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प्रस्तावना 

भारतवर्षेर्षु उपलब्धर्षु शास्त्रैर्षु धर्मशास्त्रस्य प्रार्ाण्यं प्रशास््यञ्च सुववदितर्् । धर्मशास्त्र े

र्ुख्यतया आचार-व्यवहार-प्रायवित्ताख्यााः त्रयोऽध्यायााः सर्ुपलभ्यन्ते । तेर्षु वत्रर्षु अध्यायेर्षु 

आचारस्य प्राथम्यं पायज वरीवत्तमते। आचारप्रसङ्गे वर्णमतेर्षु राजधर्मप्रकरणस्य स्थानर्तीव 

र्हत्त्वपूणमर््। अवप च, ववज्ञानेश्वर: भववष्यपुराणरी्या धर्मस्य र्षड्भेिान् प्रिशमयवत। यथा - 

'अत्र च धर्मशब्ि: र्षवववधस्र्ातमधर्मववर्षयाः। तद्यथा वणमधर्म-आश्रर्धर्म-वावश्रर्धर्म-गुणधर्म-

वनवर्त्तधर्म-साधारणधर्मिेवत। स्य एतेर्ष प्रकारेर्षु गुणधर्मरूपस्य राजधर्मस्य प्राधान्यं सवम 

शास्त्रकारैरङ्गीकतमवं्य यताः, एतान् सवामन् राजधर्म एव जीवयवत।  

बह्माण: बाहुजातस्य क्षवत्रयस्य धर्म एव राजधर्म इ्युच्यते। प्रजानां रक्षैव क्षावत्रयस्य परर्ो 

धर्म:। अवप च प्रजारक्षावनवर्त्तं राजा शत्रवाः जेतव्यााः। प्रजापालनत्त्पराः क्षवत्रयो राजे्युक्ताः। 

अतो राजधर्म: क्षवत्रयधर्मिवभन्नावववत स्वत: वसद्धर््। सर्ासताः प्रजारक्षणर््, िानर्,् 

यज्ञोऽध्ययन, ववर्षयेष्वनासवक्ति क्षात्रधर्ामाः भववन्त। परन्तु, प्रजारक्षणं पालनं वा राज्ञाः 

प्रधानधर्म्वेन स्वीकृतर््। वेिप्राप्त्यथमर्् उपनयनसंस्कारयुकं्त क्षवत्रयेण राज्ञा वा 

शास्त्रानुसारेण वनयर्तो प्रजानां रक्षणं कतमव्यर््। तद्यथा र्नुस्र्ृतौ  

 

ब्राह्म ंप्राप्तेन संस्कारं क्षवत्रयेण यथावववध । 

सवमस्यास्य यथान्यायं कतमवं्य परररक्षणर्् ।।  

 

वर्ताक्षराकारववज्ञानश्वेरर्तेन ‘शास्त्रीयावभर्षेकादिगणुयुक्तस्य राज्ञाः प्रजापररपालनादिाः 

राजधर्माः। वैदिकयुगात् तथा स्र्ृवतयगुािारभ्य पुराणयगुपयमन्त राजधर्मस्य प्रशंसा सवमत्र 

भूयो भूयो गीयते। कौरिल्य: तस्य अथमशास्त्रे राजधर्मस्य प्राधान्यं प्रकियवत स्र्। तन्र्तेन - ‘

राजधर्ोऽसौ ब्राह्मणक्षवत्रयािीनां चतुवमणामनां ब्रह्मचयामिीनां चतुणामर्ाश्रर्ाणा ंलोकसर्ूहस्य 

सिाचारस्य च रक्षकस्तथा सवमधर्ामणां प्रवतमकाः। ततो राजधर्ाः सवमधर्ेर्षु प्रधानाः। तस्य 

र्तेन धर्म: व्यवहाराः, चररत्रर्, राजशासनञ्चेवत वववािाथमस्य च्वाराः पापा, तेर्षु 

राजशासनर्ेव र्ुख्यर््। याज्ञवल््यस्र्ृवत: राज्यावभर्षकेादिगुणयुक्तस्य गुहस्थस्य राज्ञो 

ववशेर्षधर्ामन् वणमयन्ती कथयवत यत् नाश्नीया्सवन्धवेलायार््। र्न-ु ४/५५ 

 

