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उपोद्घात 
 
कौणिलीय अर्थशास्त्राचे प्रकाशन 
 
राजनीटिशास्त्रावरील कौटिलीय अर्थशास्त्र हा गं्रर् इसवी सन १९०९ मध्ये प्रर्म प्रकाशाि आला. त्या वषी 
म्हैसूरचे आर. शामशास्त्री यानंी गं्रर् टलपीिील एका हस्िटलटखिाच्या आधारे संपाटदि करून िो छापून 
प्रटसद्ध केला. ित्पूवी संस्कृि वाङ मयाच्या अभ्यासकानंा ्ा गं्रर्ाची माटहिी अन्यत्र आढळणाऱ्या त्याच्या 
उल्लेखावंरून आटण कोठेकोठे उद्धिृ केलेल्या त्यािील वचनावंरून झालेली होिी. परंिु प्रत्यक्ष िो गं्रर् 
िोपयंि उपलब्ध झाला नव्हिा. म्हणून ्ा गं्रर्ाचे प्रकाशन ही संस्कृि वाङ मयाच्या आधुटनक अभ्यासाच्या 
इटिहासाि एक महत्त्वपूणथ घिना ठरली. िो प्रटसद्ध झाल्यावर त्याचे वैटशष्टय व महत्त्व लक्षाि येऊन अनेक 
मोठमोठे टवद्वान त्याच्या अध्ययनाकडे आकर्षषले गेले. ्ा गं्रर्ाच्याच अध्ययनाला वाटहलेले व त्याच्यापासून 
पे्ररणा टमळून प्राचीन भारिीय राजनीटिशास्त्राचे टवस्िृि टववचेन करणारे अनेक गं्रर् टलटहले गेले आहेि; 
आटण अद्यापही हे कायथ िसेच जोमाने सुरू आहे. 
 

कौटिलीय अर्थशास्त्राला टवशषे महत्त्व प्राप्ि होण्याचे प्रधान कारण त्याचा टवषय, राजनीटिशास्त्र. हा 
गं्रर् प्रटसद्ध होईपयंिच्या काळाि भारिािील प्रायः इिर सवथ टवद्याचें व शास्त्राचें आधुटनक दृष्टीने 
संशोधनपूवथक टचटकत्सक अध्ययन होऊन असंख्य गं्रर् टलटहले गेले होिे. परंिु त्या काळाि 
राजनीटिशास्त्राची जवळजवळ सवथस्वी उपेक्षाच झाली होिी. धमथशास्त्रावरील गं्रर्ाचं्या व महाभारिाच्या 
टववचेनाच्या ओघाि क्वटचि त्याच्या टसद्धािंानंा स्पशथ केला जाि असे इिकेच. ्ाचा एक पटरणाम असा 
झाला की सवथसाधारणपणे भारिािील लोक केवळ अध्यात्मवादी, फक्ि धमाच्या व पारलौटकक गोष्टींच्या 
टवचारासच प्राधान्य देणारे आटण म्हणून ऐटहक, आटधभौटिक गोष्टींची सवथर्ा उपेक्षा करणारे आहेि असा 
ग्रह होऊन बसला होिा. वदेवदेागें, धमथशास्त्र, महाभारि, रामायण, भगवद्गीिा, वदेािंादी दशथने, बौद्ध 
वाङ मय, जैन वाङ मय यािं अध्यात्म, मोक्ष, धमथ, ित्त्वज्ञान यासंारख्या गोष्टींनाच प्राधान्य टदलेले टदसि 
असल्यामुळे असा ग्रह होणे स्वाभाटवक होिे. त्या ग्रहाला मोठा धक्का टदला िो कौटिलीय अर्थशास्त्राच्या 
प्रकाशनाने. त्याचा टवषय असलेल्या राजनीटिशास्त्राचा वरीलपकैी कोणत्याही गोष्टीशी संबधं नाही. िे 
सवथस्वी इहलोकीच्याच गोष्टींचा टवचार करणारे आटण िो टवचार सुद्धा धमथटनरपेक्ष रीिीने करणारे असे शास्त्र 
आहे. ्ा गं्रर्ाने असे दाखवनू टदले की प्राचीन भारिीय धमथ, अध्यात्म यासंारख्या गोष्टींचा टजिक्या 
सूक्ष्मपणे टवचार करीि टििक्याच सूक्ष्मिेने िे ऐटहक गोष्टींचाही टवचार करीि. हा ्ा शास्त्रावरील पटरपूणथ 
असा गं्रर् आहे आटण त्याि त्या शास्त्राचा अत्यंि सूक्ष्म टवचार केलेला आढळिो. ्ा शास्त्राच्या सवथ 
अंगोपागंाचें इिके टवस्िृि व इिके सूक्ष्म टववचेन करणारा दुसरा गं्रर् नाही. हेही त्याला टवशषे महत्त्व प्राप्ि 
होण्याचे कारण आहे. 
 

्ा गं्रर्ाला महत्त्व प्राप्ि होण्याचे आणखी एक कारण त्याची संभाव्य अटिप्राचीनिा. परंपरागि 
मिानुसार हा गं्रर् कौटिल्याने टलटहला आहे आटण ्ाच कौटिल्याने मगधािील नंदवशंाचा उच्छेद करून 
िेर्ील ससहासनावर चदं्रगुप्ि मौयाला प्रटिष्ठाटपि केले होिे. हे ग्रा् मानले िर ्ा गं्रर्ाचा लेखनकाल 
टिस्िपूवथ चौथ्या शिकाचा शवेिचा चरण असे ठरिे. संस्कृि वाङ मयाि फार र्ोडे गं्रर् असे आहेि की 
ज्याचंा काल याप्रमाणे टनटिि करिा येिो आटण िोही इिका प्राचीन. हा गं्रर् राज्यकारभाराटवषयी 
असल्यामुळे वरील पारंपाटरक मिावरून असा टनष्टकषथ काढणे शक्य झाले आहे की त्याि मौयथकालीन 
पटरस्स्र्िीचे टचत्र उमिले आहे आटण त्यािील राज्यपद्धिीचे वणथन हे मौयांच्या राजविीचेच वणथन आहे. 
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गं्रर्ाचा लेखनकाल व त्यावरून टनघणारा हा टनष्टकषथ हे दोन्ही टववादग्रस्ि आहेि. ्ा दोन्ही प्रश्नाचें र्ोडे 
टववचेन पुढे येईलच. िर्ाटप, एवढे येरे् म्हणावयास हरकि नाही की ्ा गं्रर्ाची अटिप्राचीनिा टसद्ध न 
झाली िरी त्याचे महत्त्व कमी होिे असे नाही. त्याचा टवषय व त्या टवषयाचे केलेले चिुरस्त्र टववचेन यािंच 
्ा गं्रर्ाच्या महत्त्वाचे रहस्य वस्िुिः साठवलेले आहे. 
 

शामशास्त्रींची पटहली आवृत्ती (व पुढे दुसरी सुद्धा) एकाच हस्िटलटखिावरून ियार करण्याि 
आली होिी. पण नंिरच्या काळाि मल्याळी टलपीि टलटहलेली िीन चार हस्िटलटखिे उपलब्ध झाली. 
टशवाय ्ा गं्रर्ावर टलटहलेल्या चार पाच टनरटनराळ्या िीकाचें र्ोडर्ोडे अंशही उपलब्ध झाले. साहटजकच 
्ा सवांचा शुद्ध पाठ ठरटवण्याच्या कामी फार उपयोग झाला. शामशास्त्रींच्या टिसऱ्या आवृत्तीि (इ. स. 
१९२४) काही प्रमाणाि असा उपयोग केला आहे. याच सुमारास ्ा गं्रर्ाची आणखी दोन संस्करणे प्रटसद्ध 
झाली, एक जे. योली व आर. टश्मि यानंी संपाटदि केलेले व लाहोर येरू्न दोन भागािं प्रटसद्ध केलेले व 
दुसरे पटंडि िी. गणपिी शास्त्री यानंी संपाटदि करून सबधं गं्रर्ावर स्विः टलटहलेल्या संस्कृि िीकेसह 
टत्रवेंद्रम येरू्न िीन खंडािं प्रटसद्ध केलेले. यानंिर बऱ्याच कालावधीने गुजरािेिील पािण शहराि 
असलेल्या जैन भडंाराि देवनागरी टलपीि टलटहलेला ्ा गं्रर्ाचा प्रारंभीचा र्ोडा भाग व आणखी एका 
िीकेचा अल्पसा भाग उपलब्ध झाला. िो मुनी टजनटवजयजी यानंी संपादन करून प्रटसद्ध केला. मूळ 
हस्िटलटखिे व प्रटसद्ध झालेली ही संस्करणे याचं्या आधारे प्रस्िुि लेखकाने ियार केलेले टचटकत्सक 
संस्करण मंुबई टवद्यापीठाने प्रटसद्ध केले. त्याची टद्विीयावृत्ती र्ोड्याच वषांपूवी प्रटसद्ध झाली. 
 

्ा गं्रर्ाची अनेक भाषािं भाषािंरे प्रटसद्ध झाली आहेि. पटहले इंग्रजी भाषािंर शामशास्त्री याचेंच. 
त्याची पटहली आवृत्ती १९१५ ि प्रटसद्ध झाली, १९६० मध्ये सहावी आवृत्ती प्रटसद्ध झाली. ्ा गं्रर्ाच्या 
संबधंाि शामशास्त्रींनी केलेले कायथ अिुलनीय आहे. टचटकत्सक प्रिीला अनुसरून प्रस्िुि लेखकाने केलेले 
दुसरे सिीप इंग्रजी भाषािंर मंुबई टवद्यापीठानेच प्रटसद्ध केले आहे. त्याचीही दुसरी आवृत्ती अलीकडेच 
प्रटसद्ध झाली आहे. अन्य युरोपीय भाषापंैकी जमथन व रटशयन या दोन भाषािं समग्र गं्रर्ाची भाषािंरे झाली 
आहेि. जमथन भाषािंर जे. जे. मेयर यानंी केले असून त्यावर अत्यंि टवस्िृि अशा िीपा देऊन एक दीघथ 
उपोद्घािही जोडला आहे. रटशयन भाषािंराला दोन-िीन पटंडिाचें हाि लागले असून त्यावर शवेिचा 
हाि व्ही. आय. काल्यानोव्ह यानंी टफरटवला आहे. यािही अनेक िीपा असून टशवाय काल्यानोव्ह व आय. 
पी. बकैोव्ह याचें टववचेनात्मक दोन लेखही सोबि जोडले आहेि. 
 

भारिीय भाषाटंवषयी बोलावयाचे िर असे टनःशकंपणे म्हणिा येईल की, बहुिेक सवथ भारिीय 
भाषािं ्ा गं्रर्ाचे अनुवाद प्रटसद्ध झाले आहेि. फक्ि ससधी व उदूथ या दोन भाषािं अनुवाद झाल्याचे प्रटसद्ध 
नाही. सहदीमध्ये िर टकमान सहा अनुवाद प्रटसद्ध झाले आहेि. मराठी अनुवाद ज. स. करंदीकर आटण व. 
रा. टहवरगावंकर यानंी केला असून िो १९२७ व १९२९ या वषीं दोन खंडािं कजथि येरू्न प्रटसद्ध झाला. 
दुसऱ्या खंडाच्या प्रारंभी टववचेनात्मक दीघथ प्रस्िावना असून शवेिी काही पटरटशष्टे जोडली आहेि. प्रस्िुि 
दुसरे मराठी भाषािंर मंुबई टवद्यापीठाने प्रटसद्ध केलेल्या टचटकत्सक संस्करणाला अनुसरून केलेले आिा 
प्रटसद्ध होि आहे. 
 

्ा गं्रर्ाच्याच अध्ययनाला वाटहलेले अनेक गं्रर् प्रटसद्ध झाले आहेि. त्यापंैकी काही महत्त्वाच्या 
गं्रर्ाचंा टनदेश करण्यास हरकि नाही. ओ. स्िाइन याचंा मेगसॅ्स्र्नीस आटण कौटिल्य याचं्या टवधानाचंी 
टवस्िृि िुलना करून त्या दोहोंि मेळ नाही असे दाखटवण्याचा प्रयत्न करणारा गं्रर् (जमथन भाषेि) १९२१ 
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मध्ये प्रटसद्ध झाला. बी. बे्रलोअर याचें संशोधन िीन खंडािं प्रटसद्ध झाले आहे. पटहल्या खंडाि जटमनीच्या 
मालकीचा प्रश्न टवचाराि घेिला आहे, दुसऱ्याि दोन पक्षामंध्ये होणाऱ्या कराराचंा टवचार आहे आटण 
टिसऱ्याि अर्थव्यवस्रे्चे टवस्िृि टववचेन आहे. टिसऱ्या खंडासाठी बे्रलोअर पुण्याि पेशवे दप्िराचा अभ्यास 
करून गेले होिे. हे खंडही जमथन भाषेि आहेि. अलीकडे एच्. शाफथ  यानंी गं्रर् व गं्रर्कार याचं्या संबधंाि 
उत्पन्न होणाऱ्या अनेक प्रश्नाचें टववचेन टवस्िृिपणे करणारा गं्रर् (जमथन भाषेि) प्रटसद्ध केला आहे. स्िेन 
कोनौ याचंा १९४५ मध्ये प्रटसद्ध झालेला ‘कौटिल्य स्िडीज’ नावाचा गं्रर् इंग्रजीि आहे. वस्िुिः कौटिलीय 
अर्थशास्त्राच्या अध्ययनाला सुरुवाि पौवात्य टवद्याचं्या अध्ययनाला वाटहलेल्या जनथल्समध्ये प्रटसद्ध झालेल्या 
लेखानंी झाली होिी. एच्. याकोबी, ए. बी. कीर्, जे. योली, एम्. सविर्षनट्झ यासंारख्याचें अनेक 
महत्त्वपूणथ लेख ्ा गं्रर्ाच्या सखोल अध्ययनास चालना देण्यास कारणीभिू झाले. त्या सवांचा नामटनदेश 
करण्याची आवश्यकिा नाही. िेव्हापासून आिापयंि या गं्रर्ावर असंख्य लेख टलटहले गेले आहेि. िे 
टलटहणाऱ्यामंध्ये वरील पटंडिाटंशवाय ए. टहलेब्रािं, ओ. स्िाइन, एन. एन. लॉ, प्राणनार्, ई. एच. 
जॉन्स्िन, बी. बे्रलोअर, डी. आर. भाडंारकर, के. ए. नीळकंठ शास्त्री, पी. व्ही. काणे, िी. बरो याचंा 
प्रामुख्याने टनदेश केला पाटहजे. 
 

्ा गं्रर्ाच्या टनटमत्ताने प्राचीन भारिीय राजनीटिशास्त्रावरील टलखाणाला एकदम बहर आला. के. 
पी. जायस्वाल, एन. एन. लॉ, डी. आर. भाडंारकर, य.ू एन. घोषाल, बी. के. सरकार, बेनी प्रसाद, ए. 
एस. आळिेकर आदींच्या या टवषयावरील गं्रर्ािं साहटजकच कौटिलीय अर्थशास्त्राचा मोठ्या प्रमाणाि 
उपयोग केला गेला आहे. याटशवाय हा गं्रर् मौयथकालीन आहे असे मानल्यामुळे ित्कालीन पटरस्स्र्िीचे 
टववचेन त्याच्या आधारे करण्याि आले आहे. एफ. डब्ल्य.ू िॉमस यानंी “कें टब्रज टहस्िरी ऑफ इंटडया” च्या 
पटहल्या खंडाि मौयांच्या राजविीचे वणथन करिाना ्ा गं्रर्ाचाही उपयोग केला आहे. िसेच के. ए. 
नीळकंठ शास्त्री यानंी ‘एज आफ दी नंदाज अँड दी मौयाज’ ्ा गं्रर्ाि “अर्थशास्त्र” याप्रमाणेच आधारासाठी 
वापरले आहे. ्ा गं्रर्ाच्या अध्ययनाला आणखी एक टदशा लाभली आहे. धमथशास्त्र व अर्थशास्त्र यािं काही 
टवषय – टवशषेिः कायदा व न्यायदान – समान असल्यामुळे या दोन शास्त्राचें िुलनात्मक अध्ययन होणे 
स्वाभाटवक होिे. जे. योलींच्या प्रारंभीच्या लेखानंंिर पी. व्ही. काणे याचं्या ‘टहस्िरी ऑफ धमथशास्त्र’ ्ा 
गं्रर्ाच्या टिसऱ्या खंडािं असे िुलनात्मक अध्ययन अत्यंि टवस्िृिपणे केले आहे. जे. जे. मेयर यानंी 
धमथशास्त्रावरील गं्रर्ाचंी परस्पराि आटण अर्थशास्त्राशी िुलना करणारा एक मोठा गं्रर् प्रटसद्ध केला आहे. 
जमथन भाषेिील हा गं्रर् अटि महत्त्वपूणथ आहे. पण त्याच्या काहीशा टवस्कटळि रचनेमुळे टवद्वानाचें 
त्याच्याकडे जाव ेिसे लक्ष गेलेले नाही. 
 
ग्रांर्ाचा णवषय व स्वरूप 
 
गं्रर्ाचे अर्थशास्त्र हे नाव आधुटनक वाचकानंा गोंधळाि पाडणारे आहे. हल्ली हा शब्द ‘इकॉनॉटमक्स’ या अर्ी 
उपयोगाि आणला जािो. परंिु ्ा गं्रर्ाचा टवषय हा नाही. गं्रर्ािच ्ा नावाची उपपत्ती टदली आहे. 
पधंराव्या अटधकरणाि म्हिले आहे, “अर्थ म्हणजे मनुष्टयाचंी उपजीटवका, म्हणजेच मनुष्टयाचंी वस्िी 
असलेली भमूी. त्या (भमूीचा म्हणजे) पथृ्वीचा लाभ आटण टिचे पालन याचें उपाय सागंणारे शास्त्र िे 
अर्थशास्त्र (१५·१·१–२)”. पथृ्वीचे पालन अर्वा रक्षण करणे हे राज्यसंस्रे्चे किथव्य आहे. िसेच युद्धादी 
उपायानंी पथृ्वीचा लाभ अर्वा प्राप्िी करून घेणे हे कायथ सुद्धा राज्यसंस्र्ाच करिे. यावरून हे स्पष्ट आहे 
की अर्थशास्त्र हे राज्यकारभाराटवषयीचे शास्त्र आहे. त्याचा टवषय ‘ॲडटमटनस््ेशन’ अर्वा ‘रूलरटशप’ हा 
आहे आटण हा टवषय ‘पॉटलटिक्स’ अर्वा ‘पोटलटिकल सायन्स’ याि अंिभूथि आहे. 
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‘अर्थ’ शब्दाचा “मनुष्टयवस्िी असलेली भमूी अर्वा पथृ्वी” हा नेहमीचा अर्थ नाही. िर्ाटप, हा अर्थ 

त्या शब्दाच्या मूळ अर्ािूनच टनष्टपन्न केला आहे. धमथ, अर्थ व काम ्ा टत्रवगापैकी अर्थ एक असल्याचे 
प्रटसद्ध आहे. त्या संदभाि अर्थ म्हणजे इहलोकीच्या जीवनाची समृद्धिा हा त्या शब्दाचा मूळ अर्थ. आटण ही 
समृद्धिा संपत्तीमुळे प्राप्ि होिे. म्हणून संपत्ती असा ्ा शब्दाचा अर्थ होिो. सवथ प्रकारच्या संपत्तीच्या 
उत्पादनाला मनुष्टयाचे श्रम कारणीभिू होिाि आटण हे उत्पादन अंििः भमूीिून – शिेािूंन, खाणींिून – 
वगैरे प्राप्ि होिे. िेव्हा संपटत्तटनर्षमिीच्या मनुष्टय व भमूी ्ा दोन घिकाचंा एकत्र टनदेश असलेला ‘मनुष्टयाचंी 
वस्िी असलेला भपू्रदेश’ असा ्ा शब्दाचा अर्थ सहज टनष्टपन्न होिो. 

 
अर्थशास्त्र म्हणजे मनुष्टयविी भमूीचे अर्वा पथृ्वीचे शास्त्र असे ठरले िरी त्यामुळे ्ा शास्त्राच्या 

मयादा स्पष्ट होि नाहीि. मनुष्टयाचं्या संबधंी आटण पथृ्वीच्या संबधंी अनेक प्रकारची शासे्त्र संभविाि आटण 
िशी िी उदयास आलेलीही आहेि. अर्थशास्त्र हे पथृ्वीसंबधंीच्या एका टवटशष्ट अंगाचाच टवचार करणारे असे 
शास्त्र आहे. टिचे पालन कसे करावे व टिचा लाभ कसा करून घ्यावा ्ा दोन गोष्टींच्या टवचारापुरिेच हे 
शास्त्र मयाटदि आहे. ्ा गोष्टी राज्याच्या कारभाराशी संबद्ध आहेि. राज्यकारभाराटवषयीच्या शास्त्राला 
वरील उपपत्तीच्या दृष्टीने अर्थशास्त्र हे नाव अन्वर्थक असले िरी टवषयाचा बोध करून देण्याच्या दृष्टीने सुगम 
नाही. म्हणून या शास्त्राला दुसरीही काही नाव ेटदली गेली आहेि, राजशास्त्र, दंडनीटिशास्त्र, राजनीटिशास्त्र, 
नीटिशास्त्र इत्यादी. यापंैकी दंडनीटि (व संके्षपाने नीटि) हे या शास्त्राचे सवाि प्राचीन नाव आहेसे टदसिे. 
महाभारिाि (शाटंिपवथ, अध्याय ५९) म्हिले आहे की लोकानंी सन्मागाने जाव े म्हणून त्यानंा मागथदशथन 
करण्यासाठी ब्रह्मदेवाने एक लक्ष अध्याय असलेल्या गं्रर्ाची रचना केली. त्याचा दंडनीटि व नीटि या 
शब्दानंी टनदेश केला आहे. त्या गं्रर्ाि चर्षचले असलेल्या म्हणून ज्या टवषयाचंी यादी टदली आहे िे 
कौटिलीय अर्थशास्त्रािील टवषयाशंी बहुिाशंी जुळणारे असे आहेि. िेव्हा दंडनीटि व अर्थशास्त्र एकच याि 
संशय नाही. अर्थशास्त्र हे नाव सुद्धा महाभारिाला पटरटचि आहे. एके टठकाणी (१२·१६१·९) पार्ाला 
म्हणजे अजुथनाला अर्थशास्त्रटवशारद म्हिले आहे. 
 

पथृ्वीचा लाभ व पालन ही जी अर्थशास्त्राची दोन उटद्दष्टे त्यापंैकी लाभाचा टवचार म्हणजे 
मुख्यत्वेकरून एका राष्ट्ाच्या दुसऱ्या राष्ट्ावरील आक्रमणाचा टवचार. त्या संदभाि साहटजकच 
परराष्ट्सबंधाचे टववचेन करणे क्रमप्राप्ि होिे. पालन करावयाचे िे पथृ्वीचे आटण टिच्यावरील माणसाचें. 
पथृ्वीचे पालन म्हणजे राष्ट्ाचे रक्षण. िे रक्षण मुख्यिः शत्रपूासून करावयाचे असिे. हा टवषयही 
परराष्ट्संबंधाि अंिभूथि आहे. राज्यािील मनुष्टयाचें पालन म्हणजे त्याचें दैवी व मानुषी आपत्तीपासून रक्षण 
करणे एवढाच अर्थ नसून त्याचं्या योगके्षमाची काळजी वाहणे हा अर्थ सुद्धा अटभपे्रि आहे. लोकाचें रक्षण 
करण्यासाठी आटण त्याचं्या योगके्षमाची काळजी घेण्यासाठी कारभाराची मोठी यंत्रणा उभारणे आवश्यक 
असिे. म्हणून अंिगथि राज्यकारभाराचा टवचार हे ्ा शास्त्राचे दुसरे अंग. ्ा दोन्ही अंगाचें – अंिगथि 
राज्यकारभार आटण परराष्ट्संबधं याचें – अत्यंि टवस्िृि टववचेन कौटिलीय अर्थशास्त्राि केले आहे. िे 
अर्थशास्त्र शब्दाच्या व्याख्येला अनुसरूनच आहे. 
 

स्वाभाटवकपणेच ्ा गं्रर्ाचे स्रू्लमानाने दोन भाग पडिाि, पटहल्या पाच अटधकरणािंील अंिगथि 
राज्यकारभारटवषयक एक आटण पुढील आठ अटधकरणािंील परराष्ट्संबंधाटवषयीचा दुसरा. पटहल्या 
भागािील टवषयाला िंत्र ही संज्ञा आहे, दुसऱ्या भागािील टवषयाला आवाप ही. ्ा दोन प्रधान टवषयाचंा 
लावलेला हा क्रम उटचि असाच आहे. टवशषे म्हणजे दोन्ही भागािील टवषयाचंी माडंणी अगदी िकथ शुद्ध 
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पद्धिीने केलेली टदसून येिे. प्रर्म राज्यकारभाराच्या मध्यविी यंत्रणेचे टनरूपण केले आहे – राजा, त्याचे 
टशक्षण, त्याचा राजवाडा, त्याच्या सुरटक्षििेची व्यवस्र्ा, त्याचा वारसदार, मंत्री, पुरोटहि याचंी नेमणूक, 
इिर अटधकाऱ्याचं्या नेमणुका, हेराचें जाळे, परराष्ट्ाि पाठवावयाचा दूि इत्यादींचे. त्यानंिरच्या सवाि 
मोठ्या दुसऱ्या अटधकरणाि टवटवध खािी, त्यावंरील अध्यक्ष व त्याचें कामकाज याचें टवस्िृि टववरण आहे. 
त्या टनटमत्ताने नवीन वसाहिीची स्र्ापना, दुगथरचना, नगररचना, कोठारे, खटजना, करआकारणी, 
अंदाजपत्रक, टहशोबिपासणी, खाणी, कारखाने, शिेी, व्यापार, जकाि व दस्िुरी, राजधानीिील व्यवस्र्ा 
इत्यादी अनेक गोष्टींच्या संबधंाि अगदी बारीकसारीक िपशील टदला आहे. त्यापुढील अटधकरणाि 
न्यायदानाच्या कायाचा टवचार आहे. प्रजाजनािं उत्पन्न होणाऱ्या िंयाचं्या अनुरोधाने टववाह, वारसाहक्क, 
कजथ, ठेवी, मालकी हक्क, दास व कामगार, चोरी व बळजबरी, टशवीगाळ, मारामारी, जुगार या व इिर 
टवषयावंरील संपूणथ प्राचीन कायदा उद्धिृ केला आहे. चौथ्या अटधकरणाचा कंिकाचें टनदालन हा टवषय 
आहे. कंिकामंध्ये टगऱ्हाइकानंा फसटवणारे कारागीर व व्यापारी, लाचखाऊ अटधकारी, चोर व दरोडेखोर, 
खुनी, जारकमथ करणारे इत्यादींचा समावशे केला असून गुन्हे कसे शोधून काढाविे िे सटवस्िर साटंगिले 
आहे. प्रकीणथ स्वरूपाच्या पाचव्या अटधकरणाि राजद्रो्ाचंा बदंोबस्ि, सरकारी नोकराचें पगार, 
सरकारदरबारी नोकरी इत्यादींचे टववचेन आहे. 
 

परराष्ट्संबंधाच्या टवचारास प्रारंभ राज्याची स्वामी, अमात्य आदी साि अंगे (प्रकृिी), आटण 
टवटजगीष,ू अरी, टमत्र आदी बारा राजाचें राजमंडल याचं्या टववचेनाने केला आहे (सहाव ेअटधकरण). हे 
टववचेन परराष्ट्संबंधाच्या टवचाराला पायाभिू आहे. िो टवचार केला आहे षाड्गुण्याच्या टसद्धािंाच्या 
आधारे. संधी (शािंिा, सलोखा, िह) व टवग्रह (वैर, युद्ध) ्ा मूलभिू दोन परराष्ट्ीय धोरणाचंी 
पटरस्स्र्िीप्रमाणे होणारी टनरटनराळी स्वरूपे टवचाराि घेऊन हा सहा गुणाचंा म्हणजे धोरणाचंा टसद्धािं 
बनटवला आहे. ्ा टसद्धािंाचे अत्यंि सूक्ष्म टववचेन सािव्या अटधकरणाि आहे. राष्ट्ाराष्ट्ामंधील संभाव्य 
संबधंाचें अशा प्रकारचे टवश्लेषण अन्यत्र कोठे आढळणार नाही. पथृ्वीचा लाभ कसा करून घ्यावा िे सागंणे 
हे ्ा शास्त्राचे एक उटद्दष्ट आहे. त्याला अनुसरून राजापुढे टवटजगीषचेू ध्येय ठेवले आहे. आटण नंिरची 
अटधकरणे हे टदस्ववजयाचे ध्येय लक्षाि ठेवनूच रचली आहेि. टवजयाच्या मोटहमेवर टनघण्यापूवी आपले 
स्विःचे राज्य सवथ प्रकारच्या आपत्तींपासून मुक्ि असणे आवश्यक असल्यामुळे आठव्या अटधकरणाि त्याचंा 
टवचार केला आहे. नवव्या अटधकरणाि मोटहमेच्या पूवथियारीचे वणथन आहे. दहाव्याि युद्धाटवषयी टवचार 
केला आहे. अकराव्याि संघराज्यानंा कसे सजकाव ेिे साटंगिले आहे. टवटजगीष ूदुबथल झाला असिा त्याने 
आत्मसंरक्षण कसे करावे व बलाढ्य शत्रूलाही कसे नामोहरम करावे याचे टववचेन बाराव्या अटधकरणाि 
केले आहे. िेराव्या अटधकरणाि शत्रचूी राजधानी असलेला टकल्ला कसा काबीज करावा िे सागंून सजकून 
घेिलेल्या देशाि कशा प्रकारची वागणूक िेर्ील प्रजेला संिुष्ट ठेवील त्याचे टदवदशथन केले आहे. 
 

शवेिच्या दोन अटधकरणापंैकी चौदावे अटधकरण गं्रर्ाच्या टवषयाशी साक्षाि संबद्ध नाही. त्याि 
जारणमारण, जादूिोणा, मंत्रटसद्धी इत्यादी गूढ गोष्टींचे टववरण आहे. हा भाग ्ा गं्रर्ाला नंिरच्या काळी 
जोडण्याि आला असण्याची शकंा प्रकि करण्याि आली आहे. परंिु गं्रर्ाि अनेक टठकाणी गूढ प्रयोगाचंा 
अवलंब करण्याची टशफारस केली आहे, िेव्हा त्याचें वणथन अगदीच अप्रस्िुि वािण्याचे कारण नाही. 
टशवाय, राज्ययंत्रणेि पुरोटहिाला फार मानाचे स्र्ान आहे. ्ा शास्त्राचे मूळ प्रविथक, शुक्र आटण बृहस्पिी, 
दोघेही मूलिः पुरोटहि असल्याचे प्रटसद्ध आहे. आटण पुरोटहि अर्वथवेद व ित्संबद्ध गूढ टवद्या यािं पारंगि 
असल्यामुळे ्ा शास्त्राि त्या टवद्याचंा समावशे अगदी आकस्स्मक म्हणिा येणार नाही. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शवेिचे पधंराव े अटधकरण लेखनपद्धिीटवषयी आहे. शास्त्रीय गं्रर् टलटहिाना टवषयाची माडंणी 
मुदे्दसूद व्हावी यासाठी ज्या युक्त्याचंा अवलंब सामान्यपणे केला जािो त्या युक्त्याचंा येरे् टनदेश केला आहे. 
्ा युक्त्याचें असेच टनदेश र्ोड्याफार फरकाने अन्यत्रही आढळिाि. लेखनपद्धिीचे हे असे टवश्लेषण 
्ाच गं्रर्ाि प्रर्म केले गेले असणे शक्य आहे. िर्ाटप िे अगोदरच झालेले असल्याची व िेरू्न िे 
टनरटनराळ्या गं्रर्ािं उद्धिृ केले असल्याची शक्यिा नाकारिा येणार नाही. अर्ाि येर्ील उदाहरणे ्ा 
गं्रर्ािीलच आहेि आटण िी गं्रर्कारानेच टदली आहेि याटवषयी संशय घेण्याचे कारण नाही. 
 

येर्वर टनर्षदष्ट झाल्याप्रमाणे ्ा गं्रर्ाि एकूण पंधरा अटधकरणे आहेि. प्रारंभीच्या अनुक्रमटणकेवजा 
असलेल्या अध्यायाि ्ा पधंरा अटधकरणाचंा त्या प्रत्येकाि समाटवष्ट असलेल्या प्रकरणासंह क्रमशः 
नामटनदेश केला आहे. ्ा सूचीला प्रकरणाटधकरणसमुदे्दश असे नाव टदले आहे. ्ा अध्यायाच्या शवेिी 
असे म्हिले आहे की शास्त्राि पधंरा अटधकरणे, एकशऐेंशी प्रकरणे, दीडश ेअध्याय आटण सहा हजार श्लोक 
आहेि. ्ा टवधानामुळे काही प्रश्न उपस्स्र्ि होिाि. अटधकरणािील टवषयाची टवभागणी प्रकरण व अध्याय 
्ा दोन्ही प्रकारानंी का केली आहे? त्यापंैकी एक प्रकार मूळचा व दुसऱ्याची रचना नंिरची असे म्हणिा 
येईल काय? आटण हा गं्रर् बहुिाशंी गद्याि असिा त्याि सहा हजार श्लोक असल्याचे म्हिले आहे िे कसे 
काय? हे समग्र टवधानच मूळचे नसण्याची शक्यिा आहे काय? इत्यादी. 
 

दीडश े अध्यायाि (वस्िुिः एकश े एकूणपन्नास अध्यायािंच, कारण पटहल्या अनुक्रमटणकेच्या 
अध्यायाि कोणिेही प्रकरण नाही) एकशऐेंशी प्रकरणे समाटवष्ट आहेि. अर्ािच काही अध्यायाि एकाहून 
अटधक प्रकरणे आहेि, उदाहरणार्थ, अध्याय २·३३, ७·४, ९·२ इत्यादी. परंिु याउलि असेही आढळिे की 
एका प्रकरणाचे टववचेन एकाहून अटधक अध्यायािं केले आहे. प्रकरणे लहानमोठी असल्यामुळे असे केलेले 
टदसून येिे. सवाि लहान प्रकरणे एका सूत्रािच आिोपिी घेिलेली टदसिाि (प्रकरण १०४, १०६, १३१ व 
१३२). एक प्रकरण (१६७) िर एका सूत्राच्या फक्ि अध्या भागाि समाटवष्ट झालेले टदसिे. दोन, िीन, चार 
इिकीच सूते्र असलेली अशीही प्रकरणे आहेि (५०, ५१, ५२, १११, १२५ इत्यादी). यापंैकी काही 
प्रकरणाचं्या बाबिीि (१०४, १०६, १११ व १६७) त्यानंा स्विंत्र प्रकरण मानण्याची आवश्यकिा मुळीच 
टदसि नाही. सवाि मोठी प्रकरणे १७८ (४५ + ८८ सूते्र) व २९ (११७ सूते्र) ही आहेि. त्यापंैकी पटहले दोन 
अध्यायािं टवभागले आहे. प्रकरण म्हणजे अटधकरणाचा पोिटवभाग असे असल्यामुळे आटण सवथ 
पोिटवभागािंील टवषयाच्या टववचेनासाठी सारखाच मजकूर अपेटक्षि करणे शक्य नसल्यामुळे प्रकरणे 
लहानमोठी व्हावीि हे स्वाभाटवक आहे. िर्ाटप, काही टठकाणी (उदा॰ अध्याय ५·६, ९·३, १२·५) एक 
प्रकरण कोठे संपिे व दुसरे कोठे सुरू होिे हेच सागंिा येण्यासारखे नाही. ही गोष्ट व एखाददुसऱ्या 
सूत्रािच स्विंत्र म्हणून मानलेली प्रकरणे टवचाराि घेिली की असा ग्रह झाल्याटशवाय रहाि नाही की 
प्रकरणाचंी एकूण एकशऐेंशी ही संख्या साध्य करण्यासाठी काहीशी ओढािाण करावी लागली आहे. िेव्हा 
प्रत्येक अटधकरणािील टववेचन गं्रर्कारकृिच असले िरी त्यािील प्रकरणाचंी टवभागणी व त्यानंा टदलेली 
नाव ेसवथ मूळ गं्रर्कारकृिच आहेि असे टनटििपणे म्हणिा येि नाही. त्यावर मागाहून दुसऱ्या कोणाचा हाि 
टफरला असण्याची शक्यिा नाकारिा येणार नाही. 
 

टवषयाच्या अनुरोधाने गं्रर्ाची प्रकरणािं टवभागणी स्वाभाटवक असली िरी अध्ययनाच्या दृष्टीने 
अध्यायाि टवभागणी सोयीची असिे. सामान्यिः गं्रर्कार स्विःच िसे टवभाग करिो. आपल्या गं्रर्ाचे 
अध्ययन व्हाव े असा मानस शास्त्रीय गं्रर् टलटहणाऱ्याचा असणारच. परंिु प्रस्िुि गं्रर्ािील अध्यायाचंी 
टवभागणी सवथत्र स्वाभाटवक अशीच झाली असल्याचे प्रत्ययास येि नाही. उदा॰ अध्याय १·८ चा टवषय 
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‘अमात्योत्पटत्त’ हा आटण १·९ चा ‘मस्न्त्रपुरोटहिोत्पटत्त’ हा आहे. परंिु अमात्याचंा टवषय अध्याय १·८ मध्ये 
संपला नसून त्याची समाप्िी पुढील अध्यायाच्या आठव्या सूत्राि होिे. त्या सूत्रानंिरच्या ‘इत्यमात्यकमथ’ ्ा 
शब्दावरून हे स्पष्ट आहे. टवशषे म्हणजे नंिरच्या अध्यायाि मंत्रयाटंवषयी काहीही साटंगिलेले नाही. हे 
दोन्ही अध्याय एक करून त्याि एकच प्रकरण आहे असे मानणे समुटचि झाले असिे. िसेच अध्याय १·१२ 
मधील प्रारंभीचा गूढपुरुषोत्पत्तीटवषयीचा भाग मागच्या त्या प्रकरणासंबधंीच्या अध्यायाि समाटवष्ट करून 
स्विंत्र मानलेल्या गूढपुरुषप्रटणटध ्ा नंिरच्या प्रकरणासाठी अध्याय १·१२ चा उपयोग करिा आला 
असिा. खरोखर पाहिा ही दोन प्रकरणे टभन्न नाहीि आटण हे दोन्ही अध्याय एक करणेच अटधक समुटचि 
झाले असिे. त्याचप्रमाणे अध्याय १२·२ मधील पटहली साि सूते्र मागच्या अध्यायािील ‘दूिकमथ’ ्ा 
प्रकरणाचा भाग आहेि व त्याचंा त्या अध्यायािच समावशे करणे उटचि झाले असिे. अध्याय १२·२ चा 
अवटशष्ट भाग व अध्याय १२·३ ्ाचंा टवषय एकच आहे व िो एकाच अध्यायाि समाटवष्ट करणे योवय ठरले 
असिे. काही अध्यायािं र्ोडी घालमेलही झालेली टदसिे. अध्याय ७·८ मधील ५–१० ही सूते्र त्यािील दोन 
प्रकरणापंैकी एकाशीही संबद्ध नसून अगोदरच्या ७·७ ्ा अध्यायािील टवषयाशी टनगटडि आहेि. सरकारी 
नोकराचं्या पगाराटवषयीच्या ५·३ ्ा अध्यायािील शवेिची बारा सूते्र त्या टवषयाशी मुळीच संबद्ध नाहीि. 
 

सवथ अध्यायाचें वैटशष्टय हे की िे गद्याि असून त्याचंा शवेि एक अर्वा अटधक श्लोकानंी केला 
आहे. बहुिाशं श्लोक त्या त्या अध्यायािील टवषयाशी संबद्ध, प्रायः समारोपाच्या स्वरूपाचे आहेि. पण 
यालाही अपवाद आहेि. उदा॰ अध्याय १·७ च्या शवेिी असलेल्या श्लोकाचा ‘इस्न्द्रयजय’ ्ा त्यािील 
टवषयाशी संबधं नसून िो पुढील अध्यायािील ‘अमात्योत्पटत्त’ ्ा टवषयाचा उपन्यास करणारा आहे. त्या 
अध्यायाच्या प्रारंभीच त्याचा समावशे उटचि ठरला असिा. पण िसे केले असिे िर अगोदरच्या 
अध्यायाच्या अंिी श्लोक न राटहल्यामुळे टनयमभगं झाला असिा. िसेच अध्याय ८·२ च्या शवेिी असलेला 
श्लोक वस्िुिः मागच्या ८·१ ्ा अध्यायाच्या टवषयाचा समारोप करणारा आहे व त्याचा त्याच अध्यायाि 
समावशे सयुस्क्िक ठरला असिा. पण िसे केल्याने ८·२ अंटिम श्लोकाटशवाय राहून टनयमभगं झाला 
असिा. दोन टठकाणी (अध्याय ७·३ व ८·५) शवेिच्या श्लोकािं स्विंत्र प्रकरणेच (प्रकरण १०२ 
‘हीनसन्धयः’ व १३४ ‘टमत्रव्यसनवगथः’) अंिभूथि केली आहेि. ्ा प्रकरणाचें स्विंत्र अध्याय होऊ शकले 
असिे. 
 

िेव्हा अध्यायािं झालेली ही टवभागणीही काहीशी कृटत्रम वाििे आटण असा ग्रह होिो की ्ा 
टवभागणीच्या बाबिीि सुद्धा मागाहून दुसऱ्या कोणाचा हाि टफरला असावा. परंिु याचा अर्थ असा नाही की 
(काही पटंडि मानिाि त्याप्रमाणे) प्रकरणािं केलेली टवभागणी मूळ गं्रर्कारकृि व अध्यायािं केलेली 
टवभागणी गं्रर्ावर मागाहून लादण्याि आली आहे. वर सूटचि केल्याप्रमाणे मूळ गं्रर्कारालाच अध्यायािील 
टवभागणी अटभपे्रि असल्याचा दाि संभव आहे. मागाहून जर कोणी काही केले असेल िर र्ोडे इकडचे 
टिकडे करून काही बदल करणे इिकेच. पण त्यामुळे गं्रर्ाि सुधारणा झाली आहे असे नसून उलि 
काहीशी टवसंगिी अर्वा असंबद्धिा उत्पन्न झाली आहे. कालाच्या ओघाि हे घडून आले असावे. 
 

प्राधान्येकरून गद्यमय असलेल्या ्ा गं्रर्ाि सहा हजार श्लोक असल्याटवषयीचे टवधान 
बुचकळ्याि पाडणारे आहे. प्रत्यक्ष श्लोक असे याि फक्ि िीनशऐेशीच्या आसपासच आहेि. बाकी सवथ भाग 
गद्याि आहे. ्ा टवधानाची अशी एक उपपत्ती लावणे शक्य आहे की श्लोक म्हणजे बत्तीस अक्षराचंा गि 
याप्रमाणे मोजण्याची एक जुनी पद्धि आहे टिला अनुसरून हा टहशोब केला आहे. परंिु त्या पद्धिीने मोजून 
सुद्धा ्ा गं्रर्ािील लोकसंख्या चार हजार आठशचे्या आसपासच भरिे. टशवाय, गं्रर्कार स्विः याप्रमाणे 



 

 अनुक्रमणिका 
 

टहशोब करून आपल्या गं्रर्ाचा टवस्िार टकिी िे सागेंल – टवशषेिः त्याि पुष्टकळच प्रत्यक्ष श्लोक टवद्यमान 
असिा – अशी शक्यिा फार कमी. त्यामुळे हे टवधान मूळ गं्रर्काराने केलेले नसण्याचा फार संभव आहे. 
यासंबधंाि हे लक्षाि घेिले पाटहजे की मल्याळी भाषेिील ्ा गं्रर्ावरील प्राचीन िीकेि हे टवधान असलेले 
सूत्र (१·१·१८) व त्याच्यानंिरच्या कौटिल्याने हे शास्त्र केले असे सागंणारा श्लोक ्ा दोहोंचा टनदेश नाही. 
त्यामुळे हे दोन्ही मूळ गं्रर्कारकृि नसाविे ही शकंा बळाविे. 
 

यासंबधंाि असा एक टवचार माडंण्याि आला आहे की हा गं्रर् मूलिः पद्याि होिा आटण नंिर त्याचे 
गद्याि रूपािंर करण्याि आले. पण प्रश्न असा उपस्स्र्ि होिो की हे रूपािंर कोणी केले असाव ेआटण िे 
करण्याि त्याचा उदे्दश काय असावा? मूळ गं्रर्कारानेच आपल्या पद्यमय गं्रर्ाचे गद्याि रूपािंर केले असे 
समजणे सयुस्क्िक होणार नाही. पद्यमय गं्रर्च ग्रहण करण्यास आटण पाठािंर करण्यास अटधक सुलभ 
असिो. िेव्हा िो बदलून त्याला गद्यमय स्वरूप देण्याचे सहसा कोणाच्या मनाि येणार नाही, मूळ 
गं्रर्काराच्या िर मुळीच नाही. असे करण्याि एकच उदे्दश असण्याचा संभव आहे, मूळ गं्रर्ाचा संके्षप करणे 
हा. परंिु प्रस्िुि गं्रर् संके्षपाच्या स्वरूपाचा आहे असे समजणे सवथर्ा अशक्य आहे. यािील प्रत्येक टवषयाचे 
टववचेन इिक्या टवस्िृिपणे केलेले आढळिे की त्या बाबिीि आणखी काही सागंायचे राटहले असेल अशी 
कल्पना करणे सुद्धा कठीण आहे. आटण जर सबंध गं्रर्ाचे गद्याि रूपािंर करायचे ठरटवले असेल िर 
मुळािील जवळजवळ पावणेचारश ेश्लोक – ज्यािं दोन संपूणथ प्रकरणाचंाही समावशे आहे – िसेच का राहू 
टदले आहेि? िेव्हा हा टवचार पिण्यासारखा नाही. 
 

िर्ाटप, हाच गं्रर् मूळ पद्याि होिा हे मि स्वीकारिा येण्यासारखे नसले िरी ज्या प्राचीन गं्रर्ाचं्या 
आधारे ्ा गं्रर्ाची रचना करण्याि आली आहे िे पद्यमय असण्याचा दाि संभव आहे. हा गं्रर् मौटलक 
असल्याचा म्हणजे अगदी स्विंत्रपणे टनर्षमला गेला असल्याचा त्याचा दावा नाही. प्रारंभीच असे म्हिले आहे 
की पूवीच्या आचायांनी जेवढी अर्थशासे्त्र प्रस्र्ाटपि केली होिी त्या बहुिेकाचंा संग्रह करून अर्थशास्त्रटवषयक 
हा एक गं्रर् रचण्याि आला आहे. (१·१·१). िेव्हा ्ा गं्रर्ाला आधारभिू असलेल्या गं्रर्ाचं्या 
टवद्यमानिेटवषयी संशय घेण्याचे कारण नाही. हे गं्रर् प्रधानिया श्लोकबद्ध असावेि असे मानण्यास हरकि 
नाही. धमथशास्त्र व अर्थशास्त्र यािंील अगदी प्राचीन टनयम, मुखोद्गि करण्यास व स्मरणाि ठेवण्यास सुलभ 
म्हणून, श्लोकबद्ध केलेले असाविे हे सामान्यिः मान्य झाले आहे. आपस्िम्बबौधायनादींच्या धमथसूत्र गं्रर्ािं 
त्याचं्याहून प्राचीन आचायांचे अनेक श्लोक उद्धिृ झालेले आढळिाि. अर्थशास्त्राच्या अर्वा दंडनीिीच्या 
संबधंाि महाभारिाि बृहस्पिी व उशनस ्ा दोन शास्त्रप्रविथकाचं्या गं्रर्ािूंन उद्धिृ झालेले काही श्लोक 
अर्वा गार्ा आढळिाि. िेव्हा प्रस्िुि गं्रर्ाच्या रचनेला सहाय्यभिू झालेले अर्थशास्त्रावरील प्राचीन गं्रर् 
पद्याि असण्याची शक्यिा नाकारिा येणार नाही. आटण त्या गं्रर्ािंील पद्याचे गद्याि रूपािंर करून 
रचलेला असा हा गं्रर् असावा हे मान्य करण्यास प्रत्यवाय असू नये. 

 
्ा टनष्टकषाला पोषक अशी काही टचन्हे ्ा गं्रर्ाि आहेि. अध्याय ४·१२ मधील शवेिच्या दोन गद्य 

सूत्रािं (३६–३७) संकिािून सोडटवलेल्या स्त्रीचा उपभोग घेण्याटवषयी टनयम टदला आहे. त्यानंिर 
अध्यायाचा शवेि करणाऱ्या ३८–४० ्ा िीन श्लोकािं ्ाच टनयमाची र्ोड्याफार फरकाने पुनरुक्िी 
झालेली आढळिे. याि संदेह नाही की ्ा दोन अंशापंैकी एक दुसऱ्याचे रूपािंर करून ियार केला आहे. 
आटण पद्यािील अंशाचें गद्याि रूपािंर झाले आहे हा पयायच अटधक संभाव्य आहे. रूपािंटरि झाल्यावरही 
हा पद्यमय अंश अध्यायाचा अंि दशथटवण्यासाठी आवश्यक म्हणून राहू टदला आहे. जर गद्य मूळचे असे 
मानले िर त्याचे पद्याि रूपािंर झाल्यानंिर िो अंश का राहू टदला आहे याची नीि उपपत्ती लागणार नाही. 
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असाच प्रकार १४·२·२७ हे गद्य सूत्र व त्यानंिरचे २८–२९ ्ा श्लोकाचं्या बाबिीिही आढळिो. वर 
म्हिल्याप्रमाणे १०२ व १३४ ही दोन प्रकरणे संपूणथपणे पद्याि आहेि. िी आधारभिू गं्रर्ाि जशी आढळली 
िशीच उद्धिृ केली आहेि असे समजले पाटहजे. अन्यर्ा िे पद्याि का असाविे याचे समाधानकारक उत्तर 
देिा येणार नाही. अध्यायाच्या मध्येच असलेले श्लोक (उदाहरणार्थ, प्रजाजनाचं्या अपरक्ििेची कारणे 
सागंणारे ७·५·१९–२७ हे श्लोक) मुळािून िसेच उद्धिृ केले आहेि याि शकंा नाही. ७·१३·२४–२५, ३७–
४२; ७·१८·३१–४२ इत्यादी इिर श्लोकाबंद्दलही िसेच म्हणिा येईल. 
 

गं्रर्ाि सहा हजार श्लोक आहेि ्ा टवधानाची दुसऱ्या एका प्रकारे उपपत्ती लावण्याचा प्रयत्न 
करण्याि आला आहे. बत्तीस अक्षरे म्हणजे एक श्लोक ्ा टहशोबाने टवद्यमान गं्रर्ाि अठेचाळीसश ेश्लोक 
भरिाि, त्यावरून असे अनुमान केले आहे की प्रस्िुि टवस्िाराच्या एकचिुर्ांशाइिका (बाराश ेश्लोक 
भरिील एवढा) गं्रर् कालाच्या ओघाि गहाळ झाला आहे. त्या अंशािील टशकवण नंिरच्या पटरस्स्र्िीि 
गैरलागू झाल्याकारणाने हे घडले असे याचे कारण देण्याि आले आहे. परंिु हे मि स्वीकायथ मानणे सवथर्ा 
अशक्य आहे. हा गं्रर् आहे त्याच स्स्र्िीि पटरपूणथ असल्याचा इिका दृढ प्रत्यय येिो की त्यािून इिक्या 
मोठ्या प्रमाणाि गळिी झाली असेल अशी कल्पनासुद्धा करणे शक्य नाही. िेव्हा सहा हजार 
श्लोकाटंवषयीच्या टवधानाची नीि उपपत्ती लागि नाही हे मान्य केलेच पाटहजे. 
 

वर सूटचि झाले आहे त्याप्रमाणे पटहल्या अध्यायािील शवेिचा अंश मूळ गं्रर्कारकृि नसावा. 
त्यासारखे इिरत्रही काही अंश प्रटक्षप्ि आहेि असे मानिा येण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ ३·७·२९, ३८; 
३·१९·८–१०; ४·८·२७–२८; १०·३·२७–३२; ७·६·१४–१५; ७·९·३७–४९ इत्यादी. ्ा व इिर टठकाणी 
िीपामंध्ये प्रके्षपाटवषयीची शकंा प्रकि केली आहे. पुष्टकळदा असे होिे की हस्िटलटखिाचे अध्ययन 
करणाऱ्या पटंडिाला गं्रर्ािील टवधानाला एखादी पुस्िी जोडावीशी वाििे. िी िो मार्षजनमध्ये सकवा दोन 
ओळींमधील जागेि टलटहिो. टकत्येकदा अशी पुस्िी दुसऱ्या एखाद्या गं्रर्ावरून सुचलेली असिे. नंिर त्या 
हस्िटलटखिावरून दुसरे हस्िटलटखि ियार करिाना ्ा पुस्िीवजा असलेल्या िीपा मूळ गं्रर्ाचाच भाग 
असे समजून त्याि समाटवष्ट केल्या जािाि. प्रस्िुि गं्रर्ाि असे प्रटक्षप्ि अंश आहेि याि शकंा नाही. परंिु 
गं्रर्ाच्या एकूण टवस्िाराच्या मानाने हे प्रके्षप अगदी अल्प आहेि, आटण त्यामुंळे गं्रर्ाच्या एकंदर स्वरूपाला 
काही हानी पोचि नाही. 
 

शवेिच्या पधंराव्या अटधकरणाच्या समाप्िीनंिर आयावृत्ताि असलेला एक श्लोक आढळिो. त्याि 
असे म्हिले आहे की सूत्रावंर भाष्टय करिाना भाष्टयकारामंध्ये बराच परस्परटवरोध होि असल्याचे पाहून 
टवष्टणुगुप्िाने स्विःच सूत्र व भाष्टय याचंी रचना केली. परंिु प्रस्िुि गं्रर्ाि सूत्र व त्यावरील भाष्टय दोन्ही 
अंिभूथि आहेि हा टवचार यर्ार्थ मानणे मुळीच शक्य नाही. सवथ िीकाकार असे मानीि आले आहेि की 
अध्यायाि ज्या टवषयाचें टववचेन आहे त्याचा टनदेश करणारे वचन म्हणजे सूत्र आटण अध्यायािील मजकूर 
म्हणजे त्या सूत्रावरील भाष्टय. परंिु ही कल्पना सवथस्वी अग्रा् आहे. टवषयाचा टनदेश करणारे वचन म्हणजे 
केवळ प्रकरणाचे नाव होय. िेव्हा ही एकशऐेंशी प्रकरणाचंी नावे एवढाच ्ा गं्रर्ािील सूत्ररूप भाग आटण 
बाकी सवथ त्या एकशऐेंशी सूत्रावरील भाष्टय असे केव्हाही समजिा येण्यासारखे नाही. वस्िुस्स्र्िी अशी आहे 
की समग्र गं्रर् फक्ि सूत्रमय शलैीि टलटहला आहे. त्याि भाष्टय कोठेच नाही. त्या श्लोकावर टवश्वसून या 
गं्रर्ािील सूत्रभाग भाष्टयापासून अलग करण्याचे प्रयत्न सवथ व्यर्थ होि. यािील सूते्र भाष्टयाटशवाय ज्याचंा 
अर्थबोध होणे कठीण अर्वा अशक्यप्राय असिे अशा पाटणनीच्या टकवा दशथनकाराचं्या गं्रर्ािंील 
सूत्रासंारखी नसून प्राचीन श्रौिसूते्र व धमथसूते्र यािील सूत्रासंारखी आहेि. िी संपूणथ वाक्याचं्या स्वरूपाची 
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असून अन्वयास सुगम आहेि. कािकसर करण्यासाठी शब्द गाळलेले नसल्यामुळे िे अध्याहृि धरण्याचा 
क्वटचिच प्रसंग येिो. काही टठकाणी जी दुबोधिा वाििे िी सूत्रशलैीच्या कटठणिेमुळे नसून पाठाची 
अशुद्धिा, अनेक पाटरभाटषक व अपटरटचि शब्दाचंा उपयोग, टवषयाची अपूवथिा इत्यादी कारणामुंळे उत्पन्न 
झालेली अशा स्वरूपाची आहे. 
 

्ा गं्रर्ाि टभन्न टभन्न लेखनशलैी आढळिाि आटण म्हणून िो एकाच गं्रर्काराने रचलेला नाही हे 
दाखटवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेि. ्ािील श्लोकाचंी भाषा साधी व रचना सोपी आटण त्या मानाने 
गद्याची भाषा प्रौढ व रचना काहीशी स्क्लष्ट असे सागंण्याि येिे. पण याि आियथ वािण्यासारखे काही 
नाही. अनुष्टुभ श्लोकाचे स्वरूपच असे आहे की त्यािील रचना सुिसुिीि व सोपी अशी वािावी. टवषयाच्या 
अनुरोधाने गद्याि दीघथ समास व मोठी वाक्ये याचंी योजना करणाऱ्या लेखकाला अनुष्टुभ छंदाि सोपी रचना 
करिाच येणार नाही असे समजण्याचे कारण नाही. टशवाय, यापंैकी पुष्टकळसे श्लोक प्राचीन गं्रर्ािूंन 
जसेच्या िसेच उद्धिृ केले असण्याचा संभव आहे. अलीकडे कॉम्प्युिरच्या साहाय्याने गं्रर्ाि टभन्न टभन्न 
शलैी व िदनुसार टभन्न टभन्न लेखकाचं्या कृिी आहेि असे दाखटवण्याचा प्रयत्न करण्याि आला आहे 
(्ाउिमन). परंिु िो यशस्वी झाला आहे असे म्हणिा येण्यासारखे नाही. काही वाक्प्रचाराचंा कमीअटधक 
उपयोग व समासाचंी कमीअटधक लाबंी ्ा कसोयाचंा ्ा कामी टवशषे उपयोग होि नाही हे मान्य करून 
अंििः ‘एव’, ‘च’ आटण ‘वा’ ्ा िीन अव्ययाचं्या कमीअटधक वापरावर सवथ टभस्ि ठेवली आहे असे टदसिे. 
परंिु ्ा अव्ययाचंा वापर टववचेन करावयाच्या टवषयाशी इिका टनगटडि आहे की त्यावरून लेखनशलैीच्या 
टभन्निेचे अनुमान करणे सयुस्क्िक ठरणार नाही. ्ा संबंधाि हे लक्षाि घेिले पाटहजे की प्रस्िुि गं्रर्ाि मागे 
टववचेन होऊन गेलेल्या व पुढे टववचेन होणार असलेल्या टवषयाचें टनदेश ‘मागे अमुक टठकाणी साटंगिले 
आहे अर्वा साटंगिल्याप्रमाणे’, ‘पुढे आम्ही अमुक टठकाणी सागंणार आहोि सकवा पुढे सागंणार आहोि 
त्याप्रमाणे’ अशा स्वरूपाि आढळिाि. प्रायः सवथ अटधकरणािं असे टनदेश आढळिाि. आटण पुढचे व मागचे 
हे सवथ टनदेश टबनचूक केलेले आहेि असे टदसून येिे. यावरून असे अनुमान करावयास काहीच हरकि 
नाही की आहे या स्वरूपाि हा गं्रर् एकाच लेखकाच्या हािून ियार झाला आहे. 
 

्ा गं्रर्ाच्या भाषेि काही आषथ प्रयोग आहेि. एक पुष्टकळ टठकाणी आढळणारा प्रयोग म्हणजे 
उपसगथ असलेल्या टक्रयापदाचे त्वा प्रत्यय लावनू केलेले ल्यवन्ि रूप, अपकारटयत्वा (१३·३·१६), 
आदीपटयत्वा (५·१·४५), प्रलोभटयत्वा (१५·२·५९), इत्यादी. ‘रज्ज्वा’ ऐवजी ‘रजु्जना’ (४·७·२६), 
‘वषाराटत्रम्’ ऐवजी ‘वषारात्रम्’ (४·३·६), ‘उदे्वजनीय’ (१·४·८), ‘उद्धषथणीय’ (१०·३·४७) ही किथरी अर्ी 
वापरलेली टवशषेणे असे आणखी र्ोडे प्रयोग आहेि. परंिु यािील भाषेची टवशषे लक्षाि येण्यासारखी गोष्ट 
म्हणजे त्यािील अनुपम शब्दभाडंार. साहटजकच याि असंख्य पाटरभाटषक शब्दाचंा उपयोग आवश्यक 
झाला आहे. परंिु त्याव्यटिटरक्ि दुसरे पुष्टकळ असे शब्द वापरले आहेि की जे दुसरीकडे आढळि नाहीि 
अर्वा येरे्, ज्या अर्ाि त्याचंा उपयोग केला आहे त्या अर्ाि िे अन्यत्र अपटरटचि आहेि. 
उदाहरणादाखल अशा काही शब्दाचंा येरे् टनदेश करावयास हरकि नाही. ‘अनथ्यथ’ अनर्थकारक मनुष्टय, 
‘अपरुद्ध’ राजाची गैरमजी झालेला राजपुत्र, ‘अपसार’ टनदोषीपणा टसद्ध करण्यास साधनीभिू होणारा 
मनुष्टय, सकवा संकिसमयी जेरे् आश्रय घेिा येईल असे टठकाण, ‘अय’ सुदैव, ‘अनय’ दुदैव, ‘अवस्र्ा’ 
जाटमनकी, हमी, ‘आिटवक’ रानिी िोळीचा मुख्य, ‘आवन्ध्य’ अलंकार, दागदागीने, ‘उपटलङ गन’ टचन्ह, 
खूण, ‘चक्रयुक्ि’ खिारा, गाडी, ‘ित्कुलीन’ गादीवर हक्क सागंणारा राजकुलािील पुरुष, ‘दुभथगा’ नावडिी 
पत्नी, ‘प्रकमथ’ कुमारीला भ्रष्ट करणे, ‘प्रहवण’ उत्सव, समारंभ, ‘भमथण्या’ स्विंत्र रहाणाऱ्या पत्नीला 
द्यावयाची पोिगी, ‘माणव’ दरोडेखोर, गुन्हेगार, ‘रूपाजीवा’ वशे्या, ‘टववीि’ कुरण, गायरान, ‘वीवध’ 
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सैन्याला पोचवावयाची रसद, ‘संयान’ समुद्रािील वाहिूक, ‘संवदन’ (‘संवनन’) वशीकरण, ‘स्र्ाप्या’ 
टववाहसमयी स्त्रीच्या नावे बाजूस काढून ठेवलेली रक्कम, इत्यादी. पुढील धािंूचे अर्थही फारसे उपलब्ध 
नाहीि. ‘अत्याहारय्’ पैसे उकळणे, लुबाडणे, ‘उत्कोिय्’ व्यंग उत्पन्न करणे, ‘टनष्टकस्’ घरािून बाहेर 
पडणे, घर सोडून टनघून जाणे, ‘टनष्टपत्’ पळून जाणे, बेपत्ता होणे, ‘प्रत्याटदश ’ कळटवणे, माटहिी देणे, ‘श्रु’ 
साटक्षदार होणे, इत्यादी. काही शब्दाचंी रूपे प्राकृि भाषेवरून आलेली टदसिाि : ‘िुि’ सवाि लहान 
कालटवभाग, ‘पष्ठौही’ प्रर्मच गाभण राटहलेली गाय, ‘सटमद्धयोग’ समृद्धी टमळटवण्याचे गूढ प्रयोग, ‘मकु्कण’ 
सुळे नसलेला हत्ती. काही देशी शब्दही आढळिाि. ‘चेल  ल’ वस्त्र, ‘लेण्ड’ (‘लण्ड’) टवष्ठा, ‘कण्डोटलका’ 
करंडी, ‘टवक्क’ हत्तीचे टपलू्ल, ‘पोट्टटलक’ टपशवी, इत्यादी. 
 

हे खरे आहे की काही शब्दाचं्या व वाक्प्रचाराचं्या टनटिि अर्ाटवषयी खात्री देिा येि नाही. आटण 
अनेक पटंडिानंी केलेल्या प्रयासानंिरही पुष्टकळ टठकाणी गं्रर् अगदी अचूक समजला आहे असे म्हणिा 
येण्यासारखे नाही. पण हे मान्य करूनही गं्रर्ाची लेखनशलैी स्क्लष्ट नाही असे म्हणावयास हरकि नाही. 
गं्रर् कठीण वाििो िो लेखनशलैीच्या स्क्लष्टिेमुळे नसून त्यािील टवषयाच्या अपटरटचििेमुळे आटण काही 
शब्द व त्याचें अर्थ प्रचारािून गेल्यामुळे. हे लक्षाि ठेवल्यास लेखसंपद् म्हणून या गं्रर्ािच ज्या अर्थक्रम, 
संबधं, पटरपूणथिा, माधुयथ, औदायथ व स्पष्टत्व ्ा गुणाचंा टनदेश केला आहे (२·१०·६–१२) िे लेखनाचे गुण 
प्रस्िुि गं्रर्ािही टवद्यमान आहेि हे मान्य करण्यास अडचण पडू नये. िसेच िो व्याघाि, पुनरुक्ि, अपशब्द 
या टनर्षदष्ट केलेल्या (२·१० ५९–६१) लेखदोषापंासून मुक्ि आहे हे सुद्धा पिाव.े 
 
ग्रांर्ाचे मूलस्त्रोत 
 
्ा गं्रर्ाच्या प्रारंभीच त्याची रचना मुख्यत्वकेरून प्राचीन आचायांच्या गं्रर्ाचं्या आधारे केली असल्याचे 
म्हिले आहे (१·१·१). हे टवधान वस्िुस्स्र्िीचे टनदशथक आहे असे समजण्यास काही हरकि नाही. गं्रर्ाि 
जागजागी प्राचीन आचायांच्या मिाचंा उल्लेख केला आहे. ्ा आचायांचा टनदेश िीन प्रकारे केला आहे. 
काही टठकाणी बाहथस्पत्य, औशनस, मानव, पाराशर व आम्भीय ्ा अर्थशास्त्रीय शाखािं प्रचटलि असलेली 
मिे उद्धिृ केली आहेि. इिर काही टठकाणी भारद्वाज, टवशालाक्ष, टपशुन, कौणपदन्ि, बाहुदन्िीपुत्र व 
वािव्याटध ्ा आचायांचा नामटनदेश करून त्याचं्या मिाचंा उल्लेख केला आहे. परंिु बहुसंख्य टठकाणीं 
‘आचायाः’ असा सामान्य स्वरूपािच टनदेश केलेला आढळिो. 
 

अर्थशास्त्राच्या अध्ययनाला वाटहलेल्या बाहथस्पत्यादी शाखा प्राचीन काळी अस्स्ित्वाि होत्या व त्या 
त्या शाखाचंी टनरटनराळी शासे्त्र होिी याटवषयी शकंा घेण्याचे कारण नाही. महाभारिाि बाहथस्पत्य, औशनस 
व मानव याचं्या शास्त्राचंा टनदेश आहे इिकेच नाही िर त्यािूंन उद्धिृ केलेले श्लोक अर्वा गार्ाही 
आढळिाि. याव्यटिटरक्ि महाभारिाि वैशालाक्ष (टवशालाक्षाने रचलेले) आटण बाहुदन्िक 
(बाहुदन्िीपुत्राने म्हणजे इंद्राने रचलेले) ्ा इिर दोन शास्त्राचंाही टनदेश आहे. दुसऱ्या एके टठकाणी 
महाभारिाि राजशास्त्राचे प्रणेिे म्हणून बृहस्पटि, टवशालाक्ष (म्हणजे टशव), काव्य (म्हणजे उशनस्), 
महेन्द्र (इंद्र), प्राचेिस मनु, भरद्वाज (भारद्वाज) आटण गौरटशरस् ्ा सािजणाचंा टनदेश केला आहे. िेव्हा 
प्राचीन काळी ्ा शास्त्रावर बरेच टवचारमंर्न झाले होिे व त्यावर अनेकानंी गं्रर्रचना केली होिी हे मान्य 
केले पाटहजे. आटण ्ा गं्रर्ाचें अस्स्ित्व मान्य केले म्हणजे प्रस्िुि गं्रर्ािील नामटनदेशपूवथक उद्धिृ केलेली 
मिे त्या त्या प्राचीन गं्रर्ािूंन घेिली आहेि असे समजण्यास काही हरकि नाही. 
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्ा प्राचीन शास्त्रकाराचंी काही बाबिीि टभन्न टभन्न मिे असावीि हे स्वाभाटवक होिे. त्या मिटभन्निेचे 
पडसाद प्रस्िुि गं्रर्ाि उमिले आहेि असा टनष्टकषथ काढणे अयोवय होणार नाही. त्या प्राचीन गं्रर्ापंैकी 
सध्या एकही उपलब्ध नाही. िेव्हा त्याि खरोखरच ही मिे माडंली गेली होिी की नाही हे पडिाळून पाहिा 
येण्यासारखे नाही. परंिु ही मिे त्याि माडंली गेली नव्हिी असे समजले िर प्रस्िुि गं्रर्काराने िी स्विःच 
कल्पून त्या प्राचीन आचायांच्या िोंडी घािली आहेि असे मानाव ेलागेल. असे त्याने का करावे याचे संभाव्य 
कारण टवषयाचा रुक्षपणा घालवनू त्याि र्ोडी मनोरंजकिा आणणे हे सागंिा येण्यासारखे आहे. परंिु 
अनेक टठकाणी हे सकवा दुसरे एखादे कारण समपथक वािेलच असे नाही. टशवाय, प्रस्िुि गं्रर्ाि इिरत्र 
क्वटचि परस्पराशंी सुसंगि नसलेले टवचारही माडंलेले आढळिाि. उदाहरणार्थ अध्याय ३·१ च्या शवेिी 
असलेल्या श्लोकामंध्ये दोन टभन्न पटरभाषाचंा उपयोग झालेला टदसिो. श्लोक ३९–४० मध्ये धमथ, व्यवहार, 
चटरत्र व राजशासन ्ा संज्ञा वापरल्या आहेि, िर ४३–४५ मध्ये चटरत्र ऐवजी संस्र्ा आटण राजशासन 
ऐवजी न्याय हे शब्द वापरले आहेि आटण धमथ शब्दही टभन्न अर्ाने वापरला आहे. ्ाची उपपत्ती हे दोन 
श्लोकसमूह दोन टभन्न टभन्न गं्रर्ावंर आधाटरि आहेि असे समजण्याने सहजगत्या लागू शकिे. टवशषेिः ्ा 
दोन गिाचं्या मध्ये असलेले ४१–४२ हे दोन श्लोक, िेर्ील संदभाि सवथर्ैव असंबद्ध असल्यामुळे हे सवथ 
श्लोक टनरटनराळ्या टठकाणावंरून घेण्याि आले असाविे हा संशय दृढ होिो. असेच संज्ञाटभन्निेचे 
उदाहरण सूत्र १·१२·६ मधील िीर्ांची (म्हणजे राज्यािील मोठमोठ्या अटधकाऱ्याचंी) यादी, आटण 
५·३·३–७ ्ा सूत्राि पगाराचं्या संबधंाि त्याचंा केलेला टनदेश हे दाखविा येईल. अगोदरच्या यादीिील 
दण्डपाल व दुगथपाल याचंा पगाराचं्या संबधंाि उले्लख नाही, िर ज्याच्या पगाराची सोय केली आहे त्या 
राष्ट्पालाचा िीर्ांच्या ंयादीि समावशे नाही. टवशषे म्हणजे ्ा दोन टठकाणी अशा काही अटधकाऱ्याचंी 
नाव े – पौरव्यावहाटरक, कामास्न्िक, दण्डपाल – आहेि की ज्याचंा टनदेश गं्रर्ाि अन्यत्र कोठे नाही. 
याउलि गं्रर्ाि ज्याचं्या कायाचे सटवस्िर टववचेन केले आहे त्या धमथस्र् व नागटरक ्ा दोन अटधकाऱ्याचंा 
या दोन्ही टठकाणी नामटनदेश नाही. आहे ्ा स्स्र्िीि धमथस्र् व नागटरक याचं्या पगाराचंी काहीच सोय 
नाही. पौरव्यावहाटरक म्हणजेच नागटरक व अंशिः धमथस्र् सुद्धा असे समजिा येईल कदाटचि. पण येरे् 
टभन्न टभन्न, संज्ञा वापरण्याि आल्या आहेि हे स्पष्ट आहे. आटण ्ा टभन्निेचा उगम आधारभिू गं्रर्ाचं्या 
टभन्निेि आहे असे समजणे चुकीचे होणार नाही. 
 

िेव्हा प्रस्िुि गं्रर् टनरटनराळ्या प्राचीन गं्रर्ाचं्या आधारे रचण्याि आला आहे हे टनःसंशय. म्हणून 
भारद्वाज, टवशालाक्ष आदींची मिे जेरे् (उदाहरणार्थ अध्याय १·८, १·१७, इत्यादी टठकाणी) र्ोड्या 
टवस्िाराने टनर्षदष्ट केली आहेि िेरे् िी त्याचं्या नाव ेप्रटसद्ध असलेल्या गं्रर्ािूंन उद्धिृ केली आहेि असे 
समजण्यास हरकि नाही. ्ा मिाचंा उल्लेख करण्याची एक पद्धि अशी की अगोदर ज्या आचायाच्या 
मिाचा उल्लेख केलेला असिो त्याचे खंडन करून नंिरचा आचायथ आपले स्विःचे मि प्रस्िुि करिो. 
अध्याय १·८, १·१५ व १·१७ मध्ये ्ा पद्धिीचा अवलंब केला आहे. ्ा सवथ टठकाणी सरिेशवेिी कौटिल्याने 
आपले स्विःचे मि माडंले आहे. अध्याय ८·१ व ८·३ ्ामंध्ये र्ोडी टनराळी पद्धि अवलंटबली आहे. ्ा 
टठकाणी प्रत्येक आचायाचे मि उद्धिृ केल्यावर कौटिल्याच्या शब्दािं त्या प्रत्येक मिाचे खंडन केले आहे. 
्ा सवथ अध्यायािं ्ा आचायांचा भारद्वाज, टवशालाक्ष, पाराशर, टपशुन, कौणपदन्ि, वािव्याटध, 
बाहुदन्िीपुत्र असाच क्रम आढळिो. आटण ज्याअर्ी नंिरचा आचायथ त्याच्या अगोदरच्या आचायाच्या मिाचे 
खंडन करीि असलेला टदसिो त्याअर्ी हा क्रम कालक्रमाने लावलेला आहे असे अनुमान होिे. िर्ाटप, हे 
अनुमान स्वीकारले िर अध्याय ८·१ व ८·३ यािंील टववचेनाि र्ोडी कृटत्रमिा भासल्याटशवाय रहाि नाही. 
८·१ मध्ये साि प्रकृिींवरील संकिाचंा िुलनात्मक दृष्टीने टवचार केला आहे. त्याि वािव्याटधपयंिच्या सहा 
आचायांनी क्रमशः नंिरच्या प्रकृिीचे संकि ित्पूवीच्या प्रकृिीवरील संकिापेशा अटधक गंभीर मानले 
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असल्याचे म्हिले आहे. त्याचप्रमाणे अध्याय ८·३ मध्ये व्यसनाचं्या गाभंीयाचा िौलटनक टवचार करिाना 
्ाच आचायांची मिे ्ाच क्रमाने माडंली आहेि. आचायांचा कालक्रम आटण प्रकृिी व व्यसने याचं्या 
गंभीरिेबाबिच्या आके्षपाचंा क्रम एकच असावा ही र्ोडी आियथ करण्यासारखीच गोष्ट म्हणावी लागेल. 
 

याहून अटधक आियथकारक गोष्ट अध्याय ५·६ मध्ये आढळिे. िेरे् पटहल्या बावीस सूत्रािं राजा 
मरणोन्मुख झाला असिा मुख्य अमात्याने काय काय खबरदारी घ्यावी िे सटवस्िर सागंून िेटवसाव्या सूत्राि 
‘याप्रमाणे अमात्याने राजकुलािील सते्तचे साित्य टिकवनू ठेवाव’े हा टवचार कौटिल्याचा म्हणून माडंला 
आहे. त्यावर भारद्वाजाने आके्षप घेिलेला दाखवनू त्याच्या अशा मिाचा उल्लेख केला आहे की अमात्याने 
स्विःच राज्य बळकावावे, आलेली ही संधी हािची जाऊ देऊ नये (सूते्र २४–३१). त्यानंिरच्या बटत्तसाव्या 
सूत्राि कौटिल्याच्या शब्दािं ्ा मिावर आके्षप घेऊन असे म्हिले आहे की हे धमाला सोडून होईल, त्याने 
प्रजाजनािं क्षोभ उत्पन्न होईल आटण राज्य बळकावण्याि यश हमखास टमळेलच याची खात्री नाही. येरे् 
प्रश्न असा उपस्स्र्ि होिो की, भारद्वाज हा आचायथ कौटिल्याच्या बऱ्याच पूवी होऊन गेला असिा त्याने 
कौटिल्याच्या टवधानावर आके्षप घेिलेला दाखटवला आहे हे कसे? िे कौटिल्याचे टवधान ‘एवम्’ ने सुरू 
होिे, त्यावर भारद्वाजाने ‘नैवम्’ ्ा शब्दािं घेिलेला आके्षप स्पष्ट आहे. ्ा टवसंगिीची उपपत्ती अशी 
लावणे शक्य आहे की पटहल्या बावीस सूत्रािं सटवस्िर माडंलेले मि इिर प्राचीन आचायांचे असून 
भारद्वाजाने आके्षप घेिला आहे िो त्या प्राचीन मिावर घेिला आहे. कौटिल्य त्या मिाशी सहमि असून 
त्याने िे टवस्िृिपणे उद्धिृ केले असले िरी त्याचे स्विःचे असे वचन फक्ि िेटवसाव्या सूत्राि आहे. ‘नैवम्’ 
ने ‘एवम्’ वर प्रत्यक्ष आके्षप घेिल्यासारखा टदसि असला िरी भारद्वाजाचे वचन पूवीच्या सूत्रािं अटभव्यक्ि 
झालेल्या मिाला अनुलक्षनू आहे असे समजणे शक्य आहे. 
 

बहुसंख्य टठकाणी प्राचीन आचायांची मिे उद्धिृ करिाना त्याचंा टनदेश केवळ ‘आचायाः’ ्ा 
सवथसाधारण अटभधानाने केला आहे. त्यापंैकी दोनिीन अपवाद वगळिा आचायांच्या मिाचंा उल्लेख िी 
खोडून काढण्याच्या उदे्दशानेच केलेला आढळिो. अध्याय ८·१ मध्ये साि प्रकृिींवरील संकिाचं्या 
िारिम्यिेटवषयीचे आचायांचे मि कौटिल्याला मान्य आहे इिकेच नाही िर त्या मिावर भारद्वाजादी 
आचायांनी व्यस्क्िशः घेिलेल्या आके्षपाचें खंडन करून कौटिल्याने सवथसाधारण आचायांच्या मिाचें समर्थन 
केले आहे. िसेच ७·१·२–५ मध्ये षाड्गुण्याटवषयीच्या आचायांच्या मिाचंा उल्लेख केल्यावर वािव्याटध ्ा 
आचायाचे टभन्न मि टनर्षदष्ट केले आहे, त्या मिाचा स्वीकार न करिा कौटिल्याने सवथसाधारण आचायांच्या 
मिाचे समर्थन केले आहे. ३·१७·६–१० मध्ये टवटवध प्रकारच्या साहसाच्या अपराधाबंद्दल दंड आचायांच्या 
शब्दािं साटंगिले आहेि. त्यावर कौटिल्याची काही प्रटिटक्रया नाही यावरून त्याला िे मान्य आहेि हे उघड 
आहे. इिकेच काय, ्ा टठकाणी साटंगिलेल्या प्रर्म, मध्यम व उत्तम साहसदंडाचंा गं्रर्ाि सवथत्र उपयोग 
केला आहे. हे अपवाद सोडले िर इिर सवथ टठकाणी कौटिल्य आचायांच्या मिाचे खंडन करीि असलेला 
टदसिो. ही सवथ मिे खरोखरच प्राचीन आचायांच्या गं्रर्ािूंन उद्धिृ केली आहेि याटवषयी संशय उत्पन्न होणे 
साहटजक आहे. टवशषेिः अध्याय ७·९, ७·११ व ८·४ यामंधील आचायांची मिे मुख्यिः खंडन करण्याच्या 
उदे्दशानेच प्रस्िुि केली आहेि असा ग्रह होिो. परंिु ्ा व इिर काही टठकाणची कृटत्रमिा मान्य करूनही 
ही सवथ प्राचीन मिे कौटिल्यानेच स्विःच्या कल्पनेने टनमाण केली आहेि हा टवचार ग्रा् मानणे कठीण 
आहे. ्ा गं्रर्ाचे परावलंटबत्व इिके उघड आहे की ्ा शास्त्रावरील प्राचीन गं्रर्ाचें अस्स्ित्व नाकारणे शक्य 
नाही; आटण त्याचें अस्स्ित्व मान्य केले म्हणजे येर्ील उिारे त्या गं्रर्ािून घेिले आहेि असे समजण्याच्या 
मागाि टवशषे अडचण येणार नाही. फार िर असे समजिा येईल की यापंैकी काही उिारे मूळ गं्रर्ािून 
शब्दशः उद्धिृ केलेले नसून गं्रर्काराने त्यािंील मिे स्विःच्या शब्दािं प्रस्िुि केली आहेि. 
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वर एके टठकाणी असा टवचार माडंला आहे की ज्या प्राचीन गं्रर्ावंरून प्रस्िुि गं्रर्ाची रचना 
करण्याि आली िे मूळ गं्रर् पद्याि असाविे. त्यासंबंधाि पुढील गोष्टीचाही टनदेश करिा येईल. प्राचीन 
आचायांची जी मिे उद्धिृ केली आहेि त्यािं चार टठकाणी (१·८·९ पाराशर, १·१५·१७ भारद्वाज, १·१५·२२ 
टवशालाक्ष आटण ५·६·३१ भारद्वाज) श्लोक समाटवष्ट आहेि. हे मूळ गं्रर्ाि होिे िसेच उिरून घेिले 
असणार. त्याचं्या पुढचा व मागचा भागही पद्याि होिा असे समजले िर त्याचे गद्याि रूपािंर प्रस्िुि 
गं्रर्काराने केले आहे असा टनष्टकषथ काढिा येईल. गद्याि रूपािंर करून साराशं देण्याच्या प्रटक्रयेने काही 
टठकाणी भासमान होणाऱ्या कृटत्रमिेची र्ोडी उपपत्ती लागण्याची शक्यिा आहे. 
 

प्राचीन आचायांच्या मिाचंा खंडनमंडनासाठी टनदेश केला नसिाही काही टठकाणी कौटिल्याने 
स्विःचे म्हणून माडंलेले टवचार आढळिाि. शासनाटधकारटवषयक अध्याय २·१० मधील शवेिच्या श्लोकाि 
हा शासनाचा टवटध कौटिल्याने केला असल्याचे म्हिले आहे. १·७·६–७ ्ा सूत्रािं टत्रवगाि अर्थ हाच 
प्रधान, धमथ व काम त्याच्यावर अवलंबनू असिाि हे मि कौटिल्याचे म्हणून माडंले आहे. अध्याय ३·६ मध्ये 
कुमारी असलेल्या पत्नीने परगावी गेलेल्या पिीची अमुक एक कालपयंि वाि पाहून दुसरा टववाह 
करण्यास हरकि नाही ्ा मिाचे समर्थन करण्यासाठी ऋिुकाल वाया जाऊ देणे म्हणजे धमाचा घाि 
करण्यासारखे आहे हे मि कौटिल्याचे म्हणून टनर्षदष्ट केले आहे (३·६·३६). दुबथल राजाला दुगाि आश्रय 
घेणे आवश्यक झाल्यास त्याि धान्यादीचे भरपूर साठे, खूप माणसे व आसऱ्याची सोय आहे याची खात्री 
करून घ्यावी असे कौटिल्याचे मि असल्याचे ७·१५·११ येरे् म्हिले आहे. िसेच १३·४·५ मध्ये मनुष्टयवस्िी 
नसेल िर जनपद होणार नाही आटण जनपद नसेल िर राज्यच अस्स्ित्वाि येणार नाही असे मि 
कौटिल्याचे म्हणून माडंले आहे. ही मिे त्याची म्हणून खास टनदेश केला आहे त्यावरून आटण इिरत्र 
प्राचीन आचायांची मिे खोडून काढण्याि त्याची ित्परिा टदसून येिे त्यावरून असा टनष्टकषथ काढला की, 
जेरे् त्याचा प्राचीन आचायांच्या मिाशंी टवरोध प्रकि झालेला नाही िेरे् िो त्याचं्याशी सहमि आहे िर िो 
चूक ठरू नये. हे मान्य केले म्हणजे हा गं्रर् मुख्यिः प्राचीन गं्रर्ावंर आधाटरि आहे हे त्यािील टवधान सहज 
पिावे. 
 

