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કોટિલ્યન ાં અથથશ સ્ત્રમ ાં શ સન વ્યવસ્થ
 પ્રસ્ત વન
બાયતીમ યં યાના ચાય ુરુાથો ધભમ,થમ,કાભ ને ભક્ષને ફયાફય વભજી,ધભમ વંભત થમ ને
કાભની ઉાવના કયનાય ને કયાલનાય ને તે દ્રાયા યભ સુખરૂી ભક્ષને વશજ યીતે સવદ્ધ કયનાય યાજ્મગુરુ
ને પ્રજાના સલદ્યાગુરુ એટરે ચાણક્ય. તેણે કોટટલ્મ નાભથી યચેરા તાના ગ્રંથ થમળાસ્ત્રભાં કહ્યુ છે , “ અ ગ્રંથની
યચના કયનાય હુ ં એલ ુરુ છુ, જેણે ક્રધે બયાઆને નંદલંળનું સનકંદન કાઢી નાખયુ ં ને ળસ્ત્ર તથા ળાસ્ત્ર લડે
ભ ૂસભનું યક્ષણ કયુ.મ ”
અણા ઢાય ુયાણભાં ‘ સલષ્ણુયુ ાણ ’ ભશત્લનુ ં ને ભાન્મ ુયાણ ગણામ છે . તેભાં ચાણક્ય સલળે અ
પ્રભાણે ઉલ્રેખ છે . “ ભગધ યાજ્મભાં ભશાદ્મ નંદ નાભન એક યાજા શત. એના નલ ુત્રએ વ લમ મમત યાજ
કયુ.મ એ નંદલળ કશેલામ. કોટટલ્મ નાભનાં બ્રાહ્મણે નંદયાજાન નાળ કમો છી સ્લમં અ કોટટલ્મે ચંદ્રગુપ્ત ભોમમન
યાજ્માભબેક કમો. , ને ભોમમએ નેક લમ સુધી  ૃથ્લી ઉય યાજ્મ કયુ.મ વમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તન ુત્ર ભફિંદુવાય થમ
ને ભફિંદુવાયન ુત્ર વમ્રાટ ળક થમ. ” અ પ્રકાયન ન્મ ઉલ્રેખ કાભદકનાં ગ્રંથ “ સનતીવાય ” ભાં ણ છે . “
સનતીવાય ” ણ અધાય ભુત ગ્રંથ ગણામ છે . તેભાં ચાણક્યનુ ં સલષ્ણુગપ્ુ ત દળામ વ્યુ છે . અના ઉયથી સનસલિલાદ
વાભફત થામ છે કે સલષ્ણુગપ્ુ ત, કોટટલ્મ ને ચાણક્ય એક જ ભશાુરુ છે .


ુ
અભ્ય સન ાં હેતઓ
(૧) કોટટલ્મનાં થમળાસ્ત્રને જાણવુ , વભજવુ.
(૨) કોટટલ્મનાં થમળાસ્ત્રભાં દળામલેર ળાવન વ્મલસ્થાથી ટયભચત થવુ.ં
(૩) કોટટલ્મે દળામલેર જજલ્રા પ્રળાવન , નગય પ્રળાવન તેભજ ગ્રાભ પ્રળાવન થી ભાટશતગાય થવુ.ં
(૪) કોટટલ્મે દળામલેર ન્મામ વ્મલસ્થાની જાણકાયી ભેલલી.

 કોટિલ્યન ાં અથથશ સ્ત્રમ ાં શ સનવ્યવસ્થ
ભોમમવામ્રજ્મની સ્થાના ચંદ્રગુપ્ત ભોમે તેના ગુરુ ને પ્રખય યાજનીસતજ્ઞ ચાણક્યની ભદદથી કયી શતી.
ચંદ્રગુપ્ત ભોમમ કુળ ળાવક ને ભશાત્લાકાંક્ષી યાજા શત. તેને યાજનીતી સનુણ ભંત્રી-કોટટલ્મન વશમગ ભતાં
એક સુવ્મલસ્સ્થત ળાવનવ્મલસ્થા સ્થાી. જે બાયતીમ ળાવક ભાટે વદીઓ સુધી નુકયણીમ ફની યશી.
ભોમમકારીન ળાવન વ્મલસ્થાનુ ં જ્ઞાન અણને ભેગસ્થનીઝ ભરભખત “ આન્ન્ડકા ” ગ્રંથના અંળ ને થમળાસ્ત્રભાંથી
ભે છે .

