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सिेायतन-वर्क्षण-महाविद्यालयम,् पविमबङ्गम ् 

 

 

 
 
 
 

[ ऋग्िदैदकयगुात ्कौटिल्यसमयपयशन्त्त ं विवभधषेु ससं्कृतर्ास्त्रषेु लोकतन्त्रस्य चचाश  अस्मावभः दशृ्यत े । परन्त्त ुइदानीं कुरावप लोकतन्त्रस्य 

राजतन्त्रस्य च सत्ता न विद्यत े। सिशरैि अवधकारतन्त्र ंविराजत े। तदानीं स्िधमशपालनाय जनाः सहजरुपणे लोकधमशस्य अनपुालनं कुिशवन्त्त 

स्म ।  यदा मनषु्यः धमशस्य पालन ंकरोवत ततः एि परुधमशः वपताधमशः माताधमशः भवगनीधमशः  वमरधमशस्य प्रादभुभशताः भिवन्त्त । एते धमाशः एि 

सवममल्य एि विस्ततृ ेलोकधमशरुपणे मनषु्या ंसमक्ष ंउपवस्तत ंभिवत । अवस्मन ्कुरावप दोषः न दशृ्यत े ।  आधवुनकसमय ेअवस्मन ्विकारः 

उद्भावितः । पािात्यिासनािवसताः भारतीयजनाः भारतीय-लोकतन्त्रोपटर कुठाराघात ंअहर्नशर् ंकुिशवन्त्त । यस्मात ्कारणात ्अवधकारबोधः 

सिशर दरीदशृ्यत।े  कुरावप आत्मबोधः कतशव्यबोधस्य  दवृिपथ ंनायावत । - स०ं ] 

 

प्राक्-कथनम ्(Introduction) 

"लोक्यत ेअसौ इवत लोकः" इवत व्युत्पत्त्या लोकस्य नाम जनता प्रजा िा ितशते । एिमेि तन्त्रं नाम र्ासनवमवत िुधैः आख्यावयतः। 

अतः लोकतन्त्रवमत्यस्याथशः भिवत जनानां र्ासनम् । लोकव्यिहारे इदानीं र्ब्दोऽयं िैज्ञावनकरूपेण व्यिहृयते । अस्य अपरा संज्ञा जनतन्त्रं 

गणतन्त्रं िा ितशते । लोकतन्त्रमेि प्रजातन्त्रनाम्नावभधीयते। अयं लोकर्ब्दः ऋग्िेदादारभ्यः संस्कृतसावहत्ये अनेकेषु ग्रन्त्थेषु प्राप्यते । िस्तुतः 

लोकतन्त्रर्ासने "प्रजा एि राजा" भिवत, तस्मात् लोकतन्त्रवमत्युच्यते । लोकतन्त्रर्ासने लोकतन्त्रस्य व्याख्या प्रसङ्गे 

आब्राहमवलङ्कनमहोदयनेोक्तम-्  "लोकतन्त्र ंजनतायाः जनताद्वारा जनताय ैच सिशकारो ितशते"। 

“It is a Government of the people, by the people and for the people"- Abraham Lincon. 

ब्राइस ्नामकेण विदषुा उक्तम्- लोकतन्त्रं सिशकारस्य ( प्रर्ासनस्य) तत् स्िरूपं विद्यते यस्य रा्यस्य प्रर्ासकययर्वक्तः कस्यचन 

िगशविर्ेषस्यावधकारे न भिवत । अवप तु सा र्वक्तः समपभणशजनसमाजस्य प्रवतवनवधनामायत्ता भिवत ।  

“It is the form of Government in which the ruling power of state is legally vested, not in any particular 

class but in the members of community as a whole” -Bryec 

डायसीमहोदयानसुारेण लोकतन्त्रं प्रर्ासनस्य तद्रभपं ितशते यर प्रर्ासनर्वक्तसमपभणशस्य राष्ट्रस्य महतीहऽस्यायत्ता भिवत । 

“Democracy is a form of Government in which governing body is comparatively in large fraction of the 

entire nation”.-Diecy 

लोकतन्त्रर्ासने प्रजया वनिाशवचताःप्रवतवनधयःप्रजाप्रवतवनवधत्िेन कायं कुिशवन्त्त । तर प्रजा एि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरीत्या 

वनिाशचनपद्धत्या, प्रवतवनवधसरण्या च र्ासनचकं्र संसृजवत । प्रजा सिाशङ्गसुन्त्दरर्ासनस्य, र्ासनविधानस्य च  वनमाशणं करोवत ।                     

इद ं लोकतन्त्रर्ासनं कदा कथं िा प्रादबुशभभि इवत प्रश्नः अस्माकं मनवस उदवेत । पुरािृत्तानुर्ीलनेन ज्ञायते यत् कालानुसारं 

पटरवस्थत्यानुसारञ्च नैकाः राजपद्धतयः प्रचवलताः। यथा- कुलीनतन्त्रं, क्रभ रतन्त्रं, मभर्शजनतन्त्रं, रा्यतन्त्रं, प्रजातन्त्रम् इत्यादीवन विविधावन 

राजतन्त्रावण यथासमयं प्रादभभभशतावन । एतास ु र्ासनपद्धवतषु सिोत्कृिा लोकतन्त्रपद्धवतरेि इत्यर नावस्त कोऽवप संर्यािकार्ः । 

लोकतन्त्रपद्धतेः प्रादभुाशिः इिाली-दरे्े एि समभित् इवत भभयसाम् इवतहासविदां सममवतः। तर गेरबाल्डी-नामकः किनः महान् क्रावन्त्तकारी 

एि एतस्याः पद्धतेः आविष्कताश इवत मन्त्यते।  

लोकतन्त्रस्य र्ावब्दकाथशः लोकर्ासनवमवत । संस्कृते लोकःनाम जनता, तन्त्रं नाम र्ासनवमवत । अथाशत् यर जनता स्िकययं र्ासनं 

स्ियमेि करोवत, तत् तन्त्रं लोकतन्त्रनाम्नावभधीयते । यद्यवप लोकतन्त्रस्य पटरभाषानुसारेण “जनतायाः जनताद्वारा जनतायै च सिशकारो 
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ितशते” तथावप दरे्कालपटरवस्थवतिर्ात् लोकतन्त्रविषवयणी धारणा जटिला जाता । अथाशत् वभन्नदरे्े वभन्नकाले अयं लोकर्ब्दः वभन्नरूपेण 

व्यिहृयते । तद्यथा- प्रवतवनवध-लोकतन्त्रम्, उदार-लोकतन्त्रम्, प्रत्यक्ष-लोकतन्त्रम्, आधुवनक-लोकतन्त्रम् इवत । 

