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রাজধর্ম ও নৈতিকিা : প্রেক্ষাপট র্হাভারি ও প্র ৌদ্ধশাস্ত্র
Dr. Debabrata Saha
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Abstract:
Rajdharma as a concept constitutes the judicious duties of king towards his subjects. The
basic concern of the rajdharma is welfare of the people. The king and kingship is associated
with the concept and concern of the prajapalanah. Rajdharma is a reflection of morality
and Justice which is the foundation of a good social system. This short discourse will try to
focus Rajdharma as the welfare founded by justice and morality. The ancient Indian classic
Mahabharata and the Bouddha school of Indian Philosophy have dealt a lot regarding the
Rajdharma to establish a principle by which peaceful and prosperous life can be formed. In
this research article I have tried to highlight the basic nature of Rajdharma in the light of
Mahabharata and Bouddha school of Indian Philosophy.

সর্াজজর অতিজের জৈযই রাজের েজ াজৈ। রাে ৈা থাকজে সর্াজ য স্থা জে তকছু থাজক ৈা।
রাে থাকজেই রাজার অতিে অতৈ ার্ম, কারণ, নৈরাজয প্রথজক র্ুতির জৈযই রাজার েজ াজৈ। রাজার অতিে
থাকজে রাজৈীতি থাকজি াধয আর রাজৈীতির তভতি হে নৈতিকিা। িাই এই তৈ জের ত ষ হে রাজধর্ম
ও নৈতিকিা। ধজর্মর সজে ৈীতি অোেীভাজ জতিি। ধর্ম র্তি র্াো হ প্রিা ৈীতি প্রসই র্াোর েতিতট পুষ্প।
িাই রাজধর্ম আসজে নৈতিকিারই েতিফেৈ। এই রাজধর্ম ও নৈতিকিার ীজ অঙ্কুর রূজপ ফুজট উজেজছ
র্হাভারজির র্াতটজি। িাই র্হাভারজির অতেজক এই আজোচৈা ৈা করজে আজোচৈা অপূণম প্রথজক র্াজ
এ ং প্রসই সজে প্র ৌদ্ধশাজস্ত্র রাজিজে তকভাজ নৈতিকিার চরর্ র্াত্রা েতিফতেি হজ জছ প্রসটাও এই
তৈ জের অন্তরাজে স্থাৈ পাজ । িাই এই তৈ জের ত ষ স্তু হে র্হাভারি ও প্র ৌদ্ধশাজস্ত্রর আজোজক রাজধর্ম
ও নৈতিকিা।
র্হাভারজির র্ুজের রাজৈীতি িমর্াৈ সর্াজ য স্থা সর্াৈ িাজে চেজছ। িজ রাজার অতিে ৈা
থাকজেও রাজৈীতির অভা প্রৈই। এখাজৈ রাজৈীতির জৈয রাজার েজ াজৈ প্রৈই, িজ রাজা শজের
েজ াজৈ অ শযই আজছ। প্রসকারজণই হ জিা এর্ুজে ধ্বতৈি হ আর্রা স াই রাজা আর্াজির এই রাজার
রাজজে। িাই এই রাজা শজের উৎপতি তকভাজ হে িা আজোচৈা করজ া র্হাভারি ও প্র ৌদ্ধশাজস্ত্রর
আতেজক। িারপর আজোচৈা করজ া রাজার প্রিাষ, কিম য, েজাত দ্রহ, কূটৈীতি এ ং নৈতিকিা তকভাজ
রাজধজর্মর সজে অোেীভাজ জতিি।
র্হাভারিজক সংতহিা অথমাৎ সংগ্রহ গ্রন্থ এ ং পঞ্চর্ প্র িস্বরূপ ধর্মগ্রন্থও ো হ । র্হাভারি অতি
োচীৈ সর্াজ ও ৈীতি ত ষ ক িজথযর অৈন্ত ভাণ্ডার। এই র্হাভারিজক রাজৈীতি পজ রম একতট আকর গ্রন্থ
