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धममशास्त्रीयसािहत्ये ाऄनुसन्धानक्षेत्रािण
प्रो. भगवती सुदश
े
लोके दृश्यते यद् ज्ञानपरम्परायाां सामािजकानाां मनोवैज्ञािनकानाां राजनैितकानाञ्च
कारकाणाम् ाऄन्येषाञ्चािप सम्बद्धकारकाणाां कारणात् जनानाां दृििकोणेषु ाऄिभवृििषु
ाअग्रहेषु च पह्ऱरवतमनां समायाित। फलताः, तथ्येषु नानािवधािन ाअवरणािन ाअपतिन्त।

बारम्बारम् ाऄध्ययनस्य ाऄनुवर्ततत्वात् वयां तािन ाअवरणािन ाऄपावृत्य सत्यां ज्ञानां प्रत्यक्षीकतुुं
शक्नुमाः येन समाजस्य मानवस्य चािप ाईद्धाराः सम्भवित। श्रुिताः वदित‚िहरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यािपिहतां मुखम् ।
तत्त्वां पूषण् ाऄपावृणु लोकधमामथमदि
ृ ये ।।”
मनुष्यस्य प्रगतेाः मूलां कारणां तस्य िजज्ञासा ाऄिस्त। स सवमदा स्वीयां वातावरणां
िजज्ञासादृष्या पश्यित, तत् वातावरणां ाऄवबोदधुां िनयन्त्रियतुां च प्रयतते। नेदम् ाअवश्यकां यत्
स स्वप्रयासे सफलाः एव भवेत् परन्तु स िजज्ञासायााः ज्योिताः प्रज्वाल्य ाआताः गच्छित
भािवसन्तितश्च तस्यााः समस्यायााः समाधाने प्रवतमते। ाऄनुसन्धानां सत्यान्वेषणस्य क्रमबद्धाः
गितिविधाः। शोधाः गवेषणा च ाआमौ द्वौ शब्दौ प्रायेण ाऄनुसन्धानस्य ाऄथे प्रयुज्येते ।
शोधशब्दाः शुह्ऴद्ध, सांस्कारां ाऄथवा सांशोधनां सूचयित। गवेषणाशब्दाः ाऄन्वेषणाथे एव प्रयुज्यते।
यह्लद वयां गवेषणापदस्य सिन्धिवच्छेदां कु ममाः तर्तह गो + एषणा, यस्य ाऄथमाः भिवष्यित गोाः
एषणा। प्राचीनकाले भारतीया सांस्कृ िताः ाऄरण्येषु पवमतानाम् ाईपत्यकासु च िवकिसता
ाऄभवत् । पशुपालनां भारतीयानाां प्रमुखाः व्यवसायाः ाअसीत्। तदानीं बालााः वा स्युाः प्रौढााः वा
तेषाां प्रमुखा काचन ह्लक्रया ाअसीत् गोचारणम्। वने गावाः सुदरू ां चरणाय यािन्त स्म।
गोधूिलवेलायाां तासाां प्रत्यावतमनाय व्यािपका एषणा भवित स्म। ाआयमेव एषणाित्मका ह्लक्रया
प्राचीनसािहत्ये गवेषणेित नाम्ना प्रिसद्धा ाऄभवत्। भवतु पूणमतया नवीनतथ्यस्य ाऄन्वेषणे
गवेषणापदां प्रयोक्ुां शक्यते, परन्तु िवचाराणाां क्षेत्रे नूतनााः ाईद्भावनााः, कल्पनााः, नूतनााः
प्रह्लक्रयाश्च गवेषणापदेन सम्यक् प्रकटीकतुुं न शक्यन्ते। ाऄत एव सवमत्र िशक्षाक्षेत्रे
ाऄनुसन्धानशब्दस्यैव प्रयोगाः दृश्यते। ाऄनुसन्धानशब्दस्य स्वरूपां यह्लद िववेचयामाः तर्तह शब्दे
ाऄिस्मन् पह्ऱरवीक्षणां, गहनां िनरीक्षणां, योजनाबद्धाध्ययनां, सोद्देश्यां सामान्यीकरणां,
िसद्धान्तस्थापनञ्चेत्यादयाः प्रह्लक्रयााः महत्त्वपूणामाः सिन्त। ाऄनुसण्धानां नवतत्यािन प्रकाशयत्येव।
यद् ज्ञानां प्रागेव परम्पराताः प्राप्तां तसय् सांक्रमणां यद्यिप ाऄिवरतां जायते तथािप पौनाःपुन्येन
तिस्मन् ाऄवगािहते सित ज्ञानिमदां समिधकां पोषणां प्राप्नोित। ाऄिप च, तिस्मन् ज्ञाने
कालानुरोधेन भ्रान्त्याः ाईत्पद्येरन् तर्तह िनराकरणिम्प जायते, वयां सत्यस्य ाआतोऽप्यिधकां
सामीप्यां भजामाः। शास्तेषु ाईक्म्- “वादे वादे जायते तत्त्वबोधाः”।
मानवस्य
साांस्कृ ितकिवकासस्य गूढां रहस्यां वस्तुताः ाऄनुसन्धाने एव िनिहतां वतमते।
ाऄनुसन्धानस्य पह्ऱरभाषा वतमते- " ाऄनुसन्धानम् एका बौिद्धकप्रह्लक्रया ाऄिस्त। एषा
प्रह्लक्रया पूवमवर्ततनीाः ाऄशुद्धााः ाऄवधारणााः सांशोधयित तथा व्यविस्थतरीत्या वतममानज्ञानकोषे
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वृह्ऴद्ध करोित"। पह्ऱरभाषािममाम् ाअधारीकृ त्य धममशास्त्रिवषये शोधच्छात्रैाः नूतनानाां
