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दशकुमारच�रते विणर्तं राजनी�त�वषयकः अवधारणम ्

 
तारा बाई मीना 
 
सारांश 

वतर्मानकाले नाग�रकस्तरे अथवा व्य��गतस्तरे �वशेष�स�ान्तेष ुके�चत ्प�रचचार्: कुवर्िन्त, 

सा राजनी�त इ�त कथ्यते । राजनीत्याम ्स्व�ाने �भन्नः नीत्याः आगच्छिन्त यथा- नीत्या: 
�नमार्णं करो�त, राजनी�त�वचाराणां अगे्रसर�त, शत्रणुां प्र�त यु�ः कथं करणीयम ् इ�त 

�वषयणां �चन्तनं करो�त । राजनी�त अनेकेन प्रकारेण भ�वतु ं शक्नो�त यथा- ग्रामस्य 

परम्परागतः राजनी�त, स्थानीयसवर्कारः, सम्प्रभुत्वपूणर्राज्य: अथवा अन्तरा�ीयस्तरे 

भव�त।प्राचीनसंस्कृतसा�हत्येषु राजनी�त�वषयक तथ्याणां प्रभुत्वमिस्त सम्प्र�त 

तत्कालीनराजनी�तकिस्थकां अवलोक्यते।कौ�टल्येन �वर�चतः अथर्शा�: 

राजनी�त�वषयकमुख्यग्रन्थः अिस्त य: वतर्मानकाले अत्यन्तोपयोगी भव�त । एतिस्मन 

क्रमे प्राय: ष�ीशताब्�ाः संस्कृतग्रन्थः दण्ड��वर�चतः दशकुमारच�रतोऽिस्त । यिस्मन ्अ�ः 
उच्�वासाः सिन्त। एतिस्मन ् काव्ये दशकुमाराणां च�रत्राणां वणर्नं अिस्त। एतस्मात ्

कारणात ् एतस्य नाम: दशकुमारच�रतोऽिस्त।दशकुमारच�रतसंस्कृतग�काव्यस्य 

अ�मोच्�वासे आधु�नकराजनीत्याः सन्दभ� महत्वपूण� प�रचचार्: सिन्त। 
 
कूटशब्दः दशकुमारच�रतम,् राजनी�त, मन्त्रगु�ः, जय�संहः �कङ्करः रा�सः, 
स�ांगराज्य: ,षड्गुणः। 

 
प्रस्तावना 
स�मोच्�वासे राजनी�त 
ससं्कृतसा�हत्ये महाक�वदण्ड्याः �व�श� ं स्थानं वतर्ते दशकुमारच�रतम ्काव्यं 
तस्य लोक�प्रय: अथवा प्र�स�ः रचना अिस्त, यः एकः ससं्कृतग�काव्योऽिस्तः। 
एतिस्मन ् दशकुमाराणां माध्यमेन तत्कालसमाजस्य सव�षां वगार्णां 
राज्यप्रसादानां च नीत्व जनमानसजीवने रोचकतापूण� वणर्नं प�रल�यते। 
दशकुमारच�रते यथाथर्वादः स्व अ�भव्य�यां अनेकः अवलोक्यते। 
दशकुमारच�रतस्य स�मोच्छवासे मन्त्रग�ुस्य च�रत्र ं सम्यकरुपेण �ववेचन ं
वतर्ते, यिस्मन ्राजनी�तक�वषय: दृश्यते । 
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मन्त्रग�ुः पाखण्ड��स�स्य हननं कृत्वा राजकन्या 
कनकलेखां उ�ारं कृतवान,् अत्र आपद्-धमर् स्प� ं
भव�त। यःसामान्यतः अधमर्स्य रुपे भव�त परञ्च 
�वप��काले धमर्स्य रुपं नीयते तदैव आप�मर्ः 
वतर्ते। महाभारते उ�ञ्च धमर्स्य त्यागः कदा�प न 
करणीयः1 मन्त्रग�ुः �कङ्करः रा�सम ् उ�ः यत ्
स्वल्पकाय� ये जनाः सम्यकरुपेण कुवर्िन्त । तस्य 
काय� महानतम ंभव�त एवं सव� जनाः तं सज्जनाः 
मान्यन्ते2 राजनीत्यां सज्जनपुरुषाणाम ्
आवश्यकता वतर्ते। छ�वेशे साधु �स�पुरुषः धारण ं
कृत्वा तस्य राज्ये गत्वा मन्त्रग�ुः �प्रयां 
कनखलेखां नपृजय�सहंात ्व�हः आनीतवान ्। तस्य 
वाक्पुटता जलाशयं च अ�श्रत्वा नपृस्य हनन ं
कृतवान ् । अत्र अचायर्स्य कौ�टल्यस्य 
ग�ुचरव्यवस्था दृश्यते बु��मान,् सदाचार� साधु च 
वेषभषूण ं धारण ं कृत्वा नपृजय�सहंस्य समीपे 
गच्छ�त । यः उदािस्थतः ग�ुचर: कथ्यते |3 अत्र  