েজে হ জিা অিুযতি হজ ৈা।
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আ ার প্র ৌদ্ধশাজস্ত্রও রাজৈীতি ত ষজ প্রর্ সজচিৈিা েক্ষয করা র্া িা আর্াজির ত তিি কজর।
প্রেৌির্ ুজদ্ধর সর্সার্ত ক কাজে রাজিজেরই েচেৈ তছে, প্রর্খাজৈ রাজাই সজ মস মারূজপ শাসৈকার্ম
পতরচােৈা করজিৈ। তিতৈ তছজেৈ আসজৈর রক্ষক ও েতিপােক।
প্র ৌদ্ধশাজস্ত্র রাজা শজের উৎপতি:
ত শুতদ্ধর্ােম এ ং িীঘতৈকা -এ1 উজেখ আজছ প্রর্, সৃতির আতিজি রাজা জে প্রকাৈ েশাসক তছে
ৈা। প্রসই সর্ কার র্াৈুজষর র্ৈ তছে শুদ্ধ-পত ত্র, িাজির জী ৈ র্াত্রা তছে সহজ-সরে ও অৈািম্বর। িাজির
র্জধয াি-ত াি ও পরস্পর প্রভিাজভি তছে ৈা। তকন্তু কাজের অজর্াঘ তৈ জর্ ত িমৈ েতি ার র্াধযজর্
এ ং নিতহক ত কাজশর সজে সজে চাতরতত্রক ও র্াৈতসক ত কাশ ির্শঃ তৈম্নোর্ী হজি শুরু করজো।
স াজসর উপজর্ােী ািী এ ং জতর্র তৈতিমতিকরণ শুরু হে, ফজে প্রোভ ও প্রর্াজহর জন্ম হে। এই প্রোভ ও
প্রর্াজহর শ িমী হজ াি-ত াি র্াথা চািা তিজ উেজো। প্রিখা তিে ৈাৈাৈ ত শৃঙ্খো। এর ফজে প্রচৌর্ম ৃতি,
তর্থযাচার, পরতৈন্দা ও তহংসা এই চারেকার কু-ে ৃতি র্াথাচািা তিজ উেজো। এই উৎশৃঙ্খে অ স্থা প্রিজখ
েজিযজকই ভীি-সেি হজ পতরত্রাজণর পথ খুুঁজজি শুরু করজো। ত্রািা তহসাজ এর্ৈ একজৈজক তৈ মাতচি
করজি প্রচজ তছে প্রর্ তকৈা সুন্দর-সুিশমৈ প্রিখজি হজ এ ং প্রর্ সুিক্ষ, তৈরজপক্ষ ও জৈিরিী েশাসকরূজপ
সকজের হৃি জ করজ । িাুঁরা প্রসই আিশম াৈ পুরুজষর ৈার্ তিজ তছজেৈ রাজা। এই রাজার কাজ তছে
নৈরাজযর্ূেক অ স্থাজক েতিহি করা। প্রর্ চার েকার কু-ে ৃতি র্াথা চািা তিজ উজেতছে িাজক অথমাৎ
অরাজকিাজক েতিহি করার জৈয রাজা তৈ মাতচি হজ তছে।
র্হাভারজি রাজা শজের উৎপতি:
শাতন্তপজ মর ৫৯ ৈং অধযাজ 2 একতট আখযাজৈর র্ধয তিজ রাজার উদ্ভজ র কাতহৈী আজোচৈা করা
হজ জছ। ভীষ্ম র্ুতধতিরজক েজছৈ, েথজর্ পৃতথ ীজি রাজা, রাজয, িণ্ড া িণ্ডাহম যতি তকছুই তছে ৈা, ফজে
িারা প্রর্াহ, প্রোভ এ ং তহংসার শ িমী হজ কর্ম করি। প্রসই অ স্থা প্রি িারা তচতন্তি হজ ব্রহ্মার কাজছ
প্রেজেৈ এ ং পৃতথ ী াসীর সর্ি কথা খুজে েজেৈ, ব্রহ্মা সর্ি তকছু শুজৈ একতট ৈীতিশাজস্ত্রর েণ ৈ
করজেৈ, এই ৈীিশাজস্ত্রর ৈার্ই িণ্ডৈীতিশাস্ত্র। িারপর এই ৈীতিশাজস্ত্রর েজ াে কিমা তহসাজ রাজাজক
র্জৈাৈীি করজেৈ। জেজি িণ্ড ত ধাজৈর জৈয েজ াজৈ কিগুতে ৈীতির— র্া দুজির ির্ৈ ও তশজির পােৈ
করজ । েথজর্ এই ৈীতিশাজস্ত্রর অধযা সংখযা তছে একেক্ষ। প্রি াতিজি র্হাজি েথর্ এই িণ্ডৈীতিশাস্ত্র
ব্রহ্মার কাছ প্রথজক গ্রহণ কজরৈ এ ং র্াৈুজষর আ ু কর্ জে ব্রহ্মা রতচি এই িণ্ডৈীতিশাস্ত্র িশ হাজার
অধযাজ সংতক্ষপ্ত কজরৈ। এরপর ভে াৈ ইন্দ্র র্থািজর্ পাুঁচ হাজার অধযাজ , ৃহস্পতি তিৈ হাজার অধযাজ
এ ং শুিাচার্ম এক হাজার অধযাজ সংতক্ষপ্ত কজরৈ। এই িণ্ডৈীতিশাজস্ত্রর র্ূে আজোচয ত ষ গুতে হে, ধর্ম,