1|Page

KCG-Portal of Journals

ળાવનવ્મલસ્થાને અંતગમત કોટટલ્મે નગયની વ્મલસ્થાસકાવબા (નગયાભરકા) નુ ખ ૂફ જ
સલસ્તાયથી લણમન કયુમ છે . તેના છ સલબાગ અપ્મા છે . પ્રત્મેક સલબાગનુ ં વંચારન ાંચ વદસ્મ કયતા. પ્રથભ
સલબાગનુ કામમ કાયીગયની દે ખ-યે ખ યાખલાનુ ં શત.ુ ફીજા સલબાગનાં શાથભાં સલદે ળીઓની દે ખ-યે ખ તથા તેના
અલાવ લગેયેની વ્મલસ્થા શતી. ત્રીજ સલબાગ જનવંખમા સ્લાસ્થ્મ તથા અલક

– જાલક વંફધ
ં ી શત. ચથ

સલબાગ નાણુ,ં સલસનભમ, તરભા લગેયેન ુ ં કાભ કયત શત. ાંચભ સલબાગ ઉપ્તાટદત લસ્તુઓનુ ં ધ્માન યાખલા
ભાટે શત. ને છઠ્ઠ સલબાગ ભાત્ર કય લસુરાત ભાટે શત.
કેન્દ્રીમ ળાવનનાં વંચારન ભાટે જુદાં – જુદાં સલબાગ સલભબન્ન ધ્મક્ષને અધીન યાખલાભાં અલતાં.
ભંત્રીભંડ કેન્દ્રીત ળાવનનુ ં મુખમ અંગ શતુ.ં યાજ્મનાં સલસલધ કામોભાં વમ્રાટની વશામતા ભાટે ભંત્રીઓની વસભસત
શતી જેને ભંત્રીટયદ કશેલાભાં અલતી. ળકનાં ળીરારેખભાં ભંત્રીટયદ ભાટે ટય થલા “ ટયવા ” ળબ્દ
પ્રમજમ છે . થમળાસ્ત્રનાં ધ્મમનથી એ પ્રસતત થામ છે કે કેન્ન્દ્રમ ળાવન વંચારન ભાટે નાં જે સલબાગ શતા
તેભને કોટટલ્મે “ સતથમ ” નાભ અપ્યુ છે . અલા ઢાય સતથમન ઉલ્રેખ છે . પ્રત્મેક સતથમ ભશાભાત્મ (ભશાભાત્ર) ને
અધીન શત ુ , જે અ પ્રભણે છે .
૧. માંત્રી તથ પરુ ટહત :અ ફન્ને દ રગ - રગ શતા. ચંદ્રગુપ્ત ભોમમનાં ળાવનભાં ચાણક્ય કદાચ અ ફન્ને દ વંબાતા
શતાં. યાજા એભની ભદદથી ગુપ્તચય,યાજદુતની સનયુક્તી કયત. ને ય યાષ્ર વંફધ
ં ી સનતી નક્કી કયત ,ડૉ.
જામસ્લારે અેરી સુચીભાં અ ફન્ને દન રગ-રગ ઉલ્રેખ કમો છે .
૨. સમ હત થ (મ - વવભ ગ માંત્રી)
વભાશતામન ુ ં કામમ યાજકીમ કય ઉઘયાલલાનું શત.ુ ં યાજ્મની અસથિક સનતીભાં તેની બુદ્ધદ્ધભતાં ને કામમન ફહુ
ભટ પા શત. તેના શાથ નીચે નેક ધ્મક્ષ કાભ કયતા શતાં. જેભાના મુખમ ધ્મક્ષ ને તેભના કામો અ
પ્રભાણે શતાં.
(૧) શુલ્કાધ્મક્ષ

:- વ્મલવામ ને લેાય વંફધ
ં ી કય એકત્ર કયલા.

