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वैदिक पुरार् र सुशासनका पक्षहरू
डा. खगराज बराल*

लेखसार
औपचाररक शशक्षाले मारै स्वतः सिाचार र सुशासन जागृत हुुँिैनन् । सिाचार प्रवृशिमा िे शखन्छ भने
सुशासन व्यवहारमा प्रमतमबम्बन हुन्छ । सिाचार र सुशासनका ववर्य परापूवक
ष ालिे शख नै ववमभन्न रूपमा
रहेका छन् । यी ववर्य मामनसमा चेतना र शचन्तनको ववकासबाट आएका हुन ् । शचन्तनबाट िशषनको
ववकास भयो । िशषन पमन पूवीय र पाश्चात्य गरी िुई रूपमा ववभाशजत छ । पूवीय र पाश्चात्य िशषन
फरक फरक शचन्तन र मान्यताबाट मनिे शशत छ । िशषन, अध्यात्म, धमष, पुरार्जस्ता ववर्यबाट सिाचार र
सुशासन मनिे शशत छ । ववमभन्न पुरार्ले गनषहन
ु े र गनष नहुने कायष भनी कमषको वगीकरर् गरे का छन्।
यसरी गनष नहुने कायष गरे मा पाप लाग्छ भन्ने धारर्ाको ववकासबाट नै सिाचार र सुशासनका आधुमनक

धारर्ा ववकास भएका हुन ् । आधुमनक राज्य प्रर्ालीबाट मनममषत कानुनहरू सिाचार र सुशासन कायम
गनषका लामग बनाइएका हुन ् । आधुमनक कानुनमा चावहुँ गनष नहुने काम गरे बापत कानुनमाफषत सजाय
ु ी फौजिारी कायषववमध
दिइन्छ । नेपालमा सिाचार र सुशासन कायम गनषका लामग ल्याइएका मुलक
(सं वहता) ऐन, २०७४ र फौजिारी कसुर (सजाय मनधाषरर् तथा कायाषन्वयन) ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार
मनवारर् ऐन, २०५९ मा उशल्लशखत गनष नहुने कामहरूलाई िण्डनीय मामनए पमन तर पुरार्मा भनेझैँ पाप
लाग्ने कुरा भने गररएका छै नन् । तर मतनीहरूलाई सिाचार र सुशासन ववपरीतका कमष मामनएका
छन् । पुरार्, धमष आदिजस्ता ववर्य आत्मसात् गनाषले पमन सिाचार र सुशासन प्रवर्द्षनमा योगिान गनष
सक्छन् । मामनसमा ववकास गररने असल सं स्कारबाट सिाचार र सुशासन सुमनशश्चत गनष सवकन्छ ।

शब्िकु ञजीः िशषन, प्रवर्द्षन, पाप, पुण्य, अध्यात्म, धमष

ववर्यप्रवेश
सिाचार र सुशासन औपचाररक शशक्षा हामसल गिै मा स्वतः जागृत हुने होइन । औपचाररक शशक्षामा
मनशश्चत ववर्यवस्तुको पठनपाठन हुन्छ। सिाचार प्रवृशिमा िे शखने कुरा हो । सुशासन व्यवहारमा प्रमतमबशम्बत
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हुने ववर्य हो । मानव सभ्यताका ववकासका क्रममा मामनसले व्यशि, पररवार, समुिाय र राज्यलाई सभ्य
र सुशशशक्षत बनाउन खाररएका अनुभवहरूलाई मूल्य तथा मान्यताका रूपमा ववकास गरे का हुन्छन् ।
पूवीय िशषनको सन्िभषमा हेने हो भने वैदिक, पौराशर्क कालमा मनमाषर् भएका ज्ञानलाई श्रुमतका माध्यमबाट

पुस्तौँ पुस्तासम्म ज्ञानको हस्तान्तरर् हुुँिै आएको छ । ती ज्ञानका थुप्रा ववमभन्न िशषनका माध्यमबाट
वतषमान समयसम्म अध्ययन र ववश्लेर्र् भएको छ । ती ववमभन्न िशषनमा आधाररत शास्त्रहरूले कानुन
मनमाषर् नभइन्जेलसम्म कानुन जस्तै मान्यता पाउुँ िै गए। प्रवर्द्षन कानुनका मूल आधार र स्रोत परम्परागत
् पूवीय
अभ्यास, मूल्य, मान्यता, ववश्वास मार होइनन्, िाशषमनक र धाममषक ग्रन्थ र शास्त्रहरू पमन हुन।
िशषनअन्तगषतको वैदिक सनातनी वहन्िु िशषनमा सिाचार र सुशासन प्रवर्द्षन गनष थुप्रै गाथाहरू लेशखएका
छन्, कथाहरू बुमनएका छन्, दृष्टान्तहरू दिइएका छन्। कमतपय ववर्य वतषमान समयमा सान्िमभषक नभए
पमन सिाचार र सुशासनका सावषभौम मूल्य तथा मान्यतामा खासै अन्तर आएको छै न। वयनै सन्िभषलाई
मलएर यस लेखमा सिाचार र सुशासनमा केही वैदिक पुरार्को सन्िभष उल्लेख गररएको छ। ववशेर् गरी
गरुड पुरार् र शशव पुरार्लाई सन्िभषका रूपमा मलइएको छ। यस लेखमा िशषन, पूवीय िशषन, अध्यात्म र
धमष, पुरार्को अथष, गरुड पुरार्, शशव पुरार्, पुरार्मा उशल्लशखत गनष नहुने कामहरू र अध्यात्म, धमष, कानुन
तथा वतषमानका केही कानुनी प्रावधानको तुलनात्मक ववश्लेर्र् गिै मनचोड मनकामलएको छ।