प्रवतवनवध-लोकतन्त्रम-्लोकतन्त्रे प्रवतवनधीनां चयनं जनता साक्षाच्चयनं करोवत ।  प्रवतवनधीनां चयनं मण्डले अथिा संसदीयक्षेरे 

भिवत । अथिा नाना समानुपावतकव्यिस्थायां सिेषां मतदातृणां प्रवतवनवधत्िं कुिशवन्त्त । केषुवचत् दरे्ेषु वमविता व्यिस्था प्रयुक्ताऽवस्त । 

तात्पयशमेिमेि प्रकारेण लोकतन्त्रव्यिस्थायां प्रवतवनवधः वनिाशवचतो भिवत । प्रसड्गऽेवस्मन् महाभारते िण्यशते- 

 

                           “अकायाशणा ंदकयाणा ंच सयंोग ंयः करोवत ि ै।  

                            कायाशणमदकयाणा ंच स पाथश परुुषाधमः ।।”1
 

 

चयनानन्त्तरं लोकवहताथं कायशनीतःे वनधाशरणं प्रवतवनधयः स्ियमेि कुिशवन्त्त । यद्यवप दलगताः नीतयः मतदातृणां मध्ये प्रवतवनधेः 

विरोधत्िं, तथा पुनमशतदानाथं प्रभािं कुिशवन्त्त, दकन्त्तु सामान्त्यतः अवस्मन्नवप केचन बाध्यकाटरणः अनुदरे्ाः भिवन्त्त । 

उदारलोकतन्त्रम–् प्रवतवनवधः स्ियमेि एकं लोकतन्त्रं भिवत । यर स्िच्छतया वनष्पक्षतया च चयनं भिवत । उदारलोकतन्त्रस्य 

चटररगतलक्षणेषु अल्पसंख्यकानां सुरक्षा, वनयमानां व्यिस्था, र्क्तयनां वितरणं, अवभव्यके्तः स्िातन्त््यम्, भाषासभाधमशसमपत्तीनां च 

स्ितन्त्रतायाः प्रामुख्यमवस्त । 

 प्रत्यक्षलोकतन्त्रम–् प्रत्यक्षलोकतन्त्रे सिे नागटरकाः सिेषु महत्िपभणेषु नीवतगतवनधाशरणेषु च मतदानं कुिशवन्त्त । एतदथशमेिास्य 

नाम प्रत्यक्षलोकतन्त्रम् । यतो वह सैद्धावन्त्तकरूपेण अर कोऽवप प्रवतवनवधः अथिा मध्यस्थः न भिवत । तदथशमेि प्रत्यक्षं लोकतन्त्रं 

लघुसमुदाये, अथिा नगरे राष्ट्र ेच भिवत । 

आधवुनकलोकतन्त्रम-् आधुवनकलोकतन्त्रस्य काऽवप सुवनविता सिशमान्त्या पटरभाषा न समभिवत या पटरभाषा समपभणं 

प्राचीनमैवतह्यं स्िवस्मन् समावहतं कतुं समथाश स्यात्। विवभन्नेषु युगेषु  विवभन्नः पटरभाषाः प्राप्यन्त्ते । परन्त्तु एतत् सिशदा स्िीकृताऽवस्त यत् 

लोकतन्त्रीया व्यिस्था साऽवस्त यस्यां जनतायाः प्रभुत्िं भिवत । परन्त्तु विषयोऽयं वििादास्पदमेि प्रवतभावत । परन्त्तु याित्पयशनतं 

लोकतन्त्रस्य पटरभाषाविषवयणी चचाश भिवत तदा महाभारतस्थ भीष्ममतानुसारेण लोकतन्त्रं नाम जनताद्वारा जनताया उपटर जनतायाः 

र्ासनम् । लोकतन्त्रे जनता एि सत्ताधारी भिवत । तस्यानुमवतरनुसारेण र्ासनं भिवत । तस्याः जनतायाः प्रगवतरेि र्ासनस्य मुख्यमुद्देश्यं 

भिवत । लोकतन्त्रवमद ं न विवर्ि ं दकमवप तथ्यं प्रस्तौवत, अवप तु विवर्िराजनैवतकदलानां, सामावजकसंगठनानां, आर्थशकव्यिस्थायाः 

नैवतकमानवसकभािनायाि नाम एि । लोकतन्त्रं जीिनस्य समग्रं दर्शनमवस्त । यस्याः व्यिस्थायाः व्यपकपटरधौ मानिानां सिे 

पक्षाःआगच्छवन्त्त।  यस्यां जनभािनायाः अवभव्यवक्तः जनताद्वारा वनिाशवचतप्रवतवनवधवभः स्पिा भिवत । जनता स्ियं र्ासनं न कुिशती 

वनिाशचनपद्धत्या र्ासनं िैज्ञावनकरीत्या उत्तरदावयत्िपभणं वनमाशवत । इदमेितत्िमाधुवनकलोकतन्त्रस्य । 

 

अध्ययनस्य उद्देश्यम ् (Objectives of the study): 

अध्ययनस्य उद्देश्यम् िण्यशते-  

१) राजनवैतकय जागवृतः- लोकतन्त्रीये प्रर्ासने जनेषु राजनैवतकय चेतना भभयसी जागृता भिवत । जनता स्िकययमवधकारं कतशव्यञ्च ज्ञात्िा 

प्रर्ासने अवभरुवच युक्ता भिवत । विविधेषु र्ासे्त्रषु अवप  जनानावमदमवधकारमवस्त न िेवत ज्ञानाय अध्ययनस्यािश्यकता । 

२)रावष्ट्रयचटररस्योन्नवतः- लोकतन्त्रप्रर्ासने प्रजासु स्िावभमानस्य आत्मसममानस्य च भािना प्रबला भिवत । तेन च भिवत रावष्ट्रयचटररस्य 

अभ्युन्नवतः।  र्ासे्त्रषु अवप  प्रजानां चटररस्योन्नतेरिकार्ः अवस्त न िेवत प्रश्नस्य समाधानाय अनुर्ीलनवमद ंपटरकवल्पतम् । 

३) सिशकारस्योपटर दावयत्त्िम ् –लोकतन्त्रे प्रर्ासकाः जनतया चयवनताःभिवन्त्त । अतः ते मनोयोगपभिशकं जनतायाः वहतसंरक्षणे कृतयत्नं 

भिवन्त्त । अथाशत् सिशकारस्योपटर दावयत्त्िमेकं ितशते । संस्कृतसावहत्यस्य विविधेषु र्ासे्त्रषु िर्णशतः राज्ञोपटर दावयत्त्िवमदमवस्त न िेवत 

अन्त्िेषणाय अध्ययनवमद ंपटरकवल्पतम् । 

४) सिशकारस्य प्रगवतर्ीलता – प्रर्ासने प्रर्ासनं प्रगवतर्ीलं भिवत । जनताया आिश्यकतायाः ज्ञानं साहसैः प्राप्नोवत च । फलतः 

