इिर र्मधसूत्राांप्रमािेच सवध चरिाांना प्रमािभिू 
आहे. वदसष्ठर्मधसूत्राि सवध वदेािील अविरिे उद्धिृ केली आहेि आदि वदसष्ठ ह्या नावादशवाय त्या सूत्राचा 
ऋग्वदेाशी सांबांर् जोडिारी दुसरी कोििीही दवदशष्ट गोष्ट त्या सूत्राि नाही. िेव्हा असे वाटिे की वदसष्ठाचे 
र्मधसूत्र प्रथमिः र्मधशास्त्रावरील एक स्विांत्र ग्रांथ म्हिनू दलदहले गेले असाव ेआदि पढेु आश्वलायनाची श्रौि 
आदि गृह्यसूते्रच फक्ि असिाऱ्या ऋग्वदेानुयायी लोकाांनी वदसष्ठाच्या र्मधसूत्राचा अांदगकार केला असावा. 
वदसष्ठाांनी आपल्या ग्रांथाला ‘र्मधशास्त्र’ असे म्हटले आहे. 

 
इिर र्मधसूत्राि आलेले बहुिेक दवषय ह्या सूत्रािही आले आहेि. इिर र्मधसूत्राप्रमािे हे र्मधसूत्रही 

गद्याि रचलेले असून त्याि मरू्न मरू्न श्लोक आले आहेि. भाषेच्या बाबिीि वदसष्ठर्मधसूत्र 
गौिमर्मधसूत्रासारखे आहे आदि त्यािील पुष्ट्कळ सूते्र गौिमाच्या सूत्राशी पूिधपिे अथवा जवळजवळ समान 
अशी आहेि. बौर्ायनाच्या सूत्राशी जुळिील अशीही बरीच सूते्र वदसष्ठर्मधसूत्राि आहेि. वदसष्ठर्मधसूत्राच्या 
दनरदनराळ्या हस्िदलदखि प्रिीि सापडिाऱ्या अध्यायाांची सांख्या ६ पासून ३० पयंि दभन्न दभन्न असिे आदि 
काही दठकािी त्या ग्रांथाची भाषा अदिशय अशुद्ध आहे. ह्यावरून वदसष्ठर्मधसूत्राचा समग्रग्रांथ अस्सल आहे 
हकवा नाही ह्यादवषयी शांका प्रदर्वशि करण्याि आल्या आहेि. परांिु जर काही भाग मूळच्या ग्रांथाि मागाहून 
समादवष्ट करण्याि आला असलाच िर िी गोष्ट दनदान फार प्राचीन काळी घडली असली पादहजे. कारि 
दमिाक्षरा, दवश्वरूप, आद्य श्रीशांकराचायध ह्याांच्यासारख्या प्राचीन ग्रांथकाराांनी वदसष्ठर्मधसूत्रािील अनेक 
अविरिे उद्धिृ केली आहेि आदि अशी अविरिे वदसष्ठर्मधसूत्राच्या पदहल्या अध्यायापासून बहुिेक सवध 
अध्यायाांिून घेिलेली आहेि. त्या अविरिाि आदि सध्या छापलेल्या वदसष्ठर्मधसूत्राच्या प्रिीि ्वचदचिच 
भेद आढळिो. ह्यावरून वदसष्ठर्मधसूत्राांच्या सध्याच्या प्रिीिील बहुिेक सवध अध्याय बऱ्याच पूवीही सध्याच्या 
स्वरूपाि अस्स्ित्वाि होिे हे दसद्ध होिे. 

 
वदसष्ठ र्मधसूत्राि दनरदनराळ्या वदेामर्ील आदि ब्राह्मि ग्रांथाांिील अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 

िसेच हारीि, गौिम, यम, प्रजापदि ह्याांच्या सारख्या र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांची अविरिेही उद्धिृ केली 
आहेि. अशा अविरिािील काही श्लोक मनुस्मृिीि आढळिाि. 

 
मनुस्मृदि आदि याज्ञवल्क्यस्मृदि ह्याांनी वदसष्ठ र्मधसूत्राांना एक प्रमािभिू ग्रांथ मानले आहे. 

िांत्रवार्विकाि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांचा उल्लखे करिाना मनु, गौिम आदि वदसष्ठ ह्याांना प्रमुख स्थान ददले 
आहे. ह्यावरून वदसष्ठाांचा र्मधशास्त्रावरील ग्रांथ दिस्िी शकाच्या आरांभीच्या काांही शिकाि अस्स्ित्वाि होिा 
हे दनदििपिे दसद्ध होिे आदि त्या ग्रांथाचा अस्सलपिा सािव्या शिकानांिर झालेल्या प्रदसद्ध ग्रांथावरून 



           

दसद्ध होिो. वदसष्ठ र्मधसूत्राि साांदगिलेली मिे फार प्राचीन काळची आहेि. आपस्िम्बाप्रमािे वदसष्ठानेही 
दववाहाचे ब्राह्म आदद सहाच प्रकार साांदगिले आहेि; ह्या सवध गोष्टींवरून असे म्हििा येईल की 
वदसष्ठर्मधसूत्र हा ग्रांथ गौिम, आपस्िम्ब आदि बौर्ायन ह्याांच्या ह्याांच्या नांिर परांिु इ. स. च्या प्रारांभाच्या 
पुष्ट्कळ अगोदर झालेला आहे. ठोकळ मानाने दि. पू. ३०० िे दि. पू. १०० ह्या कालखांडाि िे र्मधसूत्र झाले 
असाव.े 

 
दवश्वरूप, दमिाक्षरा, स्मदृिचांदद्रका, चिुर्ववशदिमि ह्या ग्रांथाांवरील भट्टोजीकृि टीका ह्याांनी वृद्ध 

वदसष्ठ नावाच्या एका ग्रांथकाराचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून असा दनष्ट्कषध दनघिो की वृद्ध वदसष्ठाचा ग्रांथ 
बऱ्याच पूवीच्या काळी झालेला असावा आदि त्याि याज्ञवल्क्यस्मृिीि आलेल्या (व्यवहारासदहि) बहुिेक 
सवध दवषयाांचा दवचार केलेला असावा. स्मृदिचांदद्रकेि एका ज्योदिवधदसष्ठाचे काही श्लोक उद् रृ्ि केले 
आहेि. इांदडया ऑदफस सूचीमध्ये दहा अध्याय असलेल्या आदि वैष्ट्िवाांच्या र्ार्वमक आचाराांचे आदि 
किधव्याांचे विधन केलेल्या वदसष्ठस्मृिीचा उल्लखे केला आहे. 

 
बौर्ायनर्मधसूत्राांवरील टीकेि गोहवदस्वामीने वदसष्ठ (२१·१३) हे सूत्र आदि त्यावरील 

यज्ञस्वामीची टीका उद्धिृ केली आहे. ह्यावरून यज्ञस्वामीने वदसष्ठर्मधसूत्राांवर टीका केली होिी असे कळून 
येिे. 

 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ९ 
 

तर्वष्ट्णुधममसूत्र 
 

(  .   .   . ६० – ७०) 
 
ह्या सत्राि १०० अध्याय आहेि. परांिु अध्यायाांची सांख्या मोठी असली िरी िे सूत्र फारसे दवस्िृि 

नाही. दकत्येक अध्यायाि फक्ि एक एक सूत्र आदि एक एक श्लोक आहे. पदहला आदि शवेटला अध्याय 
सांपूिध श्लोकबद्ध आहेि, बाकीच्या अध्यायाांि गद्यपद्य दमश्रि आहे. ह्या र्मधसूत्राचा यजुवेदािील सवाि 
जुन्या शाखाांपैकी कठ ह्या शाखेशी दनकट सांबांर् आहे. 

 
दवष्ट्िुर्मधसूत्राच्या पदहल्या अध्यायाि त्या सूत्राच्या उत्पती ीदवषयी पढुील कथा ददली आहे. 

खवळलेल्या सागरािून वराहाने पृथ्वी वर काढल्यानांिर आपले सांरक्षि कोि करील हे दवचारण्याकदरिा 
िी कशयपाकडे गेली आदि कशयपाने दिला दवष्ट्िकूडे जाण्यास साांदगिले. दवष्ट्िूने पृथ्वीला साांदगिले की जे 
लोकविध आदि आश्रम ह्याांच्या किधव्याचे पालन करिाि िे िुझे सांरक्षि करिील. िेव्हा विध आदि आश्रम 
ह्याांची किधव्ये कोििी हे साांगण्याची पृथ्वीने परमेश्वराला दवनांिी केली आदि त्या दवनांिीवरून दवष्ट्िूने जी 
मादहिी साांदगिली िी ह्या सूत्राि ददली आहे. 

 
दवष्ट्िुर्मधसूत्राची उत्पती ी वरीलप्रमािे असल्यामुळे िे सूत्र स्विः दवष्ट्िनेू साांदगिले आहे अशा 

स्वरूपाि त्या सूत्राची रचना केली आहे. मागील प्रकरिाि विधन केलेल्या कोित्याही र्मधसूत्राची रचना 
िशा स्वरूपाची नाही. त्या सत्राची भाषाशलैी सरळ आदि काहीशी पाल्हादळक आहे. त्याि व्याकरिदृष्ट्ट्या 
अशुद्ध असलेली रूपे बहुर्ा आढळि नाहीि. ह्या सूत्राच्या काही अध्यायािील मजकूर िुलनेने जुन्या 
काळचा असून िो गौिम आदि आपस्िम्ब ह्या प्राचीन र्मधसूत्राांच्या िोडीचा आहे. परांिु त्या सूत्रािील बराच 
मोठा भाग त्यानांिरच्या काळािील असल्याचे स्पष्ट ददसिे. दवष्ट्िरु्मधसूत्राि मनुस्मिृी, याज्ञवल्क्यस्मृिी 
आदि भगवद् गीिा ह्याांच्यािील श्लोकाांशी जुळिारे अनेक श्लोक आहेि. असे श्लोक त्या ग्रांथाांिून 
दवष्ट्िुर्मधसूत्राि घेिले असाविे. कारि मनुस्मिृी, याज्ञवल्क्यस्मृिी आदि भगवद् गीिा याांनी त्याांच्या िुलनेने 
कमी महत्त्वाच्या अशा दवष्ट्िुर्मधसत्रािून असे श्लोक उिरून घेिले असाव े असे म्हििे अदिशय 
अशक्यकोटीिील वाटिे. मनुस्मृिी [उदाहरिाथध, दवष्ट्िु २३-५० हा श्लोक मनु ५·१३१ सारखा आहे आदि त्याि ‘मनुरब्रवीत्’ 
ह्याच्याजागी ‘ित्प    र्वििम्’ असे शब्द घािले आहेि.] आदि भगवद् गीिा [दवष्ट्िु २०· ४८।४९ आदि ५१।५२ हे श्लोक भगवद् गीिा २·१३, 
२३, २४, २८ ह्याांच्यासारखे आहेि.] ह्यािील ज्या श्लोकाि ‘मनु’ अथवा ‘कौंिेय’, ‘भारि’ अशासारखे शब्द आहेि. 
त्या श्लोकाांशी समान असिाऱ्या दवष्ट्िरु्मधसूत्रामर्ील श्लोकाि त्या सूत्राच्या भदूमकेला जुळण्याकदरिा 
‘वसुरे्’, ‘भादवदन’ असे पृथ्वीवाचक शब्द घािले आहेि. दवष्ट्िु र्मधसूत्रामर्ील शकेडो गद्यभाग याज्ञवल्क्यस्म ृ
[दवष्ट्िु ६· ४१ = याज्ञ. २· ५३, दवष्ट्ि ु ८· ३८ = याज्ञ २· ७९ इ॰] िीमर्ील गद्यभागाशी समान आहे. दवष्ट्िुर्मधसूत्राि असे 
पुष्ट्कळ दवषय आहेि की िे याज्ञवल्क्यस्मिृीि नाहीि. ह्यावरून असा िकध  होिो की उपलब्र् दवष्ट्िुर्मधसूत्र 
याज्ञवल्क्यस्मिृीच्या मागून झाले असाव.े 

 
याज्ञवल्क्यस्मिृीवरील टीकेि दवश्वरूपाने दवष्ट्िुस्मिृीचा उल्लेख केला आहे आदि िो 

दवष्ट्िुर्मधसूत्राला अनुलक्षून असावा. मनुस्मृिीवरील टीकेि मेघादिथीने दवष्ट्िुर्मधसूत्रािील काही अविरिे 



           

उद्धि केली आहेि. दमिाक्षरा, अपराकध  आदि स्मदृिचस्न्द्रका ह्याांनीही दवष्ट्िुर्मधसूत्रािील बरीच अविरिे 
उद्धिृ केली आहेि. 

 
दवष्ट्िुर्मधसूत्राि सवध वदेसांदहिा आदि ऐिरेय ब्राह्मि याांिील अविरिे घेिली असून वदेाांगे, 

इदिहास, र्मधशास्त्र, पुरािे ह्याांचे उल्लखे केले आहेि. दवष्ट्िुर्मधसूत्राि दपिराांनी गादयलेल्या गाथा अशी सांज्ञा 
असलेले पुष्ट्कळ श्लोक उद्धिृ केले असून त्याांचे अनुशासनपवािील दपिराांच्या गाथाांशी अदिशय साम्य 
आहे. 

 
दवष्ट्िुर्मधसूत्राि काठकसांदहिेमर्ील मांत्र आदि काठकगृह्यसूत्रािील सूते्र घेिली असल्यामुळे िो 

ग्रांथ काठकशाखेचा मान्य ग्रांथ असावा आदि काठकशाखेचे मलूस्थान काशमीर आदि पांजाब ह्या देशाि 
असल्यामुळे दवष्ट्िुर्मधसूत्र हा ग्रांथही त्या देशाि झाला असावा. दवष्ट्िरु्मधसूत्राि जो प्राचीन भाग आहे त्याची 
रचना दि. पू. ३०० िे दि. पू. १०० ह्या कालखांडाि झाली असावी असे म्हििा येईल. कुमादरलभट्टानी 
िांत्रवार्विकाि कोित्या दवदशष्ट शाखेचे लोक कोित्या दवदशष्ट र्मधसूत्राांचा अभ्यास करिाि ह्याबद्दलची जी 
मादहिी ददली आहे त्याि दवष्ट्िुर्मधसूत्राचा उल्लखे केलेला नाही ही गोष्ट लक्षाि ठेवण्यासारखी आहे. 
दवष्ट्िुर्मधसूत्रािील प्राचीन भागाच्या रचनेनांिर त्या सूत्राची वैष्ट्िव साांप्रदायाला अनुसरून समग्र पनुरधचना 
करण्याि येऊन गद्यमय आदि पद्यमय मोठेमोठे भाग त्याि घालण्याि आले असाविे आदि हा प्रकार इ. स. 
च्या दिसऱ्या शिकानांिर बराच काळ गेल्यावर झाला असला पादहजे. आठव्ािील वाराांचा उल्लखे त्या 
सूत्राि केला आहे. ह्यावरून दवष्ट्िुर्मधसूत्र िुलनेने अदलकडील काळाि झाले असाव ेअसे ठरिे. 

 
दवष्ट्िुर्मधसूत्रािील ३५ िे ४२ ह्या अध्यायािील सवध गद्यभाग दमिाक्षरेने बृहद् दवष्ट्िचूा म्हिून उद्धिृ 

केला आहे. दुसऱ्याही एके दठकािी दमिाक्षरेने दवष्ट्िुर्मधसूत्रािील सूते्र बृहद् दवष्ट्िचूी म्हिनू उद्धिृ केली 
आहेि. 

 
आनांदाश्रमाने प्रदसद्ध केलेल्या स्मृदिसांग्रहाि एक लघुदवष्ट्िुस्मृिी आहे. दिच्याि ५ अध्याय असून 

११४ श्लोक आहेि आदि त्याि विांच्या आदि चार आश्रमाांच्या किधव्याांदवषयी दववचेन केले आहे. 
पराशरमार्वीय ह्या ग्रांथाि गद्यदवष्ट्िूची आदि पद्यदवष्ट्िचूी अनेक अविरिे उद्धिृ केली आहेि. त्यािील 
एका अविरिावरून गद्यदवष्ट्िु आदि दवष्ट्िुर्मधसूत्र एकच असाविे असे ददसिे. दवष्ट्िूची पुष्ट्कळ सूते्र 
त्याांच्यावरील भारुचीच्या टीकेसह सरस्विीदवलासाि उद्धिृ केली आहेि. िी सवध सूते्र दवष्ट्िरु्मधसूत्राच्या 
छापील प्रिीि आढळि नाहीि. 

 
दवष्ट्िुर्मधसूत्रावर नांदपांदडिाने वैजयांिी नावाची टीका केली होिी. िसेच वर उल्लखे केल्याप्रमािे 

भारुचीनेही त्या सूत्राांवर टीका दलदहली असण्याचा सांभव आहे. 
 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण १० 
 

हाराताचे धममसूत्र 
 

(  .   .   . ७०– ७५) 
 
मागील प्रकरिापयंि छापलेल्या आदि सुप्रदसद्ध अशा र्मधसूत्राांपैकी प्रमुख र्मधसूत्राांचे दववचेन 

करण्याि आले. दुसरी काही र्मधसूते्र फक्ि दुर्वमळ अशा हस्िदलदखि पोथ्याि दमळिाि आदि काही र्मधसूते्र 
अद्यादप उपलब्र् झालेली नसून दुसऱ्या ग्रांथाांनी घेिलेल्या अविरिाांवरून त्याांची जुळिी करावी लागिे. 
अशा र्मधसूत्राांपैकी एक दोन प्रमुख ग्रांथाांचा आिा दवचार करण्याि येईल. प्रस्िुि प्रकरिाि हारीिाच्या 
र्मधसूत्राची मादहिी देऊन पढुील प्रकरिाि शांख-दलदखिाांच्या र्मधसूत्राांचे दववचेन करण्याि येईल. 

 
बौर्ायन, आपस्िम्ब आदि वदसष्ठ ह्याांनी आपल्या र्मधसूत्राि हारीिाची सूते्र प्रमािभिू वचने म्हिनू 

उद्धिृ केली आहेि. ह्यावरून हारीि हा एक प्राचीन काळचा र्मधसूत्रकार होिा ही गोष्ट पूिधपिे दसद्ध होिे. 
इिर ग्रांथकाराांपेक्षा आपस्िम्बाने हारीिाची अविरिे अदर्क वळेा उद्धिृ केली आहेि. ह्यावरून असा 
दनष्ट्कषध काढिा येईल की िे दोघेही एकाच वदेाचे अनुयायी असाविे. िांत्रवार्विकाि गौिम प्रभिृी 
र्मधसूत्रकाराांच्या बरोबर हारीिाचा उल्लखे केला आहे. दवश्वरूपापासून अगदी अलीकडील काळािील 
र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांपयंि अनेक ग्रांथकाराांनी हारीिाच्या र्मधसूत्रािील दवस्िृि अविरिे उद्धिृ केली 
आहेि. त्या अविरिाांवरून असे ददसिे की हारीिाचे र्मधसूत्र अत्यांि दवस्िृि असाव.े 

 
हारीि र्मधसूत्राच्या नादशक येथे सापडलेल्या एका हस्िदलदखि प्रिीचे विधन डॉ. जॉली याांनी केले 

आहे. त्याि असे म्हटले आहे की िे हस्िदलदखि अत्यांि अशुद्ध होिे; त्याि ३० अध्याय होिे; त्यािील भाषा 
आदि त्यािील दवषय एवढ्ाांचा दवचार केल्यास िो ग्रांथ प्राचीन काळचा असावा असा ग्रह होिो; परांिु 
अदलकडील काळच्या दनबांर्ग्रांथाांि उद्धिृ केलेले काही उिारे त्या प्रिीि आढळि नाहीि. 

 
हारीिाच्या र्मधसूत्रािील अविरिाि आदि मतै्रायिीय पदरदशष्ट आदि मानवश्राद्धकल्प ह्याांच्याि 

दवलक्षि साम्य आढळिे. ह्यावरून असे अनुमान होिे की, हारीि हा कृष्ट्ि यजुवेदाचा सूत्रकार असावा. 
कादशमरी भाषेिील ‘कफल्ल’ [‘पालङ्कया-नादलका....... भसू्ििृ-कफेल्ल-माष-मसूर कृिलविादन च श्रादे्ध न दद्यात्’ हारीिाचे सूत्र.] हा 
शब्द हारीिाच्या सूत्राि आला आहे. ह्यावरून हारीिर्मधसूत्राची दनर्वमिी बहुर्ा कादशमराि झाली असावी 
असे वाटिे. 

 
दनबांर्ग्रांथाि उद्धिृ केलेल्या हारीिाच्या र्मधसूत्रािील अविरिाांवरून असे ददसिे की इिर 

र्मधसूत्राि आलेल्याच दवषयाांवर दवस्िृि दववचेन त्या र्मधसूत्राि केले होिे. मनुस्मृिीवरील टीकेि कुल्लूकाने 
असे विधन केले आहे की हारीि र्मधसूत्रािील प्रारांभीची सूते्र पुढीलप्रमािे होिी: ‘अथािो र्मध व्याख्यास्यामः 
। श्रुदिप्रमािको र्मधः । श्रदुिि दद्वदवर्ा वैददकी िाांदत्रकी च ।’ अशाच िऱ्हेची भाषाशलैी इिरही अविरिाि 
वापरलेली आहे. 

 



           

हारीिाने सवध वदेाांिील अविरिे भेदभाव न करिा उद्धिृ केली आहेि त्यामुळे िो कोित्या दवदशष्ट 
वदेाचा अनुयायी होिा हे समजि नाही. िांत्रवार्विकाि कुमादरलभट्टानी हारीि हा एक प्राचीन र्मधसूत्रकार 
असल्याचे म्हटले असले िरी त्याचा कोित्याही दवदशष्ट शाखेि समावशे केला नाही ही गोष्ट लक्षाि 
ठेवण्यासारखी आहे. इिर बहुिेक र्मधसूत्राांप्रमािेच हारीिाच्या र्मधसूत्राि मरू्नमरू्न श्लोक घािले आहेि. 
परांिु दनबांर्ग्रांथाांि हारीिाचे म्हिून उद्धिृ केलेले पुष्ट्कळ श्लोक उघडपिे अवाचीन काळचे आहेि. 
उदाहरिाथध स्मदृिचस्न्द्रकेि [स्मृदिचां. ३ पा. ३४४.] उद्धिृ केलेल्या हारीिाच्या एका श्लोकाि राशींचा उल्लेख 
केला आहे. ह्यावरून िो दवदशष्ट श्लोक अदलकडील काळािील असल्याचे ददसून येिे. 

 
जीवानांदाच्या स्मदृिसांग्रहाि एक लघुहारीिस्मदृि आदि एक वृद्धहारीि स्मदृि आहे. लघुहारीि 

स्मृिीि ७ अध्याय असून सुमारे २५० श्लोक आहेि आदि त्याि चार विांच्या आदि आश्रमाांच्या किधव्याांचे 
आदि योगाचे दववचेन केले आहे. वृद्धहारीिस्मदृि उघडपिे वैष्ट्िव साांप्रदायाची आहे आदि दिच्याि ८ 
अध्याय असून सुमारे २६०० श्लोक आहेि. िी स्मदृि हारीिाने अम्बरीषाला साांदगिली असल्याचे दिच्याि 
विधन केले आहे. आनांदाश्रमाच्या सांग्रहािील वृद्धहारीिस्मृिीि ११ अध्याय आहेि आदि त्याि जीवानांदाच्या 
प्रिीिील पदहल्या दोन अध्यायाचे पाांच अध्याय केले आहेि. श्लोकबद्ध वृद्धहारीिस्मिृीि मनु, याज्ञवल्क्य, 
नारद आदि कात्यायन ह्याांचे उल्लखे असल्यामुळे िो ग्रांथ िुलनेने अदलकडील काळाि झाला असल्याचे 
दसद्ध होिे. आनांदाश्रमाच्या सांग्रहामर्ील लघुहारीि स्मृिीमध्ये ११७ श्लोक आहेि आदि िी स्मृिी 
जीवानांदाच्या सांग्रहािील स्मिृीहून दभन्न आहे. 

 
 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण ११ 
 

शख–तलतखतधममसूत्र 
 

(  .   .   . ७५–७९) 
 
िन्त्रवार्विकाि [पृ. १९ वरील टीप पहा.] असे साांदगिले आहे की शांखदलदखिाांच्या र्मधसूत्राचे अध्ययन 

प्रामुख्याने (शुक्ल यजुवेदािील) वाजसनेयी शाखेचे लोक करीि असि. याज्ञ. (१·५) मध्ये 
र्मधशास्त्रकाराांच्या नावाांि शांखदलदखिाांचा समावशे केला आहे. कृि, ते्रिा, द्वापर आदि कदल ह्या चार युगाि 
र्माच्या बाबिीि अनुक्रमे मनु, गौिम, शांखदलदखि आदि पराशर ह्याांनी केलेल्या दनयमाांना अदर्क प्रामाण्य 
असिे असे पराशरस्मिृीि (१·२४) साांदगिले आहे. दनरदनराळ्या पुराव्यावरून असे दसद्ध होिे की 
शांखदलदखिाांचे र्मधसूत्र प्राचीन काळचे आहे, िे सवधस्वी नसले िरी बहुिेक गद्याि आहे आदि अद्यापपयंि 
जरी िे उपलब्र् नसले िरी एकेकाळी िे लोकाांना सहज दमळू शकि असे. 

 
दनबांर्ग्रांथाांि उद्धिृ केलेल्या शांख-दलदखिाांच्या र्मधसूत्रािील अविरिाांवरून त्या र्मधसूत्राची 

भाषाशलैी आदि त्यािील दवषय इिर उपलब्र् र्मधसूत्राांशी बरेच जुळिे असाविे असे ददसिे. गौिम अथवा 
आपस्िम्ब ह्याांनी ज्या दवषयाांचे दववचेन केले आहे िे बहुिेक सवध दवषय शांखदलदखिाांच्या र्मधसूत्राि समादवष्ट 
झाले आहेि. उद्धिृ केलेल्या अविरिाि व्याकरिदृष्ट्ट्या अशद्ध रूपे बहुर्ा आढळि नाहीि. याज्ञ. स्मृिीि 
प्राचीन र्मधशास्त्रकाराांची जी यादी ददली आहे त्याि शांखदलदखिाांचा समावशे केला आहे. ह्या गोष्टीवरून 
िसेच त्या र्मधसूत्राच्या सवधसार्ारि भाषाशलैीवरून आदि त्याि विधन केलेल्या दसद्धान्िावरून जवळजवळ 
दनदिि स्वरूपाचा असा दनष्ट्कषध दनघिो की उपलब्र् याज्ञ.स्मृदि शांखदलदखिाांच्या र्मधसूत्राांच्या नांिर बऱ्याच 
काळाांनी झाली असावी. स्मृदिकाराांच्या यादीि शांखाने याज्ञवल्क्याचा उल्लखे केला आहे. परांिु िो उल्लखे 
उपलब्र् याज्ञवल्क्यस्मृिीला अनुलक्षून असि सांभवनीय वाटि नाही. 

 
शांख-दलदखिाांच्या गद्य अविरिाांि वदेाङ गे, साांख्य, योग, र्मधशास्त्र याांचे उल्लखे आले आहेि. 

त्याांि विधन केलेल्या िपधिाि र्मधशास्त्रावरील वीस ग्रांथकाराांचा दनदेश केला आहे. प्रजापिी, अांदगरस्, 
उशना, प्राचेिस, वृद्ध गौिम ह्या ग्रांथकाराांच्या मिाांचा नामदनदेशपूवधक उल्लेख केला आहे. ह्या सवध 
गोष्टींवरून असा दनष्ट्कषध दनघिो की शांखदलदखिाांचे र्मधसूत्र बहुर्ा गौिम आदि आपस्िम्ब ह्याांच्यामागनू 
परांिु याज्ञवल्क्यस्मृिीच्या अगोदर म्हिजे दि. पू. ३०० िे इ. स. १०० ह्या कालखांडाि झाले असाव.े 

 
शांखदलदखिाांच्या र्मधसूत्रावरील एका टीकेचा उल्लेख लक्ष्मीर्राने (इ.स. ११००–११६०) आपल्या 

कल्पिरू ह्या ग्रांथाि केला आहे. दववादरत्नाकर (इ.स. १३१४) ह्या ग्रांथािही शांखदलदखिाांच्या 
भाष्ट्यकाराचा उल्लखे केला असून दववादहचिामिी ह्या ग्रांथाि शांखदलदखिाांच्या र्मधसूत्रावरील भाष्ट्यकाराच्या 
भाष्ट्यािील एक अविरि उद्धि केले आहे. 

 
जीवानांदान १८ अध्याय आदि सुमारे ३३० श्लोक असलेली एक शांखस्मृिी छापली आहे आदि 

सुमारे ९३ श्लोक असलेली एक दलदखिस्मिृी छापली आहे. आनांदाश्रमाच्या सांग्रहाि ७१ श्लोक असलेली 
एक लघुशांखस्मृिी आहे, आदि ३२ श्लोक असलेली एक दलदखिस्मृिी आहे. िे सवध ग्रांथ अदलकडील 



           

काळाि झालेले आहेि. कदादचि १८ अध्याय असलेली शांखस्मृिी ह्याला अपवाद असू शकेल. १८ अध्याय 
असलेल्या स्मिृीिील सुमारे ५० श्लोक दमिाक्षरेने उद्धिृ केले आहेि आदि त्या ग्रांथामर्ील काही गद्यभाग 
मेर्ादिथीने उद्धिृ केला आहे. शांखस्मृदि शांखाच्या र्मधसूत्राच्या आर्ाराने रचलेली असून दिच्याि त्या 
र्मधसूत्रािील काही गद्यभाग पद्याि रूपाांिर करून समादवष्ट केला असावा अथवा त्याच्याशी जुळिा मजकूर 
त्या स्मिृीि घािला असावा असे वाटिे. श्लोकबद्ध शांखस्मृिीची प्रवृती ी अदर्क कडक स्वरूपाचे दनयम 
साांगण्याकडे आहे. 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण १२ 
 

मानर्वधममसूत्र एके काळी खरेच अस्स्तत्र्वात होते काय? 
 

(  .   .   . ७९–८५) 
 
हारीिाचे र्मधसूत्र आदि शांखदलदखिाांचे र्मधसूत्र ह्याांच्या सांपूिध प्रिी उपलब्र् नसल्या िरी त्याांची 

इिकी अविरिे इिर ग्रांथाि उद्धिृ केलेली आढळिाि की त्याांवरून िी र्मधसूते्र एके काळी अस्स्ित्वाि 
होिी ह्यादवषयी सांशय राहाि नाही. मानवर्मध सूत्राचा प्रकार वगेळा आहे. मकॅ्समुल्लर आदि वबेर ह्या 
पादिमात्य सांस्कृि पांदडिाांनी अशी एक कल्पना माांडली आहे की प्राचीन काळी मानवर्मधसूत्र ह्या नावाचा 
एक ग्रांथ अस्स्ित्वाि होिा आदि त्या ग्रांथाची सुर्ारिा करून अथवा पुनरधचना करून सध्या उपलब्र् 
असलेली मनुस्मृिी ियार करण्याि आली. हे मि अद्यादपही पादिमात्य सांस्कृि पांदडिाि प्रचदलि आहे. 
ह्याकदरिा ह्या मिाला आर्ार म्हिून साांगण्याि येिाऱ्या प्रमुख कारिाांचा थोडक्याि दवचार प्रस्िृि 
प्रकरिाि करावयाचा आहे. 

 
वदसष्ठर्मधसूत्राि [वदसष्ठ र्. सू. (४· ५।८),] एके दठकािी ‘मानवा’ च्या काही दवदशष्ट मिाांचा उल्लेख केला 

असून त्यानांिर दोन श्लोक आदि काही गद्यमय उद्धिृ केला आहे. उपलब्र् मनुस्मृिी सांपूिध श्लोकबद्ध 
आहे. िेव्हा िी गद्य अविरिे मानवर्मधसूत्रािून उद्धिृ केली असल्याचे मानले पादहजे असे एक कारि 
साांगण्याि येिे. त्या मुद्यावर असे उती र देिा येईल की वदसष्ठर्मधसूत्रािील ‘मानव’ हा शब्द मनुस्मृिीला 
अनुलक्षून घािला आहे. िांत्रवार्विकाि आदि दवश्वरूपाच्या टीकेिही ‘मानव’ हा शब्द िशाच अथाने योजला 
आहे. त्या सूत्रानांिरच्या दोन सूत्राांि मनूचे दोन [मनु. ५· ४१ आदि ५·४८.] श्लोक उद्धिृ केले असून त्याांिील 
मिाला आर्ार म्हिून एका ब्राह्मिग्रांथािील गद्य उिारा ददला आहे. 

 
वदसष्ठर्मधसूत्राि मनूच्या म्हिून उद्धिृ केलेल्या काही अविरिािील मिाांसारखी मिे उपलब्र् 

मनुस्मृिीमध्ये आढळि नाहीि, अथवा िी मिे उपलब्र् मनुस्मृिीिील मिाांच्या दवरुद्ध आहेि. िसेच अशा 
अविरिाि एके दठकािी [वदस. १९· ३७·] एक श्लोक असून िो अनुष्ठुभ छांदािील नाही आदि त्या श्लोकाच्या 
समान अथाचा श्लोक मनुस्मृिीि नाही. असा एक मुद्दा वरील िकाला आर्ार म्हिून साांगण्याि येिो. 
मनुस्मृिीिील श्लोकाांशी जुळिारे पुष्ट्कळ श्लोक वदसष्ठर्मधसूत्राि आले आहेि. मनूची म्हिून म्हटलेली 
पुष्ट्कळ अविरिे मनुस्मिृीि आढळिाि. िेव्हा काही थोडी अविरिे उपलब्र् मनुस्मृिीि दमळि नाहीि 
एवढ्ाच गोष्टीवरून वदसष्ठर्मधसूते्र दलदहिेवळेी वदसष्ठाांच्या समोर मनुस्मृिी नसून मानवर्मधसूते्रच होिी 
असा दनष्ट्कषध एकदम काढिा येिार नाही. त्याप्रमािेच दत्रष्टुभछांदामर्ील िो श्लोक अथवा त्याच्या 
समानाथी श्लोक मनुस्मृिीि आढळि नाही एवढ्ाच आर्ारावर काहीही दसद्धान्ि काढिा येिार नाही 

 
कामांदकीय नीदिसूत्राि राजाने वदे, वािा आदि दांडनीदि ह्या िीन दवद्याांचे अध्ययन करावयाचे 

असिे असे मानवाचे मि असल्याचा उल्लखे केला आहे आदि ‘आन्वीदक्षकी’ अशी सांज्ञा असलेली दवद्या 
‘त्रयी’ म्हिजे वदे दवदे्यचेच एक अांग आहे असेही मानवाचे मि असल्याचे साांदगिले आहे. परांिु मनुस्मृिी  

[तै्रदवदे्यभ्यस्त्रयी दवद्याां दण्डनीहि च शाश्विीम् । 
आन्वीदक्षकीं चात्मदवद्याां वािारम्भाांि लोकिः ॥ मनु ७· ४३·] मध्ये राजाने अध्ययन करावयाच्या चार पृथक् दवद्या 

असल्याचे साांदगिले आहे. ह्या मुद्याचा असा खुलासा करिा येईल की राजाने अध्ययन करावयाच्या 



           

दवद्याांच्या सांख्येच्या बाबिीि कामांदकीयनीदिसूत्राि उल्लखे केलेल्या ‘मानवा’ च्या मिाि आदि मनुस्मृिींच्या 
मिाि दवरोर् नाही. ‘आन्वीदक्षकी’ ही चवथी दवद्या असल्याचे कोिी कोिी मानिाि ही गोष्ट मानवग्रांथाला 
माहीि होिी परांिु त्या दवदे्यचा वदेाांच्या अध्ययनाि समावशे होिो असे त्याि साांदगिले आहे. त्या दवद्याांचे 
अध्ययन कोिाजवळ कराव ेएवढेच मनुस्मृिीि साांदगिले आहे. 

 
आपस्िम्ब, बौर्ायन आदि दहरण्यकेशी ह्याांचे गृह्य, श्रौि आदि र्मधसूते्र असलेले सांपूिध कल्प 

आहेि; मानवगृह्यसते्र आदि मानवश्रौिसूते्र आहेि त्याअथी त्याचेही र्मधसूत्र अस्स्ित्वाि असले पादहजे 
असाही एक मुद्दा माांडण्याि येिो. ददक्षि भारिाि उत्पन्न झालेल्या आदि अस्स्ित्वाि असलेल्या आपस्िम्ब, 
बौर्ायन आदि दहरण्यकेशी ह्या कृष्ट्ि यजुवेदाच्या िीन चरिाांव्यदिदरक्ि दुसऱ्या कोित्याही वदेाच्या 
एकाद्या चरिाि त्या सूत्रचरिाच्या सांस्थापकाच्या नावाने प्रदसद्ध असलेली र्मधसूते्र उपलब्र् नाहीि. असे 
का झाले असाव ेह्याची उपपती ी पढुीलप्रमािे साांगिा येईल. ब्राह्मिाांनी जेव्हा ददक्षि भारिाि वसाहि केली 
िेव्हा आरांभीच्या काळाि त्याांच्या आजूबाजूला परकीय सांस्कृिी आदि परकीय चालीरीिी ह्याांचे प्राबल्य 
होिे. त्यामुळे ददक्षि भारिाि वास्िव्य करिाऱ्या कृष्ट्ि यजुवेदी शाखेच्या आयध लोकाांच्या सवधसार्ारि 
आचाराांच्या बाबिीि स्पष्ट दनयम घालून देिे अवशय होिे. िशा प्रकारची आवशयकिा उती र भारिाि भासि 
नव्हिी. कारि त्या प्रदेशाि प्रचदलि असिाऱ्या सूत्रचरिाांच्या अनुयायाांना दैनांददन व्यवहाराि लागिाऱ्या 
आचाराांची चाांगली मादहिी होिी आदि त्याांच्या आजूबाजूचा समाज जवळजवळ एकदजनसी आदि समान 
ध्येयाचा आदि समान सांस्कृिीचा होिा. ह्याकदरिा जेव्हा प्रत्येक चरिाकदरिा श्रौि आदि गृह्यकृत्याांची 
विधने करिारे ग्रांथ प्रथम ियार करण्याि आले िेव्हा र्मासांबांर्ी दनयम साांगिारे वगेवगेळे सुव्यवस्स्थि ग्रांथ 
ियार केले पादहजेि असे वाटले नाही. नेहमीच्या व्यवहारािील आचारासांबांर्ीचे काही दनयम गृह्यसूत्राि 
घालण्याि आले, कारि गृह्यसत्राि दववचेन केलेल्या दवषयाांशी जुळिे असे िे दनयम होिे. िथादप ददक्षि 
भारिािील यजुवेदाच्या आपस्िम्बप्रभिृी चरिाि अस्स्ित्वाि असिाऱ्या सांपूिध सूत्रग्रांथाांची मादहिी उती र 
आदि मध्य भारिाि जेव्हा पसरली िेव्हा त्या प्रदेशाि प्रचदलि असिाऱ्या चरिाांचे प्रमुख लोक आपापल्या 
चरिािील सूत्रग्रांथ सवध दवषयाि पदरपूिध करण्याकदरिा र्डपड करू लागले आदि दनरदनराळ्या 
र्मधसूत्राांचा शोर् करून त्याांचा आपल्या चरिािील ग्रांथाि त्याांनी समावशे केला. ही गोष्ट िुलनेने बऱ्याच 
प्राचीन काळी झाली असली पादहजे. 

 
वरील दववचेनाचा दवचार केल्यास मानवर्मधसूत्र एकेकाळी अस्स्ित्वाि असल्याचे आदि उपलब्र् 

मनुस्मृिी त्या र्मधसूत्राची पनुरधचना करून बनदवलेली असल्याचे उपलब्र् पुराव्यावरून दसद्ध होि नाही. 
मनुस्मृिीची पुनरधचना झाली असण्याचा सांभव असून त्यावळेी काही थोडे फेरफार करण्याि आले असिील. 
ह्यासांबांर्ी अदर्क दववचेन पुढे मनुस्मृिीच्या प्रकरिाि करण्याि येईल. 

 
 
 

____ 



           

प्रकरण १३ 
 

कौतटलीय अथमशास्त्र 
 

(  .   .   . ८५-१०४) 
 
अथधशास्त्रावरील उपलब्र् ग्रांथाांि कौदटलीय अथधशास्त्र हा सवाि जुना ग्रांथ आहे. अथधशास्त्र आदि 

र्मधशास्त्र ह्या दोन शास्त्राांची उदद्दष्टे आदि िी प्राप्ि करून घेण्याचे मागध दभन्न असल्याकारिाने िी दोन शासे्त्र 
परस्परदवरोर्ी असल्याचे जरी पुष्ट्कळवळेा मानण्याि येिे िरी वास्िदवक रीिीने पादहल्यास अथधशास्त्र हे 
र्मधशास्त्राचेच  

[र्मधशास्त्रान्िगधिमेव राजनीदिलक्षिमथधशास्त्रदमदां दववदक्षिम् । 
याज्ञ. २· २१ वरील दमिाक्षरा टीका.] एक अांग आहे. कारि अथधशास्त्राि राजाच्या किधव्यासांबांर्ी दववचेन 

केलेले असिे आदि र्मधशास्त्रावरील पुष्ट्कळ ग्रांथाांिही राजाच्या किधव्यासांबांर्ी दनयम साांदगिलेले असिाि. 
िसेच कौदटलीय अथधशास्त्राि न्यायदानासांबांर्ी (र्मधस्थीय आदि कां टकशोर्न ह्या नावाांची) दोन प्रकरिे 
आहेि. ह्या सवध कारिाांकदरिा र्मधशास्त्राच्या इदिहासाच्या प्रस्िुि ग्रांथाि कौदटलीय अथधशास्त्राचे दववचेन 
करिे योग्य होईल. शौनकाने केलेल्या चरिव्यूहामध्ये अथधशास्त्र हा अथवधवदेाचा एक उपवदे असल्याचे 
साांदगिले आहे. 

 
‘जगावर [िस्याः पृदथव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमथधशास्त्रदमदि । कौ. १५· १] स्वादमत्व कसे दमळवाव ेआदि िे कसे 

राखाव े ह्यादवषयी उपाय साांगिे’ हा अथधशास्त्राचा उदे्दश असल्याचे खुद्द कौदटल्याने साांदगिले आहे. 
कौदटलीय अथधशास्त्रावरून भारिािील लोकाांच्या सामादजक, आर्वथक, राजकीय आदि र्ार्वमक 
व्यवहारासांबांर्ी महत्त्वाची मादहिी उपलब्र् होिे. ह्या ग्रांथाची १५ अदर्करिे असून त्याि १५० अध्याय, १८० 
दवषय आदि (३२ अक्षराांचा एक श्लोक ह्या गिनेने) ६००० श्लोक आहेि. दशवाय त्याांि मरू्नमरू्न काही 
श्लोक आले आहेि. बहुिेक श्लोक अनुष्टुभ छांदािील आहेि, काही थोडे इांद्रवज्रा अथवा उपेंद्रवज्रा ह्या 
छांदाांि आहेि. काही श्लोक दुसऱ्या ग्रांथाांिून उद्धव केल्यासारखे स्पष्टपिे ददसिे. परांिु कौदटलीय 
अथधशास्त्रापूवी अथधशास्त्रावर झालेल्या ग्रांथाांदवषयी काही मादहिी उपलब्र् नसल्यामुळे त्या श्लोकाांपैकी जुन्या 
ग्रांथाांिून उद्धिृ केलेले दकिी आदि कौदटल्याने स्विः रचलेले दकिी हे साांगिे शक्य नाही. कौदटलीय 
अथधशास्त्राची भाषाशलैी सरळ आदि स्पष्ट आहे, वदेान्िसूते्र आदि व्याकरिसूते्र ह्याांच्यासारखी त्रोटक नाही. 
त्याि पादरभादषक शब्दाांचा आदि ्वचदचि वापरण्याि येिाऱ्या शब्दाांचा बराच भरिा आहे. आदि सामान्यिः 
िी पादिनीच्या व्याकरिाला अनुसरून आहे. 

 
ह्या ग्रांथाि आलेले मुख्य मुख्य दवषय पुढीलप्रमािे आहेि : 
 

(१) राजा, मांत्री, पुरोदहि, मांत्रीमांडळ, परराजाांच्या दरबारी असिारे प्रदिदनर्ी, गुप्िहेर. 
(२) राज्यकारभार, दनरदनराळ्या खात्याांवरील अदर्कारी, कर, जमाखचध. 
(३) न्यायदान, दववाह, स्त्रीर्न. 
(४) कां टकदनमूधलन म्हिजे अपराध्याांना शासन, दनरदनराळे अपरार्, दनरदनराळी शासने. 
(५) राजद्रोह, आपत्काळी कोशाि द्रव्यभरिी करण्याचे मागध, राजसेवकाांची विेने. 
(६) राजसतेी ची साि अांगे, राजनीिी. 



           

(७) सभोविालच्या राज्याांशी युद्ध, सांर्ी इत्यादी सांबांर्. 
(८) राजसतेी मर्ील दनरदनराळे दोष, राजावर आदि राज्यावर येिाऱ्या आपती ी. 
(९) दुसऱ्या राज्याांवर स्वारी करिे, युद्धसांबांर्ी योजना. 
(१०) प्रत्यक्ष युद्धासांबांर्ी दवचार, सैन्याची दनरदनराळी अांगे, व्यूह. 
(११) सांस्था आदि व्यापारी सांघटना. 
(१२) बलवान शतू्रबरोबर वागावयाचे मागध. 
(१३) परराज्याांसांबांर्ी डावपेच. 
(१४) गुप्िसार्ने, शत्रचूा वर् करण्याकदरिा उपाययोजना. 
(१५) समारोप. 

 
कौदटलीय अथधशास्त्राि विधन केलेली न्यायदानपद्धिी मनु, याज्ञवल्क्य, नारद ह्याांनी साांदगिलेल्या 

पद्धिीशी जुळिी आहे. त्यािल्या त्याि याज्ञवल्क्य [अदभयुक्िो न प्रत्यदभयुञ्जीि अन्यत्र कलहसाहससाथधसमवायेभ्यः । कौ. ३· १; 
‘अदभयोगमदनस्िीयध नैनां प्रत्यदभयोजयेत् । कुयात्प्रत्यदभयोगां च कलहे साहसेषु च ॥ याज्ञ २· ९–१०.] स्मृिीिील दववचेनाि आलेली 
शब्दरचना अथधशास्त्राशी इिकी जुळिी आहे की त्याांच्यापैकी कोिािरी एकाने दुसऱ्याच्या ग्रांथािून 
उसनवारी केली आहे असे मानिे भाग आहे. कायद्याच्या अनेक मुद्याांच्या बाबिीि याज्ञवल्क्याची मिे 
कौदटलीयाच्या मिाांपेक्षा अदर्क प्रगि आहेि. ह्यावरून याज्ञवल्क्याचा ग्रांथ कौदटलीय अथधशास्त्रानांिर अनेक 
शिकाांनी झाला असला पादहजे. मनुस्मिृीच्या जुन्या  

[‘उक्िो दनयोगो मनुना दनदषद्धः स्वयमेव िु’ मनू ९· ६८ 
वरील कुल्लूकाच्या टीकेि उद् र्ृि केलेले बृहस्पिीचे अविरि.] भागािील मिे कौदटलीयाशी अदर्क जुळिी आहेि. 

ह्यावरून उपलब्र् मनुस्मृिीला प्रस्िुिचे स्वरूप प्राप्ि होण्यापूवी अथधशास्त्र झाले असले पादहजे. 
 
चािक्य अथवा कौदटल्य अथवा दवष्ट्िुगुप्ि ह्याने अथधशास्त्रावर एक ग्रांथ रचला असल्याचे बऱ्याच 

प्राचीन काळापासून मानीि असि. दवष्ट्िुगुप्िाने दुसऱ्या कोिाच्या मदिीदशवाय नांदाांचा पाडाव केला, 
चांद्रगुप्िाला पृथ्वी समपधि केली आदि अथधशास्त्ररूपी सागराचे मांथन करून त्यािून आपला 
राजनीदिशास्त्रावरील ग्रांथ हे सार काढले अशी दवष्ट्िुगुप्िाची थोरवी कामांदकीय नीदिसार [कामां. १·४।६·] ह्या 
ग्रांथाि विधन केली असून कामांदक दवष्ट्िुगुप्िाला आपला गुरू [दवद्याििस्त्र एवैिा इदि नो गुरुदशधनम् । कामां. २· ६·] 

मानीि असल्याचेही त्या ग्रांथाि म्हटले आहे. िांत्राख्यादयका [चािक्याय च महिे नमोस्िु नृपशास्त्रकिृधभ्यः । िन्त्राख्यादयका 
श्लो. २] ह्या ग्रांथाि राजनीदिशास्त्रावरील एक ग्रांथकार म्हिून आयधचािक्याला नमन केले आहे आदि हा 
िांत्राख्यादयका ग्रांथ इ.स. ३०० च्या नांिरच्या काळाि खात्रीने झालेला नाही. दांडीकृि दशकुमारचदरिाि 
आचायध दवष्ट्िुगुप्िाने मौयध राजाकदरिा दांडनीिीचा सांके्षप ६००० श्लोकाि केला होिा असे म्हटले असून 
चािक्याच्या ग्रांथािील अविरिेही उद्धिृ केली आहेि. खुद्द अथधशास्त्राि [कौ. २·१०· घ. इ. ३] ह्या शास्त्राचा किा 
कौदटल्य असल्याचे आदि राज्यकारभारादवषयीचे त्या ग्रांथािील दनयम कौदटल्याने मौयध राजाकदरिा ियार 
केले असल्याचे साांदगिले आहे. ग्रांथाच्या अखेरच्या श्लोकाि असे म्हटले आहे की नांद राजापासून ज्याने 
रागाने पथृ्वी दहसकावनू घेिली त्याने हे शास्त्र रचले आहे आदि एकाच शास्त्रावर दनरदनराळे भाष्ट्यकार 
दभन्नदभन्न प्रकारची भाष्ट्ये करिाि हे पाहून दवष्ट्िुगुप्िाने स्विःच मूळ ग्रांथ दलदहला आदि त्यावर स्विःच भाष्ट्य 
दलदहले. 

 
ह्या ग्रांथाच्या कत्यादवषयी, त्याच्या अस्सलपिादवषयी आदि त्याच्या रचनाकालादवषयी बरेच 

मिभेद आहेि. अलेक्झाांडरच्या समकाळी म्हिजे दि. पू. ३२० च्या सुमारास होऊन गेलेल्या चांद्रगुप्ि 



           

मौयाच्या प्रख्याि मांत्र्याने हा ग्रांथ दलदहला नसावा. िसेच हा ग्रांथ एकट्यानेच दलदहलेला नसून एकाद्या 
साांप्रदायािफे ियार करण्याि आला असावा अशी मिे काही पादिमात्य सांस्कृि पांदडिाांनी प्रदर्वशि केली 
आहेि. चांद्रगुप्िाच्या मांत्र्याने हा ग्रांथ दलदहला नसावा ह्या मिाला आर्ार म्हिून असे साांगण्याि येिे की, 
चांद्रगुप्िाच्या साम्राज्यासारख्या दवस्िृि साम्राज्याची ज्या मांत्र्याला स्थापना करावयाची होिी आदि त्या 
साम्राज्यासांबांर्ी अनेक हचिाांनी त्याला व्यापले असल्यामुळे त्याला अशा िऱ्हेचा ग्रांथ दलदहण्याला वळे दमळिे 
शक्य नव्हिे. परांिु सायिाचायध आदि मार्वाचायध ह्याांना ज्याप्रमािे दवजयनगरच्या साम्राज्याचा 
राज्यकारभार करीि असिानाही मोठमोठे ग्रांथ दलदहण्यास वळे दमळाला त्याप्रमािे चािक्यालाही वळे दमळू 
शकला असेल असे म्हििा येईल. ह्या ग्रांथाि दनरदनराळ्या दवषयाांची जी काळजीपूवधक माांडिी केली आहे 
आदि रचनेि जो सुसांगिपिा राखला आहे त्यावरून हा सांपूिध ग्रांथ कोिािरी एकाच अत्यांि बदुद्धमान 
पुरुषाच्या डोक्यािून दनपजला असावा असे वाटिे. मुद्राराक्षस ह्या नाटकाि कौदटल्य हा शब्द ‘कुदटल’ 
(कपटी) ह्या शब्दापासून झाला असल्याचे साांदगिले आहे आदि कोिीही ग्रांथकार आपली स्विःची मिे त्या 
नावाने साांगिार नाही अशीही एक शांका प्रदर्वशि करण्याि येिे. नांदाशी सामना करिाना चािक्याने जे 
उपाय योजले त्यावरून त्याला कौदटल्य ही सांज्ञा दमळाली असिे असांभवनीय नाही, परांिु नांदाशी त्याने 
केलेले विधन स्वाथी हेिूने केलेले नसून नांद ह्या जुलमी राजाच्या सतेी िून देशाची मुक्ििा करण्याकदरिा 
िसे विधन केले असल्यामुळे लोकाांनी ददलेले िे टोपि नाव चािक्याला आवडू लागले असण्याचाही सांभव 
आहे. काही हस्िदलदखि प्रिीि कौटल्य असाही शब्द आहे. िसेच कुटल, कोटली आदि कौदटल्य ह्या 
नावाची गोते्र आहेि. ह्या प्रकरिाि उल्लेख केलेल्या अांिगधि आदि बाह्य पुराव्यावरून हा ग्रांथ चांद्रगुप्िाच्या 
मांत्र्याने दि. पू. ३०० च्या सुमारास दलदहला असल्याची जी परांपरागि आख्यादयका आहे दिला दुजोराच 
दमळिो. 

 
कौदटलीयाच्या कत्याला चार वदेाांची मादहिी होिी. अथवधवदेािील वशीकरिाची आदि मांत्राांची 

मादहिी होिी. वदेाांच्या सहा अांगाि त्याने पुरािाांचा समावशे इदिहासाि केला आहे, र्मधशास्त्र आदि 
अथधशास्त्र, साांख्य, योग आदि लोकायि हे साांप्रदाय, मौहुर्विक, कारास्न्िक (भदवष्ट्यवादी), गुरू आदि शुक्र, 
र्ािुशास्त्र इत्याददकाांचे त्याि उल्लखे केले आहेि. सांस्कृि ही त्यावळेी राज्यकारभाराची भाषा होिी. 
कौदटल्याला वनस्पिींची आदि औषर्ींची आियधकारक मादहिी होिी असे ददसिे. त्याने पाऱ्यापासून ियार 
केलेले दवष देिाऱ्याचा, पाऱ्याि दमसळलेल्या सोन्याचा [‘रसः काञ्चदनकाः’ कौ. २· १२·] आदि हहगुलुक ह्याांचे 
उल्लेख केले आहेि. अथधशास्त्रािील र्मधस्थीय ह्या दवभागाि ज्या ग्रांथकाराांचा हकवा साांप्रदायाांचा उल्लखे केला 
आहे त्याि मानव ह्या ग्रांथकाराखेरीज फक्ि बृहस्पत्य आदि औजनस ह्याांचीच नाव े आहेि. गौिम, 
आपस्िम्ब, बौर्ायन, वदसष्ठ, हारीि ह्याांच्यासारख्या प्रख्याि आदि प्राचीन सूत्रकाराांचा कौदटलीयाि 
कोठेही नामदनदेश केलेला नाही. 

 
आिापयंि कौदटलीयावरील दोन टीका सापडल्या आहेि. एक टीका भट्टस्वामीने केलेली 

प्रदिपदपांदचका असून दुसरी मार्वयज्वनकृि नयचस्न्द्रका ही आहे. दोन्ही टीका त्रुदटि आहेि आदि 
छापल्या गेल्या आहेि. 

 
चािक्याच्या नावाने प्रदसद्ध असलेले अनेक नीदिसांग्रह अस्स्ित्वाि असून िे छापले गेले आहेि. िे 

सवध सांग्रह कौदटलीय ह्या ग्रांथाच्या नांिर झालेले असून त्याि म्हिींचा आदि सुभादषिाांचा भरिा असिो. 
अशा सांग्रहाांपैकी चािक्य राजनीदि ह्या नावाच्या ग्रांथाि ६६० श्लोक आहेि आदि िो भोज राजा ह्याने रचला 
आहे. दुसरे अनेक सांग्रह वृद्ध चािक्य, लघु चािक्य इत्यादींच्या नावाने प्रदसद्ध आहेि. 



           

प्रकरण १४ 
 

इतर सूत्रग्रांथ 
 

(  .   .   . १०७-१३१) 
 
र्मासांबांर्ी जे काही थोडे सूत्रग्रांथ फक्ि हस्िदलदखि स्वरूपाि आहेि अथवा ज्या सूत्रग्रांथािील 

अविरिाांवरून ज्याांच्या अस्स्ित्वाची कल्पना करावी लागिे त्याांपैकी हारीि, शांखदलदखि ह्या दोन ग्रांथाांची 
मादहिी मागे देऊन झाली. त्याप्रमािेच मानवर्मधसूत्र ह्या दववाददि ग्रांथाबद्दलही दववचेन एका प्रकरिाि 
केले. आिा इिर सूत्रग्रांथाांदवषयी थोडक्याि दववचेन ह्या प्रकरिाि करण्याि येईल. ह्या प्रकरिाि उल्लखे 
केलेले ग्रांथ, गौिम, आपस्िम्ब प्रभिृी ग्रांथकाराांच्या र्मधसूत्राांच्या इिके जुन्या काळचे असिीलच असे नाही 
आदि िे मनु, याज्ञवल्क्य ह्याांच्या स्मृिींच्या पूवी झालेले असिील असेही नाही. िथादप र्मधशास्त्रावरील 
सवधच प्राचीन ग्रांथाांचे रचनाकाल काहीशा अदनदिि स्वरूपाचे असल्यामुळे सूत्ररूपाने दलदहलेल्या सवध 
ग्रांथाांचा ह्या प्रकरिाि समावशे केला आहे. त्याांच्यापैकी काही काही ग्रांथ श्लोकबद्ध ग्रांथाांच्या नांिरच्या 
काळािही रचले असण्याचाही सांभव आहे. अशा ग्रांथकाराांचा दनदेश कालानुक्रमाने न करिा अकारदवल्हेने 
केला आहे : 

 
          .   .   . १०७) 

 
अत्रीच्या मिाचा उल्लखे मनुस्मृिीि केला आहे. ह्यावरून अदत्र हा र्मधशास्त्रावरील एक प्राचीन 

ग्रांथकार होिा हे दसद्ध होिे. ९ अध्याय असलेल्या आते्रय र्मधशास्त्राच्या अनेक प्रिी डेक्कन कॉलेजच्या 
सांग्रहाि आहेि. त्या ग्रांथाि दाने, जप आदि िप ह्याांचे दववचेन केले असून त्यािील काही अध्यायाि गद्य 
आदि पद्य भागाांचे दमश्रि आहे. त्याची भाषाशलैी पढुील काळाि झालेल्या भाष्ट्य आदि टीका ग्रांथाांच्या 
भाषेसारखी आहे. 

 
ह्या सूत्रग्रांथाखेरीज अदत्रस्मृिी, अदत्रसांदहिा, लघु अदत्रस्मृिी, वृद्धाते्रयस्मृिी इत्यादी नावाचे 

श्लोकबद्ध ग्रांथ उपलब्र् आहेि. 
 

                 .   .   . ११०) 
 
महाभारिाि [श्लोकौ चोशनसागीिौ पुरा िाि महर्वषिा । शास्न्ि ५६· २८  भगवानुशनाचाह श्लोकमत्र दवशाांपिे । शास्न्ि. ५७–२ 

इत्यादद.] उशनसाने राजनीदिशास्त्रावर ग्रांथ दलदहल्याचा उल्लेख आहे. जनमेजयाच्या नीदिप्रकादशका [‘ब्रह्मा 
महेश्वरः...... । बृहस्पदिि शुक्रि भारद्वाजोमहािपाः । ... । एिे दह राजशास्त्रािाां प्रिेिारः परांिपाः’ जनमेजयकृि नीदिप्रकादशका.] ह्या ग्रांथाि 
राजशास्त्राच्या अदिदवस्िीिध ग्रांथाचा सांके्षप करिाऱ्या आचायाि शुक्राचा समावशे केला आहे. 
राजनीदिशास्त्रावरील उशनसाच्या ग्रांथाचा दुसऱ्याही ग्रांथकाराांनी उल्लखे केला असून त्यािील अविरिे 
उद्धिृ केली आहेि. परांिु हा राजनीदिशास्त्रावरील उशनसाचा सूत्रग्रांथ अद्यादप उपलब्र् झालेला नाही. 
डेक्कन कॉलेजाच्या सांग्रहाि औशनस र्मधशास्त्राच्या दोन हस्िदलदखि प्रिी आहेि. त्याि काही श्लोक असून 
त्याि इिर र्मधसूत्रािल्या सारखेच दवषय आले आहेि. गौिमर्मधसूत्रावरील टीकेि हरदती ाने उद्धिृ 



           

केलेल्या अविरिावरून आदि स्मृदिचांदद्रकेिील उल्लेखावरून असे ददसून येिे की र्माच्या आचार, 
व्यवहार आदि प्रायदिती  ह्या सवध शाखाांचे दववचेन असलेला उशनसाचा एक सूत्रग्रांथ त्या ग्रांथाांच्या 
रचनाकाळी उपलब्र् होिा. सदरहू सूत्रग्रांथ गौिम आदि वदसष्ठ ह्याांच्या र्मधसूत्राांच्या आदि मनुस्मृिीच्याही 
नांिर झालेला असावा. जीवानांदाच्या स्मदृिसांग्रहाि ५१ श्लोक असलेले एक औशनस र्मधशास्त्र ददले आहे. 

शुक्रनीदिसार नावाचा एक ग्रांथ सन १८८२ मध्ये प्रदसद्ध झाला आहे. िो ग्रांथ िुलनेने अलीकडील 
काळाि झालेला आहे. 

 
                    .   .   . ११६). 

 
हे र्मधशास्त्रावरील दोन पृथक् ग्रांथकार होिे असे आपस्िम्बर्मधसूत्रावरून ददसून येिे. स्मृदिचांदद्रकेि 

आदिक आदि श्राद्ध ह्या दवषयावरील कण्वाची वचने काही थो्ा दठकािी उद्धिृ केली आहेि. त्याांपकैी 
एक अविरि [अध्वरे वेदेदिहासपरुािानीदि ध्यायन् ब्राहे्मि िीथेनौष्ट््ोः सलोमदेशमुन्मजेृत् । स्मृदिचां. १ पा. ९७ वरील कण्वाचे अविरि.] 
गद्याि आहे. दुसऱ्याही काही ग्रांथाि [गौ. र्. सू, २१, ३ वरील हरदती ाची टीका, आचारमयूख, श्राद्धमयखू इ॰.] कण्वाची 
अविरिे उद्धिृ केली आहेि. मद्रास सरकारच्या ओदरएांटल ग्रांथसांग्रहालयाि (खांड ५ पा. १९२९ क्र. 
२६२४) कण्वाच्या ग्रांथाची एक हस्िदलदखि प्रि आहे. 

 
                      .   .   . ११७) 

 
हे दोघे बहुर्ा एकच असाविे. कशयपाच्या र्मधसूत्राि आदिककृत्ये, श्राद्ध, प्रायदिती  ह्याांच्यासारखे 

र्मधसूत्राि व सामान्यिः येिारे सवध दवषय होिे असे ददसून येिे. ह्या र्मधसूत्राांिील उिारे दवश्वरूपाने [याज्ञ. ३· 

२५७, याज्ञ. ३·२६२ प्रभदृिवरील दवश्वरूपाची टीका आदि याज्ञ ३· २३ वरील दमिाक्षरा टीका.] आदि त्याांच्या नांिरच्या सवध प्रदसद्ध 
ग्रांथकाराांनी उद्धिृ केले आहेि. डेक्कन कॉलेजच्या सांग्रहाि गद्याि असलेली काशयपस्मृिी आहे. 
दनरदनराळ्या टीकाग्रांथाि काशयपाची म्हिनू उद्धिृ केलेली काही सूते्र ह्या स्मृदिग्रांथाि सापडिाि. 
हरदती ाने [आप. र्. सू. २· ६· १३· २ वरील हरदती ाच्या टीकेि उद्धिृ केलेले साि प्रकारच्या पुनभूधच्या सांबांर्ीचे श्लोक.] उद्धिृ केलेले 
काही श्लोकही त्या स्मृिीि आढळिाि. 

 
याज्ञवल्क्याने र्मधशास्त्र प्रयोजकाांच्या यादीि काशयपाच्या नावाचा समावशे केलेला नाही, परांिु 

स्मृदिचांदद्रका [स्मृदिचां. १. पा. १.] आदि सरस्विीदवलास [सरस्व. पा. १३.] ह्या ग्रांथाि उल्लखे केलेल्या 
उपस्मृिींमध्ये काशयपस्मृिीचा समावशे केला आहे. 

 
५           .   .   . ११९) 

 
दवश्वरूपाने उद्धिृ [याज्ञ १, ४।५ वरील टीका.] केलेल्या वृद्धयाज्ञवल्क्याच्या एका श्लोकाि ददलेल्या 

र्मधवक्िाराांच्या नावाि गाग्याचा समावशे केला आहे. दुसरे एके दठकािी [याज्ञ. १·७२ वरील टीका.] दवश्वरूपाने 
गाग्याचे एक सूत्र उद्धिृ केले आहे. ह्यावरून गाग्याचा र्मधशास्त्रावरील एक सूत्रग्रांथ अस्स्ित्वाि होिा असे 
ददसिे. दमिाक्षरा, [याज्ञ. ३· ३२६ वरील दमिाक्षरा.] अपराकध  आदि स्मृदिचांदद्रका ह्या ग्रांथािही गाग्याचे आदिक, 
श्राद्ध आदि प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील श्लोक उद्धिृ केले आहेि. पराशरानेही र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराि 
गाग्याचा समावशे केला आहे. 

 



           

गाग्यध आदि वृद्ध गाग्यध हे दोनही ग्रांथकार एकच असाविे असे वाटिे. अपराकाने [अपराकध  पा. ५४७.] 
गाग्याचे ज्योदिषशास्त्रासांबांर्ी बरेच श्लोक उद्धिृ केले आहेि. हा ग्रांथ बहुर्ा एक स्विांत्र ग्रांथ असावा. 
ज्योदिष आदि फल ज्योदिषशास्त्रावरील एका गागीसांदहिेचे काही भाग उपलब्र् झाले आहेि आदि त्याि 
महत्त्वाची ऐदिहादसक मादहिी ददली आहे. स्मदृिचांदद्रकेि ज्योदिगाग्यध ह्या नावाच्या आदि एका बृहद् गाग्यध 
ह्या नावाच्या ग्रांथकाराची अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 
 
           .   .   . ११९) 

 
दमिाक्षरा [याज्ञ ३·३० वरील दमिाक्षरा], अपराकध  [याज्ञ १- २०७, ३· २६४।२६५ वरील अपराकाची टीका.] प्रभिृी 

ग्रांथकाराांनी च्यवनाच्या ग्रांथािील पुष्ट्कळ सूते्र आदि काही श्लोक उद्धिृ केले आहेि. त्याि गाईचे दान 
करण्याचा दवर्ी, अशुद्ध पदाथांचा सांसगध झाला असिा करावयाचे प्रायदिती  इत्यादी दवषय आहेि. 

 
                           ९  

 
वृद्धयाज्ञवल्क्याच्या श्लोकाि [‘भयूाांसो र्मधवक्िार उत्पन्ना भादवनस्िथा । ..... बौर्ायनो जािुकिो 

दवश्वादमत्रः दपिामहः ॥’ याज्ञ. १· ४।५ वरील दवश्वरूपाच्या टीकेि उद्धिृ केलेले वृद्ध-याज्ञवल्क्याचे 
अविरि.] ददलेल्या र्मधवक्िाराांच्या यादीि जािुकिाचा समावशे केला आहे. ह्या ग्रांथकाराचे नाव 
जािुकर्वि अथवा जािूकण्यध अथवा जािुकिध अशा वगेवगेळ्या प्रकाराांनी दलदहले जािे. दवश्वरूपाने [याज्ञ 
१· १, १· २, १· २९, १· ७९ प्रभिृीवरील दवश्वरूपाची टीका. ] जािुकण्याची गद्य अविरिे अनेक वळेा 
उद्धिृ केली आहेि. ह्या अविरिाांवरून जािुकण्याने आचार आदि श्राद्ध ह्या दवषयाांवर एक सूत्रग्रांथ केला 
होिा असे ददसून येिे. िो ग्रांथ िुलनेने प्राचीन काळचा असावा. दमिाक्षरा, हरदती , अपराकध  आदि 
अदलकडील काळािील इिर ग्रांथकार ह्याांनी उद्धिृ केलेली जािुकण्याची अविरिे पद्यमय आहेि. 
ह्यावरून ह्या ग्रांथकाराांच्या काळी जािुकण्याचा सूत्रग्रांथ नष्ट झाला असावा अथवा लोकाांच्या आठविीिून 
गेला असावा असे ददसिे. अपराकाने [अपराकध  (पा. ४२३).] उद्धिृ केलेल्या जािुकण्याच्या श्लोकाि 
कन्या राशीचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून त्या श्लोकाचा रचनाकाळ इ.स.च्या ३ ऱ्या अथवा ४ थ्या 
शिकाांच्या फारसा पूवीचा नसावा. 

 
           .   .   . १२०) 

 
दमिाक्षरेमध्ये [याज्ञ. १· १२०, १· १२८ इ. वरील दमिाक्षरा.] देवलाच्या ग्रांथािील अनेक गद्य अविरिे उद्धिृ 

केली आहेि. अपराकाच्या [याज्ञ. १· ५८, ३. १०९, ३. २२७ प्रभिृीवरील अपराकाची टीका.] ग्रांथाि आदि स्मदृिचांदद्रकेि 
[स्मृदिचां. १ पा. ६३, १ पा. ५२.] देवलाच्या ग्रांथािील अनेक गद्य अविरिे उद्धिृ केली आहेि. दमिाक्षरा, हरदती , 
अपराकध  याांच्या ग्रांथाि िसेच स्मृदिचांदद्रकेि देवलाच्या ग्रांथािील आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्रायदिती  इत्यादी 
दवषयाांवरील अनेक श्लोक उद्धिृ केले आहेि. िे श्लोक असलेला ग्रांथ एक वगेळाच स्विांत्र ग्रांथ असावा असे 
वाटिे. आनांदाश्रमाच्या सांग्रहाि ९० श्लोक असलेली देवलस्मृिी आहे. त्याि म्लेच्छाांशी सांपकध  आला असिा 
करावयाच्या शुद्धीचे आदि प्रायदिती ाांचे दववचेन केले आहे. हा ग्रांथ अदलकडील काळाि रचला गेला असावा 
असे ददसिे. 

 



           

देवलाच्या मिाचा उल्लेख महाभारिाि [त्रीदि ज्योिींदष पुरुष इदि वै देवलोब्रवीत् । अपत्यां कमध दवद्या च यिः सषृ्टाः 
प्रजास्ििः ॥ सभा, ७२·५] आला आहे. अपराकाने आदि स्मृदिचांदद्रकेि उद्धिृ केलेल्या देवलाच्या श्लोकाि 
सांपती ीची वाटिी, वारसा, स्त्रीर्न हे दवषय आले आहेि. त्यावरून असे ददसिे की कायदेपांदडि असिारा हा 
देवल बृहस्पिी आदि कात्यायन ह्या श्रेष्ठ कायदेपांदडिाांच्या काळाच्या सुमारास होऊन गेला असावा. 

 
९             .   .   . १२१) 

 
याज्ञवल्क्याने प्राचीन सूत्रकाराांच्या यादीि पैठीनसीचा समावशे केला नसला िरी िो िुलनेने 

बऱ्याच प्राचीन काळी झालेला र्मधशास्त्रावरील सूत्रकार असावा असे ददसिे. पैठीनसीच्या ग्रांथािील 
श्राद्धासांबांर्ीचा एक गद्य उिारा अथवधवदेािील श्राद्धदवर्ीशी जुळिो. त्याअथी पैठीनसीच्या ग्रांथाचा 
अथवधवदेाशीसांबांर् असावा असे डॉ. कॅलां ड आदि डॉ. जाली ह्याांनी म्हटले आहे. दमिाक्षरा, [याज्ञ ३· १७ वरील 
दमिाक्षरा; स्मृदिचां. २. पा २६३; अपराकध  पा, ११२, २३९, ७४४ इ॰] स्मृदिचांदद्रका, अपराकध , हरदती  प्रभिृी ग्रांथकाराांनी 
पैदठनसीची अनेक सूते्र उद्धिृ केली आहेि. 

 
          .   .   . १२३) 

 
ह्या सूत्रकाराचा याज्ञवल्क्याने अथवा पराशराने उल्लेख केलेला नाही आदि त्याच्या मिाचे आर्ार 

फारच ्वचदचि ददलेले आढळिाि. अपराकध , [याज्ञ. १· ४।५ वरील अपराकाची टीका, कल्पिरु (वीरदमत्रोदय. पदरभाषा, पा. १६ 
वरील अविरि, हेमादद्र चिुवध-दानखांड, पा. ५२७), जीमूिवाहन (कालदववेक).] कल्पिरु, हेमाद्री आदि जीमूिवाहन ह्याांनी 
बुर्ाचा उल्लखे केला असून त्याचा उल्लखे केलेल्या ग्रांथकाराि हेच बहुर्ा सवाि जुने असाविे. डेक्कन 
कॉलेजच्या सांग्रहाि गद्याि असलेल्या बुर् र्मधशास्त्राच्या हस्िदलदखि प्रिी आहेि. हा ग्रांथ फारच लहान 
आहे. िो प्राचीन काळचा असावा असा ग्रह होि नाही. हेमाद्रीने उद्धि केलेली बुर्ाच्या ग्रांथािील सवध 
अविरिे त्या हस्िदलदखि ग्रांथाि दमळि नाहीि. 
 
               .   .   . १२३) 

 
कौदटदलयाि बृहस्पिीच्या मिाांचा अनेक वळेा उल्लखे केला आहे. त्यावरून बृहस्पिी हा 

अथधशास्त्राचा एक प्राचीन आचायध होिा हे दसद्ध होिे. ब्रह्मदेवाने र्मध, अथध आदि काम ह्या दवषयावर केलेल्या 
ग्रांथाचा बृहस्पिीने ३००० अध्यायाि सांके्षप केला असे महाभारिाि [महाभारि, शाांदि. ५९· ८०।८५.] विधन केले 
आहे. दवश्वरूप [याज्ञ १· ३२३ २· ३८. २· १५४ प्रभदृिवरील दवश्वरूपाची टीका, गौिम २२· १८ वरील हरदती ाची टीका.] आदि हरदती  
याांनी जी गद्य अविरिे ददली आहेि त्यावरून बृहस्पिीने र्मधशास्त्राच्या व्यवहार आदी अांगाांवर एक सूत्रग्रांथ 
रचला होिा हे दसद्ध होिे. दवश्वरूपाने बृहस्पिीच्या ग्रांथािील प्रायदिती  ह्या दवषयावरील श्लोक उद्धिृ केले 
असून िे आदि इिर गद्य अविरिे एकाच ग्रांथािील असल्याचे ध्वदनि केले आहे. ह्यावरून बृहस्पिीच्या 
ग्रांथाि श्लोकही होिे असे ददसिे. अथधशास्त्रावरील आदि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथ, दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी 
केलेले असिे अदर्क सांभवनीय वाटिे. याज्ञवल्क्याने र्मधशास्त्रप्रवक्िाराांमध्ये बहृस्पिीचा समावशे केला 
आहे. 

 
व्यवहार, आचार आदि प्रायदिती  ह्या दवषयावरील बृहस्पिीचे जे शकेडो श्लोक दमिाक्षरेि आदि 

दुसऱ्या टीकाग्रांथाि उद्धिृ केले आहेि, िे श्लोक असिारा बृहस्पिीचा एक स्विांत्र ग्रांथ असावा आदि िो 



           

इ.स. ३०० िे ५०० ह्याांच्या दरम्यान रचला गेला असावा. ८० श्लोक असलेली एक बृहस्पिीस्मृिी जीवानांद 
आदि आनांदाश्रम याांनी प्रदसद्ध केली आहे. दिचीच सांदक्षप्ि आवृती ी डेक्कन कॉलेज सांग्रहाि आहे. त्या स्मृिीि 
बृहस्पिी इांद्राला दानासांबांर्ी उपदेश करीि असल्याचे विधन केले आहे. त्या स्मिृीिील दोन श्लोक दान-
बृहस्पिीचे म्हिनू दानरत्नाकराि उद्धिृ केले आहेि. डॉ. एफ्. डब्ल्यू. थॉमस ह्याांनी बाहधस्पत्य अथधशास्त्र 
नावाचा एक ग्रांथ इ. स. १९२१ मध्ये प्रदसद्ध केला आहे. त्याि राजाांचे आचार आदि किधव्ये, त्याांनी अध्ययन 
करावयाचे दवषय, शकुन, राजनीदिसांबांर्ी दनयम इत्यादी दवषयाांचे दववचेन केले आहे. िो ग्रांथ अदलकडील 
काळाि झालेला असावा असे ददसिे. 

 
                         .   .   . १२६) 

 
दवश्वरूप [याज्ञ १, १५, १· ३२ प्रभदृिवरील दवश्वरूपाची टीका, अपराकध  पा. ११५५.] प्रभिृी जुन्या टीकाकाराांनी उद्धिृ 

केलेल्या गद्य अविरिाांवरून असे ददसिे की भरद्वाज अथवा भारद्वाज ह्या ग्रांथकाराचा र्मधदवषयावरील एक 
सूत्रग्रांथ अस्स्ित्वाि होिा आदि भरद्वाज आदि भारद्वाज ह्या दोन्ही नावाांनी बहुर्ा त्याच ग्रांथाचा उल्लखे केला 
असावा. स्मृदिचांदद्रका, हरदती ाची टीका इत्यादी अनेक ग्रांथाि भारद्वाजाचे जे श्लोक उद्धिृ केले आहेि िे 
भारद्वाजाच्या श्लोकबद्ध स्मिृीिून घेिले असाविे असे ददसिे. 

 
कौदटलीय अथधशास्त्राि भारद्वाजाच्या मिाचा अनेकवळेा उल्लेख केला आहे आदि एकदा कदिक 

भारद्वाजाच्या मिाच्या उल्लखे केला आहे. ह्यावरून भारद्वाज हा अथधशास्त्रावरील एक प्राचीनकाळचा 
ग्रांथकार असावा हे दसद्ध होिे. महाभारिाि [शास्न्ि. ५८· ३·] राजशास्त्रावरील ग्रांथकाराांि भारद्वाजाचा समावशे 
केला आहे. भारद्वाजाच्या ग्रांथामर्ील सहा गुिाांसांबांर्ी दोन श्लोक यशस्स्िलक [यशस्स्िलक (४ था आश्वास, पा. 

१००).] ह्या ग्रांथाि उद्धिृ केले आहेि. ह्यावरून भारद्वाजाचा राजर्मावरील ग्रांथ इ. स.च्या १० व्या शिकाि 
उपलब्र् होिा आदि त्याि गद्यभागाबरोबर काही श्लोकही होिे. 

 
पराशरमार्वीय [परामार्. (खां. ३ पा. २३१).], सरस्विीदवलास [सरस्व. पा ३१४, ३२०.] ह्या ग्रांथाि भरद्वाजाचे 

व्यवहारदवषयावरील श्लोक उद्धिृ केले आहेि. िे श्लोक त्याच्या राजनीदिशास्त्रावरील प्राचीन ग्रांथाहून दभन्न 
असिाऱ्या ग्रांथािून घेिले असाविे असे ददसिे. 

 
                                  .   .   . १०५) 

 
हा ग्रांथ लहानसाच असून त्याि िीन प्रशन आहेि आदि प्रत्येक प्रशनाचे खांड नावाचे ४१ दवभाग केले 

आहेि. त्याि चार विांची आदि चार आश्रमाांची किधव्ये मुख्यत्वकेरून विधन केली आहेि. ह्या ग्रांथाची 
भाषाशलैी आदि त्याि आलेले दवषय ह्याांचा दवचार करिा िो ग्रांथ गौिम आदि बौर्ायन ह्याांच्या र्मधसूत्राांच्या 
नांिरच्या काळाि झाला असावा. सध्या उपलब्र् असलेला ग्रांथ एकाद्या वैष्ट्िवाने दलदहला असावा अथवा 
सुर्ारला असावा. कारि दवष्ट्िु अथवा नारायि ह्याांच्यावरील श्रद्धा आदि भक्िी ह्या ग्रांथाि दवशषे रीिीने 
प्रदिपादन केली आहे. 

 
बुल्हरला सापडलेल्या वैखानससूत्राच्या एका हस्िदलदखि प्रिीि ७ प्रशन असलेले एक गृह्यसूत्र 

आदि (वर विधन केलेले) िीन प्रशन असलेले र्मधसूत्र असून प्रवरासांबांर्ीचा चौथा प्रशन आहे. 
 



           

र्मधशास्त्रावरील प्राचीनग्रांथाांि वैखानसासांबांर्ी जे उल्लखे आले आहेि त्यावरून िो फार प्राचीन 
काळी झालेला ग्रांथकार होिा ही गोष्ट दसद्ध होिे. वैखानस र्मधप्रशन हा ग्रांथ दत्रवेंद्रम् सांस्कृि ग्रांथमालेि 
प्रदसद्ध झाला आहे. 
 
              .   .   . १२८) 

 
याज्ञवल्क्याने [याज्ञ. १· ४।५.] आदि पराशराने र्मधशास्त्रप्रवक्िाराांमध्ये शािािपाचा समावशे केला 

आहे. दवश्वरूप, हरदती  आदि अपराकध  ह्याांनी शािािपाच्या ग्रांथािील प्रायदिती  ह्या दवषयावरील अनेक गद्य 
अविरिे उद्धिृ केली आहेि. दवश्वरूपाने [यथा शािािपः श्राद्धमनुक्त्वैव िद् गिान्गुिानाह - ‘दवना यज्ञोपवीिेन 

गन्रै्यधस्िुसमालभेत्’ इिी । याज्ञ. ३.२३६ वरील दवश्वरूपाची टीका आदि िीि उद् र्ृि केलेला शािािपाचा श्राद्धदवषयावरील अर्धश्लोक.] उद्धिृ 
केलेल्या श्राद्धदवषयावरील शािािपाच्या अविरिाि काही श्लोक आहेि. िसेच दमिाक्षरा, स्मदृिचांदद्रका 
प्रभिृी ग्रांथाांि आचार आदि श्राद्ध ह्या दवषयावरील शािािपाचे श्लोक उद्धिृ केले आहेि. ह्यावरून 
शािािपाचा श्लोकबद्ध ग्रांथ त्याच्या सूत्रग्रांथाहून बहुर्ा दनराळा असावा असे वाटिे. 

 
इांदडया ऑदफस ग्रांथसूचीि आदि मद्रास सरकारच्या हस्िदलदखिाांच्या सूचीि शािािपस्मृिीचा 

उल्लेख केला आहे. जीवानांदाच्या सांग्रहाि कमधदवपाक नावाची शािािपस्मृिी आहे. डेक्कन कॉलेज सांग्रहाि 
एक वृद्धशािािपस्मृिी आहे. इांदडया ऑदफस सूचीि आदि आनांदाश्रमाच्या सांग्रहाि वृद्धशािािपस्मृिी आहे. 

 
हेमाद्रीने स्मदृिकाराांच्या नावाि वृद्धशािािपाचा समावशे केला आहे. जीमूिवाहनाने 

व्यवहारमािृका [‘वृद्धशािािपवचनां िु बहुज्ञजीिधकृिदनबन्रे्स्मादभदृध ष्टां न पुनभोजदेव े ।’ जीमूिवाहनकृि व्यवहारमािृका (पा. ३०५)] 
ग्रांथाि वृद्धशािािपाच्या मिाांचा उल्लखे केला आहे. 

 
याज्ञ (३.२९०) वरील टीकेि दमिाक्षरेने बृहत् शािािपाचा उल्लेख केला आहे. 
 

 ५            .   .   . १२९) 
 
दवश्वरूप, हरदती  आदि अपराकध  ह्याांच्या ग्रांथािील अविरिाांवरून [याज्ञ. ३· २२९।२३६, ३· २३७ प्रभदृिवरील 

दवश्वरूपाची टीका; गौिम (२२· १३ आदि १८) वरील हरदती ाची टीका; याज्ञ. १· ५३, १· ६५ वरील अपराकाची टीका.] असे दसद्ध होिे की 
सुमन्िूने र्मधशास्त्रासांबांर्ी आदि दवशषेेकरून आचार आदि प्रायदिती  ह्याांच्या सांबांर्ी एक सूत्रग्रांथ रदचला 
होिा. हा ग्रांथ अदिशय प्राचीन काळच्या ग्रांथाांपकैी नसावा असे वाटिे. याज्ञवल्क्याने हकवा पराशराने 
र्मधवक्िाराांमध्ये सुमांिूचा समावशे केला नाही. उलटपक्षी सुमन्िु हे नाव प्राचीन काळचे आहे. सुमन्िु हा 
जैदमनीचा दशष्ट्य असल्याचे भागविामध्ये म्हटले आहे. आदि शाांदिपवाि सुमन्िु प्रभिृी व्यासाांच्या दशष्ट्याांचा 
उल्लेख केला आहे. दनत्य िपधिामध्ये जैदमनी, वैशांपायन, पैल ह्याांच्या नावाबरोबर सुमन्िूचे नाव येिे. 

 
सुमन्िूच्या ग्रांथािील र्मधशास्त्रासांबांर्ी अनेक श्लोक अपराकध , स्मृदिचस्न्द्रका प्रभिृी ग्रांथाि उद्धिृ 

केले आहेि. हा ग्रांथ बहुर्ा सुमन्िूच्या सूत्रग्रांथापेक्षा दनराळा असावा. अपराकाने उद्धिृ केलेल्या सुमन्िूच्या 
[याज्ञ. १· २२३ आदि वरील आदि याज्ञ १· २१७।२१८ वरील अपराकाची टीका.] श्लोकाि शांखाच्या वचनाचा आदि कन्या 
राशीचा उल्लखे केला आहे. 

 



           

दमिाक्षरेने आदि अपराकाने सुमन्िूचे व्यवहारदवषयावरील श्लोक मुळीच उद्धिृ केले नाहीि हे 
लक्षाि ठेवण्यासारखे आहे. सरस्विीदवलासाि [सरस्विी. पा. ३२१, ३२२, ३२३, ३२४.] सुमन्िूच्या ग्रांथािील 
व्यवहारदवषयावरील भरपूर अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 

____ 



           

प्रकरण १५ 
 

स्मृततग्रांथ 
 

(  .   .   . १३१–१३५) 
 
स्मृिी हा शब्द दोन अथाने वापरला जािो. व्यापक अथाने िो शब्द वदेवाङ मयाव्यदिदरक्ि 

असिाऱ्या प्राचीन सनािनी मिाच्या सवध र्मधग्रांथाांना लावण्याि येिो. अशा ग्रांथाि पादिनीय व्याकरि, 
श्रौिसूते्र, गृह्यसूते्र आदि र्मधसूते्र, महाभारि, मनुयाज्ञवल्क्य प्रभिृींचे ग्रांथ ह्याांचा समावशे होिो. सांकुदचि 
अथाने स्मृिी आदि र्मधशास्त्र हे शब्द समानाथी असल्याचे मानले जािे. ‘श्रुदिस्िु वदे दवजे्ञयो र्मधशास्त्रां िु वै 
स्मृदिः’ असे मनु. २·१० मध्ये म्हटले आहे. स्मदृि हा शब्द िैदती रीय आरण्यकाि (१·२) आला आहे. 

 
प्राचीन काळी स्मृिींची म्हिजे र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांची सांख्या अदिशय लहान असली पादहजे. 

गौिमाने र्मधशास्त्राचा उल्लखे केला आहे परांिु मनूखेरीज दुसऱ्या कोित्याही इिर स्मृदिकाराच्या नावाचा 
दनदेश त्याने केलेला नाही. त्या नांिरच्या काळाि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांची सांख्या वाढि गेली. 
बौर्ायनाने स्विःला सोडून ६ नाव ेददली आहेि, वदसष्ठाने पाच आदि आपस्िम्बाने १० नाव ेददली आहेि. 
याज्ञवल्क्याने र्मधशास्त्रप्रिेिाराांची एकूि २० नाव ेसाांदगिली आहेि. अशा रीिीने ही सांख्या वाढिा वाढिा 
चिुर्ववशदिमि ह्या ग्रांथाि २४, षट हत्रशन्मिाि ३६, वृद्धगौिमस्मृिीि आदि प्रयोगपादरजाि ह्या ग्रांथाि (१८ 
मुख्य स्मृिी, १८ उपस्मिृी आदि २१ इिर स्मृिी दमळून) ५७ पयंि वाढली. दनिधयहसरु्, नीलकां ठकृि 
मयूख, वीरमीत्रोदय ह्याांच्यासारख्या अदलकडील काळािील दनबांर्ग्रांथाांि दनदेश केलेल्या सवध स्मृिींची 
बेरीज केल्यास िी सुमारे १०० होईल. 

 
ह्या सवध स्मृिी प्रामाण्याच्या दृष्टीने समान योग्यिेच्या नाहीि. त्याांच्यापैकी बहुिेक अप्रदसद्ध आहेि 

आदि जुन्या काळी होऊन गेलेल्या ग्रांथकाराांनी त्या स्मृिीिील अविरिे फारच थो्ा प्रसांगी उद्धिृ केली 
आहेि. र्मधसूते्र सोडून ददल्यास बाकीच्या स्मृिींपैकी जेमिेम १०।१२ स्मृिींवरच टीका दलदहल्या गेल्या 
आहेि. टीकाांच्या सख्येवरून प्रामाण्याचा दजा ठरव ूलागल्यास सवध स्मिृीि मनुस्मिृीच सवाि श्रेष्ठ ठरेल 
आदि दिच्या खालोखाल याज्ञवल्क्यस्मृिीचा क्रम लागेल. 

 
प्रमािभिू मानलेल्या स्मिृींची रचना दनरदनराळ्या काळाि झालेल्या ऋषींनी केलेली आहे. 

त्याांच्यापैकी काही सांपूिध गद्यरूप आहेि, काही गद्यपद्यदमदश्रि आहेि परांिु बहुसांख्य स्मृिी श्लोकबद्ध 
आहेि. काही थो्ा स्मृिी फार प्राचीन असून त्याांची रचना दि. पू. दकत्येक शिके झाली आहे. गौिम, 
आपस्िम्ब आदि बौर्ायन ह्याांची र्मधसूते्र आदि मनुस्मृिी हे ग्रांथ अशा प्राचीन काळचे आहेि. याज्ञवल्क्य, 
पराशर, नारद ह्याांच्या स्मिृींसारखे काही ग्रांथ इ.स. च्या आरांभीच्या काही शिकाि रचले गेले होिे. 
ह्याांच्याखेरीज बाकीच्या बहुिेक स्मृिींची रचना इ.स. ४०० िे इ.स. १००० ह्या कालखांडाि झालेली आहे. 
पूवीच्या सूत्राांची पुनरधचना करून काही स्मिृी ियार केलेल्या आहेि. दोन अथवा िीन वगेवगेळ्या स्मिृी 
एकाच नावाने प्रचदलि आहेि. उदाहरिाथध, शािािप, हारीि, अदत्र, ह्याांच्या स्मिृी. बरेच ग्रांथ प्रदसद्ध 
ग्रांथकाराांच्या नावामागे वृद्ध, बृहत्, लघु अशी उपपदे लावनू ियार केलेल्या नावावर प्रदसद्ध आहेि आदि 
त्यािील बरेच ग्रांथ उपपददवरदहि नावावर प्रदसद्ध असलेल्या ग्रांथाहून दभन्न असिाि. काही ग्रांथाांच्या 



           

बाबिीि वृद्ध अथवा बृहत् उपपद असिारे ग्रांथ उपपददवरदहि ग्रांथाांपेक्षा मोठे असिाि आदि असे सवधही ग्रांथ 
उपपददवरदहि ग्रांथाांच्या मागाहून झालेले आहेि. 

बहुिेक दनबांर्ग्रांथकाराांना अविरिे उद्धिृ करिाना आपल्या स्मरिशक्िीवर अवलां बून राहाव ेलागे. 
िसेच अदर्कृि ग्रांथाांच्या ऐवजी हस्िदलदखि प्रिींचा उपयोग करावा लागे. त्यामुळे काही सुप्रदसद्ध असिारे 
श्लोकदेखील दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी दनरदनराळ्या ग्रांथािून उद्धिृ केले असल्याचे साांदगिले आहे. ह्या 
पुढील प्रकरिाि मनुस्मृिी प्रभिृी काही महत्त्वाच्या श्लोकबद्ध स्मृिींचे दववचेन त्या ग्रांथाांच्या रचनाकालाच्या 
क्रमाने करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण १६ 
 

मनुस्मृती 
 

(  .   .   . १३५–१५८) 
 
मनूचा उल्लखे ऋग्वदे, िैदती रीय सांदहिा, िाण््महाब्राह्मि, ऐिरेय ब्राह्मि, शिपथब्राह्मि, 

दनरुक्ि अशा प्राचीन वदेवाङ मयाि आलेला आहे. मनु हा मानव जािीचा मूळ पुरुष असल्याचे वदेग्रांथाि 
[‘मानव्यो दह प्रजाः’ िै. सां. २· १· ५· ६·] म्हटले आहे. गौिम, वदसष्ठ, आपस्िम्ब, ह्या सूत्रकाराांनी मनूची मिे उद्धिृ 
केली आहेि. महाभारिाि मनूचा अनेक दठकािी उल्लखे केला आहे. त्यापैकी काही दठकािी नुसिा मनु 
असा, काही दठकािी [शास्न्ि २१. १२.] स्वायांभवुमनु असा आदि काही दठकािी [शास्न्ि ५७· ४३·] प्राचेिस मनु असा 
उल्लेख केला आहे. शाांदिपवध (३३६·३८।४६) मध्ये असे विधन केले आहे की, परमेश्वराने र्मधशास्त्रावर १ लक्ष 
श्लोकाांचा ग्रांथ रदचला होिा आदि त्या र्माचा प्रसार स्वायांभवु मनूने केला. नारदस्मिृीि म्हटले आहे की, 
एक लक्ष श्लोक, १०८० अध्याय आदि २४ प्रकरिे असलेले एक र्मधशास्त्र मनूने रचले, त्याचा नारदाने १२ 
हजार श्लोकाि सांके्षप केला, त्याचा पढेु माकंडेयाने ८ हजार श्लोकाि सांके्षप केला आदि त्याचाच 
सुमदिभागधवाने ४ हजार श्लोकाि सांके्षप केला. नारदस्मिृीि त्या शास्त्राचा पदहला [ित्रायमाद्यः श्लोकः । आसीदददां 

िमोभिूां न प्राज्ञायि हकचन । ििः स्वयांभभूधगवान्प्रादुरासीच्चिुमृधखः ॥ नारदस्मृदि.] श्लोक म्हिनू उद्धिृ केलेला श्लोक उपलब्र् 
मनुस्मृिीि (अध्याय १) आढळिो. उपलब्र् मनुस्मृिीि [मनु. १· ३२—६०.] मनुस्मृिीच्या उत्पती ीची कथा अशी 
ददली आहे की ब्रह्मदेवापासून दवराट उत्पन्न झाले, त्याच्या मागून मनूची उत्पती ी झाली आदि मनूपासून 
भगुृ, नारद प्रभिृी ऋषींची उत्पती ी झाली, ब्रह्मदेवाने आपि केलेले शास्त्र मनूला दशकदवले, मनूने िे शास्त्र 
दहा ऋषींना दशकदवले, पढेु काही महर्वष दनरदनराळ्या विांचे आदि सांकर जािींचे र्मध दवचारण्याकदरिा 
मनूकडे आले असिा मनूने त्याांना आपला दशष्ट्य भगुृ ह्याच्याकडे जाण्यास साांदगिले आदि भगूृने त्या ऋषींना 
साांदगिलेले शास्त्र म्हिजेच मनुस्मृिी होय. उपलब्र् मनुस्मृिीमध्ये भगूृने महषींना शास्त्र साांदगिल्याची 
भदूमका स्वीकारली आहे. स्वायांभवु मनूने केलेल्या शास्त्राच्या भगुृ, नारद, बृहस्पिी आदि अांदगरस ह्याांनी 
चार सांदहिा रचल्या असल्याचे भदवष्ट्यपुरािाि [भागधवीया नारदीया च बाहधस्पत्यादिगरस्यदप । स्वायांभवुस्य शास्त्रस्य चिस्त्रः सांदहिा 

मिाः ॥ भदवष्ट्यपुराि (चिुवध. दान. पा. ५२८ वरील अविरि).] म्हटले आहे. 
 
उपलब्र् मनुस्मृिी कोिी रचली हे साांगिे अशक्यप्राय आहे. पुरािाि विधन केलेल्या मनूने अथवा 

मानवजािीचा आद्यपुरुष म्हिून ऋग्वदेाि ज्याचा उल्लेख केला आहे. त्या मनूने हा ग्रांथ रचला असिे शक्य 
नाही. महाभारिाि स्वायांभवु [शास्न्ि २१· १२·] मनूने र्मधशास्त्राचा प्रसार केला आदि प्राचेिस [शास्न्ि ५७· ४३ आदि 

५८·२·] मनूने राजनीदिशास्त्राचा (अथधशास्त्राचा) प्रसार केला असे म्हटले आहे. आरांभी मनूच्या नावावर दोन 
वगेळे ग्रांथ अस्स्ित्वाि असून मनुस्मृिीचा जो कोिी किा असेल त्याने त्या दोन्ही ग्रांथािील मादहिी समादवष्ट 
करून आपला स्विःचा ग्रांथ रचला असावा आदि अशी घटना कौदटलीय अथधशास्त्राच्या काळी कदादचि 
झालेली नसावी अथवा झाली असल्यास नुकिीच झाली असावी. उपलब्र् मनुस्मृिीमध्ये िो ग्रांथ स्वायांभवु 
मनूने केल्याचे म्हटले आहे आदि त्याि ज्या दुसऱ्या मनूांची नाव े ददली आहेि त्याि प्राचेिस मनूचे नाव 
नाही. 

 



           

उपलब्र् मनुस्मृिीि १२ अध्याय असून २६९४ श्लोक आहेि. मनुस्मृिीची भाषा सुबोर् आदि 
ओघविी आहे. दिच्यामर्ील रूपे पादिनीय व्याकरिाशी सामान्यिः जुळिाि. मनुस्मृिीि आलेल्या 
दवषयाांचे सांदक्षप्ि विधन पढुीलप्रमािे करिा येईल : 

 
(१)  दनरदनराळ्या विांचे र्मध समजून घेण्याकदरिा आलेल्या ऋषींना मनू उपदेश करिो, दवश्वाची 

उत्पती ी, ब्रह्मदेवाने उत्पन्न केलेले र्मधशास्त्र मनूला दमळिे आदि िो िे ऋषींना दशकदविो. दनदमषापासून 
ब्रह्मदेवाच्या ददवसापयंि कालगिना, प्रलय, र्माचा ऱ्हास, दनरदनराळ्या युगाांिील र्मध आदि ध्येये. 

 
(२)  र्माची व्याख्या, र्माची उगमस्थाने, आयाविाच्या सीमा, सांस्काराांची आवशयकिा, 

दनरदनराळे सांस्कार, उपनयन व ब्रह्मचाऱ्याची किधव्ये. 
 
(३)  ब्रह्मचयाची मयादा, दववाह, पदिपत्नींची किधव्ये, गहृस्थाश्रम, पांचमहायज्ञ, श्राद्ध. 
(४)  गृहस्थाची किधव्ये, भक्ष्याभक्ष्य अने्न. 
(५)  आशौच, पदाथांची शुद्धी, पत्नी आदि दवर्वा याांची किधव्ये, 
(६)  वानप्रस्थ आदि पदरव्राजक ह्याांची किधव्ये. 
(७)  राजर्मध, राजाच्या दवद्या, राजाचे दोष, मांदत्रमांडळ, अदर्कारी, राजमांडळ, सांदर्दवग्रहादी सहा 

गुि. 
 
(८)  न्यायदान, वादाचे मुदे्द, न्यायार्ीश, दनरदनराळे अपरार् आदि त्याांना शासन, जकािी, साि 

प्रकारचे दास. 
 
(९)  पदि आदि पत्नी ह्याांची शास्त्रोक्ि किधव्ये, बारा प्रकारचे पुत्र, वाटप, वारसा, दनरदनराळी 

पािके आदि प्रायदितेी , कारागृहे, वैशय आदि शूद्र ह्याांची किधव्ये. 
 
(१०)  ब्राह्मिाांची किधव्ये, दमश्र जािी, चारी विांचे अदर्कार आदि किधव्ये, सांपती ी दमळदवण्याचे 

आदि उपजीदवकेचे योग्य मागध. 
 
(११)  दान, प्रायदिती , पूवध जन्मािील पािकाांची दृशय फले, दनरदनराळी प्रायदितेी , पापनाशक 

मांत्र. 
 
(१२)  कमादवषयी दववचेन, दनःश्रयेस् कशाने प्राप्ि होिे, आत्मज्ञान हेच सुखाचे सवध श्रेष्ठ सार्न, 

प्रवृती  आदि दनवतृी  कमे, दशष्ट आदि पदरषद, मानवशास्त्राच्या अध्ययनाचे फळ. 
 
मनुस्मृिीच्या रचनाकाळाचा दनिधय अांिगधि आदि बाह्य पुराव्याांच्या आर्ारावर करिा येईल. 

उपलब्र् टीकाांि मेर्ादिथीचे भाष्ट्य सवाि जुने आहे. मेर्ादिथीचे भाष्ट्य इ.स. ९०० च्या सुमारास दलदहले 
गेले. मेर्ादिथीने ज्या मूळग्रांथावर टीका केली िो (थोडे पाठभेद वगळल्यास) साांप्रिकाळी उपलब्र् 
असलेल्या मनुस्मृिीसारखाच होिा. दवश्वरूपाने २०० हुन अदर्क श्लोक उद्धिृ केले असून िे सवधही 



           

अध्यायाांिील आहेि. िेव्हा दवश्वरूपाच्या काळी हल्लीचीच मनुस्मिृी अस्स्ित्वाि होिी. जैदमनीय सूत्राांवरील 
शबरस्वामींच्या भाष्ट्याि मनूचा उल्लखे असून त्याि उद्धिृ केलेला श्लोक मनुस्मृिीिील  

[‘एवां च स्मरदि । भाया दासि पुत्रि दनवधनाः सवध एव िे ।  
यती े समदर्गच्छस्न्ि यस्य िे िस्य िद्धनम् ।’ शाबर भाष्ट्यािील अविरि 
‘भाया पुत्रि दासि त्रय एवार्नाः स्मृिाः ।’ मनु. ४१६ 
घ. इ. ४] एका श्लोकाशी जवळजवळ जुळिो. शबरस्वामीचा काळ इ.स. ५०० च्या पूवी काही शिके 

असण्याचा सांभव आहे. मनुस्मृिीिील ८·३१८ आदि ८·३१६ हे श्लोक रामायिाि आले आहेि. ह्यावरून 
मनुस्मृिीला हल्लीचे स्वरूप इ.स. च्या २ ऱ्या शिकाच्यापूवी बरीच वष ेप्राप्ि झाले असाव.े 

 
मनुस्मृिीि काही भाग पूवीचा असून काही भाग मागाहूनचा असावा असे ददसिे. मनुस्मृिीि अनेक 

मुद्याांवर परस्परदवरोर्ी मिे ददली आहेि. माांसभक्षि, दनयोग इत्यादी सारख्या काही बाबिीिील मिे 
सामान्य लोकसमाजाच्या बदललेल्या मिाांशी जुळिी करून घेण्याकदरिा मागाहून हे दवदशष्ट बदल 
करण्याि आले असण्याचा सांभव आहे. असे असले िरी असे सवध बदल इ. स. च्या दिसऱ्या शिकाच्या 
पुष्ट्कळ अगोदर केले असले पादहजेि असे बृहस्पिी प्रभिृी ग्रांथकाराांनी उद्धिृ केलेल्या अविरिाांवरून 
ददसून येिे. अशी पुनरधचना एकापेक्षा अदर्क वळेा मात्र झालेली नसावी. 

 
उपलब्र् मनुस्मिृी याज्ञवल्क्यस्मृिीपेक्षा बरीच जुन्या काळची असावी असे त्या दोन ग्रांथाांिील 

मिाांची िुलना केल्यास ददसून येिे. याज्ञवल्क्यस्मृिीचा जास्िीि जास्ि जुना काळ इ.स. चे दिसरे शिक 
होऊ शकेल. उपलब्र् मनुस्मृिीिील दवषयाांची रचना आदि दिच्यािील दसद्धाांि ह्या गोष्टी गौिम, बौर्ायन 
प्रभिृीसारख्या प्राचीन र्मधसूत्राांच्या मानाने बऱ्याच प्रगि स्वरूपाच्या आहेि. ह्या अांिगधि पुराव्यावरूनही 
उपलब्र् मनुस्मिृीचा रचनाकाळ इ. स. च्या २ ऱ्या आदि ३ ऱ्या शिकाांच्या मध्यांिराचा असावा असे ददसिे. 

 
महाभारि आदि मनुस्मिृी ह्याांच्या परस्परसांबांर्ाचा प्रशन अत्यांि गुांिागुांिीचा आहे. मनुस्मृिीि 

‘इदिहास’ हा शब्द आला आहे परांिु महाभारिाचा कोठेही नामदनदेश केलेला नाही. उलटपक्षी, 
महाभारिािील बहुिेक सवध पवाि ‘मनुरब्रवीत्’, ‘मनूचे राजर्मध’ ‘मनूचे शास्त्र’ ह्याांच्या सारखे शब्द आले 
आहेि आदि त्यािील मिे मनुस्मिृीिील मिाांशी जुळिाि. मनूचे म्हिनू साांदगिलेले नसलेलेही 
महाभारिािील शकेडो श्लोक मनुस्मृिीिील श्लोकाांशी िांिोिांि जुळिाि. ह्या सवध पुराव्यावरून मनुस्मृिी 
महाभारिाच्या अगोदर झालेली असावी असे वाटिे. 

 
मनुस्मृिीचा अांमल हहदुस्थानाबाहेरही होि होिा. चांपा आदि काांबोज ह्या देशािील प्राचीन सांस्कृि 

दशलालेखाि मनुस्मृिीिील श्लोकाांशी जुळिे असे काही श्लोक आढळिाि. ब्रह्मदेशािील ब्रह्मी लोक ज्या 
र्म्मथत्साांना अनुसरून चालिाि िी मनुस्मिृीच्या आर्ारावर ियार केलेली आहेि. बाली बेटाि अद्यादपही 
मनुस्मृिीला कायद्याचा एक ग्रांथ मानिाि. 

 
मनुस्मृिीवर अनेक टीका झालेल्या आहेि. त्याि मेर्ादिथी, गोहवदराज आदि कुल्लूक ह्याांच्या टीका 

दवशषे प्रदसद्ध आहेि. आदि त्याांचे स्विांत्र दववचेन करण्याि येईल. त्याखेरीज नारायि, राघवानांद, नांदन 
ह्याांनीही मनुस्मृिीवर टीका केल्या आहेि. नारायि हा टीकाकार इ. स. ११००-१३०० ह्याांच्या मध्यांिरच्या 
काळाि होऊन गेला. राघवानांदाने मेर्ादिथी, गोहवदराज, नारायि प्रभिृींचा उल्लखे केला आहे. त्यावरून 
िो इ.स. १४०० नांिर झाला असावा. नांदन बऱ्याच मागाहूनच्या काळाि होऊन गेला. 

 



           

दवश्वरूप, दमिाक्षरा, स्मदृिचांदद्रका, पराशरमार्वीय प्रभिृी ग्रांथाांि आदिक, व्यवहार आदि प्रायदिती  
ह्या दवषयाांवरील वृद्ध मनूचे अनेक श्लोक उद्धिृ केले आहेि. दमिाक्षरा आदि दुसरे काही ग्रांथ ह्याि 
बृहद् मनूचे काही श्लोक उद्धिृ केले आहेि. ह्या दोघाांच्या नावाने प्रदसद्ध असलेले स्विांत्र ग्रांथ अद्यादप 
उपलब्र् झालेले नाहीि. मनुस्मृिीच्या हस्िदलदखि प्रिीि आढळिारे परांिु मेर्ादिथीसारख्या जुन्या 
टीकाकाराांनी मान्यिा न ददलेले श्लोक पुढे वृद्धमनूचे अथवा बृहद् मनूचे मानले जाऊ लागले असण्याचाही 
सांभव आहे. मनूच्या दवस्िृि ग्रांथाचा सुमदि भागधवाने ४००० श्लोकाि सांके्षप केला अशी आख्यादयका 
नारदस्मृिीि ददली आहे. उपलब्र् मनुस्मिृीि जवळजवळ २७०० श्लोकच आहेि. िेव्हा नारदाने 
साांदगिलेला आकडा वृद्धमनूचे आदि बृहद् मनूचे म्हिून प्रदसद्ध असलेले श्लोक त्याि दमळवनू ियार केला 
असावा. 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण १७ 
 

रामायण आतण महाभारत 
 

(  .   .   . १५८–६०) 
 
ह्या दोन महाकाव्याांि आदि त्याांिल्या त्याांि महाभारिाि अनेक दठकािी र्मधशास्त्रासांबांर्ी दववचेन 

केले आहे आदि त्या ग्रांथािील अशी अविरिे महाभारिानांिर झालेल्या ग्रांथकाराांनी स्मृिीच्या योग्यिेची 
प्रमािभिू मानली आहेि. आददपवध (अ. २·८३) ह्या श्लोकाि महाभारिाला र्मधशास्त्र अशी सांज्ञा ददली आहे. 
रामायि हे मुख्यत्वकेरून काव्य आहे. िथादप त्यािील उदाती  ध्येयामुळे िे जवळ जवळ महाभारिाइिकेच 
लोकदप्रय झाले होिे आदि दनबांर्ग्रांथाांि रामायिाला र्माचा एक प्रमािभिू ग्रांथ मानून त्याचा आर्ार 
ददलेला असिो. िथादप, महाभारिापेक्षा रामायिाचा आर्ार पुष्ट्कळच कमी वळेा ददलेला असिो. अयोध्या 
काांड (अ॰ १००) आदि अरण्यकाांड (अ॰ ३३) याि राजनीदिशास्त्रासांबांर्ी आदि राज्यकारभारासांबांर्ी 
दववचेन आले आहे. 

 
हे दोन ग्रांथ म्हिजे भारिाच्या प्राचीन काळच्या सांस्कृिीची परांपरेने प्राप्ि झालेली एक मूल्यवान 

वदडलोपार्वजि सांपती ीच आहे. 
 
र्मधशास्त्रािील खालील दवषय महाभारिाि आदि रामायिाि आले आहेि. 
 

        : 
 
अदभषेक (राज्यादभषेक) –शाांदि ४०. 
अराजक (त्याचे दुष्ट्पदरिाम) – शाांदि ६७. 
अहहसा – शाांदि २६४ आदि २६६. 
आश्रमर्मध–शाांदि ६१, २४३ िे २४६. 
आचार – अनु. १०४, आश्वमेदर्क ४५. 
आपद्धमध–शाांदि १३१ प्रभिृी. 
उपवास–अनु. १०६–१०७. 
गाईची प्रशांसा –अनु. ५१ आदि ७३. 
िीथे - वन. ८२ प्रभिृी, अनु. २५-२६, शल्य. ३५-५४. 
दांडस्िुिी - शाांदि. १५, १२१, २६८, २९५. 
दान – वन. १८६, शाांदि. २३५, अनुशासन ५७–९९. 
दायभाग – अनु. ४५ आदि ४७. 
पुत्र (दनरदनराळे प्रकार) – अनु. ४८-४९. 
प्रायदिती  – शाांदि ३४-३५, १६५ (३३ प्रभ.ृ) 
ब्राह्मिाच्या उपजीदवकेची सार्ने – शाांदि ७६–७८. 



           

भक्ष्याभक्ष्य–शाांदि ३६, ७८. 
राजनीदि – सभा. ५, वन. १५०, उद्योग. ३३-३४, शाांदि. ५९-१३०, २९८,  
आश्रमवादसक. ५-७. 
विधर्मध–शाांदि. ६० आदि २९७, दमश्रजािी–शाांदि. ६५, २९७, अनु. ४८-४९. 
दववाह-अनु. ४४-४६. 
श्राद्ध–स्त्रीपवध. २६-२७, अनु. ८७-९५. 
 

रामायण :  
 
अदभषेक–अयोध्या. १५, युद्ध १२८ 
अराजक–अयोध्या ६७. 
पािके–दकस्ष्ट्कां र्ा. १७, ‘(श्लो. ३६-३७), १८ (श्लो. २२-२३) इत्यादी. 
राजर्मध–बाल. ७, अयोध्या- १००, अरण्य. ६ (श्लो. ११-१४), ९ (२-९) 
  ३३, ४० (१०-१४), ४१ (१-६), युद्ध. १७-१८ आदि ६३. 
श्राद्ध–अयोध्या ७७, १०३, १११ (श्लोक १०४-१२०). 
सत्यप्रशांसा–अयोध्या १०९. 
स्त्रीर्मध–अयोध्या २४, २६-२७, २९, ३९, ११७-११८. 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण १८ 
 

पुराणे 
 

(  .   .   . १६०-१६७) 
 
पुरािे हा वाङ मयप्रकार अत्यांि प्राचीन काळापासून अस्स्ित्वाि होिा. िैदती रीय आरण्यकाि 

[‘ब्राह्मिानीदिहासान् पुरािादन कल्पान्गाथा नाराशांसीः’  इ॰ िै. आ. २· १०.] ‘ब्राह्मि, इदिहास, पुरािे आदि नाराशांसी गाथा’ 
ह्याांचा उल्लेख आहे. छाांदोग्यउपदनषद (७·१-२ आदि ४) याि ‘इदिहास-पुराि’ ह्याांना पाचवा वदे अशी सांज्ञा 
ददली आहे. बहृदारण्यक उपदनषद (४·१·२) याि आदि गौिमर्मधसूत्राि (८·६ आदि ११·१९) ‘इदिहास’ 
आदि ‘पुराि’ ह्याांचे उल्लेख आले आहेि. 

 
पूवधयुगाि एकच पुराि अस्स्ित्वाि होिे असे मत्स्यपुरािाि [पुरािमेकमेवासीत् िदाकल्पान्िरेनघ । मत्स्य. अ. 

५३] म्हटले आहे. सध्या उपलब्र् असलेली पुरािे प्राचीन काळच्या पुरािाांची पुनरधचना करून ियार केलेली 
आहेि. इ.स.च्या प्रारांभीच्या काही शिकाांि ज्यावळेी बुद्ध आदि जैन र्माचा ब्राह्मिदवदशष्ट र्मावर झालेल्या 
हल्ल्याचा जोर कमी झाला आदि जुन्या र्माचे, ित्त्वज्ञानाचे आदि वाङ मयाचे पुनरुज्जीवन झाले त्यावळेी 
अशी पुनरधचना झाली असावी. कुमादरल भट्टानी िांत्रवार्विकामध्ये [रा. ए. सो. मुांबई शाखा दनयिकादलक सन १९२५ पा. 
१२२.] सध्या उपलब्र् असलेल्या अनेक पुरािाांि आलेल्या दवषयाांचा उल्लखे केला असून त्याांिील काही 
अविरिेही उद्धिृ केली आहेि. ह्यावरून सध्या उपलब्र् असिारी सवध पुरािे नसली िरी त्याांच्यापैकी 
काही िरी इ.स.च्या ६ व्या शिकाच्या पूवी झालेली होिी हे दसद्ध होिे. 

 
पूवापार परांपरेप्रमािे पुरािाांची सांख्या १८ असून त्यादशवाय १८ उपपुरािेही आहेि. ह्या अठरा 

पुरािाांची नाव े दनरदनराळ्या पुरािाि दनरदनराळी ददली आहेि. मत्स्यपुरािाि (अ. ५३) मुख्य पुरािाांची 
नाव ेपुढीलप्रमािे ददली आहेि : 

 
ब्राह्म, पद्म, दवष्ट्ि,ु वायु, भागवि, नारदीय, माकंडेय, आग्नेय, भदवष्ट्य, ब्रह्मवैविध, हलग, वराह, 

स्कां द, वामन, कूमध, मत्स्य, गरुड, ब्रह्माांड. इिर पुरािाांनी ह्याांपैकी काही नाव ेगाळली असून त्याांच्याजागी 
दुसरी घािली आहेि. पुरािाांच्या नावाप्रमािेच दनरदनराळ्या पुरािािील श्लोकसांख्याांच्या बाबिीिही 
दनरदनराळ्या पुरािाि मिभेद आहेि. महापुराि आदि उपपुरािे ह्याांच्याखेरीज गिेश, मौद्गल, देवी, 
कल्की इत्यादी पुरािाांच्या जािीचे दुसरे काही ग्रांथ अस्स्ित्वाि आहेि. 

 
अपराकध , हेमाद्री ह्याांच्यासारख्या टीकाकाराांनी आदि दनबांर्ग्रांथकाराांनी पुरािाांना र्माचे प्रमािभिू 

ग्रांथ मानून त्यािील अविरिे सढळपिे उद्धिृ केली आहेि. मत्स्य, दवष्ट्िु, दवष्ट्िुर्मोती र, अग्नी, गरुड ह्या 
पुरािाांि र्मधशास्त्रािील अनेक दवषयाांचे दववचेन केले आहे. अस्ग्नपुरािाि याज्ञवल्क्यस्मृिीिील बरेच श्लोक 
आले आहेि. त्याप्रमािेच गरुड पुरािािही त्या स्मृिीिील सुमारे ४०० श्लोक उद्धिृ केले आहेि. पुरािाांच्या 
सध्या उपलब्र् असलेल्या सांदहिाांची रचना मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद इत्यादी स्मृिींच्या मागाहून 
झालेली आहे असे पुरािे आदि स्मृिी ह्याांचे वाचन केल्यास स्पष्टपिे ददसून येिे. 



           

हहदुस्थानाि अस्स्ित्वाि असलेली र्ार्वमक दवचाराांची आदि आचाराांची परांपरा अखांदडि असली 
िरी आरु्दनक काळच्या हहदूांच्या व्यावहादरक र्माचा आर्ार मुख्यत्वकेरून पुरािे हाच आहे. 
र्मधशास्त्रावरील दवषयाांवरील सहस्त्रावर्ी श्लोक पुरािाि आले आहेि. पुरािाांचा काळजीपूवधक अभ्यास 
केल्यास मध्ययुगीन काळाि आदि आरु्दनक काळाि र्ार्वमक समजुिी आदि आचार ह्याांची पदरविधने कशी 
झाली ह्याची बरीच मादहिी दमळू शकेल. 

 
अठरा मुख्य पुरािाि र्मधशास्त्रासांबांर्ी कोिकोित्या दवषयाांवर मादहिी आली आहे ह्याची काहीशी 

कल्पना पुढील यादीवरून होईल :– 
 
आचार, आदिक, आशौच, आश्रमर्मध, भक्ष्याभक्ष्य, ब्राह्मिाची किधव्ये, दान, द्रव्यशुद्धी, गोत्र आदि 

प्रवर, कदलस्वरूप, कदलवज्यध, कमधदवपाक, नरक, नीिी, पािके, देवालयाददकाांची प्रदिष्ठा, प्रायदिती , 
राजर्मध, सांस्कार, शाांदि, श्रादे्ध, स्त्रीर्मध, िीथे, दिथी, उत्सगध (िलाव, दवदहरी, उद्याने इत्यादी लोकोपयोगी 
कृत्ये), विधर्मध, दववाह, व्रिे, व्यवहार, युगर्मध. 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण १९ 
 

याज्ञर्वल्क्यस्मृती 
 

(  .   .   . १६८–१९०) 
 
याज्ञवल्क्य हे नाव अत्यांि प्रदसद्ध अशा वैददक ऋषींच्या नावाांपकैी एक आहे. शाांदिपवाि (अ॰ ३१२) 

अशी कथा ददली आहे की वैशांपायन आदि त्याचा दशष्ट्य याज्ञवल्क्य याांच्याि एकदा वैमनस्य उत्पन्न झाले 
आदि याज्ञवल्क्याने सूयाची उपासना करून त्याच्यापासून शुक्ल, यजुवेद, शिपथ ब्राह्मि इत्याददकाांची 
प्राप्िी करून घेिली. हीच कथा थो्ाशा भेदाने दवष्ट्िपुुराि [दवष्ट्िु (३· ५)], भागवि [भागवि (१२· ६. ६१–७४).] 
आदि इिर पुरािे याांि आली आहे. प्रत्यक्ष याज्ञवल्क्य [जे्ञयां चारण्यकमहां यदाददत्यादवाप्िवान् ।  

योगशास्त्रां च मत्प्रोक्िां जे्ञयां योगमभीप्सिा ॥ याज्ञ. ३· ११०.] स्मृिीि देखील त्या स्मिृीच्या कत्याने सूयापासून 
दमळदवलेल्या आरण्यकाचा उल्लेख केला आहे. आरण्यक आदि स्मृिी ह्याांचा किा एकच नसला िरी 
याज्ञवल्क्यस्मिृीचा इिर कोित्याही वदेाांपेक्षा शुक्ल यजुवेदाशी आदि त्या वदेाशी सांल्लग्न असिाऱ्या 
वाङ मयाशी अदर्क सांबांर् होिा. 

 
याज्ञवल्क्यस्मिृीि १००३ िे १००६ असे श्लोक दनरदनराळ्या प्रिीि आढळिाि. याज्ञ. स्मृिीिील 

बरेच  श्लोक अस्ग्नपुरािाि आले आहेि. आदि त्यावरून याज्ञवल्क्य स्मिृीिील अस्सल श्लोक कोििे 
ह्याांचा पडिाळा फारच चाांगला पाहिा येिो. याज्ञवल्क्यस्मृिीवरील उपलब्र् टीकाि दवश्वरूपाची टीका 
सवाि अगोदरची आहे. दवश्वरूप इ. स. ८००।८२५ च्या सुमारास होऊन गेला. त्याच्यानांिर सुमारे २५० 
वषांनी झालेल्या दवज्ञानेश्वराची दमिाक्षरा टीका फार प्रख्याि आहे. काही थोडे अपवाद वगळल्यास 
अस्ग्नपुरािाि ददलेले पाठ दवश्वरूप आदि दमिाक्षरा याांनी ददलेल्या पाठाांशी जुळिाि. अस्ग्नपुराि इ. स. 
९०० च्या सुमारास रदचले गेले असाव.े कारि त्याि दांदडन् आदि भामह ह्याांच्या ग्रांथािील अविरिे उद्धिृ 
केली आहेि. याज्ञवल्क्य स्मृिीिील श्लोकाांच्या अस्सलपिाबद्दलचा पडिाळा गरुडपुरािावरूनही पाहिा 
येिो. अस्ग्नपुरािाि याज्ञवल्क्यस्मृिीचा दनदेश केलेला नाही परांिु गरुडपुरािाि [याज्ञवल्क्येन यत्पूवध र्मध प्रोक्िां कथां 

हरे । गरुड ९३. १] याज्ञवल्क्याने साांदगिलेल्या र्माचा उल्लखे केला आहे. गरुडपुरािाि फक्ि काही थोडेच 
श्लोक जसेच्या िसे उद्धिृ केले आहेि बऱ्याच स्थळी याज्ञवल्क्यस्मृिीिील शब्द आदि वाक्ये उद्धिृ न 
करिा त्याांचा फक्ि साराांश साांदगिला आहे. 

 
शांखदलदखिाच्या र्मधसूत्राि र्मधशास्त्रप्रिेत्याांमध्ये याज्ञवल्क्याचा समावशे केला आहे आदि स्विः 

याज्ञवल्क्याने [वक्िारो र्मधशास्त्रािाां... ... गौिम शङ खदलदखिौ हारीिोदत्ररहां िथा ॥ याज्ञ १· ४।५. (मू. ग्रां. पा. १३३ टीप २५८).] 
शांखदलदखिाांचा र्मधशास्त्रप्रवक्त्यामध्ये समावशे केला आहे. ह्यावरून शांखदलदखिाांनी उपलब्र् 
याज्ञवल्क्यस्मिृीचा दनदेश केला नसून दिच्या पूवी अस्स्ित्वाि असिाऱ्या याज्ञ. स्मृिीचा दनदेश केला 
असावा असा सकृद्दशधनी यथाथध वाटिारा िकध  दनघू शकिो. परांिु ह्या एका गोष्टीखेरीज अशी एक पूवीची 
आवृती ी असावी असे दसद्ध करिारा कोििाही पुरावा अस्स्ित्वाि नाही. अस्ग्नपुराि, गरुडपुराि, 
दवश्वरूपाची टीका आदि दमिाक्षरा ह्याांिील पाठाांचा दवचार करिा याज्ञवल्क्यस्मृिीची मूळ सांदहिा 
सामान्यिः इ. स. ७०० पासून एकाच स्वरूपाि रादहली आहे असे ददसिे. 



           

याज्ञवल्क्याचा ग्रांथ मनूच्या ग्रांथापेक्षा अदर्क व्यवस्स्थि आहे. मनुस्मृिीि आलेल्या बहुिेक सवध 
दवषयाांचे याज्ञवल्क्याने दववचेन केले आहे. परांिु त्याचे दववचेन आटोपशीर असल्याकारिाने मनूच्या २७०० 
श्लोकाांच्या जागी याज्ञवल्क्याला एकसहस्त्रापेक्षा थोडे अदर्क इिकेच श्लोक पुरेसे झाले आहेि. 
याज्ञवल्क्याच्या शब्दाांचे मनुस्मृिीिील शब्दाांशी अदिशय साम्य आढळिे. त्याने थो्ा शब्दाि दवषय 
प्रदिपादन करण्याचा फार मोठा प्रयत्न केला असून िो यशस्वीही झाला आहे. सबांर् याज्ञ॰स्मिृी 
अनुष्टभुछांदाि रचलेली आहे. सांके्षपाि विधन करण्याचा कटाक्षाचा प्रयत्न असूनही त्याचे श्लोक केव्हाही 
स्क्लष्ट नसिाि. भाषा ओघविी आदि मुद्याला र्रून अशी आहे. पादिनीय व्याकरिाला सोडून असिारी 
रूपे त्याि फारशी आलेली नाहीि. मनुस्मृिीप्रमािेच याज्ञवल्क्यस्मृिीिही मरू्न मरू्न प्रशन दवचारलेले 
असून याज्ञ॰ महषीनी एका दवषयामागून दुसऱ्या दवषयाांचे दववचेन केले आहे. अशी आख्यादयका आहे की 
दमदथला नगरीि दनरदनराळे ऋषी याज्ञवल्क्याकडे आले आदि त्याांनी विध, आश्रम याांचे आदि इिराांचे र्मध 
आम्हाला दशकवा अशी दवनांिी केल्यावरून याज्ञवल्क्याांनी त्याांना र्मध साांदगिले. 

 
चार वदे, सहा वदेाांगे आदि चौदा दवद्या याांचा याज्ञ. ने उल्लेख केला आहे. िसेच त्याने स्विः 

रचलेल्या आरण्यकाचा आदि योगशास्त्राचाही उल्लेख केला आहे. ग्रांथारांभी स्विःखेरीज १९ 
र्मधशास्त्रकत्यांची नाव ेसाांदगिली आहेि. नामदनदेश न करिा सूते्र आदि भाष्ट्ये याांचेही उल्लेख केले आहेि. 

 
याज्ञवल्क्याची मिे दवष्ट्िरु्मधसूत्रािील मिाांशी अदिशय जुळिी आहेि. कौदटलीय अथधशास्त्र आदि 

याज्ञ. स्मिृी ह्याांच्यामध्येही अदिशय साम्य आहे. कोदटलीयाच्या रचनाकाळाचा दवचार केल्यास 
याज्ञ॰स्मिृीने कौदटलीयािील मिे घेिली असली पादहजेि. मनुस्मृिी आदि याज्ञ॰स्मृिी यािील अनेक 
दवषयाांवरील मिाांची िुलना केल्यास याज्ञ॰स्मृिी उपलब्र् मनुस्मिृीच्या मागनू पषु्ट्कळ वषांनी झालेली 
असावी असे ददसून येिे. 

 
याज्ञ॰स्मिृीचा शुक्लयजुवेदाशी अत्यांि दनकट सांबांर् आहे. त्याि उद् रृ्ि केलेल्या अथवा उल्लखे 

केलेल्या मांत्राांपकैी बहुिेक मांत्र ऋग्वदेाि िसेच शुक्ल यजुवेदाच्या वाजसनेय सांदहिेि आढळिाि. काही 
थोडे मांत्र [याज्ञ. १· २३० = वाज. सां. ५· २६; याज्ञ. १· २५४ = वाज. सां· १९. ४५, याज्ञ. १· ३०० = वाज. सां. ९· ४० आदि १५· ५४ इ॰.] 
ऋग्वदेाि आढळि नाहीि. परांिु वाजसनेय सांदहिेिच आढळिाि. एके दठकािी बहृदारण्यक [... द्रष्टव्यस्त्वथ 
मन्िव्यः श्रोिव्यि दद्वजादिदभः ॥’ याज्ञ. ३· १९१ = ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोिव्यः’ इ. बृहदार. उप. २· ४· ५ आदि ४· ५· ६.] उपदनषदािील 
काही भागाांचा अनुवाद केला असून त्या उपदनषदािील प्रत्यक्ष शब्दच वापरले आहेि. याज्ञ॰स्मदृि ही शुक्ल 
यजुवेदाच्या एका र्मधसूत्राच्या आर्ारावर ियार करण्याि आली असे काही पादिमात्य ग्रांथकाराांनी म्हटले 
आहे. परांिु त्याला पोषक असा पुरावा उपलब्र् नाही. 

 
याज्ञ॰स्मिृीचा रचनाकाल दि. पू. पदहले शिक आदि इ. स. चे दिसरे शिक ह्याांच्या दरम्यानचा 

असावा. कुमादरलभट्टाांनी िांत्रवार्विकाि मनु, आपस्िांब, बौर्ायन, याांचे उल्लखे केले आहेि परांिु 
याज्ञ॰स्मिृीचा मुळीच उल्लखे केला नाही. त्यावरून कुमादरलभट्टाांना मनु, गौिम इत्याददकाांच्या एवढा 
याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ आदि आदरिीय वाटला नसावा. मनुस्मिृी आदि कौदटलीय याांचे अनुकरि याज्ञ॰स्मृिीि 
केले असल्यामुळे त्या ग्रांथाचा काळ दि. पू. पदहल्या शिकापूवीचा मानिा येि नाही. 

 
याज्ञ॰स्मिृीि (१·२९६) नऊ ग्रहाांची नाव ेरदव, चांद्र, मांगळ, बुर्, गुरु, शुक्र, शदन, राहू आदि केिू 

ह्या क्रमाने ददली आहेि. वाराांची नाव े आदि ग्रहाांचा क्रम हहदुस्थानािील लोकाांनी जर एकाद्या 



           

परदेशापासून घेिला असला िर िो इदजप्िमर्ील लोकाांपासून घेिला असण्याचाही सांभव आहे. िेव्हा ह्या 
उल्लेखावरून याज्ञ॰स्मृिीच्या कालदनदििीला काही मदि होि नाही. 

 
याज्ञवल्क्यस्मिृीदशवाय याज्ञवल्क्याच्या नावाशी सांबांर् असिारे आिखी िीन ग्रांथ आहेि. िे म्हिजे 

वृद्धयाज्ञवल्क्य, योगयाज्ञवल्क्य आदि बृहद् याज्ञवल्क्य याांच्या स्मृिी हे होि. हे िीनही ग्रांथ िुलनेने बरेच 
प्राचीन आहेि. त्या ग्रांथािील अविरिे दुसऱ्या ग्रांथाांि [‘ननु दहरण्यगभो योगस्य वक्िा नान्यः पुरािनः’ बृहद्योदगयाज्ञ. १२· ५. हे 
अविरि वाचस्पदि दमश्राने योगसूत्र भाष्ट्यावरील टीकेि उद्धिृ केले आहे. अपराकाच्या याज्ञ ३·१९८–२०१, ३· ५७, ३· २०५ याांवरील टीकेमध्ये 
बृहद्योदगयाज्ञ. ची अविरिे उद्धिृ केली आहेि.] उद्धिृ केली आहेि त्याांवरून दवचार करिा बृहद् याज्ञवल्क्याचा ग्रांथ इ. 
स. १००० पूवीचा असावा आदि योग-याज्ञवल्क्य हा ग्रांथ इ. स. ८०० च्या बऱ्याच अगोदर दनदििपूवधक 
अस्स्ित्वाि होिा. डेक्कन कॉलेजच्या सांग्रहाि ‘बृहद् योगी याज्ञवल्क्यस्मृदि’ ह्या नावाचा दुसरा एक 
हस्िदलदखि ग्रांथ आहे. त्या ग्रांथाच्या अांिःस्वरूपावरून िो ग्रांथ इ. स. २०० िे ७०० ह्या कालखांडाि रचला 
गेला असला पादहजे. 

 
याज्ञवल्क्यस्मिृीवर बऱ्याच टीका दलदहल्या गेल्या आहेि. त्याांपैकी दवश्वरूप, दवज्ञानेश्वर 

(दमिाक्षरा), अपराकध  आदि शूलपािी ह्याांच्या टीका अदर्क प्रदसद्ध आहेि. दब्रदटश सरकारच्या न्यायालयाि 
हहदु-कायद्याच्या अांमलबजाविीच्या बाबिीि सवध हहदुस्थानभर दवज्ञानेश्वराांच्या दमिाक्षरा टीकेला सवोच्च 
महत्त्वाचे स्थान प्राप्ि झाले आदि त्यामुळे पयायाने याज्ञवल्क्यस्मृिीला सवध हहदुस्थानभर अदर्कृि ग्रांथाांचे 
स्थान दमळाले. थोडक्याि परांिु स्पष्ट शब्दाांि केलेले ित्त्वाांचे प्रदिपादन, व्यापक दृष्टी आदि स्त्रीपुरुषाांच्या 
आदि दनरदनराळ्या विांच्या अदर्काराच्या बाबिीि इिर ग्रांथाांच्या मानाने अदर्क दनःपक्षपािीपिा हे गुि ह्या 
स्मृिीि असल्यामुळे दिला दमळालेल्या ह्या उच्च स्थानाला िी खरोखरच पात्र आहे. 

 
 
 
 
 

____ 



           

प्रकरण २० 
 

इतर महत्त्र्वाचे स्मृततग्रांथ 
 

(  .   .   . १९०-२२१) 
 
मनुस्मृिी आदि याज्ञवल्क्यस्मृिी ह्याांच्याव्यदिदरक्ि इिर महत्त्वाच्या स्मृिींपैकी ह्या प्रकरिाि 

पराशरस्मृिी, नारदस्मृिी, बहृस्पिीस्मृिी आदि कात्यायनस्मृिी ह्याांचे थोडक्याि दववचेन करण्याि येईल. 
 

                .   .   . १९०) 
 
याज्ञवल्क्याने प्राचीन र्मधशास्त्रकाराांमध्ये पराशराचा समावशे केला आहे. ह्यावरून पराशरस्मृिी 

प्राचीन काळची असली पादहजे. परांिु उपलब्र् पराशरस्मृिीि याज्ञ॰स्मृिीचा उल्लखे केला आहे. ह्यामुळे 
प्राचीन काळची पराशरस्मिृी आज उपलब्र् नसून दिची पुनरधचना करून ियार केलेली स्मृिी उपलब्र् 
असावी असे वाटिे. गरुडपुरािाि पराशरस्मिृीचा साराांश १९ श्लोकाि साांदगिला आहे. कौदटल्याने 
राजनीदि आदि राजव्यवस्था यासांबांर्ीच्या दववचेनाि पाराशर अथवा पाराशरस् ह्याांच्या मिाचा अनेकवळेा 
उल्लेख केला आहे. ह्यावरून पराशराचा राजनीदिशास्त्रावर एक ग्रांथ असावा आदि त्याि बहुर्ा व्यवहाराचा 
दवचार केलेला असावा. 

 
उपलब्र् पराशरस्मिृीि १२ अध्याय असून ५९२ श्लोक असल्याचा त्या ग्रांथािच उल्लखे केला आहे 

ह्या ग्रांथाि आचार आदि प्रायदिती  ह्या दवषयाांचेच फक्ि दववचेन केले आहे. परांिु व्यवहार [‘अि एवाचारकाण्डे 

व्यवहारािामन्िभावमदभपे्रत्य पराशरः पृथग्व्यवहारकाण्डमकृत्वा दक्षहि र्मेि पालयेदददि सूचनमात्रां व्यवहारािाां कृिवान्’ परा. मार्. पा. ८] हे 
क्षदत्रयाांच्या किधव्यािील एक अांग आहे असा युस्क्िवाद करून मार्वाचायांनी त्या स्मिृीवरील आपल्या 
टीकेि–म्हिजे पराशरमार्वीय ह्या ग्रांथाि–व्यवहार ह्या दवषयासांबांर्ी दवस्िृि दववचेन केले आहे. 

 
पराशर हे नाव प्राचीन काळचे आहे. त्या नावाचा उल्लेख िैदती रीय [िै. आरण्यक १· १· ३· ३७.] 

आरण्यकाि, बृहदारण्यक [बृहदारण्यक वांश प्रकरिामध्ये ‘पाराशयध’ हे नाांव आहे.] उपदनषदाि दनरुक्िाि [दनरुक्ि ६· ३० 

‘पराशीिधस्य वदसष्ठस्य जजे्ञ।’] आदि पादिनीच्या [पाराशयधदशलादलभ्याां दभक्षनुटसूत्रयोः । पादिनी ४· ३· ११०·] सूत्राि आला आहे. 
पराशरस्मृिीमध्ये असे विधन केले आहे की एकदा ऋदषलोक व्यासाांकडे जाऊन त्याांनी र्मध आदि 
कदलयुगाि मानवजािीला हहिावह आचार आम्हाला साांगा अशी व्यासाांना दवनांिी केली आदि व्यासाांनी त्या 
ऋषींना आपला दपिा शस्क्िसुि पराशर ह्याच्याकडे बददरकाश्रमाि नेले आदि नांिर पराशराांनी चारी 
विांच्या आचाराांचे दववचेन केले. त्या स्मृिीि त्यावळेी ज्ञाि असलेल्या १९ स्मिृींची नाव े ददली असून 
कदलयुगाि पराशरस्मिृीला प्रमािभिू मानाव ेअसे साांदगिले आहे. 

 
पराशरस्मृिीि र्मधशास्त्रावरील दुसऱ्या अनेक ग्रांथकाराांची मिे उद्धिृ केली आहेि. 

पराशरस्मृिीिील अविरिे दमिाक्षरा, अपराकध  प्रभिृी दुसऱ्या अवाचीन काळािील ग्रांथाांि उद्धिृ केली 
आहेि आदि त्याांिील बहुिेक अविरिे उपलब्र् पराशर स्मृिीि सापडिाि. ह्यावरून इ.स.च्या ९ व्या 
शिकाच्या पूवार्ाि त्या स्मिृीला आर्ारभिू ग्रांथाांचा दजा प्राप्ि झाला होिा. पराशरस्मृिीि मनूचा अनेक 



           

वळेा उल्लेख केला आहे ह्यावरून त्या स्मृिीचा रचनाकाळ इ.स.च्या पदहल्या आदि पाचव्या शिकाांच्या 
दरम्यानचा मानावा लागिो. दवष्ट्िुर्मोती र [अनाथां ब्राह्मिां पे्रिां ये वहस्न्ि दद्वजाियः । पदे पदे यज्ञफलमानुपूवाल्लभस्न्ि िे ॥’ अ. ३ पा. 

१२ = दवष्ट्िुर्मोती र ७५· १·] पुरािाि पराशरस्मृिीिील श्लोक घेिले असल्याचे त्या पुरािािील अविरिाांवरून 
ददसून येिे. 

 
जीवानांदाच्या सांग्रहाि बृहत्पराशरसांदहिा नावाचा एक सुमारे ३००० श्लोकाांचा ग्रांथ प्रदसद्ध झाला 

आहे. हा ग्रांथ पराशरस्मृिीची पनुरधचना करून सुव्रिाने ियार केला असावा असे ददसिे. त्यािील 
प्रास्िादवक श्लोकाि पराशरस्मृिीसारखीच कथा ददली आहे. ह्या ग्रांथाि [जीवानन्द स्मदृिसांग्रह भाग २ पा. २४४.] 
राशींचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून िो अदलकडील काळाि झाला असावा. 

 
अपराकाने (याज्ञ. २.३१८ वरील टीकेि) वृद्ध पराशरस्मृिीिील एक अविरि उद्धिृ केले असून िे 

पराशरस्मृिीिील मिाच्या दवरुद्ध आहे. पराशरमार्वीयािही वृद्धपराशराचे एक अविरि उद्धिृ केले आहे. 
िो ग्रांथ पराशरस्मृिी आदि बहृत्पराशर स्मिृी ह्याांच्यापेक्षा दनराळा असावा. हेमाद्रीने [चिुवधगध. खां. ३ भाग २ पा. ४८.] 
चिुवधगधहचिामिी ह्या ग्रांथाि आदि भट्टोजीने [चिुर्ववशदिमिावरील भट्टोजीची टीका (पा. १३८)] चिुर्ववशदि मिावरील 
टीकेि ज्योदिःपराशर नावाच्या एका ग्रांथािील अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 
 
               .   .   . १९६) 

 
व्यवहारदवषयाचे दववचेन केलेले नारदाचे एक लहान आदि एक मोठा– असे दोन ग्रांथ उपलब्र् 

आहेि. मो्ा ग्रांथािील ५ व्या प्रकरिािील २२ व्या श्लोकापासून पुढील सांदहिा लहान ग्रांथािील 
सांदहिेसारखीच आहे. नेपाळमध्ये सापडलेल्या एका हस्िदलदखिाि चोरी आदि ददव्ये ह्या दवषयाांचे दववचेन 
असलेली दोन प्रकरिे अदर्क आहेि. त्याच हस्िदलदखिाि एका प्रकरिाच्या शवेटी ‘इदि मानवर्मधशासे्त्र 
नारदप्रोक्िायाां सांदहिायाां’ असे उल्लेख आहे. ह्यावरून मनुस्मृिी आदि नारदस्मृिी ह्याांचा दनकट सांबांर् 
ददसून येिो. 

 
याज्ञ. ने अथवा पराशराने नारदाच्या नावाचा प्राचीन र्मधशास्त्रप्रिेत्याांच्या नावाि समावशे केलेला 

नाही. परांिु वृद्धयाज्ञवल्क्याच्या एका अविरिाि र्मधशास्त्रप्रवक्त्याि नारदाचे नाव पदहल्याप्रथम घािले 
आहे. 

 
नारदस्मृिीच्या छापील प्रिीि ३ प्रास्िादवक प्रकरिे असून एकूि १०२८ श्लोक आहेि. त्याि 

न्यायदानाच्या पद्धिीची मलूित्त्व े (व्यवहारमािृक) आदि न्यायसभा ह्या दवषयाांचे दववचेन केले आहे 
नारदस्मृिीिील श्लोक दनरदनराळ्या दनबांर्ग्रांथाि उद्धिृ केले आहेि. स्मृदिचांदद्रका, हेमाद्री, प्रभिृी 
अवाचीन दनबांर्ग्रांथाि नारदस्मृिीिील आचार, श्राद्ध, प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील अनेक श्लोक उद्धिृ केले 
आहेि. परांिु दवश्वरूप, मेघादिथी आदि दवज्ञानेश्वर ह्याांच्यासारख्या जुन्या ग्रांथकाराांनी नारदस्मृिीिील 
व्यवहार प्रकरिाव्यदिदरक्ि दुसऱ्या कोित्याही प्रकरिािील एकही अविरि उद्धिृ केलेले नाही. ह्यावरून 
आचार आदि प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील अविरिे ज्यािून घेिली आहेि िो ग्रांथ नारदस्मृिीच्यानांिर ियार 
झाला असावा आदि मेघादिथी प्रभिृींच्या काळी िो अस्स्ित्वाि नसावा अथवा त्याला प्रमािभिू ग्रांथाांचा दजा 
प्राप्ि झाला नसावा. 

 



           

मनूने केलेल्या मूळ ग्रांथाचा नारद, माकंडेय आदि सुमदिभागधव ह्याांनी एकामागून एक सांके्षप केले 
असे विधन केलेला प्रास्िादवक भाग गद्याि असून बाकीचा सवध ग्रांथ एक दोन अपवाद सोडून श्लोकबद्ध 
आहे. नारदस्मृिीि र्मधशास्त्र [नारद व्यवहारमािृका, अ. १· ३७ आदि ३९.] आदि अथधशास्त्र याांचे उल्लखे केले आहेि. 
मनूने म्हिून उद्धिृ केलेल्या काही श्लोकाांशी समानाथी श्लोक उपलब्र् मनुस्मृिीि आढळि नाहीि. 
मनुस्मृिी [मनु. ८· १२।१४ आदि १८।१९ = नारद (सभा. ८।१० आदि १२।१३); मनु ८·१४०।१४१ = नारद (ऋिादान ९९।१००) इ॰] आदि 
महाभारि [शास्न्ि १११· ६६ = नारद (व्य. मा. ७२); उद्योग ३५· ५८= नारद (सभा. १८); उद्योग ३५· ३१।३२ = नारद (ऋिा २०२।२०३) इ॰] 
ह्याि असलेले बरेच श्लोक नारदस्मृिीि आले आहेि. कौदटल्याच्या [कौदटल्य, र्मधस्थीय, अ. १ अखेरचे श्लोक = ना. 

व्य. मा. अ. १ श्लो. २· १०।११, ३९।४०; नारद, व्य. मा. १· १०।११ ह्या श्लोकाांचे पूवार्ध ना. मध्ये आहेि.] अथधशास्त्रावरील वाक्ये 
नारदस्मृिीशी जुळिाि आदि काही दठकािी िर दोन्ही ग्रांथािील वाक्ये अक्षरशः सारखी आहेि. 

 
नारदस्मृिी मनुस्मिृीच्या आर्ारावर केलेली असली िरी काही महत्त्वाच्या बाबिीि त्या दोन 

ग्रांथािील मिे दभन्न आहेि, मनुस्मृिीपेक्षा नारदस्मृिीची रचना अदर्क पद्धिशीर आहे. याज्ञवल्क्याला 
ददव्याचे ५ प्रकारच मादहि होिे; नारदाला साि प्रकार मादहि होिे आदि नारदाचे दववचेन याज्ञवल्क्यापेक्षा 
अदर्क दवस्िृि आहे. ह्यावरून नारदस्मृिी याज्ञ॰स्मिृीच्या मागाहून झालेली असावी. त्याि याज्ञ॰-
स्मृिीपेक्षा अदर्क व्याख्या साांदगिल्या आहेि. न्यायदानपद्धिीदवषयीचे नारदाने ददलेले दनयम अदर्क 
व्यवस्स्थि आदि अदर्क साांगोपाांग आहेि. ह्या सवध गोष्टींवरून याज्ञ॰च्याच काळी हकवा त्याच्यानांिर 
थो्ाच काळाने नारदस्मृिी रदचली गेली असावी. इ.स.च्या आरांभीच्या काही शिकाांि म्हिजे इ. स. १०० 
िे इ. स. ३०० ह्या दरम्यान नारद होऊन गेला असावा. 

 
नारदाचे वसदिस्थान दनदििपिे साांगिा येि नाही. त्या स्मिृीची सवाि जुनी हस्िदलदखि प्रि 

नेपाळाि दमळाली. परांिु िेवढ्ावरून काही दनदिि िकध  करिा येि नाही. काव्य दवषयावरील प्रदसद्ध 
ग्रांथकार भामह हा काशमीर प्राांिािील होिा, परांिु त्याच्या ग्रांथाची एकमेव उपलब्र् झालेली हस्िदलदखि 
प्रि ददक्षिभारिाि दमळाली आहे. 

 
भट्टोजीने चिुर्ववशदिमिावरील टीकेि (पा. ११) एका ज्योदिनारदाचे अविरि उद्धिृ केले आहे. 

रघुनांदनाने बृहन्नारदाचे एक अविरि उद्धिृ केले असून दनिधयहसरु् आदि सांस्कार कौस्िुभ ह्या ग्रांथाि 
लघुनारदाची अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 

 
नारदस्मृिीवर असहायाने टीका केली आहे. 
 

                .   .   . २०७) 
 
याज्ञ॰स्मिृीमध्ये ददलेल्या र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांच्या यादीि बृहस्पिीचा समावशे केला आहे. 

परांिु त्या दठकािी बृहस्पिीचा राजनीदिशास्त्रावरील ग्रांथच याज्ञवल्क्याांच्या मनाि असावा. 
राजनीदिशास्त्रावरील ग्रांथाांप्रमािेच कायद्याच्यासांबांर्ीचा एक बृहस्पिीचा ग्रांथ आहे. परांिु िो सांपूिध ग्रांथ 
अद्यादप सापडलेला नाही. 

 



           

त्या ग्रांथािील अविरिे इिर ग्रांथाि उद्धिृ केली आहेि त्यावरून जेव्हा िो ग्रांथ उपलब्र् होईल 
िेव्हा कायद्याचे काटेकोर दसद्धान्ि आदि व्याख्या ह्याांच्या बाबिीि प्राचीन भारिािील लोकाांची िीव्र 
बुदद्धमती ा दकिी उच्च दजाला पोचली होिी हे दशधदविारे िो ग्रांथ एक फार मौल्यवान सार्न होईल. 

 
उपलब्र् मनुस्मृिीशी बहृस्पिीस्मिृीचे दनकट साम्य आहे. मनुस्मृिीमर्ील त्रोटक दववचेनाचा 

बृहस्पिीने काही दठकािी दवस्िार करून त्याबद्दलची उदाहरिे [मनु ८·१५३ मध्ये व्याजाचे चक्र, काल, कादरि आदि 
कादयक असे चार प्रकार साांदगिले आहेि, परांिु त्याांची उदाहरिे ददली नाहीि. बृहस्पिीने त्याांचा पढुीलप्रमािे खुलासा केला आहे असे कुल्लूकाने 
म्हटले आहे : ‘िासाां स्वरूपमाह बृहस्पदिः ।  

कादयका कायसांयुक्िा मासग्राह्या च कादलका । वृदे्धवृधदद्धिक्रवृदद्धः कादरिा ऋदिनाकृिा ॥] ददली आहेि. त्यामुळे 
बृहस्पिीला मनुस्मृिीवरील वार्विककार म्हििा येईल. घनासांबांर्ी [िदाहबृहस्पदिः । ‘दद्वपदोव्यवहारि र्नहहसासमुद्भवः । 

जीमूिवाहनकृि व्यवहारमािृका पा. २७७.] (ददवािी) आदि हहसेसांबांर्ी (फौजदारी) असे दववादाांचे स्पष्ट दोन दवभाग 
करिारा बृहस्पिी हा पदहलाच कायदेपांदडि असावा. 

 
बृहस्पिीने प्रदिपादन केलेल्या मिाांचा दवचार केल्यास िो दनदििपिे मनु आदि याज्ञवल्क्य ह्याांच्या 

मागून झाला असावा असे स्पष्ट होिे. दवश्वरूप आदि मेघादिथी हे बृहस्पिीला प्रमािभिू ग्रांथकार मानीि 
असि. कात्यायनाने बृहस्पिीची अविरिे आर्ाराकदरिा अनेक दठकािी उद्धिृ केली आहेि. ह्या सवाचा 
दवचार केल्यास बृहस्पिी इ. स. च्या ४ थ्या शिकानांिर झाला असे म्हििा येि नाही. ज्या अथी बृहस्पिीला 
उपलब्र् मनुस्मृिीची मादहिी होिी आदि िो याज्ञवल्वयानांिर आदि बहुर्ा नारदाच्याही नांिर झालेला 
होिा, त्या अथी बृहस्पिी इ. स. २०० िे ४०० ह्याांच्या मध्यांिरी झाला असला पादहजे. 

 
दवश्वरूपाने बृहस्पिीच्या ग्रांथािील गद्य आदि पद्य अविरिे भेदभाव न करिा उद्धिृ केली आहेि. 

ह्यावरून कायद्याच्या दवषयावरील श्लोकबद्ध ग्रांथ करिारा बृहस्पिी आदि राजनीदिशास्त्रावरील सूत्रकार 
बृहस्पिी हे दोन्ही एकच होिे आदि िो ग्रांथकार अदि प्राचीन काळी होऊन गेलेला होिा असे दवश्वरूपाच्या 
काळी समजि असि असे ददसिे. बृहस्पिीचा देश कोििा ह्याबद्दल काही दनदििपिे साांगिा येि नाही. 

 
बृहस्पिीचे १००० हून अदर्क श्लोक दनरदनराळ्या ग्रांथाांि उद्धिृ केलेले आहेि आदि त्याांि 

व्यवहाराप्रमािेच आदिक, श्राद्ध, इत्यादी दवषयाांवरीलही श्लोक आहेि. ह्यावरून बृहस्पिीचा ग्रांथ फार 
दवस्िृि असून त्याि दकत्येक सहस्त्र श्लोक असले पादहजेि आदि त्याि केवळ व्यवहारादवषयाचीच नव्हे िर 
र्मधशास्त्रािील इिर प्रशनाांची चचा केलेली होिी. 

 
दमिाक्षरेि (याज्ञ॰ ३-२६१ वरील टीकेि) एक वृद्ध बृहस्पिीचा श्लोक उद्धिृ केला आहे. 

कुल्लूकानेही वृद्ध बृहस्पिीचा एक श्लोक उद्धिृ केला आहे. हेमाद्रीने ज्योदिदृध हस्पिीचा एक श्लोक 
चिुवधगधहचिामदि ह्या ग्रांथाि उद्धिृ केला आहे. अपराकाने वृद्धबृहस्पिीचे म्हिनू ४ श्लोक उद्धिृ केले 
आहेि, परांिु त्याांपकैी ३ श्लोक बृहस्पिीचे असल्याचे पराशरमार्वीयाि म्हटले आहे आदि एक श्लोक 
कात्यायनाचा असल्याचे व्यवहारमािृका ह्या ग्रांथाि साांदगिले आहे. 
 
                .   .   . २१३) 

 
प्राचीन हहदु कायदा आदि व्यवहार ह्याांच्या बाबिीि प्रमािभिू मानलेल्या ग्रांथकाराांि नारद, 

बृहस्पिी आदि कात्यायन ही दत्रमूिी आहे. कात्यायनाचा व्यवहारदवषयावरील ग्रांथ बृहस्पिीच्या 



           

ग्रांथाप्रमािेच अद्यापी उपलब्र् झालेला नाही. त्याची मादहिी इिर ग्रांथाि उद्धिृ केलेल्या अविरिाांवरूनच 
कळिे. 

शांखदलदखि, याज्ञवल्क्य आदि पराशर ह्याांनी र्मधप्रिेत्याांमध्ये कात्यायनाचा समावशे केला आहे. 
बौर्ायन र्मधसूत्राि (१·२·४७) कात्यायनाचा उल्लखे केला असून त्याचा आर्ार ददला आहे. शुक्ल 
यजुवेदाचे एक श्रौिसूत्र आदि एक श्राद्धकल्प कात्यायनाच्या नावावर प्रदसद्ध आहेि. 

 
कात्यायनाने नारद आदि बहृस्पिी ह्याांनी योजलेली पदरभाषा आदि त्याांचे रचना कौशल्य ह्याांचा 

पूिधपिे स्वीकार केला आहे. दनरदनराळ्या प्रकारच्या स्त्रीर्नाच्या काळजीपूवधक व्याख्या साांगिारा आदि 
त्यासांबांर्ी दववचेन करिारा कात्यायन हाच पदहला ग्रांथकार असावा असे ददसिे आदि त्याच्या त्या 
दवषयावरील दववचेनाला अदर्कृि ग्रांथाचा दजा प्राप्ि झाला आहे. सुमारे १०।१२ दनबांर्ग्रांथाांि व्यवहार ह्या 
दवषयावरील कात्यायनाच्या ग्रांथािील सुमारे ९०० श्लोक उद्धिृ केले आहेि. सवधसार्ारि व्याख्या आदि 
स्त्रीर्नासांबांर्ीचे दवस्िृि दनयम ह्याांच्यासारख्या काही दवदशष्ट बाबिीि नारद आदि बृहस्पिी ह्याांच्यापेक्षा 
कात्यायन अदर्क पुरोगामी आहे. 

 
कात्यायन खात्रीने मनु आदि याज्ञवल्क्य ह्याांच्या मागाहून बऱ्याच काळाने झालेला होिा; नारद 

त्याच्यापूवी होऊन गेल्याचे कात्यायनाच्या ग्रांथाि दर्वशि केले आहे. िो बृहस्पिीला व्यवहारदवषयावरील 
प्रमुख ग्रांथकार मानीि असे. ह्या सवांचा दवचार करिा कात्यायनाचा काल जास्िीि जास्ि इ. स. च्या ३ ऱ्या 
अथवा ४ थ्या शिकाइिका असू शकेल. दवश्वरूप आदि मेघादिथी ह्याांनी कात्यायनाला नारद आदि 
बृहस्पिी ह्याांच्या सारखाच अदर्कृि असा स्मृदिकार मानला आहे. म्हिून कात्यायनाच्या कालाची 
जास्िीिजास्ि अदलकडील मयादा इ. स. चे ६ व ेशिकही असू शकेल. 

 
व्यवहारमािृका ह्या ग्रांथाि (पा. ३०७) वृद्धकात्यायनाचे एक अविरि ददले आहे. दायभाग आदि 

सरस्विीदवलास (पा. ३२०) ह्या ग्रांथािही वृद्धकात्यायनाचे श्लोक उद्धि केले आहेि. हे दोन ग्रांथ वगेळे 
होिे हकवा एकच होिे हे दनदिि साांगिा येि नाही. चिुवधगधहचिामिी ह्या ग्रांथाि एका उपकात्यायनाचा 
उल्लेख केला आहे. अपराकाने श्लोक-कात्यायनाचा एक श्लोक उद्धिृ केला आहे. 

 
सुमारे ५०० श्लोक असलेला कात्यायनकृि कात्यायनस्मिृी अथवा कमधप्रदीप अथवा गोदभलस्मिृी 

अशा नावाने प्रदसद्ध असलेला एक ग्रांथ उपलब्र् आहे. त्या ग्रांथाि काही गद्यभागही आहे. दमिाक्षरा, 
अपराकध , स्मृदिचांदद्रका प्रभिृी ग्रांथाांनी उद्धिृ केलेले कात्यायनाचे काही श्लोक त्या ग्रांथाि सापडिाि. 
िथापी त्याच ग्रांथकाराांनी कात्यायनाची म्हिनू उद्धिृ केलेली अनेक अविरिे त्या ग्रांथाि सापडि नाहीि. 
ह्यावरून असे दसद्ध होिे की कात्यायनाने एक मोठा ग्रांथ केला असावा आदि कमधप्रदीप ही त्या ग्रांथाची 
सांदक्षप्ि आवृती ी असावी. कायदेपांदडि कात्यायन आदि कमधप्रदीपाचा किा हे दोघे एकच असाव ेअसे दसद्ध 
करिारा पुरेसा पुरावा उपलब्र् नाही. दवज्ञानेश्वर आदि अपराकध  ह्याांच्यासारखे जुने प्रख्याि ग्रांथकार त्या 
दोघाांि भेदभाव करीि नसाविे असे ददसिे. परांिु दवश्वरूप ह्या सवांि प्राचीन टीकाकाराने आचार आदि 
प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील कात्यायनाची अविरिे कोठेही उद्धिृ केली नाहीि. ह्यावरून अशी शांका येिे की 
आचार आदि न्यायदान ह्याांच्याशी सांबांर् नसिाऱ्या दुसऱ्या दवषयाांचे दववचेन केलेला कात्यायनाचा ग्रांथ 
दवश्वरूपाला मादहि नसावा. 

 
_____ 



           

प्रकरण २१ 
 

इतर श्लोकबद्ध स्मृती 
 

(  .   .   . २२१-२४६) 
 
प्रस्िुि प्रकरिामध्ये इिर श्लोकबद्ध स्मृिींची सांदक्षप्ि विधने अकार अनुक्रमाने ददली आहेि. 
 

             .   .   . २२१) 
 
याज्ञवल्क्याने र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांि अांदगरसाचा समावशे केला आहे. ह्याच्या ग्रांथािील 

व्यवहार ह्या दवषयाव्यदिदरक्ि इिर दवषयाांवरील अविरिे दवश्वरूपाने [दवश्वरूप (याज्ञ १· ९, १· ५०, ३· २४८ 
प्रभिृीवरील टीका); अपराकध  (पा २२।२३, १०९, ११२) मेघादिदथ (मनु ५· १५७); हरदती  (गौ. २०·१)] आदि त्याच्या नांिर झालेल्या 
ग्रांथकाराांनी पुष्ट्कळ वळेा उद्धिृ केली आहेि. स्मृदिचांदद्रकेि [यत्पूवध मनुना प्रोक्िां र्मधशास्त्रमनुती मम् । न दह ित्समदिक्रम्य 
वचनां दहिमात्मनः ॥ स्मृदिचां. (आदिक).] अांदगरसाची काही गद्य अविरिेही उद्धिृ केली आहेि. 

 
कमी अदर्क श्लोक असलेल्या अांदगरसस्मृिीच्या अनेक हस्िदलदखि प्रिी उपलब्र् आहेि. 

दवश्रामबागेमर्ील एका हस्िदलदखि ग्रांथाला बृहद् अांदगरस असे नाव ददले आहे. दमिाक्षरेमध्ये [दमिाक्षरा (याज्ञ 

३. २४३, २४१, २५८, आदि २६०)] एका मध्यम अांदगरसाची अविरिे अनेक वळेा उद्धिृ केली आहेि. 
 

              .  .    . २२३) 
 
ह्या ग्रांथकाराची आचार, आशौच, श्राद्ध आदि प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील अविरिे [अपराकध  (पा. ७२४), 

दमिाक्षरा (याज्ञ २· ११९)] दमिाक्षरा, अपराकध , स्मृदिचांदद्रकाप्रभिृी ग्रांथाांनी पुष्ट्कळ वळेा उद्धिृ केली आहेि. 
स्मृदिचांदद्रकेने ऋष्ट्यशृांगाचे एक गद्य अविरिही [अदप वाससा यज्ञोपवीिाथान्कुयात् िदभावे दत्रवृती ा सूते्रि ।  

स्मृदिचां १ (पा. ३२)] उद्धिृ केले आहे. 
 
                .  .    . २२३) 

 
ह्या ग्रांथकाराची मुख्यत्व े श्राद्धासांबांर्ी अविरिे [दमिाक्षरा (याज्ञ ३· २६५) अपराकध  (पा. १३८)] दमिाक्षरा, 

अपराकध , स्मृदिचांदद्रका प्रभिृी ग्रांथाांि उद्धिृ केली आहेि. अपराकाने उद्धिृ केलेल्या एका श्लोकाि कन्या 
आदि वृदिक ह्या राशींचा उल्लेख आहे. 

 
                 .   .   . २२३) 

 
ह्या ग्रांथाि मनु, याज्ञवल्क्य, अदत्र, दवष्ट्ि,ु वदसष्ठ, व्यास, उशनस्, आपस्िांब, वत्स, हारीि, 

बृहस्पिी (गुरु), नारद, पराशर, गाग्यध, गौिम, यम, बौर्ायन, दक्ष, शांख, अांदगरस, शािािप, साांख्य 



           

(साांख्यायन?), सांविध, दवश्वादमत्र ह्या २४ ऋषींनी केलेल्या उपदेशाांचे सार ग्रदथि केले आहे म्हिनू त्याला 
चिुर्ववशदिमि हे नाव पडले आहे. 

 
ह्या ग्रांथािील अविरिे दमिाक्षरा, अपराकध प्रभिृी अदलकडील काळच्या ग्रांथाि अनेक वळेा उद्धिृ 

केली आहेि. परांिु दवश्वरूप आदि मेघादिदथ ह्याांनी ह्या ग्रांथािील अविरिे घेिली नाहीि. हा ग्रांथ दवश्वरूप 
आदि मेघादिदथ ह्याांच्या काळाि बहुर्ा रचला गेला असावा. 

 
ह्या ग्रांथाच्या काही भागावर भट्टोजीची मोठी दवद्वती ापूिध टीका प्रदसद्ध झालेली आहे. 
 

५    ष    .   .   . २२५) 
 
याज्ञवल्क्याने ददलेल्या र्मधशास्त्रकाराांच्या नावाांि दक्षाचे नाव आहे. दवश्वरूपाने [दवश्वरूप (याज्ञ १· १७, ३· 

३०, ३· ६६, ३· १९१).] आदि दमिाक्षरेने [दमिा. (याज्ञ. १· ८९, ३· ५८, ३· २४३)] दक्षाचे श्लोक उद्धिृ केले आहेि. 
अपराकाने [सामान्यां यादचिां न्यस्िमादर्दाराि िद्धनम् । अन्वादहिां च दनक्षेपः सवधस्वां चान्वये सदि ॥ आपत्स्वदप न देयादन नव वस्िुदन पस्ण्डिैः । 
यो ददादि स मूढात्मा प्रायदिती ीयिे नरः ॥ अपराकध  पा ४०४.] दक्षाचे कोित्या नऊ वस्िू दान देिा येि नाहीि ह्यादवषयीचे 
दोन सुप्रदसद्ध श्लोक उद्धिृ केले आहेि. 

 
जीवानांदाच्या स्मदृिसांग्रहाि ७ अध्याय आदि २२० श्लोक असलेली एक दक्षस्मृिी छापली असून 

आनांदाश्रमाच्या सांग्रहािही एक दक्षस्मृदि आहे. 
 
ही स्मृिी दनःसांशय फार प्राचीन काळची आहे. दनरदनराळ्या ग्रांथाांि उद्धिृ केलेले दक्षाचे बहुिेक 

श्लोक ह्या छापील प्रिीि आढळिाि. 
 
             .   .   . २२६) 

 
वृद्धयाज्ञवल्क्याच्या श्लोकाि र्मधशास्त्रकाराच्या नावाि दपिामहाचा समावशे केला आहे. ह्या 

स्मृिीिील मुख्यिः व्यवहार ह्या दवषयावरील अविरिे दवश्वरूप, दमिाक्षरा, अपराकध , स्मृदिचांदद्रकाप्रभिृी 
ग्रांथाांनी उद्धिृ केलेली आहेि. 

 
ह्याने एका प्रशनावरील बृहस्पिीचे [ग्रामगोष्ठपुरश्रेदिसाथधसेना दनवादसनाम् ।  
व्यवहारिदरते्रि दनिेिव्यो बृहस्पदिः ॥] मि उद्धिृ केले आहे. ह्यावरून िो बृहस्पिीच्या मागून आदि इ. स. 

च्या ४ थ्या आदि ७ व्या शिकाांच्या मध्यांिरीच्या काळाि केव्हािरी होऊन गेला असावा. 
 
             .   .   . २२८) 

 
वृद्धयाज्ञवल्क्याने विधन केलेल्या र्मधशास्त्रप्रिेत्याांपकैी पलुस्त्य एक आहे. दवश्वरूप, [दवश्वरूप (याज्ञ 

१·१७), दमिा (याज्ञ ३·२५३), अपराकध  (याज्ञ ३·५७), स्मृदिचां (आदिक आदि श्राद्ध).] दमिाक्षरा, प्रभिृी ग्रांथकाराांनी पलुस्त्याचे 
अनेक श्लोक उद्धिृ केले आहेि आदि िे श्राद्ध, सांध्या, आशौच, यिींची किधव्ये, इत्यादी दवषयाांसांबांर्ी 
आहेि. दानरत्नाकराि [दानरत्नाकर (डे. कॉ. हस्िदल. क्र. ११४ सन १८८४-८६,) पृष्ठ ५१ अ] पुलस्त्याचे एक गद्य अविरि 



           

उद्धिृ केले आहे. पुलस्त्यस्मदृि इ. स. च्या ४ थ्या आदि ७ व्या शिकाांच्या मध्यांिरच्या काळाि रदचली गेली 
असावी. 
 
            .   .   . २२९) 

 
पराशराने ददलेल्या ऋषींच्या नावाि प्रचेिसाचे नाव आहे परांिु याज्ञवल्क्याने त्याच्या नावाचा 

समावशे केला नाही. ह्याची आदिककमे, श्राद्ध, आशौच, प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील गद्य आदि पद्य अविरिे 
दमिाक्षरा, [दमिा. (याज्ञ ३·२७), हरदती  (गौ. २३·१)] स्मृदिचांदद्रका, हरदती  आदि अपराकध  ह्याांनी उद्धिृ केली आहेि. 

 
दमिाक्षरा, हरदती , अपराकध  ह्याांनी आशौच आदि प्रायदिती  ह्या दवषयाांवरील [दमिा. (याज्ञ ३·२०, 

२६३।२६४), हरदती  (गौ. २२· १८)] बृहत् प्रचेिसाचे आदि वृद्ध प्रचेिसाचे श्लोक उद्धिृ केले आहेि आदि त्याच 
दवषयावरील वृद्ध प्रचेिसाची अविरिे दमिाक्षरा आदि अपराकध  ह्याांनी उद्धिृ केली आहेि. 
 
९            .   .   . २२९) 

 
बौर्ायनर्मधसूत्राि [बौ. र्. सू. २· ४· १५ आदि २·१०· ७१.] प्रजापिीला एक प्रमािभिू ग्रांथकार मानला आहे. 

वदसष्ठाने प्रजापिीचे श्लोक [वदसष्ठ ३·४७, १४·१६।१९, २४।२७, ३०।३२] पुष्ट्कळवळेा उद्धिृ केले आहेि आदि िे सवध 
श्लोक एक िर मनुस्मृिीि सापडिाि अथवा त्याांच्या समानाथी श्लोक मनुस्मिृीि आहेि. ह्यावरून वरील 
दोन्ही ग्रांथकाराांच्या मनाि प्रजापिी म्हिजे मनु असेच असाव ेअसा सांभव वाटिो. 

 
आनांदाश्रमाच्या सांग्रहाि १९८ श्लोक असलेली एक प्रजापदिस्मृिी आहे. परांिु दमिाक्षरा, अपराकध  

ह्याांनी उद्धिृ केलेल्या प्रजापिीच्या श्लोकाांपैकी एकही त्या स्मृिीि आढळि नाही. त्या स्मृिीिील एका 
श्लोकाि कन्या आदि वृदिक राशींचा उल्लखे केला आहे 

 
अपराकाने (पा. ९५२) पदरव्राजकाांच्या साांप्रदायादवषयी प्रजापिीचे एक मोठे गद्य अविरि उद्धिृ 

केले आहे. पराशरमार्वीयाि ददव्यासांबांर्ी प्रजापिीचे अनेक श्लोक उद्धिृ केले आहेि. 
 
            .   .   . २३०) 

 
दमिाक्षरा, अपराकध  स्मदृिचांदद्रका ह्याांनी आदिक, आशौच, व्यवहार इत्यादी दवषयाांच्या बाबिीि 

मरीचीला प्रमािभिू मानला आहे. दमळकिीच्या स्वामीत्वाची देवघेव ह्या दवषयीची मरीचीची मिे प्रचदलि 
[स्थावरे दवक्रयार्ाने दवभागे दान एव च । प्रदिग्रहे च क्रीिे न नालेख्या दसध्यदि दक्रया ॥ परा. मार्. खां. ३ पा. १२८ वरील मरीचीचे अविरि; 
अदवज्ञािदनवेशत्वाद्यत्र मूल्यां न लभ्यिे । हादनस्िस्त्रसमाकल्प्या के्रिुनादष्टकयोद्वधयोः ॥ अपराकध  पा. ७७५] कायद्यािील ित्त्वाांशी फारच 
जुळिी आहेि. 

 
अपराकाने (पा. ९०८), आशौच ह्या दवषयावरील मरीचीचे एक गद्य अविरि उद्धिृ केले आहे. 

 
 
 



           

          .   .   . २३१) 
 
वदसष्ठर्मधसूत्राि यमाचे चार श्लोक उद्धिृ केले आहेि. त्याांपैकी िीन मनुस्मृिीि आढळिाि. 

त्यािील एका [अथाप्युदाहरस्न्ि । अथचेन्मत्रदवदु्यक्िः शारीरैः पदिक्िदूषिैः । अदृष्ट्यां िां यमः प्राह पदिक्िपावन एव सः ॥ वदस र्. सू. ११· २०.] 
श्लोकाि यमाला प्रमािभिू म्हटले आहे. याज्ञवल्क्याने ऋषींच्या नावाि यमाचा समावशे केला आहे. 

 
जीवानांदाच्या स्मृदिसांग्रहाि एक यमस्मिृी छापली आहे. आनांदाश्रमाच्या सांग्रहाि एक यमस्मृिी 

आहे. त्यािील दवषय सारखे असले िरी बहुिेक श्लोक एकमेकाांशी जुळि नाहीि. त्यािील काही श्लोक 
मनुस्मृिीिील श्लोकाांशी जुळिे आहेि. आनांदाश्रमाच्या सांग्रहाि एक बृहद् यमस्मृिी आहे. त्या स्मिृीिील 
पुष्ट्कळ श्लोक जीवानांदाच्या यमस्मृिीशी जुळिे आहेि. 

 
हरदती , अपराकध  प्रभिृी काही ग्रांथाांि लघुयमाचा एक श्लोक उद्धिृ केला आहे. वदेाचायधकृि 

स्मृदिरत्नाकर ह्या ग्रांथाांि स्वल्पयमाचा एक श्लोक उद्धिृ केला आहे. 
 
दवश्वरूप, दवज्ञानेश्वर प्रभिृी ग्रांथाि र्मधशास्त्राच्या व्यवहारासदहि सवध दवषयाांवरील यमाचे ३०० हून 

अदर्क श्लोक उद्धिृ केले आहेि. ह्यावरून यमाचा एक मोठा ग्रांथ ह्या ग्रांथकाराांसमोर असावा आदि वर 
उल्लेख केलेल्या ग्रांथासारख्या त्या मो्ा ग्रांथाच्या दनरदनराळ्या सांदक्षप्ि आवृत्त्या ियार करण्याि आल्या 
असाव्या. अपराकाने यमाची काही गद्य [अपराकध  पा ५८, ११३०, ११३५, १२१८, १२२२.] अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 
महाभारिाि (अनु. १०४.७२।७४) यमाच्या गाथा उद्धिृ केल्या आहेि. स्मृदिचांदद्रकेि ददलेल्या यमाच्या [हांसे 
वषासु कन्यास्थे इ॰ स्मृदिचां (श्रा. पा. ३६६ घारपुरे आवृती ी)] एका श्लोकाि सूयध दमथुन राशीि असल्याचा उल्लखे केला 
आहे. 
 
              .   .   . २३५) 

 
दमिाक्षरेने [दमिा. (याज्ञ ३· १।२, २६०, २८९).] आशौच आदि प्रायदिती  ह्या दवषयावरील लौगाक्षीचे श्लोक 

उद्धिृ केले आहेि. अपराकाने सांस्कार, वैश्वदेव इत्यादी  अनेक दवषयाांवरील लौगाक्षीची गद्य अविरिे 
आदि श्लोक उद्धिृ केले आहेि. 
 
               .   .   . २३६) 

 
बृहद् याज्ञवल्क्याच्या श्लोकाि र्मधशास्त्रकाराांच्या नावाि दवश्वादमत्राचा समावशे केला आहे. 

अपराकध , स्मृदिचांदद्रका प्रभिृी ग्रांथाि र्मधशास्त्राच्या व्यवहाराव्यदिदरक्ि बहुिेक सवध दवषयाांवरील 
दवश्वादमत्राचे श्लोक उद्धिृ केले आहेि. मद्रास सरकारच्या हस्िदलदखिाांच्या सूचीि ९ अध्याय असलेल्या 
एका दवश्वादमत्रस्मिृीचा दनदेश केला आहे. 

 
            .   .   . २३६) 

 
जीवानांदाच्या आदि आनांदाश्रमाच्या स्मृदिसांग्रहाि व्यासाांच्या नावाची एक स्मिृी समादवष्ट केली 

आहे. दोन्ही ग्रांथ जवळजवळ एकसारखे असून त्याि ४ अध्याय आदि सुमारे २५० श्लोक आहेि. 



           

दवश्वरूपाने आदि मेघादिथीने व्यासाांचे म्हिनू जे श्लोक उद्धिृ केले आहेि िे मुख्यत्वकेरून 
महाभारिािून घेिलेले आहेि. स्मृदिचांदद्रकेमध्ये व्यासाचे व्यवहारदवषयावरील सुमारे २०० श्लोक उद्धिृ 
केले आहेि. त्याि आलेली मिे बहुिेक बाबिीि नारद, कात्यायन आदि बृहस्पिी ह्याांच्या मिाांसारखीच 
आहेि. ह्यावरून व्यास हा ग्रांथकार याज्ञवल्क्य आदि बृहस्पिी ह्याांच्या काळाच्या सुमारास म्हिजे इ.स. च्या 
२ ऱ्या आदि ५ व्या शिकाांच्या मध्यांिरी होऊन गेला असावा. 

 
अपराकध प्रभिृी दुसऱ्या काही ग्रांथाांि उद्धिृ केलेले व्यासाांचे श्लोक खात्रीने महाभारिािून अथवा 

आनांदाश्रमाच्या सांग्रहािील स्मृिीिून घेिलेले नाहीि. त्यािील श्लोकाांि [अपराकध  (याज्ञ. १·१२); अपराकध  (पा. ४२४)] 
वार आदि राशी ह्याांचे उल्लेख केले आहेि. त्यावरून िो व्यास बराच मागाहूनचा असला पादहजे. 
व्यवहारदवषयावरील ग्रांथकार व्यास आदि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकार व्यास दोन होिे दकवा एक होिे हे 
दनदिि साांगिा येि नाही. स्मृदिचांदद्रकेि गद्यव्यासाचे एक अविरि आदि सुमारे ४५० श्लोक उद्धिृ केले 
आहेि. अपराकाने बृहद् व्यासाचा एक श्लोक उद्धिृ केला असून दमिाक्षराप्रभिृी दुसऱ्याही काही ग्रांथाांनी 
बृहद् व्यासाचे श्लोक उद्धिृ केले आहेि. बल्लाळसेनाने दानसागर ग्रांथाि महा-व्यास आदि लघुव्यास ह्याांची 
वचने आर्ारभिू म्हिनू उद्धिृ केली आहेि. िसेच त्याने दानव्यासाांचाही उल्लखे केला आहे. िो बहुर्ा 
महाभारिािील दानर्माच्या दवषयावरील भागाांना उदे्दशनू असावा. 

 
 ५  ष             .   .   . २३८) 

 
हा ग्रांथ चिुर्ववशदिमि ह्या ग्रांथासारखाच असावा असे ददसिे. परांिु त्याची एकही हस्िदलदखि प्रि 

उपलब्र् नसल्यामुळे त्याि आर्ारभिू मानलेले ३६ ऋषी कोि हे साांगिा येि नाही. 
 
ह्या ग्रांथाला काहींनी प्रमािभिू मानला होिा िर काहींनी मानला नव्हिा. दवश्वरूप आदि मेघादिथी 

ह्याांनी ह्या ग्रांथाचा दनदेश केला नाही. ह्यावरून हा ग्रांथ स्मृिींच्या रचनाकाळािील सवाि अखेरीला ियार 
झालेला ग्रांथ असावा आदि िो बहुर्ा इ.स. ७०० िे ९०० ह्याांच्या मध्यांिरी केव्हा िरी झाला असावा. व्यवहार 
ह्या दवषयावरील ह्या ग्रांथािील एकही अविरि उद्धिृ केलेले आढळि नाही. ह्या ग्रांथािून उद्धिृ केलेल्या 
एका [बौद्धान् पाशुपिाञ्जैनान् लोकायदिक कादपलान् । दवकमधस्थान् दद्वजान् स्पृष्टट वा सचैलो जलमादवशते् ॥ स्मृदिचां॰ १ पा ११८ वरील अविरि.] 
श्लोकाि बौद्ध, पाशुपि, जैन, नास्स्िक आदि कदपलानुयायी ह्याांचा उल्लखे केला आहे. ह्या ग्रांथािील एक 
गद्य अविरि अपराकाने उद्धिृ केले आहे. 
 
                           .   .   . २३९) 

 
ह्या ग्रांथािील र्मधशास्त्राच्या सवध दवषयावरील अविरिे दमिाक्षराप्रभिृी ग्रांथाांनी वारांवार उद्धिृ केली 

आहेि. व्यवहार ह्या दवषयावरील अविरिे दवपलु असून कायद्याच्या इदिहासाच्या दृष्टीने िी फार महत्त्वाची 
आहेि. 

 
सांग्रहािील मिे पुष्ट्कळ बाबिीि र्ारेश्वराच्या मिासारखी [सांग्रहकारस्य र्ारेश्वरमिानुसादरत्वात् । स्मृदिचां.] 

होिी आदि िी दमिाक्षरा प्रभिृी अवाचीन ग्रांथकाराांना सांमि नव्हिी. दवश्वरूप आदि मेर्ादिथी ह्याांनी 
सांग्रहाचा उल्लेख केला नाही. त्यािील मिाांचा दवचार करिा स्मृततसांग्रह हा ग्रांथ इ.स. च्या ८ व्या आदि १० 
व्या शिकाांच्या मध्यांिरी झाला असावा. 



           

             .   .   . २४२) 
 
याज्ञवल्क्याने ददलेल्या स्मृदिकाराांच्या यादीि सांविाचे नाव आहे. दवश्वरूप, मेर्ादिथी, 

दमिाक्षराप्रभिृी ग्रांथाांनी सांविाची र्मधशास्त्राच्या सवध दवषयावरील अविरिे उद्धिृ केली आहेि. अपराकाने 
सांविाच्या ग्रांथािून सुमारे २०० श्लोक उद्धिृ केले आहेि. िो एक मोठा ग्रांथ असावा. 

 
जीवनांदाच्या आदि आनांदाश्रमाच्या स्मदृिसांग्रहाि सुमारे २३० श्लोक असलेली एक सांविधस्मृिी 

आहे. छापील सांविधस्मिृी मळूच्या सांविधस्मृिीिील काही भागाांची सांदक्षप्ि आवृती ी असावी असे ददसिे. 
 
दमिाक्षरेने बृहद् सांविाचे एक अविरि [दमिा. (याज्ञ ३·२६५, २८८)] उद्धिृ केले आहे. हदरनाथकृि 

स्मृदिसार ह्या ग्रांथाि स्वल्पसांविाचे एक अविरि उद्धिृ केले आहे. 
 

             .   .   . २४४) 
 
व्यवहार ह्या दवषयावरील उद्धिृ केलेल्या हारीिाच्या श्लोकाांवरून कायदेपांदडि असिारा हारीि, 

बृहस्पिी आदि कात्यायन ह्याांच्या काळी म्हिजे इ.स. ४०० िे ७०० च्या मध्यांिरी होऊन गेला असावा. 
 
ज्याच्या योगाने आपल्या स्विःच्या र्नाची प्राप्िी होिे आदि ज्याच्या योगाने दुसऱ्या जािीला 

अनुरूप असिारी कृत्ये करण्याचे टाळले जािे, अशा प्रकारचा न्याय करण्याची जी पद्धिी दिला व्यवहार 
म्हििाि अशी त्याने व्याख्या [स्वर्नस्य यया प्रास्प्िः परर्मधस्य वजधनम् । न्यायेन यत्र दक्रयिे व्यवहारः स उच्यिे ॥ हारीि (स्मृदिचां-

मर्ील अविरि)] ददली आहे. व्यदभचारी स्त्रीला [भायाया व्यदभचादरण्या पदरत्यागो न दवद्यिे । दद्यास्त्पण्डां कुचेलां  च अर्ःशययाां च 
शाययेत् ॥ हारीि (स्मृदिचां.)] देखील दिचा त्याग न कदरिा पिीने दिचे शरीर आदि प्राि एकत्र राहिील इिके अन्न 
आदि कमीि कमी आवशयक कपडे दिला द्याव ेअसे त्याने साांदगिले आहे. 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण २२ 
 

प्रमुख टीकाग्रांथ आतण तनबांधग्रांथ 
 

(  .   .   . २४६-४६६) 
 
र्मधशास्त्रावरील वाङ मयाचे सामान्यिः जे िीन कालखांड पडिाि त्याांिील दिसरा कालखण्ड इ. 

स. च्या ७ व्या शिकापासून इ. स. १८०० पयंिचा असून त्याि दनरदनराळ्या स्मदृिग्रांथाांवर टीकात्मक ग्रांथ 
आदि सवध स्मृिींवरील वचनाांचा समन्वय केलेले सारस्वरूपाचे दनबांर्ग्रांथ दलदहले गेले. ह्या कालखांडािील 
ज्या भागाि प्रदसद्ध टीकाकार होऊन गेले िो पदहला भाग सुविधयुग होय. स्मदृिग्रांथाांवरील टीकाांचे लेखन 
ह्या दिसऱ्या कालखांडाच्या जवळ जवळ अखेरीपयंि होि होिे. उदाहरिाथध, नांद पांदडिाने 
दवष्ट्िुर्मधसूत्रावरील आपली वैजयांिी नामक टीका इ. स. च्या १७ व्या शिकाि दलदहली. िथादप इ. स. च्या 
१२ व्या शिकानांिर लेखकाांची सवधसार्ारि प्रवृती ी एकाद्या दवदशष्ट स्मृिीवर टीका न दलदहिा र्मधशास्त्राि 
अांिभूधि होिाऱ्या दवषयाांवरील सवध स्मदृिवचनाांचा समन्वय केलेले सार स्वरूपाचे दनबांर्ग्रांथ दलदहण्याकडे 
होिी. अशा िऱ्हेच्या दनबांर्ग्रांथाांची उदाहरिे कल्पिरु, स्मदृिचांदद्रका, चिुवधगधहचिामदि, चांडेश्वरकृि 
दनरदनराळे रत्नाकर ही आहेि. ह्या कालखांडाच्या अगदी आरांभीच्या भागाि देखील ग्रांथकाराांनी एकाद्या 
दवदशष्ट ग्रांथावर टीका दलदहण्याचा जरी सांकल्प केला असला िरीही त्याांनी दलदहलेल्या ग्रांथाांची रचना 
दनबांर्ग्रांथाांच्या स्वरूपाची असे आदि दनरदनराळ्या स्मृदिवचनाांिील दवसांगिी दूर करून त्याांि सुसूत्रिा 
आिण्याचा आदि त्यािील परस्परदवरोर्ी भासिाऱ्या वचनाांचा समन्वय करिारा अथध लावण्याचा िे 
ग्रांथकार प्रयत्न करीि. उदाहरिाथध, दवश्वरूपाची (आचार आदि प्रायदिती  ह्या दवषयावरील) टीका, 
दवज्ञानेश्वराची दमिाक्षरा टीका आदि अपराकाचा ग्रांथ, हे ग्रांथ जरी याज्ञवल्क्यस्मृिीवर टीका म्हिनू 
दलदहले असले िरी िे वास्िदवक दनबांर्ग्रांथाच्या स्वरूपाचे आहेि. टीका आदि दनबांर् ह्या दोन प्रकाराांमध्ये 
अशा रीिीने स्पष्ट भेद दशधदविारी सीमारेषा खरोखरच अस्स्ित्वाि नाही. प्रस्िृि दठकािी टीकाकार आदि 
दनबांर् ग्रांथकार ह्याांच्याि स्पष्टभेद न मानिा ज्याांनी र्मधशास्त्राच्या सवध अथवा बहुिेक दवषयाांसांबांर्ी ग्रांथ 
दलदहले आहेि आदि ज्याांच्या ग्रांथाांना प्रमािभिू ग्रांथाांची योग्यिा प्राप्ि झाली आहे अशा काही थो्ा 
महत्त्वाच्या आदि आदशधभिू टीकाकाराांचे आदि दनबांर्काराांचे दववचेन शक्य दििके त्याांच्या कालानुक्रमाने 
ह्या आदि ह्याच्या पुढील प्रकरिाि केले आहे. 
 
            .   .   . २५२) 

 
दवश्वरूपाची याज्ञवल्क्यस्मिृीवर बालक्रीडा नावाची एक टीका प्रदसद्ध आहे. दवश्वरूपाची 

व्यवहारदवभागावरील टीका अदिशय त्रोटक आहे परांिु आचार आदि प्रायदिती  ह्या दवभागाांवरील टीका 
खरोखरच प्रचांड आहे. आदि िी दमिाक्षरेच्या िोडीची आहे. दवश्वरूपाची भाषा सोपी आदि जोरदार आहे 
आदि िी आद्य शांकराचायांच्या भाषेसारखी आहे. दवश्वरूपाच्या ग्रांथावर पूवध मीमाांसेमर्ील मिाची छाप 
पडलेली आहे. त्याने जैदमनीचा नामदनदेश करून त्याची अविरिे उद्धिृ केली आहेि. दवश्वरूप 
पूवधमीमाांसाशास्त्राि अत्यांि दनपुि असला िरी त्याची ित्त्वज्ञानासांबांर्ी मिे श्रीशांकराचायांच्या मिाांसारखीच 
असल्याचे ददसून येिे. मोक्ष हा यथाथध ज्ञानाने प्राप्ि होिो आदि सवध सांसार हा अदवदे्यपासून उत्पन्न होिो 
असे त्याचे मि होिे. अनेक बाबिीि दमिाक्षरा आदि दवश्वरूप ह्याांची मिे दभन्नदभन्न होिी. 



           

दवश्वरूपाने कुमादरलभट्टाच्या श्लोकवार्विकाचा उल्लखे केला आहे आदि दमिाक्षरेने दवश्वरूपाला 
एक अदर्कारी टीकाकार मानले आहे. ह्यावरून दवश्वरूप इ.स. ७५० िे १००० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि 
होऊन गेला असला पादहजे. दवश्वरूप आदि आद्य शांकराचायध ह्याांचा प्रदसद्ध दशष्ट्य सुरेश्वराचायध हे एकच 
असल्याचे मानिाि. मार्वाचायांनी आपल्या अनेक ग्रांथाि सुरेश्वराच्या सुप्रदसद्ध ग्रांथािील अविरिे 
दवश्वरूपाची म्हिून उद्धिृ केली आहेि. गुरुवांश काव्याि (२.५९) सुरेश्वर आदि दवश्वरूप एकच असल्याचे 
साांगून िो कुमादरलभट्ट आदि श्रीशांकराचायध ह्याांचा दशष्ट्य असल्याचे विधन केले आहे. श्रीशांकराचायध याांचा 
काळ इ. स. ७८८ िे ८२० हा असल्याचे सामान्यिः मानण्याि येिे. ह्या सवध गोष्टींचा दवचार करिा असे ठरिे 
की दवश्वरूप इ.स. ८०० िे ८२५ ह्या सुमारास होऊन गेला असावा. 

 
अवाचीन काळच्या अनेक ग्रांथाांि दवश्वरूप-दनबांर् [दशवरामकृि कृत्यदचन्िामदि पृष्ठ १५० (डे. कॉ. हस्ि. क्र. २२१ 

सन १८७९), वषधदक्रयाकौमुदी (पा ३७८, ३८०)] ह्या नावाच्या एका दनबांर् ग्रांथािील उिारे पुष्ट्कळवळेा उद्धिृ केले 
आहेि. िो ग्रांथ दुसऱ्या कोिािरी दवश्वरूपाचा असावा असे वाटिे. रघुनांदनाने उद्वाहरत्त्व [रघुनन्दनकृि 
उद्वाहित्व (जीवानन्द आवृती ी पा. ११६)] ह्या ग्रांथाि दवश्वरूपसमुच्चयाचा उल्लखे केला आहे. िो ग्रांथ आदि दवश्वरूप 
दनबांर्ग्रांथ बहुर्ा एकच असाविे. 
 
               .   .   . २६८) 

 
मेर्ादिथी हा मनुस्मृिीवरील एक दवस्िृि आदि दवद्वती ापूिध टीकेचा किा होिा. त्या स्मृिीवरील 

उपलब्र् असिाऱ्या टीकाांि त्याचीच टीका सवाि जुनी आहे. 
 
मेर्ादिथीने पूवधमीमाांसेचे सखोल अध्ययन केले होिे. त्याच्या भाष्ट्याि जैदमनीची सूते्र वारांवार उद्धिृ 

केली असून त्याांचा उपयोग स्मृदिवचनाांचा अथध लाविाना पदोपदी केला आहे. मेर्ादिथीचे भाष्ट्य फार 
उद्बोर्क मादहिीने भरलेले आहे. 

 
दुसऱ्या ग्रांथाांि मेर्ादिथीची म्हिून जी अविरिे [परा. मार्. (१ भाग २ पा. १८३–१८६); लोल्लटाचायधकृि 

श्राद्धप्रकरि, आनांदाश्रमसांग्रहामर्ील हस्ि दल. पृ. ४ ब, १० अ] उद्धिृ केली आहेि त्याांवरून असे ददसून येिे की मेर्ादिथीने 
र्मधशास्त्रािील अनेक दवषयाांचे दववचेन केलेला एक दवस्िृि श्लोकबद्ध ग्रांथ दलदहला होिा. हा ग्रांथ साांप्रि 
उपलब्र् झालेला नाही. मेर्ादिथीसारख्या जुन्या काळच्या दवद्वान ग्रांथकाराने िो केलेला असल्यामुळे िो 
उपलब्र् झाल्यास त्याच्या योगाने र्मधशास्त्राचा दवकास कसकसा होि गेला ह्यादवषयी बरीच मादहिी 
उजेडाि येईल. 

 
मेर्ादिथीने असहाय आदि कुमादरलभट्ट ह्याांचे नामदनदेश केले आहेि आदि श्रीशांकराचायांची 

मिेही त्याने उद्धिृ केली असल्याचा फार सांभव आहे. त्याअथी िो इ. स. ८२० नांिर झाला असावा. 
दमिाक्षरेने मेर्ादिथीला प्रमािभिू मानला आहे. म्हिून िो इ.स. १०५० च्या पूवी झाला असला पादहजे. 
िेव्हा िो इ.स. ८२५ आदि ९०० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि होऊन गेला असावा. मेर्ादिथीने दवश्वरूप, 
भारुची अथवा श्रीकर ह्याांचे उल्लेख केले नाहीि ही गोष्टही वरील कालदनिधयाला पदुष्ट देिे. 

 
मेर्ादिथीच्या बापाचे नाव वीरस्वादमन् होिे आदि त्याच्या भाष्ट्याि दादक्षिात्य ग्रांथकाराांकडे दवशषे 

लक्ष्य ददले आहे. ह्यावरून िो दादक्षिात्य होिा असे डॉ. जालीने [डॉ. जॉलीचीं टागोर लॉ लेक्चसध पा. ६] प्रदिपादन 



           

केले आहे. ह्याच्या उलट िो कादशमरी (दनदान उती र भारिािील होिा असे बुल्हरने [बुल्हर (पौर्ग्रां. खां २५ पा 
CXXIII- CXXVI)] म्हटले आहे आदि त्याच्या भाष्ट्याि आलेल्या अनेक उल्लेखाांवरून हे मि बरोबर असाव ेअसे 
ददसिे. दनिधयहसरू्चा [दनिधयदसन्रु्, साांदप् प्रकरि, दिसरा पदरच्छेद] किा कमलाकरभट्ट ह्याांच्यासारखे अवाचीन 
ग्रांथकार मेर्ादिथीला दादक्षिात्य मानिाि. 

 
                    .   .   . २७५) 

 
र्ारानगरीचा दवशषे प्रदसद्ध आदि दवद्वानाांचा आश्रयदािा राजा भोजदेव हाच र्ारेश्वर असावा असे 

अनेक गोष्टींवरून दसद्ध होिे. दायभाग [‘अयां वा र्ारेश्वरपुरस्कृिो वचनाथधः ।’ दायभाग (पा. ५३) ‘अि एव भोजदेवेनादप कृिाकृिा 

दुदहत्रदर्कारे’ इ॰ (दाय भाग पा २८०)] ह्या ग्रांथाि भोजदेव आदि र्ारेश्वर ह्या दोघाांचे दनदेश केले असून त्या दोघाांि 
भेद मानलेला नाही. इिर काही ग्रांथाांि जी मिे [दवर्वेच्या हक्कासांबांर्ी र्ारेश्वराची म्हिून दमिाक्षरेने जी मिे साांदगिली आहेि िीच 
मिे कमलाकरकृि दववादिाण्डव ह्या ग्रांथाि भोजदेवाची असल्याचे म्हटले आहे.] र्ारेश्वराची म्हिून साांदगिली आहेि िीच 
दुसऱ्या काही ग्रांथाि भोजदेवाची म्हिून म्हटली आहेि. 

 
र्ारानगरीच्या भोजाने (अथवा त्याच्या नावावर) ज्ञानाच्या अनेक शाखाांवर ग्रांथ रचले होिे. 

काव्यशास्त्रावरील सरस्विीकां ठाभरि आदि शृांगारप्रकाश हे त्याचे दोन दवस्िृि ग्रांथ अस्स्ित्वाि आहेि. 
भोजाने व्याकरिावर एक ग्रांथ केला होिा असे राजमािंड ग्रांथाि म्हटले आहे. त्याने योगसूत्रावर एक टीका 
दलदहली होिी आदि राजमगृाांक नावाचा एक वैद्यक दवषयावरील ग्रांथ दलदहला होिा. भोजाने केलेला 
ित्त्वप्रकाश नावाचा शवै आगमावरील एक ग्रांथ प्रदसद्ध झाला आहे. दमिाक्षरा, दायभाग इत्यादी ग्रांथाांिील 
उल्लेखाांवरून भोजदेवाने र्मधशास्त्रािील प्रमुख दवषयाांवर एक दवस्िृि ग्रांथ दलदहला होिा हे दसद्ध होिे. 
रघुनांदनकृि दनरदनराळ्या ‘ित्त्व ग्रांथाि भोजराजाच्या भजु बलभीम आदि राजमािंड ह्या दोन ग्रांथाांचे उल्लखे 
केला आहेि. काही दठकािी राजमािंड ह्या ग्रांथाबरोबरच बृहद् राजमािंड ह्या ग्रांथाचा उल्लखे केला आहे. 
त्यावरून िे दोन ग्रांथ स्विांत्र असाविे असे ददसिे. मद्रास सरकारच्या हस्िदलदखिाांच्या सूचीि 
भोजराजाच्या भजुबलदनबांर् नावाच्या ग्रांथाचा समावशे केला असून त्या ग्रांथाि स्त्रीजािक, किाददवरे् 
इत्यादी र्मधशास्त्राांशी सांबांर् येिाऱ्या ज्योदिषशास्त्रािील दवषयाांचे दववचेन केले आहे. र्ारानगरीच्या 
भोजराजाची कारकीदध ५५ वषाइिकी दीघध होिी. त्याच्या सांबांर्ीच्या [इांदड. अँदट्ेवचरी खां. ४१ पा २०१ (इ. स. १०२० चे 

दानपत्र); एदप. इांदड. खां. १८ पा. ३२० (इ. स. १०२० चा िाम्रपट) एदप. इांदड. खां. ३ पा. ४६–५० (इ. स. १०५५।५६ चा दशलालेख)] िाम्रपट 
आदि दशलालेख ह्याांिील उल्लेखाांवरून त्याने इ. स. १००० आदि १०५५ ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि राज्य 
केले असले पादहजे असे दसद्ध होिे. 

 
भोजाने केलेला र्मधप्रदीप नावाचा एक ग्रांथ आहे. िो ग्रांथ भारमल्लाचा पुत्र आशापुरचा राजा भोज 

ह्याच्या आजे्ञवरून पांदडिाांच्या एका सभेने ियार केला होिा. त्याि दवज्ञानेश्वराच्या ग्रांथािील आदि 
मदनपादरजािािील अविरिे उद्धिृ केली आहेि. त्यावरून िो इ. स. १४०० नांिर झाला असला पादहजे. 
 
               .   .   . २८७) 

 
दवज्ञानेश्वराने केलेल्या याज्ञवक्ल्यस्मृिीवरील दमिाक्षरा अथवा ऋजुदमिाक्षरा अथवा प्रदमिाक्षरा 

ह्या टीकाग्रांथाची योग्यिा र्मधशास्त्रावरील वाङ मयाि अदद्विीय आहे. त्या ग्रांथाच्या पूवी सुमारे दोन हजार 
वषांि जी र्मधशास्त्रादवषयी चचा होऊन गेली त्या चचेचे सार त्या ग्रांथाि ग्रदथि केले आहे. दब्रदटशाांच्या 



           

अमलाखाली न्यायालयाांि बांगाल प्राांि सोडून इिर सवध हहदुस्थानभर दती क, वाटप, वारसा इत्यादी हहदु 
कायद्याांच्या अनेक दवषयाांच्या बाबिीि दमिाक्षरा हा ग्रांथ सवधश्रेष्ठ प्रमािभिू मानण्याि येि असे. ह्या ग्रांथाि 
केवळ याज्ञवल्क्यस्मृिीिील श्लोकाांचे दववरि केलेले नसून अनेक स्मृदिवचनाांचा त्याि सांग्रह केला आहे 
आदि त्या वचनाांमध्ये असलेल्या परस्परदवरोर्ाांचा दनरास पूवधमीमाांसाशास्त्राि घालून ददलेल्या दनयमानुसार 
त्या वचनाांचा अथध करून केला आहे. िसेच दनरदनराळ्या दसद्धाांिाांची व्याप्िी दकिी आहे, त्याचा उपयोग 
कोित्या प्रसांगी करावयास पादहजे ह्यासांबांर्ी व्यवस्था त्या ग्रांथाि घालून ददली आहे आदि अशा रीिीने 
परस्परदवरोर्ी भासिाऱ्या स्मृदिवचनाांमध्ये एकसूत्रीपिा आिला आहे. 

 
ग्रांथसमाप्िीच्या श्लोकाि ग्रांथकाराने आपले नाव दवज्ञानयोदगन् असे ददले आहे. िो भारद्वाज गोत्री 

असून त्याच्या दपत्याचे नाव पद्मनाभभट्ट असे होिे. िो परमहांस (म्हिजे सांन्यासी) असून त्याच्या गुरूचे 
नाव उती म असे होिे. त्याने दमिाक्षरा टीका दलदहली िेव्हा (पूवीच्या दनजामाच्या राज्यािील) कल्याि ह्या 
नगराि दवक्रमाकध  अथवा दवक्रमाददत्य देव हा राजा राज्य करीि होिा. दमिाक्षरेि दवश्वरूप, मेर्ादिथी 
आदि र्ारेश्वर ह्याांचे उल्लखे आले आहेि. त्यावरून िी इ. स. १०५० नांिर दलदहली गेली असली पादहजे. 
लक्ष्मीर्रकृि कल्पिरू ह्या (इ. स. च्या १२ व्या शिकाच्या दुसऱ्या पादाि झालेल्या) ग्रांथाि दवज्ञानेश्वराचा 
उल्लेख केला आहे. ह्यावरून िी इ. स. ११२० पूवी रदचली गेली असली पादहजे. कल्याि येथील चालुक्य 
वांशािील ज्या दवक्रमाकध  राजाच्या कारदकदीि दवज्ञानेश्वर होऊन गेला असिे शक्य आहे िो सहावा 
दवक्रमाददत्य इ. स. १०७८ िे ११२७ ह्याांच्या सुमारास राज्य करीि होिा. ह्या सवध गोष्टींवरून दमिाक्षरा हा 
ग्रांथ इ.स. १०७० िे ११०० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि रचला गेला असावा असे ठरिे. 

 
दमिाक्षरेवर झालेल्या अनेक भाष्ट्याांि दवशे्वश्वर, नांदपांदडि आदि बालां भट ह्याांनी केलेली भाष्ट्ये 

अदिशय प्रदसद्ध आहेि. 
 
दवज्ञानेश्वराने आशौचदशक नावाचा एक ग्रांथ दलदहला होिा. त्याि आशौच ह्या दवषयावर 

शादूधलदवक्रीदडि छांदािील १० श्लोक आहेि. ह्या ग्रांथावर हदरहराने टीका दलदहली असून दुसऱ्याही अनेक 
टीका उपलब्र् आहेि. 
 
५               . ३१८) 

 
बांगालमर्ील र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांि जीमूिवाहन हा फार प्रदसद्ध ग्रांथकार आहे. ह्याचे 

कालदववके, व्यवहारमािृका आदि दायभाग असे िीन ग्रांथ प्रदसद्ध आहेि. िे िीनही ग्रांथ र्मधरत्न [इदि 
पादरभाद्रीयमहामहोपाध्यायजीमूिवाहनकृिौ र्मधरत्ने कालदववेकः समाप्िः ।] नावाच्या एका दवस्िृि ग्रांथाची प्रकरिे करण्याचा 
ग्रांथकाराचा हेिु होिा असे त्याांि केलेल्या उल्लेखाांवरून ददसिे. 

 
कालदववके ह्या ग्रांथाि र्ार्वमक कृत्ये करण्याचा योग्य समय कोििा ह्या दवषयाचे दववचेन केले 

आहे. त्याि वराहदमदहर आदि ब्रह्मगुप्ि ह्याांच्यासारखे ज्योदिष आदि फलज्योदिषशास्त्रावरील प्राचीन 
ग्रांथकार, प्राचीनस्मदृि आदि पुरािे ह्याांचे उल्लखे केले आहेि. त्याि जीमूिवाहनाने पूवधमीमाांसाशास्त्रामर्ील 
दसद्धाांिाचा आदि वचनाांचा वारांवार आदि पदरिामकारक रीिीने उपयोग केला आहे. ह्यावरून त्याने 
पूवधमीमाांसाशास्त्राचे सखोल अध्ययन केले असल्याचे ददसिे. 

 



           

व्यवहारमािृका ह्या ग्रांथाि व्यवहार म्हिजे न्यायदानपद्धिी ह्या दवषयाचे दववचेन केले आहे. त्या 
ग्रांथािच ह्या ग्रांथाचे नाव न्यायमािृका असे ददले आहे, आदि एका हस्िदलदखि प्रिीि त्याने नाव 
न्यायरत्नमादलका असे ददले आहे. 

 
दायभाग हा जीमूिवाहनाचा सवाि अदर्क प्रदसद्ध असा ग्रांथ आहे. दब्रदटश अांमलाि बांगाल 

प्राांिामर्ील न्यायालयाि दायभाग हा सवधश्रेष्ठ आर्ारभिू ग्रांथ मानला जाि असे. हा ग्रांथ दमळकिीच्या 
वारसासांबांर्ी आहे. 

 
जीमूिवाहन हा बांगाल प्राांिािील दवश्ववसेन राजाचा मुख्य न्यायार्ीश होिा अशी आख्यादयका 

आहे. त्याने आपल्याला ‘पादरभाद्रीय महामहोपाध्याय’ असे म्हटले आहे. िो पादरभद्रकुलाि जन्मला असून 
राढा येथील रदहवासी होिा. 

 
कालदववके ह्या ग्रांथाि केलेल्या दववचेनावरून िो ग्रांथ इ.स. १०९१।९२ च्या नांिर लवकरच 

दलदहला गेला असावा असे ददसिे. त्याने केलेल्या इिर ग्रांथकाराांच्या उल्लखेाांवरून आदि इिर ग्रांथकाराांनी 
केलेल्या त्याच्या उल्लखेाांवरून जीमूिवाहनाने आपल्या ग्रांथाची रचना इ. स. १०९० िे ११३० ह्याांच्या 
मध्यांिरच्या काळाि केली असावी असे ददसिे. 

 
दायभागावरील टीकाकाराांि रघुनांदन एक प्रख्याि टीकाकार होिा. 

 
             .   .   . ३२८) 

 
याज्ञवल्क्यस्मिृीवर अपराकाने ‘अपराकध -याज्ञवल्कीय-र्मधशास्त्रदनबांर्’ ह्या नावाची एक 

अदिदवस्िृि टीका दलदहली होिी. ग्रांथसमाप्िीच्या श्लोकाि आदि समाप्िीच्या [इदि 
श्रीदवद्यार्रवांशप्रभवश्रीदशलाहारनरेन्द्रजीमूिवाहनान्वयप्रसूिश्रीमदपराददत्यदेवदवरदचिे याज्ञ वल्कीयर्मधशास्त्रदनबन्रे्ऽपराके प्रायदिती प्रकरिम्] 
सांकल्पाि ग्रांथकाराने आपले नाव “अपराददत्य’ असे ददले आहे आदि िो दवद्यार्राांच्या जीमिूवाहनाच्या 
कुळाि जन्मलेला एक दशलाहार राजा होिा असे म्हटले आहे. अपराकाचा ग्रांथ दमिाक्षरेप्रमािेच 
वास्िदवकपिे दनबांर्ग्रांथाच्या स्वरूपाचा असून दमिाक्षरेपेक्षा दकिीिरी अदर्क दवस्िृि आहे. सुबोर् दववचेन, 
युस्क्िवाद करण्यािील कौशल्य, सूक्ष्म िकध , आदि दनरदनराळ्या प्रकारची मादहिी, सुव्यवस्स्थिपिे माांडिे 
ह्या बाबिीि अपराकाची योग्यिा दमिाक्षरेपेक्षा कमी प्रिीची आहे. 

 
अपराकध  आदि दमिाक्षरा ह्याांच्यामध्ये काही गोष्टीि वैदचत्र्य आढळिे. दमिाक्षरेइिक्या वळेा त्याने 

पूवधमीमाांसेिील दसद्धाांिाांचा उपयोग केलेला नाही. त्याची मिे सामान्यिः जीमिूवाहनाच्या सारखी होिी. िो 
अदै्वि वदेाांिाचा कट्टा अनुयायी असावा असे ददसि नाही. अपराकाला दमिाक्षरेची मादहिी असावी असे 
वाटिे. दुसऱ्या टीकाकाराांचे म्हिून अपराकाने साांदगिलेले काही पाठ आदि मिे दमिाक्षरेि आढळिाि 
आदि त्यावरून अपराकध  दमिाक्षरेच्या मिाांचा दनदेश करीि असावा असे ददसिे. 

 
दशलाहार घराण्याच्या सवधही शाखा जीमूिवाहनाशी आपला सांबांर् जोडीि असि. दशलाहाराच्या 

उती रेकडील ठािे येथील शाखेि अपराददत्य नावाच्या दोन राजाांचा दशलालेखाि उल्लेख केला आहे. 
त्यापैकी एका अपराददत्य राजाने शके १०४९ (इ. स. ११२७) मध्ये ददलेले एक दानपत्र [रॉयल एदश. सो. मुांबई 



           

शाखा दनयिकादलक खांड २१ पा ५०५-५१६] उपलब्र् आहे. त्याि त्या राजाला ‘दशलाहार नरेन्द्र आदि 
‘जीमूिवाहनान्वयप्रसूि’ अशी दवशषेिे लावली आहेि आदि अशीच दवशषेिे याज्ञ॰स्मिृीवरील 
टीकाग्रांथािही त्या टीकेच्या कत्याला लावली आहेि. पदहला अपराददत्य देव ह्याने ददलेला दानपते्र इ. स. 
१११५ िे ११३० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळािील आहेि. याज्ञ॰ स्मृिीवर टीका करिारा राजा हा पदहला 
अपराददत्य देवच असण्याचा फार सांभव आहे. आदि त्याने आपली टीका इ. स. च्या बाराव्या शिकाच्या 
पूवार्ाि (इ. स. ११२५ च्या सुमारास) दलदहली असावी. स्मृदिचांदद्रकेि अपराकाची मिे अनेक दठकािी 
उद्धिृ केली आहेि आदि स्मृदिचांदद्रका हा ग्रांथ इ. स. १२०० च्या सुमारास झाला असावा. अपराकाला 
दमिाक्षरेची मादहिी असेल िर िो इ. स. ११०० नांिर आदि इ. स. १२०० च्या अगोदर होऊन गेला असला 
पादहजे. 

 
अपराददत्याने भासवधज्ञकृि न्यायसारग्रांथावर न्यायमुक्िावदल नावाची टीका दलदहली होिी. 
 

                          (  .   .   . ३४३) 
 
हा र्मधशास्त्रावरील सुप्रदसद्ध असा फार दवस्िृि दनबांर्ग्रांथ आहे. र्मधशास्त्रावरील ज्या दनबांर्ग्रांथाांच्या 

हस्िदलदखि प्रिी उपलब्र् झाल्या आहेि त्याांि (कल्पिरु सोडल्यास) स्मदृिचांदद्रका हाच बहुर्ा सवाि 
जुना दनबांर् ग्रांथ असावा. ह्या ग्रांथकाराने प्रायदिती  ह्या दवषयावरही एक ग्रांथ दलदहला असावा असे वाटिे. 
स्मृदिचांदद्रकेिील समाप्िीवाचक सांकल्पाि ग्रांथकाराचे नाव देवण्ि, देवि, देवनद अथवा देवगि असे 
दनरदनराळ्या प्रकारचे साांदगिले आहे. त्याच्या दपत्याचे नाव केशवाददत्य भट्ट होिे. आदि देवण्िभट्ट हा 
सोमयाजी होिा असे म्हटले आहे. 

 
स्मृदिचांदद्रकेि अनेक ग्रांथकाराांची फारच दवस्िृि अविरिे उद्धिृ केली आहेि आदि त्यामुळे काही 

काही स्मृिींची जुळविी करिाना िसेच त्याांची हस्िदलदखिे आदि दनरदनराळ्या आवृत्त्या िपासिाना 
स्मृदिचांदद्रकेचा फार उपयोग होिो. देवण्िभट्ट हा दादक्षिात्य ग्रांथकार होिा आदि ददक्षि भारिाि त्याचा 
ग्रांथ न्यायालयाि दमिाक्षरेच्या खालोखाल प्रमािभिू मानला जािो. 

 
स्मृदिचांदद्रकेि दमिाक्षरा, अपराकध  आदि स्मतृ्यथधसार ह्याांची नाव े आली असल्यामुळे त्या ग्रांथाचा 

रचनाकाळ इ. स. ११५० च्या पूवीचा असू शकि नाही. दुसऱ्या कोित्याही दनबांर्काराांपेक्षा हेमाद्रीने 
स्मृदिचांदद्रकेिील मिे बहुर्ा अदर्क वळेा उद्धिृ केली आहेि. त्यावरून स्मृदिचांदद्रका हा ग्रांथ हेमाद्रीच्या 
पूवीच्या दपढीि म्हिजे इ. स. १२२५ च्या पूवी झाला असावा. 

 
स्मृदिचांदद्रका नावाचे ग्रांथ अनेक ग्रांथकाराांनी केले होिे. शुकदेव [इांदडया ऑदफस सूची पा. ४७१ क्र. १५४९] 

दमश्र, आपदेव [दमत्र ह्याांची दटपिे खां ६ पा. ३०१] आदि वामदेवभट्टाचायध [दमत्र ह्याची दटपिे खां. ९ पा. १३७] ह्याांनी दलदहलेले 
स्मृदिचांदद्रका नावाचे ग्रांथ प्रदसद्ध आहेि. 

 
             .   .   . ३५४) 

 
हेमादद्र आदि मार्वाचायध हे दादक्षिात्य ग्रांथकाराांमध्ये अत्यांि देदीप्यमान िारकाांसारखे प्रदसद्ध 

आहेि. हेमाद्री हा फार दवस्िृि ग्रांथलेखक आहे. प्राचीन दवर्ी आदि व्रिे ह्याांचा सांग्रह असलेला 



           

चिुवधगधहचिामदि नावाचा एक सवधसांग्रह स्वरूपाचा ग्रांथ त्याने केला आहे. त्या ग्रांथाि [खण्डादन 
चास्स्मन्व्रिदानिीथधमोक्षादभवादन क्रमशो भवस्न्ि । यत्पञ्चमां ित्पदरशषेखण्डमखस्ण्डिो यत्र दवभादि र्मधः ॥ चिुवध. हच. खां. २ भाग १ श्लोक १६ वा. घ. 
इ. ६] म्हटले आहे की व्रि, दान, िीथध, मोक्ष आदि पदरशषे अशा पाच खांडाांि र्मधशास्त्राचे दववचेन करण्याचा 
हेमाद्रीचा हेिु होिा. ग्रांथकाराने योजलेली ही प्रचांड ग्रांथरचना त्याच्या हािून पुरी झाली असेल हकवा नाही 
ह्याबद्दल फारच सांशय वाटिो. चिुवधगधहचिामदि ह्या ग्रांथािील ज्या भागाि व्रि, दान, श्राद्ध आदि काल हे 
दवषय आले आहेि त्या भागाची सुमारे ६००० पृष्ठे भरिील अशी सहा पुस्िके छापली गेली आहेि. आदि 
ज्या भागाि िीथध आदि मोक्ष ह्याांचे दववचेन यावयाचे होिे िे खांड अद्यापी उपलब्र् झाले नाहीि. 

 
हेमाद्रीने ज्या ज्या दवषयाांचे दववचेन केले आहे त्या त्या दवषयाांवर त्याचा ग्रांथ प्रमािभिू मानण्याि 

येिो. त्याने पूवधमीमाांसाशास्त्राचा सखोल अभ्यास केला असावा असे ददसिे. त्याच्या ग्रांथाि व्यवहार ह्या 
दवषयाचे दववचेन करण्याचा त्याचा उदे्दश नसला िरी त्याने त्या दवषयाचा परामशध घेिला आहे. 

 
हेमाद्रीने आपल्या स्विःसांबांर्ी जी मादहिी आपल्या ग्रांथाि ददली आहे त्याप्रमािे िो वत्स गोत्राचा 

होिा. त्याच्या आजोबाचे नाव वासुदेव असून दपत्याचे नाव कामदेव होिे. िो देवदगरी येथील यादव 
घराण्यािील महादेव नावाच्या राजाचा श्रीकरि प्रभ ु (म्हिजे दप्िरावरील अदर्कारी) होिा. महादेवाने 
इ.स. १२६० िे १२७१ पयंि राज्य केले. ह्यावरून हेमाद्रीचा ग्रांथ इ. स. १२६० िे १२७० ह्याांच्या मध्यांिरी 
केव्हा िरी रचला गेला असला पादहजे. 