तथ्यानाम्
ाअिवष्करणां,
पयामलोचनां
च
कतुुं
शक्यते।
प्राचीनावधारणानाां
साम्प्रितकयुगधमामनुसारां पयामलोचनां, पह्ऱरष्कारप्रयासश्च कतुुं शक्यते। पुनश्च धममशास्त्रस्य यद्
िवपुलां सािहत्यम् ाऄप्रकािशतां वतमते तस्य सम्पादनां समीक्षणां चािप कतुुं शक्यते।
ाऄनुसन्धानप्रकारााःतत्र
ाऄनुसन्धानां
ित्रिवधम्
ाईच्यते
-मौिलक-व्यवहृत-िववरणात्मकभेदात्।
मौिलकानुसन्धानस्य मुख्योद्देश्यां वतमते नूतनानाां प्रश्नानाम् ाऄथामत् िसद्धान्तानाां िनमामणम्।
एवांिवधस्य ाऄनुसन्धानस्य मुख्यां कारणां तथ्यानाम् एकह्ळकरणम् ाऄिस्त। यथा शािन्तपवमिण
शान्त्यााः सन्दभे याविन्त ाऄिप तथ्यािन सिन्त तािन एकत्रीकृ त्य तदाधारे ण शािन्ताः ाआित
िवचारस्य पह्ऱरभाषा, सम्प्रत्ययाः, िसद्धान्ताः ाआत्येतेषाां िनमामणम्। मौिलकानुसन्धाने ाऄिभनवेषु
िवचारे षु तथ्येषु वा ाईपिस्थतेषु तेषाां स्वरूपस्य सम्प्रत्ययस्य िसद्धान्तादीनञ्च िनधामरणम्
ाअवश्यकम्। तदभावे एषाां िवचाराणाां व्यवहारे प्रवतमनम् ाऄसम्भवम्। यथािह, गीता कममयोगां
प्रितपादयित तर्तह भगवदाज्ञानुसारम् ाऄस्मािभाः कमामिण ाऄनुष्ठय
े ािन। प्रश्न ाईदेित- ‘कािन
कमामिण ाऄनुष्ठय
े ािन’, ‘कममणाः कक स्वरूपम्’, ‘कितिवधािन कमामिण’ ाआित। एते खलु सैद्धािन्तकााः
प्रश्नााः येषाम् ाईिराभावे सित ाऄस्माकां पुरस्तात् सैद्धािन्तकबाधाया ाईपिस्थतत्वात् वयां
सम्यक् कममप्रवृिाविप बाधामनुभवामाः। ाऄस्याां दशायां मौिलकानुसन्धानेन वयां कममणाः
स्वरूप, सम्प्रत्ययां, प्रकारान्, िसद्धान्ताांश्च रचयामाः।
ाईपलब्धािन तथ्यािन ाअधृत्य यह्लद ाऄनुसन्धाता कामिप ह्लक्रयात्मकसमस्याां समादध्यात्
तर्तह ाआदमनुसन्धानां व्यवहृतानुसन्धानां कथ्यते। यथा, सामािजके ाऄसन्तोषे यह्लद ाऄस्माकां
शास्त्रेषु शान्तेाः िसद्धान्तान् ाअदशामन् िशक्षााः च ाअधारीकृ त्य कामिप प्रह्लक्रयाां िनमामय
समस्यायााः समाधानाथुं प्रयोगिविधाः, ाऄवधेयाांशााः, गुणााः, दोषााः ाआत्थां प्रयासाः ह्लक्रयते चेत्
सम्भावना ाऄिस्त यत् ाऄसन्तोषस्य िनराकरणे ह्लकिञ्चत् सहायता लभ्येत। व्यवहृतानुसन्धाने
कािचत् व्यावहाह्ऱरकह्ळ समस्या प्रह्लक्रयादृशा समाधीयते। ाऄथामत् येषाां िसद्धान्तानाां
िवचाराणाञ्च ज्ञानमस्मिभाः ाऄिधगतम्, तत्सकलां व्यवहारे ाअनीय समाजस्य समक्षम्
ाईपिस्थतानाां समस्यानाां समाधानां िवधीयते। ाईदाहरणाथमम्, सांस्कारााः व्य्कक्े ाः समाजस्य च
ाअचरणे कथम् ाअनेतव्यााः, के च ते िनयमााः, कश्च पाठ्यक्रमाः येन ाईद्देश्यिमदां पूरियतुां शक्येत।
ाआत्थां वयम् ाऄवलोकयामाः यत् मौिलकानुसन्धानस्य लक्ष्यां िसद्धान्तानाां सांरचना ाईपस्थापनां च
वतमते यत् शुद्धज्ञानात्मकप्रह्लक्रया ाऄिस्त। एषाां िसद्धान्तानाां कृ ते व्यावहाह्ऱरकरूपप्रदानम् ाऄथवा
प्रायोिगकप्रह्लक्रयायााः सांरचना व्यवहृतानुसन्धानस्य लक्ष्यम् ाऄिस्त।
िववरणात्मकानुसन्धाने िवचारस्य िसद्धान्तस्य मान्यतादेाः िवषये कह्ऴस्मिश्चद्
ग्रन्थिवशेषे ाईत िविभन्नेषु सम्बद्धग्रन्थेषु यित्कमिप प्रितपाह्लदतां, तस्य िववरणस्य प्रस्तुिताः
ह्लक्रयते। ाईक्िववरणस्य प्रस्तुितकाले शोधकताम समीक्षायााः, समालोचनायााः तुलनायाश्च
ाअश्रयमिप गृह्राित। यथा, महाकिवमाघस्य महाकाव्ये सदाचारात्मकााः िवचारााः।
धममशास्त्रे ाऄनुसन्धानस्य कक स्वरूपां स्याह्लदित पयामलोचनाथमम् ाअवश्यकां यत् कक नाम
धममशास्त्रीयां सािहत्यां, के च तत्र प्रितपाद्या िवषया ाआित ाअप्रथमम् ाअलोच्येत। स्मृितषु