िशषन
सृवष्टका ववमभन्न चरर्मा मामनसको चेतना ववकाससुँगै शचन्तनको पमन ववकास भएको हो। मामनसमा ब्रह्माण्ड,
सिा, प्रकृमत, पिाथष, चेतना, जीवन, जगत्, सृवष्ट, प्रलय, ईश्वर, जन्म, मृत्यु, जन्मपूवक
ष ो अवस्था, मृत्युपश्चात् अवस्था,
पुनजषन्म, इमान, धमष, सत्य, सुन्िर, आत्मा, आिशष, यथाथष, सुख, िुःख, सोचाइ, ववचार ठीक र बेठीक
कुरा, ज्ञानका स्रोत, सत्यताका स्रोत, मूल्यका स्रोतजस्ता ववर्यमा ववमभन्न शजज्ञासा उत्पन्न भए। मामनसका
वयनै शजज्ञासा र मतनको मनराकरर् र पररपूमतषका लामग िशषनको उत्पशि भयो। िशषन अमत प्राचीन ववज्ञान
हो। िशषनले शाश्वत् सत्यको अध्ययन तथा व्याख्या गछष। िशषनले ज्ञान तथा मूल्यको पमन अध्ययन गछष।
वास्तवमा िशषन भनेको जीवन र जगत्बारे को वववेचना हो। िशषन जीवन र जगत्लाई बुझ्ने, हेने, ववश्लेर्र्
गने, व्याख्या गने र शचन्तन बिल्ने दृवष्टकोर् पमन हो।

पूवीय िशषन
सामान्यतया पूवीय िशषन भन्नेमबशिकै भारतीय उपमहाद्वीपमा उत्पशि भएका िशषनहरूलाई बुझ्ने गररन्छ।
पूवीय

र

पाश्चात्यको

कुरा

गिाष

पूवम
ष ा

जापान, चीन

लगायतका

ु को
मुलक

िशषन

पमन

आउने

गछष। तर यहाुँ पूवीय िशषनअन्तगषत वैदिक र अवैदिक िशषन तथा आशस्तक र नाशस्तक िशषनको मार
उल्लेख गनष खोशजएको छ।
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पूवीय िशषनमा वेि र ब्रह्मलाई स्वीकाने र नस्वीकाने गरी िुई वकमसमले हेने गररन्छ। वेि र ब्रह्मलाई
् वेि र ब्रह्मलाई नस्वीकाने अवैदिक िशषन हुन ् । बौर्द्, जैन र चावाषक िशषन
स्वीकाने वैदिक िशषन हुन।
अवैदिक िशषनअन्तगषत पिषछन्।
् वैदिक
पूवीय िशषनअन्तगषत पमन आशस्तक र नाशस्तक िशषन छन् । ईश्वरीय सिा स्वीकाने आशस्तक हुन।
िशषनले ईश्वरीय सिा स्वीकाछष। त्यसैले वैदिक िशषनलाई आशस्तक िशषन भन्ने गररन्छ। वेिलाई प्रमार्
नमान्ने र ईश्वरीय सिा नस्वीकाने नाशस्तक िशषन हुन-् चावाषक र जैन। अवैदिक िशषनअन्तगषतको बौर्द्
िशषनले पमन प्रत्यक्ष रूपमा ईश्वरीय सिा स्वीकािै न।
वैदिक िशषनले वेिलाई प्रमार् मान्छ र ईश्वरीय सिा स्वीकाछष। यसअन्तगषतको आशस्तक मुख्यत: र्ड्िशषन

रहेका छन् : न्याय, वैशेवर्क, वेिान्त, मीमांशा, साङ्ख्य र योग । यी िशषनका अमतररि वैदिक

िशषनअन्तगषत पाशुपत, शैव, प्रत्यमभज्ञा, रसेश्वर, पाशर्नीय, पूर्प
ष ि, मनम्बाकष, रामानुजजस्ता िशषन पमन रहेका
छन्।

वेि नै वैदिक िशषनको मूल स्रोत हो । वैदिक िशषनका अन्य स्रोतहरू चार वेि, चार उपवेि, छ वेिाङ्ग, छ

उपाङ्ग, चार गानशास्त्र, अठार पुरार्, अठार उपपुरार्, िुई आर्षमहाकाव्य, ब्राह्मर् ग्रन्थहरू, आरण्यकहरू,
उपमनर्िहरू, प्रामतशाख्यहरू, गृह्यसूरहरू, स्मृमतग्रन्थहरू, धमषसूरहरू, सूरग्रन्थहरू, श्रीमि््भागवद्
् यस्ता वैदिक वाङ्गमय र शास्त्रहरूको रचना तीन
गीतालगायत वैदिक वाङ्गमयका अन्य शास्त्रहरू हुन।
वकमसमले भएको पाइन्छः अपौरुर्ेय, ईश्वर कतृत्ष व र पौरुर्ेय। अपौरुर्ेय भनेको कतृत्ष व बुवर्द्को उपयोग

नभईकन प्रकट भएको ज्ञान हो, वेि यस प्रकृमतको उत्कृष्ट उिाहरर् हो। त्यसैले वेिलाई अपौरुर्ेय पमन
भमनन्छ। ईश्वरबाट प्रिान गररएको ज्ञानलाई ईश्वर कतृत्ष व भमनन्छ, गीता यसको उत्कृष्ट उिाहरर् हो।

ऋवर्, महवर्ष, ववद्वान्, वविुर्ी आदि व्यशिववशेर्ले रचना गरे का कृमतलाई पौरुर्ेय भन्ने गररन्छ। महवर्ष
व्यासद्वारा रशचत अठार पुरार् र महाभारत, महवर्ष वाल्मीवकद्वारा रशचत रामायर्, महाकवव कामलिासद्वारा
रशचत अमभज्ञान शाकुन्तलम् र मेघिूत आदि पौरुर्ेय कृमत मामनन्छन्।