कौटिलीय अर्थशास्त्र व मनुस्मृटि आदी धमथशास्त्रावरील गं्रर् यािं बरेच टवषय समान आहेि. 
टवशषेिः प्राचीन कायद्याचे टववरण दोन्हीकडे त्याच स्वरूपाि केलेले आढळिे. िेव्हा या बाबिीि एक शास्त्र 
दुसऱ्याचे ऋणी असले पाटहजे असा टनष्टकषथ संभविो. िदनुसार अनेक पटंडिानंी असे मि व्यक्ि केले आहे 
की धमथशास्त्रावरील गं्रर् हे मूळ आटण अर्थशास्त्र, टवशषेिः कौटिलीय अर्थशास्त्र, धमथशास्त्रावर आधाटरि आहे. 
परंिु ्ा प्रश्नाचा अटधक खोल टवचार केल्यास हे मि ग्रा् नाही असे टदसून येईल. ्ा दोन शास्त्राचंी 
उत्पत्ती स्विंत्रपणे झाली आहे. धमथशास्त्रावरील सवाि प्राचीन गं्रर् आपस्िम्ब बौधायन आदींची धमथसूते्र. ही 
सहा वदेाङगापंैकी एक जे कल्प त्याचा एक भाग म्हणून त्याि अंिभूथि आहेि. म्हणजे हे गं्रर् मूळ त्या त्या 
वैटदक शाखािंील सदस्यानंा मागथदशथन करण्यासाठी रचलेले आहेि. त्याचंा मुख्य उदे्दश आहे 
सामयाचाटरक धमाचे म्हणजे परंपरागि वणथधमांचे व आश्रमधमांचे टववरण करणे हा. हे गं्रर् व्यक्िीला 
उदे्दशून रचण्याि आले असून त्याने आपल्या स्वधमानुसार आयुष्टयािील टनरटनराळ्या प्रसंगी कसे वागावे 
याचा त्यािं ऊहापोह केला आहे. राज्यकारभार कसा करावा िे सागंणे हा त्याचंा प्रधान उदे्दश नाही. 
उत्तरकालीन मनु, याज्ञवल्क्य आदींचे धमथशास्त्रटवषयक स्मृटिगं्रर् ्ा प्राचीन धमथसूत्रावंरच आधाटरि आहेि 
हे सवथमान्य आहे. िेव्हा त्याचंाही उदे्दश व त्याचेंही स्वरूप धमथसूत्रापं्रमाणेच आहेि याटवषयी शकंा घेिा 
येण्यासारखी नाही. याउलि अर्थशास्त्राचा वैटदक शाखाशंी कोणत्याही प्रकारचा संबंध प्रस्र्ाटपि करणे 
शक्य नाही. यासंबधंाि प्राचीन परंपरा अशी की बृहस्पटि व शुक्र हे ्ा शास्त्राचे मूळ प्रविथक. हे दोघे अनुक्रमे 
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देव व असुर याचें गुरू अर्वा पुरोटहि होिे अशी सवथसाधारण मान्यिा आहे. िेव्हा ्ा शास्त्राच्या उत्पत्तीचे 
श्रेय प्राचीन पुरोटहिानंा आहे असे समजण्यास हरकि नाहीं. पुरोटहि ्ा शास्त्राचे आद्य प्रविथक असाविे हे 
स्वाभाटवकच होिे. प्राचीन वैटदक वाङ मयाि राजाला पुरोटहि आवश्यक असल्याचे प्रटिपादन केलेले 
आढळिे. आटण मंत्री वगैरे इिर अटधकाटरपदाचंी टनर्षमिी होण्यापूवीपासून पुरोटहि नेहमी – युद्धासारख्या 
प्रसंगीही – राजाच्या संटनध राहून त्याला सा् करीि हे ऋववदेादी गं्रर्ावंरून स्पष्ट आहे. िेव्हा त्यानंा 
राज्यकारभाराची प्रत्यक्ष अनुभवाने माटहिी व्हावी हे स्वाभाटवक होिे. मग त्याचं्यापैकी काहींनी त्यासंबधंी 
आडाखे बाधूंन त्यानंा टनयमाचें स्वरूप द्याव ेहे सहज समजण्यासारखे आहे. हाच या शास्त्राचा प्रारंभ आटण 
त्याच्या उत्पत्तीचा प्रकार. ्ा शास्त्रािील टववरण राजाला उदे्दशून केलेले असून िे उपदेशपर अर्वा 
राजाला मागथदशथन करणारे आहे. िसा अटधकार प्राचीनकाली पुरोटहिालाच असण्याची संभाव्यिा आहे. 
 

याप्रमाणे ही दोन शासे्त्र स्विंत्रपणे उदयास आली असल्यामुळे त्याचं्या प्रधान टवषयाच्या संबधंाि 
त्याचं्यापैकी एक दुसऱ्याचे ऋणी आहे असे समजणे बरोबर होणार नाही. परंिु जो एखाद्या शास्त्राचा मूलभिू 
टवषय नाही त्याचेही टववरण त्या शास्त्राि केलेले असले िर िे टववरण दुसऱ्या शास्त्राच्या आधारे केले 
असण्याची संभाव्यिा मान्य करणे प्राप्ि होिे. िदनुसार अर्थशास्त्राि आढळणारे वणाश्रमधमाचे व 
स्वधमथपालनाच्या आवश्यकिेचे टववरण धमथशास्त्रावरून घेिले आहे हे उघडच आहे. िद्विच धमथशास्त्रावरील 
गं्रर्ािं आढळणारा त्या शास्त्राचा मूलभिू टवषय नसलेला राज्यकारभारटवषयक अंश राजनीिीवरील 
गं्रर्ािूंन घेिला आहे हे मान्य करण्यास हरकि असू नये. अर्थशास्त्रािील काही टवषयाचंा धमथशास्त्रािही 
अंिभाव स्वाभाटवक वािण्यासारखा आहे. उदाहरणार्थ, राजाची किथव्ये म्हणजे त्याचा स्वधमथ असे 
असल्यामुळे त्याचंा धमथशास्त्राि टनदेश असणे स्वाभाटवक मानिा येईल. िर्ाटप, ही राजाची किथव्ये अर्वा 
त्याचा स्वधमथ वैटदक शाखामंध्ये टनधाटरि करण्याि आला असे समजणे शक्य नाही. त्यासाठी िे 
राजनीिीशास्त्राचे ऋणी आहेि असे समजणेच सयुस्क्िक होईल. आटण यासंबधंाि धमथशास्त्रावरील गं्रर्ाचंा 
टवचार केला िर असे टदसून येिे की त्याि राज्यकारभार व कायदा ्ा टवषयावंरील अंशाची उत्तरोत्तर वाढ 
होि आली आहे. आपस्िम्ब धमथसूत्राि १,३७२ सूत्रापंैकी १३९ सूते्रच (म्हणजे एकदशाशं) ्ा टवषयासंंबंधी 
आहेि, बौधायनधमथसूत्राि १,२४८ पैकी १४७ (एकअष्टमाशंपेक्षा सकटचि कमी), वटसष्ठधमथशास्त्राि १,०३९ 
पैकी १८९ (एकषष्ठाशंपेक्षा र्ोडी जास्ि), गौिमधमथशास्त्राि १,००० पैकी २६१ (एकचिुर्ांशाहून अटधक) 
्ा टवषयानंा वाटहलेली आहेि, िर उत्तरकालीन मनु व याज्ञवल्क्य याचं्या स्मृिींमध्ये हे प्रमाण 
एकिृिीयाशंापयंि आढळिे. ्ा शास्त्रावंरील गं्रर्कारानंा ्ा टवषयाचें महत्त्व अटधकाटधक वािू लागले होिे 
हे उघड आहे. स्मृिींचा वैटदक शाखाशंी काही संबधं असलेला टदसि नाही. त्याचं्यािील टशकवण 
सवांसाठी अटभपे्रि आहे. म्हणून मनुस्मृिीि राज्यकारभाराचे बरेच टवस्िृि टववचेन केलेले आढळिे. 
टशवाय, टिच्याि प्रर्मच प्राचीन कायद्याची सटवस्िर व काहीशी शास्त्रशुद्ध माडंणी केली आहे. परंिु ्ा 
स्मृिींिील सवथ टशकवण प्राचीन गं्रर्ावंर आधारलेली आहे याि शकंा नाही. उपनयनादी संस्कार, श्राद्ध, 
प्रायटित्त इत्यादींच्या संबंधाि त्या प्राचीन धमथसूत्रानंा अनुसरूनच टववेचन करिाि. िेव्हा राज्यकारभार व 
कायदा ्ा टवषयाचें टववेचनसुद्धा त्यानंी काही प्राचीन गं्रर्ाचं्या आधारेच केले असणार. फक्ि ्ा 
बाबिीिच त्याचंी रचना मौटलक समजणे समंजसपणाचे होणार नाही. 

 
असा एक दृढ समज आहे की कायदा हा स्मृिींचाच खास टवषय. टवशषेिः मनु हा आद्य 

धमथशास्त्रकार असे मानले गेले असल्याकारणाने त्याच्या नावाने प्रटसद्ध असलेल्या स्मृिीिील कायदा त्यानेच 
टनमाण केला आहे, िो दुसरीकडून कोठून घेिलेला नाही असे समजण्याि येिे. परंिु धमथशास्त्राच्या 
टवकासाचा टवचार करिा मनुस्मृिीला त्याि आद्यस्र्ान देणे शक्य नाही. दुसरे असे की कायद्याच्या 
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व्यवस्स्र्ि माडंणीची कोणाला खास आवश्यकिा असेल िर न्यायदान करणे हे टजचे किथव्य त्या 
राज्यसंस्रे्ला. आटण जर राजाची किथव्ये कोणिी िे सागंणारे शास्त्र अस्स्ित्वाि आले असेल िर कायद्याचे 
टववचेन हा त्या शास्त्राचाच खास टवषय असे समजले पाटहजे. कौटिलीय अर्थशास्त्रावरून असे स्पष्ट टदसून 
येिे की ्ा शास्त्रावरील प्राचीन गं्रर्ािं कायद्याचे टववचेन केलेले असे. धमथस्र्ीय नावाच्या टिसऱ्या 
अटधकरणाि अनेक टठकाणी (उदाहरणार्थ, ३·११·४४–४६, ३·१७·३–१४, ३·६·१–५, ३·४·९, ३·१४·६ 
इत्यादी) ्ा शास्त्रािील प्राचीन आचायांच्या टभन्न टभन्न मिाचंा टनदेश केला आहे. ही सवथ मिटभन्निा 
कायद्याचं्या संबधंाि आहे. िेव्हा कायदा हा स्मृिींचा खास टवषय नसून त्याच्या अगोदरच्या 
दंडनीिीटवषयक गं्रर्ाि िो माडंण्याि आला होिा असेच समजले पाटहजे. 
 

कौटिलीय अर्थशास्त्र प्रकाटशि झाल्यानंिर िो गं्रर् मनुयाज्ञवल्क्यादींच्या स्मृिीचा ऋणी आहे हे 
दाखटवण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले. आटण अद्यापही अनेक पटंडि त्या स्मृिी अगोदरच्या व हा गं्रर् नंिरचा 
असे गृहीि धरून चालिाि. परंिु हे मि मुळीच ग्रा् मानिा येि नाही. उलि असे दाखटवणे शक्य आहे की 
्ा स्मृिी प्रस्िुि गं्रर्ाशी पटरटचि आहेि. स्मृिींपैकी याज्ञवल्क्यस्मृिीचे कौटिलीय अर्थशास्त्राशी सवाि 
अटधक साम्य आहे. अनेक टठकाणी दोन्हीकडे िेच टनयम आढळिाि आटण पुष्टकळदा त्याच शब्दािं. आटण 
त्या टठकाणी याज्ञवल्क्यानेच उसनवारी केली आहे असा प्रत्यय आल्याटशवाय रहाि नाही. याचे एक 
ढळढळीि उदाहरण असे : स्मृिीि अर्थशास्त्रािील कंिकशोधनासारखे स्विंत्र प्रकरण नाही. िर्ाटप, त्या 
अटधकरणािील अनेक टनयमाचंा आपल्या व्यवहारटवषयक अध्यायाि समावशे करणे याज्ञवल्क्याला 
आवश्यक वािले. िेव्हा त्याने संदभाचा टवचार न करिाच त्यानंा आपल्या प्रकरणाि कसे िरी सामावनू 
घेिले आहे. उदाहरणार्थ, धोब्याने टगऱ्हाइकाचें कपडे वापरणे, व्यापाऱ्यानंी वजनामापािं फसवणूक करणे 
या अपराधाचंाच नाही िर व्यापाऱ्यानंी शकेडा टकिी नफा घ्यावा ्ा टनयमाचाही अंिभाव साहस (बळाचा 
वापर हे वैटशष्टय असलेल्या) प्रकरणाि केला आहे. िसेच चोरीसंबंधीच्या स्िेय प्रकरणाि खुनाचा िपास, 
शस्त्राने प्रहार करणे, गभथपाि घडवनू आणणे, पत्नीने नवऱ्याचा खून करणे इत्यादी सवथस्वी असंबद्ध बाबींचा 
समावशे केला आहे. काही टठकाणी याज्ञवल्क्याच्या वचनाचंा नीि अर्थ लावणे प्रस्िुि गं्रर्ामुळेच शक्य होिे. 
उदाहरणार्थ, या॰ २·१९७ मधील ‘त्रयङ ग’ चा ‘वामहस्िटद्वपाद’ हा अर्थ अर्थशास्त्रािील ४·१०·१४ मुळेच 
व्यवस्स्र्ि लाविा येिो. या॰ २·२१८ मधील ‘काष्ठाटदटभः’ हा अर्थशास्त्र ३·१९·१२ मधील 
‘काष्ठलोष्टपाषाणलोहदण्डरजु्जद्रव्याणामन्यिमेन’ ्ा वचनाचा संके्षप आहे. एके टठकाणी (‘अयोवयो 
योवयकमथकृत्’ २·२३५) िर ‘युक्िकमथ चायुक्िस्य’ या अर्थशास्त्र ३·२०·१७ मधील ‘युक्ि’ शब्दाचा 
‘कामटगरीवर नेमलेला सरकारी अटधकारी’ हा अर्थ याज्ञवल्क्याच्या लक्षाि आलेला टदसि नाही. ‘योवय’ 
शब्दाचा िसा अर्थ समजणे शक्य नाही. िेव्हा याज्ञवल्क्यस्मृटि पूवथकालीन व कौटिलीय अर्थशास्त्राला 
आधारभिू हे मि चुकीचे असेच समजले पाटहजे. उलि ही स्मृिीच काही बाबिीि अर्थशास्त्राची ऋणी आहे 
असे मानणेच सयुस्क्िक होईल. 
 

मनुस्मृिीच्या संबधंाि प्रर्म एका गोष्टीचा टनदेश केला पाटहजे. प्रस्िुि गं्रर्ाि पाच टठकाणी 
मानवाचंी मिे उद्धिृ केली आहेि. त्यापंैकी िीन टठकाणी (२·७·११, ३·११·४५ आटण ३·१७·३) मानवाचंी 
म्हणून ज्या मिाचंा उल्लेख केला आहे त्याचंा मनुस्मृिीि कोठेच मागमूस नाही. १·२·२–३ ्ा सूत्राि 
मानवाचें असे मि असल्याचे म्हिले आहे की आन्वीटक्षकीचा त्रयीटवदे्यि अंिभाव होि असल्यामुळे टवद्या 
िीनच, चार नाहीि. परंिु मनुस्मृटि ७·४३ मध्ये आन्वीटक्षकी धरून चारही टवद्याचं्या अध्ययनाच्या 
आवश्यकिेचे प्रटिपादन केले आहे. शवेिी, १·१५·४७ मध्ये मंटत्रपटरषदेि बारा अमात्य असाविे हे मानवाचें 
मि उद्धिृ केले आहे. मनुस्मृिीि मंटत्रपटरषदेचा उल्लेख नाही. ७·५४ ्ा श्लोकाि फक्ि एवढेच म्हिले आहे 
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की राजाने साि अर्वा आठ सटचव नेमाविे. ्ा सवांचा टनष्टकषथ असा की प्रस्िुि गं्रर्ािील मानवाचें टनदेश 
मनुस्मृटिटवषयक आहेि आटण म्हणून हा गं्रर् मनुस्मृिीवर आधाटरि आहे हे मि ग्रा् मानणे मुळीच शक्य 
नाही. याि शकंा नाही की बाहथस्पत्य व औशनस ्ा दोन शाखापं्रमाणे मानव ही सुद्धा अर्थशास्त्राच्याच 
अध्ययनाला वाटहलेली शाखा होय. ्ा िीन शाखाचंा प्रायः एकत्रच टनदेश केलेला आढळिो. ्ा संबधंाि 
ही गोष्टही लक्षाि घेिली पाटहिे की महाभारिाि राजशास्त्रप्रणेिा म्हणून प्राचेिस मनूचा टनदेश आहे, िर 
मनुस्मृिीिील धमथ स्वायंभवु मनूने साटंगिले असल्याचे त्या गं्रर्ाि (१·१०२) म्हिले आहे. 
 

मनुस्मृिीचे कौटिलीय अर्थशास्त्राशी साम्य याज्ञवल्क्यस्मृिीप्रमाणे ठळकपणे नजरेि भरण्यासारखे 
नाही. काही टठकाणी अर्थशास्त्रािील टववचेनाचा संटक्षप्ि गोषवारा टदल्यासारखा वाििो. उदाहरणार्थ, 
मनुस्मृटि ९·२५२–२९२ ्ा श्लोकािं कंिकाचें टनमूथलन करावयास साटंगिले आहे. कंिकामंध्ये 
अर्थशास्त्राच्या किकशोधन नावाच्या अटधकरणािील काही गुन्हेगाराचंाच समावेश केला आहे. श्लोक 
७·२०१–२०३ मध्ये अर्थशास्त्राच्या अध्याय १३·५ मधील लब्धप्रशमन नावाच्या प्रकरणाचे र्ोडक्याि सार 
टदले आहे. काही टठकाणी दोन्ही गं्रर्ािं शास्ब्दक साम्य असल्याचे टदसून येिे. स्िेय व साहस याचं्या 
व्याख्या (८·३३२ आटण ३·१७·१–२) शब्दशः एकच आहेि. दैवी कृिी व मानवी कृिी यासंबधंीचे टववचेन 
(७·२०५ व ६·२·७–१२) एकसारखेच आहे. या व इिर अनेक टठकाणावंरून हे स्पष्ट होिे की 
मनुस्मृटिकाराला अर्थशास्त्र अवगि होिे. िर्ाटप, हे अर्थशास्त्र म्हणजे प्रस्िुिचे कौटिलीय अर्थशास्त्रच असे 
समजण्याचे कारण नाही हे मान्य केलेच पाटहजे. ज्या प्राचीन अर्थशास्त्रटवषयक गं्रर्ावंर हा गं्रर् आधाटरि 
आहे िेच गं्रर् मनुस्मृटिकाराला अवगि होिे असे समजण्यास काही हरकि नाही. ्ा दोन गं्रर्ािं काही 
बाबिीि मिटभन्निा आढळून येि असल्यामुळे ्ा अनुमानाला दुजोरा टमळिो. मनुस्मृटि, ७·१८७–८८ मध्ये 
टनदेटशलेल्या वराह, गरूड व पद्म ्ा व्यहूाचंा प्रस्िुि गं्रर्ाि उल्लेख नाही. ७·७०–७२ मध्ये टनदेटशलेले 
दुगाचे सहा प्रकार कौटिलीय अर्थशास्त्रािील दुगथप्रकाराहूंन टभन्न आहेि. परराष्ट्संबधंटवषयक, संधी, टवग्रह 
आदी सहा धोरणाचें प्रत्येकी दोन प्रकार (७·१६२–६८) प्रस्िुि गं्रर्ाि आढळि नाहीि. िेव्हा मनुस्मृिीच्या 
रचनेच्या काळी इिर अर्थशास्त्रीय गं्रर् अस्स्ित्वाि होिे असा टनष्टकषथ टनघिो. मनुस्मृटिकारानेच हे टभन्न 
टवचार स्विः माडंले असल्याची शक्यिा, इिर टवषयाचं्या संबधंाि टिची कायथपद्धिी लक्षाि घेिा, फार कमी 
आहे. याप्रमाणे मनुस्मृिी प्रस्िुि कौटिलीय अर्थशास्त्राची ऋणी आहे असे टनटििपणे म्हणिा येि नाही. पण 
याउलि प्रस्िुि गं्रर् मनुस्मृिीचा ऋणी आहे असे समजणे मुळीच शक्य नाही. 
 

वर टनर्षदष्ट केल्याप्रमाणे न्यायदानाचा म्हणजेच कायद्याचा टवषय राज्यसंस्रे्च्या अखत्यारािील 
आहे, िेव्हा त्याचे टववचेन प्राधान्येकरून राजनीटिशास्त्रावरील गं्रर्ािं केलेले असाव ेअसे अपेटक्षि आहे. 
आटण िदनुसार कौटिलीय अर्थशास्त्राि धमथस्र्ीय व कंिकशोधन ्ा दोन अटधकरणािं टमळून प्रजाजनाचं्या 
आपसािील िंयासंंबधंीचा आटण टवटवध प्रकारच्या गुन््ाटंवषयीचा संपूणथ कायदा व्यवस्स्र्ि रीिीने 
माडंलेला आढळून येिो. वस्िुिः नंिरच्या काळी हाच कायदा मूलभिू मानणे उटचि झाले असिे. परंिु 
प्रारंभीच्या धमथसूत्रािं िुिपुजंा असलेला, मनुस्मृिीि बराचसा टवस्कळीि असलेला, याज्ञवल्क्याच्या 
कालानंिरच काहीशा व्यवस्स्र्ि स्वरूपाि आढळणारा आटण िरीही पटरपूणथ नसलेला धमथशास्त्रगं्रर्ािंील 
कायदाच प्रमाण मानण्याि आला. असे होण्याचे कारण अर्थशास्त्राच्या अध्ययनाची सवथस्वी उपेक्षा होऊन 
धमथशास्त्राच्याच अध्ययनाला प्राप्ि झालेले प्राधान्य. अर्थशास्त्रापेक्षा धमथशास्त्र बलवत्तर (अर्थशास्त्रातु्त 
बलवद्धमथशास्त्रटमटि स्स्र्टिः) ्ा याज्ञवल्क्यकृि दंडकाि ्ा वस्िुस्स्र्िीचे दशथन घडिे. परंिु िे काहीही 
असले िरी कायद्याच्या संबधंाि सुद्धा स्मृिींची प्रस्िुि गं्रर्ाच्या मूलस्त्रोिाि गणना करणे शक्य नाही हे 
टनटिि. 
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प्रस्िुि गं्रर्ाि काही टठकाणी महाभारिािील कर्ाचें टनदेश आढळिाि. चार टठकाणी र्ोडी टभन्निा 
आढळिे. दै्वपायनाची खोडी केल्यामुळे वृस्ष्टणसंघ नाश पावला असे १·६·१० मध्ये म्हिले आहे. 
महाभारिानुसार टवश्वाटमत्र, कण्व व नारद हे वृष्टणींच्या नाशास कारणीभिू झाले होिे. जामदवन्याने म्हणजे 
परशुरामाने पृथ्वीच्या राज्याचा टचरकाल उपभोग घेिला होिा असे टवधान १·६·१२ ्ा श्लोकाि आहे. 
महाभारिाि सकवा अन्यत्र परशुरामाने राज्य केले असल्याचे कोठे म्हिलेले नाही. नलाच्या भावाचे नाव येरे् 
जयत्सेन असे आहे (८·३·४१), िर महाभारिानुसार त्याचे नाव पुष्टकर होिे. प्रस्िुि गं्रर्ाि आपला छळ 
होईल या भीिीने अटणमाडंव्याने चोर नसिाही चोर असल्याचे कबलू केले असे म्हिले आहे (४·८·१२). 
महाभारिाि त्याचे मौनव्रि असल्यामुळे िो काही बोलला नाही, पण चोरीच्या वस्िू त्याच्या संटनध 
सापडल्या म्हणून त्याला पकडले अशी कर्ा आहे. या कर्ाचंी टभन्न संस्करणे प्रस्िुि गं्रर्काराला (अर्वा 
त्याच्या मूलस्त्रोिाला) अवगि होिी अशी शक्यिा आहे. 
 

दुसऱ्या अटधकरणािील टकत्येक अध्यायािं अशा काही टवषयाचें टववचेन आहे की त्याचंा 
राज्यकारभाराशी साक्षाि संबधं नाही. उदाहरणार्थ, खाणी व त्यािंील धािंूचे उत्पादन, सोन्यारुप्याचे 
दाटगने व इिर पदार्थ बनटवण्याचे कारखाने, शिेीटवषयक िपशील, गुराचंी राखण वगैरे येर्ील अनेक 
िाटंत्रक टवषयाचें टववरण बाहथस्पत्यऔशनसप्रभिृींच्या मूळ गं्रर्ािं केलेले असल्याची शक्यिा फार कमी 
आहे. हे सवथ िाटंत्रक टवषय असून त्याचें ज्ञान त्या त्या शास्त्राि पारंगि असलेल्यानंाच असण्याची शक्यिा 
आहे. प्रस्िुि गं्रर्काराने हे ज्ञान कसे प्राप्ि करून घेिले असावे िे टनटििपणे सागंिा येणार नाही. हे सवथ 
टवषय अर्थशास्त्राि अंिभूथि आहेि असे समजले िर गं्रर्ाच्या पटहल्या सूत्राि सूटचि झाले आहे त्याप्रमाणे ्ा 
टवषयावंरही गं्रर्रचना झालेली असावी व िेरू्न हे ज्ञान टमळटवले असावे असे मानिा येईल. अर्ाि 
त्यावळेचे असे गं्रर् सध्या उपलब्ध नाहीि. परंिु त्यावरून िे अस्स्ित्वाि असणे शक्य नाही असे समजण्याचे 
कारण नाही. प्रस्िुि गं्रर्ािच कृटषिंत्र, वृक्षायुवेद ्ा शास्त्राचंा टनदेश आहे (२·२४·१). असे गं्रर् नव्हिेच हा 
टवचार ग्रा् मानला िर गं्रर्काराने हे ज्ञान त्या त्या व्यवसायािील टनष्टणाि िज्ज्ञाकंडून टमळटवले असावे 
असे समजिा येईल. अशा िज्ज्ञानंा प्रस्िुि गं्रर्ाि काही टठकाणी ‘िज्जाि’ (त्या व्यवसायाि जन्मलेला, 
जन्म गेलेला) ही संज्ञा लावली आहे. 
 
ग्रांर्कता व त्याचा काल 
 
गं्रर्ाच्या कत्याटवषयी त्यािच प्रारंभी व अंिी टनदेश आहेि. पटहल्या अध्यायाच्या शवेिच्या श्लोकाि ‘हे शास्त्र 
कौटिल्याने केले आहे (कौटिल्येन कृिं शास्त्रम्, १·१·१९)’ असे म्हिले आहे. िसेच गं्रर्ािील शवेिच्या 
श्लोकाि ‘ज्याने शास्त्र, शस्त्र व नंद राजाच्या अंमलाखाली असलेली भमूी याचंा अमषाने झिकन उद्धार 
केला त्याने हे शास्त्र केले (१५·१·७३)’ असे म्हिले आहे. याि कौटिल्याचाच टनदेश अटभपे्रि आहे. टशवाय, 
गं्रर्ाचे नाव कौटिलीय अर्थशास्त्र म्हणजे कौटिल्याने रचलेले अर्थशास्त्र असे प्रत्येक अध्यायाच्या 
अंिानंिरच्या समास्प्िदशथक वचनाि टनर्षदष्ट झाले आहे. गं्रर्ाि अनेक टठकाणी कौटिल्याच्या नामटनदेशाने 
त्याची म्हणून काही मिे उद्धिृ झाली आहेि. ही प्रायः इिर आचायांच्या मिाचें खंडन करण्याच्या उदे्दशाने 
माडंलेली आहेि. िेव्हा गं्रर्ािील पुराव्यावरून हा गं्रर् कौटिल्यकृि आहे असा टनष्टकषथ काढणे शक्य आहे. 
 

हा कौटिल्य टवष्टणुगुक्ि व चाणक्य ्ा इिर दोन नावानंीही प्रटसद्ध आहे. वर टनर्षदष्ट केलेल्या 
गं्रर्ाच्या समाप्िीनंिरच्या श्लोकाि टवष्टणुगुप्िाने स्विःच सूत्र व भाष्टय रचले असल्याचे म्हिले आहे. 
प्राधान्येकरून प्रस्िुि गं्रर्ाच्या आधारे टलटहण्याि आलेल्या कासन्दकीय नीिीसाराि प्रारंभी ‘ज्याने नंदाचा 
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उच्छेद करून चदं्रगुप्िाला पथृ्वीचे राज्य टमळवनू टदले आटण ज्याने अर्थशास्त्ररूपी महासागरािून 
नीिीशास्त्ररूपी अमृि वर काढले त्या टवद्वान टवष्टणुगुप्िाला’ अटभवादन केले आहे (१·४–६). दंडीच्या 
दशकुमारचटरिाच्या आठव्या प्रपाठकाि ही दंडनीिी ‘आचायथ टवष्टणुगुप्िाने मौयांसाठी सहा हजार श्लोकािं 
संटक्षप्ि केली’ असे म्हिले असून पुढे टिच्यािील टशकवणुकीचा दोन टठकाणी प्रमुखिया टनदेश केला आहे 
: (१) ‘चाणक्याने बरोबरच म्हिले आहे की राजाच्या मनाप्रमाणे वागणारे लोक अनर्थकारक असले िरी 
त्याला टप्रय होिाि आटण त्याची गैरमजी झालेले कामाि दक्ष असले िरी अटप्रय होिाि.’ दंडीने उद्धिृ 
केलेला हा श्लोक प्रस्िुि गं्रर्ाि ५·४·१३-१४ येरे् आढळिो. (२) ‘चाणक्याने साटंगिलेले अपहार करण्याचे 
चाळीस प्रकार आहेि.’ ्ा चाळीस प्रकाराचंी सटवस्िर यादी प्रस्िुि गं्रर्ाि २·८·२०-२१ या टठकाणी टदली 
आहे. मुद्राराक्षस नािकाि चाणक्य हे मुख्य पात्र आहे आटण त्याचाच कौटिल्य व टवष्टणुगुप्ि या नावानंी त्याि 
टनदेश केला आहे. िो गं्रर्कार असल्याचे त्या नािकाि म्हिलेले नाही. परंिु प्रस्िुि गं्रर्ािील 
टशकवणुकीची त्या नािकावर दाि छाया पडली आहे हे टनःसंशय. इिकेच नाही िर यािील टशकवणुकीचा 
काही टठकाणी साक्षाि टनदेंशही केला आहे. उदाहरणार्थ, चौथ्या अंकाि येर्ील ५·४·१ हे सूत्र कमथणी 
प्रयोगाि उद्धिृ केलेले आढळिे – ‘टवटजगीषुरात्मगुणसंपन्नः टप्रयटहिद्वारेणा-श्रयणीय इटि’. 
 

यावरून प्राचीन पारंपटरक मि मगधािील नंद वशंाचा टनःपाि करून िेरे् चदं्रगुप्ि मौयास 
राज्यारूढ होण्यास साहाय्य करणारा कौटिल्य अर्वा चाणक्य अर्वा टवष्टणुगुप्ि हाच ्ा गं्रर्ाचा रचटयिा 
असे असल्याचे टदसून येिे. हे मि ग्रा् मानले िर ्ा गं्रर्ाच्या रचनेचा काल इसवीसनपूवथ चौथ्या 
शिकाची शवेिची वषे असे ठरिे. कारण, इ. स. पूवथ ३२१ मध्ये अर्वा दोनचार वष ेपुढेमागे चदं्रगुप्ि मौयाने 
मौयथ वशंाचे राज्य प्रटिष्ठाटपि केले होिे. परंिु हे पारंपटरक मि ग्रा् नसल्याचे व हा गं्रर् इिका प्राचीन 
नसल्याचे अनेक पटंडि मानिाि. त्याचा टवचार करणे अवश्य आहे. परंिु यासंबधंाि जो महान वाद टनमाण 
झाला आहे त्यािील काही र्ोड्या मुद्द्ाचंाच या टठकाणी टनदेश करणे शक्य आहे. 
 

कौटिल्य म्हणजेच चाणक्य हे खरे नाही असे मि माडंण्याि आले आहे. कौटिल्य हे गोत्रनाम, 
चाणक्य हे टपत्याच्या नावावरून आलेले नाव आटण टवष्टणुगुप्ि हे त्याचे जन्मकाली ठेवलेले नाव अशी ्ा 
िीन नावाचंी पारंपटरक उपपत्ती. परंिु चाणक्य हे सुद्धा गोत्रनाम आहे असा त्यावर आके्षप घेिला आहे. 
चणक शब्द गगाटद गणाि समाटवष्ट असून पाटणनीच्या ‘मगाटदभ्यो यञ्’ (४·१·१०५) ्ा सूत्रानुसार त्या 
शब्दापासून चाणक्य हे गोत्रनाम असल्याचे टसद्ध होिे. आटण एकाच व्यक्िीची दोन गोते्र असण्याची 
संभाव्यिा नाही असा हा आके्षप आहे. याला असे उत्तर देिा येण्यासारखे आहे की दत्तक वगैरे पुत्राचं्या 
संबधंाि काही प्रसंगी िे टद्वगोत्र होिाि. प्रस्िुि गं्रर्ाि सुद्धा असे म्हिले आहे की के्षत्रज पुत्र उत्पन्न 
केल्यावर जर त्याच्या जन्मदात्या टपत्याला दुसरा पुत्र नसेल िर त्या पुत्राला दोन टपिे व दोन गोते्र होिाि 
आटण िो दोघानंा सपड देिो व दोघाचंा वारसदार होिो (३·७·६–७). अशा पुत्राला ‘द्व्यामुष्टयायण’ अशी 
संज्ञा नंिरच्या काळी लावण्याि आली. अर्ाि प्रस्िुि गं्रर्कार अशा प्रकारचा पुत्र होिा याचा काही पुरावा 
नाही हे मान्य केले पाटहजे. 
 

कौटिल्य अर्वा चाणक्य याच्याटवषयीच्या कर्ा अनेक टठकाणी आढळिाि. त्याि एक लक्षणीय 
गोष्ट अशी की बौद्ध व जैन कर्ा चाणक्यासबधंीच आहेि, त्यािं कौटिल्य हे नाव कोठेच आढळि नाही. 
याउलि टवष्टणुपुराणादी गं्रर्ािं कौटिल्याचा टनदेश आहे, चाणक्याचा नाही. यावरूनही असा िकथ  करण्याि 
आला आहे की ्ा दोन टभन्न व्यक्िी असाव्याि. परंिु हा िकथ  सयुस्क्िक वािि नाही. ्ा सवथ कर्ा 
नंदवशंाच्या टवनाशाशी व चदं्रगुप्ि मौयाच्या राज्यप्राप्िीशी टनगटडि आहेि. त्या घडामोडीि प्रमुख भाग 
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घेिलेली व्यक्िी एकच असणार आटण िी व्यक्िी जर दोन नावानंी पटरटचि असेल िर काही टठकाणी 
टिच्या एका नावाचा टनदेश केला जावा व इिरत्र दुसऱ्या नावाचा याि अस्वाभाटवक असे काही नाही. 
िन्त्राख्याटयक (पचंिंत्र) गं्रर्ाि प्रारंभीच्या टद्विीय श्लोकाि नृपशास्त्र करणाऱ्यानंा अटभवादन केले आहे, 
त्याि महान चाणक्याचा टनदेश आहे (मनव ेवाचस्पिये शुक्राय पराशराय च ससुिाय । चाणक्याय च महिे 
नमोऽस्िु नृपशास्त्रकिृथभ्यः ॥). याि प्रस्िुि गं्रर्ाचा व त्याच्या कत्याचा टनदेश अटभपे्रि आहे हे उघड आहे. 
कारण चाणक्यकृि असा राजशास्त्रावर दुसरा गं्रर् असल्याचे प्रटसद्ध नाही. िेव्हा िन्त्राख्याटयक, मुद्राराक्षस 
आदी गं्रर्ाचं्या पूवीपासून कौटिल्य व चाणक्य एकच अशी धारणा होिी याि संशय नाही. 
 

चदं्रगुप्िाचा सहायक कौटिल्य अर्वा चाणक्य ्ा गं्रर्ाचा किा असणे संभाव्य नाही याचे एक 
कारण असे सागंण्याि येिे की त्याि चदं्रगुप्िाचा, मौयथ साम्राज्याचा अर्वा पािलीपुत्राचा कोठेच टनदेश 
नाही. इिकेच नाही िर ज्या राज्याच्या कारभाराटवषयी प्रस्िुि गं्रर्ाि टववरण आहे िे साम्राज्याच्या मानाने 
बऱ्याच लहान आकाराचे असल्याचे प्रिीि होिे. असाही आके्षप घेण्याि आला आहे की हा गं्रर् मंटत्रपदाचा 
उपभोग घेिलेल्या व्यक्िीने टलटहला असल्याचा प्रत्यय येि नसून एखाद्या पटंडिानेच िो टलटहला असणे 
शक्य आहे. टवषयाचे वगीकरण करण्याची व व्याख्या देण्याची हाव हे पाटंडत्याचे लक्षण आहे. ही सवथ 
टवचारसरणी गं्रर्ाच्या स्वरूपाटवषयीच्या गैरसमजावर आधारलेली आहे. ्ा गं्रर्ाचा उदे्दश ित्कालीन 
राजकीय पटरस्स्र्िीचे टचत्रण करणे असा मुळीच नाही. प्राचीन कालापासून राजाने राज्य कसे करावे िे 
सागंणारे शास्त्र उदयास येऊन त्यावर टवटवध गं्रर् टलटहण्याि आले होिे. प्रस्िुि गं्रर् त्यापंैकीच एक, 
सवथसंग्राहक असल्याकारणाने कदाटचि त्याचं्यािील शवेिचा. त्याि प्राचीन कालापासून प्रचटलि 
असलेल्या शास्त्रीय पद्धिीचाच अवलंब केलेला असावा हे स्वाभाटवक समजले पाटहजे. भारिाि सवथ 
शास्त्राचं्या संबंधाि वगीकरण व व्याख्या (उदे्दश, लक्षण व परीक्षा) हीच टववचेनाची पद्धिी अवलंटबण्याि 
आली आहे. हे सवथ कायथ पटंडिाचेंच याि शकंा नाही. परंिु सवथ पटंडि राज्यकारभारापासून सवथस्वी अटलप्ि 
असि असे समजण्याचे कारण नाही. सकबहुना अनेक राज्यािं मंटत्रपदी टवद्वान ब्राह्मणाचंी टनयुक्िी केली 
जाि असे अशी इटिहासाची साक्ष आहे. त्या मंत्रयानंी शास्त्रीय टवषयावर टलहावयाचे ठरटवल्यास त्यानंी 
समकालीन घिनाकंडे दुलथक्ष करून प्राचीन टववचेनपद्धिीचेच अनुकरण केले िर त्याि अस्वाभाटवक असे 
काही नाही. िेव्हा प्रस्िुि गं्रर् मंटत्रपद उपभोटगलेल्या पटंडिाने टलटहलेला असणे अशक्य नाही. दुसरी गोष्ट 
अशी की कौटिल्य अर्वा चाणक्य याने मंत्री म्हणून राज्यकारभाराकडे लक्ष टदले होिे हे टनटिि नाही. 
मुद्राराक्षस नािकावरून असे टदसिे की चदं्रगुप्िाला राज्य टमळवनू टदल्यानंिर त्याला उत्कृष्ट मंत्री टमळावा 
व आपण स्विः टनवृत्त व्हाव ेयाटवषयीच िो प्रयत्नशील होिा. टनवृत्त झाल्यानंिर त्याला प्रस्िुि गं्रर्ाची 
रचना करण्याची स्फूिी झाली असणे संभाव्य आहे. परंिु िो प्राचीन परंपरेला अनुसरूनच टलटहला आहे, 
आयुष्टयािील आठवणींच्या स्वरूपाचा िो नाही. िेव्हा त्याि चदं्रगुप्िाचा अर्वा पािलीपुत्राचा टनदेश नाही 
याबद्दल आियथ वािायला नको. ्ा गं्रर्ाि ज्या राज्याचा टवचार करण्याि आला आहे िे टवस्िाराने लहान 
आहे हे खरे आहे. पण याचे कारण पूवापार चालि आलेल्या शास्त्राि त्याच प्रकारच्या राज्याचा टवचार झाला 
होिा. टशवाय, साम्राज्याची कल्पना प्रस्िुि गं्रर्ाला अपटरटचि आहे अशािली गोष्ट नाही. टवटजगीष ूराजाने 
सवथ पथृ्वी सजकून घेऊन िेरे् आपले राज्य प्रस्र्ाटपि करावे असा आदशथ त्याच्यापुढे ठेवला आहे. 
 

प्रस्िुि गं्रर् चदं्रगुप्ि मौयाचा समकालीन नाही हे दाखटवण्यासाठी मुख्यिः मेगसॅ्स्र्नीसने केलेल्या 
वणथनाशी असलेल्या िफाविीचा उपयोग केला जािो. मेगसॅ्स्र्नीस हा चदं्रगुप्िाच्या दरबारी ग्रीक राजा 
सेल्युकस ्ाचा वकील म्हणून राटहला होिा आटण भारिाि त्याने जे पाटहले त्याचे वणथन ‘इंटडका’ नावाच्या 
आपल्या गं्रर्ाि त्याने केले होिे. त्याचा िो गं्रर् सध्या उपलब्ध नाही. परंिु स््ाबो, आटरयन, टडओडोरस 
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प्रभिृी ग्रीक व रोमन लेखकानंी आपल्या गं्रर्ािं इंटडकामधून घेिलेले बरेच उिारे आढळिाि. त्या 
उिाऱ्यािं चदं्रगुप्िाच्या राजविीचे व ित्कालीन पटरस्स्र्िीचे प्रत्यक्ष पाहून केलेले वणथन आहे. िे वणथन व 
प्रस्िुि गं्रर्ािील िटद्वषयक टनदेश यािं पुष्टकळच िफावि आहे. उदाहरणार्थ, मेगसॅ्स्र्नीसने म्हिले आहे 
की शिेाचें मोजमाप करणे, कालव्यावंर देखरेख करणे, टशकारीवर टनयंत्रण ठेवणे, कर गोळा करून 
आणणे इत्यादी कामासंाठी अटधकाऱ्याचें एक मंडळ नेमलेले होिे. अशा मंडळाचा प्रस्िुि गं्रर्ाि मागमूसही 
नाही. मेगसॅ्स्र्नीसच्या वणथनानुसार पाटलबोथ्रा (पािलीपुत्र) ्ा राजधानीचा कारभार प्रत्येकी पाच पाच 
सदस्य असलेली सहा मंडळे (१) कामगार व कारागीर, (२) परदेशीय लोक, (३) जन्ममृत्यचूी नोंद, (४) 
व्यापार, (५) उद्योगधंदे आटण (६) टवकलेल्या वस्िंूच्या टकमिीच्या एकदशाशं रकमेची वसुली ्ा बाबींची 
व्यवस्र्ा पाहून चालवीि असि. अर्थशास्त्राि याहून सवथस्वी टभन्न व्यवस्रे्चे वणथन अध्याय २·३६ मध्ये आहे. 
त्याचप्रमाणे लष्टकरी अटधकाऱ्याचं्या संबधंाि (१) नौसेना, (२) लष्टकरी वाहिूक, (३) पायदळ, (४) 
घोडदळ, (५) रर् आटण (६) हत्ती याचंी व्यवस्र्ा पाच पाच सदस्याचंी सहा मंडळे पहाि असे मेगसॅ्स्र्नीसने 
म्हिले आहे. ्ा मंडळाचंाही अर्थशास्त्राि मागमूस नाही. ्ा व इिरही काही बाबिीि आढळून येणाऱ्या 
टभन्निेवरून असा टनष्टकषथ काढण्याि आला आहे की प्रस्िुि गं्रर् चदं्रगुप्ि मौयाचा समकालीन मानणे अशक्य 
आहे. 
 

्ा सवथ युस्क्िवादाि हे गृहीि धरले आहे की प्रस्िुि गं्रर् चदं्रगुप्िाच्या राजविीचे वणथन करण्याच्या 
उदे्दशाने टलटहला आहे, त्याि दुगाच्या बाधंकामाचे जे वणथन (२·३) आहे िे पािटलपुत्राच्या सभोविालच्या 
कोिाचे असे समजले पाटहजे, त्यािील राजाच्या टदनचयेचे वणथन चदं्रगुप्िाच्या दरबाराचे वणथन करणारे 
आहे, दुसऱ्या अटधकराणािील राज्यकारभाराचे प्रदीघथ वणथन हे चदं्रगुप्िाच्याच कारभाराचे वणथन समजले 
पाटहजे, इत्यादी. परंिु हे गृहीिकृत्य सवथस्वी टनमूथल आहे. प्रस्िुि गं्रर् राजनीिीवरील शास्त्रीय स्वरूपाचा 
गं्रर् आहे. जगािील कोणत्याही देशाि व कोणत्याही काळी राज्यधुरा वाहणाऱ्याने कारभार उत्तम रीिीने 
कसा करावा, येणाऱ्या टवटवध संकिािून मागथ काढून आपले व आपल्या प्रजेचे रक्षण कसे करावे आटण 
आपल्या राज्याची भरभराि व वाढ कशी घडवनू आणावी िे सागंणे हे या शास्त्राचे उटद्दष्ट आहे. प्रस्िुि 
गं्रर्ाची रचनाही त्याच उदे्दशाने करण्याि आली आहे. समकालीन घिनाचें अर्वा पटरस्स्र्िीचे वणथन करणे 
असा त्याचा मुळीच उदे्दश नाही. वणथन केलेली कारभाराची यंत्रणा कोठेही उभारिा येईल, वणथन 
केल्याप्रमाणे दुगथ कोठेही बाधंिा येईल, कोणत्याही राजाला यािील टदनचयेनुसार वागिा येईल असेच 
अटभपे्रि आहे. राज्यकत्यांना केलेले हे मागथदशथन अर्ािच भारिािील सवथसामान्य पटरस्स्र्िीच्या अनुरोधाने 
केले आहे. शास्त्राि ्ा सवथसामान्य पटरस्स्र्िीचेच टचत्र उमिले आहे. िेव्हा प्रस्िुि गं्रर्ाि एका टवटशष्ट 
राज्याचे व िेर्ील राजविीचे वणथन आहे असे समजणे बरोबर नाही हे उघड आहे. 
 

टवशषे आियाची गोष्ट अशी की ज्या स्िाइन प्रभिृींनी हा युस्क्िवाद लढटवला आहे त्यानंीच 
मेगसॅ्स्र्नीसच्या टवश्वसनीयिेबद्दल अनेक टठकाणी शकंा प्रदर्षशि केली आहे. उदाहरणार्थ, मेगसॅ्स्र्नीसची 
पुढील टवधाने चूक असल्याचे मान्य करण्याि आले आहे : (१) पाटलबोथ्राभोविालचा खंदक सहा प्लेथ्रा 
(१७७·६० मीिर) इिका रंुद होिा. (२) हत्ती व घोडे फक्ि राजालाच बाळगिा येि असि. (३) 
सहदुस्र्ानािील लोकानंा टलटहण्याची कला अवगि नाही. (४) देशािील सवथ जमीन राजाच्या मालकीची, 
त्याला जे टमळिे िे टिचे भाडे. (५) राजा न्यायासनावर बसला असिा त्याचे अंगमदथन केले जाि असे. (६) 
न्यायदान करण्यासाठी व यज्ञ करण्यासाठी राजा राजवाडा सोडून बाहेर जाि असे. (७) दारूड्या राजाला 
ठार मारणाऱ्या त्याच्या राणीला नंिर गादीवर येणाऱ्याबरोबर राहण्याचा ‘मान’ टमळावा अशी प्रर्ा होिी. 
काही टवधानाचं्या संबधंाि. (उदाहरणार्थ, पटिमेकडून पूवेकडे जाणारा १०,००० स्िाटडया अर्वा १,००० 



 

 अनुक्रमणिका 
 

मलै लाबंीचा राजमागथ व रस्त्यावरील मलैाचे दगड याचें टनदेश) िी पर्षशया, ईटजप्ि या इिर देशासंंबधंीची 
असून सहदुस्र्ानासंबधंी चुकीने केली असावीि असा खुलासा करण्याि आला आहे. मेगसॅ्स्र्नीसची इिर 
काही टवधाने त्याच्या आदशथ शोधण्याच्या प्रवृत्तीची टनदशथक आहेि व त्याच्यावर प्लेिोच्या लॉज् ्ा 
गं्रर्ाच्या पडलेल्या प्रभावामुळे केली असावीि असेही सुचटवण्याि आले आहे. िेव्हा ज्या गं्रर्काराच्या 
टवश्वसनीयिेबद्दल स्विःला खात्री नाही त्याच्या गं्रर्ािून इिरानंी उद्धिृ केलेल्या र्ोड्या अविरणािंील 
टवधानाचं्या आधारे दुसऱ्या गं्रर्ाच्या प्रामाण्याटवषयी शकंा उपस्स्र्ि करणे हे र्ोडे धाष्टयाचेच म्हिले 
पाटहजे. 
 

टशवाय, मेगसॅ्स्र्नीसने चन्द्रगुप्िकालीन म्हणून ज्या कारभाराच्या पद्धिीचा टनदेश केला आहे िी 
खरोखरच िशी अंमलाि आली होिी असे मानणे सुद्धा कठीण आहे. राजधानीचा कारभार पाहण्यासाठी व 
लष्टकराची व्यवस्र्ा पाहण्यासाठी पाच पाच जणाचंी सहा मंडळे असावीि ही कल्पनाच र्ोडी टवटचत्र आहे. 
अशा मंडळाचंा भारिाि कोठेही टनदेश नाही. िेव्हा ही टवधाने सुद्धा प्रत्यक्ष वस्िुस्स्र्िीवर आधारलेली 
नसावीि असाच दाि संभव आहे. 
 

प्रस्िुि गं्रर्ाि अनेक टठकाणी ‘इटि कौटिल्यः’ सकवा ‘नेटि कौटिल्यः’ असे म्हणून त्याची मिे उद्धिृ 
केली आहेि. त्या सवथ टठकाणी त्याचा टनदेश िृिीय पुरुषाि केला आहे. सामान्यिः गं्रर्कार आपला 
स्विःचा टनदेश ‘मी’ ‘आम्ही’ यासारख्या प्रर्मपुरुषी सवथनामानंी करिाि. िेव्हा कौटिल्याचा िृिीय पुरुषाि 
केलेला उले्लख त्याने स्विः केला असणे संभाव्य नाही असा एक आके्षप घेण्याि आला आहे. त्याचबरोबर 
असाही टवचार माडंण्याि आला आहे की कौटिल्य हा या शास्त्रावरील एक प्रधान आचायथ – कदाटचि 
प्राचीन परंपरेिील शवेिचा – हे मान्य करिा येईल, परंिु त्याने स्विःच हा गं्रर् टलटहला आहे असे 
समजण्याचे कारण नाही. त्याच्यापासून सुरू होणाऱ्या ्ा शास्त्राच्या अध्ययनास वाटहलेल्या 
गुरुटशष्टयपरंपरारूप शाखेि या गं्रर्ाची टनर्षमिी झाली असणे अटधक संभवनीय आहे. त्यायोगे कौटिल्याचा 
िृिीय पुरुषाि केलेल्या टनदेशाची समुटचि उपपत्ती लागिे. त्याच्या शाखेिील सदस्यानंी त्याच्या खास 
खंडनमंडनात्मक मिाचंा प्रामुख्याने करावयाचा टनदेश त्याच्या नावासह याप्रमाणे करावा हे स्वाभाटवक 
आहे. टवशषेिः असे समजल्यास अध्याय ५·६ मधील कौटिल्य-भारद्वाज-कौटिल्य या परस्परसंबंधाटवषयीचे 
कोडे उलगडण्यासही मदि होिे. कौटिल्याच्या परंपरेिील टशष्टयप्रटशष्टयानंी अशाप्रमाणे दोघाचं्या मिाचंी 
माडंणी केलेली असावी हेच संभवनीय आहे. 
 

ही टवचारसरणी आकषथक वािण्यासारखी आहे याि संशय नाही. परंिु या बाबिीि एक गोष्ट लक्षाि 
ठेवणे आवश्यक आहे. प्राचीन काळी एखाद्या टवषयाच्या खास अध्ययनासाठी गुरुटशष्टयपरंपरारूप शाखा 
प्रस्र्ाटपि झाली िर त्या अध्ययनाला मूलभिू गं्रर्ाची आवश्यकिा असे, आटण असा गं्रर् त्या शाखेच्या 
प्रविथकानेच रचलेला असे. त्याच्या अभावी अशी परंपरा प्रस्र्ाटपि होणेच संभवनीय नसे. िेव्हा 
कौटिल्यापासून एक गुरुटशष्टयपरंपरा सुरू झाली असे मानले िर त्या परंपरेि अध्ययनासाठी उपलब्ध 
असणारा मूलगं्रर् कौटिल्यरटचिच होिा असे समजले पाटहजे. त्या परंपरेि नंिरच्या काली असा गं्रर् 
रचला जाण्याची शक्यिा फार कमी. आटण गं्रर्काराने स्विःचा टनदेश िृिीय पुरुषाि करावा ही गोष्ट अगदी 
अशक्य समजण्याचे कारण नाही. टनरटनराळ्या गं्रर्काराचें टनरटनराळे प्रकृटिटवशषे असिाि, लेखनाच्या 
टनरटनराळ्या शलैी असिाि. ज्या रीिीने प्रस्िुि गं्रर्ाि प्राचीन आचायांची मिे ‘नेटि कौटिल्यः’ या शब्दािं 
खंडन करण्यासाठी उद्धिृ केली आहेि त्यावरून असा ग्रह होिो की अमषथ हा ्ा गं्रर्काराच्या स्वभावाचा 
स्र्ाटयभाव असावा. आटण कौटिल्याटवषयीच्या करे्ि त्याच्या अमषथयुक्ि स्वभावाचेच दशथन मुख्यिः घडिे. 
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गं्रर्ािील शवेिच्या श्लोकाि गं्रर्कत्याच्या अमषाचाच उल्लेख आहे, आटण त्या अमषाचा उपयोग त्याने 
शास्त्राचा ‘उद्धार’ करण्यासाठीही केला होिा असे िेरे् म्हिले आहे. िेव्हा असा टवटशष्ट स्वभाव असलेल्या 
पटंडिाने आपल्या मिाचे वैटशष्टय प्रस्र्ाटपि करण्यासाठी स्विःचा आपल्या नावाने टनदेश केला िर त्याि 
अस्वाभाटवक असे काही नाही. 
 

हा गं्रर् इ. स. पूवथ चौरे् शिक इिका प्राचीन असणे शक्य नाही हे दाखटवण्यासाठी अनेक प्रकारचा 
पुरावा प्रस्िुि केला गेला आहे. टवशषेिः त्याि ज्या देशाचें अर्वा प्रदेशाचें टनदेश केलेले आढळिाि त्याचें 
ज्ञान भारिीयानंा त्याकाळी झालेले असणे असंभवनीय आहे असे अनेकानंी प्रटिपादन केले आहे. त्यापंैकी 
मुख्य टनदेश सूत्र २·११·११४ मधील चीनभमूी व िेरे् उत्पन्न होणाऱ्या चीनपट्टाचा (रेशमी वस्त्राचा). असे 
मानण्याि येिे की इ. स. पूवथ टिसऱ्या शिकाच्या उत्तराधाि चीन नावाच्या वशंाचे आटधपत्य सुरू झाले 
िेव्हापासूनच त्या देशाला चीन हे नाव प्राप्ि झाले. िेव्हा त्या नावाचा टनदेश करणारा गं्रर् त्यापूवी टलटहला 
गेला असण्याची शक्यिा मुळीच नाही. पण चीन नावाची ही उपपत्ती सवथमान्य झालेली नाही. चीन वशं हा 
उपिसुंभ मानला जाि होिा आटण त्याचे लवकरच उच्चािन होऊन हान वशंाचे साम्राज्य प्रटिष्ठाटपि झाले 
होिे. िेव्हा चीन हे नाव इ. स. पूवथ टिसऱ्या शिकािच अस्स्ित्वाि आले असे समजण्याचे कारण नाही ्ा 
मिाचेही पुरस्किे आहेि. असाही युस्क्िवाद करण्याि आला आहे की चीन भमूीने चीन देशाचा टनदेश 
अटभपे्रि नसून भारिाच्या वायव्येकडे असलेल्या ‘टशन’ नावाच्या जमािीच्या प्रदेशाचा िो टनदेश आहे. 
असेही सुचटवण्याि आले आहे की चीन भमूीचा टनदेश असलेले हे सूत्र मूळ नसून प्रटक्षप्ि असावे. 
 

दुसरा एक टनदेश महत्त्वाचा मानला जािो. सूत्र २·११·४२ मध्ये आलकन्दक प्रवाळाचा उल्लेख 
आहे. हस्िटलटखिािं ‘आलकन्दकम्’ असाच पाठ आहे. पण प्राचीन मल्याळी िीकेि ‘आलसान्द्रकम्’ व 
टभक्ष ु प्रभमिीच्या चाणक्यिीकेि ‘आलत्सान्द्रकम्’ असे पाठ आहेि. मल्याळी िीकेि आलसान्द्र म्हणजे 
पप्पर (बबथर) देशाच्या टकनाऱ्याजवळ समुद्राि असलेला देश असा अर्थ टदला आहे. भट्टस्वामी ्ा दुसऱ्या 
िीकाकाराने आलकन्दक ्ा पाठाचाही िसाच अर्थ केला आहे. िेव्हा या टठकाणी अलेक्झाटंियाचा टनदेश 
आहे असे मानले गेले आहे. आटण त्या बदंरािून टनयाि होणाऱ्या प्रवाळाचंा उल्लेख करणारा गं्रर् इ. स. पूवथ 
चौथ्या शिकाि टलटहला गेला असणे अशक्य असे प्रटिपादन केले आहे. यासंबधंाि एवढेच म्हणिा 
येण्यासारखे आहे की िेर्ील पाठ व त्याचा केलेला अर्थ दोन्हीही टनःसंटदवध नाहीि. िेव्हा त्याचं्या आधारे 
केलेले अनुमान ग्रा् वािलेच पाटहजे असे नाही. प्रस्िुि सूत्राच्या बाबिीि िे प्रटक्षप्ि असावे अशी शकंा मात्र 
संभवनीय नाही. 
 

प्रस्िुि गं्रर्ाि ‘सुरुङ गा’ (जटमनीच्या आिून गेलेला मागथ, भयुार) ्ा शब्दाचा अनेक टठकाणी 
उपयोग केला आहे. हा शब्द ग्रीक भाषेिील सीटरग्क्स् (Syrigx) ्ा शब्दावरून घेिला आहे असे 
प्रटिपादन करण्याि आले आहे. ्ा शब्दाचा प्रर्म उपयोग पोलीटबयस ्ा ग्रीक लेखकाने इ. स. पूवथ १८० 
मध्ये टलटहलेल्या गं्रर्ाि केलेला आढळिो. िेव्हा त्या शब्दावरून घेिलेला सुरुङगा शब्द इ. स. पूवथ दुसऱ्या 
शिकाच्या अगोदर टलटहला गेला असणे शक्य नाही. या संबंधाि असे दाखवनू देण्याि आले आहे की 
पोलीटबयसने टससरक्स (Sirynx) हा शब्द वापरला असून त्याने त्याचा एका शहराला िोपणनाव देण्यासाठी 
म्हणून उपयोग केला आहे. त्याि त्याचा उदे्दश त्या शहराचे टससरक्सशी साम्य असल्याचे सुचटवणे हा होिा 
(टससरक्स म्हणजे ििबदंीवर हल्ला करण्यासाठी ियार केलेला बोगद्यासारखा वरून झाकलेला मागथ). 
िेव्हा िो शब्द त्याच्या कालाच्या अगोदरपासून अस्स्ित्वाि असला पाटहजे हे उघड आहे. टशवाय सुरुङगा 
शब्द त्या ग्रीक शब्दापासून टनष्टपन्न झाला आहे हे टनटिि नाही. त्या शब्दाच्या अन्य व्युत्पत्तीही (ख्मेर ‘रुङ’ 
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भोक, संिाळी ‘सुरुङ’ भोक) सुचटवण्याि आल्या आहेि. 
 

याउलि प्रस्िुि गं्रर्ाि असे काही उल्लेख आहेि की ज्यायोगे त्याच्या प्राचीनत्वाला दुजोरा 
टमळावा. सूत्र ३·२०·१६ मध्ये देवकायथ व टपिृकायथ या प्रसंगी शाक्य, आजीवक आदी पाखंडी टभक्षूंना भोजन 
घालणाऱ्याला दंड करावयास साटंगिले आहे. यािील आजीवकाचंा टनदेश आटण टनगं्रर् अर्वा जैन 
साधंूच्या टनदेशाचा अभाव लक्षाि येण्यासारखे आहेि. आजीवक पंर्ाची स्र्ापना गोसाल मक्खटलपुत्त ्ा 
वधथमान महावीराच्या समकालीनाने केली होिी आटण स्र्ापनेपासूनची चारपाच शिके िो भरभरािीि होिा 
असे टदसिे. गयेजवळील बराबर िेकडीवरील गुहािंील लेखािं त्या गुहा राजा टपयदसीने म्हणजे अशोकाने 
आजीवकानंा दान केल्या असल्याचा उल्लेख आहे. िसेच जवळच्या नागाजंुनी िेकडीवरील िीन गुंफा 
अशोकाचा नािू दशरर् याने आजीवकानंा दान केल्या असल्याचा उल्लेख आहे. अशोकाच्या टशलालेखािंही 
आजीवकाचंा टनदेश टनगं्रर्ाचं्या अगोदर केलेला आढळिो. मौयथकालानंिर ्ा परं्ाला उिरिी कळा 
लागून इसवी सनाच्या प्रारंभाच्या सुमारास िो जवळजवळ नामशषे झाला. यावरून असा टनष्टकषथ काढला 
की आजीवकाचंा उल्लेख करणारा व टनगं्रर्ाचंा टनदेश न करणारा गं्रर् मौयथकालापेक्षा नंिरचा असण्याचा 
संभव कमी िर िो चूक ठरू नये. 
 

अकराव्या अटधकरणाि (११·१·४–५) काही संघाचंा नामटनदेश केला आहे. काम्बोज, सुराष्ट् 
आदी वात्ताशस्त्रोपजीवी आटण टलस्च्छटव, वृटज, मल्ल, मद्र आदी राजशब्दोपजीवी अशा दोन प्रकारच्या 
संघाचंा टनदेश आहे. यापंैकी बहुिेक संघ मौयथकालानंिर नामशषे झाले होिे. फक्ि टलस्च्छटव संघ गुप्िाचं्या 
कालापयंि टिकून होिा. नंिरच्या कालाि टभन्न संघाचें टनदेश आढळिाि – यौधेय, आजुथनायन, उदुम्बर, 
आभीर, सनकानीक इत्यादींचे. िेव्हा संघाचंा गं्रर्ािील टनदेश प्राचीन कालाचा टनदशथक आहे असे 
मानावयास हरकि असू नये. 
 

प्रस्िुि गं्रर्ाि आन्वीटक्षकी टवदे्यचा जो अर्थ केला आहे िोही प्राचीनिेचा टनदशथक समजिा येईल. 
साखं्य, योग आटण लोकायि ही िीन दशथने म्हणजे आन्वीटक्षकी असें त्याि म्हिले आहे (१·२·१०). ्ा िीन 
दशथनानंा टदलेले महत्त्व मनुस्मृटिकाराला मान्य होण्यासारखे नव्हिे म्हणून त्याने आन्वीटक्षकीचे 
आत्मटवदे्यशी ऐक्य प्रस्र्ाटपि केले (७·४३). हा अर्थ वराहटमटहराच्या बृहत्संटहिेि (१९·११) व 
कामन्दकाच्या नीटिसाराि (२·११) स्वीकृि झाला आहे. परंिु नंिरच्या काली आन्वीटक्षकी म्हणजे 
िकथ टवद्या असा अर्थ केला जाऊन त्या टवदे्यचे गौिमाच्या न्यायशास्त्राशी ऐक्य प्रस्र्ाटपि करण्याि आले. 
प्रस्िुि गं्रर्ाि त्या टवदे्यच्या महिीचे जे वणथन आहे (१·२·११–१२) िे पहािा िकथ टवद्या असा अर्थ स्वीकारिा 
येण्यासारखा नाही. ित्त्वज्ञानटवषयक दशथन असाच अर्थ अटभपे्रि आहे. आटण हा येर्ील अर्थ सवाि प्राचीन 
याटवषयी शकंा घेण्याचे कारण नाही. 
 

्ा व इिरही काही प्राचीनिेच्या खुणा गं्रर्ाि सापडण्यासारख्या आहेि. परंिु यावर असा आके्षप 
घेिा येईल की ज्या प्राचीन गं्रर्ाचं्या आधारे प्रस्िुि गं्रर्ाची रचना करण्याि आल्याचे म्हिले आहे त्या 
गं्रर्ािूंनच ही प्राचीनिेची टनदशथक टचन्हे उद्धिृ झाली असणे संभाव्य आहे, प्रस्िुि गं्रर्ाची प्राचीनिा त्यामुळे 
टसद्ध होणार नाही. या आके्षपाि बरेच िथ्य आहे हे मान्य केलेच पाटहजे. आटण हे सुद्धा मान्य केले पाटहजे 
की ्ा गं्रर्ाची रचना कौटिल्याने केली असे मानले िरी त्याने जसा टलटहला िसाच िो सध्या उपलब्ध आहे 
असे टनटििपणे म्हणिा येण्यासारखे नाही. त्यावर नंिरच्या काली दुसऱ्या कोणाचा हाि टफरला असल्याची 
शक्यिा मागे सूटचि केली आहे. असे टदसिे की ्ा गं्रर्ाच्या अध्ययनाची परंपरा लवकरच खंटडि झाली. 
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त्यामुळे नंिर त्याि फेरफार करण्यास अवकाश प्राप्ि झाला. िर्ाटप, असा काही र्ोडा फेरफार झालेला 
असला िरी त्यामुळे हा गं्रर् मुळाि कौटिल्याने रचला असल्याच्या शक्यिेला बाध येि नाही. टनदान 
कौटिल्याला मान्य असलेली अशीच ्ा शास्त्राची टशकवण ्ा गं्रर्ाि प्रस्िुि झाली आहे असे समजण्यास 
काही हरकि नाही. 
 

िर्ाटप, कौटिल्याने टनधाटरि केलेले ्ा शास्त्राचे स्वरूप ्ा गं्रर्ाि पहावयास टमळिे हे जरी खरे 
असले िरी त्यावरून समकालीन पटरस्स्र्िीटवषयी म्हणजे मौयथकालाटवषयी टनष्टकषथ काढणे बरोबर नाही 
असे वाििे. हे लक्षाि ठेवले पाटहजे की हा गं्रर् कोणत्याही एका राज्यािील पटरस्स्र्िीचे वणथन करण्याच्या 
उदे्दशाने टलटहलेला नाही. कोणत्याही काळच्या लहानमोठ्या सवथ राज्यकत्यांना त्याचं्या कारभारासंबंधी 
मागथदशथन करावे असाच त्याचा उदे्दश आहे. आटण हे मागथदशथन ्ा गं्रर्ाि राजनीटिशास्त्राच्या प्राचीन 
परंपरेला अनुसरूनच केले आहे. िेव्हा त्याि जर कोणत्या राजकीय पटरस्स्र्िीचे टचत्र उमिलेले 
टदसण्याचा संभव असेल िर िो ्ा शास्त्राच्या प्रस्र्ापनेच्या काळी अस्स्ित्वाि असलेल्या पटरस्स्र्िीचा. 
कारण, ित्कालीन पटरस्स्र्िीचा सवांगीण अभ्यास करूनच राजमंडल, साि प्रकृिी, अठरा िीरे् व त्याचें 
कामकाज इत्यादीटवषयीचे टसद्धािं प्रस्र्ाटपि झाले असणार. मौयथ साम्राज्याच्या िुलनेने लहान असलेली 
त्यावळेची राज्ये टवचाराि घेऊनच राजमंडलाचा टसद्धािं माडंण्याि आला. त्याचाच अनुवाद प्रस्िुि गं्रर्ाि 
केला आहे. गं्रर्ाचे हे स्वरूप लक्षाि घेिले म्हणजे त्याि मौयथकालीन राजकारभाराचे टचत्रण शोधण्याच्या 
प्रयत्नाचंी अनुपपन्निा स्पष्ट होईल. त्या कारभाराचे जे काही र्ोडे अंश ्ा गं्रर्ाि असल्याचे प्रिीि झाले 
आहेि िे अंश पूवापार चालि आलेल्या राज्यपद्धिीि अंिभूथि असलेले असेच आहेि. मौयांच्या पद्धिीच्या 
वैटशष्टयाचंा त्याि आढळ होि नाही. एका महत्त्वाच्या कालखंडाि टलटहलेला म्हणून प्रटसद्ध असलेल्या 
गं्रर्ाि त्या कालाचे टचत्र उमिू नये याचे आज आपल्याला आियथ वािणे साहटजक आहे. पण हा शास्त्रगं्रर् 
आहे. आटण शास्त्र स्र्लकालािीि असिे अशीच धारणा होिी. 
 

कौटिल्य ्ा नावाच्या स्वरूपाटवषयीही मिभेद उत्पन्न झाले आहेि. गं्रर्ाच्या काही हस्िटलटखिािं 
कौिल्य असे ि–घटिि रूप आढळिे. िसेच काही िीकाकारानंीही त्याच रूपाचा उपयोग केला आहे. 
त्यामुळे अनेक पटंडिानंी कौिल्य असेच नामाटभधान स्वीकृि केले आहे. परंिु कौटिल्य हे गोत्राचे नाव आहे 
असे मान्य केले िर त्याच्या स्वरूपाटवषयी मिभेदाला अवकाश असू नये. पुरुषोत्तमपटंडिकृि 
गोत्रप्रवरमंजरीि टि–घटिि रूपाचाच िीन चार टठकाणी टनदेश केला आहे. िसेच मुद्राराक्षसािील 
‘कौटिल्यः कुटिलमटिः’ आटण बाणाच्या कादम्बरीिील ‘सक वा िेषा ंसापं्रिं येषाम्... कौटिल्यशास्त्र ंप्रमाणम्’ 
याि अटभपे्रि असलेल्या श्लेषावरून टि–घटिि रूपच त्यानंा पटरटचि होिे हे स्पष्ट आहे. टशवाय 
महाराष्ट्ािील शुक्ल यजुवेदीय माध्यंटदन ब्राह्मणामंध्ये कौटिल्य गोत्र असलेल्या एका कुळकणी कुिंुबाची 
नोंद आहे. मूळ गोत्रनाम कौिल्य असिे िर िे बदलून त्याऐवजी कौटिल्य हे र्ोडेसे टनन्दागभथ नाव कोणी 
स्वीकारले असल्याची शक्यिा नाही. असे टदसिे की कौटिल्य नावाने सूटचि होणारी कुटिलिा दूर 
करण्याच्या उदे्दशाने त्याचे कौिल्य असे रूप बनटवले आहे. त्याउलि मूळच्या कौिल्याचे कौटिल्य हे रूप 
कोणी केले असल्याची शक्यिा फार कमी आहे. कुिल शब्दाची व्युत्पत्ती ‘कुिं घिं धान्यपूणथ लास्न्ि 
गुह णाटि िे कुिलाः (ज्याचं्याकडे धान्याने भरलेला घडा आहे िे कुिल)’ अशी िीकाकारानंी टदली आहे. 
िी कृटत्रम आहे. त्या अर्ी सुद्धा अन्िी ‘ला’ धािूऐवजी ‘इलं (इलच्)’ प्रत्यय असलेले कुटिल हेच रूप 
अटधक संभाव्य आहे. 
 

गं्रर्ािील काही टनदेशावंरून हा गं्रर्कार दटक्षण भारिािील रटहवाशी असावा असे अनुमान 
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करण्याि आले आहे. सूत्र ७·१२·२२–२४ मध्ये दटक्षणापर्ापेक्षा हैमबि पर् (टहमालयाकडे जाणारा व्यापारी 
मागथ) अटधक लाभदायक ्ा प्राचीन आचायांच्या मिाचा प्रटिषेध करून कौटिल्याने स्विःच्या शब्दािं 
दटक्षणापर्ाबद्दल आपली पसंिी अटभव्यक्ि केली आहे हा त्यापैकी मुख्य टनदेश परंिु दटक्षणापर् म्हणजे 
दटक्षणेकडील प्रदेश असा अर्थ नसून दटक्षणेकडे जाणारा व टिकडून येणारा व्यापारी मागथ असा अर्थ आहे. 
आटण व्यापारी मागाचा या शब्दािं टनदेश करणारा मनुष्टय स्विः दटक्षणेि रहाणारा असण्याची शक्यिा कमी 
आहे. उत्तरेकडे व दटक्षणेकडे जाणाऱ्या मागांखेरीज पूवेकडे व पटिमेकडे जाणाऱ्या व्यापारी मागांचाही त्या 
टठकाणी टनदेश आहे. आटण ्ा सवथ मागांचा टनदेश भारिािील मध्यविी टठकाणाहून केला गेला असणेच 
अटधक संभाव्य आहे. प्राचीन आचायथ व कौटिल्य याचं्यािील मिटभन्निेटवषयी असे म्हणिा येईल की प्राचीन 
आचायांच्या काळापेक्षा कौटिल्याच्या काळी दटक्षणेकडील व्यापारी वाहिूक अटधक भरभरािीस आली होिी. 
त्यावरून कौटिल्याच्या मूळ टनवासस्र्ानाचे अनुमान करणे उटचि नाही. एका प्राचीन करे्नुसार चाणक्य 
(कौटिल्य) वायव्येकडील प्रदेशािील िक्षटशला नगराचा रटहवाशी होिा (बौद्ध गं्रर् महावसंवरील िीका). 
िे असंभाव्य नाही. 
 
प्राचीन राजनीणतशास्त्र 
 
कौटिलीय अर्थशास्त्र हा प्रस्िुि गं्रर् भारिािील प्राचीन राजनीटिशास्त्रावरील सवाि जुना आटण पटरपूणथ 
असा गं्रर् आहे. त्या शास्त्राच्या स्वरूपाची यर्ार्थ कल्पना जशी ्ा गं्रर्ावरून येऊ शकिे िशी अन्य 
कोणत्याही गं्रर्ावरून येण्यासारखी नाही. हेच त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्ि होण्याचे प्रधान कारण. 
हा गं्रर् चदं्रगुप्िसमकालीन कौटिल्यानेच टलटहला आहे असे टनर्षववादपणे टसद्ध झाले आटण टवशषेिः त्याि 
मौयथकालीन पटरस्स्र्िीचे टचत्रण आहे असे दाखटविा आले िर त्याच्या महत्त्वाि मोलाची भर पडेल याि 
संशय नाही. वरील टववचेनाि कौटिल्याची टशकवण ्ा गं्रर्ाि प्रस्िुि करण्याि आली आहे असे 
दाखटवण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्याचबरोबर याि मौयथकालीन स्स्र्िीचे टवस्िृि दशथन घडिे असे 
समजणे योवय नाही असा टवचार माडंला आहे. पण यामुळे इटिहासदृष्टया ्ा गं्रर्ाचे महत्त्व कमी 
झाल्यासारखे वािले िरी राजनीटिशास्त्राच्या दृष्टीने त्याच्या महत्त्वाला मुळीच बाध येि नाही. 
 

्ा शास्त्राचा बोध प्रस्िुि गं्रर्ाच्या वाचनाने होईलच. त्यावरून एक गोष्ट चिकन लक्षाि येिे िी ही 
की ्ा शास्त्राि राज्यकारभाराच्या िपटशलावरच सवथस्वी भर टदला आहे. राज्यसंस्रे्चे उटद्दष्ट काय, टवटवध 
प्रकारच्या राज्यपद्धिी व त्याचें गुणावगुण, प्रजेचे राज्यािील स्र्ान इत्यादी िाटत्त्वक टवषयाचंी चचा अशी 
केलेली त्याि आढळि नाही. पािात्य देशािं प्लेिो-ॲटरस्िॉिलच्या वळेेपासून राज्यशास्त्राचा जो टवकास 
झाला आहे िो पाटहला की ही उणीव लक्षाि आल्याटशवाय रहाि नाही. याचे कारण (मागे एके टठकाणी 
सूटचि केल्याप्रमाणे) ्ा शास्त्राचे मूळ प्रविथक जे पुरोटहि त्यानंा राजेशाहीच पटरटचि होिी. व िीच पद्धिी 
स्वाभाटवक असे त्यानंा वािि होिे हे असाव.े संघराज्याचे अस्स्ित्व त्यानंा अवगि होिे पण त्यानंा सावथभौम 
राजाने आपल्या अंटकि करून घ्याव ेहा टवचार त्यानंी माडंलेला टदसिो. त्या दोन राज्यपद्धिींची िाटत्त्वक 
चचा करण्याची आवश्यकिा त्यानंा वािली नाही. 
 

व्यक्िी व राज्यसंस्र्ा याचं्या परस्परसंबधंाची चचाही या शास्त्राि केलेली नाही. त्याचे कारण उघड 
आहे. उभयिाचंी किथव्ये पुरािन कालापासून ठरून गेलेली आहेि. वणाश्रमधमानुसार प्रत्येक व्यक्िीचा 
स्वधमथ टनधाटरि झालेला असल्यामुळे त्याचा राज्यसंस्रे्शी संबधं त्या स्वधमाच्या संदभािच येणे संभाव्य 
होिे. त्याचप्रमाणे राजाचे किथव्य अर्वा त्याचा स्वधमथ हाही ठरून गेला होिा. िेव्हा िाटत्त्वक चचेला 
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फारसा अवकाशच नव्हिा. 
 

प्रस्िुि गं्रर्ाि राज्यसंस्रे्च्या उत्पत्तीटवषयीचे काही टवचार एके टठकाणी आढळिाि. 
मात्स्यन्यायाने त्रस्ि झालेल्या लोकानंी वैवस्िव मनूला राजा केले आटण रक्षणाच्या मोबदल्याि त्याला 
धान्याचा सहावा भाग, इिर पदार्ांचा दहावा भाग आटण द्रव्य देण्याचे ठरवनू टदले (१·१३·५–६) असे िेरे् 
म्हिले आहे. राज्यसंस्रे्ची उत्त्पत्ती बळी िो कान टपळी ्ा अराजकाच्या पटरस्स्र्िीिून मागथ काढण्यासाठी 
म्हणून करण्याि आली आटण िसे करिाना रक्षणकिा राजा व त्याच्या रक्षणाखाली असलेली प्रजा याचं्याि 
एक प्रकारचा करार झाला होिा असा हा टवचार आहे. परंिु ्ा टवचाराचा पटरपोष करून िटद्वषयक 
टसद्धािं प्रस्र्ाटपि करण्याचा प्रयत्न या गं्रर्ाि केलेला नाही. टवशषे म्हणजे हा टवचार एका गुप्ि हेराच्या 
भाषणाि प्रकि करण्याि आला आहे. लोक राजटनष्ठ आहेि की नाहीि हे पहाण्याच्या उदे्दशाने 
लोकसमुदायाि एका हेराने राजा अन्यायी असल्याचे म्हिले असिा दुसऱ्या हेराने त्याचे म्हणणे खोडून 
काढण्याच्या उदे्दशाने करावयाच्या भाषणाि ्ा टवचारसरणीचा ओझरिा उल्लेख केला आहे इिकेच. त्याच 
भाषणाि त्या हेराने पुढे असे म्हणावयाचे आहे की राजे हे पथृ्वीवर इंद्र व यम याचं्या स्र्ानी असून त्याचंा 
अवमान केल्यास मनुष्टयाला दैवी शासनही टमळिे (१·१३·१०–११) हा सुद्धा राजाि दैवी अंश 
असल्याटवषयीचा अर्वा िो देविेचा अविार असल्याटवषयीचा टसद्धाि असा माडंलेला नाही. लोकानी 
राजटनष्ठ रहाव ेम्हणून अवलंटबलेला िो एक युस्क्िवाद आहे. 
 

परंिु या व इिर िाटत्त्वक प्रश्नाचंी चचा ्ा शास्त्राि टवस्िृिपणे केलेली आढळि नाही म्हणून त्याचे 
महत्त्व कमी होिे अशािला भाग नाही. त्याचे उटद्दष्टच टनराळे आहे. राज्यकारभार कशा रीिीने केला असिा 
िो यशस्वी होईल व िो राजा व प्रजा ्ा उभयिानंा सुखप्रद व टहिकारक ठरेल याचे सटवस्िर टववचेन 
करणे हेच या शास्त्राचे उटद्दष्ट. हे उटद्दष्ट िाटत्त्वक चचेपेक्षा कमी महत्त्वाचे आहे असे समजण्याचे कारण नाही. 
व्यावहाटरकदृष्टया िे अटधक उपयुक्ि ठराव ेअसेच आहे. 
 

प्रस्िुि गं्रर्ाच्या – आटण पयायाने ्ा शास्त्राच्या – टशकवणीवर एक मोठा आके्षप नेहमी घेण्याि 
येिो िो असा की टिच्याि अनेक प्रसंगी अनीटिमय उपायाची योजना करण्याची टशफारस केली आहे. गुप्ि 
रीिीने कोणाची हत्या घडवनू आणणे, त्यासाठी शस्त्राचा उपयोग करण्याि ित्पर असे िीक्ष्ण आटण 
टवषप्रयोग करण्याि हुशार असे रसद ्ा गूढ पुरुषानंा पदरी बाळगणे, कलागिी लावनू दोन पक्षाि भेद 
घडवनू आणणे आटण त्याचं्याि फूि पडली की दोघाचाही नाश करणे, सवथत्र गुप्ि हेराचे जाळे पसरवनू सवथ 
लहानर्ोर प्रजाजनाचं्या हालचालीवर नजर ठेवणे, लोकाचं्या अंधश्रदे्धचा फायदा घेऊन पैसे उकळणे 
इत्यादी सुचटवलेले अनेक उपाय असे आहेि की ज्याचें नीटिटनयमाचं्या आधारे समर्थन करिा येणार नाही. 
अन्यत्र स्वधमाचे पालन करण्याटवषयी आग्रह धरणाऱ्या आटण धमानुसार आचरण ठेवाव े असा उपदेश 
करणाऱ्या कौटिल्याने ्ा अनीटिमय मागांचा अवलंब करण्याची टशफारस करावी याबद्दल आियथ व्यक्ि 
करण्याि आले आहे, इिकेच नाही िर ‘भारद्वाजाने केलेला राज्य बळकावण्याटवषयीचा उपदेश अधर्षमष्ठ 
आहे (५·६·३२)’ सकवा ‘सत्यवचन अर्वा शपर् इहलोकी िसेच परलोकी स्र्ैयथ उत्पन्न करिाि (७·१७·४–
५)’ असे जे कौटिल्याच्या स्विःच्या शब्दािं मिप्रदशथन करण्याि आले आहे िे सवथ केवळ टदखाऊ आहे, िी 
मिे कौटिल्याने प्रामाटणकपणे मनापासून स्वीकारलेली अशी नाहीि, त्याच्याि खऱ्या धार्षमकिेचा 
लवलेशही नाही असे सुद्धा म्हिले गेले आहे. ्ा आके्षपाचंा टवचार करणे आवश्यक आहे. 
 

पटहली गोष्ट अशी की एक व्यक्िी म्हणून राजाने आचरणाि आणावयाची नीिी आटण राज्यकिा 
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म्हणून त्याने अवलंब करावयाची नीिी याि भेद करणे आवश्यक आहे. जी गोष्ट व्यक्िीने केली असिा 
टनन्द्य, अनीटिमय ठरेल िी गोष्ट राज्याच्या सुरटक्षििेच्या अर्वा टहिाच्या दृष्टीने अनेकदा आवश्यक म्हणून 
असनदनीय ठरिे. कोणालाही फसटवणे वाईि, परंिु शत्रलूा फसवनू त्याच्यावर माि करणे याि काही दोष 
नाही. कोणाचाही प्राण घेणे हे व्यस्क्िदृष्टया मोठे पाप, परंिु ज्याने मोठा गुन्हा केला असेल त्याला देहान्ि 
शासन करणे राजाचे किथव्य ठरिे. िेव्हा व्यक्िीच्या संबंधािील नीटिमते्तचे टनकष राज्यकारभाराटवषयीच्या 
व्यवहाराला लाग ूकरू पहाणे योवय नाही. नीटिशास्त्र व राजनीटिशास्त्र यािं फरक आहे. हे खरे आहे की 
प्लेिोपासून स्फूिी घेऊन अनेक पािात्य सचिकानंी त्या दोहोंि भेद मानलेला नाही. त्याचे कारण असे 
टदसिे की त्यानंी आपले लक्ष िाटत्त्वक टववचेनावरच कें टद्रि केले होिे, राज्यकारभाराच्या िपटशलाची 
त्यानंी उपेक्षाच केली. दुसरे असे की गहथणीय वािणाऱ्या ्ा उपायाचंी योजना जे राजद्रोही असिील व 
धमथबा् आचरण करीि असिील त्याचं्या बाबिीिच करावयास साटंगिले आहे (एव ं दूष्टयेष्टवधार्षमकेषु च 
विेि, नेिरेषु, ५·२·६९). िेव्हा ्ा शास्त्राि राज्यकत्याला मनास येईल त्याप्रमाणे प्रजाजनावंर अत्याचार 
करण्याची व त्यानंा हव ेिसे लुबाडण्याची मुभा टदली आहे असे समजणे बरोबर नाही. आणखी एक गोष्ट 
लक्षाि ठेवली पाटहजे. हे जे अनीटिमय वािणारे उपाय शास्त्राि टनर्षदष्ट झाले आहेि त्याचंा प्रत्यक्ष 
व्यवहाराि सवथ देशाि व सवथ काळी अवलंब करण्याि आला आहे. आज सुद्धा राष्ट्ाच्या सुरटक्षििेसाठी 
म्हणून अर्वा टहिासाठी म्हणून अनैटिक वािणाऱ्या उपायाचंा उपयोग करण्यास कोणी मागेपुढे पहाि 
नाही. 
 

यासंबधंाि कौटिल्याची मटॅकआव्हेली ्ा इिाटलयन राजनीटिज्ञ पटंडिाशी िुलना करण्याि आली 
आहे. ्ा उभयिाचं्या टवचारसरणीि साम्य आहे याि शकंा नाही. मटॅकआव्हेलीच्या टववेचनाचे सार 
पुढीलप्रमाणे सागंिा येईल : (१) ज्याच्याशी शत्रतु्व असेल त्याचा टनःपाि केलाच पाटहजे, मग त्यासाठी 
कोणत्याही सुष्टदुष्ट उपायाचा अवलंब केला िरी हरकि नाही. (२) एखाद्या समूहाचा, पक्षाचा अर्वा 
राष्ट्ाचा घिक म्हणून व्यक्िीकडून अपेटक्षि असलेले आचरण आटण व्यक्िीव्यक्िीमधील परस्पर आचरण 
हे टभन्नटभन्न आहेि. कौटिल्याच्या (आटण ्ा शास्त्राच्या) टववचेनाि हे दोन्ही मुदे्द गृहीि धरले आहेि हे उघड 
आहे. या मिाचंा पुरस्कार केल्याबद्दल मटॅकआव्हेलीवर गहजब झाला. जेसुइि लोकानंी त्याची प्रटिमा 
करून टिचे दहन केले, त्याच्या गं्रर्ावंर बटहष्टकार घालण्याचे आदेश काढण्याि आले, त्याच्या मिाचें खंडन 
करण्याच्या उदे्दशाने अनेक गं्रर् टलटहण्याि आले आटण अद्यापपावेिो त्याच्या नावाला टचकिलेला कलंक 
दूर झालेला नाही. परंिु ज्यानंी मटॅकआव्हेलीच्या गं्रर्ाचंा नीि अभ्यास केला आहे त्यानंा आिा हे पिले आहे 
की त्याने प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहाराचे सूक्ष्म टनरीक्षण करूनच आपली मिे बनटवली आहेि आटण 
मटॅकआव्हेली म्हणिो त्याप्रमाणेच राजकीय व्यवहार सिि चालि आले आहेि. 
 