(૨) તલાધ્મક્ષ

:- તર –ભાનાં વાધનનુ ં સનમંત્રણ કયવુ.ં

(૩) સુત્રાધ્મક્ષ

:- યાજ્મ તયપથી ચારતા લેાય ય સનમંત્રણ કયવુ.ં

(૪) વીતાધ્મક્ષ

:- કૃસસલબાગ યન ધ્મક્ષ

(૫) ગભણકાધ્મક્ષ

:- લેશ્મારમન કાયબાય

(૬) મુદ્રાધ્મક્ષ

:- દે ળની ફશાય જતી – અલતી મુદ્રાનુ ં સનમભન.

(૭) સલસલતાધ્મક્ષ

:- ગચય વ્મલસ્થા કયલી.

(૮) નો – ધ્મક્ષ

:- જ ભાગમન પ્રફંધ.

(૯) શ્વાધ્મક્ષ

:- ઘડાઓ વંફધ
ં ી ફધા કામોની દે ખયે ખ

(૧૦) રક્ષણાધ્મક્ષ

:- વભસ્ત નાણાં વ્મલસ્થા.

(૧૧) વોલભણિક

:- ટંકળાાન ધ્મક્ષ.

2|Page

KCG-Portal of Journals

(૧૨) ભાનાધ્મક્ષ

:- દે ળ – કાનુ ં ભા કયતાં વાધનનુ ં સનમંત્રણ કયવુ.ં

(૧૩) સુયાધ્મક્ષ

:- ભટદયાઉત્ાદન , સલતયણ ને પ્રમગ ઉય સનમંત્રણ કયવુ.ં

(૧૪) સ ૂનાધ્મક્ષ

:- કતરખાના ઉય સનમંત્રણ યાખવુ.ં

(૧૫) અકયાધ્મક્ષ

:- ધાતુઓ , ટકિંભતી દાથોની ખાણની દે ખયે ખ.

૩. સાંવનધ ત (ર જકષ માંત્રી)
યાજકીમ અલક –જાલકન ટશવાફ યાખલ એ એનુ ં મુખમ કામમ શત.ુ ં કગૃશ , ણ્મગૃશ , કુપ્મગૃશ ,
કષ્ઠાગાય , અયુધાગાય તથા ફંધનાગાય લગેયે સલબાગ તેને અધીન શતાં. “ ગ ” નાભન સધકાયી અ
સલબાગ વાથે જડામેર શત.
૪. સેન વત
વેનાસત વૈન્મ સલબાગન ભંત્રી શત. વભગ્ર યુદ્ધ સલબાગ ને કોટટલ્મે વેનાસતના તાફા શેઠ ગણાવ્મ
શત.ચાયે મ પ્રકાયનાં વૈન્મ ઉય તેન ુ ં સનમંત્રણ યશેત.ું
ુ રજ
૫. યવ
યાજાન ઉત્તયાસધકાયી શમ છે . ળાવન વંચારનભાં યાજાને ભદદ કયે છે . યાજાની નુસ્સ્થસતભાં શુન્માર
(પ્રસતસનસધ) નુ કામમ કયે છે .
૬. પ્રદે ષ્િ
કંટકળધન ન્મામારમનાં ન્મામાધીળને પ્રદે ષ્ટા કશેલાત શત. જે રકને ન્મામ અલાનુ ં કામમ કયતાં.
૭. ન યક
વેનાના મુખમ વંચારકને નામક કહ્ય છે . યુદ્ધક્ષેત્રભાં વંચારન કયલાનુ કાભ તેન ુ શત.ુ તેથી તે વેનાનામક
શત.
૮. વ્ય વહ રીક
તે ધભમસ્થીમ ન્મામારન પ્રધાન શત. તેને “ ધભમસ્થ ” ણ કશેલાત.
૯. કમ થન્તતક
યાજ્મનાં કાયખાનાંઓના વંચારકને કભામ સ્ન્તક કશેલાત શત.
૧૦. સભ્ય – માંત્રી ટરષદન અધ્યક્ષ
તેન ું દ ઉચું ગણાતુ શતુ. તેની ધ્મક્ષતાભાં ભંત્રી ટયદની ફેઠક મજાતી.
૧૧. દાં ડ 
વૈન્મન પ્રફંધ કયત ને વૈન્મની જરૂટયમાત  ૂયી કયત.
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૧૨. અંત 
વીભાંત પ્રદે ળના યક્ષણની જલાફદાયી તેના સળયે યશેતી.
૧૩. દુગથ 
દુગોની વ્મલસ્થા તેને શસ્તક શતી. ળત્રુઓથી દે ળની યક્ષા કયત.
૧૪. ન ગરક
નગયની વ્મલસ્થા ને ળાવનન વલોચ્ચ સધકાયી શત. સ્થાસનક તેભજ ગ જેલા કભમચાયીઓ નાગયકને
અધીન શતા.
૧૫. પ્રશ સ્ત
યાજકીમ અદે ળને ભરસફદ્ધ કયનાય સલબાગનાં મુખમ સધકાયીને પ્રળાસ્તા કશેલાત. તેને અધીન
કામામરમને “ ક્ષયટર ” કશેલાતુ.
૧૬. દોવ ટરક
ે ન મુખમ સધકાયી દ્રાયા શત. યાજભશેર વંફધ
યાજભેશર
ં ી ફધાંજ કામો તેના દ્રાયા થતાં.
૧૭. આંતવેવશક
તે યાજાનાં અંગયક્ષકન પ્રધાન શત. ભશેરની અંદયની યક્ષાન પ્રફંધક શત. યાજલંળનાં ગૃશકામોન મુખમ
સધકાયી શત.
૧૮. આિવવક
વેનાભાં અટસલક વૈન્મનુ ં ભશત્લનુ ં સ્થાન શતુ. તે લટં ૂ પાટ કયનારુ વૈન્મ શતુ. જગરનાં
ં
રશ્કયન ધ્મક્ષ
અટસલક કશેલાત.
ઉયક્ત ૧૮ પ્રકાયના યાજ્મના સધકાયીઓને કોટટલ્મે ત્રણ બાગભાં સલબક્ત કમામ છે . ને તેજ ક્રભે
તેભનું લેતન સનધામયીત કયુમ છે .
પ્રથમશ્રેણીમ ાં – ભંત્રી,ુયટશત,વેનાસત તેભજ યુલયાજ
બીજીશ્રીણીમ ાં – દોલાટયક,આંતલેસળક.વભાશતામ,વસનિંધાતા ને પ્રળાસ્તા
ત્રીજીશ્રેણીમ –ાં પ્રદે ષ્ટા,નામક,નાગયક,વ્માલશાટયક,કભામ સ્ન્તક,ભંત્રીટયદનાં