 
हेमाद्रीने शौनकाच्या प्रिवकल्पावर टीका दलदहली असल्याचे साांगिाि. िसेच त्याने 

कात्यायनाच्या दनयमाांना अनुसरून श्राद्धकल्प नावाचा एक ग्रांथ दलदहला असावा असे ददसिे. मुग्र्बोर् 
व्याकरिाचा सुप्रदसद्ध किा वोपदेव ह्याने केलेल्या मुक्िाफल ग्रांथावर हेमाद्रीने कैवल्यदीदपका नावाची 
टीका केली होिी. वाग्भटाच्या अष्टाांगहृदय नावाच्या वैद्यक ग्रांथावरही हेमाद्रीने आयुवेदरसायन नावाची 
टीका दलदहली होिी. 

 
एकां दरीि हेमाद्री हा एक श्रषे्ठ दजाचा पुरुष होिा. एका दवदशष्ट दशल्प-पद्धिीने बाांर्लेल्या अनेक 

देवालयाांसांबांर्ी हेमाद्रीचे नाव सवध महाराष्ट्रभर दवख्याि आहे. मोडी दलपीचाही शोर् त्याने लावला असे 
म्हििाि. काही थो्ा दशकाांिच त्याचा चिुवधगधहचिामदि हा ग्रांथ आदि दवशषेिः त्यािील दान आदि 
व्रिखांड ही खांडे सवध ददक्षि भारिाि आदि हहदुस्थानाि प्रमािभिू [एदप. इां. खां १४ पा. १०२ (इ. स. १३६९ मर्ील 
दशलालेख); एदप. इां. खां ३ पा. ५९, ६१ (इ. स. १३८० मर्ील िाम्रपट)] ग्रांथ समजली जाऊ लागली. मार्वाचायांनी आपल्या 
कालदनिधय ह्या ग्रांथाि पा. ६७ वर (रचना इ. स. १३४० च्या सुमारास) हेमादद्रकृि कालखांडाचा प्रमािभिू 
ग्रांथ असा स्पष्ट उल्लखे केला आहे. शांकरभट्टकृि दै्विदनिधय, दनिधयहसरु् इत्यादी ग्रांथाांि हेमाद्रीच्या ग्रांथािील 
अविरिे उद्धिृ केली आहेि. 
 
९             .   .   . ३५९) 

 
मनुस्मिृीवरील सवध टीकाांि कुल्लूकाची मन्वथधमुक्िावली नावाची टीका अदिशय प्रदसद्ध आहे. 

कुल्लूकाची टीका आटोपशीर असून सुबोर् आहे आदि त्याचे दववचेन नेहमी मुद्याला र्रून असिे. िथादप 
त्याची टीका स्वयांस्फूिध नसून त्याने मेर्ादिथी आदि गोहवदराज ह्याांच्या टीकाांच्या आर्ारावर आपली टीका 
दलदहली आहे आदि त्याांचा नामदनदेश न करिा त्याांच्या ग्रांथाांिील बराच भाग त्याने आपल्या टीकेि 



           

समादवष्ट केला आहे. त्याच्यापूवी झालेल्या मेर्ादिथी प्रभिृींच्या मनुस्मृिीवरील टीका कुल्लूकाला दोषपूिध 
वाटल्यावरून मनुवचनाांचा वास्िदवक अथध ज्याि साांदगिला आहे अशी टीका दलदहण्याच्या उदे्दशाने त्याने 
आपली टीका दलदहली [सारासारवचःप्रपञ्चनदवर्ौ मेर्ादिथेिािुरी ..... स्पष्टां मानवमथधित्त्वमदखलां  वक्िुां कृिोयां श्रमः ॥] आहे. सर 
दवल्यम जोन्स [पेद्द रामप्पा दवरुद्ध बेंगरी शषेाम्मा (इांदड. लॉ दरपोटध, २ मद्रास २८६ पा. २९१)] ह्याांनी कुल्लकूाच्या टीकेची प्रशांसा 
करिाना म्हटले आहे की “दिच्यासारखी सवाि अदर्क गूढ असूनही समजावयाला सुगम असिारी अशी 
दुसरी कोििीही टीका कोित्याही प्राचीन अथवा अवाचीन ग्रांथकाराच्या ग्रांथावर आजपयंि झाली नसेल.” 
ह्या प्रशांसेला कुल्लूकाची टीका बऱ्याच प्रमािाि पात्र आहे. 

 
कुल्लूकाने स्विःसांबांर्ी अशी मादहिी ददली आहे की िो बांगाल (गौड प्राांि) मर्ील वरेन्द्र ब्राह्मि 

कुलािील असून त्याचे राहण्याचे गाव नांदन हे होिे. त्याच्या दपत्याचे नाव भट्टददवाकर असून त्याने ही 
टीका काशी येथे पांदडिाांच्या सादन्नध्याि दलदहली.  

 
कुल्लूकाने स्मृदिसागर नावाचा एक दनबांर्ग्रांथही दलदहला होिा. त्याचप्रमािे त्याने श्राद्धसागर, 

दववादसागर आदि आशौचसागर हे ग्रांथही दलदहले होिे. 
 
कुल्लूक बहुर्ा इ. स. ११५० आदि १३०० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि होऊन गेला असावा आदि 

आपली टीका त्याने इ. स. १२५० च्या सुमारास दलदहली असावी. त्याने भोजदेव, कल्पिरु, आदि हलायुर् 
ह्याांचे उल्लखे केले असल्यामुळे िो इ .स. ११५० नांिर झाला असला पादहजे. िसेच चांडेश्वरकृि राजनीदि-
रत्नाकर [अि एवकुल्लूकभट्ट :- राजशब्दोदप नात्र क्षदत्रयजादिपरः हकत्वदभदषक्िजनपदपालदयिृपुरुषपरः । राजनीदिरत्नाकर पा. २] ह्या 
ग्रांथाि कुल्लकूाच्या टीकेिील अविरिे उद्धिृ केली असल्यामुळे िो इ. स. १३०० च्या पूवी होऊन गेला 
असला पादहजे. िो स्विः बांगाली असूनही त्याने दायभागाचा कोठेही उल्लखे केला नाही ह्यावरून िो 
जीमूिवाहनानांिर लवकरच होऊन गेला असावा. 

 
                .   .   . ३७४) 

 
र्मधशास्त्रावरील दादक्षिात्य ग्रांथकाराांि मार्वाचायध हे अत्यांि िेजस्वी िाऱ्यासारखे आहेि हे मागे 

साांदगिलेच आहे. त्याांची कीिी इिकी थोर आहे की त्याांचा क्रम फक्ि आद्य श्री शांकराचायांच्याच खाली 
लागू शकेल. त्याांची बुदद्ध अष्टपैलू होिी आदि सांस्कृि वाङ मयाच्या बहुिेक सवध शाखाांवर अनेक दवस्िृि ग्रांथ 
त्याांनी स्विः दलदहले होिे अथवा आपला बांरु् सायि ह्याच्या अथवा इिराांच्याकडून दलहदवले होिे. दवद्वान 
पांदडि, दूरदृष्टीचा मुत्सद्दी, दवजयनगरच्या राज्याचा स्थापनेच्या काळािील आर्ारस्िांभ, वृद्धपिी सांन्यास 
घेऊन आत्महचिनाि मग्न झालेला आदि सवधसांग त्याग केलेला सांन्यासी अशा दनरदनराळ्या प्रकारचे 
उपयुक्ि आयुष्ट्य त्याांनी घालदवले होिे आदि म्हिून आजही त्याांचे नाव लोकाांना दवस्मयचदकि करिे. 
त्याांनी केलेल्या अनेक ग्रांथाांि पराशरमार्वीय ह्या नावाची पराशरस्मृिीवर केलेली टीका आदि कालदनिधय 
हे दोन ग्रांथ दवशषे उल्लेखनीय आहेि. 

  
पराशरमार्वीय हा ग्रांथ केवळ पराशरस्मृिीिील श्लोकाांवर टीका नसून व्यावहादरक आदि र्ार्वमक 

कायद्यासांबांर्ीचा िो एक दनबांर्ग्रांथ आहे. मूळ पराशरस्मृिीि व्यवहार (न्यायदान) ह्या दवषयावर एकही 
श्लोक नाही. िथापी राजाांनी योग्य प्रकारे प्रजेवर राज्य कराव ेअशा अथाचा जो एक श्लोक पराशरस्मृिीि 
आला आहे त्या श्लोकावर टीका करिाना मार्वाचायांनी व्यवहार ह्या दवषयाचे इिके दवस्िृि दववचेन केले 



           

आहे की त्या दववचेनाने एकां दर ग्रांथाचा एक चिुथांशाहून अदर्क भाग व्यापला [‘अि एवाचारकाण्डे 
व्यवहारािामन्िभावमदभपे्रत्य पराशरः पृथग्व्यवहारकाण्डमकृत्वा दक्षहि र्मेि पालयेदददि सूचनमात्रां व्यवहारािाां कृिवान् ।’ परा. मार्. पा ८] 
आहे. आरु्दनक हहदु कायद्याच्या बाबिीि ददक्षि भारिाि पराशर मार्वीय हा प्रमािभिू ग्रांथ मानला जािो. 
त्याांची लेखनशलैी सुबोर् असून त्याांनी सामान्यिः लाांबलचक आदि दुबोर् चचा टाळलेली असल्याचे 
आढळून येिे. 

 
मार्वाचायांच्या दपत्याचे नाव मायण्िा आदि मािेचे नाव श्रीमिी होिे. त्याांना सायि आदि भोगनाथ 

ह्या नावाचे दोन कदनष्ठ बांरु् होिे. िे कृष्ट्ि यजुवेदी बौर्ायनसूत्रचरिािील असून त्याांचे गोत्र भारद्वाज होिे. 
दवद्यािीथध [लब्र्ामाकलयन्प्रभावलहरीं श्रीभारिीिीथधिो दवद्यािीथधमुपाश्रयन् हृदद भजे श्रीकण्ठमव्याहिम् । कालदनिधय श्लोक २ रा.], 
भारिीिीथध आदि श्रीकां ठ हे त्याांचे गुरू होिे. िे बकु्कि (अथवा बुक्क) राजाचे कुलगुरू आदि मांत्री होिे. 
मार्वाचायांचे सांन्यासाश्रमािील नाव दवद्यारण्य होिे. दवद्यारण्याांनी दवजयनगरीची स्थापना [नागेष्ट्वकेर्वमि 
इहशके शादलवाहनस्य यािे ... श्रीदवजयनगरीं दनमधमे दनमधमेन्द्रः । गुरुवांश काव्य ६·८] शके १२५८ (इ.स. १३३५) मध्ये केली. 
आदि हदरहराला राज्यादभषेक केला असे गुरुवांश काव्याि विधन केले आहे. 

 
दवद्यारण्य बऱ्याच उिारवयाि ९० व्या वषी इ.स. १३८६ मध्ये समादर्स्ि झाले अशी आख्यादयका 

आहे. कालदनिधय ह्या ग्रांथाि शके १२५६ िे १२८१ (इ.स. १३३४ िे १३५९) पयंिच्या अदर्क मदहन्याांचा 
दवचार केला आहे. मार्वाचायध दनदान १३७७ मध्ये सांन्यासी झाले होिे असे इ.स. १३७८ मर्ील एका 
दानपत्राि दवद्यारण्याांचा उल्लेख केला आहे त्यावरून ददसून येिे. िेव्हा मार्वाचायांचे ग्रांथ इ.स. १३३५ िे 
१३६० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि रचले गेले असाव.े पांदडि लोकाि अशी आख्यादयका होिी की वदेाांवरील 
भाष्ट्ये मार्वाचायांनी दलदहली आदि िी आपला बांरु् सायि ह्याच्या नावाने प्रदसद्ध केली. 

 
दुसरा एक मार्व नावाचा दवद्वान पुरुष होऊन गेला. िोही बुक्क राजाचा मांत्री असून मोठा योद्धा 

होिा. त्याच्या गुरूचे नाव काशीदवलास दक्रयाशक्िी होिे आदि दपत्याचे नाव चौंड होिे. त्याचा उल्लेख इ.स. 
१३९१ च्या एका दानपत्राि [रॉयल एदश. सो. मुांबईशाखादनयिकादलक खां. ४ पा. ११५ (कुचर अथवा मार्वपूर गावचे दानपत्र)] केला 
आहे. िो आदि मार्वाचायध एकच असिे शक्य नाही. 

 
                .   .   . ४१९) 

 
काशी येथील सुप्रदसद्ध भट्ट घराण्याि नारायिभट्ट, कमलाकरभट्ट, आदि नीलकण्ठभट्ट हे दवद्वान 

ग्रांथकार होऊन गेले. नारायिभट्ट मूळचा पठैि येथील रदहवासी असून िो पढेु काशी येथे राहण्यास गेला. 
त्याच्या दपत्याचे नाव रामेश्वरभट्ट असून त्याचे गोत्र दवश्वादमत्र होिे. नारायिभट्टाने सवध शास्त्राांचे अध्ययन 
आपल्या दपत्यापाशी केले. सवध हहदुस्थानािील पांदडि त्याला आपला पुढारी आदि आश्रयदािा मानीि 
असि. अशी आख्यादयका साांगिाि की नारायिभट्टाने पुण्याईच्या बळावर अवषधिाच्या काळाि पाऊस 
पाडला आदि त्यामुळे ज्या मुसलमान राज्यकत्यांने काशीदवश्वेश्वराचे मांददर जमीनदोस्ि केले होिे 
त्याच्याकडून िे पुन्हा बाांर्ण्याची नारायिभट्टाला अनुज्ञा दमळाली. नारायिभट्टाने र्मधशास्त्रावर अनेक ग्रांथ 
दलदहले होिे, त्याि अांत्येदष्टपद्धिी, दत्रस्थली सेिु आदि प्रयोगरत्न हे ग्रांथ दवशषे उल्लखेनीय आहेि. त्याने 
दलदहलेले ग्रांथ त्या त्या दवषयावर अदर्कृि समजण्याि येिाि आदि अद्यादपही बहुिेक सवध भारिभर त्याांचा 
उपयोग करण्याि येिो. त्याने वृती रत्नाकरावरही एक टीका दलदहली होिी. 

 



           

नारायिभट्टाचा जन्म शके १४३५ (इ. स. १५१३) मध्ये झाला. त्याचा लेखनव्यवसाय इ.स. १५४० 
िे १५७० ह्या कालाि चालि असावा. 

 
कोिा एका नारायि नावाच्या ग्रांथकाराने दलदहलेला र्मधशास्त्रावरील ‘र्मधप्रवृती ी’ नावाचा एक ग्रांथ 

आहे. त्या ग्रांथािील दवषयदववचेन शलैी आदि भाषाशलैी िसेच समाप्िीवाचक सांकल्प दभन्न प्रकारचे आहेि. 
त्यावरून िो ग्रांथ नारायिभट्टाने केलेला नसावा असे वाटिे. 

 
                 .   .   . ४३२) 

 
सुप्रदसद्ध नारायिभट्टाचा हा नािु असून त्याच्या दपत्याचे नाव रामकृष्ट्िभट्ट असे होिे. 

कमलाकराच्या अांगाि गाढ दवद्वती ा असून त्याने बहुिेक शास्त्राांवर ग्रांथरचना केली होिी. त्याने २२ वर ग्रांथ 
दलदहले होिे आदि त्यापैकी अध्याहून अदर्क ग्रांथ र्मधशास्त्र ह्या दवषयावरील आहेि. त्याच्या र्मधशास्त्रावरील 
ग्रांथाांि दनिधयहसरू् शूद्रकमलाकर आदि दववादिाांडव हे सवाि अदर्क प्रख्याि आहेि. दनिधयहसरु् अथवा 
दनिधय कमलाकर हा ग्रांथ दवद्वती ा, उद्योग आदि सुबोर्पिा ह्याांच्या बाबिीि आदशध मानण्यासारखा आहे. 
दनिधयहसरू्मध्ये सुमारे १०० स्मृिींची आदि िीनशचे्यावर दनबांर्काराांची नाव ेसाांदगिली आहेि. 

 
दनिधयहसरू् हा कमलाकरभट्टाने आरांभी केलेल्या ग्रांथाांपकैी एक होिा. त्याची रचना सांवत् १६६८ 

(इ. स. १६१२) मध्ये झाली होिी. कमलाकराने इ.स. १६१० आदि १६४० ह्याांच्या मध्यांिरच्या कालाि 
आपली ग्रांथरचना केली असावी. ज्या गागाभट्टाने श्री दशवाजीमहाराजाांच्या राज्यारोहि समारांभाि इ.स. 
१६७४ मध्ये पौरोदहत्य केले िो कमलाकराचा पुिण्या होिा. 
 
                .   .   . ४३८) 

 
नीलकण्ठ हा नारायिभट्टाचा नािु असून त्याच्या दपत्याचे नाव शांकरभट्ट असे होिे. शांकरभट्ट 

मीमाांसाशास्त्राि दनष्ट्िाि असून त्याने शास्त्रदीदपका प्रभिृी ग्रांथ मीमाांसाशास्त्रावर केले होिे आदि दै्विदनिधय 
आदि र्मधप्रकाश ह्या नावाने दुसरे ग्रांथ दलदहले होिे. 

 
नीलकां ण्ठाने भगवांिभास्कर ह्या नावाचा र्मधदवषयक आदि लौदकक कायद्यासांबांर्ी एक सवधसांग्रह 

स्वरूपाचा ग्रांथ दलदहला होिा. िो भगवांि देव नावाच्या एका बुांरे्ला सरदाराच्या सन्मानाथध रचला होिा. 
त्या ग्रांथाचे १२ भाग असून त्याांना मयखू म्हिजे दकरि अशी सांज्ञा ददली आहे. त्याि सांस्कार, आचार, 
काल, श्राद्ध इत्यादी दवषयाांचे दववचेन केले आहे. ह्या ग्रांथाांखेरीज नीलकां ठाने व्यवहारित्त्व आदि 
दती कदनिधय ह्या नावाने ग्रांथही दलदहले होिे. 

 
नीलकण्ठ हा सवाि श्रेष्ठ अशा दनबांर्काराांपकैी एक आहे. अफाट स्मदृिवािमयावरील प्रभतु्त्व, 

दववचेनािील सुबोर्पिा, थोडक्याि सहजपिे विधन करण्याचे कौशल्य, दवषयाचे स्पष्ट ज्ञान आदि दनिधय 
काढण्याि ददसिारा सावर्पिा ह्या गुिाांि र्मधशास्त्रावरील मध्ययुगीन सांस्कृि ग्रांथकाराि कोिीही ग्रांथकार 
नीलकण्ठापेक्षा वरचढ होऊन गेला नाही. 

 



           

गुजराि, मुांबई बटे आदि उती रकोकि ह्या प्रदेशाि हहदु कायद्याच्या बाबिीि नीलकां ठाचा 
व्यवहारमयखू हा ग्रांथ न्यायालयाांि प्रमािभिू मानला जािो आदि महाराष्ट्राच्या बाकीच्या प्रदेशाि देखील 
दमिाक्षरेच्या खालोखाल व्यवहारमयूखाला महत्त्वाचे स्थान ददले जािे. इिर मयखूाांपैकी सांस्कारमयखूाचा 
आर्ार न्यायालये वरचेवर घेिाि. प्रायदिती मयूख आदि प्रदिष्ठामयखू ह्याांचेही आर्ार वदरष्ठ न्यायालय घेि 
असिे. 

 
व्यवहार ित्त्वाच्या एका हस्िदलदखि प्रिीवर सांवत् १७०० (इ.स. १६४४) ही दमिी घािलेली आहे. 

ह्यावरून नीलकां ठाची ग्रांथरचना इ स. १६१० िे १६४५ ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि झाली असावी. 
                       .   .   . ४६३) 

 
काशीनाथ उपाध्याय ऊफध  बाबा पाध्ये ह्याांनी र्मधहसरु्सार अथवा र्मधस्ब्र्सार ह्या नावाचा एक 

दवस्िृि ग्रांथ रचला होिा. िो ग्रांथ र्मधहसरु् ह्या नावाने प्रदसद्ध आहे. साांप्रिकाळी र्ार्वमक आचाराच्या बाबिीि 
ददक्षिेि िो ग्रांथ प्रमुख आर्ारग्रांथ मानला जािो आदि न्यायालयाांिील दनिधयाि देखील त्याचा उल्लखे 
करण्याि आलेला आहे. 

 
दनिधयहसरू् ह्या ग्रांथाि ज्या क्रमाने दनरदनराळे दवषय ददले आहेि त्या क्रमानेच िे दवषय र्मधहसरू्मध्ये 

ददले आहेि. त्याि असे म्हटले आहे की हा ग्रांथ कुशाग्रबदु्धी नसिाही ज्याांना र्माच्या बाबिीिील सवधमान्य 
दनिधय जािण्याची इच्छा असिे अशा लोकाांकदरिा दलदहला आहे. 

 
काशीनाथ पाध्ये हे फार दवद्वान पुरुष होिे. त्याांचे कुटुांब मळूचे रत्नादगरी दजल्ह्यािील गोळवली ह्या 

गावचे राहिारे होिे. िे कऱ्हाडे ब्राह्मि होिे. त्याांच्या दपत्याचे नाव अनांि असे होिे. अनांि कोकिािील 
जन्मभमूी सोडून पांढरपूर येथे राहावयास गेला. र्मधहसरू् हा ग्रांथ शके १७१२ म्हिजे इ.स. १७९०–९१ मध्ये 
दलदहला गेला. काशीनाथ पाध्ये ह्याांनी सांन्यास घेिला आदि िे शके १७२७ (इ. स. १८०५।६) मध्ये 
समादर्स्ि झाले. 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण २३ 
 

इतर काही तनबांधग्रांथकार आतण टीकाकार 
 
मागील प्रकरिाि उल्लखे केलेल्या ग्रांथकाराांखेरीज आिखी काही थो्ा दनबांर्ग्रांथकाराांसांबांर्ी 

आदि टीकाकाराांसांबांर्ी थोडक्याि मादहिी ह्या प्रकरिाि ददली आहे. मागील प्रकरिाप्रमािे ह्या 
प्रकरिािही ह्या ग्रांथकाराांसांबांर्ी दववचेन त्याांच्या कालानुक्रमाने केले आहे. 

 
            .   .   . २४७) 

 
ह्याने नारदस्मृिीवर भाष्ट्य दलदहले [असहायकृि नारदभाष्ट्य, पदहला श्लोक.] होिे आदि िे कल्यािभट्टाने 

शुद्ध केले होिे. त्याचा काही भाग प्रदसद्ध झाला आहे. ह्यादशवाय त्याने गौिमर्मधसूत्रावर एक भाष्ट्य आदि 
मनुस्मृिीवर एक टीका दलदहली असल्याचे इिर ग्रांथाांि उल्लेख आहेि आदि त्यािील काही अविरिेही 
इिर ग्रांथाांि उद्धिृ केली आहेि. दवश्वरूप [दवश्वरूप (याज्ञ. ३·२६३–२६४ वरील टीका)] आदि मेर्ादिथी [मेर्ादिदथ (मनु 
८·१५६ वरील टीका)] ह्याांनी असहायाचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून िो इ.स. ७५० च्या पूवी होऊन गेला 
असावा. 

 
             .   .   . २५१) 

 
हा एक फार प्राचीन काळी होऊन गेलेला टीकाकार असावा. भिृधयज्ञाने कात्यायनश्रौिसूत्र 

[अनन्िदेवकृि श्राद्धकल्पसूत्रपद्धदि नाांवाच्या कात्यायनाच्या श्राद्धसूत्रावरील टीकेि.], पारस्करगृह्यसूत्र [‘एिे पञ्च भसूांस्कारा’ इदि 
भिृधयज्ञभाष्ट्ये । पारस्करगृह्यसूत्र १·१·२ वरील गदार्राचे भाष्ट्य.], गौिमर्मधसूत्र [‘सांदवभागो भिृधदाय’ इदि भिृधयज्ञः । चण्डेश्वरकृि 
गृहस्थरत्नाकर (डे. कॉ. हस्िदल. क्र. ४४ सन १८८३–८४ पृष्ठ ७८ अ)] ह्या ग्रांथाांवर टीका दलदहल्या असल्याचे उल्लखे आदि 
त्याांिील अविरिे इिर ग्रांथाांि आली आहेि. मेर्ादिथीने भिृधयज्ञाच्या ग्रांथािील अविरिे उद्धिृ केली 
आहेि. ह्यावरून भिृधयज्ञ इ. स. ८०० च्या पूवी होऊन गेला असावा. 
 
            .   .   . २६४) 

 
दवदशष्टादै्वि साांप्रदायाच्या आचायांि भारुचीच्या नावाचा समावशे रामानुजाचायांनी आपल्या ग्रांथाि 

केला आहे. दुसऱ्या काही ग्रांथाांि आलेल्या उल्लेखाांवरून भारुचीने दवष्ट्िुर्मधसूत्रावर [‘यथाह 

भारुदचरेिदद्वष्ट्िुवचनव्याख्यानावसरे...’ सरस्विीदवलास, पदरच्छेद ६३७, पा ४२२।२३ (म्हैसूर आवृती ी)] एक टीका दलदहली असावी. 
अथवा दवष्ट्िुर्मधसूत्रािील अनेक सूत्राांचे स्पष्टीकरि करिारा एक ग्रांथ दलदहला असावा. दमिाक्षरा, 
पराशरमार्वीय आदि सरस्विीदवलास ह्या ग्रांथाांि भारुचीच्या मिाांचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून िो इ. स. 
१०५० च्या पूवी होऊन गेला असावा. 
 
 
 
 



           

           .   .   . २६६) 
 
हा बहुर्ा दमदथला देशाि झालेला ग्रांथकार असावा. श्रीकराने अनेक स्मृिींवर एक दनबांर्ग्रांथ 

दलदहला असून त्याि याज्ञ॰स्मृिीिील शब्दाांचे स्पष्टीकरि करण्याकडे दवशषे लक्ष ददले असाव.े त्याच्या 
मिाचे उल्लेख दमिाक्षरा [एिेनाल्पर्नदवषयत्वां श्रीकरादददभरुक्िां दनरस्िां वेददिव्यम् । दमिा. (याज्ञ. २· १३५)], दायभागप्रभिृी 
ग्रांथाांि आले आहेि. ह्यावरून िो बहुर्ा इ. स. च्या ९ व्या शिकाि होऊन गेला असावा. 

 
५               .   .   . २७९) 

 
स्मृदिचांदद्रकेि असे म्हटले आहे की देवस्वामीने स्मदृि-समुच्चय म्हिजे स्मृिींचा सांग्रह करिारा एक 

दनबांर्ग्रांथ दलदहला होिा. स्मृदिचांदद्रकेि [स्मृदिचां. २ (पा २८५, २८९, २९५ इ.)] देवस्वामीची भरपूर अविरिे उद्धिृ 
केली आहेि. हा ग्रांथ उपलब्र् नाही. परांिु त्याांच्या सांबांर्ीच्या इिर ग्रांथाि केलेल्या उल्लेखाांवरून त्याि 
आचार, व्यवहार आशौच इत्यादी र्मधशास्त्रािील दवषयाांचे दववचेन केले असाव.े 

 
देवस्वामीचा ग्रांथ स्मदृिचांदद्रकेपूवी म्हिजे इ.स. ११५० पूवी झाला असला पादहजे. गाग्यधनारायि 

ह्या इ.स. ११०० पूवी झालेल्या ग्रांथकाराने देवस्वामीचा उल्लेख केला आहे. ह्यावरून देवस्वामी बहुर्ा इ.स. 
१००० िे १०५० ह्याांच्या पूवी अथवा त्या सुमारास होऊन गेला असावा. 

 
               .   .   . २८१) 

 
दजिेस्न्द्रयाने र्मधशास्त्रावर एक दवस्िृि ग्रांथ दलदहला होिा असे दायभाग [दायभाग पा. १८९, २५६, ३५० इ, 

दायित्त्व पा. १८२], दायित्त्व इत्यादी ग्रांथाांवरून समजिे. ह्यावरून िो इ. स. १००० िे १०५० ह्या सुमारास 
होऊन गेला असावा. हा एक बांगाली ग्रांथकार होिा. त्याने न्यायालयािील कायधपद्धिीसांबांर्ीही दलदहले 
असाव ेअसे जीमिूवाहनाच्या ग्रांथाांवरून ददसिे 

 
           .   .   . २८३) 

 
जीमूिवाहनाच्या दायभाग [दायभाग पा. १६१, १९०, २६२, २८२, ३५६ इ॰] ह्या ग्रांथाि बालकाची अविरिे 

उद्धि केली आहेि. दुसऱ्याही काही ग्रांथकाराांनी ह्याच्या मिाांचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून हा 
पूवधभारिािील अथवा बांगाली ग्रांथकार असावा आदि त्याने व्यवहार आदि प्रायदिती  ह्याांच्यासारख्या 
र्मधशास्त्रािील अनेक शाखाांवर ग्रांथरचना केली असावी आदि िो. इ.स. ११०० च्या पूवी होऊन गेला असावा 
असे ददसिे. 

 
            .   .   . २८४) 

 
हदरनाथ, दमसरु दमश्र [दमसरुदमश्रकृि दववादचन्द्र (डे. कॉ. हस्ि. क्र. ५७ सन १८८३।८४ पृष्ठ ३३ अ, ३५ अ.] 

इत्याददकाांच्या ग्रांथाांि बालरूपाच्या मिाचा उल्लखे केला आहे. ह्यावरून िो इ. स. १२५० च्या पूवी होऊन 
गेला असावा. बालरूप आदि वर उल्लेख केलेला बालक िे दोघे एकच असण्याचाही सांभव आहे. िसे असेल 



           

िर त्याचा काल इ. स. ११०० पूवीचा ठरेल. त्याची मिे श्रीकरासारखीच होिी. त्याने व्यवहार, काल 
इत्यादी दवषयाांवर ग्रांथरचना केली असावी. 

 
९            .   .   . २८६) 

 
ह्याची मादहिी जीमिूवाहन आदि रघुनांदन ह्याांच्या ग्रांथाांवरूनच काय िी दमळू शकिे. त्याच्या 

ग्रांथाांिील अविरिाांवरून [योग्लोकेन िु स्वल्पबृहद् ग्रांथभेदेन द्वयमेवोक्िां बलाबल॰ कालदववेक पा. ३६५] त्याने बृहद् योग्लोक 
आदि स्वल्प योग्लोक असे दोन ग्रांथ रदचले होिे आदि काल आदि व्यवहार ह्या दवषयाांचे दववचेन केले होिे. 
उपलब्र् पुराव्यावरून िो इ.स. ९५० िे १०५० ह्याांच्या मध्यांिरी झाला असावा. 

 
               .   .   . २९३) 

 
हा र्मधशास्त्रािील दनरदनराळ्या शाखाांचे दववचेन केलेला एक प्राचीन दनबांर्ग्रांथ आहे. त्याची 

हस्िदलदखि प्रि उपलब्र् नाही. परांिु त्यािील अविरिे [चण्डेश्वरकृि दववादरत्नाकर, पा. ७८, ८० इ.; शूलपादिकृि 

श्राद्धदववेक प्रारांभीचे वाक्य; श्रीदती कृि समयप्रदीप (डे. कॉ. हस्ि. क्र. ४७१ सन १८७५-७६ पृष्ठ ५३ ब.] चण्डेश्वर, शूलपािी, श्रीदती , 
हेमाद्री आदी ग्रांथकाराांनी उद्धिृ केली आहेि, अथवा त्या ग्रांथाचा उल्लखे केला आहे. 

 
कामरे्नु ह्या ग्रांथाचा किा कोि हे दनदिि नसले िरी त्याचा किा गोपाल असल्याचे चण्डेश्वराने 

[‘गोपालस्य च कामरे्नुरमिां॰’ चण्डेश्वरकृि व्यवहाररत्नाकर (दमत्र ह्याांची दटपिे, खां. ६ पा. ६६)] म्हटले आहे. ऑफे्रचने आपल्या 
सूचीि कामरे्नु ग्रांथाचा किा शांभ ु असल्याचे साांदगिले आहे. शांभनेू र्मधशास्त्रावर एक दनबांर्ग्रांथ दलदहला 
असल्याचे स्मृदिचांदद्रकेि म्हटले आहे आदि शांभ ुहा दनबांर्कार असल्याचे हेमाद्रीनेही म्हटले आहे. ह्यावरून 
हा शांभ ुइ.स. ११५० च्या पूवी होऊन गेला असला पादहजे. स्मृत्यथधसार ह्या ग्रांथाि कामरे्नु आदि शांभ ुह्या 
दोघाांचा पृथक् उल्लेख केला आहे. ह्यावरून शांभ ुहा कामरे्नु ग्रांथाचा किा नसावा अशी शांका येिे. कल्पिरु 
आदि हारलिा ह्याांनी कामरे्नु ग्रांथ प्रमािभिू मानला आहे. ह्यावरून िो ग्रांथ इ. स. १००० िे ११०० ह्याांच्या 
मध्यांिरी झाला असावा. 

 
              .   .   . २९६) 

 
लक्ष्मीर्र, [लक्ष्मीर्रकृि कल्पिरु (बनारस कॉ. प्रि पृष्ठ ८७६, ३८० इ॰); चण्डेश्वरकृि दववादरत्नाकर; रघुनांदनकृि ददव्यित्व, 

दायित्त्व इ॰] चण्डेश्वर, रघुनांदन प्रभिृी ग्रांथकाराांनी हलायुर्ाचा उल्लखे केला असून त्याची अविरिेही उद्धिृ 
केली आहेि. िो बहुर्ा मदैथल अथवा बांगाली ग्रांथकार असून इ. स. १००० आदि ११०० ह्याांच्या मध्यांिरी 
होऊन गेला असावा. दमदथला आदि बांगाल प्राांिाांिील ग्रांथकार हलायुर्ाला मोठा प्रमािभिू असा ग्रांथकार 
मानिाि. 

 
हलायुर् नावाचे दुसरेही काही ग्रांथकार होऊन गेले. हलायुर् नावाच्या एका ग्रांथकाराने 

अदभर्ानरत्नमाला, कदवरहस्य हे ग्रांथ आदि बहुर्ा हपगलाच्या छांदःशास्त्रावर मृिसांजीवनी नावाची टीका 
रदचली होिी. हा हलायुर् उपलब्र् पुराव्यावरून इ. स. च्या १० व्या शिकाच्या उती रार्ाच्या फारसा पूवी 
झाला नसला पादहजे. 

 



           

ब्राह्मिसवधस्व ह्या प्रख्याि ग्रांथाचा किाही हलायुर् नावाचा होिा. हा हलायुर् बांगालचा राजा 
लक्ष्मिसेन ह्याच्या राज्याि न्यायार्ीश होिा. त्याने मीमाांसासवधस्व, वैष्ट्िवसवधस्व, शवैसवधस्व आदि 
पांदडिसवधस्व हे ग्रांथही रदचले असल्याचा उल्लखे ब्राह्मिसवधस्वामध्ये [मीमाांसासवधस्वां वैष्ट्िवसवधस्यमकृि शवैसवधस्वम् । 
पस्ण्डिसवधस्वमसौ सवधस्वां सवधर्ीरािाम् ॥ ब्राह्मिसवधस्व श्लोक १९.] केला आहे. ह्या हलायुर्ाने इ. स. ११७५ िे १२०० ह्या 
कालाि आपले ग्रांथ दलदहले असाविे. 

 
आिखी एका हलायुर्ाने कात्यायनकृि श्राद्धकल्पसूत्रावर प्रकाश नावाची टीका दलदहली होिी. 

त्यािील उल्लेखाांवरून िो इ.स. ११५० नांिर होऊन गेला असावा. 
 

               .   .   . ३०१) 
 
दुसऱ्या ग्रांथाांि आलेल्या उल्लखेाांवरून भवदेवभट्टाने न्यायदानपद्धिीवर व्यवहारदिलक [रघुनन्दनकृि 

व्यवहारित्त्व (जीवानांद खां. २ पा. २०७); वीरदमत्रोदय पा. ८५] नावाचा ग्रांथ रदचला होिा असे ददसिे. त्या ग्रांथािील 
अविरिाांवरून हा ग्रांथ फार महत्त्वाचा असला पादहजे. परांिु अद्यादप िो उपलब्र् झालेला नाही. भवदेवाने 
कमानुष्ठानपद्धिी अथवा दशकमधपद्धिी अथवा दशकमधदीदपका ह्या नावाचा एक ग्रांथही दलदहला असून त्याि 
सामवदेी ब्राह्मिाांच्या दहा दवर्ींची आदि सांस्काराांची मादहिी ददली आहे. भवदेवाने प्रायदिती दनरूपि, 
िौिादिि-मि-दिलक हे ग्रांथही रदचले होिे. त्याला ‘बालबलभीम-भजुांग’ असेही म्हटले आहे. भवदेव 
बांगालमर्ील हुगळीच्या पदिमेस आदि गांगेच्या ददक्षिेस असिाऱ्या राढा दवभागािील दसद्धलग्राम येथे 
राहिारा होिा. हा इ.स. ११०० च्या फारसा पूवी झाला नसला पादहजे. 

 
र्मधशास्त्रावर ग्रांथ करिारे भवदेव नावाचे अनेक ग्रांथकार त्यानांिरच्या काळाि होऊन गेले. 

दानर्मधदक्रया नावाच्या (१७ व्या शिकाच्या मध्यभागी झालेल्या) ग्रांथाचा किा भवदेव नावाचा होिा. १८ व्या 
शिकाच्या पूवार्ाि झालेल्या स्मृदिचांदद्रका ह्या ग्रांथाचा किा भवदेव होिा.  

 
            .   .   . ३०६) 

 
कल्पिरु, दववादरत्नाकर प्रभिृी जुन्या काळच्या दनबांर्ग्रांथाांि उद्धिृ केलेल्या अविरिाांवरून असे 

दसद्ध होिे की व्यवहार, दान, श्राद्ध इत्यादी दवषयाांचे दववचेन केलेला प्रकाश ह्या नावाचा एक ग्रांथ 
अस्स्ित्वाि होिा. बहुर्ा िो याज्ञ॰स्मिृीवर टीकाग्रांथ असावा. हेमाद्रीने [... ब्राह्मिभ्यो देयादनदि महािधव प्रकाशकारो 
मन्यिे । हेमादद्रकृि चिुवध. ३· १· १०३१; ‘िथा च स्मृदिमहािधवे आह बुर्ः ।’ चिुवध ३·१· ११२ त्याच ग्रांथाि पा. १८३, ५४५ वर नुसिा ‘महािधव’ शब्द 
आला आहे.] महािधवप्रकाश, स्मृदिमहािधव अथवा नुसिा महािधव ह्या नावाच्या ग्रांथाचे उल्लेख केले आहेि. ही 
िीनही नाव ेएकाच ग्रांथाची असावीि आदि चण्डेश्वराने उल्लेख केलेला प्रकाश ग्रांथ आदि स्मृदिमहािधव हे 
एकच ग्रांथ असाविे असे उपलब्र् मादहिीवरून ददसिे. हा ग्रांथ इ.स. १००० िे ११०० ह्याांच्या मध्यांिरच्या 
काळाि झाला असला पादहजे. 
 
               .   .   . ३०८) 

 
पादरजाि अशी सांज्ञा असलेले अनेक ग्रांथ आहेि. उदाहरिाथध, दववाद-पादरजाि (रचना इ.स. 

१६२५), मदनपादरजाि (रचना इ.स. १३७५) आदि प्रयोगपादरजाि (रचना इ.स. १४००।१५००). िथापी, 



           

अत्यांि जुन्या दनबांर्काराांनी [कल्पदु्रमे वाप्यथ पादरजािे हलायुरे् वाप्यथवा प्रकाश े। दववादरत्नाकर ] ज्यािील अविरिे उद्धिृ 
केली आहेि असा पादरजाि नावाचा एक स्विांत्र ग्रांथ होिा. त्याि व्यवहार, दान इत्यादी दवषयाांचे दववचेन 
केले होिे. िो इ.स. १००० िे ११२५ ह्याांच्या मध्यांिरी झाला असावा. 
 ५              .   .   . ३०९) 

 
गोहवदराजाची मनुस्मृिीवरील टीका प्रदसद्ध झाली असून [गोदवन्दराजकृि मनु ३·२४७, ३·२४८ वरील टीका] 

त्याि त्याच्या स्मदृिमांदजरी नावाच्या ग्रांथाचा उल्लखे केला आहे. गोहवदराजाच्या ग्रांथावरून असे कळिे की 
िो ब्राह्मि असून गांगेच्या पदवत्र िीरावर राहि असे. हा इ.स. ११३५ च्या पूवी झाला असावा. 

 
                       .   .   . ३१५) 

 
हा एक अदिशय दवस्िृि ग्रांथ होिा, परांिु त्याची पूिध हस्िदलदखि प्रि उपलब्र् झालेली नाही. 

समग्र ग्रांथाला कृत्यकल्पिरु [‘इदि श्रीमद् गोदवन्दमहाराजसास्न्र्दवग्रदहकश्रीलक्ष्मीर्रभट्टदवरदचिे 
कृत्यकल्पिरौ राजर्मधकाण्डः सांपूिधः । (इांदडयाऑदफसहस्िदल. क्र. ८५२).] अथवा नुसिे कल्पिरु अथवा 
त्याच अथाची कल्पदु्रम अथवा कल्पवृक्ष अशी नाव े ददलेली आहेि. ग्रांथकिा लक्ष्मीर्र हा गोदवन्दचांद्र 
राजाचा सांदर्दवग्रह मांत्री होिा अशी मादहिी ग्रांथाि ददली आहे. दमदथला बांगाल ह्या देशािील आदि 
सामान्यिः उती रभारिािील जुन्या ग्रांथकाराांवर ह्या ग्रांथाची फार मोठी छाप पडली होिी. हा ग्रांथ स्विांत्र 
दनबांर् ग्रांथाच्या स्वरूपाचा आहे. 

 
हा ग्रांथ इ.स. च्या १२ व्या शिकाच्या दुसऱ्या पादाि दलदहला गेला असावा. 
 

            .   .   . ३३४) 
 
दुसऱ्या ग्रांथाांि उद्धिृ केलेल्या अविरिाांवरून असे ददसून येिे की प्रदीप हा व्यवहार, श्राद्ध, शुद्धी 

इत्यादी दवषयाांवरील बहुर्ा एक स्विांत्र ग्रांथ होिा. िो इ.स. ११०० नांिर आदि इ.स. ११५० च्या पूवी झाला 
असावा. हेमाद्रीने [चिुवध. (काल) पा. ३५५.] उल्लेख केलेला स्मृदिप्रदीप नावाचा ग्रांथ आदि इिराांनी उल्लखे 
केलेला प्रदीप हा ग्रांथ एकच असिेही सांभवनीय आहे. 

 
                           .   .   . ३३५) 

 
हा एक सुप्रदसद्ध ग्रांथ असून िो छापला गेला आहे. श्रीर्र हा स्विः श्रौियज्ञ करिारा होिा. त्याच्या 

दपत्याचे नाव नागभिृध दवष्ट्िभुट्ट असून गोत्र दवश्वादमत्र होिे. श्रीर्राची म्हिून इिर ग्रांथाांि उल्लेख केलेली 
काही मिे स्मृत्यथधसाराि [चिुवध. (काल) पा. २०] आढळि नाहीि. ह्यावरून श्रीर्राने दुसरा एक दवस्िृि ग्रांथ 
रदचला असावा. हा ददक्षि भारिािील ग्रांथकार होिा. उपलब्र् पुराव्यावरून स्मृत्यथधसार हा ग्रांथ इ.स. 
११५० आदि १२०० ह्याांच्या मध्यांिरी झाला असावा. 

 
 
 
 



           

 ९           .   .   . ३३७) 
 
अदनरुद्ध हा बांगाल प्राांिािील र्मधशास्त्रावरील जुन्या आदि प्रदसद्ध ग्रांथकाराांपैकी एक होिा. ह्याचे 

हारलिा [‘इदि चाम्पाहट्टीयमहोपाध्यायर्माध्यक्षश्रीमददनरुद्धभट्टदवरदचिाशौचव्यवस्था हारलिा समाप्िा।; ‘इदिचाम्पा ..... 

अदनरुद्धभट्टदवरदचिा छन्दोगानाां पद्धदिः दपिृददयिा समाप्िा।] आदि दपिृददयिा अथवा कमोपदेदशनीपद्धिी हे दोन ग्रांथ 
प्रदसद्ध झाले आहेि. हारलिा ह्या ग्रांथाि आशौचासांबांर्ी दववचेन असून दपिृददयिा ह्या ग्रांथाि सामवदेी 
लोकाांकदरिा दनत्यकमे, श्राद्ध, दान इत्यादी दवषयाांचे दववचेन केले आहेि. अदनरुद्ध गांगािीरावरील 
दवहारपाटक ह्या गावचा रदहवाशी असून चाांपाहट्टीय बांगाली ब्राह्मि होिा. िो र्मादर्करि (न्यायार्ीश) 
होिा. हारलिा ग्रांथ इ.स. ११०० नांिर झाला असला पादहजे. अदनरुद्धकृि चािुमास्यपद्धिी आदि 
भगवत् मांजरी ह्या दोन ग्रांथाांचेही उल्लखे आढळिाि. भगवत् मांजरी हा वैष्ट्िव साांप्रदायाचा ग्रांथ आहे. 

 
               .   .   . ३४०) 

 
बांगाल प्राांिाच्या ह्या सुप्रदसद्ध राजाचे आचारसागर, प्रदिष्ठासागर, दानसागर आदि अद् भिु सागर 

हे चार ग्रांथ प्रदसद्ध आहेि. अद् भिुसागर हा ग्रांथ त्याने अपूिध ठेदवला होिा आदि त्याचा पतु्र लक्ष्मिसेन 
ह्याने िो पुरा केला. बल्लालसेनाची ग्रांथरचना इ.स. च्या १२ शिकाच्या दिसऱ्या पादाि झाली असावी. 
दानसागर हा ग्रांथ वास्िदवक अदनरुद्धभट्टाने केला असून िो बल्लालसेनाच्या नावावर प्रदसद्ध केला असे 
रघुनांदनाचे [‘दवष्ट्िुरहस्यानाषधत्वस्य दानसागरे अदनरुद्धभटे्टनादभदहित्वाच्च’ (एकादशीित्त्व खां. २ पा. ४४).] मि होिे आदि प्रत्यक्ष 
त्या ग्रांथाि देखील िो ग्रांथ बल्लालसेनाने आपल्या गुरूच्या (अदनरुद्धाच्या) साांगण्याप्रमािे रदचला असल्याचे 
म्हटले आहे. 

 
             .   .   . ३४१) 

 
हदरहराने व्यवहार ह्या दवषयावर एक ग्रांथ रदचला होिा असे इिर ग्रांथाांिील [दववादरत्नाकर, पा. २२१, 

४०२; चिुवध. (काल) ३· २· पा. ५२; समयप्रदीप (डे. कॉ. हस्ि. क्र. ३७१ सन १८७५।७६ पृष्ठ ५२ अ).] अविरिाांवरून ददसून येिे. 
परांिु िो ग्रांथ उपलब्र् झालेला नाही. हा इ. स. १३०० च्या पूवी होऊन गेला असावा. हदरहराने रदचलेली 
पारस्करगृह्यसूत्रावरील एक टीका उपलब्र् आहे. हदरहराने दवज्ञानेश्वराच्या आशौच दशकावर टीका केली 
होिी. हे दोन्ही हदरहर एकच असण्याचा सांभव आहे. 

 
सुप्रदसद्ध बांगाली ग्रांथकार रघुनांदन ह्याचा दपिा हदरहराचायध नावाचा होिा. िसेच कोिा एका 

हदरहराचायाने समयप्रदीप नावाचा ज्योदिषशास्त्रावरील ग्रांथ शके १४८१ (इ. स. १५५९।६०) मध्ये दलदहला 
होिा. 

 
            .   .   . ३४७) 

 
भाष्ट्यकार ह्या नात्याने हरदती ाची फार मोठी प्रदसद्धी आहे. त्याने आपस्िांब गृह्यसूत्र, आप॰मांत्रपाठ, 

आश्वलायनगृह्यसूत्र, गौिम र्मधसूत्र, आप. र्मधसूत्र इत्यादी ग्रांथावर आदशधभिू अशा टीका दलदहल्या 
आहेि. 

 



           

त्याच्या ग्रांथाांिील उल्लखेाांवरून हरदती  ददक्षिभारिािील रदहवाशी असावा अथवा त्याला 
ददक्षिभारिािील प्रघािाांचा पूिध पदरचय असावा असे ददसिे. वीरदमत्रोदय [... ‘स्मृदिचस्न्द्रकाकारहरदती ादीनाां 

दादक्षिात्यदनबन्र्ृिाां...’ (वीर दम. पा. ७०५)] ह्या ग्रांथाि हरदती ाचा दादक्षिात्य दनबांर्काराांि समावशे केला आहे. आश्व. 
गृ. सूत्रावरील अनादवला टीकेच्या समास्प्िवाचक सांकल्पाि त्याने कत्याचे नाव ‘हरदती ाचायध दमश्र’ असे 
ददले आहे. नारायिभट्टाने (जन्म इ. स. १५१३) हरदती ाची मिे उद्धिृ केली आहेि. हरदती ाने आपस्िांबाचा 
भाष्ट्यकार देवस्वादमन् ह्याच्याखेरीज दुसऱ्या कोित्याही टीकाकाराांचा उल्लखे केला नाही. ह्यावरून िो 
िुलनेने प्राचीन काळचा असावा. िो इ. स. ११०० िे १३०० ह्याांच्या मध्यांिरी केव्हा िरी आदि त्यािल्या 
त्याि इ. स. ११०० च्या जवळच्या काळाि होऊन गेला असण्याचा अदर्क सांभव आहे. 
 
                    .   .   . ३६३) 

 
श्रीदती  उपाध्याय हा दमदथला प्राांिािील मध्यकालीन दनबांर्काराांमर्ील सवांि जुन्याांपैकी एक 

होिा. ह्याने आचारदशध, छांदोगादिक (सामवदेी), समयप्रदीप, दपिृभस्क्ि, श्राद्धकल्प इत्यादी ग्रांथ केले 
होिे. उपलब्र् पुराव्यावरून श्रीदती ाची ग्रांथरचना इ. स. १२७५ आदि १३१० ह्याांच्या मध्यांिरी झाली असावी. 

 
श्रीदती दमश्र नावाचा दुसरा एक मदैथली ग्रांथकार होऊन गेला असावा. त्याने एकास्ग्नदान आदि एक 

दोन इिर ग्रांथ केले होिे. हा श्रीदती  इ. स. च्या १४ व्या शिकाच्या अखेरीला होऊन गेला असावा. 
 

              .   .   . ३६६) 
 
र्मधशास्त्रावरील मदैथली ग्रांथकाराांि चण्डेश्वर सवांि अदर्क प्रदसद्ध आहे. त्याने स्मृदिरत्नाकर 

[श्रीकृत्यदानव्यवहारशुदद्धपूजादववादेषु गृहस्थकृत्ये । रत्नाकरा र्मधभवुो दनबन्र्ाः कृिास्िुलापुरुषदेन सप्ि। (दववादरत्नाकर अखेरचा श्लोक)] 
अथवा नुसिा रत्नाकर ह्या नावाचा एक दवस्िृि दनबांर्ग्रांथ दलदहला आहे. त्याि कृत्य, दान, व्यवहार, शुदद्ध, 
पूजा, दववाद आदि गृहस्थ ह्या साि दवषयाचे दववचेन केलेली ‘रत्नाकर’ उपपद असलेली साि प्रकरिे 
आहेि. चण्डेश्वरकृि दववाद रत्नाकर हा ग्रांथ दब्रदटश अांमलाि दमदथला (दिरहूि) प्राांिाि हहदुकायद्याच्या 
बाबिीि सवांि अदर्क प्रमािभिू र्दरला जाि असे. 

 
चण्डेश्वराने दुसरेही अनेक ग्रांथ दलदहले होिे. त्याांपकैी कृत्यहचिामिी, राजनीदिरत्नाकर, 

दानवाक्यावली, दशववाक्यावली इत्यादी ग्रांथ प्रदसद्ध आहेि. 
 
चण्डेश्वर हा दमदथला प्राांिाच्या राजाचा एक मांत्री होिा. त्याने नेपालचा पराभव करून शके १२३६ 

(इ. स. १३१४) मध्ये वाग्मिी नदीच्या िीरावर आपली सुविधिुला केली होिी. िो मांत्री असून मुख्य 
न्यायार्ीश होिा असेही त्याच्या ग्रांथाांवरून ददसून येिे. उपलब्र् पुराव्यावरून चण्डेश्वराचे ग्रांथलेखन इ. स. 
१३१४ पासून ५० पेक्षा अदर्क वषपेयंि चालि होिे असे ददसिे. मदैथली आदि बांगाली ग्रांथकाराांवर 
चण्डेश्वराच्या मिाांची फार मोठी छाप पडली होिी. 

 
 
 
 



           

 ५            .   .   . ३७२) 
 
र्मधशास्त्रावरील अनेक दवषयाांचे दववचेन केलेला स्मदृिसार नावाच्या दनबांर्ग्रांथाचा किा हदरनाथ 

होिा. ह्या ग्रांथाचा काहीही भाग छापला गेलेला नाही. ह्या ग्रांथािील अविरिे शलूपािी, दमसरु दमश्र 
[दमसरुदमश्रकृि दववादचन्द्र डे. कॉ. हस्ि. क्र. ५७ सन १८८३–८४ पृष्ठ ५ अ.] ह्याांनी उद्धिृ केली आहेि. ह्यावरून आदि इिर 
पुराव्यावरून हा ग्रांथ इ. स. च्या १४ व्या शिकाच्या शवेटल्या पादाच्या पूवी आदि इ. स. १२५० नांिर 
रदचला गेला असावा. 

 
स्मृदिसार ह्या नावाचे अनेक ग्रांथ आहेि. उदाहरिाथध, केशवदमश्रकृि, यादवभषूि भट्टाचायधकृि, 

देवयादज्ञककृि, इत्यादद. 
 

                           .   .   . ३८१) 
 
मदनपाल हा राजा भोजराजाप्रमािेच दवदे्यचा मोठा पुरस्किा असावा असे ददसिे. त्याच्या नावाने 

अनेक ग्रांथ प्रदसद्ध आहेि. मदनपादरजाि, स्मदृिमहािधव अथवा मदनमहािधव, दिदथदनिधयसार आदि 
स्मृदिकौमुदी हे र्मधशास्त्रावरील चार ग्रांथ त्याच्या नावावर (म्हिजे त्याच्या आश्रयाखाली दलदहलेले) प्रदसद्ध 
आहेि. मदनपालाच्या आश्रयाखाली दलदहलेला मदनपादरजाि हा ग्रांथ दवश्वेश्वरभट्ट ह्याने रदचला होिा. ह्या 
दवश्वेश्वरभट्टाने दमिाक्षरेवर सुबोदर्नी नावाची टीका केली होिी. मदनपालाचा पुत्र माांर्ािा ह्याच्या नावावर 
महािधव नावाचा एक ग्रांथ प्रदसद्ध आहे. िो माांर्ात्याने अनेक दवद्वानाांकरवी रदचला होिा. दिदथदनिधयसार हा 
ग्रांथ दवश्वनाथाने केला होिा. दवश्वेश्वर आदि दवश्वनाथ एकच असण्याचा सांभव आहे. ह्याखेरीज 
मदनदवनोददनघांटु (वैद्यकावरील), सूयधदसद्धान्ि दववके अथवा वासनािधव, यांत्रप्रकाश, दसद्धाांिगभध इत्यादी 
ग्रांथ [‘यन्त्रप्रकाशसमहािधवपादरजािदसद्धान्िगभधदिदथदनिधयसारमुख्याः । ग्रन्थाि येन रदचिाः॰’ – स्मृदिकौमुदद श्लोक १४ वा) घ. इ. ७] 
मदनपालाने (त्याच्या नावाने प्रदसद्ध असलेले) केले होिे. 

 
मदनपाल ददल्लीच्या उती रेस असलेल्या काष्ठा (साांप्रिचे कथ) येथे राज्य करिाऱ्या टाक 

राजवांशािील होिा. दवश्वेश्वरभट्ट हा पेदरभट्ट याचा पुत्र असून त्याचे गोत्र कौदशक होिे. िो द्रवीड देशािील 
रदहवाशी असावा आदि आश्रयाच्या शोर्ाि उती र भारिाि गेला असावा. िो हहदु कायद्याच्या बाबिीि 
वारािसी परांपरेिील एक प्रमुख आर्ारभिू ग्रांथकार समजला जािो. मदनपाल आदि दवश्वेश्वरभट्ट ह्याांचा 
लेखनव्यवसाय इ. स. १३६० िे १३८० ह्याांच्या मध्यांिरी झाला असला पादहजे. 

 
              .   .   . ३८९) 

 
मदनरत्न हा र्मधशास्त्रावरील एक दवस्िृि दनबांर्ग्रांथ आहे. ह्याचा काहीही भाग अद्यापी छापलेला 

नाही. हा ग्रांथ शस्क्िहसहाचा पुत्र मदनहसह देव ह्या राजाच्या आश्रयाखाली दलदहण्याि आला होिा. ह्या 
ग्रांथाचे उद्योि सांज्ञा असलेले साि भाग असून त्याि समय, आचार, व्यवहार, प्रायदिती  इत्यादी [उद्योिाः 

समयाचारव्यवहारदववेचकाः । प्रायदिती स्य दानस्य शुदद्धशान्त्योि सप्िमे । (समयोद्योि श्लो. २४ दवश्रामबाग सांग्रह क्र. १४६).] दवषयाांचे 
दववचेन केले आहे. त्या ग्रांथाि केलेल्या उल्लखेावरून आदि इिर ग्रांथाांि उद्धिृ केलेल्या त्या ग्रांथािील 
अविरिाांवरून मदनरत्न हा ग्रांथ इ. स. १३५० िे १५०० च्या मध्यांिरी दलदहला गेला असावा. नारायिभट्ट, 
कमलाकरभट्ट इत्यादी ग्रांथकाराांनी मदनरत्नािील अविरिे महत्त्वाचे आर्ार म्हिनू उद्धिृ केली आहेि. 



           

               .   .   . ३९३) 
 
र्मधशास्त्रावरील बांगाली ग्रांथकाराि जीमूिवाहनाच्या खालोखाल शलूपादि हा अत्यांि प्रमािभिू 

असा ग्रांथकार आहे. र्मधशास्त्राि अांिभूधि होिाऱ्या दवषयाांवर अनेक लहानलहान दनबांर्वजा ग्रांथ शूलपािीने 
दलदहले होिे आदि त्या सवांचा समावशे स्मृदिदववके ह्या नावाच्या एका दवस्िृि दनबांर्ग्रांथाि करण्याचा 
त्याचा मनोदय होिा. अशा ग्रांथाांच्यापैकी १४ ग्रांथ प्रदसद्ध आहेि. त्या प्रत्येकाच्या नावाच्या शवेटी ‘दववके’ हे 
उपपद लादवले होिे. त्याच्या ग्रांथाांपैकी श्राद्धदववके हा सवाि अदर्क प्रदसद्ध आहे. श्राद्धदववके ह्या ग्रांथावर 
श्रीनाथ आचायधचूडामिी आदि गोहवदनांद ह्याांच्या सारख्या प्रख्याि ग्रांथकाराांनी अनेक टीका दलदहल्या 
आहेि. शलूपािीने याज्ञ. स्मृिीवरही एक टीका दलदहली होिी. शूलपािीच्या प्रायदिती दववकेावरही िशाच 
टीका झाल्या आहेि. 

 
अशी आख्यादयका आहे की शूलपािी हा बांगालच्या लक्ष्मिसेन राजाचा न्यायार्ीश होिा. परांिु िी 

खरी असावी असे ददसि नाही. 
 
शूलपािीने उल्लखे केलेल्या ग्रांथाांवरून आदि इिर ग्रांथकाराांनी केलेल्या त्याच्या उल्लेखाांवरून 

शूलपािी इ.स. १३७५ आदि १४६० ह्याांच्या मध्यांिरी होऊन गेला असावा. 
 

 ९          .   .   . ३९६) 
 
रुद्रर्र हा र्मधशास्त्रावरील एक सुप्रदसद्ध मदैथली ग्रांथकार असून त्याने अनेक ग्रांथ केले होिे. 

शुदद्धदववके, श्राद्धदववके, व्रिपद्धिी, वषधदक्रया इत्यादी ग्रांथ त्याने केले होिे. रुद्रर्राच्या दपत्याचे नाव 
महामहोपाध्याय लक्ष्मीर्र असे होिे. उपलब्र् पुराव्यावरून रुद्रर्र इ. स. १४२५ आदि १४६० ह्याांच्या 
मध्यांिरी झाला असावा. चण्डेश्वराचा दशष्ट्य आदि कृत्यचांदद्रका, दववकेचांदद्रका इत्यादी ग्रांथाांचा किा रुद्रर्र 
वगेळाच ग्रांथकार असावा. 
 
                  .   .   . ३९८) 

 
ह्याचे दववादचांद्र आदि (न्याय-वैशदेषक पद्धिीवरील) पदाथधचांदद्रका [श्रीचन्द्रहसहनृपिेदंदयिा लदछमा महादेवी 

। रचयदि पदाथधचन्द्रां दमसरु दमश्रोपदेशने ॥ (दववादचांद्र श्लोक २, दमत्र ह्याांची दटपिे खां. ९ पा. १२ क्र. २९०१).] हे दोन ग्रांथ प्रदसद्ध 
आहेि. दववादचांद्र हा ग्रांथ दमदथला येथील कामेश्वरवांशाच्या चांद्रहसह राजपुत्राची पत्नी लछमीदेवी दहच्या 
[इदि महामहोपाध्याय श्रीदमसरूदमश्रदवरदचिो दववादचन्द्रः समाप्िः । (इांदडया ऑदफस सूची पा. ४५४ क्र १५००)] आजे्ञवरून दलदहला 
होिा. हा चांद्रहसह इ.स. च्या १५ व्या शिकाच्या मध्याच्या सुमारास होऊन गेला असावा. दववादचांद्र हा ग्रांथ 
दमदथला प्राांिाि हहदु कायद्याच्या बाबिीि प्रमािभिू असल्याचे दब्रदटश अमलाि मानले जाि असे. 

 
                    .  .   . ३९९) 

 
दमदथला प्राांिािील दनबांर्ग्रांथकाराि वाचस्पिी दमश्र हा सवाि अदर्क योग्यिेचा ग्रांथकार आहे. 

त्याचा दववादहचिामिी हा ग्रांथ हहदु कायद्याच्या बाबिीि दमदथला प्राांिाि सवांि अदर्क प्रमािभिू 
असल्याचे न्यायालयाांनी मान्य केले आहे. त्याचे ग्रांथ अदिशय मोठे असून असे अनेक ग्रांथ त्याने रदचले होिे. 



           

त्याने असे म्हटले आहे की त्याच्या िारुण्याि त्याने शास्त्रावर दहा ग्रांथ आदि स्मृिींवर िीस दनबांर् दलदहले 
असून उिारवयाि श्राद्धकल्प हा ग्रांथ दलदहला होिा. ‘हचिामिी’ उपपद असलेले याचे ११ िरी ग्रांथ प्रदसद्ध 
आहेि. ‘दनिधय’ उपपद असलेले त्याचे ग्रांथआहेि. दशवाय ‘महािधव’ उपपद असलेले साि ग्रांथ त्याने प्रत्यक्ष 
दलदहले असाव ेअथवा दलदहण्याचे योदजले असाव ेअसे ददसिे. त्याांपकैी कृत्यमहािधव हा ग्रांथ उपलब्र् आहे. 

 
उपलब्र् पुराव्यावरून वाचस्पदिदमश्राचे ग्रांथलेखन इ.स. १४५० िे १४८० ह्याांच्या मध्यांिरी झाले 

असाव.े 
 
वाचस्पिी नावाचे दुसरेही [शांकराचायांच्या शारीरकभाष्ट्यावर भामदि नाांवाची टीका दलदहिारा वाचस्पदि (इ.स. च्या ९ व्या 

शिकाचा पूवार्ध); स्मृदि   सांग्रह ग्रांथ दलदहिारा (चांद्रशखेर) वाचस्पदि (इ. स. १८ व्या शिकाचा पूवार्ध)] काही ग्रांथकार होऊन गेले. 
 

                 .   .   . ४०६) 
 
हा र्मधशास्त्रावरील दवश्वकोशाच्या स्वरूपाचा एक ग्रांथ आहे. ह्या ग्रांथाची सांपूिध हस्िदलदखि प्रि 

वारािसी सांस्कृि कॉलेजमध्ये आहे. परांिु त्याचा काहीही भाग अद्यापी छापला गेला नाही. ह्या ग्रांथाची 
‘सार’ ह्या नावाची १२ प्रकरिे असून त्याि सांस्कार, आदिक, इत्यादी दवषयाांचे दववचेन केले आहे. 
ग्रांथकाराचे नाव दलपिी अथवा दलार्ीश असून त्याच्या दपत्याचे नाव वल्लभ होिे. िो भारद्वाज गोत्राचा 
आदि याज्ञवल्क्य शाखेचा (म्हिजे शुक्ल यजुवेदी) होिा. िो वैष्ट्िव पांथाचा मोठा पुरस्किा असून देवदगरी 
(दौलिाबाद) येथील दनजामशहाचा मुख्यमांत्री होिा. नृहसहप्रसाद ह्या ग्रांथाि ज्या ग्रांथाांचे आर्ार ददले 
आहेि त्याांवरून िो ग्रांथ इ. स. १४८० िे १५१२ ह्याांच्या मध्यांिरी रदचला गेला असावा. 

 
                 .   .   . ४१०) 

 
प्रिापरुद्रदेव हा ओदरसा प्राांिािील कटक येथे राज्य करिाऱ्या गजपिी वांशािील राजा होिा. 

त्याने रदचलेला सरस्विीदवलास हा ग्रांथ प्रदसद्ध आहे. प्रिापरुद्रदेवाने पांदडिाांची एक पदरषद भरदवली आदि 
मुलकी आदि र्मधदवषयक कायद्यासांबांर्ी एक दवस्िृि दनबांर्ग्रांथ रदचला. सरस्वदिदवलास हा ग्रांथ हहदु 
कायद्याच्या बाबिीि ददक्षि भारिाि दमिाक्षरेच्या खालोखाल प्रमािभिू मानला जािो. ह्या ग्रांथाच्या 
व्यवहारखांडाि सामान्यिः दवज्ञानेश्वराच्या (दमिाक्षरेच्या) दायभागासांबांर्ीच्या मिाांचे अनुकरि केले आहे. 

 
प्रिापरुद्रदेवाने कटक येथे इ. स. १४९७ िे १५३९ पयंि राज्य केले. िेव्हा सरस्विीदवलास हा ग्रांथ 

इ.स. च्या सोळाव्या शिकाच्या पदहल्या पादाि झाला असला पादहजे. 
 
प्रिापरुद्रदेवाने केलेला प्रिापमािंड अथवा प्रौढप्रिापमािंड ह्या नावाचा एक ग्रांथ उपलब्र् आहे. 

त्याचे प्रकाश सांज्ञा असलेले पाच भाग असून त्याि पदाथधदनिधय, वत्सरादी दनिधय, दिदथदनरूपि, व्रिदनिधय 
आदि दवष्ट्िुभक्िी हे दवषय आले आहेि. 

 
 
 
 



           

                  .   .   . ४१४) 
 
गोदवन्दानांदाने अनेक ग्रांथ दलदहले होिे. त्याांपैकी दानकौमुदी, शुदद्धकौमुदी, श्राद्धकौमुदी आदि 

वषधदक्रयाकौमुदी हे चार ग्रांथ प्रदसद्ध झाले आहेि, हे सवधही ग्रांथ दक्रयाकौमुदी नावाच्या एका दनबांर्ग्रांथाचे 
भाग असाविे असे ददसिे. ह्यादशवाय त्याने शुदद्धदीदपका ग्रांथावर कौमुदी नावाची टीका दलदहली होिी 
आदि शूलपािीच्या प्रायदिती दववकेावर ित्त्वाथधकौमुदी नावाची टीका दलदहली होिी. 

 
गोहवदानांदाचा दपिा गिपदिभट्ट हा बांगाल प्राांिािील दमदनापुर दजल्ह्यािील बाग्री गावचा रदहवासी 

होिा. 
 
उपलब्र् पुराव्यावरून गोहवदानांदाच्या दनरदनराळ्या ग्रांथाांची रचना इ.स. १५०० आदि १५४० 

ह्याांच्या मध्यांिरी झाली असावी असे ददसिे. 
 
 ५             .   .   . ४१६) 

 
बांगाल प्राांिािील र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांि रघुनांदन हा शवेटचा होिा. त्याने र्मधशास्त्राच्या 

दनरदनराळ्या शाखाांचे दववचेन केलेला स्मदृिित्त्व नावाचा एक सवधसांग्रह स्वरूपाचा ग्रांथ दलदहला होिा. 
त्याचे २८ भाग असून त्याांना ‘ित्त्व’ अशी सांज्ञा ददली आहे. ‘स्मृदिदवषयावरील त्याच्या प्रभतु्वावरून 
त्याच्यानांिरच्या ग्रांथकाराांनी त्याला ‘स्मािधभट्टाचायध’ अथवा नुसिी ‘स्मािध’ अशी सांज्ञा ददली आहे. ह्या २८ 
ित्त्वाांखेरीज दुसरेही अनेक ग्रांथ रघुनांदनाने दलदहले होिे. दायभागावरील एक टीका त्याच्या नावाने प्रदसद्ध 
आहे आदि िी सवध टीकाांि अदर्क प्रमािभिू मानण्याि येिे. 

 
रघुनांदनाच्या दपत्याचे नाव हदरहरभट्टाचायध असे होिे आदि िो बांगाली वांद्यघटीय ब्राह्मि होिा. 
 
उपलब्र् पुराव्यावरून रघुनांदन इ.स. १४८० आदि १५७० ह्याांच्या मध्यांिरी होऊन गेला असावा 

आदि त्याने केलेल्या ग्रांथाांची सांख्या लक्षाि घेिा त्याचा लेखन व्यवसाय इ .स. १५२० िे १५७० याांच्या 
मध्यांिरच्या ५० वषांच्या दीघध कालाि चालला असावा. 

 
                .   .   . ४२१) 

 
अकबराचा प्रख्याि अथधमांत्री राजा टोडरमल्ल ह्याने सवधसांग्रह स्वरूपाचा एक दवस्िृि 

[‘श्रीमान्हैन्दवपारसीकर्रिीशक्रस्य राजाग्रिी । राजा टोडरमल्लचण्डदकरिस्िीव्रप्रिापोदयः ।’ (व्यवहारसौख्य श्लोक २)] ग्रांथ दलदहला 
असून त्याि व्यावहादरक आदि र्मधसांबांर्ी कायदा, ज्योदिषशास्त्र आदि वैद्यक ह्या दवषयाांचे दववचेन केले 
आहे. ह्या ग्रांथाच्या दवभागाांना ‘सौख्य’ अशी सांज्ञा ददली आहे. िोडरमल्ल हा अष्टपलूै बुद्धीचा पुरुष होिा. 
त्याने यशस्वी सेनापिी ह्या नात्याने जसा लौदकक सांपादन केला होिा िसाच अथधशास्त्रपटु आदि मुत्सद्दी 
ह्या नात्यानेही लौदकक सांपादन केला होिा. टोडरमल्ल हा खेत्री जािीचा होिा आदि िो इ. स. १५८९ मध्ये 
लाहोर येथे मरि पावला. 

 



           

त्याच्या ज्योदिःसौख्य नावाचा ग्रांथ टोडरमल्लाच्या आजे्ञवरून नीलकां ठाने दलदहला होिा. िो ग्रांथ 
शके १४८४ (इ. स. १५७२) मध्ये रदचला गेला होिा. व्यवहारसौख्य ह्या ग्रांथाच्या हस्िदलदखि प्रिीच्या 
शवेटी सांवत् १६३८ (इ. स. १५८१।८२) ही दमिी घािली आहे. िी दमिी त्या ग्रांथाच्या रचनेची असावी असे 
वाटिे. ह्यावरून वर उल्लेख केलेले ग्रांथ िोडरमल्लाच्या आश्रयाखाली इ.स. १५६५ िे १५८९ ह्याांच्या मध्यांिरी 
दलदहले गेले असाविे असे वाटिे. 
 
                .   .   . ४२३) 

 
नांदपांदडिाने र्मधशास्त्रावर प्रचांड ग्रांथ दलदहले होिे. परांिु त्याांच्यापैकी बहुिेक ग्रांथ अद्यापी छापले 

गेलेले नाहीि. ह्या कदरिा त्याच्या ग्रांथाांपैकी प्रमुख ग्रांथाांची थोडीशी मादहिी पढेु ददली आहे. 
 
त्याने पराशरस्मृिीवर दवद्वन्मनोहरा [पराशरस्मृिेष्टीका दवद्वन्मनोहरा स्मृदिदसन्रु्ः । श्राद्धकल्पलिा चिैा नन्दपस्ण्डिकृिा 

टीकाः॥ (वैजयन्िी डे. कॉ. हस्ि क्र. ३९ सन १८६६–६८)] नावाची एक टीका दलदहली होिी. िसेच दवज्ञानेश्वरकृि 
दमिाक्षरेवर प्रदमिाक्षरा अथवा प्रिीिाक्षरा ह्या नावाची एक टीका दलदहली होिी असे ददसिे. त्याने 
श्राद्धकल्पलिा नावाचाही एक ग्रांथ दलदहला होिा. कौदशकाददत्याच्या षडशीदि अथवा आशौचदनिधय ह्या 
ग्रांथावर नांदपांदडिाने शुदद्धचांदद्रका नावाची टीका दलदहली होिी. त्याने स्मृदिहसरु् ह्या नावाचा एक प्रचांड 
दनबांर्ग्रांथ दलदहला होिा. त्या ग्रांथाचे काही भाग उपलब्र् झाले आहेि. ह्या ग्रांथाि आलेल्या दसद्धाांिाांचा 
साराांश असलेला ित्त्वमुक्िावली ह्या नावाचाही एक ग्रांथ त्याने ियार केला होिा. वैजयांिी अथवा 
केशववैजयांिी हा नांदपांदडिाांचा एक प्रख्याि ग्रांथ आहे. त्याि दवष्ट्िरु्मधसूत्रावर टीका केली आहे. आरु्दनक 
हहदु कायद्याच्या प्रशनावर वारािसी साांप्रदायािील जे ग्रांथ झाले आहेि त्यािील वैजयांिी हा एक प्रमुख ग्रांथ 
आहे. कनाटक देशािील दवजयपुर येथील केशव नावाच्या राजाच्या प्रोत्साहनावरून िो ग्रांथ दलदहल्यामुळे 
त्याला केशव वैजयांिी असे नाव आहे. दती कमीमाांसा हा नांदपांदडिाचा सवांि अदर्क प्रदसद्ध असलेला ग्रांथ 
आहे. दब्रदटश अमलाि दती काच्या बाबिीि हा ग्रांथ प्रमािभिू मानण्याि येि असे. वरील ग्रांथाांखेरीज 
नवरात्रप्रदीप, हदरवांशदवलास, काशीप्रकाश, स्मािधसमुच्चय इत्यादी ग्रांथ नांदपांदडिाने दलदहले होिे. 

 
नांदपांदडिाच्या घराण्याचा मळूपुरुष लक्ष्मीर्र हा दनजामाच्या राज्यािील दबदर येथील रदहवासी 

होिा आदि िो वारािसी येथे गेला. नांदपांदडिाला दवनायक पांदडि असेही म्हिि असि. त्याच्या दपत्याचे 
नाव रामपांदडि होिे. नांदपांदडिाने केलेल्या मार्वानांद काव्याच्या एका प्रिीवर सांवि १६५५ (इ. स. १५९९) 
हे वषध दलदहले आहे आदि िे बहुर्ा नांदपांदडिाच्या हस्िाक्षराि आहे. त्याने शवेटी शवेटी केलेला वैजयांिी 
ग्रांथ सांवि १६७९ (इ. स. १६२३) मध्ये रदचल्याचे त्याि विधन केले आहे. ह्यावरून नांद पांदडिाची ग्रांथरचना 
इ. स. १५९५ आदि १६३० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि झाली असावी. 

 
                 .   .   . ४४०) 

 
वीरदमत्रोदय [स्वस्स्ि श्रीयुिवीरहसहनृपिेराज्ञावशादुत्सुकः । श्रीदमत्रादभर्पस्ण्डिः प्रदिददशां 

कीत्यादनशां मस्ण्डिः ॥ नानादनिधयविधनां ... व्यवहारसार्कदममां कुवे प्रकाशां परम् ॥ (व्यवहारप्रकाश श्लो. 
२)] हा दमत्रदमश्राने रदचलेला एक दवस्िृि दनबांर्ग्रांथ असून त्याि र्मधशास्त्राच्या बहुिेक सवध दवषयाांचा 
समावशे केला आहे. हेमादद्रकृि चिुवधगधहचिामदि हा ग्रांथ सोडल्यास वीरदमत्रोदय हाच र्मधशास्त्रावरील 
बहुर्ा सवांि अदर्क दवस्िृि ग्रांथ आहे. िथापी ह्या ग्रांथाचे महत्त्व आदि उपयुक्ििा हेमाद्रीच्या ग्रांथापेक्षाही 



           

अदर्क आहे. कारि, त्याि व्यवहार ह्या दवषयाचाही समावशे केलेला आहे. ह्या ग्रांथाच्या दवभागाांना ‘प्रकाश’ 
अशी सांज्ञा ददली आहे. हहदु कायद्याच्या बाबिीि वारािसी साांप्रदायाि वीरदमत्रोदय हा एक फार मो्ा 
योग्यिेचा ग्रांथ आहे. इिर प्राांिाांिही वीर दमत्रोदयाला उच्चस्थान ददले जािे. 

 
वीरदमत्रोदयाखेरीज दमत्रदमश्राने याज्ञ॰स्मिृीवर एक टीका दलदहली होिी. वीरदमत्रोदय हा प्रचांड 

ग्रांथ दलदहण्यास ओछा येथील राजा वीरहसह ह्याने आज्ञा केली होिी आदि वीरदमत्रोदय ह्या नावाि ‘वीर’ 
आदि ‘दमत्र’ ही दोनही नाव ेसूदचि होिाि. 

 
वीरहसहाने ओछा येथे इ.स. १६०५ िे १६२७ पयंि राज्य केले. िेव्हा दमत्रदमश्राचा लेखनव्यवसाय 

इ.स.च्या १७ व्या शिकािील पदहल्या पादाि (इ.स. १६१० आदि १६४० ह्याांच्या दरम्यान) झाला असावा. 
 
दमत्रदमश्राच्या दपत्याचे नाव परशुराम पांदडि होिे आदि दपिामहाचे नाव हांस पांदडि होिे. हांस पांदडि 

गोपाचल (ग्वालेर) येथील रदहवासी होिा. 
 

 ९              .   .   . ४४७) 
 
अनांि देवाने स्मदृिकौस्िुभ नावाचा एक प्रचांड दनबांर्ग्रांथ दलदहला होिा. त्यािील सांस्कार 

दवषयावरील प्रकरिाला सांस्कारकौस्िुभ असे नाव आहे. हहदुस्थानािील सवोच्च न्यायालयाने 
सांस्कारकौस्िुभ हा ग्रांथ प्रमािभिू असल्याचे मान्य केले आहे. स्मदृिकौस्िुभाचे दीदर्दि (म्हिजे दकरि 
अथवा अांश) ह्या नावाचे अनेक दवभाग केले आहेि. अनांि देवाने अस्ग्नहोत्रप्रयोग, चािुमास्यप्रयोग 
ह्याांच्यासारखे अनेक प्रयोगही दलदहले होिे आदि कृष्ट्िभस्क्िचांदद्रका नावाचे एक नाटकही दलदहले होिे. 
अनांि देव हा सुप्रदसद्ध महाराष्ट्रीय सांि एकनाथ [आसीद् गोदावरीिीरे वेदवेददसमस्न्विः । श्रीकृष्ट्िभस्क्िमानेक एकनाथादभर्ो 
दद्वजः । (स्मृदिकौस्िुभ श्लोक १३)] ह्याच्या कुलाि जन्मला होिा आदि िो एकनाथापासून चौथा पुरुष होिा. त्याचा 
दपिा आपदेव ह्याने न्यायप्रकाश अथवा आपदेवी ह्या नावाचा ग्रांथ केला होिा. 

 
स्मृदिकौस्िुभ हा ग्रांथ बाजबहादूर नावाच्या राजाच्या आजे्ञवरून रदचला होिा. बाजबहादराने 

अलमोरा आदि नैदनिाल ह्याांच्यावर इ.स. १६३८ िे १६७८ पयंि राज्य केले. अनांि देवाच्या ग्रांथलेखनाचा 
काल इ.स. १६७३ च्या सुमाराचा असावा. 

 
               .   .   . ४५३) 

 
नागोजीभट्टाने अनेक शास्त्राांवर आदशध स्वरूपाचे ग्रांथ दलदहले होिे. त्याने दलदहलेल्या सवध ग्रांथाांची 

सांख्या सुमारे िीस भरेल. र्मधशास्त्रावर त्याने आचारेंदुशखेर, आशौचदनिधय, दिथींदुशखेर, प्रायदिती ेंदुशखेर 
अथवा प्रायदिती सारसांग्रह, श्राद्धेंदुशखेर, सहपडीमांजरी, आदि साहप्दीदपका अथवा साहप्दनिधय हे 
ग्रांथ दलदहले होिे. 

 
नागोजीभट्ट हा काळ (म्हिजे काळे) उपनावाच्या महाराष्ट्र ब्राह्मि कुलाि जन्मला होिा. 

शृांगवरेनगराच्या राम नावाच्या राजाने त्याला आश्रय ददला होिा. हे शृांगवरेनगर गांगेच्या काठी प्रयागच्या 
वरच्या बाजूला असाव.े नागोजीभट्टाचा गुरु हदरदीदक्षि हा प्रख्याि वैययाकरिी भट्टोजी दीदक्षिाांचा नािु 



           

होिा. भट्टोजी इ. स. च्या १७ व्या शिकाच्या पूवार्ाि होऊन गेला. िेव्हा नागोजीभट्ट इ. स. च्या १७ व्या 
शिकाच्या अखेरीला आदि १८ व्या शिकाच्या पूवार्ाि होऊन गेला असावा. 

 
                           .   .   . ४५६) 

 
लक्ष्मीव्याख्यान ऊफध  बालांभट्टी ही दवज्ञानेश्वराच्या दमिाक्षरा टीकेवर केलेली टीका असून कोिा 

एका लक्ष्मीदेवी नावाच्या स्त्रीच्या नावावर िी प्रदसद्ध केली आहे. िी टीका अदि दवस्िृि आहे. समग्र 
ग्रांथापैकी दमिाक्षरेच्या आचार ह्या भागावरील टीका सवाि अदर्क दवद्वती ापूिध असून िी जवळजवळ एकाद्या 
स्विांत्र ग्रांथासारखी आहे. दमिाक्षरेचा अथध करण्याच्या बाबिीि मुांबई (महाराष्ट्र) प्राांिाि बालां भट्टीला फारच 
महत्त्व ददले जािे. बालां भट्टी ह्या [... खेरडामुद् गलापत्यगिेशापत्यकृष्ट्िकः । महादेवः सुिस्िस्य ... । पत्नी िस्य हु्यमारूपा साध्व्युमा 
िस्य कन्यका । पायगुण्डोपाख्यवैद्यनाथपत्नी पदिव्रिा । दमिाक्षराया दववृहि िनुिे सवधसांदवदे ॥ (बालम्भट्टी, आचारकाण्ड).] ग्रांथाि असे 
म्हटले आहे की िो ग्रांथ वैद्यनाथ पायगुांडाची पत्नी आदि खेरडा आडनावाच्या आदि मुद् गल गोत्राच्या 
महादेवीची कन्या लक्ष्मी दहने रदचला होिा आदि दिच्या माहेरचे नाव उमा असे होिे. अशी आख्यादयका 
आहे की लक्ष्मीदेवीचे एक अपत्य मृि झाल्यामुळे दिला शोक झाला होिा, त्यावळेी दिच्या समार्ानाकदरिा 
वैद्यनाथाचा पुत्र बालकृष्ट्ि ऊफध  बालां भट्ट ह्याने िो ग्रांथ दिच्या नावावर प्रदसद्ध केला. वैद्यनाथ हा नागोजीचा 
दशष्ट्य असून त्याने व्याकरिशास्त्रावर मांजूषा नावाचे अनेक ग्रांथ आदि प्रायदिती  ह्या दवषयावर एक ग्रांथ 
दलदहला होिा. इांदडया ऑदफस सूचीमध्ये असे म्हटले आहे की बालकृष्ट्ि पायगुांड हा ददक्षिी ब्राह्मि होिा 
आदि िो कोलब्रकूचा पांदडि (सांस्कृिदशक्षक) होिा. कोलब्रकूने इ.स. १८०० च्या सुमारास र्मधशास्त्रसांग्रह 
हा ग्रांथ दलदहण्याचे काम बालां भट्टाकडे सोपदवले त्यावळेी बालां भट्ट सुमारे ८० वषांचा होिा. ह्यावरून 
बालां भट्ट हा इ.स. १७३० आदि १८२० ह्याांच्या मध्यांिरच्या काळाि होऊन गेला असावा. 

 
                       .   .   . ४६५) 

 
दब्रदटशाांनी बांगाल प्राांिाचा राज्यकारभार नबाबाकडून आपल्याकडे घेिल्यानांिर हहदूांच्या 

वैययस्क्िक कायद्याची मादहिी सुलभिेने ज्याांि सापडेल असे दनबांर् ग्रांथ दलदहण्याचे प्रयत्न करण्याि आले. 
दब्रदटशाांच्या पे्ररिेने दलदहल्या गेलेल्या अशा दनबांर्ग्रांथाांपैकी सवांि अदर्क प्रदसद्ध असलेला दनबांर्ग्रांथ 
जगन्नाथ िकध पांचानन ह्याने रदचलेला दववादभांगािधव हा आहे. जगन्नाथ िकध पांचानन हा गांगेच्या काठी 
असलेल्या दत्रविेी ह्या गावचा राहिारा होिा आदि त्याच्या दपत्याचे नाव रुद्रिकध वागीश असे होिे. िो 
दनबांर्ग्रांथ दलदहण्याची कल्पना सर दवल्यम जोन्स याची होिी आदि त्या ग्रांथािील करारनामा आदि वारसा 
ह्या दोन प्रकरिाांचे इांग्रजी भाषाांिर कोलबु्रक ह्याने इ. स. १७९६ मध्ये केले होिे. िे भाषाांिर कोलबु्रकचा 
दनबांर्ग्रांथ ह्या नावाने प्रदसद्ध आहे. दब्रदटश सतेी च्या आरांभाच्या काळाि न्यायालयाांना त्या ग्रांथाचा फार 
उपयोग होि असे. त्या ग्रांथाचे दीप नावाचे भाग केले असून प्रत्येक दीपाचे रत्न नावाचे पोटभाग केले 
आहेि. जगन्नाथ इ.स. १८०६ मध्ये १११ व्या वषी मरि पावला. 

 
जगन्नाथ िकध पांदडिाच्या ग्रांथाचा बांगाल प्राांिाि जरी उपयोग करण्याि येि असे िरी िो ग्रांथ पदिम 

भारिाि प्रमािभिू मानू नये असे दब्रदटशाांनी अगदी आरांभापासून ठरदवले होिे. 
 

_____ 



           

प्रकरण २४ 
 

समारोप 
 

(  .   .   . ४६६) 
 
आिापयंिच्या प्रकरिाि सुमारे २५ शिकाि होऊन गेलेल्या प्रमुख अशा प्रमािभिू ग्रांथाांचे आदि 

र्मधशास्त्रावरील प्रमुख ग्रांथकाराांचे परीक्षि करण्याि आले. र्मधशास्त्रावर ग्रांथ दलदहिाऱ्या ग्रांथकाराांची आदि 
त्याांनी दलदहलेल्या ग्रांथाची सांख्या अगदिि आहे. आयधवांशािील लोकाांचे ऐदहक, र्ार्वमक, नैदिक अशा सवध 
दवषयाि दनयांत्रि कराव ेआदि त्याांना इहपरलोकी सुखाची प्राप्िी करून द्यावी ह्याच अत्यांि उदाती  हेिूने हे 
असांख्य ग्रांथकार आदि ग्रांथ पे्रदरि झाले होिे. समाजािील दनरदनराळ्या विांच्या व्यक्िींच्या त्या त्या 
दववदक्षि विांच्या दृष्टीने असिाऱ्या किधव्याांवर त्या ग्रांथकाराांनी अदर्क जोर ददला असून व्यक्िींच्या हक्काांना 
आदि अदर्काराांना त्याांनी फारसे महत्त्व ददलेले नाही. भारिामर्ील आयाच्या समाजाि दनरदनराळे 
परस्परदवरोर्ी दहिसांबांर् आदि प्रवृती ी अस्स्ित्वाि असूनही ह्या ग्रांथकाराांनी आदि ग्रांथाांनी आयांच्या 
दनरदनराळ्या वगांि फार बळकट अशी एकजूट दनमाि केली आदि दिच्यामुळे एकामागनू एक आलेल्या 
परकीयाांच्या आक्रमिाांना िोंड देऊन हहदु समाजाला आपले अस्स्ित्व दटकदविा आले. र्मधवे् ा 
परकीयाांच्या सतेी खाली असिानाही त्या ग्रांथकाराांनी परकीयाांच्या सांस्कृिीपासून हहदुसांस्कृिीचे आदि 
हहदुवाङ मयाचे सांरक्षि केले. र्मधशास्त्रावरील ह्या ग्रांथकाराांच्या मनािील हेिु समाजाि उत्पन्न झालेला 
गोंर्ळ मोडून काढण्याचा आदि प्रचदलि रूढींचा मेळ प्राचीन ऋषींच्या वचनाांशी घालून देण्याचा 
असल्यामुळे त्याांना र्मधवचनाांचे कीस काढिारे वाददववाद कराव ेलागले आदि त्या कारिाने दनरदनराळे भेद 
आदि पोटभेद दनमाि करण्याचाही दोष त्याांना पत्करावा लागला; िसेच दनरदनराळे र्ार्वमक दवर्ी करिे 
हेच मानवी जीदविाचे इदिकिधव्य आहे असे त्याांना वाटि असल्यामुळे आचारर्माला त्याांनी अदर्क महत्त्व 
ददले. िथादप त्या ग्रांथकाराांपैकी िुलनेने अदलकडील काळाि झालेल्या बहुिेक ग्रांथकाराांच्या सभोविी 
आक्रमक आदि अत्यांि सहानुभदूिशनू्य अशी परकीय सांस्कृिी नाांदि होिी आदि िे त्याच प्रवृती ीच्या 
राजकत्याच्या सतेी खाली राहि होिे. आदि त्या ग्रांथकाराांच्या भावनाांदवषयी सहानुभिूी असिारी अशी 
मध्यविी राजसती ा त्यावळेी भारिाि अस्स्ित्वाि नव्हिी. त्यामुळे त्या ग्रांथकाराांना स्विःच्या आकुां दचि 
के्षत्रािच अदर्कादर्क वावरिे भाग पडि असे आदि समाजाचे दनयमन करण्याकदरिा जशी स्विांत्रबदु्धी, 
भदवष्ट्यकाळादवषयी उमेद आदि दूरदृष्टी उपयोगावी लागिे िशी उपयोगिे त्याांना शक्य नव्हिे. त्याांच्या 
कायाि अशा प्रकारचे दोष असले िरीही र्मधशास्त्रावर ग्रांथ दलदहिाऱ्या ह्या ग्रांथकाराांनी जे कायध केले आहे िे 
कौिुकास्पद असेच आहे आदि सहस्त्रावर्ी वषांच्या काळाि हहदुसमाजाचे पदरविधन कसकसे होि गेले हे 
समजून घेण्याची ज्याांना इच्छा आहे त्याांनी ह्या ग्रांथकाराांदवषयी आदरबदु्धी दाखदविे अवशय आहे. 

 
 
 
 
 

_____ 



           

धममशास्त्राचा इततहास 
 

(सांतिप्त मराठी अनुर्वाद) 
 

खांड २ रा – र्वणाश्रम-धमम 
 

प्रकरण २५ 
 

धममशास्त्रात अांतभूमत होणारे तर्वषय 
 

(  .   .   . २. १–१८) 
 
फार प्राचीन काळापासून र्मधशास्त्राि अनेक दवषयाांचा समावशे करण्याि आला आहे. मनुष्ट्याच्या 

सवध आयुष्ट्यक्रमाशी सांबांर् असिारी विध आदि आश्रम ह्याांची किधव्ये आदि िदनुषांदगक व्यवहार (न्यायदान), 
प्रायदिती , शाांिी, दान इत्यादी दवषय ह्याांचे दववेचन र्मधशास्त्रावरील र्मधसूते्र आदि स्मृिी ह्याांच्यासारख्या 
ग्रांथाि केलेले असिे. र्मधशास्त्रकाराांच्या मिाप्रमािे ‘र्मध’ ह्या शब्दाची व्याप्िी एक उपासनेचा पांथ एवढीच 
नसून त्या शब्दाि प्रत्येक मनुष्ट्याने व्यक्िी ह्या नात्याने व्यक्िीचा दवकास करण्याकदरिा आदि समाजाचा 
एक घटक ह्या नात्याने मानवी समाजाचा दवकास करण्याकदरिा करावयाच्या कृत्याांचा आदि पाळावयाच्या 
दनबरं्ाांचा समावशे होिो असे मानले जाि असे. 

 
र्माची प्रमुख उत्पदती स्थाने श्रुिी आदि स्मृिी असून त्याांच्या खालोखाल दशष्ट लोकाांचा आचार हेही 

र्माचे उत्पदती स्थान असल्यामुळे त्याांना अनुसरून र्माचे प्रथमिः श्रौिर्मध आदि स्मािधर्मध असे दोन भाग 
करण्याि आले आदि त्यानांिर सदाचार हा आिखी एक भाग करण्याि [वेदोक्िः परमोर्मधः स्मृदिशास्त्रगिोऽपरः। 

दशष्टाचीिधः परःप्रोक्िस्त्रयोर्माः सनािनाः ॥ अनुशासन १४१·६५] आला. श्रिुी म्हिजे वदे, ब्राह्मि ग्रांथ, उपदनषदे ह्या ग्रांथाि 
ज्याांचे दववचेन केलेले असिे असे अग्नीची उपासना, दशधपूिधमास, सोमयाग ह्याांच्यासारखे यज्ञ ह्याांचा 
समावशे श्रौिर्माि करण्याि आला आदि स्मृिीमध्ये विधन केलेले विांचे आदि आश्रमाांचे दनयम आदि 
आचार ह्याांचा समावशे स्मािधर्माि करण्याि आला. िसेच समाजािील प्रदिदष्ठि व्यक्िीच्या आचारावरून 
ज्याांचे ज्ञान होिे अशा दनयमाांचा दशष्टाचाराि समावशे करण्याि आला. काही ग्रांथाि ह्या प्रमुख 
दवभागाांव्यदिदरक्ि विधर्मध, आश्रमर्मध, विाश्रमर्मध, गुिर्मध, नैदमदती क र्मध आदि सामान्य र्मध असे र्माचे 
सहा [अत्र च र्मधशब्दः षङ दवर्स्मािधर्मधदवषयः । िद्यथा-विधर्मध आश्रमर्मो विाश्रमर्मो गुिर्मो दनदमती र्मधः सार्ारिर्मधिेदि। -याज्ञ १·१ वरील 
दमिाक्षरा.] दवभाग केले आहेि. सवध विांना आवशयक असे सामान्य र्मध साांगिाना आमच्या र्मधशास्त्रकाराांनी 
अहहसा, सत्य, दया, क्षमा, इत्यादी आस्त्मक आदि नैदिक गुिाांना सवाि अदर्क महत्त्व ददले आहे. सवध 
भिूाांमध्ये एकच आत्मा वास करीि असिो असा वदेान्िाचा दसद्धान्ि असल्यामुळे दया, अहहसा इत्यादी उच्च 
आस्त्मक गुिाांचा स्वीकार करावयाचा असिो. उच्च नैदिक गुिाांचा स्वीकार करण्याचे दुसरे कारि आपल्या 
र्मािील पुरुषाथाची कल्पना हे आहे. पुरुषाथध म्हिजे मनुष्ट्याच्या जन्माचे अांदिम ध्येय आदि असे पुरुषाथध 
र्मध, अथध, काम आदि मोक्ष असे चार असल्याचे फार प्राचीन काळापासून मानण्याि येिे. र्मध म्हिजे शुद्ध 
आचरि, अथध म्हिजे द्रव्य दमळदविे, काम म्हिजे शारीदरक, मानदसक इत्यादी सुखाांची प्राप्िी आदि मोक्ष 



           

म्हिजे जीवाची बांर्नािून मुक्िी करून जीव आदि ईश्वर ह्याांचे ऐक्य सार्िे. ह्यािील मोक्ष हा सवाि श्रेष्ठ 
पुरुषाथध म्हिजे मानवी आयुष्ट्याचे ध्येय मानले जािे. िे ध्येय फार काळानांिर अनेक जन्माांनी प्राप्ि 
होण्यासारखे असिे. त्यामुळे िे फक्ि काही थो्ा लोकाांनाच दमळण्यासारखे असिे. िथापी िे प्राप्ि 
करून घेण्याकदरिा सत्य, [अहहसासत्यमस्िेयां शौचदमस्न्द्रयदनग्रहः । एिां सामादसकां  र्मध चािुवधण्ये ऽब्रवीन्मनुः ॥ मनु. १०·६३] अहहसा 
इत्यादी नैदिक गुि आचरिाि आिण्याचा प्रत्येकाने शक्य दििका प्रयत्न करावयाचा असिो. बाकीच्या 
िीन पुरुषाथाि काम म्हिजे सुखोपभोग हे ध्येय सवाि कमी प्रिीचे मानण्याि येिे. आमच्या 
र्मधशास्त्रकाराांनी काम ह्या परुुषाथाचा सवधस्वी दनषेर् केलेला नाही. मनुस्मिृी (५-५६) असे म्हटले आहे की 
सवध प्राण्याांची स्वाभादवक प्रवृती ी भकू, िहान, दवषयभोग ह्याांच्या सारख्या सामान्य आदि क्षदु्र वासनाांची िृप्िी 
करून घेण्याकडे असिे. मनुष्ट्य हा इिर प्राण्याांहून अदर्क उच्च प्रिीचा असल्यामुळे त्याने अशा वासनाांवर 
दवशषे भर न देिा त्याांच्यापासून दनवृती  होण्याचा अथवा त्या वासनाांचे दनयमन करण्याचा प्रयत्न करावा. 
अथध म्हिजे द्रव्यप्राप्िी हे ध्येय कौदटल्यासारख्या अथधशास्त्रावरील ग्रांथकारानेच श्रषे्ठ मानले आहे परांिु 
त्यानेही [र्माथादवरोरे्न कामां सेवेि । ..... अथध एव प्रर्ान इदि कौदटल्यः । -अथधशास्त्र १·७] र्माशी आदि अथाशी दवरोर् नसिारा 
काम मनुष्ट्याने उपभोगावा असे म्हटले आहे. 

 
र्मधशास्त्राचा मुख्य हेिु मनुष्ट्याच्या दनत्य व्यवहारािील दक्रया चाांगल्या रीिीने कशा कराव्या 

ह्यासांबांर्ी दनबरं् साांगण्याचा असल्यामुळे र्मधशास्त्रकाराांनी सार्ारि र्मापेक्षा विाश्रम र्माला अदर्क 
प्रार्ान्य ददले असून त्याचे विधन अदर्क दवस्िारपूवधक केले आहे. मुख्यत्वकेरून आयाविध, ब्रह्माविध, 
भरिवषध, ह्या प्रदेशाि राहिाऱ्या आयध लोकाांच्या र्माचे विधन स्मृदिकाराांनी केलेले असिे. 

 
ऋग्वदेाच्या रचनेच्या काळी आयध सांस्कृिीचे केन्द्र सुप्रदसद्ध सप्िहसरु् नद्या असिाऱ्या वायव्य 

भारिािील यमुना नदीपयंिच्या प्रदेशाि होिे आदि ह्या प्रदेशाला आयार्वतम अशी सांज्ञा होिी. क्रमाक्रमाने 
आयध लोक मूळच्या प्रदेशािून ददक्षिेकडे आदि पूवेकडे पसरि गेले. मनुस्मृिीि ब्रह्माविध, ब्रह्मषी देश, 
मध्यदेश, आयाविध आदि म्लेच्छ देश ह्याांच्या व्याख्या पढुीलप्रमािे ददल्या आहेि : 

 
ब्रह्मार्वतम– सरस्विी आदि दृशद्विी ह्या नद्याांच्यामर्ील प्रदेश; 
ब्रह्मर्षषदेश– कुरुके्षत्र, मत्स्य, पाांचाल आदि शूरसेन हे प्रदेश; 
मध्यदेश– दहमालय आदि हवध्य पवधिाांच्या मर्ील आदि दवनशनाच्या (म्हिजे जेथे सरस्विी गुप्ि 

होिे त्या स्थानाच्या) पूवेस आदि प्रयागाच्या पदिमेस असिारा प्रदेश; 
आयार्वतम– दहमाचल आदि हवध्य पवधि ह्याांच्यामर्ील पूवध आदि पदिम महासागराांपयंिचा प्रदेश; 
म्लेच्छ देश– वरील प्रदेशाव्यदिदरक्ि असिारा देश. 
 
ब्रह्माविध देशािील लोकाांचा परांपरागि चालि आलेला आचार िो सदाचार असे मानण्याि येि 

असे. (मनु. २.१७।२४). ब्रह्मर्वष देश ब्रह्माविाहून हकदचत् कमी पदवत्र मानला जाई. ज्या प्रदेशाि काळ्या 
पाठीची हरिे स्वच्छांदाने दवहार करिाि िो प्रदेश स्नानसांध्यादी कमांना योग्य असल्याचे साांदगिले आहे. 
िीन उच्च विांच्या लोकाांनी ब्रह्माविध, ब्रह्मर्वषदेश, मध्यदेश आदि आयाविध ह्या पुण्यकारक देशाांि राहण्याचा 
प्रयत्न करावा परांिु शूद्राांनी उपजीदवकेची अडचि पडल्यास कोित्याही देशाि राहण्यास प्रत्यवाय नाही. 
फार प्राचीन काळीं हवध्यपवधिाच्या ददक्षिेकडील प्रदेश आयधसांस्कृिीच्या बाहेरचा असून त्या प्रदेशाि 
राहिारे लोक शुद्ध आयधवांशािील नसून दमश्रवांशािील असिाि असे मानण्याि येि असे (अपराकध  पा. ५). 



           

आरटक, कारस्कर, पुांड्र इत्यादी देशाांि जाऊन येिाऱ्याला प्रायदिती  कराव े लागि असे. पुढे हा दनयम 
यात्रादी हेिूने त्या देशाांि जािाऱ्याांना लावण्याि येि नाहीसा झाला. पढेुपुढे असे मानण्याि येऊ लागले की 
पृथ्वी ही स्वभाविः अपदवत्र नसिे, अपदवत्र लोकाांच्या अथवा गोष्टींच्या सांसगाने दिला अपदवत्रपिा येिो. 
जर एकाद्या क्षदत्रय राजाने म्लेच्छ देश हजकून घेऊन िेथे चािुवधण्यध व्यवस्थेची स्थापना केली िर िो 
म्लेच्छदेश देखील यज्ञ करण्यास योग्य होऊ शकेल. (मेर्ा– मनु. २.२३). 

 
वैददक र्मध ज्याि चालिो अशा प्रदेशाला लागिारा भारतर्वषम हा शब्द दवशषेिः परुािाांि फार 

योजण्याि येिो. ह्या देशाच्या पूवध, ददक्षि आदि पदिम ददशाांना महासागर आदि उती रेस दहमाचल पवधि 
असल्याचे माकध ण्डेय ५७–५९ प्रभिृी दनरदनराळ्या पुरािाांि [ददक्षिापरिो ह्मांस्य पूवेि च महोददर्ः । दहमवानुती रेिास्य 
कामुधकस्य यथा गुिः ॥ िदेिद्भारिां वषं । –माकध ण्डेय ५७·५९.] साांदगिले आहे. पूवधमीमाांसा ह्या ग्रांथाच्या काळी ह्या सवध 
प्रदेशाि एकच भाषा आदि एकच सांस्कृिी प्रचदलि होिी. हे नाव स्वायांभवु मनूच्या वांशािील भरि 
ह्याच्यावरून पडल्याचे काही पुरािाांि साांदगिले आहे. (माकध ण्डेय ५३·४१). दुसऱ्या काही पुरािाांि दुष्ट्यांि 
शकुां िला ह्याांचा पतु्र भरि ह्याच्यावरून हे नाव पडल्याचे विधन केले आहे. (वायु. २·३७·१३०). 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण २६ 
 

र्वणम 
 

(  .  .   . २. १८-१०४) 
 
सवध स्मृदिकाराांनी आयाविध अथवा भारिवषध ह्या देशाि राहिाऱ्या लोकाांच्या विांचे आदि आश्रमाांचे 

र्मध विधन केले आहे. याज्ञ. सारख्या काही थो्ा स्मृिींनी िर र्मधबाह्य लोकाांचे आचारही ददले आहेि. 
 
भारिवषाि प्रचदलि असलेल्या जादिसांस्थेची उत्पती ी कशी झाली आदि त्या सांस्थेची दवदशष्ट 

लक्षिे कोििी आहेि ह्याबद्दल अदलकडील काळािील ग्रांथकाराांि मिवैदचत्र्य अस्स्ित्वाि आहे. दरस्ले, 
इवरेसन् प्रभिृी दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी वांश, दफरत्या जमािी, र्ांदा अशासारख्या कोित्यािरी एकाद्या 
गोष्टीवर अथवा मुद्यावर अवास्िव भर ददलेला असिो. दसडनेलोसारख्या काही पािात्य ग्रांथकाराांनी 
जादिसांस्थेची फार प्रशांसा केली आहे आदि येन, शदेरग् सारख्या काही ग्रांथकाराांनी दिच्यावर कडक 
टीकाही केली आहे. काही ग्रांथकाराांनी म्हटले आहे की जादिसांस्था ही आपमिलबी ब्राह्मि लोकाांनी शोरू्न 
काढलेली योजना आहे. 

 
प्रत्यक मो्ा सांस्थेमध्ये एका टोकाला काही चाांगल्या गोष्टी असिाि आदि दुसऱ्या टोकाला काही 

वाईट गोष्टीही असिाि. प्रस्िुि ग्रांथाि जादिसांस्थेची अदिशय हनदा अथवा अदिशय प्रशांसा करिे ह्या दोन्ही 
आत्यांदिक गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न करण्याि येईल आदि सवध वस्िुस्स्थिी वाचकाांपढेु माांडून दिची 
दचदकत्सा करून आपला स्विःचा दनष्ट्कषध काढण्याचे काम शक्य िोवर वाचकाांवरच सोपदवण्याि येईल. 
भारिाच्या इदिहासाि एक आिीबािीची वळे आली आहे. नव्या मिाांशी आदि जागदिक प्रवृती ींशी सांघषध 
होऊन जुनी मिे, जुन्या सांस्था आदि जुने आचारदवचार नष्ट होि आहेि. आपली सवध जुनी ध्येये आदि 
जुन्या सांस्था दनरुपयोगी मानून त्याांचा पूिध नाश करिे योग्य आहे अथवा जुन्याांपकैी काही सांस्था पाया 
म्हिून कायम ठेवनू त्याच्या आर्ारावर नवी समाजरचना उभारून नव्या आचारदवचाराांचा पदरपोष करिे 
योग्य आहे ह्याबद्दल दनिधय ठरदविे अगत्याचे झाले आहे. जादिसांस्था कारस्थानी, लोभी आदि आपमिलबी 
ब्राह्मिाांनी दनमाि केलेली एक कृदत्रम व्यवस्था आहे हे मि प्रस्िुि ग्रांथकाराला मान्य नाही. िसेच 
जादिसांस्थेची सवध इमारि थो्ाच अवकाशाि सांपूिधपिे नष्ट करिा येईल असेही त्याला वाटि नाही. 
िथापी ह्या प्रशनावर अदर्क काही दलदहिे ही गोष्ट प्रस्िुि ग्रांथाच्या वास्िदवक कके्षबाहेरची आहे. 

 
प्रस्िुि ग्रांथाि मुख्यत्वकेरून प्राचीन आदि मध्ययुगीन काळाांिील सांस्कृि ग्रांथाांिील आर्ाराांचा 

दवचार केला आहे. 
 
जन्मावर आदि व्यवसायावर आर्ारलेली एक प्रकारची जादिसांस्था प्राचीनकाळी इराि, रोम आदि 

जपान ह्या देशाांि पुष्ट्कळ शिके अस्स्ित्वाि होिी. परांिु भारिाि अस्स्ित्वाि असलेल्या जादिसांस्थेइिके 
अथवा जवळजवळ दििके कडक दनबरं् आदि गुांिागुांि त्या देशाांपैकी कोित्याही देशािील जादिसांस्थेि 
उत्पन्न झालेले नव्हिे आदि जािींचे पोटभेद वाढि जाण्याऐवजी िेथील जादिसांस्था हळुहळू दशदथल होि 
जाऊन कालाांिराने नष्ट झाल्या. 



           

भारिािील प्रचदलि जादिसांस्थेची वैदशष्ट्टे्य आदि लक्षिे दनरदनराळ्या ग्रांथाांि पढुीलप्रमािे ददली 
आहेि : (१) जन्मदसद्धिा, (२) दववाहदनबंर्, (३) अन्नोदक दनबरं्, (४) व्यवसायदनबंर्, (५) जािींची 
उच्चनीचिा. प्रत्येक जािीची पांचाईि असिे हेही एक लक्षि काही ग्रांथकाराांनी साांदगिले आहे. परांिु 
सध्याच्या काळी िे लक्षि ब्राह्मि आदि क्षदत्रयविाच्या बहुिेक जािींि आढळि नाही. सध्या दववाहदनबरं् 
आदि जन्मदसद्धिा हीच प्रमुख लक्षिे आढळिाि. 

 
जािींची लक्षिे सवध कालाांि सारखी नव्हिी. जािीसांबांर्ी साांप्रि प्रचदलि असलेल्या सवधसार्ारि 

कल्पना आदि प्राचीन व मध्ययुगीन काळाांिील र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि साांदगिलेल्या कल्पना ह्याांि फार भेद 
आहे. व्यवसायाांच्या बाबिीि घािेरडे आदि अपदवत्र मानलेले व्यवसाय सोडून बाकीचा कोििाही व्यवसाय 
कोिीही मनुष्ट्य जािी भ्रष्ट होण्याची भीिी न बाळगिा करू शकिो. सध्या देखील ब्राह्मि असिाऱ्या अथवा 
ब्राह्मि म्हिवनू घेिाऱ्या जािीिील इसमादशवाय दुसऱ्या कोिाला पुरोदहि मानण्याि येि नाही. िथादप 
दनरदनराळ्या जािींिील पूवी असलेले दनबरं् नवमिाच्या लाटेपुढे आदि व्यावहादरक अडचिींमुळे पुष्ट्कळच 
दढले पडले आहेि आदि थोडक्याच काळाि जादिसांस्था मुख्यिः लग्नाशीच सांबांर् असिारी एक सामादजक 
बाब उरेल आदि दिचा र्माशी सांबांर् उरिारही नाही असे ददसिे. 

 
ऋग्वदेािील (२·१३·४; १·१७९·६) विधनावरून असे ददसिे की, त्या काळी आयध आदि दस्यु अथवा 

दास हे दोन प्रदिस्पर्ी गट अस्स्ित्वाि होिे आदि िे गट त्याांच्या अांगाच्या रांगावरून दनमाि झाले होिे. आयध 
आदि दस्यु ह्याांच्याि शारीदरक लक्षिाांपेक्षा त्याांच्या र्मधमिाांि अदर्क दवरोर् असल्याची विधने वदेाि आली 
आहेि. दास आदि दस्यू हे मूळचे आयध वांशािील असून आयांच्या र्मापासून आदि सांस्कृिीपासून भ्रष्ट 
झालेले लोक होिे हकवा काय हे साांगिा येि नाही. आयधवांशािील लोकाांमध्ये दुफळी होऊन त्याांची 
परस्पराि युदे्ध होि असली िरी िे आयध आदि दास ह्याांना अलग राखीि. आयध आदि दस्यु अथवा दास 
ह्याांच्या अांगाच्या रांगाांि भेद होिा. त्याप्रमािेच त्याांचे र्मध, भाषा आदि शरीराचा बाांर्ा याांच्यामध्येही भेद 
होिा. ऋग्वदेाच्या काळी विध हा शब्द दास आदि आयध ह्याांना अनुलक्षून योजलेला आढळिो. ऋग्वदेामध्ये 
(६·७५·१०, ७·१०३·७, ४·४२·१) ब्राह्मि आदि क्षदत्रय हे शब्द जरी पुष्ट्कळ दठकािी आले असले िरी 
पुरुषसूक्िाहून (ऋ. १०·९०) अन्य कोठेही वैशय आदि शूद्र हे शब्द आलेले नाहीि. पुरुषसूक्िाची रचना 
ऋग्वदेािील इिर सूक्िाांच्या रचनेनांिर अनेक शिके झालेली असण्याचा सांभव आहे आदि पुरुषसूक्िाच्या 
काळी देखील ब्राह्मिादी चार विध उत्पन्न होऊन त्याांचे पदरविधन जािीि झाले होिे असे साांगिा येि नाही. 

 
ब्राह्मण:– ऋग्वदेाच्या काळी ब्राह्मिाांना फार पूज्य मानले जाि असे. ब्राह्मि ब्रह्म (म्हिजे 

प्राथधनासूक्िे) म्हिि असि आदि सोमप्राशन करीि असि. ब्राह्मि हा एक स्विांत्र विध त्यावळेी होिा परांिु 
िो जन्मदसद्ध होिा हकवा काय आदि ब्राह्मिाांनी इिराांकडील अन्नभक्षि करिे आदि त्याांच्याशी दववाह 
करिे ह्याांच्या बाबिीि काही दनबरं् होिे हकवा काय हे स्पष्ट होि नाही. र्मधसूत्राांच्या काळी देखील अन्नोदक 
आदि दववाह ह्याांसांबांर्ी दनयम मध्ययुगीन आदि अवाचीन काळासारखे कडक नव्हिे. मात्र त्याकाळी ब्राह्मि 
हा फक्ि ब्राह्मिकुलाि जन्म घेिल्यानेच होिो असा स्पष्ट दनबरं् होिा. 

 
ितत्रय :– ऋग्वदेाि क्षत्र हा शब्द अनेक वळेा आला असून राजन्य हा शब्द फक्ि पुरुषसूक्िाि 

आला आहे. ऋग्वदेकाळी क्षदत्रय जन्मदसद्ध होिे अथवा त्याांचा सार्ारिपिे एक पृथक् वगध होिा हकवा काय 
हे स्पष्ट होि नाही. शांिनुराजाची कथा ऋग्वदेाि आली आहे आदि त्या कथेि शांिनु आदि देवादप हे दोघे 



           

भ्रािे असून शांिनु राजा झाला आदि देवादप त्याचा पुरोदहि होिा असे विधन केले आहे. ह्यावरून राजेपि 
आदि पुरोदहिपि जन्मावर अवलां बून नव्हिे असे ददसिे. 

 
रै्वश्य :– ऋग्वदेाि वैशय हा विधवाचक शब्द फक्ि पुरुषसूक्िाि आला असून दवश शब्द अनेक वळेा 

आलेला आहे. ऋग्वदेािील बहुिेक सूक्िाांि ‘दवश’ शब्दाचा अथध वैशय असिे शक्य नाही. त्या शब्दाचा अथध 
'सवध आयध लोक’ असा असावा असे ददसिे. 

 
दास अथर्वा दस्य ू :– अदलकडील वाङ मयाि दास ह्या शब्दाचा अथध अांदकि अथवा गुलाम असा 

असिो. ह्यावरून असे अनुमान होिे की आयांशी दवरोर् करिाऱ्या जमािी असिाऱ्या दासाांचा हळुहळू 
पाडाव करण्याि येऊन त्याांना आयांची सेवा करिारे बनदवण्याि आले. शत्रुत्वाच्या सांबांर्ाच्या जागी 
दमत्रत्वाचे सांबांर् जोडण्याि येऊन त्याांना समाजाि अदिशय कदनष्ट दजाचे स्थान देण्याि आले. 
पुरुषसूक्िामध्ये [पद्भयाां शूद्रो अजायि। परुुषसूक्ि ऋ. १०·९०·१२·] शूद्राची उत्पती ी परमेश्वराच्या पायापासून झाल्याचे 
साांदगिले आहे. र्मधसूत्राांि शदू्राांना कृष्ट्िविध म्हटले आहे. (आप. र्. सू. १·९·२७–११; बौ. र्. सू. २·१·५९). 
शूद्र हा यज्ञकमाला योग्य नसिो, िो दुसऱ्याांना वाहून नेण्याचे काम करिो, िो देविाहीन असिो, िो 
असत्य भाषि करिारा असिो अशा प्रकारची विधने दनरदनराळ्या ब्राह्मि ग्रांथाांि केली आहेि. अशा रीिीने 
जरी शूद्राला आयांचा शत्रू मानण्याचे बांद झाले होिे आदि त्याला समाजाि स्थान ददले होिे िरी त्याला 
अत्यांि नीच आदि अत्यांि कदनष्ट दजाचा मानण्याि येई आदि त्याला घरकाम आदि सेवचेे काम कराव ेलागे 
आदि त्याला यज्ञ करू ददला जाि नसे. 

 
ऋग्वदेाव्यदिदरक्ि इिर सांदहिा आदि ब्राह्मिग्रांथ ह्याांच्यावरून असे स्पष्ट ददसून येिे की ब्राह्मि, 

क्षदत्रय आदि वैशय हे िीन विध परस्पराांपासून अलग झाले होिे आदि त्याांचे अदर्कार, किधव्ये आदि 
जबाबदाऱ्या त्याकाळी जवळजवळ दनदिि झाल्या होत्या. ब्राह्मिग्रांथाांच्या काळी चािुवधण्यधव्यवस्था इिकी 
दृढमूल झाली होिी की िशी व्यवस्था देवाांमध्येही अस्स्ित्वाि असल्याचे मानीि. (मतै्रा. सां. १·१०·१३; शि. 
ब्रा. १४·४· २· २३।२५). 

 
ब्राह्मिादद विांची नैसर्वगक किधव्ये आदि वैदशष्ट्टे्य दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददली आहेि. लोकाांना 

दशक्षि देिे अथवा पूिधत्व प्राप्ि करून देिे हे ब्राह्मिाांचे नैसर्वगक किधव्य समजले जाि असे. (शि. ब्रा. 
११·५·७·१) लोकाांचे दनयमन करिे हे क्षदत्रयाचे नैसर्वगक किधव्य असून सवध लोकाांच्या र्माचा िो एक आर्ार 
असल्याचे मानले जाई. (ऐि. ब्रा. ३८ आदि ३९·३). ब्राह्मि आदि क्षदत्रय ह्याांच्या सहकायाने कीिी आदि 
यश प्राप्ि होिे असे पुष्ट्कळ दठकािी विधन केले आहे. (शि. ब्रा. ४·१·४·६). कर्ीकर्ी क्षदत्रय आपिास 
ब्राह्मिाांपेक्षा वदरष्ठ दजाचे मानीि. वैशयाांची उत्पती ी अन्न ठेवण्याच्या पात्रापासून अथवा प्रजापिीच्या 
जननेंदद्रयापासून झाल्याचे विधन केले असून त्याांची सांख्या इिराांपेक्षा अदर्क असिे आदि जरी त्याांचा 
इिराांकडून उपभोग घेण्याि येि असला िरी त्याांचा क्षय होि नाही असे िै. सां. ७·१·१·५ मध्ये म्हटले आहे. 
वैशय गुरे बाळगीि आदि त्याांना कराचा मोठा बोजा सहन करावा लागे. 
इतर उद्योगधांदे आतण जाती. 

 
दवदशष्ट नाव े असलेले इिर उद्योग आदि र्ांदे सांदहिाग्रांथाांच्या रचनाकाळी अस्स्ित्वाि होिे आदि 

अशा उद्योगाांपासून आदि र्ांद्याांपासून पुढे दभन्न दभन्न जािी बनल्या. ह्या सवध व्यवसायाांच्या सध्याच्या 
काळासारख्या जािी सांदहिाांच्या काळी बनल्या होत्या हकवा काय हे दनियपूवधक साांगिा येि नाही. वैददक 



           

वाङ मयाि आलेल्या नावाांपकैी पुष्ट्कळशी नाव े जािींची नाहीि. उदाहरिाथध, िस्कर (चोर), क्लीब 
(नपूांसक). िथादप वैददक वािमयाि उल्लखे केलेल्या व्यवसायाांपैकी बहुिेक व्यवसाय आदि र्ांदे करिाऱ्या 
जािी आदि पोटजािी शकेडो वष ेअस्स्ित्वाि आहेि. ह्यावरून असे म्हििा येईल की सांदहिा आदि ब्राह्मि 
ग्रांथाांच्या काळी दनरदनराळे र्ांदे करिारे वगध अस्स्ित्वाि होिे आदि त्याांच्या जािी बनल्या होत्या अथवा 
बनण्याच्या मागावर होत्या. ऐि. ब्रा. (३३.६) मध्ये दवश्वादमत्राची कथा आली आहे आदि त्या कथेि असे 
विधन केले आहे की [िाननुव्याजहारान्िान्वः प्रजा भक्षीषे्टदि । ि एिेन्राः पुण्ड्राः शबराः पुदलन्दामूदिवा इत्युदन्त्या बहवो वैश्वादमत्रा दस्यूनाां 
भदूयष्ठाः । ऐ. ब्रा. ३३·६] दवश्वादमत्राच्या ५० ज्येष्ठ पुत्राांनी जेव्हा शुनःशपेाला दवश्वादमत्राचा पतु्र मानण्याचे नाकबलू 
केले िेव्हा दवश्वादमत्राने त्याांना असा शाप ददला की िुमचा अत्यांि नीच जािीशी सांबांर् येईल आदि 
त्याप्रमािे िे पन्नास पुत्र समाजािील अत्यांि खालच्या दजाचे आदि मुख्यत्वकेरून अांर, पुांड्र, शबर इत्यादी 
दस्यु असिाऱ्या जािींचे झाले. बहुर्ा ह्याच कथेच्या आर्ारावर मनूने (१०·४३ व ४५) म्हटले आहे की 
पौंड्रक, ओड्र, द्रवीड, काांबोज इत्यादी जािीचे लोक मळूचे क्षदत्रय असून पुढे उपनयनादी सांस्काराांचा लोप 
झाल्यामुळे आदि ब्राह्मिाांशी सहवास सुटल्यामुळे िे शूद्रत्वालाां […. क्षदत्रयजाियः । वृषलत्वां गिा लोके ब्राह्मिादशधनेन च ॥ 
मनु १०·४३] पोचले. 

 
र्मधसूत्राांि आदि स्मदृिग्रांथाांि चारी विांचे आदि त्याांच्या अदर्काराांचे आदि किधव्याांचे विधन केलेले 

असले िरी िशी प्रत्यक्ष व्यवस्था त्या ग्रांथाांच्या काळी अस्स्ित्वाि नसून िो एक समाजापुढे ठेवलेला आदशध 
असे. िशी समाजव्यवस्था परुुषसूक्ि आदि शिपथ ब्राह्मि ह्याांच्या रचनाकाळी अस्स्ित्वाि असावी आदि 
त्या ग्रांथाि विधन केल्याप्रमािे त्या काळच्या समाजाचे चार भाग बऱ्याच मो्ा अांशी झाले असाविे असे 
दनरदनराळ्या प्रमािाांवरून मान्य कराव ेलागिे. 

 
र्वरील तर्वर्वचेनार्वरून असे तनष्ट्कषम तनघतात की – 

 
(१)  आज ज्या काळासांबांर्ी वाङ मय उपलब्र् आहे अशा अत्यांि प्राचीन काळी समाजाचे आयध आदि 

त्याांचे प्रदिस्पर्ी दस्यू अथवा दास असे दोन दवभाग होिे. त्या दोघाांचे रांग आदि सांस्कृिी दभन्न होत्या आदि 
त्यामुळेच बहुर्ा त्याांच्यामध्ये दवरोर् उत्पन्न झाला असावा. वदेाांच्या सांदहिाांच्या काळापूवी शकेडो वष ेदस्यूांचा 
पराभव झाला होिा आदि त्याांना समाजाि आयांचे दास असे मानीि असि. अशा प्रकारे पराभिू होऊन 
दास केले गेलेले दस्यू हेच शूद्र होि. प्रथमिः आयध लोक दस्यूांपासून दूर राहि आदि आपिास त्याांच्यापेक्षा 
श्रेष्ठ मानीि. पुढेपढेु ही एकापेक्षा दुसऱ्याला श्रेष्ठ मानण्याची आदि त्याच्यापासून दूरदूर राहण्याची प्रवृती ी 
आयाआयांमध्येही सुरू झाली. 

 
(२)  ब्राह्मि ग्रांथाांच्या रचनाकाळाच्या सुमारास ब्राह्मि, क्षदत्रय आदि वैशय हे जन्माच्या आर्ारावर 

एकमेकाांपासून अलग असिारे दवभाग पडले होिे आदि त्याांच्याि क्षदत्रयाांपेक्षा ब्राह्मि जन्मिः श्रेष्ठ 
असल्याचे मानीि. दवद्याध्ययन करिाऱ्या आदि पुरोदहिपिा करिाऱ्या लोकाांना ब्राह्मि समजि. राजे, 
सेनानायक आदि काही सैदनक ह्याांना क्षदत्रय समजि आदि दशल्पकार आदि इिर सामान्य लोकाांना वैशय 
मानीि. 

 
(३)  सांस्कृिीच्या दवकासामुळे श्रमदवभागिीचे ित्त्व अांमलाि आले आदि त्यायोगाने दनरदनराळ्या 

पुष्ट्कळ कलाांची आदि उद्योगर्ांद्याांची वाढ झाली आदि दनरदनराळे उद्योगर्ांदे करिाऱ्या लोकाांच्या त्याांच्या 
व्यवसायाांवरून अनेक पोटजािी वाढू लागल्या. अशा रीिीने असांख्य जािी आदि पोटजािींचे जाळे बनले. 



           

मुख्य चार विांखेरीज रथकाराांसारख्या (दमश्र) पोटजािी दनमाि झाल्या. काही अनायध वांशाचे लोक मूळचे 
क्षदत्रय असून पुढे आचारभ्रष्ट झाले असल्याचे मानण्याि येऊ लागले. 

 
वैददक काळाची समाप्िी दि. पू. १००० वषांपेक्षा अवाचीन नसल्याचे मानण्याि येिे. त्याच्यापूवी 

वैददक काळ दकिी वषांचा होऊन गेला हे साांगिे अशक्य आहे. दनरदनराळ्या वदेसांदहिा, ब्राह्मिग्रांथ, 
छाांदोग्य आदि बृहदारण्यक ह्याांच्यासारखी प्राचीन उपदनषदे ह्या ग्रांथाांि दनरदनराळे उद्योगर्ांदे करिाऱ्याांची 
६० हून अदर्क नाव े आढळिाि. वैददक काळाच्या समाप्िीपूवी बहुर्ा त्या नावाांच्या दनरदनराळ्या जािी 
बनल्या होत्या, अथवा बनि चालल्या होत्या. त्या नावाांपैकी काही नाव े जािींची अथवा व्यवसायाांची 
नसण्याचाही सांभव आहे. दिस्िी शकाच्या पूवी शकेडो वष ेभारिाि अनेक जािी अस्स्ित्वाि होत्या ही गोष्ट 
बुद्धर्माच्या प्राचीन ग्रांथाांवरून िसेच मेग्यास्थेदनसने दलदहलेल्या भारिविधनापैकी आज उपलब्र् असलेल्या 
ग्रांथाांवरूनही दसद्ध होिे. 

 
श्रुिीि साांदगिलेल्या चार विांपासून दनरदनराळ्या जािींची आदि पोटजािींची उत्पती ी झाली असे 

दसद्ध करण्याचा प्राचीन र्मधशास्त्रकाराांनी फार मोठा प्रयत्न केला होिा. त्या त्या ग्रांथकाराांच्या काळी 
अस्स्ित्वाि असलेल्या दनरदनराळ्या जािी दभन्न विाच्या स्त्रीपुरुषाांचा सांबांर् होऊन त्या सांकरापासून झाल्या 
असेच सवध र्मधशास्त्रकाराांचे मि आहे. ह्यादवषयी दनरदनराळ्या स्मृिीि पुष्ट्कळ मिभेद आहेि परांिु िे सवध 
िपशीलाच्या बाबिीि आहेि. वरील उपपती ीला पुरािन वैददक वचनाांचाही आर्ार आहे. 

 
ह्या बाबिीि स्मदृिकाराांनी काही मलूभिू दसद्धाांि साांदगिले आहे :– 
 
(१)  ब्राह्मि, क्षदत्रय, वैशय आदि शदू्र ह्या चार विांचा समाजािील दजा एकमेकाांहून क्रमाक्रमाने 

कमी कमी असिो. 
 
(२)  एकाद्या वरच्या दजाच्या विािील पुरुषाचा दववाह त्याच्यापेक्षा कमी दजाच्या विािील 

स्त्रीबरोबर होण्याला शास्त्राची सांमिी असे अथवा िसे दववाह पूवीच्या काळी शास्त्रसांमि मानले जाि. एकाद्या 
वरच्या दजाच्या विािील स्त्रीचा दववाह दिच्याहून खालच्या दजाच्या विाच्या परुुषाबरोबर होिे हनद्य 
मानले जाि असून िसा दववाह शास्त्रसांमि नसे. 

 
(३)  कोित्याही मनुष्ट्याचा विध अथवा जाि िो ज्या विाि अथवा जािीि जन्माला येिो त्यावरून 

ठरि असिो. म्हिजे त्या मनुष्ट्याचे मािादपिा समान विाचे अथवा जािीचे असून त्याांचा दववाह शास्त्रसांमि 
पद्धिीने झालेला असेल िरच िो मनुष्ट्य त्याच्या मािादपत्याांच्या विाचा अथवा जािीचा होऊ शकिो. 

एकदा वरच्या दजाच्या विाचा पुरुष त्याच्यापेक्षा कदनष्ठ दजाच्या विाच्या स्त्रीबरोबर दववाह करील 
िर त्या दववाहाला अनुलोम (शब्दशः अथध केसाांच्या स्वाभादवक गिीप्रमािे म्हिजे दनसगाप्रमािे झालेला) 
दववाह म्हििाि आदि त्या दांपत्यापासून झालेल्या सांििीला अनुलोम सांििी म्हििाि. ह्याच्या उलट 
एकाद्या वरच्या दजाच्या विाच्या स्त्रीचा सांबांर् दिच्यापेक्षा कदनष्ठ दजाच्या विाच्या पुरुषाबरोबर घडला िर 
त्या सांबांर्ाला प्रततलोम (दनसगादवरुद्ध) सांबांर् म्हििाि आदि त्याांच्या सांििीला प्रदिलोम सांििी म्हििाि. 

 
गौिम, मनुप्रभिृी प्राचीन ग्रांथकाराांनी असा दनबंर् साांदगिला आहे की पुरुषाने शक्यिोवर 

स्वविाच्या कन्येबरोबर दववाह करावा. (गौिम ४·१; मनु ३·१२।१३; याज्ञ. १·५५ आदि ५७). िथादप 



           

स्वविाहून कदनष्ट दजाच्या विाच्या कन्येबरोबर दववाह करण्यास त्याांनी अनुमिी ददली आहे. याज्ञ. ने 
मूर्ावदसक्ि, अांबष्ट, दनषादप्रभिृी सहा अनुलोम जािींचा उल्लेख केला आहे. उच्च विाच्या स्त्रीचा दिच्यापेक्षा 
कमी दजाच्या विाच्या पुरुषाबरोबर शास्त्रोक्ि दववाह होऊ शकि नाही म्हिून सवध प्रदिलोम सांििी 
दवदर्युक्ि दववाहापासून झालेली असू शकि नाही असे काही ग्रांथकाराांनी म्हटले आहे. दभन्न विाच्या 
मािादपत्याांपासून झालेल्या सांििीची जाि त्या स्त्रीपुरुषाांचा दववाह झाला असेलिर एक प्रकारची असिे 
आदि त्या स्त्रीपुरुषाांच्या अशास्त्रोक्ि आदि चोरट्या व्यवहारापासून िी सांििी झालेली असेल िर दनराळ्या 
प्रकारची असिे. उदाहरिाथध, ब्राह्मिवगाचा पुरुष आदि क्षदत्रय विाची स्त्री ह्याांचा दववाह झाला असेल िर 
त्याांच्या सांििीला सूि म्हििाि; परांिु त्याच स्त्रीपुरुषाांच्या दववाहबाह्य व्यदभचारी सांबांर्ापासून झालेल्या 
सांििीला रथकार म्हििाि. प्रदिलोम जािी ह्या शूद्रासमान असिाि असे मनूने म्हटले आहे. परांिु 
मूर्ावदसक्ि प्रभिृी सहा अनुलोम जािींना दद्वजािीयाांप्रमािेच उपनयनादी सांस्कार करण्याचा अदर्कार 
असिो. सविध, अनुलोम, प्रदिलोम ह्याांच्याहून वगेळ्या असिाऱ्या कुां ड, गोलक, कानीन आदि सहोढ 
ह्याांच्यासारख्या दववाहबाह्य सांििीच्या जािी असिाि आदि त्याांना शूद्र मानाव े असे दमिाक्षरेने (याज्ञ. 
१·९०) प्रदिपादन केले आहे. के्षत्रज पुत्र ह्या वरील सांििीहून वगेळा असिो आदि िो आपल्या मािेच्या 
जािीचा होिो. िसेच कानीन, गूढज आदि सहोढ सांििीदेखील त्याांचा जनक समजिे शक्य होिार नाही 
म्हिून मािेच्या जािीची समजावी असे दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी साांदगिले आहे. (दवश्वरूप–याज्ञ. २·१३३ 
आदि १३५) 

 
वरील दववचेनावरून ददसून येईल की विधव्यवस्थेचा उगम वांश, सांस्कृिी, स्वभाव आदि व्यवसाय 

ह्याांच्या आर्ारावर झाला असून त्या व्यवस्थेि मुख्यत्व ेमनुष्ट्याच्या नैदिक आदि बौदद्धक योग्यिेचा दवचार 
करण्याि येिो. स्मदृिग्रांथाांि ददलेल्या आदशध स्वरूपाच्या विधव्यवस्थेि देखील मनुष्ट्याने करावयाच्या 
किधव्याला आदि समाजाकदरिा करावयाच्या प्रयत्नाांना अदर्क महत्त्व ददले आहे आदि मनुष्ट्याला जन्मिः 
दमळिाऱ्या हक्काांना आदि सुखसोयींना िसे महत्त्व ददलेले नाही. ह्याच्या उलट जादिव्यवस्थिेि सवध जोर 
जन्मावर आदि वांशावर असिो आदि त्यामुळे जन्माच्या आदि वांशाच्या आर्ारावर दमळिाऱ्या हक्काांना 
त्याांच्या अनुषांगाने येिारी किधव्ये न करिा दचकटून राहण्याची प्रवृती ी उत्पन्न होिे. 

 
समाजािील आरु्दनक प्रकारची एक जाि ह्या अथाने जािी हा शब्द वैददक वाङ मयाि ्वचदचिच 

आढळिो. दनरुक्िामध्ये (१२·१३) ‘कृष्ट्िजािीया’ हे शब्द शूद्रजािीची ह्या अथाने योजले आहेि. [रामा 

रमिायोपेयिे न र्माय कृष्ट्िजािीया । दनरुक्ि १२·१३·] ह्यावरून दनदान दनरुक्िाइिक्या प्राचीन काळापासून जािी हा 
शब्द आरु्दनक प्रकारची जाि ह्या अथाने वापरीि असल्याचे ददसून येिे. त्यानांिरच्या सूत्रग्रांथाांि आदि 
स्मृिींमध्ये जािी हा शब्द पुष्ट्कळ वळेा आला असून कोठे कोठे विध आदि जािी ह्याांमध्ये भेद दर्वशि केला 
असून पुष्ट्कळ वळेा त्याांचा परस्पराांच्या अथाने उपयोग केला आहे. 

 
ज्या ऋषींनी आदि स्मदृिकाराांनी अनुलोम दववाहाला सांमिी ददली आहे त्याांच्यामध्येही अशा 

दाांपत्याांपासून झालेल्या सांििीच्या दजासांबांर्ी एकवाक्यिा नाही. 
 
ह्या बाबिीि िीन दनरदनराळी मिे अस्स्ित्वाि आहेि. एकप्रकारचे मि असे आहे, की एका विाच्या 

पुरुषाने स्विःहून एक पायरी खालच्या दजाच्या विाच्या स्त्रीबरोबर (उदाहरिाथध ब्राह्मि पुरुषाने क्षदत्रय 
स्त्रीबरोबर अथवा क्षदत्रय पुरुषाने वैशय स्त्रीबरोबर) दववाह केला असल्यास त्या दांपत्याची सांििी दपत्याच्या 
जािीची होिे. दुसऱ्या प्रकारचे मि असे आहे की अनुलोम सांबांर्ाच्या सांििीचा दजा दपत्याच्या दजापेक्षा 



           

कमी परांिु मािेच्या दजापेक्षा वरचा असिो. दिसरे मि असे आहे की अनुलोम दववाहापासून झालेल्या 
सांििीचे अदर्कार आदि हक्क मािेच्या विाच्या अदर्कारासारखे आदि हक्काांसारखे असिाि आदि 
सवधसार्ारि लोकमिही असेच आहे. 

 
प्राचीन र्मधसूत्रकाराांनी फक्ि काही थो्ाच दमश्र जािींचा उल्लखे केला आहे. मनु आदि दवष्ट्िु र्. 

सू. ह्या ग्रांथाांिच दमश्र जािींच्या व्यवसायाबद्दल पदहल्या प्रथम चचा केली आहे. सवध स्मृदिकाराांनी 
साांदगिलेल्या जािींची बेरीज १०० हून ्वचदचिच अदर्क होईल. काही स्मिृींि दनरदनराळ्या जािींचे दभन्न 
दभन्न व्यवसायही विधन केले आहेि. मूळ अनुलोम जािी फक्ि सहाच आहेि. त्याप्रमािेच मूळ प्रदिलोम 
जािीही फक्ि सहाच आहेि. बाकीच्या पोटजािी : (१) अनुलोम आदि प्रदिलोम जािींचा मूळच्या चार 
विांशी सांबांर् होऊन, (२) एका अनुलोम जािीचा पुरुष आदि दुसऱ्या अनुलोम जािीची स्त्री ह्याांचा सांबांर् 
होऊन, (३) प्रदिलोम जािींचे परस्पराांशी सांबांर् होऊन आदि (४) अनुलोम आदि प्रदिलोम जािींच्या 
स्त्रीपुरुषाांचे परस्पराांशी सांबांर् होऊन उत्पन्न झालेल्या आहेि. ह्या चार प्रकाराांनी एकूि ६० जािी होिाि 
आदि त्या ६० जािींचे परस्पराांशी सांबांर् होऊन असांख्य पोटजािी उत्पन्न झाल्या असे दवष्ट्िु र्. सू. (१६·७) 
मध्ये म्हटले आहे. ह्यावरून असे ददसून येिे की दवष्ट्िु र्. सू. [सांकरसांकरािासांख्येयाः । दवष्ट्िु र्. सू. १६·.७] च्या 
रचनाकाळाच्या पूवी (म्हिजे दनदान २००० वषांच्यापूवी) असांख्य जािी आदि पोटजािी उत्पन्न झाल्या 
होत्या आदि मलूभिू चार विांपासून ह्या इिक्या जािींची आदि पोटजािींची उत्पती ी कशी झाली ह्याची 
उपपती ी लाविे र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांना अशक्य झाल्यामुळे त्याांनी िे काम सोडून ददले होिे. 
त्यानांिरच्या काळािही ह्या स्स्थिीि फरक झाला नाही आदि दनबांर्ग्रांथाांच्या रचनाकाळी िर िी स्स्थिी 
पूवीच्याहून जास्ि दबकट झाली. र्मधशास्त्रावरील मध्ययुगीन काळाि झालेल्या ग्रांथाांि पोटजािींचे सदवस्िर 
विधन बहुर्ा टाळलेले असिे आदि फक्ि मलूभिू चार विांच्या किधव्याांच्या चचेलाच महत्त्व ददलेले असिे. 
दनरदनराळ्या गटाांची उपपती ी लाविे कठीि होऊ लागल्यामुळे मनुप्रभिृींनी असे प्रदिपादन केले आहे की 
मनुष्ट्याांच्या पोटजािी त्याांच्या आचाराांवरून आदि व्यवसायाांवरून समजिाि. 

 
ह्यावरून असे ददसिे की स्मृिींच्या काळी जािी ह्या मुख्यत्वकेरून व्यवसायाांवरून बनल्या 

असल्याचे बहुिेक ग्रांथकाराांचे मि होिे. 
 

सांकर अथर्वा र्वणमसांकर 
 
जािींच्या आदि पोटजािींच्या दववचेनाि ‘विधसांकर’ (अथवा नुसिा सांकर) हा शब्दाचा पुष्ट्कळवळेा 

उल्लेख येिो. मनूने विधसांकर हा शब्द दमश्र जािी ह्या अथाने आदि सांकर हा शब्द एकापेक्षा अदर्क विाचे 
दमश्रि अथवा परस्पर शरीरसांबांर् ह्या अथाने योजला असावा असे ददसिे. भगवद् गीिेि (१·४१।४३) म्हटले 
आहे की दस्त्रया दूदषि (नीदिभ्रष्ट) झाल्यामुळे विधसांकर होऊ लागिो आदि अशा सांकराच्या योगाने िे कुल 
आदि त्या कुलाचा नाश करिारा हे दोन्ही दनियाने नरकाला जािाि. अशा र्मधदवरुद्ध आचरिाने पूवापार 
चालि आलेल्या जािींच्या आदि कुलाांच्या र्मांचा उच्छेद होिो. विधसांकर घडू नये ह्यादवषयी स्मृिींचा फार 
कटाक्ष असल्यामुळे त्याांनी असा एक दनयम घालून ददला आहे की विधदवदहि र्माचे उल्लांघन करिाऱ्या स्त्री-
पुरुषाांचे दनयांत्रि करिे हे राजाच्या [िस्माद्राज्ञा दवशषेेिां दस्त्रयो रक्ष्यास्िु सांकराि । नारदस्त्रीपुांस ११३.] किधव्याांमर्ील एक 
प्रमुख किधव्य आहे. वदेान्िसूत्रावरील भाष्ट्याि श्रीशांकराचायांनी विाश्रमव्यवस्था दवस्कदळि झाली 
असल्याचा उल्लखे केला आहे. िथादप ज्या अथी शास्त्राांनी विध आदि आश्रमाांची व्यवस्था ठरदवली आहे 
त्याअथी अन्य युगाि अशी स्स्थिी नसावी असे त्याांनी अनुमान केले आहे. 



           

जात्युत्कषम आतण जात्यपकषम– प्राचीन स्मृदिग्रांथाांि जात्युत्कषध आदि जात्यपकषध ह्यासांबांर्ी काही 
दनयम ददले आहेि. (गौ. ४·१८।१९; मनु. १०·६४।६५; याज्ञ. १·९६); ह्यादवषयची कल्पना पढुीलप्रमािे आहे 
: अनुलोमदमक्ष दववाहापासून झालेल्या सांििीचा दजा काही पदरस्स्थिीि अदर्क वरचा होिो, ह्याला 
जात्युत्कषध म्हििाि. आदि काही पदरस्स्थिीि सांििीचा दजा खालचा होिो, ह्याला जात्यपकषध म्हििाि, 
उदाहरिाथध, जेव्हा एकादा ब्राह्मिपुरुष क्षदत्रय स्त्रीबरोबर दववाह करिो िेव्हा त्या दांपत्याच्या सांििीला 
‘सविध’ म्हििाि. अशा सविध कन्येचा दववाह ब्राह्मि वराबरोबर झाला आदि अशी व्यवस्था ७ दपढ्ाांपयंि 
चालली िर सािव्या दपढीिील कन्येला ब्राह्मि वरापासून झालेली कन्या ब्राह्मिविाची होिे. हा जािीचा 
उत्कषध झाला. ह्याच्याउलट एकाद्या ब्राह्मिाने क्षदत्रय स्त्रीबरोबर दववाह केला आदि त्या दांपत्याला झालेल्या 
पुत्राने क्षदत्रय स्त्रीबरोबर दववाह केला, त्या दांपत्याला झालेल्या पुत्राने क्षदत्रय स्त्रीबरोबर दववाह केला आदि 
अशी परांपरा सिि ५ दपढ्ाांपयंि चालली िर पाांचव्या दपढीिील पुरुषाला क्षदत्रय स्त्रीपासून झालेला पतु्र 
क्षदत्रयविाचा होिो. हा जािीचा अपकषध म्हिजे कमीपिा झाला. हाच दनयम क्षदत्रय पुरुषाच्या वैशय 
स्त्रीबरोबर झालेल्या दववाहाला आदि वैशय पुरुषाच्या शदू्र स्त्रीबरोबर झालेल्या दववाहाला लागिो. िसेच िो 
दनयम दनरदनराळ्या अनुलोम जािीमर्ील दववाहाांना लागिो. ह्याबाबिीि दपढ्ाांच्या सांख्येच्या बाबिीि 
मिवैदचत्र्य आहे. 

 
याज्ञ. ने जात्युत्कषध आदि जात्यपकषध ह्याांचा दुसरा एक प्रकार साांदगिला आहे. िो प्रकार म्हिजे 

जर एकाद्या विाच्या पुरुषाने त्याच्या विाहून वदरष्ठ अथवा कदनष्ठ विाचा व्यवसाय स्वीकारला आदि अशी 
परांपरा ७ अथवा ५ दपढ्ा सिि चालली िर ७ व्या हकवा ५ व्या दपढीि त्याांच्या सांििीचा त्या व्यवसायाला 
अनुरूप असा विध बनिो. 

 
ह्या जात्युत्कषाच्या आदि जात्यपकषाच्या बाबिीि मूळ स्मृदिकार आदि त्या स्मृिींवरील 

टीकाकार ह्याांच्याि एकवाक्यिा ददसून येि नाही. ह्यावरून असे दर्वशि होिे की स्मृिींि विधन केलेल्या 
प्रकारच्या योजनाांि प्रारांभी जरी कदादचि वस्िुस्स्थिीचा थोडासा अांश असला िरी त्या योजना कस्ल्पि 
आदि ध्येय स्वरूपाच्या असाव्या. आांिरजािीय दववाहाची सार्ार उदाहरिे दशलालेखाि दमळिाि परांिु मनु 
प्रभिृींनी साांदगिलेल्या प्रकारची जात्युत्कषाची उदाहरिे र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि अथवा दशलालेखाांि 
्वचदचिच आढळिाि. 

 
र्ांदे करिाऱ्या जािी आर्वथकदृष्ट्ट्या सांपन्न आदि सुसांघदटि असि असे र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांवरून 

आदि दशलालेखाांवरून ददसून येिे. त्याांचा अांिगधि कारभार, सचोटी आदि आर्वथक स्थैयध इिकी चोख 
असि की दनरांिर चालावयाच्या र्मादायाच्या कायाकदरिा हजाराांनी मोजिा येण्यासारख्या रकमा लोक 
अशा सांघटनाांजवळ ठेव म्हिून ठेवीि असि असे दि. शकाच्या आरांभाच्या काळािील दशलालेखाांवरून 
ददसून येिे. (एदप. इां. खां. २ पा. १२४; एदप. इां. खां. ८ पा. ८८ इ॰). अशा सांघटनाांना श्रेिी, पूग, व्राि, सांघ 
अशी दनरदनराळी नाव े असि; त्याांचे दनरदनराळे दनयम असि आदि त्या दनयमाांचे त्या त्या सांघटनाांच्या 
सदस्याांकडून उल्लांघन होऊ नये आदि त्या सदस्याांनी आपआपले परांपरागि चालि आलेले व्यवसायच 
कराविे अशी व्यवस्था करिे हे राजाचे [पाषण्डनैगमश्रेिीपूगव्रािगिाददषु । सांरके्षत्समयां राजा दुगे जनपदे िथा ॥ – नारद 

(समयस्थानपाकमध २).] किधव्य असल्याचे स्मिृींनी साांदगिले आहे. (नारद–समयस्थानपाकमध २ इ॰) दिस्िी 
शकाच्या १० व्या शिकापूवी रचलेल्या स्मृदिग्रांथाांि आदि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि ज्याांची नाव ेददली आहेि. 
अथवा ज्याांचा उल्लखे केला आहे अशा जािींची सांख्या १२५।१५० हून अदर्क नाही. त्याांच्यापैकी काही 
जािींची नाव ेअद्यापीही त्याच स्वरूपाि अथवा हकदचत् भेदाने अस्स्ित्वाि आहेि. उदाहरिाथध, कायस्थ, 



           

कुां भकार, चमधकार इत्यादद काही जािींच्या नावाांचा देशाशी सांबांर् आहे. उदाहरिाथध अांबापासून अांबष्ठ, 
मगर्ापासून मागर्, दवदेहापासून वैदेहक. दुसऱ्या काही जािी वांशद्योिक आहेि. उदाहरिाथध, आभीर, 
दकराि, शक. पुष्ट्कळशा जािींची नाव े व्यवसायावरून उद् भवलेली आहेि, जसे अयस्कर (लोहाचे काम 
करिारा), िक्षन् (िासिारा, सुिार), िैदलन् (िेल काढिारा), नट इ॰. 

 
आरु्दनक काळी प्रत्येक मूळच्या विाच्या देशभेदामुळे, व्यवसायभेदामुळे आदि दुसऱ्या काही 

कारिाांनी पुष्ट्कळ पोटजािी झाल्या आहेि. उदाहरिाथध, ब्राह्मिाांचे प्रथमिः पाचगौड आदि पाच द्रादवड 
असे दहा भेद झाले. त्याांिील द्रादवड ब्राह्मिाांपैकी महाराष्ट्र ब्राह्मिाांच्या दचत्पावन (कोकिस्थ), कऱ्हाडे, 
देशस्थ, देवरुखे वगैरे पुष्ट्कळ पोटजािी झाल्या. असे साांगिाि की गुजराथ प्राांिाि ब्राह्मिाांच्या ८४ 
पोटजािी असून त्याांपैकी बहुिेक पोटजािी एकमेकाांशी रोटीबेटी व्यवहार करीि नाहीि. पुष्ट्कळवळेी 
प्रत्येक पोटजािीि पुरोदहिपिा (दभक्षकुी) करिारे आदि िसे न करिारे असे आिखी भेद असिाि. वैददक 
काळाि उत्पन्न झालेल्या िुटकपिे राहण्याच्या भावनेपासून भौगोदलक आदि इिर कारिाांनी आिखी 
आिखी भेद आदि पोटभेद उत्पन्न झाले. प्राचीन काळी देखील उती रेकडील प्रान्िािील ब्राह्मि 
मागर्ासारख्या पूवेकडील प्राांिािील ब्राह्मिाांना कमी प्रिीचे मानीि. 

 
क्षदत्रयाांमध्ये आपिास सूयधवांशी, चांद्रवांशी, अस्ग्नवांशी म्हिदविाऱ्याांच्या सारखे पुष्ट्कळ पोटभेद 

आहेि. टॉड आदि शहेरग ह्याांच्या राजस्थानासांबांर्ीच्या ग्रांथाांि परमाराांच्या ३५, गुहलोटाांच्या २४, छमनाांच्या 
२६, सोळांकींच्या १६ अशा अनेक शाखा असल्याचे विधन केले आहे. 

 
दवल्सनने ‘हहदुस्थानािील जािी’ ह्या ग्रांथाि (खांड १ पा. ६५।७०) फक्ि १३४ जािींची सांस्कृि 

आदि आरु्दनक मराठी नाव ेददली आहेि. इिर ग्रांथाांच्या िुलनेने अदलकडील काळािील ग्रांथाांि ददलेल्या 
पोटजािींची सांख्या २०० हूनही अदर्क भरि नाही. 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण २७ 
 

र्वणांचे धमम, तनबंध आतण अतधकार 
 

(  .   .   . २.१०५–१६४) 
 
दनरदनराळ्या विांचे र्मध (किधव्ये) आदि त्याांचे अदर्कार ह्याांना र्मधशास्त्रावरील सवध ग्रांथाांि फार 

महत्त्वाचे स्थान ददलेले असिे. (वदेाांचे) अध्ययन, यज्ञ करिे आदि दान देिे हे सवध दद्वजािीयाांचे म्हिजे 
ब्राह्मि, क्षदत्रय आदि वैशय याांचे र्मध म्हटले असून त्या गोष्टी न केल्यास अथवा त्याांच्याकडे दुलध क्ष्य केल्यास 
पाप लागिे. वदे दशकदविे, यज्ञाि पुरोदहिपिा करिे, आदि दान स्वीकारिे ह्याांना ब्राह्मिाांच्या वृती ी अथवा 
अदर्कार म्हििाि; शस्त्र र्ारि करिे आदि लोकाांचे सांरक्षि करिे ह्या क्षदत्रयाांच्या वृती ी अथवा अदर्कार 
असिाि; शिेकी करिे, पशुसांगोपन आदि व्यापार, सावकारी करिे ह्या वैशयाांच्या वृती ी अथवा अदर्कार 
असिाि आदि ह्या गोष्टींवरच मुख्यत्वकेरून त्याांचा चदरिाथध चालिो. परांिु त्या सवध गोष्टी अथवा त्याांच्या 
पैकी एक गोष्ट त्या त्या विांनी चदरिाथाकदरिा केलीच पादहजे असा दनबरं् त्या त्या विांच्या लोकाांवर 
नसिो. प्रत्येक विाच्या बाबिीि त्या विाच्या लोकाांनी काही दवदशष्ट गोष्टी अथवा व्यवसाय करू नये असे 
दनबरं् त्याांच्यावर असिाि. 

 
ह्या प्रत्येकादवषयी थोडेसे दववचेन ह्या प्रकरिाि करावयाचे आहे. 
 
अध्ययन :– सवाि जुन्या असिाऱ्या वदेाांच्या रचनाकाळीदेखील ब्राह्मि आदि दवद्या ह्याांच्याि 

अदवभाज्य सांबांर् होिा. जनकासारख्या काही क्षदत्रय राजाांनी ित्त्वज्ञान आदि ब्रह्मदवदे्यचा अभ्यास याांि 
प्रावीण्य दमळदवले होिे आदि याज्ञवल्क्यासारखे काही दवद्वान ब्राह्मि देखील अशा राजाांकडे दशष्ट्य म्हिनू 
गेले होिे असे श. ब्रा. (११·६·२१·६) वरून ददसून येि असले िरी िेवढ्ावरून क्षदत्रय अथवा राजे हेच 
ब्रह्मदवदे्यचे आद्य पुरस्किे होिे असे म्हििा येिार नाही. सवध विाचे लोक वदेाध्ययन करीि असि, परांिु 
मनूने (४·१४७) म्हटले आहे की ब्राह्मिाने दनरांिर आदि लक्षपूवधक वदेाांचेच अध्ययन कराव.े वदेाांचे अध्ययन 
हाच त्याांचा सवाि मोठा आर्ार असून बाकी सवध गौि असिाि. याज्ञ. (१·१९८) मध्ये म्हटले आहे की 
वदेाांच्या सांरक्षिासाठी, देव आदि दपिर ह्याांच्या सांिोषासाठी आदि र्माच्या सांरक्षिासाठी परमेश्वराने 
ब्राह्मि दनमाि केले. 

 
अध्यापन :– र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांच्या रचनाकाळी वदेाांचे अध्यापन (दशकदविे) सवधत्र ब्राह्मिाांच्या 

हािी होिे. काही क्षदत्रय आचायध अथवा ित्त्ववतेेी  ह्याचे उल्लखे ब्राह्मि ग्रांथाांि आले असले िरी त्याांना 
सामान्यत्वकेरून गौि दजाचे र्रले आहेि. आपस्िांबाने (आ. र् .सू. २·२·४ २५।२८) म्हटले आहे की 
ब्राह्मि अध्यापक दमळि नसले िर ब्राह्मिाने क्षदत्रयापासून अथवा वैशयापासून दवद्या दशकावी. नैदष्ठक 
ब्रह्मचारी ह्याने ब्राह्मिेिर आचायाकडे दवद्याथी म्हिनू राहू नये (मनु २·२४२); परांिु ब्राह्मिाने एकादी 
उपयुक्ि अथवा गुिकारी कला शूद्रापासूनही दशकण्यास हरकि नाही (मनु २·२३८). गुरूने दशष्ट्यापासून 
दशकदवण्याचा मोबदला घ्यावयाच्या द्रव्याबद्दल पूवी करार न करिा दशकवाव े असे शास्त्राि आग्रहपूवधक 
साांदगिले आहे. ह्यावरून वदे दशकदवण्यापासून ब्राह्मिाला फारसा द्रव्यलाभ होि नसावा. 

 



           

याजन अथर्वा यज्ञात पुरोतहतपणा करणे :– ह्या कामाचा ब्राह्मिाांनाच अदर्कार होिा. वदेाि आदि 
दनरुक्िामध्ये देवादप आदि शांिनु ह्याांच्या कथेचा उल्लखे आला असून शांिनु हा राजा असून त्याचा बांरु् देवादप 
हा त्याचा पुरोदहि होिा असे म्हटले आहे. (ऋ. १०·९८·७; दनरुक्ि २·१०). त्यावरून वैददक कालाि 
क्षदत्रय पुरोदहि होऊ शकि असे ददसिे. ब्राह्मिाांमध्येही सवधच जि पूवी केव्हाही पुरोदहि नसि आदि 
हल्लीही नसिाि. देवालयाि मूिीची पूजा करण्याची वृती ी अदलकडील काळािील आहे. िथादप िी वृती ी 
करिाऱ्या पुजाऱ्याला सामान्यत्वकेरून कमी प्रिीचा मानीि आदि श्राद्धाि आमांत्रि करण्याला अथवा 
देवाांप्रीत्यथध करावयाच्या यज्ञाि ऋस्त्वजाचे काम करण्याला असा ब्राह्मि अपात्र असल्याचे मनूने (३·१५३) 
म्हटले आहे. 

 
दान घेणे :– ब्राह्मिाने अध्यापन करून अथवा पुरोदहिपिा करून द्रव्यसांपादन करण्यापेक्षा दान 

घेऊन द्रव्य सांपादन करिे अदर्क चाांगले असल्याचे यमाने [प्रदिग्रहाध्यापनयाजनानाां प्रदिग्रहां श्रेष्ठिमां वदस्न्ि । 
प्रदिग्रहाच्छुध्यदि जप्यहोमैयाज्यां िु पापनैध पुनस्न्ि वेदाः ॥ यम (स्मृदिचां. १ पा १७९).] म्हटले आहे. दान कोिापासून स्वीकाराव,े 
कोिी स्वीकाराव े ह्यासांबांर्ी बृ. उप. (४ १·३ आदि ५·१४·५–६) सारख्या प्राचीन काळी देखील दनयम 
साांदगिले होिे. त्यावरून असे सूदचि होिे की फक्ि दवद्वानाांनाच मोठी दाने स्वीकारिा येि असि. 

 
ब्राह्मिाांपढेु दादरद्र्य, सार्ी राहिी आदि उच्च दवचारसरिी, र्नप्राप्िीकरिा प्रत्यक्ष प्रयत्न न करिे, 

सांस्कृिीचे सांरक्षि करिे आदि त्याि प्रगिी करण्याची आकाांक्षा र्रिे ही ध्येये ठेवलेली असि. स्विःची 
आदि कुटुांबाची उपजीदवका होईल आदि आपली र्ार्वमक कृत्ये करिा येिील इिकेच द्रव्य त्याने सांपादन 
कराव ेआदि िेही दुसऱ्याला शक्यदििके कमी दुःख देऊन आदि स्विःच्या देहालाही दवशषे श्रम न होिील 
अशा रीिीने सांपादन कराव.े र्ान्याचा सांग्रह शक्य दििका कमी करिे चाांगले. ज्याच्याजवळ चालू 
ददवसाला पुरेल इिकेच र्ान्य असिे आदि जो उद्याची काळजी करीि नाही िो सवाि उती म ब्राह्मि होय 
असे मनूने म्हटले आहे. (मनु. ४·२-३; ४·७-८; १०·११२; ४·१२ इ॰). शिेकऱ्याने र्ान्य कापून घरी 
नेल्यानांिर शिेाि पडलेली र्ान्याची किसे अथवा शिेाि पडलेले र्ान्याचे कि वचेून आिून त्यावर 
उपजीदवका करिे ह्या प्रकाराला मनूने (४·५) ऋि म्हटले आहे. ब्राह्मिाने समार्ानी वृती ीचे अवलांबन 
कराव.े अडचिीि असला िरी त्याने जास्ि आसक्िी र्रून द्रव्याजधन करू नये. र्नसांचय हे ब्राह्मिाला 
प्राप्ि होिारे एक सांकट आहे असे महाभारिाि म्हटले आहे. (अनुशा. ४७·२२). 

 
ब्राह्मिाने दान घ्यावयाचे िे अर्ार्वमक अशा लोकाांकडून घेऊ नये. एकाद्या ब्राह्मिाजवळ अन्य 

मागाने दमळालेली पुरेशी सांपती ी असेल    त्याने द्रव्याजधन करू नये आदि दान स्वीकारू नये. क्षदुर्ि 
मािादपिा, पत्नी, इत्याददकाांच्या पोषिाकदरिा अडचिी मध्ये ब्राह्मिाला कोिाकडूनही (शदू्राकडून अथवा 
पदििाकडूनदेखील) दान स्वीकारिा येिे. (मनू. ४·२५१). परांिु अशा द्रव्याने त्याने आपली स्विःची क्षरु्ा 
िृप्ि करू नये. ह्याप्रमािेच श्रोदत्रय आदि आपल्या उदरदनवाहाकदरिा श्रम करण्याला असमथध असलेल्या 
ब्राह्मिाांचे सांरक्षि करिे हे राजाचे किधव्य असिे, असे शास्त्राि साांदगिले आहे. (गौ. १०·९।१०; याज्ञ. 
३·४४). दािा दान स्वीकारण्यास पात्र अशा मनुष्ट्याकडे स्विः जाऊन जे दान देिो िे उती म प्रिीचे दान होय 
आदि कोिी याचना केल्यावर दािा दान देिो िे कदनष्ठ प्रिीचे दान होय. (पराशर १·२९). पदवत्र 
आचरिाचे आदि वदेवतेेी  अशाच ब्राह्मिाांना सवध र्मधकृत्याांि भोजनास बोलवाव ेआदि योग्य काळी, योग्य 
दठकािी आदि सत्पात्र दान स्वीकारिारा भेटेल िेव्हाच दान द्याव.े 

 



           

अशा प्रकारचे दवद्वान आदि दनलोभी वृती ीचे ब्राह्मि पूवीच्या काळाप्रमािे चालू दवसाव्या शिकाि 
देखील आढळिाि. 

 
प्रदिग्रह म्हिजे दान स्वीकारिे हा ब्राह्मिाांचा दवशषे अदर्कार असला िरी दान कोिीही आदि 

कोिालाही देऊ शकि असे. िथापी दानामुळे प्राप्ि होिारे पुण्य हे दान घेिाऱ्याच्या पात्रिेवर आदि 
जािीवर अवलां बनू असिे. (याज्ञ. १·६; गौ. ५·१८; मनु. ७·८५). वैश्वदेवामध्ये [सवान्वैश्वदेवे भादगनः 
कुवीिाश्वचाण्डालेभ्यः । आप. र्. सू. २·४·९·५] गृहस्थाश्रमीयाने सवांना (कुत्री, चाांडाल, पदिि ह्याांना सुद्धा) अन्न ददले 
पादहजे. (आप. र्. सू. २·४·९·५). 

 
वर साांदगिल्यासारखे उदाती  ध्येय ब्राह्मिाांच्या पुढे ठेवले होिे िरी ब्राह्मिाांची लोकसांख्या 

वाढल्यामुळे आदि दान देिारे आदि यज्ञ करिारे कमी कमी होऊ लागल्यामुळे दान आदि प्रदिग्रह ह्याांच्या 
बाबिीिील कडक दनयम दशदथल कराव ेलागले आदि कालाांिराने असे म्हटले जाऊ लागले की ब्राह्मि 
दवद्वान असो वा अदशदक्षि असो त्यालाच दान द्याव ेआदि त्याने िे दान बेलाशक स्वीकाराव.े पदहली सवलि 
देवाांप्रीत्यथध करावयाच्या दवर्ींच्या बाबिीि देण्याि आली. (अनुशा. ९०·२) आदि पुढे पुढे [ब्राह्मिान्न परीक्षेि 
क्षदत्रयो दानर्मधदवत् । दैव ेकमधदि दपत्र्ये िु न्याययमाहुः परीक्षिम् ॥ अनुशासन ९०·२.] असे म्हिण्याि येऊ लागले की देविाांच्या 
आदि दपिराांच्या प्रीत्यथध करावयाच्या कृत्याांि बोलवावयाच्या ब्राह्मिाांच्या दवद्वतेी ची अथवा शीलाची चौकशी 
करण्यापेक्षा िी कृत्ये िात्काल करिे चाांगले आदि असे जो करील त्याचे दपिर आदि देवही त्यामुळे सांिुष्ट 
होिाि आदि कोित्याही स्स्थिीि असिाऱ्या अस्ग्नप्रमािे ब्राह्मिही कोित्याही स्स्थिीि देविारूपी असिो. 
(स्कां दपुराि–अपराकध  पा. ४५५). 

 
ब्राह्मिाांना दवदहि असिाऱ्या अध्यापन, याजन आदि प्रदिग्रह ह्या िीन सार्नाांव्यदिदरक्ि दुसरे 

व्यवसाय आपल्या उपजीदवकेकदरिा करण्यास र्मधशास्त्राांनी सांमिी ददली आहे.  व    पदरस्स्थिीि 
ब्राह्मिाने क्षदत्रयाला दवदहि असलेला व्यवसाय करून अथवा िेही शक्य न झाल्यास वैशयाला दवदहि कमे 
करून आपली उपजीदवका करावी. (गौि. ७·६ आदि ७). िीन विांपकैी कोिालाही आपल्या स्विःला 
दवदहिकमे करून आपली उपजीदवका करिे अशक्य झाल्यास त्याने स्विःच्या विाहून एक पायरी 
खालच्या विाचे व्यवसाय कराव े(वदस. र्. सू. २·२२) परांिु कोिीही खालच्या विाच्या व्यक्िीने स्विःच्या 
विाहून वदरष्ठ विाला दवदहि असे चदरिाथाचे व्यवसाय करू नये. (वदस. र्. सू. २·३३). गौिमाने म्हटले 
आहे की सामान्यिः ब्राह्मिाने शूद्राांना दवदहि असा सेवचेा व्यवसाय करू नये. परांिु त्याांचे जीदवि र्ोक्याि 
असले िर शूद्राचाही व्यवसाय करण्यास हरकि नाही. परांिु िसे करिाना त्याचे शदू्राांबरोबर एका बठैकीवर 
बसिे, काांदे लसुिासारखे ब्राह्मिाांना दनदषद्ध असिारे पदाथध खािे हे प्रकार करू नयेि आदि दनव्वळ 
घरकामाची सेवा करू नये. (गौ. ७·२२।२४). 

 
शूद्राांचे दवदशष्ट कमध म्हिजे ब्राह्मि, क्षदत्रय आदि वैशय ह्या िीन विांची सेवा करून त्याांच्याकडून 

आपल्या चदरिाथाला लागिारी सार्ने दमळदविे हे होय. दनरदनराळ्या [शुश्रूषा शूद्रस्येिरेषाां विानाम् । पूवधस्स्मन् 
पूवधस्स्मन्विे दनश्रेयसां भयूः । आप. र्. सू. १·१·१·७।८.] विांच्या सेविे वैशयाची सेवा करण्यापेक्षा क्षदत्रयाची सेवा केल्याने 
आदि क्षदत्रयाची सेवा करण्यापेक्षा ब्राह्मिाची सेवा केल्याने शूद्राला अदर्क सुखाचा लाभ होिो. (आप. र्. 
सू. १·१·१·७।८). वदरष्ठ विाच्या मनुष्ट्याची सेवा करून एखादा शदू्र वृद्ध झाला आदि अदर्क काम करण्यास 
असमथध झाला िर त्याच्या पूवीच्या र्न्याने त्या शदू्राचा प्रदिपाळ करावा असे गौिमाने साांदगिले आहे. (गौ. 
१०-६३), 



           

कालाांिराने व्यवसायाच्या बाबिीि शदू्राांची स्स्थिी सुर्ारली. त्याांना सुिारकी, दचत्रकला 
अशासारखे व्यवसाय करण्यास आदि गुरे बाळगिे, शिेकी करिे ह्याांच्या सारखे वैशयाांचे व्यवसाय करण्यास 
परवानगी देण्याि येऊ लागली. (याज्ञ. १·१२०). काही दवदशष्ट वस्िूव्यदिदरक्ि कोििेही पदाथध दवकण्यास 
त्याला मोकळीक होिी. शूद्राचा दजा वाढिा वाढिा काही शूद्र राजेही झाले. प्राचीन स्मृिी शूद्राजवळ 
र्नसांचय असण्याच्या दवरुद्ध होत्या. कारि त्याांच्या मिाने शूद्राने र्नसांचय केल्यास र्नाच्या गवाने आदि 
अज्ञानाने िो ब्राह्मिाांना प्रदिबांर् करू शकेल आदि त्याांना त्रास देऊ शकेल. (गौ. १०·६४।६५; मनू. 
१०·१२९). इिर विांच्या जवळ अथवा दूर राहिे, त्याांनी केलेले अन्न इिर विांनी ग्रहि करिे ह्यावरून 
आदि आचरिावरून शूद्राांचे (सुिार, लोहाराांसारखे) अदनवादसि आदि (चाांडालासारखे) दनवादसि, 
भोज्यान्न आदि अभोज्यान्न, सच्छूद्र आदि असच्छूद्र असे दवभाग करण्याि येि. (याज्ञ. १·१६६). 

 
आपत्काली ब्राह्मिाला क्षदत्रयाचा व्यवसाय करण्याला परवानगी असे आदि फार प्राचीन 

कालापासून ब्राह्मिाांनी शस्त्र र्ारि करण्याचा व्यवसाय केल्याचे आढळिे. सैन्याि भरिी करण्याि ब्राह्मि 
हा सवाि अदर्क चाांगला समजावा असे काही आचायांचे मि असल्याचे आदि िे मि आपल्यास मान्य 
नसल्याचे कौदटल्याने (९·२) म्हटले आहे. कारि ब्राह्मिाांच्या सैन्यापुढे साष्टाांग नमस्कार घािल्यास शत्रलूा 
त्याला आपल्या बाजूला वळवनू [प्रदिपािेन ब्राह्मबलां  परोऽदभहारयेत् । कौदटल्य ९.२] घेिा येिे. गोब्राह्मिाांचे सांरक्षि 
करण्याकदरिा, विधसांकर टाळण्याकदरिा ब्राह्मिाने आदि वैशयाने शस्त्र र्ारि कराव े असे बौर्ायन 
(२·२·८०), वदस (३·२४) प्रभिृींनी साांदगिले आहे. 

 
आपत्काली ब्राह्मिाांना वैशयाचे व्यवसाय करण्याची परवानगी असली िरी सावकारी (व्याजबट्टा), 

शिेकी, गुरे बाळगिे हे व्यवसाय करण्याच्या बाबिीि त्याांच्यावर बरेच दनबरं् घािले होिे. त्याांनी हे 
व्यवसाय स्विः न करिा दुसऱ्याच्याद्वारा केले पादहजेि आदि व्याजबट्टा हा व्यवसाय आपत्कालीही करिा 
कामा नये. 

 
अशा प्रकारचे दनबरं् ब्राह्मिाांवर घालण्याची कारिे उघड आहेि. ब्राह्मिाांनी साध्या राहिीने 

राहाव,े प्राचीन दवद्याांचे सांरक्षि कराव े आदि त्या दवद्याांची वृद्धी करावी, सामान्य व्यवहारी मनुष्ट्यासारखे 
आयुष्ट्य घालदवण्याच्या नादाने त्याांना उच्च पारमार्वथक गुिाांचा त्याग करू नये आदि र्नाजधनाच्या आदि 
शौयाने दमळिाऱ्या कीिीच्या मागेच सिि लागण्याचे अांिःकरि आदि भावना कठोर बनिाि हे टाळाव ेहीच 
िी कारिे होि. 

 
वैददक ग्रांथाांि ब्राह्मिाांनी शिेी करण्यास दनषेर् केला नाही. परांिु वदे्याभ्यासाकडे लक्ष्य ददल्याने 

शिेकी बुडिे आदि शिेकीकडे लक्ष्य ददल्याने दवद्याभ्यास बुडिो. ही दोन्ही सार्ि असल्यास दोन्ही करावी. 
[शस्क्िमानुभयां कुयादशक्िस्िु कृहष त्यजेत् । बौ. र्. सू. १·५·१०१.] परांिु दोन्ही सार्ि नसल्यास शिेकीचा त्याग करावा. 
(बौ. र्. सू. १·५·१०१). ब्राह्मिाने शिेीचा व्यवसाय करिानादेखील अनेक दनबरं् पाळले पादहजेि. िो 
व्यवसाय हनद्य मानला असून िो करिे भागच पडले िर आपती ी दूर होईपयंिच करावा. उत्पन्न केलेल्या 
र्ान्याचा १/६ राजाला, १/२१ देवाांना, १/३० ब्राह्मिाांना द्यावा असे साांदगिले आहे. ह्याच्या उलट वृद्ध 
हारीिाने (७·१७९, १८२) म्हटले आहे की शिेकी हा व्यवसाय सवध विांना सामान्य असून शिेकी, 
पशुसांगोपन आदि सेवा हे व्यवसाय कोिालाच दनदषद्ध नाहीि. 

 



           

आपत्काली ब्राह्मिाला व्यापार करण्यास परवानगी ददली असली िरी त्याने कोित्या वस्िू 
दवकाव्या ह्याबद्दल अदिशय दनबंर् घािलेले असि. चांदनासारखे सुवादसक पदाथध, िेल िुपाांसारखे पािळ 
पदाथध, दशजदवलेले अन्न, दूर्, दही, िीळ, िाांदूळ, इत्यादद अनेक पदाथध दवकण्याचा अथवा त्याांची 
अदलाबदल करण्याचा दनषेर् असे. हेच दनबरं् त्या व्यवसायाि पडलेल्या क्षदत्रयाला लागू नसि. ब्राह्मिाने 
हकमिीबद्दल घासाघीस न करिा एक दनदिि हकमि ठरवनू दवकाव.े काही पदाथांची अदलाबदल 
करण्याची मोकळीक असे. उदाहरिाथध, कच्च्या अन्नाच्या मोबदला दििक्याच मापाचे दशजलेले अन्न, 
दिळाच्या मोबदला दििक्याच मापाचे दुसरे र्ान्य घेिा येि असे. (गौ. ७·८।१४; ७·१५; आप. र्. सू. 
१·७·२०·१२।१३; बौ. र्. सू. २·१·७७।७८; वदसष्ठ २·२४।२९). 

 
दनरदनराळ्या प्रकारच्या आचरिाांवरून ब्राह्मिाांचे दनरदनराळे भेद काही ग्रांथकाराांनी केले आहेि. 

उदाहरिाथध, जो रोज स्नानसांध्या, जप, होम करिो त्याला अत्रीने (श्लोक ३७३।३८३) देवब्राह्मि अशी 
सांज्ञा ददली असून मूखध, सांस्काररदहि, र्मधबाह्य आदि कू्रर अशा ब्राह्मिाला त्याने चाांडालब्राह्मि म्हटले 
आहे. वदेाध्ययन न करिे, गायत्री जप न करिे इत्यादी अनेक कमे करिाऱ्याला शदू्र समजाव े असे 
दनरदनराळ्या स्मृिींनी साांदगिले आहे. (बौ. र्. सू. २·४·२०; वदस. र्. सू. ३·१।२; मनु. २·१६८ इ॰). 

 
दभक्षा मागिे हे कृत्य ब्रह्मचारी (वदेाध्ययन करिारा दवद्याथी) आदि यिी ह्याांना दवदहि असिे. 

काही दवदशष्ट कारिाकदरिा इिराांनीही दभक्षा मागिे योग्य समजले जाि असे आदि त्याांना आपल्या 
योग्यिेप्रमािे दभक्षा घालिे हे इिराांचे किधव्य मानले जाि असे. अशा कारिाांि गुरूकदरिा, स्विःच्या 
(प्रथम) दववाहाकदरिा, मािादपिराांच्या चदरिाथाकदरिा इत्यादींचा समावशे होि असे. जो मनुष्ट्य 
अडचिीदशवाय स्विःच्या इांदद्रयाांच्या सांिोषासाठी दभक्षा मागि असेल त्याच्याकडे लक्ष देऊ नये. इिराांना 
नव्हेच परांिु ब्राह्मिाांना देखील अदनबरं्पिे दभक्षा मागण्याची मुभा स्मृिींनी कर्ीही [अव्रिा ह्यनर्ीयाना यत्र भकै्षचरा 

दद्वजाः । िां ग्रामां दण्डयेद्राजा चोरभक्िप्रदो दह सः ॥ वदसष्ठ ३·४ आदि पराशर १·६०.] ददली नव्हिी अथवा अशी दभक्षा मागण्यास 
उतेी जनही ददले नव्हिे. (आप. र्. सू. २·५·१०.१।४; मनू. ४·२५१, वदसष्ठ ३·४ इ॰). 

 
वदेकाळी देखील दनव्वळ जन्मावरून ब्राह्मिाची थोर प्रशांसा केली जाई आदि त्याांना इिराांपेक्षा श्रषे्ठ 

दजाचे मानले जाई. ब्राह्मि हे दृशय असिारे देव असिाि, पृथ्वीवर असिारी सवध सांपती ी ब्राह्मिाांच्या 
मालकीची आहे, ब्राह्मि परमेश्वराच्या सुखापासून उत्पन्न झाले असल्यामुळे िे जन्मिःच सवध काही गोष्टींना 
पात्र असिाि इत्यादी स्मृदिवचने आहेि. ही प्रशांसापर वचनें ब्राह्मिाांनी केवळ आपले महत्त्व 
वाढदवण्याकदरिा आदि इिर विांवर आपले वचधस्व दृढ करण्याकदरिाच घािली होिी असे समजू नये. 
त्याांना अशा प्रकारचे महत्त्व त्याांच्या गुिानीच प्राप्ि झाले होिे. दवस्िृि अशा वाङ मयाचे िे जदनिे आदि 
सांस्कृिीचे सांरक्षक होिे. आपखुषीने ज्या देिग्या दमळिील त्याांच्यावर अवलां बून राहून हा सांरक्षिाचा भार 
ब्राह्मिाांनी आपल्या अांगावर घ्यावा अशीच समाजाची अपेक्षा होिी. त्याांच्यापकैी ज्याांनी हे ध्येय गाठण्याचा 
शक्य दििका प्रयत्न केला त्याांची सांख्याही अगदीच लहान नव्हिी आदि ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या ब्राह्मिाांच्या 
थोरपिामुळेच सवध ब्राह्मिविाचे यश वाढले. शकेडो वष ेमानवी समाज काही थो्ा शलेक्या पुढाऱ्याांच्या 
गटाची सती ा आदि राज्य मानीि आला आहे. अशा रीिीने परांपरागि चालि आलेल्या र्माला आदि 
सामादजक प्रघािाांना अनुसरून समाजावर सती ा चालदविारे पुढारी बहुर्ा वांशपरांपरेने आलेले असिाि. 
ब्राह्मिाांप्रमािेच स्मृिींनी राजाच्या पदाचीही अदिशय महिी विधन केली आहे आदि राजाचे पद त्यावळेी 
आदि आजही वांशपरांपरेने चालिारे आहे. 

 



           

स्मृदिकाराांनी प्रदिपादन केलेली विांची उपपती ी श्रमदवभागावर उभारलेली आहे. समाजािील 
दनरदनराळ्या गटाांमध्ये परस्परदवरोर् न होिा त्याांचा समन्वय व्हावा असा त्याांचा हेिु होिा. त्या विधव्यवस्थेि 
दनरदनराळ्या विांच्या अदर्काराांपेक्षा आदि त्याांना दमळावयाच्या सवलिींपेक्षा त्याांनी करावयाच्या किधव्याांवर 
अदर्क जोर ददला होिा. ब्राह्मिाांना जरी अदिशय उच्च स्थान ददले असले िरी त्याांनी ऐदहक सतेी ची हाव न 
र्दरिा इिर विांच्या िुलनेने दादरद्र्याि राहाव ेआदि आपले ज्ञान इिर विांना दशकवनू जो थोडासा आदि 
अदनदिि असा मोबदला दमळेल त्यावर आपला दनवाह करावा असे ध्येयही त्याांच्यापढेु ठेदवले होिे. 
क्षदत्रयाांनाही आपि सवध सामथ्यधवान नसून आपल्यास ज्याच्या आर्ाराची अपेक्षा आहे असा आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ 
असा एक विध आहे असे मानण्यास लावले. 

 
दशक्षि देिे, पुरोदहिपिा करिे आदि दान स्वीकारिे ह्या दवदशष्ट अदर्काराां व्यदिदरक्ि आिखीही 

काही अदर्कार आपल्यास आहेि असे ब्राह्मि म्हिि असि. अशा अदर्काराांपैकी काही महत्त्वाच्या बाबी पढेु 
ददल्या आहेि : 

 
(१)  ब्राह्मिाांना केवळ ब्राह्मिकुलाि जन्म घेिल्यामुळे सवध विाचे गुरुत्व (पूज्यत्व) प्राप्ि होिे. 

मनूने (१-३१ आदि ९४) म्हटले आहे की ब्राह्मि दवर्ात्याच्या मुखापासून उत्पन्न झाल्यामुळे, त्याच्या 
श्रेष्ठत्वामुळे, िपियेच्या योगाने आदि त्याच्या सांस्काराांच्या श्रेष्ठत्वामुळे िो सवध विाचा स्वामी असिो. 

 
(२)  इिर विांची किधव्ये, आचार आदि व्यवसाय ह्याांच्या सांबांर्ीचे दनयम ब्राह्मिाांनी ठरवाव ेआदि 

इिर विांनी त्याप्रमािे वागाव े आदि राजाने ब्राह्मिाांनी घालून ददलेल्या दनयमाांप्रमािे राज्यकारभार 
चालवावा. (वदस. र्. सू. १.३९।४१). 

 
(३)  ब्राह्मिाांना काही दवदशष्ट गोष्टींची माफी असावी. शासनाच्या बाबिीि त्याांना चाबकाचा मार 

देिे, अांगावर शृांखला घालिे, हद्दपार करिे, दनभधत्सधना करिे देहान्िाची दशक्षा देिे ह्या गोष्टींची माफी 
असिे. प्रत्यक्ष व्यवहाराि ह्या सवध सवलिी नेहमीच ददल्या जाि असि असे नाही. (गौ. ८·१२।१३; कौदट. 
४·८). 

 
(४)  श्रोदत्रय म्हिजे वदेवते्त्या ब्राह्मिाांवर राजाने कर बसव ू [ब्राह्मिेभ्यः करादानां न कुयात् । िे दह राज्ञो 

र्मधकरदाः । दवष्ट्िु र्. सू. ३·२६।२७.] नये असे बहुिेक स्मृदिकाराांनी साांदगिले असून त्याचे कारि ब्राह्मिाांना 
र्माचरिाच्या योगाने लागिाऱ्या पुण्याचा १/६ अांश राजाला दमळि असिो असे साांदगिले आहे. (दवष्ट्िु र् 
.सू. ३·२६।२७). 

 
(५)  भदूमगि द्रव्य ब्राह्मिाांना सवधच्या सवध ठेविा येिे. ह्याच्या उलट इिर विांना अशा द्रव्यापैकी 

काही भाग राजाला द्यावा लागिो. इिकेच नव्हे िर भदूमगि द्रव्य राजाला सापडले िरी त्याला त्यािील 
अरे् ब्राह्मिाांना द्याव ेलागिे. (गौि. १०·४३।४५; वदसष्ठ र्. सू. ३·१३।१४; मनु. ८·३७।३८). 

 
(६)  रस्त्याने जािाना राजानेही श्रोदत्रयाला आपल्यापेक्षा अगोदर वाट ददली पादहजे. (गौि. 

६·२१।२२; आप. र्. सू. २·५·११·५।९). 
 



           

(७)  ब्राह्मिाचा देह फार प्राचीन काळापासून अदिशय पदवत्र मानला जाई. ब्रह्महत्त्या हे सवाि 
मोठे पािक समजले जाि असे. (िै. सां. ५·३·१२·१।२; शि. ब्रा. १३·३·१·१). एकादा ब्राह्मि शस्त्रर्ारि 
करून रिामध्ये दुसऱ्या मनुष्ट्याला ठार मारण्याकदरिा चाल करून आला िर अशा आततायी ब्राह्मिाला 
ठार मारावा हकवा नाही याबद्दल फार मिवैदचत्र्य होिे. बहृस्पिीने [आििादयनमुत्कृष्ठां वृती स्वाध्यायसांयुिम् । यो न हन्याद्व 
र्प्राप्िां सोऽश्वमेर्फलां  लभेत् ॥ बृहस्पदि (स्मृदिचां. व्यवहार पा. ३१५).] म्हटले आहे की दाांडगाईच्या योगाने वर्ाला पात्र 
असलेल्याही आििायी ब्राह्मिाला जो ठार मारीि नाही त्याला अश्वमेर् यज्ञ केल्याचे पुण्य प्राप्ि होिे. 
(स्मदृि. चां. व्यवहार पा. ३१५). 

 
(८)  ब्राह्मिावर [िस्मात् ब्राह्मिाय नापगुरेि न दनहन्यान्न लोदहिां कुयात् । िै. सां. २·६·१०·१।२] हल्ला करिे, नुसिी 

र्मकी देिे, त्याला प्रहार करिे, रक्ि येईल अशी जखम करिे ह्या गोष्टी फार प्राचीन काळापासून हनद्य 
मानल्या आहेि. (िै. सां. २·६·१०–१।२). 

 
(९)  काही अपरार्ाांच्या बाबिीि इिर विांच्या लोकाांपेक्षा ब्राह्मिाला कमी शासन दमळि असे. 

(मनु. ८·२६७।२६८; याज्ञ. २·२०६।२०७ इ॰). 
 
(१०)  ब्राह्मिादशवाय इिर कोिा पक्षकाराला एकाद्या ब्राह्मिाची साक्ष देिा येि नसे आदि एकाद्या 

करारपत्रावर साक्षीदार म्हिून एकाद्या ब्राह्मिाने सही केलेली नसेल िर त्याला इिर कारिाकदरिा 
राजादेखील साक्षीला बोलादवि नसे. (गौ. १३·४; मनु. ८.६५ इ॰). 

 
(११)  काही दवदशष्ट ब्राह्मिाांनाच फक्ि श्राद्धाकदरिा आदि देवकायांमध्ये भोजनाला बोलाविा येई. 

(गौि. १५·५ आदि ९; आप. र्. सू. २·७.१७·४; मनु. ३·१२४, १२८ इ॰). 
 
(१२)  सौत्रामदियाग, सत्र सांज्ञा असिारे यज्ञ ह्याांच्यासारखे काही यज्ञ फक्ि ब्राह्मिाांनाच कदरिा 

येि असि. सत्रसांज्ञक यज्ञ भगुृ, शुनक आदि वदसष्ठ ह्या गोत्राांच्या ब्राह्मिाांना देखील करिा येि नसि. 
(कात्या. श्रौ. १·६·१३; जैदम. ६·६·२४।२६). 

 
(१३)  मृिाशौचाचा अवर्ी ब्राह्मिाांच्या बाबिीि सवाि कमी म्हिजे १० ददवस असे. क्षदत्रयाांना ११ 

ददवस, वैशयाना १२ ददवस आदि शदू्राांना १ मदहना आशौच पाळाव ेलागिे. (गौ. १४·१।४; मनु. ५·८३ इ॰). 
ह्याहून कमी महत्त्वाच्या अनेक सवलिी ब्राह्मिाांना असल्याचे नारदाने (प्रकीिधक ३५।३९) म्हटले आहे. 
अशा गोष्टींि राजाने आपले मुख सवांच्या आर्ी ब्राह्मिाला दाखवाव,े नदी ओलाांडून जाण्याकदरिा 
असलेल्या िरीवर ब्राह्मिाांनी शुल्क न देिे, इत्याददकाांचा समावशे होिो. 

 
ब्राह्मिाांना असिाऱ्या सवलिींप्रमािे शदू्रालाही अनेक सवलिी होत्या आदि त्याच्या उलट अनेक 

दनबरं्ही असि. त्याांपैकी काही दनबंर् पुढे ददले आहेि :– 
 
(१) शदू्राला वदेाध्ययन करिा येि नसे. िरी पि महाभारिासारखे इदिहास आदि पुरािे 

ब्राह्मिवक्त्याजवळून श्रवि करिा येि असि. (शास्न्िपवध ३२८·४९). 
 
(२) त्याला पदवत्र अग्नीची स्थापना करिा येि नसे. (िै. सां. ७·१·१·६). 



           

(३) त्याला सांस्काराांचा अदर्कार नसिो, त्याला उपदेश देऊ नये, र्मधदशक्षि देऊ नये, व्रि 
करण्यास साांगू नये. (मनु. ४·८०). 

 
(४) दवदशष्ट अपरार्ाांबद्दल त्याला इिराांपेक्षा अदर्क शासन करण्याि येई. उदाहरिाथध, वाक्पारुष्ट्य 

(दशवीगाळ, हनदा) ह्या अपरार्ाच्या बाबिीि एकाद्या शदू्राने ब्राह्मिाची हनदा केली िर त्याला देहान्िाची 
अथवा जीभ िोडण्याची दशक्षा असे, परांिु िोच अपरार् एकाद्या क्षदत्रयाने केल्यास त्याला १०० नािी दांडाची 
आदि एकाद्या वैशयाने केल्यास त्याला १५० नािी दांडाची दशक्षा असे. (मनु. ८·३७८, ८·३८५, ८·२७०, 
८·२६७). 

 
(५) शूद्राला न्यायार्ीशाच्या जागी नेमिा येि असे. (मनु. ८·९, याज्ञ १·३ मनु. ८·२० इ.). 
 
(६) ब्राह्मिाने शदू्राकडील अन्नग्रहि करण्यावर दनबंर् असे. (गौ. १७·६, मनु. ४·२५३ इ॰). 
 
(७) एके काळी ब्राह्मिाच्या घरी शूद्राला स्वयांपाक करण्याचा अदर्कार असे. (अनुशा. ५९·३३). 

परांिु क्रमाक्रमाने शदू्राने ब्राह्मिाला स्पशध करू नये इिक्या हलक्या दजाचा त्याला मानू लागले. 
 
(८) ब्राह्मिाने शदू्राकडून कोििी दाने स्वीकारावी ह्यादवषयी फार दनबरं् [द्रव्यादानां दववाहदसद्ध्यथं 

र्मधिन्त्रसांयोगे च शदू्रात् । गौिम १८·२४] असि. (गौ. १८·२४). 
 
(९) शूद्राला [शूद्रोहां नादर्कारो मे चािुराश्रम्यसेवने । अनुशासन १६५·१०.] वदेाध्ययन करिा येि नसल्यामुळे चार 

आश्रमाांपैकी फक्ि गृहस्थाश्रमाचाच त्याला अदर्कार असे. (अनुशा. १६५·१०). 
 
(१०) शदू्राच्या जीदविाचे मोल फार अल्प र्रले जाि असे. उदाहरिाथध, क्षदत्रयाच्या वर्ाबद्दल ६ 

वष ेब्रह्मचयध पालन करण्याचे प्रायदिती  करावयास आदि १००० गाई आदि बैलाांचे दान देण्यास साांदगिले 
आहे. परांिु एकाद्या शूद्राच्या वर्ाबद्दल १ वषध ब्रह्मचयाचे पालन आदि १० गाई आदि बैलाांचे दान देण्यास 
साांदगिले आहे. (याज्ञ. ३·२३६, मनु. ११·६६, गौ. २२·१४।१६ इ॰). 

 
अशा दनबरं्ाप्रमािेच त्याांचा वचपा काढू शकिील अशा काही सवलिीही शूद्राांना असि. ब्राह्मि 

आदि क्षदत्रय ह्याांच्या दवदशष्ट व्यवसायाांव्यदिदरक्ि कोििाही व्यवसाय शदू्राला करिा येि असे; अन्नाच्या 
आदि मद्यप्राशनाच्या बाबिींि त्याला दनबरं् नसि; आदि आदिक कमे करण्याचे बांर्न नसे; सांस्कार कराव े
लागि नसि; दववाहाच्या बाबिीि गोत्रप्रवराचे दनबंर् नसि; शास्त्राि साांदगिलेल्या दनयमाांच्या 
उल्लांघनाबद्दल त्याला प्रायदिती  कराव ेलागि नसे. 

 
भारिामर्ील शदू्राांची प्राचीन आदि मध्ययुगीन काळाि जी स्स्थिी होिी दिच्याबद्दल पुष्ट्कळ 

पादिमात्य ग्रांथकार नाके मुरडिाि. परांिु पादिमात्य लोकाांनी सुरू केलेला गुलामाांचा व्यापार, 
अमेदरकेिील मूळचे रदहवासी िाांबडे, दपवळे आदि काळे रांगाचे लोक ह्याांच्याबरोबर पादिमात्य लोकाांनी 
केलेली वागिूक, अनायध म्हिून गिलेल्या वांशाच्या लोकाांदवरुद्ध युरोपमध्ये केलेले कायदे इत्यादी गोष्टी िे 
दवसरिाि. 

_____ 



           

प्रकरण २८ 
 

अस्पृश्यता 
 

(  .   .   . २.१६५–१७९) 
 
भारिामर्ील जादिसांस्थेबद्दल ज्या ज्या ग्रांथकाराांनी दलदहले आहे त्याांना त्याांना काही काही जािी 

अस्पृशय मानल्या जािाि ह्या गोष्टीचा चमत्कार वाटिो. परांिु अशी स्स्थिी केवळ भारिािच अस्स्ित्वाि आहे 
असे समजण्याचे कारि नाही. अमेदरकेिील सांयुक्ि सांस्थानाांमर्ील ददक्षिेकडील सांस्थानाांि नीग्रो 
लोकाांची स्स्थिी अद्यापी देखील अशी आहे की त्याांच्या राहण्याच्या जागा वगेळ्या असिाि, सावधजदनक 
वाहनाि आदि करमिुकीच्या दठकािी वांशभेदानुसार वगेळ्या जागा असिाि, सावधजदनक स्वरूपाच्या 
आदि दशक्षिदवषयक सांस्थाांि नीग्रोंना प्रदिबांर् असिो. ददक्षि आदफ्रकेि भारिीय लोकाांना दमळिाऱ्या 
भेदभावाच्या वागिुकीदवरुद्ध महात्मा गाांर्ींना सत्याग्रह करावा लागला होिा ह्याची चालू दपढीिील 
लोकाांना आठवि आहे. 

 
स्मृिींि ज्या जािींना अांत्यज अशा सांज्ञा ददली आहे अशी दकत्येक जािींची नाव े प्राचीन वैददक 

ग्रांथाि आढळिाि. उदाहरिाथध, चमंम्न, चाांडाल, पौल्कस, वप्िा ही नाव े ऋग्वदेाि (८·५·३८) आली 
आहेि. दवदलकार अथवा दबदलकार (बुरुड) ह्याांचा उल्लेख िै. ब्रा. मध्ये आला आहे. परांिु त्या ग्रांथाच्या 
वळेी त्या जािी बनल्या होत्या हकवा नाही आदि त्या अस्पशृय होत्या हकवा काय हे स्पष्ट होि नाही. चाांडाल 
ह्या शब्दाचा अस्पष्ट उल्लखे [यती े कपूयाां योदनमापदे्यरन् श्वयोहन वा सूकरयोहन वा चण्डालयोहन वा । छाां. उप. ५·१०·७.] छाां. उप. 
(५·१०·७) मध्ये आला आहे आदि िेथील सांदभावरून चाांडाल अस्पृशय होिे हकवा काय हे समजले नाही 
िरी एवढे अनुमान करिा येिे की त्या काळी समाजाि चाांडाल हे अत्यांि कदनष्ठ प्रिीचे मानले जाि असि. 

 
प्राचीन स्मिृींनी समाजाि फक्ि चारच [चिुथध एकजादिस्िु शूद्रो नास्स्ि िु पञ्चमः । मनु १०·४. स्मृिाि विाित्वारः पञ्चमो 

नादर्गम्यिे । अनुशा. ४७·१८.] विध असल्याचे साांदगिले आहे. (मनु. १०·४, अनुशा. ४७·१८). आांदगरसाने [चाण्डालः 

श्वपचः क्षती ा सूिो वैदेदहकस्िथा । मागर्ायोगवौ चैव सप्िैिेऽन्त्यावसादयनः । मध्यमादिगरस (याज्ञ ३·२६५ वरील दमिाक्षरा).] चाांडाल आदि 
श्वपच ह्याांच्याबरोबरच क्षिृ, सूि प्रभिृी प्रदिलोम जािींचा शूद्रामध्ये समावशे केला आहे. ह्यावरून 
र्मासांबांर्ी किधव्ये आदि अदर्कार ह्याांच्या बाबिीि िो चाांडालाांना शूद्र मानीि असे असे ददसिे. परांिु पुढे पढेु 
शूद्र आदि चाांडालासारख्या जािी ह्याांच्याि भेद मानण्याि येऊ लागला. आदि शास्त्राि िसे करण्याला 
आर्ार नसिाना देखील लोकरूढीप्रमािे आदि िुटक राहण्याच्या प्रवृती ीमुळे अदर्कादर्क जािींचा 
अस्पृशयजािीि समावशे होऊ लागला. 

 
अस्पृशयिा केवळ जन्मावरूनच उत्पन्न झाली नाही आदि होि नाही. काही अदिशय पापदायक 

अपरार् केल्यामुळे काही लोक बदहष्ट्कृि आदि अस्पशृय केले जाि असि. ब्रह्महत्त्या, सुरापान इत्यादी 
महापािके करिाऱ्याला जादिबदहष्ट्कृि कराव,े त्याच्याबरोबर दववाहसांबांर् करू नये, आदि त्याने सवध 
प्रकारच्या वैददक र्मांचा त्याग करून जगभर पदरभ्रमि कराव ेअसे मनूने (९·२३५।२३९) साांदगिले आहे. 
परर्मािील अथवा पांथािील लोकाांबद्दल वाटिाऱ्या दे्वषामुळे आदि दिरस्कारामुळे त्या लोकाांना अस्पशृय 
मानले जाई. मादसक रजोदशधन ह्याांच्यासारख्या काही दवदशष्ट पदरस्स्थिीि काही व्यक्िी अस्पृशय होिाि. 



           

पारर्ी, खादटक ह्याांच्यासारख्या गदलच्छ व्यवसाय करिाऱ्याांना स्पशध झाल्यास स्नान कराव ेअसे साांदगिले 
आहे. आध्यास्त्मक उन्निीच्या दृष्टीने शास्त्रदवदहि शुद्धिेला आदि देहशुद्धीला अदर्क महत्त्व देण्याि येि 
असे. र्ार्वमक दृष्ट्ट्या आदि र्माचरिाच्या दृष्टीने शुद्धाशुद्धिा पाळण्याच्या भावनाांवरून अस्पृशयिेचा उद्भव 
झालेला आहे. पुष्ट्कळ व्यवसाय आदि दशल्पकला प्राचीन काळी वांशपरांपरेने चालि असि, त्यामुळे हळुहळू 
अशी कल्पना होऊ लागली की दवदशष्ट अमांगल आदि भीदिदायक व्यवसाय करिाऱ्या जािींची व्यक्िी 
जन्मिःच अस्पृशय असिे. अदि प्राचीन र्मधसूत्राांि केवळ चाांडाल ह्या जािीला जन्मिः अस्पशृय मानली 
होिी. गौिमाने (४·१५ आदि २३) म्हटले आहे की चाांडालजाि ब्राह्मि स्त्री आदि शूद्र पुरुष ह्याांच्या 
सांबांर्ापासून झालेली सांििी असून सवध प्रदिलोमजािींि िी अत्यांि दूषिीय असिे. चाांडालप्रभिृी जािींच्या 
लोकाांनीच फक्ि गावाबाहेर राहाव ेअसे मनूने (१०·३६ आदि ५१) साांदगिले आहे. ह्यावरून अगदी कदनष्ठ 
दजाच्या देखील इिर जािींना गावाि राहण्यास प्रत्यवाय नसावा असे ददसिे. मेर्ादिथीने (मनु. १०·१३ 
वरील टीका) म्हटले आहे की प्रदिलोम जािींपैकी फक्ि चाांडाल हीच जाि अस्पृशय असिे. 

 
चाांडाल आदि म्लेच्छ ह्याांच्याबरोबर भाषि करण्यासांबांर्ी दनयम दवष्ट्िु र्मधसूत्राि (५·१०४) 

साांदगिले आहेि. परांिु म्लेच्छाांच्या बाबिीि अस्पृशयिेचे दनबरं् पुष्ट्कळ ददवसाांपूवीच लोकाांनी टाकून ददले 
आहेि आदि अांत्यज जािींपकैी र्ोबी, बुरुड, कोळी ह्याांच्यासारख्या जािी आिा बऱ्याच प्राांिाांि अस्पृशय 
मानल्या जाि नाहीि. 

 
चाांडालाच्या सावलीमुळे देखील अपदवत्रिा येि असे मानीि असल्याचे मनुप्रभिृी प्राचीन 

स्मृदिग्रांथाांवरून ददसून येि नाही. पुढे काही स्मृिींनी चाांडालाची सावली पडल्यास ब्राह्मिाांनी स्नान केले 
पादहजे असा दनयम घािला. बृहस्पिीने (याज्ञ. ३·३० वरील दमिाक्षरा) म्हटले आहे की [युगां च दद्वयुगां चैव दत्रयुगां 
च चिुयुधगम् । चण्डालसूदिकोदक्यापदििानामर्ःक्रमात् ॥ बृहस्पदि (याज्ञ ३·३० वरील दमिाक्षरा).] चाांडालाला ४ युगे (म्हिजे १६ 
हाि) अांिरावर दूर ठेवावा. सावधजदनक रस्त्याच्या बाबिीि याज्ञ.ने (१·१९४ आदि १९७) असे साांदगिले 
आहे की चाांडाल जरी सावधजदनक रस्त्यावरून चालि गेला िरी िो रस्िा सूयधचांद्राांच्या दकरिाांच्या योगाने 
आदि वाऱ्याने शुद्ध होिो. ह्यावरून असे ददसून येईल की सावधजदनक स्वरूपाच्या बाबिीि स्मिृींनी 
समांजसपिाचे दनयम घालून ददले होिे आदि ददक्षि भारिािील काही भागाि प्रचदलि असलेल्या पांचम 
जािीवरील दनबरं्ाांना मान्यिा ददली नव्हिी. 

 
काही दवदशष्ट जािींना अस्पृशय मानण्यासांबांर्ीच्या ह्या सवधसार्ारि दनयमाांना स्मृिींनी काही अपवाद 

साांदगिले होिे. अत्रीने (२४९) म्हटले आहे की देवालय, र्ार्वमक दमरविूक, दववाह, यज्ञसमारांभ आदि सवध 
प्रकारचे उत्सव ह्याांमध्ये जर एकाद्या अस्पृशयाचा स्पशध झाला िर त्यामुळे दोष उत्पन्न होि नाही. अशाच 
प्रकारचे दनयम दुसऱ्याही [ग्रामे िु यत्र सांस्पृदष्टयात्रायाां कलहाददषु । ग्रामसन्दूषिे चैव स्पृदष्टदोषो न दवद्यिे ॥ शािािप (स्मृदिचां. १ पा. 
११९).] काही स्मृिींनी (शािािप– स्मृदिचां. १ पा. ११९) साांदगिले आहेि. अस्पृशयाांच्या दवदहरीिील अथवा 
त्याांच्या घरािील पािी दपिे, त्याांच्याकडील कचे्च अथवा दशजदवलेले अन्न भक्षि करिे, आदि अस्पशृय 
विाच्या स्त्रीबरोबर रदिसांभोग करिे ह्याबद्दल कोििे प्रायदिती  कराव े ह्याबद्दल सदवस्िर दनयम स्मिृींनी 
साांदगिले आहेि. त्याांचा उल्लखे ‘प्रायदिती ’ प्रकरिाि करण्याि येईल. 

 
अस्पृशयाांना पूजेचा पूिधपिे प्रदिबांर् नव्हिा. त्याांना दवष्ट्िूच्या अविारमूिीची पूजा कदरिा येिे. 

अत्यजाांनी भरैवाचे देवालय स्थापाव े असे [चिुवधिैस्िथा दवष्ट्िुः प्रदिष्ठाप्यः सुखार्वथदभः । भरैवोदप चिुवधिरैन्त्यजानाां िथा मिः । 

देवीपुराि (दनिधयदसन्रु् ३).] देवीपुरािाि (दनिधयहसरु् भाग ३) साांदगिले आहे. अस्पशृयाांना उपनयनादी सांस्कार 



           

नसिाि. प्रदिलोम जािींना व्रिे करण्याचा अदर्कार असिो असे दमिाक्षरेने [अिः स्त्रीशूद्रयोः प्रदिलोमजानाां च 
तै्रवर्विकवद् व्रिादर्कार इदि दसद्धम् । दमिाक्षरा (याज्ञ ३·२६२).] (याज्ञ ३·२६२) साांदगिले आहे. 

 
आरु्दनक काळाि अस्पृशयिेची रूढी नष्ट करण्याच्या प्रशनाचा महात्मा गाांर्ींसारख्या मोठमो्ा 

दवचारवांि पढुाऱ्याांनी दवचार केला आहे आदि करीि आहेि. ह्या बाबिीिील िथाकदथि अस्पृशयाांना 
महत्त्वाच्या वाटिाऱ्या गोष्टी म्हिजे दशक्षि सांस्थाांि दशक्षिाची सोय करिे, सावधजदनक दवदहरी, रस्िे, 
उपहारगृहे आदि खािावळी याांि असलेले दनबरं् काढून टाकिे आदि सावधजदनक देवालयाांि प्रवशे करू 
देिे ह्या आहेि. ह्या सवध बाबिींि उच्च विांच्या काही उत्साही कायधकत्यांनी बरेच कायध केले आहे. दिस्िी 
दमशनरीही अस्पशृयाांमध्ये चाांगले कायध करीि आहेि. परांिु त्याांचा प्रयत्न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीिीने 
र्मांिर करण्याकडे असिो. अस्पृशयिेचे पूिधपिे उच्चाटि होिे अजूनही फार दूरची गोष्ट आहे. त्या 
कामािील मुख्य अडथळा सवधसार्ारि जनिेिील दशक्षिाचा अभाव हा आहे. पुष्ट्कळसा भाग अस्पृशयाांच्या 
स्विःच्या प्रयत्नाांवर अवलां बनू आहे. अस्पृशय लोक त्याांच्यामर्ील दनरदनराळ्या जािींि आदि पोटभेदाांि 
आपसाि उघडपिे दमसळण्याला आदि भोजन करण्याला ियार होि नाहीि. हा प्रशन फार व्यापक आहे 
आदि दपढ्ानदपढ्ा वाढि आलेले हे भीदिदायक दुष्ट्पदरिाम एकदम दनःशषे नाहीसे करिा येिार नाहीि. 
अस्पृशयाांच्या पुढाऱ्याांनी जर भरमसाट मागण्या केल्या िर दनदान २० कोटी सविध हहदु त्याांना दनकराचा 
दवरोर् करिील आदि अस्पृशयिेच्या रूढीिील दोष दूर करण्याच्या कायाला अडथळा येईल. 

 
अस्पृशयवगािील सवधच लोक अत्यांि ददरद्री असिाि असे समजण्याचे कारि नाही. देशावरील 

महार आदि चाांभार ह्याांच्यासारख्या काही दवदशष्ट जािींिील बरेचसे लोक खे्ाांिील पुष्ट्कळशा इिर 
सामान्य शिेकऱ्याांपेक्षा साांपदती क दृष्ट्ट्या अदर्क सुखी असिाि. देशावरील महार हे वांशपरांपरेने चालिारे 
गावकामगार असिाि. 

 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण २९ 
 

दास्य (गुलामतगरी) 
 

(  .   .   . २.१८०-१८७) 
 
बादबलोन, इदजप्ि, ग्रीस, रोम ह्याांच्यासारख्या सवध प्राचीन राष्ट्राांि आदि युरोप खांडािील पुष्ट्कळ 

राष्ट्राांि गुलामदगरीची पद्धिी अस्स्ित्वाि होिी. अशा गुलामदगरीचे स्वरूप आर्वथक आदि सामादजक 
जीवनािील एक बाब असे होिे. परांिु इांग्लां ड आदि अमेदरकेिील सांयुक्ि सांस्थाने ह्याांच्यासारख्या 
पादिमात्य दिस्िी राष्ट्राांनी गुलामदगरीला र्ांद्याचे स्वरूप देऊन िी इिक्या भयांकर थराला नेली की 
कोित्याही प्राचीन राष्ट्राांना त्या स्स्थिीची स्वप्नाि देखील कल्पना आली नसेल. इांग्रज आदि अमेदरकन 
लोक गुलाम पकडून आिण्याकदरिा आदफ्रकेवर स्वाऱ्या करीि आदि िेथील लोकाांना पकडून अदनवधचनीय 
अशा घािेर्ा स्स्थिीि कसेिरी गलबिाि कोंबनू घालून आपल्या देशाांि आिीि. त्याांच्यापैकी अरे् 
अदर्क लोक प्रवासािच मृत्यू पावि. आपल्या देशाि आिल्यावर त्या गुलामाांना एकाद्या दजनसाप्रमािे 
मळेवाल्याांना आदि इिराांना दवकीि. अशी ही दनदधयपिाची गुलामदगरीची पद्धिी त्या देशािील दिस्िी 
र्माच्या सरकाराांनी मान्य केली होिी इिकेच नव्हे िर दिस्िी र्माच्या र्मादर्काऱ्याांचाही त्या पद्धिीला 
पाहठबा होिा. अशी ही गुलामदगरीची पद्धिी दब्रदटश वसाहिीि इ.स. १८३३ साली आदि दब्रदटशाांच्या 
अमांलाखाली असलेल्या भारिाच्या भागाि कायद्याने इ. स. १८४३ मध्ये बांद करण्याि आली. 

 
मागे विधन केल्याप्रमािे प्राचीन भारिाि आयध आदि दास हे दोन प्रदिस्पर्ी गट होिे. आदि त्याांची 

परस्पराांशी युदे्ध होि असि. अशा युद्धाि जेव्हा दासाांचा पराजय करून त्याांना पकडण्याि येई िेव्हा त्याांना 
गुलाम म्हिनू वागदवले जाि असण्याचा सांभव आहे. ‘दास’ हा शब्द ऋग्वदेामध्ये आयांचा प्रदिस्पर्ी ह्या 
अथाने आला आहे. परांिु गुलाम ह्या अथाने िो शब्द ऋग्वदेाि फारच थो्ा दठकािी वापरलेला आहे. 
(ऋ. ८·५६·३; ८·५·३८; ८·१९·३२). िै. सां. ब्राह्मि आदि उपदनषदे ह्या वैददक ग्रांथाि अनेक दास आदि 
दासी अथवा मुली बदक्षस अथवा दान ददल्याची विधने आली आहेि. (िै. सां. ७·५·१०·१; २·२·६·३; बृह. उप. 
४·४·२३; छा. उप. ७·२४·२) ह्यावरून असे ददसिे की वैददक काळाि पुरुष आदि दस्त्रया ह्या दान 
देण्यासारख्या वस्िु झाल्या होत्या आदि म्हिून त्याांची स्स्थिी गुलामाांसारखी असे. 

 
उच्च िीन विांच्या लोकाांची सेवा करिे हेच शूद्राचे किधव्य असल्याचे आदि दवर्ात्याने ब्राह्मिाांची 

सेवा करण्याकदरिाच शदू्राची उत्पती ी केली असल्याचे जरी स्मृिींनी साांदगिले असले िरी शदू्र हे त्या 
दद्वजािीयाांचे गुलाम नसि. एकाद्या दद्वजािीय मनुष्ट्याने दवश्वदजत् यज्ञ करून आपली सवध सांपती ी दान ददली 
िरी त्याला त्याच्या पदरी असलेल्या शदू्राचे त्या शूद्राची इच्छा नसेल िर दान करिा [शूद्रि न देय इत्यान्वादेशः । 
कुिः । र्मधशास्त्रत्वात् । ...... सोन्यस्म ैदीयमानो नेच्छेददप । न चादनच्छिस्िस्य स प्रभवदि । शबर (जै. ६·७·६)] येि नसे. (जै. ६·७-६ 
आदि त्यावरील शबरभाष्ट्य). र्न्याने दासाला दयाळूपिाने वागवाव े असे ध्येय असे. सम्राट अशोकाने 
दशलालेखाि केलेल्या आज्ञापत्राि ज्या आज्ञा केल्या आहेि त्याि दास (गुलाम) आदि सेवक (पगारी 
नोकर) ह्याांना दयाळूपिाने वागवाव े अशी आज्ञा केली आहे. शारीदरक दशक्षा देण्याच्या बाबिीि मनुने 
स्विःचा पुत्र आदि दास ह्याांना समान योग्यिेचे मानले आहेि. दिस्िपूवध चौथ्या शिकाि भारिाि आलेल्या 
मेग्यास्थेदनस ह्या ग्रीक मनुष्ट्याने असे विधन केले आहे की भारिाि कोिीही मनुष्ट्य गुलाम बाळगीि नाही. 



           

त्याकाळी गुलामदगरीची पद्धिी भारिाि अस्स्ित्वाि होिी हे दनःसांशय असल्यामुळे असे ददसिे की ग्रीस 
देशाि ज्याप्रमािे गुलामाांना वागदवि असि त्याांच्या िुलनेने भारिाि गुलामाांना इिके चाांगल्या रीिीने 
वागवीि असाविे की भारिाि गुलाम नाहीि असे त्याला वाटले असाव.े 

 
कौदटल्याने (३·१३) म्हटले आहे [म्लेच्छानामदोषः प्रजाां दवके्रिुमार्ािुां वा । न त्वेवायधस्य दासभावः । कौदटल्य ३·१३.] की 

म्लेच्छाांनी आपली मुले दवकली अथवा गहाि टाकली िरी त्याांना शासन होऊ शकि नाही, परांिु आयांना 
गुलाम बनदविा येि नाही. जन्मिः गुलाम नसलेल्या एकाद्या अल्पवयी शूद्र, वैशय, क्षदत्रय अथवा ब्राह्मि 
मुलाला त्याच्या एकाद्या नािलगाने दवकले अथवा गहाि टाकले िर त्या नािलगाला त्या मुलाच्या विाला 
अनुसरून वाढत्या प्रमािाि दांड होि असे. 

 
कौदटल्याने दनरदनराळ्या प्रकारच्या गुलामाांचा उल्लेख केला आहे आदि त्या दनरदनराळ्या प्रकारच्या 

गुलामाांची मुक्ििा कशी करावी ह्यासांबांर्ी दनयम साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, ध्र्वजाहृत म्हिजे युद्धाि 
पाडाव केलेला, आत्मतर्वक्रतयन् म्हिजे स्विःच आपली दवक्री करून घेिारा, उदरदास अथवा गभमदास 
म्हिजे एकाद्या गुलामापासून एकाद्या दासीला झालेला, आतहततक म्हिजे दांड भरण्याकदरिा अथवा 
न्यायालयाच्या हुकुमाने गुलाम केलेला. इत्यादी. 

 
गुलाम असलेल्याही मुलीशी दिच्या इच्छेदवरुद्ध सांभोग करिाऱ्या दिच्या र्न्याला शासन होि असे 

आदि िोच अपरार् एकाद्या दिऱ्हाइिाने केला िर त्याला अदर्क शासन होि असे. 
 
स्मृदिकाराांपैकी नारद आदि कात्यायन ह्याांनी गुलामाांना कसे वागवाव ेह्या दवषयी सदवस्िर दववचेन 

केले आहे. (नारद अभ्युपेत्या शुश्रूषा ६-७; २९, ३० इ॰; कात्यायन-अपराकध  पा. ७८९). दुसऱ्याची सेवा 
करिारे (शुश्रूषक) पाच प्रकारचे असल्याचे नारदाने साांदगिले असून त्याांच्यापकैी रै्वतदक तर्वद्याथी, 
अन्तेर्वातसन् (एकादा र्ांदा  दशकण्याकदरिा रादहलेला उमेदवार), अतधकममकृत् (दुसऱ्या कामकऱ्याांवर 
देखरेख करिारा) आदि भृतक (मजुरीने कामावर लावलेला) ह्या चाराांना कममकर असे म्हटले असून 
त्याांना फक्ि स्वच्छ असलेलेच काम साांगिा येिे असे म्हटले आहे. पाांचव्या प्रकारचा शुश्रूषक दास (गुलाम) 
असून त्याला दनरदनराळ्या प्रकारची घािेरडी अथवा गदलच्छ कामे साांगिा येिाि असे म्हटले आहे. 
नारदाने गुलामाांचे पांर्रा प्रकार साांदगिले आहेि. गुलामाने करावयाच्या कामाि घरापुढील जागा, 
उष्टीखळ, रस्िे, शिेाचे ढीग साफ करिे, मलमूत्र दूर वाहून नेिे, शरीराच्या गुह्य भागाला स्पशध करिे 
अथवा खाजदविे, र्न्याने साांदगिलेली अांगसेवा करिे अशासारख्या कामाांचा समावशे होिो. 

 
याज्ञ. (२·१८३) आदि नारद (३९) ह्याांनी असे साांदगिले आहे की कोिीही मनुष्ट्य त्याच्या विापेक्षा 

कदनष्ठ विाच्या र्न्याचाच गुलाम होऊ शकिो. ब्राह्मि इसमाला एकाद्या ब्राह्मि र्न्याचाही गुलाम कदरिा 
येि नाही. परांिु जर एकाद्या ब्राह्मिाने आपि होऊन गुलामदगरी स्वीकारली िर त्याने चादरत्र्यसांपन्न आदि 
वदेाध्ययन केलेल्या ब्राह्मिाला साजेसे शुद्ध काम कराव ेपरांिु गदलच्छ काम करू नये. 

