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आधुनिकसमाजनिर्वहणे िीनिमत्िायााः औचित्यम ्
Manjunatha N Hegde 

प्रबन्धसाराः (Abstract) - अस्मिन ् जगति सिाजमय बहुविधक्षेत्रेषु तनिवहणं प्राधान्यं भजिे। 
तनिवहणं िािि ् तनिावहकाधीनि।् अमिाकं जीिनिागवः तनम्निौन्नत्यबहुलोऽमिीति विदिििेि। 
आधुतनकजगिः प्रभाििशाि ्एषः मिरः इिोऽवि सङ्कीणवः। अिः कारणाि ्कालेऽस्मिन ्व्यिहारः 
िःुसाध्यः। साफल्यप्राप्तत्यै तनिावहकत्ि(नायकत्ि)गुणाः आत्िसात्किवव्याः। सिाजमय बहुविधक्षेत्रेष ु
मथानािन्नाः तनिावहकििेन अभभधीयन्िे। िमिाि ् एि े सिेऽवि नायकत्ि(नेितृ्ि)गुणभूतयष्ाः 
भिेयुः। यिो दह नेिषृु कािथगाभिषु प्रजाः अधिविेि धि ंिन्िानाः िषुटं नेिारि ्आन्ध्येन 
अनुसरस्न्ि। एकमयां सङ्घटनायां, संमथायां िा यदि नेिा नेितृ्िगुणभूतयष्ः िदहव कायवकिावरः 
अवि िद्भािभावििाः सत्कारिूिवकि ्अनिरिं िीघवकालञ्च काय ंकुिावणाः साफल्यि ्उद्भाियस्न्ि। 
अिः कारणाि ् तनिावहकेन गुणगणैः भाव्यि।् आधधक्येन प्रभसदे्ध सिाजोियोधगतनिवहणविज्ञाने 
नायकत्िधचह्नं प्राधान्यं िहति। िदे्धिोः ित्ित्क्षेत्रे विदिांसः (प्रिीणाः), नैतिकाः, 
उत्ििशामिारश्च भिेयुः। ििविानसिये ित्ित्क्षेत्रे विदयिानानां बहूनां विदित्िा िना अवि 
हरति। बहिः मिमिक्षेत्र ेउत्ििशामिारः अवि। प्रायः नैतिकाः बहिो नोिलभ्यन्िे। अिः सदयः 
नीतिः प्राधान्यं भजिे। ििविानसिये िमयाः प्रभािः भिेदित्ययं लेखः। 
 
कूटशब्ााः (Keywords) धिावधाररिसिाजः, उत्साहिात्रेण, सकलविदयािररष्ां, िररषकृिधिवरूिा, 
विषयप्रलोभनानधीनाः। 
 

निर्वहणकलापररकल्पिा 
धिावधाररिसिाजः याित्ियवन्ििासीि ् िाित्ियवन्ििवि सिाज े जगिः स्मथत्यथ ं
नायकमय अिेक्षा नासीि।् यथा शदंु्ध िमत्र ंजलादिना प्रक्षालनीय ंन भिति िथा शदु्धः 
सिाजः नायकेन िालनीयो न भिति। सिाज े शदु्धत्ििादििानां चिणुां िननूां 
ियवन्ििासीि।् िाित्ियवन्ििवि सिाजः नायकतनरिेक्ष एि। काल ेगि ेसति शदंु्ध िमत्र ं
यथा िीघवकालधारणाि ् िभलनयकु्ि ं भिति िथा सिाजे धिवह्रासकारणाि ् िभलनिा 
आगिा। यिा धिवः नषटः ििा ब्राह्िण्ये शधैथल्यिागिि।् ब्राह्िण्ये शधैथल्यकारणाि ्
क्षत्रत्रयाियः अन्य ेिणावः उत्िन्नाः। भशषटरक्षणाथ ंिषुटभशक्षणाथ ंच क्षत्रत्रयाः सितु्िन्नाः। 
ििू ं ये राजषवयः ि ेएि राजानः सम्बभिूःु। ि ेराजानः िषुटानां भशक्षणदिारा भशषटाना ं
रक्षणदिारा च राज्यादि िालनाथ ं सप्तिाङ्गातन व्यरचयन।् राज्यिालनाथवि ् अधधकं 
वित्िि ्अिेक्षक्षि ंभिति। वित्ि ंि ुकृभशिाणणज्यादिव्यिहारेणैि िरूणीय ंभिति । अिः 
कृभशिाणणज्यादिकायेष ुजनान ्तनयकु्ििन्िः। 
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व्यिहारकायेष ु तनयकु्िाः जना एि िशै्यनाम्ना 
अभभदहिाः। एि ं राज्यमय सौकयावय क्षत्रत्रया एि 
िशै्यिणवितु्िादिििन्िः। ये च यस्मिन ्कस्मिन्नवि िणे 
अप्रविषटाः ि ेिरेषा ंसेिा ंकिु ंतनविषटाः। के ि ेइत्युक्िौ 
काणाः, िङ्गि इत्याियः। एि े कस्मिन्नवि िणे 
तनिेषटुिनहावः सेिाकाये तनयकु्िाः शदू्रनाम्ना आख्यािाः। 
अिः शदू्रो नाि तनम्नजािीय इत्यथवः न। िथा 
गीिाचायेण योगेश्िरेण गणुकिवविभागशः 
चाििुवण्यवितु्िादििभिति च अिगम्यि।े यथा - “चाििुवण्य ं
िया सषृटं गणुकिवविभागशः” 1 इति। चत्िार एि िणावः 
चाििुवण्यवि।् एि ेिणावः भगििा ईश्िरेण उत्िादििाः इति 
“ब्राह्िणोऽमय िखुिासीि”् 2 इत्यदिश्रुत्या बदुध्यि।े 
गणुविभागेन किवविभागेन च चाििुवण्यवमय ससृ्षटः। अत्र 
गणुाः सत्िरजमििांभस। ित्र सास्त्िकमय सत्िप्रधानमय 
ब्राह्िणमय शिो ििमिि इत्यािीतन किावणण। 
सत्िोिसजवनरजः प्रधानमय क्षत्रत्रयमय शौयविजेः प्रभिृीतन 
किावणण। ििउिसजवनरजः प्रधानमय िशै्यमय कृषयािीतन 
किावणण। रजउिसजवनििः प्रधानमयशदू्रमय शशु्रूषा एि 
किव इति। एि ं गणुकिावनसुारेण एि े िणावः विभक्िाः। 
क्षत्रत्रयािीना ं िणावनाितु्ित्िौ प्रधानहेिमुि ु धिवह्रास एि। 
अथावि ्धिवह्रासमय िररणाििः िणावः उत्िन्नाः, सिाजः 
भ्रषटः जािः। येन धाररि ंसिग्र ंजगि ्स एि यिा नषटः 
जािः ििा िमय रक्षणाथ ंकश्चन अिेक्षक्षिो बभिू। ििा 
सिावः प्रजाः सम्भयू राजवषवििुागििन्िः। प्रजाभभः िषृटे 
सति िषेािािेशानसुारेण राजषवयः राजानः जािाः। एि ं
धिविररिालनाय धिवसरंक्षणाय च नेिा (तनिावहकः) 
प्रािबुवभिू।  
 
