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नारायन सामाइ 

 

izLrkouk  

अस्माकं इयं पृहििीमाता एका हिहशष्टा अनुपमा च कृहतिाताते हिधातःु या सौन्दयास्य एका मिती स्रोतहस्िनी 

अहस्त। तां मातरं रहक्षतु ं भगिता मानिः अहप सृष्टः। यः मानिरूपी तत्परः जीिः स्िीयबुद्ध्या पृहिव्ाः 

सौन्दयातत्त्िं, मानिसंस्कृततं च रहक्षतुं काहित् हनयमािलीं आहिष्करोहत। सा च हनयमािली कस्यहचत् दशेस्य 

उन्नत्यिं सुव्िस्िािं च तस्यैि दशेस्य हनर्दाष्टः शासन-प्रर्ाली इत्याख्या पररहचता भिहत । अस्याः 

शासनप्रर्ालयाः मित्त्िं स्िीकुिान्तः प्राचीनभारतीयाचायााः राजशास्त्र-प्रर्ेतारः बहून् धमाग्रन्िान् रहचतिन्तः, 

येन मा्यमेन सुव्िस्िारूपेर् राज्य-सिालन-व्ािस्िा हिकहसता पररचाहलता च भिहत। राज्य-सिालनस्य 

इयमेि हिद्या “राज्यानुशासन”ं नाम्ना अहभहिता भिहत। 

प्राचीनभारतीयस्य राज्यानुशासनस्य अ्ययनािं मुख्यस्रोतो भिहत “िेदः”। िेदः हिद ्धातुना हनष्पन्नः भिहत, 

यस्यािाः भिहत ज्ञानम्। परन्तु िेदस्य प्रयोगः सिेषु ज्ञानाधारेषु न भिहत। िेदस्य प्रयोगः केिलं तस्य ज्ञानस्य 

कृते क्रियते, यस्य ज्ञानस्योत्पहत्तः हिन्दनुां धार्माकहिश्वासेन, समाहधस्िस्य अििा तपहस लीनस्िस्य ऋषेः 

शुद्धान्तःकरर्ात् ईश्वरप्रेरर्या भिहत। सः िेदः मुख्यतया चतुर्िाधः। ऋग्िेदः, सामिेदः, यजुिेदः, 

अििािेदश्चेहत। तेषु ऋग्िेदाििािेदयोः हिहशष्टतया राजनैहतकहचत्रर्ं पररदशृ्यते। ऋग्िेदस्य प्रिमदशम-

मण्डलयोः राजनैहतकहिषयः अहधकतया अहस्त। अनयोः द्वयोः मण्डलयोः सभा, सहमहतः, हिदिः, गर्ः, 

जनजातीयसंस्िा, ब्राह्मर्ादीनां िगाः, राजादीनां प्रसङ्गः उहललहितः अहस्त। सामिेदयजुिेदाििािेदादीना ं

संहिताषु, ब्राह्मर्ेषु, आरण्यकेषु (ऐतरेयब्राह्मर्शतपिब्राह्मर्योः) राज्याहभषेकः, राज्यारोिर्ः तत्सम्बद्धाहन 

याहज्ञककमाकाण्डाहन अहधकतया िर्र्ाताहन सहन्त। श्रौतसूत्रगृिसूत्रधमासूत्रेषु अहप राज्यानुशासनं पररदशृ्यते। 

बोधायनधमासूत्रे ज्ञायते यत ्राजा प्रजायाः िस्तात् करं स्िीकृतिान् तिा च प्रजाया रक्षर्िेक्षर्कताव्ः अप्यत्र 

िर्र्ातः अहस्त [1]। गौतमधमासूत्रे पराहजतं शत्रुं प्रहत हिजेतुः व्ििारस्य हिषय अहप उहललहितः।[2] मनुस्मृतेः 

सप्तमा्याये राज्यानुशासनस्य िर्ानं बहु मित्त्िपूर्ामहस्त। अहस्मन्ऩ्याये राज्ञः कत्ताव्ं, कराधानं, दण्डादयः 

हसद्धान्ताः अहप सूक्ष्मेहक्षकतया हििेहचताः। रामायर्मिाभारतयोः अहप राजनैहतकप्रसङ्गः बहुिारमागतः। 

कौरटलयस्य अिाशास्त्रम् अहप एकं राजनीहतशासं्त्र भिहत। 

प्राचीनभारतीयसाहित्ये राजनीहतः इत्ययं शब्दः बहुहभः अहभहितः भिहत इहत दशृ्यते। यिा- राजनीहतः, 