कौटिल्यावर अशा प्रकारचा गहजब झाला नाही. िर्ाटप, अलीकडे असा एक दावा करण्याि आला 
आहे की अर्थशास्त्रािील कू्ररिेला आटण अधार्षमकिेला बौद्धानंी व जैनानंी कडाडून टवरोध केला, ब्राह्मणानंी 
सुद्धा आपल्या गं्रर्ािं नीटिमूल्याचंी जोपासना केल्यामुळे धमथशास्त्राच्याद्वारा अर्थशास्त्राचे उच्चािण झाले 
आटण सहदंूनी त्याच्या टशकवणीचा त्याग करून अशोकाने घालून टदलेल्या आचारसंटहिेचाच स्वीकार केला 
आहे. यापंैकी कोणिेही टवधान वास्िवावर आधारलेले नाही. 
 

अश्वघोष ्ा बौद्ध गं्रर्काराने बुद्धचटरिाि ‘राजधमथ’ दंडप्रधान असल्यामुळे िो बुद्धाच्या दृष्टीने 
अस्वीकायथ म्हिले आहे त्याचे आियथ वािण्याचे कारण नाही. परंिु त्याि प्रस्िुि शास्त्राला केलेला टवरोध 
नसून गौिमबुद्धासारख्याला राजेपदाचा उपभोग घेण्याचे आकषथण का वािि नाही त्याचे कारण साटंगिले 
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आहे. नस्न्दसूत्र ्ा जैनाचं्या धमथगं्रर्ाि ‘कोटडल्लय (कौटिलीय)’ ्ाचा समावेश टमथ्याशास्त्राचं्या यादीि 
केला आहे हे खरे आहे. परंिु िी यादी जैन धमथित्त्वाचं्या दृष्टीने अस्वीकायथ अशा गं्रर्ाचंी आहे आटण टिच्याि 
वदेासारख्या गं्रर्ाचाही समावशे आहे. टवशषे म्हणजे लंकाविारसूत्र ्ा बौद्ध गं्रर्ाि कौटिल्याला ‘ऋटष’ 
म्हणून संबोधण्याि आले आहे. िसेच सोमदेव ्ा जैन आचायाने नीटिवाक्यामृि नावाचा गं्रर् ्ाच 
शास्त्रावर टलटहला आहे. िो बहुिाशंी कौटिलीय अर्थशास्त्रावर आधारलेला असून त्याि प्रस्िुि गं्रर्काराचा 
‘नयटवद्टभः’ ्ा शब्दाि गौरवपूणथ टनदेश केला आहे. िेव्हा बौद्धानंी व जैनानंी ्ा शास्त्राचे खंडन केले हे 
खरे नाही. 
 

ब्राह्मण गं्रर्कारानंी ्ा शास्त्राची टशकवण त्याज्य ठरटवली हे सुद्धा खरे नाही. मुद्राराक्षसकार 
टवशाखदत्तावर ्ा टशकवणीचा फार प्रभाव पडला होिा आटण त्याला कौटिल्य अर्वा चाणक्य ्ाच्या 
व्यस्क्िमत्त्वाचे टवशषे आकषथण वािि होिे हे स्पष्ट आहे. दंडीच्या दशकुमारचटरिाि ्ा शास्त्राच्या 
टशकवणुकीचा उपहास करण्याि आला आहे असे प्रर्मदशथनी वाििे. परंिु खरी गोष्ट अशी आहे की हा 
उपहास एका राजाच्या एका दुष्ट सेवकाच्या िोंडी घािला आहे. िसे करण्याि त्या सेवकाचा उदे्दश त्या 
राजाने शास्त्राप्रमाणे वागण्याचे सोडून देऊन व्यसनाचं्या आहारी जाव ेआटण आपला नाश ओढवनू घ्यावा 
असा आहे. त्या सेवकाचा िो बेि टसद्धीस जािो आटण त्या राजाचा शत्रूंकडून नाश होिो. यावरून ्ा 
शास्त्राच्या टशकवणकुीचा त्याग केल्यास नाश होिो असेच दंडीला म्हणावयाचे आहे हे स्पष्ट आहे. बाणाच्या 
कादंबरीि अटिकू्रर उपायाचंा उपदेश करणारे म्हणून कौटिल्यशास्त्र सनदनीय मानले आहे हे खरे आहे. परंिु 
शुकनास ्ा सवथ दृष्टींनी आदशथ असलेल्या अमात्याच्या वचनािील अशा प्रकारचा टनदेश अपवादात्मक 
स्वरूपाचाच समजला पाटहजे. 

 
धमथशास्त्राने अर्थशास्त्राचे उच्चािण केले हे अंशिःच खरे आहे. न्यायदान व कायदा याचं्या बाबिीिच 

फक्ि हे घडले. बाकीचे या शास्त्राचे मुख्य टवषय– राज्यकारभाराची पद्धिी व परराष्ट्संबंध – याचंी 
उत्तरकालीन धमथशास्त्रटवषयक गं्रर्ानंी उपेक्षाच केली आहे. िर्ाटप, त्यामुळे ्ा शास्त्राचे अस्स्ित्वच नष्ट 
झाले होिे असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही. ्ा शास्त्राचे व त्यावरील कौटिल्याच्या गं्रर्ाचे सिि 
अध्ययन होि राटहले हे कामन्दकाचा नीटिसार आटण सोमदेवाचा नीटिवाक्यामृि ्ा गं्रर्ाचं्या टनर्षमिीवरून 
स्पष्ट आहे. आटण भास, काटलदास, टवशाखदत्त, दण्डी, बाण यानंा हे शास्त्र व त्यावरील हा गं्रर् हे पटरटचि 
होिे याटवषयी शकंा घेण्यास जागा नाही. िसेच मटल्लनार्, चाटरत्रवधथन प्रभिृी चौदाव्या-पधंराव्या 
शिकािंील िीकाकारानंी ्ा गं्रर्ािील वचने आधारासाठी उद्धिृ केली आहेि त्यावरून हा गं्रर् सिि 
अध्ययनाचा टवषय होिा असाच टनष्टकषथ टनघिो. 
 

वरील टववचेनावरून हे सुद्धा स्पष्ट होईल की सहदंूनी ्ा शास्त्राची टशकवण टझडकारून िाकली 
असे म्हणणे बरोबर नाही. असा समज पुष्टकळाचंा झालेला टदसिो की कौटिल्य धमथ वगैरे काही जाणि 
नव्हिा, िो जर धमाचा व धमाचरणाचा पुरस्कार करिाना कोठे टदसला िर िो सवथ बा्ात्कारी देखावा 
आहे. अशी समजूि करून घेण्याचे खरोखर काही कारण नाही. ज्या गं्रर्काराने धमथशास्त्राप्रमाणेच 
वणाश्रधमाचे वणथन करून त्याचे पालन करणे हे राजाचे किथव्य असल्याचे म्हिले आहे (अध्याय १·३) आटण 
ज्याने टवटजगीषलूा दुसरे राज्य सजकून घेिल्यावर िेरे् वणाश्रमधमाला अनुसरून व्यवस्र्ा प्रस्र्ाटपि 
करण्याचा उपदेश केला आहे (१३·४·६२) त्या गं्रर्काराला धमाची काही चाड नव्हिी व िो जेव्हा अमूक 
गोष्ट धमाला सोडून होईल असे म्हणिो िेव्हा िे सवथ त्याचे ढोंग आहे असे समजणे म्हणजे त्याच्यावर मोठाच 
अन्याय करण्यासारखे आहे. 
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आटण सहदंूनी कोटिल्याला टझडकारून अशोकाचा मागथ चोखाळला आहे ्ाचा अर्थ जर असा 
असेल की अशोकाचा ‘धम्म’ हा ित्पूवी भारिाि सवथस्वी अपटरटचि होिा, टनदान अर्थशास्त्राि त्याचा 
मागमूस आढळणार नाही िर िोही बरोबर नाही. धमथशास्त्राला अनुसरून प्रस्िुि गं्रर्ाि सुद्धा ‘सवथ मनुष्टयाचंा 
– मग िे कोणत्याही वणाचे असोि अर्वा कोणत्याही आश्रमाि असोि – असहसा, सत्य, शौच, अनसूया, 
आनृशसं्य आटण क्षमा हा धमथ होय (१·३·१३)’ असे म्हिले आहे. अशोकाचा धम्म याहून टभन्न नाही. 
भारिािील लोक अशोकाच्या धमाचे पालन करीि आले आहेि असा जर म्हणण्याचा उदे्दश असेल िर िे 
अर्थशास्त्राि उद्धिृ केलेल्या वरील धमाचेही पालन करीि आले आहेि हे मान्य करावयास हरकि असू नये. 
 

अशोकाचा मागथ चोखाळला याचा जर असा अर्थ असेल की त्यानंिरच्या भारिािील राज्यकत्यांनी 
राजनीटिशास्त्राची टशकवण झुगारून देऊन धमथप्रसार करण्यावरच भर टदला िर िोही स्वीकारिा 
येण्यासारखा नाही. खरी गोष्ट अशी आहे, की अटि मोठ्या प्रमाणावर मनुष्टयसंहार झालेल्या कसलगयुद्धाि 
टवजय टमळवनू सवथ टवरोध मोडून काढला आटण मौयथ साम्राज्य सुस्स्र्र झाले िेव्हाच धमथप्रसार करण्याचे 
अशोकाच्या मनाि आले व िे करणे त्याला शक्य झाले. िर्ाटप, त्या विथनाशी सुसंगििा राखण्यासाठी 
म्हणून त्याने सैन्याचे टवसजथन करून राज्यरक्षणाच्या कायाि टशटर्लिा आणली असल्याची शक्यिा नाही. 
त्याने खरोखरच िसे केले असिे िर त्याच्या साम्राज्याि कोठे ना कोठे बडंाळी अवश्य उद्भवली असिी 
आटण मग त्याला अर्थशास्त्रटवटहि उपायाचंाच अवलंब करणे भाग पडले असिे. आटण मौयांचे सैन्य 
टवसर्षजि झाले नव्हिे ही गोष्ट शवेिच्या मौयथ सम्रािाचा खून, सैन्याची कवायि चालू असिा त्याच्या 
सेनापिीने केला यावरून स्पष्ट आहे. वस्िुिः अशोकाचा धमथ व्यक्िीसाठी आहे आटण क्वटचि काही र्ोड्या 
व्यक्िी िो प्रत्यक्ष आचरणाि आणू शकिाि. परंिु व्यस्क्िशः धमथटनष्ठ असणाऱ्या राज्यकत्याला सुद्धा 
प्रसंगटवशषेी व्यस्क्िटवटशष्ट धमाशी टवरुद्ध असलेला व्यवहार करावा लागिो आटण राज्यकिा या नात्याने 
िोच त्याचा धमथ ठरिो. 
 

धमथटनष्ठ राजे भारिाि व अन्यत्रही अशोकाच्या पूवी आटण त्याच्या नंिर होऊन गेले याि शकंा 
नाही. आटण नंिरच्या काही राजानंी आपल्यापुढे अशोकाचा आदशथ ठेवला असण्याची शक्यिा आहे. परंिु 
कोणीही राजा टकिीही धमथपरायण व ध्येयवादी असला िरी राज्यकारभार करिाना त्याला प्रमुखिया ्ा 
शास्त्रानुसारच वागाव ेलागिे. िे अपटरहायथ आहे. मोठे साम्राज्य असले िर कोठे बडं होऊ नये व कोणिाही 
प्रािं फुिून स्विंत्र होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक होिे. राज्य लहान असले िर आजूबाजूची राज्ये 
आपल्याला उपद्रव देणार नाहीि सकवा आपले राज्य टगळंकृि करणार नाहीि यटवषयी सावधटगरी 
बाळगावी लागिे. आटण हे सवथ साध्य करण्यासाठी ्ा शास्त्राि वर्षणलेल्या साम, दान, भेद व दंड ्ाच 
उपायाचंा पटरस्स्र्िी असेल त्याप्रमाणे वापर करणे भाग पडिे. िेव्हा अशोकाचे अनुकरण करून नंिरच्या 
राजानंी ्ा शास्त्राचा अव्हेर केला होिा असे समजणेही बरोबर नाही. कारण, ्ा शास्त्राशी पटरचय नसला 
िरी प्रत्यक्ष राज्यधुरा वहावयाची असिा जे जे उपाय योजणे आवश्यक होिे िे सवथ याि टनर्षदष्ट झालेले 
आढळिील. याचे कारण उघड आहे. हे शास्त्र प्राधान्येकरून वास्िवावर आधारलेले असून प्रत्यक्षाि 
आढळून येणाऱ्या पटरस्स्र्िीच्या अनुरोधाने रचण्याि आले आहे. 
 

उदाहरणार्थ, यािील राजमंडलाच्या टसद्धािंाची उभारणी दोन गृहीिकृत्याचं्या आधारे करण्याि 
आली आहे. एक, शजेारीशजेारी असलेल्या दोन राज्यामंध्ये शत्रतु्व उत्पन्न होिे हे, आटण दुसरे, एकच 
शत्ररुाज्य असलेली दोन राज्ये परस्पर मतै्रीने बाधंली जािाि हे. ्ा गृहीि कृत्यानंा वास्िवाचा, प्रत्यक्ष 
अनुभवाचा आधार आहे. भारिािच नव्हे िर सवथत्र आटण सवथ काळी ्ा अनुभवाचे प्रत्यंिर आले आहे. िेव्हा 
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राजमंडलाच्या टसद्धािंाच्या अनुरोधाने केलेले परराष्ट्संबधंाचे टववचेन प्रत्यक्ष व्यवहाराि उपयुक्ि ठराव े
याि आियथ नाही. 
 

िसेच अंिगथि कारभारासंबंधीचे ्ा शास्त्रािील टववचेनही वास्िवावर आधारलेले आहे. मंत्री अर्वा 
अमात्य नेमणे प्रत्येक राज्याि आवश्यकच असे. पुरोटहि नेमण्याची पुरािन प्रर्ा सुद्धा पुढे अनेक राज्यानंी 
चालू ठेवली होिी. समाहिा (राज्यािील उत्पन्नाच्या वसुलीची व्यवस्र्ा पहाणारा) आटण संटनधािा (जमा 
झालेल्या राज्याच्या उत्पन्नाची कोठारे साभंाळणारा) हे दोन ्ा शास्त्राि टनर्षदष्ट झालेले मुख्य अटधकारी 
भारिाच्या पटरस्स्र्िीि सवथत्र आवश्यक ठरले आहेि. कदाटचि त्यानंा कोठे टभन्न नावे टदली असिील 
इिकेच. या गं्रर्ाि ज्या खात्याचंा टनदेश आहे त्यापंैकी बहुिेक आवश्यक अशीच आहेि. राज्याच्या 
टवस्िाराच्या अनुरोधाने काही कमीजास्ि होिील िेवढेच. ्ा गं्रर्ािील कायदा धमथशास्त्रािील कायद्याहून 
मूलिः टभन्न नाही आटण टनरटनराळ्या काळी व टनरटनराळ्या राज्यािं र्ोड्याफार फरकाने ्ाच कायद्याची 
अंमलबजावणी होि आली आहे. समाजकंिकाचंा बदंोबस्ि, गुन््ाचंा िपास इत्यादीटवषयींचे ्ा 
शास्त्रािील टववचेन इिके वास्िवावर आधारलेले आहे की िे कोठेही व केव्हाही लागू पडावे. टवटवध प्रकारचे 
गूढ पुरुष अर्वा हेर आटण त्याचं्यावर सोपटवलेली अनेकटवध कामटगरी याचें जे या शास्त्राि टवस्िृि वणथन 
आहे त्यासंबंधाि असे म्हणावयास हरकि नाही की यािसुद्धा प्रत्यक्ष वस्िुस्स्र्िीचेच टचत्रण आहे. 
अशाप्रकारच्या गुप्ि पोटलसाचंी स्विःच्या राज्याि योजना आटण गुप्ि हेराचंी योजना सवथच राज्ये नेहमी 
करीि आली आहेि. िेव्हा ्ा गं्रर्ाचे अध्ययन करणाऱ्या राज्यकत्यांना त्यापासून मागथदशथनाचा लाभ झाला 
असेल याि शकंा नाही. 
 

आिा सध्याच्या पटरस्स्र्िीि हे शास्त्र टकिपि उपयुक्ि ठरेल असा प्रश्न टवचारिा येण्यासारखा 
आहे. ज्या राजकीय पटरस्स्र्िीचे टचत्र ्ा शास्त्राि उमिले आहे िी आिा अस्स्ित्वाि राटहलेली नाही हे 
उघड आहे. भारिाि एकिंत्री राज्यपद्धिी नामशषे होऊन टिची जागा संसदीय लोकशाही पद्धिीने घेिली 
आहे. राज्यकारभाराच्या व्यवस्रे्िही पुष्टकळच बदल झाला आहे. त्यावेळी अस्स्ित्वाि असलेली 
अर्थव्यवस्र्ा व आज घडटवली जाि असलेली अर्थव्यवस्र्ा याि काही साम्य नाही असे वािण्यासारखे 
आहे. आटण वणाश्रमधमाचे संरक्षण करणे हे आिा राज्यसंस्रे्चे किथव्य मानले जाि नाही, इिकेच नाही िर 
सवथ नागटरकानंा समानिेने वागटवणे हेच टिचे उटद्दष्ट ठरले आहे पण हे सवथ असे असले िरी आज ्ा 
शास्त्राची टशकवण अगदी गैरलागू झाली आहे अशािला प्रकार नाही. राजाने टवद्याचें अध्ययन करून 
टवनयसंपन्न व्हाव,े त्याने आपली इंटद्रये िाब्याि ठेवली पाटहजेि आटण टवद्यावृद्ध लोकाशंी सिि संपकथ  
ठेवला पाटहजे असे जे ्ा शास्त्राि प्रटिपादन केले आहे िे मंटत्रपदी असणाऱ्या आजच्या राज्यकत्यांनाही 
उपयुक्ि ठराव.े प्रजेच्या योगके्षमाची काळजी वहाणे हे या शास्त्रािील राजाचे किथव्य आज सुद्धा पार 
पाडण्याचे प्रयत्न होि आहेिच. प्रजेच्या सुखािच राजाचे सुख आटण प्रजेचे टहि िेच राजाचे टहि हा या 
शास्त्रािील टसद्धािं आजही टनरर्थक नाही. अमात्याचं्या अंगी जे गुण असणे ्ा शास्त्राि आवश्यक मानले 
आहेि िे गुण अल्पाशंानेही आजच्या सरकारी अटधकाऱ्याचं्या अंगी असिील िर िे टनःसंशय लोकादरास 
पात्र होिील. सरकारी नोकराचं्या संभाव्य भ्रष्टाचाराचे व लाचलुचपिीच्या प्रकाराचें वणथन इिके यर्ािथ्य 
आहे की आजही िे सवथत्र िसेच अनुभवास येिाि आटण त्यावर साटंगिलेली उपाययोजना प्रायः त्याच 
पद्धिीने अंमलाि आणली जाि आहे. काराटगरावंर व व्यापाऱ्यावंर ठेवावयास साटंगिलेले टनयंत्रण 
र्ोड्याफार फरकाने आजही आवश्यक मानले जाि आहे. गुन््ाचंा िपास करण्यासंबधंीचा या शास्त्रािील 
िपशील िर अगदी आधुटनक वािण्यासारखा आहे. यािील कायदा आिा कालबा् होऊन त्याची जागा 
सहदू कोडने घेिली आहे. परंिु धमथशास्त्रान्िगथि कायद्याच्या बाबिीिही िेच घडले आहे. आधुटनक काळी 
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घडून आलेल्या सामाटजक पटरविथनाचा िो पटरणाम आहे. साराशं, राज्यकारभाराच्या बाबिीि ्ा 
शास्त्रापासून काहीच टशकण्यासारखे नाही असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. 
 

सध्याच्या पटरस्स्र्िीि परराष्ट्संबधंाच्या बाबिीि ्ा शास्त्रािील टववचेन लागू पडण्यासारखे नाही 
असे वािण्याचा संभव आहे. कारण भारिाि आिा राजमंडलाच्या टसद्धािंाि अटभपे्रि असलेली पटरस्स्र्िी 
राटहलेली नाही. परंिु ्ा टसद्धािंाचा पडिाळा आज आंिरराष्ट्ीय स्िरावर येिो असे म्हणणे चूक नाही. 
शजेारीशजेारी असलेल्या दोन राष्ट्ािं संघषथ उत्पन्न होणे, समान शत्रू असलेल्या दोन राष्ट्ािं मतै्री घडून 
येणे, अशा रीिीने राष्ट्ाचें दोन परस्परटवरुद्ध गि बनणे व त्याचें एकमेकावंर माि करण्याचे प्रयत्न होि 
रहाणे ्ा राजमंडलाच्या टसद्धािंाला अनुसरून होणाऱ्या गोष्टी आज पथृ्वीच्या पाठीवर घडि असलेल्या 
टदसिािच. आटण ्ा शास्त्राि ज्या सस्न्धटवग्रहादी धोरणाचें टवस्िृि टववचेन आहे त्याचंाच प्रसंगानुरूप 
अवलंब आजची राष्ट्े करीि आहेि. आज सुद्धा राष्ट्ाराष्ट्ामधील व्यवहाराि साम, दान, भेद व दंड ्ाच 
उपायाचंी योजना करणे प्राप्ि होिे. ्ा उपायाचं्या टसद्धीसाठी सवथ राष्ट्े परकी राष्ट्ािं हेराचें जाळे टनमाण 
करिाि िसे िे टनमाण करण्यास ्ा शास्त्राि साटंगिलेलेच आहे. राज्याने आपले स्विःचे टहि 
साधण्याकडेच लक्ष टदले पाटहजे, त्यासाठी भल्याबुऱ्या कोणत्याही मागाचा अवलंब करावयास हरकि नाही 
अशी जी ्ा शास्त्राची टशकवण आहे टिचेच पालन आजची राष्ट्े उघडपणे अर्वा प्रच्छन्नपणे करीि 
असलेली टदसिाि. ्ा शास्त्राने टवटजगीषपूुढे इिर सवथ राज्यावंर आपले वचथस्व प्रस्र्ाटपि करण्याचा जो 
आदशथ ठेवला आहे त्याप्रमाणे वागण्याचे बड्या राष्ट्ाचें सिि प्रयत्न चालू आहेि. िेव्हा आजच्या 
पटरस्स्र्िीि हे शास्त्र गैरलागू झाले आहे असे समजण्याचे कारण नाही. जर कधी काळी जगािील सवथ 
राष्ट्ावंर समर्थपणे टनयंत्रण ठेव ू शकणारी एकमेव अशी सत्ता प्रस्र्ाटपि झाली िरच ्ा शास्त्रािील 
टसद्धािंानंा अवकाश न राटहल्यामुळे िे कालबा् ठरेल. परंिु िसे घडून येईपयंि ्ा शास्त्राची ओळख 
नसलेली अशी राष्ट् ेसुद्धा प्रायः यािील टशकवणूकच अंमलाि आणीि असलेली दृष्टीस पडिील याि संशय 
नाही. 
 
प्रस्तुत भाषाांतर व िीपा 
 
प्रस्िुि भाषािंरासाठी मंुबई टवद्यापीठाने प्रटसद्ध केलेल्या प्रिीचा उपयोग केला आहे. िेरे् असंख्य 
पाठभेदाचंा टनदेश आहे. पण प्रस्िुि टठकाणी अनावश्यक म्हणून िे उद्धिृ केले नाहीि. फक्ि िीपामंध्ये 
काही महत्त्वाच्या पाठभेदाचंा टवचार केला आहे. मूळ प्रिीिील मुद्रणदोष दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
येरे् नवीन मुद्रणदोष उद्भवणार नाहीि अशी आशा आहे. 
 

भाषािंर शब्दशः केले असले िरी िे सुबोध करण्याचा शक्य टििका प्रयत्न केला आहे. प्रस्िुि 
गं्रर्ाि अशी अनेक स्र्ळे आहेि की त्याचंा टनटिि अर्थ लावणे कठीण आहे. िशापंैकी बऱ्याच टठकाणी 
प्राचीन िीकाकारानंी व आधुटनक अभ्यासकानंी टनरटनराळे अर्थ केले आहेि. त्या सवांचा येरे् टवचार करणे 
शक्य नव्हिे. िर्ाटप िे टवचाराि घेऊनच योवय असा वािणारा अर्थ प्रस्िुि केला आहे. काही टठकाणी – 
टवशषेिः चौदाव्या अटधकरणाि – भाषािंरापासून टनटिि अर्थबोध होईलच अशी खात्री देिा येण्यासारखी 
नाही. िर्ाटप, एकंदरीि हे भाषािंर गं्रर्ाच्या अभ्यासकानंा उपयुक्ि होईल अशी आशा आहे. 
 

िीपा अटिटवस्िृि करण्याचे िाळले आहे. फक्ि काही महत्त्वाच्या मुद्द्ाचेंच स्पष्टीकरण करण्याचा 
यत्न केला आहे. अनेक टठकाणी प्राचीन िीकाकारानंी केलेले शब्दाचें अर्थ समर्थनासाठी टनर्षदष्ट केले 
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आहेि. िसाच लाभ गणपिीशास्त्री व मेयर याचं्या कायापासूनही करून घेिला आहे. यासंबधंाि िीपामंध्ये 
पुढील संटक्षप्ि टचन्हाचंा उपयोग केला आहे :— 
 

भा – भाषाकौिलीय, प्राचीन मल्याळी िीका, अटधकरण १ िे ७ वर (२·२८ आटण ७·७ िे 
७·१३ या अध्यायावंरील िीका उपलब्ध नाही). 

ज – जयमङ गला, शकंरकृि संस्कृि िीका, फक्ि अटधकरण १ वर. 
चा – चाणक्यिीका, टभक्ष ुप्रभमटिकृि, अटधकरण २ व अध्याय ३·१ वर. 
प्र – प्रटिपदपटिका, भट्टस्वामीकृि, फक्ि २·८·५ िे २·३६·४७ ्ा अंशावर. 
न – नयचस्न्द्रका, माधव यज्वकृि, ७·७·१ िे १२·४·११ ्ा अंशावर. 
नी – नीटिटनणीटि, योवघमकृि, अटधकरण १ (टिप्पणी) व २ १·१ िे २·४·१ (िीका). 
श्री – श्रीमूल, पटंडि गणपटिशास्त्रीकृि, संपूणथ गं्रर्ावर. 
मे – मेयरकृि जमथन भाषािंर व िीपा, संपूणथ गं्रर्ावर. 
बे्र – बे्रलोअरकृि िीन खंडािंील टववचेन. 
िी – िीकाकार, उपलब्ध असिील त्याप्रमाणे एकाहून अटधक. 
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कौणिलीयम् अर्थशास्त्रम् 
 

णवनयाणिकाणरकम् – प्रर्ममणिकरिम् 
 

१ 
 

[प्रकरिाकिकरिसमुदे्दशः] 
 

ॐ नमः शुक्रबृहस्पणतभ्याम् । 
 

पृणर्व्या लाभे पालने च यावन्तत्यर्थशास्त्राणि पूवाचाययः प्रस्र्ाणपताणन प्रायशस्ताणन 
सांहृत्यकैणमदमर्थशास्त्रां कृतम् । १ । 

 
तस्यायां प्रकरिाणिकरिसमुदे्दशः । २ । 
 
णवद्यासमुदे्दशः, वृद्धसांयोगः, इन्द्न्तद्रयजयः, अमात्योत्पणतः, मन्द्न्तिपुरोणहतोत्पणतः, उपिाणभः 

शौचाशौचज्ञानममात्यानाम्, गूढपुरुषोत्पणतः, गूढपुरुषप्रणिणिः, स्वणवषये कृताकृत्यपक्षरक्षिम्, परणवषये 
कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः, मन्तिाणिकारः, दूतप्रणिणिः, राजपुिरक्षिम्, अपरुद्धवृतम्, अपरुदे्ध वृणतः, 
राजप्रणिणिः, णनशान्ततप्रणिणिः, आत्मरणक्षतकम् – इणत णवनयाणिकाणरकां  प्रर्ममणिकरिम् । ३ । 

 
अणिकरि पणहले – णवनयग्रहिाणवषयी 

 
पणहला अध्याय 

 
प्रकरणे व अटधकरणे याचंी क्रमवार गणना 

 
ॐ शुक्र आटण बृहस्पिी यानंा नमस्कार असो. 

 
१ पथृ्वीच्या लाभाच्या आटण पालनाच्या टवषयासंबधंी जेवढी अर्थशासे्त्र पूवीच्या आचायांनी प्रस्र्ाटपि 

केली आहेि िी बहुिेक सवथ एकटत्रि करून हे एक अर्थशास्त्र रचले आहे. 
 

२ त्यािील प्रकरणे व अटधकरणे याचंी क्रमवार गणना पुढीलप्रमाणे : 
 

३ (१) टवद्याचंा क्रमवार टनदेश, (२) वृद्धाचंा सहवास, (३) इंटद्रयाचंा टनग्रह, (४) अमात्याचंी 
नेमणूक, (५) मंत्री आटण पुरोटहि याचंी नेमणूक, (६) गुप्ि कसोयाचं्या द्वारा अमात्याचं्या शुद्धाशुद्ध 
विथनाची परीक्षा, (७) गुप्ि हेराचंी नेमणूक, (८) गुप्ि हेराचंी कामावर योजना, (९) स्विःच्या राज्यािील 
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टफिूर होण्याचा संभव असलेले व टफिूर होण्याचा संभव नसलेले याचं्या संबंधाि घ्यावयाची खबरदारी, 
(१०) शत्रचू्या राज्यािील टफिुरीचा संभव असलेल्या व टफिुरीचा संभव नसलेल्या लोकानंा आपल्या 
बाजूस वळवनू घेणे, (११) सल्लामसलिीचा टवषय, (१२) दूिाची कामटगरीवर योजना, (१३) राजपुत्राचं्या 
संबधंाि घ्यावयाची खबरदारी, (१४) राजाच्या मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राची वागणूक, (१५) मजीिून 
उिरलेल्या राजपुत्राच्या संबधंाि राजाची वागणूक, (१६) राजाचे दैनंटदन व्यवहार, (१७) 
राजवाड्यासंबंधी टनयम, (१८) राजाच्या स्विःच्या संरक्षणासंबधंी – असे ‘टवनयग्रहणाटवषयी’ नावाचे 
पटहले अटधकरण. 
 

जनपदणनवेशः, भूणमन्द्च्िद्राणपिानम्, दुगथणविानम्, दुगथणनवेशः, सांणनिातृणनचयकमथ, 
समाहतृथसमुदयप्रस्र्ापनम्, अक्षपिले गािणनक्याणिकारः, समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम्, 
उपयुक्तपरीक्षा, शासनाणिकारः, कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा, आकरकमान्ततप्रवतथनम्, अक्षशालायाां 
सुविाध्यक्षः, णवणशखायाां सौवर्णिकप्रचारः, कोष्ठागाराध्यक्षः, पण्याध्यक्षः, कुप्याध्यक्षः, आयुिागाराध्यक्षः, 
तुलामानपौतवम्, देशकालमानम्, शुल्काध्यक्षः, सूिाध्यक्षः, सीताध्यक्षः, सुराध्यक्षः, सूनाध्यक्षः, 
गणिकाध्यक्षः, नावध्यक्षः, गोऽध्यक्षः, अश्वाध्यक्षः, हस्त्यध्यक्षः, रर्ाध्यक्षः, पत्त्यध्यक्षः, सेनापणतप्रचारः, 
मुद्राध्यक्षः, णववीताध्यक्षः, समाहतृथप्रचारः, गृहपणतकवैदेहकतापसव्यञ्जनाः प्रणिियः, नागणरकप्रणिणिः – 
इत्यध्यक्षप्रचारो णितीयमणिकरिम् । ४ । 
 

४ (१९) जनपदाची वसाहि, (२०) लागवडीस योवय नसलेल्या जटमनीचा वापर, (२१) 
टकल्ल्याची बाधंणी, (२२) टकल्ल्यािील नगराची रचना, (२३) संटनधात्याचे साठे करावयाचे कायथ, (२४) 
समाहत्याने ठरवावयाचे एकूण उत्पन्न, (२५) टहशोबिपासनीसाच्या कायालयािील टहशोबिपासणी, (२६) 
सरकारी नोकरानंी अपहार केलेल्या उत्पन्नाची त्याचं्याकडून वसुली, (२७) सरकारी नोकरावंर ठेवावयाची 
नजर, (२८) आज्ञापत्राटंवषयी, (२९) कोशाि स्वीकारावयाच्या रत्नाचंी पारख, (३०) खाणी आटण 
कारखाने सुरू करणे, (३१) सुवणावर प्रटक्रया करण्याच्या कारखान्याि सुवणाध्यक्ष, (३२) 
सराफकट्ट्यािील सुवणथकाराचे कायथ, (३३) कोठारावंरील मुख्य अटधकारी, (३४) व्यापारावरील मुख्य 
अटधकारी, (३५) जंगलािंील उत्पादनावरील मुख्य अटधकारी, (३६) शस्त्रागारावरील मुख्य अटधकारी, 
(३७) वजने आटण मापे याचंी प्रमाणे, (३८) देश व काल याचंी मोजणी, (३९) जकािीवरील मुख्य 
अटधकारी, (४०) सूि व कापड याचं्या उत्पादनावरील मुख्य अटधकारी, (४१) शिेकामावरील मुख्य 
अटधकारी, (४२) मद्याच्या उत्पादनावरील व टवक्रीवरील मुख्य अटधकारी, (४३) प्राण्याचं्या कत्तलीवरील 
मुख्य अटधकारी, (४४) गटणकावंरील मुख्य अटधकारी, (४५) नौकावंरील मुख्य अटधकारी, (४६) गुरावंरील 
मुख्य अटधकारी, (४७) अश्वशाळेचा मुख्य, (४८) हत्तींच्या पागावंरील मुख्य, (४९) रर्ावंरील मुख्य 
अटधकारी, (५०) पायदळाचा मुख्य, (५१) सेनापिीचे काम, (५२) मुद्रावंरील अटधकारी, (५३) 
कुरणावंरील अटधकारी, (५४) समाहत्याचे कायथ, (५५) गृहपटिक, वैदेहक आटण िापस याचं्या वषेािील 
गुप्ि हेराचंी कामटगरी, (५६) नगराध्यक्षाचे कायथ – असे ‘अध्यक्षाचें कायथ’ नावाचे दुसरे अटधकरण. 
 

व्यवहारस्र्ापना, णववादपदणनबन्तिः, णववाहसांयुक्तम्, दायणवभागः, वास्तुकम्, समयस्यानपाकमथ, 
ऋिादानम्, औपणनणिकम्, दासकमथकरकल्पः, सांभूयसमुत्र्ानम्, णवक्रीतक्रीतानुशयः, दतस्यानपाकमथ, 
अस्वाणमणवक्रयः, स्वस्वाणमसांबन्तिः, साहसम्, वाक्पारुष्ट्यम्, दण्डपारुष्ट्यम्, द्यतूसमाह्वयम्, प्रकीिथकम् – 
इणत िमथस्र्ीयां तृतीयमणिकरिम् । ५ । 
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कारुकरक्षिम्, वैदेहकरक्षिम्, उपणनपातप्रतीकारः, गूढाजीणवनाां रक्षा, 
णसद्धव्यञ्जनैमािवप्रकाशनम्, शङ्कारूपकमाणभग्रहः, आशुमृतकपरीक्षा, वाक्यकमानुयोगः, 
सवाणिकरिरक्षिम्, एकाङ्गविणनष्ट्क्रयः, शुद्धणििि दण्डकल्पः, कन्तयाप्रकमथ, अणतचारदण्डाः–इणत 
कण्िकशोिनां चतुर्थमणिकरिम् । ६ । 
 

५ (५७) व्यवहाराचें प्रामाण्य ठरटवणे, (५८) मुकदम्यािील बाबींची नोंदणी, (५९) टववाहाशी संबद्ध 
टवषय, (६०) वटडलोपार्षजि संपत्तीची वािणी, (६१) स्र्ावर मालमते्तटवषयी, (६२) रूढ आचाराचें पालन 
न करणे, (६३) कजथफेड, (६४) ठेवीसंबंधी, (६५) दास व कामगार याचं्याटवषयीचा कायदा, (६६) एकत्र 
येऊन काम करण्याटवषयी, (६७) केलेली टवक्री व खरेदी नाकारणे, (६८) देऊ केलेल्या देणवया न देणे, 
(६९) मालकी हक्काटशवाय केलेली टवक्री, (७०) मालकी हक्क, (७१) बळजबरीची कृत्ये, (७२) वाणीने 
होणारे गुन्हे, (७३) बळाच्या वापराने होणारे गुन्हे, (७४) जुगार आटण पैज, (७५) टवटवध स्वरूपाचे गुन्हे – 
असे ‘न्यायाटधशाटंवषयी’ नावाचे टिसरे अटधकरण. 

 
६ (७६) काराटगरावंर देखरेख, (७७) व्यापाऱ्यावंर देखरेख, (७८) आकस्स्मक आपत्तींचे टनवारण, 

(७९) गूढ रीिीने उपजीटवका करणाऱ्याचंा बदंोबस्ि, (८०) साधंूच्या वषेािील हेराचं्या द्वारा गुन्हेगार 
उघडकीस आणणे, (८१) संशयावरून, जवळ माल सापडल्यावरून आटण गुन््ाच्या खाणाखुणावंरून 
करावयाची अिक, (८२) अकस्माि मेलेल्या मनुष्टयाची चौकशी, (८३) िोंडी जबानी घेऊन व छळणूक 
करून करावयाचा िपास, (८४) सवथ खात्यािंील अटधकाऱ्यावंर देखरेख, (८५) एखादा अवयव 
िोडण्याच्या टशके्षिून दंड भरून सुिका, (८६) साध्या वधाची आटण हाल करून वधाची टशक्षा, (८७) 
कुमाटरकेला भ्रष्ट करणे, (८८) अत्याचाराबंद्दल टशक्षा – असे ‘कंिकाचें टनमूथलन’ नावाचे चौरे् अटधकरण. 
 

दाण्डकर्णमकम्, कोशाणभसांहरिम्, भृत्यभरिीयम्, अनुजीणववृतम्, समयाचाणरकम्, 
राज्यप्रणतसांिानम्, एकैश्वयथम् – इणत योगवृतां पञ्चममणिकरिम् । ७ । 

 
प्रकृणतसांपदः, शमव्यायाणमकम् – इणत मण्डलयोणनः षष्ठमणिकरिम् । ८ । 
 
षाड्गुण्यसमुदे्दशः, क्षयस्र्ानवृणद्धणनियः, सांश्रयवृणतः, समहीनज्यायसाां गुिाणभणनवेशः, 

हीनसांियः, णवगृह्यासनम्, सांिायासनम्, णवगृह्य यानम्, सांिाय यानम्, सांभूय प्रयािम्, 
यातव्याणमियोरणभग्रहणचन्तता, क्षयलोभणवरागहेतवः प्रकृतीनाम्, सामवाणयकणवपणरमशथः, सांणहतप्रयाणिकम्, 
पणरपणितापणरपणितापसृताः सांियः, िैिीभाणवकाः सांणिणवक्रमाः, यातव्यवृणतः, अनुग्राह्यणमिणवशेषाः, 
णमिणहरण्यभूणमकमथसांियः, पान्द्ष्ट्िथग्राहणचन्तता, हीनशन्द्क्तपूरिम्, बलवता णवगृह्योपरोिहेतवः, 
दण्डोपनतवृतम्, दण्डोपनाणयवृतम्, सांणिकमथ, समाणिमोक्षः, मध्यमचणरतम्, उदासीनचणरतम्, 
मण्डलचणरतम् – इणत षाड्गुण्यां सप्तममणिकरिम् । ९ । 

 
७ (८९) गुप्ि रीिीने टशक्षा करण्याटवषयी, (९०) टरकामा खटजना भरून काढणे, (९१) नोकर 

लोकाचं्या पगाराटंवषयी, (९२) नोकराने करावयाचे विथन, (९३) राजदरबारी पाळावयाच्या आचाराटंवषयी, 
(९४) राज्याचे साित्य टिकटवणे, (९५) ऐश्वयाचे साित्य – असे ‘गुप्ि व्यवहार’ नावाचे पाचवे अटधकरण. 

 
८ (९६) राज्याच्या प्रकृिींचे उत्कृष्ट गुण, (९७) शािंिापालन व उद्यमशीलिा याटंवषयी – असे 



 

 अनुक्रमणिका 
 

‘राजमंडलाचे मूळ’ नावाचे सहाव ेअटधकरण, 
 
९ (९८) परराष्ट्टवषयक धोरणाच्या सहा अंगाचंा टनदेश, (९९) ऱ्हास, स्स्र्रिा आटण वृद्धी याचं्या 

प्रसंगी घ्यावयाचे टनणथय, (१००) आश्रयास जािाना वागणूक, (१०१) िुल्यबल, हीनबल व बलवत्तर 
राजानंी करावयाचा धोरणाचंा अवलंब, (१०२) हीनबल राजाने करावयाचे संधी, (१०३) टवग्रह करून 
स्वस्र् रहाणे, (१०४) संधी करून स्वस्र् रहाणे, (१०५) टवग्रह करून चाल करून जाणे, (१०६) संधी 
करून चाल करून जाणे, (१०७) एकजूि करून स्वारी करणे, (१०८) यािव्य शत्र ूव स्वाभाटवक शत्र ू
याचं्यावरील हल्ल्यासंबधंी टवचार, (१०९) प्रजाजनाचंा क्षय, लोभ व अपरक्ििा याचंी कारणे, (११०) 
एकटत्रि होणाऱ्या दोस्िाटंवषयी टवचार, (१११) संधी केलेल्या राजाचं्या प्रयाणाटवषयी, (११२) अिी घालून, 
अिी न घालिा व सोडून गेलेल्याशंी करावयाचे संधी, (११३) दै्वधीभावाच्या अवलंबनािील संधी व युद्ध, 
(११४) ज्याच्यावर स्वारी होणार असेल त्याचे वागणे, (११५) मदि करावयास योवय असे टमत्र राजाचें 
प्रकार, (११६) टमत्रलाभ, द्रव्यलाभ, भटूमलाभ आटण कायथटसद्धी यासंाठी संधी, (११७) टपछाडीवर हल्ला 
करण्यासंबंधी टवचार, (११८) क्षीण झालेल्या शक्िींचे संवधथन, (११९) बलवान राजाशी टवग्रह करून 
टकल्ल्याचा आश्रय घेण्याचे उदे्दश, (१२०) सैन्य देऊन शरण गेलेल्या राजाची वागणूक, (१२१) बलाने 
शरण यावयास लावणाऱ्या राजाची वागणूक, (१२२) संधी करण्याचे कायथ, (१२३) ओलीस ठेवलेल्याची 
सुिका, (१२४) मध्यस्र् राजाशी वागणूक, (१२५) उदासीन राजाशी वागणूक, (१२६) राजमंडलाशी 
वागणूक – असे परराष्ट्संबंधटवषयक ‘सहा प्रकारची धोरणे’ नावाचे सािवे अटधकरण. 
 

प्रकृणतव्यसनवगथः, राजराज्ययोव्यथसनणचन्तता, पुरुषव्यसनवगथः, पीडनवगथः, स्तम्भवगथः, 
कोशसङ्गवगथः, बलव्यसनवगथः, णमिव्यसनवगथः – इणत व्यसनाणिकाणरकमष्टममणिकरिम् । १० । 

 
शन्द्क्तदेशकालबलाबलज्ञानम्, यािाकालाः, बलोपादानकालाः, सांनाहगुिाः, प्रणतबलकमथ, 

पिात्कोपणचन्तता, बाह्याभ्यन्ततरप्रकृणतकोपप्रतीकाराः, क्षयव्ययलाभणवपणरमशथः, बाह्याभ्यन्ततरािापदः, 
दूष्ट्यशिुसांयुक्ताः, अर्ानर्थसांशययुक्ताः, तासामुपायणवकल्पजाः णसद्धयः – इत्यणभयास्यत्कमथ 
नवममणिकरिम् । ११ । 
 

१० (१२७) राज्याच्या साि प्रकृिींवरील संकिे, (१२८) राजा व राज्य यावंरील संकिाचंा टवचार, 
(१२९) मनुष्टयाची व्यसने, (१३०) पीडादायक गोष्टी, (१३१) अडर्ळे, (१३२) कोशाला अिकाव, (१३३) 
सैन्याच्या संबंधािील संकिे, (१३४) टमत्राच्या संबधंािील संकिे – असे ‘संकिाटवषयी’ नावाचे आठवे 
अटधकरण. 

 
११ (१३५) शक्िी, देश व काल याचं्या बलाबलाचे ज्ञान, (१३६) मोटहमेवर टनघण्यासाठी योवय 

काल, (१३७) टवटवध प्रकारचे सैन्य उभारण्यास योवय काल, (१३८) सैन्याच्या सज्जीकरणाची श्रेष्ठाश्रेष्ठिा, 
(१३९) शत्रसैुन्याला यर्ोटचि मुकाबला, (१४०) टपछाडीच्या संभाव्य बडंाचा टवचार, (१४१) बा् आटण 
आभ्यंिर प्रकृिींच्या बडंावर उपाययोजना, (१४२) क्षय, व्यय, आटण लाभ यासंंबंधी टवचार, (१४३) बा् व 
आभ्यंिर आपत्ती, (१४४) राजद्रोही व शत्र ूयाचं्याशी संबद्ध आपत्ती, (१४५) अर्थ, अनर्थ व संशय यानंी युक्ि 
अशा आपत्ती, (१४६) (चार) उपायाचं्या वैकस्ल्पक योजनेने त्या आपत्तींचे टनवारण – असे ‘मोटहमेवर 
जाण्याची ियारी’ नावाचे नवव ेअटधकरण. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

स्कन्तिावारणनवेशः, स्कन्तिावारप्रयािम्, बलव्यसनावस्कन्तदकालरक्षिम्, कूियुद्धणवकल्पाः, 
स्वसैन्तयोत्साहनम्, स्वबलान्तयबलव्यायोगः, युद्धभूमयः, पत्त्यश्वरर्हन्द्स्तकमाणि, पक्षकक्षोरस्यानाां बलाग्रतो 
व्यहूणवभागः, सारफल्गुबलणवभागः, पत्त्यश्वरर्हन्द्स्तयुद्धाणन, दण्डभोगमण्डलासांहतव्यहूव्यहूनम्, तस्य 
प्रणतव्यहूस्र्ापनम् – इणत साांग्राणमकां  दशममणिकरिम् । १२ । 

 
भेदोपादानाणन, उपाांशुदण्डाः – इणत सांघवृतमेकादशमणिकरिम् । १३ । 
 
दूतकमथ, मन्तियुद्धम्, सेनामुख्यविः, मण्डलप्रोत्साहनम्, शस्त्रान्द्ननरसप्रणिियः, 

वीविासारप्रसारविः, योगाणतसांिानम्, दण्डाणतसांिानम्, एकणवजयः – इत्याबलीयसां िादशमणिकरिम् । 
१४ । 

 
१२ (१४७) सैन्याची छावणी, (१४८) सैन्याचे कूच, (१४९) संकिाच्या व हल्ल्याच्या वळेी सैन्याचे 

रक्षण, (१५०) कूियुद्धाचे टवटवध प्रकार, (१५१) आपल्या सैन्याचे प्रोत्साहन, (१५२) आपले सैन्य आटण 
शत्रसैुन्य याचंा मुकाबला, (१५३) युद्धास योवय भमूी, (१५४) पदािी, घोडे, रर् आटण हत्ती याचें कायथ, 
(१५५) सैन्याच्या संख्येच्या अनुरोधाने त्याची पक्ष, कक्ष व उरस्य ्ा व्यहूटवभागािं रचना, (१५६) श्रेष्ठ व 
कटनष्ठ सैन्याची यर्ोटचि योजना, (१५७) पदािी, घोडे, रर् व हत्ती याचें युद्धाचे प्रकार, (१५८) दंड, भोग, 
मंडल व असंहि ्ा व्यहूाचंी रचना, (१५९) त्यानंा शह देणाऱ्या प्रटिव्यहूाचंी योजना – असे ‘संग्रामाटवषयी’ 
नावाचे दहाव ेअटधकरण. 

 
१३ (१६०) फूि पाडण्याचे प्रकार, (१६१) गुप्ि वधाचे प्रकार – असे ‘संघाचं्या बाबिीि धोरण’ 

नावाचे अकराव ेअटधकरण. 
 
१४ (१६२) दूिाची कामटगरी, (१६३) मंत्रयुद्ध, (१६४) शत्रसेुनेिील मुख्य अटधकाऱ्याचंा वध, 

(१६५) शत्रटूवरुद्ध राजमंडलाचे प्रोत्साहन, (१६६) शस्त्र, अवनी व टवष याचंा गुप्ि प्रयोग, (१६७) रसद, 
कुमक व खाद्यान्वषेण करणाऱ्या िुकड्या याचंा नाश, (१६८) गुप्ि उपायानंी शत्रवूर माि करणे, (१६९) 
बळाने शत्रवूर माि करणे, (१७०) एकया राजाचे टवजयसंपादन – असे ‘बलहीन राजाटवषयी’ नावाचे 
बारावे अटधकरण. 
 

उपजापः, योगवामनम्, अपसपथप्रणिणिः, पयुथपासनकमथ, अवमदथः, लब्िप्रशमनम् – इणत 
दुगथलम्भोपायस्त्रयोदशमणिकरिम् । १५ । 

 
परबलघातप्रयोगः, प्रलम्भनम्, स्वबलोपघातप्रतीकारः – इत्यौपणनषणदकां  चतुदथशमणिकरिम् । 

१६ । 
 
तन्तियुक्तयः – इणत तन्तियुन्द्क्तः पञ्चदशमणिकरिम् । १७ । 
 
शास्त्रसमुदे्दशः पञ्चदशाणिकरिाणन साशीणत प्रकरिशतां सपञ्चाशदध्यायशतां षट् श्लोकसहस्त्रािीणत 

। १८ । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

सुखग्रहिणवजे्ञयां तत्त्वार्थपदणनणितम् । 
कौणिल्येन कृतां शास्त्रां णवमुक्तग्रन्तर्णवस्तरम् ॥ १९ ॥ 
 

इणत कौणिलीयेऽर्थशासे्त्र णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे प्रकरिाणिकरिसमुदे्दशः प्रर्मोऽध्यायः 
। 

 
१५ (१७१) राजद्रोहास प्रोत्साहन, (१७२) गूढ उपायानंी शत्रसू दुगाबाहेर येण्यास प्रवृत्त करणे, 

(१७३) गुप्ि हेराचंी योजना, (१७४) वढेा देण्याचे कायथ, (१७५) हल्ला करून दुगथ काबीज करणे, (१७६) 
सजकलेल्या मुलुखाचे प्रशमन – असे ‘दुगथ काबीज करण्याचे उपाय’ नावाचे िेरावे अटधकरण. 

 
१६ (१७७) शत्रसेुनेचा नाश करण्याचे प्रयोग, (१७८). गूढ प्रयोगानंी भरुळ पाडणे, (१७९) आपल्या 

सैन्याच्या नाशाचा प्रटिकार – असे ‘गूढ प्रयोगाटंवषयी’ नावाचे चौदाव ेअटधकरण. 
 
१७ (१८०) शास्त्राच्या टववचेनाच्या पद्धिी – असे ‘शास्त्रीय टववचेनाची पद्धि’ नावाचे पधंरावे 

अटधकरण. 
 
१८ शास्त्राचा टवस्िार पधंरा अटधकरणे, एकश े ऐशी प्रकरणे, एकश े पन्नास अध्याय, सहा हजार 

श्लोक इिका आहे. 
 
१९ ग्रहण करण्यास आटण समजण्यास सोपे, ित्त्व, अर्थ आटण शब्द टनःसंटदवध असलेले हे शास्त्र 

गं्रर्टवस्िाररटहि असे कौटिल्याने रटचले आहे. 
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२ 
 

[प्रर्मां प्रकरिम् – णवद्यासमुदे्दशः, ति आन्तवीणक्षकीस्र्ापना] 
 

आन्तवीणक्षकी ियी वाता दण्डनीणतिेणत णवद्याः । १ । 
 
ियी वाता दण्डनीणतिेणत मानवाः । २ । ियीणवशेषो ह्यान्तवीणक्षकीणत । ३। 
 
वाता दण्डनीणतिेणत बाहथस्पत्याः । ४ । सांवरिमािां णह ियी लोकयािाणवद इणत । ५ । 
 
दण्डनीणतरेका णवदे्यत्यौशनसाः । ६ । तस्याां णह सवथणवद्यारम्भाः प्रणतबद्धा इणत । ७ । 
 
चतस्त्र एव णवद्या इणत कौणिल्यः । ८ । ताणभिथमार्ौ यद् णवद्यातद् णवद्यानाां णवद्यात्वम् । ९ । 
 
साांख्यां योगो लोकायतां चेत्यान्तवीणक्षकी । १० । िमािमौ िय्यामर्ानमौ वातायाां नयापनयौ 

दण्डनीत्याां बलाबले चैतासाां हेतुणभरन्तवीक्षमािा लोकस्योपकरोणत व्यसनेऽभ्युदये च बुणद्धमवस्र्ापयणत 
प्रज्ञावाक्यणक्रयावैशारद्यां च करोणत । ११ । 
 

प्रदीपः सवथणवद्यानामुपायः सवथकमथिाम् । 
आश्रयः सवथिमािाां शश्वदान्तवीणक्षकी मता ॥ १२ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे णवद्यासमुदे्दशे आन्तवीणक्षकीस्र्ापना णितीयोऽध्यायः । 

 
दुसरा अध्याय 

 
प्रकरण १ : टवद्याचंा क्रमवार टनदेश; आन्वीटक्षकीच्या अध्ययनाच्या आवश्यकिेचे प्रटिपादन 

 
१ आन्वीटक्षकी, त्रयी, वात्ता आटण दण्डनीटि अशा चार टवद्या आहेि. 
 
२ “त्रयी, वात्ता आटण दण्डनीटि ्ा िीनच टवद्या आहेि” असे मानवाचें मि आहे. ३ “कारण, 

आन्वीटक्षकी त्रयीटवदे्यचाच टवटशष्ट अंश आहे.” 
 
४ “वात्ता आटण दण्डनीटि अशा दोनच टवद्या होि” असे बाहथस्पत्याचें मि आहे. ५ “कारण, जो 

लोकव्यवहार जाणिो त्याला त्रयी ही केवळ (त्याच्या कृत्याचं्या समर्थनास उपयुक्ि असे) एक आवरण 
आहे.” 

 
६ “दंडनीटि ही एकच टवद्या होय” असे औशनसाचें मि आहे. ७ “कारण, सवथ टवद्याचें अनुष्ठान त्या 

टवदे्यशी टनगटडि आहे.” 
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८ “टवद्या चार आहेिच” असे कौटिल्याचे मि आहे. ९ त्याचं्यामुळे मनुष्टय धमथ काय व अर्थ काय हे 
जाणू शकिो म्हणून त्यानंा (टवद्—जाणणे ्ा धािूपासून टनष्टपन्न झालेली) टवद्या ही संज्ञा आहे. 

 
१० साखं्य, योग आटण लोकायि ही (िीन दशथने म्हणजे) आन्वीटक्षकी. 
 
११ िी, त्रयीच्या संबंधाि धमथ काय व अधमथ काय, वात्ताव्यवहाराच्या संबधंाि अर्थ काय व अनर्थ 

काय, दंडनीिीच्या संबधंाि योवय धोरण कोणिे व चुकीचे धोरण कोणिे, िसेच या िीन टवद्याचें परस्पर 
बलाबल, ्ा गोष्टींची कारणमीमासेंच्या द्वारा परीक्षा करिे म्हणून लोकानंा उपकारक होिे, संकिकाली व 
अभ्युदयाच्या समयी बुद्धीला स्र्ैयथ प्राप्ि करून देिे आटण टवचार, उच्चार व आचार यािं टवशारदिा आणून 
देिे. 

 
१२ आन्वीटक्षकी सवथ टवद्यानंा प्रकाटशि करणारा दीप, सवथ काये टसद्धीस नेणारा उपाय आटण सवथ 

धमांना प्राप्ि होणारा आश्रय होय असे सदा मानण्याि आले आहे. 
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३ 
 

[प्रर्मां प्रकरिम् – णवद्यासमुदे्दशः, ति ियीस्र्ापना] 
 

सामनयथजुवेदास्त्रयस्त्रयी । १ । अर्वथवेदेणतहासवेदौ च वेदाः । २ । 
 
णशक्षा कल्पो व्याकरिां णनरुक्तां िन्तदोणवणचणतज्योणतषणमणत चाङ्गाणन । ३ । 
 
एष ियीिमथितुिां विानामाश्रमािाां च स्विमथस्र्ापनादौपकाणरकः । ४ । 

 
टिसरा अध्याय 

 
प्रकरण १ : त्रयीच्या अध्ययनाच्या आवश्यकिेचे प्रटिपादन 

 
१ सामवदे, ऋववदे आटण यजुवेद हे िीन म्हणजे त्रयी. २ (हे िीन) आटण अर्वथवेद व इटिहासवदे 

हे वदे होि. 
 
३ (वणोच्चारटवषयक) टशक्षा, (यज्ञाटदटक्रयाटवषयक) कल्प, व्याकरण, टनरुक्ि, छंदःशास्त्र आटण 

ज्योटिष ही सहा वदेागें होि. 
 
४ ्ा त्रयीमध्ये टनरूटपलेला धमथ, चार वणथ आटण चार आश्रम याचें आपापले टवटशष्ट धमथ टनटिि 

करिो म्हणून िो उपकारक आहे. 
 

स्विमो ब्राह्मिस्याध्ययनमध्यापनां यजनां याजनां दानां प्रणतग्रहि । ५ । क्षणियस्याध्ययनां यजनां दानां 
शस्त्राजीवो भूतरक्षिां च । ६ । वैश्यस्याध्ययनां यजनां दानां कृणषपाशुपाल्ये वणिज्या च । ७ । शूद्रस्य 
णिजाणतशुश्रूषा वाता कारुकुशीलवकमथ च । ८ । 

 
गृहस्र्स्य स्विमाजीवस्तुल्यैरसमानर्णषणभवयवाह्यमृतुगाणमत्वां देवणपिणतणर्पूजा भृत्येषु त्यागः 

शेषभोजनां च । ९ । ब्रह्मचाणरिः स्वाध्यायोऽन्द्ननकायाणभषेकौ भैक्षव्रणतत्वमाचाये प्रािान्द्न्ततकी वृणतस्तदभावे 
गुरुपुिे सब्रह्मचाणरणि वा । १० । वानप्रस्र्स्य ब्रह्मचयथ भूमौ शय्या जिाणजनिारिमन्द्ननहोिाणभषेकौ 
देवताणपिणतणर्पूजा वन्तयिाहारः । ११ । पणरव्राजकस्य णजतेन्द्न्तद्रयत्वमनारम्भो णनन्द्ष्ट्कां चनत्वां सङ्गत्यागो 
भैक्षव्रतमनेकिारण्ये च वासो बाह्याभ्यन्ततरां च शौचम् । १२ । 

 
सवेषामकहसा सत्यां शौचमनसूयानृशांस्यां क्षमा च । १३ । 

 
५ अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान आटण प्रटिग्रह हा ब्राह्मणाचा स्वधमथ. ६ अध्ययन, यजन, 

दान, शस्त्रद्वारा उपजीटवका आटण प्राटणमात्राचें रक्षण हा क्षटत्रयाचा स्वधमथ. ७ अध्ययन, यजन, दान, 
कृटषकमथ, पशुपालन आटण व्यापार हा वैश्याचा स्वधमथ. ८ टद्वजािीची सेवा, वात्ता (म्हणजे कृटष, पशुपालन 
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व व्यापार), काराटगरीचे काम आटण (निनिथकादी) कुशीलवाचंा व्यवसाय हा शूद्राचा स्वधमथ. 
 
९ आपापल्या स्वधमाला अनुसरून उपजीटवकेचा व्यवसाय, समान वणाच्या परंिु सगोत्र 

नसलेल्याशंी टववाहसंबधं, पत्नीशी ऋिुसमयी समागम, देव, टपिर आटण अटिर्ी याचें पूजन, 
नोकरचाकरानंा दान आटण अवटशष्ट राटहलेल्याचे स्विः भोजन हा गृहस्र्ाचा स्वधमथ. १० वदेाचे अध्ययन, 
होमावनींची पटरचया, स्नान, टभक्षाव्रिाचा अवलंब, आमरण आचायाकडे व त्याच्या अभावी गुरुपुत्राकडे 
अर्वा बरोबरच्या ब्रह्मचाऱ्याकडे टनवास हा (नैटष्ठक) ब्रह्मचाऱ्याचा स्वधमथ. ११ ब्रह्मचयाचे पालन, भमूीवर 
शयन, जिा आटण अटजन याचें धारण, होमहवन व स्नान, देविा, टपिर आटण अटिर्ी याचें पूजन, आटण 
वनाि उत्पन्न होणाऱ्या पदार्ांचा आहार हा वानप्रस्र्ाचा स्वधमथ. १२ इंटद्रयावंर संपूणथ िाबा, नैष्टकम्यथ, 
असकचनत्व, आसक्िीचा त्याग, टभक्षाव्रि, अरण्याि स्र्ान बदलीि जाऊन टनवास आटण अंिबा् शुटचिा 
हा संन्याशाचा स्वधमथ. 

 
१३ सवथ वणथ आटण आश्रम याचंा असहसा, सत्य, शुटचिा, टनमथत्सरिा, अटनष्ठुरिा व क्षमा याचें पालन 

हा समान धमथ. 
 

स्विमथः स्वगायानन्तत्याय च । १४ । तस्याणतक्रमे लोकः सांकरादुन्द्च्िदे्यत । १५ । 
 

तस्मात्स्विमं भूतानाां राजा न व्यणभचारयेत् । 
स्विमं सांदिानो णह पे्रत्य चेह च नन्तदणत ॥ १६ ॥ 
 
व्यवन्द्स्र्तायथमयादः कृतविाश्रमन्द्स्र्णतः । 
िय्याणभरणक्षतो लोकः प्रसीदणत न सीदणत ॥ १७ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे णवद्यासमुदे्दशे ियीस्र्ापना तृयीयोऽध्यायः । 

 
१४ आपापल्या स्वधमाचे पालन केल्याने स्वगथ आटण मोक्ष याचंी प्राप्िी होिे. १५ त्याचे अटिक्रमण 

केल्यास संकर होऊन लोकाचंा नाश होईल. 
 
१६ म्हणून राजाने आपल्या प्रजेला स्वधमापासून च्युि होऊ देऊ नये. कारण, स्वधमाचे पालन 

करावयास लावणारा राजा इहलोकी आटण परलोकी आनंद पाविो. 
 
१७ ज्या लोकामंध्ये आयांच्या वागणुकीच्या मयादा राखल्या जािाि, ज्याचं्याि वणथ आटण आश्रम 

दृढपणे प्रस्र्ाटपि झाले आहेि आटण त्रयी टवदे्यच्या रक्षणाखाली जे आहेि त्याचंी भरभराि होिे, िे कधीही 
टवनाशाप्रि जाि नाहीि. 
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४ 
 

[प्रर्मां प्रकरिम् – णवद्यासमुदे्दशः, ति वातास्र्ापना दण्डनीणतस्र्ापना च] 
 

कृणषपाशुपाल्ये वणिज्या च वाता, िान्तयपशुणहरण्यकुप्यणवणष्टप्रदानादौपकाणरकी । १ । तया स्वपक्षां 
परपक्षां च वशीकरोणत कोशदण्डाभ्याम् । २ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १ : (पुढे चालू) : वात्ता आटण दंडनीटि याचं्या अध्ययनाच्या आवश्यकिेचे प्रटिपादन 
 

१ शिेी, पशुपालन आटण व्यापार ्ा व्यवसायानंा वात्ता म्हणिाि; िी धान्य, पशू, धन, जंगलािंील 
उत्पन्न आटण कामगार याचंा लाभ करून देिे म्हणून िी उपकारक आहे. २ टिच्यामुळे कोश (खटजना) 
आटण सैन्य याचं्या साहाय्याने राजा आपल्या लोकानंा व शत्रचू्या लोकानंा वश करू शकिो. 
 

आन्तवीणक्षकीियीवातानाां योगके्षमसािनो दण्डः, तस्य नीणतदथण्डनीणतः अलब्िलाभार्ा 
लब्िपणररक्षिी रणक्षतणवविथनी वृद्धस्य तीरे् प्रणतपादनी च । ३ । तस्यामायता लोकयािा । ४ । 

 
‘तस्माल्लोकयािार्ी णनत्यमुद्यतदण्डः स्यात् । ५ । न हे्यवांणविां वशोपनयनमन्द्स्त भूतानाां यर्ा दण्डः 

।’ इत्याचायाः । ६ । नेणत कौणिल्यः । ७ । तीक्ष्िदण्डो णह भूतानामुिेजनीयो भवणत । ८ । मृदुदण्डः 
पणरभूयते । ९ । यर्ाहथदण्डः पूज्यते । १० । सुणवज्ञातप्रिीतो णह दण्डः प्रजा िमार्थकामैयोजयणत । ११ । 
दुष्ट्प्रिीतः कामक्रोिाभ्यामवज्ञानािा वानप्रस्र्पणरव्राजकानणप कोपयणत, णकमङ्ग पुनगृथहस्र्ान् । १२ । 
अप्रिीतस्तु मात्स्यन्तयायमुद्भावयणत । १३ । बलीयानबलां  णह ग्रसते दण्डिराभावे । १४ । स तेन गुप्तः 
प्रभवतीणत । १५ । 
 

चतुवथिाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पाणलतः । 
स्विमथकमाणभरतो वतथते स्वेषु वत्मथसु ॥ १६ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे णवद्यासमुदे्दशे वातास्र्ापना दण्डनीणतस्र्ापना च चतुर्ोऽध्यायः । 

णवद्यासमुदे्दशः समाप्तः । 
 

३ आन्वीटक्षकी, त्रयी आटण वात्ता ्ाचंी जोपासना करण्याचे जे साधन िो दंड, त्याचा यर्ायोवय 
वापर करण्याची पद्धिी म्हणजे दंडनीटि; िी अप्राप्ि वस्िूची प्राप्िी करून देणारी, प्राप्ि वस्िूचे संरक्षण 
करणारी, संरटक्षिाची वाढ करणारी आटण वृसद्धगि झालेल्या द्रव्याचे सुपात्री दान करणारी (म्हणून 
उपकारक) आहे. ४ टिच्यावर लोकाचें व्यवहार अवलंबनू आहेि. 

 
५ “म्हणून लोकव्यवहार सुरळीि चालू रहाविे अशी इच्छा असणाऱ्या राजाने नेहमी दंडा 

उगारलेला असू द्यावा (व कडक शासन करण्याची ियारी ठेवावी). ६ कारण, दंडासारखे प्राटणमात्रानंा 
आपल्या हुकमिीि ठेवण्याचे दुसरे साधन नाही.” असे आचायांचे मि आहे. ७ “हे बरोबर नाही” असे 



 

 अनुक्रमणिका 
 

कौटिल्याचे मि आहे. ८ कारण कडक शासन करणारा राजा प्राटणमात्रानंा भीटिग्रस्ि करिो. ९ सौम्य 
शासन करणाऱ्या राजाची अवमानना होिे. १० यर्ायोवय शासन करणारा पूजेस प्राप्ि होिो. ११ याचे 
कारण असे की पूणथ चौकशी करून केलेला दंडाचा उपयोग प्रजेला धमथ, अर्थ व काम याचंी प्राप्िी करून 
देिो. १२ कामवश अर्वा क्रोधवश होऊन सकवा अवमान करून चुकीने उपयोगाि आणलेला दंड वानप्रस्र् 
आटण संन्यासी यानंा सुद्धा कोपाटवष्ट करिो, मग गृहस्र्ानंा कोपाटवष्ट करील याि काय संशय? १३ परंिु 
दंड जर उपयोगािच आणला नाही िर (मोठा मासा लहान माशाला खाऊन िाकिो अशा स्वरूपाचा) 
मात्स्यन्याय प्रवर्षिि होिो. १४ कारण, दंड धारण करणारा कोणी नसल्यास बलवान मनुष्टय दुबथलाला 
टगळून िाकिो. १५ त्या दंडधाऱ्याने संरक्षण केले म्हणजे िो (दुबथल) प्रभावी होिो. 
 

१६ राजाने दंडाच्या साहाय्याने पालन केलेले चार वणांचे आटण चार आश्रमािंील प्रजाजन 
आपापल्या धमानुरूप असलेल्या कायाि व्यापिृ राहून आपापल्या मागानेच जाि रहािाि. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

५ 
 

[णितीयां प्रकरिम् – वृद्धसांयोगः] 
 

तस्माद्दण्डमूलान्द्स्तस्त्रो णवद्याः । १ । णवनयमूलो दण्डः प्रािभृताां योगके्षमावहः । २ । 
 

कृतकः स्वाभाणवकि णवनयः । ३ । णक्रया णह द्रव्यां णवनयणत नाद्रव्यम् । ४ । 
शुश्रूषाश्रविग्रहििारिणवज्ञानोहापोहतत्त्वाणभणनणवष्टबुकद्ध णवद्या णवनयणत नेतरम् । ५ । णवद्यानाां तु 
यर्ास्वमाचायथप्रामाण्याणिनयो णनयमि । ६ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण २ : वृद्धाचंा सहवास 
 

१ म्हणून (इिर) िीन टवद्या दंडधारणाच्या नीिीवर अवलंबनू आहेि. २ (राजाच्या) टवनयावर 
आधारलेले दंडधारण प्रजेला योगके्षम साध्य करून देिे. 

 
३ टवनय दोन प्रकारचा आहे, एक कृटत्रम आटण दुसरा स्वाभाटवक. ४ (बा्) टक्रयेने योवय 

मनुष्टयाच्याच अंगी टवनय येिो, अयोवय मनुष्टयाच्या नाही. ५ श्रवण करण्याची (प्रबल) इच्छा, श्रवण करणे, 
ग्रहण करणे, धारण करणे, समजून घेणे, (सारासार टवचाराने) ग्रा् व अग्रा् ठरटवणे आटण ित्त्वासंबधंी 
अटभटनवशे ्ा गुणानंी युक्ि अशी ज्याची प्रज्ञा आहे त्यालाच टवद्या टवनीि करिे, इिराला नाही. ६ परंिु 
त्या त्या टवद्यािं पारंगि असलेल्या आचायांचे प्रामाण्य स्वीकारल्याने त्याचें ज्ञान प्राप्ि होिे व िे दृढ होिे. 
 

वृतचौलकमा णलकप सांख्यानांर् चोपयुञ्जीत । ७ । वृतोपनयनस्त्रयीमान्तवीणक्षकीं च णशष्टेभ्यो 
वातामध्यके्षभ्यो दण्डनीकत वक्तृप्रयोक्तृभ्यः । ८ । ब्रह्मचयथ चा षोडशािषात् । ९ । अतो गोदानां दारकमथ 
चास्य । १० । णनत्यि णवद्यावृद्धसांयोगो णवनयवृद्धध्यर्थम्, तन्तमूलत्वाणिनयस्य । ११ । 

 
पूवथमहभागां हस्त्यश्वरर्प्रहरिणवद्यासु णवनयां गच्िेत् । १२ । पणिमणमणतहासश्रविे । १३ । 

पुरािणमणतवृतमाख्याणयकोदाहरिां िमथशास्त्रमर्थशास्त्रां चेतीणतहासः । १४ । शेषमहोरािभागमपूवथग्रहिां 
गृहीतपणरचयां च कुयात्, अगृहीतानामाभीक्ष्ण्यश्रविां च । १५ । श्रुताणद्ध प्रज्ञोपजायते प्रज्ञाया योगो 
योगादात्मवतणेत णवद्यानाां सामर्थयथम् । १६ । 
 

णवद्याणवनीतो राजा णह प्रजानाां णवनये रतः । 
अनन्तयाां पृणर्वीं भुङक्ते सवथभूतणहते रतः ॥ १७ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे वृद्धसांयोगः पञ्चमोऽध्यायः । 

 
७ (जन्मानंिर पटहल्या सकवा टिसऱ्या वषी) चौलकमथ झाले म्हणजे राजपुत्राने लेखन व संख्या 
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(अंकगटणि) टशकण्यास प्रारंभ करावा. ८ उपनयन झाल्यानंिर त्याने त्रयी व आन्वीटक्षकी ्ा टवद्याचें 
अध्ययन टवद्वान आचायांजवळ करावे, वात्ताशास्त्राचे ज्ञान अध्यक्षाकंडून प्राप्ि करून घ्याव ेआटण दंडनीिीचे 
ज्ञान टिचे शास्त्र जाणणारे व टिचा प्रत्यक्ष प्रयोग करणारे याचं्याकडून. ९ आटण सोळाव्या वषापयंि त्याने 
ब्रह्मचयथ पाळाव.े १० त्यानंिर त्याचा गोदानसंस्कार आटण टववाहटवधी. ११ आटण टवनयाची वृद्धी व्हावी या 
हेिूने त्याने नेहमी टवद्यावृद्ध माणसाशंी संपकथ  ठेवावा, कारण िेच टवनयाचे मूळ आहे. 

 
१२ टदवसाच्या पूवथभागाि हत्ती, घोडे, रर् आटण शसे्त्र याचं्याटवषयीच्या टवद्याचंा अभ्यास करावा. १३ 

टदवसाचा उत्तरभाग इटिहासाच्या अध्ययनाि घालवावा. १४ पुराणे, बखरी, आख्याटयका, दाखलेवजा 
गोष्टी, धमथशास्त्र आटण अर्थशास्त्र ्ाचंा इटिहासाि अंिभाव होिो. १५ बाकी राटहलेल्या अहोरात्राच्या भागाि 
नवीन टवषयाचें ग्रहण आटण ग्रहण केलेल्याची उजळणी करावी, िसेच ज्या टवषयाचें ग्रहण झालेले नाही 
त्याचें पुन्हा पुन्हा श्रवण कराव.े १६ कारण, सिि अध्ययनाने बुद्धी पटरपक्व होिे, बुद्धी पटरपक्व झाली म्हणजे 
कायथ करण्याची क्षमिा उत्पन्न होिे आटण अशी क्षमिा आली म्हणजे आत्मप्रत्यय वाढिो, असे हे टवद्याचें 
सामथ्यथ आहे. 

 
१७ टवद्याचं्या अध्ययनाने टवनयसंपन्न झालेला राजा प्रजाननानंा टवनीि करण्याि ित्पर आटण सवथ 

प्राटणमात्राचं्या कल्याणाटवषयी दक्ष असिो, म्हणून सवथ पथृ्वीवरील एकछत्री राज्याचा उपभोग घेिो. 
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६ 
 

[तृतीयां प्रकरिम् – इन्द्न्तद्रयजयः, ति अणरषड्वगथत्यागः] 
 

णवद्याणवनयहेतुणरन्द्न्तद्रयजयः कामक्रोिलोभमानमदहषथत्यागात्कायथः । १ । 
किथत्वगणक्षणजह्वाघ्रािेन्द्न्तद्रयािाां शब्दस्पशथरूपरसगन्तिेष्ट्वणवप्रणतपणतणरन्द्न्तद्रयजयः, शास्त्रानुष्ठानां वा । २ । 
कृत्स्नां णह शास्त्रणमदणमन्द्न्तद्रयजयः । ३ । 

 
तणिरुद्धवृणतरवश्येन्द्न्तद्रयिातुरन्ततोऽणप राजा सद्यो णवनश्यणत । ४ । यर्ा दाण्डक्यो नाम भोजः 

कामाद् ब्राह्मिकन्तयामणभमन्तयमानः सबन्तिुराष्ट्रो णवननाश, करालि वैदेहः । ५ । कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मिेषु 
णवक्रान्ततः, तालजङ्घि भृगुषु । ६ । लोभादैलिातुवथण्यथमत्याहारयमािः, सौवीरिाजणबन्तदुः । ७ । 
मानाद्राविः परदारानप्रयच्िन्, दुयोिनो राज्यादांशां च । ८ । मदाद्दम्भोद्भवो भूतावमानी, हैहयिाजुथनः । ९ 
। हषािाताणपरगस्त्यमत्यासादयन्, वृन्द्ष्ट्िसांघि िैपायनणमणत । १० । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण ३ : इंटद्रयाचंा टनग्रह; षटिपूचें दमन 
 

१ टवद्याचं्या उपासनेने प्राप्ि होणारा टवनय ज्याला कारणीभिू होिो िो इंटद्रयाचंा टनग्रह काम, 
क्रोध, लोभ, मान, मद आटण हषथ याचं्या त्यागाने संपादन करावा. २ श्रवणेंटद्रय, त्वसगटद्रय, चक्षसुरटद्रय, 
रसनेंटद्रय आटण घ्राणेंटद्रय याचंा (अनुक्रमे) शब्द, स्पशथ, रूप, रस आटण गंध ्ा टवषयाचं्या संबधंाि अयोवय 
आचरणाचंा अभाव म्हणजे इंटद्रयजय, अर्वा ्ा शास्त्राच्या टशकवणुकीप्रमाणे वागणे म्हणजे इंटद्रयजय. ३ 
कारण, हे संपूणथ शास्त्र म्हणजे इंटद्रयटनग्रहच होय. 

 
४ ्ाच्या टवरुद्ध विथन करणारा व इंटद्रयावंर िाबा नसलेला राजा पथृ्वीच्या चारही टदशावंर राज्य 

करीि असला िरी लवकरच नाश पाविो. ५ उदाहरणार्थ, भोजकुलािील दाडंक्य नावाचा राजा कामवश 
होऊन एका ब्राह्मण कन्येची अटभलाषा करू लागला म्हणून बाधंव व राष्ट् यासंह त्याचा टवनाश झाला, 
िसेच टवदेहाच्या कराल नावाच्या राजाचाही (त्याच कारणास्िव) नाश झाला. ६ क्रोधवश होऊन 
जनमेजयाने ब्राह्मणावंर हल्ला केला (म्हणून िो टवनाश पावला); िसेच भगुृकुलावर हल्ला करणारा िालजंघ 
राजाही (नाश पावला). ७ इलापुत्र पुरूरवा लोभामुळे चारही वणांच्या प्रजेला लुबाडू लागला म्हणून नाश 
पावला, त्याचप्रमाणे सौवीरराजा अजसबदू सुद्धा. ८ दुसऱ्याची पत्नी अहंकारामुळे परि केली नाही म्हणून 
रावणाचा नाश झाला, िसेच राज्याचा टहस्सा टदला नाही म्हणून दुयोधनाचा. ९ मदोन्मत्त होऊन प्राण्यानंा 
िुच्छिेने वागटवणारा दंभोद्भव नाश पावला, िसाच हैहय कुलािील अजुथन (कािथवीयथ सहस्त्राजुथन) सुद्धा. 
१० खोडकर वृत्तीने अगस्स्ि ऋषीवर आक्रमण करू पहाणारा वािाटप नाश पावला, िसाच कृष्टण दै्वपायनाला 
फसव ूपहाणारा वृष्टणींचा संघ सुद्धा. 
 

एते चान्तये च बहवः शिुषड्वगथमाणश्रताः । 
सबन्तिुराष्ट्रा राजानो णवनेशुरणजतेन्द्न्तद्रयाः ॥ ११ ॥ 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शिुषड्वगथमुत्सृज्य जामदनन्तयो णजतेन्द्न्तद्रयः । 
अम्बरीषि नाभागो बुभुजाते णचरां महीम् ॥ १२ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे इन्द्न्तद्रयजये अणरषड्वगथत्यागः षष्ठोऽध्यायः । 

 
११ हे िसेच इिर अनेक राजे षटिपूचं्या अधीन झाल्याने इंटद्रयाचंा टनग्रह करू न शकल्याकारणाने 

बाधंव व राष्ट् यासंह टवनाश पावले. 
 

१२ षटिपूचें दमन केल्याने टजिेंटद्रय होऊन जमदस्वनपुत्र परशुराम आटण नभागाचा पुत्र अंबरीष 
यानंी टचरकाल पथृ्वीचा उपभोग घेिला. 
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७ 
 

[तृतीयां प्रकरिम् – इन्द्न्तद्रयजयः, ति राजर्णषवृतम्] 
 

तस्मादणरषड्वगथत्यागेनेन्द्न्तद्रयजयां कुवीत, वृद्धसांयोगेन प्रज्ञाम्, चारेि चकु्षः, उत्र्ानेन 
योगके्षमसािनम्, कायानुशासनेन स्विमथस्र्ापनम्, णवनयां णवद्योपदेशेन, लोकणप्रयत्वमर्थसांयोगेन, णहतेन 
वृणतम् । १ । एवां वश्येन्द्न्तद्रयः परस्त्रीद्रव्यकहसाि वजथयेत्, स्वप्नां 
लौल्यमनृतमुद्धतवेषत्वमनर्थयथसांयोगमिमथसांयुक्तमनर्थसांयुक्तां च व्यवहारम् । २ । 
 

सािवा अध्याय 
 

प्रकरण ३ : (पुढे चालू) : राजषीला योवय अशी विथणूक 
 

१ म्हणून राजाने षटिपूचें दमन करून इंटद्रयावंर जय टमळवावा, टवद्यावृद्ध लोकाशंी संपकथ  ठेवनू 
बुद्धी समृद्ध करावी, गुप्ि चराचं्या स्वरूपाि दृष्टीचे कायथ टसद्ध करावे, उद्यमशीलिेने योगके्षम साधावा, 
कायाच्या यर्ोटचि अंमलबजावणीने (प्रजेच्या) स्वधमथपालनाची टसद्धी करावी, टवद्याचं्या उपासनेने 
टवनयाची जोपासना करावी, टहिकर गोष्टींशी संबधं ठेवनू लोकटप्रयिा संपादन करावी आटण टहिकारक 
असेच आपले विथन ठेवाव.े २ याप्रमाणे इंटद्रये आपल्या िाब्याि ठेवनू परस्त्री, परद्रव्य आटण सहसा ही वज्यथ 
करावीि, िसेच झोपाळूपणा, अस्स्र्रटचत्तिा, असत्याचा अवलंब, भडक वषे धारण करणे, (निनिथकादी) 
अटहिकर लोकाशंी संबधं, आटण अधमथयुक्ि व अनर्थयुक्ि व्यवहार ्ा गोष्टीही िाळाव्याि. 
 

िमार्ाणवरोिेन कामां सेवेत, न णनःसुखः स्यात् । ३ । समां वा णिवगथमन्तयोन्तयानुबद्धम् । ४ । एको 
ह्यत्यासेणवतो िमार्थकामानामात्मानणमतरौ च पीडयणत । ५ । अर्थ एव प्रिान इणत कौणिल्यः । ६ । अर्थमूलौ 
णह िमथकामाणवणत । ७ । 

 
मयादाां स्र्ापयेदाचायानमात्यान्तवा, य एनमपायस्र्ानेभ्यो वारयेयुः, िायानाणलकाप्रतोदेन वा रहणस 

प्रमाद्यन्ततमणभतुदेयुः । ८ । 
 

सहायसाध्यां राजत्वां चक्रमेकां  न वतथते । 
कुवीत सणचवाांस्तस्मातषेाां च शृिुयान्तमतम् ॥ ९ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे इन्द्न्तद्रयजये राजर्णषवृतां सप्तमोऽध्यायः । इन्द्न्तद्रयजयः समाप्तः । 

 
३ धमथ व अर्थ यानंा बाध न येईल अशा रीिीने कामाचा उपभोग घ्यावा, सवथस्वी सुखटवरटहि राहू 

नये. ४ अर्वा एकमेकाशंी संबद्ध असलेल्या (धमथ, अर्थ आटण काम ्ा) टत्रवगाचे सारखेच सेवन करावे. ५ 
कारण, धमथ, अर्थ व काम यापंैकी एकाचे अटिटरक्ि प्रमाणाि सेवन केले असिा िो स्विःची व इिर दोहोंची 
हानी करिो. ६ (्ा टिहींि) अर्थ हाच प्रधान होय असे कौटिल्याचे मि आहे. ७ कारण, धमथ आटण काम 
अर्ावर अवलंबनू आहेि. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

८ राजाने आपल्या स्विःच्या वागणुकीवर लक्ष ठेवण्याच्या कामी आचायथ अर्वा अमात्य याचंी 
योजना करावी; त्यानंी अपायकारक गोष्टींपासून त्याला परावृत्त करावे आटण त्याच्या हािून एकािंाि प्रमाद 
घडि असिा (टवटशष्ट कायाची वळे सूटचि करणाऱ्या) छाया अर्वा नाटलका याचं्या स्वरूपािील 
अंकुशाच्या द्वारा सावध रहाण्याची त्याला सूचना द्यावी. 

 
९ राजेपण मदिटनसाचं्या सा्ानेच टसद्ध होऊ शकिे. (शकिाचे) एकच चाक टफरि नाही. म्हणून 

राजाने सटचवाचंी नेमणूक करावी आटण त्याचें मि टवचाराि घ्यावे. 
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८ 
 

 +  
[चतुर्थ प्रकरिम् – अमात्योत्पणतः] 

 
‘सहाध्याणयनोऽमात्यान्तकुवीत, दृष्टशौचसामर्थयथत्वात्’ इणत भारिाजः । १ । ‘ते ह्यस्य णवश्वास्या 

भवन्द्न्तत’ इणत । २ । 
 
नेणत णवशालाक्षः । ३ । ‘सहक्रीणडतत्वात् पणरभवन्तत्येनम् । ४ । ये ह्यस्य 

गुह्यसिमािस्तानमात्यान्तकुवीत, समानशीलव्यसनत्वात् । ५ । ते ह्यस्य ममथज्ञभयान्नापराध्यन्द्न्तत’ इणत । ६ । 
 
‘सािारि एष दोषः’ इणत पाराशराः । ७ । ‘तेषामणप ममथज्ञभयात्कृताकृतान्तयनुवतेत । ८ । 

 
यावद्धभ्यो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुषाणिपः । 
अवशः कमथिा तेन वश्यो भवणत तावताम् ॥ ९ ॥ 

 
आठवा अध्याय 

 
प्रकरण ४ : अमात्याचंी नेमणूक 

 
१ “राजाने आपल्या सहाध्यायानंा अमात्य नेमाव,े कारण त्याचंी शुद्ध विथणूक व त्याचें सामथ्यथ ्ा 

गोष्टी त्याने प्रत्यक्ष पाटहलेल्या असिाि” असे भारद्वाजाचे मि आहे. २ “कारण, त्याला त्याचं्यावर टवश्वास 
ठेविा येिो.” 

