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केचन जनााः शासकााः कथं जातााः ?   

प्रायाः पञ्चाशताः वरे्षभ्याः वयं स्वशासकानां ननवााचनं मतदान-माध्यमेन कुवान्ताः स्माः । 

परन्त ु प्राचीनतमे काले जनााः शासकााः कथं जायन्ते स्म ? अस्मान ाः पञ्चमाध्याये 

पनितम ् अनस्त यत ् केचन राजानाः सम् वताः जन ाः चीयन्ते स्म । परन्त ु प्रायाः 

३०००वरे्षभ्याः पवूं राजा  नवतमु ् एतस्यां प्रनियायां काननचन पररवतानानन जातानन 

दृष्टानन वा । केचन जनााः महताः यज्ञान ्आयोज्य नपृरूपेण प्रनतनितााः अ वन ्। 

 अश्वमेधयज्ञाः कनित ् एतादृशम ् एव आयोजनम ्आसीत ् । एतनस्मन ्कनित ्

घोटकाः नपृस्य जनानां संरक्षणे स्वतन्रनवचरणाय त्यज्यते स्म । यनद एतं घोटकं कनित ्

अपराः राजा अवरुणनि तनहा तेन अश्वमेधकराा राज्ञा सह यिंु करणीयं  वनत स्म । यनद 

ते तथा न कुयुााः तनहा तस्य अथााः यत ्अश्वमेधकताा राजा अपरेर्षां नपृाणाम ्अपेक्षया 

आनधक्येन शनिशाली अनस्त इनत अवगम्यते स्म । तदनन्तरं ते राजानाः यजे्ञ 

आमन््यन्ते स्म । साः यज्ञाः नवनशष्टपरुोनहत ाः सम्पद्यते स्म । एतदथं ते उपहार ाः 

सम्माननतााः नियन्ते स्म । अश्वमेधकताा राजा बहुशनिशाली इनत मन्यते स्म । यज्ञे 

आमनन्रतााः सवे राजानाः तस्म  उपहारानण आनयनन्त स्म । 

 एतेर्ष ु सवेर्ष ुआयोजनेर्ष ु नपृस्य मखु्यं स्थानं  वनत स्म । साः राजनसंहासने 

अथवा व्याघ्रचमामये नवनशष्ट ेआसने उपवेश्यते स्म । यिुके्षरे नपृस्य सारथी एव तस्य 

सहचराः  वनत स्म । यज्ञस्य अवसरे साः नपृस्य नवजयानां अन्यगणुानां च गानं करोनत 

स्म । नपृस्य सम्बनन्धनाः नवशेर्षतया तस्य मनहर्षीन ाः परु ाः अनप काननचन लघ्वनिुानानन 

करणीयानन  वनन्त स्म । अन्येर्षाम ् आमनन्रतराज्ञां कायं केवलम ् उपनवश्य 

यज्ञप्रनियादशानम ्आसीत ् । राजानम ् उपरर परुोनहताः पनवरजलस्य सेचनेन सह एव 

अन्यानन अनिुानानन करोनत स्म । नवश ्अथवा व श्यसदृशााः सामान्यजनााः उपहारानण 

ननवााचनस्य नदनम ् 

यदा शकंरनाः जागतृाः तदा साः दृष्टवान ् यत ् तस्य मातामहीमातामहौ मतदान ंकतुं गच्छन्तौ 

आस्ताम ्।  वस्ततुाः तौ ननवााचनकेन्र ंसवेभ्याः पवंू प्राप्तमु ्इच्छताः स्म  । शकंरनाः नजज्ञासते स्म 

यत ् वस्ततुाः तौ एतावन्तौ उत्सानहतौ नकमथाम ् आस्ताम ्  । तस्य मातामहाः तं शीघ्रतया 

बोधनस्य प्रयास ंकृतवान ्अनप च उिवान ्“अद्य वयं स्वशासकान ्चतेुं गच्छन्ताः स्माः” । 

अध्यायः 6 

राज्यं रा ा अच प रापगणराराज्यम ्
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आनयनन्त स्म । यान ् परुोनहतााः शरूान ् इनत मन्यन्ते स्म ते अनेकेर्ष ु अनिुानेर्ष ु न 

