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1. บทนํา
สังคมอินเดียโบราณใหความสําคัญ กับเพศชายเปนหลั ก บุตรชายจึงมีความสํ า คั ญ
มากกว$าบุตรสาว ดังที่มนุสมฤติระบุไวว$า
(บุคคล) ย$อมชนะโลกทั้งหลายดวยบุตร
(เขา) ย$อมไดรับความเปนนิรันดร.ดวยหลานชาย
จากนั้น (เขา) ย$อมไปถึงโลกแห$งสุริยเทพดวยหลานชายของบุตร
(Mn. 9.137)
จะเห็นว$าสถานะของเพศชายนั้นไดรับการยกใหมีความสําคัญอย$างยิ่ง การที่บุคคล
ผูหนึ่งจะไดรับความเปนนิรันดร.และไปถึงโลกแห$งสุริยเทพ (เทวโลก) นั้นจะตองมีท ายาท
สื บ ตระกู ล ที่ เ ปนเพศชายถึ ง 3 รุ$ น คื อ รุ$ น ลู ก ชาย รุ$ น หลานชาย และรุ$ น เหลนชาย
นอกจากนี้ การอธิบายความหมายของคําว$า “บุตร” (ลูกชาย) ในมนุสมฤติยังสะทอนให
เห็นความสําคัญของการมีบุตรว$าจะทําใหบิดาไม$ตองตกนรกที่ชื่อ “ปุต” ซึ่งถือว$าเปนนรก
สําหรับผูที่ไม$มีบุตรชายสืบวงศ.ตระกูล ดังนี้
บุตรชายย$อมช$วยเหลือบิดาจากนรกชื่อ “ปุต” เพราะเหตุใด
เพราะเหตุนั้น พระสยมภูเรียกเขาว$า “บุตร” นั่นเอง
(Mn.9.138)
เนื่องจากสังคมอินเดียใหความสําคัญกับทายาทชายเปนอย$างมากเช$นนี้ เพศหญิงจึง
ถูกจํากัดสิทธิ์บางประการในสังคมอินเดียโบราณไปโดยปริยาย สิทธิ์หลายประการ เช$น
การเรียนหนังสือ การร$วมประกอบพิธีทางศาสนา ฯลฯ จํากัดไวเฉพาะเพียงเพศชาย และ
นอกจากนี้สตรียังถูกจํากัดอิสรภาพดวย ดังจะเห็นไดจากที่ระบุไวในนารทสมฤติว$า
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แมหญิงทั้งหลายผูเกิดในตระกูล (สูงส$ง) ย$อมสูญสิ้นอิสรภาพ
เพราะเหตุนี้ พระประชาบดีจึงตองกําหนดความไม$มีอิสระของนางทั้งหลาย
(Nār.13.30)
ถึ ง แมว$ าสั ง คมอิ นเดี ย โบราณจะจํ ากั ด สิ ท ธิ์ ห ลายประการของสตรี ก็ต าม แต$ ท ว$ า
กฎหมายอินเดียโบราณก็กล$าวถึงสิทธิ์บางประการของสตรีเอาไวอย$างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย$างยิ่งในกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก บทความนี้จึงมีจุดมุ$งหมายศึกษาสิ ทธิ์
ที่สตรีจะพึงไดรับตามที่ระบุไวในกฎหมายมรดกในคัมภีร.ธรรมศาสตร. เพื่อใหทราบว$าว$า
สิทธิสตรีตามกฎหมายอินเดียโบราณเปนอย$างไร เหมือนหรือแตกต$างกันอย$างไรในคัมภีร.
ธรรมศาสตร.แต$ละฉบับ โดยแบ$งประเด็นศึกษาออกเปน 3 ประเด็น ไดแก$ สถานะของ
สตรีในครอบครัว, การครอบครองทรัพย.สิน และการรับมรดกของสตรีโดยผูเขียนศึกษา
จากคัมภีร.ธรรมศาสตร.1 4 ฉบับ ไดแก$ เคาตมธรรมสูตร มนุสมฤติ ยาชญวัลกยสมฤติ และ
นารทสมฤติ2
1

วรรณคดีประเภทธรรมศาสตร.นั้นสามารถแบ$งไดเปน 2 กลุ$มใหญ$ตามรูปแบบคําประพันธ.คือ (1) ธรรมสูตร
แต$ง ดวยรอยแกวเปนสูตรสั้นๆ เพื่อใหง$า ยต$อการจดจํา และ (2) ธรรมศาสตร. หรือสมฤติ แต$ง ดวยรอยกรอง
ประเภทโศลก (ดูเพิ่มเติมใน วิสุทธ. บุษยกุล , 2546: 24-30; Lingat, 1993: 73-77; Kāne, 1968: 19-22, 299306) และเนื่องจากคําว$า ธรรมศาสตร. เปนทั้งชื่อประเภทวรรณคดีที่ห มายรวมถึง ธรรมสูตรและสมฤติ ดังนั้นใน
บทความนี้ผูเขียนจะใชคําว$า คัมภีร.ธรรมศาสตร.ในความหมายกวาง คือหมายถึง วรรณคดีประเภทธรรมศาสตร.
ทั้งหมด
2

เคาตมธรรมสูตร เปนคัมภีร.ธรรมสูตรที่เก$าแก$ที่สุดเท$าที่นักวิชาการพบ สันนิษฐานว$าน$าจะแต$งในราว 600 400 ป[ก$อนคริสตศักราช (Kāne, 1968: 36) มีลักษณะเปนรอยแกวลวนแบบสูตร คือเปนขอความสั้น ๆ เพื่อง$าย
ต$อการจดจําในสํา นักเรียน ส$วนคัมภีร.อีก 3 ฉบับ ไดแก$มนุส มฤติ ยาชญวัล กยสมฤติ และนารทสมฤติ แต$ง ดวย
รอยกรองประเภทโศลกลวน จัดอยู$ในคัมภีร.ประเภทธรรมศาสตร. นักวิชาการสันนิษฐานเวลาแต$งของมนุสมฤติ ไว
ราว 200 ป[ก$อนคริส ตศักราชถึงคริสตศักราช 200 (Bühler, 2006: cxiv-cxv) ส$วนยาชญวัล กยสมฤตินั้นน$าจะ
แต$ ง ในราว 100 ป[ ก$ อ นคริ ส ตศั กราชถึ ง คริส ต.ศ ตวรรษที่ 3 (Kāne, 1968: 443) และนารทสมฤติ แต$ ง ในราว
คริสต.ศตวรรษที่ 4-5 (Jolly, 2005: xvi)
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2. สถานะของสตรีในครอบครัว
สถานะของสตรีในครอบครัวอาจแบ$งออกไดเปน 4 สถานะ ไดแก$ สถานะธิดา พี่หรือ
นองสาว ภรรยา และสถานะมารดา แต$ละสถานะนั้นมีสิทธิ์บางประการที่แตกต$างกันไป
ดังนี้
2.1

