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Abstract:  वैदिकससं्कृद िः दवश्वस्य प्रथमा ससं्कृद िः व त े यत्र यथा मानवािः जीवदत   थैव अतये प्रादिनोऽदि ।  प्रकृद पे्रदमि आसन ्

अस्माकं िूवतजािः ऋषयश्च ।   ेषां काले कस्यदि  ्कस्यादचि  ्वा अदिकारािां हननं कथं वा भदव ुमहतद ? अद्यत्वे समगे्रऽदि दवशे्व 

मानवादिकारदवषदयिी या ििात जायमाना श्रूय े ।   दस्मन ्काले  े मानवादिकारािः व्यवहारिथे आसन ्इद  स्िष्टीक ुतदमि ंशोिितं्र 

दलख्य े मया ।  अदस्मन ्शोििते्र दवशेष िः वैदिकससं्कृ ौ स्त्रीिां के ि आसन ्अदिकारािः मानवादिकारािः वा इद  स्िष्टरूिेि प्रद िािनं 

कृ ं व त े ।  

(Abstract: Vedic culture is the first culture in the world where other animals live as humans do. Our ancestors 

and sages were lovers of nature How can anyone or anyone's rights be violated during their time? Today, 

there is a lot of discussion about human rights that is being heard all over the world. I am writing this paper 

to clarify that those human rights were in practice at that time. This paper clearly states what rights or human 

rights women had, especially in Vedic culture.) 
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न स्त्रीाः स्व तन्त्र्यमर्हदत१ इत्येवोपदशें स्वीकृत्य महर्षेः मनोेः तात्पयाार्ामजानन्तेः केचन भारतीयसंस्कृततेः परुुर्पक्षपातीतत स्त्रीसमाजस्य 

तवरोधीतत मनेुः पक्षपातीतत वा आतक्षपतन्त ।  परन्तु तदानीं कीदृशी आसीत् स्त्रीणां तस्र्ततेः? के च आसन ्तासामतधकाराेः? मनोवााक्यस्य केः 

वास्ततवकातभप्रायेः? वैतदककाले के आसन ्स्त्रीणामतधकारेः स्मतृतकाले च ? एतेर्ां प्रश्नानामतु्तरैरेव मनोवााक्यस्यास्य अर्ा अवगन्तुं शक्य अस्मातभेः।  

अध्ययन ध्य पनकमहस ुस्त्रीण मदिक राः (Women's rights in study and teaching): 

कस्यतचदतप समाजस्य कस्यतचदतप वगास्योत्र्ानहतेवे तशक्षास्वातन््यशक्तीकरणमेवाऽऽधारत्वेन ग्राहं्य भवतत ।  वतैदककाले स्त्रीणां तशक्षायाेः 

व्यवस्र्ा आसीत् ।  पतु्रवत् तासामतप उपनयनातदसंस्कारेर् ुअतधकार आसीत् । वेदाध्ययनेऽतप तासामतधकारोऽङ्गीतियते । गहृस्र्जीवनसम्बद्धतवर्येर् ु

तासां योग्यत्वमभीष्टमासीत ्। वैदषु्यमासाद्य ताेः यज्ञातदकमातण तवद्यातववाद ेमन्त्रदशानकमाण्यतप प्रावतान्त ।  एतस्मादवे कारणात् वैतदककाले स्त्रीणां 
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तशक्षोपनयनातदर् ु अतधकारो पररलक्ष्यते - पुर क ले तु न रीण ं मौञ्जीबन्त्रिनदमष्यते। अध्य पनं च वेि न ं स दवत्रीव चनं तथ  ॥ 

(स्मतृतचतन्िकायाम)् 

वैतदककाले त ुनैकाेः ऋतर्काेः वैतदकमन्त्राणां साक्षात्कारं कृतवत्येः िष्टट ंशक्यते ।  तत्र काश्चन सतन्त - घोर्ा अपाला तवश्ववारा दाक्षायणी 

श्रद्धा कामायनी लोपामिुा रोमशा ब्रह्मवातदनी गोधा सातवत्री सयूाा चते्याद्याेः ऋतर्काेः समलु्लसतन्त यातभरनेके सकू्तातन मन्त्राेः वा दृष्टाेः ।  

