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अर्थशास्त्र ेलोकतान्त्रिकमलू्यानशुीलनम् 

बाप्पा-दत्तः 

सहायक-आचायथः, ससं्कृत-न्त्िभागः 

सेिायतन-न्त्शक्षण-महान्त्िद्यालयम,् पन्त्िमबङ्गम ्

सनं्त्क्षप्तसारः (Abstract): 

लोकतरिः समाजस्य प्राणरूपात्मकः ितथते । यर्ा शरीरे पञ्चप्राणिायिः सञ्चरन्त्रत तेषु प्रमुखरूपेण प्राणिायुः भिन्त्त तर्ैि 

समाजरूपात्मके शरीरे प्राणिायुरूपेण लोकतरिं सञ्चरन्त्त । अन्त्स्मन् लोकतरिे जनतायाः कतथव्यमेिञ्च अन्त्िकारस्य या भािना  

समाजे दरीदशृ्यते  तस्य सम्यक्प्प्रकारेण अनुपालनं भिन्त्त ।  प्राचीनकालादारभ्यः अद्यािन्त्िपयथरतं मनुष्याणां कल्याणाय यद ्

ककमन्त्प भिन्त्त तत्सिं लोकतरिस्य  प्रभािात्कारणादेि भिन्त्त । इदं लोकतरिं सामान्त्जक-राजनैन्त्तक-आर्र्थक-सांस्कृन्त्तक-

न्त्िचाराणां या अििारणा लोके  दशृ्यते तस्य संरक्षणं करोन्त्त ।  समाजे यद ्ककमन्त्प भिन्त्त तस्य व्यिहारकदशा  अनुपालनाय 

सिवः प्रयतते ।  राजतरिात्मके  समाजे राजा एि सिं भिन्त्त स्म । राजा यर्ैि िदन्त्त स्म तर्ैि कायं जनैः कियते स्म ।  परञ्च 

लोकतरिे एिं न दशृ्यते । अन्त्स्मन् खलु  संसारे यदा लोकतरिस्य सत्ता समागता तदा मनुष्याः स्ितरिरूपेण कायं कतुं    समर्ाथः 

अभिन् । अन्त्स्मन् प्रगन्त्तशीलसमाजे सिेषां यः अन्त्िकारः ितथते तस्य संरक्षणं संन्त्ििान-माध्यमेन सिथदा भिन्त्त । अस्य 

संन्त्ििानस्य  न्त्नमाथणं संरक्षणञ्च प्रजानां सिथन्त्ििकल्याणं दषृ््िा एि अभित् ।  इदानीं भारतस्य यद ्संन्त्ििानं ितथते ति 

लोकतरिस्य संरक्षणं कर्ं भिेकदन्त्त न्त्िचार्ययथ एि सिं न्त्नर्मथतम् ।  अद्य आिुन्त्नकसमाजे जनाः प्रगन्त्तशीलाः ितथरते । अि मनुष्याः 

निोरमेषशान्त्लनीप्रन्त्तभया बुद्धध्या च निीनं कायं अनुकदनं आन्त्िष्कुिथन्त्रत । अनेन आन्त्िष्कारेण ज्ञायते यद ्तेषां कायथसम्पादने 

स्ितरिता ितथते ।  इदानीमािुन्त्नकसमाजः येन प्रकारेण द्रतुगन्त्तना न्त्िकाशं करोन्त्त तस्य साक्षात्-प्रमाणं लोकतरिं ितथते ।   

कुन्त्ञ्चशबदाः (Keywords): भारतीय-संन्त्ििानम्, अर्थशास्त्रम् , लोकतरिम् 
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प्राक्-कर्नम ्(Introduction): 

प्राचीनकाले लोकतरिप्रणाल्यां जनप्रन्त्तन्त्निीनां न्त्िन्त्शष्टं स्र्ानमासीत् । पररतु  ितथमानलोकतरिे जनप्रन्त्तन्त्निीनां कृते 

योग्यतायाः महत्िपूणं स्र्ानं नान्त्स्त अन्त्प तु गौणमेि । एतदर्ं जनािार एि महत्िपूणं स्र्ानं भजते । संस्कृतसान्त्हत्ये 

जनप्रन्त्तन्त्निीनां कृते कदशान्त्नदेशः न्त्िद्यते । यकद तस्य प्रयोगः जनप्रन्त्तन्त्नियः स्िन्त्स्मन् प्रशासनपद्धतौ  नयेयुः तदा 

शासनसञ्चालनं सम्यक्प्प्रकारेण भिेकदन्त्त  । अतः लोकतरिीयशासनप्रणाल्यां ये ये प्राचीनािुन्त्नकाि न्त्िचाराः प्रस्तुताः सन्त्रत 

तेषां समेषां न्त्िचाराणां संस्कृतसान्त्हत्ये यि ति सिथि प्रायः उपलन्त्बिभथिन्त्त । तेषां स्िरूपगतं न्त्चरतनमन्त्प प्राप्यते । तत्स्िरूपगतं 

न्त्चरतनं ग्ररर्ेभ्यः न्त्भन्नन्त्मि प्रन्त्तभान्त्त । व्यिहाररकिरातले तेषां न्त्िचाराणां दशथनं तर्ा न भिन्त्त यर्ा अपेक्षते । अद्यत्िे 

लोकतरिस्य न्त्िकृतं स्िरूपं दगृ्गोचरी भिन्त्त । स्ितरितायाः समानतायाि नाम्ना उच्छृङ्खलतायाः बाहुल्यं दशृ्यते । समाजे 

मात्स्यरयायव्यिस्र्ा प्रत्यक्षा भिन्त्त । सिथसािारणजनाः मूक्प्भूत्िा अरयायस्य सहनमेि किुथन्त्रत । अन्त्भव्यन्त्िस्ितरितायां 

न्त्िकृतप्रदशथनं दशृ्यते । यकद कोऽन्त्प एिं िदन्त्त यत्मानितायाः स्र्ाने दानितायाः आन्त्िभाथिः जरयते तदा न अन्त्तशयोन्त्िः । 

लोभातुरः मानिः सम्पन्त्त्तसंग्रहार्ं न्त्नरंकुशो भूत्िा कायं करोन्त्त ।  अन्त्िकान्त्िकसम्पन्त्त्तसञ्चये एि जनाः संलग्ाः सन्त्रत । अस्य 