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कतमव्यम्, पालनम्, धारणम्, सांस्कारश्चेत्यादयाः धममस्य सुप्रिसद्धााः ाऄथामाः सिन्त। एतेषाां
प्रितपादकां शास्त्रमेव धममशास्त्रम्। "धारणाद् धममाः’ व्युत्पििह्ऱरयां पुराणेषु ाईपलभ्यते। धममस्य
नैके मनोरमााः पह्ऱरभाषााः ाऄिप शास्त्रे लक्ष्यन्ते। वस्तुताः, समय समये धममशब्दस्य िविवधााः
ाऄथामाः ाअचाययाः िविहतााः। तेषाां लक्षणािन तु िभन्निभन्नािन प्रतीयन्ते, ह्लकन्तु तेषाां तात्पयमम्
एकमेव। महर्तषाः कणादाः "ाऄथातो धमुं व्याख्यास्यामाः" ाआितप्रितपाद्य ाअह’यतोऽभ्युदयिनाःश्रेयसिसिद्धाः स धममाः’ ाऄथामत् येन ाऄिस्मन् लोके ाऄभ्युदयस्य परलोके च
मोक्षस्य िसिद्धाः स्यात् स एव धममाः। ाअचायो मनुाः सामान्यधमुं गौतमाः वेदां धममस्य मूलां मनुते।
यद्यिप गौतमो धममस्य लक्षणां सुस्पिां न पह्ऱरभािषतवान्, तथािप तेनोक्म्- ’वेदोऽिखलो
धमममूलम्,
तिद्वदाञ्च
स्मृितशीले।’
तदनुयाियनाः ’वेदिविहतकममजन्यो
धममाः,
िनिषद्धकममजन्यस्त्वधममाः’ ाआतुपह्लदशिन्त। मनुाः ाऄिखलो वेदाः, वेदज्ञानाां परम्परा, वेदज्ञानाां
व्यवहाराः, िशिानाम् ाअचाराः ाअत्मतुििश्चेित धमममूलत्वेन प्रितपादयित। षिववधााः
प्रवृिधमामाः ाईक्ााः- वणमधममाः, ाअश्रमधममाः, वणामश्रमधममाः, गुणधममाः, िनिमिधममाः, सामान्यधममश्च।
एतैाः सवयाः धमयाः देहस्य, जगताः ाअत्मनश्च ाईपकारो जायते। एतत्त्रयम् एभ्यो धमेभ्याः ाअधारां
लभन्ते। नारायणोपिनषह्लद ाईक्म्- "धमो िवश्वस्य जगताः प्रितष्ठा धमे सवुं प्रितिष्ठतम्’। ाऄथामत्
धमम एव सांसारस्य िस्थतेाः मूलभूतम्।
धममस्य त्रयो भेदााः िविहतााः- सामान्यधममाः िवशेषधममाः ाअपद्धममश्च। यान् गुणान् ाअचयम
समाजस्य मानवस्य च ाऄभ्युदयो भवित स सामान्यधमम ाईच्यते। धममस्य लक्षणािन
सामान्यधमममाध्यमेन ाआथां िनरूिपतािन मनुना" धृिताः क्षमा दमोऽस्तेयां शौचिमिन्ियिनग्रहाः।
धीर्तवद्या सत्यमक्रोधो दशकां धममलक्षणम्॥"
वणामश्रमस्य व्यवस्थाम् ाऄनुसृत्य चतुभ्यो वणेभ्याः चतुभ्यमाः ाअश्रमेभ्यश्च िविहतो धममाः
िवशेषधमम ाईच्यते। देशां कालां पात्रञ्च िवचायम सद्भावालम्बनेन शास्त्रमयामदात्मकस्य यस्य
धममस्य पालनां िवधीयेत स िह ाअपद्धममाः ाऄिभधीयते। ाऄत्रावधेयां यत् िनवृिे ाअपत्काले मानवाः
पुनाः तदीयां मूलधममम् ाऄांगीकु यामत्। मनुजाः ाअपद्धमेऽिप िशिानाम् ाअज्ञाां समनुपालयेह्लदित
धममशास्त्रे प्रितपाह्लदतम्।
भिवष्यपुराणे धमामधममयोाःप्रमाणत्वेन वेदा एव ाऄिभमतााः। के िचद् ाअहाः धमे वेदा एव
प्रमाणां न तु स्मृितपुराणानाां प्रमाण्यम्। नेदां युक्म्। महषमयाःवेदाथुं स्मरन्ताः
सारभूतलौह्लककाचरणाहामन् पदाथामन् ाईपाह्लदशन्। ते ाईपदेशा एव ’स्मृित’पदेन ज्ञायन्ते।
वस्तुताः, ाऄनेकशाखामण्डलेषु िवभक्स्य वेदराशेाः, चतुण्णाुं वणामनाां, चतुण्णामम् ाअश्रमाणाां,
िनत्यानुष्ठानादीनाम् ाऄनेकिवभागानां सत्त्वात् सवयाः तज्ज्ञानम् ाऄसम्भवमासीत्। मन्त्रििाराः
ाऊषयाः ज्ञानां िवभज्य लोकव्यवहारे समथामाः नैकस्मृतीाः रचयामासुाः। वैह्लदकिसद्धान्तस्य
प्रभावत्वात् स्मृतयाः धममस्य प्रमाणत्वेन ाऄमन्यन्त। ाऄताः वेदानाां स्वताःप्रामाण्यां स्मृतीनाां
वेदमूलकत्वात् प्रामाण्यां वतमते। धमामधममयोाः िववेचनक्रमे श्रुितस्मृत्योाः िवरोधे सित श्रुितरे व
प्राधान्यां भजते। ाईक्ां जाबािलना- ’श्रुितस्मृितिवरोधे तु श्रुितरे व गरीयसी।’ द्वयोाः श्रुत्योाः िमथाः