สถานะธิดา

สตรีในสถานะธิดาจะไดรับการปกปfองดูแลจากบิดาจนกว$าจะออกเรือน จึงจะเปลี่ยน
สถานะเปนภรรยาที่ มี ส ามี เ ปนผู ปกปf องดู แ ล และหากบิ ด าผู นั้ นไม$ มี บุ ต รชาย คั ม ภี ร.
ธรรมศาสตร.ก็ใหสิทธิ์แก$บิดาสามารถแต$งตั้งธิดาเปน “ปุตริกา” (putrikā) ซึ่งหมายถึง
ธิดาที่มีสิทธิ์และหนาที่เท$าเทียมบุตรชาย เพื่อใหบิดาผูนั้นไดมีผูทําหนาที่สังเวยกอนขาว
ในพิธีศราทธ.และรับมรดก เนื่องจากพิธีศราทธ.ซึ่งเปนพิธีสังเวยกอนขาวแก$บรรพบุรุ ษนั้น
จะตองใหบุตรชายเท$ านั้ นเปนผู กระทํ าหนาที่ นี้ แต$เมื่อบิดาไม$ มี บุตรชาย กฎหมายจึ ง
อนุญาตใหบิดาแต$งตั้งธิดาใหเปนเสมือนบุตรชายเพื่อทําหนาที่อันศั กดิ์สิทธิ์เหล$า นี้ แ ทน
ดังที่เคาตมธรรมสูตรไดกล$าวถึงการแต$งตั้งปุตริกาไวว$า
เมื่อบวงสรวงแลวซึ่งพระอัคนีและพระประชาบดี เมื่อประกาศแลวว$า
“ทายาท (ของนาง พึงเปนไป) เพื่อขาฯ”
บิดาผูไม$มีบุตร พึงแต$งตั้งบุตรี (เปนปุตริกา)
สําหรับคนบางพวกแต$งตั้งบุตรี (เปนปุตริกา) เพียงแค$ความตั้งใจ1
(Gaut.28.18-19)
มนุสมฤติเองก็กล$าวถึงวิธีการแต$งตั้งปุตริกาในทํานองเดียวกันกับเคาตมธรรมสูตร ทั้ง
ยังขยายความเชื่อมโยงไปถึงตํานานเรื่องพระทักษะประชาบดีดวย ดังความว$า
1

หมายถึงบางคนสามารถแต$งตัง้ ปุตริกาไดโดยไม$ตองมีการประกาศอย$างเปนทางการหรือผ$านพิธีกรรม
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ผูไม$มีบุตร พึงกระทําบุตรีใหเปน “ปุตริกา” ตามวิธีต$อไปนี้
“ทายาทใด พึงมีในสตรีผูนี้ ผูนั้นพึงเปน ผูทําการบูชาบวงสรวงบรรพบุรุษของขาฯ”
อนึ่ง ดวยกระบวนการนี้ ในอดีต พระทักษะประชาบดีผูนี้เอง ไดตั้ง “ปุตริกา” แลว
เพื่อการขยายวงศ.ตระกูลของตน
(Mn.9.127-128)
การแต$งตั้งปุตริกาเพื่อใหทําหนาที่แทนบุตรชายนั้น นอกจากจะเปนการทําใหบิด าไม$
ตองตกนรกชื่อ “ปุต” เพราะไม$มีบุตรชายเปนผูทํ าพิ ธีศราทธ.ใหแลว ยังเปนการเลื่ อน
สถานะของธิดาใหขึ้นมาเท$าเทียมกับบุตรดวย ซึ่งแสดงใหเห็นว$า แมจะเปนสตรี แต$ก็ยังมี
โอกาสที่จะไดสิทธิ์ในการรับมรดกเหมือนกับบุรุษไดหากเปนครอบครัวที่ไม$มีบุตร อีกทั้ง
เมื่อปุตริกามีบุตร บุตรของนางจะไม$มีความแตกต$ างจากบุตรที่ กําเนิด จากบุตรชายแต$
อย$างใด ดังที่มนุสมฤติอธิบายไวว$า
ตามกฎ ความแตกต$างของหลานปูk1 กับหลานตา2 ย$อมไม$มีในโลก (นี้)
เพราะทั้งบิดาและมารดาของหลานทั้งสองประเภท
ไดกําเนิดมาจากร$างกายของเขา3
(Mn.9.133)
ขอความดังกล$าวแสดงใหเห็ นว$าไม$ ว$าจะเปนบุตรของบุตรหรือบุต รของปุตริ กา ใน
มุมมองของมนุสมฤติก็ถือว$าเปนบุตรเท$าเทียมกัน และมีสิทธิ์ไดรับมรดกของตระกูล ทั้งนี้
เปนเพราะสิทธิ์ของปุตริกาไดรับการรับรองทางกฎหมาย

1
2
3

pautra = บุตรของบุตร
dauhitra = บุตรของบุตรี
เขา ในที่นี้หมายถึง ปูkหรือตา
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คัมภีร.ยาชญวั ล กยสมฤติ และนารทสมฤติ ซึ่งเก$าแก$ นอยกว$ าเคาตมธรรมสูต รและ
มนุสมฤติมิไดระบุถึงกระบวนการในการแต$งตั้งธิดาใหเปนปุตริกาเพื่อประกอบพิธีศราทธ.
และรับมรดก แต$ระบุลงไปอย$างชัดเจนว$าธิดามีสิทธิ์ที่ จะไดรับมรดกในกรณีที่บิด าไม$ มี
บุตรชาย โดยมิไดระบุว$าจะตองแต$งตั้งธิดาใหเปนปุตริกาก$อนแต$อย$างใด
เมื่อผูปราศจากบุตรไปแลวสู$สวรรค. ภรรยาและธิดาทั้งหลายนั่นเทียว
เช$นเดียวกับบิดามารดาและพี่หรือนองชายทั้งหลาย บุตรทั้งหลายของพี่หรือนองชาย
ผูเกิดร$วมโคตรทั้งหลาย ญาติ ศิษย. และเพื่อนนักเรียน (ตามลําดับ)
หากลําดับใดลําดับหนึ่งในบรรดาพวกเขาเหล$านี้ ไม$มี
ผูอยู$ลําดับถัดออกไป พึงเปนผูมีส$วนในทรัพย.สินของ (ทายาท) ลําดับก$อนๆ
นี่เปนกฎในบรรดาผูมีวรรณะเท$ากัน
(Yāj.2.135-136)
เช$นเดียวกับที่นารทสมฤติระบุว$า
อนึ่ง ธิดา (พึงไดรับมรดก ถาบิดา) ไม$มีบุตร เพราะเหตุที่ (นาง) สืบต$อ (เชื้อสาย) ไดเท$ากัน
บุตรและธิดา ทั้งคู$ (ย$อมเปน) ผูสืบทอดของบิดา
(Nār.13.50)
หากบิดาไม$มีบุตรชาย ไม$ว$าจะระบุว$าตองเปนปุตริกาก$อนจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกหรือไม$
ระบุก็ตาม คัมภีร.ธรรมศาสตร.ก็ระบุอย$างชัดเจนใหเห็นว$า ธิดามีสิทธิ์ที่จะไดรับโอกาสและ
สถานะที่เท$าเทียมกับบุตรดวยการเลื่ อนใหเปนปุตริกา หรือระบุใหมีสิทธิ์รับมรดก แม
จะตองมี เ งื่ อ นไขว$ า บิ ด าตองเปนผู ไม$ มี บุ ต รก็ ต าม เมื่ อพิ จารณากั บ สภาพทางสั ง คม
วัฒนธรรมที่สตรีตองแต$งงานเขาไปอยู$กับผูชายแลวก็ถือว$าเหมาะสม เพราะโดยทั่วไปหาก
บิดามอบมรดกแก$ธิดา เมื่อถึงวัยครองเรือน ทรัพย.สินที่เธอไดรับก็จะตองตกไปเปนของ
ตระกูลอื่น แต$หากบุตรชายเปนผูสืบทอดมรดก อย$างไรเสียทรัพย.สินเหล$านั้นก็ยังคงอยู$ใน
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ตระกูลตนต$อไป การที่คัมภีร.ธรรมศาสตร.เปqดโอกาสใหธิดาไดมีสิทธิ์เท$ากับบุตรจึงเปนการ
รักษาสิทธิ์ของธิดา อีกทั้งเปนการรักษาตระกูลของตนใหคงอยู$ดวย
2.2

