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અર્થશાસ્ત્રમાાં વિદ્યા ઉપાર્જન અને વિનય
બાયતીમ યં યાભાં “वसुधव
ै कुटुम्बकम ्” ની બાલના શંભેળા જીલીત યશી છે . આથી જ
અધ્માત્ભ વલદ્યાની વાથે વાથે આવથિક, વાભાજજક અને યાજનૈવતક વલચાયને ણ જુદા જુદા ગ્રંથરુે પ્રગટ
કયલાભાં આવ્મા. યાજવનવતએ વભગ્ર વલશ્વને સ્ળશનાયી યશી છે . વંસ્કૃત વાહશત્મભાં યાજનીવતને રગતા જે ગ્રંથ
રખામા એભાં કોહટલ્મનું અથશળાસ્ત્ર વોનુ ં ધ્માન ખેંચે છે . જ કે લેદ, બ્રાહ્મણગ્રંથ, ધભશસ ૂત્ર, ુયાણભાં યાજનીવત
વલળેના વલચાય શતા. યં ત ુ અલાશચીન યુગને દઢ યીતે સ્ળે એવુ ં કોહટલ્મનુ ં અથશળાસ્ત્ર ગણી ળકામ.
“અથશળાસ્ત્ર” ની વ્માખ્મા ણ કોહટલ્મ વલળે યીતે આે છે કે, ભનુષ્મન જેના લડે વનલાશ શ થામ
છે તે ‘અથશ’ છે . જે ભ ૂવભભાં ભનુષ્મ લવે છે , તે ભ ૂવભને ણ ‘અથશ’ કશેલામ છે . (અને તેથી)  ૃવથલી ભેલલા
ભાટે તથા તેન ું ારન કયલા ભાટે જે ળાસ્ત્ર વાધન ભેલી આેૌ છે . તે ‘અથશળાસ્ત્ર’ કશેલામ છે . (1) કોહટલ્મના
અથશળાસ્ત્ર શેરાં ણ યાજનીવત

પ્રસ્ત ુત કયત ુ ં વાહશત્મ યચાયુ ં શત ુ. આથી જે કોહટલ્મ તાના ગ્રંથભાં

લાતવ્માવધ, કોણદ્ન્ત, વલળારાક્ષ, યાળય, વશુન, યાળય જેલા અનેક  ૂલાશ ચામોન ઉલ્રેખ કમો છે . જે
તેભન તાન ણ અભ્માવ સ ૂચલે છે . આજ પ્રભાણે કોહટલ્મ છીના વભમભાં યચામેર વાહશત્મ ઉય
અથશળાસ્ત્ર તેની પ્રવતબા પ્રસ્થાવત કયે છે . જેભ કે, કાભંદકીમ નીવતવાયભાં વલષ્ણુગપ્ુ તને આચામશ કાભંદકે
ૃ
નભસ્કાય કયતાં કહ્ું છે કે, “समद्ध
ु प्ु ताय वेधसे ।” આ ઉયાંત વભદે લના નીવતલાક્યમત
ृ े नमस्तस्मै ववष्णग
ગ્રંથભાં,

કથાવહયત્વાગયભાં,

ંચતંત્રભાં વલળાખદત્તના

મુદ્રાયાક્ષવ

નાટકભાં,

દંડીના

દળકુભાયચહયતભાં

માજ્ઞલલ્ક્યસ્મ ૃવતભાં અગ્નનુયાણ ભત્સ્મુયાણભાં શેભચંદ્રાચામશના રઘ્લશશ નીવત, ચંડેશ્વયકૃત નીવતયત્નાકયભાં, ફોદ્ધ
જાતક કથાભાં અનેક જનમાએ અથશળાસ્ત્રના વલચાયનુ ં પ્રવતબફિંફ સ્ષ્ટ જણામ છે એટરે કોહટલ્મએ જેભ
ૃ કયુું છે .
 ૂલાશચામોના જ્ઞાન વાગયન રાબ રીધ છે . એભ શ્ચાતકારીન વાહશત્મને ણ વમદ્ધ
કોહટલ્મ અથશળાસ્ત્રની ળરુઆત ववनयाधधकरण થી કયી છે . તેભાં વલદ્યા-ઉાર્જન અને વલનમ ફેન
વભાલેળ કમો છે . વલદ્યા ઉાર્જનથી કામશ વાભર્થમશ પ્રાપ્ત થામ છે . અને વલનમથી ભનુષ્મ-ખાવ કયીને
યાજવનતીનું મુખ્મ ાત્ર યાજા, યાજુત્ર, અભાત્મ, ભંત્રી, ગુપ્તચય, લગેયેન ુ ં ચાહયત્ર્મ ઘડતય થામ છે . તેભજ
વલનમની શુબાશુબ અવય ફાકીના જનવભજ ઉય ડે છે . તેના પરુે યાષ્રનીવત અને પ્રજાનીવત એકફીજાને
ઓતપ્રત યશી ળકે છે . વલદ્યાઉાર્જનભાં કોહટલ્મે ત્રણ વલદ્યાઓ અને તેની પ્રાપ્પ્ત સ ૂચલી છે . વલદ્યા ઉાર્જન છી
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યાજાના કતશવ્મ-વલનમ સ ૂચવ્મા છે . જેભકે યાજાનુ ં ઇન્દ્્દ્રમજમ ફનવુ,ં ુયહશત, અભાત્મ, ભંત્રી, ગુપ્તચય,
યાજલૈદ્યની વનભણકં ૂ કયલી, યાજુત્રન ઉછે ય મનમ યીતે કયલ, ભંત્રણા કયલી અને યાજાએ તે ણ વચેત
યશેવ.ું જેથી યાજા પ્રજા સુળાવવત યાજ્મ વમદ્ધૃ દ્ધ બગલે અને વીભાઓની સુયક્ષા ણ જલામ.
વો પ્રથભ આણે વલદ્યા-ઉાર્જન વલળે વલચાયશુ.ં કોહટલ્મે આ્લીબક્ષક, ત્રમી (લૈદત્રમ), લાતાશ (કૃવ,
શુારન, લાબણજ્મ) તથા દં ડનીવત (યાજવનતી) એભાં ચાય પ્રકાયની વલદ્યાઓં

ગણાલી છે (2) આ ચાયે મ

વલદ્યાઓનું વલદ્યાત્લ એટરે કે, જેથી ધભશ-અધભશન ું જ્ઞાન થવુ.(
ં 3) આ્લીબક્ષકી વલદ્યાભાં વાંખ્મળાવસ્ત્ર, મગળાસ્ત્ર,
રકામતળાસ્ત્રન વભાલેળ થામ છે . આ પ્રથભ આ્લીબક્ષકી ફધી વલદ્યાઓન દીક, ફધા કામોનુ ં વાધક અને
ફધા પ્રકાયના લૈહદક તથા રોહકક ધભોની આશ્રમસ્લરુા ભાનલાભાં આલી છે .(4) ત્રમીભાં ઋનલેદ, વાભલેદ,
મજુલેદ, તેભજ અથશલલેદ અને ભશાબાયતાહદ ઇવતશાવને ણ ગણલાભાં આૌમા છે . લાતાશ ભાં કૃવ, શુારન,
લાબણજ્મ દ્વાયા અથશ-અનથશન ુ ં વનરુણ છે . જકે આ્લીબક્ષકી, ત્રમી, લાતાશ આ ત્રણેમ વલદ્યાઓનુ ં વંચારન એ
દંડનીવત કયે છે . જે યાજાવક્ષભ જમ કયલા તત્ય શમ તેણે દં ડનતીન જ આશ્રમ કયલ ડે છે .(5) ફધાના
મગક્ષેભનું લશન કયનાયી આ દં ડનીવત વલનમ અથાશ ત ૌ વળક્ષા ઉય આધાય યાખીને ચારે છે . વલનમ ફે પ્રકાયન
શમ છે . એક હયશ્રભ પ્રાપ્ત અને ફીજ સ્લાબાવલક(6). આ વલદ્યા જ વલનમ (વળક્ષા) આી ળકે ફીજુ ં નશી.
(ववद्या ववनयतत नेतरम ् ।)
ત્માયછી વલદ્યાની ળરુઆત કેલી યીતે કયલી તે ભાટે કોહટલ્મ કશે છે કે, મુડં ન વંસ્કાય થઇ ગમા છી
ફાક અક્ષય રખલાની અને ગણતયી કયલાન અભ્માવ ળરુ કયી દે છે . ઉનમન છી ત્રમી અને આ્લીબક્ષકી
વલદ્યા વલદ્વાન ાવે જઇને ભેલે છે . ત્માય છી લાતાશ કે જેભાં કૃવ-લાબણજ્મ લગેયે આલે છે . તે ભટા યાજ્મના
અવધકાયીઓ ાવેથી ભેલે છે . તેભજ દંડનીવત પ્રલચનકુળ અને પ્રમગકુળ નીવતજ્ઞ

આચામો ાવેથી

ળીખે છે (7) વલદ્યાથી ઓછાભાં ઓછુ 16 લશ સુધી વલદ્યા ભેલે, બ્રહ્મચમશન ુ ં ારન કયે અને છી વલલાશ મનમ
ફને છે . વલદ્યાથી હદલવના પ્રથભ બાગભાં શગ્સ્તવલદ્યા, અશ્વવલદ્યા, યથવલદ્યા અને ળસ્ત્રાસ્ત્રવલદ્યા ળીખે, હદલવના
ફાકીના બાગભાં ઇવતશાવ, ુયાણાહદ વાંબે , યાત્રીના વભમે ભેલેર જ્ઞાનન વલચાય વલભળશ કયે , કાયણકે,
ુ ત
ુ યાજા જ એકછત્ર ળાવન સ્થાલાભાં વક્ષભ ફને છે .
આલ બવલષ્મન સુશક્ષ
આ વભગ્ર વળક્ષણ દ્ધવત દયમ્માન વલદ્યા આનાય આચામશ દબક્ષણા ભેલે છે . धममस्थीय –
અવધકયણભાં વનરુણ છે . તે પ્રભાણે વલદ્વાન આચામશ મજ્ઞકામશ દ્વાયા ણ ઉચ્ચચત દબક્ષણા ભેલે છે . ટૂંકભાં જે
વ્મગ્તત વલદ્યાવંન્ન છે . તેને આજીવલકા ભાટે તાના વાભર્થમશ ને કાયણે યત્ત્ર યશેવ ુ ં ડત ુ ં નથી.(8) આલા
આચામો તાના વળષ્મભંડ સ્થાતા એ સ્લાબાવલક છે . આ ઉયાંત જ્માયે અગ્નનળાાભાં જઇને યાજા લૈદ્યનુ ં
(લેદજ્ઞ બ્રાહ્મણ )કામશ જુએ. ત્માયે તેની વાથે ુયહશત તેભજ (લેદયી બ્રાહ્મણ) આચામશ શમ અને તે તેભનુ ં
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પ્રણાભાહદથી વ્ભાન કયે . જ્માયે તસ્લી ગુપ્તચયના કામશન ુ ં વનયીક્ષણ થત ુ ં શમ , ત્માયે ણ ગુપ્તચય
ત્રમીવલદ્યાના જાણકાય છે , એ જાણીને તેભને ણ વ્ભાને તેભજ યાજા એકર ક્યાયે મ તેભના કામશન ુ ં વનયીક્ષણ
ન કયે .(9) આ દ્ધવત જતાં એટલું વભજામ કે યાજ્મનુ ં ળાવન કયનાય અવધવત યાજા ણ વલદ્યાવાભર્થમશ આગ
નતભસ્તક શત. તેથી વલદ્યાકીમ પ્રગવતનુ ં વાતત્મ જલાઇ યશેત.ુ ં
શલે વલનમ વનરુણભાં મુખ્મત્લે યાજાનુ ં ઇન્દ્્દ્રમજમી શવુ,ં ુયહશત, આભાત્મ ભંત્રી, ગુપ્તચય,
યાજલૈદ્યની વંદગીભાં વલલેક કેલલ, યાજુત્રન ઉછે ય અને વચેત યાજાના કતશવ્મને જઇશુ.ં
વળબક્ષત થમેર યાજાએ ઇન્દ્્દ્રમજમ ભેલ જઇએ કાયણે તે જ વલનમન શેત ુ છે . કાભ, ક્રધ,
રબ, ભાન, ભદ, શશન મનમ ત્માગ કયલાથી ઇન્દ્્દ્રમ જમ થામ છે . ત્માય છી વલદ્યાવ ૃદ્ધજન ાવે જઇ યાજા
તાની બુદ્ધદ્ધ વલકવવત કયે છે (10)
યાજ્મભાં ુયહશતનુ ં સ્થાન ણ અત્મંત  ૂજ્મ ગણાત,ુ ં અત્મંત ઉચચકુભાં જ્ભેર વદાચાય
વમ્ન્ન, દૈ લ વલવત્તઓ અને શુકનળાસ્ત્રના જણકાય, દં ડનીવતભાં વનુણશ આવત્તઓ અથલશ લેદતત ભંત્રન
પ્રમગ કયનાય વ્મગ્તતને યાજા ુયહશત દે સ્થાતા. જેભવળષ્મ ગુરુને, ુત્ર વતાને અને વેલક સ્લાભીને ભાન
આેછે. એલ વંફધ
ં યાજા અને ુયહશત ન યશેત .ુયહશત દ્વાયા કેલાય્રા ભંત્રીઓની ભંત્રણાથી કામોથી
ક્ષવત્રમ ળસ્ત્ર વલનાજ અવભ્મ લસ્તુ ણ પ્રાપ્ત કયી ળકે છે .(11)
ુયહશત છી અગત્મનુ ં સ્થાન સ્થાન અભાત્મનુ ં છે . જુદા જુદા ઉન્નત દ પ્રાપ્ત કયલાની
મનમતા જઇને, કામશ વાભર્થમશ ળગ્તત જઇને, ગુપ્ત યીતે વ્મગ્તતની યીક્ષા કયીને અભાત્મદ આલાભાં આલત ુ ં
શતુ. જેભ એક ૈડાથી યથ ચારી ળકે નશી. એભ એકર યાજા યાજ્મ ચરાલી ળકે નશી. આથી અભાત્મ લગેયેની
વનયુતત તેણે કયલી મનમ છે .(12) યાજાના અગત્મના વાધન તયીકે ગુપ્તચયની વનયુતત કયલાભાં આલતી. આ
ગુપ્તચય ાવેથી એક જનમાએ યશીને યાજા ભાહશતી ભેલી ળકત. યાજા ગુપ્તચયનુ ં બયણ ણ કયત. વાભે
ક્ષે ગુપ્તચય ણ વામુહદ્રકાહદ રક્ષણળાસ્ત્ર, ડ્ગળાસ્ત્ર,. ફાજીગયી, આશ્રભધભશ, શુકનવલદ્યા લગેયેન જ્ઞાતા
યકશેત. ગુપ્તચયના પ્રકાય ણ આલાભાં આવ્મા છે કે, જેલા કે काમતીકक – કટવ ૃવત્તન છાત્ર, उदास्स्थत
– ઉદાવીન વ્માવી, गશ
ृ ऩतत – ગૃશસ્થ, वैदेहक – લબણક, ताऩस – तऩस्वी, सत्री – ળાસ્ત્રજ્ઞ, तीक्ष्ण – વાશવી
ુરુ, रसद – વલમ આનાય, भिऺुक – सन्यासी જેલા ગુપ્તચય વંદ કયલાભાં આલતા. આથી ગૃશયુદ્ધ કે
ફશાયના આક્રભણની યાજાને તયત જ જાણ થામ. યાજ્મની ગવતવલવધ ઉય યાજાની તીક્ષ્ણ નજય યશે.
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યાજ્મભાં ત્રણ કે ચાય ભંત્રીઓ ભીને દે ળ, કાર., કામશ અનુવાય ભંત્રણા કયતા, જેભાં સ્લદે ળ –
યદે ળભાં કૃત્મ તથા અકૃત્મ ુરુને લળભાં યાખલા, યાજ્મ વંફધ
ં ી કામોની અ્મ્મ ચચાશ કયલી જેલી
ફાફતન વભાલેળ થત શત. જેથી ભંત્રીઓ ણ તભાભ કામશને વભજે, વંગઠીત થઇને કામશ કયે .(14)
આભ, યાજાએ તાના યાજ્મને સુળાવવત કયલા ભાટે ુયહશત, ભંત્રી, અભાત્મ, ગુપ્તચયની
વેલા રેલી જઇએ. વાથે વાથે તાના અને વેલકના કામશ પ્રત્મે ણ વચેત યશેવ ુ ં જઇએ. જ યાજા વચેત યશે
ત અ્મ ભદદ કયનાયા ાત્ર ણ પ્રભાદી થઇ જામ. કોહટલ્મના ભતે યાજાએ આથી જ શંભેળા ઉદ્યભી યશેવ,ુ ં
કાયણ કે તે એક વ્રત છે . યાજા વ્મલશાયન વનણશમ કયે તે મજ્ઞ છે , ફધાની વાથે વભાન વ્મલશાય કયે એ તેની
દબક્ષણા છે , પ્રજા સુખે સુખી યાજા ભાટે પ્રજાનુ ં હશત થતાં યાજાનુ ં ણ હશત થામ છે . જે પ્રજાને વપ્રમ શમ તે
યાજાને ભાટે હશતકાયી શમ છે . આથી શંભેળા કભશળીર યાજા અથશ અને કામશન વનણશમ કયે , કાયણ કે અથશ
(યાજનીવત) નું મ ૂ જ કભશળીરતા છે .(15)
આભ, ઉયુતશ ત ફાફતભાં વલદ્યા પ્રાપ્પ્ત અને વલનમના જુદા જુદા યાજ્મ વંફધ
ં ીત ાવાઓ વલળે
આચામશ, કોહટલ્મના વલચાય જમા. શલે આધુવનક યુગના હયપ્રેક્ષ્મભાં જઇએ ત તેની ઉમગીતા આજે ણ
છે જ. જેભકે, કોહટલ્મ જણાલે છે કે, ત્રમીભાં ઉલ્રેબખત લણાશ્રભ પ્રભાણે સ્લધભશન ુ ં ારન કયલાથી સ્લગશ, ભક્ષ
સુધીની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . યં ત ુ સ્લધભશન ુ ં ઉલ્રંઘન કયલાથી રક કભશવકં ય તથા લણશવકં ય થઇને શંભેળા નષ્ટ
થામ છે .(16) તે જ યીતે અત્માયના યુગભાં ડળી દે ળની એક ફીજાભાં ઘુણવખયી, ત્રાવલાદ, લગેયે, આજ
કભશવકં યણુ, તેભજ લણશવકં યતા સ્થાવત કયી યહ્યા છે .
કોહટલ્મ જણાલે છે કે, દંડવનતી એ આ્લીબક્ષકી , ત્રમી, લાતાશ એભ ત્રણેમ વલદ્યાઓનુ ં વંચારન
કયે છે . દંડનીવત (યાજનીવત) એ અપ્રાપ્ત લસ્તુઓને પ્રાપ્ત કયાલે છે . જે પ્રાપ્ત થમેર છે . તેની યક્ષા કયે છે . તે
યબક્ષત લસ્ત ુને લધાયે છે . લધેરી વમદ્ધૃ દ્ધન ઉમગ કયે છે . રકમાત્રા એટરે કે, વાભાજજક વ્મલશાય ણ આ
દંડવનતી (યાજનીવત) ઉય આધાય યાખે છે .(17) અત્માયના વભમભાં ણ ફે દે ળ લચચે થતાં વયં ક્ષણ લેાય.
માશલયણ, અંગેના થતા કયાય, યાજ્મભાં યજૂ થતી જુદી જુદી વલકાવરક્ષી મજનાઓ લગેયે દં ડનીવત
(યાજનીવત) ના વાયા હયણાભરુે શમ છે .
યાજાએ જુદી જુદી વલદ્યાઓભાં ાયં ગત થવુ ં જઇએ. કાયણ કે વલદ્યાભાં સુવળબક્ષત યાજા પ્રજાને
ણ વળબક્ષત ફનાલળે અને ફધાનુ ં કલ્માણ ઇચછનાય યાજા એક છાત્ર  ૃર્થલીન બગ કયી ળકળે.

(18)

અત્માયના

વભમભાં ણ પ્રધાનભંત્રી કે મુખ્મભંત્રી જેટરા લૈવશ્વક હયલયત્નના જાણકાય શગમ તેટરી દે ળ પ્રગવત કયી ળકે
એટલું જ નશીં ણ દે ળ ભશાવત્તા તયીકે ણ ઉબ યશી ળકે.
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કોહટલ્મે યાજા અને ુયહશતના વંફધ
ં ને વળષ્મ-ગુરુ, ુત્ર-વતા, વેલક-સ્લાભી વાથે વયખાવ્મા છે .
ુયહશત અને યાજા લચચે એક પ્રકાયની આત્ભીમતા છે . જે યાજાને અનેક મુશ્કેરીભાંથી ફચાલે છે . અત્માયે ણ
દે ળના અનેક કભશવનષ્ઠ દયે ક ધભશ વંપ્રદામન દુકા, અવતવ ૃન્દ્ષ્ટ ભ ૂકં કઇ અ્મ આવત્ત લેાએ યાજાુયહશતના ઉયુતશ ત વંફધ
ં ની જેભ જ વશામકતાશ થામ છે . ત્માં જ્ઞાવત-જાવતના બેદને અખંડ દે ળ ગણકાયત
નથી. એટરે જ યાજા અને તેની વાથે જડામેરા ભંત્રી, અભાત્મ, ુયહશત લગેયેને યથના ફે ૈડા વભાન ગણી
ળકામ. જેભનું અગ્સ્તત્લ એકફીજાને ઉકાયક ચે.
કોહટલ્મે ધભશ, અથશ, કાભ નાભના ુરુાથોને એકફીજા ઉય આવશ્રત ગણ્મા છે . તેભજ ત્રણેમનુ ં
વભાન યીતે ારન કયલાનુ ં સ ૂબચત કયુશ છે . તેભ છતાં તેભના ભતે અથશ જ મુખ્મ લસ્તુછે. તેભજ ધભશ અને કાભ
તેના ઉય આધાય યાખે છે .

(19)

અત્માયના વભમભાં ણ યાજ્મની આલકથી યાજ્મના વલકાવની વાથે વાથે

યાષ્રવલકાવભાં પા આે છે . યાષ્રની આલક વલદે ળ વ્માાયભાં લધાય કયે છે . એ યીતે વમ ૃદ્ધ થમેર દે ળના
નાગહયક ણ સુખથી તાનુ ં જીલન જીલી ળકે.
આભ, અથશળાસ્ત્રભાં વનરુવત વલદ્યા ઉાર્જન અને વલનમ દ્વાયા ઉત્તભ વળક્ષણ, યાજા અને
નાગહયકની વમ ૃદ્ધદ્ધ, વેલાબાવલ વ ૃવત્ત, યાષ્રપ્રેભભાં થત વલકયાવ સ ૂચવ્મ છે . યાજા ફનવુ ં એ વભાજનું વોથી
શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે . તેથી તેના નલા વલચાય વળક્ષણને આધાહયત શલા જઇએ. તેભજ તેણે વનયુતત કયે ર ભંત્રી,
અભાત્મ, ગુપ્તચય એ રકવ્મલસ્થા, કામદ, વીભાઓંની યક્ષા કયતા શલા જઇએ. જેથી ઉત્તભ વલકાવળીર
ુ અધ્મમનુ ં ધ્મેમ છે .
વભાજ અને યાષ્રની લાસ્તવલકતા ઉબી થામ. એ જ આ પ્રસ્તત

પાદ ટિપ્પણ
(1)

मनुष्याणाां वस्ृ ततरथमः, मनुष्यवती िूभमररतयथमः।
तस्या: ऩधृ थव्या ऱािऩाऱनोऩायः शास्त्रमथमशास्त्रभमतत ||
अथमशास्त्र, अधधकरण-15, अ-1, प्रकर-180,ऩ-ृ 709

(2)

आन्वीक्षऺकी त्रयी वाताम दण्डनीततश्वेतत ववद्याः ।
अथमशास्त्र, 1.2.1, ऩ-ृ 9, तदे व

(3) चतस्र एव ववद्या इतत किलटयःयः । ताभिधममामधमि
1.2.1, ऩ-ृ 10, तदे व
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(4)

प्रदीऩः सवमववद्यानामुऩायः सवमकममणाम ्
आश्रयः सवमधमामणाां शश्वदान्वीक्षऺकी मता ।।1
अथमशास्त्र 1.2.1, ऩ1ृ 0, तदे व

(5)

आन्वीक्षऺकीत्रयीवातामनाां योगऺेमसाधको

दां डः ।

तस्य नीततदम ण्डनीततः । .... तस्यामायता ऱोकयात्रा ।
तस्मायःऱोकयात्राथी तनतयमुद्यतदां डः स्यात ् ।
अथमशास्त्र 1.4.1, ऩ.ृ 13, तदे व
(6)

ववनयमूऱो दण्ड: प्राणित
ृ ाां योगऺेमावहः । कृतकः
स्वािाववकश्च

ववनयः ।

अथमशास्त्र – 1.5.2, ऩ ृ 14, तदे व
(7)

वतृ तचिऱकमाम भऱवऩां सांख्यानां चोऩयांज
ु ीत ।
वतृ तोऩनयनस्रयीमान्वीक्षऺकी च भशष्टे भ्यः वाताममध्यऺेभ्य: ।
दण्डनीततां वक्तप्र
ु य: ।
ृ योक्त्रभ्
अथमशास्त्र 1.5.2, ऩ ृ 15, तदे व

(8)

द्रष्यव्य – अथमशास्त्र, अधधकरण – 3, अध्याय - 14
ऩ-ृ 305, तदे व

(9)

अग्नन्यगारगतः कायम ऩश्येद्वैद्यतऩस्स्वनाम ् ।
ऩुरोलहताचायमसखः प्रतयुतथायाभिवाघ च ।। 2 ।।
तऩस्स्वनाां तु कायामणण त्रैववधैः सह काश्येत ् ।
मायायोगववद्याां चैव न स्वयां कोऩकारणात ् ।।3।।
अथमशास्त्र-1.19.16, ऩ.ृ 59, तदे व
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(10)

ववद्याववनयहे तुतुररस्न्द्रयजयः कामक्रोधऱोिमानमदहषम
तयागातकायमः । अथमशास्त्र -1.6.3,ऩ-ृ 16, तदे व
वद्ध
ृ सांयोगेन प्रऻाां.... ऱोकवप्रयतवमथमसांयोगेन,
लहतेन वस्ृ ततम ् । अथमशास्त्र – 1.7.3, ऩ-ृ 17, तदे व

(11)

ऩुरोलहतमुलदतोलदतकुशीऱां षडांगे वेदे दै वे तनभमतते
दण्डनीतयाां अभिववनीतमाऩदाां दै वमानुषीणामथवमभिरुऩायैश्व प्रततकतामरे कुवीत । तमाचायम भशष्यः
वऩतरां ऩुत्रो ितृ यः स्वाभमनभमव चानुवतेत ।
ब्राह्मणेनैधधतां ऺत्रां मांत्रत्रमांत्राभिमांत्रत्रतम ्।
जयतयस्जतमतयन्तां शास्त्रानुगमशस्स्त्रतम ् ।।1।।
अथमशास्त्र – 1.9.5, ऩ-ृ 23, तदे व

(12)

कायमसामथ्यालद ऩुरुषसामथ्यम कयःप्यते

|

अथमशास्त्र 1.8.4, ऩ-ृ 21, तदे व
सहायसाध्यां राजतवां चक्रमेकां न वतमते ।
कुवीत सधचवाांस्तस्माततेषाां च श्रण
ृ ुयान्मतम ् ।। 1
अथमशास्त्र 1.7.3, ऩ-ृ 19, तदे व
(13)

द्रष्टव्य – अथमशास्त्र – 1.12.8, ऩ-ृ 27, 29, तदे व

(14)

द्रष्यव्य – अथमशास्त्र – 1.14.11, ऩ-ृ 40, तदे व

(15)

राऻो लह व्रतमतु थानां यऻः कायामनश
ु ासनम ् ।
दक्षऺणा वस्ृ ततसाम्यां च दीक्षऺतस्याभिषेचनम ् ।।4।।
प्रजासुखे सुखां राऻः प्रजानाां च लहते रतम ् ।
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नातमवप्रयां लहतां राऻः प्रजानाां तु वप्रयां लहतम ् ।।5।।
तस्मास्न्नतयोस्तथतो राजा कुयामदघामनुशासनम ् ।
अथमस्य मूऱमुतथानमनथमस्य ववऩयमयः ।।6।।
अनतु थाने ध्रव
ु ो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च ।
प्राप्तये क्ऱमुतथानायःऱीिते चाथमसम्ऩदम ् ।।7।।
अथमशास्त्र-1.19, 16, ऩ-ृ 59, तदे व
(16)

स्ऩधममः स्वगामयानन्तयाय च।
तस्याततक्रमे ऱोकः सांकादच्
ु छे धेत ।।
तस्मातस्वधमम िूतानाां राजा न व्यभिचारयेत ् ।
स्वधमम सन्दधानो लह प्रेतय चेह च नन्दतत ।।1।।
अथमशास्त्र 1.3.1, ऩ-ृ 12, तदे व

(17)

तस्य नीततदण्डनीततः । अऱ्धऱािाथाम ऱ्धऩरररक्षऺणी
रक्षऺतवववधमनी । वद्ध
ृ स्य तीथेषु प्रततऩादनी च ।
तस्यामायतता ऱोकयात्रा ।
अथमशास्त्र-1.4.1, ऩ-ृ 13, तदे व

(18)

ववधाववनीतो राजा लह प्रजानाां ववनये रतः ।
अनन्याां ऩधृ थवीां िुक्ते सवमिूतलहते रतः ।।
अथमशास्त्र – 1.5.2, ऩ-ृ 16, तदे व

(19)

धमामथामववरोधेन कामां सेवेत । न तनःसुखः
स्यात ् । समां वा त्रत्रवगममन्योन्यानब
ु न्धनम ् । एको
दृतसासेववतो धमामथक
म ामानामातमानभमतरि च
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ऩीड्यतत ।। “अथम एवां प्रधानां इतत किलटयःयः ।”
अथममऱ
ू ि लह धममकामाववतत ।
अथमशास्त्र – 1.7.3, ऩ-ृ 18, तदे व
વંદબશગ્રથ
ં 
(1)

किलटऱीयां अथमशास्त्रम ्
‘ऱ्झनाां ह्या लहन्दीटीकयाडरीककतम ्’
टीकाकार – ऩाण्डेय समतेज शास्त्री
प्रकाशक – ऩस्ण्डत ऩुस्तकाऱय
राजादरवाजा, वाराणसी – 1

(2)

किलटऱीय - अथमशास्त्रम ्
सांऩादक – श्री वाचस्ऩतत गैशऱ
े ा
प्रकाशक – चिखम्बा ववधािवन
वाराणसी
आ-4, 2000

(3)

किलटऱीय अथमशास्त्र
ગુજયાતી અનુલાદ
અનુલાદક – સ્લ. જ.ુ.જીુયા
વંાદક – ડૉ. ગોતભબાઇ ટેર
પ્રકાળક – વંસ્કૃત વાહશત્મ અકાદભી
ગાંધીનગય
આ-1, 2006
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(4)

वैलदक सालहतय और सांस्कृतत
ऱेखक – आचायम बऱदे व उऩाध्याय
प्रकाशक – वाराणसी, सांस्कृत ववश्वववधाऱय
आ-3, 1967
********************************************************************

ડૉ. ઉિથશી સી. પિેલ
સી. ય.ુ શાહ આિથ સ કોલેજ,
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