অথম, কার্, প্রর্াক্ষ এ ং প্রর্াজক্ষর সত্ত্ব, রজঃ ও ির্ ৈাজর্ তিৈ েম, ৃতদ্ধ, ক্ষ ও সর্াৈে ৈাজর্ িণ্ডজ তত্র েম,
জ্ঞাৈকাণ্ড, কর্মকাণ্ড, কৃতষ াতণজযাতি জীত কাকাণ্ড, িণ্ডৈীতি, অর্ািয রক্ষাথম তৈর্ুিচর ও গুপ্তচর তৈজ াজের
ত ষ , সার্, িাৈ, প্রভি, িণ্ড, প্রভিকারণ র্েণা ও ত ভ্রর্, অধর্, র্ধযর্ ও উির্ এই তিৈ েকার সতে,
ধর্মর্ি
ু ত জ , অথম দ্বারা ত জ , আসুতরক ত জ , ত তচত্র র্ুদ্ধ প্রকৌশে, সপ্তাে রাজজযর হ্রাস- ৃতদ্ধ ও সর্িা,
প্রিশ, জাতি ও কুজের ধর্ম, প্রপৌরজজৈর রক্ষাত ধাৈ ইিযাতি ইিযাতি অজোতচি হজ জছ। িণ্ডৈীতিশাস্ত্র অৈুসাজর
রাজধর্ম পােৈই রাজার অৈযির্ কিম য। রাজার ক্ষর্িাজক অতধকার তহসাজ ৈা প্রিজখ কিম য তহসাজ ই প্রিখা
হজ জছ। িণ্ডৈীতির ধারক ও াহক তহসাজ ই রাজার সৃতি।
র্হাভারজির শাতন্তপজ ম শরশর্যা শাত ি তপিার্হ ভীষ্ম এ ং র্ুধীতিজরর র্জধয েজনািজরর র্াধযজর্
রাজনৈতিক তচন্তাজক েকাশ করা হজ জছ। এই রাজনৈতিক তচন্তা িণ্ডৈীতিশাস্ত্র ৈাজর্ খযাি। সাধারণভাজ িণ্ড
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শেতট শাতি েিাৈ অজথম য হার হজ থাজক তকন্তু িণ্ডৈীতি শেতটর অন্তেমি িণ্ড শেতটর অথম অজৈকটা
েসাতরি। িণ্ড শেতটর যাপক অথম হে র্ার দ্বারা সর্গ্র জেি, সর্াজ ত তধি হজ জছ। িাই িণ্ডৈীতির প্রক্ষজত্র
উতেতখি িণ্ড শেতট শুধুর্াত্র শাতি েিাৈজকই প্র াঝা ৈা, রং র্ার দ্বারা সর্াজজর কেযাণকর পতরতস্থতি
তৈধমারণ করা সম্ভ , প্রসই অজথমই য হৃি হজ জছ। িণ্ড র্খৈ প্রোক রক্ষার কাজজ র্ুি হ , িণ্ড র্খৈ জেিজক
ধারণ কজর িখৈ িজণ্ডর র্জধয তৈগ্রহ এ ং অৈুগ্রহ- দুতট ৃতিই কাজ কজর। সাধারণ র্াৈুষজক িণ্ড প্রর্র্ৈ
একটা েজক্ষযর তিজক প্রটজৈ তৈজ র্া প্রির্তৈ িণ্ডজকও প্রটজৈ তৈজ প্রর্জি হ কেযাণর্ এক েজক্ষযর তিজক।
এই পরস্পর পতরপূরক তি ার র্জধযই িজণ্ডর ধারণ করার ক্ষর্িা েুতকজ থাজক।
এ ার আতস ৈীতি শেতটজি, ৈীতি শেতট এজসজছ ৈী ধািু প্রথজক- র্ার অথম তৈজ র্াও া। আরও
পতরস্কার কজর েজে ো র্া প্রটজৈ তৈজ র্াও া। তর্তৈ প্রৈিৃে তিজ অৈয র্াৈুষজির একতট েজক্ষযর তিজক
প্রটজৈ তৈজ র্াৈ, তিতৈ প্রৈিা। এই প্রৈিা শেতটও এজসজছ ৈী ধািু প্রথজক।
রাজার প্রিাষ:
১। রাজার অিযাতধক ৈরর্ হও া প্রিাজষর এ ং িণ্ড েজ াজের প্রক্ষজত্রও অতি ৈরর্ হও া প্রিাজষর।
রাজাজক হজি হজ সন্তকােীৈ সূজর্মর ৈযা অৈতি র্ৃদু ও অৈতি প্রিজস্বী।
২। রাজা রাজকর্ম পতরচােৈার প্রক্ষজত্র সতেকভাজ ইতন্দ্র পরা ণ ৈা হও া প্রিাজষর। রাজাজক হজি হজ
ইতন্দ্র পরা ণ অথমাৎ সর্ি তিজক ৈজর রাখজি হজ ।
৩। রাজার প্রকাৈ েকার ভুে ধারৈার েতি শ িমী হও া প্রিাজষর। ভুে ধারণার সর্াধাৈ কজর এতেজ
প্রর্জি হজ ।
৪। রাজকর্ম পতরচােৈার প্রক্ষজত্র রাজার প্রিাজধর শ িমী হও া প্রিাজষর। প্রিাধ সর্ি তকছুজক ধ্বংস
কজর।