स्त्रीण ं वरचयनस्य दिक राः (Women's right to choose their husbands): 

ब्रह्मचयापवूाकं वेदाध्ययनस्य यो तनयमेः तमेवातश्रत्य वैतदककाले कन्या यवुानं पततं तवन्दते स्म इतत ज्ञायतेऽर्वावेदस्य मन्त्रेण –  ब्रह्मचयेण 

कन्त्रय  युव नं दवन्त्रिते पदतम ्। २ अनेन अनमुातुं शक्यते यद ्वेदरे् ुयवुानमेव पततमतधगन्तुं यवुततरेव तववाहाहाा भवतत न बाला । अत एव वेदरे् ु

बालतववाहतनर्ेधेः प्रततभातत ।  यवुावस्र्ायां दभुााग्येण वैधव्यं प्राप्तवत्याेः यवुत्याेः पनुतवावाहोऽतप प्रायो दवेरेण सह प्रतर्त आसीत् ।  कारण ंतनरुके्त 

यास्केन दवेरशब्दस्य तनवाचनं तितीयवररूपेण कृतं वताते ।  ऋग्वेद ेदवेरेण सह तासां तववाहप्रसङ्गो िष्टट ंशक्यते ।  तकन्तु वैधव्याप्तानां स्त्रीणां कृते 

नासीत् कोऽतप प्रततबन्धेः।  तत्रैव ऋग्वेद-े 

उिीष्वह न यहदि जीवलोकं गत समेुतमुपशेष एदर् ।  र्स्तग्र िस्य दिदिषोस्तवेि ंपत्युजहदनत्वमदिसम्बिूव ॥३ 

तववाहसम्बन्धमतधकृत्य वैतदकवाङ्मये स्त्रीणां कृते न केवलं पततवरणस्य अतधकार एव आसीदतपत ु गन्धवातववाहने साधामवे 

अन्तजाातीयतववाहस्यातप परम्परा आसीत् । राज्ञो रर्वीततनेः कन्यया सह ऋर्ेेः श्यावाश्वस्य प्रणयप्रसङ्गोऽर् च परुुतमत्रस्य कन्यया सह ऋर्ेतवामदस्य 

तववाहप्रसङ्गोऽत्र स्मरणीयेः युवं रथेन दवमि य शुन्त्रध्युध्वं न्त्रयरू्थुाः पुरुदमत्रस्य योषत म ्॥४ एवं स्त्रीणामभीष्टवरचयनऽेतधकारेः वैतदककालादवे 

तवद्यते ।  तत्रातप तितीयतववाहस्य गन्धवातववाहस्य अन्तजाातीयतववाहस्य च तवशेर्ातधकाराऽऽसन ्इतत ।  

ि दमहककमहदण अनुष्ठ नकमहदण व  स्त्रीण मदिक राः (Rights of women in religious or ceremonial activities): 

वैतदकवाङ्मये िावतप स्त्रीपरुुर्ौ सतृष्टरर्स्य चित्वेन उररीकृतौ अतस्तयोेः समत्वेकत्वञ्च मन्यते।  शतपर्ब्राह्मण ेयज्ञो वै शे्रष्टतमं कमह५ 

इत्यकु्त्वा यस्य कमाणो महत्त्वमनेकधा प्रोकं्त ततस्मन ्महत्कमातण त ुस्त्रीं तवना परुुर्ाणामतधकार एव नाङ्गीकृतेः ।  अत एव अयज्ञीयो दर् योऽपत्नीकाः६ 

इत्यकु्त्वा स्त्रीणामतधकारेः यज्ञातदकमातण बहटधा प्रततपातदतेः।  

युद्धकमहदण अदिक राः (The right to fight) : 

वैतदकवाङ्मयस्य अनशुीलननेावगम्यते यत् समाजस्य प्रत्येकं कमातण स्त्रीणामतधकारोऽसीत।्  यतो ऋग्वेदस्यैकतस्मन ्मन्त्रे प्रोक्तम ्- दस्त्रयो दर् 