สถานะพี่หรือน1องสาว

สตรีในสถานะพี่หรือนองสาวนั้น หากบิดาเสียชีวิตขณะที่พวกนางยังไม$ออกเรือน จะมี
พี่หรือนองชายที่ผ$านพิธีสังสการแลวเปนผูดูแลและจัดแจงพิธีสังสการสําหรับผูหญิง นั่นคือ
การแต$งงาน ซึ่งโดยปรกติบิดาจะตองเปนผูจัดการใหดังที่ยาชญวัลกยสมฤติระบุว$า
พี่หรือนองชายผูยังไม$ผ$านพิธีสังสการทั้งหลาย
พึงไดรับการทําสังสการโดยพี่หรือนองชายผูผ$านพิธีสังสการมาก$อน
ส$วนพี่หรือนองสาวทั้งหลาย(ที่ไม$ไดผ$านพิธีสังสการ พึงเปนผูอันเขาทําสังสการให)
ดวยการใหส$วนแบ$งส$วนที่ 4 จากส$วนแบ$งของตน
(Yāj.2.124)
พิธีสังสการที่สําคัญที่สุดไดแก$พิธีอุปนัยน. (upanayana) และพิธีวิวาห. (vivāha) ซึ่ง
ถือไดว$าเปนการเปลี่ยนผ$านขั้นตอนสําคัญของชีวิต (Pandey, 1949:13-14) กล$าวคือพิธี
อุปนัยน. เปนพิธีเปลี่ยนผ$านไปสู$วัยศึกษาเล$าเรียนหรือพรหมจารี ซึ่งเปนขั้นตอนที่ 1 ใน
อาศรม 4 ส$วนพิธีวิวาห. เปนการเปลี่ยนผ$านจากวัยศึกษาเล$าเรียนหรือพรหมจารีไปสู$วัย
ครองเรือนหรือคฤหัสถ. สําหรับเพศหญิงแลวอาจกล$าวไดว$าพิธีวิวาห.เปนพิธีที่สําคั ญ ที่สุด
เนื่องจากการที่ผูหญิงตองแต$งงานตั้งแต$เยาว.วัย ทําใหไม$มีโอกาสไดศึกษาเล$าเรียน และ
โดยปรกติบิดาจะตองเปนผูจัดการพิธีวิวาห.ใหแก$ธิดา เพราะฉะนั้นเมื่อบิดาตายไปก$อน จึง
ตองเปนหนาที่ของพี่หรือนองชายที่ผ$านพิธีสังสการแลวจะเปนผูจัดแจงพิธีสังสการใหแทน
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2.3

สถานะภรรยา

คัมภีร.ธรรมศาสตร.ระบุว$าเมื่อแต$งงานแลวภรรยาจะไดรับการดูแลจากสามี แต$ถาสามี
เสียชีวิตและหญิงหมายผู นั้ นไม$มีบุตรชาย ญาติขางสามีจะเปนผูดู แลนาง ยาชญวัล กย
สมฤติระบุว$า
บรรดาภรรยาผูประพฤติดีแต$ไม$มีบุตร ของเขาเหล$านี้ อัน (คนในตระกูล) พึงดูแล
(ส$วน) ภรรยาผูนอกใจสามีหรือกระทําขัดต$อตระกูลควรเปนผูถูกขับไล$ออกไป
(จากตระกูล)
(Yāj.2.142)
จะเห็นว$า ในยาชญวัลกยสมฤตินั้น การที่ญาติขางสามีจะรับดูแลหญิงหมายนั้น ขึ้นอยู$
กับความประพฤติของนางเปนสําคัญ หากนางเปนผูมีความประพฤติดี ก็เปนธรรมดาที่จะ
มีผูที่ยินดีดูแลนาง แต$หากนางเปนหญิงที่ประพฤติตนไม$ดีหรือประพฤติขัดต$อจารีตของ
ตระกูล ก็ย$อมจะไม$มีผูดูแล เช$นเดียวกับที่นารทสมฤติระบุว$า
และ (ญาติที่เหลือ) พึงเลี้ยงดูบรรดาสตรีของเขา1 ตลอดชีวิต
ถาพวกนางยังมั่นคงต$อสามี2 ญาติทั้งหลายพึงแยกพวกนางออกมาจากสตรีอื่น
(Nār.13.26)
นารทสมฤติระบุว$าญาติฝkายสามีจะเปนผูดูแลเหล$าสตรีของชายผูออกบวชหรือตายไป
จนกว$านางเหล$านั้นจะเสียชีวิต แต$มีขอแมว$าพวกนางยังตองมั่นคงต$อสามีเดิม หากนาง
เหล$านั้นไม$ยินดีที่จะเปนหญิงหมาย ประสงค.จะสมรสใหม$ ญาติฝkายสามีไม$จําเปนจะตอง
ดูแลนางอีกต$อไป ทั้งนี้เนื่องจากนางจะตองตกอยู$ในความดูแลของสามีและตระกูลใหม$
จะเห็นว$าทั้งยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤติต$างระบุใหหญิงหมายที่ไม$มีบุตรจะไดรับ
1
2

เขา ในที่นี้หมายถึง คนที่ตายหรืออกบวช
แปลตามตัวศัพท. คือ รักษาเตียงของสามี (rakṣanti śayyāṃ bhartuś)
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สิทธิ์การดูแลคุมครองจากญาติฝk ายสามี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ ความประพฤติข องนาง
แสดงใหเห็นว$ากฎหมายยังคุมครองพวกนางใหมีความปลอดภัยอยู$เสมอ นอกจากนี้ หาก
หญิ ง หมายไม$ มี บุ ต รชาย คั ม ภี ร. ธ รรมศาสตร. ยั ง อนุ ญ าตใหมี ก ารแต$ ง ตั้ ง นางเปน
“นิยุกตา” (niyuktā) หรือหญิงที่ไดรับการแต$งตั้ง เพื่อการมีบุตรสืบสกุล (การนิโยคะ)
โดยการจัดแจงของญาติฝkายสามี ดังที่นารทสมฤติระบุว$า
ครั้นเมื่อสามีตายไปแลว (ญาติ) ขางสามี (พึงเปน) ผูปกครองสตรีผูไม$มีบุตร
เขามีสิทธิ์ขาดในการเลี้ยงดูและการรักษา (นาง) เพื่อการจัดแจง (ใหมีบุตร)
(Nār.13.28)
การนิโยคะคือการใหหญิงหมายมีสิทธิ์มีทายาทดวยการร$วมหลับนอนกับชายที่มาจาก
ญาติสปqณฑะ1 ซึ่งวิธีการนี้ จะทํ าใหตระกู ล มีท ายาทสื บต$ อไปได มนุสมฤติเองก็ร ะบุ ว$า
วิธีการดังกล$าวนั้นเหมาะสม
เมื่อปราศจากผูสืบตระกูล เปนการเหมาะสมที่หญิงซึ่งไดรับการแต$งตั้ง
จะพึงร$วมอภิรมย.ดวยความปรารถนา (จะได) บุตร จากคนรักอื่นหรือญาติสปqณฑะ
(Mn.9.59)
แต$ทั้งนี้การใหสิทธิ์ห ญิงหมายในการนิโ ยคะนั้ น ใช$ว$าจะกระทําไดทุ กกรณีเสมอไป
เพราะหากหญิงนั้นยังไม$ไดถูกตั้งใหเปนนิยุกตา หรือมีบุตรแลวแต$ยังไปมีความสัมพั นธ. ฉัน
ชูสาวกับนองชายของสามี บุตรที่เกิดจากนางจะไม$ไดรับส$วนแบ$งในกองมรดก และถือว$า
เปนผูเกิดมาจากหญิงผูตกต่ํา2 ขอนี้แสดงใหเห็นว$า แมจะมีการมอบโอกาสในการมีบุตร
1