 
३ “हे बरोबर नाही” असे टवशालाक्षाचे मि आहे. ४ “राजाबरोबर िे एकत्र खेळलेले असल्यामुळे िे 

त्याची अवज्ञा करण्याचा संभव असिो. ५ जे गुप्ि गोष्टींच्या बाबिीि राजाशी समानधमथ असिील त्यानंा 
अमात्य नेमाव,े कारण त्याचें शील व व्यसने त्याच्यासारखीच असिाि. ६ राजाला आपले गुटपि माहीि 
आहे ्ा भीिीने िे त्याच्या टवरुद्ध वागणार नाहीि.” 

 
७ “हा दोष उभय पक्षानंा लागू आहे” असे पाराशराचें मि आहे. ८ “त्यानंा सुद्धा आपले गुटपि 

माहीि आहे ्ा भीिीने राजाला त्याचं्या बऱ्यावाईि सवथ कृत्यानंा संमिी द्यावी लागेल. 
 
९ राजा टजिक्या लोकानंा आपले गुटपि सागंिो टििक्या लोकावंर त्याच्या त्या कृत्यामुळे िो 

पराधीन होिो. 
 

य एनमापत्सु प्रािाबाियुक्तास्वनुगृह्िीयुस्तानमात्यान्तकुवीत, दृष्टानुरागत्वात्’ इणत । १० । 
 

नेणत णपशुनः । ११ । ‘भन्द्क्तरेषा न बुणद्धगुिः । १२ । सांख्यातारे्षु कमथसु णनयुक्ता ये यर्ाणदष्टमर्थ 



 

 अनुक्रमणिका 
 

सणवशेषां वा कुयुथस्तानमात्यान्तकुवीत, दृष्टगुित्वात्’ इणत । १३ । 
 
नेणत कौिपदन्ततः । १४ । ‘अन्तयैरमात्यगुिैरयुक्ता हे्यते । १५ । णपतृपैतामहानमात्यान्तकुवीत, 

दृष्टावदानत्वात् । १६ । ते हे्यनमपचरन्ततमणप न त्यजन्द्न्तत, सगन्तित्वात् । १७ । अमानुषेष्ट्वणप चैतद् दृश्यते । 
१८ । गावो ह्यसगन्तिां गोगिमणतक्रम्य सगन्तिेष्ट्वेवावणतष्ठन्तते’ इणत । १९ । 
 

१० प्राणावर संकि आणणाऱ्या आपत्तींच्या समयी जे त्याच्या उपयोगी पडले असिील त्यानंा 
अमात्य करावे, कारण (त्यामुळे) त्याचं्या राजावरील भक्िीचे दशथन झालेले असिे.” 

 
११ “हे बरोबर नाही” असे टपशुनाचे मि आहे. १२ “ही राजावरील भक्िीची कसोिी झाली, 

बुटद्धमते्तचा त्याि प्रभाव टदसून येि नाही. १३ ज्याचं्यापासून प्राप्ि होणाऱ्या उत्पन्नाचा अगोदर टहशोब करून 
ठेवला आहे अशा कामावंर नेमणूक झाली असिा जे साटंगिल्याप्रमाणे अर्वा त्याहून अटधक उत्पन्न काढून 
दाखटविील त्यानंा अमात्य करावे, कारण त्याचं्या (कायथक्षमिेचा) गुण टदसून आलेला असिो.” 

 
१४ “हे बरोबर नाही” असे कौणपदंिाचे मि आहे. १५ “कारण, अमात्यानंा आवश्यक असे इिर 

गुण त्याचं्या टठकाणी नसिाि. १६ टपिामह, टपिा, याचं्या वळेेपासून जे नोकरीि असिील त्यानंा अमात्य 
करावे, कारण त्याचं्या शुद्ध आचरणाटवषयी खात्री झालेली असिे. १७ त्याने काही अनुटचि विथन केले िरी 
समानजािीयिेमुळे िे त्याला सोडून जाि नाहीि. १८ मनुष्टयेिर प्राण्यािं सुद्धा हे टदसून येिे. १९ कारण 
गाई-बैल परक्या गुराचं्या कळपाि न जािा आपल्याच कळपाि रहािाि.” 
 

नेणत वातव्याणिः । २० । ‘ते ह्यस्य सवथमवगृह्य स्वाणमवत्प्रचरन्द्न्तत । २१ । तस्मान्नीणतणवदो 
नवानमात्यान्तकुवीत । २२ । नवास्तु यमस्र्ाने दण्डिरां मन्तयमाना नापराध्यन्द्न्तत’ इणत । २३ । 

 
नेणत बाहुदन्ततीपुिः । २४ । ‘शास्त्रणवददृष्टकमा कमथसु णवषादां गच्िेत् । २५ । 

तस्मादणभजनप्रज्ञाशौचशौयानुरागयुक्तानमात्यान्तकुवीत, गुिप्रािान्तयात्’ इणत । २६ । 
 
सवथमुपपन्नणमणत कौणिल्यः । २७ । कायथसामर्थयाणद्ध पुरुषसामर्थयं कल्प्यते । २८ । सामर्थयथति — 

 
णवभज्यामात्यणवभवां देशकालौ च कमथ च । 
अमात्याः सवथ एवैते कायाः स्युनथ तु मन्द्न्तििः ॥ २९ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे अमात्योत्पणतः अष्टमोऽध्यायः । 

 
२० “हे बरोबर नाही” असे वािव्याधीचे मि आहे. २१ “कारण, िे त्याचे असलेले सवथ काही 

बळकावनू स्विःच मालक असल्यासारखे वागिाि. २२ यास्िव राजनीटिशास्त्राि पारंगि अशा नवीन 
मनुष्टयासं अमात्य करावे. २३ नवीन माणसे दंडधारी राजाला यमासारखा मानिाि, त्यामुळे त्याचं्या हािून 
अपराध होि नाही.” 

 
२४ “हे बरोबर नाही” असे बाहुदंिीपुत्राचे मि आहे. २५ “शास्त्र जाणणारा परंिु प्रत्यक्ष कामाचा 



 

 अनुक्रमणिका 
 

अनुभव नसलेला मनुष्टय कामे करिाना गागंरून जाण्याचा संभव आहे. २६ यास्िव चागंल्या कुलाि जन्म, 
बुटद्धमत्ता, शुद्ध विथणूक, शौयथ आटण स्वाटमभक्िी यानंी युक्ि असलेल्यानंा अमात्य करावे, कारण यासंबधंाि 
्ा गुणानंा प्राधान्य आहे.” 

 
२७ हे सवथ काही उपपन्न आहे असे कौटिल्याचे मि आहे. २८ कारण, कायथ िडीस नेण्याच्या 

सामथ्यावरून मनुष्टयाच्या सामथ्याची कल्पना करिा येिे. २९ आटण प्रत्येकाच्या सामथ्यानुसार अमात्याचं्या 
दजाची आटण देश, काल व करावयाचे कायथ याचंी टवभागणी करून ्ा सवथ प्रकारच्या माणसानंा अमात्य 
म्हणून नेमाव,े पण त्यानंा मंत्री म्हणून नेमू नये. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

९ 
 

[पञ्चमां प्रकरिम् – मन्द्न्तिपुरोणहतोत्पणतः] 
 

जानपदोऽणभजातः स्ववग्रहः कृतणशल्पिकु्षष्ट्मान्तप्राज्ञो िारणयष्ट्िुदथक्षो वानमी प्रगल्भः 
प्रणतपणतमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुणचमयिो दृढभन्द्क्तः शीलबलारोनयसत्त्वयुक्तः स्तम्भचापलहीनः 
सांणप्रयो वैरािामकतेत्यमात्यसांपत् । १ । अतः पादािथगुिहीनौ मध्यमावरौ । २ । 

 
तेषाां जनपदणभजनमवग्रहां चाप्ततः परीके्षत, समानणवदे्यभ्यः णशल्पां शास्त्रचकु्षष्ट्मताां च, कमारम्भेषु 

प्रज्ञाां िारणयष्ट्िुताां दाक्ष्यां च, कर्ायोगेषु वान्द्नमत्वां प्रागल्भ्यां प्रणतभानवत्त्वां च, आपदु्यत्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वां 
च, सांव्यवहाराच्िौचां मैिताां दृढभन्द्क्तत्वां च, सांवाणसभ्यः शीलबलारोनयसत्त्वयोगमस्तम्भमचापलां  च, 
प्रत्यक्षतः सांणप्रयत्वमवैरत्वां च । ३ । 
 

नववा अध्याय 
 

प्रकरण ५ : मंत्री आटण पुरोटहि याचंी नेमणूक 
 

१ आपल्या राज्याचा नागटरक, चागंल्या कुळाि जन्मलेला, िाब्याि ठेवण्यास सुलभ, कलामंध्ये 
प्रवीण, शास्त्ररूप नेत्र असलेला, बुटद्धमान, स्मरणशक्िी असलेला, कुशल, बोलण्याि वाकबगार, धीि, 
समयसूचकिा असलेला, उत्साह व सामथ्यथ यानंी युक्ि, क्लेश सहन करणारा, शुद्ध आचरणाचा, मतै्री करू 
शकणारा, दृढ स्वाटमभक्ि, शील, बल, आरोवय आटण सत्त्व यानंी युक्ि, िाठा व चचंलिा यानंी रटहि, 
कोणालाही टप्रय होणारा आटण कोणाशीही वैर न करणारा – ही सवथगुणसंपन्न अमात्याची लक्षणे. २ यापंैकी 
एकचिुर्ांश गुण कमी असिील िो मध्यम आटण अधे गुण कमी असिील िो कटनष्ठ. 

 
३ त्या गुणापंैकी नागटरकत्व, कुलीनत्व आटण वशवर्षित्व याचंा िपास त्याच्या आप्िाचं्या माफथ ि 

करावा, कलािंील प्रावीण्य व शास्त्ररूप चक्षषु्टमत्ता याचंा िपास त्याच्याइिकेच टवद्यासंपन्न असलेल्या 
लोकामंाफथ ि करावा, बुटद्धमत्ता, स्मरणशक्िी व कुशलिा याचंी परीक्षा िो करीि असलेल्या कामावंरून 
करावी, बोलण्यािील हुशारी, धीिपणा व समयसूचकिा याचंी परीक्षा संभाषणाचं्या प्रसंगी करावी, उत्साह, 
सामथ्यथ व क्लेशसटहष्टणुिा याचंी परीक्षा संकिकाली करावी, शुटचिा, मतै्रीचा स्वभाव व दृढ भक्िी याचंी 
परीक्षा त्याच्या एकंदर व्यवहारावरून करावी, शील, बल, आरोवय व सत्त्व याचंी टवद्यमानिा आटण िाठा व 
चचंलिा याचंा अभाव हे गुण त्याच्याबरोबर रहाि असलेल्या लोकाकंडून जाणून घ्याविे, आटण टप्रय 
होण्याचा गुण व वैर न करण्याचा गुण ्ाचंी परीक्षा स्विःच्या प्रत्यक्ष अनुभवावरून करावी. 
 

प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया णह राजवृणतः । ४ । स्वयांदृष्टां प्रत्यक्षम् । ५ । परोपणदष्टां परोक्षम् । ६ । कमथसु 
कृतेनाकृतावेक्षिमनुमेयम् । ७ । यौगपद्यात ु कमथिामनेकत्वादनेकस्र्त्वाच्च देशकालात्ययो मा भूणदणत 
परोक्षममात्यःै कारयेत् । ८ । इत्यमात्यकमथ । 
 

पुरोणहतमुणदतोणदतकुलशीलां  साङे्ग वेदे दैवे णनणमत े दण्डनीत्याां चाणभणवनीतमापदाां 



 

 अनुक्रमणिका 
 

दैवमानुषीिामर्वथणभरुपायैि प्रणतकतारां कुवीत । ९ । तमाचायं णशष्ट्यः णपतरां पुिो भृत्यः स्वाणमनणमव 
चानुवतेत । १० । 
 

ब्राह्मिेनैणितां क्षिां मन्द्न्तिमन्तिाणभमन्द्न्तितम् । 
जयत्यणजतमत्यन्ततां शास्त्रानुगमशणस्त्रतम् ॥ ११ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे मन्द्न्तिपुरोणहतोत्पणतः नवमोऽध्यायः । 

 
४ राजाचे व्यवहार प्रत्यक्ष, परोक्ष आटण अनुमेय असे िीन प्रकारचे असिाि. ५ राजाच्या स्विःच्या 

देखि होणारा िो प्रत्यक्ष व्यवहार. ६ दुसऱ्याने पाहून साटंगिलेला िो परोक्ष व्यवहार. ७ कामाचं्या संबधंाि 
जे केलेले असेल त्यावरून न केलेल्याचा िकथ  करणे म्हणजे अनुमेय व्यवहार. ८ परंिु राज्याची कामे अनेक 
असून िी एकाच वळेी व अनेक टनरटनराळ्या टठकाणी करावयाची असल्याकारणाने वळे आटण स्र्ळ याचें 
उल्लंघन होऊ नये म्हणून िी अमात्याचं्या माफथ ि परोक्ष करावीि. असे हे अमात्याचं्या नेमणुकीचे कायथ. 

 
९ अत्यंि उन्नि कुलाि जन्मलेला व अटि उन्नि चाटरत्रयसंपन्न, सवथ अंगासंटहि वदे, दैवशास्त्र, 

टनटमत्तशास्त्र आटण दंडनीटि यािं पारंगि, दैवी िसेच मनुष्टयकृि आपत्तींचे टनवारण अर्वथवदेािील उपायानंी 
करण्यास समर्थ असा पुरोटहि नेमावा. १० टशष्टय ज्याप्रमाणे आचायाच्या वचनाि रहािो, पुत्र टपत्याच्या 
वचनाि आटण नोकर धन्याच्या वचनाि, त्याप्रमाणे राजाने त्या पुरोटहिाच्या वचनाि रहावे. 

 
११ ब्राह्मणाने संवर्षधि केलेली, मंत्रयाचं्या (सल्लामसलिरूपी) मंत्रानंी मंटत्रि झालेली आटण 

शास्त्राचे अनुसरणरूप शस्त्राने सज्ज झालेली क्षात्रशक्िी कधीही पराभिू न होिा सिि टवजयी होि रहािे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१० 
 

[षष्ठां प्रकरिम् – उपिाणभः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम्] 
 

मन्द्न्तिपुरोणहतसखः सामान्तयेष्ट्वणिकरिेषु स्र्ापणयत्वामात्यानुपिाणभः शोियेत् । १ । 
 

पुरोणहतमयाज्ययाजनाध्यापने णनयुक्तममृष्ट्यमािां राजावणक्षपेत् । २ । स सन्द्त्िणभः 
शपर्पूवथमेकैकममात्यमुपजापयेत् – ‘अिार्णमकोऽयां राजा, सािु िार्णमकमन्तयमस्य तत्कुलीनमपरुद्धां  
कुल्यमेकप्रग्रहां सामन्ततमािणवकमौपपाणदकां  वा प्रणतपादयामः, सवेषामेतद्रोचते, कर्ां वा तव’ इणत । ३ । 
प्रत्याख्याने शुणचः । इणत िमोपिा । ४ । 

 
सेनापणतरसत्प्रग्रहेिावणक्षप्तः सन्द्त्िणभरेकैकममात्यमुपजापयेत् लोभनीयेनारे्न राजणवनाशाय, 

‘सवेषामेतद्रोचते, कर्ां वा तव’ इणत । ५ । प्रत्याख्याने शुणचः । इत्यर्ोपिा । ६ । 
 

दहावा अध्याय 
 

प्रकरण ६ : गुप्ि कसोयाचं्या द्वारा अमात्याचं्या शुद्धाशुद्ध विथनाची परीक्षा 
 

१ मंत्री आटण पुरोटहि याचें साहाय्य घेऊन (जबाबदारीचे नसलेल्या) सामान्य अटधकाराच्या 
कामावर अमात्याचंी नेमणूक करून गुप्ि कसोयाचं्या द्वारा त्याचं्या शुद्धिेची परीक्षा करावी. 
 

२ ज्याला यज्ञाचा अटधकार नाही त्याचा यज्ञ करण्यास अर्वा (अटधकार नसलेल्यास) वदे 
टशकटवण्यास राजाने सागंटिले असिा िे सहन न होऊन िसे करण्याचे नाकारले म्हणून पुरोटहिाला 
कामावरून दूर करावे. ३ त्याने गुप्ि हेराचं्या द्वारा एकेका अमात्याला प्रर्म शपर् घालून टफिुरीस प्रवृत्त 
करावे. (त्यानंी म्हणाव)े, “हा राजा अधार्षमक आहे. िेव्हा आिा आपण दुसरा धार्षमक राजा – ्ाच्याच 
कुलािील राज्यावर हक्क सागंणारा कोणी, ्ाच्या मजीिून उिरलेला राजपुत्र, ्ाच्या कुलािील दुसरा 
कोणी, राज्याचा एक आधार असलेला कोणी (मंत्री), शजेारच्या राजापंैकी कोणी, अिवीमुख्यापंैकी कोणी 
सकवा सहसा बलाढ्य बनलेला कोणी याप्रमाणे – स्वीकारू या. इिर सवांना हे पसंि आहे. िुझे काय मि 
आहे?” ४ ही सूचना धुडकावनू लावल्यास िो शुद्ध आहे असे समजाव.े ही झाली धमाची गुप्ि कसोिी. 

 
५ वाईि विथनाच्या माणसाचंी बाजू घेिली ्ा टनटमत्ताने कामावरून दूर केलेल्या सेनापिीने गुप्ि 

हेराचं्या द्वारा एकेका अमात्याला द्रव्याची लालूच दाखवनू राजाचा नाश करावयास प्रोत्साटहि करावे व 
म्हणावे, “इिर सवांना हे पसंि आहे. िुझे काय मि आहे?” ६ ही सूचना धुडकावल्यास िो शुद्ध आहे असे 
समजाव.े ही झाली द्रव्याची गुप्ि कसोिी. 

 
पणरव्राणजका लब्िणवश्वासान्ततःपुरे कृतसत्कारा महामािमेकैकमुपजपेत् – ‘राजमणहषी त्वाां 

कामयते कृतसमागमोपाया, महानर्थि ते भणवष्ट्यणत’ इणत । ७ । प्रत्याख्याने शुणचः । इणत कामोपिा । ८ । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

प्रहविणनणमतमेकोऽमात्यः सवानमात्यानावाहयेत् । ९ । तेनोिेगेन राजा तानवरुन्तध्यात् । १० । 
कापणिकिाि पूवावरुद्धस्तेषामर्थमानावणक्षप्तमेकैकममात्यमुपजपेत् – ‘असत्प्रवृतोऽयां राजा, सािु एनां 
हत्वान्तयां प्रणतपादयामः, सवेषामेतद्रोचते, कर्ां वा तव’ इणत । ११ । प्रत्याख्याने शुणचः । इणत भयोपिा । १२ 
। 

 
ति िमोपिाशुद्धान् िमथस्र्ीयकण्िकशोिनेषु कमथसु स्र्ापयेत्, अर्ोपिाशुद्धान् 

समाहतृथसांणनिातृणनचयकमथसु, कामोपिाशुद्धान् बाह्याभ्यन्ततरणवहाररक्षासु, भयोपिाशुद्धान् आसन्नकायेषु 
राज्ञः । १३ । सवोपिाशुद्धान् मन्द्न्तििः कुयात् । १४ । सवथिाशुचीन् खणनद्रव्यहन्द्स्तवनकमान्ततेषपूयोजयेत् । 
१५ । 

 
७ राजाच्या अंिःपुराि टजचा मानमरािब केला जािो अशा पटरव्राटजकेने टवश्वास संपादन करून 

एकेका अटधकाऱ्याला गुप्िपणे सुचवावे, “राजाच्या पट्टराणीचे िुझ्यावर पे्रम जडले आहे आटण टिने िुझ्या 
समागमासाठी उपाययोजना केली आहे. टशवाय, िुला खूप द्रव्यप्राप्िीही होईल.” ८ ही सूचना धुडकावनू 
लावल्यास िो शुद्ध आहे असे समजावे. ही झाली कामाची गुप्ि कसोिी. 

 
९ एखाद्या समारंभाच्या टनटमत्ताने एका अमात्याने सवथ अमात्यानंा आमंत्रण द्याव.े १० िे एकत्र जमले 

म्हणजे कि चालला आहे अशी भीिी प्रकि करून राजाने त्यानंा िुरंुगाि िाकाव.े ११ िेरे् अगोदरच बदंीि 
ठेवलेल्या कापटिक हेराने त्याचं्यापैकी ज्याचें धन आटण मानमरािब टहरावनू घेिले आहेि अशानंा 
एकेकयाला गुप्िपणे सूटचि करावे, “हा राजा अन्याय्य विथनाचा आहे. िेव्हा आपण ्ाचा वध करून 
दुसऱ्या कोणाला िरी राजा करू या. इिर सवांना हे पसंि आहे. िुझे मि काय आहे?” १२ ही सूचना 
धुडकावल्यास िो शुद्ध आहे असे समजाव.े ही झाली भयाची गुप्ि कसोिी. 
 

१३ त्याचं्यापैकी जे धमाच्या कसोिीला उिरले असिील त्यानंा न्यायदानाच्या व समाजकंिकाचंा 
बदंोबस्ि करण्याच्या कामावर नेमावे, जे द्रव्याच्या कसोिीला उिरले असिील त्यानंा समाहत्याच्या उत्पन्न 
गोळा करण्याच्या कामावर व संटनधात्याच्या िे साठटवण्याच्या कामावर नेमाव,े कामाच्या कसोिीला 
उिरिील त्यानंा राजवाड्याच्या आिील व बाहेरील क्रीडास्र्ानाचं्या रक्षणाच्या कामावर नेमाव े आटण 
भयाच्या कसोिीला उिरलेल्याचंी राजाच्या संटनध होणाऱ्या कायांवर नेमणूक करावी. १४ सवथ कसोयानंा 
उिरलेल्यानंा मंटत्रपदी नेमाव.े १५ सवथ कसोयािं अशुद्ध ठरलेल्याचंा खाणी, द्रव्योत्पादक जंगले, हत्तींची 
जंगले, कारखाने यािं उपयोग करावा. 
 

णिवगथभयसांशुद्धानमात्यान्तस्वेषु कमथसु । 
अणिकुयाद्यर्ाशौचणमत्याचाया व्यवन्द्स्र्ताः ॥ १६ ॥ 
 
न त्वेव कुयादात्मानां देवीं वा लक्ष्यमीश्वरः । 
शौचहेतोरमात्यानामेतत्कौणिल्यदशथनम् ॥ १७ ॥ 
 
न दूषिमदुष्टस्य णवषेिेवाम्भसिरेत् । 
कदाणचणद्ध प्रदुष्टस्य नाणिगम्येत भेषजम् ॥ १८ ॥ 
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कृता च कलुषा बुणद्धरुपिाणभितुर्णविा । 
नागत्वान्ततां णनवतेत न्द्स्र्ता सत्त्ववताां िृतौ ॥ १९ ॥ 
 
तस्माद्बाह्यमणिष्ठानां कृत्वा काये चतुर्णविे । 
शौचाशौचममात्यानाां राजा मागेत सन्द्त्िणभः ॥ २० ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे उपिाणभः शौचाशौचज्ञानममात्यानाम् दशमोऽध्यायः । 

 
१६ धमथ, अर्थ व काम आटण भय याचं्या कसोिीला उिरलेल्या अमात्याचंी त्याचं्या शुद्धिेनुसार 

यर्ोटचि कामावंर नेमणूक करावी असे आचायांनी ठरटवले आहे. 
 
१७ परंिु अमात्याचं्या शुद्धिेची परीक्षा पहाण्याच्या उदे्दशाने राजाने त्याि कधीही स्विःचा अर्वा 

राणीचा प्रयोगसाधन म्हणून उपयोग होऊ देऊ नये असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 
१८ टवषाने पाणी दूटषि करण्याप्रमाणे दुष्ट नसलेल्या माणसाचे मन (वरील प्रकारच्या सूचनानंी) 

दूटषि करू नये. कारण, कदाटचि िो दूटषिपणा घालटवणारे औषध उपलब्ध होणार नाही. 
 
१९ आटण चार प्रकारच्या कसोयानंी कलुटषि झालेली बुद्धी सत्त्वयुक्ि मनुष्टयाचं्या अंिःकरणाि 

दृढ होऊन शवेिपयंि गेल्याटशवाय परि टफरणार नाही. 
 
२० यास्िव ्ा चार प्रकारच्या कसोिीच्या कायाि दुसऱ्या कोणाला िरी प्रयोगाचे अटधष्ठान बनवनू 

राजाने गुप्ि हेराचं्या द्वारा अमात्याचं्या शुद्धाशुद्धिेची परीक्षा करावी. 
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११ 
 

[सप्तमां प्रकरिम् – गूढपुरुषोत्पणतः, ति सांस्र्ोत्पणतः] 
 

उपिाणभः शुद्धामात्यवगो गूढपुरुषानुत्पादयेत् कापणिकोदान्द्स्र्तगृहपणतकवैदेहकतापसव्यञ्जनान् 
सन्द्त्ितीक्ष्िरसदणभकु्षकीि । १ । 

 
परममथज्ञः प्रगल्भश्िािः कापणिकः । २ । तमर्थमानाभ्याां प्रोत्साह्य मन्तिी ब्रयूात् – ‘राजानां माां च 

प्रमािां कृत्वा यस्य यदकुशलां  पश्यणस ततदानीमेव प्रत्याणदश’ इणत । ३ । 
 
प्रव्रज्याप्रत्यवणसतः प्रज्ञाशौचयुक्त उदान्द्स्र्तः । ४ । स वाताकमथप्रणदष्टायाां भूमौ 

प्रभूतणहरण्यान्ततेवासी कमथ कारयेत् । ५ । कमथफलाच्च सवथप्रव्रणजतानाां ग्रासाच्िादनावसर्ान् प्रणतणवदध्यात् । 
६ । वृणतकामाांिोपजपेत् – ‘एतेनैव वेषेि राजार्थिणरतव्यो भक्तवेतनकाले चोपस्र्ातव्यम्’ इणत । ७ । 
सवथप्रव्रणजताि स्वां स्वां वगथमेवमुपजपेयुः । ८ । 
 

अकरावा अध्याय 
 

प्रकरण ७ : गुप्ि हेराचंी नेमणूक; स्र्ाटयक हेराचंी नेमणूक 
 

१ गुप्ि कसोयानंी अमात्याचंी परीक्षा केल्यानंिर कापटिक, उदास्स्र्ि गृहपटिकव्यंजन, 
वैदेहकव्यंजन व िापसव्यंजन, िसेच सत्री, िीक्ष्ण, रसद आटण टभक्षकुी असे (स्र्ायी व टफरिे टमळून नऊ 
प्रकारचे) गुप्ि हेर नेमाविे. 

 
२ दुसऱ्याचंी रहस्ये जाणून घेण्याि कुशल, धीि असा छात्र िो कापटिक (कपिाच्या आचरणाचा). 

३ मंत्रयाने द्रव्य आटण सन्मान यानंी त्याला प्रोत्साटहि करून म्हणाव,े “राजाला आटण मला प्रमाण मानून 
िुला ज्या कोणाचा जो काही दोष टदसून येईल िो िाबडिोब आम्हाला कळवीि जा.” 

 
४ संन्यास घेऊन त्यापासून च्युि झालेला आटण बुद्धी व शुद्ध आचार यानंी युक्ि िो उदास्स्र्ि. ५ 

त्याने (शिेी, पशुपालन व व्यापार ्ापंैकी एखाद्या) वात्ताव्यवहारासाठी नेमून टदलेल्या टठकाणी पुष्टकळ 
द्रव्य व पुष्टकळ माणसे घेऊन िो व्यवहार चालवावा. ६ आटण त्या व्यवहारापासून जो नफा होईल त्यािून 
(येिील त्या) सवथ पटरव्राजकाचं्या अन्नवस्त्राची व रहाण्याची सोय करावी. ७ आटण त्याचं्यापैकी ज्यानंा 
कायमची उपजीटवका पाटहजे असेल त्यानंा गुप्िपणे म्हणाव,े “्ाच वषेाि राहून राजाच्या टहिासाठी िुम्ही 
काम करीि जाव ेआटण भोजनसमयी व पगाराच्या वळेी येरे् उपस्स्र्ि होि जाव.े” ८ आटण सवथ परं्ािंील 
संन्याशानंी आपापल्या परं्ािील अशा पटरव्राजकानंा याचप्रमाणे गुप्ि सूचना कराव्याि. 
 

कषथको वृणतक्षीिः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपणतकव्यञ्जनः । ९ । स कृणषकमथप्रणदष्टायाां भूमौ – इणत समानां 
पूवेि । १० । 
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वाणिजको वृणतक्षीिः प्रज्ञाशौचयुक्तो वैदेहकव्यञ्जनः । ११ । स वणिक्कमथप्रणदष्टायाां भूमौ – इणत 
समानां पूवेि । १२ । 

 
मुण्डो जणिलो वा वृणतकामस्तापसव्यञ्जनः । १३ । स नगराभ्याशे प्रभूतमुण्डजणिलान्ततेवासी शाकां  

यवमुकष्ट वा मासणिमासान्ततरां प्रकाशमश्र्नीयात्, गूढणमष्टमाहारम् । १४ । वैदेहकान्ततेवाणसनिैनां 
सणमद्धयोगैरचथयेयुः । १५ । णशष्ट्यािास्यावेदयेयुः – ‘असौ णसद्धः सामेणिकः’ इणत । १६ । 
समेिाशान्द्स्तणभिाणभगतानामङ्गणवद्यया णशष्ट्यसांज्ञाणभि कमाण्यणभजनेऽवणसतान्तयाणदशेत् – अल्पलाभम् 
अन्द्ननदाहां चोरभयां दूष्ट्यविां तुणष्टदानां णवदेशप्रवृणतज्ञानम्, ‘इदमद्य श्वो वा भणवष्ट्यणत, इदां वा राजा कणरष्ट्यणत’ 
इणत । १७ । तदस्य गूढाः सन्द्त्ििि सांपादयेयुः । १८ । सत्त्वप्रज्ञावाक्यशन्द्क्तसांपन्नानाां 
राजभानयमनुव्याहरेत्, मन्द्न्तिसांयोगां च ब्रयूात् । १९ । मन्तिी चैषाां वृणतकमथभ्याां णवयतेत । २० । 

 
९ उपजीटवकेचे साधन नसलेला परंिु बुटद्धमान व शुद्ध आचरणाचा शिेकरी म्हणजे 

गृहपटिकव्यंजन (गृहस्र्ाच्या वषेाि असणारा हेर). १० त्याने शिेीच्या कामासाठी नेमून टदलेल्या टठकाणी 
– इत्यादी सवथ वरीलप्रमाणे. 

 
११ उपजीटवकेचे साधन नसलेला परंिु बुद्धीने व शुद्ध आचरणाने युक्ि असा व्यापारी म्हणजे 

वैदेहकव्यंजन (व्यापाऱ्याच्या वषेािील हेर). १२ त्याने व्यापारासाठी नेमून टदलेल्या टठकाणी – इत्यादी सवथ 
वरीलप्रमाणे. 

 
१३ उपजीटवकेची अटभलाषा असणारा, मंुडन करणारा अर्वा जिाधारी िपस्वी म्हणजे 

िापसव्यंजन (िपस्व्याच्या वषेािील हेर). १४ त्याने नगरापासून जवळ मंुडन करणाऱ्या अर्वा जिाधारी 
पुष्टकळ टशष्टयासंह वास करावा आटण मटहना – दोन मटहन्याचं्या अंिराने भाजीपाला सकवा मूठभर जव असा 
आहार उघडपणे घ्यावा व गुप्िपणे यरे्च्छ भोजन करावे. १५ आटण वैदेहकव्यंजनाच्या टशष्टयानंी 
समृटद्धप्राप्िीसाठी करावयाच्या टवधींच्या द्वारा त्याची पूजा करावी. १६ आटण त्याच्या टशष्टयानंी सवांना 
सागंाव ेकी हा टसद्ध पुरुष असून िो कोणालाही समृद्ध करू शकिो. १७ आटण समृद्धीच्या आशनेे जे आलेले 
असिील त्यानंा अंगटवदे्यच्या सा्ाने आटण टशष्टयानंी केलेल्या खुणाचं्या द्वारा त्याचं्या कुलाि घडलेल्या 
घिनाटंवषयी सागंाव,े (उदाहरणार्थ) अल्पसा झालेला लाभ, लागलेली आग, चोरीची भीिी, द्रोह 
करणाऱ्याचा राजाने केलेला वध, संिुष्ट होऊन राजाने टदलेले बक्षीस, परदेशािील घडामोडींची बािमी, 
िसेच “हे आज सकवा उद्या घडून येईल” सकवा “राजा अमुक अमुक करील” असे सागंाव.े १८ िे त्याचे 
भटवष्टय खरे ठरेल अशी उपाययोजना गूढ पुरुष व सत्री हेर यानंी करावी. १९ जे सत्त्व, प्रज्ञा आटण वक्िृत्व 
यानंी संपन्न असिील त्यानंा राजाकडून त्याचंा भावयोदय होईल असे सागंाव ेआटण लवकरच मंत्रयाची भेि 
होईल असे म्हणाव.े २० आटण िदनुसार मंत्रयाने त्याचं्या उपजीटवकेची आटण कामाची व्यवस्र्ा करावी. 
 

ये च कारिादणभकु्रद्धास्तानर्थमानाभ्याां शमयेत्, अकारिकु्रद्धाांस्तूष्ट्िींदण्डेन, राजणिष्टकाणरिि । 
२१ । 
 

पूणजतािार्थमानाभ्याां राज्ञा राजोपजीणवनाम् । 
जानीयुः शौचणमत्येताः पञ्च सांस्र्ाः प्रकीर्णतताः ॥ २२ ॥ 
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इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे गूढपुरुषोत्पतौ सांस्र्ोत्पणतः एकादशोऽध्यायः । 
 

२१ जे योवय कारणास्िव रागावले असिील त्यानंा द्रव्य व सन्मान यानंी शािं करावे, जे 
कारणाटशवाय रागावले असिील त्याचें गुप्ि वधाच्या योगे दमन करावे आटण राजाचा दे्वष करणाऱ्याचेंही 
िसेच दमन करावे. 

 
२२ आटण राजाने द्रव्य व सन्मान याचं्या सा्ाने सत्कार केला असिा ्ा गूढ पुरुषानंी राजाच्या 

सेवकाचंी शुद्धाशुद्धिा शोधून काढावी. असे हे पाच प्रकारचे स्र्ायी हेर साटंगिले आहेि. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१२ 
 

[सप्तमां प्रकरिम् – गूढपुरुषोत्पणतः, ति सांचारोत्पणतः] 
[अष्टमां प्रकरिम् – गूढपुरुषप्रणिणिः] 

 
ये चाप्यसांबन्द्न्तिनोऽवश्यभतथव्यास्ते लक्षिमङ्गणवद्याां जम्भकणवद्याां मायागतमाश्रमिमं 

णनणमतमन्ततरचक्रणमत्यिीयानाः सन्द्त्ििः, सांसगथणवद्याां वा । १ । 
 

बारावा अध्याय 
 

प्रकरण ७ : (पुढे चालू) : टफरत्या हेराचंी नेमणूक 
प्रकरण ८ : गुप्ि हेराचंी कामावर योजना 

 
१ आटण जे (राजाचे) आप्ि व संबंधी आहेि आटण ज्याचें पालनपोषण करणे आवश्यक आहे त्यानंी 

सामुटद्रक, अंगटवद्या, जादूिोणा, इंद्रजाल आश्रमधमथ, टनटमत्तशास्त्र, अंिरचक्राची टवद्या याचें अध्ययन 
केल्यास अर्वा संसगथटवदे्यचे अध्ययन केल्यास त्यानंा सत्री करावे. 
 

ये जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हन्द्स्तनां व्यालां  वा द्रव्यहेतोः प्रणतयोियेयुस्ते तीक्ष्िाः । २ । 
 

ये बन्तिुषु णनःस्नेहाः कू्ररा अलसाि ते रसदाः । ३ । 
 

पणरव्राणजका वृणतकामा दणरद्रा णविवा प्रगल्भा ब्राह्मण्यन्ततःपुरे कृतसत्कारा 
महामािकुलान्तयणभगच्िेत् । ४ । एतया मुण्डा वृषल्यो व्याख्याताः । ५ । इणत सांचाराः । 
 

तान् राजा स्वणवषये 
मन्द्न्तिपुरोणहतसेनापणतयुवराजदौवाणरकान्ततवांणशकप्रशास्तृसमाहतृथसांणनिातृप्रदेष्टृनायकपौरव्यावहाणरककामा
न्द्न्ततकमन्द्न्तिपणरषदध्यक्षदण्डदुगान्ततपालािणवकेषु श्रदे्धयदेशवेषणशल्पभाषाणभजनापदेशान् भन्द्क्ततः 
सामर्थयथयोगाच्चापसपथयेत् । ६ । 
 

तेषाां बाह्यां चारां ििभृङ्गारव्यजनपादुकासनयानवाहनोपग्राणहिस्तीक्ष्िा णवदु्यः । ७ । तां सन्द्त्ििः 
सांस्र्ास्वपथयेयुः । ८ । 
 

२ देशाि जे शूर, प्राणाची पवा न करणारे, द्रव्यासाठी हत्तीशी अर्वा इिर जंगली प्राण्याशी झंुज 
करण्यास टसद्ध असिील अशा हेरानंा िीक्ष्ण ही संज्ञा आहे. 

 
३ ज्यानंा आपल्या बाधंवाटंवषयी पे्रम नाही, जे कू्रर वृत्तीचे आटण आळशी स्वभावाचे असिील िे रसद 

(टवष देणारे) हेर. 
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४ पटरव्राटजका झालेली परंिु उपजीटवकेची कामना करणारी, दटरद्री, धीि, ब्राह्मण टवधवा म्हणजे 
टभक्षकुी हेर; अंिःपुराि टिला सन्मानाने वागटवण्याि आले म्हणजे टिने मोठ्या अटधकाऱ्याचं्या घरी येणेजाणे 
सुरू करावे. ५ हेच पाखंडी पंर्ािंील मंुडन करणाऱ्या टभक्षणुींनाही लागू आहे. हे चार टफरिे हेर. 

 
६ ्ा हेरानंा राजाने आपल्या देशािील मंत्री, पुरोटहि, सेनापिी, युवराज, दौवाटरक 

(राजवाड्यािील द्वारपालाचंा मुख्य), आंिवटंशक (राजवाड्यािील रक्षकाचंा मुख्य), प्रशास्िा, समाहिा, 
संटनधािा, प्रदेष्टा, नायक, पौरव्यावहाटरक (शहरािील न्यायाधीश), कामांटिक (कारखान्याचंा संचालक), 
मंटत्रपटरषद, अध्यक्ष, दंडपाल, दुगथपाल, अंिपाल आटण अिवीमुख्य याचं्यावर हेरटगरी करण्यासाठी त्याचंा 
देश, वषे, काराटगरी, भाषा आटण कुल हे टवश्वासाहथ होिील (संशय उत्पन्न करणार नाहीि) अशा रीिीच्या 
कपिवषेाि त्याचं्या भक्िीच्या व सामथ्याच्या अनुरोधाने नेमावे. 

 
७ छत्र, भङृगार (पाण्याचा कलश), पखंा, पादत्राणे, आसन, गाडी, घोडे आदी वाहने याचं्या द्वारा 

सेवा करणाऱ्या िीक्ष्ण हेरानंी त्या मंत्री आदींच्या गुप्ि अशा बा् हालचालींची माटहिी टमळवावी. ८ िी 
माटहिी सत्री हेरानंी स्र्ायी हेरसंस्र्ाकंडे पोचवावी. 
 

सूदाराणलकस्नापकसांवाहकास्तरककल्पकप्रसािकोदकपणरचारका रसदाः 
कुब्जवामनणकरातमूकबणिरजडान्तिच्िद्धमानो निनतथकगायनवादकवानजीवनकुशीलवाः णस्त्रयिाभ्यन्ततरां 
चारां णवदु्यः । ९ । तां णभकु्षक्यः सांस्र्ास्वपथयेयुः । १० । 

 
सांस्र्ानामन्ततेवाणसनः सांज्ञाणलणपणभिारसांचारां कुयुथः । ११ । न चान्तयोन्तयां सांस्र्ास्ते वा णवदु्यः । १२ । 
 
णभकु्षकीप्रणतषेिे िाःस्र्परांपरा माताणपतृव्यञ्जनाः णशल्पकाणरकाः कुशीलवा दास्यो वा 

गीतपाठ्यवाद्यभाण्डगूढलेख्यसांज्ञाणभवा चारां णनहथरेयुः । १३ । दीघथरोगोन्तमादान्द्ननरसणवसगेि वा 
गूढणनगथमनम् । १४ । 

 
ियािामेकवाक्ये सांप्रत्ययः । १५ । तेषामभीक्ष्िणवणनपाते तूष्ट्िींदण्डः प्रणतषेिः । १६ । 

 
९ आचारी, वाढप्ये, स्नानगृहािील पटरचारक, संवाहक, शय्यागृहािील पटरचारक, केशकिथक, 

प्रसाधन करणारे आटण पाणी देणारे – अशा नोकरीवर असणारे रसद हेर, िसेच कुबडे, खुजे, टकराि, 
मुके, बटहरे, वडेसर आटण आंधळे याचं्या रूपाि वावरणारे हेर आटण नि, निथक, गायक, वादक, कर्ाकार 
व भाि (कुशीलव) आटण टस्त्रया यानंी त्याचं्या घरािील गुप्ि हालचालींची माटहिी टमळवावी. १० िी माटहिी 
टभक्षकुी हेरानंी स्र्ायी हेरसंस्र्ाकंडे पोचिी करावी. 

 
११ संस्र्ामंधील टशष्टयानंी टमळालेली गुप्ि बािमी संज्ञारूपी टलपीच्या द्वारा (साकेंटिक भाषेि) 

योवय अटधकाऱ्याला कळवावी. १२ आटण त्या हेरसंस्र्ा व त्याचें िे टशष्टय याचंी परस्परानंा (िे हेर 
असल्याची) माटहिी नसावी. 

 
१३ टभक्षकुींना आि येण्यास मज्जाव केलेला असल्यास दाराशी एकामागून एक उपस्स्र्ि होणारे 

(टभकारी वगैरेच्या वषेािील हेर), (घरािील नोकराचें) आईबाप असल्याच्या टमषाने येणारे, कलाकुसर 
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जाणणाऱ्या टस्त्रया, कुशीलव अर्वा दासी (याचं्या रूपािील हेर) यानंी िी आिील गुप्ि माटहिी, गाणे पठन 
करावयाचा श्लोक, एखाद्या वाद्याि लपटवलेला लेख सकवा संज्ञा ्ाचं्या सा्ाने बाहेर न्यावी. १४ सकवा 
(आि नोकरीस असलेल्या) हेरानंी दीघथकालीन रोग, उन्माद, आग, टवषप्रयोग यासंारखे टनटमत्त उभे 
करून गुप्िपणे बाहेर पडाव.े 

 
१५ िीन हेरानंी आणलेल्या बािमीि एकवाक्यिा असल्यास टिच्यावर टवश्वास ठेवावा. १६ 

त्याचं्याकडून वारंवार चुका होि असल्यास गुप्ि रीिीने शासन करून त्यानंा कामावरून दूर करावे. 
 

कण्िकशोिनोक्तािापसपाः परेषु कृतवेतना वसेयुरसांपाणतनिारार्थम् । १७ । त उभयवेतनाः । १८ 
। 
 

गृहीतपुिदाराांि कुयादुभयवेतनान् । 
ताांिाणरप्रणहतान्द्न्तवद्यातषेाां शौचां च तणििैः ॥ १९ ॥ 

 
एवां शिौ च णमिे च मध्यमे चावपेच्चरान् । 
उदासीने च तेषाां च तीरे्ष्ट्वष्टादशस्वणप ॥ २० ॥ 

 
अन्ततगृथहचरास्तेषाां कुब्जवामनपण्डकाः । 
णशल्पवत्यः णस्त्रयो मूकाणििाि म्लेच्िजातयः ॥ २१ ॥ 

 
दुगेषु वणिजः सांस्र्ा दुगान्तते णसद्धतापसाः । 
कषथकोदान्द्स्र्ता राष्ट्रे राष्ट्रान्तते व्रजवाणसनः ॥ २२ ॥ 

 
वने वनचराः कायाः श्रमिािणवकादयः । 
परप्रवृणतज्ञानार्ाः शीघ्रािारपरांपराः ॥ २३ ॥ 

 
परस्य चैते बोद्धव्यास्तादृशैरेव तादृशाः । 
चारसांचाणरिः सांस्र्ा गूढािागूढसांणज्ञताः ॥ २४ ॥ 

 
अकृत्यान्तकृत्यपक्षीयदैथर्णशतान्तकायथहेतुणभः । 
परापसपथज्ञानारं् मुख्यानन्ततेषु वासयेत् ॥ २५ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे गूढपुरुषोत्पतौ सांचारोत्पणतः, गूढपुरुषप्रणिणिः िादशोध्यायः । 

 
१७ कंिकशोधन अटधकरणाि (४·४·३ ्ा सूत्राि) टनदेटशलेल्या गुप्ि हेरानंी शत्रूंच्या राज्यािं 

पगारावर नोकरी टमळवनू गुप्ि बािम्या काढण्यासाठी परस्पराशंी ओळख न ठेविा रहाव.े १८ िे उभयविेन 
(दोन्ही राज्याकंडून पगार टमळटवणारे) हेर होि. 

 
१९ त्याचंी मुले आटण बायका यानंा (ओलीस म्हणून) आपल्या िाब्याि घेऊन उभयविेन हेर 



 

 अनुक्रमणिका 
 

नेमाविे. िसे हेर शत्रनेू आपल्या राज्याि पाठटवले असल्यास त्यानंा शोधून काढावे. आटण त्याचं्याच 
वषेािील इिर हेरामंाफथ ि (आपल्या उभयविेनाचं्या) शुद्धिेची खात्री करून घ्यावी. 

 
२० याप्रमाणे शत्र,ु टमत्र, मध्यम आटण उदासीन ्ा राजावंर व त्याचं्या अठराही बड्या 

अटधकाऱ्यावंर गुप्ि हेराचंी पेरणी करावी. 
 
२१ त्याचं्या घराि कुबडे, खुजे, षण्ढ, कलाकुसर जाणणाऱ्या टस्त्रया, मुके आटण (टकरािादी) 

टनरटनराळ्या म्लेच्छ जािींचे लोक यानंा हेरटगरीसाठी ठेवाव.े 
 
२२ दुगांि वैदेहकव्यंजन हेराचं्या संस्र्ा, दुगांच्या आसपास टसद्ध िापसव्यजनाचं्या संस्र्ा, 

दुगाव्यटिटरक्ि जनपदाि गृहपटिकव्यंजन आटण उदास्स्र्ि याचं्या संस्र्ा आटण जनपदाच्या सरहद्दीवर 
गुराचें कळप पाळणाऱ्या हेराचंी वस्िी (अशी योजना करावी). 

 
२३ अरण्यािं श्रमण टभक्ष,ू जंगलाि रहाणारे इत्यादी वनचराचंी योजना करावी. गुप्ि हेराचें हे जाळे 

शत्रूंच्या हालचालीची बािमी िाबडिोब टमळावी ्ा उदे्दशाने पसरावे. 
 

२४ आटण शत्रूने योटजलेले हेर, िे ज्या प्रकारचे असिील त्याच प्रकारच्या आपल्या हेराचं्या द्वारा 
शोधून काढाविे – मग िे संचार करणारे हेर असोि सकवा गुप्ि न भासणाऱ्या गुप्ि संस्र्ा असोि. 
 

२५ टफिूर होण्याची संभाव्यिा नसलेले, परंिु टफिूर व्हावयास टनटमत्त होणाऱ्या (क्रोध, लोभ, भय 
व मान ्ा) गोष्टी त्याचं्या टठकाणी दाखवनू टदलेले, असे जे मोठे अटधकारी असिील त्यानंा शत्रचू्या 
हेरटगरीची माटहिी टमळटवण्याच्या उदे्दशाने सरहद्दीवर रहावयास सागंाव.े 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१३ 
 

[नवमां प्रकरिम् – स्वणवषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षिम्] 
 

कृतमहामािापसपथः पौरजानपदानपसपथयेत् । १ । 
 
सन्द्त्ििो िन्द्न्तिनस्तीर्थसभापूगजनसमवायेषु णववादां कुयुथः । २ । ‘सवथगुिसांपन्निायां राजा श्रूयते, न 

चास्य कणिद्धगुिो दृश्यते यः पौरजानपदान् दण्डकराभ्याां पीडयणत’ इणत । ३ । ति 
येऽनुप्रशांसेयुस्ताणनतरस्तां च प्रणतषेियेत् । ४ ।’मात्स्यन्तयायाणभभूताः प्रजा मनुां वैवस्वतां राजानां चणक्ररे । ५ । 
िान्तयषड्भागां पण्यदशभागां णहरण्यां चास्य भागिेयां प्रकल्पयामासुः । ६ । तेन भृता राजानः प्रजानाां 
योगके्षमावहाः । ७ । तेषाां णकन्द्ल्बषमदण्डकरा हरन्तत्ययोगके्षमावहाि प्रजानाम् । ८ । 
तस्मादुत्र्िषड्भागमारण्यका अणप णनवथपन्द्न्तत – “तस्यतैद्भागिेयां योऽस्मान्तगोपायणत” इणत । ९ । 
इन्तद्रयमस्र्ानमेतद्राजानः प्रत्यक्षहेडप्रसादाः । १० । तानवमन्तयमानान् दैवोऽणप दण्डः स्पृशणत । ११ । 
तस्माद्राजानो नावमन्ततव्याः । १२ ।’ इत्येवां कु्षद्रकान् प्रणतषेियेत् । १३ । ककवदन्ततीं च णवदु्यः । १४ । 

 
िेरावा अध्याय 

 
प्रकरण ९ : स्विःच्या राज्यािील टफिूर होण्याचा सभंव असलेले व टफिूर होण्याचा सभंव नसलेले 

याचं्या सबंधंाि घ्यावयाची खबरदारी 
 

१ मोठ्या अटधकाऱ्यावंर हेराचंी योजना केल्यानंिर नगरवासी आटण जनपदटनवासी याचं्यावर 
हेरामंाफथ ि लक्ष ठेवावे. 

 
२ सत्री हेरानंी दोन परस्परटवरुद्ध बाजू घेऊन िीर्थ, सभा, श्रेणींच्या बठैकी, लोकाचें मेळाव ेया 

टठकाणी वाद करावा. ३ एकाने म्हणावे, “हा राजा सवथगुणसंपन्न आहे असे म्हणिाि. परंिु ्ाच्या अंगी 
कोणिाही गुण टदसि नाही, कारण हा नगरवासी व जनपदटनवासी प्रजेला दंड आटण कर ्ानंी छळिो.” 
४ िेरे् असलेले जे कोणी ्ा टवचाराला अनुमोदन देिील त्याचंा व त्या सत्रयाचा दुसऱ्या सत्रयाने टनषेध 
करावा. ५ त्याने म्हणावे, “मात्स्यन्यायाने पीटडि झालेल्या प्रजेने वैवस्वि मनूला राजा केले. ६ धान्याचा 
सहावा भाग, टवके्रय वस्िंूचा दहावा भाग आटण द्रव्य हा त्याचा वािा असे ठरवनू टदले. ७ त्याने आपला 
चटरिार्थ चालवनू राजेलोक प्रजेच्या योगके्षमाची काळजी वाहिाि. ८ जे (प्रजाजन) दंड आटण कर भरीि 
नाहीि िे त्याचें (राजाचें) पाप आपल्या मार्ी ओढून घेिाि आटण जे राजे प्रजेच्या योगके्षमाची काळजी 
वाहाि नाहीि िे प्रजेचे पाप आपल्यावर ओढून घेिाि. ९ म्हणून अरण्यवासी लोक सुद्धा वचेून जमटवलेल्या 
धान्याचा सहावा भाग ‘जो आमचे रक्षण करिो त्याचा हा टहस्सा’ असे म्हणून राजाला अपथण करिाि. १० 
राजे पथृ्वीवर इंद्र व यम याचं्या स्र्ानी आहेि, कारण त्याचंा राग व प्रसाद याचंा प्रत्यक्ष प्रत्यय येिो. ११ 
त्याचंा जे अवमान करिाि त्यानंा दैवी दंडही सोसावा लागिो. १२ म्हणून राजाचंा अवमान करू नये.” १३ 
याप्रमाणे राज्यािील सामान्य लोकानंा राजदे्वषापासून परावृत्त करावे. १४ आटण त्या हेरानंी लोकािं प्रसृि 
होणाऱ्या अफवाचंा शोध घ्यावा. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

ये चास्य िान्तयपशुणहरण्यान्तयाजीवन्द्न्तत, तैरुपकुवथन्द्न्तत व्यसनेऽभ्युदये वा, कुणपतां बन्तिुां राष्ट्रां वा 
व्यावतथयन्द्न्तत, अणमिमािणवकां  वा प्रणतषेियन्द्न्तत, तेषाां मुण्डजणिलव्यञ्जनास्तुष्टातुष्टत्वां णवदु्यः । १५ । तुष्टान् 
भूयोऽर्थमानाभ्याां पूजयेत् । १६ । अतुष्टाांस्तुणष्टहेतोस्त्यागेन साम्ना च प्रसादयेत् । १७ । परस्परािा 
भेदयेदेनान्, सामन्ततािणवकतत्कुलीनापरुदे्धभ्यि । १८ । तर्ाप्यतुष्ट्यतो दण्डकरसािनाणिकारेि 
जनपदणविेषां ग्राहयेत् । १९ । णवणिष्टानुपाांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साियेत् । २० । 
गुप्तपुिदारानाकरकमान्ततेषु वा वासयेत् परेषामास्पदभयात् । २१ । 
 

१५ आटण जे (मोठे अटधकारी) राजाचे धान्य, पशू व द्रव्य यावंर उपजीटवका करिाि, संकिकाली 
अर्वा इिर वळेीही हे (धान्य वगैरे) देऊन राजाच्या उपयोगी पडिाि, बडं करून उठलेल्या राजाच्या 
आप्िाला अर्वा एखाद्या प्रदेशाला बडंापासून परावृत्त करिाि, शत्र ू सकवा अिवीमुख्य याचंा प्रटिकार 
करिाि, िे संिुष्ट आहेि की असंिुष्ट आहेि याचा शोध मंुडन करणाऱ्या व जिाधारी िापसवषेािील हेरानंी 
घ्यावा. १६ जे संिुष्ट असिील त्याचंा आणखी द्रव्य व मानसन्मान यानंी सत्कार करावा. १७ जे असंिुष्ट 
असिील त्यानंा संिुष्ट करण्याच्या हेिूने द्रव्यदानाने व सामोपचाराने खूष करावे. १८ सकवा भेदनीिीने 
त्यानंा एकमेकापासून फोडाव,े िसेच शजेारचा दुसरा राजा, अिवीपटि, राजकुलािील गादीवर हक्क 
सागंणारा आटण राजाच्या मजीिून उिरलेला राजपुत्र यापंासूनही त्यानंा फोडाव.े १९ िरीही िे असंिुष्ट 
राटहले िर त्यानंा दंड व कर वसूल करण्याच्या कामटगरीवर नेमून िे जनिेि अटप्रय होिील असे करावे. 
२० अटप्रय झाले म्हणजे गुप्ि रीिीने शासन करून सकवा जनिेच्या उठावाने त्याचंा कािा काढावा. २१ 
अर्वा त्याचंी बायकामुले आपल्या संरक्षणाखाली घेऊन त्यानंा खाणी व कारखाने यािंील कामावर ठेवावे, 
अन्यर्ा िे शत्रूंच्या कारवायानंा बळी पडण्याची भीिी असिे. 

 
कु्रद्धलुब्िभीतमाणननस्तु परेषाां कृत्याः । २२ । तेषाां कातान्द्न्ततकनैणमणतकमौहूर्णतकव्यञ्जनाः 

परस्पराणभसांबन्तिमणमिािणवकसांबन्तिां वा णवदु्यः । २३ । तुष्टानर्थमानाभ्याां पूजयेत् । २४ । अतुष्टान् 
सामदानभेददण्डैः साियेत् । २५ । 
 

एवां स्वणवषये कृत्यानकृत्याांि णवचक्षिः । 
परोपजापात्सांरके्षत्प्रिानान् कु्षद्रकानणप ॥ २६ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे स्वणवषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षिां ियोदशोऽध्यायः । 

 
२२ क्रोध आलेले, लोभी, भ्यालेले आटण मानी (असे चार प्रकारचे अटधकारी) शत्रूंना टफिूर 

होण्याचा संभव असिो. २३ त्याचें परस्पराशंी असलेले संबधं िसेच शत्रूंशी अर्वा अिवीपिीशी असलेले 
संबधं याचंा शोध भटवष्टयवेते्त, टनटमत्त जाणणारे आटण मुहूिथ सागंणारे ज्योटिषी याचं्या वषेािील हेरानंी 
घ्यावा. २४ जे संिुष्ट असिील त्याचंा द्रव्य आटण सन्मान यानंी सत्कार करावा. २५ असंिुष्ट असिील त्यानंा 
साम, दान, भेद व दंड ्ा उपायानंी वठणीवर आणावे. 

 
२६ याप्रमाणे दूरदृष्टी असलेल्या राजाने आपल्या देशािील टफिूर होण्यासारखे व टफिूर न 

होण्यासारखे असे मोठे अटधकारी व सामान्यजन याचें शत्रूंच्या कारस्र्ानापंासून रक्षण करावे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१४ 
 

[दशमां प्रकरिम् – परणवषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः] 
 

कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः स्वणवषये व्याख्यातः, परणवषये वाच्यः । १ । 
 

सांश्रुत्यार्ान् णवप्रलब्िः, तुल्यकाणरिोः णशल्पे वोपकारे वा णवमाणनतः, वल्लभापरुद्धः, समाहूय 
पराणजतः, प्रवासोपतप्तः, कृत्वा व्ययमलब्िकायथः, स्विमाद्दायाद्यािोपरुद्धः, मानाणिकाराभ्याां भ्रष्टः, 
कुल्यैरन्ततर्णहतः, प्रसभाणभमृष्टस्त्रीकः, काराणभन्तयस्तः, परोक्तदन्द्ण्डतः, णमर्थयाचारवाणरतः, सवथस्वमाहाणरतः, 
बन्तिनपणरन्द्क्लष्टः, प्रवाणसतबन्तिुः – इणत कु्रद्धवगथः । २ । 
 

स्वयमुपहतः, णवप्रकृतः, पापकमाणभख्यातः, तुल्यदोषदण्डेनोणिननः पयातभूणमः, दण्डेनोपनतः, 
सवाणिकरिस्र्ः सहसोपणचतार्थः, तत्कुलीनोपाशांसुः, प्रणिष्टो राज्ञा, राजिेषी च – इणत भीतवगथः । ३ । 
 

चौदावा अध्याय 
 

प्रकरण १० : शत्रूच्या राज्यािील टफिुरीचा सभंव असलेल्या व टफिुरीचा सभंव नसलेल्या लोकानंा 
आपल्या बाजूस वळवनू घेणे 

 
१ आपल्या राज्यािील संभाव्य टफिूर व िसे नसलेल्या लोकानंा कसे स्वाधीन ठेवाव ेिे साटंगिले; 

आिा परराज्यािील िशा लोकानंा कसे वश करावे िे सागंावयाचे आहे. 
 
२ काही गोष्टी देण्याचे वचन टदल्यावर फसटवलेला, एखादी कला अर्वा उपकारक कायथ याि 

सारखेच टनष्टणाि असलेल्या दोघापंैकी टवमानना झालेला, राजवल्लभामुळे राजाच्या मजीिून उिरलेला, 
आव्हान देऊन त्याि हरलेला, हद्दपारीने संत्रस्ि झालेला, खचथ करून कायथटसद्धी न झालेला, त्याच्या 
स्वधमाच्या आचरणाला अर्वा वारसा हक्काला प्रटिबधं झालेला, मानमरािब सकवा अटधकार यापासून भ्रष्ट 
झालेला, स्वकुलािील माणसानंी पुढे येऊ न टदलेला ज्याच्या स्त्रीवर जबरीने अटिप्रसंग केला आहे असा, 
िुरंुगाि िाकलेला, कज्जा हरल्यामुळे दंड झालेला, चुकीच्या आचरणापासून परावृत्त केलेला, ज्याचे सवथस्व 
टहरावनू घेिले आहे असा, बधंनाने छळ झालेला, बाधंव हद्दपार केले गेले आहेि असा – हा कु्रद्ध लोकाचंा 
वगथ. 

 
३ स्विः पीटडि झालेला, अपकार केलेला, पापकमथ उघडकीस आलेला, आपल्या सारख्याच 

अपराधाबद्दल झालेल्या शासनाने भ्यालेला, ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे असा, बळजबरीने वश 
केला गेलेला, कोणत्याही खात्यािील एकदम धनसंचय करणारा अटधकारी, गादीवर हक्क सागंणाऱ्या 
राजकुलािील व्यक्िीची (िो राजा होईल अशी) आशा करणारा, राजाच्या दे्वषास पात्र झालेला आटण 
राजाचा दे्वष करणारा – हा भयभीि लोकाचंा वगथ. 
 

पणरक्षीिः, अन्तयातस्वः, कदयथः, व्यसनी, अत्याणहतव्यवहारि – इणत लुब्िवगथः । ४ । 
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आत्मसांभाणवतः, मानकामः, शिुपूजामर्णषतः, नीचैरुपणहतः, तीक्ष्िः, साहणसकः, भोगेनासांतुष्टः – 
इणत माणनवगथः । ५ । 

 
तेषाां मुण्डजणिलव्यञ्जनैयो यद्भन्द्क्तः कृत्यपक्षीयस्तां तेनोपजापयेत् । ६ । 
 
‘यर्ा मदान्तिो हस्ती मतनेाणिणष्ठतो यद्यदासादयणत तत्सवं प्रमृद्नाणत, एवमयमशास्त्रचकु्षरन्तिो राजा 

पौरजानपदविायाभ्युन्द्त्र्तः, शक्यमस्य प्रणतहन्द्स्तप्रोत्साहनेनापकतुथम्, अमषथः णक्रयताम्’ इणत 
कु्रद्धवगथमुपजापयेत् । ७ । 

 
‘यर्ा लीनः सपो यस्माद्भयां पश्यणत ति णवषमुत्सृजणत, एवमयां राजा जातदोषाशङ्कस्त्वणय पुरा 

क्रोिणवषमुत्सृजणत, अन्तयि गम्यताम्’ इणत भीतवगथमुपजापयेत् । ८ । 
 

४ दटरद्री झालेला, ज्याचे सवथ धन दुसऱ्याने बळकावले आहे असा, कृपण, व्यसनी आटण धाडसी 
व्यवहार करणारा – हा लोभी लोकाचंा वगथ. 

 
५ स्विःबद्दल मोठ्या कल्पना असणारा, मानाची हाव असणारा, प्रटिपक्षाच्या सत्काराने अमषथयुक्ि 

झालेला, खालचा दजा टदला गेलेला, िीक्ष्ण वृत्तीचा, साहसी, प्राप्ि भोगाने असंिुष्ट असणारा – हा मानी 
लोकाचंा वगथ. 
 

६ ्ा संभाव्य टफिुरािूंन ज्याची ज्या मंुडन करणाऱ्या अर्वा जिाधारी िापस हेरावर भक्िी जडली 
असेल त्याच्यामाफथ ि त्याला टफिूर करण्याचा प्रयत्न करावा. 

 
७ “ज्याप्रमाणे मत्त माहूि स्वार झालेला मदाधं हत्ती वािेि जे जे सापडेल िे सवथ टचरडून िाकिो 

त्याप्रमाणे शास्त्ररूपी नेत्र नसलेला हा अंध राजा पौर आटण जानपद याचं्या नाशास उद्युक्ि झाला आहे. 
याच्या टवरुद्ध प्रटिस्पधी हत्तीला प्रोत्साटहि करून याला इजा करणे शक्य आहे. क्रोधाटवष्ट व्हा.” – 
याप्रमाणे कु्रद्धवगाला टफिुरीस प्रवृत्त कराव.े 

 
८ “ज्याप्रमाणे दडून असलेला साप जेरू्न त्याला भीिी वाििे िेरे् टवषारी दंश करिो त्याप्रमाणे हा 

राजा िुझ्याकडून संकि येईल ्ा भीिीने िुझ्यावर लवकरच क्रोधरूपी टवषारी दंश करील. येरू्न 
दुसरीकडे जाव.े” – याप्रमाणे भीिवगाला टफिुरीस प्रवृत्त करावे. 
 

यर्ा श्वगणिनाां िेनुः श्वभ्यो दुह्यते न ब्राह्मिेभ्यः, एवमयां राजा सत्त्वप्रज्ञावाक्यशन्द्क्तहीनेभ्यो दुह्यते 
नात्मगुिसांपने्नभ्यः, असौ राजा पुरुषणवशेषज्ञः ति गम्यताम्’ इणत लुब्िवगथमुपजापयेत् । ९ । 

 
‘यर्ा चण्डालोदपानिण्डालानामेवोपभोनयो नान्तयेषाम्, एवमयां राजा नीचो नीचानामेवोपभानयो न 

त्वणििानामायािाम्, असौ राजा पुरुषणवशेषज्ञः, ति गम्यताम्’ इणत माणनवगथमुपजापयेत् । १० । 
 

तरे्णत प्रणतपन्नाांस्तान् सांणहतान्तपिकमथिा । 
योजयेत यर्ाशन्द्क्त सापसपान्तस्वकमथसु ॥ ११ ॥ 



 

 अनुक्रमणिका 
 

लभेत सामदानाभ्याां कृत्याांि परभूणमषु । 
अकृत्यान्तभेददण्डाभ्याां परदोषाांि दशथयन् ॥ १२ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे परणवषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः चतुदथशोऽध्यायः । 

 
९ “ज्याप्रमाणे कुत्रयाचं्या सा्ाने टशकार करणाऱ्याचं्या गाईचे दोहन कुत्रयासंाठी केले जािे, 

ब्राह्मणासंाठी नाही, त्याप्रमाणे ्ा राजापासून लाभ, ज्याचं्या अंगी सत्त्व, प्रज्ञा व वक्िृत्व हे गुण नाहीि 
अशानंाच होिो, जे आत्मगुणानंी संपन्न आहेि त्यानंा नाही. िो (दुसरा) राजा मनुष्टयाचं्या टवटशष्ट गुणाचंी 
कदर करणारा आहे, त्याच्याकडे चटरिार्ासाठी जाव.े” – याप्रमाणे लोभी वगाला टफिुरीस प्रवृत्त करावे. 

 
१० “ज्याप्रमाणे चाडंाळाचं्या टवटहरीचे पाणी चाडंाळाचं्याच उपयोगाचे असिे, इिराचं्या उपयोगाचे 

नसिे, त्याप्रमाणे हा क्षदु्र वृत्तीचा राजा हलक्या लोकाचं्याच उपयोगी पडणारा आहे, िुझ्यासारख्या 
आयांच्या नाही. िो (दुसरा) राजा पुरुषाचं्या टवटशष्ट गुणाचंी कदर करणारा आहे, त्याच्याकडे जाव.े” – 
याप्रमाणे मानी लोकानंा टफिुरीला प्रवृत्त करावे. 

 
११ “बरे आहे” असे म्हणून जे टफिुरीस कबलू होिील त्याचं्याशी अिी घालन करार करून त्याचं्या 

शक्िीप्रमाणे त्याचंी आपल्या कामावंर, हेराचं्या नजरेखाली, योजना करावी. 
 
१२ शत्रूंच्या प्रदेशाि जे संभाव्य टफिूर असिील त्यानंा साम व दान ्ा उपायानंी वश करून घ्याव,े 

जे िसे नसिील त्यानंा भेद व दंड ्ा उपायानंी, िसेच शत्रूंचे दोष दाखवनू (आपल्या बाजूस वळवनू 
घ्याव)े. 
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१५ 
 

[एकादशां प्रकरिम् – मन्तिाणिकारः] 
 

कृतस्वपक्षपरपक्षोपग्रहः कायारम्भाांणिन्ततयेत् । १ । 
 
मन्तिपूवाः सवारम्भाः । २ । तदुदे्दशः सांवृतः कर्ानामणनःश्रावी पणक्षणभरप्यनालोक्यः स्यात् । ३ । 

श्रूयते णह शुकसाणरकाणभमथन्तिो णभन्नः, श्वणभरप्यन्तयैि णतयथनयोणनणभणरणत । ४ । तस्मान्तमन्तिोदे्दशमनायुक्तो 
नोपगच्िेत् । ५ । उन्द्च्िदे्यत मन्तिभेदी । ६ । 

 
मन्तिभेदो णह दूतामात्यस्वाणमनाणमणङ्गताकाराभ्याम् । ७ । इणङ्गतमन्तयर्ावृणतः । ८ । 

आकृणतग्रहिमाकारः । ९ । तस्य सांवरिमायुक्तपुरुषरक्षिम् आकायथकालाणदणत । १० । तेषाां णह 
प्रमादमदसुप्तप्रलापाः, कामाणदरुत्सेकः, प्रच्िन्नोऽवमतो वा मन्तिां णभनणत । ११ । तस्माद्रके्षन्तमन्तिम् । १२ । 

 
पधंरावा अध्याय 

 
प्रकरण ११ : सल्लामसलिीचा टवषय 

 
१ आपल्या राज्यािील आटण परराज्यािील माणसानंा स्वाधीन करून घेिल्यानंिर कायाच्या 

अनुष्ठानाटवषयी टवचार करावा. 
 
२ सवथ कायांच्या अनुष्ठानाच्या मुळाशी मंत्र (मंत्रयाशंी केलेली मसलि) आहे. ३ मसलिीचे टठकाण 

एकािंाि, बोलणे बाहेर ऐकू जाणार नाही असे व पक्षी सुद्धा ज्याि डोकाव ूशकणार नाहीि असे असावे. ४ 
कारण, पोपि, मनैा, कुते्र िसेच दुसरेही प्राणी यानंी मंत्र बाहेर फोडल्याची उदाहरणे आहेि. ५ म्हणून 
अनटधकृि माणसाला मसलिीच्या टठकाणी मज्जाव असावा. ६ जो गुप्ि सल्लामसलि बाहेर फोडील त्याचा 
वध करावा. 

 
७ दूि, अमात्य आटण राजा याचें इंटगि व आकार यावंरून मसलि फुिण्याचा संभव असिो. ८ 

इंटगि म्हणजे नेहमीच्यापेक्षा टनराळे विथन. ९ चेहऱ्यावरील भावाि घडून येणारा बदल म्हणजे आकार. १० 
कायास प्रारंभ होईपयंि त्या दोहोंचे संवरण (गोपन) आटण मसलिीिील माणसाबंद्दल खबरदारी आवश्यक 
आहे. ११ कारण, त्या माणसाचं्या प्रमादामुळे टनघालेले उद्गार, मंदावस्रे्ि अर्वा झोपेि होणारी बडबड, 
काम आदीच्या स्वरूपाचा उद्दामपणा याचं्यामुळे अर्वा जो लपून बसला असेल सकवा ज्याची अवमानना 
झाली असेल त्याच्यामुळे मंत्र फुििो. १२ म्हणून मंत्र गुप्ि राहील याची खबरदारी घ्यावी. 
 

‘मन्तिभेदो ह्ययोगके्षमकरो राज्ञस्तदायुक्तपुरुषािाां च । १३ । तस्माद् गुह्यमेको मन्तियेत’ इणत 
भारिाजः । १४ । ‘मन्द्न्तििामणप णह मन्द्न्तििो भवन्द्न्तत, तेषामप्यन्तये । १५ । सैषा मन्द्न्तिपरांपरा मन्तिां णभनणत । 
१६ । 
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‘तस्मान्नास्य परे णवदु्यः कमथ ककणचणच्चकीर्णषतम् । 
आरब्िारस्तु जानीयुरारब्िां कृतमेव वा ॥ १७ ॥’ 

 
‘नैकस्य मन्तिणसणद्धरन्द्स्त’ इणत णवशालाक्षः । १८ । ‘प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया णह राजवृणतः । १९ । 

अनुपलब्िस्य ज्ञानमुपलब्िस्य णनणितबलािानमर्थिैिस्य सांशयच्िेदनमेकदेशदृष्टस्य शेषोपलन्द्ब्िणरणत 
मन्द्न्तिसाध्यमेतत् । २० । तस्माद् बुणद्धवृदै्धः सािथमध्यासीत मन्तिम् । २१ । 
 

‘न कां णचदवमन्तयेत सवथस्य शृिुयान्तमतम् । 
बालस्याप्यर्थविाक्यमुपयुञ्जीत पन्द्ण्डतः ॥ २२ ॥’ 

 
१३ “मंत्रभेद राजाच्या आटण त्याने नेमलेल्या मनुष्टयाचं्या योगके्षमाला टवघािक होिो. १४ म्हणून 

राजाने एखाद्या गुप्ि कायाचा टवचार स्विः एकयानेच करावा,” असे भारद्वाजाचे मि आहे. १५ “कारण 
सल्लागाराचेंही दुसरे सल्लागार असिाि आटण त्याचेंही अन्य सल्लागार. १६ सल्लागाराचं्या ्ा परंपरेमुळे 
मसलि बाहेर फुििे. 

 
१७ म्हणून करावयाचे मनाि आणलेले कोणिेही कायथ दुसऱ्या कोणालाही कळिा कामा नये. परंिु 

िे कायथ जे करणार असिील त्यानंाच िे सुरू झाल्यावर, इिकेच काय, िे पार पडल्यावरच कळून याव.े” 
 
१८ “एकाच माणसाच्या हािून मसलिीची पटरपूणथिा होऊ शकि नाही,” असे टवशालाक्षाचे मि 

आहे. १९ “कारण, राजाचे व्यवहार प्रत्यक्ष, परोक्ष व अनुमेय असे िीन प्रकारचे असिाि. २० जे माहीि 
झालेले नाही त्याचे ज्ञान करून घेणे, जे माहीि झालेले आहे त्याला टनटििीने बळकिी आणणे, एखाद्या 
गोष्टीसंबधंी दोन पयाय संभाव्य असिा संशयाचे टनराकरण करणे, ज्याच्या एकाच अंशाचे ज्ञान झाले आहे 
त्याच्या अवटशष्ट अंशाची माटहिी काढणे, ्ा सवथ गोष्टी मंत्रयाचं्या द्वाराच साध्य होिाि. २१ म्हणून ज्याचंी 
बुद्धी पटरणि असेल त्याचं्याबरोबर मसलि करावी. 

 
२२ त्याचं्यापैकी कोणाचीही अवहेलना करू नये. सवांचे मि ऐकून घ्याव.े शहाण्या माणसाने लहान 

मुलाच्याही समंजस बोलण्याचा उपयोग करून घ्यावा.” 
 

‘एतन्तमन्तिज्ञानम्, नैतन्तमन्तिरक्षिम्’ इणत पाराशराः । २३ । ‘यदस्य कायथमणभपे्रतां तत्प्रणतरूपकां  
मन्द्न्तििः पृच्िेत्– “कायथणमदमेवमासीत्, एवां वा यणद भवेत्, तत्कर्ां कतथव्यम्” इणत । २४ । ते यर्ा 
ब्रयुूस्तत्कुयात् । २५ । एवां मन्तिोपलन्द्ब्िः सांवृणति भवणत’ इणत । २६ । 

 
नेणत णपशुनः । २७ । ‘मन्द्न्तििो णह व्यवणहतमरं् वृतमवृतां वा पृष्टा अनादरेि बु्रवन्द्न्तत प्रकाशयन्द्न्तत वा । 

२८ । स दोषः । २९ । तस्मात्कमथसु ये येष्ट्वणभपे्रतास्तैः सह मन्तियेत । ३० । तैमथन्तियमािो णह मन्तिणसकद्ध 
गुन्द्प्तां च लभते’ इणत । ३१ । 

 
नेणत कौणिल्यः । ३२ । अनवस्र्ा हे्यषा । ३३ । मन्द्न्तिणभणस्त्रणभितुर्णभवा सह मन्तियेत । ३४ । 

मन्तियमािो हे्यकेनार्थकृच्रेषु णनियां नाणिगच्िेत् । ३५ । एकि मन्तिी यरे्ष्टमनवग्रहिरणत । ३६ । िाभ्याां 
मन्तियमािो िाभ्याां सांहताभ्यामवगृह्यते, णवगृहीताभ्याां णवनाश्यते । ३७ । तन्द्त्िषु चतुषुथ वा कृच्रेिोपपद्यते । 
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३८ । महादोषमुपपन्नां तु भवणत । ३९ । ततः परेषु कृच्रेिार्थणनियो गम्यते, मन्तिो वा रक्ष्यते । ४० । 
देशकालकायथवशेन त्वकेेन सह िाभ्यामेको वा यर्ासामर्थयं मन्तियेत । ४१ । 
 

२३ “्ाने मसलिीचे ज्ञान होऊ शकेल, पण टिची गुप्ििा राखली जाणार नाही,” असे पाराशराचें 
मि आहे. २४ “जे कायथ करावयाचे राजाला अटभपे्रि असेल त्याच्यासारख्याच दुसऱ्या कायाटवषयी मंत्रयानंा 
टवचारावे, ‘हे कायथ अशा प्रकारचे होिे, सकवा ्ाचे जर असे असे झाले, िर आिा काय करणे योवय 
होईल?’ २५ िे जसे सागंिील िसे करावे. २६ अशा रीिीने मंत्रज्ञान व मंत्रगोपन दोन्ही साध्य होिाि.” 

 
२७ “हे बरोबर नाही,” असे टपशुनाचे मि आहे. २८ “कारण, दूरच्या एखाद्या गोष्टीटवषयी – मग िी 

घडलेली असो सकवा नसो – मोघम टवचारले असिा मंत्री अगत्य न दाखटविा सल्ला देिाि अर्वा अटभपे्रि 
कायथ उघड करिाि. २९ िे दोषावह आहे. ३० यास्िव ज्या कायांवर ज्याचंी नेमणूक करणे अटभपे्रि असेल 
त्याचं्याबरोबर मसलि करावी. ३१ कारण, त्याचं्याबरोबर मसलि केल्यास सल्लाही टमळिो व मसलि 
गुप्िही रहािे.” 
 

३२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ३३ कारण, ्ामुळे अटनटिििा उत्पन्न होईल. ३४ 
िीन सकवा चार मंत्रयाबंरोबर मसलि करावी. ३५ एकाच मंत्रयाबरोबर मसलि केल्यास कठीण गोष्टींच्या 
संबधंाि टनिय होि नाही. ३६ टशवाय, मंत्री एकच असल्यास िो मन मानेल िसा अटनबंधपणे वागिो. ३७ 
दोन मंत्रयाशंी मसलि केली िर िे दोघे एक झाल्यास राजावर त्याचंा दबाव रहािो, िे आपसाि भाडंल्यास 
राजा टवनाशाप्रि जािो. ३८ िीन सकवा चार मंत्री असले िर असे घडून येण्याचा क्वटचिच संभव असिो. ३९ 
पण कदाटचि िसे घडलेच िर मोठा अनर्थ होईल. ४० ्ापेक्षा अटधक मंत्री असल्यास टनणथय घेणे अर्वा 
मसलि गुप्ि राखणे कठीण जािे. ४१ परंिु, देश, काल व करावयाचे कायथ याचं्या अनुरोधाने एका 
मंत्रयाबरोबर, दोघाबरोबर सकवा स्विः एकयानेच सामथ्यथ असेल त्याप्रमाणे मंत्रणा करावी. 
 

कमथिामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसांपद् देशकालणवभागो णवणनपातप्रतीकारः कायथणसणद्धणरणत पञ्चाङ्गो 
मन्तिः । ४२ । 

 
तानेकैकशः पृच्िेत् समस्ताांि । ४३ । हेतुणभिैषाां मणतप्रणववेकान् णवद्यात् । ४४ । अवाप्तार्थः कालां  

नाणतक्रामयेत् । ४५ । न दीघथकालां  मन्तियेत, न तेषाां पक्षीययेैषामपकुयात् । ४६ । 
 
‘मन्द्न्तिपणरषदां िादशामात्यान्तकुवीत’ इणत मानवाः । ४७ । ‘षोडश’ इणत बाहथस्पत्याः । ४८ । 

‘कवशणतम्’ इत्यौशनसाः । ४९ । यर्ासामर्थयथणमणत कौणिल्यः । ५० । ते ह्यस्य स्वपक्षां परपक्षां च णचन्ततयेयुः । 
५१ । अकृतारम्भमारब्िानुष्ठानमनुणष्ठतणवशेषां णनयोगसांपदां च कमथिाां कुयुथः । ५२ । 
 

४२ कायांच्या अनुष्ठानासाठी करावयाची उपाययोजना, मनुष्टयबळ व द्रव्यबळ, देश आटण काल 
याचंी समुटचि योजना, संभाव्य अडचणींचा पटरहार आटण कायाची टसद्धी अशी ही मसलिीची पाच अंगे 
आहेि. 

 
४३ त्या मंत्रयानंा एकेकयाला टवचारावे, िसेच सवांना टमळून एकत्र. ४४ आटण त्याचं्यािील 

मिभेद मिटभन्निेच्या कारणासंह टवचाराि घ्याविे. ४५ (मसलिीचा) कायथभाग साधल्यावर वळे वाया जाऊ 
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देऊ नये. ४६ दीघथकाळपयंि मसलि करीि बसू नये, िसेच ज्याचं्याटवरुद्ध कारवाई करण्याचे मनाि असेल 
त्याचं्या पक्षािील माणसाशंी मसलि करू नये. 

 
४७ “मंटत्रपटरषदेि बारा अमात्य असाविे,” असे मानवाचें मि आहे. ४८ “सोळा असाविे” असे 

बाहथस्पत्याचें मि आहे. ४९ “वीस असावेि” असे औशनसाचें मि आहे. ५० (आवश्यकिेच्या व) सामथ्याच्या 
अनुरोधाने (अमात्याचंी संख्या असावी) असे कौटिल्याचे मि आहे. ५१ त्यानंी राजाच्या स्विःच्या पक्षाशी व 
शत्रचू्या पक्षाशी संबद्ध असलेल्या बाबींचा टवचार करावा. ५२ िसेच त्यानंी कायाच्या बाबिीि जे केलेले 
नसेल त्याची सुरुवाि करणे, सुरू झालेले पार पाडणे, पूणथ झालेल्याि टवशषे बदल घडवनू आणणे आटण 
राजाज्ञा उत्तम रीिीने कायथवाहीि आणणे या गोष्टी अंमलाि आणाव्याि. 
 

आसनै्नः सह कायाणि पश्येत् । ५३ । अनासनै्नः सह पिसांपे्रषिेन मन्तियेत । ५४ । 
 

इन्तद्रस्य णह मन्द्न्तिपणरषदृषीिाां सहस्त्रम् । ५५ । स तच्चकु्षः । ५६ । तस्माणदमां द्धव्यक्षां सहस्त्राक्षमाहुः । 
५७ । 
 

आत्यणयके काये मन्द्न्तििो मन्द्न्तिपणरषदां चाहूय ब्रयूात् । ५८ । ति यद्भूणयष्ठा ब्रयुूः कायथणसणद्धकरां वा 
तत्कुयात् । ५९ । 
 

कुवथति – 
 

नास्य गुह्यां परे णवदु्यणश्िद्रां णवद्यात्परस्य च । 
गूहेत्कूमथ इवाङ्गाणन यत्स्याणिवृतमात्मनः ॥ ६० ॥ 

 
यर्ा ह्यश्रोणियः श्राद्धां  न सताां भोक्तुमहथणत । 
एवमश्रुतशास्त्रार्ो न मन्तिां श्रोतुमहथणत ॥ ६१ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे मन्तिाणिकारः पञ्चदशोऽध्यायः । 

 
५३ जे (मंटत्रपटरषदेिील अमात्य) जवळ उपस्स्र्ि असिील त्याचं्याबरोबर कायासंबधंी टवचार 

करावा. ५४ जे जवळ नसिील त्यानंा पत्र पाठवनू त्याचंा सल्ला घ्यावा. 
 

५५ इंद्राच्या मंटत्रपटरषदेि एक हजार ऋषी आहेि. ५६ िेच त्याचे नेत्र. ५७ म्हणूनच त्याला दोनच 
नेत्र असिाही सहस्त्राक्ष म्हणिाि. 
 

५८ जरूरीचे कायथ उद्भवले असिा मंत्री आटण मंटत्रपटरषद यानंा एकत्र बोलावनू त्यानंा त्यासंबधंी 
टवचारावे. ५९ त्याचं्यापैकी बहुसंख्य व्यक्िी जो सल्ला देिील त्याप्रमाणे अर्वा ज्यायोगे कायथ टसद्धीस जाईल 
िसे करावे. 
 

६० आटण िे कायथ करीि असिा–त्याचे गु् शत्रूंना कळिा कामा नये, त्याचबरोबर शत्रचू्या 
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ममथस्र्ानाचा त्याने शोध घ्यावा. जे त्याचे अंग उघडे पडले असेल िे, कासव जसा आपले अवयव झाकून 
घेिो िसे, झाकून घ्याव.े 
 

६१ ज्याप्रमाणे वदेटवदे्यि पारंगि नसलेला मनुष्टय सज्जनाचं्या घरी श्राद्धाचे भोजन करण्यास अपात्र 
असिो, त्याप्रमाणे राजनीटिशास्त्राचे अध्ययन न केलेला मनुष्टय सल्लामसलिीि भाग घेण्यास लायक नाही. 
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१६ 
 

[िादशां प्रकरिम् – दूतप्रणिणिः] 
 

उद्वृतमन्तिो दूतप्रणिणिः । १ । 
 

अमात्यसांपदोपेतो णनसृष्टार्थः । २ । पादगुिहीनः पणरणमतार्थः । ३ । अिथगुिहीनः शासनहरः । ४ । 
 

सुप्रणतणवणहतयानवाहनपुरुषपणरवापः प्रणतष्ठेत । ५ । शासनमेवां वाच्यः परः, स वक्ष्यत्येवम्, तस्येदां 
प्रणतवाक्यम्, एवमणतसांिातव्यम्, इत्यिीयानो गच्िेत् । ६ । अिव्यन्ततपालपुरराष्ट्रमुख्यिै प्रणतसांसगं गच्िेत् 
। ७ । अनीकस्र्ानयुद्धप्रणतग्रहापसारभूमीरात्मनः परस्य चावेके्षत । ८ । दुगथराष्ट्रप्रमािां 
सारवृणतगुन्द्प्तन्द्च्िद्राणि चोपलभेत । ९ । 
 

सोळावा अध्याय 
 

प्रकरण १२ : दूिाची कामटगरीवर योजना 
 

१ सल्लामसलिीने टनणथय घेिल्यानंिर दूिाची कामटगरीवर योजना करावी. 
 