पटरवस्थत्यनुसारेण प्रर्ासने पटरितशनमवप सुकरं भिवत । र्ासे्त्र पटरवस्थत्यनुसारेण र्ासनपद्धतेः पटरितशनस्य प्रचलनमासीत् न िेवत  

समाधानाय अस्य अध्ययनस्य प्रयोजनीयम् । 

५) ितशमानपटरवस्थतौ लोकतन्त्रस्योपयवगता –िैज्ञावनकवमद ंयुगम् । अवस्मन् युगे प्रर्ासनस्य कायं सिैरिगतमनायासेन । ितशमाने जनता 

सामप्रतं प्रवतबन्त्धावधक्यं सोढुमुद्यता नावस्त । अस्यां पटरवस्थतौ लोकतन्त्रमेि सिाशवधकोपयुकं्त र्ासनमाभावत ।   र्ासे्त्र इयमुपयोवगतायाः 

प्रभािाः कयदरृ्ाः तस्याः वनरूपणमेि अस्माकमालोच्याः विषयाः । 

                                                           
1
 महाभारतम ्कणशपिशम ्६९/१८ 
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६) सिषेा ंजनाना ंवहतस्य सुरक्षा – लोकतन्त्रप्रर्ासनस्योद्देश्यमेिं भिवत प्रजानां वहतस्य संरक्षणम् । र्ासे्त्रषु िर्णशतः प्रजां प्रवत इयं  सुरक्षा 

अवस्त न िेवत अन्त्िेषणाय अध्ययनस्यािश्यकता । 

७) सिेषा ंजनाना ंस्िप्रवतभायाःविकार्स्यािसरो- लोकतन्त्रीय-प्रर्ासने सिेषां जनानां समानरूपेण स्िप्रवतभायाः विकार्स्यािसरो विद्यते 

। र्ासे्त्रषु अवप  नागटरकाः स्िप्रवतभाबलेनैि स्िोत्कषं कामयवन्त्त । परञ्च ते  समथाशः न िेवत इवत प्रश्नस्य समाधानाय अध्ययनस्यािश्यकता । 

८) असन्त्तोषविद्रोहयोरल्पीयसी समभािना – लोकतन्त्रर्ासने प्रायेण प्रजानां प्रवतवनधयरेि प्रर्ासकाः भिवन्त्त, अत अस्यां व्यिस्थाया ं

सन्त्तोषस्य विद्रोहस्य िा समभािना क्षीयते । र्ासे्त्रषु अवप  इयं व्यिस्थायािकार्रवस्त न िेवत ज्ञानाय अध्ययनस्यािश्यकता । 

९) दरे्भके्तरूदयः- लोकतन्त्रप्रर्ासनं यतो जनतायाः भिवत, जनतायैि भिवत, जनतया भिवत , अतएि जनानां दरे्विषये भवक्तभािना 

उदवेत । संस्कृतसावहत्यस्य विविधर्ासे्त्रऽवप जनानां दरे्भवक्तरवस्त  न िेवत प्रश्नस्य समाधानाय ितशमान-अध्ययनस्यािश्यकता । 

१०) आदर्शनागटरकताया उत्तमा पाठर्ाला – लोकतन्त्रीये प्रर्ासने नागटरकेषु सेिायाः, आत्मवनभशरतायाः, स्िािलमिनस्य, सवहष्णुतायाः, 

बन्त्धुत्िस्य च भािना उदवेत । र्ासे्त्र इयमोत्तमा पाठर्ाला अवस्त न िेवत अन्त्िेषणाय अध्ययनवमद ंपटरकवल्पतम् । 

 

अध्ययनस्य व्याख्या विश्लषेणञ्च ( Analysis and Interpretation of the study) 

भारतीयसंस्कृतौ आददकालात् "यथा राजा, तथा प्रजा" इत्युवक्तः प्रचवलतावस्त । परन्त्तु लोकतन्त्रे सैि न्त्यायः विपटरतया काय ं

करोवत । इदानीं तु "यथा प्रजा, तथा राजा" इवत न्त्यायेन कायं चलवत । लोकतन्त्रर्ासनस्य तद ्साफल्यं भवितुमहशवत यदा प्रजाः सुवर्क्षताः 

वर्िाः धमशपरायणाःकतशव्यवनविताःपरोपकारव्रताः नीवतवनपुणाः स्युः नान्त्यथा । भारतीयर्ास्त्रानुर्ीलनेन ज्ञायते यत् इयं पद्धवतः 

प्राचीनकालात् प्रचवलतासीत् । यथा-  

प्रथमतः- ऋग्िदे ेराज्ञः कृत ेप्रजातन्त्रानसुरणाय उपदरे्ः विद्यत-े"विर्स्त्िा सिाश िाञ्छन्त्तु मा त्िद्राष्ट्रमवध भ्रर्त्"2 अथाशत् सिाशः 

प्रजाः त्िां कामयन्त्तां त्िदीयराष्ट्रञ्च लोकतन्त्रमवप स्िरा्यसंिवलतं भिेत् । "विवर् राजा प्रवतवितः"3। विवर् प्रजायामेि राज्ञः प्रवतिानं 

भिवत । प्रजया वनिाशवचतपद्धत्या राजा प्रवतिावपतः भिवत । स्िरा्यं वह नाम राष्ट्रस्य परमोत्कषशधारकं तत्त्िम् । सिेषां स्िरावष्ट्रयप्रजाना ं

सममत्या प्रवतवनवधत्त्िविधया प्रिर्तशतं यद्रा्यं तत्स्िरा्यपदने व्यपददश्यते । तादरृ्स्िरा्योपलब्धथशमेि जनैःप्रयवततव्यवमवत ऋग्िेदऽेवप 

समुपददिम् । िेदे स्िरा्यमवहमा िणशनाथशमेकमवर्लं सभक्तमेि विद्यते, तत् वह स्िरा्यसभक्तवमवत नाम्ना कथ्यते । अन्त्यरावप बहुर 

स्िरा्यगुणगटरमा अिलोक्यते- यदजः प्रथमं संबभभि सह तत्स्िरा्यवमयाय । यस्मान्नान्त्यत् परमवस्त भभतम् । इवत ऋग् । कस्यावप राष्ट्रस्य 

कृते स्िरा्यसदरृ्मन्त्यत् महद्वैभिं नावस्त । एतेन ध्िन्त्यते यत् लोकतन्त्रर्ासनमवप तदिे उत्कृि ंयत्स्िरा्यसंिवलतं भिेत्। येन च  भिवत 

रावष्ट्रयचटररस्य अभ्युन्नवतः।   

वद्वतीयतः- महाभारतस्य अनुर्ासनपिे अवप लोकतन्त्रस्य भािना वनवहता अवस्त । तर राज्ञः प्रवतवनवधत्िविषये िण्यशते यत् यो वह 