ધ્મક્ષ,

દં ડાર,દુગમાર

ને

અંતારને મુક્યા છે .
ત્રણેમ શ્રેણીઓનાં સધકાયીઓને ભાટે પ્રસતલમ ક્રભળઃ ૪૮૦૦૦ ણ, ૨૪૦૦૦ ણ ને ૧૨૦૦૦ ણનુ ં
લેતન નક્કી કયલાભાં અવ્યુ ં શતુ.ં

4|Page

KCG-Portal of Journals

 પ્ર ત
ાં ીય શ સન
ળાવન સુસલધા ભાટે ભોમમવામ્રાજ્મને ઘણા પ્રાંતભાં સલબાજજત કયલાભાં અવ્યુ શત.ુ ળકના સળરારેખ
યથી જાણી ળકામ છે કે ભોમમવામ્રાજ્મ ાંચ પ્રાંતભાં સલબાજજત શત.ુ અ ાંચ પ્રાંતભા ઉત્તયાથ,સિભીચક્ર,
દભક્ષણથ,કભરિંગ ને ભધ્મ પ્રદે ળન વભાલેળ થામ છે . પ્રાંતનુ ં વંચારન પ્રાંતસત કયત. પ્રાંતસતની સનયુસ્ક્ત
સ્લમં યાજા જ કયત. થમળાસ્ત્ર મુજફ પ્રાંતસતને ણ ૧૨૦૦૦ ણ લાસિક લેતન ભત ુ ં શતુ.


જજલ્ પ્રશ સન
પ્રાંતને જજલ્રાંભાં સલબાજજત કયલાભાં અલતા જેભને સલમ કશેલાતા. ભોમમકાનાં ળાવકને સલમસત
કશેલાત. ક્યાંક ક્યાંક જજલ્રાભાટે પ્રદે ળ ળબ્દન પ્રમગ થમ છે . સલમસતને અજનાં કરેક્ટય વાથે વયખાલી
ળકામ.