न्त्िरोिे श्रीमद्भागितमहापुराणे प्रोिमन्त्स्त यत्यया सम्पत्या जीन्त्िकोपाजथनं सम्भिन्त्त ताः एि सम्पत्तयः मारयाः भिन्त्रत । 

तदर्ाथपेक्षया संग्रहः दण्डनीयः भिन्त्त । प्रोिञ्च-                                      

                                                 “यािद ्न्त्ियते जठरं ताित ्सत्िं न्त्ह देन्त्हनाम ्। 

                                       अन्त्िकं योऽन्त्भमरयते स स्तनेो दण्डमहथन्त्त ।।” १  

आिनु्त्नककाले न्त्िन्त्ि-नैयान्त्यकक्षेियोः दण्यः दण्डं न प्राप्नोन्त्त अदण्यः दण्डं प्राप्नोन्त्त ।  न्त्शक्षायोग्योऽन्त्िकारी न्त्शक्षाभ्यः मुिः 

भिन्त्त । ककन्त्मदमेि लोकतरिम् ? एतासां पररन्त्स्र्तीनां न्त्नणेतुमस्माकं समक्षं संस्कृतसान्त्हत्यस्य कौरिल्यन्त्िरन्त्चतमर्थशास्त्रमेि 

दीपस्तम्भ इि प्रत्यक्षमागच्छन्त्त । न केिलं जनतान्त्नन्त्मत्तमेि अन्त्प तु समाजस्योपरर शासनार्थमेि पार्ेयः भिन्त्त । स्ितरिभारते 

तत्कालीनाः राजनेतारः यां प्रणालीं स्िीकृतिरतः तासां प्रणालीनां गुणदोषानुसारेण मूल्याङ्कनं भिन्त्त । तदा प्रन्त्तभान्त्त यत् 

उत्तरोत्तरकाले ति ह्रास एि सम्मुखी भिन्त्त । तस्य ज्िलरतमुदाहरणं ितथमानकान्त्लकं जनिोशपूणं िातािरणमेि । 

ितथमानशासनप्रणाल्यां लोकसभा तर्ा राज्यसभारूपेण कियारियनं  प्राप्यते ।  नैयान्त्यकसंस्र्ानमन्त्स्त । उच्चरयायालयः 

सिोच्चरयायालयिोभौ न्त्मन्त्लत्िा कायं कुरुतः । तर्ान्त्प लोकतरिे लोकपालन्त्ििेयकस्यािश्यकता प्रतीयते । तं लोकपालन्त्ििेयकं 

प्रस्तौतुं  प्रयाशः प्रचलन्त्त । अन्त्स्मन् न्त्िषये राष्ट्रीयस्तरे उच्चैः चचाथ श्रूयते । न्त्िचारेण स्पष्टन्त्मदं भिन्त्त यत् लोकतान्त्रिकस्तरे 

अिमूल्यायनमेि प्रन्त्तभान्त्त । न्त्िधिं न्त्नषेिं च न्त्तरस्कृत्य स्िेच्छाचाररता उत्तरोत्तरं िर्िथता भिन्त्त । तन्त्स्मरसरदभे लोकतरिन्त्िषये  

कोरिल्यन्त्िरन्त्चतमर्थशासं्त्र सामान्त्जकसंतुलनन्त्निाथहे नैन्त्तकमूल्यस्र्ापने च  अतीि भून्त्मकां न्त्निथहन्त्त  इन्त्त ििंु शक्प्यते ।   
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अध्ययनस्य उदे्दश्यम्  (Objectives of the Study): 

क) कौरिलीय-अर्थशासे्त्र िर्णथतस्य लोकतान्त्रिकमूल्यबोिस्य स्िरूपानुसरिानम् । 

ख) ितथमाने अर्थशासे्त्र िर्णथतलोकतरिस्य प्रासन्त्ङ्गकत्िं न्त्नरूपणम् । 

गिषेणायाः पद्धन्त्तः (Research Methodology): 

क) ितथमान-अध्ययने िणथनामूलकगिेषणापद्धत्यनुसरणम्  (Descriptive research method followed)  

ख) अि न्त्िषयिस्तूनां गुणगतरूपेण समीक्षणं व्याख्याञ्च प्रस्तूयते (Content analysis was used qualitatively) 

अध्ययनस्य व्याख्या न्त्िश्लषेणञ्च (Analysis and Interpretation of the Study): 

१.सािथभौमः(Sovereign):  

सािथभौमशबदस्य व्याख्याप्रसङ्गे उच्यते यत् यि िैन्त्िकव्यपकत्त्िं समानत्त्िं व्यिहाररकत्त्िञ्च पररलक्ष्यते तस्यैि नाम सािथभौमः। 

सािथभौमसत्तायां सिेषां मनुष्यानां यर्ायोग्यं समाननीन्त्तन्त्नयमयोः व्यिस्र्ा भिन्त्त स एि सािथभौमः। अन्त्स्मन् सािथभौमशासने 

सिेषां प्राणीनां व्यिहाररकत्त्िं दषृ््िा कायं कियते । अन्त्स्मन् कुिान्त्प केनान्त्प सह न्त्िरोिः न दशृ्यते । यर्ा भारतीयसंन्त्ििानस्य 

प्रस्तािनायां िर्णथतं भारतं सािथभौमराष्ट्ररूपेण पररगण्यते । अि सािथभौमशबदस्यार्थः समाजस्य मध्ये राष्ट्रस्य नीन्त्तन्त्नयमयोः 

समानत्त्िं बोध्यते । सािथभौन्त्मकतायाः न्त्िन्त्ििः अर्थः- आभ्यरतरिाह्यि  । आभ्यरतरसािथभौन्त्मकतायाः अर्थः देशाभ्यरतरे 

न्त्िद्यमानाः सिे मानिाः भारतराष्ट्रस्य न्त्नयरिणािीनाः । िाह्यसािथभौन्त्मकार्थः अरतररान्त्ष्ट्रयक्षेिे भारतः िाह्यशिुभ्यः 

न्त्नयरिणात्मुिः ।  

राष्ट्राभ्यरतरनीत्यानसुरणम ्– 

“अनर्थयाथि न्त्प्रया हृष्टान्त्ित्तज्ञानानिुर्तथनः । अन्त्भहास्यषे्िन्त्भहसदे ्घोरहासािं िजथयते”् २ 