৫। প্র ি া ন তিক ধজর্মর েতি রাজার ত শ্বাস ৈা থাকা প্রিাজষর। ন তিক ধজর্মর েতি অৈীহা থাকা
প্রিাজষর।
৬। রাজার ত জ্ঞ পুরুজষর সজে অ-পতরচ অথমাৎ ত জ্ঞ পুরুজষর সজে রাজার পতরচ ৈা থাকা প্রিাজষর।
৭। রাজকজর্ম া প্রকাৈ তসদ্ধান্ত গ্রহজণর প্রক্ষজত্র রাজার আেসযিা থাকা প্রিাজষর।
৮। রাজার একাকী প্রকাজৈা ৈীতি তৈধমারণ করা প্রিাজষর। অথমাৎ প্রকাজৈা র্েী া অর্োিেজির সাহার্য
ছািাই একাকী প্রকাজৈা তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রিাজষর।
৯। র্ােতেক কজর্মর অৈুিাৈ ৈা করা প্রিাজষর। অথমাৎ রাজে র্জ্ঞাতি, শুভকাজ ৈা করা হে রাজার প্রিাষ।
১০। র্ুেপি একই সজে দুজৈ শত্রু রাজার সজে ত জরাধ থাকা প্রিাজষর।
১১। রাজার তর্থযাভাষজণর দ্বারা রাজকর্ম পতরচােৈা করা প্রিাজষর।
১২। রাজার অৈতভজ্ঞ প্রোজকর সাজথ প্রথজক র্িার্ি গ্রহজণর র্াধযজর্ তসদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রিাজষর।
১৩। রাজার র্েী া অর্ািযজির সাজথ আোপ-আজোচৈা ৈা কজর প্রকাজৈা র্েণার শ িমী হজ তসদ্ধান্ত
গ্রহণ করা প্রিাজষর।
১৪। রাজকর্ম পতরচােৈার প্রক্ষজত্র প্রোপৈী িা জা ৈা রাখা প্রিাজষর।
উপতরউি এই প্রিাষগুতে রাজা জমৈ ৈা করজে সুিুভাজ রাজকার্ম পতরচােৈা করা সম্ভ ৈ ।
তর্তেন্দপৈহ্ গ্রজন্থ রাজা তর্তেন্দ ও তভক্ষু ৈােজসজৈর র্জধয প্রর্ কজথাপকথৈ হজ তছে প্রসখাজৈ রাজা
তর্তেজন্দর প্রর্ চাতরতত্রক ন তশিয ফুজট উজেজছ িা হে—
১। রাজা িার রাজে জৈকেযাণর্ূেক ৈীতি েণ ৈ কজর সতেকভাজ রাজকার্ম পতরচােৈা করজ ৈ।
২। একজৈ রাজা সাধারণ র্াৈুজষর সুজখ প্রর্র্ৈ উেতসি হজ ৈ, প্রির্তৈ দুঃজখও কাির হজ ৈ।
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৩। পূ মিৈ ৈযা পরা ৈ রাজারা প্রসইসর্ প্রর্ভাজ ৈীতি েণ ৈ কজরতছজেৈ, তেক প্রির্তৈ িমর্াৈ রাজাও
প্রসইসর্ি ৈীতিগুতেজক র্থার্থভাজ েণ ৈ করজ ৈ এ ং ভত ষযজিও প্রসই তৈ র্-ৈীতি হৈ করার
ািমা প্ররজখ র্াজ ৈ।
ৈাোজুমৈ িাুঁর ‘রত্না েী’-প্রি3 রাজাজক একতট সর্ৃদ্ধ োজছর সজে িুেৈা কজরজছৈ। োজছর ফুেগুতে
প্রর্র্ৈ অৈযজক িার সু াস ও প্রসৌন্দর্ম েিশমজৈর জৈয েস্ফুতটি হ , তেক প্রির্তৈ রাজাও অজৈযর া সর্াজজর
সুজখর জৈয রাজতসংহাসজৈ অতধতিি হৈ এ ং োছ প্রর্র্ৈ ছা া তিজ র্াৈুষজক সূজর্মর েখর প্ররাজির হাি
প্রথজক রক্ষা কজর, তেক প্রির্তৈ রাজাও িাুঁর ি া, সতহষ্ণুিা ও তিতিক্ষা দ্বারা ত পথোর্ী র্াৈুষজক সুপজথ
পতরচাতেি কজরৈ। এই ণমণার র্ধয তিজ রাজার নৈতিক উৎকষমিার গুরুে েকাশ প্রপজ জছ।
রাজা হোৎ কজর প্রকাৈ তসদ্ধান্ত প্রৈৈ ৈা র্াজি সাধারণ র্াৈুজষর প্রকাৈ ক্ষতি হ । এধরজণর ভুে
প্রথজক তৈস্কৃতি পাও ার জৈয রাজা ধর্মশাস্ত্র অধয ৈ করজ ৈ এ ং অৈযজিরও উৎসাহ প্রিজ ৈ। রাজা প্রকাৈ
যতিেি র্শ, খযাতি া েতিপতির জৈয রাজয শাসৈ কজরৈ ৈা, আ ার অৈন্দোজভর জৈযও কজরৈ ৈা, তিতৈ
ৈীতি েণ ৈ কজর রাজজয শাতন্ত-শৃঙ্খো েতিিার জৈয রাজয শাসৈ কজরৈ।