२ अमात्याचं्या टठकाणी आवश्यक असलेल्या सवथ गुणानंी संपन्न िो टनसृष्टार्थ (ज्याच्यावर कायाची 
जबाबदारी पूणथपणे िाकली आहे असा) दूि. ३ त्यापंैकी एकचिुर्ांश गुण ज्याच्या अंगी नसिील िो 
पटरटमिार्थ (ठराटवक मयादेपयंिच अटधकार असलेला) दूि. ४ ज्याच्या टठकाणी त्यापंैकी अधे गुण 
नसिील िो शासनहर (टनरोप घेऊन जाणारा). 

 
५ गाडी, घोडे, नोकरचाकर इत्यादी लवाजमा बरोबर घेण्याची नीि व्यवस्र्ा करून दूिाने 

कामटगरीवर टनघाव.े ६ “राजाचा टनरोप शत्रलूा याप्रमाणे कळवायचा, िो (प्रायः) याप्रमाणे उत्तर देईल, 
त्याला द्यावयाचे हे प्रत्युत्तर, शत्रवूर अशा अशा रीिीने माि करावयाची,” याप्रमाणे मनाशी ठरवीि वािचाल 
करावी. ७ अिवीिील मुख्य, सरहद्दीवरचे दुगथपाल, नगर आटण जनपद यावंरील मुख्य अटधकारी याचं्याशी 
संपकथ  साधावा. ८ आपल्या राज्यािील व शत्रचू्या राज्यािील सैन्याच्या छावणीस, युद्ध करण्यास, राखीव 
सैन्य ठेवण्यास आटण अपसरण करण्यास (माघार घेण्यास अर्वा पळून जाण्यास) योवय अशा सवथ जागाचंी 
िेहळणी करून ठेवावी. ९ िसेच शत्रचू्या राज्यािील दुगांचे आकार, जनपदाचा टवस्िार, मजबिू टठकाणे, 
उपजीटवकेची साधने, संरक्षणाची व्यवस्र्ा आटण टिच्यािील कच्चे दुवे याचंीही माटहिी टमळवावी. 
 

पराणिष्ठानमनुज्ञातः प्रणवशेत् । १० । शासनां च यर्ोक्तां ब्रूयात्, प्रािाबािेऽणप दृष्टे । ११ । 
 

परस्य वाणच वक्िे दृष्ट््ाां च प्रसादां वाक्यपूजनणमष्टपणरप्रश्नां गुिकर्ासङ्गमासन्नमासनां 
सत्कारणमष्टेषु स्मरिां णवश्वासगमनां च लक्षयेतषु्टस्य, णवपरीतनतुष्टस्य । १२ । तां ब्रयूात् – ‘दूतमुखा णह 
राजानः, त्वां चान्तये च । १३ । तस्मादुद्यतेष्ट्वणप शसे्त्रषु यर्ोक्तां वक्तारो दूताः । १४ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

तेषामन्ततावसाणयनोऽप्यवध्याः, णकमङ्ग पुनब्राह्मिाः । १५ । परस्यतैद् वाक्यम् । १६ । एष दूतिमथः’ इणत । 
१७ । 

 
वसेदणवसृष्टः पूजया नोन्द्त्सक्तः । १८ । परेषु बणलत्वां न मन्तयेत । १९ । वाक्यमणनष्टां सहेत । २० । 

णस्त्रयः पानां च वजथयेत् । २१ । एकः शयीत । २२ । सुप्तमतयोर्णह भावज्ञानां दृष्टम् । २३ । 
 

१० परवानगी टमळाल्यावर शत्रचू्या टनवासस्र्ानी प्रवशे करावा. ११ आटण ज्या शब्दािं साटंगिला 
असेल त्याच शब्दािं (आपल्या राजाचा) टनरोप कळवावा, जरी त्यामुळे आपल्या प्राणाला धोका आहे असे 
टदसले िरीही. 

 
१२ शत्रचू्या बोलण्याि, मुखावर व दृष्टीि प्रसन्निा, (दूिाच्या) वचनाचे आदरपूवथक श्रवण, त्याला 

काय पाटहजे याटवषयी टवचारणा, (दूिाच्या स्वामीच्या) गुणाटंवषयीच्या गोष्टींि घेिलेला रस, (दूिाला) 
जवळच टदलेले आसन, त्याचा केलेला सत्कार, आवडीच्या घिनाप्रसंगी त्याचे केलेले स्मरण, त्याच्यावर 
िाकलेला टवश्वास – ही शत्र ू संिुष्ट असल्याची लक्षणे लक्षाि घ्यावीि, याचं्या उलि िी िो असंिुष्ट 
असल्याची लक्षणे. १३ अशा (असंिुष्ट) राजाला म्हणावे, “िू काय आटण दुसरे काय, सवथ राजाचें दूि हे 
मुख होि. १४ म्हणून शसे्त्र उगारली गेली िरी दूि साटंगिल्याप्रमाणेच बोलणार. १५ त्याचं्यामध्ये जे अन्त्यज 
असिील िे सुद्धा अवध्य होि, मग ब्राह्मणाचंी गोष्ट कशाला? १६ हे शब्द दुसऱ्याचे आहेि (माझे स्विःचे 
नाहीि). १७ दूिाचा हा धमथ आहे.” 

 
१८ परि जायला परवानगी न टमळाल्यास िेरे्च रहाव,े झालेल्या सत्कारामुळे गवथ वािू देऊ नये. 

१९ शत्रचू्या मध्ये आपण बलवान आहोि असे मानून चालू नये. २० (शत्रचेू) अटप्रय वचन सहन करावे. २१ 
स्त्रीसंग व मद्यपान वज्यथ करावीि. २२ एकयानेच झोपाव.े २३ कारण, झोपलेल्या व मदावस्रे्ि असलेल्या 
माणसाच्या मनािींल टवचार इिरानंा कळून येि असल्याचे टदसून येिे. 
 

कृत्यपक्षोपजापमकृत्यपके्ष गूढप्रणििानां रागापरागौ भतथणर रन्तरां च प्रकृतीनाां 
तापसवैदेहकव्यञ्जनाभ्यामुपलभेत, तयोरन्ततेवाणसणभणिणकत्सकपाषण्डव्यञ्जनोभयवेतनैवा । २४ । 
तेषामसांभाषायाां याचकमतोन्तमतसुप्तप्रलापैः पुण्यस्र्ानदेवगृहणचिलेख्यसांज्ञाणभवा चारमुपलभेत । २५ । 
उपलब्िस्योपजापमुपेयात् । २६ । 

 
परेि चोक्तः स्वासाां प्रकृतीनाां प्रमािां नाचक्षीत । २७ । ‘सवं वेद भवान्’ इणत ब्रयूात्, कायथणसणद्धकरां 

वा । २८ । 
 
कायथस्याणसद्धावुपरुध्यमानस्तकथ येत् – ‘कक भतुथमे व्यसनमासन्नां पश्यन्, स्वां वा व्यसनां 

प्रणतकतुथकामः, पान्द्ष्ट्िथग्राहमासारमन्ततःकोपमािणवकां  वा समुत्र्ापणयतुकामः, णमिमाक्रन्तदां वा 
व्याघातणयतुकामः, स्वां वा परतो णवग्रहमन्ततःकोपमािणवकां  वा प्रणतकतुथकामः, सांणसद्धां  वा मे 
भतुथयािाकालमणभहन्ततुकामः, सस्यपण्यकुप्यसांग्रहां दुगथकमथ बलसमुद्दानां वा कतुथकामः, स्वसैन्तयानाां वा 
व्यायामस्य देशकालावाकाङक्षमािः, पणरभवप्रमादाभ्याां वा, सांसगानुबन्तिार्ी वा, मामुपरुिणद्ध’ इणत । २९ । 
ज्ञात्वा वसेदपसरेिा । ३० । प्रयोजनणमष्टमवेके्षत वा । ३१ । 
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२४ दूिाने िापस आटण वैदेहक याचं्या वषेािील हेराचं्या द्वारा (आपल्या राज्यािील) संभाव्य 
टफिुरानंा वश करून घेण्याचे चाललेले प्रयत्न, टफिूर होण्याचा संभव नसलेल्यावंर होणारी हेराचंी योजना, 
प्रजाजनानंा त्याचं्या स्वामीटवषयी वािणारे पे्रम अर्वा दे्वष व त्याचंी ममथस्र्ाने याचंी माटहिी टमळवावी; सकवा 
त्या दोन प्रकारच्या हेराचें टशष्टय, वैद्य सकवा पाखंडी साधंूच्या वषेािील हेर अर्वा उभयविेन हेर 
याचं्यामाफथ ि (ही माटहिी टमळवावी). २५ त्याचं्याशी संभाषण करण्यास प्रटिबधं असल्यास टभके्षकरी, मद्याने 
सझगलेले, वडेे व झोपेि असलेल्या लोकाचं्या बडबडीवरून अर्वा पटवत्र टठकाणे व देवळे यािंील टचते्र, 
लेख व खुणा याचं्या द्वारा गुप्ि माटहिी काढावी. २६ माटहिी टमळाल्यावर टिचा टफिुरीसाठी उपयोग 
करावा. 

 
२७ आटण शत्रनेू टवचारले असिा आपल्या राज्याच्या (स्वामी, अमात्य आदी सप्ि) प्रकृिींचे 

(बलाबल व) पटरमाण सागंू नये. २८ “आपण सवथ जाणिच आहा” असे म्हणावे अर्वा ज्याने कायथटसद्धी 
होईल असे उत्तर द्याव.े 

 
२९ कायाची टसद्धी न होिा त्याला िेरे्च अडकवनू ठेवण्याि आले िर त्याने पुढीलप्रमाणे िकथ  

कराविे – “माझ्या स्वामीवर लवकरच संकि येणार आहे हे ्ा शत्रनेू जाणले आहे म्हणून; सकवा 
स्विःवरील संकिाचा पटरहार करण्याची उपाययोजना करिा यावी म्हणून; सकवा माझ्या स्वामीचा 
टपछाडीचा शत्रू व त्याचा टमत्र, आमच्या राज्यािील अंिगथि बडं व अरण्यािील अटधपिी याचंा उठाव 
घडवनू आणण्याचा त्याचा बेि आहे म्हणून; अर्वा स्वामीचा पुढील अंगाचा टमत्र व टपछाडीचा टमत्र याचं्या 
(मदिीच्या) कायाि टवघ्ने उत्पन्न करण्याचा त्याचा बेि आहे म्हणून; सकवा त्याचा दुसऱ्या शत्रशूी असणारा 
टवग्रह, अंिगथि बडंाळी अर्वा अरण्यमुख्य याचंा प्रटिकार करिा यावा म्हणून; अर्वा माझ्या स्वामीची 
स्वारी करण्याची जय्यि ियारी झाली असिा स्वारीला अनुकूल असलेली वळे िळावी ्ा उदे्दशाने; सकवा 
धान्य, टवके्रय वस्िू, जंगलािील उत्पादन याचंा संग्रह, टकल्ल्याचे काम अर्वा सैन्याची जमवाजमव हे 
करिा याव े्ा उदे्दशाने; सकवा त्याच्या सैन्याच्या हालचालींना अनुकूल भमूी व काल याचंी िो वाि पहाि 
आहे म्हणून; सकवा अवमान करावा म्हणून अर्वा प्रमादामुळे; सकवा माझ्या स्वामीशी असलेले त्याचे संबधं 
िसेच चालू रहाविे ्ा इच्छेने, त्याने मला अडकवनू ठेवले आहे?” ३० कारण समजून आल्यावर योवय 
असेल त्याप्रमाणे िेरे्च रहाव े सकवा गुप्िपणे टनसिून जाव.े ३१ सकवा इष्ट असेल त्या प्रयोजनाची टसद्धी 
टवचाराि घ्यावी. 
 

शासनमणनष्टमुक्त्वा बन्तिविभयादणवसृष्टोऽप्यपगच्िेत्, अन्तयर्ा णनयम्येत । ३२ । 
 

पे्रषिां सन्द्न्तिपालत्वां प्रतापो णमिसांग्रहः । 
उपजापः सुहृदे्भदो गूढदण्डाणतसारिम् ॥ ३३ ॥ 
 
बन्तिुरत्नापहरिां चारज्ञानां पराक्रमः । 
समाणिमोक्षो दूतस्य कमथ योगस्य चाश्रयः ॥ ३४ ॥ 
 
स्वदूतैः कारयेदेतत्परदूताांि रक्षयेत् । 
प्रणतदूतापसपाभ्याां दृश्यादृश्यिै रणक्षणभः ॥ ३५ ॥ 
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इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे दूतप्रणिणिः षोडशोऽध्यायः । 
 

३२ अटनष्ट असा टनरोप साटंगिल्यावर वधाची अर्वा बधंनाची भीिी असल्यास परि जाण्याची 
परवानगी न टमळाली िरी टनसिून जाव,े अन्यर्ा त्याच्यावर टनयंत्रण येईल. 
 

३३ पते्र पाठटवणे, िहाच्या अिींचे पालन करणे, प्रिाप दाखटवणे, टमत्र टमळटवणे, टफिुरीस 
प्रोत्साहन देणे, दोन टमत्र राष्ट्ािं भेद उत्पन्न करणे, शत्रूच्या दुगाि आपल्या सैन्याला गूढपणे प्रवशे टमळवनू 
देणे, 
 

३४ शत्रचेू बाधंव आटण मौल्यवान वस्िू याचें अपहरण करणे, गुप्ि माटहिी टमळटवणे, पराक्रम 
करणे, ओलीस ठेवलेल्या आपल्या माणसाचंी सुिका करणे आटण गुप्ि उपायाचंी योजना करणे ही दूिानंी 
करावयाची कामे होि. 
 

३५ आपल्या दूिाकंडून ही कामे करवनू घ्यावीि आटण शत्रचू्या दूिावंर प्रटिदूि व गुप्िहेर, िसेच 
उघड व गुप्ि रक्षक याचं्या माफथ ि नीि लक्ष ठेवावे. 
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१७ 
 

[ियोदशां प्रकरिम् – राजपुिरक्षिम्] 
 

रणक्षतो राजा राज्यां रक्षत्यासने्नभ्यः परेभ्यि, पूवं दारेभ्यः पुिेभ्यि । १ । दाररक्षिां णनशान्ततप्रणििौ 
वक्ष्यामः । २ । पुिरक्षिां तु । ३ । – 

 
‘जन्तमप्रभृणत राजपुिान् रके्षत् । ४ । ककथ िकसिमािो णह जनकभक्षा राजपुिाः । ५ । 

तेषामजातस्नेहे णपतयुथपाांशुदण्डः श्रेयान्’ इणत भारिाजः । ६ । 
 
‘नृशांसमदुष्टविः क्षिबीजणवनाशि’ इणत णवशालाक्षः । ७ । ‘तस्मादेकस्र्ानावरोिः श्रेयान्’ इणत । ८ 

। 
 
‘अणहभयमेतद्’ इणत पाराशराः । ९ । ‘कुमारो णह “णवक्रमभयान्तमाां णपतावरुिणद्ध” इणत ज्ञात्वा 

तमेवाङे्क कुयात् । १० । तस्मादन्ततपालदुगे वासः श्रेयान्’ इणत । ११ । 
 

सिरावा अध्याय 
 

प्रकरण १३ : राजपुत्राचं्या सबंधंाि घ्यावयाची खबरदारी 
 

१ जवळच्या माणसापंासून व शत्रूंपासून सुरटक्षि असलेला राजाच राज्याचे संरक्षण करू शकिो, 
प्रर्म त्याच्या भायांपासून व पुत्रापंासून सुरटक्षि असला िरच. २ भायांपासूनच्या सुरटक्षििेटवषयी आम्ही 
टनशान्िप्रटणधी प्रकरणाि (अध्याय १·२०) टववचेन करणार आहोि. ३ पुत्रापंासूनच्या सुरटक्षििेटवषयी आिा 
टवचार करिो. 

 
४ “राजपुत्राचं्या जन्मापासून त्याचं्याटवषयी सावधटगरी बाळगावी. ५ कारण, राजपुत्र हे 

खेकड्यापं्रमाणे आपल्या जन्मदात्या टपत्यालाच खाऊन िाकिाि. ६ टपत्याला त्याचं्याटवषयी स्नेह उत्पन्न 
झाला नाही िोवरच त्याचंा गुप्ि रीिीने वध करणे श्रेयस्कर आहे,” असे भारद्वाजाचे मि आहे. 

 
७ “ज्याने काही अपराध केला नाही त्याचा वध करणे हे टनघृथण कृत्य होय; टशवाय, त्यामुळे 

क्षटत्रयबीजही नष्ट होईल,” असे टवशालाक्षाचे मि आहे. ८ “म्हणून त्याला (राजवाड्यािच) एके टठकाणी 
बटंदस्ि करून ठेवणे श्रेयस्कर आहे.” 

 
९ “याि सापापासून धोका असिो िसा धोका आहे,” असे पाराशराचें मि आहे. १० “कारण, 

‘माझ्या पराक्रमाच्या भीिीने टपत्याने मला बटंदस्ि केले आहे,’ हे ओळखून राजकुमार टपत्यालाच स्विःच्या 
अंटकि करील. ११ म्हणून त्याला सरहद्दीवरील दुगाि दुगथपालाकडे ठेवणे श्रेयस्कर आहे” 
 

‘औरभ्रां भयमेतद्’ इणत णपशुनः । १२ । ‘प्रत्यापतरे्णह तदेव कारिां ज्ञात्वान्ततपालसखः स्यात् । १३ । 
तस्मात्स्वणवषयादपकृष्टे सामन्ततदुगे वासः श्रेयान्’ इणत । १४ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

‘वत्सस्र्ानमेतद्’ इणत कौिपदन्ततः । १५ । ‘वत्सेनेव णह िेनुां णपतरमस्य सामन्ततो दुह्यात् । १६ । 
तस्मान्तमातृबन्तिुषु वासः श्रेयान्’ इणत । १७ । 

 
‘ध्वजस्र्ानमेतद्’ इणत वातव्याणिः । १८ । ‘तेन णह ध्वजेनाणदणतकौणशकवदस्य मातृबान्तिवा णभके्षरन् 

। १९ । तस्माद् ग्राम्यसुखेष्ट्वेनमवसृजेत् । २० । सुखोपरुद्धा णह पुिाः णपतरां नाणभदु्रह्यन्द्न्तत’ इणत । २१ । 
 
जीवन्तमरिमेतणदणत कौणिल्यः । २२ । काष्ठणमव णह घुिजनिां राजकुलमणवनीतपुिमणभयुक्तमािां 

भज्येत । २३ । तस्मादृतुमत्याां मणहष्ट्यामृन्द्त्वजिरुमैन्तद्राबाहथस्पत्यां णनवथपेयुः । २४ । आपन्नसत्त्वायाः 
कौमारभृत्यो गभथभमथणि प्रसवे च णवयतेत । २५ । प्रजातायाः पुिसांस्कारां पुरोणहतः कुयात् । २६ । समरं् 
तणिदो णवनयेयुः । २७ । 
 

१२ “याि िकरीच्या एडक्यापासून जसा धोका असिो िसा धोका आहे,” असे टपशुनाचे मि आहे. 
१३ “कारण, (राजधानीला) परि येण्याचा िोच एक उपाय असे जाणून िो त्या दुगथपालाशी संगनमि 
करील (व राजधानीवर चालून येईल). १४ म्हणून आपल्या देशापासून दूर अशा सामंिदुगाि ठेवणे 
श्रेयस्कर.” 

 
१५ “हे राजपुत्राला वासरासारखे करण्यासारखे आहे,” असे कौणपदंिाचे मि आहे. १६ 

“ज्याप्रमाणे वासराला पुढे ठेवनू गाईची धार काढिाि त्याप्रमाणे िो सामंि राजपुत्राच्या नावावर त्याच्या 
टपत्याला टपळून काढील. १७ म्हणून त्याला त्याच्या आईच्या बाधंवाकंडे ठेवणे श्रेयस्कर.” 

 
१८ “त्याला टभके्षकऱ्याची पिाका करण्यासारखे हे आहे,” असे वािव्याधीचे मि आहे. १९ 

“ज्याप्रमाणे एखाद्या देविेची पिाका दाखवनू अटदटिकौटशक टभके्षकरी लोकाकंडे मागणे करिाि त्याप्रमाणे 
त्याच्या आईचे बाधंव त्याच्यासाठी म्हणून मागणे करीि रहािील. २० म्हणून ग्राम्य सुखोपभोगाि त्याला 
गुंिवनू ठेवाव.े २१ कारण, सुखोपभोगाि टनमवन असलेले पुत्र टपत्याचा द्रोह करीि नाहीि.” 

 
२२ हे म्हणजे टजविं मरणच, असे कौटिल्याचे मि आहे. २३ कारण, भुवंयानंी पोखरलेल्या 

लाकडाप्रमाणे टवनयसंपन्न पुत्र नसलेले राजकुल त्याच्यावर हल्ला झाल्यास िात्काल मोडून पडेल. २४ 
यास्िव पट्टराणी ऋिुमिी झाली म्हणजे ऋस्त्वजानंी इंद्र व बृहस्पिी ्ा देविाचं्या नावाने चरू (हटव) 
अवनीि अपथण करावा. २५ िी गरोदर झाली म्हणजे मुलासंाठी असणाऱ्या खास वैद्याने गभथपोषण व 
सुखप्रसूिी याचंी काळजी घ्यावी. २६ िी प्रसूि झाल्यावर पुत्राचे सवथ संस्कार पुरोटहिाने करावेि. २७ िो 
टवद्याग्रहणास योवय झाला म्हणजे िज्ज्ञ आचायांनी त्याला टवद्याटवनीि करावे. 
 

‘सन्द्त्ििामेकिैनां मृगयाद्यतूमद्यस्त्रीणभः प्रलोभयेत् “णपतणर णवक्रम्य राज्यां गृहाि” इणत । २८ । 
तमन्तयः सत्िी प्रणतषेियेत्’ इत्याम्भीयाः । २९ । 

 
महादोषमबुद्धबोिनणमणत कौणिल्यः । ३० । नवां णह द्रव्यां येन येनार्थजातेनोपणदह्यते ततदाचूषणत । 

३१ । एवमयां नवबुणद्धयथद्यदुच्यते ततच्िास्त्रोपदेशणमवाणभजानाणत । ३२ । तस्माद्धम्यथमर्थयं 
चास्योपणदशेन्नािम्यथमनर्थयं च । ३३ । 
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सन्द्त्ििस्त्वेनां ‘तव स्मः’ इणत वदन्ततः पालयेयुः । ३४ । यौवनोत्सेकात्परस्त्रीषु मनः 
कुवािमायाव्यञ्जनाणभः स्त्रीणभरमेध्याणभः शून्तयागारेषु रािावुिेजयेयुः । ३५ । मद्यकामां योगपानेनोिेजयेयुः । 
३६ । द्यतूकामां कापणिकैरुिेजयेयुः । ३७ । मृगयाकामां प्रणतरोिकव्यञ्जनैस्त्रासयेयुः । ३८ । णपतणर 
णवक्रमबुकद्ध ‘तर्ा’ इत्यनुप्रणवश्य भेदयेयुः – ‘अप्रार्थनीयो राजा, णवपने्न घातः, सांपने्न नरकपातः, सांक्रोशः, 
प्रजाणभरेकलोष्टविि’ इणत । ३९ । 
 

२८ “सत्री हेरापंैकी एकाने त्याला मृगया, द्यिू, मद्य व टस्त्रया याचं्या नादी लावनू म्हणाव,े ‘टपत्यावर 
हल्ला करून िू राज्य बळकाव’. २९ दुसऱ्या हेराने त्याला त्यापासून परावृत्त करावे,” असे आंभीयाचें मि 
आहे. 

 
३० जाण नसणाऱ्याला जाण करून देणे याि फार मोठा दोष आहे, असे कौटिल्याचे मि आहे. ३१ 

कारण, नवीन पदार्थ, त्याच्यावर ज्या कोणत्या वस्िूचा लेप केला असेल, िी वस्िू शोषनू घेिो. ३२ िद्वि हा 
अपटरपक्व बुद्धीचा राजपुत्र जे जे त्याला साटंगिले जािे िे शास्त्रािच साटंगिलेले आहे असे समजून चालिो. 
३३ म्हणून जे धमाला अनुसरून व अर्थसाधक असेल िेंच त्याला सागंाव,े अधमथसंयुक्ि व अनर्थकारक असे 
सागंू नये. 

 
३४ उलि “आम्ही िुझेच सेवक आहोि” असे म्हणणाऱ्या सत्री हेरानंी त्याचे संगोपन करावे. ३५ 

यौवनमदाने िो परटस्त्रयाचंी अटभलाषा करीि असेल िर बा्िः आयथटस्त्रयासंारख्या टदसणाऱ्या अशुटच 
टस्त्रयाचं्या द्वारा रात्री एकािंस्र्ळी त्याच्याि उदे्वग उत्पन्न करावा. ३६ मद्याची िो इच्छा करीि असेल िर 
औषधी द्रव्याने टमटश्रि मद्य पाजवनू त्याच्याि घृणा उत्पन्न करावी. ३७ द्यिूाची इच्छा करीि असेल िर 
कपिाने खेळणाऱ्या जुगाऱ्याकंडून त्याला फसवनू टििकारा उत्पन्न करावा. ३८ मृगयेची त्याला इच्छा 
असेल िर दरोडेखोराचं्या वषेािील गूढ पुरुषाचं्या द्वारा त्याच्या मनाि भीिी उत्पन्न करावी. ३९ टपत्यावर 
हल्ला करण्याचे त्याच्या मनाि आले असेल िर “ठीक आहे” असे म्हणून त्याचा टवश्वास संपादन करावा व 
मग त्याला त्यापासून परावृत्त करावे. त्यानंी म्हणावे, “राजावर हल्ला करणे बरोबर नाही. जर बेि टसद्धीस 
गेला नाही िर िुझा घाि होईल; टसद्धीस गेला िर िू नरकाि जाशील, हलकल्लोळ माजेल आटण प्रजाजन 
िुझा एका ढेकळाचा करिाि िसा नाश करिील.” 
 

णवरागां वेदयेयुः । ४० । णप्रयमेकपुिां बध्नीयात् । ४१ । बहुपुिः प्रत्यन्ततमन्तयणवषयां वा पे्रषयेद् यि 
गभथः पण्यां णडम्बो वा न भवेत् । ४२ । 

 
आत्मसांपन्नां सैनापत्ये यौवराज्ये वा स्र्ापयेत् । ४३ । 
 
बुणद्धमानाहायथबुणद्धदुथबुथणद्धणरणत पुिणवशेषाः । ४४ । णशष्ट्यमािो िमार्ावृपलभते चानुणतष्ठणत च 

बुणद्धमान् । ४५ । उपलभमानो नानुणतष्ठत्याहायथबुणद्धः । ४६ । अपायणनत्यो िमार्थिेषी चेणत दुबुथणद्धः । ४७ । 
स यदे्यकपुिः पुिोत्पतावस्य प्रयतेत । ४८ । पुणिकापुिानुत्पादयेिा । ४९ । वृद्धस्तु व्याणितो वा राजा 
मातृबन्तिुकुल्यगुिवत्सामन्ततानामन्तयतमेन के्षिे बीजमुत्पादयेत् । ५० । न चैकपुिमणवनीतां राज्ये स्र्ापयेत् । 
५१ । 
 

४० त्याच्या मनाि राजाटवषयी अप्रीिी उत्पन्न झाली असेल िर (हेरानंी) िे राजाला कळवावे. ४१ 
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िो जर आवडिा, एकिाच पुत्र असेल िर त्याला बधंनाि ठेवावे. ४२ जर अनेक पुत्र असिील िर अशा 
पुत्राला शजेारच्या सकवा दुसऱ्या एका देशाि पाठवाव,े जेरे् िो िेर्ील लोकानंा पुत्रासारखा, टवके्रय 
वस्िूसारखा अर्वा संक्षोभास कारणीभिू होणार नाही. 

 
४३ आत्मगुणसंपन्न पुत्राला सेनापिीच्या अर्वा युवराजाच्या पदावर नेमावे. 
 
४४ बुटद्धमान, आहायथबुद्धी आटण दुबुथद्धी असे िीन प्रकारचे पुत्र असिाि. ४५ टशकटवले असिा जो 

धमथ व अर्थ समजून घेिो व िदनुसार आचरण करिो िो बुटद्धमान. ४६ जो िे समजून घेिले िरी आचरणाि 
आणीि नाही िो आहायथबुद्धी (ज्याच्या बुद्धीला सिि िोचणी लावावी लागिे असा). ४७ नेहमी अपाय 
करणारा आटण धमथ व अर्थ याचंा टििकारा असणारा िो दुबुथद्धी. ४८ असा (दुबुथद्धी) जर राजाचा एकुलिा 
एक पुत्र असेल िर त्याला पुत्र (म्हणजे राजाला नािू) होईल असा यत्न करावा. ४९ सकवा पुत्राच्या जागी 
स्र्ापना केलेल्या मुलीच्या पुत्रानंा जन्मास घालवावे. ५० परंिु राजा जर वृद्ध अर्वा व्याटधग्रस्ि झाला 
असेल िर मािृकुलािील बाधंव, आपल्याच कुलािील आप्ि आटण गुणसंपन्न सामंि राजे याचं्यापैकी 
एकाच्या द्वारा आपल्या पत्नीच्या टठकाणी टनयोगाने पुत्रोत्पत्ती करून घ्यावी. ५१ परंिु अटवनीि अशा 
एकुलत्या एक पुत्राला राज्यावर बसव ूनये. 
 

बहूनामेकसांरोिः णपता पुिणहतो भवेत् । 
अन्तयिापद ऐश्वयं ज्येष्ठभाणग तु पूज्यते ॥ ५२ ॥ 

 
कुलस्य वा भवेद्राज्यां कुलसांघो णह दुजथयः । 
अराजव्यसनाबािः शश्वदावसणत णक्षणतम् ॥ ५३ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे राजपुिरक्षिां सप्तदशोध्यायाः । 

 
५२ (अटवनीि असे) अनेक पुत्र असिील िर त्यानंा एकत्र बदंीि ठेवाव.े टपत्याने पुत्रानंा टहिकर 

असे विथन ठेवाव.े टवशषे आपत्ती न उद्भवल्यास राजपदाचे ऐश्वयथ ज्येष्ठ पुत्राच्या वायास जाव ेहे प्रशसंनीय 
आहे. 

 
५३ सकवा राजकुलािील सवांनी टमळून राज्य करावे. कारण, कुलसंघावर जय टमळटवणे अत्यंि 

कटठण आहे. एकया राजावर येणाऱ्या संकिाचा धोका त्याि नसल्यामुळे कुलसंघ पथृ्वीवर कायमचा राहू 
शकिो. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१८ 
 

[चतुदथशां प्रकरिम् – अपरुद्धवृतम्; 
पञ्चदशां प्रकरिम् – अपरुदे्ध वृणतः] 

 
णवनीतो राजपुिः कृच्रवृणतरसदृशे कमथणि णनयुक्तः णपतरमनुवतेत, अन्तयि 

प्रािाबािकप्रकृणतकोपकपातकेभ्यः । १ । पुण्ये कमथणि णनयुक्तः पुरुषमणिष्ठातारां याचेत । २ । 
पुरुषाणिणष्ठति सणवशेषमादेशमनुणतष्ठेत् । ३ । अणभरूपां च कमथफलमौपायणनकां  च लाभां णपतुरुपनाययेत् । ४ 
। तर्ाप्यतुष्ट्यन्ततमन्तयन्द्स्मन्तपुिे दारेषु वा न्द्स्नह्यन्ततमरण्यायापृच्िेत । ५ । बन्तिविभयािा यः सामन्ततो 
न्तयायवृणतिार्णमकः सत्यवागणवसांवादकः प्रणतग्रहीता मानणयता चाणभपन्नानाां तमाश्रयेत । ६ । तिस्र्ः 
कोशदण्डसांपन्नः प्रवीरपुरुषकन्तयासांबन्तिमिवीसांबन्तिां कृत्यपक्षोपग्रहां च कुयात् । ७ । 
 

अठरावा अध्याय 
 

प्रकरण १४ : राजाच्या मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राची वागणूक 
प्रकरण १५ : मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राच्या सबंधंाि राजाची वागणूक 

 
१ टवनयसंपन्न (िरीही मजीिून उिरलेला) राजपुत्र, अन्यर्ा जीवन कंठणे कठीण म्हणून, त्याला 

अनुरूप नसलेल्या कामावर नेमला गेला असिा त्याने टपत्याने साटंगिल्याप्रमाणे वागाव,े फक्ि िे काम 
त्याच्या प्राणाला धोकादायक, प्रजाजनाचंा रोष ओढवनू घेणारे सकवा पापकमथरूप असे नसावे. २ चागंल्या 
कामावर त्याची नेमणूक झाली िर त्याने आपल्या कामावर देखरेख करण्यासाठी एक अटधकारी मागून 
घ्यावा. ३ आटण त्या अटधकाऱ्याच्या दखरेखीखाली नेमून टदलेले काम टवशषे चागंल्या प्रकारे पार पाडावे. ४ 
आटण त्या कामाचे जे उटचि उत्पन्न असेल िे, िसेच नजराणा म्हणून होणारा लाभ टपत्याकडे पोचिे 
कराविे. ५ िरीही टपिा संिुष्ट होि नसेल आटण दुसऱ्या पुत्रावर अर्वा (त्याच्या मािेव्यटिटरक्ि अन्य) 
पत्नीवर पे्रम करीि असेल िर वनवासाि जाण्यासाठी परवानगी मागावी. ६ अर्वा वध सकवा बधंन याचंी 
भीिी वािि असल्यास जो सामंि राजा न्यायाने वागणारा, धार्षमक, सत्यवादी, वचन पाळणारा, आश्रयार्थ 
आलेल्याचें सत्कारपूवथक स्वागि करणारा व त्यानंा मान देणारा असा असेल त्याच्याकडे आश्रय घ्यावा. ७ 
िेरे् राहून कोश व सैन्य यािं समृद्ध होऊन टवशषे वीर पुरुषाशंी टववाहाने नािे जुळवावे, (आपल्या 
राज्यािील) अिवीच्या मुख्याशंी संबधं प्रस्र्ाटपि करावा आटण संभाव्य टफिुरानंा आपल्या बाजूस वळवनू 
घ्याव.े 
 

एकचरः सुविथपाकमणिरागहेमरूप्यपण्याकरकमान्ततानाजीवेत् । ८ । 
पाषण्डसांघद्रव्यमश्रोणियोपभोनयां वा देवद्रव्यमाढ्यणविवाद्रव्यां वा गूढमनुप्रणवश्य सार्थयानपािाणि च 
मदनरसयोगेनाणतसांिायापहरेत् । ९ । पारग्राणमकां  वा योगमाणतष्ठेत् । १० । मातुः पणरजनोपग्रहेि वा चेष्टेत 
। ११ । कारुणशन्द्ल्पकुशीलवणचणकत्सकवानजीवनपाषण्डच्िद्धमणभवा नष्टरूपस्तद्धव्यञ्जनसखणश्िदे्रषु 
प्रणवश्य राज्ञः शस्त्ररसाभ्याां प्रहृत्य ब्रयूात् – ‘अहमसौ कुमारः, सहभोनयणमदां राज्यम्, एको नाहथणत भोक्तुम्, 
ये कामयन्तते माां भतंु तानहां णिगुिेन भक्तवेतनेनोपस्र्ास्याणम’ इणत । १२ । इत्यपरुद्धवृतम् । 
 

८ जर त्याला एकिेच पडावे लागले िर त्याने सोने गाळणे, रत्नानंा रंग चढटवणे, सोने व रुपे याचें 



 

 अनुक्रमणिका 
 

पदार्थ बनटवणे याचं्या खाणी व कारखाने यानंी उपजीटवका करावी. ९ पाखंडी संघाचें द्रव्य, अर्वा 
श्रुटिसंपन्न ब्राह्मणावं्यटिटरक्ि इिरानंी उपभोग घ्यावयाचे असलेले देविाचें द्रव्य सकवा श्रीमंि टवधवेचे द्रव्य, 
त्याचंा गुप्िपणे टवश्वास संपादन करून, हरण करावे, िसेच व्यापाऱ्याचें िाडें सकवा गलबिे, त्यािंील 
मनुष्टयानंा गुंगीच्या औषधाने युक्ि पेय देऊन, लुिाव.े १० सकवा शत्रचेू नगर काबीज करण्यासाठी 
साटंगिलेल्या प्रयोगाचंा (अध्याय १३·१) अवलंब करावा. ११ सकवा आपल्या मािेकडील माणसाचें साहाय्य 
संपादन करून कायास लागाव.े १२ कारागीर, कलाकार, कुशीलव, वैद्य, कर्ाकार सकवा पाखंडी याचंा 
वषे घेऊन आपले रूप पालिून िाकाव ेआटण त्याच वषेािील सहकारी बरोबर घेऊन गफलिीच्या प्रसंगी 
राजवाड्याि प्रवशे करावा आटण शस्त्र सकवा टवष यानंी राजाचा घाि करून (िेर्ील सेवकानंा) म्हणावे, “मी 
िो राजकुमार. हे राज्य सवांनी टमळून उपभोगावयाचे आहे. एकयानेच त्याचा उपभोग घेणे योवय नाही. 
ज्याचंी माझ्या सेविे रहाण्याची इच्छा असेल त्यानंा मी दुप्पि अन्न व पगार देऊन कामावर ठेवीन.” हे झाले 
मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राचे विथन. 

 
अपरुद्धां  तु मुख्यपुिापसपाः प्रणतपाद्यानयेयुः, माता वा प्रणतगृहीता । १३ । त्यक्तां गूढपुरुषाः 

शस्त्ररसाभ्याां हन्तयुः । १४ । अत्यक्तां तुल्यशीलाणभः स्त्रीणभः पानेन मृगयया वा प्रसञ्जणयत्वा रािावुपगृह्यानयेयुः 
। १५ । 
 

उपन्द्स्र्तां च राज्येन मदूध्वथणमणत सान्तत्वयेत् । 
एकस्र्मर् सांरुन्तध्यात् पुिवाांस्तु प्रवासयेत् ॥ १६ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे अपरुद्धवृतम् अपरुदे्ध च वृणतः अष्टादशोऽध्यायः । 

 
१३ परंिु मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राला मुख्य अटधकाऱ्याचं्या पुत्रानंी, गुप्िपणे त्याची संमिी 

टमळवनू, राजाकडे आणावे, सकवा मजीि असलेल्या राणीने िसे करावे. १४ (सुधारणे अशक्य म्हणून) 
सवथस्वी पटरत्याग केलेल्या राजपुत्राचा गूढ पुरुषानंी शस्त्र सकवा टवष यानंी घाि करावा. १५ ज्याला सवथस्वी 
िाकलेले नाही अशा राजपुत्राला त्याच्यासारख्याच शीलाच्या टस्त्रयाचं्या अर्वा मद्यपानाच्या अर्वा 
मृगयेच्या नादी लावनू रात्री पकडून आणाव.े 

 
१६ आटण िो आला म्हणजे “माझ्यानंिर हे राज्य िुझेच आहे” असे म्हणून त्याचे सातं्वन कराव,े 

सकवा त्याला एके टठकाणी बधंनाि ठेवाव.े पण इिर पुत्र असिील िर त्या पुत्राचा वध करावा. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१९ 
 

[षोडशां प्रकरिम् – राजप्रणिणिः] 
 

राजानमुन्द्त्र्तमनूणतष्ठन्तते भृत्याः । १ । प्रमाद्यन्ततमनुप्रमाद्यन्द्न्तत । २ । कमाणि चास्य भक्षयन्द्न्तत । ३ । 
णिषणद्भिाणतसांिीयते । ४ । तस्मादुत्र्ानमात्मनः कुवीत । ५ । 

 
नाणलकाणभरहरष्टिा राकि च णवभजेत्, िायाप्रमािेन वा । ६ । णिपौरुषी पौरुषी चतुरङु्गला 

नष्टच्िायो मध्याह्न इणत चत्वारः पूवे णदवसस्याष्टभागाः । ७ । तैः पणिमा व्याख्याताः । ८ । 
 
ति पूवे णदवसस्याष्टभागे रक्षाणविानमायव्ययौ च शृिुयात् । ९ । णितीये पौरजानपदानाां कायाणि 

पश्येत् । १० । तृतीये स्नानभोजनां सेवेत, स्वाध्यायां च कुवीत । ११ । चतुरे् णहरण्यप्रणतग्रहमध्यक्षाांि कुवीत 
। १२ । पञ्चमे मन्द्न्तिपणरषदा पिसांपे्रषिेन मन्तियेत, चारगुह्यबोिनीयाणन च बुध्येत । १३ । षष्ठे स्वैरणवहारां 
मन्तिां वा सेवेत । १४ । सप्तमे हस्त्यश्वरर्ायुिीयान् पश्येत् । १५ । अष्टमे सेनापणतसखो णवक्रमां णचन्ततयेत् । 
१६ । प्रणतणष्ठतेऽहणन सन्तध्यामुपासीत । १७ । 
 

एकोटणसावा अध्याय 
 

प्रकरण १६ : राजाचे दैनंटदन व्यवहार 
 

१ राजा उद्यमशील असला म्हणजे त्याच्यामागोमाग सेवकही उद्यमशील होिाि. २ िो टनष्टकाळजी 
झाला म्हणजे िेही मागोमाग टनष्टकाळजी होिाि. ३ आटण िे त्याची काये स्विःच्याच उपयोगाि आणिाि. 
४ टशवाय, शत्रूंकडून राजावर माि केली जािे. ५ म्हणून राजाने सिि उद्यमशील असावे. 
 

६ नाटलकाचं्या सा्ाने अर्वा सावलीच्या प्रमाणाने टदवस व रात्र याचें प्रत्येकी आठ भाग करावेि. 
७ िीन पौरुष, एक पौरुष, चार अंगुले इिक्या लाबंीची (सावली) आटण मुळीच सावली नसणारा मध्यान्ह 
याप्रमाणे टदवसाचे प्रारंभीचे चार आठव ेभाग होि. ८ त्याचं्यावरून (उलि क्रमाने) उत्तराधािील चार भाग 
समजाविे. 
 

९ त्यापंैकी टदवसाच्या पटहल्या आठव्या भागाि संरक्षणाची केलेली व्यवस्र्ा आटण उत्पन्न व खचथ 
याचें िपशील ऐकून घ्याविे. १० दुसऱ्या भागाि पुरवासी आटण जनपदटनवासी याचं्या िक्रारी ऐकाव्याि. 
११ टिसऱ्या भागाि स्नान व भोजन कराव ेआटण अध्ययन करावे. १२ चौथ्या भागाि (वसूल झालेल्या) 
द्रव्याचा स्वीकार करावा आटण अध्यक्षानंा कामे नेमून द्यावीि. १३ पाचव्या भागाि मंटत्रपटरषदेबरोबर पते्र 
पाठवनू मंत्रणा करावी आटण हेरानंी आणलेल्या गुप्ि बािम्या ऐकाव्याि. १४ सहाव्या भागाि स्वैर टवहार 
करावा अर्वा मंत्रयाशंी मसलि करावी. १५ सािव्या भागाि हत्ती, घोडे, रर् आटण सैटनक याचंी पहाणी 
करावी. १६ आठव्या भागाि सेनापिीबरोबर युद्धाटवषयी टवचारटवटनमय करावा. १७ टदवस संपला म्हणजे 
संध्योपासना करावी. 
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प्रर्मे राणिभागे गूढपुरुषान् पश्येत् । १८ । णितीये स्नानभोजनां कुवीत, स्वाध्यायां च । १९ । तृतीये 
तूयथघोषेि सांणवष्टितुर्थपञ्चमौ शयीत । २० । षष्ठे तूयथघोषेि प्रणतबुद्धः शास्त्रणमणतकतथव्यताां च णचन्ततयेत् । २१ 
। सप्तमे मन्तिमध्यासीत, गूढपुरुषाांि पे्रषयेत् । २२ । अष्टमे ऋन्द्त्वगाचायथपुरोणहतस्वस्त्ययनाणन 
प्रणतगृह् िीयात्, णचणकत्सकमाहानणसकमौहूर्णतकाांि पश्येत् । २३ । सवत्साां िेनुां वृषभां च 
प्रदणक्षिीकृत्योपस्र्ानां गच्िेत् । २४ । 
 

आत्मबलानुकूल्येन वा णनशाहभागान् प्रणवभज्य कायाणि सेवेत । २५ । 
 

उपस्र्ानगतः कायार्णर्नामिारासङ्गां  कारयेत् । २६ । दुदथशो णह राजा कायाकायथणवपयासमासनै्नः 
कायथते । २७ । तेन प्रकृणतकोपमणरवशां वा गच्िेत् । २८ । तस्मादे्दवताश्रमपाषण्डश्रोणियपशुपुण्यस्र्ानानाां 
बालवृद्धव्याणितव्यसन्तयनार्ानाां स्त्रीिाां च क्रमेि कायाणि पश्येत्, कायथगौरवाद् आत्यणयकवशेन वा । २९ । 
 

१८ रात्रीच्या पटहल्या भागाि गुप्ि हेराचंी भेि घ्यावी. १९ दुसऱ्या भागाि स्नान व भोजन करावे 
आटण अध्ययन करावे. २० टिसऱ्या भागाि संगीि श्रवण करीि टबछान्यावर पडावे आटण चौथ्या व पाचव्या 
भागाि झोप घ्यावी. २१ सहाव्या भागाि वाद्याच्या आवाजाने जागे होऊन शास्त्र व इटिकिथव्यिा याचें सचिन 
करावे. २२ सािव्या भागाि सल्लामसलि करावी आटण गुप्ि हेराचंी त्याचं्या कामटगरीवर रवानगी करावी. 
२३ आठव्या भागाि ऋस्त्वग, आचायथ आटण पुरोटहि याचं्याकडून स्वस्स्िवाचन करून घ्यावे आटण वैद्य, 
मुदपाकखान्याचा मुख्य व मुहूिथ पहाणारे (ज्योटिषी) याचंी भेि घ्यावी. २४ नंिर सवत्सधेनूला आटण 
बलैाला प्रदटक्षणा करून दरबाराि जाव.े 
 

२५ सकवा आपल्या शक्िीची अनुकूलिा असेल त्याप्रमाणे टदवस व रात्र याचें भाग पाडून आपली 
टवटवध काये पार पाडावीि. 
 

२६ दरबाराि गेल्यावर कायथ करून घेण्याच्या इच्छेने जे आले असिील त्यानंा दरवाजाजवळ 
(आि येण्यास) प्रटिबधं करू देऊ नये. २७ कारण, ज्या राजाची भेि होणे कठीण असिे त्याच्याकडून 
जवळ असलेले लोक कायथ व अकायथ याचंी उलिापालि करवनू घेिाि. २८ त्यामुळे िो प्रजाजनाचं्या 
कोपास पात्र होण्याचा अर्वा शत्रचू्या स्वाधीन होण्याचा संभव असिो. २९ यास्िव देवस्र्ाने, आश्रम, 
पाखंडी, श्रुटिसंपन्न ब्राह्मण, पशू व पुण्यस्र्ान, िसेच बाल, वृद्ध, व्याटधग्रस्ि, संकिाि सापडलेले, अनार् 
आटण टस्त्रया याचंी कामे ्ा क्रमाने पहावीि, सकवा कायाच्या महत्त्वाच्या अनुरोधाने अर्वा िािडीच्या 
अनुरोधाने (िी पहावीि). 
 

सवथमात्यणयकां  कायथ शृिुयान्नाणतपातयेत् । 
कृच्रसाध्यमणतक्रान्ततमसाध्यां वाऽणप जायते ॥ ३० ॥ 

 
अनन्तयगारगतः कायं पश्येिैद्यतपन्द्स्वनाम् । 
पुरोणहताचायथसखः प्रत्युत्र्ायाणभवाद्य च ॥ ३१ ॥ 

 
तपन्द्स्वनाां तु कायाणि िैणवदै्यः सह कारयेत् । 
मायायोगणवदाां चैव न स्वयां कोपकारिात् ॥ ३२ ॥ 
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राज्ञो णह व्रतमुत्र्ानां यज्ञः कायानुशासनम् । 
दणक्षिा वृणतसाम्यां तु दीक्षा तस्याणभषेचनम् ॥ ३३ ॥ 

 
प्रजासुखे सुखां राज्ञः प्रजानाां च णहते णहतम् । 
नात्मणप्रयां णहतां राज्ञः प्रजानाां तु णप्रयां णहतम् ॥ ३४ ॥ 

 
तस्माणन्नत्योन्द्त्र्तो राजा कुयादर्ानुशासनम् । 
अर्थस्य मूलमुत्र्ानमनर्थस्य णवपयथयः ॥ ३५ ॥ 

 
अनुत्र्ाने रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च । 
प्राप्यते फलमुत्र्ानाल्लभते चार्थसांपदम् ॥ ३६ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे राजप्रणिणिः एकोनकवशोऽध्यायः । 

 
३० िािडीची सवथ कामे िाबडिोब ऐकून घ्यावीि, लाबंणीवर िाकू नयेि. लाबंणीवर िाकलेले 

कायथ करावयास कठीण होिे सकवा वळेप्रसंगी असाध्य सुद्धा बनिे. 
 
३१ वदेटवदे्यि पारंगि असलेले व िपस्वी याचंी कामे, अस्वनगृहाि जाऊन पुरोटहि आटण आचायथ 

याचं्या संटनधीि, आसनावरून उठून व (कायार्ींना) अटभवादन करून मग पहावीि. 
 
३२ परंिु िपस्वी आटण इंद्रजालाचा प्रयोग करणारे याचंी कामे टिन्ही वदेािं पारंगि असलेल्या 

टवद्वानाचं्या संटनधीि पहावीि, एकयाने पाहू नयेि; कारण त्याचंा रोष होण्याचा संभव असिो म्हणून. 
 
३३ उद्यमशीलिा हेच राजाचे व्रि, कायाचे अनुष्ठान हाच त्याचा यज्ञ, (सवथ प्रजाजनाशंी) समान 

वागणूक ही त्यानंा द्यावयाची दटक्षणा आटण त्याला झालेला अटभषेक ही त्या यज्ञाची दीक्षा. 
 
३४ प्रजेच्या सुखािच राजाचे सुख आहे, प्रजेच्या टहिािच त्याचे टहि. राजाला स्विःला जे टप्रय 

त्याि त्याचे टहि नाही, िर प्रजेला जे टप्रय त्याि त्याचे टहि आहे. 
 

३५ म्हणून राजाने सिि उद्यमशील राहून अर्थ साध्य करून घ्यावा. उद्यमशीलिा हे अर्ाचे मूळ 
आहे, त्याच्या टवपरीि (जे आलस्य) िे अनर्ाचे मूळ. 
 

३६ उद्यमशीलिेच्या अभावी जे टमळालेले आहे व जे पुढे टमळणार असेल त्या. दोहोंचा नाश टनटिि 
होिो. उद्यमशीलिेमुळे फलप्राप्िी होिे आटण अर्थसंपन्निेचा लाभ होिो. 
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२० 
 

[सप्तदशां प्रकरिम् – णनशान्ततप्रणिणिः] 
 

वास्तुकप्रशस्ते देशे सप्राकारपणरखािारमनेककक्ष्यापणरगतमन्ततःपुरां कारयेत् । १ । 
 

कोशगृहणविानेन मध्ये वासगृहम्, गूढणभणतसांचारां मोहनगृहां तन्तमध्ये वा वासगृहम्, भूणमगृहां 
वासन्नचैत्यकाष्ठदेवताणपिानिारमनेकसुरुङ्गासांचारां तस्योपणर प्रासादां गूढणभणतसोपानां 
सुणषरस्तम्भप्रवेशापसारां वा वासगृहां यन्तिबद्धतलावपातां कारयेत्, आपत्प्रतीकारार्थमापणद वा । २ । 
अतोऽन्तयर्ा वा णवकल्पयेत्, सहाध्याणयभयात् । ३ । 
 

टवसावा अध्याय 
 

प्रकरण १७ : राजवाड्यासबंधंी टनयम 
 

१ वास्िुशास्त्राि िज्ज्ञ असणाऱ्यानंी पसंि केलेल्या जागी िि, खंदक व दरवाजे यानंी युक्ि आटण 
अनेक महाल सभोविी असलेले असे अंिःपुर बाधूंन घ्याव.े 

 
२ त्याच्यामध्ये राजाच्या टनवासाची जागा कोशगृह बाधंावयाच्या पद्धिीप्रमाणे, सकवा गुप्ि सभिी व 

वािा असलेली भलूभलुय्याची रचना व त्याचं्या मध्ये टनवासस्र्ान याप्रमाणे; अर्वा ज्याचे बाहेर पडण्याचे 
दार जवळच्या चैत्यगृहािील देविेच्या लाकडी मूिीने झाकले आहे असे आटण ज्यापासून अनेक भयुारी 
वािा आहेि असे िळघर व त्याच्यावर सभिीि गुप्ि टजने असलेल्या सकवा पोकळ खाबंामंधून आि जाण्याचे 
व बाहेर पडण्याचे मागथ असलेल्या अशा प्रासादाच्या स्वरूपाचे टनवासस्र्ान, ज्या प्रासादािील जमीन 
टिच्याि बसटवलेल्या यंत्रामुळे खाली पाडिा येईल असे; संकिाचा प्रटिकार करण्याच्या उदे्दशाने अर्वा 
संकि आले असिा, बाधूंन घ्यावे. ३ सकवा सहाध्यायींना या पद्धिी माहीि असण्याचा संभव व त्याि धोका 
असल्यामुळे याहून टनराळ्या पद्धिीने टनवासस्र्ान बाधूंन घ्यावे. 
 

मानुषेिान्द्ननना णिरपसव्यां पणरगतमन्ततःपुरमन्द्ननरन्तयो न दहणत, न चािान्तयोऽन्द्ननज्वथलणत, वैदु्यतेन 
भस्मना मृत्सांयुक्तेन करकवाणरिावणलप्तां च । ४ । 

 
जीवन्ततीश्वेतामुष्ट्ककपुष्ट्पवन्तदाकाणभरक्षीवे जातस्याश्वत्र्स्य प्रतानेन गुप्तां सपा णवषाणि वा न 

प्रभवन्द्न्तत । ५ । मयरूनकुलपृषतोत्सगथः सपान् भक्षयणत । ६ । शुकः साणरका भृङ्गराजो वा सपथणवषशङ्कायाां 
क्रोशणत । ७ । क्रौञ्चो णवषाभ्याशे माद्यणत, नलायणत जीवांजीवकः, णियते मतकोणकलः, चकोरस्याणक्षिी 
णवरज्येते । ८ । 

 
इत्येवमन्द्ननणवषसपेभ्यः प्रणतकुवीत । ९ । 

 
४ मनुष्टयपे्रिाच्या हाडािूंन काढलेल्या अवनीने अंिःपुराला िीन वळेा डावीकडून फेऱ्या घािल्या 
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असिा िे दुसऱ्या अवनीने जळून जाि नाही व िेरे् दुसरा अवनी प्रज्वटलि होि नाही. िसेच, वीज पडलेल्या 
वृक्षाच्या राखेने व गाराचं्या पाण्याि कालवलेल्या मािीने लेप केलेले (अंिःपुर अवनीपासून सुरटक्षि रहािे). 

 
५ जीविंी, श्वेिा, मुष्टकक आटण पुष्टपवंदाका याचं्या सह असलेल्या, क्षार जटमनीि उगवलेल्या 

अश्वत्र्ाच्या डहाळीने संरटक्षि केलेल्या वास्िूि साप आटण टवष याचंा प्रभाव पडि नाही. ६ मोर, मंुगूस 
आटण टठपके असलेले हरीण त्या जागी सोडले असिा िे सापाचंा फडशा पाडिाि. ७ साप सकवा टवष याचंी 
शकंा आल्यास पोपि, मनैा व भृगंराज हे पक्षी ओरडिाि. ८ टवष जवळपास असल्यास क्रौंच पक्ष्याला मद 
येिो, जीवजंीवक पक्ष्याला वलानी येिे, मत्त कोटकलाला मृत्य ू येिो, चकोराच्या (रक्िवणथ) नेत्राचंा रंग 
बदलिो (पाढंरा होिो). 

 
९ याप्रमाणे अवनी, टवष आटण सपथ यापंासून संरक्षणाची िजवीज करावी. 

 
पृष्ठतः कक्ष्याणवभागे स्त्रीणनवेशो गभथव्याणिसांस्र्ा वृक्षोदकस्र्ानां च । १० । बणहः कन्तयाकुमारपुरम् । 

११ । पुरस्तादलङ्कारभूणममथन्तिभूणमरुपस्र्ानां कुमाराध्यक्षस्र्ानां च । १२ । कक्ष्यान्ततरेष्ट्वन्ततवंणशकसैन्तयां णतष्ठेत् 
। १३ । 

 
अन्ततगृथहगतः स्र्णवरस्त्रीपणरशुद्धाां देवीं पश्येत् । १४ । देवीगृहे लीनो णह भ्राता भद्रसेनां जघान, मातुः 

शय्यान्ततगथति पुिः कारूषम् । १५ । लाजान्तमिुनेणत णवषेि पयथस्य देवी काणशराजम्, णवषणदनिेन नूपुरेि 
वैरन्तत्यम्, मेखलामणिना सौवीरम्, जालूर्मादशेन, वेण्याां गूढां शस्त्रां कृत्वा देवी णवदूरर्ां जघान । १६ । 
तस्मादेतान्तयास्पदाणन पणरहरेत् । १७ । 

 
मुण्डजणिलकुहकप्रणतसांसगं बाह्याणभि दासीणभः प्रणतषेियेत् । १८ । न चैनाः कुल्याः पश्येयुः 

अन्तयि गभथव्याणिसांस्र्ाभ्यः । १९ । रूपाजीवाः स्नानप्रघषथशुद्धशरीराः पणरवर्णततवस्त्रालङ्काराः पश्येयुः । २० 
। अशीणतकाः पुरुषाः पञ्चाशत्काः णस्त्रयो वा माताणपतृव्यञ्जनाः स्र्णवरवषथिराभ्यागाणरकािावरोिानाां 
शौचाशौचां णवदु्यः, स्र्ापयेयुि स्वाणमणहते । २१ । 
 

१० (राजाच्या टनवासस्र्ानाच्या) पाठीमागे स्विंत्र महालाि टस्त्रयाचें टनवासस्र्ान, प्रसूटिगृह व 
आजाऱ्यासंाठी खोल्या, िसेच झाडे आटण पुष्टकटरणी यासंाठी जागा ठेवावी. ११ त्याच्या पलीकडे राजकन्या 
व राजकुमार याचंी टनवासस्र्ाने असावीि. १२ (राजाच्या टनवासस्र्ानाच्या) पुढच्या बाजूस वस्त्रालंकार 
धारण करण्याची खोली, सल्लामसलिीची खोली, टदवाणखाना आटण राजपुत्राचं्या िैनािीिील 
अध्यक्षासंाठी जागा असावी. १३ महालाचं्या बाजूच्या मोकळ्या जागािं प्रासादाच्या रक्षणार्थ पहारेकरी 
ठेवलेले असाविे. 

 
१४ राण्याचं्या महालािं गेल्यावर वृद्ध टस्त्रयानंी टजच्या शुद्धिेची खात्री पिटवली आहे अशा राणीच्या 

भेिीस जाव.े १५ कारण, देवीच्या महालाि लपून बसलेल्या त्याच्या भावाने भद्रसेन राजाचा खून केला, 
िसेच आईच्या शय्येि लपलेल्या पुत्राने कारूष राजाचा खून केला. १६ मध म्हणून ला्ानंा टवष लावनू 
त्याच्या राणीने काशीच्या राजाचा खून केला, टवष चोपडलेल्या नूपुराने वैरंत्याचा खून त्याच्या राणीने 
केला, कमरपट्ट्यािील (टवषटदवध) मण्याने सौवीर राजाचा राणीने खून केला, जालूर्ाचा खून (टवष 
माखलेल्या) आरशाने त्याच्या राणीने केला आटण आपल्या वणेीि शस्त्र लपवनू राणीने टवदूरर्ाला ठार 
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केले. १७ म्हणून हे सवथ प्रसंग राजाने िाळाविे. 
 
१८ मंुडन करणारे अर्वा जिाधारी िापस, इंद्रजाल करणारे, याचं्याशी राण्याचं्या संपकास, िसेच 

बाहेरच्या दासीशी संपकास प्रािबधं करावा. १९ आटण त्याचं्या कुलािील टस्त्रयानंी प्रसूटिगृह व रुवणगृह 
याखंेरीज दुसरीकडे त्याचंी भेि घेऊ नये. २० स्नान करून व घासून पुसून शरीर शुद्ध केलेल्या आटण वस्त्र व 
अलंकार बदलून धारण केलेल्या वशे्यानंी त्याचंी (राण्याचंी) भेि घ्यावी. २१ मािाटपत्यासमान भासणारे 
ऐशी वष ेवयाचे पुरुष आटण पन्नास वष ेवयाच्या टस्त्रया, िसेच वृद्ध आटण नपुसंक सेवक यानंी अंिःपुरािील 
टस्त्रयाचं्या शुद्धाशुद्धिेचा शोध घ्यावा आटण त्यानंा राजाचे टहि साधण्याि ित्पर कराव.े 
 

स्वभूमौ च वसेत्सवथः परभूमौ न सांचरेत् । 
न च बाहे्यन सांसगं कणिदाभ्यन्ततरो व्रजेत् ॥ २२ ॥ 

 
सवं चावेणक्षतां द्रव्यां णनबद्धागमणनगथमम् । 
णनगथच्िेदणभगच्िेिा मुद्रासांक्रान्ततभूणमकम् ॥ २३ ॥ 

 
इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे णनशान्ततप्रणिणिः कवशोऽध्यायः । 

 
२२ आटण सवांनी आपापल्या जागेिच रहाव.े कोणीही दुसऱ्याच्या जागेि संचार करू नये. आटण 

राजवाड्याि रहाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्िीने बाहेरच्या मनुष्टयाशी संबधं ठेव ूनये. 
 
२३ आटण कोणिाही पदार्थ, त्याची पहाणी केल्यावर, त्याचा आि प्रवशे अर्वा बाहेर जाणे ्ाची 

नोंद केल्यावर आटण जाण्याच्या टठकाणापयंि मोहोरबदं असलेला असाच बाहेर जाऊ द्यावा सकवा आि 
येऊ द्यावा. 
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२१ 
 

[अष्टादशां प्रकरिम् – आत्मरणक्षतकम्] 
 

शयनादुन्द्त्र्तः स्त्रीगिैिथन्द्न्तवणभः पणरगृहे्यत, णितीयस्याां कक्ष्यायाां 
कञु्चकोष्ट्िीणषणभवथषथिराभ्यागाणरकैः, तृतीयस्याां कुब्जवामनणकरातैः, चतुर्थयां मन्द्न्तिणभः सांबन्द्न्तिणभदौवाणरकैि 
प्रासपाणिणभः । १ । 
 

एकटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण १८ : राजाच्या स्विःच्या रक्षणासबंधंी 
 

१ शयनावरून राजा उठला म्हणजे धनुधारी टस्त्रयानंी त्याच्या सेवसे उपस्स्र्ि व्हाव,े त्यापुढच्या 
दुसऱ्या दालनाि झगा व पागोिे धारण करणाऱ्या नपुसंक सेवकानंी (वस्त्रालंकार चढटवण्यासाठी) टसद्ध 
असावे, टिसऱ्याि (मंत्रभमूीि) कुबडे, खुजे व टकराि सेवसेाठी असाविे, आटण चौथ्याि (टदवाणखान्याि) 
मंत्री, आप्ि आटण भाला हािाि घेिलेले द्वारपाळ यानंा त्याने भेिाव.े 
 

णपतृपैतामहां सांबन्तिानुबद्धां  णशणक्षतमनुरक्तां कृतकमािां च जनमासन्नां कुवीत, 
नान्तयतोदेशीयमकृतार्थमानां स्वदेशीयां वाप्यपकृत्योपगृहीतम् । २ । अन्ततवंणशकसैन्तयां राजानमन्ततःपुरां च रके्षत् 
। ३ । 

 
गुप्ते देशे माहानणसकः सवथमास्वादबाहुल्येन कमथ कारयेत् । ४ । तद्राजा तरै्व प्रणतभञु्जीत पूवथमननये 

वयोभ्यि बकल कृत्वा । ५ । 
 
अननेज्वालािूमनीलता शब्दस्फोिनां च णवषयुक्तस्य, वयसाां णवपणति । ६ । अन्नस्य ऊष्ट्मा 

मयरूग्रीवाभः शतै्यम् आशु न्द्क्लष्टस्येव वैवण्यं सोदकत्वमन्द्क्लन्नत्वां च, व्यञ्जनानाम् आशु शुष्ट्कत्वां च 
क्वार्ध्यामफेनपिलणवन्द्च्िन्नभावो गन्तिस्पशथरसविि, द्रवेषु हीनाणतणरक्तच्िायादशथनां 
फेनपिलसीमन्ततोध्वथराजीदशथनां च, रसस्य मध्ये नीला राजी, पयसस्तािा, मद्यतोययोः काली, दध्नः 
श्यामा, मिुनः श्वेता, द्रव्यािामाद्रािाम् आशु प्रम्लानत्वमुत्पक्वभावः क्वार्नीलश्यावता च, शुष्ट्कािाम् आशु 
शातनां वैवण्यं च, कणठनानाां मृदुत्वां मृदूनाां च कणठनत्वम्, तदभ्याशे कु्षद्रसत्त्वविि, आस्तरिप्रावरिानाां 
ध्याममण्डलता तन्ततुरोमपक्ष्मशातनां च, लोहमणिमयानाां पङ्कमलोपदेहता स्नेहरागगौरवप्रभावविथस्पशथविि 
– इणत णवषयुक्तस्य णलङ्गाणन । ७ । 
 

२ टपिा व टपिामह याचं्या काळापासून वशंपरंपरेने आलेले, नात्याने जोडलेले, सुटशटक्षि, अनुरक्ि 
आटण किृथत्ववान अशा माणसानंाच राजाने जवळ कराव,े ज्याचा द्रव्य व मान यानंी सत्कार केला नाही अशा 
परक्या देशािील रटहवाशाला जवळ करू नये, सकवा आपल्या देशािील रटहवाशाला सुद्धा, जर त्याचा 
अपकार करून नंिर त्याच्यावर मेहरबानी केली असेल िर. ३ राजवाड्यािील पहाऱ्यावरील सैटनकानंी 
राजाचे व अंिःपुराचे रक्षण करावे. 
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४ मुदपाकखान्यावरील अटधकाऱ्याने सुरटक्षि अशा टठकाणी पुष्टकळ प्रकारचा आस्वाद असलेला 
असा स्वयंपाक टसद्ध करून घ्यावा. ५ राजाने प्रर्म अवनीि वैश्वदेव करून व पक्ष्यानंा बली अपथण करून 
नंिर िे अन्न त्याच स्स्र्िीि असलेले खावे. 

 
६ अवनीच्या ज्वाला व धूर टनळ्या रंगाचे होणे व आवाजाचा स्फोि होणे हे अन्न टवषयुक्ि असल्याचे 

लक्षण, िसेच पक्ष्याचंा मृत्य ूहे सुद्धा. ७ अन्नाची वाफ मोराच्या मानेच्या रंगाची टनघणे, िे एकदम र्ंड होणे, 
टबघाड झाल्याप्रमाणे त्याच्या रंगाि एकदम बदल होणे, पाणी शोषले न जािा िसेच रहाणे आटण पाण्याि न 
टभजणे ही िे अन्न टवषयुक्ि असल्याची लक्षणे. भाज्याचं्या बाबिीि एकदम कोरडी पडणे, खदखदणे, 
मटलन होणे, फेस येणे व िुिक िुिक होणे, िसेच वास, स्पशथ आटण चव याचं्याि बदल ही टवषयुक्ििेची 
अटधक लक्षणे. द्रवपदार्ांच्या संबधंाि त्याचंा रंग कमी सकवा अटधक गडद झालेला टदसणे आटण वरील 
फेसाच्या कडेला वर वर जाणाऱ्या रेषा टदसणे – रसाच्या बाबिीि मध्ये टनळी रेषा, दुधाच्या मध्ये िाबंडी, 
मद्य आटण पाणी याचं्या मध्ये काळी, द्ाच्या मध्ये काळसर आटण मधाच्या मध्ये पाढंरी – ही टवषयुक्ििेची 
लक्षणे. ओल्या पदार्ांच्या संबधंाि लवकर सुकून जाणे, कुजणे आटण कढिाना टनळेकाळे पडणे ही 
टवषयुक्ििेची लक्षणे. कोरड्या पदार्ांच्या संबधंाि लवकर िुकडे पडणे आटण रंग बदलणे ही टवषयुक्ििेची 
लक्षणे. कठीण पदार्थ मऊ होणे आटण मऊ पदार्थ कठीण होणे, िसेच त्याचं्या साटंनध्याि क्षदु्र प्राणी मरून 
जाणे ही टवषयुक्ििेची लक्षणे. आंर्रूणपाघंरुणाचं्या संबधंाि गोल, मटलन डाग पडणे, आटण (कापसाचे, 
लोकरीचे वगैरे) िंिू, धागे व केस गळून पडणे ही टवषयुक्ििेची लक्षणे. धािू व रत्ने यानंी बनटवलेल्या 
पदार्ांच्या संबधंाि टचखलासारख्या मळाचा र्र बसणे आटण त्याचंा गुळगुळीिपणा, रंग, वजन, प्रभाव, 
जाि व स्पशथ याचंा नाश होणे ही टवषयुक्ििेची लक्षणे. 
 

णवषप्रदस्य तु शुष्ट्कश्याववक्िता वाक्सङ्गः स्वेदो णवजृम्भिां चाणतमािां वेपरु्ः प्रस्खलनां 
वाक्यणवपे्रक्षिम् आवेगः कमथणि स्वभूमौ चानवस्र्ानम् इणत । ८ । 

 
तस्मादस्य जाङु्गलीणवदो णभषजिासन्नाः स्युः । ९ । णभषनभैषज्यागारादास्वादणवशुद्धमौषिां गृहीत्वा 

पाचकपेषकाभ्यामात्मना च प्रणतस्वाद्य राजे्ञ प्रयच्िेत् । १० । पानां पानीयां चौषिेन व्याख्यातम् । ११ । 
 

८ परंिु टवषप्रयोग करणाऱ्याची लक्षणे िोंड सुकणे व काळे पडणे, बोलिाना अडखळणे, खूप घाम 
सुिणे व सारख्या जाभंया देणे, कंप सुिणे, चालिाना अडखळणे, बोलणे चालू असिा इकडे टिकडे नजर 
िाकणे, काम करिाना चलटबचल होणे आटण आपल्या जागी स्स्र्र न रहाणे ही होि. 

 
९ म्हणून. टवष उिरटवण्याची टवद्या (जाङ गुली) जाणणारे व इिर वैद्य राजाच्या संटनध असावेि. 

१० वैद्यानंी औषधागारािून टवशुद्ध चव असलेले औषध घेऊन काढा करणारे व कुिणारे यानंा चाखवनू व 
आपण स्विः चाखून पाहून राजाला द्याव.े ११ पेये आटण पाणी याचं्या बाबिीिही औषधाप्रमाणेच अशी 
खबरदारी घ्यावी. 
 

कल्पकप्रसािकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरिमन्ततवंणशकहस्तादादाय पणरचरेयुः । १२ । 
स्नापकसांवाहकास्तरकरजकमालाकारकमथ दास्यः प्रणसद्ध शौचाः कुयुथः, ताणभरणिणष्ठता वा णशन्द्ल्पनः । १३ । 
आत्मचकु्षणष णनवेश्य वस्त्रमाल्यां ददु्यः, स्नानानुलेपनप्रघषथचूिथवासस्नानीयाणन च स्ववक्षोबाहुषु च । १४ । 
एतेन परस्मादागतकां  व्याख्यातम् । १५ । 
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कुशीलवाः शस्त्रान्द्ननरसक्रीडावजं नमथयेयुः । १६ । आतोद्याणन चैषामन्ततन्द्स्तष्ठेयुः, 
अश्वरर्णिपालङ्काराि । १७ । 

 
आप्तपुरुषाणिणष्ठतां यानवाहनमारोहेत्, नावां चाप्तनाणवकाणिणष्ठताम् । १८ । अन्तयनौप्रणतबद्धाां 

वातवेगवशाां च नोपेयात् । १९ । उदकान्तते सैन्तयमासीत । २० । 
 
मत्स्यग्राहणवशुद्धमुदकमवगाहेत । २१ । व्यालग्राहणवशुद्धमुद्यानां गच्िेत् । २२ । 

लुब्िकश्वगणिणभरपास्तस्तेनव्यालपराबािभयां चललक्ष्यपणरचयारं् मृगारण्यां गच्िेत् । २३ । 
 

१२ न्हावी आटण पोषाख चढटवणारे यानंी स्नान करून आटण शुद्ध वसे्त्र पटरधान करून स्वच्छ 
धुिलेल्या हािाि राजवाड्यािील रक्षकाकंडून मोहरबदं उपकरणे घेऊन आपले सेवचेे काम करावे. १३ 
स्नान घालणे, संवाहन करणे, टबछाना करणे, कपडे धुणे व माळा गुंफणे ही कामे ज्याचं्या शुटचिेची खात्री 
आहे अशा दासीनी करावीि अर्वा त्याचं्या देखरेखीखालील काराटगरानंी करावीि. १४ वसे्त्र व माळा त्यानंी 
प्रर्म आपल्या डोळ्यावंर ठेवनू मग द्याव्या, स्नानोत्तर लावावयाचे उिणे, स्नानाच्या वळेी घासावयाचे चूणथ, 
सुवाटसक द्रव्ये व स्नानोपयोगी पदार्थ हे सवथ त्यानंी प्रर्म आपल्या वक्षस्र्ळावर व बाहंूवर ठेवनू मग द्याव.े 
१५ दुसऱ्या कोणाकडून आलेल्या पदार्ांच्या बाबिीिही हीच खबरदारी घ्यावी. 

 
१६ कुशीलवानंी (नि, निथक, आदींनी) शस्त्र, अस्वन व टवष याचंा उपयोग असलेले खेळ वज्यथ 

करून इिर खेळानंी राजाचे मनोटवनोदन करावे. १७ आटण त्याचंी वादे्य, िसेच घोडे, रर् व हत्ती याचें 
अलंकार राजवाड्यािच ठेवाविे. 

 
१८ टवश्वासू सेवकाचं्या िाब्याि असलेल्या यानवाहनावंरच राजाने आरूढ व्हाव,े िसेच टवश्वासू 

नावाड्याने चालटवलेल्या नाविेच बसावे. १९ दुसऱ्या नावलेा बाधंलेल्या व वाऱ्याच्या जोराने हेलकाव े
खाणाऱ्या नाविे बसू नये. २० पाण्याच्या काठावरच सैन्य सज्ज असावे. 

 
२१ मासे पकडणाऱ्यानंी टनभथय केलेल्या जलाि राजाने (टवहारार्थ) उिरावे. २२ साप 

पकडणाऱ्यानंी टनभथय केलेल्या उद्यानाि जाव.े २३ पारधी आटण कुत्रयासंह टशकार करणारे यानंी चोर, 
रानिी प्राणी आटण शत्रू याचं्यापासून धोक्याचे भय दूर केलेल्या मृगारण्याि चल लक्ष्याचा वधे करण्याच्या 
अभ्यासासाठी जाव.े 
 

आप्तशस्त्रग्राहाणिणष्ठतः णसद्धतापसां पश्येत्, मन्द्न्तिपणरषदा सह सामन्ततदूतम् । २४ । सांनद्धोऽश्वां 
हन्द्स्तनां वारूढः सांनद्धमनीकां  पश्येत् । २५ । 
 

णनयािेऽणभयाने च राजमागथमुभयतः कृतारक्षां शणस्त्रणभदथन्द्ण्डणभिापास्तशस्त्रहस्तप्रव्रणजघ्यङ्गां  गच्िेत् 
। २६ । न पुरुषसांबािमवगाहेत । २७ । यािासमाजोत्सवप्रहविाणन च दशवर्णगकाणिणष्ठताणन गच्िेत् । २८ । 
 

यर्ा च योगपुरुषैरन्तयान् राजाणिणतष्ठणत । 
तर्ायमन्तयाबािेभ्यो रके्षदात्मानमात्मवान् ॥ २९ ॥ 
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इणत णवनयाणिकाणरके प्रर्मेऽणिकरिे आत्मरणक्षतकम् एककवशोऽध्यायः । 
 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य णवनयाणिकाणरकम् प्रर्ममणिकरिां समाप्तम् ॥ 
 

२४ टवश्वासू शस्त्रधारी रक्षक बरोबर असिील िेव्हा टसद्ध िापसाची भेि घ्यावी, मंटत्रपटरषदेच्या 
समविे सामंि राजाच्या दूिाची भेि घ्यावी. २५ शस्त्रसज्ज होऊन व घोड्यावर सकवा हत्तीवर आरूढ होऊन 
शस्त्रसज्ज सैन्याची पहाणी करावी. 

 
२६ बाहेर जािाना आटण आि येिाना राजमागाच्या दुिफा रक्षक ठेवनू आटण शस्त्रधारी व दंडधारी 

सेवकाकंडून त्यावरील सशस्त्र माणसे, संन्यासी व व्यंग असलेले ्ानंा दूर सारून मग जावे. २७ माणसाचंी 
गदी असेल िेरे् आि टशरू नये. २८ आटण जत्रा, मेळाव,े उत्सव आटण समारंभ यासंारख्या प्रसंगी दहा दहा 
सैटनकावंर असलेल्या अटधकाऱ्याचं्या देखरेखीची व्यवस्र्ा करून मगच जाव.े 

 
२९ आटण ज्याप्रमाणे राजा गूढ पुरुषाचं्या द्वारा दुसऱ्यावंर लक्ष ठेविो त्याप्रमाणे ्ा आत्मगुणसंपन्न 

राजाने दुसऱ्याचं्या धोक्यापंासून आपले स्विःचे रक्षण करावे. 
 

पणहले अणिकरि समाप्त 
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अध्यक्षप्रचारः — णितीयमणिकरिम् । 
 

१ 
 

[एकोनकवशां प्रकरिम् — जनपदणनवेशः] 
 

भूतपूवथमभूतपूवं वा जनपदां परदेशापवाहनेन स्वदेशाणभष्ट्यन्तदवमनेन वा णनवेशयेत् । १ । 
 

शूद्रकषथकप्रायां कुलशतावरां पञ्चकुलशतपरां ग्रामां क्रोशणिक्रोशसीमानमन्तयोन्तयारक्षां णनवेशयेत् । २ । 
नदीशलैवनभृणष्टदरीसेतुबन्तिशमीशाल्मलीक्षीरवृक्षानन्ततेषु सीम्नाां स्र्ापयेत् । ३ । 
 

अष्टशतग्राम्या मध्ये स्र्ानीयां, चतुःशतग्राम्या द्रोिमुखां, णिशतग्राम्याः कावथणिकां , दशग्रामीसांग्रहेि 
सांग्रहिां स्र्ापयेत् । ४ । 
 

अणिकरि दुसरे – अध्यक्षाांचे कायथ 
 

पणहला अध्याय 
 

प्रकरण १९ : जनपदाची वसाहि 
 

१ पूवी जेरे् जनपद वसलेले असेल सकवा पूवी वसलेले नसेल अशा टठकाणी परदेशािून लोक 
आणून सकवा आपल्या देशािील दाि वस्िीच्या भागािील लोक हलवनू जनपद वसवाव.े 
 

२ मुख्यिः शरू शिेकऱ्याचंी वस्िी असलेली, कमीि कमी शभंर व जास्िीि जास्ि पाचश े कुिंुबे 
असलेली, एक सकवा दोन कोसावंर हद्दी असलेली व एकमेकाचें संरक्षण करू शकिील अशा प्रकारे गाव े
वसवावीि. ३ गावामंधील हद्दींच्या खुणा म्हणून नदी, िेकडी, जंगल, सुकलेले ओढ्याचे पात्र, दरी, बाधं, 
शमी, शाल्मली, वड, सपपळ इत्यादी वृक्ष हे ठरवनू द्याविे. 
 

४ आठश ेगावाचं्या मध्ये एक स्र्ानीय, चारश ेगावाचं्या मध्ये एक द्रोणमुख, दोनश ेगावाचं्या मध्ये 
एक कावथटिक आटण दहा गावानंा टमळून एक संग्रहण याप्रमाणे लहानमोठी शहरे वसवावीि. 
 

अन्ततेष्ट्वन्ततपालदुगाणि जनपदिाराण्यन्ततपालाणिणष्ठताणन स्र्ापयेत् । ५ । तेषामन्ततराणि 
वागुणरकशबरपुणलन्तदचण्डालारण्यचरा रके्षयुः । ६ । 
 

ऋन्द्त्वगाचायथपुरोणहतश्रोणियेभ्यो ब्रह्मदेयान्तयदण्डकराण्यणभरूपदायादकाणन प्रयच्िेत्, 
अध्यक्षसांख्यायकाणदभ्यो गोपस्र्ाणनकानीकस्र्णचणकत्सकाश्वदमकजङ्घाकाणरकेभ्यि णवक्रयािानवजाणन 
। ७ । 
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करदेभ्यः कृतके्षिाण्यकैपुरुणषकाणि प्रयच्िेत् । ८ । अकृताणन कतृथभ्यो नादेयाणन । ९ । 
अकृषतामान्द्च्िद्यान्तयेभ्यः प्रयच्िेत् । १० । ग्रामभृतकवैदेहका वा कृषेयुः । ११ । अकृषन्ततो वावहीनां ददु्यः । 
१२ । 
 

िान्तयपशुणहरण्यिैैताननुगृहिीयात् । १३ । तान्तयनु सुखेन ददु्यः । १४ । अनुग्रहपणरहारौ चैतेभ्यः 
कोशवृणद्धकरौ दद्यात्, कोशोपघातकौ वजथयेत् । १५ । अल्पकोशो णह राजा पौरजानपदानेव ग्रसते । १६ । 
णनवेशसमकालां  यर्ागतकां  वा पणरहारां दद्यात् । १७ । णनवृतपणरहारान् णपतेवानुगृह् िीयात् । १८ । 
 

५ सरहद्दीवर जनपदाि येजा करण्यासाठी दरवाजासारखे असलेले अंिपालाचं्या आटधपत्याखाली 
टकल्ले स्र्ापन कराविे. ६ दोन टकल्ल्याचं्या मधील मोकळ्या जागावंर फासेपारधी, शबर, पुसलद, चाडंाल 
्ा अरण्यवासीयानंी पहारा करावा. 
 

७ ऋस्त्वग, आचायथ, पुरोटहि व श्रोटत्रय यानंा ब्राह्मणानंा दान म्हणून जटमनी द्याव्याि, त्या जटमनी 
दंड व कर यापंासून मुक्ि असाव्याि आटण त्याचं्याचसारख्या वारसानंाच टमळिील अशा िऱ्हेने द्याव्याि. 
िसेच अध्यक्ष, टहशोबनीस इत्यादींना आटण गोप, स्र्ाटनक, हत्तींना टशकटवणारे, वैद्य, घोड्यानंा काबिू 
आणणारे व जासूद यानंा जटमनी द्याव्याि, पण त्या टवकण्याचा टकवा गहाण िाकण्याचा त्यानंा अटधकार 
असू नये. 
 

८ कर देण्यास जे ियार असिील त्यानंा लागवडीस ियार केलेल्या जटमनी त्याचं्या हयािीपयंि 
द्याव्याि. ९ लागवडीस योवय नसलेल्या जटमनी जे लागवडीस आणीि असिील त्याचं्याकडून त्या काढून 
घेऊ नये. १० लागवडीखालील जमीन जे कशीि नाहीि त्याचं्याकडून िी घेऊन इिरानंा द्यावी. ११ सकवा 
ग्रामसेवक अर्वा व्यापारी यानंी िी कसावी. १२ सकवा जे कशीि नाहीि त्यानंी कोशाचे होणारे नुकसान 
भरून द्याव.े 
 

१३ राजाने त्यानंा धान्य, पशू व द्रव्य िगाईरूपाने द्याव.े १४ िे त्यानंी नंिर सवडीप्रमाणे परि 
करावे. १५ आटण ्ानंा मदि आटण कराि सूि कोशाची वृद्धी होईल अशी द्यावी, कोशाला िूि येईल अशी 
िाळावी. १६ कारण ज्याच्या कोशाि टशल्लक र्ोडी असेल िो पुरवासी व जनपदटनवासी यानंाच टपळून 
काढिो. १७ जनपदाच्या टनर्षमिीच्या वळेेसच जे आले असिील त्यानंा सकवा नंिरही जे येिील त्यानंा कराि 
सूि द्यावी. १८ ज्याचं्या करािील सूि बदं झाली असेल त्याचं्यावर टपत्याप्रमाणे अनुग्रह करावा. 
 

आकरकमान्ततद्रव्यहन्द्स्तवनव्रजवणिक्पर्प्रचारान् वाणरस्र्लपर्पण्यपतनाणन च णनवेशयेत् । १९ । 
 

सहोदकमाहायोदकां  या सेतुां बन्तियेत् । २० । अन्तयेषाां वा बध्नताां भूणममागथवृक्षोपकरिानुग्रहां कुयात्, 
पुण्यस्र्ानारामािाां च । २१ । सांभूयसेतुबन्तिादपक्रामतः कमथकरबलीवदाः कमथ कुयुथः । २२ । व्ययकमथणि च 
भागी स्यात, न चाांशां लभेत । २३ । मत्स्यप्लवहणरतपण्यानाां सेतुषु राजा स्वाम्यां गच्िेत् । २४ । 
 

दासाणहतकबन्तिूनशृण्वतो राजा णवनयां ग्राहयेत् । २५ । 
 

बालवृद्धव्यसन्तयनार्ाांि राजा णबभृयात्, णस्त्रयमप्रजाताां प्रजातायाि पुिान् । २६ । 
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१९ वसटवलेल्या जनपदाि खाणी, कारखाने, द्रव्योपयोगी जंगले, हत्तींसाठी राखीव जंगले, गुराचें 
कळप, व्यापाराचे मागथ याचें व्यवहार सुरू कराविे, िसेच जलमागथ, खुष्टकीचे मागथ व बदंरे प्रस्र्ाटपि 
करावीि. 
 