आहूयन्ते स्म अथवा न सम्मेल्यन्ते स्म । 

एतनस्मन ्यजे्ञ सनम्मनलतानां कानञ्चत ्सचूीं ननमाात ु। व्यवसायस्य आधारेण तर के के वगाााः 

सनम्मनलतााः आसन ्? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वणााः 

तनस्मन ्काले उत्तर ारते नवशरे्षतया गङ्गायमुनाक्षेर ेअनकेे ग्रन्थााः रनचतााः  । एतेर्षा ंरचना ऋग्वेदस्य पिात ्

जाता तस्मात ्कारणात ्एते उत्तर-व नदक-ग्रन्थााः उच्यन्ते । एतेर्षाम ्अन्तगातं सामवेदाः यजवेुदाः अथवावदेाः अन्ये ग्रन्थााः 

च सनम्मनलतााः सनन्त  । परुोनहत ाः रनचतेर्ष ुएतेर्ष ुग्रन्थेर्ष ुनवन न्नप्रकारकाणाम ्अनिुानानां तेर्षां सम्पादनस्य च नवधयाः 

बोनधतााः सनन्त । एतेर्ष ुसामानजकननयमानां नवर्षये अनप वनणातम ्अनस्त । 

तनस्मन ् समये समाजे अनकेे समहूााः आसन ् येर्ष ु परुोनहत-योि-ृकृर्षक-पशपुालक-वनणक्-नशल्पकार-

श्रनमकााः मत्स्यग्रानहणाः वन्यजनााः च सनम्मनलतााः आसन ्। यर केचन परुोनहतााः योिाराः च व  वशानलनाः आसन ्

तर एव केचन कृर्षकााः वनणजाः च अनप धनवन्ताः आसन ् । अपरनस्मन ् पक्षे पशपुालक-नशल्पकार-श्रनमक-

मत्स्यग्रानह-आखेटकााः  ोजनसङ्ग्राहकााः च ननधानााः आसन ्। 

परुोनहतााः जनान ्चतुार्ष ु ागरे्ष ु नव िवन्ताः ये वणाााः इनत उच्यन्ते । तेर्षाम ्अनसुारं प्रत्येकं वणास्य पथृक् 

पथृक् कायाानण ननधााररतानन आसन ्। प्रथमाः वणााः ब्राह्मणानाम ्आसीत ्। तेर्षां काय ंवेदानाम ्अध्ययनम ्अध्यापन ं

यजन ंयाजन ंच आसीत ्यस्य कृते तेभ्याः उपहारस्वरूपणे वस्तनून ल न्ते स्म  । नितीयं स्थान ंशासकानाम ्आसीत ्य े

क्षनरयााः इनत उच्यन्ते स्म । तेर्षां कायं यिंु जनानां रक्षण ंच आसीत ् । ततृीये स्थान ेनवशाः व श्यााः वा आसन ्। यर 

कृर्षक-पशपुालक-वनणजाः च आगच्छनन्त स्म । क्षनरयााः व श्यााः च यषु्टम ्अनधकाररणाः आसन ्। वणेर्ष ुअनन्तम ंस्थान ं

शरूाणाम ्आसीत ्। तेर्षाम ्कायं अन्येर्षां रयाणां वणाानां सवेनम ्आसीत ्। एते अनिुान ंकतुाम ्अनधकाररणाः नासन ्। 

प्रायाः मनहलााः अनप शरूवत ्अमन्यन्त  । मनहलााः शरूााः च वेदान ्अध्येतमु ्अनधकाररणाः न आसन ्। 

परुोनहतानाम ्अनसुारं सवेर्षा ं वणाानां ननधाारणं जन्मनाः आधारेण  वनत स्म । उदाहरणाथं ब्राह्मणनपरोाः 

सन्तनताः ब्राह्मणाः एव  वनत स्म । पिात ् केचन जनााः अस्पशृ्यााः इनत अमन्यन्त । अस्पशृ्यवगरे्ष ु केचन 

नशल्पकाराखेटक- ोजनसङ्ग्राहकााः सनम्मनलतााः आसन ्  । सह व तेर्ष ुतेर्षां जनानाम ्अनप समावेशाः आसीत ्ये 