् वैदिक
वैदिक तथा वहन्िु सनातन िशषन र यसका शास्त्रहरू ज्ञान, ववज्ञान, बुवर्द् र तकषका भण्डार नै हुन।
शास्त्र, िशषन र रचनालाई तत्कालीन समय सन्िभषका आधारमा ववश्लेर्र् गनुप
ष ने हुन्छ। यी शास्त्रहरू, िशषन

र रचनालाई हुबहु व्याख्या र ववश्लेर्र् नगरी समय सन्िभषका आधारमा लक्षर्ा तथा व्यञ्जनामूलक अथषमा

मलनुपने हुन्छ। यस लेखमा गरुड पुरार् र शशव पुरार्को सन्िभष अमभधामूलक नभई लक्षर्ा तथा
व्यञ्जनामूलक अथषमा मलइएको छ।

अध्यात्म र धमष
् अध्यात्म र धमष फरक फरक
सामान्यत: मामनसहरू अध्यात्म र धमषलाई एकै वकमसमले बुझ्ने गछषन।
् अध्यात्म भनेको आत्मज्ञान हो, तत्त्वमीमांसा (Metaphysics) हो। वास्तववकताको मसर्द्ान्त (Theory
हुन।

33

खगराज बराल, 2078
of Reality) हो । आत्मा र परामात्माका गुर् एवम् मतनको पारस्पररक सम्बन्धका ववर्यमा गररने शचन्तन,
मनरूपर् वा वववेचना हो, मभरी ज्ञान हो, तत्त्वज्ञान हो (नेपाली बृहत् शब्िकोश, पृ. २९) । धमषलाई नेपाली
बृहत् शब्िकोशले स्वगष प्राप्त गनष सवकने लोकववश्वास भएको पुण्य कायष, पुण्यकमष भनेको छ। यही
शब्िकोशले धमषलाई पुण्य, सत्कमष पमन भनेको छ। ईश्वर अथवा सद्गमतको प्रामप्तका लामग गररने शास्त्रवववहत
कमष पमन भमनएको छ। धमषलाई कुनै जामत, वगष, पि आदिका मनशम्त मनधाषररत कायष वा व्यवहार, लोकको

ुँ ामलने कमष वा कतषव्य (जस्तो– मानव धमष, नारी धमष, युग धमष इ.) भनी
वहत वा व्यवस्थाका लामग अग
धमषलाई बृहत् वकमसमले अर्थयाषइएको पमन छ (नेपाली बृहत् शब्िकोर्, पृ.६५८) । प्राचीन कालिे शख नै
धमषलाई ईश्वर अथवा सद्गमतको प्रामप्तका लामग गररने शास्त्रानुसारको कमष भनी बुझ्ने गररएको छ। धमष
यो अथषभन्िा ज्यािै व्यापक पमन छ। धमषलाई स्वभाव वा प्रकृमतसुँग पमन जोडेर हेने गररन्छ। व्यशि वा
वस्तुमा

सधैं

रवहरहने

गुर्

वा

मूल

वृशि,

प्रकृमत,

स्वभावलाई

धमष

भमनएको

छ। धमष भनेको स्वाभाववक गुर् वा सहजवृशि हो, असल आचरर्, सिाचार र मनयम हो (नेपाली बृहत्
शब्िकोश, पृ. ६५८)। धमषलाई स्वभावका रूपमा हेिाष आगोको धमष तातो हुन ु हो, वहउुँ को धमष शचसो हुन ु
हो, पानीको धमष तल बग्नु हो, सूयक
ष ो धमष प्रकाश दिनु हो, पृर्थवीको धमष सबैलाई आश्रय दिनु हो, मानवको
धमष परोपकार गनुष हो। धमषलाई व्यशि वा वस्तुको स्वभाव वा प्रकृमतका रूपमा मलनुपछष।