রাজার কিম য:
শাতন্তপজ ম ৫৭ ৈং অধযাজ 4 রাজার কিম য েসজে ো হজ জছ রাজার পজক্ষ উজিযােী হও া অ শয
কিম য। প্রর্ যাতি রাজা, অর্ািয, সুহৃৎ, প্রকাষ, প্রিশ, দুেম ও নসৈয রাজজযর এই সািতট অজের ত রুদ্ধাচারণ
করজ প্রসই যাতি গুরুই প্রহাৈ া তর্ত্রই হৈ, অ শযই রাজার শাতি প্রিও া অ শয কিম য।5 প্র ৌদ্ধশাজস্ত্রও
আর্রা প্রিখজি পাই প্রর্, শাতি ত ধাজৈর প্রক্ষজত্র প্রকাৈ ন ষর্য তছে ৈা, অপরাধী প্রস প্রর্ জণমর া ধজর্মর প্রহাক
ৈা প্রকৈ প্রস প্রর্ােয শাতি প্রভাে করজ । িজ শাতিত ধাৈ তহসাজ োণিণ্ড সর্থমৈ হ তৈ।
শাতন্তপজ ম ৫৮ ৈং অধযাজ 6 ো হজ জছ গুপ্তচর ও অৈযাৈয রাজকর্মচারীজির ত রি ৈা কজর
র্থািজর্ প্র িৈ িাৈ, অসৎ পথ অৈুসরণ ৈা কজর র্ুতি অৈুসাজর েজাজির করগ্রহণ, েজাজির তহিসাধৈ,
জী ৈ ও েৃহজক সুরতক্ষি করা েভৃতি কাজগুতে রাজা র্ত্নসহকাজর করজ ৈ। অৈযাৈয জৈকেযাণকর কর্মসূচীর
কথা ো হজ জছ, প্রর্র্ৈ, অৈাথজির েতিপােৈ, ৃদ্ধজির শুশ্রুসা, িতরদ্র ও ত ধ াজির জীত কার য স্থা
করা, সৎপাজত্র ধৈিাৈ, অসৎ প্রোজকর কাছ প্রথজক ধৈ সংগ্রহ কজর সৎ প্রোজকজির র্জধয ত িরণ েভৃতি
কাজগুতে রাজার কিম য।
এখৈ েন হে েজারা রাজাজক র্াৈয করজ প্রকৈ? এই েসজে শাতন্তপজ ম শরশর্যা শাত ি তপিার্হ
ভীষ্ম জেজছৈ, রাজাই েজাজির অরাজক অ স্থা প্রথজক র্ুি কজর েজাজির ধর্ম, অথম, কার্ ও প্রর্াক্ষ
সাধজৈর সহা ক হৈ। এ কারজণই েজাজির েথর্ কিম য হে রাজা তহসাজ একজৈজক েতিতিি করা।
কারণ, অরাজক রাজজয াস করার প্রচজ প্র শী ক্ষতিকর আর তকছুই প্রৈই।7 আ ার, রাজাজক প্রর্জৈ চোর
কারণ তহসাজ রাজার েতি প্রি ে আজরাপ করা হজ জছ। ো হজ জছ রাজা র্াৈুষরূপী প্রি িা, সুিরাং
রাজাজক র্াৈুষ তহসাজ প্রিখা া অ জ্ঞা করা উতচি ৈ । রাজা হে েজাজির েধাৈ শরীর, আ ার েজারাও
রাজার অিুেৈী শরীর। রাজা ছািা প্রর্র্ৈ রাজয হজি পাজর ৈা, প্রসরূপ রাজয ছািা রাজা হজি পাজর ৈা।
প্র ৌদ্ধশাজস্ত্র আর্রা প্রিখজি পাই প্রর্, রাজার েজা ৎসে র্াৈতসকিা, ত চক্ষণিা, কিম যপরা ণিা,
সর্িশমী র্জৈাভা , জৈকেযাণর্ুখী কার্মকোপ ও অপার র্র্েজ াধ িাুঁজক সিয ও ৈযা পর ণিার েতির্ূতিম
কজর প্রিাজে। প্রসই কারজণ েজারা রাজাজক র্াৈয কজর।
েজা ত জদ্রাহ:
র্হাভারজির শাতন্তপজ ম দুধরজণর ত জদ্রাজহর কথা উজেখ আজছ। আভযন্তরীণ এ ং তহরােি।
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আভযন্তরীণ ত জদ্রাহ আ ার তিৈ ধরজণর, ‘রাজার তৈকট আত্মী া জ্ঞাতি প্রোিী কিৃমক ত জদ্রাহ’,
‘অর্ািযেণ কিৃমক ত জদ্রাহ’, ‘েজা ত জদ্রাহ’।
১। র্তি রাজার তৈকট আত্মী া জ্ঞাতি প্রোিী দ্বারা ত জদ্রাহ প্রিখা র্া িাহজে রাজা ক্ষর্া, সরেিা,
র্ৃদুিা, র্থাশতি অৈুিাৈ ও উপর্ুি সম্মাৈ েিশমৈ কজর প্রসই ত জদ্রাহ ির্ৈ করজ ৈ।
২। র্তি অর্ািযেণ ত জদ্রাহী হজ ওজেৈ িাহজে েথজর্ই অর্ািযেণজক প্রিাষী সা যি ৈা কজর রাজার
উতচি ধীজর ধীজর অর্ািযেজণর হাি প্রথজক ক্ষর্িা প্রকজি প্রৈও া, িারপর অর্ািযজির সকজের
প্রিাষ এজক এজক ের্াণ কজর েজিযকজক ত ৈাশ করা উতচি। সকজের েতি একসজে প্রিাষাজরাপ
করজে সকে অর্ািয তর্তেি হজ রাজশতিজক দু মে করজি পাজর। অর্ািযজির র্জধয ত জরাধ
ঘতটজ র্েীজির পরস্পজরর র্জধয শত্রুিা উৎপািৈ কজর হীৈ ে করা এ ং একজৈ প্রিাষী অর্ািয
তিজ অপর প্রিাষী অর্ািযজক ত ৈি করা উতচি।
৩। র্তি েজারা ত জদ্রাহী হজ ওজে িাহজে ব্রাহ্মণেণই রাজার েধাৈ অ েম্বৈ হজ । অথমাৎ ব্রাহ্মণজির
সাহার্য তৈজ রাজা প্রস ত জদ্রাহ ির্ৈ করজ ৈ। তকন্তু ত জদ্রাহ ির্ৈ করার পর ত জদ্রাহী েজাজির সজে
রাজা ভাে য হার করজ ৈ ও র্েে করজ ৈ। এর ফজে ত জদ্রাহী েজােণ ির্শ ধর্মসম্মি তৈজ তৈজ
কাজজ র্ুি হজ ৈ।
াইজরর শত্রু দ্বারা আির্ৈ হজে রাজা সর্ি জণমর র্াৈুজষরই সাহার্য প্রৈজ ৈ। এজক্ষজত্র শুদ্র জণমর
অস্ত্রধারণ প্রিাষী জে ত জ তচি হজ ৈা।
কূটৈীতি:
র্হাভারজির র্ূে কাতহৈীতট র্ুদ্ধতৈভমর হজেও তকং া আজরা অজৈক র্ুজদ্ধর উজেখ থাকজেও
র্হাভারিী রাজৈীতিজি িথা োচীৈ রাজৈীতিজ্ঞজির কাজছ র্ুদ্ধ তছে একান্ত জমৈী । র্ুজদ্ধর প্রচজ
কূটৈীতিজকই োধাৈয প্রিও া হজিা প্র তশ। িখৈকার শাস্ত্রকাররা দুই রাজের ত জরাধ তর্টাজৈার জৈয র্ূেি
চারতট অেজক তৈধমারণ কজরতছজেৈ- সার্, িাৈ, প্রভি এ ং িণ্ড। সার্ র্াজৈ র্ধুর াজকয আজোচৈার র্াধযজর্
শত্রুর সজে শাতন্তভাজ ত াি তর্টাজৈা। সাজর্ কাজ ৈা হজে িাৈ, অথমাৎ খাতৈকটা ছাি প্রিও া। এর
েতিফেৈ আর্রা প্রিখজি পাই র্হাভারজির অৈয এক পজ ,ম প্রদ্রৌপিীজক ত জ করার পজর র্খৈ পাণ্ড রা
হতিৈাপুজর তফজর এজো িখৈ ধৃিরাে িাজিরজক অজধমক রাজয তফতরজ তিজি াধয হে। কারণ, াণমা জিম
পুতিজ র্ারার িা প্রথজক র্ুতি প্রপজি, এখাজৈ র্ুতধতির জিা ভাই ৈা হজ র্তি ভীর্ া অজুমৈ জিা ভাই
হজিা িাহজে র্ুদ্ধ িখৈই শুরু হজ প্রর্জিা। র্াইজহাক, িাজৈ কাজ ৈা হজে শত্রু রাজে প্রভি নিতর করজি
হজ —রাজার সজে র্েীর, প্রসৈাপতির সজে রাজার, র্েীর সজে র্েীর, েজাজির র্জধয রাজার সম্বজে তর্জথয
গুজ ছিাজৈা, ইিযাতি। এই তিৈজটর প্রকাৈতটই কাজ ৈা হজে িণ্ড অথমাৎ আির্ণ—সার্-িাৈ-প্রভজির েতি া
চোকােীৈ সর্জ র র্জধযই শত্রু রাজজয আির্ণ করা। ভীষ্ম িাুঁর উপজিজশ র্ুতধতিরজক এ যাপাজর জেৈ,
“র্তি সার্ ও িাজৈর র্াধযজর্ শত্রুজক জ করজি পারা র্া , প্রসই জ ই হজো প্রেি জ । প্রভি ৈীতিজি প্রর্
জ আজস, প্রসটা র্ধযর্ র্াজৈর জ । আর র্ুজদ্ধর র্াধযজর্ প্রর্ ত জ োভ ঘজট, িার প্রচজ জঘৈয তকছু প্রৈই।
র্হাভারজি আর্রা সার্ ও িাজৈর েজ াে অহরহই প্রিখজি পাই।
এ েসজে ো াহুেয প্রর্, সম্রাট অজশাজকর কতেে ত জজ র অ য তহি পজরই শুভ ুতদ্ধ জাগ্রি হ ,
র্ুজদ্ধর ভীষণ হিযাকাণ্ড িাুঁর র্জৈ অৈুজশাচৈার উজদ্রক কজর এ ং তিতৈ র্র্মাহি হৈ। র্হাভারজির েসে
প্রটজৈ ো র্া , র্ুজদ্ধর র্াধযজর্ প্রর্ ত জ োভ ঘটে িা জঘৈয ছািা তকছু ৈই সম্রাট অজশাক িা উপেতি
কজরতছজেৈ। িাই তিতৈ কিগুতে অৈুশাসৈ চােু কজরৈ। অৈুশাসৈগুতে তেক এ রকর্—জী হিযা তৈ ারণ।
র্ৈুষয ও পশুতিজের তহিাজথম া র্েোজথম ঔষধাে স্থাপৈ, কূপ খৈৈ, ৃক্ষাতি প্ররাপৈ ইিযাতি। তপিৃVolume- X, Issue-III
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র্ািৃভতি, ব্রাহ্মণ-ের্জণ িাৈ ইিযাতি। কিম যপােৈ, র্ুদ্ধ অতভৈজ র পতর জিম ধর্মসম্বেী প্রশাভার্াত্রা,
েজিযজকর েতি সদ্বয হার ইিযাতি। িাৈশীেিা সকজের পজক্ষ দুঃসাধয হজেও ইতন্দ্র সংর্র্, কৃিজ্ঞিা,
তচিশুতদ্ধ, কিম যতৈিা এই সকে অিযা শযক ধর্ম সকজেরই পােৈী । স্বধজর্মর স্তুতি াি ও পরধজর্মর অকারণ
তৈন্দা াি জমৈী । সকে ধজর্মর েতি আন্ততরক েদ্ধা েিশমৈ করা ইিযাতি ইিযাতি।
র্হাভারজি কুটজকৌশে েজ াজে স জচজ এতেজ আজছৈ কৃষ্ণ। কী রাজৈীতিজি, কী র্ুজদ্ধর র্াজে
স খাজৈই তিতৈ এতিক তিজ এতেজ । অপরজক র্েণা তিজ কী কজর তৈজজর কাজ আিা কজর তৈজি হ ,
িার অৈযির্ উিাহরণ ভীর্ কিৃমক কৃজষ্ণর শত্রু র্েজধর রাজা জরাসেজক হিযা। জরাসে শত্রু এই কারজৈ
প্রর্, কংজসর স্ত্রীজির র্জধয দু’জৈ তছজেৈ জরাসজের কৈযা। কৃষ্ণ কংসজক ধ করার পজর জরাসজের দুই
প্রর্জ িাজির া ার কাজছ তেজ িাজির স্বার্ী হিযার েতিজশাধ চাৈ। িখৈ জরাসে ার ার কজর
আোর ার র্থুরা আির্ণ কজরৈ এ ং কৃষ্ণজক র্থুরা ছািা কজরৈ। িাই তিতৈ কুটজকৌশজে ভীজর্র হাজি
জরাসজের হিযা করাৈ।
দুজর্মাধজৈর র্েণা র্ুতধতিরজক পাশা প্রখো প্রেজক ধুরন্দর শকুৈীর র্াধযজর্ প্রকৌশজে পাণ্ড জির
রাজয, অথম এর্ৈতক স্ত্রী পর্মন্ত জ করার ত ষ তট প্রিা স জ
ম ৈত তিি।
িমর্াৈ র্ুজের র্জিা র্হাভারিী রাজৈীতিজিও েতিপক্ষ া শত্রু ির্জৈ কুটজকৌশজের েজ াে
প্রিখা র্া ত ির। ৈযা -অৈযা ত জ চৈাজ াজধর াইজর তেজ শত্রুজক ত ৈাশ া িাজক র্ুজদ্ধ হারাজৈার জৈয
প্রকৌশজের আে তৈজি প্রিখা র্া ো স রাজাজকই।
র্হাভারজির র্ুজে প্রর্ প্রক ে রাজিাতেক শাসৈ য স্থাই েচতেি তছজো িা ৈ , অজৈক অঞ্চজে
সংঘরাে ৈার্ক এর্ৈ একতট শাসৈ য স্থা েচতেি তছে প্রর্তটজক অজৈকটা েজািে া তরপা তেকও ো
প্রর্জি পাজর। র্হাভারজির অৈযির্ েধাৈ চতরত্র কৃষ্ণ এর্ৈই একতট সংঘরাজের েধাৈ তছজেৈ। প্রর্জহিু এই
েধাৈ পজির জৈয আোিা প্রকাৈ শে তছজো ৈা া এখৈও প্রৈই, িাই সংঘেধাজৈর পিতটজকও রাজা ো
হজিা। সংঘরােগুজোর ন তশিয হজো, এখাজৈ রাজা এককভাজ প্রকাৈ তসদ্ধান্ত তৈজি পারজিৈ ৈা, িাুঁজক
সংজঘর তসদ্ধান্তই প্রর্জৈ তৈজি হজিা এ ং প্রকাৈ ত ষজ তসদ্ধান্ত তৈজি সর্সযা হজে সংঘ েতিতৈতধজির
সংখযােতরিিার তভতিজি িা সর্াধাৈ করা হজিা, র্া অজৈকটাই েণিাতেক।
রাজিে শেটা আর্াজির কল্পৈা-জেজি একজৈ একৈা কিাতেক নস্বরাচারী রাজার তচত্রই আুঁজক।
তকন্তু র্হাভারিী রাজিজে খু কর্ তসদ্ধান্তই রাজাজক এককভাজ তৈজি প্রিখা র্া । প্রর্ প্রকাৈ তসদ্ধাজন্তর
প্রক্ষজত্রই িাুঁরা র্েী া পরার্শমকজির ওপজর তৈভমর করজিৈ। ধৃিরাজের র্েীসভা ে ীণ ত দুর ও ভীষ্ম
ছািাও তছজেৈ প্রদ্রাণাচার্ম, কৃপাচার্ম, কণম, সঞ্জ , ইিযাতি।
রাজাজির তসদ্ধান্তগ্রহণ ত ষজ ৈারি র্ুতধতিরজক প্রর্ েন কজরতছজেৈ- “আপতৈ প্রকাৈ তসদ্ধান্ত একাই
প্রৈৈ ৈা প্রিা া অজৈক প্রোজকর সজে আজোচৈা জসৈ ৈা প্রিা?” ৈারজির এই েনতটর র্াধযজর্ রাজার
তসদ্ধান্তগ্রহজণ িখৈকার রাজাজির শাস্ত্রী তৈ র্ প্র াঝা র্া । িজ একাজের েণিাতেক নস্বরশাসকরা প্রর্র্ৈ
সংত ধাজৈর ধার ধাজরৈ ৈা, িখৈকার রাজিজের রাজারাও শাজস্ত্রর ধার ধারজিৈ ৈা। র্হাভারজি এ ত ষজ
যতিির্ তছজো সংঘরােগুজো। িজ প্রসখাজৈও প্রর্ দু-একজৈ নস্বরশাসজক পতরণি হজ প্রর্জিৈ ৈা িা
োর অজপক্ষা রাজখ ৈা। িার উজেখজর্ােয উিাহরণ হে রাজা কংস।
উপসংহার:
স জশজষ তে প্রর্, সর্াজজর অতিজের জৈযই রাজের েজ াজৈ। নৈরাজয প্রথজক র্ুতির জৈযই
রাজার েজ াজৈ। র্হাভারজির রােিত্ত্বত ষ ক ি যসর্ুহ স র্ম ুজের প্রক্ষজত্রই োসতেক। র্হাভারজির
শাতন্তপ ম ও অৈুসাশৈপ ম োচীৈ ভারিী রাজশাস্ত্র েসজে ত জশষ গুরুেপূণম, প্রর্খাজৈ রাজৈীতি শাজস্ত্রর সৃতি,
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রাজিজের উদ্ভ ও েজ াজৈী িা, রাজকিম য, চরতৈজ াে, সপ্তাে িত্ত্ব, িণ্ডৈীতি, রাজর্েী তৈরূপণ, পুর া
দুেম, ক্ষর্িার ত জকন্দ্রীকরণ, অভযন্তরীণ ও ন জিতশক ৈীতি, করৈীতি, সর্রৈীতি েভৃতি ত ষ আজোতচি
হজ জছ। এই গুতে স ই রাজয পতরচােৈার ৈীতি অথমাৎ রাজৈীতি।
প্র ৌদ্ধশাজস্ত্র আর্রা প্রর্ রাজার পতরচ পাই, তিতৈ আসজে সিয ও ৈযা পরা ণিার আিশম েতির্ূতিম।
ধর্ম ও ৈযা জ াধ তছে িার সকে কাজ কজর্মর র্ূে চাতেকাশতি। প্রসখাজৈ োভ-অোভ ও প্রর্াজহর েন
অ ান্তর। প্র ৌদ্ধশাজস্ত্র প্রর্ রাজার পতরচ পাই, তিতৈ জৈেজণর দ্বারা তৈ মাতচি হজ একতিজক প্রর্র্ৈ যতির
সম্পিজক রক্ষা করজিৈ, প্রির্তৈ সর্তির সম্পতিজক রক্ষা করজিৈ।
িাই ো র্া , উন্নি সর্াজ য স্থার তভতি হে ৈযা ৈীতি। রাে কিৃমক েণীি আইৈগুজোর ন ধিা
ৈীতিশাজস্ত্রর র্াপকােীজি ত চার করা হ । নৈতিক র্াৈিণ্ডজক উজপক্ষা কজর প্রকাৈ রােই ৈােতরজকর কেযাণ
সাধৈ করজি পাজর ৈা।
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 ব্রহ্মচারী, শীোৈন্দ, (২০১০), সংর্ুি তৈকা (েথর্ ও তদ্বিী খণ্ড), র্হাজ াতধ ুক এজজন্সী,
কেকািা।
 ভাদুিী, ৈৃতসংহেসাি, (২০০৩), র্হাভারজির ভারির্ুদ্ধ এ ং কৃষ্ণ, আৈন্দ পা তেশাসম োইজভট
তেতর্জটে, কেকািা।
 ভাদুিী, ৈৃতসংহেসাি, র্হাভারজির অিািশী, আৈন্দ পা তেশাসম োইজভট তেতর্জটে, কেকািা।
 তভক্ষু, শীেভদ্র, (১৪০৪), িীঘতৈকা , র্হাজ াতধ ুক এজজন্সী, কেকািা।
 তসদ্ধান্ত ােীশ, হতরিাস (সম্পািৈা ও অৈু াি), (১৪০০), র্হাভারি খণ্ড ৩৫-৩৭, ত শ্ব াণী
েকাশৈী, কেকািা।
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