अिीर्मसूत्राः स्र्ृवतर्ानक्षुद्रऽपरूर्षस्तथा ।  

धार्र्मकोऽव्यसनिैव प्राज्ञ: शरुो रहस्यववत् ।। 
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स्वरन्रगोप्ताऽऽन्वीवक्ष्यां िण्डनी्यां तथैव च । 

ववनीतस््वथ वातामयां त्रयया ंचैव नरावधपाः ।।  

 

स तु श्रौतस्र्ातमधर्ामन् पालयेत्तथा भूररिवक्षणां ित्त्वा 

यज्ञांिैव कुयामत् । तद्यथां - 

 

श्रौतस्र्ात्तमदियाहतेोवृणुयािवे चर्वमजाः । 

यज्ञांिैव प्रकुवीत वववधवद्भररिवक्षणान् ।।  

 

प्रजापालनर्ेव राज्ञाः सवमप्रथर्ं कतमव्यर््। प्रजााः पररपालयन् 

पररपावलतप्रजोपवहत पुण्यात् र्षडभागं प्राप्नोवत। तिवे 

याज्ञवल््येनोक्तर्् यत ्

 

पुण्या्र्षड्भागर्ाित्ते न्यायेन पररलपायन् । 

सवमिानावधकं यस्र्ा्प्रजानां पररपालनर्् ।।  

 

अरक्षर्ाणाना ं प्रजानां पापात् नृपवतरधं लभते। यतो वह 

राजा रक्षणाथं प्रजाभ्याः करान् गृहणावत। तद्यथा – 

 

अरक्षर्ाणा: कुवमवन्त यव्कवञ्चव्कवल्वर्षं प्रजााः । 

तस्र्ात्तु नृपतेर) यस्र्ाि ्गृहणा्यसौ करान् ।।  

 

यो राजा स्वराष्ट्रािन्यायेन द्रव्यर्ािाय स्वकोशर्भवववधमयेत् 

स तु ववगतश्रीभूतवा बन्धुवभाः सह नाशं प्राप्नोवत। अवप च 

 

प्रजापीडनसंतापा्सर्ुद्भूतो हुताशनाः । 

राज्ञ: कुलं वश्रयं प्राणाञ्चिग्धध्वा न वनवतमते ।। 

 

शङ्खस्र्ृतौ – 

 

न व्रतैनोपवासैि न च यज्ञैाः पृथवग्धवधैाः । 

राजा स्वगमर्वाप्नोवत प्राप्नोवत पररपालनात् ।।  

 

अथामत,् व्रतोपवासयज्ञादिनानाववधं कर्म कृ्वावप राजा स्वगम 

न लभते । परन्तु, प्रजापालननेैव तत् प्राप्नोवत। अवत्रस्र्ृतौ – 

 

िषृ्टस्य िण्डाः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च 

संप्रववद्धाः।  

अपक्षपातोर्थमर्षु राष्टरक्षा पञ्चैव यज्ञााः कवथता नृपाणार्् 

॥ 

य्प्रजापालने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पार्थमवााः । 

न तु ितुसहसे्रण प्राप्नुवन्ती विजोत्तर्ााः॥ 

 

अथामत ् िषु्टस्य िण्डाः, सुजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य 

संप्रवृवद्धाः प्राथीर्षु पक्षपातरावह्यं, राष्टरक्षा चेतैव पचयज्ञााः 

सवन्त। इह राजानाः प्रजापालने य्पुण्य ं प्राप्नुववन्त तिवे 

विजोत्तर्ााः यज्ञानुष्ठानेन लभ्यन्ते। सहस्रहाररतस्र्ृतौ 

वर्णमतर्वस्त यत् - 

 

राज्यस्थाः क्षवत्रयिवप प्रजाधर्ेण पालयन्।  

कुयामिध्ययनं सम्ध्यजेद्यज्ञान्यथावववधाः ।।  

िद्यािानं विजावतभो धर्मबुवद्धसर्वन्वताः ।  

स्वभायामवनरतो वन्यं र्षड्भागाहमाः सिा नृपाः ।।  

नीवतशास्त्राथमकुशल: सवन्धववग्रहतत्त्वववत् । 

िवेब्राह्मणभक्ति वपतृकायमपरस्तथा ।।  

 

अथामत,् क्षवत्रयो राजा धर्ेण प्रजा: पालयेत्, वेिाध्ययनं 

कुयामत्, यश कुयामत्, िानं िद्यात्, स्वभायामवनरतो भवचे्च। एव ं

प्राकारेण राजा सिा र्षष्ठांशं कररूपेण नयवत । स तु 

नीवतशास्त्राथमकुशल: सवन्धववग्रहत्वववदे्दव ब्राह्मणभक्ति 

वपतृकर्मवण त्परो भवेत्। पराशरस्र्ृतौ वर्णमतर्् - 

 