आवर्र्ूवििायकस्य लक्षणम ्
नायकमय आविभाविः कथभिति प्राक् कधथिि।् 
धिविररिालनाय धिवसरंक्षणाय च आविभूविः क्षत्रत्रयः एि 
प्रजानां नायकः आसीि।् प्रथिः नेिा ििैमिििनःु। 
भगििा कृषणेन च कधथि ंयथा - “इि ं वििमिि ेयोग ं
प्रोक्ििानहिव्ययि।् वििमिान्िनि े प्राह 
िनरुरक्ष्िाकिेऽब्रिीि॥्”3 इति। सिेषां क्षत्रत्रयाणािादिभिूाय 
वििमिि े (सयूावय) ज्ञानतनष्ालक्षण ं किवयोगोिायलभ्य ं
योग ं प्रोक्ििान।् वििमिान ् मिितु्राय िनि े प्राह। िनःु 
मिितु्राय इक्ष्िाकि े अब्रिीि।् एि ं िषेा ं िरम्िरा एि 
अस्मिन ् श्लोके कधथिा। रघिुशं े काभलिासेन 
क्षत्रत्रयाणािादिभिूमय ििैमिििनोः विषये एि ंिणणविि ्- 

“ििैमििो िननुावि िाननीयो िनीवषणाि।् 
आसीन्िहीक्षक्षिािादयः प्रणिश्छन्िसाभिि ॥” इति। 4 
चििुवशिनिः सस्न्ि। एि े मिायम्भिुः, मिारोधचषः, 
उत्ििः, िािसः, रैििः, चाक्षुषः, ििैमििः, सािणणवः, 
िक्षसािणणवः, ब्रह्िसािणणवः, धिवसािणणवः, रुद्रसािणणवः, 
िेिसािणणवः (रौच्यसािणणवः), इन्द्रसािणणवररति। एिषे ु
ििैमििः सप्तििः। एषः प्रथिनेिा। ित्ििूविनीयाः िनिः 
राजषवयः आसन,् न ि ु राजानः। िही ं क्षक्षयति ईभशिः 
इति िहीक्षक्षि ्। िधृथिीं शास्मि यः सः िहीक्षक्षि ्इत्यथवः। 
यथा प्रणिः छन्िसा ं प्रथिः प्रकृषटश्च िथा 
भनेूिॄणािादयः नेिा अय ंििैमििः।  
धिावधाररिसिाजतनिवहणाथ ं नेिा कश्चन अिेक्षक्षिो 
भिति। स च कीदृशः भिेि ् ? अथावि ् ककंल्लक्षणयकु्िः 
नायकः भििीति धनञ्जयमय िशरूिके व्याख्यािि।् 
यथा – “नेिा विनीिो िधुरमत्यागी िक्षः वप्रयिंिः। 
रक्िलोकः शधुचिावग्िी रूढिशंः स्मथरो यिुा॥ 
बदुध्यतु्साहमितृिप्रज्ञाकलािानसिस्न्ििः। शरूो दृढश्च 
िजेमिी शामत्रचक्षुश्च धाभिवकः॥” 5 इति। नेिा नाि 
नायकः (तनिावहकः)। विनयादिगणुसम्िन्नः नायको 
भिति। के ि े विनयाियः इत्यकु्िौ विनीिः, िधुरः, 
त्यागी, िक्षः, वप्रयिंिः, रक्िलोकः, शधुचः, िाग्िी, 
रूढिशंः, स्मथरः, शरूः, दृढः, िजेमिी, शामत्रचक्षुः, 
धाभिवकः। िथा च उत्साहः, प्रज्ञा, कला, िानः इत्येि े
गणुाः यस्मिन ् आदहिाः भिस्न्ि सः नायको भिति। 
उक्िांशाः क्रिशः मिषटीकक्रयन्ि।े यथा –  
 