२० ज्याि (नदी, झरे वगैरे स्वरूपाि) मूळचेच पाणी आहे असे सकवा ज्याि दुसरीकडून आलेले 
पाणी असिे असे सेिू (बधंारे) बाधूंन घ्याविे. २१ अर्वा दुसरे जे कोणी बाधंीि असिील त्यानंा जमीन, 
रस्िे, झाडे व हत्यारे याचें सहाय्य द्याव,े िसेच पुण्यस्र्ाने व उद्याने याचं्या टनर्षमिीसही सा् करावे. २२ 
सवांनी टमळून बाधंावयाच्या असलेल्या सेिूिून जो अंग काढून घेईल त्याची गडीमाणसे व बलै वेठीस धरावे. 
२३ आटण होणाऱ्या खचाचा त्याचा वािा त्याच्याकडून वसूल करून घ्यावा, पण सेिूचा त्याच्या टहश्शाचा 
लाभ त्याला घेऊ देऊ नये. २४ सेिंूमधील (िलावािंील) मासे, बदक आटण टहरव्या वनस्पिी वगैरे 
याचं्यावर मालकी राजाची राहील. 
 

२५ दास, सावकाराकडे गहाण ठेवलेला मनुष्टय आटण बाधंव (आपल्या मालकानंा वगैरे) जुमानीि 
नसिील िर राजाने त्यानंा टशस्िीि वागावयास लावावे. 
 

२६ अनार् असलेली लहान मुले, वृद्ध माणसे आटण संकिग्रस्ि याचें पालन राजाने करावे, िसेच 
मुले नसलेल्या अनार् स्त्रीचे व अनार् स्त्रीला असलेल्या मुलाचें (पालनपोषण करावे). 
 

बालद्रव्यां ग्रामवृद्धा विथयेयुरा व्यवहारप्रापिात्, देवद्रव्यां च । २७ । 
 

अपत्यदारां माताणपतरौ भ्रातृनप्राप्तव्यवहारान् भणगनीः कन्तया णविवािाणबभ्रतः शन्द्क्तमतो 
िादशपिो दण्डः, अन्तयि पणततेभ्यः, अन्तयि मातुः । २८ । पुिदारमप्रणतणविाय प्रव्रजतः पूवथः साहसदण्डः, 
णस्त्रयां च प्रव्राजयतः । २९ । लुप्तव्यायामः प्रव्रजेदापृच््य िमथस्र्ान् । ३० । अन्तयर्ा णनयम्येत । ३१ । 
 

वानप्रस्र्ादन्तयः प्रव्रणजतभावः, सजातादन्तयः सांघः, सामुत्र्ाणयकादन्तयः समयानुबन्तिो वा नास्य 
जनपदमुपणनणवशेत । ३२ । 
 

न च तिारामा णवहारार्ा वा शालाः स्युः । ३३ । निनतथकगायनवादकवानजीवनकुशीलवा न 
कमथणवघ्नां कुयुथः । ३४ । णनराश्रयत्वाद् ग्रामािाां के्षिाणभरतत्वाच्च पुरषािाां कोशणवणष्टद्रव्यिान्तयरसवृणद्धभथवणत 
। ३५ । 
 

२७ लहान मुलाचंी संपत्ती िी वयाि येईपाविेो गावािील ज्येष्ठ मनुष्टयानंी साभंाळून टिची वाढ 
करावी, िसेच देवालयाचं्या संपत्तीची सुद्धा वाढ करावी. 
 

२८ जर एखादा मनुष्टय समर्थ असूनही आपली बायकामुले, आईबाप, वयाि. न आलेले भाऊ, 
कुमाटरका असलेल्या व टवधवा झालेल्या बटहणी याचें पालनपोषण करीि नसेल िर बारा पण दंड करावा. 
पण िे पटिि असिील िर हा टनयम लागू करू नये; याला अपवाद मािेचा (िी पटिि असली िरी टिचे 
पालनपोषण केलेच पाटहजे). २९ बायकामुलाचंी सोय केल्याटशवाय जो संन्यास घेईल त्याला प्रर्म 
साहसदंड (४८ िे ९६ पण) करावा; िसेच जो स्त्रीला संन्यास घ्यायला लावील त्यालाही िो दंड करावा. 
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३० ज्याची कामवासना लुप्ि झाली असेल त्याने धमथस्र्ाचं्या (न्यायाटधशाचं्या) परवानगीने संन्यास घ्यावा. 
३१ िसे न केल्यास त्याच्यावर बधंन घालाव.े 
 

३२ राजाच्या जनपदाि वानप्रस्र् खेरीज करून इिर संन्यासी परं्, िेरे्च जन्मलेल्या लोकाखंेरीज 
इिर लोकाचें संघ आटण सहकाटरिेने एकत्र करावयाच्या कायाखरीज इिर उदे्दशाने करार करून 
स्र्ापलेल्या संस्र्ा यानंा वस्िी करू देऊ नये. 
 

३३ आटण िेरे् उद्याने व टवहार करण्यासाठी जागा असू नयेि. ३४ नि, निथक, गायक, वादक, 
कर्ाकार आटण कुशीलव यानंी कामाि टवघ्न आणू नये. ३५ गावाि (्ा लोकानंा मुक्कामासाठी) 
आश्रयस्र्ान नसले आटण िेर्ील माणसे शिेीच्या कामाि गकथ  होऊन राटहली म्हणजे कोश, मजूर, द्रव्य, 
धान्य आटण रस याचंी वाढ होिे. 
 

परचक्रािवीग्रस्त व्याणिदुर्णभक्षपीणडतम् । 
देशां पणरहरेद्राजा व्ययक्रीडाि वारयेत् ॥ ३६ ॥ 
 
दण्डणवणष्टकराबािै रके्षदुपहताां कृणषम् । 
स्तेनव्यालणवषग्राहैव्याणिणभि पशुव्रजान् ॥ ३७ ॥ 
 
वल्लभैः कार्णमकः स्तेनैरन्ततपालांि पीणडतम् । 
शोियेत्पशुसांघैि क्षीयमािां वणिक्पर्म् ॥ ३८ ॥ 
 
एवां द्रव्यणिपवनां सेतुबन्तिमर्ाकरान् । 
रके्षत्पूवथकृतान् राजा नवाांिाणभप्रवतथयेत् ॥ ३९ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे जनपदणनवेशः प्रर्मोऽध्यायः । आणदतो िाकवशः । 

 
३६ परचक्राच्या सकवा जंगलािंील लोकाचं्या हल्ल्याने बेजार झालेल्या व रोग आटण दुष्टकाळ यानंी 

गाजंलेल्या प्रदेशाला राजाने करापासून सूि द्यावी आटण खर्षचक खेळानंा प्रटिबधं करावा. 
 

३७ दंड, मजूर आटण कर याचं्या संकिाने िेकीस आलेल्या शिेीचे रक्षण करावे. चोर, सहस्त्र प्राणी, 
टवष आटण सुसरी िसेच व्याधींनी त्रस्ि झालेल्या गुराचं्या कळपाचें रक्षण करावे. 
 

३८ राजवल्लभ, सरकारी कामावरील अटधकारी, दरोडेखोर आटण सरहद्दीवरील दुगािील 
अटधकारी यानंी पीटडि झालेल्या, िसेच पशूचं्या कळपाचं्या उपद्रवामुळे रहदारी कमी होि जाणाऱ्या 
व्यापारी मागावरील संकिे दूर करावीि. 
 

३९ याप्रमाणे पूवी केलेली उपयुक्ि द्रव्याचंी वने, हत्तींची वने, पािबंधारे आटण खाणी याचें राजाने 
रक्षण करावे, िसेच ही सवथ कामे नव्याने प्रवर्षिि करावीि. 
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२ 
 

[कवशां प्रकरिम् – भूणमन्द्च्िद्राणपिानम्] 
 

अकृष्ट्यायाां भूमौ पशुभ्यो णववीताणन प्रयच्िेत् । १ । प्रणदष्टाभयस्र्ावरजङ्गमाणन च ब्रह्मसोमारण्याणन 
तपन्द्स्वभ्यो गोरुतपराणि प्रयच्िेत् । २ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण २० : लागवडीस योवय नसलेल्या जटमनीचा वापर 
 

१ लागवडीस योवय नसलेल्या जटमनीवर जनावरासंाठी गुरचराईच्या जागा ठेवाव्याि. २ आटण 
िपस्वी लोकासंाठी वदेाध्ययन आटण यज्ञयाग करण्यासाठी, ज्याि स्र्ावर आटण जंगम यानंा अभयाचे वचन 
टदले आहे असे आटण जास्िीि जास्ि एक गोरुि (कोस) टवस्िार असलेले असे वन नेमन द्याव.े 
 

तावन्तमािमेकिारां खातगुप्तां स्वादुफलगुल्मगुच्िमकण्िणकदु्रममुतानतोयाशयां दान्ततमृगचतुष्ट्पदां 
भनननखदांष्ट्रव्यालां  मागथयुकहन्द्स्तहन्द्स्तनीकलभां मृगवनां णवहारार्थ राज्ञः कारयेत् । ३ । सवाणतणर्मृगां 
प्रत्यन्तते चान्तयन्तमृगवनां भूणमवशेन वा णनवेशयेत् । ४ । 
 

कुप्यप्रणदष्टानाां च द्रव्यािामेकैकशो वनाणन णनवेशयेत्, द्रव्यवनकमान्ततानिवीि द्रव्यवनापाश्रयाः । 
५ । 
 

प्रत्यन्तते हन्द्स्तवनमिव्यारक्षां णनवेशयेत् । ६ । नागवनाध्यक्षः पावथतां नादेयां सारसमानूपां च नागवनां 
णवणदतपयथन्ततप्रवेशणनष्ट्कासां नागवनपालैः पालयेत् । ७ । हन्द्स्तघाणतनां हन्तयुः । ८ । दन्ततयुगां 
स्वयांमृतस्याहरतः सपादचतुष्ट्पिो लाभः । ९ । 
 

नागवनपाला हन्द्स्तपकपादपाणशकसैणमकवनचरकपाणरकर्णमकसखा हन्द्स्तमूिपुरीषच्िन्नगन्तिा 
भल्लातकीशाखाप्रच्िन्नाः पञ्चणभः सप्तणभवा हन्द्स्तबन्तिकीणभः सह चरन्ततः 
शय्यास्र्ानपद्यालेण्डकूलघातोदे्दशेन हन्द्स्तकुलपयथग्रां णवदु्यः । १० । यरू्चरमेकचरां णनयूथर्ां यरू्पणत हन्द्स्तनां 
व्यालां  मतां पोतां बन्तिमुक्तां च णनबन्तिेन णवदु्यः । ११ । 
 

अनीकस्र्प्रमािैः प्रशस्तव्यञ्जनाचारान् हन्द्स्तनो गृह्िीयुः । १२ । हन्द्स्तप्रिानो णवजयो राज्ञः । १३ 
। परानीकव्यहूदुगथस्कन्तिावारप्रमदथना ह्यणतप्रमािशरीराः प्रािहरकमािो हन्द्स्तनः । १४ । 
 

काणलङ्गाङ्गरजाः श्रेष्ठाः प्राच्यािेणदकरूषजाः । 
दाशािािापरान्तताि णिपानाां मध्यमा मताः ॥ १५ ॥ 

 
सौराष्ट्रकाः पाञ्चनदास्तेषाां प्रत्यवराः स्मृताः । 
सवेषाां कमथिा वीयं जवस्तेजि विथते ॥ १६ ॥ 
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इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे भूणमन्द्च्िद्राणपिानम् णितीयोऽध्यायः । आणदतस्त्रयोकवशः । 
 

३ िेवढेच के्षत्रफळ असलेले, एकच प्रवशेद्वार असलेले, खंदकाने संरटक्षि, स्वाटदष्ट फळाचंी 
झाडेझुडपे असलेले. कािेरी झाडे नसलेले, उर्ळ पाण्याचे िलाव असलेले, माणसाळलेले मृग आटण इिर 
पशू असलेले, नखे व दाि काढलेले सहस्त्र पशू असलेले, आटण मृगयेस योवय असे हत्ती, हटत्तणी व त्याचें 
छावे असलेले एक मृगवन राजाच्या टवहारासाठी ियार करून घ्याव.े ४ आटण त्याला लागूनच अर्वा जशी 
जमीन असेल त्याप्रमाणे दुसरे एक मृगवन, ज्याि सवथ प्राण्यानंा अटिर्ीप्रमाणे आसरा टमळेल असे, ियार 
करावे. 
 

५ आटण जंगलाि उत्पन्न होणाऱ्या व उपयोगी पडणाऱ्या म्हणून साटंगिलेल्या पदार्ांसाठी, 
प्रत्येकासाठी एकेक याप्रमाणे, द्रव्यवने लावावीि, िसेच त्या पदार्ांपासून वस्िू टनमाण करण्याचे कारखाने 
स्र्ापाविे, आटण द्रव्यवनाचं्या आश्रयाने जंगली लोकानंा िेरे् वसवाव.े 
 

६ सरहद्दीवर जंगली लोकाचें रक्षण असलेले एक हस्स्िवन ियार करावे. ७ हस्स्िवनावरील 
अध्यक्षाने पवथिावरील, नदीकाठच्या, िलावाजवळच्या आटण दलदलीच्या जागी असलेल्या हस्स्िवनाचे, 
त्याची हद्द, आि जाण्याचे व बाहेर पडण्याचे मागथ यावंर नजर ठेवनू, नागवनािील रक्षकाचं्या द्वारा रक्षण 
करावे. ८ हत्तीला मारणाऱ्याचा वध करावा. ९ नेसर्षगकरीत्या मेलेल्या हत्तीचे दोन्ही दाि आणून देणारास 
सव्वाचार पण बक्षीस द्याव.े 
 

१० हस्स्िवनािील रक्षकानंी माहूि, पायबदं लावणारे, सीमारक्षक, वनाि रहाणारे आटण इिर 
पटरचारक याचं्या समविे हत्तीच्या मलमूत्राने आपला वास लोपवनू आटण टबब्ब्याच्या झाडाच्या फादं्यानंी 
आपली शरीरे झाकून घेऊन पाच सकवा साि टशकटवलेल्या हटत्तणी बरोबर घेऊन सहडाव ेआटण हत्तींची 
टनजण्याची जागा, त्याचंी उमिलेली पावले, टवष्ठा आटण धडक टदल्याने कोसळलेले नदीिीर ्ा खुणाचं्या 
सा्ाने कळपािील हत्तींच्या एकूण संख्येचा शोध घ्यावा. ११ आटण प्रत्येक हत्तीची िो कळपाबरोबरच आहे, 
एकिाच सहडिो, कळपािून घालवनू टदलेला आहे, कळपाचा पुढारी आहे, सहसक झालेला आहे, 
मदावस्रे्ि आला आहे, लहान छावा आहे, बधंनािून सुिून आलेला आहे, याप्रमाणे लेखी नोंद ठेवावी. 
 

१२ हत्तींना टशकटवणाऱ्यानंी साटंगिल्याप्रमाणे प्रशस्ि लक्षणे व चालचलणूक असलेले असे हत्ती 
पकडावे. १३ कारण, राजाला टवजय प्राप्ि होणे मुख्यिः हत्तींवर अवलंबनू असिे. १४ कारण, अटि टधप्पाड 
शरीराचे असल्यामुळे हत्ती शत्रसैुन्याचे व्यहू, दुगथ आटण छावण्या उध्वस्ि करिाि आटण प्राणघािक कमे 
करिाि. 
 

१५ कसलगवन आटण आंगरक वन यािंील हत्ती श्रेष्ठ. प्राच्यवन, चेटदकरूषवन, दशाणथवन आटण 
अपरािंवन यािंील हत्ती मध्यम प्रिीचे मानले आहेि. 
 

१६ सौराष्ट्वनािील आटण पाचंनदवनािील हत्ती कटनष्ठ प्रिीचे समजले गेले आहेि. योवय 
टशक्षणाने ्ा सवांचा पराक्रम, वगे आटण िेजस्स्विा वृसद्धगि होिाि. 
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३ 
 

[एककवशां प्रकरिम् – दुगथणविानम्] 
 

चतुर्णदशां जनपदान्तते साांपराणयकां  दैवकृतां दुगं कारयैत्, अन्ततिीपां स्र्लां  वा णनम्नावरुद्धमौदकम्, 
प्रास्तरां गुहाां वा पावथतम्, णनरुदकस्तम्बणमणरिां वा िान्तवनम्, खञ्जनोदकां  स्तम्बगहनां वा वनदुगथम् । १ । तेषाां 
नदीपवथतदुगं जनपदारक्षस्र्ानम्, िान्तवनवनदुगथमिवीस्र्ानम् आपद्यपसारो वा । २ । 
 

जनपदमध्ये समुदयस्र्ानां स्र्ानीयां णनवेशयेत्, वास्तुकप्रशस्ते देशे नदीसङ्गमे हृदस्याणवशोषस्याङे्क 
सरसस्तिाकस्य वा, वृतां दीघथ चतुरश्रां वा वास्तुवशेन वा प्रदणक्षिोदकां  
पण्यपुिभेदनमांसपर्वाणरपर्ाभ्यामुपेतम् । ३ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण २१ : टकल्ल्याची बाधंणी 
 

१ जनपदाच्या सरहद्दीवर चारी टदशानंा टनसगाने बनटवलेले, युद्धासाठी सज्ज असे दुगथ स्र्ापन 
कराविे – बेिावर असलेला सकवा पाण्याने वढेलेला भभूाग असे (दोन प्रकारचे) जलदुगथ, खडकानंी 
बनलेला सकवा गुहेच्या स्वरूपाचा असे (दोन प्रकारचे) पवथिदुगथ, जल व झुडपे यानंी टवरटहि असलेला 
सकवा क्षारयुक्ि जटमनीच्या स्वरूपाचा असे (दोन प्रकारचे) धन्वदुगथ, अर्वा दलदल व पाणी असलेला 
सकवा दाि झुडपानंी वटेष्टलेला असे (दोन प्रकारचे) वनदुगथ याप्रमाणे (स्र्ापन कराविे). २ त्यापंैकी नदीदुगथ 
(जलदुगथ) आटण पवथिदुगथ ही जनपदाच्या रक्षणार्थ असलेली टठकाणे आटण धन्वदुगथ व वनदुगथ ही 
अरण्यवासींनी रहावयाची टठकाणे सकवा संकिसमयी आश्रयार्थ येण्याची टठकाणे. 
 

३ जनपदाच्या मध्यभागी राज्यािील उत्पन्न जमा होण्याचे टठकाण म्हणून स्र्ानीय वसवाव े – 
वास्िुशास्त्रटवशारदानंी पसंि केलेल्या जागी, नद्याचं्या संगमावर अर्वा कधीही कोरडे न पडणाऱ्या 
जलाशयाच्या – नैसटगक सरोवराच्या अर्वा कृटत्रम िलावाच्या – काठी, विुथळाकार, लंबचौरस अर्वा 
चौरस आकाराचे, सकवा शहर वसवावयाच्या जागेच्या अनुरोधाने आकार असलेले असे; नदीचे पाणी 
प्रदटक्षण (डावीकडून उजवीकडे) वाहणारे असावे; त्याि टनरटनराळ्या मालाचं्या बाजारपेठा असाव्याि 
आटण िे खुष्टकीचे मागथ व जलमागथ यानंी इिर प्रदेशाशंी जोडलेले असाव.े 
 

तस्य पणरखान्द्स्तस्त्रो दण्डान्ततराः कारयेत् चतुदथश िादश दशेणत दण्डान् णवस्तीिाः, 
णवस्तारादवगाढाः पादोनमिं वा, णिभागमूलाः मूलचतुरश्रा वा, पाषािोपणहताः पाषािेष्टकाबद्धपाश्वा वा, 
तोयान्द्न्ततकीरागन्ततुतोयपूिा वा सपणरवाहाः पद्धमग्राहवतीि । ४ । 
 

चतुदथण्डापकृष्टां पणरखायाः षड्दण्डोन्द्च्रतमवरुद्धां  तद्णिगुिणवष्ट्कम्भां खातािप्रां कारयेद् ऊध्वथचयां 
मञ्चपृष्ठां कुम्भकुणक्षकां  वा हन्द्स्तणभगोणभि कु्षण्िां कण्िणकगुल्मणवषवल्लीप्रतानवन्ततम् । ५ । पाांसुशेषेि 
वास्तुन्द्च्िद्रां राजभवनां वा पुरयेत् । ६ । 
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वप्रस्योपणर प्राकारां णवष्ट्कम्भणिगुिोत्सेिमैष्टकां  िादशहस्तादूध्वथम् ओजां युनमां वा आ 
चतुर्णवशणतहस्ताणदणत कारयेत्, रर्चयासांचारां तालमूलां  मुरजकैः कणपशीषथकैिाणचताग्रम् । ७ । 
पृरु्णशलासांहतां वा शलैां  कारयेत्, न त्वेव काष्ठमयम् । ८ । अन्द्ननरवणहतो णह तन्द्स्मन्तवसणत । ९ । 
 

४ त्याच्या भोविी एक एक दंडाच्या अंिरावर िीन खंदक चौदा, बारा आटण दहा दंड रंुदीचे 
खणाविे; त्याचंी खोली रंुदीच्या पाऊणपि अर्वा अधी असावी; त्याचें िळ रंुदीच्या एकिृिीयाशंाइिके रंुद 
सकवा वरील रंुदीइिकेच रंुद असाविे; िे दगडानंी बाधंलेले असाविे सकवा फक्ि त्याचं्या बाजू दगड 
अर्वा टविा यानंी बाधंलेल्या असाव्याि; त्यानंा टजविं पाण्याचे झरे लागलेले असाविे सकवा दुसरीकडून 
पाणी सोडून िे भरलेले असाविे; अटधक पाणी वाहून जाण्यासाठी त्यािं मागथ असाविे आटण त्यािं कमळे व 
मगरी असाव्याि. 
 

५ सवाि आिल्या बाजूच्या खंदकापासून चार दंड अंिरावर सहा दंड उंच व त्याच्या दुप्पि रंुद 
असा पक्का िि (खंदकासंाठी) खणलेल्या मािीने बाधूंन घ्यावा; िो वर टनमुळिा होि जाणारा आटण वर 
मंचासारखा सपाि पषृ्ठभाग असलेला अर्वा घड्यासारखा मध्ये फुगीर असावा; हत्ती व बलै यानंी िुडवनू 
िो घट्ट केलेला असावा; बाहेरच्या बाजूवर कािेरी झुडपे, टवषारी वलेी ही लावलेली असावीि. ६ बाकी 
उरलेल्या मािीची शहराच्या सखल भागाि अर्वा राजप्रासाद उभारावयाच्या जागी भर घालावी. ७ 
ििाच्या वर रंुदीच्या दुप्पि उंची असलेली बारा हािापंासून पुढे चोवीस हािापंयंि कोणत्याही टवषम अर्वा 
सम संख्या असलेल्या हािाइंिक्या उंचीची टविाचंी सभि (वप्र) बाधूंन घ्यावी; टिच्यावर रर्ाचंी हालचाल 
होण्यासारखी असावी; िी मुळाशी िालवृक्षासारखी असावी आटण टिच्या वरच्या िोकाला मृदंग आटण 
माकडाचंी डोकी याचें आकार टठकटठकाणी बनलेले असाविे. ८ सकवा (टविाचं्या ऐवजी) मोठमोठ्या 
दगडानंी रचलेली दगडी सभि बाधूंन घ्यावी, पण लाकडाचंी सभि कधीही करू नये. ९ कारण, त्याि अवनी 
दडून राटहलेला असिो. 
 

णवष्ट्कम्भचतुरश्रमट्टालकमुत्सेिसमावके्षपसोपानां कारयेत् किशद्दण्डान्ततरांच । १० । 
ियोरट्टालकयोमथध्ये सहम्यथणितलामध्यिायामाां प्रतोलीं कारयेत् । ११ । अट्टालकप्रतोलीमध्ये 
णििानुष्ट्काणिष्ठानां साणपिानन्द्च्िद्रफलकसांहतणमन्तद्रकोशां कारयेत् । १२ । अन्ततरेषु णिहस्तणवष्ट्कम्भां पाश्वे 
चतुगुथिायामां देवपर्ां कारयेत् । १३ । दण्डान्ततरा णिदण्डान्ततरा वा चयाः कारयेत्, अग्राह्ये देशे प्रिावणनकाां 
णनन्द्ष्ट्करिारां च । १४ । 
 

बणहजानुभञ्जनीशूलप्रकरकूपकूिावपातकण्िकप्रणतसराणहपृष्ठतालपिशृङ्गािकश्वदांष्ट्रागथलोपस्कन्तद
नपादुकाम्बरीषोदपानकैः प्रणतच्िन्नां िन्नपर्ां कारयेत् । १५ । 
 

प्राकारमुभयतो मेण्ढकमध्यिथदण्डां कृत्वा प्रतोलीषट्तुलान्ततरां िारां णनवेशयेत् 
पञ्चदण्डादेकोतरमाष्टदण्डाणदणतचतुरश्रांषड्भागमायामादणिकमष्टभागांवा । १६ । 
पञ्चदशहस्तादेकोतरमाष्टादशहस्ताणदणत तलोत्सेिः । १७ । स्तम्भस्य पणरके्षपः षडायामो, णिगुिो णनखातः, 
चूणलकायाितुभागः । १८ । 
 

१० वप्राच्या रंुदीइिकीच लाबंीरंुदी असलेले बुरूज (अट्टालक) उंचीइिकेच खाली जाण्यासाठी 
टजने असलेले, एकमेकापंासून िीस दंड अंिरावर बाधूंन घ्याविे. ११ दोन बुरुजाचं्या मधोमध रंुदीच्या 
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दीडपि लाबंी असलेली, खोलीने युक्ि अशी दुमजली देवडी (प्रिोली) बाधूंन घ्यावी. १२ प्रत्येक अट्टालक 
व प्रिोली याचं्या मधोमध झाकिा येण्यासारखी (झडपा असलेली) टछदे्र असलेल्या लाकडी फळ्यानंी पके्क 
केलेले असे इंद्रकोश नावाचे िीन धनुधाऱ्यासंाठी लढण्याचे टठकाण ियार करून घ्यावे. १३ मधल्या 
जागावंर दोन हाि रंुद आटण बाजूला चौपि लाबं असलेला ‘देवपर्’ करून घ्यावा. १४ एक दंड रंुदीच्या 
सकवा दोन दंड रंुदीच्या चया (वरखाली जाण्याचे मागथ) कराव्याि आटण शत्र ूहल्ला करून घेऊ शकणार 
नाही अशा टठकाणी प्रधावटनका (ििाच्या बाहेरच्या बाजूस सैटनकासंाठी सुरटक्षि मागथ) आटण टनस्ष्टकरद्वार 
(आिून प्रधावटनकेि येण्यासाठी भक्कम दरवाजा) ही ियार करून घ्यावीि. 
 

१५ टकल्ल्याच्या बाहेर जानुभजंनी (गुडघे फोडणारी), पुष्टकळसे सूळ, खड्ड्ड्याि पाडणारे सापळे, 
कािे असलेल्या िारा, अटहपषृ्ठ, िालपत्र, शृगंािक, श्वदंष्ट् (्ा आकाराचें लोखंडी पदार्थ), अडसर, उडी 
मारावयास लावणाऱ्या पादुका, िळण्याचे िवे आटण पाण्याची डबकी ही टवखुरलेली आहेि असा वरून 
झाकलेला मागथ ियार करून घ्यावा. 
 

१६ सभिीच्या दोन्ही बाजूस दीड दंड टवस्िाराची, मेंढ्याच्या शृगंयुक्ि डोक्याच्या आकाराची रचना 
करून द्वाराची योजना करावी; िेर्ील प्रिोलीच्या छिासाठी सहा िुळ्या वापरलेल्या असाव्याि; द्वारासाठी 
जागा पाच दंडापासन पुढे एक एक दंडाने वाढवीि आठ दंडापंयंि टवस्िाराची चौरस अर्वा लाबंीच्या 
एकषष्ठाशं भाग सकवा एकअष्टमाशं भाग अटधक असलेली अशी असावी. १७ पधंरा हािापासून पुढे एक एक 
हािाने वाढवीि अठरा हािापयंि इिकी मजल्याची उंची असावी. १८ खाबंाचा घेर लाबंीच्या म्हणजे त्याच्या 
उंचीच्या) एकषष्ठाशं असावा, जटमनीि पुरलेला भाग ्ाच्या दुप्पि असावा, आटण खाबंाच्या वरील िोकाचा 
घेर लाबंीच्या एकचिुर्ांश इिका असावा. 
 

आणदतलस्य पञ्चभागाः शाला वापी सीमागृहां च । १९ । दशभाणगकौ िौ प्रणतमञ्चौ, अन्ततरमािी हम्यं 
च । २० । समुच्रयादिथतले स्रू्िाबन्तिि । २१ । अिथवास्तुकमुतमागारां, णिभागान्ततरां वा, 
इष्टकावबद्धपाश्वथ, वामतः प्रदणक्षिसोपानां गूढणभणतसोपानणमतरतः । २२ । णिहस्तां तोरिणशरः । २३ । 
णिपञ्चभाणगकौ िौ कपाियोगौ । २४ । िौ पणरघौ । २५ । अरन्द्न्ततणरन्तद्रकीलः । २६ । पञ्चहस्तमाणििारम् । 
२७ । चत्वारो हन्द्स्तपणरघाः । २८ । णनवेशािं हन्द्स्तनखम् । २९ । मुखसमः सांक्रमः सांहायो भूणममयो वा 
णनरुदके । ३० । 
 

१९ िळमजल्याच्या एकपचंमाशं भागाि एक दालन, एक वापी आटण एक सीमागृह असाविे. २० 
एकदशाशं भागाि समोरासमोर दोन ओिे आटण मधल्या जागेि दोन दरवाजे आटण एक खोली. २१ 
मजल्याच्या उंचीच्या अध्या भागाि खाबं उभारलेले असाविे. २२ वरचा मजला वास्िूच्या प्रमाणाच्या 
अध्याइिका सकवा एकिृिीयाशं भागाइिका असून त्याच्या सभिी टविानंी बाधंलेल्या असाव्याि; त्याच्यावर 
जाण्यासाठी डाव्या बाजूला प्रदटक्षण वळणारा टजना आटण दुसऱ्या बाजूला सभिीि गुप्ि असलेला टजना 
अशी व्यवस्र्ा असावी. २३ िोरणाचे टशखर दोन हाि उंचीचे असाव.े २४ दरवाज्याच्या दोन कवाडानंा 
उघडझाक करण्यासाठी जागेचा िीनपंचमाशं भाग असावा. २५ दरवाज्याला दोन अडसर असाविे. २६ 
इंद्रकील (नावाचा, बदं केलेल्या दरवाज्याि आि जटमनीि अडकवावयाचा टखळा) एक हाि उंचीचा 
असावा. २७ (एका कवाडाि आिबाहेर जाण्यासाठी) पाच हाि उंचीचे लहान दार ठेवाव.े २८ 
(दरवाज्यावर बाहेरच्या बाजूस) हत्तींची धडक मोडून काढण्यासाठी चार (लोखंडी व अणकुचीदार) 
अडसर बसवाविे. २९ गड उिरून जाण्यासाठी दरवाज्याजवळील जागेच्या अध्या रंुदीचा हस्स्िनख 
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नावाचा मागथ असावा. ३० दरवाज्याइिकाच रंुद खंदकावर काढून घेिा येण्यासारखा पूल असावा सकवा 
िेवढ्या भागाि (न खणिा व) पाणी न येऊ देिा मािीचाच येण्याजाण्याचा मागथ करावा. 
 

प्राकारसमां मुखमवस्र्ाप्य णिभागगोिामुखां गोपुरां कारयेत् । ३१ । प्राकारमध्ये वापीं कृत्वा 
पुष्ट्कणरिीिारम्, चतुःशालमध्यिान्ततरां साणिकां  कुमारीपुरम्, मुण्डहम्यथणितलां  मुण्डकिारम्, भूणमद्रव्यवशेन 
वा णनवेशयेत् । ३२ । 
 

णिभागाणिकायामा भाण्डवाणहनीः कुल्याः कारयेत् । ३३ । 
 

तासु पाषािकुद्दालाः कुठारीकाण्डकल्पनाः । 
मुषुण्ढीमुद्धगरा दण्डािक्रयन्तिशतघ्नयः ॥ ३४ ॥ 

 
कायाः कामाणरकाः शूला वेिनाग्राि वेिवः । 
उष्ट्रग्रीव्योऽन्द्ननसांयोगाः कुप्यकल्पे च यो णवणिः ॥ ३५ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे दुगथणविानां तृतीयोऽध्यायः । आणदतितुर्णवशः । 

 
३१ प्राकाराच्या रंुदीइिकीच दरवाज्याची जागा ठेवनू वरील एकिृिीयाशं भाग नक्राच्या मुखाच्या 

आकाराचे असा एक गोपुर नावाचा दरवाजा करावा. ३२ प्राकाराच्या मध्यभागी एक टवहीर करून िेरे् 
पुष्टकटरणीद्वार नावाचा दरवाजा करावा; चारी बाजूला खोल्या असलेले (सभिीि शरसंधानासाठी) टछदे्र 
असलेले दीड दंड चौरस मधील अंगण, त्याने युक्ि कुमारीपुर दरवाजा करावा; वर काही शोभा वगैरे 
नसलेला, केवळ दुमजली खोली असलेला मंुडकद्वार दरवाजा करावा; अर्वा जमीन व द्रव्य याचं्या 
उपलब्धिेच्या अनुरोधाने हे सवथ करावे. 
 

३३ रंुदीपेक्षा एकिृिीयाशं अटधक लाबं असलेल्या शस्त्रसामुग्री ठेवण्यासाठी चऱ्या कराव्याि. 
 

३४-३५ त्यामंध्ये धोंडे, कुदळी, कुऱ्हाडी, बाण, कोयिे, गदा, हािोडे, दंडे, चाके, यंत्र, शिघ्नी, 
लोहाराने बनटवलेले सूळ, अणकुचीदार िोके असलेले बाबंू, उंिाच्या मानेच्या आकाराची भाडंी, आग 
लावणारे पदार्थ आटण जंगलाि उत्पन्न होणाऱ्या म्हणून ज्या वस्िू साटंगिल्या आहेि त्या – हे सवथ साठवनू 
ठेवाव.े 
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४ 
 

[िाकवशां प्रकरिम् – दुगथणनवेशः] 
 

ियः प्राचीना राजमागास्त्रय उदीचीना इणत वास्तुणवभागः । १ । स िादशिारो 
युक्तोदकभ्रमच्िन्नपर्ः । २ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण २२ : टकल्ल्यािील नगराची रचना 
 

१ िीन पटिमेकडून पूवेकडे जाणारे राजमागथ आटण िीन दटक्षणेकडून उत्तरकडे जाणारे याप्रमाणे 
दुगािील नगराच्या वस्िीची टवभागणी करावी. २ त्या नगराला बारा दरवाजे असाविे आटण त्याि चागंले 
टपण्याचे पाणी, पाणी बाहेर वाहून नेण्यासाठी पाि आटण छुपे रस्िे असाविे. 
 

चतुदंण्डान्ततरा रर्थयाः । ३ । राजमागथद्रोिमुखस्र्ानीयराष्ट्रणववीतपर्ाः 
सांयानीयव्यहूश्मशानग्रामपर्ािाष्टदण्डाः । ४ । चतुदथण्डः सेतुवनपर्ः, णिदण्डो हन्द्स्तके्षिपर्ः, पञ्चारन्ततयो 
रर्पर्ः, चत्वारः पशुपर्ः िौ कु्षद्रपशुमनुष्ट्यपर्ः । ५ । 
 

प्रवीरे वास्तुणन राजणनवेशिातुवथण्यथसमाजीवे । ६ । वास्तुहृदयादुतरे नवभागे 
यर्ोक्तणविानमन्ततःपुरां प्राङ्मुखमुदङ्मुखां वा कारयेत् । ७ । 
 

तस्य पूवोतरां भागमाचायथपुरोणहतेज्यातोयस्र्ानां मन्द्न्तिििावसेयुः, पूवथदणक्षिां भाग महानसां 
हन्द्स्तशाला कोष्ठागारां च । ८ । ततः परां गन्तिमाल्यरसपण्याः प्रसािनकारवः क्षणियाि पूवां णदशमणिवसेयुः 
। ९ । 
 

दणक्षिपूवं भागां भाण्डागारमक्षपिलां  कमथणनषद्याि, दणक्षिपणिमां भागां कुप्यगृहमायुिागारां च । १० 
। ततः परां नगरिान्तयव्यावहाणरककामान्द्न्ततकबलाध्यक्षाः पक्वान्नसुरामाांसपण्या रूपाजीवास्तालावचरा 
वैश्याि दणक्षिाां णदशमणिवसेयुः । ११ । 
 

३ सामान्य रस्िे चार दंड रंुद असाविे. ४ राजमागथ, िसेच द्रोणमुख, स्र्ानीय, ग्रामीण प्रदेश आटण 
गुरचराईच्या जागा यानंा जाणारे मागथ, आटण बदंरे, व्यहू, स्मशान व गाव यानंा जाणारे मागथ आठ दंड रंुद 
असाविे. ५ सेिूवरील आटण वनािील मागथ चार दंड रंुद, हत्तींसाठी असलेले आटण शिेाचं्या बाजूचे मागथ 
दोन दंड रंुद, रर्ासाठी मागथ पाच हाि रंुद, गुरासंाठी मागथ चार हाि रंुद आटण लहान जनावरे व मनुष्टये 
याचं्यासाठी मागथ दोन हाि रंुद याप्रमाणे असाविे. 

 
६ जेरे् चारी वणांचे लोक रहाणे शक्य आहे अशा सवोत्कृष्ट जागी राजाचे टनवासस्र्ान बाधंाव.े ७ 

नगरािील वस्िीच्या मध्यभागाच्या उत्तरेकडील एकनवमाशं भागाि मागे (अध्याय १·२० मध्ये) 
साटंगिलेल्या पद्धिीने पूवाटभमुख अर्वा उत्तराटभमुख असा राजवाडा बाधंावा. 
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८ राजवाड्याच्या पूवेस उत्तरेच्या बाजूला आचायथ आटण पुरोटहि याचें टनवासस्र्ान, यज्ञशाला व 
जलागार, आटण मंत्रयाचें टनवासस्र्ान ही असावीि; पूवेस दटक्षणेच्या बाजूला पाकशाळा, हस्स्िशाळा आटण 
कोठार ही असावीि. ९ त्याच्या पलीकडे सुगंधी द्रव्ये, फुले आटण रस याचें व्यापारी, प्रसाधने ियार करणारे 
कारागीर आटण क्षटत्रय याचंी वस्िी पूवथ टदशलेा असावी. 
 

१० राजवाड्याच्या दटक्षणेस पूवेकडील भागाि भाडंार, टहशोबिपासटनसाचे कायालय आटण 
सेवकाचं्या रहाण्याच्या जागा ही असावीि; दटक्षणेच्या पटिम भागाि जंगलािंील उत्पन्नासाठी कोठार व 
आयुधागार ही असावीि. ११ त्याच्या पलीकडे शहरािील धान्याचे व्यापारी, कारखान्यावंरील अटधकारी, 
सेनेिील अटधकारी, ियार अन्न, मद्य व मासं टवकणारे, वशे्या आटण निथक, िसेच वैश्य याचंी वस्िी दटक्षण 
टदशलेा असावी. 
 

पणिमदणक्षिां भागां खरोष्ट्रगुन्द्प्तस्र्ानां कमथगृहां च, पणिमोतरां भागां यानरर्शालाः । १२ । ततः परम् 
ऊिासूिवेिुचमथवमथशस्त्रावरिकारवः शूद्राि पणिमाां णदशमणिवसेयुः । १३ । 
 

उतरपणिमां भागां पण्यभैषज्यगृहम्, उतरपूवं भागां कोशो गवाश्वां च । १४ । ततः परां 
नगरराजदेवतालोहमणिकारवो ब्राह्मिािोतराां णदशमणिवसेयुः । १५ । 
 

वास्तुन्द्च्िद्रानुसालेषु श्रेिीप्रपणिणनकाया आवसेयुः । १६ । 
 

अपराणजताप्रणतहतजयन्ततवैजयन्ततकोष्ठान् णशववैश्रविाणश्वश्रीमणदरागृहाणि च पुरमध्ये कारयेत् । 
१७ । यर्ोदे्दशां वास्तुदेवताः स्र्ापयेत् । १८ । ब्राहै्मन्तद्रयाम्यसैनापत्याणन िाराणि । १९ । बणहः पणरखाया 
िनुःशतापकृष्टािैत्यपुण्यस्र्ानवनसेतुबन्तिाः कायाः, यर्ाणदशां च णदनदेवताः । २० । 
 

१२ राजवाड्याच्या पटिमेस दटक्षणेकडील भागाि गाढव व उंि याचें गोठे आटण कारखाना ही 
असावीि; पटिमेच्या उत्तर भागाि गाड्या व रर् यासंाठी िबेले असाविे. १३ त्याच्या पटलकडे लोकर व 
सूि ियार करून टवणणारे, बुरूड, चामड्याचे काम करणारे, टचलखिे, शसे्त्र आटण टशरस्त्राणादी आवरणे 
ियार करणारे कारागीर, िसेच शूद्र याचंी वस्िी पटिम टदशलेा असावी. 
 

१४ राजवाड्याच्या उत्तरेस पटिमेकडील भागाि पण्यगृह आटण औषधागार असावेि; उत्तरेच्या 
पूवेकडील भागाि कोशगृह, गोशाळा व अश्वशाळा ही असावीि. १५ त्याच्या पलीकडे नगरदेविा, राजाची 
कुलदेविा याचंी मंटदरे, धािू व रत्ने याचं्यापासून वस्िू बनटवणारे कारागीर, िसेच ब्राह्मण याचंी वस्िी उत्तर 
टदशलेा असावी. 
 

१६ वस्िी नसलेल्या भागाि ििाच्या बाजूला श्रेणी आटण परदेशी व्यापारी याचें संघ रहाविे. 
 

१७ नगराच्या मध्यभागी अपराटजि, अप्रटिहि, जयंि आटण वैजयंि याचं्या कोठ्या िसेच टशव, 
वैश्रवण (कुबेर), अटश्वनीकुमार, श्री (लक्ष्मी) आटण मटदरा (दुगा) याचंी मंटदरे बाधंावीि. १८ वास्िुदेविाचंी 
त्याचं्या त्याचं्या जागी स्र्ापना करावी. १९ चार मुख्य दरवाज्यावंर ब्रह्मा, इंद्र, यम आटण सेनापटि (स्कंद) 
याचंी स्र्ापना करावी. २० शहराच्या बाहेर खंदकापासून शभंर दंड दूर अंिरावर चैत्यगृह, पुण्यस्र्ान, 
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उपवन, सेिुबंध (िलाव) कराविे आटण टदशाचं्या देविाचंी मंटदरे त्या त्या टदशानंा करावीि. 
 

उतरः पूवो वा श्मशानभागो विोतमानाम्, दणक्षिेन श्मशानां विावरािाम् । २१ । तस्याणतक्रमे पूवथः 
साहसदण्डः । २२ । 
 

पाषण्डचण्डालानाां श्मशानान्तते वासः । २३ । 
 

कमान्ततके्षिवशेन कुिुन्द्म्बनाां सीमानां स्र्ापयेत् । २४ । तेषु पुष्ट्पफलवािान् 
िान्तयपण्यणनचयाांिानुज्ञाताः कुयुथः । २५ । दशकुलीवािां कूपस्र्ानम् । २६ । 
 

सवथस्नेहिान्तयक्षारलविगन्तिभैषज्यशुष्ट्कशाकयवसवल्लूरतृिकाष्ठलोहचमाङ्गारस्नायुणवषणवषािवेि
वल्कलसारदारुप्रहरिावरिाश्मणनचयाननेकवषोपभोगसहान् कारयेत् । २७ । नवेनानवां शोियेत् । २८ । 
 

हस्त्यश्वरर्पादातमनेकमुख्यमवस्र्ापयेत् । २९ । अनेकमुख्यां णह परस्परभयात्परोपजापां नोपैणत । 
३० । 
 

एतेनान्ततपालदुगथसांस्कारा व्याख्याता. । ३१ । 
 

न च बाणहणरकान्तकुयात् पुरे राष्ट्रोपघातकान् । 
णक्षपेज्जनपदे चैतान् सवान्तवा दापयेत्करान् ॥ ३२ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे दुगथणनवेशितुर्ोऽध्यायः । आणदतः पञ्चकवशः । 

 
२१ स्मशानाचा उत्तरेकडील सकवा पूवेकडील भाग ब्राह्मणासंाठी असावा; खालच्या वणांसाठी 

स्मशान दटक्षणेला असावे. २२ त्याचे अटिक्रमण केल्यास प्रर्म साहसदंड (४८ िे ९६ पण) करावा. 
 

२३ पाखंडी आटण चाडंाल याचंी वस्िी स्मशानाच्या बाजूला असावी. 
 

२४ व्यवसायाला आवश्यक असलेल्या जागेच्या अनुरोधाने कुिंुबानंा जागेच्या हद्दी ठरवनू द्याव्याि. 
२५ त्याि त्यानंी परवानगी घेऊन फुलबागा व फळबागा िसेच धान्य व इिर उपयुक्ि वस्िू याचंा साठा 
करावा. २६ दहा दहा कुिंुबाचं्या समूहासाठी एकेक टवहीर असावी. 
 

२७ सवथ िऱ्हेचे (िेल, िूप वगैरे) स्स्नवध पदार्थ, धान्य, (गूळ, साखर वगैरे) क्षार, मीठ, सुगंधी 
द्रव्ये, औषधे, सुकटवलेल्या भाज्या, जनावराचें खाद्य सुकटवलेले मासं, गवि, लाकडे, धािू, कािडी, 
कोळसे, (प्राण्याचें) स्नाय,ू टवष, सशगे, बाबं,ू वल्कले, इमारिी लाकूड, शसे्त्र व टचलखिे आटण पाषाण याचें 
अनेक वषे पुरिील असे साठे करून ठेवाविे. २८ नवीन माल जसजसा हािी येईल िसिसा जुना माल 
काढून िाकावा. 
 

२९ हत्ती, घोडे, रर् आटण पायदळ एकाहून अटधक अटधकाऱ्याचं्या अमलाखाली नगराि ठेवावेि. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

३० कारण, अनेक अटधकारी असले म्हणजे िे एकमेकाच्या भीिीने शत्रमूाफथ ि केलेल्या टफिुरीच्या 
प्रोत्साहनाला बळी पडि नाहीि. 
 

३१ याचप्रमाणे सरहद्दीवरील दुगांची रचना, दुरुस्िी वगैरे करावी. 
 

३२ आटण राष्ट्ाचा घाि करणाऱ्या बाहेरच्या िोळ्यानंा नगराि वास करू देऊ नये. त्यानंा 
जनपदाि हुसकून लावावे अर्वा इिरापं्रमाणे सवथ प्रकारचे कर देण्यास भाग पाडावे. 
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५ 
 

[ियोकवशां प्रकरिम् – सांणनिातृणनचयकमथ] 
 

सांणनिाता कोशगृहां पण्यगृहां कोष्ठागारां कुप्यगृहमायुिागारां बन्तिनागारां च कारयेत् । १ । 
 

चतुरश्राां वापीमनुदकोपस्नेहाां खानणयत्वा पृरु्णशलाणभरुभयतः पाश्वं मूलां  च प्रणचत्य सारदारुपञ्जरां 
भूणमसमां णितलमनेकणविानां कुणट्टमदेशस्र्ानतलमेकिारां यन्तियुक्तसोपानां भूणमगृहां कारयेत् । २ । 
तस्योपयुथभयतोणनषेिां सप्रग्रीवमैष्टकां  भाण्डवाणहनीपणरणक्षप्तां कोशगृहां कारयेत. प्रासादां वा । ३ । जनपदान्तते 
रुवणनणिमापदर्थमणभत्यक्तैः कारयेत् । ४ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण २३ : सटंनधात्याचे साठे करावयाचे कायथ 
 

१ संटनधात्याने कोशगृह (खटजना), पण्यगृह (टवके्रय वस्िंूचे भाडंार), कोष्ठागार (धान्यादीचे 
कोठार), कुप्यगृह (जंगलािील मालाचे कोठार), शस्त्रागार आटण बंधनागार ही बाधूंन घ्यावीि. 
 

२ टजच्याि पाणी सकवा ओल लागणार नाही अशी एक चौकोनी टवहीर खोदून घ्यावी, टिच्या बाजू 
आटण िळ दोन्ही मोठ्या फरशानंी बाधूंन घ्याव्याि, टिच्याि जटमनीच्या सपािीपयंि भक्कम लाकडाचं्या 
सपजऱ्याप्रमाणे असलेले एक िीन मजली िळघर बाधूंन घ्यावे, त्याि अनेक प्रकारची व्यवस्र्ा असावी, 
त्याच्या टिन्ही मजल्यावंर फरशी बसटवलेली असावी, त्याि प्रवशेासाठी एकच दार असाव ेआटण आिील 
टजना यंत्राने सोडघाल करिा येण्यासारखा असावा. ३ त्या िळघराच्या वर दोन बाजूनी प्रवेश टनटषद्ध 
असलेले, सभोवार लाकडी कंुपण असलेले, सभोविी हत्यारे ठेवण्यासाठी चऱ्या असलेले असे कोशगृह 
टविानंी बाधूंन घ्याव,े सकवा (िळघराटशवायच) कोशगृह म्हणून एक प्रासाद बाधूंन घ्यावा. ४ जनपदाच्या 
सरहद्दीवर संकिकाळी उपयोगी पडावा म्हणून एक कायमचा टनधी वधाची टशक्षा झालेल्या गुन्हेगाराकंडून 
गुप्ि जागी ठेवनू घ्यावा. 
 

पके्वष्टकास्तम्भां चतुःशालमेकिारमनेकस्र्ानतलां  णववृतस्तम्भापसारमुभयतः पण्यगृहां कोष्ठागारां च, 
दीघथबहुशालां  कक्ष्यावृतकुड्यम् अन्ततः कुप्यगृहम्, तदेव भूणमगृहयुक्तमायुिागारम्, पृर्निमथस्र्ीयां 
महामािीयां णवभक्तस्त्रीपुरुषस्र्ानमपसारतः सुगुप्तकक्ष्यां बन्तिनागारां कारयेत् । ५ । 
 

सवेषाां शालाः खातोदपानवचथस्नानगृहान्द्ननणवषिािमाजारनकुलारक्षास्वदैवतपूजनयुक्ताः कारयेत् 
। ६ । 
 

कोष्ठागारे वषथमानमरन्द्त्नमुखां कुण्डां स्र्ापयेत् । ७ । 
 

५ पक्क्या टविाचें खाबं असलेले, चारी बाजूला खोल्या व मध्ये अंगण असलेले, एकच प्रवशेद्वार 
असलेले, अनेक मजले असलेले, पोकळ खाबंािून पळून जाण्याची सोय असलेले, एका बाजूला पण्यगृह 
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आटण दुसऱ्या बाजूला कोष्ठागार, व त्या दोहोंच्या मध्ये लाबं व पुष्टकळ मोठी दालने असलेले व त्या 
दालनाचं्या सभिींना लागून लहान खोल्या असलेले कुप्यगृह बाधूंन घ्यावे. त्या कुप्यगृहासारखे, परंिु 
िळघराने युक्ि आयुधागार बाधूंन घ्यावे. न्यायाटधशानंी टशक्षा केलेल्यासंाठी आटण मोठ्या अटधकाऱ्यानंी 
टशक्षा केलेल्यासंाठी वगेवगेळी बधंनागारे, टस्त्रया व पुरुष याचं्या स्विंत्र जागा असलेली आटण ज्यािून पळून 
जािा येणार नाही अशा खोल्या असलेली अशी बाधूंन घ्यावीि. 
 

६ ्ा सवथ आगारािं (भोविी) गिारे, (आि) टपण्याचे पाणी, शौचकूप, स्नानगृह, अस्वन व टवष 
यापंासून रक्षणाची व्यवस्र्ा, माजंरे आटण मंुगूस यानंी केलेले रक्षण यानंी युक्ि, िसेच त्या त्या आगाराच्या 
टवटशष्ट देविेच्या (कोशगृहाची वैश्रवण, कोष्ठागाराची सीिा, पण्यगृहाची श्री, कुप्यगृहाची ईशान, 
आयुधागाराची स्कंद, बधंनागाराचं्या यम व वरुण) पूजनाची व्यवस्र्ा असलेल्या खोल्या असाव्याि. 
 

७ कोष्ठागाराि एक हाि चौरस िोंड असलेले पाऊस मोजण्याचे कंुड ठेवाव.े 
 

तज्जातकरिाणिणष्ठतः पुरािां नवां च रत्नां सारां फल्गु कुप्यां वा प्रणतगृह्िीयात् । ८ । ति 
रत्नोपिावुतमो दण्डः कतुथः कारणयतुि, सारोपिौ मध्यमः फल्गुकुप्योपिौ तच्च तावच्च दण्डः । ९ । 
 

रूपदशथकणवशुद्धां  णहरण्यां प्रणतगृह्िीयात् । १० । अशुद्धां  िेदयेत् । ११ । आहतुथः पूवथः साहसदण्डः । 
१२ । 
 

शुद्धां  पूिथमणभनवां च िान्तयां प्रणतगृह्िीयात् । १३ । णवपयथये मूल्यणिगुिो दण्डः । १४ । 
 

तेन पण्यां कुप्यमायुिां च व्याख्यातम् । १५ । 
 

सवाणिकरिेषु युक्तोपयुक्ततत्पुरुषािाां पिणिपिचतुष्ट्पिपरमापहारेषु पूवथ मध्यमोतमविा दण्डाः 
। १६ । कोशाणिणष्ठतस्य कोशावच्िेदे घातः । १७ । तिैयावृत्यकरािामिथदण्डाः । १८ । पणरभाषिमणवज्ञाते 
। १९ । 
 

चोरािामणभप्रिषथिे णचिो घातः । २० । 
 

तस्मादाप्तपुरुषाणिणष्ठतः सांणनिाता णनचयाननुणतष्ठेत् । २१ । 
 

बाह्यमाभ्यन्ततरां चायां णवद्यािषथशतादणप । 
यर्ा पृष्टो न सजे्जत व्यये शेषे च सांचये ॥ २२ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे सांणनिातृणनचयकमथ पञ्चमोऽध्यायः । आणदतः षड् कवशः । 

 
८ टनरटनराळ्या वस्िंूच्या संबधंाि िज्ज्ञ असलेल्या मनुष्टयाचं्या सा्ाने संटनधात्याने जुनी व नवी 

रत्ने, भारी मौल्यवान पदार्थ, कमी मौल्यवान पदार्थ आटण जंगलािील माल ही (त्या त्या आगाराि संग्रह 
करण्यासाठी) घ्यावीि. ९ त्यापंैकी रत्नाचं्या बाबिीि फसवणूक झाल्यास िी करणाऱ्याला व 
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करटवणाऱ्याला उत्तम साहसदंड (५०० िे १,००० पण) करावा, भारी टकमिीच्या पदार्ांच्या बाबिीि मध्यम 
साहसदंड (२०० िे ५०० पण) करावा, कमी टकमिीचे पदार्थ व जंगलािंील माल याचं्या बाबिीि त्या 
पदार्ाची सकमि अटधक टििकेच पण इिका दंड करावा. 
 

१० नाणी पारखणाऱ्या अटधकाऱ्याने शुद्ध ठरटवलेले द्रव्यच स्वीकारावे. ११ खोिे नाणे िोडून 
िाकाव.े १२ िे आणणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड (४८ िे ९६ पण) दंड करावा. 
 

१३ स्वच्छ केलेले, बरोबर माप असलेले आटण नवीन असेच धान्य स्वीकारावे. १४ ्ाच्या उलि 
असलेले धान्य आणल्यास त्याच्या टकमिीच्या दुप्पि दंड करावा. 
 

१५ पण्य, कुप्य आटण आयुधे याचं्या बाबिीिही हाच न्याय लावावा. 
 

१६ सवथ संग्रहस्र्ानामंध्ये मोठे अटधकारी, दुय्यम अटधकारी आटण खालचे नोकर यानंी एक पण, 
दोन पण, चार पण आटण त्यावरील टकमिीच्या वस्िूचा अपहार केल्यास अनुक्रमे पूवथ साहसदंड, मध्यम 
साहसदंड, उत्तम साहसदंड आटण वध अशा टशक्षा कराव्याि. १७ कोशगृहािील अटधकाऱ्याने कोशािून 
अपहार केल्यास वधाची टशक्षा करावी. १८ त्याच्या मदिटनसानंा अधे दंउ कराविे. १९ जर त्यानंा 
त्याटवषयी काही माहीि नसेल िर फक्ि िाकीद द्यावी. 
 

२० कोशगृह फोडून चोरी करणाऱ्यानंा हाल करून वधाची टशक्षा द्यावी. 
 

२१ म्हणून संटनधात्याने टवश्वासू माणसे हािाखाली घेऊन हे सवथ साठे करावेि. 
 

२२ त्याला बाहेरून (जनपदािून) येणाऱ्या आटण (नगराच्या) आिून प्राप्ि होणाऱ्या उत्पन्नाची 
शभंर वषांपासूनची पूणथ माटहिी असली पाटहजे, ज्यायोगे खचथ, टशल्लक व साठा याबद्दल टवचारले असिा िो 
अडखळणार नाही. 
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६ 
 

[चतुर्णवशां प्रकरिम् – समाहतृथसमुदयप्रस्र्ापनम्] 
 

समाहता दुगं राष्ट्रां खकन सेतुां वनां व्रजां वणिक्पर्ां चावेके्षत । १ । 
 

शुल्कां  दण्डः पौतवां नागणरको लक्षिाध्यक्षो मुद्राध्यक्षः सुरा सूना सूिां तैलां  घृतां क्षारः सौवर्णिकः 
पण्यसांस्र्ा वेश्या द्यतूां वास्तुकां  कारुणशन्द्ल्पगिो देवताध्यक्षो िारबाणहणरकादेयां च दुगथम् । २ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण २४ : समाहत्याने ठरवावयाचे एकूण उत्पन्न 
 

१ समाहत्याने दुगथ, राष्ट्, खाणी, सेिू, जंगले, जनावराचें कळप आटण व्यापारी मागथ यापंासून 
टमळणारे उत्पन्न टवचाराि घ्याव.े 
 

२ जकाि, दंड, वजने व मापे (याचं्यापासूनचे उत्पन्न), नागटरक (याच्या दंडाचं्या द्वारा टमळणारे 
उत्पन्न), नाणी पाडणारा अध्यक्ष, मुद्रा देणारा अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष आटण सूत्राध्यक्ष (याचं्या 
उद्योगाचे फलरूप उत्पन्न), िेल, िूप व गुळादी क्षार (याचं्या टवक्रीचे उत्पन्न), (सरकारी) सुवणथकार, 
बाजारपेठा, वशे्या, जुगार, गृहादी वास्िू, टवटवध प्रकारचे कारागीर आटण कलाकार, देविाध्यक्ष आटण 
दरवाज्यावर व बाहेरच्या लोकापंासून घ्यावयाचा कर – ्ा सवथ उत्पन्नाच्या बाबी ‘दुगथ’ ्ा सदराि 
मोडिाि. 
 

सीता भागो बणलः करो वणिक् नदीपालस्तरो नावः पतनां णववीतां वतथनी रजु्जिोररजु्जि राष्ट्रम् । ३ । 
 

सुविथरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालशङ्खलोहलविभूणमप्रस्तररसिातवः खणनः । ४ । 
 

पुष्ट्पफलवािषण्डकेदारमूलवापाः सेतुः । ५ । 
 

पशुमृगद्रव्यहन्द्स्तवनपणरग्रहो वनम् । ६ । 
 

गोमणहषमजाणवकां  खरोष्ट्रमश्वाश्वतरां च व्रजः । ७ । 
 

स्र्लपर्ो वाणरपर्ि वणिक्पर्ः । ८ । इत्यायशरीरम् । ९ । 
 

मूल्यां भागो व्याजी षणरघः क्लृप्तां रूणपकमत्ययिायमुखम् । १० । 
 

३ सरकारी शिेीचे उत्पन्न, खाजगी शिेीच्या उत्पन्नाचा टहस्सा, खंडणी, कर, व्यापाऱ्यावंरील कर, 
नदीरक्षक, िरी (याचं्यापासून टमळणारे उत्पन्न), नावा (त्याचें भाडे), बदंरे, कुरणे (यापंासून उत्पन्न), 
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विथनी (िाडं्याचं्या सुरटक्षििेबद्दल आकारणी), रजु्ज (जटमनीच्या मोजमापासाठी आकारणी) आटण चोररजु्ज 
(चोरीचा िपास लावल्याबद्दल टबदागी) – ्ा उत्पन्नाच्या बाबी ‘राष्ट्’ ्ा सदराि मोडिाि. 
 

४ सोने, रुपे, टहरे, रत्ने, मोिी, पोवळे, शखं, (इिर) धािू, लवण आटण भमूीि, दगडाि व प्रवाही 
पदार्ांि आढळणारे धािू ‘खटन’ ्ा सदराि मोडिाि. 
 

५ फुलबागा, फळबागा, भाज्याचें मळे, पानर्ळ जटमनीिील लागवड आटण मूळ लावनू केलेली 
लागवड – हे उत्पन्न ‘सेिु’ ्ा सदराि मोडिे. 

 
६ पशूसाठी अरण्य, मृगारण्य, द्रव्यवन व हस्स्िवन (अध्याय २·२) हे ‘वन’ ्ा सदराि मोडिाि. 

 
७ गाई-म्हशी, शळे्या-मेंढ्या, गाढव-उंि, घोडे-खेचरे हे ‘व्रज’ ्ा सदराि मोडिाि. 

 
८ खुष्टकीचा मागथ व जलमागथ हे ‘वटणक्पर्’ होि. ९ ्ा सवथ बाबी टमळून उत्पन्नाचे शरीर बनिे. 

 
१० मालाची सकमि, उत्पादनािील टहस्सा, पूरक आकारणी, एकाटधकारामुळे बसटवलेला कर, 

ठरवनू टदलेली आकारणी, घडणावळ आटण अपराधाबद्दल दंड ही उत्पन्नाची मुख्य सदरे होि. 
 

देवणपतृपूजादानारं्, स्वन्द्स्तवाचनम्, अन्ततःपुरां, महानसां, दूतप्रावर्णतमां, कोष्ठागारम्, आयुिागारां, 
पण्यगृहां, कुप्यगृहां, कमान्ततो, णवणष्टः, पत्त्यश्वरर्णिपपणरग्रहो, गोमण्डलां , पशुमृगपणक्षव्यालवािाः, 
काष्ठतृिवािािेणत व्ययशरीरम् । ११ । 
 

राजवषथ मासः पक्षो णदवसि व्युष्टां, वषाहेमन्ततग्रीष्ट्मािाां तृतीयसप्तमा णदवसोनाः पक्षाः शेषाः पूिाः, 
पृर्गणिमासकः, इणत कालः । १२ । 
 

करिीयां णसद्धां  शेषमायव्ययौ नीवी च । १३ । 
 

सांस्र्ानां प्रचारः शरीरावस्र्ापनम् आदानां सवथसमुदयणपण्डः सांजातम् – एतत्करिीयम् । १४ । 
 

कोशार्णपतां राजहारः पुरव्ययि प्रणवष्टां परमसांवत्सरानुवृतां शासनमुक्तां मुखाज्ञप्तां चापातनीयम् – 
एतन्द्त्सद्धम् । १५ । 
 

११ देवपूजा, टपिृपूजा आटण दानधमथ यासंाठी होणारा, स्वस्स्िवाचन, राजवाडा, पाकशाळा यावंर 
होणारा, दूिाची पाठवणी, कोठार, शस्त्रागार, पण्यगृह, कुप्यगृह, कारखाने, मजूर यावंर होणारा, पायदळ, 
घोडे, रर् आटण हत्ती याचें संगोपन, जनावराचें कळप, पशू, मृग, पक्षी आटण जंगली जनावरे याचं्या राखीव 
जागा यावंर होणारा, आटण लाकडे व गवि याचें साठे यावंर होणारा खचथ – हे सवथ खचथ टमळून खचाचे 
शरीर बनिे. 
 

१२ राजाच्या राज्याचे चालू वषथ, मटहना, पक्ष आटण टदवस याप्रमाणे िारखेची नोंद; वषा, हेमन्ि 
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आटण ग्रीष्टम ्ा ऋिंूिील टिसरे व सािवे पक्ष एक टदवसाने कमी, बाकीचे पूणथ पधंरा टदवसाचें; अटधक मास 
स्विंत्र – याप्रमाणे टहशोब ठेवण्यासाठी काळ समजावा. 
 

१३ करणीय (उत्पन्नाचा अंदाज), टसद्ध (वसूल झालेले उत्पन्न), शषे (वसूल व्हावयाचे असलेले 
उत्पन्न), जमा, खचथ आटण टशल्लक (्ा टहशोबाच्या बाबी होि.) 
 

१४ (कामाचे) टठकाण, खािे, उत्पन्नाचे शरीर ठरटवणे, अपेटक्षि (असलेला) भरणा, सवथ उत्पन्नाचंी 
(दुगथ, राष्ट् इत्यादी अर्वा मूल्य, भाग इत्यादी सदराखंाली) बेरीज आटण सवथ टमळून एकूण उत्पन्न – हे 
करणीय. 
 

१५ कोशाि भरणा केलेले, राजाने परस्पर उचललेले आटण अंिःपुरावरील खचथ हे सवथ वसूल 
झालेले उत्पन्न; मागच्या सालावरून पुढे ओढलेले – लेखी शासनाने िशी सूि टदलेले अर्वा िोंडी िशी 
आज्ञा टदलेले – परंिु सोडावयाचे नसलेले – हे टसद्ध उत्पन्न. 
 

णसणद्धकमथयोगः दण्डशेषमाहरिीयां बलात्कृतप्रणतष्टब्िमवमृष्टां च प्रशोध्यम् – एतच्िेषम्, 
असारमल्पसारां च । १६ । 
 

वतथमानः पयुथणषतोऽन्तयजातिायः । १७ । णदवसानुवृतो वतथमानः । १८ । परमसाांवत्सणरकः 
परप्रचारसांक्रान्ततो वा पयुथणषतः । १९ । नष्टप्रस्मृतम् आयुक्तदण्डः पाश्वथ पाणरहीणिकम् औपायणनकां  
डमरगतकस्वम् अपुिकां  णनणििान्तयजातः । २० । णवके्षपव्याणितान्ततरारम्भशेषां च व्ययप्रत्यायः । २१ । 
णवक्रये पण्यानामघथवृणद्धरुपजा, मानोन्तमानणवशेषो व्याजी, क्रयसांघष ेवाघथवृणद्धः – इत्यायः । २२ । 
 

णनत्यो णनत्योत्पाणदको लाभो लाभोत्पाणदक इणत व्ययः । २३ । णदवसानुवृतो णनत्यः । २४ । 
पक्षमाससांवत्सरलाभो लाभः । २५ । तयोरुत्पन्नो णनत्योत्पाणदको लाभोत्पाणदक इणत व्ययः । २६ । 
 

सांजातादायव्ययणवशुद्धा नीवी, प्राप्ता चानुवृता च । २७ । 
 

एवां कुयात्समुदयां वृकद्ध चापस्य दशथयेत् । 
ह्रासां व्ययस्य च प्राज्ञः साियेच्च णवपयथयम् ॥ २८ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे समाहतृथसमुदयप्रस्र्ापनां षष्ठोऽध्यायः । आणदतः सप्तकवशः । 

 
१६ पूणथ झालेल्या कामाचे यावयाचे असलेले उत्पन्न, दंडाची राटहलेली बाकी – हे वसूल व्हावयाचे 

असलेले, आटण बळजबरीने रोखून ठेवलेले व गडप केलेले – हे शोध घ्यावयाचे असलेले – याप्रमाणे दोन 
प्रकारचे अवटशष्ट असलेले, मौल्यवान नसलेले आटण कमी मूल्याचे. 
 

१७ चालू, मागील टशलकी आटण आकस्स्मक होणारी अशी िीन प्रकारची जमा. १८ टदवसानुटदवस 
होणारी म्हणजे चालू जमा. १९ मागील वषाची येणे असलेली अर्वा दुसऱ्या खात्यािून बदलून आलेली िी 
टशलकी जमा. २० हरवलेल्या आटण टवस्मरणाने राटहलेल्या (प्रजेच्या) वस्िू, सरकारी नोकरानंा केलेला 



 

 अनुक्रमणिका 
 

दंड, अटधक आलेले उत्पन्न, नुकसानीची भरपाई, नजराणे, बडंाि सामील झालेल्याचंी मालमत्ता, वारसा 
नसलेल्याची मालमत्ता आटण जटमनीि पुरलेले धन – ही सवथ आकस्स्मक रीत्या होणारी जमा. २१ सैन्याचे 
टवसजथन आटण आजारीपणामुळे काम अधथवि होणे अशी (दोन प्रकारे) खचाि होणारी बचि. २२ टवक्रीच्या 
वळेेस मालाच्या टकमिीि होणारी वाढ ही उपजा, वजने व मापे यािंील वाढ ही व्याजी, अर्वा टललावाि 
चढाओढीमुळे होणारी टकमिीि वाढ – हे सवथ जमेचे प्रकार. 
 

२३ टनत्य, टनत्यािून उत्पन्न होणारा, लाभ आटण लाभािून उत्पन्न होणारा असा चार प्रकारचा खचथ. 
२४ टदवसानुटदवस होणारा िो टनत्य खचथ. २५ पधंरवडा, मटहना सकवा वषथ यानंिर करावयाचा असलेला 
खचथ िो लाभ. २६ त्या दोहोंच्या अनुषंगाने होणारे खचथ टनत्योत्पाटदक आटण लाभोत्पाटदक खचथ – हे खचाचे 
प्रकार. 
 

२७ उत्पन्नािून जमा व खचथ याचंा टहशोब करून टशल्लक राटहलेली िी नीवी – वसूल झालेली आटण 
पुढे नेलेली (वसूल व्हावयाची असलेली) अशी दोन प्रकारची. 
 

२८ याप्रमाणे बुटद्धमान समाहत्याने एकंदर उत्पन्न ठरवावे; त्याने जमेि वाढ होि असलेली 
दाखवावी व खचथ कमी होि असलेला (दाखवावा. याच्या उलि होि असेल िर त्यावर त्याने समुटचि 
उपाययोजना करावी. 
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७ 
 

[पञ्चकवशां प्रकरिम् – अक्षपिले गािणनक्याणिकारः] 
 

अक्षपिलमध्यक्षः प्राङ्खमुदङ्मुखां वा णवभक्तोपस्र्ानां णनबन्तिपुस्तकस्र्ानां कारयेत् । १ । 
 

तिाणिकरिानाां सांख्याप्रचारसांजाताग्रां, कमान्ततानाां द्रव्यप्रयोगवृणद्धक्षयव्ययप्रयामव्याजीयोगस्र्ान- 
वेतनणवणष्टप्रमािां, रत्नसारफल्गुकुप्यानामघथप्रणतविथकमानप्रणतमानोन्तमानावमानभाण्डां, 
देशग्रामजाणतकुलसांघानाां िमथव्यवहारचणरिसांस्र्ानां, राजोपजीणवनाां प्रग्रहप्रदेशभोगपणरहारभक्तवेतनलाभां, 
राज्ञि पत्नीपुिािाां रत्नभूणमलाभां णनदेशौत्पाणतकप्रतीकारलाभां, णमिाणमिािाां च सांणिणवग्रहप्रदानादानां 
णनबन्तिपुस्तकस्र्ां कारयेत् । २ । 
 

सािवा अध्याय 
 

प्रकरण २५ : टहशोबिपासनीसाच्या कायालयािील टहशोबिपासणी 
 

१ अक्षपिलावरील मुख्य अटधकाऱ्याने टनरटनराळी स्विंत्र दालने असलेले पूवाटभमुख अर्वा 
उत्तराटभमुख असे सरकारी कागदपत्राचंा संग्रह करण्याचे स्र्ान म्हणून अक्षपिल (िपासनीसाचे दप्िर) 
करून घ्यावे. 
 

२ त्या टठकाणी टनरटनराळ्या खात्याचं्या संबधंाि त्याचंी संख्या, कामकाज आटण एकूण उत्पन्न; 
कारखान्याचं्या कच्च्या मालाि उत्पादनाच्या वळेी होणारी वाढ अर्वा ऱ्हास, खचथ, कारखान्याची वाढ, 
अटधक आकारणी, उत्पादनासाठी द्रव्याचें टमश्रण, टठकाण, विेन व मजूर याचें प्रमाण; रत्ने, भारी टकमिीचे 
पदार्थ, अल्प टकमिीचे पदार्थ आटण जंगलािंील उत्पन्न याचं्या संबंधाि त्याचंी सकमि, प्रि, वजन, माप, 
उंची, खोली आटण त्यापंासून बनलेले पदार्थ; देश, गाव, जाि, कुिंुब आटण संघ याचं्या संबंधाि त्याचें धमथ, 
आपसािील व्यवहार, परंपरागि आचार आटण सरकारी टनयम; राजाच्या नोकराचं्या संबंधाि त्यानंा 
टमळालेली मदि, प्रदेश, भोवय वस्िू, सूि, टशक्षा आटण वेिन, राजाच्या पत्नी आटण पुत्र याचं्या संबधंाि 
त्यानंा टमळालेली रत्ने आटण जटमनी, राजाच्या सागंण्यावरून आटण सहसा आलेल्या आपत्तींचा पटरहार 
करण्यासाठी केलेली मदि; आटण टमत्रराजे व शत्रुराजे याचं्या संबंधाि टवग्रहाच्या व िहाच्या समयी केलेली 
देवाणघेवाण – ्ा सवथ गोष्टी पुस्िकाि टलहून नोंदून ठेवाव्याि. 
 

ततः सवाणिकरिानाां करिीयां णसद्धां  शेषमायव्ययौ नीवीमुपस्र्ानां प्रचारां चणरिां सांस्र्ानां च णनबन्तिेन 
प्रयच्िेत् । ३ । 
 

उतममध्यमावरेषु च कमथसु तज्जाणतकमध्यक्षां कुयात्, सामुदणयकेष्ट्ववक्लृन्द्प्तकां  यमुपहत्य राजा 
नानुतप्येत । ४ । सहग्राणहिः प्रणतभुवः कमोपजीणवनः पुिा भ्रातरो भाया दुणहतरो भृत्यािास्य कमथच्िेदां 
वहेयुः । ५ । 
 

णिशतां चतुःपञ्चाशच्चाहोरािािाां कमथसांवत्सरः । ६ । तमाषाढीपयथवसानमूनां पूिं वा दद्यात् । ७ । 
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करिाणिणष्ठतमणिमासकां  कुयात् । ८ । 
 

३ त्यावरून त्याने सवथ खात्यानंा उत्पन्नाचा अंदाज, वसूल झालेले उत्पन्न, वसूल व्हावयाचे उत्पन्न, 
जमा, खचथ, टशल्लक, िपासणीसाठी हजर रहाण्याची वळे, कामकाज, नेहमीची करण्याची पद्धिी आटण 
सरकारी टनयम हे सवथ लेखी द्याव.े 
 

४ उत्तम, मध्यम आटण कटनष्ठ प्रिीच्या कामावंर त्या त्या (उत्तम, मध्यम व कटनष्ठ) जािीचे अध्यक्ष 
नेमाविे. उत्पन्न वसूल करण्याच्या कामावर योवय ठरलेला अध्यक्ष नेमावा, ज्याला अपराधाबद्दल शासन 
करणे आवश्यक झाल्यास राजाला पिात्ताप होणार नाही असा. ५ (त्याच्या चुकीमुळे उत्पन्नाि खोि 
आल्यास) त्याचे सहकारी, जामीनदार, त्याच्या कामावर चटरिार्थ चालटवणारे, त्याचे पूत्र, भाऊ, भाया, 
कन्या आटण नोकर यानंी (या क्रमाने) कामािील खोि भरून द्यावी. 
 

६ िीनश ेचोपन अहोरात्र हे कामाचे वषथ. ७ आषाढी पौर्षणमेला संपणारे असे िे वषथ ठरवनू द्यावे, मग 
िे काम पूणथ वषथभर चालणारे असो सकवा कमी टदवस चालणारे असो. ८ अटधक मासासाठी टनराळी 
कचेरीची व्यवस्र्ा करावी. 
 

अपसपाणिणष्ठतां च प्रचारम् । ९ । प्रचारचणरिसांस्र्ानान्तयनुपलभमानो णह प्रकृतः समुदयमज्ञानेन 
पणरहापयणत, उत्र्ानक्लेशासहत्वादालस्येन, शब्दाणदन्द्ष्ट्वन्द्न्तद्रयारे्षु प्रसक्तः प्रमादेन, 
सांक्रोशािमानर्थभीरुभथयेन, कायार्णर्ष्ट्वनुग्रहबुणद्धः कामेन, कहसाबुणद्धः कोपेन, णवद्याद्रव्यवल्लभापाश्रयाद् 
दपेि, तुलामानतकथ गणितान्ततरोपिानाल्लोभेन । १०। 
 

‘तेषामानुपूव्या यावानर्ोपघातस्तावानेकोतरो दण्डः’ इणत मानवाः । ११ । ‘सवथिाष्टगुिः’ इणत 
पाराशराः । १२ । ‘दशगुिः’ इणत बाहथस्पत्याः । १३ । ‘कवशणतगुिः’ इत्यौशनसाः । १४ । यर्ापरािणमणत 
कौणिल्यः । १५ । 
 

गािणनक्यान्तयाषाढीमागच्िेयुः । १६ । आगतानाां समुद्रपुस्तकभाण्डनीवीकानामेकिासांभाषावरोिां 
कारयेत् । १७ । आयव्ययनीवीनामग्राणि श्रुत्वा नीवीमवहारयेत् । १८ । यच्चाग्रादायस्यान्ततरपिे नीव्याां विेत 
व्ययस्य वा यत्पणरहापयेत्, तदष्टगुिमध्यक्षां दापयेत् । १९ । णवपयथये तमेव प्रणत स्यात् । २० । 
 

९ सवथ खात्याचं्या कामकाजावर हेरानंा नजर ठेवावयास लावावे. १० कारण, कामकाजाचे स्वरूप, 
िे करण्याची नेहमीची पद्धिी, सरकारी टनयम हे माहीि नसणारा अटधकारी अज्ञानामुळे उत्पन्नाि खोि 
आणिो, मेहनिीने होणारा त्रास सहन न करणारा आळसामुळे, शब्द आदी इंटद्रयटवषयािं आसक्ि असणारा 
प्रमादामुळे (कामाकडे दुलथक्ष केल्याने), प्रजेची ओरड, अधमथ व अनर्थ यानंा टभणारा भीिीमुळे, कायार्ी 
लोकावंर उपकार करण्याची इच्छा असणारा, पे्रमामुळे, सहसक वृत्ती असलेला क्रोधामुळे, टवद्या, संपत्ती व 
राजवल्लभ याचंा जोर असणारा दपामुळे आटण वजन, माप, अंदाज आटण गणीि करिाना फसटवणारा 
लोभामुळे (खोि आणिो). 
 

११ “(अज्ञानादी) ्ा आठ कारणापंैकी ज्यामुळे उत्पन्नाि खोि आली असेल त्याबद्दल अनुक्रमाने 
खोिीइिकाच, दुप्पि, टिप्पि याप्रमाणे चढिा दंड करावा,” असे मानवाचें मि आहे. १२ “सवथ कारणाबंद्दल 
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आठपि दंड करावा,” असे पाराशराचें गि आहे. १३ “दसपि करावा,” असे बाहथस्पत्याचें मि आहे. १४ 
“वीसपि करावा,” असे औशनसाचें मि आहे. १५ अपराधाला अनुरूप असा दंड करावा, असे कौटिल्याचे 
मि आहे. 
 

१६ आषाढी पौर्षणमेला टहशोब घेऊन अटधकाऱ्यानंी अक्षपिलाि याव.े १७ सीलबदं टहशोबाची 
पुस्िके आटण मोहोरबदं टशलकीच्या पेया घेऊन िे आले म्हणजे िे (दोन प्रकारचे अटधकारी) आपसाि 
बोलणार नाहीि असे त्याचं्यावर बंधन घालून एके टठकाणी बसवाव.े १८ जमा, खचथ व टशल्लक याचं्या 
बेरजाचें आकडे टवचारून घेऊन टशल्लक प्रत्यक्ष मोजून घ्यावी. १९ आटण प्रत्यक्ष टशलकीपेक्षा टहशोबाच्या 
वहीिील पानावर टशलकीचा आकडा टजिक्या रकमेने अटधक असेल सकवा टजिक्या रकमेने खचथ कमी 
दाखटवला असेल त्या रकमेच्या आठपि रक्कम अध्यक्षाकडून वसूल करून घ्यावी. २० याच्या उलि स्स्र्िी 
असल्यास (प्रत्यक्ष टशलकीिील वाढ) त्या अटधकाऱ्यालाच िी टमळावी. 
 

यर्ाकालमनागतानामपुस्तकभाण्डनीवीकानाां वा देयदशबन्तिो दण्डः । २१ । कार्णमके चोपन्द्स्र्ते 
कारणिकस्याप्रणतबध्नतः पूवथः साहसदण्डः । २२ । णवपयथये कार्णमकस्य णिगुिः । २३ । 
 

प्रचारसमां महामािाः समग्राः श्रावयेयुरणवषममन्तिाः । २४ । पृर्नभूतो णमर्थयावादी चैषामुतमां दण्डां 
दद्यात् । २५ । 
 

अकृताहोरूपहरां मासमाकाङ्के्षत । २६ । मासादूध्वं मासणिशतोतरां दण्डां दद्यात् । २७ । 
अल्पशेषलेख्यनीवीकां  पञ्चरािमाकाङ्के्षत । २८ । ततः परां कोशपूवथमहोरूपहरां 
िमथव्यवहारचणरिसांस्र्ानसांकलनणनवथतथनानुमानचारप्रयोगैरवेके्षत । २९ । 
 

२१ ठरलेल्या वळेी जे अटधकारी येणार नाहीि सकवा जे टहशोबाची पुस्िके आटण टशलकीच्या पेया 
बरोबर आणणार नाहीि त्यानंा यावयाच्या रकमेच्या एकदशाशं दंड करावा. २२ आटण काम पार पाडणारा 
अटधकारी (टशल्लक घेऊन) आला असिा टहशोब ठेवणारा अटधकारी िपासणीसाठी ियार नसेल िर त्याला 
प्रर्म साहस दंड (४८ िे ९६ पण) करावा. २३ याउलि कार्षमक अटधकारी ियार नसल्यास त्याला दुप्पि 
दंड करावा. 
 

२४ सवथ मोठ्या अटधकाऱ्यानंी कायथके्षत्राला अनुसरून आपसाि मिटभन्निा न होऊ देिा माटहिी 
द्यावी. २५ त्याचं्यापैकी जो टभन्न टनवदेन करील अर्वा खोिे बोलेल त्याला उत्तम साहसदंड करावा. 
 

२६ ज्याने रोजचे टहशोब आणले नसिील त्याची त्यासाठी एक मटहना वाि पहावी. २७ एक 
मटहन्यानंिर दर मटहन्याला दोनश ेपणानंी वाढि जाणारा दंड करावा. २८ टलटहलेल्या टशलकीपैकी र्ोडी 
आणावयाची बाकी राटहली असल्यास पाच टदवस वाि पहावी. २९ त्यानंिर कोशाि प्रर्म भरणा करून 
रोजचे टहशोब आणणाऱ्याच्या संबधंाि धमथ, व्यवहार, ठरीव आचार, सरकारी टनयम, िाळेबदं, झालेले 
काम, अनुमान आटण हेराचंा अहवाल हे टवचाराि घ्याविे. 
 

णदवसपञ्चरािपक्षमासचातुमास्यसांवत्सरैि प्रणतसमानयेत् । ३० । 
व्युष्टदेशकालमुखोत्पत्त्यनुवृणतप्रमािदायकदापकणनबन्तिकप्रणतग्राहकैिायां समानयेत् । ३१ । 
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व्युष्टदेशकालमुखलाभकारिदेययोगप्रमािाज्ञापकोद्धारकणविातृकप्रणतग्राहकैि व्ययां समानयेत् । ३२ । 
व्युष्टदेशकालमुखानुवतथनरूपलक्षिप्रमािणनके्षपभाजनगोपायकैि नीवीं समानयेत् । ३३ । 
 

राजारे् कारणिकस्याप्रणतबध्नतः प्रणतषेियतो वा आज्ञाां णनबन्तिादायव्ययमन्तयर्ा वा णवकल्पयतः 
पूवथः साहसदण्डः । ३४ । 
 

क्रमावहीनमुत्क्रममणवज्ञातां पुनरुक्तां वा वस्तुकमवणलखतो िादशपिो दण्डः । ३५ । 
नीवीमवणलखतो णिगुिः । ३६ । भक्षयतोऽष्टगुिः । ३७ । नाशयतः पञ्चबन्तिः प्रणतदानां च । ३८ । णमर्थयावादे 
स्तेयदण्डः । ३९ । पिात्प्रणतज्ञाते णिगुिः प्रस्मृतोत्पने्न च । ४० । 
 

अपरािां सहेताल्पां तुष्ट्येदल्पेऽणप चोदये । 
महोपकारां चाध्यक्षां प्रग्रहेिाणभपूजयेत् ॥ ४१ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे अक्षपिले गािणनक्याणिकारः सप्तमोऽध्यायः । आणदतोऽष्टाकवशः । 

 
३० दर टदवसाचा, पाच टदवसाचंा, पधंरवड्याचा, मटहन्याचा, चार मटहन्याचंा आटण वषाचा – 

याप्रमाणे टहशोबाचा िाळेबदं िपासावा. ३१ िारखाचं्या नोंदी, देश, काल, उत्पन्नाचे मुख्य सदर, उत्पन्नाचे 
उद्गमस्र्ान, पुढे आणलेले उत्पन्न, उत्पन्नाचे प्रमाण, िे देणारा, देवटवणारा, नोंद करणारा आटण िाब्याि 
घेणारा याचं्या संबधंाि जमेचा मेळ पहावा. ३२ िारीख, देश, काल, खचाचे मुख्य सदर, (सेवकादींना 
विेनाचा) लाभ, खचाचे कारण, द्यावयाची असलेली वस्िू, टिचा उपयोग, खचाचे प्रमाण, खचाची आज्ञा 
देणारा, खचथ काढून ठेवणारा, िो पोचटवणारा आटण िो प्राप्ि करणारा याचं्या संबधंाि खचाचा मेळ पहावा. 
३३ िारीख, देश, काल, मुख्य सदर, पुढे आणलेली (टशलकीच्या स्वरूपािील) वस्िू, टिची लक्षणे, प्रमाण, 
िी ठेवण्याची पेिी वगैरे आटण रखवालदार याचं्या संबधंाि टशलकीचा मेळ पहावा. 
 