 
एकाद्या गुलामाने आपल्या र्न्याच्या प्रािावर आलेल्या सांकटािून त्या र्न्याला वाचदवले िर िो 

गुलाम स्विांत्र होिो असे नारद (३०) आदि याज्ञ. (२·१८२) याांनी साांदगिले असून नारदाच्या मिाप्रमािे 
त्या गुलामाला र्न्याच्या दमळकिीि पतु्राप्रमािे वाटा दमळिो. 

 



           

जर एकाद्या र्न्याने आपल्या दासीबरोबर सांभोग केला आदि त्या सांभोगापासून त्या दासीला अपत्य 
झाले िर त्या र्न्याने त्या दासीची आदि दिच्या अपत्याची गुलामदगरीिून मुक्ििा करावी असे कौदटल्य 
(३·१३) आदि कात्यायन (श्लो. ७२३) ह्याांनी साांदगिले आहे. 

 
गुलामाला आपल्या स्विःची दवक्री करून जे दमळाले असेल अथवा र्न्याने आपखुषीने बदक्षस 

म्हिून जे काही त्या गुलामाला ददले असेल अशा वस्िूांखेरीज आपल्या मालकीची म्हििा येईल अशी 
काहीही सांपती ी गुलामाला असू शकि नाही. गुलामाच्या सांपती ीचा वारसाहक्क त्या गुलामाच्या नािलगाांकडे 
जािो आदि असे नािलग नसेल िर त्या सांपती ीचा वारसा त्या गुलामाच्या र्न्याकडे जािो. (कात्या. ७२४– 
दववादरत्ना. पा. १५०). 

 
नारदाने (श्लोक ४२।४३) गुलामाच्या दास्यदवमोचनाचा दवर्ी पढुीलप्रमािे विधन केला आहे : 
 
जेव्हा एकाद्या गुलामावर त्याचा र्नी सांिुष्ट होऊन त्या गुलामाला स्वािांत्र्य देऊ इस्च्छिो िेव्हा त्या 

र्न्याने त्या गुलामाच्या खाांद्यावर ठेवलेले पाण्याने भरलेले मािीचे पात्र काढून घ्याव े आदि िे फोडाव,े 
िाांदुळाच्या अक्षिादमदश्रि पािी आदि फुले त्या गुलामाच्या मस्िकावर टाकावी, ‘िू ह्यापुढे गुलाम नाहीस’ 
असे शब्द िीन वळेा उच्चाराव ेआदि त्या गुलामाचे िोंड पूवेकडे करून त्याला रजा द्यावी. 

 
गुलाम हा योग्य साक्षीदार नसिो, परांिु जेव्हा दुसरा कोििाही साक्षीदार दमळि नसेल िेव्हा 

गुलामाची साक्ष देिा येिे. (मनु. ८·७०; उशनस्–व्यवहारमयूख पा. ३७). 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ३० 
 

सांस्कार 
 

(  .   .   . २.१८८-२६७) 
 
प्राचीन वैददक ग्रांथाांि ‘सांस्कार’ हा शब्द ्वचदचिच आढळिो. जैदमनीच्या सूत्राांि ‘यज्ञाि करावयाची 

शुदद्धकरिाची एक दक्रया’ ह्या अथाने सांस्कार हा शब्द अनेक दठकािी आला आहे. जी दक्रया केली असिा 
एकादी वस्िु अथवा मनुष्ट्य काही दवदशष्ट कायाला उपयुक्ि बनिो िी दक्रया म्हिजे सांस्कार [सांस्कारो नाम स 
भवदि यस्स्मञ्जािे पदाथो भवदि कस्यदचदथधस्य । शबर (जै. ३·१·३) पा. ६६०.] अशी व्याख्या शबराचायांनी ददली आहे. (जै. 
३·१·३ वरील भाष्ट्य. पा. ६६०). असलेले दोष नाहीसे करून आदि नवीन गुि उत्पन्न करून अशा दोन 
प्रकाराांनी [योग्यिा च सवधत्र दद्वप्रकारा दोषापनयनेन गुिान्िरोपजनने च भवदि । िन्त्रवार्विक (जै. ३·८·९.) पा. १११५.] मनुष्ट्याला 
पात्रिा येिे. सांस्काराांच्या योगाने नवीन गुि उत्पन्न होिाि आदि िपाच्या योगाने असलेले दोष नाहीसे 
होिाि असे िांत्रवार्विकाि म्हटले आहे. (जै. ३·८·९ वरील भाष्ट्य; पा. १११५) सांस्कार हा शब्द बहुिेक 
गृह्यसूत्राांि आढळि नाही परांिु र्मधसूत्राांि िो शब्द आला आहे. (गौ. ८·८; आप. र्. सू. १·१·१·९; वदसष्ठ 
४·१). 

 
मनुष्ट्याच्या अभ्युदयासाठी त्याच्या आांगच्या सुप्ि गुिाांचा दवकास होण्याला सांस्काराांची आवशयकिा 

असिे असे फार प्राचीन काळापासून समजले जाई. ज्याांच्यावर असे सांस्कार केले आहेि अशा व्यक्िींना त्या 
सांस्काराांच्या योगाने समाजाि एक प्रकारची दवशषे पात्रिा प्राप्ि होऊ लागली. उपनयनासारख्या काही 
सांस्काराांचा हेिु आध्यास्त्मक आदि बौदद्धक असे. त्याांच्या योगाने अप्रगल्भ व्यक्िींना दशष्ट लोकाांि प्रवशे 
दमळिो, वदेाध्ययनाचा मागध मोकळा होिो, काही दवदशष्ट अदर्कार प्राप्ि होिो, काही दवदशष्ट किधव्याांचेही 
बांर्न लागिे आदि मी काही दवदशष्ट भदूमका स्वीकारली आहे आदि त्या भदूमकेला अनुरूप दनयम पाळण्याचा 
आपि प्रयत्न केला पादहजे असे िो सांस्कार केलेल्या व्यक्िीला वाटू लागिे. उपनयन हा सवध सांस्काराांि 
प्रमुख सांस्कार आहे. उपनयन हा मुलाचा दुसरा जन्म असिो आदि म्हिून िीन उच्च विाच्या लोकाांना 
दद्वजािीय म्हििाि आदि शदू्राला एकजािी म्हििाि. हा सांस्कार दिस्िी र्मािील बॅदिझम् सारखा आहे 
आदि सेंट जॉन(३·३१) ह्यानेही असे म्हटले आहे की ‘मनुष्ट्याचा दुसरा जन्म झाल्यादशवाय त्याला 
परमेश्वराचे राज्य ददसिे शक्य नाही.’ अत्रीने (१४१।१४२) म्हटले आहे की “एकाद्या [जन्मना ब्राह्मिो जे्ञयः 
सांस्कारैर्वद्वज उच्यिे । दवद्यया यादि दवप्रत्वां श्रोदत्रयदस्त्रदभरेव च । अदत्र १४१।१४२.] मनुष्ट्याला ब्राह्मि कुलाि जन्माला आल्यामुळे 
ब्राह्मि समजिाि, सांस्कार झाल्यामुळे त्याला दद्वज (दोन जन्म घेिलेला) म्हििाि, वदेदवदे्यच्या योगाने 
िो दवप्र ह्या योग्यिेला पोचिो आदि ह्या सवांच्या समुच्चयाच्या योगाने त्याला श्रोदत्रय म्हििाि.” उपनयन 
होण्यापूवी एकाद्या मुलाने आपल्याला आवडेल िसे विधन करण्यास, बोलण्यास आदि खाण्यास हरकि 
नसिे. मात्र महापािकाला हा दनयम लागू पडि नाही. 

 
सांस्काराांसांबांर्ी मुख्यत्वकेरून दवचार करावयाच्या गोष्टी म्हिजे सांस्काराचा हेिु, सांस्काराांचे भेद, 

त्याांची सांख्या, प्रत्येक सांस्कार करण्याची पद्धिी, सांस्कार करण्याचा अदर्कार कोिाला असिो आदि 
सांस्कार कोिकोित्या व्यक्िीप्रीत्यथध करिाि ह्या होि. 

 



           

मनूने (२·२७।२८) म्हटले आहे की दद्वजादियाांच्या बाबिीि मािादपिराांकडून उत्पन्न झालेले बीज 
आदि गभाशय ह्याांच्या सांबांर्ाच्या दोषाांचे क्षालन गभारपिाि होम केल्याने आदि जािकमध सांस्कार केल्याने 
होिे, वदेाचे अध्ययन, व्रिाचरि, होम, पुत्रोत्पती ी, पांचमहायज्ञ ह्याांच्यासारख्या सांस्काराांच्या योगाने 
मनुष्ट्याचा देह ब्रह्मप्राप्िीला पात्र होिो. अशाच िऱ्हेची गभार्ानप्रभिृी दनरदनराळ्या सांस्काराांपासून प्राप्ि 
होिाऱ्या फलाांची विधने दनरदनराळ्या ग्रांथाांि केली आहेि. (याज्ञ. १·१३; हारीि– सां. ित्त्व. पा. ८५७). 
दववाह हाही एक सांस्कार असून त्याच्या योगाने दोन व्यक्िींचे एकीकरि होऊन समाज चालू राहावा आदि 
आत्मसांयमन, स्वाथधत्याग, परस्पर सहकायध ह्याांच्या योगाने पदि-पत्नींची आत्मोन्निी व्हावी असा त्या 
सांस्काराचा हेिु असिो. 

 
सांस्काराांचे ब्राहम् ि आदि दैव असे दोन प्रकार [दद्वदवर्ः सांस्कारो भवदि ब्राह्मो दैवि । गभार्ानाददस्मािो ब्राह्मः । 

पाकयज्ञहदवयधज्ञसौम्यािेदि देवः । हारीि (स्मृदि चां. १ पा. १३)] हारीिाने (स्मृदिचांदद्रका १ पा. १३) साांदगिले आहेि. जे 
सांस्कार फक्ि स्मिृींनीच साांदगिले आहेि त्याांना ब्राह्म म्हििाि आदि िे सांस्कार केल्याने पदवत्र झालेला 
मनुष्ट्य ऋषींच्या योग्यिेचा होिो. पाकयज्ञ, हदवयधज्ञ आदि सोमयाग ह्याांच्यासारख्या र्मधसूत्राांि साांदगिलेल्या 
सांस्काराांना दैर्व सांस्कार म्हििाि. 

 
सांस्काराांच्या सांस्था दनरदनराळ्या ग्रांथाि दभन्न दभन्न साांदगिल्या आहेि. गौिमाने (८·१४।२४) 

सांस्काराांची सांख्या ४० साांदगिली आहे आदि आत्म्याचे गुि ८ साांदगिले आहेि. गौिमाने सांस्कार हा शब्द 
फारच दवस्िृि अथाने योदजला असून त्याने साांदगिलेल्या सांस्काराांि वर उल्लेख केलेले गभार्ान प्रभिृी 
सांस्कार, पांचमहायज्ञ, साि पाकयज्ञ, साि हदवयधज्ञ, साि सोमयज्ञ इत्यादी सांस्काराांचा समावशे केला आहे. 
पुष्ट्कळशा गृह्यसूत्राांि, र्मधसूत्राांि आदि स्मिृींि इिके सांस्कार ददलेले नाहीि. वदेव्यासाने (१·१४।१५) १६ 
सांस्कार साांदगिले आहेि, मनु, याज्ञ. प्रभिृींनी सांस्काराांची सांख्या न साांगिा गभार्ानापासून 
अांत्येदष्टपयंिच्या सांस्काराांचा उल्लखे केला आहे. बहुिेक दनबांर्ग्रांथाांि प्रमुख सांस्कार १६ असल्याचे म्हटले 
आहे परांिु त्याांिही िपशीलाि मिवैदचत्र्य आहे. (स्मृत्यथधसार पा. ३, सांस्कार प्र. पा. १३५). 

 
पुष्ट्कळशा गृह्यसूत्राांि दववाहापासून प्रारांभ करून समाविधनापयंिच्या सांस्काराांचे दववचेन केले आहे. 

दहरण्यकेशी, भारद्वाज ह्याांच्यासारख्या काही गृह्य सूत्राांनी उपनयनापासून सुरुवाि केली आहे. बहुिेक 
स्मृदिग्रांथाांि आदि पुरािाांि सामान्यिः सांस्कार अशी सांज्ञा ज्याांना ददली आहे अशा सांस्काराांची नाव ेखाली 
ददली आहेि. ह्या यादीि गभार्ानापासून सुरुवाि करून मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्याि ज्या अनुक्रमाने दनरदनराळे 
सांस्कार केले जािाि त्या क्रमाने सांस्काराांची नाव ेददली आहेि.  

 
गभार्ान (दनषेक, चिुथीकमध, चिुथीहोम, ऋिुसांगमन), पुांसवन, गभधरक्षि, सीमन्िोन्नयन, 

दवष्ट्िुबली, सोष्ट्यन्िीकमध (अथवा सोष्ट्यन्िी होम), जािकमध, उत्थान, नामकरि, दनष्ट्क्रमि, उपदनष्ट्क्रमि, 
आददत्यदशधन (अथवा दनिधयन), किधवरे्, अन्नप्राशन, वषधवर्धन (अथवा अब्दपूिी), चौल (चूडाकमध अथवा 
चूडाकरि), दवद्यारांभ, उपनयन, चार व्रिे, केशान्ि (अथवा गोदान), समाविधन (अथवा स्नान), दववाह, 
पांचमहायज्ञ, उत्सगध, उपाकमध, अांत्येदष्ट. 

 
सवध दद्वजािीय व्यक्िीच्या बाबिीि फक्ि गभार्ानापासून उपनयनापयंिचे सांस्कार करिे अत्यांि 

आवशयक असिे. स्नान आदि दववाह हे सांस्कार आवशयक नसिाि, कारि कोिालाही दवद्यासमाप्िीनांिर 
िाबडिोब सांन्याशी होिा येि नसे. (स्मदृि चां. १ पा. १३।१४; स्मृदिमुक्िा. विाश्रमर्मध पा. ७३). 



           

शूद्राांच्या सांस्काराांबद्दलही मिवैदचत्र्य आहे. शूद्राला दहा सांस्कार वदेमांत्ररदहि कदरिा येिील असे 
वदेव्यासाने (१.१७) म्हटले आहे. शदू्राला गभार्ानापासून चौलापयंिचे साि सांस्कार करण्यास प्रत्यवाय 
नाही असे दुसऱ्या कोिी (बजैपाय गृह्य, सां. प्र. पा. १३३) म्हटले आहे. कोिी आठ सांस्कार सवध विांकदरिा 
करावयास साांदगिले आहेि. (अपराकध – याज्ञ. १–११।१२). शूद्राला मांत्र उच्चारण्याचा अदर्कार 
नसल्यामुळे त्याांच्या सांस्काराांिील दवर्ीचे मांत्र ब्राह्मिाने म्हिाव.े शूद्राांच्या सवध र्ार्वमक दवर्ींि पुरािाांिील 
मांत्र घ्याव ेआदि िे मांत्र ब्राह्मि पुरोदहिाने म्हिाव ेअसे शलूपािीने (दनिधयहसरु् ३ पूवार्ध) म्हटले आहे. 

 
अदलकडील काळाि (गभार्ान, उपनयन आदि दववाह ह्याांच्या व्यदिदरक्ि) बहुिेक सवध सांस्कार 

लुप्ि झाले आहेि आदि स्मिृींि साांदगिल्याप्रमािे आदि त्याांि साांदगिलेल्या काळी ब्राह्मिाांकडून देखील 
्वचदचिच केले जािाि. ब्राह्मि मुलींच्या लग्नाची वयोमयादा अदिशय झपाट्याने वाढल्याकारिाने गभार्ान 
सांस्कारदेखील प्रचारािून मागे पडला आहे. नामकरि अन्नप्राशन हे सांस्कार लौदकक स्वरूपाि आदि 
पुरोदहिाला न बोलादविा वदेमांत्राांचा उपयोग न करिा करण्याि येिाि. चौल सांस्कार बहुिेक प्राांिाांि 
उपनयनाच्या वळेी करिाि. अांिरलेले सांस्कार केव्हा कराव े हकवा मुळीच करू नये ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य 
आहे. अांिरलेल्या सांस्काराबद्दल करावयाच्या प्रायदििाच्या बाबिीि [आरभ्यार्ानमाचौलात्कालेिीिे िु कमधिाम् ।.... 
एिेष्ट्वेकैकलोपे िु पाद कृ          । चौलेत्वर्धकृच्रः । ... स्मृत्यथधसार पा ३. ] सोपे पयाय साांगण्याि आल्याने बरेच सांस्कार न 
करण्याच्या प्रवृती ीला प्रोत्साहन दमळाले. (स्मृत्यथधसार पा. ३ इ॰). आरु्दनक काळाि चौलापयंिच्या लोप 
झालेल्या सांस्काराांबद्दल प्रायदिती  म्हिनू (चौलापयंिच्या प्रत्येक सांस्काराबद्दल चार आिे आदि चौलाबद्दल 
आठ आिे दमळून) उपाध्यायाला उपनयनाच्या वळेी दोन रुपये द्याव ेलागिाि. 

 
आिा दनरदनराळ्या सांस्काराांचे थोडक्याि विधन करू. हे विधन सामान्यिः आश्वलायन गहृ्य, 

आपस्िांबगृह्य ह्याांच्यासारख्या गृह्य सूत्राांवरून देऊन त्या त्या दवर्ींपैकी महत्त्वाच्या भागाांचा दनदेश करण्याि 
येईल. उपनयन आदि दववाह ह्या हल्लीच्या काळाि देखील प्रचाराि असलेल्या दोन प्रमुख सांस्काराांच्या 
बाबिीि जराशी दवस्िृि िपशीलवार विधने करण्याि येिील. 

 
परांिु िसे करण्यापूवी बहुिेक सांस्काराांना सामान्य असिाऱ्या काही थो्ा गोष्टींचे दववचेन करू. 

पुष्ट्कळशा दवर्ीि होम आवशयक असल्यामुळे सवध गृह्यसूत्राांि नमुन्यादाखल एका होमाचे विधन ददलेले 
असिे. म्हिनू आश्व॰गृह्यसूत्राच्या (१.३) आर्ारावर होमाचे त्रोटक विधन केले आहे. िसेच ज्याप्रमािे 
बहुिेक गृह्यसांस्काराांमध्ये होमाची आवशयकिा असिे त्याप्रमािेच बहुिेक सवध दवर्ींि गिपिीपूजन, 
पुण्याहवाचन, मािृकापूजन, नाांदीश्राद्ध ह्याांच्यासारख्या काही गोष्टी आवशयक असिाि. म्हिनू अशा 
गोष्टीचेही विधन करण्याि येईल. 

 
    

 
आश्व. गृ. सूत्राि म्हटले आहे की जेव्हा एकाद्या मनुष्ट्याला होम करण्याची इच्छा होईल िेव्हा त्याने 

एक स्थांदडल करून िे गोमयाने सारवाव.े स्थांदडल हा वाळूचा अथवा भसुभशुीि मािीचा जरासा उांच 
असलेला चौरस ओटा असिो. त्याच्या चारी बाजू कमीि कमी एका बािाएवढ्ा लाांबीच्या असाव्या. त्या 
स्थांदडलावर एका सदमरे्ने एकूि सहा रेषा काढाव्या. नांिर पािी प्रोक्षि करून त्या रेषाांवर अग्नीची स्थापना 
करावी आदि दोन अथवा िीन सदमर्ा अग्नीवर ठेवाव्या. नांिर पदरसमूहन (अग्नीच्या सभोविालची जागा 
पुसिे अथवा झाडिे), पदरस्िरि (स्थांदडलासभोविी दभध माांडिे) ह्या दक्रया प्रथम पूवेला करून नांिर 



           

ददक्षिेला ह्या क्रमाने उती रेकडे पुऱ्या कराव्या. नांिर काही न बोलिा अग्नीभोविी उदक प्रोक्षि कराव.े दोन 
दभाच्या गाळण्याने (पदवत्राांनी) आज्य म्हिजे िूप गाळाव.े नांिर वीिभर लाांबीचे दोन दभध आपल्या बोटाांच्या 
दचमटीि र्राव,े हाि उिािे कराव ेआदि त्या दभांनी पदिमेकडून पूवेकडे आज्य शुद्ध कराव.े एक वळेा ही 
दक्रया करिाना एक मांत्र म्हिावा आदि दोन वळेा काही न बोलिा ही दक्रया करावी. नांिर दवदशष्ट देविेचे 
नाव घेऊन ‘स्वा हा’ असे म्हिून अग्नीमध्ये आहुिी द्याव्या. दवदशष्ट देविाांचा दनदेश जेथे केला नसेल िेव्हा 
अग्नी, इांद्र, प्रजापिी. दवश्वेदेव, आदि ब्रह्मा ह्या देविा असिाि. सवांच्या शवेटी अस्ग्नस्स्वष्टकृि ह्या 
देविेप्रीत्यथध एक आहुिी द्यावी. आहुिी अपधि केल्यावर िी अमुक देविेच्या प्रीत्यथध आहे, माझ्याकदरिा 
नाही (न मम) असे म्हिाव.े हे सवधसामान्य विधन झाले. दनरदनराळ्या गृह्यसूत्राांि ह्या िपशीलाांि भेद आहेि. 

 
खाली ददलेल्या आकृिीि स्थांदडलाची रचना, त्यावर काढावयाच्या रेषा, जयमानाची आदि मुख्य 

ऋस्त्वजाची बसावयाची जागा, होम करिेवळेी लागिाऱ्या दनरदनराळ्या वस्िु इत्यादी िपशील दाखदवला 
आहे. ज्या होमाि फक्ि िुपाच्या आहुिी द्यावयाच्या असिाि त्याला आज्यहोम म्हििाि. ज्या होमाि 
दशजलेल्या अन्नाच्या आहुिी द्यावयाच्या असिाि त्याांना पाकयज्ञ म्हििाि. 

 

 
 

साांप्रिकाळी स्थांदडलावर पाण्याने प्रोक्षि केल्यावर दनरदनराळ्या सांस्काराांि दनरदनराळ्या नावाांच्या 
अग्नीची स्थापना करिाि. उदाहरिाथध, उपनयन सांस्काराि ‘समुद्भव’ नाांवाच्या अग्नीची स्थापना करिाि. 
दववाह सांस्काराि ‘योजक’ नावाचा अग्नीची स्थापना करिाि. (सां. रत्नमाला पा. ५८।५९, दानदक्रया कौमु. 
पा. २०५।२०६). नांिर पाण्याने प्रोक्षि केलेल्या सदमर्ा अग्नीवर अपधि करून, अग्नीवर वारा घालून त्याची 
ज्वाला काढिाि आदि ‘अग्नेवैश्वानर शाांदडल्य, मेषध्वज, मम सन्मुखो वरदोभव’ अशी अग्नीची प्राथधना 
करिाि. नांिर वर साांदगिल्याप्रमािे पदरसमूहनादद दक्रया करिाि. 

 
सवध तर्वधींचा प्रारांभ कत्याने आचमन करून देशकालाचा दनदेश करून सांकल्कप करून होि असिो. 

सांकल्पामध्ये करावयाच्या दवर्ीचा आदि हेिूचा उच्चार केला जािो. त्यानांिर मध्ययुगीन काळाि झालेल्या 
ग्रांथाि साांदगिल्याप्रमािे सवध शुभकायध करिाना गिपदिपूजन, पुण्याहवाचन, मािृकापूजन आदि नाांदीश्राद्ध 
ह्या गोष्टी केल्या जािाि. काही ग्रांथकाराांच्या मिाने ह्या सवध गोष्टी दमळून एक सांकल्प पुरिो आदि दुसऱ्या 
कोिाच्या मिाने प्रत्येक गोष्टीकरिा स्विांत्र सांकल्प करावा लागिो. सवध शुभ दवर्ीि किा प्रथम स्नान 
करिो. दवर्ी करावयाची जागी गोमयाने सारदविाि, दिच्यावर राांगोळ्या काढिाि. त्या जागेवर पाण्याने 
भरलेले व वर एक एक भाांडे ठेवलेले दोन कलश माांडिाि. पूजासामग्री उती रेच्या बाजूला ठेविाि. 



           

सुशोदभि केलेल्या जागेच्या पदिमेला दोन पाट माांडिाि. एकावर दवर्ी करिारा बसिो व त्याच्या उजव्या 
बाजूला पत्नी बसिे. जर िो दवर्ी दवदर्कत्याच्या मुलाला उदे्दशून असेल िर िो मुलगा पत्नीच्या उजव्या 
बाजूला बसिो. पत्नीच्या उजव्या बाजूला थो्ा अांिरावर उती रादभमुख असे ब्राह्मि बसिाि. दवदर्किा 
आचमन करिो. काही दवदशष्ट ददवशीच करावयाच्या दवदर्व्यदिदरक्ि बाकीचे सवध सांस्कार आदि शुभ दवर्ी 
काही दवदशष्ट शुभ ददवशीच करावयाचे असिाि. सवध दवर्ींि र्वेदर्वेत्त्या ब्राह्मणाांना भोजन [यदाह कात्यायनः । 

गभार्ानाददसवेषु ब्राह्मिान् भोजयेद्दश । अपराकध  पा. ३२ शुदचन्मन्त्रविः सवधकृत्येषु भोजयेत् । आप र्. सू. २·६·१५·९.] घािलेच पादहजे 
असा दनयम असिो. (आप. र्. सू. २·६·१५·९; अपराकध  पा. ३२) 
 
          

 
ह्या दवर्ीि एक मूठभर िाांदुळाांवर ठेवलेल्या सुपारीवर गिेश देविेचे आवाहन करावयाचे असिे. 

ज्या ‘गिाांना त्वाां गिपहि॰’ ‘ह्या ऋग्वदेािील मांत्राने गिेशाचे आवाहन करिाि िो मांत्र ब्रह्मिस्पिीला 
उदे्दशून म्हटलेला आहे. ब्रह्मिस्पिी हे ब्रह्मदवदे्यच्या अदर्ष्ठात्र्या देविेचे एक दवदशष्ट नाव आहे. हती ीचे 
मस्िक, उांदीरवाहन, मोठे पोट इत्यादी जे गिेश देविेचे विधन मध्ययुगीन काळािील ग्रांथाांि केलेले असिे 
त्या विधनाचा वैददक ग्रांथाांि मुळीच उल्लखे केलेला नाही. सवध शुभकमांच्या आरांभी गिेशपूजन करण्यादवषयी 
गृह्य आदि र्मधसूत्राांि साांदगिलेले नाही. दवनायक हे दुष्टग्रह असल्याचे मानवगृह्याि (२·१४) साांदगिले 
असून दवनायकाांच्या वक्रदृष्टीमुळे उत्पन्न होिारे पदरिाम दूर करण्यासाठी शाांिीसारखे दवर्ी करावयास 
साांदगिले आहेि. याज्ञ. ने (१·२७१–२९४) असे म्हटले आहे की दवनायक हा ब्रह्मा आदि रुद्र याांनी गिाांचा 
अदर्पिी नेमला असून िो केवळ दवघ्ने उत्पन्न करण्याचेच कायध करीि नसून मनुष्ट्ये करीि असलेल्या 
कायांना आदि दवर्ींना दसद्धी देण्याचेही कायध करीि असिो. सवध र्मधकृत्याांच्या आरांभी गिादर्पासह 
मािृकाांचे पूजन कराव ेअसे गोदभल स्मृिीमध्ये (१·१३) साांदगिले आहे. गिेशाचे सवधदवश्रुि स्वरूप आदि 
त्याची पूजा ह्या गोष्टी इ. स. च्या ५ व्या अथवा ६ व्या शिकापूवी दनदिि होऊन गेल्या होत्या. गाथा 
सप्िशिीमध्ये (४·७२ आदि ५·३) गिेशाचा उल्लखे आहे. वामन, मत्स्य इत्यादी पुरािाांि गिेशाचा उल्लखे 
आहे. (वामन अ. ५४; मत्स्य अ॰ २६०·५२।५५; अस्ग्न अ. ७१ आदि ३१३ इ॰). भाद्रपद शुद्ध चिुथीला 
गिेशपूजन कराव े असे भदवष्ट्यपुरािाि साांदगिले आहे. ७ व्या शिकाच्या सुमाराच्या काळािील एका 
दशलालेखाि गिपिीचा उल्लेख आहे. गिेशपूजनाच्या दवर्ीि आवाहनानांिर पूजन करिाि, ‘गिाांना’ ह्या 
मांत्राने प्राथधना करावी, ‘ओम् महागिपिेय नमः दनर्ववघ्नां कुरु’ असे म्हिून वांदन कराव.े 

 
           

 
प्राचीन काळी हा एक फार सार्ा आदि लहानसा दवर्ी होिा. आप. र्. सू. मध्ये (१·४·१३.८) असे 

विधन केले आहे की सवधसार्ारिपिे दनत्यव्यवहाराि येिाऱ्या दववाहासारख्या सवध शुभदवर्ींमध्ये ‘पुण्याहां’, 
‘स्वस्स्ि’, आदि ‘ऋदद्धम्’ ह्याांच्यासारख्या सवध वाक्याांचा आरांभ ‘ओम्’ ह्या शब्दाने करावा, दवर्ी कत्याने 
जमलेल्या ब्राह्मिाांचा गांर्पुष्ट्पाददकाांनी सत्कार करावा आदि मी जो हा अमूक दवर्ी करण्याला आरांभ 
करिार आहे त्या दवर्ीला आजचा ददवस शुभकारक असल्याची घोषिा करा अशी त्याांची प्राथधना करावी. 
नांिर त्या ब्राह्मिाांनी त्याला ‘ओम्’ हा ददवस शुभकारक असो (ओम् पुण्याहां) असे उती र द्याव.े अशाच रीिीने 
‘स्वस्स्ि पुण्याहम्’, आदि ‘ऋदद्ध’ हे शब्द घािलेली वाक्ये िीन िीन वळेा म्हिावीि. दवदर्किा क्षदत्रय 
अथवा वैशय विाचा असल्यास ब्राह्मिाांनी उती र देिाना ‘ओम्’ हा शब्द घालू नये असे यमाने साांदगिले आहे. 

 



           

           
 
मािा अथवा मािृदेविा ह्याांचा उल्लखे गृह्यसूत्राांि केलेला नाही. परांिु दिस्िी शकाच्या आरांभीच्या 

शिकाांि मािृदेविाांची पूजा भारिािील सवध भागाांि प्रचदलि होिी हे अनेक पुराव्याांवरून दसद्ध करिा येिे. 
गोदभलगृह्याि गौरी, पद्मा प्रभिृी १४ मािाांची नाव ेददली आहेि. माकंडेय, मत्स्य ह्या पुरािाांि मािाांची नाव े
ददली आहेि. बृहत्सांदहिेि मािृदेविाांच्या प्रदिमाांचा उल्लखे आहे. 

 
गृह्यसूत्राांि ज्याांचे विधन केलेले नाही असा हा मािृकापूजनाचा साांप्रदाय कसा उत्पन्न झाला हे 

साांगिे कठीि आहे. मोहेंजोदारो येथील उत्खननाि मािादेविाांची दचते्र सवधत्र आढळिाि. (माशधल याचा 
ग्रांथ पा. ४९।५२, दचत्र क्र. १२,९४,९५). ह्यावरून असे ददसिे की हा सांप्रदाय अदिशय प्राचीन काळी 
प्रचदलि असून बहुर्ा वैददक र्माच्या लोकाांनी त्या साांप्रदायाचा स्वीकार करून त्याचा सांबांर् दशवाची पत्नी 
जी दुगा दिच्या पूजनाशी जोडला असावा. सोम ियार करीि असिाना त्याचे रक्षि साि मािा करीि 
असिाि असे विंन ऋग्वदेामध्ये [जज्ञानां सप्ि मािरो वेर्ामशासि दश्रये । ऋ. ९· १०२· ४.] (९·१०२·४) केले आहे परांिु 
त्या साि मािा बहुर्ा साि छांद अथवा साि नद्या असाव्याि. 

 
         

 
ह्या दवर्ीचे विधन पुढे श्राद्धाच्या प्रकरिाि करण्याि येईल. 
आिा गभार्ानप्रभिृी दनरदनराळ्या सांस्काराांचे विधन करू. 
 

       
 
ह्या सांस्काराचा उगम अत्यांि प्राचीन काळाि झाला असल्याचे आढळून येिे. ह्या सांस्काराि 

अथवधवदेािील एका सूक्िामर्ील ज्या मांत्राांचा उपयोग करण्याि येिो िेच मांत्र बृहदारण्यक उपदनषदाि 
(६·४·१३, १९।२२) आले आहेि. त्या मांत्राि असे म्हटले आहे की प्रथम रजोदशधनानांिर िीन ददवस पूिध 
झाल्यावर पत्नीने स्नान केल्यावर पिीने दिला साळी काांडावयास साांगाव े आदि त्यािून दनघालेल्या 
िाांदुळाचा भाि दशजवावा आदि त्याि िूप घालून त्याच्या आहुिी अग्नीमध्ये अपधि कराव्या. ज्या प्रकारचे 
अपत्य व्हाव ेअशी इच्छा असेल त्याला अनुसरून त्या भािाि दुसरे काही दवदशष्ट पदाथध दमसळाविे. नांिर 
पिीने पत्नीला आहलगन देऊन आपि दोघेजि एकमेकाांचे पूरक आहोि आदि आपि पुत्र अपत्य उत्पन्न 
करण्याचा प्रयत्न करू असे म्हिाव े आदि रदिसांभोग करावा. नांिर दनरदनराळ्या देविाांना गभधस्थापनेला 
साह्य करण्याची दवनांिी करावी आदि पृथ्वीच्या अांिभागी जसा अग्नी असिो त्याप्रमािे मी िुझ्या दठकािी 
गभध स्थापन करीि आहे असे म्हिाव.े 

 
शाांख्यायनगृह्यामध्ये (१·१८।१९) चतुथीकमम नावाच्या सांस्काराचे विधन केले आहे आदि िो दवर्ी 

दववाह झाल्यानांिर िीन रात्री दनघून गेल्यावर चौथ्या रात्री करावयाचा असिो. त्या दवर्ीि अध्यांडा नावाच्या 
वनस्पिीचे मूळ कुटून दिचा रस पिीने पत्नीच्या नाकपु् ाि हसचन करावयाचा असिो. वैखानसगृह्याि 
(३·९) ह्या दवर्ीला ऋतुसांगमन असे नाव ददले आहे. त्यावरून दववाहाच्या वळेी पत्नी सामान्यिः 
रजोदशधनाच्या वयाची आहे असे गृहीि र्रले जाि असाव.े पुढे जेव्हा दववाहाची वयोमयादा खाली आली 



           

िेव्हा चिुथीकमाचा दवर्ी बांद झाला आदि िो दववाहानांिर पुष्ट्कळ ददवसाांनी केला जाऊ लागला आदि 
त्याला यथाथधत्वाने गभार्ान असे नाव दमळाले. 

 
प्राचीन काळी प्रत्येक कृत्याला र्माचे अदर्ष्ठान असाव ेअसा प्रयत्न करण्याि येई आदि म्हिून ह्या 

दवर्ीला महत्त्व ददले जाि असे. ह्या दवर्ीच्या योग्य काळाबद्दल स्मृिी आदि दनबांर्ग्रांथ ह्याांि बराच िपशील 
ददलेला असिो. रजोदशधनापासून १६ रात्री गभार्ारिेचा स्वाभादवक काल असल्याचे मनु (३·४६) आदि 
याज्ञ. (१·७९) याांनी साांदगिले आहे. चौथ्या रात्रीपासून सोळाव्या रात्रीपयंि प्रत्येक समरात्र पतु्र 
अपत्याकदरिा अदर्कादर्क उपयुक्ि असल्याचे आप. गृ. मध्ये (९·१) म्हटले आहे. प्रथम रजोदशधनानांिर ४ 
ददवस होऊन गेल्यावर गभार्ानाचा दवर्ी करावा आदि रजस्त्राव पूिधपिे थाांबला असेल िर चौथ्या ददवशीही 
िो करण्यास प्रत्यवाय नाही. अमावास्या, पौर्विमा, अष्टमी वगैरे काही दिथी आदि मूळ आदि मघा ही नक्षते्र 
वज्यध करावयाची असिाि. प्रथम रजोदशधनाला अशुभ दिथी, नक्षत्र, मास लागला असल्यास त्याबद्दल शाांिी 
करावी लागिे. चौथ्या ददवशी स्नान केल्यावर स्त्रीने शुभ्र (अथवा स्वच्छ) वस्त्र पदरर्ान कराव,े अलां कार 
र्ारि कराव ेआदि फक्ि योग्य अशा ब्राह्मिाबरोबरच सांभाषि कराव.े पिीदशवाय अन्य कोिी पुरुषाचे मुख 
पाहू नये कारि रजोर्माच्या पाळीनांिर स्नान केल्यावर ज्या पुरुषाकडे स्त्री पाहिे त्याच्यासारखे 
[यस्मादृिुस्नािा यादृशां परुुष पशयेती ादृशी प्रजा भवदि । वैखानसस्मािधसूत्र ३· ९.] अपत्य दिला होिे असे वैखानस स्मािध ३·९ 
मध्ये साांदगिले आहे. 

 
गभार्ान हा सांस्कार गभाचा असिो अथवा गभध र्ारि करिाऱ्या स्त्रीचा असिो ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य 

आहे. (दवश्वरूप–याज्ञ १·११). िो सांस्कार गभाचा असल्याचे ज्याांचे मि आहे त्याांच्या मिे िो सांस्कार 
प्रत्येक गभधर्ारिेच्या वळेी केला पादहजे आदि िो सांस्कार स्त्रीचा असिो असे मि असिाऱ्याांच्या मिे िो 
फक्ि एक वळेच करावयाचा असिो. 

 
गभार्ान सांस्कार हा होमाच्या स्वरूपाचा नाही असे काही ग्रांथकाराांचे मि आहे. जेव्हा गभार्ान 

दवर्ी प्रथम रजोदशधनाच्या वळेी केला जािो िेव्हा त्या दनदमती  करावयाचा होम गृह्यास्ग्नमध्ये केला जािो 
असे र्मधहसरू्मध्ये म्हटले आहे. 

 
गभार्ान सांस्काराव्यदिदरक्ि बाकीचे सवध सांस्कार पिीच्या अभावी त्याच्या कोित्याही सांदपडाला 

कदरिा येिाि असे सां   र प्रकाश ह्या ग्रांथाि (पा. १६५) म्हटले आहे. 
 

       
 
ह्या दवर्ीच्या योगाने [शौनकोदप । पुमान् प्रसयूिे येन ित्पुांसवनमीदरिम् । सांस्कार प्रकाश पा. १६६।६७.] पुरुष अपत्य 

जन्माला येिे म्हिून त्याला पुांसवन हे नाव पडले आहे. (सांस्कारप्रकाश पा. १६६।६७). हा शब्द अथवधवदेाि 
(६·११·१) आला असून त्याचा अथध ‘पुरुष अपत्याला जन्म देिारा’ असा आहे. [शमीमश्वत्थ आरूढस्ित्र पुांसुवनां कृिम् 

। अथवध ६· ११· १.] आश्वलायनगृह्यामध्ये (१·१३·१।७) ह्या दवर्ीचे विधन केले आहे. गरोदर पत्नीने 
गरोदरपिाच्या ३ ऱ्या मदहन्याि पुनवधसु नक्षत्रावर उपोषि कराव ेआदि पुष्ट्य नक्षत्रावर दिच्या पिीने ज्या 
गाईचे वासरू त्या गाईच्याच रांगाचे असेल अशा गाईच्या एका ओांजळभर दह्याि जवाच्या २ शेंगा आदि एक 
दािा घालून िे दही पत्नीला भक्षि करण्यास साांगाव.े ‘िू काय भक्षि करीि आहेि’ असे पिीने 
दवचारल्यावर पत्नीने ‘पुांसवन’ असे िीन वळेा उती र द्याव.े ह्याप्रमािे पिीने पत्नीकडून िीन ओांजळी दही 



           

भक्षि करवाव.े ह्या िपशीलािही दभन्नदभन्न मिे आहेि. जवाच्या ऐवजी दोन फळे असलेली वडाची डाहाळी 
कुटून त्याचा रस पिीने पत्नीच्या उजव्या नाकपुडीि घालावा आदि िसे करिाना ‘पुांसवना अदस’ हा मांत्र 
म्हिावा असे आप. गृ.मध्ये (१४·१०) साांदगिले आहे.  हा दवर्ी केव्हा करावा ह्यादवषयी गभारपिाच्या २ ऱ्या 
मदहन्यापासून ८ व्या मदहन्यापयंि दनरदनराळे मदहने साांदगिले आहेि. ह्या दवर्ीमध्ये पुत्र अपत्याचे महत्त्व 
ददसून येिे. िसेच त्यािील गरोदर स्त्रीच्या नाकाि काही दवदशष्ट पदाथध घालण्यासारखे भाग वैद्यकीय 
स्वरूपाचे आहेि. एका ग्रांथाि गरोदर स्त्रीच्या माांडीवर कासवाचे दपती  ठेवावयास साांदगिले आहे. हा दवर्ी 
पिीच्या गैरहजेरीि करिा येिो. (सां. रत्नमाला पा. ८१५). कोिी ह्या दवर्ीि होम करावा असे साांगिाि. 
 
                    

 
हा दवर्ी पुांसवनाचाच एक भाग असल्याचे आदि िे दोन्ही दवर्ी एकाच ददवशी केले जाि असाविे 

असे ददसिे. हा दवर्ी केल्याने गभध पिन पावि नाही अथवा नाश पावि नाही. 
 
आश्वलायनगृह्याि (१·१३·५।७) ह्याचे जे विधन केले आहे त्यावरून दूवाचा रस पत्नीच्या नाकाि 

घालिे, दिच्या हृदयाला स्पशध करिे आदि गभाचे रक्षि करण्याबद्दल देवाांची प्राथधना करिे हे त्या दवर्ीिील 
प्रमुख भाग आहेि असे ददसून येिे. 

शाांख्या. गृ. मध्ये (१·२१·१।३) गभमरिण नावाचा एक दवर्ी साांदगिला असून िो अनवलोभनाचाच 
दुसरा पयाय असावा. िो दवर्ी गरोदरपिाच्या ४ थ्या मदहन्याि करावयास साांदगिला असून त्याि होम 
करावयाचा असिो आदि दशजलेल्या भािाच्या सहा आहुिी द्यावयाच्या असिाि आदि प्रत्येक आहुिीच्या 
पूवी मांत्र म्हटल्यावर पत्नीच्या अवयवाांना िूप चोपडावयाचे असिे. कोिी हा दवर्ी प्रत्येक गभधर्ारिेच्या वळेी 
करावयास साांदगिला असून कोिाच्या मिे िो पुांसवनासारखा फक्ि एकदाच करावयाचा असिो. (आश्व. 
गृ. वरील कुमादरलाच्या कादरका १·६·५). 
 
          

 
   शब्दाचा अक्षरशः अथध ‘एकाद्या स्त्रीच्या केसाांचा भाग वरचे बाजूकडे पाडिे’ असा होिो. काही 

ग्रांथाांि ह्याला नुसिी ‘सीमन्ि अथवा ‘सीमन्िकरि’ अशी नाव े ददली आहेि. आश्व. गृह्याि (१·१४·१।९) 
असे विधन केले आहे की गरोदरपिाच्या ४ थ्या मदहन्याि शुद्धपक्षाि एकाद्या पुरुषसांज्ञा असलेल्या नक्षत्रावर 
हा दवर्ी करावा. अस्ग्न स्थापन करून पिीने आज्याहुिी अपधि कराव्या. पत्नीने बैलाच्या काि्ावर 
बसाव.े पिीने समसांख्या फळे  असलेला एकादा कच्च्या फळाांचा घड अथवा िीन दठपके असलेले साळपीस 
घेऊन त्याने पत्नीच्या केसाांचा भाांग करण्यास पढुील बाजूने सुरुवाि करून वरच्या बाजूकडे करीि जाव.े 
त्यावळेी वादे्य वाजि असावी. गळ्याभोविी माळ बाांर्ावी. मूग आदि िूप घालून दशजवलेला भाि पत्नीला 
खाऊ घालावा. ह्या दवर्ीि गर्वभिी स्त्रीचे मन प्रसन्न करिे हा हेिू आहे. पुरोदहिाला एक बलै ददक्षिा द्यावी 
आदि ब्राह्मिभोजन घालाव े असेही साांदगिले आहे. हा दवर्ी एकदाच करावा हकवा प्रत्येक गभधर्ारिेच्या 
वळेी करावा ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य आहे. हा दवर्ी गृह्यसूत्राांच्या काळी नुकिाच प्रचाराि आला असावा असे 
त्याबद्दलच्या िपशीलाांिील मिवैदचत्र्यावरून ददसून येिे. हा दवर्ी हळुहळू इिका मागे पडला की मनूने 
त्याचा दनदेशही केलेला नाही. साांप्रि काळी पदिम भारिाि काही लोक आठव्या मदहन्याि ‘आठाांगुळे’ 
नावाचा एक दवर्ी करिाि. त्याि प्राचीन दवर्ीमर्ील गळ्याि फळाची माळ घालण्यासारखे काही प्रकार 
आढळिाि. 



           

         
 
हा दवर्ी गरोदरपिाच्या ८ व्या मदहन्याि करावयाचा असून त्याचा हेिु गभाला होिारे अपाय टळाव े

आदि स्त्रीची सुलभ प्रसूिी व्हावी हा असिो. (वदसष्ठ आदि आश्वलायन-सां. प्रकाश पा. १७८).  हा दवर्ी 
प्रत्येक गभारपिी करावा असे काही ग्रांथकाराांनी साांदगिले आहे. 

 
ह्या दवर्ीि पूवध ददवशी नाांदीश्राद्ध करून होम करावयाचा असिो. दशजदवलेल्या भािाच्या ६४ 

आहुिी द्याव्या, एक भािाचा गोळा दवष्ट्िूला अपधि करावा आदि त्याच दशजलेल्या भािाचे दोन गोळे 
पदिपत्नी याांनी भक्षि कराव.े नांिर अस्ग्नस्स्वष्टकृि याला उदे्दशनू आहुिी द्यावी. ददक्षिा वाटावी आदि 
ब्राह्मिभोजन घालाव.े 

 
वैखानससूत्राि (३·१३) एक वगेळ्या प्रकारचा दवर्ी साांदगिला असून त्याि दवष्ट्िूला अदभषेक 

करिे, िुपाच्या १२ आहुिी देिे, दुर्ाि दशजदवलेल्या भािाचा देवाला नैवदे्य अपधि करिे, दवष्ट्िूच्या १२ 
नावाांनी त्या भािाचे हवन करिे, अवदशष्ट भाि पत्नीने भक्षि करिे असे प्रकार साांदगिले आहेि. 

 
           

 
हा दवर्ी फार प्राचीन काळापासून चालि आला असावा. ऋग्वदेाि (५·७८·७।९) आदि बृहदा. उप. 

मध्ये (६·४·२३) मध्ये त्याचा उल्लेख केला आहे. हा दवर्ी प्रसूि होण्याच्या बिेाि असलेल्या स्त्रीकदरिा 
करावयाचा असिो. आप. गहृ्याि असे विधन केले आहे की एकाद्या नदीच्या अथवा ओढ्ाच्या प्रवाहािील 
प्रवाहाच्या ददशनेे येिारे पािी एका पूवी पाण्याि न बडुदवलेल्या पात्राि पिीने भरून आिाव.े पत्नीच्या 
पायाांपाशी िुवधिी वनस्पिीचे झाड ठेवाव.े एक मांत्र म्हिून प्रसूि होि असलेल्या स्त्रीच्या मस्िकाला पिीने 
दोन्ही हािाांनी स्पशध करावा आदि आिलेल्या पाण्याने दिच्या आांगावर प्रोक्षि कराव.े गभाचे गुांठन बाहेर 
आले नाही, िर दुसरे दोन मांत्र म्हिून त्या पाण्याने दिच्या आांगावर प्रोक्षि कराव.े 

 
ह्या दवर्ीचे पदरिाम दृशय स्वरूपाचे असल्यामुळे हा दवर्ी सांस्काराच्या स्वरूपाचा नाही असे 

काठकगृह्य ३३·१ वरील आददत्यदशधनाच्या टीकेि म्हटले आहे. (इिर सांस्काराांचे पदरिाम अदृशय 
स्वरूपाचे असिाि असे मानले आहे.). 
 
       

 
हा दवर्ी अत्यांि प्राचीन काळापासून चालि आला असावा असे ददसिे. पुत्राच्या जन्माच्या वळेी 

वैश्वानर इदष्ट करावी आदि ज्या मुलाच्या जन्माच्या वळेी अशी इदष्ट करण्याि येि िो मुलगा पदवत्र, यशस्वी, 
अन्नाने समदृ्ध, वीयधवान् आदि पशुसांपन्न असा होिो असे िै. सां. मध्ये (२·२·५·३।४) साांदगिले आहे. श. प. 
ब्रा. मध्ये (पौ. र्. ग्र. खांड ४४ पा. १२९) अभधकाच्या नालछेदनापूवी करावयाचा एक दवर्ी साांदगिला आहे. 
बृहदा. उप. मध्ये (६·४·२४।२८) जािकमाच्या दवर्ीचे विधन केले आहे. त्याि पुढील भाग आहेि : (१) 
िूपदमदश्रि दह्याचा होम करिे, (२) बालकाच्या उजव्या कानाि ‘वाक्’ हा शब्द िीन वळेा उच्चारिे, (३) 
सुविाच्या चमच्याने अथवा अांगठीने बालकाला दही, मर् आदि िूप चाटदविे, (४) बालकाला गुप्ि नाव 
ठेविे, (५) बालकाला आईच्या अांगावर दूर् दपण्यास देिे, (६) बालकाच्या मािेला सांबोर्िे, (७) ५ ब्राह्मि 



           

दमळिे शक्य असल्यास त्याांना त्या बालकाच्या चारी बाजूने आदि वरून त्याच्यावर फुां कर घालावयास 
साांगिे आदि ब्राह्मि न दमळाल्यास बालकाच्या दपत्याने स्विःच त्या बालकाच्या सभोवार दफरून फुां कर 
घालिे. 

 
हा दवर्ी नालछेदनापूवी आदि बालकाला मािेने अांगावर दूर् दपण्यास घेण्यापूवी करावयाचा 

असल्यामुळे िो जन्मानांिर लागलीच केला पादहजे अशा स्वरूपाचा आहे. आश्व. गृह्याि (१.१५.१।४) असे 
साांदगिले आहे की पुत्राचा जन्म झाला असिा सवांच्या आर्ी दपत्याने त्या पुत्राला स्पशध करावा, मर् आदि 
िूप याि सोने घासून िे दमश्रि त्या बालकाला चाटवाव,े पुत्राच्या दोन्ही कानाांजवळ आपले िोंड नेऊन 
‘मेर्ाजनन’ (चािुयध उत्पन्न करिारा) मांत्र म्हिावा, नांिर त्या पुत्राच्या दोन्ही खाांद्याांना स्पशध करावा आदि 
‘िू पाषािासारखा, कुऱ्हाडीसारखा, सुविासारखा आहेस, िू शांभर पावसाळे जग’ अशा अथाचे मांत्र म्हिाव े
आदि बालकाला नाव ठेवण्याबद्दल आदि ऐश्वयध देण्याबद्दल इांद्राची प्राथधना करावी. नाव ठेवण्याच्या 
बाबिीि एक व्यावहादरक आदि एक गुप्ि अशी दोन नाव े ठेवावी. बालकाचा जन्म ज्या नक्षत्रावर झाला 
असेल त्या नक्षत्रावरून ठेवलेले नाव हे त्याचे गुप्ि नाव असिे आदि उपनयन होईपयंि हे नाव फक्ि 
दपत्याला मादहि असाव.े व्यावहादरक नाव जन्मानांिर १० व्या ददवशी ठेवाव.े 

 
जािकमाच्या आनुषांदगक दुसऱ्या काही गोष्टी असिाि. दहरण्यकेशीय आदि वैखानस गृह्याि 

(३·१४) असे साांदगिले आहे की एका दगडावर कुऱ्हाड ठेवावी आदि त्या कुऱ्हाडीवर सोने ठेवाव.े एका 
स्त्रीने त्या बालकाचे मस्िक पूवेकडे करून त्याला उचलून घ्याव े आदि दपत्याने ‘िू दगडासारखा हो, 
कुऱ्हाडीसारखा हो, सुविासारखा हो’ ह्या अथाचा मांत्र म्हिावा. 

 
हा दवर्ी क्रमाक्रमाने प्रचारािून गेला. साांप्रि काळी पदिम भारिाि काही सुखवस्िु लोक ‘पुत्रावि’ 

नावाचा एक दवर्ी बालकाच्या जन्मानांिर केव्हा केव्हा करिाि त्या दवर्ीमध्ये सोन्याच्या िुक्ाने अथवा 
सोन्याच्या अांगठीने बालकाला मर् आदि िूप चाटदविाि. र्मधहसरू्सारख्या अदलकडील काळाि झालेल्या 
ग्रांथाि असे साांदगिले आहे की इिर दवर्ींप्रमािेच जािकमाच्या दवर्ीमध्येही स्वस्स्िवाचन, पुण्याहवाचन 
आदि मािृकापूजन ही कृत्ये करिे आवशयक असिे. वद्य चिुदधशी, अमावस्या ह्या दिथीवर, मूळ, आश्लेषा 
आदि ज्येष्ठा ह्या नक्षत्रावर आदि व्यदिपािासारख्या काही योगाांवर बालकाचा जन्म झाला िर त्यामुळे 
होिाऱ्या अशुभ फलाांची दनष्ट्कृिी करण्याकदरिा शाांिी करावयास साांदगिले आहे. 

 
हल्ली जन्मानांिर पाचव्या आदि सहाव्या ददवशी काही दवर्ी करण्याि येिाि. त्या दवर्ींना 

सूत्रग्रांथाि काही आर्ार नाही. हे दवर्ी बहुर्ा पुरािाांच्या काळाि दनमाि झाले असाविे. त्या दवर्ीि 
बालकाचा दपिा अथवा दुसरा कोिी पुरुष रात्रीच्या पदहल्या प्रहराि स्नान करिो, मूठभर िाांदुळाच्या 
राशीवर गिपिी, जन्मदा, षदष्ठदेवी, भगविी (दुगा) ह्याांचे आवाहन करून त्याांची षोडशोपचारी पूजा 
करिो, ब्राह्मिाांना िाांबलू आदि ददक्षिा ददली जािे आदि कुटुांबािील मांडळी दुष्ट ग्रहाांचे दनवारि 
करण्याकदरिा गािी गाि रात्रभर जागि बसिाि. 

 
बालकादवषयीच्या स्वाभादवक पे्रमापेक्षा ज्योदिषशास्त्राि साांदगिलेल्या कारिाने उत्पन्न होिारी भीिी 

इिकी प्रबल झाली की काही ग्रांथाांि असे साांदगिले आहे की काही दवदशष्ट योगावर जन्मलेले बालक टाकून 
द्याव ेअथवा दनदान ८ वषांचे होईपयंि त्या बालकाचे िोंड पाहू नये. (दनत्याचारपद्धिी पा. २४४-२५५). 

 



           

                                         – 
 
वैखानस गृह्याि (३·१८ असे साांदगिले आहे की बालकाच्या जन्मानांिर १० व्या अथवा १२ व्या 

ददवशी दपत्याने शमश्रु करावी, स्नान कराव,े घर शुद्ध कराव े आि दभन्न गोत्राच्या व्यक्िीकडून 
सूदिकास्ग्नमध्ये होम करावा. नांिर सूदिकास्ग्न बाजूला काढून ठेवावा आदि नांिर औपासन (गृह्याग्नी) परि 
आपल्या घरी आिून त्या अग्नीमध्ये वरुिाला उदे्दशून आहुिी द्याव्या. दहरण्यकेशीय आदि भारद्वाज ह्या 
दोन्ही ग्रांथाांिदेखील उत्थानाच्या दवर्ीचा उल्लेख केला आहे आदि साांदगिले आहे की सूदिकाग्नी बाजूला 
काढून औपासन अग्नी घराि आिावा आदि त्यामध्ये काही मांत्राांचा उच्चार करून १२ अथवा ८ िुपाच्या 
आहुिी द्याव्या. 
 
                                  – 

 
बालकाचे नाव कोित्या वळेी ठेवाव ेह्यादवषयी अदिशय मिभेद आहेि आदि पुष्ट्कळ ग्रांथाांनी पुष्ट्कळ 

पयाय सुचदवले आहेि. काही ग्रांथाि जन्माच्या [िस्मात्पुत्रस्य जािस्य नाम कुयात्पाप्मानमेवास्य िदपहन्त्यदप दद्विीयमदप िृिीयम् 

। –शिपथ ६·१·३·९.] ददवशीच नाव ठेवाव ेअसे साांदगिले आहे. (शि. ब्रा. ६·१·३·९). काहींनी जन्मानांिर १० 
व्या, ११ व्या, १२ व्या, १८ व्या ददवशी, एक मदहना झाल्यानांिर, १०० रात्री होऊन गेल्यानांिर, १ वषध 
झाल्यावर असे दनरदनराळे पयाय [१० व्या तदर्वशी–आप., बौर्ा. भारद्वाज, पारस्कर; ११ व्या तदर्वशी–याज्ञ १·१२; १० अथवा १२ व्या 
बौ. ग.ृ २· १·२३; १० रात्री, १०० रात्री अथवा १ र्वषांनांतर– गोदभल २· ८· ८ आदि खाददर २· ३·६; १० रात्री, १२ रात्रीनांतर अथर्वा १८ व्या तदर्वशी 
अथवा १ मतहन्यानांतर– भदवष्ट्यपु॰; १० अथर्वा १२ व्या तदर्वशी अथर्वा त्यानांतर शुभमुहूतार्वर– मनु २· ३०.] साांदगिले आहेि, कोिी 
त्यानांिर एकदा शुभ मुहूिध, नक्षत्र पाहून नाव ठेवाव े असे म्हटले आहे. अलीकडली काळाि सामान्यपिे 
जन्मानांिर १२ व्या ददवशी नामकरि करण्याि येिे आदि त्या ददवशी सूत्राांि साांदगिलेल्या सारखा 
कोििाही वैददक दवर्ी करण्याि येि नाही. फक्ि बायका जमिाि आदि कुटुांबािील पुरुषमांडळींचा 
अगोदर दवचार घेऊन ठरदवलेले नाव जाहीर करिाि आदि त्या बालकाला पाळण्याि घालिाि. 

 
नाव ेदकिी ठेवावी ह्याबद्दल असेच मिवैदचत्र्य आहे. ऋग्वदेाि चार नावाांचा उल्लखे केला आहे. िी 

चार नाव े म्हिजे नक्षत्र नाव, गुप्ि नाव, व्यावहादरक नाव आदि यज्ञ केल्यामुळे दमळिारे (सोमयाजी 
सारखे) नाव ही होि. एकाद्या व्यक्िीला िीन नाव ेअसल्याची उदाहरिे वैददक ग्रांथाि आढळिाि. (ऋ. 
५·३३·८; ऐ. ब्रा. ३३·५). सामान्यिः एकाद्या व्यक्िीचा दनदेश वैददक ग्रांथाि दोन नावाांनी (वैयस्क्िक नाव 
आदि गोत्राचे नाव) केला जािो. एकाद्या दठकािी एकाद्या व्यक्िीला त्याच्या मािेच्या नावावरून पडलेले 
नाव जोडलेले असिे. परांिु सवधसार्ारि पद्धिी एकाद्याच्या नावाचा दनदेश त्याच्या दपत्याच्या नावावरून 
पडलेल्या नावासह करण्याची असिे. 

 
नाव ठेवण्यासांबांर्ी अनेक दनयम साांदगिलेले आहेि. उदाहरिाथध, आश्व. गृ. मध्ये (१·१५·४·१०) 

साांदगिले आहे की मुलाचे नाव असे ठेवाव े की त्याचे आद्यअक्षर उच्चारयुक्ि असाव,े मध्यांिरी एकादा 
अर्धस्वर असावा आदि शवेटी दवसगध असावा, त्याि २ अथवा ४ अक्षरे असावी, पुरुष बालकाचे नाव नेहमी 
समसांख्या अक्षरे असलेले आदि स्त्री बालकाचे नाव दवषमसांख्या अक्षरे असलेले असाव.े बौर्ा. ग.ृ मध्ये 
(२·१·२८।२९) म्हटले आहे की मुलाचे नाव एकादा ऋषी, देविा अथवा एकादा पूवधज ह्याांना अनुलक्षून 
ियार केलेले असाव.े सध्याच्या काळी देखील भारिािील पुष्ट्कळ भागाांि प्रचदलि असलेली नाव े देविा, 



           

देवाांचे अविार ह्याांना अनुलक्षून असिाि. पूवधजाचे नाव ठेवण्याची पद्धिी ही अस्स्ित्वाि असून पुष्ट्कळ वळेा 
दपिामहाचे नाव त्याच्या नािवाला ठेविाि. 

 
गुप्िनावाला अतभर्वांदनीय नाम असेही म्हििाि. कारि उपनयनानांिर नम्रिापूवधक अदभवादन 

करिाना नाव साांगण्याकदरिा ह्या नावाचा उपयोग करावयाचा असिो. हे अदभवांदनीय नाव मुलाच्या 
जन्मनक्षत्रावरून अथवा त्या नक्षत्राच्या अदर्ष्ठात्र्या देविेवरून ठेवलेले असाव ेअसे कोिी साांगिाि िर िे 
नाव मुलाच्या गोत्रावरून सार्लेले असाव े असे कोिाचे मि आहे. मध्ययुगीन काळाि झालेल्या ग्रांथाांि 
नक्षत्रावरून नाव ेबनदवण्याचा दुसरा एक प्रकार साांदगिला आहे. प्रत्येक नक्षत्राचे चार पाद करून प्रत्येक 
पादाला एक दवदशष्ट अक्षर दनयुक्ि केलेले असिे आदि त्या त्या पादाि जन्म झालेल्या मुलाला त्या 
पादाकदरिा योजलेल्या अक्षरावरून सार्लेले नाव देिाि. उदाहरिाथध, अदश्वनी नक्षत्राच्या चार पादाांना 
‘चू, चे, चो, ला’ ही अक्षरे दनयुक्ि केली आहेि आदि त्या चार पादाांि जन्मलेल्या मुलाांची नाव ेअनुक्रमे 
चूडामदि, चेदीश, चोलेश आदि लक्ष्मि अशी होिाि. अशी गुप्िनाव े हल्ली देखील उपनयनाच्या वळेी 
ब्रह्मचाऱ्याच्या कानाि हलक्या आवाजाि उच्चारिाि आदि रोजच्या सांध्यावांदनाचे वळेी म्हिावयाची 
(सांध्येिील) नाव ेअसे त्याांना म्हििाि. 

 
मुलींच्या नावासांबांर्ीही काही दवदशष्ट दनयम आहेि. उदाहरिाथध, मुलींच्या नावाच्या शवेटी ‘आ’ 

अथवा ‘दा’ अथवा ‘ई’ अथवा एकादा दीघध स्वर असावा असे दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी साांदगिले [िीन अक्षरी– 
(मानवगहृ्य १·१८); अांिीं ‘आ’ अक्षर असाव–े (पारस्कर आदि वराहगहृ्य); अांिी ‘दा’ अक्षर– (गोदभल आदि मानव); अांिीं ‘ई’ अक्षर– (बजैवाप); 
अांिीं दीघधस्वर असावा (बौ. गहृ्यशषेसूत्र).] आहे. 

 
गृह्यसूत्राांिील हे गुांिागुांिीचे दनयम गाळून मनूने (२·३१।३२) काही सोपे दनयम ददले आहेि. 

उदाहरिाथध, ब्राह्मिाांच्या नावापुढे शमधन्, क्षदत्रयाांच्या नावापुढे वमधन्, वैशयाांच्या नावापुढे भदूि अथवा दती  
आदि शूद्राांच्या नावापढेु दास असे पद असाव.े 

 
आश्व. गृ. मध्ये नामकरिाच्या दवर्ीचे विधन केलेले नाही. काही ग्रांथाांनी असे साांदगिले आहे की 

दपत्याने एका काशाच्या पात्राि िाांदूळ पसरून त्यावर सोन्याच्या लेखिीने श्रीगिपियेनमः अशी अक्षरे 
दलहून कुलदेविेवरून ठेवलेले नाव, मासगाव, आदि व्यावहादरक नाव अशी चार नाव ेदलहावी. 

 
काही ग्रांथाि नामकरिानांिर लागलीच काही दुसरे दवर्ी साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, आश्व.गृ. 

मध्ये (१·१५·११) असे साांदगिले आहे की प्रवासािून परि आलेल्या दपत्याने मुलाचे मस्िक आपल्या हािाि 
र्राव ेआदि ‘अांगादांगात्॰’ हा मांत्र म्हिून मुलाचे मस्िक िीन वळेा हुांगाव े अथवा िीन वळेा चुांबन घ्याव.े 
मुलीच्या बाबिीि दिचे मस्िक हुांगाव ेअथवा हुांगू नये आदि दिच्या कानाि मांत्र म्हिू नये. ह्यावरून मुलीपेक्षा 
मुलाला अदर्क महत्त्व ददले जाि असे, असे ददसिे. 
 
                                                    

 
बहुिेक सवध प्राचीन सूत्रग्रांथाांि हा दवर्ी गाळलेला असिो. साांप्रिकाळी हा दवर्ी सामान्यिः 

जन्मानांिरच्या १२ व्या ददवशी करण्याि येिो. दनरदनराळ्या ग्रांथाांि जन्मानांिर १० वा, १२ वा, १६ वा ददवस 
अथवा ७ वा अथवा १० वा मदहना याि हा दवर्ी करावा असे साांदगिले आहे. गृह्यपदरदशष्टाि असे साांदगिले 



           

आहे की ददवसाच्या पूवध भागाि दपत्याने पूवादभमुख बसाव े आदि ‘भद्रांकिेदभः॰’ हा मांत्र बालकाच्या 
पदहल्याने उजव्या कानाि आदि नांिर डाव्या कानाि उच्चारावा. (किधवरे् करिाना) मुलगा रडू लागला िर 
त्याला मर् चाटावयास द्यावी. दवर्ी पुरा झाल्यावर ब्राह्मिभोजन घालाव.े साांप्रिकाळी कान टोचण्याकदरिा 
सोनाराला बोलदविाि आदि िो सोन्याच्या टोकदार िारेने कानाच्या खालच्या पाळ्याांना भोके पाडिो आदि 
त्या िारेचे टोक वळवनू दिचे एक वाटोळे कडे बनदविो, मुलींच्या बाबिीि त्याांचा डावा कान प्रथम 
टोचिाि. प्राचीन काळी देखील मुलाचे कान टोचीि असि असे दनरुक्िािील उल्लेखावरून ददसून येिे. 
(दनरुक्ि २·४). 

 
                                        

 
हा एक लहानसा दवर्ी आहे. बहुिेक ग्रांथकाराांच्या मिाप्रमािे हा दवर्ी जन्मानांिर ४ थ्या मदहन्याि 

करावयाचा असिो. परांिु काहींनी िो जन्मानांिर १२ व्या ददवशीही करावा असे साांदगिले आहे. ह्या 
दवर्ीमध्ये सूयाला उदे्दशून अन्नाच्या आहुिी देिे, सूयाची पूजा करिे, बालकाचे िोंड सूयाकडे करून त्याला 
सूयासमोर र्रिे ह्या मुख्य दक्रया असून ब्राह्मिाला एक बलै ददक्षिा म्हिून देण्यास आदि शवेटी 
ब्राह्मिभोजन घालण्यास साांदगिले आहे. गोदभलगृह्याि (२·८·१।१७) एक चांद्रदशमनाचा दवर्ी जन्मानांिर 
दिसऱ्या शुक्ल पक्षाि िृिीयेच्या ददवशी करावयास साांदगिला आहे. ह्या दवर्ीि सायांकाळी चांद्राची पूजा 
करिे, बालकाला कपडे घालून घराबाहेर नेऊन मािेने दपत्याजवळ देिे आदि मागाहून दपत्याने मािेजवळ 
देिे ह्या दक्रया असिाि. सांस्कारप्रकाशाि ह्या दवर्ीचे अदिशय दवस्िृि विधन केले असून िो मो्ा 
समारांभाने आदि आनांदाने करावा असे साांदगिले आहे. यमाच्या एका [ििस्िृिीये किधव्यां मादस सूयधस्ि दशधनम् । चिुथे 
मादस किधव्यां दशशोिांद्रस्य दशधनम् ॥ यम (सांस्कारप्रकाश पा. १५०).] वचनाि (सांस्कारप्र. पा. २५०) जन्मापासून दिसऱ्या 
मदहन्याि सूयमदशमन कराव ेआदि चौथ्या मदहन्याि चांद्रदशमन कराव ेअसे साांदगिले आहे. 

 
                                             

 
हा सांस्कार जन्मानांिरच्या ६ व्या मदहन्याि करावा असे बहुिेक ग्रांथकाराांनी साांदगिला आहे. 

कोिीकोिी हा दवर्ी अदजबाि गाळला आहे. दुसऱ्या कोिी िो ५ व्या अथवा ६ व्या मदहन्याि, अथवा 
पदहल्या वषाचे अखेरीला अथवा बालकाला पदहले दाि येऊ लागले म्हिजे करावा असे साांदगिले आहे. 
बालकाला अन्नाची चव घेऊ देिे हा ह्या सांस्काराचा मुख्य भाग आहे. मुलाच्या आांगाि कोििे गुि याविे 
अशी अपेक्षा असेल त्याप्रमािे त्याला बोकडाचे माांस, दिदती रपक्ष्याचे माांस, मासे अथवा दशजवलेला भाि 
ह्यापैकी एक प्रकारचे अन्न घेऊन त्याि दही, मर्, आदि िूप दमसळाव े आदि िे त्या बालकाला खाऊ 
घालाव.े नांिर अग्नीमध्ये चार आहुिी द्याव्या आदि त्या बालकाला उती रेकडे अगे्र असलेल्या दभावर ठेवाव.े 
उरलेले अन्न मािेने भक्षि कराव,े ब्राह्मिभोजन घालाव े आदि त्याांना त्या बालकाला आशीवाद देण्यास 
साांगाव.े काही ग्रांथाांनी माांसाबद्दल मुळीच उल्लेख केला नाही. 

 
माकंडेय पुरािाि (अपराकध  पा. २८) एक मजेदार दवर्ी साांदगिला आहे. ज्या ददवशी अन्नप्राशन 

सांस्कार करावयाचा असेल त्या ददवशी घराि पूजा केलेल्या देवाांच्यासमोर दनरदनराळ्या र्ांद्याांची आदि 
दशल्पाांची हत्यारे, शसे्त्र आदि शास्त्राांचे ग्रांथ इकडे दिकडे पसरून माांडून ठेवाव ेआदि त्या बालकाला त्या 
दजनसाांच्या मरू्न राांगि सोडाव.े बालक ज्या वस्िूला प्रथम हाि लावील दिकडे लक्ष ठेवाव े आदि त्या 
वस्िूांशी सांबांर् असलेला व्यवसाय करून िे बालक आपली उपजीदवका चालवील असे समजाव.े 



           

 ष                   
 
मुलाचा जन्म ज्या दिथीला झाला असेल त्या दिथीला एक वषधपयंि प्रत्येक मदहन्याि काही समारांभ 

करावा आदि पुढे जन्मभर दरवषी त्या दिथीला काही समारांभ करावा असे काही सूत्राांि साांदगिले आहे. 
(गौदभ. गृ. २·८·१९।२०; शाां. गृ. १·२५·१०।११ इ.) ह्या दवर्ीमध्ये बालकाच्या जन्मनक्षत्राच्या अदर्ष्ठात्र्या 
देविेला आदि त्या नक्षत्राला उदे्दशून होम करावयाचा असिो. िसेच दचरांजीव मानलेल्या माकंडेयाची आदि 
इिर साि दचरजीदवनाांची पूजा करावी असे काही ग्रांथाि साांदगिले आहे. (कृत्यरत्ना. पा. ५४०, 
दनत्याचारपद्धिी पा. ६२१। २४). साांप्रिकाळी बालकाचा वाढददवस एक वषध पुरे होईपयंि प्रत्येक 
जन्मदिथीला आदि वषध पूिध झाल्याददवशी बायका साजरा करिाि. त्या ददवशी त्या बालकाला घरािील 
मुख्य खाांबाजवळ (मुहूिध मेढीजवळ) अथवा िाक घुसळण्याच्या खाांबाजवळ उभे करिाि. काही ग्रांथाांि ह्या 
समारांभाला ‘अब्दपूिी’ अथवा ‘आयुवधर्ापन’ अशी नाव ेददली आहेि. (दनिधयहसरु्, सांस्कारप्र॰. सां. र. मा.). 

 
राजाांच्या बाबिीि ज्या ददवशी राज्यादभषेक झाला त्या दिथीला दरवषी उत्सव करावा असे काही 

ग्रांथाांि साांदगिले आहे. (दनत्याचारपद्धिी पा. ६२१). 
 
                              

(                                        ) 
 
ह्या सांस्काराचा उल्लखे सवध ग्रांथकाराांनी केला आहे. डोक्याच्या बाकीच्या भागावरील केस काढून 

जो एक केसाचा झुपका दशल्लक ठेविाि त्याला चूडा (अथवा दशखा अथवा शेंडी) असे म्हििाि. चूडाकमध 
म्हिजे बालकाच्या जन्मानांिर पदहल्या वळेी त्याची चूडा ठेवावयाचा दवर्ी. चूडा ह्या शब्दावरून ‘चौड’ असा 
शब्द बनिो आदि त्याचा अथध चूडा ठेवण्याच्या हेिून केलेला दवर्ी असा होिो. ‘ड’ आदि ‘ल’ ह्याांचा 
परस्पराांच्या जागी उपयोग केला जािो म्हिनू चौडच्या ऐवजी चौल असे [“चूडाप्रयोजनमस्य चौड म।’ ‘यमकश्लेषदचते्रषु 
बवयोडधलयोनध दभत्’ । –पादि ५·१·९७ वरील महाभाष्ट्य खांड २ पा. ३६२.] ह्या दवर्ीचे नाव बनले. (पादि. ५·१·९७) वरील 
महाभाष्ट्य पा. ३६२). 

 
चौल सांस्कार जन्मानांिर दिसऱ्या वषी करावा असे बऱ्याच ग्रांथकाराांचे मि आहे (बौ. गृ. २·४; पार. 

गृ. २·१; मनु १·३५ इ॰). परांिु िो दवर्ी पदहल्या वषी अथवा ज्या वषी करण्याचा कुलाचार असेल त्यावषी 
करावा असे काहींनी [दिसऱ्या वषी अथवा कुलाचारानुसार– (आश्व. आदि वराहगहृ्य); कुलाचारानुसार– (पारस्कर आदि याज्ञ.); १ 
ल्या, २ ऱ्या अथवा ३ ऱ्या वषी– (यम-अपराकध  पा. २९); ३ ऱ्या अथवा ५ व्या वषी– (शांखदल. अपराकध  पा. २९); उपनयनाच्या वेळी (सद् गुरुदशष्ट्य– 
सां. प्र. पा. २९६, नारायि, आश्व. गृ. वरील टीका १· १७· १.)] साांदगिले असून १, २, ३ अथवा ५ ह्या वषीही करण्यास 
अनुमिी ददली आहे. वदेामध्ये (ऋ. ४·७५·१७; िै. सां. ४·६·४·५) अनेक दशखा र्ारि केलेल्या मुलाचा 
उल्लेख केला आहे. 

 
ह्या दवर्ीिील मुख्य भाग बालकाचे केस वस्िऱ्याने कापिे हा असून होम करिे, ब्राह्मिाला भोजन 

घालिे, त्याांचे आशीवाद घेिे, त्याांना ददक्षिा देिे आदि कापलेले केस कोिालाही सापडिार नाही अशा 
रीिीने त्याांची दवल्हेवाट लाविे ही आनुषांदगक कृत्ये असिाि. केस कापिाऱ्या नादपिाला एक दिळाची 
भाकरी आदि एक चाांगले वस्त्र द्याव ेअसे काही ग्रांथाांि साांदगिले आहे. (काठक गृ. आदि मानव गृ.). केस 
कापण्याचा वस्िरा लोहाचा (िाांब्याचा) असे. 



           

मस्िकावर दकिी दशखा ठेवाव्या आदि कोिकोित्या भागाि ठेवाव्या ह्यादवषयी दभन्नदभन्न मिे 
आहेि. उदाहरिाथध, बौद्धायनाने (२·४) १, ३ अथवा ५ अथवा कुलाचार असेल दििक्या दशखा ठेवाव्या 
असे साांदगिले आहे. आपस्िांबाने मुलाच्या गोत्रािील प्रवराांच्या सांख्येइिक्या दशखा ठेवाव्या असे साांदगिले 
आहे. काही [ददक्षििः कपजुा वदसष्ठानाम् । उभयोऽदत्रकाशयपानाम् ।   ण्डा भगृवः । पञ्चचूडा अदिगरसः । .... काठकगृह्य ४०. २।८.] दवदशष्ट 
गोत्रािील लोकाांि दवदशष्ट प्रकारच्या दशखा ठेवण्याचे प्रघाि असि. 

 
अवाचीन काळापयंि दशखा ही सवध हहदूांची बाह्य खूि असे. दशखा नसिाना केलेले कमध दनष्ट्फल 

होिे आदि कोिी अज्ञानपिे अथवा मूखधपिाने दशखा कापून टाकील िर त्याची शुद्धी िप्िकृच्र प्रायदिती ाने 
होईल असे हारीिाने (सांस्कारप्र॰ पा. ३१६) साांदगिले आहे. 

 
सध्याच्या काळी मो्ा गावािील आदि शहरािील परुुषाांनी ही दशखा ठेवण्याची चाल टाकून 

ददली असून िे पादिमात्य पद्धिीने सवध मस्िकभर केस राखू लागले आहेि. 
 
आरु्दनक काळाि चूडाकरिाचा दवर्ी झालाच िर िो बहुर्ा उपनयनाचे ददवशी केला जािो. 

मुलींच्या शरीराची शुद्धी व्हावी म्हिून जािकमांपासून चौलापयंिचे सवध सांस्कार मुलींकरिाही कराव ेपरांिु 
त्याि मांत्रोच्चार करू नये असे आश्वगृह्य, मनु. याज्ञ. याांनी साांदगिले आहे (आश्वगृ. १·१७·१८; मनु २·६६; 
याज्ञ. १·१३). आरु्दनक काळीदेखील काही काही जािीि मुलीचे पदहले केस अपदवत्र असल्याचे मानिाि 
आदि म्हिून त्या अगदी लहान असिाना त्याांच्या मस्िकाचे एक वळे मुांडन करिाि. 

 
तर्वद्यारांभ :– उपनयनाच्यापूवी मुलाांच्या दशक्षिाची काय व्यवस्था करीि असि ह्याबद्दल सूत्राांि 

काहीही साांदगिलेले नसिे. कौदटल्याने (१·५) राजपुत्राच्या दवद्यारांभाचा उल्लेख केला आहे. दनदान इ. स. 
च्या पदहल्या काही शिकाांपासून दवद्यारांभ नावाचा एक समारांभ केला जाि असे. माकंडेयपुरािाि (अपराकध  
पा. ३०।३१) असे साांदगिले आहे की हा समारांभ कार्विक शु. १२ पासून आषाढ शु. १२ पयंि कोित्याही 
ददवशी करावा, परांिु प्रदिपदा, षष्ठी वगैरे  काही दिथी आदि मांगळवार आदि शदनवार हे वार वज्यध कराव.े 
दवष्ट्िु, लक्ष्मी सरस्विी इत्यादी देविाांची पूजा करावी आदि त्याांना उदे्दशून आहुिी द्याव्या, ब्राह्मिाांचा 
सत्कार करावा, गुरूने पूवादभमुख आदि मुलाने पदिमादभमुख बसाव.े गुरूने मुलाला पदहला पाठ 
दशकदवण्यास प्रारांभ करावा, ब्राह्मिाांनी मुलाला आशीवाद द्याव.े त्यानांिर दवद्याध्ययन अनध्यायाच्या (काही 
दवदशष्ट सुटीच्या) ददवशी बांद ठेवाव.े 

 
आरु्दनक काळािील रूढी अशी आहे की एकाद्या शुभ ददवशी, सामान्यिः आदश्वन शु. १० 

(दवजयादशमी) च्या ददवशी मुळाक्षरे दशकदवण्यास आरांभ करिाि. सरस्विी आदि गिपिी ह्याांचे पूजन 
करिाि, दशक्षकाचा सत्कार केला जािो, आदि मुलाला ‘ओम् नमः दसद्धां ’ हे शब्द घोकावयास आदि स्लेट 
पाटीवर दलहावयास साांगिाि. नांिर त्याला अ, आ, प्रभिृी मुळाक्षरे दशकदविाि. सांस्कार रत्नमाला, (पा. 
९०६) ह्याां ग्रांथाने ह्या समारांभाला ‘अक्षरस्वीकार’ असे अन्वथधक नाव ददले आहे. त्या ग्रांथाि उद्धिृ केलेल्या 
गगाच्या एका वचनाि होम करावा आदि सरस्विी, दवघ्नेश (गिपिी), आपली दवदशष्ट देविा इत्यादी 
देविाांना उदे्दशून िुपाच्या आहुिी द्याव्या असे साांदगिले आहे. 

 
_____ 



           

प्रकरण ३१ 
 

उपनयन 
 

(  .   .   . २. २६८-१४५) 
 
उपनयन ह्या शब्दाचा अक्षरशः अथध ‘जवळ घेऊन जािे’ असा आहे. ह्या दवर्ीचा मूळचा अथध 

‘आचायाजवळ (अध्ययनाकदरिा) घेऊन जािे’ असा होिा. ‘नवदशक्या दवद्याथ्याचा दवद्यार्वथदशिे प्रवशे 
करून देिे’ असाही त्या दवर्ीचा अथध असू शकेल आदि काही गृह्यसूत्राांि िो अथध स्पष्टपिे दर्वशि केला 
आहे. (दहर. गृ. १·५·२; पार. गृ. २·२; गोदभ. गृ. २·१०-२१; शि. ब्रा. ११·५·४·१). ह्या दवर्ीला कोिी 
‘उपनय’ असे म्हटले असून उपनय, उपनयन, मौंजीबांर्न, बटुकरि आदि व्रिबांर् हे समानाथी शब्द 
असल्याचे काठकगृह्यावरील (४१·१) आददत्यदशधन ह्या टीकाकाराने साांदगिले आहे. 

 
भारिाि रहाि असलेल्या पारशी र्माच्या लोकाांच्या नवज्योि नावाच्या दवर्ीमध्ये कमरेभोविी दोरी 

गुांडाळिे, सदरा घालिे ह्यासारखे काही प्रकार उपनयनािील दवर्ीशी जुळिे असिाि, त्यावरून ह्या 
सांस्काराचे मूळ इांडो-इरादनयन (म्हिजे भारिीय आयध आदि इरािामर्ील प्राचीन लोक ह्याांना सार्ारि 
असिाऱ्या) सांस्कृिीमध्ये असाव ेअसे वाटिे. 

 
मुलाला आचायाजवळ नेिे म्हिजे उपनयन अथवा ज्या दवर्ीि मुलाला आचायाजवळ नेिाि िो 

दवर्ी म्हिजे उपनयन अशी दोन प्रकारची उपपती ी लाविा येईल. प्रथमिः मुलाला आचायाजवळ घेऊन 
जाि असि आदि पढेु जेव्हा त्या दवर्ीि दवस्िृि समारांभ होऊ लागला िेव्हा उपनयन हा एक दवर्ी बनला. 
ज्याला दवद्या दमळदवण्याची इच्छा असेल त्याने उपनयन हा सांस्कार करावा असे श्रुिीने साांदगिले आहे असे 
आप. गृ. (१·१·१·१९) मध्ये म्हटले असून त्या सूत्राचा अथध “ज्या सांस्काराि श्रुिीचा (म्हिजे गायत्री 
मांत्राचा) उपदेश केला जािो असा सांस्कार करावा” असाही होऊ शकेल. ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या अथाप्रमािे 
पदवत्र गायत्री मांत्राचा उपदेश हाच त्या दवर्ीिील मुख्य भाग असिो. ब्रह्मचारी म्हिनू गुरूकडे रादहल्याने 
ऋषींच्या ऋिापासून मनुष्ट्य मुक्ि होिो असे िै [जायमानो ह वै ब्राह्मिदस्त्रदभऋध िया जायिे ब्रह्मचयेि ऋदषभ्यो यजे्ञन देवेभ्यः 
प्रजया दपिभृ्य एष वा अनृिो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचादरवादस । िै. सां. ६·३·१०·५] सां. मध्ये (६·३.१०·५) म्हटले आहे. 
अथवधवदेामध्ये (१०·७) ब्रह्मचारी (वदेाध्ययन करिारा दवद्याथी) आदि ब्रह्मचयम ह्याांची अदिशय प्रशांसा केली 
असून हरिाचे कािडे पाांघरिे, मेखला बाांर्िे, सदमर्ा अपधि करिे, दभक्षा मागिे, अदि श्रमाचे आयुष्ट्य 
घालदविे, सांयमन करिे ह्याांच्यासारखी उपनयनाची आदि ब्रह्मचाऱ्याची बहुिेक लक्षिे ददली आहेि. शि. 
प. ब्रा. (११·५·४-१-१७) मध्येही ही लक्षिे आली आहेि. 

 
ब्रह्मचयाची (म्हिजे वदेाच्या अध्ययनाची) कालमयादा सवध वदेाांकदरिा ४८ वष े म्हिजे प्रत्येक 

वदेाकदरिा १२ वष ेअसल्याचे गोपथ [अष्टाचत्वादरशद्वषं सवधवेदब्रह्मचयध िच्चिुर्ा वेदेषु व्युह्य द्वादशवषं ब्रह्मचयध द्वादशवषाण्यवरार्धमदप 
स्नास्यांिरेद्यथाशस्क्ि । गोपथ २·५.] ब्रा. (२·५) मध्ये म्हटले आहे. हा काल कमीिकमी असून प्रत्येकाने आपल्या 
कुविीप्रमािे ब्रह्मचयाचे पालन करून नांिर समास्प्िदशधक स्नान कराव ेअसेही त्या ग्रांथाि साांदगिले आहे. 

 



           

उपदनषदे आदि ब्राह्मिग्रांथ ह्याि केलेल्या विधनावरून असे ददसिे की उपनयन ही मुळाि अदिशय 
सार्ी बाब होिी. भावी दवद्याथी हािाि सदमर्ा घेऊन गुरूकडे येई आदि मला दवद्याथीदशिे प्रवशे 
करावयाची इच्छा आहे असे गुरूला साांगे आदि मला ब्रह्मचारी म्हिनू आपल्या (गुरूच्या) घरी राहू द्या [िे ह 
सदमत्पाियः पूवाह्णे प्रदिचक्रदमरे िान्हानुपनीयैवैिदुवाच । छाां. उप ५·११·७] अशी गुरूला दवनांिी करी. (छाांदो. उप. ५·११·७). 
बृहदा. उपदनषदाि (६·२·७) म्हटले आहे [उपैम्यहां भवन्िदमदि वाचा ह स्मैव पूवध उपयस्न्ि स होपायनकीत्योवास । बृह. उप. 

६·२·७.] की पूवीच्या युगािील दवद्याथी ब्रह्मचयाकदरिा गुरूना फक्ि शब्दाांनी दवनांिी करीि (म्हिजे 
कोििाही दवर्ी अथवा समारांभ करीि नसि). उपदनषदाांच्या काळी देखील दवद्याथी म्हिून मुलाचा 
स्वीकार करण्यापूवी बहुर्ा काही िरी दवर्ी करावा लागि असे असे छाां. उ. िील विधनावरून ददसिे. 

 
अत्यांि प्राचीन काळीं बहुर्ा बापच मुलाला दवद्या दशकवीि असावा. परांिु िै. सां. (६·३·१०·५) आदि 

ब्राह्मिग्रांथ (िै. ब्रा. ३·१०·११; शि. ब्रा. ३·६·२·१५; गोपथ ब्रा. २.५।७ इ॰) ह्याांिील विधनावरून असे ददसिे 
की सामान्यिः दवद्याथी गुरूकडे जाि असि आदि त्याच्या घरी राहि. दवद्याथ्याला अन्नासाठी दभक्षा मागावी 
लागे, गुरूच्या अग्नीकडे लक्ष द्याव ेलागे, गुरूच्या गाईचे पालन कराव ेलागे. 

 
उपनयनाला योग्य र्वय :– उपनयनाच्या वळेच्या वयाचा उपदनषदाि उल्लेख केलेला नाही. 

उपनयनाचे योग्य वय कोििे ह्याबद्दल दनरदनराळी मिे आहेि. (आश्व. गृ. १·१९·१।६; आप. गृ. १०·२।३; 
बौ. गृ. २·५·२ इ.). ब्राह्मि मुलाचे उपनयन जन्मपासून अथवा गभापासून ८ िे १६ व्या वषी कराव,े क्षदत्रय 
मुलाचे ११ िे २२ व्या वषी आदि वैशय मुलाचे १२ िे २४ व्या वषी कराव ेअसे दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले 
असून त्याि काही वष ेमुख्य काळ असून काही वष ेगौि काळ असिाि. उदाहरिाथध ब्राह्मि मुलाचा ८ व े
वषध मुख्य काल असिो आदि ५ िे ११ व्या वषापयंि गौिकाल असिो, १२ िे १६ पयंि गौणतर काळ असून 
१६ व्या वषानांिर गौििम (अत्यांि कमी प्रिीचा) काळ असिो. िीन विाकदरिा वसांि, ग्रीष्ट्म आदि शरद हे 
अनुक्रमे शुभ ऋिु असिाि अथवा सवध विाकदरिा दशदशर ऋिु चालिो. मास, नक्षत्र, वार, योग 
याांच्याबद्दलही सूक्ष्म दनयम साांदगिले आहेि. मुलाचे जन्मकुां डलीि चांद्र आदि गुरु उच्चीचे असले पादहजेि. 
गुरु आदि शुक्र ह्याांचे अस्ि असिाना (िे सूयाच्या समीप असिाना) उपनयन होि नाही. (सांस्कार प्र॰ पा. 
३५५।३८५; स्मृदिचां. १, पा. २७; अपराकध  पा. ३२ इ.). 

 
एकाद्या मुलाचे उपनयन अदर्कार [दपिादपिामहो भ्रािा ज्ञाियो गोत्रजाग्रजाः उपायनेऽदर्कारी स्यात्पूवाभावे परः परः ॥ 

वृद्धगगधः (सांस्कार प्रकाश पा. ४०७)] त्याच्या दपत्याला मुख्यत्व े असिो आदि त्याच्या अभावी स्विःच्या कुलािील 
पुरुष, बान्र्व याांना आदि त्याांच्या अभावी अन्य गोत्रािील पुरुषाला असिो. (ब्रह्मपुराि, वृद्ध गगध, 
सांस्कारप्र. पा. ४०७ अथवा वृद्धमनु–दनिधयदसन्रु् ३ पूवार्ध). 

 
ब्रह्मचाऱ्याला दोन वसे्त्र अांगावर घ्यावी लागिाि. शरीराच्या खालच्या भागाला आच्छादन करिाऱ्या 

वस्त्राला र्वास अशी सांज्ञा असून शरीराच्या वरच्या भागाला आच्छादन करिाऱ्या वस्त्राला उिरीय म्हििाि. 
िीन विाच्या ब्रह्मचाऱ्याांची वसे्त्र दनरदनराळ्या प्रकारची आदि रांगाांची असिाि. उदाहरिाथध, काठकगहृ्य 
४१·१३ याि साांदगिले आहे की िीन विाच्या ब्रह्मचाऱ्याांचे उती रीय वस्त्र अनुक्रमे कृष्ट्ि मृग, वाघ, आदि रुरु 
जािीचे हदरि याांचे असाव.े ह्या दनयमाची खूि सध्याच्या काळच्या रूढीिही ददसून येिे आदि जेव्हा एकाद्या 
मुलाचे उपनयन होिे िेव्हा त्याच्या यज्ञोपदविाला हरिाच्या काि्ाचा एक लहानसा िुकडा 
अडकदविाि. 

 



           

दांड (काठी) :– हा कोित्या वृक्षाच्या लाकडाचा असावा ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य आहे. ब्राह्मिाने 
पळसाच्या लाकडाचा, क्षदत्रयाने उदुांबराच्या लाकडाचा आदि वैशयाने बेलाच्या लाकडाचा दांड वापरावा 
अथवा सवध विाच्या ब्रह्मचाऱ्याांनी िीन्हीपैकी कोित्याही लाकडाचा दांड वापरावा असे आश्व. ग.ृ मध्ये 
(१·१९·१३ आदि १·२०·१) साांदगिले आहे. ब्राह्मिाचा दांड डोक्याइिका उांच, क्षदत्रयाचा कपाळाइिका उांच 
आदि वैशयाचा दांड नाकाच्या शे्ं ाइिका उांच असावा. दांड मोडल्यास प्रायदिती  कराव े लागिे. दांडाचा 
उपयोग [ित्र दण्डस्य कायधमवलम्बनां गवादददनवारिां ि  वगाहनमप्सु प्रवेशनदमत्यादद । अपराकध .] टेकण्यासाठी, गाई 
हाकण्यासाठी, रात्री बाहेर जािाना सांरक्षिासाठी आदि पाण्यािून जािाना मागधदशधनासाठी करावयाचा 
असिो. (अपराकध ). 

 
मेखला (कां बरेभोर्वती बाांधार्वयाची दोरी). ब्राह्मिाची मेखला मुांज गविाची असावी, क्षदत्रयाची मूवा 

गविाची (दजचा उपयोग र्नुष्ट्याची प्रत्यांचा करण्याकडे करिाि िी) आदि वैशयाची अांबाडीच्या दोरीची 
असावी असे बऱ्याच ग्रांथाांि साांदगिले आहे. (गौि. १·१५; आश्व. गृ. १·१९·११; मनु. २·४२ इ॰). ह्या 
बाबिीिही मिवैदचत्र्य आहे. मुांज गविाच्या मेखलेला िीन पदर असाव,े गविाची अगे्र उजवीकडे केलेली 
असावी आदि मेखलेची गाठ बेंबीच्या जवळ द्यावी असे बौर्ा. गृ., आप. र्. सू. प्रभिृी काही सूत्राि 
साांदगिले आहे. कुलाचाराप्रमािे १, ३ अथवा ५ गाठी माराव्या (मनु. २·४३). 

 
उपनयनाचा तर्वधी : 

 
गृह्यसूत्राांच्या रचनेच्या काळी उपनयनामध्ये कोििे दवर्ी करण्याि येि असि ह्याची कल्पना 

येण्याकदरिा आश्व. गृ. सू. मध्ये साांदगिलेले दवर्ी पुढे थोडक्याि ददले आहेि. 
 
उपनयन करावयाच्या मुलाला चाांगले अलां कार घालाव.े डोक्यावरील केसाांची हजामि केलेली 

असावी. त्याने नूिन वस्त्र पाांघराव े अथवा विाला अनुसरून दनरदनराळ्या प्रकारचे कािडे पाांघराव.े वस्त्र 
पाांघरल्यास िे विानुरूप रांग ददलेले असाव.े कमरेभोविी मेखला बाांर्ावी. दांड हािाि घ्यावा. मुलाने 
गुरूचा हाि आपल्या हािाने र्रावा. गुरूने अग्नीमध्ये िुपाच्या आहुिी द्याव्या. मुलाने पदिमादभमुख होऊन 
गुरूच्या समोर बसाव.े गुरूने स्विःच्या आदि मुलाच्या हािाांच्या ओांजळीमध्ये पािी भरून घ्याव.े नांिर 
आपल्या ओांजळीिील पािी मुलाच्या ओांजळीिील पाण्यावर पाडाव.े नांिर गुरूने त्या मुलाला त्याच्या 
नावाने सांबोरू्न आपल्या हािाने त्याचा हाि र्रावा. ‘अग्नी िुझा गुरू आहे’ असे म्हिून गुरूने त्याचा हाि 
दिसऱ्या वळेी र्रावा. नांिर त्या मुलाला सूयाकडे पाहण्यास साांगाव ेआदि त्याचे रक्षि करण्याबद्दल सूयाची 
प्राथधना करावी. नांिर गुरूने त्या मुलाला ‘िू कोिाचा ब्रह्मचारी आहेस’ इत्यादी प्रशन दवचारून ‘मी िुला 
प्रजापिीला अपधि करीि आहे’ असे म्हिाव.े नांिर त्या मुलाला उजवीकडे वळावयास साांगून आपले दोन्ही 
हाि त्याच्या खाांद्यावर ठेवाव ेआदि त्याच्या हृदयाला स्पशध करावा. नांिर त्या मुलाने अग्नीला पदरसमूहन 
करून एक सदमर् अपधि करावी आदि अग्नीची प्राथधना करावी. नांिर त्या अग्नीला स्पशध करून आपिास 
मेर्ा, प्रज्ञा, िेज देण्याबद्दल अग्नी, इांद्र आदि सूयध ह्याांची प्राथधना करावी आदि आपले िोंड िीन वळेा हािाने 
पुसाव.े नांिर दवद्याथ्याने आपले गुडघे टेकून गुरूच्या पायाांना दमठी मारावी आदि सादवत्री मांत्र म्हिा अशी 
गुरूची प्राथधना करावी. नांिर दवद्याथ्याचे हाि आदि त्याच्या अांगावरील वस्त्र आपल्या स्विःच्या हािाि र्रून 
गुरूने सादवत्री मांत्र म्हिावा. प्रथम एक एक चरि, नांिर अर्ा अर्ा मांत्र आदि नांिर सांपूिध मांत्र एकदम 
म्हिावा आदि दशष्ट्याकडून त्याला म्हिवले दििका िो मांत्र म्हिवनू घ्यावा. नांिर मुलाच्या कमरेभोविी 
मेखला बाांर्ावी, हािाि दांड द्यावा आदि ‘िू आिा ब्रह्मचारी आहेस, आचमन कर, सेवा कर,’ इत्यादी 



           

किधव्याांचा उपदेश करावा. दवद्याथ्याने सायांकाळी आदि सकाळी दभक्षा मागावी, अग्नीवर सदमर् अपधि 
करावी, दमळालेली दभक्षा गुरूला अपधि करावी. उरलेल्या ददवसाि खाली बसू नये. 

 
इिर सूत्राांि ह्या िपशीलाि भेद आहेि. दनरदनराळ्या दक्रया करिाना म्हिावयाच्या मांत्राि भेद 

आहेि आदि दनरदनराळ्या दक्रयाांच्या अनुक्रमािही भेद आहेि. सांस्काररत्नमालेसारख्या काही अवाचीन 
ग्रांथाि मुलाने शवेटल्या वळेी आईच्या पात्रािून भोजन कराव ेअसे साांदगिले असून त्याच्या जोडीला आठ 
ब्रह्मचाऱ्याांना भोजनास बोलवाव ेअसे साांदगिले आहे. हा प्रघाि हल्लीही पाळण्याि येिो. मुलाची हजामि 
केलेली असावी असे बहुिेक ग्रांथाांनी साांदगिले आहे आदि ही रीि देखील हल्ली पाळण्याि येिे. प्राचीन 
काळी अशी हजामि आचायध स्विः करीि असि. (आप. गृ. १०·६।८ वरील सुदशधनाची टीका). 

 
उपनयनाच्या आर्ल्या ददवशी नाांदीश्राद्ध आदि उपनयनाच्या आर्ल्या ददवशी अथवा 

उपनयनापासून ७ िे १० ददवसाच्या अवर्ीि ग्रहमख (ग्रहाांप्रीत्यथध करावयाचा यज्ञ) करावा असे आप. गृ. 
१०·५ वरील टीकेि हरदती ाने साांदगिले आहे. उपनयनाच्यापूवी गिपिीचे आदि कुलदैविाांचे पूजन, 
पुण्याहवचन, मािृकापूजन आदि मांडपदेविाांची स्थापना ही कृत्ये करिाि. सांकल्पामध्ये देशकालाचा 
उच्चार केल्यानांिर ‘ह्या मुलाला दद्वजपिा येऊन वदेाध्ययनाचा अदर्कार प्राप्ि व्हावा ह्या हेिूने परमेश्वराच्या 
प्रीत्यथध आचायधपैिृक आदि सादवत्री मािृक असा उपनयनाचा सांस्कार मी करिार आहे’ असे म्हटलेले 
असिे. 

 
उपनयनासांबांर्ी काही बाबींचे दववचेन पुढे केले आहे. 
 
यज्ञोपर्वीत :– यज्ञोपवीिाचा अत्यांि प्राचीन असा उल्लखे िै. सां. (२·५·११·१) मध्ये केला असून 

मनुष्ट्याांसांबांर्ीच्या कृत्याि नीर्वीत वापरावा, दपिराांसांबांर्ीच्या कृत्याि प्राचीनार्वीत वापरावा, देवासांबांर्ीच्या 
कृत्याि उपर्वीत वापरावा असे म्हटले आहे. उजवा हाि उचलून आपले डोके उपवीिाि घालून उपवीि 
डाव्या खाांद्यावरून उजव्या आांगाकडे लोंबिे सोडले म्हिजे वापरिारा यज्ञोपर्वीततन् होिो, डावा हाि आि 
घालून उपवीिाि डोके घालून िे उजव्या खाांद्यावरून डाव्या आांगाकडे लोंबिे सोडले म्हिजे वापरिारा 
प्राचीनार्वीततन् होिो, मानेवरून नेऊन दोन्ही खाांद्यावरून छािीवर सोडले आदि हृदयाच्या जागेच्या खाली 
आदि नाभीच्या वरच्या बाजूला दोन्ही हािाांच्या आांग्ाांनी र्रले म्हिजे त्या प्रकाराला नीर्वीत म्हििाि. 
(गोदभ. गृ. १·२·२।४). गृहस्थाश्रमी पुरुषाने  नेहमी उती रीय वस्त्र वापरले पादहजे अथवा यज्ञोपवीिाचाही 
उती रीय म्हिनू उपयोग करावा असे आप. र्. सू. मध्ये (२·२·४· २२।२३) साांदगिले आहे. 

 
दनरदनराळ्या ग्रांथाांि आलेल्या उल्लखेावरून अशी अनुमाने दनघिाि की आरु्दनक काळी लोक 

ज्याप्रमािे यज्ञोपवीि जसे सिि वापरू लागले िसे प्राचीन काळी िे नेहमी वापरीि नसाव.े आरांभी 
दनरदनराळ्या कृत्याांच्या वळेी दनरदनराळ्या प्रकाराने उती रीय वस्त्र अांगावर घेि असाव.े प्राचीन काळी 
यज्ञोपवीि अदजबाि अांगावरून काढून ठेविा येि असाव.े सुिाची वळलेली दोरी घालिे हा प्रारांभी 
उती रीयाचा पयाय म्हिून उपयोगाि आला असावा आदि पुढेपुढे त्याचा उती रीयाऐवजी सदोददि उपयोग 
होऊ लागला असावा. 

 
यज्ञोपवीिामध्ये नऊ िांिू असिाि आदि चाांगल्या रीिीने पीळ ददलेल्या दोरीचे िीन पदर असाव े

(स्मदृि चां. १ पा. ३१). दनरदनराळ्या प्रकारच्या यज्ञाांच्या वळेी घालावयाच्या यज्ञोपवीिाि १, ३, ५, ७ असे 



           

पदर असि. (मनु २. ४४ वरील मेर्ादिथी टीका). िे नाभीच्या खाली जािा उपयोगी नाही आदि हृदयाच्या 
वर राहण्याइिके आखुड असिा कामा नये. (कात्यायन-स्मृदिचां. १ पा. ३१). ब्रह्मचाऱ्याने एक यज्ञोपवीि 
घालाव,े स्नािकाने आदि गृहस्थाने २ यज्ञोपवीिे घालावी, दीघायुष्ट्याांची इच्छा असिाऱ्याने २ पेक्षा अदर्क 
घालावी. (वदसष्ठ १२·१४). कशयपाने [त्रीदि चत्वादर पञ्चाष्ट गृदहिः स्युदधशादप वा । सव वा शुदचदभर्ायधमुपवीिां दद्वजािीदभः ॥ कशयप 
(सांस्कारमयखू).] १० पयंि यज्ञोपवीिे घालण्यास अनुमिी ददली आहे. (सांस्कारमयूख). इ. स. च्या आरांभापूवी 
पुष्ट्कळ काळापासून यज्ञोपवीि घालण्याचा प्रघाि सुरू झाला होिा आदि िे ब्राह्मिाने नेहमीच घािले 
पादहजे असा दनयम होऊन बसला होिा. यज्ञोपवीि उजव्या कानावर ठेवनू शौच कराव े असे याज्ञ. ने 
(१·१६) साांदगिले आहे. दुसऱ्याचे यज्ञोपवीि वापरण्याचा मनूने दनषेर् केला आहे (४·६६). यज्ञोपवीिाला 
ब्रह्मसूत्र असे स्मृिींनी (याज्ञ. १·१६; अदत्र १३.३) म्हटले आहे. 

 
क्षदत्रयाांना आदि वैशयाांना जरी उपनयन सांस्कार करण्याचा अदर्कार होिा िरी िे पुष्ट्कळ वळेा िो 

सांस्कार करण्याचे टाळीि असाव,े दनदान यज्ञोपवीि नेहमी घालण्याचे िरी टाळीि असाव े आदि असा 
प्रकार वरचेवर होऊ लागल्यामुळे पुढे यज्ञोपवीि ब्राह्मित्वाची खूि [दपत्र्यमांशमुपवीिलक्षिां मािृकां  च र्नुरूर्वजिां दर्त् । 

रघुवांश ११·६४. जात्या चेदवध्योऽहदमयां सा जादिः पदरत्यक्िा । वेिीसांहार अां ३.] होऊन बसले. (रघुवांश ११·६४; विेीसांहार अां. 
३) 

 
वदेाध्ययन करण्याची इच्छा असिाऱ्या ब्रह्मवाददनी दस्त्रयाांचे उपनयन [पुराकल्पे कुमारीिाां मौञ्जीबन्र्नदमष्ट्यिे । 

अध्यापनां च वेदानाां सादवत्रीवाचनां िथा ॥ दपिा दपिृव्यो भ्रािा वा नैनामध्यापयेत्परः । स्वगृहे चवैकन्याया भकै्षचया दवर्ीयिे ॥ – यम (सांस्कारप्रकाश 
पा. ४०२–४०३)] प्राचीन काळी करण्याि येि असे आदि त्याांना अग्नी ठेविे, वदेाध्ययन करिे, स्विःच्या घराि 
(दपत्याच्या घराि) दभक्षा मागिे ह्या गोष्टी कराव्या लागि (यम-सांस्कारप्रकाश पा. ४०२।४०३). सद्योवरु् 
म्हिजे ज्याांना सरळ दववाह करावयाची इच्छा असिे अशा दस्त्रयाांच्या बाबिीिही त्याांचा दववाह समीप आला 
म्हिजे त्याांचा एक प्रकारचा उपनयन सांस्कार करीि आदि नांिर त्याांचा दववाह करीि. (हारीिर्मधसूत्र–
स्मृदिचांदद्रका). उपनयनाचे दनदशधक यज्ञोपवीि त्या घालीि. दस्त्रयाांचे समाविधन करण्यासांबांर्ी दनयम 
आश्वलायनाने (आश्व. गृ. ३·८) साांदगिले आहेि. मनूने (६६।६७) म्हटले आहे की, दस्त्रयाांच्या बाबिीि 
जािकमापासून सवध सांस्कार मांत्रादशवाय कराव.े त्याांचा दववाह हाच काय िो सांस्कार वैददक मांत्राांनी केला 
जािो. पिीची सेवा हीच दस्त्रयाांची गुरूची सेवा असिे आदि गृहकृत्ये करिे हीच त्याांची अग्नीची सेवा असिे. 
ह्यावरून असे ददसिे की मनूच्या वळेी दस्त्रयाांचे उपनयन करण्याची रूढी प्रचारािून गेली होिी परांिु िसा 
सांस्कार प्राचीन काळी केला जाि असे ह्याच्या काही अांरु्क खुिा त्यावळेी ददसून येि असि. 

 
यज्ञोपवीिाकदरिा एकाद्या ब्राह्मिाने अथवा त्याच्या कुमादरका मुलीने काढलेले सूि घ्याव.े त्याच्या 

पदहल्या ९६ अांगुली भःू शब्दाने मोजाव्या, नांिरच्या ९६ अांगुली भवुः शब्दाने मोजाव्या, पुढील ९६ अांगुली स्वः 
शब्दाने मोजाव्या. िे सूि एका पळसाच्या पानावर ठेवाव,े काही मांत्राने त्याच्यावर प्रोक्षि कराव,े िे डाव्या 
हािाि घेऊन दोन वळेा टाळी वाजवावी, नांिर त्याला पीळ घालावा, ग्रांथी (गाठ) मारावी, नऊ देविाांचे त्या 
सुिावर आवाहन कराव,े नांिर िे यज्ञोपवीि सूयाला दाखवाव े आदि नांिर मांत्रपूवधक र्ारि कराव े असे 
बौर्ायनसूत्राि (सांस्काररत्नमाला पा. १८८) साांदगिले आहे. 

 
उपनयनाचा अदर्कार कोिाला असिो ह्याबद्दल दनयम साांदगिले आहेि : (मनु. १०·४१; याज्ञ 

१·९२ आदि ५५ वरील दमिाक्षरा इ.). ब्राह्मि, क्षदत्रय आदि वैशय ह्याांच्या व्यदिदरक्ि सहा प्रकारच्या 
अनुलोम दद्वजािीयाांना उपनयनाचा अदर्कार असिो. िसेच अनुलोम अनुलोम जािींच्या दमश्र 
अनुलोमजािींनाही उपनयनाचा अदर्कार असिो. ब्राह्मिाला शूद्र स्त्रीपासून झालेला पुत्र अनुलोम असला 



           

िरी त्याला प्रदिलोमासारखाच मानला जािो आदि त्याला उपनयनाचा अदर्कार नसिो. शूद्राचे आदि 
प्रदिलोम जािींचे उपनयन होि नाही. (गौि. ४·२१ आदि १०·५१). 

 
अांर्, बदर्र, मुके आदि अत्यांि मूखध ह्याांना दववाहाचा अदर्कार असिो. आदि दद्वजािीयाांचा दववाह 

उपनयनापूवी होिे शक्य नसिे म्हिून अशा व्यांग पुरुषाांचा शक्य दििका उपनयन दवर्ी करण्याि येिो. 
(बौ. गृ. शषेसूत्र २·९). ज्याांना गायत्री मांत्र उच्चारिा येि नसेल त्याांना गुरूच्या अथवा अग्नीच्या समीप 
आिाव.े त्याना गुरूने स्पशध करून स्विः गायत्री म्हिावी. काही प्राचीन ग्रांथाि अश्वत्थ वृक्षाचे उपनयन 
करण्याची रीिी साांदगिली आहे. (बौ. गृ. शषेसूत्र २·१०). 

 
सातर्वत्री डपपेश :– शिपथ ब्रा. [अथास्मै सादवत्रीमन्वाह । िाां ह स्मैिाां पुरा सांवत्सरेऽन्वहाः । अथ षट सु मासेषु । अथ 

चिुहवशत्यहे अथद्वादशाहे । सद्योह वा त्वाव ब्राह्मिायानुब्रयूादाग्नेयो वै ब्राह्मिः । शि. ब्रा. ११·५·४·१–१७] (११·५·४·१।१७) वरून असे 
ददसून येिे की प्राचीन काळी उपनयनानांिर १ वषध झाल्यावर अथवा ६ मदहने झाल्यावर अथवा २४, १२, ३ 
ददवस झाल्यानांिर गुरू दवद्याथ्याला पदवत्र गायत्री मांत्राचा उपदेश करीि असि. त्या ग्रांथाि असा दनयम 
साांदगिला आहे की ब्राह्मि दवद्याथ्याला उपनयनानांिर लागलीच गायत्री मांत्राचा उपदेश केला पादहजे. 
सवधसार्ारि रूढी अशीच आहे. गायत्री मांत्राबरोबर भःू भवुः स्वः ह्या व्याहृिी आदि ॐ ह्याांचा उचार 
करण्याि येिो. ॐ हे अक्षर प्राचीन काळापासून अत्यांि पदवत्र मानले जािे. वदेाचा अभ्यास  करू 
इस्च्छिाऱ्याांने प्रथम ॐ शब्दाचा उच्चार करून अभ्यासाला आरांभ करावा असे आप. र्. सू. (१·४·१३·६) 
मध्ये साांदगिले आहे. 

 
‘ित्सदव॰’ हा पदवत्र गायत्री (अथवा सादवत्री) मांत्र ऋग्वदे (३·६२·१०) मध्ये आला आहे आदि 

त्याचा शब्दशः अथध पुढीलप्रमािे आहे : “अदखल चराचराला पे्ररिा करिारा जो सदविा देव त्याचे सवांना 
दप्रय असे जे एक सवधश्रेष्ठ अविधनीय िेज आहे त्याचे ध्यान करिे हे आमचे किधव्य होय. िोच भगवान 
आमच्या बदु्धीला अथवा कृत्याांना उती म रीिीने पे्ररिा करो.” काही गृह्यसूत्राांि सवध विांकदरिा हाच मांत्र 
साांदगिला आहे आदि काही गृह्यसूत्राांनी क्षदत्रय आदि वैशय ह्याांच्याकदरिा दनरदनराळ्या वृती ािील मांत्र 
साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, ‘आकृष्ट्िेन॰’ (ऋ.१·३५·२) हा दत्रष्टुभ छांदािील मांत्र क्षदत्रयाांकदरिा आदि 
‘दहरण्यपादिः’ (ऋ. १·३५·९) हा जगिी छांदािील मांत्र वैशयाांकदरिा घ्यावा असे शाांख्यायनगृह्यावरील 
टीकेि साांदगिले आहे. ब्राह्मिाांकदरिा गायत्री छांदािील, क्षदत्रयाांकदरिा दत्रष्टुभ छांदािील आदि 
वैशयाांकदरिा जगिी छांदािील मांत्र असावा हे दनयम फार प्राचीन काळचे असाव.े कारि वदसष्ठस्मृिीि (४·३; 
अपराकध  पा. २३) म्हटले आहे की दवर्ात्याने ब्राह्मिाांना गायत्री छांदासह, क्षदत्रयाांना दत्रष्टुभ छांदासह आदि 
वैशयाांना जगदि छांदासह दनमाि केले. परांिु त्याने शदू्राबरोबर कोििाच छांद दनमाि केला नाही म्हिनू शदू्र 
हा (उपनयनाच्या) सांस्काराला अपात्र असिो असे समजिाि. 

 
ब्रह्मचाऱ्याने (आदि इिराांनीही) प्रदिददनी गायत्री मांत्राचा जप केलाच पादहजे असे मनुप्रभिृींनी 

साांदगिले आहे. (मनु. २·१०४; बौ. र्. सू. २·४·७।९). १००० जप उती म, १०० मध्यम आदि कमीि कमी १० 
गायत्रीचा जप केलाच पादहजे असे वदस. र्. सू. (२६·१५) मध्ये साांदगिले आहे. ह्या मांत्राने वदेाध्ययनाचा 
प्रारांभ होिो म्हिून त्याला ब्रह्ममुख म्हििाि (मनु. २·८१; दवष्ट्िु र्. सू. ५५·१५). सवध वदेाांचा प्रदिदनर्ी 
म्हिून सादवत्री मांत्र म्हटला जािो. (आप. र्. सू. १·१·१·१०). हा मांत्र दुसऱ्या वदेाांिही आला आहे. गायत्री 
मांत्राचा जर करण्यापूवी म्हिावयाचे आवाहनाचे आदि मागून म्हिावयाचे दवसजधनाचे मांत्र असिाि. 

 



           

ब्रह्मचारी धमम :– सवध विांच्या ब्रह्मचाऱ्याांना लागू पडिील असे काही दनयम आदि त्याांनी 
करावयाची कृत्ये र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि साांदगिली आहेि. अशा कृत्याांपैकी काही प्रकारची कृत्ये अत्यांि 
मयाददि कालापयंिच करावयाची असिाि आदि काही कृत्ये ब्रह्मचयाच्या सांपूिध अवर्ीि करावयाची 
असिाि. 

 
मयाददि कालपयंि करावयाच्या कृत्याांि उपनयनानांिर िीन रात्री अथवा बारा रात्री अथवा एक 

वषधपयंि ब्रह्मचाऱ्याने क्षार आदि लवि न खािे, जदमनीवर दनजिे, उपनयनाच्या वळेी स्थापन केलेला 
अग्नी िीन ददवसापयंि कायम ठेविे ही कृत्ये येिाि. (आश्व. गृ. १·२२·१७; बौ. गृ. २·५·५५ इ.). 

 
सवधदा करावयाच्या कृत्याांि अग्नीला सदमर् अपधि करिे, अन्नासाठी दभक्षा मागिे, पलां गावर न 

झोपिे, गुरूच्या घरचे काम करिे, दनत्य स्नान करिे, देव, ऋदष आदि दपिर ह्याांच्या प्रीत्यथध प्रदिददनी 
िपधि करिे इत्यादी कृत्याांचा समावशे होिो. (आश्व. गृ. १·२२·२; पार. गृ. २·३; आप. मांत्रपाठ २·६·१४). 

 
ब्रह्मचाऱ्याने पालन करावयाचे दनयम मुख्यत्वकेरून अस्ग्नपदरचया, दभक्षा, सांध्योपासना, 

वदेाभ्यासाची पद्धिी आदि कालावर्ी, अन्न आदि पेय याांपैकी कोििी वज्यध करावी, गायनासारख्या दुसऱ्या 
काही गोष्टींचा दनषेर्, गुरुशुश्रूषा, ब्रह्मचाऱ्याची दवदशष्ट व्रिे ह्या दवषयाांसांबांर्ी असिाि. 

 
उपनयनाच्या चौथ्या ददवशी मेधाजनन (बुद्धीची दनर्वमिी) ह्या नावाचा एक दवर्ी असे. आदि 

त्याच्या योगाने दवद्याथ्याची बुद्धी वदेाभ्यास करण्यास पात्र होिे असे समजि असि. एक मूळ असलेल्या 
पळसाच्या वृक्षासभोविी पािी दशपडण्यास गुरूने दवद्याथ्याला साांगाव े आदि त्यावळेी काही मांत्र म्हिाव.े 
पळासाचे झाड न दमळाल्यास कुश गविाच्या जुडग्याच्या सभोविी पािी हशपडिाि. आश्व. गृ. 
(१·२२·१८।१९) मध्ये ह्या दवर्ीचे सदवस्िर विधन केले असून आिखी काही कृत्ये करावयास साांदगिले 
आहे. दवद्याथ्याने पळसाच्या झाडाच्या बुडापाशी पूवी वापरलेली वसे्त्र, दांड आदि मेखला ह्या वस्िू ठेवाव्या 
आदि नवी वसे्त्र, दांड आदि मेखला र्ारि करावी. जुन्या वस्िू गुरूने घ्याव्या. साांप्रिकाळी ददक्षि भारिाि 
ह्याच्या सारखाच एक दवर्ी केला जािो आदि त्याला मराठी भाषेि ‘पळसुला’ असे म्हििाि. 

 
अग्नीला अपधि करावयाच्या सदमर्ाांसांबांर्ी बरेच दनयम आहेि. (आश्व. गृ. १·२२·६). ह्या सदमर्ा 

पळसाच्या अथवा दुसऱ्या एकाद्या यज्ञीय म्हिजे यज्ञाि वापरल्या जािाऱ्या वृक्षाच्या असाव्या. यज्ञीय वृक्षाि 
पळस, अश्वत्थ, न्यग्रोर्, उदुांबर, दबल्व, चांदन, खददर इत्याददकाांचा समावशे होिो. सदमर्ा आांग्ाहून 
जाड नसावी, दिच्यावरील साल काढलेली नसावी, एक दविीपेक्षा अदर्क लाांब अथवा आखूड नसावी, 
इत्यादी. दनरदनराळ्या प्रसांगी सदमर्ाांची सांख्या दकिी असावी ह्यादवषयीही दनयम आहेि. मुख्य वृक्ष पळस 
आदि खददर हे असिाि. 

 
तभिा :– ब्रह्मचाऱ्याने उदरदनवाहासाठी दभक्षा मागावयाची असिे. जो पुरुष अथवा स्त्री दभक्षा 

देण्यास नाही म्हििार नाही अशा पुरुषाजवळ अथवा स्त्रीजवळ दभक्षा मागावी. (आश्व. गृ. १·१२२·८). 
दभक्षा मागिाना ‘भवान् (अथवा भवदि) दभक्षाां देदह’ असे म्हिाव.े ह्या शब्दाांच्या रचनेमध्ये दवद्याथ्याच्या 
विानुसार भेद असिो. गुरूने दवद्याथ्याला दभक्षा मागण्याकदरिा एक पात्र द्याव.े दभक्षा मागून आिलेले अन्न 
गुरूला दनवदेन कराव े आदि त्यापकैी गुरु दजिके अन्न घेण्यास साांगेल दििकेच अन्न दवद्याथ्याने घ्याव.े 
गृहस्थाश्रमीयाांनी ब्रह्मचारी आदि सांन्यासी ह्याांना आपल्या ऐपिीप्रमािे दभक्षा घालिे हे त्याांचे किधव्य असिे. 



           

दनष्ठावांि ब्रह्मचाऱ्याला दस्त्रयाांनी दभक्षा ददली नाही िर िो त्याांनी सांपादन केलेले पुण्य, पशु, सांििी ह्याांचा 
नाश करिो असे आप. र्. सू. १·१·३·२६ मध्ये म्हटले आहे. 

 
चाांडालासारख्या जािी आदि महापािके केल्याचा सांशय असलेले लोक ह्याांच्या व्यदिदरक्ि 

कोिाच्याही जवळ दभक्षा मागावी. (आप. र्. सू. १·१·३·२५). ब्रह्मचारी आजारी नसिाना जर सिि साि 
ददवस त्याने दभक्षा मादगिली नाही अथवा सदमर्ा अपधि केली नाही िर त्याने व्रि मोडल्यासारखे होिे आदि 
त्याबद्दल प्रायदिती  कराव ेलागिे. 

 
आपल्या गुरुकदरिा भाांडी भरून पािी आििे, फुले, गोवऱ्या, मािी, कुश इत्यादी वस्िु गोळा 

करून आििे ही दवद्याथ्याची दुसरी दकरकोळ कामे असिाि. 
 
दवद्याथ्याने प्रथम दभक्षा आपल्या मािेजवळ, बदहिीजवळ अथवा मावशीजवळ मागावी असे अनु. 

२·५० इत्यादी काही ग्रांथाांि साांदगिले आहे. दभके्षसांबांर्ी दुसरेही अनेक दनयम दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददले 
आहेि. 

 
सांध्या :– ह्या शब्दाचा शब्दशः अथध ‘सांदर्काळ’ असा आहे. परांिु त्या शब्दाने प्रािःकाळच्या आदि 

सायांकाळच्या सांदर्काळाांि करावयाच्या प्राथधनेच्या दक्रयेचा बोर् होिो. ह्या दक्रयेला सामान्यिः ‘सांध्योपासना’ 
अथवा ‘सांध्यावांदन’ अथवा नुसिी ‘सांध्या’ असे म्हििाि. हे कृत्य ददवसािून िीन वळेा म्हिजे सूयोदयाच्या 
वळेी, मध्यान्ह काळी आदि सूयास्िाच्या वळेी केले पादहजे असे काही दठकािी [सन्ध्यात्रये िु किधव्यां दद्वजेनात्मदवदा 
सदा । अदत्र (अपराकध  पा. ४९).] साांदगिले आहे (अदत्र–अपराकध  पा. ४९). िथादप सामान्यिः दोन वळेा सांध्या 
करावी असे र्मधग्रांथाांि साांदगिलेले असिे. सांध्या करण्याचा दवदहि काळ कोििा ह्यादवषयीही दनयम 
साांदगिले आहेि.  

 
गायत्री आदि दुसरे पदवत्र मांत्र याांचा जप करिे हा सांध्येमर्ील मुख्य भाग असून माजधनासारख्या 

इिर दक्रया आनुषांदगक गौिभाग असल्याचे बहुिेक ग्रांथकाराांचे मि आहे. आचमन, प्रािायाम, िीन वळेा 
माजधन (आांगावर पािी हशपडिे), अर्मषधि, सूयाला अध्यध देिे, गायत्रीचा जप आदि उपस्थान (म्हिजे 
प्रािःकाळी सूयाच्या स्िुदिपर आदि सायांकाळी वरुिाच्या स्िुदिपर मांत्र म्हििे) ही सांध्योपासनेची प्रमुख 
अांगे असिाि. सध्याच्या काळी महाराष्ट्राि सांध्योपासनेच्या अगदी प्रारांभी दवष्ट्िूची २४ नाव ेम्हिण्याची रूढी 
आहे. परांिु बहुिेक स्मृिींनी अथवा प्राचीन टीकाकाराांनी िसा दनयम साांदगिला नाही. त्याप्रमािेच गूढाथधक 
दनरदनराळे न्यास करण्याबद्दलचे दनयम नांिरच्या काळाि घािले गेले. सध्याच्या काळी ॐ केशवायनमः, ॐ 
नारायिायनमः, ॐ मार्वायनमः अशा दवष्ट्िूच्या िीन नावाांनी िीन आचमने करण्याि येिाि. सांध्येच्या 
प्रमुख अशा उपाांगाांबद्दल थोडेसे दववचेन करण्याि येईल. 

 
आचमन :– आचमन उती रेकडे अथवा पूवेकडे िोंड करून कराव.े िीन आचमने करावी. सवध 

र्ार्वमक दवर्ींमध्ये आचमन हे एक आनुषांदगक कृत्य असिे. पुष्ट्कळ वळेा दोन आचमने करिे अवशय असिे. 
आचमनाि पािी ब्रह्मतीथाने प्राशन कराव े (म्हिजे िळहािावर पािी घेऊन िे आांग्ाच्या मूळाकडील 
बाजूने प्याव)े (मनु. २·१८; याज्ञ. १·१८) 

 



           

प्राणायाम :– श्वास आि ओढून घेिे आदि श्वास बाहेर सोडिे ह्या दक्रयेला प्राणायाम अशी सांज्ञा 
योगसूत्राि (२·४९) ददली आहे. प्रािायामामध्ये गायत्रीचे दशर (ॐ आपोज्योदि॰ हा मांत्र), ओांकारपूवधक 
िीन व्याहृिी (ॐ भःू भवुः स्वः) आदि गायत्री मांत्र ह्याांचा मनािल्या मनाि उच्चार करावयाचा असिो. पूरक 
(बाहेरची हवा आि ओढून घेिे), कुां भक (आि घेिलेली हवा कोंडून ठेविे) आदि रेचक (फुप्फुसािील 
हवा बाहेर सोडिे) ही प्रािायामाची िीन उपाांगे असिाि. मनािील पाप नाहीसे करण्यास प्रािायामाचा 
उपयोग होिो असे मनूने (७·७०।७१) म्हटले आहे. 

 
माजमन :– एकाद्या िाांब्याच्या अथवा लाकडाच्या पात्राि ठेवलेल्या पाण्याि कुशाच्या का्ा 

बुडवनू त्या का्ाांनी िे पािी काही मांत्र उच्चारून अांगावर दशपांडि ह्याला माजधन म्हििाि. ओम्, व्याहृिी, 
गायत्री मांत्र आदि आपोदहष्टा॰ ह्या ऋग्वदेािील (१०·९.१।३) िीन ऋचा ह्याांचा मुखत्वकेरून माजधनामध्ये 
उपयोग करिाि. 

 
अधमषमण (पाप बाहेर टाकिे) :– उजव्या हािाच्या िळव्याचा गोकिासारखा आकार करून त्याि 

पािी घेऊन िे आपल्या नाकाजवळ र्रून त्यावर ‘ऋिां च सत्यां च॰’ ह्या ऋग्वदेािील (१०·१९०·१।३) िीन 
ऋचा म्हििाि आदि नांिर िे पािी आपल्या डाव्या बाजूला जदमनीवर फेकिाि. 

 
अध्यम :– (सूयाला आदरपूवधक पािी अपधि करिे). दोन्ही हािाांची ओांजळ करून त्याि पािी 

घेऊन त्यावर गायत्री मांत्राचा जप करून िे पािी सूयाकडे िोंड करून उभे राहून िीन वळेा खाली 
सोडिाि. िैदती ॰ आर. (२·२) मध्ये म्हटले आहे की जो ब्राह्मि उदय पाविाऱ्या आदि अस्िाला जािाऱ्या 
सूयाचे ध्यान करिो आदि त्याला प्रददक्षिा घालून वांदन करिो त्याचा सवध सुखाांची प्राप्िी होिे, कारि 
आददत्य हा ब्रह्म आहे. (अध्यध ददल्यावर ‘हा आददत्य ब्रह्म आहे’ हा मांत्र म्हिून प्रददक्षिा घालिाि). 

 
गायत्रीमांत्र :– ह्याचा अदर्क िपशील ‘आदिक’ ह्या सदराि देण्याि येईल. 
 
उपस्थान :– (सूयाची उपासना) :– ह्याि काही दवदशष्ट मांत्राांचा उपयोग करण्याि येिो. सकाळची 

सांध्या केल्याने रात्रीि घडलेली पािके नष्ट होिाि आदि सायांकाळची सांध्या केल्याने ददवसाि घडलेली 
पािके नष्ट होिाि असे मनूने (२·१०२) म्हटले आहे. कुटुांबाि झालेल्या जननामुळे अथवा मृत्यूमुळे 
अपदवत्रपिा आला असेल िर फक्ि सूयाला अध्यध देण्यापयंि सांध्या करावी परांिु जप करू नये अथवा 
उपस्थान करू नये. आरु्दनक काळाि सांध्यावांदनामध्ये पुरािाांिील आदि िांत्र ग्रांथाांिील न्यास आदि 
मुद्रासांबांर्ाचे भाग जोडले गेले आहेि. परांिु न्यासाांसारखी कृत्ये वैददक नाहीि आदि पुष्ट्कळ लोक िी कृत्ये 
करीि नाहीि. 

 
र्वेदाध्ययन :– प्राचीन भारिािील सवध दशक्षिपद्धिीि दशक्षकाला (आचायाला) महत्त्वाचे स्थान 

असे. आचायाला दशष्ट्याने देवासमान मानून त्याची सेवा केली पादहजे असे आप. र्. सू. मध्ये (१·२·६·१३) 
म्हटले आहे. जो दवद्याथ्याचे सांस्कार करिो आदि त्याचे पालन करिो त्याला गुरू म्हििाि (मनु २·१४२). 
उपनयन सांस्कार करिारा गुरु कसा असावा ह्याच्याबद्दल अनेक दनयम साांदगिले आहेि. उपनयन 
सांस्कारािील आचायध ब्राह्मि असावा. ब्राह्मि आचायध उपलब्र् नसेल िेव्हा क्षदत्रय अथवा वैशय गुरूपाशी 
वदेाध्ययन कराव ेपरांिु त्याला काही बाबिींि ब्राह्मि आचायाहून थोडा कमी मान द्यावा. एकादी शुभ दवद्या 
ब्राह्मिाने शदू्राजवळ देखील दशकण्यास प्रत्यवाय नसिो असे मनूने (२·२३८) साांदगिले आहे. 



           

सवध दशक्षि िोंडाने ददले जाि असे. मुलाला प्रथम प्रिव (ॐ) आदि व्याहृिी आदि गायत्री 
दशकदवण्याि येई (मनु. २·७०।७४). नांिर वदेाचे इिर भाग दशकदवले जाि. वदेाध्ययनाच्या आरांभी आदि 
शवेटी एका हािावर दुसरा हाि आडवा ठेवनू त्या हािाांनी गुरूचे पाय र्राव.े मुलाने आपल्या उजव्या 
हािाने गुरूच्या उजव्या पायाला आदि डाव्या हािाने डाव्या पायाला स्पशध करावा. ॐ ह्या अक्षराचा उच्चार 
वदेाध्ययनाच्या आरांभी आदि शवेटी करावा. 

 
प्रत्येक दद्वजािीयाने सवध वदे आदि उपदनषदे ह्याांचे अध्ययन केले पादहजे असे मनूने साांदगिले आहे. 

वदेाांचा अदिशय दवस्िार असल्यामुळे आदि आयुष्ट्य अल्प असल्यामुळे वदेाध्ययनाच्या बाबिीि सवलिी देिे 
भाग पडले आदि प्रत्येकाने फक्ि एकाच वदेाचे अध्ययन करण्यास परवानगी ददली गेली. जर एकादा 
र्ार्वमक दवर्ी एकाद्या मनष्ट्याच्या स्विःच्या शाखेि साांदगिलेला नसला आदि जर िो दवर्ी आपल्या 
शाखेच्या मिादवरुद्ध नसला िर िो दवर्ी करण्यास प्रत्यवाय नाही (गोदभ. स्मिृी. १·३४।३५; अपराकध  पा. 
८, स्मचृां. १ पा. ४९). 

 
वदे दशकदविे हे ब्राह्मिाचे किधव्य असल्याचे समजि. स्विःच्या वदेाचे अध्ययन केल्यावर दुसऱ्या 

कोिी दशकदवण्यादवषयी दवनांिी केली असिा जो त्याला वदे दशकवीि नाही िो आपल्या सुकृिाचा नाश [यो 
दह दवद्यामर्ीत्यार्वथने न ब्रयूात्स कायधहा (      ?) स्यात् श्रयेसो द्वारमपाविृयुात् । अध्यापयेन्महदेिद्यशस्यम् । मनु. २·११३ वरील मेर्ा. टीका.] 
करिो असे मेर्ादिथीने म्हटले आहे (मनु. २·११३ वरील टीका). गुरूने दवद्याथ्याशी कसे विधन कराव,े 
दवद्याथ्याच्या अांगाि कोििे गुि असाव,े ह्यादवषयीचे दनयम दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. 
दवद्याथ्यांने स्विः कसे वागाव ेह्यादवषयीही पुष्ट्कळ दनयम आहेि. 

 
सांध्येमध्ये आदि इिर वळेी दवद्याथ्याने गुरूला वांदन करावयाचे असिे. वांदनामध्ये प्रत्युत्थान 

(स्वागिाकदरिा आपल्या आसनावरून उठिे), अतभर्वादन (वांदन करिे), उपसांग्रहण (गुरु अथवा दुसऱ्या 
कोिाचे पाय र्रून त्याांना वांदन करिे), प्रत्यतभर्वादन (कोिी केलेल्या वांदनाला उलट वांदन करिे) आदि 
नमस्कार (नमः असे म्हिून वांदन करिे) हे भाग असिाि आदि त्याांच्यादवषयी अदिदवस्िृि दनयम साांदगिले 
आहेि. त्याांच्याबद्दल थोडेसे दववचेन करू. 

 
उपसांग्रहण :– आपल्या स्विःच्या गोत्राचा आदि नावाचा उच्चार करिे, ‘मी वांदन करीि आहे’ असे 

म्हििे, आपल्या कानाांना स्पशध करिे, गुरूचे पाय आपल्या हािाांनी र्रिे आदि असे करिाना आपले 
मस्िक वाकदविे इिक्या गोष्टींचा उपसांग्रहिाि समावशे होिो (स्मतृ्यथधसार पा. ७). 

 
अतभर्वादनामध्ये आपल्या हािाांनी पाय र्रण्याचा समावशे होि नाही. अदभवादन करिाना ज्याचा 

सन्मान करावयाचा त्याच्या पायाला वाटल्यास स्पशध करावा अथवा करू नये. अदभवादनापूवी नेहमी 
प्रत्युत्थान केलेच पादहजे (आप. र्. सू. १·४·१४·१६). 

 
सूयोदयानांिर जेव्हा दवद्याथी गुरूची भेट घेिो िेव्हा, िसेच दैदनक वदेाध्ययनाचा पाठ घेण्यापूवी 

आदि पाठ सांपदविाना दवद्याथ्याने गुरूचे पाय र्रले पादहजेि. ह्या प्रसांगाांव्यदिदरक्ि कोित्याही वळेी गुरूची 
गाठ पडली िर दवद्याथ्याने नुसिे अदभवादन केले म्हिजे पुरे असे आप. र्. सू. (१·२·५·२०) मध्ये साांदगिले 
आहे. परांिु ह्या बाबिीि मिवैदचत्र्य असून प्रत्येक भेटीच्या वळेी गुरूचे पाय र्रले पादहजेि असे काही 
आचायांनी साांदगिले आहे (आप. र्. सू. १·२·५·२१). दवद्याभ्यास पुरा करून घरी परि आल्यानांिर देखील 
प्रत्येक मनुष्ट्याने आपल्या गुरूां चे (म्हिजे दपिा, मािा, दशक्षक आदि इिर पूज्य व्यक्िी) आदि आपल्या 



           

वडील बांरू्ांचे आदि भदगनींचे त्याांच्या वयाच्या क्रमाने पाय र्रले पादहजेि असेही आप. र्. सू. 
(१.४.१४.७।९) मध्ये म्हटले आहे. 

 
अदभवादनाचे िीन प्रकार असिाि : दनत्य, नैदमदती क आदि काम्य. अदभवादन कोिाला कराव े

ह्यासांबांर्ी दनयम आहेि. उदाहरिाथध, आपला पुरोदहि, सासरा चलुिा आदि मामा हे जरी आपल्यापेक्षा 
वयाने लहान असले तरी आपल्या जागेवरून उठून आदि आपले नाव साांगनू त्याांचा सत्कार केला पादहजे 
असे मनुप्रभिृींनी (मनु. २·१३०, आप. र्. सू. १·४·१४·११ इत्यादी) साांदगिले आहे. परांिु दुसऱ्या कोिाच्या 
मिे आपल्या जागेवरून उठून त्याांचे स्वागि केले म्हिजे त्याांना अदभवादन केल्यासारखे [ऋस्त्वक् श्वशुर 
दपिृव्यमािुलानाां िु यवीयसाां प्रत्युत्थानमनदभवाद्याः । (गौिम ६·९).] होिे (गौि. ६·९). अदभवादन करिेवळेी म्हिावयाच्या 
वाक्याि प्रसांगानुसार आदि विानुसार भेद असिाि. 

 
अतभर्वादन करार्वयाची पद्धती पुढील प्रमािे असे. ब्राम्हिाने आपला उजवा हाि स्विःच्या 

कानाइिका उांच करून अदभवादन कराव,े क्षदत्रयाने आपला उजवा हाि आपल्या छािीइिका उांच करून 
अदभवांदन कराव,े वैशयाने आपला उजवा हाि कमरेइिका उांच करून अदभवादन कराव े आदि शूद्राने 
आपला उजवा हाि स्विःच्या पाऊलाइिका खाली र्रून अदभवादन कराव े(आप. र्. सू. १·२·५·१६।१७). 
दवद्वान मनुष्ट्याला अदभवादन करावयाचे असल्यास दोन्ही हाि जोडून कराव े आदि अदवद्वान मनुष्ट्याला 
फक्ि एका हािाने कराव.े अदभवादन करिेवळेी उजवा हाि दजिका उांच करावयास साांदगिले असेल 
त्यावरून त्यावळेी आपले मस्िक दकिी खाली वाकदवले पादहजे हे कळून येिे (मदनपादरजाि पा. २७; 
स्मृदिचां. १ पा. ३६). 

 
प्रत्यतभर्वादन (कोिी केलेल्या वांदनाला उलट वांदन करिे). दुसऱ्याने केलेल्या वांदनाला योग्य 

प्रकारचे उती र देिे हे इिके अदिशय महत्त्वाचे मानले जाि असे की िे ज्या ब्राह्मिाला समजि नसेल िो 
शूद्रवि समजावा असे मनूने साांदगिले आहे. ब्राह्मिाने केलेल्या अदभवादनाला ‘आयुष्ट्मान् भव सौम्य’ अशा 
शब्दाांनी प्रत्यदभवादन कराव.े ह्याप्रमािेच इिर विांच्या व्यक्िींनी केलेल्या अदभवादनाला दनरदनराळ्या 
प्रकारची उती रे द्यावयाची असिाि. त्या व्यक्िीच्या नावािील काही स्वर प्लुि करावयाचा असिो आदि 
ह्याकदरिा व्याकरिाचे ज्ञान पादहजे. म्हिून व्याकरि का दशकले पादहजे ह्याची कारिे साांगिाना 
महाभाष्ट्याि (खां. १ पा. ३) म्हटले आहे की व्याकरि येि नसिाऱ्याला योग्य प्रकारचे प्रत्यदभवादन करिा 
येि नाही आदि अशा मनुष्ट्याला एकादा परका मनुष्ट्य स्त्रीच समजेल. 

 
गुरूला, गुरुपत्नीला, गुरुपतु्राला, सहाध्यायाांना आदि नािलग नसलेल्या इिराांना कशा प्रकारे 

मान द्यावा; पुरुषाांना आदि दस्त्रयाांना सांबोर्िाना त्याांच्या नावामागे आदि पूवी कोििी उपपदे (श्री, देवी, 
दासी इत्यादी) लावावी, देवालये, देविामिूी, हपपळासारखे वृक्ष इत्याददकाांचा सन्मान कसा करावा 
ह्यासांबांर्ी अनेक दनयम साांदगिले आहेि. जागेच्या अभावी िो िपशील देिा येि नाही. 

 
र्वेदाध्ययन :– दवद्या (आदि दवशषेिः वदेदवद्या) दशकदवण्यासांबांर्ीच्या भारिािील प्राचीन 

पद्धिीमध्ये ठळकपिे लक्षाि येण्यासारख्या काही गोष्टी आहेि. त्याांिील एक म्हिजे ग्रांथावरून 
दशकदवण्यादवरुद्ध असलेला मोठा पूवधग्रह ही होय. वदेाांचा योग्य अथध व्यक्ि करण्याकदरिा दनरदनराळ्या 
स्वराांवर खाली वरिी आघाि असिाि. असा आघाि केवळ आवाज कमी अदर्क करून दाखदविा येि 
नाही िर त्याबरोबरच बोटाांचीही हालचाल करावी लागिे. ह्या सवध गोष्टी िोंडाने दशकदवले िरच दशकदविे 



           

शक्य असिे. प्राचीन आयांना लेखनकला अवगि होिी हकवा नाही ह्याबद्दल अनेक वाददववाद झाले आहेि. 
मोहेनजोदारो आदि हरप्पा येथील उत्खननाि काही मुद्रा सापडल्या आहेि. त्याांिील अक्षरे अद्यापी वाचिा 
आली नाहीि. िथादप त्याांपकैी काही मुद्रा कमीिकमी ५००० वषांपूवीच्या आहेि. िे काही असले िरी 
पुस्िकावर भर देऊन जे ज्ञान दमळिे िे कमी दजाचे असिे असा समज पूवी होिा. पढेु ही स्स्थिी पालटली 
आदि भारिादी ग्रांथ दलहून िे एकाद्या ब्राह्मिाला अथवा सांस्थेला अपधि करिे पुण्यदायक मानले जाऊ 
लागले. (अपराकध  पा. ३९०). 

 
सांस्कृि भाषेि [सांस्कृिैः प्राकृिैवाक्यैयधः दशष्ट्यमनुरूपिः। देशभाषादु्यपायिै बोर्येत्स गुरुः स्मृिः॥ दवष्ट्िरु्मधसूत्रामर्ील अविरि-

वीरदमत्रोदय (व्यव.) पा. ७२.] अथवा प्राकृि भाषेि अथवा प्रचदलि देशी भाषाांि दववरि करून गुरूने दवद्याथ्यांना 
दवषय समजावनू देण्याची प्राचीन काळची दशक्षिपद्धिी असे (दवष्ट्िू र्. सू. मर्ील अविरि, वीरदमत्रोदय 
(व्यवहार) पा. ७२). 

 
        (                 )     . 
 
उपदनषदाांि केलेल्या विधनाांवरून असे ददसिे की सवध वदेाांचे अध्ययन करण्याला ४८ वष े

दवद्याथीदशिे घालवावी लागि आदि िी अवर्ी चार वदेाि दवभागली म्हिजे एका वदेाचे अध्ययन 
करण्यास दवद्याथीदशचेी अवर्ी १२ वष े येिे. ही अवर्ी दकमान असून गुरुच्या घरून स्वगृही परि 
जाण्यापूवी एकाद्याला दजिक्या वदेाांचे अध्ययन करिा येईल दििके त्याने कराव े (छाां. उप. ४·१०.१; 
८·११.३; गोपथब्रा. २·५). 

वदेाांच्या अध्ययनाि पढुील पाच गोष्टींचा समावशे होिो : (१) वदे पाठ करिे, (२) त्याच्या अथाचे 
हचिन करिे, (३) उजळिी करिे, (४) वदेाचा जप करिे आदि (५) िो दवद्याथांना दशकदविे. 

 
अत्यांि प्राचीन काळापासून अध्ययन करावयाचे वाङ मय दवस्िीिध होिे असे ददसून येिे. शिपथ 

ब्राह्मिामध्ये (११·५·७.४।८) ‘स्वाध्यायामध्ये ऋक्, यजु, सूते्र, साम, अथवधवदे, इदिहास-पुराि, नाराशांसी 
गाथा ह्याांचा समावशे केला आहे. दशवाय कल्प, रहस्य, ब्राह्मिग्रांथ, उपदनषदे, इत्यादी वदेाांची अांगे असिाि 
(गोपथ ब्रा. २·१०). याज्ञ. प्रभिृी ग्रांथाि १४ दवद्याांची नाव े पुढीलप्रमािे ददली आहेि : ४ वदे, ६ वेदाांगे, 
पुराि, न्याय (िकध शास्त्र), मीमाांसा आदि र्मधशासे्त्र (याज्ञ १·३; मत्स्य ५३-५।६; वायु १·६१·७८). ह्या 
दवस्िीिध वाङ मयािील पुष्ट्कळसा भाग वदेाध्यनापेक्षा भावना आदि बदु्धी ह्याांना अदर्क रुचिारा 
असल्याकारिाने वदेाांचा अभ्यास मागे पडून इिर आनुषांदगक दवषयाांच्या अभ्यासाला लोकदप्रयिा प्राप्ि 
झाली. 

 
वदेाांचे अध्ययन करिे म्हिजे नुसिे वदे िोंडपाठ करिे इिकेच नसून मांत्राचा ऋषी कोि, देविा 

कोििी, ब्राह्मि (म्हिजे दवदनयोग) काय हे ज्ञानही प्राप्ि करून घ्यावयाचे असिे. वदेाांचा अथधही समजून 
घेिला पादहजे. वदेाांचा अथध समजून ज्याने वदे आपलासा केला आहे िोच खरा वदेपारग [वेदस्य पारनयनमथधिो 

ग्रन्थिि स्वीकरिां न ग्रन्थि एव। िथा च वक्िारो भवस्न्ि वेदाध्याप्ययां न वदेपारग इदि। याज्ञ. १·५१ वरील दवश्व. टीका.] होय. इिके 
असूनही अत्यांि प्राचीन काळापासून वदे फक्ि िोंडपाठ करण्याि येई आदि बहुिेक लोक त्याचा अथध 
समजून घेण्याची खटपट करीि नसि. इिकेच नव्हे िर आजकालच्या पुष्ट्कळ कमधठ ब्राह्मिाांची अशी पक्की 
समजूि आहे की वदेाांचा अथध कळिे शक्य नाही आदि त्याांचा अथध लावण्याचा प्रयत्न करिे हे दनरथधक आहे. 
वदेाांचे जो अध्ययन करिो त्याला पािके स्पशध करीि नाहीि असे अनेक स्मृिींनी साांदगिले आहे (मनु. 



           

११·२४५; याज्ञ. ३·३१०; वदस. र्. सू. २७·१ इ.). एकदा पाठ केलेल्या वदेाांचे दवस्मरि होऊ देिा उपयोगी 
नाही. एकदा दशकलेले वदे टाकून देिे हे सुरापानासारखे महापािक असिे (मनु. ११·५६; याज्ञ. ३·२२८). 
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                                                                   .                
                                   व                                              
                                                     व          .         व       
      व  (                 व )                                   .        व   
            व                                          व          व        (   . 
२·४६).                 १८८२   व                                           व              
                                                               . 

 
                                      व                  व                    

        (      . ८९)             .                                                
                                        व          व        , ए          व , 
       ,                        व व                                     व        (   . 
२·२९४ व           ).                                                                 
                                 व                  (   . १·७६;             ९५). 

 
              –                                                               . 

ए         व                                          (      व                    
      )                                              .       व                            
 व          ए     व        व       .                                      (    ) 
                       ,                                  (     . १४४·६);           
                      (      १४४·१६),    व                 ए                    व    
     ;          ,                                  (              २१·६९।७१);          
                      द्                                 .                            
                     (    .  . १·१०·११),             व                        (  
८·३३·१७),       व   व                                         व       व           , 
                                व                     ,        व                       

[ व                                   । 
  व                           ॥ 
(    -       २८।३०)]  
        . (    -       २८।३०),                      व          व      

                          .                                                             
                                                    .          ,  .  .     ६     
                   व                                                                    
 व                                  व                                                    
           ?                                                                    द्     
      (      . ७४·५, ६, ११, १५, १६). 

 
                                                            ए          व       

     .           व                                           व                       व    



           

   .                                                  [                                         । (व    
१३·४७)]             ; (व    १३·४७).                                            , (    
२·१४५),                           , (व  व  ३१३·६०;      . ३४३·१८)         द्          
             . ए                                            व                         
             व     ,     व                व                                . 
                                                             व                       
                                                      व        .   व               ए  
                            (  . २·४·२१ व           ).                 ए             
             व             व          व  एव                                    
       व                          व            .                              
                  व                                                       व           
                     व             व      व                          . 

 
                          व                                       .          

       व व            व                                                .             
                                              व  ,                             
                          .              (      ३·५) ए    व    व                
                व व                                                                 
 वव                व व                                  . 

 
 

_____ 



           

        
 

                                                 
 

(  .   .   . २.५८३-५९८) 
 
        –  व व           व                            .                   

                                    व                     .                           
                              व    व                                   ए   
         व    व         ( . १·८७·३). 

 
                   व व                 (ए  व       व                )           

         व                                       .      व            व व                  
 व                 व                                                         व      
                            (  .  .   . २·२·६६।६८; व  .   .  . १७·५५।५६).  व व         
        व                              व                                              
        व         .  व व                      व     ,         व ,                         , 
  व              व ,  द्                                             व                   
                                           व व                                 
                                    व   व                   व              
            . ( व       व व                  )  व व                                  
               व व        वव                                             (          , 
      . ७·५०।५१).           व     व व                                           व व  
    ,                        (  व      ए  व      )                 व       
             व       व      .                         व                व व          
             व  व             .               व                   व व               , 
                                                                                     
                                          व                                      
                     . ए               व व          व                         व व    
  व                          व                                       .             
                                           व          व                      . 
             १९३७।३८               .         ए                    व व              
       व            व            व व                     . 

 
                               व व              व                           

                                                                            व   
   .                         व                                 व   वव          .     



           

व   वव                                                                                
   .                           व          व                             . 

 
 व व         व                                              ,                   

         व                                                      व            व व       व        
                       व                         व               .     व        व   
                                                                                          
व                               व   व           व                      व व             
                   व   व          व            व          .    व                      
व                         व                          . 

 
 व व         व      व                                                  . 

                व                      व                       .                       
    ए           व      

[ व व                           । 
       व                व व       ॥ (          ,         ). 
                     व     व    । 
  व                           द् व    ॥ व       २·५३] (व          . २·५३;          )     व      

                    व               (११·२०५।२१०)                               व   
           .  व व     व   व   व      व             ए          व                    . 
                            व                        .  . .    १४                   
                                         ‘ व व           ॰’   )                     
   व                        व                                व .                 
 व व         (       )                                                  व    व व       
व                                     .                                                   
   व .                                व                         व .          
                                . 

 
                                        .                             व     

          .[   व           व               व      व     एव         ।  .   . ११·४·३·२]   .        (११·४·३२)     
                         .                          ए                         
                                                                                   
                  व      . (   . ८·३७१     ३·२६८). 

 
                            व    व     ,  व  ,                    व    

           व    व             व                 व         व        , (    -       
२६·३७१;     २·३१);                                                            व       
                          . 

 



           

     व                                                    . (  . ६·२१।२२;   .  . 
  . २·५·११· ५।९).                       व                                     . ( व     .   . 
५४·३३;   व  ३०). 

 
        व    व                            व                 . (  .  .   . 

१·४·१४·१८)                      व  व                   व            ; (     .  . 
२·१०·२६·१०।११).    व                 व            (   . ८·४०७;  व    ५·१३२);      व    
व                                                (   . २.२५;     -       ८२।८३); 
                                                           (  .  .   . २·११·२९·१५;   . 
  . २·१५). ए     व        व                                                   व  
                                                व  (   . २·९८ व    व           ). 

 
          -                                                                 

                               वव      . 
 
 वव   व      व          व   ( . १०·८५-३३;)               वव       व    व         

                          व   व व      . व                                       
              .              व व            व                                    
                      .                               व        व                 
                                 (           ३३·८).                व   ,      , 
 वव       व                                                  

[                            व  व   । 
           वव    व                    ॥ (        ११६·२८)]          (        ११६·२८).  व        

                               व      व         .                     व                 
                                      व                       व                    
                              व .                                              . 

 
 
 
 
 

_____ 



           

        
 

      
 

(  .   .   . २.५९९-६०७) 
 
            ए                 व   व व                                        

                                                    व        .             
      व              व                      व      .                               
             (१८.४।१४)                                                                
    .                                                                          
                    व                        (  .  .   . २·१०·२७·५।७;   .  .   . २·२·३८; 
   . ९·६४।६८).      .              व                                        .              
                     व                         व          व                   
                                                                 व                  
      व             व  (   . २·२३४;     -       ८४।८५;    . ९·५८·६३).          
                     व         :- (१)   व             व                    ए        
           ; (२)            व            ए                                   
                   व व                                        ; (३)                  
                 व व                     व         व          व    व  (         
           व    व            व ); (४)                            व व                
 व  व        व        व                व ; (५)                                     
  व        व         ;            व व                              व             
                                    ; (६)                              ए         (  व  
                       )                   व ; (७)     व व                 व  व     व  
व        व ,                   व                  व    व              व           व , 
  व           व ; (८) ए                                                          व .    
                            -                       व                                 
                                                   .                                   
  व                                .                        व                        
                             . 

 
                                     .    व                             

 व   व             व          व व                                                       
                             व     व                                                    
    .                       ए                                                     
                                .                                                          



           

            व व                               व                                 व    
          .                                            . 

 
      (९·६४–६८)                                   व                      

         व                                      व           ;     व                      
                ए      व व                                          .            
                                                            व                      
          .               ए           ए     व             व                           
व          व                  व        व                       ए                    
                       ए  व                                                          
                .            ‘    ’             . 

 
                                                                    .      

          व        (             )                             व                       
         व          व ;      (         )                           व            
   ;      ,                    ए                                              
( व            )                 .                                            . एव    
                                          ए   व        ,          व    व          
          . .                            व                                 . 
                                                                        ,       
         ए            व                  . 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

        
 

                  
 

(  .   .   . २.६०८-६२३). 
 
                             व व           वव                    व   .                

                                             .:- (१)                                
 वव   व   (           )                              ;            वव   व         ए    
   व       ; (२)         व व                                  ए              व     
                                                           ; (३) (                )     
                                       व               ए                व           
ए               व                        (                                     व   
   व           ).                                                     व                  
                         वव   व                             व                        
  व       व             व   व                                .                         
 वव     व    व   वव                             ,   व                         व       
           . व           ए             वव             व                          व   
                                  वव                           . व            
(१७·१९।२०)      व                                                       व व            
                                 व                                                      
 व                                  व    ;   व                                          
व                             व.                (२·२·३१)                     व  
                                           व   ,                      व    .        
(     )     ,         ,             ,        व       (       )                 
                                                            ए    

[                                  । 
     व                       व      ॥ (    .       . ९७).]                                        

                  व   वव            .                                              
                                                              (   .    . २·१   . ५३). 
                  (   . ५·१५७ व            )                            .       (५·१६२) 
                व                                                      .  वव   व    
 व व          वव          ए    व                (   . ९·६५).             व     व         
                            (    ८·२२६).                 (         . ९७)  व व     
    वव            व                .            ए             वव                     
      (९·१७६)           व                      वव                  ए      व व     
    वव                                  व         वव                                 
   व           .          (  . ९७)                           

[           व व           व       । 



           

                                     ॥ 
        (         . ९७).] ए   व                  ए         व व              

 वव                  व                                                  व           
                          वव                  व . 

 
 वव                           व                                      व     व      

                 (    -       ९८।१०१;     ९·७६)              .                        
 वव            व      व           व                          व       व              
    .               व      व     व                                       व           
                 व      .     व                       व                        .          
                                      व      व       (१७·७५।७६)          .             
                                                व                             . 
          (३·४)                              व        वव      व                       
                       . 

 
 व व        वव      व      व                      व                       व  

                               .  व                 व व         वव                          
 व       व          . 

 
 व व          वव                व व            व    (५·१७·८।९; ९·५·२७।२८)  व    

               .     व                                           व                 
        व                  व व                        वव                  .           
    वव                             .   व                     वव                     
                व                            व .                      व व      
 वव                                .                                    व व     
    वव                                                 वव                          
    .                   व                     वव               व   व                
                                        व      वव            .      वव                ‘   ’ 
      ;                                      .      व                   व       
                  १८५६                        व व                      वव            
                .             व                           व व         वव              
                   व                              व व                       .    
१९३१               व                            १ व           व     ७९६  व        
१५१५  व व       ; ५    १० व                व            व व           ८३,९२०     .      
            ,                                           . . १९२९         वव           
                         व          व                                       
    व व                     व                     .                            
              व                                                        .  वव          
                             वव                                      .                  
                    व व      वव                                               व    . 



           

  व        
[          व व                           व    । 
   व S   व                              ॥  
    व          व                     ए  । 
                 व             व           ॥ 
  १०–१८-७।८. 
‘        ’                   –  व व   १२·२·३१     १८·३·५७             .] (१०·१८·७।८)     

  व व            व           (  व . १२·२·३१; १८·३·५७; १८·३·२)                         
               व           व           व   व व          वव    व           व       
 व व                     (            )                   व      व                
   .                                                                                
                                                                                           
     ,            .                                                   .         
  व                                                 व                  िी             
           व           .   व               व          एव                         
                               ए                        व        वव      व       
  व                                         व        व                               
                     व       .                   ए    व            व               . 

 
      :-  व व          वव                           व                       

               व    व     वाङ म                 वाङ म    ‘      ’               .       
व                                                व                        वाङ म      
                           .                                                  वव   
                                      ;  वव      ए                           व       
                      ए व                            ;     ए                         
                                                                     वव               
   व           .                  (    ,         ॰)                व              
           वव                                                      व                 
        .                                                                        
                                 व                      वव                       
 व                         .                        व        व  व                    
                                                                              व  
                                                              .                
                            व          ए                  व                        
  व       व                  व        व                व                         
      व                 वव              .              व                            
             व                                व            वव                     
         .                                     व             .           (३·३) 
                                                       (         ,        ,         
  व              )  वव                    .                                वव           
                                                              .                   वव   



           

                             ए     ए                  वव                           
                                        व                                               
     व                   ए                                       . 

 
 
 
 
 

_____ 



           

      ९ 
 

                                          
 

(  .   .  . २-६२४-६३६) 
 
 . . १८२९                        व व                                        

                                    व        .            व       वव            
    व            व              .   १८२९                                        व    
                              (          १७   १८२९)                  ‘      व व         
          व         व       व              व                            व  व    
                                        व                                      
               ;         व व       व                    व          व       व        
           व      व         . . . .                                                     व 
                     .’’ 

 
 व व                               व                                 ,     , 

   व                                                 व                 ,          
                              . व                                      वव          
                       .                     व            व               .   व      
                       व   व      व                           व                 
          व .  व     .  .                                                        .  व    
          (२५·१४)              ‘          व                व व                    व  
  व                            व           व .’           (   .९५·६५;      ७·१८; 
७·७३।७४).  व व                                        .                      , व    व     
                                                                                         
                           व      व         व व       ए                                 
                     .   व                                                        
                                                                     .         
                   (         . ११२)      व व                                       
   .                     व                                    व व                       
                                               (         .११२).   व                
      व व                           व व                                      व . 
         (        १७·१५) ए                                       व            . 
व             (२·५३)                                               व      व      
                                             व                                               
                             व .  



           

      ए      व व             व                                                    
        व          व                     ;                                        
           व व                      व                 व                           
                                          .  

 
                                                                       . 

                                              १७७२               व  व    व        
                    .  व                                                              
                                                                       .     व    
 व                                                                              व   
    .                             व                                              
                                     .                                             
                                  .                                               
 व     व                           .                                                 व  
  व                                     व      .  

 
                     व                                                            

          .    १८१५    १८१८        व                 २३६६            ए          
 व      १४८५                   .             व           व                     व व     
      -व                .                                                    व         
                             व व       व                                           व      
              व          .                                                 व व    
         व                        व                व     व                  
                                 व                    व    .                     
                                                                                व      
                                                .  व                              
                       व                  व                 व व         व           
                  व                    .                                         
                 ,                                                       व          
            व          व                                        .  

 
 व   व व                                             .                 व           

     ,   व                 ,   व                               व         व   
 व                                व                                 

[                      व     । 
   व                               ॥  
(          –   .    . २    ,    ५८)]         (   .   . २·१   . ५८)          .    व   

                       व                     व                व        . 
 



           

          व                                       व                          
                  व        (         . ११९३). 

 
      व                          व    व            .      व व                 

    व             व ;                        व                               
   व ;          ,    ,     ,                                         व        व ;      
       व                              व          व     व . 

 
                  व                           व         .       व          

         ,                                                                         
           .                          .          ,                                       . 
 . (   . १·८६ व           ;          . ११०;       व    २३४;  .). 

 
 
 
 
 

_____ 



           

        
 

      
 

(  .   .   . २.६३७-६३९) 
 
                                      वव                           व         

                                                           . व                             
            व             व      .   व     (१·१६७·४; २·२९·१; १·६६·४       ) व       व  
व                                                                    व              . 
                         व      व                                                    
    . 

 
   .   (२·२९०)                                     . ए        (           

                                                                      )           
        (                ए                                                          
  व              व         ).                  व          , व         ,             व  
                            ए                       व                           
                  ,                  ए                                          
             ,                    ए                                                
                 (      . ७८।७९)          .     व              ए    व                     
                                व              व                                      
                        व                       .                                 
    .                    ए             व                                               
                 व       . ए     व                                                 
                         व  ए             व                                      
                                        व         . (२·२९२)               
(२२७·१४४।१४५)               .                 ६४                     व             
       (       १·३·२०). 

 
                                                        .                 

                      व                                         व                    व  
                                                             ए                       
                                            . (    -      . ५२;        ;         
   . २·१३५  ॰). 
 
 

_____ 



           

        
 

                  
 

(  .   .   . २.६४०-६९५) 
 
(     व                  व        व                 व  ). 
 
             ए         व     व      .                   व                  

                  व            .                         ,      ,                      व    
                   व              .                  व          

[                      व          । (   ३·३). 
                व    व       व  । 
एव                व              ॥      . २७०· ६।७] 
          (  . ३·३०;      . २७०·६।७).                                      

                            .                          .  .   . (३·१·१)               
                                                                        व           
             .                           (४·७)                                 . 
       व                    ;        व                  ,        व        व        
                           व                                               . 
     व        व                  .    (   . १·१२८ व           )                          
    . व   व   ,      ,     व                                                 
व         (    ८·५)              . 

 
                  व      व                           व       . ( . ६·९·१; 

१०·३४·११;  ॰).             व ,          ए                                         
(          व                 व ).           व              ,                   
            व         .          ,    व,            व        ,      ,               
 व         .           व              एव       . २४            व    ३०             . 
               व         व                    . 

 
(   २·४·५; व  . ११·३६,          . ६०१  .).           व                      व  

             व               . (   . ४·१५२=      . १०४·२३). 
 
       (        व   )    व                                  :           , 

    (        ),      व ,     ,      ,     ,          (                        
         व       ),              ,      (           ),              व   ,           
      ,                ,         ,            व            व       . 

 



           

  व                       व           (     )                                
   व                .                  व                                                
  व               (      व   . ३२७).              व     ए                        . 
                                              .   व                                     
               व                                                    (   . ४·९२ व    
          ).           व               व       व                     व           व        
   व                                                (  . २३·२१;   .  .   . 
२·५·१२·१३).                                      व व        व            व .    
                            व     व                      .                           
व                                        व          .                       
       व                      ,                    व            ,              
             व      व                               व                               व  
                 (           . १६;    .   व   . ३२७  ॰).               व     
व       व                         व        . 

 
           व  व  व        ,   व    ,                                      (    . 

   . २·१६३     १६५).  व व    ,           ,        ष्ट्य                                     
              व .     ,        ,        ,                 व                            
                                          व  (      १२·४७).            व                
                   .    व                 व                       .                       
                     .             व               व व            (  व  ७·१०२·१) 
                         .        व          व                                     
               व      व व                      व                     व                  
     (   . ५·१२·६;    . १·१७).        व         व                      व          व   
          व           व व    व    व           व      व  (       . १    ८९). 

 
                       व                      ए         व                  ए  

        .                                 (८·२४)          .                      : 
              .                                                                    
              व       व                             (  .  .   . ३·१·२६;      ;    (५·३  ॰). 
               ,    ,                                                     ,       
(       ),      (      ), व    (       ),  व   (       )                          . 
             ,    ,                                           (   . ५·१३५;  व     .   . 
२२·८१  ॰). 

 
             व                           व                                

           .                                   व                 व         व          
                                                   व .                               . 



           

               ,      ,    ,                                     .                 
                                  

[                     व              । 
                                    ॥ 
             (    )   . २२१.]            .         व,       ,    व          व        

        व         . (            ). 
 
                                (         )            व         .      व  

          व     व         .      व                                                 
               (  .   . २·५·१·७). 

 
   व             व        .    व                       .               

            व                                  (                व      व ), 
     व              व                                    व ,                         
   व ,                 व     व     व                        (       . २   . १०५।१०६). 
 व             ,                ,          व                             ,       व    
 व   व               ,             व                           व ,                  व  
      .             ( व     .   . ६१·५६)                         व                 
                                            व                  . 

 
      व                        .     ,     ,    (व         ),                व   

                        व           (       . १   . १७८).       व      व          
 व                                                               व                  
                      (        .    ४७)             .                                      
     (                               )                          व                 
                    व    व                             व  .   व            
   व         व                   व .                                                   
                                    ,  

[           व                      । 
                                        ॥ 
     –       . १   . १०७.] (       . १   . १७७).                                         

         व                                                                          . 
                                                                                
( व )       .                           व         व    व                 व  
(व        ७·४४;      -       . १   . १०८  ॰). 

 
               व                         .                                      

                              व            .       (२·४८)             ,        ,     
                               .  व  व                    व               व            
                                                       व                           



           

          (२·४·४)          .                                     व             व       
                                                  व                                
(        )           (  -         . १२५). 
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       )                         ( व                                          )       
           .        व         ,       ,    ,                                      
                           व  (           १·१४१-१४३). 
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                                                .                                   
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              (   व                       व       ),     ,    ,            ,       
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                                                            व          व   ,       
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  व                        .                               वव         व                  
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                                        व                             .    
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   व .                                          (१·१·१५।१९)                       
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                व .                 (३·४·१।५)           व         ए    ३१   व         व  
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                                                                 व             
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               व  ,       ,      ,        ,                                  
  व         व               .                  ए                  व             
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      व               व                     व                  व                      

        .   व             व             ,     , व  ,              व                       
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         (२·४)   व, व  व ,     ,               व         व                     . 
                व                           व                           व       . 
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प्रकरण ४७ 
 

उपाकमम अथर्वा उपाकरण आतण उत्सजमन अथर्वा उत्सगम 
 

(  .   .   . २.८०७–८१८) 
 
उपाकरि ह्याचा अथध ‘उघडिे, सुरू करिे’ असा असून उत्सजधन ह्याचा अथध ‘वदेाभ्यास काही 

दवदशष्ट कालपयंि बांद ठेविे’ असा आहे. दनरदनराळ्या ग्रांथाांि उपाकमाला उपक्रम, अध्यायोपकरण, 
अध्यायोपाकमम, र्वार्षषक अशी नाव ेददली असून उत्सजधनाला समापन असे नाव ददले आहे. पूवीच्या काळी हे 
दोन दवदर् दनरदनराळ्या मदहन्याांि करण्याि येि. परांिु मध्ययुगीन कालाि वदेाध्ययनाला उिरिी कळा 
लागल्यानांिर हे दोन दवर्ी एकाच ददवशी एका मागून एक असे करण्याि येऊ लागले. साांप्रिकाळी हे 
दोन्ही दवदर् सार्ारिपिे श्रावि मदहन्याि पौर्विमेच्या ददवशी अथवा श्रवि नक्षत्र असेल त्या ददवशी अथवा 
श्रावि शुद्ध पक्षाि पांचमीच्या ददवशी केले जािाि म्हिनू त्या दोन्ही दवर्ींना ‘श्रार्वणी’ अशी सांज्ञा ददली 
जािे. 

 
उपकमाचा दवदहि काल दनरदनराळ्या सूत्राांि आषाढी पौर्विमा (बौ. गृ. ३·१·१।२), श्रावि 

मदहन्यािील पौर्विमा (वदसष्ठ. १३·१), अथवा १५ वा ददवस, श्रावि मदहन्याि चांद्र श्रवि नक्षत्राि असेल िो 
ददवस (आश्व. गृ. ३·५·१।२), श्रावि मदहन्याि चांद्र हस्ि नक्षत्राि असेल िो ददवस (दहरण्य. गृ. २·१८·२), 
भाद्रपद मदहन्यािील पौर्विमा (खादद. गृ. ३·२·१४।१५) असा दभन्नदभन्न प्रकारचा साांदगिला आहे आदि त्या 
त्या सूत्राचा ज्या वदेशाखेशी सांबांर् असिो त्या वदेशाखेचे लोक हा दवदर् दनरदनराळ्या ददवशी करिाि. ह्या 
दवर्ीच्या बाबिीि श्रावि मदहन्याला आदि श्रवि नक्षत्राला एवढे महत्त्व का देण्याि आले आहे हे गूढ आहे. 
श्रवि नक्षत्राचा उपकमांशी प्रत्यक्ष काहीही सांबांर् नसिो ही गोष्ट अनेक सूत्राांि श्रवि नक्षत्राचा उल्लेखही 
केलेला नाही ह्यावरून दसद्ध होिे. स्मृदि आदि सूत्रग्रांथ ह्याांच्यानांिर झालेल्या ग्रांथकाराांनी सूयध कोित्या 
राशीि असावा ह्या िपदशलाचा समावशे करून अदर्क गुांिागुांि उत्पन्न केली आहे. सामवदेीयाांनी आदि 
नमधदेच्या उती रेकडील प्रदेशाि राहिाऱ्या लोकाांनी सूयध हसह राशीि असेल त्या अवर्ीिच उपाकमध केले 
पादहजे असे गगाने साांदगिले आहे. िसेच एकाद्या मुलाचे उपनयन झाल्यानांिर प्रथमच उपाकमम करावयाचे 
असेल िेव्हा गुरु आदि शुक्र ह्या ग्रहाांचा अस्ि असिा कामा नये. 

 
उपाकमध हा दवदर् ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रमी आदि वानप्रस्थ ह्याांनी देखील करावयाचा असिो. आचायध 

िो दवदर् आपल्या दशष्ट्याांसमविे आपल्या स्विःच्या गृह्यास्ग्नमध्ये करिो. दनरदनराळ्या गृह्यसूत्राांि विधन 
केलेल्या दवर्ींमध्ये मांत्र, देविा, हवनीय द्रव्ये ह्याांि अनेक भेद असिाि. साांप्रि काळी ऋग्वदेानुयायी 
लोकाांच्या उपाकमाि (आश्व. गृ. ३·५·४।१२) पुढील कृत्याांचा समावशे होिो. 

 
आचमन, प्रािायाम, देशकालाचा उच्चार करून उपाकमध करण्याचा सांकल्प, नांिर गिपदिपूजन, 

स्थांदडल ियार करिे आदि अग्नीची स्थापना, नांिर सादवत्री प्रभदृि दहा देविाांना उदे्दशून िुपाच्या आहुिी 
अग्नीमध्ये अपधि करिे, दह्याि कालदवलेल्या सािूच्या दपठाच्या वीस आहुिी वीस देविाांना उदे्दशून देिे, 
उरलेले सािूचे पीठ अस्ग्नस्स्वष्टकृत् ला उदे्दशून हवन करिे आदि भक्षि करिे, आचमन आदि माजधन, नांिर 
यज्ञोपवीिाचा अग्नीमध्ये होम करिे, यज्ञोपवीिे आदि ददक्षिा ब्राह्मिाांना देिे, नांिर यज्ञोपवीिाचे 



           

अदभमांत्रि करून िे स्विः र्ारि करिे, जीिध यज्ञोपवीि काढून टाकिे, नांिर हािाि दभध घेऊन ब्रह्मयज्ञ 
करिे, नांिर ‘उपाकृिा वै वदेाः’  वदेाांचा अभ्यास सुरू झाला) असे म्हििे, नांिर प्रायदिती ासारखी उरलेली 
कृत्ये आचायध करिो. सवधजि ब्राह्मिाांना यथाशस्क्ि ददक्षिा आदि भोजन देण्याचा सांकल्प करिाि, आचायध 
अग्नीला दनरोप देिो, दवष्ट्िुस्मरि करिो आदि दोन वळेा आचमन करिो. 

 
उपाकमध केल्यावर अनध्याय करावा असे गृह्यसूत्राि साांदगिलेले असिे. ह्या अनध्यायाची मयादा 

एक ददवसापासून िीन ददवस आदि िीन रात्रींपयंि दनरदनराळ्या गृह्याांनी दनरदनराळी साांदगिली आहे. 
(पार. गृ. २-१०; शाां. गृ. ४·५.१७; गोदभ ३·३·९). त्यानांिर एक मदहन्यापयंि वदेाांचे अध्ययन सायांकाळी 
करू नये असे भारद्वाज गृह्याि (३·८) साांदगिले आहे. 

 
उत्सजमन म्हिजे वदेाच्या अध्ययनाच्या सत्राच्या समाप्िीचा दवदर्. हा दवदर् उपाकमानांिर साडेचार 

मदहने अथवा पाच मदहने अथवा सहा मदहने वदेाचा अभ्यास केल्यानांिर करावा असे दनरदनराळ्या सूत्राांि 
साांदगिले आहे. उपकमाचा दवदर् दनरदनराळ्या काली होऊ शकि असल्यामुळे उत्सजंन दवर्ीचा दवदहि 
कालही दनरदनराळ्या सूत्राांि दनरदनराळा साांदगिला आहे. उदाहरिाथध, शाांख्यायन गृह्याि (४·६·१) 
साांदगिले आहे की माघ मदहन्याच्या शुद्ध पक्षािील प्रदिपदेला उत्सजधन दवदर् करावा. याज्ञ. ने (१–१४३) 
पौष मदहन्याि रोदहिी नक्षत्रावर चांद्र असिाना अथवा पौष वद्य ८ मीचे ददवशी उत्सजंन कराव े असे 
साांदगिले आहे. िथादप क्रमाक्रमाने पौष अथवा माघ मदहन्याि करावयाचा उत्सजधनाचा दवदर् बांद पडि 
गेला. मानवगृह्यावर (१-५-१) टीका करिाना अष्टावक्राने असे उद् गार काढले आहेि की साांप्रिकाळी 
सूत्रकाराांनी साांदगिलेल्या ददवशी उत्सजधनाचा दवदर् करिारा ्वचदचिच आढळिो. त्याप्रमािेच स्मृत्यथधसार 
ग्रांथाांि (पा. ११) उत्सजधनाच्या दवर्ीचे दवर्ान साांगून पुढे असे म्हटले आहे की ‘एकवषधपयंि वदेाध्ययन 
केल्यानांिर उपाकमाच्या ददवशी उत्सजंन कराव े अथवा करू नये.’ साांप्रिकाळी उत्सजधन हा दवदर् 
उपाकमाच्याच ददवशी करण्याि येिो परांिु िो उपाकमाच्या आर्ी करिाि. 

 
साांप्रिकाळी ऋग्वदेानुयायी लोक करीि असलेल्या उत्सजमनाच्या तर्वधीमध्ये पुढील कृत्याांचा 

समावशे होिो :– 
 
आचमन, दभाचे पदवत्र अनादमका बोटाि घालून प्रािायाम, देशकालाचा उच्चार करून उत्सजधन 

दवर्ी करण्याचा सांकल्प, नांिर पांचगव्य प्राशन करिे, गिपदि पूजन, स्थांदडल ियार करून त्यावर 
बलवरं्न नाांवाच्या अग्नीची स्थापना, अग्नीचे ध्यान, अग्नीवर दोन सदमर्ा अपंि करिे, नांिर सादवत्री 
आदद (उपाकमाि साांदगिलेल्या) देविाांना उदे्दशून िुपाच्या आहुिी अपधि करिे, नांिर अस्ग्न आदद २० 
देविाांिा उदे्दशून दशजलेल्या भािाच्या आहुिी अपधि करिे आदि उरलेला भाि अस्ग्नस्स्वष्टकृत् ह्याला 
उदे्दशून हवन करिे, नांिर आचमन आदि प्रािायाम करून ब्रह्मयज्ञ करिे, नांिर सवांनी ‘उत्सृष्टा वै वदेाः’ 
(वदेाांचा अभ्यास थाांबदवला आहे) असे म्हििे, नांिर अस्ग्न, वायु, सूयध प्रभदृि देविाांना उदे्दशून व्याहृिी 
पृथक् पृथक म्हिून आदि नांिर सवध व्याहृिी एकत्र म्हिून आहुिी अपधि करिे, नांिर ओम् आदि व्याहृिी 
म्हिून सवधप्रायदिती  करिे, नांिर माजधन करून गांगादद पुण्य नद्याांचे स्मरि करिे, अग्नीला गांर्, पुष्ट्प 
इत्यादद उपचार अपधि करिे, नांिर अग्नीमर्ील दवभदूि घेऊन िी ललाट, कां ठ, नाभी, उजवा आदि डावा 
खाांदा आदि मस्िक ह्यादठकािीं लाविे, नांिर श्रद्धा, मेर्ा इत्यादद देण्याबद्दल अग्नीची प्राथधना आदि ह्या 
कमाने परमेश्वर सांिुष्ट होवो आदि हे कमध सत्य ब्रह्माला अपधि असो इत्यादद प्रकारचा उत्सजधनदवर्ीचा 
समारोप करिे. 



           

अनेक मदहनेपयंि वदेाभ्यास पूिधपिे बांद ठेविे बहुर्ा इष्ट वाटले नसाव ेम्हिून मनु (४·९८), वदस. 
घ. सू. (१३·६।७) प्रभिृी ग्रांथकाराांनी असा दनयम साांदगिला आहे की उत्सजधनानांिर पुढील 
उपाकमापयधिच्या मदहन्याांिील शुद्ध पक्षाि वदेाांचे अध्ययन कराव े आदि कृष्ट्ि पक्षाि अथवा इच्छेप्रमािे 
वदेाच्या अांगाांचे अध्ययन कराव.े गोदभल स्मृिीि (३·१३४) असे साांदगिले आहे की ददक्षिायनानांिर सहा 
मदहनेपयंि उपदनषदे आदि रहस्य ग्रांथ ह्याांचे अध्ययन कोिीही करू नये. 

 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ४८ 
 

गौणस्र्वरूपाचे गृह्य आतण इतर तर्वधी 
 

(  .   .   . २.८१९–८३६) 
 
वषािून काही दवदशष्ट ददवशी करावयाच्या काही दवदशष्ट दवर्ींचे विधन गृह्य सूत्राांि केलेले असिे. 

त्या दवर्ींपैकी बहुिेक दवर्ी आरु्दनक काळी बांद झाले आहेि. परांिु ज्या काही दवर्ींचे अस्स्ित्व अजूनही 
दृष्टोत्पती ीस येिे, त्याांपकैी काही दवर्ींचे सांदक्षप्ि विधन ह्या प्रकरिाि केले आहे. 

 
                

 
हा दवर्ी गौिमाने (८·१९) विधन केलेल्या साि पाकयज्ञाांपैकी एक आहे. हा दवदर् जेव्हा एकाद्या 

मनुष्ट्याचा दववाह होऊन िो आपल्या नूिन दववादहि पत्नीसह स्विःच्या घरी परि येिो िेव्हा त्यानांिर 
येिाऱ्या पौर्विमेला करावयाचा असून त्यानांिर प्रत्येक पौर्विमेला आदि अमावास्येला जन्मभर चालवावयाचा 
असिो. ह्या दवर्ीमध्ये पत्नीने साळी काांडून त्याचे िाांदूळ करावयाचे असून त्या िाांदुळाचा भाि 
दशजवावयाचा असिो. भाि दशजल्यानांिर पिी त्या अन्नाच्या आहुिी दशधपूिधमासािील देविा आदि 
अस्ग्नस्स्वष्टकृत् ह्याांना उदे्दशून देिो; उरलेल्या अन्नाचे एका ब्राह्मिाला भोजन घालून एक बैल दान देण्याि 
येिो. त्यानांिर प्रत्येक पौर्विमेला आदि अमावास्येला करावयाच्या स्थालीपाकाि बैलाची ददक्षिा देि नाही. 

 
     

 
हा दवदर् आदि आपस्िांबाने (१९·१३) साांदगिलेला ईशान बली नावाने प्रदसद्ध असलेला शूलगर्व हे 

एकच होि. हा दवदर् चैत्र मदहन्यािील पौर्विमेच्या ददवशी करिाि. त्या ददवशी अग्नीमध्ये िुपाच्या दोन 
आहुिी देिाि आदि देविाांप्रीत्यथध भाि दशजवनू त्या अन्नाच्या आहुिी मरु्, मार्व प्रभदृि देविाांना उदे्दशून 
देिाि. नांिर अन्नसूक्िाचा पाठ करून चैत्र्य अन्न ब्राह्मिाांना वाढिाि आदि यजमान आपल्या सहपडासमविे 
भोजन करिो. 

 
        

 
म्हिजे नाांगरलेल्या शिेाला उदे्दशून केलेला यज्ञ. हा यज्ञ शिेाची नाांगरिी करावयाच्या वळेी 

करावयाचा असिो. एकाद्या शुभ नक्षत्रावर यजमानाने यज्ञाकदरिा अन्न दशजवाव ेआदि त्या अन्नाच्या आहुिी 
इांद्र, मरुि, पजधन्य, अशदन, भग ह्या देविाांना उदे्दशून द्याव्या आदि सीिा, आशा प्रभिृी देविाांना उदे्दशून 
िुपाच्या आहुिी द्याव्या. (गोदभ. गृ. ४.४·२७). 

 
 
 
 



           

                             
 

हे दोन दवदर् श्रावि मदहन्यािील पौर्विमेच्या ददवशी कराविे असे अनेक गृह्य सूत्राांि (आश्व. गृ. 
२·१·१।१५; पार. गृ. २·१४ इ.) साांदगिले आहे. श्रावि दवर्ीमध्ये सािूच्या लाह्या आदि खापरावर भाजलेला 
पुरोडाश (पोळी) ह्याांचे अग्नीमध्ये हवन करावयाचे असिे. उरलेल्या लाह्या यजमानाने आदि त्याच्या 
पुत्रादद स्वजनाांनी भक्षि करावयाच्या असिाि. सािूच्या दपठाचा घराच्या बाहेर एका स्वच्छ जदमनीवर 
सपांना उदे्दशून बदल अपधि करिाि. नांिर त्या बलीला नमस्कार आदि प्रददक्षिा केल्यावर यजमान आपल्या 
पुत्राददकाांना आदि शवेटी आपिास सपांना अपधि करिो. ह्या अपधि करण्याच्या दवर्ीला पतरदान दवदर् 
म्हििाि. सपधदांशापासून होिाऱ्या प्रािघािक पदरिामाांच्या भीिीमुळे सपधपूजा करण्याचा सांप्रदाय दनमाि 
झाला आदि हा सांप्रदाय फार प्राचीन काळचा आहे. पावसाळ्याि सपध मनुष्ट्यवस्िीस्थळाांचा आश्रय घेिाि 
म्हिून हा सपांना बदल अपधि करावयाचा दवदर् श्रावि मदहन्यािील पौर्विमेला केला जाई आदि त्या 
ददवसापासून मागधशीषध पौर्विमेपयधि चार मदहने जदमनीवर न झोपिा पलां गाचा उपयोग करण्याि येि असे 
आदि मागधशीषध पौर्विमेच्या ददवशीं पलां गावरून खाली उिरून जदमनीवर दनजण्यास प्रारांभ करण्याचा 
समारांभ करीि. त्या समारांभाला प्रत्यर्वरोहण म्हिि. प्रत्यवरोहिापयंि सपधबलीचा दवदर् प्रदिददवशीं 
करण्याि येई. 

 
सपधपूजेचा साांप्रदाय भारिाि आदि दवशषेिः ददक्षि भारिाि अद्यादपही प्रचदलि आहे. परांिु नागाांची 

पूजा श्रावि पौर्विमेला न कदरिा श्रावि शुद्ध पांचमीला करिाि. त्या ददवसाला नागपांचमी म्हििाि. 
 

       
 

ह्या नाांवाच्या एका दवर्ीचे विधन मध्ययुगीन काळाि झालेल्या काही दनबांर्ग्रांथाांि केलेले असिे. 
(सांस्कार कौस्िुभ पा. १२२). ह्या दवर्ीचा हेिु दोन प्रकारचा असिो. एक अथवा अदर्क सपांची हत्या 
केल्याच्या दोषाांची दनवृती ी करिे आदि हत्या केलेल्या सपांच्या क्रोर्ामुळे सांििीला होिारा प्रदिबांर् दूर 
करिे. ह्या दवर्ीमध्ये िाांदुळाच्या अथवा गव्हाच्या अथवा दिळाच्या दपठाची सपाची एक प्रदिमा करून एका 
सुपामध्ये ठेविाि आदि त्या प्रदिमेची षोडशोपचार पूजा करून नांिर िी प्रदिमा अग्नीमध्ये टाकिाि. 
यजमान आदि त्याची पत्नी िीन अथवा एक ददवस आशौच पाळिाि. नांिर त्या दहन केलेल्या सपाचे 
प्रदिदनदर् म्हिून आठ ब्राह्मिास आमांत्रि करून पूजेचे उपचार अपधि करिाि, भोजन घालिाि आदि दान 
देिाि. नांिर एक सोन्याची सपाची प्रदिमा पाण्याच्या कलशाि ठेवनू दिची प्राथधना करिाि आदि िी प्रदिमा 
अथवा दिची हकमि अथवा एक गाय ब्राह्मिाला दान देिाि. हा दवदर् दसनीवालीच्या अथवा पौर्विमेच्या 
ददवशी अथवा आश्लेषा नक्षत्र असलेल्या पांचमीला अथवा नवमीच्या ददवशी करण्याि येिो. 

 
      

 
हा दवदर् प्रोष्ठपद (भाद्रपद) पौर्विमेच्या ददवशी करावयाचा असिो. (पार. गृ २·१५). ह्या दवर्ीमध्ये 

इांद्राप्रीत्यथं पायस आदि पोळ्या अपधि करावयाच्या असिाि. राजाांनी इांद्राचा सत्कार करण्याकदरिा एक 
उत्सव भाद्रपद अथवा आदश्वन मदहन्यािील शुद्ध ८ मीला प्रारांभ करून काही ददवस करावयाचा असिो. 
त्या ददवशी एक ध्वज उभारिाि. हा ध्वज कोित्या ददवशी उभारावा आदि कोित्या ददवशी खाली उिरावा 
ह्यादवषयी अनेक दनयम साांदगिले आहेि. त्या दोन्ही ददवशी अनध्याय पाळला जाि असे. इांद्राने उपदरचर 



           

वसु नावाच्या राजाला पे्रमाची भेट म्हिून एक बाांबूची काठी ददली होिी आदि राजाने िी काठी जदमनीि 
पुरली होिी अशी कथा महाभारिाि (आदद. ६३·१७।१९, २१।२२) विधन केली आहे. त्याकाळापासून वषध 
समाप्ि झाले म्हिजे राजे (आदि सामान्य लोकही) एक बाांबचूी काठी उभी करिाि. प्रदिवषी चैत्र 
मदहन्याच्या प्रदिपदेला एक बाांबूची काठी उभी करण्याची जी चाल महाराष्ट्राि आदि इिर दठकािी 
अस्स्ित्वाि आहे िी ह्या प्राचीन उत्सवाची सूचक असण्याचा सांभव आहे. बृहत्सांदहिेमध्ये (अ. ४३) इांद्रमह 
नावाच्या उत्सवाचा उल्लखे केला आहे. 

 
       

 
हा साि पाकयज्ञाांपैकी एक आहे. आश्वलायनाने (२·२·१।३) हा दवदर् आदश्वन पौर्विमेच्या ददवशी 

करावयास साांदगिले आहे आदि त्याि पशुपिीच्या (दशवाच्या) प्रीत्यथध दशजलेले अन्न अपधि कराव ेआदि 
नांिर दूर्, िूप, एकत्र करून त्याचे हवन कराव ेअसे म्हटले आहे. गोदभल गृह्याि (३.८.१) ह्या दवर्ीला 
‘पृषाांिक’ म्हटले असून त्याि ऐश्वयधप्राप्िीकदरिा लाखेचे केलेले िाईि आदि दनरदनराळ्या वनस्पिी दांडाि 
बाांर्ाव्या असे साांदगिले आहे. 

 
     
 

हा दवदर् बहुिेक सवध गृह्यसूत्राांनी अश्वयुजीनांिर लागलीच साांदगिलेला आहे. कोिी त्याला 
‘नर्वयज्ञ’ म्हटले असून मनूने (४·२७) त्याला ‘नर्वसस्येति’ असे नाव ददले आहे. आग्रयि हा दवदर् साळी, 
जवस आदि शयामाक ह्या िीन र्ान्याांच्याच बाबिीि करावा असे आश्व. श्रौ. २·९·१ प्रभदृि सूत्राांि साांदगिले 
असून िी इदष्ट केल्यादशवाय त्या िीन प्रकारच्या नूिन र्ान्याांचा उपयोग कोिी करू नये असेही म्हटले आहे. 
ह्या इष्टीमध्ये दशजलेल्या अन्नाच्या आहुिी गृह्याग्नीमध्ये इांद्रास्ग्न, दवश्वेदेव प्रभदृि देविाांना अपधि करावयाच्या 
असिाि. साांप्रिकाळी ह्या नवयज्ञाचा थोडासा अवशषे अस्स्ित्वाि आहे. आदश्वन मदहन्यािील पौर्विमेला 
महाराष्ट्राि सध्या ‘नव्याची पौर्विमा’ म्हििाि आदि त्याददवशी शिेाि वाढिाऱ्या र्ान्याांची थोडीशी किसे 
आिनू िी फुलाांमध्ये शोदभवांि रीिीने गुांफून घराच्या प्रवशेद्वारावर अथवा दाराच्या वरच्या भागी 
अडकदविाि. 

 
        

 
हाही साि पाकयज्ञाांपैकी एक आहे. मागधशीषध मदहन्यािील पौर्विमेला आग्रहायिी सांज्ञा असून त्या 

ददवशी केलेल्या कृत्यालाही िीच सांज्ञा लागिे. मागे साांदगिल्याप्रमािे त्या ददवशी प्रत्यर्वरोहण (म्हिजे 
जदमनीवर दनजण्यास प्रारांभ करण्याचा) दवदर् करावयाचा असिो. हा दवदर् साांप्रिकाळी पूिधपिे लुप्ि झाला 
आहे. ह्या दवर्ीमध्ये सूयास्िानांिर पायस ियार करून त्याच्या आहुिी द्याव्या; हेमन्ि ऋिूचे स्मरि कराव;े 
अग्नीच्या पदिम ददशलेा जदमनीवर गविाचा थर रचावा आदि घराच्या स्वामीने आदि त्याच्या कुटुांबािील 
सवध मांडळींनी त्या गविावर क्रमाक्रमाने दनजाव ेअसे आश्वा.ने (२·३·३।१२) म्हटले आहे. 

 
 
 
 



           

                     
 
ह्या दवर्ीचे मूळ स्वरूप दशवाला उदे्दशून बैलाच्या माांसाचा बदल देिे हे होिे. हा दवदर् केव्हा करावा 

ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य होिे. हा दवदर् शरद ऋिूच्या आरांभी, वसांि ऋिूच्या आरांभी, मागधशीषध पौर्विमेला, 
अथवा गुराांना पीडा होि असेल िेव्हा करावा असे दनरदनराळ्या ग्रांथाांनी साांदगिले आहे आदि काही ग्रांथाांनी 
कोित्याही मदहन्यािील शुक्ल पक्षाि एकाद्या शुभ नक्षत्रावर करावा असे साांदगिले आहे. ह्या दवर्ीमध्ये 
बैलाला शूलाने खूि करिाि असे हरदती ाने (आश्व. गृ. ४·९·१ वरील टीकेि) म्हटले आहे. गृह्यसूत्राांच्या 
काळी देखील बैलाच्या माांसाचा उपयोग केलेला दवदर् लोकाांना आवडि नसे म्हिून बैल उपलब्र् न झाला 
िर बोकड अथवा मेंढा याांचा उपयोग करावा असा पयाय साांदगिला आहे. बैलाच्या रक्िाने आठ द्रोि भरून 
त्या रक्िाच्या आहुिी दशवाला उदे्दशून अग्नीमध्ये अपधि करावयाच्या असि आदि पशूचा अवशषे भाग आदि 
कािडे जदमनीि पुरीि असि. मानव गृ. (२·५· १।६). हा दवदर् साांप्रिकाळी पूिधपिे प्रचारािून गेलेला आहे. 

 
           

 
नूिन घर बाांर्ण्यासांबांर्ी अनेक दनयम (आश्व. गृ. २·७·९; आप. गृ. १७·१।१३ प्रभदृि) दनरदनराळ्या 

गृह्यसूत्राि ददले आहेि आदि जमीन कशा प्रकारची असावी, मािी कोित्या रांगाची असावी इत्यादद 
िपशील त्याांि ददले आहेि. मत्स्यपुरािाि (२५६·१०।११) म्हटले आहे की घराच्या बाबिीि पुढील पाच 
प्रसांगी र्वास्तुयज्ञ करावा लागिो :– (१) पायाभरिी अथवा घराची आांखिी करिे वळेी, (२) पदहला खाांब 
उभा करिे वळेी, (३) पदहला दरवाजा उभा करिे वळेी, (४) गृहप्रवशे करिे वळेी आदि (५) अदरष्ट अथवा 
अदनष्ट लक्षिे ददसून आल्यास त्याांच्या दनरसनाथध वास्िुशाांदि करिेवळेी. एकाद्या शुभ ददवशी आदि शुभ 
मुहूिावर रत्नाांच्या आदि सवध प्रकारच्या बीजाांच्यावर पायाचा दगड बसवावा, ब्राह्मिाांकडून खाांबाची पूजा 
करवावी, आदि उभा करण्यापूवी त्याला स्नान घालाव,े त्याला वस्त्रालां कारानी भदूषि करावा, मर् आदि िूप 
याांचा होम करावा, ब्राह्मिाांना दुर् भािाचे भोजन घालाव.े पायाचा दगड ईशान्य कोपऱ्यावर घालावा आदि 
पदहला खाांब आग्नेय ददशलेा उभा करावा. 

 
अदलकडील काळाि नूिन गृहाचा प्रवशेदवदर् हा एक महत्वाचा समारांभ समजला जािो. गृहप्रवशे 

चाांगल्या शुभ मुहूिावर करिाि. त्या ददवशी अथवा आर्ींच्या ददवशी र्वास्तुशाांतत करिाि आदि त्या शाांिीि 
ग्रहमख हा एक भाग असिो. घराच्या आग्नेय कोपऱ्याि एक खड्डा खिून त्याि एक भाजलेल्या दवटाांची 
पेटी पुरिाि. त्या पेटीि साि प्रकारची र्ान्ये, शवेाळ, फुले इत्यादद पदाथध ठेविाि. घराचा स्र्वामी आपल्या 
पत्नीसह, पुत्राांसह आदि ब्राह्मिाांसह वादे्य वाजि असिा गृहाि प्रवशे करिो. त्यावळेी त्याच्या हािाि एक 
उदक भरलेला कलश असिो. िो कलश र्ान्याच्या राशीवर ठेविाि. नांिर पुण्याहवाचन करिाि, 
ब्राह्मिाांनी आशीवाद ददल्यावर त्याांना भोजन घालण्याि येिे आदि नांिर घराचा स्वामी आपल्या 
इष्टदमत्राांसह भोजन करिो. 

 
 

_____ 



           

प्रकरण ४९ 
 

दान 
 

(  .   .   . २.८३७-८८८) 
 
कदलयुगामध्ये र्माचे मुख्य लक्षि दान हे असिे असे मनुप्रभिृींनी [िपः परां कृियुगे ते्रिायाां ज्ञानमुच्यिे । द्वापरे 

यज्ञमेवाहुदानमेकां  कलौयुगे ॥ मनु १·८६ = शास्न्ि २३२·२८ = पराशर १·२३] (१.८६) म्हटले असून दान देिे हे गृहस्थाश्रमाचे 
दवदशष्ट लक्षि असल्याचे [‘दानमेव गृहस्थानाम्’ यम (हेमादद्र. दानखांड पा. ६] यमाने (हेमादद्र. दान. पा. ६) साांदगिले 
आहे. ऋग्वदेाि िसेच दनरदनराळ्या सूत्रग्रांथाांि दानाची आदि दान देिाऱ्याची मोठी प्रशांसा केलेली असिे. 
त्या ग्रांथाांच्या काळी दान देण्याि येिाऱ्या वस्िूांमध्ये गाई, घोडे, उांट, अन्न ह्या प्रमुख असि. यज्ञािील 
ददक्षिा सवध सार्ारिपिे एक अथवा अनेक गाईच्या रूपाि असे. अश्वाचे (घो्ाचे) दान गाईच्या दानापेक्षा 
कमी प्रिीचे मानीि असल्याचे ऋग्वदेावरून ददसून येिे. िै. सां. (२·३·१२·१) मध्ये ही असे साांदगिले आहे 
की जो मनुष्ट्य घो्ाचे दान स्वीकारिो त्याला खरोखरच वरुि पकडिो (म्हिजे त्याला जलोदराची पीडा 
होिे) म्हिून त्याने दजिक्या घो्ाचे दान स्वीकारले असेल दििक्या पुरोडाशाांच्या आहुिी वरुिाला 
उदे्दशून अपधि कराव्या. 

 
दानासांबांर्ी अदिशय दवस्िृि वाङ मय अस्स्ित्वाि आहे. महाभारि, अस्ग्नपुराि, मत्स्यपुराि, वराह 

पुराि ह्या ग्रांथाांि दानासांबांर्ी अनेक श्लोक आले आहेि. िसेच हेमादद्रकृि दानखांड, दमत्रदमश्रकृि 
दानप्रकाश ह्याांच्यासारखे दानदवषयाचेच मुख्यत्वकेरून दववचेन केलेले दवस्िृि आदि महत्वाचे दनबांर्ग्रांथ 
आहेि. 

 
एकाद्या वस्िूवरील स्विःचे स्वादमत्व नष्ट करून दिच्यावर दुसऱ्या कोिाचे स्वादमत्व दनमाि करिे 

ह्याला दान [स्वस्वत्वदनवृदती ः परस्वत्वापादनां च दानम् … । याज्ञ २·२७ वरील दमिाक्षरा.] म्हििाि आदि अशी वस्िू स्वीकारिे 
ह्याला प्रततग्रह म्हििाि. दान ददलेली वस्िू दुसरा मनुष्ट्य जेव्हा स्वीकारिो िेव्हा त्याचे स्वादमत्व सुरू होिे. 
केवळ एकादी वस्िु दुसऱ्या जवळून घेिे एवढ्ानेच र्मधशास्त्राप्रमािे प्रदिग्रह होि नाही. िो शब्द काही 
दवदशष्ट प्रकाराने केलेल्या स्वीकाराला लागिो. जेव्हा एकादा दािा आपल्याला काही अदृष्ट फल अथवा 
पुण्य प्राप्ि व्हाव े ह्या हेिूने एकादी वस्िु दुसऱ्या कोिाला वदेमांत्र उच्चारून देिो िेव्हा अशी वस्िू 
स्वीकारण्याच्या दक्रयेला प्रदिग्रह हा शब्द लावण्याि येिो. वस्िूचा स्वीकार त्या वस्िूच्या स्वरूपाप्रमािे 
आपल्या स्विःच्या हािाि घेऊन अथवा त्या वस्िूला स्पशध करून अथवा दिच्या फलाचा अांशिः उपभोग 
घेऊन इत्यादद अनेक प्रकाराांनी होऊ शकिो. (याज्ञ २·२७ वरील दमिाक्षरा). 

 
देवलाने (हेमादद्र. दान. पा. १३ व १४) दान ह्या शब्दाची शास्त्राला र्रून अशी व्याख्या केली आहे 

की जेव्हा शास्त्राि साांदगिल्याप्रमािे दान स्वीकारण्यास पात्र असिाऱ्या व्यक्िीला पोचावी ह्या हेिूने काही 
सांपती ी शास्त्रोक्ि दवर्ीने ददली जािे िेव्हा अशा कृत्याला दान असे म्हििाि. आदि ददलेल्या दानापासून 
काही दवदशष्ट फल प्राप्ि व्हाव ेअशी अपेक्षा न ठेविा केवळ किधव्य म्हिून जे दान देण्याि येिे त्या दानाला 
‘धममदान’ असे म्हििाि. 

 



           

दानाच्या बाबिीि दवशषे दवचार करण्यासारखा ‘इिापूतम’ हा शब्द ऋग्वदेासारख्या वदेाि फार 
प्राचीन काळापासून अस्स्ित्वाि आहे. (१०·१४·८). ह्या [सङ गच्छस्व दपिृदभः सां यमेन इष्टापूिेन परमे व्योमन् । ऋ १०·१४·८·] 
शब्दाचा अथध ‘एकाद्या मनुष्ट्याने केलेल्या यज्ञाचे आदि उदारपिाने केलेल्या दक्रयाांचे सांदचि फल’ असा 
असावा असे ददसिे. ह्या शब्दाची इि (यजन केलेले) आदि पूतम (पुरे भरलेले) अशी दोन पदे आहेि. जे 
काही गृह्य आदि श्रौि अग्नीमध्ये हवन केलेले असिे आदि श्रौियज्ञाांिील वदेीच्या अांिभागी दान ददलेले 
असिे त्याला इि असे म्हििाि आदि दवदहरी, िलाव, देवालय अपधि करिे, अन्नदान देिे, सावधजदनक 
उद्याने पालन करिे ह्याांच्या सारख्या कृत्याांना पूतम असे म्हििाि असे महाभारिाि (अपराकध  पा. २९०) 
साांदगिले आहे. प्रत्येकाने नेहमी दक्षिापूवधक इष्ट आदि पूिध कृत्ये केली पादहजेि आदि अशी कृत्ये 
श्रद्धापूवधक आदि न्यायाने दमळदवलेल्या सांपती ीच्या सार्नाने केल्यास िी अक्षयय होिाि असे मनूने 
(४·२२६।७) म्हटले आहे. 

 
दस्त्रया आदि शूद्र ह्याांच्यासकट सवांना दान देिा येिे. अनेक स्मृिींनी असे साांदगिले आहे की इष्ट 

आदि पूिध हे सवध दद्वजािीयाांचे सामान्य र्मध असिाि. शूद्राला यज्ञादद वैददक कमाचे आचरि करण्याचा 
(म्हिजे इष्ट र्मांचा) अदर्कार नसिो, परांिु त्याला पूिध र्माचे आचरि करण्याचा अदर्कार असिो. [इष्टापूिौ 
दद्वजािीनाां र्मधः सामान्य इष्ट्यिे । अदर्कारी भवेच्छूद्रो पूिे र्मे न वैददके ॥ - अदत्र ४६.] (अदत्र ४६, दलदखि ६) 

 
दान देिारा दािा शुद्ध आचरिाचा आदि दनदोष व्यवसायाने उपजीदवका करिारा असावा. िो 

एकाद्या असाध्य अथवा घािेर्ा रोगाने पीदडि नसावा, र्ार्वमक वृती ीचा, दयाशील, दुव्यधसनरदहि असा 
असावा. (देवल-अपराकध  पा. २८८). अनेक स्मृिींि स्विः दमळदवलेल्या सांपती ीचे दान देिाऱ्या मनुष्ट्याची 
फार प्रशांसा केली आहे. 

 
कपटी, स्िुदिपाठक, कुदवदे्यने कालक्रमिा करिारा, पहेलवान, ढोंगी, चोर, कुष्टरोगी, ब्राह्मिाांना 

दवदहि अशा प्रदिज्ञाांचा भांग करिारा, दवषयसुखाि गढलेला इत्यादद प्रकारच्या व्यस्क्ि दान स्र्वीकारण्यास 
अपात्र असिाि. स्विःचे मािादपिा, गुरु, दमत्र, सदाचरिी मनुष्ट्य, ज्याने दात्यावर पूवी उपकार केले 
आहेि असा मनुष्ट्य, ददरद्री, अनाथ इत्यादद प्रकारच्या व्यस्क्ि दान स्र्वीकारण्यास पात्र असिाि (दक्ष. 
३·१७।१८ इ॰). वैश्वदेवाच्या अांिी येिाऱ्या सवांना अन्नदान करिे हे प्रत्येकाचे किधव्य असिे. (आप. र् .सू. 
२·४·९·५।६) अन्न आदि वस्त्र ह्याांच्या बाबिीि दान घेिारा भकेुलेला आहे हकवा नाही आदि त्याला वस्त्राची 
गरज आहे हकवा नाही एवढ्ाच गोष्टींचा दवचार करावा, दान घेिाऱ्याची जाि अथवा त्याच्या अांगचे गुि 
ह्याांचा दवचार करू नये असे दवष्ट्िुर्मोती रपुरािाि (दानमयूख पा. ५) म्हटले आहे. जो दािा आदरपूवधक 
दान देिो आदि जो याचक आदरपूवधक दान स्वीकारिो िे दोघेही स्वगांला जािाि आदि याच्या उलट 
स्स्थिी असेल िर दोघेही नरकाि पडिाि असे मनूने (४·२३५) म्हटले आहे. 

 
जे र्न दात्याने दुसऱ्याला दुःख न देिा अथवा दुसऱ्याची हादन न करिा अथवा स्विःला त्रास न 

देिा अथवा हचिा न करिा दमळदवलेले असिे िे र्न थोडे असो वा दवपुल असो दान देण्यास योग्य असिे. 
ज्या वस्िूवर देिाऱ्याचे स्वादमत्व असेल िीच वस्िु त्याला दान देिा येिे. दान देण्यास पात्र अशा वस्िूांमध्ये 
उती म, मध्यम आदि कदनष्ठ असे भेद असिाि. अन्न, सांरक्षि, गाय, जमीन, सुविध, इत्यादद वस्िु उिम 
असिाि; दवद्या, दनवाऱ्याकदरिा घर, घरािील सामान, औषरे् इत्यादद वस्िु मध्यम असिाि आदि 
पादत्रािे, गाडी, आसने, ददव,े जुने आदि जीिध झालेले पदाथध इत्यादद कतनष्ठ असिाि. (देवल. हेमादद्र 
दान. पा. १६). ह्या वगधवारीबद्दलही मिवैदचत्र्य आहे. 



           

दानाचे दनत्य, नैदमदती क आदि काम्य असे िीन दवभाग असिाि. वैश्वदेवाच्या अांिी ददल्या जािाऱ्या 
अन्नासारखे जे दान प्रदिददवशी ददले जािे िे तनत्यदान होय; ग्रहिासारख्या दवदशष्ट प्रसांगी अथवा एकाद्या 
दोषाबद्दल प्रायदिती  म्हिून जे दान ददले जािे िे नैतमतिकदान होय आदि सांििी, दवजय, ऐश्वयध, स्वगध 
इत्यादद फलाांची प्राप्िी व्हावी म्हिून कामनेने जे दान ददले जािे िे काम्यदान होय. (देवल-हेमादद्र दान पा. 
१६). भगवद् गीिेि (१७-२०।२२) दानाचे सास्त्वक, राजस आदि िामस असे देिाऱ्याची भावना, दान 
घेिाऱ्याची पात्रिा आदि दान देण्याचे स्थळ आदि काळ ह्याांच्या दृष्टीने िीन प्रकार साांदगिले आहेि. 

 
गुप्िपिे ददलेल्या दानाची प्रशांसा दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी केली आहे. (योगीयाज्ञ. गृह. रत्ना. पा. 

२४३). ददलेल्या दानाचे सांरक्षि करण्यासारखे एकादे योग्य कारि नसिाना स्विः केलेल्या सत्कायाचा 
गाजावाजा करू नये असे देवलाने म्हटले आहे. (हेमादद्र. दान. पा. १७). 

 
काही दवदशष्ट वस्िु जर एकाद्याने स्वइच्छेने आदि आपल्या स्विःच्या हािाने ददल्या िर सामान्यिः 

प्रदिग्रह न करिाऱ्याने देखील त्याांचा अव्हेर करू नये असे मनु (४·२४७।२५०; याज्ञ. १·२१४।२१५) प्रभिृींनी 
साांदगिले आहे. अशा वस्िूांमध्ये कुश (दभध), कच्च्या फळभाज्या, दूर्, सुगांर्ी, पदाथध, फुले, दही, मर्, अन्न, 
आसन, रत्ने, पािी इत्यादी पदाथाचा समावशे होिो. ह्या दनयमाला अपवाद म्हिून वशेया, नपूांसक, पदिि 
अशा सारख्याांनी ददलेल्या वस्िु हा असिो. 

 
दान देिाना एकाद्याने दकिी उदारपिा करावा ह्याबद्दलही काही मयादा घालून ददल्या आहेि. 

मनूने (११.९।१०) म्हटले आहे की ज्या व्यक्िीच्या स्विःच्या कुटुांबािील लोक आपती ीि रहाि असिानाही 
ज्याच्याजवळ त्रयस्थ लोकाांना दान करावयास दवपलु सांपती ी असिे त्याने केलेला र्मध हा खरा र्मध नसून 
र्माचा दमथ्या आभास असिो. एका ग्रांथाि म्हटले (दशवर्मध हेमादद्र दान पा. ४४) आहे की मनुष्ट्याने आपि 
स्विः दमळदवलेल्या र्नाचे पाच दवभाग करून त्यापकैी िीन दवभाग स्विः कदरिा आदि आपल्या 
कुटुांबाकदरिा राखून ठेवाव ेआदि दोन दवभाग र्माकदरिा द्याव.े 

 
काही दवदशष्ट वस्िूांचे दान स्र्वीकारण्यास तनषेध साांदगिला आहे. उदाहरिाथध, दवषारी पदाथध आदि 

मादक पेये ह्याांचे दान ब्राह्मिाांनी स्वीकारू नये असे वदसष्ठाने (१३·५५) साांदगिले आहे. िसेच सुविध, भदूम, 
गाय, घोडे, अन्न, वस्त्र, िीळ, िूप ह्या वस्िूांचे दान दवद्याहीन ब्राह्मिाने स्वीकारू नये असे मनूने (४·१८८) 
साांदगिले आहे. 

 
दान देण्यास योग्य काल. काही वस्िु प्रदिददवशी द्यावयाच्या असिाि; काही वस्िु दवदशष्ट ददवशी 

देिे अवशय असिे. अशा ददवसाांमध्ये अयनाांचे आरांभददन, सूयधचांद्राांच्या ग्रहिाचे ददवस, क्षयदिदथ, 
व्यदिपाि, अमावास्या, सांक्राांि, रदववार इत्यादद प्रसांगाांचा समावशे होिो, िसेच काही दवदशष्ट दिदथ काही 
दवदशष्टवारी आल्या िर िे ददवसही ग्रहिाच्या सारख्या योग्यिेचे समजले जािाि. रात्री दान देऊ नये असा 
सवधसार्ारि दनयम असला िरीदेखील ग्रहि, दववाह, सांक्राांि, पुत्रजन्म ह्याांच्यासारख्या प्रसांगी रात्री केलेले 
दानही प्रशस्ि असिे. 

 
अशा प्रकारच्या दवदशष्ट प्रसांगी ददलेल्या दानाांचे उल्लेख दशलालेखाांि आदि िाम्रपटाांि पुष्ट्कळ 

सापडिाि. त्याांपकैी बरीचशी दाने सूयध आदि चांद्र ग्रहिाच्या वळेी ददलेली असिाि. एदप. इां. खां ११ पा. 
२७९ (सूयधग्रहि); एदप. इ. खां १ पा ३४१ (चांद्रग्र.); इांदड ॲदट. खां १२ पा १९३ (अयनददन). 



           

दान देण्यास योग्य स्थळ. स्कां द पुरािाि (हेमादद्र. दान पा ८३) वारािसी, कुरुके्षत्र प्रभदृि अनेक 
पुण्य के्षत्राांचा नामदनदेश करून पुढे असे म्हटले आहे की सवध पवधि, सवध नद्या आदि सागर ही स्थळे पदवत्र 
असून त्या स्थळी केलेल्या दानाांचे फल अांिरदहि असिे. 

 
कोित्याही वस्िूचे दान देिाना दान घेिाऱ्याच्या हािावर उदक ओिाव ेलागिे. वदेोक्ि यज्ञाांच्या 

वळेी करावयाच्या दानाांव्यदिदरक्ि इिर सर्वम दाने उदकपूर्वमक तदली पातहजेत असे आपस्िांबाने 
(२·४·९·९।१०) साांदगिले आहे सवधही दानाांबरोबर पृथक पृथक दतिणा तदली पातहजे. ह्या दनयमाला काही 
अपर्वाद आहेि. उदाहरिाथध, सुविध, रुपे ह्याांच्या सारखी काही दाने ददक्षिारदहि ददल्यास चालिील असे 
अस्ग्नपुरािाि (२११·३१) साांदगिले आहे. 

 
दनरदनराळ्या पदाथांच्या अतधष्ठात्र्या देर्वताांची नाव ेदवष्ट्िुर्मोती र पुरािाि (हेमादद्र दान. पा ९६।९७) 

ददली असून ज्या पदाथाची अदर्ष्ठात्री देविा पृथक् साांदगिलेली नसेल त्या पदाथाची देविा दवष्ट्ि ुसमजावी 
असे साांदगिले आहे. 

 
दान देण्याचे सामान्य तर्वधान. दान देिाऱ्याने स्नान, आचमन इत्यादद सवध दवर्ीि सामान्य 

असिारी कृत्ये केल्यानांिर दानाचा सांकल्प करावा. ह्या सांकल्पामध्ये दान द्यावयाच्या वस्िूचे नाव, त्या 
वस्िूची अदर्ष्ठात्री देविा, दान देण्याचा उदे्दश ह्याांचा उच्चार करावा आदि आपले स्विःच्या नावाचा उच्चार 
करून ही वस्िु मी िुला दान देि आहे असे म्हिून दान घेिाऱ्याच्या हािावर उदक सोडाव.े दान घेिाऱ्याने 
‘दे’ असे म्हिाव.े दात्याने त्या वस्िूवर पािी हशपडून िी वस्िु दान घेिाऱ्याच्या हािाि द्यावी. दान 
घेिाऱ्याने ‘ओम् स्वस्स्ि’ असे म्हिाव.े नांिर दान घेिाऱ्याला ददक्षिा द्यावी. दान द्यावयाची वस्िु जमीन, घर 
ह्याांच्यासारखी हािाि देण्यासारखी नसेल िर दान घेिारा त्या जदमनी सभोविी चालिो अथवा घराच्या 
बाबिीि त्या घराि प्रवशे करिो. 

 
राजाने प्रदिददवशी वदेवते्त्या ब्राह्मिाांना दुभत्या गाई, जमीन, घर, दववाहाची सार्ने इत्यादद 

वस्िूांची दाने द्यावी असे याज्ञ. (१·१३३) मध्ये साांदगिले आहे. हा दनयम फार प्राचीन काळापासून राजे लोक 
पाळीि असल्याचे दशलालेखाांवरून आदि िाम्रपटाांवरून आढळून येिे. एदप. इ. खांड ७ पा. ५७ (काले 
लेिी); एदप. इ. खां. ८ पा ७८ (नादसक लेिी इ॰). इिर विाच्या मानाने ब्राह्मि विाचे लोक गदरबीि 
राहून देशािील र्ार्वमक वाङ मयाचा परांपरागि अभ्यास करीि असि आदि िे ग्रांथ इिराांना दशकवीि असि. 
त्याांना आपि होऊन अांगावर घेिलेले हे कायध त्याांना पार पाडिे शक्य व्हाव ेह्याकदरिा आवशयक असिारी 
सवध सार्नसामग्री ब्राह्मिाांना पुरदविे हे आपले किधव्य असल्याचे प्राचीन काळचे राज्यकिे मानीि असि. 

 
सवध प्रकारच्या दानाांि भदूमदान हे अत्यांि पुण्यदायक असल्याचे प्राचीन काळापासून साांदगिले 

आहे. (वदस. र्. सू. २९।१६; अनुशासन ६२·१९ इ॰). भदूमदान इिके महत्त्वाचे मानले जाि असे की 
स्मृिींनी त्यासांबांर्ी अनेक दनयम घालून ददले आहे. (याज्ञ १·३१८।२०; बृहस्प; व्यास, अपराकध  पा 
५७९।८०). दानपत्र कसे ियार कराव,े त्याि काय िपशील असावा, िे कोिाला उदे्दशून दलदहलेले असाव े
इत्यादद सांबांर्ी स्मृिींनी साांदगिलेल्या दनयमाांचे पालन करण्याि येि असे असे आिापयंि उपलब्र् झालेल्या 
सहस्त्रावदर् िाम्रपटाांवरून आदि दशलालेखाांवरून ददसून येिे. (गुप्ि घराण्याचे लेख, ऋ. ५, ८, १६३ इ.; 
एदप. इ. खां १ पा. ७). अशा दानपत्राि दानाची प्रशांसा करिारे आदि दान परि घेण्याची हनदा केलेले आदि 
शाप ददलेले काही श्लोकही घािलेले असिाि. (एदप. इ. खां ११ पा. १०७,१११,२२१ इ.). असे शाप 



           

घािलेले असूनही पूवीच्या राजाांनी ददलेली इनामे त्याांच्या वांशजाांनी केव्हा केव्हा रद्द केल्याचीही उदाहरिे 
आढळून येिाि. (एदप. इ. खां ९ पा. २४). 