शवान ्प्रेत मूौ स्थापयनन्त स्म ज्वालयनन्त स्म च  । एतादृश ाः जन ाः सह सम्पका ाः स्पशााः वा अपनवरता इनत मन्यत े

स्म  । 

क नित ्जन ाः ब्राह्मण ाः प्रकनल्पता एर्षा वणाव्यवस्था न अङ्गीकृता  । केचन जनााः आत्मान ंपरुोनहतेभ्याः वय ं

श्रेिााः इनत मन्यन्ते स्म । केचन जनााः जन्माधाररतं वणाननधाारणं समीचीन ंन मन्यन्ते स्म । एतद ्अनतररच्य केचन 

जनााः व्यवसायस्य आधारेण जनानां मध्ये  ेद ावं समीचीन ंन मन्यन्ते स्म । यद्यनप  केचन जनााः इच्छनन्त स्म यत ्

अनिुानसम्पन्नकरणस्य अनधकाराः सवेर्षां  वेत ् । केचन जनााः अस्पशृ्यतायााः आलोचनां कृतवन्ताः । अस्य 

उपमहािीपस्य पवूोत्तरक्षेररे्ष ुयथा बहुर्ष ुक्षेररे्ष ुसामानजकानथाकासमानतााः अल्पााः आसन ्। अर परुोनहतानां प्र ावाः 

अनप बहु न्यनूाः आसीत ्।  

जनााः वणाव्यवस्थायााः नवरोध ंनकमथं कृतवन्ताः? 
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जनपदााः 

महायज्ञकतााराः राजानाः अधनुा जनस्य राजानाः न  तू्वा जनपदानां राजानाः 

इनत अमन्यन्त । जनपदस्य शानददकाथााः जनवासस्य स्थानं  वनत स्म । केचन 

महत्त्वपणूाााः जनपदााः चतथेु माननचरे ५७ पिृे च दनशातााः सनन्त । 

परुातत्त्वनवदाः एतेर्षां जनपदानाम ्अनेकेर्षां वसतीनां खननं कृतवन्ताः । दहेल्यां 

परुातनदगुााः उत्तरप्रदशेे मेरिस्य पाशे्व हनस्तनापरुम ् एटायााः च समीपे 

अतरंजीखेडााः एतेर्ष ु प्रमखुााः सनन्त । खननेन अवगतं यत ्जनााः पणाकुटीरेर्ष ु

ननवसनन्त स्म अनप च पशनूाम ् अन्यप्रानणनां च पालनं कुवानन्त स्म । ते 

तण्डुल-गोधमू-धान्य-यव-निदल-इक्ष-ुनतल-सर्षापसदृशानां सस्यानाम ्उत्पादनं 

कुवानन्त स्म ।  

नकं  वान ्एतस्यां सचू्यां कस्यनचत ्एतादृशस्य सस्यस्य नाम प्राप्तवान ्यस्य 

उल्लेखाः चतथुााध्याये नानस्त ? 

जनााः मतृ्पारानण अनप ननमाानन्त स्म । एतेर्ष ु

काननचन बभ्रवुणीयानन काननचन च 

रिवणीयानन  वनन्त स्म । एतेर्ष ु परुास्थलेर्ष ु

केचन नवशेर्षप्रकारकानण पारानण अल न्त । 

यानन नचनरतधसूरपाराणां रूपेण ज्ञायन्ते । यथा 

एतेर्षां नामन ाः एव स्पष्टम ् अनस्त, यत ् एतेर्ष ु

पारेर्ष ु नचरकलाकृनताः वताते । एतेर्ष ु पारेर्ष ु

सामान्यतया नचरकला सरलरेखाणां 

ज्यानमतीयाकृतीनां च रूपेण कृता वताते । 

महा णपदाः  

प्रायाः २५००वरे्षभ्याः पवूं केचन जनपदााः 

अनधकााः महत्त्वपणूाााः आसन ् । एते 

महाजनपदााः इनत उिााः । चतथेु माननचरे 

केचन महाजनपदााः दनशातााः सनन्त । कानित ्

राजधान्याः दगुगाः अनप रनक्षतााः आसन ्अथाात ् एतााः राजधानीाः पररताः कािेनष्टका-

पार्षाणनननमातानाम ् उच्चन त्तीनां ननमााणं कृतम ् आसीत ् । अथाात ् एतााः पररताः 

कािेनष्टका-पार्षाणनननमातानां उच्चन त्तीनां ननमााणं कृतम ्आसीत ्। 

इत्थम ्अन ुयूते यत ्अन्येर्षां राज्ञाम ्आिमण येभ्याः स्वसरुक्षाथाम ्एतेर्षां दगुााणां ननमााणं 