राजशास्त्रम्, राजदशानम्, राजधमाः, नीहतशास्त्रम्, क्षत्रहिद्या, अिाशास्त्रम्, दण्डनीहतः इत्यादयः च। अिं 

राजनीतेः एतेषां नामाहन कुत्रहचत् केन कारर्ेन हििहक्षताहन भिहन्त इहत तद ्क्रकहिद ्आलोचयाहम– 

 

राजनीहत 

राजनीहतः इत्यस्य शब्दस्य अिाः भिहत राज्ञः नीहतः, या नीहतः सिाान ्रजयतयहत। मिाभारते राज्ञः अिाः प्रसन्नः 

इहत मन्यते। रञ्ज् धातुना व्ुत्पहत्तिशात् पुरार्ेऽहप रजयतनम् इत्यिे राजन् शब्दस्य प्रयोगः भिहत।[3] 

काहलदासोऽहप राजन् इहत शब्दम् अहस्मन्नेिािे प्रयुक्तिान्। [4] 

 

राजशास्त्रम:् राजशास्त्रस्यािाः शासकानां हनयमािली इहत डॉ. काशीप्रसाद जायसिाल मिोदयेन उक्तः। [5]
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अश्वघोषः स्िीयमिाकाव्े बुद्धचररते पूिािर्तानः हिचारकान ्

“राजशास्त्र-प्रर्ेतारः” इत्यनेन प्रयुङ्के्त। [6]  

 

राजधमाः  

राजधमास्य शाहब्दकािाः भिहत राज्ञः धमाः अिाात् राज्ञः कत्ताव्म्। 

राजधमे राज्ञः समग्रकताव्ः, शासन-सम्बद्धहिषयः सहम्महलतः अहस्त। 

प्रजानां मानहसकोत्कषाः, सद्गहतः, प्रहतष्ठा, लाभ इहत एतेषां कारर्ं 

केिलं राजा इहत स्िीकृत्य मिाभारते राजा नर-रूपधारी दिेता इहत 

मन्यते।[7] 

मनोः मतानुसारेर् राज्ञः प्रसन्नतायां लक्ष्मी, परािमे हिजयः, िोधे च 

मृत्युः हनिसहत इहत।[8]  

राजपदराज्ययोः अभेदत्िात् राज्ञः धमाः अििा कत्ताव्ः राजधमाः इहत 

उच्यते, एतदिे स्िीकृत्य सकलाः धमाशास्त्राकाराः राजधमा-

हिषयकिृतान्तं चचायहन्त। राजधमे राज्ञः कत्ताव्हनष्ठः अहधकारः, शासन ं

चालहयतुम् आिश्यकम् अङ्गम्, आचारः, व्ििारः, हनयमः, गुर्ः, 

दोषः, प्रायहश्चत्तादीनां समािेशः भिहत।  

मिाभारते राजधमाः एका “संसाररूपीसागरम् अहतिमर्काररर्ी नौका” 

इहत भीष्मः कियहत। धमाशास्त्रम् नौकां रजु्जरूपेर् बध्नाहत। या रजु्जः 

त्यागरूपीपिनप्रिािरे् स्िहलता भिहत।[9] 

प्राचीनभारतीयिर्ाव्िस्िायां केिलमात्रं क्षहत्रयः हि शासकः रूपेर् 

राज्यं पररचाहलतिाहनहत ितेोः राजधमाः क्षात्रधमाः इहत उच्यते । 

 

क्षत्रहिद्या 

राजनीतेः अपरनाम क्षत्रहिद्या इत्ययं शब्दः छान्दोग्योपहनषक्रद प्रयोगः 

कृतः।[10] पाहलग्रन्िे क्षत्र-हिद्या ित्तहिज्जा इहत नाम्ना अहभहितत्िेन इयं 

हिद्या राजनीहतशासे्त्र एि अन्तभािहत इहत।[11] 

 