ि स आयुि दन चके्र दकं म  करन्त्रनबल  अस्य सेन  ।७  तवश्पला इन्िसेनाऽर्ाात् मदु्गलानीत्याद्याेः तस्त्रया यदु्धकमातण सम्पकृ्ताेः प्रोक्ता वैतदकवाङ्मये 

।  परंु नगरं दधातीतत परुतन्िररतत तनवाचनने ज्ञायते यद ्स्त्रीणां कृते बहटधा प्रयकु्तेः परुतन्िररतत शब्दोऽतप तस्या रक्षणशतक्तमतभव्यनतक्त ॥ 

सम्पते्तरदिक राः (Property Rights) : 

मनसु्मतृौ अष्टमाध्याये राजधमं कर्यन ्मनेुः स्त्रीधनस्य रक्षण ंराज्ञेः कताव्यम।्  पततधनस्य सङ्ग्रह ेव्यये चासीत् स्वातन््यम ्- अथहस्य सगं्ररे् 

चैन ं व्यये चैव दनयोजयेत ्॥८ स्त्रीधनस्य सम्पत्तेवाा तवर्ये मनोवााक्यम ्- 

अध्यग्नन्त्रयध्य व दिकं ित्तं च प्रीदतकमहदण ।  भ्र तृम तृदपतृप्र पं्त षड्दविं स्त्रीिनं स्मृतम ्॥९ 

वैदिकक ले गृर्स्व दमनीपिे न री (A woman in the position of housewife in Vedic times) :   

वैतदकसातहत्यानशुीलनने तवज्ञायते यद ् वैतदककाले स्त्रीणां स्र्ानमतीव गौरवास्पदमासीत ् । सा गतृहणी गहृस्वातमनी सहधतमाणी 

इत्यातदतभतवाशेर्णेैः संबोध्यते स्म ।  पत्नीरूपेण सा गहृस्वातमनीपदम ्अलमकरोत् । श्वशरु-श्वश्रवातदर् ुतस्या अतधकारो मन्यते स्म - 

सम्र ज्ञी श्वशुरे िव सम्र ज्ञी श्वश्रव ं िव ।  नन न्त्रिरर सम्र ज्ञी िव सम्र ज्ञी अदि िेवषृु ॥१० 
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एतदवे समर्थयाते यद ्गतृहणीहीनं गहृमरण्यसदृशम ्। गहृस्य शोभा नायाा वधाते । धमाशास्त्रीयग्रन्रे्र् ुयो मतहमा वतणातेः तस्य मलेू तु गतृहणी 

एव भवतत  - न गृर् ंगृर्दमत्य र् ाः गृदर्णी गृर्मुच्यते ।  गृर्ं तु गृदर्णीर्ीनमरण्यसदृशं मतम ्॥११ 

सम जस्य ि ांशरूप  न री (Women as half of society) : 

शतपर्ब्राह्मण ेजाया अधांशरूपेण अङ्गीकृता वताते "अद्धो र् व  एष आत्मनो यज्ज य , तस्म ि् य वज्ज य ं न दवन्त्रिते नैव त वत ्

प्रज यते असवो दर् त वत ्िवदत ।  अथ यथैव ज य ं दवन्त्रिते तदर्ह दर् सवो िवदत। १२ वस्तुतेः स्त्रीपरुुर्ाणां तमर् एव समाजेः । तत्र वैतदककालादवे 

अस्माकं पवूाजैेः स्त्रीणां समाजेऽधांशत्वं स्वीकृत्य तासामतधकाराेः सवात्र सवषर् ुकायषर् ुतवतधतनयमेर् ुच सन्तीतत प्रततष्ठातपतम ्।  

म नव दिक राः (Human rights) : 

स्त्रीण मपर्रणे चोरो विमर्हदत (मन.ु) इतत कर्यतत मनेुः।  इतत तवतधतनयमने ज्ञायते यद ्वैतदककालादवे स्त्रीणां तवर्येर् ुसमाजेः जागररत 