राजानाः कृतवन्ताः । केचन राजानाः स्वराजधानीं पररताः नवशालानां उन्नतानां 

नचनरत-धसूर-पारम ्

एतादृशरे्ष ुपाररे्ष ु

अनधकांशताः स्थानलकााः 

कटोररकााः च एव प्राप्तााः 

सनन्त । एतानन पारानण 

सनु्दरानण कृशतलमयानन 

नस्नग्धानन च सनन्त । 

प्रायाः एतेर्षां प्रयोगाः 

नवनशष्टावसरेर्ष ु

महत्त्वपणूाजनानां कृते 

 ोजन ंपररवेर्षनयतुं नियते 

स्म । 
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प्र ावशानलनीनां न त्तीनां च ननमााणं कारनयत्वा स्वसमिेृाः शिेि प्रदशानम ्अनप कुवानन्त 

स्म । अनेन प्रकारेण दगुास्य अन्ताः उनर्षतेर्ष ुजनेर्ष ुतनस्मन ्क्षेरे च अनप ननयन्रणं सरलं  वनत 

स्म । एतादृशीनां नवशालन त्तीनां ननमााणाय व्यापकयोजनायााः आवश्यकता आसीत ्

एवञ्च लक्षानधकसङ्ख्याकानाम ् इनष्टकानां पार्षाणानां च प्रबन्धाः अनप करणीयाः  वनत 

स्म । सहस्रानधकााः स्त्रीपरुुर्षााः बालकााः च एतस्य कृते अश्रान्तपररश्रमं कृतवन्ताः स्याुः । 

एतस्य कृते संसाधनानाम ्आवश्यकता स्यात ्।  

इदानीं राजानाः सेनाव्यवस्थां कनल्पतवन्ताः । स ननकेभ्याः ननयनमतवेतनं दीयते स्म 

अताः ते एकवर्षााथं ननयिुााः  वनन्त स्म । कनञ्चत ् दयेाः सम् वताः आहतमरुाणां रूपेण 
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 वनत स्म । ९२ पिृे नचरं पश्यत ु । एतेर्षां नाणकानां नवर्षये  वान ् नवम्यां कक्ष्यायां 

पनिष्यनत । 

महाजनपदीयााः राजानाः ऋग्वेदोनल्लनखतराजभ्याः कथं न न्नााः आसन ्।  ेदियं ज्ञापयत ु। 

कौशाम्बीदगुास्य न नत्ताः ।  

इद ं नचरम ्आधनुनकोत्तरप्रदशेस्थस्य इलाहाबादस्य समीपात ् लदधायााः 

इनष्टकान त्तेाः अवशेर्षस्य अनस्त । एतस्य एकस्य  ागस्य ननमााणं 

सम् वताः २५०० वरे्षभ्याः पवूाम ्अ वत ्। 
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रा स्वम ्

महाजनपदीयााः राजानाः नवशालदगुाानण ननमाापयनन्त स्म अनप च तेर्षां पाश्व े महत ्

स न्यबलं  वनत स्म, अताः तेर्षां कृते प्रचरुसंसाधनानाम ्आवश्यकता  वनत स्म । 

एतदथं तेर्षां कृते कमाचाररणाम ्अनप आवश्यकता  वनत स्म । अताः महाजनपनदनाः  

राजानाः जन ाः प्रदत्तानाम ् उपहारवस्तनूाम ् उपरर अनानश्रतााः  तू्वा अधनुा 

ननयनमतरूपेण राजस्वग्रहणम ्आरदधवन्ताः । 

 प्रवनतात-राजकरेर्ष ु सस्यकराः महत्त्वपणूातमाः आसीत ् यतो नह आनधक्येन जनााः 

कृर्षकााः एव आसन ् । प्रायाः उत्पादनस्य १/६ इनत  ागाः राजस्वस्य रूपेण 

ननधाायाते स्म याः  ागाः इनत उच्यते स्म ।  

 नशल्पकारााः राजकरं यच्छनन्त स्म नकन्त ुअयं प्रायाः श्रमस्य रूपेण प्रत्यर्पयाते स्म । 