पुरार्को अथष
पुरार्को शाशब्िक अथष पुरानो, प्राचीन तथा धेरै समयिे शख चमलआएको भन्ने हुन्छ। नेपाली बृहत् शब्िकोशले
वहन्िु समाजमा परम्परािे शख चमलआएको मनुष्य, िे वता, िानव आदिका कथा र सृवष्टिे शख भएका घटनाको
सववस्तार वर्षन भनी पुरार्को अथष प्रस्ष्याएको छ (नेपाली बृहत् शब्िकोश, पृ. ८३९)। प्राज्ञ िशषनकोशले
पुरार् शब्िको अथषलाई सृवष्ट, शस्थमत, लय आदिका साथै प्राचीन ऋवर्, मन्वन्तर, राजवंश आदिका वृिान्त र
िे वी, िे वता, तीथष आदिका माहात्म्यको समेत वर्षन गररएको प्रमसर्द् अठार पुरार् जो वहन्िु धमषग्रन्थका
रूपमा प्रख्यात छ भनेर उल्लेख गरे को छ (प्रभात, २०७०, पृ. १८२)। यसै शब्िकोशले पुरार्का कथालाई
प्राचीन कथाहरूको सङ्ग्रह, जसमा सृवष्ट, शस्थमत, प्रकृमत, मामनस, िे वता, िानव, राजा, ऋवर् र िुमनयाुँहरूका
बारे मा समेत वर्षन गररएको पाइन्छ भनी अथ्र्याएको छ (प्रभात, २०७०: पृ. १८२)।
पुरार्हरूमा सृवष्ट, प्रलय, मन्वन्तर, ऋवर्वंश, राजवंश, ती वंशमा जशन्मएका ववशशष्ट व्यशिको चरररको वर्षन
गररएको हुन्छ । वेिको ज्ञान हामसल गनष नसक्नेहरूको र जगतको कल्यार्का लामग ऋवर् महवर्षहरूले
पुरार्हरू रचना गरे का मथए। यी पुरार्हरूको पठन तथा श्रवर्बाट व्यशिमा भशिको जागरर् गराउने,
वैराग्य जगाउने, आत्मशचन्तनमतर उन्मुख गराउने, गलत तथा पापकमषको जानकारी गराएर सचेत गराउुँ िै
पुण्य कमषमतर डोर्याउने र सत्कमषको मागष िे खाउने प्रयास भएको छ। वहन्िु सनातनी धमष, िशषन र
परम्परामा व्यशिलाई चार पुरुर्ाथष धमष, अथष, काम र मोक्षको शशक्षा दिन पुरार्को प्रयोग गररएको छ ।
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श्रीमद्भागवत पुरार्को बाह्रौं स्कन्धको तेहौं अध्यायमा अठार पुरार्हरूको नाम र श्लोक सङ्ख्या पमन
उल्लेख गररएको छ (जोशी, २०४७, पृ. ९६०)। अठार पुरार्लाई मुख्यत: तीन वगषमा ववभाजन गररएको
छः (क) वैष्र्व पुरार्: यसअन्तगषत ववष्र्ु पुरार्, श्रीमद्भागवत पुरार्, नारि पुरार्, गरुड पुरार्, पद्म पुरार्
र बराह पुरार् पिषछन्, (ख) शैव पुरार्ः यसअन्तगषत शशव पुरार्, मलङ्ग पुरार्, स्कन्ि पुरार्, अशग्न पुरार्,
मस्त्य पुरार् र कूमष पुरार् पिषछन् र (ग) बह्म पुरार्: यसअन्तगषत बह्म पुरार्, ब्रह्माण्ड पुरार्, ब्रह्मवैतमष
पुरार्, माकषण्डेय पुरार्, भववष्य पुरार् र वामन पुरार् पिषछन् ।
यस्तै, उपपुरार्को सङ्ख्या पमन अठार नै छः सनत्कुमार उपपुरार्, नरमसं ह उपपुरार्, गर्ेश उपपुरार्, नारि
उपपुरार्, िुवाषसा उपपुरार्, कवपल उपपुरार्, मानव उपपुरार्, उशना उपपुरार्, ब्रह्माण्ड उपपुरार्, कामलका

उपपुरार्, साम्ब उपपुरार्, नन्िी उपपुरार्, सूयष उपपुरार्, माहेश्वर उपपुरार्, पराशर उपपुरार्, आदित्य
उपपुरार्, वशशष्ठ उपपुरार्, िे वीभागवत उपपुरार् (न्यौपाने, २०७१: पृ. ७)।

अठार पुरार्हरूमध्ये गरुड पुरार् र शशव पुरार्मा उशल्लशखत गनष नहुने कामका सन्िभषहरूलाई यस लेखमा
उल्लेख गररएको छ।

गरुड पुरार्
गुरुड पुरार् वैष्र्व पुरार्अन्तगषतको एक पुरार् हो। यो पुरार् वैष्र्व सम्प्रिायसुँग सम्बशन्धत छ। वैष्र्व
सम्प्रिाय इतरमा पमन यस पुरार्को ववशेर् श्रवर् हुने गछष। वहन्िु धमाषलम्बीहरूले अपनाउने सोह्र
सं स्कारअन्तगषत मृत्यु सं स्कारमा यसको वाचन हुने गरे को पाइन्छ। यस पुरार्मा १९ हजार श्लोकहरू
छन्। यस पुरार्मा भगवान् ववष्र्ु अथाषत ् नारायर् विाका रूपमा र ववष्र्ुका वाहन गरुड स्रोतका रूपमा
रहेका छन्। सगष वर्षन, िे वाचषन, तीथष वर्षन, भुवन वृिान्त, मन्वन्तर, वर्षधमष, मृत्यु वर्षन, स्वास्र्थय ववज्ञान,
अष्टाङ्ग योग, आयुवेि, वेिाङ्ग आदिको ववस्तृत व्याख्या गररएको छ। यसमा भशि, ज्ञान, वैराग्य, सिाचार,
मनष्काम कमषको मवहमा उल्लेख छ। यसका साथै, यज्ञ, िान, तप, तीथष आदिमा सवषसाधारर्लाई प्रवृि गनष
अनेक वकमसमका लौवकक र पारलौवकक फलको समेत वर्षन गररएको छ । आत्मज्ञानको वववेचना गनष
सक्षम बनाउनु यसको मुख्य ध्येय पमन हो। यस पुरार्को महत्त्वपूर्ष पक्ष कुकमष (पापकमष) र त्यस
कमषबापत पाउने सजाय नै प्रतीकात्मक प्रस्तुमत हो। पाप कमष र ती कमष गरे बापत पाउने सजायले
मामनसलाई गनष हुने र गनष नहुने कमषप्रमत िीशक्षत गराउने अपेक्षा राखेको पाइन्छ।