वर्िीिाः (विनयगणुसम्िन्नः) 
विनम्रभािः भिति सः विनीिो भिति। अय ं गणुः यत्र 
भिति ित्र गिो न भिति। विनयगणुाि ्सिोऽवि िात्रिा ं
याति। अथावि ्सिवः जनरैाद्रीयि।े अिः सभुावषि ेभणणिि ्
- “विनयादयाति िात्रिाि”् 6 इति। विम्रभािः रािे 
कथिासीदिति भिभतूिः िहािीरचररि े प्रत्यिािीि ् – 
“यदब्रह्ििादिभभरुिाभसििन्दयिािे विदयाििोव्रितनधौ 
िििा ं िररष्े। िैिात्कृिमत्ितय िया विनयािचारः ित्र 
प्रसीि भगिन्नयिञ्जभलमि॥े” 7 येषा ं िािः 
ब्रह्ििादिभभरवि निस्मक्रयि,े ये च सिविा विदयाििोभ्यां 
तनरिाः ितुनशे्रष्ाः! किाधचि ् भित्स ु िया 
विनयविरुद्धििवनिाचररि ं मयाि।् अिः भगिन!् अहं 
भिन्ि ं प्रणिोऽस्मि। श्रीरािः एिादृशविनयगणुसम्िन्नः 
आसीदित्यिः इिानीिवि जनरैाद्रीयि।े यथा 
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शकव रािाकििुयास्न्ि वििीभलकाः िथा विनयगणुिन्ि ंप्रजा 
उिगच्छस्न्ि।  
 
मधुराः (सनु्िरः) 
लक्षणि ्- “औज्िल्य ंनयनानन्िकाररत्ि ंकथ्यि ेबधुैः” 8 
इति। द्रषटुिानन्िः जायेि िादृशाकृतििान ्विशषेः ’ िधुर 
’ इत्यचु्यिे। नायकः सौन्ियवगणेुनावि जनाना ं िध्ये 
प्राकट्य ं गच्छति। सािदुद्रके शामत्र े िेहाङ्गाना ं यािि ्
िैर्घ्य,ं यािि ्ह्रमििा च भिेदिति िानिसु्ल्लणखििस्मि। 
ित्रोक्ििानानसुारेण यमय शरीराङ्गातन भिस्न्ि सः 
शे्रष्िानि इति िररगण्यि।े रािे शे्रष्िानित्ििासीदिति 
श्रूयि।े अिः रािमय िशवनेनिै आह्लािानभुि ं प्रजाः 
प्राप्तनिुस्न्ि मि। यथा िीरचररि-े“राि राि 
नयनाभभराििािाशयमय सदृशी ं सिदुिहन।् 
अप्रिक्यवगणुरािणीयकः सिवथैि हृियङ्गिोऽभस िे ॥” 9 
इति। हे सनु्िर राि, िि सनु्िरिा न केिल ं नेत्रयोः 
आह्लािं जनयति। ककन्ि ु हृियोऽवि आह्लािं जनयति। 
त्ितय ऊहािीिाः अनेकानेकगणुाः सस्न्ि। अि एि त्ि ं
सिेषां हृियङ्गिोऽभस। रािे िेहसौन्िय,ं 
गणुसौन्ियवभित्येि ंसिवविधसौन्ियविासीदित्यिः सः िधुर 
इत्यचु्यिे।  
 
त्यागी (सिवमििायकः)  
रसाणविसधुाकरे आचायव अििि ् यि ् - “यद 
विश्राणनशीलत्ि ंििौिाय ंबधुाः वििःु” 10 इति। अथोऽस्मि 
यि ्- सिवमििवि िािु ंयः क्षिः सः त्यागी (उिारी) इति 
कथ्यि।े मिसम्बद्धि ्एकं िमि ुिाििुवि अमिाकं िनः 
न क्षिि।े िीयि ेचेिवि मिप्रयोजनि ्अभभलक्ष्यिै िीयि।े 
अग्र ेयस्त्कस्ञ्चि ्िह्यं प्रयोजन ं मयादिति धधया प्रित्ि ं
राजसत्याग इत्यचु्यि।े एिादृशमय त्यागमय विषये 
गीिायां भगििा उक्ि ं यि ् - “यत्ि ु प्रत्यिुकाराथ ं
फलिदुिश्य िा िनुः। िीयि ेच िररस्क्लषटं ििान ंराजस ं
मििृि ्॥” 11 इति। एिादृशभाििस्जविः सिवमििवि िािु ं
यः क्षिः सः त्यागी भिति। रघिुशं ेकाभलिासेन िभशवि ं- 
“जनमय साकेितनिाभसनमिौ 
दिािप्तयभिूािभभनन्दयसत्त्िौ। गरुुप्रिेयाधधकतनःमिहृोऽथी 
निृोऽधथवकािािधधकप्रिश्च॥” 12 इति। अयोध्यातनिासी 
कौत्सः गरुुकुले भशक्षण ंसिाप्तय बदहः सिाज ं स्जगभिषःु 
आचायवििुसप्तयव अिचृ्छि,् गरुुिक्षक्षणारूिेण िया ककं 
िेयभिति। आचायवः िामि ुइति उत्िरति। िथावि छात्रणे 

बहुधा िषृटे सति आचायवः चििुवशसहस्र ंिरहं िािु ंििति। 
सः साक्षाि ्रघिुहाराज ंसिीप्तय िािि ्धन ंिचृ्छति। ििा 
रघिुहाराजः सिमिधनसम्िििेि िाििुतु्सहि।े िने 
िषृटायाः धनराशःे अिेक्षया अधधकिेि िािभुिच्छति। ििा 
कौत्सः तनःमिहृां प्रिशवयति। प्रसक्ि े िात्िय ं ििवि े यि ्
यत्र च राजा रघःु तनःमिहृिया सिग्र ं सम्ििं प्रािाि।् 
एिादृशप्रिानिेि त्यागः (औिायवि)् इत्यचु्यिे। अन्येभ्यः 
केिल ं मिीकरण ं न नायकमय किवव्य,ं िथा िाििुवि 
योग्यः सः भिेि।् अिः नायकमय कृि ेअयित्यािश्यकः 
गणुः।  
 