िवरोधे सित मनुाः ाअह- ाईभाविप िह तौ धमौ सम्यगुक्ौ महर्तषिभाः॥" श्रुिताः
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श्रवणमननिनह्लदध्यासनस्य िवषयाः। स्मृिताः स्मरणिवषयाः पारम्पह्ऱरकां धार्तमकसािहत्यां चािस्त।
सांकुिचताथे स्मृितधममशास्त्रयोाः न कोऽिप भेदाः। धममस्य मूलां वेद ाआत्यनेनिसदध्यित यत्
धममशास्त्रस्य परम्पराऽिप वेदात् समागता। वेदस्य षड् ाऄांगािन ‘वेदाांग’पदेन प्रिसद्धािनिशक्षा, कल्पाः, व्याकरणां, िनरुक्ां , छन्दाः, ज्योितषञ्च। कल्पाख्ये वेदाांगेचतुर्तवधां सूत्रसािहत्यम्
ाईपलभ्यते- गृह्यसूत्रम्, शुल्वसूत्रम्, श्रौतसूत्रम्, श्रौतसूत्रम् तथा धममसूत्रम्।
धममसूत्रािणधममसूत्रां वैह्लदकसािहत्यस्य महत्त्वपूणमम् ाऄांगम्। वैह्लदकशाखानुसारां यथा ब्राह्मणाअरण्यक-ाईपिनषदाः पृथक् पृथक् सिन्त, तथैव धममसूत्राण्यिप प्रितशाखां िभद्यन्ते। धममसूत्रािण
कल्पपरम्पराम् ाऄनुसरिन्त। कल्पस्य ाऄथो वतमते- ‘कल्पो वेदिविहतानाां कममणामानुपूव्येण
कल्पनाशास्त्रम्’। स्फु टम् यत् यज्ञयागादीनाां बृहत्कममणाां िववाहादीनाां गृह्यकममणाां
प्रितपादकसािहत्येन सह धममसूत्राणाां प्रगाढाः सम्बन्धाः। यासाां शाखानाां सवामिण कल्पसूत्रािण
ाईपलभ्यन्ते
तेषु
बौधायन-ाअपस्तम्ब-िहरण्यके िशसञ्ज्ज्ञकािन
प्रधानभूतािन।
एषु
कल्पपरम्परायााः समग्रता लक्ष्यते, यताः तेषाां श्रौत-गृह्य-धमामख्यािन त्रीण्यिप सूत्रािण सिन्त।
धममसूत्रािण ाअयमजातीयानाम् ाअचारिनयमैाः सह सांबद्धािन ाअसन्; ाऄताः कालान्तरे सवामिण
धममसूत्रािण सवामभ्याः शाखाभ्याः प्रमाणत्वेन मान्यताम् ाऄलभन्त। ऐितहािसकानुसन्धानस्य
दृशा िवषयोऽयम् ाऄतीव महत्त्वमावहित। सन्दभेऽिस्मन् ाईपलब्धप्रमाणानाां साक्ष्याणाञ्च
समालोचनात्मकाध्ययनस्य व्यापकसम्भावनााः ाऄिभलक्ष्यन्ते। होती हैं। धममसूत्राणाां मुख्यां
प्रितपाद्यां वतमते- ाअचाराः, िविधिनयमााः, सिविध ह्लक्रयासांस्काराणाां िनरूपणम् । गृह्यसूतरािण
गृह्ययज्ञान्,
प्राताःसायांकालीनम्
ाऄचमनम्,
वार्तषकयज्ञाः,
िववाह-पुांसवनजातकमोपनयनाह्लदसांस्कारान् ,
स्नातकिनयमान्,
मधुपकम -श्राद्धकममप्रभृतीन्
िवषयाांश्च
िववृण्विन्त, तिद्वधींश्चािप स्फु टीकु वमिन्त। ाआथम् ाऄवलोकयामो यत् सामािजकां नैितकञ्च
पह्ऱरवेशां जनियतुां धममसूत्राणाां महद् ाऄवदानां िवद्यते।
स्मृतयाःधममसूत्राणाां परां मनुयाज्ञवल्क्यबृहस्पितनारदादीनाां ाअचायामणाां स्मृतयाः प्रणीता
ाऄभवन्। श्रुितिभन्नां सािहत्यां प्रदशमियतुमेव ’स्मृित’शब्दस्य प्रयोगाः ाऄभवत्। ाआत्थां सम्पूणुं
धममशास्त्रसािहत्यां द्वेधा िवभक्म्- श्रुितग्रन्थााः स्मृितग्रन्थाश्च। श्रुितग्रन्थेषु वेद-ब्राह्मणाअरण्यक-ाईपिनषदाह्लद समस्तां वैह्लदकसािहत्यम्, स्मृितग्रन्थेषु च मनु-यज्ञवल्क्य-िवष्णु-नारदबृहस्पित-कात्यायन-हारीत-देवल-पराशरादीनाम् ाअचायामणाां ग्रन्थााः ाऄन्तभमविन्त।
स्मृतयाः भारतीयािस्मतायााः द्वारभूतााः, ाऄिप च सकलमानवजात्यााः लौह्लककस्य
ाअमुिष्मकस्य च िचन्तनस्य कह्ळ ाअधारभूता ाऄिप सिन्त, यतोिह स्मृतयाः श्रृितमूलााः
ाऄपौरुषेयााः सिन्त । धममस्य िनधामरणे श्रुतयाः ाऄथ च स्मृतय एव प्रमाणम्।
सवमिवह्लदतां तथ्यां यत् प्रमेयस्य िसिद्धाः प्रमाणैरेव भवित। ाऄत एव धममिजज्ञासवाः श्रुह्ऴत
प्रमाणां मन्यन्ते- ‚धमुं िजज्ञासमानानाां प्रमाणां परमां श्रुिताः”। धममशास्त्रस्य ाऄन्तगमतां

श्रुतयश्च
ाआदां तु
स्मृितञ्च
समाज-