कुलीनः, नीवतपरायणः, दरे्कुलाददधमशविर्ेषज्ञः रा्यकायशसमपादने दक्षः , विभागविर्ेषज्ञः स एि राज्ञः प्रवतवनवधः भिवत ।  यत्कायं 

राजवहते नावस्त यदद तच्छीघ्रसमपादनयोग्यं स्यात् यच्च रा्याय लाभप्रद ंवहतप्रदञ्च तत्सिं ज्ञात्िा यः कायं साधयवत स एि राजप्रवतवनवधः 

भिवत । अथाशत्  उपरोक्तलक्षणविवर्ि एि प्रवतवनवधत्िं वनिशहवत -         

 

 “एि ंसिशविधायदेवमवत कतशव्यतात्मनः ।  

                                      युक्तििै प्रमत्ति पटररक्षदेदमाः प्रजाः ।।’’ 4
 

 

एिं प्रकारेण प्रकृत्याददिगाशन् स्ि स्िावधकारे संस्थाप्य राजास्िकतशव्ययुक्तो भभत्िा प्रजानां सिशप्रकारेण संरक्षणं कुयाशददवत । यदद 

दिैिर्ात् राजा अिादर्व्यिहारसमबवन्त्धनं कायं दर्शनेऽसमथशः तदा तवस्मन ् काले न्त्यायविर्ेषज्ञं, धमशज्ञं , वजतेवन्त्द्रयं , उच्चकुलोत्पन्नं 

प्रवतवनवधरुपेण वनयुकं्त कृत्िा कायं चालयेत् । नवह केिलमेिमेि अवप तु अस्िस्थ्यदर्ायां ,िैदवेर्कयारायां , राजा उपरोकं्त संस्थाप्य 

गच्छेददवत । अथाशत ्जनता स्िकययमवधकारं कतशव्यञ्च ज्ञात्िा प्रर्ासने अवभरुवच युक्ता भिवत । 

ततृीयतः - एषः लोकतन्त्रप्रसङ्गः लौदककसंस्कृतसावहत्येषु अवप दरीदशृ्यते । पुराकाले  यः कौटिल्यनामधेयः आचायशचाणक्यः 

बभभि । तेन कभ िनीवतधुरन्त्धरेण एकायत्तं नन्त्दिंर्प्रर्ासनमुवच्छद्य मौयशकभ लभभषणं चन्त्द्रगुप्तं रा्यससंहासने प्रवतिावपतम् । महान् राजनीवतज्ञः 

कौटिल्यः चन्त्द्रगुप्तस्य कृते साम्रा्यधुरं वनिोढुमथशर्ास्त्रनामकं लोकवििुतं राजनीवततन्त्रमरचयत् । तवस्मन् अथशर्ासे्त्र 

लोकतन्त्रपद्धवतमिलमब्यैि रा्यतन्त्रं सञ्चालवयतव्यवमवत गहनतया सुवनपुणं प्रवतपाददतम् । कौटिल्यविरवचत ेअथशर्ास्त्रे समपभणशवभन्नरूपेण 

                                                           
2
 ऋग्िदेः १०.१७३ 

3
 तवैत्तरीयब्राह्मणम ् 

4
 महाभारतम ्, अनरु्ासनपिशम४्/१७४ 
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लोकतन्त्रस्य भािना व्याख्या िा  प्रस्फुटिता अवस्त । तर प्रजासुर्े राजा  सुर्मनुभिवत । प्रजानां वहते राजा वहतमनुभिवत । न वह आत्मसुर्ं 

प्रजानां वहतमेि राज्ञः सुर्वमवत भािः। तथावह िण्यशते- 

 

                                     "प्रजासरु् ेसरु् ंराज्ञः प्रजाना ंच वहत ेवहतम ्।                                                               

                                  नात्मवप्रय ंवहत ंराज्ञः प्रजाना ंत ुवप्रय ंवहतम।्।’’ 5
 

 

अतः िकंु्त र्क्यते यत् अथशर्ासे्त्र येन प्रकारेण लोकतन्त्रस्य चचाश दशृ्यते  अन्त्येषु ग्रन्त्थेषु तस्या आलोचनायारभािः दशृ्यते । अथाशत ्

लोकतन्त्रप्रर्ासनस्य यत् उद्देश्यं तत् समपभणशरुपेण अथशर्ासे्त्र िर्णशतम् अवस्त । तर  प्रजानां वहतस्य संरक्षणम्  प्रजां प्रवत सुरक्षा च िर्णशतम ् 

अवस्त । 

चतथुशतः -िाल्मीदकविरवचत ेरामायणे रामरा्ये लोकतन्त्रात्मकर्ासनप्रणाली बाह्यरूपेण प्रचवलतासीत् तर प्रजानुरञ्जनं वह राज्ञः 

िेिः धमशरूपेण पटरगण्यते । अरावप  लोकतन्त्रप्रर्ासनस्य यत् उद्देश्यं ितशते तत् समपभणशरुपेण िर्णशतम् । अथाशत्  प्रजानां वहतस्य संरक्षणम ् 

प्रजां प्रवत सुरक्षा च अरावप िर्णशतम्  अवस्त । 

 पञ्चमतः -  महाकविकावलदासविरवचत ेविक्रमोिशर्ीयनािके अवप  दशृ्यते प्रजानुरञ्जनं वह राज्ञः राजधमशः। तर प्रजापालने नावस्त 

विरामः वििामो िा । प्रजापालनमेि राज्ञ आराधना ।  तथावह उच्यते - "अवििामोऽय ंलोकतन्त्रावधकारः" 6
 

षितः- मनसुवंहताया ं राजधमशनामसप्तमाध्याये राजतन्त्रलोकतन्त्रयोः भािना वनवहतावस्त ।   तर प्रजां प्रवत राजानमाचरणमेिं 

राजानं प्रवत प्रजानामाचरणं, राज्ञः रा्यर्ासनपद्धवतवमवत विषयमिलमब्य विस्तृतरूपेण  आलोवचताः । यथा-प्रजानां रक्षणं, योग्याय दानं , 

यज्ञकरणम्, िेदाध्ययनम्, दवु्यशसनेषु अप्रसवक्तः, इत्यादीवन कमाशवण क्षवरयेषु भगिता विवहतम् । तथावह उक्तम्-   

 

“प्रजाना ंरक्षण ंदानवम्याध्ययनमिे च । 

विषयषे्िप्रसवक्ति क्षवरयस्य समासतः ।।” 7
 

 

प्रजानां न्त्यायपभिशकं संरक्षणमेि राज्ञः परमो धमशः । यतो वह वनर्दशि ंफलं धमशस्य षिांर्स्य दायी भिवत । न्त्यायपरायणः राजा एि 

धमाशत्मा भिवत –            

 

