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મનસુ્મતૃિમ ાં ન રી 
 

           સ્મતૃિશાસ્ત્રોમાાં નારી તિશે ઘણ ાં ચ િંિન કરિામાાં આવ્ ાં છે. નારીની સ્િિાંત્રિાની બાબિમાાં સ્મતૃિકારોમાાં 
મિભેદો છે. છિાાં સ્મતૃિકારોની દૃષ્ટિએ નારી સાક્ષાત ્ દેિી અને લક્ષ્મીન ાં સ્િરૂપ છે. ભારિીય સાંસ્કૃતિમાાં નારી 
ત્યાગ, િાત્સલ્યિા અને સહનશીલિાની મતૂિિ ગણાય છે. મન સ્મતૃિમાાં મન ભગિાને નારીને આદર અને સન્માનથી 
તિભતૂિિ કરી છે. 
ન રી સન્મ ન : 
              મન સ્મતૃિમાાં મન ભગિાન કહ ે છે - ‘પોિાન ાં કલ્યાણ ઇચ્છિા તપિા, ભાઇઓ, પતિ િેમજ 
દદયરોએ િે કન્યાનો સત્કાર કરિો અને િસ્ત્રાભિૂણોથી િેઓને શણગારિી. જેમ કે, 

पितभृििभातभृिच्चतैभ: िततभिरे्दवरैस्तथभ । 
िूज्यभ िूषतयतव्यभच्च बहु कल्यभणमीप्सुभि: ॥૧ 

     ધમમશાસ્ત્રકારો સ્ત્રી સન્માનની િાિ કરે છે. જયાાં સ્ત્રીઓ સ ખી અને આનાંદમાાં રહ ે છે િે ઘરમાાં જ 
સ્િગમ છે. મન  ભગિાન કહ ેછે 

यत्र नभयास्तु िूज्यन्ते रमन्ते तत्र रे्दवतभ: । 
यत्रतैभस्तु न िूज्यन्ते सवभास्तत्रभफलभ: क्रियभ: ॥૨  અથામત ્

             જયાાં સ્ત્રીનો સત્કાર થાય છે, ત્યાાં દેિિાઓ પ્રસન્ન થાય છે; પણ જયાાં સ્ત્રીઓનો આદર સત્કાર 
થિો નથી; ત્યાાં બધી જ દિયાઓ તનટફળ થાય છે. જે ઘરમાાં પત્ની, બહને, દીકરી, દેરાણી, જેઠાણી   --- િગેરે 
સ્ત્રીઓ શોક કરે છે અથામત ્દ :ખી છે. િે ક ળ જલદી નાશ પામે છે; પણ જયાાં િે આનાંદમાાં રહ ેછે િે ક ળની હમેશા 
વધૃ્ધધ થાય છે.૩ 

               મન સ્મતૃિકાર કહ ે છે કે – ઐશ્વયમને ઇચ્છિા પ ર િોએ સ્ત્રીઓનો સત્કાર કરિો. ઉત્સિો અન ે
પ્રસાંગોમાાં ઘરેણા, િસ્ત્રો અને ખાનપાનથી હમેશા િેને સાંત  ટિ કરિી.૪ નારી જો આભિૂણો િગેરેથી પ્રકાશિી હોય 
િો િેના પ્રકાશમાાં ક ળ પ્રકાશીિ  બને છે. ઘરમાાં જો સ્ત્રી સ ખી અને આનાંદથી રહ ેછે. પત્નીથી પતિ સાંત  ટિ છે અને 
પતિથી પત્નીને સાંિોિ છે, ત્યાાં હાંમેશા સ ખ, શાાંતિ અને કલ્યાણ પ્રાપ્િ થાય છે.૫ 
                      નારી પ્રત્ય ેઆ ઉદાત્ત ભાિના કેિળ દહન્દ -ધમમશાસ્ત્રોમાાં જ દૃષ્ટિગો ર થાય છે. સ્ત્રીઓ 
પ્રત્ય ે આદર લૌદકક દૃષ્ટિથી નહીં, પણ ધાતમિક દૃષ્ટિએથી રહલેો છે. દહન્દ સમાજમાાં નારીને ભગિિી દ ગામની 
પ્રતિમતૂિિ ગણી છે. િે જ ઘરની સ્િાતમની છે. િેનાથી જ ઘર શોભે છે. ગદૃહણી િગરન ાં ઘર નકામ ાં છે. 
ન રીનો અતિક ર:- 
                       ધમમશાસ્ત્રકારો સ્ત્રીના અતધકાર બાબિમાાં મિમિાાંિરો ધરાિે છે. ઘણા સ્મતૃિકાર 
તિધિા સ્ત્રીને પતિની તમલકિમાાં અતધકાર આપિા નથી. ખરેખર પતિન ાં બધ ાં જ (સિમસ્િ) સ્ત્રીન ાં છે. િેના પર િેનો 
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એકાતધકાર છે. આ િો સામાન્ય ધનની િાિ છે પરાંત  ાં ધમમશાસ્ત્રકારોએ એિા ધનની પણ િાિ કરી છે િે ધન પર 
ફક્િ સ્ત્રીનો જ અતધકાર છે. સ્ત્રીધનના મન  ભગિાને છ પ્રકાર કહ્યા છે. 