यथा केननचत ्तन्तवुायेन लौहकारेण सवुणाकारेण च राज्ञाः कृते मासे एकनस्मन ्

नदने कायं करणीयं  वनत स्म । 

 पशपुालक ाः पशनूां रूपेण अथवा तेर्षाम ्उत्पादस्य रूपेण राजकराः दातव्याः  वनत 

स्म । 

 वनणनग् ाः अनप ियणे नवियणे वा राजकराः दातव्याः  वनत स्म ।  

 आखेटक ाः सङ्ग्राहक ाः च वनेभ्याः प्राप्तवस्तनून राजकररूपेण दातव्यानन  वनन्त स्म ।  

आखेटकााः खाद्यसङ्ग्राहकााः च नपेृभ्याः नकं यच्छन्ताः स्याुः ? 

कृषौ पररवर्तणानण 

तनस्मन ् यगेु कृनर्षके्षरे ि े महत-्पररवताने जाते । अधनुा हलस्य कृनर्षकाः लौहने ननमीयन्ते स्म । येन 

कािकृनर्षकस्य तोलनायां किोर नूमाः सरलतया आकषु्ट ं शक्यते स्म । एतस्मात ् सस्यानाम ् उत्पादकता 

वनधाता । नितीयं  अनेके जनााः धान्यस्य पादपानाम ्आरोपणम ्आरदधवन्ताः अथाात ्के्षरेर्ष ुबीजानन नवकीया 

धान्यस्य उत्पादनस्य स्थाने धान्यस्य पादपान ् उत्पाद्य तेर्षां रोपणम ् आरदधवन्ताः । अधनुा पवूाापेक्षया 

आनधक्येन पादपााः जीवनन्त स्म अताः उत्पादनम ्अनप आनधक्येन आरदधम ्। अर महान ्श्रमाः अपेक्षते स्म । 

एतत ्कायाम ्आनधक्येन दासााः दास्याः  नूमहीनकृर्षकााः श्रनमकााः वा कुवानन्त स्म । 
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नकं  वान ्विंु शक्नोनत यत ्राजानाः एतेर्षां पररवतानानां प्रोत्साहनं नकमथं कुवान्ताः स्याुः ? 

सकू्ष्म-ननरीक्षणम ् 

(क) मगधाः 

चतथेु माननचरे (५७ पिृे) मगधम ्अन्वेर्षयत ु। प्रायाः निशतेन वर्षगाः एव मगधाः सवेभ्याः 

महत्त्वपणूााः जनपदाः अ वत ् । गङ्गा-सोन-सदृशााः नद्याः मगधे प्रवहनन्त स्म । एतााः 