३४ राजकायांच्या बाबिीि जो टहशोबिपासणीसाठी ियार असणार नाही सकवा जो आजे्ञकडे दुलथक्ष 
करील सकवा जो लेखी टदलेल्या पद्धिीहून टनराळ्या रीिीने जमा व खचथ माडंील त्याला प्रर्म साहसदंड 
करावा. 
 

३५ जो क्रम न लाविाच सकवा चुकीच्या क्रमाने टहशोब माडंिो सकवा एखादी गोष्ट न 
समजण्यासारखी अशी सकवा दोनदा टलटहिो त्याला बारा पण दंड करावा. ३६ टशलकीच्या संबधंाि असे 
टलटहल्यास दुप्पि दंड करावा. ३७ िी गडप करणारास आठपि दंड करावा. ३८ टिचा नाश केल्यास टिच्या 
टकमिीच्या एकपचंमाशंाइिका दंड करून नुकसान भरून घ्यावे. ३९ खोिे बोलणारास चोरासारखी टशक्षा 
करावी. ४० मागाहून खरे कबलू केल्यास दुप्पि दंड, िसेच टवसरलेली बाब मागाहून दाखटवल्यास (दुप्पि 
दंड करावा). 
 

४१ राजाने अटधकाऱ्याच्या क्षुल्लक अपराधाकडे दुलथक्ष करावे आटण उत्पन्न कमी आले िरी समाधान 
मानाव.े आटण जो अध्यक्ष मोठा लाभ करून देईल त्याचा अनुग्रहपूवथक सन्मान करावा. 
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८ 
 

[षड् कवशां प्रकरिम् – समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम्] 
 

कोशपूवाः सवारम्भाः । १ । तस्मात्पूवं कोशमवेके्षत । २ । 
 

प्रचारसमृणद्धिणरिानुग्रहिोरणनग्रहो युक्तप्रणतषेिः सस्यसांपत्पण्यबाहुल्यमुपसगथप्रमोक्षः 
पणरहारक्षयो णहरण्योपायनणमणत कोशवृणद्धः । ३ । 
 

प्रणतबन्तिः प्रयोगो व्यवहारोऽवस्तारः पणरहापिमुपभोगः पणरवतथनमपहारिेणत कोशक्षयः । ४ । 
 

णसद्धीनामसािनमनवतारिमप्रवेशनां वा प्रणतबन्तिः । ५ । ति दशबन्तिो दण्डः । ६ । 
 

आठवा अध्याय 
 

प्रकरण २६ : सरकारी नोकरानंी अपहार केलेल्या उत्पन्नाची त्याचं्याकडून वसुली 
 

१ राज्यािील सवथ कामे कोश असेल िरच होिाि. २ म्हणून प्रर्म कोशाची काळजी घ्यावी. 
 

३ खात्याचं्या उद्योगाचंी भरभराि, परंपराचें पालन, चोराचंा बदंोबस्ि, अटधकाऱ्यावंर देखरेख, 
धान्याचंी सुबत्ता, व्यापारी मालाची टवपुलिा, संकिापासून मुक्ििा, सुिीि ऱ्हास होणे, द्रव्यरूपाि भेि ही 
कोशवृद्धीची साधने होि. 
 

४ प्रटिबधं, व्याजी देणे, व्यापार करणे, लपवनू ठेवणे, नुकसान करणे, वापरणे, अदलाबदल 
करणे, आटण अपहार करणे ही कोशाच्या ऱ्हासाची कारणे होि. 
 

५ करावयाचे असलेले काम न करणे, त्याचे उत्पन्न वसूल न करणे, उत्पन्नाचा टिजोरीि भरणा न 
करणे याला प्रटिबधं (अडर्ळा) म्हणिाि. ६ त्यासाठी (रकमेच्या) एकदशाशं दंड. 
 

कोशद्रव्यािाां वृणद्धप्रयोगाः प्रयोगः । ७ । पण्यव्यवहारो व्यवहारः । ८ । ति फलणिगुिो दण्डः । ९ 
। 
 

णसद्धां  कालमप्राप्तां करोत्यप्राप्तां प्राप्तां वेत्यवस्तारः । १० । ति पञ्चबन्तिो दण्डः । ११ । 
 

क्लृप्तमायां पणरहापयणत व्ययां वा णवविथयतीणत पणरहापिन् । १२ । ति हीनचतुगुथिो दण्डः । १३ । 
 

स्वयमन्तयवैा राजद्रव्यािामुपभोजनमुपभोगः । १४ । ति रत्नोपभोगे घातः सारोपभोगे मध्यमः 
साहसदण्डः, फल्गुकुप्योपभोगे तच्च तावच्च दण्डः । १५ । 
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राजद्रव्यािामन्तयद्रव्येिादानां पणरवतथनम् । १६ । तदुपभोगेन व्याख्यातम् । १७ । 
 

णसद्धमायां न प्रवेशयणत, णनबद्धां  व्ययां न प्रयच्िणत, प्राप्ताां नीवीं णवप्रणतजानीत इत्यपहारः । १८ । ति 
िादशगुिो दण्डः । १९ । 
 

७ कोशािील द्रव्ये व्याजाने देणे याला प्रयोग म्हणिाि. ८ कोशािील मालाची टवक्री करणे याला 
व्यवहार म्हणिाि. ९ दोन्ही बाबिीि होणाऱ्या लाभाच्या दुप्पि दंड. 
 

१० वसुलीची िारीख आली असिा िी आली नाही असे दाखटवणे सकवा आली नसिा आली असे 
दाखटवणे याला अवस्िार (प्रच्छादन) म्हणिाि. ११ त्यासाठी एकपचंमाशं दंड. 
 

१२ ठरवनू टदलेल्या उत्पन्नाि घि आणणे सकवा खचाि वाढ करणे याला पटरहापण म्हणिाि. १३ 
त्यासाठी जेवढे नुकसान झाले असेल त्याच्या चौपि दंड करावा. 
 

१४ सरकारी द्रव्याचंा स्विः वापर करणे सकवा दुसऱ्यानंा वापर करू देणे याला उपभोग म्हणिाि. 
१५ त्याि रत्नाचंा उपभोग घेिल्यास वधाची टशक्षा, मौल्यवान वस्िंूच्या उपभोगासाठी मध्यम साहसदंड 
आटण हलक्या टकमिीच्या वस्िंूचा व जंगलािील उत्पन्नाचा उपभोग घेिल्यास त्याची सकमि वसूल करून 
टििकाच दंड करावा. 
 

१६ दुसरी वस्िू त्या जागी ठेवनू सरकारी वस्िू घेणे याला पटरविथन म्हणिाि. १७ उपभोगाप्रमाणेच 
याही बाबिीि टशक्षा कराव्याि. 
 

१८ वसूल झालेल्या उत्पन्नाचा टिजोरीि भरणा न करणे, टहशोबाि दाखटवलेली खचाची रक्कम न 
देणे, टमळालेली टशल्लक कबलू न करणे याला अपहार म्हणिाि. १९ त्याबद्दल बारापि दंड करावा. 
 

तेषाां हरिोपायाित्वाकरशत् । २० । पूवं णसद्धां  पिादवताणरतां, पिान्द्त्सद्धां  पूवथमवताणरतां, साध्यां न 
णसद्धम्, असाध्यां णसद्धां, णसद्धमणसद्धां  कृतम्, अणसद्धां  णसद्धां  कृतम्, अल्पणसद्धां  बहु कृतां, बहुणसद्धमल्पां कृतम्, 
अन्तयन्द्त्सद्धमन्तयत्कृतम्, अन्तयतः णसद्धमन्तयतः कृतां, देयां न दतम्, अदेयां दतां, काले न दतम्, अकाले दतम्, 
अल्पां दतां बहु कृतां, बहु दतमल्पां कृतम्, अन्तयद्दतमन्तयत्कृतम्, अन्तयतो दतमन्तयतः कृतां, प्रणवष्टमप्रणवष्टां 
कृतम, अप्रणवष्टां प्रणवष्टां कृतां, कुप्यमदतमूल्यां प्रणवष्टां, दतमूल्यां न प्रणवष्टां, सांके्षपो णवके्षपः कृतः, णवके्षपः सांके्षपो 
वा, महाघथमल्पाघेि पणरवर्णततम्, अल्पाघं महाघेि वा, समारोणपतोऽघथः, प्रत्यवरोणपतो वा, सांवत्सरो 
मासणवषमः कृतः, मासो णदवसणवषमो वा, समागमणवषमः, मुखणवषमः, कार्णमकणवषमः, णनवथतथनणवषमः, 
णपण्डणवषमः, विथणवषमः, अिथणवषमः, मानणवषमः, मापनणवषमः, भाजनणवषमः – इणत हरिोपायाः । २१ । 
 

२० त्या अटधकाऱ्याचें अपहार करावयाचे चाळीस मागथ आहेि, २१ अगोदर ियार झालेले उत्पन्न 
कालावधीने वसूल केले (१), नंिर टसद्ध व्हावयाचे असलेले उत्पन्न अगोदरच वसूल केले (२), जे 
करावयाचे िे केले नाही (३), जे करावयाचे नाही िे केले (४), जे ियार झाले आहे िे ियार झाले नाही 
असे दाखटवले (५), जे ियार झाले नाही िे ियार झाले आहे असे दाखटवले (६), र्ोडे टसद्ध झाले असिा 
पुष्टकळ झाले आहे असे दाखटवले (७), पुष्टकळ टसद्ध झाले असिा र्ोडे दाखटवले (८), एक टसद्ध केले 
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असिा दुसरे दाखटवले (९), एका उत्पन्नाच्या सदराि टसद्ध झाले असिा दुसऱ्या सदराि दाखटवले (१०), 
जे द्यावयाचे होिे िे टदले नाही (११), जे द्यावयाचे नव्हिे िे टदले (१२), योवय वळेी टदले नाही (१३), 
भलत्याच वळेी टदले (१४), र्ोडे टदले असिा पुष्टकळ टदले असे दाखटवले (१५), पुष्टकळ टदले असिा र्ोडे 
दाखटवले (१६), एक टदले असिा दुसरे टदले असे दाखटवले (१७), एकास टदले असिा दुसऱ्यास टदले 
असे दाखटवले (१८), भरणा केला असिा भरणा केला नाही असे दाखटवले (१९), भरणा न करिा िो 
केला असे दाखटवले (२०), ज्याची सकमि टदली नाही असा जंगली माल आणून ठेवला (२१), ज्याची 
सकमि टदली िो आणून ठेवला नाही (२२), टवक्रीचा माल एकेच टठकाणी ठेवला असिा िो अनेक जागी 
ठेवला आहे असे दाखटवले (२३), सकवा अनेक जागी ठेवलेला माल एकत्र आणला आहे असे दाखटवले 
(२४), भारी टकमिीच्या वस्िूच्या जागी कमी टकमिीची वस्िू ठेवली (२५), सकवा कमी टकमिीच्या वस्िूच्या 
जागी भारी वस्िू ठेवली (२६), मालाची सकमि वाढटवली (२७), अर्वा सकमि उिरवली (२८), वषािील 
मटहन्याचं्या बाबिीि टवषमिा (बारा असिा िेरा इत्यादी) दाखटवली (२९), मटहन्यािील टदवसाचं्या 
बाबिीि टवषमिा दाखटवली (३०), उत्पन्नाच्या उद्गमस्र्ानाचं्या बाबिीि टवषमिा (३१), उत्पन्नाच्या 
सदराच्या बाबिीि टवषमिा (३२), कामगाराचं्या बाबिीि टवषमिा (३३), काम पार पाडण्याच्या बाबिीि 
टवषमिा (३४), एकूण बेरजेच्या बाबिीि टवषमिा (३५), मालाच्या प्रिीच्या बाबिीि टवषमिा (३६) 
टकमिीच्या बाबिीि टवषमिा, (३७) वजनाि टवषमिा (३८), मोजण्याि टवषमिा (३९), माल ठेवण्याच्या 
भाजनाच्या बाबिीि टवषमिा (४०) – असे हे अपहार करण्याचे मागथ आहेि. 
 

तिोपयुक्तणनिायकणनबन्तिकप्रणतग्राहकदायकदापकमन्द्न्तिवैयावृत्यकरानेकैकशोऽनुयुञ्जीत । २२ । 
णमर्थयावादे चैषाां युक्तसमो दण्डः । २३ । प्रचारे चावघोषयेत् ‘अमुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्ततु’ इणत । २४ 
। प्रज्ञापयतो यर्ोपघातां दापयेत् । २५ । 
 

अनेकेषु चाणभयोगेष्ट्वपव्ययमानः सकृदेव परोक्तः सवं भजेत । २६ । वैषम्ये सवथिानुयोगां दद्यात् । 
२७ । महत्यर्ापहारे चाल्पेनाणप णसद्धः सवं भजेत । २८ । 
 

कृतप्रणतघातावस्र्ः सूचको णनष्ट्पन्नार्थः षष्ठमांशां लभेत, िादशमांशां भृतकः । २९ । 
प्रभूताणभयोगादल्पणनष्ट्पतौ णनष्ट्पन्नस्याांशां लभेत । ३० । अणनष्ट्पने्न शारीरां हैरण्यां वा दण्डां लभेत, न चानुग्राह्यः 
। ३१ । 
 

णनष्ट्पतौ णनणक्षपेिादमात्मानां वापवाहयेत् । 
अणभयुक्तोपजापात ुसूचको विमाप्नुयात ॥ ३२ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम् अष्टमोऽध्यायः । आणदत 

एकोनकिशः । 
 

२२ त्यासंबधंाि (राजाने) त्याच्या हािाखालचे अटधकारी, माल ठेवणारे टलहून ठेवणारे, िाब्याि 
घेणारे, देणारे, देवटवणारे, त्याचें सल्लागार आटण सहायक याचंी वगेवगेळी जबानी घ्यावी. २३ आटण 
त्याचं्यापैकी जो खोिी जबानी देईल त्याला त्या (अपहारकत्या) अटधकाऱ्याइिकाच दंड करावा. २४ आटण 
त्याच्या कायथके्षत्राि दवडंी टपिवावी की ज्या कोणाचे ्ा अटधकाऱ्यामुळे नुकसान झाले असेल त्याने िे 
कळवावे. २५ जो कळवील त्याचे नुकसान भरून देण्यास लावावे. 
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२६ आटण त्याच्यावर अनेक आरोप केले असिा िे सवथ नाकबलू केल्यास एका बाबिीिही गुन्हा 
शाबीि झाला िर त्याला सवांबद्दल जबाबदार धरावे. २७ जर काही अपराधच नाकबलू केले िर सवथ 
आरोपाबंाबि िपास करावा. २८ आटण फार मोठ्या रकमेचा अपहार झाला असल्यास र्ोड्या रकमेचा 
अपहार टसद्ध झाला िर सवथ रकमेबद्दल त्याला जबाबदार धरावे. 
 

२९ (अटधकारी) त्याला प्रत्यपकार करणार नाही अशी हमी टमळालेल्या सूचकाला (अपहाराची 
बािमी गुप्िपणे देणाऱ्याला), त्याचे म्हणणे खरे ठरले िर, रकमेच्या एकषष्ठाशं भाग टमळावा; जर िो 
सरकारी नोकर असेल िर त्याला बारावा भाग टमळावा. ३० पुष्टकळ मोठ्या रकमेटवषयी आरोप केला असिा 
त्यापैकी र्ोडीच टसद्ध झाली िर टसद्ध झालेल्या रकमेचाच भाग त्याला टमळावा. ३१ जर काहीच टसद्ध झाले 
नाही िर त्याला देहदंड अर्वा द्रव्यदंड करावा, आटण त्याला क्षमा करू नये. 
 

३२ परंिु आरोप टसद्ध झाला असिा जर आरोपीच्या गुप्ि पे्ररणेमुळे सूचक आपला दावा काढून 
घेईल सकवा दुसरीकडे टनघून जाईल िर त्याला वधाची टशक्षा करावी 
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९ 
 

[सप्तकवशां प्रकरिम् – उपयुक्तपरीक्षा] 
 

अमात्यसांपदोपेताः सवाध्यक्षाः शन्द्क्ततः कमथसु णनयोज्याः । १ । कमथसु चैषाां णनत्यां परीक्षाां कारयेत्, 
णचताणनत्यत्वान्तमनुष्ट्यािाम् । २ । अश्वसिमािो णह मनुष्ट्या णनयुक्ताः कमथसु णवकुवथते । ३ । तस्मात्कतारां 
करिां देशां कालां  कायथ प्रके्षपमुदयां चैषु णवद्यात् । ४ । 
 

नववा अध्याय 
 

प्रकरण २७ : सरकारी नोकरावंर ठेवावयाची नजर 
 

१ अमात्याचं्या टठकाणी आवश्यक असलेल्या गुणानंी संपन्न अशा सवथ अध्यक्षाचंी त्याचं्या 
शक्त्यनुसार कामावर टनयुक्िी करावी. २ आटण त्याचं्या कामाची टनत्य पहाणी करीि जावी, कारण 
मनुष्टयाचे मन चचंल आहे. ३ कारण, मनुष्टयाचा स्वभाव घोड्यासारखा आहे, त्यानंा काम साटंगिले की िे 
बदलिाि. ४ म्हणून ्ा कामाचं्या संबधंाि काम करणारा, त्याची साधने, देश, काल, कायथ, गुंिटवलेली 
रक्कम आटण होणारा नफा याचंी माटहिी असू द्यावी. 
 

ते यर्ासांदेशमसांहता अणवगृहीताः कमाणि कुयुथः । ५ । सांहता भक्षयेयुः, णवगृहीता णवनाशयेयुः । ६ । 
न चाणनवेद्य भतुथः कां णचदारम्भां कुयुथः, अन्तयिापत्प्रतीकारेभ्यः । ७ । 
 

प्रमादस्र्ानेषु चैषामत्ययां स्र्ापयेणद्दवसवेतनव्ययणिगुिम् । ८ । यिैषाां यर्ाणदष्टमरं् सणवशेषां वा 
करोणत स स्र्ानमानौ लभेत । ९ । 
 

‘अल्पायणतिेन्तमहाव्ययो भक्षयणत । १० । णवपयथये यर्ायणतव्ययि न भक्षयणत’ इत्याचायाः । ११ । 
अपसपेिैवोपलभ्येतेणत कौणिल्यः । १२ । 
 

यः समुदयां पणरहापयणत स राजारं् भक्षयणत । १३ । स चेदज्ञानाणदणभः पणरहापयणत तदेनां यर्ागुिां 
दापयेत् । १४ । यः समुदयां णिगुिमुद्भावयणत स जनपदां भक्षयणत । १५ । स चेद्राजार्थमुपनयत्यल्पापरािे 
वारणयतव्यः, महणत यर्ापरािां दण्डणयतव्यः । १६ । यः समुदयां व्ययमुपनयणत स पुरुषकमाणि भक्षयणत । 
१७ । स कमथणदवसद्रव्यमूल्यपुरुषवेतनापहारेषु यर्ापरािां दण्डणयतव्यः । १८ । तस्मादस्य यो 
यन्द्स्मन्नणिकरिे शासनस्र्ः स तस्य कमथिो यार्ातर्थयमायव्ययौ च व्याससमासाभ्यामाचक्षीत । १९ । 
 

५ त्यानंी हुकुमाप्रमाणे आपली कामे आपसाि संगनमि न करिा सकवा भाडंण न करिा पार 
पाडावीि. ६ संगनमि केले िर िे पैसे खाऊन िाकिील, भाडंले िर कामाचा नाश करिील. ७ आटण 
राजाला कळटवल्याटशवाय कोणिेही कायथ हािी घेऊ नये; फक्ि संकिाचे टनवारण करण्यासाठी 
करावयाच्या उपाययोजनेचा याला अपवाद आहे. 
 

८ आटण त्याचं्या हािून प्रमाद घडला िर टदवसाचा पगार व खचथ याच्या दुप्पि दंड करावा. ९ 



 

 अनुक्रमणिका 
 

आटण त्याचं्यापैकी जो कायथ साटंगिल्यावरहुकुम सकवा त्याहून चागंल्या रीिीने पार पाडील त्याला वरचे 
स्र्ान व मानसन्मान द्यावा. 
 

१० “ज्याचे उत्पन्न र्ोडे आटण खचथ जास्ि िो (सरकारचे उत्पन्न) टगळंकृि करिो. ११ याच्या 
उलि (उत्पन्न जास्ि व खचथ र्ोडा असणारा) आटण उत्पन्नानुरूप खचथ करणारा हे पैसे खाि नाहीि,” असे 
आचायांचे मि आहे. १२ गुप्ि हेराचं्या द्वाराच हे कळून येऊ शकेल, असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

१३ जो सरकारी उत्पन्नाि िूि आणिो िो सरकारचे पैसे बुडटविो. १४ िी िूि जर त्याने अज्ञानादी 
(आठ) दोषामुंळे आणली असेल िर िी त्याच्याकडून दोषसंख्येइिक्या पिीने वसूल करून घ्यावी. १५ जो 
उत्पन्न दुप्पि काढिो िो प्रजेला लुबाडिो. १६ जर त्याने सगळ्या उत्पन्नाचा टिजोरीि भरणा केला असला 
िर अपराध क्षुल्लक असल्यास त्याला िाकीद द्यावी, अपराध मोठा असल्यास अपराधानुरूप दंड करावा. १७ 
जो आलेले उत्पन्न खचथ करून िाकिो िो कामावरील माणसाचें श्रम वाया घालटविो. १८ कामाचे टदवस, 
वस्िंूची सकमि आटण मनुष्टयाचें पगार याचंा अपहार केला असल्यास त्याला अपराधानुरूप शासन कराव.े १९ 
म्हणून राजाने आज्ञापत्र काढून ज्याची ज्या खात्यावर नेमणूक केली असेल त्याने कामाचे यर्ार्थ स्वरूप 
आटण त्याचे उत्पन्न व खचथ िपशीलवार आटण एकूण असा राजास कळवावा. 
 

मूलहरतादान्द्त्वककदयांि प्रणतषेियेत् । २० । यः णपतृपैतामहमर्थमन्तयायेन भक्षयणत स मूलहरः । 
२१ । यो यद्यदुत्पद्यते ततद्भक्षयणत स तादान्द्त्वकः । २२ । यो भूत्यात्मपीडाभ्यामुपणचनोत्यरं् स कदयथः । २३ 
। स पक्षवाांिेदनादेयः, णवपयथये पयादातव्यः । २४ । 
 

यो महत्यर्थसमुदये न्द्स्र्तः कदयथः सांणनितऽेवणनितऽेवस्त्रावयणत वा – सांणनित े स्ववेश्मणन, 
अवणनित े पौरजानपदेषु, अवस्त्रावयणत परणवषये – तस्य सत्िी मन्द्न्तिणमिभृत्यबन्तिुपक्षमागकत गकत च 
द्रव्यािामुपलभेत । २५ । यिास्य परणवषये सांचारां कुयातमनुप्रणवश्य मन्तिां णवद्यात् । २६ । सुणवणदते 
शिुशासनापदेशेनैनां घातयेत् । २७ । 
 

२० मूलहर, िादास्त्वक आटण कदयथ अशा अटधकाऱ्याचंा प्रटिषेध करावा. २१ वाडवटडलानंी 
ठेवलेली संपत्ती जो अन्याय्य मागाने फस्ि करिो िो मूलहर. २२ जे जे टमळिे िे िे िात्काळ जो उडवनू 
िाकिो िो िादास्त्वक. २३ जो स्विःचे आटण नोकराचें हाल करून धनसंचय करिो िो कदयथ (कंजूस). २४ 
जर त्याच्या बाजूला पुष्टकळ लोक असिील िर त्याचे (कदयाचे) धन घेऊ नये, जर नसिील िर त्याची 
सवथ मालमत्ता जप्ि करावी. 
 

२५ जो कदयथ अटधकारी, फार मोठ्या उत्पन्नाच्या कामावर नेटमले असिा धन साठवनू ठेविो सकवा 
ठेवरूपाने ठेविो अर्वा बाहेर पाठवनू देिो – साठा स्विःच्या घराि करिो, ठेव नागटरक सकवा 
जनपदटनवासी याचं्याजवळ ठेविो, बाहेर परदेशाि पाठवनू देिो – त्याच्या संबधंाि सत्री हेराने त्याचे 
सल्लागार, टमत्र, नोकर आटण बधुंजन, िसेच पदार्ांची येजा याचं्याटवषयी माटहिी काढावी. २६ आटण जो 
त्याच्यासाठी परदेशाि येजा करीि असेल त्याच्या पोिाि टशरून गु् माहीि करून घ्याव.े २७ पूणथ माटहिी 
टमळाल्यावर शत्रकूडून त्याला पत्र आल्याचा बनाव करून त्याचा घाि करावा. 
 

तस्मादस्याध्यक्षाः सांख्यायकलेखकरूपदशथकनीवीग्राहकोतराध्यक्षसखाः कमाणि कुयुथः । २८ । 
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उतराध्यक्षा हस्त्यश्वरर्ारोहाः । २९ । तेषामन्ततेवाणसनः णशल्पशौचयुक्ताः सांख्यायकादीनामपसपाः । ३० । 
 

बहुमुख्यमणनत्यां चाणिकरिां स्र्ापयेत् । ३१ । 
 

यर्ा ह्यनास्वादणयतुां न शक्यां 
णजह्वातलस्र्ां मिु वा णवषां वा । 

अर्थस्तर्ा ह्यर्थचरेि राज्ञः 
स्वल्पोऽप्यनास्वादणयतुां न शक्यः ॥ ३२ ॥ 

 
मत्स्या यर्ान्ततः सणलले चरन्ततो 

ज्ञातृां न शक्याः सणललां  णपबन्ततः । 
युक्तास्तर्ा कायथणविौ णनयुक्ता 

ज्ञातुां न शक्या िनमाददानाः ॥ ३३ ॥ 
 

अणप शक्या गणतज्ञातुां पतताां खे पतन्द्त्ििाम् । 
न तु प्रच्िन्नभावानाां युक्तानाां चरताां गणतः ॥ ३४ ॥ 

 
आस्त्रावयेच्चोपणचतान् णवपयथस्येच्च कमथसु । 
यर्ा न भक्षयन्ततरं् भणक्षतां णनयथमन्द्न्तत वा ॥ ३५ ॥ 

 
न भक्षयन्द्न्तत ये त्वर्ान् न्तयायतो विथयन्द्न्तत च । 
णनत्याणिकाराः कायास्ते राज्ञः णप्रयणहते रताः ॥ ३६ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे उपयुक्तपरीक्षा नवमोऽध्यायः । आणदतकस्त्रशः । 

 
२८ म्हणून अध्यक्षानंी टहशोबनीस, लेखक, नाणी िपासणारा, टशल्लक िाब्याि घेणारा आटण रक्षक 

अटधकारी (उत्तराध्यक्ष) याचं्या देखि राजाची कामे करावीि. २९ हत्ती, घोडे व रर् यावंर आरूढ होणारे िे 
उत्तराध्यक्ष. ३० त्याचें कलाकुशल आटण प्रामाटणक टशष्टय हे सहशोबनीस आदींवर नजर ठेवणारे हेर. 
 

३१ एका खात्याि अनेक मोठे अटधकारी असाविे आटण त्याचं्या खात्याि सिि बदल करीि जावा. 
 

३२ ज्याप्रमाणे टजभेवर असलेल्या मधाचा सकवा टवषाचा स्वाद न घेणे शक्य नाही त्याप्रमाणेच 
राजाचे द्रव्य हािाळणारा अटधकारी त्यािील र्ोडे िरी द्रव्य चाखल्यावाचून राहणे शक्य नाही. 
 

३३ ज्याप्रमाणे पाण्याच्या आिच इकडेटिकडे टफरणारे मासे पाणी टपिाना समजून येऊ शकि 
नाही, त्याप्रमाणे कायथ पार पाडण्यासाठी नेमलेले अटधकारी धनाचा अपहार करिाना समजून येऊ शकि 
नाहीि. 
 

३४ आकाशाि उडि असलेल्या पक्ष्याचंी गिी एक वळे जाणिा येईल, परंिु आपल्या मनािील भाव 
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गुप्ि ठेवनू वावरणाऱ्या अटधकाऱ्याचें मागथ जाणणे शक्य होणार नाही. 
 

३५ जे धनसंचयाने गबर झाले असिील त्यानंा िे द्यावयास लावाव,े आटण त्याचं्या कामािं बदल 
करीि जावा; त्यायोगे िे पैसे खाणार नाहीि आटण खाल्लेले ओकून िाकिील. 
 

३६ परंिु जे पैसे खाि नाहीि आटण न्याय्य मागाने सरकारी उत्पन्नाि वाढ करिाि िे राजाचे टप्रय व 
टहि साधण्याि ित्पर म्हणून त्याचंी कायमच्या अटधकारावर नेमणूक करावी. 
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१० 
 

[अष्टाकवशां प्रकरिम् – शासनाणिकारः] 
 

शासने शासनणमत्याचक्षते । १ । शासनप्रिाना णह राजानः तन्तमूलत्वात्सांणिणवग्रहयोः । २ । 
 

तस्मादमात्यसांपदोपेतः सवथसमयणवदाशुग्रन्तर्िावथक्षरो लेखनवाचनसमर्ो लेखकः स्यात् । ३ । 
 

सोऽव्यग्रमना राज्ञः सांदेशां श्रुत्वा णनणितारं् लेखां णवदध्यात् देशशै्वयथवांशनामिेयोपचारमीश्वरस्य, 
देशनामिेयोपचारमनीश्वरस्य । ४ । 
 

दहावा अध्याय 
 

प्रकरण २८ : आज्ञापत्राटंवषयी 
 

१ आज्ञापत्राला शासन असे म्हणिाि. २ कारण, राजे शासनावरच मुख्यिः अवलंबून असिाि, 
संटध व टवग्रह याचें मूळ शासनाि आहे या कारणास्िव. 
 

३ म्हणून लेखक अमात्यानंा आवश्यक अशा सवथ गुणानंी संपन्न, सवथ संकेि जाणणारा, लवकर 
वाक्यरचना करणारा, संुदर अक्षर असणारा आटण टलटहलेले वाचण्याि वाकबगार असा असावा. 
 

४ त्याने एकाग्र मनाने राजाची आज्ञा ऐकून सुस्पष्ट अर्थ असलेला असा लेख ियार करावा; त्याि 
राजाचा उल्लेख देश, पदवी, वशं आटण नाव याचं्या टनदेशाने केलेला असावा, इिराचंा उल्लेख फक्ि देश व 
नाव याचं्या टनदेशाने. 
 

जाकत कुलां  स्र्ानवयः श्रुताणन 
कमथर्णद्धशीलान्तयर् देशकालौ । 

यौनानुबन्तिां च समीक्ष्य काये 
लेखां णवदध्यात्पुरुषानुरूपम् ॥ ५ ॥ 

 
अर्थक्रमः सांबन्तिः पणरपूिथता मािुयथमौदायं स्पष्टस्वणमणत लेखसांपत् । ६ । ति यर्ावदनुपूवथणक्रया 

प्रिानस्यार्थस्य पूवथमणभणनवेश इत्यर्थक्रमः । ७ । प्रस्तुतस्यार्थस्यानुपरोिादुतरस्य णविानमा समाप्तेणरणत 
सांबन्तिः । ८ । अर्थपदाक्षरािामन्तयनूाणतणरक्तता हेतूदाहरिदृष्टान्ततैरर्ोपविथनाश्रान्ततपदतेणत पणरपूिथता । ९ 
। सुखोपनीतचावथर्थशब्दाणभिानां मािुयथम् । १० । अग्राम्यशब्दाणभिानमौदायथम् । ११ । प्रतीतशब्दप्रयोगः 
स्पष्टत्वणमणत । १२ । 
 

अकारादयो विाणस्त्रषणष्टः । १३ । विथसांघातः पदम् । १४ । तच्चतुर्णविां नामाख्यातोपसगथणनपातािेणत 
। १५ । ति नाम सत्त्वाणभिाणय । १६ । अणवणशष्टणलङ्गमाख्यातां णक्रयावाणच । १७ । णक्रयाणवशेषकाः प्रादय 
उपसगाः । १८ । अव्ययािादयो णनपाताः । १९ । पदसमूहो वाक्यमर्थपणरसमाप्तौ । २० । 
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एकपदावरणस्त्रपदपरः परपदार्ानुपरोिेन वगथः कायथः । २१ । 
 

५ (ज्याला टलहावयाचे त्याची) जाि, कूळ, दजा, वय, टवद्वत्ता, व्यवसाय, सापंटत्तक स्स्र्िी, 
चाटरत्रय, आटण वैवाटहक संबधं, िसेच देश व काल हे सवथ टवचाराि घेऊन त्या मनुष्टयाच्या संबधंाि अनुरूप 
असा लेख कोणत्याही कायाच्या बाबिीि ियार करावा. 
 

६ अर्ाचा क्रम, संगिवारपणा, पटरपूणथिा, माधुयथ, औदायथ आटण स्पष्टिा हे लेखाचे गुण होि. ७ 
त्यािं उटचि असा क्रम लावणे, मुख्य गोष्टीचा प्रर्म टनदेश करणे म्हणजे अर्थक्रम होय. ८ प्रारंभी टनर्षदष्ट 
केलेल्या अर्ाशी टवसंगिी न आणिा नंिरच्या गोष्टींचा लेखसमाप्िीपयंि टनदेश म्हणजे संबधं होय. ९ अर्थ, 
पदे व अक्षरे ही कमी सकवा अटधक नसणे, कारणे, उदाहरणे आटण दृष्टािं याचं्या सा्ाने अटभपे्रि आशयाचे 
स्पष्टीकरण करिाना शब्द उणे पडू न देणे ्ाला पटरपूणथिा म्हणिाि. १० सहज प्रिीि होणारा संुदर अर्थ 
असलेल्या शब्दाचंी योजना म्हणजे माधुयथ. ११ ग्राम्य शब्दाचंी योजना न करणे म्हणजे औदायथ. १२ सवांना 
पटरटचि असलेल्या शब्दाचंा वापर म्हणजे स्पष्टत्व. 
 

१३ अकारादी वणथ ते्रसष्ट आहेि. १४ वणांचा समूह म्हणजे पद (शब्द). १५ िे चार प्रकारचे – नाम, 
आख्याि, उपसगथ आटण टनपाि याप्रमाणे. १६ त्यापंैकी नाम हे सत्त्वाचे (अस्स्ित्व असणाऱ्या पदार्ाचे) 
वाचक. १७ सलगभेदरटहि आख्याि टक्रयेचे वाचक. १८ टक्रयेची टवशषेिा दाखटवणारे ‘प्र’ आदी हे उपसगथ 
होि. १९ ‘च’ आदी अव्यय टनपाि होि. २० ज्याि अर्ाची पटरसमाप्िी होिे अशा पदसमूहाला वाक्य 
म्हणिाि. २१ इिर शब्दाचं्या अर्ाला बाध येणार नाही अशा रीिीने कमीि कमी एक शब्दाचा आटण 
जास्िीि जास्ि िीन शब्दाचंा ‘वगथ’ करावा. 
 

लेखपणरसांहरिार्थ इणतशब्दो वाणचकमस्येणत च । २२ । 
 

णनन्तदा प्रशांसा पृच्िा च तर्ाख्यानमर्ार्थना । 
प्रत्याख्यानमुपालम्भः प्रणतषेिोऽर् चोदना ॥ २३ ॥ 

 
सान्तत्वमभ्युपपणति भत्सथनानुनयौ तर्ा । 
एतेष्ट्वर्ाः प्रवतथन्तते ियोदशसु लेखजाः ॥ २४ ॥ 

 
तिाणभजनशरीरकमथिाां दोषवचनां णनन्तदा । २५ । गुिवचनमेतेषामेव प्रशांसा । २६ । ‘कर्मेतद्’ 

इणत पृच्िा । २७ । ‘एवम्’ इत्याख्यानम् । २८ । ‘देणह’ इत्यर्थना । २९ । ‘न प्रयच्िाणम’ इणत प्रत्याख्यानम् । 
३० । ‘अननुरूपां भवतः’ इत्युपालम्भः । ३१ । ‘मा काषीः’ इणत प्रणतषेिः । ३२ । ‘इदां णक्रयताम्’ इणत चोदना 
। ३३ । ‘योऽहां स भवान्, यन्तमम द्रव्यां तद्भवतः’ इत्युपग्रहः सान्तत्वम् । ३४ । व्यसनसाहाय्यमभ्युपपणतः । ३५ 
। सदोषमायणतप्रदशथनमणभभत्सथनम् । ३६ । अनुनयणस्त्रणविोऽर्थकृतावणतक्रमे पुरुषाणदव्यसने चेणत । ३७ । 
 

२२ लेखाची समाप्िी दाखटवण्यासाठी ‘इटि’ शब्द आटण ‘अमक्याचे हे वचन’ असे टलहाव.े 
 

२३–२४ सनदा, प्रशसंा, पचृ्छा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालंभ, प्रटिषेध, चोदना, सातं्व, 
अभ्युपपत्ती, भत्सथन आटण अनुनय – अशा ्ा िेरा बाबिींसाठी लेखािून टनष्टपन्न होणारे अर्थ उपयोटजले 
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जािाि. 
 

२५ यापंैकी कोणाचे कूळ, शरीर व काम याचं्या दोषाचंा टनदेश करणे म्हणजे सनदा. २६ ्ा 
टिहींच्याच गुणाचंा टनदेश करणे म्हणजे प्रशसंा. २७ ‘हे कसे?’ ही पचृ्छा (टवचारणे). २८ ‘याप्रमाणे’ हे 
आख्यान (कर्न करणे). २९ ‘द्या’ ही अर्थना (मागणी). ३० ‘देि नाही’ हे प्रत्याख्यान (नकार). ३१ 
‘आपल्याला हे शोभि नाही’ हा उपालंभ (िोमणा). ३२ ‘करू नकोस’ हा प्रटिषेध. ३३ ‘हे कर’ ही चोदना 
(प्रवृत्त करणारे वचन). ३४ ‘िुम्ही व मी एकच आहोि, जे माझे द्रव्य िे िुमचेच आहे’ असा अनुग्रह दाखटवणे 
हे सातं्व (सातं्वन). ३५ संकिसमयी सा् करणे म्हणजे अभ्युपपत्ती (मदि करणे). ३६ भटवष्टयकालीन 
दोषाचा टनदेश करून ‘पुढे िुम्हाला हे जड जाईल’ असे म्हणणे म्हणजे अटभभत्सथन (धमकी). ३७ अनुनय 
िीन प्रकारचा – कायथटसद्धी करून घेण्यासाठी, स्विःच्या अटिक्रमणाबद्दल क्षमेसाठी आटण मनुष्टय 
आदीवरील संकिाच्या टनवारणासाठी. 
 

प्रज्ञापनाज्ञापणरदानलेखा- 
स्तर्ा परीहारणनसृणष्टलेखौ । 

प्रावृणतकि प्रणतलेख एव 
सवथिगिेणत णह शासनाणन ॥ ३८ ॥ 

 
अनेन णवज्ञाणपतमेवमाह 

तद्दीयताां चेद्यणद तत्त्वमन्द्स्त । 
राज्ञः समीपे वरकारमाह 

प्रज्ञापनैषा णवणविोपणदष्टा ॥ ३९ ॥ 
 

भतुथराज्ञा भवेद्यि णनग्रहानुग्रहौ प्रणत । 
णवशेषेि तु भृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षिम् ॥ ४० ॥ 

 
यर्ाहथगुिसांयुक्ता पूजा यिोपलक्ष्यते । 
अप्यािौ पणरदाने या भवतस्तावुपग्रहौ ॥ ४१ ॥ 

 
जातेर्णवशेषेषु पुरेषु चैव 

ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु । 
अनुग्रहो यो नृपतेर्णनदेशा- 

तज्ज्ञः परीहार इणत व्यवस्येत् ॥ ४२ ॥ 
 

णनसृणष्टस्र्ापना कायथकरिे वचने तर्ा । 
एष वाणचकलेखः स्याद् भवेनै्नसृणष्टकोऽणप वा ॥ ४३ ॥ 
 
णवणविाां दैवसांयुक्ताां तत्त्वजाां चैव मानुषीम् । 
णिणविाां ताां व्यवस्यन्द्न्तत प्रवृकत शासनां प्रणत ॥ ४४ ॥ 
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दुष्ट् वा लेखां यर्ातत्त्वां ततः प्रत्यनुभाष्ट्य च । 
प्रणतलेखो भवेत्कायो यर्ा राजवचस्तर्ा ॥ ४५ ॥ 

 
यिेश्वराांिाणिकृताांि राजा 

रक्षोपकारौ पणर्कार्थमाह । 
सवथिगो नाम भवेत्स मागे 

देशे च सवथि च वेणदतव्यः ॥ ४६ ॥ 
 

३८ प्रज्ञापना (कळटवणे), आज्ञा, पटरदान (दान करणे), पटरहार (सूि देणे), टनसृटष्ट (अटधकार 
देणे) यासंंबधंी लेख, प्रावृटत्तक (घिनेची बािमी देणारा) लेख, प्रटिलेख (प्रत्युत्तर) आटण सवथत्रग (सवथत्र 
लागू होणारा) लेख, असे हे शासनाचें प्रकार आहेि. 
 

३९ ‘अमक्याने असे कळटवले आहे, अमका असे म्हणिो, िेव्हा जर त्याि िथ्य असेल िर 
(ठरल्याप्रमाणे) देऊन िाका.’ ‘राजाकडे िुम्ही चागंली गोष्ट केल्याचे साटंगिले आहे.’ इत्यादी टवटवध 
प्रकारचे प्रज्ञापनालेख होि. 
 

४० ज्याि टनयमन अर्वा अनुग्रह याटंवषयी – टवशषेिः भतृ्याचं्या संबधंाि – राजाची आज्ञा असेल 
त्याला आज्ञालेख म्हणिाि. 
 

४१ ज्यािं कोणाच्या अंगच्या गुणाचं्या अनुरोधाने त्याचा सत्कार केलेला टदसून येिो – त्याच्या 
मानटसक त्रासाच्या समयी आटण त्याला बक्षीस देिाना – िे दोन उपग्रहलेख होि. 
 

४२ राजाच्या आजे्ञवरून टवटशष्ट जािींवर आटण शहरावंर िसेच टनरटनराळ्या गावावंर व प्रदेशावंर 
जो अनुग्रह केला जािो त्याला िज्ज्ञ लोकानंी पटरहार असे समजाव.े 
 

४३ कायथ करण्याच्या संबधंाि आटण हुकूम देण्याच्या संबधंाि अटधकार देणे याप्रमाणे दोन प्रकारचे 
टनसृटष्टलेख – एक वाटचक (िोंडी हुकूम देण्याचा अटधकार असलेला) व दुसरा नैसुटष्टक (कायथ करण्याचा 
अटधकार देणारा). 
 

४४ टवटवध प्रकारच्या दैवी घिनाटंवषयी आटण मनुष्टयानंी केलेल्या खऱ्या घिनाटंवषयी, याप्रमाणे 
लेखाच्या संबंधाि बािमी दोन प्रकारची असल्याचे समजिाि. 
 

४५ जसा असेल िसा लेख पाहून आटण िसाच (राजाला) वाचून दाखवनू उत्तरादाखल राजाचे 
वचन जसे असेल िसे टलटहलेला असा प्रटिलेख ियार करावा. 
 

४६ ज्याि वािसरंूच्या संरक्षणासाठी आटण मदिीसाठी राजाने राजकुलीनानंा व अटधकाऱ्यानंा 
टनयम घालून टदलेले असिाि िो सवथत्रग लेख, मागाि व देशाि सवथत्र जाहीर केलेला असा जाणावा. 
 

उपायाः सामोपप्रदानभेददण्डाः । ४७ । ति साम पञ्चणविम् – गुिसांकीतथनां, सांबन्तिोपाख्यानां, 
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परस्परोपकारसांदशथनम्, आयणतप्रदशथनम्, आत्मोपणनिानणमणत । ४८ । 
तिाणभजनशरीरकमथप्रकृणतश्रुतद्रव्यादीनाां गुिग्रहिां प्रशांसा स्तुणतगुथिसांकीतथनम् । ४९ । 
ज्ञाणतयौनमौखस्त्रौवकुलहृदयणमिसांकीतथनां सांबन्तिोपाख्यानम् । ५० । 
स्वपक्षपरपक्षयोरन्तयोन्तयोपकारसांकीतथनां परस्परोपकारसांदशथनम् । ५१ । अन्द्स्मने्नवां कृत इदमावयोभथवणत’ 
इत्याशाजननमायणतप्रदशथनम् । ५२ । ‘योऽहां स भवान्, यन्तमम द्रव्यां तद्भवता स्वकृत्येषु प्रयोज्यताम्’ 
इत्यात्मोपणनिानम् । इणत । ५३ । उपप्रदानमर्ोपकारः । ५४ । शङ्काजननां णनभथत्सथनां च भेदः । ५५ । विः 
पणरक्लेशोऽर्थहरिां दण्डः । इणत । ५६ । 
 

अकान्द्न्ततव्याघातः पुनरुक्तमपशब्दः सांप्लव इणत लेखदोषाः । ५७ । ति 
कालपिकमचारुणवषमणवरागाक्षरत्वम् अकान्द्न्ततः । ५८ । पूवेि पणिमस्यानुपपणतव्याघातः । ५९ । 
उक्तस्याणवशेषेि णितीयमुच्चारिां पुनरुक्तम् । ६० । णलङ्गवचनकालकारकािामन्तयर्ाप्रयोगोऽपशब्दः । ६१ 
। अवगे वगथकरिां वगे चावगथणक्रया गुिणवपयासः सांप्लवः । इणत । ६२ । 
 

सवथशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च । 
कौणिल्येन नरेन्तद्रारे् शासनस्य णवणिः कृतः ॥ ६३ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे शासनाणिकारः दशमोध्यायः । आणदत एककिशः । 

 
४७ साम, उपप्रदान, भेद आटण दंड हे चार उपाय होि. ४८ त्यापंैकी सामोपचार पाच प्रकारचा आहे 

–गुणाचंी स्िुिी, परस्परािील संबधंाचे कर्न, परस्परानंी केलेल्या उपकाराचा टनदेश, भटवष्टयकालीन 
लाभाची आशा दाखटवणे आटण स्वसमपथण याप्रमाणे. ४९ त्यािील गुणसंकीिथन म्हणजे कुल, शरीर, काम, 
स्वभाव, टवद्वत्ता, संपत्ती इत्यादींच्या उत्कृष्टिेची िारीफ, प्रशसंा व स्िुिी. ५० संबधंकर्न म्हणजे जाि, 
टववाहसंबधं, गुरुबधुंत्व, यज्ञािंील सहकायथ, कुलसंबधं, पे्रमसंबधं आटण टमत्रसंबधं याचंी आठवण करून 
देणे. ५१ उभय पक्षानंी एकमेकावंर केलेल्या उपकाराचे स्मरण करून देणे म्हणजे परस्परोपकारसंदशथन. 
५२ ‘हे असे केले असिा आपणा दोघानंा अमुक टमळेल’ याप्रमाणे आशा दाखटवणे म्हणजे आयटिप्रदशथन. ५३ 
‘मी आटण िुम्ही एकच आहोि, जे माझे द्रव्य िे िुमच्या कायासाठी खुशाल वापरावे’ हे आत्मोपटनधान 
(स्वसमपथण). ५४ उपप्रदान म्हणजे द्रव्याची केलेली मदि. ५५ आशकंा उत्पन्न करणे व धमकी देणे म्हणजे 
भेद. ५६ वध, छळ आटण द्रव्यहरण म्हणजे दंड. 
 

५७ अकास्न्ि (रमणीयिेचा अभाव), व्याघाि (अंिर्षवरोध), पुनरुक्ि, अपशब्द आटण संप्लव 
(गोंधळ) हे पाच लेखाच्या संबंधािील दोष होि. ५८ टलटहलेले पान काळे असणे, संुदर नसलेली, 
लहानमोठी व पुसि अक्षरे असणे म्हणजे अकास्न्ि. ५९ पुढच्याची मागच्याशी संगिी नसणे म्हणजे व्याघाि. 
६० एकदा म्हिलेले काही फरक न करिा पुन्हा उच्चारणे म्हणजे पुनरुक्ि. ६१ सलग, वचन, काळ आटण 
टवभक्िी याचंा चुकीचा उपयोग म्हणजे अपशब्द. ६२ जेरे् वगथ करावयास नको िेरे् िो करणे आटण वगथ 
करणे आवश्यक िेरे् िो न करणे, अशी टवपयथस्ििा म्हणजे संप्लव. 
 

६३ सवथ शास्त्राचें आलोडन करून आटण प्रत्यक्ष प्रयोगाचंी माटहिी करून घेऊन कौटिल्याने 
राजासंाठी आज्ञापत्राटंवषयीचे हे टनयम ियार केले आहेि. 
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११ 
 

[एकोनकिशां प्रकरिम् – कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा] 
 

कोशाध्यक्षः कोशप्रवेश्यां रत्नां सारां फल्गु कुप्यां वा तज्जातकरिाणिणष्ठतः प्रणतगृह्िीयात् । १ । 
 
तािपर्णिकां  पाण्ड्यकवािकां  पाणशक्यां कौलेयां चौिेयां माहेन्तद्रां कादथणमकां  स्त्रौतसीयां ह्रादीयां हैमवतां च 

मौन्द्क्तकम् । २ । शुन्द्क्तः शङ्खः प्रकीिथकां  च योनयः । ३ । 
 

अकरावा अध्याय 
 

प्रकरण २९ : कोशाि स्वीकारावयाच्या रत्नाचंी पारख 
 

१ कोशाध्यक्षाने कोशाि स्वीकारावयाची रत्ने, भारी टकमिीचे पदार्थ, कमी टकमिीचे पदार्थ आटण 
जंगलािंील उत्पादने ही हािाखाली त्या त्या वस्िंूचे िज्ज्ञ घेऊन स्वीकारावीि. 
 

२ िाम्रपणी नदीि उत्पन्न झालेले, पाडं्यक-वाि प्रदेशाि उत्पन्न झालेले, पाटशका नदीि उत्पन्न 
झालेले, कुला नदीि उत्पन्न झालेले, चूणी नदीि उत्पन्न झालेले, महेंद्र पवथिावरील, कदथमा नदीिील, 
स्त्रोिसी नदीिील, सरोवरािील आटण टहमवत् पवथिावरील – असे मोत्याचें प्रकार आहेि. ३ सशपले, शखं 
आटण इिर टकरकोळ ही त्याचंी उद्गमस्र्ाने. 
 

मसूरकां  णिपुिकां  कूमथकमिथचन्तद्रकां  कञु्चणकतां यमकां  कतथकां  खरकां  णसक्तकां  कामण्डलुकां  श्यावां नीलां  
दुर्णवद्धां  चाप्रशस्तम् । ४ । स्रू्लां  वृतां णनस्तलां  भ्राणजष्ट्िु श्वेतां गुरु न्द्स्तनिां देशणवद्धां  च प्रशस्तम् । ५ । 
 

शीषथकमुपशीषथकां  प्रकाण्डकमवघािकां  तरलप्रणतबद्धां  चेणत यणष्टप्रभेदाः । ६ । 
यष्टीनामष्टसहस्त्रणमन्तद्रच्िन्तदः । ७ । ततोऽिं णवजयच्िन्तदः । ८ । चतुष्ट्षणष्टरिथहारः । ९ । 
चतुष्ट्पञ्चाशद्रणश्मकलापः । १० । िाकिशद् गुच्िः । ११ । सप्तकवशणतनथक्षिमाला । १२ । 
चतुर्णवशणतरिथगुच्िः । १३ । कवशणतमािवकः । १४ । ततोऽिथमिथमािवकः । १५ । एत एव 
मणिमध्यास्तन्तमािवका भवन्द्न्तत । १६ । 
 

एकशीषथकः शुद्धो हारः । १७ । तिच्िेषाः । १८ । मणिमध्योऽिथमािवकः । १९ । णिफलकः 
फलकहारः, पञ्चफलको वा । २० । 
 

४ मसुरीच्या आकाराचे, िीन पुिे असलेले, कासवाच्या आकाराचे, अधथचदं्राकृिी, वर र्र असलेले, 
जुळे, कािरल्यासारखे, खडबडीि, टठपके असलेले, कमंडलूच्या आकाराचे, काळसर वणाचे, टनळसर 
वणाचे आटण चुकीचे भोक पाडलेले असे मोिी अप्रशस्ि होय. ५ मोठ्या आकाराचे, वािोळे, बडू नसलेले 
पाणीदार, पाढंऱ्या रंगाचे, वजनदार, मऊ आटण योवय टठकाणी भोक पाडलेले असे मोिी प्रशस्ि. 
 

६ शीषथक उपशीषथक, प्रकाडंक, अवघािक आटण िरलप्रटिबद्ध असे (लहान मोठे मोिी गुंफण्याच्या 
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टवटवध पद्धिींना अनुसरून होणारे) मोत्याचं्या सराचें प्रकार. ७ एक हजार आटण आठ सराचंा इंद्रच्छंद 
नावाचा हार होिो. ८ त्याच्या अध्याइिक्या सराचंा टवजयच्छंद होिो. ९ चौसष्ट सराचंा अधथहार होिो. १० 
चोपन सराचंा रटश्मकलाप. ११ बत्तीस सराचंा गुच्छ १२ सत्तावीस सराचंी नक्षत्रमाला होिे. १३ चोवीस 
सराचंा अधथगुच्छ. १४ वीस सराचंा माणवक होिो. १५ त्याच्या टनम्म्या सराचंा अधथमाणवक होिो. १६ हेच 
(इंद्रच्छंदादी) हार, सराचं्या मध्यभागी एक रत्न असल्यास, त्या त्या हाराचें माणवक (इंद्रच्छंदमाणवक 
इत्यादी) होिाि. 
 

१७ फक्ि शीषथक प्रकारचे सर असलेला हार शुद्ध होय. १८ त्याप्रमाणेच इिर सराचं्या बाबिीि 
समजाव.े १९ जर मध्यभागी रत्न असेल िर िो अधथमाणवक हार. २० (सोन्याच्या) िीन पट्ट्यावंर सकवा 
पाच पट्ट्यावंर (मध्ये रत्न बसटवलेले) असलेला िो फलकहार. 
 

सुिमेकावली शुद्धा । २१ । सैव मणिमध्या यणष्टः । २२ । हेममणिणचिा रत्नावली । २३ । 
हेममणिमुक्तान्ततरोऽपवतथकः । २४ । सुविथसूिान्ततरां सोपानकम् । २५ । मणिमध्यां वा मणिसोपानकम् । २६ 
। 
 

तेन णशरोहस्तरपादकिीकलापजालकणवकल्पा व्याख्याताः । २७ । 
 

मणिः कौिो मालेयकः पारसमुद्रकि । २८ । 
 

सौगन्द्न्तिकः पद्धमरागोऽनवद्यरागः पाणरजातपुष्ट्पको बालसूयथकः । २९ । वैडूयथ उत्पलविथः 
णशरीषपुष्ट्पक उदकविो वांशरागः शुकपिविथः पुष्ट्यरागो गोमूिको गोमेदकः । ३० । इन्तद्रनीलो नीलावलीयः 
कलायपुष्ट्पको महानीलो जम्ब्वाभो जीमूतप्रभो नन्तदकः स्त्रवन्तमध्यः । ३१ । शुद्धस्फणिको मूलािविथः 
शीतवृणष्टः सूयथकान्तति । इणत मियः । ३२ । 
 

२१ मोत्याचंा एकच सर म्हणजे शुद्ध एकावली. २२ टिच्याच मध्यभागी रत्न असल्यास टिला यटष्ट 
म्हणिाि. २३ सुवणथ मण्यानंी शोटभविं केलेली (मोत्याचंी माळ) िी रत्नावली. २४ सुवणथमणी आटण मोिी 
एकामागोमाग ओवलेले असिा अपविथक. २५ सोन्याच्या िारेि ओवलेला िो सोपानक. २६ त्याच्या 
मध्यभागी मणी असल्यास मटणसोपानक. 
 

२७ यावरूनच मस्िकावर, हािाि, पायाि आटण कमरेवर वापरावयाच्या मोत्याचं्या हाराचें व 
जाळ्याचें टवटवध प्रकार समजून घ्याविे. 
 

२८ कौि (कूि पवथिावरील), मालेयक (माला प्रदेशािील) आटण पारसमुद्रक (समुद्रापलीकडची) 
अशी िीन उद्गमस्र्ाने असलेली रत्ने असिाि 
 

२९. सौगंटधक (माटणक) लाल कमळाच्या रंगाचे, केशराच्या रंगाचे, पाटरजािाच्या फुलाच्या रंगाचे 
(अर्वा) बालसूयाच्या वणाचे असिे. ३० वैडूयथ नीलकमलाच्या वणाचे, टशरीष पुष्टपाच्या रंगाचे, पाण्याच्या 
रंगाचे, बाबंचू्या वणाचे, पोपिाच्या पंखाच्या वणाचे, हळदीसारखे टपवळे गोमूत्राच्या रंगाचे (सकवा) 
गोरोचनाच्या वणाचे असिे. ३१ इंद्रनीलमणी टनळ्या रेषा असलेला, कलाय-पुष्टपाच्या वणाचा, गदथ टनळा, 
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जाभंळाच्या रंगाचा मेघाच्या वणाचा, नंदक (आि पाढंरा, बाहेर टनळा), स्त्रवन्मध्य (मधून वाहणाऱ्या 
पाण्यासारखा भासमान होणारा) असा असिो. ३२ शुद्ध स्फटिक मूलािी पुष्टपाच्या वणाचे, र्ंड वषाव 
करणारे (चदं्रकािं) आटण सूयथकािं याप्रमाणे असिे. असे हे रत्नाचें भेद आहेि. 
 

षडश्रितुरश्रो वृतो वा तीव्ररागः सांस्र्ानवानच्िः न्द्स्ननिो गुरुर्णचष्ट्मानन्ततगथतप्रभः प्रभानुलेपी चेणत 
मणिगुिाः । ३३ । मन्तदरागप्रभः सशकथ रः पुष्ट्पन्द्च्िद्रः खण्डो दुर्णवद्धो लेखाकीिथ इणत दोषाः । ३४ । 
 

णवमलकः सस्यकोऽञ्जनमूलकः णपतकः सुलभको लोणहताक्षो मृगाश्मको ज्योतीरसको 
मालेयकोऽणहच्ििकः कूपथः प्रणतकूपथः सुगन्द्न्तिकूपथः क्षीरवकः शुन्द्क्तचूिथकः णशलाप्रवालकः पुलकः 
शुक्लपुलक इत्यन्ततरजातयः । ३५ । शेषाः काचमियः । ३६ । 
 

सभाराष्ट्रकां  तज्जमाराष्ट्रकां  कास्तीरराष्ट्रकां  श्रीकिनकां  मणिमन्ततकणमन्तद्रवानकां  च वज्रम् । ३७ । 
खणनः स्त्रोतः प्रकीिथकां  च योनयः । ३८ । 
 

माजाराक्षकां  णशरीषपुष्ट्पकां  गोमूिकां  गोमेदकां  शुद्धस्फणिकां  मूलािीविं मणिविानामन्तयतमविीणमणत 
वज्रविाः । ३९ । स्रू्लां  गुरु प्रहारसहां समकोणिकां  भाजनलेणख तकुथ भ्राणम भ्राणजष्ट्िु च प्रशस्तम् । ४० । 
नष्टकोिां णनरणश्र पाश्वापवृतां चाप्रशस्तम् । ४१ । 
 

३३ षट् कोणी, चिुष्टकोणी अर्वा वािोळे, गडद रंगाचे, संुदर आकार असलेले, स्वच्छ, मऊ, 
वजनदार, िेजस्वी, अंिबा् प्रभायुक्ि आटण प्रभेने इिर वस्िू व्यापणारे – असे हे रत्नाचें गुण समजाविे. 
३४ रंग आटण प्रभा मंद असणारे, कण असलेले, आि टठपका असलेले, खंटडि झालेले, चुकीचे भोक 
पाडलेले, रेघारेघानंी व्याप्ि – हे रत्नाचें दोष होि. 
 

३५ टवमलक (सफेि, लाल अर्वा टहरवा), सस्यक (टनळा), अंजनमूलक (गदथ टनळा), टपत्तक 
(गोरोचनावणाचा), सुलभक (पाढंरा), लोटहिाक्ष (मध्ये काळा आटण कडेला लाल), मृगाश्मक (सफेि-
काळा), ज्योिीरसक (सफेि-लाल), मालेयक (ससदूरवणाचा), अटहच्छत्रक (टफकि िाबंडा), कूपथ (आि 
रेिीचे कण असलेला), प्रटिकूपथ (मेणाच्या रंगाचा), सुगंटधकूपथ (मुगाच्या रंगाचा), क्षीरवक (दुधाच्या 
रंगाचा), शुस्क्िचूणथक (अनेक रंग असलेला), टशलाप्रवालक (पोवळ्याच्या रंगाचा), पुलक (आि काळा) 
शुक्लपुलक (आि पाढंरा) – अशा मण्याचं्या पोिजािी आहेि. ३६ बाकीचे काचेचे मणी होि. 
 

३७ सभाराष्ट् (टवदभथ), िज्जमाराष्ट् (कसलगदेशाि), कास्िीरराष्ट् (काशी), श्रीकिनक पवथि 
(काचंी देशाि), मटणमंि पवथि (उत्तरापर्ाि) आटण इंद्रवान (कसलगदेशाि) ही, टहरे प्राप्ि होण्याची 
टठकाणे. ३८ खाणी, नद्या व इिर टकरकोळ ही त्याचंी उद्गमस्र्ाने. 
 

३९ माजंरीच्या डोळ्यासारखा, टशरीषपुष्टपासारखा, गोमूत्रासारखा, गोरोचनासारखा, शुद्ध 
स्फटिकासारखा, मूलािीपुष्टपासारखा आटण मण्यापंैकी कोणत्याही मण्यासारखा – हे टहऱ्याचें वणथ होि. ४० 
मोठ्या आकाराचा. वजनदार, प्रहार सहन करू शकणारा, समप्रमाणाि बाजू असलेला, भाडं्यावंर ओरखडे 
काढू शकणारा, चािीप्रमाणे गोल टफरणारा आटण चकाकणारा असा टहरा प्रशस्ि. ४१ िोके टझजून गेलेला, 
पैलूच्या कडा नसलेला आटण एका बाजूला टिरकस असा टहरा अप्रशस्ि. 
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प्रवालकम् आलकन्तदकां  वैवर्णिकां  च, रक्तां पद्धमरागां च करिगर्णभणिकावजथणमणत । ४२ । 
 

चन्तदनां सातनां रक्तां भूणमगन्द्न्ति । ४३ । गोशीषथकां  कालतािां मत्स्यगन्द्न्ति । ४४ । हणरचन्तदनां 
शुकपिविथमािगन्द्न्ति, तािथसां च । ४५ । ग्रामेरुकां  रक्तां रक्तकालां  वा बस्तमूिगन्द्न्ति । ४६ । दैवसभेयां रक्तां 
पद्धमगन्द्न्ति, जापकां  च । ४७। जोङ्गकां  रक्तां रक्तकालां  वा न्द्स्ननिम्, तौरूपां च । ४८ । मालेयकां  पाण्डुरक्तम् 
। ४९ । कुचन्तदनां रूक्षमगुरुकालां  रक्तां रक्तकालां  वा । ५० । कालपवथतकां  रक्तकालमनवद्यविं वा । ५१ । 
कोशागारपवथतकां  कालां  कालणचिां वा । ५२ । शीतोदकीयां पद्धमाभां कालन्द्स्ननिां वा । ५३ । नागपवथतकां  रूक्षां 
शवैलविं वा । ५४ । शाकलां  कणपलम् । इणत । ५५ । 
 

४२ आलकंदक (बबथर देशािील) आटण वैवर्षणक असे दोन प्रकारचे पोवळे, िाबंडे सकवा 
रक्िकमलाच्या वणाचे असाव,े कृमींनी पोखरलेले सकवा मध्ये फुगीर असे नसाव.े 
 

४३ सािन प्रदेशािील चदंन िाबंडे व मािीचा वास असलेले असिे. ४४ गोशीषथ प्रदेशािील काळसर 
लाल असून त्याला माशाचा वास येिो. ४५ हटरचंदन पोपिाच्या पंखाच्या वणाचे असून त्याला आंब्याचा 
वास येिो; िृणसा नदीकाठचे चदंनही िसेच असिे. ४६ ग्रामेरु पवथिावरचे िाबंडे अर्वा िाबंूस-काळे व 
बकऱ्याच्या मुिाचा वास असलेले असिे. ४७ देवसभा प्रदेशािील िाबंडे व कमळाचा वास असलेले; जाप 
येर्ील चदंनही िसेच. ४८ जोंग प्रदेशािील िाबंडे अर्वा िाबंसू काळे आटण गुळगुळीि; िसेच िुरूप 
येर्ीलही. ४९ माला नदीकाठचे सफेि-लाल असिे. ५० कंुचदन खडबडीि, अगुरूसारखे काळे-िाबंडे 
अर्वा िाबंसू-काळे. ५१ कालपवथिावरील िाबंसू-काळे अर्वा केशराच्या रंगाचे. ५२ कोशागारपवथिावरील 
काळे अर्वा काळे टठपके असलेले असिे. ५३ शीिोदकानदीकाठचे पद्मवणथ अर्वा काळे गुळगुळीि. ५४ 
नागपवथिावरील खडबडीि आटण शवेाळाच्या रंगाचे. ५५ शाकल प्रदेशािील चंदन कटपलवणथ असिे. 
 

लघु न्द्स्ननिमश्यानां सर्णपःस्नेहलेणप गन्तिसुखां त्वगनुसायथनुल्बिमणवरानयुष्ट्िसहां दाहग्राणह 
सुखस्पशथनणमणत चन्तदनगुिाः । ५६ । 
 

अगुरु जोङ्गकां  कालां  कालणचिां मण्डलणचिां वा । ५७ । श्यामां दोङ्गकम् । ५८ । पारसमुद्रकां  
णचिरूपमुशीरगन्द्न्ति नवमाणलकागन्द्न्ति वा । इणत । ५९ । 
 

गुरु न्द्स्ननिां पेशलगन्द्न्ति णनहायथन्द्ननसहमसांप्लुतिूमां समगन्तिां णवमदथसहणमत्यगुरुगुिाः । ६० । 
 

तैलपर्णिकम् अशोकग्राणमकां  माांसविं पद्धमगन्द्न्ति । ६१ । जोङ्गकां  रक्तपीत कमुत्पलगन्द्न्ति 
गोमूिगन्द्न्ति वा । ६२ । ग्रामेरुकां  न्द्स्ननिां गोमूिगन्द्न्ति । ६३ । सौविथकुड्यकां  रक्तपीतां मातुलुङ्गगन्द्न्ति । ६४ । 
पूिथकिीपकां  पद्धमगन्द्न्ति नवनीतगन्द्न्ति वा । ६५ । 
 

भद्रणश्रयां पारलौणहत्यकां  जातीविथम् । ६६ । आन्ततरवत्यमुशीरविथम् । ६७ । उभयां कुष्ठगन्द्न्ति च । 
इणत । ६८ । 
 

५६ हलके, मऊ, कोरडे न पडणारे, िुपासारखा मऊ लेप करणारे, सुखकर गंध असणारे, त्वचेि 
टभनणारे, उठून न टदसणारे, रंग टफकि न होणारे, उष्टणिा सहन करणारे, दाह कमी करणारे आटण 
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सुखकर स्पशथ असलेले – असे हे चदंनाचे गुण. 
 

५७ जोंग प्रदेशािील अगुरु काळे, काळे टठपके असलेले अर्वा टवटवध रंगाचंी विुथळे असलेले असे 
असिे. ५८ दोंग प्रदेशािील काळसर असिे. ५९ समुद्राच्या पलीकडचे टवटवध रंगाचें असून त्याला 
वाळ्यासारखा अर्वा नवमटल्लकेसारखा वास येिो. 
 

६० जड, मऊ, संुदर वास असलेले, दूरवर पसरणाऱ्या वासाचे, पुष्टकळ वळे जळि रहाणारे, दाि 
धूर न होणारे, एकसारखा वास असलेले आटण घासल्याने फार न टझजणारे – असे हे अगुरुचे गुण. 
 

६१ अशोकग्रामािील िैलपर्षणक मासंाच्या रंगाचे आटण पद्माच्या गंधाचे असिे. ६२ जोंग 
प्रदेशािील िाबंडसर टपवळे, नीलकमलासारख्या अर्वा गोमूत्रासारख्या वासाचे असिे. ६३ ग्रामेरु 
पवथिावरील मऊ आटण गोमूत्रा- सारख्या वासाचे असिे. ६४ सुवणथकुड्य प्रदेशािील िाबंडसर टपवळे आटण 
महाळंुगासारख्या वासाचे असिे. ६५ पूणथकद्वीप येर्ील कमळासारख्या अर्वा लोण्यासारख्या वासाचे 
असिे. 
 

६६ लौटहत्य नदीच्या पलीकडचे भद्रटश्रय जाईच्या वणाचे असिे. ६७ अंिरविी येर्ील वाळ्याच्या 
वणाचे. ६८ आटण त्या दोहोंना कुष्ठासारखा वास येिो. 
 

कालेयकः स्विथभूणमजः न्द्स्ननिपीतकः । ६९ । औतरपवथतको रक्तपीतकः । ७० । इणत साराः । 
 

णपण्डक्वार्िूमसहमणवराणग योगानुणविाणय च । ७१ । चन्तदनागुरुवच्च तेषाां गुिाः । ७२ । 
 

कान्ततनावकां  पै्रयकां  चौतरपवथतकां  चमथ । ७३ । कान्ततनावकां  मयरूग्रीवाभम् । ७४ । पै्रयकां  
नीलपीतश्वेतलेखाणबन्तदुणचिम् । ७५ । तदुभयमष्टाङु्गला यामम् । ७६ । 
 

णबसी महाणबसी च िादशग्रामीये । ७७ । अव्यक्तरूपा दुणहणलणतका णचिा वा णबसी । ७८ । परुषा 
श्वेतप्राया महाणबसी । ७९ । िादशाङु्गलायाममुभयम् । ८० । 
 

श्याणमका काणलका कदली चन्तद्रोतरा शाकुला चारोहजाः । ८१ । कणपला णबन्तदुणचिा वा श्याणमका 
। ८२ । काणलका कणपला कपोतविा वा । ८३ । तदुभयमष्टाङु्गलायामम् । ८४ । परुषा कदली हस्तायता । 
८५ । सैव चन्तद्रणचिा चन्तद्रोतरा । ८६ । कदलीणिभागा शाकुला कोठमण्डलणचिा कृतकर्णिकाणजनणचिा वा 
इणत । ८७ । 
 

६९ सुवणथभमूीि होणारे कालेयक मऊ आटण टपवळे असिे. ७० उत्तरपवथिावरील िाबंसू टपवळे 
असिे. याप्रमाणे हे सार (मौल्यवान पदार्थ) होि. 
 

७१ उगाळून गोळा केला असिा, उकळले असिा अर्वा जाळून धूर केला असिा वास नष्ट न 
होणारे, रंग टफकि न होणारे आटण इिर पदार्ांि सहज टमसळून जाणारे असे (िैलपर्षणकादी) असिाि. 
७२ आटण चदंन व अगुरु याचं्याप्रमाणे त्याचें गुण असिाि. 
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७३ उत्तर पवथिाकडील कािंनावक आटण पै्रयक असे दोन प्रकारचे कािडे असिे. ७४ कािंनावक 
मोराच्या कंठाच्या वणाचे असिे. ७५ पै्रयकावर टनळे, टपवळे आटण पाढंरे टठपके आटण रेघा असिाि. ७६ िी 
दोन्ही आठ अंगुळे लाबं असिाि. 
 

७७ टबसी आटण महाटबसी ही चामडी द्वादशग्रामािील. ७८ टबसीचा रंग स्पष्ट नसिो आटण िे केसाळ 
अर्वा टवटवधरंगी असिे. ७९ महाटबसी खडबडीि व बहुिेक रंग पाढंरा असलेला असे असिे. ८० िी दोन्ही 
बारा अंगुळे लाबं असिाि. 
 

८१ श्याटमका, काटलका, कदली, चदं्रोत्तरा आटण शाकुला ही चामडी आरोह प्रदेशािील. ८२ 
श्याटमका कटपल वणाची अर्वा टठपक्यानंी टचटत्रि झालेली असिे. ८३ काटलका कटपल वणाची सकवा 
पारव्या रंगाची. ८४ ही दोन्ही चामडी आठ अंगुळे लाबं असिाि. ८५ कदली खडबडीि व एक हाि लाब 
असिे. ८६ िशाच प्रकारची पण चदं्राकृिींनी टचटत्रि झालेली िी चदं्रोत्तरा. ८७ शाकुला कदलीच्या 
एकिृिीयाशंाइिकी लाबं आटण लालसर विुथळानंी टचटत्रि अर्वा चामड्यािीलच स्वाभाटवक गाठींनी 
टचटत्रि झालेली असिे. 
 

सामूरां चीनसी सामूली च बाहलवेयाः । ८८ । षट् किशदङु्गलमञ्जनविं सामूरम् । ८९ । चीनसी 
रक्तकाली पाण्डुकाली वा । ९० । सामूली गोिूमविा । इणत । ९१ । 
 

साणतना नलतूला वृतपुच्िा चौद्राः । ९२ । साणतना कृष्ट्िा । ९३ । नलतूला नलतूलविा । ९४ । 
कणपला वृतपुच्िा च । ९५ । इणत चमथजातयः । 
 

चमथिाां मृदु न्द्स्ननिां बहुलरोम च श्रेष्ठम् । ९६ । 
 

शुद्धां  शुद्धरक्तां पक्षरक्तां चाणवकम्, खणचतां वानणचिां खण्डसांघात्यां तन्ततुणवन्द्च्िन्नां च । ९७ । कम्बलः 
कौचपकः कुलणमणतका सौणमणतका तुरगास्तरिां विथकां  तणलच्िकां  वारवािः पणरस्तोमः समन्ततभद्रकां  
चाणवकम् । ९८ । णपन्द्च्िलमाद्रथणमव च सूक्ष्मां मृदु च श्रेष्ठम् । ९९ । 
 

८८ सामूर, चीनसी आटण सामूली ही बाल्हव प्रदेशािील चामडी. ८९ सामूर हे छत्तीस अंगुळे लाबं 
आटण काजळाच्या रंगाचे असिे. ९० चीनसी लालसर काळे अर्वा सफेि-काळे असिे. ९१ सामूली 
गव्हाच्या रंगाचे असिे. 
 

९२ साटिना, नलिूला आटण वृत्तपुच्छा ही उद्र प्रदेशािील चामडी ९३ साटिना काळ्या रंगाचे 
असिे. ९४ नलिूला नल गविाच्या िुऱ्याच्या रंगाचे असिे. ९५ वृत्तपुच्छा कटपल रंगाचे असिे – अशा ्ा 
चामड्याचं्या जािी होि. 
 

९६ चामड्यामंध्ये मऊ, गुळगुळीि वाकेसाळ चामडे सवांि उत्तम. 
 

९७ लोकरीचे कापड पाढंऱ्या रंगाचे, शुद्ध िाबंड्या रंगाचे आटण टमश्र रंगाचे असिे; सुईने टवणलेले, 
टनरटनराळ्या रंगािं मागावंर टवणलेले, िुकडे टवणून जोडलेले व धागे िोडलेले असे िे चार प्रकारचे असिे. 
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९८ काबंळे, कौचपक (टशरस्त्राण), कुलटमटिका (हत्तीची झलू), सौटमटिका (हत्तीची काळ्या रंगाची झलू), 
घोड्याचे जीन, वणथक (रंगीि शाल), िटलच्छक (गाटलचा), वारवाण (टचलखि), पटरस्िोम (चादर) 
आटण समंिभद्रक (टचलखिाला खाली जोडावयाचे पटे्ट) – अशी ही लोकरीची वसे्त्र होि. ९९ गुळगुळीि 
आटण जणू काय ओले असे, बारीक व मऊ असे लोकरीचे कापड उत्कृष्ट. 
 

अष्टप्रोणतसांघात्या कृष्ट्िा णभणङ्गसी वषथवारिमपसारक इणत नैपालकम् । १०० । 
 

सांपुणिका चतुरणश्रका लम्बरा किवानकां  प्रावरकः सतणलकेणत मृगरोम । १०१ । 
 

वाङ्गकां  श्वेतां न्द्स्ननिां दुकूलम् । १०२ । पौण्रकां  श्यामां मणिन्द्स्ननिम् । १०३ । सौविथकुड्यकां  सूयथविं 
मणिन्द्स्ननिोदकवानां चतुरश्रवानां व्याणमश्रवानां च । १०४ । एतेषामेकाांशुकमध्यिथणिणिचतुरांशुकणमणत । १०५ 
। तेन काणशकां  पौण्रकां  च क्षौमां व्याख्यातम् । १०६ । 
 

मागणिका पौन्द्ण्रका सौविथकुड्यका च पिोिा । १०७ । नागवृक्षो णलकुचो बकुलो विि योनयः । 
१०८ । पीणतका नागवृणक्षका । १०९ । गोिूमविा लैकुची । ११० । श्वेता बाकुली । १११ । शेषा नवनीतविा 
। ११२ । तासाां सौविथकुड्यका श्रेष्ठा । ११३ । तया कौशेयां चीनपट्टाि चीनभूणमजा व्याख्याताः । ११४ । 
 

१०० आठ धागे एकत्र करून टवणलेली काळ्या रंगाची सभटगसी आटण पावसापासून रक्षण करणारे 
अपसारक – ही नेपाळािील लोकरीची वसे्त्र. 
 

१०१ संपुटिका (पोिऱ्यासंाठी आवरण), चिुरटश्रका (चौकोनी आसन), लंबरा (पलंगपोस), 
किवानक (पलंगपोसाचा टभन्न प्रकार), प्रावरक (पाघंरूण) आटण सत्तटलका (आंर्रूण) – हे पशूचं्या 
केसापंासून बनटवलेले पदार्थ. 
 

१०२ वगंदेशािील दुकूल (रेशमी) वस्त्र पाढंरे आटण गुळगुळीि असिे. १०३ पुिं देशािील काळसर 
व मण्यासारखे गुळगुळीि असिे. १०४ सुवणथकुड्य प्रदेशािील (उगवत्या) सूयाच्या वणाचे, पाण्याि 
टभजवनू व मण्याने मऊ घोिून मग टवणलेले, एकसारखे टवणलेले आटण टमश्र करून टवणलेले असे असिे. 
१०५ ही सवथ वसे्त्र एक धागा, दीड धागा, दोन, िीन सकवा चार धागे एकत्र करून टवणलेली असिाि. १०६ 
काशी आटण पुंि देशािंील क्षौम (रेशमी) वस्त्र अशाच प्रकारचे समजाव.े 
 

१०७ पत्रोणा (रेशीम) मगध, पुिं आटण सुवणथकुड्य ्ा प्रदेशािं होिे. १०८ नागवृक्ष, टलकुच, 
बकुल आटण वि ्ाचं्या पानावंरील रेशमाच्या टकड्यापंासून िे उत्पन्न होिे. १०९ नागवृक्षावरील टपवळे 
असिे. ११० टलकुच वृक्षावरील गव्हाच्या रंगाचे असिे. १११ बकुलवृक्षावरील पाढंरे असिे. ११२ राटहलेले 
लोण्याच्या वणाचे असिे. ११३ त्या टिहींमध्ये सुवणथकुड्य प्रदेशािील पत्रोणा श्रेष्ठ. ११४ हे वणथन कौशये 
(रेशीम) आटण चीनभमूीिील चीनपट्ट यानंाही लागू पडिे. 
 

मािुरमापरान्ततकां  काणलङ्गकां  काणशकां  वाङ्गकां  वात्सकां  माणहषकां  च कापाणसकां  श्रेष्ठम् । इणत । ११५ । 
 

अतः परेषाां रत्नानाां प्रमािां मूल्यलक्षिम् । 
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जाकत रूपां च जानीयाणन्निानां नवकमथ च ॥ ११६ ॥ 
 
पुरािप्रणतसांस्कारां कमथ गुह्यमुपस्करान् । 
देशकालपरीभोगां कहस्त्रािाां च प्रणतणक्रयाम् ॥ ११७ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा एकादशोऽध्यायः । आणदतो िाकिशः । 

 
११५ मधुरा, अपरािं, कसलग, काशी, वगं, वत्स आटण मटहष ्ा प्रदेशािंील सुिी कापड श्रेष्ठ होय. 

 
११६–११७ (्ा आटण) ्ाखेरीज इिरही मौल्यवान पदार्ांचे प्रमाण, मूल्य त्याचंी लक्षणे, जाि, 

रूप, ठेवण्याची जागा, नवीन बनटवणे, जुन्याची दुरुस्िी, गुप्िपणे करावयाचे संस्कार, हत्यारे, देश व काल 
याचं्या अनुरोधाने करावयाचा उपयोग आटण त्यानंा हानी पोचटवणाऱ्याचंा बदंोबस्ि, ्ा सवथ गोष्टींची 
कोशाध्यक्षाला पूणथ माटहिी असणे आवश्यक आहे. 
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१२ 
 

[किशां प्रकरिम् – आकरकमान्ततप्रवतथनम्] 
 

आकराध्यक्षः शुल्बिातुशास्त्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्ञसखो वा तज्जातकमथकरोपकरिसांपन्नः 
णकट्टमूषाङ्गारभस्मणलङ्गां  वाऽऽकरां भूतपूवथमभूतपूवं वा भूणमप्रस्तररसिातुमत्यर्थविथगौरवमुग्रगन्तिरसां परीके्षत 
। १ । 
 

बारावा अध्याय 
 

प्रकरण ३० : खाणी आटण कारखाने सुरू करणे 
 

१ शुल्बशास्त्र (जटमनीिील टशराचंा अभ्यास करणारे शास्त्र), धािुशास्त्र, रसपाक (रसरूपािील धािू 
आिवनू व शुद्ध करून घेण्याची प्रटक्रया), आटण मटणराग (टवटवध रंगाचें मणी) याचें स्विःला ज्ञान 
असणाऱ्या सकवा ्ा शास्त्रािं पारंगि असलेली माणसे मदिीस घेणाऱ्या आकराध्यक्षाने त्या कामाि िरबेज 
असलेले कामगार आटण उपकरणे बरोबर घेऊन कीि, मुशी, कोळसे व राख ्ा टचन्हाचं्या सा्ाने जुन्या 
खाणीचा अर्वा खूप दाि रंग व फार वजन असलेला, िसेच उग्र वास आटण चव असलेला भटूमधािू, 
प्रस्िरधािू, सकवा रसधािू जेरे् असेल िेरे् संभाव्य नवीन खाणीचा शोध घ्यावा. 
 

पवथतानामणभज्ञातोदे्दशानाां णबलगुहोपत्यकालयनगूढखातेष्ट्वन्ततः प्रस्यन्द्न्तदनो 
जम्बूचूततालफलपक्वहणरद्राभेदगुडहणरतालमनःणशलाक्षौद्रणहङु्गलुकपुण्डरीकशुकमयरूपिविाः 
सविोदकौषणिपयथन्तताणिक्किा णवशदा भाणरकाि रसाः काञ्चणनकाः । २ । अप्सु णनष्ट्ठ्यूतास्तैलवणिसर्णपिः 
पङ्कमलग्राणहिि तािरूप्ययोः शतादुपणर वेद्धारः । ३ । तत्प्रणतरूपकमुग्रगन्तिरसां णशलाजतु णवद्यात् । ४ । 
 

पीतकास्तािकास्तािपीतका वा भूणमप्रस्तरिातवो णभन्ना नीलराजीवन्ततो मुद्धगमाषकृसरविा वा 
दणिणबन्तदुणपण्डणचिा हणरद्राहरीतकीपद्धमपिशवैलयकृत्प्लीहानवद्यविा 
णभन्नािुञु्चवालुकालेखाणबन्तदुस्वन्द्स्तकवन्ततः सगुणलका अर्णचष्ट्मन्ततस्ताप्यमाना न णभद्यन्तते बहुफेनिूमाि 
सुविथिातवः प्रतीवापार्ास्तािरूप्यवेिनाः । ५ । 
 

२ ज्याचं्या पटरसराचंी माटहिी आहे अशा पवथिावंरील टबळे, गुहा, सपाि प्रदेश, कोरीव लेणे, गुप्ि 
(झाकलेला) खड्डा, यािूंन स्त्रवणारे जाभंळू, आंबा, िाडफळ, टपकलेल्या हळदीचा काप, गूळ, हरिाळ, 
मनशीळ, मध, सहगूळ, कमळ, पोपिाचा पखं व मोराचा पखं यासंारखे रंग असलेले, सभोविी त्याच रंगाचे 
पाणी व वनस्पिी असलेले, टचक्कण, स्वच्छ आटण वजनदार असे प्रवाह हे काचंनाने युक्ि असिाि. ३ 
पाण्याि िाकले असिा िेलाप्रमाणे पसरणारे आटण टचखल व मळ शोषनू घेणारे असिील िर हे रस 
शभंराहून वर वजन असलेल्या िाबं्याचा व रुप्याचा वधे करून त्याचें सुवणथ करिाि. ४ वरून अगदी िसेच 
टदसणारे, परंिु (केवळ) उग्र वास व चव असलेले िे टशलाटजि होय असे समजाव.े 
 

५ टपवळ्या रंगाचे, िाबंड्या रंगाचे अर्वा लालसर टपवळ्या रंगाचे असे जटमनीि आढळणारे सकवा 
खडकाि आढळणारे धािू, जे फोडले असिा आि टनळ्या ओळींनी युक्ि अर्वा मूग, उडीद सकवा टखचडी 
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याचं्या रंगाचे असिाि, जे द्ासारख्या टठपक्यानंी अर्वा गाठींनी टचटत्रि झालेले असिाि, ज्याचंा वणथ, 
हळद, टहरडा, कमलदल, शवेाळे, यकृि, प्लीहा अर्वा केशर यासंारखा असिो, जे फोडले असिा आि 
बारीक वाळूच्या रेषा, टठपके सकवा स्वस्स्िके यानंी युक्ि असिाि, ज्याचं्या आि गोळ्या असिाि, जे 
देदीप्यमान असून िापटवले असिा फुिि नाहीि पण ज्यािूंन पुष्टकळ फेस आटण धूर टनघिो – असे धािू 
सुवणथधािू होि, (िाबंे व रुपे यािं) टमसळण्याच्या उपयोगाचे, िाबं ेव रुपे याचंा वधे करणारे (व त्याचें 
सोन्याि रूपािंर करणारे). 
 