(૧) તિિાહ સમયે અગ્નનની સાક્ષીએ તપિા િગેરે દ્વારા મળેલ ધન. 
(૨) તિદાય િખિ ેમાિા-તપિા િગેરેથી પ્રાપ્િ થયેલ  ધન. 
(૩) પ્રેમ પિૂમક(પતિ િગેરેએ) આપેલ  ધન. 
(૪) સમયે સમયે (પ્રસાંગ પર) તપિા િરફથી મળેલ ાં ધન. 
(૫) ભાઇ િરફથી મળેલ  ધન. 
(૬) માિા િરફથી મળેલ  ધન.૬ 

                           જો સ્ત્રી મતૃ્્  પામે િો િનેા ધનનો અતધકારી કોણ? િેના જિાબમાાં મન ભગિાન કહ ેછે 
- પતિ જીિિો હોય અન ેસ્ત્રીન ાં મતૃ્્  થાય િો તિિાહમાાં કે તિિાહ પછી જેિલ ાં ધન મળેલ ાં હોય િે બધ ાં જ ધન 
િેના સાંિાનોન ેમળે છે. બીજો કોઇ એનો અતધકારી નથી.૭   સ્ત્રી જો સાંિાન િગરની હોય િેિી દશામાાં, િે ધન 
િેના પતિને પ્રાપ્િ થાય છે.૮ 

ન રીનુાં કિતવ્ય:- 
        ધમમશાસ્ત્રકારોએ નારીના કિમવયોની પણ   ામ કરી છે. મન ભગિાન કહ ે છે- ‘ સ્ત્રીએ સદા 
આનાંદી રહવે  ાં, ક શળિા પિૂમક ઘરકામ કરવ ાં, ઘરન ાં સિમ રા ર ીલ ાં સ્િચ્છ રાખવ ાં અને ખ મમાાં છૂિો હાથ રાખિો 
નહી. જેમ કે, 
    सर्दभ प्रह्रष्टयभ िभव्यं ग़हृकभयेषु र्दक्षयभ । 
     सुसंस्कृतोिस्करयभ व्यये चभमुक्तहस्तयभ ॥૯ 