ญาติส ปqณฑะ (sapiṇḍa) หมายถึง ญาติ 6 รุ$นขึ้นไปและลงมาจากตัวเอง ไดแก$ พ$อ, พ$อของพ$อ, ปูkของพ$อ,
แม$, แม$ของพ$อ, ย$าของพ$อ, ลูกชาย, ลูกชายของลูกชาย, หลานชายของลูกชาย, ลูกสาว, ลูกสาวของลูกสาว และ
หลานสาวของลูกสาว (Monier-Williams, 2011: 1149)
2

ดูเพิ่มเติมใน Mn.9.143-144
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ใหแก$หญิงซึ่งหมดสิ ท ธิ์ใ นการมีท ายาทไปแลวเนื่ องจากเปนหมาย แต$การมอบสิ ท ธิ์ ใ น
การมีบุตรแก$หญิงหมายนั้นก็มีขอจํากัดดวย เพื่อปfองกันมิใหหญิงหมายประพฤติตนผิด
ประเพณีดวยการคบชู
หากกล$าวถึงประเพณีสตี ดังที่รูจักกันเปนอย$างดีว$าหญิงหมายจะตองเขากองไฟเพื่อ
ตายตามสามีไป แต$ทว$าในคัมภีร.ธรรมศาสตร.ที่ นํามาศึ กษาไม$ มีคั มภีร.ใดเลยที่ กล$ า วถึ ง
จารีตดังกล$าว ในทางกลับกัน กลับมอบสิทธิ์ใหหญิงหมายมีสิทธิ์แต$งงานใหม$เปนครั้งที่ 2
ไดดวย ดั ง ปรากฏในชื่ อ บุ ต รประเภทหนึ่ ง จากบุ ต ร 12 ประเภท คื อ เปานรรภวะ
(paunarbhava) ซึ่งหมายถึงบุตรของหญิงหมาย ตามที่มนุสมฤติกล$าวไวว$า
หญิงใดเปนผูถูกสามีทอดทิ้งหรือเปนหมาย
เมื่อแต$งงานใหม$แลวดวยความประสงค.ของตน
แลวมีบุตร บุตรนั้น เรียกว$า เปานรรภวะ
ถาหญิงนั้นเปนหญิงบริสุทธิ์ หรือแมกลับมาหลังจากหนีไป
เธอย$อมสามารถ (ประกอบ) พิธีสังสการ (ได) อีกกับสามีคนที่ 2
(Mn.9.175-176)
การใหสิทธิ์หญิงหมายไดมีโอกาสแต$งงานเปนครั้งที่ 2 ย$อมแสดงใหเห็นว$าสตรีมีสิทธิ์ที่
จะมีชีวิตอยู$ต$อไป ถึงแมสามีตายไปก็ตาม โดยไม$จําเปนตองถูกบังคับใหตายตามและยั งมี
สิทธิ์ที่จะไดแต$งงานอีกครั้งเพื่อใหมีสามีเปนผูปกปfองดูแลในสถานะภรรยาดวย
2.4

สถานะมารดา

คัมภีร.ธรรมศาสตร.ระบุว$าสตรีในสถานะมารดาจะมีบุตรชายเปนผูปกปfองดูแล และ
สถานะของมารดานั้ นจะมี ผลต$ อส$ วนแบ$ งมรดกของบุตรดวย กล$าวคือ ทั้งวรรณะและ
ลําดับความสําคัญในฐานะภรรยาของผูเปนมารดา จะมีผลทําใหบุตรไดรับส$วนแบ$งมรดก
ที่ไม$เท$ากัน
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เคาตมธรรมสูตรระบุ ว$าบุตรคนโตที่เ กิด จากมารดาวรรณะกษั ตริย. กับบิ ดาวรรณะ
พราหมณ. ถาหากมีคุณสมบัติเหมาะสม จะไดส$วนแบ$งมรดกเท$ากันกับบุตรคนรองที่เกิด
จากมารดาวรรณะพราหมณ.และในกรณีที่มีบุตรที่เกิดจากมารดาวรรณะลดหลั่นกันลงไป
ก็ ใ ชหลั ก นี้ ในขณะที่ ม นุ ส มฤติ แ ละยาชญวั ล กยสมฤติ ซึ่ ง มี ค วามเก$ า แก$ น อยกว$ า
เคาตมธรรมสูตรระบุอย$างชัดเจนว$าบุตรที่เกิดจากภรรยาแต$ละวรรณะจะไดส$วนแบ$ง มาก
นอยลดหลั่นกันไป ดังเห็นไดจากขอความในมนุสมฤติว$า
(บุตรที่เกิดจากภรรยาวรรณะ) พราหมณ.พึงถือเอาส$วนแบ$ง 3 ส$วนจากกองมรดก
บุตรที่เกิดจากภรรยาวรรณะกษัตริย. (พึงไดรับส$วนแบ$ง) 2 ส$วน
บุตรผูเกิดจากมารดาวรรณะแพศย. (พึงไดรับส$วนแบ$ง) 1 ส$วนครึ่ง
และบุตรที่เกิดจากภรรยาวรรณะศูทรพึงไดรับส$วนเดียว
(Mn.9.151)
และยาชญวัลกยสมฤติก็กล$าวในทํานองเดียวกันว$า
ผูเกิดจากวรรณะพราหมณ.ทั้งหลายพึงมีส$วนแบ$งมรดก 4-3-2-1 ส$วน ตามลําดับ
วรรณะ
ผูเกิดจากวรรณะกษัตริย.ทั้งหลายพึงมีส$วนแบ$งมรดก 3-2-1 ส$วน
แต$ผูเกิดจากธุลีทั้งหลายพึงเปนผูมีส$วนแบ$งมรดก 2-1 ส$วน
(Yāj.2.125)
จะเห็นว$า ในสถานะมารดา แมจะมิไดมีผลใด ๆ กับตัวของสตรีเอง แต$สถานะทาง
สังคมของมารดานั้นกลับมีผลต$อส$วนแบ$งมรดกของบุตรโดยตรง การที่บุรุษผูหนึ่งมีภรรยา
ต$ างวรรณะกั น จะทํ าใหส$ วนแบ$ ง มรดกที่ บุ ต รอั นเกิ ด จากมารดาต$ างวรรณะไดรั บนั้น
ลดหลั่นกันไปตามลําดับวรรณะของมารดา แต$ทั้งนี้เคาตมธรรมสูตรระบุชัดเจนว$าการแบ$ง
มรดกในลักษณะนี้จะใชเฉพาะกับมารดาที่มีวรรณะแบบอนุโลม คือมารดามีวรรณะต่ํา
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กว$าบิดาเท$านั้น หากมารดามีวรรณะสูงกว$าบิดาหรือที่เรียกว$าวรรณะแบบประติโลม บุตร
จะไดรับมรดกเหมือนกับบุตรจากสตรีวรรณะศูทร
จากการศึ กษาคั ม ภี ร. ธรรมศาสตร. ทั้ ง 4 ฉบั บ อาจกล$ าวไดว$ าสถานะของสตรี ใ น
ครอบครัวทั้ง 4 สถานะดังที่กล$าวมาแลวนั้น มิไดมีอิสระอย$างเต็มที่ เพราะจะตองมีบุ รุษ
ดูแลตลอดชีวิตดังที่กล$าวมาแลวขางตน นอกจากนี้ มุมมองดังกล$าวยังปรากฏใหเห็นอย$าง
ชัดเจนในนารทสมฤติ ดังความว$า
บิดาพึงดูแลในวัยเด็ก สามีพึงดูแลในวัยรุ$น
ส$วนบุตรทั้งหลายพึงดูแลในวัยชรา สตรีไม$มีสิทธิ์ไดรับอิสรภาพ
(Nār.13.31)
การระบุว$าสตรีไม$มีสิทธิ์ไดรับอิสรภาพนั้น อาจดูเหมือนเปนการทําใหสตรีใหตองตก
อยู$ใตอํานาจของบุรุ ษ แต$ในอีกมุมหนึ่ ง อาจเปนการใหเกียรติ สตรีแ ละใหสิ ท ธิ์ใ นการมี
ผูคุมครองดูแล เพื่อไม$ใหสตรีตองลําบากหรือมีอันตรายก็เปนได ดังที่ปรีชา ชางขวัญยืน
(2557: 54) ไดกล$าวว$า
“การคุ มครองโดยใหเกี ย รติ แ ก$ ส ตรี ใ นครอบครัวเช$ นนี้ แ สดงชั ด ว$ าสั งคม
อินเดียตองการคุมครองสตรี แต$หากใครจะตีความไม$ใหอิสรภาพทางเพศก็
ตองตอบว$าสังคมอินเดียโบราณไม$อาจยอมรับเสรีภาพที่ทําลายความเปน
ภรรยาและมารดาเช$นนั้ นได เพราะเปนอิ ส รภาพที่ ไ ม$ น$าชื่ นชมและไม$มี
เกียรติยศ”
อีกทั้งการที่มีกฎหมายรองรับสิทธิ์เหล$านี้ยังเปนการคุมครองสิทธิ์ของสตรีดวยกรอบ
ของกฎหมายที่ ชั ดเจนดวย นอกจากนี้ คั ม ภี ร. ธรรมศาสตร.ยั ง มีการใหสิ ท ธิ์ แก$ ผู หญิงใน
การเปลี่ยนสถานะได เช$น การอนุญาตใหหญิงในสถานะหมาย แต$งงานใหม$เปนครั้งที่สอง
ได เท$ากับเปนการเลื่อนสถานะจากหญิงหมายเปนสถานะภรรยาอีกครั้งหนึ่ง หรือการที่
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อนุญาตใหบิดาที่ไม$มีบุตรชายแต$งตั้งธิดาขึ้นเปนปุตริกา ซึ่งเปนการเลื่อนสถานะใหลู กสาว
เท$าเทียมกับลูกชาย แสดงใหเห็นว$าสถานะของสตรีในอินเดียโบราณนั้นไดรับการยอมรับ
และคุมครองทางกฎหมายเปนอย$างดี