“क्षवरयस्य परो धमशः प्रजानामिे पालनम ्। 

                                       वनर्दशिफलभोक्ता वह राजा धमणे यु् यत े।।” 8
 

 

युद्धषे्िपराङ्मुर्त्िं, प्रजानां रक्षणं , ब्राह्मणपटरचचाश एतद्राज्ञामवतर्वयतं स्िगाशददिेयःसाधनम्-  

 

                                                                “सगं्रामषे्िवनिर्तशत्िं प्रजानाञ्च पालनम् । 

                                                               र्िुुषा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञा ंियेस्करं परम ्।।” 9
 

 

अथाशत् मनुसमये राजानः मनोयोगपभिशकं जनतायाः वहतसंरक्षणे कृतयत्नं भिवन्त्त स्म  । तेषामुपटर  आधुवनकसिशकारस्य इि  

दावयत्त्िमेकं विद्यमानं ितशन्त्ते स्म । अथाशत् मनुसंवहता नाम इद ंधमशर्ासे्त्र  लोकतन्त्रस्य  या भािना  अवस्त आधुवनककालेऽवप राजनीवतर्ासे्त्र 

सममेि प्रयोक्तव्यम्   इयं भािना इवत िकंु्त र्क्यते ।   

 

सप्तमतः-भागितऽेवप राजाना ं कतशव्याकतशव्ययोः विषये सुस्पिः वनदरे्ः विवहतः। तर दिुानां र्ासनं वर्िानाञ्च पटरपालनस्य विधान ं

विवहतम् । तस्मात् कथ्यते- 

                                                           
5
 अथशर्ास्त्रम१्५.२१.१० 

 

6 विक्रमोिशर्ीयनािकम ्

7
 मनुसवंहता १ /८९ 

8
 मनुसवंहता ७ /१४४ 

9
 मनुसवंहता ७ /८८ 
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"दिुाना ंर्ासनाद्राजा वर्िाना ंपटरपालनात ्" 10
 

 

अिमतः- भिभभवतविरवचत ेउत्तररामचटरतेऽवप प्रजासुर्स्य भािना वनवहतावस्त। तर प्रजानां वहताय सरु्ाय च राजा सिं त्यकंु्त 

समथशः । तथावह उच्यते- 

 

                                                         " स्नहें  दयाञ्च सौख्यञ्च यदद िा जानकयमवप । 

                                                         आराधनाय लोकाना ंमञु्चतो नावस्त म ेव्यथा ।।" 11
 

 

निमतः- र्ुक्रनीतौ  राजधमशस्य बहुमहत्िं िर्णशतमवस्त । तर वलवर्तमवस्त यत ्ये वह राजधमे तत्पराः भिवन्त्त सिे दिेांर्भभताः 

भिवन्त्त । ये राजानः अधर्मशणः सवन्त्त ते राक्षसांर्ाः भिवन्त्त । एिंभभतः राजा धमशस्य लोपं करोवत । प्रजाभ्यः पीडां ददावत । पिनः यथा 

सुरभरसुरवभ प्रेरकः भिवत तथैि राजा धमाशधमशस्य प्रेरकः भिवत। धमशस्य प्रितशकः अधमशस्य नार्कः राजा एि भिवत यथा अन्त्थकारस्य 

नार्कः सभयशः भिवत । वपतृमातृगुरुभ्रातृबन्त्धुकुिेरयमादीनां सप्तानां समुदायः राजा भिवत, अन्त्यथा न भिवत । वपतृित् राजा प्रजानां 

गुणिधशने तत्परः स्यात् । प्रजानां ये अपराधाः सवन्त्त तेषां मातृित् क्षमां कृत्िा अग्रे सारयतु । स्िकययं वनवन्त्दतं गुणं पटरत्यक्त्िा वनन्त्दासहनं 

कुयाशत् । स्िप्रजां दानमानसममानदानेन प्रसन्नं कुयाशत् । दमनर्ीलः र्ुरिीरः अस्त्रकुर्लः र्रुनार्कः आचारणयुक्तः बुवद्धमान् 

ज्ञानविज्ञानयुक्तः राजा भिेत् । अधमधमशरवहतः दीघशदर्ी िृद्धानां सेिकः उत्तमनीवतमारगुणज्ञः राजा दिेतांर्ः भिवत ।  

पभिोके्तभ्यः गुणेभ्यो ये राजानः विपरीताः भिवन्त्त ते राक्षसांर्ाः भिवन्त्त । राज्ञः दषृ्या प्रजा वनधशना भिवत । धमाशधमशवर्क्षया 

युगानां प्रिृवत्तरवप राज्ञया भिवत । नवह युगस्य दोषः न प्रजानां अवप तु राज्ञः एि दोषः भिवत । यतो वह मनुष्य तदिेाचरणं करोवत 

येनाचरणेन राजा प्रसन्नो स्यात् । यर राजा महापापी भिवत तर मानिा अधमे तत्पराः भिवन्त्त । न वह कालेन िृविभशिवत नवह 

सस्यानामुदयः स्यात् । याित्कालपयशन्त्तं राजा धमशर्ीलः भिवत ताित्कालपयशन्त्तं एि स राजा भिवत । अन्त्यथा राजा एिं जगत् उभयोनाशर्ः 

भिवत । प्रोक्तञ्च र्ुक्रनीतौ- 

“यो वह धमशपरो राजा दिेारं्ोऽन्त्यि रक्षसाम।् 

अरं्भभतो धमशलोपी प्रजापीडाकरो भिते ्।।” 12 

“िायगुशन्त्धस्य सदसत्कमशणः प्रेरको नपृः। 

धमशप्रित्तशकोऽधमशनार्कस्तमसो रविः ।।” 13 

 

“वपता माता गरुुभाशता बधंुििैिणो यमः । 

वनत्य ंसप्तगणुरेैषा ंयकु्तो राजा न चान्त्यथा ।।” 14 

“गणुसाधनसदंक्षः स्िप्रजायाः वपता यथा । 

क्षमवय्यपराधाना ंमाता पवुिविधावयनी ।।” 15
 

“स्िान ्दगुुशणान ्पटरत्य्य ह्यवतिादावंस्तवतक्षत े। 

दानमैाशनिै सत्कारैः स्िप्रजारञ्जकः सदा ।।” 16 

यदद राजा प्रजाभ्यः उत्तमां वर्क्षां न ददावत तर्हश चालकरवहतनौित् वस्थवतः भिवत। यथा सा नौः जलमध्ये पवतता भिवत तथैि प्रजाः अवप 

अज्ञानसमुद्र ेवनमग्नो भिवत। 

यदद राजा प्रजाभ्यः धमशस्य विद्यायाि वर्क्षणं न दापयवत तदा प्रजाः घोरान्त्धकारे वनमग्नाः भिवन्त्त । तथावह उकं्त र्ुक्रनीतौ – 