गरुड पुरार्मा उशल्लशखत गनष नहुने कामहरू
गौरीशंकर वररष्ठद्वारा टीका लेशखएको िुगाष सावहत्य भण्डार, वारार्सीबाट प्रकाशशत गरुड पुरार्मा पापकमष
पृष्ठ ४३ िे शख ५८ सम्म उल्लेख गररएको छ । यस्ता पाप कामलाई गनष नहुने काममा सूचीकृत गररएको
छ। यस्ता पापकमष गने व्यशि मृत्युपश्चात नरकमा जाने र उसले गरे का कमषअनुसार सजाय पाउने पमन
उल्लेख छ। पौराशर्क कालको कथालाई आर्षकालका महवर्ष व्यासले सम्पािन गनुभ
ष एको अठार
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पुरार्मध्येको एक यस पुरार्बाट मामनसको जन्म, कमष, मृत्यु र त्यसपमछको अवस्थाका बारे मा ववस्तृत
जानकारी पाउन सवकन्छ। पौराशर्क कालको कथा र आर्षकालको सम्पािन भएकाले हुबहु ग्रहर् नगरी
वतषमान समयमा समयसापेक्ष हुने कमषका आधारमा ग्रहर् गनुप
ष ने हुन्छ।
गरुड पुरार्मा उल्लेख गररएका गनष नहुने कामहरूलाई मनम्नानुसार दिइएको छः
(क) बालघात गने, स्त्रीघात गने, कानुन ववपरीत गभषपात गने,

(ख) मातावपता र गुरुको मनन्िा गने, मान्यजनको आिर नगने, गुर्ीलाई अनािर गने, सज्जनलाई हेला
गने, राम्रो कामको मनन्िा गने, गलत सङ्गत गने, तीथष मनन्िा गने, सज्जन मनन्िा गने, ज्ञान मनन्िा गने,
पुस्तकको मनन्िा गने,
(ग) अकाषको िुःख िे खेर खुसी हुन,े अकाषको सुख िे खेर िुःखी हुने, अकाषलाई िुःख दिने, सधैँ िुष्ट वचन
बोल्ने, अरूको वहत नसोच्ने, अनाथलाई आिर नगने, ववराम नभएकालाई िण्ड दिने,
(घ) झुट कुराको साक्षी बस्ने, झुटो बोल्ने, झुट कमष गने, आफूलाई मार ज्ञानी ठान्ने, बावहर साधु िे शखने
र अन्तस्करर्मा िुष्ट भाव राख्ने,
(ङ) जीवनमा केही पमन िान नगने, दिन्छु भनेको कुरा नदिने, िान दिएर पछु ताउने, िान मलएर आफैले
भोग चलन गने, िान दिनलाई रोक्ने,
(च) अरूको जग्गाको साुँध ममच्ने, गौचरनलाई हडपेर खेतीपाती गने, ताल तलाउ हडप्ने, पोखरीको जग्गा
हडप्ने, अन्य सावषजमनक तथा गुठी जग्गा हडप्ने,
(छ) मवहलालाई वहं सा गने, ववधवालाई हेप्ने, परस्त्री हरर् गने, कन्यालाई अपहरर् गने, स्त्रीलाई हेप्ने,
बालबामलकालाई हेप्ने, अपाङ्गलाई हेप्ने,
(ज) प्रार्ी तथा वनस्पमतलाई िुःख दिने, पानीके मुहानका रुख काट्ने, वनजङ्गलमा डढे लो लगाउने,
फलफूल तथा बगैँचा नाश गने, निी, खोला, कुवा, तलाउ, पोखरी तथा पानीका स्रोतमा फोहोर गने र
फोहोर फयाुँक्ने,
(झ) घर, गोठ तथा सावषजमनक सम्पशिमा आगजनी गने, मृगलगायत वन्यजन्तुलाई िुःख दिने र माने,
बाटामा काुँडा, पत्थर, बन्धन राख्ने, अशग्न, जल, बगैँचा, िे वालय, सावषजमनक स्थलमा दिसावपसाब त्याग
गने,
(ञ) ममरद्रोह गने, िे शद्रोह गने, ववश्वासघात गने, राष्ट्रघात गने,
(ट) पुस्तक चोने, सुन, चाुँिी, वहरा, मोती जस्ता नवरत्न चोने, अन्न, पानी, सागपात, नुन, मह, मासु, पान, फलफूल,
कपास चोने,
(ठ) खानामा ववर् हाल्ने, पानीमा ववर् हाल्ने,
(ड) बाटामा बसी बटुवा, तीथषयारीको धन लुटी खाने, आफूसुँग भएको शचज माग्ने, कुपारलाई ववद्या िान
दिने, मबनामनम्ता जाने, प्रमतज्ञा गरी िान नदिने,
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(ढ) िाजुभाइ दििीबवहनीमा वैरभाव राख्ने, प्रेमी प्रेममकालाई धोका दिने, पमत पत्नीमा घात गने, सगोरी मबहे
गने, परस्त्री र परपुरुर् गमन गने, बामलकालाई बलात्कार गने, गुरुआमा, ममरपत्नी, पत्नीका
दििीबवहनीलाई आुँखा लगाउने,
(र्) गुरुद्रव्य, िे वद्रव्य, स्त्रीद्रव्य, बालद्रव्य हरर् गने, ऋर् नमतने,
(त) ब्रह्मस्व, िे वस्व र राजस्व ठग्ने र छल्ने, िे वस्वको अपचलन गने, राजस्व छली गने र छल्न सहयोग
गने, ब्रह्मस्व हरर् गने (वशशष्ठ पृ. ५८)।
गरुड पुरार्मा चौरासी लाख जुनीमा मामनसको जुनी सवोिम हो भनी उल्लेख छ। मामनस सवोिम हुन ु
नै उसको वववेक हो। मामनसको िे ह प्राप्त हुन ु नै पशुभन्िा मभन्न हुन ु हो। वववेक भएकाले नै मामनस
पशुभन्िा मभन्न हो भन्िै िे हधारीहरूमा ज्ञान भएन भने पशु समान नै हुन्छन् भनी यसरी भमनएको छः
सिा कुकमषका बाटामा वहुँड्ने, भुुँडी भने काममा लागेका, जो मनुष्य छन् ती मनुष्यहरू नरकको भोग गने
् तीनैलाई नारकी भन्िछन्। मनद्रा, मैथन
ु , आहार सबै िे हधारीहरूमा बराबर छ, ज्ञान भएकाले मनुष्य
हुन।
चावहुँ ज्ञानी भएको हो। ज्ञानले हीन जो छ सो पशु नै हो (वशशष्ठः २०६६ पृ. २१५)।
गरुड पुरार्मा ज्ञानका िुई प्रकार भनी उल्लेख गरे को छः एक, शास्त्रिे शख भएको ज्ञान, अको सत् असत्
भन्ने वववेकिे शख भएको ज्ञान (वशशष्ठः २०६६, पृ. २२२)।