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परलोकप्रभृतीनाां सैद्धािन्तकां व्यावहाह्ऱरकञ्च िववेचनां सिवस्तरां समुपलभ्यते।
ाऄहां मन्ये मानवजीवनस्य न कोऽिप िबन्दुाः ाऄविशष्यते यत्र शास्त्रकाराणाां लेखनी न
प्रवर्ततता स्यात्। राजा, प्रजा, मातािपतरौ, पुत्रपुत्र्यौ, स्त्री-पुांसौ, जडचेतने, कमामकमम, खाद्याखाद्ये,
पापपुण्ये, जीवनमरणम्, गुणदोषौ ाऄिप च समाजस्य प्रत्येकम् ाऄांगस्य जनानाां स्वभावां तेषाम्
ाअवश्यकताां चावधाय स्मृतयाः प्रवृिााः, यााः सावमजनीनााः, सावमभौिमकााः, सवमकािलकााः
सवमजनावगम्याश्च वतमन्ते। भारतीया सांस्कृ िताः धममशास्त्रैाः पुराणेितहासाह्लदिभश्च भह्ऱरताऽिस्त।
तेषाां पठनपाठनानुसन्धानस्य ाऄप्रवर्ततत्वात् भारतीयो जनाः सांस्कृ ह्ऴत रिक्षतुम् ाऄक्षमताां
ाअश्रयित। ाऄताः राििनमामणाय सुसांस्कृ तैाः, सच्चह्ऱरत्रविद्भाः जनैाः भारतीयधममस्य प्रोन्नत्यै ाऄग्रे
पादप्रक्षेपाः ाऄवश्यां िवधेयाः। कामचारां कामभक्षञ्च िनवारियतुां धममशास्त्रेषु िनदेशााः प्रदिााः यैाः
पापेभ्याः त्रातुां शक्येत, ाऄन्यथा प्रायिश्चिस्य तत्र िवधानां िनगह्लदतम्।
बहूनाां िवषयानाां प्रितपादनम् ाऄथवा तिद्ववेचनम् ाऄवलोकयामश्चेत् मनोाः
याज्ञवल्क्यस्य च स्मृती सवामाः ाऄितशयाते। ाअचायममनोाः स्मृतौ ाअचारस्य महषेाः
याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतौ व्यवहारस्य प्रामुख्यां लक्ष्यते। स्मृतयाः सामान्यरूपेण ाअचारो
व्यवहाराः प्रायिश्चिञ्चेित त्रीन् िवषयान् िनरूपयिन्त। ाअचारप्रकरणे चतुण्णाुं वणामनाम्
ाऄनुष्ठय
े कममणाां िवधानां वतमते। गृहस्थस्य कतमव्यािन, ाअश्रमान्तरस्थैाः सह तस्य व्यवहाराः,
वानप्रिस्थनो जीवनां तत्कतमव्यािन च, सांन्यािसनो लक्षणां तद्धममाःह्लदनचयाम वृििश्चेित
बहिवधिवषयााः स्मृितषु चर्तचतााः सिन्त। स्मृितषु व्यवहृताः ‘व्यवहार’शब्दाः वतममानाया
’दण्डनीत्यााः’ पयामयाः ाऄथामत् न्यायव्यवस्था। यावत् मानवता धममिनिष्ठता सत्यिनिष्ठता चासीत्
तावत्
व्यवहारस्य
ाअवश्यकतैव
नासीह्लदित
व्यवहारममुम्
ाईह्लद्दश्य
मनुयाज्ञवल्क्यनारदपराशरादीनाां स्मृितकाराणाम् ाऄिभमतमासीत् । ह्लकन्तु, यदाराभ्य
जनमानसे राद्वेषयोाः वृिद्धाः, सत्यस्य ह्रासाः लोकमयामदायााः ाऄभावश्च ाऄभवत्, तदानीम् ाऄयां
व्यवहाराः ाईत दण्डनीतितह्ऱरयम् ाअिवरभवत्। ाऄथामत् राज्यशासन्स्य ाऄपेक्षा ाईदभवत्।
व्यवहारप्रकरणान्तभूमतााः दायभाग-स्त्रीधन-ाईिरािधकारपत्रादयो िवषयााः स्मृितग्रन्थेषु
िमताक्षरापराकम प्रभृतीनाां व्याख्यास्विप ाईल्लेखनीयां स्थानमलभन्त सिवशेषां सिवस्तरञ्च तेषाां
िववेचनमभूत, यथा, ाऊणादानम्, िनक्षेपाः, ाऄस्वािमिवक्रयाः, सीमािववादाः, दायभागश्चेत्यादयाः
ाऄिादशिवधााः व्यवहारााः। सम्प्रित ाआमे िवषयााः न्यायपदेन ाऄिभधीयन्ते यत्र ाअपरािधकााः
तिद्भन्नाश्च िविधिनयमााः ाऄन्तभमविन्त। तत्र ाअपरािधकिविधिनयमेषु दण्डाः तत्प्रकाराश्च, तथा
साक्षी तत्प्रकारााः, शपथम्, ह्लदव्यािन, ाऄििशुिद्धाः, व्यवहारस्य प्रह्लक्रया, न्यायिवदो गुणााः और
न्यायिनणमयस्य रीिताः नीितश्च िववरीता वतमते। स्मृितषु प्रायिश्चिस्य िवधानम्
ाअचारव्यवहारयोाः प्रकरणयोाः ाऄनन्तरमेव व्याख्यातम्। प्रकरणेऽिस्मन् ाऄवश्यकतमव्यतया
िनधामह्ऱरतानाां धार्तमकानाां सामािजकानाञ्च कममणाम् ाऄननुष्ठानत्वात् ाऄथवा तदुपेिक्षतत्वात्
ाईदभूयमानानाां पापानाां प्रायिश्चििविधाः िववेिचतो वतमते।
स्मृितग्रन्थेषु ाऄनेके ाअचायामाः टीकाभाष्याह्लदकां प्राणयन्। एतदितह्ऱरच्य एकै कां