्क्षाः (क्षक्षप्रकारी) 
“िषुकरे क्षक्षप्रकाररत्ि ं िक्षिा िररचक्षि”े 13 इति। 
अविलम्बेन अथावि ् शीघ्रगत्या कायेष ु प्रिसृ्त्िरेि िक्षिा 
िररचक्षि।े नायकः सभायां ियावलोधचि ं काय ं क्षक्षप्र ं
कायावस्न्िि ं कुयावि।् काये विलम्बः न किवव्यः। 
शीघ्रप्रितृ्िौ फल ंलभ्यि।े अन्यथा कालः ित्सारं विबति। 
सभुावषििेकं िस्क्ि - “क्षक्षप्रिकक्रयिाणसय् कालः विबति 
िद्रसि”् 14 इति। यिा रािः िनिास ं गिः ििा 
िनुरानेििुागि ंभरििदुिश्य रािः राजकिवव्यातन ििति। 
यथा - राज्यिालने िक्षो भि। मिीकृिकायेष ुशीघ्रगत्या 
प्रितृ्िो भिेति। राज्यदहिाय अय ं गणुः आधािव्यो 
भिति। 
 
वप्रयरं््ाः (वप्रयभाषी) 
भाषाया ंिधुरिा यमय भिति सः ’ वप्रयिंि ’ इत्याचक्षि।े 
यमय िचः श्रिणे िनुः िनुः श्रोिव्यभािः उिेति 
िादृशिरुुषमय भाषा वप्रया भािति। स च िरुुषः वप्रयभाषी 
भिति। रािः वप्रयभाषी आसीि।् वप्रयभाषाकारणिः सिावः 
प्रजाः िमय िचन ंश्रोििेुि आगच्छन्त्यः आसन।् यमय 
भाषाया ं िधुरिा भिति िदहव ि ं भावषण ं सिेऽवि 
उिगच्छस्न्ि। िनुश्च िने प्रयकु्िा िाक् भारयकु्िा 
भिति। अथावि ् सिेऽवि िनेोक्ि ं िचन ं िालयन्िीत्यथवः। 
अिः नायकः वप्रयिंिः भिेिेि। 
 
रक्िलोकाः (प्रजारञ्जकः) 
“रञ्जकत्ि ं ि ु सकलधचत्िाह्लािकाररिा” 15 इति 
रसाणविसधुाकरे। यः सिावसा ंप्रजाना ंिानस ंप्रसन्न ंकिु ं
(रञ्जतयिु)ं शक्नोति सः रक्िलोको भिति। नायकः 
जनाना ं धचत्िाकषवकः भिेि,् नि ु धचत्िािकषवकः। यदि 
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धचत्िािकषवकः िदहव सः सिवः तिरमकृिः अििातनिश्च 
भिति। अिः धचत्िाकषवकः भिेि ् नायकः। रािः सिेषां 
जनानां धचत्िाकषवकः आसीदिति िीरचररि ेिभशवि ंयथा - 
“त्रय्यामत्रािा यमििाय ं िनजूमिनेादयिै मिाभिनमि े
प्रसािाि।् राजन्िन्िो रािभदे्रण राज्ञा लब्धक्षिेाः 
िणूवकािाश्च रािः॥” 16 इति। रािेण िाल्यिाने राज्य े
िय ंसिावः प्रजाः सणुखन्यः मिः। भििा िाल्यि ेइत्यिः 
िय ंसरुक्षक्षिाः कुशलाश्च मिः इति ित्र प्रजाः ििस्न्ि। 
अनेन रािे रञ्जकत्ि ंकथिासीदिति ज्ञािु ंशक्यि।े  
 
शचुिाः (शदु्धान्िःकरणः) 
“अन्िःकरणशवुद्धयाव शधुचिा सा प्रकीति विा” 17 इति 
रसाणविसधुाकरे। यथा शरीरं किावचरणेन िभलन ं भिति 
िथा िन अवि कािादिना अभभभिू ंसि ्िभलन ंभिाति। 
िनसः निैवल्य ं कािादयिसारणेन भसदध्यति। िनसः 
निैवल्यिेि शधुचररत्यचु्यि।े रघिुशं ेइक्ष्िाकुिशंमय शधुचत्ि ं
िभशविि ् - “कात्ि ं शभेु कमय िररग्रहे िा ककं िा 
ििभ्यागिकारण ंि।े आचक्ष्ि ित्िा िभशनां रघणूां िनः 
िरमत्रीवििखुप्रिसृ्त्िः॥” 18 इति। हे शभेु! भििी का? येन 
भििी िररगहृीिा? अवि च ककं तनभित्ि ंिाििुागिििी 
इति राजा कुशः प्रश्न ं कुिवन ्िचृ्छति - िय ं रघिुशंीयाः 
राजानः िरमत्रीवििखुाः इति ित्िा िषृटप्रश्नानां कृि े
उत्िरिाचक्ष्ि। काचन मत्री आगिििी इति कृत्िा सः िा ं
कािदृषट्या नािश्यि।् ि े राजानः कुस्त्सिदृषट्या 
िरस्मत्रयः न िश्यस्न्ि मि। िरमत्रीवििखुाः आसन।् 
शधुचत्ि ं यदि न िाल्यि े िदहव िरमत्रीिशो भतू्िा 
नेिमृथानाि ्ितििो भिति। अिः नेिा शधुचः भिेि।्  
 