शशव पुरार्
वैदिक सनातन वहन्िु िशषनअन्तगषतको अठार पुरार्मध्येको महत्त्वपूर्ष ग्रन्थ शशव पुरार् ह । यो पुरार्
भगवान् शशवसुँग सम्बशन्धत छ, शैव मतसुँग सम्बशन्धत छ । यसको मुख्य ववर्य शशव भशि हो। कुल
२४ हजार श्लोकमा लेशखएको यो पुरार्मा शशवको कल्यार्कारी स्वरूपको ताशत्वक वववेचना, रहस्य, मवहमा
र उपासनाको ववस्तृत वर्षन गररएको छ। यस पुरार्मा ववद्येश्वर सं वहता, रुद्र सं वहता, कोवटरुद्र सं वहता, उमा
सं वहता, कैलाश सं वहता र वायु सं वहता गरी ६ खण्ड रहेका छन्।

शशव पुरार्मा उशल्लशखत गनष नहुने कामहरू
गरुड पुरार्मा जस्तै अठार पुरार्मध्येको शशव पुरार्मा पमन गनष नहुने १२ ओटा कमषहरूलाई उल्लेख
गररएको छ। यस्ता कमषहरूलाई महापाप भमनएको छ । कमतपयले आफ्नो स्वाथषका लामग गनष नहुने
् कमतपयको जीवनमा अन्जानमा यस्ता कमषहरू घट्ने गछष। शशव पुरार्मा उल्लेख गररएका
कमषहरू गछषन।
१२ ओटा महापापलाई तीन वगषमा बाुँमडएको छः (क) सोचेर गररने पापहरू (चार ओटा); अकाषको पमत
वा पत्नीलाई नराम्रो नजर लगाउने, अकाषको सम्पशि आफनो बनाउन चाहने, मसधासािा मामनसलाई िुःख दिने
र उसलाई नोक्सान पुर्याउन चाहने वा उसको धन सम्पशि लुट्न चाहने र राम्रो कुरालाई मबसे र नराम्रो
बाटो पछ्याउने, (ख) बोलेर गररने पापहरू (तीन ओटा); गभषवती मवहलालाई नराम्रो बचन लगाउने र उसको
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शचि िुखाउने, कसैको आत्मसम्मानलाई हामन पुर्याउने मनयतले झुटो बोल्ने र समाजमा कसैको सम्मानमामथ
हामन पुर्याउने मनयतले उसको पमछ कुरा काट्ने वा अफवाह फैलाउने र (ग) कायषद्वारा गररने पापहरू
(पाुँच ओटा); धमष ववपरीत काम गने, बच्चा तथा मवहला वा अरू कोही पमन कमजोर जीवलाई वहं सा गने
र असामाशजक कायषमा सं लग्न हुने, गलत तररकाले अकाषको सम्पशि हडप्ने, व्यशि र िे वालयको शचज चोने
र गुरु, माता वपता, पत्नी र पूवज
ष हरूको अपमान गने र मद्यपान सेवन गने, गुरूपत्नीसुँग सम्बन्ध बनाउने र
िान दिएको सामान वफताष ल्याउने रहेका छन्।

अध्यात्म, धमष र कानुन
पौराशर्क कालमा कमषहरूलाई पुण्य र पापसुँग जोमडएको मथयो। मानव ववकासको प्रारशम्भक कालिे शख

पररवार, समाज र राज्य सञ्चालन गिाष कमषहरूलाई पुण्य र पापसुँग जोमडएको मथयो। पूवमष तर मार होइन,
ववश्वका प्रायः सबै स्थानमा राज्य सञ्चालनमा धमषको भूममका महत्त्वपूर्ष मथयो। धमषको मतलब असल

आचरर्, सिाचार र मनयम मथयो। इमतहासलाई ववश्लेर्र् गिाष भारतवर्षमा वहन्िु तथा बौर्द् िशषन, युरोप तथा

ु मा मुशस्लम र कुरान िशषनका साथै बोन धमष,
अमेररकामा वकशस्चयन र बाइवल िशषन, मुशस्लम मुलक
कन्फयुमसयस धमष, मसन्तो धमषको प्रभाव राज्य सञ्चालनमा रहेको मथयो। मध्ययुगको युरोपमा चचषले नै शासन

सिालाई मनिे शन दिन्र्थयो। बाइबलअनुसार राज्य सञ्चालन गनष लगाइन्र्थयो। चचष र पािरीले मनपरी
वकमसमले जनतालाई धाममषक कानुन लािे का मथए। त्यसैले युरोपमा मध्ययुगलाई अन्धकारको युग पमन
भमनन थामलयो। अझै पमन कमतपय मुशस्लम िे शमा मुशस्लम कानुन (सररया कानुन) बाट राज्य सञ्चालन
गररएको छ। यी िे शहरूमा मुशस्लम कानुन र कुरानका िशषन नै सवेसवाष हुन्छन्।

राज्यमा कानुनी शासन नभएका समयमा धाममषक मान्यतामा राज्य र शासन सञ्चालन हुन्र्थयो। राज्य

सञ्चालनका लामग ऐन, कानुन, मनयम, अड्डा अिालत, कारागार, पुमलस प्रशासन जस्ता सं यन्र प्राचीन तथा
मध्यकालमा मथएनन्। सुशासन र सिाचारलाई पुण्य र पापका आधारमा हेने गररन्र्थयो। वैदिक िशषनमा