िवषयमादाय स्वतन्त्रिनबन्धग्रन्थााः िविवधिवषयाणाां सांग्रहात्मका ग्रन्थाश्चािप िवरिचतााः,
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यथा हेमािेाः चतुवमगमिचन्तामणौ कमलाकरभट्टस्य िनणमयिसन्धौ स्मृतीपुराणादीनाां बहवो
िवषयााः सांगृहीतााः।
ाअश्रम-व्यवस्थामनुजां व्यविस्थततया स्वजीवनां यापियतुां प्रेरयिन्त धममशास्त्रािण। तदनुसारां स
धमामथमकाममोक्षाख्यैाः चतुर्तभाः पुरुषाथयाः समिन्वतेन जीवनेनैव श्रेयाः प्राप्नोित। ाऄत एव तस्य
समग्रां जीवनां ब्रह्मचयामह्लदषु चतुषुम सोपानेषु िवभक्म्। ाअब्रह्मचयुं सांन्यासाविधका यात्रा
मानवजीवनस्य िनाःशेषां िवकासां िवज्ञापयित। नास्त्यत्र सन्देहलेशो यत् सांपूणमजीवनस्य
एकोंऽशाः ब्रह्मचयुं साधियत्वा सम्यग् िवद्याभ्यासाय ाईपन्यस्येत चेत् व्यक्ौ समीचीनां
व्यिक्त्वम् ाअिवभूमयाह्लदित िनश्चप्रचम्। गृहस्थजीवनापन्नो मनुजाः ाऄितिथसत्कार-पञ्चमहायज्ञदान-श्राद्धादीिन कतमव्यािन ाऄनुपालयेत्। तताः वानप्रस्थम् ाईत सांन्यासां ग्रहीतुम् ाअह्लदिोऽिस्त
साः। ाऄिन्तमेऽिस्मन् सोपाने व्यिक्ाः ाऄिन्तमां पुरुषाथुं मोक्षां साथमकां कतुुं प्रयतते। तत्र स
प्रभुसायुज्यस्य िजजीिवषायाां तल्लीनो भवित। ाआत्थां धममशास्त्रैाः प्रितपाह्लदतायाम्
ाअश्रमव्यवस्था मानवजीवनाय नूनम् ाईपादेया। ाऄस्यााः व्यवस्थायााः समसामियकीं
प्रासांिगकताम् ाईपादेयताञ्च ाईह्लद्दश्य शोधस्य ाऄनुसन्धानस्य च नैकााः सम्भावनााः लक्ष्यन्ते।
सांस्कारााः
सांस्काराणाां कोह्ऱटद्वयां िनर्ददिां- ब्रह्मसांस्कारााः दैवसांस्काराश्च। मानवस्य जीवने एषाां
सांस्काराणाां साथमकताां सामियकीं प्रासांिगकताां चोह्लद्दश्य शोधोऽपेक्ष्यते। ाउध्वामधोभेदन
े मनुजस्य
िद्वधा गिताः लक्ष्यते। साम्प्रितकां िवश्वम् ाअसमन्तात् तन्यताकु ण्ठायुद्धादीनाां िवभीिषकया
ग्रस्तम्। कह्ऱठनोऽयां कालाः मानवतायै दृश्यते। भारतवषममेव िवश्वस्मै िवश्वाय शान्त्यााः सुखाय
च पन्थानां प्रदशमियतुां प्रभवित। ाअवश्यकता वतमते सदाचारयुतस्य मानवस्य िनमामणम्।
वतममानपह्ऱरप्रेक्ष्ये भारतीयधममशास्त्रस्य मानवस्य ाईत्थानात्मकानाां समन्वयवाह्लदनाञ्च तत्त्वािन
ाऄनुशील्य
वैिश्वकसमाजय
ाईपस्थापनम्
ाऄभीिम्।
िवषयममुम्
ाईह्लद्दश्य
ाऄन्तवयषियकानुसन्धानस्य सम्भावनााः ाऄगिणतााः वतमन्ते। सुिवह्लदतमेव यद् ‘धमम’शब्दस्य
सम्प्रत्ययाः ाऄन्यमतावलिम्बनाां तत्सम्बिन्धनाः सम्प्रत्ययात् िनतान्तां िभन्नमिस्त। ाऄतह्
धममतत्त्वस्य ाअस्माकह्ळनाः सम्प्रत्ययाः िवश्वस्य पुरस्तात् ाईपस्थाप्येत तर्तह ाअप्रथमम् ाऄस्माकां
शैिक्षकपाठ्यचयामयाां तस्य सिन्नवेशाः स्यात्। िशक्षािविद्भाः ाऄिस्मन् सन्दभे शोधाः प्रवतमनीयाः
येन तथाकिथतैाः प्रगितवाह्लदिभाः पाश्चात्त्याः धममस्य सम्प्रत्यये पाितताः सम्प्रदायाथमवती छाया
ाऄपसायेत।
धमो िह समाजस्य ाऄिभन्नाङ्गां भवित। मनुना व्याख्यातस्य धममस्य सावमभौिमकताां
सावमजनीनताञ्च प्रितष्ठापियतुम् ाअधुिनकसमाजशास्त्रेण सह प्राचीनधममशास्त्रस्य तुलनात्मकां
समीक्षात्मकां समालोचनात्मकञ्च ाऄध्ययनम् ाऄिनवायमम्। ाऄनुसन्धातॄणाम् ाआदां महद्दाियत्वां यिे
गभीरतया तथ्यिमदां प्रकाशयेयुाः। मन्वाह्लदिभाः ाअचाययाः सावमकािलकतया सावमित्रकया च
पह्ऱरभािषतस्य धममस्य धममिवशेषमात्रेण सांयोजनां न न्यायसांगतम्। ाऄमुां िवषयां सर्रवमजनग्राह्यां
िवधातुां तदनुरूपाणाां िशक्षणिवधीनामिप ाअिवषकाराः ाऄपेक्षते। ाऄताः धममशास्त्र-िशक्षाशास्रयोाः