નગર પ્રશ સન
નગયનાં પ્રળાવનની જાણકાયી અણને ભેગસ્થનીઝનાં “ આન્ન્ડકા ” ના અંળથી ભે છે . ભેગસ્થનીઝે ભાત્ર
ાટભરુત્રના મ્યુસનસવર પ્રળાવનનુ ં સલસલયણ અપ્યુ છે . ાટભરુત્ર નગયભાં

ત્રીવ ધ્મક્ષન એક અમગ

શત. અમગને ૫-૫ વભ્મની છ વસભસતઓભાં લશેંચી નાખલાભાં અવ્મ શત. અ છ વસભસતભાં સળલ્કરા વસભસત
, લૈદેસળક વસભસત , જનગણના વસભસત , લાભણજ્મ વસભસત , લસ્ત-ુ નીટયક્ષક વસભસત ને કય વસભસતન વભાલેળ
થામ છે .


ગ્ર મ પ્રશ સન
ગાભન ળાવક ગ્રાસભક થલા ગ્રાભબજક કશેલાત શત. ગ્રાસભક ગાભનાં વ ૃદ્ધની ભદદથી ળાવન
ચરાલત. થમળાસ્ત્ર નુવાય ૫ કે૧૦ ગાભના ળાવકને “ ગ ” કશેલાત. ગનાં ઉયીને “ સ્થાસનક ” કશેલાત.
ગ્રાસભક,ગ,સ્થાનકનાં કમોની દે ખયે ખ “ વભાશતામ ” યાખત. ગ ગાભની વીભાનુ સનધામ યણ કયત,લસ્તી-ગણતયી
કયત. ૫-૫ ગાભનાં વંગઠનને ંચગ્રાભ, ૨૦૦ગ્રાભના વમુશને ખાલમટટક ,૪૦૦ ગ્રાભના કેન્દ્રને દ્રણમુખ,૮૦૦
ગ્રાભનાં કેન્દ્રને સ્થાસનમ નાભથી ઓખલાભાં અલતુ.ં



સૈતય સાંગઠન
વામ્રાજ્મની સુયક્ષા ભાટે સલળા વૈન્મનુ ં વંગઠન કયલાભાં અવ્યુ શત.ુ ભેગસ્થનીઝે જણાવ્યુ છે તે મુજફ
ચંદ્રગુપ્તની વેનાભાં ૬ રાખથી લધુ ામદના સવાશીઓ,૩૦,૦૦૦ શ્વ,૯,૦૦૦ શાથી ને ૮,૦૦૦ યથ શતા.
વેનાનાં પ્રફંધ ભાટે એક રગ સલબાગ શત જેનુ વંચારન છ વસભસતઓ દ્રાયા થત ુ. કોટટલ્મે ભોરફ,
ૃ ફ,શ્રેણીફ,ળત્રુફ,સભત્રફ ને ટ્લીફ એભ છ પ્રકાયનાં વૈન્મ ફન ઉલ્રેખ કમો છે . ચત ુયં ગ
મત
વૈન્મન લડ વેનાસત કશેલાત. વેનાની વાથે એક ભચટકત્વા સલબાગ શત. તે ઘામર વૈસનકની વાયલાય કયત
શત. વેના સ્થામી શતી. યાજ્મ તયપથી તેને લેતન તથા સ્ત્ર - ળસ્ત્ર ભતાં.
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તય યવ્યવસ્થ
ભોમમવામ્રાજ્મની ન્મામવ્મલસ્થાને અંતગમત નેક ન્મામારમની વ્મલસ્થા શતી. વોથી નાનુ ં ન્મામારમ
ગ્રાભ વંસ્થા શતુ. જેભાં ગ્રાભલાવીઓ તાની વભસ્માઓન શર ભેલલા ગાભની ઉય વંગ્રશણ , દ્રણમુખ ને
સ્થાનીમ વંઘનાં ન્મામારમ શતા. ૧૦ ગાભનુ ં એક વંગ્રશણ, ૪૦૦ ગાભનુ દ્રણમુખ ને ૮૦૦ ગાભનુ એક સ્થાનીમ
ને છે લ્લું ગ્રાભ વંગઠન તે જનદ કશેલાતુ. કોટટલ્મનાં થમળાસ્ત્ર ઉયથી તે પ્રતીત થામ છે કે અ ન્મામારમ
જજલ્રા ન્મામારમનાં જ અંગ શતાં તેની ઉય ધભમસ્થીમ ને કંટકળધન ન્મામારમ શતા. ટદલાની કેવનાં
ન્મામારમને ધભમસ્થીમ ને પજદાયીના ન્મામારમને કંટકળધન કશેલાતાં શતા. નાની દારતનાં ન્મામથી
વંત ુષ્ટ શમ તેલ ભબયુક્ત ભટા ન્મામારમભાં ીર કયી ળકત શત.