(क) यातायाताय (ख) जलनवतरणाय (ग)  नूमम ्उवारां च कतुं महत्त्वपणूाााः आसन ्। 

मगधस्य एकाः  ागाः वन ाः आच्छानदताः आसीत ्। वनरे्ष ुवसताः वन्यहनस्तनाः गहृीत्वा 

प्रनशक्ष्य च  सेनाकाये ननयोज्यते स्म । इदम ्एव न वनेभ्याः गहृानण वाहनानन रथान ्च 

ननमाातुं कािानन ल न्ते स्म । एतद ्अनतररच्य एतनस्मन ्के्षरे लौहायस्कस्य आकरााः 

सनन्त । दृढानन अस्त्रानण शस्त्रानण च ननमाातुं एते बहु उपयोनगनाः आसन ्। 

मगधे नबनम्बसाराः अजातशराुः च इनत िौ अतीव शनिशानलनौ शासकौ 

अ वताम ्। अन्यान ्जनपदान ्जेतमु ्एतौ यथासम् वं साधनानन कायापथे आनयनन्त 

स्म । महापद्मनन्दाः कनित ् अपराः महत्त्वपणूााः शासकाः आसीत ् । साः स्व-

ननयन्रणके्षरम ्एतस्य उपमहािीपस्य उत्तरपनिम ागं यावत ्नवस्ताररतवान ्आसीत ्। 

नबहारे राजगहृम ्(आधनुनक-राजगीरम)् इनत बहूनन वर्षाानण यावत ्मगधस्य राजधानी 

आसीत ्। परवनत्ताशासक ाः अनन्तरं पाटनलपरुम ्(वतामानपटना) इनत राजधानी मता । 

 २३०० वरे्षभ्याः पवूाकालस्य तथ्यम ्अनस्त मेनसडोननयायााः राजा नसकन्दराः 

नवश्वनवजयं कतुाम ्इच्छनत स्म । सम्पणूातया सफले असत्यनप साः नमस्र-पनिमेनशययोाः 

च काननचन राज्यानन जयन ् ारतीयोपमहािीपे व्यासनद्यााः तटं यावत ्प्राप्तवान ्। यदा 

साः मगधं प्रनत चनलतमु ्आरदधवान ्तदा तस्य स ननकााः अस्वीकृतवन्ताः । ते एतस्मात ्

कारणात ्  य ीतााः आसन ् यत ्  ारतस्य शासकानां पाश्वे पदानत-रनथक-हनस्तनां 

महत्याः सेनााः आसन ्। 

एतासां सेनानां ऋग्वेदोनल्लनखत-सेनानां च मध्ये  वान ्कां न न्नतां पश्यनत ? 

(ख) वनज्ज 

मगधस्य समीपे एव वनज्जराज्यम ् आसीत,् यस्य राजधानी व शाली (नबहाराः) 

आसीत ् । अर पथृक् कानचत ् शासनव्यवस्था आसीत ् याः गणाः सङ्घाः वा इनत 

उच्यते स्म | 

गणे सङ्घे वा बहवाः शासकााः  वनन्त स्म । कदानचत ्जनााः यगुपदवे शासनं कुवानन्त 

स्म । येर्ष ुप्रत्येकं जनाः राजा इनत उच्यते स्म । एते राजानाः नवन न्नानिुानानन सह व 

सम्पादयनन्त स्म । स ास ुउपनवश्य एते चचाामाध्यमेन नववादने च ननियं कुवानन्त स्म 

यत ्नकं करणीयम ्अनस्त अनप च कथं करणीयम ्अनस्त । कथं शरणूाम ्आिमणानां 

गणाः 

गणशददस्य 

प्रयोगाः बहूनां 

सदस्याना ंसमहूस्य 

कृते नियते  । 

सङ्घाः  

सङ्घाः अथाात ्

सङ्घटनम ्अथवा 

स ा 
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श्वािमणानां प्रनतकाराः करणीयाः इनत नवर्षये अनप ते नमनलत्वा चचायनन्त स्म । 

नस्त्रयाः दासााः कमाकरााः च एतास ुस ास ु ागं न ग्रहीतुं शक्नवुनन्त स्म । 

बिु-महावीरौ (ययोाः नवर्षये  वान ्सप्तमाध्याये पनिष्यनत) िानप गणेन अथवा सङ्घेन 

सम्बनितौ आस्ताम ्। बौिसानहत्ये सङ्घजीवनस्य बहु सजीवं वणानम ्उपलभ्यते । 

अनेके शनिशानलनाः राजानाः सङ्घान ् जेतमु ् इच्छनन्त स्म । एतद ् अनतररच्य तेर्षां 

राज्यम ् वतामानसमयात ् प्रायाः १५०० वरे्षभ्याः पवूं यावत ् अचलत ् । तदनन्तरं 

गपु्तशासकााः गणे सङ्घ ेच नवजयं प्रार्पय तौ स्वराज्ये सम्मेनलतवन्ताः । एतनस्मन ्नवर्षये 

 वान ्एकादशे अध्याये पनिष्यनत । 

 

 

 

 

 