 
सांपूिध गावाचे दान देिाना पूवी देवालयाांना आदि ब्राह्मिाांना दान ददलेल्या जदमनी वगळण्याि येि 

असि. राजाांनी ददलेल्या दानपत्राांि जदमनीवरील कर माफ केलेला असे. पुष्ट्कळ वळेी दान ददलेल्या 
जदमनी आठ भोगाांसह ददल्या आहेि असे दानपत्राि दलदहलेले असून त्या भोगाांची विधनेही ददलेली 
असिाि. एका िाम्रपटाि [दनदर्दनक्षेपवायधशम अदक्षण्यागादम सांज्ञकम् । दसद्धसाध्यदमदि ख्यािमष्टभोगैि सांयुिम् ॥ एदप. इां. खां १५ पा. 

२२.] (एदप. इां. खांड १५ पा. २२) हे आठ भोग पुढीलप्रमािे साांदगिले आहेि : तनतध (जदमनीि पुरलेले र्न), 
तनिेप (जदमनीवर ठेवलेले र्न), र्वातर (पािी), अश्मन् (दगड, खदनज पदाथध), अतिणी (दवद्यमान हक्क), 
आगामी (पुढे दमळिारे लाभ), तसद्ध (लागवडीला आलेली जमीन), साध्य (लागवडीला आििा 
येण्यासारखी जमीन). मराठी राज्याच्या काळी जमीन अथवा गाव इनाम देिाना ‘जल, िरु, काष्ठ, पाषाि, 
दनर्ी, दनके्षप’ असे शब्द घालण्याची चाल होिी. ह्या शब्दाांच्या योगाने प्रत्यक्ष जदमनीचे स्वादमत्व प्राप्ि होिे 
आदि िे शब्द नसल्यास दान घेिाऱ्याला प्रत्यक्ष जदमनीचे स्वादमत्व ददलेले नसून फक्ि त्या जदमनीवरील 
कर दमळण्याचा राजाला असिारा अदर्कार मात्र ददला आहे असे साांप्रि काळची न्यायालये ठरदवण्याचा 
सांभव असिो. 

 
राजाला त्याच्या राज्यािील सवध जदमनीवर स्वादमत्व असिे हकवा नाही ह्यादवषयी फार प्राचीन 

काळापासून मिवैदचत्र्य होिे. जैदमनीचे (६·७·३) असा दसद्धाांि प्रदिपादन केला आहे की दवश्वदजत् यज्ञाि 
(म्हिजे ज्या यज्ञाि यज्ञकत्याचे स्वादमत्व असिाऱ्या सवध वस्िूांचे दान करावयाचे असिे) सम्राटाला देखील 
त्याच्या राज्यािील सवध जदमनीचे दान देिा येि नाही, कारि पृथ्र्वीर्वर सर्वांचे स्र्वातमत्र्व असते (म्हिजे िी 
जशी राज्यकत्याची असिे त्याप्रमािेच िी लागवड करिाऱ्याांची आदि दिचा उपभोग घेिाऱ्याांचीही असिे. 
व्यव. मयखू पा. ९१). ह्या बाबिीि दुसरे मत असे होिे की, राजा हा जतमनीचा स्र्वामी असून प्रजानन 
केर्वळ त्या जतमनी धारण करणारे असतात. (याज्ञ १.३१८ वरील दमिाक्षरा). हे मि सोईचे आदि 
फायदेशीर असल्यामुळे दब्रदटश राज्यकत्यांनी आपल्या र्ोरिाि आदि कायद्याि त्या मिाचा स्वीकार केला 
होिा. 

 
दनदान लागवडीस आिलेल्या जदमनींच्या बाबिीि त्या जदमनींचे स्वादमत्व त्या जदमनी 

कसिाऱ्याकडे असिे आदि राजाला िो देि असलेल्या सांरक्षिाचा मोबदला म्हिून त्या जदमनीि उत्पन्न 
होिाऱ्या तपकाचा काही अांश कर म्हणून घेण्याचा अतधकार असिो असे मनु (७·१३०।१३२, १०·११८ इ.) 
प्रभदृि स्मृदिकाराांचे मि होिे आदि असा कर दकिी प्रमािाि बसवावा ह्यासांबांर्ी काही दनयम स्मृिींनी 
साांदगिले आहेि. जदमनीवर बसदवलेला महसूल हा त्या जदमनीच्या उपभोगाबद्दल मोबदल्याच्या म्हिजे 
खांडाच्या स्वरूपाचा असिो हकवा कराच्या स्वरूपाचा असिो ह्याबद्दल आरु्दनक काळी बरेच मिभेद आहेि. 
जदमनीच्या दपकाचा सहावा, आठवा अथवा बारावा अांश राजाने घ्यावा असे मनूने साांदगिले आहे. 

 
प्राचीन काळचे मोठे पराक्रमी राजे एकादी लागवडीला असलेली जमीन दान करावयाची झाल्यास 

िी जमीन र्ारि करिाऱ्या जवळून दवकि घेऊन करीि असि. 
 
ब्राह्मिाांना दान ददलेल्या जदमनींना अथवा गावाांना अग्रहार ही सांज्ञा फार प्राचीन काळापासून 

देण्याि आली आहे. िो शब्द महाभारिाि (वन ६८·४; आश्रम २·२ इ॰) अनेक दठकािी आला आहे. 



           

महादाने. काही दवदशष्ट प्रकारच्या दानाांना ‘महादाने’ म्हििाि. अशा महादानाांची सांख्या काही 
पुरािाि (अस्ग्न २०९. २३।२४) दहा साांदगिली आहे िर इिर काही पुरािाांि (मत्स्य २७४, हलग इ॰) सोळा 
साांदगिली आहे. ह्या सोळा महादानाांची नाव,े (दनदान त्याांच्यापैकी काही नाव े िरी) दि. पू. काही 
शिकाांइिकी जुनी आहेि. ह्या महादानाांची दवस्िृि विधने मत्स्यप्रभिृी पुरािाांि केली आहेि. सवधही 
महादानाांच्या दवर्ानाि मांडप उभारिे, वदेी ियार करून अग्नीची स्थापना करिे, काही दवदशष्ट देविाांना 
उदे्दशून त्या अग्नीमध्ये हवन करिे ह्याच्या सारखे दवदर् सामान्य असिाि. प्रत्येक महादानाि कोित्या 
पदाथाचे दान द्यावयाचे असिे हे खाली साांदगिले आहे. 

 
तुलापुरुष (मत्स्य अ. २७४). ह्या दानामध्ये दान देिाऱ्याच्या वजनाइिके सुविध, रुपे, िाांब,े कापूर 

इत्यादद पदाथांचे दान द्यावयाचे असिे. त्या पदाथापैकी अर्ा भाग गुरूला (मुख्य पुरोदहिाला) द्यावा आदि 
बाकीचा अर्ा भाग इिर ब्राह्मिाांना वाटावा. िसेच इिर आदरिीय लोक, ददरद्री आदि अनाथ लोक 
ह्याांनाही देिग्या देऊन त्याांचा सत्कार करावा. अशा प्रकारच्या सुविधिुला राजे लोक िसेच त्याांचे अदर्कारी 
देखील केव्हा केव्हा करीि असि. 

 
तहरण्यगभम (मत्स्य अ. २७५).अष्टदळी कमळाच्या अांिभागासारखा आकार असलेले एक सुविाचे 

पात्र, ब्रह्माांड (मत्स्य २७६). भगूोलाच्या दोन अध्या भागासारखी ददसिारी दोन सुविाची पाते्र, कल्कपतरु 
अथवा कल्कपरृ्वि (मत्स्य २७७) एक मोठा आदि चार लहान असे सुविाचे वृक्ष, गोसहस्त्र (मत्स्य २७८). 
वस्त्रालां कारयुक्ि एक हजार गाई आदि सुविाची केलेली एक नांददकेश्वराची प्रदिमा, कामधेनु (मत्स्य 
२७९). सुविाची एक गाय आदि दिचे वासरू, तहरण्याश्व (मत्स्य २८०). सुविाचा केलेला एक घोडा, 
तहरण्यरथ (मत्स्य २८१). साि अथवा चार घोडे असलेला चार चाकाचा एक सुविाचा रथ, हेमहस्स्तरथ 
(मत्स्य २८२). चार चाकाांचा सुविाचा लहान रथ आदि त्याला जोडलेले सुविाचे चार हती ी, पांचलाांगल 
(मत्स्य २८३). लाांकडाचे पाच नाांगराचे फाळ, सुविाचे नाांगराचे पाच फाळ, दहा उती म जािीचे बैल आदि 
शक्िीप्रमािे जमीन अथवा गाांव, धरा अथवा हेमधरा (मत्स्य २८४). जांबुद्वीपाच्या सारखी सुविाची पृथ्वीची 
प्रदिमा, तर्वश्वचक्र (मत्स्य २८५). दनरदनराळ्या देविाांच्या प्रदिमा कोरलेले एक सुविाचे चाक, 
महाकल्कपलता (मत्स्य २८६). दनरदनराळ्या फळाांची आदि फुलाांची दचते्र असलेल्या सुविाच्या दहा वलेी, 
सप्तसागरक (मत्स्य २८७). सुविाची साि कुां डे दूर्, िूप इत्यादद पदाथानी भरून रत्नाांसह, रत्नधेनु 
(मत्स्य २८८). रत्नाांची केलेली एक गाय आदि दिचे वासरू, महाभूतघट (मत्स्य २८९). दुर्ाने अथवा 
िुपाने भरलेला सुविाचा घट. 

 
वर साांदगिलेल्या महादानाांसारखीच दुसरी काही दाने असिाि. र्ान्य, मीठ, गूळ, िीळ इत्यादद 

पदाथांचे पवधिाच्या आकाराचे ढीग घालून त्याांचे दान करावयाचे असिे. अशा दानाांना मत्स्य पुरािाि 
(८३·९२) पर्वमत दाने अथवा मेरुदाने अशा सांज्ञा ददल्या आहेि आदि दुसऱ्या काही ग्रांथाांि (हेमा–दान पा. 
३४६-३९६) त्याांना शैल अथवा अचल अशा सांज्ञा ददल्या आहेि. ह्यादशवाय दनरदनराळ्या ग्रांथाांि हती ी, घोडे, 
रेडे, हरिाांची कािडीं, छत्र्या इत्यादद अनेक पदाथांची दाने साांदगिली आहेि. चैत्र मदहन्यापासून िीन 
अथवा चार मदहने प्रवाशाांना पाणी र्वाटण्याकदरिा नगराच्या मध्यभागी अथवा दनजधळ वाळवांटाि अथवा 
देवालयाच्या शजेारी एक मांडप उभारावा आदि पािी देण्याकदरिा एक ब्राह्मि ठेवावा असे काही पुरािाांि 
(भदवष्ट्योती र–अपराकध  पा. ३७५।७६) साांदगिले आहे. 

 



           

दुसरे एक महत्वाचे दान म्हिजे महाभारि, रामायि आदद प्राचीन ग्रांथ, र्मधशासे्त्र आदि पुरािे 
ह्याच्या हस्ततलतखत प्रतीचे दान हे होय. (अपराकध  पा. १८९–४०३). 

 
एक अथवा अनेक गाईांच्या दानाची फार मोठी प्रशांसा स्मृदिग्रांथाांि केलेली असिे. गाईच्या दानाची 

दवशषे प्रशांसा करण्याचे कारि महाभारिाि (अनु. ८३· १७।१८) असे साांदगिले आहे की गाय ही यज्ञाचे एक 
मूलभिू असिे, िी दूर् देऊन लोकाांचे पोषि करिे आदि दिची सांििी शिेीला उपयोगी असिे. गाईांमध्ये 
कतपला (हपगट) रांगाची गाय सवाि श्रेष्ठ समजली जािे (अनुशा. ७३·४२). मृत्यूच्या दाराि असलेल्या 
मनुष्ट्याने दवशषेेकरून गाईचे (आदि त्याांिल्या त्याि कृष्ट्ि विाच्या गाईचे) दान द्याव े म्हिजे त्याला 
यमलोकािील वैिरिी नावाची जळिी नदी उिरून पार जाण्यास साह्य होिे असे अस्ग्न पुरािाि 
(२१०·३४) म्हटले आहे आदि त्यामुळे त्या गाईला रै्वतरणीगाय असे म्हििाि. उभयतोमुखी म्हिजे 
वासराला जन्म देण्याच्या स्स्थिीि असलेली गाय दान देण्याचे दवशषे पुण्य साांदगिले आहे. (याज्ञ 
१·२०·६।७). 

 
गाईच्या दानाचे अनुकरि करून गूळ, िूप, िीळ इत्यादद काही दवदशष्ट पदाथांचे दान करण्याि येि 

असे आदि अशा पदाथांना देखील ‘रे्नु’ अशी सांज्ञा लादवि असि. ह्याांच्या जोडीला सुर्वणमधेनु आदि रत्नधेनु 
ह्याांचाही काही ग्रांथकाराांनी समावशे केला आहे. (मत्स्य ८२·१७।२२; अस्ग्न २१०·११।१२ इ.). दान 
द्यावयाची गाय म्हािारी, अशक्ि, दनरुपयोगी [न कृशाां नापवत्साां वा वन्ध्याां रोगास्न्विाां िथा । न व्यङ गाां न पदरश्रान्िाां दद्याद् गाां 
ब्राह्मिाय वै ॥ अनुशासन ६६·५३.] नसावी. (कठ उप १·१·३; अनुशा. ६६·५३). 

 
मध्ययुगीन काळाि ग्रहाांच्या सांतोषाकतरता दाने देण्याि येि असि आदि साांप्रिही अशी दाने ददली 

जािाि. ही भावना (गौि ११·१५।१६, आश्व. गृ. ३·१२·१६ इ.) सूत्रग्रांथाांच्या कालाइिकी प्राचीन असल्याचे 
ददसून येिे. याज्ञ. स्मृिीमध्ये (१.२९५।३०८) ग्रहशाांतीचे विधन केले आहे. आरु्दनक काळीही ग्रहाांच्या 
प्रीत्यथध ग्रहमख नावाचा एक दवदर् केला जािो. हा दवदर् दनत्य, नैदमदती क आदि काम्य अशा िीन प्रकारचा 
असिो. दवषुवददनासारख्या ददवशी केलेला ग्रहमख तनत्यस्वरूपाचा असून उपनयनासारख्या प्रसांगी 
करण्याि येिारा ग्रहमख नैतमतिक असिो. ह्यादशवाय सांकट दनरसनाथध करावयाचा ग्रहमख काम्य असिो. 

 
आरोग्यशाला अथवा औषधालये याांची स्थापना करून िेथे दनपुि वैद्याची नेमिूक करून रोग्याांना 

तर्वनामूल्कय औषधे देण्याची व्यवस्था करिे हेही एक प्रकारचे दान असिे. चारी पुरुषाथध आरोग्यावर 
अवलां बून असल्यामुळे आरोग्य दमळवनू देण्याची जो व्यवस्था करील त्याने सवधही पदाथांचे दान 
ददल्यासारखे होिे असे नांददपरुािाि (अपराकध  पा. ३६५।३६६) म्हटले आहे. 

 
ज्या वस्िूचे दान स्वीकारू नये असे शास्त्राांि साांदगिले आहे अशा वस्िूचा स्वीकार केल्यास 

लागिाऱ्या पािकाचा पदरहार िी वस्िु टाकून ददल्याने, गायत्री सारख्या वदेमांत्राांचा जप केल्याने अथवा 
िपाने म्हिजे प्रायदिती  केल्याने होिो. (मनु. ११–१९३). अशा प्रकारचे पािक ‘असत्पदरग्रहा’मुळे उत्पन्न 
होि असिे आदि हा असत्पतरग्रह (मनु. ११-१९४; याज्ञ. ३-२८९) दान देिाराची जाि, अथवा दान 
ददल्याचा काळ, अथवा दान ददलेल्या वस्िूचे स्वरूप ह्याांच्यामुळे होि असिो. अशा प्रकारची दाने 
देिाऱ्याला पािक लागि नाही परांिु िी दाने स्वीकारिाऱ्याला पािक लागिे. पद्मपरुािाि (दानचांदद्र. पा 
१०) म्हटले आहे की एखाद्या ब्राह्मिाला आपला चदरिाथध चालदविे कठीि झाले िर त्याने गांगा आदद 
पुण्यनद्याांच्या िीरावर दान स्वीकाराव ेिथादप अशाप्रकारे स्वीकारलेल्या पदाथांचा दहावा भाग त्याने स्विः 



           

दान द्यावा म्हिजे त्याला पािक लागिार नाही. असे दान स्वीकारिे हा असत्पदरग्रह असिो. (दानदक्र. 
कौ. पा. ८४।८५). 

 
दान देिे आदि त्यापासून पुण्यप्राप्िी होिे हा देवाांच्या आदि मनुष्ट्याांच्या मध्ये होिारा एक 

देर्वघेर्वीचा व्यर्वहार असिो अशा अथाचे एक वाक्य [रे्दह मे ददादम िे दन मे देदह दनिे दरे् । िै. सां. १·८·४·१.] िैदती . सां. 
(१·८·४·१) मध्ये आहे. अशाच स्वरूपाच्या भावना आदि कल्पना अगदी अदलकडील काळापयंि चालि 
आल्या असून त्याांना अनेक प्रकारच्या दानाांपासून दमळिाऱ्या दनरदनराळ्या फलाांच्या विधनाने पुदष्ट दमळि 
आहे. 

 
ददलेल्या दानाचा एकदा स्वीकार केला म्हिजे िे दान दफरदविा येि नाही. इिकेच नव्हे िर जो 

पदाथध देण्याचे अदभवचन ददले असेल िो पदाथध ददला पादहजे आदि जो पदाथध दान केला असेल िो परि 
घेऊ नये असे याज्ञ. स्मृिीि (२· १७६) म्हटले आहे. दमळालेल्या पदाथाचे मूल्य, कामाबद्दल विेन, पूवी 
केलेल्या उपकाराबद्दल कृिज्ञिा दर्वशि करण्याकदरिा ददलेली देिगी, र्ार्वमक आदि आध्यास्त्मक हेिूने 
ददलेली दाने, वरु् दमळदवण्याकदरिा दिच्या नािलगाांना ददलेले द्रव्य ह्याांच्यासारखी देिी दफरदविा येि 
नाहीि. िथादप एकादे दान देण्याचे अदभवचन ददले असले िरी ज्याला दान द्यावयाचे िो मनुष्ट्य अर्ार्वमक 
अथवा (वशेयागमनासारखी) अयोग्य कृत्ये करिारा असला िर िे अदभवचन पुरे करण्याची आवशयकिा 
नाही, अशा प्रकारचे दनयम नारद, मनु प्रभिृींनी साांदगिले आहेि. (नारद दती ा. श्लोक ८; मनु ८·२१२). 
अदिशय रागाच्या अथवा आनांदाच्या भराि अथवा आपती ी ओढवले ह्या भीिीने अथवा अशाच प्रकारच्या 
कारिाने ददलेली अदभवचने त्या मनुष्ट्याांना परि घेिा येिाि आदि असे केल्याने त्याांना पािक अथवा दोष 
लागि नाही. (गौ. ५-२२). एकाद्या आजारी अथवा सांकटाि सापडलेल्या मनुष्ट्याने ददलेले दान त्याला 
परि घेिा येिे. मात्र असा मनुष्ट्य त्याने ददलेले अदभवचन पुरे करण्यापूवी मरि पावला िर त्याच्या पुत्राने 
अथवा वारसाने िे अदभवचन अमलाि आिले पादहजे कारि र्ार्वमक हेिूकदरिा देिगी देण्याची इच्छा 
असल्याचे केवळ वचनही त्या मनुष्ट्याच्या मृत्यूनांिर कायद्याने अमलाि आििा येिे असे [स्वस्थेनािेन वा देयां 
श्रादविां र्मधकारिात् । अदत्त्वा िु मृिे दाप्यस्ित्सुिो नात्र सांशयः ॥ कात्यायन (अपराकध  पा. ७८२).] कात्यायनाने (अपराकध  पा. ७८२) 
म्हटले आहे. ह्या वचनाि मृत्युपत्र करण्याच्या कल्कपनेचा उगम आढळिो.  

 
आरु्दनक काळाि जर एकाद्या मनुष्ट्याने र्मधदायाकदरिा एकादी देिगी ददली असली अथवा िशी 

देिगी देण्याचे आपल्या मृत्युपत्राि दलहून ठेवले असले आदि िी कोित्या दवदशष्ट कायाकडे खचध 
करावयाची ह्याबद्दल काही खुलासा केलेला नसला िर िी देिगी अतनतित स्र्वरूपाची असल्याच्या 
सबबीवर तनरथमक ठरदवण्याि येिे. िथादप देिगी देिाऱ्याचा परोपकार करण्याचा हेिु स्पष्ट ददसि 
असल्यावर त्याने र्मादायाकदरिा ददलेल्या अथवा मृत्युपत्राि देण्याचे योजलेल्या दमळकिीचा दवदनयोग 
पूतम स्वरूपाच्या अनेक कायांपैकी कोित्यािरी कायाकडे होईल अशी योजना राजाचा प्रदिदनदर् ह्या नात्याने 
न्यायालयाांनी का करू नये आदि अदनदिि पदरस्स्थिी असल्यास मूळ हेिूशी शक्य दििकी जुळेल अशी गोष्ट 
करावी ह्या ित्वाचे अवलां बन का करू नये हे समजि नाही. 

 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५० 
 

प्रततष्ठा आतण उत्सगम 
 

(  .   .   . ८८९–९१६) 
 
प्रततष्ठा आदि उत्सगम म्हिजे देवालये बाांर्िे आदि दवदहरी, िलाव, उद्याने इत्याददक सावधजदनक 

उपयोगाकदरिा देऊन टाकिे. अशा प्रकारच्या कृत्याांचा पूतम र्माि समावशे होिो आदि अशा प्रकारचा र्मध 
करण्याचा दस्त्रयाांना आदि शूद्राांना देखील अदर्कार असिो. फार प्राचीन [र्न्वदन्नव प्रपा अदस त्वमग्न इयक्षवे पूरव ेप्रत्न 
राजन् ॥ ऋ. १०·४·१. – ह्याि अग्नीला वाळवांटािील प्रपेची (पािपोईची) उपमा ददली आहे.] काळापासून अशी परोपकाराची कृत्ये 
प्रशस्ि मानण्याि आली आहेि. (ऋ. १०·४·१). अशी सावधजदनक उपयोगाचीं कृत्ये करिे हे लोकाांचे 
किधव्य असल्याचे स्मृिींनीही साांदगिले आहे. (दवष्ट्िु र्. सू. ९१·१।२). क्रमाक्रमाने अशी कृत्ये यज्ञापेक्षाही 
अदर्क पुण्यदायक असल्याचे मानण्याि येऊ लागले कारि यज्ञाि ददलेल्या दानाचा लाभ केवळ 
ब्राह्मिाांनाच होिो. (कृत्यरत्नाकर पा. १०). 

 
एकादी दवहीर अथवा िलाव सावधजदनक उपयोगाकदरिा दान करण्याचे दवर्ान प्राचीन सूत्राांि 

साांदगिले आहे. शाांख्यायन गृह्यसूत्राि (५·२) ददलेले दवर्ान अदि प्राचीन काळच्या दवर्ानाांपैकी एक आहे 
आदि त्याि पुढील प्रमुख कृत्याांचा समावशे केलेला आहे : 

 
शुद्ध पक्षािील अथवा एकाद्या शुभदिथीवर जव दुर्ाि दशजवनू चरु ियार करावा आदि दान 

देिाऱ्याने अस्ग्नमध्ये होम करावा. नांिर अग्नीच्या मध्यभागी दुर्ाच्या आहुिी द्याव्या. नांिर दान देिाऱ्याने 
पाण्याि बुडी मारावी. एक गाय आदि दोन वसे्त्र अशी ददक्षिा द्यावी आदि नांिर ब्राह्मिाांना भोजन घालाव.े 

 
दुसऱ्या काही गृह्यसूत्राांि मासे, कासव ह्याांच्यासारखे जलचर प्रािी त्या िलावाि सोडाव े आदि 

एका गाईला त्या जलाशयाि प्रवशे करावयास लावाव ेअसेही दनयम साांदगिले आहेि. (पार. गृ. पदरदशष्ट). 
िलावाच्या ऐवजी दवहीर दान करावयाची असल्यास गाईला पाण्याि न सोडिा फक्ि दवदहरीच्या सभोविी 
दफरावयास लावावी. 

 
कालाांिराने पुरािाि साांदगिलेली दवर्ानेच अदर्कादर्क प्रचाराि आली आदि शवेटी अशी स्स्थदि 

आली की प्रदिष्ठेच्या बाबिीि पुरािोक्ि दवर्ानच कराव,े दुसऱ्या कोित्याही प्रकारचे करू नये असे 
अपराकाने (पा. १५) साांदगिले आहे. 

 
प्रततष्ठा ह्याचा सामान्यिः अथध एकादी दवदशष्ट गोष्ट सावधजदनक उपयोगाकदरिा शास्त्रोक्ि दवर्ीने 

दान करिे असा आहे. उत्सगम ह्या शब्दाचा अथध एकाद्या वस्िूवरील आपल्या स्वादमत्वाचा त्याग करून िी 
सवध लोकाांच्या उपयोगाकदरिा देऊन टाकिे असा आहे. (दानदक्रया कौ. पा. १६६). दान आदि उत्सगध ह्या 
दोन शब्दाांच्या पादरभादषक अथामध्ये भेद आहे. उत्सगध केलेली वस्िु सवध लोकाांच्या उपयोगाकदरिा देि 
असल्यामुळे समाजाचा एक घटक ह्या नात्याने दान देिाऱ्याला त्या वस्िूचा उपयोग करण्याचा अदर्कार 
राहिो परांिु दान ददलेल्या वस्िूच्या बाबिीि उपभोग घेण्याचा अदर्कार दात्याला राहि नाही. 



           

भारिाि वृक्ष फार मौल्यवान असल्याचे नेहमीच मानले जाि आले आहे. त्याांचा उपयोग यज्ञामर्ील 
यपू, सदमर्ा, यज्ञपाते्र इत्यादद करण्याकडे होि असे. आांब्यासारख्या काही वृक्षाांची पाने शुभसूचक मानली 
जाि आदि अद्यादपही त्याांच्या डाहाळ्या शुभ समारांभाि टाांगनू ठेवण्याि येिाि. वृक्ष लावण्याचे फार मोठे 
फल साांदगिले असून अश्वत्थासारखे वृक्ष िोडण्याला दनषेर् केला आहे. सावधजदनक उपयोगाकदरिा 
दनरदनराळ्या जािीची झाडे ददल्यास काय पुण्य प्राप्ि होिे ह्याचे विधन हेमाद्रीने दानखांडाि (पा. १०२९–
१०५५) केले आहे. पुत्रप्राप्िीसाठी वृक्षाची पूजा करण्याची दस्त्रयाांची चाल असल्याचे कादांबरी ह्या ग्रांथाि 
साांदगिले आहे. एकादे उद्यान सावधजदनक उपयोगाकदरिा द्यार्वयाचा तर्वतध दवदहरी, िलाव दान करण्याच्या 
तर्वधीच्या धतीर्वरच असिो. ह्या दानाची ददक्षिा सुविाची असावी असे शाांख्या. गृह्याि (५·३) साांदगिले 
आहे. 

 
देर्वता प्रततष्ठा. कोित्याही प्रमुख गृह्य अथवा र्मधसूत्राि देवालयाि मूिीची स्थापना करण्याचा 

दवदर् विधन केलेला नाही. ह्याच्या उलट काही पुरािाि देविा प्रदिष्ठा ह्या दवषयाला बरीच जागा ददलेली 
आढळिे. देवाची उपासना काही दचन्ह पुढे न माांडिा करिा येिे अथवा काही िरी प्रिीक पुढे माांडून करिा 
येिे. िथादप प्रिीक माांडून उपासना करिाऱ्याला देखील अशी पूिध जािीव असिे की देव वास्िदवक रीत्या 
दनरवयव्र, दचत्स्वरूप असून प्रिीकाची अथवा प्रदिमेची योजना उपासकाच्या सोईकदरिा केलेली असिे. 
प्रदिमेच्या द्वारा करावयाच्या पूजेचे दोन प्रकार असिाि : एक आपल्या घराि पूजा करिे आदि दुसरा 
प्रकार सावधजदनक देवालयाि पूजा करिे. देवालयाि दनरदनराळे उत्सव करिा येिाि आदि देवाला 
दनरदनराळे उपचार अपधि करिेही शक्य होिे. म्हिून देवालयाि केलेली पूजा अदर्क चाांगली आदि पूिध 
स्वरूपाची असिे असे बऱ्याच ग्रांथाांि म्हटले आहे. देवालयाि मूिी स्थापना करण्यामध्येही दोन प्रकार 
असिाि. एक प्रकार चलप्रततष्ठा म्हिजे अशी मूिी हालदविा येिे आदि दुसरा प्रकार स्स्थरप्रततष्ठा म्हिजे 
अशी मूिी एका दठकािाहून दुसऱ्या दठकािी हालवावयाची अथवा उचलावयाची नसिे. ह्या दोन्ही 
प्रकारच्या स्थापनाांच्या काही काही िपशीलाांि भेद असिो. 

 
देवालयाि मूतीची स्थापना करण्याचे जे तर्वधान मत्स्यपरुािाि (अ. २६४–२६६) सदवस्िर विधन 

केले आहे त्यािील प्रमुख कृत्ये पुढीलप्रमािे आहेि : देवालयाच्या बाहेर दोन मांडप उभाराव;े त्यापकैी एका 
मांडपाि लोकपालाांची दनरदनराळ्या ददशाांना स्थापना आदि पूजा करावी. दुसऱ्या मांडपाि मूिी आिनू िी 
एका शययेवर दनजवावी; मूिीच्या मस्िकाकडील बाजूला होम करावा; प्रहराप्रहराला पूजा करावी आदि 
रात्री नृत्यगायनादद महोत्सव करावा. असा उत्सव एक िे साि ददवसपयंि करून नांिर िी मूिी 
देवालयाच्या अांिभागाि आिावी आदि ठरदवलेल्या जागी िी घट्ट बसवावी. त्या मूिीजवळ त्या देविेच्या 
अनुचराांच्या मूिी स्थापन कराव्या. नांिर आवाहन करून मूिीला पांचामिृ, सुगांर्ी पािी इत्याददकाांनी स्नान 
घालाव.े मूिीच्या दनरदनराळ्या अांगाांना उदकाचा स्पशध करावा. आचायाला ददक्षिा आदि वस्त्रालां कार द्याव,े 
ददरद्री, अपांग, अांर् ह्याांनाही वस्त्रादद द्याव.े लोकपालाांच्या शाांत्यथध शाांदिदवदर् करावा. आदि अनुरूप दाने 
द्यावी. नांिर िीन, पाच अथवा साि ददवस उत्सव करावा. ह्या दनरदनराळ्या कृत्याांच्या वळेी वदेमांत्राांचा 
मुख्यत्व ेकरून उपयोग करावयाचा असिो आदि काांही थोडे पुरािोक्ि मांत्रही असिाि. मध्ययुगीन काळाि 
झालेल्या दनबांर्ग्रांथाांि ददलेल्या दवर्ानाि िांत्र ग्रांथाांिील काही भागाांचा समावशे करण्याि आला. 
मत्स्यपुरािािील दवर्ीमध्ये प्राणप्रततष्ठा हा शब्दच मुळी आलेला नाही. देवीपुरािाि (प्रदिष्ठािती व) असे 
साांदगिले आहे की मूिीच्या गालाांना उजव्या हािाने स्पशध करून मग प्रािप्रदिष्ठा करिा येिे आदि अशी 
प्रािप्रदिष्ठा केल्यादशवाय कोित्याही मूिीला पूजेला पात्र असिाऱ्या देविेची योग्यिा प्राप्ि होि नाही. िांत्र 



           

ग्रांथाांिून घेिलेल्या भागाि तीन प्रकारचे न्यास म्हिजे मािृकान्यास, ित्त्वन्यास आदि मांत्रन्यास करावयास 
साांदगिले आहेि आदि दनरदनराळ्या शक्िींना उदे्दशून हवन करावयास साांदगिले आहे. 

 
वैखानसस्मािधसूत्राि (४·१०।११) दवष्ट्िुमूिीच्या स्थापनेचा दवदर् विधन केला आहे आदि िो सध्या 

उपलब्र् असलेल्या प्राचीन काळच्या दवर्ींपैकी सवाि जुना असावा असे वाटिे. िथादप िो दवर्ी मुख्यिः 
कोिा एकाद्या मनुष्ट्याच्या खाजगी घराि स्थापन केलेल्या मूिीच्या स्थापनेसांबांर्ी अथवा कोिा एकाच 
मनुष्ट्याने पूजा करावयाच्या मूिीच्या स्थापनेसांबांर्ी आहे. त्या दवर्ीमर्ील दवशषे उल्लखेनीय कृत्ये म्हिजे 
सुविाच्या सुईने मूिीचे नेत्र उघडिे, एकाद्या नदीि अथवा जलाशयाि अथवा जलपूिध पात्राि देवाची मूिी 
आडवी दनजदविे, मूिीच्या उजव्या हािाि एक वस्त्राची पट्टी (प्रदिसर) बाांर्िे, योजलेल्या आसनावर रत्ने, 
सुविध ठेवनू त्या आसनावर मूिीची स्थापना करिे, मूिीच्या मस्िकावर, नाभीवर, पायावर आदि हृदयाचे 
दठकािी न्यास करिे ही आहेि. 

 
देवालयाांि नतमकी तस्त्रया ठेवण्याचा प्रघाि फार प्राचीन काळापासून चालि आलेला आहे. 

राजिरांदगिी (४·२६९) सारख्या प्राचीन ग्रांथाांि आदि दनरदनराळ्या दशलालेखाांि त्याचा उल्लेख केलेला 
असून अशा निधकीच्या नेमिकूीची िजवीज केलेली आहे. (ए. दप. इ. खां. ११ पा २६।२७, ए. दप. इ. खां. १३ 
पा. ५८ इ॰). आरु्दनक काळच्या न्यायालयाांनी देर्वदासींची आदि भातर्वणींची चाल अनीदिकारक असल्याचे 
ठरदवले आहे. मुांबई प्राांिाि सन १९३४ मध्ये झालेल्या देवदासींच्या सांरक्षिादवषयीच्या (१० व्या) कायद्याने 
एकाद्या मूिीला अथवा देवालयाला अदववादहि दस्त्रया अपधि करिे गैरकायदा ठरदवले आहे. 

 
पुनःप्रततष्ठा. काही दवदशष्ट पदरस्स्थिीि देवालयाि एकदा स्थापन केलेल्या मूिीची पुन्हा स्थापना 

करावी लागिे. जेव्हा एकाद्या मूिीचे िुकडे होिाि, दिचे चूिध होिे, िी दग्र् होिे अथवा िी आसनावरून 
उचलण्याि येिे अथवा दिची दवटांबना करण्याि येिे अथवा दिची पूजा होण्याचे बांद होिे अथवा 
गाढवासारख्या अपदवत्र पशूचा दिला स्पशध होिो, अथवा िी मूर्वि अपदवत्र जागेि पडिे अथवा एकाद्या 
जादिबदहष्ट्कृि व्यक्िीचा दिला स्पशध होिो अशासारख्या प्रसांगी त्या मूिीि देवाचे वास्िव्य होण्याचे थाांबिे. 
मूर्वि दवटाळिे िेव्हा दिची पुनः प्रदिष्ठा करावी; मूिीचे िुकडे अथवा चूिध झाल्यास िी मूर्वि उचलून दिच्या 
जागी अन्य मूिीची स्थापना करावी; मूिीला चोराचा, चाांडालाचा स्पशध झाला िर दिला शास्त्रोक्ि पद्धिीने 
शुद्ध करून दिची पुन्हा प्रदिष्ठा करावी; दिची पूजा होण्याचे बांद झाले अथवा दिला शूद्र, रजस्वला स्त्री 
इत्याददकाांचा स्पशध झाला िर दिला जलाि ठेवाव ेआदि नांिर पांचगव्याने स्नान घालाव,े पुरुषसूक्िाचा जप 
करावा, नांिर शुद्ध जलाने स्नान घालून गांर्पुष्ट्पाददकाांनी दिची पूजा करावी. अशाप्रकारचे मूिीच्या 
पुनःप्रदिष्ठसेांबांर्ीचे दनयम ब्रह्मपुरािाि (दनिधय हसरु्) साांदगिले आहे. 

 
जीणोद्धार. जेव्हा एकादे देवालय अथवा एकादी मूिी अथवा हलग दग्र् होिे अथवा चूिध होिे 

अथवा एका दठकािाहून दुसरे दठकािी हालदवण्याि येिे त्यावळेी जीिोद्धाराचा दवदर् करावा लागिो. 
एकादी मूिी अथवा हलग प्रवाहाि वाहून गेले िर त्या मूिीची अथवा हलगाची दुसऱ्या स्थळी पुनःप्रदिष्ठा 
करावी; एकादी काष्ठाची मूर्वि अत्यांि जीिध झाल्यास दिचे दहन कराव;े पाषािाची मूर्वि अदिशय दझजल्यास 
िी पाण्याि टाकून द्यावी; र्ािूची अथवा रत्नाची मूर्वि अदिशय दझजल्यास िी खोल जलाशयाि अथवा 
समुद्राि टाकावी आदि त्याच ददवशी त्याच आकाराची आदि त्याच पदाथाची मूर्वि करून दिची शुदद्ध करून 
स्थापन करावी. एखादे देवालय, दवहीर अथवा िलाव भांग पावला अथवा एखाद्या उद्यानाची अथवा 



           

सावधजदनक सभागृहाची हभि नादुरुस्ि झाली िर त्याांची पुनः स्थापना करावी (अस्ग्नप.ु अ. ६७ आदि १०३, 
दनिधयहसरु् ३ पूवार्ध पा ३५३). 

 
मठप्रततष्ठा. मठाांच्या स्थापनेचा प्रघाि फारसा प्राचीन असल्याचे ददसि नाही. अमरकोशाि मठ 

शब्दाचा अथध ‘जेथे दवद्याथी (आदि त्याांचा गुरु) वास करिाि अशी जागा’ असा ददला आहे. देवालयाांची 
स्थापना मुख्यत्वकेरून देवाचे भजन आदि पूजन करण्याकदरिा केलेली असिे. िसेच र्ार्वमक प्रवचन, 
रामायिादद पुरािग्रांथाांचे पठि आदि कीिधन ह्याांच्या कदरिाही देवालयाांचा पुष्ट्कळ वळेा उपयोग करण्याि 
येिो. परांिु हे दुसऱ्या प्रकारचे उपयोग देवालयाांच्या बाबिीि केवळ दुययम प्रकारचे असिाि. मठाांच्या 
बाबिीि त्याांचा मुख्य उदे्दश त्यादठकािी एकाद्या मो्ा आचायाने दशष्ट्याांना आदि सामान्यजनाांना एकाद्या 
साांप्रदायाच्या ित्त्वाांचे अथवा आध्यास्त्मक दसद्धाांिाांचे दशक्षि द्याव ेअथवा व्याकरि, मीमाांसा इत्यादद दवदे्यच्या 
शाखेचे अध्यापन कराव ेहा असिो. एकाद्या दवदशष्ट देविेची पूजा करिे हा मठाांचा मुख्य उदे्दश नसिो. बहुर्ा 
बुद्धर्मीयाांचे दवहार पाहून वैददक र्मानुयायाांनी मठाांची स्थापना करण्यास प्रारांभ केला असावा. आद्य 
शांकराचायांच्या काळानांिर मठाांच्या स्थापनेला फार प्रोत्साहन दमळाले. जेव्हा सांन्यासी आपल्या गाांवाि 
येिील िेव्हा त्याांना उिरण्याकदरिा िेथील लोकाांनी आश्रम बाांर्ले आदि अशा आश्रमाांना बहुर्ा प्रारांभी मठ 
अशी सांज्ञा दमळाली. क्रमाक्रमाने मोठमो्ा पांथाांच्या आचायांच्या, त्याांच्या दशष्ट्याांच्या आदि अनुयायाांच्या 
दनष्ठेने आदि भक्िींने अशा मठाांना स्थावर आदि जांगम दमळकि दमळाली. अशी दमळकि त्या पांथाच्या 
दवद्यमान आचायाच्या िाब्याि राहिे. मठाच्या मुख्याला स्वामी, मठपिी अथवा महांि असे म्हििाि. 
मठाच्या मुख्याची स्थापना बहुर्ा प्रत्येक मठाच्या साांप्रदायाला अनुसरून करण्याि येिे. सामान्यिः अशी 
स्थापना पुढील िीन प्रकारापैकी कोित्या िरी एका प्रकाराने होिे : (१) मठाचा मुख्य आपल्या दशष्ट्याांमरू्न 
मठपिी होण्यास योग्य अशा दशष्ट्याची दनवड करिो, (२) मठादर्पिीच्या मृत्यूनांिर त्याचे दशष्ट्य 
आपल्यापकैी एका दशष्ट्याची दनवड करिाि, (३) मठादर्पिीची जागा दरकामी पडल्यास स्थादनक 
राज्यकिा अथवा मठाची स्थापना करिारा अथवा त्याचे वारस मठपिीची नेमिूक करिाि. ज्याांना दवपुल 
देिग्या ददलेल्या आहेि अशी देवालये आदि मठ सवध भारिभर अनेक शिके अस्स्ित्वाि आहेि. 
र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि आदि िदनुषांगीय इिर लेखाांि जे थोडे उल्लखे आले आहेि (मनु ११·२६, याज्ञ 
२·२२८ कौदट ३·९ इ.) त्याांवरून असे ददसून येिे की त्या काळचे राज्यकिे देवालयाच्या दमळकिी, िलाव, 
दवदहरी ह्याांच्यासारख्या सावधजदनक उपयोगाकदरिा ददलेल्या वस्िु ह्याांचे सांरक्षि करीि असि, त्याांच्यावर 
देखरेख करीि असि, आदि कोिी त्या दमळकिीला अपाय करील त्याचे शासन करीि असि. आरु्दनक 
काळच्या राज्यकत्यांनी अशा र्ार्वमक आदि लोकोपयोगी सांस्थाांचे दनयांत्रि करिारे अनेक कायदे केले 
आहेि. (१८६३ चा २० वा, १८८० चा १ ला, इ॰). 

 
एकाद्या देवस्थानाला दान ददलेल्या दमळकिीला ‘देर्वोिर’ असे म्हििाि. 
 
योगिेम. योगके्षम अतर्वभाज्य असिो. असे मनूने (९·२१९) म्हटले आहे. लौगाक्षीने (याज्ञ. ११८।१९ 

वरील दमिा.) ह्या शब्दाचा अथध ‘इष्ट आदि पूिध’ असा केला आहे. देवालयाांना ददलेल्या आदि लोकोपयोगी 
कायाकदरिा ददलेल्या दमळकिी सामान्यिः दवकिा येि नाहीि अथवा गहाि वगैरे प्रकाराांनी दुसऱ्यास देिा 
येि नाहीि असे कायद्याांनी आदि न्यायालयाांनी ठरदवलेले असिे. 

 
सावधजदनक उपयोगाकदरिा दान ददलेल्या वस्िूवरील दान देिाऱ्याचे स्वादमत्व नष्ट होिे परांिु 

त्याला त्या त्या वस्िूचे सांरक्षि करण्याचा अदर्कार दनरांिर राहिो आदि अशा वस्िूवर दुसरा कोिी 



           

स्वादमत्व प्रस्थादपि करू लागले िर त्याला िसे करण्यास प्रदिबांर् करण्याचा मूळच्या दात्याला अदर्कार 
असिो असे वीरदमत्रोदयाि (व्यवहार) म्हटले आहे. 

 
एकाद्या सावधजदनक देवालयािील मूिी जुन्या जागेिून काढून एकाद्या नव्या इमारिीि स्थापन 

करण्याचा अदर्कार दवशषेिः जर त्या देवाच्या भक्िाांपैकी बहुसांख्य लोकाांचा दवरोर् असेल िर त्या 
देवालयाच्या व्यवस्थापकाांना नसिो असे न्यायालयाांनी ठरदवले आहे. 



           

प्रकरण ५१ 
 

र्वानप्रस्थ 
 

(  .   .   . ९१७–९२९) 
 
र्वानप्रस्थ म्हिजे वनामध्ये राहिारा िापसी अथवा मुदन. वानप्रस्थ आदि वनप्रस्थ हे दोन्ही 

समानाथी शब्द आहेि. रै्वखानस हे वानप्रस्थाचे प्राचीन नाव असाव.े ऋग्वदेािील काही सूक्िाांचे (९·६६ 
आदि १०·९९) ऋदष वानप्रस्थ होिे. वानप्रस्थाांचे दनयम ज्याि ददले आहेि असा रै्वखानसशास्त्र नावाचा एक 
ग्रांथ प्राचीन काळी अस्स्ित्वाि असावा. जो वैखानस शास्त्रािील दनयमाांना अनुसरून वागिो िो वैखानस 
अशी [वानप्रस्थो वैखानसशास्त्रसमुदाचारः । बौ. र्. सू. २·६·१९.] व्याख्या बौर्ायनाने (२·६·१९) ददली आहे. सांपती ीच्या 
मागे लागण्यापेक्षा सांपती ीचा सांचय करण्याची इच्छा न करिे हे अदर्क चाांगले असे वैखानसाचे मि 
असल्याचे महाभारिाि म्हटले आहे. (शास्न्ि २०·६।७, २६·६). वैखानस हा दिसरा आश्रम असल्याचे वदेान्ि 
सूत्र (३·४·२०) वरील भाष्ट्याि श्री शांकराचायानी म्हटले आहे. शूद्राव्यदिदरक्ि सवांना वानप्रस्थ होिा येिे. 

 
बौर्ा. र्. सू. (३·३) मध्ये वानप्रस्थाांचे दनरदनराळे सूक्ष्म भेद विधन केले आहेि. त्याांि पचमानक 

(दशजदवलेले अन्न आदि प्वच फले भक्षि करिारा) आदि अपचमानक (िसे न करिारा) असे दोन प्रमुख 
भेद साांगून पुढे त्याांचे सर्वारण्यक, रै्वतुतषक इत्यादद अनेक पोटभेद साांदगिले आहेि. बृहत्पराशराने (अध्या. 
११ पा. २९०) रै्वखानस, उदुांबर, र्वालतखल्कय आदि र्वनर्वासी असे चार भेद साांदगिले आहेि. वैखानस सूत्राि 
(८·७) सपत्नीक आदि अपत्नीक असे दोन प्रकार साांगून त्याांचे औदुांबर, वालदखल्य इत्यादद पोटभेद 
साांदगिले आहेि. रामायिाि (अरण्य १०·२।६) वालदखल्य, अश्मकुट्टक इत्यादद िापसाांची नाव े ददली 
आहेि. 

 
वानप्रस्थ होण्याचा तर्वतहत काल दोन प्रकारानी सांभविो. ब्रह्मचयाचा अवदर् झाल्यावर लागलीच 

वानप्रस्थ होिा येिे अथवा गृहस्थाश्रमाि काही वषे काढल्यानांिर वानप्रस्थ होिा येिे. वानप्रस्थ केव्हा होिा 
येिे ह्यादवषयी मनूने (६·२) असे साांदगिले आहे की जेव्हा एकाद्या मनुष्ट्याला आपल्या शरीरावर सुरकुत्या 
पडण्यासारखी आदि केस पाांढरे होण्यासारखी दचन्हे ददसिील आदि िो आपल्या पतु्राचा पुत्र अवलोकन 
करील िेव्हा त्याने वनाचा आश्रय करावा. ह्या अटीवरून मनुष्ट्याच्या वयाचा केवळ बोर् होिो म्हिजे 
वानप्रस्थ होण्यापूवी मनुष्ट्य वृद्ध झालेला असला पादहजे. ५० वषाच्या वयानांिर कोिाही मनुष्ट्याला वनाचा 
आश्रय करिा येिो अशा अथाचे एक स्मृदिवचन आहे. (मनु. ३·५० वरील कुल्लूकटीका). 

 
वानप्रस्थासांबांर्ी अनेक तनयम स्मृिींनी आदि र्मधसूत्राांनी साांदगिले आहेि. वानप्रस्थाने आपल्या 

शरीराला हालाांची सवय करून कडक िपिया करावी. (मनु. ६·२३।३४). आपल्या गावाि असिाना भक्षि 
करीि असलेली अने्न वज्यध करावी. (मनु ६·५ आदि १३). शययेसारखी घरगुिी सार्ने वज्यध करावी. पूिध 
ब्रह्मचयाने राहाव.े आत्मसांयमन कराव.े (गौ. ३·२६ आदि २८). दनरदनराळ्या उपदनषदाांचा अभ्यास करावा. 
(मनु. ६·२९।३०). दानशील असाव ेपरांिु दान स्वीकारू नये. (मनु. ६·८) इत्यादद दनयमाांचा त्याांि समावशे 
होिो. 

 



           

वानप्रस्थ झालेल्या ययािी, रृ्िराष्ट्र ह्याांच्या सारख्या राजपुरुषाांची उदाहरिे महाभारिाि ददली 
आहेि. दस्त्रयाांना देखील वनाि जािा येि असे. पाांडूच्या मृत्यनूांिर सत्यविी आपल्या दोन सुनाांसह 
िपियेकदरिा अरण्याि गेली आदि िेथे मरि पावली. श्रीकृष्ट्िाने देहत्याग केल्यावर त्याच्या सत्यभामा 
प्रभिृी दस्त्रयाांनी िीव्र िपिया करण्याच्या उदे्दशाने वनाि प्रवशे केला होिा. 

 
वानप्रस्थाला एकाद्या असाध्य रोगाची पीडा होऊन आदिक कृत्ये नीटपिे पार पाडिा येईनासे 

झाल्यावर अथवा मृत्यु समीप आला असे वाटल्यावर त्याने महाप्रस्थानाला दनघाव ेआदि पािी आदि वायु 
भक्षि करून देहपिन होईपयधि चालाव ेअथवा जलाि अथवा अग्नीमध्ये प्रवशे करावा अथवा क्ावरून 
उडी मारावी. (अदत्र २१८।२१९). सामान्यिः आत्महत्या करिे अथवा आत्महत्येचा प्रयत्न करिे हे कृत्य 
र्मधशास्त्रकार महापािकाांपकैी एक असल्याचे मानिाि. िथादप वानप्रस्थाने मृत्युप्राप्िीकदरिा 
महाप्रस्थानाला दनघण्यास स्मृिींनी सांमिी ददली होिी. 

 
महाप्रस्थानाला दनघिे आदि अस्ग्नप्रवशे करून अथवा क्ावरून उडी घेऊन आत्महत्या करिे 

ह्या गोष्टी पुरािाांच्या कालाि दनदषद्ध मानण्याि येऊ लागल्या आदि त्याांचा कदलवज्याि समावशे करण्याि 
आला. [महाप्रस्थानगमनां गोमेर्ि िथा मखः । एिान् र्मान् कदलयुगे वज्यानाहुमधनीदषिः ॥ बृहन्नारदीयपुराि, पूवार्ध २४·१६.] (बृहन्नारदीय 
पूवार्ध अ. २४·१६). 

 
वानप्रस्थाकदरिा जी किधव्ये आदि दनयम शास्त्राि साांदगिले आहेि त्याांपकैी इांदद्रयदनग्रह करिे, 

आहाराचे दनयमन करिे, उपदनषदाांचा अभ्यास करिे, ह्याांच्यासारखी काही किधव्ये आदि दनयम 
सांन्याशाांनाही लाग ूपडिारे आहेि. वानप्रस्थानांिर क्रमाने सांन्यासाश्रम घेिा येिो अथवा वानप्रस्थाश्रमाचीच 
पदरििी सांन्यासाश्रमाि होिे. अथाि काही काही बाबिींि वानप्रस्थ आदि सांन्यासी ह्याांच्यामध्ये भेदही 
असिो. उदाहरिाथध, वानप्रस्थाला दनदान प्रारांभी िरी आपली पत्नी बरोबर घेऊन जािा येिे, अस्ग्न 
बाळगावा लागिो, यज्ञ कराव ेलागिाि. वानप्रस्थाचे उदद्दष्ट िीव्र िप करिे हे असिे आदि सांन्यासाचे उदद्दष्ट 
परब्रह्माचे हचिन करिे हे असिे. 

 
ह्या दोन्ही आश्रमाांि असिाऱ्या अत्यांि साम्यामुळे आदि दोहोंचे परस्पराांि जवळ जवळ एकत्रीकरि 

झाल्यामुळे वानप्रस्थाश्रमाकडे क्रमाक्रमाने दुलध क्ष्य होऊ लागले आदि लोक एकदमच सांन्यासाश्रमाि प्रवशे 
करू लागले. कोिीही मनुष्ट्य, वानप्रस्थ होईनासा झाला आदि म्हिून वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार करिे 
[माांसादनां िथा श्रादे्ध वानप्रस्थाश्रमस्िथा । … एिान् र्मान् कदलयुगे वज्यानाहुमधनीदषिः ॥ बृहन्नार. पूवार्ध २४·१४.] ही गोष्ट कदलयुगाि 
दनदषद्ध मानण्याि यऊ लागली. (बृहन्नारदीय पूवार्ध २४·१४). 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५२ 
 

सांन्यास 
 

(  .   .   . २.९३०–९७५) 
 
सांन्यास म्हिजे यदि होण्याचा आश्रम. ऐदहक ऐश्वयाचा त्याग करून, दभक्षा मागून परब्रह्माचे हचिन 

करिे आदि त्याची प्राप्िी करून घेिे अशी स्स्थिी असिाऱ्या आश्रमाची मादहिी बृहदारण्यकासारख्या 
अत्यांि प्राचीन उपदनषदाांना होिी असे ददसिे. मात्र अशी स्स्थिी चौथ्या आश्रमाि असे अथवा िी 
ब्रह्मचयाश्रमाि अथवा गृहस्थाश्रमाि देखील दमळदविा येई ह्यादवषयी दनदिि मादहिी जुन्या उपदनषदाांवरून 
दमळि नाही. सांन्यास हा दवकल्पेकरून चौथा आश्रम मानावा अथवा पदहल्या दोन आश्रमाांपैकी कोित्याही 
एका नांिर लागलीच सांन्यासाचा स्वीकार करावा असे जाबालोपदनषदाि (४) म्हटले आहे. बृहदारण्यक 
उपदनषदाि (२·४·१) विधन केलेल्या याज्ञवल्क्याच्या कथेवरून असे ददसिे की त्यावळेी देखील 
पदरव्राजकाला (म्हिजे सांन्याशाला) घराचा आदि पत्नीचा त्याग करावा लागे आदि आपले सवधस्व देऊन 
टाकाव ेलागे. त्याच उपदनषदाि दुसरे एका जागी [एिां वै िमात्मानां दवददत्वा ब्राह्मिाः पुतै्रषिायाि दवती ैषिायाि लोकैषिायाि 
व्युत्थायाथ दभक्षाचयध चरस्न्ि । बृह. उप. ३·५·१.] (३·५·१) असे म्हटले आहे की ज्याांना आत्मज्ञान झालेले असिे िे 
सांििी, दवती  आदि स्वगधलोक ह्याच्यादवषयी लोभ सोडून देिाि आदि दभक्षा वृती ीने राहिाि. 

 
दनरदनराळ्या स्मृिी, महाभारि (आदद. ११९·७, शास्न्ि अ. २४६, २७९ इ॰), दवष्ट्ि ुर्. सू. (९६), 

कूमधपुराि (उती रार्ध अ. २८), इत्यादद ग्रांथाांि यदि र्माचे म्हिजे सांन्याशाांच्या किधव्यासांबांर्ी दववचेन केले 
आहे. त्याांिील काही मुख्य मुदे्द पुढीलप्रमािे आहेि : 

 
सांन्यासाश्रमाि प्रवशे करण्यास पात्र होण्याकदरिा प्रजापिीला उदे्दशून एक यज्ञ करावा लागिो 

आदि त्या यज्ञामध्ये त्या मनुष्ट्याजवळ असिाऱ्या सवध वस्िूांचा त्याग करावयाचा असिो. दैव, आषध, मानुष 
प्रभिृी आठ श्रादे्ध करावी लागिाि. (मनु ६–३८, याज्ञ ३–५६।५७). सांन्याशाने गावाच्या बाहेर वास्िव्य 
कराव े आदि एका दठकािापासून दुसऱ्या दठकािी असे कोित्याही सोबिीदशवाय भ्रमि करीि राहाव.े 
फक्ि पावसाळ्याि चार अथवा दोन मदहने एके दठकािी राहाण्यास प्रत्यवाय नसिो आदि गांगािीरावर 
त्याने दनरांिरही राहण्यास प्रत्यवाय नाही. ध्यान, शुदद्ध, दभक्षा आदि नेहमी एकटे राहिे ह्या चारच दक्रया 
सांन्याशाला योग्य असिाि. त्याने केव्हाही आदि कोित्याही प्रकारचा अस्ग्न पाळू नये आदि दभक्षा मागून 
दमळेल त्या अन्नावर दनवाह करावा. िृप्िी होईपयधि अन्न भक्षि करू नये िर केवळ प्राि आदि शरीर एकत्र 
राहण्यास अवशय िेवढेच अन्न भक्षि कराव.े कशाचाही सांग्रह करू नये. अांगावरील जीिध वसे्त्र, पाण्याचा 
कलश आदि दभक्षापात्र ह्याखेरीज कोित्याही पदाथावर स्वादमत्व ठेव ू नये. िीन अथवा एक दांड र्ारि 
करावा. सत्य, अक्रोर्, अस्िेय, नम्रिा इत्यादद गुिाांचा अांगीकार करावा, दृदष्टपूि चालाव,े वस्त्रपूि पािी 
प्याव,े सत्यपूि शब्द बोलाव,े मनःपूि विधन कराव.े 

 
सांन्याशाांचे चार भेद केले आहेि (अनु शा. १४१–८९). कुटीचक (म्हिजे स्विःच्या घरी अथवा 

पुत्रादद नािलगाांनी बाांर्लेल्या झोपडीि वास्िव्य करिारा), बहूदक (हा आपल्या जवळ पाण्याचा कमांडलू, 
िीन दांड बाळगिो, भगव्या रांगाची वसे्त्र पदरर्ान करिो, सदाचरिी लोकाांकडे अन्नाची दभक्षा मागिो), हांस 



           

(हा फक्ि एक दांड बाळगिो, दभके्षकदरिाच फक्ि गावाि प्रवशे करिो आदि इिरवळेी एखाद्या झाडाखाली 
अथवा गुहेि अथवा नदीिीरावर वास्िव्य करिो), परमहांस (हा नेहमी झाडाखाली अथवा ओसाड घराि 
अथवा स्मशानाि राहिो, वस्त्र पदरर्ान करिो अथवा नग्न राहिो). परमहांसाचे तर्वद्वत् आदि तर्वतर्वतदषु असे 
दोन प्रकार असिाि. ज्याांना ब्रह्मज्ञान झाले असिे िे दवद्वत् आदि जे ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्िीचा प्रयत्न करीि 
असिाि िे दवदवददषु. दवद्वत् सांन्यासाच्या योगाने जीर्वन्मुस््त (देहर्ारि करीि असिानाच मुक्ि होिे) 
दमळिे आदि दवदवददषु सांन्यासाच्या योगाने तर्वदेहमुस््त (देहपािानांिर मुक्ि होिे) दमळिे असे 
जीवन्मुक्िदववके ह्या ग्रांथाि (पा. ४) साांदगिले आहे. 

 
सांन्यासोपदनषदाि (१३) ह्याखेरीज तुरीयातीत आदि अर्वधूत हे आिखी दोन प्रकार साांदगिले 

आहेि. जो परमहांस सांन्यासी िुरीया ह्या चौथ्या अवस्थेच्या पलीकडे गेलेला असिो िो तुरीयातीत. िो 
ज्याप्रमािे गाय आपले भक्ष्य खािे त्याप्रमािे केवळ फळे खाऊन राहिो (म्हिजे िो फळे हािाि घेऊन खाि 
नाही), दशजदवलेले अन्न भक्षि केले िर फक्ि िीन घरी दमळेल िेवढेच खािो आदि वस्त्र वापरीि नाही, 
त्याला शरीराची जािीव नसिे, िो आपल्या देहाला मढ्ाप्रमािे मानिो. अर्वधूत सांन्यासी हा सवध 
दनयमाांच्या पलीकडे गेलेला असिो. िो पदिि आदि जादिबाह्य सोडून बाकीच्या सवध विाच्या व्यक्िीकडील 
अन्न भक्षि करिो. आदि अजगराप्रमािे पडून राहून आयास न करिा िोंड उघडून अन्नभक्षि करिो आदि 
परब्रह्माच्या सत्यस्वरूपाच्या हचिनाि केवळ मग्न असिो. 

 
आप. र्. सू. च्या पूवी (म्हिजे दि. पू. ५।६ शिकाांपूवी) पुष्ट्कळ लोकाांची अशी समजूि झाली होिी 

की सांन्यासी हा सवध प्रकारच्या दवदर्दनषेर्ाांच्या पलीकडे गेलेला असिो आदि त्याला आत्मज्ञान प्राप्ि झाले 
म्हिजे त्याची सवध पािके त्या ज्ञानाने नाश पाविाि. ह्या समजुिीचा उद् भव बृह.; कौषीिकी, छाांदोग्य 
प्रभदृि दनरदनराळ्या उपदनषदाांच्या (बृ. उप. ४·४·२३; कौषी. उप ३·१ इ॰) दशकविीमुळे झालेला होिा. िी 
समजूि चुकीची असल्याचे आपस्िांबाने (२·९·२१·१३।१७) साांदगिले असून असे म्हटले आहे की आत्मज्ञान 
झाले म्हिजे सांन्यासी आपल्या कृिकमाच्या पदरिामापासून मुक्ि होि नाही अथवा शरीरर्ारिामुळे जे 
पदरिाम होिाि त्याांच्यापासूनही िो सुटि नाही. वदेान्ि सूत्राांिही (३·४·२७।३१) असे प्रदिपादन केले आहे 
की सनािन सत्याचे ज्ञान दमळदवण्याचा प्रयत्न करिाराने इांदद्रयदनग्रह केला पादहजे, त्याचे मन दनिल 
पादहजे आदि त्याने मनाला वाटेल िसे आचरि करिा कामा नये आदि सवध नीदिबांर्ने झुगारून देिा कामा 
नयेि. श्री शांकराचायानीही (व.े सू. २·३·४८ वरील) आपल्या भाष्ट्याि ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे. 

 
सांन्यास िीनही विाच्या लोकाांना घेिा येिो अथवा फक्ि ब्राह्मिाांनाच घेिा येिो ह्याबद्दल िीव्र 

मिभेद होिे. केवळ ब्राह्मिाांनाच सांन्यास घेिा येिो हे मि श्री शांकराचायांनी बृह. उप. (३·५·१ आदि 
४·५·१५) वरील भाष्ट्याि मान्य केले आहे. िसेच मि मध्ययुगीन काळािील बहुिेक ग्रांथकाराांनी आदि 
ग्रांथाांनीही मान्य केले आहे. स्मृदिचांदद्रकेसारख्या (१ पा ६५) काही थो्ा ग्रांथाांि दुसऱ्या प्रकारचे म्हिजे 
िीनही विांना सांन्यास घेिा येिो हे मि माांडले आहे. ह्या सांबांर्ाि उल्लेखनीय गोष्ट अशी आहे की 
सुरेश्वराचायांनी ब्राह्मिाांनाच सांन्यास घेिा येिो ह्या मिाचे खांडन केले असून दवश्वरूपाने (याज्ञ ३·६१ 
वरील) फक्ि ब्राह्मिाांनाच सांन्यास घेिा येिो ह्या मिाचे समथधन केले आहे. सुरेश्वराचायध आदि दवश्वरूप हे 
दोघे एकच असल्याचा सवधसार्ारि समज आहे. िेव्हा िो समज िरी खरा नसला पादहजे अथवा 
सुरेश्वराचायांनी आपले मि मागाहून बदलले िरी असले पादहजे. 

 



           

स्मृिी आदि मध्ययुगीन काळािील ग्रांथ ह्याांच्या मिाप्रमािे शूद्राला सांन्यास घेिा येि नाही. प्राचीन 
काळाि काही िुरळक प्रसांगी दस्त्रयाांनादेखील सांन्यस्िवृती ीचा अांगीकार करिा येि असे. िथादप दस्त्रयाांनी 
घरादाराचा त्याग करिे अथवा सांन्यस्िवृती ी स्वीकारिे या गोष्टीच्या दवरुद्ध हहदुर्माचा सवधसार्ारि कल 
आहे असे म्हिाव ेलागिे. यमाच्या (स्मृदिचां. व्यव. पा. २५४) एका वचनाि म्हटले आहे की वदेाांनी [दस्त्रयाः 
श्रुिौ वा शासे्त्र वा प्रव्रज्या न दवर्ीयिे । प्रजा दह िस्याः स्वो र्मधः सविादददि र्ारिा ॥ यम (स्मृदि चां. व्यवहार पा. २५४).] अथवा र्मधशास्त्राांनी 
दस्त्रयाांना प्रवृज्या (म्हिजे सांन्यास) दवदहि नसल्याचे साांदगिले असून स्विःच्या समान विाच्या पुरुषापासून 
प्रजेची उत्पती ी करिे आदि सांगोपन करिे हाच दस्त्रयाांचा दवदहि र्मध आहे आदि हाच सुप्रदिदष्ठि दनयम आहे. 

 
सांन्यास ह्या शब्दाने दोन गोष्टी सूदचि केल्या जािाि. एक गोष्ट म्हिजे काम्य कमाचा (कोििा िरी 

हेिु पूिध करण्याच्या इच्छेने उद् भविाऱ्या सवध दक्रयाांचा त्याग करिे आदि दुसरी गोष्ट म्हिजे दांडर्ारिादी 
बाह्य दचन्हे असिाऱ्या आदि ज्याचा स्वीकार करिाना काही पे्रष शब्दाांचा उच्चार करावा लागिो अशा एका 
दवदशष्ट आश्रमाचे पालन करिे. उपदनषदाांच्या (कैव. उप., बृह. उप. ४·५·३।४) मिाांप्रमािे अमृित्त्व (मोक्ष) 
हे त्यागावर अवलां बून असिे. भगवद् गीिेमध्येही (१८·२) काम्यकमाचा त्याग करिे म्हिजे सांन्यास असे 
साांदगिले आहे. िेव्हा दवदशष्ट बाह्य दचन्हे असिारा सांन्यास जरी दस्त्रयाांना आदि शूद्राांना स्वीकारिा आला 
नाही िरी सवध कमाचा त्याग िसेच ऐदहक सुखाांचा आदि वासनाांचा त्याग दस्त्रया, शूद्र आदि सांकर जािीचे 
लोक ह्याांनाही करिा येिो. 

 
काही ग्रांथकाराांचे असे मि होिे की सांन्यास हा केवळ अांर्, पांगु आदि पौरुषहीन अशा 

व्यक्िींकदरिाच म्हिजे ज्याांना वैददक दवर्ी करण्याचा अदर्कार नसिो त्याांच्या कदरिाच असिो. ह्या मिाचे 
खांडन श्रीशांकराचायध याांनी वदेान्िसूत्रा (३·४·२०) वरील भाष्ट्याि केले आहे. अशा व्यक्िींना ज्याप्रमािे 
वैददक दवर्ी करिा येि नाहीि त्याप्रमािेच त्याांना सांन्यास आश्रमाचेही दवदशष्ट दनयम आदि आचार पाळिा 
येिार नाहीि. 

 
सांन्याशाने पूिधपिे आत्मसांयमन केले पादहजे आदि स्त्रीसांभोगापासून अदलप्ि रादहले पादहजे आदि 

कोििीही सांपती ी जवळ बाळगिा कामा नये असे दनयम आहेि. (अदत्र. ८·१६ आदि १८; दक्ष ७·३३ इ॰). हे 
दनयम आरांभी आरांभी दनष्ठापूवधक पाळले जाि असि. नांिरच्या काळाि श्री शांकराचायानी आपल्या मिाचा 
प्रसार करण्याकदरिा भारिाच्या चार टोकाांना चार मठ स्थापन केले. त्या मठाांना पुढे मोठमो्ा देिग्या 
दमळाल्या. अशा मठाांची सांख्या वाढि गेली आदि त्याांच्यामध्ये परस्पराांच्या अदर्कारके्षत्राांसांबांर्ी आदि 
गुरुददक्षिा मागण्याच्या अदर्कारासांबांर्ी वाद उपस्स्थि होऊन िे न्यायालयाांकडे जाऊ लागले. 

 
अदै्वि मिाच्या सांन्याशाांचे पुढीलप्रमािे दहा साांप्रदाय उत्पन्न झाले : िीथध, आश्रम, वन, अरण्य, 

दगरी, पवधि, सागर, सरस्विी भारिी आदि पुरी, आदि हे दहा सांप्रदाय आद्य शांकराचायाच्या चार दशष्ट्याांचे 
परांपरागि दशष्ट्य असल्याचे समजले जािे. शांकराचायाच्या मठाांप्रमािेच रामानुज आदि मध्व ह्याांच्या 
दशष्ट्याांचेदेखील अनेक स्विांत्र मठ आहेि. वल्लभाचायध आदि त्याांचे दशष्ट्य हे सांन्यास-दीक्षा घेि नाहीि. अशा 
मठाांच्याही मोठमो्ा दमळकिी आदि उत्पने्न असिाि आदि त्याांचा दवदनयोग थाटामाटाकडे आदि 
देखाव्याांकडे केला जािो. अशा मठाांच्या गादीचा वारसा दमळदवण्याि पुष्ट्कळवळेाां लबा्ा आदि कारस्थाने 
केली जािाि. ह्या मठाांचा वारसा ठरदवण्याच्या पद्धिीि मोठी सुर्ारिा झाल्यादशवाय ह्या मठाांची खरी 
सुर्ारिा होिार नाही. अशा मठपिींनी मेर्ादिथीचे पुढील शब्द ध्यानाि ठेवाव.े (जीवनमुस्क्ि दववके पा. 
१५८।१५९) “एकाद्या सांन्याशाला दनरांिर राहण्याचे दठकाि म्हिून एकादा मठ दमळाला आदि त्या मठाच्या 



           

स्वादमत्वाची भावना त्याच्या मनाि उत्पन्न झाली िर त्या मठाची हानी झाली अथवा वृद्धी झाली असिा त्या 
सांन्याशाच्या मनाची चलदबचल होऊ लागेल. ह्याकदरिा कोिीही सांन्याशाने मठ करू नये अथवा आपल्या 
उपयोगाकदरिा सोन्या-चाांदीची भाांडी बाळग ू नयेि”. आपल्या सेवकेदरिा अथवा आपला सन्मान 
करण्याकदरिा अथवा आपली कीिी पसरदवण्याकदरिा अथवा द्रव्य दमळवनू आिण्याकदरिा आपल्या 
सभोविी दशष्ट्यसमुदाय गोळा करू नये, त्याने दशष्ट्याांचे अज्ञान दूर करण्याकदरिाच केवळ दशष्ट्यसमुदाय 
गोळा करावा. 

 
मुसलमानी अमलाि सशस्त्र मुसलमान फकीर हहदु सांन्याशाांना त्रास देि. त्यामुळे त्याांचा प्रदिकार 

करण्याकदरिा सांन्याशाांच्या काही सांप्रदायाांनी क्षदत्रय आदि वैशय लोक आपल्यामध्ये समादवष्ट करून त्याांना 
सशस्त्र बनदवले. अशा सशस्त्र सांन्याशाांच्या फदकराांबरोबर आदि आपसािही लढाया होऊ लागल्या. 
सांन्याशाांनी अहहसा व्रिाने राहाव ेह्या दनयमाचा कसा दवपयास झाला हे ह्यावरून ददसून येिे. उती र भारिाि 
िीथध, आश्रम आदि सरस्विी हे िीन साांप्रदायच शुद्ध वैराग्यमागी रादहले आहेि. दगरी आदि पुरी ह्या 
साांप्रदायाि ब्राह्मिेिर दस्त्रयाांचाही प्रवशे झाला आहे. 

 
सांन्याशी म्हिदविाऱ्या लोकाांना दस्त्रया अथवा रखेल्या बागळण्यास येऊ देण्यास जेव्हा सुरुवाि 

झाली िेव्हा सांन्याशाांच्या साांप्रदायावर अत्यांि गांभीर स्वरूपाचा आघाि झाला. अशा सांन्याशाांना घरबारी 
गोसार्वी म्हििाि. न्यायालयाि गेलेल्या एका िांट्याि असा दनिधय करण्याि आला होिा की एकाद्या 
महांिाचा दशष्ट्य ह्या नात्याने वारस ठरलेल्या गोसाव्याने पुढे दववाह केला िरी त्यामुळे त्याचा हक्क रद्द होि 
नाही. (गोसावी रामभारिी दव. महांि सूरजभारिी ५ मुांबई ६८२). 

 
जेव्हा एकादा मनुष्ट्य सांन्यास घेिो िेव्हा कायद्याप्रमािे त्याचा त्याच्या कुटुांबाबरोबरच सांबांर् िुटिो 

आदि त्याचे दमळकिीवरील सवध हक्क नष्ट होिाि. सांन्याशाजवळ त्याचे कपडे, पुस्िके, पादुका 
ह्याांच्यासारख्या ज्या काही वस्िु असिील त्याांचा वारसा त्याच्या र्ार्वमक वारसाकडे म्हिजे त्याच्या 
दशष्ट्याकडे जािो. (याज्ञ. २.१३७ वरील दमिाक्षरा). िथादप हे दनयम सांन्यास घेिलेल्या शूद्राला लागि 
नाहीि आदि िशी रूढी असल्यादशवाय एकाद्या शूद्राने सांन्यास घेिल्यावर त्याचे त्याच्या कुटुांबाबरोबर 
असलेले सांबांर् िुटि नाहीि. (सोमसुांदरम् दव. वैदथहलग, ४० मद्रास ८४६). 

 
एका व्यासवचनाि (स्म.ृ मुक्िा. पा १७६) कदलयुगाि सांन्यास दनदषद्ध असल्याचे म्हटले असून त्या 

दनयमाला असा अपवाद साांदगिला आहे की जोपयधि विधव्यवस्था अस्स्ित्वाि आहे आदि वदेाांचे अध्ययन 
चालू आहे िोपयधि कदलयुगाि सांन्यास ग्रहि करिा येईल. दुसऱ्या एका ग्रांथाि (व्रात्यप्रायदिती  दनिधय पा. 
४६) असे दवर्ान केले आहे की कदलयुगाची ४४०० वष े होऊन गेल्यानांिर (म्हिजे इ. स. १२९९ नांिर) 
कोिीही सूज्ञ ब्राह्मिाने सांन्यास घेऊ नये. असा दनयम घालण्यास मुसलमानाांच्या स्वाऱ्याांनी झालेली 
त्यावळेची पदरस्स्थिी कारि झाली असावी. 

 
सांन्यास ग्रहण करण्याचे तर्वधान बौर्ा. र्मध. सू. (२·१०·११।३०), बौर्ा गृह्यशषेसूत्र (४·१६) 

इत्यादी ग्रांथाांि विधन केले असून त्याांपैकी बौ. र्. सू. मर्ील विधन आज उपलब्र् असलेल्या ग्रांथाांपैकी बहुर्ा 
सवाि प्राचीन असाव.े त्या विधनाि पुढील प्रमुख कृत्याांचा समावशे केला आहे. 

 



           

ज्याला सांन्यास घ्यावयाचा असेल त्या मनुष्ट्याने आपल्या मस्िकावरील, मुखावरील आदि 
शरीरावरील केस काढाव,े नखे काढावी, िीन का्ा, हशके, पािी गाळण्याकदरिा एक वस्त्राचा िुकडा, 
एक कलश आदि एक दभक्षापात्र इिक्या वस्िु ियार करून ठेवाव्या; आदल्या ददवशी गावाच्या 
सीमेपदलकडे अथवा अस्ग्नशालेच्या टोकाकडे जाऊन िेथे िूप, दूर् आदि दही एकत्र करून भक्षि कराव े
आदि उपवास करून अथवा पािी दपऊन राहाव.े नांिर “सादवत्री प्रवशे” सांज्ञा असिारा दवर्ी करावा. (ह्या 
दवर्ीि गायत्री मांत्राचे दनरदनराळे चरि म्हिून त्याांच्यापुढे “मी सादवत्रीमध्ये प्रवशे करिो” असे म्हिावयाचे 
असिे). नांिर ‘ब्रह्मान्र्वाधान’ (म्हिजे ब्रह्मज्ञानाची प्राप्िी होण्याकदरिा अग्नीि सदमर्ा अपधि करण्याचा) 
दवर्ी करावा. 

 
दुसऱ्या ददवशी योग्यवळेी दनत्यहोम करावा िसेच पुरुषसूक्ि आदि दवरजाहोम, कराव े आदि 

दगडाच्या आदि मािीच्या पात्राांव्यदिदरक्ि इिर सवध यज्ञपाते्र अग्नीमध्ये टाकावी; अग्नी उत्पन्न करावयाच्या 
दोन अरिीदेखील अग्नीि टाकाव्या आदि अग्नीमर्ील रू्र नाकाि ओढून घेऊन मनाने िीनही अग्नी 
आपल्या स्विःच्या दठकािी र्ारि कराव.े नांिर सांन्यासाश्रमाि प्रवशे केल्याची घोषिा करावी आदि 
अहहसेची प्रदिज्ञा करावी. नांिर दांड, हशके, पािी गाळण्याचे वस्त्र, पाण्याचा कलश, दभक्षापात्र ह्याांचा 
क्रमाक्रमाने स्वीकार करावा. जेथे पािी दमळेल िेथे जाऊन स्नान कराव.े बाहेर येऊन दुसरी वसे्त्र र्ारि 
करावी, िपधि कराव.े त्या वेळेपासून पुढे शुभ्र विाची वसे्त्र वापरू नयेि, एक अथवा िीन दांड र्ारि कराव,े 
अहहसा, सत्य, अस्िेय ह्या िीन प्रदिज्ञाांचे िसेच अक्रोर्, गुरुशुश्रूषा इत्यादी पाच गौि प्रदिज्ञाांचे पालन 
कराव,े दभक्षा मागून आिलेले अन्न प्रथमिः सूयाला अपधि कराव े आदि नांिर दभके्षचा ब्रह्माला नैवदे्य 
दाखवावा, दभके्षपकैी काही अन्न जीवजांिूांना अपधि कराव े आदि उरलेले अन्न औषर्ासारखे मानून भक्षि 
कराव.े 

 
दनरदनराळ्या ग्रांथाांि विधन केलेल्या दवर्ानाांि काही काही भेद असिाि. र्मधहसरू् ह्या ग्रांथामर्ील 

दवर्ानाि असे साांदगिले आहे की स्नानाच्या वळेी दशखा उपटावी, यज्ञोपवीि काढाव े आदि पाण्याि 
टाकाव.े अांगावरील सवध वसे्त्र दूर करून, पाच पाउले चालाव.े नांिर त्या मनुष्ट्याला आचायाने वांदन कराव े
आदि एक लां गोटी, अांगावर घ्यावयाचे वस्त्र आदि दांड अपधि करावा. नांिर त्याने गुरूला शरि जाऊन 
ब्रह्माचा उपदेश करण्याबद्दल दवनांिी करावी. नांिर गुरूने आपला आत्मा ब्रह्मरूपी आहे असे हचिन करून 
ओम् हा मांत्र दशष्ट्याच्या कानाि उच्चारावा आदि सांप्रदायाप्रमािे वदेान्िामर्ील चार महावाक्याांपैकी एकाचा 
दशष्ट्याला उपदेश करावा. सांप्रदायाप्रमािे एक नाव दशष्ट्याला द्याव.े नांिर पयमकशौच दवर्ी करावा आदि 
दशष्ट्याला योगपट्ट द्यावा. 

 
पयमकशौच म्हिजे एका आसनावर बसवनू शुद्धी करिे. ह्या दवर्ीमध्ये एकाद्या गृहस्थाने यिीला 

आपल्या सन्मुख लाकडाच्या चौरांगावर अथवा आसनावर बसवनू त्या यिीच्या दनरदनराळ्या अवयवाांना 
मािी लावनू िे पाण्याने रु्वावयाचे असिाि. 

 
योगपट्ट ह्याचा अक्षरशः अथध योगाचे वस्त्र असा असून त्याचा पादरभादषक अथध आत्म्याशी ऐक्य असा 

आहे. यिीचा पयधकशौच दवर्ी पुरा झाला म्हिजे त्याने आपली कां बर स्वच्छ करावी, कां बर आदि लां गोटी 
ह्याांच्यावरून एक दोरी गुांडाळावी आदि कां बर एका वस्त्राने आच्छादन करावी. नांिर दशष्ट्ययिीने गुरूची 
आज्ञा घेऊन एका उांच आसनावर बसाव ेआदि जमलेल्या लोकाांना उदे्दशून एकाद्या वदेान्िाच्या दवषयावर 
प्रवचन कराव.े गुरुयिीने दशष्ट्ययिीचा वसे्त्र, गांर्, पुष्ट्प, इत्यादी देऊन सत्कार करावा, दशष्ट्याच्या 



           

मस्िकावर एक वस्त्र र्राव े आदि इिर यिींच्या समेवि गीिेिील काही श्लोक म्हिाव.े नांिर दशष्ट्याला 
पूवधसांकस्ल्पि नाव द्याव े आदि म्हिाव े की यापुढे िू कोिाही सत्पात्र व्यक्िीला सांन्यास आश्रमाि प्रदवष्ट 
करून घेण्याला, त्याला उपदेश करण्याला आदि त्याला योगपट्ट देण्याला पात्र झाला आहेस. नांिर 
गुरुयिीने दशष्ट्याला एक करगोटा आदि एक दांड द्यावा आदि त्याला वांदन कराव.े नांिर दशष्ट्याने उांच 
आशनावरून उिरून गुरूला त्या आसनावर बसवाव ेआदि त्याला वांदन कराव.े 

 
रोगपीदडि आदि आसन्नमरि मनुष्ट्यालाही सांन्यास घेिा येिो. (जाबा. उप. ५). अन्य सांन्यासाला 

‘आतुर सांन्यास’ अशी सांज्ञा [यद्यािुरः स्यान्मनसा वाचा सांन्यसेत् । जाबालोपदनषद् ५.] आहे. अशा सांन्यासाि अत्यांि 
आवशयक असिाऱ्या गोष्टी म्हिजे सांकल्प, प्रैषाचा उच्चार, आदि सवध जीवाांना अभयदान एवढ्ाच गोष्टी 
करावयाच्या असिाि आदि बाकीचे दवर्ी पदरस्स्थिीप्रमािे कराव े अथवा करू नये असे र्मधहसरू्ने (३. 
उती रार्ध) साांदगिले आहे. साांप्रिकाळी देखील र्ार्वमक प्रवृती ीचे लोक केव्हा केव्हा अशा प्रकारचा सांन्यास 
अगदी शवेटल्या क्षिी घेिाि. अशा सांन्यासाि सांकल्प, मस्िकाचे मुांडन, सादवत्री प्रवशे आदि पै्रषोच्चार 
एवढ्ाच गोष्टी केल्या जािाि. 

 
सांन्याशाने दशखा (शेंडी) आदि सूत्र (यज्ञोपवीि) ह्याांचा देखील त्याग करावा हकवा करू नये ह्या 

प्रशनासांबांर्ी अदिशय प्राचीन काळापासून मिवैदचत्र्य आहे. बृहदा. उप. (३–५–१) वरील आपल्या भाष्ट्याि 
श्री शांकराचायानी दोन्ही पक्षाांची मिे दवस्िारपूवधक विधन करून सांन्याशाने दशखासूत्राांचा त्याग करावा असे 
आपले स्विःचे मि साांदगिले आहे. आरु्दनक काळी सांन्यासी दशखासूत्र ह्या दोहोंचा त्याग करिाि. 

 
सांन्याशाने करार्वयाचे आतिककमम. (यदिर्मधप्रकाश, पा. ९५; मनु. ५·१३७; अदत्र ९७ इ॰). 

सांन्याशच्या शरीरशुद्धी, दांिघावन, स्नान ह्या दक्रया गृहस्थाश्रमी पुरुषाांच्या सारख्याच असिाि. िथादप 
त्याने गृहस्थाश्रमी पुरुषाच्या चौपट शौच (शरीरशुद्धी कायध) कराव.े सांन्याशाने ददवसािून एक वळे भोजन 
कराव,े पुरुषोती म, व्यास इत्याददकाांची पूजा करावी, देवाांना वांदन कराव,े अदर्क वयाच्या दुसऱ्या यिींना 
वांदन कराव,े गृहस्थाश्रमी व्यक्िींना त्याने वांदन करू नये आदि दुसरे कोिी वांदन केल्यास त्याला काहीही 
आशीवाद न देिा केवळ ‘नारायि’ हा शब्द उच्चारावा. यिी मृत्य ूपावल्यावर त्याचे दहन न करिा त्याला 
पुराव.े त्याच्याकदरिा अशौच पाळू नये. ११ व्या ददवशीच्या पावधि श्राद्धाव्यदिदरक्ि कोििेही श्राद्ध 
त्याच्यादनदमती  करू नये. इिर नािलगाांच्या मृत्यबूद्दल यिीला अशौच येि नाही. िथादप स्विःच्या मािेच्या 
अथवा दपत्याच्या मृत्यूची वािा समजल्यावर यिीने स्नान केले पादहजे. 

 
आरु्दनक काळी दनरदनराळ्या मठाांचे सांन्यासाश्रमी मठपिी आपआपल्या साांप्रदायाच्या अनुयायाांच्या 

बाबिीि जािी सांबांर्ाच्या वादाि बदहष्ट्कार घालिे आदि अपरार्ाांबद्दल प्रायदिती  देिे ह्या कामाांि आपिास 
अदर्कार असल्याचे प्रदिपादन करिाि. र्मधशास्त्राच्या प्रमेयाप्रमािे र्ार्वमक आदि आध्यास्त्मक सांस्थाांचे 
दनयमन आदि पालन करण्याचा अांदिम अदर्कार राजाकडेच असिो. (गौ. ११·९।११; अदत्र १७।२०; मनु 
७·१३). लोक र्माचे पालन करिाि हकवा नाही ह्यावर लक्ष ठेविे, लोकाांनी र्ार्वमक आदि आध्यास्त्मक 
दनयमाांचा भांग केल्यास त्याबद्दल त्याांना शासन करिे आदि त्याांना यथायोग्य प्रायदितेी  ददली जाि आहेि 
हकवा नाही हे पाहिे ह्याांचाही राजाच्या किधव्याांि समावशे होिो, िथादप, ह्याबाबिीि राजा अदनयांदत्रि सती ा 
न चालदविा आपल्या पुरोदहिाांच्या आदि मांत्र्याांच्या सल्ल्यानुसार आदि दवद्वानाांच्या पदरषदेि मि घेऊन 
दनिधय करीि असे. दनरदनराळ्या र्मधसूत्राांि (आप. र्. सू. १·३.११·३४; बौ. र्. सू. २·१·४४।४५; वदस. र्. 
सू. १·४।५) ह्यासांबांर्ी जे दनयम साांदगिले आहेि त्याांवरून असे ददसून येिे की इ. स. च्या पूवी दनदान पाच 



           

शिकाांइिक्या प्राचीनकाळी एखाद्या अपराध्याला प्रायदिती  देण्याचा आदि नांिर त्याला सहभोजनादद सवध 
सामादजक व्यवहाराांि भाग घेऊ देण्याचा अदर्कार दवद्वान ब्राह्मिाांच्या सभाांकडे असे. आद्य शांकराचायानी 
(बृ. उप. ४·३·२ वरील भाष्ट्याि) स्विः अशा पदरषदाांचा अदर्कार मान्य केला होिा. अशा पदरषदाांसांबांर्ी 
अनेक दनयम र्मधसूत्राि साांदगिले आहेि. मध्ययुगीन कालाि झालेले हहदुराजे हे दनयम अक्षरशः पाळीि 
असि. पदरषदा करीि असलेल्या ह्या कायाि शांकराचायांच्या गादीवर आलेले त्याांचे वारसदार केव्हापासून 
हाि घालू लागले हे दनदिि ठरदविा येि नाही. मराठी राज्याच्या काळाि र्ार्वमक प्रशनाांि पैठि, नादशक, 
कराड ह्याांच्यासारख्या के्षत्राांिील दवद्वान ब्राह्मिाांचा सल्ला राजे अथवा त्याांचे मांत्री [भारि इदिहास सांशोर्क मांडळ, पुिे 
ह्या सांस्थेने प्रदसद्ध केलेला राजवाडे खांड २१ पा. २५६।२५८ वरील पत्र क्र. २०५ (शके १७७८ म्हिजे सन १८५६) ह्याि करवीर मठाच्या 
शांकराचायाच्या अदर्काराबद्दल म्हटले आहे की “मठादर्कारी वगैरे याांची वदहवाट पाहून दनग्रह ठेविे अगर शुद्ध करिे हा अदर्कार मठ करवीर 
सांस्थानचा आहे. कराडकर याांनी दरम्यान र्ाांदल करून पत्र दलदहले हे बरोबर नाही”. ह्याच्या उलट पत्र क्रमाांक २२७ (शके १७७८) करहाट 
(कऱ्हाड) येथील ब्रह्मसभेला दलदहलेल्या पत्राि म्हटले आहे : की पूवीपासून आचार व्यवहार “पद प्रायदिती  करण्याचा अदर्कार क्षेत्राचा पूवापार 
असून” इ॰. (पान. २७६).] घेि असि (राजवाडे खांड २१ पा. २५६-५८, २७६ इ॰). ्वचदचिप्रसांगी सांकेश्वर आदि 
करवीर येथील आदि दुसऱ्या दठकािच्या गादीवर असलेल्या शांकराचायाचाही सल्ला घेण्याि येई आदि 
दब्रदटशाांच्या हािाि सती ा आल्यानांिरच अशा गोष्टींचा एकमेव अदर्कार आपिाकडे असल्याचे दनरदनराळ्या 
पीठाांवरील शांकराचायध म्हि ूलागले. 

 
भारिीयाांना सांन्यासाश्रमाबद्दल सवाि अदर्क आदर वाटिो असे म्हिण्याचा प्रघाि आहे. िथादप िे 

दवर्ान अर्धसत्य स्वरूपाचे आहे. ऐदहक दवषयोपभोगाचा त्याग करिे आदि सांपती ीला िुच्छ मानिे 
ह्यासारख्या सांन्यासाश्रमाच्या लक्षिाांपैकी कोित्यािरी लक्षिाांनी युक्ि असा सांन्यासाश्रम सवध र्माि 
सामान्यत्व े करून अस्स्ित्वाि असिो. अशाच प्रकारची दिस्िाची दशकवि असून िी अनेक शिकेपयधि 
मानण्यािही येि असे. अदलकडे िीन चार शिकाांि पादिमात्य लोक यशस्वी कायधकिे आदि वीर पुरुष 
ह्याांना आदशध पुरुष मानू लागले आहेि. भारिाि देखील राम, कृष्ट्ि, दशवाजी महाराज ह्याांच्या सारख्या 
रिशूर पुरुषाांना अविाराची योग्यिा ददली जािे. 

 
िथादप अशी योग्यिा त्याांनी आपल्या स्विःच्या उपभोगाकदरिा अथवा आपला बडेजाव वाढावा 

अशा हेिूने पृथ्वीचा लहान मोठा भाग आपल्या सतेी खाली आिला होिा ह्याकदरिा ददली जाि नसून त्याांची 
जुलुमाचा आदि दनष्ठुरपिाचा प्रदिकार केला होिा ह्याकदरिा ददली जािे. 

 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५३ 
 

श्रौत (रै्वतदक) यज्ञ 
 

[                                           व            .                                                व .] 
(  .   .   . २•९७६-१००८) 

 
वैददक वाङ मयाचे यथाथध ज्ञान होण्याकदरिा आदि त्या वाङ मयाचा दनरदनराळ्या विावर काय 

पदरिाम झाला हे समजण्याकदरिा वैददक यज्ञाांच्या सखोल अभ्यासाची आवशयकिा आहे. आरांभीच्या 
काळािील युरोदपअन पांदडिाांनी अशा अभ्यासाकडे दुलधक्ष करून वदेाांचा अथध मुख्यत्वकेरून व्याकरि आदि 
िुलनात्मक भाषाशास्त्र ह्याांच्या आर्ारावर करण्याचा प्रयत्न केला. वैददक सूक्िाांची रचना दि. पू. १४०० च्या 
पूवी झालेली असिे शक्य नाही असे मानण्याकडे त्याांचा कल असे. ह्या कारिाांनी त्याांनी ियार केलेली 
वैददक वाङ मयाची कालगिना चुकीची झाली आहे. वैददक वाङ मयािील दनरदनराळ्या भागाांच्या 
कालगिनेदवषयी दववचेन करिे ही गोष्ट प्रस्िुि ग्रांथाच्या कके्षि येि नसली िरी एवढे साांगिे अवशय आहे 
की वैददक सूक्िाांची रचना दि. पू. १४०० च्या पूवी दकत्येक सहस्त्र वष ेदनदििपिे झाली असली पादहजे. 

 
वैददक यज्ञाांचे सम्यक् ज्ञान होण्याकदरिा दनरदनराळ्या वदेसांदहिा, ब्राह्मिग्रांथ, श्रौिसूते्र ह्या 

ग्रांथाांचा काळजीपूवधक अभ्यास केला पादहजे. ह्या दवषयावर प्रा. एस्ग्लां ग, प्रा. कीथ प्रभिृींचे इांग्रजी भाषेि, 
वबेर, दहलब्रडँ ह्याांचे जमधन भाषेि आदि कॅलां ड, हेनरी ह्याांचे फ्रें च भाषेि अनेक उपयुक्ि ग्रांथ अस्स्ित्वाि 
आहेि. ह्या सांबांर्ाि कै. डॉ. श्री. व्यां. केिकर ह्याांनी आपल्या ज्ञानकोशाि समादवष्ट केलेल्या सांशोर्नात्मक 
मराठी लेखाांचाही दवशषे उल्लेख करिे अवशय आहे कारि त्या लेखाांि युरोदपयन ग्रांथकाराांच्या काहीशा 
एकिफी मिाांना अत्यांि अवशय असे प्रत्युती र ददले गेले आहे. 

 
जैदमनीने आपल्या पूवधमीमाांसाशास्त्राचे दसद्धाांि अनेक शास्त्रवचनाांना लावनू दनरदनराळ्या यज्ञाांच्या 

िपशीलासांबांर्ी काही दनिधय काढले आहेि. अशा अनेक दनिधयाांचा प्रस्िुि ग्रांथाि समावशे करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. असा प्रयत्न र्मधशास्त्रावरील आदि श्रौियज्ञावरील कोिाही ग्रांथकाराने आिापयंि बहुर्ा केला 
नसावा. 

 
यज्ञासांबांर्ीची मूलभिू कल्पना भारिीय आयधवांशाच्या लोकाांचे आदि युरोदपयन आयधवांशाच्या 

लोकाांचे पूवधज ज्या काळी एकत्र राहि होिे त्या काळाइिकी जुनी आहे. त्याकाळी िी कल्पना काहीशी 
अस्पष्ट असली िरी भारिीय आयधवांशाच्या लोकाांचे आदि इरािमर्ील आयधवांशाच्या लोकाांचे ज्याकाळी 
एकत्र राहि होिे त्या काळाि यज्ञसाांप्रदाय दनदििपिे बऱ्याच पदरिि अवस्थेला गेला होिा. वैददक 
यज्ञदवर्ीमध्ये आदि पारशी लोकाांच्या होमदवर्ीमध्ये साम्य आढळून येिे आदि अथवधन्, आहुिी, उक्थ, 
सोम, सवन ह्याांच्यासारखे यज्ञसांबांर्ी अनेक शब्द वैददक वाङ मयाि आदि प्राचीन पारशी र्मािील ग्रांथाांि 
आले आहेि. ह्यावरून वरील अनुमान खरे ठरिे. 

 
श्रौि (वैददक) यज्ञ साांप्रिकाळी फारच ्वचदचि केले जाि असले िरी दि. पू. अनेक शिके िे यज्ञ 

फार प्रचाराि होिे. बौद्धर्माच्या प्रचारानांिर शकेडो वष े होऊन गेल्यानांिर देखील अश्वमेर्, राजसूय, 
अस्ग्नष्टोम, वाजपेय ह्याांच्यासारखे प्राचीन वैददक यज्ञ भारिाि पुष्ट्कळ वळेी केले जाि असि असे 



           

दशलालेखाांवरून (एदप. इां खां. २० पा. ५४, खांड २० पा. ७९ इ॰) आदि पुरािाांिील (हदरवांश ३·२·३९।४०) 
उल्लेखाांवरून ददसून येिे. आरांभीची अस्ग्नपूजा वैयस्क्िक आदि सामुदादयक अशा दोन्ही स्वरूपाची असे. 
प्रदिददवशी करावयाचे अस्ग्नहोत्र हे कृत्य एका व्यक्िीने करावयाचे असे. परांिु दशधपूिधमास यज्ञासारख्या 
दवर्ींना अनेक ऋस्त्वजाांची आवशयकिा असे आदि त्याांच्या ियारीला खचधही फार लागि असे. त्यामुळे अशा 
यज्ञाांना सामुदादयक स्वरूप येई. बहुिेक ब्राह्मि ददरद्री असल्यामुळे त्याांना आदिक अस्ग्नहोत्रदेखील 
चालदवण्याचे सामथ्यध नसे आदि त्यामुळे प्राचीन काळी देखील अस्ग्नहोत्री िुरळकच असले पादहजेि. 
सोमयाग िर केवळ राजे, सरदार आदि सर्न लोक ह्याांनाच करिा येि असे. अस्ग्नहोत्र इत्यादी आदिक 
कमे चालदवण्याकदरिा राजे आदि सर्न लोक ब्राह्मिाांना देिग्या देि असल्याचे प्राचीन काळच्या 
दशलालेखाांवरून (एदप. इां. खां. ६ पा. २९८; खां. १५ पा. ११३, १३० इ॰) आदि दानपत्राांवरून ददसून येिे. 
पुढे मुसलमानी सतेी च्या दीघध काळाि अशा प्रकारची मदि राजाांकडून दमळिे शक्य नसल्यामुळे 
श्रौियज्ञसांस्था सांपुष्टाि आली. गेल्या शांभर वषांि शास्त्रोक्ि वैददक यज्ञ फारच ्वचदचि करण्याि आले 
आहेि. िथादप गृह्यसूत्राि विधन केलेल्या अनेक गृह्य सांस्काराांि वैददक यज्ञामर्ील दवर्ींचे अनुकरि 
केलेले असिे ह्याकदरिा आदि यज्ञ हेच आद्यर्मध (प्रथमादन र्मादि) होिे ह्याकदरिा वैददक यज्ञाांचे दववचेन 
प्रस्िुि ग्रांथाि मुळीच न केल्यास िो ग्रांथ अपूिध स्वरूपाचा होईल. ह्याकदरिा श्रौि यज्ञाांची केवळ रूपरेषा 
पुढे विधन केली आहे. 

 
प्राचीन काळी करण्याि येिाऱ्या दनरदनराळ्या यज्ञाांचा सवध िपशील श्रौिसूत्राांि ददलेला असिो. ही 

सूते्र यज्ञाि काम करिाऱ्या दनरदनराळ्या ऋस्त्वजाांच्या उपयोगाकदरिा ियार केलेल्या लहान दटपिाांच्या 
स्वरूपाची असून िी प्राचीन ब्राह्मि ग्रांथाांच्या आर्ारावर ियार केलेली असिाि. प्रस्िुि ग्रांथाि केलेले 
दववचेन मुख्यत्वकेरून आश्वलायन, आपस्िांब, कात्यायन, बौर्ायन, सत्याषाढ ह्या श्रौिसूत्राांच्या आर्ारावर 
केले आहे. ऋग्वदे सांदहिेिील सूक्िे ज्या प्राचीन काळाि रचली गेली आदि सांकदलि केली गेली त्याकाळी 
देखील यज्ञसाांप्रदायाच्या प्रमुख अांगाांची उत्पती ी झालेली होिी असे ऋग्वदेामर्ील उल्लेखाांवरून ददसून येिे. 
यज्ञाि लागिारे अग्नी, दनरदनराळे ऋस्त्वज, यज्ञपाते्र, यज्ञािील दनरदनराळी कृत्ये, यज्ञाशी सांबांर् 
असिाऱ्या सांज्ञा इत्याददकाांचे उल्लेख ऋग्वदेामध्ये आले आहेि. (ऋ. २·१·२; २·३६·४; ५·६·९; ८·९३·२३ 
इ॰). 

 
सवध श्रौि दवर्ींना लाग ू पडिारे काही सामान्य दनयम गृह्यसूत्राि ददलेले असिाि. िसेच सवध 

यज्ञाांना लाग ूपडिारे सामान्य दसद्धाांिही गृह्यसूत्राांि ददलेले असिाि. उदाहरिाथध, मांत्र ऋक्, यजुः, सामन् 
आदि दनगद असे चार प्रकारचे असिाि (कात्या. १·३·२); गाहधपत्य, आहवनीय आदि ददक्षिाग्नी असे िीन 
प्रमुख अग्नी असिाि; इष्टीला अथवा दुसऱ्या एकाद्या दवर्ीला प्रारांभ करिाना पाच भदूमसांस्कार 
(पदरसमूहन, गोमय उपलेपन, रेषा काढिे इत्यादी) असिाि; द्रव्य, देविा आदि त्याग दमळून यज्ञ दसद्ध 
होिो इत्यादी. दनरदनराळ्या यज्ञपात्राांची नाव,े विधन आदि िी कोिकोित्या कामाकदरिा वापरावयाची हेही 
सूत्राांि साांदगिलेले असिे. 

 
अग्न्याधेय अथर्वा अग्न्याधान. गौिमाने (८·२०।२१) साांदगिलेल्या साि हदवयधज्ञाांमर्ील हा पदहला 

यज्ञ असिो. हा यज्ञ एक इति म्हिजे यजमान आदि त्याची पत्नी ह्याांनी चार ऋस्त्वजाांच्या साहाययाने 
केलेला यज्ञ असिो. ह्या दवर्ीला दोन ददवस लागिाि. पदहल्या ददवसाला उपर्वसथ अशी सांज्ञा असून त्या 
ददवशी प्रास्िादवक कृत्ये करण्याि येिाि आदि दुसऱ्या ददवशी मुख्य दवर्ी करण्याि येिो. यज्ञ 
करिाऱ्याच्या विाला अनुसरून आदि त्याला पादहजे असलेल्या फलाला अनुसरून ह्या यज्ञाचा 



           

तर्वतहतकाल (नक्षत्र, ऋिु, दिथी) वगेवगेळा असिो (आप. श्रौि. ५·३·३।१४; शि. ब्रा. २०·१·२·१७ इ.). 
अग्न्यार्ान करिारा पुरुष अदि लहानवयी नसावा आदि अदिवृद्ध नसावा. त्याला एक अथवा अदर्क पुत्र 
झालेले असाविे आदि त्याचे केस कृष्ट्ि विाचे असाव.े (जै. १-३-३ वरील शबरभाष्ट्य). अग्नी उत्पन्न 
करण्याकदरिा लागिाऱ्या दोन अरतण शमीवृक्षाच्या अांिभागी वाढिाऱ्या अश्वत्थ (हपपळ) वृक्षाच्या 
खाांद्यापासून ियार करिाि. (आश्व. श्रौ. २·१·१७). एका अरिीला मध्यभागी एक भोक पाडून त्याि दुसरी 
अरदि बसदविाि आदि त्याांचे घषधि (मांथन) करून अग्नी उत्पन्न करिाि. अग्नी उत्पन्न होण्याच्या त्या 
स्थानाला ‘देवयोदन’ म्हििाि. अरिी आिण्यापासून पूिाहुिी अपधि करण्यापयंिच्या अनेक दक्रयाांचा ह्या 
यज्ञदवर्ीमध्ये समावशे होिो. पूिाहुिी झाल्यावर यज्ञ करिाऱ्याला ‘आदहिास्ग्न’ ही पदवी प्राप्ि होिे आदि 
मग त्याला सवध प्रकारचे यज्ञदवर्ी करिा येिाि. अग्नीची स्थापना करण्याकदरिा एक गृह उभारून त्यािील 
वदेीवर िीन मुख्य अस्ग्न माांडण्याकदरिा आयतने (स्थाने) ियार करिाि. त्यादशवाय सभ्य आदि आर्वसथ्य 
असे दोन अग्नी असून त्याांची स्थापना दुसऱ्या दठकािी करावयाची असिे. अगदी प्राचीन काळापासून सभ्य 
आदि आवसथ्य अग्नींची स्थापना न करिारे काही अस्ग्नहोत्री असि. ह्या िीन वदेोक्ि अग्नींचा उपयोग 
सामान्य स्वयांपाक करण्याकदरिा अथवा इिर लौदकक कृत्ये करण्याकदरिा करू नये असा दनयम आहे. 
(जै. १२·२·१।७). 

 
प्रास्िादवक कृत्याांमध्ये सांकल्प, ऋस्त्वजाांची नेमिूक, घषधिाने उत्पन्न केलेल्या अथवा औपासन 

अग्नीमरू्न घेिलेल्या अग्नीची स्थापना (त्याच्यावर ब्रह्मौदन दशजदविाि म्हिून त्याला ब्रह्मौददनक अग्नी 
अशी सांज्ञा आहे,) चार पात्राांि िाांदुळाचे अथवा जवाचे दािे दशजदविे, (हे दािे पाण्याि अथवा दुर्ाि 
दशजदविाि. आदि ह्या अन्नाला ब्रह्मौदन अशी सांज्ञा आहे) आदि त्यापकैी थो्ाशा अांशाची ब्रह्मौददनक 
अग्नीि आहुिी देिे, नांिर िे दशजलेले अन्न चार पृथक पात्राि ठेवनू िी पाते्र ऋस्त्वजाांसदन्नर् ठेविे, उरलेले 
अन्न बाहेर काढून त्याि सदमर्ा बुडवनू त्या अग्नीमध्ये अपधि करिे, सदमर्ा अपधि केल्यानांिर अध्वयूधला 
आदि ब्रह्मौदन भक्षि करिाऱ्या ब्राह्मिाांना िीन िीन कालवडी दान देिे इत्याददकाांचा समावशे होिो. ही 
सवध कृत्ये अग्न्यारे्याच्या पूवी एक वषधभर प्रदिददवशी करावी. िीन अग्नींची स्थापना करण्याची इच्छा 
असिाऱ्या पुरुषाने अग्न्यारे्याच्यापूवी १२ ददवस, ३ ददवस, २ ददवस अथवा एक ददवस ह्या सदमर्ा 
अग्नीमध्ये अपधि करिे अवशय असिे. ब्रह्मौदनाचे हवन केल्यापासून एक वषाि (अथवा १२ ददवस इत्यादी 
मुदिीि) यज्ञकत्याला काही कारिाने अग्न्यार्ान करिे शक्य न झाले िर त्याने ह्या दक्रया पुन्हा कराव्या 
आदि त्यानांिर शक्य होईल िेव्हा अग्न्यार्ान कराव.े 

 
अग्न्यार्ानाचे पूवी रात्री अध्वयूधला काही दनयम पाळाव े लागिाि. काळे दठपके असलेला एक 

बोकड गाहधपत्य अग्नीच्या जागेच्या जवळ बाांरू्न ठेविाि. यजमान मौनव्रि र्ारि करिो, रात्रभर जागरि 
करिो आदि त्या ब्रह्मौदन अग्नीि इन्र्नाचे िुकडे टाकीि रहािो अथवा लाकडाचे ओांडे एकदम अग्नीि 
टाकून झोपिो. उजाडल्यावर अध्वयूध दोन अरदि त्या अग्नीवर गरम करिो आदि नांिर िो ब्रह्मौदन अग्नी 
दवझदवण्याि येिो. त्या अरिी घेऊन यजमान त्याांचे घषधि करून अग्नी उत्पन्न करिो. अग्नी उत्पन्न 
करण्याची दक्रया चालू असिाना पाांढऱ्या अथवा िाांब्ा रांगाचा आदि गुडघा काळ्या विाचा असलेला एक 
घोडा ियार ठेविाि. अग्नी उत्पन्न झाला म्हिजे त्या अग्नीची स्थापना गाहमपत्य अग्नीच्या स्थानावर 
करिाि. गाहधपत्य अग्नीवर सदमर्ा पेटवनू घेऊन त्याांची स्थापना आहर्वनीय अग्नीच्या स्थानावर करिाि. 
हा अग्नी नेि असिाना त्या घो्ाला बरोबर न्यावयाचा असिो. दतिणाग्नीची स्थापना घरािील अग्नी 
घेऊन अथवा मांथन करून अग्नी उत्पन्न करून करिाि. सभ्य आदि आर्वसथ्य अग्नींची स्थापना 



           

करण्याकदरिा लागिारा अग्नी घरािील अग्नी घेऊन अथवा मांथनाने उत्पन्न करून अथवा आहवनीय 
अग्नीमरू्न घेिाि. 

 
िीन (अथवा पाच) अग्नींची उपासना झाल्यानांिर यजमान पूणाहुती अपधि करिो. चार ऋस्त्वजाांना 

काही दवदशष्ट दाने यजमानाच्या विानुसार द्यावयाची असिाि. यजमानाने त्यानांिर १२, ६ अथवा दनदान ३ 
रात्रींपयंि काही दनयम पालन करावयाचे असिाि. (कात्या. ४·१०·१६; बौ. २·२०). 

 
पुनराधेय. श्रौिाग्नींची स्थापना केल्यानांिर एक वषांच्या आि यजमानाला मोठे दुखिे आले अथवा 

द्रव्य नष्ट झाले अथवा पुत्राददक कोिी नािलग मृि झाला अथवा अन्य मो्ा आपती ी उत्पन्न झाल्या िर 
त्याने त्या अग्नींची पुनरदप स्थापना (पुनराधेय) करावी. ह्याचा दवर्ी थो्ाशा भेदाने अग्न्यारे्यासारखा 
असिो. जैदमनीने (६·४·२६।२७) म्हटले आहे की गाहधपत्य आदि आहवनीय हे दोन्ही अग्नी दवझले अथवा 
त्याांच्यामध्ये खांड पडला िर प्रायदिती  म्हिून पुनरारे्य हा दवर्ी करावयाचा असिो. काही दवदशष्ट हेिूने 
पुनरारे्य दवर्ी केला असेल िर त्याची ददक्षिा काही दनराळ्या प्रकारची असिे. (जै. १०·३·३०।३३). 

 
अस्ग्नहोत्र. गौिमाने साांदगिलेल्या साि हदवयधज्ञाांपैकी अस्ग्नहोत्र हा दुसरा असिो. अग्न्यारे्य 

केल्याच्या ददवसाच्या सायांकाळपासून गृहस्थाने आमरिान्ि अथवा सांन्यास ग्रहि करीपयधि प्रत्येक ददवशी 
सायांकाळी आदि प्रािःकाळी असे दोनदा अस्ग्नहोत्र (म्हिजे दूर् आदी पदाथांचे अग्नीमध्ये हवन करण्याचा 
[दीघधसत्रां ह वा एि उपयस्न्ि येऽस्ग्नहोत्रां जुह्वत्येिदै्व जरामयध सत्रां यदस्ग्नहोत्रां जरया वाव हे्मवास्मान्मुच्यिे मृत्युना वा । शि. ब्रा. १२·४·१·१.] 
दवर्ी) केला पादहजे. (शि. ब्रा. १२·४·१.१; जै. २·४·१।७). पत्नी नसिाऱ्या मनुष्ट्यालाही अस्ग्नहोत्रदवर्ी 
करिा येिो असे ऐि. ब्रा. (३२·८) मध्ये म्हटले आहे. सायांकाळच्या अस्ग्नहोत्राला सूयास्ि होण्यापूवी प्रारांभ 
करावा आदि प्रािःकाळी करावयाच्या अस्ग्नहोत्राला सूयोदय होण्यापूवी प्रारांभ करावा. (आप. श्रौ. 
६·४·७।९). 

 
केवळ पदवत्र किधव्य ह्या बुद्धीने अस्ग्नहोत्र करीि असल्यास गाईच्या दुर्ाचा होम करिाि. परांिु 

काही दवदशष्ट हेिू र्रून अस्ग्नहोत्र करीि असल्यास यवागु (काांजी), दशजदवलेल्या िाांदुळाचा भाि, दही 
अथवा िूप ह्याांचा होम करिाि. (आश्व. श्रौ. २·३·१।२). अस्ग्नहोत्राच्या गाईचे दूर् काढण्यासांबांर्ी, िे 
िापदवण्यासांबांर्ी, त्या दुर्ाचे हवन कोित्या यज्ञपात्राने कराव,े दकिी आहुिी द्याव्या इत्यादीसांबांर्ी 
िपशीलाचे दनयम असिाि. थो्ाशा िपशीलाच्या भेदाने दोन्ही वळेच्या अस्ग्नहोत्राांची दवर्ाने एकसारखी 
असिाि. 

 
क्षदत्रयाने करावयाच्या अस्ग्नहोत्रासांबांर्ी काही मजेदार दनयम आपस्िांबाने (६·१५·१०।१३) 

साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, त्याने म्हटले आहे की क्षदत्रयाने आहवनीय अस्ग्न दनरांिर बाळगावा, परांिु 
प्रत्येक ददवशी अस्ग्नहोत्र करू नये िर सार्ारिपिे ज्यावळेी अस्ग्नहोत्र करण्याि येिे त्यावळेी त्याने 
आपल्या घरून एकाद्या ब्राह्मिाच्या घरी अन्न पाठवाव ेआदि असे केल्याने त्याला अस्ग्नहोत्र केल्याचे श्रेय 
दमळिे. आश्वलायनाने (२·१·३।५) देखील अशाच सारखा दनयम साांदगिला आहे आदि म्हटले आहे की 
क्षदत्रयाने (आदि वैशयाने) अमावास्या आदि पौर्विमा ह्या ददवशी अस्ग्नहोत्र कराव े आदि इिर ददवशी 
आपस्िांबाने साांदगिल्याप्रमािे एकाद्या र्मधदनष्ठ ब्राह्मिाकडे अन्न पाठवाव.े ह्या दनयमाचा हेिु बहुर्ा क्षदत्रय 
आदि वैशय ह्याांना त्याांचे प्रमुख व्यवसाय करण्याकदरिा अदर्क वळे दमळावा असा असावा. 

 



           

जेव्हा एकाद्या गृहस्थाश्रमी पुरुषाला पत्नी घरी ठेवनू घर सोडून एक रात्र अथवा त्याहून अदर्क 
काळपयधि जाव ेलागेल िेव्हा त्याने िीनही अस्ग्न प्रज्वदलि करून त्याांची पूजा करून मग प्रवासाला प्रारांभ 
करावा. (शि. ब्रा. २·४·१·३।१४). घरी परि आल्यावर (पुत्राने अथवा दशष्ट्याने प्रज्वदलि केलेल्या) 
अग्नीमध्ये सदमर्ा अपधि कराव्या. िो घरापासून दूर असिाना त्याला (आचमनासारखी) जी कृत्ये 
अग्नीदशवाय करण्यासारखी असिाि िी सवध कृत्ये अस्ग्नहोत्राच्या वळेी आदि दशधपूिधमासाच्या वळेी त्याने 
केली पादहजेि आदि अस्ग्नहोत्राचा आदि दशधपूिधमासाचा सवध दवर्ी त्याने मनाि आठवला पादहजे, आदि 
जी व्रिे आदि दनयम प्रसांगानुसार पालन करावयाचे असिील त्याांचे पालन केले पादहजे. (आप. श्रौ. 
४·१६·१८). त्याने आपले अस्ग्न आपल्या पत्नीच्या स्वार्ीन केले पादहजेि आदि आवशयक दवर्ी 
करण्याकदरिा एका ऋस्त्वजाची नेमिूक केली पादहजे. 

 
जेव्हा िो आपल्या पत्नीला समागमे घेऊन प्रवासाला दनघेल िेव्हा त्याने आपले अग्नी आपल्या 

बरोबर घेिले पादहजेि. जर पिी आदि पत्नी दोघेही आपले अस्ग्न बरोबर न घेिा प्रवासाला जािील िर 
त्याांच्या अनुपस्स्थिीि ऋस्त्वजाला त्याांच्या विीने अस्ग्नहोत्र होम अपधि करिा येि नाही आदि प्रवासािून 
परि आल्यावर त्या गृहस्थाला पुनरार्ान कराव ेलागिे. (गोदभलस्मृदि. ३·१।२). 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५४ 
 

दशमपूणममास 
 

(  .   .   . २-१००९।१०९०) 
 
दशमपूणममास म्हिजे अमावास्येला आदि पौर्विमेला करावयाचा यज्ञ. ह्या इष्टीला इिर सवध इष्टींची 

प्रकृती (नमुना अथवा आदशध) समजिाि आदि इिर इष्टी ह्या यागाच्या तर्वकृती (म्हिजे मूळच्या नमुन्याि 
फेरबदल करून ियार केलेले याग) समजिाि. ज्या यज्ञामध्ये यजमान चार ऋस्त्वजाांची योजना करिो 
त्या यज्ञाला इति अशी सांज्ञा आहे. 

 
कोिी एकाद्या पुरुषाने अग्न्यावये केले म्हिजे त्या ददवसानांिर येिाऱ्या पदहल्या पौर्विमेपासून 

त्याने दशमपूणममास इति करण्याला प्रारांभ करावा. पौर्विमेच्या ददवशी करावयाच्या इष्टीला दोन ददवस 
लागिाि, परांिु त्याि करावयाची सवध कृत्ये एका ददवसाि देखील कदरिा येिाि. जर िी इदष्ट दोन ददवस 
करावयाची असली िर िी पौर्विमा आदि दिच्या पाठोपाठ येिाऱ्या वद्य प्रदिपदा ह्या ददवशी कदरिाि. 
पदहल्या ददवसाला उपर्वसथ अशी सांज्ञा असून दुसऱ्या ददवसाला यजनीय तदन अशी सांज्ञा असिे. 
(कात्यायन श्रौ. २·१·१६।१७). 

 
पौर्विमेच्या ददवशी करावयाच्या इष्टीि पदहल्या ददवशी अग्न्यन्र्वाधान (अग्नीमध्ये सदमर्ा अपधि 

करावयाचा दवर्ी) आदि पतरस्तरण (अग्नीभोविी दभध पसरण्याचा दवर्ी) हे दवर्ी करिाि आदि बाकीचे 
दवर्ी यजनीयददनी करिाि. पदहल्याच पूिधमास इष्टीच्या अथवा दशधइष्टीच्या वळेी यजमानाला 
अन्र्वारांभणीया इति करावी लागिे. ह्या इष्टीमध्ये प्रथम दोन आहुिी सरस्विीप्रीत्यथध देऊन नांिर अकरा 
कपालाांवर भाजलेला पुरोडाश (पोळी) अस्ग्न आदि दवष्ट्िु ह्याांना उदे्दशून हवन करावयाचा असिो; िसेच 
सरस्विीला उदे्दशून चरू आदि बारा कपालाांवर भाजलेला पुरोडाश सारस्वि आदि आठ कपालाांवर 
भाजलेला पुरोडाश अस्ग्नभदगन् ह्याांना उदे्दशून हवन करावयाचा असिो. ही अन्वारांभिीय इदष्ट एकदाच 
पदहल्या पूिधमासाच्या अथवा दशध इष्टीच्या वळेी करावयाची असिे. 

 
पौर्विमेच्या आदि दशाच्या ददवशी करावयाच्या इष्टीमध्ये यजमान गाहधपत्य अग्नीच्या पदिमेकडे 

पत्नीसह बसून सांकल्प करिो. नांिर िो अध्वयुध, ब्रह्मा, होिा आदि आग्नीर ह्या चार ऋस्त्वजाांची नेमिूक 
करिो. नांिर िीन अग्नींवर (आदि पाच अग्नी ठेवले असल्यास पाच अग्नींवर) सतमधा अपधि करण्याि 
येिाि. यजमानाने पूवी सोमयाग केलेला असेल िर त्याला शाखाहरण सांज्ञा असलेला दवर्ी करावा 
लागिो. त्या दवर्ीमध्ये सान्नाययाचे हवन करावयाचे असिे. सान्नाय म्हिजे िाज्या िापलेल्या दुर्ाि पूवध 
रात्री काढलेल्या दुर्ाचे िाक अथवा दही दमसळून केलेला पदाथध; शाखाहरण दवर्ी फक्ि एकदाच आदि 
फक्ि दशधइष्टीच्या वळेी करावयाचा असिो. ह्या दवर्ीमध्ये एकाद्या पळसाच्या अथवा शमीच्या झाडाची शाखा 
(खाांदी) आिावयाची असिे. दिचा उपयोग यजमानाच्या सहा वासराांना त्याांच्या मािाांपासून दूर करिाना 
अध्वयुध करिो. शाखाहरि सायांकाळी आदि प्रािःकाळी दूर् काढिेवळेी करावयाचे असिे. (जै. 
३·६·२८।२९). 

 



           

ह्यानांिर बर्षहराहरण (म्हिजे दभध िोडून आिण्याचा दवर्ी) आदि इध्माहरण (म्हिजे सदमर्ा 
आिण्याचा दवर्ी) हे दवर्ी करण्याि येिाि. बर्वहराहरिामध्ये अध्वयुध एकाद्या कोयत्याने अथवा घो्ाच्या 
बरगडीच्या हाडाने अथवा बैलाच्या बरगडीच्या हाडाने दभध िोडिो आदि त्याचा भारा दोरीने बाांरू्न घेऊन 
येिो. ह्या दभामध्ये प्रस्तर, पतरभोजनीय आदि उलपरातज (म्हिजे वाळलेले) अशा सांज्ञा असलेले दभध 
असिाि. ह्यािील पदरभोजनीय दभाचा उपयोग यजमान आदि त्याची पत्नी ह्याांच्याकदरिा आसने ियार 
करण्याकडे कदरिाि. 

 
ह्या इष्टीकदरिा पळसाच्या अथवा खैराच्या २१ सदमर्ा लागिाि. ह्या २१ सदमर्ाांचा एक जुडगा 

करून िो दभाच्या दोरीने बाांरू्न ठेविाि. सदमर्ा िोडिाना जे लाकडाांचे िुकडे टाकून देिाि त्याांना 
इध्मप्रव्रिन अशी सांज्ञा आहे. दभध दुमडून आदि एका दोरीने बाांरू्न केलेल्या जुडग्याला वदे अशी सांज्ञा आहे. 
त्या जुडग्याचा उपयोग वदेी झाडण्याकदरिा करावयाचा असिो. र्वेद करिाना दभाचे जे भाग कापलेले 
असिाि त्याांना र्वेदपतरर्वासन अशी सांज्ञा आहे. झाडाची एक खाांदी घेऊन दिचे एक टोक िासून 
फाव्ाच्या आकाराचे कदरिाि. त्या फाव्ाला उपर्वेश अशी सांज्ञा आहे. त्या उपवशेावर िीन दभाची 
केलेली दिपेडी दोरी अशा रीिीने ठेविाि की त्या दोरीचे अग्र आदि बुांर्ा ही दोन्ही एकमेकाला लागलेली 
असिाि परांिु त्याांची गाठ मारलेली नसिे. ह्या दोरीला ‘पतर्वत्र’ अशी सांज्ञा आहे. 

 
ह्यानांिर अपराि काळी दशषे्टीमध्ये पपड-तपतृयज्ञ ह्या नावाचा दवर्ी कदरिाि. िो दवर्ी पूिधमास 

इष्टीमध्ये करीि नाहीि. ह्या दवर्ीमध्ये यजमानाच्या मृिपूवधजाांना उदे्दशून दशजलेल्या चरूचे िीन हपड 
अग्नीमध्ये अपधि करावयाचे असिाि. हा चरू ददक्षिाग्नीवर दशजदविाि आदि त्याच्या आहुिी त्याच 
अग्नीमध्ये देिाि. ह्या चरूकदरिा लागिारे िाांदूळ ियार करण्याकदरिा यजमानपत्नी एका उखळाि साळी 
काांडिे. दशजलेल्या चरूपैकी काही अांशाची एक आहुिी ददक्षिाग्नीमध्ये देिाि आदि बाकीच्या अन्नाचे िीन 
हपड करून िे यजमानाच्या िीन मृि पूवधजाांना उदे्दशून गाहधपत्य आदि ददक्षिाग्नी ह्याांच्या दरम्यानच्या 
जदमनीवर काढलेल्या एका रेषेवर अपधि करिाि. ज्या यजमानाचा दपिा दजवांि असेल त्याने फक्ि होम 
केल्यावर थाांबाव.े त्या रेषेवर माांडलेल्या हपडाांची पूजा करिाि. त्यानांिर त्याांिील मर्ला हपड यजमानाने 
मला वीरपुत्र देण्याबद्दल दपिराांना दवनांिी करून उचलावा आदि आपल्या पत्नीला खाण्यास लावाव.े 
बाकीचे दोन हपड पाण्याि अथवा अग्नीि टाकाव ेअथवा एकाद्या अन्नदे्वष झालेल्या मनुष्ट्याने िे भक्षि कराव े
अथवा एकाद्या असाध्य रोग झालेल्या मनुष्ट्याने िे भक्षि कराव;े िो मनुष्ट्य एक िर बरा होईल अथवा मरि 
पावले. (आश्व. श्रौ. २·७·१३). 

 
ज्या गृहस्थाने िीन श्रौि अग्नींची स्थापना केली नसेल त्यालादेखील अमावास्येला हपडदपिृयज्ञ 

करावा लागि असे परांिु िो यज्ञ गृह्याग्नीमध्ये करीि. (आश्व. २·७·१८). 
 
यज्ञकत्याने पूवी सोमयाग केला असल्यास त्याला सायांदोह नावाचा दवर्ी करावा लागिो. ह्या 

दवर्ीमध्ये िीन अथवा सहा गाईचे दूर् काढून त्यापासून सान्नायय करावयाचा असिो. इष्टीच्या मुख्य ददवशी 
प्रािःकाळी दूर् काढिानाही िसाच दवर्ी करावा लागिो. 

 
पूिधमास इष्टी दोन ददवसपयधि करावयाची असली िर पौर्विमेच्या ददवशी फक्ि अग्न्यन्वार्ान आदि 

पदरस्िरि एवढ्ाच दक्रया करिाि आदि बर्वह आदि इध्मा आििे, वदे ियार करिे आदि बाकीचे सवध दवर्ी 



           

दुसऱ्या ददवशी करिाि. जर पूिध मास इदष्ट एकाच ददवशी करावयाची असली िर वदे ियार करून 
झाल्यानांिर पदरस्िरि करिाि. 

 
इिीच्या मुख्य तदर्वशी यज्ञकिा आदिक अस्ग्नहोत्राचे हवन सूयोदयापूवी करिो आदि सूयोदय 

झाल्यावर पूिधमास इष्टीला प्रारांभ कदरिो. दशधइष्टीच्या बाबिीि सूयोदय होण्यापूवी त्या इष्टीच्या दवर्ीला 
प्रारांभ करण्याि येिो. त्यानांिर करण्याि येिाऱ्या दनरदनराळ्या दवर्ींची नाव ेआदि थोडेसे विधन पुढे ददले 
आहे. 

 
आहवनीय अग्नीच्या ददक्षिेस ब्रह्मा आदि यजमान ह्याांच्याकदरिा आसने ियार करिाि नांिर 

पात्रासादन म्हिजे दभध पसरून यज्ञपाते्र माांडण्याची दक्रया करिाि. नांिर ब्रह्मार्वरण म्हिजे 
ब्रह्माऋस्त्वजाची नेमिूक करण्याचा दवर्ी करिाि. ब्रह्मा ऋस्त्वज वदेदवदे्यि अत्यांि पारांगि असावा 
लागिो. (आप. श्रौ. ३·१८·१). मांत्र म्हिि असिाना त्याला मौन र्ारि कराव ेलागिे आदि सवध कृत्याांवर 
देखरेख करावी लागिे. प्रणीताप्रणयन. एका चमसाि पदवत्र सांज्ञा असिारे दोन दभध ठेवनू त्या चमसाि 
पािी ओिून त्यावर स््य (एक लाकडी िलवार) झाकि ठेविाि आदि िे प्रणीतापात्र म्हिजे पािी 
भरलेले पात्र आहवनीय अग्नीच्या उती रेकडे दभावर ठेविाि. ह्या कृत्याला प्रणीताप्रणयन अशी सांज्ञा आहे. 
प्रिीिाजलाचा मुख्य उदे्दश र्ान्य दळून अथवा कुटून ियार केलेले पीठ दभजवनू त्याचा पुरोडाश 
करण्याकदरिा मऊ गोळा करिे हा असिो. (जै. ४·२·१४।१५). 

 
तनर्वाप तर्वधी (आप. १·१७·१० वरील टीका) म्हिजे कुां भीमध्ये भरलेले साळीचे र्ान्य अथवा इिर 

यज्ञद्रव्य मुठीने काढून अस्ग्नहोत्रहर्वणी नावाच्या एका पात्राि काढिे. हा दवर्ी यज्ञाि हवन करावयाचा चरु 
(दशजलेला भाि) ियार करण्याकदरिा र्ान्य काढिे वळेी करिाि. िसेच िो दवर्ी पुरोडाश करण्याकदरिा 
लागिारे र्ान्य अथवा इिर यज्ञद्रव्य बाहेर काढिे वळेीही करिाि. 

 
पत्नीसांन्नहन [एिदै्व पस्त्नयै व्रिोपनयनम् । िेनैवैनाां व्रिमुपनयदि । िै. ब्रा. ३·३·३.] म्हिजे यजमानपत्नीच्या 

कमरेभोविी एक दोरी गुांडाळण्याचा दवर्ी. ही दोरी मुांज गविाची केलेली असून दिला यो्त्र अशी सांज्ञा 
आहे. िी दोरी आग्नीर नावाचा ऋस्त्वज गुांडाळिो. आरु्दनक काळी यजमानपत्नी स्विःच आपल्या 
कमरेभोविी योक्त्र गुांडाळिे. (िै. ब्रा. ३·३·३). 

 
बर्षहस्तरण. अध्वयुध बहीचा (म्हिजे दभांचा) जुडगा हािाि घेऊन त्याची दोरी सोडून िे दभध 

वदेीवर अशा रीिीने दाट पसरिो की त्याांच्या खालची जमीन सहज ददसिार नाही. 
 
सातमधेनी ऋचाांचे पठण. अग्नीमध्ये सदमर्ा घािलीि असिाना अथवा िो पेटवीि असिाना ह्या 

ऋचा म्हििाि म्हिून त्याांना सादमरे्नी [अग्नेः सदमन्र्नाथा ऋचः सादमरे्न्यः । ३. आश्व १·२·३ वरील 
टीका, ऋ ३·२७·१, ६·१६. १०-१२, ३·२७· १३-१५, १·१२·१, ३·२७·४, ५·२८·५-६ दमळून ११ ऋचा. (आश्व 
१·२·७).] अशी सांज्ञा दमळाली आहे. (आश्व. १·२·३ वरील टीका). ह्या ऋचाांची सांख्या ११ असिे. परांिु 
दशधपूिधमास इष्टीमध्ये १५ सादमरे्नी ऋचा म्हिावयाच्या असिाि म्हिून िी सांख्या पुरी करण्याकदरिा 
पदहली आदि शवेटली ह्या दोन ऋचा िीन िीन वळेा म्हििाि. प्रत्येक ऋचा म्हिनू झाली म्हिजे अध्वयुध 
आहवनीय अग्नीमध्ये एक सदमर्ा अपधि करिो. 

 



           

सादमरे्नी ऋचा म्हिून झाल्यावर होिृ ऋस्त्वज यजमानाच्या प्रर्वरऋषींच्या नावाांचा उच्चार करून 
त्याांना आवाहन करिो. प्रवरऋषींपैकी सवाि प्राचीन असिाऱ्या ऋषींचा उच्चार प्रथम करून त्यानांिर 
त्याच्या अदलकडील काळच्या ऋषींचा उच्चार करिाि. क्षदत्रय आदि वैशय विांच्या यजमानाांच्या बाबिीि 
त्याांच्या पुरोदहिाच्या प्रवरऋषींच्या नावाांचा अशाच क्रमाने उच्चार करिाि. 

 
त्यानांिर अग्नी, सोम, प्रजापिीप्रभिृी देर्वताांचे आर्वाहन करिाि. देविाांना आवाहन केल्यानांिर 

रुवा सांज्ञा असिाऱ्या पळीिून सु्रवा पळीने िूप काढून घेऊन िे वदे नावाच्या कुां चावर र्रिाि आदि 
आहवनीय अग्नीच्या वायव्य कोनापासून दोन पुरोडाश ठेवलेल्या जागेपयंि आहवनीय अग्नीवर िुपाची 
सिि आदि सरळ र्ार र्रिाि. अशा रीिीने िूप ओिण्याच्या दक्रयेला ‘आघार’ अशी सांज्ञा आहे. अशी र्ार 
दोन वळेा ओिावयाची असिे. 

 
त्यानांिर होतृ ऋस्त्र्वजाची नेमणूक करण्याचा दवर्ी करण्याि येिो. नांिर प्रयाज सांज्ञा असिाऱ्या 

आहुिी द्यावयाच्या असिाि. ह्या आहुिी पाच असिाि. पदहली आहुिी आघाराांच्या दोन र्ारा जेथे दमळिाि 
िेथे देऊन बाकीच्या चार आहुिी पूवधकडे देि येिाि (आप. २·१७·१) अथवा त्या चार आहुिी चार ददशाांना 
देऊन शवेटली आहुिी आहवनीय अग्नीच्या मध्यभागी देिाि. (सत्या. ब्रा. २·२ पा १९९). जेव्हा पाांचाांपेक्षा 
अदर्क प्रयाज असिाि िेव्हा ४ थी, ७ वी आदि १० वी आहुिी वर साांदगिल्याप्रमािे देिाि. 

 
आज्यभाग. ह्या दवर्ीमध्ये अध्वयूधच्या आजे्ञवरून होिृ ऋस्त्वज अग्नीला आमांत्रि करिारा 

अनुर्वा्या मांत्र म्हििो. नांिर िोच याज्यामांत्र म्हििो. त्या मांत्राांच्या शवेटी ‘वौ३षट’ असे शब्द असिाि. िे 
शब्द ऐकल्यावर अध्वयुध आहवनीय अग्नीमध्ये आज्याची (िुपाची) आहुिी देिो. ह्या आहुिीला ‘आज्यभाग 
[आज्यां भागो भागरे्यां ययोस्िौ । सत्या. २·२. वरील टीका.] अशी सांज्ञा आहे. (सत्या. २·२ पा. २०१). 
दुसरा आज्यभाग सोमाला अपधि करिाि. पूिधमास इष्टीमध्ये ह्या दोन आज्यभागाांना ‘र्वातमध्न’ असे म्हििाि. 
आदि दशध इष्टीमध्ये त्याांना ‘रृ्वधन्र्वन्ती’ असे म्हििाि (आश्व. १·५·३२ आदि ३५). 

 
त्यानांिर पुरोडाशाच्या तुकड्ाांच्या मुख्य यज्ञाला प्रारांभ होिो. वर उल्लेख केलेल्या दपठाच्या गोळ्या 

कपालाांर्वर म्हिजे खापराच्या िुक्ावर भाजून ियार केलेल्या भाकऱ्याांना पुरोडाश अशी सांज्ञा आहे. ही 
कपाले दनरदनराळ्या दवर्ीमध्ये आठ, अकरा अथवा त्याहून कमीअदर्क असिाि. आरु्दनक काळी पुष्ट्कळ 
अस्ग्नहोत्री आठ अथवा अकरा कपालाांचा उपयोग न करिा सवध कपाले माांडल्यावर त्याांचा जसा आकार 
होईल िशा आकाराच्या एकाच दवटेचा उपयोग करिाि आदि त्या दवटेवर कपालाांची सांख्या दशधदविाऱ्या 
रेघा काढलेल्या असिाि. ही कपाले गाहधपत्य अग्नीवर माांडिाि. अध्वयुध ऋस्त्वज ह्या दोन पुरोडाशाांचे 
आहुिी देण्याकदरिा िुकडे काढिो. मुख्य आहुिी दोन आर्ार ज्या दठकािी एकमेकाांस दमळिाि त्या 
जागेवर देिाि आदि त्यानांिरची प्रत्येक आहुिी पूवीच्या आहुिीच्या पूवेकडे अथवा ईशान्येकडे परांिु 
पूवीच्या आहुिीला लागेल अशा रीिीने देिाि. अग्नीमध्ये अग्नीप्रीत्यथध पुरोडाशाची आहुती ददल्यानांिर 
प्रजापिीला अथवा अग्नीषोमाांना अथवा दवष्ट्िलूा उदे्दशून एक उपाांशुयाज (मुकाट्याने करावयाचा होम) 
करिाि. उपाांशुयाज फक्ि पौर्विमासी इष्टीमध्ये करिाि. अशाच रीिीने पूिधमास इष्टीमध्ये दुसरा पुरोडाश 
अग्नी आदि सोम याांना अपधि करिाि आदि दशध इष्टीमध्ये इांद्राग्नींना अपधि करिाि. सान्नाययाचे हवन 
करावयाचे असेल िेव्हा वरील िपशीलाि काही भेद असिो. 

 



           

मुख्य आहुिी ददल्यानांिर अस्ग्नस्स्वष्टकृि देविेला उदे्दशून आहुिी देिाि. नांिर अग्नीला अपधि 
करावयाच्या पुरोडाशामरू्न आदि दुसऱ्या पुरोडाशामरू्न जवाच्या दाण्याएवढे दोन िुकडे कापून काढिाि. 
ह्या िुक्ाांना ‘पातशत्र’ अशी सांज्ञा आहे. हे िुकडे ज्या पात्राि ठेविाि त्याला ‘प्रातशत्रहरण’ अशी सांज्ञा 
आहे. हे प्रादशत्र सांज्ञा असिारे िुकडे ब्रह्मा ऋस्त्वजाने भक्षि करावयाचे असिाि. 

 
नांिर अग्नीला अपधि करावयाच्या पुरोडाशाच्या ददक्षिेकडील अध्या भागािून अध्वयुध इडेचा पतहला 

तुकडा कापिो. त्याच पुरोडाशाच्या पूवेकडील अध्या भागािून एक पािळ परांिु लाांबट िुकडा कापून 
काढिाि. िो िुकडा यजमानाला द्यावयाचा असिो. अशाच प्रकारे उती रेकडील पुरोडाशाचा एक भाग इडा 
म्हिून कापून काढिाि. इडेचा आिखी एक िुकडा काढिाि. त्याला अर्वाांतर इडा म्हििाि. 

 
नांिर इडेची प्राथमना करण्याचा दवर्ी करिाि. ह्या दवर्ीला इडोपिानम् अथवा इळोप असे 

म्हििाि. ह्या प्राथधनेच्या योगाने इडा देविा यजमानाला अनुकूल होिे अशी समजूि आहे. 
 
नांिर ब्रह्मा प्रादशत्र भक्षि करिो. ब्रह्मम्याने प्रादशत्र भक्षि केल्यावर होिा अवाांिर इडा भक्षि करिो. 

चारही ऋस्त्वज आदि यजमान त्यानांिर इडा भक्षि करिाि. अग्नीला अपधि करावयाच्या पुरोडाशाचे चार 
भाग करिाि. हे चार भाग चार ऋस्त्वजाांना वाटून देिाि आदि िे िे भाग भक्षि करिाि. 

 
ददक्षिाग्नीवर पुष्ट्कळ चरु दशजदविाि. ह्या चरूला ‘अन्र्वाहायम’ अशी सांज्ञा आहे. ह्या चरूचे चार 

वाटे करून िे चार ऋस्त्वजाांना देिाि आदि िे ऋस्त्वज िे वाटे स्वीकारिाि. 
 
नांिर िीन अनुयाज आहुिी अपधि करिाि. नांिर सू्तर्वाक स्तोत्र म्हिण्याि येिे. नांिर अध्वयुध 

प्रस्तर आदि शाखा आहवनीय अग्नीवर टाकिो. नांिर शांयुर्वाक मांत्र म्हटला जािो. नांिर अध्वयुध पतरतध 
अग्नीमध्ये टाकिो. त्यानांिर पत्नी सांयाजाच्या आहुिी देण्याि येिाि. नांिर फलीकरण आदि तपिलेप अशा 
सांज्ञा असलेल्या दोन आहुिी ददक्षिाग्नीमध्ये अपधि करिाि. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

दशमपूणममास – तर्वहार 

(पुणे येथील तममाांसा तर्वद्यालयात तदसणारे दृश्य) 

 

 
 
यजमान सांचर = क ख ग घ छ 
अध्वयुध सांचर = क ख ग घ च 
ब्रह्मा सांचर = क ख ज झ ट 
होिृ सांचर = क ख ग ठ ड 
आग्नीर सांचर = क ख ढ 
प्र = प्रिीिा 



           

नांिर सांस्थाजप [ओां च मे स्वरि मे यज्ञोप च िे नमि । यती  ेन्यूनां िस्म ैि उप यती ेऽदिदरक्िां िस्म ैिे नम इदि सांस्थाजपः । आश्व. 
१·११·१५] (आश्व. १·११·१५) म्हिजे कमध समाप्ि झाल्यावर म्हिावयाची प्राथधना करण्याि येिे. हा जप होिा 
ऋस्त्वज करिो. नांिर सतमियजुः सांज्ञा असलेले िीन होम अपधि करण्याि येिाि. नांिर यजमान आपल्या 
वाट्याचे यज्ञसांबांर्ी अन्न भक्षि करिो. सान्नाययाचे हवन करावयाचे असेल िर यजमान उकळलेले दूर् 
आदि दही हे पदाथध पृथक भक्षि करिो. ब्राह्मि नसिाऱ्या यजमानाने सान्नायय भक्षि करू नये असे 
आपस्िांबाने (४·१४·२) साांदगिले आहे. 

 
ह्यानांिर अघ्वयुध यज्ञ समाप्ि करिो, कपाले सुटी करिो आदि मोजून ठेवनू यज्ञशालेच्या बाहेर 

जािो. ब्रह्मा ऋस्त्वजही अग्नीची पूजा झाली आहे अशा अथाचा मांत्र म्हिून अग्नीवर एक सदमर्ा ठेवनू 
आलेल्या मागाने यज्ञशालेच्या बाहेर जािो. यजमान आपल्या स्थानावरून उठून तर्वष्ट्णुक्रमा (दवष्ट्िूची 
पाऊले) अशी सांज्ञा असिाऱ्या चार ढेंगा टाकिो. नांिर क्रमाने आहवनीय, ददक्षिाग्नी आदि गाहधपत्य 
ह्याांच्या प्राथधना करिो, यज्ञाच्या आरांभी घेिलेल्या व्रिाांपासून स्विःची मुक्ििा करिो आदि यज्ञशालेच्या 
बाहेर जािो, ब्राह्मिाांना (भोजन देऊन) सांिुष्ट केले पादहजे अशी आज्ञा करिो आदि नांिर यज्ञािील अांततम 
प्राथमना करिो. 

 
दशधपूिधमास इष्टीमध्ये बदल (दवकृिी) करून केलेले दाक्षायि, वैमृर्, साकां प्रस्थीय इत्यादी अनेक 

यज्ञ आहेि. (जै. २·३·५।११). 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५५ 
 

चातुमास्य याग  
[                                                   :   .   . १·८·२–७,   .   . १·४·९–१०     १·५·५–६;        . २·५·१–३     

११·५–२,       ८,      . ५,   . २·१५–२०,     . ५.] (  .   .   . २-१०९१-११०८) 
 

(                    ) 

 
चािुमास्य याग हे कोिाच्या मिे िीन आदि कोिाच्या मिे चार असिाि. त्याांची नाव े रै्वश्वदेर्व, 

र्वरुणप्रघास, साकमेध (आदि शुना सीरीय) अशी आहेि. ह्या प्रत्येकाला चािुमास्य यागाचे पर्वम (भाग 
अथवा पेर) असे म्हििाि आदि िे अनुक्रमे फाल्गुन (अथवा चैत्र), आषाढ, कार्विक ह्या मदहन्याांच्या 
पौर्विमेला आदि साकमेर् केल्यानांिर येिाऱ्या पाचव्या पौर्विमेला (म्हिजे फाल्गुनी पौर्विमेला) अथवा 
त्याांच्या आर्ी दोन िीन ददवस करण्याि येिाि. िै. ब्रा. मध्ये (१·६·८) म्हटले आहे की वैश्वदेव यागाच्या 
योगाने प्रजा प्राप्ि होिे, वरुिप्रघासाच्या योगाने वरुिपाशािून मुक्ििा होिे आदि साकमेर्ापासून स्थैयध 
प्राप्ि होिे. 

 
चािुमास्य यागाच्या सवधही पवाच्या बाबिीि यजमानाला काही दवदशष्टव्रिे (दनयम) पाळावी 

लागिाि. (आश्व. २·१६·२२।२७). त्याला आपल्या मस्िकावरील आदि मुखावरील केस काढाव ेलागिाि, 
जदमनीवर दनजाव ेलागिे, मर्, माांस, मीठ, स्त्रीसांभोग आदि शरीरशृांगार ह्या गोष्टी वज्यध कराव्या लागिाि. 

 
सवधही चािुमास्य यागाांि पुढील पाच आहुिी सामान्य असिाि : (१) अग्नीप्रीत्यथध आठ कपालाांवर 

दसद्ध केलेला पुरोडाश, (२) सोमाप्रीत्यथध िाांदुळाचा चरु, (३) सदवत्याप्रीत्यथध १२ अथवा ८ कपालाांवर 
दसद्ध केलेला पुरोडाश, (४) सरस्विीप्रीत्यथध चरु आदि (५) पूषन् देविेप्रीत्यथध िाांदुळाच्या कण्याांचा चरु. 

 
चािुमास्य इदष्ट हे कृत्य सवध आयुष्ट्यभर करीि रहाव ेअथवा फक्ि एक वषधभर कराव.े 
 

          
 
चािुमास्य यागाांना प्रारांभ करिाना फाल्गुन पौर्विमेच्या आदल्या ददवशी वैश्वानराला अथवा 

पजधन्याला उदे्दशून एक इदष्ट करावयाची असिे. त्या इष्टीमध्ये वैश्वानराकदरिा १२ कपालाांवर दसद्ध केलेला 
पुरोडाश असिो आदि पजधन्याकदरिा चरु असिो. वैश्वदेवपवधइष्टीमध्ये सवध पवांना सामान्य असिाऱ्या पाच 
आहुिींखेरीज मरुत्, दवश्वेदेव आदि द्यावापदृथवी ह्या देविाांना द्यावयाच्या िीन अदर्क आहुिी असिाि. 

 
वैश्वदेवपवधयाग पूवेकडे उिरत्या असिाऱ्या भमूीवर केला पादहजे. यज्ञमांडपाि यज्ञपाते्र 

माांडल्यानांिर अरिीपासून मांथनाने अग्नी उत्पन्न करिाि. दशधपूिधमासाि केवळ ५ प्रयाज आदि ३ अनुयाज 
असिाि परांिु वैश्वदेव पवाि ९ प्रयाज आदि ९ अनुयाज असिाि. वैश्वदेव आदि शुनासीरीय ह्या पवाि 
एकच सदमष्टयजुः आहुिी अपधि करावी असे कात्या. (५·२·९ आदि १२) मध्ये साांदगिले आहे. 

 



           

वैश्वदेव यागाची ददक्षिा त्या ऋिूमध्ये प्रथमिः जन्मलेले वासरू असिे असे शि. ब्रा. मध्ये 
(२·५·१·२१) साांदगिले आहे. 

 
            

 
यवाांवर वरुिाचे स्वादमत्व असिे आदि िे यव ह्या दवर्ीमध्ये भक्षि केले जािाि म्हिून (घस्–

भक्षि करिे ह्या र्ािूवरून) ह्या दवर्ीला वरुिप्रघास असे म्हििाि अशी व्युत्पती ी शि. ब्रा. (२·५·२·१) मध्ये 
ददली आहे. हा दवर्ी वैश्वदेवयागानांिर चार मदहन्याांनी पजधन्यकाळाि आषाढ अथवा श्रावि मदहन्यािील 
पौर्विमेला करण्याि येिो. 

 
पूवेकडे उिार असिाऱ्या जदमनीवर आहवनीय अग्नीच्या ददक्षिेला एकीच्या ददक्षिेला दुसरी अशा 

दोन वदेद ियार करिाि. त्याांपकैी उती रेकडील वदेद अध्वयूधच्या स्वार्ीन असिे. आदि ददक्षिेकडील वदेद 
अध्वयूधचा साहाययक प्रततप्रस्थातृ ह्या सांजे्ञच्या ऋस्त्वजाच्या स्वार्ीन असिे. उती रेकडील वदेीवर अध्वयुध जी 
जी कृत्ये करील िी (त्यािील काही दवदशष्ट कृत्ये वगळून बाकीची) सवध कृत्ये अध्वयूधचे अनुकरि करून 
प्रदिप्रस्थािा ददक्षिेकडील वदेीवर करिो. ह्या दवर्ीमध्ये मेंढा आदि मेंढी ह्याांची जवाच्या दपठाची केलेली 
दोन दचते्र हवन करावयाची असिाि. मेंढ्ाचे दचत्र अध्वयुध ियार करिो आदि मेंढीचे दचत्र प्रदिप्रस्थािा 
ियार करिो. ही दचते्र एडक्याव्यदिदरक्ि इिर एकाद्या जनावराच्या लोकरीने अथवा िशी लोकर न 
दमळाल्यास ठेचलेल्या कुशाग्राांनी मढदविाि. 

 
सवध पवांि सामान्य असिाऱ्या पाच आहुिींखेरीज ह्या यागाि इांद्राग्नी, मरुत् वरुि आदि क म्हिजे 

प्रजापिी ह्या देविाांना उदे्दशून चार अदर्क आहुिी देण्याि येिाि. ह्या यागाकदरिा लागिारा अग्नी गाहधपत्य 
अथवा आहवनीय अग्नीमरू्न अध्वयुध आदि प्रदिप्रस्थािा घेऊन येिाि. ही अग्नी आिण्याची दक्रया फक्ि 
वरुिप्रघास आदि साकमेर् यागाांमध्ये करिाि. 

 
ह्या यागामध्ये एक चमत्कादरक कृत्य असिे. प्रदिप्रस्थािा यजमानपत्नीकडे जाऊन दिला दिचा 

दप्रयकर (जार) कोि आहे असे दवचारिो. िी दिचे दजिके दप्रयकर असिील त्याांची नाांव ेसाांगिे अथवा नाांव े
साांगण्याची लाज वाटल्यास दजिके दप्रयकर असिील दििक्या दभाच्या का्ा उचलून दाखदविे. दिने 
आपला दप्रयकर कोिी नाही असे साांदगिले अथवा आपल्या दप्रयकराांची नाव ेसाांदगिली अथवा त्याांची सांख्या 
दर्वशि केली म्हिजे प्रदिप्रस्थािा दिच्याकडून एक मांत्र म्हिवनू घेिो. दिने जर सत्य लपवनू ठेवले िर 
दिच्या दप्रय आप्िाांना पीडा होईल असे दिला साांगण्याि येिे. वरुिप्रघास यागाची ददक्षिा एक सवत्स गाय 
अथवा एक अश्व अथवा सहा अथवा बारा बैल इिकी असिे. 

 
ह्या दवर्ीचा समारोप ऋस्त्वज, यजमान आदि यजमान-पत्नी एकाद्या नदीमध्ये अथवा त्यासारख्या 

जलाशयाि अर्वभृथ स्नानाथम जाऊन करण्याि येिो. अवभथृ स्नानाला जािाना िे आपल्याबरोबर 
वरुिाप्रीत्यथध केलेल्या पयस्यामर्ील अवशषे भाग आदि सोमाचा चोथा मानण्याि येिाऱ्या पिाचे िुकडे 
घेऊन जािाि. पयस्याचा थोडासा भाग वरुिाला अपधि करिाि आदि उरलेला पयस्या अस्ग्नस्स्वष्टकृत् 
ऐवजी अस्ग्न आदि वरुि ह्याांना अपधि करिाि आदि पिाचे िुकडे पाण्याि टाकून नांिर स्नान करिाि. 
स्नान करून घरी परि आल्यावर यजमान एक सदमर्ा आहवनीय अग्नीवर ठेविो. 

 



           

       
 
साकमेर्ामध्ये अनेक दवर्ींचा समावशे होिो आदि त्याि अनेक आदि पुष्ट्कळ प्रकारच्या आहुिी 

अपधि करावयाच्या असिाि. साकमेर् ह्याचा अक्षरशः अथध (साकम् एर्) एकत्र करिे अथवा एका वळेी 
अस्ग्न प्रज्वदलि करिे असा आहे आदि ह्या यागाला हे नाव देण्याचे कारि बहुर्ा त्यािील पदहली आहुिी 
अस्ग्नअनीकवत् ह्या देविेला उदे्दशून ८ कपालाांवर ियार केलेल्या पुरोडाशाची सूयध उदयाबरोबरच [अथ 
पौिधमास्या उपवसथेऽग्नयेऽनीकविे पुरोडाशमष्टाकपालां  दनवधपदि साकां  सूयेिोद्यिा । बौ. ५·९;] द्यावयाची असिे हे असाव.े (बौ. 
५·९). 

 
हा याग वरुिप्रघासपवानांिर चार मदहन्याांनी म्हिजे कार्विक अथवा मागधशीषध पौर्विमेला करण्याि 

येिो. ह्या सांपूिध पवाला दोन ददवस लागिाि. ह्याि िीन सवनाांच्या वळेी िीन देविाांना उदे्दशून िीन इदष्ट 
करावयाच्या असिाि, आठ देविाांना अपधि करावयाच्या आठ आहुिी असिारा महाहतर्व सांजे्ञचा एक दवर्ी 
असिो. महाहवीनांिर दपिृयज्ञ हा दवर्ी करिाि. ह्याला महातपतृयज्ञ अशी सांज्ञा आहे. िो दवर्ी 
ददक्षिाग्नीच्या ददक्षि ददशलेा एक नवी वदेी ियार करून िेथे करण्याि येिो. इिर यागाि शवेटची आहुिी 
अस्ग्नस्स्वष्टकृत् ह्या देविेला उदे्दशून देण्याि येिे. त्याऐवजी साकमेर्ामर्ील शवेटची आहुिी 
‘अस्ग्नकव्यवाहन’ ह्या देविेला अपधि करण्याि येिे. साकमेर्ामर्ील शवेटचा दवर्ी ‘तै्रयांबक होम’ हा 
असिो. हा होम रुद्राला अपधि करावयाचा असिो. 

 
ह्या यागाची ददक्षिा एक पाांढरा घोडा अथवा एक पाांढरा बैल अथवा पाांढऱ्या केसाांचा एक दठपका 

असिारा बैल अशी असिे. 
 

          
 
सवध चािुमास्य यागाांि सामान्य असिाऱ्या पाच आहुिींखेरीज ह्या इष्टीमध्ये शुनासीरौ (वायु आदि 

सूयध) ह्या देविाांना अपधि करावयाच्या िीन अदर्क आहुिी असिाि. ह्या दवर्ीमध्ये उती रवदेद नसिे आदि 
कोििाही अग्नी मांथन करून ियार करण्याि येि नाही. ह्याि पाच प्रयाज, िीन अनुयाज आदि एक 
सदमष्टयजुः असिो. ह्या दवर्ीची ददक्षिा सहा बैल अथवा दोन मोठे बैल जोडलेला नाांगर आदि सूयाच्या 
पुरोडाशाकदरिा एक शुभ्रविाचा घोडा अथवा शुभ्र विाचा बैल असल्याचे कात्यायनाने (५·११·१२।१४) 
साांदगिले आहे. परांिु दुसऱ्या ग्रांथाांनी दभन्न प्रकारच्या ददक्षिा साांदगिल्या आहेि. 

 
‘शुन’ आदि ‘सीर’ ह्या शब्दाांचे अथध अनुक्रमे वायु आदि सूयध असल्याचे दनरुक्िाि (९·४०) साांदगिले 

आहे. परांिु शि. ब्रा. (२·६·३·२) मध्ये ‘शुन’ शब्दाचा अथध भरभराट आदि ‘सीर’ शब्दाचा अथध ‘रस अथवा 
सार’ असा ददला आहे. ह्या इष्टीच्या योगाने यजमानाला भरभराट आदि रस ह्या दोहोंची प्राप्िी होिे म्हिून 
दिला हे नाव ददले आहे. 

 
     

 
(अथवा प्रथम फळाची आहुिी देिे). ही इदष्ट केल्यादशवाय आदहिाग्नी पुरुषाला शिेािून काढलेले 

भाि, जव, जोंर्ळा, बाजरी, नाचिी ह्याांच्यासारख्या र्ान्याांचा आदि उपर्ान्याांचा उपयोग करिा येि नाही. 



           

या इष्टीचे दवर्ान अमावास्येला करावयाच्या इष्टीसारखे असिे. ह्या इष्टीला आग्रयि म्हिावयाचे कारि 
दिच्यामध्ये प्रथम फळाांचा (अग्राांचा) उपयोग करण्याि येिो अथवा िी अगे्र भक्षि केली जािाि. ह्या 
दवर्ीमध्ये १७ सातमधेतन ऋचा असिाि. ह्या दवर्ीमध्ये इांद्राग्नी, दवश्वेदेव, द्यावापदृथवी आदि सोम ह्या देविा 
असून त्याांना दनरदनराळ्या कपालाांवर दसद्ध केलेले पुरोडाश आदि चरु ह्याांच्या आहुिी द्यावयाच्या असिाि. 

 
ह्या दवर्ीमध्ये द्यावयाच्या ददक्षिेबद्दल दनरदनराळ्या ग्रांथाांि दनरदनराळे पयाय साांदगिले आहेि. 

जैदमनीने (१०.३.३४।३८) ही ददक्षिा रेशमी कापड आदि वासरू अशी साांदगिली आहे. 
 

        
 
काही दवदशष्ट गोष्टी घडल्या असिाना करावयाच्या अथवा काही दवदशष्ट कामनाांची प्राप्िी करून 

घेण्याकदरिा करावयाच्या अनेक इदष्ट असिाि. (आश्व. २·१०।१४; २·१३·१।१३; आप. १९·१८।२७; 
२५·१६). उदाहरिाथध, दीघध आयुष्ट्य दमळदवण्याकदरिा आयुष्ट्कामेति, प्रवास सुखकर होण्याकदरिा 
स्र्वस्त्ययनी, पुत्राची इच्छा असिाऱ्याने अथवा पुत्र दती क घेिाऱ्याने करावयाची पुत्रकामेति, दविुष्ट 
आलेल्या व्यक्िींमध्ये सलोखा व्हावा म्हिून करावयाची सांज्ञानी इति, पाऊस पडावा म्हिून करावयाची 
कारीरीति इत्यादी. 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५६ 
 

पशुबांध अथर्वा तनरूढ पशुबांध  
[                                          :–   .   . ३·६·४      , ११·७·१.      ,   .   . १·३·५–११, ६·३–४,      . ६,   . ७, 
  . ३·१–८,   . ४. ] (मू. ग्रां. पा. २-११०९-११३२) 

 
(म्हिजे यज्ञामध्ये एकाद्या पशूचे बदलदान करिे.) 

 
पशुयज्ञ हा एक स्विांत्र यज्ञ असिो आदि िो सोमयागामध्ये त्या यागाचे एक अांग म्हिूनही करण्याि 

येिो. स्विांत्र रीिीने केलेल्या पशुयज्ञाला तनरूढपशुबांध अशी सांज्ञा असून सोमयागामध्ये त्याचे अांग म्हिून 
केलेल्या पशुयज्ञाला सौतमक अशी सांज्ञा आहे. (आश्व. श्रौ. ३·८·३।४). 

 
दनरूढ पशुबांर् आदहिाग्नीने आपल्या सवध आयुष्ट्यभर प्रदि सहा मदहन्याांनी अथवा प्रदिवषी 

करावयाचा असिो. जर िो प्रदिवषी एकदा केला िर िो वषा ऋिूमध्ये (म्हिजे श्रावि अथवा भाद्रपद 
मदहन्याि) अमावास्येला अथवा पौर्विमेला करावा. जर िो प्रदि सहा मदहन्याांनी केला िर िो ददक्षिायन 
आदि उती रायि ह्याांच्या प्रारांभी (िो ददवस पौर्विमा अथवा अमावास्या असेलच असे नाही) करावा. 

 
ह्या यज्ञामध्ये चािुमास्य यागाि लागिाऱ्या पाच ऋस्त्वजाांखेरीज मैत्रार्वरुण (अथवा प्रशास्िृ) ह्या 

नावाचा सहावा ऋस्त्वज लागिो. दनरूढ पशुबांर् याग दोन ददवस चालिो. िथादप िो एका ददवसािही 
करिा येिो. िो याग दोन ददवस केला िर पदहल्या ददवसाला उपर्वसथ असे म्हििाि आदि त्या ददवशी 
वदेी ियार करिे, यूप आििे ह्याांच्यासारखी प्रास्िादवक कृत्ये करण्याि येिाि. 

 
यज्ञापासून जशा प्रकारची फलप्राप्िी व्हावी अशी इच्छा असेल त्याप्रमािे पळस, खददर, दबल्व 

अथवा रौदहिक ह्याांच्यापैकी कोित्या िरी वृक्षाचा यूप ियार करिाि. िो वृक्ष इिक्या उांचीवर िोडावयाचा 
असिो की त्याचा जदमनीवर उरलेला बुांर्ा त्या मागाने जािाऱ्या गाडीच्या आसाला लागिार नाही. यूपाची 
लाांबी दकिी असावी ह्यादवषयी दनरदनराळ्या ग्रांथाांि मिवैदचत्र्य आहे. आपस्िांबाने साांदगिले आहे की यूपाची 
कमीि कमी लाांबी यजमानाच्या उांची इिकी अथवा यजमानाने हाि वर केले म्हिजे होिाऱ्या उांची इिकी 
असलीच पादहजे. यूपाचा जो भाग जदमनीि पुरावयाचा असिो त्याला उपर अशी सांज्ञा आहे. िो भाग 
एकां दर यूपाच्या पाांचव्या दहशयाइिका असिो आदि िो िासावयाचा नसिो. बाकीचे खोड बुांध्यापासून 
शे्ं ापयंि अशा रीिीने िासिाि की यूप अष्टकोिी होईल आदि शे्ं ाकडे जरासा दनमुळिा होईल. यूप 
ियार करून उरलेल्या त्या वृक्षाच्या शे्ं ाकडील भागाचे सुिार एक लाकडी दशरोभषूि बनदविो. ह्याची 
लाांबी मनगटापासून बोटाच्या अग्राइिकी असावी. ह्या दशरोभषूिाला चषाल अशी सांज्ञा आहे. िे पोकळ 
असून यूपाच्या मस्िकावर पागोट्यासारखे घट्ट बसिे. 

 
दनरूढ पशुबांर्ामध्ये एकच र्वेदी असिे आदि िी वरुिप्रघासइष्टीप्रमािेच नेहमीच्या आहवनीय 

अग्नीच्या पूवेकडे ियार करिाि. ही वदेी पदिमेच्या बाजूला िीन अथवा चार अरत्नी (कोपरापासून 
करांगळीपयंिचे अांिर) लाांब असून पूवेच्या बाजूला कमी कमी होि गेलेली असावी. ह्या वदेीवर दिच्या 
पूवेकडील भागाि एक उिरर्वेदी बैल जोडिीच्या दशवळेने (शम्या) मोजून ियार करिाि. वदेीच्या 
उती रेकडे सुमारे एक प्रक्रम (पाऊल) अांिरावर चात्वाल नावाचा एक खड्डा खििाि. िो एक दशवळेइिका 



           

लाांब रुां द चौरस आकाराचा असिो. आदि गुडघ्या इिका खोल असिो हा चात्वाल उत्कराच्या समोर 
असिो आदि त्या दोहोंच्या दरम्यान महावदेीच्या उती र बाजूपयधि जािारा एक अखांड मागध ठेवलेला असिो. 
उती रवदेीवर एक वीि लाांबीरुां दी असिारी एक चौरस आकाराची खळी खििाि. दिला उिरनाभी अशी 
सांज्ञा आहे. 

 
दनरूढ पशुबांर् दोन ददवस करावयाचा असल्यास दुसऱ्या ददवशी प्रािःकाळी उती रवदेीच्या आग्नेयी 

कोनापासून वायव्य कोनापयंि आदि नैऋत्य कोनापासून ईशान्य कोनापयधि िुपाच्या र्ारा ओििाि. 
त्यावळेी एक सोन्याचा िुकडा त्या र्ारेिून अशा रीिीने सोडिाि की िुपाची र्ार त्या िुक्ावर पडावी. 
आहवनीय अग्नीवर इध्मा म्हिजे सदमर्ाांचा जुडगा पेटवनू िो उती रवदेीकडे नेऊन नाभीवर ठेविाि. हा 
अग्नी पशुबांर्ािील सवध कृत्याांकदरिा आहवनीय अग्नी बनिो आदि मूळचा आहवनीय अग्नी गाहधपत्य अग्नी 
बनिो. 

 
ह्या नव्या आहवनीय अग्नीच्या पूवेला यूप पुरण्याकदरिा खड्डा खििाि. हा खड्डा अांशिः वदेीच्या 

आि आदि अांशिः वदेीच्या बाहेर असिो. ह्या खड्ड््ामध्ये यूप अशा रीिीने बसदविाि की त्याचे अग्र 
आहवनीय अग्नीकडे झुकिे राहील. नांिर दभाच्या दोन दोऱ्या ियार करिाि. त्याांपैकी एक दोरी 
यूपाभोविी गुांडाळावयाची असिे आदि दुसरी दोरी बळी द्यावयाच्या पशूकदरिा असिे. यजमानाला जशा 
प्रकारच्या पुत्र अथवा कन्या सांििीची इच्छा असेल अथवा पजधन्य पडावा अशी इच्छा असेल त्याप्रमािे ही 
दोरी यूपाच्या दनरदनराळ्या दठकािाभोविी गुांडाळिाि. 

 
बली द्यावयाचा पश ू छाग (बोकड) असिो. िो हशग मोडलेला, लां गडा, आांर्ळा, दांिहीन, पुच्छ 

हीन अशा प्रकारची व्यांगे असलेला असिा कामा नये. त्या पशूला अशा प्रकारचे एकादे व्यांग असेल िर 
प्रायदिती  म्हिून एक आहुिी दवष्ट्िु अथवा अन्य देविेला उदे्दशून अपधि करण्याि येिे. बदल द्यावयाच्या 
पशूला सुगांर्ी जलाने स्नान घालिाि आदि त्याला चात्वाल आदि उत्कर ह्याांच्यामरू्न यूपासमोर पूवेकडे 
घेऊन येिाि. 

 
नांिर मांथन करून अस्ग्न उत्पन्न करून वैश्वदेवपवािील दवर्ानाप्रमािे होम अपधि करण्याि येिो. 

नांिर बलीकरिा ियार केलेली दोरी त्याच्या पायाला अडकदविाि आदि िी दोरी यूपाभोविी बाांर्िाि. 
पशूला अखेरच्या वळेी पािी पाजण्याि येिे आदि नांिर त्याचे डोके पदिमेकडे करून आदि त्याचे पाय 
उती रेकडे करून त्याचे िोंड अशा रीिीने घट्ट र्रले जािे की त्याचा श्वासोच्छट वास बांद होिो आदि त्याचा 
जीव गुदमरून त्याला मृत्य ू येिो अथवा त्याच्या मानेभोविी एक काढिी आवळून त्याला ओरडू न देिा 
त्याचा गळा दाबनू त्याला मारण्याि येिे. दोरी आवळल्यावर जर िो पशु ओरडला िर त्या कृत्याच्या 
क्षालनाकदरिा एक आज्य आहुिी अग्नीमध्ये अपधि करिाि. पशूला मारण्याचे हे कृत्य करिाऱ्याला शतमत्र 
म्हििाि. 

 
पशूचा वर् झाल्यानांिर यजमानपत्नी त्या मृि पशूच्या समीप बसून त्याचे िोंड, नाक प्रभदृि 

दनरदनराळे अवयव रु्िे. त्या पशूच्या पोटावर चीर पाडून त्याच्या पोटािील वपा बाहेर काढिाि आदि दोन 
शूलाांवर (र्वपास्त्रापणी) अडकवनू िी वपा शदमत्र अग्नीवर िापदविाि. नांिर दिच्यावर काही दवदशष्ट दक्रया 
करण्याि येऊन िी वपा इांद्र आदि अग्नी याांना (अथवा सूयध अथवा प्रजापिी याांना) आहवनीय अग्नीमध्ये 



           

अपधि केली जािे. ह्याप्रसांगी एक बैल आदि िीन दुभत्या गाई अथवा इिर िीन गाई अशी ददक्षिा द्यावी असे 
आपस्िांब (७.२१.५) प्रभिृींनी साांदगिले आहे. 

 
ह्यानांिर पशुपुरोडाश करण्याची ियारी करिाि. मृि पशूच्या देहापासून त्याचे हृदय, जीभ 

ह्याांच्यासारखे दनरदनराळे अवयव बाजूला काढिाि आदि काही दवदशष्ट अवयव काही दवदशष्ट देविाांना अपधि 
करण्याि येिाि. पशूच्या पोटािील पचन न झालेले गवि बाहेर काढून एका खड्ड््ाि टाकिाि आदि 
त्यावर त्या पशूचे रक्ि ओििाि. पशूच्या हृदयाि एक शूल खुपसून िे हृदय शदमत्र अग्नीवर भाजिाि 
आदि िे मनोता देविेला हदव म्हिून अपधि करिाि. हृदयाव्यदिदरक्ि इिर अवयव एका (उखा नावाच्या) 
पात्राि घालून दशजदविाि. त्या दशजि असलेल्या पदाथािील भाग काढून त्याांच्या इांद्राग्नी आदि स्स्वष्टकृत् 
अग्नी ह्याांच्याकदरिा आहुिी देिाि. पुरोडाश अपधि करून उरलेल्या पदाथांमरू्न काही अांश इडा म्हिून 
कापून काढून िो सवध ऋस्त्वज भक्षि करिाि. नांिर वपेच्या काही अांशाचे अग्नीमध्ये हवन करिाि. 

 
पशूच्या शपेटीच्या साहाययाने पत्नीसांयाजतर्वधी करण्याि येिो. शपेटीचे भाग पत्नीसांयाजमर्ील 

सवधही देविाांना अपधि करिाि. शपेटीच्या दनरदनराळ्या भागािून इडा कापून काढिाि. उरलेली शपेटी 
यजमानपत्नीला देण्याि येिे आदि िी िी अध्वयूधच्या अथवा दुसऱ्या कोिा ब्राह्मिाच्या हािाि देिे. 
शदमत्राला पशूचा स्कां र् ददला जािो. िर शदमत्र ब्राह्मि नसेल िर िो िो स्कां र् एकाद्या ब्राह्मिाला देिो. ह्या 
कामाकदरिा घेिलेला शूल जलाशयाि बुडवनू ठेविाि. 

 
दशधपूिधमास यज्ञाांप्रमािेच पशुयागाची समाप्िी सांस्थाजपाने होिे. 
 
काम्यपशवः ज्याप्रमािे दनरदनराळ्या कामनाांची प्राप्िी व्हावी म्हिून दनरदनराळ्या इष्टी करावयास 

साांदगिलेल्या आहेि त्याप्रमािे वैभव, ग्राम, वक्िृत्व इत्यादी गोष्टींच्या प्राप्िीकरिा दनरदनराळे पशुयज्ञ 
करावयाचे असिाि. उदाहरिाथध, वैभवाची इच्छा असिाऱ्याांने वायलूा एक शुभ्र विाचा पशु अपधि करावा, 
एकाद्या ग्रामाची प्राप्िी व्हावी अशी इच्छा असिाऱ्याने वायुदनयुिन् ला एका पशूचा बली द्यावा, ज्याला 
वक्िृत्वाची इच्छा असेल त्याने सरस्विीला एका मेंढीचा बली द्यावा, असे िै. सां. (२·१·१·१) मध्ये साांदगिले 
आहे. आश्वलायन श्रौ. (३·७) मध्ये अग्नी, सरस्विी, सोम, पूषन् बृहस्पिी, दवश्वेदेव, इांद्र, मरुत्, इांद्राग्नी, 
सदविा आदि वरुि ह्या देविाांना उदे्दशून करावयाच्या अकरा पशूच्या सांयुक्ि यज्ञामध्ये (ऐकाददशन् 
यज्ञामध्ये) म्हिावयाचे अनुवाक्या आदि याज्या मांत्र ददले आहेि, िसेच त्याच सूत्राि दुसऱ्या दठकािी 
(३·८·१) ह्याहून अदर्क १८ पशुयज्ञाांि म्हिावयाचे अनुवाक्या आदि याज्या मांत्र साांदगिले आहेि. 

 
ह्या सवध पशुयज्ञाांचे दवर्ान दनरूढ पशुबांर्ासारखेच असिे. 

_____ 



           

प्रकरण ५७ 
 

अस्ग्निोम  
[                                            :–   .   . १·२–४, ३·१–३, ६·१–६; ७·१;   .   . १·१·१, १·४·१     ५–६, १·५·४, २·२-८; 
  .   . ३–४,   .   . १–१५,      . १०–१३     १४·८–१२,      . ७–११,   . ६–१०,   . ४–६,         ७–९,        १–
२.] (  .   .   . २-११३३-१२०३) 

 
यज्ञाांचे पुष्ट्कळ वळेा इति, पशु, आदि सोम असे दवभाग पाडिाि. त्याांपकैी सोमयागाचे अस्ग्निोम, 

प्रत्यस्ग्निोम, उ्थ, षोडतशन, र्वाजपेय, अततरात्र आदि अप्तोयाम असे साि प्रकार असिाि. (गौ. ८·२१). 
सवध सोमयागाांचा अस्ग्नष्टोम हा आदशधभिू (प्रकृदि असिो. ज्योदिष्टोम आदि अस्ग्नष्टोम हे पुष्ट्कळवळेा एकाच 
प्रकारचे असल्याचे मानण्याि येिे. सोमयागाचे एकाह (एक ददवसाि होिारे), अहीन (एकापेक्षा अदर्क 
बारा ददवस चालिारे) आदि सत्र (बारापेक्षा अदर्क ददवस चालिारे) असे दवभाग करण्याि येिाि. 

 
ज्योदिष्टोमाला सामान्यिः पाच ददवस लागिाि. त्या मुदिीि करावयाचे प्रमुख दवर्ी पुढीलप्रमािे 

असिाि : 
 
पतहला तदर्वस : ऋस्त्वजाांची दनवड करिे, मरु्पकध , दीक्षिीया इदष्ट, यजमानाला दीक्षा देिे; 
 
दुसरा तदर्वस : प्रायिीया (प्रारांभीची) इदष्ट, सोमाची खरेदी, आदिथेया (सोमाच्या सत्काराथध) इदष्ट, 

प्रवग्यध, उपसद (प्रािःकाळी आदि सायांकाळी अशी ददवसािून दोनदा उपासना); 
 
ततसरा तदर्वस : पुन्हा दोन वळेा प्रवग्यध आदि उपसद; 
चौथा तदर्वस : अस्ग्नप्रियन, हदवर्ान प्रियन, पशुयज्ञ; 
 
पाचर्वा तदर्वस : (ह्याला सवनीय सूत्य अथवा सर्वनीय अशी सांज्ञा आहे). 
 
सोमाचा रस काढिे, त्याचे हवन आदि प्रािःकाळी, मध्याि आदि सायांकाळी सोमाचे प्राशन, 

उदयनीय (म्हिजे शवेटली) इदष्ट, अवभथृ (सांपूिादनदमती  करावयाचे शुदद्धकारक) स्नान. 
 
ह्या यज्ञाला ‘अस्ग्निोम’ नाव पडण्याचे कारि त्याि अग्नीची स्िुिी केली आहे अथवा त्यािील 

शवेटचे स्िोत्र अग्नीला उदे्दशून असिे. हा यज्ञ प्रदिवषी वसांि ऋिमध्ये आदि अमावास्येला अथवा 
पौर्विमेला करावयाचा असिो असे आपस्िांबप्रभिृी सूत्राांि साांदगिले आहे. 

 
ऋस्त्र्वजाांची तनर्वड. यज्ञाि आमांत्रकाचे काम करिाऱ्या मनुष्ट्याला ‘सोमप्रर्वाक’ असे म्हििाि. यज्ञ 

करू इस्च्छिारा यजमान सोमप्रवाकाला ब्राह्मिाांना आमांत्रि करण्यास पाठदविो. ह्या यज्ञाला १६ (अथवा 
सदस्यासदहि १७) ऋस्त्वज लागिाि आदि त्यािील चार प्रमुख ऋस्त्वज असिाि. ऋस्त्वज म्हिून 
नेमावयाचे ब्राह्मि कसे असाविे ह्यादवषयी दनरदनराळे दनयम िाण्् ब्राह्मि (१·१·१) प्रभदृि ग्रांथाांि 
साांदगिले आहेि. असे ब्राह्मि वदेदवदे्यि दनष्ट्िाि असले पादहजेि, िे अदिशय लहान नसाविे िसेच 
अदिवदृ्ध नसाविे, त्याांचा आवाज स्पष्ट आदि मोठा असावा आदि त्याांच्या कोित्याही अवयवाि व्यांग नसाव.े 



           

सोमप्रवाक चार प्रमुख ऋस्त्वजाांना आमांत्रि करिो अथवा सवधही १६ (अथवा १७) ऋस्त्वजाांना आमांत्रि 
करिो. 

 
मधुपकम . ऋस्त्वज आले म्हिजे त्याांना मरु्पकध  अपधि करण्याि येिो. यज्ञकत्याजवळ जरी एकादी 

यज्ञभमूी पूवीच असली िरीही यजमान त्या देशाच्या राजाकडे जाऊन यज्ञभमूीची (देर्वयजनाची) याचना 
करिो. हे एक औपचादरक कृत्य असिे, िथादप राजाला यज्ञ करावयाचा झाल्यास त्यालादेखील अशी 
याचना होिृ आदि इिर ऋस्त्वजाांजवळ करावी लागिे. 

 
दीिणीया इति. यज्ञ करावयाच्या जागेवर दनरदनराळे मांडप आदि शाला (झोप्ा) उभारण्याि 

येिाि. यज्ञमांडपाच्या आि एक वदेी ियार करिाि आदि अरिीने मांथन करून अग्नी उत्पन्न करून त्याची 
स्थापना त्या वदेीवर करण्याि येिे. नांिर दीक्षिीया इदष्ट करण्याि येिे. ह्या इष्टीच्या योगाने यज्ञ करिाऱ्या 
मनुष्ट्यावर एक सांस्कार घडिो आदि त्याला दीदक्षि म्हिवनू घेण्याची पात्रिा येिे म्हिून दिला दीक्षिीया 
इदष्ट म्हििाि. दीक्षिीया इष्टीमध्ये सहा आहुिी द्यावयाच्या असिाि आदि ११ कपालाांवर दसद्ध केलेला 
पुरोडाश अस्ग्न आदि दवष्ट्ि ुह्या देविाांना अपधि करण्याि येिो. पत्नीसांयाज आदि दुसऱ्या इडेचे भक्षि ही 
कृत्ये झाल्यावर ह्या इष्टीची समाप्िी होिे. 

 
यजमानाला दीिा देणे. ह्या दवर्ीमध्ये यजमान आदि त्याची पत्नी ह्याांच्या कमरेसभोविी अांबाडी 

आदि मुांज गवि ह्याांची वळलेली एक मेखला गुांडाळण्याि येिे. यजमानाला आपले अांग खाजदवण्याकदरिा 
एक कृष्ट्िमृगाचे पशग देण्याि येिे आदि यजमानपत्नी आपले अांग खाजदवण्याकदरिा एकाद्या यज्ञीय वृक्षाची 
एक वीिभर लाांबीची काडी घेिे. यजमानाला दीक्षा ददल्याची घोषिा करण्याि येिे. त्या घोषिेि अमुक 
ब्राह्मिाला दीक्षा ददली असल्याचे म्हिण्याि येिे आदि यजमान क्षदत्रय अथवा वैशय असला िरीही ‘ह्या 
ब्राह्मिाला’ दीक्षा ददली असल्याचीच घोषिा केली जािे. त्या वळेेपासून यजमान आदि त्याची पत्नी ह्याांना 
काही दवदशष्ट दनयम पालन कराव े लागिाि. इिराांना देखील दीदक्षिाांशी वागिाना काही दनयम पाळाव े
लागिाि. सवधही सूत्राांि असे साांदगिले आहे की दीक्षा एका ददवसाि समाप्ि करू नये, िर िी १२ ददवस 
अथवा एक मदहना अथवा एक वषधपयंि चालू राहावी. 

 
प्रायणीया इति. ही इदष्ट दीके्षच्या (एक अथवा अदर्क) ददवसानांिर येिाऱ्या ददवशी पदहल्याने 

करावयाची असिे. ह्या इष्टीमध्ये दुर्ाि दशजदवलेला चरु अददिीला अपधि करण्याि येिो आदि 
पथ्यास्वस्स्ि, अस्ग्न, सोम आदि सदविृ ह्या देविाांना उदे्दशून अनुक्रमे पूवध, ददक्षि, पदिम आदि उती र ह्या 
ददशाांना चार आज्य आहुिी अपधि करण्याि येिाि. अस्ग्नस्स्वष्टकृत् ही सहावी देविा असिे. 

 
सोमाची खरेदी. सोमाला ब्राह्मिग्रांथाि आदि सूत्राि ‘राजन्’ अशी सांज्ञा ददली आहे, सोम एकाद्या 

कुत्स गोत्राच्या ब्राह्मिाकडून अथवा एकाद्या शूद्राकडून दवकि घेिाि. सोम दवकिाऱ्याला त्याि 
दमसळलेल्या दुसऱ्या गविप्रभदृि वस्िु दनवडून काढून टाकण्यास साांगण्याि येिे. यज्ञमांडपाच्या बाहेर एक 
हपगट विाची कालवड उभी केलेली असिे. ह्या कालवडीला ‘सोमक्रयणी’ अशी सांज्ञा आहे. िी कालवड 
दोन अथवा िीन वषांची असावी, िी अद्याप व्यालेली नसावी, दिला कोििेही व्यांग नसाव.े सोम एका चार 
चाकी गाडीि भरलेला असिो आदि त्या गाडीवर चटया वगैरे पदाथांचे आच्छादन केलेले असिे. नांिर 
सोम दवकिारा आदि अध्वयुध ह्याांच्या मध्ये सोमाच्या हकमिीबद्दल घासाघीस करण्याचे नाटक करण्याि येिे. 
गाईची एक कला अथवा सोळावा दहस्सा अथवा गाईची एक िांगडी इिक्या हकमिीपासून सुरुवाि करून 



           

अखेरीला एक सांपूिध गाय इिकी हकमि सागण्याि येिे. एक सोन्याचे नािेही सोम दवकिाऱ्याला देऊ 
करण्याि येिे. िो म्हििो की सोम िुम्हाला दवकला आहे परांिु दुसरे एकादे जनावर द्या. अध्वयुध त्याला एक 
सोन्याचे नािे, कापड, बकऱ्या, दुसरी एक गाय, एक गाय आदि एक बैल आदि आिखी िीन गाई असे 
देऊ करिो. सोम दवकि घेऊन झाल्यावर िो सोन्याचा िुकडा आदि सोमक्रयिी गाय परि घेऊन 
दिच्याऐवजी दुसरी एक गाय सोम दवकिाऱ्याला देण्याि येिे आदि सोमक्रयिी गाय यजमानाच्या गुराांच्या 
कळपाि पाठवनू देिाि. कोिाकोिाच्या मिाप्रमािे सोम दवकिाऱ्याजवळून सोम बलात्काराने घेिल्याचा 
देखावा करण्याकदरिा त्या दवके्रत्याला का्ाांनी आदि मािीच्या दडखळाांनी प्रहार करून हाकलून देण्याि 
येिे. 

 
आततथ्या इति. ही इदष्ट सोम दवकि घेिल्यानांिर त्याच्या सत्काराकरिा करावयाची असिे. ह्या 

इष्टीमध्ये दवष्ट्िु ही प्रमुख देविा असून त्या देविेप्रीत्यथध नऊ कपालाांवर दसद्ध केलेल्या पुरोडाशाची आहुिी 
अपधि करावयाची असिे. दीक्षिीया इष्टीनांिरच्या सवध इष्टींमध्ये अग्नी अन्वार्ान नसिे, व्रिग्रहि नसिे, 
दाने नसिाि, ब्रह्माऋस्त्वजाची नेमिूक करावी लागि नाही. अग्नी मांथन करून उत्पन्न करिाि आदि 
पदहल्या इडेनांिर ही इदष्ट समाप्ि होिे. ह्या इष्टीि केवळ पाच प्रयाज आहुिी असिाि आदि अनुयाज आहुिी 
मुळीच नसिाि. इडा भक्षि केल्यानांिर यजमान आदि ऋस्त्वज एकमेकाांना पीडा न देण्याची प्रदिज्ञा िनून 
पात् (सवध जीवाांना साक्षी असिारा प्रबल सोसाट्याचा वारा) ह्याच्या नावाने करिाि. 

 
प्रर्वग्यम आतण उपसद. उपसद हा दवर्ी प्रवग्याच्या आर्ी केल्यासही चालिो असे आपस्िांब 

(११·२·५९) प्रभदृि सूत्राांि म्हटले आहे. जर सोमाचा रस ५ व्या ददवशी काढावयाचा असला िर हे दोन्ही 
दवर्ी दनदान िीन ददवस (म्हिजे २, ३ आदि ४ ह्या ददवशी) प्रािःकाळी आदि अपराि काळी असे दोनदा 
करण्याि येिाि. प्रवग्यध हा एक गांभीर स्वरूपाचा स्विांत्र दवर्ी असून त्याच्या योगाने एका नवीन ददव्य 
देहाची प्राप्िी होिे असे मानण्याि येिे. हा दवर्ी प्रत्येक अस्ग्नष्टोम यागाि करण्याि येिो असे नाही. शिपथ 
ब्रा. मध्ये असे साांदगिले आहे की एकाद्या यजमानाने केलेल्या पदहल्या सोमयागामध्ये प्रवग्यध दवर्ी 
करावयाचा नसिो आदि िो दवर्ी प्रत्येक यजमानाच्या कदरिाही करावयाचा नसून केवळ सुप्रदसद्ध आदि 
वदेदवदे्यि पूिध दनष्ट्िाि असिाऱ्या यजमानाकदरिा करण्याि येिो. सोमाचा रस काढण्याच्या ददवसाच्या 
आदल्या ददवशी प्रवग्यध आदि उपसद हे दोन्ही दवर्ी एकत्र रीिीने प्रािःकाळी करण्याि येिाि. 

 
एकावर एक अशी िीन भाांडी ठेवल्यासारखे ददसिारे एक मािीचे पात्र असिे. त्याला महावीर अशी 

सांज्ञा असिे. हे पात्र एक वीि उांचीचे असिे. आिखीही दोन मािीची पाते्र असिाि आदि त्याांनाही महावीर 
सांज्ञा असिे. ह्यादशवाय दोन पुरोडाश भाजण्याकदरिा दोन ‘रौदहि’ सांज्ञा असलेली वाटोळी िाटे असिाि. 
रौदहिावर भाजलेले दोन पुरोडाश प्रािःकाळी आदि सायांकाळी अनुक्रमे ददवस आदि रात्र ह्याांना उदे्दशून 
अग्नीमध्ये अपधि करिाि. महावीर पात्राांपैकी एक पात्र मािीच्या एका उांच ओट्यावर ठेवनू त्याच्या सभोविी 
दवस्िव पेटदविाि. िे पात्र कढि झाले म्हिजे त्याि िूप ओििाि. िे िूप उकळू लागल्यावर त्याि एका 
गाईचे दूर् आदि पुरुषवत्स असलेल्या एका बकरीचे दूर् टाकिाि. अशा रीिीने दमसळलेल्या आदि महावीर 
पात्राि असलेल्या दुर्ाला ‘धमम’ अशी सांज्ञा आहे. आदि त्याच्या आहुिी अदश्वनौ, वायु, (वसु, रुद्र आदि 
आददत्य ह्याांच्या सदहि) इांद्र, सदविृ, बृहस्पिी आदि यम ह्याांना अपधि करण्याि येिाि. उरलेले दूर् 
यजमान प्राशन करिो (ऋस्त्वज त्याचा नुसिा वास घेिाि). महावीरपात्र उांच ओट्यावर ठेविाि त्या 
वळेेपासून कढि दुर्ाच्या आहुिी देईपयंि होिृ ऋस्त्वज दनरदनराळ्या प्रसांगी अनेक मांत्र म्हिि असिो 
आदि प्रस्िोिृ ऋस्त्वज सामगायन करीि असिो. ह्या सवध समारांभाला ‘प्रर्वग्यम’ अशी सांज्ञा आहे. महावीर 



           

सांज्ञा असलेली दुसरी दोन पाते्र वस्त्राने आच्छादून सोम ठेवलेल्या घडवांचीच्या उती रेला आदि आहवनीय 
अग्नीच्या ददक्षिेला ठेविाि. त्याांच्यावर दनरदनराळे सांस्कार करावयाचे नसिाि असे आपस्िांबाने साांदगिले 
आहे. 

 
कोिीही प्रवग्यधदवर्ी केला म्हिजे त्याला एक वषधभर काही दवदशष्ट दनयम पालन कराव ेलागिाि. 

उदाहरिाथध, त्याने माांसभक्षि कदरिा कामा नये, मािीच्या पात्रािून पािी दपिा कामा नये, शूद्र स्त्रीसमीप 
सांभोगाकरिा जािा कामा नये. ह्या दवर्ीच्या ददक्षिेसांबांर्ी मिवैदचत्र्य आहे. 

 
उपसद. ही एक इदष्ट असिे. प्रिीिाजल पुढे घेऊन जाण्याच्या कृत्यापासून त्या इष्टीचा प्रारांभ 

होिो. ह्या इष्टीमध्ये अग्नी, सोम आदि दवष्ट्िु ह्या देविाांना उदे्दशून िुपाच्या आहुिी देिाि. ह्या आहुिींखेरीज 
दुसऱ्याही काही उपसद आहुिी द्यावयाच्या असिाि. उपसद इदष्ट ह्या दवदशष्ट प्रकारच्या (म्हिजे अपूवध) 
इदष्ट असिाि आदि आदशध इष्टीमर्ील जे जे भाग ह्या इष्टीमध्ये कराव ेअसे वदेवचनाि स्पष्टपिे साांदगिले 
असेल िेवढेच भाग ह्या इष्टीमध्ये कराविे आदि बाकीचे भाग करू नयेि. उपसद इष्टीचा कायधक्रम 
उपाांशुयागासारखा असिो असे सत्याषाढसूत्राि (७·४ पा ६६६) साांदगिले आहे. 

 
अस्ग्नप्रणयन. प्रवग्याचे उद्वसन झाल्यानांिर आहवनीय अग्नीमर्ील अग्नी उती र वदेीपयंि घेऊन 

येण्याची दक्रया करण्याि येिे. ह्या दक्रयेला अस्ग्नप्रियन अशी सांज्ञा आहे. सोमयागािील सवध कृत्याांकदरिा 
नाभीवरील अग्नी हा आहवनीय अग्नी बनिो आदि मूळचा आहवनीय अग्नी गाहधपत्य बनिो. (आप. श्रौ. 
११·५·९।१०). 

 
हतर्वधानप्रणयन. (म्हिजे हदवर्ान सांज्ञा असलेल्या गा्ा घेऊन येण्याची दक्रया). अस्ग्नशालेिून 

दोन गा्ा आिनू त्या महावदेीमध्ये ठेविाि. ह्या गा्ाांना हदवर्ान म्हिण्याचे कारि त्याांच्यावर 
(सोमयागाि हदव असिारी) सोम वनस्पिी ठेवावयाची असिे. त्या गा्ाांवर नांिर गविाच्या चटयाांचे 
अथवा बाांबूच्या काांबींच्या िट्याांचे आच्छादन घालिाि. त्या दोन गा्ाांच्या पुढच्या बाजूला आदि मागच्या 
बाजूला सहा सहा खाांब पुरिाि आदि त्या खाांबावर दोन बाांब ूददक्षिोती र ठेवनू एक मांडप ियार करिाि. 
ह्या मांडपाला ‘हतर्वधान मांडप’ असे म्हििाि. त्या गा्ाांच्या आसावर अनुक्रमे यजमानपत्नी आदि 
प्रदिप्रस्थािृ ऋस्त्वज दनरदनराळे सांस्कार करिाि. 

 
पशुयज्ञ. नांिर अस्ग्न आदि सोम ह्याांना (एकत्र रीिीने) अपधि करावयाच्या पशुयज्ञाला प्रारांभ होिो. 

हा पशुयज्ञ मागे विधन केलेल्या दनरूढ पशुबांर्ाच्या सारख्याच स्वरूपाचा असिो. पदरस्िरि, यज्ञपाते्र 
माांडिे (पात्रासादन), प्रोक्षि ह्याांच्यासारखी दनरदनराळी कृत्ये करण्याि येिाि. यजमानपत्नीला दिच्या 
नेहमीच्या स्थानापासून (पत्नीशालेपासून) प्रदिप्रस्थािृ ऋस्त्वज (अथवा नेष्ट ऋस्त्वज) घेऊन येिो. 
सामान्यिः यजमानाच्याच घराि राहिाऱ्या त्याच्या दनकट आप्िाांना बोलावण्याि येिे. दनरूढ पशुबांर्ाि 
आदि सोम दपळण्याच्या आर्ीच्या ददवशी करावयाच्या पशुयज्ञाि काही थो्ा बाबिीि भेद असिाि. 
अग्नीषोमीय पशुयज्ञाि स्वरु अग्नीमध्ये अपधि करण्याि येि नाही, िसेच त्या यज्ञाि पशूची वपा 
भाजण्याकदरिा घेिलेला शूळ टाकून देण्याि येि नाही, ह्या यागाि पे्रष देिे आदि अनुवाक्या उच्चारिे ही 
दोन्ही कृत्ये मतै्रावरुि ऋस्त्वज करिो. अग्मीषोमीय दवर्ीची समाप्िी पत्नीसांयाजाने होिे असे 
सत्याषाढसूत्राि (७·८ पा ७५७) साांदगिले आहे. 

 



           

सोमाचा रस काढणे. सामान्यिः शवेटच्या ददवसाला ‘सुत्या’ (म्हिजे सोमाचा रस काढावयाचा 
ददवस) अशी सांज्ञा असिे. आदल्या ददवशी केलेल्या अग्नीषोमीय पशुयज्ञाच्या र्िीवर सर्वनीय पशुयज्ञ 
करण्याि येिो. सोमाच्या राशीमर्ील सोमाच्या काही का्ा काढून घे न त्या ‘उपरा’ वर ठेविाि, त्यावर 
थोडसे वसिी वारी पािी ओििाि, त्या का्ा दगडाांनी ठेचिाि आदि सोमरस दपळून काढून िो एका 
पेल्यामध्ये भरिाि आदि त्याची आहुिी अपधि करिाि. ह्या पेल्याला सोमग्रह अशी सांज्ञा आपस्िांब सूत्राि 
(१२·७·५।७) ददली आहे. दनग्राभ्य जलाचा उपयोग करून सोमाचा रस काढून त्याने उपाांशुग्रह हे पात्र 
भरिाि आदि त्याच्या काही अांशाची अग्नीमध्ये आहुिी देिाि. त्यानांिर महातभषर्व दवर्ी (मोठा अथवा 
प्रमुख असा सोमरस काढण्याचा दवर्ी) करण्याि येिो. सोमाच्या का्ाांपैकी बराचसा मोठा भाग 
प्रािःकाळी रस काढण्याकदरिा घेिाि आदि लहानसा भाग मध्यािकाळी रस काढण्याकदरिा घेिाि. उपर 
सांज्ञा असलेला दगड अध्वयुध अदर्षवि चमावर ठेविो, सोमाच्या काही का्ा त्याच्यावर ठेविो, दनग्राभ्य 
पािी त्याच्यावर ओिले जािे, इिर ऋस्त्वज दुसरे काही दगड घेऊन त्याांनी सोमवल्ली ठेचिाि. ह्या 
कृत्याला रस काढण्याची पतहली पाळी अथवा फेरी (पयाग) असे म्हििाि. नांिर दुसरी पाळी अथवा फेरी 
करण्याि येिे. पदहल्या फेरीच्या वळेी जे सोमवल्लीचे िुकडे इकडे दिकडे उडालेले असिील िे ह्या फेरीि 
गोळा करून पुन्हा कुटण्याि येिाि. त्यानांिर ततसरी फेरी करण्याि येिे. कुटलेले सोमवल्लीचे िुकडे गोळा 
करून आधर्वनीय सांज्ञा असलेल्या कुां डाि टाकिाि. ह्या कुां डाि अगोदरच पािी असिे. त्या कुां डािील सवध 
पदाथध चाांगले ढवळिाि, सोमवल्लीच्या का्ा रु्िाि, दपळिाि आदि नांिर बाहेर काढून अदर्षवि चमावर 
ठेविाि. दुसरे चार दगड ठेवनू त्यावर सोमवल्लीचा िळाशी बसलेला घट्टभाग (ऋजीषा) ठेविाि. मोठी 
कुां डी (द्रोिकलश) आपल्या स्थानावरून उचलून त्या दगडावर ठेविाि. त्या कलशावर एक लोकरीचे 
गाळिे झाकि घालिाि अथवा लाकडाच्या चौकटीि अथवा घडवांचीवर बसदवलेली चाळि त्या कलशावर 
ठेविाि. नांिर आर्वनीय कुां डीिील सोमरसाची र्ार लोकरीच्या गाळण्यावर र्रण्याि येिे आदि 
लोकरीच्या गाळण्यािून खाली गळिाऱ्या सोमरसाने दनरदनराळे चमस (लाकडी पेले) भरण्याि येिाि. 
द्रोिकलशाि पडिाऱ्या सोमाला शुक्र अशी सांज्ञा आहे. सोमरस भरलेल्या पेल्याांना ऐांद्र, वायव, मतै्रावरुि, 
शुक्र, मांदथन्, आग्रयि, उक्थ, रुव अशी नाव े असून िे पेले र्ारेखालून भरलेले असल्याकारिाने त्याना 
‘धाराग्रह’ असे म्हििाि. मतै्रावरुि आदि मांदथन्, पेल्याांमर्ील रसाि अनुक्रमे दूर्, जवसाचे पीठ 
दमसळिाि. सोमाचा रस काढिेवळेी त्याचे थेंब इकडे दिकडे उडालेले असिाि. असे थेंबही देविाांना 
पोचाव े अशाकदरिा आदि एक प्रकारचे प्रायदिती  म्हिून सोमाला उदे्दशून एक आज्याची आहुिी (िीनही 
सवनाांि) देण्याि येिे. त्यानांिर सामगायन करण्याि येिे. दनरदनराळ्या सवनाांि दनरदनराळ्या सूक्िाांचे 
गायन करण्याि येिे. प्रािःसवनाच्या वळेी म्हटलेल्या स्िोत्राला ‘बतहष्ट्पर्वमान’ असे म्हििाि, दुसऱ्या आदि 
दिसऱ्या वळेी रस काढिाना म्हिावयाच्या स्िोत्राांना अनुक्रमे ‘माध्यांतदन पर्वमान’ आदि ‘आभमर्व’ अथवा 
‘तृतीय पर्वमान’ अशी नाव ेआहेि. बाकीच्या स्िोत्राांना ‘धुयम’ अशी सांज्ञा असिे. बहुिेक सामगाने ऋग्वदेािून 
घेिलेली आहेि. 

 
सोमाचे हर्वन. बदहष्ट्पवमानसूक्िाचे गायन समाप्ि झाले म्हिजे अध्वयुध आग्नीर ऋस्त्वजाला अग्नी 

पेटदवण्यास साांगिो आदि वदेीवर दभध पसरण्यास आदि पुरोडाश चढदवण्यास साांगिो. िसेच प्रदिप्रस्थािृ 
ऋस्त्वजाला सवनीय पशु (म्हिजे सोमाचा रस काढण्याच्या ददवशी बदल द्यावयाचा पशु) घेऊन येण्यास 
साांगिो. आग्नीर ऋस्त्वज आग्नीरीय अग्नीमर्ील जळिे दनखारे आिनू दनरदनराळ्या तधष्ट्ण्यार्वर 
(आसनाांवर) दवस्िव पेटदविो, कुश पसरिो आदि पुरोडाश चढदविो आदि नांिर आहवनीय, आग्नीरीय 
आदि माजालीय ह्या अग्नींमध्ये सोमाच्या आहुिी देिो आदि इिर अग्नींमध्ये आज्याच्या आहुिी देिो. 
त्यानांिर सर्वनीय पशूचे हवन करण्याचा दवर्ी करण्याि येिो. अस्ग्निोम यागाि सोमाचा रस काढण्याच्या 



           

ददवशी अग्नीप्रीत्यथध एक बोकड बदल ददला जािो; उ्थ्य यागाि अग्नी प्रीत्यथध द्यावयाच्या बोकडाखेरीज 
आिखी एक पश ूइांद्र आदि अस्ग्न (ह्याांच्या) प्रीत्यथध बदल ददला जािो; षोडशीन यागाि वरील दोघाांच्या 
जोडीला दिसरा एक पशु (कात्यायनाच्या मिाप्रमािे मेंढा आदि आपस्िांबाांच्या मिाप्रमािे बोकड) बदल 
ददला जािो आदि अततरात्र यागाि सरस्विीप्रीत्यथध एक चौथा पशु (बोकड) बदल देण्याि येिो. 

 
नांिर पात्राि भरलेल्या सोमाच्या आहुिी इांद्र आदि वायु, दमत्र आदि वरुि, आदि दोन अदश्वनौ 

देविा ह्या जोड देविाांना अपधि करण्याि येिाि. 
 
सोमप्राशन. सोमरसाचे हवन झाल्यानांिर दनरदनराळे ऋस्त्वज आपआपल्या चमसािील सोम प्राशन 

करिाि. ही सोमप्राशनाची पद्धिी जराशी गुांिागुांिीची असिे. उदाहरिाथध होिृ ऋस्त्वज एकदा सवधही 
चमसामरू्न सोमरस दपिो आदि दोन वळेा आपल्या स्विःच्या चमसािून दपिो. मतै्रावरुि आदि इिर 
ऋस्त्वज आपआपल्या चमसािून दोनदा सोमरस प्राशन करिाि. सोमरस प्राशन केल्यावर सवध ऋस्त्वज 
‘आम्ही सोम प्राशन केले आहे आदि अमर झालो आहो…..’ ह्या अथाचे मांत्र (ऋ ८·४८·३।४) म्हिून आपल्या 
मुखाांना आदि हृदयाांना स्पशध करिाि. 

 
प्रातःसर्वनासारखाच कायधक्रम माध्यांतदन आदि सायांकाळच्या सवनाि करावयाचा असिो. काही 

काही बाबिीि थोडे थोडे भेद असिाि. उदाहरिाथध, माध्यांददन सवनाि तद्वदैर्वत्यग्रह म्हिजे दोन दोन 
देविाांना अपधि करावयाचे चमस नसिाि. ऋतुग्रह म्हिजे दनरदनराळ्या ऋिूांना उदे्दशून अपधि करावयाचे 
चमस नसिाि; सायांकाळच्या सवनाि प्रािःकाळी बदल ददलेल्या पशूच्या दनरदनराळ्या अवयवाांपासून ियार 
केलेला हदव अग्नीमध्ये अपधि करण्याि येिो. 

 
अर्वभृथस्नान म्हिजे शवेटी करावयाचे शुदद्धकारक स्नान करण्याचा दवर्ी असिो. ह्या स्नानाचा 

कायधक्रम ही एक इष्टी असिे. िथादप जैदमनीने (१०·७·४७।५०) असे म्हटले आहे की अवभथृ हा एक दवशषे 
प्रकारचा दवर्ी असल्यामुळे दशपूिधमास इष्टीमध्ये ज्या ज्या गोष्टी घडिाि त्या सवधही ह्या दवर्ीमध्ये 
सवधसार्ारिपिे घडिािच असे नाही. एक सदमर् अग्नीवर ठेवण्याि येिे. अग्नीच्या सभोविी कुश 
पसरिाि म्हिजे पदरस्िरि करिाि. अवशय लागिारी यज्ञपाते्र उपडी करून माांडण्याि येिाि. इध्म 
आिीि नाहीि आदि कोिी कोिी वदेीदेखील ियार करीि नाहीि. पत्नीसांयाज नसिो. प्रिीिा उदक 
नसिे. यजमान औदुांबरी खाांब त्याच्या ख्ािून बाहेर काढिो. यजमान हदरिाचे कािडे चात्वाल ख्ाि 
टाकिो. अवभथृाकदरिा दनघिाना आज्याच्या िीन आहुिी देिो. अध्वयुध प्रस्िोिृ ऋस्त्वजाला एका सामन् चे 
गायन करण्याची आज्ञा करिो. ह्यावळेी गादयलेल्या सामन् ला ‘अर्वभृथसामन्’ अशी सांज्ञा असिे. 
सोमरसाच्या िळचा गाळ उदुांबराच्या खाांदीसह पाण्याि टाकिाि आदि त्यावर दही ओििाि. सोमाने 
माखलेली सवध पाते्र पाण्याि फेकून देिाि. यजमानाची मेखला, आदि योक्त्र, त्याच्या पत्नीच्या 
मरिकावरील जाळी आदि दिचे हरिाचे कािडे ह्या वस्िु पाण्याि बुचकळण्याि येिाि. यजमान पाण्याची 
प्राथधना करून पाण्याि प्रवशे करिो. अशा स्नानाकदरिा एकाद्या वाहत्या नदीचे खोल आदि शाांि असिारे 
जल अदर्क चाांगले, िथादप त्याच्या अभावी कोििाही जलाशय चालिो. यजमान आदि त्याची पत्नी 
पाण्याि दशरून (बुडी न मारिा) पािी आपल्या डोक्यावर उडदविाि; एकमेकाांच्या पाठी चोळिाि. मूठभर 
दभध पाण्याि फेकिाि आदि अवभथृामध्ये द्यावयाच्या आहुिींकरिा ह्या दभांचा आहवनीय अग्नीसारखा 
उपयोग करिाि. पुरोडाशाची मुख्य आहुिी पाण्याि देण्याि येिे इिकेच नाही िर आघारासारख्या गौि 
आहुिी देखील पाण्याि अपधि करण्याि येिाि. स्स्वष्टकृत् आहुिी ददल्यानांिर अध्वयूधच्या आजे्ञवरून उने्निृ 



           

ऋस्त्वज सवांना पाण्याच्या बाहेर घेऊन येिो. ऋस्त्वज, यजमान आदि यजमानपत्नी आपल्या हािाि एक 
एक उदुांबराची सदमर् घेऊन यज्ञभमूीकडे येिाि आदि आपल्या हािािील सदमर्ा आहवनीय अग्नीवर 
वाहिाि. 

 
उदयनीया (म्हिजे अखेरची) इति. अवभथृस्नानानांिर ही इष्टी प्राग्वांशामध्ये करण्याि येिे (मुद्दाम 

ियार केलेल्या उती रवदेीमध्ये करीि नाहीि). ह्या इष्टीचा कायधक्रम प्रायिीया इष्टीसारखाच असिो. ज्या 
स्थालीमध्ये प्रायिीया आहुिी दशजदवली असिे आदि ज्या स्थालीच्या बुांर्ाला काही अांश दचकटून रादहलेला 
असिो त्याच स्थालीमध्ये ह्या इष्टीमध्ये द्यावयाची आहुिी घेिाि. पत्नी आपल्या कमरेभोविी पुन्हा योक्त्र 
बाांर्त्ये. प्रायिीया आहुिीच्या वळेी जे मांत्र याज्या आदि अनुवाक्या असिाि िे मांत्र ह्या इष्टीच्या वळेी 
अनुवाक्या आदि याज्या असिाि आदि देविाांचा क्रम दभन्न असिो. 

 
उदयनीया इष्टी समाप्ि झाल्यावर एका वांध्या गाईचा दमत्र आदि वरुि ह्याांच्या प्रीत्यथध बली 

द्यावयाचा दवर्ी (अनुबांध्या तर्वधी) करण्याि येिो आदि त्याचा कायधक्रम दनरूढ पशुबांर्ासारखा असिो. 
अनुबांध्या अपधि केल्यानांिर देतर्वका सांज्ञा असलेल्या पाच आहुिी देण्याचे कृत्य करण्याि येिे. अग्नीचा 
अरिीमध्ये सांग्रह करिाि. 

 
ह्यानांिर यज्ञभमूीचा त्याग करून यज्ञभमूीच्या उती रेला मांथन करून अग्नी पुन्हा उत्पन्न करिाि, 

आदि उद्वासनीया इिी करण्याि येिे. ह्या इष्टीमध्ये आठ कपालाांवर अथवा पाच कपालाांवर दसद्ध केलेला 
पुरोडाश अग्नीला अपधि करण्याि येिो. एक बैल अथवा एक बैल दवकि घ्यावयास लागेल इिके सोने ही 
ह्या इष्टीची ददक्षिा असिे. ह्या इष्टीच्या ऐवजी कोिी कोिी बारा आज्याहुिी देिाि. 

 
सोमयागाि द्यावयाच्या दतिणाांसांबांधी अनेक दनयम सूत्राांि (आप. श्रौ. १३·५·१ िे १३·७·१५) 

साांदगिले आहेि. यज्ञाकदरिा ऋस्त्वजाांना आमांत्रि करावयास सोमप्रवाक गेला म्हिजे िे ब्राह्मि 
त्याच्याजवळ उती म प्रकारची ददक्षिा दमळेल हकवा नाही ह्यादवषयी पृच्छा करिाि. शि॰ ब्रा. (४·३·४) मध्ये 
असे साांदगिले आहे की शांभर गाईहून कमी ददक्षिेवर कोिाही ऋस्त्वजाने सोमयागाि ऋस्त्वजाचे काम करू 
नये. आप. सूत्राि (१३·५.१।३) म्हटले आहे की ददक्षिा ७, २१, ६०, १००, ११२ अथवा १००० गुरे इिकी 
असावी अथवा अमयाद असावी अथवा एकाद्याने आपल्या सवाि मो्ा पुत्राचा वाटा वगळून बाकीची 
आपली सवध सांपती ी देखील ददक्षिा द्यावी आदि जर एकाद्याने एक सहस्त्र गुरे अथवा आपली सवध सांपती ी 
ददक्षिा म्हिून ददली िर त्याने त्या गुराांच्या अथवा सांपती ीच्या जोडीला एक खेचरही ददले पादहजे. 
ह्याप्रमािेच दुसरेही काही पदाथध ददक्षिा म्हिून देिा येिाि. आश्वलायनाने (५·१३·७) म्हटले आहे की, 
एकाद्याला आपल्या स्विःच्या कन्येचा देखील ददक्षिा म्हिून एकाद्या ऋस्त्वजाशी दैवदवर्ीने दववाह करून 
देिा येिो. एकां दर ददलेल्या ददक्षिेची दवभागिी दनरदनराळ्या प्रमुख आदि इिर ऋस्त्वजाांमध्ये कशी करावी 
ह्यासांबांर्ी अनेक दनयम साांदगिलेले आहेि. 

 
सामगायन. सोमयागाि दनरदनराळ्या सवनाि दनरदनराळ्या सूक्िाांचे सामगायन करावयाचे असिे 

हे पूवी साांदगिलेच आहे. म्हिून सामगायनासांबांर्ी थोडीशी मादहिी पुढे ददली आहे. अस्ग्नष्टोम यागामध्ये १२ 
स्तोते्र आदि १२ शसे्त्र असिाि. स्िोत्र आदि शस्त्र ह्या शब्दाांचा र्ात्वथध ‘स्िुदि अथवा प्रशांसा’ असा आहे. परांिु 
जी स्िुिी सुरावर गादयली जािे दिला स्तोत्र असे म्हििाि आदि जी स्िुिी नुसिी उच्चारली जािे दिला 
शस्त्र असे म्हििाि. (जै. ७·२·१७ वरील शबरभाष्ट्य) शस्त्राांचा नेहमी स्िोत्राांशी सांबांर् असिो आदि िे 



           

स्िोत्रानांिर म्हटले जािे. दनरदनराळ्या स्िोत्राांचे गायन दनरदनराळ्या स्िोमाांि करण्याि येिे. स्तोम ह्याचा 
अथध ऋचाांचा समूह आदि अशा समूहाि सामान्यिः िीन ऋचा असिाि. एकाद्या स्िोत्रगायनाि दकिी िाना 
घ्यावयाच्या, त्या स्िोत्रािील ऋचाांची सांख्या दकिी असिे आदि त्याांची रचना कशी करावयाची ह्या सवध 
गोष्टी प्रस्िोिृ ऋस्त्वज दर्वशि करिो. उदाहरिाथध, पदहल्या आज्य स्िोत्राि (ऋ. ६·१६·१०·१२) िीन ऋचा 
असिाि आदि िी सांख्या वाढवनू प्रत्येक पयायाि पाांच ऋचा असे िीन पयाय दमळून १५ करण्याि येिे. जर 
मूळच्या िीन ऋचाांना आपि अ, आ, इ अशा सांज्ञा ददल्या िर ह्या पांर्रा ऋचा पुढील प्रमािे होिील : अ, अ, 
अ, आ, इ (पदहला पयाय); अ, आ, आ, आ, इ. (दुसरा पयाय); आदि अ, आ, इ, इ, इ. (दिसरा पयाय). 
पांचदश स्िोमाची ही पदहली दवष्टुिी झाली. दुसऱ्या दवष्टुिीची रचना अ, अ, अ, आ, इ. (पदहला पयाय); अ, 
आ, इ (दुसरा पयाय); अ, आ, आ, आ, इ, इ, इ. (दिसरा पयाय). दिसऱ्या दवष्टुिीची रचना अ, आ, इ 
(पदहला पयाय); अ, आ, आ, आ, इ (दुसरा पयाय) आदि अ, अ, अ, आ, इ, इ, इ (दिसरा पयाय) अशी 
होईल. स्तोम आदि स्तोत्र ह्या शब्दाांचे अथध दभन्न दभन्न असिाि. सामवदेािील गानामध्ये जे दनरदनराळे राग 
ददले आहेि त्याांपैकी एकाद्या रागाि बसवनू काही दवदशष्ट सांख्या असलेल्या ऋचाांचे जे गािे ियार केलेले 
असिे त्याला स्तोत्र अशी सांज्ञा असिे. सामगायन करिाना ‘हाइ’, हाउ, इ, ऊ, हुां ह्याांच्यासारखे दनरदनराळे 
शब्द उच्चारिाि आदि िाना घेिाि त्याांना ‘स्तोभ’ असे म्हििाि. ज्या ऋचेचे गायन करावयाचे असिे त्या 
ऋचेमर्ील शब्दाांहून अदर्क असिारी आदि त्या ऋचेिील विापेक्षा दभन्न विध असिारी जी अक्षरे घालण्याि 
येिाि त्याांना ‘स्तोभ’ म्हििाि. सामन् ह्या शब्दाचा अथध जरी ‘गीि’ अथवा गािे असा असला िरी िे सामन् 
रागाि बसदवण्याकदरिा आदि िे गािे श्रुदिमनोहर बनदवण्याकदरिा स्िोभाांची आवशयकिा असिे. म्हिून 
स्िोभाांचाही सामन् शब्दाि अांिभाव होिो. (जै. २·१·३६; ९·२·३४।३८). 

 
कोित्याही एका शस्त्रासांबांर्ी जे मांत्र पठि करावयाचे असिाि त्या सवध मांत्राांि अनेक ‘आहार्व’ 

असिाि आदि अनेक ‘प्रततगर’ असिाि. ‘शों ३ सावो ३ म्’  आपि दोघेजि प्राथधना करू या) अशी हाक 
(आहार्व) होिृ ऋस्त्वज अध्वयूधला मारिो आदि ‘शों ३ सामो दैव’ असे प्रत्त्युती र (प्रदिगर) अध्वयुध देिो. 

 
एकाद्या ऋचेचे गािे बनदविाना त्या ऋचेमर्ील अक्षराांि फेरफार केले जािाि. उदाहरिाथध, ‘अग्न 

आया दह वीिये’ ह्या पदाि आलेल्या ‘अग्न’ ह्या शब्दाि गाण्यामध्ये ‘ओग्नादय’ असा बदल करण्याि येिो. 
िसेच त्या ऋचेचे दवश्लेष, दवकषधि, अभ्यास, दवराम, स्िोभ इत्यादी प्रकारही केले जािाि. ऋग्वदेािील 
एकादी ऋचा म्हििाना दिच्यामर्ील उदाती , अनुदाती , आदि स्वदरि अशा सांज्ञा असिाऱ्या स्वराांकडे लक्ष 
द्याव ेलागिे. िीच ऋचा सामन् अशा स्वरूपाि गािाना स्वराांबरोबरच िी कोित्या सुराि म्हिावयाची ह्या 
गोष्टीकडेही लक्ष द्याव ेलागिे. ऋग्वदेािील ऋचेमर्ील स्वर दर्वशि करिाना जी पद्धिी अवलां बण्याि येिे 
िीच पद्धिी िीच ऋचा सामवदेाि समादवष्ट कदरिाना अवलां दबि नाहीि. ऋग्वदेािील स्वदरि सामवदेाच्या 
दनरदनराळ्या हस्िदलदखि प्रिींि दनरदनराळ्या प्रकाराने दर्वशि केलेला असिो. िथादप सामान्यिः त्या 
अक्षराच्या मस्िकावर २ हा अांक दलहून दर्वशि केलेला असिो आदि एकाद्या उदाती  स्वराच्या पूवी येिारा 
अनुदाती  स्वर सामवदे सांदहिेमध्ये त्या अक्षरावर ३ हा अांक दलहून दशधदवला जािो आदि अनुदाती  
स्वरामागून येिारा उदाती  स्वर त्या अक्षरावर १ चा अांक दलहून दशधदवला जािो. ह्यासांबांर्ी आिखीही 
सदवस्िर दनयम आहेि. 

 
सामगायनािील सूर (अथवा स्र्वर) साि असिाि. िे म्हिजे कु्रष्ट, प्रथम, दद्विीय, िृिीय, चिुथध, 

पांचम (अथवा मांद्र) आदि अांत्य (अथवा अदिस्वाथध). (सामदवर्ान ब्राह्मि १·१·८). नारदीय दशक्षा ह्या 
ग्रांथाि सवधप्रदसद्ध षड्ड्ज, ऋषभ, गाांर्ार, मध्यम, पांचम, रै्वि आदि दनषाद ह्या स्वराांचाही दनदेश केला 



           

आहे. सामन् हे साध्या वीिावाद्याच्या स्वराांच्या साहाययाने गािा येिे, आदि आांगठा आदि हािाची बोटे 
ह्याांच्या हालचालींच्या साहाययानेही गािा येिे. आरु्दनक काळच्या सामगायकाांना प्राचीन तनयमाांची आदि 
दचन्हाांची सामान्यिः मादहिी असि नाही आदि िे आपल्या गरूपासून जसे दशकले असिील त्याप्रमािे 
गायन करिाि. त्याप्रमािेच िे जे गायन करिाि िे गायन. अनेक हस्िदलदखि प्रिींमध्ये ददलेल्या 
सांकेिदचन्हाांशी जुळि नाही. त्याांच्या गायनाि एक प्रकारचा कां टाळवािेपिा असिो आदि िेच िेच सूर  
पुन्हा पुन्हा येि असिाि. ह्या गानाांचे सांपूिध सांशोर्न अद्यापी व्हावयाचे आहे आदि ह्या बाबिीि सांपूिध 
भारिभर सामगायनाच्या ज्या पद्धिी प्रचदलि आहेि त्याांच्या ध्वदनमुदद्रका घेऊन त्याांचा सांग्रह करिे आदि 
नांिर त्या पद्धिींची िुलना करिे ही गोष्ट प्रथम करिे अवशय आहे. अशी भीिी वाटिे की आिखी एक दोन 
दपढ्ा गेल्यावर, दवद्वान सामगायक ्वचदचिच दशल्लक राहिील. 

 
कोित्याही स्िोत्रामर्ील प्रत्येक सामाचे पुढीलप्रमािे पाच दवभाग असिाि : प्रस्तार्व (हा भाग 

म्हिण्यापूवी सवधही सामगायक ऋस्त्वज ‘हूां’ असा शब्द एकदम म्हििाि), उद गीथ, प्रततहार, उपद्रर्व 
आदि तनधन (अांत्य भाग). हे पाच भाग अनुक्रमे प्रस्िोिृ, उद् गािृ, प्रदिहिृध; उद् गािृ आदि प्रस्िोस;ृ उद् गािृ 
आदि प्रदिहिृध िीनही ऋस्त्वज दमळून गायन करिाि. (लाट्या. श्रौ. ६·१०·१ वरील टीका). 

 
सोमयागाच्या उत्पिीसांबांधी उपपिी. सोमयागाच्या उत्पती ीसांबांर्ी प्रा. एस्ग्लां ग, प्रा. कीथ प्रभदृि 

अनेक युरोपीय दवद्वानाांनी कल्पक अशा उपपत्त्या सुचदवल्या आहेि. त्या सवध दवद्वान आदि उद्योगी युरोपीय 
दवद्वानाांदवषयी अत्यांि आदर प्रकट करून देखील असे म्हििे प्राप्ि आहे की त्याांनी माांडलेल्या दनरदनराळ्या 
उपपती ींपैकी एकीि देखील फारशी सत्यिा ददसून येि नाही अथवा त्याांपकैी एकही बुद्धीला पटि नाही. 
सोमरसाचा साांप्रदाय हा दनदान इांडो-इरादनयन काळचा (म्हिजे जेव्हा भारिािील आदि इरािािील आयध 
एकत्र होिे त्याकाळचा) असावा आदि ह्या साांप्रदायाची उत्पती ी कशी झाली ह्या दवषयीचा दनियात्मक 
पुरावा प्राचीन भारिीय र्मधग्रांथाि रादहलेला नाही. केवळ यज्ञसांस्था काय िी आपल्या दृष्टीसमोर आहे आदि 
त्याखेरीज बाकीच्या सवध गोष्टी िकावर आदि कल्पनेवर आर्ारलेल्या आहेि. सोमवल्लीचा आदि चांद्राचा 
सबांर् काय असावा हा एक महत्त्वाचा प्रशन आहे. ऋग्वदेाि एके दठकािी [यो अप्सुचन्द्रमा इव सोमिमूषु दृशयिे । ऋ. 

८·८२·८] (ऋ. ८·८२·८) चांद्राला सोम म्हटले आहे. सामान्यिः चांद्राला ऋग्वदेामध्ये ‘मास’ अथवा ‘चांद्रमस्’ 
अशी सांज्ञा ददलेली असिे. अथवधवदेाि (११·६·७) असे म्हटले आहे की ज्या देविेला लोक चांद्रमस् 
म्हििाि िो सोम आहे. अनेक दठकािी सोमाला ‘इांदु’ असे सांबोर्ले आहे (आदि नांिरच्या काळाि 
झालेल्या वाङ मयाि इांदु ह्याचा अथध दनियपूवधक चांद्र असा असिो). सोम मूजविावर वाढिो असे ऋग्वदेाि 
एका दठकािी (१०·३४·१) म्हटले आहे. आदि िो सुषोमा नदीच्या काठी आजीकीय देशाि वाढिो असे 
दुसऱ्या एका दठकािी (ऋ. ८·६४·११) विधन केले आहे. खुद्द ऋग्वदेामध्ये देखील सोम हा गूढ स्वरूपाचा 
झाला असल्याचे ददसून येिे. सोम हा सुपिाने (म्हिजे गरुडाने अथवा एका पक्षाने?) स्वगािून आिल्याचे 
ऋग्वदेाि एका दठकािी (९·८६·२४) म्हटले असून दुसऱ्या एका दठकािी (१·९३·६) िो शयेनाने 
(ससाण्याने) आिल्याचे विधन केले आहे. दुसरी एक लक्षाि ठेण्यासारखी गोष्ट म्हिजे ब्राह्मिग्रांथाांच्या 
काळाि सोमवल्ली अप्राप्य नसली िरी दनदान दुर्वमळ झाली होिी. शि॰ ब्रा॰ (४·५·१०) मध्ये सोमाच्याऐवजी 
वापरावयाचे अनेक पयाय साांदगिले आहेि. त्याि दपवळी फुले असलेली फाल्गुन वनस्पिी, दूब वनस्पिी 
आदि दहरवट रांगाचे कुश ह्याांचा समावशे केला आहे. ‘कोिाला सोम दमळू शकला नाही िर त्याने पूदिकाांचा 
रस काढावा’ असे िाण्् ब्रा. मध्ये (९·५·३) साांदगिले आहे. सोमवल्ली उपलब्र् नसल्यास पूदिका वल्लीचा 
आदि फाल्गुन वनस्पिीचा उपयोग करावा अथवा इिर वनस्पिीचा पूदिकाांशी दमश्रि करून उपयोग करावा 
असे आश्व लायन गृ. सूत्राि (६·८·५।६) साांदगिले असून त्या सूत्रावरील टीकेि अशा वनस्पिींमध्ये दूवा, 



           

कुश ह्याांचा आदि ह्याांच्यासारख्या इिर वनस्पिींचा समावशे केला आहे. महाराष्ट्राि जेव्हा ्वचदचत् काळी 
सोमयाग करण्याि येिो त्यावळेी सोमाची प्रदिदनर्ी म्हिून जी वनस्पिी घेिाि दिला मराठीमध्ये ‘रानशरे’ 
असे म्हििाि आदि िी वनस्पिी महाराष्ट्राि डोंगरावर उगविे. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ५८ 
 

इतर सोमयाग 
 

(  .   .   . २-१२०४-१२२३) 
 
सूत्रग्रांथाि सोमयागाचे साि प्रकार (सांस्था) असल्याचे विधन केले आहे. (कात्या. १०·९·२७; 

आश्व. ६·११·१ इ॰). हे साि प्रकार म्हिजे अस्ग्नष्टोम, अत्यास्ग्नष्टोम, उक्थ्य, षोडशीन, वाजपेय, अदिरात्र 
आदि अप्िोयाम हे होि. त्याांच्यापैकी पदहल्या प्रकाराचे विधन मागील प्रकरिाि ददले असून इिर 
प्रकारासांबांर्ी काही थोडेसे विधन ह्या प्रकरिाि करावयाचे आहे. सवधही सूत्रग्रांथाांि सोमयागाची सांस्था 
सारखीच ददलेली नसिे. 

 
      

 
अथवा उ्थ [उक्थासांबांर्ी मादहिी पुढील ग्रांथाांि ददली आहे :– ऐि. ब्रा. १४·३, आश्व. ६·१·१–३, आपस्िांब १४·१, सत्या ९·७, 

इ॰]. ह्या यागाि सायांकाळच्या सवनाि िीन अदर्क स्त्रोते्र आदि िीन अदर्क शसे्त्र गायन आदि पठि 
करण्याि येिाि. ह्याांना ‘उ्थ स्त्रोते्र’ आदि ‘उ्थ शसे्त्र’ अशा सांज्ञा आहेि. अशा रीिीने स्त्रोिाांची आदि 
शस्त्राांची सांख्या प्रत्येकी पांर्रा होिे. ज्याांना गुरे प्राप्ि व्हावी अशी कामना असेल िे उक्थ्य याग करिाि असे 
आपस्िांबाने (१४.१.२) म्हटले आहे. ह्या यागामध्ये अस्ग्नष्टोमापेक्षा एक अदर्क पशु (बकरा) इांद्र आदि 
अस्ग्न ह्याांच्या प्रीत्यथध सोमाचा रस काढावयाच्या ददवशी बली द्यावयाचा असिो. 

 
ष      

 
[षोडशीन सांबांर्ी अदर्क मादहिी पुढील ग्रांथाांि ददली आहे :– ऐि. ब्रा. १६·१–४, आश्व. ६·२।३ आप. १४·२·३, सत्याषाढ ९·७. इ॰]. 

ह्या यागाि षोडशीन नावाचे एक अदर्क स्त्रोत्र आदि एक अदर्क शस्त्र िृिीय सवनाि म्हिावयाची असिाि. 
प्रािःकाळच्या अथवा कोिाच्या मिाप्रमािे सवधही सवनाि एक चमस अदर्क असिो. ह्या यागाि 
सोमवल्लीची खरेदी एक लाल रांगाची कमी उांचीची गाय देऊन करण्याि येिे. इांद्राप्रीत्यथध एक अदर्क पश ू
(मेंढा) बली देण्याि येिो. ह्या यागाची ददक्षिा एक हपगट विाचा घोडा अथवा एक खेचरी असिे. 

 
           

 
[अत्यस्ग्नष्टोमासांबांर्ी मादहिी पौ. र्. ग्रां. खां. ४१ पा १७ वर ददली आहे.]. अस्ग्नष्टोमाच्या कायधक्रमाि षोडशीन स्िोत्र, 

षोडशीन चमस आदि इांद्राप्रीत्यथध बदल द्यावयाचा आिखी एक पशु, इिक्या गोष्टी दमळवनू अत्यस्ग्नष्टोम 
याग बनिो. 

 
       

 
[अदिरात्रासांबांर्ी मादहिी ऐि. ब्रा. १४·३ आदि १६·५–७, आश्व. ६·४–५, सत्या. ९·७, आप. १४·३·८–१४·४·११, इ॰.] हा याग 

एक ददवस आदि एक रात्र होऊन गेल्यानांिर पुरा होिो म्हिून ह्याला अदिरात्र असे म्हििाि. ह्याि २९ 



           

स्िोते्र आदि २९ शसे्त्र असिाि. ह्या यागाि आतश्वन नावाचे एक शस्त्र पठि करण्याि येिे. त्याचा कायधक्रम 
प्रािरनुवाकासारखाच असून त्याि दकमान एक सहस्त्र ऋचा असाव्या लागिाि आदि िे शस्त्र सूयोदय 
होईपयंि पठि करावयाचे असिे. सोमरस काढावयाच्या ददवशी एक चौथा पशु सरस्विीला अपधि 
करण्याि येिो. ह्या प्रकारच्या सोमयागाचा उल्लेख ऋग्वदेाि केला आहे. (ऋ. ७·१०३·७). 

 
        

 
हा याग केल्याने कत्याला ज्या ज्या गोष्टींची इच्छा असेल त्या त्या गोष्टी प्राप्ि होिाि म्हिून ह्याला 

अप्तोयाम असे म्हििाि. (िाण्् ब्रा. २०·३·४।५). एकाद्याची गुरे जगि नसली अथवा त्याला चाांगल्या 
जािीची गुरे प्राप्ि व्हावी असे वाटि असेल िर त्याने अप्िोयाम याग करावा असे (आश्व. ९·११·१ प्रभिृी) 
दनरदनराळ्या सूत्राांि साांदगिले आहे. ह्या यागाांि केवळ चार अदर्क स्िोते्र असिाि ह्याची ददक्षिा एक 
सहस्त्राहून अदर्क अथवा असांख्य गाई इिकी असिे. होिृ ऋस्त्वजाला एक चाांदीने मढदवलेला आदि 
खेचऱ्या जोडलेला रथ दमळिो. (आश्वलायन ९·९·२२।२३). हा याग सामान्यिः दुसऱ्या कोित्या िरी 
यागाच्या बरोबर करण्याि येिो. 

 
       

 
ह्या शब्दाचा र्ात्वथध अन्न आदि पेय, अथवा शस्क्िवर्धक पेय अथवा त्वरा प्राप्ि होिारे पेय असा 

आहे. [पानां वै पेयाः । अन्नां वाजः पानां वै पूवधमेर्ान्नम् । ियोरुभयोराप्त्य ै । शाांखा. श्रौ. १५· १·४–६.] (शाां. श्रौ. १५·१·४।६). हा याग 
जरी ज्योदिष्टोमाचाच एक प्रकार असल्याचे म्हटले जािे आदि जरी त्याचा कायधक्रम षोडशीन 
यागासारखाच असिो, िरी ह्या यागामध्ये स्विःच्या अशा इिक्या दवदशष्ट गोष्टी असिाि की त्याला स्विांत्र 
यागच म्हििा येईल. ह्या यागामर्ील एक वैदशष्ट्ट्य असे आहे की त्याि १७ ह्या सांख्येचे प्राबल्य असिे. 
उदाहरिाथध, त्याि १७ स्िोते्र आदि १७ शसे्त्र असिाि, १७ पशूांचे बदलदान करण्याि येिे, १७ प्रकारच्या 
वस्िु ददक्षिा म्हिून वाटण्याि येिाि, यूपाची लाांबी १७ अरत्नी असिे. यूपाभोविी कापडाचे १७ िुकडे 
गुांडाळले जािाि, हा याग १७ ददवस पयंि चालिो, त्याि १७ दीक्षा असिाि, मद्याचे १७ चमस असिाि, 
सोमाचे १७ चमस असिाि, घोडे जोडलेले १७ रथ शयधिीि असिाि, १७ ढोल वाजदवण्याि येिाि. इ॰ 
इ॰. 

 
हा इिका दबकट असिारा याग ज्याला सावधभौमत्वाची अथवा आदर्पत्याची इच्छा असेल अथवा 

स्वाराज्य (इांद्रपद अथवा अदनबंर् सती ा) ह्याांची कामना असेल िो करीि असे. हा फक्ि पजधन्य काळािच 
केला जाई आदि िो वैशयाला कदरिा येि नसे. ब्राह्मिाांच्या बाबिीि त्याचे ईस्प्सि फल अत्यांि दवद्वती ा 
अथवा सांपन्निा प्राप्ि होिे हे असे. रथाला जोडलेल्या घो्ाांना देवभािाच्या चरूचा वास घ्यावयाला 
लाविाि. शयधिीचे उदद्दष्ट स्थान एक उदुांबराचा खाांब हे असिे. यजमानाचा रथ सवाि पुढे असिो आदि 
ऋस्त्वजाांचे बाकीचे रथ मागाहून काही अांिरावर असिाि. यूपाच्या बाजूला एक दशडी उभी कदरिाि आदि 
त्या दशडीवरून यजमान यूपाच्या मस्िकापयंि चढिो आदि त्याचा यजमानपत्नीबरोबर दोघाांनी स्वगाि 
जाण्यासांबांर्ी सांवाद होिो. त्यानांिर अध्वयुध हा यजमान सम्राट (सावधभौम अदर्पिी) झाला असल्याची 
घोषिा करिो. ही घोषिा िीन वळेा करण्याि येिे. त्यानांिर त्याला शुभ्र विाचे छत्र वापरण्याचा अदर्कार 
प्राप्ि होिो. त्याला क्षदत्रयाप्रमािे आचरि कदरिा येिे (उदाहरिाथध त्याला अध्ययन करिा येिे परांिु 
अध्यापन कदरिा येि नाही, दान देिा येिे परांिु दान स्वीकारिा येि नाही). ह्या यागाच्या ददक्षिेसांबांर्ी 



           

सूत्रग्रांथाांि मिवैदचत्र्य आहे. आश्वलायनाच्या (९·९·१४।१७) मिाप्रमािे १७०० गाई, घोडे जोडलेले १७ रथ, 
ज्यावर मनुष्ट्ये बसिाि असे १७ पशु, वाहनाच्या कामी उपयोगी पडिारे १७ बैल, सोन्याचे दनष्ट्क गळ्याि 
र्ारि केलेल्या १७ दासी, सोन्याचे पटे्ट बाांर्लेले १७ हती ी ही ददक्षिा असिे. आश्वलायनाने (९·९·१९) असे 
साांदगिले आहे की वाजपेय याग केल्यानांिर राजाने राजसूय यज्ञ करावा आदि ब्राह्मिाने बृहस्पततसर्व 
करावा. आपस्िांबाने (१८·७·१५) वाजपेयानांिर सौत्रामतण याग करावा अशी दशफारस केली आहे. 

 
अस्ग्नष्टोम आदि वर साांदगिलेले इिर याग एकाह याग असिाि म्हिजे त्या यागाांि सोमाचा रस 

एका ददवशी िीन वळेा हवन करण्याि येिो. िथादप आश्व. प्रभिृी अनेक सूत्राांि बृहस्पदिसव, गोसव, शयेन, 
उदद्भद, दवश्वदजत्, व्रात्यस्िोम ह्याांच्यासारख्या अनेक एकाह सोमयागाांचे उल्लखे केले आहेि. 

 
ज्या यागाांि सोमाचा रस काढण्याची कालमयादा १२ ददवस इिकी असिे आदि ज्याांच्या अखेरीला 

नेहमी एक अदिरात्र याग करण्याि येिो आदि जे याग (दीक्षा आदि उपसद ह्याांचे ददवस र्रून) एक 
मदहन्यापेक्षा अदर्क कालपयंि चालि नाहीि त्याांना अहीन याग असे म्हििाि. (शि. ब्रा. ४·५·४; आश्व. 
१०·१·११ प्रभिृी). अशा यागाांपैकी काही दोन ददवस, िीन ददवस, चार ददवस, पाच ददवस (ह्याांना पांचरात्र 
अशी सांज्ञा आहे) अशा दनरदनराळ्या कालपयंि चालिारे असून त्याांना दनरदनराळी नाव े आहेि. अहीन 
यागाांपैकी दवशषे उल्लखेनीय असे अश्वमेध आदि द्वादशाह हे आहेि. द्वादशाह याग अहीन असिो िसाच 
सत्र ही असिो आदि त्याचे भरत द्वादशाह ह्याच्यासारखे अनेक प्रकार असिाि. अहीनद्वादशाह आदि सत्र 
स्वरूपाचा द्वादशाह ह्याांच्यामध्ये काही भेद असिाि. उदाहरिाथध, सत्रामध्ये सवधच यजमान असिाि आदि 
म्हिून सत्रामध्ये ददक्षिा नसिाि; द्वादशाह सत्र फक्ि ब्राह्मिानाांच कदरिा येिो परांिु अहीन द्वादशाह 
तै्रवर्विकाांपैकी कोिालाही कदरिा येिो. 

 
राजसूय. हा शुद्ध स्वरूपाचा सोमयाग नसून एक मोठा भानगडीचा आदि दीघधकाल पयंि (दोन 

वषांपेक्षा अदर्क काळपयंि) चालिारा दवर्ी असिो आदि त्याि अनेक इष्टींचा, सोमयागाांचा आदि 
पशुयागाांचा समावशे होिो. हा दवर्ी केवळ क्षदत्रयाांनाच करिा येि असे. काहींच्या मिाप्रमािे ज्याने वाजपेय 
याग केला असेल त्यालाच राजसूय यज्ञ कदरिा येिो. राजसूय केल्याने यज्ञ करिारा राजा होिो आदि 
वाजपेय केल्याने त्याला सम्राटाचे स्थान प्राप्ि होिे. राजाचे स्थान प्रथम प्राप्ि होिे आदि नांिर सम्राटाचे 
स्थान प्राप्ि होिे असे शि॰ ब्रा. (९·३·४·८) मध्ये म्हटले आहे. 

 
फाल्गुन मदहन्यािील प्रदिपदेला ‘पतर्वत्र’ सांज्ञक सोमयागाची दीक्षा घेऊन राजसूय यागाच्या 

कायधक्रमाला प्रारांभ होिो. त्यानांिर एक वषाने ‘अतभषेचनीय’ नावाचा प्रमुख दवर्ी केला जािो. त्यानांिर 
फाल्गुनी पौर्विमेला अनुमिीप्रीत्यथध एक इष्टी असिे. फाल्गुनी पौर्विमेला चातुमास्य यागाांना प्रारांभ करण्याि 
येऊन प्रथमिः रै्वश्वदेर्व इदष्ट होिे. त्यानांिर क्रमाने र्वरुण प्रघास प्रभिृी चािुमास्ययागािील दनरदनराळ्या 
इष्टी चार मदहन्याांच्या अवर्ीने केल्या जािाि. दनरदनराळ्या पवाच्या दरम्यानच्या काळाि प्रत्येक मदहन्याि 
पौर्विमेला पूणममासइति आदि अमावास्येला दशमइति करण्याि येिाि आदि शवेटी फाल्गुन शुद्ध प्रदिपदेला 
शुनासीरीय पवध केले जािे. त्यानांिर ‘पांचर्वातीया’ सारखे अनेक दवर्ी करण्याि येिाि. त्यानांिर 
‘रत्नीनाांहर्वींतष’ ह्या नावाच्या बारा आहुिी (राजा, रािी, राजकीय अदर्कारी अशा) दनरदनराळ्या ‘रत्नीन्’ 
[कात्यायनाच्या मिाप्रमािे १२ रत्नी अदर्काऱ्याांची नावे :– (१) यजमान, (२) सेनापदि, (३) पुरोदहि, (४) अदभदषक्ि रािी, (५) सूि, (६) 
ग्रामिी (खेडेगावाांचा प्रमुख), (७) क्षती ा, (८) सांग्रदहि ृ(कोशाध्यक्ष अथवा रथी, (९) अक्षवाप (द्यिूादर्कारी), (१०) गोदवकिध (दशकारी, ?) (११) 
दूि अथवा पालागल, (१२) पदरवृस्क्ि (त्याग केलेली रािी).] सांज्ञा असिाऱ्या अदर्काऱ्याांच्या घरी बारा ददवस देण्याि 
येिाि. अतभषेचनीय हा राजसूयामर्ील मध्यविी दवर्ीनांिर करण्याि येिो. ह्या दवर्ीचा कायधक्रम 



           

उक्थ्यासारखा असिो. उदुांबराच्या लाकडाच्या १७ पात्राांि भरून सिरा प्रकारची जले आिण्याि येिाि 
आदि त्याांचा अदभषेक राजावर करण्याि येिो. त्यानांिर गाई लुटून आिण्याकदरिा एक प्रिीकात्मक स्वारी 
करण्याि येिे. यजमानाच्या दहिाकदरिा त्याला होिृ ऋस्त्वज शुनःशपेाची कथा साांगिो. नांिर खददराच्या 
लाकडाच्या एका मांचकावर अथवा हसहासनावर राजा बसिो, ऋस्त्वज आदि ‘रत्नीन्’ त्याच्या सभोविी 
आसनाांवर बसिाि. नांिर ‘द्यतूक्रीडेचा’ समारांभ केला जािो. ह्या खेळाि अशी योजना केलेली असिे की 
सवाि चाांगले दान पडेल िे राजाकडे द्याव ेआदि अत्यांि वाईट दान पडेल िे राजाच्या नािलगाांकडे द्याव.े 
अदभषेचनीय दवर्ीनांिर ‘सांस्पृपाांहर्वींतष’ सांज्ञा असिाऱ्या आहुिी सदविृ प्रभदृि देविाांना सिि दहा ददवस 
देण्याि येिाि. त्यानांिर ‘दशपेय’ हा दवर्ी करण्याि येिो. ह्या दवर्ीमध्ये सोमरसाने भरलेल्या दहा 
चमसाांपैकी प्रत्येक चमस दहा ब्राह्मि प्राशन करिाि. त्यानांिर एक वषानांिर ‘केशर्वपनीय’ दवर्ी करण्याि 
येिो. त्यानांिर व्युति तद्वरात्र नावाचे दोन दवर्ी केले जािाि. त्यापैकी एक अस्ग्नष्टोम असिो आदि दुसरा 
अदिरात्र असिो. त्यानांिर ‘ित्रधृतत’ दवर्ी होिो. िो अस्ग्नष्टोमासारखा असिो. नांिर उद्वासनीया इष्टीच्या 
ऐवजी ‘तै्रधतर्वी’ इष्टी केली जािे आदि त्याबरोबर राजसूयाची समाप्ती होिे. िथादप त्यानांिर एक 
मदहन्याचे ‘सौत्रामतण’ इष्टी करण्याि येिे. 

 
राजसूयामर्ील बऱ्याच दवर्ींच्या ददक्षिा साांदगिल्या आहेि. उदाहरिाथध, अदभषेचनीय दवर्ीच्या 

वळेी दनरदनराळ्या ऋस्त्वजाांना ददक्षिा म्हिून द्यावयाच्या गाईांची बेरीज दोन लक्ष चाळीस सहस्त्र इिकी 
प्रचांड होिे. [राजसूय यज्ञासांबांर्ी मादहिी खालील ग्रांथाांि ददली आहे :– िै. सां. १ ८·१–१७, िै. ब्रा. १·४·९.–१०, शि. ब्रा. ५·२·३–५, ऐि. 
ब्रा. ७·१३ आदि ८, िाण्् ब्रा. १८-८–११, आप. १८-८–२२ कात्या. १५· १–९, आश्वला. ९. ३–४, लाट्या. ९· १–३, शाांख्या. १५·१२ प्रभदृि, 
बौ. १२ इ॰, पौ. घ. ग्रां. खां. ४१ पा २४, खां ४४ पा १५ इ.] 

 
 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ५९ 
 

सौत्रामणी आतण इतर यज्ञ 
 

(  .   .   . २-१२२४-१२५५) 
 

        
 
[सौत्रामिी यागासांबांर्ी मादहिी पुढील ग्रांथाांि ददली आहे :– िै. सां. १·८·२, वाजस. सां. १९ आदि २०, िै. ब्रा. १·४·२, १·८, ५–६, 

२·६–७, शि. ब्रा. ५·५·४–५, १२·७–८, आश्वला. ३-९, शाांख्या. १५·१५, लाट्या. ५·४·११ प्रभ,ृ कात्या. १५· ९–१०, १९. आप. १९-१–१० 
इत्यादद.] गौिमाच्या (८.२०) मिाप्रमािे सौत्रामिी ह्या दवर्ीचा साि हदवयधज्ञाांमध्ये समावशे होिो. ह्या यागाचे 
दवदशष्ट मुख्य लक्षि म्हिजे त्याि सुरा (मद्य) अपधि करावयाची असिे हे होय. आरु्दनक काळी सौत्रामिी 
यागामध्ये सुरेच्या ऐवजी दूर् अपधि करिाि. ह्या दवर्ीचे कौतकली आदि चरक-सौत्रामणी (अथवा सामान्य 
सौत्रामणी) असे दोन प्रकार असिाि. कौदकली सौत्रामिी हा एक स्विांत्र दवर्ी असिो परांिु सामान्य 
सौत्रामिी हा राजसूयानांिर (एक मदहन्याांने) आदि अस्ग्नचयनानांिर (यज्ञवदेी बाांर्ण्याच्या कृत्याच्या अांिी) 
करण्याि येिो. कौदकली सौत्रामिी यागािच फक्ि सामगायन करण्याि येिे. सामान्य सौत्रामिी यागाचा 
कायधक्रम दनरूढ पशुबांर्ासारखा असिो आदि कौदकली सौत्रामिी यागािदेखील िसाच कायधक्रम असिो. 
ह्या यागाि दोन अग्नी आदि वदेी असिाि. ह्या दवर्ीला चार ददवस लागिाि. पदहल्या िीन ददवसाांि 
दनरदनराळ्या पदाथांपासून सुरा ियार करण्याि येिे आदि शवेटच्या ददवशी दुर्ाचे िीन चमस आदि सुरेचे 
िीन चमस अदश्वनौदेव, सरस्विी आदि इांद्र ह्या देविाांना अपधि करण्याि येिाि. त्याचप्रमािे त्या देविाांना 
उदे्दशून अनुक्रमे एक बकरा, एक मेंढी आदि एक बैल ह्या पशूांचे बदलदान करण्याि येिे. 

 
सुरा कशी ियार करावी ह्याबद्दलची विधने (शि. ब्रा. ५·५·४; कात्या. १५·९·२८।३० प्रभिृी) ग्रांथाांि 

ददली आहेि. साळीचे मोड आलेले आदि मोड न आलेले र्ान्य, अथवा भािाच्या लाह्या आदि जवसाच्या 
अथवा शयामाकाच्या लाह्या ह्याांच्यापासून सुरा ियार करावयाची असिे. साळीचे दािे पाण्याि दशजदविाि 
आदि जवाांच्या लाह्याांचे पीठ करून िे पाण्याि उकळिाि. िे पािी आदि त्यावर आलेली मळी लोकरीच्या 
कप्ािून गाळिाि. त्या दमश्रिाि हसहाचे, लाांडग्याचे आदि वाघाचे केस टाकिाि. िसेच हरडा, सुांठ, 
जायफळ ह्याांच्यासारख्या वनस्पदिजन्य पदाथांची पूड करून पुष्ट्कळ पाण्याि उकळण्याि येिे. 
दशजदवलेल्या साळीच्या पात्रावर आदि उकळलेल्या जवसाच्या दपठाच्या पात्रावर आलेली मलई दोन 
पात्राि काढून घेऊन त्याि हे हरडा आदी पदाथध उकळलेले दमश्रि ओिण्याि येिे. ह्या दमश्रिाला मासर 
अशी सांज्ञा आहे. हे दमश्रि एका मो्ा कुां भीमध्ये (बरिीि) घालून िी कुां भी एका खड्ड््ामध्ये िीन ददवस 
ठेवण्याि येिे. दशजलेले साळीचे दािे आदि जवस हे पदाथधही त्या दमश्रिाि टाकिाि. पदहल्या ददवशी 
एका गाईचे दूर् ह्या बरिीि ओििाि आदि भािाच्या लाह्याांची पूडही त्याि टाकिाि. दुसऱ्या ददवशी दोन 
गाईांचे दूर् त्या बरिीि ओििाि आदि जवाच्या लाह्याांची (िोक्याची) पूड टाकिाि. दिसऱ्या ददवशी िीन 
गाईांचे दूर् त्या बरिीि ओििाि आदि भािाच्या लाह्याांची पूड टाकिाि. नांिर िे दमश्रि बाांबूच्या चाळिीिून 
गाळून घेिाि. अशा रीिीने ियार केलेल्या सुरेमध्ये कुवल, ककेन्रु् आदि बदर ह्या फळाांची पूड टाकिाि 
आदि त्या सुरेचे ददक्षिाग्नीमध्ये हवन करिाि. हवन करून अवदशष्ट रादहलेली सुरा ऋस्त्वज प्राशन करीि 
नाहीि िर िे फक्ि दिचा वास घेिाि. (ह्या कृत्याला प्राणभि अशी सांज्ञा आहे). िी अवदशष्ट रादहलेली सुरा 
एक मुद्दाम पैसे देऊन आिलेला ब्राह्मि प्राशन करिो अथवा िी मुग्याांच्या वारुळावर ओििाि. ह्यावरून 



           

असे अनुमान होिे की, सौत्रामिी हा दवर्ी असुराांमध्ये (आयेिर लोकाि अथवा दभन्न पांथाच्या आयांि) 
प्रचदलि असावा आदि त्याि योग्य िे फेरफार करून वैददक आयांनी त्या दवर्ीचा स्वीकार केला असावा. 
िथादप त्या काळी देखील ऋस्त्वजाांनी सुरा प्राशन करिे हे कृत्य दनषेर्ाहध मानले जाि असे. 

 
हा दवर्ी राजसूय यज्ञाच्या अांिी अथवा अस्ग्नचयनाच्या अांिी करण्याि येई अथवा अदिदरक्ि सोम 

प्राशन केल्यामुळे ज्याला जुलाब होऊ लागले असिील अथवा सोमाची वाांिी होि असेल अथवा ज्याच्या 
मुखाव्यदिदरक्ि अन्य द्वारािून सोम वाहू लागला असेल अशा व्यक्िीकदरिा करण्याि येि असे. स्विांत्र 
(म्हिजे कौदकली) सौत्रामिी याग ऐश्वयाची इच्छा असिारा ब्राह्मि अथवा स्विःच्या राज्यािून घालवनू 
ददलेला राजा अथवा ज्याच्याजवळ गुरे नाहीि असा मनुष्ट्य करीि असे. ह्या दवर्ीि सोमयागाप्रमािेच 
सर्वमप्रायतििाथम स्नान असिे. ह्या दवर्ीच्या आरांभी आदि अांिी अददिीप्रीत्यथध चरूची आहुिी द्यावयाची 
असिे. त्यानांिर दमत्र आदि वरुि ह्याांना उदे्दशून आदमक्षाची आहुिी देण्याि येिे आदि इांद्र वयोर्ः ह्या 
देविेप्रीत्यथध एक पशुबदल देण्याि येिो. सौत्रामिीयागाचा सवधसामान्य कायधक्रम सोमयागासारखा नसून 
दशधपूिधमास इदष्टसारखा असिो असे जैदमनीने (८·२·१।९) प्रदिपादन केले आहे. 

 
        

 
[अश्वमेर्ासांबांर्ी मादहिी खालील ग्रांथाांि ददली आहे :– िै. सां. ४·६·६–९, ४·७·१५, ५.१–६, ७. १–५, िै. ब्रा. ३· ८–९, शि. ब्रा. 

१३·१–५, आप. २०·१–२३, कात्या. १४, आश्वला. १०, ६–१०, सत्या. २०, लाट्या. ९· ९–११, बौ १५, इ॰] हा अत्यांि प्राचीन 
असिाऱ्या यज्ञाांपकैी एक यज्ञ आहे. ह्याचा उल्लखे ऋग्वेदाि (१·१६२ आदि १६३) केला आहे. ह्या यज्ञाि 
बली ददलेला घोडा स्वगाि जािो अशी श्रद्धा होिी. ह्या दवर्ीचे विधन शि. ब्रा. (१३·१।५) आदि िै. ब्रा. 
(३·८।९) ह्या ग्रांथाि केले आहे. िै. ब्रा. मध्ये राष्ट्र आदि अश्वमेर् एकच असल्याचे म्हटले आहे. (आश्व. श्रौ. 
१०·८·१ इत्यादी) सूत्रग्रांथाांि असे साांदगिले आहे की अश्वमेर् याग हा िीन ददवस चालिारा ‘अहीन’ याग 
असून िो एकाद्या राजाने करावयाचा असे. आश्व. श्रौ. (१०, ६·१) मध्ये म्हटले आहे की ज्याला सवध कामना 
पूिध व्हाव्या अशी इच्छा असेल, ज्याला स्विःच्या इांदद्रयाांवर आदि सवांवर दवजय सांपादन करण्याची इच्छा 
असेल आदि सवध ऐश्वयध प्राप्ि करून घेण्याची इच्छा असेल त्याने अश्वमेर् यज्ञ करावा. 

 
ह्या यज्ञाचा प्रारांभ फाल्गुन शु॰ ८ अथवा ९ ला अथवा ज्येष्ठ अथवा आषाढ मदहन्यािील त्याच 

दिथींना अथवा चैत्र पौर्विमेला करावा अशी दभन्न दभन्न मिे दनरदनराळ्या सूत्रग्रांथाांि ददली आहेि. राजाच्या 
चार राण्या आदि राजकन्या आपल्या पदरवाराांसह राजाच्या समीप येिाि आदि िे सवध अस्ग्नशाळेि प्रवशे 
करिाि. त्या यागाि सोडावयाचा घोडा सांपूिधपिे शुभ्रविाचा असून त्याच्या अांगावर वाटोळे काळे दठपके 
असाविे आदि िो अदिशय चपल असावा अथवा त्याची पुढची बाजू कृष्ट्िविध असून बाकीचे सवध शरीर शुभ्र 
विाचे असाव ेअथवा त्याच्या मस्िकावरील केसाची एक बट गडद काळ्या विाची असावी. त्या घो्ावर 
काही दवदशष्ट सांस्कार केल्यावर यजमान त्या घो्ाच्या उजव्या कानाि घो्ाची अनेक नाव े उच्चारिो 
आदि नांिर त्या घो्ाच्या सांरक्षिाकदरिा चारश े सांरक्षक बरोबर देऊन आदि त्या घो्ाांचे सांरक्षि 
करण्याबद्दल सवध ददशाांच्या स्वामींची प्राथधना करून त्या घो्ाला सवध देशभर दफरण्याकदरिा मोकळा 
सोडिाि. एक वषधभर त्या घो्ाला स्वचे्छेने वाटेल दिकडे भटकू देिाि आदि त्याला परि वळू देि 
नाहीि. घोडा बाहेर असेपयंिच्या अवर्ीि प्रदिददवशी सदविृ देविेला उदे्दशून प्रािःकाळी, माध्यािकाळी 
आदि सायांकाळी िीन इष्टी करण्याि येिाि. इष्टीनांिर एक ब्राह्मि आदि एक क्षदत्रय वीिा घेऊन राजाची 
प्रशांसा असलेल्या िीन गाथाांचे गायन करिाि. होिृ ऋस्त्वज ‘पातरप्लर्व’ सांज्ञा असलेल्या कथा राजाला 



           

कथन करिो. अशा रीिीने राजा यज्ञ करण्याि आदि पादरप्लव कथा ऐकण्याि गुांिला असल्यामुळे अश्वमेर् 
पुरा होईपयंि अध्वयुध हा राजा बनिो आदि राजा िशी घोषिा करिो. दहा ददवसपयंि एकामागनू एक अशा 
दनरदनराळ्या दवदशष्ट ग्रांथाांचे पठि करण्याि येिे. एक वषधपयंि प्रदिददवशी सायांकाळी ‘रृ्िी’ सांज्ञा 
असिाऱ्या चार आहुिी देण्याि येिाि. अशा रीिीने सादवत्री इष्टी, गायन, पादरप्लवाचे श्रवि आदि 
रृ्दिसांज्ञक आहुिी देिे ह्या गोष्टी वषधभर चालिाि. होिृ ऋस्त्वज आदि अध्वयुध ह्याांना िसेच गवयाांना 
मोठमो्ा ददक्षिा ददल्या जािाि. 

 
जर िो घोडा मरि पावला िर अनेक शाांदिकारक दवर्ी कराव ेलागिाि. जर िो घोडा शत्रूने हरि 

करून नेला िर यज्ञाचा नाश होिो. एक वषाचे अखेरीला िो घोडा परि िबेल्यामध्ये आिण्याि येिो आदि 
यजमान दीक्षा र्ारि करिो. ह्या यज्ञामध्ये १२ दीक्षा, १२ उपसद आदि ३ सूत्य (सोमाचा रस काढण्याचे) 
ददवस असिाि. २१ अरत्नी उांचीचे २१ यूप असिाि; त्याांना अनेक पशु बाांर्ण्याि येिाि आदि त्याांचे 
बदलदान करण्याि येिे. डुकरासारखे वन्य पशु आदि पक्षी देखील बाांरू्न यूपाांच्या मध्यांिरच्या जागाि र्रून 
ठेवण्याि येिाि आदि त्याांच्यापकैी काही पशू त्याांच्या सभोविी अग्नी दफरदवल्यानांिर सोडून देण्याि 
येिाि. सोमरस काढण्याच्या िीन ददवसाांपैकी दुसरा ददवस सवांि महत्त्वाचा असिो आदि त्या ददवशी 
(अश्लील सांवाद, ब्रह्मोद्य ह्याांच्यासारखी) अनेक चमत्कादरक कृत्ये केली जािाि. 

 
बदल द्यावयाचा घोडा दुसऱ्या िीन घो्ाांसह एका रथाला जोडण्याि येऊन िो रथ एकाद्या 

सरोवराकडे अथवा जलाशयाकडे नेण्याि येिो. घोडा यज्ञशालेि परि आला म्हिजे पट्टादभदषक्ि रािी, 
वावािा (म्हिजे आवडिी) रािी आदि पदरवृक्िी (म्हिजे टाकून ददलेली) रािी ह्या घो्ाच्या 
दनरदनराळ्या अांगाांना िूप लाविाि. यूपाच्या जवळ होिृ आदि ब्रह्मा ऋस्त्वज ह्याांच्यामध्ये काही दवदशष्ट 
प्रशनोती रे होिाि. नांिर घो्ाची स्िुिी करण्याि येिे आदि गविावर एक वस्त्र पसरून त्यावर त्या 
घो्ाचा वर् करण्याि येिो. घो्ाचा वर् झाल्यावर राण्या त्या घो्ाच्या सभोविी िीन फेऱ्या घालिाि 
आदि आपल्या वस्त्राांनी त्याला वारा घालिाि. नांिर अदभदषक्ि रािी मृि घो्ाच्या बाजूला शयन करिे 
आदि ज्या वस्त्रावर घोडा पडलेला असिो िे वस्त्र रािी आदि िो घोडा ह्याांच्यावर घालण्याि येिे आदि िी 
त्या घो्ाशी समागनम करिे. नांिर होिृ ऋस्त्वज वदेीच्या बाहेर उभा राहून त्या अदभदषक्ि रािीची 
अश्लील शब्दाांनी हनदा करिो. िी रािी आदि दिच्याबरोबर असलेल्या १०० राजकन्या होिृ ऋस्त्वजाला 
अश्लील शब्दाि उती र करिाि. अशाच प्रकारचा सांवाद चार प्रमुख ऋस्त्वज आदि त्या राण्या आदि त्याांच्या 
बरोबरच्या िरुि दासी ह्याांच्यामध्ये होिो. (हा सांवाद वाज. सां. २३·२२।३१ मध्ये ददला आहे). अदभदषक्ि 
रािीच्या बरोबरच्या राजकन्या त्या रािीला घो्ाजवळून उठदविाि. नांिर िीन राण्या सोने प्रभिृी िीन 
र्ािूांच्या सुया घेऊन त्या घो्ाला टोचनू त्याची वपा काढून घेिाि. त्या घो्ाचे रक्िही दशजदवण्याि 
येऊन त्याची स्स्वष्टकृत् देविेला उदे्दशून आहुिी देण्याि येिे. प्रजापिीप्रीत्यथध बदल ददलेल्या पशूच्या वपेची 
आहुिी देण्यापूवी सदसमध्ये बसलेल्या ऋस्त्वजाांमध्ये ब्रह्माद्य (र्मधसांबांर्ी) सांवाद होिो. त्याि अनेक गूढाथध 
असलेले प्रशन दवचारण्याि येिाि आदि त्याांची उती रे देण्याि येिाि. त्यानांिर सवध पशूांच्या वपेच्या आहुिी 
दनरदनराळ्या देविाांप्रीत्यथध अपधि करण्याि येिाि. मरु्, मार्व प्रभिृी बारा मदहन्याांना आदि वसांिादी 
ऋिूांना उदे्दशून आहुिी देण्याि येिाि. 

 
सोमाचा रस दपळण्याच्या दिसऱ्या ददवशी दनरदनराळ्या आहुिी ददल्यानांिर यजमान अर्वभृथस्नान 

करिो. अवभथृाच्या शवेटी एका टक्कल पडलेल्या, घाऱ्या डोळ्याच्या, दाि पुढे आलेल्या, श्वेिकुष्ट 
झालेल्या आदि पाण्याि बुडी मारलेल्या मनुष्ट्याच्या मस्िकावर ‘जुांबकाय स्वाहा’ म्हिून एक आहुिी देिाि. 



           

ही आहुिी अश्वमेर् यज्ञािील शवेटली आहुिी असिे. ‘जुांबक’ ह्याचा अथध वरुि असा असिो. त्या मनुष्ट्याला 
शांभर गाई आदि बैल जोडलेली एक गाडी देण्याि येिे. अवभथृस्नानानांिर यजमान पाण्यािून बाहेर पडला 
म्हिजे त्या पाण्याि ब्रह्महत्येसारखी घोर पािके केलेले लोक बुडी मारिाि आदि अशा पािकाांकदरिा 
शास्त्राि साांदगिलेली प्रायदितेी  न करिाही त्याची शुद्धी होिे. (कात्या. २०·८·१७।१८). 

 
अश्वमेर् यज्ञािील दनरदनराळ्या गौि कृत्याांबद्दल दनरदनराळ्या दतिणा द्यावयास साांदगिले आहे. 

उदाहरिाथध, आश्वलायनाने, (१०·१०·१०) म्हटले आहे की यजमानाने हजकलेल्या चारी ददशािील भमूी 
आदि मनुष्ट्ये ह्याखेरीज बाकीची ब्राह्मिेिराांची सवध सांपती ी दान द्यावी, लाट्यायनाने (९·१०·१५ प्रभिृी) 
साांदगिले आहे की चार प्रमुख ऋस्त्वजाांपकैी प्रत्येकाला कमीि कमी ४८ सहस्त्र गाई द्याव्या आदि त्याांच्या 
चार साहाययकाांपकैी िीन साहाययकाांना २४ सहस्त्र, १२ सहस्त्र आदि ६ सहस्त्र गाई द्याव्या. 

 
प्राचीन काळी देखील हा यज्ञ दवरळाच होि असला पादहजे. िै. सां., (५·४·१२·३) शि. ब्रा. 

(१३·३·३·६), अथवधवदे, (११·७·७।८), ह्या ग्रांथाि हा यज्ञ उत्सन्न (म्हिजे प्रचारािून गेलेला) झाला 
असल्याचे मानले आहे. ह्या दवर्ीचा उगम अज्ञाि आहे आदि त्याच्यासांबांर्ी साांगण्याि आलेल्या उपपती ींमध्ये 
एकवाक्यिा नाही. महाभारिाि (आश्वमे. अ. ७१ िे ८९) ह्या यज्ञाचे काहीसे दवस्िृि विधन केले आहे. परांिु 
त्या विधनाि अश्वमेर् यज्ञामर्ील सदवस्िर कायधक्रम अथवा ठळककृत्ये ह्याांची प्रत्यक्ष विधने ्वचदचिच आली 
आहेि. त्या विधनावरून असा ग्रह होिो की ग्रांथकाराने प्रत्यक्ष पादहलेल्या कृत्याांचे विधन केलेले नसून 
ऐकीव अथवा इिर ग्रांथाांि वाचलेल्या गोष्टींचेच विधन केलेले असाव.े रामायिाि (बालकाांड. अ. १३।१४) 
दशरथाने पुत्रप्राप्िीकदरिा केलेल्या अश्वमेर्ाचे अदर्क दवस्िृि आदि प्रत्यक्ष पादहल्यासारखे विधन केलेले 
असून त्या विधनाि कल्पसूत्राांचा स्पष्ट दनदेश केला आहे. ऐदिहादसक काळाि झालेल्या अनेक राजाांनी 
केलेल्या अश्वमेर्यज्ञाांचे उल्लेख दशलालेखाांि (इां. अॅदट. खां. ८ पा. २७८ वगैरे) आढळिाि. १८ व्या 
शिकाच्या पूवार्ाि अांबरचा राजा सवाई जयहसह ह्याने केलेल्या अश्वमेर्ाचे विधन कृष्ट्िकवीच्या 
ईश्वरदवलास काव्याि (डे. कॉ. हस्ि. मु. २७३ सन १८८४।८६) केले आहे. 

 
    

 
[सत्राांसांबांर्ी मादहिी पुढील ग्रांथाांि ददली आहे :– िै. सां. ३·३·६, ३·५–१०, ७·५·५–७, िै. ब्रा. १·२·२–५, शि. ब्रा. ४·६·२, िाण्् ब्रा. 

४–५, ऐि. ब्रा. १७–१८, आपस्िांब २१, कात्या १३, आश्वला ११·७, सत्या. १६, बौ. १६·१३–२३, शाांखा. १३·१९, पौ. घ. ग्रां. खां. ४१ पा २१ प्रभदृि. 
इ॰] सत्र हा यज्ञकमे करण्याि घालदवलेला एक कालखांड असिो. हा कालखांड १२ ददवसाांपासून एक वषध 
अथवा त्याहूनही अदर्क असू शकिो. ह्या सत्रािील आदशधभिू (प्रकृदि) ‘द्वादशाह यज्ञ’ असिो. सोईसाठी 
सत्राांचे रातत्रसते्र आदि सांर्वत्सर सते्र (एक वषध अथवा त्याहून अदर्क कालपयंि चालिारी सते्र) असे दोन 
भेद कदरिा येिील. साांवत्सदरक सत्राांचे आदशधभिू सत्र ‘गर्वाांअयन’  गाईचा मागध म्हिजे सूयाचे दकरि 
अथवा ददवस) हे असिे. सूत्रग्रांथाांि आतदत्यानाां अयन, आांदगरसाां अयन, कुां डपादयनाां अयन, सपानाां अयन, 
तै्रवार्वषक, द्वादशवार्वषक, षट हत्रशद्-वार्वषक, शिसांवत्सर, सहस्त्र सांवत्सर ह्याांच्यासारख्या एक अथवा 
अदर्क वष े चालिाऱ्या सत्राांची विधने आली आहेि. त्याांपैकी गवाांअयन ह्या सत्राची त्रोटक मादहिी पुढे 
ददली आहे. 

 
 
 
 



           

        
 
हे एक साांवत्सदरक (म्हिजे ३० ददवसाचा एक मास असे १२ मास असलेल्या अवर्ीपयंि) 

चालिारे सत्र असिे. त्यािील पदहल्या सहा मदहन्याांच्या अवर्ीमध्ये प्रायिीय अदिरात्र (प्रारांभाचा ददवस,), 
चिुर्ववश ददन, िीन अदभप्लव, एक पृष्ट्ट्य, अदभदजत् ददन, िीन स्वरसामन् ददन इत्यादी दवर्ींचा समावशे 
होिो आदि त्यामध्ये उक्थ्य, अस्ग्नष्टोम ह्याांच्यासारखे यज्ञ केले जािाि. त्यानांिर तर्वषुर्व अथवा मध्य ददवस 
येिो आदि त्याददवशी एकहवशस्िोम दवर्ी असिो आदि सूयाप्रीत्यथध अदिग्राह्य सोमाचा एक चमस अपधि 
करण्याि येिो आदि एका पशूचे बदलदान करण्याि येिे. त्यानांिर येिाऱ्या सहा मदहन्याांच्या अवर्ीि िीन 
स्वर सामन् ददन, दवश्वदजत् ददन, उदयनीय इत्यादी दवर्ी असून त्याांि गोष्ठोम, आयुष्टोम, दशरात्र अदिरात्र 
प्रभिृी यज्ञ केले जािाि. 

 
गवाांअयन हा यज्ञ सांििी, ऐश्वयध, मोठेपिा, उच्चादर्कार, स्वगध ह्याांच्यासारख्या दनरदनराळ्या 

फलाांची प्राप्िी व्हावी म्हिून केला जािो. ह्या यज्ञाची दीक्षा केव्हा घ्यावी ह्यादवषयी मिवैदचत्र्य आहे. 
गवाांअयनामध्ये द्वादशाहासारखा कायधक्रम करावयाचा असिो. ह्या यज्ञाि कोिाच्या मिाप्रमािे १२ ऐवजी 
१७ दीक्षा असिाि. ह्या सत्राि यजमान ह्या नात्याने अनेकाांना काम कदरिा येिे परांिु त्याि फक्ि 
ब्राह्मिाांनाच काम कदरिा येिे. ह्या सत्राि वगेळे ऋस्त्वज नसल्याकारिाने ऋस्त्वजाांची नेमिूक आदि त्याांना 
द्यावयाची दाने हे प्रकार नसिाि. सत्राि ददक्षिा नसिाि म्हिून लोकाांकडून वगधिी गोळा करण्याकदरिा 
प्रदिदनर्ी (ह्याांना ‘सनीहार’ अशी सांज्ञा आहे) चोहोकडे पाठवावयाचे नसिाि. सत्र चालि असिाना कोिी 
एकादा यजमान मरि पावला िर त्याच्याजागी दुसऱ्या इसमाची योजना इिर यजमानाांना कदरिा येिे. 
ज्याांची कायधपद्धिी समान असिे अशाांनाच एका सत्राि भाग घेिा येिो. एकाद्या सत्राि भाग घेण्याचा 
सांकल्प केल्यानांिर अथवा सत्राला नुकिाच आरांभ झाल्यानांिर कोिी सत्राि भाग घेण्याचा दवचार सोडून 
ददला िर त्याला त्याबद्दल प्रायदिती  म्हिून तर्वश्वतजत् दवर्ी करावा लागे. सत्राि जरी सवधजि यजमान 
असले िरी त्याांच्यापकैी एक गृहपती होिो. दीक्षा ग्रहि करिेव ेळी अध्वयुध प्रथम गृहपिीला आदि ब्रह्मा, 
होिृ, आदि उद् गािृ ह्याांना दीक्षा देिो आदि त्याचप्रमािे दनरदनराळे ऋस्त्वज दनरदनराळ्या दवदशष्ट 
ऋस्त्वजाांना दीक्षा देिाि. सवांच्या पत्न्याांनाही त्याांच्या पिींच्या बरोबरच दीक्षा देण्याि येिाि. दहाव्या 
ददवशी अश्वमेर्ािल्या प्रमािे ब्रह्मोद्य होिे अथवा भुांगे आदि गाांदर्लमाशा ह्याांच्यासारखे त्रासदायक प्रािी 
आदि चोर ह्याांची उत्पती ी केल्याबद्दल प्रजापिीला सवधजि दशव्या देिाि. सत्रामर्ील अत्यांि महत्त्वाचा 
ददवस महाव्रत हा असिो. हा सत्रािील उपान्त्य ददवस असिो. त्या ददवशी अनेक चमत्कादरक आदि 
दवदक्षप्ि दवर्ी करण्याि येिाि. ह्या ददवसाला ‘महाव्रि’ म्हिण्याचे कारि िो ददवस दवशषेेकरून ‘महान्’ 
असिाऱ्या प्रजापिीकदरिा योजलेला असिो. ‘महाव्रि’ ह्याचा अथध ‘अन्न’ हा असिो. ह्या ददवशी इिर 
चमसाांबरोबर आिखी एक ‘महाव्रतीय’ चमस हवन करण्याि येिो आदि एक पशु प्रजापिीप्रीत्यथध बली 
देण्याि येिो. त्या ददवशी एक आयध आदि एक शूद्र ह्याांच्यामध्ये एकाां विुधलाकार काि्ाकदरिा स्पर्ा 
करण्याि येिे. हे कािडे सूयाचे प्रिीक मानण्याि येिे आदि सूयध आपिास दमळदवण्याकदरिा देव आदि 
असुर ह्याांच्यामध्ये पूवी युद्ध झाले होिे त्याचे दशधक ही स्पर्ा मानण्याि येिे. ह्या स्परे्ि आयाचा दवजय 
होईल अशी योजना केलेली असिे. वदेीच्या उती रेकडील भागाि एक वशेया आदि एक ब्रह्मचारी परस्पराांची 
हनदा करिाि. यज्ञामध्ये भाग न घेिलेल्या एका त्रयस्थ पुरुषाचा आदि एका स्त्रीचा एका बांद केलेल्या 
मांडपाि समागम घडदवण्याि येिो. प्रजापिीने दवश्वाची उत्पती ी केल्याचे ह्या कृत्याने बहुर्ा दर्वशि केले 
जाि असाव.े ढोल वाजवीि आदि आग्नीरीय मांडपाच्या पदिमेला ऋस्त्वज गायन करीि असिाना त्याांच्या 
दस्त्रया त्याना साथ देण्याचे कायध कदरिाि आदि सेवक आदि सेदवका मस्िकावर उदककुां भ ठेवनू काही 



           

दवदशष्ट प्रकारचे नृत्य करिाि. ह्या दनरदनराळ्या कृत्याांवरून असे ददसून येिे की अत्यांि प्राचीन काळी हा 
एक सामान्य लोकाांचा उत्सव असावा आदि अनेक ददवस आदि मदहने चालिाऱ्या कां टाळवाण्या वैददक 
यज्ञाांच्या अखेरीला करमिकू करण्याकदरिा त्या उत्सवाचा ह्या गांभीर स्वरूपाच्या यज्ञाच्या कायधक्रमाि 
अांिभाव करण्याि आला असावा. उदयनीय ददवशी िीन अनुबांध्या गाई दमत्रावरुि, दवश्वेदेव आदि बृहस्पिी 
ह्या िीन देविाांना अपधि करण्याि येिाि. 

 
जरी सूत्रग्रांथाांि शांभर वष ेअथवा सहस्त्र वषे चालिाऱ्या सत्राांचा दनदेश केला असला िरी प्राचीन 

भारिाि देखील अशा प्रकारची सते्र अस्स्ित्वाि नसावीि असे पिांजलीसारख्या काही ग्रांथकाराांनी म्हटले 
आहे. जैदमनीने (६·७·३१।४०) असे स्पष्टपिे प्रदिपादन केले आहे की ज्या दठकािी श्रुदिवचनाि सहस्त्र 
सवांत्सर चालिाऱ्या तर्वश्वसृजाांअयनाचा उल्लेख केलेला असिो त्या दठकािी सांवत्सर ह्या शब्दाचा अथध ‘एक 
ददवस’ असा असिो. बाकीच्या सत्राि सारस्र्वतसते्र अदर्क उद् बोर्क असिाि. कारि या सत्राांि यज्ञ 
करिारे लोक यज्ञ चालू असिाना अनेक प्रसांगी अत्यांि पदवत्र सरस्विी आदि इिर नद्या ह्याांच्या समीप जाि 
असिाि. 

 
        

 
(अस्ग्नकुां डाची रचना). अस्ग्नकुां डाची रचना करिे हा एक दवदशष्ट दवर्ी असिो आदि िो सवधही 

श्रौियज्ञाांपैकी अदिशय भानगडीचा आदि अत्यांि गूढ असिो. ह्या दवर्ीच्या बुडाशी दवश्वोत्पती ी सांबांर्ीच्या 
काही कल्पना आहेि. 

 
पाच थर असलेले यज्ञकुां ड रचिे हे कृत्य सोमयागाचे एक अांग असिे. परांिु प्रत्येक सोमयागाि 

चयन अवशय नसिे. कोिाला अस्ग्नचयन करण्याची इच्छा झाली िर िो प्रथम फाल्गुन पौर्विमेच्या इष्टीनांिर 
अथवा माघ मदहन्याि अमावास्येला (एक मनुष्ट्य, एक घोडा, एक बैल, एक मेंढी आदि एक बोकड हे) पाच 
प्रािी बली देिो. त्याांची मस्िके यज्ञकुां डाच्या बाांर्कामाि घालावयाची असिाि. त्याांची र्डे पाण्याि टाकून 
िे पािी दवटा करण्याकदरिा, लागिारा मािीचा दचखल करण्याकदरिा उपयोगाि आििाि. त्या प्राण्याांचा 
वर् न करिा त्याांची सोन्याची अथवा मािीची केलेली मस्िके घेिली िरी चालेल असा पयाय कात्यायनाने 
साांदगिला आहे. आरु्दनक काळी जेव्हा केव्हा ्वचदचि प्रसांगी चयनाचा दवर्ी केला जािो िेव्हा सुविाच्या 
प्रदिमाच उपयोगाि आििाि. ह्या दवटाांकदरिा मािी कोठून आिावी, कशी आिावी ह्यादवषयी दवदशष्ट 
दनयम साांदगिले आहेि. त्या दचखलामध्ये बोकडाचे केस पळसाच्या साली उकळलेल्या पाण्यासह 
दमसळण्याि येिाि. िसेच वाळू, लोखांडाचा गांज आदि लहान दगडही दमसळिाि. अशा रीिीने ियार 
केलेल्या दचखलापासून यजमानपत्नी पदहली वीट ियार करिे. त्या दवटेला आषाढा अशी सांज्ञा आहे. 
यजमान िीन दवटा ियार करिो. त्याांना तर्वश्वज्योती अशी सांज्ञा आहे. त्याच मािीची एक उखा बनदवण्याि 
येिे. नांिर आिखी दवटा ियार करण्याि येिाि आदि त्या लाल होईपयंि भाजण्याि येिाि. ह्या दवटा 
सामान्यिः यजमानाच्या पाऊलाइिक्या लाांबीच्या असिाि. कुां डाची रचना करण्याकदरिा दत्रकोनी, 
चौकोनी, लां ब चौरस अशा दनरदनराळ्या आकाराच्या दवटा लागिाि आदि त्याांना दनरदनराळी नाांव ेअसिाि. 
काही प्रकारच्या दवटाांना ऋषींची नाव े असिाि. त्या बहुर्ा त्या ऋषींनी प्रथमिः उपयोगाि आदिल्या 
असाव्या. स्र्वयमातृण्णा नावाच्या दवटा लाांबट आदि चपट्या दगडाांच्या असून त्याांना अांगची भोके असिाि. 
 



           

 
श्येनतचततः प्रथमः प्रस्तरः 

 
अांदिम दीके्षच्या ददवशी वदेीकदरिा उपयोग करावयाची जागा मोजण्याि येिे. िी जागा उदुांबराच्या 

नाांगराने नागरण्याि येिे आदि नाांगराच्या िासाि दनरदनराळ्या प्रकारची र्ान्ये पेरण्याि येिाि. 
दनरदनराळ्या र्ान्याांपैकी ज्याचा पुढे यजमान आयुष्ट्यभर त्याग करिार असिो िे र्ान्य वगळण्याि येिे. 
दवटा रचण्याचे काम प्रथम उपसदानांिर सुरू करण्याि येिे. एक कमळाचे पान, सोन्याचा अलांकार आदि 
सोन्याची मनुष्ट्याची प्रदिमा इत्यादी अनेक पदाथध प्रथम ठेविाि. नांिर एक दजवांि कासव शवेाळाि गुांडाळून 
िे खुांट्या मारून स्स्थर करिाि आदि त्याच्यावर कुां ड रचिाि. बली ददलेल्या पाच प्राण्याांची मस्िके काही 
दवदशष्ट प्रकाराांनी ठेविाि. त्याांच्यावर दनरदनराळ्या आकाराच्या दवटा रचून पदहला थर पुरा करिाि. जेव्हा 
एकादा यजमान प्रथमच कुां डरचना करीि असेल िेव्हा सत्याषाढाच्या (११·५·२२) मिाप्रमािे प्रत्येक 
थराला फक्ि २०० दवटा लागिाि (म्हिजे पाच थर दमळून १००० दवटा लागिाि). दुसऱ्या वळेी चयन 
कदरिाना सवध थराांना दमळून २००० दवटा लागिाि आदि ही सांख्या अस्ग्नचयन पुन्हा पुन्हा कदरिाना वाढि 
जािे. परांिु इिर सूत्रकाराांनी आदि शि. ब्रा. (पौ. र्. ग्रां. खांड ४३ पा. २२ टीप १) मध्ये पाच थर दमळून 
१०८०० दवटा लागिाि असे साांदगिले आहे. रचनेला लागिारा काळही काही थो्ा ददवसाांपासून एक 
वषधपयंि दभन्नदभन्न असिो. सवध थर पुरे झाले म्हिजे त्या कुां डावर आहवनीय अग्नीची स्थापना कदरिाि. 
कुां ड थांड करण्याचाही एक दवदशष्ट प्रकार असिो. 

 
त्यानांिर अनेक आहुिी देण्याि येऊन काही थो्ा भेदाने सोमयागाचा कायधक्रम अनुसरण्याि 

येिो. ज्याने अस्ग्नचयन केले असेल त्याला एक वषधपयंि काही काही व्रिे पालन करावी लागिाि. 
उदाहरिाथध, त्याने कोिाला वांदन करू नये, कोित्याही पक्ष्याचे माांस भक्षि करू नये, त्याने शूद्र स्त्री समीप 
जाऊ नये; एकाद्याने दुसऱ्या वळेी अस्ग्नचयन केले िर त्याने स्विःच्या स्वजािीच्या पत्नीव्यदिदरक्ि 



           

कोित्याही स्त्रीसमीप जाऊ नये, आदि एकाद्याने दिसऱ्या वळेी अस्ग्नचयन केले िर त्याने वषधपयंि 
स्विःच्याही पत्नीसमीप जाऊ नये. 

 
अस्ग्नचयन केल्यानांिर एक वषाच्या आि त्याची सुस्स्थिी रादहली नाही िर त्याने पुनतिती करावी. 

िसेच ऐश्वयध, वदेदवद्या आदि सांििी ह्या िीन गोष्टींकदरिाही पुनदिदि करावी असे आप. (१७·२४·११) ने 
म्हटले आहे. 

 
ह्याच्या पुढील खांडाि यज्ञाच्या ित्त्वज्ञानदवषयक अांगाांसांबर्ी आदि यज्ञ कोित्या कारिाांनी मागे 

पडून त्याांच्या जागी दुसरी र्ार्वमक कृत्ये करण्याि येऊ लागली ह्यादवषयी थोडी चचा करण्याि येईल. 
 

खांड २ रा समाप्त. 
 
 
 
 
 
 

_____ 



           

धममशास्त्राचा इततहास 
 

खांड ३ रा 
 

प्रकरण ६० 
 

राजधमम (राज्य आतण राज्यशासनाचे शास्त्र) 
 

(  .   .   . ३·१–१६) 

 
अदिशय प्राचीन काळापासून र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि दववचेन केलेल्या दवषयाांि राजर्मध हा एक 

दवषय असिो. आप. र्. सूत्र, मनुस्मृदि, महाभारि, कौदटलीय अथधशास्त्र प्रभदृि ग्रांथाांि राजाच्या 
किधव्याांदवषयी दवस्िृि दववचेन केले आहे. राज्यकत्यांनी आपली किधव्ये करि आदि आपल्या जबाबदाऱ्या 
पार पाडिे ही गोष्ट समाजाच्या स्थैयाच्या आदि समाजाच्या व्यवस्स्थि रीिीने दवकास होण्याच्या दृष्टीने 
िसेच देशािील व्यक्िींना सुख प्राप्ि होण्याच्या दृष्टीने अत्यांि महत्त्वाची असिे आदि ह्यामुळेच राजर्मध हे 
सवध र्माचे मूलभिू अथवा सवध र्माचे सारसवधस्व असल्याचे अनेक ग्रांथाांि विधन केले आहे. ‘सवध र्मध 
राजर्माि समादवष्ट होिाि’  शास्न्ि. ६३·२५). ‘प्रजेचा योगके्षम, उती म पजधन्यवृष्टी, रोग, व्यादर् आदि मरि 
ह्या सवांचा उगम राजापासून होिो’  शास्न्ि १४१·९-१०) असे मानण्याि येि असे. स्मृिींनी दनरदनराळ्या 
विाचे आदि आश्रमाांचे जे र्मध साांदगिले आहेि त्या स्मृदिप्रिीि र्माप्रमािे राज्यािील लोक वागिाि हकवा 
नाही हे पाहिे, लोकाांना न्याय देिे, दनयमभांगाकदरिा शास्त्राि साांदगिलेलीीी प्रायदितेी  आचरिाि 
आिण्याच्या कामाि दवद्वानाांच्या पदरषदाांनी राजाचे साहायय मादगिल्यास त्या कामाि हाि घालिे ही 
राजाची किधव्ये असि. अशा रीिीने आचार, व्यवहार (न्यायदान) आदि प्रायदिती  ह्याांबद्दलच्या सवध 
दनयमाांचा राजर्माि समावशे होिो. राजशासनाचा अथवा राजसतेी चा असा सवध व्यापक प्रभाव असल्यामुळे 
महाभारिाि [कृिते्रिाद्वापरां च कहलि भरिषभध । राजवृती ादन सवादि राजैव युगमुच्यिे ॥ शास्न्ि ९१·६; राजा कालस्य कारिम् । उद्योग 
१३२·१६.] अनेक वळेा म्हटले आहे की राजा हा युगाचे कारि असिो, िो आपल्या विधनाने देशाि कृियुग 
(अदि भरभराटीचा काल) सुरू करू शकिो अथवा कदलयुग (अदि दनकृष्टस्स्थिी असिारा काल) सुरू 
करू शकिो. (उद्योग १३२·१६; शास्न्ि. ६९·७९) ह्याप्रमािे राजर्मध हा र्मधशास्त्राचा एक महत्त्वाचा भाग 
समजण्याि येि असला िरीही अत्यांि प्राचीन काळापासून र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांखेरीज एकट्या 
राजर्माचेच दववचेन केलेले स्विांत्र ग्रांथही अस्स्ित्वाि होिे. शाांदिपवाि (अ.५९) म्हटले आहे की प्रारांभी 
कृियुगाि कोिी राजा नव्हिा िसेच शासनही नव्हिे. परांिु त्यानांिरच्या काळाि जेव्हा मनुष्ट्याांच्या मनाि 
मोह, लोभ आदि काम ह्याांचा प्रादुभाव झाला िेव्हा र्माचा पूिध नाश होऊ नये म्हिून ब्रह्मदेवाने र्मध, अथध, 
काम आदि मोक्ष ह्या दवषयाांचे दववचेन केलेला एक ग्रांथ रचला. ब्रह्मदेवाने रचलेल्या ह्या ग्रांथाच्या 
र्मधदवषयावरील भागाचा मनूने एक हजार अध्यायाांि सांके्षप केला, अथधदवषयावरील भागाचा बृहस्पिीने एक 
हजार अध्यायाांि सांके्षप केला आदि काम ह्या दवषयावरील भागाचा नारदाने एक हजार अध्यायाांि सांके्षप 
केला. अशा स्वरूपाच्या कथा थो्ाशा भेदाने कामसूत्र इत्यादी अनेक ग्रांथाांिही ददल्या आहेि. 

राज्यकारभारादवषयीच्या ह्या शास्त्राला दनरदनराळ्या ग्रांथाांि दनरदनराळी नाव े ददली आहेि. 
महाभारिाि (शास्न्ि. ५८.१-३) त्याला ‘राजशास्त्र’ असे म्हटले असून बृहस्पिी, भरद्वाज प्रभिृींना त्या 



           

शास्त्राचे प्रिेिे (प्रविधक) म्हटले आहे. पांचिांत्राि (श्लो. १) मनु, बृहस्पदि, शुक्र, पराशर, व्यास आदि 
चािक्य ह्याांना ‘नृपशास्त्राचे प्रिेिे’ म्हिून नमन केले आहे. ह्या शास्त्राला ‘दांडनीदि’ असेही दुसरे नाव 
शाांदिपवाि (६९·७६) ददले आहे. हे जगत् दांडाच्या (शासन करण्याच्या सामथ्याच्या) योगाने योग्य मागाने 
नेले जािे अथवा हे शास्त्र शासनाचा दांड (काठी) र्ारि करिे म्हिून ह्या शास्त्राला दांडनीिी म्हििाि अशी 
त्याची व्याख्या ददली आहे. कौदटलीयाि (१·४) असे प्रदिपादन केले आहे की ‘आन्वीदक्षकी, त्रयी (वदे) 
आदि वािा ह्याांचा योगके्षम चालण्याचे सार्न िो दांड आदि त्याचे जे दनयम िी दांडनीदि. ह्या [अलब्र्लाभाथा 
लब्र्पदररक्षिी रदक्षिदववर्धनी वृद्धस्य िीथेषु प्रदिपादनी च ॥ अथधशास्त्र १·४ (पा. ९)] दांडनीिीच्या योगाने न दमळालेली सांपती ी 
प्राप्ि होिे, दमळालेल्या सांपती ीचे रक्षि होिे, रक्षि केलेल्या सांपती ीची वृद्धी होिे आदि सांदचि सांपती ीचा 
पुण्यके्षत्री आदि पुण्यकमाि व्यय होिो. 

 
‘अथधशास्त्र’ हा शब्दही दांडनीिीचा समानाथधक समजला जािो. राजाने र्मध आदि अथध ह्याांि दनपुि 

असिारा पुरोदहि नेमावा असे आप. र्. सू. (२·५·१०·१६) मध्ये म्हटले आहे. कौदटलीयाि म्हटले आहे की 
पृथ्वी हजकण्याला आदि दिचे सांरक्षि करण्याला उपयुक्ि असे जर कोििे शास्त्र असेल िर िे अथधशास्त्र हेच 
होय. शुक्रनीदिसार ह्या ग्रांथाि (४·३·५६) साांदगिले आहे की, ‘ज्या शास्त्राि श्रुदिस्मिृींना दवरोर् न करिा 
कसे आचरि कराव े हे दशकदवलेले असिे आदि ज्या शास्त्राि कौशल्याने सांपती ी कशी सांपादन करावी हे 
साांदगिलेले असिे िे अथधशास्त्र होय ’. 

 
िथादप अथधशास्त्र आदि दांडनीदि हे शब्द राज्य चालदवण्यासांबांर्ीच्या शास्त्राला दोन वगेवगेळ्या 

दृष्टीने लावण्याि येिाि. सवध प्रकारची सांपती ी आदि वैभव ह्या सांबांर्ीचे दववचेन करण्याचा हेिु असिाऱ्या 
शास्त्राला अथधशास्त्र म्हििाि आदि लोकाांवर राज्य करिे आदि अपराध्याांना शासन करिे ह्या सांबांर्ीचे 
दववचेन करण्याचा हेिु असलेल्या शास्त्राला दांडनीदि म्हििाि. 

 
राज्यकारभारासांबांर्ीच्या शास्राला ‘नीदिशास्त्र अथवा राजनीदि शास्त्र’ असे आिखी एक नाव आहे. 

शाांदिपवाि (५९·७४) म्हटले आहे की ज्या ज्या उपायाांनी लोक सन्मागापासून च्युि होिार नाहीि त्या त्या 
उपायाांचे दववचेन नीदिशास्त्राि केलेले असिे. पांचिांत्राि (श्लो. २) अथधशास्त्र आदि नीदिशास्त्र हे समानाथी 
शब्द असल्याचे मानले आहे. दुसरा एक उल्लेख करण्यासारखा शब्द ‘नय’ हा आहे. त्याचा अथध र्ोरि असा 
आहे. कौदटलीयाि (१·२) म्हटले आहे की दांडनीदिमध्ये नय आदि अनय ह्याांचा दवचार येिो. 

 
अथधशास्त्राचा आदि र्मधसास्त्राचा सांबांर् पुढीलप्रमािे असिो. राज्यकत्यांचे अदर्कार, त्याांचे दवशषे 

हक्क आदि त्याांच्यावरील जबाबदाऱ्या ह्या दवषयाांचे दववचेन करिारे जे अथधशास्त्र िे वास्िदवकरीत्या 
र्मधशास्त्राचे एक अांगच असिे. मागे साांदगिल्याप्रमािे र्मधशास्त्राप्रमािे अथधशास्त्रही देवप्रिीिच आहे. िथादप 
अथधशास्त्रावरील ग्रांथाि एकाद्या देशाच्या राज्यकारभाराच्या दनरदनराळ्या अांगाांचा अदि दवस्िृि दवचार 
केलेला असिो आदि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाि सामान्यिः राज्यशास्त्राच्या काही थो्ा प्रमुख अांगाांचा दवचार 
केलेला असिो. र्मध हा सवाि श्रेष्ठ पुरुषाथध (ध्येय) असून काम हा सवाि कमी योग्यिेचा असिो. म्हिून 
अथधशास्त्राच्या ग्रांथाि देखील र्माला सवाि श्रेष्ठ असेच स्थान ददलेले असिे. कौदटलीयाि (३·१) म्हटले 
आहे की, ‘जेव्हा एकाद्या बाबिीि र्मधशास्त्र आदि रूढी ह्याांच्यामध्ये अथवा र्मधशास्त्र आदि एकादा लौदकक 
व्यवहार ह्याांच्यामध्ये दवरोर् उत्पन्न होईल िेव्हा राजाने त्या गोष्टीचा दनिधय र्माच्या आर्ारावर करावा. 
जेव्हा शास्त्र आदि एकादा िकध शुद्ध आदि न्यायय असा दनयम ह्याांच्याि दवरोर् उत्पन्न होईल िेव्हा अशा 
दनयमाला अदर्क महत्त्व द्याव ेआदि र्मधशास्त्राचे वचन बाजूला साराव.े उलटपक्षी, ऐदहक वैभवप्राप्िीकदरिा 



           

योजलेल्या लोभमूलक प्रयत्नाि आदि केवळ अध्यास्त्मक दृष्टीने साांदगिलेल्या र्मधशास्त्राच्या वचनाि दवरोर् 
उत्पन्न झाल्यास अथधशास्त्राच्या दनयमापेक्षा र्मधशास्त्राच्या वचनाांना अदर्क महत्त्व द्याव ेअसे र्मधशास्त्रावरील 
ग्रांथाांि साांदगिलेले असिे. (आप. र्. सू. १·९·२४·२३, याज्ञ, २·२१ इ॰). 

 
िादत्त्वकदृष्ट्ट्या अथधशास्त्राचा हेिु र्माला अनुसरून चालाव े असा असला िरी महाभारि आदि 

कौदटलीय ह्या ग्रांथाांि अनेक दठकािी सरळ विधनाच्या आदि नीिीच्या दनयमाांशी पूिधपिे दवसांगि असे उपाय 
योजण्यास अनुमदि ददली आहे. महाभारिाि (आदद. अ. १४०) विधन केलेली कदिकनीदि आदि राजाने 
आपत्काली कसे विधन कराव े ह्यादवषयीची भीष्ट्माांनी साांदगिलेली नीदि (शाांदि अ. १४०) ही ह्या गोष्टीची 
उदाहरिे आहेि. भीष्ट्म म्हििाि “कोिाला अत्यांि दवपन्नावस्था प्राप्ि झाल्यास त्याने सौम्य अथवा कू्रर 
कशाही उपायाांनी त्या अवस्थेिून आपली मुक्ििा करावी आदि सामथ्यध प्राप्ि झाल्यावर र्माचे आचरि 
कराव े(शाांदि १४०·३८). ” अशा प्रकारचा उपदेश ऐकून जेव्हा युदर्दष्ठर चदकि झाला िेव्हा भीष्ट्म म्हिाले, 
“राजर्मध केव्हाही एकाांदिक असू शकि नाही आदि राजाने अनुसरावयाचे र्ोरि शास्त्राच्या वचनावरच 
आर्ारलेले असून चालि नाही िर िे िकाला आदि बुद्धीलाही र्रून असाव ेलागिे.” ह्यावरून असे उघड 
होिे की काही दवदशष्ट पदरस्स्थिीि राजाला र्मधशास्त्राचे काटेकोर दनयम सोडून देण्यास आदि नीिीला 
सोडून असिारे आडवळिाचे मागध स्वीकारण्यास महाभारिाची अनुमिी होिी. 

 
सांस्कृि भाषेि राजशास्त्रावर दवपुल ग्रांथ आहेि. प्रस्िुि ग्रांथाि राजर्माच्या कके्षि येिाऱ्या 

दनरदनराळ्या गोष्टींच्या मूलभिू कल्पनाांचा आदि ित्त्वाांचाच फक्ि दनदेश करिे शक्य आहे. प्राचीन ग्रांथाांच्या 
आर्ारावर अदिप्राचीन काली आदि मध्ययुगीन कालाि भारिामध्ये राज्यकारभाराचे स्वरूप कशा प्रकारचे 
होिे ह्याचेही थोडेसे ददग्दशधन करण्याि येईल. भारिािील राजकारिाचा दनदान दि. पू. ४ थ्या 
शिकापासूनचा दोन हजारावर वषाचा लेखी इदिहास उपलब्र् आहे. त्या राजकारिाचा दवकास 
क्रमाक्रमाने झाला असला िरी त्याची उदद्दष्ट ेआदि मूलभिू ित्त्व ेशकेडो वषांपासून एकसारखीच आहेि. 
पादिमात्य देशाांिील इदिहासाशी िुलना केल्यास िी उदद्दष्ट े आदि ित्त्व े भारिीयाांना कोित्याही प्रकारे 
कमीपिा आििारी नाहीि आदि प्राचीन काळच्या भारिीय लोकाांनी देखील राजकीय सांस्थाांदवषयीच्या 
दवचाराांच्या उत्क्राांिीला हािभार लावला असल्याचे त्याांवरून ददसून येिे. 

 
 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ६१ 
 

राज्याची सात अांगे 
 

(  .   .   . ३.१७–५५) 
 
आपल्या बहुिेक सवध शास्त्रकाराांच्या मिाप्रमािे राज्याची पुढीलप्रमािे साि अांगे असिाि : (१) 

स्वामी (राजा अथवा राज्यकिा), (२) अमात्य, (३) जनपद अथवा राष्ट्र (राज्यािील भपू्रदेश आदि त्याि 
राहिारे लोक), (४) दुगध (िटबांदीचे नगर अथवा राजर्ानी), (५) कोश (खदजना), (६) दांड (सैन्य), 
(७) दमत्र (दमत्र अथवा सहाययक). ह्या सािाांना अांगे अथवा प्रकृदि अशी सांज्ञा आहे. प्रकृदि हा शब्द 
मांडळाच्या म्हिजे राज्याांच्या समूहािील घटक राज्याांनाही लावलेला असिो. प्रकृदि ह्याचा अथध मांत्री 
अथवा प्रजा असाही होिो. महाभारिािील आश्रमवासी पवाि (५.८) राज्याच्या आठ अांगाांचा उल्लखे केला 
आहे. 

 
ह्या साि अांगाांचा क्रम महत्त्वाचा आहे. कारि जेव्हा सांकटे येिील अथवा ह्या सािाांपकैी प्रत्येकाच्या 

अवनिीला प्रारांभ होईल िेव्हा त्याांिील प्रत्येक अांग त्याच्या नांिर आलेल्या अांगाांपेक्षा अदर्क महत्त्वाचे असिे 
असे काही ग्रांथकाराांनी स्पष्ट म्हटले आहे. (कौदट. ८·१; मनु. ९·२९५). ह्या अांगाांच्या नावाांबद्दल आदि 
क्रमाांबद्दल मिवैदचत्र्य आढळिे. ‘जनपदा’ च्या ऐवजी कोिी ‘जन’ अथवा ‘राष्ट्र’ हा शब्द योजिाि, कोिी 
‘दांड’ ह्याच्याऐवजी ‘बल’ आदि ‘दुगध’ ह्याच्याऐवजी ‘पुर’ असे शब्द योजिाि. सुमन्िूने दांडाचा समावशे 
‘कोश’ ह्याि केला आहे. क्रमाच्या बाबिीि ह्या सािाांि ‘राजा’ हे अांग सवांि अदर्क महत्त्वाचे असल्याचे 
सवधही ग्रांथकार मानिाि. राज्याची ही साि अांगे शरीराच्या दनरदनराळ्या अवयवाांप्रमािे एकमेकाांना पूरक 
असिाि आदि त्याांच्यापैकी एक देखील कमकुवि असले िरी राज्याची सुस्स्थिी राहि नाही. ह्याांिील 
कोििे अांग इिराांपेक्षा अदर्क महत्त्वाचे आहे असे दनखालसपिे म्हििा येि नाही. परांिु दनरदनराळ्या प्रसांगी 
त्याांच्यापैकी एकाद्याला त्याच्या दवदशष्ट गुिामुळे अदर्क महत्त्व प्राप्ि होिे. एकादे उदद्दष्ट कायध पार 
पाडण्यासाठी सवधही अांगाांनी एकजुटीने काम करण्याची आवशयकिा असिे असे महाभारि [सप्िा त्ग् स्यास्य 

राज्यस्य दत्रदण्डस्येव दिष्ठिः । अन्योन्यगुियुक्िस्य कः केन गुिऽिोदर्कः ॥ शास्न्िपवध.] (शाांदिपवध) आदि मनुस्मृिीि (९·२९६-
२९७) साांदगिले आहे. 

 
केवळ काही लोक एकत्र आले म्हिजे त्याांचे राज्य होऊ शकि नाही िर िे लोक एका दवदशष्ट 

प्रदेशाि राहि असले पादहजेि, एका दवदशष्ट राजाची सती ा मानीि असले पादहजेि, त्याांच्याि सुव्यवस्स्थि 
राज्यसांस्था असली पादहजे, सुव्यवस्स्थि आर्वथक व्यवस्था पादहजे, सांरक्षिाकदरिा सैन्य पादहजे आदि 
त्याांच्याि आदि इिर राज्याांि व्यवस्स्थि सांबांर् असले पादहजेि. म्हिजेच (१) स्वामी (२) राज्यकारभाराची 
व्यवस्था, (३) दवदशष्ट भपू्रदेश (४) बरीचशी लोकसांख्या हे राज्याचे चार अत्यांि महत्त्वाचे घटक असिाि ही 
गोष्ट गौिम (११·१; ११·५-८), आपस्िांब ह्याांच्यासारख्या अत्यांि प्राचीन अशा सूत्राांना देखील माहीि होिी. 
(आप. २·६·२५.१०; २·१०·२५.११; २·१०.२६·४ इ॰). 

 
राज्य हा शब्द ‘राजन्’ ह्या शब्दाला ‘य’ प्रत्यय लावनू झालेला आहे. व्युत्पदती दृष्ट्ट्या त्याचा अथध 

‘राजाचे कमध’ अथवा ‘राजाचा भाव अथवा स्स्थदि’ असा आहे. लौदकक व्यवहाराि राज्य हा शब्द 



           

‘राजसांस्था’ ह्या अथाने वापरला जािो आदि मनुस्मृदि (७·१११) आदि राजनीदिशास्त्रावरील ग्रांथाांिही िो 
शब्द अशाच अथाने वापरला जािो. कौदटलीयाि अथवा कामांदकीय सूत्राि राज्य शब्दाची व्याख्या ददलेली 
नाही. राज्याला साि अांगे असिाि असे जेव्हा म्हििाि त्यावळेी ‘राज्य’ ह्या शब्दाि राजा, मांत्री, देश, 
त्यािील रदहवासी, त्या देशाचे आर्वथक आदि सांरक्षिाचे सामथ्यध ह्या सवांचा समावशे होिो आदि त्या 
दठकािी ‘राज्य’ ह्या शब्दाचा अथध ‘राष्ट्र’  शासनसांस्था आदि देशािील लोक) असा करिे अदर्क 
सांयुस्क्िक होईल. आरु्दनक काळाि ‘ज्या सार्नाांनी राष्ट्राची इच्छा प्रदर्वशि केली जािे, िी प्राप्ि करून 
घेण्याि येिे अथवा अमलाि आिली जािे’ त्या सार्नाांचाही राज्य ह्या शब्दाि समावशे होिो. प्राचीन 
भारिीय ित्त्ववते्त्याांनी राज्याची साि अांगे साांदगिली आहेि ह्यावरून राज्य ही एक सुसूत्र एकदजनसी सांस्था 
आहे हे ित्त्व त्याांना माहीि होिे असे ददसिे. 

 
राज्याच्या ह्या साि अांगाांचे आिा क्रमाने दववचेन करण्याि येईल. 

 
स्र्वामी (राजा अथर्वा राज्यकता) 

 
राजाची आवशयकिा अनेक ग्रांथाि मो्ा पदरिामकारक रीिीने प्रदिपादन केली आहे. 

‘आपल्याला कोिी राजा नसल्यामुळे आपला पराजय झाला असे देवाांना वाटले म्हिून त्याांनी सवानुमिे 
एकाला राजा दनवडला’ असे ऐि. ब्रा. मध्ये (१·१४) म्हटले आहे. ह्यावरून युद्धाच्या दृष्टीने आवशयकिा 
वाटल्यावरून राजा ह्या सांस्थेची उत्पती ी झाली असे ददसून येिे. मनुस्मदृिमध्येही (७·३) म्हटले आहे की 
“ह्या जगाि कोिीही शासनकिा नसल्यामुळे सवधत्र गोंर्ळ माजला म्हिून दवश्वकत्याने ह्या सवध जगिाचे 
सांरक्षि करण्याकदरिा राजा दनमाि केला आदि त्याच्याकदरिा दांड (शासन करण्याची शस्क्ि) दनमाि 
केला. राजाने दांडाचा उपयोग शासनाहध लोकाांना शासन करण्याच्या कामी दनरलसपिे केला नाही िर 
ज्याप्रमािे पाण्याि मोठे मासे लहान माशाांना भक्षि करिाि त्याप्रमािे बदलष्ठ प्रािी दुबधल प्राण्याांना पीडा 
देिील.” ह्या प्रकाराला ‘मात्स्यन्याय’ असे म्हििाि आदि त्याचा उल्लेख महाभारि (शाांदि अध्या. १५·३०), 
रामायि (२·६७) आदद अनेक ग्रांथाि केला आहे. ‘दांड’ हा शब्द ‘दम्’  दनयमन करिे) ह्या र्ािूपासून 
झाला आहे. दनयमभांग करिाराचे दमन करिो म्हिून आदि उद्धट अथवा असभ्य लोकाांना दांड करिो 
म्हिून त्याला दांड हे नाव दमळाल्याचे महाभारिादी (शाां. १५·८) ग्रांथाांि साांदगिले आहे. काही ग्रांथाांि 
दांडाला देविा मानले आहे. दांडाच्या प्रशांसेच्या मागील मूलभिू कल्पना अशी आहे की लोक कायद्याचे आदि 
शास्त्राचे दनयम कोिाच्या िरी बलाच्या भीिीमुळे अथवा कोिी शासन करील ह्या भीिीमुळे पालन करिाि. 
शाांदिपवाि (५७·४१) म्हटले आहे की कोिाही व्यक्िीने प्रथमिः राजा दमळवावा, नांिर पत्नी दमळवावी 
आदि यानांिर सांपती ी दमळवावी. कारि राज्यकत्याच्या अभावी पत्नीही असू शकिार नाही आदि खाजगी 
सांपती ीही असू शकिार नाही. म्हिजे कुटुांबसांस्था आदि खाजगी मालमतेी चे अस्स्ित्व आदि दुबधलाांचे सांरक्षि 
ह्या गोष्टी राज्यकत्यांच्या अस्स्ित्वाशी दनगदडि आहेि. 

 
राजाच्या स्थानाचे महत्त्व वाढवनू साांगण्याकदरिा राजाच्या शरीराि दनरदनराळ्या देविाांचे अांश 

असिाि असे अनेक ग्रांथाि साांदगिले आहे. इांद्र, वाय,ू यम इत्यादी देविाांचे महत्त्वाचे अांश घेऊन दवर्ात्याने 
राजा दनमाि केला म्हिून राजा इिर सवध जीवाांपेक्षा अदर्क प्रभावी असिो असे मनूने (७·४।५) म्हटले आहे. 
ह्यावरून राजाला राज्य करण्याचा अदर्कार देवाांकडून प्राप्ि झाला आहे असा प्रत्यक्ष दसद्धाांि दनघि नाही. 
परांिु त्या विधनाि राज्याच्या कायाची दवदशष्ट देविाांच्या गुिाांशी एकरूपिा दाखदवली आहे. राजाच्या 
शरीराि दवष्ट्ि ुआदद देव वास्िव्य करीि असिाि आदि िो सवध देवाांच्या अांशाांनी युक्ि असिो ह्या कल्पनेला 



           

अनुसरून प्राचीन क्षदत्रय घरािी आदि त्याांचे स्िुदिपाठक आपापल्या घराण्याची उत्पती ी सूयापासून, 
चांद्रापासून, अग्नीपासून अशा प्रकारच्या देविाांपासून झाल्याचे दाखवीि असि. सांस्कृि नाटकाांि राजाला 
‘देव’ सांबोर्ण्याची पद्धिी देखील राजाच्या स्थानाचा गौरव करण्याच्या प्रवृती ीमुळेच उत्पन्न झाली. 
कौदटल्याच्या काळीही ही कल्पना अस्स्ित्वाि होिी आदि त्याने दिचा भरपूर उपयोग करून घेिला होिा. 
‘नादवष्ट्िुः पृदथवीपदिः’ हे वाक्य सुप्रदसद्ध आहे. त्याचा अथध ‘पृथ्वीचा अदर्पदि हा दवष्ट्िूचा अविार असिो’ 
अथवा ‘दवष्ट्ि ुनसलेला कोििाही राजा असू शकि नाही.’ असा दोन प्रकाराने कदरिा येईल. 

 
राजाच्या स्थानाचे मोठे महत्त्व विधन केले असले िरी त्यावरून राजाला दमळालेला अदर्कार देवाने 

ददलेला असिो अथवा राजा दकिीही दुवधिधनी असला िरी िो देवस्वरूपी असिो आदि त्याने मनाला वाटेल 
िसे विधन कराव ेअसे लोक समजि असि असे अनुमान काढिा येिार नाही. राजनीदिरत्नाकर [इदि सवाम् 

(सवध?) प्रजादवष्ट्िुां सादक्षिां श्रावयेन्मुहुः ॥ –राजनीदिसार पा ८३.] ह्या ग्रांथाि (पा. ८३) प्रजाांना म्हिजे लोकाांना दवष्ट्िू म्हटले 
आहे. राजाची ब्राह्मिाांवरील सती ा मयाददि स्वरूपाची होिी. राजा आदि ब्राह्मि ह्याांच्याि एकोपा असावा 
आदि राजाने ब्राह्मिाांच्या सल्ल्याने वागाव ेह्या गोष्टीवर ऐिरेय ब्रा. (३७·५) च्या कालापासून दवशषे कटाक्ष 
असे. जो राजा आपल्या प्रजाजनाांचा छळ करिो आदि र्माचा ऱ्हास करिो िो राक्षसाांच्या अांशापासून 
झालेला असिो असे शुक्रनीदिसाराि (१·७०) म्हटले आहे. जुलूम करिाऱ्या वनेासारख्या राजाचा लोकाांनी 
वर् केल्याच्या कथाही प्राचीन ग्रांथाि सापडिाि. िै. सां. च्या (२·३·१) काला इिक्या प्राचीन काळी देखील 
राजाला हाकलून ददल्याचे आढळिे आदि शि. ब्रा. (१२·९·३·१ आदि ३) दुष्टरीिु नावाच्या राजाला दहा 
दपढ्ाांपासून चालि आलेल्या राज्यािून हाकून ददल्याचे साांदगिले आहे. एकाद्या जुलमी राजाचा प्रत्यक्ष वर् 
न केला िरी त्याला पदच्युि करिे योग्य होईल असे शाांदिपवध, मनु., याज्ञ. प्रभदृि ग्रांथाांि मि प्रदर्वशि केले 
आहे. (शाां. ९२·६ आदि ९; मनु ७·२७ आदि ३४; याज्ञ. १·३५६). ह्यावरून असे ददसून येईल की राजाच्या 
अांगाि देविाांचे अांश असिाि आदि वाईट विधनाबद्दल राजाला पदच्युि करिा येिे अथवा त्याचा वर्ही 
करिा येिो ही परस्परदवरोर्ी दवर्ाने दनरदनराळ्या पदरस्स्थिीला अनुसरून केलेली आहेि. विाची आदि 
आश्रमाांची किधव्ये अखांड चालावी, दनरदनराळ्या जािींना असिाऱ्या हक्काि ढवळाढवळ होऊ नये अशी 
र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांची श्रद्धा असे, त्याचप्रमािे उती रोती र र्माचा ऱ्हास होि जािार असेही त्याांना 
वाटि असे आदि म्हिून समाजािील व्यवस्था दबघडू नये ह्याकदरिा त्याांना सामथ्यधवान असा राजा असावा 
असे वाटे. ह्याकदरिा त्याांनी राजाला देवाची योग्यिा असल्याचे साांगून लोकाांनी त्याची आज्ञा दबनिक्रार 
पाळावी असे प्रदिपादन केले. िथादप काही दुष्ट राजे आदि त्याांचे मांत्री आपल्या विधनाने लोकाांना पीडा 
देिारे दनघिील असा र्ोका वाटल्यामुळे त्याांनी राजाांना आदि त्याांच्या मांत्र्याांना त्याांचा नाश होईल आदि वर् 
होईल अशी भीिीही दाखवली. ही वचने मुख्यत्त्वकेरून राजाांना आदि त्याांच्या मांत्र्याांना उदे्दशून साांदगिलेली 
आहेि. राजा हा राज्याचा विेनर्ारी अथवा सेवक असल्याची कल्पना कौदटलीयाांि (१०·३) प्रदिपादन 
केली आहे. 

 
राजा हा शब्द राज्=प्रकाशिे ह्या र्ािूपासून झाल्याचे दनरुक्िाि (२·३) साांदगिले आहे. ‘राजन्’ 

हा शब्द रज् ह्या र्ािूपासून झाला असून सवध लोकाांना सांिुष्ट ठेविो, त्याांचे रांजन करिो िो राजा अशी 
व्युत्पती ी महाभारिाि (शाां. ५९·१२५) - ददली आहे. िसेच क्षदत्रय हा शब्द ‘क्षत् = व्रि आदि तै्र = सांरक्षि 
करिे ह्या र्ािूपासून झाल्याचे महाभारिाि (शाां. ५९·१२६) साांदगिले आहे आदि जो क्षिापासून सांरक्षि 
करिो िो क्षदत्रय अशी व्युत्पती ी ददली आहे. 

 



           

आमच्या शास्त्रग्रांथाांि राजा ह्या सांस्थेची उत्पती ी कशी झाली ह्यादवषयी अनेक कल्पना ददल्या आहेि. 
अथवधवदेाि (३·५·६ आदि ७) राजाची दनवड करण्यासांबांर्ी उल्लेख आहे. सरदाराांनी, राजकृिाांनी, सूिाांनी, 
ग्रामादर्काऱ्याांनी, कुशल रथकाराांनी आदि कुशल कारादगराांनी राजाची दनवड केल्याचा त्याि अस्पष्ट 
उल्लेख आहे. ह्यावरून राजाला त्याचे राज्य हे सरदार, वदरष्ठ अदर्कारी आदि सामान्य जनिा ह्याांच्याकडून 
दमळिे अशी कल्पना असावी असे ददसिे. रामायिाि (अयोध्या अ. १ आदि २) विधन केले आहे की 
दशरथाने आपला ज्येष्ठ पुत्र रामचांद्र ह्याला यौवराज्याचा अदभषेक करण्याचे ठरवनू िो हेिु आपले 
माांडदलक राजे, पौरजन आदि जानपद (नगरवासी आदि खेडेगावािील रदहवासी) ह्याांची सभा बोलावनू 
त्याांच्यापुढे माांडला आदि त्या योजनेला त्या लोकाांनी ित्परिेने मान्यिा ददली. ह्यावरून असे ददसिे की 
जरी पुढे पुढे राजाची पदवी वांशपरांपरेने चालू लागली िरीही राजाच्या नेमिुकीला लोकाांची मान्यिा 
असली पादहजे ह्या कल्पनेचा थोडासा अांश दशल्लक रादहला होिा. राजाची दनवडिकू केल्याची ऐदिहादसक 
काळािील देखील उदाहरिे आहेि. सुराष्ट्राच्या लोकाांनी क्षत्रपरुद्रदमन ह्याला आपला राजा नेमले होिे. 
(एदप. इां. खां. पा. ४०). बांगालमर्ील पाल घराण्याचा मूळ पुरुष गोपाल (इ. स. ७३०-७४०) ह्याची 
लोकाांनी दनवडिकू केली होिी. (एदप. इां. खां पा. २४८). कोिाचे िरी नाव राजा म्हिून सुचदवण्याचे काम 
मुख्य मांत्री आदि ब्राह्मि ह्याांचे असे आदि अशा लोकाांना ‘राजकिारः’ असे म्हिि असि. 

 
काही दठकािी रूसोने युरोपाि प्रदिपादन केलेल्या सामादजक कराराच्या कल्पनेच्या जवळ जवळ 

सारखी कल्पनाही गर्वभिपिे माांडलेली आढळिे. रूसोच्या सामादजक कराराच्या कल्पनेचे दोन प्रकार 
आहेि : शासनसांस्था आदि जनिा ह्याांच्या दरम्यानचा उघड अथवा अध्याहृि करार होिे हा एक प्रकार 
आदि अनेक व्यक्िींनी आपआपसाि सांघटना करून एक राजकीय स्वरूपाची सांस्था दनमाि करिे हा 
दुसरा प्रकार (ह्या प्रकाराि राज्यकिा हा घटक नसिो). कौदटलीयाि (१·१३) अशी कथा साांदगिली आहे 
की वैवस्वि मनूला लोकाांनी आपला राजा केला आदि लोकाांना राजाकडून दमळिाऱ्या सांरक्षिाचा मोबदला 
म्हिून लोकाांनी आपि उत्पादन केलेल्या र्ान्याचा सहावा दहस्सा राजभाग म्हिून राजाला देण्याचे कबलू 
केले. परांिु मनूने लोकाांना काही आश्वासन ददले असल्याचे (म्हिजे लोकाांशी करार केल्याचे) कौदटल्याने 
साांदगिलेले नाही. शाांदिपवाि (५९-१०६।१०८) असे विधन केले आहे की पदहला राजा पृथू ह्याला देवाांनी 
आदि ऋषींनी शपथ घ्यावयास लादवले आदि त्याने देवाांना आदि ऋषींना अदभवचन ददले की मी पृथ्वीचे 
सांरक्षि करीन, दांडनीदिशास्त्राला अनुसरून मी माझ्या किधव्याांचे पालन करीन, मन मानेल िसे स्वैर 
आचरि करिार नाही. 

 
राजाला त्याची सती ा देवाांनी ददलेली असिे ह्या कल्पनेचे मूळ ऋग्वदेािदेखील सापडेल. ऋ. 

(४·४२) ह्या सूक्िाि त्रसदस्यु राजाने आपि देवसमूहािील सवधशस्क्िमान असे देव असल्याचे स्पष्टपिे 
म्हटले आहे. शि. ब्रा. मध्ये (५·१·५·१४) राजा हा प्रजापिीचा प्रदिदनर्ी असल्यामुळे त्याला सती ा प्राप्ि 
झालेली असिे असे मानल्यासारखे ददसिे. दवश्वरूपाने (याज्ञ. १·३५० वरील टीकेि) उद्धिृ केलेल्या एका 
वदेवचनाि असे विधन केले आहे की देवाांनी प्रजापिीला म्हटले की आम्ही चांद्र, सूयध, इांद्र, दवष्ट्ि,ु कुबेर 
आदि यम ह्याांच्या पासून सहा गुि घेऊन मनुष्ट्यरूपी राजा ियार करू आदि अशा रीिीने ियार केलेल्या 
राजाने ‘र्मध’ हा आपला दमत्र म्हिून देण्याची देवाांना दवनांिी केली आदि नांिर मी लोकाांचे सांरक्षि करीन 
असे म्हटले आदि नांिर देवाांनी र्माला (म्हिजे दांडाला) राजाचा दमत्र केले. 

 
राजसती च्या उत्पती ीदवषयी महाभारिाि दोन दठकािी (अ. ५९ आदि अ. ६७) दववचेन केले आहे. 

शाांदिपवाि एके दठकािी (अ. ५९) म्हटले आहे की पूवी (कृियुगाि) राजा नव्हिा, शासन नव्हिे आदि 



           

शासन करिाराही नव्हिा, परांिु नांिर लोकाि मोहादद दवकाराांचा प्रादुभाव झाल्यामुळे वदे आदि र्मध ह्याांचा 
नाश झाला, देवाांना हदवभाग दमळेनासा झाला, िेव्हा देव ब्रह्मदेवाकडे गेले आदि ब्रह्मदेवाने जगाच्या 
दहिाकदरिा एक मोठा ग्रांथ रदचला. नांिर देव दवष्ट्िूकडे गेले आदि सवध लोकाांि अत्यांि योग्य असिाऱ्या 
एकाची (राजा म्हिून) नेमिूक करण्याबद्दल त्याांनी दवष्ट्िूला दवनांिी केली. दवष्ट्िूने मनापासून दवरजा 
नावाच्या एका पुत्राची उत्पती ी केली. परांिु त्याला राजा होण्याची इच्छा नव्हिी. दवरजापासून पाचवा पुरुष 
वैन झाला. त्याने र्माचा नाश केला म्हिून ब्राह्मिाांनी त्याचा वर् केला आदि त्याच्या उजव्या बाहूचे मांथन 
करून सुांदर, शस्त्रयुक्ि, वदे, वदेाांगे आदि दांडनीदि ह्याांि दनपुि असलेल्या पृथूची उत्पती ी केली. देवाांनी 
आदि ऋषींनी त्याला परांपरागि र्माचे अनुकरि करण्यास, आपल्या इांदद्रयाांवर िाबा ठेवण्यास आदि शपथ 
घेण्यास साांदगिले. आदि त्याला लोकाांच्या सांरक्षिाकदरिा राज्यादभषेक केला. दवष्ट्िूने स्विः पृथूची 
स्थापना करून कोिीही मनुष्ट्य िुझ्या आजे्ञच्या दवरुद्ध जािार नाही असे साांदगिले. आदि त्याच्या शरीराि 
प्रवशे केला आदि ह्या कारिाने त्या वळेेपासून हे दवश्व राजाला देवाप्रमािे वांदन करिे. त्या कथेि पृथूने 
ऋषींना ददलेल्या अदभवचनाचा उल्लखे असला िरी राजाची पदवी देवाांपासून उत्पन्न झाली ह्याच गोष्टीवर 
भर ददला आहे. 

 
राजाच्या उत्पती ीदवषयीच्या महाभारिाि ददलेल्या दुसऱ्या कथेि (शाांदि. अ. ६७) असे विधन केले 

आहे की अराजक देशाि र्मध वसि नाही, जीदविाची आदि सांपती ीची सुरदक्षििा नसिे ह्याकदरिा लोकाांच्या 
सांरक्षिासाठी देवाांनी राजाची नेमिूक केली. पुढे लोक एकत्र जमून त्याांनी आपसाि असा करार केला की 
जो कोिी दुसऱ्याची हनदा करील, दुसऱ्यावर हल्ला करील, व्यदभचार करील आदि आपि केलेल्या 
कराराचा भांग करील त्याला समाजािून घालवनू द्यावा. सवध लोक ब्रह्मदेवाकडे गेले आदि ज्याला सवध 
लोक मान देिील आदि जो सवांचे सांरक्षि करील असा कोिीिरी अदर्पिी आम्हाला देण्याबद्दल त्याांनी 
दवनांिी केली. ब्रह्मदेवाने ह्या कामावर मनूची योजना केली. परांिु मनूला प्रथम िी योजना आवडली नाही. 
िो म्हिाला की, नेहमी कपटयुक्ि असलेल्या लोकाांवर राज्य करिे हे मोठे कठीि काम आहे आदि 
मनुष्ट्याांनी केलेल्या पािकाांची मला भीिी वाटिे. िेव्हा लोकाांनी मनूला साांदगिले की िू लोकाांच्या 
पािकाांबद्दल भीिी बाळगू नकोस, कारि िी पािके िुला न लागिा ज्याची त्याला लागिील. त्याांनी मनूला 
आपल्या उत्पन्नाचा (र्ान्याचा १/१०, पशूांचा १/५ आदि र्माचरिाचा १/४ वगैरे प्रकारचा) अांश देण्याचे कबलू 
केले. िेव्हा मनु राजा होण्यास कबूल झाला आदि दुष्ट लोकाांना भीिी उत्पन्न करीि आदि र्माचरि 
करण्याला भाग पाडीि िो सवध पथृ्वीवर दफरला. ह्या कथेि देखील मनूने लोकाांना स्पष्टपिे काही 
आश्वासन ददलेले नसून लोकाांनी मात्र त्याला कर देण्याचे आदि आपली पािके आपिच भोगण्याचे मान्य 
केले आहे. ह्या कथेि ब्रह्मदेवाने ग्रांथ रचल्याचा उल्लेख नाही. पदहल्या कथेि पृथू हा पदहला राजा असल्याचे 
म्हटले आहे आदि दुसऱ्या कथेि मनु हा पदहला राजा झाल्याचे साांदगिले आहे. दोन्ही कथाांि देवाांनी राजा 
ददला आहे. दुसऱ्या कथेि राजाची दैवी सती ा आदि राजा आदि लोक ह्याांच्यामर्ील आरांभी झालेला करार 
ह्या दोन्ही कल्पनाांचे दमश्रि झाले आहे. िथादप राजाला दमळालेली सती ा देवाांनी ददलेली असिे ह्या गोष्टीवर 
दोन्ही कथाांि जोर ददला आहे. ‘लोक राजाच्या आजे्ञि वागिाि ह्याचे कारि राजाची सती ा देवदनर्वमि आहे 
ह्यादशवाय दुसरे कोििे असू शकेल?’ असेही महाभारिाि एके दठकािी (शाांदि ५९·१३९) म्हटले आहे. 
‘इांद्र हा राजाच्या रूपाने पृथ्वीवर वावरि असिो’ असे नारदस्मृिीमध्ये (प्रकी. २०।२२) म्हटले आहे. 

 
राजाच्या दैवी अदर्काराच्या कल्पनेि पुढील चार दसद्धाांिाांचा समावशे होिो असे दफदगसने 

‘राजाचा दैवी अदर्कार’ ह्या ग्रांथाि (पा ५।६) म्हटले आहे : (१) राजप्रमुख असिारी शासनसांस्था 
ईश्वरदनर्वमि आहे; (२) वांशपरांपरेचा अदर्कार रद्द करिा येि नाही, म्हिजे जन्माने आदि ज्येष्ठ अपत्य ह्या 



           

नात्याने प्राप्ि होिारा हक्क त्या व्यक्िीपासून बलात्काराने, नालायकीमुळे अथवा पदच्युि केल्याने नष्ट होि 
नाही, (३) राजाला त्याच्या कृत्याचा जाब दवचारिारा परमेश्वरावाचनू दुसरा कोिी नसिो, राजाच्या 
सतेी ला मयादा असू शकि नाही, (४) कोित्याही पदरस्स्थिीि राजाला प्रदिकार करिे पाप असिे, जेव्हा 
राजाने केलेली आज्ञा ईश्वरी आजे्ञच्या दवरुद्ध असेल िेव्हा ईश्वरी आजे्ञचे पालन कराव े आदि राजाच्या 
आजे्ञच्या भांगाचे पदरिाम शाांिपिे सहन कराविे. 

 
ह्याांपैकी पदहला दसद्धाांि मनु, महाभारि इत्यादी ग्रांथाांि मान्य केला आहे. दुसरा दसद्धाांिही सवध 

सांस्कृि ग्रांथकाराांनी मान्य केला आहे. परांिु त्याांनी त्याला काही अपवाद साांदगिले आहेि. दिसरा आदि 
चौथा हे दोन दसद्धाांि प्राचीन ग्रांथकाराांनी मान्य केलेले नाहीि. राजाच्या सतेी ला मयादा असल्याचे त्याांनी 
साांदगिले आहे. राजाने र्माच्या आज्ञा पालन केल्या पादहजेि, नवीन दनयम करण्याचा राजाचा अदर्कार 
मयाददि असिो आदि र्माच्या आजे्ञप्रमािे िो न वागल्यास त्याला पदच्यि करिा येिे, त्याच्या आजे्ञचा भांग 
करिा येईल अथवा त्याचा वर्ही करिा येईल. नारदाने (प्रकी. १२ आदि ३२) म्हटले आहे की राजाची 
हनदा करू नये आदि त्याच्या आज्ञाांचे पालन कराव ेकारि िसे न केल्यास देहान्िाचे शासन दमळण्याचा 
सांभव आहे. ह्यावरून दुष्ट राजाची सती ा दबनिक्रार अथवा प्रदिकार न करिा मानली पादहजे असे ठरि 
नाही. 

 
लोकाांनी आपसाि एक सामादजक करार करून राज्यसांस्था दनमाि केली ह्या कल्पनेला प्रदिकार 

करण्याकदरिा राजाला त्याचा अदर्कार देवाांनी ददला असल्याची कल्पना काढण्याि आली असे म्हििा 
यि नाही. राजाची सती ा देवाांनी त्याला ददली आहे ही कल्पना अत्यांि प्राचीन काळी देखील 
स्वाभादवकरीिीने उत्पन्न होिे शक्य आहे, परांिु सामादजक कराराच्या कल्पनेचा उगम बऱ्याच 
पदरििस्वरूपाच्या राजकीय दवचाराांि झालेला आहे. राजाच्या दैवी सतेी ची कल्पना असमांजस नसून 
हहदुस्थानाबाहेरही िी मानली जाि असे. बायबलमध्ये िी कल्पना आली असून अनेक दिस्िी राष्ट्राांिही िी 
प्रचदलि होिी. हहदु राजशास्त्र आदि र्मधशास्त्र ग्रांथाांप्रमािे कर देिे आदि प्रजेचे सांरक्षि करिे ह्या दोन गोष्टी 
परस्पराांवर अवलां बून असिाि. बौर्ा. र्. सू. मध्ये (१·१०·१) म्हटले आहे की, ‘प्रजेच्या उत्पन्नाचा सहावा 
दहस्सा (कर म्हिून) घेि असल्यामुळे राजा हा लोकाांचा सेवक आहे आदि म्हिून त्याने प्रजाांचे सांरक्षि केले 
पादहजे.’ महाभारिाि (शाां. ५७·४४।४५ सांरक्षि न करिाऱ्या राजाचा त्याग करण्यास सांमदि ददली आहे. 
राजाने [यत्करोदि परां र्मं मुदनमूधलफलाशनः। ित्र राजििुभागः प्रजा र्मेि रक्षिः ॥ अरण्यकाण्ड ६·१४.] अरण्याि राहिाऱ्या 
लोकाांचेही सांरक्षि केले पादहजे कारि जरी िे कर देि नसले िरी राजाला त्याांच्या पुण्याचा अांश दमळि 
असिो असे महाभारि (शाां. ६७·२७ इ॰), रामायि (अरण्य ६·१४) आदद ग्रांथाांि साांदगिले आहे. ह्यावरून 
असे उघड होिे की प्रजेने राजाची आज्ञा पालन करावी ह्याची पुढील कारिे साांदगिली आहेि : (१) राजा 
देवाचा अांश असिो, (२) लोकाांचे जीदवि, स्वािांत्र्य आदि सांपती ी ह्याचे सांरक्षि करण्याच्या कामी राजाची 
अत्यांि उपयुक्ििा, (३) आज्ञा न मानल्यास शासन होण्याची भीिी, (४) अत्यांि प्राचीन काळी राजा आदि 
लोक ह्याांच्या दरम्यान झालेला करार, (५) (राष्ट्र ह्या) एकाच सांघटनेचे घटक दवभाग ह्या नात्याने राजा 
आदि प्रजा ह्याांचे परस्परावलां दबत्व. 

 
राजा कोणी व्हार्व?े ह्याबद्दल दनरदनराळी मिे अस्स्ित्वाि होिी. मनूच्या (७·१ आदि २) मिाने 

ज्याचा उपनयन सांस्कार झाला आहे (अथवा ज्याला अदभषेक झाला आहे) अशा क्षदत्रयाने आपल्या 
राज्यािील सवांचे सांरक्षि कराव ेम्हिजे राजा होण्यास क्षदत्रय हाच सवाि अदर्क योग्य असिो. दुसऱ्या 
काही ग्रांथकाराांच्या (पूवधमीमाांसा-पूवधपक्ष) मिाप्रमािे ‘राजन्’ हा शब्द जो कोिी लोकाांचे सांरक्षि करिो 



           

(मग िो ब्राह्मि, क्षदत्रय, वैशय कोिीही असो) त्याला लागिो. कुल्लूकाच्या मिाप्रमािे जो कोिी कर 
स्वीकारिो त्याने प्रजेचे सांरक्षि केले पादहजे (िो क्षदत्रयच असला पादहजे असे नाही). अनेक ब्राह्मि 
घराण्याांनी राज्यें आदि साम्राज्ये स्थापन केल्याचे इदिहासाि दाखले आहेि. शुांग घराण्याचा प्रस्थापक 
पुष्ट्यदमत्र हा ब्राह्मि होिा (एदप. इां. खां. २० पा ५४). काण्वायन, वाकाटक, कदांब हे राज्यकिे देखील 
ब्राह्मि होिे (एदप इां. खां. ८ पा २४). मनूने (१२·१००) म्हटले आहे की ज्या ब्राह्मिाला वदे अवगि असिाि 
िो राजा, सेनापिी, शासनकिा होण्याला पात्र असिो. ज्या देशाचा राजा शूद्र असिो त्या देशाि ब्राह्मिाने 
राहू नये असे मनूने (४·६१) साांदगिले आहे. बऱ्याच पुरािाांि साांदगिले आहे की कदलयुगाि बहुिेक राजे 
शूद्र विाचे होिील. आदि शूद्र राजे अश्वमेर् यज्ञ करिील. हु्यएनत्सांगाच्या वळेी हसर् प्राांिावर एक शूद्र 
राजा होिा. 

 
पुरुषाने राजा व्हार्व े हा बहुिेक सवधसार्ारि दनयम असे. त्याला ्वचदचि अपवाद असि. एकादा 

राजपुत्र नसेल िर मृि राजाच्या कन्येला देखील राज्यावर बसवाव ेअसे शाांदिपवाि (३३·४३।४५) साांदगिले 
आहे. ऐदिहादसक काळाि काशमीर देशाि सुगांर्ा रािी (इ. स. ९०४-९०६) होऊन गेली. (राजिरां. 
५·२४९). िथादप दस्त्रयाांच्या सवधसार्ारि स्स्थिीमुळे, िसेच देशाि अशाांििेची पदरस्स्थिी असल्यामुळे आदि 
युद्धाच्या दृष्टीने स्त्री राज्यकिी असिे इष्ट नसल्यामुळे दस्त्रया सामान्यिः राज्यकारभाराची जबाबदारी 
आपल्या दशरावर घेि नसि. गांजम येथे एक राजा मरि पावल्यावर त्याची रािी आदि दिच्या पिाि दिची 
कन्या दांडी महादेवी दहने पुष्ट्कळ वष े पयंि राज्य केले. (एदप. इां. खां. ६ पा १३८). अस्ग्नविध राजाच्या 
मृत्यूनांिर त्याची दवर्वा रािी हसहासनावर बसली आदि दिने वांशपरांपरागि मांत्र्याांच्या साहाययाने 
राज्यकारभार चालदवल्याचे रघुवांशाि (१९·५५, ५७) विधन केले आहे. 

 
राजाचा र्वारसा सामान्यिः र्वांशपरांपरेने चालि असे आदि ज्येष्ठ अपत्याकडे जाि असे. शि. ब्रा. 

मध्ये दहा दपढ्ा राज्य चालि असल्याचा उल्लखे आहे. एकादा राजा मृि झाला अथवा त्याने राज्यत्याग 
केला म्हिजे त्याच्या ज्येष्ठ पुत्राने राज्यावर बसाव ेहा सवधसार्ारि दनयम असे. ज्येष्ठाला बाजूला सारून 
कदनष्ठाने राज्य स्वीकारिे पाप आहे असे रामायिाि (अयो॰ ८·२३।२४) म्हटले आहे. राजाचे सवध पुत्र 
वारस होि नाहीि आदि इिर पुत्र जरी ज्येष्ठ पुत्रासारख्या योग्यिेचे असले आदि गुिसांपन्न असले िरी 
फक्ि ज्येष्ठ पुत्रच बापाच्या मागून राजा होिो. मनूने (९·१०६) साांदगिले आहे की ज्येष्ठ पुत्राच्या 
जन्माबरोबर मनुष्ट्य आपल्या दपिराांच्या ऋिािून मुक्ि होिो म्हिून ज्येष्ठ पुत्र दपत्याची सवध सांपती ी 
दमळण्याला पात्र असिो. 

 
राजर्मध कौस्िुभ (पा. २३४।३५) ह्या ग्रांथाि कादलका पुराि आदि रामायि ह्याांच्या आर्ारावर 

पुढील दसद्धाांि काढले आहेि : (१) राजाचा औरस पुत्र इिर गौि पुत्राांच्या हून वयाने लहान असला िरी 
िो गौि पुत्राांना बाजूला सारून दपत्याच्या मागून राजा होिो; (२) समान विाच्या कदनष्ठ रािीचा पुत्र ज्येष्ठ 
रािीच्या पुत्राहून वयाने मोठा असला िर िो ज्येष्ठ रािीच्या पुत्राला बाजूला सारून राजा होिो; (३) दोघा 
राण्याांना एकाच वळेी पुत्र झाले असले िर ज्येष्ठ रािीच्या पुत्राला अग्रादर्कार दमळिो; (४) ज्येष्ठ रािीला 
जुळे पुत्र झाले असले िर जो पुत्र प्रथम जन्मला असेल त्यालाच राज्य दमळिे. ज्येष्ठ पुत्राला शारीदरक 
अथवा मानदसक व्यांग असेल िर त्याला बाजूला सारून कदनष्ठ भाऊ राजा होिो असे मनुस्मृिीि (९·२०१) 
साांदगिले आहे. 

 



           

शुक्रनीदिसार (१·३४६।३४८) ह्या ग्रांथाि साांदगिले आहे की राजाच्या अनेक पुत्राांमध्ये राज्याची 
तर्वभागणी करण्यापासून काही लाभ होि नाही, उलट लहान लहान राज्ये शत्रूला सहज हजकिा येिील. 
म्हिून जेव्हा ज्येष्ठ पुत्र राज्याचा अदर्कारी होईल िेव्हा त्याने आपल्या कदनष्ठ बांरू्ांना राज्याांिील प्राांिाांचे 
अदर्कारी अथवा कोशाध्यक्षासारखे अदर्कारी कराव.े वारसासांबांर्ी राजर्मधकौस्िुभामध्ये म्हटले आहे की 
(१) ज्येष्ठ पुत्रामध्ये काही वैगुण्य असल्याने जरी िो राजा झाला नाही िरी त्याच्या पुत्राचा राज्यावरील 
अदर्कार अबादर्ि राहिो; (२) ज्येष्ठ पुत्र अपात्र असल्यामुळे कदनष्ठाला राज्यादभषेक केला असेल त्यावळेी 
त्या कदनष्ठ पुत्रानांिर त्याच्या अदभषेकानांिर झालेल्या ज्येष्ठबांरू्च्या पुत्राला अदर्कार न दमळिा कदनष्ठाचा 
पुत्र राजा होिो. 

 
चाांगल्कया राजाच्या अांगचे गुण : राज्यशास्त्रावरील बहुिेक सवध ग्रांथाांि चाांगल्या राजाच्या दठकािी 

कोििे गुि असाविे ह्यादवषयी दववचेन केलेले असिे. याज्ञ. स्मृिीमध्ये (१·३०९-३११ आदि ३१४) 
राजाच्या अांगच्या अांिरांग आदि बदहरांग अशा दोन प्रकारच्या गुिाांच्या याद्या ददल्या आहेि. अांिरांग गुि हे 
अदर्क महत्त्वाचे असून त्याि शस्क्ि, औदायध, इिराांनी आपल्याशी केलेल्या (चाांगल्या अथवा वाईट) 
विधनाची जािीव असिे, (िप, दवद्या आदि अनुभव ह्याांि) वृद्ध असिाऱ्याांवर अवलां बनू राहिे, मनाला योग्य 
वळि लागलेले असिे, (वैभवाि अथवा अवनि स्स्थिीि) समिोल स्वभाव, (मािृ आदि दपिृवांशाांकडून) 
सत्कुलाि जन्म, सत्यवचनीपिा, (शरीर आदि मन ह्याि) शुद्धिा, कायधित्परिा, प्रखर स्मरिशक्िी, 
र्माचे पालन करिे, व्यसनरादहत्य, स्विःच्या राज्याच्या प्रदिकूल गोष्टी गुप्ि ठेवण्याि कौशल्य, 
(िकध शास्त्र, राजशास्त्र, अथधशास्त्र आदि िीनवदे ह्याांचे) उती म अध्ययन, ब्राह्मिाांशी सहनशीलिा, शत्रूांशी 
क्रोर्युक्ििा, दमत्राांशी सरळ विधन, सेवकाांशी आदि प्रजाजनाांशी दपत्याप्रमािे दयाळूपिा इत्यादी गुिाांचा 
समावशे केला आहे. बदहरांग गुिाांि मांत्री, पुरोदहि आदि यादज्ञक ह्याांची दनवडिूक करिे, सत्पात्र 
ब्राह्मिाांना दान देिे, सांरक्षि करिे इत्यादद गुिाांचा समावशे केला आहे. कौदटलीय (६·१) मध्येही राजाच्या 
अांगी दनरदनराळ्या दृष्टीने कोिकोििे गुि असाविे ह्याांच्या याद्या ददल्या आहेि. याज्ञ. मध्ये साांदगिलेल्या 
अांिरांग गुिाांना त्याि ‘अदभगादमक’ गुि म्हटले आहे. अशाच स्वरूपाच्या याद्या शाांदिपवध (अ. ७०), कामसूत्र 
(१·२१।२२, ४·१५।१९) इत्यादद ग्रांथाांिही ददल्या आहेि. सभापवध (५·१०७-१०९) आदि रामायि (२·१००. 
६५।६७) ह्याांि राजाने टाळावयाच्या दोषाांच्या याद्या ददल्या आहेि. त्याांि नास्स्िक्य, दमथ्या भाषि, रागीट 
स्वभाव, दनष्ट्काळजीपिा, दीघधसूत्रीपिा, इांदद्रयजन्य पाांच दवषयाांची आसक्िी, (मांत्र्यादशवाय) स्विः 
एकट्यानेच राजकायाचा दवचार करिे, राजनीदि न जाििाऱ्या लोकाांचा सल्ला घेिे, शाहण्या मनुष्ट्याांची 
भेट न घेिे, राज्याच्या र्ोरिािील गुप्ि गोष्टी गुप्ि न राखिे, इत्याददकाांचा समावशे केला आहे. 

 
र्मधशास्त्राच्या आदि अथधशास्त्राच्या ग्रांथाांि राजाच्या दशक्षिादवषयी आदि त्याच्या नैदिक 

दशस्िीदवषयी बरेच दववचेन केलेले असिे. गौिमर्मधसूत्राि (११·३) असे साांदगिले आहे की राजाने त्रयी 
आदि आन्वीदक्षका ह्या दवद्याांचे अध्ययन केले पादहजे. मनु, शाांदिपवध, कौदटलीय इत्यादी ग्रांथाांि राजाच्या 
दशक्षिाि आन्वीदक्षकी, त्रयी, वािा आदि दांडनीदि ह्या चार दवषयाांचा समावशे केला आहे. औशनस् 
साांप्रदायाच्या मिाप्रमािे राजाने दांडनीदि ही एकच दवद्या दशकावी. कारि सवध दवद्या दशकण्याचे प्रयत्न 
दांडनीिीशी जोडलेले असिाि. ‘दांडनीदिरेव दवद्या’ असे बाहधस्पिसूत्राि (१·३) म्हटले आहे. 

 
त्रयी ह्या शब्दाि िीन वदे, अथवधवदे, इदिहास वदे (इदिहास आदि पुरािे) आदि दशक्षाकल्पादद 

वदेाांगे ह्याांचा समावशे होिो असे कौदटल्याने म्हटले आहे. (अथधशास्त्र १·२ आदि ३) आन्वीदक्षकी दवदे्यचा अथध 
दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी दनरदनराळा केला आहे. कौदटलीयाि (१·२) आन्वीदक्षकी दवदे्यि साांख्य, योग 



           

आदि लोकायि ह्याांचा समावशे केला आहे आदि ही दवद्या नेहमी सवध दवद्याांना मागध दशधदविाऱ्या दीपासारखी 
असिे असे म्हटले आहे. हा शब्द ईक्ष र्ािूला अनुप्रत्यय लावनू झाला असून त्याचा अथध िकध शास्त्र असल्याचे 
त्याने म्हटले आहे. कौदटल्यानांिरच्या ग्रांथकाराांनी लोकायि ह्या शब्दाचा अथध नास्स्िक असा र्रला आहे. 
अमरकोश, दवश्वरूप, हरदती  इत्यादींनी आन्वीदक्षकी ह्या शब्दाचा अथध िकध शास्त्र असाच र्रला आहे. 
कामसूत्र, (२·७ आदि ११), दमिाक्षरा (याज्ञ. १·३११) प्रभिृींनी आन्वीदक्षकी म्हिजे ‘आत्मदवद्या’ 
(अध्यात्मशास्त्र) असा केला आहे. वािा ह्या दवषयाि शिेकी, पशुसांवर्धन आदि व्यापार ह्याांचा समावशे होिो. 
वािा दवदे्यच्या योगाने र्ान्य, पशु, सुविध व इिर र्ािु आदि मोफि कामकरी ह्याांची प्राप्िी होऊन राष्ट्राचा 
उत्कषध होिो आदि राजाला सांपती ी आदि सैन्य दमळिे असे कौदटल्याने (१·४) म्हटले आहे. 

 
राजपुत्राचे दशक्षि राजर्ानीि अथवा जवळच्या दवद्यालयाि होई. केव्हा केव्हा िक्षशीलासारख्या 

प्रदसद्ध दवद्यापीठािही राजपतु्राचे दशक्षि होई. दशक्षिाचा प्रारांभ चौल सांस्कार झाल्यावर (म्हिजे वयाच्या 
दिसऱ्या वषी अथवा दिसऱ्या वषानांिर) होऊन त्याने दलदहिे आदि गदिि हे दवषय दशकाव.े पुढे उपनयन 
झाल्यावर त्याने वदेदवदे्यि पारांगि असलेल्या गुरूपासून िीन वदे आदि आन्वीदक्षकी ह्या दवद्याांचे दशक्षि 
घ्याव,े दांडनीिीचे ज्ञान योग्य गुरु अथवा अनुभवी राजकारिी मुत्सद्दी ह्याांच्यापासून दमळवाव,े वािा ह्या 
दवषयाचे ज्ञान दनरदनराळ्या खात्याांचे अध्यक्ष अथवा अदर्कारी ह्याांच्यापासून सांपादन कराव.े राजपुत्राने ह्या 
दवद्याांचे अध्ययन १६ व्या वषापयंि कराव े आदि त्यानांिर दववाह करावा. राजपुत्राने गुरू दवश्वसनीय, 
ज्याांच्यावर राजाची गैरमजी झालेली नाही अथवा राजाकडून ज्याांचा अपमान झालेला नाही असे असाव े
असे अस्ग्नपुरािाि (२२५·१-४) साांदगिले आहे. राजपुत्राने पुढेही दशक्षिाने लागलेली दशस्ि वृहद्धगि व्हावी 
ह्याकदरिा त्या त्या दवद्याांि दनपुि असिाऱ्या लोकाांचा नेहमी सहवास करावा. 

 
राजाचे दठकािी नैदिक दशस्ि असिे आदि त्याचे मनोदवकार आदि इच्छा ह्याांना योग्य वळि 

लागिे ह्या गोष्टी अत्यांि आवशयक असिाि असेही दनरदनराळ्या ग्रांथाांि आवजूधन साांदगिले आहे. 
कौदटल्याने (१·६) म्हटले आहे की वासनाांचा दनग्रह हे दवदे्यमध्ये नैपुण्य दमळदवण्याचे कारि असिे. 
ह्याकदरिा कामक्रोर्ादद सहा दोषाांचा-षदड्रपूांचा– त्याग करून दशस्ि सांपादन करण्याचा प्रयत्न करावा. 
एकादा मनुष्ट्य ददगांि पृथ्वीचा सम्राट असला िरी जर त्याचा त्याच्या इांदद्रयाांवर िाबा नसेल िर िो िात्काल 
नाश पावले. कामक्रोर्ादद सहा मनोदवकाराांना ‘शत्र ु षड्वगध’ अथवा ‘अदरषड्वगध’ अशी सांज्ञा आहे. ह्या 
प्रत्येकापासून उत्पन्न होिाऱ्या दुगुधिाांची आदि त्याांच्या योगाने नाश पावलेल्या राजाांची कौदटलीयाि 
उदाहरिे ददली आहेि. राजाच्या व्यसनाांि द्यिू हे सवांि अदर्क अपायकारक असल्याचे कामसूत्र, 
(१४·६५) आदि कौदट. (८·३) याांनी मानले आहे. त्याप्रमािेच मद्यपान आदि दस्त्रयाांदवषयी आसक्िी ह्या 
व्यसनाांचीही त्याांनी हनदा केली आहे. कामसूत्राि (१.४०-४६) म्हटले आहे की मनुष्ट्याला पाांचही इांदद्रयजन्य 
दवषयाांचा उपभोग घेिे शक्य असिे आदि िसा उपभोग िो घेिोही, परांिु त्याने त्या बाबिीि अत्यांि सांयम 
पाळिे अवशय आहे. 

 
राजाच्या दैदनक कायधक्रमादवषयीही दनरदनराळ्या ग्रांथाांि दववचेन केलेले असिे. राजाने ददवसाचा 

पूवार्ध हती ी, घोडे, रथ ह्याांच्यावर आरोहि करण्याचा आदि शस्त्रदवदे्यचा अभ्यास करण्याि घालवावा आदि 
उती रार्ध इदिहासाचे श्रवि करण्याि घालवावा. 

 
प्राचीन भारिीय ग्रांथकाराांनी राजपुत्राच्या दशक्षिाला इिके दवशषे महत्त्व ददले आहे ह्याचे कारि 

त्याांच्या मनािील राजाचा आदशध ‘राजा राजर्वष (राजा असून ऋदष) असावा’ हा असे. कादलदासाने 



           

शाकुां िल आदि रघुवांश ह्या ग्रांथाि ह्या गोष्टीचा पुष्ट्कळ वळेा उल्लेख केला आहे. साके्रदटसाप्रमािेच त्या 
ग्रांथकाराांना हा दसद्धाांि मादहि होिा की जोपयंि ित्त्ववतेेी  राजे होिार नाहीि अथवा राजे लोक ित्त्ववतेेी  
होिार नाहीि िोपयंि राष्ट्राांना आपल्यामर्ील वैगुण्ये काढून टाकण्याि यश येिार नाही. 

______ 



           

प्रकरण ६२ 
 

राज्यकत्यांची कतमव्ये आतण त्याांच्यार्वरील जबाबदाऱ्या 
 

(  .   .   . ३.५६–१०३) 
 
प्रजेचे सांरक्षि करिे हे राज्यकत्यांचे पदहले आदि सवांि अदर्क महत्त्वाचे किधव्य आहे ह्यादवषयी 

सवध ग्रांथाांची एकवाक्यिा आहे. सवधही राजशास्त्रप्रिेत्याांनी सांरक्षि हा राजाचा सवांि श्रेष्ठ र्मध असल्याचे 
साांदगिले आहे असे शाांदिपवाि (६८–१–४) म्हटले आहे. प्रजेचे सांरक्षि करण्याप्रमािेच विाश्रमर्माचे 
दनयम प्रजेकडून पाळले जाि आहेि हकवा नाहीं ह्याच्याकडे लक्ष्य देिे, दुष्टाांना शासन करिे आदि न्याय 
देिे ही राजाांची मुख्य किधव्ये [ित्प्रजापालनां प्रोक्िां दत्रदवर्ां न्यायवेदददभः । परचक्राच्चौरभयाद् बदलनो न्यायवर्विनः ॥ बृहस्पदि 

(राजनीदिप्रकाश पा. २५४–२५५).] आहेि असे दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहे. (गौिम १०·७-८; बृहस्पिी-
राजनीदिप्रकाश पा. २५४।२५५). 

 
सांरक्षिाचे किधव्य करावयाचे म्हिजे त्याकदरिा युद्ध करिे आदि प्रसांगी मृत्यू पाविे ह्या गोष्टी 

ओघानेच येिाि, ह्याकदरिा र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि असे साांदगिलेले असिे की युद्ध करिे हे क्षदत्रयाचे 
किधव्य आहे आदि रिभमूीवर मरि पाविे हे त्याचे सवोच्च ध्येय असाव.े युद्धाि लढि असिा पलायन न 
करिा जे राजे मरि पाविील त्याांना स्वगध दमळिो असे दनरदनराळ्या ग्रांथाांि आश्वासन ददले आहे. (मनु 
७·८७–८९). एकाद्या रोगाची पीडा होऊन घराि मरि पाविे हे क्षदत्रयाच्या बाबिीि पापकृत्य असिे असे 
महाभारिाि (भीष्ट्म १७·११) साांदगिले आहे. 

 
कामांदकाने (५·८२।८३) म्हटले आहे की राजाचे अदर्कारी, चोर, राजाच्या पे्रमािील (रािी, 

राजपुत्र ह्याांच्यासारखे) लोक आदि राजाचा स्विःचा लोभ इिक्याांपासून प्रजाजनाांना सांरक्षि पादहजे 
असिे. शाांििा आदि सुव्यवस्था राखिे एवढ्ानेच शासनसांस्थेचे किधव्य सांपि नसून शासनसांस्था ही 
सांस्कृदिप्रसाराचे एक सार्न झाली पादहजे असे मानण्याि येि असे. अनाथ, वृद्ध, अांर्, अपांग, वडेे, दवर्वा, 
मािृदपिृहीन अभधके, रोगी आदि सांकटग्रस्ि, गरोदर दस्त्रया ह्याांना त्याांच्या त्याांच्या गरजेप्रमािे औषरे्, 
आसरा, अन्न आदि आच्छादन देऊन त्याांचे सांगोपन करिे हेही राजाचे किधव्य असिे. (शाांदि ८६· २४; सभा 
५·१२४). आरु्दनक काळािही शासनसांस्था ही बहुसांख्याक लोकाांना सुखसोई दमळवनू देिारी सांस्था झाली 
आहे. प्राचीन भारिाि त्यासारख्या सुखसोयी देण्यासांबांर्ी कायदे नसले िरी लोकमि, श्रेष्ठ प्रिीच्या 
ग्रांथकाराांनी प्रदर्वशि केलेली मिे आदि श्रेष्ठ प्रकारच्या राजाांनी केलेले आचरि ह्या सवांच्या समुच्चयाने अशा 
प्रकारचे वािावरि बनले होिे की दवदे्यला उतेी जन देिे, अांर्, अपांग-वृद्ध आदि दवर्वा ह्याांचे पालन पोषि 
करिे आदि ज्याांना उद्योग नसेल त्याांना उपजीदवकेची सार्ने दमळवनू देिे ह्या गोष्टी राष्ट्राचा आदि 
राष्ट्राच्या र्नाचा प्रदिदनर्ी ह्या नात्याने राजाने केल्याच पादहजेि असे मानले जाई. अशोकाांच्या 
दशलालेखावरून (खां. १ पा २८) असे समजून येिे की त्याने मनुष्ट्याांकदरिा आदि पशूांकदरिा रुग्िालये 
स्थापन केली होिी, सदाविे, र्मधशाळा, पािपोया स्थापन केल्या होत्या, राजरस्त्याांच्या आदि कालव्याांच्या 
बाजूने छायेकदरिा झाडे लावली होिी, वृद्ध लोकाांकडे जाऊन िो त्याांचे पालन पोषि करीि असे. अशीच 
कृत्ये दुसऱ्याही अनेक सम्राटाांनी केल्याचे आढळून येिे. 



           

कौदटलीयाि [प्रजासुखे सुखां राज्ञः प्रजानाां च दहिे दहिम्। नात्मदप्रयां दहिां राज्ञः प्रजानाां िु दप्रयां दहिम्॥ अथंशास्त्र १·१९] (१·१९) 
म्हटले आहे की प्रजेच्या सुखाि राजाचे सुख असिे. प्रजेच्या भरभराटीि राजाची भरभराट असिे, राजाला 
स्विःला जे आवडेल िे करण्याि राजाचे दहि नसून प्रजेला जे आवडेल िे करण्याि राजाचे दहि असिे. 
प्राचीन ग्रांथकाराांनी राजाची सती ा ही दपत्याच्या अपत्यावरील सतेी सारखी असिे असे साांदगिले आहे. 
रामायिाि (अरण्य ६.११) म्हटले आहे की जर एकाद्या राजाने प्रजेच्या (शिेािील) उत्पन्नाचा सहावा अांश 
घेऊनही दिचे आपल्या अपत्याप्रमािे सांरक्षि केले नाही िर त्याने मोठा अनथध केल्यासारखे होईल. 

 
अत्यांि प्राचीन काळापासून राजाांचे अनेक वगध असि. ऋग्वदेाि (१·६५·७; ९·१०·३) ‘राजन्’ हा 

शब्द राजा आदि त्याचे सरदार अशा दोन अथाने वापरला आहे. ऋग्वदेाि ‘सम्राज्’, ‘सम्राट’  ६·६८·९)’, 
‘एकराट’  ८·३७·३) हे शब्दही आले आहेि. अथवधवदेाि (४·९·४) अदर्राजा म्हिजे सम्राट ही कल्पना 
स्पष्टपिे माांडली आहे. अथवधवदेाि, ‘उग्र’ हा शब्द एक बदलष्ठ राजा ह्या अथाने आला आहे. (३·४·३). ऐि. 
ब्रा. [साम्राज्यां भौज्यां स्वाराज्यां वैराज्यां पारमेष्ट््ां राज्यां माहाराज्यमादर्पत्य मयां समन्िपयायी स्यात्सावधभौमः सावायुष आन्िादापरार्ांत् पृदथव्य ै
समुद्रपयधन्िाया एकरादळदि……। ऐि. ब्रा. ३९·१.] (३९·१) मध्ये ‘भौज्य’, ‘स्वाराज्य’, ‘वैराज्य’ आदि ‘पारमेष्ट््’ राज्य 
असे शब्द राजाला उदे्दशून आले आहेि. त्याांचा अथध बहुर्ा सवधश्रेष्ठ सती ा असा असावा असे वाटिे. शि. ब्रा. 
मध्ये (५·१·१·१३) साांदगिले आहे की, राजसूय यज्ञ करिारा राजा होिो आदि वाजपेय यज्ञ करून िो 
सम्राट होिो. राजाची पदवी खालच्या प्रिीची असिे आदि सम्राटाची वरच्या दजाची असिे. ऋग्वदे काळी 
अनेक राज्याांवर अदर्राज्य असण्याची कल्पना ज्ञाि होिी आदि िी कल्पना ऐि. ब्रा. आदि शि॰ ब्रा॰ 
ह्याांच्या रचनाकाळापूवी बद्धमूल झाली होिी. पादिनीने ‘सावधभौम’ ह्या शब्दाचा अथध सवध पृथ्वीचा अदर्पिी 
असा साांदगिला आहे. अमरकोशाि राजपार्वथव, क्ष्माभिृ, नृप, भपू आदि मदहदक्षि हे समानाथी शब्द 
असल्याचे साांदगिले आहे. चक्रविी हा शब्द सावधभौम ह्या शब्दाइिका प्राचीन नसला िरी िो फार प्राचीन 
काळापासून वापरला जाि असे. क्षीरस्वामीने चक्रवर्विन् ह्याची व्युत्पती ी अशी ददली आहे की, ‘जो राजाांच्या 
चक्रावर (म्हिजे समुच्चयावर) आदर्पत्य करिो िो चक्रवर्विन्’ अथवा ‘जो चक्राला म्हिजे राज्याला 
आपल्या आजे्ञि वागावयास लाविो िो चक्रवर्विन्’. ज्या राजाचे राज्य समुद्रापासून उती रेकडे 
दहमालयापयंि पसरलेले असिे िो चक्रविी अशी व्याख्या कौदटल्याने (९·१) ददली आहे. अशाच अथाचा 
‘चिुरन्िो राजा’ असा शब्दही कौदटल्याने वापरला आहे. शुक्रनीदिसार (१·१८३।१८७) ह्या ग्रांथाि असे 
विधन केले आहे की १ िे ३ लक्ष चाांदीचे कषध इिके उत्पन्न असिाऱ्या राजाला सामांि म्हििाि, ४ िे १० 
लक्ष उत्पन्नाच्या राजाला माांडदलक म्हििाि, ११ िे २० लक्ष उत्पन्नाचा राजन् असिो, २१ िे ५० लक्ष 
उत्पन्नाचा महाराज असिो, ५१ लक्ष िे १ कोटी उत्पन्नाचा स्वराट असिो, २ िे १० कोटी उत्पन्नाचा दवराट 
असिो आदि सवध पृथ्वीवर म्हिजे सवध भरिवषावर आदर्पत्य असिारा सावधभौम असून त्याचे उत्पन्न ११ िे 
५० कोटी चाांदीचे कषध इिके असिे. 

 
प्राचीन भारिाि माांडदलक राजाांच्या सवध कृत्याांवर सम्राटाचा नेहमी िाबा असेच असे नाही. 

सामान्यिः माांडदलकाने आपले वचधस्व मान्य कराव े ह्या गोष्टीची सम्राटाला दजिकी इच्छा असे दििकी 
माांडदलकाांच्या िाब्यािील प्रदेश दमळदवण्याची नसे. साम्राज्य स्थापन करिे म्हिजे हजकलेल्या देशाांवर 
दवजेत्याांची भाषा अथवा शासनपद्धिी लादिे असा अथध नसे. कौदटलीयाि (१२·१) आदि नीदिवाक्यामृि 
(पा. ३६२।६३) ह्या ग्रांथाि दवजेिे िीन प्रकारचे साांदगिले आहेि :– (१) धमम तर्वजतयन् म्हिजे हजकलेल्या 
राजाने शरिागदि मान्य केली अथवा वांदन केले म्हिजे सांिुष्ट होिारा, (२) लोभतर्वजतयन् म्हिजे 
हजकलेल्याकडून देश आदि सांपती ी दमळाल्याने सांिुष्ट होिारा (३) असुरतर्वजतयन् म्हिजे दजिाचा प्रदेश 
आदि सांपती ी याांनी सांिुष्ट न होिा त्याचे पुत्र, भाया आदि जीदवत् हरि करिारा. अशोकाने आपल्या 



           

ददस्ग्वजयाला र्मधदवजय म्हटले आहे. (दशलालेख पा ४४). हषधचदरि (५) वरून असे ददसून येिे की 
हजकलेल्या माांडदलक राजाांच्या राण्याांना देखील सम्राट आदि सम्राज्ञी ह्याांच्या राज्यादभषेकाच्या वळेी 
दासींची कामे करावी लागिाि, कौदटल्याने (७·१६) साांदगिले आहे की दवजेत्याने युद्धाि हि झालेल्या 
दजिाांच्या देशाचा, सांपती ीचा, पुत्राांचा आदि दस्त्रयाांचा अदभलाष करू नये, कारि िसे केल्यास राजमांडळ 
प्रक्षुब्र् होिे आदि दवजेत्याचा घाि करण्यास प्रवृती  होिे, त्याने मृि राजाांच्या नािलगाांना त्याांच्या त्याांच्या 
स्थानी पुन्हा स्थापन कराव.े याज्ञ. स्मृदि (१·३४२।४३)’ दवष्ट्िुर्मधसूत्र (३·४२ आदि ४७।४९), मनु. 
(७·२०२।२०३) ह्या ग्रांथाांि म्हटले आहे की दवजयी राजाने दजि राजाच्या राज्याांचे आपल्या स्विःच्या 
राज्यासारखे सांरक्षि केले पादहजे आदि हजकलेल्या देशािील चालीरीिी, प्रचदलि कायदे आदि कुलाचार 
ह्याांना त्याने मान ददला पादहजे. ज्या मांत्र्याांच्या सल्ल्यावरून दजि राजाने युद्धाला प्रारांभ केला असेल त्याचा 
छळ दवजेत्याने केला िरी चालेल असे कात्यायनाने (राज. नी. प्र. पा ४११) साांदगिले आहे. हे दनयम 
प्राचीन सम्राट सामान्यिः पाळीि असि. 

 
राजाांच्या पदव्या उती रोती र मोठमो्ा होऊ लागल्या. अशोक आपल्यास राजा म्हिवी, खारवले 

ह्याला महाराज ही पदवी लावली जाि असे, कुषि सम्राट हदवष्ट्क ह्याची पदवी ‘महाराजराजादर्राज 
देवपुत्र’ अशी होिी, गुप्ि सम्राट समुद्रगुप्िाला नुसिे ‘महाराज’ असे म्हटले आहे परांिु त्याच्या मागून 
झालेल्या सम्राटाांनी आपल्यास ‘परम भट्टारक-महाराजादर्राज’ अथवा केव्हा केव्हा ‘परमभट्टारक 
महाराजादर्राज-परमेश्वर’ अशा पदव्या लावल्या आहेि. 

 
राज्यादभषेक हा एक मोठा गांभीर स्वरूपाचा आदि महत्त्वाचा दवर्ी असे. ह्या दवर्ीची विधने ऐि. ब्रा. 

(३८), गोपथ ब्रा. (राजर्. कौ. पा ३३५।३६), सामदवर्ान ब्रा. (३.५) ब्रह्मपुराि, (राजर्. काण्ड), 
दवष्ट्िुर्मोती र (खांड २) इत्यादी ग्रांथाांि केली आहेि. हा दवर्ी वदेोक्ि मांत्राांनी होि आहे. परांिु पुढे शूद्र 
जािीचे राजे होऊ लागल्यावर पुरािोक्ि दवर्ी सुरू झाले. क्षदत्रय राजाांना शपथ करावी लागे. ‘मी िुमचा 
द्रोह केला िर माझ्या जन्मापासूनच्या इष्टापूिांपासून दमळालेले पुण्य, सुकृि, जीदवि, प्रजा ह्या सवांचा 
िुम्ही नाश करा’. राजा मृि झाल्यास नवीन राजाच्या राज्यादभषेकाला शुभ मुहूिाची आवशयकिा नसे. 

 
पट्टरािीचा अदभषेक राजाच्या समविे होि असे. दशवाजी महाराजाांच्या राज्यादभषेकापूवीच्या 

त्याांच्या राण्याांबरोबर त्याांनी पुन्हा वदेोक्ि दवर्ींनी दववाह केले. 
 
छत्र, चामर आदि वते्रदांड ही राजदचन्हे समजली जाि असि. केव्हा केव्हा राज्यादभषेकानांिर राजा 

दुसरे नाव र्ारि करी आदि अशा नावाला ‘अदभषेकनाम’ म्हिि. दकत्येक राजे अश्वमेर् यज्ञ केल्यानांिर 
नवीन पदव्या र्ारि करीि. पदहला कुमारगुप्ि ह्या राजाने ‘महेन्द्र’ ही पदवी र्ारि केली होिी असे त्याच्या 
काही काही नाण्याांवरून ददसून येिे. 

 
वराहदमदहराच्या बृहत्सांदहिा (४८) ह्या ग्रांथाि राजा आदि इिर प्रमुख अदर्कारी ह्याांच्या कदरिा 

करावयाचे पट्ट (म्हिजे दशरपेच) ह्या सांबांर्ी दनयम साांदगिले आहेि. राजाचा दशरपेच शुद्ध सोन्याचा 
करावा, त्याची लाांबी मध्यभागाच्या रुां दीच्या दुप्पट असावी, त्याला पाच िुरे असाविे, रािीच्या आदि 
युवराजाच्या दशरपेचाला िीन िुरे असाविे, इत्यादद दनयम त्याि आहेि. नीदिमयूख (पा. १३) प्रभिृी ग्रांथाांि 
साांदगिले आहे की पट्ट हा राजाच्या कपाळावर बाांर्ावयाचा असिो आदि मुकुट हा मस्िकावर ठेवावयाचा 



           

असिो. सम्राटाचा पट्ट दीड हाि उांच असावा. राजाचा पट्ट सवा हाि उांच आदि सामांिाचा (माांडदलक 
राजाचा) पट्ट एक हाि उांच असावा असेही काही ग्रांथाांि साांदगिले आहे. 

 
पदहल्या राज्यादभषेकाच्या वाढददवशी (नक्षत्र िेच येईल िेव्हा) राजाने राज्यादभषेकाचा दवर्ी पुन्हा 

पुन्हा करावा असे दवष्ट्िुर्मोती र (२·१६२), ब्रह्मपुराि (राजर्, कौ. पा. १०) इत्यादी ग्रांथाांि साांदगिले आहे. 
 
राजाने दवषप्रयोगादवषयी दवशषे सावर्दगरी घ्यावी ह्यासांबांर्ी दनयम मनुस्मृदि (७·२१७-२२०) प्रभदृि 

ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. राजाने राजपुत्राांपासूनही आपले सांरक्षि कराव,े रािीचाही दवश्वास मानू नये, 
भक्षि करावयाच्या अन्नाि दवषप्रदिबांर्क औषरे् दमसळावी आदि दवषाचा प्रदिकार करिारी रत्ने नेहमी 
अांगावर र्ारि करावी इत्यादी दनयम त्याांि साांदगिले आहेि. दनरदनराळ्या ग्रांथाांि अशा िऱ्हेने 
दवषप्रयोगामुळे आदि दवश्वासघािाने मृत्य ू पावलेल्या राजाांची अनेक उदाहरिे ददली आहेि. िथादप 
कोित्याही राजाचे जीदवि भारिाि सुरदक्षि नसे असा सवधसार्ारि दनिधय काढिे योग्य होिार नाही. 
भारिासारख्या दवस्िीिध खांडप्राय देशाि नेहमी एकाच वळेी अनेक राज्ये असि. िेव्हा सहस्त्रावर्ी वषांच्या 
काळाि अशा मो्ा दवस्िीिध प्रदेशाि काही राजाांना दवश्वासघािाने आदि कारस्थानाांनी मृत्यू आला 
असल्यास त्याि काही आियध नाही. अशी स्स्थिी केवळ भारिािच होिी असे नाही. 

 
वांशपरांपरा राजसती ा ही प्राचीन आदि मध्ययुगीन काळाि सवधसार्ारि दनयम होिा. बुद्धाच्या काळी 

काही गिराज्ये आदि प्रजासती ाक राष्ट्र े अस्स्ित्वाि होिी. शाांदिपवािही (अ॰ १०७) गिराज्यासांबांर्ी 
(म्हिजे काही समूहाांची सती ा असिाऱ्या राज्याांसांबांर्ी) मादहिी ददली आहे. आदि त्याि अशा राज्याांचे दोष 
विधन केले आहेि. िथादप आमच्या र्मधशास्त्रावरील आदि अथधशास्त्रावरील प्रमुख ग्रांथाांि अशा राष्ट्राांदवषयी 
फारच अल्प मादहिी दमळिे. महाभारिाि (शाांदि. अ. १०७) अनेक लोकाांच्या हािी राज्यसती ा असिाऱ्या 
राज्यसांस्थेचे ममध अचुकपिे दाखदवले आहे, िे हे की अशा राज्याि गुप्ििा राखिा येि नाही, लोभ आदि 
मत्सर ह्याांच्यामुळे राज्यकारभाराि दुवधिधन होऊ लागिे आदि त्यामुळे राज्यसती ा कोसळून पडिे. दुसऱ्या 
एका दठकािी शाांदिपवाि (अ. ८१) वृष्ट्िींच्या सांघाचा उल्लेख केला आहे. सांघाचा नाश अांिगधि कलहाने 
आदि दुवधिधनाने होिो ह्या सनािन सत्याचा महाभारिाने उल्लखे केला असून सांघाच्या सूज्ञ पुढाऱ्याांच्या 
अांगाि चािुयध, क्षमा, आत्मसांयमन आदि दनलोभीपिा हे चार गुि असले पादहजेि असा दनष्ट्कषध काढला 
आहे. 

 
महाभारिाि सांघ आदि गि हे शब्द समान अथाने योजले आहेि. पादिनी आदि पिांजली ह्याांनीही 

िसेच म्हटले आहे. पादिनीला आयुर्जीदवन् म्हिजे शस्त्रदवदे्यचा व्यवसाय करिारा आदि दुसरा 
आयुर्जीदवन् नसिारा अशा दोन प्रकारच्या सांघाांची मादहिी होिी आदि अशा काही सांघाांची नाव े त्याने 
ददली आहेि. कौदटल्याने (१·१७) एके दठकािी म्हटले आहे की काही वळेा राष्ट्रावर एका कुलाची सती ा 
असू शकिे, कारि कुलाचा सांघ दुजधय असिो, त्याि अराजकिेचे सांकट असि नाही. आदि म्हिून िी 
सती ा पृथ्वीवर दीघधकालपयंिही दटकिे. कौदटल्याने (११·१) अशी मादहिी ददली आहे की कां बोज आदि 
सुराष्ट्र ह्या देशाांिील क्षदत्रयाांचे आदि इिराांचे सांघ र्वाता (म्हिजे शिेकी, व्यापार आदि शस्त्रदवद्या) हा 
व्यवसाय करीि असिाि आदि दलस्च्छदवक, वृदजक, मल्लक इत्यादी देशािील सांघ ‘राजन्’ ह्या सांजे्ञवर 
उपजीदवका करीि असिाि (म्हिजे िे लोक शिेकरीही नाहीि आदि सैदनकही नाहीि िर िे केवळ पुढारी 
अथवा सरदार आहेि). इ. स. च्या ५ व्या अथवा ६ व्या शिकानांिर गिराज्ये अथवा लोकसती ाक राज्ये 
कमी कमी होऊ लागली आदि क्रमाक्रमाने नाहीशी झाली. ह्या जनराज्यासांबांर्ी अदर्क मादहिी बुद्धर्मीय 



           

ग्रांथाांवरून मेग्यास्थेदनससारख्या ग्रीक ग्रांथाांवरून, नाण्यावरून आदि दशलालेखाांवरून दमळिे, अशा 
लोकसती ाक व्यवस्था असिाऱ्या राज्याांपैकी कदपलवस्िु येथील शाक्य, कुसीनारा आदि पावा येथील मल्ल, 
दमदथलेचे दवदेह, वैशाली येथील दलच्छवी ह्याांच्यासारखी काही राज्ये सुप्रदसद्ध आहेि. अशा राष्ट्रावरील 
पुढाऱ्याची दनवड करण्याि येई आदि अशा पुढाऱ्याला राजा अशी पदवी असे. िथादप लोकसती ाक अथवा 
अल्पसती ाक राज्यपद्धिी सांबांर्ी सवाि महत्त्वाच्या गोष्टी म्हिजे मिाचा अदर्कार कोिाला असे, 
राज्यकारभार चालदविाऱ्या सभेच्या सभासदाांच्या पात्रिेदवषयी काय दनयम असि, मिदान कसे करण्याि 
येई, अशा सभासदाांची दकिी मुदि असे, अध्यक्ष िहाहयाि दनवडला जाई हकवा काही मयाददि मुदिीपुरिा 
दनवडला जाई, अथवा अध्यक्षाची दनवडिुकच होि नसे, अशा सभाांचे अदर्कार काय असि आदि 
कायधपद्धिी कोििी असे ह्याांबद्दल मुळीच काही मादहिी दमळि नाही. 

 
राजसती ाक देशाि लोकाांनी दनवडलेले सभासद असलेल्या पदरषदा अथवा आरु्दनक भाषेि ज्याांना 

‘सांसद’  पालधमेंट) असे म्हििाि िशा प्रकारच्या सभा असि हकवा नाही त्या प्रशनाचे दववचेन करिाना 
‘सभा’ आदि ‘सदमिी’ ह्या शब्दाांचा दवचार करिे अवशय आहे. ऋग्वदेामध्ये (१०·३४.६) ‘सभा’ ह्या शब्दाचा 
अथध द्यिू खेळण्याची जागा असा असावा. वाज. सां. मध्ये (३०·६) ‘सभाचार’ हा शब्द आला असून त्याचा 
अथध न्यायसभेचा एक सभासद असा असावा असे ददसिे. अथवधवदेाि (७·१२·१) ‘सभा’ आदि ‘सदमिी’ ह्या 
प्रजापिीच्या दोन कन्या असल्याचे साांदगिले आहे. िै. ब्रा. मध्ये (३·७·४) ‘सभापाल’ हा शब्द आला आहे. 
वदेकालाि सभा आदि सदमिी ह्याांची घटना कशा प्रकारची होिी हे साांगिे अशक्य आहे. सभा अथवा 
सदमिी हा एक लोकाांचा समूह असून अशा समूहाांमध्ये राजा, दवद्वान लोक आदि इिर लोक जाि असि 
इिकेच काय िे साांगिे शक्य आहे. 

 
‘पौर’ आदि ‘जानपद’ हे दुसरे दोन शब्दही दवचार करण्यासारखे आहेि. ऋग्वदेाि (५·७४·४) 

‘पौर’ हा शब्द आला आहे परांिु याचा अथध ‘अदश्वन’, ‘पौर’ नावाचा एक ऋदष आदि ‘मेघ’ असा दभन्नदभन्न 
प्रकारचा होिो. श्री. जयस्वाल ह्याांनी ‘हहदूांची राज्यव्यवस्था’ ह्या ग्रांथाि (भाग २ पा ६०-१०८) ‘पौर’ आदि 
‘जानपद’ ह्या लोकदनयुक्ि दवर्ानसभा होत्या आदि त्याांना राजाला काढून टाकिा येई, त्याांना राजा 
राज्याचे र्ोरि कळवीि असे, नवीन कर बसदविाना त्याांची सांमिी घेिली जाई इत्यादी मिे प्रदिपादन 
केली आहेि. थोडक्याि साांगावयाचे म्हिजे पौरजानपद ह्या सांघटनेला राजाला राज्यकारभार चालदविे 
शक्य करिा येि असे अथवा अशक्य करिा येि असे. परांिु दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददलेल्या मादहिीवरून ही 
मिे दसद्ध होऊ शकि नाहीि. राज्यशास्त्रावरील एकाही ग्रांथाने राज्याच्या अांगाांि अशा प्रकारच्या 
लोकदनयुक्ि राजकीय स्वरूपाच्या सभेचा समावशे केलेला नाही. अशा ग्रांथाांि दनरदनराळ्या प्रकारच्या 
आदि दजाच्या न्यायदान करिाऱ्या सभाांचाच फक्ि उल्लेख असिो. 

 
जरी राजकीय स्वरूपाच्या लोकदनयुक्ि सभा अस्स्ित्वाि नव्हत्या िरी राजाच्या सतेी वर आदि 

आचरिावर दनरदनराळे दनबंर् आदि मयादा अस्स्ित्वाि होत्या. राजाला स्विःला उदे्दशून केलेल्या 
उपदेशामुळे त्याच्या विधनावर आळा पडि असे; र्मामध्ये सवध बाबींचा समावशे होिो. अशा प्रकारचे र्माचे 
महत्त्व आमच्या ग्रांथकाराांनी राजाच्या मनावर पुन्हा पुन्हा इिके वळेा हबबदवले आहे की त्याांच्या साांगण्याचा 
राजाच्या मनावर पदरिाम होि असला पादहजे. िसेच ‘दांड’ ही देविा असून िी दुष्ट राजाचा स्विः नायनाट 
करील ही कल्पनाही मनु (७·१९), याज्ञ. (१·३५४।५६) याांच्या सारख्या ग्रांथाांि सादगिली असून िी एकाद्या 
माथेदफरू राजालाही मयादा न सोडिा वागावयास प्रवृती  करीि असे. राजाने मनसोक्ि विधन करिा कामा 
नये िर आपली पदवी ही आपल्याजवळ ठेवलेली एक पदवत्र ठेव असल्याचे मानले पादहजे आदि शास्त्राि 



           

साांदगिलेल्या दनयमाांना अनुसरून त्याने राज्यकारभार केला पादहजे अशी प्राचीन ग्रांथकाराांची मिे होिी. 
दशवाय राजाचे मांत्री असि आदि त्याांचा सल्ला राजाने घेिला पादहजे असा दनयम असे. राजाचे पुरोदहि 
दवद्वान ब्राह्मि असि आदि र्मध काय हे समजावनू साांगिे हे त्याांचे काम असे. अशा पुरोदहिाांच्या आज्ञा 
राजाने पाळल्या पादहजेि असे बांर्न असे आदि त्याांच्या अांगाि दुष्ट राजाचा नाश करण्याचे सामथ्यध 
असल्याचे मानले जाई. अशी दृढ भावना असे की र्माि (श्रुदि आदि स्मृदिप्रिीि र्माि) असलेले दनयम 
देवाच्या पे्ररिेने घालून ददलेले असून त्याांची योग्यिा राजापेक्षा अदर्क असिे. र्माचे पालन करिे हेच 
अत्यांि प्राचीन काळापासून राजासुद्धा सवांचे सवधश्रेष्ठ सामादजक आदि राजकीय ध्येय असे. कामांदकाने 
(१·१४) म्हटले आहे की यवन राजाने पृथ्वीवर फार काळ पयंि राज्य केले ह्याचे कारि िो र्माच्या 
आज्ञाांना अनुसरून राज्यकारभार करीि असे. न्यायदानाच्या बाबिीि न्यायार्ीश आदि सभ्य ह्याांनी राजाचे 
दनयांत्रि करावयाचे असे. त्याांनी चुकीच्या मागाने जािाऱ्या राज्यकत्यांना दनभधयपिे सल्ला द्यावयाचा असे. 
दशवाय सांघ आदि गि प्रबल असि आदि त्याांना एक प्रकारची अांिगधि कारभाराची सती ा असे. सवाि 
अदर्क महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे मागे साांदगिलेल्याप्रमािे नालायक राजाचा त्याग करण्याचा अथवा दुवधिधनी 
अथवा जुलमी राजाचा वर्ही करण्याचा शास्त्राांनी प्रजेला ददलेला अांदिम अदर्कार ही होय. 

 
िादत्त्वक दृष्टीने आदि सामान्य मनुष्ट्याच्या दृष्टीने राजाची सती ा पूिध स्वरूपाची आदि अदनबरं् असे 

असे म्हििा येईल. िथादप वर विधन केल्याप्रमािे राजाच्या विधनावर खरीखुरी दनयांत्रिे असि आदि 
मयादाही असि. अशी ही दनयांत्रिे जरी खरी होिी िरी आरु्दनक काळाि ज्याांना घटनात्मक म्हििाि िशी 
िी होिी असे म्हििा येि नाही. नारदाने म्हटले आहे त्याप्रमािे प्रजा ही परावलां बी असिे आदि राजावर 
कोिाचीही सती ा नसिे परांिु त्याला शास्त्राच्या आज्ञाांच्या दवरुद्ध जािा येि नाही. (हरदती ाची गौ. ११·२ 
वरील टीका). 

 
आरु्दनक काळी राज्यकत्यांची काये िीन प्रकारची असिाि : (१) असलेल्या दनयमाांची 

अांमबजाविी करिे, (२) न्याय देिे, आदि (३) नवीन दनयम करिे. प्राचीन काळी नवीन दनयम करण्याची 
राजाची सती ा फारच मयाददि होिी. विध आदि आश्रम ह्याांचे दनयमन करिाऱ्या ज्या शास्त्राज्ञा असिाि त्याांि 
ढवळाढवळ करण्याचा राजाला अदर्कार नसे. आरु्दनक अथाने कायदे करिे ह्या कृत्याचा स्मृदिग्रांथाांि 
बहुिेक अभाव असिो. गौिमाने (११·१९-२५) साांदगिले आहे की एकाद्या गोष्टीचा दनिधय करण्याला 
लागिारा कायदा राजाने पुढील ग्रांथाांि पहावा अथवा पुढील गोष्टींच्या आर्ारावर त्याने दनिधय द्यावा :– 
(१) वदे, र्मधशासे्त्र, (व्याकरिादद) वदेाांगे, उपवदे, पुरािे, (२) वदेदवरुद्ध नसिारे देशाचार, जािीचे 
आचार आदि कुलाचार, (३) शिेकरी, व्यापारी, र्नगर, सावकार आदि दशल्पकार ह्याांचे रीदिदरवाज, (४) 
िकध शास्त्र, (५) िीन वदेाांि दनपुि असिाऱ्या दवद्वानाांच्या पदरषदाांची मिे. दवद्वान लोकाांच्या पदरषदाांना 
अथवा सभाांना र्माच्या बाबिीि अांदिम अदर्कार असल्याचे याज्ञ. (१·९) आदि शांख ह्याांनी म्हटले आहे. 

 
राजाला राज्यव्यवस्थेकदरिा अनेक मांत्र्याांची आदि अदर्काऱ्याांची आवशयकिा असे. राजाची 

किधव्ये र्ार्वमक आदि व्यावहादरक अशी दोन प्रकारची असि. पदहल्या प्रकारची देवाांची आदि अदृशय 
शक्िींची आरार्ना करिे ह्यासारखी र्ार्वमक स्वरूपाची किधव्ये करिाना राजाला पुरोदहि आदि ऋस्त्वज 
ह्याांची गरज लागे. राजाच्या व्यावहादरक किधव्याांि ज्याांचा योगाने राज्याची उन्नदती  होईल, दुष्ट्काळासारख्या 
आपती ींि लोकाांना साहायय होईल अशा कृत्याांचा आदि दनःपक्षपािीपिाने न्याय देिे, प्रजाजनाांच्या 
जीदविाचे आदि दवती ाचे सांरक्षि करिे आदि परचक्राचे दनवारि करिे ह्या गोष्टींचा समावशे होिो. 

 



           

आयुष्ट्याच्या शवेटी आपली सती ा पुत्राांना देऊन वनाि जाण्याची राजाांची परांपरा असल्याचे 
महाभारि, रघुवांश इत्यादी अनेक ग्रांथाांि विधन केले आहे. (वन २०२·८. रघु १·८). चांद्रगुप्ि, अशोक ह्याांनी 
वृद्धपिी राज्यत्याग केल्याच्या आख्यादयका आहेि. 

 
कौदटल्याने (८·२) ‘दै्वराज्य’ आदि ‘वैराज्य’ अशा शासनपद्धिींचा उल्लेख केला आहे. दपिा आदि 

पुत्र अथवा दोन भाऊ ह्या दोघाांनी सती ा असिारे राज्य िे “दै्वराज्य’ आदि एखाद्या जीवमान राजाकडून 
परकीयाने देश हजकून घेिल्यामुळे अस्स्ित्वाि येिारे िे ‘वैराज्य’. कौदटल्याने म्हटले आहे की ‘दै्वराज्याि 
दोघा सती ार्ाऱ्याांचे दहि एकच असिे म्हिून असे दै्वराज्य अमात्याांच्या (त्या दोन्ही राज्यकत्या वरील) 
वजनाने दटकू शकिे, परांिु वैराज्यामर्ील परकीय राज्यकिा हा स्विःचा देश नाही ह्या भावनेने त्या देशाची 
सांपती ी हरि करून त्या देशाला ददरद्री करिो अथवा िो देश ही एक (दवकावयाची) दमळकि आहे असे 
समजिो अथवा जेव्हा त्याला िेथील लोक आपल्यादवरुद्ध झाल्याचे आढळिे िेव्हा िो (परकीय राज्यकिा) 
िो देश सोडून देऊन चालिा होिा’. ह्या उिाऱ्याि परकीय सती ार्ाऱ्याांच्या मनोवृती ीचे थोडक्याि विधन 
आले आहे. कादलदासाच्या मालदवकास्ग्नदमत्र (अां. ५) नाटकाि यज्ञसेन आदि मार्वसेन ह्या दोघा बांरू्ांच्या 
मनाि अस्ग्नदमत्राच्या अदर्राज्याच्या सतेी खाली राहून एक दै्वराज्य स्थापन करावयाचे होिे असा उल्लेख 
आला आहे. महाभारिाि (उद्योग अ. १६६) हवद आदि अनुहवद ह्या दोघा भावाांची अशा प्रकारची सती ा 
अवन्िी नगरावर असल्याचे विधन आले आहे. अलेक्झाांडरच्या स्वारीच्या वळेी हसरु् नदीच्या काठावरील 
िौला (पटल?) ह्या शहराांचा अदर्कार दोन दनरदनराळ्या कुळाांिील वांशपरांपरेने चालिाऱ्या दोघा राजाांच्या 
हािाि होिा परांिु राज्यकारभाराचा अांदिम अदर्कार वृद्ध लोकाांच्या एका सदमिीकडे होिा असे मकॅ 
हक्रडलकृि ‘अलेक्झाांडरची हहदुस्थानावरील स्वारी’  पा. २९६) ह्या ग्रांथाि विधन केले आहे. बुद्धर्मीय 
आदि इिर ग्रांथाांिही दै्वराज्याांदवषयी मादहिी आली आहे. व्यक्िीचे आदि राष्ट्राचे दहि स्वािांत्र्यािच असिे 
ही गोष्ट मनु (४·१६०) मध्ये सुबोर् रीिीने विधन केली आहे. 

 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ६३ 
 

अमात्य 
 

(  .   .   . ३.१०४-१३१) 
 
राज्याच्या साि अांगाांपैकी दुसरे अांग अमात्य हे असिे. अमात्य, सदचव आदि मांत्री हे िीन शब्द 

केव्हा केव्हा समानाथी असल्याचे मानण्याि येिे आदि केव्हा केव्हा त्याांच्याि भेद दाखदवण्याि येिो. ह्या 
िीन शब्दाांपैकी अमात्य हा शब्द जास्ि जुना आहे. िो शब्द अमा म्हिजे समीप अथवा सदहि ह्या शब्दाला त्य 
प्रत्यय लावनू झाला आहे. अमात्य हा शब्द ऋग्वदेामध्ये (७·१५·३) आला आहे परांिु त्या दठकािी त्याचा 
अथध प्रर्ान अथवा मांत्री असा नाही. प्रर्ान ह्या अथाने िो शब्द आप. र्. [गुरूनमात्याांि नादिजीवेत् । आप. र्. सू. 

२·१०·२५·१०.] सू. मध्ये (२·१०·२५·१०) आला आहे. सदचव हा शब्द सहाययक ह्या अथाने ऐि. ब्रा. मध्ये 
(१२·९) आला आहे. 

 
अमात्य अथवा सदचव का पादहजेि हे अनेक ग्रांथकाराांनी साांदगिले आहे. कौदट. (१·७) म्हििो की 

ज्याप्रमािे एकच चाक चालू शकि नाही त्याप्रमािे राजकायधही एकट्या राजाच्या हािून होि नाही. ह्यास्िव 
सदचवाांची नेमिूक करावी आदि त्याांचे मि ऐकि जाव.े मनुस्मृदि (७·५५), महाभारि (शाांदि १०६·११) 
प्रभदृि अनेक ग्रांथाांिही िसेच साांदगिले आहे. सदचवाांचे मततसतचर्व (सल्लागार), कममसतचर्व (कायधकारी) 
इत्यादी भेद काही ग्रांथकाराांनी साांदगिले आहेि. अमरकोशाि [मन्त्री र्ीसदचवोऽमात्योन्ये कमधसदचवास्ििः । अमरकोश २ 

(क्षदत्रयवगध)] (क्षदत्रयवगध) म्हटले आहे की जो अमात्य ‘र्ीसदचव’ असिो त्याला मांत्री म्हििाि आदि 
मांत्र्याव्यदिदरक्ि असिाऱ्या इिर अमात्याांना ‘कमधसदचव’ म्हििाि. परांिु हे भेद नेहमीच पाळले जािाि असे 
नाही. कौदट. (१·८) म्हििो की देश, काल व कायाची अपेक्षा ह्याांना अनुसरून त्या त्या पदरस्स्थिीला 
अनुरूप असे अमात्य नेमाव े परांिु मांत्री नेम ू नयेि. ह्यावरून मांत्री हे सामान्यिः अमात्याांच्यापेक्षा वरच्या 
योग्यिेचे असिाि असे कौदटल्याचे मि असाव ेअसे ददसिे. 

 
अमात्याची परीक्षा दनरदनराळ्या गुप्ि आदि उघड रीिीने घेिली जाि असे. (कौदट. १·१०). र्मध, 

अथध, काम आदि भय ह्या प्रत्येक दवषयाची प्रलोभने त्याांना दाखदवली जाि आदि ह्या चार परीक्षाांपकैी 
कोित्याही एका परीके्षि िो प्रामादिक असल्याचे ददसेल िर त्याला अमात्य म्हिून नेमण्याि येई आदि 
चारही परीक्षाि त्याचा प्रामादिकपिा आदि सचोटी ददसून आली िरच त्याला मांत्री म्हिून नेमण्याि येई. 

 
मांत्रीमांडळािील सभासदाांची सांख्या दकिी असावी ह्याबद्दल प्राचीन काळापासून बरेच मिवैदचत्र्य 

आढळून येिे. नीदिवाक्यामिृाि (पा. १२७।१२८) मांत्र्याांची सांख्या ३, ५, अथवा ७ असावी असे साांदगिले 
आहे िर शाांदि पवाि (८५·७।९) राजाचे सदचव ३७ असाव ेअसे साांगनू जािीप्रमािे वगधवारी कशी असावी हे 
विधन केले आहे. मांत्रीपदरषदेिील अमात्याांची सांख्या यथासामथ्यध म्हिजे राज्याच्या सामथ्याप्रमािे अथवा 
राज्याच्या गरजेप्रमािे दनदिि करावी असे कौदटल्याने मि ददले आहे. दशवाजीमहाराजाांच्या प्रर्ानमांडळाि 
आठ प्रर्ान होिे. ह्यावरून असे ददसिे की, प्रथमिः िीन अथवा चार मांत्री असलेले एक लहान मांत्रीमांडळ 
असाव,े त्यानांिर एक मांत्री पदरषद असून िीि जरूरीप्रमािे आठ अथवा अदर्क मांत्री असाविे आदि 



           

त्यानांिर बरीच सांख्या असलेले अमात्य अथवा सदचव (दनरदनराळ्या खात्यावरील वदरष्ठ अदर्कारी) 
असाविे. 

 
अमात्याच्या अांगाि कोििे गुि असाविे ह्यासांबांर्ी दनयम दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. 

कौदटल्याने (१·९) म्हटले आहे की मांत्री आपल्या देशािील रदहवासी, कुलीन व वजनदार, कलाकुशल, 
दूरदशी, अथधशास्त्रज्ञ, प्रदिभावान्, स्मरिाचा र्ड, साके्षपी, बोलण्याि छाप पाडिारा, पोक्ि, समयसूचक, 
उत्साही, सामथ्यधवान, क्लेशसदहष्ट्ि,ु शुद्धविधनाचा, दनमधत्सरी, स्वामीदनष्ठ, शील, बल, आरोग्य व रै्यध 
ह्याांनी युक्ि, गवध व चाांचल्यरदहि, लोकदप्रय आदि अजािशतु्र अशा लक्षिाांनी युक्ि असावा. मांत्र्याांच्या 
गुिाांची जी यादी महाभारिाि (शाांदि- ८३·३५–४६) ददली आहे. त्याि दवशषे उल्लेख करण्यासारखा गुि 
म्हिजे त्याने पौर (शहरवासी) आदि जानपद (खे्ािील रदहवासी) ह्याांचा दवश्वास सांपादन केलेला 
असावा हा होय. 

 
बऱ्याच ग्रांथाांि असे साांदगिले आहे की मांत्र्याचा पुत्र बापासारखाच किधबगार असेल िर मांत्रीपद 

वांशपरांपरा चालाव.े (मनु. ७·५४). िथादप अशा वांशपरांपरागि मांत्र्याांना त्याांच्या स्विःच्या दायादाचा 
दहिसांबांर् असलेल्या कामाचा दनिधय करण्याचे काम देऊ नये अशीही अत्यांि समांजसपिाची सूचना काही 
ग्रांथाांि केली आहे. (मत्स्य- २१५·८३।८४). बहुिेक ग्रांथकाराांच्या मिाप्रमािे मांत्र्याांची दनवड ब्राह्मि, क्षदत्रय 
आदि वैशय ह्याांच्यामरू्न करावी परांिु आवशयक गुिाांनी युक्ि असलेल्या देखील शूद्राांमरू्न करू नये. 
(शुक्रनीदि २·४२६।४२७; नीदिवाक्या पा. १०८). 

 
मांत्रीमांडळाबरोबरचा दवचारदवदनमय गुप्ि रीिीने झाला पादहजे. कौदटल्याने (१·१५) म्हटले आहे 

की मसलि करावयाची जागा इिर मनुष्ट्याांनाच काय पि पोपट, मनैा, कुते्र िसेच इिर क्षुद्र प्राण्याांनाही ज्या 
दठकािी जािा येिार नाही अशी असावी. कारि अशा पशुपक्षाांनी गुप्ि मसलिी फोडल्याची विधने आहेि. 
राजाच्या मनाि जी गुप्ि योजना अमलाि आिावयाची असेल दिची वािा दुसऱ्याला समजू देऊ नये. फार 
काय पि ज्याांच्याकडून काम करवावयाचे असेल त्याांना देखील आरांभ केल्यावर हकबहुना काम 
सांपल्यावरच िे समजाव.े 

 
कामसूत्राि (४·४१-४९) म्हटले आहे की राजाला अदनष्ट मागापासून परावृती  करिे हे मांत्र्याांचे 

किधव्य असून आपल्या मांत्र्याांचा सल्ला ऐकिे हे राजाचे किधव्य असिे. असे मांत्री राजाचे केवळ दमत्र नसून 
खरोखर त्याचे गुरू असिाि. मांत्री बहुमिाने जे ठरविील अथवा ज्याच्या योगाने कायधदसद्धी होईल िे 
र्ोरि राजाने अांमलाि आिाव.े (कौदट. १-१५). मनूने (७·५६।५९) म्हटले आहे की सांर्ी आदि दवग्रह (िह 
आदि युद्ध), स्थान (सैन्य, कोश, नगर आदि राष्ट्र), सांपदती  सांपादनाचे मागध, (स्विःचे आदि राष्ट्राचे) 
सांरक्षि आदि दमळालेल्या सांपती ीचा योग्य दवदनमय ह्या बाबिीि राजाने मांत्र्याांशी दवचारदवदनमय केला 
पादहजे. अत्यांि महत्त्वाच्या बाबीची चचा सवध मांत्र्याांि अदिशय प्रदसद्ध असलेल्या एका सूज्ञ ब्राह्मिाबरोबर 
करावी आदि नेहमी त्याच्यावर दवश्वास ठेवावा. राजकारिाची सवध र्ोरिे शवेटी त्याच्या सल्ल्यानुरूप 
ठरवावीि आदि नांिर कायध कराव.े मांत्र्याांबरोबर दवचारदवदनमय करून दनदिि केलेल्या राज्यकारभाराच्या 
र्ोरिाचे (मांत्राचे) महत्त्व अनेक ग्रांथकाराांनी विधन केले आहे. कौदटल्याने (१०·६) मांत्राचे महत्त्व विधन 
करिाना म्हटले आहे की र्नुर्ारी मनुष्ट्याने सोडलेला बाि कोिा एकाच मनुष्ट्याचा प्राि घेईल अथवा 
कोिाचाच घेिार नाही परांिु शाहाण्या पुरुषाने दवचारपूवधक ठरदवलेली एकादी योजना गभाि असलेल्याही 
जीवाचा नाश करू शकेल. मांत्र ठरदविाना सार्ने, मनुष्ट्यबल आदि सादहत्य, योग्य स्थल काल, सांभाव्य 



           

अडचिीवरील उपाय आदि ठरदवलेल्या योजनेपासून राष्ट्राला अथवा प्रजेला दमळिारे सुख ह्या पाच 
अांगाांचा दवचार करावा असे कौदटल्य (१.१५) प्रभिृी बहुिेक ग्रांथाांि साांदगिले आहे. 

 
राज्यातील मोठे अतधकारी दनरदनराळ्या काळी दनरदनराळे असि. वैददक काळी अशा मो्ा 

अदर्काऱ्याांना ‘रत्नी’ अशी सांज्ञा असून त्याांि सेनापिी, पुरोदहि, पट्टादभदषक्ि रािी, सूि, ग्रामिी, क्षती ा, 
सांगृहीिा (कोशाध्यक्ष), अक्षवाप (द्यिूावरील अदर्कारी अथवा दप्िरावरील अदर्कारी?), भागदुर् (कर 
वसूल करिारा), गोदवकिधन (दशकारी?), दूि, पदरवृक्िा (त्याग केलेली रािी) अशा सारख्याांचा समावशे 
होि असे (शि. ब्रा. ५·३·२). िै. ब्रा. मध्ये (१·७·३) अशा अदर्काऱ्याांना ‘राष्ट्र प्रदािार’ म्हटले आहे. पुढे 
पुढे काही दवदशष्ट अदर्काऱ्याांना ‘िीथध’ असे म्हिू लागले (कौदट. १·१२) आदि त्याांची सांख्या १८ असे. जे 
लोक र्माला आदि राज्यकारभाराला साहायय करिाि त्याांना िीथध अशी सांज्ञा असिे असे नीदिवाक्यामृिाि 
(पा २९) म्हटले आहे. अशोकाच्या आज्ञापत्राांि उच्च अदर्काऱ्याांना ‘महामात्र’ अथवा ‘र्मधमहामात्र’ असे 
म्हटले आहे. आदि इिर अदर्काऱ्याांना युक्ि, राजुक, आदि प्रादेदशक अशा सांज्ञा लावल्या आहेि. 
राजिरांदगिीवरून (१·१२०) अशी मादहिी दमळिे की पूवध काळी फक्ि साि कममस्थाने म्हिजे कामाची 
खािी अस्स्ित्वाि होिी, पुढे िी सांख्या १८ झाली आदि नांिर त्याांि आिखी ५ खात्याांची भर पडली. 
शुक्रनीदिसारामध्ये (२·६९।७०) राजाच्या दहा प्रमुख उच्च अदर्काऱ्याांना ‘प्रकृदि’ अशी सांज्ञा लावली आहे. 
ह्या सवध उच्च अदर्काऱ्याांि पुरोदहि सवाि अदर्क योग्यिेचा असून दूि हा सवाि कमी योग्यिेचा असिो. 
सेनापिी, प्रदिहार, दूि ह्याांच्या सारख्या अनेक वदरष्ठ अदर्काऱ्याांचा आदि खात्यावरील प्रमुखाांचा उल्लेख 
अस्ग्नपुरािािही केला आहे. शुक्रनीदिसाराि ह्या अदर्काऱ्याांच्या हािाखालच्या दशधक, लेखक 
ह्याांच्यासारख्या अदर्काऱ्याांचा उल्लखे केला आहे. 

 
राजाच्या जाहीर दरबाराची व्यर्वस्था कशी असावी ह्याचे शुक्रनीदिसाराि (१·३५३-३६१) पुढील 

प्रमािे विधन केले आहे. दरबार भरावयाच्या सभागृहाच्या पदिमेकडील अध्या भागाि मध्यभागी राजाचे 
हसहासन असाव ेआदि त्यानांिर राजाने चाांगला पोशाक करून बसाव.े त्याने मस्िकावर मुकुट आदि अांगाि 
दचलखि घालाव ेआदि म्यानािून बाहेर काढलेली नागवी िलवार हािाि घ्यावी. राजाचे पुत्र, नािु, पुििे, 
आदि भाचे ह्याांनी राजाच्या मागल्या बाजूला बसाव.े मुलीच्या मुलाांनी राजाच्या उजव्या बाजूला बसाव ेआदि 
राजाच्या डाव्या बाजूला क्रमाने राजाचे चुलिे, मुख्य दायाद, राजसभेचे सदस्य, सेनादर्कारी ह्याांनी बसाव.े 
राजाच्या समोर त्याच्या उजव्या बाजूला राजाच्या आजोळािील नािलग मांडळी, मांत्री ह्याांनी बसाव ेआदि 
डाव्या बाजूला राजाचे श्वशुर, शालक, अदर्कारी इत्याददकाांनी बसाव.े 

 
राजाने प्रजेचे प्रततपालन कसे कराव े ह्यासांबांर्ी काही अदिशय अनुभवशीर असे दनयम 

शुक्रनीदिसाराि (१·३७४–३७६) साांदगिले आहेि. त्याांि पुढील दनयम महत्त्वाचे आहेि. राजाने प्रदिवषी 
राज्यािील दनरदनराळ्या गावाांना, नगराांना आदि दवभागाांना स्विः भेट द्यावी, प्रजाजनाांना आपले अदर्कारी 
सांिुष्ट ठेविाि हकवा त्रास देिाि ह्याची चौकशी करावी, राजाने स्थादनक अदर्काऱ्याांची बाजू न घेिा 
प्रजेचीच बाजू अदर्क उचलून र्रावी, एकादा अदर्कारी अनेक लोकाांना दिरस्कायध वाटि असल्यास त्याला 
काढून टाकाव ेआदि एकाद्या अमात्याने अनेक अन्यायय कृत्ये केल्याचे आढळल्यास त्याला काढून टाकाव.े 
मांत्र्याांच्या कामाची अदलाबदल करावी (२·१०७-११३), एकाच अदर्काऱ्याला फार काळपयंि राहू देऊ 
नये, कारि िसे केल्यास त्याला सतेी ची रु्ांदी येिे, सेवकाांनी लेखी आजे्ञदशवाय कोििेही कायध करू नये 
आदि राजानेही लेखी आजे्ञदशवाय कोििेही कायध करण्यास साांग ू नये. (२·२९०) असेही त्याि पढेु 
साांदगिले आहे. 



           

राज्यकारभारासांबांधी आज्ञा देिाना पदहल्याने मांत्री, प्रादड्ववके (मुख्य न्यायार्ीश), पांदडि (र्मध 
खात्यावरील मांत्री), आदि दूि ह्याांनी आपआपल्या खात्यासांबांर्ीचे काम दलहाव,े त्यानांिर अमात्याने 
‘सुदलदखिमस्स्ि’  दलदहलेले चाांगले आहे) असे दलहाव,े सुमांिाने ‘सम्यग् दवचादरिां’  िे चाांगल्या रीिीने 
दवचार केलेले आहे) असे त्याच्यावर दलहाव,े प्रर्ानाने ‘सत्यां यथाथधम्’  िे सत्य आहे, कायाला पादहजे िसे 
आहे) असे दलहाव,े प्रदिदनर्ीने ‘अांगीकिंु योग्यम्’  िे मानण्यास योग्य आहे) असे दलहाव,े युवराजाने 
‘अांगीकिधव्यम्’  िे मान्य कराव)े असे दलहाव,े पुरोदहिाने ‘लेख्यां स्वादभमिम्’  हे दलखाि मला मान्य आहे) 
असे दलहाव,े नांिर सवांनी आपआपल्या उद् गाराांच्या पुढे आपल्या मुद्रा कराव्या आदि नांिर राजाने 
‘अांगीकृिम्’  मान्य केले आहे) असे दलहून आपली मुद्रा करावी. (शुक्र. २·२६२-३७०). 

 
राजाच्या प्रमुख अदर्काऱ्याांमध्ये युर्वराज अदर्क महत्त्वाचा असिो. राज्यावर असलेल्या राजाच्या 

कदनष्ठ भावाला अथवा ज्येष्ठ पुत्राला त्या राजाच्या हयािीि युवराज करण्याि येि असे. (शुक्र २·१४-१६). 
युवराज आदि राजपुत्र ह्याांना राज्यािील दनरदनराळ्या दवभागाांवर अदर्पिी म्हिून पुष्ट्कळवळेा पाठदवण्याि 
येि असे. सामान्यिः युवराजाची गिना मांत्र्याांमध्ये करीि नाहीि परांिु िो १८ िीथांपैकी एक असिो आदि 
त्याची एक स्विांत्र मुद्रा असे; राज्यकारभारािील महत्त्वाच्या गोष्टी मांत्र्याच्या बरोबर युवराजाच्याही 
हािाखालून जाि असि. शुक्रनीदिसाराि (५·१७) अशी सूचना केली आहे की राजाने आसन्नमरि 
होईपयंि आपली सवध सती ा युवराजाच्या स्वार्ीन करू नये. कामसूत्राि (७·६) असे साांदगिले आहे की 
एकादा राजपुत्र दुवधिधनी दनघाला िरी त्याचा त्याग करू नये. कारि िसे केल्यास िो शत्रूकडे जाईल आदि 
राजाला अपाय करील. अशा राजपतु्राला चाांगल्या सुरदक्षि दठकािी बांर्ाि ठेवाव.े युवराजाला द्यावयाचे 
विेन मांत्री, पुरोदहि, सेनापिी, रािी, राजमािा ह्याांच्यासारखेच असाव ेअसे कौदटल्याने (५·३) साांदगिले 
आहे. 

 
पुरोतहत, ऋग्वदेाच्या अत्यांि प्राचीन काळापासून पुरोदहि हे पद अस्स्ित्वाि होिे. पुरोदहिाला 

राजाचा अर्ा आत्मा समजि असि. राज्याच्या उन्निीकदरिा र्मधगुरु आदि राजा ह्या दोघाांचे सहकायध 
अत्यांि आवशयक असल्याचे मानले जाि असे. पुरोदहिाच्या अांगाि कोििे गुि असले पादहजेि ह्याचे विधन 
दनरदनराळ्या र्मधग्रांथाांि केले आहे. (गौि. ११·१२-१४; आप. र्. सू. २·५·१०·१६) पुरोदहि केवळ ऋस्त्वज 
नसून त्याला ‘राष्ट्रगोप’  राष्ट्राचा सांरक्षक), (ऐि. ब्रा. ४०·२), ‘राजराष्ट्रभतृ्’  शुक्र २·७४) (राज्य आदि 
राजा ह्याांचा आर्ार) अशा सांज्ञा लावल्या आहेि. िो राजाच्या बरोबर युद्धाला जाि असे. पुरोदहि वदे, 
इदिहास, र्मधशास्त्र अथवा दांडनीदि, ज्योदिषशास्त्र ह्या दवषयाांि दनपिु असावा, त्याला शकुनाांची मादहिी 
असली पादहजे, शाांदिकारक दवर्ी त्याला करिा येि असले पादहजेि, िो उच्च कुलाि जन्मलेला असून सवध 
दवद्या आदि सत्कृत्ये याांनी युक्ि असला पादहजे, त्याने उग्र िपाचरि केलेले असले पादहजे, युद्ध चालि 
असिाना मुख्यमांत्री आदि परुोदहि ह्याांनी वदेािील मांत्र आदि रामायि महाभारिासारख्या श्रेष्ठ ग्रांथािील 
श्लोक म्हिून सैदनकाांना चाल करून जाण्यास प्रोत्साहन द्याव,े युद्धाि मरि पाविील त्याांना परलोकी मोठे 
फल प्राप्ि होईल असे आश्वासन द्याव,े इिर दवद्याांप्रमािेच र्नुवेदाचे ज्ञान आदि शस्त्राांचा उपयोग 
करण्यािील कौशल्य, सैन्याच्या व्यूहरचनेि नैपुण्य ह्या गोष्टीही पुरोदहिाच्या दठकािी असल्या पादहजेि 
आदि शाप देण्याइिके पुण्यही त्याच्यापाशी असले पादहजे असे शुक्रनीदिसाराि (२·७८-८०) साांदगिले 
आहे. काही ग्रांथकाराांनी (शुक्र २·६९-७०) पुरोदहिाचा समावशे अमात्याांमध्ये अथवा मांत्र्याांमध्ये केला आहे 
आदि काहींनी (याज्ञ. १·३१२) त्याला मांत्र्याांहून वगेळा मानला आहे. श्रौि आदि गृह्यसूत्राि साांदगिलेले 
र्ार्वमक दवर्ी करिे हे पुरोदहिाचे काम असे आदि अपरार्ाांबद्दल प्रायदितेी  देण्यासांबांर्ीही सांपूिध अदर्कार 
पुरोदहिाकडे असे. बहुिेक ग्रांथकाराांच्या मिाप्रमािे पुरोदहिाचे कायधके्षत्र मुख्यत्त्वकेरून र्ार्वमक स्वरूपाचे 



           

असे. न्यायसभेि राजाच्या बरोबर पुरोदहि प्रवशे करीि असे परांिु न्यायदानाच्या बाबिीि सभेची जी १० 
अांगे साांदगिली आहेि त्याांि परुोदहिाचा समावशे केलेला नाही. पुरोदहिाने जर एकादा अपरार् केला िर 
त्याला राजा शासन करू शके. कौदटल्याने (९·३) म्हटले आहे की पुरोदहिाने जरी एकादा घोर अपरार् 
केला असला िरी त्याला बांदीि टाकाव ेअथवा हद्दपार कराव.े 

 
पुरोदहिाचे महत्त्व क्रमाक्रमाने कमी होि गेले. मांत्रीपदरषदेिील मांत्र्याांच्या नावािून परुोदहिाचे नाव 

वगळण्याि येऊन त्याच्या जागी पांदडिाचे नाव समादवष्ट करण्याि आले. पुरोदहिाकडे जी कामे असि िीच 
कामे बांगालप्रभदृि देशाांि र्माध्यक्ष अथवा र्मादर्करि अशी सांज्ञा असलेल्या अदर्काऱ्याकडून करण्याि 
येऊ लागली. मत्स्य पुरािाि (२१५·२४) र्मादर्कारीन् ह्याचा उल्लेख केला आहे. परुोदहिाकडे असलेल्या 
कामाांपैकी काही कामे क्रमाक्रमाने ‘साांवत्सर’  ज्योदिषी) असे नाव असलेल्या दुसऱ्या एका अदर्काऱ्याकडे 
देण्याि आली. सवध बाबिींि राजाने साांवत्सरावर अवलां बून राहाव ेअसे दवष्ट्िु [राजा च सवधकायेषु साांवत्सरार्ीनः स्यात् 
। दवष्ट्िु र्. सू. ३·७५.] र्. सू. (३·७५) मध्ये साांदगिले आहे. िथादप कौदटल्याचे (९·४) स्विःचे मि ज्योदिषावर 
अदिशय अवलां बनू राहण्याच्या दवरुद्ध होिे. 

 
सेनापतीच्या अांगाि कोििे गुि असाव ेहे अनेक ग्रांथाांि साांदगिले आहे सेनापिी हा क्षदत्रय अथवा 

ब्राह्मि असावा, त्यािल्या त्याि क्षदत्रयाला अदर्क पसांि करावा, असे अस्ग्नपुरािाि (२२०·१) साांदगिले 
असून शूर असा एकादा क्षदत्रय उपलब्र् नसेल िर त्या कामी एकाद्या ब्राह्मिाची योजना करावी परांिु 
शूद्राला नेम ू नये असे शुक्रनीदिसाराि (२·४२९-४३०) म्हटले आहे. त्याच्या अांगी उच्च कुल, शील, रै्यध, 
अनेक भाषाांि नैपुण्य, अश्वारोहि, गजारोहि आदि शस्त्रास्त्रदवद्या ह्याांि प्रावीण्य, शकुनाांची आदि औषर्ाांची 
मादहिी िारिम्यज्ञान, औदायध, मरु्र वािी, आत्मसांयमन, बुदद्धमती ा, आदि करारीपिा हे गुि असाविे असे 
मानसोल्लासाि (२·२·९०-९२) साांदगिले आहे. महाभारिकाळी सेनापिीची दनवड करण्याि येिे असे परांिु 
पुढील काळाांि सेनापिीची नेमिूक राजा आपल्या स्विःच्या मनाप्रमािे करीि असे. 

 
दूत (परक्या राजाकडे पाठदवलेला वकील अथवा सांदेश पोचदविारा). दूि हा शब्द आदि सांदेश 

पोचदविारा अदर्कारी ह्या नात्याचे त्याचे स्थान ह्याांची मादहिी ऋग्वदेासारख्या (ऋ. १·१२·१) अत्यांि 
प्राचीन काळापासून होिी. दूि ह्याचा अथध हेर असाही असिो आदि त्या अथाने िो शब्द ऋग्वदेािही 
(१०·१०८·२-४) वापरलेला आहे. महाभारिाि (उद्योग ३७·२७) दूिाचे पुढील प्रमािे आठ गुि साांदगिले 
आहेि : दूि दुराग्रही नसावा, भ्याड नसावा, दीघधसूत्री नसावा, दयाशील आदि मनदमळाऊ असावा, 
दुसऱ्याांना वश होिारा नसावा, रोगरदहि असावा, उत्कृष्ट भाषि करिारा असावा, दूिाने (त्याच्या राजाने) 
साांदगिले असेल िेवढेच बोलाव.े दूिाचा देह पदवत्र असल्याचे मानले जाि असे. 

 
दूिाचे िीन प्रकार असिाि : (याज्ञ. १·३२८ वरील दमिाक्षरा) (१) तनसृिाथम (म्हिजे काय 

बोलावयाचे हे ठरदवण्याचे पूिध स्वािांत्र्य असिारा), (२) पतरतमताथम (एकादे दवदशष्ट काम सोपदवलेला 
आदि (३) र्वाताहर (राजाने पत्र अथवा दनरोपच फक्ि घेऊन जािारा). कामसूत्राि (१२·२२।२३) 
साांदगिले आहे की दूिाने त्याला ज्या राजाकडे पाठदवले असेल त्या राजाशी वैर करिारे कोि आहेि हे 
शोरू्न काढाव,े त्याने शत्र ूराजाच्या दमत्राांना आदि नािलगाांना आदि दनरदनराळ्या अदर्काऱ्याांना आपल्या 
बाजूला वळवनू घ्याव,े शत्रूच्या राज्यािील दकल्ल े आदि त्याांिील सामग्री ह्याांचा िपास करावा, युद्धाला 
अनुकूल असिारी स्थाने िसेच जेथून त्वदरि बाहेर जािा येईल अशी स्थाने ह्याांची मादहिी काढावी. 

 



           

दूत आदि चर अथवा चार ह्याि भेद असल्याचे काही ग्रांथाांि साांदगिले आहे. दूि हा उघडपिे काम 
करिारा हेर असिो आदि चर हा गुप्ि रीिीने काम करिारा हेर असिो असे कामसूत्राि (१२·३२) 
साांदगिले आहे. आरु्दनक काळीदेखील एका देशाच्या राजाचा दुसऱ्या देशाच्या राजाच्या दरबारी असिारा 
वकील पुष्ट्कळ वळेा हा आांिरराष्ट्रीय व्यवहाराच्या कायद्याच्या सांरक्षिाखाली काम करिाऱ्या सांभादवि 
हेरापेक्षा काहीही अदर्क नसिो. कौदटल्याने (१·११) हेराची दनरदनराळी नाव े ददली आहेि. कापतटक 
(दुसऱ्याचे इांदगि जािण्याि कुशल र्ीट दवद्याथी), उदास्स्थत (ढोंगी सांन्यासी), रै्वदेहक (ददवाळे 
दनघालेला व्यापारी), तापस (मुांडन केलेला अथवा जटार्ारी ढोंगी िपस्वी), रसद (आळशी आदि कू्रर), 
सत्री (हस्िसामुदद्रक आदि शकुन इत्याददकाांचे अध्ययन करिारा), तीक्ष्ण (र्ाडसी स्वभावाचा), तभिुकी 
(दभक्षा मागिारी र्ीट दवर्वा अथवा व्यवसाय करू इस्च्छिारी सांन्यादसनी), सांचर (दफरिे हेर). ह्या 
दनरदनराळ्या प्रकारच्या हेराांनी काय काय उद्योग कराव,े कशी बािमी काढावी ह्यासांबांर्ी सदवस्िर दववचेन 
कौदटल्याने केले आहे. सांस्था म्हिजे एका दठकािी राहून काम करिाऱ्या हेराांनी आिलेली बािमी दुसऱ्या 
सांचर हेराांकडून करून घ्यावी आदि त्या बािमीचीही दिसऱ्या प्रकारच्या हेराांकडून शहादनशा पडिाळून 
घ्यावी आदि नांिरच िी बािमी दवश्वसनीय मानावी. सांचर हेराांचे काम १८ प्रकारच्या िीथांच्या वर उघडपिे 
नजर ठेवण्याचे असिे, त्या अदर्काऱ्याांच्या वैयस्क्िक विधनावर नजर ठेवण्याकदरिा कुबडे, ठेंग,ू दकराि, 
बदहरे, मुके, आांर्ळे असल्याचा बहािा करिाऱ्या लोकाांची योजना करावी, हेराांना एकमेकाांची मादहिी असू 
नये इत्यादी दनयमही त्याने साांदगिले आहेि. स्वदेशािील आदि परराज्यािील दनरदनराळ्या प्रकारच्या 
हेराांचे हे जाळे इिके दवस्िृि असल्यामुळे हेर हेच राजाचे नेत्र होि (राजानः चार चक्षुषाः) असे 
दवष्ट्िुर्मोती रपुरािाि (२·२४·६३) म्हटले आहे. ह्या हेराांची नेमिूक करिाऱ्या अदर्काऱ्याला समाहिा अशी 
सांज्ञा असे. न्यायदानामध्ये देखील दवशषे भानगडीच्या वादाचा दनिधय करण्याच्या कामी अशा हेराांवर 
दवश्वास ठेवनू न्याय द्यावा असे कौदटल्याने (३·१) साांदगिले आहे. आरु्दनक काळी देखील सवध शासनसांस्था 
आपल्या दवरुद्ध असिाऱ्या लोकाांच्या कृत्याांची मादहिी आदि त्याांच्या सार्नाांची मादहिी काढण्याकदरिा 
हेर, बािमीदार आदि गुप्िहस्िक नेमीि असिाि. 

 
राजाचा ऋस्त्वज, आचायध, मांत्री, पुरोदहि, सेनापिी, युवराज, राजमािा, राजपत्न्या ह्या सवांचे 

र्वेतन ४८००० पि इिके असाव ेआदि इिके उपजीदवकेचे सार्न दमळाले म्हिजे त्याांना मोह पडिार नाही 
अथवा िे राजाच्यादवरुद्ध बांड करिार नाहीि असे कौदटल्याने (५·३) साांदगिले आहे. हे विेन मादसक 
असाव ेआदि िाांब्याच्या पिाि असाव ेअसे वाटिे. शुक्रनीदिसारामध्ये (२·७१।७२, ७४।७७) असे साांदगिले 
आहे की पुरोदहिप्रभदृि दहा उच्च अदर्काऱ्याांना प्रत्येकाला त्याच्या नांिरच्या क्रमाच्या अदर्काऱ्यापेक्षा १/१० 
अदर्क विेन द्याव े (म्हिजे पुरोदहिाला सवाि अदर्क विेन असाव े आदि दूिाला सवाि कमी विेन 
असाव)े. 



           

प्रकरण ६४ 
 

राष्ट्र (म्हणजे राज्यामधील प्रदेश) 
 

(  .   .   . ३.१३२-१७७) 
 
राष्ट्र हा शब्द ऋग्वदेासारख्या अत्यांि प्राचीन ग्रांथाि [मम दद्विा राष्ट्रां क्षदत्रयस्य । ऋ ४·४२·१.] (ऋ. ४·४२·१) 

आला आहे. त्या ग्रांथाि त्या शब्दाचा अथध राज्यामर्ील प्रदेश असा आहे. ऋग्वदेािील एका मांत्राि, [राजा 

राष्ट्रािाम्॰ । ऋ. ७·३४·११.] (७.३४.११) वरुिाला राष्ट्राांचा प्रभ ुम्हटले आहे. िै. सां. मध्ये [अस्स्मन् राष्ट्रे राजन्य इषव्यः 
शूरो महारथो जायिाां…. िै. सां. ७·५·१८·१ = (वाज. सां. २२·२२)] (७·५·१८·१) ह्या राष्ट्रािील राजा शूर होवो असे मागिे 
मादगिले आहे. राज्याच्या दनरदनराळ्या अांगाांि राष्ट्र हे सवाि महत्त्वाचे अांग असिे असे अस्ग्नपुरािाि 
(२३९·२) साांदगिले आहे. राजाने आपले वसदिस्थान कोठे कराव े हे साांगिाना मनु. (७·६९), याज्ञ. 
(१·३२१) प्रभिृी ग्रांथाांि जे दनयम साांदगिले आहेि त्याांवरून असे ददसून येिे की राष्ट्र म्हिून पसांि 
करावयाचा प्रदेश भरभराट असलेला, जीवनोपयोगी पदाथांची समृद्धी असलेला आदि सांरक्षि करण्याला 
सोईचा असा असला पादहजे. राष्ट्राि मुख्यत्व े आयांची (अथवा आयांसारख्या लोकाांची) वस्िी असली 
पादहजे असे मनूने (७·६९) साांदगिले आहे परांिु राष्ट्राि मुख्यत्व ेवैशय आदि शूद्र ह्याांची वस्िी असावी असे 
दवष्ट्ि.ु र्. सूत्राांि (३·५) म्हटले आहे. दुसऱ्या एका दठकािी मनूने (८·२२) म्हटले आहे की ज्या देशाि 
बहुसांख्य शूद्र असिाि, ज्याि नास्स्िक लोकाांचा भरिा असिो आदि जो दद्वजरदहि (म्हिजे ब्राह्मिादद 
िीन विाच्या लोकाांनी रदहि) असिो िो रोगराई आदि दुष्ट्काळ याांनी ग्रासला जािो आदि नाश पाविो. 
प्रत्येक राष्ट्राि असे सवधच गुि असिील अशी अपेक्षा करिा येिार नाही ह्याकदरिा राजाने त्याच्या राष्ट्राि 
दजिके गुि असिील दििक्याांचा शक्य दििका चाांगला उपयोग केला पादहजे असे मत्स्यपुरािाि (२१७·५) 
साांदगिले आहे. कौदटल्याने साांदगिले (२·१) आहे की प्रत्येक खे्ाि १०० पेक्षा कमी आदि ५०० पेक्षा 
अदर्क कुटुांब े नसिील अशी काळजी घ्यावी. खे्ाि मुख्यत्व े शूद्र जािीचे शिेकरी असाविे, प्रत्येक 
खे्ाचा दवस्िार १ िे २ क्रोश इिका असावा आदि िे खेडे शजेारच्या खे्ास साहायय करण्यास समथध 
असाव.े जुन्या गावठािाांवर अथवा नव्या जागाांवर नव्या खे्ाांची गटाांनी वसाहि करावी. इिर देशािील 
लोकाांना अशा गावाांि रहावयास येण्यास प्रोत्साहन द्याव े अथवा आपल्याच देशािील दाट वस्िीच्या 
प्रदेशािील लोकाांना अशा नव्या गावाांि जाण्यास भाग पाडाव.े 

 
पुरािािील (दवष्ट्िुपुराि २·१·११ प्रभदृि) भवूिधनाि पृथ्वीची दवभागिी जांब,ु प्लक्ष प्रभिृी द्वीपाांि 

केलेली असिे. अशा द्वीपाांची सांख्या ७, १३, १८ अशी दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददली आहे. प्रत्येक द्वीपाचे वषध 
सांज्ञा असलेले भाग असिाि. जांबदु्वीपाि ९ वषे असून त्यािील भरिवषध हे पदहले आहे. पदहल्याने कुरुके्षत्र, 
मत्स्य, पाांचाल आदि शूरसेन ह्या प्रदेशाला पुण्यभमूी मानीि असि. भरिवषाि प्राचीन काळापासून अनेक 
देशाांचा समावशे करण्याि येि असे आदि अशा देशाांची आदि जमािींची नाव ेऋग्वदेाि (१·१०८·८; ३·५३·४ 
इ॰) आली आहेि. महाभारिाि प्रसांगोपाती  जी देशाांची नाांव ेआली आहेि त्याांची सांख्या २०० हून अदर्क 
भरेल. ऐिरेय ब्रा. मध्ये (३८·३) भरिवषाचे पाच दवभाग साांदगिले आहेि. दिस्िपूवध दकत्येक शिकाांपासून 
भरिवषाचे ददक्षिापथ म्हिजे नमधदेच्या ददक्षिेकडील प्रदेश आदि उती रापथ म्हिजे नमधदेच्या उती रेकडील 
प्रदेश असे दोन दवभाग केलेले होिे. 

 



           

राष्ट्र होण्याला बराचसा मुलूख आदि मोठी लोकसांख्या ह्याांची आवशयकिा असिे. काही थो्ा 
खे्ाांचे अथवा थोडक्या लोकसांख्येचे राष्ट्र होिे बहुिेक अशक्य आहे. कामसूत्राि म्हटले आहे की 
ज्याअथी राष्ट्राच्या सवध अांगाांचा उद् भव राज्यािील प्रदेशापासून होिो त्याअथी राजाने सवध प्रयत्न करून 
आपल्या राष्ट्रािील प्रदेश वाढवावा. आरु्दनक काळािील राष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेि एकाद्या दवदशष्ट 
प्रदेशाच्या वस्िुदनष्ठ पे्रमापेक्षा भावनेचाच अदर्क भाग असिो. राज्य (म्हिजे शासनसांस्था) हे सवध काळाि 
लोकाांना एके दठकािी आिण्याचे एक मोठे सार्न असिे परांिु प्राचीन भारिाि राज्याांच्या सरहद्दी वारांवार 
बदलि असल्यामुळे आरु्दनक काळच्या सारखी ‘हा माझा देश, मग िो चाांगला असो अथवा वाईट असो’ 
अशी भावना लोकाांच्या मनाि ्वचदचिच उत्पन्न होई. हहदूच्या िाब्याांिील समग्र भारिाि र्मध, ित्त्वज्ञान, 
वाङ मय, कलाकौशल्याची परांपरा, उपासनापद्धिी आदि िीथधके्षत्राांदवषयी पूज्यिा ह्याांच्या बाबिीि एक 
प्रकारची ऐक्यिा दनःसांशय अस्स्ित्वाि होिी. िथादप त्या ऐक्यिेमुळे राष्ट्रीयत्वाची दृढ भावना अथवा 
राष्ट्रीय ऐक्य उत्पन्न झाले नाही. मनुस्मृिीसारख्या प्राचीन ग्रांथाि पदवत्र मानलेला आयाविध आदि म्लेच्छ 
देश ह्याांच्याि भेदभाव केलेला असिो. िथादप मागाहूनच्या काळाि झालेल्या र्मधग्रांथाांि सामान्यिः दवदशष्ट 
प्रदेशाांना महत्त्व न देिा भारिािील दनरदनराळ्या देशािील रूढींचा समावशे करण्याि आला आदि वदेाांना 
अनुसरून चालिाऱ्या सवध लोकाांकदरिा दनयम आदि दवदर्दवर्ाने साांगण्याि आली. धममदृष्ट्या भरिवषध 
अथवा आयाविध हा दवदशष्ट प्रकारचा देश असल्याची पे्रमाची आदि आदराची भावना अनेक शिकेपयंि सवध 
ग्रांथकाराांच्या मनाि वसि होिी ह्याि सांशय नाही. िथादप त्या भावनेि राजकीय दृष्ट्या ऐक्याची भावना 
नव्हिी. आरु्दनक स्वरूपाच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने पे्रदरि झालेल्या लोकाांि मोठा स्वाथधत्याग करण्याची 
प्रवृती ी आदि काही दवदशष्ट मूल्यवान गुि उत्पन्न होिाि ह्याि सांशय नाही. िथादप त्या गुिाांबरोबरच काही 
दोषही आढळिाि. आरु्दनक राष्ट्रािील प्रमुख राजकारिी लोकाांचा उदे्दश आपल्या रदहवाशयाांच्या राहिीचे 
मान वाढवाव े आदि जरूर िर दुबधल वांशाांिील आदि प्रदेशाांिील लोकाांना छळून आदि लढून देखील िे 
राहिीमान िसेच उांच राखाव ेहाच एकमेव असल्याचे ददसून येिे. 

 
अांतगमत आतण स्थातनक राज्यव्यर्वस्था. प्रत्येक राष्ट्राि दनरदनराळे दवभाग असि आदि प्रत्येक 

दवभागाचे पोटदवभाग असि. अशा दवभागाांना देश, दवषय, मांडळ अशासारख्या सांज्ञा असि. देश, राष्ट्र, 
दवषय आदि जनपद हे समानाथधक शब्द असल्याचे अमरकोशाि साांदगिले आहे. िथादप त्याांच्या के्षत्रफळाांि 
भेद असावा असे ददसिे. सह्याद्री खांडाि (उती रार्ध ४) साांदगिले आहे की १०० खे्ाांचा एक देश होिो, ४ 
देश दमळून एक मांडळ होिे, १०० मांडळाांचे १ खांड होिे आदि ९ खांडे दमळून पृथ्वी होिे. कौदटल्याने (२·१) 
साांदगिले आहे की १० गावाांच्या गटाला सांग्रहि म्हििाि, २०० गावाांच्या गटाला खावधदटक म्हििाि, ४०० 
गावाांच्या गटाला द्रोिमुख सांज्ञा असिे आदि ८०० गावाांच्या मध्यभागी एक स्थानीय असिे. एका 
राष्ट्रावरील अदर्पिीला राष्ट्रपिी अथवा राष्ट्रीय म्हिि. गुप्िाांच्या साम्राज्याि दनरदनराळ्या प्राांिावरील 
अदर्काऱ्याांना ‘उपदरक महाराज’ अशी सांज्ञा असे आदि त्याांची नेमिूक सम्राट स्विः करीि; दवषय सांज्ञा 
असिाऱ्या प्रदेशावरील अदर्काऱ्याला पुष्ट्कळ वळेा ‘कुमारामात्य’ अशी सांज्ञा असे आदि त्याांची नेमिूक 
प्राांदिक अदर्कारी अथवा सम्राट करी; कुमारामात्याांना राज्यकारभाराि मदि करण्याकदरिा एक 
सल्लागारमांडळ असे आदि त्याि नगरश्रेष्ठी (सावकार), साथधवाह (प्रमुख व्यापारी), प्रथम कुदलक (दशल्पी 
लोकाांच्या सांस्थेचा अध्यक्ष) आदि प्रथम कायस्थ (मुख्य कायधवाह) असे चार सभासद असि. न्यायदानाच्या 
जागा (अदर्करिे) अनेक दठकािी असि. जदमनीच्या हक्काांची नोंद ठेविारा पुस्िपाल नावाचा अदर्कारी 
असे. 

 



           

मनुस्मृदि, शुक्रनीदिसार ह्याांच्यासारख्या ग्रांथाांि दभन्नदभन्न प्रकारच्या गावाांच्या रचना आदि 
त्याांवरील अदर्काऱ्याांच्या सामांि, अनुसामांि, नायक इत्यादी सांज्ञा ददल्या आहेि. कौदटल्याने (२·९) 
साांदगिले आहे की राज्यािील दनरदनराळ्या खात्याांवर दजिके अवशय असिील दििके अध्यक्ष नेमाव.े 
अमात्याच्या जागेकदरिा अवशय असिारे गुि ज्याांच्या अांगाि असिील अशा पुरुषाांना त्याांच्या योग्यिेनुरूप 
दनरदनराळ्या खात्यावर अध्यक्ष नेमाव.े अशा अध्यक्षाांच्या कामाची राजाने सिि परीक्षा करीि असाव.े कारि 
मनुष्ट्ये दनसगधिः चांचल स्वभावाची असिाि आदि एकाद्या कायावर नेमल्यावर िी आपले गुि प्रकट करीि 
असिाि. राजसेवकाांवर सिि नजर ठेवण्याचे महत्त्व साांगिाना राजाच्या सेवकाांकडून केल्या जािाऱ्या 
द्रव्याच्या अपहारादवषयी कौदटल्याने (२·९) असे अलां कादरक भाषेि विधन केले आहे की ज्याप्रमािे नेहमी 
पाण्याि राहिारे मासे पािी केव्हा दपिाि हे समजिे अशक्य असिे त्याप्रमािेच दनरदनराळ्या कामावर 
नेमलेले राजसेवक द्रव्याचा अपहार कसा करिाि हे कळिे अशक्य आहे. 

 
कौदटल्याने (अदर्करि २ मध्ये) राज्यािील २८ खात्यािील कामाांचे आदि त्या खात्याांवरील 

अध्यक्षाांच्या सांज्ञाांचे विधन केले आहे आदि दनरदनराळ्या दशलालेखाांि आदि िाम्रपटाांि (एदप. इां. खां. १२ पा. 
४०; एदप. इां. खां. १५ पा २८३ इ॰) कौदटल्याने योदजलेल्या सांज्ञाांचा उल्लखे केलेला आढळिो. त्यावरून 
त्याचा ग्रांथ त्या दवषयावरील अदर्कृि ग्रांथ मानला जाि असे असे ददसिे. 

 
राज्यािील दनरदनराळ्या अदर्काऱ्याांना काय विेन द्याव े ह्यादवषयी दनरदनराळ्या ग्रांथाांि दनयम 

साांदगिले आहेि. मनूने (७·११८।११९) असे म्हटले आहे की एका गावावरील अदर्काऱ्याला त्याचे विेन 
म्हिून अन्न, पेय, सपधि ह्यासारखे पदाथध द्याविे, दहा गावाांवरील अदर्काऱ्याला १ कुल जमीन द्यावी, वीस 
गावाांवरील अदर्काऱ्याला ५ कुल जमीन उपभोगाला दमळावी, शांभर गावाांवरील अदर्काऱ्याला एका सांपूिध 
गावाचा कर आदि हजार गावाांवरील अदर्काऱ्याला एका नगरावरील कर विेन म्हिून द्यावा. हे दनयम 
अक्षरशः पाळले जाि नसले िरी त्याांवरून असे ददसून येिे की प्रत्येक अदर्काऱ्याला त्याच्या महत्त्वाला 
आदि त्याांच्यावरील जबाबदारीला अनुरूप विेन देण्याि येि असे. कौदटल्याने (५·३) अनेक मुख्य 
अदर्काऱ्याांची आदि सेवकाांची विेनें साांदगिली आहेि. उदाहरिाथध, समाहिा = २४००० पि, 
पौरव्यावहादरक (राजर्ानीिील मुख्य न्यायादर्कारी) = १२००० पि, सैन्यावरील मुख्यादर्कारी = ८००० 
पि, सैन्यािील वैद्य = २००० पि, पुरादिक, सूि = १००० पि, जमाखचध दलदहिारे कारकून = ५०० पि, 
गवई = २५० पि, कारु (कारादगर) आदि दशल्पी = १२० पि, राजाचे शरीरसांरक्षक = ६० पि, दशक्षक 
आदि दवद्वान पुरुष ह्याांना त्याांच्या योग्यिेप्रमािे ५०० िे १००० पिपयंि पूजाविेन (पुरस्कार), राजाचा 
सारथी = १००० पि, पाच प्रकारचे हेर = १००० पि, चर म्हिजे दफरिे हेर ह्याांना त्याांच्या मेहनिीनुरूप 
अदर्क विेन. ह्यावरून असे ददसून येईल की आरु्दनक काळी हहदुस्थानाि सामान्य कारकुनाांच्या मानाने 
मांत्र्याांना आदि दनरदनराळ्या खात्याांवरील मुख्य अदर्काऱ्याांना अदिशय मोठे पगार ददले जािाि त्याप्रमािेच 
त्यावळेीही स्स्थिी होिी. 

 
सेवकाांना विेन म्हिून जमीन देण्याचा (शुक्र १·२११ प्रभिृी) अनेक ग्रांथकाराांनी [न दद्याद्  व्द्यड्गुलमदप भमेूः 

स्वत्व दनविधनम् । वृत्यथं कल्पयेद्वादप यावद् ग्राहस्िु जीवदि ॥ शुक्रनीदिसार १·२११.] दनषेर् केला आहे. दनदान अदर्काऱ्याला 
ददलेल्या जदमनी दवकण्याचा अथवा गहाि देण्याचा त्याांना अदर्कार नसावा, आदि ददलेली जमीन त्याच्या 
मृत्यूपयंिच चालावी असे त्याांनी साांदगिले आहे. सेवादनवृती ीनांिरही द्यावयाच्या विेनासांबांर्ी िसेच सेवा 
करीि असिाना मृि झालेल्या सेवकाांच्या पुत्राांना, दवर्वाांना पोटगी व विेन देण्यासांबांर्ी दनयम असि. 



           

(शुक्र. २·४०६-४११, सभा. ५·५४). त्याांवरून असे ददसून येिे की प्राचीन भारिीय शासनसांस्था देखील 
आरु्दनक काळच्या शासनसांस्था जी जी काये करिाि त्याांपैकी बहुिेक सवध काये करीि असि. 

 
स्थादनक राज्यव्यवस्थेि गावावरील प्रमुखाला ग्रामिी, ग्रादमक अथवा ग्रामादर्पिी असे म्हिि. 

(मनु. ७·११५।१६; कौदट. ३·१०). ग्राम म्हिजे खेडेगावच नसून राजर्ानीच्या नगराव्यदिदरक्ि नगराांनाही 
िो शब्द लावला जाि असे. काही दशलालेखाि गावािील प्रमुखाांला ग्रामकूट, पट्टदकल (आरु्दनक काळचा 
पाटील) अशाही सांज्ञा लावल्या आहेि. (एदप. इां. खां. ७ पा. ३९, १८३ इ.). कानडी दजल्ह्यािील गावािील 
प्रमुखाला ‘गाऊां ड’ असे म्हििाि. िो शब्द ग्रामकूट ह्या शब्दापासून दनघाला आहे. वदेकालाि ग्रामिी 
ह्याचा रस्त्नन् सांजे्ञच्या अदर्काऱ्याांि समावशे करण्याि येि असे. परांिु पुढे कालाांिराने ग्रामिीचे महत्त्व कमी 
होऊ लागले, त्याची नेमिकू एकट्या राजालाही करिा येऊ लागली, त्याचे पद वांशपरांपरेने चालू लागले 
आदि कोिाला िे दनरांिरही देिा येऊ लागले. प्रत्येक गावाि दनरदनराळ्या जािीचे सहा अदर्कारी असाविे 
असे शुक्रनीदिसाराि (२·१२०।१२१) साांदगिले आहे. प्रत्येक गावाि लोकमिाने दनवडलेल्या पांचवार सभा 
असि. काही दवदशष्ट दशल्पकाराांचा गावाशी वांशपरांपरेने सांबांर् असे आदि त्याांना त्याांच्या कामाबद्दलचा 
मोबदला बहुर्ा गावाि उत्पन्न होिाऱ्या र्ान्याच्या स्वरूपाि ददला जाि असे. पादिनीच्या (६·२·६२) ह्या 
सूत्रावरील कादशका वृती ीि ग्रामनादपि, ग्रामकुलाल ह्याांचा उल्लेख आहे. हे दशल्पकार आरु्दनक काळच्या 
बलुिेदाराांसारखेच गावकामगार असि. गावािील र्ांदेवाल्याांच्या सदमिी आदि सांस्था (गि) असि आदि 
त्याांच्या आपसाि झालेल्या कराराांना ‘समय’ अशी सांज्ञा असे. गावािील दनरदनराळ्या गटाांकदरिा दोन 
पासून पाच पयंि सल्लागार नेमले जाि आदि अशा सल्लागाराांनी ददलेला सल्ला गावािील लोकाांना, 
सदमत्याांना आदि सांस्थाांना पाळावा लागि असे. ह्याच्यादवरुद्ध वागिाऱ्याांना िाकीद देिे, दांड करिे, हद्दपार 
करिे, जादिबदहष्ट्कृि करिे ह्याांच्या सारख्या दशक्षा ददल्या जाि आदि त्याांना राजा मान्यिा देि असे. असे 
ददसिे की अशा रीिीने गावािील राज्यव्यवस्था स्वयांपूिध असे आदि वदरष्ठ शासनसांस्था कोििीही असली 
िरी गावािील राज्यव्यवस्था अबादर्िपिे चालि असे. जदमनीवर कर घेिे, परचक्रापासून सांरक्षि करिे 
अशा गोष्टींव्यदिदरक्ि मध्यविी शासनसांस्था गावच्या स्थादनक व्यवस्थेि फारशी ढवळाढवळ करीि नसे 
आदि सामान्य स्वरूपाचे दनयांत्रि करीि असे. ग्रामसांस्था ह्या लहान प्रमािावरील राज्यासारख्याच असि 
आदि मध्यविी शासनसांस्थेचे अदर्कार बऱ्याच प्रमािाि ग्रामसांस्था आदि गावचे अदर्कारी ह्याांच्याकडे 
सोपदवलेले असि. 

 
गावािील सवधसार्ारि व्यवस्थेप्रमािेच दनरदनराळ्या श्रेिी आदि गि ह्याांचेही स्विांत्र दनयम आदि 

सांकेि असि आदि त्याांपैकी कोित्या प्रकारच्या चालीरीिींना आदि सांकेिाांना राजाने मान्यिा द्यावी 
ह्याबद्दल दनरदनराळ्या स्मिृींनी दनयम साांदगिले आहेि. (बृहस्पिी-अपराकध  पा. ७९२, ७९३, ७९४). जे 
सांकेि अथवा दनयम सवधसामान्य जनिेला मान्य नसिील अथवा राजाच्या हेिूचा नाश करण्यासारखे 
असिील त्याांना राजाने बांदी घालावी असेही त्याि साांदगिले आहे. 

 
राजाचे सामान्य सेवक (पदरवार, भतृ्य अथवा अनुजीदवन्) ह्याांच्या अांगािील गुिाांसांबांर्ी आदि 

त्याांच्या विेनासांबांर्ीचे दनयम अनेक ग्रांथाांि ददले आहेि. राजनीदिप्रकाशाि [पदरवारादद्ध दोषाः प्रादुभधवस्न्ि िेऽलां  

दवनाशाय । िस्मात्पूवंमेव ित्पदरवारां दलखेच्ुिशीलान्वयोपपन्नम् । राजनीदि प्रकाश पा. १८५.] (पा. १८५) म्हटले आहे की राजाच्या 
सभोविी असिाऱ्या लोकाांपासून दोष उत्पन्न होिाि आदि असे दोष राज्याचा नाश करण्याला पुरेसे 
असिाि. ह्याकदरिा सेवकाांना नेमण्यापूवी राजाने अशा सेवकाांच्या दठकािी दवद्या, शील, उती म कुल आदि 
विधन हे गुि आहेि हकवा नाही ह्याांची परीक्षा करावी. 



           

राजावर आदि शासनसांस्थेवर प्रजाजनाांसांबांर्ीच्या काही जबाबदाऱ्या असि आदि त्यासांबांर्ी दनयम 
दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. अशा जबाबदाऱ्याांि पुढील प्रमुख आहेि : 

 
(१) पशुसांवर्धनाकदरिा गुरचरिे राखिे, देशाची सांपती ी त्या देशाि उत्पन्न होिारे र्ान्य आदि 

गुराांची समृदद्ध हीच असिे असे [अथधवानयां देश उच्यिे यस्स्मन्गावः सस्यादन च विधन्िे । महाभाष्ट्य, खांड २ पा. ४०१.] मानले जाि 
असे. (महाभाष्ट्य खांड २ पा ४०१) 

 
(२) कायस्थाांसारखे जमाखचध दलदहिारे लोक ह्याांच्या त्रासापासून प्रजेचे सांरक्षि कराव े असे 

कौदटल्याने (४·४) साांदगिले आहे. जे सेवक दुराचरिी असिील, लाांच घेि असिील त्याांना कडक शासन 
केले पादहजे. अशा कां टकाांना सामान्यिः रािी, राजपुत्र, राजाच्या मजीिील लोक अथवा मुख्य सेनापिी 
ह्याांचे सांरक्षि असिे आदि त्याांना काढून टाकले आदि योग्य न्यायदान केले िर राज्याचा नाश होण्याची 
भीिी नसिे असे (मनु ९.२९४ वरील टीकेि) मेर्ादिथीने म्हटले आहे. 

 
(३) शिेीकडे फार लक्ष देण्याि येि असे. त्याकदरिा देशािील दनरदनराळ्या भागाांि मोठेमोठे 

िलाव ियार कराव ेआदि देशािील शिेी केवळ पावसावरच अवलां बून राहिार नाही अशी व्यवस्था करावी. 
दवदहरी, िलाव, सरोवरे बाांरू्न आपल्या राज्याि पाण्याची समृद्धी करण्याकडे राजाने लक्ष द्याव े असे 
साांदगिले आहे. (सभा. ५·७७; शुक्रनीदिसार ४·४·६०). 

 
(४) रोग, दुष्ट्काळ, उांदीर इत्यादी दैवी आदि मानवी अशा दोन प्रकारच्या आपती ींपासून राज्याांचे 

सांरक्षि करिे हे राजाचे किधव्य असे. अशा आपती ीचे दनवारि करण्याकदरिा मानवी उपाय आदि र्ार्वमक 
दवर्ी कोिकोििे कराव ेह्यादवषयी कौदटल्या (४·३) सारख्याांनी अनेक सूचना केल्या आहेि. 

 
(५) दवदे्यला उतेी जन देण्याकदरिा दवद्वान ब्राह्मिाांना आश्रय देिे, कवींची आदि दवद्वान लोकाांची 

सांमेलने भरदविे, दशक्षिसांस्थाांना इनाम जदमनी देिे ही राजाची किधव्ये असि (वृद्धहारीि ७·२२९।२३०; 
शुक्र १·३६८।३६९ इ॰) आदि प्राचीन काळापासून भारिािील राजे ह्यासांबांर्ीचे र्मधग्रांथाांिील दनयम अक्षरशः 
पाळीि असि. 

 
(६) प्राचीन काळापासून राजा हा सवध अज्ञान व्यक्िींचा सांरक्षक अथवा, पालक असल्याचे र्रले 

जाि असे आदि ह्या सांबांर्ीचे अनेक दनयम (गौि. १०·४८।४९ आदि मनु ८·२७ प्रभदृि) दनरदनराळ्या 
र्मधग्रांथाांि साांदगिले आहेि. अज्ञानाप्रमािेच वांध्या, दस्त्रया, दनपुदत्रक दस्त्रया, दनरादश्रि दस्त्रया, पदिदनष्ठ दस्त्रया 
व दवर्वा, रोगपीदडिाांच्या दस्त्रया व दवर्वा ह्याांची काळजी राजाने घेिली पादहजे असेही र्मधग्रांथाांि साांदगिले 
आहे. (मनु. ८·२८।२९) 

 
(७) योग्य वजनाांचा आदि मापाांचा उपयोग केला जािो हकवा नाही हे पाहिे राजाचे एक दवदशष्ट 

किधव्य असे [पण्यिुलामािवृद्धौ राजा स्वयां जागयृात् । न वदिग्भ्यः सस्न्ि परे पशयिोहराः । नीदिवाक्यामृि पा. ९८.] आदि त्या सांबांर्ी 
अनेक दनयम साांदगिले आहेि; (नीदिवाक्या. पा २८; कौदट. २·१९; मनु. ८·४०३). 

 
(८) चोरीदवषयी व्यवस्था करिे हेही असेच एक महत्त्वाचे राजाचे किधव्य असे आदि त्यासांबांर्ीचे 

अनेक दनयम कौदटल्यादद (कौदट. ३-१६; गौ. १०·४६।४७ इ.) ग्रांथाांि ददले आहेि. चोरीस गेलेला पदाथध 



           

चोरापासून परि दमळवनू त्याच्या र्न्याला राजा देऊ शकला नाही िर त्याने काही प्रसांगी र्न्याचे नुकसान 
आपल्या खदजन्यािून भरून ददले पादहजे आदि असे न करिाऱ्या राजाला पाप लागिे असे साांदगिले आहे. 

 
राजाच्या अांगाि असिाऱ्या गुिाांि पदहला गुि ‘महोत्साह’ हा असिो. (याज्ञ. १·३०९; कौटी ६·१). 

राजा नेहमी उद्योगी (उत्साही) असला पादहजे आदि आळशी अथवा दैववादी नसला पादहजे ह्या गोष्टीला 
र्मधशास्त्रावरील आदि अथधशास्त्रावरील ग्रांथाांि महत्त्व ददलेले असिे. ह्या दनदमती ाने पुरुष प्रयत्न आदि दैव ह्या 
दवषयाांचे दववचेन अनेक ग्रांथाांि केलेले आहे. महाभारिाि (आदद १·२४६।४७; सभा ४६·१६ इ॰) दैव आदि 
पुरुष प्रयत्न ह्याांपैकी कोि अदर्क बलवान असिे ह्याबद्दल उलटसुलट मिे प्रकट केली असून कोित्याही 
कायाची दसद्धी दैव आदि परुुष प्रयत्न ह्या दोहोंवर अवलां बून असिे असेही काही ग्रांथाांि साांदगिले आहे. 
अथधशास्त्रावरील ग्रांथकार उत्साह, प्रभ ुआदि मांत्र अशा िीन शक्िी मानिाि आदि ह्या िीन्ही शक्िींनी युक्ि 
असिारा राजा दवजयी होिो असे साांदगिले असिे. सांर्ी, दवग्रह, इत्यादी सहा उपायाांपैकी प्रसांगाला योग्य 
असिाऱ्या उपायाांची योजना करिे ह्याला मांत्रशक्िी म्हििाि, भरपूर कोश आदि सैन्य ह्या दोहों दमळून 
प्रभशुक्िी होिे आदि बलवानाांनी केलेल्या कायाला उत्साहशक्िी म्हििाि अशा व्याख्या कामसूत्राि 
(१५·३२) ददल्या आहेि. दशकुमारचदरिाि (८) म्हटले आहे की राजाचे साध्य हे मांत्राांपासून म्हिजे 
मांत्र्याांजवळ दवचार करून दनदिि होिे, िे साध्य प्राप्ि करून घ्यावयाच्या कायाचा प्रारांभ प्रभशुक्िीवर 
अवलां बून असिो आदि अांदगकारलेल्या कायाची दसद्धी उत्साहाच्या योगाने घडिे. 

 
शौयधसांपन्न राजाला आपल्या राज्याचा दवस्िार करण्याकदरिा आदि आपले वजन आपल्या प्रजेवर 

राखण्याकदरिा दनरदनराळे उपाय योजाव े लागिाि. असे उपाय साम (दुसऱ्याचे मन वळदविे), दान 
(देिग्या अथवा बदक्षस देिे), भेद (फूट पाडिे), आदि दांड (शासन करिे अथवा शारीदरक अथवा आर्वथक 
पीडा देिे) हे चार असल्याचे दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहे. (रामायि ५·४१.२।३; मनु ७·१०९ इ.). 
काही ग्रांथाांि (कामसूत्र १७·३ बाहध. ५·१।३) ह्या चाराांच्या जोडीला माया, उपेक्षा आदि इांद्रजाल असे िीन 
अदर्क उपाय साांदगिले आहेि. ह्या अदर्क उपायाांच्या नावाांबद्दल मिवैदचत्र्य असून काहींनी माया, उपेक्षा, 
वर् िर काहींनी माया, अक्ष (द्यिू) आदि इांद्रजाल अशी नाव ेददली आहेि. चार उपायाांपैकी दांड हा शवेटला 
उपाय म्हिून योजावा, कारि युद्धाि कोिाचा जय होईल हे अदनदिि असिे असे मनुस्मृिींि (७·१९८, 
२००) साांदगिले आहे. ह्या उपायाांदवषयी सदवस्िर दववचेन अनेक ग्रांथाांि केले असून त्याांचे भेदही विधन केले 
आहेि. 

राजाला काही दवदशष्ट अदर्कार आदि हक्क असि. उदाहरिाथध, (१) देशाि सापडलेल्या गुप्ि-
द्रव्य-दनर्ीवर िसेच खािी, रत्न ह्याांच्यावर राजाचा हक्क असे. ह्या गुप्ि दनर्ींची बािमी देिाऱ्याला काय 
दमळाव े ह्यासांबांर्ीचे दनयम कौदटल्याने (४·१) साांदगिले आहेि. (२) साांडलेली अथवा खऱ्या मालकाने 
टाकून ददलेली सवध दमळकि दमळण्याचा हक्क राजाला असे. मुळ मालकाचा िपास कसा करावा, दकिी 
काळपयंि अशा मालकाची वाट पहावी इत्यादी िपशीलाचे दनयम मनु (८·३०-३३; याज्ञ. २·३३; १७३।७४ 
इ॰) प्रभिृींनी साांदगिले आहेि. (३) खाजगी व्यक्िींमर्ील न्यायदानाच्या चौकशीि राजाला साक्षीदार 
म्हिून बोलादविा येि नसे. (कौदट ३·११; मनु ८·६५ इ॰). 

 
शासनसांस्थेच्या घटनेप्रमािे राजाला शासन करील असा कोिीही नसे. परांिु र्मधशास्त्रावरील (बृह. 

उप. १·४·१४) ग्रांथकाराांनी असे दनदिि मि साांदगिले आहे की र्मध हा राजाचा राजा असिो. मनूने 
(९·२४५) वरुि हा राजाला शासनकिा असिो असे म्हटले आहे आदि राजाच्या उच्च भावनेला आदि 
सदसद् दववके बुद्धीला आवाहन करून असा दनयम साांदगिला आहे की जर एकाद्या राजाने कोिाजवळून 



           

अन्यायाने द्रव्यदांड वसूल केला िर त्याने त्या द्रव्याच्या िीसपट द्रव्य वरुिाला अपधि कराव ेआदि िी रक्कम 
पाण्याि फेकावी अथवा ब्राह्मिाांना वाटून टाकावी. त्याप्रमािेच एकाद्या अपरार्ाबद्दल सामान्य मनुष्ट्याला 
होिाऱ्या दांडाच्या सहस्त्रपट दांडाला जर िोच अपरार् राजाने केला िर िो राजा पात्र होिो. (मनु. 
८·३३६). िथादप हे दनयम केवळ आदशधस्वरूपाचेच मानले जाि असि. सामान्यिः कोिािाही राजा 
आपल्या स्विःला द्रव्यदांडाची दशक्षा करिार नाही. ह्या कारिास्िव दांडदववकेासारख्या मध्ययुगीन काळाि 
झालेल्या ग्रांथाांि (पा. ५५) मनूच्या ह्या वचनाचा असा अथध लावला आहे की त्याि आलेला ‘राजन्’ हा शब्द 
स्विांत्र असिाऱ्या राजाला लागि नाही िर िो केवळ राजाच्या हािाखालच्या सरदाराांना अथवा माांडदलक 
राजाांना उदे्दशून घािला आहे. 

 
सवध सामुग्रीने सुसज्ज असिाऱ्या आदि किृधत्ववान राजाच्या सतेी खाली असलेल्या समृद्ध राज्याांची 

अत्यांि रसाळ विधने रामायि, भारि प्रभदृि (रामायि ५·१००·४३-४६; आददपवध अ॰ १०९) ग्रांथाांि केली 
आहेि. त्याांवरून असे ददसिे की, अशा आदशधभिू देशाि शकेडो चैत्य असि, देवालये, पािपोया, िलाव 
इत्यादी सुखसोयी त्याि भरपूर असि, सावधजदनक उद्याने, सभागृहे असि आदि त्याांि दनरदनराळे समारांभ 
होि असि. लोक रोगरदहि आदि शूर असि. ददरद्री, अमांगळ, कृश असा कोिीही मनुष्ट्य त्याि नसे, सवध 
जमीन लागवडीला आिलेली असे आदि दनवळ पावसावर अवलां बून नसे, गुराांची समृद्धी असे, वदेदवद्या 
असे, नृत्यगायनादद लदलिकला ह्याांचा िेथे उत्कषध झालेला असे, नगरे दवस्िीिध असून त्याांि दुकानाांच्या 
राांगा असि आदि त्याि सुसांपन्न लोकाांची दाटी असे असे मानण्याि येि असे. 

 
 
 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ६५ 
 

दूगम (तकल्ला अथर्वा राजधानी) 
 

(  .   .   . ३.१७८-१८३) 
 
राज्याच्या दनरदनराळ्या अांगाांमध्ये मनूने (९·२९४) राजर्ानीला राष्ट्राच्याही आर्ीचे स्थान ददले 

आहे. ह्या सांबांर्ीचा खुलासा (मनु. ९·२९५ वरील टीकेि) मेर्ादिथीने आदि कुल्लकुाने असा केला आहे की 
राजर्ानी शत्रूच्या हािी जाण्याने राष्ट्राचा म्हिजे राज्याचा काही प्रदेश शत्रूच्या हािी जाण्यापेक्षा अदर्क 
भयांकर सांकट उत्पन्न होिे कारि राजर्ानीमध्ये र्ान्याचे साठे ठेवलेले असिाि, राज्यकारभाराची 
महत्वाची खािी आदि सैन्य राजर्ानीमध्ये असिाि. ह्यामुळे राजर्ानीचा जर बचाव करिा आला िर 
शत्रूच्या हािी गेलेला प्रदेश देखील परि दमळदविे आदि देशाचे सांरक्षि करिे शक्य असिे. राजर्ानी ही 
राज्यकारभाराच्या यांत्राच्या केन्द्रहबदूसारखी असिे. उती रभारिािील भौगोदलक पदरस्स्थिीमुळे आदि 
प्राचीन काळच्या युद्धाच्या प्रकारामुळे बहुर्ा राजर्ानी आदि दुगध ह्याांना मोठे महत्त्व आले असाव.े दुसऱ्या 
काही ग्रांथकाराांनी (मनूने देखील ७·६९।७० मध्ये) राजर्ानी अथवा दुगध [आत्मदाराथधलोकानाां सदञ्चिानाां िु गुप्िये । 
नृपदिः कारयेद् दुगं प्राकारद्वारसांयुिम् ॥ राजनीदिप्रकाश पा. २०२.] ह्याांना राष्ट्रानांिरचे स्थान ददले आहे. देशाच्या 
भरभराटीचे प्रदिहबब राजर्ानीमध्य ददसून येि असे आदि राजर्ानीच्या सभोविी चाांगला कोट बाांर्लेला 
असला िर दिच्या योगाने देशाला देखील सुरदक्षििा दमळि असे (बृहस्पिी. राज. नी. प्र. पा. २०२). 

 
कौदटल्याने (२·३ आदि ४) दुगध बाांर्ण्यासांबांर्ी दवस्िृि दववचेन केले आहे आदि राजाने आपली 

राजर्ानी एकाद्या दुगाि ठेवावी असे साांदगिले आहे. कौदटल्याने औदक (बेटाि असलेला), पार्वमत 
(डोंगरावर असलेला), धान्र्वन (मदैानाि असलेला) आदि अरण्य (दाट झाडीच्या प्रदेशाि असलेला) 
अशा चार प्रकारच्या दुगांचा उल्लखे केला आहे. महाभारि (शाांदि ५६·३५), मनुस्मृदि (७·७०) आदि 
दनरदनराळी पुरािे ह्याांि दुगांचे चार, सहा, आठ, नऊ असे दनरदनराळे प्रकार आदि त्याांची दभन्न नाव ेददली 
आहेि आदि त्याांची रचना कशी असावी ह्यादवषयी दववचेन केले आहे. 

 
ऋग्वदेामध्ये (१·६३·७) नगराचा उल्लेख वरचेवर केलेला आढळिो आदि त्यािील विधनावरून असे 

दनसून येिे की सभोविी प्राकार (िटबांदी) असलेली नगरे इिक्या प्राचीन काळी देखील प्रदसद्ध होिी. 
नगराभोविालचे प्राकार, िोरिे (कमानीचे दरवाजे), अट्टालक (वरचे मजले), खांदक ह्याांचे उल्लेख 
राजर्ानीच्या नगराांच्या विधनाि रामायि (५·२·५०।५३) आदि महाभारि (वन १·९।१० इ॰) ह्या दोन्ही 
आददकाव्याांि पुष्ट्कळ वळेी आले आहेि. लां केमध्ये साि मजली आदि आठ मजली राजवाडा, आदि 
दगडाची फरसबांदी असल्याचे विधन रामायिाि केले आहेि. बृहत्सांदहिेि (अ. ५३) वास्िुशास्त्राचे जे दनयम 
साांदगिले आहेि त्याांि राजवाडा कोठे बाांर्ावा, दनरदनराळ्या अदर्काऱ्याांचे वाडे कोठे बाांर्ाविे, त्याांची लाांबी 
रुां दी दकिी असावी हे साांदगिले आहे. आदि हभिी भाजलेल्या दवटाांच्या अथवा लाकडाांच्या असाव्या असे 
म्हटले आहे. 

 
राजर्ानीची रचना कशी करावी ह्याची विधने दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददली आहेि. उदाहरिाथध, 

कौदटल्याने (२·४) म्हटले आहे की राजर्ानीच्या लाांबीरुां दीचा दवस्िार पदिमेकडून पूवेकडे जािाऱ्या िीन 



           

राजमागांच्या योगाने आदि ददक्षिेकडून उती रेकडे जािाऱ्या िीन राजमागांनी मयाददि करावा. 
शुक्रनीदिसार (१·२६०-२६७) ह्या ग्रांथाि साांदगिले आहे की, उती म, मध्यम आदि कदनष्ठ प्रकारच्या 
राजमागाची रुां दी अनुक्रमे ३०, २०, १५ हाि असावी, राजर्ानीमध्ये अरुां द रस्िे नसाविे इिकेच नव्हे िर 
गावाांि देखील सावधजदनक रस्िे दनदान १० हाि रुां द असाविे, सवध रस्िे त्याांच्या मध्य रेषेपासून 
दोहोबाजूला उिार असलेले असाव ेआदि सवध घरे राजरस्त्याांकडे िोंडे केलेली असावी. राजाचा राजवाडा 
राजर्ानीच्या एकां दर के्षत्रफळाच्या नवव्या दहशयाइिक्या जागेवर परांिु मध्यहबदूच्या उती रेकडील भागाि 
आदि सवध जािीच्या लोकाांच्या वस्िीच्या मध्ये पूवादभमुख अथवा उती रादभमुख असा बाांर्ावा. 

 
मेगसॅ्थेदनसने (महॅक्रडलचा ग्रांथ पा. १८७) केलेल्या पाटलीपुत्र नगराच्या विधनाि त्या नगराच्या 

राज्यव्यवस्थेचे विधन केले आहे. त्याने म्हटले आहे की राजर्ानीच्या व्यवस्थेकदरिा सहा सदमत्या नेमलेल्या 
असि आदि त्याांच्याकडे औद्योदगक कलाकौशल्य, परदेशाच्या लोकाांची व्यवस्था, जन्ममृत्यचूी नोंद, 
व्यापार उदीम, वजनेमापे, ियार माल, दवकलेल्या मालावर हकमिीच्या १/१० इिका कर घेिे ही कामे 
सोपदवलेली असि, नगराच्या सभोविी लाकडी हभि होिी आदि त्या हभिीि बाि मारण्याकदरिा भोके 
ठेवलेली होिी. आदि नगराच्या पुढे खांदक होिा. 

 
भागवि पुरािाि (४·१८·३०-३२) असे विधन केले आहे की वनेाचा पुत्र पृथु ह्या राजाने पदहल्याने 

पृथ्वी सपाट केली, गाांव,े नगरे, राजर्ान्या, दकल्ल ेइत्याददकाांि लोकाांची वसाहि केली. पृथूच्या पूवी लोक 
आपल्या इच्छेप्रमािे कोठेही राहि असि आदि ग्रामे, नगरे ह्याांच्या सारखे लोकवस्िीचे गट अस्स्ित्वाि 
नव्हिे. राजर्मधकौस्िुभ (पा. १०३-१०४) ह्या ग्रांथाि ग्राम, खवधट, खेट, नगर ह्याांच्या व्याख्या उद्धिृ केल्या 
आहेि आदि ब्राह्मि, क्षदत्रय आदि वैशय ह्या विाच्या लोकाांनी कोित्या दठकािी वसाहि करावी हे 
साांदगिले आहे. त्याि म्हटले आहे की ब्राह्मिाांनी पाांढुरक्या रांगाच्या आदि मरु्र वास येिाऱ्या जदमनीि 
वसाहि करावी. क्षदत्रयाांनी िाांबसु रांगाची आदि मरु्र वास येिारी जमीन असलेल्या नगराि वास करावा 
आदि वैशयाांनी दपवळसर रांगाच्या जदमनीवर वसाहि करावी. 

 
 
 
 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ६६ 
 

कोश (खतजना अथर्वा आर्षथक व्यर्वस्था) 
 

(  .   .   . ३.१८४-१९९) 
 
महाभारि, कामसूत्र, कौदटलीय इत्यादी अनेक ग्रांथाांि कोशाचे महत्त्व विधन केले आहे. कौदटल्याने 

(२.८) म्हटले आहे की राजाची सवध काये कोशावर अवलां बून असिाि. [कोशि सििां रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजदभः । 

कोशमूला दह राजानः कोशो वृदद्धकरो भवेत् ॥ शास्न्ि ११९·१६.] ह्याकदरिा राजाने कोशाकडे प्रथम लक्ष ददले पादहजे. 
शाांदिपवाि (११९·१६) देखील अशाच प्रकारचा उपदेश राजाला केला आहे. 

 
कोश भरण्याचे मुख्य सार्न लोकाांवर बसदवलेले कर हेच असिे. ह्याकदरिा आमच्या पूवीच्या 

ग्रांथकाराांनी कर वसुलीसांबांर्ी दनरदनराळे दसद्धान्ि ठरदवले होिे. त्याि पतहला तसद्धान्त असा होिा की कर 
बसदवण्यादवषयी स्मृिींनी घालून ददलेल्या दनयमाांना सोडून राजाला स्विःच्या मजीप्रमािे कर बसदविा येि 
नाही. कर कोित्या दराप्रमािे घ्याव े ह्यासांबांर्ी जे दनयम स्मृिींनी साांदगिले आहेि त्या दराि 
पदरस्स्थिीप्रमािे राजाला फक्ि कमीजास्िपिा करिा येिो. िथादप अशा िऱ्हेचा अदर्क कर पादहजे 
असल्यास त्याबद्दल राजाने प्रजेजवळ प्रिय म्हिजे याचना केली पादहजे असे कौदटल्याने (५·२) साांदगिले 
आहे. िसेच असे अदर्क कर फक्ि आपत्काळीच आदि मयाददि काळपयंिच वाढवाव े असे आिखीही 
दनबरं् घािले आहेि. करासांबांर्ी दुसरा तसद्धान्त असा होिा की राजाने बसदवलेला कर लोकाांना हलका 
वाटला पादहजे आदि िो जरूरीपेक्षा अदर्क नसावा आदि कमीही नसावा. उद्योगपवाि [पुष्ट्पां पुष्ट्पां दवदचन्वीि 
मूलच्छेदां न कारयेत् । मालाकार इवा रामे न यथाड्गारकारकः ॥ उद्योग ३४·१८.] (३४·१७।१८) म्हटले आहे की राजाने 
मर्माशीप्रमािे मर् दमळदवण्याकदरिा प्रत्येक फुलाचा िपास करावा परांिु माळ्याप्रमािे फुलाचे मूळ िोडू 
नये अथवा कोळसे करिाऱ्याप्रमािे झाडाचा समूळ नाश करू नये. ततसरा तसद्धान्त असा होिा की कर 
वाढवावयाचा झाल्यास िी वाढ क्रमाक्रमाने आदि प्रत्येक वळेी थोडी थोडी अशी करावी. (शाांदि ८८·७।८). 
कराची वसुली योग्य स्थळी आदि योग्य काळी करावी असे शाांदिपवाि (८८·१२) साांदगिले आहे. असाही 
एक तसद्धान्त होिा की राज्यािील प्रत्येकाने, मग िो दकिीही गरीब असो; राज्याच्या साांपदती क व्यवहाराला 
हािभार लावलाच पादहजे. मनूने (७·१३७।३८) म्हटले आहे की अत्यांि ददरद्री मनुष्ट्याला देखील जर िो 
काही िरी व्यवसाय करीि असेल िर दरवषी काही िरी कर देण्यास लावले पादहजे आदि अांगमेहनिीचे 
काम करून उदरदनवाह करिाऱ्या दशल्पकाराांना आदि शूद्राांना राजाने मदहन्यािून एक ददवस दवनाविेन 
काम करावयास साांगाव.े अशा दवनाविेन काम करिाऱ्याांना राजाने भोजन ददले पादहजे. (गौि. १०·३४). 

 
लोकाांनी राजाला कर का द्याविे ह्यादवषयी अनेक कारिे दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिली आहेि. 

राजा हा लोकाांचे सांरक्षि करिो म्हिून त्याला लोकाांनी कर द्याव े असे गौिमाने म्हटले आहे. (गौि. 
१०·२८). कर हे राजाचे विेन असून िे देण्याचा करार प्रजाजनाांनी मनुराजापाशी केला होिा असे 
शाांदिपवाि (६७ आदि ७०·१०) साांदगिले आहे. राजा हा भमूीचा स्वामी असिो म्हिून त्याला जदमनीि 
दपकिाऱ्या उत्पन्नाचा सहावा दहस्सा दमळण्याचा अदर्कार असिो असे कात्यायनाने (१६।१७) म्हटले आहे. 
ज्याप्रमािे सूयध हा समुद्रापासून पाण्याची वाफ करून िी पजधन्याच्या रूपाने समुद्राला परि करीि असिो 



           

असे रघु (१·१८) मध्ये म्हटले आहे त्याप्रमािे राजाने लोकाांकडून कर वसूल करून सांरक्षि आदद प्रकाराांनी 
िी सांपती ी लोकाांना परि केली पादहजे असे मनु (९·३०५) मध्ये म्हटले आहे. 

 
कामसूत्राि (५·७८।७९) राजाला द्रव्यप्राप्िीची प्रमुख अशी आठ सार्ने (अष्टवगध) साांदगिली 

आहेि. त्याांि शिेकी, व्यापाराचे मागध, राजर्ानी, पािी अडदविे, हती ी र्रिे, खािी खििे आदि सुविादद 
पदाथध गोळा करिे, ओसाड प्रदेशाि गाव आदि नगरे ह्याांची स्थापना करिे इत्यादी सार्नाांचा समावशे होिो 
सामान्यिः राजाने वार्वषक उत्पन्नापैकी िीनचिुथांश खचध करावा आदि एक चिुथांश दशल्लक टाकावा अशा 
स्वरूपाचा दनयम मानसोल्लास (२·४ पा ७७), इत्यादी ग्रांथाांि साांदगिला आहे. र्ान्याददकाांचा सांग्रह राजाने 
दकिी करावा ह्या दवषयीही दनयम साांदगिले आहेि. सामान्यिः आपल्या देशािील लोकाांना िीन वष ेपुरेल 
एवढा र्ान्यसांग्रह राजाने करावा. परांिु शुक्रनीदिसाराि (४·२·१३) राजापढु असा अशक्यप्राय वाटिारा 
आदशध ठेवला आहे की शिेीच्या उत्पन्नावर कर न बसदवले आदि जकाि अथवा दांड वसूल न केले िरीही 
राजाला त्याचे सैन्य २० वषपेयंि पोसिा येईल इिका त्याचा कोश समदृ्ध असावा. 

 
करवसुलीसांबांर्ी आपत्काली योजावयाचे काही मागध दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. 

लोकाांना दवनांिी करून देखील जर राजाचा कोश दरिा रादहला िर त्याने र्दनकाांना जेवढे सोने देिे शक्य 
असेल दििके सोने देण्याची दवनांिी करावी आदि त्याच्या मोबदला दरबारामध्ये त्याांना अदर्काराची जागा 
द्यावी अथवा काही भषूि देऊन त्याांचा सत्कार करावा. आपत्काळी व्यापारी सांघाजवळची, नास्स्िक 
लोकाांजवळची आदि देवस्थानाांची देखील सांपती ी घेण्यास मोकळीक ददली आहे. आिखीही काही युक्त्या 
आदि लबा्ा कौदटल्याने (५·२) सुचदवल्या आहेि. मात्र अशा युक्त्या आदि लबा्ा फक्ि राजद्रोही 
अथवा नास्स्िक मिाचे लोक ह्याांच्याच बाबिीि योजाव्या असे साांदगिले आहे. द्रव्याची अडचि पडल्यास 
राजाने र्दनकाांना व्याज देण्याचे वचन देऊन त्याांची सांपती ी घ्यावी आदि अडचि दूर झाली म्हिजे घेिलेली 
सांपती ी व्याजासह परि करावी असे शुक्रनीदिसाराि (४·२·११) साांदगिले आहे. 

 
राष्ट्राला बारमहा उत्पन्न देिाऱ्या प्रमुख बाबी जदमनीच्या उत्पन्नावरील कर, आयाि दनयाि 

होिाऱ्या मालावर अथवा देशािल्या व्यापाऱ्याांच्या मालावर घेण्याि येिारी जकाि अथवा शुल्क आदि 
अपराध्याांकडून अथवा न्यायालयाि परादजि होिाऱ्या पक्षाकडून घेिला जािारा दांड ह्या िीन असि. पौर 
आदि जानपद लोकाांकडून प्रदिमासी वसूल करण्याि येिाऱ्या द्रव्याला कर म्हिि; व्यापाऱ्याांकडून घेिल्या 
जािाऱ्या १/१२ भागाला शुल्क म्हिि. जदमनीि दपकिाऱ्या र्ान्याचा सामान्यिः सहावा दहस्सा, आठवा 
दहस्सा, अथवा बारावा दहस्सा घेण्याचा राजाला अदर्कार असे. कोित्या र्ान्याच्या बाबिीि दकिी कर 
घ्यावा ह्याबद्दल दनयम साांदगिले आहेि. आपत्काली अथवा प्रसांगदवशषेी हा कर १/४ पयंिही वाढदविा येई. 
गुरे बाळगिाऱ्याांच्या कळपािही काही दहस्सा, व्याजबट्टा करिाऱ्याांना दमळालेल्या व्याजािील काही दहस्सा, 
कापडाच्या पैदाशीवर कर, िसेच झाडे, मर्, िूप, औषर्ी, मािीची आदि दगडाची भाांडी आदि पदाथध 
इत्याददकाांचाही दहस्सा राजाला घेिा येि असे. 

 
जदमनीवरून आयाि दनयाि केलेल्या आदि जलमागाने आयाि दनयाि केलेल्या मालावर अशी 

दोन प्रकारची जकाि असे. िसेच देशािल्या देशाि घेिलेल्या आदि दवक्रीस ठेवलेल्या मालावर शुल्क 
असे. ह्याांच्या दरासांबांर्ी आदि सूट देण्यासांबांर्ी दनयम असि. 

 



           

राज्याच्या उत्पन्नाच्या ह्यादशवाय दुसऱ्या काही बाबी असि. खािीिून काढलेल्या पदाथाचा दहस्सा 
दमळण्याचा राजाला अदर्कार असिो. कारि राजा हा पृथ्वीचा स्वामी असिो आदि त्यामुळे िो खािीिून 
दनघिाऱ्या पदाथाचाही स्वामी असिो. मीठ ियार करण्याचे आदि इिर रीिीने ियार केलेल्या दमठाचा 
काही दहस्सा दमळण्याचे राजाला अदर्कार असि. हती ी पकडण्याचा अदर्कार फक्ि राजाला असे. कारि 
हती ी हे राज्याला फार उपयुक्ि असिाि. केशर, रेशमी कापड, लोकर, घोडे, मोिी आदि रत्ने ह्याांचावरही 
राजाकडे सवादर्कार असे. (मनु. ८·४०० वरील मेर्ादिथी टीका). 

 
राजाला त्याच्या राज्याि राहिाऱ्या मुनींच्या पुण्याचा १/४ दहस्सा दमळि असिो आदि राजाने 

योग्य दनयमन न केल्यामुळे प्रजेने केलेल्या पापाचा १/२ भाग राजाला स्वीकारावा लागिो असे रामायिाि 
(३·६·१४) साांदगिले आहे. राजाने दान ददलेल्या गावािील काही कर माफ केलेले असि. अशा माफ 
केलेल्या कराांना पदरहार अशी सांज्ञा असे. 

 
राजाला द्यावयाच्या कराला सवाि जुना शब्द ‘बतल’ हा आहे. ऋग्वदेाि (७·६·५) सामान्य 

लोकाांना ‘बदलहृि’ म्हिजे राजाला कर देिारे म्हटले आहे. ब्राह्मि आदि क्षदत्रय ह्याांना कर देण्याची माफी 
असे म्हिून वैशयाांना ‘बदलकृत्’  कर भरिारा) असे ऐि. ब्रा. (३५·३) मध्ये म्हटले आहे. अमरकोशाि बदल, 
कर आदि भाग हे शब्द समानाथी असल्याचे म्हटले आहे.  

 
कर वसूल करिाऱ्या अदर्काऱ्याांि अांिपाल हा सरहद्दीवर रस्त्यावर दस्िुरी गोळा करीि असे. 

जुगारीचे अडे्ड, नट, गवई, वाजदविारे वगैरे लोकाांवर कर असि. राजाला आपल्या सांपती ीची वाढ 
करण्याकदरिा दकमया करण्याची परवानगी मानसोल्लासाि [र्ािुवादप्रयोगैि दवदवरै्वधर्धयेद्धनम् । िामे्रि सार्येत् स्विं रौप्यां 
वङ गेन सार्येत् ॥ मानसोल्लास २·४. श्लो. ३२७ पा. ६३.] (२·४ पा ६३) ददली आहे. 

 
राजाचे दर ददवसाचे, मदहन्याचे आदि वार्वषक जमाखचध ठेवाव ेअसे शुक्र (२·३१९।३२१ आदि ३७०) 

मध्ये साांदगिले आहे आदि जमाखचध िपासण्याकदरिा कुशलकरि कायधपुरुष (दहशोबिपासनीस) नेमाव े
असे नीदिवाक्यामृिाि (पा. १८९) साांदगिले आहे. 

 
 
 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ६७ 
 

बल (म्हणजे सैन्य) 
 

(  .   .   . ३.२००-२१५) 
 
कौदटलीय आदि दुसऱ्या काही ग्रांथाांि बल ह्याला दांड अशी सांज्ञा लावली आहे. ऋग्वदेाि (६·७५) 

सैन्य, र्नुष्ट्यादद शसे्त्र, युद्ध वगैरेचे उल्लखे आले आहेि. बहुिेक ग्रांथाांि सैन्य सहा प्रकारचे असल्याचे 
साांदगिले आहे. (कौदट. ९·२, काम. १८·४) : मौल (वांशपरांपरागि), भृत्य (पगारी), श्रेणी (व्यापारी सांघाांचे 
सैन्य), तमत्र (स्नेही अथवा माांडदलक राजाांचे), अतमत्र (एकेकाळी शत्रूकडे असलेले), अटर्वी (रानटी 
टोळ्याांचे). त्याांिील मौल हे आपल्या चदरिाथांकदरिा राजावर अवलां बून असिे आदि त्याच्या कवाइिी 
दनरांिर घेिल्या जािाि म्हिून िे इिराांपेक्षा श्रेष्ठ असिे असे कौदटल्याने (९·२) म्हटले आहे. काही 
ग्रांथकाराांनी चार, पाच प्रकारच्या सैन्याांचाही उल्लेख केला आहे. ब्राह्मिादद चार विाच्या सैदनकाि ब्राह्मि हे 
श्रेष्ठ असल्याचे कोिी म्हटले आहे िर कौदटल्याने [प्रदिपािेन ब्राह्मबलां  परोदभहारयेत् । प्रहरिदवद्यादवनीिां िु क्षदत्रयबलां  श्रेयो 

बहुलसारां वैशयशूद्रबलदमदि । कौदटल्य ९·२.] (९·२) ब्राह्मिसैन्यापेक्षा शस्त्राांचा उपयोग करण्याचे चाांगले दशक्षि ददलेले 
क्षदत्रयाांचे, वैशयाांचे आदि शूद्राांचे सैन्य श्रेष्ठ असल्याचे साांदगिले आहे कारि ब्राह्मि सैन्यापढेु साष्टाांग 
नमस्कार घालून त्याला आपल्या बाजूला वळदविे शक्य असिे. महाभारिाि एके दठकािी (आदद. 
१७५·४५) क्षात्रबल िुच्छ मानून ब्राह्मिाांचे िपोबल हेच खरे सामथ्यध असल्याचे म्हटले आहे. उद्योगपवाि 
(३७·५२-५५) बल पाच प्रकारचे असल्याचे साांदगिले आहे  : बाहुबल (पाशवीशस्क्ि), अमात्यलाभ (मांत्री 
दमळाल्यामुळे दमळिारे सामथ्यध), धनलाभ, अतभजातबल (उच्च कुळाि जन्मल्यामुळे दमळिारे सामथ्यध) 
आदि प्रज्ञाबल (बुद्धीमुळे दमळिारे सामथ्यध). ह्या सवाि प्रज्ञाबल श्रेष्ठ असिे. 

 
हती ी, घोडे, रथ आदि पायदळ ही सैन्याची चार अांगे असिाि. ह्या चाराांखेरीज कोश, 

दळिवळिाचे मागध, दवदष्ठ (कामकरी), नौका, हेर, देदशक (वाटाडे) ह्याांच्यापकैी काहींचा समावशे करून 
काही ग्रांथाांि सैन्याची सहा (काम. १८·२४) अथवा आठ (शाांदि ५९·४१-४२) अांगे असल्याचे साांदगिले आहे. 
प्राचीन भारिाि हती ींना लढाईचे दशक्षि देण्याि येि असे आदि त्याांच्यावर जयापजय अवलां बनू असि. 
भारिाच्या वायव्येकडील काांबोज, गाांर्ार, बास्ल्हक, हसरु्, पारदसक अशासारख्या देशाांिील घोडे प्रदसद्ध 
असि. मध्युगीन कालाि रथ उपयोगािून मागे पडला असे ददसिे. 

 
प्राचीन भारिाि सैन्यािील दनरदनराळ्या अांगाांचे प्रमाि सामान्यिः पुढील कोष्टकावरून कळून 

येईल : ५०० हती ी, ५०० रथ, १५०० घोडे आदि ५०० पायदळ इिक्याांना सेना अशी सांज्ञा असे आदि त्याांच्या 
दहा दहा पटीने मो्ा अशा पृिना, वादहनी, ध्वदजनी, चम ू आदि अक्षौदहिी ह्या सांज्ञा असि. (उद्योग 
१५५·२४-२६). 

 
राजाच्या सैन्याची व्यवस्था कशी असावी, स्वारीला योग्य काल कोििा, युद्धभमूी कशी असावी 

इत्यादी युद्धासांबांर्ीच्या िपशीलाांबद्दलचे दनयम कौदटल्याने (९·१-७ आदि १०·१-६) साांदगिले आहेि. 
युद्धाि सैन्याची रचना करण्याबद्दलचे अनेक व्यूह महाभारिासारख्या ग्रांथाांि ददले आहेि. जय 
दमळदवण्याकदरिा सवध प्रकारच्या युक्त्याांचा आदि दवश्वासघािाचा उपयोग करण्याची कौदटल्याने दशफारस 



           

केली आहे परांिु महाभारिाि [न िथा बलवीयाभ्याां जयस्न्ि दवदजगीषवः। यथा सत्यानृशांस्याभ्याां र्मेिवैोद्यमेन च॥ भीष्ट्म २१·१०.] 
(भीष्ट्म. २१·१०) एके दठकािी म्हटले आहे की अर्माने दवजय दमळदवण्यापेक्षा र्माला अनुसरून लढिाना 
मृत्य ूआलेला जास्ि चाांगला; दवजेत्याला दमळिारा जय त्याच्या सैन्याच्या योगाने आदि शौयाच्या योगाने 
दजिका दमळिो त्याच्यापेक्षा अदर्क अांगच्या सत्य, कू्ररपिाचा अभाव, र्मधपरायििा आदि उद्योग ह्या 
गुिाांनी दमळि असिो. 

 
युद्धामध्ये उभय पक्षाांनी पालन करावयाचेही अनेक दनयम असि. कौरवपाांडवाांच्या युद्धाि असे 

ठरदवले होिे की सारख्या सामग्रीने सज्ज असिाऱ्या सैदनकाांबरोबर युद्ध कराव,े दुसऱ्याबरोबर युद्ध करीि 
असलेल्या सैदनकाचा इिर कोिी वर् करू नये, शरि आलेला, पाठ दफरदवलेला, कवच नसलेला अशा 
सैदनकाचा कोिी वर् करू नये, गुप्ि शस्त्राने अथवा काांटेरी अथवा दवषारी शस्त्राने युद्ध करू नये, जखम 
झालेल्या शत्रूच्या सैदनकाला देखील औषर्ोपचार केला पादहजे आदि िो बरा झाल्यावर त्याला परि जाऊ 
ददला पादहजे इ॰. हे सवध दनयम प्रत्यक्ष युद्धाि पाळले जािच असि असे नाही. 

 
सैन्याबरोबर शस्त्रदक्रया करण्यास लागिारी उपकरिे, औषरे्, िेले, जखम बाांर्ण्याच्या पट्ट्ट्या 

वगैरे सामग्री घेिलेले वैद्य आदि स्त्री पदरचादरका सैदनकाांच्या मागल्या बाजूला उभ्या राहून सैन्याला उतेी जन 
देिारी भाषि करीि असि. 

 
युद्धािून पळून जाण्यापेक्षा युद्धाि मरिे हे प्रत्येक क्षदत्रयाचे आदि योध्याचे किधव्य आहे असे 

लोकाांच्या मनावर हबबदवण्याि येि असे. युद्धाि जय झाल्यास लूट, कीिी, मान, आपले किधव्य केल्याचे 
समार्ान इत्यादी लाभ होिील आदि मृत्य ूआल्यास सवधप्राप्िी होईल; ह्याच्या उलट जो सैदनक युद्धािून 
पळून जािो िो नरकाि पडिो असे साांदगिले आहे. युद्ध सुरू होिाना आदि चालू असिाना सैन्याला 
उतेी जन देण्याकदरिा त्याांना पादरिोदषके देण्याचे आश्वासन देण्यासारखे कोििे उपाय योजाव ेहे साांदगिले 
आहे. 

 
युद्धाि वापरावयाच्या दनरदनराळ्या शस्त्राांची नाव-ेदनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददली आहेि. ऋग्वदेामध्ये 

(५·५२·६; ५·५७·२ इ.) ऋदष्ट, बाि, भािे, अांकुश, परशु, कृपाि, वज्र इत्याददकाांचा उल्लखे केला आहे. 
अथवधवदेाि (४·६·६) दवषयुक्ि बाि, सीस ह्याांचा उल्लखे आहे. िै. सां. मध्ये (१·५·७·६) शिघ्नीचा उल्लेख 
असून रामायि (युद्ध ३·१३), महाभारि (आदद. २०७· ३४ इ॰) ह्याांिही त्या शस्त्राचा उल्लेख केला आहे. 
परांिु िे शस्त्र प्रत्यक्ष काय स्वरूपाचे होिे हे समजि नाही. महाभारिाि केलेल्या विधनाप्रमािे शिघ्नी हे शस्त्र 
हािाने जोराि फेकले जाि असे आदि त्याला चाके असून त्याि वाटोळे गोटे अथवा दगड असि. 
सुांदरकाांडाि शिघ्नी आदि मुसल ही दोन प्रकारची शसे्त्र एकत्र साांदगिली आहेि. असा सांभव आहे की 
कसल्या िरी हडकाची पूड चाके लावलेल्या नदलकाकार यांत्राि घालून दगड उडदवण्याकडे उपयोग करीि 
असि. शक्रनीदिसार (२·९३ व १९६ इ॰) ग्रांथामध्ये अस्ग्नचूणम सांज्ञा असलेल्या बांदुकीच्या दारूचा आदि 
िोफाांचा उल्लखे केला असून अशी दारू ियार करण्याची (शुक्र. ४·७·२०१) प्रमािे ददली आहेि. हा ग्रांथ 
बहुर्ा १३ व्या अथवा १४ व्या शिकाांच्या सुमारास रदचला गेला असावा आदि त्याकाळी युरोपखांडाि 
िोफाांचा उपयोग प्रथम करण्याि येऊ लागला होिा. िथादप आज जी मादहिी उपलब्र् आहे त्यावरून 
रामायि आदि महाभारि ह्या प्राचीन ग्रांथाांच्या काळी बांदुकीच्या दारूची आदि िी वापरिाऱ्या शस्त्राांची 
भारिािील लोकाांना मादहिी होिी असे वाटि नाही. 

 



           

नीदिप्रकादशका (अ. २-५) ह्या ग्रांथाि चार प्रकारच्या अनेक शस्त्राांची नाव ेददली असून त्या शस्त्राांची 
विधनेही केली आहेि. िे शस्त्राचे चार प्रकार म्हिजे मु्त (बािासारखी सोडावयाची अथवा फेकावयाची 
शसे्त्र), अमु्त (िलवारीसारखी न फेकावयाची शसे्त्र), मु्तामु्त (फेकावयाची आदि अस्त्राांप्रमािे 
फेकल्यावर परि घेिा येिारी शसे्त्र) आदि मांत्रमु्त (परि घेिा येि नाहीि अशी असे्त्र). अस्ग्न (अ. २४९-
२५२) आदि दवष्ट्िुर्मोती रपरुािाि (२·१७८-१८२) पाच प्रकारची शसे्त्र साांदगिली आहेि : यांत्रमुक्ि, 
पादिमुक्ि, मुक्िामुक्ि, उन्मुक्ि आदि दनयुद्ध अथवा बाहुयुद्ध. 

 
अस्त्रदवद्या हे दैवी शास्त्र होिे आदि िे गुरूपासून अथवा दपत्यापासून दशकि असि अथवा िप करून 

िे दमळदविा येि असे. अस्त्रदवद्या ही लेखी होिी हकवा नाही, िी वाचिाऱ्याला अस्त्राांचे अदिमानुष सामथ्यध 
दमळदविा येि असे हकवा नाही हे आरु्दनक काळच्या कोिाही व्यक्िीला साांगिा येि नाही. युद्धाि जय 
दमळदवण्याकदरिा अथवा जग हजकण्याकदरिा म्हिावयाचे जादूचे मांत्र अस्ग्नपरुािाि (अ.१३४-३५) 
साांदगिले आहेि. ब्रह्मयामलासारख्या िांत्रग्रांथािही अनेक मांत्र आदि यांते्र आदि जादुप्रयोग ददले आहेि. 
(परशुरामप्रिाप– राजवल्लभकाांड पा ९–१२). 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ६८ 
 

सुहृद अथर्वा तमत्र 
 

(  .   .   . ३.२१६-२३४) 
 
आपल्या सभोविालच्या दुबधल राजाांवर दवजय दमळदविे, त्याांच्यावर सती ा गाजदविे आदि त्या 

योगाने आपली भरभराट करून घेिे हेच राजाचे ध्येय असाव े असे आमच्या सवध ग्रांथाांि साांदगिले आहे. 
सभोविालच्या राजाांपैकी काही शत्र ु असिाि, काही दमत्र असिाि आदि काही उदासीन असिाि. ज्या 
राजाला आपल्या राज्याचा दवस्िार करण्याची महत्त्वाकाांक्षा असिे, जो राज्याच्या साि अांगाांनी सांपन्न 
असिो, ज्याच्या अांगी मोठे सामथ्यध असिे आदि जो पराकाष्ठेचे पदरश्रम करिो िो तर्वतजगीषु राजा असे 
कामसूत्र (८·६) मध्ये साांदगिले आहे. भदूम, सुविध आदि दमत्र ह्या िीन गोष्टी राजाने प्राप्ि करून 
घेण्यासारख्या असिाि. त्याांच्यापकैी िारिम्याने कमीअदर्क महत्त्वाची कोििी ह्यादवषयी मिवैदचत्र्य आहे. 
दमत्र सांपादन करण्याचे महत्त्व दनरदनराळ्या ग्रांथाांि विधन केले आहे. िसेच राजाला कोिी दमत्र नसिो 
आदि राजाही कोिाचा दमत्र नसिो, दमत्र अथवा शत्र ु द्रव्याच्या योगाने अथवा आपल्यापुढे ठेवलेल्या 
उदद्दष्टाप्रमािे होि असिाि असेही काही [न राज्ञो दवद्यिे दमत्रां राजा दमत्रां न कस्य वै । शुक्र ४·१·९; कारिेन दह जायन्िे दमत्रादि 

दरपवस्िथा । कामन्दक ८·५२.] ग्रांथाांि म्हटले आहे. (शाांदि १३८·११०; शुक्र ४·१·९; कामांदक ८·५२ इ॰). 
 
दमत्र सांपादन करण्याच्या दवषयािूनच मांडलाची कल्पना दनघाली आहे. आपल्या सभोविी 

असिाऱ्या राजाांशी कशा रीिीने वागाव ेआदि दनरदनराळ्या राजाांच्या दरम्यान शक्िीचा समिोलपिा कसा 
राखावा ह्यादवषयी दनरदनराळ्या ग्रांथाांि दववचेन केले आहे. (कौदट. ६·२ आदि अदर्करि ७). कोित्या 
गोष्टी सांभवनीय आहेि ह्या दृष्टीने दवचार केल्यास एकाद्या राजाचे अगदी दनकटचे शजेारी त्याचे अतर अथवा 
शतु्र (दनदान सांभाव्य शत्र)ु असिाि; दनकटच्या शजेाऱ्याच्या पदलकडे असिारा त्या शजेाऱ्याचा नाश 
करण्याकदरिा दवदजगीषु राजाबरोबर सांगनमि करण्याची शक्यिा असिे म्हिजे िो त्याचा तमत्र (अथवा 
सांभाव्य दमत्र) असिो; ज्या राजाचे राज्य दवदजगीषु आदि त्याच्या समोरचा अदर ह्याांच्या सरहद्दीवर असिे 
आदि दवदज॰ आदि अदर ह्याांनी सख्य केलेले असो अथवा नसो जो त्या दोघाांना मदि करण्यास समथध 
असिो आदि त्या दोघाांनी सख्य केले नसेल त्यावळेी त्या दोघाांचा पृथक् पिे समाचार घेण्यास समथध असिो 
िो मध्यम असिो; ज्या राजाचा देश दवदज, अदर आदि मध्यम ह्या दिघाांच्या टप्प्याच्या पदलकडे असिो आदि 
दिन्ही प्रकारच्या राजाांनी आपसाि सख्य केले असले अथवा नसले िरी जो त्याांना मदि करण्यास समथध 
असिो आदि त्याांच्यापैकी कोिाचाही प्रदिकार करण्यास समथध असिो िो सामान्यिः उदासीन असिो; 
दवदज. राजाच्या पाठीमागे असिाऱ्या राजाला पास्ष्ट्णमग्राह म्हिजे पाठीवर हल्ला करिारा म्हििाि आदि 
पास्ष्ट्िधग्राहाच्या पदलकडे असिाऱ्या राजाला आक्रां द म्हिजे मदिीला बोलादविा येईल असा म्हििाि. 
दमत्राच्या पदलकडे असिाऱ्या िीन राजाांना अनुक्रमे अतरतमत्र, तमत्रतमत्र आदि अतरतमत्रातमत्र अशा सांज्ञा 
असिाि आदि आक्रां दाच्या पदलकडे असिाऱ्या दोन राजाांना अनुक्रमे पास्ष्ट्णमग्राहासार आदि आक्रां दासार 
अशा सांज्ञा असिाि. ह्या दनरदनराळ्या राजाांची भौगोदलक पदरस्स्थिी पुढील कोष्टकाि दाखदवली आहे :– 

 



           

 
 
मांडळाि दकिी घटक असिाि ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य आहे. कौदटल्याच्या (७·१; ७·३) मिाने वरील 

कोष्टकाि साांदगिलेल्या बारा प्रकारच्या राजाांचे मांडल होिे. ह्या बारा प्रकारच्या राजाांचे प्रत्येकी दनरदनराळे 
भेद आदि उपभेद करून दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी मांडळाच्या घटकाांची सांख्या १०८ पयंि दभन्न दभन्न ददली 
आहे. आपल्या पदरस्स्थिीप्रमािे कोित्या राजावर स्वारी करावी, कोिाबरोबर सांर्ी करावा, कोित्या 
राजाचा आश्रय घ्यावा ह्यासांबांर्ी िपशीलवार दनयम दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. 

 
शत्रूवर प्रत्यक्ष हल्ला करण्यापूवी िो शत्र ू युद्धादशवाय शरि येण्यास ियार आहे हकवा काय हे 

पाहण्याकदरिा त्याच्याकडे एक दूि पाठवावा. स्वारीवर दनघण्यापूवी काही दववदक्षि र्ार्वमक दवर्ी आदि 
पूजा करावयास साांदगिले आहे आदि अदरष्ट दनरसनाकदरिा दवर्ी करावयास साांदगिले आहे. अशा 
दवर्ीमध्ये जयादभषेक सांज्ञा असलेला एक स्नानदवर्ी असिो. (राज. नी. प्र. पा. ३५१-३९५). 

 
िसेच हती ी, घोडे, सैदनक ह्याांच्यापुढे ददव े ओवाळण्याचा नीराजन नावाचा एक दवर्ी असिो. 

(कौदट. २·३०). हा दवर्ी युद्धादशवाय इिरही काही प्रसांगी करावयाचा असे. (कौदट. २·३२). 
 
युद्धामध्ये प्रदिस्पर्ी राजाचा नाश केल्यावर त्याच्या हसहासनावर त्याच्या पुत्राची अथवा एकाद्या 

नािलगाची स्थापना करावी आदि दजि राष्ट्रािील पदरपाठ आदि चालीरीिी ह्याांना मान द्यावा. (कौदट 
७·१६; याज्ञ. १·३४२।४३). एकाद्या राजाचा पराजय झाला िर त्याला आपला काही प्रदेश िरी दवजेत्याला 
द्यावा लागे अथवा सार्ारििः दनरदनराळ्या प्रकारची खांडिी द्यावी लागे. 

 
प्राचीन काळी राजाची युद्धावर जािेवळेची ियारी कशी करीि असि ह्या सांबांर्ीची विधने आदि 

दनयम दनरदनराळ्या ग्रांथाांि साांदगिले आहेि. आश्वलायन-गृह्यसूत्राि (३·१२) ह्या सांबांर्ी जे दनयम 
साांदगिले आहेि. त्याांि पुरोदहिाने दनरदनराळे मांत्र उच्चारून राजाला त्याचे कवच, र्नुष्ट्य, बािाांचा भािा हे 
पदाथध द्याविे, रथावर आरोहि करिाना कोििे मांत्र म्हिाविे, बाि सोडिे वळेी कोििे मांत्र म्हिाव े
इत्यादी िपशील ददला आहे. राजाने कोित्या ददशकेडे पहाव े आदि कोित्या बाजूने युद्ध कराव े हे 
साांदगिले आहे. 

 
ज्याांच्या योगाने मनुष्ट्य अदिशय चाांगल्या गोष्टींना मुकिो त्याांना व्यसन ही सांज्ञा आहे. (कौदट. 

८·१). िापट स्वभाव, दस्त्रयाांदवषयी अदिशय आसक्िी, परचक्रापासून अथवा दुष्ट्काळासारख्या दैवी आपती ी 
ह्याांचा व्यसनाांि समावशे होिो. राजा, मांत्री, राज्यािील जनिा इत्यादी दनरदनराळ्या अांगासांबांर्ीच्या 
व्यसनाांि कोििी अदर्क महत्त्वाची असिाि ह्याांसांबांर्ी दववचेन दनरदनराळ्या ग्रांथाांि केले आहे. 
उदाहरिाथध, कौदटल्याच्या (८·२) मिाप्रमािे राजावर येिाऱ्या आपती ी अथवा राजाचे दुगुधि ह्याांचा पदरिाम 
मांत्र्याांवर येिाऱ्या आपती ींपेक्षा आदि त्याांच्या दठकािच्या दुगुधिाांपेक्षा अदर्क भयांकर असिो, कारि मांत्र्याांची 



           

नेमिूक राजा करीि असल्यामुळे मांत्र्याांवर आपती ी आल्यास अथवा त्याांच्या दठकािी दुगुधि असल्यास राजा 
त्याांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्िींच्या नेमिुका करू शकेल. अशीच दनरदनराळ्या दोषाांची आदि दुगुधिाांची िुलना 
केली आहे. उदाहरिाथध, द्यिू हे व्यसन दशकारीपेक्षा वाईट असिे आदि मद्यपान हे दवषयोपभोगाच्या 
आसक्िीपेक्षा अदर्क वाईट असिे; अस्ग्नपेक्षा पुराने अदर्क हानी होिे. 

 
राजर्मधकाांड (पा. ११५-११७), राजनीदिप्रकाश (पा. ४१६-४१९) इत्यादी ग्रांथाांि राजाने 

करावयाचे दनरदनराळे दवर्ी साांदगिले आहेि. अशा दवर्ींमध्ये दनरदनराळ्या देविाांच्या प्रीत्यथध 
वैशाखमासापासूनच्या सहामदहन्याि भरवावयाच्या देवयात्रा, इांद्रध्वज उभारण्याचा समारांभ, चाांदण्याि 
करावयाचे उत्सव इत्यादींचा समावशे होिो. त्याचप्रमािे कार्विक अमावास्येला गाई दान करावयास 
साांदगिले आहे आदि वसोर्ारा (सांपती ीचा ओघ) नावाचाही एक दवर्ी करावयास साांदगिले आहे. अशा 
दवर्ींचा आदि उत्सवाांचा हेिु राष्ट्रावर येिाऱ्या आपती ींचे दनवारि करिे हा असून त्याचप्रमािे जनिेला 
आनांददि ठेविे आदि लोकाांना करमिुकीची सार्ने पुरदविे हाही असे. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ६९ 
 

राजधमाच्या अध्ययनाचा उदे्दश आतण शासनसांस्थेची ध्येये 
 

(  .   .   . ३.२३५-२४१) 
 
प्राचीन काळी आदि मध्ययुगीन काळाि होऊन गेलेल्या ग्रांथकाराांनी शासन सांस्था आदि 

राज्यकारभार ह्या दवषयाांवर जी ित्त्व ेप्रदिपादन केली आहेि आदि आचरिाचे जे दनयम साांदगिले आहेि 
त्याांच्या पोटाि र्ार्वमक भावना असल्याचे ददसून येिे. त्याांनी राज्यकत्यांच्या आदि अदर्काऱ्याांच्या दृष्टीपुढे 
ठेवलेले ध्येय उच्च नैदिक स्वरूपाचे होिे. आमच्याकडील बहुिेक ित्त्वज्ञानाांप्रमािेच राजर्माचे अांदिम 
उदद्दष्ट मोक्ष हेच असे. परांिु िात्कादलक ध्येय सवध लोकाांना शाांििेने आदि सुखाने राहिा येईल, आपआपले 
व्यवसाय करिा येिील, आपल्या चालीरीिी आदि स्वर्मध पाळिा येिील, आपल्या पदरश्रमाच्या फलाचा 
आदि सांपादन केलेल्या सांपती ीचा उपभोग घेिा येईल अशी पदरस्स्थिी दनमाि करिे हे असे. लोक 
शासनाच्या भीिीनेच सन्मागाने चालिाि असे आमचे ग्रांथकार मानीि असि. ह्याकदरिा लोक आपआपली 
विाश्रमाांची किधव्ये (र्मध) नीट रीिीने पालन करिाि हकवा नाही हे पाहिे आदि जर लोक र्माचे उल्लांघन 
करीि असिील िर त्याांना शासन करून मागावर आििे हे शासनसांस्थेचे किधव्य असल्याचे त्याांनी 
साांदगिले आहे. ह्या गोष्टीमुळे पूवधपरांपरा चालदवण्याला वाजवीपेक्षा अदर्क महत्त्व देण्याि आले आदि चालू 
असलेल्या समजुिी आदि आचार आदशध स्वरूपाचे असल्याचे मानण्याि येऊ लागले. प्रत्येक व्यक्िीने 
समाजदहि करण्याचा प्रयत्न केला पादहजे ह्या गोष्टीवर भर देण्याि आला नाही. राजर्माचे अांदिम ध्येय 
मोक्ष हे मानण्याि आल्यामुळे वैयस्क्िक गुिाांना आदि ऐदहक व्यवहारापासून अदलप्ि राहण्याला अवास्िव 
महत्त्व देण्याि आले. राजप्रमुख राज्यपद्धिी हा एकच प्रकार भारिाि ठाऊक होिा त्यामुळे त्या पद्धिीचाच 
दवचार सामान्यिः भारिीय ग्रांथकाराांनी केलेला आहे आदि अल्पसती ाक अथवा प्रजासती ाक ह्याांच्यासारख्या 
इिर प्रकारच्या राज्यपद्धिीदवषयी त्याांनी दववचेन केले नाही. स्वदेशादभमानाची युरोपखांडाि नवींन 
उदयाला आलेली भावना जनिेि रुजदवण्याचे कायध त्याांनी केले नाही. अशा प्रकारचे काही दोष असले िरी 
आमच्या देशािील प्राचीन ग्रांथकाराांनी केलेली कामदगरी भरीव आदि स्विांत्र स्वरूपाची असून जगािील 
बहुिेक देशाांिील प्राचीन आदि मध्ययुगीन कालािील दवचाराांच्या िोडीचे त्याांचे कायध आहे. 

 
जगािील पदरस्स्थिी आिा पषु्ट्कळच बदलली आहे आदि नवीन पदरस्स्थिीि उद्भविारे प्रशन नव्या 

स्वरूपाचे असल्यामुळे िे सोडदवण्याच्या कामी प्राचीन काळच्या इदिहासाचा फारसा उपयोग होिे शक्य 
नाही ही गोष्ट कबूल केली िरी प्राचीन काळच्या इदिहासाच्या अध्ययनाने आपल्यास असे कळून येईल की 
आम्ही पूवी मोठमोठी साम्राज्ये चालदवली होिी आदि आम्ही शोरू्न काढलेली ित्त्व े दुसऱ्या सुर्ारलेल्या 
राष्ट्राांनी शोरू्न काढलेल्या ित्त्वाांपेक्षा कमी योग्यिेची नव्हिी आदि असे कळले म्हिजे असा दवश्वास वाटू 
लागेल की जर आम्हाला पुन्हा सांर्ी दमळाली िर आम्ही ह्या पदरस्स्थिीला अनुरूप असे कायध करू शकू. 
िसेच पूवीच्या काळाि झालेल्या चुका समजल्या िर िशा चुका पुन्हा होऊ नयेि ह्यादवषयी आम्ही जास्ि 
काळजी घेऊ. 

 
बाहधस्पत्य सूत्राि (२·४३) म्हटले आहे की राज्यकारभाराचे फल र्मध, अथध आदि काम प्राप्ि करून 

घेिे हे असिे. सोमदेवाने आपल्या नीदिवाक्यामिृ [अथ र्माथधकामफलाय राज्याय नमः । नीदिवाक्यामृि पा. ७.] नावाच्या 



           

ग्रांथाचा आरांभ (पा. ७) र्मध, अथध आदि काम हे िीन पुरुषाथध प्राप्ि करून देिाऱ्या राज्याला नमन करून 
केला आहे. कामसूत्रामध्ये (४·७७) राज्याच्या साि अांगाांच्या दववचेनाचा समारोप करिाना असे म्हटले आहे 
की सवध राज्याचे स्थैयध सवाि अदर्क कोश आदि सैन्य ह्याांच्यावर अवलां बून असिे आदि दनपिु मांत्र्याने 
चालदवलेले राज्य िीन पुरुषाथध प्राप्ि करून देिे. लोकाांनी कामाचा समूळ त्याग करू नये िर र्मध आदि 
अथध ह्याांना दवरोर् होिार नाही अशा रीिीने कामाचा म्हिजे सुखाांचा उपभोग घ्यावा असा कौदटल्याने 
[र्माथादवरोरे्न कामां सेवेि । न दनःसुखां स्यात् । समां वा दत्रवगधमन्योन्यानुबन्र्म् । कौदटल्य १·७.] (१·७) उपदेश केला आहे. िीनही 
पुरुषाथध परस्परावर अवलां बनू असिाि म्हिून त्याांचा समप्रमािाि उपभोग घ्यावा, कारि कोित्याही एका 
पुरुषाथाचा अदिदरक्ि उपभोग घेिल्यास दुसऱ्या दोन पुरुषाथांची हादन होिे इिकेच नव्हे िर ज्या 
पुरुषाथाचे अदिदरक्ि सेवन केले असेल त्याची देखील हादन होिे. र्मधशास्त्रकाराांच्या मिाप्रमािे र्मध ही 
राज्यामर्ील सवधश्रेष्ठ सती ा असिे. र्माचे सामथ्यध राजापेक्षाही प्रबळ असून राजा हे र्माचे फल प्राप्ि करून 
घेण्याचे सार्न असिे. कौदटल्य हा अथधशास्त्रावरील ग्रांथकार असल्यामुळे त्याने आपल्या दवषयाला 
अनुसरून िीन पुरुषाथाि अथध हा श्रेष्ठ पुरुषाथध असल्याचे आपले अखेरचे मि साांदगिले आहे आदि त्याचे 
कारि असे ददले आहे की दुसऱ्या दोन पुरुषाथांची प्राप्िी द्रव्यावर म्हिजे अथावर अवलां बून असिे. 
भारिािील प्राचीन काळच्या अत्यांि सुप्रदसद्ध व्यक्िींपकैी एक असलेल्या कौदटल्याच्या ह्या दवर्ानाने 
राजर्मासांबांर्ीच्या ह्या भागाची समाप्िी करिे उदचि होईल. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७० 
 

व्यर्वहार (कायदा आतण न्यायदानाची व्यर्वस्था) 
 

(  .   .   . ३.२४२-३१६) 
 
‘व्यवहार’ हा शब्द सूत्रग्रांथाांि आदि स्मृिींमध्ये दनरदनराळ्या अथाने योजलेला आहे. त्या शब्दाचा 

र्ात्वथध ‘दव + अव + हार’ म्हिजे ज्या दक्रयेि अनेक शांका दूर केल्या जािाि अशी दक्रया असा आहे. प्रस्िुि 
प्रकरिामध्ये ह्या शब्दाचा अथध ‘कायदेशीर’ दावा अथवा न्यायालयाि चालिारी दफयाद’ आदि ‘कायदेशीर 
चौकशीची कायधपद्धिी’ असा गृहीि र्रला आहे. दनःपक्षपािीपिाने न्याय देिे आदि अपराध्याला शासन 
करिे ह्याांचा राजाच्या प्रमुख किधव्याांि समावशे हेि असे. प्रजेचे सांरक्षि करिे हे राजाचे सवाि महत्त्वाचे 
किधव्य असिे आदि िे किधव्य दुष्टाांचे दनमूधलन केल्यादशवाय आदि त्याांना शासन केल्यादशवाय पार पाडिे 
शक्य नसिे. (याज्ञ. २·१ वरील दमिाक्षरा). राजाने न्यायदान केल्यास त्याला यज्ञ केल्यासारखे पुण्य 
दमळिे (याज्ञ. १·३५९।६०) आदि शासनास योग्य असिाऱ्याांना शासन न केल्यास त्याची हनदा होिे आदि 
िो नरकाला जािो. (मनु. ८·१२८). अशा रीिीने न्यायदान हे राजाचे पदवत्र किधव्य ठरिे. 

 
स्मृदिकाराांचा असा दवश्वास असे की फार फार प्राचीन काळी सत्ययुग अस्स्ित्वाि होिे आदि 

त्यावळेी लोकाांची प्रवृती ी सदाचरिाकडेच असे; परांिु त्यानांिरच्या काळाि अर्मधभावनाांचा उदय झाल्यामुळे 
दवद्वान लोकाांकडून आदि राजाकडून लोकाांच्या विधनाचे दनयमन होऊ लागले. ही कल्पना जगाि सवधत्र 
आढळून येिे आदि लोकाांना अदर्कादर्क चाांगल्या विधनाचे आदि सद् गुिी होण्याला उतेी जन देण्याच्या 
हेिूने आदि त्याांनी राजसतेी च्या आदि र्मादर्काऱ्याांच्या दशस्िीला सुलभिेने मान्यिा द्यावी ह्या हेिूनेच बहुर्ा 
िी माांडण्याि आली असावी. 

 
न्यायदानाच्या विधनाि ‘व्यवहारपद’ असा एक शब्द येिो. व्यवहारपदाची व्याख्या याज्ञ. स्म.ृ मध्ये 

(२·५) ‘जर एकाद्या व्यक्िीचा दुसऱ्या व्यक्िींनी स्मृिींिील दनयमाांचे, िसेच सदाचाराांचे आदि रूढींचे 
उल्लांघन करून आशाभांग केला असला आदि त्या व्यक्िीने राजाला (अथवा त्याने नेमलेल्या न्यायार्ीशाला) 
अशा कृत्याची मादहिी ददली म्हिजे िो ‘व्यवहारपद’ होिो, अशी ददली आहे. 

 
व्यवहारपद म्हिजे वादािील मुद्दा अथवा दवषय. ह्याच अथाचा ‘दववादपद’ हा शब्द आहे. 
 
व्यवहारपदाांची सांख्या फार प्राचीन काळापासून १८ साांगण्याि आली आहे. ह्याचा अथध असा की 

मनुष्ट्यामनुष्ट्याांमध्ये उत्पन्न होिाचा सांभव असिाऱ्या वादाांचे १८ गट करिा येिील अशी समजूि असे. ह्या 
सांस्थेि सवाि अदर्क महत्त्वाचे वादग्रस्ि प्रशनच आले आहेि. ह्या सांख्येच्या आदि व्यवहारपदाांच्या नावाांच्या 
बाबिीि दनरदनराळ्या स्मृिींि बरेच मिवैदचत्र्य आहे. काही स्मृिींनी २२ व्यवहारपदेही साांदगिली आहेि. 

 
नमुन्याकदरिा मनुस्मृिीि साांदगिलेली व्यवहारपदाांची नाव ेपुढे ददली आहेि : (१) ऋिादान, (२) 

दनके्षप, (३) अस्वादमदवक्रय, (४) सांभयूसमुत्थान, (५) दती स्यानपाकमध, (६) विेनादान, (७) 
सांदवद् व्यदिक्रम, (८) क्रयदवक्रयानुशय, (९) स्वामीपालदववाद, (१०) सीमादववाद, (११) वाक्पारुष्ट्य, 



           

(१२) दांडपारुष्ट्य, (१३) स्िेय, (१४) साहस, (१५) स्त्रीसांग्रहि, (१६) स्त्रीपुांर्मध, (१७) दवभाग, (१८) 
द्यिूसमाहृय. 

 
वरील व्याख्येप्रमािे जे वाद पक्षकाराांमाफध ि न्यायालयापढेु आिले जािाि अथवा जे वाद 

न्यायालयाि उपस्स्थि होिाि त्याांनाच ‘व्यवहारपद’ म्हििाि. राजाने अथवा राजाच्या अदर्काऱ्याांनी 
आपि होऊन एकादा वाद उपस्स्थि करू नये (मनु. ८·४३), िसेच त्याांच्याकडे एकाद्या पक्षकाराने 
आिलेल्या दवषयाांच्या बाबिीि मौन्य स्वीकारू नये. असे असले िरी अशा अनेक बाबी असिाि की 
त्याांच्याबद्दल कोिी िक्रार करीि नाही आदि राजाला आपि होऊन त्याांच्यामध्ये लक्ष्य घालाव े लागिे. 
अशा सवध बाबींचा नारदाने [प्रकीिधके पुनशयेो व्यवहारो नृपाश्रयः । नारद-प्रकीिधक १.] ‘प्रकीिधक’ ह्या सदराि समावशे 
केला आहे. (नारद– प्रकीिधक १·४). 

 
प्राचीन आदि मध्ययुगीन काळािील भारिाि सवधत्र न्यायालयाांना सदसद् दववके बुदद्ध आदि 

शास्त्रवचने ह्याांचा समन्वय करून न्यायदान कराव े लागे. एकाद्या वादाचा दनिधय केवळ शास्त्रवचनाच्या 
आर्ारावरच केल्यास त्या योगाने र्मधहादन होिे असे बृहस्पिीने म्हटले आहे. (अपराकध  पा. ५९९). 

 
व्यवहाराच्या स्वरूपाांना अनुसरून त्याला दनरदनराळी दवशषेिे लावण्याि येि असि. उदाहरिाथध, 

काही थोडी दवशषेिे पुढे ददली आहेि :– चतुष्ट्पाद (र्मध, व्यवहार, चदरत्र आदि राजशासन, अथवा 
दफयाद, उती र, प्रत्याकदलि आदि दक्रया), तत्रयोतन (काम, क्रोर्, आदि लोभ ही िीन उत्पदती स्थाने अथवा 
हेिु असिारा); तद्वफल (जय आदि पराजय असे दोन पदरिाम असिारा); इ॰. 

 
राजाला आपि होऊन ज्याांची चौकशी करिा येिे त्या बाबींना अपरार्, पद आदि छल अशा सांज्ञा 

आहेि. अशा बाबींची मादहिी राजाला स्विःला समजली असेल अथवा त्याने त्या कामाकदरिा नेमलेल्या 
सूचक नावाच्या अदर्काऱ्याांनी ददली असेल, अथवा द्रव्याच्या आशनेे आदि राजाने पे्ररिा न करिाच कोिी 
व्यक्िींनी आपि होऊन राजाला कळदवली असेल. अशा व्यक्िीला ‘स्िोभक’ अशी सांज्ञा आहे. अपरार्ाांमध्ये 
राजाजे्ञचे उल्लांघन, स्त्रीहत्या, व्यदभचार, इत्यादींचा समावशे होिो; छलाांमध्ये राजाच्या नजरेसमोर अथवा 
त्याच्या सदन्नर् केलेल्या मयादाहिक्रमाांचा समावशे होिो आदि पदाांमध्ये वाढत्या दपकाचा नाश करिे, 
कुमादरकेवर बलात्कार करिे, बाांर् फोडिे, दवषप्रयोग करिे, राजद्रोह करिे इत्यादद कृत्याांचा समावशे 
होिो. 

 
हहदुर्मािील [दद्वपदो व्यवहारः स्याद्धनहहसा समुद् भवः । बृह. (स्मृ. चां. २ पा. ९)] प्राचीन स्मृिींनी (स्मृदिचांदद्र. २ 

पा. ९) व्यवहारपदाांचे ‘र्नमूल’  ददवािी) आदि ‘हहसामलू’  फौजदारी) एवढेच दोन वगध केले आहेि 
आदि िेवढेच त्याांना पुरेसे वाटले. 

 
स्मृदिकाराांनी कायद्याांचे कायम स्वरूपाचे कायदे आदि िपशीलासांबांर्ीचे कायदे असे दोन भाग 

पाडले आहेि. व्यवहारपदे ही कायमस्वरूपाच्या कायद्याांच्या गटाि बसिील आदि न्यायदानासांबांर्ी दनयम 
ह्याांचा समावशे दववरिात्मक कायद्याांच्या गटाि करिा येईल. दववरिात्मक म्हिजे िपशीलाबद्दलच्या 
कायद्याला आिा केवळ प्राचीन काळची कायधपद्धिी समजून घेिे एवढेच महत्त्व आहे. ह्याकदरिा त्याबद्दलचे 
दववचेन सांके्षपाने करण्याि येईल. स्मृिींनी साांदगिलेली न्यायदानाची पद्धिी अत्यांि उच्च दजाची आहे परांिु 



           

त्या पद्धिीि दनरदनराळ्या पदरस्स्थिीमुळे, दनरदनराळ्या राजाांच्या पाशी असिाऱ्या सार्नाांचा दवचार करून 
आदि राजाांच्या मजीनुरूप फेरफार करण्याि येि असाविे. 

 
न्यायदान हे मुख्यत्वकेरून राजाने करावयाचे असे. िो मूळ दाव्याची चौकशी करी आदि इिर 

न्यायार्ीशाांच्या दनिधयाांचा फेरदवचारही करी. राजाला स्विःला वादाचा दनिधय करिा येि नाही आदि त्याने 
दुसऱ्याांच्या साहाययाने आदि दुसऱ्याांच्या सल्ल्याप्रमािेच न्यायदान केले पादहजे, िथादप त्या 
दनिधयासांबांर्ीची जबाबदारी राजावरच पडिे. (शुक्र. ४·५·६). 

 
न्यायालयाि करावयाच्या वादाच्या दनिधयामध्ये दोन दवभाग असिाि–एक कायद्याचा आदि दुसरा 

सत्यस्स्थिीचा. सत्य शोर्नाच्या कामाि राजाला अथवा न्यायार्ीशाला स्विःची बुद्धी चालदवण्याला पुष्ट्कळ 
वाव असिो. राजा अथवा न्यायार्ीश ह्याांनी आपले मन अकलुदषि, दनःपक्षपािी राखाव,े राग अथवा लोभ 
ह्याांच्या आर्ीन होऊ नये, सवध लोकाांच्या समक्ष चौकशी करावी आदि स्विःच्या एकट्याच्या बुद्धीप्रमािे 
दनिधय न देिा तर्वद्वान ब्राह्मण आदि सभ्य ह्याांच्या साहाययाने दनिधय द्यावा. र्मधशास्त्राि जेथे दनयम नसेल िेथे 
सवधसांमि देशाचाराला अनुसरून दनिधय करावा. ज्या रूढी लोकसांमि असिील आदि वदेाांच्या आदि 
स्मृिींच्या दनयमाांना दवरोर्ी नसिील त्या राजाने दलहून ठेवाव्या आदि त्या लेखावर आपली मुद्रा करावी. 
काही काही बाबिीि राजाची इच्छा हेच दनिायक सार्न असिे. 

 
इिर महत्त्वाच्या कामाांि गुांिल्यामुळे राजाला न्यायदानाचे काम स्विः करिे शक्य होि नसेल िेव्हा 

त्याने लोकाांच्या वादाांची चौकशी करण्याकदरिा एक दवद्वान ब्राह्मि आदि िीन सभ्य ह्याांची नेमिूक करावी. 
(कात्या. स्मृदिचां. २ पा १६). न्यायार्ीश वृद्ध, चिुर आदि र्मादवषयी काळजी घेिारा, र्मधशास्त्र, िकध शास्त्र 
(आन्वीदक्षकी दवद्या) याांि दनपुि आदि सत्कुलाि जन्मलेला असावा. (आप. र्. सू. २·११. २९·५). मुख्य 
न्यायार्ीश शक्य िो दवद्वान ब्राह्मि असावा. एकादा दवद्वान ब्राह्मि दमळाला नाही िर र्मधशास्त्रपारांगि 
क्षदत्रयाला अथवा वैशयाला त्या पदावर नेमावा परांिु एकाद्या शूद्राला न्यायाधीश नेमण्याचे कटािाने टाळार्वे. 
(कात्यायन, याज्ञ. २·३ वरील दमिा.). न्यायार्ीशाला ‘प्राङ दववाक’, ‘र्मधप्रवक्िा’, ‘र्मादर्कारी’, 
‘प्रशनदववाक्’ अशा सांज्ञा असि. ‘प्रशनदववाक्’ हा शब्द वाज. सां. मध्ये (३०·१०) आला आहे. त्यावरून 
प्राचीन काळापासून न्यायदानाचे काम राज्यकारभाराच्या अथवा राजकीय कायापासून वगेळे करण्याि 
आले होिे असे ददसून येिे. 

 
मुख्य न्यायार्ीशाला साहायय करण्याकदरिा कमीि कमी िीन सभ्य (सहकारी न्यायार्ीश अथवा 

न्यायालयाचे अदर्कारी) नेमाविे. धममस्थीय न्यायालयाि िीन न्यायार्ीश नेमाव े असे कौदटल्याने (३·१) 
साांदगिले आहे. त्याांना धममस्थ अशी सांज्ञा असे. न्यायार्ीशाांच्या अांगाि अमात्यासारखे गुि असाव.े 

 
सभ्याांची सांख्या साि, पाच अथवा िीन अशी बृहस्पिीने (स्मदृिचां. २ पा. १५) साांदगिली आहे. 

मुख्य न्यायार्ीशाप्रमािेच सभ्यही श्यतो ब्राह्मणजातीचे असार्व े परांिु ितत्रय अथवा रै्वश्य असण्यास 
प्रत्यर्वाय नाही. राजा आदि न्यायार्ीश ह्याांच्या दठकािी दनःपक्षपािीपिा अवशय असला पादहजे. मुख्य 
न्यायार्ीश आदि सभ्य ह्याांची दमळून न्यायसभा बनिे. राजाने मुख्य न्यायार्ीश, सभ्य आदि ब्राह्मि 
ह्याांच्यासह न्यायसभेि प्रवशे करावा असे साांदगिले आहे. 

 



           

ब्राह्मण हे र्मधशास्त्राि दनपिु असिारे असून त्याांना राजाने नेमलेले नसले िरी त्याांना न्यायसभेि 
बसिा येि असे आदि कायद्याच्या दनरदनराळ्या दबकट प्रशनाांच्या बाबिीि त्याांच्या मिाचा न्यायार्ीश 
आदरपूवधक दवचार करीि. अशा तर्वद्वान ब्राह्मणाांचा दजा न्यायाधीशाचे तमत्र अथवा त्रयस्थ सल्लागार असा 
असे. वाटेल त्याला चौकशीि भाग घेिा येि नसे. केवळ र्मधशास्त्राचे अध्ययन केलेल्या व्यक्िींनाच 
कायद्याच्या गूढ प्रशनावर आपले मि व्यक्ि करण्यास परवानगी ददली जाि असे. त्याांच्याव्यदिदरक्ि कोिी 
अशी न्यायदानाच्या कामाि ढवळाढवळ करील िर त्याला दांड करण्याि येि असे (नारद ३·१). 

 
सभ्याांत मतरै्वतचत्र्य झाल्यास दनम्याहून अदर्क सभ्याांचे मि प्रभावी ठरिे. वादाचा दनिधय 

करण्याच्या कामी काही व्यापाऱ्याांचा समार्वेश करावयास साांदगिले आहे. िे सत्कुलाि जन्मलेले, प्रौढ 
वयाचे, र्नसांपन्न आदि सदाचारसांपन्न आदि मत्सररदहि असाविे. (कात्या. ५८।५९). ह्या दनयमावरून 
र्दनक लोकाांचे आदि व्यापाऱ्याांचे महत्त्व वाढि असल्याचे ददसून येिे. 

 
वादाची चौकशी चालू असिाना मुख्य न्यायार्ीश आदि सभ्य ह्याांनी कोिाही पिकाराांजर्वळ 

खाजगी सांभाषण करता कामा नये. केल्यास िे दांडाला पात्र होि असि. 
 
न्यायार्ीश (र्मधस्थ) आदि गुन्ह्याची चौकशी करिारे अदर्कारी (प्रदेष्ट)ृ ह्याांच्या 

प्रामादिकपिाबद्दल चौकशी करण्याकदरिा हेर नेमण्याचे काम समाहतृम ह्या अदर्काऱ्याकडे असे. लाांच 
खािाऱ्या न्यायार्ीशाला हद्दपार कराव ेअसे साांदगिले आहे. 

 
न्यायसभा चार प्रकारच्या असि. प्रतततष्ठता (एकाद्या नगराि स्थापन केलेली), अप्रतततष्ठता 

(दफरिी), मुतद्रता (राजाची मुद्रा वापरण्याचा अदर्कार असलेली) आदि शातसता (राजाच स्विः बसि 
असलेली). 

 
न्यायसभेचे गृह पूवादभमुख आदि राजवा्ाच्या पूवेकडे असाव.े िे गृह पुष्ट्पाददकाांनी सुशोदभि 

केलेले असून त्याि रू्प, आसन, बीज, अस्ग्न आदि पािी हे पदाथध ठेवाव.े अशा सभेला धमातधकरण, 
अतधकरण, धममस्थान, धमासन, सदस् अशा सांज्ञा असि. न्यायसभा भरण्याची र्वळे सकाळची (ददवसाचे 
आठ भाग करून त्यापैकी पदहल्या भागानांिरचे िीन भाग) असे. न्यायसभेला अष्टमी, चिुदधशी पौर्विमा, 
अमावास्या ह्याांच्या सारख्या काही सुया असि. 

 
राजा, मुख्य न्यायार्ीश, सभ्य, स्मृदि, गिक, लेखक, सुविध, अग्नी, पािी आदि स्वपुरुष अशी 

न्यायसभेची दहाअांगे असि. न्यायार्ीश कायद्याची घोषिा करिो, राजा दशक्षा देिो, सभ्य वादाची चौकशी 
करिाि, स्मृदि (र्मधशास्त्र) दनिधयासांबांर्ी दनयम साांगिे, सुविध आदि अस्ग्न ददव्य करण्याकदरिा लागिाि, 
पािी कोिाला िहान लागल्यास लागिे, गिक दववाद्य सांपती ीची गिना करिो, लेखक जबान्या आदि 
दनिधय दलहून घेिो, स्वपुरुष (न्यायालयािील सेवक, ह्याला ‘साध्यपाल’ असेही म्हििाि) सभ्य, प्रदिवादी 
आदि साक्षीदार याांना बोलाविे करिो आदि वादी प्रदिवादी हजर राहण्यादवषयी देखरेख करिो. 
मृच्छकदटक नाटकाि विधन केलेली न्यायदानाची पद्धिी सामान्यिः स्मृिीि साांदगिलेल्या पद्धिीसारखी 
आहे. िे नाटक दिस्िी सनाच्या ४ थ्या अथवा ५ व्या शिकाइिके जुन्या काळचे आहे. त्या सुमारास नारद, 
बृहस्पिी आदि कात्यायन ह्या स्मृदि झाल्या. 

 



           

वर विधन केलेले न्यायालय (राजाचे अथवा राजाने नेमलेल्या मुख्य न्यायार्ीशाचे) राज्यािील 
सवांि श्रेष्ठ प्रिीचे न्यायालय असे. त्याच्यादशवाय कुलातन (ग्रामपांचायिी), सांघ (अथवा श्रेिी), समाज 
(पूग अथवा गि) ह्याांची न्यायालये असि आदि िी मागच्यापेक्षा त्याच्या पुढचे अशा क्रमाने अदर्कादर्क 
महत्त्वाची असि. सवधही न्यायालयाांच्या दनिधयाांचा फेरदवचार करण्याचा अांततम अतधकार राजाकडे आदि 
त्याच्या खालोखाल राजाने नेमलेल्या न्यायादर्शाांकडे असे. कुलादनप्रभदृि िीन न्यायालयाांि 
साहसासांबांर्ीचे वाद वगळून इिर सवध वादाांचे दनिधय करिा येि परांिु दांड अथवा शारीतरक तशिा अांमलाि 
आिण्याचे काम फ्त राजाच करू शकि असे. 

 
ह्या न्यायालयाांखेरीज गार्वच्या प्रमुखाला (ह्याला ग्रादमक अथवा ग्रामकूट असे म्हिि) काही 

िात्काल अमलाि आिण्याचे अदर्कार असि आदि िो त्या वादाांची चौकशी करू शके. एकूि दहा 
प्रकारची न्यायालये सवध लोकाांना मोकळी असि. वनाि राहिाऱ्या वगैरे पाच प्रकारच्या लोकाांकदरिा 
कुतलक, साथम, पुढारी, ग्रामस्थ आदि नगरर्वासी अशी पाच न्यायालये अनुक्रमे असि. 

 
न्याय दनिधयाच्या बाबिीि अथधशास्त्रािील दनयमापेक्षा र्मधशास्त्रािील दनयम अदर्क बलवती र 

असल्याचे मानले जाई. दववादाचा दनिधय करिाना राजाने दनरदनराळ्या विांच्या आदि १८ कदनष्ठ जािींच्या 
लोकाांमर्ील धमाचा आदि रूढींचा दवचार केला पादहजे. ह्या १८ जािींि रजक, चमधकार, नट, बुरुड, 
कैविधक (कोळी), म्लेच्छ, दभल्ल इत्यादींचा समावशे होि असे. ही सवध दजाची न्यायालये प्राचीन काळी 
आदि मध्ययुगीन काळी नेहमीच अस्स्ित्वाि असि असे नाही. राजाने नेमलेल्या मुख्य न्यायार्ीशाचे 
न्यायालय हे सवध काळी अस्स्ित्वाि असे आदि न्यायाचा अांततम अतधकार राजकत्याकडे असे. दशवाजी 
महाराजाांच्या काळी िीन प्रकारची न्यायालये अस्स्ित्वाि असि. गोत (एकाच जािीच्या लोकाांची सभा), 
लर्वाद (िांट्याच्या जागेहून दनराळ्या दठकािी राहिारे लोक) आदि आजूबाजूच्या गावािील अतधकारी, 
बलुतेदार आदि प्रमुख लोक ह्याांची सभा. 

 
न्यायालयािील न्यायदानाच्या कायमक्रमात चार टप्पे असि. िे म्हिजे : (१) कोिी ददलेली 

मादहिी स्वीकारिे, (२) िी मादहिी कोित्या व्यवहारपदाि बसिे हे पाहिे, (३) दोन्ही पक्षकाराांच्या 
म्हिण्याांचा आदि त्याांनी सादर केलेल्या पुराव्याचा दवचार करिे, (४) दनिधय करिे. 

 
वादीची दफयाद स्वीकारल्यावर प्रदिवादीला अथवा आरोपीला बोलादवण्याि येि असे. अशा 

बोलतर्वण्यातर्वषयी सतर्वस्तर तनयम असि. काही पदरस्स्थिीि प्रदिवादीला प्रतततनतध पाठदवण्याची परवानगी 
ददली जाई. उदाहरिाथध, प्रदिवादी अज्ञान असेल िर वादीने मान्यिा ददल्यास प्रदिवादीिफेच्या दुसऱ्या 
मनुष्ट्याला बोलादवण्याि येि असे. िसेच आजारी मनुष्ट्य, र्ार्वमक दवर्ीि गुांिलेला मनुष्ट्य, सद्यःप्रसूिा स्त्री 
वादीपेक्षा उच्च विािील कुमादरका ह्याांच्या सारख्याांच्या बाबिीि राजाने त्याांना समक्ष हजर राहण्यास लाव ू
नये. युद्धाि गुांिलेले सैदनक, दवदशष्ट हांगामाि काम करिारे गुराखी, शिेकरी ह्याांना िे कामाि गुांिलेले 
असिाना समक्ष हजर राहण्यास लाव ूनये. एकाद्या मनुष्ट्याला आमांत्रि केले असून आदि हजर राहिे शक्य 
असून िो हजर रादहला नाही िर त्याला दाव्याच्या हकमिीप्रमािे अथवा महत्त्वाप्रमािे कमी अदर्क दांड 
करीि असि. काही दवदशष्ट बाबिीि प्रदिदनर्ी हजर राहून चाले आदि दुसऱ्या काही गांभीर स्वरूपाच्या 
आरोपाांच्या बाबिीि प्रदिदनर्ी हजर राहून चालि नसे. ह्या दनयमाांवरून असे ददसून येिे की प्राचीन हहदु 
कायदेपांदडिाांनी ज्याांि स्विःचा दहिसांबांर् नाही अशा कामाि दुसऱ्याला मदि करून दाव े लढदवण्याचा 
आदि दावा करून होिाऱ्या नफ्याि दहस्सा दमळण्याच्या अटीवर दुसऱ्याला दावा करण्याला उतेी जन 



           

देण्याचा र्ांदा करण्याला प्रोत्साहन ददले नव्हिे. राजा अज्ञानाच्या तमळकतीचा पालन करणारा असल्याचे 
मानले जाि असे आदि म्हिून अज्ञान व्यक्िीच्या दाव्याच्या बाबिीि काम चालदवण्याकदरिा राजाला 
प्रदिदनर्ी नेमिा येि असे. 

 
प्राचीन भारिाि अवाचीन काळच्या र्वकील, सातलतसटर ह्याांच्यासारख्या राज्यकत्यांनी मान्यिा 

ददलेल्या व्य्तींचा र्वगम अस्स्ित्वाि असल्याचा स्मृिीि िरी काही पुरावा आढळि नाही. िथादप स्मृिींिील 
दनयमाांची आदि न्यायालयािील कायधपद्धिीची मादहिी असलेला मनुष्ट्य दनयुक्ि केला जाण्याचा सांभव 
नव्हिाच असे म्हििा येि नाही. पैशाांच्या मोबदल्याि अथवा पक्षकाराच्या कुटुांबाचा जुना स्नेही म्हिून मला 
प्रदिदनर्ी नेमला आहे असे साांगून न्यायालयापुढे काम चालतर्वण्यास येणारे साहाय्यक असि. 

 
पक्षकाराांच्या विीने नेमलेल्या प्रदिदनर्ीला द्यावयाच्या वेिनासांबांर्ी काही महत्त्वाचे दनयम असि. 

ज्याला र्मधशास्त्राची आदि न्यायदानाची मादहिी असेल त्यालाच प्रदिदनर्ी नेमाव.े अशी मादहिी 
नसिाऱ्याला नेम ू नये, मादहिगार नसूनही जो विेन स्वीकारील त्याला राजाने शासन कराव,े प्रदिदनर्ी 
पक्षकाराने नेमला पादहजे, राजाने आपल्या इच्छेप्रमािे कोिाला िरी नेम ू नये, प्रदिदनर्ीने लोभामुळे 
स्वीकारलेले काम अयशस्वी केले िर त्याला दांड करण्याि येई. हे दनयम आरु्दनक काळच्या 
वदकलाांसांबांर्ीच्या कायद्यासारखे आहेि. 

 
काही पदरस्स्थिीि प्रदिवादी पळून जाण्याचा सांभव असल्यास त्याला न्यायालयाचा सेवक येईपयंि 

प्रदिबांर् करण्याचा वादीला अदर्कार असे. अशा प्रदिबांर्ाला ‘आसेर्’  राजाच्या आजे्ञने केलेली बांदी) अशी 
सांज्ञा आहे. असे आसेर् स्थानाच्या, कालाच्या, हालचालीच्या आदि एकादी दवदशष्ट दक्रया करण्यासांबांर्ी 
असे चार प्रकारचे असि. 

 
आमांत्रि केल्याप्रमािे प्रदिवादी हजर झाला म्हिजे वादी आदि प्रदिवादी ह्या दोघाांकडून जामीन 

घेण्याि येई. असे जामीन न्यायालयाने केलेले दनिधय अमलाि आि ू शकिील असे असले पादहजेि. 
कोिाला जामीन देिा आला नाही िर त्याला न्यायालयाच्या सेवकाच्या िाब्याि राहाव े लागे आदि त्या 
सेवकाला प्रत्येक ददवशी ठरीव विेन द्याव े लागे. सेवकाच्या िाब्याि असिाना त्याला जरूर िी आदि 
(सांध्यावांदनासारखी) आवशयक कृत्ये करण्यास हरकि नसे. 

 
प्रदिवादी हजर झाला म्हिजे दफयादीने ददलेली मादहिी दबनचूक दलहून ठेवीि. हाच दफयाद अजध 

होय. त्याला सांस्कृिमध्ये पि अथवा पूर्वमपि, प्रदिज्ञा, भाषा आशा सांज्ञा असि. पक्षकाराांना र्वातदन् आदि 
प्रततर्वातदन् अशा सांज्ञा असि. त्याांचेच समानाथी शब्द ‘अर्वथन्’  आदि ‘प्रत्यर्वथन्’ ‘अदभयोक्िृ’ आदि 
‘अदभयुक्ि’ हे आहेि. प्रदिवादी हजर झाल्यानांिर दुरुस्ि केलेली दफयाद (िाडपत्र, झाडाची साल, कागद 
ह्याांच्यासारख्या) पत्रावर दलहून घ्यावी आदि त्याि प्रदिवादीच्या िक्रारी प्रमािे दुरुस्त्या करू द्याव्या. 
दफयादीमध्ये वषध, ऋिु इत्यादी काल, पुराव्याची कागदपते्र, न्यायालयाचे नाव, कजाची (अथवा दुसऱ्या 
कसल्या येण्याची) रक्कम, वादी प्रदिवादी ह्याांचे देश, गाव वगैरे आदि र्ांदे आदि त्या दोघाांमर्ील सांबांर् 
इिक्या गोष्टी दलदहलेल्या असाव्या. िसेच दमळकिीचा िपशील, िीन पूवधजाांची नाव,े पूवी होऊन गेलेल्या 
राजाांची नाव ेहे िपशील असले पादहजेि. हे दफयादी सांबांर्ीचे दनयम आरु्दनक काळच्या कायद्याशी अदिशय 
जुळिे आहेि. 

 



           

प्राचीन भारिाि हहसामूल (फौजदारी) दाव्याि काहीही शुल्क द्याव े लागि नसे. द्रव्यमलू 
(ददवािी) स्वरूपाच्या दाव्याि देखील दफयाद दाखल करिे वळेी काहीही शुल्क द्याव ेलागि नसे; दाव्याचा 
दनिधय झाल्यावर राजाला शुल्क द्याव ेलागे. ह्या शुल्कासांबांर्ीही दनयम असि. उदाहरिाथध, कजाची वसुली 
करण्यासांबांर्ीच्या दाव्याि दरिकोला श.े १० आदि र्नकोला श.े ५ इिकी रक्कम द्यावी लागे, दरिकोने कजध 
नाकबूल केले असेल िर त्याला ऋि दसद्ध झाल्यावर दनवा्ाच्या रकमेच्या इिकीच रक्कम राजाला दांड 
म्हिून द्यावी लागे. वादीचे मागिे खोटे ठरल्यास त्याने दजिके मागिे केले असेल त्याच्या दुप्पट रक्कम 
राजाला दांड म्हिून द्यावी लागे. प्राचीन काळच्या भारिीय पक्षकाराांना वाद लढदविे आरु्दनक काळच्या 
मानाने बरेच सोपे असे. 

 
वादी आदि प्रदिवादी ह्याांनी आपआपले पुराव ेदाखल करण्यासांबांर्ीही दनयम असि. त्याांि वादाचा 

दनिधय करण्याला दवलां ब लाग ू नये हा उदे्दश असे कारि वादाचा दनिधय करण्यास दवलां ब करिे म्हिजे 
‘र्मधव्यापती ी’  न्यायाचा मृत्य)ू करिे होय. असे मानले जाि असे. 

 
दाव्याच्या चौकशीि कालानुक्रमाने पुढील टप्पे असिाि : 
 
(१) वादी प्रदिजे्ञवर आपले म्हििे साांगिो, (२) प्रदिवादी आपले उती र देिो, (३) दोघाांची भाषिे 

सांपल्यावर न्यायालयािील सभासद बोलिाि, (४) न्यायार्ीश बोलिो. ह्याांनाच भाषापाद (दफयाद), 
उिरपाद (उती र), तक्रयापाद (पुरावा देिे) आदि साध्यतसतद्ध (दनिधय) अशा सांज्ञा आहेि. 

 
चाांगल्या दफयादीि कोित्या गोष्टी असल्या पादहजेि ह्याबद्दल दनयम होिे. त्याांिील काही 

महत्त्वाच्या गोष्टी नसल्यास िी दफयाद स्वीकारण्यास पात्र होि नसे. िसेच पदिपत्नी, गुरुदशष्ट्य, बापलेक 
ह्याांच्यामर्ील दफयादीला कायदेशीर बांदी नसली िरी िी अदनष्ट मानली जाि असे. राजा आदि न्यायार्ीश 
याांनी अशा व्यक्िींना दफयाद करण्यापासून परावृती  करण्याचा प्रयत्न करावा. आदि जर त्याांनी हट्टच र्रला 
िर र्मधशास्त्राि साांदगिल्याप्रमािे त्याांचा दनिधय करावा. तनरथमक म्हिजे अत्यांि अल्प इजा झाल्याबद्दलची 
अथवा अत्यांि कमी हकमिीच्या देण्याघेण्याबद्दलचीही दफयाद स्वीकारू नये असा दनयम असे.  

 
प्रदिवादीने द्यावयाच्या उती रासांबांर्ीही दनयम होिे. ह्या उती राचे अनेक भेद आदि उपभेद साांदगिले 

आहेि. उती रामर्ील दवर्ानाि दमसळ अथवा गोंर्ळ असेल िर सांकर म्हिून दोष उत्पन्न होिो आदि असे 
उती र स्वीकारण्याि येि नसे.  

 
प्रदिवादीने उती र ददल्यावर आदि पक्षकाराांनी आपले पुराव े ददल्यानांिर त्याांना न्यायालयाच्या 

परवानगीदशवाय आपसाि िडजोड करू देऊ नये असा दनयम असे. त्याांनी िशी िडजोड केल्यास राजाला 
दमळिारे शुल्क दमळू शकि नाही म्हिून त्याांना नेहमीच्या दुप्पट दांड करावा असा दनयम होिा. 

 
प्रदिवादीच्या उती रानांिर पुराव्याचा बोजा कोिावर आहे ह्याचा दनिधय सभ्य करीि. पुराव्याची 

साधने मानर्वी आदि दैर्व अशी दोन प्रकारची असिाि.साक्षीदार, कागदपते्र, उपभोग ही मानवी सार्ने 
असून िुला आदद दैवसार्ने होि.मानवी सार्ने शक्य नसिील अथवा उपलब्र् नसिील िेव्हाच फक्ि 
दैवसार्नाांचा अवलां ब करावा. गुप्ि रीिीने साहसाचा अपरार् केला असल्यास दैव सार्नाांच्या साहाययाने 
चौकशी करावी असे कात्यायनाने साांदगिले आहे. (अपराकध  पा ६२९). 



           

दनरदनराळ्या सार्नाांना कोित्या पदरस्स्थिीि अतधक मान्यता द्यावी ह्याबद्दल दनयम असि. 
पुराव्याच्या सार्नाांि पदहला क्रम कागदपत्राांना असिो. कागदपत्राांचे राजकीय आदि जानपद अथवा शासन 
आदि चीरक असे भेद दमिाक्षरेने केले असून त्याांिील प्रत्येकाचे अनेक उपभेद साांदगिले आहेि. 
उदाहरिाथध, राजकीय अथवा शासन लेखाांचे जयपत्र, प्रसादपत्र, आज्ञापत्र, प्रज्ञापनापत्र, दनसृदष्टलेख, 
प्रावृदती क, प्रदिलेख, सवधत्रग इत्यादी उपभेद असून जानपद लेखाांचे भागपत्र अथवा दवभागपत्र (वाटपपत्र), 
दानपत्र, क्रयपत्र (दवक्रीचा लेख), आर्ानपत्र अथवा अदर्पत्र (गहािखि), स्स्थदिपत्र अथवा सांदवत्पत्र 
(करारनामा), दासपत्र (नोकरनामा), ऋिालेख, सांदर्पत्र (िडजोड) इत्यादी उपभेद असिाि. िुलनेने 
त्याांना असलेल्या महत्त्वादवषयी दनयम आहेि. जो लेख देशािील रूढीच्या दवरुद्ध नसिो, ज्यािील मजकूर 
गहािासांबांर्ी (आदि इिर व्यवहारासांबांर्ी) दनयमाांना अनुसरून असिो, आदि ज्यािील आशय आदि शब्द 
परस्परदवरोर्ी अथवा गोंर्ळाि पडलेले नसिाि िो लेख प्रमािभिू मानला जािो असे नारद (४·१३६), 
दवष्ट्िुर्मधसूत्र (७·११) आदि कात्यायन (२५२) ह्याांनी साांदगिले आहे. 

 
लेख आदि िोंडी पुरावा ह्याांच्या मध्ये लेख अदर्क महत्त्वाचा असिो, एकाद्या लेखािील शिी 

नाशादबि करण्याकदरिा िोंडी पुरावा आि ूनये, एकादा लेख त्याच दवषयावरील दुसऱ्या एकाद्या लेखानेच 
मात्र नाशादबि होऊ शकिो इत्यादी दनयम साांदगिले आहेि.  

 
एकादा लेख नष्ट झाला अथवा चोरीस गेला, अस्पष्ट झाला, फाडून टाकला िर दोन्ही पक्ष कबूल 

असल्यास त्या लेखाच्या बदली दुसरा लेख करून घ्यावा.  
 
कोििा लेख अस्सल असल्याचे समजाव े ह्यादवषयीही दनयम असि. राजशासन आदि खाजगी 

लेख बनावट करिे ही गोष्ट लोकमिाने इिकी हनद्य मानली जाि असे की अशा अपरार्ाबद्दल स्त्री 
हत्येसारख्या अपरार्ाांना साांदगिलेली अत्यांि वरची अशी देहान्िाची दशक्षा मनु. (९·२३२) आदि दवष्ट्िु. र्. 
सू. (५·९।१०) याांि साांदगिली आहे. राजाने ददलेल्या दानपत्राि अथवा आज्ञापत्राि काही अदर्क मजकूर 
दलदहण्याबद्दल अथवा काही कमी मजकूर दलदहण्याबद्दल याज्ञवल्क्याने (२·२९५) सवाि अदर्क प्रकारच्या 
दांडाची दशक्षा साांदगिली आहे.  

_____ 



           

प्रकरण ७१ 
 

भुस््त अथर्वा ताबा 
 

(  .   .   . ३.३१७-३२९) 
 
एकाद्या वस्िूचे स्वादमत्व एकाद्या मनुष्ट्याकडे दकिी प्रकाराांनी येऊ शकिे ह्यादवषयी दनरदनराळ्या 

शास्त्रकाराांनी आपली मिे प्रदर्वशि केली आहेि. गौिमाने (१०·३९) दवकि घेिे, वारसा हक्काने येिे, दान 
घेिे इत्यादी आठ प्रकार साांदगिले आहेि, वदसष्ठानेही (१६·१६) आठ प्रकार, बृहस्पिीने (अपराकध  पा. 
६३५) साि, नारदाने (स्म.ृ चां. २. पा. ७०) सहा असे दभन्न दभन्न प्रकार विधन केले आहेि परांिु त्याांच्यापैकी 
कोित्याही प्राचीन शास्त्रकाराने पुष्ट्कळ काळपयंि िाबा असिे हाही एक एकाद्या वस्िूची मालकी प्राप्ि 
होण्याचा मागध असल्याचे स्पष्टपिे साांदगिलेले नाही. एकाद्या वस्िूवरील अदर्कार आदि दिचा िाबा ह्याांचा 
परस्पर सांबांर् काय असिो आदि दनवळ िाबा असलेल्या एकाद्या वस्िूवर दनदिि स्वादमत्व प्राप्ि 
होण्याकदरिा दकिी लाांब मुदिीपयंि िाबा असला पादहजे ह्यादवषयी दनरदनराळ्या स्मृदिकाराांमध्ये आदि 
दनबांर् ग्रांथकाराांच्यामध्ये िीव्र मिभेद शकेडो वष े चालि आले आहेि. मालकी येण्याच्या दनरदनराळ्या 
प्रकाराांपैकी एकाद्या प्रकाराने एकाद्याकडे एकादी दमळकि आली असली आदि दशवाय िी त्या मनुष्ट्याच्या 
िाब्याि असली िर त्या मनुष्ट्याचा त्या दमळकिीवरील अदर्कार नष्ट करिा येि नाही असे नारद (४·८५), 
बृहस्पिी (स्म.ृचां. २ पा.७०) ह्याांच्या सारख्या प्राचीन शास्त्रकाराांचे मि होिे.  

 
एकाद्या वस्िूचा िाबा अदर्कृि असल्याची पाच [सागमो दीघधकालिादवच्छेदोऽपरवोस्ज्झिः । प्रत्यर्वथसांदनर्ानि पञ्चाङ

गो भोग इष्ट्यिे ॥ व्यास (स्मृदि चां. २ पा.७१).] लक्षिे व्यास, (स्म.ृ चां.२ पा. ७१) आदि दपिामह (स्म.ृ चां. २ पा. ७०) 
ह्याांनी साांदगिली आहेि. अशा अतधकाराला ताब्याचा पापठबा असला पादहजे, िो िाबा दीघमकालपयंत 
चालि असला पादहजे, त्याला मध्यांिरी खांड नसला पातहजे, त्याला दुसऱ्या कोिी हरकत घेतलेली 
नसार्वी, आदि िो दवरुद्ध पक्षाच्या दृिीसमोर असला पादहजे. अशा रीिीने िाबा आदि अदर्कार ह्या गोष्टी 
परस्पराांना पोषक होि असिाि. एकाद्या वस्िूचा िाबा असिाऱ्या मनुष्ट्याने असा िाबा कायदेशीर असल्याचे 
अथवा इिक्या दीघम काळपयंत असल्याचे दसद्ध केले पादहजे की त्याच्या पूवधजाांनी िी वस्िु अन्यायाने 
सांपादन केली असल्याचे अनुमान काढण्याचा सांभवही राहिार नाही.  

 
एकाद्या वस्िूची मालकी एकाकडून दुसऱ्याकडे जािे ही गोष्ट घेिारा िी वस्िु स्वीकारिो िेव्हाच 

घडून येिे. जांगम वस्िूच्या बाबिीि असा स्वीकार मानदसक, शास्ब्दक आदि शारीदरक असा िीन्ही प्रकारचा 
होऊ शकिो परांिु स्थावर दमळकिीच्या बाबिीि शारीदरक िाबा शक्य नसल्याने त्या वस्िूच्या फलाचा 
अथवा उत्पन्नाचा अथवा त्यापासून दमळिाऱ्या फायद्याचा उपभोग घेिे एवढेच शक्य असिे. िाब्याच्या 
अभावी नुसिा अदर्कार कमकुवि असिो.  

 
अनदर्काराने असिारा िाबा दकिी मुदि असला पादहजे आदि असा िाबा असल्याचे कसे दसद्ध 

करावयाचे ह्याबद्दल दनरदनराळी मिे अस्स्ित्वाि आहेि. मनु. (८·१४७), याज्ञ. (२·२४) गौिम (१२·३४), 
प्रभिृींच्या मिाांचा इत्यथध असा आहे की एकाद्या दिऱ्हाईिाने २० अथवा १० वषपेयंि एकाद्या दमळकिीचा 
मूळ मालकाच्या हक्कादवरुद्ध उपभोग घेिला िर मूळ मालकाची त्या दमळकिीवरील मालकी नष्ट होिे आदि 



           

िो अन्यायाने उपभोग घेिारा त्या दमळकिीचा मालक होिो. काही ग्रांथकाराांनी (नारद ४·८९; दवष्ट्ि ुर्. सू. 
१८७) असे साांदगिले आहे की एकाद्याचा िाबा अन्यायाने सांपादन केलेला असला िर िो िाबा १०० 
वषपेयंि चालि असला िरी त्यामुळे त्या मनुष्ट्याला त्या दमळकिीवर स्वादमत्व दमळि नाही आदि मूळ 
मालकाचा अदर्कार नष्ट होण्याला आदि दिऱ्हाइिाला वदहवाटीवरून कायदेशीर अदर्कार प्राप्ि होण्याला 
ह्यापेक्षा बरीच लाांब मुदि जावी लागिे. नारदाच्या (४·८८) मिाने फक्ि स्मातम (म्हिजे मनुष्ट्याच्या 
स्मरिािील काळाि) असलेल्या उपभोगाला कायदेशीर अदर्काराचा पाहठबा असावा लागिो. परांिु 
मनुष्ट्याच्या स्मरिाच्या पलीकडे जेव्हा एकाद्याचा िाबा िीन दपढ्ापयंि अखांड रीिीने चालू राहील िेव्हा 
लेख नसला अथवा कायदेशीर अदर्कार नसला िरीही असा उपभोग हा स्वादमत्वाचा पुरावा होिो. 

 
स्मातमकाल म्हिजे १०० वष ेअसे दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·२७) म्हटले आहे. एक दपढी म्हिजे दकिी 

ह्याबद्दलही मिवैदचत्र्य आहे. कोिी िी मुदि ३५ वष,े कोिी ३० वष,े कोिी २० वष ेअसल्याचे मानले आहे 
आदि त्यामुळे िीन दपढ्ापयंि (दत्र. पुरुष) ह्याचा अथध १०५ वषे, ९० वष,े ६० वष,े असा दनरदनराळा होिो. 
पुढील काळाि झालेल्या टीकाकाराांपकैी आदि दनबांर्ग्रथकाराांपकैी कोिी भुस््तर्वातदन् म्हिजे िाब्याला 
अदर्क महत्त्व देिाि, कोिी स्र्वत्र्वर्वातदन् म्हिजे कायदेशीर अदर्काराला अदर्क महत्त्व देिाि. (अपराकध  
पा ६३१।३२; कुल्लूक इ॰). ज्याांच्या मिे िीन दपढ्ापयंि दिऱ्हाईिाने अनदर्काराने उपभोग घेिल्यास मूळ 
मालकाचा अदर्कार नष्ट होिो त्याांना ‘तत्रपुरुषभुस््तर्वातदन्’ अशी सांज्ञा आहे. (याज्ञ. २·२७). दुसऱ्या 
काहींच्या (दमत्रदमश्र प्रभदृि) मिाप्रमािे एकाद्या वस्िूचा २० वषपेयंि अनदर्कृि उपभोग घेिल्याने मूळ 
मालकाच्या स्वादमत्वाचा नाश होि नसून त्या वस्िूच्या उत्पन्नाचा नाश होिो. म्हिजे मूळ मालकाला जरी 
िी जमीन परि दमळाली िरी दिऱ्हाइिाने उपभोगलेले उत्पन्न दमळण्याचा अदर्कार राहि नाही. मरीदच 
(स्म.ृ चां. २ पा. ६९) सारख्या काही थो्ा आदि िुरळक आढळिाऱ्या शास्त्रकाराांनी अदिशय थो्ा 
मुदिीपयंिचा उपभोग मालकी अदर्कार नष्ट होण्याला पुरेसा असल्याचे साांदगिले आहे; उदाहरिाथध, 
स्थावर दमळकिीचे बाबिीि ३ वषे, र्ान्य, गुरे वगैरे जांगम दमळकिीच्या बाबिीि १ वषध; परांिु ही कल्पना 
असांख्य शास्त्रवचनाांच्या दवरुद्ध असल्यामुळे ह्या वचनाांचा हेिु उपभोगाचे अत्यांि महत्त्व दर्वशि करिे एवढाच 
समजावा असे टीकाकाराांनी म्हटले आहे. 

 
अदलकडील काळािील कायदा फारच अदिरेकाला गेला आहे आदि एकाद्या मनुष्ट्याने एकाद्या 

दमळकिीचा अनदर्काराने िाबा घेिला असला िर िी गोष्ट त्या दमळकिीच्या मूळ मालकाच्या नजरेस 
आलेली असण्याची आवशयकिा नाही असे दनिधय ददले गेल्यामुळे अनदर्कृि रीिीने एकाद्या दमळकिीचा 
उपभोग घेण्याला उतेी जन दमळाले आहे. प्राचीन काळच्या हहदुकायदेपांदडिाांनी दुसऱ्याची दमळकि 
अनदर्कृिपिे बळकावण्याच्या प्रवृती ीवर आळा घािला होिा आदि अनदर्कृि रीिीने उपभोग घेिाऱ्याांच्या 
मागाि अनेक अडचिी घािल्या होत्या. 

 
दिऱ्हाइिाच्या दीघधकाळ उपभोगामुळे मूळ मालकाच्या स्वादमत्वाचा नाश होिो ह्या दनयमाला काही 

अपवाद साांदगिले आहेि (मनु. ८·१४९; याज्ञ. २·२५; कात्या ३३० इ.); उदाहरिाथध, गहाि टाकलेली 
दमळकि, अज्ञानाची दमळकि, उघड ठेवलेली ठेव, मोहरबांद केलेली ठेव, दस्त्रया, दासी, वदे पारांिग 
ब्राह्मिाची दमळकि, मूखध आदि दस्त्रया याांची दमळकि, देवस्थानची दमळकि आदि मात्यादपत्याकडून 
वारसाने दमळालेली दमळकि, िसेच ३६ वषांहून अदर्क काळपयंि वदेाध्ययन करिारा ब्रह्मचारी, 
द्रव्याजधनाकदरिा परदेशाि राहिारा मनुष्ट्य, ह्याांच्या दमळकिी आदि कारागृहाि अडकलेला मनुष्ट्य ह्याांच्या 



           

दमळकिी ह्याांना वरील दनयम लागि नाही. एकाद्या श्रोदत्रयाने, राजपुरुषाने, सांन्याशाने दीघधकाळपयंि 
उपभोग घेिलेल्या दमळकिीवरील मूळ मालकाचे स्वादमत्व नष्ट होि नाही. 

_____ 



           

प्रकरण ७२ 
 

सािीदार (सातिणः) 
 

(  .   .   . ३.३३०-३६०) 
 
सातिन् ह्या शब्दाचा अथध ‘प्रत्यक्ष पाहिारा’ असल्याचे पादिनीने (५·२·९१) साांदगिले आहे. जेव्हा 

दोन व्यक्िींमध्ये वाद उत्पन्न होिो आदि त्या दोघाांपैकी कोििा खरा ह्यादवषयी सांशय उत्पन्न होिो, अथवा 
त्या दोघाांच्या म्हिण्याि भेद ददसून येिो िेव्हा त्या वादािील सत्याचा दनिधय साक्षीदाराांच्या योगाने होिो 
असे गौिम (१३·१), कौदटल्य (३·११) प्रभिृींनी साांदगिले आहे. 

 
दववाददि वस्िु अथवा प्रकार ज्याने स्विः पादहला असेल िोच योग्य सािीदार होय. केवळ 

दुसऱ्याकडून ऐकीव बािमीच्या स्वरूपाचा साक्षीदाराचा पुरावा नसावा; परांिु ह्याबाबिीिही काही अपवाद 
असिाि. जेव्हा एकादा साक्षीदार परदेशाि राहि असल्यामुळे त्याला न्यायालयाि आििे शक्य नसेल 
िेव्हा त्या साक्षीदाराने िीन वदेाांि पारांगि अशा मनुष्ट्यासमोर लेखी दलहून घेिलेला पुरावा त्या वादाचा 
दनिधय करिे वळेी वाचावा. 

 
कोित्याही गोष्टीला सामान्यिः दनदान िीन साक्षीदार असाव.े िथादप नऊ, साि, पाच, चार अथवा 

िीन साक्षीदार असाविे आदि दवद्वान ब्राह्मि असल्यास दोन देखील चालिील. र्ार्वमक कृत्य करिारा 
आदि साक्षीदाराला अवशय असिारे गुि असिारा आदि उभय पक्षकाराांना मान्य असिारा अशा एकट्या 
साक्षीदाराला देखील ग्राह्य पुरावा दाखल करू द्यावा असे बृहस्पिी (पौर्ग्रां. खां. ३३ पा. ३०१), व्यास (स्म.ृ 
चां. २ पा. ७६) प्रभदृि शास्त्रकाराांनी म्हटले आहे. 

 
साक्षीदाराच्या आांगाि कोििे गुण असार्व ेह्याच्या याद्या दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददल्या आहेि. (गौ. 

१३·२, कौदट. ३·११ प्रभ.ृ). सामान्यिः साक्षीदार पिकाराांच्या जातीचे असाव ेिथादप बहुिेक स्मृदिकाराांनी 
सर्वम जातीचे लोक सवध जािीच्या वादाि साक्षीदार असण्यास अनुमदि ददली आहे. श्रेिी, पूग अशा प्रकारच्या 
सामुदादयक व्यवहार करिाऱ्या लोकाांच्या सांस्थाांच्या वादामध्ये त्या त्या सांघटनेचे प्रमुख (वर्वगन्) हेच योग्य 
साक्षीदार असिाि. 

 
साक्षीदार होण्यास अपात्र असिाऱ्या लोकाांच्याही याद्या दनरदनराळ्या ग्रांथाांि ददल्या आहेि. 

(कौदट. ३·११; मनु ८·६४) कजासारख्या दनदिि स्वरूपाच्या व्यवहाराांच्या बाबिीि साक्षीदाराांच्या 
शीलातर्वषयी काटेकोरपणे दवचार करावा. 

 
परांिु साहसासारख्या गांभीर स्वरूपाच्या अपरार्ाांच्या चौकशीि साक्षीदाराांच्या शीलाबद्दल 

काांटेकोरपिे दवचार करू नये असे बहुिेक प्रमुख स्मृदिग्रांथाांनी साांदगिले आहे. (गौि. १३·९, कौदट ३·११, 
मनु ८·७२ इ.). िथादप, मूखध, वडेे ह्याांच्यासारख्या व्यक्िींना व्यावहादरक गोष्टी कळण्याची पात्रिा नसिे 
म्हिून त्याांना साक्षीदार होण्यास मुभा ददलेली नाही. िसेच साहसासांबांर्ीच्या वादाि अल्पवयी व्यक्िी, स्त्री, 
एकटाच पुरुष, नािलग आदि शत्र ू ह्याांना साक्षीदार होिा येि नाही. दस्त्रयाांच्या बाबिीि दुसरा कोिी 



           

साक्षीदार दमळिे अशक्य असेल त्यावळेी, आदि दस्त्रयाांमर्ील वादाांि दस्त्रया साक्षीदार असण्यास मनूने 
(८·६८) मान्यिा ददली आहे. दस्त्रयाांचा पुरावा केवळ हहदु कायद्यानेच त्याज्य ठरदवलेला नसून प्राचीन रोमन 
आदि मध्ययुगीन काळािील युरोपमर्ील कायद्याांनी देखील दस्त्रयाांचा पुरावा कमीअदर्क प्रमािाांि अग्राह्य 
मानला जािो. अपात्र म्हिून ठरदवलेल्या सवधच व्यस्क्ि अदवश्वासु असिाि असे नसून त्याांच्यापैकी काहींना 
साक्षीला बोलाविे इष्ट नाही म्हिून त्याांना अपात्र मानले आहे. श्रोदत्रयादद व्यक्िींना ह्या कारिाकदरिा 
साक्षीदार म्हिून दनयुक्ि कदरिा येि नसले िरी त्याांना साक्षीदार व्हाव े असे वाटि असल्यास त्याांना 
साक्षीदार होिा येिे. पक्षकाराांनी दनयुक्ि केलेल्या साक्षीदाराांना कृत आदि अशा दनयुक्ि न केलेल्या 
साक्षीदाराांना अकृत अशा सांज्ञा नारदाने (४·१४९) ददल्या असून त्याांचे अनेक भेद आदि उपभेद साांदगिले 
आहेि. 

 
एकादा साक्षीदार अपात्र असल्याची काही कारिे असल्यास िी िो साक्षीदार आपली जबानी 

देण्यास आरांभ करण्यापूवी दवचाराथध माांडिे हे दवरुद्ध पक्षकाराचे किधव्य असिे. एका पक्षकाराने 
दाखदवलेल्या दोषाांचे दनराकरि करण्याची सांर्ी दुसऱ्या पक्षकाराला ददली पादहजे. एकाद्या साक्षीदाराच्या 
उघड ददसिाऱ्या दोषाांचा दवचार न्यायालयािील सभ्याांनी आपला दनिधय देण्याच्या वळेी करावा. ह्या 
दनयमाांच्या बाबिीिही काही अपवाद असि. साक्षीदाराने जबानी ददल्यानांिर जर कोिी पक्षकार त्याचे दोष 
दाखवील िर त्याला दांड करावा असे साांदगिले आहे. कारि अशा दोषाांचे दनराकरि करण्याची सांर्ी 
दुसऱ्या पक्षाला द्यावी लागेल. 

 
साक्षीदाराने न्यायालयाि साक्ष कशी द्यावी ह्यादवषयी सदवस्िर दनयम साांदगिले आहेि. (आप. र्. 

सू. २·११·२९·७) साक्ष देण्यास प्रारांभ करण्यापूवी त्याने आपली पादत्रािे आदि पागोटे काढाव,े 
न्यायार्ीशाचे लक्ष्य वरे्ण्याकदरिा आपला उजवा हाि वर करावा आदि सुविध, शिे, अथवा दभध ह्याांना स्पशध 
करून सत्य असेल िे साांगाव.े प्रज्वदलि अस्ग्न आदि पाण्याचा कुां भ ह्याांच्या सदन्नर् साक्षीदाराने साक्ष द्यावी 
असे कोिी म्हटले आहे. न्यायार्ीशाने न्यायसभेि जमलेल्या सवध साक्षीदाराांना वादी आदि प्रदिवादी ह्याांच्या 
समक्ष शपथ घालून सत्य साांगण्यादवषयी बजावाव.े शपथेमध्ये सत्य साांगण्याच्या आवशयकिेदवषयी एक भाग 
असिो आदि पदरिामादवषयी आदि शापाचा उच्चार करिारा दुसरा भाग असिो. साक्षीदाराच्या विाला 
अनुसरून न्यायार्ीशाच्या भाषिाि भेद असिाि. ब्राह्मिाला सत्याची शपथ घ्यावयास साांगि, क्षदत्रयाला 
िो बसि असिाऱ्या जनार्वराची आदि शस्त्राची शपथ घ्यावी लागे, वैशयाला गुराांची, र्ान्याांची आदि 
सुविाची शपथ घ्यावी लागे आदि शूद्राला त्याच्या मस्िकावर सवध महापातकाांचा दोष लागेल अशी शपथ 
घ्यावयास साांगि. प्रशन दवचारण्याचे काम न्यायार्ीश करी आदि त्याच्या आांगच्या दोषाांदशवाय इिर बाबिीि 
उलट िपासिी आदि फेरिपासिी करण्याि येि नसे. साक्षीदार स्वाभादवकपिे न अडखळिा जे साांगेल िे 
दलहून घ्याव ेअसा दनयम असे. 

 
साक्षीदाराला न्यायालयाि येण्यास भाग पाडण्याि येि असे. असमथध नसूनही जर एकादा 

साक्षीदार न्यायालयाि येण्याचे नाकबूल करील िर त्याला खोटी साक्ष देण्याचे पािक लागिे आदि त्याने 
दववाददि रक्कम आदि त्या रकमेच्या दशाांश इिका दांड राजाला ददला पादहजे. (मनु. ८·१०७; याज्ञ. २·७७). 

 
साक्षीदाराची जबानी सामान्यिः उघ्ा न्यायालयाि आदि पक्षकाराांच्या समक्ष घेण्याि येि असे; 

परांिु काही दवदशष्ट प्रसांगी त्याची साक्ष इिर दठकािी घेण्यास प्रत्यवाय नसे. उदाहरिाथध, एकाद्या सजीव 



           

प्राण्याच्या मृत्यूसांबांर्ीच्या दाव्याि साक्षीदाराांना त्या मृि प्राण्याच्या पे्रिासमोर जबानी देण्यास लावले जाि 
असे. (कात्या. ३८७·८९). 

 
साक्षीदार खोटे साांगि आहे हे ओळखण्यादवषयी काही दनयम स्मृिींि ददले आहेि. त्याच्या 

विधनावरून आदि स्वरूपावरून जरी एकादा साक्षीदार खोटे बोलि आहे असे वाटले िरी अशा दचन्हाांवरून 
त्याला खोटी साक्ष देण्याबद्दल दशक्षा करू नये कारि अशा दचन्हाांवरून िो दमथ्यावादी असण्याचा फक्ि 
सांभव दर्वशि केला जािो. 

 
एकापेक्षा अदर्क साक्षीदार असिाना त्याांच्या जबान्याांि दवरोर् असेल िेव्हा काय कराव ेह्यादवषयी 

दनयम असि. (नारद. ४·१९३–९६; याज्ञ. २·१३।१५). अशा प्रसांगी दनम्म्याहून अदर्क साक्षीदाराांचे म्हििे 
ग्राह्य र्राव;े परांिु दोन्ही बाजूला समान सांख्या असल्यास जे साक्षीदार अदर्क शुद्ध विधनाचे असिील त्याांचे 
म्हििे ग्राह्य र्राव ेआदि अशा शुद्ध साक्षीदाराांिही मिभेद झाल्यास जे सवोत्कृष्ट असिील त्याांचे म्हििे 
ग्राह्य र्राव.े जेव्हा सवधही साक्षीदार समान योग्यिेचे असिील आदि त्याांच्यािील एका बाजूला फक्ि एकच 
अदर्क असेल िर िे सवधही साक्षीदार अपात्र ठरिील आदि त्या वादाच्या दनिधयाच्या कामाि िोंडी पुरावा 
दनरुपयोगी होईल. साक्षीदाराने दफयादीि केलेल्या महत्त्वाच्या दवर्ानाांपेक्षा कमी अथवा अदर्क दवर्ाने 
केली िर त्या दफयादीचे म्हििे पूिधपिे प्रस्थादपि होि नाही आदि त्या साक्षीदाराची साक्ष दवचाराि घेऊ 
नये आदि िो दांडास पात्र होिो. व्यदभचार, साहस आदि चोरी ह्या अपरार्ाांच्या बाबिीि साक्षीदाराांनी 
दफयादीिील काही भागाांबद्दल साक्ष ददली िर दफयादीिील सवधही दवर्ाने दसद्ध झाल्याचे मानाव.े (कात्या. 
३९७). 

 
एका पक्षकाराने बोलादवलेल्या साक्षीदाराची त्याच्या दवरुद्ध बाजूच्या पक्षकाराने गुप्िपिे भेट घेऊ 

नये अथवा दुसऱ्या कोिामाफध ि अथवा र्मकी देऊन त्याला आपल्या बाजूला वळदवण्याचा प्रयत्न करू नये. 
असा कऱिारा शासनास पात्र होिो. (नारद ४·१६५). 

 
उशीरा पुरावा देण्याबद्दल काही दनयम असि.एकाद्या पक्षकाराजवळ सबळ पुरावा असला िरी जर 

त्याने अशा पुराव्याची यादी ददली नसली आदि दाव्याचे काम बहुिेक पुरे होि आले आदि फक्ि दनिधय 
देण्याचे काम रादहले असले िर अशा स्स्थिीि वादीला नवीन पुरावा दाखल करू ददला जािार नाही. 
िथादप इिक्या उशीरा देखील अदर्क योग्यिेचे साक्षीदार घेऊन येण्यास परवानगी देण्याि येई. साक्षीदार 
दमळिे शक्य असेपयंि ददव्याचा अवलां ब करू नये असा दनयम असे. (याज्ञ. २·२२इ॰).एका पक्षकाराने 
बोलादवलेल्या साक्षीदाराांचा एक गट खोटा असल्याचे जर दवरुद्ध पक्षाला वाटेल िर त्याांच्यापेक्षा अदर्क 
प्रदिदष्ठि अथवा अदर्क सांख्येचे साक्षीदार त्या साक्षीदाराांच्या दवरुद्ध जबानी देण्याकदरिा आििा येि 
असि.  

 
एकादा साक्षीदार वस्िुस्स्थिी साांगण्याचे कबूल करून नांिर मी दववाददि गोष्ट पादहल्याचे नाकबलू 

करील िर त्याला फार मोठा दांड करावा कारि असा मनुष्ट्य खोटी साक्ष देिाऱ्या साक्षीदारापेक्षाही अदर्क 
वाईट असिो. (याज्ञ. २·८२; नारद ४·१९७). 

 
साक्षीदाराांच्या जबान्या झाल्यानांिर मुख्य न्यायार्ीश आदि सभ्य ह्याांनी साक्षीदाराांच्या जबान्याांचा 

आपसाि दवचार करावा आदि कोित्या साक्षीदाराांवर दवश्वास ठेवावा हे ठरवाव.े खोटी साक्ष देिाऱ्याला 



           

लौदकक (दांड) आदि पारलौदकक (नरक) अशी दोन्ही प्रकारची फळे भोगावी लागिाि. अप्रामादिक 
न्यायार्ीश, खोटी साक्ष देिारा साक्षीदार आदि ब्रह्महत्या करिारा हे सारख्याच दजाचे पािकी असल्याचे 
बृहस्पिीने (पौ.र्.ग्रां. खां.३३पा. ३०१) म्हटले आहे. खोटी साक्ष देण्याबद्दलचा दांड आदि शारीदरक दशक्षा 
अपराध्याच्या विानुरूप कमी अदर्क असि. ज्या ज्या दाव्याांि साक्षीदाराांनी खोटी साक्ष ददल्याचे दसद्ध 
होईल त्या त्या दाव्याांचे काम पुरे झाले असले िरी ददलेला दनिधय बाजूला ठेऊन त्या दाव्याांची पुन्हा चौकशी 
करावी. (मनु. ८·११७). 

 
एकाद्या साक्षीदाराने साक्ष ददल्यानांिर साि ददवसाांच्या आि एकादे िीव्र दुखिे अथवा आग अथवा 

आप्िाचा मृत्य ूह्याांच्यासारखी आपती ी त्याच्यावर ओढवली िर त्यावरून त्याने खोटी साक्ष ददली असे गृहीि 
र्रून त्या साक्षीदाराला दांड अथवा शासन कराव.े एकाद्या दाव्याि दूिासारखा एकटाच साक्षीदार असेल 
िर त्याच्यावर अशा प्रकारची एकादी आपती ी ओढविे हकवा काय ह्याची ७ ददवस वाट पहावी आदि 
त्यानांिर त्याने खोटी साक्ष ददल्याचे र्राव.े (मनु. ८·१०८). 

 
काही दववदक्षि प्रसांगी खोटी साक्ष देण्यास हरकि नसिे. उदाहरिाथध, सत्य साांगण्याने एकादा 

मनुष्ट्य देहान्िाच्या दशके्षस पात्र होण्याचा सांभव असेल िेव्हा, अथवा स्विःचा अथवा दुसऱ्याचा जीव वाचावा 
ह्या कदरिा खोटे बोलाव ेअसे महाभारिाि अनेक दठकािी साांदगिले आहे. (शाांदि. ४५·३५.; १०९·१९इ). 
अशा साक्षीदाराला खोटी साक्ष देण्याबद्दल प्रायदिती  करण्याची आवशयकिा नाही.  

 
सावकाराच्या दनष्ट्काळजीपिामुळे एकादे कजध दसद्ध करण्याला लेख नसेल (आदि िो सावकार 

मृि झाला असेल) आदि प्रदिवादी कजध नाकबूल करीि असेल िर अशा प्रसांगी त्याला वारांवार िगादा 
लाविे, त्याच्याशी युस्क्िवाद करिे आदि शपथ करिे आदि तदव्य करिे ह्याांच्यापकैी कोित्या िरी एका 
प्रकाराचा अवलां ब करावा.  

 
एकाद्या वादाचा ज्याच्या योगाने दनिधय करिा येईल असे अनुमान हे सार्न असिे. (बृह. 

परा.मा.३पा.८३). परांिु अनुमान हे साक्षीदारापेक्षा कमी दजाचे निधयाचे सार्न असिे. सांशय 
वाटण्यासारख्या पदरस्स्थिीि न्यायार्ीशाांनी दचन्हाांच्या [सन्देहे दलङगिो दैवेनेदि दवदचत्य । आप.र् सू २·११·२९·६] 
साहाययाने (म्हिजे अनुमानावरून) अथवा दैव पुराव्याच्या (ददव्याच्या) साहाययाने दनिधय करावा. (आप. 
र्.सू.२·११·२९·६). 

 
पदरस्स्थदिजन्य पुराव्यावरून केलेले दनिधय पुष्ट्कळ वळेा खोटे ठरिाि. एकादा चोर नसिारा 

मनुष्ट्यही चोर ज्या वाटेने जाि असिील त्या मागाने सहज जाि असण्याचा सांभव असिो आदि चोराांना 
भेटलेला मनुष्ट्यही चोरासारखा पोषाक असल्यामुळे, त्याांच्यासारखी शसे्त्र जवळ असल्यामुळे अथवा चोरीस 
गेलेल्या मालाच्या जवळ आढळल्यामुळे चोर म्हिून पकडला जाण्याचा सांभव असिो.ह्यासांबांर्ीची प्रदसद्ध 
उदाहरिे मृच्छकदटक नाटकािील (अांक ९) प्रसांग आदि पुरािािील माांडव्य ऋषीची कथा (बृह. व्यव. 
प्र.पा. १३।१४) ही आहेि.  

 
ज्यावळेी पदरस्स्थिीजन्य पुरावा आदि त्यावरून काढलेली अनुमाने ह्याांच्या साह्याने देखील 

न्यायार्ीशाला दनिधय करिा येि नसेल त्यावळेी न्यायार्ीशाने पक्षकाराांना शपथ आदि तदव्य करण्यास भाग 
पाडाव.े दैव पुराव्याला दैतर्वकी तक्रया अथवा समय तक्रया अशी नाव ेआहेि. काही ग्रांथकार शपथ आदि ददव्य 



           

ह्याांि भेद मानिाि, दुसरे काही असा भेद करीि नाहीि. ज्याांच्या योगाने एकाद्या वादाचा सामान्यिः 
िात्काल दनिधय होिो त्याांना ददव्य म्हििाि. (दमिा. याज्ञ. २·९६). शपथेच्या योगाने दनिधय होण्याला 
कालावर्ी लागिो (कारि एकादी आपती ी ओढविे हकवा काय हे पाहण्याकदरिा एक आठवडा अथवा 
अदर्क काळपयंि वाट पहावी लागिे) िराजु, दवषभक्षि, अस्ग्नप्रवशे, िप्ि लोखांडाचा िुकडा हािाि 
र्रिे, यज्ञ करून दमळदवलेले पुण्य देण्याचे कबूल करिे ही पुराव्याची दैव सार्ने असिाि. अल्प 
हकमिीच्या वादाि सामान्यिः शपथाांचा उपयोग करीि आदि मो्ा वादाांि अथवा गांभीर स्वरूपाच्या 
अपरार्ाांच्या बाबिीि ददव्याांचा अवलां ब केला जाि असे. न्याय दनिधयाव्यदिदरक्ि देखील काही प्रसांगी शपथा 
घेण्याि येि असि. उदाहरिाथध, आपि केलेले दवर्ान दृढ करण्याकदरिा, स्विःच्या शीलाबद्दल अथवा 
लौदककाबद्दलच्या आके्षपाांचे दनराकरि करण्याकदरिा शपथा घेण्याि येि. एकाद्या वादािील पक्षकाराांनी 
आपल्या पुत्राांच्या आदि दस्त्रयाांच्या मस्िकाांना स्पशध करून दवशषे शपथा घ्याव्या असे साांदगिले आहे. सत्याचे 
स्मरि करून शपथ घेण्याचा प्रघाि अत्यांि प्राचीन काळी सवधत्र प्रचदलि होिा हे पादिनीच्या ‘सत्यादशपथे’ 
ह्या (५·४·६६) सूत्रावरून ददसून येिे. विांना अनुसरून शपथ करण्याकदरिा दनरदनराळ्या पदाथांचा 
उपयोग करण्याि येि असे. मनूने (८·१११) असे म्हटले आहे की शाहण्या मनुष्ट्याने खोटी शपथ घेऊ नये 
कारि त्याच्या योगाने त्याला ह्या लोकाि (अबु्र गमाविे ह्यासारख्या) आदि परलोकाि (नरकाि पडिे 
ह्याांच्यासारख्या) हादन सोसाव्या लागिाि. अयोग्य अथवा अश्रदे्धने शपथ घेिाऱ्याला शांभर पि दांड करावा 
असे याज्ञवल्क्य स्मृिीि (२·२३६) साांदगिले आहे.  

 
सांशयाचा फायदा आरोपीला ददला पादहजे हे न्यायदानासांबांर्ीचे आरु्दनक मि दि.पू. अनेक शिके 

आप. र्.सू. [न च सन्देहे दण्डां कुयात् । आप. र्.सू. २·५·११·२.] मध्ये (२·५·११·२) प्रदिपादन केले होिे. त्याि म्हटले 
आहे की जेव्हा एकाद्या मनुष्ट्याने अपरार् केला आहे हकवा नाही ह्यादवषयी सांशय असेल िेव्हा राजाने दशक्षा 
करू नये.  

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७३ 
 

तदव्ये 
 

(  .  .  .३.३६१-३७८) 
 
ददव्याांसांबांर्ीचा पूवेदिहास पादहल्यास असे ददसून येिे की ऋग्वदे आदि अथवधवदे ह्याांि अस्ग्न आदि 

उदक ह्या ददव्याांचा उल्लेख असल्याचे दकत्येक पादिमात्य पांदडि मानिाि परांिु िे मि चुकीचे आहे. पांचहवश 
अथवा िाण्् ब्राह्मिाि (१४·६·६) वत्साची कथा आली आहे. वत्साच्या सापत्न बांरू्ने वत्स हा शूद्र स्त्रीचा 
पुत्र आहे अशी त्याची हनदा केली. वत्साने त्या दवर्ानाचा दनषेर् करून आपि ब्राह्मि असल्याचे प्रदिपादन 
केले आदि आपल्या दवर्ानाचा खरेपिा दसद्ध करण्याकदरिा त्याने अग्नीि प्रवशे केला आदि कोििीही 
इजा न होिा िो बाहेर आला. ह्या कथेचा मनु-स्मृिीमध्ये ही (८·११६) उल्लेख केला आहे. प्राचीन सांस्कृि 
वाङ मयाि केलेला अस्ग्नददव्याचा सवाि प्राचीन काळचा आदि स्पष्ट असा बहुर्ा हाच उल्लेख असावा. 
ह्यानांिरचा उल्लखे छान्दोग्य उपदनषदाि (६·१६·१) आला असून कोिावर चोरीचा आरोप केला असेल िर 
त्याने आपले दनरपरादर्त्व दसद्ध करण्याकदरिा िापलेली कुऱ्हाड हािाि घ्यावी असे साांदगिले आहे.  

 
शांखदलदखि स्मृिीि (परा.मा.३.पा.१५१) िराजू, दवष, पािी आदि िप्ि लोह हािाि र्रिे ह्या 

चार ददव्याांची नाव ेसाांदगिली आहेि. मनु, याज्ञ. (२·९५), नारद (४·२५२), दव.र्.सू. (९।१४) ह्याांि कोश 
(िीथध प्राशन) हे आिखी एक ददव्य घालून पाच ददव्याांची नाव ेसाांदगिली आहेि. बृहस्पिी आदि दपिामह 
(अपराकध  पा. ६२८,६९४) ह्याांनी नऊ प्रकारची ददव्ये साांदगिली आहेि. दि.शकाच्या आरांभीच्या शिकाांि 
ददव्याांचा फार प्रचार होिा हे मृच्छकदटक नाटकावरून (अां. ९·४३) आदि बािभट्ट कृि कादांबरी (पदरच्छेद 
४७) ह्या ग्रांथाांवरून ददसून येिे. ददव्यासांबांर्ी अनेक ग्रांथकाराांनी केलेल्या दववचेनाांमध्ये दपिामहाने केलेले 
दववचेन सवांि अदर्क दवस्िृि असल्याचे त्या स्मृिीमर्ील जी अविरिे दनबांर्ग्रांथाांि उद्धिृ केली आहेि 
त्यावरून ददसिे.  

 
एकाद्या वादाि ज्या गोष्टीचा दनिधय मनुष्ट्यकृि पुराव्याच्या सार्नाांनी होि नाही, त्या गोष्टीचा दनिधय 

जे दसद्ध करिे िे ददव्य अशी व्याख्या व्यवहारमयखूाि आदि ददव्यित्त्व (पा. ५७४) या ग्रांथाि केली आहे. 
काही बाबिीि ददव्ये दनरुपयोगी ठरण्याचा सांभव असिो परांिु िेवढ्ावरून ददव्याांची उपयुक्ििा नष्ट करिा 
येिार नाही कारि ददव्ये दनष्ट्फल झाल्याची उदाहरिे फार वळेा घडि नाहीि. प्रत्यक्ष आदि अनुमान ह्या 
गोष्टींवरूनही दकत्येक वळेा दनदिि दनिधय होि नाही िरी त्याांच्यावर दवश्वास ठेऊ नये असे कोिी प्रदिपादन 
करीि नाही. ददव्याचा दनिधय चुकीचा ठरेल िर िो ददव्य करिाऱ्याच्या पूवधजन्मार्वजि कमाचा पदरिाम 
समजावा असे मेर्ादिथीने मनुस्मृिीवरील (८·११६) टीकेि म्हटले आहे.  

 
सवधसार्ारि दनयम असा आहे की, (याज्ञ.२·२२) साक्षीदार, लेख, भसु्क्ि इत्यादी मानवी पुरावा 

अथवा पदरस्स्थिीजन्य पुरावा उपलब्र् नसेल िेव्हाच ददव्याचा उपयोग करावा. काही दवदशष्ट प्रसांगी 
इच्छेप्रमािे साक्षीदाराचा अथवा दैव पुराव्याचा अवलां ब करावा असा दवकल्प असिो. दस्त्रयाांच्या शुद्धिेसांबांर्ी 
दैव पुराव्याचा अवलां ब केल्याचे रामायिािील सीिेचे उदाहरि सुप्रदसद्ध आहे. (नारद ४·२४२). 

 



           

सवधसार्ारि दनयम म्हिजे प्रदिवादीला ददव्य करावयास साांगि. िथादप याज्ञ. (२·९६) मध्ये ह्याला 
असा दवकल्प साांदगिला आहे की आपसाि ठरवनू दोन पक्षकाराांपैकी कोिीही एकाने ददव्याचा आश्रय केला 
आदि दुसऱ्याने ददव्याचा दनिधय आपल्यादवरुद्ध झाल्यास दांड देण्याचे अथवा शारीदरक दशक्षा भोगण्याचे 
कबूल केले िरी चालेल.  

 
फार महत्त्वाच्या दाव्याि िराजु, अस्ग्न, दवष आदि पािी ही ददव्ये योजावी आदि इिर दाव्याांि योजू 

नयेि. िथादप राजद्रोहाचा आरोप असेल अथवा पांच महापािकाांचा आरोप असेल िर दाव्यािील मागिे 
दकिीही असले िरी आदि पराभव झाल्यास दांड देण्याचे त्या पक्षकाराने कबूल केले नाही िरी देखील 
वरील चार ददव्ये करण्यास प्रत्यवाय नाही. कोशददव्य कोित्याही दाव्याि करावयास प्रत्यवाय नाही. 
कोििे ददव्य कोिाला करावयास साांगाव ेह्यादवषयीही दनयम असि. उदाहरिाथध, दस्त्रया आदि अल्पवयी 
आदि अदिवृद्ध व्यक्िी, ब्राह्मि इत्यादींना िराजूचे ददव्य करावयास साांगाव.े आपद् ग्रस्िासारख्या काांही 
व्यक्िींनी ददव्य करू नये. अल्पवयी आदि अदिवृद्ध ह्याांनी अस्ग्न, दवष आदि जल ही ददव्ये करू नये.  

 
काही दवदशष्ट व्यक्िींना कोििेही ददव्य स्विः करण्यास दनषेर् असे आदि त्याांनी दनयुक्ि केलेल्या 

सदाचरिी लोकाांना त्याांच्याकदरिा ददव्य करू ददले जाई. अस्पृशय, दास, म्लेच्छ इत्याददकाांवरील 
अपरार्ाचा दनिधय ददव्याच्या साहाययाने न करिा त्याांच्यामध्ये प्रचदलि असिारी ददव्ये योजावीि.  

 
कोििे ददव्य कोित्या ऋिूि कराव ेह्याबद्दल दनयम असि. रदववार हा ददव्ये करण्यास युक्ि वार 

समजला जाि असे. चैत्र, वैशाख आदि मागध. हे मदहने सवध ददव्याांना युक्ि असिाि आदि कोश आदि िुला 
ही ददव्ये सवधही मदहन्याांि करिा येिाि.  

 
सवध ददव्ये राजाने अथवा त्याने नेमलेल्या न्यायार्ीशाने राजा, सभ्य आदि ब्राह्मि ह्याांच्या समक्ष 

करवनू घ्यावी. ददव्ये कोित्या स्थळी करावी ह्याबद्दल दनयम असि. अयोग्य काळी आदि अयोग्य स्थळी 
केलेली ददव्ये दनिायक होि नाहीि असे समजि असि. (कात्या परा.मा.३ पा. १६३). 

 
तदव्ये करण्यासांबांधीच्या कायमक्रमाचे र्वणमन प्रजापिी, बृहस्पिी आदि दपिामह ह्याांच्या वचनाांच्या 

आर्ारावर दनरदनराळ्या ग्रांथाांि केले आहे. (व्यव. दनिधय पा.१४८-५३; दमिा (याज्ञ. २·९७·९९). ददव्याच्या 
कायांिील सवध कमे राजाच्या आजे्ञने मुख्य न्यायार्ीशाने करावी. मुख्य न्यायार्ीश आदि ददव्य करिारा 
(ह्याला शोध्य अशी सांज्ञा आहे) ह्याांनी उपोषि कराव.े दोघाांनी प्रािःकाळी स्नान कराव ेआदि शोध्याच्या 
आांगावर ओली वसे्त्र असावी. न्यायार्ीशाने देवाची आरार्ना करावी. दनरदनराळ्या देविाांची स्थापना करावी 
आदि त्याांची पूजा करावी. ऋस्त्वजाांनी िूप, चरू आदि सदमर्ा ह्याांच्या आहुिी द्याव्या. एका कागदावर ददव्य 
करावयाचा दवषय दलहून िो कागद शोध्याच्या मस्िकावर ठेवावा आदि ‘आददत्यचांद्रा ०’  आदद ७४·३०) हा 
श्लोक म्हिावा. हा कायधक्रम सवध ददव्याांना सामान्य असिो. त्यानांिर ददव्य कराव.े  

 
प्रमुख तदव्याांची त्रोटक र्वणमने पुढे तदली आहेत: 

 
(१) तुला अथर्वा घट (तराजु). िाजव्याच्या एका पार्ाि शोध्याला बसवाव े आदि दुसऱ्या 

पार्ाि दचखल, दवटा आदि दगड घालाव.े दोन्ही पार्ाांचे वजन समान झाले म्हिून खूि करून 
ठेऊन शोध्याने खाली उिराव ेआदि त्याने िराजूची प्राथधना करावी. नांिर ददव्यासांबांर्ीचा कागद मस्िकावर 



           

घेऊन शोध्याला पुन्हा पार्ाि बसवावा. त्याचे वजन पूवीपेक्षा कमी आढळले िर िो दनरपरार्ी समजावा, 
पूवीच्या इिकेच अथवा अदर्क झाले िर िो अपरार्ी समजावा. िराजूचे पारडे अथवा िुळई मोडल्यास 
अथवा दोर िुटल्यास सवध कायधक्रम पुन्हा करावा परांिु अशी गोष्ट एकाद्या अदृशय कारिाने झाली िर िो 
मनुष्ट्य अपरार्ी ठरवावा.  

 
(२) अस्ग्नतदव्य. सारवलेल्या जदमनीवर पदिमेकडून पूवेकडे नऊ विुधळे काढावी आदि त्याांि दभध 

पसराव.े ददव्य करिाऱ्याने आपली पाऊले दभावर ठेवावी. शोध्याच्या शक्िीला अनुसरून १६ अथवा ५० 
पल वजनाचा लोखांडाचा गोळा दठिग्या उडू लागेपयंि िापवावा. ददव्याचे कारि दलदहलेला कागद 
शोध्याच्या मस्िकावर ठेवावा आदि त्याने पदहल्या विुधळाि पूवधकडे िोंड करून उभे राहाव.े त्याच्या 
हािावरील व्रिाांची िपासिी करून नांिर त्याच्या हािावर िाांदूळ चोळाव ेआदि अश्वत्थाची साि पाने आदि 
िाांदुळाचे दािे आदि दही हे पदाथध ठेवाव े आदि िे दोराांनी बाांर्ाव.े नांिर न्यायार्ीशाांने दचमटा घेऊन 
िापदवलेला लोखांडाचा िुकडा पानाांनी आच्छाददलेल्या शोध्याच्या हािावर ठेवावा. शोध्याने िो िुकडा 
दोन्ही हािाांनी र्रून पदहल्या विुधळापासून आठव्या विुधळापयंि दर्म्मेपिाने चालि जाव.े आठव्या 
विुधळापयंि आल्यावर शोध्याने िो िुकडा नवव्या विुधळाि फेकावा. न्यायार्ीशाने शोध्याांच्या हािावर 
िाांदुळाचे दािे चोळाव.े जर त्याने िाांदूळ चोळण्यास हरकि घेिली नाही आदि ददवसाच्या अांिी त्याच्या 
हािावर काही जखम झालेली ददसली नाही िर िो दनदोषी असल्याचे ठरवाव.े जर आठव्या विुधळाच्या 
पूवीच लोखांडाचा गोळा खाली पडला अथवा हािावर जखम झाल्याचा सांशय आला अथवा त्याचा पाय 
घसरला अथवा हािापेक्षा इिर दठकािी भाजले िर त्याने पुन्हा ददव्य केले पादहजे.  

 
(३) तर्वष तदव्य. महेश्वराची पूजा करून त्या मूिीसमोर ठेवलेले दवष देवाच्या मूिीच्या आदि 

ब्राह्मिाांच्या समक्ष शोध्याला पाजाव.े िे दवष कमळाची वले, बचनाग अथवा हैमवि ह्याांपैकी कोििे िरी एक 
असाव.े िे दवष दनरदनराळ्या ऋिूि कोित्या प्रमािाि असाव,े ददवसाच्या कोित्या भागाि घ्याव ेह्यादवषयी 
दनयम असि. दवष भक्षि केल्यावर शोध्याला सावलीि अन्न न देिा ठेवाव े आदि िो ददवस सांपेपयंि 
त्याच्यावर पहारा ठेवावा. जर दवषाचा पदरिाम झाल्याची कोििीही लक्षिे ददसली नाही िर िो दनदोषी 
समजावा. जर बरेच दवष भक्षि केले असेल िर ५०० टाळ्या वाजदवण्यास लागिाऱ्या वळेाि दवषाचा 
पदरिाम झाल्याची दचन्हे ददसली नाही िर िो दनदोषी समजून दवष पदरहाराकदरिा औषर्ोपचार सुरू 
कराव.ेलबाडी होऊ नये म्हिून शोध्याला पूवी िीन अथवा पाच रात्री राजदूिाांच्या नजरेखाली ठेवावा आदि 
दवषबार्ा हरि करिाऱ्या औषर्ाांचा, रत्नाांचा, मांत्राांचा गुप्िपिे उपयोग केला आहे हकवा काय ह्याची परीक्षा 
करावी.  

 
(४) कोशतदव्य. रुद्र, दुगा ह्याांच्यासारख्या कडक देविेची पूजा करून आदि त्याांना स्नान घालून 

घेिलेले िीथध शोध्याला दपण्यास लावाव.े असे िीथध प्राशन केल्यानांिर १४ ददवसाांच्या आि शोध्यावर एकादे 
मोठे दुखिे आले अथवा एकादी भयांकर आपती ी आली अथवा त्याच्या सांपती ीचा नाश झाला अथवा एकादा 
दनकटचा नािलग मृि झाला िर िो अपरार्ी समजावा. अशी आपती ी साथीसारख्या अनेकाांवर एकाच वळेी 
आलेली नसली पादहजे. इिर ददव्याांचा दनिधय िात्काल घोदषि केला जािो. परांिु कोशददव्याच्या बाबिीि 
काही काळ वाट पहावी लागिे. कोशपान ह्या ददव्याचा उपयोग केवळ दनरपरादर्त्व दसद्ध करण्यासाठी 
करीि नसून आपली सद् भावना दुसऱ्याला पटवनू देण्यासाठी देखील करीि असि. 

 



           

(५) तप्तमाष तदव्य. उकळी येईपयंि िापदवलेल्या िुपाि अथवा िेलाि एक माष वजनाचा 
सोन्याचा िुकडा टाकीि आदि शोध्याला िो िुकडा आपला आांगठा आदि त्याच्या जवळची दोन बोटे ह्याांनी 
बाहेर काढावयास साांगि. जर त्याने आपली बोटे हालदवली नाही अथवा त्याची कािडी भाजली नाही िर 
िो दनरपरार्ी समजावा.  

 
(६) नाांगराच्या फाळाचे तदव्य. िापवनू लाल केलेला नाांगराचा फाळ शोध्याला एक वार दजभेने 

चाटावयास साांगि. जर त्याची जीभ भाजली नाही िर िो दनदोषी समजला जाई.  
 
(७) धममतदव्य. एक र्माची आदि एक अर्माची अशा दोन दनरदनराळ्या र्ािूच्या प्रदिमा अथवा 

भजूधपत्र अथवा कापडावर काढलेली दभन्न रांगाांची दचते्र मािीच्या दोन गोळ्याि ठेवनू िे गोळे एका मािीच्या 
भाा्ं ाि घालून देविाांच्या मूिीच्या आदि ब्राह्मिाांच्या समक्ष सारदवलेल्या जागेवर ठेवीि. ददव्यासांबांर्ीचा 
कागद शोध्याच्या मस्िकावर ठेवनू त्याला त्या भाा्ं ािून एक गोळा बाहेर काढावयास साांगि. जर त्याने 
र्माची प्रदिमा अथवा दचत्र असलेला गोळा बाहेर काढला िर िो दनरपरार्ी समजि. हे ददव्य दच्ा टाकून 
पाहण्यासारखेच असिे.  

 
बहुिेक प्राचीन देशाांि न्यायदनिधयाच्या कामीं ददव्याांचा उपयोग करण्याि येि असे. इांग्लां ड मध्ये 

इ.स.१२१५ मध्ये ददव्यावर बांदी घालण्याि आली. आपल्या देशाि अठराव्या शिकाच्या अखेरपयंि 
न्यायदनिधयाकदरिा ददव्ये केल्याचे अनेक उल्लखे उपलब्र् आहेि. (एदप. इां.खां. १३पा. २९१-२९२, इ. 
अँदट्ेवच. सन १९३१ खां. ६० पा. १७९ इ॰). मराठी सतेी ि इ.स. १७४४ मध्ये कोपरगाव येथे पेशव्याांच्या समक्ष 
अस्ग्नददव्य केल्याचा उल्लखे आढळिो. (मावजी आदि पारसनीस-विनपते्र इ॰पा. ४६-५६).सन १७८३ 
मध्ये काशी येथे एका वादाि फाळाचे ददव्य केले होिे. (एदशयादटक दरसचेस खां.१). 

 
 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७४ 
 

तनणमय 
 

(  .  .  .३.३७९-४१०) 
 
न्यायदानाच्या कायधक्रमािील शवेटचा म्हिजे ४ था टप्पा तसतद्ध अथवा तनणमय हा असिो. 

(याज्ञ.२·८). पुरावा देऊन झाला म्हिजे राजाने (अथवा मुख्य न्यायार्ीशाने) सभ्याांच्या साहाययाने वादीचा 
जय होिो अथवा पराजय होिो ह्यादवषयी दनिधय करावा. ज्यावळेी सभ्य आपला दनिधय ठरवीि असिील 
अथवा कोििा दनिधय जाहीर करावा हे ठरदवि असिील त्यावळेी सभ्याांनी पक्षकाराांना न्यायसभेिून बाहेर 
जाण्यास साांगाव.े  

 
वादािील दनिधय पुढील आठ गोष्टींवर आर्ारलेला असिो:- (व्यासव्यव. दनिधय. पा १३८) 

उपभोगादद िीन प्रमािे, कायदेशीर अनुमान, देशाचार, शपथा, राजशासन (कायदे) आदि पक्षकाराांचे 
जबाब. ज्या वादाि िीन प्रमािाांपैकी कोििीही प्रमािे नसिील आदि दैव सार्नाांचाही उपयोग कदरिा येि 
नसेल त्या वादाि सवांचा प्रभ ुअसल्यामुळे राजा हाच अांदिम दनिायक असिो.  

 
दनिधयपत्रामध्ये वादीची दफयाद, प्रदिवादीचे उती र, पुरावा, साक्षीदाांराांच्या जबान्या, ह्या सवांची 

चचा, पक्षकाराांिफे माांडण्याि आलेले मुदे्द, वादाला लाग ू पडिारी स्मृदिवचने, सभ्याांचे मि ह्या सवांचा 
थोडक्याि गोषवारा असला पादहजे आदि त्यावर मुख्य न्यायार्ीशाने स्वाक्षरी आदि राजमुद्रा केली पादहजे. 
कोिाच्या मिे न्यायसभेिील इिर स्मृदिशास्त्रज्ञ सभासदाांनी िो दनिधय मान्य असल्याचे दर्वशि 
करण्याकदरिा दनिधयपत्रावर स्वाक्षऱ्या कराव्या परांिु काही ग्रांथकाराांच्या मिे िशा स्वाक्षऱ्याांची आवशयकिा 
नाही. वादीने आपली िक्रार बदलल्यामुळे अथवा िशाच काही कारिाांनी त्याचा पराजय झालेला असो 
अथवा वादाची पूिध चौकशी होऊन िो परादजि झालेला असो, िो पराजय सभ्याांनी जाहीर करिे आदि 
यशस्वी पक्षकराला जयपत्र देिे ह्या गोष्टी उदचि असिाि.  

 
प्राचीन काळची सांस्कृि भाषेि दलदहलेली जयपते्र अद्यादप उपलब्र् झालेली नाहीि. जावा 

बेटािील प्राचीन भाषेिील इ.स.९२८ मर्ील एका जयपत्राचा साराांश प्रदसद्ध झाला आहे. [२५ कलकती ा वीक्ली 
नोटस् पा. १४२-१४३.] दमदथला [दबहार आदि ओदरसा दरसचध सोसायटीचे दनयिकादलक. खांड ६ पा. २४६-२५८;] येथील हहदु 
न्यायसभेने इ.स. १७९४ मध्ये ददलेलेही एक जयपत्र छापले आहे. िे स्मृदि आदि दनबांर् ग्रांथाांि ददलेल्या 
दनयमाांना पूिधपिे अनुसरून आहे. दुसरीही काही दमदथला प्राांिािील न्यायालयाांनी [दबहार आदि ओदरसा दरसचध 
सोसायटीचे दनयिकादलक, खांड २८ (सन १९४२).] १८ व्या शिकाि ददलेली जयपते्र प्रदसद्ध झाली आहेि.  

 
जयपत्र हे मुख्यिः िीच बाब पुन्हा चचेचा दवषय होऊ नये ह्या हेिूने ददले जािे. एकादा पक्षकार 

परादजि झाला असिाना जो लेख देण्याि येिो त्याचा उदे्दश त्या पक्षकाराला पुढे दांड देण्यास पात्र 
ठरदवण्याचा असिो. जेव्हा एकाद्या वादाचा दनिधय (कुलासारख्या) खाजगी स्वरूपाच्या न्यायालयाने केला 
जािो िेव्हा जयपत्र न देिा फक्ि दनिधयपत्र ददले जािे.  

 



           

पराभिू पक्षकाराला राजाला दांड द्यावा लागे आदि यशस्वी पक्षकाराचा राजाकडून (अथवा मुख्य 
न्यायार्ीशाकडून) गौरव केला जाई आदि दववाददि वस्िु त्याच्या िाब्याि ददली जाई. पैशासांबांर्ीच्या 
दाव्याि हरलेल्या पक्षकाराला दनिधयपत्राि देवदवलेले ऋि यशस्वी पक्षकाराला देण्यास लावनू दशवाय त्या 
पक्षकाराच्या सामथ्यानुसार काही दांडही राजाला देण्यास लावला जाई. हा दांड शकेडा ५ िे १० पयंि 
असून आरु्दनक काळािील कोटध फी (न्यायदानाबद्दलचे शुल्क) सारखा असे. (मनु.८·१३९,याज्ञ. २·१८; 
नारद २·५). 

 
ज्यावळेी न्यायदानासांबांर्ी चौकशीचे काम पुरे (िीदरि) झाले असेल अथवा इिक्या मयादेपयंि 

झाले असेल की त्यावरून हरलेल्या पक्षकाराकडून दांड वसूल करिा येईल, त्यावळेी राजाने केवळ 
आपल्या इच्छेप्रमािे अथवा लोभामुळे िे चौकशीचे काम रद्द करू नये. (मनु.९·२३३). 

 
दाव्याचे काम चालि असिाना दववाददि स्थावर अथवा जांगम दमळकि व्यवस्थापक अदर्कारी ह्या 

नात्याने त्रयस्थाच्या िाब्याि असली िर त्या दमळकिीवरील व्याज अथवा वाढ यशस्वी पक्षकराला दमळावी 
असा उल्लेख दनिधयपत्राि केला पादहजे.  

 
दनिधयपत्रािील ठराव अमलाि आिण्याचे दनरदनराळे मागध असि. (कात्या.४७७-४८०). एकाद्या 

दरिकोने घेिलेले ऋि त्याला नगदीि परि देिे अशक्य असेल िर अशा (ब्राह्मिाव्यदिदरक्ि) दरिकोला 
र्नकोकदरिा काम करावयास लावीि आदि िो काम करण्यास असमथध असल्यास त्याला बांदीि टाकीि. 
राजाने ठरदवलेला दांड देण्यास एकादा (ब्राह्मिाव्यदिदरक्ि) दरिको असमथध असेल िर त्याला 
राजाकदरिा काम करावयास लाविा येई. ब्राह्मिाांप्रमािेच दस्त्रयाांच्या बाबिीिही काही सवलिीचे दनयम 
असि. (कात्या.४८८-४८९). 

 
एकाद्या पक्षकाराचा त्याच्या स्विःच्या कृत्यामुळे पराजय झालेला असेल िर अशा दनिधयाचा 

सामान्यिः फेरदवचार करू नये परांिु जेव्हा एकाद्या मनुष्ट्याचा दावा साक्षीदाराांच्या अथवा सभ्याांच्या 
विधनामुळे (अप्रमादिकपिामुळे) बुडाला असेल िर त्या दाव्याची पदहल्यापासून पुन्हा चौकशी करावी. 
(नारद २·४०). ह्या दनयमाला काही अपवाद साांदगिले आहेि.  

 
एकाद्या दाव्याचा दनिधय सभ्याांनी पक्षपािीपिाने अथवा लोभामुळे अथवा भीिी मुळे चुकीचा ददला 

असल्याचा सांशय येि असेल िर त्या दाव्याची राजाने परि चौकशी करावी आदि जर िो सांशय खरा ठरला 
िर सभ्याांवर आदि प्रथम यशस्वी ठरलेल्या पक्षकारावर पराभिू पक्षकाराला द्यावयास लागिाऱ्या दांडाच्या 
दुप्पट दांड बसवावा. (याज्ञ.२·४ आदि ३०५). न्यायदानाकदरिा नेमलेल्या अदर्काऱ्याांनी लाांच घेऊन 
पक्षकाराचे नुकसान केले असेल िर राजाने त्या अदर्काऱ्याांची सवध सांपती ी दहरावनू घ्यावी. (मनू ९·२३१). 
जर त्याने लाच घेिली नसेल परांिु चुकीचा दनिधय ददला असेल िर त्या अदर्काऱ्याला १००० पि दांड 
करावा आदि त्या दाव्याचा दनिधय राजाने स्विः योग्य प्रकारे करावा. एकादा वाद एका न्यायालयाकडून 
अथवा एका न्यायार्ीशाकडून काढून दुसऱ्या न्यायालयाकडे अथवा दुसऱ्या न्यायार्ीशाकडे चौकशीकरिा 
पाठदवण्यासांबांर्ीचे स्पष्ट दनयम स्मृिींि आढळि नाहीि. पेशवाईिील दनःपक्षपािीपिाबद्दल प्रदसद्ध 
असलेल्या रामशास्त्री प्रभिेु ह्या मुख्य न्यायार्ीशाने दवरुद्ध पक्षकाराबद्दल जरासा पक्षपाि केला अशी एका 
पक्षकाराने भीिी व्यक्ि केल्यामुळे िो वाद दुसऱ्या न्यायार्ीशाकडे सोपदवण्याचा हुकूम मार्वराव पेशव ेयाांनी 
सन १७६४ मध्ये केला असल्याचा उल्लेख आढळिो. (पेशव ेदप्िरािील उिारे खांड ४३ पा.१०८). 



           

एकाद्या मनुष्ट्याने दुसऱ्याच्या शरीराला पीडा ददल्यास अथवा त्याचा एकादा अवयव िोडल्यास त्या 
कृत्याबद्दल शारीदरक दशक्षा साांदगिली असून दशवाय झालेली पीडा बरी करण्याकदरिा लागलेला खचध 
आदि पीडा झालेल्या मनुष्ट्याला समार्ान वाटाव ेम्हिून काही द्रव्य द्याव.े (मनु. ८·२८७). 

 
िोच अथवा िसाच अपरार् पुन्हा घडू नये, समाजाचे सांरक्षि व्हाव े आदि त्याला सुखाची प्राप्िी 

व्हावी ह्यासारखे अनेक उदे्दश अपरार्ाबद्दल शासन करण्याच्या मागे असि. दशक्षा हे एक प्रकारचे 
प्रायदिती ही समजले जाई आदि अशा प्रायदिती ामुळे मनुष्ट्याची पापाकडे असिारी प्रवृती ी नाहीशी होिे आदि 
त्याचे शील सुर्ारिे असे मानले जाई. राजाने शासन केल्यावर िो अपरार्ी मनुष्ट्य सत्कृत्ये 
करिाऱ्यासारखा पुनीि होऊन स्वगाला जािो असे मनूने (८·३१८) साांदगिले आहे.  

 
भारिािील फार पूवीचा अपरार्ाांदवषयीचा कायदा अदिशय कडक होिा; परांिु याज्ञ, नारद, 

प्रभिृींच्या वळेेपासून त्याि सौम्यपिा आला आदि बऱ्याच अपरार्ाांबद्दल दांड हीच सवध सामान्य दशक्षा होऊ 
लागली. ज्या अपरार्ाांबद्दल देहान्िाची दशक्षा होिे अशा अपरार्ाांची सांख्या पादिमात्य देशाांच्या मानाने 
भारिाि कोित्याही काळाि लहानच असे. १९व्या शिकाच्या आरांभी इांग्लां डमध्ये १०० हून अदर्क 
अपरार्ाांबद्दल देहान्िाची दशक्षा ददली जाि असे.  

 
र्मधशास्त्रकाराांनी (मनु. ८·१२९, याज्ञ. १·३६७ इ॰) दशक्षा देण्याचे पुढील चार प्रकार साांदगिले 

आहेि: सौम्य शब्दाि िाकीद देिे, कडक शब्दाि दनभधत्सधना करिे, दांड आदि शारीदरक दशक्षा. दशके्षचे 
पदहले दोन प्रकार न्यायार्ीशाच्या अदर्काराि येि परांिु दांड करिे आदि शारीदरक दशक्षा करिे ह्या गोष्टी 
(न्यायार्ीशाच्या दशफारसीवरून) राजाने करावयाच्या असि. एकाच प्रकारच्या अपरार्ाबद्दल 
त्याचप्रकारचे शासन कराव ेअसे र्मधशास्त्राचे मि नसे. अपरार् करिाऱ्याांचे सामथ्यध, वय, दशक्षि इत्यादी 
अनेक गोष्टींचा दवचार करून कोििी दशक्षा द्यावी हे ठरवाव े असे त्याांनी साांदगिले आहे आदि ज्याांच्या 
योगाने अपरार्ाची िीव्रिा कमी होईल अशा गोष्टींचा र्मधशासे्त्र नेहमी दवचार करीि. सौम्य दशक्षा देण्याचे 
दनयम साांगण्याचे दुसरे एक कारि ‘कमधदवपाकाचा दसद्धान्ि’ हे आहे. (मनु. ११·४९-५२).ह्या 
दसद्धान्िाप्रमािे दवदशष्ट पािक करिारा मनुष्ट्य पुढील जन्मी काही दवदशष्ट रोगाांनी युक्ि अथवा अवयवहीन 
असा उपजिो अथवा मनुष्ट्याहून हलक्या योनीि जन्म घेिो. कौदटल्याच्या (१·४) मिाप्रमािे राजाने 
अपराध्याांना त्याांच्या अपरार्ाांना अनुरूप शासन कराव ेम्हिजे लोक राजाला मान देिील. कारि जो राजा 
कडक दशक्षा देिो त्याच्या बद्दल प्रजेला दिरस्कार वाटिो आदि जो राजा सौम्य दशक्षा देिो त्याला प्रजाजन 
जुमानीि नाहीि.  

 
दांडाची रक्कम एक कादकिीपासून सवध सांपती ी जप्ि करण्यापयंि कमीअदर्क असे. ठरीव रकमेच्या 

दांडाचे प्रथमसाहस, मध्यमसाहस आदि उिम साहस असे िीन भेद असि. ह्या प्रत्येक प्रकारच्या दांडाच्या 
रकमेबद्दल शास्त्रकाराांि मिभेद होिे. मनूने (८·१३८) त्या रकमा अनुक्रमे २५०, ५०० आदि १००० पि अशा 
साांदगिल्या आहेि. दांडाची दशक्षा शारीदरक दशके्षपेक्षा सौम्य मानली जाई. दांडाची रक्कम िाांब्याच्या पिाि 
अथवा दििक्या दकमिीच्या मालाच्या रूपाने राजाला द्यावी असे कात्यायनाने (४९०-४९३) साांदगिले आहे. 
दांडाची रक्कम १/४ अथवा१/२ माष अशी साांदगिली असल्यास िे वजन सोन्याचे समजाव.े जेथे दांडाची रक्कम 
माषाांि साांदगिली असेल िेथे िी चाांदीच्या माषाांची आदि जेथे कृष्ट्िलाांि साांदगिली असेल िेथे िी चाांदीच्या 
कृष्ट्िलाांि समजावी. (एक माष १/२० कृष्ट्िल). सवध अपरार्ाांच्या बाबिीि दस्त्रयाांना दांड आदि शारीदरक 
शासन पुरुषाांच्या पेक्षा सौम्य असे. (कात्या ४८७), उदाहरिाथध, पुरुषाांच्या अध्याइिका दस्त्रयाांना दांड केला 



           

जाई.दशके्षचे प्रमाि अपराध्याच्या वयाला अनुसरून कमी अदर्क असे. स्त्री १२ व्या वषी आदि पुरुष १६ व्या 
वषी सज्ञान म्हिजे कायदेशीर व्यवहार करण्यास पात्र होिो आदि त्या वयानांिर स्त्रीने आज्ञा मोडल्यास 
दिला १२ पि आदि पुरुषाला २४ पि दांड करावा असे कौदटल्याने (३·३) साांदगिले आहे. पाच वषांपेक्षा 
कमी वयाच्या बालकाने केलेल्या कोित्याही कृत्याच्या योगाने त्याला अपरार् अथवा पाप घडि नाही. 
दशके्षचा कडकपिा जािीवरही अवलां बनू असे. (गौ. १२·१·८-१२). 

 
शारीदरक पीडा द्यावयाची झाल्यास िी अपराध्याला बांददवासाि ठेऊन, मार देऊन, त्याची फदजिी 

करून, लोकाांना माहीि होईल अशा प्रकारे शरीरावर डाग देऊन द्यावी. कोित्या जािीच्या अपराध्याला 
कोित्या भागावर डाग द्यावा ह्यादवषयी दनयम असि. ब्राह्मिाला कोित्याही अपरार्ाबद्दल देहान्िाची 
अथवा शारीदरक दशक्षा देऊ नये, परिु ज्या अपरार्ाबद्दल देहान्िाची दशक्षा असिे अशा अपरार्ाांबद्दल 
त्याच्या मस्िकाांचे मुांडन कराव ेअथवा त्याला हद्दपार कराव,े कपाळावर डाग द्यावा, गाढवावर बसवनू हर्ड 
काढावी. ब्राह्मिाांना गुप्ि दठकािी बांददवासाि ठेवाव,े जेमिेम पुरेल इिके अन्न द्याव,े अथवा गाई राखण्याचे 
काम साांगाव ेअथवा सदाचरिी मनुष्ट्याला अयोग्य असे काम साांगाव.े (गौि. १२·४३, कौदट ४·८). असेच 
यमाने (स्म.ृ चां. २ पा. ३१७) साांदगिले आहे. ब्राह्मिाला काही घोर अपरार्ाांबद्दल देहान्िाची दशक्षाही 
काहींनी साांदगिली आहे. मृच्छकदटक नाटकाि चारुदती  ह्या ब्राह्मिाला देहान्िाची दशक्षा साांगण्याांि आली 
होिी. 

 
देहान्िाची दशक्षा दवष देऊन, हती ीच्या पायाखाली िुडवनू, िलवारीसारख्या शस्त्राने, अथवा 

जाळून, पाण्याि बुडवनू, सुळावर चढवनू, अशा दनरदनराळ्या प्रकाराांनी देण्याि येि असे. (मानसोल्लास 
२·२० पा १४४). व्यदभचाराबद्दल अपरार्ी ठरलेल्या स्त्रीला उघ्ा जागेि कुत्र्याांकडून खावदवण्याची दशक्षा 
द्यावी असे साांदगिले आहे. स्विःच्या भ्रिाराचा वर् करण्यासारखे घोर अपरार् करिाऱ्या स्त्रीला नाक, ओठ, 
कान आदि हाि िोडून बैलाांच्या दशगाांनी फाडदवण्याची दशक्षा साांदगिली आहे. (याज्ञ. २·२७९). 

 
सवध सांपती ी जप्ि करण्याची दशक्षा अनेक अपरार्ाांच्या बाबिीि ददली जाि असे. िथादप 

दशल्पकाराांच्या र्ांद्याि लागिारी हत्यारे त्याांच्यापासून दहरावनू घेि नसि. (नारद. प्रकी. १०।११). 
 
बांददशाळा कशी असावी ह्यादवषयी दनयम साांदगिले आहेि. (कौदट. २·५). बांददशाळेि पुरुषाांकदरिा 

आदि दस्त्रयाांकदरिा पृथक् दालने असावी, दारावर चाांगला पहारा असावा, बांददवानाांना सोसाव े लागिारे 
दुःख आदि त्याांची दुःस्स्थिी सवध लोकाांना रस्त्यावरून दृष्टीस पडू शकावी. राज्यारोहिासारख्या काही 
दवदशष्ट प्रसांगी आदि काही पदरस्स्थिींि दनरदनराळ्या बांददवानाांना सोडून देण्याि येई आदि देहान्िाची दशक्षा 
रद्द करण्याि येई. दानशूर लोकाांनी बांददवानाांकदरिा दांड भरल्यास अथवा हमी ददल्यास त्याांना सोडण्याि 
येई. 

 
महापािक केल्याबद्दल दांडाच्या रूपाने अथवा जप्ि करून घेिलेली सांपती ी राजाने स्विः उपभोग ू

नये कारि िसे केल्यास त्याला िे पािक लागिे. अशी सांपती ी वरुिाला अपधि करण्याकदरिा पाण्याि 
टाकावी. कारि वरुिाची सती ा राजावर असिे, अथवा िी दवद्वान आदि सद् गुिी ब्राह्मिाांना दान द्यावी, 
कारि ब्राह्मि सवध जगाचे अदर्पिी असिाि. (मनु. ९·२४३–४५). 

 



           

कजाच्या वसुली व्यदिदरक्ि इिर कोित्याही कामाकदरिा कोिीही अपराध्यास परस्पर शासन 
करू नये असा सवधसार्ारि दनयम असे. (नारद. पारुष्ट्य ११।१४). िथादप काही प्रसांगी अपराध्याला िेथच्या 
िेथे शासन करिा येि असे आदि िसे करिे अपरार् केल्यासारखे र्रले जाि नसे. राजाला अशा लोकाांना 
फटक्याांसारखी शारीदरक दशक्षा देण्याचा अदर्कार असिो परांिु राजाने त्याांना दांड करू नये असे साांदगिले 
आहे. 

 
आध्यास्त्मक दृष्टीने ऋि घेिारा दरिकोच नव्हे िर त्याचे पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र हे देखील घेिलेले 

ऋि फेडण्यास जबाबदार असल्यामुळे ऋि फेडण्याच्या बाबिीि मुदिीसांबांर्ी दनयमाांना स्मृिींि आदि 
दनबांर् ग्रांथाांि फारसे महत्त्व देण्याि आलेले नाही. आपला हक्क बजावण्यास एकाद्याला दवलांब लागला 
एवढ्ाच कारिाने त्याचा न्यायय हक्क नाहीसा करण्याकडे स्मृिींची आदि र्मधशास्त्राची प्रवृती ी नसे. िथादप 
काही िुरळक ग्रांथकार ऐदहक प्रवृती ीचे असि आदि त्याांनी मुदिीसांबांर्ी काही दनयम केले आहेि. 
उदाहरिाथध, एकाद्या दमळकिीच्या मालकाच्या समक्ष आदि त्याने हरकि न करिा दुसऱ्या कोिी त्या 
दमळकिीचा उपभोग घेिला िर १० वषानांिर मूळ मालकाचा हक्क नष्ट होिो. (मनु. ८·१४८). ह्या दनयमाला 
अनेक अपवाद साांदगिले आहेि. लेखाांच्या बाबिीि ही िे दकिी मुदिीनांिर आदि कोित्या पदरस्स्थिीि 
अदनवायध होिाि (नाकबलू करिा येि नाहीि) ह्याबद्दल दनयम आहेि. (कात्या. २९८–३०१). 

 
न्यायदानपद्धिीदवषयी येथपयंि केलेल्या दववचेनापासून पूवधग्रहदूदषि नसिाऱ्या कोिाचीही खात्री 

होईल की र्मधशास्त्राांनी अनेक शिकाांच्या अवर्ीि फार उच्च दजाची अशी न्यायदानाची देशी पद्धिी बनदवली 
होिी. ह्या कायद्याांच्या बाबिीि नारद, बृहस्पिी आदि कात्यायन ह्याांचे ग्रांथ सवोच्च दजाचे आहेि. हे ग्रांथ इ. 
स. ६०० च्या पूवी होऊन गेले आदि पदहले दोघे िर त्याच्याही अनेक शिके पूवी होऊन गेले असाव.े त्या 
ग्रांथाांि विधन केलेली न्यायदानाची पद्धिी कोित्याही पादिमात्य देशाि इ. स. च्या १८ व्या शिकापूवी 
अस्स्ित्वाि असलेल्या कोित्याही न्यायदानाच्या पद्धिीपेक्षा फारच सरस होिी. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७५ 
 

करार 
 

(  .   .   . ३.४११-४६१) 
 
ऋणादान (कजाची वसूली), स्त्रीपुांसयोग (पदि पत्नी ह्याांचा सांबांर्) आदि दायभाग (सांपती ीची 

वाटिी) ही िीन व्यवहारपदेच आरु्दनक काळच्या हहदूांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेि, कारि आरु्दनक 
काळािील हहदूांना ह्याबाबिीि अजूनही बऱ्याच अांशी प्राचीन हहदुर्मधशास्त्रािील दनयम आदि टीकाकाराांनी 
त्या दनयमाांचा केलेला अथध हे लागिाि. म्हिून ह्या िीन व्यवहारपदाांचे अदर्क दववचेन करिे अवशय आहे. 
त्याांच्यापैकी ऋिादान ह्या दवषयाचे दववचेन प्रस्िुि प्रकरिाि करावयाचे आहे. बहुिेक सवध स्मृिींि आदि 
दनबांर् ग्रांथाांि हाच दवषय प्रथम दवचाराला घेिलेला असिो. बऱ्याच व्यवहारपदाांचा दनरदनराळ्या प्रकाराांनी 
कराराच्या कायद्याांशी सांबांर् येिो. 

 
आमच्या र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांि करारासांबांर्ी सवध व्यवहाराांना लाग ू पडिील असे सवधसार्ारि 

दनयम एके दठकािी घालून ददलेले नसिाि िर दनरदनराळ्या व्यवहार पदाांच्या दववचेनाच्या ओघाि असे 
दनयम आलेले असिाि. उदाहरिाथध, जदमनीची दवक्री आदि अदलाबदल ह्यासांबांर्ीचे दनयम 
अस्वामीदवक्रय आदि सीमावाद ह्या व्यवहारपदाांच्या दववचेनाि आदि गहािासांबांर्ीचे दनयम ऋिादान ह्या 
व्यवहारपदाच्या दववचेनामध्ये ददलेले असिाि. िीच पद्धिी प्रस्िुि ग्रांथामध्येही स्वीकारिे अवशय आहे 
कारि त्यामुळे प्राचीन काळचा कायदा कसा होिा हे ददसून येईल. 

 
कोिकोित्या व्यक्िींना व्यवहार करिा येिो ह्यादवषयी प्राचीन ग्रांथकाराांनी (कौदट. ३·१ प्रभदृि) 

केलेल्या चचेचा साराांश असा आहे की दुसऱ्यावर अवलांबून असिाऱ्या व्यक्िी, वयाि न आलेल्या व्यक्िी, 
अदिवदृ्ध लोक, पदिि, सांन्यासी, अपांग, व्यसनार्ीन इत्यादी लोक व्यवहार करण्यास अपात्र असिाि 
आदि अशा व्यक्िींनी केलेले करार दनरुपयोगी ठरिाि. दस्त्रया करार करण्यास अपात्र असिाि अशी अनेक 
शास्त्रवचने आहेि. त्याांचा अथध दस्त्रयाांना त्याांच्या पिीवर अथवा कुटुांबावर बांर्नकारक होिील असे अथवा 
कुटुांबाच्या दमळकिीसांबांर्ी करार करिा येि नाही असा आहे. दस्त्रयाांना त्याांच्या स्विःच्या स्विांत्र दमळकिी 
सांबांर्ी करार करण्यास स्वाभादवक अपात्रिा नसिे परांिु त्या कामी त्याांच्या पिींना काही थोडा अदर्कार 
असिो. (कात्या. ४९७). दुसऱ्यावर अवलां बून असिाऱ्या व्यक्िींच्या बाबिीि त्या व्यक्िी ज्याांच्यावर 
अवलां बून असिाि त्याांनी अदर्कार ददला असला िरच त्याांना कायदेशीर बांर्नकारक करार करिा येिो. 

 
बलात्काराने अथवा लबाडीने केलेले करार अथवा शत्रूबरोबर केलेले करार बेकायदेशीर ठरवाव.े 

(याज्ञ. २·३१।३२, मनु. ८·१६५ आदि १६८). 
 
ऋणादान. आपि केलेले ऋि आपि फेडले पादहजे ही भावना ऋग्वदेाच्या (ऋ. ८·४७·१७ इ॰) 

काळापासून भारिाि बद्धमलू झालेली होिी. मनुष्ट्याांना देवाांचे, ऋषींचे आदि दपिराांचे ऋि असिे आदि ह्या 
िीन ऋिाांची फेड अनुक्रमे देवाांची पूजा (यज्ञ) करून, वदेाध्ययन करून आदि पुत्राांची उत्पती ी करून मात्र 
करिा येिे असे समजि. असि. (िै. सां. ६·३·१०·५). ह्या िीन ऋिाांच्या जोडीला पुढे मनुष्ट्याचे [ऋिमुन्मुच्य 



           

देवानामृषीिाां च िथैव च । दपिृिामथ दवप्रािामदिथीनाां च पञ्चमम् ॥ अनुशासन ३७–१७.] ऋि, अदिथींचे ऋि अशी आिखीही 
ऋिे घालण्याि आली. (आदद. १२०·१७-२०; अनु. १३७-१७.). 

 
ऋिाांच्या बरोबरच त्याच्यावर घेण्याि येिाऱ्या व्याजाची कल्पनाही ऋग्वदेामध्ये (८·६६·१०) 

आढळिे. मूळ ददलेल्या रकमेबद्दल आदि दिच्यावर (कबूल केलेला) लाभ म्हिून जी रक्कम ददली जािे 
दिला कुसौद (व्याज) असे म्हििाि आदि हा व्यवसाय करून उपजीदवका करिाऱ्याांना कुसीतदन् असे 
म्हििाि असे नारदाने (४·९८) साांदगिले आहे. दजिके ऋि ददले असेल त्याच्या दुप्पट परि घेण्याचा 
सावकार करार करीि असाविे असे त्या सांबांर्ीच्या उल्लेखाांवरून अनुमान दनघिे. र्मधसूत्राि आदि 
स्मृदिग्रांथाांि ‘व्याजाने कजध देिे’ ह्या अथी ‘कुसीद’ हा शब्द वारण्याि येिो. ददलेल्या ऋिाच्या दुप्पट अथवा 
दिप्पट रक्कम घेिाऱ्याांना दै्वगुदिक आदि तै्रगुदिक अशा सांज्ञा होत्या आदि िे शब्द ‘दनदषद्ध मानलेल्या 
पद्धिीने’. व्याजबट्टा करिाऱ्या लोकाांना लावण्याि येि. ददलेल्या र्ान्यावर गल्ल्याच्या रूपाि जे व्याज 
घेण्याि येिे त्याला ‘वारु्धष’ असे म्हििाि. (नारद ४·११०). कुसीददन् हा ब्रह्महत्या करिाऱ्या पेक्षाही 
अदर्क पािकी असिो असे एका श्लोकाि म्हटले आहे. (वदसष्ठ २·४१). 

 
ऋिादान (कजाची वसूली) ह्या व्यवहारपदाि पुढील साि प्रमुख मुद्याांचा समावशे होिो असे 

नारदाने (४·१) म्हटले आहे : कोििे ऋि फेडाव ेआदि कोििे फेडू नये, अशी ऋिे कोिी, कोठे आदि 
कशी फेडावी आदि कजध देण्याघेण्यासांबांर्ी दनयम. ह्या सािाांपैकी पदहल्या पाच मुद्याांचा सांबांर् दरिकोशी 
असून शवेटल्या दोन मुद्याांचा र्नकोशी सांबांर् असिो. 

 
काही स्मृिींनी व्याजाचे चार प्रकार असल्याचे साांदगिले आहे िर काहींनी पाच अथवा सहा 

साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, जे व्याज दरिकोने स्विः कबूल केलेले असिे िे कातरत, ज्या व्याजावर 
व्याज आकारण्याि येिे िे चक्ररृ्वतद्ध (चक्रवाढ), ज्या व्यवहाराि व्याजाऐवजी िारि अथवा गहाि 
ठेवलेल्या वस्िूचा सांपूिध उपभोग घ्यावयाचा असिो िे ‘अतधभोग’.  नारद ४·१०२।१०४; मनु ८·१५३; गौि. 
१२·३१।३४). 

 
सवध जािींच्या दरिकोंनी सवध जािींच्या सावकाराांना परस्पर मान्यिेने ठरलेले व्याज द्याव े असा 

सवधसार्ारि दनयम असे. (याज्ञ. २·३८). िथादप स्मृिींनी दनरदनराळ्या पदरस्स्थिीप्रमािे दनरदनराळे 
व्याजाचे दर साांदगिले आहेि आदि स्मृिींनी साांदगिलेल्या दराांपेक्षा अदर्क व्याज असेल िर िे परस्पराांच्या 
सांमिीने ठरले असले िरी घेऊ नये अथवा एक वषापेक्षा अदर्क काळपयंि घेऊ नये अथवा चक्रवाढ व्याज 
घेऊ नये, मुदलाच्या दुपटीहून अदर्क व्याज घेऊ नये. (मनु. ८·१५३). 

 
कजध ददलेल्या रकमेचा १/८० वा अांश दर मदहन्याला व्याज म्हिून घेिे हे योग्य असल्याचे स्मृिीि 

साांदगिले आहे. (वृद्धहारीि ७·२३५). ह्या दराने कजाची रक्कम ६ वष ेआदि ८ मदहन्याांनी दुप्पट होिे. ह्या 
सवधसार्ारि दनयमाला अनेक अपवाद साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, असे दुप्पट व्याज ज्यावळेी कजाच्या 
सुरदक्षििेसाठी िारि घेिलेले नसेल िेव्हा घ्याव.े दरिकोच्या विाला अनुसरून व्याजाचे दर दरमहा 
दरशकेडा २, ३, ४ अथवा ५ असि. (याज्ञ. २·३७). केवळ जामीनच ददला असला िर १/६० व्या 
अांशाइिका व्याजाचा दर असावा, दरिकोच्या व्यस्क्िशः जबाबदारीवर कजध ददले असेल िर दरमहा दर 
शकेडा २ ह्या दराने व्याज आकाराव.े सावकाराने बळजोरीने अदर्क व्याजाचा दर लादला असेल िर 
न्यायालयाांनी कजध वसूल करून देऊ नये. (कात्या. ४९८). जे सावकार जबर व्याज घेिील िे नरकाि 



           

पडिील. दरिको ज्या प्रकारचा व्यापार करीि असेल त्याला अनुसरून मुद्दल नष्ट होण्याचा र्ोका वाढि 
असिो आदि म्हिून रानािून जािाऱ्या वाटेने अथवा समुद्रमाग े व्यापार करिाऱ्याांनी दरमहा दरशकेडा 
अनुक्रमे १० आदि २० व्याज ददले पादहजे असे याज्ञ॰ ने (२·३८) साांदगिले आहे. जे कोिी ह्यापेक्षा अदर्क 
व्याज आकारिील अथवा जे दरिको र्नकोना िसे करण्यास प्रवृती  करिील त्याांना प्रथम साहसाचा दांड 
करावा असे कौदटल्याने (३·११) साांदगिले आहे. 

 
एकाच वळेी जास्िीि जास्ि मूळ कजाच्या दुपटीहून अदर्क वसूल करिा येि नाही ह्या दनयमाला 

स्मृदिग्रांथाांि दै्वगुण्याचा दनयम म्हििाि. (कौदट ३·११). ह्यालाच आरु्दनक काळाि ‘दामदुप्पटीचा दनयम’ 
असे नाव आहे. ह्या सामान्य दनयमाला अनेक अपवाद साांदगिले आहेि. कजध ज्याला ददले असेल 
त्याच्यापुढील िीन दपढ्ाांिील वांशजाांकडून िे वसूल करिा येि असल्यामुळे कजावरील व्याज वाढि राहू 
देण्याचा मोठा मोह सावकाराांना उत्पन्न होई. ह्याच कारिाकदरिा व्याजबट्याच्या व्यवसायाचा आदि 
व्याजाची रक्कम वाढण्याकदरिा दीघध काळपयंि वाट पहाि राहण्याचा ऋषींनी दनषेर् केला होिा आदि 
दै्वगुण्याचा दनयम घािला होिा आदि ह्या दनयमाने सावकाराांच्या आर्ाशीपिाला मोठाच आळा पडला परांिु 
त्या दनयमाि पुढे दुरुस्त्या करण्याि आल्या. उदाहरिाथध, व्याज प्रत्येक ददवशी, मदहन्याला, अथवा वषाला 
दमळि गेले असेल िर आदि सवध व्याज एक रकमी एकाच वळेी मादगिले नसेल िर सावकाराला दमळालेले 
एकूि व्याज मूळ कजाच्या दकिी पट झाले िरी प्रत्यवाय नसिो; गहाि अथवा िारि ददले असेल िर मुद्दल 
परि ददले नसेल िोपयंि त्या दमळकिीच्या उत्पन्नाचा लाभ घेण्यास प्रत्यवाय नसिो; काही काळपयंि 
व्याज वाढल्यानांिर त्या दरिकोबरोबर नवा करार करून मूळ मुद्दल, आदि त्यावरील व्याज दमळून झालेली 
रक्कम मुद्दल र्रून त्या रकमेवर व्याज देण्याचे ठरले िर सावकाराला एकूि दकिीही व्याज दमळाले िरी 
चालेल. इ॰ 

 
कजध केव्हा परि कराव ेह्याबद्दल कालमयादा ठरली नसली आदि मुदलाइिके व्याज झाल्यामुळे 

व्याज बांद झाले असले िर र्नकोने मागिी केल्याबरोबर कजध परि केले पादहजे. (बृहस्प पौर्. ग्रां. ३३ पा. 
३२८). दामदुप्पटीच्या दनयमाहून दुसऱ्याही काही कारिाांनी कजाच्या रकमेवर व्याज बांद होि असिे. 
दरिको कजाची रक्कम सावकाराला देऊ करीि असून देखील सावकाराने घेण्याचे नाकबलू केले आदि 
दरिकोने िी रक्कम एकाद्या दिऱ्हाइिाजवळ ठेव म्हिून ठेवली िर त्या रकमेवर व्याज बांद होिे. (गौि १२-
३०). व्याज देण्याबद्दल स्पष्ट करार नसेल िर मालाच्या हकमिीवर, नोकराांच्या विेनावर, दांड केलेल्या 
रकमेवर, जुगारीसाठी देऊ केलेल्या रकमेवर, व्याज पडि नाही. दमत्रत्वाच्या नात्याने उसन्या ददलेल्या 
रकमेवर व्याजाचा स्पष्ट करार नसला िर व्याज पडि नाही. (नारद २·३९). िथादप िसा स्पष्ट करार 
नसला िरी सहा मदहन्यानांिर अशा उसन्या ददलेल्या रकमेवर व्याज चालू होिे. (नारद ४·१०८). 

 
कजध ददलेल्या रकमेच्या सुरदक्षििेसाठी जी जांगम दमळकि िारि ठेवलेली असिे अथवा जी 

स्थावर दमळकि गहाि ठेदवलेली असिे दिला आतध म्हििाि. आर्ीचे अनेक पोटभेद साांदगिले आहेि. 
उदाहिाथध, ज्या दमळकिीचे उत्पन्न र्नकोने अांशिः व्याजाऐवजी आदि अांशिः मुदलाच्या पोटी घ्याव ेअसा 
करार असिो त्याला सप्रत्यय-भोग्य आर्ी म्हििाि. ज्या गहाि दमळकिीचे उत्पन्न फक्ि व्याजापोटी 
घेण्याि येिे त्याला अप्रत्यय-भोग्य आर्ी म्हििाि. सप्रत्यय आर्ीच्या बाबिीि दहशोब केल्यावर र्नकोला 
उत्पन्नािून व्याज आदि मुद्दल ह्याांच्यापेक्षा अदर्क पोच झाल्याचे आढळले िर र्नकोने अशी अदर्क रक्कम 
दरिकोला परि ददली पादहजे आदि जर मुदलाचा फक्ि काही अांशच दफटला असला िर दरिकोने 



           

उरलेला अांश [यती  ुित्रादर्कां  वृदे्धदेयां िदृदिने पुनः । हीनां यावती  ुिद्  वृदे्ध िावत्सम्पूरयेदृिी ॥ (भरद्वाज सरस्विी दवलास, पा. २३३-२३४.)] 
र्नकोला ददला पादहजे. (भरद्वाज. सरस्व. दव. पा. २३३-३४). 

 
एकाद्या मनुष्ट्याला अनेक कजे असली आदि त्याांपैकी काहींच्या फेडीकदरिा िारि अथवा गहाि 

लावनू ददलेले असले आदि काही कजे व्यस्क्िशः जबाबदारीवर काढलेली असली िर व्यस्क्िशः 
जबाबदारीवर घेिलेली कजे प्रथम फेडली पादहजेि आदि गहाि दमळकि सोडदवण्याचा हुकूम त्यानांिर 
केला पादहजे. (भरद्वाज-व्य.दनिध.पा. २४५). कजासांबांर्ी अथवा दुसऱ्या एकाद्या कायदेशीर कामाकदरिा 
केलेल्या व्यवहाराि कालानुक्रमाने शवेटी केलेला व्यवहार दनिायक ठरिो, परांिु दान, िारि अथवा 
खरेदी ह्याांच्या बाबिीि उलट क्रमाने म्हिजे मागाहून केलेल्या व्यवहाराच्यापेक्षा त्याच्यापूवी केलेले 
व्यवहार अदर्क प्रभावी असिाि. िारि, दान आदि दवक्री हे व्यवहार लेख दलहून केलेले असले िर िे 
दनव्वळ साक्षीदाराच्या समक्ष केलेल्या व्यवहाराांपेक्षा अदथक प्रभावी असिाि. (कात्या ५१८) एकच शिे 
अथवा काही वस्िु दोन मनुष्ट्याांना पृथकपिे गहाि अथवा िारि ददली असली िर त्याांच्यापैकी ज्या 
मनुष्ट्याला (बळजोरी न करिा) पदहल्याने िाबा दमळेल त्याला अग्रादर्कार प्राप्ि होिो. (दवष्ट्िु र्.सू. 
५·१८५). 

 
िारि लावनू ददलेल्या वस्िूची योग्य काळजी घेिे हे िारि घेिाऱ्याचे किधव्य असिे. (याज्ञ २·६० 

वरील दमिा). अशा वस्िूचा नाश झाला िर र्नकोचा व्याज दमळण्याचा हक्क नष्ट होिो. गोप्य म्हिजे नुसिे 
ठेवावयाच्या िारि वस्िूचा र्नकोने उपभोग घेिला िर कजावरील व्याज बांद होिे आदि िी वस्िु नष्ट 
झाली अथवा उपभोगामुळे दिची हकमि कमी झाली िर र्नकोला िी पूवधवत् करून द्यावी लागिे आदि िसे 
न केले िर मूळच्या कजावरील हक्कही नाहीसा होिो. (याज्ञ. २·५९). 

 
जेव्हा र्नको अत्यांि प्रामादिक असल्याचे प्रदसद्ध असल्यामुळे दरिको अल्प हकमिीच्या ऋिाच्या 

सांरक्षिाथध फार मो्ा हकमिीची दमळकि िारि अथवा गहाि देिो अथवा दरिको अत्यांि प्रामादिक 
असल्याचे प्रदसद्ध असल्यामुळे मो्ा रकमेच्या कजाच्या सांरक्षिाथध अल्प हकमिीची दमळकि र्नको 
स्वीकारिो त्यावळेी त्या आर्ीला चतरत्रबांधक आदर् म्हििाि. (याज्ञ. २·६१). अशा प्रकारच्या आर्ीवरील 
मालकी हक्क केव्हाही नष्ट होि नाही आदि राजाने फक्ि मूळ ददलेल्या कजाच्या दुप्पट रक्कम र्नकोला 
देववावी.  

 
प्रततभू (जामीन). जामीनगिीला र्नको, दरिको आदि र्नकोला दवश्वास उत्पन्न करण्याकदरिा 

जो इसम दरिकोने देिे न ददल्यास िे देण्याचे कबूल करिो अथवा हमी घेिो िो इसम अशा दिघाांची सांमिी 
अवशय असिे. हजर राहण्याबद्दल, कजध देण्याबद्दल आदि प्रामादिकपिाबद्दल असे जामीनाचे िीन प्रकार 
असिाि असे याज्ञ. मध्ये (२·५३) साांदगिले आहे. काही स्मृिींनी जादमनाचे आिखी काही प्रकार साांदगिले 
आहेि परांिु त्या सवाचा अांिभाव ह्या िीन प्रकाराि करिे शक्य आहे. ह्यासांबांर्ी अनेक दनयम र्मधशास्त्राि 
साांदगिले आहेि. (याज्ञ. २·५३). उदाहरिाथध, अशा जादमनाांनी नुकसान भरून देण्याची जी जबाबदारी 
घेिलेली असिे िी त्या जादमनाांवर व्यस्क्िशः पडिे. हजर राहण्याबद्दलची अथवा प्रामादिकपिाबद्दल 
घेिलेली जबाबदारी जामीन मृि झाल्यास त्याच्या पुत्रावर पडि नाही परांिु जामीन राहण्याकदरिा त्याने 
दरिकोकडून काही िारि घेिले असले िर त्या जामीनाच्या पुत्राांनी देखील अशा िारिामरू्न र्नकोचे 
नुकसान भरून ददले पादहजे.  

 



           

कजध वसूल करण्याचे अनेक मागध असिाि. र्नकोला ज्या कोित्या मागाने आपले येिे 
दरिकोकडून वसूल करिे शक्य असेल त्या मागाने राजाने दरिकोला देण्यास लावाव.े (मनू. ८·४७-४८) 
दरिकोने देिे अमान्य केले िर त्याच्यावर दावा घालिे एवढा एकच कजध वसूलीचा मागध दशल्लक राहिो. 
परांिु त्याने देिे मान्य केले िर धमम (गोडीगुलाबीने मन वळदविे), व्यर्वहार (कायदेशीर िजवीज करिे), 
चल अथवा उपधी (लबाडीने अथवा र्ाकदपडशा देिे), चतरत (दाराशी र्रिे र्रून बसिे) अथवा बल 
(काम करावयास लाविे अथवा अटकेि ठेविे) असे पाच मागध मनूने (८·४९) आदि बृहस्पिीने (पौर्.ग्रां. 
३३ पा. ३२९) साांदगिले आहेि. हे सवधच मागध सवधच दरिकोंच्या बाबिीि योजिा येि नसि. दरिको आदि 
र्नको ह्याांच्या दरम्यान कजाच्या िपशीलासांबांर्ी मिभेद असला िर र्नकोने दाव्याव्यदिदरक्ि इिर मागांचे 
अवलां बन करून दरिकोला त्रास ददला िर र्नकोचा कजध वसूल करण्याचा हक्क नष्ट होईल आदि त्याला 
येिे असलेल्या रकमेइिका दांड द्यावा लागेल (कात्या. ५८९). 

 
सवध कजध एकरकमी फेडण्याचे सामथ्यध दरिकोला नसेल त्यावळेी त्याने वळेोवळेी ददलेल्या रकमा 

कजधखिाच्या मागील बाजूला दलहाव्या अथवा र्नकोने आपल्या सहीची पाविी दरिकोला द्यावी. दरिको 
मागि असिाही पाविी ददली नाही िर र्नकोचा बाकी रादहलेले कजध वसूल करण्याचा हक्क नष्ट होईल. 
(नारद ४·११४). 

 
सवध कजध परि देऊन झाल्यावर र्नकोने कजधखि फाडून टाकाव े अथवा ऋिमुक्ििेचा स्विांत्र 

लेख साक्षीदाराांच्या समक्ष दलहून द्यावा.  
 
कजध फेडण्याची जबाबदारी (मूळ कजध घेिाऱ्या व्यदिदरक्ि) मूळ दरिकोच्या पुत्रावर आदि पौत्रावर 

र्ामीक कारिाने असिे. प्रदपिामहाने केलेल्या कजाबद्दल प्रपौत्र जबाबदार नसिो असे सवध स्मृिींनी 
स्पष्टपिे साांदगिले आहे. अशी जबाबदारी चौथ्या पुरुषापासून पुढ सांपिे असे काही स्मृिींि साांदगिले आहे 
(नारद ४·४; दमिायाज्ञ. २·५१) आदि चौथा पुरुष कोिापासून मोजावा ह्या प्रशनाबद्दल मिवैदचत्र्य आहे. 
ह्यासांबांर्ी दनबांर्ग्रांथाि केलेल्या चचेवरून असे दनष्ट्कषध दनघ ू शकिाि की एकाद्या मनुष्ट्याने केलेले कजध 
त्याच्या पुढील िीन दपढ्ाांिील वांशजाांनी (पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र याांनी) जर त्याांच्यापाशी वदडलार्वजि 
दमळकि असेल िर फेडले पादहजे. (नारद ४·४). वदडलार्वजि दमळकि वांशजाांनी घेिली नसली 
िरीदेखील दपत्याने केलेले कजध व्याजासह फेडण्याची जबाबदारी पुत्रावर असिे. (दवष्ट्ि ुर्.सू.६·२७।२८). 
दपिामहाने केलेले कजध व्याजरतहत फेडण्याची जबाबदारी पौत्रावर असिे आदि प्रदपिामहाने केलेला 
कजाची मुद्दल रक्कम फेडण्याची जबाबदारी प्रपौत्रावर जर त्याची िसे करण्याची इच्छा नसेल िर नसिे. 
काही दवदशष्ट बेकायदेशीर आदि अनीिीच्या कारिाांकदरिा केलेली बापाची देखील ऋिे फेडण्यास पुत्र 
जबाबदार नसिो. बाप मरि पावला नसला आदि समीप असला िरी देखील त्याच्या पुत्रावर दपत्याने 
केलेले ऋि फेडण्याची जबाबदारी (िो सांन्यासी झाला, असाध्य रोगाने पीदडि असला, वडेा झाला, 
अदिवदृ्ध म्हिजे ८० वषाहून अदर्क वृद्ध झाला अशासारख्या) काही दवदशष्ट पदरस्स्थिीि पडिे. (नारद 
४·१४, दवष्ट्िु र्. सू. ६·२७).अशा जबाबदारीला स्मृिींच्या आदि दनबांर्काराांच्या मिाप्रमािे काही मयादा 
असिाि परांिु न्यायालयाांिील दनिधयाांनी अशा सवध मयादा झुगारून ददल्या आहेि.  