 
अ�मोच्�वासे राजनी�त 
दशकुमारच�रतस्य एतिस्मन ् उच्छवासे 
राजपुत्र�वश्रतुस्य साह�सककायार्णां वणर्नं अिस्त। 
यिस्मन ् राजनी�तकरणस्य प्र�त�वम्बं �मल�त । 
दशकुमारच�रतम ् एक राजनी�तकग�काव्यं अिस्त। 
यिस्मन ्दशाकुमाराणां कथायां राजनी�तसम्बन्धस्य 
वणर्नः प्राप्यते। दण्ड� स्वयं क�तचनानां आचायार्णां 
नाम: नय�त । एतिस्मन ् सव� अ�धकप्रभावः 
कौ�टल्य अथर्शा�ः अिस्त। एतिस्मन ् ग�काव्ये 
राजनी�त नतूनरुपेण प्रस्तुतं कृतवान ् । अत्र U.N. 

Ghosal उ�च-  " The ultimate source of our author's 
political ideas, they are scattered or systematic, is 
beyond doubt the antecedent Arthashastra, smriti 

                                                            
1 महाभारत, स्वगार्रोहण पवर् ५ / ६३ 
2 'आ�दश ंच तम ्सखे, सैषा सज्जनाच�रता सरिण, 
यदणीय�स कारणेऽनणीयानादरः संदृश्यते। 
दशकुमारच�रत, 
3 कौ�टल्य अथर्शा�म,् १/ १०. 

tradition but they often develop a striking freshness 
and originality of outlook".4 
 
दशकुमारच�रते कौ�टलस्य नामः दण्ड� नय�त । 
यथा �चन्त�ानानुव�तर्नोऽनथ्यार् अ�प �प्रयाः स्युः । 
दि�णा अ�प त�ावव�हष्कृता �ेष्या भवेयुः इ�त।5 
इथ्यम ्अगे्र अथर्शा�े उ�ः अनथर्कार� जनाः अ�प 
नपृस्य �प्रयः भविन्त । नपृस्य समीपे हसनीय 
का�स्य समान: न भ�वत्वा हसनीयं घोरहांसां� 
�नयन्त्रण ं करणीयम।्6 इथ्यं व�ृनपृः पुण्यवमार्याः 
गनुाणां वणर्नः �वश्रतुस्य श्रोण�त यत ् �वदभर्देशे 
भोजवंशः भषूणः, महाबली, सत्यवती, तन-मनतः 
प्रजायाः उन्नत्यायां तत्परः भव�त । धमार्थर्संग्रहे 
सदैव प्रय�शीलः, अ�धका�रणां गु�रुपेण पर��ा 
नीय�त । जनानां �वप��नां प्र�तकारं करो�त यथा- 
सिन्ध �वग्रह-यान-आसन-�ैधीभाव - आश्रय� 
एतानां गणुानां यथो�चत उपयोग ं करणीय,ं 