वनज्जसङ्घस्य वणान ंदीघननकायताः स्वीकृताः अनस्त  । दीघननकायाः कनित ्प्रनसिबौिग्रन्थाः अनस्त, यनस्मन ्बिुस्य 

अनकेानन व्याख्यानानन प्रदत्तानन सनन्त  । एतानन प्रायाः २३००वर्षभे्याः पवंू नलनखतानन आसन ् । 

             अजासत्त ु(अजातशराुः) अनप च वनज्ज-सङ्घाः 

अजातसत्ताुः वनज्ज-सङ्घम ्आिन्तमु ्इच्छनत स्म  । साः स्व-मनन्रणं वस्सकारं बिंु ननकर्षा परामशााय पे्रनर्षतवान ् । 

बिुाः तं पषृ्टवान ्यत ्नकं वनज्जस ााः ननयनमतरूपणे  वनन्त अनप च तास ुसवे सदस्यााः ननयनमतरूपणे  वनन्त अनप 

च तास ुसवे सदस्यााः उपनस्थतााः  वनन्त ? यदा साः ज्ञातवान ्यत ्इत्थं जायते तदा साः उिवान ्यत ्वनज्जवानसनाः 

तावत्पयान्तं उन्ननतं कररष्यनन्त यावत्पयान्तम-् 

 ते पणूाााः ननयनमतााः च स ााः कररष्यनन्त  । 

 परस्परं नमनलत्वा कायं कररष्यनन्त  । 

 पारम्पररकननयमानां पालन ंकररष्यनन्त  । 

 महतां सम्मान ंसमथान ंतेर्षां नशक्षाणां च अनपुालन ंकररष्यनन्त । 

 वनज्जमनहलान ाः सह बलात्कारं न कररष्यनन्त अनप च तााः बन्घकीाः न कररष्यनन्त  । 

 नगरेर्ष ुग्रामरे्ष ुच च त्यानां सरंक्षणं कररष्यनन्त  । 

 नवन न्न-मतावलनम्ब-साधनूा ं सम्मान ं कररष्यनन्त अनप च तेर्षाम ् आवागमन े कञ्चन अनप प्रनतबन्ध ं न 

कररष्यनन्त ।  

वनज्जसङ्घाः अन्येभ्याः जनपदभे्याः कथं न न्नाः आसीत ्? न्यनूानतन्यनू ं ेदरयं ज्ञापयत ु । 
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कल्पनां करोत ु

व शाल्यााः तनस्मन ् स ागारे  वान ् अन्ताः जालमागेण पश्यनत यर 

मगधस्य राजन ाः आिमणानां सम्मखुीकरण-नवर्षयेर्ष ु चचाा 

प्रचलन्ती अनस्त ।  वान ्नकं श्रतुवान ्? 

 

 

 

१. उनचतम ्अननुचतं च ज्ञापयत ु।  

क) अश्वमधेस्य अश्व ंस्वराज्यात ्ननगामनस्य मिुतां ये राजानाः 

यच्छनन्त स्म ते राजानाः यज्ञे आमन््यन्ते स्म । 

ख)  राजानम ्उपरर सारथी पनवरजलस्य सचेन ंकरोनत स्म । 

ग)  परुातत्त्वनवदाः जनपदानां ननवासरे्ष ुप्रासादान ्प्राप्तवन्ताः । 

घ)  नचनरत-धसूरपाररे्ष ुअन्नानन स्थार्पयन्ते स्म । 

ङ)  महाजनपदरे्ष ुअनकेानन नगरानण दगुाबिानन आसन ्। 

२. अधोनलनखतेर्ष ुकोिकेर्ष ुननम्ननलनखतान ्शददान ्परूयन्त ु। 

     आखेटक-सङ्ग्राहकाः, कृर्षकाः, वनणक्, नशल्पकाराः, पशपुालकाः । 

  

अन्यर 

स्वस्य माननचर ेयनूानम ्एथेन्स ंच अन्वेर्षयत ु । 

प्रायाः २५००वर्षभे्याः पवंू एथेन्सस्य जनााः कानञ्चत ्नतूनां शासनव्यवस्थाम ्अङ्गीकृतवन्ताः या गणतन्र ंप्रजातन्र ं