राज्ये सिाथसां प्रजानां कृते मनोन्त्िनोदव्यिस्र्ा पृर्क् पृर्क् ितथते । तर्ैि राज्ञः न्त्चत्तिृधत्तं दषृ््िा न्त्िनोदाय व्यिस्र्ा       भिन्त्त 

स्म ।  ति राज्ञः अनुकूलत्त्िं दषृ््िा प्रजाः न्त्तष्ठन्त्रत स्म ।  यकद राजा हसन्त्त तदा प्रजाः अन्त्प हसन्त्रत ।  ति मौनं िृत्िा कोऽन्त्प न 

न्त्तष्ठन्त्त ।  राज्ञः मनोन्त्िनोदाय गीतिाद्यनृत्यनाट्यसिेषां व्यिस्र्ा तदानीमासीत् ।  गीतिाद्यनृत्यनाट्यादीनां व्यिस्र्ा सम्यिया 

आसीत् ।  ति अकारणं हासपररहासयोः िजथनं अन्त्प दशृ्यते ।  लोकतान्त्रिकसत्तायां यद्यन्त्प एतादशृी न्त्स्र्न्त्तः न पररलक्ष्यते ।  

परञ्च न्त्शष्टसमाजे अनर्थकं हासपररहासं िर्जथतमन्त्स्त । यर्ा अि दशृ्यते यत् ये राज्ञः न्त्चत्तज्ञानानुिर्तथनः राजच्छरदानुिर्तथनः, ते 

यकद अनर्थयाथि अनर्थिहाः निनतथकादयोऽन्त्प, राज्ञः न्त्प्रयाः हृष्टाः भिन्त्रत । हसन्त्त रान्त्ज्ञ ते अन्त्भमुखं हसेत् न तु 

काष्ठिन्त्न्नर्िथकारन्त्स्तष्ठते् । घोरहासान् िजथयेच्च । 
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२.समाजतान्त्रिकः ( Socialist):  

सममजन्त्रत इन्त्त समाजः । अन्त्स्मन् समाजे एका शासनव्यिस्र्ा कायं करोन्त्त ।  यस्याः नाम तरिं ितथते ।  अस्यैि तरिस्य संज्ञा 

शासनमन्त्स्त । शासनन्त्िहीनं जीिनममयाथकदतं भिन्त्त । अतः एकस्याः व्यिस्र्ायाः आिश्यकता प्रन्त्तभान्त्त ।  केचन मनुष्याः 

एकि सम्भूय समाजस्य न्त्नमाथणं कुिथन्त्रत । अस्य समाजस्य सम्यिया पररपालनाय तरिं न्त्नमीयते । तेनैि तरिानुसारेण तस्य 

समाजस्य िैयन्त्िक-पाररिाररक-सामान्त्जक-आर्र्थक-सांस्कृन्त्तक-न्त्िकाशो भिन्त्त । अर्थशासे्त्र राजतान्त्रिक-प्रजातान्त्रिक-

समाजतान्त्रिक-लोकतान्त्रिक-इत्याकदन्त्भः शबदैः व्यिहृत- शासनव्यिस्र्ा सञ्चालनाय तरिस्य िणथनं प्राप्यते । तदनुगुणमेि 

अरयशासनव्यिस्र्ा अन्त्प प्रचलन्त्त । यर्ा भारते यदा स्ितरिताप्रान्त्प्तरभित्तदा एकस्य तरिस्य आिश्यकता तदानीरतनाः 

समाजतरिरक्षकाः अनुभूतिरतः । तदा  एकस्य संन्त्ििानस्य  न्त्नमाथणं कृतिरतः । तस्य संन्त्ििानस्य संशोिनं ष्सप्तत्यन्त्िकं 

निधिंशन्त्त इन्त्त ईशिीयाबदे (१९७६) न्त्िचत्िाररंशत्तमे (४२) अभित् । ततः परं  संन्त्ििानसंशोिनकारणात्भारतं 

समाजतान्त्रिकराष्ट्ररूपेण पररगन्त्णतम्  । अस्य लक्ष्यं यर्ा- पारस्पररकं मैिीिरिने आिद्धमेकं-श्रेन्त्णहीन-िणथहीन-िनी-दररद्र-

िैषम्यहीन-समाजव्यिस्र्ागठनम् । न केिलं समाजव्यिस्र्ागठनमन्त्प तु समाजकतृथकरयस्तदान्त्यत्िं न्त्नष्ठासहकारेण पालनं 

सािारणजनानां कतथव्यन्त्मन्त्त ति िण्यथते  । 

समाज ंप्रन्त्त न्त्नष्ठासहकारेण दान्त्यत्िपालनम् - 

“राज्ञा बदृ्धसयंोगने प्रज्ञा,ं चारेण चक्षःु, उत्र्ानने योगक्षेमसािनम,् कायाथनशुासनने स्ििमथस्र्ापनम्, न्त्िनयं न्त्िद्योपदेशने, 

लोकन्त्प्रयत्िमर्थसयंोगने,न्त्हतने िनृ्त्त्तम”् ३ 

राजा  राज्यसञ्चालने अनेकेषामुपकरणानां प्रयोगोपयोगि करोन्त्त । तस्य राज्ञः अनेके जनाः सहायकाः भिन्त्रत । ते जनाः 

स्िन्त्नष्ठया कतथव्यत्त्िेन च राज्यसञ्चालनाय राजानं सहयोगं कुिथन्त्रत ।  ते एि जनाः राज्ञः अङ्गान्त्न भिन्त्रत ।  यर्ा उच्यते- न सा 

सभा यि न सन्त्रत िदृ्धाः ।  अि िृद्धपदेन ज्ञानिृद्धत्त्िं न्त्िद्योत्यते ।  राजा राज्यसञ्चलनाय एकस्याः पररषदः संगठयन्त्त ।  ति 

राज्यस्य ये खलु ज्ञानिृद्धाः  पूिथकायाथनुभिदक्षाः नीन्त्तकुशलाि ये जनाः सन्त्रत तेषां सहयोगेन राजा कायं करोन्त्त ।  राज्ञः 

चक्षुरूपेण सुमुखाः दमुुथखाि अनुचराः भिन्त्रत ।  ते अनुचराः यर्ाकालं राज्यस्य सिं समाचारं राजानं श्राियन्त्रत । तदनुगुणमेि 

राजा सिं िीक्ष्य कायं करोन्त्त ।  अतः चारेण चक्षुः इत्युच्यते । अतः राजा अनेकचक्षुयुिा भिन्त्त  । राज्यस्य सिथन्त्िि-  न्त्िकाशाय 

अप्राप्तस्य प्रान्त्प्तः कर्ं भिेद ् पुनि  प्राप्तस्य संरक्षणं सम्यिया भिेकदन्त्त  एतदर्ं न्त्िचारयन्त्त । अतः योगक्षेमसािन- 

न्त्मन्त्तन्त्िषयमि उच्यते । एतदन्त्प राज्ञः कतथव्यम् । कायाथनुशासनेन राजा  सम्पूणं राज्यमनुपालयन्त्त । कुिान्त्प कायाथिसरे 

अनुशासनहीनता न भिेद ् एतदर्ं शासनव्यिस्र्ां न्त्नमाथन्त्त ।  येन सम्पूणथराज्ये स्ििमथस्र्ापनं भिेद ् ।  यर्ा 

श्रीमद्भगिद्गीतायामन्त्प उच्यते- स्ििमे न्त्निनं श्रयेः परिमो  भयािहः ४ ।   अतः िमाथनुकूलाराज्यव्यिस्र्ा सञ्चरेत् एतदर्ं 

राजा अहर्नथशं न्त्चरतयन्त्त ।  राज्ये सिाथसु प्रजासु न्त्िनयशीलत्त्िं कर्ं समागच्छेत् अन्त्स्मन्त्रिषये सः न्त्िचार्ययथ योग्यन्त्शक्षकाणां 

न्त्नयुधिं  करोन्त्त ।  ते न्त्शक्षकाः स्िकतथव्यत्त्िेन न्त्िद्योपदेशं कुिथन्त्रत ।  यस्मात्कारणात् राज्ये  सिे जनाः  न्त्शन्त्क्षताः भिन्त्रत । यकद 
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कन्त्स्मन्नन्त्प राज्ये न्त्शक्षाव्यिस्र्ा  सुदढृा न स्यात्तर्हथ तत् राज्यं पतनोरमुखी भिन्त्त ।  कर्न्त्मन्त्त चेत्मानिजीिनमेकः व्यिहारः 

ितथते । अस्य व्यिहारस्य मूलमन्त्स्त ज्ञानम् । अस्य ज्ञानस्य प्रान्त्प्तः न्त्शक्षया एि भिन्त्त । अतः राज्ये सम्यक्प्प्रकारेण न्त्िद्योपदेशः 

कतथव्यः । येन राज्ये सज्जनानां न्त्नमाथणं भिेद ्।  एिञ्च राज्यव्यिस्र्ा सम्यक्प्प्रकारेण सञ्चरेत् । राज्ये ये खलु कृषकाः कमथचाररणः 

न्त्िन्त्ििकमाथनुष्ठाने संलग्ाः जनाः  ितथरते  तैः सह सम्पकं संसाध्य यर्ोन्त्चतमर्थसंग्रहं  कतथव्यम् । तन्त्स्मन् राज्ये यर्ायोग्यं ये खल ु

जनाः सन्त्रत यन्त्स्मरकाये ये प्रिीणाः ितथरते तेषां न्त्नयुन्त्िः तन्त्स्मरपदे कतथव्याः ।  अतः अि उच्यते न्त्हतेन िृन्त्त्तम् । न्त्हतं न्त्िन्त्चरत्य 

एि िृन्त्त्तव्यिस्र्ा कतथव्या ।  अनेन प्रकारेण समाजारप्रन्त्त राजा न्त्नष्ठासहकारेण दान्त्यत्िपालनं   कृतिान् । 

नागररकाणा ंजीिनरक्षणाय पयाथप्तव्यिस्र्ाग्रहणम-् 

“दैिारयष्टौ महाभयान्त्न-अन्त्ग्रुदकं व्यान्त्िदुथर्भथक्ष ंमनू्त्षका व्यालाः सपाथ रक्षांसीन्त्त । तभे्यो जनपदं रक्षते”् ५ 

यर्ा िमथशासे्त्र षड् ईतयः िर्णथताः  तैः ईन्त्तन्त्भः राज्यं संरक्षणीयं भिन्त्त ।  तर्ैि अि  कौरिल्येनान्त्प दैिीयप्रकोपात् ये न्त्िपत्तयः 

समागच्छन्त्रत ताभ्यः संरक्षणाय राजा न्त्िचारयेकदन्त्त । दैव्योन्त्िपदः मानिानां रक्षान्त्ििानं राज्ञः कतथव्यन्त्मन्त्त प्रसङ्गे कौरिल्याह- 

दैिारयष्टौ महाभयान्त्न इन्त्त । अर्ाथत् दैिन्त्िपन्त्त्तः अष्टन्त्ििाः- अन्त्ग्रुदकं व्यान्त्िदुथर्भथक्षं मून्त्षका व्यालाः सपाथ रक्षांसीन्त्त । तेभ्यो 

जनपदं रक्षान्त्ििानं राज्ञ अिश्यकतथव्यन्त्मन्त्त ।   

३. सम्प्रदायन्त्नरपके्षः( Secular): 

भारतीयसंन्त्ििानस्य पञ्चधिंशन्त्त-अध्यायादष्टधिंशन्त्त-अध्यायपयथरतं (२५-२८) िमीय-स्ितरितायाः अन्त्िकारः स्िीकृतोऽन्त्स्त ।  

Secular शबदोऽयं ल्यारिन-“Seculum” इन्त्त शबदात् गृहीतो भिन्त्त । Secularism इन्त्त शबदस्य प्रन्त्तशबदःिमथन्त्नरपेक्षता । 

िमथन्त्नरपेक्षः िा सम्प्रदायन्त्नरपेक्षः राष्ट्रः नाम यन्त्स्मन् राष्ट्र ेसिे नागररकाः सिाथरिमाथरप्रन्त्त सम्मानप्रदशथनं कुिथन्त्रत  अन्त्प च सिेषां  

नागररकाणां स्िािीनभािेन स्िस्ििमथपालनाय अन्त्िकारलाभाय च सुयोगं न्त्िद्यमानमन्त्स्त  तत् राष्ट्र ं सम्प्रदायन्त्नरपेक्षराष्ट्रं 

नाम्नान्त्भिीयते  इन्त्त । 

नागररकाणा ंस्िािीनभािने स्ििमथपालनम-् 

“स्ििमो ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापन ंयजनं याजन ंदानं प्रन्त्तग्रहिेन्त्त” ६ 

िणथिमथमालोचनािसरे कौरिल्येनोिम् – स्ििमो इत्याकद । ब्राह्मणस्य स्ििमो अध्ययनमर्ाथत् िेदाकदपाठम्, अध्यापनम्, 

स्िन्त्हतार्े यज्ञसम्पादनं परन्त्हतार्े यज्ञसम्पादनं िा, दानम्, प्रन्त्तग्रहिेन्त्त ।   

“क्षन्त्ियस्याध्ययन ंयजनं दान ंशस्त्राजीिो भतूरक्षण ंच” ७ 

क्षन्त्ियस्य स्ििमो अध्ययनमर्ाथत् िेदाकदपाठम्, यजनम्, दानम्, शसे्त्रण आजीिो िृन्त्त्तः, भूतरक्षणमर्ाथत् प्रान्त्णपालनन्त्मन्त्त ।   
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“िैश्यस्याध्ययन ंयजनं दान ंकृन्त्षपाशपुाल्य ेिन्त्णज्या च”८ 

िैश्यस्य स्ििमो अध्ययनमर्ाथत् िेदाकदपाठम्, यजनम्, दानम्, कृन्त्षकायथम्, पशुपालनमर्ाथत् गिािादीनां 

पोषणन्त्चककत्साकदकायथम्, िन्त्णज्या िा ियन्त्िियव्यिहारः इन्त्त ।  

“शदू्रस्य न्त्िजान्त्तशशु्रषूा िाताथकारुकुशीलिकमथ च” ९ 

शूद्रस्य स्ििमथ न्त्िजान्त्तशुश्रूषा अर्ाथत् न्त्िजातयो ब्रह्मक्षन्त्ियिैश्याः तेषां पररचरणम्, कृन्त्षपशुपाल्य- िन्त्णज्याकदकायथम्, 

न्त्शन्त्ल्पकमथ चारणकमथ च इन्त्त ।  

४.रयायन्त्िचारः ( Justice): 

भारतीयसंन्त्ििाने रयायन्त्िचारः इन्त्त पदमतीि-व्यापकार्े व्यिहृतम् । अनेन पदेन भारतराष्ट्रस्य सिाथन् नागररकान् 

रयायन्त्िचारस्य अरतभुथिं कृतिरतः । अनेन भारतीयसंन्त्ििानानुसारेण रयायन्त्िचारः न्त्िन्त्ििः-  

                                ४क) सामान्त्जक-रयायन्त्िचारः (Social Justice) 

                                ४.ख) अर्थनैन्त्तक-रयायन्त्िचारः  ( Economic Justice) 

                                ४.ग)  राजननै्त्तक-रयायन्त्िचारः ( Political Justice)  

४क. सामान्त्जक-रयायन्त्िचारः  (Social Justice):  

सामान्त्जक-रयायन्त्िचारः नाम सािारणतः समाजस्य प्रत्येकान् मानिारप्रन्त्त सममयाथदाप्रदानं बोध्यते । येन प्रकारेण सिे मानिाः 

स्ि-स्िज्ञानिृन्त्द्धरात्मन्त्िकाशि सुयोगलाभं कतुं पारयन्त्रत  । अनग्रसरारमानिारप्रन्त्त न्त्िशेषसुन्त्ििाप्रदानं प्रयच्छन्त्रत  । अन्त्प च 

यन्त्स्मन् राष्ट्र ेअपरािीनां कृते  यर्ायोग्यदण्डव्यिस्र्ा-प्रदानं कुिथन्त्रत, यन्त्स्मन् राष्ट्र ेयर्ार्थन्त्िचारव्यिस्र्ायाः प्रचलनं ितथते , यि 

दान्त्यत्िशीलं शासनव्यिस्यायाः प्रचलनमासीत्ति सामान्त्जक-रयायन्त्िचारः सम्यक्-रूपेण प्रचन्त्लतः ितथते इन्त्त ।  

यर्ायोग्य-दण्डव्यिस्र्ायाः न्त्ििानम ्– 

“दण्डस्य नीन्त्तदथण्डनीन्त्तः, अलबि-लाभार्ाथ, लबिपरररक्षणी, रन्त्क्षतन्त्िििथनी,िदृ्धस्य तीर् ेप्रन्त्तपादनी च” १० 

आचायेण कौरिल्येन “िाताथदण्डनीन्त्तस्र्ापना” इन्त्त अध्याये दण्डस्य स्िरूपन्त्नणथयािसरे उिम्-  दण्डस्य नीन्त्तदथण्ड इन्त्त ।  दण्डो 

न्त्ह सामाकदषु प्रिानभूत उपायन्त्िशेषः । दण्डभये लोक आरिीन्त्क्षक्प्याकदषु सम्यक् प्रितथते, न न्त्त्ितरर्ेन्त्त 

दण्डस्यारिीन्त्क्षक्प्याकदयोगक्षेमसािनत्िं न्त्िजे्ञयम् । तस्मात् मनुना प्रोिम् - 
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                                                सिो दण्डन्त्जतो लोको दलुथभो न्त्ह शनु्त्चनथरः।  

                                               दण्डस्य न्त्ह भयात्सि ंजगद्भोगाय कल्पत े।। ११ 

दण्डेन ह्यलबिं लभ्यते, लबिं परररक्ष्यते, परररन्त्क्षतं िध्यथते, िर्िथतं च तीर्ेषु पुण्यक्षेिाध्िराकदषु न्त्िन्त्नयुज्यते ।  अर्ाथत् यर्ायोग्य-

दण्डव्यिस्र्ायाः न्त्ििाने  सामान्त्जकरयायन्त्िचारः यर्ार्थरूपेण प्रयोगं भिन्त्त ।  

यर्ार्थन्त्िचारव्यिस्र्ायाः प्रचलनम् – 

“मरदापराि ंबाल ंिदृ्ध ंव्यन्त्ित ंमत्तमरुमत्त ंक्षनु्त्त्पपासाध्िक्प्लारतमत्यान्त्शतमामकान्त्शतं दबुथल ंिा न कमथ कारयते”्१२ 

दण्डनकमथसु अयोजनीयाः अपरान्त्िनः इत्यन्त्स्मरप्रसङ्गे अर्थशास्त्रकारेणोच्यते-मरदापरािन्त्मन्त्त । अर्ाथत् अल्पापरािकाले बालकं 

िृद्धं रोगीं नेशाग्रस्तमुरमत्तं क्षुन्त्त्पपासाध्िक्प्लारतमन्त्तमािभुिान्नमजीणाथन्नं दिुथलं िा न कमथ कारयेत् राजा इन्त्त ।   

४ख.अर्थननै्त्तक-रयायन्त्िचारः (Economic Justice):  

भारतीयसंन्त्ििानानुसारेण नागररकाणामर्थनैन्त्तकसुन्त्ििाप्रदानं नाम यर्ार्थरूपेण अर्थनैन्त्तक-रयायन्त्िचारप्रदानं बोध्यते ।  अतः 

अनेन प्रन्त्तपाद्यते यत्सिेषां नागररकाणामर्थनैन्त्तकमुपाजथनमर्थनैन्त्तकं सुन्त्ििाभोगार्ं कमथव्यािस्र्ायाः प्रयोजनन्त्मन्त्त ।   

प्रजानामर्थनैन्त्तकसनु्त्ििाप्रदानम-् 

“य ेचास्य िारय-पशनु्त्हरण्यारयाजीिन्त्रत, तरैुपकुिथन्त्रत व्यसनऽेभ्यदुय ेिा,कुन्त्पत ंबरिु ंराष्ट्रं िा व्याितथयन्त्रत”१३ 

आचायेण कौरिल्येन प्रजासु तुष्ट्यतुष्ट्याकदज्ञानािश्यकता प्रसङ्गे उिम्- ये चास्य इन्त्त । ये अस्य राज्ञः िारयपशुन्त्हरण्यान्त्न 

आजीिन्त्रत िा उपजीिन्त्रत, तैः िारयाकदन्त्भः व्यसने अभ्युदये िा अस्य उपकुिथन्त्रत, ये िा कुन्त्पतं बरिुं राष्ट्रं च व्यितथयन्त्रत, ये िा 

अन्त्मिं शिुमािन्त्िकमििीपालं प्रन्त्तषेियन्त्रत शिुभिाद ्िारयन्त्रत, तेषां तुष्टातुष्टत्िं, मुण्डजरिलव्यञ्जना मुण्डजरिलिेषा न्त्िदु्यः।  

५.स्ितरिता (Liberty):  

भारतीयसंन्त्ििानानुसारेण न्त्नरपेक्षरयायन्त्िचारस्य  अपररहायथमङ्गरूपेण स्ितरिताशबदं न्त्िशेषतात्पयथपूणथम् ।  स्ितरिता नाम 

सिेषां मानिानां न्त्नभथयेन स्िािीनभािेन न्त्चरतनं मतप्रकाशं न्त्िद्याभ्यासं  िमथमुपासनाञ्च बोध्यते ।  स्ितरिता न्त्िन्त्ििार्े 

व्यिहृता - इन्त्तिाचकः नेन्त्तिाचकिेन्त्त । नेन्त्तिाचकार्े स्ितरिता नाम नागररकजीिनस्योपरर न्त्नयरिणस्यािसानं बोध्यते । 

अन्त्प च इन्त्तिाचकार्े स्ितरिता नाम व्यिेः व्यन्त्ित्िन्त्िकाशस्योपयोगी पररिेशसंरक्षणं बोध्यते ।    

न्त्नभथयने स्िािीनभािने मतप्रकाशम ्- 
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“न कन्त्ञ्चदिमरयते सिथस्य शणृयुारमतम ्। बालस्याप्यर्थििाक्प्यमपुयञु्जीत पन्त्ण्डतः” १४ 

अर्थशास्त्रकारेणोिम्-तन्त्स्मरसमये राजा सिेषां प्रजानां मतं मनयोगसहकारेण शृणोन्त्त स्म । न कमन्त्प अिमाननं कृतिान् । 

बालकस्य िाक्प्यमन्त्प यकद सारगभो भिेद ्तर्हथ पन्त्ण्डताः तस्योपयोगं स्िीकुिथन्त्रत ।  

“देशकालकायथिशने त्िकेेन सह िाभ्यामकेो िा यर्ासामर्थयं मरियते”् १५ 

आचायेण कौरिल्येन सन्त्िस्तारेण स्िमतस्योपस्र्ापनप्रसङ्गे उिम्- देश-कालेन्त्त । स्र्ान-काल-कायथिशेन राजा सािारणतः 

िाभ्यामेको िा मन्त्रिणा सह मरिणामकरोत् । अर्िा स्िसामर्थयाथनुसारेण मरिन्त्िचारमकरोकदन्त्त ।    

न्त्नभथयने स्िािीनभािने न्त्िद्याचचाथ- 

“न्त्िद्यान्त्िनीतो राजा न्त्ह प्रजाना ंन्त्िनय ेरतः । अनरयां पनृ्त्र्िीं भङु्िे सिथभूतन्त्हते रतः”१६ 

न्त्िद्यायाः सौराज्यमूलताप्रसङ्गे कौरिल्येनोच्यते- न्त्िद्यान्त्िनीतो इन्त्त । अर्ाथत् न्त्िद्यायाः न्त्िनीतः िा न्त्शक्षाप्राप्तः राजा प्रजानां 

पुिानां च न्त्िनये रतः भिन्त्त । अनेन प्रकारेण सिथभूतन्त्हते रतः राजा अनरयां पृन्त्र्िीं पालनं कतुं शक्नोन्त्त स्म ।   

६.समता (Equality): 

भारतीय-संन्त्ििानस्य एका  अपररहायाथ  मूल्यबोिः खलु समता । संन्त्ििानस्य चतुदथशाध्यायाद ्अष्टादश-अध्यायपयथरतं (१४-

१८) समतायाः नीन्त्तन्त्नयमयोः प्रािारयं पररलक्ष्यते । समता नाम सिेषां मानिानां स्ि-स्ि-िमाथनुष्ठानािश्यकता नागररकाणां 

यर्ायोग्यमयाथदाप्रदानं नागररकाणां सुन्त्ििाप्रदानं सिाथरमानिारप्रन्त्त समानव्यिहारिेन्त्त । अनया समतायामाध्यमेन आदशथ-

शोषणहीनः-सुखी-समाजव्यिस्र्ागठनं सम्भिन्त्त ।   

सिाथरमानिारप्रन्त्त समानव्यिहारः - 

“राज्ञो न्त्ह व्रतमतु्र्ानयैथज्ञः कायाथनशुासनम् । दन्त्क्षणा िनृ्त्त्तसाम्य ंतु दीन्त्क्षतस्यान्त्भषचेनम”् १७ 

राज्ञः अिश्यकरणीय-कतथव्यप्रसङ्गे अर्थशास्त्रकारेणोिम्-राज्ञो न्त्ह । उत्र्ानमुद्योगं िा राज्ञः व्रततुल्यम् । कायाथनुशासनमर्ाथत् 

व्यिहारन्त्नणथयः तस्य यज्ञानुष्ठानसदशृः । दन्त्क्षणा दानं, िृन्त्त्तसाम्यं शिौ न्त्मिे च गुणदोषापेक्षया तुल्यं व्यिहरणं, दीन्त्क्षतस्य 

अन्त्भषेचनमिभृर्न्त्निथतथनं च राज्ञो व्रतन्त्मन्त्त ।   

“चतुिणाथश्रमस्याय ंलोकस्याचाररक्षणात् । नश्यता ंसिथिमाथणां राजा िमथप्रितथकः”१८ 
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सम्यग्व्यिहारदशथनस्य सिथलोकयोगक्षेमसािकतां श्लोकैराह- चतुिथणथ इन्त्त । अयं राजिमथः सम्यग्व्यिहारदशथनरूपः, 

चतुिथणाथश्रमस्य चत्िारो िणाथ ब्राह्मणादयः आश्रमाि ब्रह्मचयाथदयो यधस्मंस्तर्ाभूतस्य, लोकस्य, आचाररक्षणात् 

स्िस्िसमुदाचारपरररक्षणाद्धेतोः, नश्यतां सिथिमाथणां स्ितः क्षीयमाणानां सिेषां िमाथणां प्रितथकः  प्रोज्जीिकः इन्त्त ।  

७.सनु्त्निान्त्यका बरितुा (Fraternity): 

भारतीय-संन्त्ििाने न्त्ि.आर.आम्िेडकर-महोदयस्य मतानुसारेण भारतीयानां मध्ये परस्परं सहिर्मथताप्रदानम्, शृङ्खलाबोिस्य 

जागरणम्, नागररकाणां मध्ये श्रद्धाबोिस्य जागरणन्त्मन्त्त समेषां न्त्मन्त्लतरूपाणां भािः न्त्ह सौभातृत्िबोिः सुन्त्निान्त्यका बरिुता 

िा । अनेन सौभातृत्िबोिगठनमाध्यमेन साम्प्रदान्त्यकता-प्रादेन्त्शकता-न्त्िन्त्च्छन्नतािाद-प्रभृतीनामशुभशन्त्िनां न्त्िनाशं संसाध्य 

ऐक्प्यस्य न्त्मलनभूमौ पररणतं सम्भिन्त्त ।  

मानिारप्रन्त्त सहिर्मथताप्रदानम ्- 

“प्रजासखु ेसखुं राज्ञः प्रजानां च न्त्हत ेन्त्हतम ्। नात्मन्त्प्रयं न्त्हतं राज्ञः प्रजानां त ुन्त्प्रय ंन्त्हतम्”१९ 

आचायेण कौरिल्येन अर्थशास्त्रग्ररर्स्य “राजप्रन्त्णन्त्िः” नाम प्रकरणे  राज्ञः अिश्यकरणीयानां कतथव्यप्रसङ्गे उिम्-       प्रजासुखे 

इन्त्त । प्रजासुखे राज्ञः सुखमनुभिन्त्त । प्रजानां न्त्हते राज्ञः न्त्हतमनुभिन्त्त ।  न न्त्ह आत्मन्त्प्रयं प्रजानां न्त्प्रयं तु राज्ञः न्त्प्रयमेि ।  

“देिब्राह्मणतपन्त्स्ि-स्त्रीबालिदृ्धव्यान्त्िता-नामनार्ानामनन्त्भसरता ं िमथस्र्ाः कायाथन्त्ण कुयुथः। न च देशकाल 

भोगच्छलनेान्त्तहरेयःु”२० 

देिादीनां सप्तानामनार्ानां योगक्षेमन्त्चरतकरन्त्हतानामनन्त्भसरतां स्िदःुखन्त्निेदनाय िमथस्र्मनन्त्भगच्छतां, कायाथन्त्ण, िमथस्र्ाः 

कुयुथः। देशकालभोगच्छलेन देशाकदव्याजेन, न चान्त्तहरेयुः अनार्द्रवं्य नातीि हरेयुः इन्त्त ।   

न्त्सद्धारतः (Conclusion of the Study):  

पररशेषे ििंु शक्प्यते यत्कौरिल्यसमये राज्ये प्रितथमानानां नीन्त्तन्त्नयमयोः अनुमत्यनुसारेण प्रजानां कालमन्त्तिान्त्हतं स्यात् । 

प्रजाः सिथदा राजकतथव्यपालने तत्पराः आसन् । ते प्रभुभन्त्िसम्पन्नाः आसन् । तन्त्स्मरसमये राज्याभ्यरतरं सािथभौन्त्मकतायाः 

प्रचलनमासीत् । यत् आिुन्त्नककालेऽन्त्प समानरूपेण प्रयुज्यते   इन्त्त । तन्त्स्मरसमये राजा प्रजानां जीिनरक्षणाय यर्ार्थ-

व्यिस्र्ाग्रहणं कृतिान् । प्रजारप्रन्त्त राजा सहृयासीत् । उन्नतसमाजव्यिस्र्ागठने तर्ा नागररकाणां जीिनरक्षणाय च  तेषामुपरर 

