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કૌટિલ્યનાાં અર્થશાસ્ત્રમાાં શાસન વ્યવસ્ર્ા 
 પ્રસ્તાવના  

ભારતીય પરંપરાના ચાર પરુુષાર્થો ધર્મ,અર્થમ,કાર્ અને ર્ોક્ષને બરાબર સર્જી,ધર્મ સરં્ત અર્થમ અને 
કાર્ની ઉપાસના કરનાર અને કરાવનાર અને તે દ્રારા પરર્ સખુરૂપી ર્ોક્ષને સહજ રીતે સસદ્ધ કરનાર રાજ્યગરુુ 
અને પ્રજાના સવદ્યાગરુુ એટલે ચાણક્ય. તેણે કૌટટલ્ય નાર્ર્થી રચેલા પોતાના ગ્રરં્થ અર્થમશાસ્ત્રર્ા ંકહ્ય ુછે, “ આ ગ્રરં્થની 
રચના કરનાર હુ ંએવો પરુુષ છુ,  જેણે ક્રોધે ભરાઇને નદંવશંનુ ં સનકંદન કાઢી નાખ્ુ ંઅને શસ્ત્રો તર્થા શાસ્ત્રો વડ ે
ભસૂર્નુ ંરક્ષણ ક્ુમ. ”  
 આપણા અઢાર પરુાણોર્ા ં‘ સવષ્ણપુરુાણ ’ ર્હત્વનુ ંઅને ર્ાન્ય પરુાણ ગણાય છે. તેર્ા ંચાણક્ય સવશે આ 
પ્રર્ાણે ઉલ્લેખ છે. “ ર્ગધ રાજ્યર્ા ંર્હાપદ્મ નદં નાર્નો એક રાજા હતો. એના નવ પતુ્રોએ સો વષમ પયમત રાજ 
ક્ુમ. એ નદંવશ કહવેાયો. કૌટટલ્ય નાર્ના ંબ્રાહ્મણે નદંરાજાનો નાશ કયો પછી સ્વય ંઆ કૌટટલ્યે ચદં્રગપુ્ત ર્ૌયમનો 
રાજ્યાભભષેક કયો. , અને ર્ૌયમએ અનેક વષમ સધુી પથૃ્વી ઉપર રાજ્ય ક્ુમ. સમ્રાટ ચદં્રગપુ્તનો પતુ્ર ભબિંદુસાર ર્થયો 
અને ભબિંદુસારનો પતુ્ર સમ્રાટ અશોક ર્થયો. ” આ પ્રકારનો અન્ય ઉલ્લેખ કાર્દકના ંગ્રરં્થ “ સનતીસાર ” ર્ા ંપણ છે. “ 
સનતીસાર ” પણ આધાર ભતુ ગ્રરં્થ ગણાય છે. તેર્ા ંચાણક્યનુ ં સવષ્ણગુપુ્ત દશામવ્્ ુ છે. આના ઉપરર્થી સનસવિવાદ 
સાભબત ર્થાય છે કે સવષ્ણગુપુ્ત, કૌટટલ્ય અને ચાણક્ય એક  જ ર્હાપરુુષ છે.  

  અભ્યાસનાાં હતેઓુ  
(૧) કૌટટલ્યના ંઅર્થમશાસ્ત્રને જાણવ ુ, સર્જવ.ુ 
(૨) કૌટટલ્યના ંઅર્થમશાસ્ત્રર્ા ંદશામવેલ શાસન વ્યવસ્ર્થાર્થી પટરભચત ર્થવુ.ં  
(૩) કૌટટલ્યે દશામવેલ જજલ્લા પ્રશાસન , નગર પ્રશાસન તેર્જ ગ્રાર્ પ્રશાસન ર્થી ર્ાટહતગાર ર્થવુ.ં    
(૪) કૌટટલ્યે દશામવેલ ન્યાય વ્યવસ્ર્થાની જાણકારી ર્ેળવવી. 
 