र्ाग्मी 
“िास्ग्ििा ि ु बधुैरुक्िा सियोधचिभावषिा” 19 इति 
रसाणविसधुाकरे। सियानगुणु्येन यः भाषि े सः िाग्िी 
भििीत्यथवः। कालानगुणु्येन िेशानगुणु्येन च, यत्र 
सम्भाषणीय ं यत्र न सम्भाषणीय,ं िनुश्च किा 
सम्भाषणीय ंकिा न सम्भाषणीयभिति कालिेशादिकं सि ं
सिीक्ष्य व्यिहरति सः िग्िी भिति। रािः प्रथििारं 
हनिूिः िचः श्रुत्िा िमय िाग्िखैरी ं प्रशसंति। यथा - 
“नानगृ्िेिविनीिमय नायजुिेिधाररणः। नासाििेिवििषुः 
शक्यिेि ं प्रभावषििु॥्” 20 ऋग्िेिािीनािध्ययन ं कृिििा 
केिलिेि ं सम्भाषण ं किु ं सादध्यि।् अनेन सिग्र ं
व्याकरणशामत्रिवि अधीि ं मयाि।् यिः “ननू ं व्याकरण ं

कृत्मनिनेन बहुधा श्रुिि।् बहु व्याहरिाऽनेन न 
ककस्ञ्चििशस्ब्ििि॥्” 21 इति। हनिुिा िीघवकाल ं
सम्भावषि ेसत्यवि एकोऽवि अिशब्िः ििीयिखुाि ्िया 
न श्रुिः। सम्भाषणकाल े िखु े िा ििने िा नेत्रयोिाव 
इिराियिेष ु िा न क्िधचिोषः हनिुति लक्षक्षिः। िथिै 
विषयमय तनरूिणितिविमिरेण िा सस्न्िग्धिया िा न 
कृिि।् यच्च िक्िव्य ंिि ्मफुटंि,् अविमििृञ्च उक्िि।् 
िेगेन िा विलम्बेन िा न सम्भावषिि।् हृिय,ं कन््ः 
िथा भशरः एिभे्यः त्रत्रभ्यः मथानेभ्यः प्रसिृा िाक् कं न 
सन्िोषयति। तनश्चयेन सन्िोषयत्येि। िारतयििुागि ं
शत्रिुवि िमय िाक् िोियति। अन्यिवि ििति - 
एिवंिधः ििूः यमय न भिति िमि ै कथ ं कायावणण 
भसध्यस्न्ि। एि ं गरुुणा उक्िा िाक् यमय भिति िमय 
कायावणण भसदध्यस्न्ि। नायकः एिवंिधः िाग्िी भिेि।् 
ििा केिल ंकायवभसवद्धः।  
 
स्स्िराः (अचलः) 
“व्यािारं फलियवन्ि ंमथैयविाहुिवनीवषणः” 22 इति स्मथरमय 
लक्षणि।् फलप्रास्प्तिियवन्ि ं यः काय ंकरोति सः अचलः 
इत्यभभधीयि।े रघिुशं े रघिुहाराजमय स्मथरिा ं िशवयति 
काभलिासः यथा - “न निः प्रभरुाफलोियाि ् स्मथरकिाव 
विरराि किवणः। न च योगविधेनविेिरः 
स्मथरधीरािरिाथविशवनाि ् ॥” 23 इति। स्मथरकायवकिाव 
राजा अजः फलप्रास्प्तिियवन्ि ं कायविः विरिो न भिति 
मि। िथैि राजा रघरुवि िरिात्िनः साक्षात्काराथ ं
योगाभ्यासिः विरिो न बभिू। केचन फलप्राप्तिःे प्रागेि 
अन्िरायकारणिः चञ्चलाः भिस्न्ि। कायविेि 
िररत्यजस्न्ि। मिीये नीतिशिके भिृवहररः यथा - 
“प्रारभ्यि े न खल ु विर्घ्नभयेन नीचैः प्रारभ्यविर्घ्नविहिा 
विरिस्न्ि िध्याः। विर्घ्नःै िनुः िनुरवि प्रतिहन्यिानाः 
प्रारब्धितु्ििगणुा न िररत्यजस्न्ि॥” 24 इति। विर्घ्नभयेन 
ये कायविेि न आरभन्ि े ि े नीचाः। केचन कायवि ्
आरभन्ि,े यिा िध्ये विर्घ्नाः आगच्छस्न्ि ििा एि 
विरिन्ि।े ि ेिध्यिजनाः भिस्न्ि। काये विर्घ्नाः भयूो 
भयूः आगिाश्चेिवि आरब्धं काय ं ये न िररत्यजस्न्ि 
अथावि ् फलप्रास्प्तिियवन्ििवि काय ं कुिवस्न्ि ि े
उत्ििाभिस्न्ि। प्रतिहन्यिानेऽवि विर्घ्नःै योऽविरिो सः 
उत्ििः। विर्घ्नविहिः यो विरिति सः िध्यिः। 
विर्घ्नभयाि ्यो नारभि ेसः नीचः। यः उत्ििः जनः सः 
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उत्ििः नायकः भिति। अन्यथा अनायको भिति। अिः 
नायकः स्मथरः भिेि।् 
 