ર જ્યની આવક – જાવકન વટહવિ
યાજ્મની અલકનુ ં મુખમ વાધન ભ ૂસભકય શત.ુ જેભાં અલકનાં છઠ્ઠા બાગને કયરૂે લસ ૂર કયલાભાં અલત.
લેચાણકય,થમકય,ભકાનકય, લગેયે યાજ્મની અલકના વાધન શતાં. સળલ્ીઓ,લેાયીઓ લગેયેને રામવન્વ રેલા
ભાટે ટકિંભત ચ ૂકલલી ડતી. તે ફધા યાજ્મને અલક ુયી ાડતા. યાજ્મની અલકન ભટ બાગ વૈન્મભાં ખચામ ત.
ગૃશસનભામણ,ટકરેફધ
ં ી,વડક ફનાલલી, દલાખાના ફાંધલા,સળક્ષણ – તાભરભ અતા સધકાયીઓનુ લેતન,બથ્થાં
માતામાતનાં વાધન તથા રક વેલાનાં કામો લગેયેભાં યાજ્મ ખચમ કયત.ુ



આંતરર ષ્રીય સાંબધ
ાં
યાજ્મ લચ્ચે યસ્ય કેલા વંફધ
ં શતા તેન ુ સલલયણ ણ થમળાસ્ત્રભાં ભે છે . તે અંગે ભંડસવદ્ધાંતન
ઉલ્રેખ કમો છે . સભત્રયાજ્મ,ળત્રુયાજ્મ,ભધ્મયાજ્મ ને ઉદાવીનયાજ્મ એભ ચાય પ્રકાયનાં યાજ્મન ઉલ્રેખ છે .
યાજ્મભાં સ્લાભી,ભાત્મ,જનદ,દુગમ,ક,વેના,સભત્રની ફનેરી વાત પ્રકૃસતઓ વાથે ભી એક બ ૃશદભંડ
ફનાલતી. સલદે ળસનતીભાં યાજદુતની ભશત્લની ભ ૂસભકા યશેતી. કોટટલ્મે સનસ ૃષ્ટાથમ,ટયસભતાથમ ને ળાવન શય એભ
ત્રણ પ્રકાયનાં દૂ તન સનદે ળ કમો છે .



ઉસાંહ ર
અભ કોટટલ્મકૃત થમળાસ્ત્રન ગ્રંથ મુખમત્લે ઉદે ળાત્ભક ગ્રંથ છે . ળાવનકા દયસભમાન અલી ડનાયી
સલભબન્ન ટયસ્સ્થતીઓ વાભે ઝઝુભીને ળાવકે વપ ફનલા ભાટે કઆ ણ યીતે સનમભને અધીન યશીને ળાવન
કયવુ જઆએ એવું ળાવકને જણાલલાન ગ્રંથકાયન મુખમ ઉદે ળ છે . તેથી અ ળાસ્ત્રભાં સવદ્ધાંત કયતાં વ્મલશાય અચયણ ઉય લધુ ધ્માન ાયુ ં છે . કોટટલ્મે જનતાની અસથિક વમદ્ધૃ દ્ધ ભાટે યાજ્મને

જલાફદાય ગણાવ્યુ ં છે .

યાજાનુ ં કતમવ્મ ભાત્ર કામદ ને વ્મલસ્થા જાલલાનુ ં જ નથી શત ુ ં , યં ત ુ પ્રજાના ટશતભાં અસથિક ફાફતનું
સનમભન કયલાનું ણ શમ છે .
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કોટટરીમ થમળાસ્ત્રમ ૌ , ડૉ.નભમદા યાલર , ાશ્વમ બ્બ્રકેળન : ભદાલાદ.

II.

ચાણક્ય નીસત , ભનસુખરાર વાલભરમા , પ્રલીણ બ્બ્રકેળન : યાજકટ.
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