 કૌટિલ્યનાાં અર્થશાસ્ત્રમાાં શાસનવ્યવસ્ર્ા 
ર્ૌયમસામ્રજ્યની સ્ર્થાપના ચદં્રગપુ્ત ર્ૌયે તેના ગરુુ અને પ્રખર રાજનીસતજ્ઞ ચાણક્યની ર્દદર્થી કરી હતી. 

ચદં્રગપુ્ત ર્ૌયમ કુશળ શાસક અને ર્હાત્વાકાકં્ષી રાજા હતો. તેને રાજનીતી સનપણુ ર્તં્રી-કૌટટલ્યનો સહયોગ ર્ળતા ં
એક સવુ્યવસ્સ્ર્થત શાસનવ્યવસ્ર્થા સ્ર્થાપી. જે ભારતીય શાસકો ર્ાટે સદીઓ સધુી અનકુરણીય બની રહી. 
ર્ૌયમકાલીન શાસન વ્યવસ્ર્થાનુ ંજ્ઞાન આપણને રે્ગસ્ર્થનીઝ ભલભખત “ ઇન્ન્ડકા ” ગ્રરં્થના અંશો અને અર્થમશાસ્ત્રર્ારં્થી 
ર્ળે છે. 
  શાસનવ્યવસ્ર્થાને અંતગમત કૌટટલ્યે નગરની વ્યવસ્ર્થાસપકાસભા (નગરપાભલકા) ન ુ ખબૂ જ સવસ્તારર્થી 
વણમન ક્ુમ છે. તેના છ સવભાગો આપ્યા છે. પ્રત્યેક સવભાગનુ ંસચંાલન પાચં સદસ્યો કરતા. પ્રર્થર્ સવભાગન ુકાયમ 
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કારીગરોની દેખ-રેખ રાખવાનુ ંહત.ુ બીજા સવભાગના ંહાર્થર્ા ં સવદેશીઓની દેખ-રેખ તર્થા તેના આવાસ વગેરેની 
વ્યવસ્ર્થા હતી. ત્રીજો સવભાગ જનસખંયા સ્વાસ્થ્ય તર્થા આવક  – જાવક સબંધંી હતો. ચોર્થો સવભાગ નાણુ,ં 
સવસનર્ય, તોલર્ાપ વગેરેનુ ંકાર્ કરતો હતો. પાચંર્ો સવભાગ ઉપ્તાટદત વસ્તઓુનુ ંધ્યાન રાખવા ર્ાટે હતો. અને 
છઠ્ઠો સવભાગ ર્ાત્ર કર વસલુાત ર્ાટે હતો.  

કેન્દ્રીય શાસનના ં સચંાલન ર્ાટે જુદા ં – જુદા ં સવભાગ સવભભન્ન અધ્યક્ષોને આધીન રાખવાર્ા ં આવતા.ં 
ર્તં્રીર્ડંળ કેન્દ્રીત શાસનનુ ંમખુય અંગ હત ુ.ં રાજ્યોના ંસવસવધ કાયોર્ા ંસમ્રાટની સહાયતા ર્ાટે ર્તં્રીઓની સસર્સત 
હતી જેને ર્તં્રીપટરષદ કહવેાર્ા ંઆવતી. અશોકના ંશીલાલેખોર્ા ંર્તં્રીપટરષદ ર્ાટે પટરષ અર્થવા “ પટરસા ” શબ્દ 
પ્રયોજયો છે. અર્થમશાસ્ત્રના ંઅધ્યયનર્થી એ પ્રસતત ર્થાય છે કે કેન્ન્દ્રય શાસન સચંાલન ર્ાટેના ં જે સવભાગો હતા 
તેર્ને કૌટટલ્યે “ સતર્થમ ” નાર્ આપ્્ ુછે. આવા અઢાર સતર્થમનો ઉલ્લેખ છે. પ્રત્યેક સતર્થમ ર્હાર્ાત્ય (ર્હાર્ાત્ર) ને 
આધીન હત ુ, જે આ પ્રર્ણે છે. 
 

૧. માંત્રી તર્ા પરુોટહત :-  
આ બને્ન પદો અલગ - અલગ હતા. ચદં્રગપુ્ત ર્ૌયમના ંશાસનર્ા ંચાણક્ય કદાચ આ બને્ન પદો સભંાળતા 

હતા.ં રાજા એર્ની ર્દદર્થી ગપુ્તચરો,રાજદુતોની સન્કુ્તી કરતો. અને પર રાષ્ર સબંધંી સનતી નક્કી કરતો ,ડૉ. 
જાયસ્વાલે આપેલી સચુીર્ા ંઆ બને્ન પદોનો અલગ-અલગ ઉલ્લેખ કયો છે. 
૨. સમાહતાથ (માલ- વવભાગ માંત્રી)   
 સર્ાહતામન ુ ંકાયમ રાજકીય કરો ઉઘરાવવાનુ ંહત ુ.ં રાજ્યની આસર્થિક સનતીર્ા ંતેની બદુ્ધદ્ધર્તા ંઅને કાયમનો બહુ 
ર્ોટો ફાળો હતો. તેના હાર્થ નીચે અનેક અધ્યક્ષો કાર્ કરતા હતા.ં જેર્ાના મખુય અધ્યક્ષો અને તેર્ના કાયો આ 
પ્રર્ાણે હતા.ં 
      (૧) શલુ્કાધ્યક્ષ            :-  વ્યવસાય અને વેપાર સબંધંી કરો એકત્ર કરવા. 
      (૨) પોતવાધ્યક્ષ          :-  તોલ –ર્ાપના ંસાધનોનુ ંસનયતં્રણ કરવુ.ં   
      (૩) સતુ્રાધ્યક્ષ             :-  રાજ્ય તરફર્થી ચાલતા વેપાર પર સનયતં્રણ કરવુ.ં 
      (૪) સીતાધ્યક્ષ            :-  કૃસષસવભાગ પરનો અધ્યક્ષ 
      (૫) ગભણકાધ્યક્ષ          :-  વેશ્યાલયોનો કારભાર  
      (૬) મદુ્રાધ્યક્ષ             :-  દેશની બહાર જતી – આવતી મદુ્રાનુ ંસનયર્ન. 
      (૭) સવસવતાધ્યક્ષ          :-  ગોચર વ્યવસ્ર્થા કરવી. 
      (૮) નૌ – અધ્યક્ષ         :-  જળ ર્ાગમનો પ્રબધં. 
      (૯) અશ્વાધ્યક્ષ            :-  ઘોડાઓ સબંધંી બધા કાયોની દેખરેખ  
     (૧૦) લક્ષણાધ્યક્ષ          :-  સર્સ્ત નાણા ંવ્યવસ્ર્થા. 
     (૧૧) સૌવભણિક             :-  ટંકશાળાનો અધ્યક્ષ.  
     (૧૨) ર્ાનાધ્યક્ષ           :-  દેશ – કાળનુ ંર્ાપ કરતા ંસાધનોનુ ંસનયતં્રણ કરવુ.ં   
     (૧૩) સરુાધ્યક્ષ            :-  ર્ટદરાઉત્પાદન , સવતરણ અને પ્રયોગ ઉપર સનયતં્રણ કરવુ.ં    
     (૧૪) સનૂાધ્યક્ષ            :- કતલખાના ઉપર સનયતં્રણ રાખવુ.ં      
     (૧૫) આકરાધ્યક્ષ          :- ધાતઓુ , ટકિંર્તી પદાર્થોની ખાણોની દેખરેખ.  
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 ૩. સાંવનધાતા (રાજકોષ માંત્રી)  
 રાજકીય આવક –જાવકનો ટહસાબ રાખવો એ એનુ ં મખુય કાયમ હત ુ.ં કોષગહૃ , પણ્યગહૃ , કુપ્યગહૃ , 
કોષ્ઠાગાર , આ્ધુાગાર તર્થા બધંનાગાર વગેરે સવભાગો તેને આધીન હતા.ં “ ગોપ ” નાર્નો અસધકારી આ 
સવભાગ સાર્થે જોડાયેલો હતો.  
૪. સેનાપવત 
 સેનાપસત સૈન્ય સવભાગનો ર્તં્રી હતો. સર્ગ્ર ્દુ્ધ સવભાગ ને કૌટટલ્યે સેનાપસતના તાબા હઠેળ ગણાવ્યો 
હતો.ચારેય પ્રકારના ંસૈન્ય ઉપર તેનુ ંસનયતં્રણ રહતે ુ.ં 
૫. યવુરાજ  
 રાજાનો ઉત્તરાસધકારી હોય છે. શાસન સચંાલનર્ા ંરાજાને ર્દદ કરે છે. રાજાની અનપુસ્સ્ર્થસતર્ા ંશનુ્યપાલ 
(પ્રસતસનસધ) ન ુકાયમ કરે છે. 
 

૬. પ્રદેષ્િા  
 કંટકશોધન ન્યાયાલયોના ંન્યાયાધીશને પ્રદેષ્ટા કહવેાતો હતો. જે લોકોને ન્યાય આપવાનુ ંકાયમ કરતા.ં 
૭. નાયક  
 સેનાના મખુય સચંાલકને નાયક કહ્યો છે. ્દુ્ધકે્ષત્રર્ા ંસચંાલન કરવાન ુકાર્ તેન ુહત.ુ તેર્થી તે સેનાનાયક 
હતો.  
૮. વ્યાવહારીક  
 તે ધર્મસ્ર્થીય ન્યાયપાલનો પ્રધાન હતો. તેને “ ધર્મસ્ર્થ ” પણ કહવેાતો. 
૯. કમાથન્તતક  
 રાજ્યના ંકારખાનાઓંના સચંાલકને કર્ામસ્ન્તક કહવેાતો હતો. 
૧૦. સભ્ય – માંત્રી પટરષદના અધ્યક્ષ  
 તેનુ ંપદ ઉચુ ંગણાત ુહત.ુ તેની અધ્યક્ષતાર્ા ંર્તં્રી પટરષદની બેઠકો યોજાતી. 
૧૧. દાંડપાલ  
 સૈન્યનો પ્રબધં કરતો અને સૈન્યની જરૂટરયાતો પરૂી કરતો.  
૧૨. અંતપાલ  
 સીર્ાતં પ્રદેશોના રક્ષણની જવાબદારી તેના સશરે રહતેી. 
૧૩. દુગથપાલ  
 દુગોની વ્યવસ્ર્થા તેને હસ્તક હતી. શત્રઓુર્થી દેશની રક્ષા કરતો. 
૧૪. નાગરક 
 નગરની વ્યવસ્ર્થા અને શાસનનો સવોચ્ચ અસધકારી હતો. સ્ર્થાસનક તેર્જ ગોપ જેવા કર્મચારીઓ નાગરકને 
આધીન હતા.     
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૧૫. પ્રશાસ્તા  
 રાજકીય આદેશોને ભલસપબદ્ધ કરનાર સવભાગના ં મખુય અસધકારીને પ્રશાસ્તા કહવેાતો. તેને આધીન 
કાયામલયને “ અક્ષરપટલ ” કહવેાત.ુ 
૧૬. દૌવાટરક 
 રાજરે્હલેનો મખુય અસધકારી દ્રારપાળ હતો. રાજર્હલે સબંધંી બધાજં કાયો તેના દ્રારા ર્થતા.ં 
૧૭. આંતવેવશક  
 તે રાજાના ંઅંગરક્ષકોનો પ્રધાન હતો. ર્હલેની અંદરની રક્ષાનો પ્રબધંક હતો. રાજવશંના ંગહૃકાયોનો મખુય 
અસધકારી હતો.  
૧૮. આિવવક  
 સેનાર્ા ંઆટસવક સૈન્યનુ ંર્હત્વનુ ં સ્ર્થાન હત.ુ તે લ ૂટંફાટ કરનારુ સૈન્ય હત.ુ જગંલના ંલશ્કરનો અધ્યક્ષ 
આટસવક કહવેાતો. 

        ઉપરોક્ત ૧૮ પ્રકારના રાજ્યના અસધકારીઓને કૌટટલ્યે ત્રણ ભાગોર્ા ં સવભક્ત કયામ છે. અને તેજ 
ક્રરે્ તેર્નુ ંવેતન સનધામરીત ક્ુમ છે. 
પ્રર્મશે્રણીમાાં – ર્તં્રી,પરુોટહત,સેનાપસત તેર્જ ્વુરાજ 
બીજીશ્રીણીમાાં – દૌવાટરક,આંતવેસશક.સર્ાહતામ,સસનિંધાતા અને પ્રશાસ્તા  
ત્રીજીશે્રણીમાાં–પ્રદેષ્ટા,નાયક,નાગરક,વ્યાવહાટરક,કર્ામસ્ન્તક,ર્તં્રીપટરષદના ં અધ્યક્ષ, દંડપાલ,દુગમપાલ  અને 
અંતપાલને મકુ્યા છે. 

ત્રણેય શે્રણીઓના ંઅસધકારીઓને ર્ાટે પ્રસતવષમ ક્રર્શઃ ૪૮૦૦૦ પણ, ૨૪૦૦૦ પણ અને ૧૨૦૦૦ પણનુ ં
વેતન નક્કી કરવાર્ા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં   

 પ્રાાંતીય શાસન  
           શાસન સસુવધા ર્ાટે ર્ૌયમસામ્રાજ્યને ઘણા પ્રાતંોર્ા ંસવભાજજત કરવાર્ા ંઆવ્્ ુહત.ુ અશોકના સશલાલેખ 
પરર્થી જાણી શકાય છે કે ર્ૌયમસામ્રાજ્ય પાચં પ્રાતંોર્ા ં સવભાજજત હત.ુ આ પાચં પ્રાતંોર્ા ઉત્તરાપર્થ,પસિર્ીચક્ર, 
દભક્ષણપર્થ,કભલિંગ અને ર્ધ્ય પ્રદેશોનો સર્ાવેશ ર્થાય છે. પ્રાતંનુ ંસચંાલન પ્રાતંપસત કરતો. પ્રાતંપસતની સન્સુ્ક્ત 
સ્વય ંરાજા જ કરતો. અર્થમશાસ્ત્ર મજુબ પ્રાતંપસતને પણ ૧૨૦૦૦ પણ વાસષિક વેતન ર્ળતુ ંહત.ુ  
 

 જજલ્લા પ્રશાસન 
પ્રાતંોને જજલ્લારં્ા ં સવભાજજત કરવાર્ા ંઆવતા જેર્ને સવષય કહવેાતા. ર્ૌયમકાળના ં શાસકને સવષયપસત 

કહવેાતો. ક્યાકં ક્યાકં જજલ્લાર્ાટે પ્રદેશ શબ્દનો પ્રયોગ ર્થયો છે. સવષયપસતને આજના ં કલેક્ટર સાર્થે સરખાવી 
શકાય. 

 નગર પ્રશાસન  
નગરના ંપ્રશાસનની જાણકારી આપણને ર્ેગસ્ર્થનીઝના ં“ ઇન્ન્ડકા ” ના અંશોર્થી ર્ળે છે. ર્ેગસ્ર્થનીઝે ર્ાત્ર 

પાટભલપતુ્રના મ્્સુનસસપલ પ્રશાસનનુ ં સવસવરણ આપ્્ ુ છે. પાટભલપતુ્ર નગરર્ા ં  ત્રીસ અધ્યક્ષોનો એક આયોગ 
હતો. આયોગને ૫-૫ સભ્યોની છ સસર્સતઓર્ા ંવહેંચી નાખવાર્ા ંઆવ્યો હતો. આ છ સસર્સતર્ા ંસશલ્પકલા સસર્સત 
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, વૈદેસશક સસર્સત , જનગણના સસર્સત , વાભણજ્ય સસર્સત , વસ્ત-ુનીટરક્ષક સસર્સત અને કર સસર્સતનો સર્ાવેશ 
ર્થાય છે. 

 ગ્રામ પ્રશાસન 
        ગાર્નો શાસક ગ્રાસર્ક અર્થવા ગ્રાર્ભોજક કહવેાતો હતો. ગ્રાસર્ક ગાર્ના ં વદૃ્ધોની ર્દદર્થી શાસન 
ચલાવતો. અર્થમશાસ્ત્ર અનસુાર ૫ કે૧૦ ગાર્ોના શાસકને “ ગોપ ” કહવેાતો. ગોપોના ંઉપરીને “ સ્ર્થાસનક ” કહવેાતો. 
ગ્રાસર્ક,ગોપ,સ્ર્થાનકના ંકયોની દેખરેખ “ સર્ાહતામ ” રાખતો. ગોપ ગાર્ની સીર્ાન ુસનધામરણ કરતો,વસ્તી-ગણતરી 
કરતો. ૫-૫ ગાર્ોના ં સગંઠનને પચંગ્રાર્, ૨૦૦ગ્રાર્ના સમહુને ખાવમટટક ,૪૦૦ ગ્રાર્ના કેન્દ્રને દ્રોણમખુ,૮૦૦ 
ગ્રાર્ના ંકેન્દ્રને સ્ર્થાસનય નાર્ર્થી ઓળખવાર્ા ંઆવતુ.ં  

 સૈતય સાંગઠન 
સામ્રાજ્યની સરુક્ષા ર્ાટે સવશાળ સૈન્યનુ ંસગંઠન કરવાર્ા ંઆવ્્ ુહત.ુ રે્ગસ્ર્થનીઝે જણાવ્્ ુ છે તે મજુબ 

ચદં્રગપુ્તની સેનાર્ા ં૬ લાખર્થી વધ ુપાયદળના સસપાહીઓ,૩૦,૦૦૦ અશ્વો,૯,૦૦૦ હાર્થી અને ૮,૦૦૦ રર્થ હતા. 
સેનાના ં પ્રબધં ર્ાટે એક અલગ સવભાગ હતો જેન ુ સચંાલન છ સસર્સતઓ દ્રારા ર્થત.ુ કૌટટલ્યે ર્ૌલબળ, 
મતૃબળ,શે્રણીબળ,શત્રબુળ,સર્ત્રબળ અને અટ્વીબળ એર્ છ પ્રકારના ં સૈન્ય બળોનો ઉલ્લેખ કયો છે. ચતરંુગ 
સૈન્યનો વડો સેનાપસત કહવેાતો. સેનાની સાર્થે એક ભચટકત્સા સવભાગ હતો. તે ઘાયલ સૈસનકોની સારવાર કરતો 
હતો. સેના સ્ર્થાયી હતી. રાજ્ય તરફર્થી તેને વેતન તર્થા અસ્ત્ર - શસ્ત્ર ર્ળતા.ં             

 તયાયવ્યવસ્ર્ા 
ર્ૌયમસામ્રાજ્યની ન્યાયવ્યવસ્ર્થાને અંતગમત અનેક ન્યાયાલયોની વ્યવસ્ર્થા હતી. સૌર્થી નાનુ ં ન્યાયાલય 

ગ્રાર્ સસં્ર્થા હત.ુ જેર્ા ંગ્રાર્વાસીઓ પોતાની સર્સ્યાઓનો હલ રે્ળવવા ગાર્ની ઉપર સગં્રહણ , દ્રોણમખુ અને 
સ્ર્થાનીય સઘંના ંન્યાયાલયો હતા. ૧૦ ગાર્નુ ંએક સગં્રહણ, ૪૦૦ ગાર્ન ુદ્રોણમખુ અને ૮૦૦ ગાર્ન ુએક સ્ર્થાનીય 
અને છેલ્લુ ંગ્રાર્ સગંઠન તે જનપદ કહવેાત.ુ કૌટટલ્યના ંઅર્થમશાસ્ત્ર ઉપરર્થી તે પ્રતીત ર્થાય છે કે આ ન્યાયાલયો 
જજલ્લા ન્યાયાલયોના ં જ અંગો હતા ં તેની ઉપર ધર્મસ્ર્થીય અને કંટકશોધન ન્યાયાલયો હતા. ટદવાની કેસોના ં
ન્યાયાલયને ધર્મસ્ર્થીય અને ફોજદારીના ન્યાયાલયને કંટકશોધન કહવેાતા ં હતા. નાની અદાલતોના ં ન્યાયર્થી 
અસતંષુ્ટ હોય તેવો અભભ્કુ્ત ર્ોટા ન્યાયાલયર્ા ંઅપીલ કરી શકતો હતો.  