3. การครอบครองทรัพยสิน
แมผูหญิงโดยทั่วไปจะไม$มีสิทธิ์ไดรับมรดกหากยังมีทายาทชายอยู$ แต$สตรีมีสิทธิ์ที่ จะ
ครอบครองทรัพย.สินที่เรียกว$า “สตรีธนะ” (strīdhana) ซึ่งหมายถึงทรัพย.สินของสตรี
เปนทรัพย.สินส$วนตัวที่สืบทอดกันในหมู$ทายาทหญิงเท$านั้น ผูชายไม$มีสิทธิ์ยุ$งเกี่ยวยกเวน
หญิงเจาของสตรีธนะจะเสียชีวิตไปโดยปราศจากทายาทสืบสายโลหิต
สตรีธนะ ประกอบดวยทรัพย. 6 ชนิด ดังที่พจนานุ กรมของ Sir Monier-Williams
(2011;1261) ใหรายละเอียดไวว$า ไดแก$ ทรัพย.สินที่มอบใหแก$เจาสาวต$อหนากองไฟใน
พิ ธี แ ต$ ง งาน (adhyagni), ทรั พ ย. สิ น ที่ ไ ดรั บ เมื่ อ ออกจากบานบิ ด ามาอยู$ บ านสามี
(adhyāvāhanika), ทรัพย.สินที่สามีมอบใหแก$ภรรยาคนแรกเมื่ อจะแต$ งงานกับภรรยา
คนที่สอง (ādhivedanika), ทรัพย.สินที่ใหแก$สตรีโดยความเสน$หา (prītidatta), สินสอด
( śulka) และ ทรั พ ย. สิ น ที่ ค รอบครั ว สามี ม อบใหแก$ ภ รรยาหลั ง จากการแต$ ง งาน
(anvādheya)
เปนที่น$าสังเกตว$าทรัพย.สิน 6 ประเภทที่จัดว$าเปนสตรีธนะนั้น คัมภีร.ธรรมศาสตร.
กล$าวถึงบางชนิดไม$ตรงกัน และไม$ไดใหรายการทรัพย.สินที่ตรงกับพจนานุกรม ดังตารางที่ 1
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มนุสมฤติ
adhyagni
adhyāvāhanika
datta
bhrātṛprāpta
mātṛprāpta
pitṛprāpta
-

ยาชญวัลกยสมฤติ
adhyagni
patidatta
bhrātṛdatta
mātṛdatta
pitṛdatta
ādhivedanika

นารทสมฤติ
adhyagni
adhyāvāhanika
bhartṛdāya
bhrātṛprāpta
mātṛprāpta
pitṛprāpta
-

ตารางที่ 1 ทรัพยสินทีค่ ัมภีรธรรมศาสตรจัดเป7นสตรีธนะ1

จากตารางจะเห็ นว$ ามนุ ส มฤติ แ ละนารทสมฤติ ใ หรายการสตรี ธนะไวตรงกั น แต$
ยาชญวั ล กยสมฤติ ใหชื่อของ ādhivedanika ไว และไม$ มี adhyāvāhanika นอกจากนี้
เมื่อเทียบดูกับรายการสตรีธนะที่พจนานุกรมฉบับ Sir Monier-Williams ใหไวจะพบว$า
ไม$มี śulka และ anvādheya ปรากฏอยู$ในรายการสตรีธนะจํานวน 6 ประการที่คัมภีร.
ธรรมศาสตร. ใ หไว แต$ ห ากพิ จ ารณาในคั ม ภี ร. ธ รรมศาสตร. จะพบว$ า śulka และ
anvādheya นั้นมีกล$าวถึงทั้งในมนุสมฤติและยาชญวัลยสมฤติ แต$ไม$ไดรวมอยู$ในรายการ
สตรีธนะ ดังเช$นในมนุสมฤติ ที่ระบุว$า
ทรัพย.สินที่มอบแก$เจาสาวต$อหนากองไฟในพิธีแต$งงาน (adhyagni)
และทรัพย.สินที่ไดรับตอนออกจากบานบิดามาอยู$บานของสามี (adhyāvāhanika)
ทรัพย.สินที่ไดรับโดยความเสน$หา
ทรัพย.สินที่ไดรับจากพี่นองชาย แม$ และพ$อ (bhrātṛmātṛpitṛprāpta)
ทั้ง 6 สิ่งอันเขากําหนดว$าเปนสตรีธนะ
1