वा इनत उच्यते  । 

इयं व्यवस्था प्रायाः २०० वर्षाानण यावत ्व्यवहारे आसीत ्। अस्या ंनरशंिर्षाात ्ऊध्वास्य आयवुगास्य सवेर्षा ंपरुुर्षाणा ं

कृत े नागररकता प्राप्ता आसीत ् य े दासााः न आसन ् । तर कानचत ्स ा आसीत ् या महत्त्वपणूेर्ष ु नवर्षयेर्ष ु ननणाय ं

स्वीकतुाम ्आवर्ष ंन्यनूानतन्यनूम ्४० वारम ्आहूयत ेस्म । 

अस्या ंस ाया ंसव ेनागरााः  ाग ंग्रहीतु ंशक्नवुनन्त स्म । 

शासनस्य अनकेेर्ष ु पदरे्ष ु ननयिुयाः गनुटकापातेन नियन्ते स्म । सवगाः नागररक ाः सनेाया ं नौसनेाया ं च ननजसवेााः 

प्रदातव्यााः  वनन्त स्म । 

मनहलााः नागरानधकारं न प्राप्तु ंशक्नवुनन्त स्म । 

वनणजाः नशल्पकारााः च य ेएथेन्समध्य ेननवसनन्त स्म अनप च अनकेे व दनेशकााः य ेतर काय ंकुवानन्त स्म ते सव ेअनप 

नागरानधकारान ् न ल न्त े स्म । एथेन्स इत्यर आकरेर्ष ु क्षेररे्ष ु कायाशालास ु च काय ं कुवााणााः दासााः अनप 

नागरानधकारान ्न प्राप्तवन्ताः आसन ्।  

नकम ्एथेन्स ेवास्तनवकतायां जनतन्रम ्आसीत ्? 

 

उपयोनग-शददाः 

रा ा 

अश्वमेधः 

वातः 

 णपदः 

महा णपदः 

दुरतनणमाताम ्

सेणा 

करः 

पादप-रोपाम ्

राः अचवा सङ्घः 

 र ार्न्त्रम ्

आरच्छन्त्रु् स्मरां कुमतः 
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३. ते समाजस्य के समहूााः आसन,् ये गणानां स ास ु ागं न ग्रहीतुं शक्नवुनन्त स्म? 

 

 

 

१. महाजनपदस्य राजानाः दगुाान ्नकमथं ननमाानपतवन्ताः ? 

२. वतामानस्य शासकानां ननवााचनस्य प्रनिया जनपदानां ननवााचनात ्केन प्रकारेण न न्ना 

आसीत ्? 

 

 

 

३.  वताः पसु्तकस्य अन्ते प्रदत्तराजन नतक-माननचर े स्वराज्यम ् अन्वेर्षयत ु । नकं तर 

प्राचीनजनपदााः आसन ्? यनद आम,् तनहा तेर्षां नामानन नलखत ु । यनद न व, तनहा स्वस्य 

राज्यस्य समीपतमानां जनपदानां नामानन नलखत ु। 

४. नितीयप्रश्नस्य उत्तरे बोनधतसमहूरे्ष ुक ाः समहू ाः अद्य अनप कराः प्रदीयते ? 

५. ततृीयप्रश्नस्य उत्तरे बोनधतसमहूरे्ष ुके के अद्य अनप मतदानस्य अनधकारं प्राप्तवन्ताः सनन्त ? 

 

 इनत र्षिोऽध्यायाः 

 

 

महाजनपदस्य राजा 

 नतूनशासकााः (प्रायाः 

३०००वरे्षभ्याः पवूाम)् 

 महाजनपदाः (प्रायाः 

३०००वरे्षभ्याः पवूाम)् 

 अलक्ष्येन्रस्य 

आिमणम,् 

दीघननकायस्य लेखनम् 

(प्रायाः २३००वरे्षभ्याः) 

 गणराज्यानां 

सङ्घराज्यानां च 

समानप्ताः  । (प्रायाः 

१५००वरे्षभ्याः पवूाम)् 

काश्चण 

महत्त्वपूातनर्चयः 

आरच्छरु् पपतयामः 

आरच्छरु् कृत्वा पश्यामः 


