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प्रस्िाविा 
मानवजीवनस्य दाम्पत्यजीवनस्य अतीव गरुुत्वावहम।् ससं्कृतसाहहत्ये ववशेषतः 
कालिदासकाव्यनाटके दाम्पत्यजीवनचित्र ं भशृं चित्रत्रतम ् । अधुना मनलस प्रश्नः 
जायते ककं नाम दाम्पत्यजीवनम ्? तदचु्यत ेपततपत्नययः सषु्ठुरुपेण जीवनयापनं हह 

दाम्पत्यजीवनम ्। दम्पती ं ववना वैवाहहकजीवनतनवााहणमसाध्यम ्। वैवाहहकजीवनं 
प्रतत यहद कयऽवप अवहेिा ं करयतत तहहा तस्य जीवनं समाजजीवन ं राष्रजीवनञ्ि 

ववपनन ं भवतत । अतः दाम्पत्यजीवनस्य सषु्ठुप्रययगः सवेष ु देशेष ु अवश्यमेव 

करणीयः ।  
 

दाम्पत्यजीविस्य प्राचीिपरम्परा  
अस्माकं देशे सवात्र वैहदककाितः वववाहकािे मनत्रयच्िारण ंभवतत । पतत पत्नी ि 

परस्परं कथयतत ‘यहददं हृदय ं मम तहददं हृदय ं तव’ इतत । तत्र पततपत्नययः 
शरीरसवास्व ंजीवनमततक्रम्य हृदयस्य अग्राचधकारय दृश्यत े।  
रामायणे आहदकवववाल्मीना रामसीतययः दाम्पत्यजीवनचित्रवणानकािे प्रथमश्ियके 

कचथतम ्-  

 
मा तनषाद प्रततष्ठां तमगमः शाश्वतीः समाः । 
यद् कौञ्िलमथुनादेकमवधी काममयहहतम ्।। इतत ।।  

 

श्ियकेऽस्स्मन ्िक्रवाकववस्च्िननायाः िक्रवाकीपक्षिणः करुणरयदनं वर्णातम।् अथाात ्

दाम्पत्यचित्र ंन केवि ंमनुष्यजीवने मनुष्येतरजीवनेऽवप दृश्यत े।  
महाभारते गानधारी-धतृराष्रययः दाम्पत्यजीवन ं दौपद्याः पञ्िपततग्रहणम ्

इत्याहदवणानास ुदाम्पत्यजीवनस्य सषु्ठुप्रययगः दृश्यते ।  
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पुराणेऽवप कथ्यत े - अहल्या द्रौपदी सीता तारा 
मनदयदरी तथा ।  
पञ्िकनया स्मरेस्ननत्य ं महापातकनाशनम ् ।। 
इतत ।। 

 

अथाात ् अहल्या द्रौपदी सीता तारा मनदयदरीप्रभतृीनां 
जीवनं दाम्पत्यजीवनस्य शे्रष्ठत्व ंदशायतत ।  
कालिदाससाहहत्यकृततष ु दाम्पत्यजीवनचित्रम ् - 

मेघदतू े दृश्यते यत ् ववरही यिः दाम्पत्यजीवनं ववना 
कीदृश आसीत ् । स पत्नी ं प्रतत आषाढमेघमाध्यमेन 

वाताां पे्ररयतत । अत्र वैववहहकजीवनपुनरारम्भस्य 

सम्भावना आशा वा दृश्यत े।  
अलभज्ञानशकुनतिेऽवप दृश्यत े यत ् राजा दषु्यनतः 
सपुत्रशकुनतिया सह सपत्नीं मारीिं प्रणलमतुं गच्ितत 

। अस्माकं समाजे एतस्च्ित्र ंअववनश्वरं जातम ्।  
ववक्रयमयवाशीयं नाम नाटके उवाशीं ववना ववक्रमाहदत्यस्य 

जीवनं व्यथां भववष्यतत इतत मत्वा देवेनद्रयऽवप ऊवाशीं 
पचृथव्यां स्थातुमनुमतत ं ददातत । एषा कथा 
दाम्पत्यजीवनस्य महहमानं घयषयतत । 
 
कुमारसम्भवेऽवप अस्नतमे लशवपावातीवववाहः दृश्यत े । 
तययः वववाहं ववना अथाात ् वैवाहहकजीवनं ववना 
कुमारस्य जनम असम्भवः आसीत ् । नारदाहदऋषयः 
तययववावाहं सम्पाद्य समाज ंसषु्ठुमागां दशायतत । 
रघुवंशमहाकाव्ये दाम्पत्यजीवनचित्रमसाधारणं 
प्रस्फुहटतम ् । राजदम्पती कीदृशय भवतत तस्च्ित्र ं

हदिीप-सदुक्षिणातययः आिरणे पररिक्षितम ्। अवप ि 

अस्ननवणास्य आिरणमसु्ल्िख्य महाकववः भयगस्य 

व्यथाता ं प्रततपादयतत । कारणम ् अस्ननवणाः अपुत्रकः 
आसीत ्। 
 

आधुनिकवैवाहिकजीविेि सि 

कववचचत्रििदाम्पत्यजीविस्य पार्थक्यम ्दृ 

मेघदतू े रघवुंशे ि एकवववाहप्रथा दृश्यत े । 
तदानीनतनकािे दम्पत्ययः सम्भयगशङृ्गारापेिया 

ववप्रिम्भशङृ्गारस्य आचधक्यं भशृं पररिक्ष्यते । एतेन 

दाम्पत्यजीने पे्रम्नः सषु्ठुपररपाकः भवतत।  
ककनतु आधुतनककािे वैवाहहकजीवने दम्पत्ययः परस्परं 

पे्रमािाप- वाताािाप-श्रद्धा-भस्क्त-तनष्ठा-ववश्वासादयः 
वविपुताः जाताः दृश्यनते । अतः वैवाहहकजीवने 

कदाचित ् िक्ष्यते ववच्िेदः । कुत्रावप 

प्राणत्यागप्रवणतावप दृश्यत े । अवप ि दम्पत्ययः स्व-

स्वकताव्यमवप न पररििणीयम ्।  
 

आधुनिकयुगे कववकृिदाम्पत्यजीविस्य प्रासङ्चगकिा  
आधुतनकजीवने सयंमस्य अभावः भयगस्य आचधक्य ंि 

दृश्यत े । अस्माकं देशस्य 

सषु्ठुसमाजजीवनपररिािनाथां 
कालिदासवर्णातदाम्पत्यजीवनस्य अनुसरणमवश्यमेव 

कताव्यम।् सषु्ठुदाम्पत्यजीवनं ववना सषु्ठुसमाजजीवनं 
न ववद्यते । सषु्ठुसमाजजीवन ं ववना 
राष्रजीवनस्याभ्युदयय न सम्भवतत । अतः अस्माकं 

कववकृततः अस्माकं मागां दशायतत ।  
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