เนื่องจากเคาตมธรรมสูตรมิไดใหรายละเอียดของสตรีธนะว$า ประกอบดวยทรัพย.สินใดบาง ผูเขียนจึง มิได
นํามาเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้
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ทรัพย.สินใดที่ครอบครัวสามีมอบใหภรรยาหลังจากการแต$งงาน (anvādheya)
และทรัพย.สินใดอันสามีใหโดยความเสน$หานั่นเทียว
ทรัพย.สินนั้นพึงเปนของลูกหลานของสตรีที่ตายในขณะที่สามียังมีชีวิต
(Mn.9.194-195)
ผูเขียนเห็นว$า anvādheya ในโศลกบทที่ 195 ขางตน น$าจะหมายรวมถึง adhyagni
และ adhyāvāhanika ที่เปนส$วนหนึ่งของสตรีธนะเอาไวดวยกัน คือนับว$า adhyagni ซึ่ง
หมายถึงทรัพย.สินที่มอบแก$เจาสาวต$อหนากองไฟในพิธีแต$งงานและ adhyāvāhanika
ซึ่งหมายถึงทรัพย.สินที่ไดรับตอนออกจากบานบิดามาอยู$บานสามี ทั้งสองประการจัดเปน
ทรั พ ย. สิ นที่ ค รอบครั วสามี ม อบใหภรรยาหลั ง แต$ ง งานหรื อ anvādheya ซึ่ ง เปนการ
พยายามอธิบายว$ า anvādheya นั้นจะหมายรวมถึงทรัพ ย.สิ นอะไรบาง เช$นเดียวกั บ ที่
ยาชญวัลกยสมฤติเองก็อธิบายในทํานองเดียวกันว$า
ทรัพย.สินที่ไดรับจากบิดา มารดา สามี พี่นองชาย (pitṛmātṛpatibhrātṛdatta)
ทรัพย.สินที่มอบใหแก$เจาสาวต$อหนากองไฟในพิธีแต$งงาน (adhyagni)
และทรัพย.สินที่สามีมอบใหแก$ภรรยาคนแรกเมื่อจะแต$งงานกับภรรยาคนที่สอง
(ādhivedanika) เปนตน
อันเขาประกาศว$าเปนสตรีธนะ
ทรัพย.สินที่ใหโดยญาติ (bandhudatta) สินสอด (śulka)
และทรัพย.สินที่ครอบครัวสามีมอบใหแก$ภรรยาหลังแต$งงาน (anvādheyaka)
(เปนสตรีธนะ)
ครั้นเมื่อหญิงผูไม$มีบุตร ตาย ญาติฝkายหญิงทล.พึงไดรับทรัพย.สินนั้น
(Yāj.2.143-144)
จากขอความขางตนจะเห็นว$ายาชญวัลกยสมฤติเรียกทรัพย.สินที่ไดรับจากบิดา มารดา
สามี และพี่นองชายว$า ทรัพย.สินที่ไดรับจากญาติ (bandhudatta) และจัด adhyagni ว$า
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เปน anvādheya ในขณะที่สินสอด (ศุลกะ) นั้นไม$ไดจัดอยู$ในรายการสตรีธนะ แต$น$าจะ
เปนการอธิบายว$า śulka นั้นหมายรวมถึงทรัพย.สินส$วนที่เรียกว$า ādhivedanika ซึ่งเปน
ทรัพย.สินที่สามีมอบใหแก$ภรรยาเมื่อจะแต$ง งานใหม$ อย$างไรก็ตาม เปนที่น$าสังเกตว$ า
สตรีธนะในคัมภีร.แต$ละฉบับนั้นมีจํานวน 6 สิ่งเท$ากัน แต$มีรายละเอียดที่ต$างกันออกไป
ซึ่งสิ่งนี้อาจสะทอนใหเห็นแนวคิดที่ว$าสตรีธนะตองประกอบดวยทรัพย.สินจํานวน 6 สิ่ง
เท$านั้น หากมีทรัพย.ประเภทอื่นอาจจะตองอาศัยการตีความโดยอิงกฎขออื่นหรืออรรถ
กถาต$อไปว$าสิ่งเหล$านั้นจะจัดเปนสตรีธนะไดหรือไม$
เนื่ องจากสตรี ธนะเปนทรั พย. สินที่ ตกทอดกั นในหมู$ ท ายาทหญิ ง เพราะฉะนั้ นธิดา
เท$านั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะไดครอบครองสตรีธนะของมารดา ดังที่เคาตมธรรมสูตรระบุว$า
สตรีธนะ (พึงเปน) ของธิดาทั้งหลายที่ยังไม$ไดยกใหใครและยังไม$เปนหลักเปนฐาน
มั่นคง
(Gaut.28.24)
แต$หากหญิงเจาของสตรีธนะไม$มีทายาทอยู$เลย สตรีธนะจะตกเปนของสามีหรื อบิ ดา
มารดา ขึ้นอยู$กับว$าหญิงเจาของสตรีธนะนั้นผ$านการวิวาห.แบบใดมา ดังที่มนุสมฤติระบุ
ว$า
ทรัพย.สินใด (เปนของสตรี) ใน (การแต$งงานแบบ) พราหมะ ไทวะ
อรรษะ คานธรรวะและปราชาป|ตยะ
เมื่อ (สตรีผูนั้น) ตายโดยที่ไม$มีบุตรธิดา ทรัพย.นั้นนั่นเทียวพึงตกเปนของสามี
แต$ ทรัพย.สินใดของเธออันไดรับในการแต$งงานแบบอาสุระเปนตน
เมื่อ (เธอผูนั้น) ตายโดยที่ไม$มีบุตรธิดา ทรัพย.สินนั้นพึงตกเปนของบิดามารดา
(Mn.9.196-197)
และยาชญวัลกยสมฤติก็ระบุในทํานองเดียวกันว$า
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ทรัพย.สินของสตรีผูไม$มีบุตร (พึงเปน) ของสามี
ใน (การแต$งงาน) ทั้ง 4 แบบ มีพราหมะเปนตน
ถาใน (การแต$งงาน) แบบที่เหลือทั้งหลาย
หญิงผูใหกําเนิด (พึงไดรับทรัพย.สิน) ของบุตรีทั้งหลาย
หรือบิดา (พึงไดรับทรัพย.สิน) นั้น
(Yāj.2.145)
จะเห็นว$า หากเปนการแต$งงาน 4 แบบ ไดแก$ พราหมะ ไทวะ อารษะ และปราชาป|ตยะ1
ซึ่ ง ถื อกั นว$ าเปนการแต$ ง งานแบบที่ ไ ดรั บ การยอมรั บ และถื อว$ าถู กตองตามจารี ต และ
ศาสนา สามีจะมีสิทธิ์ไดรับสตรีธนะของภรรยาถานางไม$มีบุตรธิดา ส$วนในการแต$งงานอีก
4 แบบ ไดแก$ อาสุระ คานธรรวะ รากษสะ และ ไปศาจะ ซึ่งไม$ไดรับการยอมรับนั้น บิดา
หรือมารดาของหญิงที่ตายโดยไม$มีบุตรธิดาจะเปนผูไดรับสตรีธนะแทน ส$วนมนุสมฤติ นั้น
อนุโลมใหสามีซึ่งแต$งงานแบบคานธรรวะมีสิทธิ์ไดรับสตรีธนะดวย
1

คัมภีร.สมฤติระบุการแต$งงานไว 8 รูปแบบ ไดแก$
1. พราหมะ (brāhma)บิ ด ามอบลูกสาวที่ ตกแต$ง ร$ า งกายดวยเครื่องประดั บมี ค$ า ใหแก$ช ายที่ดี และมี
การศึกษาซึ่งบิดาเชิญมาเองโดยมิไดรับสิ่งใดเปนเครื่องตอบแทน
2. ไทวะ (daiva) บิดามอบลูกสาวที่ตกแต$งร$างกายดวยเครื่องประดับใหแก$นักบวชที่ทําหนาที่ในพิธีทาง
ศาสนา
3. อารษะ (ārṣa) บิดาใหลูกสาวแก$ชายหลังจากไดรับโคคู$หนึ่งหรือสองคู$
4. ปราชาป|ตยะ (prājāpatya)บิดาเปนผูใหลูกสาวแก$ชายผูเหมาะสม
5. อาสุระ (āsura)คือฝkา ยชายจ$า ยเงินใหแก$ญาติของหญิง สาวและตัวหญิง สาวเอง เพื่อเอานางมาเปน
ภรรยา
6. คานธรรวะ (gāndharva) คือการที่หญิงชายตกลงปลงใจแต$งงานกันเองดวยความปรารถนา
7. รากษสะ (rākṣasa) คือการจับบังคับหญิงสาวมาเปนเจาสาว
8. ไปศาจะ (paiśāca) คื อ ฝk า ยชายไปลักพาตั ว หญิง สาวที่หลับ , มึ น เมา หรื อ ไม$ มี ส ติม าแต$ ง งานดวย
(ดูเพิ่มเติมใน Pandey, 1949:271-292)
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ผูเขียนเห็นว$า การที่สิทธิ์ในการไดรับสตรีธนะของหญิงที่ไม$มีบุตรธิดาขึ้นอยู$กับว$ าผ$าน
พิ ธีแ ต$ ง งานแบบใดมานั้ น เปนความยุ ติ ธรรมที่ กฎหมายใหแก$ ส ตรี เ จาของสตรี ธ นะ
เนื่องจากหากหญิงนั้นแต$งงานแบบอาสุระ รากษสะ และ ไปศาจะ เปนการแต$งงานแบบ
ที่นางอาจไม$ไดเต็มใจ และไม$ไดรับการยอมรับ หากทรัพย.สินของนางจะตองตกไปเปน
ของสามี ย$อมเปนการไม$ยุติธรรมแก$นาง ดังนั้นการที่บิดาหรือมารดาจะไดสตรีธ นะไป
แทนจึงอาจนับว$าเปนการมอบความยุติธรรมคืนแก$นางได

4. การรับมรดก
ในหัวขอที่ 2 ผูเขียนไดแบ$งสถานะในครอบครัวของผูหญิงออกเปน 4 สถานะ ไดแก$
สถานะธิดา พี่หรือนองสาว ภรรยา และสถานะมารดา เมื่อกล$าวถึงสิทธิ์ในการรับมรดก
ของผูหญิงในที่นี้ผูเขียนจะแบ$งตามสถานะของสตรีในครอบครัวออกเปน 3 สถานะ ไดแก$
ธิดา ภรรยา และมารดา เนื่องจากในสถานะพี่หรือนองสาวนั้น ไม$มีคัมภีร.ธรรมศาสตร.
เล$มใดกล$าวว$าพี่หรือนองสาวมีสิทธิ์ที่จะไดรับมรดกของพี่หรือนองชายที่ตายไป
4.1

สิทธิ์ในการรับมรดกของธิดา

ดังที่ผูเขียนไดกล$าวไปบางแลวในหัวขอที่ 2.1 ว$าคัมภีร.ธรรมศาสตร.เปqดโอกาสใหธิ ดา
สามารถรับมรดกไดในสองกรณีคือ หากบิดาผูเปนเจาของมรดกไม$มีลูกชาย เคาตมธรรม
สูตรและมนุสมฤติอนุญาตใหเขาสามารถแต$งตั้งธิดาเปนปุตริกาเพื่อใหรับมรดกไดเหมื อน
บุตรชาย ส$วนยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤตินั้นไม$ไดกําหนดเงื่อนไขว$าจะตองเลื่อน
สถานะของธิ ด าใหเปนปุ ต ริ กาก$ อนจึ ง จะสามารถรั บ มรดกได แต$ ไ ดกํ าหนดไวว$ าธิ ด า
สามารถรับมรดกไดในกรณีที่บิดาเจาของมรดกไม$มีบุตร
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การที่ยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤติมิไดกําหนดว$าธิดาตองเปนปุตริกาก$อนจึง จะ
มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่บุตรชายย$อมแสดงใหเห็นว$าในสมัยของยาชญวัลกยและนารทสมฤติ
นั้น โอกาสที่ธิดามีสิ ทธิ์ จะไดรับ มรดกสูง ขึ้นกว$ าเดิ ม เนื่องจากหากเปรีย บเทีย บกั น กั บ
เคาตมธรรมสูตรและมนุสมฤติจะเห็นไดว$าโอกาสที่ธิดาจะไดมรดกแทนที่บุตรชายในกรณี
ที่บิดาไม$มีบุตรนั้นมิใช$ว$าจะมีไดเสมอไป หากนางไม$ไดรับการแต$งตั้งใหเปนปุตริกาก็ไม$มี
สิทธิ์ที่จะไดรับมรดก แต$ในเมื่อยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤติมิไดกําหนดว$าปุตริกา
เท$านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่บุตรชาย จึงทําใหแมจะเปนเพียงธิดาที่ไม$ไดเปนปุตริ กา
ก็มีสิทธิ์ที่จะไดรับมรดกได การใหสิทธิ์แก$ธิดาในการรับมรดกยังเปนการทําใหทรัพย.สิน
ของบิดาที่ไม$มีทายาทไม$ตองตกไปเปนของผูอื่นในตระกูลที่ไม$ไดเปนสายเลือดใกลชิด กับ
ผูตายเหมือนอย$างบุตรธิดาดวย
4.2

สิทธิ์ในการรับมรดกของภรรยา

เมื่ อเที ย บกฎหมายป| จจุ บั น ภรรยาย$ อมมี สิ ท ธิ์ ที่ จะไดรั บ มรดกของสามี รวมทั้ ง
สิ นสมรสครึ่ ง หนึ่ ง ดวย แต$ ใ นกฎหมายอิ น เดี ย โบราณนั้ น ยั ง ไม$ ป รากฏแนวความคิ ด
เรื่องสินสมรสเปนสิ่งที่ตองแบ$ง แต$ก็ปรากฏขอความที่แสดงใหเห็นว$าภรรยามีสิทธิ์ที่ จะได
ส$วนแบ$งมรดกของสามีที่ตายไปดวย แมในเคาตมธรรมสูตรและมนุสมฤติจะไม$ปรากฏว$า
มี การใหส$ วนแบ$ ง มรดกของสามี แก$ ภ รรยา แต$ ใ นคั ม ภี ร. ที่มี ค วามเก$ าแก$ นอยกว$ าอย$าง
ยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤติก็ระบุว$าภรรยามีสิทธิ์ที่จะไดรับส$วนแบ$งมรดกของสามี
ดวย
สิ่งของของผูใดผูหนึ่งอันบิดามารดาใหแลว
สิ่งนั้นพึงเปนทรัพย.สินของผูนั้นนั่นเทียว
ภายหลังบิดา (สิ้นไปแลว) เขาจงแบ$ง (ทรัพย.สินใหตนเอง)
แมมารดาก็พึงไดรับส$วนแบ$งที่เท$ากัน (กับบุตร)
(Yāj.2.123)
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จากขอความขางตนจะเห็นว$า ถาหากบุตรไดสิ่งของใด ๆ ก็ตามจากบิดามารดาแลว
เขาก็ย$อมจะเปนเจาของสิ่งนั้น และเมื่อบิดาของเขาสิ้นไปแลว ผูเปนบุตรก็ย$อมจะไดรับ
ทรัพย.มรดก และมารดาในฐานะภรรยาของบิดาก็มีส$วนแบ$งในมรดกของผูตายดวย ส$วน
นารทสมฤติเองก็กล$าวคลายกันว$า
บิดาผูแบ$งอยู$พึงไดส$วนแบ$งของตน 2 ส$วน
เมื่อสามีสิ้นไปแลว มารดาพึงเปนผูมีส$วนแบ$งเท$ากันกับบุตรทั้งหลาย
(Nār.13.12)
จะเห็นว$าทั้งยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤตินั้น เสนอประเด็นว$าผูเปนภรรยาควร
จะมีสิทธิ์ในมรดกของสามีดวย แสดงใหเห็นว$าในทรรศนะของยาชญวัลกยสมฤติและนา
รทสมฤตินั้น สถานะของภรรยามีความสําคัญและไม$ถูกมองขามไปในการแบ$งมรดก ทําให
โอกาสของผู หญิ ง ที่ จ ะไดรั บ มรดกนั้ น มี ม ากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ เคาตมธรรมสู ต รและ
มนุสมฤติ
4.3