आगत-न्त्िन्त्िि-न्त्िपदसमूहान् राज्ञः रक्षाकतथव्यमेि आसीत् । ति येन प्रकारेण िमथन्त्नरपेक्षतान्त्िषये आलोचना ितथते तत् अतीि 

प्रशंसनीया । तन्त्स्मरसमये मानिारप्रन्त्त पारस्पररकं श्रद्धाबोिः आसीत् । ते सिे नागररकाः सिाथरिमाथरप्रन्त्त सम्मानप्रदशथन ं

कृतिरतः। अन्त्प च सिेषां  नागररकाणां स्िािीनभािेन स्िस्ििमथपालनाय अन्त्िकारलाभाय च  सुयोगं न्त्िद्यमानमासीत्  । 

तस्मात्तन्त्स्मन् युगस्य  राष्ट्रं सम्प्रदायन्त्नरपेक्षराष्ट्रमासीकदन्त्त । तन्त्स्मन् राष्ट्रे यर्ायोग्य- दण्डव्यिस्र्ायाः प्रचलनमासीत् । येन 
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समाजे यर्ार्थः रयायन्त्िचारः प्रचन्त्लत ितथते । तन्त्स्मरसमये  यर्ार्थरूपेण न्त्िचारव्यिस्र्ायाः अन्त्प प्रचलनमासीत् । सामान्त्जक-

रयायन्त्िचारस्य दपथणः आसीत् कौरिल्यस्य अर्थशास्त्रग्ररर्ः। ककरतु ितथमानकाले यर्ार्थरूपेण न्त्िचारव्यिस्र्ायाः 

रयायव्यिस्र्ायाः दान्त्यत्िशीलप्रशासन-व्यिस्र्ायाः अभािः दरीदशृ्यते । अिुना सामान्त्जकरयायन्त्िचारस्य मेरुदण्डं भङ्गुरं 

जातम् । न्त्िचारव्यिस्र्ारप्रन्त्त मानिानामास्र्ा दरूीभूता जाता । मानिारप्रन्त्त सिथकारस्य िा प्रशासनस्य यर्ार्थरूपेण 

दान्त्यत्िाभािः अस्मान्त्भः दरीदशृ्यते । तन्त्स्मरसमये सामान्त्जक-राजनैन्त्तक-अर्थनैन्त्तक-रयायन्त्िचारि   समानरूपेण प्रचन्त्लतासीत्  

इन्त्त ििंु शक्प्यते । ककरतु ितथमाने सम्यक्-प्रकारेण एतादशृी न्त्िचारव्यिस्र्ायाः अभािः दरीदशृ्यते । अिुना सिथि असत्यस्य 

छाया आन्त्िभूथता जाता । कौरिल्यसमये नागररकाणां तर्ा प्रजानां स्िािीनभािेन मतप्रकाशस्यािकाशासीत् । न्त्नभथयेन राजानं 

प्रन्त्त ते िाक्प्यालापं कतुं शकु्निन्त्रत स्म । राजान्त्प तेषां मतानुसारेण कदान्त्प िा न्त्सद्धारतग्रहणं कृतिान् ।  अर्ाथत् पारस्पररकं 

मतप्रकाशस्यािकाशः न्त्िद्यमानासीत्तन्त्स्मरसमये । पररतु ितथमानलोकतान्त्रिकसमये अस्माकं मतप्रकाशस्यािकाशः क्षीयमानं 

दशृ्यते । अिुना लोकतरिस्य अिक्षयः अस्मान्त्भः दरीदशृ्यते । अर्थशासे्त्र िर्णथत-स्ितरितायाः न्त्िन्त्ििाः मागाथः    सन्त्रत । येन 

मागेण मानिाः तेषां कान्त्ङ्खताचरणं कतुं शकु्निन्त्रत । नेन्त्तिाचकार्े स्ितरिता नाम नागररकजीिनस्योपरर न्त्नयरिणािसानं 

बोध्यते । अन्त्प च इन्त्तिाचकार्े स्ितरिता नाम व्यिेः व्यन्त्ित्िन्त्िकाशस्योपयोगी पररिेशसंरक्षणं बोध्यते । अि न्त्िन्त्िि- 

स्ितरितायाः न्त्िन्त्ििान्त्न दषृ्टारतान्त्न  पररलक्ष्यरते  । कौरिल्यसमये राजा  सिाथरमानिारप्रन्त्त समानव्यिहारमकरोत् । तदा 

समानतायाः नीन्त्तः सम्यक्-प्रकारेण प्रचन्त्लताः आसीत्  । पररतु ितथमानसमये अस्याः समानतायाः नीन्त्तः न्त्िलुप्ताः जाता । 

अर्थशासे्त्र येन प्रकारेण सौभातृत्िबोिस्य न्त्ििरणमन्त्स्त तत् आिुन्त्नककाले न दशृ्यते । प्रजारप्रन्त्त राज्ञः इयं सहिर्मथता  तर्ा 

सौभातृत्िबोिः ितथमानकाले यर्ार्थरूपेण द्रषु्ट ं न शक्प्यते । नागररकाणां मध्ये शृङ्खालाबोिस्य जागरणं न्त्िषये अर्थशासे्त्र 

न्त्िन्त्ििान्त्न दषृ्टारतान्त्न दशृ्यरते । अर्थशासे्त्र िर्णथतन्त्िन्त्िितर्थयैः प्रतीयते यत्तन्त्स्मरसमये नागररकाणां मध्ये श्रद्धाबोिस्य 

जागरणन्त्िषये राज्ञः प्रचेष्टा आसीत् । पररतु इदानीं काले अस्य न्त्िषयस्य कान्त्प परर्ा द्रषु्ट ंन शक्प्यते । अर्थशासे्त्र सौभातृत्िबोिस्य 

गुरुत्िमासीत् । न केिलं सौभातृत्िबोिः अन्त्प तु सािथभौमकता-स्ितरिता-  समानता-सम्प्रदायन्त्नरपेक्षता-समाजतान्त्रिकता-

सामान्त्जक-रयायन्त्िचारः-अर्थनैन्त्तक-रयायन्त्िचारः प्रभृतीनां न्त्िन्त्िि उपादानानां न्त्िद्यमानत्िं दशृ्यते अर्थशास्त्रग्ररर्े   इन्त्त 

न्त्नःसरदेहेन ििंु शक्प्यते इन्त्त शम् ।   
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