क्षवत्रयो वह प्रजां रक्षच्छत्रपावणाः प्रचण्डवत् । 

वनर्जम्य परसनै्यावन वक्षवत धर्ेण पालयेत् ।। 

 

अथामत् क्षवत्रयो राजा शस्त्रं धृ्वा प्रचण्डभावेन प्रजारके्षत्तथा 

शत्रुसेनां वज्वा धर्मपूवमकं पृथ्वी पालयेत्। 

शङ्खवलवखतस्र्ृतौ - 

 

गावो भूवर्: कलत्र च ब्रह्मस्वहरणं तथा।  

यस्तु न त्रायत ेराजा तर्ाहुबमह्मर्ातकर्् ।। 

िबुमलानार्नाथानां बालवृद्धतपवस्वनार्् । 

अन्यायैाः पररभूतानां सवेर्षा ंपार्थमवो गवताः ।। 

पवक्षणां बलर्ाकाशं र््स्यानार्ुिकं बलर् ्। 

िबुमलस्य बलं राजा बालस्य रूदितं बलर्् ।। 

बलं र्ूखमस्य र्ौन्वं तस्करस्यानृतं बलर्् ।। 

 

अथामत,् य: राजा गो-भूवर्-कलत्र-ब्रह्मास्वािीनां रक्षां न 

करोवत स तु ब्रह्मर्ातक इवत कथ्यते । िबुमलानार्नाथानां 

बालवृद्धतपवस्वनार्न्यायैाः पररभूतानां सवेर्षार्ेव राजा 

एकर्ात्र गवतरेव। यथापवक्षणार्ाकाशं, र््स्यानार्िुकर््, 

बालस्य िन्िनं, र्ूखमस्य र्ौनं, तस्करस्यानृतं च बलं भववत 

तथा िबुमलस्य बलं राजा भववत। 

अन्येर्षु पुराणेष्ववप एतविर्षये वर्णमतर्वस्त। तेर्षु 

र्ाकम ण्डेयपूराणे चतुर्वंशोऽध्याय े राजधर्मववर्षये 

वर्णमतर्वस्त। यत् राजाऽवभवर्षक्तो भू् वा धर्ामनुसारेण 

प्रजारञ्जनं कुयामत्। तिवे तस्य प्रथर्कतमव्यर््। 

अविपुराणानसुारं - राष्ट्रपीडाकरो राजा वचरं नरके वसेत्। 

र्हाभारतानसुार- राजा सवमप्रथर्र्ा्र्वन ववजयं प्राप्नयुात्। 

कौरिल्याथमशास्त्रे वर्णमतर्वस्त यत्- राजा कार्ादिर्षड्वगं 
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्यक्तवा वजतवेन्द्रयाः सन् वतष्ठते्। वृद्धवविवद्भाः संयोगेन 

आ्र्नो ववकासं कुयामत्। गुप्तचरै: स्वस्याऽपरस्य च 

राष्ट्रव्यवस्थां पश्येत्। स्वव्यवहारैाः प्रजानां वहतसाधनर्वप 

कुयामत्। याज्ञवल््यस्र्ृतौ " – 

 

उपाया: सार्िानं च भेिो िण्डस्तथैव च । 

सम्य्प्रयुक्ता : वसद्ध्येयुिमण्डस््वगवतका गवताः ।।  

 

अथामत ् नृपाः राज्यशासने सार्: िान ं भेिाः िण्डिैतान् 

उपायान् गृहणीयात्, पवण्डता: राजनीवतज्ञवविासाः सार्ादि 

उपायेर्षु सवमिा राज्यवृद्ध्यथम िण्डनीते: प्रशंसा कुवमवन्त । 

यथाह र्नुना – 

 

सार्ािीनार्ुपायानां चतणुामर्वप पवण्डताः । 

सार्िण्डौ प्रशसंवन्त वन्यं राष्ट्रावभवृद्धये ।। 

 

अवप च र्हर्र्षमयाज्ञवल््येनोकं्त यत् - 

 

स्वाम्यर्ा्या जनो िगुम कोशो िण्डस्तथैव च । 

वर्त्राण्येता: प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गर्ुच्यत े।। 
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