उत्साह 
नायकः उत्साहशीलः भिेि।् उत्साहं विना न ककस्ञ्चि ्
काय ंसाधतयिु ंशक्यि।े केिलोत्साहेन असाध्यिवि साध्य ं
किु ं शक्यि।े प्रतिज्ञायौगन्धरायणे यथा - 
“काष्ािस्ग्नजावयि े िथ्यिानाि ् भभूिमिोय ं खन्यिाना 
ििाति। सोत्साहाना ं नामत्यसाध्य ं नराणा ं िागावरब्धाः 
सिवयत्नाः फलस्न्ि॥” 25 इति। काष्िथनाि ्
अस्ग्नरुत्िदयि।े भिूौ खलनेन जल ंलभ्यि।े अथावि ्यथा 
खन्यिाना भभूिः िोय ं ििाति िथैि उत्साहेन िरूरिानां 
नराणािसाध्य ंकाय ंन भिति । सम्यक् कृिप्रयत्नः फल ं
प्रििात्येि। तनरुत्साहः न किावि काय ं साधयति, काय ं
नाशयति च। अिः उत्साहशीलः भिेि।् उत्साहिात्रणे 
जगिेि जेिु ंशकयि।े उत्साहेन जीिन ंसाथवक्यिश्निु।े  
 
कला (विदया) 
नायकः सिवविदयािारङ्गिो भिेि।् “कलाित्ि ं तनगदिि ं
सिवविदयास ु कौशलि”् 26 इति रसाणविसधुाकरे। सिावस ु
विदयास ु िारङ्गिः यो भिति अथावि ् कौशल ं यः 
सम्िाियति सः कलासम्िन्न इति आचक्षि।े सिग्र ं
राज्य,ं सिमिाः प्रजाश्च िालनीयाश्चेि ् विदयासम्िन्न 
एि भिेि।् विदयारदहिः नायकः भवििु ं नाहवति। अिः 
उक्िि ् - “विदयाविहीनः िशःु” 27 इति। विदयाहीनः 
(विदयारहीिः) ि ु िानि एि भवििु ं नाहवति ककििु 
नायकः। अिः नायकः सकलविदयाप्रिीणः भिेि।्  
 
धार्मवकिा  
“धिवप्रिणधचत्ित्त्ि ं धाभिवकत्िभििीयवि”े 28 इति 
धाभिवकिायाः लक्षणि।् धिविाग ं मियिनसुरन ् धिेण 
िालयति यो नरः सः धाभिवको भिति। िीिांसािररभाषाया ं
यागादिरेि धिवः। धतृ्यादििशकं धिवमय लक्षणभिति 
िनमुििृौ। एकेन िाक्येन िक्िव्य ंचेि ्येन सिग्र ंजगि ्
धायवि े सो धिव इति। एििकु्ि े धिे यो चरति सो 
धाभिवको भिति। रघिुशं ेकाभलिासः दिलीिमय धाभिवकिा ं
िणवयति यथा - “स्मथत्य ै िण्डयिो िण्डान ् िररणेिःु 
प्रसिूये। अप्तयथवकािौ िमयामिा ंधिव एि िनीवषणः ॥” 
29 इति। िहाराजमय दिलीिमय आमथाने 
साम्राज्यिालनाथवि ् अिराधधभ्यः िण्डः िीयि े मि। 

िनुश्च सत्सन्िानोत्ित्यथ ं वििाहो भिति मि। िस्मिन ्
साम्राज्ये अथवकािौ धिावधारेण आमिाि।् ििावधारेण 
अथावकािौ यो जानाति सो यथाथवधाभिवकः िालनकिाव च 
भिति। “उस्क्िगुवणैश्च सकलयैुवक्िः मयाितु्ििो नेिा। 
िध्यः कतिियहीनो बहुगणुहीनोऽधिो नाि ॥” 30 इति। 
ये च विनयाियो गणुाः प्रोक्िाः िषेा ंगणुानािाश्रयो यो 
भिति स उत्ििो नेिा। िषे ुकतिियहीनः िध्यिनेिा। 
बहुगणुहीनमि ुअधिः। िनुश्च नेिा गणुानसुारेण चिधुाव 
विभक्िः। यथा-“भेिैश्चिधुाव लभलिशान्िोिात्िोद्धिरैयि”् 
31 इति।  
 