शङ्खकपूथरस्फणिकनवनीतकपोतपारावतणवमलकमयरूग्रीवाविाः 
सस्यकगोमेदकगुडमत्स्यन्द्ण्डकाविाः कोणवदारपद्धमपािलीकलायक्षौमातसीपुष्ट्पविाः ससीसाः साञ्जना 
णवस्त्रा णभन्नाः श्वेताभाः कृष्ट्िाः कृष्ट्िाभाः श्वेताः सवे या लेखाणबन्तदुणचिा मृदवो ध्मायमाना न स्फुिन्द्न्तत 
बहुफेनिूमाि रूप्यिातवः । ६ । 
 

सवथिातूनाां गौरववृद्धौ सत्त्ववृणद्धः । ७ । 
 

तेषामशुद्धा मूढगभा वा तीक्ष्िमूिक्षारभाणवता 
राजवृक्षविपीलुगोणपतरोचनामणहषखरकरभमूिलेण्डणपण्डबद्धास्तत्प्रतीवापास्तदवलेपा वा णवशुद्धाः 
स्त्रवन्द्न्तत । ८ । 
 

यवमाषणतलपलाशपीलुक्षारैगोक्षीराजक्षीरैवा कदलीवज्रकन्तदप्रतीवापो मादथवकरः । ९ । 
 

मिुमिुकमजापयः सतैलां  
िृतगुडणकण्क्युतां सकन्तदलीकम् । 

 
६ ज्या धािूचा वणथ, शखं, कापूर, स्फटिक, लोणी, कबिूर, पारवा, टवमलक मणी सकवा मोराची 

मान यासंारखा असिो, अर्वा सस्यकमणी, गोमेदकमणी, गूळ सकवा िाबंसू साखर यासंारखा असिो, 
अर्वा कोटवदार, पद्म, पािली, कलाय, क्षौम सकवा अिसी याचं्या फुलासारखा असिो, आटण जे धािू 
टशश्याने युक्ि, अंजनाने युक्ि, कच्च्या मासंाचा वास असलेले, फोडले असिा पाढंरी छिा असलेल्या 
काळ्या रंगाचे अर्वा काळी छिा असलेल्या पाढंऱ्या रंगाचे अर्वा सवथ (धािू) रेघा आटण टठपके यानंी 
युक्ि, मऊ, िापटवले असिा फुिि नाहीि पण ज्यािूंन पुष्टकळ फेस आटण धूर टनघिो – असे धािू रुप्याचे 
धािू होि. 
 

७ सवथ धािंूच्या संबंधाि िे वजनाि टजिके भारी टििका त्यािं शुद्ध धािूचा अंश अटधक असिो. 
 

८ त्या धािंूपैकी जे अशुद्ध असिील अर्वा आि अस्फुि असिील त्यानंा िीक्ष्ण मूत्र व क्षार यािं 
टभजि ठेवनू राजवृक्ष, वड, पीलु (याचंी पाने अर्वा साल), गोटपत्त, गोरोचन आटण म्हैस, गाढव सकवा 
िरुण हत्ती याचें मलमूत्र याचं्या लगद्याि टमसळलें  असिा – त्याि बुडटवले असिा सकवा त्याचा लेप केला 
असिा – िे शुद्ध रूपाि वाहिाि. 
 

९ जव, उडीद, िीळ, पलाश आटण पीलु याचें क्षार याचं्या सटहि अर्वा गाईच्या आटण बकरीच्या 
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दुधासटहि कदली आटण वज्रकंद याचं्या टमश्रणाि धािू बुडटवला म्हणजे त्याला मऊपणा येिो. 
 

यदणप शतसहस्त्रिा णवणभन्नां 
भवणत मृदु णिणभरेव तणन्नषेकैः ॥ १० ॥ 

 
गोदन्ततशृङ्गप्रतीवापो मृदुस्तम्भनः । ११ । 

 
भाणरकः न्द्स्ननिो मृदुि प्रस्तरिातुभूथणमभागो वा णपङ्गलो हणरतः पािलो लोणहतो वा ताििातुः । १२ । 

 
काकमेचकः कपोतरोचनाविथः श्वेतराणजनद्धो वा णवस्त्रः सीसिातुः । १३ । 

 
ऊषरकबुथरः पक्वलोष्टविो वा िपुिातुः । १४ । 

 
खुरुम्बः पाण्डुरोणहतः णसन्तदुवारपुष्ट्पविो वा तीक्ष्ििातुः । १५ । 

 
काकाण्डभुजपिविो वा वैकृन्ततकिातुः । १६ । 

 
अच्िः न्द्स्ननिः सप्रभो घोषवान् शीतस्तीव्रस्तनुरागि मणििातुः । १७ । 

 
िातुसमुत्र्ां तज्जातकमान्ततेषु प्रयोजयेत् । १८ । कृतभाण्डव्यवहारमेकमुखम्, अत्ययां चान्तयि 

कतृथके्रतृणवके्रतृिाां स्र्ापयेत् । १९ । 
 

१० मध, ज्येष्ठीमध, बकरीचे दूध, िेल, िूप, गूळ, मद्यबीज, कदली – या सवांच्या टमश्रणाि िीनच 
वळेा बुडवनू काढल्यास शिसहस्त्र टठकाणी िडे गेलेला सुद्धा धािू मऊ होिो. 
 

११ गाईचे दाि व सशगे याचें चूणथ टमसळले असिा धािूचा मऊपणा नाहीसा होिो. 
 

१२ वजनाि भारी, गुळगुळीि आटण मऊ असा खडकािील धािू अर्वा जटमनीचा भाग, सपगि, 
टहरवा, िाबंसू अर्वा लाल असला िर िो िाबं्याचा धािू होय. 
 

१३ कावळ्यासारखा काळा, कबिूर सकवा गोरोचना याचं्या वणाचा अर्वा पाढंऱ्या रेघानंी भरलेला 
आटण कच्च्या मासंाचा वास असलेला िो टशशाचा धािू 
 

१४ खार जटमनीसारखा कबऱ्या रंगाचा अर्वा भाजलेल्या मािीच्या ढेकळाच्या रंगाचा िो जस्िाचा 
धािू. 
 

१५ मुख्यिः मऊ दगड असलेला, सफेि-िाबंसू अर्वा टनगंुडीच्या फुलाच्या रंगाचा िो लोखंडाचा 
धािू. 
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१६ कावळ्याच्या अंड्याच्या अर्वा भजूथपत्राच्या वणाचा िो वैकंृिकाचा धािू. 
 

१७ स्वच्छ, मऊ, काटंिमान, नाद करणारा, र्ंड, कठीण आटण टफकि रंगाचा िो मण्याचंा धािू. 
 

१८ अशोटधि धािंूपासून टनष्टपन्न झालेले शुद्ध धािू (याचं्या त्याचं्या कारखान्यािं उपयोगास 
आणाविे. १९ िेरे् ियार केलेल्या वस्िंूचा व्यापार, त्याच एका टठकाणी चालू करावा आटण जे त्या 
टठकाणापासून दुसरीकडे िशा वस्िू करिील, करटविील अर्वा टवकिील त्यानंा (यर्ोटचि) दंड करावा. 
 

आकणरकमपहरन्ततमष्टगुिां दापयेद् अन्तयि रत्नेभ्यः । २० । स्तेनमणनसृष्टोपजीणवनां च बद्धां  कमथ 
कारयेत्, दण्डोपकाणरिां च । २१ । 
 

व्ययणक्रयाभाणरकमाकरां भागेन प्रक्रयेि वा दद्यात्, लाघणवकमात्मना कारयेत् । २२ । 
 

लोहाध्यक्षस्तािसीसिपुवैकृन्ततकारकूिवृतकां सताललोहकमान्ततान् कारयेत्, लोहभाण्डव्यवहारां च 
। २३ । 
 

लक्षिाध्यक्षितुभागतािां रूप्यरूपां तीक्ष्ििपुसीसाञ्जनानामन्तयतममाषबीजयुक्तां कारयेत् – पिम् 
अिथपिां पादम् अष्टभागणमणत, पादाजीवां तािरूपां – माषकम् अिथमाषकां  काकिीम् अिथकाकिीणमणत । २४ । 
 

रूपदशथकः पियािाां व्यावहाणरकीं कोशप्रवेश्याां च स्र्ापयेत् । २५ । रूणपकमष्टकां  शतम्, पञ्चकां  शतां 
व्याजीं, पारीणक्षकमष्टभाणगकां  शतां, पञ्चकवशणतपिमत्ययां च अन्तयि कतूथके्रतृणवके्रतृपरीणक्षतृभ्यऋ । २६ । 
 

२० अपहार करणाऱ्या खाण कामगाराकडून आठपि सकमि वसूल करावी; याला अपवाद रत्नाचंा 
(रत्न चोरल्यास वधाची टशक्षा). २१ चोर, परवानगीटशवाय (खाणीचा) धंदा करणारा आटण शारीटरक 
मेहनिीच्या द्वारा दंड वसूल करून देणारा याचं्यावर बधंन घालून त्यानंा खाणीि काम करावयास लावावे. 
 

२२ ज्या खाणीला खचथ व मेहनि खूप लागि असिील िी खाण टहस्सेरसीने अर्वा भाड्याने 
चालटवण्यास द्यावी; कमी खचाची व मेहनिीची स्विः चालवावी. 
 

२३ लोहाध्यक्षाने िाबंे, टशसे, जस्ि, वैकंृिक, टपिळ, पोलाद, कासे, िाल आटण लोखंड याचं्या 
मालाचे कारखाने स्र्ापावेि आटण त्या धािंूच्या वस्िंूच्या टवक्रीची व्यवस्र्ा करावी. 
 

२४ लक्षणाध्यक्षाने (िाकसाळीवरील अटधकाऱ्याने) एकचिुर्ांश भाग िाबंे आटण एक मासा 
लोखंड, जस्ि, टशसे व अंजन यापंैकी एखादा धािू िणकपणासाठी असलेली अशी चादंीची नाणी पाडावीि 
– पण, अधापण, पावपण, अष्टमाशंपण ्ा नावाची, िसेच एकचिुर्ांश भाग (हलक्या धािूचे) टमश्रण 
असलेली – माषक, अधथमाषक, काकणी, अधथकाकणी ्ा नावाची िाबं्याची नाणी पाडावीि. 
 

२५ नाणी पारखणाऱ्या अटधकाऱ्याने व्यापाराि उपयोगी अशी आटण खटजन्याि भरणा करावयाची 
अशी पणाचंी चलनपद्धिी स्र्ापन करावी. २६ नाणी पाडून देण्याबद्दल दस्िुरी शकेडा आठ, 
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वजनामापािंील फरकाबद्दल आकारणी शकेडा पाच, पारखणाऱ्याचा मुशाटहरा शकेडा एकअष्टमाशं आटण 
इिरत्र नाणी पाडणारे, टवकि घेणारे, टवकणारे आटण पारखणारे यानंा पचंवीस पण दंड, हे ठरवनू द्याव.े 
 

खन्तयध्यक्षः शङ्खवज्रमणिमुक्ताप्रवालक्षारकमान्ततान् कारयेत्, पिनव्यवहारां च । २७ । 
 

लविाध्यक्षः पाकमुक्तां लविभागां प्रक्रयां च यर्ाकालां  सांगृहिीयाद्, णवक्रयाच्च मूल्यां रूपां व्याजीं च 
। २८ । आगन्ततुलविां षड्भागां दद्यात् । २९ । दतभागणवभागस्य णवक्रयः, पञ्चकां  शतां व्याजीं रूपां रूणपकां  च । 
३० । के्रता शुल्कां  राजपण्यच्िेदानुरूपां च वैिरिां दयात्, अन्तयि के्रता षट्ितमत्ययां च । ३१ । 
णवलविमुतमां दण्डां दद्याद्, अणनसृष्टोपजीवी च अन्तयि वानप्रस्रे्भ्यः । ३२ । श्रोणियास्तपन्द्स्वनो णवष्टयि 
भक्तलविां हरेयुः । ३३ । अतोऽन्तयो लविक्षारवगथः शुल्कां  दद्यात् । ३४ । 
 

२७ खाणींवरील अध्यक्षाने शखं, टहरे, रत्ने, मोिी, पोवळी व क्षार याचं्या वस्िू ियार करण्याच्या 
जागा टनटिि कराव्याि आटण त्या वस्िंूच्या क्रयटवक्रयाची व्यवस्र्ा करावी. 
 

२८ लवणाध्यक्षाने खाणीिून ियार झालेले मीठ बाहेर काढले म्हणजे टमठाचा ठरलेला टहस्सा व 
भाडे योवय वेळी वसूल करावे, िसेच िे टवकले म्हणजे त्याची सकमि, िपासणीची आकारणी आटण 
वजनामापािंील फरकाबद्दल आकारणी ही वसूल करावीि. २९ परदेशािून आयाि झालेल्या टमठाचा 
सहावा भाग सरकारला टमळावा. ३० जेव्हा टमठाचा टहस्सा व वािा टदले गेले असिील, िसेच शकेडा पाच 
व्याजी, िपासणीचा आकार आटण बनटवण्याबद्दल आकारणी (ही सवथ टदली गेली असिील) िेव्हाच िे 
टवकण्यास परवानगी द्यावी. ३१ (परदेशी मीठ) टवकि घेणाऱ्याने जकाि आटण सरकारी टवक्रीिील िुिीला 
अनुरूप अशी नुकसानभरपाई द्यावी; (जकाि नाक्याहून) दुसरीकडे िे टवकि घेणाऱ्याने वर सहाश ेपण दंड 
टदला पाटहजे. ३२ भेसळीच्या टमठाबद्दल उत्तम साहसदंड करावा, िसेच परवानगीटशवाय टमठाचे उत्पादन 
करणाऱ्यालाही िोच दंड करावा; याला वानप्रस्र्ाचंा अपवाद (त्यानंा दंड नाही). ३३ वदेटवद्यासंपन्न 
ब्राह्मण, िपस्वी आटण मजूर यानंी आपल्या भोजनासाठी मीठ ियार करून घेण्यास हरकि नाही. ३४ याहून 
इिर लवणवगािील पदार्थ व (गुडादी) क्षारवगािील पदार्थ याचं्या आयािीवर फक्ि जकाि द्यावी. 
 

एव मूल्यां च भागां च व्याजीं पणरघमत्ययम् । 
शुल्कां  वैिरिां दण्डां रूपां रूणपकमेव च ॥ ३५ ॥ 
 
खणनभ्यो िादशणविां िातुां पण्यां च सांहरेत् । 
एवां सवेषु पण्येषु स्र्ापयेन्तमुखसांग्रहम् ॥ ३६ ॥ 
 
आकरप्रभवः कोशः कोशादण्डः प्रजायते । 
पृणर्वी कोशदण्डाभ्याां प्राप्यते कोशभूषिा ॥ ३७ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे आकरकमान्ततप्रवतथनम् िादशोऽध्यायः । आणदतस्त्रयकस्त्रशः । 

 
३५-३६ याप्रमाणे (आकराध्यक्षाने) खाणींपासून मूल्य, टहस्सा, कसर, पटरघ (सरकारी 

एकाटधकारामुळे लादलेला कर), अत्यय (टनयमभगंाबद्दल दंड) जकाि, वैधरण (सरकारी मालाच्या 
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टवक्रीिील िुिीची भरपाई), दंड (अपराधाबद्दल), रूप (परीक्षकाची फी), रूटपक (बनटवण्याबद्दल 
आकार), धािू आटण त्यापंासून ियार केलेले टवके्रय पदार्थ असे बारा प्रकारचे उत्पन्न गोळा करावे. याप्रमाणे 
सवथ टवके्रय पदार्ांच्या संबंधाि उत्पन्नाच्या मुख्य बाबींचा संग्रह टनटिि करावा. 
 

३७ खाणींपासून कोशाची उत्पत्ती होिे, कोशामुळे सैन्य उभारले जािे. कोश आटण सैन्य याचं्या 
बळावर समृद्ध कोशच टजचे भषूण आहे अशा पथृ्वीचा लाभ होिो. 
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१३ 
 

[एककिशां प्रकरिम् – अक्षशालायाां सुविाध्यक्षः] 
 

सुविाध्यक्षः सुविथरजतकमान्ततानामसांबन्तिावेशनचतुःशालामेकिारामक्षशालाां कारयेत् । १ । 
णवणशखामध्ये सौवर्णिकां  णशल्पवन्ततमणभजातां प्रात्यणयकां  च स्र्ापयेत् । २ । 
 

िेरावा अध्याय 
 

प्रकरण ३१ : सुवणावर प्रटक्रया करण्याच्या कारखान्याि सुवणाध्यक्ष 
 

१ सुवणाध्यक्षाने सोने व रुपे याचंी कामे करून घेण्यासाठी एकमेकापंासून अलग अशा काम 
करण्याच्या चार सोप्यानंी युक्ि असा चौक असलेली व प्रवशेासाठी एकच दार असलेली अक्षशाला बाधूंन 
घ्यावी. २ सराफकट्ट्यामध्ये कसबी, घरंदाज आटण टवश्वासू अशा (सरकारी) सुवणथकाराची स्र्ापना 
करावी. 
 

जाम्बूनदां शातकुम्भां हािकां  वैिवां शृङ्गशुन्द्क्तजां जातरूपां रसणवद्धमाकरोद्गतां च सुविथम् । ३ । 
णकञ्जल्कविं मृदु न्द्स्ननिमनाणद भ्राणजष्ट्िु च श्रेष्ठम्, रक्तपीतकां  मध्यमम्, रक्तमवरम् । ४ । 
 

श्रेष्ठानाां पाण्डु श्वेतां चाप्राप्तकम् । ५ । तदे्यनाप्राप्तकां  तच्चतुगुथिेन सीसेन शोियेत् । ६ । सीसान्तवयेन 
णभद्यमानां शुष्ट्कपिलैध्मापयेत् । ७ । रूक्षत्वाणद्भद्यमानां तैलगोमये णनषेचयेत् । ८ । आकरोद्गतां सीसान्तवयेन 
णभद्यमानां पाकपिाणि कृत्वा गन्द्ण्डकासु कुट्टयेत्, कदलीवज्रकन्तदकल्के वा णनषेचयेत् । ९ । 
 

तुत्र्ोद्गतां गौणडकां  काम्बुकां  चाक्रवाणलकां  च रूप्यम् । १० । श्वेतां न्द्स्ननिां मृदु च रे्ष्ठम् । ११ । 
णवपयथये स्फोिनां च दुष्टम् । १२ । तत्सीसचतुभागेन शोियेत् । १३ । उद्गतचूणलकमच्िां भ्राणजष्ट्िु दणिविं 
च शुद्धम् । १४ । 
 

शुद्धस्यकैो हाणरद्रस्य सुविो विथकः । १५ । ततः शुल्बकाकण्युतरापसाणरता आ चतुःसीमान्तताणदणत 
षोडश विथकाः । १६ । सुविथ पूवथ णनकष्ट्य पिािर्णिकाां णनकषयेत् । १७ । समरागलेखमणनम्नोन्नते देशे 
णनकणषतम्, पणरमृणदतां पणरलीढां नखान्ततरािा गैणरकेिावचूाितमुपकि णवद्यात् । १८ । जाणतणहङु्गलुकेन 
पुष्ट्पकासीसेन वा गोमूिभाणवतेन णदनिेनाग्रहस्तेन सांस्पृष्टां सुविं श्वेतीभवणत । १९ । सकेसरः न्द्स्ननिो 
मृदुभ्राणजष्ट्िुि णनकषरागः श्रेष्ठः । २० । 
 

३ जाबंनूद (जंबनूदीिील), शािकंुभ (शिकंुभ पवथिावरील), हािक (हाि प्रदेशािील), वैणव 
(वणेु पवथिावरील), शृङ्गशुस्क्िज (सुवणथभमूीिील शृगंशस्क्ि येर्ील), स्वाभाटवक रूपाचे, रसधािूमुळे 
पटरवर्षिि झालेले आटण खाणीिून टनघालेले – असे सोन्याचे प्रकार होि. ४ कमळाच्या िंिंूच्या रंगाचे, 
मऊ, गुळगुळीि, नादरटहि आटण चकाकणारे सोने श्रेष्ठ, िाबंसू टपवळे मध्यम, लाल कटनष्ठ होय. 
 

५ श्रेष्ठ जािीच्या सोन्याि टफकि आटण पाढंऱ्या रंगाचे अशुद्ध समजाव.े ६ ज्यामुळे अशुद्धी आली 
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असेल िे त्याच्या चौपि टशशाि टमश्र करून दूर कराव.े ७ टशशाशी टमश्रण केले असिा त्याचे िुकडे पडि 
असल्यास रानशणेींनी त्याला आच द्यावी. ८ रूक्षपणामुळे िुकडे पडि असल्यास िे िेल आटण शणे यािं 
बुडवनू ठेवाव.े ९ खाणीिील सोन्याचे टशशाच्या टमश्रणाने िुकडे पडि असल्यास िापवनू त्याचे पते्र कराविे 
आटण िे लाकडी ऐरणीवर कुिाविे अर्वा कदली आटण वज्रकंद याचं्या लगद्याि िे सोने घालून ठेवावे. 
 

१० िुत्र् पवथिावरील, गौड प्रदेशािील, कंबु पवथिावरील आटण चक्रवाल पवथिावरील असे रुप्याचे 
चार प्रकार (स्र्ानपरत्वे झालेले). ११ पाढंरे, गुळगुळीि आटण मऊ रुपे श्रेष्ठ. १२ त्याच्या उलि प्रकारचे 
आटण िडे जाणारे िे वाईि. १३ एकचिुर्ांश भाग टशसे घालून िे शुद्ध करावे. १४ (िापटविाना) वर बुडबुडे 
येणारे, स्वच्छ, चकाकणारे व द्ाच्या रंगाचे रुपे शुद्ध समजाव.े 
 

१५ शुद्ध, हळदीच्या रंगाचे, एक सुवणथ वजनाचे सोने हा सवोत्कृष्ट कस. १६ त्या सुवणथ वजनािून 
एक काकणी सोने काढून त्याऐवजी टििकेच िाबंे घािले असिा आटण याप्रमाणेच एक एक काकणी 
वाढवीि जाऊन चार माषकापंयंि वाढटवले असिा सोळा कस होिाि. १७ (ज्याचा कस पहावयाचा त्या) 
सोन्याची कसोिीच्या दगडावर प्रर्म रेघ ओढून नंिर (वरील सिरापैकी एका) कसाची रेघ ओढावी. १८ 
दगडाच्या उंचसखल नसलेल्या सपाि पषृ्ठभागावर त्याच रंगाची रेघ उमिलेली असेल िर िोच कस असे 
समजाव;े जर जोराने घासले असेल सकवा अगदी हळू रेघ ओढली असेल अर्वा नखाि दडटवलेल्या 
गेरूच्या चूणाने िी टमटश्रि केली असेल िर त्याि फसवणूक आहे असे जाणावे. १९ गोमूत्राि टभजटवलेला 
जाटिटहगूळ अर्वा पुष्टपकासीस चोपडलेल्या हािाच्या अग्रभागाने सोन्याला स्पशथ केला असिा िे पाढंरे 
होिे. २० (िंिुसदृश) केसरानंी युक्ि, गुळगुळीि, मऊ आटण चकाकणारा असा कसासाठी काढलेल्या 
रेघेचा रंग श्रेष्ठ होय. 
 

काणलङ्गकस्तापीपाषािो वा मुद्गविो णनकषः श्रेष्ठः । २१ । समरागी णवक्रयक्रयणहतः । २२ । 
हन्द्स्तच्िणवकः सहणरतः प्रणतरागी णवक्रयणहतः । २३ । न्द्स्र्रः परुषो णवषमविथिाप्रणतरागी क्रयणहतः । २४ । 
 

िेदणिक्किः समविथः श्लक्ष्िो मृदुखाभ्राणजष्ट्िूि श्रेष्ठः । २५ । तापो बणहरन्तति समः णकञ्जल्कविथः 
कुरण्डकपुष्ट्पविो वा श्रेष्ठः । २६ । श्यावो नीलिाप्राप्तकः । २७ । 
 

२१ कसलग देशािील सकवा िापी नदीिील मुगाच्या वणाचा दगड कस काढण्यासाठी श्रेष्ठ. २२ रंग 
जसा असेल िसाच दाखटवणारा दगड क्रय व टवक्रय दोहोला टहिकर. २३ हत्तींच्या रंगाचा, टहरवी झाक 
असलेला दगड रंगाि उठावदारपणा दाखटविो, िो टवक्री करण्याच्या कामी टहिकर. २४ कठीण, 
खडबडीि, एकसारखा रंग नसलेला दगड सोन्याचा रंग आहे त्यापेक्षा टफकि दाखटविो, िो टवकि 
घेण्याच्या कामी टहिकर. 
 

२५ (परीके्षसाठी सोन्याचा िुकडा िोडल्यास) िोडलेली जागा टचक्कण, एकाच रंगाची, गुळगुळीि, 
मऊ आटण चमकदार असेल िर िे सोने श्रेष्ठ. २६ िापटवले असिा जे आिबाहेर सारखेच िापिे, कमळाच्या 
केसराचं्या वणाचे अर्वा कोरािंीच्या फुलाच्या वणाचे होिे िे सोने शुद्ध. २७ काळसर सकवा टनळे पडल्यास 
िे अशुद्ध. 
 

तुलाप्रणतमानां पौतवाध्यके्ष वक्ष्यामः । २८ । तेनोपदेशेन रूप्यसुविं दद्यादाददीत च । २९ । 
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अक्षशालामनायुक्तो नोपगच्िेत् । ३० । अणभगच्िन्नुच्िेद्यः । ३१ । आयुक्तो वा सरूप्यसुविथस्तेनैव 
जीयेत । ३२ । 
 

णवणचतवस्त्रहस्तगुह्याः काञ्चनपृषतत्वष्टृतपनीयकारवो ध्मायकचरकपाांसुिावकाः 
प्रणवशेयुर्णनष्ट्कसेयुि । ३३ । सवथ चैषामुपकरिमणनणष्ठताि प्रयोगास्तिैवावणतष्ठेरन् । ३४ । गृहीतां सुविं िृतां 
च प्रयोगां करिमध्ये दद्यात् । ३५ । सायां प्राति लणक्षतां कतृथकारणयतृमुद्राभ्याां णनदध्यात् । ३६ । 
 

के्षपिो गुिः कु्षद्रकणमणत कमाणि । ३७ । के्षपिः काचापथिादीणन । ३८ । गुिः सूिवानादीणन । ३९ । 
घनां सुणषरां पृषताणदयुक्तां कु्षद्रकणमणत । ४० । 
 

२८ पौिवाध्यक्षाटवषयीच्या प्रकरणाि (अध्याय २·१९) आम्ही वजने व मापे याचंी माटहिी देऊ. २९ 
िेरे् साटंगिल्याप्रमाणे सोने व रुपे द्याव ेआटण घ्याव.े 
 

३० ज्याला िेरे् कामावर नेमलेले नाही अशा मनुष्टयाने सोनेरुप्याच्या कारखान्याकडे जािा कामा 
नये. ३१ जो जाईल त्याचा उच्छेद करावा. ३२ सकवा िेरे् कामावर असलेला मनुष्टय जर सोने व रुपे बरोबर 
आणील िर िे जप्ि करून घ्याव.े 
 

३३ जडावाचे काम करणारे, सोन्याचे मणी करणारे, मुलामा देणारे व पत्रा चढटवणारे आटण 
दाटगन्यासंाठी सोन्याचे प्रकार बनटवणारे कारागीर, िसेच भािा फंुकणारे, धूळ धुणारे व इिर नोकर यानंी 
आपले हाि, कपडे व गु् भाग याचंी झडिी देऊन मग आि जाव ेआटण बाहेर पडाव.े ३४ आटण त्याचंी सवथ 
उपकरणे आटण पुरी न झालेली कामे िेर्ल्या िेरे्च राहू द्यावीि. ३५ घेिलेले सोने आटण चालू असलेले 
काम कचेरीमध्ये िाब्याि द्याव.े ३६ आटण संध्याकाळी व सकाळी करणारा (कारागीर) आटण करटवणारा 
(अटधकारी) ्ा दोहोंची मुद्रा त्यावर अंटकि करून ठेवनू द्याव.े 
 

३७ के्षपण (जडाव), गुण (िार) आटण क्षदु्रक (टकरकोळ) असे हे (दाटगन्यासंाठी करावयाच्या) 
कामाचे िीन प्रकार आहेि. ३८ के्षपण म्हणजे सोन्याि रत्न बसटवणे इत्यादी. ३९ गुण म्हणजे िाराचंी 
साखळी करणे, गुंफण इत्यादी. ४० क्षुद्रक म्हणजे भरीव सकवा पोकळ सुवणथमणी आदींनी युक्ि दाटगना 
बनटवणे. 
 

अपयेत्काचकमथिः पञ्चभागां काञ्चनां दशभागां किुमानम् । ४१ । तािपादयुक्तां रूप्यां रूप्यपादयुक्तां 
वा सुविथ सांस्कृतकमु, तस्माद्रके्षत् । ४२ । पृषतकाचकमथिः त्रयो णह भागाः पणरभाण्डां िौ वास्तुकम्, 
चत्वारो वा वास्तुकां  ियः पणरभाण्डम् । ४३ । 

 
त्वष्टकृमथिः शुल्बभाण्डां समसुविेन सांयहूयेत् । ४४ । रूप्यभाण्डां घनां सुणषरां वा सुविािेनावलेपयेत् 

। ४५ । चतुभागसुविं वा वालुकाणहङु्गलुकस्य रसेन चूर्िेन वा वासयेत् । ४६ । 
 
तपनीयां ज्येष्ठां सुविं तुरागां समसीसाणतक्रान्ततां पाकपिपक्वां  सैन्तिणवकयोज्ज्वाणलतां 

नीलपीतश्वेतहणरतशुकपिविानाां प्रकृणतभथवणत । ४७ । तीक्ष्िां चास्य मयरूग्रीवाभां शे्वतभङ्गां  णचणमणचमाणयतां 
पीतचूर्णितां काकणिकः सुविथरागः । ४८ । 
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४१ जडावाच्या कामाि सोन्याचा एकपचंमाशं भाग रत्न बसटवण्यासाठी बुडाशी िळ म्हणून वापरावा 
आटण एकदशाशं भाग बाजूचे रत्न पके्क करण्यासाठी वापरावा (उरलेले सािदशाशं सोने रत्नाशी असंबद्ध – 
उदाहरणार्थ आंगठीि – असावे). ४२ एकचिुर्ाश िाबंे आि असलेले रुपे आटण एकचिुर्ांश रुपे आि 
असलेले सोने फसवणूक करिे (कारण जडाव केल्यावर धािूि टमश्रण आहे हे कळून येि नाही) 
त्याबाबिीि खबरदारी घ्यावी. ४३ सोन्याचे मणी बसटवण्याच्या संबधंाि िीन भाग बाजंूसाठी आटण दोन भाग 
बुडासाठी, सकवा चार भाग बुडासाठी आटण िीन भाग बाजंूसाठी असाविे. 
 

४४ पते्र चढटवण्याच्या व मुलामा देण्याच्या कामाच्या संबधं – िाबं्याचे भाडें टििक्याच वजनाच्या 
सोन्याने मढवाव.े ४५ भरीव सकवा पोकळ रुप्याच्या भाडं्यावर त्याच्या अध्या वजनाचे सोने चढवावे. ४६ 
सकवा त्याच्या एकचिुर्ांश वजनाच्या सोन्याच्या वालुकासहगुलकाच्या रसाने अर्वा चूणाने त्याच्यावर 
मुलामा करावा. 
 

४७ दाटगन्यासंाठी वापरावयाचे श्रेष्ठ जािीचे, चागंल्या रंगाचे सोने टििक्याच वजनाच्या टशशाि 
टमसळून, िापवनू त्याचे पते्र बनवनू, ससधु प्रदेशािील मािीने चकचकीि केले असिा िे टनळा, टपवळा, 
पाढंरा, टहरवा आटण पोपिाच्या पखंाचा वणथ इिक्या टनरटनराळ्या रंगाचे बनू शकिे. ४८ आटण मोराच्या 
मानेच्या वणाचे, कापलेल्या जागी पाढंरे असणारे, चमचम करणारे असे लोखंड िापवनू त्याचे चूणथ केले 
असिा एक काकणी वजनाचे िे चूणथ वरील सोन्याच्या एक सुवणथ वजनाि टमसळल्यास सोने टनराळ्या 
रंगाचे होिे. 
 

तारमुपशुद्धां  वा – अन्द्स्र्तुत्रे् चतुः समसीसे चतुः शुष्ट्कतुत्रे् चतुः कपाले णिगोमये णिरेवां 
सप्तदशतुत्र्ाणतक्रान्ततां सैन्तिणवकयोज्ज्वाणलतम् । ४९ । एतस्मात्काकण्युतरमाणिमाषाणदणत सुविे देयां, 
पिाद्रागयोगः, श्वेततारां भवणत । ५० । 
 

ियोंऽशास्तपनीयस्य िाकिशद्भागश्वेततारमून्द्च्िथताः तत् श्वेतलोणहतकां  भवणत । ५१ । तािां पीतकां  
करोणत । ५२ । तपनीयमुज्ज्वाल्य रागणिभागां दद्यात्, पीतरागां भवणत । ५३ । श्वेततारभागौ 
िावेकस्तपनीयस्य मुद्गविथ करोणत । ५४ । कालायसस्यािथभागाभ्यक्तां कृष्ट्िां भवणत । ५५ । प्रणतलेणपना 
रसेन णिगुिाभ्यक्तां तपनीयां शुकपिविं भवणत । ५६ । तस्यारम्भे रागणवशेषेषु प्रणतवर्णिकाां गृहिीयात् । ५७ 
। 
 

तीक्ष्ितािसांस्कारां च बुध्येत । ५८ । तस्मािज्रमणिमुक्ताप्रवालरूपािामपनेणयमानां च 
रूप्यसुविथभाण्डबन्तिप्रमािाणन च । ५९ । 
 

४९ अर्वा पुढीलप्रमाणे शुद्ध केलेले रुपे – चार वळेा हाडाचंी भकुिी टमसळलेल्या मािीच्या मुशीि, 
चार वळेा बरोबरीने टशसे असलेल्या मािीच्या मुशीि, चार वळेा रेिी टमसळलेल्या मािीच्या मुशीि, िीनदा 
केवळ मािीच्या मुशीि आटण दोनदा शणेटमटश्रि मािीच्या मुशीि, याप्रमाणे सिरा मुशींि िापटवलेले – 
आटण ससधु प्रदेशािील मािीने चकचटकि केलेले रुपे सुद्धा (टवटवध रंगाचे बनू शकिे). ५० ्ाच्या एक 
काकणी वजनापासून काकणीकाकणीने वाढवनू दोन माषक वजनापयंिचे भाग एक सुवणथ वजनाच्या साध्या 
रुप्याि टमसळाव;े नंिर त्याि वरील (िीक्ष्ण लोखंड) रंग टमसळावा. िे सफेि रुपे बनिे. 
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५१ िपनीय सोन्याचे िीन भाग एकबटत्तसाशं श्वेििार रुप्याबरोबर टमसळले असिा िे सोने 
पाढुंरक्या लाल रंगाचे होिे. ५२ (िीन भाग) िाबं्याला (एकबटत्तसाशं श्वेििार) टपवळे करिे. ५३ िपनीय 
सोन्याला चकचकीि करून एकिृिीयाशंाइिका वरील (िीक्ष्ण) रंग द्यावा, िे टपवळ्या रंगाचे होिे. ५४ दोन 
भाग श्वेििार, एक भाग िपनीय, हे टमश्रण मुगाच्या वणाचे होिे. ५५ (हे टमश्रण) लोखंडाच्या अध्या भागाने 
सलटपले असिा काळे होिे. ५६ िपनीय सोने लेप करणाऱ्या रसाने दोनदा सलटपले असिा पोपिाच्या 
पखंाच्या रंगाचे होिे. ५७ हे काम करिाना टनरटनराळ्या रंगासाठी कस घ्यावा. 

 
५८ आटण सुवणाध्यक्षाला लोखंड व िाबं ेयाचं्यावर होणाऱ्या प्रटक्रयाचें ज्ञान असले पाटहजे. ५९ 

म्हणून त्याला टहरे, रत्ने, मोिी, प्रवाळ याचं्या दाटगन्याचंी (करिाना व नंिर वापराने) होणारी झीज आटण 
रुपे व सोने याचं्या दाटगन्यािं बसटवण्यासाठी त्या रत्नाचें प्रमाण याचेंही (ज्ञान असले पाटहजे). 

 
समरागां समिन्तिमसक्तपृषतां न्द्स्र्रम् । 
सुप्रमृष्टमसांपीतां णवभक्तां िारिे सुखम् ॥ ६० ॥ 
 
अणभनीतां प्रभायुक्तां सांस्र्ानमिुरां समम् । 
मनोनेिाणभरामां च तपनीयगुिाः स्मृताः ॥ ६१ ॥ 
 

इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽिीकरिे अक्षशालायाां सुविाध्यक्षः ियोदशोऽध्यायः । आणदतितुकस्त्रशः। 

 
६०-६१ एकसारखा रंग असलेला, दोन्हीकडे सम प्रमाण असलेला, मणी न टचक़िलेला, स्स्र्र 

राहणारा, चागंला घासलेला, खोिे पाणी न टदलेला, सुु़िे भाग असलेला, वापरण्यास सुखकर, भपकेदार 
नसलेला, प्रभायुक्ि, मधुर आकाराचा, एकसारखा आटण मन व नेत्र यानंा आल्हाददायक असे हे दाटगन्याचे 
गुण साटंगिले गेले आहेि. 
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१४ 
 

[िाकिशां प्रकरिम् - णवणशखायाां सौवर्णिकप्रचारः] 
 

सौवर्णिकः पौरजानपदानाां रूप्यसुविथमावेशणनणभः कारयेत् । १ । णनर्णदष्टकालकायथ च कमथ कुयुथः, 
अणनर्णदष्टकालां  कायापदेशम् । २ । कायथस्यान्तयर्ाकरिे वेतननाशः, तद्णिगुिि दण्डः । ३ । 
कालाणतपातने पादहीनां वेतनां तद्णिगुिि दण्डः । ४ । 

 
यर्ाविथप्रमािां णनके्षपां गृह् िीयुस्तर्ाणविमेवापथयेयुः । ५ । कालान्ततरादणप च तर्ाणविमेव 

प्रणतगृह् िीयुः, अन्तयि क्षीिपणरशीिाभ्याम् । ६ । 
 

चौदावा अध्याय 
 

प्रकरण ३२ : सराफकट्ट्यािील सुवणथकाराचे कायथ 
 

१ (सरकारी) सुवणथकाराने पुरवासी व जनपदटनवासी याचंी सोन्याचादंीची कामे काराटगराकंडून 
करून घ्यावीि. २ आटण त्यानंी ठरलेल्या वळेाि काम ठरले असेल त्याप्रमाणे करून द्यावे; पण कायाच्या 
स्वरूपाच्या अनुरोधाने मुदि न ठरटविाही िे कराव.े ३ काम साटंगिल्यापेक्षा टनराळ्या प्रकारे केल्यास मजुरी 
न देिा टिच्या दुप्पि दंड करावा. ४ काम वळेेवर पुरे केले नाही िर मजुरी िीनचिुर्ांश देऊन त्याच्या 
दुप्पि दंड करावा. 

 
५ ज्या प्रिीचे व ज्या वजनाचे सोनेरुपे टगऱ्हाइकाकंडून ठेवनू घेिले असेल याच प्रिीचा व वजनाचा 

दाटगना त्यानंी टदला पाटहजे. ६ आटण बराच काळ लोिल्यानंिरसुद्धा टगऱ्हाइकानंा त्याच स्स्र्िीि टमळाला 
पाटहजे, फक्ि दाटगना करिाना होणारी झीज आटण कालािंराने होणारी पडझड ही टवचाराि घेऊन. 
 

आवेशणनणभः सुविथपुद्गललक्षिप्रयोगेषु ततज्जानीयात् । ७ । 
 

तप्तकलिौतकयोः काकणिकः सुविे क्षयो देयः । ८ । तीक्ष्िकाकिी – रूप्यणिगुिः – रागप्रके्षपः, 
तस्य षड्भागः क्षयः । ९ । 
 

विथहीने माषावरे पूवथः साहसदण्डः, प्रमािहीने मध्यमः, तुलाप्रणतमानोपिावुतमः, कृतभाण्डोपिौ च 
। १० । 
 

सौवर्णिकेनादृष्टमन्तयि वा प्रयोग कारयतो िादशपिो दण्डः । ११ । कतुथर्णिगुिः सापसारिेत् । १२ 
। अनपसारः कण्िकशोिनाय नीयेत । १३ । कतुथि णिशतो दण्डः पिच्िेदनां वा । १४ । 
 

तुलाप्रणतमानभाण्डां पौतवहस्तात्क्रीिीयुः । १५ । अन्तयर्ा िादशपिो दण्डः । १६ । 
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७ सोन्याच्या दाटगन्याचंी लक्षणे व काराटगराकंडून त्याचंी होणारी घडण यासंबधंाि प्रत्येक गोष्टीची 
(सुवणथकाराला) माटहिी असणे आवश्यक आहे. 
 

८ (दाटगना करिाना) सोने व रुपे याचं्या संबधंाि एक सुवणथ वजनाि एक काकणीची झीज न्याय्य 
मानावी. ९ (एक सुवणथ वजनाच्या सोन्याि) िीक्ष्ण लोखंड एक काकणी – रुप्याि दुप्पि – रंगासाठी 
टमसळलेले असिे, त्याची एकषष्ठाशं झीज न्याय्य मानावी. 
 

१० एका माषकापयंि सोन्याचा कस (दाटगन्याि) कमी आला िर प्रर्म साहसदंड करावा, एक 
माषकापयंि वजन कमी भरले िर मध्यम साहसदंड, वजने व मापे यािील फसवणुकीबद्दल आटण केलेल्या 
दाटगन्यािील फसवणुकीबद्दल उत्तम साहसदंड करावा 
 

११ सुवणथकाराला माहीि पडणार नाही अशा रीिीने सकवा दुसऱ्याच टठकाणी काम करून घेणाऱ्या 
टगऱ्हाइकास बारा पण दंड करावा. १२ िे करणाऱ्या काराटगराला दुप्पि दंड करावा जर त्याबद्दल त्याला 
योवय सबब सागंिा आली िर. १३ जर काही सबब नसेल िर त्याला अटधक चौकशीसाठी प्रदेष्टयाकंड 
(अटधकरण ४) न्याव.े १४ आटण त्या काराटगराला दोनश े पण दंड करावा सकवा त्याच्या हािाची बोिे 
िोडावीि. 
 

१५ काराटगरानंी वजने व मापे पौिवाध्यक्षाकडून टवकि घ्यावीि. १६ नाही िर त्यानंा बारा पण दंड 
करावा. 

 
िनां सुणषरां सांयहू्यमबलेप्यां सांघात्यां वाणसतकां  च कारुकमथ । १७ । 
 
तुलाणवषममपसारिां णवस्त्राविां पेिकः णपङ्किेणत हरिोपायाः । १८ । 
 
सांनाणमन्तयुत्कीर्णिका णभन्नमस्तकोपकण्ठी कुणशक्या सकिुकक्ष्या पणरवेल्यायस्कान्तता च दुष्टतुलाः 

। १९ । 
 
रूप्यस्य िौ भागावेकः शुल्बस्य णिपुिकम् । २० । तेनाकरोद् गतमपसायथते तन्द्त्िपुिकापसाणरतम् । 

२१ । शुल्बेन शुल्बापसाणरतम्, वेल्लकेन वेल्लकापसाणरतम्, शुल्बािथसारेि हेम्ना हेमापसाणरतम् । २२ । 
 
मूकमूशा पूणतणकट्टः करिुकमुखां नाली सांदांशो जोङ्गनी सुवणचकालविां तदेव 

सुविथणमत्यपसारिमागाः । २३ । पूवथप्रणिणहता वा णपण्डवालुका मुषाभेदीदन्द्ननष्ठादुद्णरयन्तते । २४ । 
 

१७ भरीव नग बनटवणे, पोकळ नग बनटवणे, जाड पत्रयाने मढटवणे, पािळ पत्रयाने मढटवणे जोड 
बसटवणे आटण मुलामा चढटवणे – हे काराटगराचं्या कामाचे प्रकार. 

 
१८ वजनाि लबाडी, सोने काढून घेणे, सोने काढून त्याऐवजी दुसरे काही घालणे, पत्रयाि बदल 

करणे, आि दुसरेच काही वसटवणे – हे अपहार करण्याचे मागथ होि. 
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१९ सहज एकीकडे कलणारी, दाडंी कोरलेली (व एका बाजूस आि वजन घािलेली), मार्ा 
िुिलेली, दुसरा (खोिा) मध्य असलेली, सशक्याच्या दोऱ्या खराब असलेली, पारङी टवषम असलेली, 
हेलकाव ेखाणारी आटण लोहचुबंक असलेली – ्ा खोया िराजू होि. 

 
२० दोन भाग रुपे व एक भाग िाबंे याचं्या टमश्रणाला टत्रपुिक म्हणिाि. २१ िे टमश्रण घालून 

िेवढेच शुद्ध सोने काढून घेण्याच्या प्रकाराला टत्रपूिकापसाटरि म्हणिाि. २२ िाबंे घालून िेवढेच सोने 
काढून घेणे म्हणजे शुल्वाकापसाटरि वेल्लक (रुपे व लोखंड याचें समभाग टमश्रण) घालून िसे केल्यास 
वले्लकापसाटरि आटण अधा भाग िाबंे टमसळलेल्या सोन्याने िसे केल्यास हेमापसाटरि म्हणिाि. 

 
२३ चोरकप्पा असलेली मूस, घाण वासाचे कीि, टचमिा, नळी, साडंशी, पाण्याचे भाडें, सौवर्षचक 

आटण िेच सोने – हे सोने काढून घेण्याचे मागथ आहेि. २४ सकवा शगेडीि अगोदरच घालून ठेवलेले वाळूचे 
गोळे मूस फुिल्यावर (सोन्याच्या जागी वापरण्यासाठी) शगेडीिून उचलले जािाि. 
 

पिाद्बन्तिने आणचतकपिपरीक्षायाां वा रूप्यरूपेि पणरवतथनां णवस्त्राविम्, णपण्डवालुकानाां 
लोहणपण्डवालुकाणभवा । २५ । 
 

गाढिाभ्युद्धायथि पेिकः सांयहू्यावलेप्यसांघात्येषु णक्रयते । २६ । सीसरूपां 
सुविथपिेिावणलप्तमभ्यन्ततरमष्टकेन बद्धां  गाढपेिकः । २७ । स एव पिलसांपुिेष्ट्वभ्युद्धायथः । २८ । 
पिमाणश्लष्टां यमकपिां वाऽवलेप्येषु णक्रयते । २९ । शुल्बां तारां वा गभथः पिािाां सांघात्येषु णक्रयते । ३० । 
शुल्बरूपां सुविथपिसांहतां प्रमृष्टां सुपाश्वथम्, तदेव यमकपिसांहतां प्रमृष्टम् तािताररूपां च उतरविथकः । ३१ । 
तदुभयां तापणनकषाभ्याां णनःशब्दोल्लेखनाभ्याां वा णवद्यात् । ३२ । अभ्युद्धायं बदराम्ले लविोदके वा सादयन्द्न्तत 
। इणत पेिकः । ३३ । 
 

घने सुणषरे वा रूपै सुविथमृन्तमालुकाणहङु्गलुककल्को वा तप्तोऽवणतष्ठते । ३४ । दृढवास्तुके वा रूपे 
वालुकाणमश्रां जतु गान्तिारपङ्को वा तप्तोऽवणतष्ठते । ३५ । तयोस्तापनभवध्यांसनां वा शुणद्धः । ३६ । 
सपणरभाण्डे वा रूपे लविमुल्कया किुशकथ रया तप्तमवणतष्ठते । ३७ । तस्य क्वार्नां शुणद्धः । ३८ । 
अचपिलमष्टकेन णिगुिवास्तुके वा रूपे बध्यते । ३९ । तस्याणपणहतकाचकस्यादके णनभल्लत एकवेशः 
सीदणत, पिलान्ततरेषु वा सूच्या णभद्यते । ४० । मियो रूप्यां सुविथ वा घनसुणषरािाां णपङ्कः । ४१ । तस्य 
तापनमवक्तांसनां वा शुणद्धः । इणत णपङ्कः । ४२ । 
 

२५ (सुिे करून घेिलेले भाग) नंिर जोडिाना सकवा मढटवण्याचा पत्रा िपासिाना सोन्याच्या 
भागाच्या जागी रुप्याचा मग वापरणे याला टवस्त्रावण म्हणिाि, अर्वा सोने असलेल्या गोळ्याचं्या जागी 
मुलामा टदलेले लोखंडाचे गोळे वापरणे (म्हणजे टवस्त्रावण). 
 

२६ जाड पत्रयाने मढटवणे, पािळ पत्रयाने मढटवणे आटण जोडणी करणे ्ा टक्रया करिाना पक्का 
आटण काढिा येण्यासारखा असे दोन प्रकारचे पेिक करिाि. २७ टशशाच्या िुकड्याला सोन्याच्या पत्रयाने 
लपेिले व आि लाखेने पके्क केले म्हणजे िो गाढ पेिक. २८ (लाख न भरल्यामुळे) भाग सुिे राटहल्यास 
िोच पेिक काढिा येण्यासारखा होिो. २९ पािळ पत्रा मढटविाना िो टचकिणारा एकच पत्रा सकवा दुहेरी 
पत्रा करिाि. ३० जोडणीचे काम करिाना पत्रयाचं्या आिील भाग िाबं्याचा सकवा रुप्याचा करिाि. ३१ 
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सोन्याच्या पत्रयाने मढटवलेली िाबं्याची वस्िू घासून चकचकीि केली म्हणजे त्या प्रकाराला सुपाश्वथ 
म्हणिाि; िीच जोडपत्रयाने मढवनू घासली व चकचकीि केली िर सकवा िाबंेरुप्याच्या टमश्रणाने 
बनटवलेल्या वस्िूच्या बाबिीि असेच केले िर ्ा प्रकाराला उत्तरवणथक म्हणिाि. ३२ िे दोन्ही प्रकारचे 
(गाढ व अभ्युद्धायथ) पेिक िापवनू व कस लावनू सकवा आवाजाचा अभाव व खरडून काढणे याचं्या 
साहाय्याने ओळखाविे. ३३ अभ्युद्धायथ पेिक बोराच्या आम्ल रसाि सकवा टमठाच्या पाण्याि बुडवनू ठेविाि 
(पेिक असेल िर वस्िू लाल होिे), असा हा पेिकाचा प्रकार. 
 

३४ भरीव सकवा पोकळ वस्िूि सोनेटमटश्रि मािी आटण मालुकासहगूळ याचंा लगदा िापटवला 
असिा आि टचकिून राहिो. ३५ सकवा रत्नासाठी घट्ट िळ असलेल्या वस्िूि वाळूटमटश्रि लाख सकवा 
गाधंारदेशािील टचखलासारखी मािी (शेंदूर) आि टचकिून राहिे. ३६ त्या दोहोंच्या शुद्धिेची िापवनू 
सकवा िोडून परीक्षा करावी. ३७ सकवा रत्नाच्या सभोवार त्याला घट्ट बसटवणारे सोने असलेल्या वस्िूि 
कोटलिाने वाळूच्या कणासंह िापटवलेले मीठ आि टचकिून राहिे. ३८ उकळून त्याच्या शुद्धिेची परीक्षा 
होिे. ३९ सकवा दुहेरी िळ (मध्ये पोकळी) असलेल्या वस्िूि अभ्रकाचा र्र लाखेनं बसटवला जािो. ४० 
आि दडटवलेला हीन पदार्थ असलेली िी वस्िू पाण्याि बुडटवली असिा टिची एक बाजू खाली जािे, सकवा 
र्राचं्या मध्ये सुईने िोचले जािे व अशा रीिीने शुद्धिेची परीक्षा होिे ४१ मणी, रुपे अर्वा सोने भरीव अर्वा 
पोकळ वस्िंूि आि बसटवले जािाि (हलक्या प्रिीचे भारी प्रिीच्या वस्िुि – अशा प्रकारे) ४२ िापवनू 
सकवा िोडून त्याच्या शुद्धिेची परीक्षा. असे हे सपकाचे (हीन आि बसटवण्याचे) प्रकार होि. 
 

तस्मािक्तमणिमुक्ताप्रवालरूपािाां जाणतरूपविथप्रमािपुद्गललक्षिान्तयुपलभेत । ४३ । 
 

कृतभाण्डपरीक्षायाां पुरािभाण्डप्रणतसांस्कारे वा चत्वारो हरिोपायाः – पणरकुट्टनमवच्िेदनमुल्लेखनां 
पणरमदथनां वा । ४४ । पेिकापदेशेन पृषतां गुि णपिकाां वा यत्पणरशातयन्द्न्तत तत्पणरफुट्टनम् । ४५ । 
यद् णिगुिवास्तुकानाां वा रूपे सीसरूपां प्रणक्षष्ट्याभ्यन्ततरमवन्द्च्िन्तदन्द्न्तत तदवच्िेदनम् । ४६ । यद् घनानाां 
तीक्षि्ोनोणल्लखन्द्न्तत तदुल्लेखनम् । ४७ । हणरतालमनः णशलाणहङु्गलुकचूिानामन्तयतमेन कुरुणवन्तदचूिेन वा 
वस्त्रां सांयहू्य यत्पणरमृद्नन्द्न्तत तत्पणरमदथनम् । ४८ । तेन सौविथराजताणन भाण्डाणन क्षीयन्तते, न चैषाां 
णकणञ्चदवरुनिां भवणत । ४९ । 
 

४३ म्हणून टहरे; रत्ने, मोिी आटण पोवळे याचं्यापासून बनटवलेल्या वस्िंूच्या संबधंाि 
(सुवणथकाराने) त्याचंी जाि, रूप, प्रि, प्रमाण आटण दाटगन्याचे स्वरूप ही जाणून घ्यावीि. 
 

४४ केलेल्या वस्िूची परीक्षा करिाना सकवा जुन्या वस्िूची दुरुस्िी करिाना अपहार करण्याचे चार 
मागथ अवलंटबले जािाि – पटरकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन अर्वा पटरमदथन. ४५ पेिक आहे ्ा 
सबबीखाली जेव्हा एखादा सुवणथमणी अर्वा िार अर्वा आिील भाग कापला जािो िेव्हा त्याला पटरकुट्टन 
म्हणिाि. ४६ जेव्हा दुहेरी िळ असलेल्या वस्िूि टशशाचा िुकडा आि िाकून आिील भाग िोडून घेिाि 
िेव्हा त्याला अवच्छेदन म्हणिाि. ४७ जेव्हा भरीव वस्िंूना िीक्ष ण हत्याराने खरडिाि िेव्हा त्याला उल्लेखन 
म्हणिाि. ४८ जेव्हा हरिाळ, मनशीळ अर्वा सहगूळ याचें चूणथ अर्वा कुरुसवदाचे चूणथ वस्त्राला चोपडून 
त्याने वस्िू घासिाि िेव्हा त्याला पटरमदथन म्हणिाि. ४९ त्यामुळे सोन्याच्या व रुप्याच्या वस्िंूचे वजन कमी 
होिे, पण त्याचं्या कुठल्याही भागाची मोडिोड होि नाही. 
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भननखण्डघृष्टानाां सांयहू्यानाां सदृशेनानुमानां कुयात् । ५० । अवलेप्यानाां यावदुत्पाणितां 
तावदुत्पा्ानुमानां कुयात् । ५१ । णवरूपािाां वा तापनमुदकपेषिां च बहुशः कुयात् । ५२ । 
 

अवके्षपः प्रणतमानमन्द्ननगथन्द्ण्डका भन्द्ण्डकाणिकरिी णपञ्िः सूिां चेल्लां बोल्लनां णशर उत्सङ्गो मणक्षका 
स्वकायेक्षा दृणतरुदकशरावभन्द्ननष्ठणमणत काचां णवद्यात् । ५३ । 
 

राजतानाां णवस्त्रां मलग्राणह परुषां प्रस्तीनां णवविं वा दुष्टणमणत णवद्यात् । ५४ । 
 

एवां नवां च जीिं च णवरूपां चाणप भाण्डकम् । 
परीके्षतात्ययां चैषाां यर्ोणद्दष्टां प्रकल्पयेत् ॥ ५५ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे णवणशखायाां सौवर्णिकप्रचारः चतुदथशोऽध्यायः । आणदतः पिकिशः । 

 
५० जाड पत्रयानंी मढटवलेल्या वस्िंूच्या संबधंाि मोडलेले, िोडलेले अर्वा घासलेले टकिी असेल 

याटवषयीचे अनुमान टिच्यासारख्याच दुसऱ्या वस्िूवरून करावे. ५१ पािळ पत्रयानंी मढटवलेल्याचं्या संबधंाि 
जेवढे िोडले असेल िेवढे िोडून (हानीचे) अनुमान करावे. ५२ अर्वा ज्याचें रूप पालिले असेल त्यानंा 
पुष्टकळ वळेा िापवावे आटण (आम्ल) पाण्याि घासाव.े 
 

५३ हािाला झिका देणे, वजने, अवनी, लाकडी ऐरण, हत्याराचंी पेिी, धािूचा रस ओिून घेण्याचे 
भाडें, मोराचे पीस, दोरा, वस्त्र, बोलणे, मस्िक, माडंी, माशा वारणे, स्विःच्या शरीराकडे लक्ष, भािा, 
पाण्याचे भाडें आटण शगेडी – याचं्या सा्ाने चोरलेले सोने लपटविा येिे असे समजाव.े 
 

५४ रुप्याच्या वस्िंूना कच्च्या मासंाचा वास येि असेल, त्यानंा मळ टचकिून राहि असेल, त्या 
खडबडीि, िणक अर्वा वणथहीन असिील िर त्याचें रुपे खराब आहे असे समजाव.े 
 

५५ याप्रमाणे नव्या, जुन्या आटण रूप पालिलेल्या वस्िंूची परीक्षा करावी आटण दोषी काराटगरावंर 
साटंगिल्याप्रमाणे दंड बसवाविे. 
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१५ 
 

[ियकस्त्रशां प्रकरिम् – कोष्ठागाराध्यक्षः] 
 

कोष्ठागाराध्यक्षः 
सीताराष्ट्रक्रणयमपणरवतथकप्राणमत्यकापणमत्यकसांहणनकान्तयजातव्ययप्रत्यायोपस्र्ानान्तयुपलभेत । १ । 

 
सीताध्यक्षोपनीतः सस्यविथकः सीता । २ । 
 
णपण्डकरः षड्भागः सेनाभक्तां बणलः कर उत्सङ्गः पाश्वं पाणरहीणिकमौपायणनकां  कौष्ठेयकां  च राष्ट्रम् 

। ३ । 
 
िान्तयमूल्यां कोशणनहारः प्रयोगप्रत्यादानां च क्रणयमम् । ४ । 
 
सस्यविानामघान्ततरेि णवणनमयः पणरवतथकः । ५ । 
 
सस्ययाचनमन्तयतः प्राणमत्यकम् । ६ । तदेव प्रणतदानार्थमापणमत्यकम् । ७ । 
 
कुट्टकरोचकसक्तुशुक्तणपष्टकमथ तज्जीवनेषु तैलपीडनमौद्रचाणक्रकेन्द्ष्ट्वकू्षिाां च क्षारकमथ सांहणनका । 

८ । 
 

पधंरावा अध्याय 
 

प्रकरण ३३ : कोठारावंरील अध्यक्ष 
 

१ कोठारावंरील अध्यक्षाला सीिा, राष्ट्, क्रटयम, पटरविथक, प्राटमत्यक, आपटमत्यक, संहटनका, 
अन्यजाि, व्ययप्रत्याय आटण उपस्र्ान या गोष्टींची माटहिी असली पाटहजे. 
 

२ सीिाध्यक्षाने आणलेले टवटवध प्रकारचे धान्य म्हणजे सीिा (सरकारी शिेीचे उत्पन्न). 
 

३ (गावाने द्यावयाचा) ठोक कर, (खाजगी शिेीच्या उत्पन्नाचा) एकषष्ठाशं, सैन्याच्या 
अन्नपाण्यासाठी वसुली, बटल, कर, ‘माडंी’, ‘बाजू’, नुकसानीची भरपाई, नजराणे, आटण कोठारािूंन 
टमळणारे उत्पन्न म्हणजे राष्ट्. 
 

४ धान्याची सकमि, (धान्य टवकि घेण्यासाठी) कोशािून खचथ करणे आटण व्याजाने टदलेले धान्य 
परि घेणे याला क्रटयम (खरेदी) म्हणिाि. 
 

५ टनरटनराळ्या धान्याचंी दुसऱ्या (जास्ि) सकमिीला अदलाबदल म्हणजे पटरविथक. 
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६ दुसरीकडून धान्य मागून आणणे म्हणजे प्राटमत्यक (याचना). ७ िेच परि करण्याच्या बोलीने 
आणणे म्हणजे आपटमत्यक (उसनवारी). 
 

८ िो िो व्यवसाय करणाऱ्याकंडून सडणे, भरडणे, भाजणे, दारू गाळणे, दळणे ही कामे करून 
घेणे, हाियंत्राने आटण घाणीने िेल काढणाऱ्याकंडून िेल काढून घेणे आटण उसाचंा रस काढून (गूळ 
आदी) क्षार वगाचे पदार्थ बनवनू घेणे याला संहटनका (कराच्या ऐवजी श्रमदान) म्हणिाि. 
 

नष्टप्रस्मृताणदरन्तयजातः । ९ । 
 

णवके्षपव्याणितान्ततरारम्भशेषां च व्ययप्रत्यायः । १० । 
 

तुलामानान्ततरां हस्तपुरिमुत्करो व्याजी पयुथणषतां प्रार्णजतां चोपस्र्ानम् । इणत । ११ । 
 

िान्तयस्नेहक्षारलविानाां िान्तयकल्पां सीताध्यके्ष वक्ष्यामः । १२ । 
 

सर्णपस्तैलवसामज्जानः स्नेहाः । १३ । 
 

फाणितगुडमत्स्यन्द्ण्डकाखण्डशकथ राः क्षारवगथः । १४ । 
 

सैन्तिवसामुद्रणबडयवक्षारसौवचथलोदे्भदजा लविवगथः । १५ । 
 

क्षौद्रां मािीकां  च मिु । १६ । 
 

इकु्षरसगुडमिुफाणितजाम्बवपनसानामन्तयतमो मेषशृङ्गीणपप्पलीक्वार्ाणभषुतो माणसकः षाण्माणसकः 
साांवत्सणरको वा णचणद्भिोवारुकेकु्षकाण्डािफलामलकावसुतः शुद्धो वा शुक्तवगथः । १७ । 
 

९ हरवलेल्या, टवसरलेल्या वस्िू इत्यादी म्हणजे अन्यजाि (दुसऱ्या उद्गमािील उत्पन्न). 
 

१० सैन्याचे टवसजथन आटण आजारामुळे अधथवि राटहलेले काम ्ानंी होणारी बचि म्हणजे 
व्ययप्रत्याय (खचथ परि येणे). 
 

११ वजने आटण मापे यािंील फरक, हाि वर धरून अटधक माप घेणे, मापणे संपल्यावर खाली 
उरलेले धान्य, वजनामापािील कसर, मागील सालचे यावयाचे असलेले उत्पन्न आटण (व्यापार करून) 
टमळटवलेले उत्पन्न ्ानंा उपस्र्ान (अटधक कमाई) म्हणिाि. 
 

१२ धान्य, स्नेह, क्षार आटण लवण यापंैकी धान्याटंवषयीचे टववचेन आम्ही सीिाध्यक्षावरील 
प्रकरणाि (अध्याय २·२४) करू. 
 

१३ िूप, िेल, चरबी आटण मज्जा हे स्नेहाचे प्रकार (स्स्नवध पदार्थ) होि. 
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१४ काकवी, गूळ, साखर आटण खडीसाखर हे क्षारवगाि मोडिाि. 
 

१५ खाणीिील मीठ, समुद्रािील मीठ, टबडलवण, जवखार, सौवचथल आटण खाऱ्या जटमनीिील 
मीठ हा लवणवगथ होय. 
 

१६ मधमाशानंी केलेला व द्राक्षापंासून बनटवलेला असा दोन प्रकारचा मध. 
 

१७ उसाचा रस, गूळ, मध, काकवी, जाभंळाचा रस सकवा फणसाचा रस यापंैकी कोणिाही द्रव 
पदार्थ मेषशृगंी आटण सपपळी याचं्या काढ्याि मुरटवला आटण एक मटहना, सहा मटहने अर्वा एक वषथ 
उलिल्यावर टचबूड, काकडी, उसाचे काडें, आंबा सकवा आवळा याचं्यापैकी एका रसाि टमसळला अर्वा 
कोणत्याच रसाि टमसळला नाही म्हणजे शुक्ि आसवाचंा वगथ ियार होिो. 

 
वकू्षाम्लकरमदािणवदलामलकमातुलुङ्ककोलबदरसौवीरकपरूषकाणदः फलाम्लवगथः । १८ । 
 
दणििान्तयाम्लाणदद्रथवाम्लवगथः । १९ । 
 
णपप्पलीमणरचशृणङ्गबेराजाजीणकरातणतक्तगौरसषथपकुस्तुम्बुरुचोरकदमनकमरुवकणशगु्रकाण्डाणदः 

किुकवगथः । २० । 
 
शुष्ट्कमत्स्यमाांसकन्तदमूलफलशाकाणद च शाकवगथः । २१ । 
 
ततोऽिथमापदर्थ जानपदानाां स्र्ापयेद्, अिथमुपयुञ्जीत । २२ । नवेन चानवां शोियेत् । २३ । 

कु्षण्िघृष्टणपष्टभृष्टानामाद्रथशुष्ट्कणसद्धानाां च िान्तयानाां वणद्धक्षयप्रमािाणन प्रत्यक्षीकुवीत । २४ । 
 

कोद्रवव्रीहीिामर्िां सारः, शालीनामिथभागोनः, णिभागोनो वरकािाम् । २५ । णप्रयङू्गिामर्िां सारो 
नवभागवणूद्धि । २६ । उदारकस्तुल्यः, यवा गोिूमाि कु्षण्िाः, णतला यवा मुद्गमाषाि घृष्टाः । २७ । 
पञ्चभागवृणद्धगोिूमः सक्तवांि । २८ । पादोना कलायचमसी । २९ । मुद्गमाषािामिथपादोना । ३० । 
शमै्ब्यानामिं सारः, णिभागोनो मसूरािाम् । ३१ । 

 
१८ सचच, करवदं, आंबा, डासळब, आवळा, महाग, कोल, बोर, सौवीरक, परूषक इत्यादी हा 

फळाचं्या आम्ल रसाचंा वगथ होय. 
 
१९ दही, आंबटवलेले धान्याचे द्रावण इत्यादी द्रव आम्ल वगथ. 
 
२० सपपळी, टमरी, संुठ, टजरे, कडू टकराईि, पाढंरी मोहरी, धणे, शोपा, दवणा, मरवा, टशगू्रचे 

काडें इत्यादी मसाल्याचंा वगथ. 
 
२१ सुके मासे, सुके मासं, कंदमुळे, फळे, पालेभाज्या इत्यादी शाकवगथ होय. 
२२ ्ा सवथ संचयाचा अधा भाग आपत्काली प्रजाजनाचं्या उपयोगासाठी राखून ठेवावा आटण अधा 
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उपयोगाि आणावा. २३ नवीन माल आल्यावर जुना माल काढून िाकावा. 
 
२४ आटण धान्य कुिले, भरडले, दळले व भाजले असिा, िसेच िे टभजवले, सुकटवले व टशजटवले 

असिा त्याि होणाऱ्या वाढीचे अर्वा क्षयाचे प्रमाण प्रत्यक्ष पाहून घ्याव.े 
 
२५ कोद्रव आटण व्रीटह-िादूंळ सडले असिा टनम्मे उिरिाि, वऱ्याचे िादूंळ दोनिृिीयाशं 

उिरिाि. २६ टप्रयंगू धान्य अधे अटधक एकनवमाशं इिके उिरिे. २७ उदारक धान्य टििकेच उिरिे, 
िसेच जव आटण गहू कुिले असिा आटण िीळ, जव, मूग व उडीद हे भरडले असिा (टििकेच उिरिाि). 
२८ गहू आटण सािू (भरडले असिा) एकपचंमाशंाने अटधक भरिाि. २९ कलाय धान्याचे पीठ 
एकचिुर्ांशाने कमी भरिे. ३० मूग आटण उडीद याचें पीठ एकअष्टमाशंाने कमी भरिे. ३१ शेंगािंील धान्य 
अधे उिरिे; मसूर दोन-िृिीयाशं उिरिे. 
 

णपष्टमामां कुल्माषािाध्यिथगुिाः । ३२ । णिगुिो यावकः, पुलाकः, णपष्टां च णसद्धम् । ३३ । 
 

कोद्रववरकोदारकणप्रयङू्गिाां णिगुिमन्नम्, चतुगुथिां व्रीहीिाम्, पञ्चगुिां शालीनाम् । ३४ । 
 

णतणमतमपरान्नां णिगुिम्, अिाणिकां  णवरूढानाम् । ३५ । 
 

पञ्चभागवृणद्धभृथष्टानाम् । ३६ । कलायो णिगुिः, लाजा भरुजाि । ३७ । 
 

षट्कां  तैलमतसीनाम् । ३८ । णनम्बकुशािकणपत्र्ादीनाां पञ्चभागः । ३९ । 
चतुभाणगकान्द्स्तलकुसुम्भमिूकेङु्गदीस्नेहाः । ४० । 
 

कापासक्षौमािाां पञ्चपले पलां  सूिम् । ४१ । 
 

३२ कच्चे (न टशजलेले) पीठ आटण कुल्माष (दळले असिा) दीडपि होिाि. ३३ जवाचे पीठ दुप्पि 
होिे, िसेच पुलाक आटण उकडलेले पीठ दुप्पि होिाि. 
 

३४ कोद्रव, वरी, उदारक आटण टप्रयंगू टशजटवले असिा टिप्पि होिाि, व्रीटह चौपि आटण शाटल 
पाचपि होिाि. 
 

३५ (मूग वगैरे) नंिरची धान्ये टभजटवली असिा दुप्पि होिाि, त्यानंा मोड आले म्हणजे िी 
अडीचपि होिाि. 
 

३६ धान्ये भाजली असिा त्याि एकपचंमाशं वाढ होिे. ३७ कलाय भाजले असिा दुप्पि होिे, 
िसेच िादंळाच्या आटण जवाच्या ला्ा दुप्पि होिाि. 
 

३८ अळशीचे िेल एकषष्ठाशं उिरिे. ३९ सनब, कुशाम्र, कवठ आदींचे एकपचंमाशं उिरिे. ४० 
िीळ, कुसंुभ, मधूक आटण इंगुदी याचें िेल एक-चिुर्ांश उिरिे. 
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४१ कापूस आटण क्षौम याचं्या पाच पल वजनािून एक पळ वजनाचे सूि टनघिे. 
 

पञ्चद्रोिे शालीनाां िादशाढकां  तण्डुलानाां कलभभोजनम्, एकादशकां  व्यालानाम्, 
दशकमौपवाह्यानाम्, नवकां  साांनाह्यानाम्, अष्टकां  पतीनाम्, सप्तकां  मुख्यानाम्, षट्कां  देवीकुमारािाम्, 
पञ्चकां  राज्ञाम्, अखण्डपणरशुद्धानाां वा तण्डुलानाां प्रस्र्ः । ४२ । 
 

तण्डुलानाां प्रस्र्ः चतुभागः सूपः सूपषोडशो लविस्याांशः चतुभागः सर्णपषस्तैलस्य वा एकमायथभक्तां 
पुांसः । ४३ । षड्भागः सूपः अिथस्नेहमवरािाम् । ४४ । पादोनां स्त्रीिाम् । ४५ । अिं बालानाम् । ४६ । 
 

माांसपलकवशत्या स्नेहािथकुडुबः पणलको लविस्याांशः क्षारपलयोगो णििरणिकः किुकयोगो 
दध्निािथप्रस्र्ः । ४७ । तेनोतरां व्याख्यातम् । ४८ । शाकानामध्यिथगुिः, शुष्ट्कािाां णिगुिः, स चैव योगः । 
४९ । 
 

हस्त्यश्वयोस्तदध्यके्ष णविाप्रमािां वक्ष्यामः । ५० । 
 

४२ पाच द्रोण (वीस आढक) साळींिून बारा आढक उिरलेले िादूंळ हत्तीच्या छाव्याच्या 
भोजनाच्या उपयोगी, अकरा आढक उिरलेले माजलेल्या हत्तीच्या, दहा आढक उिरलेले स्वारीच्या 
हत्तीच्या, नऊ आढक उिरलेले लढाऊ हत्तीच्या, आठ आढक पायदळािील टशपायाचं्या, साि आढक 
मुख्य अटधकाऱ्याचं्या, सहा आढक राण्या व राजकुमार याचं्या आटण पाच आढक उिरलेले िादूंळ राजाच्या 
भोजनाच्या उपयोगी, सकवा एक प्रस्र्, कण्या नसलेले आटण स्वच्छ, िादूंळ (राजाच्या भोजनाि उपयोगी). 
 

४३ एक प्रस्र् िादूंळ, त्याच्या एकचिुर्ांश आमिीसाठी डाळ वगैरे, डाळीच्या एकषोडशाशं मीठ, 
डाळीच्या एकचिुर्ांश िूप अर्वा िेल हा एका आयथ पुरुषासाठी द्यावयाचा टदवसाचा टशधा. ४४ खालच्या 
लोकाचं्या टशध्याि डाळ वगैरे प्रस्र्ाच्या एकषष्ठाशं, िूप अर्वा िेल डाळीच्या एकअष्टमाशं असावे. ४५ 
टस्त्रयासंाठी टशधा पाऊणपि. ४६ लहान मुलासंाठी अधा. 
 

४७ वीस पल मासंासाठी अधे कुडुब स्नेह (िेल अर्वा िूप), एक पल मीठ, एक पल (गूळ आदी) 
क्षार, दोन धरण मसाला आटण अधा प्रस्र् दही द्याव.े ४८ अटधक मासं असल्यास ्ाच प्रमाणाि हे टजन्नस 
द्याविे. ४९ भाज्यासंाठी हे सवथ टजन्नस दीडपि द्याविे, सुकटवलेल्या भाज्यासंाठी दुप्पि; आटण भाजीि 
िाकावयाचे िेच टजन्नस. 
 

५० हत्ती आटण घोडे याचं्या टशध्याचे प्रमाण आम्ही हस्त्यध्यक्ष आटण अश्वाध्यक्ष याचं्यावरील 
प्रकरणािं (अनुक्रमे अध्याय २·३१ आटण २·३० यािं) सागंू. 
 

बलीवदानाां माषद्रोिां यवानाां वा पुलाकः, शेषमश्वणविानम् । ५१ । णवशेषो घािणपण्याकतुला, 
किकुण्डकां  दशाढकां  वा । ५२ । णिगुिां मणहषोष्ट्रािाम् । ५३ । अिथद्रोिां खरपृषतरोणहतानाम् । ५४ । 
आढकमेिकुरङ्गािाम् । ५५ । अिाढकमजैडकवराहािाम्, णिगुिां वा किकुण्डकम् । ५६ । प्रस्र्ौदनः 
शुनाम् । ५७ । हांसकौञ्चमयरूािामिथप्रस्र्ः । ५८ । शेषािामतो मृगपशुपणक्षव्यालानामेकभक्तादनुमानां 
ग्राहयेत् । ५९ । 
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अङ्गाराांस्तुषान् लोहकमान्ततणभणतलेप्यानाां हारयेत् । ६० । कणिका दासकमथकरसूपकारािाम्, 
अतोऽन्तयदौदणनकापूणपकेभ्यः प्रयच्िेत् । ६१ । 
 

तुलामानभाण्डां 
रोचनीदृषन्तमुसलोलूखलकुट्टकरोचकयन्तिपिकशूपथचालणनकाकण्डोलीणपिकसांमाजथन्तयिोपकरिाणन । ६२ 
। 
 

माजथकरक्षकिरकमायकमापकदायकदापकशलाकाप्रणतग्राहकदासकमथकरवगथि णवणष्टः । ६३ । 
 

उच्चिैान्तयस्य णनके्षपो मूताः क्षारस्य सांहताः । 
मूत्काष्ठकोष्ठाः स्नेहस्य पुणर्वी लविस्य च ॥ ६४ ॥ 
 

इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे कोष्ठागाराध्यक्षः पञ्चदशोऽध्यायः । आणदतः षट् किशः । 
 

५१ बलैासंाठी उडीद एक द्रोण अर्वा जवाचंा पुलाक (अधथकच्चे टशजटवलेले जव) हे अटधक. बाकी 
टशधा घोड्यापं्रमाणे द्यावा ५२ त्याचं्यासाठी टवशषे – एक िुला घाणीिील पेंड अर्वा दहा आढक 
कणीकोंडा. ५३ म्हैस व उंि याचं्यासाठी बलैाचं्या दुप्पि टशधा. ५४ गाढव, टठपक्याचे हरीण आटण रोटहि 
हरीण याचं्यासाठी अधा द्रोण. ५५ एण व कुरंग हटरणासंाठी एक आढक. ५६ बकरी, एडका आटण डुक्कर 
याचं्यासाठी अधा आढक (उडीद वगैरे) अर्वा दुप्पि कणीकोंडा. ५७ कुत्रयासंाठी एक प्रस्र् भाि. ५८ हंस, 
क्रौंच आटण मोर याचं्यासाठी अधा प्रस्र्. ५९ याहूंन इिर मृग, पशू, पक्षी, जंगली जनावरे याचं्या एक वळेच्या 
आहारावरून त्याचं्यासाठी द्यावयाच्या टशध्याच्या प्रमाणाटवषयी अनुमान करून घ्याव.े 
 

६० कोळसे आटण िूस अनुक्रमे लोखंडाच्या कारखान्यासंाठी आटण सभिींना टगलावा करण्यासाठी 
घेऊन जाण्यास सागंाव.े ६१ कण्या दास, कामगार व स्वयंपाकी यानंा द्याव्याि; याहून इिर टशल्लक पदार्थ 
भािाच्या व चपात्याचं्या दुकानदारानंा द्याविे. 
 

६२ िराजू, वजने आटण मापे, जािे, मुसळ आटण उखळ, खलबत्ता, भरडण्याचे यंत्र, िबक, सूप, 
चाळणी, करंडी, पेिारा आटण केरसुणी ही अवजारे होि. 
 

६३ झाडलोि करणारा, राखण करणारा, वजन करणारा, मापून देणारा व त्याच्यावर देखरेख 
करणारा, माल काढून देणारा व त्याच्यावर देखरेख करणारा, टहशोब ठेवणारा आटण दास व कामगार हे 
कोठारािंील मजूर. 

 
६४ धान्य साठवण्याची जागा जटमनीपासून उंचावर असावी. (गूळ आदी) क्षारासंाठी घट्ट 

टवणलेल्या करंड्या असाव्याि (िूप, िेल ्ा) स्नेहासाठी मािीच्या घागरी सकवा लाकडाची सपपे असावीि. 
आटण मीठ जटमनीवरच साठवाव.े  
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१६ 
 

[चतुकस्त्रशां प्रकरिम् – पण्याध्यक्षः] 
 

पण्याध्यक्ष : स्र्लजलजानाां नानाणविानाां पण्यानाां स्र्लपर्वाणरपर्ोपयातानाां सारफल्व्सघान्ततरां 
णप्रयाणप्रयताां च णवद्यातप, तर्ा णवके्षपसांके्षपक्रयणवक्यप्रयोगकालान् । १ । 

 
यच्य पण्यां प्रचुरां स्यातदेकीकृत्याघथमारोपयेत । २ । प्राप्तेऽघे वाऽघान्ततरां कारयेत् । ३ । 
 
स्वभणूमजानाां राजपण्यानामेकमुखां व्यवहारां स्र्ापयेत्, परभूणमजानामनेकमुखम् । ४ । उभयां च 

प्रजानामलुग्रहेि णवक्रापयेत् । ५ । स्रू्लमणप च लाभां प्रजानामौपघाणतकां  वारयेत् । ६ । अजस्त्रपण्यानाां 
कालोपरोिां सांकुलदोषां वा नोत्पादयेत् । ७ । 
 

सोळावा अध्याय 
 

प्रकरण ३४ : पण्याध्यक्ष (व्यापारावरील मुख्य अटधकारी) 
 
१ (व्यापाराचे टनयमन करणाऱ्या) पण्याध्यक्षाने जटमनीि व पाण्याि उत्पन्न होणाऱ्या टवटवध 

प्रकारच्या (स्वदेशीय) पदार्ांच्या, िसेच खुष्टकीने व जलमागाने आलेल्या (परदेशी) पदार्ांच्या – भारी 
टकमिीच्या व हलक्या टकमिीच्या – वस्िंूच्या टकमिीिील चढउिार आटण लोकाचं्या आवडीटनवडी याचंी 
पूणथ माटहिी करून घ्यावी, िसेच माल अनेक टठकाणी टवक्रीस केव्हा ठेवावा, फक्ि एकेच टठकाणी त्याची 
टवक्री केव्हा करावी, खरेदी केव्हा करावी, टवक्री केव्हा करावी या गोष्टीही त्याला समजणे आवश्यक आहे. 

 
२ आटण जो माल भरपूर प्रमाणाि उपलब्ध असेल िो सवथ एके टठकाणी आणून त्याची सकमि 

वाढवावी. ३ सकवा त्याची मूळ सकमि वसूल झाल्यावर मालाची सकमि कमी करावी. 
 
४ स्वदेशाि उत्पन्न झालेल्या सरकारी मालाचा व्यापार एकाच मक्िेदाराकरवी करून घ्यावा, 

परदेशाि उत्पन्न झालेल्या मालाचा अनेक व्यापाऱ्याकंरवी. ५ आटण िे दोन्ही प्रकारचे माल प्रजाजनानंा 
फायदेशीर होिील अशा रीिीने टवकावयास लावावे. ६ आटण प्रजाजनानंा हाटनकारक होईल असा खूप 
मोठासुद्धा नफा िाळावा. ७ ज्या वस्िू नेहमी लागणाऱ्या आहेि त्याचं्याबाबिीि वेळ घालटवल्यामुळे अडचण 
आटण रेलचेलीमुळे होणारा दोष उत्पन्न होऊ देऊ नये. 

 
बहुमुखां वा राजपण्यां वैदेहकाः कृताघं णवक्रीिीरन् । ८ । िेदानुरूपां च वैिरिां ददु्यः । ९ । 

 
षोडशभागो मानव्याजी, कवशणतभागस्तुलामानां, गण्यपण्यानामेकादशभागः । १० । 

 
परभूणमजां पण्यमनुग्रहेिावाहयेत् । ११ । नाणवकसार्थवाहेभ्यि पणरहारमायणतक्षमां दद्यात् । १२ । 

अनणभयोगिारे्ष्ट्वागन्ततूनाम्, अन्तयि सभ्योपकाणरभ्यः । १३ । 
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पण्याणिष्ठातारः पण्यमूल्यमेकमुखां काष्ठद्रोण्यामेकन्द्च्िद्राणपिानायाां णनदध्युः । १४ । अह्निाष्टमे 
भागे पण्याध्यक्षस्यापथयेयुः– ‘इदां णवक्रीतम्, इदां शेषम्’ इणत । १५ । तुलामानभाण्डां चापथयेयुः । १६ । इणत 
स्वणवषये व्याख्यातम् । १७ । 
 

८ सकवा व्यापाऱ्यानंी सरकारी माल अनेक टठकाणी ठरवनू टदलेल्या टकमिीने टवकावा. ९ आटण 
सरकारच्या नफ्याि त्यामुळे होणाऱ्या िुिीला अनुरूप अशी नुकसानभरपाई द्यावी. 
 

१० मापाने केलेल्या टवक्रीवर टकमिीच्या सोळावा भाग व्याजी, वजनाने केलेल्या टवक्रीवर 
एकटवसाशं भाग व्याजी आटण संख्येने मोजून केलेल्या टवक्रीवर एकअकराशं भाग व्याजी आकारावी. 
 

११ परदेशािील मालाला सवलिी देऊन आणावयास उते्तजन द्याव.े १२ नौकािूंन माल आणणारे 
आटण िाडं्यािील व्यापारी यानंा नफा होईल अशा बेिाने करािूंन सूि द्यावी. १३ आटण परदेशी व्यापाऱ्यावंर 
पैशासंबधंी खिले होऊ देऊ नयेि; याला अपवाद जे स्वदेशी व्यापारीसंघाचे सभासद अर्वा मदिनीस 
असिील त्याचंा. 
 

१४ मालाची टवक्री करणाऱ्यानंी मालाची आलेली सकमि एकेच टठकाणी, झाकिा येईल असे भोक 
असलेल्या लाकडी पेिीि िाकावी. १५ आटण टदवसाच्या आठव्या भागाि िी पण्याध्यक्षाच्या स्वाधीन करून 
‘इिका माल टवकला, इिका टशल्लक आहे,’ असे सागंाव.े १६ आटण िराजू, वजने व मापे त्याच्या िाब्याि 
द्यावीि. १७ हे स्वदेशाि करावयाच्या टवक्रीसंबधंी झाले. 
 

परणवषये तु – पण्यप्रणतपण्ययोरघं मूल्यां चागमय्य 
शुल्कवतथन्तयाणतवाणहकगुल्मतरदेयभक्तभागव्ययशुद्धमुदयां पश्येत् । १८ । असत्युदये भाण्डणनवथहिेन 
पण्यप्रणतपण्यानयनेन वा लाभां पश्येत् । १९ । ततः सारपादेन स्र्लव्यवहारमध्वना के्षमेि प्रयोजयेत् । २० । 
अिव्यन्ततपालपुरराष्ट्रमुख्यैि प्रणतसांसगथ गच्िेदनुग्रहार्थम् । २१ । आपणद सारमात्मानां वा मोक्षयेत् । २२ । 
आत्मनो वा भूकम प्राप्तः सवथदेयणवशुद्धां  व्यवहरेत । २३ । वाणरपरे् वा 
यानभागकपर्थयदनपण्यप्रणतपण्याघथप्रमाियािाकालभयप्रतीकारपण्यपतनचाणरिाण्युपलभेत । २४ । 
 

नदीपरे् च णवज्ञाय व्यवहारां चणरितः । 
यतो लाभस्ततो गच्िेदलाभां पणरवजथयेत् ