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હિતોપદેશમ ાં સ્ત્રી 

               વૈહદક સમયમ ાં કન્ય ન  લગ્ન પખુ્તવયે જ થત ાં જ્ય રે હિતોપદેશન  સમયમ ાં કન્ય ન  લગ્ન ન ની 
ઉંમરે પણ થવ  લ ગ્ય ાં િત ાં. જેમ કે ન ર યણ ભટ્ટ કિ ેછે કે ચાંદનદ સ ન મનો વ ણણયો લીલ વતી ન મની કન્ય ને 
પરણ્યો, જે થોડ  સમય પછી ક મવવલ સન  વવજયપત ક  જેવી યવુ નીમ ાં આવી આ બ બત પખુ્તવય પિલે ન  
લગ્નને સ્પષ્ટ કરે છે. લગ્નની વય નીચી ગઇ િોવ થી સ થીની પસાંદગીની સ્વતાંત્રત  પર મયૉદ  મકૂ ઇ ગઇ િતી. 
સ્ત્રી મ ટે લગ્નસ થી મિદઅંશે તેન  મ -બ પ નક્કી કરત  િત ાં. આ બ બત લીલ વતી ઘરડ  વણણકને પરણે છે. એ 
દ્વ ર  દશૉવ ય છે.  વૈહદક સમયની તલુન મ ાં અિીં સ્ત્રી પ્રત્યેન  સમ જન ાં વલણો બદલ ય ાં છે. એ નક્કી થ ય છે. 
આમ, તત્ક ણલન સમ જમ ાં સ્ત્રી – પરુુષ અસમ નત  વધ ુવ્ય પક થ ય છે.  

              આ વલણો તથ  અન્ય સ મ જજક ક રણોને લીધે સ્ત્રીની સ્વતાંત્રત  પણ િણ ય છે. તેથી સ્ત્રી ઘરની 
ચ ર હદવ લો વચ્ચે જ રિી ગઇ િોય એવુાં લ ગે છે. ય જ્ઞવલ્ક્ય,મિ ભ રતક ર અને મનસુ્મવૃતક રની જેમ 
ન ર યણભટ્ટ પણ આ વવચ રને તત્ક લીનસમ જની ત સીરને અનરુૂપ િોય તે વ ગોળત ાં કિ ેછે  

पिता रक्षपत कौमारे भतॉ रक्षपत यौवन े। 
             रक्षपतत स्थपवरे ितु्रा न स्त्री स्वातत्य महपॅत ।। 1-122 

( બચપણમ ાં વપત  રકે્ષ છે, યવુ વસ્થ મ ાં પવત સ ચવે છે અને ઘડપણમ ાં દીકર ઓ રકે્ષ છે. સ્ત્રી સ્વ તાંત્ર્યને લ યક 
નથી. ) 
               સ્ત્રીને ઘરમ ાં પીંજરન  પાંખીની જેમ ર ખવી જોઇએ. તે પરુુષની જેમ ગાંભીર જવ બદ રીઓ ઉપ ડવ  
અયોગ્ય અને અસમથૅ છે. તેવી મ ન્યત  પ્રચળઇથ બની રિી. આમ, સ્ત્રીન  સ્વ તાંત્ર્ય ઉપર વનયાંત્રણો મકૂવ મ ાં 
આવ્ય ાં. ન ર યણ ભટ્ટ કિ ેછે 

पस्त्रयो पह चिला पनत्य ंदवेानामपि पवश्रतुम ्। 
        ताश्र्चापि रपक्षता यषेां त ेनरााः सखुभापिनाः ।। 1-118 

દેવોની સ્ત્રીઓ પણ િમેશ ાં ચાંચળ િોય છે. એમ સ ાંભળવ મ ાં આવ્યુાં છે. જેમની તે સરુણક્ષત િોય છે તે પરુુષો સખુી 
છે.  
કેટલીક સ્મવૃતઓમ ાં સ્ત્રીને ભોગવવલ સનુાં સ ધન ગણી છે. હિતોપદેશમ ાં પણ આજ બ બતનો વનદેશ જોવ  મળે છે.  

धतृकुम्भसमा नारी तप्ताङ्िारसमाः िमुान ्। 
        तस्माद ्धतृं च वपि च नकैत्र स्थाियदे ्बधुाः ।। 1-120 

સ્ત્રી ઘીથી ભરેલ  ઘડ  જેવી છે. જ્ય રે પરુુષ બળત  અંગ ર  જેવો છે. તેથી ડ હ્ય  મ ણસે ઘી અને અગ્ગ્નને ય રેય 
પણ એક જગ એ ર ખવ ાં જોઇએ નહિ. 
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     તત્ક લીન સમ જમ ાં સ્ત્રીચ હરત્ર્યની દષ્ષ્ટએ િલકી છે. એવુાં પણ વસધ્ધ થ ય છે. ન ર યણ ભટ્ટ હિતોપદેશન  
પ્રથમ વવભ ગ વમત્રલ ભમ ાં જણ વે છે કે  

   स्वातत्यं पितमृपतदरे पनवसपतयॉत्रोत्सवे सिंपत 
  िोष्ठीिरूुषसपंनधावपनयमो वासो पवदशेे तथा । 

    ससंिॅाः सह िुशं्र्चलीपभरसकृद ्वतृ्तपेनजायााः क्षपताः 
           ित्यवुॉधकॅमीपषत ंप्रवसन ंनाशस्य हतेाुः पस्त्रयााः ।। 1-114 

                  સ્વતાંત્રત  ( સતત ) વપત ને ઘેર વનવ સ, મેળ મ ાં થયેલો મેળ પ, પરુુષોન  સ વિધ્યમ ાં વ તો 
કરવ મ ાં વનયમોનો અભ વ, પરદેશમ ાં વનવ સ, કુલટ ઓનો સાંસગૅ, પોત ની વતણકૂમ ાં વ રાંવ રની ભલૂ, પવતનુાં 
ઘડપણ, ઇષ્યૉળુત  અને પ્રવ સ આટલ ાં સ્ત્રીન ાં ચ હરત્ર્ય ન શમ ાં ક રણભતૂ છે.     

अिरं च िान ंदजुनसंसंि ॅित्या च पवरहोडटनम ्। 
स्वप्नश्र्चातयिहृ ेवासो नारीणां दषूणापन षट् ।। 1-115 

( મ દક, પીણુાં, દુષ્ટ મ ણસનો સાંગ,પવતનો વવયોગ,રઝળપ ટ,સ્વપ્ન અને બીજાને ઘરે વનવ સ આ છ ન રીને ભષ્ટ 
કરન ર ાં છે. )  

सरुुिं िरुुषं द्ष्टवा भ्रातरं यदद वा सतुम ्। 
         योपनाः पवलघपत नारीणामामिात्रपभवाम्भसा ।। 1-116 

( અત્યાંત રૂપ ળ  પરુુષને જોઇને,પછી ભલે તે ભ ઇ િોય કે તે પતુ્ર પણ ક ચુાં મ ટીનુાં વ સણ જેમ જળથી ઝમે તેમ 
સ્ત્રીઓની યોવન ઝમવ  લ ગે છે. )          

     कक च   न स्त्रीणामपप्रयाः कपश्र्चत ्पप्रयो वापि न पवधत े। 
िावस्तणृपमवारण्ये प्राथयॅपतत नवं नवम ्।। 1-119 

( અને વળી, સ્ત્રીઓને કોઇ વપ્રય કે અવપ્રય િોત ુાં નથી. જ ાંગલમ ાં જેમ ગ ય ત જા ઘ સની ઇચ્છ  ર ખે છે, તેમ સ્ત્રીઓ 
પણ નવનવ  પરુુષને ઇચ્છે છે. ) 
   સહુ્રદભેદની છઠ્ઠીકથ મ ાં દ્વ રવતી નગરની એક ભરવ ડની વહુ ચ હરત્ર્યની િલકી િતી તે પોત ન  પવતને છોડીને 
ગ મન  ફોજદ ર અને તેન  દીકર  સ થે ( બાંને સ થે ) આડો સાંબાંધ ધર વતી િતી. ન ર યણ ભટ્ટ આ કથ  દ્વ ર  તે 
સમ જની આવી સ્ત્રી વવશેન  સમ જન  મનોવલણો રજૂ કરત ાં કિ ેછે કે  

नापिस्तषृ्यपत काष्ठाना ंनाििानां महोदपधाः । 
नाततकाः सवभॅतूाना ंन िुसंा ंवामलोचना ।। 2-113 

જેમ લ કડ થી અગ્ગ્ન ધર તો નથી. નદીઓન  જળથી મિ સ ગર ધર તો નથી, સવૅ પ્ર ણીઓન  પ્ર ણ િરવ  છત ાં 
યમર જ ધર તો નથી, તેમ પરુુષોન  ઉપભોગ છત ાં અવળી નજરવ ળી સ્ત્રી ધર તી નથી.  
આ શ્ર્લોક દ્વ ર  તે સમયમ ાં સ્ત્રીનુાં ચ હરત્ર્ય િલકુાં બને છે તે જોવ  મળે છે. આ ઉપર ાંત  

िुणाश्रयं कीपतयतु ंच कातत ंितत रपतज्ञ ंसघन ंयवुानम ्। 
      पवहाय शीघ्रं वपनता व्रजपतत नरं िरं शीलिणुाददहीनम ्।। 2-115 

( ગણુયકુ્ત અને કીવતવ ળ  રવતક્રીડ ન  જાણક ર ધનવ ન અને યવુ ન વપ્રય પવતને છોડી દઇને ઝડપથી સ્ત્રી 
ચ હરત્ર્ય અને ધન વગરન  પ રક  પરુુષ સ થે ચ લી જાય છે.  

           अिरं च न तादशी प्रीपतमिुपैत नारी पवपचत्रशययां शपयतापन कामम ्। 
            यथा पह दवूॉददपवकीणभॅूमौ प्रयापत सौख्यं िरकाततसङ्िात ्।। 2-116 
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 રાંગબેરાંગી પથ રીમ ાં ઇચ્છ  મજુબ સવુ જવ મ ાં આવવ  છત ાં સ્ત્રી તેટલો આનાંદ નથી પ મતી, જેટલો ખરેખર 
ઘ સ વેર યેલી જમીન પર પ રક ાં પે્રમીની સાંગતમ ાં પ મે છે. )   

आहारो पििणुाः स्त्रीणां बपुिस्तासा ंचतिुणुा । 
षडिणुो व्यवसाययश्र्च कामश्र्चाटिुणाः स्मतृाः ।। 

(પરુુષ કરત ાં ) સ્ત્રીઓનો ખોર ક બમણો,તેમની બદુ્ધિ ચ રગણી અને ઉધમ છ ગણો અને ક મ આઠગણો િોય છે. )  
अनपुचतकायॉरम्भाः स्वजनपवरोधो बलीयसा स्िधॉ । 
प्रमदाजनपवश्र्वासो मतृ्योिारापण चत्वारर ।। 2-149 

( અયોગ્ય ક મનો આરાંભ, સ્વજનો સ થે વવરોધ,વધ ુબળવ ન સ થે િહરફ ઇ, સ્ત્રીજનમ ાં વવશ્ર્વ સ આ ચ ર મોતન  
દરવ જા સમ ન છે.  
અને दजुनॅिम्या नायॅ મોટે ભ ગે સ્ત્રીઓ દુજૅન પ સે જાય છે. વગેરે દ્વ ર  સ્ત્રીની પ્રકૃવત અંગેન  સમ જન ાં વલણો રજૂ 
થય ાં છે. આ શ્ર્લોકન  અનસુાંધ નમ ાં જોઇએ તો વૈહદકઅને અનવૈુહદક સમયન  સ્ત્રી વવશેન  માંતવ્યવવશે નોંધ કરત ાં 
પી.એચ.પ્રભ ુનોંધે છે તે મજુબ ‘ બ્ર હ્મણગ્રથોમ ાં સ્ત્રીને પરુુષ કરત ાં બૌદ્ધિક રીતે ઉતરતી ગણવ મ ાં આવી છે. તેમ 
જ સ્ત્રીમ ાં મનની ગ્સ્થરત નો અભ વ છે તથ  ઉંડુ ડિ પણ ધર વતી નથી. તેઓ ખ્ય લ પણ વ્યક્ત થયો છે. ‘ 
ઋગ્વેદમ ાં કહ્ુાં છે કે સ્ત્રી પોત ની જાતને વનયાંવત્રત કરી શકતી નથી. જ્ય રે પ છળની સાંહિત મ ાં સ્ત્રીને સિલે ઇથી 
જીતી શક ય તેવી કિી છે. મિ ભ રતમ ાં કહ્ુાં છે કે સ્ત્રીમ ાં જાતીય ઇચ્છ  પ્રબળ િોય છે તે િલક  પરુુષ સ થે પણ 
જોડ ય છે. મનએુ પણ સ્ત્રીને ‘ પ્રમદ  ‘ કિી છે તેમજ ‘ભ્રવમત‘ કિી છે. ર જકુમ રોને સ્ત્રીન  સ્વભ વ વવષે જણ વત ાં 
કિ ેછે કે  

न दानने न मानने नाजवॅने न सवेया । 
            न शस्त्रेण न शास्त्रणे सवथॅा पवषमााः पस्त्रयाः ।। 2-114 

( સ્ત્રીઓ દ નથી, મ નથી, સરળ વતૅનથી, સેવ  કરવ થી,શસ્ત્રની બીકથી કે શ સ્ત્રન  ઉપદેશથી મ નતી નથી, બધી 
રીતે જોત ાં સ્ત્રીઓ આડ  સ્વભ વની િોય છે.  )   

           અિીં ઉચ્ચ રવ મ ાં આવેલ ાં વચનો કે લખવ મ ાં આવેલ ાં આ વલણો ત્ય રન  સમયની સ્ત્રી વવશેની 
પહરગ્સ્થવત વણૅવે છે. નીચી કોમની સ્ત્રીઓ ચ હરત્ર્યની િલકી િતી.એવુાં સહ્રદભેદની વ તૉઓ પરથી જાણવ  મળે છે.  

          આમ, આ પ્રત્યેક બ બતોથી એમ સમજાય છે કે આ યગુમ ાં સ્ત્રીનુાં સ્થ ન પહરબળોને લીધે નીચે ગયેં ુાં 
છે. નીચી સ્ત્રીઓ ચ હરત્ર્યની િલકી િશે એવુાં સહુ્રદભેદની કથ  પરથી જાણવ  મળે છે. આ સમયમ ાં સ્ત્રીન  અવધક રો 
મયૉહદત બન વ ય  અને અમકુ ભવૂમક ઓ ભજવવ  તે અસમથૅ બનવ  લ ગી અને આ રીતે સ્ત્રી પરુુષ અસમ નત  
પ્રસરવ  લ ગી અને સ્ત્રી ધીરે-ધીરે વનમ્નસ્થ ન પર આવવ  લ ગી તેવુાં જણ ય છે.  

          ન ર યણ ભટ્ટ ક ણલનયગુમ ાં પત્ની તરીકે સમ જમ ાં પવતને જ આવધન સ્ત્રી છે. તેમ જોવ  મળે છે. ‘ પવત 
એજ પરમેશ્ર્વર ‘ એ કિ ે તેમ જ અને તેટં ુાં જ કરવ નુાં.અયોગ્ય ક યૅ િોય તો પણ પવતની આજ્ઞ ને આવધન 
રિવે નુાં એ જ પત્નીનુાં કમૅ છે એવુાં સ્પષ્ટ વતૉય છે. જો કે અિીં સ્ત્રી પવતરતાત  છે. ન ર યણ ભટ્ટ વણણક પતુ્રની 
પત્ની લ વણ્યવતી ન મની સ્ત્રીને આવી આદશૅ સ્ત્રી તરીકે રજૂ કરે છે. ર જપતુ્ર ત ુાંગબલ વ ણણય ની પત્ની 
લ વણ્યવતી પર મોહિત થઇને પોત ની ક મવ સન ને સાંતોષવ  મ ટે દૂવતને કિ ેછે કે अहं िपतव्रता कथमतेपस्मन्नधम े
िपतलङ्घन ेप्रवत े।  
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( હુાં પવતરતાત  સ્ત્રી છાં આ અધમૅયકુ્ત પવતલાંઘન કેવી રીતે આચરુાં  ? ) આ મ ટે તે સ્મવૃતઓનો આદશૅ પત્નીનો 
ખ્ય લ આપત ાં કિ ેછે. 

सा भायॉ या िहृ ेदक्षा सा भायॉ या प्रजावती । 

        सा भायॉ या िपतप्राणा सा भायॉ या िपतव्रता ।। 1-197 

( જે ઘરક મમ ાં કુશળ છે, તે જ પત્ની છે, જે સાંત નવ ળી છે, તે જ છે, જેને પવત પ્ર ણરૂપ છે, તે જ સ ચી પત્ની છે 
અને જે પવતરતાત  છે, તે જ સ ચી પત્ની છે. )      

न सा भायपेत वकतव्या यस्यां भतॉ न तषु्यपत । 

तपुट भतरॅर नारीणा ंसतंटुााः सवदॅवेतााः ।। 1-198 

( જેનો પવત સાંતષુ્ટ રિતેો નથી તે સ્ત્રી પત્ની કિવેડ વ ને લ યક નથી. પવત સાંતષુ્ટ થત ાં બધ  બધ  દેવત ઓ 
સ્ત્રીઓ ઉપર ખશુ થ ય છે. )  

   વધમુ ાં લ વણ્યવતી કિ ેછે કે  

ततो यधदाददशती मे प्राणशे्र्वरस्तदवेहमपवचररत ंकरोपम । 

( તેથી જે જે મ ર  પ્ર ણન થ કિ ેતે હુાં વગર વવચ યે કરુાં  છાં )  

ન ર યણ ભટ્ટ દૂવત અને ગણણક ન  પ ત્ર દ્વ ર  જાિરે જીવનમ ાં સ્ત્રીનુાં સ્થ ન દશૉવ્યુાં છે. અનવૈુહદક યગુથી સમ જમ ાં 
વનમ્નવગૅની સ્ત્રીઓ માંહદરોમ ાં નતૃ્ય ાંગન  તથ  ગ વયક  તરીકે ક મ કરતી. કેટલીક સ્ત્રીઓ ર જકુટુબોમ ાં દૂવત, 
અંગરક્ષક અને અન્યક મો કરતી િતી તે દશૉવ્યુાં છે. સ મ ન્ય રીતે સ્ત્રી બૌધ્ધ્ધક જીવનની જાિરે પ્રવવૃિઓ ન ની 
વયે થત ાં લગ્ન અને વશક્ષણન  અભ વને ક રણે કરતી ન િતી.  

    જ્ય રે ત ુાંગબલન  વવચ રો દ્વ ર  ત્ય રન  સમયની સ્ત્રીન  ચ હરત્ર્ય વવશેન  અસમ નત  સચૂક વલણો જોવ  મળે 
છે.  

असत्यं साहस ंमाया मात्सय ॅचापतलबु्धता । 

पनिणुत्वशौचत्वं स्त्रीणां दोषााः स्वभावजााः ।। 1-196 

 

( અસત્ય,સ િસ,કપટ,અણભમ ન, અવતશય લોભ, વનગણુપણુાં અને અપવવત્રત  એ સ્ત્રીઓન  સ્વ ભ વવક દોષ છે. ) 

       આ કથ ન ાં અંતમ ાં વણણકપતુ્ર તગુબલની ગૌરીરતાતની યોજન થી છેતર ઇને પોત ની પત્નીને તેની પ સે 
જવ ની માંજૂરી આપે છે. ત્ય રેપવત આજ્ઞ થી તે ( લ વણ્યવતી ) ર જપતુ્ર (ત ુાંગબલ) ની વ સન ને સાંતોષે છે. તે 
જોઇ ( વણણકપતુ્ર ) આઘ ત પ મે છે. તે દ્વ ર  તત્ક ણલન સમયમ ાં સ્ત્રીન  જીવનમ ાં પવતનુાં મિત્વ અને સ્ત્રી અન્ય પર 
કેટલી આધીન િતી તથ  તેનુાં ગલુ મી મ નસ અિીં પ્રગટ થ ય છે.  
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