गनष हुने र गनष नहुने कामसुँग पुण्य र पापलाई जोमडएको मथयो। वैदिक िशषनमा गनष हुने कामलाई धमष
र गनष नहुने कामलाई पाप भन्ने गररन्र्थयो। मामनसहरूलाई पुण्य कामप्रमत प्रेररत गनष असल कमष गरे

मृत्युपश्चात् स्वगष प्राप्त हुने र गलत कमष गरे मृत्युपश्चात् नरक पुग्ने भनी सम्झाइन्र्थयो। कमषका आधारमा
यमलोकका राजा धमषराज र उनका काररन्िाले स्वगष र नरक जाने फैसला सुनाउुँ छन् भमनन्र्थयो। गलत

काम गनेहरूका लामग कमषका आधारमा धमषराजका काररन्िाले सजाय दिने ववमभन्न दृष्टान्त पमन सुनाइन्र्थयो।

यी दृष्टान्तका प्रयोजन मामनसहरूलाई असल काम गनष प्रेररत गनुष मथयो। त्यस समयमा पररवार, समाज र
राज्यमा

सुशासन

र

सिाचार

कायम

गने

यो

बाहेक

अको

उपाय

नै

मथएन । त्यसो भएर मामनसहरू पाप र पुण्य कायषमा चासो राख्ने गिषथे । पुण्य कमष गरी जन्म र मृत्युको
चक्करबाट मुि भई मोक्ष प्राप्त गनष चाहन्थे ।
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श्लोक राख्ने अठार पुरार्को मनचोडलाई महवर्ष व्यासले मुख्य िुई कुरा भन्नुभएको छ वक परोपकार गनुष
सबैभन्िा ठु लो पुण्य हो, कसैलाई िुःख पीडा पुर्याउनु पाप हो।

राज्यको स्थापना र शासकीय प्रबन्धको ववकासका क्रममा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था हुन थाल्यो।

ववस्तारै धमषको स्थान कानुनी शासनले मलन थाल्यो। प्रारम्भका कानुन मनमाषर्मा धमषग्रन्थको प्रभाव परे को
कारर् पमन यही हो।

वतषमान केही कानुनमा भएका प्रावधानहरू
ु ी अपराध (सं वहता) ऐन, २०७४ जङ्गबहािुर रार्ािे शख चमलआएको कानुनी प्रचलन र मुलक
ु ी
मुलक
ु ी ऐनको नवीनतम रूप हो। यसले नागररकले गनष नहुने कायषको
ऐन,२०२० लाई प्रमतस्थापन गरे को मुलक
लामो सूची तयार गरे को छ। यस्ता कायषहरू गरे मा अपराध मामनने र ती अपराध गरे बापत सजाय हुने
उल्लेख गरे को छ। यस्ता गनष नहुने कामको सूचीहरूमध्ये केही तल उल्लेख गररएको छः

जामत हत्या गनष नहुने, सावषजमनक स्थानमा आवागमनमा बाधा गनष नहुने, सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने,
मानव रोग प्रमतरोधक क्षमता उन्मुशि गने जीवार्ु (एच.आइ.भी.) को रोग फैलाउन नहुने, खाद्यपिाथषमा
ममसावट गनष नहुने, झुक्यानमा पारी खाद्यपिाथष मबक्री ववतरर् गनष नहुने, मबक्री गने उपभोग्य वस्तु मबक्री
नगरी जम्माखोरी गनष नहुने, पानी िूवर्त पानष नहुने, वातावरर् प्रिूवर्त गनष नहुने, सावषजमनक बाटो, निी वा
स्थलमा खतरा वा बाधा पुर्याउन नहुने, पशुपन्छी छाडा छोड्न नहुन,े अभद्र व्यवहार गनष नहुने, वेश्यालयको
प्रचार गनष नहुने, अश्लील वकताब, पचाष इत्यादि बनाउन वा मबक्री गनष नहुने, सावषजमनक उपद्र्याइुँ गनष नहुने,
जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गनष नहुने, व्यशि ववशेर्ले सावषजमनक घर, जग्गा, सम्पिा आफनो बनाउन नहुन,े
प्राकृमतक सम्पिामामथ अमतक्रमर् गनष नहुने, सावषजमनक भौमतक सं रचनाको अनमधकृत कब्जा वा ववनाश
गनष नहुने, धाममषक स्थल वा पववर मामनएको स्थानलाई क्षमत पुर्याउन नहुने, धमष पररवतषन गनष नहुने,
भेिभावपूर्ष व्यवहार गनष नहुने, जबरजस्ती काममा लगाउन नहुने, सामाशजक रीमतशस्थमतमा खलल पानष नहुने,
यातना दिन नहुने, मञ्जुरीमबना वववाह गनष नहुने, हाडनातामा वववाह गनष नहुने, बालवववाह गनष नहुने, गभषपतन
गनष नहुन,े कुटवपट गनष नहुन,े अपहरर् गनष नहुने, शरीरबन्धक मलन नहुने, जबरजस्ती करर्ी गनष नहुने, चोरी
गनष नहुने, बगली मानष नहुने, ठगी गनष नहुने, नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाउन वा चलन गनष नहुन,े
वकते गनष नहुन,े जालसाजी गनष नहुने, लुटपाट गनष नहुने, कसुर गरी प्राप्त गरे को सम्पशि मलन नहुने, गाई,
गोरु मानष वा कुट्न नहुने, पशुपन्छीप्रमत मनिषयी व्यवहार गनष नहुने, सावषजमनक स्थलमा पशु वा पन्छी मानष
नहुने, गाली गनष नहुन,े बेइज्जती गनष नहुने ((कानुन वकताब व्यवस्था समममत, २०७४, पृ.२३–११३)।
भ्रष्टाचार मनवारर् ऐन, २०५९ ले पमन गनष नहुने कामलाई भ्रष्टाचार हो भनी ती काम गरे बापत सजाय हुने
उल्लेख गरे को छ। यस्ता कामहरूमा ररसवत मलन नहुने, कममसन मलन नहुन,े राजस्व च ुहावट गनष नहुने,
गैरकानुनी लाभ मलन नहुन,े गैरकानुनी हामन गनष नहुने, गलत मलखत तयार गनष नहुने, गलत अनुवाि गनष
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नहुने, सरकारी कागजात सच्चाउन नहुने, सरकारी कागजात नोक्सान गनष नहुने, प्रश्नपरको गोपनीयता भङ्ग
गनष नहुने, परीक्षाको पररर्ाम फेरबिल गनष नहुने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गनष नहुने, झुट्टा वववरर् दिन
नहुने, सावषजमनक सम्पशिको हामननोक्सानी गनष नहुने, गैरकानुनी िबाब दिन नहुने, गलत प्रमतवेिन दिन नहुन,े
गैरकानुनी रूपमा सम्पशि आजषन गनष नहुने, ममतयार बन्न नहुने (कानुन वकताब व्यवस्था समममत, २०५९,
पृ. १–३८)।
ु ी अपराध (सं वहता) ऐन, २०७४ मा उशल्लशखत गनष नहुने कामहरू
भ्रष्टाचार मनवारर् ऐन, २०५९ र मुलक
् यस्ता कामहरूलाई पापकमष पमन भन्ने गररन्छ। गरुड पुरार्मा उशल्लशखत
एक वकमसमले कुकमष नै हुन।