 
पुत्राला वदडलार्वजि दमळकि दमळाली असली िरीदेखील त्याच्या दपत्याची जी कजे देण्याची 

जबाबदारी नसिे त्याांना न्यायालयाांिील दनिधयाांि ठोकळपिाने ‘बेकायदेशीर अथवा अनैततक कजे’ असे 
म्हििाि. (गौि. १२·३८). अशा कजांि जामीन राहण्यामुळे झालेली कजे, द्यिू अथवा मद्यपान, 



           

दस्त्रयाांवरील अनैदिक पे्रमामुळे उद् भविारी कजे, दांड अथवा दस्िुरी आदि व्यावहादरक नसलेली देिी, 
कुटुांबाच्या दहिाकदरिा न झालेली देिी, सभ्य विधनाचा आदि प्रदिदष्ठि पुरुष ह्या नात्याने जे कजध बापाने 
करावयास नको होिे अशासारख्या देण्याांचा समावशे होिो. पुत्राने काढलेले खाजगी कजध िे कुटुांबाच्या 
दहिाकदरिा काढलेले नसेल िर देण्याची जबाबदारी बापावर नसिे, पिीने अथवा पुत्राने काढलेले अशा 
प्रकारचे कजध देण्याची जबाबदारी पत्नीवर अथवा मािेवर नसिे. (याज्ञ. २·४७; नारद ४·१०।११). 

 
एकादा मनुष्ट्य मृि झाल्यावर त्याने केलेले कजध फेडण्याची जबाबदारी कोित्या क्रमाने दुसऱ्या 

व्यक्िींवर पडिे ह्याबद्दल दनयम साांदगिलेले आहेि. (याज्ञ २·५१). ज्याला मृिाची सांपती ी दमळिे त्याच्यावर 
(मग िो पुत्र असो अथवा अन्य जवळचा नािलग असो) मृिाचे ऋि फेडण्याची जबाबदारी सर्वात आधी 
असिे. परांिु मृिाजवळ सांपती ी नसली िरी मृिाच्या पत्नीचा जो स्वीकार करील त्याला मृिाचे ऋि फेडले 
पादहजे. मृिाच्या पुत्रावर अशी जबाबदारी मृिाजवळ सांपती ी नसली अथवा मृिाच्या दवर्वचेा कोिी स्वीकार 
केला नसला िरी असिे. अनेक पुत्र असल्यास जो वदडलार्वजि सांपती ीचा स्वीकार करिो त्याने आपल्या 
दपत्याचे ऋि फेडले पादहजे. अशा पुत्राच्या अभावी जेव्हा काही पुत्र दववादहि आदि काही अदववादहि 
असिील िेव्हा दववादहि पुत्राांनी वदडलोपार्वजि ऋि फेडले पादहजे. जेव्हा कोिीही पुत्र दववादहि नसेल 
िेव्हा जो पत्नीहीन, अपत्यहीन असून र्नहीनही असेल त्याने वदडलार्वजि ऋि फेडले पादहजे.  

 
ठेर्व. दनके्षप, उपदनर्ी आदि न्यास हे शब्द समानाथी असल्याचे अमरकोशाि [पुमानुपदनदर्न्यासः प्रदिदानां 

िदपधिम् । अमरकोश.] म्हटले आहे. िथादप अनेक प्राचीन ग्रांथाांि त्याांच्या व्याख्या दभन्नदभन्न प्रकारच्या ददल्या 
आहेि. एकाद्या पेटीसारख्या पात्राि एकादी वस्िु ठेऊन जरी िी पेटी िीि काय आहे हे न साांगिा 
दुसऱ्याजवळ ठेव म्हिून ठेवली िर त्या ठेवीला उपतनधी म्हििाि. अशा पात्राि ठेवलेली वस्िु त्या 
मनुष्ट्याच्या समक्ष मोजून ठेवली िर त्या ठेवीला तनिेप म्हििाि आदि पेटी सारख्या पात्राि न ठेविा 
उघडपिे ठेवलेल्या ठेवीला न्यास म्हििाि. (याज्ञ. २·६५). दनके्षप अथवा उपदनर्ी ठेवलेल्या वस्िु 
आर्ीप्रमािे एकाद्या ऋिाच्या सांरक्षिाकदरिा अथवा एकाद्या ऋिावरील व्याज देण्याकदरिा नसून सुरदक्षि 
ठेवण्याकदरिा दवश्वासाने ठेवलेल्या असिाि. (सरस्व.दव.पा. २६५). सत्कुलोत्पन्न, सदाचारी, र्मधज्ञ, मोठे 
कुटुांब असलेल्या, र्नसांपन्न आदि प्रामादिक आदि सरळ विधनाच्या व्यक्िीजवळ ठेव ठेवावी असे मनूने 
(८·१७९) साांदगिले आहे. ठेव ज्याच्याजवळ ठेवलेली असिे त्याला त्या ठेवीपासून व्यस्क्िशः काही लाभ 
दमळि नसिो ह्या कारिाने अशी ठेव स्वीकारिाऱ्याला सुविाचे दान करिाऱ्यासारखे पुण्य लागिे अशी 
त्याची प्रशांसा केली आहे आदि ठेवीचा अपहार करिे अथवा दनष्ट्काळजीपिाने ठेव साांडिे ह्या गोष्टी अत्यांि 
पापकारक असल्याचे साांगनू त्याांचा दनषेर् केला आहे. (बृहस्प. पौ. र्. ग्रां. ३३ पा. ३३३). ठेवी 
स्वीकारल्याच पादहजेि असे कोिावर बांर्न नसिे परांिु ठेव स्वीकारल्यावर दिचे काळजीपूवधक जिन करिे 
हे त्याचे पदहले किधव्य असिे आदि ठरलेल्या वळेी अथवा मादगिल्याबरोबर अशी ठेव परि देिे हे त्याचे 
दुसरे किधव्य असिे. ठेव स्वीकारिाऱ्याला त्या वस्िूवर मयाददि अदर्कार असिाि. परांिु िी वस्िु 
दवश्वासाने ठेवलेली असल्यामुळे त्याला दवशषे अदर्कार प्राप्ि होिाि. दैवी अथवा राजकीय आपती ीने 
ठेवीचा नाश झाला अथवा िी चोराांनी चोरून नेली िर िी भरून देण्याची जबाबदारी ठेव स्वीकारिाऱ्यावर 
नसिे. (मनु. ८·१८९). िथादप असा नाश खरा असला पादहजे आदि लबाडीने घडवनू आिलेला नसला 
पादहजे. ठेव परि देण्यासांबांर्ीही काही दनयम साांदगिले आहेि. (नारद ५·६). उदाहरिाथध, ठेव घेिलेला 
पदाथध ज्या स्वरूपाि घेिला असेल त्याच स्वरूपाि परि ददला पादहजे. ठेव ज्याने ठेवली असेल त्याच्याच 
स्वार्ीन िी केली पादहजे. ठेव ठेविारा मृि झाल्यास त्याच्या अनेक वारसाांपैकी कोिाला िरी िी देिा 
उपयोगी नाही िर सवध वारसाांना अथवा सवध वारसाांच्या समक्ष ददली पादहजे. ठेवीचा नाश ठेव 



           

स्वीकारिाऱ्याच्या हलगजीपिामुळे झाला िर ठेव ठेविाऱ्याचे नुकसान त्याला भरून द्याव े लागिे. ठेव 
परि मादगिल्याबरोबर परि ददली नाही अथवा ठेव ठेविाऱ्याने मागिी केल्यानांिर (दैवी अथवा राजकीय 
सुद्धा) कोित्याही कारिाने ठेवीचा नाश झाला िर ठेव स्वीकारिाऱ्याने िी वस्िु परि केली पादहजे अथवा 
दिची हकमि ददली पादहजे आदि त्यादशवाय राजाला दििक्याच दकमिीचा दांड ददला पादहजे. ठेव 
स्वीकारिाऱ्याने त्या वस्िूचा उपभोग घेिला िर राजाने िी वस्िु व्याजसदहि परि करावयास लावाव ेआदि 
दशवाय त्याला दांड करावा. ठेव ठेविाऱ्याने ठेवलेली ठेव योग्य वळेी परि घेिली पादहजे आदि ठेव 
स्वीकारिाऱ्याने अयोग्य वळेी परि करण्याचे टाळले पादहजे. नाही िर दोघेही दांडाला पात्र होिाि.  

 
दनके्षपासांबांर्ीचे हे दनयम दुसऱ्या काही प्रकारच्या ठेर्वींना देखील लागिाि. (याज्ञ. २·६७). अशा 

ठेवींि यातचतक (एकाद्या समारांभाकदरिा दादगन्यासारखा उसना मागून आिलेला दजन्नस), अन्र्वातहत 
(दुसऱ्या व्यक्िीच्या मालकीची दिऱ्हाइिाजवळ िारि ठेवलेली वस्िु), तशस्ल्कपन्यास (सोनाराजवळ एकादा 
अलां कार करण्याकदरिा ददलेला सोन्यासारखा पदाथध), प्रततन्यास (परस्पराांनी परस्पराांजवळ ठेवलेल्या 
ठेवी) इत्यादी ठेवींचा समावशे होिो. यादचिक म्हिजे उसना आिलेला पदाथध ह्याच्याबाबिीि असा 
अपवाद साांदगिला आहे की जर दुसऱ्या कोिी उसना मागून नेलेल्या दजन्नसाच्या मालकाला िो दजन्नस 
मादगिल्याबरोबर परि न ददल्यामुळे नुकसान सोसाव ेलागिार असेल िर ठरलेली मुदि भरली नसली 
िरीही अथवा ज्या कायाकदरिा िो दजन्नस घेिला होिा िे कायध अरे्च झाले असले िरीही उसना 
घेिाऱ्याला िो दजन्नस परि करावयास लावाव.े दशस्ल्पन्यास ददलेली वस्िु दशल्पकाराच्या चुकीमुळे नाश 
पावली िर त्याला त्या वस्िूची हकमि भरून द्यावी लागेल. 

 
एकाद्याजवळ ठेवलेल्या ठेवीचा अथवा वस्िूचा त्याने अपहार केला अथवा त्याच्याकडे असिाना िी 

ठेव अथवा िी वस्िू नाश पावली िर त्या नुकसानीला त्या मनुष्ट्याचा पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र जबाबदार होि 
नाहीि. (गौ. १२·३९). 

 
ठेवलेल्या ठेवीचा नाश झाल्यास िी भरून देण्याची जबाबदारी जशी ठेव स्वीकारिाऱ्यावर असिे 

िशी जबाबदारी एकाद्या पुष्ट्कळ र्न असिाऱ्या अज्ञान व्य्तीचा ताबा घेणाऱ्यार्वर असिे. म्हिजे जो मनुष्ट्य 
अज्ञान व्यक्िीच्या दमळकिीची पालक ह्या नात्याने जबाबदारी पत्करील त्याने त्या दमळकिीची स्विःच्या 
दमळकिीसारखीच काळजी घेिली पादहजे आदि ठेव स्वीकारिाऱ्यावर ज्या पदरस्स्थिीि ठेवीच्या 
नाशाबद्दल जबाबदारी येिे त्याच पदरस्स्थिीि अशा पालकावर अज्ञानाच्या दमळकिीच्या नाशाबद्दल 
जबाबदारी येिे. (नारद. ५·१५). 

 
 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७६ 
 

अस्र्वामीतर्वक्रय (मालक नसणाऱ्याने केलेली तर्वक्री) 
 

(  .  .  . ३.४६२-४६५) 
 
जेव्हा एकादा मनुष्ट्य आपल्यापाशी असलेली उघड ठेव (दनके्षप), मोहरबांद ठेवलेली ठेव 

(उपदनर्ी), दुसऱ्या इसमाला देण्याकदरिा ददलेली वस्िु, चोरून आिलेली वस्िू, एकाद्या प्रसांगाकदरिा 
उसनी आिलेली वस्िु, िारि ठेवलेली दमळकि, कोिाची साांडलेली आदि ह्या मनुष्ट्याला सापडलेली 
वस्िु ह्याांची गुप्ि रीिीने (अथवा मूळ मालकाच्या अपरोक्ष) दवक्री करिो िेव्हा िी दवक्री अस्र्वामीतर्वक्रय 
म्हिजे मालक नसिाऱ्याने केलेली दवक्री समजली जािे असे नारद (७·१) आदि बृहस्पिी याांनी साांदगिले 
आहे. ह्या वचनािील ‘दवक्री’ हा शब्द उदाहरिाथध असून त्याि दान देिे, बदक्षस देिे आदि गहाि देिे 
ह्याांचाही अांिभाव होिो. अशा वस्िूची दवक्री जरी उघडपिे केली असली िरी त्या दवक्रीच्या पदरिामाि 
फरक पडि नाही.  

 
एकाद्या वस्िूचा मालक नसिाऱ्याने केलेली त्या वस्िूची दवक्री, दान, अथवा गहाि हे व्यवहार 

राजाने अथवा न्यायादर्शाने रद्द कराव.े (कात्या ६१२). मालक नसिाऱ्याजवळून ज्याने अशी वस्िु दवकि 
घेिली असेल त्याच्याकडून िी मूळ मालकाला दमळदविा येिे. (नारद ७·२). दवकि घेिाऱ्याने अशी वस्िु 
उघड बाजाराि दवकि घेिली नसेल िर िो दशके्षला पात्र होिो. (नारद ७·३). त्याने जर अशी वस्िु ज्याला 
अशी वस्िु बाळदगण्याचे सामथ्यध नाही अशा मनुष्ट्यापासून, अथवा अदि अल्प हकमिीला अथवा रात्रीसारख्या 
अवळेी, अथवा दुवधिधनी लोकाांपासून दवकि घेिली असेल िर त्याला चोरासारखी दशक्षा करावी. अशी दवक्री 
लबाडीने केलेली दवक्री असिे. अनेक लोकाांच्या समक्ष, योग्य हकमि देऊन एकादी वस्िू दवकि घेण्याने 
लबाडीचा हेिु नसल्याचे दसद्ध होिे आदि त्यावरून त्याने िी वस्िु सद् भावनेने दवकि घेिली असल्याचे 
अनुमान दनघिे. अशा खरेदीदाराला जरी िी वस्िु मूळ मालकाला त्याने आपला हक्क दसद्ध केल्यावर द्यावी 
लागली िरीही त्याच्यावर कोििाही दोष येि नाही (म्हिजे त्याला दशक्षा होि नाही) आदि जर त्याला िी 
वस्िु मूळ मालकाला देिे भाग पडले िर त्याला दवकिाऱ्याकडून त्या वस्िूला ददलेली हकमि परि 
दमळदवण्याचा हक्क असिो.  

 
मालक नसिाऱ्याकडून दवकि घेिाऱ्याला आपल्यावर दोष येऊ नये असे वाटि असल्यास त्याने 

िी वस्िु कोिाकडून आपिास दमळाली हे लपदवण्याचा प्रयत्न करिा कामा नये. नाही िर िो दवकि 
घेिाराही दवकिाऱ्या इिकाच चोर म्हिून दशके्षला पात्र होईल. (नारद. ७·४). दुसऱ्या कोिाच्या मालकीची 
वस्िु न जाििा अथवा चुकीने कोिी दवकली िर त्या बाबिीिही असेच दनयम लागिाि. ज्याची वस्िु 
साांडली आहे आदि िी वस्िु ज्याला सापडली असेल त्याच्यापासून जो हक्काने मागिो त्याला ‘नातिक’ असे 
म्हििाि. (कौदट. ३·१६, मनु ८·२०२).  

 
साांडलेल्या वस्िूवर जो कोिी आपला हक्क साांगिो त्याला प्रथमिः (साक्षीदार अथवा लेख 

ह्याांच्यासारख्या) पुराव्याने आपला हक्क आदि उपभोग दसद्ध करावा लागिो आदि आपि िी वस्िु दवकली 
नाही अथवा दान ददली नाही अथवा टाकून ददली नाही हे दसद्ध कराव ेलागिे. त्याने आपला हक्क दसद्ध 



           

केल्यावर खरेदीदाराला िी वस्िु आपि प्रामादिकपिे दवकि घेिली हे दसद्ध करण्याकदरिा दवकिाऱ्याला 
हजर कराव ेलागिे अथवा उघडपिे आदि योग्य हकमि देऊन दवकि घेिली ह्याबद्दलचा पुरावा देण्यास 
आवाहन करण्याि येिे. खरेदीदाराने असा पुरावा ददला म्हिजे िो दोषािून मुक्ि होिो परांिु त्याला दवकि 
घेिलेली वस्िु खऱ्या मालकाला द्यावी लागिे. (कात्या ६१३). अस्वामीदवक्रयाच्या बाबिीि कोित्याही दैव 
अथवा (नािलगाांच्या साक्षीखेरीज) मानवी पुराव्याची सार्ने योग्य मानली जाि नाहीि. (कात्या.६१६). 
आपली वस्िु हरवली असल्याचा दावा करिाऱ्याला िी वस्िु पूवी आपल्याजवळ असल्याचे आदि नांिर 
साांडल्याचे दसद्ध करिा आले नाही िर इिराांना असे खोटे दाव े करण्यापासून परावृती  करण्याकदरिा 
चोरासारखा दांड करावा असे कात्यायनाने (६२०). म्हटले आहे.  

 
ज्या दाव्याि पुरावा नसेल त्या दाव्याि राजाने पक्षकाराांच्या शीलाचा दवचार करावा आदि 

पक्षकाराांच्या दवश्वासपात्रिेला अनुसरून दनिधय करावा. (बृह. स्म.ृचां. २ पा. २१६). 
 
ज्यावळेी एकाद्या वस्िूची खरेदी व्यापाऱ्याांच्या राांगेि आदि राजाच्या अदर्काऱ्याांना मादहि असून 

केलेली असिे परांिु ज्या मनुष्ट्यापासून िी खरेदी केली त्याचा ठावदठकािा मादहि नसिो अथवा खरेदी 
केल्यानांिर दवकिारा मरि पावला असेल िर त्यावळेी (अस्वामी असिाऱ्याने दवकलेल्या वस्िूच्या) खऱ्या 
मालकाने खरेदीदाराला अर्ी हकमि ददल्यावर त्याला आपली वस्िु परि दमळेल. (कात्या. 
६२१।६२३).न्यायदानाच्या दनयमाप्रमािे अशा पदरस्स्थिीि असे करिे अवशय आहे. कारि (ज्याचा 
ठावदठकािा मादहि नाही अशा) अपदरदचि मनुष्ट्यापासून माल खरेदी करिे  

 
हा खरेदीदाराचा दोष असिो आदि (आपल्या वस्िूची) योग्य काळजी न घेिे हा खऱ्या मालकाचा 

दोष असिो. 
 
जेव्हा एकाद्या वस्िूच्या खऱ्या मालकाला आपली साांडलेली वस्िु एकाद्या दिऱ्हाइिाच्या हािाि 

असलेली आढळेल िेव्हा त्याने त्या मनुष्ट्याला राजाच्या अदर्काऱ्याकरवी अटक करवावी परांिु अशा 
अदर्काऱ्याकडे जाण्यास फार वळे मोडेल आदि िोपयंि िो दिऱ्हाइि इसम दूर जाईल असे वाटले िर त्या 
वस्िूच्या मालकाने वाटल्यास त्या इसमास स्विः पकडाव ेआदि न्यायालयापढेु आिाव.े अशी वस्िु दवकि 
घेिाऱ्याने वस्िु दवकिाऱ्याला अटक करावी आदि वस्िु दवकिारा मृि झाला असेल िर दवकि घेिाऱ्याने 
िी वस्िु खऱ्या मालकाच्या स्वार्ीन करावी. (कौदट. ३·१६). 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७७ 
 

सांभूय समुत्थान (एकत्र रीतीने केलेला व्यर्वसाय, भागीदारी) 
 

(  .  .  . ३.४६६-४७०) 
 
ज्यावळेी व्यापारी अथवा (नट, गायक अथवा दशल्पकार ह्याांच्यासारखे) इिर लोक एकादा 

व्यवसाय एकत्र रीिीने चालदविाि िेव्हा त्यास सांभूय समुत्थान (भागीदारी) म्हििाि. (नारद ६·१). 
प्राचीन र्मधसूत्राांि भागीदारीदवषयी काहीही साांदगिले नाही. ह्यावरून असे ददसिे की प्राचीन र्मधसूत्राांच्या 
काळी लौदकक कायाकदरिा करावयाच्या भागीदाराला फारसे महत्त्व प्राप्ि झाले नव्हिे आदि मनुस्मृिीच्या 
काळाि देखील जवळजवळ िशीच स्स्थिी होिी. यज्ञाि वाटावयाच्या ददक्षिेसांबांर्ी दनयम मनूने (८.२०६-
२१०) साांदगिले आहेि आदि िेच दनयम लौदकक हेिूने केलेल्या भागीदारीला लाग ू केले आहेि. (मनु. 
८·२११). याज्ञवल्क्य स्मिृीमध्ये (२·२६५) व्यापारी लोकाांच्या भागीदारीसांबांर्ीचे दनयम यज्ञािील 
ऋस्त्वजाांना, शिेकऱ्याांना, (सुिार, निधक इ॰) दशल्पकाराांना लागिाि असे साांदगिले आहे. ह्यावरून असे 
ददसिे की फार मो्ा सांख्येचे ऋस्त्वज लागिारे गुांिागुांिीचे यज्ञ याज्ञवल्क्य स्मृिीच्या काळी फारच ्वचदचि 
होऊ लागले होिे आदि व्यापाऱ्याांच्या आदि दशल्पकाराांच्या भागीदाऱ्याांना मोठे महत्त्व प्राप्ि झाले होिे.  

 
भागीदार कसे असाविे ह्यादवषयी बृहस्पिीने (स्म.ृचां. २ पा. १८४) साांदगिले आहे की चाांगल्या 

कुलािील हुशार, ित्पर, बुदद्धमान (अथवा सुदवद्य), जमाखचाि कुशल, प्रामादिक आदि शूर (साहसी) 
अशा मनुष्ट्याांबरोबर एकत्र व्यवसाय करावा आदि दवचारी शाहाण्या मनुष्ट्याांनी अशक्ि, आळशी, रोगग्रस्ि, 
अपयशी, कफल्लक अशा भागीदाराांबरोबर व्यापारासारखे एकत्र व्यवसाय करू नयेि. अथाि हे सवधही गुि 
सवधही भागीदाराांि असलेच पादहजेि असे नसून ज्या स्वरूपाचा व्यवसाय असेल त्याला अनुसरून ह्या 
गुिाांपैकी काही गुि अत्यांि आवशयक असिाि.  

 
अशा भागीदाराांचा प्रत्येकाचा नफा, िोटा अथवा त्याने करावयाचे काम त्याने घािलेल्या 

भाांडवलाच्या प्रमािाांि असिे. (नारद ६·२-३). खरेदी दवक्रीच्या कामाि इिर भागीदार हजर नसले िरी 
त्याांच्याशी प्रामादिकपिाने वागिे हे प्रत्येक भागीदाराचे किधव्य असिे. एका भागीदाराने इिराांच्या 
अनुमिीने जी दमळकि दुसयाला ददली अथवा एकादा लेख दलहून ददला अथवा व्यवहार केला िर िी सवध 
कृत्ये सवध भागीदाराांनी केल्याचे र्रण्याि याव.े (बृह.पौ.र्.ग्रां.३३ पा. ३३७). 

 
भागीदारीि सांशय उत्पन्न झाला अथवा लबाडी झाली िर अशा गोष्टीचा दनिधय भागीदाराांनीच 

करावयाचा असिो आदि िो दनिधय इिर भागीदाराांनी मान्य केला पादहजे असाच भागीदारीच्या कराराचा 
सांकेि असिो. (बृह. पौ.र्. ग्रां.पा.३३ पा. ३३७). कोिी भागीदाराने इिर भागीदाराांना फसदवल्याचा आरोप 
आल्यास त्याने आपल्यावरील आरोपाचे दनराकरि दवदशष्ट शपथा घेऊन अथवा ददव्य करून केले पादहजे. 
कपटी अथवा लबाड भागीदाराला र्ांद्यािील नफा न देिा काढून टाकाव.े (याज्ञ. २·२६५). 

 
आपल्या हलगजीपिाने अथवा इिराांनी अदर्कार ददला नसिा अथवा सांमिी ददली नसिा केलेल्या 

कामामुळे इिर भागीदाराांचे होिारे नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी प्रत्येक भागीदारावर असिे. (याज्ञ. 



           

२·२६०). एकाद्या भागीदाराने भागीदारीच्या दमळकिीचे राजकीय अथवा दैवी आपती ीपासून अथवा 
चोराांपासून सांरक्षि केले िर त्या भागीदाराला त्याने सांरक्षि केलेल्या दमळकिीचा दहावा अांश बक्षीस म्हिून 
द्यावा. (नारद. ६·६).  

 
परदेशाि जाऊन मृि झालेल्या भागीदाराचा दहस्सा त्याच्या पुत्र, नािलग, सहपड ह्याांच्या सारख्या 

वारसाांनी घ्यावा. असा कोिी वारस उपलब्र् नसेल िर िो दहस्सा इिर भागीदाराांनी घ्यावा अथवा 
भागीदाराांच्या अभावी वारस, वांशज पुढ येण्याची १० वष े वाट पाहून िो दहस्सा राजाने घ्यावा. (याज्ञ. 
२.२६४; नारद ६·७ आदि १७-१८). 

 
अनेक दशल्पकाराांनी दमळून काम केले असेल िर त्याांच्यापकैी जे अदर्क कुशल असिील त्याांना 

त्याांच्या कुशलिेच्या प्रमािाि कमीअदर्क भाग द्यावा. (कात्या. अपराकध  पा. ८३८). जो सोन्याचे, चाांदीचे, 
सुिाचे, लाकडाचे, दगडाचे अथवा चाम्ाचे पदाथध बनदविो अथवा ज्याने ६४ कलाांपैकी एकाद्या कलेि 
नैपुण्य दमळदवले असेल त्याला दशल्पी [दहरण्यरूप्यसूत्रािाां काष्ठपाषािचमधिाम् । सांस्किा च कलादभज्ञः दशल्पी चोक्िो मनीदषदभः ॥ 

बृह. (दववादरत्नाकर पा १२४)] असे म्हििाि. (बृह. दववाद र. पा. १५४). 
 
शत्रूच्या राज्याि लूट करावयास पाठदवलेल्या शूर आदि र्ाडशी लोकाांच्या िुकडीला राजाने त्या 

लुटीचा दहावा अांश द्यावा, िुकडीच्या पुढाऱ्याला बाकीच्या लुटीि ४ भाग दमळाव ेआदि अनुयायाांना त्याांच्या 
वैयस्क्िक कौशल्याला अनुसरून २ अथवा १ भाग दमळावा. पकडले गेलेल्याांना सोडदवण्याकदरिा द्यावा 
लागिारा दांड सवांनी आपआपल्या दहशयाांप्रमािे भरावा. (कात्या. ६३३-३५). 

 
अशीच वाटिी करार झालेला नसेल िेव्हा व्यापारी, शिेकरी, चोर आदि दशल्पकार ह्याांच्या 

दमळकिीची करावी. (कात्या.परा.मार्.३पा. ३१२). 
 
यज्ञाि काम करिाऱ्या ऋस्त्वजाांना दमळिाऱ्या ददक्षिेची वाटिी त्याांच्या कामाांना अनुसरून करावी. 

(मनु. ८·२०६-२१०). काही दवदशष्ट ऋस्त्वजाांना काही दवदशष्ट ददक्षिा देण्याबद्दल शास्त्राि साांदगिलेले 
असिे. अशा दवदशष्ट ददक्षिाांि सवध ऋस्त्वजाांनी सहभागी होऊ नये. उदाहरिाथध, अग्न्यार्ानामध्ये अध्वयूधला 
रथ दमळिो, ब्रह्मा स्त्वजाला घोडा दमळिो. िसेच चार मुख्य ऋस्त्वजाांना अर्ी ददक्षिा दमळण्याचा हक्क 
असिो. त्याांच्या हस्िक ऋस्त्वजाांच्या एका गटाला मुख्य ऋस्त्वजाांच्या अध्याइिकी ददक्षिा दमळिे, दुसऱ्या 
गटाला दिसऱ्या दहशयाइिकी आदि दिसऱ्या गटाला चौथ्या दहशयाइिकी ददक्षिा दमळिे. कोिी ऋस्त्वजाने 
काम सोडून ददले िर त्याला त्याच्यासह काम करिाऱ्या ऋस्त्वजाांनी त्या ऋस्त्वजाने केलेल्या कामाला 
अनुरूप असा फक्ि ददक्षिेि दहस्सा द्यावा. दोष नसिा अथवा पीडा ददली नसिाना ऋस्त्वजाने यजमानाचा 
अथवा यजमानाने ऋस्त्वजाचा त्याग केला िर त्या दोघाांनाही शासन केले पादहजे. (नारद ६·१० इ॰). 

 
_____ 



           

प्रकरण ७८ 
 

दिानपाकमम (तदलेले दान परत घेणे) 
 

(  .  .  . ३.४७१-४७५) 
 
जेव्हा दान देिारा मनुष्ट्य आपि ददलेले दान अयोग्य रीिीने (कायद्याच्या दवरुद्ध रीिीने) ददले 

असल्यामुळे िे परि घेण्याची इच्छा करिो िेव्हा त्या वादाच्या मुद्याला दिानपाकमम असे म्हििाि. (नारद 
७.१). ह्याला दिाप्रदातनक (दान ददलेली वस्िू प्रत्यक्ष स्वार्ीन न केल्याचा अथवा परि घेण्याचा वाद) 
असेही म्हििाि. ह्या वादामध्ये (१) कोििे दान देऊ नये, (२) कोििे द्याव,े (३) कोििी दाने कायदेशीर 
असिाि आदि (४) कोििी दाने कायदेशीर नसिाि असे चार प्रशन असिाि.  

 
नारद (७·३-५) आदि बृहस्पिी ह्याांच्या मिे पुढील आठ वस्िू अदेय म्हिजे देिा न येण्यासारख्या 

असिाि. अन्वादहि, ठेव, यादचिक, िारि ठेवलेली वस्िु, आपल्याबरोबर दुसऱ्याही व्यक्िींची समाईक 
मालकी असिारी वस्िु, पुत्र आदि पत्नी, सांििी नसिाऱ्याांची सांपूिध दमळकि, दुसऱ्या कोिाला देण्याचे 
अगोदरच अदभवचन ददलेली वस्िु. ह्या वस्िु अदेय असण्याचे कारि त्याांच्यावर देिाऱ्याची सांपूिध मालकी 
नसिे अथवा शास्त्राांि अशा वस्िूांचे दान दनदषद्ध साांदगिलेले असिे हे असिे.  

 
आपले सांपूिध स्वामीत्व ज्या वस्िूांवर असिे अशा वस्िूांपैकी आपल्या कुटुांबाच्या चदरिाथाला 

लागिील त्या वस्िू वगळून बाकीच्या वस्िू देय असिाि म्हिजे देता येतात असा सवधसार्ारि दनयम याज्ञ. 
आदि बृहस्पिी ह्याांनी साांदगिला आहे. (याज्ञ. २·१७५). ज्याांचे पालन करण्याची एकाद्यावर जबाबदारी 
असिे अशा व्यक्िींना िीन वष े पुरेल इिकी सांपती ी ज्याच्यापाशी असेल अथवा त्यापेक्षाही अदर्क सांपती ी 
ज्याच्यापाशी असेल त्यानेच फक्ि सोमयाग (फार खचाचा असलेला याग) करावा असे मनु. (११·७) 
प्रभिृींनी साांदगिले आहे.  

 
पुढील प्रकारची दाने अक्कलहुशारीने ददलेली असल्यामुळे आदि िी शास्त्राांनी दनदषद्ध साांदगिलेली 

नसल्यामुळे िी दि असिाि म्हिजे िी परत घेता येत नाहीत:- दवकि घेिलेल्या वस्िूची हकमि, 
कामाबद्दल रोजमुरा, सांिोषाप्रीत्यथध ददलेल्या वस्िु, पे्रमामुळे ददलेल्या वस्िु, वराच्या नािलगाांना ददलेले 
पैसे आदि पारलौदकक हेिूने अथवा लोकोपकाराच्या हेिूने ददलेली दाने. (नारद ७·८)  

 
अनेक प्रकारची दाने बेकायदेशीर अथवा शास्त्रदवरुद्ध असल्याचे शास्त्राि साांदगिले आहे. ज्या 

वस्िूांचे दान शास्त्राांि दनदषद्ध मानलेले असिे त्याांना अदेय म्हििाि आदि अशी दाने दनरथधक ठरिाि. काही 
दात्याांच्या अांगाि मद्यपान, वेड, वार्धक्य इत्यादी प्रकारची अपात्रिा असिे म्हिून त्याांनी ददलेली दाने अदि 
असिाि म्हिजे अशी दाने देिाऱ्याने स्विःच न्यायालयाकडे अजध केला िर िी दाने न्यायालयाकडून रद्द 
केली जाण्याचा सांभव असिो. (नारद ७·९·११). 

 
आिखी एका प्रकारची दाने अथवा अदभवचने मागे घेिा येिाि. उदाहरिाथध, प्रािसांकट आले 

असिाना वाचदविाऱ्याला सवध दमळकि देऊ केली असली िरी िे अदभवचन मागे घेिा येिे. आदि एकादा 



           

िज्ञ अथवा लवाद मनुष्ट्य ठरवील दििकी दमळकि देऊ केली िरी प्रत्यवाय नसिो. (कात्या.६४६). िसेच 
उत्कोच म्हिजे लाच म्हिनू ज्याला एकादी रक्कम ददलेली असेल िो इसम राजाने एकाद्या कामावर 
नेमलेला अदर्कारी असेल िर राजाने अशी लाच घेिलेली रक्कम परि करावयास लावावी. आदि त्या 
रकमेच्या ११ पट दांड त्या अदर्काऱ्याला करावा. परांिु अशा अदर्काऱ्याांव्यदिदरक्ि इिर कोिी मनुष्ट्य काम 
केल्याबद्दल बदक्षस दमळवील अथवा कृिज्ञिेच्या भावनेने जे द्रव्य त्याला ददले असेल िे त्याला परि कराव े
लागिार नाही. (कात्या. ६५०-५३). 

 
र्ार्वमक कारिाकदरिा दववदक्षि दान द्यावयाचे कबूल करून िे प्रत्यक्ष ददले नाही िर िे ह्या जन्माि 

आदि पुढील जन्माि ऋि होिे म्हिजे असे दान देण्यास राजाने भाग पाडाव ेआदि दशवाय दांडही करावा. 
(हारीि-स्म.ृचां.२.पा.१९२). िथादप ज्याला दान द्यावयाचे कबूल केले होिे िो मनुष्ट्य अर्ार्वमक असल्याचे 
आढळले िर िे दान न ददले अथवा अांमलाि आिले नाही िरी चालिे. (गौ. ५·२१). बेकायदेशीर रीिीने 
ददलेल्या दानाचा उपभोग घेिारा आदि दनदषद्ध साांदगिलेले दान देिारा ह्या दोघाांनाही राजाने शासन 
कराव.े (नारद ७·१२). 

 
दान ददलेल्या वस्िूचा दान घेिाऱ्याने स्वीकार केला म्हिजे त्या वस्िूवरील दान देिाऱ्याचे 

स्वादमत्व नाहीसे होिे आदि दान घेिाऱ्याचे स्वादमत्व उत्पन्न होिे. हा सवधसामान्य दनयम दायभाग ह्या 
ग्रांथाला मान्य नसून त्याि असे साांदगिले आहे की दान देिाऱ्याने एकाद्या वस्िूचा त्याग केला एवढ्ानेच 
(म्हिजे दात्याच्या स्विःच्या कृत्याने) त्या वस्िूचे स्वादमत्व दनयोदजि दान घेिाऱ्याकडे जािे. (दायभाग 
१·२१-२४). परांिु दायभागाचे हे म्हििे समार्ानकारक नाही. कारि दनयोदजि दान घेिाऱ्याने िी दान 
ददलेली वस्िु स्वीकारावयाचे नाकारले िर काय पदरिाम होईल हे त्याने साांदगिलेले नाही.  

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ७९ 
 

र्वेतनस्यानपाकमम, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, आतण स्र्वामीपालतर्वर्वाद 
 

(र्वेतन न देणे, काम न करणे आतण मालक आतण गुराखी ह्याांच्यामधील र्वाद) 
 

(  .  .  .३.४७६-४८५) 
 
ह्या िीनही व्यवहारपदाांचा स्वामी आदि सेवक अथवा कामावर नेमिारा आदि कामकरी ह्याांच्याशी 

सांबांर् आहे. प्रस्िुि प्रकरिाि पदहल्या दोन दवषयाांचे दववचेन करण्याि येईल आदि स्वामीपाल ह्या दवषयाचे 
दववचेन मागून स्विांत्रपिे करण्याि येईल. 
 
र्वेतनस्यानपाकमम 

 
कामावर नेमण्यासांबांर्ीचा करार काही दवदशष्ट मुदिीचा असेल अथवा एकादे ठरीव काम पुरे 

करण्याबद्दल असेल आदि कामाबद्दलचे विेन आगाऊ ठरदवलेले असेल अथवा नसेल त्याला अनुसरून 
वगेवगेळे दनयम असिाि. हे दनयम गौिम आदि आपस्िम्ब ह्याांच्या कालापासून (दि.पू.६ व्या 
शिकापासून) िे बृहस्पिी आदि कात्यायन ह्याांच्या कालापयंि (इ.स. च्या ५व्या शिकापयंि) दनरदनराळ्या 
वळेी घालण्याि आले होिे. ह्या दनयमाांि मालक आदि सेवक ह्या दोघाांच्याही जबाबदाऱ्याांचा दवचार केलेला 
आहे. कामाबद्दलचे करार आदि एकाद्या वाहनाच्या भा्ासांबांर्ीचे करार ह्याांचा एकाच सदराि स्मृिींनी 
समावशे केला आहे.  

 
विेन आगाऊ ठरलेले असेल िेव्हा िे पत्करलेल्या कामाच्या प्रारांभी, मध्यांिरी अथवा काम पुरे 

झाल्यावर देण्यास प्रत्यवाय नाही. (नारद ९·२). जेव्हा विेन आगाऊ ठरलेले नसेल िेव्हा केलेल्या 
कामाबद्दल गुमास्त्याला नफ्यािील, गुराख्याला दुर्ािील आदि शिेकऱ्याला शिेाच्या दपकािील दहावा 
[भिृावदनदििायाां िु दशभागां समाप्नुयुः । लाभगोबीजसस्यानाां वदिग्गोपकृषीवलाः ॥ नारद ९·३.] दहस्सा द्यावा. (नारद ९·३). 
शिेकऱ्याच्या बाबिीि शिे कसण्याला दवशषे कष्ट कराव े लागि असिील आदि शिेाचा मालक 
कामकऱ्याला अन्नवस्त्र पुरवीि असेल िेव्हा दपकाचा पाचवा दहस्सा आदि िसे पुरवीि नसेल िेव्हा दिसरा 
दहस्सा दमळावा. विेन ठरलेले असूनही काही प्रसांगी मालकाला िे आपल्या इच्छेप्रमािे कमीअदर्क करिा 
येिे. उदाहरिाथध, मालकाने घालून ददलेल्या काळ, स्थळ, ह्याांच्या अटी सेवक पाळिार नाही िर विेन 
कमी करिा येिे आदि अपेके्षपेक्षा अदर्क नफा दमळवनू ददला िर अदर्क विेन द्याव.े (याज्ञ २·१९५). विेन 
दमळाल्यावर आदि शक्िी असिानाही सेवक काम न करील, कारिादशवाय काम सोडून जाईल िर त्याला 
विेन परि करावयास लावनू वरिी दुप्पट दांड करावा अथवा काम करावयास भाग पाडून दशवाय दांड 
करावा. (नारद ९·४). कबलू केलेले कामापैकी बरेचसे काम केले नाही िर दांड करावा आदि विेन मुळीच 
देऊ नये. 

 
नोकरीच्या ठरलेल्या मुदिीि मालकाने दुसरा कोिी सेवक नेम ू नये आदि सेवकाने दुसऱ्या 

मालकाची नोकरी करू नये. (कौदट. ३·१४). 



           

माल वाहून नेिाऱ्या वाहनाांच्या सांबांर्ीही काही दनयम साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, 
वाहनवाल्याला वाहून नेण्याकदरिा ददलेला माल त्याच्या चुकीमुळे नष्ट झाला अथवा दबघडला िर िे 
नुकसान वाहन वाल्याने भरून ददले पादहजे. (नारद ९·९). पालखी वाहिारे भोई, हत्यारबांद रखवालदार 
ह्याांच्यासारख्यानी काम नाकारून प्रवासाला दनघण्याला अडथळा आिला िर त्याांना ठरलेल्या विेनाच्या 
दुप्पट दांड करावा आदि त्याांच्या जागी दुसरा सेवक नेमावा. (नारद ९·८). अशा प्रकारचा सेवक प्रवासाला 
दनघाल्यानांिर आजारी नसिाना काम सोडून गेला िर त्याने दजिका प्रवास झाला असेल त्या मानाने १/७, 
१/४ अथवा सांपूिध विेनाइिकी रक्कम मालकाला ददली पादहजे आदि िशाच पदरस्स्थिीि मालकाने सेवक 
काढून टाकला िर त्या मालकाला िशीच रक्कम सेवकाला देण्यास लावाव.े (नारद ९·७). माल 
नेण्याकदरिा वाहन ठरवनू अथवा मालवाहू जनावरे ठरवनू त्याांना माल न ददल्यास त्याांना ठरलेल्या 
भा्ाच्या चिुथांशाइिके भाडे देण्यास लावाव.े थोडा प्रवास केल्यावर वाहनाांचा अथवा जनावराांचा त्याग 
केला िर त्याला पुरे भाडे देण्यास लावाव.े माल वाहून नेिारी जनावरे भा्ाने घेऊन काम पुरे झाल्यावर 
देखील िी परि ददली नाहीि िर िी परि करावयास लावनू परि केल्याच्या ददवसापयंि भाडे देण्यास 
लावाव.े (कात्या. ५ ६६२।३).भाडे देऊन जमीन घेऊन त्या जदमनीवर घर बाांर्ले िर िी जमीन सोडिाना 
बाांर्लेल्या घराचे सामान घेऊन जाण्याचा घर बाांर्िाऱ्याला हक्क असिो. परांिु भाडे न देिा आदि 
जमीनवाल्याच्या इच्छेदवरुद्ध घर बाांर्ले िर जमीन सोडिेवळेी घराचे सामान जदमनीच्या मालकाकडे राहू 
ददले पादहजे. (नारद ९·२०-२१). 

 
सेवकाने र्न्याच्या दहिाकदरिा चोरीसारखे अयोग्य कृत्य केले िर त्या कृत्यामुळे होिाऱ्या 

नुकसानीला र्नी जबाबदार असिो. (बृह.पौ.र्.ग्रां.३३ पा. ३४६). 
 
गुरूने शुल्क घेऊन दवद्या दशकदवली नाही िर त्याला त्याने घेिलेल्या सांपूिध शुल्काइिका दांड 

करावा. (मस्स्य २२१.६). हाच दनयम दशल्प न दशकदविाऱ्या दशल्पकाराला लागिो.  
 
वशेयाांसांबांर्ीही काही दनयम साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, एकादी वशेया मूल्य स्वीकारून त्या 

दगऱ्हाइकाचा स्वीकार न करिा दुसरीकडे जाईल, िेव्हा दिला घेिलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम 
दगऱ्हाइकाला आदि दििकीच रक्कम दांड म्हिून राजाला देण्यास लावाव.े (मत्स्य २२७·१४४-इ॰). 

 
अभ्युपेत्याशुश्रूषा (सेवा करण्याचा अथवा आज्ञा पालन करण्याचा करार करून िसे न करिे). 

प्राचीन र्मधसूत्राांि फक्ि दोन प्रकारच्या सेवकाांचा उल्लेख केलेला असिो. िे दोन प्रकार म्हिजे शिेाि काम 
करिारा आदि गुरे सांभाळिारा. नारदाने (८·२-२१) पदरचारकाांच्या पाच जािी साांदगिल्या आहेि : तशष्ट्य 
(वदेदवद्या दशकिारा दवद्याथी), अांतेर्वातसन् (कला दशकिारा उमेदवार), भृतक (मजुरी घेऊन काम 
करिारा), अतर्वकममकृत् (मजुराांवर देखरेख करिारा) आदि दास (गुलाम). कामाांचे शुभ आदि अशुभ असे 
दोन प्रकार असिाि. उष्टी, शिे, मूत्र गोळा करिे, शिेखळी, उदकरडे झाडिे, र्न्याची गुह्येंदद्रये हािाांनी 
पुसिे ही कामे अशुभ म्हिजे अशुद्ध असिाि आदि त्याांच्या व्यदिदरक्ि सवध कामें शुभ असिाि. अशुभ कामे 
फक्ि गुलामाांकडून केली जािाि. दशष्ट्यप्रभदृि चार प्रकारच्या सेवकाांना कममकर (कामकरी) म्हििाि 
आदि आपल्या मनास पटेल त्याप्रमािे काम करण्याचे स्वािांत्र्य नसिे हे त्याांचे सामान्य लक्षि असिे. ह्या 
चार प्रकारच्या कामकऱ्याांची दववदक्षि कामे ठरलेली असिाि आदि त्याांच्या सांबांर्ी दवदशष्ट दनयम असिाि. 
उदाहरिाथध, अांतेर्वातसन् (उमेदवार) हा सोनारकाम, गायन, नृत्य इत्यादी एकादी कला अथवा दशल्प 
दशकण्याकदरिा एकाद्या िज्ञ दशल्पकाराच्या घरी काही ठरीव मुदिीपयंि त्या गुरूच्या हािाखाली काम 



           

करण्याचा करार करून राहिो. िो िज्ञ दशल्पकार त्या उमेदवाराला अन्न द्यावयाचे कबूल करिो आदि 
आपल्या स्विःच्या घराि त्याला कला दशकदविो, दुसऱ्या कोित्याही कामाला लावीि नाही. िो िज्ञ 
दशल्पकार दशकदवण्यास ियार असूनही जर उमेदवाराने गुरूचा त्याग केला िर त्या उमेदवाराला गुरूकडे 
राहण्यास भाग पाडाव े आदि त्याला फटके माराव े अथवा कोंडून ठेवाव.े िो उमेदवार आपल्या कामाि 
दनपिु झाला िरी त्याला ठरलेल्या मुदिीपयंि गुरूच्या घरी राहाव े लागिे आदि त्या उमेदवाराच्या 
कामापासून जी काही प्राप्िी होइधल िी गुरूला दमळिे.  त्या िज्ञ दशल्पकाराने उमेदवाराला कला दशकदवली 
नाही आदि अन्य काम करावयास लावले िर िो िज्ञ दशल्पकार प्रथम–श्रेिीचा दांड देण्यास पात्र होईल 
आदि उमेदवारान त्याचा त्याग केल्यास प्रत्यवाय नाही. 

 
मजूरदार सेवक आदि दास (गुलाम) ह्याांच्यामध्ये असा फरक असिो की मजूरदार जरी काही 

बाबिीि दुसऱ्यावर अवलां बनू असला िरी िो आपले थोडेसे िरी स्वािांत्र्य राखिो आदि दास हे सवध प्रकारचे 
स्वािांत्र्य दुसऱ्याच्या स्वार्ीन करीि असिाि. (कात्या. ७१५). दासाांचे १५ प्रकार साांदगिले आहेि आदि 
त्याांना अत्यांि कदनष्ठ दजाचे आदि घािेरडे (अशुभ) काम करण्याकदरिा नेमण्याि येिे. (नारद ८·२५). 
बुद्धकालीन भारिाि अस्स्ित्वाि असलेली गुलामाांची पदरस्स्थिी ग्रीक लोकाांि अमलाि असिाऱ्या 
गुलामाांच्या इिकी दुःखदायक नव्हिी. दब्रदटश अमलाि आसाममर्ील चहाच्या मळ्याांि काम करिाऱ्या 
मजुराांच्या सांबांर्ीच्या सन १९०१ च्या कायद्याने एक प्रकारची गुलामदगरी दनमाि केली होिी. 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८० 
 

सांतर्वद व्यततक्रम आतण इतर व्यर्वहारपदे 
 

(कराराांचा आतण रूढींचा भांग) 
 

(  .   .   . ३.४८६–५०१) 
 
कराराांच्या आदि रूढींच्या भांगासांबांर्ीच्या व्यवहारपदाला मनूने (८·५) ‘सांतर्वद व्यततक्रम’ अशी सांज्ञा 

ददली आहे आदि त्याच व्यवहारपदाला नारदाने (१३·१) ‘समयस्यानपाकमम’ असे म्हटले आहे. ‘सांदवद्’ 
आदि ‘समय’ ह्या दोन्ही शब्दाांचा अथध करार असाच आहे. याज्ञ. आदि नारद ह्याांनी असे साांदगिले आहे की 
“व्यापाऱ्याांच्या सदमिी, नैगम, नास्स्िक, श्रेिी, पूग, गि याांनी ठरदवलेले िसेच नगराांनी आदि देशाांनी 
ठरदवलेले करार ह्याांची अांमलबजाविी राजाने केली पादहजे आदि कामासांबांर्ीच्या त्याांच्या रूढींचे सांरक्षि 
केले पादहजे”. श्रेिी पूग, गि इत्यादी सांज्ञा दनरदनराळे व्यवसाय करिाऱ्या लोकाांच्या सदमत्याांना लावण्याि 
येि असि. ह्या दनरदनराळ्या सदमत्याांचे आपसािील व्यवहारासांबांर्ी अनेक दनयम आदि अनेक प्रघाि 
असिाि. बौद्धर्मीयाांसारखे जे लोक वदेाांना प्रमाि मानीि नाहीि त्याांना नास्स्िक म्हििाि (याज्ञ. २·१९२, 
नारद १३·२) आदि अशा लोकाांनी देखील आपसाि ठरदवलेल्या रूढींना राजाने मान ददला पादहजे आदि 
त्याांची अांमलबजाविी केली पादहजे असा दनयम साांगण्याइिके र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकार उदार मनाचे होिे 
ही गोष्ट त्याांना भषूिावह आहे. ह्या बाबिीि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथकाराांची एकच अट असे की अशा प्रघािाांची 
अांमलबजाविी देशाच्या अथवा राजर्ानीच्या दहिाच्या दवरुद्ध नसावी आदि िे प्रघाि उघडपिे अनैदिक 
स्वरूपाचे नसाविे. (नारद १३·४।५ आदि ७). दनरदनराळ्या स्मृिींनी (याज्ञ. २·१८८-१९२ बृह. कात्या. 
इ॰) असेही दनयम साांदगिले आहेि की श्रेिी वगैरे सांस्थाांच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्याकदरिा एक 
सदमिी असावी आदि अशी सदमिी जो दनिधय ठरवील त्याप्रमािे त्या श्रेिीच्या सदस्याांनी वागाव ेआदि जो 
सदस्य असा दनिधय मान्य करिार नाही त्याला राजाने शासन कराव.े 

 
क्रयतर्वक्रयानुशय (एकादा दजन्नस दवकि घेिल्यानांिर अथवा दवकि ददल्यानांिर होिारा 

पिाती ाप). नारदाने (११ आदि १२) ह्या व्यवहारपदाची तर्वक्रीया–सांप्रदान (हकमि घेऊन एकादा दजन्नस 
घेिाऱ्याच्या स्वार्ीन न करिे) आदि क्रीत्र्वानुशय (दवकि घेिल्यानांिर खेद करिे) अशी दोन व्यवहारपदे 
मानली आहेि. मनूने असा एक सवधसार्ारि दनयम साांदगिला आहे की जेव्हा एकाद्या मनुष्ट्याला एकादी 
वस्िु दवकि घेिल्यानांिर अथवा दवकल्यानांिर िसे केल्याबद्दल पिाती ाप होईल िेव्हा त्याने िी वस्िु १० 
ददवसाांच्या आि परि द्यावी अथवा परि घ्यावी. ह्या दनयमाि पुढे अनेक फेरबदल आदि अपवाद करण्याि 
आले. उदाहरिाथध, जदमनीच्या बाबिीि जमीन दवकिारा आदि दवकि घेिारा परस्पराांचे सहपड असिील 
िर त्याांना पिाती ाप करण्याकदरिा १२ ददवसाांची मुदि देण्याि येिे आदि इिर सवध प्रसांगी त्याहूनही कमी 
मुदि देण्याि येिे. (कात्या. ६८५). दवकि घेिलेल्या दजन्नसाांची परीक्षा करण्याकदरिा दनरदनराळ्या 
दजन्नसाांच्या बाबिीि दनरदनराळ्या अवर्ी द्यावयाच्या असिाि. उदाहरिाथध, लोखांड आदि कापड याांच्या 
बाबिीि १ ददवस, मूल्यवान रत्नाांच्या बाबिीि ७ ददवस, जळाऊ लाकडे, द्रव पदाथध इत्याददकाांच्या 
बाबिीि त्याांची िपासिी दवकि घेिेवळेी आदि त्याच दठकािी केली पादहजे आदि मागाहून त्याांि काही 
दोष आढळला िरी नीट िपासून घेिलेली वस्िु परि करिा येि नाही. परांिु एकाद्या दजन्नासाची दवक्री 



           

अयोग्य हकमिीला झालेली असली िर िी दवक्री १०० वषानांिर देखील रद्द करण्यास प्रत्यवाय नाही. योग्य 
तकमत म्हिजे मादहिगार, पापभीरू अशा लोकाांनी आदि आजूबाजूच्या लोकाांनी एकत्र जमून ठरदवलेली 
हकमि आदि अशा योग्य हकमिीपेक्षा १/८ इिक्या रकमेने कमी अथवा अदर्क असिारी हकमि िी अयोग्य 
पकमत असे कात्यायनाने (७०५-७०६) म्हटले आहे. 

 
उ्तलाभ. जेव्हा एकादा मनुष्ट्य एकाद्या जदमनीच्या हकमिीच्या काही अांशाइिकी रक्कम 

कोिाजवळून कजध म्हिून घेिो आदि असा करार करिो की िी रक्कम एका दववदक्षि ददवशी परि देईन 
आदि त्याने िसे केले नाही िर त्याची त्या जदमनीवरील मालकी नष्ट होईल, िेव्हा अशा सशतम केलेल्या 
दवक्रीला उ्तलाभ [दकदञ्चच्च द्रव्यमादाय काले दास्यादम िे ्वचदचत् । नो चेन्मूलदमदां त्यक्िां केदारस्येदि यः क्रयः ॥ स उक्िलाभ इत्युक्ि 
उक्िकालेऽप्य–नपधिात् । भारद्वाज (व्यव. दन. पा. ३५१).] म्हििाि. (भारद्वाज–व्य. दन. पा. ३५१). अशी दवक्री काही 
ठरीव मुदिीनांिर कायदेशीर होिे. ह्यासांबांर्ीही िपशीलाचे बाबिीि अपवाद असिाि. उदाहरिाथध, 
उक्िलाभ प्रकारची दवक्री जर (त्या जदमनीच्या योग्य हकमिीच्या) अध्याहून अदर्क रकमेला झाली असली 
आदि (रक्कम परि करण्याच्या ठरलेल्या मुदिीनांिर) दहा वषाच्या वर काळ होऊन गेला असेल िर िी 
दवक्री कायदेशीर होईल. (कात्या ६१४). 

 
कोित्याही प्रकारची दवक्री असली िरी दवक्रीसांबांर्ीच्या लेखाि दवकलेल्या जदमनीवर असिाऱ्या 

दवदहरी, झाडे, रस्िे (अथवा जलमागध) ह्याांचा दनदेश करावा. िसा दनदेश केला नसेल िर त्या दवदहरी वगैरे 
जमीन दवकिाऱ्याच्या मालकीच्या होिाि. (बृह. व्य. दन. पा. ३४९). 

 
खरेदीदवक्रीच्या सांबांर्ाि काही दवदशष्ट सांज्ञा योजण्याि येिाि. (व्य. दन. पा. ३४७-३४९) 

उदाहरिाथध, सुविध अथवा त्याच्यासारखा जो पदाथध लोक दुसऱ्याला देऊ इस्च्छिाि त्याला मूल्कय (हकमि) 
म्हििाि. दवकावयाच्या वस्िूला पण्य म्हििाि. हकमि देऊ करून नांिर एकाद्या वस्िूचा स्वीकार करिे 
ह्याला क्रय (खरेदी) म्हििाि. पण्य वस्िु देऊ करून नांिर दिचे मूल्य स्वीकारिे ह्याला दवक्रय (दवक्री) 
म्हििाि. एक वस्िु देऊन त्याच प्रकारची दुसरी वस्िु स्वीकारिे ह्याला पतररृ्वति अथवा पतरर्वतमन 
(अदलाबदल) म्हििाि. दोन दनरदनराळ्या प्रकारच्या परांिु समान मूल्याच्या वस्िूांची अदलाबदली केली 
जािे त्या व्यवहाराला तर्वतनमय म्हििाि. 

 
जमीन महसूल न ददल्यास राजाच्या आजे्ञने जदमनीची दवक्री करण्यासांबांर्ी जे काही दनयम 

साांदगिले आहेि त्याांवरून असे ददसून येिे की सवधसार्ारिपिे राजा अथवा राज्यसांस्था सवध जदमनीचा 
स्वामी आहे असे समजण्याि येि असे परांिु ज्या दठकािी व्यस्क्ि अथवा लोक ह्याांच्याकडे िे कशीि 
असलेल्या जदमनीचा िाबा फार काळपयंि चालि आलेला असे त्यादठकािी त्या व्यस्क्ि आदि लोक त्या 
जदमनीचे बहुतेक पूणम मालक समजले जाि परांिु त्याांच्यावर जमीन महसूल देण्याची जबाबदारी असे आदि 
त्या जदमनीचा महसूल वसूल करिे अथवा दपकाचा भाग घेिे एवढ्ाच गोष्टींची सती ा राजा अथवा 
राज्यसांस्थेकडे असे. 

 
स्थावर दमळकिीचे दान उपदनषदाांच्या काळािदेखील ददले जाि असे िरी फार प्राचीन काळी अशा 

दानाला गौि मानण्याि येि [स्थावरे दवक्रयो नास्स्ि कुयादादर्मनुज्ञया । दमिा (याज्ञ २.११४).] असे. (दमिा- याज्ञ. २·११४). 
प्राचीन काळी भारिाि एकत्र कुटुांबाि राहण्याची पद्धि प्रचदलि असल्याकारिाने जदमनीची दवक्री 
जदमनीच्या दानापेक्षा फारच कमी वळेा होि असली पादहजे. जदमनीची दवक्री करावयाची झाली िरी िी 



           

दानाच्या स्वरूपाि करावी असे स्मृिींनी साांदगिले [दवक्रयेदप किधव्ये सदहरण्यमुदकां  दत्त्वा दानरूपेि स्थावरदवक्रयां कुयाददत्यथधः 
। दमिा. (याज्ञ २·११४).] आहे. (दमिा. याज्ञ. २·११४). ह्याचे कारि दाने पुष्ट्कळ वळेा ददली जाि आदि दवक्री 
िशी होि नसे हे बहुर्ा असाव ेअसे वाटिे. ह्याच्या उलट प्राचीन रोमन लोकाांच्या कायद्याि दान द्यावयाचे 
असल्यास िे दवक्रीच्या िांत्राप्रमािे द्याव ेअसे साांदगिले आहे. 

 
जदमनीच्या दवक्रीचा व्यवहार गावकरी, दायाद, शजेारी, सहभागीदार ह्याांच्या सांमिीने आदि सुविध 

आदि जल देऊन करावा. असा एक सावर्दगरीचा आदि पुढे भानगडी उपस्स्थि होऊ नये ह्या दृष्टीने 
सोईचा दनयम एका स्मृदिवचनाि साांदगिला आहे. 

 
स्र्वामीपालर्वाद (गुराांचा मालक आदि त्याने गुरे राखण्याकदरिा नेमलेला गुराखी ह्याांच्या 

दरम्यानचा वाद). भारिासारख्या कृदषप्रर्ान देशाि प्राचीन काळीं हा एक प्रमुख वादाचा मुद्दा असला 
पादहजे. ह्या बाबिीिील मुख्य दनयम असा आहे की मालकाने सकाळी गुराख्याच्या स्वार्ीन केलेल्या गाई 
आदि इिर पाळीव जनावरे ह्याांना कुरिाि चारून आदि पािी पाजून गुराख्याने सांध्याकाळी परि आिून 
मालकाच्या स्वार्ीन केली पादहजेि. (याज्ञ. २·१६४). ह्या दनयमावरून दनघिारे अनेक इिर दनयम 
साांदगिलेले आहेि. उदाहरिाथध, जनावराांच्या सुरदक्षिपिाची जबाबदारी ददवसा गुराख्याच्या अांगावर 
असिे आदि जनावरे वस्िीला मालकाच्या घरी असली िर मालकाच्या अांगावर असिे असे मनूने (८·२३०) 
साांदगिले आहे. 

 
गुराख्याला द्यावयाच्या विेनासांबांर्ी स्पष्ट करार केलेला नसेल िर त्याने साांभाळलेल्या गाईचे सवध 

दूर् प्रत्येक आठव्या ददवशी त्याला दमळाव े आदि दशवाय प्रत्येक वषी १०० गाईांबद्दल दोन वषाची एक 
कालवड त्याला दमळावी असा एक दनयम (नारद ९·१०) साांदगिला असून त्याला दुसरेही पयाय साांदगिले 
आहेि. गुराांना चरण्याकदरिा कुरि म्हिून काही जमीन गावकरी लोकाांनी आपल्या मजीप्रमािे अथवा 
राजाच्या मजीप्रमािे राखून ठेवावी असे याज्ञ. (२·१६६) मध्ये साांदगिले असून िी जमीन दकिी असावी 
ह्याबद्दल दनयम साांदगिले आहेि. गुराांनी दपकाांची नासरू्स करू नये  ह्याकदरिा शिेाच्या मालकाने 
शिेासभोविी उांच कुां पिे घालावी (कात्या. ६६६) असे साांगून नांिर गुराांनी नासरू्स केल्याबद्दल केव्हा आदि 
कोि जबाबदार ठरिो ह्यादवषयी दनयम साांदगिले आहेि. काही दवदशष्ट जनावराांच्या बद्दल लोकाांच्या मनाि 
नाजूक भावना असि आदि अशा जनावराांनी केलेल्या नासरु्शीबद्दल त्याांच्या मालकाांना दांड करू नये असे 
उशनसाने (याज्ञ. २·१६३ वरील दमिाक्षरा) म्हटले आहे. त्याने असा दनयम साांदगिला आहे की जो कोिी 
गाईने खाल्लेल्या अथवा नष्ट केलेल्या दपकाबद्दलची नुकसानी दिच्या मालकाला भरून देण्यास लावील 
त्याला त्याचे दपिर आदि देव त्याने ददलेले अन्न (हपड) भक्षि करीि नाहीि असे ददसून येईल. ज्या प्रसांगी 
अशा नुकसानीबद्दल मालक जबाबदार असिो िेथे त्याने दपकाच्या मालकाला गाईने केलेल्या 
नुकसानीबद्दल शजेाऱ्याांनी ठरदवले असेल त्याप्रमािे नुकसानी भरून ददली पादहजे. (नारद १४·३८). 

 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८१ 
 

सीमातर्वर्वाद (हद्दीसांबांधी तांटे) 
 

(  .   .   . ३.५०२-५१०) 
 
मनूने ह्या व्यवहारपदाला सीमातर्वर्वाद अशी सांज्ञा ददली असून नारदाने (१४.१) त्याला 

‘िेत्रजतर्वर्वाद’  शिेीसांबांर्ी िांटे) असे नाव ददले आहे. ‘ज्या वादामध्ये शिेे, नाांगरलेल्या आदि पदडि 
जदमनी ह्याांच्या हद्दीसांबांर्ी बाांर् अथवा पाण्याचे पाट ह्याांच्यासांबांर्ी प्रशनाांचा दनिधय करावयाचा असिो िो 
‘िेत्रजतर्वर्वाद’. जदमनीसांबांर्ी वाद उपस्स्थि होण्याला सहा कारिे असिाि असे कात्यायनाने (७३२) 
म्हटले आहे. अदर्क जदमनीवर हक्क साांगिे, दुसऱ्याच्या िाब्याि असलेल्या जदमनीहून कमी जदमनीवर, 
त्याचा हक्क आहे असे प्रदिपादन करिे, एकाद्या जदमनीि आपला दहस्सा आहे असे म्हििे, दुसरा कोिी 
त्याचा दहस्सा असल्याचे म्हिि असल्यास िे नाकबलू करिे, पूवी मुळीच िाबा नसलेल्या जदमनीवर 
आक्रमि करिे आदि हद्द. ह्या सवध बाबिीि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीिीने जदमनीच्या हद्दी दनदिि करिे 
अवशय असिे आदि म्हिून ह्या सवध कारिाांचा मनूने ‘सीमादववाद’ ह्या दवषयाि समावशे केला आहे. 

 
हद्दीचे पाच प्रकार [ध्वदजनी मस्त्स्यनी चैव नैर्ानी भयवर्वजिा । राजशासननीिा च सीमा पञ्चदवर्ा स्मृिा ॥ नारद (दमिा–याज्ञ 

२·१५०).] असिाि. (नारद-याज्ञ २·१५० वरील दमिा॰) ध्र्वतजनी (झाडाांनी दर्वशि होिारी), मस्त्स्यनी 
(मत्स्याांनी पदरपूिध असिाऱ्या जलाशयाांनी दर्वशि होिारी), नैधानी (दनर्ानासारख्या जदमनीि पुरून 
ठेवलेल्या, न गांजिाऱ्या वस्िूांनी दर्वशि होिारी), भयर्वर्षजता (सांबांदर्ि व्यक्िींनी सांमिी देऊन ठरदवलेली), 
आदि राजशासननीता (राजाच्या आजे्ञवरून ठरदवलेली). हद्दीसांबांर्ीचे ज्ञान परांपरेने अस्स्ित्वाि 
ठेवण्याकदरिा हद्द दाखदविारी दचन्हे वृद्ध लोकाांनी िरुि मांडळींना दाखवावी आदि त्याांनी वृद्ध झाल्यावर 
िसेच कराव.े 

 
हद्दीसांबांर्ीचा वाद फार महत्त्वाचा असल्यामुळे हद्दीसांबांर्ी साक्ष देिाऱ्या साक्षीदाराांची सांख्या चार, 

आठ अथवा दहा (सम) असावी. (याज्ञ. २·१५२). एकादा साक्षीदार दकिीही दवश्वासाहध असला अथवा 
त्याला आत्मदवश्वास वाटि असला िरी हद्द दाखदवण्याचे आदि दनदिि करण्याचे काम एकट्याने अांगावर 
घेऊ नये. (नारद १४·९). िसेच ज्या दठकािी एकच साक्षीदार असेल िेथे हद्दीसांबांर्ी साक्ष देिाना त्याने 
रक्िविाची वसे्त्र आदि रक्िपुष्ट्पाांच्या माळा र्ारि कराव्या, मस्िकावर मािीचे ढेकूळ ठेवाव े आदि खोटे 
बोलल्यास पुण्य नष्ट होईल अशी शपथ घ्यावी. (नारद १४·१०). साक्षीदार अथवा दचन्हे नसिील िेव्हा 
राजाने दोन गावाांमर्ील हद्द आपल्या इच्छेप्रमािे ठरवावी आदि नव्या खुिा ियार कराव्या. अशा वादाचा 
दनिधय ज्येष्ठ मदहन्याि करावा कारि त्यावळेी उन्हाळ्याि पािी सुकून गेल्यामुळे बाांर्बांर्ारे ह्याांच्या खुिा 
स्पष्ट होिाि. (मनु. ८·२४५). स्नेह, लोभ अथवा भय ह्याांच्याकदरिा हद्द ठरदवण्यास जर एकादा मादहिगार 
साक्षीदार पुढे येिार नाही अथवा जो कोिी दमथ्या रीिीने हद्द दाखवील त्याला राजाने शासन कराव.े 
(कात्या. ७५०). 

 
पुराने रु्पून जािाऱ्या आदि मळई साठून उत्पन्न होिाऱ्या नव्या जदमनीसांबांर्ी काही दनयम साांदगिले 

आहे. (बृह. पौ. र्. ग्रां. ३३ पा. ३५३). उदाहरिाथध, ज्या दोन गावाांच्या मध्ये नदी ही हद्द असेल आदि नदीने 



           

एका गावािील जमीन वाहून नेऊन दुसऱ्या गावाच्या बाजूला जमीन वाढदवली असेल अशा दठकािी 
वाढलेली जमीन ज्या गावाला जोडून असेल त्या गावची होिे. परांिु अशा जदमनीि पीक उभे असेल िर त्या 
जदमनीच्या मूळ मालकाला त्या जदमनीिील पीक मात्र काढून नेिा येईल. 

 
दुसऱ्याच्या मालकीच्या जागेिून जाण्याच्या वगैरे वदहवाटी सांबांर्ी आदि जलप्रवाहासांबांर्ी काही 

दनयम साांदगिले आहेि. (बृह. पौ. र्. ग्रां. ३३ पा. ३५४). उदाहरिाथध, एकादे गाव स्थापन झाल्याच्या 
वळेेपासून अथवा घर बाांर्ल्याच्या वळेेपासून ज्या प्रकाराने त्या घराचा (दारे, परसाव इत्यादींचा) उपभोग 
घेण्याि येि असेल िसेच गावािील पािी आदि बाजार ह्याांचा ज्या प्रकाराने उपभोग घेिला जाि असेल 
त्याि व्यत्यय आिला जाऊ नये. जी उघडली असिा दिच्यामरू्न दुसऱ्याच्या अांिगृधहािील दृशय ददसेल 
अशी दखडकी आपल्या घराला करू नये अथवा दुसऱ्याच्या घरावर पािी पडेल असा पन्हळ लाव ू नये. 
मळमतू्र आदि घािपािी साठदवण्याच्या जागा (खडे्ड), चुली आदि खांदक शजेाऱ्याच्या घराच्या हभिीपासून 
दकमान दोन हाि अांिरावर ियार कराव.े 

 
सावधजदनक रस्त्यावर खटारे वगैरे उभे करून रहदारीला अडथळा आि ूनये. सावधजदनक रस्त्यावर 

कोिीही झाडे लाव ू नये. अडचिीि नसिाना सावधजदनक रस्त्यावर मलदवसजधन करू नये अथवा दवष्ठा 
आिनू टाकू नये. गुरू, दशक्षक अथवा राजा ह्याांना रस्त्यावर पुढे जाऊ द्याव.े िलाव, बाग, िीथध ह्याांच्यामध्ये 
दवष्ठेसारखे घािेरडे पदाथध टाकून िे खराब करू नये. (बृह. पौ. र्. ग्रां. ३३ पा. ३५४). 

 
दोन शिेाांच्या मर्ील हद्दीवर उगवलेल्या झाडाांची फुले आदि फळे दोन शिेाांच्या मालकाांच्या 

समाइक मालकीची असिाि. एका शिेाि उगवलेल्या झाडाच्या फाांद्या दुसऱ्या शिेाि पसरल्या असल्यास 
ज्या शिेाि त्या झाडाचे मूळ असेल त्या शिेाचा मालक त्या फाांद्याचा मालक समजावा. (नारद १४-
१३।१४). 

 
दुसऱ्याच्या शिेाि बाांर् अथवा ओहोळ बाांर्ावयाचा असल्यास त्या शिेाच्या मालकाची अथवा 

राजाची अनुमिी घेऊन मग बाांर्ावा. (नारद १४·२०।२१). 
 
जर एकाद्याने एकादे शिे मालकापासून पीक काढण्याकदरिा खांडाने घेिले परांिु थोडीशी नाांगरिी 

केल्यावर त्याने त्या शिेाची मशागि करण्याचे सोडून ददले आदि िे काम पुरे करण्याकदरिा दुसऱ्या 
कोिाची नेमिूक केली नाही िर अशा मनुष्ट्याकडून शिेाची योग्य मशागि केली असिा दजिके पीक आले 
असिे दििके पीक मालकाला देववाव ेआदि दशवाय दांडही करावा आदि िे शिे त्याच्याकडून काढून घेऊन 
दुसऱ्या एकाद्या कुळाला द्याव.े (याज्ञ. २·१५८). 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८२ 
 

र्वा्पारुष्ट्य आतण दांडपारुष्ट्य (पनदा, बेअब्र,ू हल्ला) 
 

(  .   .   . ३.५११-५१८) 
 
नारदाने (१८·१) र्वा्पारुष्ट्याची व्याख्या अशी साांदगिली आहे की “ज्या अपमानास्पद शब्दाांनी 

एकाद्या मनुष्ट्याच्या देशाची, जािीची, कुळाची आदि त्याांच्यासारख्या दुसऱ्या गोष्टींची हनदा जाहीर केली 
जािे आदि ज्याांच्यापासून दुसऱ्या मनुष्ट्याच्या मनाला दुःख होिे अथवा त्याला राग येिो अशा शब्दाांना 
र्वा्पारुष्ट्य म्हििाि.” हनदा िीन प्रकारची असिे : तनष्ठुर (एकाद्याला उदे्दशून उच्चारलेले मूखध, वडेा 
ह्याांच्यासारखे लज्जाकारक शब्द), अश्लील (असभ्य अथवा चीड आििारे शब्द), तीव्र (अदिघोर पािक 
केल्याचा आरोप करण्यासारखे दनदधयपिाने उच्चारलेले शब्द). वाक्पारुष्ट्याचे सामान्य, मध्यम आदि सर्वात 
अतधक असेही िीन भेद केले आहेि. ह्या दनरदनराळ्या भेदाांना अनुसरून वाक्पारुष्ट्याबद्दल कमीअदर्क 
शासन असिे. (नारद १८-२।३). हनदा करिारा आदि ज्या व्यक्िींची हनदा केली असेल िी व्यक्िी ह्याांच्या 
जािींना अनुसरूनही शासनामध्ये भेद करावयाचा असिो. उदाहरिाथध, हनदा करिारा आदि ज्याची हनदा 
केली िो समान जािीचे असल्यास सामान्य हनदेबद्दल १२ पि दांड करावा परांिु केलेली हनदा अश्लील 
असेल िर त्याच्या दुप्पट (२४ पि) दांड करावा. (मनु. ८·२६८।६९). जािींना अनुसरून आदि हनदेच्या 
प्रकाराांना अनुसरून दशके्षमध्ये भेदभाव करिारे दनयम दनदान इ. स. च्या १२ व्या शिकाि िरी लुप्ि झाले 
होिे आदि भारिािील राजे त्या दनयमाांची अांमलबजाविी करीि नसि असे स्मृदिचांदद्रका [….सांप्रदि 

िदथानुष्ठानदनष्ठप्रजादशक्षकाभावाद्  वृथा । स्म.ृ चां. २. पा. ३२७.] (२ पा. ३२७) आदि मदनरत्न ह्या ग्रांथाांिील दवर्ानावरून 
ददसून येिे. 

 
केलेला आरोप खरा असला िरी दशके्षिून सुटका होि नसे परांिु अल्प प्रमािाि दांड करण्याि येि 

असे. (मनु. ८·२७४). उपरोदर्क स्िुिी देखील शासनाहध समजली जाि असे. राजा आपले किधव्य करीि 
असिाना त्याची हनदा करिाऱ्याची जीभ िोडावी अथवा त्याची सवध दमळकि जप्ि करावी असे नारद 
(१८·३०) आदि याज्ञ (२·३०२) याांनी साांदगिले असून र्माप्रमािे विधन करिाऱ्या उच्च िीन विाच्या 
एकाद्या मनुष्ट्याची एकाद्या शूद्राने हनदा केल्यास त्याला िीच दशक्षा करावी असे आप. र्. सू. सूत्राि 
(२·१०·२७·१४) साांदगिले आहे. 

 
दांडपारुष्ट्य. दुसऱ्या कोिाच्या अवयवाांना हाि, पाय, शस्त्र अथवा दगडासारखे काही सार्न ह्याांनी 

दुखापि करिे अथवा राखेसारखे पदाथध दुसऱ्याच्या अांगाजवळ आिून त्याला अपदवत्र करिे अथवा त्याला 
दुःख देिे ह्याला दांडपारुष्ट्य म्हििाि. अशी व्याख्या नारदाने (१८·४) केली आहे. जनावराांना आदि 
झाडाांना दुखापि करिे ही गोष्ट देखील दांडपारुष्ट्याि येिे असे दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·२३२) म्हटले आहे. 
दांडपारुष्ट्याचे सौम्य, मध्यम, आदि अत्यांत शासनाहम असे िीन प्रकार असिाि. (नारद १८·५।६). हल्ला 
करण्याची नुसिी ियारी करिे हा सौम्य प्रकार, प्रत्यक्ष दनःशांकपिे हल्ला करिे हा मध्यम प्रकार आदि 
जखम करिे हा अत्यांत शासनाहम प्रकार होय. 

 



           

दांडपारुष्ट्याबद्दल अथवा वाक्पारुष्ट्याबद्दल शासन करण्यादवषयी काही सामान्य दनयम साांदगिले 
आहेि. (नारद १८·७·१२ आदि दमिाक्षरा या. २·२१२). उदाहरिाथध, दुसऱ्याने हनदा केली अथवा हल्ला 
केला िरीही त्याची उलट हनदा न करिे अथवा त्याच्यावर उलट हल्ला न करिे ही गोष्ट प्रशांसनीय 
समजावी. हनदा केल्यास त्याच्या हनदेला अथवा हल्ला केल्यास त्याला प्रदिकार केला िर ज्याने प्रथम िांटा 
उपस्स्थि केला असेल त्याला प्रदिकार करिाऱ्यापेक्षा अदर्क कडक शासन कराव.े प्रथम िांटा कोिी 
उपस्स्थि केला हे शोरू्न काढिे शक्य नसेल िर दोघाांनाही सारखेच शासन कराव.े दोघाांचे भाांडि झाले 
असल्यास जो अदर्क वळेपयंि भाांडि रादहला असेल त्याला अदर्क शासन कराव.े जािीला अनुसरून 
कडक अथवा सौम्य शासन असिे. उदाहरिाथध, एकाद्या शूद्राने उच्च िीन विांच्यापकैी एकाद्या व्यक्िीला 
आपल्या शरीराच्या ज्या अवयवाने प्रहार केला असेल िो िो अवयव िोडण्याची दशक्षा करावी. एकाद्या 
शूद्राने ब्राह्मिाच्या अांगावर मलमूत्र दवसजधन केले िर त्याचा िो अवयव िोडण्याची दशक्षा करावी. जर 
कोिी व्यक्िीने दुसऱ्याला दुखापि केली िर राजाने अपरार् करिाऱ्याला दांड करावा आदि दशवाय जखमी 
इसमाला औषर्ोपचाराला झालेला खचध आदि िो नेहमीचे काम करण्यास समथध होईपयंिचा त्याचा 
अन्नखचध राजाने अपराध्याकडून जखमी इसमाला देववावा. अपरार् करिेवळेी िो मनुष्ट्य मादक द्रव्याच्या 
अांमलाि असला अथवा त्याचे डोके दठकािावर नसले अथवा त्याने चुकीने िसे केले असले िर त्याला 
दशक्षा करू नये अथवा नेहमीच्या दनम्याइिका दांड करावा. 

 
(ब्राह्मिाांव्यदिदरक्ि इिर) कोिी अदवचारी (आििायी) मनुष्ट्याने हल्ला केल्यास 

आत्मसांरिणाकतरता जरूर िर त्याचा वर् करून देखील शक्िीच्या जोरावर प्रदिकार करावा. कोिालाही 
स्विःचे दस्त्रयाांचे आदि दुबधल लोकाांचे सांरक्षि करण्याकदरिा दुसऱ्याला प्रदिकार करण्याचा आदि त्याला 
ठार मारण्याचा अदर्कार असिो आदि त्या अदर्काराची अमांलबजाविी करीि असिाना एकाद्या ब्राह्मि 
जािीच्या प्रदिस्पध्याचा वर् झाला िरीही असा वर् केल्याबद्दल राजाकडून दशक्षा होि नाही आदि ब्राह्मि 
वर्ाबद्दल करावयाचे प्रायदिती ही अल्प असिे. (याज्ञ. २·२१ वरील दमिा). अशा लोकाांना त्याांनी योजलेल्या 
कृत्यापासून काठीने केवळ जखम करून परावृती  करिे शक्य असेल िेव्हा त्याांचा वर् करिे हा अपरार् 
होईल. (अपराकध  पा. १०४३; याज्ञ. ३·२२७). नखे, हशगे अथवा दाढा असिाऱ्या प्राण्याांनी िसेच घोडे आदि 
हती ी ह्याांनी आपल्यावर हल्ला केला असल्यास त्याांचा वर् करण्यास प्रत्यवाय नाही. (कात्या. ८०५ स्मृ. चां. २ 
पा. ३१६). 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८३ 
 

स्तेय (चोरी) 
 

(  ,   .   . ३.५१९-५३०) 
 
िस्कर, स्िेन आदि िायु हे शब्द ऋग्वदेामध्ये (६·२८.३; ८.२९·६ इ॰) अनेक वळेा आले आहेि. 

ह्याच अथाचा ‘मदलम्लु’ हा शब्द वाज॰सांदहिे सांदहिेमध्ये (११·७९) आढळिो. 
 
‘एकाद्या मनुष्ट्यापासून त्याची सांपती ी गुप्ि अथवा उघड रीिीने, िसेच रात्री अथवा ददवसा दहरावनू 

घेिे’ अशी स्तेय ह्याची व्याख्या कात्यायनाने (८१०) केली आहे. चोरलेल्या वस्िूच्या हकमिीला अनुसरून 
स्िेय हे िीन प्रकारचे असिे (नारद १७·१३–१६); िुल्लक (मािीची भाांडी, आसने, शयया इत्यादी); मध्यम 
(रेशमी कप्ाांव्यदिदरक्ि इिर कपडे, गाई बैलाांच्या व्यदिदरक्ि इिर जनावरे, सोन्या व्यदिदरक्ि इिर 
र्ािु) आदि सर्वात अतधक महत्त्र्वाचे (सोने, रत्ने, रेशमी कपडे, दस्त्रया, गुरेढोरे इ॰). चोराांचे प्रकाश 
(उघड) आदि अप्रकाश (गुप्ि) असे दोन प्रकार असिाि. असे चोर शोरू्न काढण्याकदरिा राजाने 
सभागृहे, उपहारगृहे, दारूची दुकाने, वशेयाांची गृहे इत्यादी दनरदनराळ्या दठकािी दनरदनराळे वषे घेिलेले 
गुप्िहेर ठेवाव.े एकाद्याचे लक्ष दुसरीकडे वरे्ले असिाना हळूच त्याच्याजवळचे द्रव्य काढून घेिारे, 
घरफोडी करिारे, वाटमारी करिारे, दखसेकापू, दस्त्रया अथवा पुरुष, अथवा गुरेढोरे चोरून नेिारे इत्यादी 
दनरदनराळ्या नऊ प्रकारचे चोर असिाि. (मनु. ९·२६१-२६९). चोराांना कसे शोरू्न काढाव े आदि कसे 
पकडाव े ह्यादवषयी अनेक दनयम याज्ञ. (२·२६६-६८) आदि नारद (पदर. ९-१२) ह्याांनी ददले आहेि. 
उदाहरिाथध, द्रव्याजधनाचा काही उघड व्यवसाय नसिारा, उर्ळेपिाने खचध करीि असलेला, हरवलेला 
माल अथवा आडदगऱ्हाइकी माल दवकि असलेला अथवा वषेाांिर करून हहडि असलेला, दुसऱ्याच्या 
घराांची अथवा सांपती ीची चौकशी करीि असलेला अशा मनुष्ट्याांना सांशयावरूनही पकडाव.े कोिालाही 
केवळ सांशयावरून दशक्षा देिा उपयोगी नाही (याज्ञ. २·२६८ वरील दमिाक्षरा) कारि एकाद्या दनरपरार्ी 
मनुष्ट्याजवळ देखील चोरीचा माल असू शकेल अथवा दुसरेही काही लक्षि असू शकेल. ह्याकदरिा अशा 
सांशयावरून पकडलेल्या लोकाांची राजाने काळजीपूवधक चौकशी केली पादहजे. जेव्हा एकाद्याला चोर 
असल्याच्या सांशयावरून अटक केली असिे िेव्हा त्या मनुष्ट्याने िो अपरार् नाकबलू केला एवढ्ावरून 
त्याला सोडून देिा येि नाही, िर त्याला आपले दनरपरादर्त्व, (मी त्या दठकािी नसून अन्य दठकािी होिो 
अशासारख्या) पुराव्याने अथवा ददव्य करून दसद्ध कराव ेलागिे. (याज्ञ २·२६९). सांशयावरून चुकीने दशक्षा 
ददल्याचे माांडव्य ऋषीचे उदाहरि प्रदसद्ध आहे. 

 
उघड रीतीने चोरी करणाऱ्या चोरानाां द्यावयाच्या तशिेसांबांधी सर्वमसाधारण तनयम असा साांदगिला 

आहे की अशी दशक्षा अपराध्याच्या साांपदती क स्स्थिीला अनुसरून न देिा अपरार्ाच्या कमीअदर्क गांभीर 
स्वरूपाला अनुसरून द्यावी. (व्यास स्म.ृ चां. २ पा ३१७). 

 
गुप्त चोरी करणाऱ्याांच्या बाबिीि काही दवशषे दनयम साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, चाांगल्या 

कुलाांिील पुरुष आदि दवशषेिः दस्त्रया पळवनू नेण्याबद्दल आदि मौल्यवान रत्नाांची चोरी करण्याबद्दल 
देहान्िाची दशक्षा साांदगिली आहे. (मनु ८·३२३). दशके्षसांबांर्ी दुसरेही दनयम आहेि. अल्प मोलाची वस्िु 



           

चोरल्याबद्दल त्या वस्िूच्या दकमिीच्या पाांचपट इिका दांड करावा. (नारद-पदर. २२·२४). उच्च जािीच्या 
मनुष्ट्याांना चोरी करण्याबद्दल इिराांपेक्षा अदर्क दांड करावा, कारि त्याांना त्याांच्या उच्च दजाच्या आदि 
सांस्कृिीच्या योगाने अदर्क समजि असिे असे गृहीि र्रले जािे. ब्राह्मि जािीच्या चोराबद्दल असे 
साांदगिले आहे की ब्राह्मिाने कोििाही अपरार् केला असला िरी त्याचा वर् करू नये. (मनु. ८·३८०). 
त्याला देशािून हद्दपार कराव ेआदि त्याला त्याची सवध सांपती ी आपल्या बरोबर घेऊन जाऊ द्याव.े ह्यालाही 
काही अपवाद साांदगिले आहेि. दवद्यासांपन्न नसलेला ब्राह्मि जर चोरीच्या मालासदहि अथवा दवरदहि 
पकडला आदि त्याचा अपरार् दनदििपिे दसद्ध झाला िर त्याला उदचि अशा दचन्हाचा डाग द्यावा आदि 
त्याची सवध दमळकि जप्ि करावी; अथवा असा ब्राह्मि सुदृढ शरीराचा असेल िर त्याच्या पायाि बे्ा 
घालून त्याला सुरदक्षि पाहऱ्याि ठेवाव,े अपुरे अन्न खाण्यास द्याव े आदि आमरिान्ि राजाकदरिा कष्टाचे 
काम करावयास लावाव.े (कात्या ८२४-८२५). 

 
चोराांना अन्न आदि आसरा देिारे, चोरीचा माल दवकि घेिारे, चोराांना दडवनू ठेविारे ह्याांना 

चोराांसारखीच दशक्षा करावी. चोरी करण्याकदरिा जाण्यास मागधदशधन करिारे, चोरीची अवजारे अथवा 
द्रव्य देऊन साह्य करिारे ह्याांना सवाि अदर्क दांड करावा. (मनु. ९·२७१, २७८). 

 
काही दवदशष्ट प्रसांगी दुसऱ्याच्या मालकीची वस्िु त्याच्या सांमिीदशवाय घेिली िरी िो घेिारा चोर 

म्हिून दशके्षला पात्र होि नाही. उदाहरिाथध, उच्च िीन विांपैकी एकाद्या व्यक्िीने गाईकदरिा कोित्याही 
दठकािचे गवि आदि अग्नीच्या पूजेकदरिा सदमर्ा, फुले, झाडावरील फळे जि ूकाय स्विःच्या मालकीची 
आहेच अशा रीिीने घेण्यास प्रत्यवाय नाही. त्याबद्दल त्याला दांड पडि नाही आदि िे कृत्य पािकही होि 
नाही. स्विःजवळ र्ान्य नसल्यामुळे िीन ददवस उपोषि केल्यानांिर चौथ्या ददवशी त्याला शिेािील र्ान्य 
जेथे कोठे दमळेल िेथून एक ददवसाला खाण्याला लागेल दििके घेण्यास प्रत्यवाय नाही. (मनु ८·३३९; 
११·१६-१८). 

 
साहस. राजाच्या अदर्काऱ्याच्या अथवा सांरक्षकाच्या अथवा लोकाांच्या प्रदिकाराला न जुमानिा 

अथवा त्याांच्या समक्ष बलाचा उपयोग करून केलेले कोििेही कृत्य िे साहस अशी व्याख्या मनु (८·३३२), 
नारद (१७·१) प्रभिृींनी साांदगिली आहे. चोरी आदि साहस ह्याांच्यामध्ये असा भेद असिो की दुसऱ्याची 
सांपती ी त्याच्याजवळून (बलाचा उपयोग न करता) गुप्त रीतीने हरि करिे ह्याला चोरी म्हििाि आदि 
िीच सांपती ी बलाचा उपयोग करून अथवा दाांडगाईने हरि करिे ह्याला साहस म्हििाि. साहसाि 
समावशे होिारे प्रमुख अपरार् म्हिजे मनुष्ट्यवर्, परदस्त्रयाांवर बलात्कार आदि दरवडा घालिे हे होि आदि 
ह्यािच दोन प्रकारची पारुष्ट्ये ह्याांचा समावशे करून साहसाचे चार प्रकार असल्याचे कोिी साांगिाि. वरील 
अपरार्ाांपकैी परदस्त्रयाांवर बलात्कार ह्याबद्दलचे दववचेन पुढे स्त्रीसांग्रहि ह्या सदराि करण्याि येईल. 

 
साहसाबद्दलच्या तशिेसांबांधी असा एक सर्वमसामान्य तनयम बृहस्पिीने [साहसां पञ्चर्ा प्रोक्िां वर्स्ित्रादर्कः 

स्मृिः । ित्कादरिो नाथधदमैः शास्या वध्याः प्रयत्निः ॥ बृह. (पौ. र्. ग्रां. खां ३३ पा. ३६३).] (पौ. र्. ग्रां. ३३ पा ३६३) साांदगिला आहे 
की बलाचा उपयोग करून केलेल्या मनुष्ट्यवर्ाबद्दल देहान्िाची दशक्षा द्यावी, दांडाची दशक्षा देऊ नये. ह्या 
दनयमाला काही अपवादही साांदगिले आहेि. ब्राह्मिाला देहान्िाची दशक्षा देऊ नये, िसेच 
ब्राह्मिाव्यदिदरक्ि दुसऱ्या कोिी अनवर्ानाने महापािके केली असिील िर त्याची सवध मालमती ा जप्ि 
करावी परांिु जर बुदद्धपुरस्सर मनुष्ट्यवर् केला असेल िर मात्र देहान्िाची दशक्षा द्यावी. अपराध्याच्या 
जािीप्रमािेही दशके्षमध्ये फरक होि असे. (बौ. र्. सू. १·१० २०।२१). क्षदत्रय, वैशय अथवा शूद्र ह्याांनी 



           

ब्राह्मिाचा वर् केला िर त्याांना दनरदनराळ्या प्रकाराांनी देहान्ि करण्याची दशक्षा द्यावी. आपल्याच जािीच्या 
अथवा कदनष्ठ जािीच्या मनुष्ट्याचा वर् केला असल्यास गुन्ह्याला अनुसरून आदि अपराध्याच्या शक्िीला 
अनुसरून योग्य अशी दशक्षा करावी. खुनी व्यक्िीने दनदधयपिा केला नसला िर त्याचे दनरदनराळ्या प्रकारचे 
हाल न करिा केवळ देहान्िाची दशक्षा करावी. ब्राह्मिपुरुषाचा वर् करण्याबद्दलचे प्रायदिती  आते्रयी 
(रजस्वला अथवा अदत्र गोत्रािील) स्त्रीच्या वर्ाबद्दलही कराव ेअसे साांदगिले आहे. (मनु. ११·८७). 

 
काही दवदशष्ट प्रसांगी मनुष्ट्यवर् झाला अथवा दुखापि झाली िरी त्याबद्दल दशक्षा साांदगिली नाही. 

उदाहरिाथध, गाडीचे चाक मोडले अथवा बैलाची वेसि िुटली आदि त्यामुळे अपघाि झाला िर 
गाडीवानाला काहीही दशक्षा होि नाही. (मनु. ८·२९१-२९२). 

 
दुसऱ्याांना अपरार् करण्याची दचथाविी देिाऱ्याला अपरार् करिाऱ्याच्या दुप्पट दशक्षा करावी 

आदि अपराध्याला द्रव्य देण्याचे आश्वासन देिाऱ्याला चौपट दशक्षा करावी. (याज्ञ. २·२३१). अनेक 
लोकाांनी दमळून एकाद्यावर बलात्कार करून त्याचा वर् केला असेल िर ज्याने त्याच्या ममधस्थानावर 
प्रािास्न्िक हल्ला केला असेल िो खुनी समजावा. (कात्या. ७९८). जे लोक अपरार्ाला प्रारांभ करिाि, 
अथवा त्या अपरार्ाला साह्य करिाि, त्याांना प्रत्यक्ष अपरार् करिाऱ्याच्या दनम्याइिकी दशक्षा करावी. 
अपरार्ाला सांमिी देिारा, अपरार् घडण्यास प्रदिबांर् करण्याचे अथवा टाळण्याचे सामथ्यध अांगाि असूनही 
प्रदिबांर् न करिारा अथवा न टाळिारा हे सवधही वास्िदवकपिे अपरार् करिारेच असिाि आदि राजाने 
अशा व्यक्िींना त्याांच्या त्याांच्या सामथ्याला अनुसरून आदि त्याांनी केलेल्या अपरार्ाला अनुसरून शासन 
कराव ेअसे कात्यायन (८·३२·३४) आदि बृहस्पिी (पौ. र्. ग्रां. ३३. पा ३६४) याांनी साांदगिले आहे. 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८४ 
 

स्त्रीसांग्रहण (व्यतभचार अथर्वा एकाद्या स्त्रीबरोबर अरै्वतधक सांभोग) 
 

(  .   .   . ३.५३१–५३७) 
 
एक पुरुष आदि एक स्त्री ह्याांचे सांभोगाकदरिा अवैदर्क (कायद्यादवरुद्ध) रीिीने एकत्र येिे म्हिजे 

स्त्रीसांग्रहण अशी व्याख्या (याज्ञ २·२८३ वरील टीकेि दमिाक्षरेने) ददली आहे. असे सांग्रहि बलात्काराने, 
फसवनू आदि दवषयोपभोगाच्या इच्छेने असे िीन प्रकाराांनी घडवनू आिलेले असिे. पदहल्या प्रकाराि 
होिारा सांभोग स्त्रीच्या इच्छेदवरुद्ध, दुसऱ्या प्रकाराि होिारा सांभोग स्त्रीला फसवनू आदि दिसऱ्या प्रकाराि 
होिारा सांभोग दिच्या सांमिीने होि असिो. दिसऱ्या प्रकारच्या सांग्रहिाचे िुल्लक, मध्यम आदि गांभीर असे 
िीन भेद असिाि. क्षुल्लकामध्ये एकाद्या स्त्रीकडे पाहून हसिे, नेत्रसांकेि करिे ह्याांच्यासारख्या दूर 
अांिरावरून केलेल्या दक्रया येिाि, मध्यम प्रकाराि दिला फुले, फळे देिे इत्यादी त्यापेक्षा दनकट केलेल्या 
दक्रया येिाि आदि गांभीर प्रकाराि दस्त्रयेबरोबर एकाच शययेवर दनजिे, चुांबनादद कामुक चेष्टा करिे 
ह्याांच्यासारख्या अदि दनकटच्या दक्रया येिाि. (बृह. पौ. र्. ग्रां. ३३ पा. ३६६). 

 
बलात्काराने केलेला सांभोग आदि सांमिीने केलेला व्यदभचार ह्या अपरार्ाबद्दलची दशक्षा त्या 

अपरार्ाशी सांबांर् असलेला पुरुष आदि स्त्री याांची जाि, िसेच िी स्त्री दववादहि होिी हकवा अदववादहि 
होिी, आदि िी स्त्री सांरदक्षि (गुप्िा) होिी हकवा असांरदक्षि होिी ह्याांना अनुसरून दभन्नदभन्न असे. 
उदाहरिाथध, समान जािीच्या स्त्रीबरोबर बलाने सांभोग केल्यास पुरुषाची सवध मालमती ा जप्ि करावी, त्याचे 
दशशन आदि वृषि कापाव े आदि त्याची गाढवावर बसवनू दर्ड काढावी. सांभोग केलेली स्त्री पुरुषापेक्षा 
कदनष्ठ जािीची असेल िर वरील दशके्षच्या अध्याइिकी दशक्षा करावी आदि वदरष्ठ जािीची असेल िर 
पुरुषाची सवध मालमती ा जप्ि करून देहान्ि दशक्षा द्यावी. पदहल्या आदि दुसऱ्या प्रकारच्या स्त्रीसांग्रहिाि 
स्त्रीला काहीही दशक्षा नसिे. परांिु दिला पिीहून दभन्न परुुषाचा सांबांर् झालेला असिो म्हिून कृच्र अथवा 
पराक प्रायदिती  कराव ेलागे. 

 
उभयिाांच्या सांमिीने केलेल्या सांभोगाबद्दल स्त्रीपुरुष समान जािीची असल्यास पुरुषाला सवाि 

अदर्क प्रकारचा दांड करावा, कदनष्ठ जािीची असल्यास त्याच्या दनम्मा दांड करावा आदि वदरष्ठ जािीची 
असल्यास पुरुषाला देहान्िाची दशक्षा द्यावी आदि स्त्रीचे कान वगैरे अवयव िोडाव.े 

 
सापत्न मािा, भदगनी, गुरुपत्नी अशासारख्या अत्यांि दनकट नात्याच्या अथवा दवदशष्ट सांबांर् 

असिाऱ्या स्त्रीशी सांभोग करण्याला गुरुतल्कपगमन अशी सांज्ञा आहे. (नारद १५· ७३–७५; मनु. ११·१७०-
७१). अशा अपरार्ाबद्दल पुरुषाचे दशशन कापून टाकण्याची दशक्षा द्यावी अथवा कोिाच्या मिाने देहान्िाची 
दशक्षा द्यावी. सांन्यादसनी स्त्री, दासी, वशेया (दिच्या इच्छेदवरुद्ध) ह्याांच्याबरोबर केलेल्या मथुैनाबद्दल 
कमीअदर्क दांडाची दशक्षा द्यावी. (याज्ञ २·२९३). अनैसर्वगक अपरार्ाबद्दलही दांडाची दशक्षा साांदगिली आहे. 
(कौदट. ४·१३). 

 



           

दुसऱ्याच्या पत्नीबरोबर एकान्िाि सांभाषि करिे हा अपरार् समजला जाि असे. परांिु हा दनयम 
नट, गवई ह्याांच्यासारख्या आपल्या दस्त्रयाांच्या कमाईवर उपजीदवका करिाऱ्या लोकाांच्या दस्त्रयाांना लागि 
नाही. कारि असे लोक आपि होऊन आपल्या दस्त्रयाांची इिराांना ओळख करून देिाि आदि त्याांना परक्या 
पुरुषाांबरोबर दमसळू देिाि. (मनु ८· ३६२). 

 
अदववादहि स्त्रीबरोबर केलेल्या व्यदभचाराबद्दल केवळ सवध दमळकि जप्ि करण्याची दशक्षा आप. र्. 

सू. (२·१०·२६·२०-२१) साांदगिली आहे परांिु याज्ञ. (२·८८), मनु (८·३६६) प्रभिृींनी ह्याच्यापेक्षाही पुढे 
जाऊन असे म्हटले आहे की, जर एकाद्या पुरुषाने आपल्याच जािीच्या कुमादरकेबरोबर समागम केला 
आदि त्या कृत्याला त्या कुमादरकेने प्रोत्साहन ददले असले िर त्याच्यायोगाने राजाने दशक्षा देण्यासारखा 
अपरार् घडि नाही, परांिु त्या पुरुषाने त्या कुमादरकेला अलां कार ददले पादहजेि, दिचा सत्कार केला 
पादहजे आदि दिच्याबरोबर दववाह केला पादहजे. 

 
पिीचा दिरस्कार करिाऱ्या दस्त्रया नरकाला जािाि अशी भावना ऋग्वदेाि (४·५·५) व्यक्ि केली 

आहे परांिु वरुिप्रघास ह्या यागाि यजमान पत्नीला आपला कोिी दप्रयकर असल्यास िी गोष्ट कबूल 
करावी लागिे आदि दिने िसे केल्यानांिर प्रायदिती  केल्यावर दिला यज्ञाि भाग घेऊ ददला जाि असे. 

 
स्त्रीपुांधमम. (पिीपत्नी ह्याांची किधव्ये). दस्त्रयाांच्या आदि पुरुषाांच्या दववाहासांबांर्ीचे आदि इिर 

िदनुषांदगक बाबींसांबांर्ीचे दनयम स्त्रीपुांर्मध ह्या व्यवहारपदाि येिाि. ह्या सदराखाली येिाऱ्या बहुिेक सवध 
गोष्टींचे दववचेन खांड २ मध्ये आले आहे. पिीपत्नी ह्याांनी केलेल्या कजाच्या जबाबदारीचे दववचेन ऋिादान 
ह्या सदराि केले आहे. नवऱ्याच्या दमळकिीच्या वारसासांबांर्ी दववचेन दायभाग ह्या सदराि करण्याि 
येईल. 

 
तस्त्रयाांच्या सांबांधी काही तर्वधाने र्मधशास्त्रकाराांनी केली आहेि. मनूने (९·१० आदि ९·२२-२४) 

म्हटले आहे की दस्त्रयाांना बलात्काराने एकान्िाि कोंडून ठेवनू त्याांचे सांपूिधिः सांरक्षि करिे शक्य नसिे. 
त्याांची मनें कुटुांबािील कृत्याांि गुांिवनू ठेवली पादहजेि. पिीने पत्नीच्या पे्रमाला आदि आदराला पात्र 
होण्याचा प्रयत्न केला पादहजे आदि पत्नीला मान ददला पादहजे. नारदाने (१६·३०) म्हटले आहे की 
चाांगल्या कुळािील दस्त्रयादेखील स्वािांत्र्याच्या योगाने दवनाश पाविाि. मनू (९·२) म्हििो की जर दस्त्रया 
दवषयोपभोगाि आसक्ि होिील िर त्याांना अांदकि आदि आपल्या सतेी खाली ठेविे हे पिी आदि त्याच्या 
कुटुांबािील इिर पुरुष ह्याांचे पदहले किधव्य असिे. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८५ 
 

द्यतू समाहृय (जुगार आतण बिीस लार्वनू लढणे) 
 

(  .   .   . ३.५३८-५४२) 
 
जो खेळ फाांसे, चाम्ाचे, हस्स्िदांिाचे आदि त्यासारख्या वस्िूचे िुकडे ह्याांच्यासारख्या दनजीव 

पदाथांच्या साहाययाने खेळला जािो आदि ज्याि काही िरी पि असिो त्याला द्यिू म्हििाि आदि कोंबडे, 
पारव,े बोकड, रेडे आदि मल्ल ह्याांच्यासारख्या सजीव प्राण्याांच्या साहाययाने खेळण्याि येिाऱ्या खेळाला 
समाहृय असे म्हििाि अशा व्याख्या मनु (९·२२३) प्रभिृींनी ददल्या आहेि. 

 
द्यिू आदि समाहृि ह्या गोष्टी राष्ट्राच्या नाशाला कारि होिाि ह्याकदरिा राजाने त्या बांद करण्यास 

झटले पादहजे असे मनूचे (९·२२१-२२२) मि होिे परांिु द्यिूाच्या योगाने चोराांना हुडकून काढण्यास मदि 
होिे आदि द्यिूापासून राजाला कराची प्राप्िी होिे ह्याकदरिा राजाच्या दनयांत्रिाखाली द्यिू खेळण्यास 
याज्ञ. (२·२०३) आदि कौदटल्य (३·२०) याांनी अनुमिी ददली होिी. 

 
ज्या सभागृहाि द्यिू खेळले जािे त्या गृहावर नेमलेल्या अदर्काऱ्याला सतभक असे म्हिि. (याज्ञ. 

२·१९९). हरलेल्या द्यिूकाराने हजकिाऱ्या द्यिूकाराला द्यावयाच्या वस्िूला अथवा रकमेला पण अथवा 
ग्लह म्हििाि. द्यिूाि लावलेल्या पिाला अनुसरून द्यिूकाराांकडून सदभकाला शुल्कक दमळिे आदि 
राजाकडून सदभकाला दमळिाऱ्या सांरक्षिाबद्दल सदभक राजाला कर देिो. पि १०० पिाइिका अथवा 
त्यापेक्षा अदर्क असेल िर शकेडो ५ आदि त्यापेक्षा कमी असेल िेव्हा शकेडा १० इिके शुल्क सदभकाला 
दमळाव े असे पराशरमार्वीयाि (३ पा. ५७४) म्हटले आहे िर अपराकाच्या (पा. ८०२) मिाप्रमािे 
हजकिाऱ्या द्यिूकाराकडून शकेडा ५ आदि हरिाऱ्या द्यिूकाराकडून शकेडा १० इिके शुल्क सदभकाला 
दमळाव.े ह्यादशवाय जागा, पािी ह्याांच्याबद्दल भाडेही आकारिा येि असे. हरलेल्या द्यिूकाराकडून पिाची 
रक्कम वसूल करून िी हजकिाऱ्या द्यिूकाराला सदभक देि असे अथवा प्रथम स्विःच्या पैशाांिून देऊन 
मागून िो वसूल करीि असे. 

 
द्यिू गुप्ि रीिीने अथवा राजाच्या आजे्ञदशवाय अथवा खोट्या फाशाांनी अथवा लबाडीच्या युक्त्या 

योजून खेळल्यास द्यिूकाराांना पिाची रक्कम वसूल करून घेिा येि नाही, सदभकाला त्याचे शुल्क दमळि 
नाही आदि दशवाय राजाकडून कपाळावर डाग देऊन हद्दपार करण्याची दशक्षा करण्याि येिे. (नारद 
१९·६।७). पिाची रक्कम वसूल करण्यासांबांर्ीही काही दनयम आहेि. (कात्या ९४१). उदाहरिाथध, एकाद्या 
अनदभज्ञ द्यिूकाराचा पराजय झाला िरी त्याला पि देण्यास लाव ू नये, द्यिूाि पटु असिाऱ्याने द्यिूाि 
एकाद्याचे सवधस्व हरि केले िरी त्याला सवध दमळकि देण्यास भाग पाडू नये. ह्यासांबांर्ी आदि द्यिूाि 
लबाडी केली असल्यादवषयी सवध दनिधय द्यिूगृहाच्या रक्षकाकडे असे. द्यिूाचे सवध दनयम समाहृयाला 
लागिाि. (याज्ञ. २·२०३). 

 
द्यिू हे अत्यांि प्राचीन व्यसनाांपकैी एक आहे. ऋग्वदेाि (१०·३४; १·४१·९ इ.) देखील त्याचा 

उल्लेख केला आहे. आदि एका द्यिूकाराचा दवलाप ददला आहे. दबभीिक वृक्षाचे केलेले फासे पािकाांच्या 



           

अनेक उत्पदती स्थानाांपैकी एक स्थान असल्याचे त्याि म्हटले आहे. महाभारिािील (सभा. अ. ५८ इ) 
युदर्दष्ठराने खेळलेल्या द्यिूाची कथा प्रदसद्ध आहे. द्यिूामुळे सज्जनाांच्या दचती ाला भ्रांश उत्पन्न होिो आदि 
सामान्यिः सदाचरिी नसिाऱ्याांमध्ये द्यिूामुळे भेदभाव उत्पन्न होऊन सांकटे ओढविाि हे सवांना कळि 
होिे. [अक्षद्यिूां महाप्राज्ञ सिाां मदि दवनाशनम् । असिाां ित्र जायन्िे भेदाि व्यसनादन च ॥ उद्योग १२८·६.] (उद्योग १२८·६). द्यिू हा 
खेळ इिका दोषाहध आदि अवनदिकारक आहे की सवाि श्रेष्ठ आदि सवाि उती म असे लोक देखील एकदा 
त्या खेळाि गुांिले की त्याांच्या किधव्याच्या, नीिीच्या आदि पे्रमाच्या भावना नष्ट होिाि ही गोष्ट लोकाांच्या 
मनावर हबबवावी हाच बहुर्ा महाभारिाच्या श्रेष्ठ ग्रांथकाराचा ही कथा विधन करण्याि हेिु असावा असे 
वाटिे. पुरािाांनी देखील द्यिूाचा दनषेर् केला आहे आदि द्यिूासारखे कोििेही पािक असि नाही असे 
म्हटले आहे. (ब्रह्मपुराि १७१· २९-३८). 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८६ 
 

दायभाग (सांपिीचे र्वाटप) 
 

(मू. ग्रां. पा. ३·५४३-६६१) 
 
वैददक वाङ मयाच्या सवाि जुन्या कालाि देखील ‘दाय’ ह्या शब्दाचा उपयोग केलेला आढळिो. 

ऋग्वदेामध्ये (२·३२·४; १०·११४·१०) त्या शब्दाचा अथध दवभाग अथवा पादरिोदषक असा असावा असे 
ददसिे. िैदती रीय सां. (३·१·९·४) आदि ब्राह्मिग्रांथ (िाण््ब्रा. १६·४·३-५) ह्याि त्याचा अथध ‘दपिृपरांपरेने 
आलेली सांपती ी’ अथवा नुसिी ‘सांपती ी’ हा असावा. सूत्रग्रांथाांि आदि स्मृिींि येिारा ‘दरक्थ’  वारसा) हा 
शब्दही ऋग्वदेाि (३·३१·२) वापरला आहे. ‘दायाद’ म्हिजे सहभागीदार, दवभाग ग्रहि करिारा हा शब्द 
वैददक वाङ मयाि पुष्ट्कळ वळेा येिो. (िै. सां. ६·५·८·२; अथवध ५·१८·६). 

 
दायभाग ह्या व्यवहारपदामध्ये ‘वाटप’ आदि ‘वारसा’ ह्या दोन प्रमुख दवषयाांचे दववचेन करण्याि 

येिे. ह्या दवषयाांसांबांर्ीचे दनदान एक हजार वषांपासून अदिशय दभन्न मिे असिाऱ्या दोन परांपरा अस्स्ित्वाि 
आहेि. त्याांना त्या त्या परांपरेमर्ील दमिाक्षरा आदि दायभाग ह्या प्रमुख ग्रांथाांवरून तमतािरा परांपरा आदि 
दायभाग परांपरा अशा सांज्ञा देण्याि आल्या आहेि. दायभाग परांपरेचे प्राबल्य बांगालमध्ये दवशषे असून 
बांगालव्यदिदरक्ि बाकीच्या सवध भारिाि दमिाक्षरा परांपरा प्रमाि मानण्याि येिे. दायभाग परांपरेिील प्रमुख 
सांस्कृि ग्रांथ जीमिूवाहनकृि दायभाग, रघुनांदनकृि दायतत्त्र्व आदि श्रीकृष्ट्ििकालांकारकृि दायक्रमसांग्रह 
हे िीन आहेि. दमिाक्षरा परांपरेचे चार पोटदवभाग असून त्याि याज्ञवल्क्य स्मृिीवरील दवज्ञानेश्वर कृि 
तमतािरा टीका हा ग्रांथ प्रमुख आर्ार आहे आदि त्याला पूरक (आदि काही बाबिींि दभन्न असिारे) असे 
पुढील ग्रांथ आहेि :– र्वाराणशी परांपरा (वीरदमत्रोदय), तमतथलापरांपरा (दववादरत्नाकर, दववादचांद्र आदि 
दववादहचिामिी), महाराष्ट्र अथवा मुांबई परांपरा (व्यवहारमयूख), द्रतर्वड अथवा मद्रास परांपरा 
(स्मृदिचांदद्रका, पराशरमार्वीय आदि सरस्विीदवलास). 

 
दाय आदि तर्वभाग ह्या शब्दाांच्या दनरदनराळ्या व्याख्या करण्याि आल्या आहेि. उदाहरिाथध, ज्या 

व्यवहारपदाि पुत्राांनी आपल्या दपत्याच्या सांपती ीचे वाटप केल्याचा सांबांर् असिो त्याला दायभाग म्हिाव े
अशी व्याख्या नारदाने (दायभाग १) केली आहे. जी सांपती ी एकाच्या मालकीची असून त्या मालकाशी नािे 
आहे एवढ्ाच कारिाने िी दुसऱ्याच्या मालकीची होिे िी दाय अशी व्याख्या दमिाक्षरेने केली असून ज्या 
सांपती ीचे वाटप करावयाचे असिे आदि जी एकदा दवभक्ि होऊन पुन्हा एकत्र झालेल्या भागीदाराांच्या 
मालकीची होि नाही अशी सांपती ी िी दाय असे व्यवहारमयूखाि (पा. ९३) म्हटले आहे. 

 
दमिाक्षरापरांपरेिील दमिाक्षरा, व्यवहारमयखू प्रभदृि ग्रांथाांनी दायाचे ‘अप्रततबांध’ आदि ‘सप्रततबांध’ 

असे दोन प्रकार केले आहेि. (मदनरत्न व्य. पा. ८९). ज्या प्रकारच्या दायाि दपिा अथवा दपिामह दजवांि 
असले िरी त्याांच्या स्वार्ीन असलेल्या सांपती ीि पुत्र अथवा पौत्र ह्याांना केवळ िे त्या कुलाि जन्मले 
एवढ्ाच कारिाने दहिसांबांर् उत्पन्न होण्यास प्रदिबांर् होि नाही िो अप्रततबांध दाय. जेव्हा एकाद्या 
मनुष्ट्याला त्याच्या चुलत्याची अथवा स्विःच्या पुत्राची सांपती ी िो चुलिा अथवा पुत्र सांिदिहीन मरि 
पावल्यामुळे दमळिे िेव्हा त्या सांपती ीला सप्रततबांध दाय म्हििाि कारि जोपयंि िो चुलिा अथवा पुत्र 



           

दजवांि होिो िोपयंि अथवा त्या चुलत्याला अथवा पुत्राला एकादा पुत्र अथवा पौत्र असेल िोपयंि त्या 
चुलत्याच्या अथवा पुत्राच्या सांपती ीि कोित्याही प्रकारचा अदर्कार नसिो. दायभागपरांपरा असे दोन भेद 
करीि नाही कारि त्याांच्या मिाप्रमािे एकाद्या सांपती ीची मालकी पूवीच्या मालकाच्या मृत्यनूांिर अथवा 
पूवीचा मालक पदिि अथवा सांन्यासी झाल्यामुळे नष्ट होऊन वारसाकडे जािे आदि ह्यामुळे सवधच दाय 
सप्रदिबांर् असिाि. (दाय. १·३०-३१). दायभागाच्या ह्या दसद्धान्िाला उपरमस्र्वत्र्वर्वाद (मृत्यूनांिर उत्पन्न 
होिारी मालकी) असे म्हििाि आदि दमिाक्षरेच्या दसद्धान्िाला जन्मस्र्वत्र्वर्वाद (जन्मिः उत्पन्न होिारी 
मालकी) असे म्हििाि. दायभाग आदि दमिाक्षरा ह्याांच्यामध्ये हाच मोठा भेद आहे. 

 
दाय ह्या शब्दाच्या व्याख्येि स्र्वत्र्व (मालकी) ह्या कल्पनेचा अांिभाव होिो. एकाद्या मनुष्ट्याला 

एकाद्या वस्िूवरील स्र्वत्र्व (मालकी) ज्या प्रकाराांनी प्राप्ि होिे त्याांि तर्थ (वारसा) ह्या प्रकाराचा समावशे 
शास्त्राने केला आहे. (गौ. १०·३९-४२). परांिु जन्म ह्या प्रकाराने स्वत्व प्राप्ि होिे असे स्पष्टपिे साांदगिलेले 
नाही िरीही पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र ह्याांच्या व्यदिदरक्ि दुसऱ्या कोिालाही एकाद्या नािलगाच्या दमळकिीि 
जन्माने अदर्कार असि नाही ह्यादवषयी सवध ग्रांथकाराांचे एकमि आहे. पुत्राला जन्मिः मालकी हक्क दमळिो 
हकवा नाही ह्या मुद्यावर ह्या दोन परांपराांची दभन्न मिे आहेि. दोन्ही बाजूला शास्त्रार्ार आहेि आदि एकाच 
शास्त्रवचनाचे दोन परांपरा दभन्न दभन्न अथध लाविाि. 

 
मालकी हक्काचे दनरदनराळे प्रकार असिाि. उदाहरिाथध, सांपूिध मालकी, समाईक मालकी, 

उपभोग दमळण्यापुरिी मालकी, सशिध मालकी इत्यादी. एकाद्याने जे सांपादन केले असेल िे त्याच्या 
मालकीचे झाले पादहजे परांिु पत्नी, पुत्र आदि दास हे िीन जे सांपादन करिाि िे त्याांच्यावर ज्याची 
मालकी असिे त्याच्या मालकीचे होिे असे [भाया पुत्रि दासि त्रय एवार्नाः स्मृिाः यती े समदर्गच्छस्न्ि यस्य िे िस्य िद्भनम् ॥ मनु 
८·४१६] मनूने (८·४१६) साांदगिले आहे. ह्याचा अथध पत्नी, पुत्र आदि दास ह्याांना त्याांनी सांपादन केलेल्या 
वस्िूचा तर्वतनयोग पिी, दपिा आदि स्वामी ह्याांच्या सांमिीदशवाय स्विांत्रपिे करिा येि नाही असा असल्याचे 
दोन्ही परांपरा मान्य करिाि. परांिु दपिा आदि पुत्र ह्याांच्या दरम्यानच्या सांबांर्ासांबांर्ी वर साांदगिल्याप्रमािे 
त्या दोन परांपराांची मिे वगेवेगळी आहेि. मनुप्रभिृींनी ‘उपरमस्वत्ववाद’ हा दसद्धान्ि प्रदिपादन केला होिा 
आदि याज्ञ, दवष्ट्ि ुप्रभिृी स्मृिींनी ‘जन्मस्वत्ववाद’ दसद्धान्ि प्रदिपादन केला होिा. ह्यावरून असे स्पष्ट होिे 
की दायभाग आदि दमिाक्षरा ह्या परांपरा त्या त्या ग्रांथाांच्या वळेेपासून दनघालेल्या नसून त्याांना बऱ्याच प्राचीन 
काळापासून आर्ार होिे. 

 
ह्या दोन परांपराांचा पुढील चार मुद्याांवर मिभेद आहे :– (१) दमळकिीवरील हक्क जन्मतः उत्पन्न 

होिो हा दसद्धान्ि दमिाक्षरा मानिे आदि दायभाग अमान्य करिो; (२) र्वारसाचा हक्क आदि वारसाांमर्ील 
क्रम ह्या गोष्टी र्ार्वमक बाबिीिील त्या व्यक्िीच्या महत्त्र्वाला अनुसरून ठरिाि हा दसद्धान्ि दायभागाने 
प्रदिपादन केला असून दमिाक्षरा परांपरेचे मि ह्या गोष्टी मृि मनुष्ट्याशी असलेल्या र्ताच्या सांबांधानुसार 
ठरिाि असे आहे; (३) दायभागाच्या मिाने एकत्र कुटुांबािील (बांरु् अथवा चुलि बांरु् ह्याांच्यासारख्या) 
भागीदाराांना आपल्या दहशयाच्या दमळकिीवर अपूणम स्र्वरूपाचा मालकी हक्क असिो आदि प्रत्यक्ष वाटप 
झाले नसले िरी त्याांना आपल्या दहशयाच्या दमळकिीचा दवदनयोग करिा येिो; (४) दायभागाच्या 
मिाप्रमािे अतर्वभ्त कुटुांबात देखील एकादा पुरुष दनपुदत्रक मरि पावल्यास त्याच्या तर्वधर्वेकडे त्या 
पुरुषाच्या दहशयाच्या दमळकिीचा र्वारसा येतो परांिु दमिाक्षरा परांपरेप्रमािे तसे होत नाही. 

 



           

बाकीच्या सवध भारिाि प्रचदलि असलेल्या वारसा हक्कासांबांर्ीच्या कायद्याशी बऱ्याच महत्त्वाच्या 
बाबिीि दभन्न असा कायदा एकट्या बांगाल प्राांिािच का असावा ह्यादवषयी दनरदनराळी कारिे देण्याि 
येिाि. उदाहरिाथध, त्या प्राांिाि अनेक शिकेपयंि बुद्धर्मध होिा त्यामुळे बुद्धर्मािील िांत्रग्रांथाांचा पगडा 
त्या प्राांिािील लोकाांवर पडला होिा असे एक कारि देण्याि येिे. परांिु बुद्धर्मीयाांचा वारसासांबांर्ी स्विांत्र 
कायदा नव्हिा. िसेच बांगाल प्राांिाला समुद्राच्या सादन्नध्यामुळे परदेशी व्यापाऱ्याांच्या मागाने नव्या नव्या 
कल्पना आल्या असेही एक कारि देण्याि येिे. परांिु भारिािील पदिम दकनाऱ्यावरील प्रदेशाि परदेशाच्या 
व्यापाऱ्याांचा सांबांर् अदर्क होिा. ग्रीक लोकाांना भडोच आदि कल्याि ह्या बांदराांची मादहिी होिी. 
ह्याप्रमािेच दुसरीही कारिे खात्री पटदवण्यासारखी नाहीि आदि म्हिून दायभागाि जी दवदशष्ट मिे 
प्रदिपादन केली आहेि त्याांची समार्ानकारक उपपती ी लाविा येि नाही असे कबूल कराव े लागिे. त्या 
मिाांची उत्पती ी आदि वाढ स्थादनक आदि स्विांत्र अशा कारिाांनी झालेली आहे. 

 
तर्वभाग (वाटप). दमिाक्षरा आदि दायभाग ह्या दोन परांपराांनी दवभाग ह्याची व्याख्या आपल्या 

मिाला अनुसरून वगेवगेळी साांदगिली आहे. पुत्राांना जन्मिः वदडलार्वजि दमळकिीि दहिसांबांर् प्राप्ि होिो 
असे दमिाक्षरेचे मि असल्यामुळे दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·११४) तर्वभाग ह्या शब्दाची व्याख्या अशी केली आहे की 
‘ज्या सांपती ीवर अनेक व्यक्िींची समाईक मालकी असिे अशा सांपती ीचे दनदिि िुकडे करून िे त्या 
व्यक्िींना देिे ह्याला दवभाग म्हििाि’. 

 
दायभागाच्या मिाप्रमािे जन्मिः कोिालाच मालकी हक्क उत्पन्न होि नाही. बापाच्या मृत्यूनांिर 

अथवा अन्य कारिाने बापाचा मालकी हक्क नाहीसा झाला म्हिजे प्रत्येक पुत्राला त्या दमळकिीि काही 
ठरीव भाग प्राप्ि होिो. बापाकडून वारसाने आलेली सवध दमळकि सवध पुत्राांच्या समाईक ताब्यात असिे 
परांिु मालकी एकत्र नसिे. ह्या मिाला अनुसरून दायभागाने (१·८-९) दवभाग ह्याची व्याख्या अशी केली 
की “एकाद्या जदमनीच्या अथवा द्रव्याच्या काही दवदशष्ट भागावर एकादा गोळा अथवा गोटी फेकून त्याच्या 
योगाने त्या भागावर (अनेक व्यक्िींपैकी एका व्यक्िीचे) स्वादमत्व असल्याचे दर्वशि करिे ह्याला तर्वभाग 
म्हििाि.’ वदडलार्वजि जमीन अथवा द्रव्य ह्याांच्यापकैी कोित्या अांशावर कोित्या व्यक्िींचे स्वादमत्व आहे 
हे दनदिि साांगण्याला काही सार्न नसल्यामुळे कोिा एका मनुष्ट्याला वदडलार्वजि दमळकिीच्या एकाद्या 
दवदशष्ट अांशाची व्यवस्था करिे शक्य नसिे आदि म्हिून प्रत्येक भागीदाराच्या मालकीचा अांश कोििा हे 
ठरदवण्याकदरिा असा एकादा गोळा फेकिाि. दमिाक्षरापरांपरेच्या व्याख्येप्रमािे दवभाग होण्यापूवी बाप 
आदि त्याचे पुत्र आदि पौत्र ह्याांचे एकत्र कुटुांब असल्यास िे सवधही सहभागीदार होिाि आदि जोपयंि 
कुटुांब एकत्र असिे िोपयंि त्या कुटुांबाच्या दमळकिीवरील त्याांचे स्वादमत्व एकमुखी असिे. प्रत्येक 
भागीदाराचा त्या दमळकिीिील अांश एकत्र कुटुांबािील भागीदाराच्या मृत्यूच्या आदि जन्माच्या योगाने 
बदलि (वाढि अथवा घटि) असिो आदि वाटपामुळेच फक्ि कोिीही सहभागीदार एकाद्या दवदशष्ट 
अांशाचा मालक होिो. दायभागाच्या मिाप्रमािे बापाच्या मृत्यूनांिरच त्याचे पुत्र सहभागीदार होिाि. परांिु 
त्या दमळकिीची मालकी सवध सहभागीदाराांकडे असि नाही. बापाचा मृत्य ू वगैरे कारिाने हक्क नाहीसा 
होऊन त्याच्या प्रत्येक पुत्राला त्या दमळकिीचा जो ठरीव भाग प्राप्ि होिो िो त्यानांिर एकत्र कुटुांबाि 
होिाऱ्या जन्माच्या अथवा मृत्यूच्या योगाने बदलि (वाढि अथवा घटि) नाही. 

 
दवभाग दोन अथांनी होऊ शकिो : (१) चिुःसीमापूवधक दमळकिीचे िुकडे पाडून आदि (२) 

दहिसांबांर्ाची वाटिी करून अथवा दहिसांबांर् सोडून देऊन दायभागपरांपरेप्रमािे पूवीच्या मालकाच्या 
मृत्यूनांिरच त्याच्या वारसाांकडे काांही दवदशष्ट भागाांची मालकी येि असल्यामुळे त्याांच्याि होिारा दवभाग 



           

सामान्यिः पदहल्या प्रकारचा म्हिजेच चिुःसीमापूवधक िुकडे करून देऊनच होिो. कोिी एकादा पुरूष 
स्विःची उपजीदवका स्विःच करण्यास समथध असला आदि त्याला समाईक दमळकिीिील वाटा 
दमळण्याची इच्छा नसली िर त्याला कुटुांबाच्या दमळकिीमरू्न एकादा क्षुल्लक पदाथध (वाटपाचे प्रदिक 
म्हिून) देऊन कुटुांबािून दवभक्ि कराव.े हा क्षुल्लक पदाथध त्या पुरूषाच्या पुत्राांनी वाटा मागू नये 
एवढ्ाकदरिा वाटपाचा पुरावा म्हिून ददलेला असिो. (मनु. ९·२०७, याज्ञ. २·११६). 

 
वाटप ही मनाची एक दवदशष्ट स्स्थिी असिे. कोिा एका भागीदाराने त्या कुटुांबािून दवभक्ि 

होण्याचा हेिु दनःसांददग्र्पिे जाहीर केला म्हिजे िो भागीदार दवभक्ि होिो आदि वगेळे होण्याकदरिा 
चिुःसीमापूवधक दवभागिी झाली पादहजेच असे नाही. (व्य. मय.ू पा. ९४). 

 
ह्या व्यवहारपदाच्या बाबिीि पुढील चार प्रमुख तर्वषयाांचा [इददमह दनरूपिीयम् । कस्स्मन्काले कस्य कथां कैि 

दवभागः किधव्य इदि । दमिा (याज्ञ २·११४).] दवचार करावयाचा असिो : (१) वाटपाचा काल, (२) वाटप होण्यास पात्र 
असलेली तमळकत, (३) वाटप करण्याची पद्धतत आदि (४) वाटप करून घेण्यास पात्र असणाऱ्या व्य्ती. 
(दमिा-याज्ञ २·११४). 

 
र्वाटपाचा काल. वाटपाचा पतहला काल दपिा आपल्या हयािीि आपली दमळकि आपल्या 

पुत्राांमध्ये वाटून देि असे िो आदि दुसरा काल दपत्याच्या मृत्यूनांिर असिो असे गौिमाने (२८·१ आदि २) 
साांदगिले आहे. ज्या कोिा व्यक्िीला जन्मिः हक्क प्राप्ि होिो त्याला त्या दमळकिीचे वाटप करून दमळाव े
आदि आपल्या दहशयाचा िाबा दमळावा असे केव्हाही मागिे मागिा येईल. िथादप प्राचीन काळी दपत्याच्या 
इच्छेदवरुद्ध पुत्राांनी वगेळे होिे हे कृत्य ऋषींनी हनद्य मानले होिे. ह्या पदरस्स्थिीि हळुहळु बदल होऊन 
दमिाक्षरेच्या काळीं दपत्याच्या इच्छेदवरुद्ध वाटप करून मागण्याचा पुत्राचा हक्क दनदििपिे मानला गेला 
आदि म्हिून दमिाक्षरेने वाटपाचे तीन प्रमुख काळ साांदगिले आहेि : (१) दपत्याच्या हयािीि त्याच्या 
इच्छेनुरूप, (२) दपत्याला वैराग्य उत्पन्न झाल्यानांिर आदि मािा अपत्योत्पादनाच्या मयादेपलीकडे 
गेल्यानांिर आदि (३) दपत्याच्या मृत्यनूांिर. दायभागपरांपरेि पुत्राला जन्मिः दमळकिीि हक्क उत्पन्न होि 
नसल्यामुळे दपत्याच्या हयािीि वाटप करण्याचा प्रशनच उपस्स्थि होि नाही. 

 
दपत्याच्या हयािीि देखील वाटप करून मागण्याच्या पुत्राच्या हक्काला प्राचीन काळच्या काही 

दवदशष्ट र्ार्वमक भावनाांनी उतेी जन दमळाले. मनूने (९·१११) म्हटले आहे की बांरु् दवभक्ि राहण्याने र्माची 
वृद्धी होिे कारि बांरु् दवभक्ि झाले म्हिजे त्याांची (देव, दपिर आदि ब्राह्मि ह्याांच्या पूजेसांबांर्ी) र्ार्वमक 
कृत्ये प्रत्येक जि स्विांत्र रीिीने करिो. 

 
वाटप सामान्यिः सवधही सहभागीदार सज्ञान झाल्यावर केले जाई. िथादप, एकादा भागीदार 

अज्ञान असला िरी वाटपाला प्रततबांध नसे. [प्राप्िव्यवहारािाां दवभागः । अप्राप्ि व्यवहारािाां देयदवशुद्धां 
मािृबन्रु्षु ग्रामवृदे्धषु वा स्थापयेयुराव्यवहारप्रापिात् प्रोदषिस्य वा । अथधशास्त्र ३·५.] (कौदट. ३·५). अशा 
भागीदाराांचा दहस्सा िे वयाि येईपयंि नािलगाांजवळ अथवा गावािील प्रमुखाजवळ ठेवावा. हाच दनयम 
परदेशी गेलेल्या भागीदाराला लागिो. पुरुषाांच्या बाबिीि त्याांना १६ व्या वषी (कोिाच्या मिे १६ व्या 
वषाच्या प्रारांभी आदि कोिाच्या मिे १६ व्या वषाच्या अांिी) व्यवहाराचे ज्ञान प्राप्ि होिे असे शास्त्राि 
साांदगिले आहे. एखाद्या भागीदाराची स्त्री गरोदर असली िर िी प्रसूि होईपयंि वाटप िहकूब ठेवाव ेअसे 



           

वदसष्ठाने (१७·४१) सुचदवले आहे. परांिु िशा पदरस्स्थिीिही वाटप होऊ शकिे आदि वाटपानांिर झालेल्या 
पुत्राांना काय दमळाव ेह्याबद्दलचे दनयम मनु (१·२१६) आदि याज्ञवल्क्य (२·१२२) ह्याांनी साांदगिले आहेि. 

 
र्वाटपास पात्र होणारी तमळकत. दमळकिीचे स्थार्वर (घर, जमीन ह्याांच्यासारखी) आदि जांगम 

(हलदविा येण्यासारखी) असे दोन प्रकार बहुिेक स्मृिींनी साांदगिले आहेि. प्राचीन काळच्या हहदु 
कायद्याप्रमािे दमळकिीचे दोन प्रकार करिा येिाि : (१) एकत्र कुटुांबाची तमळकत आदि (२) र्वेगळी 
तमळकत हे िे दोन प्रकार होि. एकत्र कुटुांबाची दमळकि वदडलोपार्वजि असू शकिे अथवा वदडलोपार्वजि 
दमळकिीच्या मदिीने अथवा अशा मदिीदशवाय एकत्र कुटुांबाने सांपादन केलेली असू शकिे अथवा स्विांत्र 
रीिीने सांपादन करून एकत्र दमळकिीि समादवष्ट केलेली असू शकिे असे मनूने (९·२०४) म्हटले आहे. 
एकाद्या पुरुषाला त्याच्या दपत्याकडून, दपिामहाकडून अथवा प्रदपिामहाकडून दमळालेल्या सवध 
दमळकिीला र्वतडलोपार्षजत दमळकि म्हििाि. अशा दमळकिीि दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे त्या पुरुषाचा पुत्र, 
पौत्र आदि प्रपौत्र ह्याांना जन्मिः हक्कसांबांर् प्राप्ि होिाि म्हिून िी अप्रततबांध दाय असिे. दायभाग 
परांपरेप्रमािे पुत्राला वदडलोपार्वजि दमळकिीि जन्मिः हक्कसांबांर् प्राप्ि होि नसल्यामुळे अशा दमळकिीचा 
दवदनयोग करण्याच्या दृष्टीने वदडलोपार्वजि आदि वगेळ्या दमळकिीि फारसा भेद असि नाही. 

 
दमिाक्षरापरांपरेप्रमािे एकादा मनुष्ट्य हहदु कुटुांबाचा भागीदार असला आदि त्याचा एकत्र कुटुांबाच्या 

दमळकिीि दहिसांबांर् असला िरी त्याची दनरदनराळ्या मागाने स्विः सांपादन केलेली अशी र्वेगळी तमळकत 
असू शकिे. अशी दमळकि मुख्यत्व ेकरून पुढील प्रकारची असिे :- (१) बांरु्, चुलिा इत्यादी व्यक्िींकडून 
वारसाने आलेली (सप्रततबांधदाय), (२) दपत्याकडून वदडलोपार्वजि दमळकिीिून पे्रमाने बतिस तमळालेली, 
(३) दपत्याने आपल्या वगेळ्या दमळकिीिून बतिस तदलेली, (४) इिर नािलगाांनी बतिस अथवा 
मृत्युपत्रान्र्वये ददलेली आदि तर्वर्वाहाच्या र्वेळी तमळालेल्कया देणग्या, (५) स्विःच्या प्राप्िीिून सोडतर्वलेली 
एकादी र्वतडलोपार्षजत तमळकत आदि (६) तर्वद्याधन. 

 
एकत्र कुटुांबािील भागीदाराची वगेळी दमळकि असिे ह्या कल्पनेचा हळूहळू दवकास होि गेला. 

प्रथमारांभी एकत्र कुटुांबािील कोिाही भागीदाराने कोणत्याही मागाने सांपादन केलेली सवध दमळकि सवध 
कुटुांबाच्या मालकीची असल्याचे र्रले जाि असे. परांिु पुढे दवद्यार्न ही वगेळी दमळकि समजली जाऊ 
लागली आदि त्यानांिर वर उल्लेख केलेल्या इिर दमळकिींचा वगेळ्या दमळकिीि समावशे होऊ लागला. 
[परभक्िोपयोगेन दवद्या प्राप्िान्यिस्िु या । िया प्राप्िां र्नां यती  ुदवद्याप्राप्िां िदुच्यिे ॥ कात्यायन ८६७ (अपराकध  पा. ७२४).] 

 
दवद्यार्नाच्या बाबिीि कात्यायनाने (८६७-८७३) केलेली तर्वद्याधनाची व्याख्या अशी होिी की 

‘दुसऱ्याने पुरदवलेल्या अन्नावर उपजीदवका करून सांपादन केलेल्या दवदे्यपासून होिारा लाभ िे तर्वद्याधन. ’ 
दवद्या सांपादन करण्याकडे वदडलोपार्वजि दमळकिीचा कोित्या प्रकाराने उपयोग केला िरी चालिो 
ह्यादवषयी बरीच चचा र्मधग्रांथाि करण्याि आली आहे परांिु आरु्दनक काळी झालेल्या हहदु 
दवद्यार्नासांबांर्ीच्या सन १९३० च्या कायद्याने त्या सवध शांका दूर केल्या असून असे ठरदवले आहे की पूवीच्या 
रूढी अथवा दनयम काही असले िरी ज्या दशक्षिापासून आदि ज्याच्या साहाययाने कोिालाही एकादा 
व्यापार, उद्योग र्ांदा अथवा व्यवसाय करिा येिो अशा दशक्षिापासून प्राप्ि होिारा लाभ त्या सांपादकाचे 
र्वेगळे आदि एकयाचे र्न होिे, असे दशक्षि कशाही प्रकाराने दमळालेले असो अथवा त्याच्याकदरिा 
कोिीही खचध केलेला असो. 

 



           

अशा दनरदनराळ्या भागीदाराांच्या वगेळ्या दमळकिींखेरीज बाकीची एकत्र कुटुांबाची सवध दमळकि 
र्वाटपाला पात्र असिे. 

 
िथादप काही दवदशष्ट दमळकिींचे त्याांच्या स्वरूपाला अनुसरून र्वाटप करू तदले जात नाही आदि 

त्याांचा उपभोग सर्वांना सर्वमसाधारणपणे अथवा क्रमाने घ्यावा लागिो. अशा दमळकिींचे वाटप यु्तीने केले 
पादहजे, नाहीिर त्या तनरुपयोगी होिील. अशा दमळकिीि उदक (दवदहरी), पुण्यकमे अथर्वा यज्ञ 
(याांच्याकदरिा वगेळे काढून ठेवलेले र्न), (उत्सवाददकाांकदरिा) तयार केलेले अन्न, (भागीदाराांच्या 
व्यस्क्िशः सांबांर् येिाऱ्या रखेलीसारख्या) तस्त्रया, रोज वापरीि असलेले कपडे, अलांकार, गुराांकदरिा 
राखून ठेवलेले कुरण, योगिेमाकदरिा दमळालेली इनाम जमीन इत्याददकाांचा समावशे होिो. (गौ. 
२८·४४।४५). ह्या वस्िूांची सहभागीदाराांनी दनरदनराळ्या रीिीने र्वाटणी करावी अथवा त्याांचा उपयोग अशा 
रीिीने करावा की त्याांचा उपभोग योग्य वळेी सवांना समाईकपणे होईल. दनत्य वापराि नसलेले अलां कार, 
मूल्यवान कापड, एकाहून अदर्क असलेल्या दासी ह्या वस्िू र्वाटपाला पात्र असिाि. र्वाटणी करण्याला 
पात्र व्य्ती 

 
एकाच मूळ पुरुषापासून वांशपरांपरेने झालेल्या सवध पुरुषव्यक्िींचा आदि त्याांच्या पत्न्या आदि 

अदववादहि कन्या याांचा एकत्र हहदु कुटुांबाि समावशे होिो. कन्येचा दववाह झाला म्हिजे िी आपल्या 
दपत्याच्या कुलािील भागीदार नाहीशी होिे आदि आपल्या पिीच्या कुलािील भागीदार होिे. 
दमिाक्षरामिाप्रमािे एकत्र कुटुांबािील सवधच व्यक्िी सहभागीदार नसिाि. ज्या पुरुष व्यक्िींना समाईक 
अथवा भागीदारीच्या दमळकिीि जन्मिः दहिसांबांर् प्राप्ि होिो िेवढ्ाच व्यक्िी सहभागीदार असिाि 
म्हिजे िो पुरुष आदि त्याचे पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र एवढ्ाांचीच सहभागीदारी असिे. (दमिा-याज्ञ 
२·११४). 

 
ही भागीदारी केवळ कायद्याने दनमाि केलेली घटना असिे आदि दती दवर्ान ह्या कृत्यादशवाय 

भागीदाराांच्या कोित्याही कृत्याने िी दनमाि होऊ शकि नाही. मूळ पुरुषापासून दकिीही दूरच्या नात्याची 
एकादी व्यक्िी असली िरी जन्मिः दमळकिीि दहिसांबांर् ज्याला प्राप्ि झाला आहे अशा शवेटल्या दोन 
पुरुष मालकाांपासून जर िी व्यक्िी चार दपढ्ाांहून पलीकडील नसेल िर त्या व्यक्िीला वाटप करून 
मागण्याचा हक्क असिो. 

 
दायभाग परांपरेची भागीदारीची कल्पना दमिाक्षरेच्या कल्पनेहून सवधस्वी दभन्न प्रकारची आहे. 

दायभागपरांपरेप्रमािे पुत्राांना वदडलोपार्वजि दमळकिीि जन्मिः दहिसांबांर् प्राप्ि होि नसिो आदि िो 
दहिसांबांर् दपत्याच्या मृत्यूच्या वळेी प्रथम उत्पन्न होिो म्हिून आदि िो वारस नात्याने प्राप्ि होिो म्हिून 
दायभाग परांपरेि दपिा आदि पुत्र ह्याांची दमळून भागीदारी नसिे. दपत्याला स्वसांपाददि त्याचप्रमािे 
वदडलोपार्वजि दमळकि गहाि, दवक्री अथवा अन्य मागाने दुसऱ्याला देिा येिे. दपिा दजवांि असेपयंि 
पुत्राांना वाटप करून मागण्याचा अदर्कार नसिो. दपत्याच्या मृत्यनूांिर त्याचे पुत्र, पौत्र, ह्याांच्याि म्हिजे 
भावाभावाांि, चुलिे पुिण्याांि, चुलिभावाांि भागीदारी उत्पन्न होिे. कोिीही एकादा भागीदार दनपुदत्रक 
मरि पावला िर इिर भागीदाराांना शषेादर्काराचा हक्क नसिो. त्या मृिाची दवर्वा अथवा कन्या ह्याांच्याकडे 
त्या दहशयाचा वारसा जािो आदि अशा रीिीने दायभागपरांपरेिील भागीदारीि दस्त्रयादेखील भागीदार होऊ 
शकिाि. प्रत्येक भागीदाराचा दहस्सा दनदिि ठरीव असिो आदि कोिाही भागीदाराला आपला दहस्सा 
दवकिा येिो, गहाि टाकिा येिो अथवा देिगी अथवा मृत्युपत्रान्वये त्याची दवल्हेवाट लाविा येिे. 



           

प्रत्येक भागीदाराला वाटपामध्ये दहस्सा दमळण्याचा अदर्कार असिो असा सवधसार्ारि दनयम 
असला िरी त्याबद्दल अनेक िपशीलाचे भेद असिाि. उदाहरिाथध, मुांबई प्राांिाि एकाद्याचा दपिा त्याच्या 
स्विःच्या दपत्याबरोबर, बांरू्बरोबर अथवा इिर भागीदाराांबरोबर एकत्र राहि असला िर त्या मुलाला 
दपत्याच्या सांमिीखेरीज वाटप करून मागण्याचा अदर्कार नसिो. वाटपाच्या वळेी मािेच्या गभाि 
असलेल्या परांिु वाटप झाल्यानांिर जन्मलेल्या पुत्रासांबांर्ीही शास्त्राि दनयम साांदगिले आहेि. (वदस. 
१७·४०-४१). उदाहरिाथध, क आदि त्याचे पुत्र ख आदि ग ह्याांचे एकत्र कुटुांब असून त्याांनी वाटप करून 
घेिले आदि प्रत्येकाने एकत्र दमळकिीचा दिसरा दहस्सा घेिला आदि त्यानांिर सहा मदहन्याांनी क च्या 
पत्नीला घ हा पुत्र झाला िर झालेले वाटप मोडाव ेलागिे आदि घ ला कुटुांबाच्या दमळकिीि १/४ (अथवा 
मािेला दहस्सा द्यावयाचा असल्यास १/५) दहस्सा दमळेल आदि असा दहस्सा काढण्यापूवी पूवीच्या 
वाटपाच्या वळेेपासून दरम्यानच्या काळाि झालेल्या सवध उत्पन्नाचा आदि वाढीचा दहशोब केला पादहजे. 
हाच दनयम भावाभावाांि झालेल्या वाटपानांिर एकाद्या मृिबांरू्च्या दवर्वलेा वाटपापूवी गभध रादहलेल्या परांिु 
वाटपानांिर जन्माला आलेल्या पुत्राच्या बाबिीि लागिो आदि म्हिून स्मृिींनी अशी दशफारस केली आहे 
की ज्यावळेी (पूवी मृि झालेल्या) काही बांरू्ांच्या दस्त्रया गरोदर असल्याचे मादहि असेल त्यावळेी इिर बांरू्ांनी 
त्या दस्त्रया प्रसूि होईपयंि वाटप िहकूब कराव.े िसेच एकत्र कुटुांबािील एकाद्या भागीदाराने अथवा 
एकट्याच उरलेल्या भागीदाराने दती क घेिलेला पतु्र दमिाक्षरापरांपरेप्रमािे त्याच्या दती -दवर्ानाच्या 
ददवसापासून एकाद्या औरस पुत्राप्रमािे भागीदारीमध्ये भागीदार होिो. दायभाग परांपरेप्रमािे औरसपुत्राला 
देखील दपत्याच्या हयािीि वाटप करून मागण्याचा हक्क नसिो म्हिून दती क पुत्रालाही दपत्याच्या हयािीि 
वाटप करून मागण्याचा हक्क नसिो. एकाद्याने एकादा दती क पुत्र घेिल्यानांिर जर त्याला औरसपुत्र झाला 
िर बहुिेक टीकाकाराांच्या मिाप्रमािे दती क पुत्राचा दहस्सा घटिो. दपत्याच्या विाहून कमी अथवा अदर्क 
दजाच्या विाच्या स्त्रीला झालेल्या पुत्राांच्या दहशशयाांि त्या स्त्रीच्या विाला अनुसरून भेद उत्पन्न होिो. 
उदाहरिाथध, मनूने (९·१५५) साांदगिले आहे की उच्च िीन विांच्या पुरुषाच्या शूद्र स्त्रीपासून झालेल्या 
पुत्राला त्याच्या दपत्याच्या दमळकिीि दहस्सा दमळि नाही. कदलवज्यासांबांर्ीच्या शौनकाच्या [अि एव कलौ 
दनविधन्िे इत्यनुवृती ौ शौनकेनोक्िां दती ौरसेिरेषाां िु पुत्रत्वेन पदरग्रह इदि । शौनक (अपराकध  पा ७३९).] श्लोकाि (अपराकध  पा ७३९) 
कदलयुगाि औरस आदि दती क एवढे दोनच पुत्र शास्त्राांनी मान्य केले आहेि. िसेच दपत्याच्या विाहून कमी 
दजाच्या विाच्या दस्त्रयाांबरोबरचे दववाह अनेक शिकाांपासून प्रचाराांिून गेले आहेि. म्हिून त्यासांबांर्ी दवशषे 
दववचेन करण्याची आवशयकिा नाही. 

 
दद्वजािींपैकी कोिा एकाद्या पुरुषाला दासीपासून झालेल्या पुत्राला वाटपाि दहस्सा दमळण्याचा 

अथवा वारसाचा अदर्कार नसिो. त्याला फक्ि अन्नवस्त्राचा अदर्कार असिो. परांिु त्या बाबिीिही 
स्मृदिवचनाांवरून आदि न्यायालयाांनी ददलेल्या दनिधयाांवरून अनेक दसद्धाांि दनघिाि. उदाहरिाथध, 
दमिाक्षरापरांपरेने चालिाऱ्या शूद्राच्यादेखील अनौरस पतु्राला दपत्याच्या िाब्याि असलेल्या दमळकिींि 
जन्मिः कोििाही दहिसांबांर् असि नाही आदि म्हिून त्याला दपत्याच्या हयािीि वाटप करून मागिा येि 
नाही. परांिु दपत्याला आपल्या हयािीि अशा पुत्राला दहस्सा देिा येिो आदि िो दहस्सा औरस पुत्राांच्या 
बरोबरीचाही असू शकिो. (४ मुांबई ३७, ४४-४५, २३ मद्रास १६). िसेच एकाद्या शूद्राने ब्राह्मि जािीची स्त्री 
रखेली म्हिून ठेवली असली आदि दिच्यापासून त्याला पुत्र झाला असला िर िो दासीपुत्र नसिो (िर 
प्राचीन ग्रांथाांच्या मिाप्रमािे) चाांडाल असिो आदि त्याला त्या शूद्र दपत्याच्या अनौरस पुत्र ह्या नात्याने 
दपत्याच्या दमळकिीि वारसा दमळण्याचा अदर्कार नसिो. (रामचांद्र दवरुद्ध हनमनाइक ३७ मुांबई लॉ. दर. 
९२०, १८ लखनौ ५८५). 

 



           

वाटपाच्या वळेी गैरहजर असिारा भागीदार ह्याचे हक्क अज्ञानासारखेच असिाि. (अथधशास्त्र ३·१) 
आदि आरु्दनक काळाि अशा गैरहजर भागीदाराच्या हक्काला मुदिीच्या कायद्याि घालून ददलेली मयादा 
लागिे. 

 
कोिाही स्त्रीला (मग िी पत्नी असो अथवा मािा असो) वदडलोपार्वजि सांपती ीचा दहस्सा दमळू नये 

िर दिच्या चदरिाथाला अवशय असेल िेवढीच सांपती ी दमळावी असे अनेक ग्रांथकाराांनी म्हटले आहे. परांिु 
पुढे पत्नीच्या आदि मािेच्या अदर्काराि क्रमाक्रमाने वाढ झाली, पत्नीला आपि होऊन वाटप करून 
मागिा येि नाही परांिु जर पिीने आपल्या हयािीि पुत्राांना आपल्यापासून दवभक्ि केले िर पत्नीला 
पुत्राच्या इिका दहस्सा दमळण्याचा हक्क असिो. (याज्ञ. ३·११५). एकीहून अदर्क पत्न्या असल्यास 
प्रत्येकीला पुत्राच्या समान दहस्सा दमळिो. मात्र पिीने अथवा अथवा सासऱ्याने ददलेले स्त्रीधन अशा 
पत्नीच्या िाब्याि असेल िर त्या स्त्रीर्नाि दजिकी भर घालून िे पुत्राच्या दहशयाइिके होईल दििकीच 
दमळकि त्या पत्नीला देण्याि यिे. मृिपुत्राांच्या आदि पौत्राांच्या दवर्वाांना देखील त्याांचे पिी दजवांि असिे 
िर जेवढा दहस्सा त्याांना दमळाला असिा िेवढा दहस्सा दपत्याने पुत्राांच्या बरोबर वाटप करिाना ददला 
पादहजे. सन १९३८ च्या हहदु दवर्वाांच्या हक्कासांबांर्ीच्या कायद्याने दमिाक्षरा परांपरेचा कायदा आदि दायभाग 
परांपरेचा कायदा ह्याांच्या मर्ील भेद नाहीसा केला आहे. 

 
दपत्याच्या मृत्यनूांिर जेव्हा पुत्र वाटप करिाि िेव्हा भागीदारीच्या दमळकिीि मातेला (अथवा 

सापत्नमातेला) देखील पतु्राच्या इिका दहस्सा दमळण्याचा अदर्कार असिो. (याज्ञ. २·१२३). परांिु 
पुत्राांच्या मनाि एकत्र राहावयाचे असेल िोपयंि दिला वाटप करून मागिा येि नाही. पत्नीप्रमािेच मािेचा 
(अथवा सापत्न मािेचा) दहस्सा दिच्या स्त्रीर्नाला अनुसरून कमीजास्ि होण्याला पात्र असिो. आरु्दनक 
काळी भारिािील काही न्यायालये पत्न्याांना आदि मािाांना वदडलोपार्वजि दमळकिीि दहस्सा न देवदविा 
फक्ि अन्नवस्त्र देवदविाि. एकाद्या मनुष्ट्याला अनेक दस्त्रया असल्या आदि प्रत्येकीला अनेक पुत्र असले िर 
प्राचीन काळच्या शास्त्राप्रमािे अशा पुत्राांना त्या मनुष्ट्याच्या पत्न्याांना अनुसरून (म्हिजे पत्नीभाग) अथवा 
त्या पुत्राांच्या मािाांना अनुसरून (म्हिजे मातृभाग) द्यावा. परांिु आरु्दनक काळाि अशा सवध पुत्राांना त्याांच्या 
सांख्येप्रमािे (म्हिजे पुत्रभाग) भाग दमळिाि. तपत्याची माता अथवा तपत्याची सापत्न माता ह्याांच्या 
सांबांर्ीही असेच दनयम साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, व्यासाने (अपराकध  पा ७३०) असे म्हटले आहे की 
दपत्याच्या सांिानरदहि पत्न्याांना (पुत्राच्या इिका) दहस्सा दमळण्याचा अदर्कार असिो आदि सर्वम आज्या 
ह्या मािेच्या समान दजाच्या असिाि. 

 
दवदशष्ट शारीदरक, मानदसक अथवा इिर प्रकारची व्यांगे असल्याच्या कारिाने आदि काही दवदशष्ट 

कृत्ये केल्याच्या कारिाने प्राचीन काळीं मनुष्ट्याांना वाटपाि दहस्सा दमळण्याचा िसेच वारसाने दमळकि 
दमळण्याचा हक्क काढून घेण्याि येि असे. 

 
(मनु. ९·२०१). अशा कारिाांि वडे, जन्मजाि मूखधत्व, नपूांसकत्व, घोर पािक करण्याबद्दल 

घािलेला बदहष्ट्कार, अांर्त्व, असाध्य रोग, अन्य आश्रमाि (वानप्रस्थ अथवा सांन्यास आश्रमाि) प्रवशे 
इत्याददकाांचा समावशे होिो. अशी व्यांगे अथवा दोष असिाऱ्या व्यस्क्ि र्मधकृत्ये करण्याला अपात्र मानल्या 
जाि असि आदि दमळकि आदि र्मधकृत्याांकदरिा सांपती ीचा दवदनयोग करिे ह्याांचा अत्यांि दनकट सांबांर् 
मानण्याि येि असे. ह्या कारिानेच बहुर्ा अशी अपात्रिा उत्पन्न झाली असावी. अशा व्यक्िींचे कुटुांबाने 
फक्ि पालन पोषि केले पादहजे. सन १९२८ च्या हहदूांच्या वारसा सांबांर्ीच्या कायद्याने दमिाक्षरा परांपरेने 



           

चालिाऱ्या एकाद्या व्यक्िीला फक्ि जन्मिः असलेला उन्माद आदि जन्मिः असलेले वडे एवढ्ाच 
दोषाांकदरिा वाटपाच्या अथवा वारसाच्या हक्कािून वगळिा येिे. दायभाग परांपरेने चालिाऱ्या व्यक्िींच्या 
बाबिीि त्या कायद्याच्या वळेी जेवढे दनबंर् अस्स्ित्वाि होिे त्यापेक्षा अदर्क काही फरक त्या कायद्याने 
केला गेला नाही. जन्मिः उन्मती  अथवा वडेे असलेल्या व्यक्िींचे पुत्र जर जन्मिः उन्मती  अथवा वडेे 
नसिील िर त्याांना कुटुांबाच्या सांपती ीि दहस्सा दमळिो. 

 
वरील अपात्रिेची कारिे पुरुषाांप्रमािे दस्त्रयाांनाही लाग ू पडिाि. (दमिायाज्ञ. २·१४०). पदिि 

झालेल्या पुरुषाांनी आदि दस्त्रयाांनी काही दवदशष्ट प्रायदितेी  केल्यास िे पुरुष अथवा त्या दस्त्रया व्यर्वहायम 
(सांसगध ठेवण्यास योग्य) होिाि. ज्याांनी अशी प्रायदितेी  केली नसिील त्याांना जादिबदहष्ट्कृि करण्याकदरिा 
आदि त्याांच्या बरोबर सवध सांसगध सोडून देण्याकदरिा आदि त्याांना मृिासमान मानण्याकदरिा घटस्फोट 
नावाचा एक दवदशष्ट कायधक्रम करावयाचा असे. (गौ. २०·२·७). पदिि झालेल्या व्यक्िींना त्यानांिर झालेला 
पुत्रदेखील पदिि होिो. परांिु कन्या दुसऱ्याकडे (एकाद्याची पत्नी म्हिून) जावयाची असल्यामुळे दिच्या 
दपत्याचे कोििेही धन न घेता दिच्याशी कोिीही दववाह करण्यास प्रत्यवाय नाही. पदिि झालेल्या आदि 
प्रायदिती  न केलेल्कया दस्त्रयाांना रस्त्यावर सोडून देऊ नये िर त्याांना राहण्याकदरिा घराशजेारी एक झोपडी 
द्यावी आदि प्रािरक्षिापुरिे अन्नवस्त्र द्याव े आदि त्याांच्याकडून आिखी पािक घडू नये म्हिून त्याांच्यावर 
पाहारा ठेवावा. (याज्ञ. ३·२९६). 

 
अशा रीिीने दनरदनराळ्या दोषाांकदरिा ज्याांचे वाटपासांबांर्ी आदि वारसासांबांर्ीचे हक्क काढून घेिले 

असिील त्याांना दववाह करिा येिो आदि जर त्याांच्या दनपुदत्रक दस्त्रया तनदोष विधनाच्या असिील िर त्या 
दस्त्रयाांना पालनपोषिाचा हक्क असिो. (याज्ञ. २·१४२). त्याांच्या औरस अथवा िेत्रज पुत्राांना वरील प्रकारचा 
दोष नसेल िर एकत्र कुटुांबाच्या दमळकिीि दहस्सा दमळण्याचा अदर्कार असिो. कन्याांना पालन पोषि 
होण्याचा आदि दववाहाची िरिूद करून घेण्याचा हक्क असिो. अशा व्यक्िींना दिक पुत्र घेिा येि नाही. 
(याज्ञ. २·१४१) पदििाांचे दोष औषर्ाने अथवा अन्य रीिीने दूर झाल्यास त्याांना झालेले वाटप दफरवनू 
मागण्याचा हक्क असिो आदि अशा रीिीने एकदा प्राप्ि झालेला दहस्सा अथवा वारसाचा हक्क त्यानांिर 
उत्पन्न होिाऱ्या दोषाांमुळे काढून घेिला जाि नाही. (दमिा. याज्ञ. ५·१४०). 

 
प्रततलोम सांबांर्ापासून झालेल्या पुत्राांना त्याांच्या दपत्याांकडून पालनपोषि दमळण्याचा अदर्कार 

असिो. त्या पुत्राांना वदडलोपार्वजि दमळकि दमळि नाही परांिु अन्य कोिी नािलग नसिील िर दपत्याची 
सवध [बन्रू्नामप्यभाव े िु दपत्र्यां द्रव्यां िदाप्नुयात् ॥ कात्यायन (८६२-६४) (दायभाग ५·१४)] सांपती ीदेखील त्याांना दमळिे (कात्या 
८६२-८६४). 

 
बांरू्बांरू्ांमध्ये वाटप करण्यापूवी अदववादहि भदगनींच्या दववाहाची िरिूद केली पादहजे. दमिाक्षरेने 

असे म्हटले आहे की अदववादहि भदगनी जर पुरुष असिी िर दिला दजिका दहस्सा दमळावा असिा त्या 
दहशयाच्या चिुथांशाइिका दहस्सा दिच्या दववाहाच्या खचाकदरिा दमळावा. (दमिा. याज्ञ. २·१२४). 
ह्याबाबिीि िपशीलाचे अनेक दनयम आहेि. दायभागाचे (३·३६ आदि ३९) मि असे होिे की वदडलोपार्वजि 
सांपती ी थोडकी असेल िर अदववादहि भदगनीला चिुथांश दहस्सा देऊन दिच्या दववाहाची िरिूद करावी. 
परांिु जर वदडलोपार्वजि सांपती ी दवपुल असेल िर अदववादहि भदगनीला दिच्या दववाहाला लागेल िेवढेच 
र्न द्याव.े 

 



           

वाटपाच्या बाबिीि काही दशफारसवजा दनयम स्मृिींनी साांदगिले आहेि. उदाहरिाथध, ज्येष्ठ 
पुत्राने अथवा ज्येष्ठ बांरू्ने अनीिीच्या अथवा अयोग्य कारिाांकदरिा समाईक दमळकि उर्ळली असली िरी 
देखील (दपत्याने अथवा बांरू्ांनी) वाटपाच्या वळेी त्याला दहस्सा द्यावा असे काही स्मृिींनी साांदगिले आहे. 
(आप. र्. सू. २·६·१४-१५; गौि. २८·३८; मनु ९·३१४). 

 
र्वाटप करण्याची आतण तहस्से देण्याची पद्धती 

 
समाईक दमळकिीि दहस्से पाडण्यापूवी समाईक कुटुांबावर असिाऱ्या आर्वथक जबाबदाऱ्या पुऱ्या 

करण्याची िजवीज केली पादहजे. (कात्या ८५० स्म.ृ चां. २ पा. २७३) अशा आर्वथक जबाबदाऱ्यामध्ये 
समाईक कुटुांबाचे कजध, अनीिीच्या कारिाांकदरिा न काढलेली दपत्याने केलेली देिी, दपत्याने पे्रमाकदरिा 
ददलेल्या लहान देिग्या, ज्याांचे हक्क नष्ट केले आहेि अशा भागीदाराांच्या कुटुांबाच्या आश्रयाने असिाऱ्या 
दस्त्रयाांच्या पालनपोषिाकदरिा आदि दववाहाच्या खचाकदरिा लागिारे द्रव्य, ह्याांच्या सारख्या 
जबाबदाऱ्याांचा समावशे होिो. (मनु. ८·१६६ इ.) बांरु्बांरू्मर्ील वाटपाच्या वळेी जर त्याांच्यामर्ील काांहीचे 
दववाह झाले असून काांहींचे व्हावयाचे असेल िर अदववादहि बांरू्ांच्या (दववाहासारख्या) सांस्काराांच्या खचाची 
िरिूद एकत्र कुटुांबाच्या दमळकिीिून केली पादहजे. (याज्ञ. २·१२४). 

 
फार प्राचीन काळी सवध पुत्राांना समान वाटे देिे आदि ज्येष्ठ पुत्राला इिराांपेक्षा मोठा वाटा देिे ह्या 

दोन्ही पद्धिी सुप्रदसद्ध होत्या. (िै. सां. २·५·२·७).बहुिेक सूत्राांनी आदि स्मृिींनी असा दनयम साांदगिला 
आहे की दपत्याच्या समान विाच्या पत्न्याांपासून झालेल्या पुत्राांमध्ये समान दवभागिी करावी. (आप. र्. सू. 
२·६·१४·१; मनु. ९·१५६ इ॰). िथादप काही ग्रांथाांनी ज्येष्ठ पुत्राला दवदशष्ट वाटा देण्याचा अथवा त्याची 
िरिूद करण्याचा उल्लेख केला आहे. अशा दवदशष्ट वाट्याला ‘उद्धर’ अशी सांज्ञा आहे. पूवीच्या काळािील 
भारिीय दपिे वदडलोपार्वजि सांपती ीची वाटिी पुष्ट्कळ वळेा आपल्या पुत्राांि स्विःच्या इच्छेप्रमािे कमी 
अथवा अदर्क दहस्से देऊन करीि असि. दपिा हा सवांचा स्वामी असल्याचे मानले जाि असे. परांिु पुढे पुढे 
अशा असमान दवभागिीसांबांर्ीची शास्त्रवचने अन्य युगाला अथवा दपत्याच्या स्वसांपाददि सांपती ीला लागिाि 
असे मानण्याि येऊ लागले. दपत्याने कशीही वाटिी केली िरी िीच पुत्राांना योग्य असिे आदि िी रद्द 
करिा येि नाही असे पूवीच्या स्मृदिकाराांनी म्हटले असले िरीही क्रमाक्रमाने दपत्याच्या ह्या अदर्काराला 
मयादा घालण्याि आल्या आदि दपिा रोगग्रस्ि असला, एकाद्या अथवा अनेक पुत्राांवर रागावला असला, 
अथवा शास्त्रदवरुद्ध मागाने चालि असला, अथवा दवषयोपभोगाि मग्न झाला असला िर त्याला आपल्कया 
इच्छेप्रमाणे आपल्या पुत्राांना दवभाग देिा येि नाही असे ठरदवण्याि आले. (नारद दाय १६). 

 
आरु्दनक काळापयंिच्या सवध काळाांि ज्येष्ठ पुत्राला तर्वशेष प्रकारची र्वतमणूक देण्याि येि आली 

आहे. शास्त्रकाराांपैकी काहींनी ज्येष्ठ पुत्राला सर्वम तमळकत द्यार्वी असे साांदगिले आहे. (आप. र्. सू. 
२·६·१४·६). काहींनी ज्येष्ठ पुत्राला सर्वम र्वतडलोपार्षजत तमळकत द्यावी आदि इिर पुत्राांनी आपल्या 
चदरिाथाकदरिा ज्येष्ठ पुत्रावर अवलां बून रहाव ेअसे साांदगिले आहे. ज्येष्ठ पुत्राला दवशषे भाग देण्याबद्दल 
असे कारि साांदगिले आहे की ज्येष्ठ पुत्र केवळ आपल्या जन्मामुळे दपत्याला दपिृऋिािून मुक्ि करिो. 
(मनु. ९·१०५-१०७). 

 
ज्येष्ठ पुत्राला दवदशष्ट रीिीने वागदवण्याचा दुसरा एक मागध काांही ग्रांथकाराांनी साांदगिला आहे. 

काांहींनी त्याला एकादा उत्कृष्ट अथवा मौल्यवान पदाथध द्यावा असे साांदगिले आहे, काांहींनी ज्येष्ठ पुत्राला 



           

सवध सांपती ीचा १/२० वा दहस्सा आदि वदडलोपार्वजि दमळकिीि जे सवाि अदर्क मूल्यवान असेल िे दमळाव े
असे साांदगिले आहे. (मनु ९·११२). काही ग्रांथकाराांनी असे साांदगिले आहे की ज्येष्ठ पुत्राला सवाि अदर्क 
मूल्यवान दजन्नस वगेळा काढला नसेल िर त्याला २ वाटे द्याव.े कालाांिराने ज्येष्ठ पुत्राला आदि स्विः 
दपत्याला देखील दवशषे दहस्सा देण्याच्या दवरुद्ध लोकमि झाले आदि मािादपिा आदि बांरु् ह्याांनी सवध 
समाईक दमळकिीचे समान दहस्से करून केलेले वाटप योग्य आदि कायदेशीर असल्याचे मानण्याि येऊ 
लागले आदि वाटप करिाना समान दहस्सेच केले पादहजेि असा मयाददि दनयम याज्ञ. स्मृिीि (२·११७) 
घालण्याि आला. 

 
ज्येष्ठ पुत्राला मोठा दहस्सा देण्याची अथवा त्याला सवध दमळकि देण्याची प्रथा जरी सामान्यिः 

व्यवहारािून गेली असली िरी दिचे काही अवशषे अद्यादप आढळण्याि येिाि. जमीनदारी अथवा राज्य ह्या 
स्वरूपाच्या दमळकिी अदवभाज्य असिाि आदि त्या ज्येष्ठ पुत्राच्या वांशाकडे चालिाि. केव्हा केव्हा 
देशमुख, देशपाांडे ह्याांच्या सारखी विने देखील अदवभाज्य ठरदवण्याि येिाि. 

 
एकाद्या मनुष्ट्याला अनेक पत्न्याांपासून पुत्र झाले असिील िर त्याांपकैी ज्येष्ठ पुत्र कोिाला म्हिाव े

ह्यादवषयी अनेक दनयम साांदगिले आहेि. (मनु. ९·१२५). उदाहरिाथध, सवध पत्न्या एकाच जािीच्या 
असल्या िर प्रथम जन्मलेला पुत्र (मग िो मागाहून दववाह झालेल्या पत्नीपासून झाला असला िरी) ज्येष्ठ 
पुत्र ठरिो. दनरदनराळ्या जािींच्या दस्त्रया असल्या िर दपत्याच्या समान जािीच्या स्त्रीपासून झालेला पुत्र 
(जरी मागाहून जन्मला असला िरी) ज्येष्ठ होिो. जुळ्या पुत्राांि र्माच्या बाबिीि प्रथम जन्मलेला पुत्र ज्येष्ठ 
र्रला जािो. (भागवि ३·१७–१८). 

 
वाटपाि दहस्से देण्याच्या बाबिीि पुढील दसद्धान्ि साांगिा येिील : (१) दपिा आदि पुत्र 

ह्याांच्यामर्ील वाटपाि प्रत्येक पुत्राला दपत्याच्या दहशयाइिका दहस्सा दमळिो; (२) फक्ि भावाभावाि वाटप 
होि असल्यास सवांना समान दहस्से दमळिाि; (३) एकत्र कुटुांबािील एकाद्या मृि भागीदाराला पुरुष 
अपत्य असेल िर त्या मृि भागीदाराचा वाटपाि दहस्सा दमळण्याचा अदर्कार त्या पुरुष अपत्याकडे जािो; 
(४) चुलिे पुििे अथवा चुलि बांरू् ह्याांच्या वाटपाि (कौदट. २.५) त्याांना दमळिारे दहस्से प्रथम त्याांच्या 
शाखाांच्या मूळ पुरुषाांच्या अनुरोर्ाने पडिाि आदि प्रत्येक शाखेिील भागीदाराांना त्याांच्या शाखेला 
दमळिाऱ्या दहशयाांिून व्यस्क्िशः दहस्से दमळिाि. मद्रास येथील वदरष्ठ न्यायालयाने असे ठरदवले आहे की 
मूळ पुरुषाच्या द्वारे वाटिी करण्याचे ित्त्व ज्यावळेी सवधही भागीदार एकाच वळेी वाटप करू इस्च्छि 
असिील त्या वळेीच मात्र लागिे. 

 
‘वाटप’ कन्येचा दववाह आदि एकाद्या वस्िूचे दान ह्या िीन गोष्टी एकदाच होिाि’ असे मनूने 

[सकृदांशो दनपिदि सकृत्कन्या प्रदीयिे । सकृदाह ददानीदि त्रीण्येिादन सिाां सकृत् ॥ मनु. ९·४७.] (९·४७) म्हटले आहे. त्या 
वचनाचा वाटपाच्या बाबिीि असा अथध आहे की वाटप एकदा केले म्हिजे िे दनदिि होिे आदि सामान्यिः 
त्याि फेरबदल करिा येि नाही. िथादप ह्या दनयमाला काही अपवाद असिाि. उदाहरिाथध, वाटप 
झाल्यानांिर एकाद्या मृि भागीदाराला पुत्र झाला िर िे वाटप मोडाव े लागिे. िसेच एकादा भागीदार 
वाटपाच्या वळेी परदेशी गेलेला असला िर त्याचा वांशज बऱ्याच काळानांिर परि स्वदेशी आल्यास त्याला 
त्याचा दहस्सा द्यावा लागिो. एकत्र दमळकिीपैकी काही अांश एकाद्या भागीदाराने दडवनू ठेवला असला 
आदि मागाहून िो उघडकीला आला अथवा एकादी दमळकि चुकीने अथवा अकस्ल्पि रीिीने वाटपािून 
वगळली गेली असली िर अशी दमळकि पदहले वाटप ज्या भागीदाराांमध्ये झाले होिे त्या भागीदाराांनी 



           

आपआपल्या दहशशयाांप्रमािे वाटून घ्यावी. (मनु. ९·२१८). अशा िऱ्हेने लबाडीने एकादी दमळकि दडवनू 
ठेविे हा अपरार् होिो हकवा नाही ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य आहे आदि कात्यायनाने अशी दशफारस केली आहे 
की अशा प्रकारची िक्रार राजाकडे केली असली िर राजाने अशा लबाड सहभागीदारादवरुद्ध बलाचा 
उपयोग न कदरिा त्याने दडवनू ठेवलेली दमळकि त्याला त्याचे मन वळवनू अथवा युक्िीने सोडून देण्यास 
लावाव.े 

 
पूवी एकदा वाटप झाले होिे हकवा नाही ह्यासांबांर्ी शांका उपस्स्थि झाल्यास पूवी वाटप झाले 

असल्याचे अनुमान ज्यावरून होऊ शकेल अथवा वाटप झाल्याचा पुरावा म्हिून देिा येिील अशी काही 
लक्षिे दनरदनराळ्या स्मृिींनी साांदगिली आहेि. उदाहरिाथध, याज्ञ. (२·१४९) ने म्हटले आहे की अशा 
वादाचा दनिधय नािलगाांच्या, सहपडाांच्या अथवा इिर साक्षीदाराांच्या सािीर्वरून, वाटपासांबांर्ीच्या 
लेखार्वरून आदि घरे आदि जदमनी वगेवगेळ्या रीिीने वापरल्या जाि आहेि त्या र्वस्तुस्स्थतीर्वरून होिो. 
नारदाने (दाय. ४१) असा एक दनयम साांदगिला आहे की जर बांरु् (आदि कुटुांबािील इिर भागीदार) दहा 
वषपेयंि पृथक् पृथक् राहि असिील, र्ार्वमक दवर्ी वगेवगेळे करीि असिील आदि त्याांचे व्यवहार 
वगेवगेळे असिील िर वदडलोपार्वजि दमळकिीच्या बाबिीि िे दवभक्ि आहेि असे समजाव.े आरु्दनक 
काळािील न्यायालयाांनीही असे ठरदवले आहे की प्रत्येक हहदु कुटुांब अन्न, पूजा आदि दमळकि ह्याांच्या 
बाबिीि एकत्र असिे आदि एकत्र कुटुांबाच्या दमळकिीचे वाटप झाले आहे हकवा नाही ह्या प्रशनाचा दनिधय 
करिाना एकत्र जेवि होिे हे दवचार करण्यास योग्य असे एक लक्षि असू शकिे. 

 
दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·११४) उद्धिृ केलेल्या स्मृदिवचनाि [स्थावरां दद्वपदां चैव यद्यदप स्वयमर्वजिम् । असम्भयू 

सुिान्सवान् न दानां न च दवक्रयः ॥ दमिा (याज्ञ २·११४).] असे म्हटले आहे की दपत्याने जरी स्थावर दमळकि आदि दद्वपाद 
पशूसारखी जांगम दमळकि सांपादन केली असली िरी त्याला वस्िूांचे दान अथवा दवक्रय सवध पुत्राांना 
दवचारल्यादशवाय करिा येि नाही कारि जन्माला आलेले आदि मािेच्या उदराि असलेले पुत्र ह्या सवांना 
आपल्या पालनपोषिाची अपेक्षा असिे म्हिून अशा वस्िूांचे दान अथवा दवक्री होऊ शकि नाही. िथादप 
दमिाक्षरा आदि दायभाग ह्या ग्रांथाांनी अशी वचने दशफारसवजा असल्याचेच कमीअदर्क प्रमािाि मानले 
आहे आदि दमिाक्षरेने िर स्पष्ट म्हटले आहे की पुत्राला दपत्याच्या स्वसांपाददि दमळकिीच्या दवल्हेवाटीला 
हरकि घेण्याचा अदर्कार नसिो. आरु्दनक काळािील न्यायालयाांनी असे ठरदवले आहे की एकाद्या हहदु 
दपत्याला (अथवा कोित्याही हहदु व्यक्िीला) आपली स्वसांपाददि (स्थावर अथवा जांगम) दमळकि दुसऱ्या 
कोिालाही दान देिा येिे अथवा दवकि येिे अथवा मृत्युपत्रान्वये देिा येिे. 

 
जन्मिः वदडलोपार्वजि दमळकिीवरील हक्काच्या बाबिीि आदि वाटपाि प्राप्ि होिाऱ्या दहशयाांच्या 

बाबिीि पुत्राांचा उल्लेख वरचेवर आला आहे िेव्हा दनरदनराळ्या प्रकारच्या पुत्राांसांबांर्ी थोडेसे दववचेन करिे 
उदचि होईल. 

 
कोिाही मनुष्ट्याच्या पारलौदकक दहिाच्या दृष्टीने पुत्राला असिाऱ्या महत्त्वाचा उल्लखे ऋग्वदेादी 

प्रमुख र्मधग्रांथाांि केलेला आहे. आपला वांश चालावा आदि कुल सिि चालाव ेआदि र्ार्वमक सांस्कार केले 
जाण्याची आदि चालू राहण्याची व्यवस्था व्हावी अशी इच्छा प्राचीन काळच्या सवध समाजाि, सवधत्र, 
सवधसार्ारिपिे असे पुत्राच्या पूवधजाांना हपड देण्याशी असलेल्या सांबांर्ाचा उल्लखे सूत्रग्रांथाांि आदि स्मृिींि 
अदर्क प्रामुख्याने केलेला आहे. मनूने (९·१३७) म्हटले आहे की मनुष्ट्याला पुत्राच्या जन्माच्या योगाने उच्च 
लोकाांची प्राप्िी होिे, पौत्राच्या योगाने (इहलोकी) अनांित्व दमळिे, प्रपौत्राच्या योगाने िो सूयध लोक 



           

हजकिो. अनेक पुत्र व्हाविे म्हिजे त्याांच्यापकैी एकादा िरी गयेला जाऊन दपिराांना हपड अपधि करील 
अशी इच्छा दपिर करीि असिाि. पुत्रापासून पारलौदकक दहिाप्रमािेच ऐदहक दहिाचीही अपेक्षा असिे. 
पुत्र आपिाला कदनष्ठ आदि वदरष्ठ अशा ऋिाांपासून मुक्ि करील असे दपत्याांना वाटि असिे असे नारदाने 
(४·५) म्हटले आहे. 

 
बहुिेक प्राचीन स्मृदिकाराांनी औरसाच्या व्यदिदरक्ि अकरा अथवा बारा गौि दजाच्या पुत्राांचा 

उल्लेख केलेला असिो. दनरदनराळ्या प्रकारच्या पुत्राांच्या याद्या दनरदनराळ्या क्रमाने आदि दभन्न दभन्न नावाांनी 
त्या ग्रांथाांि ददलेल्या आहेि. मनुस्मृिीि (९·१५८-१६०) ददलेली यादी पुढे ददली आहे : 

 
(१) औरस, (२) पुदत्रकापतु्र, (३) के्षत्रज, (४) दती , (५) कृदत्रम, (६) गूढोत्पन्न, (७) अपदवद्ध, 

(८) कानीन, (९) सहोढ, (१०) क्रीि, (११) पौनभधव, (१२) स्वयांदती , (१३) शौद्र. 
दवष्ट्ि ु र्. सू. (१५·२७) मध्ये ‘यत्र ्वचचनोत्पाददि’  कोठेिरी जन्म झालेला) हा १२ वा आदि 

शवेटला पुत्र साांदगिला आहे. एका स्मृिीि १५ प्रकारच्या पुत्राांचा उल्लेख केला आहे. पराशर स्मृिीि 
(४·२३-२४) कुां ड आदि गोलक ह्याांच्या व्यदिदरक्ि फक्ि ५ प्रकारच्या पुत्राांचा उल्लखे केला आहे. 

 
वर उल्लखे केलेल्या पुत्राांच्या थोडक्याि व्याख्या पुढे ददल्या आहेि. 
 
औरसपुत्र. एकाद्या मनुष्ट्याने शास्त्रोक्ि दवर्ीने दववाह केलेल्या आपल्या पत्नीच्या दठकािी उत्पन्न 

केलेला पुत्र िो औरस पुत्र अशी व्याख्या मनु (९·१६६) प्रभिृींनी ददली आहे. पिीच्या समानविाच्या 
पत्नीपासून उत्पन्न केलेला पुत्रच िेवढा औरस ठरिो असे प्राचीन ग्रांथाांवरून ददसिे. परांिु मध्ययुगीन 
काळाि झालेल्या ग्रांथाांि असे प्रदिपादन केले आहे की अनुलोम पद्धिीने दववाह केलेल्या पत्नीपासून उत्पन्न 
केलेला पुत्र देखील औरस असिो. परांिु ह्या दनयमाला ब्राह्मिाला शूद्र विाच्या स्त्रीपासून झालेला शौद्र 
अथवा पारशव ह्या पुत्राचा अपवाद असिो आदि िो इिर औरस म्हटल्या जािाऱ्या पुत्राांहून वगेळ्या 
प्रकारचा मानिाि. एकादा पुत्र औरस ठरण्यास त्या पुत्राची उत्पती ी आदि जन्म ह्या दोन्ही गोष्टी 
दववाहानांिर झालेल्या असल्या पादहजेि असे स्मृदिग्रांथाांवरून ददसिे िथाहप आरु्दनक काळच्या 
न्यायालयाांनी त्या पुत्राची उत्पती ी दववाहानांिरच झाली असली पादहजे अशी आवशयकिा मानलेली नाही. 

 
पुतत्रकापुत्र – एकाद्या पुत्रहीन मनुष्ट्याने आपल्या कन्येची पुत्र म्हिून योजना केलेली असल्यास 

त्या कन्येला ‘पुदत्रका’ म्हििाि. अशा कन्येला पुत्राप्रमािे वागदवण्याि येिे (मनु. ९·१३४) अथवा दिला 
दुसऱ्या कोिाला दववाहाि देिेवळेी ‘दिला होिारा पुत्र त्या कन्येच्या दपत्याचा पुत्र होईल’ अशा अटीवर 
ददलेली असिे. आरु्दनक काळी मलबार प्राांिाि नांबुद्री ब्राह्मिाांि पुदत्रकापुत्र कायदेशीर मानला जािो. 

 
िेत्रज पुत्र. एकाद्या मनुष्ट्याच्या पत्नीच्या (अथवा दवर्वचे्या) दठकािी एकाद्या सगोत्र पुरुषाने 

अथवा सगोत्र नसिाऱ्या पुरुषाने िो मनुष्ट्य स्विः मृि झाला असिाना अथवा नपूांसक अथवा असाध्य रोगाने 
पीदडि झालेला असिाना दनयोगाच्या दनयमाांना अनुसरून उत्पन्न केलेल्या पुत्राला के्षत्रज पुत्र म्हििाि. 
ब्रह्मपुरािाि (अपराकध  पा ७३७) साांदगिले आहे की के्षत्रज पुत्र सवधसार्ारिपिे क्षदत्रयाांमध्ये अस्स्ित्वाि 
असि कारि त्याांना (दुवधिधनामुळे ऋषींनी ददलेल्या) शापामुळे अथवा सदोददि युद्धाि गुांिलेले असल्यामुळे 
सांििी नसे. दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·१२७) के्षत्रज पुत्राला दव्यामुष्ट्यायण अशी सांज्ञा लावली आहे. कदलयुगाि 
दनयोग वज्यध साांदगिला आहे आदि िी रूढी प्रचारािून गेली आहे. 



           

दिक (ददलेला) पुत्र. एकाद्या पुत्राला त्याच्या मािेने अथवा दपत्याने आपत्काली पे्रमाने त्याच 
जािीच्या दुसऱ्या मनुष्ट्याला उदकपूवधक ददले असिे त्याला दती कपुत्र म्हििाि. ह्यासांबांर्ी दववचेन पुढे 
स्विांत्रपिे करण्याि येईल. 

 
कृतत्रम (बनदवलेला) पुत्र. एकाद्या मनुष्ट्याने आपल्याच जािीच्या आदि योग्य गुिाांनी सांपन्न 

असलेल्या मािादपिारदहि मुलाला द्रव्य देण्याचे प्रलोभन दाखवनू आपला पुत्र मानलेला असिो िो कृदत्रम 
पुत्र. (मनु. ९·१६९). त्याच्यामध्ये आदि दती कपुत्रामध्ये इिकाच भेद असिो की कृदत्रम पुत्राला त्याच्या 
दपत्याने अथवा मािेने ददलेला नसिो आदि त्याची स्विःची सांमदि अवशय असिे म्हिजे िो सज्ञान झालेला 
असावा लागिो. आरु्दनक काळी कृदत्रमपुत्र दमदथला (दिरहूि) आदि आजूबाजूच्या दजल्ह्याांि आदि 
मलबार प्राांिाि नांबुद्री ब्राह्मिाि मान्य केला जािो. 

 
गूढज अथर्वा गूढोत्पन्न पुत्र. एकाद्या गृहाि गुप्ि रीिीने जन्मलेला आदि ज्याचा बीजदािा दपिा 

कोि आहे हे माहीि नसलेला जो पुत्र िो गूढज अथवा गूढोत्पन्न. ह्या प्रकारच्या पुत्राचा ऋग्वदेामध्ये 
(२·२९·१) देखील उल्लखे केलेला असावा असे ददसिे. 

 
अपतर्वद्ध (टाकून ददलेला) पुत्र. एकाद्या मुलाला त्याच्या मािादपिराांनी अथवा त्याांच्यापकैी कोिी 

एकाने सोडून ददल्यावर ज्याचा एकाद्याने स्वीकार केलेला असिो असा पुत्र. 
 
कानीन (कुमादरकेचा) पुत्र. एकाद्या कुमादरकेला आपल्या दपत्याच्या घरी गुप्िपिे झालेला पुत्र िो 

कानीन. िो पुढे िी कन्या ज्याच्या बरोबर दववाह करील त्याचा पुत्र होिो आदि त्याला त्याच्या मािेची 
सांपती ी प्राप्ि होिे. कानीन हा शब्द अथवधवदेाि (५·५·८) आला आहे आदि कुमारीपुत्र हा शब्द वाजस. 
सांदहिेमध्ये (३०·६) आला आहे. 

 
सहोढ पुत्र (वरू् बरोबर प्राप्ि झालेला). हा दववाहाच्या वळेी गरोदर असलेल्या स्त्रीचा पुत्र असिो. 

दववाहाच्या वळेी िी स्त्री गरोदर होिी ही गोष्ट (दिच्याबरोबर दववाह करिाऱ्याला) मादहिी असो अथवा नसो 
असा पुत्र त्या (गरोदर) स्त्रीबरोबर दववाह करिाऱ्या मनुष्ट्याचा होिो. पादरजाि (दववा. रत्ना पा. ५६५) ह्या 
ग्रांथाि म्हटले आहे की कानीन आदि सहोढ हे त्याांच्या मािाांचा दपिा दनपुदत्रक असेल िर त्याचे पुत्र होिाि 
आदि जर त्याला पुत्र असिील िर िे त्याांच्या मािेच्या पिीचे पुत्र होिाि आदि जर त्या दोघाांनाही (म्हिजे 
मािेच्या दपत्याला अथवा पिीला) पुत्र नसिील िर िे त्या दोघाांचेही पुत्र होिाि. 

 
क्रीत (दवकि घेिलेला) पतु्र. एकाद्या मनुष्ट्याने जो मुलगा आपला पुत्र करण्याकदरिा त्याच्या 

(म्हिजे त्या मुलाच्या) मािादपत्याांजवळून दवकि घेिलेला असिो िो क्रीिपतु्र. असा पुत्र गुिाांि दपत्याच्या 
समान असो अथवा नसो. 

 
पौनभमर्व (पुनर्वववाह केलेल्या स्त्रीचा) पुत्र. पिीने त्याग केलेल्या अथवा दवर्वा असलेल्या स्त्रीने 

स्विःच्या मनाप्रमािे दुसरा दववाह केल्यानांिर जन्म ददलेला पुत्र. 
 
स्र्वयांदि (स्विःच ददलेला) पुत्र. जो मुलगा आपले मािादपिा मृि झाल्यामुळे अथवा त्याांनी योग्य 

कारिादवना त्याग केल्यामुळे दुसऱ्या एकाद्या मनुष्ट्याला (पुत्र म्हिून) आपि स्विःच देिो िो स्वयांदती  पुत्र. 



           

शौद्र अथवा पारशर्व पुत्र. एकाद्या ब्राह्मिाने कामदवकाराने एकाद्या शूद्र पत्नीच्या दठकािी उत्पन्न 
केलेला पुत्र. 

 
ही यादी जराशी प्रचांड ददसिे आदि मोठेमोठे दवद्वान लोक देखील त्या यादीच्या योगाने दवस्स्मि 

झाले आहेि आदि त्याांनी इिक्या प्रकारच्या पुत्राांच्या उद्भवादवषयी आदि आवशयकिेदवषयी सवध प्रकारची 
भरमसाट दवर्ाने केली आहेि आदि असमथधनीय उपपत्या सुचदवल्या आहेि. काहींच्या मिे काही अांशी 
मािेच्या अनैदिक सांबांर्ामुळे उत्पन्न झालेले आदि बहुिाांशी दपत्याच्या रक्िाचा सांबांर् नसिारे हे इिक्या 
प्रकारचे पुत्र बहुर्ा त्याांनी आपले श्राद्ध कराव ेह्या पारमार्वथक कारिाने आदि कुटुांबाि शक्य दििके अदर्क 
सामथ्यधवान कायधकिे असाविे ह्या आर्वथक कारिाने मानण्याि आले असाविे. ह्या दवद्वान ग्रांथकाराांनी असे 
गृहीि र्रले असाव ेअसे ददसिे की स्मृिींनी सवधही गौि पुत्र पारलौदकक लाभाच्या दृष्टीने समान योग्यिेचे 
मानले असून एकाद्या मनुष्ट्याला एकाच वळेी दनरदनराळ्या सवध प्रकारचे अथवा बहुिेक प्रकारचे पुत्र असिे 
शक्य असिे. परांिु ह्या दोनही बाबिीि त्याांची चूक झालेली आहे. 

 
सवध प्रकारचे गौि पुत्र स्मृिींनी पारलौदकक लाभाच्या बाबिीि समान योग्यिेचे मानलेले नाहीि. 

वदेग्रांथाांि आदि स्मृिींि पुत्राची जी अदिशय प्रशांसा केलेली असिे िी फक्ि औरस पुत्राला अनुलक्षनू 
केलेली असिे आदि मनूने (९·१८०) म्हटल्याप्रमािे औरस आदि पुदत्रका ह्याांच्या व्यदिदरक्ि बाकीचे पुत्र हे 
खऱ्या पुत्राचे केवळ प्रतततनधी असिाि. औरस पुत्र जसे पारलौदकक दहि करू शकिो िसे दहि गौि पुत्र 
करू शकि नाहीि. सुमारे २००० वषे िरी के्षत्रज आदि इिर पुत्र ह्याांना स्मृिींनी वज्यध मानले होिे. 

 
कोिाही मनुष्ट्याला एकाच वळेी दनरदनराळ्या सवध प्रकारचे अथवा बहुिेक प्रकारचे पुत्र असू शकि 

नाहीि. ज्या मनुष्ट्याला अगोदरचा औरस पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र असेल त्याला पुदत्रकापुत्र, के्षत्रजपुत्र 
अथवा दती कपुत्र असू शकि नाही. 

 
दपत्याच्या रक्िाच्या सांबांर्ाचे बाबिीि औरसाप्रमािेच पौनभधव आदि शौद्र हेही त्या मनुष्ट्याचे 

कायदेशीर पुत्र असिाि फक्ि त्याांच्या बाबिीि काही कारिाने दोष आलेला असिो. पुदत्रका ही त्या 
मनुष्ट्याचे स्विःचेच अपत्य असिे आदि पुदत्रका पुत्र हा त्याचा नािू असिो. 

 
मािेच्या अनैदिक सांबांर्ाच्या बाबिीि दती क, कृदत्रम, क्रीि, अपदवद्ध, स्वयांदती  हे पाच प्रकारचे पुत्र 

कोित्याां िरी एका मनुष्ट्याचे पुत्र असिाि आदि त्याांना दुसऱ्या कोित्या िरी मनुष्ट्याने आपले पुत्र मानलेले 
असिे. त्याांच्यापैकी एकाच्याही बाबिीि मािेच्या दुवधिधनाचा जरा देखील सांबांर् नसिो. अशा रीिीने १३ 
प्रकाराांपैकी ९ प्रकार मािेच्या अनैदिक सांबांर्ाच्या दोषापासून मुक्ि असिाि. 

 
के्षत्रज, गूढज, कानीन आदि सहोढ ह्या चार प्रकारच्या बाबिीि मािेच्या अनैदिक विधनाचा सांबांर् 

असिो आदि िे पुत्र सज्जनाांनी हनद्य मानले आहेि. कानीन हा मािेच्या दववाहापयंि दिच्या दपत्याच्या 
पालकत्वाखाली असिो आदि िो त्या मुलीशी दववाह करिाऱ्याला ददला जािो ह्यावरून त्या मनुष्ट्याने त्या 
मुलीच्या पूवीच्या विधनाबद्दल दिला क्षमा केली आहे असे गृहीि र्रले जाि असे. सहोढाच्या बाबिीि िे 
अपत्य त्या मुलीच्या पिीनेच दववाहापूवी उत्पन्न केले असाव ेअथवा दिच्या पिीने आपल्या पत्नीच्या विधनाची 
क्षमा केली असावी. हेच दवर्ान गूढज पुत्राच्या बाबिीि लाग ूपडिे. गूढज, कानीन आदि सहोढ हे पुत्र जरी 
अनैदिक सांबांर्ापासून झालेले असले िरी कोिी िरी त्याांचे सांगोपन आदि पालकत्व करिे अवशय असे 



           

आदि असे पुत्र त्याांच्या मािाांबरोबर दववाह करिाराांचे होिाि असे जे स्मृिींनी म्हटले आहे त्याि त्याांच्या 
पालनपोषिाची आदि पालकत्वाची व्यवस्था लाविे हाच त्याांचा खरा हेिु होिा. ज्यावळेी एकाद्या पिीने 
एकाद्या स्त्रीबरोबर दववाह करण्याचे कबलू करून दिच्या अपरार्ाची क्षमा केली असेल त्या वळेी स्मृिी अशा 
अनैदिक सांबांर्ापासून झालेल्या अपत्याच्या पालनपोषिाची आदि वारसा हक्काची िरिूद करिाि. दती क, 
के्षत्रज आदि इिर प्रकारचे पुत्र जर दपत्याच्या विाचे असिील िर त्याांना दपत्याला औरस पुत्र झाल्यास 
फक्ि १/३ दहस्सा दमळण्याचा हक्क असिो आदि जर िे दपत्याच्या विाहून दभन्न विाचे असले िर त्याला 
फक्ि अन्न वस्त्र दमळण्याचा अदर्कार असिो. (कात्या ८५७). मनूने म्हटले (९·१३४) म्हटले आहे की 
पुदत्रका प्रथम केल्यानांिर औरसपुत्र जन्मला िर त्या दोघाांना समान दमळकि दमळावी आदि के्षत्रजाच्या 
बाबिीि औरसाने त्याला दपत्याच्या दमळकिीि १/५ अथवा १/६ भाग द्यावा. 

 
दनरदनराळ्या प्रकारच्या पुत्राांच्या स्थानाांबद्दल आदि दहशयाांबद्दल स्मृिींच्या दनरदनराळ्या मिाांवरून 

असे वाटिे की दनरदनराळ्या प्रकारच्या पुत्राांची ही व्यवस्था फारशी प्रचदलि नसावी अथवा सवधसार्ारिपिे 
मान्य समजली जाि नसावी आदि जाि असलीच िर िी व्यवस्था बहुर्ा काही दवदशष्ट प्राांिाांि अथवा 
समाजाांि प्रचदलि असून प्राचीन स्मृिींच्या काळी देखील िी नष्ट होण्याच्या मागाला लागली असावी. 
आरु्दनक काळी न्यायालये सामान्यिः औरस आदि दती क ह्या दोन प्रकारच्या पुत्राांनाच मान्यिा देिाि 
आदि इिर प्रकारचे पुत्र फार काळापासून प्रचारािून गेले असल्याचे मानिाि. 

 
 
 
 
 
 

______ 



           

प्रकरण ८७ 
 

दिक पुत्र 
 

(  .   .   . ३.६६२–६९९) 
 
दती काच्या प्रशनावर आरु्दनक काळी दजिके वाद उपस्स्थि झाले आहेि दििके हहदू कायद्याच्या 

दुसऱ्या कोित्याही प्रशनावर झालेले नाहीि. काही काही वळेी एकाद्या न्यायालयाने दनिधय केल्यानांिर ५० 
वषानांिर सवांि वदरष्ठ न्यायालयाने िो दनिधय दफरदवला आहे. एकाच स्मृदिवचनाचे दनरदनराळ्या 
दनबांर्ग्रांथाांनी दनरदनराळे अथध केलेले आढळिाि आदि त्याांना अनुसरून दनरदनराळ्या प्राांिाांिील 
न्यायालयाांनी दती काच्या कायदेशीरपिादवषयी दनरदनराळे दनिधय केले आहेि आदि त्यामुळे 
दती कासांबांर्ीच्या कायद्याि अदिशय गुांिागुांि झालेली आहे. प्रस्िुि प्रकरिाि स्मिृींनी आदि मध्ययुगीन 
काळाि झालेल्या दनबांर्ग्रांथाांनी ददलेल्या दनयमाांवरून दनघिारा प्रचदलि कायदा कसा आहे हे थोडक्याि 
साांगण्याचा प्रयत्न करण्याि येईल आदि त्या कायद्याशी सांबांर् असलेले न्यायालयाांनी ददलेले काही थोडेसे 
दनिधयही साांगण्याि येिील. 

 
वदेकाळाि दती क घेण्याची कल्पना मनाि [मनासादप न मन्िव्या दती ाद्याः स्वसुिा इदि । िे दती कत्वदमच्छस्न्ि दृष्टट वा यद्  

र्दनकां  नरम् ॥ शुक्रनीदि २·३१.] (शुक्रनीदि २·३१) येण्याच्याही योग्यिेची नसल्याचे मानण्याि येि असले िरी 
वदेवाङ मयाि देखील दती क घेिलेल्या पुत्रादवषयी काही उल्लेख सापडिाि. उदाहरिाथध, िैदती . सां. 
(७·१·८·१) मध्ये आपला एकुलिा एक पुत्र दती क देिाऱ्या अत्रीची कथा आली आहे. ऐि. ब्रा. (३३) मध्ये 
दवश्वादमत्राने स्र्विःचे १०१ पुत्र असिाना देखील शुनःशपेाला देवराि ह्या नावाने दती क घेिल्याचे विधन केले 
आहे. 

 
सूत्राांि आदि स्मृिींि ददलेल्या दनरदनराळ्या प्रकारच्या पुत्राांच्या याद्याांि दती क पुत्राचा समावशे 

केला आहे आदि काही ग्रांथाांनी त्या पुत्राच्या व्याख्या ददल्या आहेि. िथादप, वदसष्ठ र्. सू. व्यदिदरक्ि इिर 
सूत्राांि आदि स्मृिींि दती कादवषयी ह्याहून फारसे अदर्क काही साांदगिलेले नाही. वदसष्ठ र्. सू. मध्ये 
(१५·१-९; १७·२८-२९) मध्ये दती कासांबांर्ी सदवस्िर दनयम ददले असून असे दववचेन करिाऱ्या र्मधग्रांथाांि 
िोच ग्रांथ सवांि प्राचीन असा आहे. मनुस्मृिी मध्ये (९·१४१।१४२) दती क घेिाऱ्याच्या गोत्राचा नसलेल्या 
पुत्राच्या दती दवर्ानापासून होिाऱ्या पदरिामाांचे विधन केले आहे. अदत्र, शौनक, शाकल याांच्या स्मृिींि 
आदि कस्ल्क पुरािामध्ये दती कासांबांर्ी दववचेन केले असल्याचे त्या ग्रांथाांिील अविरिाांवरून ददसून येिे. 
आरु्दनक काळाि झालेल्या ग्रांथाांि व्यवहारमयखू, दती कमीमाांसा, दती कचस्न्द्रका, सांस्कारकौस्िुभ ह्या 
ग्रांथाांि दती कादवषयी सदवस्िर दववचेन केले आहे. 

 
दती कासांबांर्ी दवचार करावयाच्या प्रमुख बाबी पुढीलप्रमािे आहेि : (१) दती क घेण्याचे हेिू (२) 

कोित्या व्यक्िींना कायदेशीरपिे दती क घेिा येिो, (३) कोित्या व्यक्िींना दती क म्हिून स्वीकारिा येिे, 
(४) दती दवर्ानाला आवशयक गोष्टी, (५) दती काचा दवर्ी आदि (६) दती क घेिल्यामुळे होिारे पदरिाम. 

 



           

दिक घेण्याचे हेतू : दती कासांबांर्ीची मूलभिू कल्पना प्रत्येक हहदूवर असिार दपिराांचे ऋि आदि 
िे ऋि फेडण्याकदरिा प्रत्येक हहदूला आपला वांश चालू राहावा आदि र्ार्वमक सांस्कार केले जाविे 
ह्यादवषयी िजवीज करिे अवशय असिे ही भावना आहे. पुत्राला दमळकि प्राप्ि होण्याचा अदर्कार ही गौि 
बाब असिे. 

 
‘ज्या मनुष्ट्याला पुत्र नसेल त्यानेच आपिाला हपड आदि उदक दमळाव ेह्याकदरिा शक्य िे प्रयत्न 

करून पुत्राकदरिा एकादा प्रदिदनर्ी दमळवावा’ असे अत्रीने (५२) म्हटले आहे. ह्यावरून दती क घेण्याचे 
दोन हेिु ददसून येिाि, िे म्हिजे (१) हपड आदि उदक दमळाव ेआदि (२) दती क घेिाऱ्याचे आदि त्याच्या 
कुटुांबाचे नाव अखांडपिे पुढे चालाव.े 

 
दिक कोणाला देता येतो. दती क देण्याचा मूलभिू अदर्कार मुलाच्या दपत्याला असिो आदि 

त्याला मािेची सांमिी न घेिा देखील आपला पुत्र देिा येिो. दपिा दजवांि असून सांमिी देण्याला समथध 
असिाना मािेला आपल्या पिीची सांमिी न घेिा आपला पुत्र दती क देिा येि नाही. मािा आदि दपिा 
उभयिा मृि असिील िर दपिामह अथवा दुसऱ्या कोिालाही एकादा मनुष्ट्य दती क देिा येि नाही. एकादा 
मनुष्ट्य दती क ददलेला असेल िर त्याला स्विःला दती क बसण्यापूवी झालेला पुत्र दती क देिा येिो. एकाद्या 
हहदूने दुसरा र्मध स्वीकारला असला िर त्याला हहदु असिाना झालेला आदि हहदु असिारा पुत्र दती क 
देिा येिो (फक्ि त्याला दती काच्या र्ार्वमक दवर्ीि प्रत्यक्ष भाग घेिा येि नाही आदि त्याकदरिा एकाद्या 
हहदू मनुष्ट्याला नेमिा येिो). एकाद्या पुत्राच्या मािेने पुनर्वववाह केला असेल िर दिला पदहल्या पिीपासून 
झालेला पुत्र दती क देिा येि नाही. 

 
कोणत्या व्य्तींना दिक घेता येतो. प्रत्येक हहदूला जर स्विःचा एकादा औरसपतु्र अथवा पौत्र 

अथवा प्रपौत्र नसेल िर दती कपुत्र घेिा येिो. असा हहदु स्विः कायदेशीर रीिीने अज्ञान असला िरी चालिे 
मात्र िो अक्कलहुशारीि असला पादहजे आदि त्याचे सारासार दवचार कळण्याइिके वय झालेले असले 
पादहजे. एकाद्याला असिारे पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र जन्मिः मूकपिासारख्या एकाद्या व्यांगाने वारसा 
दमळण्याला अपात्र असिील िर त्याला देखील दती क पुत्र घेिा येिो. 

 
एकादा मनुष्ट्य मृि झाल्यावर त्याच्या दवर्वलेा त्या मृि मनुष्ट्याकदरिाच फक्ि दती क घेिा येिो. 

दवर्वचे्या ह्या अदर्काराच्या बाबिीि अदिशय मिवैदचत्र्य अस्स्ित्वाि आहे. कोित्याही स्त्रीने आपल्या 
पिीच्या सांमिीदशवाय दती क देऊ नये अथवा घेऊ नये असे वदसष्ठाने [न स्त्री पुत्रां दद्यात्प्रदिगृह्णीयाद्वान्यत्रानुज्ञानात्भिृधः । 

वदशष्ठ १५·५.] (१५·५) म्हटले आहे. ह्या वचनाचे दभन्नदभन्न प्रकारचे अथध करण्याि आले आहेि. उदाहरिाथध, 
मुांबई आदि पदिम भारिाि प्रमाि मानले जािाऱ्या व्यवहारमयूख (पा. ११३), दनिधयहसरू् (३. पूवार्ध पा. 
२४९) प्रभदृि ग्रांथाांनी असे प्रदिपादन केले आहे की वदसष्ठाचे हे वचन फक्ि ज्या स्त्रीचा पिी दजवांि आहे 
दिलाच लागिे आदि दवर्वनेे पिीच्या आदेशादशवाय दती क घेण्यास प्रत्यवाय नाही कारि पिीने आपल्या 
दवर्वलेा स्पष्टपिे अथवा अवशय अशा अनुमानावरून दती क घेण्यास प्रततबांध केला नसेल िर दिला दती क 
घेण्याची पिीची अनुमिी आहे असे गृहीि र्रले पादहजे. 

 
ह्या बाबिीि न्यायालयाांनीही दनरदनराळ्या प्रकारचे दनिधय केले आहेि. उदाहरिाथध, मुांबईच्या 

वदरष्ठ न्यायालयाने एका दाव्याि [रामजी दव॰ घमाऊ, ६ मुांबई ४९८ (फु–बें.) मुांबई हायकोटध.] असा दनिधय ददला होिा की 
ज्या दवर्वचेा पिी मृत्यूच्या वळेी एकत्र कुटुांबाचा भागीदार होिा, दिला दिच्या अथवा पिीच्या अदवभक्ि 



           

सहभागीदाराांच्या अनुमिीदशवाय दती क घेिा येि नाही. हा दनिधय ५० वषपेयंि अबादर्ि रादहल्यानांिर 
प्रीव्ही कौस्न्सल [भीमाबाई दव. गुरुनाथ गौड, लॉ. दर. ६० इांदड. अपीले पा. २५ दप्र. कौ.] ह्या सवध वदरष्ठ न्यायालयाने दुसऱ्या 
एका दाव्याि रद्द ठरदवला आदि असे ठरदवले की अशा दवर्वलेा दिच्या पिीच्या सहभागीदाराांच्या 
अनुमिीदशवाय दती क घेिा येिो. पुढे ह्या दनिधयाला दुसऱ्या एका दाव्याि [अमरेंद्राचा दावा, ६० इांदड. अपीले २४२. दप्र. 
कौ.] प्रीव्ही कौस्न्सलने अशी पुस्िी जोडली की ज्या दवर्वलेा दती क घेण्याचा असिो अशा दवर्वनेे दती क 
घेिल्यावर त्या दती दवर्ानाच्या पूवी जरी एकादी दमळकि दुसऱ्या कोिा पुरुष वारसाकडे वारसा हक्काने 
गेली असली िरी देखील िी त्या वारसाकडून काढून त्या दती क पुत्राला प्राप्ि होिे. िसेच असे ठरदवण्याि 
आले [राजे व्यांकटराव दव. जयवांिराव, ४ मुां. हायकोटध दरपो. (ए. सी. जे.) १९१.] आहे की दवर्वलेा दिच्या हयािीि केव्हाही 
दती क घेिा येिो (एका दाव्यािील दवर्वनेे दिच्या पिीच्या मृत्यूनांिर ७१ वषांनी दती क घेिला होिा). अशा 
प्रकारच्या दनिधयाांचा दमिाक्षरा पद्धिीच्या एकत्र कुटुांबपद्धिीवर फार अनथधकारक पदरिाम झाला आहे. 
मुांबई प्राांिाि एकादी शूद्र जािीची दवर्वा व्यदभचारी असली िरी दिला दती क घेिा येिो. 

 
कोण दिक होऊ शकतो. व्यवहारमयखूाि [दती कि पुमानेव भवदि न कन्या । सजे्ञयो ददत्रमः सुिः ॥ मनु ९·१६८.] 

(पा १०८-१०९) असे साांदगिले आहे की दती क घ्यावयाची व्यक्िी पुरुषच असली पादहजे. परांिु कुमाऊन 
प्राांिािील रूढीप्रमािे कन्या देखील दती क घेिा येिे. दती क घ्यावयाची व्यक्िी दती क घेिाऱ्याच्याच 
जािीची असली पादहजे. परांिु एकाच विाच्या दभन्नदभन्न पोट जािीिील मुलगा घेण्यास न्यायालये सांमिी 
देण्याचा सांभव आहे. काही ग्रांथाांि (दती . चां. पा. ७) असे साांदगिले आहे की दती कपुत्र [यदद स्यादन्यजािीयो 
गृहीिोदप सुिः ्वचदचत् । अांशभाजां न िां कुयाच्छौनकस्य मिां दह ित् ॥ शौनक (दती क चां. पा. ७.).] दभन्न जािीचा असला िरी चालेल 
परांिु अशा दती कपुत्राला दती क घेिाऱ्या दपत्याची सांपती ी दमळिार नाही. 

 
ज्याला एकच पुत्र असेल त्याने िो दती क देऊ नये असे वदसष्ठाचे [न त्वेकां  पुत्रां दद्यात्प्रदिगृह्णीयाद्वा। स दह 

सन्िानाय पूवेषाम् । वदसष्ठ १५· १–९.] (१५.१-९) वचन आहे. िसेच ज्येष्ठ पुत्राला दती क देऊ नये असा दनयम आहे. 
परांिु हे दोन्ही दनयम दशफारसवजा असल्याचे मानण्याि येिे. दोन अथवा अदर्क व्यक्िींना एकच मुलगा 
दती क घेिा येि नाही. परांिु ह्या दनयमाला द्व्यामुष्ट्यायि दती क हा अपवाद आहे. 

 
शौनकाने (दती  मी. पा. १४८-१४९) असा दनयम साांदगिला आहे की दती क घ्यावयाचा मुलगा 

पुत्रच्छायार्वह असला पादहजे (म्हिजे िो औरस पुत्राच्या प्रदिदबम्बासारखा असला पादहजे). ह्या दनयमाचे 
टीकाकाराांनी दभन्न दभन्न अथध लावले आहेि आदि त्याांना अनुसरून दनरदनराळ्या प्राांिािील न्यायालयाांनी 
परस्परदवरोर्ी दनिधय ददले आहेि. उदाहरिाथध, दती क मीमाांसा आदि दती क चांदद्रका ह्या ग्रांथाांनी वरील 
वचनाचा असा खुलासा केला आहे की दती क घ्यावयाच्या पुत्राची उत्पती ी दती क घेिाऱ्याने स्विः 
दनयोगाच्या दवर्ीने आदि तशासारख्या प्रकाराने करण्याची शक्यिा असली पादहजे. ह्या खुलाशाच्या 
आर्ारावर न्यायालयाांनी [मीनाक्षी दव. रामनाद ११ मद्रास ४९ (फु. बें.); भगवान हसघ दव. भगवान हसघ लॉ. दरपो. २६ इांदड. अपीले, 

१५३, १६०. (दप्र. कौ.)] असा एक चमत्कादरक दनयम बनदवला आहे की ज्या मुलाच्या मािेबरोबर िी कुमादरका 
असिाना दती क घेिाऱ्या पुरुषाला दववाह करिा आला नसिा त्या मुलाला दती क घेिा येि नाही. परांिु 
मुलीचा मुलगा, बदहिीचा मुलगा आदि मावशीचा मुलगा ह्याांच्या व्यदिदरक्ि परगोत्रािील मुलगा दती क 
घेण्यास प्रत्यवाय नाही. ह्या दनयमाचे दवदचत्र पदरिाम झाले आहेि व मुलीचा नवरा, स्विःचा बांरु्, मामा, 
मामाचा पुत्र, ह्याांच्यासारख्या व्यक्िींना दती क घेण्यास मोकळीक दमळाली आहे परांिु मुलीचा मुलगा, 
बदहिीचा मुलगा आदि मावशीचा मुलगा ह्याांना दती क घेण्यास प्रदिबांर् केला आहे. 

 



           

दती क घ्यावयाच्या मुलाांच्या पसांिीच्या बाबिीि दती कमीमाांसा (पा. ४१, ४८) प्रभिृी ग्रांथाांनी काही 
क्रम साांदगिला आहे. परांिु िो क्रम केवळ दशफारसवजा मानला जािो आदि त्याच्यादवरुद्ध घेिलेला दती क 
पूिधपिे कायदेशीर असिो. 

 
दती क घ्यावयाच्या मुलाच्या र्वयाच्या बाबिीि देखील अदिशय मिवैदचत्र्य आहे. दती कमीमाांसेच्या 

(पा. १३२) मिाप्रमािे िीन वषांपयंिचा उिम काल, िीन िे पाांच हा गौणकाल आदि पाच वषानांिर 
कोिाही मुलाला दती क घेिा येिार नाही. दती कचांदद्रकेच्या मिा (पा. ३६) प्रमािे िीन उच्च विांिील 
मुलगा उपनयनापयंि दती क घेिा येिो. व्यवहारमयूख [दती कस्िु पदरिीि उत्पन्नपुत्रोदप च भविीदि िािचरिाः । युक्िां चेदां 
बार्काभावात् । व्य. म. पा. ११४.] (पा. ११४) प्रभिृी ग्रांथाांच्या मिाप्रमािे सगोत्र नसलेलाही मुलगा उपनयनानांिर 
अथवा दववाहानांिर दती क घेिा येिो. मुांबई प्राांिाि मुलाचे केवढेही वय असले आदि त्याला अपत्ये झाली 
असली िरी आदि िो दती क घेिाऱ्या व्यक्िीपेक्षा मोठा असला िरी चालिे. 

 
द्वव्यामुष्ट्यायण दिक. ज्यावळेी एकादा मनुष्ट्य आपला एकुलिा एक पुत्र दुसऱ्या मनुष्ट्याला अशी 

अट घालून दती क देिो की िो पुत्र जनक दपत्याचा आदि दती क घेिाऱ्या दपत्याचा असा दोघाांचा पुत्र 
समजण्याि यावा, त्यावळेी त्या पुत्राला द्वामुष्ट्यायि म्हििाि. अशा पुत्राला दोन्ही कुटुांबािील वारसाहक्क 
प्राप्ि होिो. द्व्यामुष्ट्यायिाचे दनत्य आदि अदनत्य असे दोन प्रकार शास्त्राि साांदगिले आहेि. (दती  मी. पा. 
१८८-८९). परांिु न्यायालयाांनी असे ठरदवले आहे की त्या प्रकाराि समादवष्ट होिारे के्षत्रज आदि द्व्यामुष्ट्य 
हे प्रकार प्रचारािून गेले असल्यामुळे दती क घेिलेला पुत्र दोघाांचा पुत्र होईल अशी अट असल्याचे दसद्ध न 
झाल्यास प्रत्येक दती क साधा दिकच आहे असे गृहीि र्रले जाईल. 

 
दिक घेण्याचा तर्वतध. दती दवर्ानामध्ये दती क मुलाच्या जनक दपत्याने िो मुलगा दती क घेिाऱ्याच्या 

कुलाि समावशे होण्याच्या हेिून देिे आदि दती क घेिाऱ्यान त्या मुलाचा स्वीकार करिे हे सवांि अदर्क 
महत्त्वाचे घटक असिाि. काही प्रसांगी दती होम करिे हाही एक महत्त्वाचा घटक असिो. मुलगा ददला 
आदि घेिला म्हिजे लागलीच दती होम केला पादहजे असे नाही. िो मागाहून केला िरी चालिे आदि 
दती क देिारी अथवा घेिारी व्यक्िी दवर्वा स्त्री अथवा शूद्र अथवा आजारी असेल त्यावळेी िो होम करण्याचे 
काम दुसऱ्याकडेही सोपदविा येिे. दद्वजाांच्या (ब्राांह्मि, क्षदत्रय आदि वैशय ह्याांच्या) बाबिीि दती क 
घ्यावयाचा मुलगा दती क घिाऱ्याच्या जािीचा असेल िर दती होम आवशयक नसिो. शूद्राच्या बाबिीि 
होमाची आवशयकिा नसिे. 

 
दितर्वधानाचे पतरणाम. दती दवर्ानाच्या योगाने दती क घेिलेली व्यक्िी दिच्या मूळच्या कुटुांबािून 

काढली जाऊन दती क घेिाऱ्याच्या कुटुांबाि समादवष्ट केली जािे. दती दवर्ानाच्या योगाने दती क घेिलेल्या 
व्यक्िीला दती क घेिलेल्या कुटुांबाि, काही थो्ा बाबीव्यदिदरक्ि, औरस पुत्राचे सवध अदर्कार आदि हक्क 
प्राप्ि होिाि. मनूने (९·१४१।१४२) म्हटले आहे की दती क घेिलेला पुत्र आपल्या दती क घेिाऱ्या दपत्याची 
सांपती ी ग्रहि करिो. दती दवर्ान झाल्यावर दती क ददलेला पुत्र आपल्या जनकदपत्याचे गोत्र लावीि नाही 
आदि जनक दपत्याच्या सांपती ीवर त्या पुत्राला काहीही हक्क राहि नाही आदि अशी सांपती ी त्यानांिर त्या 
मुलाच्या जनक दपत्याच्या मालकीची होिे. िो दती क ददलेला पुत्र आपल्या जनक दपत्याचे अांत्य दवर्ी आदि 
श्राद्ध करीि नाही. 

 



           

व्यवहारमयखूाने म्हटले आहे की एकादा पुत्र दती क ददल्यानांिर त्याचे जनक कुटुांबािील बांरु्, 
चुलिा ह्याांच्याबरोबर असलेले िशाच स्वरूपाचे सांबांर् नष्ट होिाि. 