 રાજ્યની આવક – જાવકનો વટહવિ 
રાજ્યની આવકનુ ંમખુય સાધન ભસૂર્કર હત.ુ જેર્ા ંઆવકના ંછઠ્ઠા ભાગને કરરૂપે વસલૂ કરવાર્ા ંઆવતો. 

વેચાણકર,અર્થમકર,ર્કાનકર, વગેરે રાજ્યની આવકના સાધન હતા.ં સશલ્પીઓ,વેપારીઓ વગેરેને લાયસન્ સ લેવા 
ર્ાટે ટકિંર્ત ચકૂવવી પડતી. તે બધા રાજ્યોને આવક પરુી પાડતા. રાજ્યની આવકનો ર્ોટો ભાગ સૈન્યર્ા ંખચામતો. 
ગહૃસનર્ામણ,ટકલેબધંી,સડકો બનાવવી, દવાખાના બાધંવા,સશક્ષણ – તાભલર્ આપતા અસધકારીઓન ુ વેતન,ભથ્ર્થા ં
યાતાયાતના ંસાધનો તર્થા લોક સેવાના ંકાયો વગેરેર્ા ંરાજ્ય ખચમ કરત.ુ  
 

 આંતરરાષ્રીય સાંબાંધ  
રાજ્યો વચ્ચે પરસ્પર કેવા સબંધં હતા તેન ુ સવવરણ પણ અર્થમશાસ્ત્રર્ા ંર્ળે છે. તે અંગે ર્ડંળસસદ્ધાતંનો 

ઉલ્લેખ કયો છે. સર્ત્રરાજ્ય,શત્રરુાજ્ય,ર્ધ્યરાજ્ય અને ઉદાસીનરાજ્ય એર્ ચાર પ્રકારના ં રાજ્યોનો ઉલ્લેખ છે. 
રાજ્યર્ા ં સ્વાર્ી,અર્ાત્ય,જનપદ,દુગમ,કોષ,સેના,સર્ત્રની બનેલી સાત પ્રકૃસતઓ સારે્થ ર્ળી એક બહૃદર્ડંળ 
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બનાવતી. સવદેશસનતીર્ા ંરાજદુતની ર્હત્વની ભસૂર્કા રહતેી. કૌટટલ્યે સનસષૃ્ટાર્થમ,પટરસર્તાર્થમ અને શાસન હર એર્ 
ત્રણ પ્રકારના ંદૂતનો સનદેશ કયો છે. 

 ઉપસાંહાર 
આર્ કૌટટલ્યકૃત અર્થમશાસ્ત્રનો ગ્રરં્થ મખુયત્વે ઉપદેશાત્ર્ક ગ્રરં્થ છે. શાસનકાળ દરસર્યાન આવી પડનારી 

સવભભન્ન પટરસ્સ્ર્થતીઓ સારે્ ઝઝુર્ીને શાસકે સફળ બનવા ર્ાટે કોઇ પણ રીતે સનયર્ોને આધીન રહીને શાસન 
કરવ ુજોઇએ એવુ ંશાસકને જણાવવાનો ગ્રરં્થકારનો મખુય ઉદેશ છે. તેર્થી આ શાસ્ત્રર્ા ં સસદ્ધાતં કરતા ં વ્યવહાર - 
આચરણ ઉપર વધ ુ ધ્યાન અપા્ુ ં છે. કૌટટલ્યે જનતાની આસર્થિક સમદૃ્ધદ્ધ ર્ાટે રાજ્યને  જવાબદાર ગણાવ્્ુ ં છે. 
રાજાનુ ં કતમવ્ય ર્ાત્ર કાયદો અને વ્યવસ્ર્થા જાળવવાનુ ં જ નર્થી હોત ુ ં , પરંત ુપ્રજાના ટહતર્ા ંઆસર્થિક બાબતોનુ ં
સનયર્ન કરવાનુ ંપણ હોય છે.  
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