สิทธิ์ในการรับมรดกของมารดา

นอกจากสตรี ธนะซึ่ ง มารดามี สิท ธิ์ที่ จะไดรับ จากธิด าในกรณีที่ นางไม$ มีท ายาทและ
แต$งงานแบบอาสุระ รากษสะ ไปศาจะ และอาจรวมคานธรรวะดวยนั้ น ผูที่มีส ถานะ
มารดายังมีสิทธิ์ที่จะไดรับมรดกของบุตรผูไม$มีทายาทดวย ดังที่มนุสมฤติระบุว$า
มารดาพึงไดรับส$วนแบ$งของบุตรผูไม$มีทายาท
และเมื่อมารดาสิ้นไปแลว มารดาของบิดาพึงรับเอาซึ่งทรัพย.สิน
(Mn.9.217)
ยาชญวัลกยสมฤติก็กล$าวว$ามารดามีสิทธิ์ที่จะไดรับมรดกของบุตรผูไม$มีทายาทเช$ นกั น
โดยจะมีสิทธิ์เปนลําดับที่สามต$อจากภรรยาและธิดา ส$วนนารทสมฤติไม$ไดกล$าวว$ามารดา
มีสิทธิ์ไดรับมรดกของบุตรผูไม$มีทายาท ซึ่งอาจอนุมานไดว$าในทรรศนะของนารทสมฤติ
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นั้น มรดกเปนสิ่งที่ตองตกทอดลงมาตามลําดับทายาท คือจากผูตายผูเปนเจาของมรดก
ไปสู$ลูกหลาน จะไม$มีลําดับการสืบ มรดกที่ย อนขึ้ นไปหาพ$ อแม$ หรื อชั้ นปูkย$ าตายายของ
ผูตาย
การที่สตรีไม$ว$าจะในสถานะภรรยา ธิดา หรือมารดา มีสิทธิ์ที่จะไดรับส$วนแบ$งจากกอง
มรดก แมจะมีเงื่อนไขว$าผูตายผูเปนเจาของมรดกจะตองไม$ มีบุตรชาย แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของสตรีในสถาบันครอบครัวที่ไม$ไดถูกมองขามหรือละเลยสิทธิ์การครอบครอง
ส$วนแบ$งมรดกที่นางพึงได สถานะของสตรีเหล$านี้ในครอบครัวมิไดมีสถานะต่ําตอยที่ไม$
สามารถรับส$วนแบ$งทรัพย.สินใดๆ แต$สตรีเหล$านี้ไดรับการจัดใหอยู$ในลําดับของผูมีสิทธิ์
รับมรดกของผูตายดวย
นอกจากนี้ การที่เคาตมธรรมสูตรและมนุสมฤติไม$กล$าวถึงสิทธิ์การไดรับมรดกของ
ภรรยาในขณะที่ยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤติกล$าวถึงสิทธิ์นี้ ทั้งยังระบุเงื่อนไขว$า
ธิดาจะไดรับมรดกของบิดาผูไม$มีบุตรชายก็ต$อเมื่อไดรับการแต$งตั้งใหเปนปุตริกาแลวใน
เคาตมธรรมสู ตรและมนุ ส มฤติ นั้น สิ่ ง เหล$ านี้ แ สดงใหเห็ นพัฒ นาการของกฎหมายที่มี
ความประสงค.ตองการอุดช$องโหว$ เพิ่มสิทธิ์และยกสถานะของสตรีเพศใหสูงยิ่งขึ้น

5. สรุป
สิ ท ธิ ข องสตรี ที่ ปรากฏในกฎหมายมรดกในคัม ภีร. ธรรมศาสตร.อาจแบ$ง ไดเปน 3
ประเด็นใหญ$คือ สถานะของสตรีในครอบครัว สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย.สิน และสิทธิ์
การรับมรดก ในเรื่องสถานะของสตรีในครอบครัวนั้ น พบว$าสตรีในครอบครัวในแต$ ล ะ
สถานะนั้นจะไดรับการดูแลจากบุรุษในครอบครัว โดยบิดาเปนผูดูแลในวัยเด็ก สามีเปน
ผูดูแลเมื่อแต$ งงาน และบุตรเปนผูดู แลเมื่ อถึ ง วัย ชรา นอกจากนี้ สตรียังมีสิท ธิ์เ ปลี่ ย น
สถานะไดดวย กล$าวคือหญิงหมายสามารถแต$งงานอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะกลับมาเปน
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ภรรยาได หรือธิดาสามารถไดรับการเลื่อนสถานะเปนปุตริกาเพื่อใหเท$าเทียมกับบุตรชาย
ในการรับมรดก
คั ม ภี ร. ธรรมศาสตร. อนุ ญ าตใหสตรี เ ท$ า นั้ น ที่ จะไดครอบครองทรั พ ย. สิ นที่ เ รี ย กว$ า
“สตรี ธนะ” ซึ่ ง ประกอบดวยทรั พย. สิน 6 ประเภทที่ ผูเปนภรรยาจะไดรับ มาจากบิดา
มารดา พี่หรือนองชาย สามี และครอบครัวสามี ซึ่งเปนที่น$าสนใจว$าในคัมภีร.ธรรมศาสตร.
แต$ละฉบับนั้น แมจะใหจํานวนสตรีธนะไว 6 สิ่งเท$าๆ กัน แต$ก็มีรายละเอียดบางประการ
ต$างกันตามแต$ละฉบั บโดยสตรี ธนะนั้ นจะตกทอดกั นในหมู$ท ายาทหญิง คือจากยาย สู$
มารดา สู$ธิดา แต$ในกรณีที่หญิงเจาของสตรีธนะไม$มีทายาท สตรีธนะนั้นจะตกเปนของ
สามีหรือบิดามารดาของนาง ขึ้นอยู$กับว$านางแต$งงานแบบใด
นอกจากนี้ สตรียังมีสิทธิ์ไดรับมรดกดวยในกรณีที่ผูตายไม$มีทายาท โดยหญิงในฐานะ
ภรรยาจะมีสิท ธิ์ ไดรับ มรดกของสามี ที่ต ายไป ธิดามีสิทธิ์ จะไดรับ มรดกของบิ ด าผู ไม$ มี
ทายาทชาย เคาตมธรรมสูตรและมนุสมฤติระบุว$าธิดาผูนั้นตองไดรับแต$งตั้งใหเปนปุตริ กา
ก$อน จึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาที่ตายไปได ส$วนยาชญวัลกยสมฤติและนารทสมฤติ
ไม$ไดกําหนดเงื่อนไขว$าธิดาตองเปนปุตริกาก$อน และหญิงในฐานะมารดามีสิทธิ์ที่จะไดรับ
มรดกของบุตรผูไม$มีทายาท
จากการศึกษาสิทธิของสตรีในกฎหมายมรดกในคัมภีร.ธรรมศาสตร.จะเห็นว$ากฎหมายที่
อยู$ในคัมภีร.ธรรมศาสตร.นั้นเปนเครื่องสะทอนสภาพสังคมในสมัยอินเดียโบราณ สตรีมิได
เปนเพศที่ถูกกดขี่จากบุรุษ หากแต$สตรีมีโอกาสรับการคุมครองดูแลจากสมาชิกชายใน
ครอบครัวทั้งยังมีโอกาสที่จะเลื่อนสถานะใหเท$าเทียมกับบุรุษ และมีสิทธิ์ในการครอบครอง
และสืบมรดกได กฎหมายอินเดียโบราณแสดงใหเห็นอย$างชัดเจนว$ามีการเปqดช$องและให
สิทธิ์แก$สตรี ไม$ไดกดขี่หรือลิดรอนสิทธิ์ของสตรีดังที่เขาใจกันโดยทั่วไป
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