िीिाेः वर्मर्वाः 
जगति सिेषां प्राणणना ं सखुप्राप्तिये िःुखतनितृ्िये च 
मिमिज्ञानकक्रयाशक्त्यनसुारेण तनसगवि एि जायिाना 
प्रिसृ्त्िः दृश्यि।े ित्रावि िःुखतनितृ्यथ ंजायािाना प्रिसृ्त्िः 
बलििी। विचक्षणाना ंकिवव्याकिवव्यकुशलानां ि ुप्रथििो 
िःुखतनितृ्िये प्रिसृ्त्िः भिति िश्चाि ् सखुप्राप्तिये। 
“सखुमय िलू ंधिवः” 32 इति अथवशामत्रज्ञ अवि चाणक्यः 
प्रत्यिाियि।् “धिेण िािििनिुति” 33 इति श्रुत्या 
िािािकषवणदिारा धिवमयिै सखुसाधनत्ि,ं 
िःुखहेििुाितनििवकत्ि ं च बोधधिि।् 
आत्यस्न्िकिःुखतनिसृ्त्िमि ु अध्यात्िविदयया भििीति 
विदिििेि। अि एि कृिाििारः भगिान ्िासिेुिः लोकान ्
अविदयान्धििसाि ् उद्धिुविेि प्रिन्नायाजुवनाय 
“अध्यात्िविदया विदयानाि”् 34 इति अध्यात्िविदयािेि 
सकलविदयािररष्ा ं प्रत्यिाियि।् सा च अध्यात्िविदया 
िेिभशरोभभः उितनषतद्भः प्रतिित्िव्या। ििविानसिये 
ित्ित्क्षेत्र े विदयिानाना ं बहूनां विदित्िा िना अवि 
हरति। बहिः मिमिक्षेत्र े उत्ििशामिारः अवि। प्रायः 
नतैिकाः बहिो नोिलभ्यन्ि।े अिः सदयः नीतिः प्राधान्य ं
भजि।े अयिेिांशः श्लोकेनानेन िया सङ्गहृीिः- 
“अिेक्षन्ि े गरुुषिेि े त्रत्रगणुाः कायवभसद्धये। विदित्िा 
नीतिित्िा च शासनक्षििा िथा॥” 35 इति। नायकाः 
एित्त्रय ं मिजीिने यदि आनयस्न्ि ििा 
ित्ित्क्षेत्रीयौन्नत्य ं प्राप्तनिुन्िीति िन्िनः। एि ं च 
सिवज्ञिया सखुप्रास्प्तिररत्यिगम्यि।े “लोकज्ञिा सिवज्ञिा” 
36 इत्यस्मिन ्सतू्र ेलोकज्ञानिेि सिवज्ञिा इति चाणक्येन 
सधूचििवि। लोकज्ञान े तनिवहणािेक्षक्षिनीतिः प्राधान्य ं
भजि।े 
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िरन्ि ु नीतिशब्िोऽय ं ििविानसिये ककिप्तयथावन्िरं 
प्राप्तनोति। िथावि नीतिििाथोऽन्यादृश एि। णीञ ् (नी)= 
प्रािणे 37 इति धािोः स्क्िन ्प्रत्यययोजनेन नीतिः इति 
ििितु्िदयि।े आनन्िरं िििुः भािाथ ेिल ्प्रत्यययोजने 
नीतििित्िा इति ििं लभ्यि।े “स्क्लश्यन्नवि दह िेधािी 
शदंु्ध जीिनिाचरेि”् 38 इति नीतििचनि।् बवुद्धिान ्
सङ्कटकालऽेवि जीिन ं शदंु्ध रक्षेदिति। जीिन ं शदेु्धन 
रक्षक्षिु ं नीतिः सहकरोति। यिो दह “नयनान्नीतिरुच्यि”े 
39 इति सत्िथगिनिेि नीतिः। “आत्िोियः 
िरग्लातनदविय ंनीतिररति” 40 इत्यवि । आत्िोियो नाि 
आत्िनः िवृद्धररति। “िदृ्धोििेशसम्िन्नः शक्िो 
िधुरिशवनः। गणुानरुागी स्मिििागात्िसम्ित्प्रकीति विा॥” 
41 इति आत्िसम्ििः िाला एि तनभिविा 
कािन्िकीयनीतिसारे। ज्ञानिदृ्धानािनभुिश्रिणिा, 
सिथवत्त्ि,ं वप्रयिभशवित्त्ि,ं गणेुष ु राधगत्त्ि,ं 
िधुरिास्ग्ित्त्िि ् आत्िनः िवृद्धहेिरुरति। िरग्लातननावि 
शत्रोः नाशः। “सहजः कायवजश्चैि दविविधः शत्ररुुच्यि े । 
सहजः मिकुलोत्िन्नः इिरः कयवजः मििृः॥” 42 इति 
सहजः, कायवजश्च शत्रदुियि।् सहजः मिकुले प्राप्तिजन्िा 
भिति। अन्यः मिकायवप्रितृ्या उत्िन्नः। एियोः दियोः 
अवि नाशः। एिि ्आत्िोियः िरग्लातनश्च तनतिररिीयि।े 
एिादृशनीत्या यदि जाग्रति मथानािन्नः ििा 
िद्भािभावििाः अवि मिमिरुिि ्उद्भाियस्न्ि ।  
िथा दह नीतिलक्षणि ् उिाध्यायतनरिेक्षायाि ् एि ं
प्रतििादििि।् यथा “प्रत्यक्ष-िरोक्ष-अनिुानलक्षण-
प्रिाणत्रय-तनणीिाया ं फलभसद्धौ िेशकालानकूुल्ये सति 
यथासाध्यि ्उिायसाधनवितनयोगलक्षणा कक्रया नीति” 43 
इति। प्रत्येकमयावि चरिलक्ष्य ं मिमिरुिबोधः 
(आनन्िानभुतूिः) एि। अिः ि ं िशवतयििेुि प्रितृ्िातन 
शामत्राणण। िमिाि ् शामत्र ं प्रिाणिमिाकि।् 
शामत्रोक्िप्रत्यक्षादिना तनणणवि ं
शदु्धजीिनाचरणििूवकमिमिरूि ंफलि।् िच्च शस्क्ििरुःसरं 
िेशकालौ िररक्ष्य (नीतिज्ञो िेशकालौ िरीक्षेि 44 इति 
चाणक्यः।) साधन (अग्ङ्धग) त्िेनविदहि-
साििानभेििन्डोिायेन प्राप्तयि े इति तनषफभलिो अथवः। 
शस्क्ििरुमसरं िेशकालौधचत्येन ककयिनषु्ान ंकिु ंशक्यि े
ििेि सारभिू ंिमि ुइत्यवि । राजा रघःु िेशकालानगुणु ं
व्यिहरति मि इति रािायणादिग्रन्थािलोकनेन बधु्यि।े 
सिे जनाः कस्ल्ििि ् आचारं कुिवस्न्ि। िने अनीतिः 
िणवतयििुशक्या। अिः नीतिलक्षणान्िगवि ं