                                                           
10

 भागित ्१.७.११ 
11

 उत्तररामचटरतम ्१.१२ 
12

 र्कु्रनीवत-१/७० 
13

 र्कु्रनीवत-१/७४) 
14

 र्कु्रनीवत-१/७८ 
 

15
 र्कु्रनीवत-१/७९) 

 

 

16
 र्कु्रनीवत-१/८४ 
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“यदा न स्यान्नरपवतः समयङ्नतेा ततः प्रजाः । 

अकणशधारा जलधौ विप्लितेेह नौटरि ।।” 17
 

 

अतःएतेन धन्त्यते यत् र्ासे्त्रऽवप पटरवस्थत्यनुसारेण र्ासनपद्धतेः पटरितशनस्य प्रचलनमासीददवत।  

 

दर्मतः - यः अवजतवेन्त्द्रयः स रा्यवनिशहने समथो न भिवत । कौटिल्येन स्िकयये अथशसासे्त्र प्रोकं्त यत् आत्मविजयमवनिायं भिवत 

रा्यसञ्चालनाय । “आत्मविजयाय प्रवतवनवधः प्रयत्नर्ीलो भिेत्’’ । प्राचीनभारतेऽवप आत्मविजयस्य महती आिश्यकता उद-्घोवषताऽवस्त । 

तस्य कारणवमद ं यत् राजा प्रजानां कृते आदर्शपुरुषः भिवत स्म । तस्याचरणं सिशसाधारणायानुकारणीयं भिवत ।  स राजा प्रजायै 

अनुकरणीयः भिवत स्म । जनप्रवतवनधेः सहयोगं विना जीिनस्य परममुद्देश्यस्य मोक्षस्य प्रावप्तनशसमभिवत ।   तस्य जीिने प्रवतक्षेरं आचरणेन 

जनाः प्रेरणां प्राप्नुिवन्त्त । रा्ये राजनैवतकधार्मशकसामावजकादद योजनानां दवैनकदक्रयाचक्राणां राज्ञः प्रमुर्ं स्थानं भिवत । अतः र्ासे्त्रषु अवप 

प्रजानां चटररस्य उन्नतेरिकार्ः अवस्त इवत िकंु्त र्क्यते। 

 

वसद्धान्त्तः- ( Conclusion of the Study) 

सृविप्रपञ्चस्य प्रथमा िाणी िेद ितशते ।  द्वापरयुगस्य अिसानकाले कवलयुगस्य प्रारमभे अयं िेदः िेदव्यासेन चतुधाश विभक्तः । यथा 

भागित े उच्यते – “कवलद्वापरयोः अिसानकाल े िदेव्यासः िदे ं व्यभजत्” । ततः एि मनुष्यां  संस्कारः संस्कृवति पटरिधशमाना ितशत े । 

अनुददनं इयं सृविः पटरिर्धशता । स्ियमभभः मनुः आरभ्यः सृविक्रमः प्रचवलतः । 

तदानीं एि इयं पृवथिी विस्तीणाश सञ्जाता । विदभषां मतानुसारेण तृतीयमनुः समये चन्त्द्रमा चन्त्द्रः पृवथव्यात् पृथकः अभित् । 

तदानन्त्तरं  समुद्रभे्यः पृवथिीः वनगशता । पञ्चममनुः समये िनस्पतयःप्रादभुभशता । षिमनुसमये पर्ुपवक्षणः अजायन्त्तः । सप्तमिैिस्ितमनुसमये  

मनुष्याः प्रदभुभशता । इदानीं अिासिंर्वत कवलयुगः प्रचलवत । तर अस्य कवलयुगस्य अयं प्रथमसोपाणः ितशते । इदानीं आधुवनकसमाजस्य 

लोकयारा केन प्रकारेण प्रचलवत इवत विचारणीयः  विषयः ितशते । यद्यवप विविधेषु र्ासे्त्रषु  सिशर लोकतन्त्रस्य चचाश अस्मावभः दशृ्यते ।  

परञ्च आधुवनकसमाजे कुरावप लोकतन्त्रं  न दशृ्यते। सिशर अवधकारतन्त्रमेि प्रवतभावत ।  यदा भारतसिशकारस्य वनिाशचनं भिवत, तदानीं सिे 

नेतारः आमुक्तकण्ठेन उद्घोषयवन्त्त अधुना इद ंलोकतन्त्रम् ितशते । अर अवस्मन् तन्त्र ेसिेषां समवधकारः ितशते ।  परञ्च मतदानसमये ियं 

पश्यामः यत् र्तप्रवतजनेषु केिलमारं पञ्चर्तप्रवतर्तं ककंिा चत्िाररंर्त् ककंिा षिीप्रवतर्तजनाः एि मतदानं कुिशवन्त्त । तरावप केचन जनाः 

अन्त्येन मतेन समिवलताः सवन्त्त ।  तर्हश वनरपेक्षभािेन विचायशते चेत् सिंर्वत-प्रवतर्तजनाः एि स्िाधीनरुपेण मतदानं कुिशवन्त्त । अनेन ज्ञायते 

यत् सिंर्त्प्रवतर्तजनानां एि अयं सिशकारः वनयुक्तः । तर्हश कुर लोकतन्त्रम् ? इदानीं कुरावप लोकतन्त्रस्य राजतन्त्रस्य च सत्ता न विद्यते । 

सिशरैि अवधकारतन्त्रं विराजते । ये कृषकाः सवन्त्त ते किने अन्नमुत्पादयवन्त्त । तेषां पटरिारस्य वर्क्षणरक्षणभरणव्यापारः कया रीत्या 

प्रचवलष्यवत इवत विचारणीयः विषयः । अनुददनं ते कृषकाः आत्महत्यां कुिशवन्त्त । उपार्जशतस्य अन्नस्य उवचतमभल्यप्राप्तये ते प्रयतवन्त्त ।  यदा 

सिशकारं प्रवत दकमवप िकु्तवमच्छवत तर्हश तरतः सिशकारस्य लुण्ठकाः विरोधं प्रदर्शयवन्त्त ।  तर्हश कुर लोकतन्त्रम् ? प्राचीनकाले धमशरक्षाथ ं

राजनीवतः भिवत स्म ।  इदानीं राजनीवतसंरक्षनाथं धमशपथरूढाः जनाः दशृ्यन्त्ते ।  अस्माकं ऋषयः िदवन्त्त  स्म – प्रथमा संस्कृवतर्िशश्विाराः 

धमशरक्षवत रवक्षतः ।  इदानीं एतत् सिं विलुप्तं प्रवतभावत । धमशस्य अिनवतः अनुददनं दशृ्यते । इदम् अवधकारतन्त्रं सिेषां घातकः ितशते । 