अिाशास्त्रम ्

िस्तुतः अिाशास्त्रस्य रचहयता कौरटलयः। सः स्िरहचतािाशास्त्रम् एकं 

राजनीहतशास्त्रहमहत मनुते। कारर्ं तस्यामतानसुारेर् अिाः धनम् अििा 

सम्पदः द्योतकः भिहत तिाहप अिेन व्िसायस्य उद्योगस्य च बोधः 

भिहत। भूम्याः उपरर यः व्िसायः चलहत सोऽहप अिेन सि यकु्तः 

अहस्त। अतः भूहमप्राप्त्यिाम् यस्य साधनस्य आिश्यकता भिहत तदहप 

अिाशासे्त्र अन्तगातः भिहत। शासनव्ािस्िायाः आधारभूतः अिाः अहस्त 

इहत मत्िा कौरटलयेन अिाशास्रम् इत्याख्यः स्िग्रन्िः रहचतः। 

अिाशास्त्रस्य मुख्योद्देश्यः शाषनकाये राज्ञः मागाहनदशानम् इहत। 

नृपतन्त्रः अििा शाषन-व्िस्िायाः मूलहसद्धान्तस्य हििेचनम ्

अहस्मन्नेि ग्रन्िे अहस्त। युद्धकाले शाहन्तकाले च शाषनतन्त्रः किं 

भिेक्रदहत कौरटलय द्वारा अहस्मन् अिाशासे्त्र ग्रहितः। 

कामन्दकनीहतसारः अिाशास्त्रमाधारीकृत्य गुप्तकाले रहचतः, यत्र 

कौरटलयस्यैि राज्यशासनस्य हिस्तृतिर्ानमहस्त। 

प्राचीनभारते राजनीहतकशास्त्रम ् अिाशास्त्रम् इहत नाम्ना न केिलं 

कौरटलयेन रहचतम् अहप तु तस्य ग्रन्िरचनापूिामहप अिाशास्त्रस्य 

प्रारम्भः अभित्। सः तद अनेन िाक्येन प्रमार्ीकरोहत— 

 

“पहृिव्ा लाभे पालने च यािन्त्यिाशास्त्राहर् पिूााचाययः प्रस्िाहपताहन । 

प्रायशस्ताहन सिंत्यकैहमदमिाशास्त्र ंकृतम”्। [12] 

 

दण्डनीहत 

मिाकाव्ेषु, स्मृहतषु, पुरार्ेषु राजनीहतशास्त्रम् अििा राज्यानुशासनम् 

सामान्यतः दण्डनीहत इहत नाम्ना अहभहितम्। मिाभारते अस्याः नीत्याः 

अहप अन्यं नाम अहस्त-पालनहिद्या इहत।[13] 

अनेन प्रकारेर् राजनीहतशास्त्रम्, राजशास्त्रम्, राजदशानम् तदेि 

हिद्यायाः कहित् अंशभूतं भिहत यहस्मन्नंशभूते राजशासनस्य हििेचनं 

कृतम्। 

 

प्राचीनभारतीय-आधहुनकभारतीययोः धमाशास्त्रानसुारेर् 

राज्यानशुासनस्य तलुना  

प्राचीनभारतीयराजशासं्त्र धमास्य अधीनस्ि भिहत इहत कारर्ेन 

प्राचीनभारते राज्यस्योत्पत्तेः एकमात्रमुद्देश्यं भिहत धमासंस्िापनम् एि। 

राजशास्त्रस्य क्रियमानाः क्रियाः धमेन सि ओतप्रोतभािेन हमहश्रता 

भिहन्त कारर्ेन प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनं धमाानुप्राहर्तहमहत िकंु्त 

शक्यते। फलस्िरूपं धमारहितशासनतन्त्रं प्राचीनभारते 

हनन्दनीयमासीत्। अनेनैि कारर्ेन प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनं धमे 

अन्तभािहत इहत सिजेन मन्तुं शक्यते।  

आधुहनकयुगे धमास्य प्रभािात् राजशासं्त्र मानिसमाजकलयार्ाय 

लोकहिताय च स्ितन्त्ररूपेर् पृिग्कतुाम् सिादा प्रयासः क्रियते। 

आधुहनकराजशास्त्रीयहिचारकार्ां मतहमदमहस्त यत् धमााचायाार्ा ं

प्रभािेन राज्यानुशासने दोषः उत्पद्यते, तेन कारर्ेन राज्यानुशासनस्य 

शुद्धस्िरूपं नष्ट ंभिहत। 

आधुहनकराजशासं्त्र- प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनहमत्यनयोः स्िरूपे 

मिान व्त्यासः पररलहक्षतः भित्येि। क्रकन्त ु

प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनं येन धमेर् प्रभाहितमासीत् सः धमा, 