शब्िप्रिाणितनिायवि।् िास्म्भको नीति ंककं भाियेि?् यिो 
दह िास्म्भकमय अनिुानादिगम्ये अथ ेविदिेषाि ्नीतिः न 
रोचि े इति ित्र प्रत्यक्षानिुानयोरप्तयन्िभाविः। 
नीतिरूििािन्न एि धिवः अनषु्ेयः। यिो दह “धिो 
विश्िमय जगिः प्रतिष्ा” 45 इत्यकु्िप्रकारेण सिाजमय 
िलू ं धिवः। अिः नेिा धिेण सह नीति ं
सिानशय्यायाििमथाियेि।् यिा यिा धिवमय हातनः 
भिति, िधवन्ि े असरुाः, अधिाः, अभभिातननश्च। 
िणवतयििुशक्याि ् अनीति ं च कुिवस्न्ि। िथा 
विप्रधेनसुरुधरण्यः अिसीिस्न्ि। ििा ििा कृिातनधधः 
प्रभःु विविधशरीरं धतृ्िा सज्जनिीडा ं हरति। एि ं
नीतिरूिधिवमथािनाथविेि भगििः अििारो भिति।  
सरलमिभािाः सिवः सह प्रीतििन्िो भिस्न्ि। 
कोदटविर्घ्नरैवि सिां िनः नीति ं न त्यजति। अिोऽस्मि 
शस्क्िः नीिःे। यस्त्कस्ञ्चि ् अनीतियकु्ि ं िया चररि ं
मयाि ् िदहव तनभवयाः सन्िो िािवि िजवयि इति प्रजाः 
प्रति िक्िु ं सिथावः भिेयःु मथानािन्नाः। “अधधकारििं 
नाि तनिोषमयावि िरुुषमय िहिाशङ्कामथानि”् 46 इति 
ित्िा सम्यक् व्यिहारः सकुरः। नीतििज्ञात्िा राज्य-
समंथा-शाला-गहृािीनाि ् तनिवहणं िःुसाध्यि।् अिः 
राज्यािीना ं मिािन््यरक्षणाय नीतिज्ञानमय अत्यन्ििा 
आिश्यकिा ििवि।े ििा एि सिाजः अवि सिजो न 
मयाि।् अमिाभी राज्यादिकि ् उिास्जवि ं सत्यि।् िरन्ि ु
नीिःे अज्ञानत्ि े िषेा ं सरंक्षणव्यिमथाविधान ं किु ं न 
िायवि।े  
यिा िय ं नीतििागेण मिय ं बलसम्िन्नाः सन्िः 
अन्येषािनचु्छेदया भिािः ििा िरचक्रमय श्रङृ्खलया न 
बद्धा भिािः। धाभिवकमय, िेशमय, शासकमय, 
मथानािन्नमय िा अनचु्छेदयिायाः कारण ं
िररषकृिधिवरूिा नीतिरेि। िा ं नीति ं न्यायेनानसुरन्िः 
िस्मिन्क्षेत्र ेिालतयिारः भिस्न्ि। नीतियकु्िमयास्मित्िेनिै 
सिेषां क्षेत्राणा ंयथाथवतनणवयः सलुभो भिति। अिः एिषेां 
सङ्कटप्रसङ्ग ेिद्भािभावििाः सिेऽवि सहायकाः भिस्न्ि। 
अधोभलणखिनीतिसारिचसा इिं मिषटं यि ् - 
“धाभिवकमयाभभयकु्िमय सिव एि दह यधु्यि।े 
प्रजानरुागाद्धिावच्च िःुखोच्छेदयो दह धाभिवकः ॥” 47 इति। 
अिः ित्ित्मथानािन्नाः जगस्न्नयन्िःु िरिेश्िरमय 
कृिािात्रिवि भिस्न्ि। यदि मथानािन्नाः धिवनीिःे 
उिेक्षाि ्कुयावि ्िदहव शत्रिुञ्जरे ितििः सन ्सहजि एि 
ििचु्छेदयो भिेि।्  
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उपसहंाराः - नीिःे िलू ंसत्ििेि। अत्र दह अमित्ििूवजाः 
विषयप्रलोभनानधीनाः मिकिवव्यिया तनिुवषटानां 
भारिीयविदयाना ं सिंधवने एि सोत्साहं सिययािन ं
कुिवस्न्ि मि। अयिेि सत्िमय िररचयः। एिादृष ं सखु ं
यरैनभुिू ं िादृशाना ं िहात्िनाि ् एि अन्िःकरण ं
“विकारहेिौ सति न विकक्रयन्ि े येषा ं चेिांभस ि े एि 
धीराः” 48 इति। मथानािन्नानािेिादृषधीराणा ं िनः 
अधोगतिप्रािकमय कमयावि विकारमय िशग ं भवििु ं
नाहवति। एिादृषसत्िबलेनिै नीतिसम्िस्त्िः स्मथरा 
भििीति ित्िा काय ंकुिवः।  
1. भगिदगीिा - ४ / १३  
2. िसै्त्िरीयारण्यकि ्- ३ / १२ / ३६ 
3. भगिदगीिा - ४ / १  
4. रघिुशंिहाकाव्यि ्- १ / ११  
5. िशरूिकि ्- २ / १, २ 
6. दहिोििेशः - १ / ६ 
7. िहािीरचररिि ्- ४ / २१ 
8. रसाणविसधुाकरः - १ / ६६ 
9. िहािीरचररिि ्- २ / ३७  
10. रसाणविसधुाकरः - १ / ६४ 
11. श्रीिद्भगिदगीिा - १७ / २१  
12. रघिुशंिहाकाव्यि ्- ५ / ३१ 
13. रसाणविसधुाकरः - १ / ६५ 
14. समंकृिविककडनररसभुावषिि ्- १०  
15. रसाणविसधुाकरः - १ / ७१ 
16. िहािीरचररिि ्– ४ / ४४  
17. रसाणविसधुाकरः - १ / ६९  
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