सम�ुतगणेुभ्यः सम्पन्न ंभ�वत्वा परुषस्य सम्पणूर् 
आयु प्रा�वान।्7 आचायर्कौ�टल्योऽ�प षड्गणुानां 
वणर्नं कृतवान।्8 कौ�टल्यस्य मते गणुः षड् सिन्त 
परञ्च सिन्ध �वग्रह त्यक्त्वा चत्वार: गणुाः सवर्था 
�भन्नाः सिन्त।9 मन्त्रीवसरुि�तः अनन्तवमार्या: 
उपदेशं ददा�त यत ्शा�मागर्स्य अलोके �नयतमाग� 
जीवनः सखुमयः चल�त मन्�या: चचार् 

                                                            
4 U.N. Ghosal. A history of Indian political idea 
(chapter xx, page-352) 
5 'दशकुमारच�रत, अ�म उच्छवासा 
6 अनव्यार्� �प्रया दृ�ािञ्च��ानानुव�तर्नः 
"सिन्ध�वग्रहासनयान�ैधीभावाः षडगुण्य�मत्याचायार् 
षाड्गुण्यमेवैतदवस्थाभेदा�द�त कौ�टल्य ॥ कौ�टलीय 
अथर्शा�म।् 
7 'दशकुमारच�रत, प�ृ सं. २९ (�वश्रतुच�रत) "मनुस्म�ृत 
७ , प�ृ सं. १६०. 
8 मनुस्म�ृत ७ .प�ृ सं.१६० 
9 सिन्ध�वग्रहासनयान�ैधीभावाः षडगुण्य�मत्याचायार् 
षाड्गुण्यमेवैतदवस्थाभेदा�द�त कौ�टल्यः॥ कौ�टलीय 
अथर्शा�म।् 
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आचायर्कौ�टल्योऽ�प कथय�त ।10 अनन्तवमार्याः 
एकः सेवकः: �वहारभद्रः असीत ् यः कथय�त यत ्
�नि�तरुपेण राज�व�ा चत्वारः सिन्त। यथा त्रयी 
वातार्- आन्वीि�क�- दण्डनी�त। चन्द्रग�ुमौयार्थ� 
आचायर् चाणक्य: षटसहस्रलोकानां सिं��रुपेण 
अवदत ् । यः यथा कायर् करो�त तथा फल ं
प्राप्यते।11 अत्र नपृस्य व्यसननां ग्रहण ं करो�त 
मनुस्मतृ्यां व्यसननां प�रचयं �मल�त यथा नपृस्य 
कामजन्य: दश: क्रोधजन्य� अ�ः अिस्त। 
व्यसननां प्रय�पूवर्कं त्याग ं करणीयम।्12 अ�प च 
�वहारभद्रस्य नकारात्मकं �ववेचनं तस्य 
सकारात्मकरुपेण प�रदृश्यते । एकं नपृं इथ्यं धूतर्ः, 
दृ�ः पुरुषेभ्यः र�णीयम ् तस्य परामश�ण मनः 
कदा�प �वच�लतं न करणीयम ् । दशकुमारच�रते 
नपृस्य जीवनं �किञ्चत ्प्रहारणां �वभ�ं कृतवान ्। 
यस्य �ववेचनं प्राचीनशा�ाणाम�प प्राप्यते यत ्
राजकाया� सुव्यविस्थतरुपेण सचंालनं करणाथ� नपृः 
�दवान�ं अ�घ�टकायां �वभ�ं कृतवान।् पुरुषस्य 
छाया�चत्रतोऽ�प सः काले �वभाजनं कतु� शक्नो�त। 
सयू�दयात ्नीत्वा यावत ्पुरुषस्य �चत्रछाया �त्रगणु ं
द�घ� भव�त, �दवसस्य अ�धा भव�त। एषा 
�त्रपौरुपीछाया कथय�त ।13 �वश्रतुच�रतस्य अन्ते 
अश्मकेन्द्र �वदभर्राज्य ं नयनाथ� अनेक नीतीनां 
प्रयोग ं करो�त । यथा- शत्रुसेनायां छ�वेशे 
आगच्छ�त, लोभदृष्ट्वा सेनान ् हतः । 
अनन्तवमार्नपृस्य उप�र �मथ्यारोपं प्रसारय�त 
                                                            