सहकृ तानुसन्धानम् ाऄभीिम्। धममस्य एषाां लक्षणानाां िवषये शास्त्रान्तरै ाः ाऄिभव्यक्ााः
िवचारााः ाईल्लेखयोगयााः, ाऄताः तेषाम् ाऄनुशीलनां ाऄवश्यां कायमम्। धृतेाः धारकाः धीर ाआत्युच्यते।
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कािलदासेन ाईक्ां कु मारसम्भवे- "िवकारहेतौ सित िवह्लक्रयन्ते येषाां न चेताांिस त एव धीरााः।"
ाऄमुष्यााः धृतेाः यद्यिप साधना ाऄतीव कह्ऱठना तथािप प्रयत्नस्तु नूनां िवधेयाः। क्षमा कोऽिप
ाऄलौह्लकको गुणाः यिद्वषये यदा कदा भ्रािन्ताः ाईत्पद्यते। िनबमलााः कातरा वा जनााः
क्षमामवलम्ब्य ाऄन्यायां सहमानााः गवोह्ऴक् प्रस्तुविन्त यिे तु क्षमावन्ताः, ह्लकन्तु सत्यम् ाआदमेव‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’।
सत्यामिप शक्ौ ये जनााः स्वीयां मनाः मिस्तष्कञ्चािप स्ववशे स्थापियतुां प्रभविन्त, ते
एव वस्तुताः क्षमावन्ताः ाआित। जगत्यिस्मन् ाआिन्ियेषु याः िवजयां प्राप्नोित स िवजय एव दमाः
ाआित कथ्यते। मनोद्वारै व ही ाआिन्ियािण िनग्रहीतुां शक्यन्ते। यो मानवाः तदीयािन कमेिन्ियािण
िनरोध्य मनस्येव िवषयान् स्मरन् ितष्ठित, ाअचरणिमदां गीतायाां िमथ्याचारत्वेन प्रितपाह्लदताः
भगवता कृ ष्णेन। िवषयेभ्यो रसस्य िनवृििरे व मोक्षाः, तेषु रसनमेव बन्ध ाआितप्रकाह्ऱरका
बुिद्धरे व धीाः ाऄिभधीयते।
सम्प्रित धममशास्त्रीयसािहत्ये ाऄनुसन्धानस्य दृष्या ह्लकिञ्चद् ाअलोच्यते। तत्र
धममशास्त्रां धममाः, ाऄथमाः, कामाः, मोक्षश्चेित पुरुषाथमचतुियस्य िनरूपणां करोित।
धममिवषयकां िववेचनां पूवममेव िविहतम्। ाऄथमदश
ृ ा धमामचाययाः बहिवधां प्रितपादनां िविहतम्।
गृहस्थाश्रमे प्राप्ते सित जीवनयात्रायायै, पह्ऱरवारस्य भरणपोणाय, िनत्य-नैिमििकाह्लदकममणाम्
ाऄनुष्ठानाय, ाऄितिथसत्कार-दानाह्लदसत्कममणाञ्च के सम्पादनाय धनम् ाअवश्यकम्। भोगमात्रम्
िनिमिीकृ त् कदािप ाऄथमसांग्रहां न कु यामत्। मनुाः ब्राह्मणां तपाः त्यागवृििञ्च िनवोढु ां िनर्ददशित।
साः ाऄश्वस्तिनकाः, त्र्यैिहकाः, कु म्भीधान्याः ाऄथवा ाऄिधकािधकां कु सूलधान्याः स्यात्। के वलां
एकस्मै ह्लदनाय यस्य सकाशे भोजनसामग्री स्यात् साः ाऄश्वस्तिनक ाईच्यते। ित्रह्लदवसाित्मका
भोजनसामग्री स्याच्चेत् वह त्र्यैिहकाः कथ्यते। एकवषमस्य कृ ते यस्य सकाशे भोजन सामग्री
स्यात् स कु म्भीधान्याः, ित्रवषामित्मकायाां भोजनसामग्रयाां सत्याां कु सूलधान्यश्च ाऄिभधीयते।
ाऄिप च, मनुाः वणमधमम-ाअश्रमधमम-राजधमम-ाअपद्धमामदीन् सवामन् िवषयान् िवशदां वणमियत्वा
मानवस्य ाऄिन्तमलक्ष्यां मोक्षां िनरूपयित। वस्तुताः ाअवश्यकता वतमते यत् साांस्कृ ितकां और
समाजशास्त्रीयञ्च पह्ऱरप्रेक्ष्यम् ाअिश्रत्य ाऄनुसन्धानां प्रवत्येत। िविभन्नेषु धमेषु तथ्यानीमािन
स्वीह्लक्रयन्ते। तत्रािप ाआमािन जीवनस्य ाअधारभूततत्त्वािन मूल्यािन च वतमन्ते। भेदस्तु
ाआयानेव यत् ाऄस्माकम् परम्परायाां ाआमािन तत्त्वािन धममस्यैव पयामयान्तरािण, ह्लकन्तु ाऄन्यत्र
धमो बिहरङ्गप्रतीकै ाः ाऄिभज्ञायते, मूल्यािन च पाथमक्येन ज्ञायन्ते, यथा, धृितक्षमादेाः मूल्यम्।
मूल्यानाां िशक्षा ाअधुिनकिशक्षायाां समावेशां प्राप्नुयात्। ाऄस्यााः िशक्षायााः मूलस्रोताांिस
धममशास्त्रेषु एव िनिहतािन। तत्र िशक्षायााः लक्ष्यािण, िशक्षायााः पाठ्यवस्तु, िशक्षणिविधाः,
ाऄनुशासनम्, गुरु-िशष्य सम्बन्धाः (ाईपनयनस्य ाऄन्तगमताः स्याद् ाऄथवा ाऄिभवादनपरम्परायााः