तवस्मन् समये लोकतन्त्रविषये एकः श्लोकः िभयते स्म ।  यथा उच्यते –          

                           “न रा्य ंन च राजा आसीत्, न दण्डो न च दावण्डकः । 

                            धमणेिै प्रजाः सिाश, रक्षवन्त्त स्म परस्परम ्।।” 18
 

 

अनेन श्लोकेन ज्ञायते यत् तदानीं लोकचेतना मनुष्येषु  आसीत् । तन्त्रम् अथाशत् र्ासनं स्ियमेि सञ्चाटरतमभित् ।  तन्त्रस्य स्िकययं  

एकैकं अङ्गं स्ियमेि सञ्चावलतं भिवत स्म । तदानीं स्िधमशपालनाय जनाः सहजरुपेण लोकधमशस्य अनुपालनं कुिशवन्त्त स्म ।  यदा मनुष्यः 

धमशस्य पालनं करोवत ततः एि पुरधमशः वपताधमशः माताधमशः भवगनीधमशः भारीधमशः वमरधमशस्य प्रादभुभशताः भिवन्त्त । एते धमाशः एि सवममल्य 

एि विस्तृते लोकधमशरुपेण मनुष्यां समक्षं उपवस्ततं भिवत । अवस्मन् कुरावप दोषः न दशृ्यते ।  आधुवनकसमये अवस्मन् विकारः उद्भावितः । 

पािात्यिासनािवसताः भारतीयजनाः भारतीय-लोकतन्त्रोपटर कुठाराघातं अहर्नशर्ं कुिशवन्त्त । यस्मात् कारणात् अवधकारबोधः सिशर 

दरीदशृ्यते ।  कुरावप आत्मबोधः कतशव्यबोधस्य  दवृिपथं नायावत । लोकतन्त्रस्य चत्िाटर मुख्यावन यावन तत्िावन सवन्त्त ते भिवन्त्त -   

 

                                                           
17

 र्कु्रनीवत-१/६५ 
 

18 महाभारतम ्र्ावन्त्तपिशम ्१२.५८.१४ 
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१.लोकानुभभवतः  

२. लोक-अवभव्यवक्तः 

३. लोकसञ्चरणम्  

४. लोके विलयः इवत ।   

 

१.लोकानभुभवतः-  

लोकस्य अनुभभवतः लोकानुभभवतः इवत कथनेन ज्ञायते यत् “तत् सुर्ेन सुवर्त्िम् तद ्दःुर्ेन दःुवर्त्िम्” । स्िहृदये सममेि सिेषां 

हृदयं इवत यदद ियम् अनुभिामः तर्हश एि लोकानुभभवतः समयकप्रकारेण भवितुमहशवत। परञ्च इदानीं  समाजे स्िाथशपरायणाः जनाः भ्रातरं 

वपतरं अवप घातयवन्त्त । सिशर अनाचार-दरुाचार-भ्रिाचारानाञ्च विकार्ः दशृ्यते । अन्त्यः अपरं यदा र्ोषयवत तदा एि तस्य सन्त्तुविः भिवत 

। परञ्च िैददकसंसस्कृवतः उपददर्वत- 

 

“ मा भ्राता भ्रातरं ददक्षन ्,मा स्िसारमतु स्िसा । 

समयञ्चः सव्रता भभत्िा िाचं िदत भद्रया ।।” 19
 

 

एतेषु िैददकमन्त्रेषु ऋषयः सनातनलोकधमशस्य िा तन्त्रस्य यद ् मभलोद्देश्यं ितशते तत् प्रवतपाददतिन्त्तः । तेषां मनवस 

लोकधमीयगुणाः विद्यमानाः आसीत् । इदानीं अवधकारतन्त्रे लोकतन्त्रस्य विस्मरणं सिशर दशृ्यते ।   

 

२. लोक-अवभव्यवक्तः 

लोकतन्त्रस्य इयं परमपरा ितशते यत् लोके सिे जनाः स्ि-स्िमतं स्ितन्त्ररुपेण उपस्थापवयतुं र्कु्निवन्त्त ।  परञ्च अद्य समाजे 

एतादरृ्ी व्यिस्था न ितशते ।  यदद कोऽवप  मनुष्यः तस्यावप विरुद्ध ंस्िमतं प्रस्तौवत तदा तस्य मतेन साकं तस्यावप मृत्युः भिवत । मुर्ं वपधाय 

एि  जनाः इदानीं समाजे वतिवन्त्त । सिशर िाहुिलीनां अवधकारः साम्रा्यञ्च दशृ्यते । यथा आङ्गलभाषायां उच्यते -  “Survival of the 

fittest” अथाशत् “िलिान एि जीिवत”   

एते मनुष्याः “Highest Consumers” इवत रुपेण विराजवन्त्त । ते सिं भक्षयवन्त्त । तेषां कृते कुरावप विरामः न ितशते । य े

सामान्त्य-जनाः सवन्त्त ते भयकारणात् स्िकययं मतं कदावप न प्रकियवन्त्त । अतः अनुमीयते यत् अवस्मन् अवधकारतन्त्रे लोकावभव्यवक्तः कुरावप 

न ितशते । अस्माकं संस्कृतसावहत्ये  लोकावभव्यके्तः अनेकावन उदाहरणावन दवृिपथरुढाः भिवन्त्त । यथा- रामायणे सीताविषयकः लोकापिादः 

िुयते । तर सामान्त्यजनाः स्िकययं मतं प्रस्तभय राजधमशपालनाय रामं उपदवेर्तिन्त्तः ।  तदा रामः विवचन्त्तय्य सीतां पटरत्य्य लोकधमशस्य 

पालनं अदक्रयत । इदानीं राजनैवतकविश्लेषकाः दिुुशद्धध्या ककंिा सुिुद्धध्या समाजे एतादरृ्ी मनोभािना उद्भाियवन्त्त यस्मात् कारणात् जनाः 

स्ितन्त्ररुपेण दकमवप िकंु्त एि न इच्छवन्त्त ।  

 

३.लोके-सञ्चरणम् –                     “संगच्छध्िं सिंदध्ि ंस ंिो मनावंस जानताम ्। 

                                              दिेा भाग ंयथा पभिे सञ्जानाना उपासत े।।” 20
 

 

प्राचीनकाले इयं िैददकपरमपरा प्रचवलता आसीत् परन्त्तु आधुवनकसमाजे मानिानां मध्ये इयं परमपरा अस्मावभः न दशृ्यते । 

लोकतन्त्रे इयं परमपरा अवधकरुपेण अनुसरणीयः । अधुना मानिाः स्िाथे वनयुक्ताः सवन्त्त । सिशर स्िवस्मन् विषये वनमग्नाः भिवन्त्त । येन 

लोकतन्त्रस्य भािनां वनहतं भिवत । यदद प्रजानां मध्ये सममेि मानवसकतायाः अभािः दशृ्यते तर्हश लोकतन्त्रं कदावप दढृी न भिवत । 