पापकमष गने व्यशि मृत्युपश्चात् नरक जाने र नरकमा चरम यातना पाउने उल्लेख गरे र पापकमष नगनष
सतकष र सचेत गराएको छ। शशव पुरार्ले १२ ओटा महापाप भनी व्याख्या गरे को छ। मामथ उशल्लशखत
ऐनहरूले गनष नहुने कामहरूको फेहररस्त नै उल्लेख गरे का छन्। यस्ता कुकमष गरे मा कानुनबमोशजम
कारबाही हुने र यस्ता कारबाहीमा जररवाना वा कैि वा िुवै हुन सक्ने भनी उल्लेख गिै नागररक तथा
राष्ट्रसेवकलाई सतकष र सचेत गराइएको छ।

मनष्कर्ष
घर पररवार, समुिाय, िे शअनुसार आचरर्का मान्यता फरक फरक हुन्छन्। हरे क घर पररवारको आफनो

आचरर्को पररमध हुन्छ। यस्तै पररमध समुिाय र िे शको पमन हुन्छ। आचरर् जस्तै आआफनो अघोवर्त

् यस्ता सूची मनमाषर् गनष
मनयम कानुन पमन हुने गछष। गनष हुने र नहुने कामका लामै सूची हुने गछषन।
् वयनैका
िशषन, अध्यात्म, धमष, आस्था, ववश्वास, मूल्य, मान्यता, परम्परा, अभ्यास, प्रचलनले सहयोग गछषन।
आधारमा कुनै नैमतक वा अनैमतक ववर्यको मनक्यौल हुने गछष। आचरर् व्यशिका अभ्यास र व्यवहारमा

प्रमतमबशम्बत हुने गछष। सही अभ्यास गरे मा सिाचार मामनन्छ, गलत गरे मा िुराचार। आधुमनक समयमा

राज्य सञ्चालनको आधार कानुन हो। औपचाररक राज्यका नागररकमा असल आचरर् मनमाषर् गनष र

सुशासन कायम गनष शशक्षा प्रर्ालीको स्थापनाका अलावा कानुनको मनमाषर् र यसको पररपालनामा जोड
दिइन्छ। यमत हुुँिाहुुँिै पमन कानुन मनमाषर्का कमतपय आधार परम्परा हुन,् धाममषक मान्यता हुन ् वा धाममषक

् कमतपय मुलक
ु मा आधुमनक कानुन मनमाषर् गिाष
आस्था, मूल्य, मान्यता, प्रचलन, अभ्यास र ववश्वास हुन।
यस्ता आधारहरूलाई ववचार गने पमन गररन्छ। सुशासन कायम गनष राज्यले समय समयमा बल पमन प्रयोग
गने गछष। कानुनको मनमाषर् र कायाषन्वयनले असल आचरर् मनमाषर् र सिाचार कायम हुन्छ भन्न सवकुँिै न।

कानुन हुुँिाहुुँिै पमन गलत आचरर् बढे को छ, भ्रष्टाचार बढे को छ। नाशस्तकहरू पुनजषन्मलाई स्वीकािै नन्।

् पुनजषन्म स्वीकाने पक्षले अको जन्मलाई सफल बनाउने पुण्य कमष
आशस्तकहरू पुनजषन्मलाई स्वीकाछषन।
् हामी जन्मपूव ष के मथयौं र मृत्युपश्चात् के हुन्छौं भन्ने कुरा त ववज्ञानले पमन
गनषतफष उत्प्रेररत हुने गछषन।

बताउन सकेको छै न। यसथष मामनसको ववश्वासलाई आधार मानेर सुशासन र सिाचार प्रवर्द्षन गनुक
ष ो
ु छष,
ववकल्प नै छै न। असल आचरर् व्यवहारमा लागु गनष सवषप्रथम व्यशिमा असल सं स्कारको ववकास हुनप
गनष हुने र नहुने कुराको मभरी मनबाटै अनुभमू त गनुप
ष छष।
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