 
दती काच्या जनक दपत्याला त्याच्या मृत्यूच्या वळेी सांििी नसेल त्या दठकािी दती क ददलेल्या पुत्राने 

देखील आपल्या जनक दपत्याचे अांत्य सांस्कार कराव ेअसे दवष्ट्िूचे (सर. दवला. पा. ३९४) मि आहे. 
वर उल्लेख केलेल्या वचनाांचे न्यायालयाांनी दभन्नदभन्न प्रकारचे अथध करून दनिधय ददले आहेि. काही 

न्यायालयाांनी [दती ात्रय दव. गोहवद, ४० मुांबई ४२९ मुां. हायकोटध.] असे ठरदवले आहे की जरी एकादा मनुष्ट्य काही 
दमळकिीचा एकत्र कुटुांबािील भागीदार ह्या नात्याने पूिधपिे मालक असला िरी िो दती क ददल्यावर त्याची 
त्या दमळकिीवरील मालकी नष्ट होऊन िी दमळकि िो मनुष्ट्य दती दवर्ानाच्या ददवशी मृि झाल्याचे समजून 
त्याच्या वारसाकडे जािे. ह्याच्या उलट दुसऱ्या काही [वेंकट नरहसह दव. रांगयया, २९ मद्रास ४३७.] न्यायालयाांनी असे 
ठरदवले आहे की एकाद्या मनुष्ट्याला दती दवर्ानापूवी जी दमळकि प्राप्ि झाली असेल त्या दमळकिीवरील 
त्याचा हक्क त्या मनुष्ट्याला दती क ददल्याने नष्ट होि नाही. ह्या दोन्ही ित्त्वाांना दवसांगि असेही दनिधय काही 
न्यायालयाांनी [महाबळेश्वर दव. सुब्रह्मण्य, ४७ मुांबई ५४२.] ददले आहेि. 

 
मूळ श्लोकाांच्या वास्िदवक अथाप्रमािे दती क घेिलेल्या व्यक्िीचे त्याच्या जनक कुटुांबाच्या गोत्राशी 

असलेले सांबांर् सवध दृष्टीने नष्ट होि नाहीि. जनक कुटुांबािील गोत्र एकादा मनुष्ट्य दती क घेिल्यानांिरही 
काही काही बाबिीि चालू राहिे. 

 
उदाहरिाथध, प्रत्येक दती काने दववाह करिेवळेी आपले मूळचे गोत्र आदि दती क दपत्याचे गोत्र ही 

वज्यध केली पादहजेि. हा दनषेर् कोिाच्या मिाप्रमािे पाच अथवा साि दपढ्ाांपयंि मयाददि असिो आदि 
कोिाच्या मिाप्रमािे िो दनरांिर पाळला पादहजे. साध्या दती काच्या दती क कुळाि ७ दपढ्ाांपयंि सहपड 
सांबांर् असिो आदि दती क मािेच्या कुळािील ५ दपढ्ाांपयंि असिो. दती क पुत्राला आपल्या जनक दपत्याचे 
श्राद्ध काही पदरस्स्थिीि कदरिा येिे, जनक दपत्याच्या मृत्यूच्या वळेी ३ ददवस आशौच पाळाव ेलागिे आदि 
जनक दपत्यालाही दती क ददलेल्या पुत्राच्या मृत्यूच्या वळेी ३ ददवस आशौच पाळाव ेलागिे. दती क पुत्राला 
दववाहाच्या बाबिीि जनक कुलािील दनदषद्ध दपढ्ाांपयंि दववाह करिा येि नाही आदि त्या गोष्टीपुरिा िो 
जनक कुळाि जन्मलेला नाही असे समजिा येिार नाही. त्याच्या जनक कुळाि त्याचे जे सांस्कार झाले 
असिील िे पुन्हा करण्याि येि नाहीि. अशा रीिीने दती दवर्ानामुळे मूळच्या कुटुांबाशी असिारे सांबांर् 
अांशिःच मात्र नष्ट होिाि, सवधस्वी नष्ट होि नाहीि. 

 
दती क घेिलेल्या पुत्राला जिू काय त्याचा त्या दती क कुटुांबाि जन्म झाला आहे अशा सांपूिध रीिीने 

त्या कुटुांबाि वारसा हक्क प्राप्ि होिो म्हिजे त्याला दती क दपत्याचाच नाही िर दती क दपत्याच्या बांरू्ला 
अथवा चुलि भावाला पुत्र अथवा दुसरा कोिी जवळचा वारस नसेल िर त्याांचाही वारसा प्राप्ि होिो. 
उलट पक्षी, दती क मािेला आदि दिच्या दपत्याच्या कुटुांबािील नािलगाांनाही दती क पुत्राचा वारसा 
दमळण्याचा हक्क असिो. 

 
दती क पुत्र घेिल्यानांिर दती क दपत्याला जर औरस पुत्र होईल िर दती कपुत्राला काय दमळिे 

ह्यादवषयी स्मृिीग्रांथाांि आदि दनबांर् ग्रांथाांि मिवैदचत्र्य आहे. उदाहरिाथध, दायभागाि उद्धिृ केलेल्या 
कात्यायनाच्या (दायभाग १०-१३ पा १४८) वचनाप्रमािे अशा पदरस्स्थिीि दती कादी इिर पुत्राांना जर िे 
दपत्याच्या जािीचे असिील िर १/३ दमळकि दमळिे. जैन लोकाि आदि वारािसी प्राांिाि १/४ दमळिे. 



           

मुांबईच्या न्यायालयाांनी [दगदरअप्पा दव. हनगाप्पा १७ मुांबई १००.] असा दनिधय केला आहे की दती क पुत्राला औरस 
पुत्राच्या दहशयाचा १/४ म्हिजे सांपूिध दमळकिीचा १/५ दमळावा आदि औरसाला ४/५ दमळावा. मद्रास 
प्राांिाि शूद्रामध्ये औरस आदि दती क ह्याांना समसमान वाटे दमळिाि. दमळकि अदवभाज्य असेल आदि 
वडील घराण्याकडे चालावयाची असेल िर िी मागाहून झालेल्या औरस पुत्राला सांपूिध दमळिे. दोन बांरू् 
दमळून एकत्र कुटुांब [नगीनदास दव. बच्च,ू लॉ. दरपो. ४३ इां. अपीले ५६.] असेल आदि एका बांरू्ला एक औरसपुत्र आदि 
दुसऱ्या बांरू्ला एक दती क पुत्र असेल िर त्या दोघाांना समान वाटे दमळिाि कारि वदसष्ठाने साांदगिलेला 
दती काला १/४ दमळण्याचा दनयम त्याच मनुष्ट्याच्या औरस आदि दती क पुत्राांच्या बाबिीि लागिो. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ८८ 
 

पुत्रानांतरचा र्वारसाचा क्रम 
 

(  .   .   . ३.७००-७६९) 
 
पुरुषाांच्या आदि दस्त्रयाांच्या दमळकिीच्या वारसाांचे पृथक् पृथक् दनयम असिाि. ह्या बाबिीि देखील 

दमिाक्षरा आदि दायभाग ह्याांच्यामध्ये त्याांच्या मिाांप्रमािे मूलित्त्व े दभन्न दभन्न आहेि. प्रथमिः पुरुषाांच्या 
दमळकिीच्या वारसाांचा दवचार करू. 

 
एकादा मनुष्ट्य, त्याचा सहोदर भ्रािा, आदि त्या मनुष्ट्याच्या सविध पत्नीपासून झालेले िीन वांशज 

(पुत्र, पौत्र, आदि प्रपौत्र) ह्या सवादमळून झालेल्या गटाला अदवभक्ि-दाय-सहपड म्हििाि आदि ह्या 
गटािील कोिीही नसेल िरच त्या मनुष्ट्याची सांपती ी त्याच्या सकुल्याांकडे जािे. 

 
जेव्हा एकादा एकत्र कुटुांबािील एक भागीदार असलेला मनुष्ट्य पुत्रसांिदिरदहि मृत्यु पाविो िेव्हा 

त्याची सवध दमळकि त्या एकत्र कुटुांबािील हयाि असिाऱ्या सहभागीदाराांकडे जािे. ह्याला अपवाद म्हिजे 
सन १९३७ च्या कायद्यान्वये एकत्र कुटुांबाच्या दमळकिीच्या बाबिीि त्या मनुष्ट्याची जागा त्याची दवर्वा घेिे. 
परांिु असा मनुष्ट्य दवभक्ि झाल्यावर मृि झाला असेल आदि त्याला पुत्रसांििी असेल (आदि अशा पुत्र 
सांििीपासूनही िो दवभक्ि झालेला असेल) िर त्याच्या पुत्रसांििीला म्हिजे पुत्र, (पूवी मृि झालेल्या 
पुत्राचा पुत्र असिारा) पौत्र, आदि (पूवी मृि झालेल्या पुत्राच्या मृि पुत्राचा पुत्र असिारा) प्रपौत्र ह्या 
सवांकडे त्याांच्या मूळ पुरुषाला अनुसरून त्याची दवभक्ि असलेली दमळकि जािे. पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र 
ह्याांना त्याच्या स्वसांपाददि दमळकिीि देखील जन्मिः दहिसांबांर् प्राप्ि होिो. परांिु त्याांना त्या मनुष्ट्याने 
केलेल्या त्या दमळकिीच्या दवदनयोगाला प्रदिबांर् करिा येि नाही. पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र ह्याांच्यापकैी कोिी 
दवभक्ि झालेले असिील आदि कोिी दवभक्ि नसिील िर त्या मनुष्ट्याची स्वसांपाददि दमळकि मृिाजवळ 
राहिाऱ्याांना प्रथम दमळेल आदि िसे कोिीच राहि नसिील िर दवभक्ि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ह्याांना त्याांच्या 
मूळ पुरुषाांच्या अनुरोर्ाने दमळिे. एकादा मनुष्ट्य एकदा दवभक्ि झाल्यावर पुन्हा एकत्र होऊन मृि झाला िर 
त्याच्या पत्नीला दिच्या मृि पिीची दमळकि दमळिे. 

 
मृि पिीच्या दमळकिीचा वारसा हक्क त्याच्या दवर्वलेा अनेक शिकेपयंि झगडल्यानांिरच मान्य 

करण्याि आला आहे. दस्त्रया शस्क्िहीन असिाि आदि दाय दमळण्याला अपात्र (अदायादीः) असिाि अशा 
अथाचे वचन [िस्मास्त्स्त्रयो दनदरस्न्द्रया अदायादीरदप पापात्पुांस उपस्स्ििरां वदस्न्ि । िै. सां. ६·५·८·२.] िै. सां. (६·५·८·२) मध्ये 
आहे. िे वचन वास्िदवकपिे सोम अपधि करण्याच्या दवर्ीला अनुलक्ष्यून आलेले आहे परांिु बौ. र्. सू. (पौ. 
र्. ग्रां. खां. १४ पा २३१) मध्ये त्या शब्दाांवरून असा अथध काढला आहे की दस्त्रयाांना वारसा हक्कािून वगळाव े
आदि त्याच वचनाच्या आर्ारावर मागाहूनच्या काळाि झालेल्या ग्रांथकाराांनी दस्त्रयाांना वारसा हक्कािून 
वगळले आहे आदि स्मृिींनी ज्या दस्त्रयाांचा वारसा हक्क मान्य केला आहे त्याांच्या व्यदिदरक्ि बाकीच्या सवध 
दस्त्रयाांना वारसाच्या हक्कािून वगळाव्या असा त्याचा हेिु असल्याचे मानले आहे. दमिाक्षरा आदि 
व्यवहारमयखू ह्या दोन्ही ग्रांथाांि िै. सां. अथवा बौ. र्. सू. ह्याांचा मुळीच उल्लेख केला नाही. मार्वाचायांनी 
िै. सां. मर्ील वचनाचा असा अथध केला आहे की दस्त्रया शस्क्िहीन असल्यामुळे जेव्हा अपत्यें असिील िेव्हा 



           

दस्त्रयाांना वारसा दमळि नाही. दमिाक्षरा आदि व्य. म. याांनीही बहुर्ा त्या वचनाचा िसाच अथध घेिला 
असावा. ह्याचा पदरिाम असा झाला आहे की मद्रास आदि मुांबई हे प्राांि वगळून बाकी सवध भारिभर स्मृिींनी 
उल्लेख केलेल्या फक्ि पाच दस्त्रयाांच्या वारसा हक्काला मान्यिा देण्याि येि आहे. ह्या पाच दस्त्रया म्हिजे 
दवर्वा, कन्या, मािा, दपिामही आदि प्रदपिामही. 

 
दवर्वा ही पदहली वारस असल्याचे साांगिाऱ्या ग्रांथाांि याज्ञवल्क्य आदि दवष्ट्िु ह्या स्मृिी आहेि. ह्या 

हक्काला अट म्हिजे दवर्वा पदवत्र आचरिाची [पत्नी भिुधर्धनहरी या स्यादव्यदभचादरिी । कात्या (दमिा–याज्ञ २·१३५.)] 
असली पादहजे. (कात्यायन-दमिाक्षरा). एकत्र कुटुांबाच्या दमळकिीच्या वाटपाि देखील याज्ञ. ने (२.१२३) 
पुत्राांच्या बरोबरीने पत्नी आदि मािा ह्याांना वाटे द्याव ेअसे साांदगिले आहे. ह्या वचनाचा अथध दनरदनराळ्या 
टीकाकाराांनी दभन्न दभन्न प्रकारचा केला आहे. दवर्वचे्या वारसाच्या बाबिीि दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·१३५) असा 
दसद्धान्ि काढला आहे की दवर्वा शुद्ध आचरिाची असेल िर दिला दिच्या पुत्रहीन पिीची सवध दमळकि 
दमळण्याचा हक्क असिो. दमिाक्षरेनांिर झालेल्या बहुिेक ग्रांथकाराांनी हा हक्क मान्य केला आहे. त्याांनी असे 
मानले आहे की, दवर्वलेा फक्ि अन्न वस्त्र दमळण्याचा अदर्कार असिो हे नारद (दाय २५-२६) प्रभिृींचे 
वचन मृिाच्या रखेल्याांना हकवा पुनरेकदत्रि झालेल्या भागीदाराांच्या दवर्वाांना लागिे. 

 
पत्नी ह्या शब्दाचा अथध ‘यज्ञामध्ये पिीबरोबर राहण्याला पात्र’ असा होिो. जी स्त्री द्रव्य देऊन 

दवषयोपभोगाकदरिा सांपादन केलेली असिे िी पत्नी नसून केवळ दासी असिे आदि म्हिून िी दिच्या 
पुत्रहीन दप्रयकराचा वारसा दमळण्याला पात्र नसिे. कात्यायनाने (दमिा. याज्ञ २.१३५) म्हटले आहे की 
अव्यदभचादरिी पत्नीला दिच्या पिीची सांपती ी प्राप्ि होिे. न्यायालयाांनी असे ठरदवले आहे की एकदा 
मृिपिीची दमळकि दवर्वकेडे आली म्हिजे त्यानांिर दिने केलेल्या व्यदभचारी विधनामुळे िी दमळकि 
दिच्याकडून काढून घेिा येि नाही हकवा दिचा त्या दमळकिीवरील हक्क नष्ट कदरिा येि नाही. 
दवर्वादववाहाच्या (सन १८५६ च्या) कायद्याने दवर्वनेे केलेला पुनर्वववाह कायदेशीर ठरदवला असला िरी 
दिने पुनर्वववाह केला िर दिला दमळालेल्या पिीच्या दमळकिीवरील अथवा मृि पुत्राची मािा ह्या नात्याने 
दिला दमळालेल्या दमळकिीवरील दिचा हक्क नष्ट होिो आदि अशी दमळकि िी मृि झाल्याचे मानून दिच्या 
पिीच्या अथवा पुत्राच्या दवद्यमान असिाऱ्या दुसऱ्या वारसाांकडे जािे आदि हा दनयम सवध जािींच्या 
दवर्वाांना लागिो. दायभागाच्या मिाप्रमािे ‘अप्रदिबांर् दाय’ मुळीच अस्स्ित्वाि नाही आदि एकत्र 
कुटुांबािील पुत्रहीन भागीदाराच्या दवर्वलेा त्या भागीदाराचा समाईक दमळकिीिील दहस्सा प्राप्ि होिो 
आदि एकत्र आदि दवभक्ि दमळकिीि काही भेदभाव नसिो. शूद्राच्या बाबिीि मृिाच्या मागे मृिाची दवर्वा 
अथवा कन्या अथवा कन्येचा पुत्र आदि अनौरस पुत्र असले िर न्यायालयाांनी असे ठरदवले आहे की दवर्वा 
अथवा कन्येचा पुत्र ह्याांना अर्ी दमळकि दमळिे आदि अनौरस पुत्राला उरलेली अर्ी दमळकि दमळिे. 

 
दवर्वकेडे पिीच्या वारसा अदर्काराने आलेल्या स्थावर आदि जांगम दमळकिीवर दिला मयाददि 

अदर्कार असिाि. दिला फक्ि उपभोग घेण्याचाच अदर्कार असिो आदि दान, दवक्री, गहाि इत्यादी 
कृत्याांनी त्या दमळकिीची दवल्हेवाट करिा येि नाही. स्थावर दमळकिीची दवक्री पुरुष नािलगाांच्या 
सांमिीदशवाय दिला करिा येि नाही. ज्या दवर्वलेा दिच्या पिीने मृत्युपत्राने जांगम दमळकि ददली असेल 
दिला त्या दमळकिीवर पूिध मालकी प्राप्ि होिे, कारि अशी दमळकि वारसा हक्काने आलेली नसल्यामुळे िी 
दिचे स्त्रीर्न होिे. वारसाने आलेली जांगम दमळकि दवर्वलेा िोंडी बदक्षस देिा येिे. र्ार्वमक आदि 
परोपकारी कायांकदरिा अथवा पिीच्या पारलौदकक दहिाकदरिा दवर्वलेा आपल्या दमळकिीची दवक्री, 



           

दान वगैरे रीिीने दवल्हेवाट लावण्याचा बराच अदर्कार असिो आदि हे दनयम न्यायालयाांनी [मसुलीपट्टमचा 
कलेक्टर दव. कवली वेंकट ८ मूरकृि इां. अपीले ५०० पा. ५२६–५२७.] मान्य केले आहेि. 

 
ज्या व्यक्िींना दवर्वा मृि झाल्यावर दिचा वारसा प्राप्ि होिो त्याांना दायाद म्हििाि. हा शब्द 

कात्यायनाने योदजला असून दायभागािही िो शब्द आला आहे. 
 
एकापेक्षा अदर्क दवर्वा हयाि असल्यास त्याांनी आपल्या मृि पिीची दमळकि समान रीिीने वाटून 

घ्यावी असे दमिाक्षरेने [िािबह् व्यिेत्सजािीया दवजािीयाि िदा यथाांशां दवभज्य गहृ्णस्न्ि । दमिा–याज्ञ २·१३५.] (याज्ञ. २·१३५) 
म्हटले आहे. अशा रीिीने वाटप करून घेिल्यानांिर जर त्याांच्या पैकी एक दवर्वा मरि पावली िर दिला 
ददलेला दहस्सा बाकीच्या एक अथवा अनेक दवर्वाांकडे येिो आदि जोपयंि एकादी दवर्वा हयाि असेल 
अथवा दिने पुनर्वववाह केला नसेल िोपयंि त्याांच्या पिीची दमळकि दुसऱ्या कोिाकडे वारसा हक्काने जाऊ 
शकि नाही. 

 
याज्ञ. (२·१३५।१३६) म्हििो की एकादा [पत्नी दुदहिरिैव दपिरौ भ्रािरस्िथा । ित्सुिा गोत्रजा बन्रु्दशष्ट्यसब्रह्मचादरिः 

॥ एषामभाव े पूवधस्य र्नभागुती रोती रः । स्वयािस्य ह्मपुत्रस्य सवधविेष्ट्वयां दवदर्ः ॥ याज्ञ २·१३५-१३६.] मनुष्ट्य मृि झाला आदि त्याला 
पुत्रसांििी नसली िर त्याचा वारसा पुढील क्रमाने जािो : पत्नी, कन्या, (कन्येचा पुत्र), मािा, दपिा, 
भ्रािा, भ्रात्याचा पुत्र, गोत्रज, बांरु् (म्हिजे त्याच कुटुांबािील नािलग), दशष्ट्य, सहाध्यायी. हा दनयम सवध 
सविध व्यक्िींना लागिो. सविध हा शब्द अनुलोम आदि प्रदिलोम सांबांर्ापासून झालेल्या सांििीला देखील 
लागिो असे दमिाक्षरेने म्हटले आहे. 

 
कन्या. मृि मालकाची एकादी दवर्वा हयाि असेल िोपयंि कन्याांना वारसा दमळि नाही. प्राचीन 

सूत्रकाराांनी कन्येला वारसािून वगळली होिी. आपस्िांबाने (२·६·१४३) दवकल्पाने दिचा वारसा मान्य केला 
होिा. मनूने (९·१३०) कन्येला पुत्राच्या समान असल्याचे म्हटले आहे परांिु सांदभावरून ह्यादठकािी 
मनूच्या मनाि पुतत्रका कन्या असावी असे वाटिे. परांिु कन्येला दनयुक्ि करण्याची प्रथा प्रचारािून नाहीशी 
होऊ लागल्यानांिर पुदत्रकेशी सादृशय असल्यामुळे पुत्रहीन पुरुषाची वारस म्हिून दवर्वचे्या नांिर साध्या 
कन्येला मान्यिा दमळू लागली. असे असले िरी मनुस्मिृीचे प्राचीन टीकाकार त्या वचनाचा शब्दशः अथध 
घेण्यास नाखूष असि. दमिाक्षरेने अशा टीका टीकाकाराांच्या मिाचे खांडि केले आहे. 

 
दनरदनराळ्या प्रकारच्या कन्या असल्यास त्यािील कोिाकडे वारसा जािो ह्याबद्दल मिवैदचत्र्य 

आहे. कात्यायनाने (९२६) अदववादहि कन्येला अग्रहक्क द्यावा असे साांदगिले आहे. दमिाक्षरेने दववादहि 
कन्याांपैकी दादरद्र्याि असलेल्या अथवा असहाय स्स्थिीि असलेल्या कन्येला अग्रहक्क द्यावा असे म्हटले 
आहे. दायभागाने मृिाच्या पारलौदकक दहिाला महत्त्व देऊन दनरदनराळ्या दववादहि कन्याांि दवर्वा, वांध्या 
अथवा दजला मुलीच आहेि अशा कन्येपेक्षा दजला पुत्र आहेि अथवा पुत्र होण्यासारखा आहे अशा दववादहि 
कन्येला अग्रहक्क ददला आहे. उलटपक्षी दमिाक्षरेने रक्िाच्या सांबांर्ाला महत्त्व देऊन रक्िाच्या अनुरोर्ाने 
वारसा जािो असे म्हटले आहे. 

 
मुांबई व्यदिदरक्ि इिर सवध दठकािी कन्येचा अदर्कार दवर्वचे्या अदर्कारासारखा असिो म्हिजे 

दिला त्या दमळकिीचा फक्ि उपभोग घेिा येिो आदि दान, दवक्री वगैरे करिा येि नाही. दिच्या पिाि िी 
दमळकि दिच्या स्विःच्या वारसाकडे न जािा दिच्या दपत्याच्या पुढील वारसाकडे जािे. मुांबई प्राांिाि मात्र 



           

कन्येला [भागीरथीबाई दव. कान्हूजीराव, ११ मुांबई २८५ (फु. बें.).] अदनबंर् स्वामीत्व प्राप्ि होिे आदि दिच्या मृत्यनूांिर िी 
दमळकि दिच्या स्विःच्या वारसाकडे जािे. दायभागाव्यदिदरक्ि इिर ग्रांथकाराांच्या मिाने दपत्याच्या 
मृत्यूच्या वळेी कन्या व्यदभचारी असली िरी दिच्याकडे वारसा येिो. परांिु दायभाग मिाप्रमािे व्यदभचारी 
कन्येकडे वारसा जाि नाही. एकाद्या शूद्राच्या अनौरस कन्येला दिच्या दपत्याचा वारसा हक्क असि नाही. 
न्यायालयाांनी अदववादहि परांिु वशेया झालेल्या कन्येला मान्यिा ददली आहे परांिु अशा कन्येला अन्य 
दववादहि आदि अदववादहि कन्याांच्या नांिरचे स्थान ददले आहे. 

 
स्नुषा. मुांबई प्राांिाखेरीज इिर कोठेही स्नुषा वारस मानण्याि येि नाही. मुांबई प्राांिाि गोत्रज 

सहपडाची दवर्वा ह्या नात्याने स्नुषेकडे दिच्या सासऱ्याचा वारसा येिो. परांिु असा वारसा दिला कन्येच्या 
पूवी दमळि नाही. 

 
कन्येचा पुत्र (दौदहत्र). कन्याांच्या अभावी कन्यापुत्राकडे वारसा जािो. गौिम प्रभदृि प्राचीन 

स्मृदिकाराांनी कन्यापुत्राचा उल्लेख केलेला नाही. मनूने (९·१३६) मात्र असे म्हटले आहे की पुत्रहीन 
पुरुषाच्या सवध सांपती ीचा वारसा दौदहत्राकडे जावा. पौत्राचा दपिा आदि दौदहत्राची मािा ज्या अथी 

सांपती ीच्या मृि स्वामीच्या शरीरापासून झालेले असिाि म्हिून र्ार्वमक बाबिीि पौत्र आदि दौदहत्र 
ह्याांच्यामध्ये काहीही भेद नसिो. 

 
कन्येच्या पुत्राांना वारसा हक्क त्याांच्या मािाांच्या अनुरोर्ाने न दमळिा त्याांना व्यस्क्िशः दमळिो. म्हिून 

एकाद्या मनुष्ट्याला दोन कन्या असल्या आदि त्याांपैकी एकीला दोन आदि दुसरीला िीन पुत्र असले िर 
प्रत्येक दौदहत्राला १/५ दहस्सा दमळिो. कन्येचा पुत्र हा वस्िुिः बांधु आदि तभन्नगोत्रसपपड असिो परांिु 
त्याने केलेल्या श्राद्धाला र्ार्वमकदृष्ट्ट्या फार महत्त्व देण्याि आल्याकारिाने त्याला वारसामध्ये बरेच वरचे 
स्थान ददले आहे. 

 
माता तपता (दपिरौ). दपिा आदि मािा ह्याांना त्याांच्या पतु्राचा वारस म्हिून कोििे स्थान असिे 

ह्याबद्दल स्मृिींि आदि मध्ययुगीन कालािील दनबांर्ग्रांथाांि बरेच मिवैदचत्र्य आहे. उदाहरिाथध मनूच्या 
(९·२१७) मिे अपत्यहीन पुत्राच्या मृत्यूनांिर त्याची सांपती ी मािेला दमळिे परांिु दुसऱ्या एका श्लोकाि मनूने 
(९·१८५) पुत्रहीन मनुष्ट्याांची सांपती ी दपत्याला दमळिे असे म्हटले आहे. पत्नी, कन्या आदि त्या दोघींच्या 
अभावी दपिा, मािा, भ्रािा आदि भ्रात्याचे पुत्र हे पुत्रहीन पुरुषाचे वारस होिाि असे कात्यायनाने (९२७) 
म्हटले आहे. टीका आदि दनबांर्ग्रांथाांपकैी दमिाक्षरा, व्यवहारप्रकाश प्रभिृींनी मािेला अग्रहक्क ददला आहे 
आदि दायभाग, व्यवहारमयखू प्रभिृींनी दपत्याला अग्रादर्कार ददला आहे. दमिाक्षरेने ददलेल्या कारिाि 
एक असे आहे की मािेचा आपल्या पिीपेक्षा पुत्रादवषयी अदर्क दजव्हाळ्याचा सांबांर् असिो. ह्या 
मिवैदचत्र्याचा असा चमत्कादरक पदरिाम झाला आहे की एकाच मुांबई प्राांिाि मुांबई बेट आदि उती र कोकि 
ह्याांि व्यवहारमयूख हा ग्रांथ आर्ारभिू मानला असल्याने वारसाचे बाबिीि दपत्याला अग्रस्थान देण्याि येिे 
आदि बाकीच्या सवध मुांबई प्राांिाि मािेला अग्रस्थान देण्याि येिे. 

 
मािा ह्या शब्दाि दती क मािेचाही अांिभाव होिो. दमिाक्षरेि आलेल्या मािा ह्या शब्दाि सापत्न 

मािेचा अांिभाव होि नाही. मुांबई प्राांिाव्यदिदरक्ि सवध भारिाि सापत्न मािेला वारस मानण्याि येि नाही. 
मृि मनुष्ट्याच्या मागे जर फक्ि सापत्न मािा हयाि असेल िर दिला त्याची दमळकि न दमळिा िी 
सरकारजमा होिे आदि सापत्न मािेला फक्ि अन्नवस्त्राचा हक्क राहिो. मुांबई प्राांिाि सापत्न मािेकडे गोत्रज 



           

सहपडाची दवर्वा ह्या नात्याने वारसा जािो. परांिु अशा गोत्रज सहपडाांि दिला फार दूरचे स्थान ददले आहे. 
एकाद्या दवर्वनेे पुनर्वववाह केल्यानांिर जर दिचा मूळच्या पिीपासून झालेला पुत्र अपत्यहीन मरि पावला 
आदि त्याला दुसरा कोिी वारस नसला िर त्याच्या पुनर्वववाह केलेल्या मािेला त्याची वारस म्हिून 
मुांबईच्या न्यायालयाने मान्यिा ददली आहे, परांिु त्याच न्यायालयाने असे ठरदवले आहे की पुत्राची मािा ह्या 
नात्याने वारसा आल्यानांिर जर एकाद्या दवर्वनेे पुनर्वववाह केला िर दिला दमळालेली दमळकि काढून 
घ्यावी. मािेला दमळिारा हक्क दवर्वलेा दमळिाऱ्या वारसाहक्काप्रमािे मयाददि असिो. 

 
भ्राता आतण भ्रात्याचा पुत्र. याज्ञ. आदि दवष्ट्िु र्. सू. ह्याांनी साांदगिले आहे की मािा आदि दपिा 

ह्याांच्या अभावी भ्रात्याकडे आदि भ्रात्याच्या अभावी भ्रात्याचा पुत्र ह्याांच्याकडे वारसा जािो. मनु (९·१८५) 
प्रभिृी काही ग्रांथकाराांनी दपिराांच्या पूवी भ्रात्याला स्थान ददले आहे आदि दमिाक्षरेने आदि त्यानांिर 
झालेल्या सवध दनबांर्काराांनी भ्रात्याकडे दपिराांच्या नांिर वारसा येिो असे एकमिाने म्हटले आहे. 
दनरदनराळ्या प्रकारच्या भ्रात्याांि सापत्न भ्रात्याांपेक्षा सख्या भ्रात्याला अग्रादर्कार ददला पादहजे असे 
दमिाक्षरेने रक्िाच्या सांबांर्ाच्या आर्ारावर साांदगिले आहे कारि सख्या भ्रात्यामध्ये मृिाच्या मािेच्या आदि 
दपत्याच्या शरीराचे कि असिाि, परांिु सापत्न भ्रात्यामध्ये मृिाच्या दपत्याच्या शरीराचे कि असिाि परांिु 
मािेच्या शरीराचे कि नसिाि. दायभागाने पारलौदकक दहिाला महत्त्व देऊन असे कारि साांदगिले आहे 
की सख्ख्या भ्रािा मृिाने ज्या दपिृत्रयी आदि मािृत्रयी याांना हपड ददसले असिे त्याांनाच हपड देिो परांिु 
सापत्न भ्रािा मृिाने फक्ि ज्या दपिृत्रयींना हपड ददले असिे त्याांनाच हपड देिो परांिु दभन्न मािृत्रयींना हपड 
देिो. 

 
कोिी ग्रांथकार ‘भ्रािरः’ हा शब्दाचा दवग्रह ‘भ्रािा च भदगनी च’ असा करून भ्रात्याच्या अभावी 

भतगनीला वारसा दमळिो असे म्हििाि. परांिु ह्या मिाला सवधसार्ारि जनमिाचा पाहठबा दमळू शकला 
नाही. एकाच दपत्यापासून (दभन्नदभन्न मािाांच्या पोटी) झालेल्या भ्रात्याांना एकाच मािेपासून (दभन्न दभन्न 
दपत्याांपासून) झालेल्या भ्रात्यापेक्षा वारसाचा अग्रादर्कार द्यावा असे न्यायालयाांनी ठरदवले आहे. 

 
पत्नीपासून भ्रािृपुत्रापयंिच्या वारसाांना दमिाक्षरा, व्यवहारमयूख प्रभदृि ग्रांथाि ‘बद्धक्रम’ वारस 

म्हटले आहे आदि न्यायालयाांनी त्याांना ‘र्वारसाांचा एक गट’ म्हटले आहे. त्यानांिरच्या वारसाांच्या बाबिीि 
दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी दभन्नदभन्न क्रम साांदगिले आहेि. दायभाग ह्या ग्रांथाि (११·६·६ पा २०८) 
भ्रािृपुत्राच्या पुत्राने ददलेल्या हपडाच्या योगाने मृिाचे अदर्क पारलौदकक दहि होिे ह्या कारिाकदरिा 
भ्रािृपुत्राच्या लागलीच पुढे भ्रािृपुत्राच्या पुत्राचा क्रम साांदगिला आहे. वारािसी परांपरेप्रमािे वारसाांचा 
दनदिि क्रम भ्रािृपुत्राच्या पुत्रापयंि चालिो आदि िे मि अत्युच्च न्यायालयाने मान्य केल्यासारखे ददसिे. 

 
गोत्रज (एकाच गोत्राि जन्म पावलेले अथवा सगोत्र). याज्ञ. ने असे साांदगिले आहे की 

भ्रािृपुत्रापयंिच्या वारसाांच्या अभावी गोत्रजाांकडे वारसा जािो. वास्िदवक दपिा, भ्रािा, आदि भ्रािृपुत्र हेही 
गोत्रजच असिाि. िथादप, गोबदलवदध न्यायाने त्याांना महत्त्व देऊन त्याांचा वारसा स्विांत्र रीिीने साांदगिला 
असल्याकारिाने त्याांच्या व्यदिदरक्ि त्याच गोत्राि जन्म झालेल्या व्यक्िींचा ‘गोत्रज’ ह्या सांजे्ञि समावशे 
केला जािो. दमिाक्षरेने गोत्रजाांि दपिामहीला प्रथम स्थान ददले आहे आदि दिच्या नांिर इिर सपपड आदि 
समानोदक ह्याांचा गोत्रजाांि समावशे होिो. याज्ञ. ने सहपड हा शब्द टाळला असून गोत्रज हा शब्द वापरला 
आहे. दमिाक्षरा आदि व्यवहारमयूख याांनी सहपडाकडे वारसा जािो असे साांगनू सहपडाचे ‘गोत्रज सपपड’ 



           

आदि ‘तभन्न गोत्र सपपड’ असे दोन भेद केले आहेि. दभन्न गोत्र सांदपडाला याज्ञ. ने ‘बांधु’ अशी सांज्ञा ददली 
आहे. सहपड आदि सगोत्र हे शब्द समानाथी नाहीि. 

 
मनूने (९·१८७) म्हटले आहे की सहपडाांपैकी जो कोिी सवांि दनकटचा असेल त्याला (मृिाच्या) 

दमळकिीचे स्वादमत्व प्राप्ि होिे. मनूच्या ह्या वचनाचे दनरदनराळ्या ग्रांथकाराांनी दनरदनराळे अथध केले आहेि. 
दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे वारसा हक्क रक्िसांबांर्ावर अवलां बून असिो आदि म्हिून रक्िसांबांर्ाच्या व्यक्िींपैकी 
अग्रहक्क कोिाला द्यावयाचे हे दनकट सांबांर्ावरून ठरदवले जािे. दायभागाच्या मिाने वारसा हक्क मृिाच्या 
र्ार्वमकदृष्ट्ट्या लाभावर अवलां बून असिो म्हिजे श्राद्धामध्ये हपड देण्याच्या पात्रिेवर अवलां बनू असिो. 
सहपडाांमध्ये अग्रस्थान कोिाला द्यावयाचे ह्यासांबांर्ी दायभागाने एक दवदशष्ट योजना ियार केली आहे. असे 
ददसिे की प्राचीन सूत्रग्रांथाांि हपड दमळण्याच्या लाभाला फारसे महत्त्व ददलेले नाही. त्याांनी फक्ि दनकट 
सांबांर्ाचा उल्लेख केला आहे आदि असा सांबांर् रक्िसांबांर्ाप्रमािे असिे अदर्क स्वाभादवक आहे. याज्ञ. ने 
वारसाांच्या दववचेनाि सहपड हा शब्द अदजबाद गाळला आहे. मनूने हपड हा गोत्र आदि दरक्थ (सांपती ी) 
ह्याांना अनुसरून असिो असे म्हटले आहे. दवष्ट्िु र्. सू. (१५·४०) ने ज्याला सांपती ी दमळेल त्याने हपड ददले 
पादहजेि असे म्हटले आहे. न्यायालयाांनी हपड देण्याच्या पात्रिेवर वारसाचा अग्रादर्कार प्राप्ि होिो असे 
ठरदवले आहे. ह्यावरून असे ददसिे की मनु, दवष्ट्िु प्रभिृी ग्रांथकार वारसा प्राप्ि होण्याच्या बाबिीि हपड 
देण्याच्या पात्रिेला आर्ारभिू मानीि असि. याज्ञ.ने ठरदवलेल्या क्रमाि वारसाचा अदर्कार 
रक्िसांबांर्ावरून ठरिो ही कल्पना गृहीि र्रली आहे. अांर्ासारख्या व्यक्िींना र्ार्वमक दवर्ी करण्याची 
पात्रिा नसिे म्हिून त्याांना वारसािून वगळले असाव.े 

 
श्रादे्ध. मृिाच्या पारलौदकक दहिाच्या दृष्टीने श्राद्ध करण्याच्या पात्रिेला महत्त्व असिे. दनरदनराळ्या 

प्रकारच्या श्राद्धाांि दोन श्रादे्ध दवशषे उल्लखेनीय आहेि : एकोतद्दि आदि पार्वमण. मनुष्ट्य मृि झाल्यानांिर एक 
वषाच्या अवर्ीि अथवा अकराव्या ददवसापयंि जी १६ श्रादे्ध करावयाची असिाि िी एकोतद्दि म्हिजे फक्ि 
मृिाला उदे्दशून करावयाची असिाि आदि प्रदिवषी मृिाला उदे्दशून त्याच्या मृत्युदिथीला एकोदद्दष्ट श्राद्ध 
करिा येिे. पार्वमण श्राद्ध प्रत्येक मदहन्यािील अमावास्येला, भाद्रपद मदहन्यािील वद्यपक्ष अथवा त्या 
पक्षािील अमावास्या ह्याांच्या सारख्या काही दवदशष्ट ददवशी करण्याि येिे. ह्या श्राद्धाि दपिृवांशािील िीन 
मृि पूवधजाांची आरार्ना मुख्यत्व े करण्याि येिे आदि मािृवांशािील िीन मृि पूवधजाांची आरार्ना दुययम 
स्वरूपाने करण्याि येिे. मृत्यूनांिर एक वषाने अथवा मृत्यूपासून बाराव्या ददवशी करावयाच्या श्राद्धदवर्ीला 
सपपडन अथवा सपपडीकरण असे नाव असून त्या श्राद्धाच्या योगाने नुकिाच मरि पावलेला मृि पे्रत 
(मृिात्मा) न राहिा दपिर ह्या वरच्या दजाला जािो. दवर्वा आदि कन्या ह्याांना फक्ि एकोदद्दष्ट श्राद्ध करिा 
येिे परांिु पुत्र, पौत्र आदि प्रपौत्र ह्याांना पावधिश्राद्ध देखील करिा येिे. पावधिश्राद्धाला दायभागाने 
(११·७·१७ पा २११) ‘तै्रपुरुतषक’ (िीन मृि पूवधजाांच्या दहिाथध केलेले) श्राद्ध अशी सांज्ञा ददली आहे. ज्या 
दवर्वलेा पिीची सवध स्थावर आदि जांगम दमळकि वारसाने प्राप्ि होईल दिने आपल्या पिीची मादसक, 
षण्मादसक आदि वार्वषक श्रादे्ध केली पादहजेि असे प्रजापिीने (स्म.ृ चां. २ पा. २९१) म्हटले आहे. 
दायभागाने मृिाच्या दपत्यापेक्षाही कन्येच्या पुत्राला अग्रादर्कार ददला आहे. कारि कन्येचा पुत्र मृिाला 
स्विः हपड अपधि करिो परांिु मृिाच्या ज्या िीन पूवधजाांना त्याने हपड ददले असिे त्याांच्या पैकी फक्ि दोघाांना 
(दपिामह आदि प्रदपिामह ह्याांना) मृिाचा दपिा हपड अपधि करिो. 

 
दायभागाने आदि दमिाक्षरेने आपआपल्या मिाप्रमािे वारसाांचे क्रम ठरदवले आहेि. दायभागाने 

ठरतर्वलेला क्रम पुढीलप्रमाणे आहे : 



           

पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दवर्वा, कन्या, कन्यापुत्र, दपिा, मािा, सख्खा भ्रािा, सापत्न भ्रािा, सख्खा 
भ्रात्याचा पुत्र, सापत्न भ्रात्याचा पुत्र. 

 
ह्या क्रमाि दायभागाला आपली स्विःचीच योजना काटेकोरपिे पाळिा आली नाही. कोित्याही 

परांपरेच्या मिाप्रमािे वारसाचा क्रम ज्याांना श्राद्धातधकातरन् असे म्हििाि त्याांच्या क्रमाशी िांिोिांि जुळिा 
असि नाही. वारसाच्या बाबिीि हपड दमळण्याची पात्रिा एवढ्ाच गोष्टीची आवशयकिा असिे, प्रत्यक्ष हपड 
देिे ह्या गोष्टीला महत्त्व नाही असे दायाभागाने म्हटले आहे. 

 
सपपड. (१) एकादा मनुष्ट्य दजवांि असिाना ज्याांना ज्याांना त्याने हपडे ददले पादहजेि त्याांचा आदि 

(२) िो मृि झाल्यावर ज्या ज्या लोकाांना त्या मृिाला उदे्दशून हपड द्याव ेलागिील त्याांचा, िसेच (३) त्या 
मनुष्ट्याला ज्या पूवधजाांना हपड देिे अवशय असिे त्याच पूवधजाांना ज्या कोिाला हपड देिे अवशय असिे त्या 
सवांचा िो मनुष्ट्य सहपड असिो. 

 
सकुल्कय. एकाद्या मनुष्ट्याने (दपिृशाखेिील िीन पूवधजाांना) हपड ददल्यानांिर त्याच्या हािाला जे अन्न 

दचकटून रादहलेले असिे अथवा जे अन्न शषे राहिे िे शषे अन्न दपिृशाखेिील िीन पूवधजाांच्या वरच्या िीन 
दपढ्ािील पूवधजाांना दभावर अपधि करण्याि येिे. िसेच मृिाच्या पौत्राच्या पुढचे िीन वांशज हे त्या मृिाला 
अशाच प्रकारचे शषे अन्न अपधि करीि असिाि. ह्या िीन दूरच्या पूवधजाांना आदि िीन दूरच्या वांशजाांना 
बौर्ायनाने आदि दायभागाने सकुल्कय अशी सांज्ञा लावली आहे. दायभाग साांप्रदायाप्रमािे सवध सहपड वारस 
सांपल्यानांिर सकुल्याांकडे वारसा येिो. मनूनेही असेच साांदगिले आहे. परांिु दवष्ट्िु. र्. सू. ने बांरू्ांच्या अभावी 
सकुल्याांकडे वारसा येिो असे साांदगिले आहे. दायभागाने समानोदकाांचा सकुल्याांमध्ये समावशे केला आहे. 
उलटपक्षी, दायभागाने ज्याांना सकुल्य असे म्हटले आहे त्याांचा दमिाक्षरेने गोत्रज सपपडामध्ये अांिभाव केला 
आहे. दमिाक्षरेने म्हटले आहे की मृिाची दपिामही ही त्याच्या गोत्रजाांिील पदहली असून दिच्यानांिर 
दपिामह हा गोत्रजाि येिो. दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे सपपड सांबांध हा (मृिापासून मोजून आदि त्याचा 
समावशे करून) सािव्या दपढीपयंि चालिो. दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे वारसा हक्काच्या दृष्टीने पुढील व्यक्िी 
सहपड होिाि : (१) मृिाचे ६ पुरुष वांशज, (२) ६ पुरुष पूवधज आदि त्याांच्यापैकी पदहल्या दिघाांच्या पत्न्या 
(म्हिजे मािा, दपिामही, प्रदपिामही) आदि बहुर्ा त्याच्यावरच्या दिघाांच्याही पत्न्या, (३) मृिाच्या सहा 
पुरुष पूवधजाांपैकी प्रत्येकाचे समान दपढीिील सहा पुरुष वांशज. ह्या दशवाय, स्विःची पत्नी आदि कन्या 
ह्याांना त्या मनुष्ट्याच्या सहपड मानण्याि येिे आदि कन्येचा पुत्र हा जरी दभन्न गोत्र सहपड असिो िरी त्याला 
गोत्रज सहपडाि बरेच वरचे स्थान देण्याि येिे. 

 
दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे वारसाांचा क्रम पुढीलप्रमािे असिो : 
 
सख्खा भ्रािा, सापत्न भ्रािा, सख्या भ्रात्याचा पुत्र, सापत्न भ्रात्याचा पुत्र, दपिामही, भदगनी (सख्या 

भदगनीला सापत्न भदगनीपेक्षा अग्रादर्कार असावा), दपिामह. व्यवहारमयखूाच्या मिे असिारा क्रम 
थोडासा दभन्न असिो म्हिजे सख्खा भ्रािा आदि मृि सख्या भ्रात्याचे पुत्र ह्याांना एक गटाने, नांिर सख्या 
भ्रात्याचा पुत्र, दपिामही, सख्खी भदगनी, सापत्न भ्रािा, सापत्न भ्रात्याचा पुत्र, दपिामह. 

 
भदगनीच्या वारसा हक्काच्या बाबिीि दवदर्मांडळाांनी हस्िके्षप करून सन १९२९ च्या कायद्याने असे 

ठरदवले आहे की ज्या प्रदेशाि दमिाक्षरेिील दनयमाांचा अांमल चालिो त्यादठकािी काही दवदशष्ट स्वरूपाच्या 



           

नसलेल्या पुरुषाांच्या मालकीच्या दमळकिीि पुत्राची कन्या, कन्येची कन्या, भदगनी आदि भदगनीचा पुत्र 
ह्याांना दपिामहीच्या नांिर आदि दपिृव्याच्या पूवी वारसा हक्क दमळण्याची पात्रिा असेल. 

 
ह्या कायद्याने दायभागाच्या योजनेि काहीही बदल केला नाही आदि म्हिून त्या कायद्याि ज्या 

दिघा दस्त्रयाांचा दनदेश केला आहे त्याांना दायभागाप्रमािे अद्यादपही वारस समजण्याि येि नाही. 
समानोदक. दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे गोत्रजाांचे सहपड आदि समानोदक असे दोन प्रकार असिाि. 

समानोदक ह्या शब्दाला दवदशष्ट पादरभादषक अथध असिो. मनूने (५·६०) म्हटले आहे की सहपड सांबांर् 
सािव्या दपढीपासून समाप्ि होिो, समानोदक सांबांर् त्या कुलाचा उद् भव आदि नाव ह्याची स्मृदि 
अस्स्ित्वाि असेपयंि चालू राहिो. दमिाक्षरेने साांदगिले आहे की सहपडाच्या नांिरच्या साि दपढ्ािील 
पुरुषाांच्या आदि मृिव्यक्िीच्या कुलाि ज्याांचा जन्म आदि नाव मादहि आहे अशा सहपडानांिरच्या सवध 
पुरुषाांचा समानोदकाि समावशे होिो. समानोदकाांच्या व्याप्िीच्या बाबिीि मिवैदचत्र्य आहे. 
न्यायालयािील एक दनिधयाि असे ठरदवले आहे की दमिाक्षरापरांपरेप्रमािे समानोदक सांबांर् १४ व्या 
दपढीच्या पुढे चालि नाही. 

 
बांधु (एकाच कुलाि जन्मलेला). दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे बांरु् हे मृिाचे परगोत्री सपपड असिाि. 

दायभाग साांप्रदाया व्यदिदरक्ि सवध शास्त्र ग्रांथाांच्या आदि दमिाक्षरा, व्यवहारमयखू ह्या ग्रांथाांच्या मिाप्रमािे 
समानोदक (अथवा सोदक) व्यक्िींच्या अभावीच फक्ि बांरू्ांकडे वारसा जािो. सहपड आदि समानोदक 
असिारे गोत्रज (आदि काही बाबिीि त्याांच्या पत्न्या) हे सवध मृिाच्या दपिृशाखेकडील नािलग असिाि 
म्हिजे त्याांचा मृिाशी सांबांर् सवधस्वी पुरुषाांच्या द्वारा आलेला असिो. बांरु् हे अशा स्वरूपाचे नािलग 
असिाि की त्याांचा मृिाशी सांबांर् एक अथवा अनेक तस्त्रयाांच्या द्वारे आलेला असिो. 

 
बांरू्ांचे िीन गट असिाि : (१) दपिृभदगनीचे पुत्र, मािृभदगनीचे पुत्र आदि मािुलाचे पुत्र ह्याांना 

आत्मबांधु म्हििाि, (२) दपिामहाच्या भदगनीचे पुत्र, दपिामहीच्या भदगनीचे पुत्र, दपत्याच्या मािुलाचे पुत्र 
ह्याांना तपतृबांधु म्हििाि, (३) मािामहाच्या भदगनीचे पुत्र, मािेच्या मािृभदगनीचे पुत्र, मािेच्या मािुलाचे पुत्र 
ह्याांना मािृबांरु् म्हििाि. दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे आत्मबांरू्चा मृिाशी दपिृबांरू्ांपेक्षा अदर्क दनकट सांबांर् 
असल्यामुळे त्याांच्याकडे दपिृबांरू्ांच्या आर्ी वारसा जािो आदि त्याच कारिाने दपिृबांरू्ांकडे मािृबांर्ाच्या 
आर्ी वारसा जािो. दनरदनराळ्या गटािील नाव ेउदाहरिादाखल ददलेली असल्याचे मानण्याि येिे. ह्या 
बाबिीि काही िपशीलाचे प्रशन अदनिीि आहेि आदि न्यायालयाांनी परस्परदवरोर्ी दनिधय ददले आहेि. 
सवध प्रकारच्या बांरू्ची सदवस्िर यादी कोित्याही ग्रांथाि उपलब्र् नाही. 

 
र्वारसा येणारे त्रयस्थ. दमिाक्षरेने साांदगिले आहे की एकाद्याला बांरू्ही नसेल िर त्याचा वारसा 

(त्याला वदे दशकदविाऱ्या) गुरूकडे येिो, गुरूच्या अभावी त्या मनुष्ट्याच्या तशष्ट्याकडे येिो आदि दशष्ट्याच्या 
अभावी सब्रह्मचारी त्याचा वारस होिो. सब्रह्मचारी उपलब्र् नसेल त्याची सांपती ी कोिािरी श्रोतत्रयाला 
(वदे पारांगि ब्राह्मिाला) द्यावी (गौिम) आदि श्रोदत्रयाच्या अभावी त्याची सांपती ी कोणत्याही ब्राह्मणाला 
द्यावी (दायभाग). ब्राह्मिाचे र्न केव्हाही राजाकडे जाि नाही असा दनयम मनूने (९·१८८-१८९) 
साांदगिला आहे. हा दनयम आरु्दनक काळी पाळला जाि नाही. मनु (९·१८९) आदि बृहस्पिी (पौ. र् ग्रां ३३ 
पा ३८०) याांनी असे साांदगिले आहे की क्षदत्रय, वैशय आदि शूद्र ह्याांना सब्रह्मचारीपयंि कोिी वारस नसेल 
िर त्याांची सांपती ी राजाकडे जािे आदि जेव्हा अशी सांपती ी राजा ग्रहि करिो िेव्हा त्याने त्या सांपती ीपकैी 



           

काही अांश मृिाच्या रखेल्या आदि त्याचे सेवक ह्याांच्या उदरदनवाहाकदरिा आदि मृिाच्या अांत्य 
सांस्काराकदरिा आदि श्रादे्ध करण्याकदरिा बाजूला काढून ठेवला पादहजे. 

 
वानप्रस्थ, यिी आदि नैदष्ठक ब्रह्मचारी ह्याांच्या सांपती ीच्या वारसाचा क्रम आचायध, सस्च्छष्ट्य आदि 

र्मधभ्रािा असा असल्याचे याज्ञ. ने (२·१३७) साांदगिले आहे. ह्या क्रमाच्या बाबिींिही मिवैदचत्र्य आहे. 
उदाहरिाथध, दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे हा क्रम उलट समजावा म्हिजे आचायध हा अखेरचा समजावा आदि 
त्याला नैदष्ठक ब्रह्मचाऱ्याचा वारस करावा, सस्च्छष्ट्य यिीचा वारस समजावा आदि र्मधभ्रािा वानप्रस्थाचा 
वारस समजावा. दायभागही हा क्रम उलटच घ्यावा असे म्हििो परांिु वानप्रस्थ, यिी आदि नैदष्ठक 
ब्रह्मचारी याांची सांपती ी अनुक्रमे र्मधभ्रािा, सस्च्छष्ट्य आदि आचायध याांना द्यावी असे साांगिो. वर उल्लेख 
केलेल्या व्यक्िींना त्या त्या आश्रमािील मनुष्ट्याांच्या सांपती ीचा वारसा त्या मनुष्ट्याांच्या स्विःच्या 
नािेवाईकाांच्या आर्ी प्राप्ि होिो. 

 
तर्वभ्त झालेल्कया भागीदाराांचे पुनरेकत्रीकरण 

 
पदहल्याने वाटप झाल्यानांिर त्या वाटपाि पक्षकार असिाऱ्या व्यक्िी पुन्हा एकत्र राहू लागल्या िर 

त्या कुटुांबाला पुनरेकतत्रत म्हििाि. असे पुन्हा कोिाला एकत्र होिा येिे आदि कोिाबरोबर एकत्र होिा 
येिे आदि अशा रीिीने पुनरेकदत्रि झाल्यानांिर मृि झालेल्या व्यक्िीचा वारसा कोिाकडे जािो इत्यादी 
प्रशनाांच्या बाबिीि मिवैदचत्र्य आहे. गौिमाने (२८·२६) असा दनयम साांदगिला आहे की पुनरेकदत्रि 
झालेल्या सहभागीदाराच्या मृत्यूनांिर त्याच्या दहशशयाचा वारसा हक्क त्यावळेी हयाि असलेल्या इिर 
पुनरेकदत्रि सहभागीदाराांकडे जािो. परांिु ह्याबद्दल इिर ग्रांथकाराांनी वगेवगेळे दनयम साांदगिले आहेि. 
पुनरेकदत्रि झाल्यासांबांर्ाचे दाव ेन्यायालयापुढे फारच ्वचदचि येिाि. 



           

प्रकरण ८९ 
 

स्त्रीधन 
 

(  .   .   . ३.७७०-८०२) 
 
स्त्रीर्न म्हिजे एकाद्या स्त्रीची मालमती ा. ह्या दवषयाच्या अांगभिू असलेल्या दनरदनराळ्या प्रशनाांच्या 

बाबिीि मिवैदचत्र्य असल्याचे आढळून येिे. 
 
स्त्रीर्नाच्या कल्पनेची बीजे वैददक वाङ मयाि सापडिाि. ऋग्वदेािील दववाहसूक्िाि (ऋ. 

१०·८५·१३ आदि ३८) वरू्बरोबर दिच्या पिीच्या घरी आांदिादाखल ददलेल्या वस्िु पाठदवण्याि येि 
असल्याचा उल्लेख केला आहे. िै. सां. मध्ये (६·२·१·१) पत्नी घरािील सवध सामानाची स्वादमनी असिे असे 
म्हटले आहे. पत्नी जे काही दमळदविे िे दिच्या पिीच्या मालकीचे होिे असे मनूने (८·४१६) म्हटले आहे. 
परांिु मेर्ादिथीच्या मिे त्या वचनाचा अथध एवढाच असावा की दस्त्रयाांना दमळकिीच्या मालकीचा हक्क असला 
िरी त्याांना स्विांत्रपिे त्या दमळकिीची दवल्हेवाट लाविा येि नाही अथवा असेही असण्याचा सांभव आहे की 
मनूने त्या वचनाि प्राचीन काळचे मि काय होिे एवढेच साांदगिले असाव े आदि त्याच्या मनािील हेिु 
एवढाच असावा की दववाहानांिर पिी दजवांि असिाना स्त्रीर्नाच्या बाबिीि स्त्रीवर दिच्या पिीची सती ा 
असावी. वदसष्ठाने (१७·४६) असा दनयम [मािुः पादरिेयां दस्त्रयो दवभजेरन् । वदसष्ठ १७·४६.] साांदगिला आहे की कन्याांनी 
त्याांच्या मािेला दववाहप्रसांगी ज्या देिग्या दमळाल्या असिील त्या वाटून घ्याव्या. 

 
ह्या वचनाांवरून असे ददसिे की प्राचीन काळी दस्त्रयाांच्या मालकीची म्हिून जी दमळकि समजली 

जाि असे दिच्यामध्ये दववाहाच्या वळेी त्याांना देण्याि आलेल्या (अलां कार आदि मूल्यवान कापड 
ह्याांच्यासारख्या) देिग्या आदि सामान्यिः दस्त्रयाांच्या िाब्याि असिारे घरािील दजन्नस अशाच वस्िूांचा 
समावशे होि असे आदि मागूनच्या काळाि झालेल्या स्मृदिग्रांथाांि स्त्रीर्नाचा वारसा दस्त्रयाांच्या शाखेि जावा 
अशा सारखे जे दनयम करण्याि आले त्याांची उत्पती ी दस्त्रयाांकडे ज्या वस्िूची मालकी सोपदवण्याि आली त्या 
वस्िूांच्या दवशषे प्रकारच्या स्वरूपामुळे झाली असावी. 

 
स्त्रीर्नाच्या दवषयाला अनुलक्षून असिारे प्रमुख मुदे्द : (१) स्त्रीर्नाि कोित्या वस्िूांचा अांिभाव 

होिो, (२) स्त्रीची दिच्या स्त्रीर्नावरील सती ा आदि (३) स्त्रीर्नाचा वारसा हे आहेि. 
 
स्त्रीधनात अांतभार्व होणाऱ्या र्वस्तू. स्त्रीर्नाचा अथध स्त्रीची दमळकि असा असला िरी स्मृदिग्रांथाांनी 

िो शब्द एकाद्या स्त्रीला एकाद्या दवदशष्ट प्रसांगी अथवा दिच्या आयुष्ट्यािील दनरदनराळ्या प्रसांगी द्यावयाच्या 
काही दवदशष्ट प्रकारच्या दमळकिींनाच फक्ि लावला आहे. स्त्रीर्नाच्या उपलब्र् असलेल्या व्याख्याांपकी 
सवांि प्राचीन व्याख्या [अध्यग्नयध्यावहदनकां  दती ां च प्रीदिकमधदि । भ्रािृमािृदपिृप्राप्िां षड दवर्ां स्त्रीर्नां स्मिृम् ॥ मनु ९·१९४.] मनूने 
(९·१९४) अशी ददली आहे की एकाद्या स्त्रीला जे जे दववाहास्ग्नसमीप ददले असेल (अध्यस्ग्न), वरािीच्या 
वळेी ददले असेल (अध्यार्वहतनक), पे्रमाचे दचन्ह म्हिून ददले असेल (प्रीततदि), आदि जे दिला दिच्या 
भ्रात्याकडून (भ्रातृदि), मािेकडून (मातृदि) अथवा दपत्याकडून (तपतृदि) प्राप्ि झाले असेल त्याांना 
सहा प्रकारचे स्त्रीर्न म्हििाि. 



           

याज्ञवल्क्याने (२·१४३-४४) स्त्रीर्नाचे नऊ प्रकार साांदगिले असून दििकेच बहुिेक प्रकार दवष्ट्िु 
र्. सू. (१७·१८) मध्येही ददले आहेि. स्मदृिकाराांपैकी कात्यायनाने सवांि दवस्िृि दववचेन केले आहे आदि 
त्याने ददलेल्या व्याख्या दायभागासदहि सवध दनबांर्काराांनी मान्य केल्या आहेि. 

 
पादरभादषक दृष्ट्ट्या सौदातयक आदि यौतक हे शब्द स्त्रीर्नाचे समानाथी असल्याचे ददसून 

येिे.एकाद्या दववादहि स्त्रीला अथवा कुमादरकेला दिच्या पिीच्या अथवा दपत्याच्या गृहाि दिच्या भ्रात्याकडून 
अथवा मािादपत्याांकडून जे र्न दमळिे त्याला सौदादयक म्हििाि. (स्मृ.चां.२पा. २८२) एकाद्या स्त्रीला िी 
दववाहाच्या समयी आदि िशाच प्रसांगी पिीसह बसलेली असिाना जी सांपती ी देिगी दाखल दमळालेली 
असिे दिला यौिक म्हििाि. (स्म.ृचां.२पा. २८५). (यौिुक असाही पाठ दायभाग प्रभदृि काही ग्रांथाांि 
ददला आहे). 

 
स्त्रीर्नाि कोित्या वस्िूांचा समावशे होिो ह्या दवषयीच्या स्मृदिग्रांथाांिील वचनाांवरून असा दनष्ट्कषध 

दनघिो की स्त्रीर्न ही एक पादरभादषक सांज्ञा असून दिच्याि प्रारांभी फक्ि सहा प्रकारच्या सांपती ींचा अांिभाव 
होि असे परांिु क्रमाक्रमाने कात्यायनाने ददलेल्या व्याख्येप्रमािे त्या सांजे्ञि एकाद्या स्त्रीला अदववादहि अथवा 
दववादहि स्स्थिीि दिच्या मािादपिराांकडून, नािेवाईकाांकडून अथवा पिीकडून अथवा पिीच्या 
कुटुांबाकडून दमळालेल्या सवध (पिीने ददलेल्या स्थावर दमळकिीखेरीज इिर) सांपती ीचा अांिभाव होऊ 
लागला. परांिु एकाद्या स्त्रीला दववाहानांिर दिच्या स्विःच्या पदरश्रमाने, कलाकौशल्यामुळे अथवा 
दिऱ्हाइिाांकडून प्राप्ि होिारे र्न हे स्त्रीर्न होि नाही असे मानले जाि असे. स्मृिींनी स्त्रीर्नाची पूिधव्यापक 
अशी व्याख्या ददलेली नसून फक्ि काही दवदशष्ट प्रकारच्या दमळकिींचीच नाव ेददली आहेि. 

 
टीकाकाराांनी आदि दनबांर्ग्रांथकाराांनी केलेल्या स्त्रीर्नाच्या व्याख्याांना व्यावहादरक दृष्टीने अदिशय 

महत्त्व असिे, कारि न्यायालयाि प्रत्येक परांपरेिील अदर्कृि मानलेल्या टीकाकाराांच्या मिाांना अनुसरून 
दनिधय करण्याि येिो आदि अशा अदर्कृि टीकाकाराांच्या मिाशी दवरुद्ध असिारा असा आपला स्विःचा 
अथध करण्याचे स्वािांत्र्य न्यायार्ीशाांना असि नाही.  

 
दमिाक्षरेने स्त्रीर्नाची व्याख्या इिकी दवस्िृि केली आहे की त्या सांजे्ञि गौिमाने साांदगिलेल्या ज्या 

पाच प्रकारच्या सांपती ीचा एकादा मनुष्ट्य दभन्न दभन्न मागांनी स्वामी होिो त्या पाच प्रकारच्या सांपती ींचा 
समावशे होिो. दायभागाने [िदेव च स्त्रीर्नां यद्  भिृधिः स्वािन्त्र्येि दानदवक्रयभोगान् किुधमदर्करोदि । दायभाग ४·१-१८.] ददलेल्या 
व्याख्येि मनूने साांदगिलेल्या सहा प्रकारच्या सांपती ींचा अांिभाव होिो इिकेच नव्हे िर इिर स्मृिींनी 
साांदगिलेल्या इिर प्रकारच्या सांपती ींचाही अांिभाव होिो. ज्या दमळकिीचे दान देण्याचा, दवक्री करण्याचा, 
अथवा पिीच्या दनयांत्रिाव्यदिदरक्ि उपभोग घेण्याचा एकाद्या स्त्रीला अदर्कार असिो िेवढेच मात्र दिचे 
स्त्रीर्न असिे. (दायभाग ४·१·१८ आदि २३). मेधाततथीच्या मिाने एकाद्या स्त्रीला काही अलां कार स्पष्टपिे 
देिगी म्हिून ददलेले नसले िरी जर असे अलांकार दिने आपल्या पिीच्या सांमिीने वापरले असिील िर िे 
त्या स्त्रीचे स्त्रीर्न होिे.  

 
न्यायालयाांतील तनणमयाांर्वरून असे ददसून येिे की एकाद्या स्त्रीला दिचा जन्म ज्या कुटुांबाि झाला 

त्या कुटुांबािील पुरुषाांकडून वारसा हक्काने प्राप्ि झालेली दमळकि अथवा दुसऱ्या स्त्रीकडून वारसा हक्काने 
प्राप्ि झालेली दमळकि (मुांबई प्राांिाि) त्या स्त्रीचे स्त्रीर्न होिे.  

 



           

स्त्रीधनार्वरील सिा.स्त्रीर्नावर त्या स्त्रीची सती ा दकिी असिे ह्या गोष्टीचा दनिधय िे र्न दिला 
कोित्या प्रकाराने प्राप्ि झाले, िे प्राप्ि होण्याच्या वळेी िी स्त्री अदववादहि, दववादहि अथवा दवर्वा होिी 
आदि दिला कोित्या परांपरेचे कायद्याचे दनयम लाग ूपडिाि ह्या िीन बाबींवर अवलांबून असिो.  

 
कात्यायनाने (अपराकध  पा. ७५२) म्हटले आहे की एकाद्या स्त्रीच्या स्त्रीर्नाचा उपभोग घेण्याचा 

अथवा िे दुसऱ्या कोित्याही प्रकाराने दुसऱ्याला देण्याचा अदर्कार दिच्या पिीला अथवा पुत्राला अथवा 
दिच्या दपत्याला अथवा भ्रात्याला असि नाही. हहदु स्त्रीला अदववादहि अवस्थेि दिच्या सवध प्रकारच्या 
स्त्रीर्नाचा आपल्या इच्छेप्रमािे दवदनयोग करिा येिो, वैर्व्यावस्थेमध्ये दिला दिच्या सवध प्रकारच्या स्त्री–
र्नाचा आपल्या इच्छेप्रमािे दवदनयोग करिा येिो आदि दिच्या पिीने ददलेल्या जांगम दमळकिीचा सुद्धा 
दिला स्वचे्छेप्रमािे दवदनयोग करिा येिो; परांिु पिीने ददलेल्या स्थार्वर दमळकिीचा दवदनयोग करण्याचा 
दिला अदर्कार नसिो आदि दववादहि स्त्रीला पिी दजवांि असेपयंि फ्त सौदातयक (म्हिजे पिीखेरीज 
अन्य नािेवाईकाांनी ददलेल्या देिग्याांच्या) स्वरूपाच्या दमळकिीचा दवदनयोग स्वचे्छेप्रमािे करिा येि नाही. 
आरु्दनक काळाि न्यायालयाांि झालेल्या दनिधयाांि सौदादयक दमळकि आदि सौदादयक व्यदिदरक्ि 
दमळकि ह्याि भेदभाव कायम राखण्याि आला आहे परांिु सौदादयक दमळकिींि नािलगाांनी ददलेली आदि 
पिीने ददलेली असा भेद राखण्याि आलेला नाही. जर एकाद्या स्त्रीचे स्त्रीर्न ज्याला सौदादयक म्हििाि 
त्या प्रकारचे असेल िर दिला त्या स्त्रीर्नाचा दवदनयोग दवक्री करून, दान देऊन, अथवा व्यवस्थापत्राने 
आपल्या इच्छेप्रमािे आदि पिीच्या सांमिीदशवाय करिा येिो परांिु इिर प्रकारच्या स्त्रीर्नाचा दवदनयोग 
पिीच्या सांमिीदशवाय दिला कदरिा येि नाही.  

 
पिीला आपल्या पत्नीच्या स्त्रीर्नाचा उपयोग काही दवदशष्ट अडचिीच्या वळेी करिा येिो आदि 

िशा पदरस्स्थिीि िे परि करण्याची त्याच्यावर जबाबदारी नसिे. (याज्ञ. २·१४७). परांिु इिर पदरस्स्थिीि 
जर पिीने स्त्रीर्नाचा उपयोग केला िर िे त्याने परि केले पादहजे. पिीदशवाय इिर नािलगाांनी एकाद्या 
स्त्रीच्या स्त्रीर्नाचा उपयोग केला िर िी चोरी होिे असे मनूने (८·२९) म्हटले आहे. हे दनयम आजदमिीला 
देखील सवध परांपराांि अदर्कृि मानले जािाि. एकादी स्त्री व्यदभचारी अथवा दुवधिधनी असली िर दिला 
आपल्या स्त्रीर्नाचा व्यय करण्याची पात्रिा नसिे आदि अशा पदरस्स्थिीि दिचे स्त्रीर्न दिच्याकडून काढून 
घेण्यास प्रत्यवाय नाही असे स्मृदिचांदद्रका [अपचारदक्रयायुक्िा दनलधज्ज्या वाथधनादशका । व्यदभचाररिा या च स्त्रीर्नां सा न चाहधदि । 
कात्या. (स्मृदिचां २ पा. २८३).] (२.पा २८३) आदद काही ग्रांथाांि साांदगिले आहे. परांिु आरु्दनक काळाि 
स्त्रीर्नावरील एकाद्या स्त्रीची सती ा रद्द करण्याबद्दलच्या ह्या दनयमाची अांमलबजाविी न्यायालयाांकडून 
करण्याि येिार नाही. 

 
स्त्रीधनाचा र्वारसा. ह्या मुद्यावर दनरदनराळ्या परांपराांमध्ये मिवैदचत्र्य असले िरी सामान्यतः एका 

गोष्टीवर सवध परांपराांचे एकमि आहे आदि िी गोष्ट म्हिजे स्त्रीर्नाच्या वारसाच्या बाबिीि पुत्राांपेक्षा कन्याांना 
अग्रादर्कार असिो.  

 
स्त्रीर्नाचा वारसा ज्या स्त्रीचे िे स्त्रीर्न असेल िी अदववादहि, दववादहि अथवा दवर्वा होिी, दिचा 

दववाह कोित्या प्रकाराने झाला होिा, िे स्त्रीर्न कोित्या प्रकारचे आहे आदि त्या स्त्रीला र्मधशास्त्राची 
कोििी परांपरा लागि होिी ह्या गोष्टींवर अवलां बून असिो.  

 



           

स्मृिींपकैी सवाि प्राचीन अशा गौतम ध.सू. (२८·२२) मध्ये असे साांदगिले आहे की स्त्रीर्नाचा 
वारसा प्रथमिः कन्याांकडे जािो आदि दनरदनराळ्या कन्याांि अदववादहि कन्याांना आदि दववादहि कन्याि 
सुसांपन्न नसिाऱ्या कन्याांना अग्रादर्कार असिो.  

 
मनूने (९·१९२।१९३ आदि १९५) म्हटले आहे की मािेची सांपती ी सवधही सहोदर भ्रािे आदि सहोदर 

भदगनी याांनी समान वाटून घ्यावी आदि कन्याांच्या कन्याांना देखील त्याांच्या मािामहीच्या सांपती ीिून त्याांच्या 
पे्रमाच्या कारिास्िव योग्य ददसेल असा दहस्सा द्यावा. पिीच्या हयािीि स्त्री मरि पावली िर दिचे सहा 
प्रकारचे स्त्रीर्न िसेच अन्वारे्य स्त्रीर्न आदि पिीने दिला पे्रमाने ददलेल्या देिग्या त्या स्त्रीच्या अपत्याांकडे 
जाव्या. ब्राह्म, दैव प्रभिृी पाच मान्य प्रकारचा दववाह असेल िर अपत्यहीन मृि झालेल्या स्त्रीचे स्त्रीर्न 
पिीकडे जािे. आसुरप्रभदृि िीन अमान्य प्रकारचा दववाह असेल िर अपत्यहीन स्त्रीचे स्त्रीर्न 
मािादपत्याांकडे जािे. (मनु ९·१९६-१९७). 

 
याज्ञ. (२·११७) मध्ये असे साांदगिले आहे की ब्राह्मप्रभिृी चार मान्य प्रकारचा दववाह असेल िर 

अपत्यहीन स्त्रीचे स्त्रीर्न पिीकडे आदि बाकीच्या चार प्रकारचा दववाह असेल िर मािादपत्याांकडे जािे.  
 
कात्यायनाचे (९१७-९२०) मिाप्रमािे अपत्यहीन स्त्रीचे स्त्रीर्न भ्रािे आदि भदगनी ह्याांच्या मध्ये 

वाटाव.े कन्याांच्या अभावी स्त्रीर्न पुत्राकडे जािे. दपिृकुलािील अथवा मािृकुलािील नािलगाांनी ददलेली 
सांपती ी त्या नािलगाांच्या अभावी पिीकडे जािे, स्थावर दमळकि भ्रात्याकडे जािे, अदववादहि कन्याांना 
अग्रादर्कार असिो.  

 
तमतािरेच्या (याज्ञ· २.१४५) मिाप्रमािे वारसाचे दोन प्रकारचे क्रम असिाि. शुल्ककाचा वारसा 

स्त्रीच्या सहोदर भ्रात्याकडे आदि त्याच्या अभावी मािेकडे जािो.ह्या बाबिीि दायभाग, पराशर मार्वीय 
प्रभिृींनी दमिाक्षरेचे अनुकरि केले आहे.  

 
कुमातरकेचे स्त्रीर्न प्रथमिः सहोदर भ्रािा, नांिर मािा, दपिा, दनकट सहपड याांचेकडे जािो. 

कुमादरकेचा दववाह ठरला असून वराकडून शुल्क अथवा इिर देिग्या दमळाल्या असिील िर त्याांिून खचध 
वजा करून बाकीची सांपती ी वराला परि दमळिे.  

 
(शुल्क आदि कुमादरकाचे स्त्रीर्न याांच्या व्यदिदरक्ि) इतर सर्वम प्रकारच्या स्त्रीर्नाचा वारसा 

दमिाक्षरेच्या मिाप्रमािे पुढील क्रमाने जािो: अदववादहि कन्या, दवपन्नावस्थेिील दववादहि कन्या, कन्याांच्या 
कन्या, कन्येचा पुत्र, पुत्र, पुत्राचे पुत्र आदि मान्य प्रकारचा दववाह असेल िर पिी, पिीचे सहपड, मािा, 
दपिा, दपत्याचे सहपड आदि राजा.  

 
दायभागाच्या (४·२ आदि ४·३) मिाप्रमािे मान्य प्रकारचा दववाह असल्यास शुल्ककाचा वारसा 

सहोदर भ्रािा, मािा, दपिा, पिी ह्याांच्याकडे जािो; यौतक-अदववादहि आदि वाङ दनिय न झालेल्या 
कन्या, वास्ननिय झालेल्या कन्या, पुत्र असलेल्या अथवा होण्याचा सांभव असिाऱ्या दववादहि कन्या, 
दववादहि वन्ध्या कन्या आदि सांिदिहीन दवर्वा कन्या ह्याांना समान वाटे; त्याांच्यानांिर पुत्र, कन्येचे पुत्र, 
पुत्राचे पुत्र, पुत्राचे पौत्र, सापत्न पुत्र, सापत्न प्रपौत्र ह्याांच्याकडे जािे.  

 



           

अमान्य प्रकारचा दववाह असेल िर यौतक पिी, भ्रािा, मािा, दपिा, ह्याांना इतर स्त्रीधन मािा, 
दपिा, भ्रािा, पिी, ह्याांना अन्र्वाधेय देणग्या अथवा व्यर्वस्थापत्राने दमळालेली सांपती ी दपत्याने दववाहानांिर 
ददलेल्या असल्यास गौिमाप्रमािे अयौतक स्त्रीधन-पुत्र कुमारी कन्या, सपुदत्रक दववादहि कन्या, पुत्राचे 
पुत्र, कन्येचा पुत्र, वांध्या कन्या, दवर्वा कन्या, पिीचा कदनष्ठ भ्रािा, पिीच्या भ्रात्याचा पुत्र स्त्रीच्या भदगनीचा 
पुत्र, स्त्रीच्या भ्रात्याचा पुत्र ह्याांना दमळिे.  

 
र्वेश्या व्यवसायामुळे रक्िाचे सांबांर् नष्ट होि नाहीि असे न्यायालयाांनी [दहरालाल दव. दत्रपुरा, ४० कलकती ा 

६५० (फु.बें.).] ठरदवले आहे म्हिून नतमकीचे अथवा तर्वर्वातहत असून वशेया बनलेल्या स्त्रीचे स्त्रीर्न दिचा भ्रािा 
अथवा भदगनी अथवा पिी अथवा पिीचे नािलग ह्याांच्याकडे जािे.  

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ९० 
 

अन्नर्वस्त्र आतण इतर तर्वषय 
 

(  .  .  . ३.८०३-८२४) 
 
आरु्दनक काळािील हहदु कायद्याांि अन्नवस्त्राच्या प्रशनाला महत्त्वाचे स्थान प्राप्ि झाले आहे. प्राचीन 

काळच्या हहदु र्मधशास्त्रानुसार काही दववदक्षि व्यक्िींना अन्नवस्त्र पुरदवण्याची जबाबदारी दोन प्रकाराांनी 
उत्पन्न होि असिे. िे प्रकार म्हिजे दोन व्यक्िींमर्ील केवळ नात्यामुळे अथवा एकाद्या दमळकिीच्या 
िाब्यामुळे.  

 
मनूने [वृद्धौ च मािादपिरौ साध्वी भाया सुिः दशशुः । अप्यकायधशिे कृत्वा भिधव्या मनुरब्रवीत् ॥ मेर्ा (मनु· ४.२५१).] असे 

साांदगिले आहे की प्रत्येकाने आपल्या वृद्ध मािादपिराांचे, सद् गुिी पत्नीचे आदि अल्पवयी पुत्राचे 
पालनपोषि शांभर अकाये करून देखील केले पादहजे. ह्यावरून असा दनष्ट्कषं दनघिो की एकाद्या जवळ 
काही सांपती ी नसली िरी देखील दपत्यावर आपल्या अल्पवयी पुत्राचे, पिीवर आपल्या पत्नीचे आदि पुत्रावर 
आपल्या वृद्ध मािादपिराांचे पालनपोषि करण्याची कायदेशीर व्यस्क्िगि जबाबदारी असिे. कौदटल्याने 
(२·१) अशा व्यक्िींच्या यादीि अल्पवयी भ्रािे आदि भदगनी, अदववादहि कन्या, दवर्वा कन्या ह्याांचाही 
समावशे केला आहे आदि अशा व्यक्िीचे पालनपोषि करण्यास कोिी चुकेल िर त्याला राजाने दांड करावा 
असे साांदगिले आहे. आरु्दनक काळािील न्यायालयाांनी देखील असे ठरदवले आहे की एकाद्या पुत्राला 
त्याच्या दपत्याकडून वदडलोपार्वजि दमळकि वारसाने प्राप्ि झालेली असो वा नसो त्याच्यावर त्याच्या वृद्ध 
मािादपिराांच्या पालनपोषिाची जबाबदारी असिे. ही जबाबदारी केवळ नात्यामुळे उत्पन्न होि असिे.  

 
एकत्र कुटुांबािील कत्यापुरुषावर त्या कुटुांबािील सवध पुरुष भागीदार, त्याांच्या पत्न्या आदि अपत्ये 

ह्याांचे पालनपोषि करण्याची कायदेशीर जबाबदारी असिे. एकत्र कुटुांबािील एकादा भागीदार मृि झाला 
िर त्याच्या पत्नीला केवळ अन्नवस्त्र दमळण्याचा अदर्कार असिो अथवा दिला वदडलोपार्वजि दमळकिीचा 
दहस्सा दिच्या मृत्यूपयंि दमळू शकेल असे कात्यायनाने (९२२) म्हटले आहे. अशा दवर्वचेे पालनपोषि 
करण्याची जबाबदारी दमळकि ग्रहि करण्यावर अवलां बून असल्याकारिाने कात्यायनाने दोन पयाय 
साांदगिले आहेि. हा दनयम भारिािील न्यायालयाांनी मान्य केला आहे.  

 
कोिाकडे दुसऱ्या कोिाच्या दमळकिीचा वारसा आला असेल िर ज्याची दमळकि त्याच्याकडे 

आली असेल िर त्याच्यावर ज्या व्यक्िींचे पालनपोषि करण्याची कायदेशीर अथवा नैदिक जबाबदारी 
होिी त्या व्यक्िींचे पालनपोषि त्या वारसाने त्या दमळकिीमरू्न केले पादहजे. ज्याांना वारसा प्राप्ि होि 
नाही अथवा ज्याांना वाटपाि भाग दमळि नाही त्याांना अन्नवस्त्र दमळण्याचा अदर्कार असिो आदि त्याांच्या 
साध्वी पत्न्याांना आदि अदववादहि कन्याांना अन्नवस्त्र दमळण्याचा अदर्कार असिो असे याज्ञ. ने (२·१४०-
१४२) म्हटले आहे. अांर्, क्लीब अशाांसारख्या लोकाांनाही (पदिि आदि त्याची सांििी वगळून) अन्न आदि 
वस्त्र द्याव ेअसे बौर्ायनाने म्हटले आहे. (२·२·४३-४६). 

 



           

सन १९३७ च्या कायद्याने दमिाक्षरा परांपरा लागिाऱ्या एकत्र कुटुांबािील भागीदाराांच्या (सुना 
अथवा नािसुना ह्याांच्यासारख्या) दवर्वाांना त्याांच्या पिीचे त्या एकत्र कुटुांबािील दहिसांबांर् प्राप्ि होण्याचा 
अदर्कार ददला आहे. अशा दवर्वाांपैकी ज्या दवर्वा दमळकिीचा दहस्सा िोडून घेण्याचे पिकरिील 
त्याच्यापुरिा त्याांना अन्नवस्त्र दमळण्याचा दनयम लुप्ि होईल.  

 
व्यदभचार करिाऱ्या पत्नीचा र्ार्वमक बाबिीि दजा काढून घेिला िरी दिला जेमिेम पुरेल इिके 

अन्नवस्त्र द्याव े आदि घरािील एकाद्या भागाि दिला कोंडून ठेवाव.े (मनु. ११·१७६). दस्त्रयाांच्या बाबिीि 
हलक्या जािीच्या पुरुषाबरोबर व्यदभचार करिे, गभाचा नाश करिे आदि पिीची हत्या करण्याचा प्रयत्न 
करिे ही िीन महापािके असिाि. एकाद्या स्त्रीने एकादे महापािक केले िर दिचा त्याग करावा परांिु ह्याचा 
अथध दिला घरािून घालवनू देिे असा नसून दिच्याशी सांबांर् ठेव ूनये. हहदु दवर्वाांना अन्नवस्त्र दमळण्याचा 
अदर्कार त्या सदाचरिी राहण्यावर अवलां बून असिो. एकाद्या दवर्वनेे अत्यांि हनद्य स्वरूपाचा व्यदभचार 
केला असेल आदि त्यानांिर त्या अपरार्ाला योग्य िे प्रायदिती  घेऊन सदाचारी आयुष्ट्यक्रम चालदवण्यास 
सुरुवाि केली असेल िर दिला त्या वळेेपासून सामान्य अन्नवस्त्र दमळण्याची पात्रिा येऊ शकिे. (मनु. ११-
१८९). व्यदभचाराचा अपरार् केलेल्या दवर्वाांची शुद्धी प्रायदिती ाने होऊ शकिे आदि त्यानांिर त्याांना त्याांचे 
सवध सामादजक अदर्कार परि देण्यास प्रत्यवाय नाही असे मनूने म्हटले आहे. अशाच प्रकारचे दनिधय 
आरु्दनक न्यायालयाांनी केले आहेि.  

 
उच्च िीन विािील पुरुषाांना शूद्र जािीच्या रखेलीपासून झालेल्या पुत्राांना अन्नवस्त्र दमळण्याचा 

अदर्कार असल्याचे फार प्राचीन काळापासून मानण्याि येिे. (गौिम २८·२७). अनौरस पुत्राचा अन्नवस्त्र 
दमळण्याचा अदर्कार त्याच्या स्र्वतःपुरता असिो, त्याच्या पुत्राकडे िो देिा येि नाही. अनौरस कन्याांना 
अन्नवस्त्राचा अदर्कार नसिो. 

 
रखेलीला दिच्या दप्रयकराच्या हयािीि अन्नवस्त्र दमळण्याचा अदर्कार नसिो, कारि िो दप्रयकर 

दिला केव्हाही सोडून देऊ शकिो. िो पुरुष मृि झाल्यावर त्याच्या रखेलीला त्याच्या दमळकिीिून अन्नवस्त्र 
दमळण्याचा अदर्कार प्राप्ि होिो. (नारद, दाय. ५२). मात्र िी रखेली त्या पुरुषाच्या मतृ्यूपयंि त्याच्या 
खास आश्रयाखाली असली पादहजे. हा दनयम दमिाक्षरा (याज्ञ. २·११४) प्रभदृि ग्रांथाांच्या मिाने अवरुद्ध 
स्त्रीलाच लागिो. अवरुद्ध स्त्री कोिाला म्हिाव े ह्यादवषयी न्यायालयाांिील दनिधयाांि बरेच मिवैदचत्र्य 
आढळिे. सामान्यिः त्या शब्दाचा अथध ‘एकाद्या मनुष्ट्याच्या मतृ्यूपयंि त्याच्या खास आश्रयाखाली असिारी 
रखेली’ असा करण्याि येिो. दकिी काळपयंि िी िशी असली पादहजे ह्याबद्दल दनदिि दनयम साांगिा 
आला नाही िरी एका दाव्याि पाच वषांचा काळ पुरेसा मानण्याि आला होिा. ह्यादशवायही दुसऱ्या काही 
अटी असिाि. ज्या दासीला दुसऱ्या कोिाबरोबर रदिसांभोग करण्याला प्रदिबांर् केला असेल त्या दासीला 
अर्वरुद्धा दासी म्हििाि. 

 
एकाद्या हहदू व्यक्िीने केलेल्या ऋिाच्या परिफेडीला त्याच्या हयािीि त्याच्या पत्नीला व लहान 

अपत्याांना अन्नवस्त्र दमळण्याच्या अदर्कारापेक्षा अग्रादर्कार असिो. िसेच त्याच्या मृत्यूनांिर त्याच्या 
दवर्वलेा अन्नवस्त्र दमळण्याच्या अदर्काराहून अग्रादर्कार असिो. एकत्र कुटुांबाच्या दहिाकदरिा आदि न्यायय 
गरजेकदरिा केलेल्या कजाला दवर्वलेा अन्न वस्त्र दमळण्याच्या अदर्कारापेक्षा अग्रादर्कार असिो असे 
न्यायालयाांनी ठरदवले आहे. 

 



           

शवेटल्या क्रमाांकाचा व्यवहारपाद ‘प्रकीणक’ हा आहे. त्याची व्याख्या दवष्ट्िु र्. सू. (४२·१) मध्ये 
अशी केली आहे की सांकीिध अथवा इिरत्र न साांदगिलेले िे प्रकीणमक होय. ज्या प्रशनाांच्या बाबिीि राजाने 
आपि होऊन िजवीज केली पादहजे त्याांना प्रकीिधक म्हििाि [प्रकीिधके पुनजे्ञयो व्यवहारो नृपाश्रयः । नारद (प्रकीिधक 
१).] असे नारदाने साांदगिले आहे. अशा प्रशनाांचे दववचेन मागे करण्याि आले असल्यामुळे त्याांच्यादवषयी 
आिखी काही दलदहण्याचे प्रयोजन नाही. 

 
व्यवहार अथवा वाददनिधयाच्या बाबिीि मृत्युपत्र अथवा व्यवस्थापत्र हा एक दववाद्य दवषय असिो. 

परांिु एकत्र कुटुांब पद्धदि आदि दती काची प्रथा ह्या कारिाने प्राचीन भारिाि व्यवस्थापत्राने दमळकिीची 
व्यवस्था करण्याची चाल अस्स्ित्वाि आली नव्हिी. िथादप अशा गोष्टी अगदीच अज्ञाि नव्हत्या. मुसलमान 
लोकाांि मृत्युपत्राची चाल आहे आदि त्याांच्या सहवासाने मृत्युपत्राची कल्पना सहज सुचली असण्याचा 
सांभव आहे. आपल्या मृत्यनूांिर काय कराव ेह्याबद्दल इच्छा प्रदर्वशि करण्याचा उल्लखे स्मृिीि [स्वस्थेनािेन वा 
देयां श्रादविां र्मधकारिात् । अदत्त्वा िु मृिे दाप्यस्ित्सुिोनात्र सांशयः । कात्यायन (अपराकध  पा. ७८२).] आला आहे. (कात्या. ५६६). 
पेशवाई अांमलाि केलेली मृत्युपते्र [भारि इदिहास सांशोर्क मांडळाचे तै्रमादसक खांड २० पा. २१० (मे १९४०) याि एका नारो बाबाजी 

नाांवाच्या गृहस्थाने इ. स. १७७५ मध्ये केलेले व्यवस्थापत्र छापले आहे.] उपलब्र् आहेि. दब्रदटशाांनी सन १७९३ साली हहदु 
मालकाांना मृत्युपत्रान्वये व्यवस्था करण्याचा अदर्कार असल्याचे मान्य केले. (बांगाल रेग्युलेशन ११, कलम 
६). 

 
ह्याप्रमािे दनरदनराळ्या व्यवहारपदाांचे दववचेन केले. हहदु राज्याांिील न्यायदान पद्धिी िशाच 

स्वरूपाच्या इिर देशािील कायद्याांपेक्षा अदर्क चाांगली होिी ह्याबद्दल गौरवपर उद् गार अनेक इांग्रज 
न्यायार्ीशाांनी काढले आहेि. मनूने (८·१३) न्यायदानपद्धिीच्या दववचेनास सुरुवाि करिाना अशी सूचना 
केली आहे की एकिर कायदा आदि सत्यस्स्थिी उघडपिे साांदगिली गेली पादहजे आदि िसे होि नसेल 
िर न्यायार्ीश, पक्षकार आदि साक्षीदार ह्याांनी न्यायालयाि पाऊलच न टाकले पादहजे. कायद्याच्या दृष्टीने 
सवध मनुष्ट्याांचा दजा एकसारखा असिो हे आरु्दनक काळािील न्यायदनिधयाच्या बाबिीि ध्येय मानले जािे 
आदि जवळ जवळ िशाच स्वरूपाचे ध्येय मध्ययुगीन काळाि झालेल्या दनबांर्ग्रांथाांिही प्रदर्वशि केले आहे. 
परांिु दवसाव्या शिकािील इांग्लां डमध्ये देखील अशी समिा पूिधपिे अांमलाि येि नाही. हहदु 
कायदेपांदडिाांनी करार, ऋि, ठेवी, िारिे, स्थावर दमळकिीची दवक्री, गहाि, दान ह्यासांबांर्ीच्या बऱ्याच 
स्पष्ट आदि दनदोष कल्पना माांडल्या आहेि; एकत्र कुटुांबाचे हक्क आदि जबाबदाऱ्या ह्याांच्यादवषयी एक 
योजना ियार केली आहे; पुरुष आदि दस्त्रया ह्याांच्या वारसासांबांर्ीचा एक दवदशष्ट कायदा घालून ददला आहे 
आदि त्याि मुसलमानी पद्धिी आदि इांस्ग्लश पद्धिी ह्याांच्यामर्ील मध्यममागध स्वीकारला आहे. 

 
प्राचीन काळच्या आदि मध्ययुगीन काळच्या ऋि, दती क, वाटप आदि वारसा ह्या दवषयाांवरील 

दनयमाांमध्ये दब्रदटश सतेी ि झालेल्या कायद्याांनी आदि न्यायालयाांनी केलेल्या दनिधयाांनी बदल घडवनू आिले 
आहेि. ह्याकदरिा हहदु कायद्याला सुसूत्र स्वरूप देण्याची वळे येऊन ठेपली आहे. अशा सुसूत्रीकरिाला 
अनेक पक्षाांकडून अत्यांि जोराचा दवरोर् करण्याि येि आहे. परांिु अशा दवरोर्ामध्ये फारसा जोर नाही. 

दवरोर्काांनी माांडलेले मुदे्द काही बाबिीि गैरसमजुिीवर आर्ारलेले आहेि आदि काही बाबिीि 
िडजोडीने दूर करण्यासारखे आहेि. 

 
हहदु कायद्याचे सुसूत्रीकरि का केले पादहजे ह्याबद्दल अनेक कारिे आहेि. सवध लोकाांना लाग ू

पडिारे कायदे सवांना सहज समजिील असे असले पादहजेि. अगदी लहान आदि साध्या गोष्टींि देखील 



           

लोकाांना वदकलाांचा सल्ला घेिे अथवा प्रचांड ग्रांथाांचे साहायय घेिे भाग पडाव ेही स्स्थिी खात्रीने प्रशांसनीय 
आहे असे म्हििा येिार नाही. हहदूच्या कायद्याची सार्ारि रूपरेषा आदि त्यािील दनयम ह्या गोष्टी प्रत्येक 
बुदद्धमान अथवा चौकस हहदु व्यक्िीला सहज समजण्यासारख्या असल्या पादहजेि. सवध हहदूांना लाग ू
पडिारा एकच सुसूत्र कायदा असेल िरच असा पदरिाम होऊ शकेल. 

 
 

_____ 



           

प्रकरण ९१ 
 

सदाचार (रूढी आतण रूढीर्वरून बनलेला आधुतनक कायदा) 
 

(  .   .   . ३.८२५-८५५) 
 
गौिमाने (१·१-२) म्हटले आहे की वदे हे र्माचे मूल आर्ार आहेि आदि त्याचप्रमािे परांपरा 

(म्हिजे स्मदृि) आदि वदेवते्त्याांचे आचार हे देखील र्माचे मूल आर्ार [वेदो र्मधमूलम् । िदद्वदाां च स्मृदिशीले । गौिम 

१·१-२.] असिाि. र्मध कोििा हे समजण्याची वदे आदि वदेवते्त्याांच्या रूदढ ही सार्ने असिाि असे 
आपस्िांबाने म्हटले आहे. (१·१·१·१-३). मनु (२·६) [वेदोऽदखलो र्मधमूलां  स्मृदिशीले च िदद्वदाम् । आचारिैव 
सारू्नामात्मनस्िुदष्टरेव च ॥ मनु. १·६.] आदि याज्ञ. [श्रुदिः स्मृदिः सदाचारः स्वस्य च दप्रयामात्मनः । सम्यक् सांकल्पजः कामः र्मधमलूदमदां 

स्मृिम् ॥ याज्ञ. १·७.]  (१.७) याांनीही असे साांदगिले आहे की वदे (अथवा श्रुिी), स्मदृि आदि सज्जनाांचे आचार 
ही र्माची उगमस्थाने असिाि. 

 
दनरदनराळ्या र्मधग्रांथाांि शील, समय, आचार अथवा सदाचार अथवा दशष्टाचार हे शब्द योजले 

आहेि. ह्याांच्यापैकी शवेटल्या िीन शब्दाांचा अथध एक सारखाच आहे. आपस्िांब सूत्राि (१·४·१२·८·१०-१३) 
समय आदि आचार हे दोन्ही शब्द योजले आहेि आदि त्याांचे अथध बहुर्ा ठराव अथवा प्रघाि अथवा रूदढ 
असाव ेअसे वाटिे. रूदढ ह्या शब्दाने साांप्रिकाळी काहीशी प्राचीनत्वाची कल्पना ध्वदनि होिे, परांिु प्रघाि 
हा अलीकडच्या काळािील असू शकिो. आचार, दशष्टाचार अथवा सदाचार हे र्माचे मूळ आहे असे ज्या 
ग्रांथाांि साांदगिले आहे िेथे त्याांचा अथध असा होिो की ज्याप्रमािे देवप्रिीि आदि स्मृदिग्रांथाांि र्मध म्हिजे 
काय हे साांदगिलेले असिे त्याप्रमािेच आयुष्ट्यािील दनरदनराळ्या प्रसांगाांि र्मध काय ह्याचा शोर् करीि 
असिाना ज्याांना तशि [िै. उप. १·११ मध्ये ‘दशष्ट’ हा शब्द योजला नसला िरी दशष्ट कोिाला म्हिावे ह्याची अत्यांि प्राचीन व्याख्या सापडिे 

:- “ये ित्र ब्राह्मिाः सांमर्वशनः युक्िा आयुक्िा अलूक्षा र्मधकामाः स्युः यथा िे ित्र विेरन् िथा ित्र विेथाः ।....] म्हििा येईल अशा 
लोकाांच्या आचरिावरून त्या त्या प्रसांगी कसे वागाव ेह्याचे ज्ञान आपिास दमळू शकिे. वदे हे अपौरुषेय 
आदि स्विःप्रमाि असिाि. स्मृदिग्रांथ हे पौरुषेय असिाि म्हिून र्माच्या बाबिीि त्याांना स्विःचे असे 
प्रामाण्य नसिे. प्राचीन काळच्या ग्रांथकाराांची अशी भावना असे की स्मृदिगांथ हे एके काळी अस्स्ित्वाि 
असलेल्या आदि साांप्रि काळी उपलब्र् नसलेल्या (मांत्र, ब्राह्मि ग्रांथ ह्याांच्या स्वरूपाच्या) वदेभागाांच्या 
आर्ारावर केलेले असिाि आदि त्याचप्रमािे वदेवते्त्या आदि दशष्ट म्हटल्या जािाऱ्या व्यक्िींचे आचार 
देखील साांप्रि उपलब्र् नसिाऱ्या वदेभागाांवर आर्ारलेले असिाि असे अनुमान काढिे आवशयक आहे. िे 
ग्रांथ मनूसारख्या वदेाच्या अनुयायाांनी रचलेले असिाि. स्मृिीि साांदगिलेले दनयम ज्याांना दशष्ट म्हििाि 
असे लोक दपढ्ान् दपढ्ा पाळीि आले आहेि आदि त्या दनयमाांना वदेाचा आर्ार आहे असे मानिे शक्य 
आहे. मनूच्या पूवी होऊन गेलेले आचायध (दवद्वान लोक) काही कृत्ये वदेाच्या आर्ारावर असल्याप्रमािे 
करीि असल्याचे मनूने पादहले असले पादहजे आदि त्यावरून त्याने आपली स्मिृी रचली असली पादहजे. 
मनूच्या पूवीचे आचायध देखील त्याांच्या पूवीचे आचायध िी कृत्ये वदेाच्या आर्ारावर असल्याचे समजून करीि 
असल्याचे पाहून त्याप्रमािेच आपि करीि आले असले पादहजेि. स्मृिींच्या वचनाांना ज्याांचा आर्ार आहे 
असे म्हििा येईल अशी शकेडो वदेवचने सवधश्रुि आहेि आदि िशीच इिर वचने एकदा अस्स्ित्वाि असून 
आिा नष्ट झाली असण्याचा सांभव आहे. 



           

िथादप र्माच्या बाबिीि दशष्ट आचरि असलेल्या काही थो्ा रूढींना र्मध मानले जाि असले 
िरी त्यामुळे दशष्ट आचरि असलेल्या सवध रूढींना र्मध समजाव ेअसा दनष्ट्कषध दनघि नाही. दुसऱ्या काही 
रूदढ (दशष्टाांसदहि) सवध मानवाांि प्रचाराि असल्या िरी त्याांना दशष्टाचार समजि नाहीि. ज्या रूढीचे 
पालन [र्मधत्वेन प्रपन्नादन दशषै्टयादन िु कादनदचत् । वैददकैः किृधसामान्याती ेषाां र्मधत्वदमष्ट्यिे । िन्त्रवार्विक पा. २०५-६.] किधव्यबदु्धीने 
दशष्टाांकडूनच फक्ि केले जािे त्याांनाच मात्र र्मध असे समजले जािे आदि ज्या रूदढ सवध जीवाांना सार्ारि 
असिाि त्याांना र्मध समजले जाि नाही. 

 
गौिम (१·३-४) आदि आपस्िांब (२·६·१३·७-९) ह्याांनी म्हटले आहे की, अनेक थोर प्राचीन 

लोकाांनी र्माचे अदिक्रमि करून साहसाची कृत्ये केली असल्याची उदाहरिे आहेि. त्या थोर लोकाांना 
त्याांच्या अांगच्या िेजाच्या प्रभावाने पाप लागले नाही. परांिु अदलकडच्या काळािील कोिी मनुष्ट्य त्याांचे 
अनुकरि करून िीच कृत्ये करू लागेल िर िो नरकाि पडेल. महाभारिाि (आश्रमवादसक ३०·२४) 
म्हटले आहे की बलवानाांना कोििीही गोष्ट दहिकारक होिे अथवा करिा येिे (सवध बलविाां पथ्यम्). 
उदाहरिाथध, हती ीला वृक्षाची खाांदी काहीही अपाय न होिा भक्षि करिा येिे, परांिु दुसरा कोिी िसे करू 
जाईल िर िो मृत्यू पावले. 

 
प्रत्येक देशाि ज्याांना दुराचार म्हििा येईल अशा काही काही रूढी असिाि. अशा रूदढ दनदषद्ध 

समजाव्या आदि त्याांचे अनुकरि करू नये अथवा त्या प्रमािभिू मानू नयेि असे कुमादरल भट्टाांनी साांदगिले 
आहे. अशा रूढींची जी उदाहरिे त्याांनी ददली आहेि त्याांि मथुरा प्राांिािील दस्त्रया मद्यप्राशन करिाि आदि 
ददक्षि भारिािील ब्राह्मि आपल्या मािुलाच्या कन्येबरोबर दववाह करिाि ह्याांचा उल्लेख केला आहे. (िन्त्र 
वार्विक पा. २०४). 

 
स्मृदि आदि सदाचार ह्याांच्यामध्ये दवरोर् आल्यास कोिाला प्रार्ान्य द्याव े ह्यादवषयी िीन पयाय 

असू शकिील : दोन्ही िुल्यबल असिील अथवा आचार अदर्क बलवान असेल अथवा स्मृदि अदर्क 
बलवान असेल. कुमादरल भट्टाांनी (िांत्रवार्विक पा २२०-२२१) स्मृिींना आचारापेक्षा प्रार्ान्य असल्याचे 
प्रदिपादन केले आहे. त्याचे कारि त्याांनी असे ददले आहे की जरी स्मदृि आदि सदाचार ह्याांना वदेाचा 
आर्ार असल्याचे समजिे योग्य असले िरी त्या दोघाांि भेद आहे. दशष्टाांच्या आचाराला स्मृिीचा आर्ार 
असल्याचे अनुमान करिा येईल आदि स्मृिींना श्रिुीचा (वदेाचा) आर्ार असल्याचे अनुमान करिा येईल. 
अशा रीिीने आचार श्रुिीपासून दोन टप्पे दूर असिो परांिु स्मृदि एकच टप्पा दूर असिे. म्हिून स्मृदि आदि 
आचार ह्याांच्यामध्ये दवरोर् आल्यास स्मृदि अदर्क बलवान असिे. 

 
पूवधमीमाांसा परांपरेच्या ग्रांथकाराांनी शास्त्रशुद्ध रूदढ अथवा आचार कोििे हे ओळखण्याची काही 

लक्षिे साांदगिली आहेि : अशी रूढी प्राचीन काळापासून चालि आल्या असल्या पादहजेि; त्या वदेाांच्या 
अथवा स्मृिींच्या स्पष्ट दनयमाांशी दवरोर्ी असिा कामा नये; त्याांचा हेिु उघड ददसिारा अथवा दृशय 
स्वरूपाचा नसला पादहजे आदि अशा रूदढ नीदिबाह्य असिा कामा नये. खांडदेवाने [श्रुदिस्मृत्यदवरुद्धानाां 
दशषै्टर्धमधबदु्धयानुष्ठीयमानानामाचारािाां वेदमूलकत्वम् । मीमाांसा कौस्िुभ पा. ४३-४४.] असे म्हटले आहे की ज्या रूदढ वदे आदि 
स्मृदि ह्याांच्या दवरुद्ध नसिील आदि ज्या रूढींचे पालन आपि र्माचरि करीि आहोि अशा भावनेने 
सन्मान्य लोकाांकडून केले जाि असेल त्या रूढीच फक्ि वदेाांच्या आर्ारावर असल्याचे मानिा येईल. (मी. 
कौ. पा. ४३·४४). 

 



           

मीमाांसाकौस्िुभ (पा. ५१) ह्या ग्रांथाि उद्धिृ केलेल्या एका श्लोकाि साांदगिले आहे की रूदढ, श्रुदि 
अथवा स्मदृि ह्याांच्यादवरुद्ध असिारे काही प्रघाि वांशपरांपरेने एकाद्या कुटुांबाि चालि आले असिील िर 
त्या कुटुांबािील व्यक्िीने िे प्रघाि पाळल्यास त्याला मात्र कोििाही दोष लागि नाही. परांिु ज्याांची अशी 
पदरस्स्थिी नाही अशा इिराांनी िे प्रघाि पाळल्यास त्याांना दोष लागेल. 

 
कुमादरल भट्टाांनी (िन्त्रवार्विक पा. ८५९-८६०) कोित्या गोष्टीला दुसऱ्या कोित्या गोष्टीने बार् 

येिो ह्यादवषयी एक यादी ददली आहे. त्याि त्याांनी असे म्हटले आहे की अनुमानाचा बार् प्रत्यक्षाने होिो, 
स्मृिीचा बार् श्रिुीने होिो, अनदर्कारी पुरुषाने केलेल्या स्मृिीचा अदर्कारी पुरुषाने केलेल्या स्मृिीने होिो, 
दृष्टाथध स्मृिीचा बार् अदृष्टाथध स्मृिीने होिो, आचाराचा बार् स्मृिीने होिो, अदर्क सन्मान्य लोकाांच्या 
रूढीने इिर रूढीचा बार् होिो, सांददग्र्ाचा बार् असांददग्र्ाने होिो, ज्या स्मृिीला श्रिुीचा आर्ार असल्याचे 
अनुमान केले असेल त्या स्मिृीचा बार् श्रिुीच्या प्रत्यक्ष वचनाचा आर्ार असलेल्या स्मिृीने होिो. 

 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ९२ 
 

रूतढ आतण धममशास्त्र ग्रांथ 
 

(  .   .   . ३.८५६-८८४) 
 

सदाचारासांबांर्ी दववचेन करिाना मागील प्रकरिाि र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांच्या मिाांचा उल्लेख केला 
आहे. रूढींच्या प्रामाण्यादवषयी आदि त्याांचे बांर्न दकिी पाळाव ेह्यासांबांर्ी र्मधशास्त्रावरील ग्रांथाांच्या मिाचे 
आिखी काही दववचेन ह्या प्रकरिाि करावयाचे योदजले आहे. 

 
मनूने (४·१७८) म्हटले आहे की, [येनास्य दपिरो यािा येन यािाः दपिामहाः । िेन यायात्सिाां मागं िेन गच्छन्नदरष्ट्यदि ॥ मनु 

४·१७८.] ज्या मागाने आपले वाडवदडल चालि असि अशा सदाचाराच्या मागाने चालाव.े असे विधन केल्यास 
कोिालाही अपाय होिार नाही. ह्या दनयमाि पूवीच्या चालीरीिींि फेरबदल करू नये ह्या गोष्टीला अदर्क 
महत्त्व ददले आहे. पूवीच्या चालीरीिींि फेरफार केला िर न जािो, एकादे अनपेदक्षि सांकट ओढवले अशी 
भीिी असिे आदि अनांि काळापासून आजिागायि हहदुस्थानािील लोकाांच्या वागिकुीचे हेच ित्त्व असिे. 

 
रूढीच्या बांर्नादवषयी मनूने (वदसष्ठ १·१७) साांदगिले आहे की ज्या दठकािी एकाद्या दवषयासांबांर्ी 

दनयम वदेामध्ये साांदगिलेला नसेल त्यादठकािी त्या देशािील जािींिील आदि कुलाांिील दवदशष्ट प्रघािाांना 
अनुसरून चालाव.े बृहस्पिीच्या [देशजादिकुलानाां च ये र्मास्ित्प्रवर्वििाः । िथैव िे पालनीयाः प्रक्षुभ्यन्त्यथा प्रजाः । जनापरस्क्िभधवदि 

बलां  कोशि नशयदि । बृहस्पदि (स्मृदि चां १·१०).] (स्मृ. चां. १.१०) एका श्लोकाि राजाला असा उपदेश केला आहे की 
त्याने देश, जािी, कुल ह्याांच्याि पुष्ट्कळ काळपयधि चालि आलेल्या रूढीि फेरफार न करिा त्या रूढींचे 
पालन केले पादहजे, कारि असे न केल्यास लोकाांि क्षोभ आदि असांिोष उत्पन्न होईल आदि सांपती ी आदि 
सैन्य ह्याांची हानी होईल. कात्यायनाने (स्मृदि चां. २ पा. २६) म्हटले आहे की कायदेशीर वादाांचा दनिधय 
देशाचार आदि कुलाचार ह्याांना अनुसरून करावा. अशाच प्रकारचे दनयम दुसऱ्याही ग्रांथकाराांनी साांदगिले 
आहेि. हे दनयम कायदेशीर वादाांसांबांर्ी असले िरी िे सामान्यिःही लागू पडण्यासारखे आहेि. 

 
श्रुिी, स्मिृी आदि सदाचार ही र्माची उगमस्थाने आहेि. त्याांि परस्पराांि दवरोर् आला िर 

कोिाचे बल दकिी समजाव ेह्यादवषयी दबकट प्रशन उपस्स्थि होिाि. श्रुिीला सवध श्रषे्ठ प्रामाण्य असले िरी 
श्रुिीि साांदगिलेली एकादी गोष्ट स्मदृिवचनावरून अथवा जनमिाला मान देऊन बाजूला सारावी लागिे 
अथवा दिच्या दवरुद्ध विधन कराव ेलागिे. ही गोष्ट दवश्वरूप, मेर्ादिदथ, प्रभिृी टीकाकाराांना मान्य करावी 
लागली. उदाहरिाथध, अस्ग्नष्टोम यज्ञाि अनुबन्ध्या गाईचा बदल द्यावा असे श्रिुीि साांदगिले असूनही िो 
दनयम पुढील काळाि दनदषद्ध मानण्याि येऊ लागला आदि गाईच्या ऐवजी आमीक्ष्याचा (िापलेल्या दुर्ाचे 
आदि दह्याचे दमश्रि) उपयोग करण्याि येऊ लागला. दोन स्मृिींि दवरोर् आल्यास त्याचे दनराकरि कसे 
कराव े ह्यासांबांर्ीही दनयम आहेि. िसेच स्मदृि आदि रूढी ह्याांच्यामध्ये दवरोर् आल्यास काय कराव े
ह्याबद्दलही दनरदनराळे दनयम साांदगिले आहेि. 

 
वदसष्ठ १·५ आदि याज्ञ १·७ ह्याांच्या आर्ारावर असलेला आदि कुल्लकू (मनु २·१०) आदि अनेक 

ग्रांथकाराांनी पदुष्ट ददलेला सवधसामान्य दनयम असा आहे की दशष्टाांच्या रूढीपेक्षा स्मिृींना अदर्क प्रामाण्य 



           

असिे. िथादप ह्या दनयमाच्या दवरुद्ध मिे ही अस्स्ित्वाि होिी. उदाहरिाथध, दवश्वरूपाने (याज्ञ. ३·२५०) 
म्हटले आहे की स्मृिीचा जो आशय आयाविाि वास्िव्य करिाऱ्या आयांच्या रूढ आचाराशी जुळिा असेल 
त्याला अनुसरून वागाव.े 

 
स्मृिींच्या बाबिीि आिखी असा दनयम होिा की बौद्ध, जैन, चावाक ह्याांच्या सारख्या वदेाांना 

प्रामाण्य न मानिाऱ्या पाखांड वाद्याांच्या ग्रांथाांचा दवचारच करू नये. मनूने (१२·९५) अशा ग्रांथाांना स्मृिी अशी 
सांज्ञा ददली आहे. 

 
सूते्र आदि जुन्या स्मदृि पुरािाांना र्माची उगमस्थाने मानीि नाहीि. िथादप र्माचे ज्ञान ज्या 

प्रकारच्या ग्रांथाांवरून समजून घ्याव ेअशा ग्रांथाांि याज्ञ. आदि गौिम ह्याांनी पुरािाांचा समावशे केला आहे. 
वदेव्यास स्मृिीि [श्रुदिस्मृदिपुरािानाां दवरोर्ो यत्र दृशयिे । ित्र श्रौिां प्रमािां स्यात् ियोदै्वरे् स्मृदिवधरा ॥ वेदव्यास १·४.] (१·४) म्हटले 
आहे की स्मदृि आदि पुरािे ह्याांि दवरोर् असल्यास स्मिृीला अदर्क महत्त्व द्याव.े अपराकाने (पा. ९) उद्धिृ 
केलेल्या एका स्मृदिवचनाि [अिः स परमो र्मो यो वेदाददर्गम्यिे । अवरः स िु दवजे्ञयो यः पुरािाददषु स्मिृः ॥ व्यास (अपराकध  पा. ९).] 
साांदगिले आहे की वदेाांपासून ज्याचे ज्ञान होिे िो सवध श्रेष्ठ र्मध समजावा आदि पुरािाांपासून ज्याचे ज्ञान 
होिे िो कमी प्रिीचा र्मध समजावा. अपराकाने (पा. १५) असेही साांदगिले आहे की व्यातमश्र (शुद्ध 
वदेप्रिीि नसलेला आदि दमश्र प्रकारचा) र्मध कोििा हे साांगण्याच्या बाबिीि पुरािे प्रमािभिू असिाि. 
मध्ययुगीन काळाि पुरािाांच्या प्रामाण्यादवषयीची इिकी पुढे मजल गेली की, मनु, याज्ञ, पराशर 
ह्याांच्यासारख्या सवध स्मृिींनी आदि दमिाक्षरेसदहि अनेक टीकाकाराांनी कदलयुगाि चार विध अस्स्ित्वाि 
असल्याचे मान्य केले असले िरीही पुरािािील (कदलयुगाि चार विध नष्ट होऊन केवळ ब्राह्मि आदि शदू्र 
अस्स्ित्वाि राहिील अशा आशयाच्या) भदवष्ट्य वचनाच्या आर्ारावर मध्ययुगीन काळािील ग्रांथकाराांनी 
कदलयुगाि क्षदत्रय आदि वैशय विाचे अस्स्ित्व अमान्य केले. 

 
‘आचारः परमो र्मधः’ असे ज्या मनूच्या (१·१०८) श्लोकाि म्हटले आहे त्याच्या अथादवषयी 

मिवैदचत्र्य अस्स्ित्वाि आहे. ज्या श्लोकाचा स्वाभादवक अथध असा करिा येईल की ‘आचार आदि श्रुिींि 
आदि स्मृिींि साांदगिलेले आचरिाचे दनयम हे श्रेष्ठ प्रकारचे र्मध असिाि’ आदि अदलकडील काळािील 
न्यायालयाांच्या दनिधयाांि असाच अथध मान्य केला आहे. 

 
स्मृदि, टीकाग्रांथ आदि दनबांर् ग्रांथ ह्याांि बांर्नकारक रूढींची जी लक्षिे साांदगिली आहेि िी 

पूवधमीमाांसेि ददलेल्या लक्षिाांसारखीच आहेि. बांर्नकारक रूढी पुरािन काळापासून चालि आलेल्या 
असल्या पादहजेि, त्या श्रिुी आदि स्मृिी ह्याांच्या दवरुद्ध नसल्या पादहजेि, दशष्ट लोक त्या रूढींना 
बांर्नकारक समजि असले पादहजेि, आदि िशा भावनेने त्याांचे पालन दशष्टाांकडून होि असले पादहजे, 
त्याांचा अथध काांटेकोरपिाने केला पादहजे आदि त्या रूढींच्या कके्षबाहेरच्या लोकाांनी त्याांचा फायदा घेिा 
उपयोगी नाही, त्या अनीदियुक्ि अथवा लोकमिाने हनद्य मानलेल्या नसल्या पादहजेि. (मी. कौ. पान. ४३-
४४). फार प्राचीन काळी नीदिसांपन्न आदि दनःस्वाथी दवद्वान ब्राह्मिाांनी अनुसरलेला अथवा प्रदिपादन 
केलेला आचार अनुकरिीय समजला जाि असे; पुढे पुढे ज्या रूढीला दृशय स्वरूपाचा ऐदहक हेिु नसेल िी 
रूदढ बांर्नकारक मानण्याि येऊ लागली आदि अखेरीला शूद्राांचे आदि प्रदिलोम जािींचे आदि पाखांडवादी 
लोकाांचे आचार देखील राजाच्या द्वारा अांमलाि आिण्यासारखे मानण्याि येऊ लागले. 

 



           

र्ार्वमक दवर्ींच्या बाबिीि देखील दादक्षिात्य आदि उदीच्य (उती रेकडील) लोकाांच्या रूढींि भेद 
असल्याचे अनेक टीकाकाराांनी आदि दनबांर् ग्रांथकाराांनी साांदगिले आहे. िसेच दववाहाच्या बाबिीि 
देशाचार आदि कुलाचार ह्याांना फार प्राचीन काळापासून दवशषे मान्यिा प्राप्ि झाली आहे. आप. गृ. सू. 
[आवृििा स्त्रीभ्यः प्रिीयेरन् । आप. गृ. २·१५.] (२·१५) ि म्हटले आहे की देशाचाराला अनुरूप कोििी गोष्ट करावी हे 
लोकाांनी दस्त्रया आदि इिर लोक ह्याांच्यापासून समजावनू घ्याव.े जािीिील अनेक रूदढ प्राचीन काळापासून 
मान्य करण्याि आल्या आहेि आदि राजाने त्या रूढींची अमांलबजाविी करावी असा गौिम (११·२०), मनु 
(१·११८), कौदटल्य (३·७) प्रभिृींनी राजाला आदेश ददला आहे. कात्यायनाने (४०) म्हटले आहे की 
प्रदिलोम जािीच्या िसेच दुगधम अशा प्रदेशाि राहिाऱ्या लोकाांच्या ठरीव चालीरीिींची त्या स्मृिीच्या दवरुद्ध 
असल्या िरी अवहेलना करू नये. दमत्रदमश्राने साांदगिले आहे की “सदाचार सांपन्न आदि नैदिक दोषरदहि 
असिाऱ्या शदू्राांच्या देखील चालीरीदि त्या शूद्राांना वदेज्ञान नसले िरीही त्याांच्या पुत्राांना आदि इिराांना 
बांर्नकारक असिाि.” (पदरभाषाप्रकाश पा. ९). 

 
दनरदनराळे र्ार्वमक दवर्ी करिाना दभन्न दभन्न वदेशाखाांच्या अनुयायाांि आदि गृह्यसूत्राांि दवदशष्ट रूदढ 

आदि प्रघाि पाळण्याि येिाि. उदाहरिाथध, याज्ञ. (१·२४२) च्या मिाप्रमािे श्राद्धाि करावयाचे हपडदान 
श्राद्धाला आमांत्रि केलेल्या ब्राह्मिाांचे भोजन झाल्यानांिर करावयाचे असिे. परांिु मनुस्मृिीवरून (३·२६१) 
असे ददसिे की हपडदान ब्राह्मिाांचे भोजन होण्याच्या पूवीही केले जाि असे. स्मृदिचांदद्रकेने (श्राद्ध पा. ४७) 
म्हटले आहे की प्रत्येकाने आपल्या शाखेला अनुसरून चालाव.े 

 
पादिमात्य दिस्िी र्मी देशाांच्या िुलनेने प्राचीन भारिाि र्माच्या बाबिीि फारच सदहष्ट्ििुा 

अस्स्ित्वाि होिी. स्मृिींनी आदि दनबांर् ग्रांथाांनी असा दनयम साांदगिला आहे की पाखांडी मिाच्या लोकाांच्या 
रूढींची देखील राजाने अांमलबजाविी करावी. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ९३ 
 

कतलर्वज्यम (कतलयुगात तनतषद्ध मानलेली कृत्ये) 
 

(  .   .   . ३.८८५-९६८) 
 
दनरदनराळ्या स्मदृिवचनाांमर्ील दवरोर् नाहीसा करण्याचे अनेक मागध असि आदि काही स्मृिींि 

साांदगिलेले दनयम अन्य कल्प अथवा अन्य युगाकदरिा होिे असे प्रदिपादन करिे हा त्याांच्यापैकी एक मागध 
असे. अशा रीिीने कदलयुगाि दनदषद्ध मानलेल्या कृत्याांना कदलवज्यध असे म्हििाि. उदाहरिाथध, दस्त्रयाांचे 
उपनयन करिा येिे असे हारीि स्मिृीि साांदगिले आहे परांिु िे वचन अन्य कल्पाला (अन्य युगाला) 
उदे्दशून आहे असे स्मृदिचांदद्रका (१·२४) आदि पराशरमार्वीय (१·२ पा ८३) ह्या ग्रांथाांि प्रदिपादन केले 
आहे. आियध करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की कदलयुगाकदरिाच श्रेष्ठर्मध कोििे हे साांगिो असे ज्या 
पराशर स्मृिीि म्हटले आहे त्याच स्मृिीिील अनेक महत्त्वाचे दनयम आददत्य पुरािािील वचनाि 
कदलवज्याि समादवष्ट केले आहेि. ह्याकदरिा युगाची कल्पना आदि कदलवज्याची कल्पना ह्या कशा उत्पन्न 
झाल्या आदि त्या कल्पनाांचा पुढे कसा दवकास झाला ह्याची थोडक्याि दचदकत्सा करिे अगत्याचे आहे. 

 
महाभारि (शाांदि ५९), मनुप्रभदृि (१·८१) स्मृहि आदि दनरदनराळी पुरािे ह्याांच्यावरून असे स्पष्ट 

ददसून येिे की त्या सवांची अशी भावना होिी की फार फार प्राचीन काळी सवधप्रकारे आदशधस्वरूप असा 
समाज अस्स्ित्वाि होिा आदि त्यानांिरच्या काळाि समाजािील नीदि, आरोग्य, आयुष्ट्य ह्या सवांचा 
क्रमाक्रमाने ऱ्हास होि गेला. त्याबरोबरच त्या सवध ग्रांथाांची अशीही भावना होिी की ह्या ऱ्हासाच्या काळाच्या 
मागून अनेक वषांनांिर पुन्हा एकदा नीदिपूिध असा समाज अस्स्ित्वाि येईल. खेदाची गोष्ट एवढीच आहे की 
अस्स्ित्वाि असलेल्या सवध ग्रांथाांच्या समजुिीप्रमािे त्या त्या ग्रांथाांच्या रचनेच्या वळेचा काळ अत्यांि पापी 
होिा आदि नीदिपूिध काळ लवकरच येईल असे एकाही ग्रांथाला वाटि नव्हिे. 

 
समाजाच्या नीदिमतेी मध्ये क्रमाक्रमाने ऱ्हास होि असल्याची कल्पना थेट ऋग्वदेाि देखील 

आढळिे. यम आदि यमी ह्याांच्या सुप्रदसद्ध सांवादाि (ऋ. १०·१०·१०) 
 
एके दठकािी यमाने [आ घा िा गच्छनुती रा युगादन यत्र जामयः कृिवन्नजादम । ऋ १०·१०·१०] असे उद् गार काढले 

आहेि की जेव्हा भदगनीसारखे विधन न करिाऱ्या भदगनी उत्पन्न होिील िो ह्यानांिरचा काळ अजून 
यावयाचा आहे. 

 
अशा िऱ्हेच्या आदशधस्वरूपाच्या कल्पनेिील काळाला कृतयुग अशी सांज्ञा असून अनीदिमान अशा 

चालू असलेल्या काळाला कतलयुग अशी सांज्ञा आहे. कदल आदि युग हे दोन्ही शब्द अलग अलग ऋग्वदेाि 
आले आहेि. युग ह्या कालवाचक शब्दाचा अथध ऋग्वदेामध्ये दनरदनराळ्या दठकािी दनरदनराळा आहे. कोठे 
कोठे (ऋ. १·१५८·६) िो चार अथवा पाच वषांचा अवदर् असा असावा, काही दठकािी (ऋ. ६·१५·८) 
त्याचा अथध ‘दीघध कालावदर्’ असा करावा लागिो. अथवधवदेामध्ये (८·२·२१) युग शब्दाचा अथध ‘अनेक 
सहस्त्र वषांचा काळ’ असा असावा असे वाटिे. ऋग्वदेामध्ये कृि हा शब्द आला आहे. परांिु त्याचा अथध 
कालवाचक नसून ‘द्यिूाि टाकलेला फासा’ असा आहे अथवा ‘दवभीिकाच्या दबया’ असा आहे. कृि, ते्रि, 



           

द्वापर आदि आस्कां द अथवा कली हे शब्द दुसऱ्या सांदहिाांि आदि उपदनषदाांि आले आहेि. कृि हा सवांि 
अदर्क लाभदायक फासा असून कदल हा सवांि हादनकारक फासा असिो. ह्यावरून असे म्हििा येईल की 
प्राचीन वदेकालाि आदि उपदनषदाांसारख्या वदेग्रांथाांच्या रचनेच्या कालापयंि देखील कृि, ते्रिा, द्वापर 
आदि कदल हे शब्द सृष्टीच्या दनरदनराळ्या कालखांडाांना अनुलक्षून वापरण्याि येि नसि. गौिम (१·३-४) 
आदि आपस्िांब (२·६·१३·७-९) ह्या दोन्ही प्राचीन र्मधसूत्राांच्या मिाप्रमािे त्याांच्या रचनेच्या काळी र्माचा 
ऱ्हास होऊ लागला होिा आदि मांत्रद्रष्ट्ट्या ऋषींच्या मागाहून झालेले ऋदष त्याांच्याहून कमी योग्यिेचे झाले 
होिे. (आप र्. सू. १·२·५·४). परांिु असे असले िरीही त्याांच्या काळी देखील युगाची कल्पना पूिधपिे 
प्रस्थादपि झालेली नव्हिी असे म्हटल्यास चकुीचे होिार नाही. 

 
युगाची कल्पना केव्हा प्रस्थादपि झाली असली पादहजे त्या काळाची अलीकडील बाजूची मयादा 

दनदिि करण्याला दशलालेखाांवरून काही थोडी मदि होिे. अशोकाच्या वळेच्या आदि त्यानांिरच्या 
काळािील दशलालेखाांवरून असे ददसून येिे की कल्पान्िाची म्हिजे जेव्हा सृष्टीचा प्रलय होिो अशा 
काळाची कल्पना आदि िी कल्पना ज्या युगाच्या कल्पनेि समादवष्ट होिे त्या युगाची कल्पना ह्याांचा उल्लखे 
त्या दशलालेखाांि केला आहे. (अशोकाची आज्ञापते्र क्र. ४ आदि ५). ह्यावरून असे म्हिण्यास हरकि नाही 
की युग आदि कल्प ह्याांच्या कल्पनाांचा उद् भव दि. पू. ४ थ्या अथवा ३ ऱ्या शिकाि झाला असावा आदि 
त्या कल्पना दि. सनाच्या आरांभीच्या शिकाांि पूिधपिे प्रस्थादपि झाल्या असाव्या. त्या कल्पनाांच्या 
उद् भवापासून त्या पूिधपिे प्रस्थादपि होईपयंि त्याांि अनेक फेरबदल होि गेले असले पादहजेि. ब्रह्मस्फुट 
दसद्धाांि (११·१०) ह्या ग्रांथाि ब्रह्मगुप्िाने म्हटले आहे की आयधभटाने साांदगिलेली युग, मनु आदि कल्प 
ह्याांची योजना स्मृिींि साांदगिलेल्या योजनेसारखी नव्हिी. 

 
महाभारि, मनुस्मृिी, दवष्ट्िु. र्. सू., माकंडेय आदि प्रभदृि पुरािे ह्याांि आदि सांस्कृि 

वाङ मयािील प्राचीन ग्रांथ ह्याांि साांदगिलेली युग आदि मन्वांिरे ह्याांची सवधसार्ारि योजना थोडक्याि 
पुढीलप्रमािे आहे : 

 
कृि, ते्रि, द्वापर आदि कदल ह्या युगाांची देवाांची वष ेअनुक्रमे ४०००, ३०००, २००० आदि १००० 

इिकीं असिाि आदि ह्या चार युगाांचे सांध्या आदि सांध्याांश काळ अनुक्रमे ४००, ३००, २०० आदि १०० 
देववष ेअसिाि. ३६० मानवी वष ेम्हिजे देवाांचे एक वषध होिे. िेव्हा सांध्या आदि सांध्याांश र्रून चारी युगाांची 
मानवी वष ेअनुक्रमे १७,२८,०००, १२,९६,०००, ८,६४,००० आदि ४,३२,००० होिाि. ह्या चार युगाांदमळून 
एक चतुयुमग होिे. अशी १००० चिुयुधगे एवढा ब्रह्मदेवाचा ददवस असिो. त्या कालावर्ीला कल्कप म्हििाि. 
ब्रह्मदेवाची रात्र िेवढीच मोठी असिे. कल्पाच्या अांिी सवध दवश्व ब्रह्मामध्ये दवलीन होिे आदि ह्याला प्रलय 
म्हििाि. ब्रह्मदेवाची रात्र समाप्ि झाल्यावर दवश्वाची पुन्हा उत्पती ी होिे. ब्रह्मदेवाच्या एका ददवसाि १४ 
मनु होिाि म्हिनू एक मन्र्वांतर सुमारे ७१ चिुयुधगाांच्या एवढे असिे. ब्रह्मदेवाचे आयुष्ट्य १०० वष ेआहे आदि 
त्यापैकी अरे् आयुष्ट्य दनघून गेले आहे. प्रस्िुि काळी ब्रह्मदेवाचा तद्वतीय पराधम चालू आहे आदि चालू 
कल्पाचे नाव ‘वाराह’ असे आहे. पुरािाांच्या मिाप्रमािे दवश्वाची उत्पती ी आदि प्रलय अनेक वळेा होऊन गेले 
असून मन्वांिरेही अनेक होऊन गेली आहेि. चारी युगाांची लक्षिे, विध, र्मध वगेवगेळे असिाि. कृियुगाि 
प्रत्येक व्यक्िीकडून दिचे किधव्य पूिधपिे पार पडिे आदि कोििीही किधव्ये करावयाची उरि नाहीि म्हिून 
त्याला ‘कृि’ युग [कृिमेव न किधव्यां िस्स्मन्काले युगोती मे । वनपवध १४९·११.] म्हििाि, (वनपवध १४९·११). कृि युगामध्ये 
र्मध सांपूिधपिे अस्स्ित्वाि असिो आदि िो चार पायावर उभा असिो. त्याच्यापुढील प्रत्येक युगाि त्याचा 
एक एक पाय कमी होऊन कदलयुगाि र्माचा एकच पाय दशल्लक राहिो आदि अर्मध िीन चिुथांश भाग 



           

व्यापिो. कृि युगाि लोक रोगदवमुक्ि असून त्याांचे आयुष्ट्य ४०० वष े असे आदि पुढे प्रत्येक युगाि 
आयुष्ट्याचा चिुथांशाने ऱ्हास होिो. कृि युगाि एकच विध होिा परांिु कदलयुगाच्या अांिी बहुिेक सवध लोक 
शूद्र होिील. कदलयुगाि पुढे काय होिार आहे ह्याची अत्यांि दनराशाजनक, खेदकारक आदि भीिीदायक 
विधने दनरदनराळ्या पुरािाांि ददली आहेि. सामान्यिः समाजाि, नीदि, र्मध इत्यादी सवध गुिाांचा लोप 
होईल. 

 
पुरािाांच्या रचनेचा काल दनर्वववादपिे साांगिा येि नसल्याकारिाने युगाांच्या कल्पनेचा पूिध दवकास 

कोित्या दवदशष्ट कालाि झाला हे साांगिे कठीि आहे. िथादप एवढे िरी दनदििपिे म्हििा येिे की दनदान 
इ.स. च्या ४ थ्या शिकाि युग कल्पनेचा पूिध दवकास झालेला होिा. हल्ली असे मानण्याि येिे की 
कदलयुगाची इ. स. १९४५ मध्ये अथवा शके १८६७ अथवा सांवि २००१।२ मध्ये ५०४६ वष ेहोऊन गेली. ह्या 
कालगिनेप्रमािे कदलयुगाचा नक्की आरांभ शुक्रवार िा. १८ फेबु्रवारी सन दि. पू. ३१०२ हा ददवस येिो. 
िथादप कदलयुगाचा आरांभ केव्हा झाला ह्यादवषयी दभन्नदभन्न मिे अस्स्ित्वाि आहेि. कोिाच्या मिाप्रमािे 
श्रीकृष्ट्िाने आपला अविार सांपवनू स्वगधलोकी गमन केले त्यावळेी कदलयुग सुरू झाले. कोिाच्या मिे 
द्रौपदीच्या मतृ्यूच्या वळेी कदलयुगाला आरांभ झाला. एक मि असे होिे की ज्यावळेी भारिीय युद्ध झाले 
त्यावळेी कदलयुगाचा लवकरच प्रारांभ व्हावयाचा होिा. हे मि ऐहोळ येथील दशलालेखाि प्रदर्वशि केले 
असून त्या मिाप्रमािे कदलयुगाचा आरांभ होऊन शके ५५६ ह्या वषी भारिीय युद्धानांिर ३७३५ वष ेपुरी झाली 
होिी. भारिीय युद्ध केव्हा झाले हे दनरदनराळ्या पुराव्याांच्या आर्ारावर ठरदवण्याचा अनेक दवद्वान 
ग्रांथकाराांनी आदि आरु्दनक पांदडिाांनी प्रयत्न केला आहे. त्यावरून उपलब्र् झालेली काही मादहिी 
उद् बोर्क आहे. 

 
वराह दमदहराने (बृह. सां. १३·३) असे म्हटले आहे की ज्यावळेी युदर्दष्ठर राज्यावर होिा त्या वळेी 

सप्िषी नक्षत्रपुांज मघा नक्षत्राि होिा. ह्या मिाप्रमािे युदर्दष्ठर द्वापराच्या अांिी आदि कदलयुगाच्या प्रारांभी न 
होिा ६५३ वषांनी होऊन गेला. 

 
श्री. हच. दव. वैद्य (महाभारिाची दचदकत्सा पा. ८०-८१) ह्याांच्या मिाप्रमािे युदर्दष्ठराचा काल दि. 

पू. २४४८ येिो. भास्कर वमधन् राजाच्या दनर्नपुर येथील िाम्रपटाि (एदप. इां. खां. १२ पा ६५) जी वांशावळी 
ददली आहे दिच्या वरून भारिीय युद्धाचा सामान्यिः काळ दि. पू. २५०० येिो आदि िो वराह दमदहराच्या 
दवर्ानाशी (दि. पू. २४४८) जवळ जवळ जुळिो. काही पुरािाांि राजाांच्या वांशावळी ददल्या आहेि आदि 
राजाांच्या कारकीदीची वष ेददली आहेि. त्याांच्या आर्ारावर भारिीय युद्धाचे काल दि. पू. ३१०१, दि. पू. 
२४४८ आदि दि. पू. १९०० असल्याचे दनरदनराळ्या दवद्वानाांनी प्रदिपादन केले आहे. त्याांिल्या त्याि दि. 
पू. १९०० हा काळ प्रस्िुि ग्रांथकाराला अदर्क सांभवनीय वाटिो. 

 
मेग्यास्थेदनस ह्या ग्रीक गृहस्थाने केलेल्या हहदुस्थानच्या विधनामध्ये भारिीय युद्धाच्या कालाचा 

अथवा कदलयुगाच्या आरांभाचा प्रत्यक्ष सांबांर् काहीही नाही. काही दवद्वानाांनी मेग्यॅस्थेनीसने उल्लेख केलेला 
दहरोक्लीस म्हिजे हदरकृष्ट्ि होय असे मानले आहे. िे मि ग्राह्य र्रल्यास त्या विधनाचा भारिीय युद्धाच्या 
अथवा कदलयुगाच्या कालाशी सांबांर् येऊ शकेल. त्याने ददलेल्या दहरोक्लीसच्या विधनािील काही थो्ा 
गोष्टी कृष्ट्िाच्या चदरत्राशी जुळिाि परांिु दुसऱ्या काही आख्यादयका कृष्ट्िाच्या चदरत्राशी मुळीच जुळि 
नाहीि. मेग्यास्थेदनसने केलेले दनरदनराळ्या प्राचीन राजघराण्याांच्या कालाांचे दववचेन (मकॅहक्रडलकृि ग्रांथ 
पा. २०३) एका दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे कारि त्यावरून असे दसद्ध होिे की दिस्िपूवध ४ थ्या शिकापूवी 



           

६००० वषांपासून भारिाि सुसांस्कृि समाज आदि सुव्यवस्स्थि राज्यपद्धिी ह्या गोष्टी अस्स्ित्वाि होत्या 
अशी आख्यादयका मेग्यास्थेदनसच्या काळी म्हिजे दि. पू. ४ थ्या शिकाि चाांगली रूढ होिी. 

 
पुरािाांि राजवांशाांची मादहिी ददली आहे परांिु दुदैवाने आज ज्या स्स्थिीि िी मादहिी उपलब्र् आहे 

त्या मादहिीप्रमािे पुरािाांच्या आर्ारावर प्राचीन काळचा दनदिि अथवा सुसांगि इदिहास आदि कालगिना 
ियार करिा येिे शक्य नाही. पुरािाांची पुनरधचना दनरदनराळ्या काळाांि झाली असावी असे ददसिे. त्याांनी 
ददलेली विधने काल्पदनक आहेि असे गृहीि र्रिा येि नाही. त्याांनी ददलेल्या परीदक्षिापासून नांदापयंिच्या 
राजवांशाांच्या वषांची बेरीज आदि वैयस्क्िक राजाांच्या कारकीदीची बेरीज एकमेकींशी जुळि नाहीि आदि 
ही गोष्ट पुरािकत्यांना दनदिि मादहि असली पादहजे. परांिु त्याांनी बेरजाांमर्ील दवसांगिीची सांगिी 
लावण्याचा प्रयत्न न करिा दोन्ही प्रकारची मादहिी ददली कारि त्याांना सवध आख्यादयकाांची नोंद 
करावयाची इच्छा होिी. 

 
महाभारिाि जी ज्योदिषदवषयक मादहिी आली आहे त्यावरून भारिीय युद्धाचा काल काढण्याचे 

दवद्वानाांकडून अनेक प्रयत्न करण्याि आले आहेि. अशा दवद्वानाांपैकी काहींची नाव ेआदि त्याांनी ठरदवलेला 
भारिीय युद्धाचा काल पुढे ददला आहे. 

 
श्री. एन्. जगन्नाथराव (दि. पू. ३१३९), श्री. के. जी. शांकर (दि. पू. ११९८), केसरीचे सांपादक 

श्री. ज. स. करांदीकर (दि. पू. १९३१), प्रा. पी. सी. सेनगुप्िा (दि. पू. २४४९), डॉ. के. ल. दप्िरी (दि. 
पू. ११९७), प्रा. के. व्ही. अभ्यांकर (दि. पू. ३१०१). ह्याांच्यापैकी श्री. करांदीकर ह्याांनी साांदगिलेला काल 
सांभवनीय अशा दोन कालाांपकैी एक असून त्याला सवांि अदर्क आर्ार आहेि. त्याप्रमािेच प्रा. सेनगुप्िा 
ह्याांनी प्रदिपादन केलेला कालदेखील सांभाव्य असा आहे. 

 
वरील एकां दर दववचेनावरून असे ददसून येिे की महाभारिाि ददलेल्या ज्योदिषशास्त्र दवषयक 

मादहिीच्या आर्ारावर भारिीय युद्धाचा काल ठरदवण्याकदरिा केलेले प्रयत्न सवधस्वी अयशस्वी झाले 
आहेि. त्या मादहिीच्या आर्ारावर ठरदवलेले काल दि. पू. ११९३ िे दि. पू. ३१०१ ह्याांच्या दरम्यानचे 
आहेि इिकेच नव्हे िर त्याच्याही मागचे आहेि आदि कोित्याही एका कालाच्या बाबिीि दोन दवद्वाांनािही 
बहुर्ा एकमि ्वचदचिच आढळिे. ह्याला अनेक कारिे आहेि. महाभारिाि विधन केलेली अनेक लक्षिे 
परस्परदवरोर्ी आहेि आदि अनेक मूलभिू गोष्टी अदनर्विि आहेि. दुदिन्हाांची विधने स्वकपोलकस्ल्पि 
अथवा अलां कादरक नाहीि असे दनदियपूवधक साांगिे कठीि आहे. दकत्येक दवद्वानाांनी काही विधने प्रदक्षप्ि 
ठरदवली आहेि आदि काही दठकािी आपल्यास सोईचे पाठ स्वीकारले आहेि. महाभारिािील िथाकदथि 
ज्योदिषदवषयक मादहिीचा दवचार करण्याचे हे अत्यांि अयोग्य मागध होि. िी विधने इिकी परस्परदवरोर्ी 
आहेि की त्याांची सांगिी लाविे अशक्य आहे आदि त्याांच्या आर्ारावर कोििाही दनदिि दनष्ट्कषध काढिा 
येिार नाही. ग्रहस्स्थिीदवषयी ददलेली मादहिी एकिर कोिीिरी बऱ्याच मागाहून त्या ग्रांथाि घुसडून 
ददलेली असावी अथवा िी अत्यांि दवसांगि आहे आदि म्हिून त्या मादहिीच्या आर्ारावर भारिीय युद्धाच्या 
कालाची दचदकत्सा करण्याकदरिा अयनगिी आदि ग्रहाांची स्थाने ह्याांची जी आांकडमोड अनेक दवद्वानाांनी 
केली आहे दिची छाननी करिे अनावशयक आहे. 

 
कदलयुगाचा नक्की प्रारांभ केव्हा झाला हे साांगिा येि नसले िरी पुरािाांिील विधनाप्रमािे 

कदलयुगाची अजून सुमारे ४,२७,००० वष ेजावयाची आहेि. िेव्हा आपि आज कदलयुगाच्या प्रवशेद्वारािच 



           

आहोि आदि कदलयुगाच्या उरलेल्या अवर्ीि काय काय घडेल ह्याची कोिाला कल्पना करिा येिार 
नाही. पुरािाांि असे भदवष्ट्य विधन केले आहे की ह्या अवाढव्य कालावर्ीनांिर भगवान दवष्ट्िु शांभलग्रामाि 
कस्ल्कन् रूपाने अविार र्ारि करील आदि सवध म्लेच्छाांचा, शदू्र राजाांचा आदि नास्स्िक मिवादी लोकाांचा 
नाश करून र्माची पनु्हा स्थापना करील आदि अशा रीिीने कृियुगाचा प्रारांभ होईल. परांिु ह्या 
भदवष्ट्यावरून चालू काळािील कोिाचेही फारसे समार्ान होिे शक्य नाही. इिर गोष्टींप्रमािे ह्या 
बाबिीिदेखील दनरदनराळ्या पुरािाांि दभन्नदभन्न आख्यादयका अस्स्ित्वाि आहेि. काही पुरािाांि (वायु ५८· 
७५-९० आदि मत्स्य १४४·५०-६४) दवष्ट्िूच्या भदवष्ट्य कालच्या अविाराचे नाव प्रमदिभागधव असे ददले आहे. 
काही ग्रांथाांि (वायु. ९८·१०४-११०, भागवि १२·२·१६-२३ इ.) कस्ल्कन् हा र्मधदवजयी स्वरूपाचा चक्रविी 
होऊन कृियुगाला प्रारांभ करील असे म्हटले आहे. काही दठकािी (भागवि १२·२·१६) िो दवष्ट्िुयशस् 
नावाच्या ब्राह्मिाचा पुत्र असेल असे म्हटले आहे िर दुसऱ्या काही ग्रांथाांि (वायु ९८·१०४ इ.) त्यालाच 
दवष्ट्िुयशस् असे म्हटले आहे. काही ग्रांथाांि िो आर्ीच होऊन गेला (वायु. ९८·१११) असे विधन आहे िर 
इिर काही ग्रांथाांि (भागवि १२·२·१६) िो पुढे होिार आहे असे म्हटले आहे. दशवाय पुरािाांच्या मिाप्रमािे 
चार युगे (आदि कस्ल्क अविारही) अनेक वळेा पनु्हा पुन्हा होऊन गेले आहेि. मनु स्मृिीि (९·३०१ आदि 
३०२) म्हटले आहे की युगे हे सवधस्वी िुटक असे कालखांड नसिाि; राजा हाच आपल्या स्विःच्या विधनाने 
एका युगाची लक्षिे अन्य युगाांचे दठकािी देखील उत्पन्न करू शकिो. 

 
जरी पुरािाांनी उत्साहाच्या भराि कदलयुगाि झालेल्या नैदिक आदि शारीदरक बलाच्या ऱ्हासाचा 

दनषेर् करण्याची पराकाष्ठा केलेली असली िरी बहुिेक कोित्याही पुरािाि कदलयुगाि वज्यध साांदगिलेल्या 
गोष्टीसांबांर्ी श्लोक आलेले नाहीि. कतलर्वज्यम ह्या दवषयाला प्रामुख्य केव्हा प्राप्ि झाले आदि अशी कोििी 
कृत्ये आहेि की जी करण्यास एकेकाळी प्रत्यवाय मानला जाि नसे परांिु िीच कृत्ये कालाांिराने वज्यध 
समजण्याि येऊ लागली अथवा हनद्य मानली जाऊ लागली ह्याचा आपिास दवचार करावयाचा आहे. 

 
आप. र्. सू. मध्ये (२·६·१४·६-१०) ज्येष्ठ पुत्राला वदडलोपार्वजि सवध दमळकि अथवा दिचा मोठा 

भाग देिे ह्या रूढीचा आदि आप. र्. सू. (२·१०·२७२-६) मध्ये दनयोगाचा दनषेर् केला आहे. ह्या दोन्ही 
गोष्टींचा कदलवज्यध कृत्याांि समावशे झाला आहे. एकवार प्रचदलि असिाऱ्या रूढींचा कदलयुगाि दनषेर् 
करिारे स्मदृिग्रांथाांिील सवांि प्राचीन कालचे उल्लेख अपराकाने (पा. ९७) उद्धिृ केलेल्या 
बृहस्पिीस्मिृीिील अविरिाि आले आहेि आदि त्या अविरिाि दनयोग आदि दनरदनराळ्या प्रकारचे गौि 
पुत्र हे प्रकार लोकाांचे पुण्य आदि आध्यास्त्मक सामथ्यध कमी झाल्या कारिाने द्वापर आदि कदलयुगाि शक्य 
होिार नाहीि असे म्हटले आहे. श्राद्धाि माांस आदि मद्य अपधि करिे ह्या गोष्टी कदलयुगाि वज्यध कराव्या 
असे प्रजापिीने (श्लो. १५१) साांदगिले आहे. व्यास, लघु आश्वलायन, पराशर ह्याांच्यासारख्या स्मृिींनी 
आिखी काही गोष्टी कदलयुगाि वज्यध कराव्या असे साांदगिले आहे. टीका आदि दनबांर्काराांमध्ये एका युगाि 
प्रचदलि असिाऱ्या काही दवदशष्ट गोष्टी अन्य युगाि वज्यध असिाि हे मेर्ादिथीला मान्य नव्हिे. 
दवज्ञानेश्वराने कदलवज्यादवषयी फक्ि एकच [यथा दनयोगर्मो नो नानुबन्ध्यावर्ोदप वा । िथोद्धारदवभागोऽदप नैव सांप्रदि विधिे ॥ 
दमिा- याज्ञ २·११७.] श्लोक उद्धिृ केला आहे आदि त्याि दनयोग, उद्धार दवभाग आदि यज्ञामध्ये गाईची हत्या 
ह्या गोष्टी कदलयुगाि करू नयेि असे साांदगिले आहे, स्मदृिचांदद्रकेि (१. पा १२) ऋिूचा एक श्लोक उद्धिृ 
केला असून त्याि चार गोष्टी कदलयुगाि वज्यध साांदगिल्या आहेि. नारदीय पुरािाि (पूवार्ध २४·१३-१६) 
कदलवज्यासांबांर्ी चार श्लोक आहेि. अपराकाने (पा. १५ आदि ६३) ब्रह्म पुरािािील कदलवज्यासांबांर्ी एक 
श्लोक आदि एक श्लोकार्ध उद्धिृ केले आहेि. अपराकाने उद्धिृ केलेले श्लोक ब्रह्मपुरािाि सापडि नाहीि 
परांिु िेच श्लोक हलायुर् प्रभदृि ग्रांथकाराांनी ब्रह्मपुरािािून उद्धिृ केले आहेि. अपराकाने (पा. २३३) ह्या 



           

दवषयावरील दोन श्लोक एका स्मृिीिून (नाव न देिा) आदि एक अविरि माकंडेयपुरािािून उद्धिृ केले 
आहे. माकंडेय पुरािािील अविरिाि कदलयुगाि यज्ञामध्ये पशुहत्या करू नये असा दनयम भगूृने घािला 
असल्याचे म्हटले आहे. स्मदृिचांदद्रका (१ पा १२), हेमाद्री (सह्याद्री खांड, उती रभाग अ. ५·६४-६५), 
स्मृत्यथध सार (पा २), पराशरमार्वीय (१·१· पा. १३१-१३७), दनिधय हसरु् (३ पूवार्ध) प्रभदृि अनेक ग्रांथाांि 
पुरािाांिील दीघध अविरिे उद्धिृ केली असून त्याांि सुमारे ५० कदलवज्यध गोष्टींची नाव े ददली आहेि. 
कदलवज्यधदवदनिधय अथवा कदलवज्यधदनिधय ह्या नावाचा एक ग्रांथ नीलकां ठाचा ज्येष्ठ भ्रािा दामोदर (इ. 
स.च्या १७ व्या शिकाचा पूवार्ध) ह्याने केला असून त्याि आददत्यपरुाि, ब्रह्मपुराि प्रभदृि ग्रांथाांमर्ील 
अविरिे उद्धिृ केली असून िी अविरिे हेमाद्रीच्या आदि दामोदराच्या पूवी होऊन गेलेल्या इिर दनबांर् 
ग्रांथाांवरून उिरून घेिली आहेि. 

 
ह्या अविरिाांि ज्या अनेक कदलवज्यध गोष्टींची नाव ेआली आहेि िी काही दवदशष्ट क्रमाने अथवा 

व्यवस्थेने ददलेली नाहीि. त्या अविरिाांिील पदहल्या श्लोकाि असे म्हटले आहे की कदलयुगाि चाांगल्या 
विधनाच्या लोकाांचा अभाव असल्याकारिाने सूज्ञ लोकाांनी आपसाि दवचारदवदनमय केला आदि काही गोष्टी 
चालू ठेवल्यास र्मधहादन होण्याची भीिी वाटल्यावरून (श्रुदि अथवा स्मृिी ह्याांची सांमिी नसिाना देखील) 
त्या टाकून द्याव्या असा दनिधय ठरदवला. शवेटी पुन्हा असे म्हटले आहे की कदलयुगाच्या प्रारांभी श्रेष्ठ 
लोकाांनी परस्पराांशी सांकेि केला आदि लोकाांचे (अपाय आदि पाप ह्याांच्यापासून) सांरक्षि करण्याच्या हेिूने 
काही दवदशष्ट कृत्याांचा त्याग करण्याचे ठरदवले आदि (ही गोष्ट सुप्रदसद्ध आहे की) सज्जनाांनी ठरदवलेल्या 
सांकेिाांना [र्मधज्ञसमयः प्रमािम्। वदेाि। आप. र्. सू. १·१·१·२-३.] च्या समान प्रामाण्य असिे. (आप. र्. सू. १·१·१·२-३) 
वदेाच्या समान. 

 
अशा अनेक कदलवज्यध गोष्टींची यादी आदि काही दठकािी थोडेसे दववचेन खाली ददले आहे. ह्या 

यादीि कायद्याशी सांबांर् येिाऱ्या गोष्टी प्रथमिः ददल्या आहेि आदि बाकीच्या गोष्टी कदलवज्यधदनिधय ग्रांथाि 
ज्या क्रमाने आल्या आहेि त्या क्रमाने ददल्या आहेि. शवेटी ज्या गोष्टी वर उल्लखे केलेल्या अविरिाांि 
समादवष्ट केलेल्या नाहीि त्याांचेही दववेचन केले आहे. 

 
१. ज्येष्ठाांश अथर्वा उद्धार अथर्वा उद्धारतर्वभाग म्हिजे वदडलोपार्वजि दमळकिीचा इिराांपेक्षा 

अदर्क भाग अथवा अशी सवध दमळकि ज्येष्ठ पुत्राला देिे. ह्या दवषयाचे दववचेन मागे आले आहे. 
 
२. तनयोग. एकाद्या दनपदुत्रक मनुष्ट्याच्या पत्नीच्या दठकािी पतु्रोत्पती ी करण्याकदरिा दिच्या 

पिीच्या भ्रात्याची (अथवा दुसऱ्या कोिी सगोत्र पुरुषाची वगैरे) योजना करिे. ह्या दवषयाचे दववचेन खांड २ 
मध्ये आले आहे. 

 
३. औरस आतण दिक ह्याांच्याव्यस््ततर्त तनरतनराळ्या प्रकारच्या गौण पुत्राांचा स्र्वीकार करणे. 

ह्या दवषयाचे दववचेन मागे आले आहे. 
 
४. तर्वधर्वाांचा पुनर्षर्वर्वाह. ह्या दवषयाचे दववचेन खांड २ मध्ये आले आहे. वदसष्ठ स्मृिीसारख्या 

[पादिग्राहे मृिे बाला केवलां  मन्त्रसांस्कृिा । सा चेदक्षियोदनः स्यात्पुनः सांस्कारमहधदि । वदसष्ठ १७·७४·] (१७·७४) काही स्मृिींि 
अिययोतन (म्हिजे दजचा पिीबरोबर सांभोग झाला नाही अशा) दववादहि स्त्रीचा पुनर्वववाह आदि ितयोतन 
(म्हिजे पिीबरोबर सांभोग झालेल्या) दववादहि स्त्रीचा पुनर्वववाह ह्याांच्याि भेद करून पदहल्या प्रकाराला 



           

सांमिी ददली आहे आदि दुसऱ्या प्रकाराचा दनषेर् केला आहे. परांिु कदलवज्यध कृत्याांसांबांर्ीच्या श्लोकाांि 
दोन्ही प्रकाराांचा दनषेर् केला आहे. 

 
५. तभन्न जातीच्या र्वधुर्वराांचा तर्वर्वाह. ह्या दवषयाचे दववचेन खांड २ मध्ये आले आहे. 
 
६. सगोत्र मुलीबरोबर अथर्वा (मातुल कन्येसारख्या) मातेच्या सपपड मुलीबरोबर तर्वर्वाह करणे. 

ह्या दवषयाचे दववचेन खांड २ मध्ये आले आहे. मािुलकन्येशी दववाह करण्याच्या कृत्याचा कदलवज्याांि 
समावशे केला असूनही िो प्रघाि अनेक जािींि चालि आहे. 

 
७. धममयुद्धात आततायी स्र्वरूपाने हल्ला करून येणाऱ्या ब्राह्मणाचा र्वध करणे. ह्या दवषयाचे दववचेन 

खांड २ मध्ये आले आहे. 
 
८. तपतापुत्राांमधील र्वादात साि देणाऱ्या सािीदाराला दांड करणे. दपिापुत्राांमर्ील वाद प्राचीन 

काळी भारिाि सामान्यिः हनद्य मानण्याि येि असे. कालाांिराने अशा गोष्टी वरचेवर घडून येऊ लागल्या 
कारिाने साक्षीदाराला दांड करावा हा दनयम गैरवाजवी असल्याचे वाटू लागले असले पादहजे. अशा वादाि 
राजाला आपि होऊन हाि घालिा येि असे. (नारद- प्रकीिधक श्लो. ३). 

 
९. ज्यार्वेळी एकादा ब्राह्मण सहा र्वेळा (म्हणजे तीन तदर्वस) अन्नार्वाचून असले त्यार्वेळी त्याने 

एकाद्या नीच कमम करणाऱ्याकडून (म्हणजे शूद्राकडून देखील धान्य स्र्वीकारणे (अथर्वा चोरणे). असा 
दनयम गौिम (१८·२८।२९, मनु. ११·१६, याज्ञ. ३·४३) ह्याांनी साांदगिला होिा. परांिु मागाहूनच्या काळी ह्या 
बाबिीि अदर्क कडक रीिीने दवचार करण्याि येऊ लागला. 

 
१०. एकाद्या ब्राह्मणाने समुद्रपयमटण केले असेल आतण त्याबद्दलचे योग्य प्रायतिि केले असेल तर 

त्याला इतराांबरोबर व्यर्वहार करू देणे. ऋग्वदे, अथवधवेद आदि ब्राह्मिग्रांथ याांि समुद्राचा उल्लेख आलेला 
आहे. बौर्ायन र्. सू. (१·१·२२) मध्ये समुद्रपयधटिाचा दनषेर् केला आहे. मनूने (३·१५८ आदि १६६-७) 
असा दनयम साांदगिला आहे की ज्या ब्राह्मिाने समुद्रपयधटि केले असेल िो पािकी होिो आदि त्याला 
श्राद्धाकदरिा आमांत्रि करू नये. परांिु ही गोष्ट स्पष्ट आहे की असा ब्राह्मि जादिबाह्य होिो आदि सांगदि 
करण्याला अपात्र होिो असे मनूने साांदगिलेले नाही. समुद्र पयधटिावरील बांदी फक्ि ब्राह्मिाांपुरिीच होिी 
आदि ब्राह्मि समुद्राांचे उल्लांघन करून जावा, बोर्वनयोसारख्या दूरदूरच्या देशाि गेले होिे ही गोष्ट त्या 
देशाांिील दशलालेखाांवरून (एदप. इां. १७ पा. ३१४) दसद्ध कदरिा येिे. कोित्याही प्राचीन ग्रांथामध्ये दनदान 
शूद्राला समुद्रपयधटिाचा दनषेर् साांदगिलेला नाही आदि गलबिाि बसून समुद्रावर जाण्याबद्दल कोित्याही 
ग्रांथाि प्रायदिती  साांदगिलेले नाही. ज्या दवदशष्ट कारिाकदरिा प्रायदिती  साांदगिले आहे िी कारिे म्हिजे 
समुद्रप्रवासामुळे मनुष्ट्याला सांध्यावांदनासारखी दनत्यकमे करण्याचे सोडून द्याव े लागण्याचा सांभव असिो 
आदि भोजनाच्या बाबिीि त्याचा म्लेच्छाांबरोबर दनकट सांबांर् येण्याचा सांभव असिो. जर त्याने िो जेथे 
असेल िेथे दनत्य कमे केली अथवा भोजनाच्या बाबिीि त्याने म्लें च्छाांशी दनकट सांबांर् ठेवला नाही िर 
त्याला प्रायदिती  कराव े लागिार नाही आदि मग िो सामादजक व्यवहाराला अपात्र ठरिार नाही हे 
साांगावयास नको. 

 



           

स्िृदिकौस्िुभ ह्या ग्रांथाि समुद्रयात्रा म्हिजे समुद्रापलीकडील िीथांची यात्रा असा खुलासा करून 
अशी िीथधयात्रा करिे कदलयुगाि वज्यध आहे असे म्हटले आहे. परांिु हा खुलासा चुकीचा आहे असे 
दनिधयहसरू्वरील टीकेि कृष्ट्िभट्टाने म्हटले आहे. 

 
११. सत्राांची दीिा घेणे. सत्राांचे विधन खांड २ मध्ये आले आहे. प्राचीन वदेोक्ि यज्ञाि (१२ वष े

अथवा त्याहूनही अदर्क) फार मो्ा कालाची आदि द्रव्याची आवशयकिा असे म्हिनू अशा यज्ञाांना लोक 
कां टाळले होिे आदि यज्ञाांव्यदिदरक्ि आदि सुलभ असे उपासनेचे मागध त्याांना पसांि पडू लागले होिे ही गोष्ट 
त्या दनषेर्ावरून स्पष्ट ददसून येिे. 

 
१२. पाण्याचा कमांडलू धारण करणे. प्रत्येक स्नािकाने पािी भरलेला कमांडलू र्ारि करावयाचा 

असे आदि त्या कमांडलूमर्ील पािी त्याने स्विःच्या शरीरशुद्धीकदरिा घ्यावयाचे असे. ह्यासांबांर्ी अनेक 
दनयम असि आदि त्यामुळे क्रमाक्रमाने कमांडलू र्ारि करिे अवघड वाटू लागून कमांडलू र्ारि करण्याचा 
दनयम मोडण्याकडे प्रवृती ी होि गेली. कदलयुगाि कमांडलू र्ारि करण्याचा पूिधपिे दनषेर् करून 
लोकामर्ील ह्या प्रवृती ीला मान्यिा देण्याि आली. 

 
मदनपादरजाि (पा. १६) ह्या ग्रांथाने कमांडलू र्ारि करिे ह्या कृत्याचा नैतष्ठक (आजन्म) 

ब्रह्मचयाशी सांबांर् असल्याचे म्हटले आहे. परांिु िे मि चकुीचे आहे. नारदीय पुरािाि (पूवार्ध २४·१३) त्या 
दोन प्रघािाांचा स्विांत्र दवचार केला आहे. 

 
१३. महाप्रस्थान यात्रा. ह्या दवषयाचे दववचेन खांड २ मध्ये आले आहे. मनु (६·३१) आदि 

याज्ञवल्क्य (३·५५) ह्याांनी असा दनयम साांदगिला आहे की एकादा वानप्रस्थ असाध्य रोगाने ग्रस्ि झाला 
असेल आदि त्याला आपली आश्रमदवदहि कमे करवि नाहीशी झाली असिील िर त्याला ईशान्य ददशलेा 
महाप्रस्थानाकदरिा दनघून देहपाि होईपयंि प्रवास करीि जाण्याला सांमिी आहे. अशा रीिीने 
महाप्रस्थानाकदरिा दहमालयपवधिाि जाऊन अथवा अस्ग्न अथवा जलप्रवशे करून अथवा डोंगराच्या 
क्ावरून खाली पडून आत्महत्या केल्यास त्याला काहीही पािक लागि नाही. उलट िो स्वगधलोकी 
जाईल असे आददपुरािाि (अपराकध  पा ८७७-७९) म्हटले आहे. 

 
१४. गोसर्व नार्वाच्या यज्ञामध्ये गाईचे बतलदान करणे. प्राचीन काळी अनेक प्रसांगी गाईची हत्या 

करण्याि येि असे. माांसभक्षि कमी प्रिीचे मानण्याि येऊ लागल्याकारिाने गोहत्या अत्यांि गह्यध 
समजण्याि येऊ लागली आदि शकेडो वष े अस्स्ित्वाि आलेल्या दनषेर्ाचा कदलवज्यासांबांर्ीच्या वचनाांि 
समावशे करण्याि आला. 

 
१५. सौत्रामतण यज्ञात सुरापात्राांचा उपयोग करणे. ‘सुत्रामन्’ ही एक इांद्राची सांज्ञा असून त्या 

शब्दावरून ह्या यज्ञाला सौत्रामदि असे नाव दमळाले आहे. ह्या यज्ञामर्ील दवशषे गोष्ट म्हिजे पात्राि सुरा 
घेऊन दिची आहुिी देिे ही होय. आरु्दनक काळी ह्या यज्ञामध्ये सुरेच्या ऐवजी दुर्ाची आहुिी देण्याि येिे 
आदि आप. श्रौ. सू. (१९·२·७·१३) मध्ये देखील प्राचीन काळी ही दुर्ाची आहुिी देण्याला सांमिी ददली 
होिी. ह्या यज्ञासांबांर्ी मादहिी खांड २ मध्ये ददली आहे. ह्या कदलवज्यध कृत्याचा अथध असा आहे की 
‘सौत्रामिी यज्ञाि जो सुरेचा उपयोग करिो त्याच्याबरोबर सामादजक व्यवहार करिे’ असे दनिधयहसरू्ने 



           

म्हटले आहे आदि ‘सौत्रामदि आदद यज्ञाि सुरापात्राांचा उपयोग करिे’ असा अथध र्मधहसरू्ने (३ पूवार्ध पा. 
३५७) ददला आहे. दनिधयहसरू्ने ददलेला अथध समार्ानकारक वाटि नाही. 

 
१६. अस्ग्नहोत्रहर्वणी. तजभेने चाटणे आतण अशा रीतीने चाटली असताही त्यानांतर ततचा उपयोग 

करणे. अस्ग्नहोत्रहविी म्हिजे अस्ग्नहोत्राि ज्या स्त्रवुा पळीचा उपयोग करून हवन केले जािे िी पळी. ह्या 
सांबांर्ी विधन खांड २ मध्ये आले आहे. सामान्यिः जर एकादे पात्र कोिी मनुष्ट्याने चाटले असले िर त्या 
पात्राची योग्य प्रकारची शुदद्ध केल्याखेरीज त्या पात्राचा उपयोग र्ार्वमक दवर्ीमध्ये पुन्हा करिा येि नाही. 
िथादप हा दनयम अस्ग्नहोत्रहविी आदि सोमरसाचे चमस ह्याांना लागि नाही. प्रस्िुि कदलवज्यध कृत्याि ह्या 
कृत्याचा दनषेर् केला आहे. 

 
१७. शास्त्रात साांतगतलेल्कया तर्वधीने र्वानप्रस्थाश्रमाचा स्र्वीकार करणे. गौिम, (३·२५-३४), आप. 

र्. सू. (२·९·२१·१८ प्रभदृि), वदसष्ठ (९·१-११), मनु (६·१-३२), याज्ञ (३·४५-५५) ह्याांनी वानप्रस्थाश्रमाचे 
सदवस्िर दनयम ददले आहेि. खांड २ मध्ये त्यानांिर करावयाच्या सांन्यासदवर्ीचे विधन ददले असून त्यासांबांर्ी 
दववचेन केले आहे. 

 
१८. मनुष्ट्याच्या र्वेदाध्ययनाला अनुसरून आदि त्याच्या आचाराला अनुसरून आशौचाच्या 

कालार्वधीचा सांकोच करणे. 
 
सांदपडाच्या मृत्यूनांिर ब्राह्मिाने पाळावयाच्या आशौचाचा काल दहा ददवस असावा असा 

सवधसार्ारि दनयम गौिम (१४-१), मनु (५·५९ आदि ८३) प्रभिृींनी साांदगिला आहे परांिु कुां भीर्ान्य (एक 
राांजिभर र्ान्य सांचय करिारा) प्रभिृी िीन प्रकारच्या ब्राह्मिाांकदरिा चार, िीन आदि एक ददवस 
आशौचाचे अवर्ी मनूने (५·५९) साांदगिले आहेि. दक्ष आदि पराशर ह्याांनी वदेाध्ययन आदि आचार ह्याांच्या 
आर्ारावर एक आदि िीन ददवसाांचे काल साांदगिले आहेि. दमिाक्षरेने (याज्ञ. ३·२८-२९) म्हटले आहे की 
आशौचाच्या कालाचा सांकोच सवध बाबिींि करावयाचा नसून दान घेिे, अस्ग्नहोत्र करिे, वदेाध्ययन करिे 
आदि ज्या बाबिींि अडचि उत्पन्न होईल अशा काही दवदशष्ट बाबिींिच करावयाचा असिो. आशौचाच्या 
कालावर्ीचा सांकोच करण्याचा दनषेर् करण्याचे कारि बहुर्ा असे असाव ेकी एकादा मनुष्ट्य आपि दवद्वान 
असल्याचे मानील परांिु िी गोष्ट त्याचे शजेारी मान्य करिार नाहीि आदि अशा रीिीने गोंर्ळ उत्पन्न 
होण्याचा सांभव आहे. 

 
१९. ब्राह्मणाला देहान्त प्रायतिि साांगणे. ब्रह्महत्या, सुरापान ह्याांच्यासारख्या काही 

महापािकाांकदरिा क्ावरून उडी मारिे अथवा अस्ग्नप्रवशे करिे ह्याांच्याव्यदिदरक्ि प्रायदिती  नसिे असे 
मनु (११·१४६) प्रभदृि स्मृिींनी साांदगिले आहे. परांिु कालाांिराने ब्राह्मिाचा देह अदर्कादर्क पदवत्र 
मानण्याि येऊ लागल्या कारिाने ब्राह्मिाने दकिीही घोर स्वरूपाचे पाप केले असले िरी त्याला देहान्ि 
प्रायदिती  देण्याचे बांद झाले. हा दनयम ब्राह्मिाव्यदिदरक्ि अन्य कोिालाही लावण्याि येि नसे. 

 
२०. पातकी व्य्तीशी सांसगम झाल्कयामुळे उत्पन्न होणारा दोष. महापािक केलेल्या व्यक्िीशी सांसगध 

झाल्याने पदिित्व प्राप्ि होिे आदि असा सांसगध कोित्या प्रकारचा आदि दकिी कालपयंि झाला म्हिजे 
असा पदरिाम होिो ह्यादवषयी दनरदनराळ्या स्मिृींनी (मनु. ११·१८०, बौ. र्. सू. २·१·८८ इ.) दनयम 
साांदगिले आहेि. युगपरत्वहेी दनरदनराळे पदरिाम होिाि. असे कडक दनयम कदलयुगाि बदलण्याि आले 



           

आदि पािकी मनुष्ट्याबरोबर सांभाषि केल्याने अथवा त्याला पादहल्याने पािक लागि नाही असा दनिधय 
ठरदवण्याि आला. (पराशर १·२५-२६). पराशर मार्वीयाि (२ भाग २ पा ९०) असे साांदगिले आहे की 
कदलयुगाि पािकी मनुष्ट्याबरोबर केलेल्या दनरदनराळ्या प्रकारच्या सांसगाने पादित्य येि नाही असे 
पराशराचे मि होिे आदि म्हिून त्याने सांसगाकदरिा कोििेही प्रायदिती  साांदगिलेले नाही. दनिधयहसरु् (३ 
पा ३६८) आदि भट्टोजी ह्याांनीही असेच मि ददले आहे. 

 
२१. चोरीव्यतततर्त इतर महापातकाांबद्दल (गुप्त) प्रायतित घेणे. पराशराने (९·६१) असा 

सवधसार्ारि दनयम साांदगिला आहे की कोिीही आपि केलेल्या पािकाची उघडपिे घोषिा करावी. ह्या 
दनयमाला काही अपवाद काही स्मृिींनी साांदगिले आहेि. ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुिल्पगमन आदि 
सुविाची चोरी ह्याांच्यासारख्या महापािकाांकदरिाही काही प्रायदितेी  गुप्िपिे (दिसऱ्या व्यक्िीला प्रायदिती  
केल्याचे न कळदविा) करावीि असे गौिमाने (अध्याय २४) म्हटले आहे. अशी गुप्ि प्रायदितेी  करण्याचा 
अदर्कार फक्ि अस्ग्नहोत्री, दशस्िशीर विधनाचे, वृद्ध अथवा दवद्वान ह्याांनाच असिो असे वदसष्ठाने (अध्या. 
२५·२) म्हटले आहे. दनिधयहसरू्ने असे गुप्ि प्रायदिती  फक्ि ब्राह्मिाांनाच घेिा येिे असे म्हटले आहे. 
कदलयुगाि गुप्ि प्रायदितेी  वज्यध आहेि असे कदलवज्यधदवदनिधय (पृष्ठ ८ अ) ह्या ग्रांथाचे मि असाव े असे 
ददसिे. 

 
२२. र्वर, अततथी ह्याांच्या सत्काराकतरता आतण तपतराांच्या प्रीत्यथम र्वेदमांत्र उच्चारून पशु अपमण 

करणे (पशूपाकरण तक्रया). प्राचीन काळी मरु्पकध  हा अनक प्रसांगी आदि राजा, ऋस्त्वज, वर 
ह्याांच्यासारख्या अनेक व्यक्िींना अपधि करण्याि येि असे. पूवी एकाद्या सन्मान्य अदिथीच्या सत्काराकदरिा 
एक गाय अथवा बलै मारण्याि येि असे. पुढे जेव्हा गाय अत्यांि पदवत्र मानण्याि येऊ लागली िेव्हा दुसऱ्या 
एकाद्या पशूचे माांस अपधि करण्याि येऊ लागले आदि जेव्हा माांसभक्षि करिे हेच हनद्य समजण्याि येऊ 
लागले िेव्हा पायस आदि इिर वनस्पदिजन्य पदाथध अपधि कराव े असा दनयम साांगण्याि येऊ लागला. 
प्रस्िुि कदलवज्यध दनयमाि वर अथवा एकादा सन्मान्य अदिथी ह्याांना द्यावयाच्या मरु्पकाि आदि 
श्राद्धािील ब्राह्मिाांना द्यावयाच्या भोजनाि माांस अपधि करण्याचा दनषेर् साांदगिला आहे. ह्या एका 
दनषेर्ामध्ये इिर ग्रांथकाराांनी स्विांत्र रीिीने साांदगिलेल्या ‘गोवर्’, ‘गवालां भ’ आदि ‘पलपिृैक’ त्यादी 
अनेक दनषेर्ाांचा समावशे होिो. मरु्पकध  आदि माांसभक्षि ह्या दोन्ही दवषयाचे दववचेन खांड २ मध्ये आले 
आहे. 

 
२३. सर्वणम नसणाऱ्या तस्त्रयाांबरोबर सुरतक्रीडा केल्कयाचा दोष ज्याांनी केला असेल त्याांनी त्याबद्दल 

प्रायतिि घेतले असले तरीही त्याांच्याबरोबर व्यर्वहार करणे. समानविाच्या, आपल्या विापेक्षा उच्च 
विाच्या, अथवा कदनष्ठ विाच्या स्त्रीबरोबर व्यदभचार करिाऱ्या पुरुषाने कोििे प्रायदिती  कराव ेह्याबद्दल 
प्राचीन काळच्या सूत्राांची कठोरपिाची मिे असि. (गौिम. २३·१४-१५; वदसष्ठ २१·१-३ इ.). हा कठोरपिा 
मागाहूनच्या काळाि झालेल्या स्मृदिकाराांनी (पराशर १०·५-७) बराच कमी केला होिा. कदलवज्यधदनिधय 
ह्या ग्रांथािील वचनाि असा दनयम साांदगिला आहे की आपल्याहून दभन्न विाच्या दस्त्रयाांबरोबर रदिसांग 
केल्याचा दोष केलेल्या पुरुषाांनी जरी त्याबद्दल प्रायदिती  घेिले असले िरीही त्याांना त्याांच्या 
जादिबाांर्वाांबरोबर सामादजक व्यवहार करण्याला परवानगी देिा येि नाही. ह्या दनयमामुळे नीदिमती ा 
चाांगली कडक रीिीची राहण्याला मदि केली असली िरी त्यामुळे दनरदनराळ्या जािी अलग अलग 
राखल्या गेल्या. 

 



           

२४. माता (अथर्वा नात्याने सन्मानास पात्र असणारी एखादी स्त्री) तहने आपल्कयाहून कतनष्ठ 
र्वणाच्या पुरुषाबरोबर सुरतसमागम केल्कयास ततचा त्याग करणे. दस्त्रयाांनी व्यदभचार केल्यास त्याांना 
द्यावयाच्या प्रायदिती ासांबांर्ी सूत्राांि आदि स्मृिींि दनरदनराळ्या काळी दनरदनराळ्या प्रकारचे दनयम 
साांदगिले आहेि. गौिमाने (२३·१४) अशा स्त्रीला कुत्र्याकडून खावदवण्याचे शासन कराव े असे साांदगिले 
आहे. परांिु इिर स्मृिींनी (मनु. ११·१७६) इिके कडक शासन न साांगिा दिला पिीने आपल्या घराि एका 
खोलीि कोंडून ठेवाव े आदि व्यदभचाराबद्दलचे प्रायदिती  दिच्याकडून करवनू घ्याव े असे साांदगिले आहे. 
वदसष्ठाने असा दनयम साांदगिला आहे की उच्च विाच्या स्त्रीने कदनष्ठ विाच्या पुरुषाबरोबर व्यदभचार केला 
असेल आदि त्याांना अशा सांबांर्ाांपासून अपत्य झाले नसेल िरच दिची प्रायदिती ाने शुदद्ध होऊ शकिे. (वदस. 
२१·१२). याज्ञ. ने असा दनयम साांदगिला आहे की एकाद्या स्त्रीने व्यदभचार केला आदि अशा कृत्यामुळे दिला 
गभधर्ारिा झाली िर दिचा त्याग करावा. (याज्ञ. १·७२). कदलवज्यधदनिधयािील वचनाि असे म्हटले आहे 
की मािेसारख्या दुसऱ्याांना सन्मानाहध असिाऱ्या स्त्रीने व्यदभचार केला असला िरीही दिचा त्याग करू नये. 
मात्र मािेसारख्या सन्मानाहध नसिाऱ्या इिर दस्त्रयाांचा त्याग करण्यास परवानगी ददली आहे. 

 
२५. दुसऱ्याकतरता आपल्कया देहाचे बतलदान करणे. दवष्ट्िु र्. सू. [गोब्राह्मिनृपदिदमत्रर्नदारजीदविरक्षिादे्य 

हिास्िे स्वगधभाजः । दवष्ट्िु र्. सू. ३·४५.] (३·४५) मध्ये असे साांदगिले आहे की एकाद्या गाईचा, ब्राह्मिाचा, राजाचा, 
दमत्राचा जीव वाचदवण्याकदरिा, िसेच स्विःच्या सांपती ीच्या आदि आपल्या पत्नीच्या सांरक्षिाकदरिा जे 
पुरुष इिराांकडून मारले जािाि िे स्वगाला जािाि आदि हा दनयम चार विांच्या पलीकडे असिाऱ्याांना 
देखील लागिो. (दवष्ट्िु र्. सू. १६-१८) कदलवज्यधदनिधयाि वरील सारख्या प्रसांगी केवळ स्वगधप्राप्िीच्या 
आशनेे स्विःच्या देहाचे बदलदान करण्याचा दनषेर् केला आहे. त्या ग्रांथाि’ (पृ. ९ ब) बदलदान ह्या शब्दाचा 
दुसरा एक (जरासा दूरास्न्वि) अथध ‘दुसऱ्या कदरिा गुलाम म्हिून सेवा करण्यास ियार होिे, असा ददला 
असून असे कृत्य िीन उच्च विांि जन्मलेल्या मनुष्ट्याने कदलयुगाि करू नये परांिु शूद्राांनी करण्यास 
प्रत्यवाय नाही असे प्रदिपादन केले आहे. 

 
२६. आपले भोजन झाल्कयार्वर रातहलेले उस्च्छि (अन्न) दुसऱ्यास अपमण करणे. मरु्पकाि सन्मान्य 

अदिथीला अपधि केलेल्या मर्, दूर् आदि दही ह्या पदाथापैकी काही भाग त्या अदिथीने भक्षि केल्यावर 
उरलेला भाग एकाद्या ब्राह्मिाला (अथवा आपल्या पुत्राला अथवा कदनष्ठ भ्रात्याला) द्यावयाचा प्रघाि असे. 
ह्या प्रघािाचा प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि दनषेर् केला आहे. ह्या प्रघािाचे विधन खांड २ मध्ये आले आहे. ह्या 
वचनाचे दुसरेही काही अथध (दनिधयहसरू्, भट्टोजी, स्मृ. कौ. इ॰) दनरदनराळ्या ग्रांथाांनी केले आहेि. 
ह्यावरून असे ददसून येिे की कदलवज्यासांबांर्ी काही काही वचने िुलनेने मागाहूनच्या काळािील असून 
त्याांच्या दनदिि अथादवषयी अलीकडच्या काळािील दनबांर्ग्रांथकाराांमध्येही एकमि नाही. 

 
२७. एखाद्या तर्वतशि देर्वतेच्या मूतीची तनरतनराळ्या उपचाराांनी (जन्मभर) पूजा करण्याची प्रततज्ञा 

करणे. दनिधय हसरू्मध्ये असा खुलासा केला आहे की, एकाद्या देविेच्या मूिीची विेन घेऊन पूजा 
करण्याचा प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि दनषेर् केला आहे. 

 
२८. (एकादा नातलग मृत झाल्कयामुळे) आशौच आलेल्कया व्य्तींच्या शरीराला अस्स्थसांचय 

केल्कयानांतर स्पशम करणे. सांविाने (३८·४०) असे साांदगिले आहे की पे्रिाचा दाह केल्यानांिर पदहल्या, 
दिसऱ्या, सािव्या अथवा नवव्या ददवशी अस्स्थसांचय करिा येिो आदि ब्राह्मि, क्षदत्रय, वैशय आदि शदू्र 
ह्याांच्या बाबिीि अस्स्थसांचयानांिर अनुक्रमे ४ थ्या, ६ व्या, ८ व्या, आदि १० व्या ददवशी मृिाशौच आलेल्या 



           

व्यक्िींना स्पशध करण्यास प्रत्यवाय नसिो. प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि असे करण्याचा दनषेर् केला असून 
आशौचाचा दनयम अदर्क कडक केला आहे.  

 
२९. एखाद्या यज्ञात पशुहत्या करण्याचे (शतमत्राचे) काम एखाद्या ब्राह्मणाने करणे. श्रौियज्ञाि 

पशूचा वर् करिाऱ्याला शदमिृ अशी सांज्ञा असे. सवधसामान्य मि शदमिृ हा ऋस्त्वजाहून दभन्न असावा असे 
असे आदि िो ब्राह्मि असे अथवा ब्राह्मिेिरही असू शके. (आश्व. श्रौ. १२·९·१२-१३). पशुयज्ञच मुळी हनद्य 
अथवा दनदषद्ध र्रण्याि येऊ लागल्यामुळे प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि ब्राह्मिाने शदमिृचे काम करण्याचा 
दनषेर् केला आहे. 

 
३०. ब्राह्मणाांनी सोमर्वल्लीची तर्वक्री करणे. सोमवल्ली दवकि घ्यावी लागे. प्राचीन काळी सोमदवक्रय 

करिारा एकादा कुत्स गोत्राचा ब्राह्मि असे अथवा दुसरा कोििाही ब्राह्मि अथवा शूद्र असे. मागाहूनच्या 
काळाि ब्राह्मिाला सोमदवक्रय करण्यास मनूने (१०·८८) दनषेर् केला आदि सोम दवक्रय करिारा ब्राह्मि 
श्राद्धाला आमांत्रि करण्यास अपात्र असिो आदि त्याच्या घरी कोिीही अन्नग्रहि करू नये असा दनयम 
साांदगिला. (मनु. ३·१५८; याज्ञ. १·१६५ आदि वदस. १४·३). 

 
३१. एखाद्या ब्राह्मण गृहस्थाला आपला दास, आपला गुराखी, दपढीजाि स्नेही आदि आपले शिे 

अरे्लीच्या कराराने कसिारा शिेकरी ह्या चार प्रकारच्या शूद्राांच्या घरी अन्न ग्रहण करण्यास असणारी 
परर्वानगी. अशी परवानगी गौिम (१७·६) प्रभदृि स्मृिींनी ददली आहे. अशी परवानगी फक्ि अत्यांि 
आपत्कालापुरिीच आहे असे हरदती ाने (गौ. १७·६) आदि अपराकाने (पा. २४४) म्हटले आहे. ह्यावरून 
असे ददसून येिे की असे अन्नग्रहि करण्याला जो सक्ि दनषेर् कदलवज्यधवचनाि साांदगिला आहे िो दिस्िी 
सनाच्या १२ व्या शिकापयंि एक िर प्रदसद्ध नसावा अथवा त्याला फारसे महत्त्व ददले जाि नसाव.े 
अन्नग्रहि करण्याच्या आदि दववाहाच्या बाबिींि दनरदनराळ्या जािींिील दवभक्ििा कदलवज्यध वचनाांमुळे 
अदर्क कडक झाली. 

 
३२. फार दूरच्या तीथमिेत्राांची यात्रा करणे. एकादा ब्राह्मि दूर दठकािी यात्रा करण्याकदरिा 

गेल्यास त्याला अवशय कराव्या लागिाऱ्या किधव्याि अांिर पडेल म्हिनू ब्राह्मिाला िसा दूरचा प्रवास 
करण्यास बांदी घािली आहे. परांिु यज्ञाकदरिा द्रव्य दमळदवण्याकदरिा िसा प्रवास करण्यास मनाई नाही. 
(सत्यव्रिाचे वचन. कदलवज्यध दनिधय पृष्ठ १० अ). 

 
३३. तशष्ट्याने नेहमी आपल्कया गुरूच्या पत्नीबरोबर गुरूबरोबरच्या र्वतमनासारखेच र्वतमन ठेर्वार्वे हा 

तनयम. मनु (२·२१०) प्रभिृींनी असा दनयम साांदगिला आहे की दशष्ट्याने आपल्या गुरूच्या पत्नीला अथवा 
अनेक पत्न्याांना गुरूप्रमािेच मान देण्याची कृत्ये करावी आदि त्याांच्या आज्ञा पालन कराव्या. गुरूची पत्नी 
अल्पवयी असेल िर वांदन करिाना दिचे पाय न र्रिा दिचे समोर जदमनीवर साष्टाांग नमस्कार घालावा. 
प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि ह्या दुसऱ्या दवशषे दनयमाचे ित्त्व मान्य केले आहे. 

 
 
 
 
 



           

  .                                                   . 
 
आपत्काली ब्राह्मिाांना अध्यापन, याजन आदि प्रदिग्रह ह्या दवदहि मागांनी द्रव्यप्राप्िी न झाली िर 

त्याांनी क्षदत्रयाांना अथवा वैशयाांना दवदहि असलेली कृत्ये करण्यास गौिम (७·६-७) प्रभिृींनी अनुमिी ददली 
आहे. हे वचन केवल नाममात्र आहे. 

 
३५. उद्याकतरता काहीही धान्य अथर्वा धन सांचय न करणे. स्मृिींनी (मनु. ४·७ इत्यादी) ब्राह्मिाांचे 

जे चार प्रकार साांदगिले आहेि त्याांि उद्याकदरिा काहीही र्ान्यसांचय न करिारा हा एक असून िो सवाि 
श्रेष्ठ मानला आहे. ब्राह्मिाने अत्यांि दादरद्र्यावस्थेि आदि सांग्रहबुद्धीचा त्याग करून राहण्याचे ध्येय 
कदलयुगाि आवशयक समजू नये असे प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि साांदगिले आहे. 

 
  .                                                                         

                                                                   . 
अरिी हे हपपळाच्या लाकडाांचे दोन ओांडे असून त्याच्या घषधिाने (मांथनाने) अस्ग्न उत्पन्न करण्याि 

येिो आदि गाहधपत्य अस्ग्न पेटदविे वळेी त्या अग्नीचा उपयोग करण्याचा काही शाखाांि प्रघाि आहे. 
 
३७. ब्राह्मणाांनी सतत प्रर्वास करणे. महाभारिाि (शाांदिपवध २३·१५) असे म्हटले आहे की दवद्या 

दमळदवण्याकदरिा प्रवास न करिाऱ्या ब्राह्मिाला पृथ्वी भक्षि करिे. प्रस्िुि वचनाि दनष्ट्कारि केलेल्या 
दीघध प्रवासाचाच फक्ि दनषेर् केला आहे. 

 
३८. अग्नी प्रज्र्वतलत करण्याकतरता तोंडाने अग्नीर्वर फुां कर घालणे. गौिम (९·३२) मनु, (४·५३) 

प्रभिृींनी िोंडाने फुां कर घालण्याचा दनषेर् केला आहे कारि िसे केल्याने मुखािून ओघळिाऱ्या लाळेचे 
हबदू अग्नीि पडून अस्ग्न अपदवत्र होण्याचा सांभव असिो. वाज. शाखेमध्ये साांदगिले आहे की सृष्टीकत्याच्या 
मुखापासून अग्नीची उत्पती ी झाली असल्याकारिाने श्रौि अस्ग्न िोंडाने वारा घालून प्रज्वदलि करिा येिो. 
(आप. र्. सू. १·५·१५-२० वरील हरदती ाची टीका). प्रस्िुि कदलवज्यध वचनाि श्रौि अस्ग्न देखील िोंडाने 
फुां कर घालून प्रज्वदलि करण्याला दनषेर् केला आहे. 

 
३९. बलात्कारासारख्या कृत्यामुळे दूतषत झालेल्कया तस्त्रयाांशी (त्याांनी प्रायतिि केल्कयार्वर) 

सामातजक व्यर्वहार करणे. वदसष्ठ (२८·२-३), अदत्र (५·२-३) प्रभिृी स्मृिींनी असे साांदगिले आहे की अशा 
रीिीने दूदषि झालेल्या स्त्रीचा त्याग न करिा दिच्या मादसक रजोदशधनापयंि वाट पहावी आदि काही 
दवदशष्ट प्रायदितेी  दिच्याकडून करवावी आदि नांिर िी शुद्ध होिे. देवलाने (४८-४९) िर असे साांदगिले 
आहे की अशा स्त्रीला गभार्ारिा झाली िरीही दिची शुद्धी साांिपन प्रायदिती  केल्याने होऊ शकेल. परांिु 
प्रस्िुि वचनाने अशा स्त्रीने प्रायदिती  केल्यानांिर देखील दिच्याबरोबर सामादजक व्यवहार करण्यास बांदी 
केल्यामुळे िे वचन त्या दनरपरार्ी आदि अभागी स्त्रीच्या बाबिीि स्मृिींपेक्षाही अदर्क दनष्ठुरपिाचे आहे. 

 
४०. सांन्याशाने शास्त्राांतील तनयमाांना अनुसरून शूद्राांसतहत सर्वम र्वणांच्या लोकाांकडे अन्नाची तभिा 

मागणे. अशी दभक्षा मागण्यास बौर्ायन (२.१०·६९) प्रभिृींनी परवानगी ददली आहे. परांिु प्रस्िुि वचनाि 
िसे करण्याला बांदी केली आहे. 



           

४१. पार्वसाचे नर्व ेपाणी दहा तदर्वसपयंत उपयोगात न आणणे. जदमनीवर साांचलेले पावसाचे नव े
पािी दहा ददवसाांनांिर अथवा िीन ददवसानांिर दपण्याकदरिा घ्याव ेअशी स्मदृिवचने आहेि. (आप. र्. सू. 
१·५·१५·२ वरील हरदती ाची टीका). प्रस्िुि वचनाि दहा ददवसपयंि वाट पहाण्याची गरज नाहीशी केली 
आहे परांिु िीन ददवसाांचा दनयम रद्द केलेला नाही. 

 
४२. ब्रह्मचयाची मुदत पूणम झाल्कयार्वर गुरूने मातगतलेली दतिणा देणे. गौिमाने (२·५४-५५) असा 

दनयम साांदगिला आहे की दवद्याभ्यास पूिध झाल्यावर दवद्याथ्याला जे र्न देिे शक्य असेल त्याचा स्वीकार 
करण्याबद्दल त्याने गुरूला दवनांिी करावी अथवा काय देऊ हे गुरूला दवचाराव े आदि गुरूने जे काही 
साांदगिले असेल िे करून नांिर गुरूने जाण्यास परवानगी ददल्यावर समाविधन कराव.े 

 
प्रस्िुि वचनाि गुरु जे मागेल िे ददले पादहजे हा दनयम रद्द ठरदवला आहे. परांिु दवद्याथ्याने 

स्वखुषीने ददक्षिा देण्याला प्रदिबांर् घािला नाही. 
 
४३. ब्राह्मणातदकाांच्या घरी स्र्वयांपाक करण्यासारख्या कामाकतरता एकाद्या शूद्राची नेमणूक 

करणे. आपस्िांबाने (२·२·३·१-८) असा दनयम साांदगिला आहे की वैश्वदेवाकदरिा लागिारे अन्न 
दवकल्पेकरून शूद्रानेही ियार करण्यास प्रत्यवाय नाही, मात्र त्याच्यावर िीन उच्च विांच्या लोकाांची 
देखरेख असली पादहजे आदि त्याने शारीदरक आदि कप्ाच्या शुद्धीचे काही दनयम पाळले पादहजेि. 
प्रस्िुि वचनाने शूद्राला नेमण्याची ही परवानगी काढून घेिली आहे. 

 
४४. अततरृ्वद्ध व्य्तींनी अस्ग्नप्रर्वेश करून अथर्वा कड्ार्वरून उडी घेऊन आत्महत्या करणे. हे 

वचन क्र. १३ च्या वचनासारखेच आहे. अशा प्रकारच्या आत्महत्येच्या योगाने काहीही पािक लागि नाही 
असे अदत्र (श्लो. २१८-२१९) सारख्या स्मिृींनी साांदगिले आहे. प्रस्िुि वचनाने अशा प्रकारच्या 
आत्महत्येचाही दनषेर् केला आहे. 

 
४५. गाईची तहान भागतर्वण्यास पुरेल इत्या पाण्याने तशिाांनी आचमन करणे. जदमनीवर 

साठलेले पािी जर एकाद्या गाईची िहान भागदवण्यास पुरेल इिके असले िर िे शुद्ध असिे आदि त्याचा 
आचमनाकदरिा उपयोग करण्यास प्रत्यवाय नाही असे मनु (५·१२८) प्रभिृींनी साांदगिले आहे. िथादप 
आरोग्याच्या दृष्टीने अशा पाण्याचा आचमन करण्यासाठी उपयोग करण्याला प्रस्िुि वचनाि दनषेर् केला 
आहे. 

 
४६. सायांकाळी ज्या घराच्या सतन्नध एकादा यती असेल त्या घरात त्याने र्वास्तव्य करणे. यिीने 

जेथे कोठे िो सूयास्िाच्या वळेी असेल त्यादठकािी मुक्काम करावा असा जो दनयम स्मृिींनी (शांख ७·६) 
साांदगिला आहे िो ह्या वचनाने रद्द ठरदवला आहे. 

 
आददत्य पुरािाि साांदगिलेल्या कदलवज्यध गोष्टींचे (एक दोन सोडून) दववचेन वर केले आहे. आिा 

ह्या दवषयाचे सामग्रयाने दववचेन करण्याच्या हेिूने इिर ग्रांथाांि साांदगिलेल्या दुसऱ्या काही गोष्टींचे दववचेन 
खाली केले आहे : 

 



           

४७. सांन्यास ग्रहण करणे. ह्या दवषयाचे दववचेन खांड २ मध्ये आले आहे. प्रस्िुि वचनाि 
साांदगिल्याप्रमािे सांन्यास कदलयुगाि सवधस्वी बांद [यावद्विधदवभागोस्स्ि यावदे्वदः प्रविधिे । िावन्न्यासोस्ग्नहोत्रां च किधव्यां िु कलौ 

युगे ॥ देवल (दनिधय हस. ३ पूवार्ध पा ३७०).] झालेला नसून आज दमिीला देखील सहस्त्रावदर् लोक प्रदिवषी सांन्यास 
घेि असिाि. दनिधयहसरू्च्या (३ पूवार्ध) मिे ही बांदी दत्रदांडी सांन्यासापुरिीच आहे आदि एकदांडी 
सांन्यासाला नाही. िसे असेल िर मुख्य गोष्टीला महत्त्व न देिा बाह्य दचन्हानाांच फक्ि महत्त्व ददल्यासारखे 
होिे म्हिनू िी बांदी दनरथधक आहे. 

 
४८. अस्ग्नहोत्राचे पालन करणे अथर्वा तीन अग्नींचे ग्रहण करणे. दनिधयहसरु् (३· पा. ३७०) प्रभदृि 

दनबांर्ग्रांथाांनी असा खुलासा केला आहे की ह्या वचनाने कदलयुगाि सर्वाधान प्रकारच्या अस्ग्नहोत्राला बांदी 
घािली आहे आदि अधाधान प्रकारच्या अस्ग्नहोत्राला परवानगी आहे. ज्यावळेी कोिी मनुष्ट्य िीन श्रौि 
अग्नींची स्थापना करिो त्यावळेी त्याला िी स्थापना आपल्या स्मािध अस्ग्नमर्ील अर्ा अस्ग्न घेऊन करिा 
येिे आदि अर्ा अस्ग्न िसाच ठेविा येिो. ह्या प्रकाराला अधाधान अशी सांज्ञा आहे. त्याने जर आपला स्मािध 
अस्ग्न वगेळा राखून ठेवला नाही िर त्या प्रकाराला सर्वाधान असे म्हििाि. 

 
४९. नरमेध. िै. ब्रा. (३·४·१-१९) मध्ये नरमेर्ाचे विधन केले आहे. नरमेर्ामध्ये मनुष्ट्याची प्रत्यक्ष 

हत्या केली जाि नसे आदि िे दवर्ान साांकेदिक स्वरूपाचे असे. हा यज्ञ एकाद्या ब्राह्मिाने अथवा क्षदत्रयाने 
करावयाचा असे. ब्राह्मिाददक बदल देण्याकदरिा आिण्याि येऊन त्याांच्यावर काही दवर्ी करून त्याांना 
दनरदनराळ्या देविाांना अपधि करण्याि येिे आदि नांिर यज्ञस्िांभापासून सोडून देण्याि येिे आदि बकऱ्याांचे 
बदलदान करून त्याांच्या माांसाच्या आहुिी देण्याि येिाि. 

 
प्रस्िुि वचनाि कदलयुगाि हा याग करण्याचा दनषेर् केला आहे. 
 
५० अश्वमेध. अश्वमेर् केल्याने ब्रह्महत्येच्या पािकापासून मुक्िी दमळिे असे. िै. सां. (५·३·१२·२) 

मध्ये साांदगिले आहे. ह्याची मादहिी खांड २ मध्ये आली आहे. दनदान दि. पू. २०० पासून इ. स. च्या १८ व्या 
शिकाि झालेल्या जयहसग राजापयंि अनेक राजाांनी अश्वमेर् केला असल्याचे इदिहासप्रदसद्ध आहे. बृहन्  
नारदीय प्रभदृि पुरािाांनी अश्वमेर्ाला बांदी केली आहे. 

 
५१. राजसूय हा दवर्ी अदिशय भानगडीचा असून िो दोन वष े पयंि चालिो आदि िो फक्ि 

क्षदत्रयालाच करिा येिो. ह्याचे विधन खांड दोन मध्ये आले आहे. कहलग सम्राट खारवलेने हा यज्ञ केला 
असल्याचे दशलालेखावरून (एदप. इां. खां. २० पा. ७९) समजिे. 

 
५२. नैतष्ठक ब्रह्मचयम. जे दवद्याथी आमरिान्ि दवद्याथी म्हिूनच राहि असिाि त्याांना नैदष्ठक 

ब्रह्मचारी अशी सांज्ञा आहे. हा जीवनक्रम फार खडिर असिो आदि शरीर दुबधल असल्याकारिाने अनेक 
प्रकारचे मोह उत्पन्न होिाि. म्हिून बृहन्  नारदीय प्रभदृि पुरािाांनी नैदष्ठक ब्रह्मचयाला बांदी घािली आहे. 
कदलवज्यधदनिधय आदि दनिधयहसरु् ह्याांच्या सारख्या ग्रांथाि ‘नैदष्ठक’ ह्या शब्दाच्या जागी ‘दीघधकालां ’ असा 
पाठ घेिला आहे. 

 
५३. दीघमकालपयंत ब्रह्मचयम. बौर्ायनाने (१·२·१-५) असे साांदगिले आहे की प्राचीन काळी 

वदेाध्ययनाकदरिा पालन करावयाच्या ब्रह्मचयाची मुदि ४८ वष,े २४ वष,े अथवा प्रत्येक वदेाकदरिा १२ वष े



           

अथवा प्रत्येक काांडाकदरिा दनदान एक वषध अथवा वदे पाठ होईपयंि चालि असे. प्रस्िुि कदलवज्यध 
वचनाि गृहस्थाश्रम स्वीकारण्यापूवी इिका दीघध काल घालदवण्याला बांदी केली आहे. काही 
दनबांर्ग्रांथकाराांनी म्हटले आहे की प्रस्िुि वचनाि काही दवदशष्ट हेिूने नैदष्ठक ब्रह्मचयधव्रि स्वीकारण्याला 
कदलयुगाि बांदी केलेली नाही. 

 
५४. पशुयज्ञ. माकंडेय पुरािाि (अपराकध  पा ९२९) पशुयज्ञाला कदलयुगाि बांदी घािली आहे. 

िरीही पशुयज्ञ सवध काळी करण्याि येि होिे आदि ्वचदचि प्रसांगी अद्यादपही करण्याि येिाि. 
 
५५. मद्य. वदेकाळी सोम हे पेय ऋस्त्वज पीि असि आदि सुरा हे सामान्य लोकाांचे पेय होिे. सुरा 

बहुर्ा देवाांना अपधि करण्याि येि नसे. पुढे सुरा प्राशन करिे ही गोष्ट पापकारक असल्याचे ब्राह्मि मानू 
लागले आदि छाां. उ. (५·१०·९) मध्ये सुरापान हे पांचमहापािकापैकी एक पािक असल्याचे म्हटले आहे. 
मद्य ही सांज्ञा सवध प्रकारच्या उन्मादक पेयाांना सामान्यिः देण्याि येिे. सवध प्रकारची उन्मादक पेये 
ब्राह्मिाांना कोित्याही आश्रमाि दनदषद्ध असिाि. (मनु ११·९५). परांिु षैष्ठी (म्हिजे िाांदुळाच्या दपठापासून 
केलेल्या सुरे) व्यदिदरक्ि इिर उन्मादक पेये क्षदत्रयाांना आदि वैशयाांना दनदषद्ध नसिाि असे काही 
ग्रांथकाराांनी (दवश्वरूप, दमिा, अपराकध  इ॰) प्रदिपादन केले आहे. सवध विाच्या ब्रह्मचाऱ्याांना सवध प्रकारच्या 
उन्मादक द्रव्याांपासून अदलप्ि राहाव ेलागे. उन्मादक द्रव्ये शूद्राांना दनदषद्ध साांदगिलेली नव्हिी. अपराकाने 
(पा. ६३) उद्धिृ केलेल्या ब्रह्मपुरािाांिील वचनाि म्हटले आहे की उन्मादक पेये कदलयुगाि िीन विांच्या 
लोकाांना दनदषद्ध असून ब्राह्मिाांना िी सवधही युगाि दनदषद्ध असिाि. महाभारिाि (आददपवध अ. ७६) 
म्हटले आहे की पदहल्या प्रथम शुक्राचायांनी ब्राह्मिाांना उन्मादक पेये दपण्याचा दनषेर् साांदगिला. 

 
काही ग्रांथाांि (स्मृ. कौ. पा. ४७७; कदलवज्यधदव. पृष्ठ ११ ब) आिखी दोन कदलवज्यध श्लोक ददले 

आहेि. त्याांि म्हटले आहे की शपथा, शकून, स्वप्ने, हस्िसामुदद्रक, प्रशनावरून भदवष्ट्य साांगिे ह्याांच्या 
सारख्या ्वचदचि प्रसांगी खऱ्या ठरिाऱ्या गोष्टी एकादे फल प्राप्ि होण्याच्या इच्छेने कोिीही करू नये. 
त्याचप्रमािे दुसरीही काही कृत्ये कदलयुगाि त्याग करावयाची असिाि, कारि लोक अशा कृत्याांचा 
अर्मधकृत्याांि समावशे करिाि. 

 
कोित्याही प्राचीन स्मृदिग्रांथाि कदलवज्यादवषयी काहीही साांदगिले नाही. दवश्वरूप, मेर्ादिथी, 

दवज्ञानेश्वर ह्याांच्या टीकाांि देखील कदलवज्याच्या लाांब याद्या ददल्या नाहीि. अशा याद्या पदहल्या प्रथम 
स्मृत्यथधसार, हेमाद्री, स्मृदिचांदद्रका ह्या इ.स. च्या १२ आदि १३ व्या शिकाांि होऊन गेलेल्या ग्रांथाांनी आदि 
ग्रांथकाराांनी साांदगिल्या आहेि. ह्यावरून असे अदिशय सांभवनीय अनुमान दनघिे की ह्या कदलवज्यध 
कृत्याांच्या याद्या फार िर इ. स. च्या १० व्या अथवा ११ व्या शिकाांइिक्या मागे सांकदलि करण्याि आल्या 
असाव्या. 

 
पौवात्य लोक प्रगमनशील नसिाि असे म्हििाऱ्याांना कदलवज्यध प्रकरि हे अत्यांि समपधक उती र 

आहे. अत्यांि स्स्थर अशा समाजाि देखील सामादजक मिे आदि प्रघाि मो्ा प्रमािाि बदलिाि. ज्या 
प्रघािाांना (स्वयांप्रामाण्य आदि दचरांिनत्व असल्याचे मानले जािाऱ्या) वदेाांचा आदि आपस्िांब, मनु, याज्ञ. 
ह्याांच्यासारख्या प्राचीन स्मिृींचा आर्ार होिा, हे प्रघाि कालाांिराने एकिर टाकून देण्याि आले अथवा 
लोकाांना अदनष्ट वाटू लागले. मोठे मोठे लोक एकत्र जुळले आदि त्याांनी कदलयुगाि पाळावयाचे र्मध 
ठरदवले ही जी कपोलकस्ल्पि कथा कदलवज्यध प्रकरिाि विधन केली आहे िी र्ार्वमक आचाराांि आदि 



           

नीदिदवषयक कल्पनाांि फेरफार करण्याकदरिा योजलेली एक युक्िी आहे. र्मध (आदि दवशषेिः 
आचारर्मध) कर्ीही न बदलिारा (अपदरविधनीय) असिो अशा मिाला दचकटून राहिाऱ्याांना देखील 
कदलवज्यध प्रकरि हे पूिध उती र आहे. अत्यांि प्रामाण्य असिारी वदेाांची आदि प्राचीन ऋषींची आदि 
र्मधशास्त्रकाराांची वचने प्रचदलि लोकमिाच्या दवरुद्ध असल्यामुळे कशी बाजूला सारण्याि आली आदि 
बांर्नकारक नसल्याचे ठरदवण्याि आले ही गोष्ट कदलवज्यध प्रकरिावरून अचूक रीिीने ददसून येिे आदि 
आरु्दनक हहदु समाजाि दववाह, वारसा इत्यादी बाबिींि सुर्ारिा करण्याची इच्छा असिाऱ्याांच्या हािाि 
कदलवज्यध प्रकरिाने एक प्रभावी शस्त्र दमळिे. कदलवज्यध प्रकरिाि दनदषद्ध मानल्या असूनही आपल्या 
मािुलाच्या कन्येबरोबर दववाह करिे, सांन्यास ग्रहि करिे, अस्ग्नहोत्र र्ारि करिे आदि (्वचदचि प्रसांगी) 
श्रौि पशुयाग देखील करिे ह्याांच्या सारख्या काही गोष्टी अजून कशा प्रचदलि आहेि हेही ददसून येिे. 

 
 
 
 
 
 

_____ 



           

प्रकरण ९४ 
 

आधुतनक काळच्या भारतातील कायद्याांत रूढीचे स्थान 
 

(  .   .   . ३.९६९-९७३) 
 
भारिािील सध्याच्या कायद्याि रूढीचे काय स्थान आहे ह्या दवषयाचे सदवस्िर दववचेन करिे 

प्रस्िुि ग्रांथाच्या कके्षबाहेरचे असले िरी आरु्दनक काळािील रूढींच्या बाबिीि काही थोडेसे दववचेन 
केल्यास िी गोष्ट अगदीच अनुदचि होिार नाही. दब्रदटशाांनी भारिाि राजकीय सती ा सांपादन करण्यास 
आरांभ केला त्यावळेी भारिािील लोक रूढींना कसे महत्त्व देिाि ह्या गोष्टीची जािीव त्याांना झाली आदि 
इ. स. १७५३ पासून त्याांनी केलेल्या कायद्याांि दहन्दुस्थानािील लोकाांच्या बाबिीि त्या लोकाांचे स्विःचे 
कायदेकानू आदि रूदढ ह्याच चालू ठेवाव्या अशी िरिूद करण्याि आली. मनू (७·२०३) आदि याज्ञ. 
(१·३४३) ह्याांनी दवजेत्याांने दजि राष्ट्राशी कसे वागाव ेह्यादवषयी असेच दनयम साांदगिले आहेि आदि दब्रदटश 
राज्यकत्याना त्या दनयमाांची मादहिी नव्हिी िरी त्याांनी केलेली वरील िरिूद अजाििा त्या दनयमाांना 
अनुसरून अशीच झाली. इ. स. १७८१ मध्ये इांस्ग्लश पालधमेंटने पास केलेल्या कायद्याच्या प्रस्िावनेि िो 
कायदा करण्याचा हेिु बांगाल, दबहार आदि ओदरसा प्राांिाांच्या रदहवाशाांच्या स्विःच्या कायद्याांचे, रूढींचे, 
अदर्काराांचे आदि सवलिींचे पालन आदि सांरक्षि केले जाव ेहा असल्याचे साांदगिले आहे. त्या कायद्याि 
साांदगिलेल्या दनयमाांि असा एक दनयम आहे की कलकती ा येथील मुसलमान रदहवाशाांचे बाबिीि त्याांच्या 
जदमनी, मक्िे, मालमती ा ह्याांच्या वारसाहक्काबद्दलच्या सवध वादाांचा िसेच मुसलमान मुसलमान ह्याांच्या 
दरम्यानचे करार आदि इिर व्यवहार ह्याांच्याबद्दलच्या वादाांचा दनिधय मुसलमानाांच्या कायद्याांना आदि 
रूढींना अनुसरून करण्याि यावा; त्याचप्रमािे मुसलमानेिर रदहवाशाांच्या वादाांचा दनिधय त्या त्या 
लोकाांच्या कायद्याांना आदि रूढींना अनुसरून करण्याि यावा आदि ज्यावळेी एकाद्या वादािील एक 
पक्षकार मुसलमान आदि दुसरा पक्षकार मुसलमानेिर असेल त्यावळेी अशा वादाांचा दनिधय प्रदिवादीच्या 
कायद्याांना आदि रूढींना अनुसरून करण्याि यावा. ह्या नांिर केलेल्या अनेक कायद्याांि असा एक दनयम 
साांदगिला आहे की वारसा, दववाह, जािी, र्ार्वमक सांस्था ह्याांच्यासारख्या दवषयाांसांबांर्ीच्या वादाांचा दनिधय 
उभय पक्षकाराांच्या अथवा प्रदिवादीच्या रूढींना अनुसरून करावा.  

 
एकादी रूदढ अदर्कृि आहे असे दसद्ध करण्याकदरिा िी रूदढ अज्ञाि काळापासून चालि आली 

आहे अथवा प्राचीन काळची आहे, सवधत्र एकाच स्वरूपाि चालि आहे, िी सयुस्क्िक आहे, सवांना 
बांर्नकारक आहे असे दसद्ध केले पादहजे आदि अशी रूदढ अनैदिक स्वरूपाची अथवा सावधजदनक दहिाला 
दवरोर्ी अथवा प्रचदलि कायद्याच्या एकाद्या स्पष्ट दनयमाच्या दवरुद्ध अशी असिा कामा नये. िी रूढी प्राचीन 
काळापासून चालि आलेली असली पादहजे ह्याचा अथध िी लोकाांना आठवि नाही इिक्या मागील काळची 
असली पादहजे असा होि नाही. लोकाांच्या आठविीिील काळ ह्याचा अथध दमिाक्षरेने (याज्ञ. २·२७) एकाद्या 
वस्िूच्या िाब्याच्या बाबिीि १०० वष ेअसा केला आहे, परांिु कात्यायन (अपराकध  पा ६३६) आदि व्यास 
(स्मृ. चां. २ पा. ७५) ह्याांनी स्मातम (म्हिजे आठविीचा) काळ म्हिजे ६० वष ेअसे साांदगिले आहे. एकादी 
रूढी २०,३०,८० अथवा ९० वष े इिक्या काळपयंि अस्स्ित्वाि असल्याचा पुरावा असला िरीदेखील िी 
रूढी प्राचीन असल्याचे अनुमान न्यायार्ीश करू शकिाि आदि अशा अनुमानाच्या दवरुद्ध पुरावा 
प्रदिपक्षाकडून दाखदवण्याि आला नाही िर अशी रूदढ प्राचीन आदि अदर्कृि असल्याचे ठरव ू[परमोती म दव. 



           

वेिीचांद, ४५ मुांबई ७५४, ७६७.] शकिाि. काही काही प्रसांगी एकाद्या रूढीच्या अस्स्ित्वाचा प्रत्यक्ष दाखला देण्याची 
आवशयकिा नसल्याचे मानून ज्याांना त्या रूढीची मादहिी असिे शक्य आहे अशा लोकाांच्या मिाांना अदर्क 
महत्त्व देण्याि येिे, मग त्या लोकाांना अशा रूढींची प्रत्यक्ष उदाहरिे देिा आली नाही िरी चालिे. एके 
वळेी प्रचदलि असिाऱ्या काही काही रूदढ दवशषेिः एकाद्या कुलाि चालि आलेल्या रूदढ एकाद्या 
आकस्स्मक घटनेमुळे, लोकमिाि पदरविधन झाल्यामुळे अथवा त्या कुलािील लोकाांच्या एकदवचाराने नष्ट 
होण्याचा सांभव असिो. रूढींचा अांमल काटेकोरपिे करिे अवशय असिे. एकादी रूदढ प्रचदलि असलेल्या 
दठकािच्या पदरस्स्थदिसारख्याच दुसऱ्या दठकािच्या पदरस्स्थिीि िशीच रूदढ असेल असे ठरदविा येि 
नाही, हकवा रूढीचे अस्स्ित्व दसद्ध करण्याच्या कामी िकध शास्त्राचा उपयोग करिा येि नाही. उदाहरिाथध, 
एका जािीि मामाच्या मुलीबरोबर केलेला दववाह रूढीला अनुसरून मान्य करण्याि येिो एवढ्ावरून 
त्याच जािीि मावशीच्या अथवा आिेच्या मुलीबरोबर केलेला दववाह मान्य करण्याि येईलच असे 
दनियपूवधक म्हििा येि नाही. एकाद्या रूढीच्या अस्स्ित्वाबद्दल द्यावयाचा पुरावा अशा स्वरूपाचा असला 
पादहजे की त्यावरून िी रूढी एकाच दनदिि स्वरूपाि आदि सिि चालि आली असल्याचे, िी रूदढ 
पाळिाऱ्याांना आपि कायद्याला र्रून चालि आहो असे वाटि असल्याचे आदि त्या रूढीप्रमािे चालिे 
आवशयक आहे असे वाटि असल्याचे दसद्ध झाले पादहजे आदि अशी रूदढ केवळ लोकाांच्या सवयीवरून 
अथवा दुसऱ्याच्या अनुकरिाने अथवा अज्ञानाने अथवा आपसाि करार करून अस्स्ित्वाि आलेली नसली 
पादहजे. कोििीही रूदढ गैरवाजवी स्वरूपाची नसली पादहजे. एकाद्या देवालयाचा उपयोग आदि त्यािील 
मूिीची पूजा एका दवदशष्ट जािीच्या लोकाांनाच करिा येईल (इिर जािीच्या लोकाांना करिा येिार नाही) 
अशी रूदढ भारिाि आरु्दनक काळी सुदशदक्षि लोकाांना चीड आििारी वाटली िरी गैरवाजवी स्वरूपाची 
नसल्याचे ठरदवण्याि आले होिे. 

 
कोििीही रूदढ नीदिदवरुद्ध नसली पादहजे. एकादी रूदढ, अनैदिक स्वरूपाची असल्याचे 

ठरदविाना सवध समाजाच्या मिाचा दवचार केला पादहजे. मुांबई येथील वदरष्ठ न्यायालयाने [केशव दव. बाई गांदी, 
३९ मुांबई ५३८, ५४३.] असे ठरदवले होिे की, एकादा दववाह पिीची सांमिी न घेिा रद्द ठरदवण्याचा आदि अशा 
स्त्रीला दुसरा दववाह करण्याची परवानगी देण्याचा जािीच्या लोकाांना अदर्कार नसिो. काही जािीि 
खड गदववाहाची रूढी आहे. ब्रह्मपुरािाि (अध्याय १११·१५ आदि ४४-४६) ह्या प्रकारच्या दववाहाची रूदढ 
क्षदत्रयाांि असल्याचे म्हटले आहे. आरु्दनक काळी कट्यारीबरोबर अथवा िलवारीबरोबर केलेला दववाह 
शूद्राांच्या बाबिीि देखील कायदेशीर [कोल्हापूरचे महाराज दव. सुांदरम् ४८ मद्रास १.] मानला जाि नाही. 

 
भारिािील मध्यविी आदि प्राांदिक सरकारच्या कायद्याांनी अनेक रूदढ अथवा प्रघाि स्पष्टपिे मना 

केले आहेि. उदाहरिाथध, सिी, कन्या अपत्याचा नाश, गुलामदगरी, काही दवदशष्ट वयाहून कमी वय 
असिाऱ्या मुलामुलींचे दववाह, देवालयाांना अथवा देविाांच्या मूिीना देवदासी म्हिनू दस्त्रया अपधि करिे. 
अशी स्स्थिी असल्याकारिाने अशा कायद्याांच्या दवरुद्ध असिारी रूढी आमच्या जािीि अस्स्ित्वाि 
असल्याची कोिाचीही सबब न्यायालयाि मान्य करण्याि येिार नाही. मुांबई प्राांिाि एकाद्या यजमानाने 
विनदार जोशाला र्ार्वमक दवर्ी करिा न बोलाविा दुसऱ्या कोिाकडून काम करून घेिले िर त्या 
विनदार जोशाला त्या यजमानावर दफयाद करून त्या दवर्ीबद्दलची वाजवी ददक्षिा वसूल करून घेिा येि 
असे आदि ज्या दुसऱ्या मनुष्ट्याने विनदार जोशाऐवजी असे र्ार्वमक दवर्ी चालदवले असिील 
त्याच्याजवळून नुकसानी वसूल करिा येि असे. परांिु इ.स. १९२६ च्या मुांबईच्या ११ व्या कायद्याने आिा 
िसे करण्याला बांदी घािली आहे आदि त्यामुळे वरील स्वरूपाचे दाव ेआिा विनदार जोशाांना मुांबई प्राांिाि 
करिा येिार नाहीि. 



           

एके वळेी प्रचाराि असलेल्या रूदढ आदि प्रघाि कसे बांद होिाि अथवा स्थदगि केले जािाि ही 
गोष्ट कदलवज्यध प्रकरिावरून चाांगल्या रीिीने ददसून येिे. ज्या रूढींचा कायद्याशी सांबांर् येिो त्याांच्या 
बद्दलचे दववचेन वर करण्याि आले आहे. 

 