अनायासने प्रजानां मध्ये असन्त्तोषस्य विद्रोहस्य िा  समभिना दशृ्यते । अर लोके सञ्चरणवमवत पदने लोकानाम्  आचरणं व्यिहारं 

मानविकतां च िोध्यते ।  
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 अथिशिदे ३.३०.३ 
 

20
 ऋग्िदेः १०.१९१.२ 
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४. लोके विलयः- 

अस्माकं ये महापुरुषाः  सवन्त्त तषेां जीिनदर्शनं सिशदिै अनुसरणीयाः । ते तेषां कमेण अस्माकं मनवस जीिवन्त्त । यद्यवप तेषा ं

नश्वरदहें विलुप्तं जातं तथावप तेषां कमश अद्यावप सममेि प्रयुक्तम्। तेषां जीिने दकमवप समपद ंनावस्त।  तत् समपद ंलोकानां मध्ये विलयः 

जातः। अतः एतादरृ्ानां महापुरुषाणां जीिनमागं लोकतन्त्रे अनुसरणीयः । 

विविधेषु र्ासे्त्रषु अध्ययनेन पटरर्ेषे अस्मावभः िकंु्त र्क्यते यत् प्राचीनकाले लोकतन्त्रप्रणाल्यां जनप्रवतवनधीनां विवर्ि ं

स्थानमासीत् परन्त्तु  ितशमानलोकतन्त्रे जनप्रवतवनधीनां कृते योग्यतायाः महत्िपभणं स्थानं नावस्त, अवप तु गौणमेि । एतदथं जनाधार एि 

महत्िपभणं स्थानं भजते । संस्कृतसावहत्ये जनप्रवतवनधीनां कृते ददर्ावनदरे्ः कृतः विद्यते । यदद तेषां प्रयोगः जनप्रवतवनधयः अथिा 

चयनप्रदक्रया स्िवस्मन् प्रर्ासनपद्धतौ नयेत् तदा र्ासनसञ्चालन े महत्िपभणं स्थानमलभेत् ।अतः लोकतन्त्रीयर्ासनप्रणाल्यां ये ये 

प्राचीनाधुवनकाः विचाराः प्रस्तुताः सवन्त्त तेषां समेषां विचाराणां संस्कृतसावहत्ये यर तर सिशर प्रायः उपलवब्धभशिवत । तेषां स्िरूपगत ं

वचन्त्तनमवप प्राप्यते । तत्स्िरुपगतं वचन्त्तनं ग्रन्त्थेभ्यः वभन्नवमि प्रवतभावत । व्यिहाटरकधरातले तेषां विचाराणां दर्शनं तथा न भिवत यथा 

अपेक्षते । अद्यत्िे लोकतन्त्रस्य विकृतं स्िरुपं दगृ्गोचरी भिवत । स्ितन्त्रता तथा समानतायाः नाम्ना उच्छृङ्र्लतायाः बाहुल्यं दशृ्यते । 

समाजे मात्स्यन्त्यायव्यिस्था अवक्षप्रत्यक्षी भिवत । सिशसाधारणजनता मुक्भभत्िा अन्त्यायस्य सहनमेि करोवत । 

अवभव्यवक्तस्ितन्त्रतायां विकृतप्रदर्शनं दशृ्यते । यदद कोऽवप एिं िदवत यत् मानिायाः स्थाने दानितायाः आविभाशिः जन्त्यते तदा न 

अवतर्योवक्तः । लोभातुरः मानिः समपवत्तसंग्रहाथं वनरंकुर्ो भभत्िा कायं करोवत ।  अवधकावधकसमपवत्तसञ्चये एि जनाः लग्नाः सवन्त्त । अस्य 

विरोधे िीमद्भागितमहापुराणे प्रोक्तमवस्त यत् यया समपत्या जीविकोपाजशनं समभिवत ताः एि समपत्तयः मान्त्याः भिवन्त्त । तदथाशपेक्षया 

संग्रहः दण्डनीयः भिवत । प्रोक्तञ्च-  

 

                                “यािद ्वभ्रयदे ्जठरं तािद ्सत्िवत दवेहनाम ्। 

                                अवधकं योऽवमन्त्यते ससे्तनेो दण्डमहशवत ।।’’21
 

 

आधुवनककाले विवध एिं नैयावयकक्षेरे दण्यः दण्डं न प्राप्नोवत अदण्यः दण्डं प्राप्नोवत।  वर्क्षायोग्योऽवधकारी वर्क्षाभ्यः मुक्तः 

भिवत । दकवमदमेि लोकतन्त्रम् ? एतासां पटरवस्थतीनां वनणेतमुस्माकं समक्षं संस्कृतसावहत्यस्य कौटिल्यविरवचतम् अथशर्ास्त्रम् एि 

दीपस्तमभ इि प्रत्यक्षमागच्छवन्त्त । न केिलं जनतावनवमत्तमेि अवप तु समाजस्योपटर र्ासनाथशमेि पाथेयः भिवत । स्ितन्त्रभारत े

तत्कालीनाः राजनेतारः यां प्रणालीं स्िीकृतिन्त्तः तासां प्रणालीनां गुणदोषानुसारेण मभल्याङ्कनं भिवत तदा प्रवतभावत यत् उत्तरोत्तरकाले 

तर ह्रास एि सममुर्ी भिवत । तस्य ्िलन्त्तमुदाहरणं ितशमानकावलकं जनक्रोर्पभणं िातािरणमेि । ितशमानर्ासनप्रणाल्यां लोकसभा तथा 

रा्यसभारुपेण दक्रयान्त्ियनं  प्राप्यते ।  न्त्यावयकसंस्थानमवस्त । उच्चन्त्यायलयः सिोच्चन्त्यायलयिोभय वमवलत्िा कायं कुरुतः । तथावप 

लोकतन्त्रो लोकपालविधेयकस्यािश्यकता प्रतीयते । तं लोकपालविधेयकं प्रस्तोतुं  प्रयार्ः प्रचलवत । अवस्मन् विषये राष्ट्रीयस्तरे उच्चैः चचाश 

िभयते । विचारेण स्पिवमद ंभिवत यत् लोकतावन्त्रकस्तरे अिमभल्यायनमेि प्रवतभावत । विसधं वनषेधं च वतरस्कृत्य स्िेच्छाचाटरता उत्तरोत्तरं 

िर्धशता भिवत । तवस्मन् सन्त्दभे लोकतन्त्रविषये  कोटिल्यविरवचतम् अथशर्ासं्त्र सामावजकसंतुलनवनिाशह ेदावयत्िं वनिशहवन्त्त ।नैवतकमभल्यानां 

स्थापने अथशर्ास्त्रम् अतीि भभवमकां वनिशहवन्त्त इवत ददक् । 
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