10 जानपदोऽ�भजातः स्ववग्रहः कृत�शल्पसं�प्रयो 
… … वैराणामकत�त्यमात्यसंपत ्अथर्शा�म,् १-८. 
11 'तास ु �तस्र�वीवातार्न्वीि�क्यो महत्यो मन्दफला� 
ताः तावदासताम।् अधीष्व ताब�ण्दनी�तम.्.. षिड्भः 
�ोकसहस्रै संि�मा �वश्रतुच�रतम ् प�ृ. –  ४५ , 
अथर्शा�म ्१/ ९/ ३. 
12 दशकामसमुत्था�न तथाअ�ी क्रोधजा�न च 
व्यसना�न दरुन्ता�न प्रय�ेत �ववजर्येत ्
मनुस्म�ृत,७ / ४५ , 
13 ना�डका�भरहरषुधा रा�त्र च �वभजेत, छायाप्रमाणेन वा। 
अथर्शा�म ्प�ृ सं. ६१ 

इत्या�द । यस्य �वचारः अथर्शा�े स्प�रूपेण 
प्रकटय�त। यथा- शत्रोः सेना�श�वरे एकः बहुमखुी 
सरंुगः �नमार्ण ं कृत्वा शत्रोः मखु्यजनानां तिस्मन ्
अवरुध्यनीयम ् अथवा समयानुसारं अ�रनपृस्य 
तिस्मन ्�वघ्ने अवरुध्यनीयम।्14 
 
उपसहंार 

इथ्यं रामायणे, महाभारते, मनुस्मतृ्याम,् अथर्शा�े 
ग्रन्थे एकस्य राज्याथ� स�ांगाः सिन्त। यथा 
कायायां हस्थ: पाद: अ�त महत्वपूणर् अिस्त । 
तथैव एतत ्स�अङ्ग अिस्त। यथा आत्मा अमात्य 
कोष- दण्ड- �मत्र जनपद-पुर। एकस्य राज्यस्य 
�नमार्ण एषः स�ांगः अत्यन्तोपयोगी अिस्त।15 यः 
दण्ड��वर�चतः दशकुमारच�रतस्य स�म ्
अ�मोच्छवासयोः सम्यकरुपेण लभते। स�ानां 
अड्गेन यु�ः नपृपुण्यवमार्याः राज्य: सम्यकरूपेण 
प्रचल�त स्मः परञ्च तस्य पतु्रः अनन्तवमार् 
राजनै�तक�नयमानां सम्यकरुपेण न पालनं करो�त 
स्मः एतस्मात ् कारणात ् तस्य राज्यस्य �वनाशं 
अभवत।् 
अतः उपयुर्�ात ्लेखात ्एपः �वचारः प्रकटय�त यत ्
वतर्मानकाले राज्यस्य अथवा रा�स्य यः 
प्रधानमन्त्री भव�त। अ�प प्राचीनकौ�टल्या�द 
राजनै�तक �स�ान्तानां पालनं करणीयम ् । तदा 
अस्माकम ्देशस्य सामािजक, आ�थर्क, राजनै�तक� 
श��: व�धर्ष्य�त। देशस्य अगे्रऽ�प उन्न�तः 
भ�वष्य�त । सव� जनाः सखुमय: शािन्त�प्रयरुपेण 
जीवनं �नवार्हण ंक�रष्यिन्त ।  
सन्दभर् 
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