ाऄन्तगमताः), ाआत्यादयाः बहवाः िवषयााः सिन्त यत्र धममशास्त्रािण ाईपकु युमाः। िशक्षाशास्त्रस्य दृष्या
यद्यिप एतेषु खण्डां खण्डमादाय ाऄनुसन्धानां तु िवधीयते एव; परन्तु समग्रतायााः दृष्या
स्मृतीनाां धममसूत्राणाञ्च ाऄनुशीलनम् ाअवश्यकम्।
सुिवह्लदतिमदां यद् ाअश्रमानुगुणां ाऄथ च वणामश्रमानुगुणां धममशास्त्रेषु प्रितपाह्लदतानाां
पुरातनीनाां व्यवस्थानाम् ाअधुिनके सन्दभे कठोरााः रूह्लढग्रस्तााः भेदभावग्रस्ताश्च मन्यमानााः
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सिन्त। परन्तु, नैवां यत् ाअचाययाः प्रितपाह्लदतााः समेऽिप िनदेशााः, ाईपदेशााः, िवधयाः ाऄथमहीनााः
स्युाः। िनश्चयेन वक्ुां शक्नुमाः यद् एवांिवधााः ाअचारााः ाऄिप धममशास्त्रेषु प्रितपाह्लदतााः ये समाजे
ऐक्यां िवधातुमहमिन्त वैयिक्कम् ाऄभ्युदयञ्चािप सम्पादियतुां शक्नुविन्त। ाऄताः
ाअधुिनकपह्ऱरप्रेक्ष्ये धममसूत्राणाां स्मृतीनाां च तान् ाऄांशान् पुनाः प्रकाशियतुां ाअवश्यकता
वरीवर्तत।
व्यवहारप्रकरणे दिकसम्बद्धान् िवषयान् गृहीत्वा ाऄनुसन्धानां कतुुं शक्यते।
दण्डनीत्यााः ाअधारोऽिप ाआदमेव प्रकरणां वतमते। दायभागोऽिप ाआदमेव प्रकरणम् ाऄन्तगमच्छित।
यावन्तोऽिप िविधिनयमााः ाआमान् िवषयान् ाअदाय ाईपकिल्पतााः, तेषाां समेषामिप ाअधाराः
धममशास्त्रीया व्यवहारपद्धितरे व िवद्यते। ाआदां परमावश्यकां यत् प्राचीनावामचीनानाां
िविधिनयमानाां तुलनात्मकम् ाऄनुशीलनां समये समये प्रवत्येत येन तेषाां पुरातनमूलतत्त्वानाां
मौिलकता न नश्येत् यािन ाअधारीकृ त्य एते िविधिनयमााः िवकासम् ाऄवाप्नुवन्। ाऄत एव
धममशास्त्रस्य शोधच्छात्राणाां दाियत्विमदां यत् पूर्तवक्दृशा तुलनात्मकम्, समीक्षात्मकम्,
ाअलोचनात्मकञ्च ाऄनुसन्धानां सम्पादयेयुाः। यद्यिप नैकेषाां मूधमन्यानाां धममशास्त्रीयकृ तीनाां
सम्पादनां प्रकाशनञ्च ाऄभवत्, परन्तु साम्प्रतमिप बहवो िनबन्धग्रन्थााः ाअभारतां िभन्निभन्नेषु
पुस्तकालयेषु िवद्यन्ते येषाां सम्पादनस्य एवां प्रकाशनस्य महती ाअवश्यकता वतमते।
धममशास्त्रस्य ाऄध्येताराः ाआदमिप ाऄवश्यां जानीयुाः यत् धममशास्त्रीयिवषयान् समािश्रत्य ाऄद्यािप
सांस्कृ ते भाषान्तरे च स्वतन्त्रााः ग्रन्थााः िवरच्यन्ते, ाऄताः ाऄनुसन्धानवेलायाां सम्बद्धसािहत्यत्वेन
एषाम् ाअधुिनकग्रन्थानामिप सवेक्षणम् ाऄध्ययनां चातीव महत्त्वपूणमम्, यथा
ाअचायमह्लकशोरचन्िमहापात्र प्रणीतो दायिवषयको ग्रन्थाः ‘िहन्दूिविध’।
ाआत्थां वयम् ाऄवलोकयामाः यत् धममशास्त्रस्य क्षेत्रम् ाऄत्यन्तां व्यापकम्। कौह्ऱटल्याथमशास्त्रे
धममशास्त्रस्य चचाम पह्ऱरलक्ष्यते। स्मृितग्रन्थेषु ाऄनेकेषाम् ाअचायामणाां टीकाभाष्याह्लदकां वतमते,
िविवधिवषयाणाां सांग्रहोऽिप ाऄभवत्, यथा हेमािेाः पुरुषाथमिचन्तामिणाः, कमलाकरभट्टस्य
िनणमयिसन्धुाः। मेधाितिथाः, िवज्ञानेश्वराः, हलायुधाः, पाह्ऱरजाताः, गोिवन्दराजाः, जीमूतवाहनाः,
ाऄपराकम ाः, हेमाह्लिश्चेत्यादयो बहवाः भाष्यकारााः िनबन्धकाराश्च स्वस्वरचनानाां माध्यमेन
धममशास्त्रां िवकासियतुां प्रकाशियतुां चािप प्रधानभूिमकाां िनरवहन्। राजधममस्य ाऄिप च
व्यवहारिवषयकाणाां तथ्यानामिप प्रभूतमात्रायाां िनरूपणम्भूत्, येन लोके तत्कालीनराज्यानाां ,
राज्ञाां प्रजानाां तेषाां सम्पदाह्लदिवषये नानािवधािन िववरणािन लभ्यन्ते। ाऄनया दृशा
धममशास्त्रेषु िनरूिपतााः िनयमााः सवेभ्याः सवमदा परमकल्याणप्रदााः वतमन्ते।
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