आधुहनकधमााचायेर् प्रहतपाक्रदतधमायोः मूलतत्त्िे बििः भेदाः सहन्त।  

भ्राहन्तिशात् प्राचीनराज्यानशुासनं सङ्कीर्ाधार्माकप्रिृत्या 

आधुहनकधमााचायााः समाजस्य सम्मुिे दशायहन्त। तत्र मुख्यकारर्ं 

भिहत आधुहनकधमााचायाार्ां सङ्कीर्ामानहसकता, 

प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनसम्बद्धाज्ञतािशात् च। 

िस्तुतः प्राचीनभारतीयधमाः एकेन दशेेन, एकया जात्या, एकेन 

समुदायेन िा आिृतः न भिहत अहप तु हिश्वव्ापी भिहत। अतः 

प्राचीनभारतीयधमाः हिश्वधमाः अििा मानिधमा इत्याख्यः भिहत। 

प्राचीनभारतीयधार्माकपरम्परायां प्राहर्मात्रेर् परमकताव्ेन 

स्िधमापालनेन समाजे सुव्िस्िा स्िापनीया । यक्रद एिं न भिहत चेत् 

हिश्वसंसारे अव्िस्िा व्ापृता भहिष्यहत येन समाजः शनैः शनैः 

अधस्तात् गहमष्यहत, हिशृङ्िलायाः सृजनं भहिष्यहत। अतः 

प्राचीनधमााचायााः तं हिश्वधम ं रहक्षतुं श्रद्धया सि स्िकताव्ान् 

पालहयतुि धमाशासं्त्र रहचतिन्तः।  

धमाशासे्त्र िर्र्ातेन धमापालनेन मानिः प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनस्य 

पररतधं पश्यहत। प्राचीनभारतीयराज्यानुशासने ते एि हनयमाः, ताहन 

एि साधनाहन, ते एि उपायाः िर्र्ाताः सहन्त येषां पालनेन 

मानिधमास्य सुहिधापूिाकं क्रियात्मकं रूपं दातुं शक्यते।  

आधुहनकराजनीहतशासं्त्र केिलं राज्यस्य हिषयस्य पूर्ं ज्ञानं प्रस्तौहत, 

तिा एतस्य शास्त्रस्य एकमात्रमुद्देश्यं भिहत— राज्यस्य प्राहर्ना ं

ऐहिकसुिहनहमत्तम् उपायप्रदानमेि। अतः तत् शासं्त्र प्राहर्ना ं

पारलौक्रककसुिं प्रदातुं सामर्थ्यं लेशमात्रमहप न दशायहत। 

प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनस्य क्षेत्रं प्राहर्नां ऐहिकसुिपयान्तं सीहमत ं

न भिहत अहप तु तस्य राज्यानुशासनस्य ्येयम् ऐहिकसुिप्रदानेन सि 

पारलौक्रककसुिप्राप्त्यिं सुलभमागं प्रशस्तं कतुाम् हसद्ध ं भिहत। यस्मात ्

इि जगहत प्राहर्नः ऐहिकसुिभोगेन सि पारलौक्रककसुिं प्राप्तुं कामयन्त े

अििा मोक्षप्राप्त्यिं सामर्थ्यािन्तः भिहन्त।[13] 

राज्यानुशासनस्य क्षेत्रं हिस्तृतमहस्त। कारर्ं तत्र 

सामाहजकहिषयाहतररक्तः राज्यं तिा शासन-व्िस्िासम्बहन्धनः 

बह्व्ः धाराः समाहिष्टाः सहन्त। यहस्मन् राज्यस्य स्िरूपं, राज्यस्य 

आन्तररकहिषयः िाह्यहिषयश्च, राज्ञः कत्ताव्म्, राज्ञः स्िरूपं, मन्त्री, 

कोशः, चतुरुपायः, सहन्धः, सन्धेः प्रकाराः, युद्धम्, युद्धस्य प्रकाराः, 

मानिजीिनोद्देश्यमादीनां हििेचनमहस्त। कारर्ं प्राचीनभारतीय- 

राजप्रर्ेतारः आदशासमाजस्य स्िापनमेि, मानिजीिनस्य साफलयमिे 

राज्यस्य परमोद्देश्यम् इहत मन्िते । 
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राज्यस्य िर्ानं राज्ञः िर्ाने एि अन्तभािहत इहत अनेन 

प्राचीनभारतराज्यानुशासनस्य एकं िैहशष्यमहस्त इहत ज्ञायते। एतदेि 

कारर्महस्त- प्राचीनभारतीयराजनीहत-सम्बद्धशासं्त्र राज्ञः हिहभन्नाना ं

धमाार्ां पूर्ाहचत्रं प्रस्तौहत। हिन्दीभाषया एकं प्रिादिाक्यमहस्त—

(मिाभारते भीष्मस्योहक्तः)  

“हजस प्रकार लगाम से घोडे और अंकुश से िािी को िश में क्रकया जाता 

ि”ै तिैि दण्डनीहतद्वारा प्रजाहनयन्त्रर्ं भिहत। अत्र दण्डनीतेः मित्त्िं 

किनप्रसङ्गे उकं्त— 

दण्डनीत्या अशुभजलपनस्य ्िंसः तिैि भिहत यिैि सूर्योदयेन 

अन्धकारस्य नाशः।[14]  

आधुहनकयुगे राजशासं्त्र राज्यस्य पूर्ं पररचयं ददाहत। अहस्मन् शासे्त्र 

राज्यस्य अङ्ग-प्रत्यङ्गयोः पूर्ाा् ययनं भिहत । तस्य क्षेत्रं राज्ञः 

हिहिधधमं पयान्तं सीहमतं न हतष्ठहत। अनया दषृ्या 

प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनाधुहनकराजशास्त्रयोः स्िरूपयोः क्षेत्रयोः 

च मित् पािाक्यमहस्त एि। प्राचीनभारतीयराज्यानुशासनं धमाप्रधानम्। 

धमेर् प्रभाहितः भिहत। िैक्रदकहिचारधारानुसारेर् राजा राज्यस्य 

सम्पूर्ं क्रिया-चिं सिालयहत। राजा राज्यस्य आत्मा भिहत। अतः 

राज्ञः हिहिधधमास्य व्ाख्या, शास्त्रीयम्ययनम् राजधमाः इहत मन्यमान े

सहत प्राचीनभारते राजा राज्यस्य केन्रहमहत स्िानं दीयते।[15]  

राज्ये शासनं सुचारुतया चालहयतु ंराज्ञा सिाहिधाः राजसम्बद्धहिषयाः 

अिश्यमेि ज्ञातव्ाः । राज्ञा केन प्रकारेर् मन्त्रर्ा दातव्ा, केन प्रकारेर् 

च पदाहधकाररर्ां हनयुक्तीकरर्ं भिेत, केन प्रकारेर् युद्धस्य सन्धेः च 

हनयमािली करर्ीया, राजक्रदनचयाा प्रस्तूय राजकाये समयं दातुं केन 

प्रकारेर् कहस्मन् काये व्तीतव्ः इहत एते हिषयाः केनहचत ्

मागादशाकेन अिश्यमेि सूचनीयाः। तत् मागादशाकं भिहत धमाशास्रम् ।  

अतः धमाशास्त्रस्य राजधमाः यिा प्राचीनकाले राज्यानुशासनरूपरे् 

प्रचहलतः आसीत्, अहस्मन् युगेऽहप राजनीहतः धमाशास्त्रानुसारेर् भिेत ्

येन एकम् आदशाभूतं राज्यं प्रहतहष्ठतं भहिष्यहत। नागररका सुिपूिाकं 

हनिसहन्त, सिााः सुहिधाः प्राप्नुिहन्त। सदाचारेर् जीिनयापनं कुिाहन्त। 

तत् सिं हस्यहत राजनेता द्वारा, राजनेता यक्रद धमापूिाकं एकहनष्ठपूिाकं 

कताव्परायर्ः भूत्िा राज्यं चालयहत तर्िा प्रजाः अहप शाहन्तपूिाकं 

जीिनधारर्ं कुिाहन्त। तत् राज्यं “सिाहितकारर राज्यहमहत” कर्थ्यत े

संस्कृत िा हिन्दीभाषया। इन्टरनेशनल इन्साइक्लोपीहडया आफ सोशल 

साइहन्सज इत्यस्य मतम् एिम् अहस्त— 

 यत् राज्यं लोकहितकारी राज्यं भिहत तत् राज्यं “िेलफेयर स्टेट” इहत 

नाम्ना भूहषतं भिहत। यूरोप दशेे िेलफेयर स्टेट हनहमतं्त 1601 तमिषे 

ईंलाण्डीय मिाराज्ञी एहलजाबेि Old Poor Law हनर्मातिती।  

तिाहप दःुिस्य हिषयोऽयं इदानीन्तनसमाजे अहप कुत्राहप फाहसस्ट 

हशक्षा (Fascist Education), फाहसज्म हशक्षा (Fascism 

Education) न दीयते। 
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