   ઘણી જનયાએ  સ્મતૃિકારો માનિાતધકારનો ભાંગ કરિા હોય િેવ ાં પણ દેખાય છે. આધ તનક 
જમાનામાાં વયગ્ક્િ સ્િાિાંત્ર્યને મહત્ત્િ મળેલ ાં છે. સ્મતૃિકારો સ્ત્રીન ે સ્િિાંત્રિા આપિા નથી. િે કહ ે છે- સ્ત્રીન ે
બાળપણમાાં તપિાન ેિશ રહવે  ાં, જ િાનીમાાં પતિને િશ રહવે  ાં અને પતિ મતૃ્્  પામે ત્યારે પ ત્રોને િશ રહવે  ાં, પણ 
સ્િિાંત્ર રહવે   નહી.૧૦ પતિ ગમે િેિો હોય અથામત ્ સદા ાર તિનાનો, પરસ્ત્રીમાાં કામાસક્િ અથિા તિદ્યા િગેરે 
ગ ણોથી રદહિ હોય િો પણ સ્ત્રીએ િેની દેિની જેમ તનરાંિર સેિા કરિી. 
   पवशील: कभमवतृ्तो वभ गुणैवभा िररवर्जात: । 
   उिचया: र्स्त्रयभ सभध्वव्यभ सततं रे्दववत्ितत: ॥૧૧    
તિિાહની બાબિમાાં મન  ભગિાનની તિ ારસરણી આધ તનક સમયમાાં િકી શકે િેમ નથી. િે બાલતિિાહન ે
પ્રોત્સાહન આપિા હોય િેવ ાં લાગ ેછે. િે કહ ેછે - જો કન્યાની ઉંમર તિિાહને યોનય ન હોય િો પણ કોઇ ઉત્તમ, 
ક લીન, સ ાંદર અન ેગ ણિાન િર મળી જિો હોય િો િેની સાથે તિિાહ કરી દેિો જોઇએ.૧૨ મન  ભગિાન એમ 
પણ કહ ેછે કે કન્યાને ગ ણ િગરના િરન ેકદી પણ ન આપિી.૧૩ 

  નારીના સાંબાંધમાાં અન્ય સ્મતૃિકારોના તિ ાર પણ મનનીય છે. ખરેખર, જયાાં નારી અન કળૂિાથી 
રહ ેછે ત્યાાં સ્િગમ છે અને િેની પ્રતિકળૂિા જ નકમથી પણ ભયાંકર છે. પ ર િ શૌયમ છે િો નારી સૌન્દયમ છે, પ ર િની 
તિશેિિા િેની તિ ાર શગ્ક્િ છે, િો નારીની તિશિેિા િેની પ્રજ્ઞા છે. િે પ્રજ્ઞાથી જ બધામાાં સામન્જસ્યિા કેળિે 
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છે. જે માણસો નારી જાતિની ધણૃા કરે છે. િેઓએ સમજી લેવ ાં જોઇએ કે િઓે પોિાની જ માિાન ાં જ અપમાન કરે 
છે. શાસ્ત્રો પણ નારીમાાં માિાન ાં ગૌરિ સૌથી િધારે બિાિીને િેની મહાનિા િણમિ ેછે. કન્યા, બહને કે પત્ની બધા 
જ રૂપોમાાં નારી પ ર િના પ્રેમ અને આદરની અતધકાદરણી છે. િાસ્િિમાાં િે પ ર િની જનની હોિાને કારણ ેસદા 
િાંદનીય છે. 
 

પ દટીપ 
 

I. મન સ્મતૃિ    -૩,૫૫ 
II. મન સ્મતૃિ    -૩,૫૬ 

III. મન સ્મતૃિ    -૩,૫૭,૫૮ 
IV. મન સ્મતૃિ    -૩,૫૯ 
V. મન સ્મતૃિ    -૩,૬૦ 

VI. મન સ્મતૃિ    -૩,૬૦ 
VII. મન સ્મતૃિ    - ૯-૧૯૧,૧૯૪ 

VIII. મન સ્મતૃિ    - ૯-૧૯૫ 
IX. મન સ્મતૃિ    -૯-૧૯૬ 
X. बभल्ये पितवृाश ेततष्ठेत्िभणणग्रभहस्य यौवने । 

िुत्रभणभं िर्त्त्रा प्रेते न िजेत्स्त्री स्वतन्त्रतभम ्॥ મન સ્મતૃિ    -૫,૧૪૮ 
XI. મન સ્મતૃિ    -૧,૧૫૪ 

XII. उत्कृष्टभयभभिरुिभय वरभय सदृशभय च । 
अप्रभप्तभमपि तभमपि तभं तस्मै कन्यभं र्दद्यभद् यथभपवधि ॥મન સ્મતૃિ  -૯,૮૮ 

XIII. कभममभिरणभर्त्तष्ठेद् गहेृ कन्यतुामत्यपि ।  
न चवैैनभं प्रयच्छेत्तु गुणहीनभय कर्हाधचत ्॥ મન સ્મતૃિ    -૯,૮૯ 
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