आसीत् ।  तासामतधकाराेः तासां प्रततष्ठा च यर्ा सरुतक्षताेः स्येुः तादृशी व्यवस्र्ा तदानीन्तने तवधाने दृश्यते । " अदतदथिेवो िव " इतत 

भारतीयसंस्कृततेः ।  परन्तु मानवातधकार आदौ अनन्तरं परम्परा अत्र मनोतवाधानम ्- 

सवु दसनीाः कुम रीश्च रोदगणो गदिहणी दस्त्रयाः।  अदतदथभ्योऽग्र एवैत न्त्रिोजयेिदवच रयन ्॥१३ 

अद्यत्व ेमानवातधकारतवर्तयणी चचाा सवात्र श्रयूते ।  परञ्च एर्ा चचाा वैतदककालादवे जायमाना अवलोक्यतेऽस्मातभेः ।  सवषभ्येः भोजनं , 

सवषर्ां कृते आवासव्यवस्र्ा, स्त्रीपरुुर्योेः समानता च इत्येव मानवातधकाराेः वस्तुतेः ।  अत एव स्त्रीणां मानवातधकारे मनोवाचनतमदम ्- 

तस्म िेत ाः सि  पूज्य  िूषण च्छ िन शनैाः।  िूदतक मैनहरैदनहत्यं सत्क रेषूत्सवेषु च ॥१४ 

वैदिकमन्त्रते्रषु स्त्रीण ं दवषये गवोक्तयाः (Proud statements about women in Vedic mantras) : 

अस्माकं वेदोपतनर्दातदशासे्त्रर् ु स्त्रीस्वातभमान ं द्योतयन्त्येः नैकाेः गवोक्तयेः सतन्त ।  तत्र पररलक्ष्यते यद ् भारतीयसंस्कृतौ कदातप 

स्त्रीणामनतधकारत्वं नासीत् ।  ताेः सवादा पजूयाेः आसन ्।   

स्त्री स दवत्री॥ (जै.उ.ब्र . ४.२७.१७) 

पतयो हे्यव दस्त्रयै प्रदतष्ठ ॥श.ब्र . २.६.२.१४) 

न वै दस्त्रयं घ्नदन्त्रत ॥(शत. ११.४.३.२) 

वरुणस्य व  एतत ्स्त्री करोदत यिन्त्रयस्य सत्यन्त्रयेन चरदत ॥(शत. २.५.२.२०) 

यत्र न यहस्तु पूज्यन्त्रते रमन्त्रते तत्र िेवत ाः।  

यतै्रत स्तु न पूज्यन्त्रते सव हस्तत्र फल ाः दक्रय ाः॥(मनु. ३.५६) 

य वत ्ज य  न दवन्त्रिते नैव त वत ्प्रज यते , असवो दर् त वि् िवदत ॥(शत. ४.२.१.१०) 

दस्त्रय न्त्रतु रोचम न य ं सवां तद्रोचते कुलम।्  

तस्य ं त्वरोचम न य ं सवहमेव न रोचते ॥(मनु. ३.६२) 

उपसरं् राः (Conclusion:) : इत्रं् समग्रशास्त्रालोचनेन वेदातदशास्त्राणाम ्अध्ययनेन अवबधु्यते यद ्वैतदककालादवे स्त्रीणामतधकाराेः सरुतक्षतेः 

सतन्त ।  तत्रातप अध्ययनाध्यापनकमास ु स्त्रीणामतधकारेः वरचयनस्यातधकारेः, धातमाककमातण अनषु्ठानकमातण वातधकारेः, यदु्धकमातण अतधकारेः, 

सम्पत्तेरतधकारेः , मानवातधकारेः, स्वतन्त्रताया अतधकारदृशा अतधकाराेः स्र्ालीपलुाकन्यायेन अत्र मया तववेतचताेः।  

(Conclusion: Thus, by criticizing the entire scriptures and studying the Vedas and other scriptures, it is 

understood that women's rights have been protected since the Vedic period. Even there, rights like women's 
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right to study and teaching, right to choose bridegrooms, right to ritual in religious work, right to war, right 

to property , human rights, right to freedom etc. have been discussed here by the law of the plate.) 
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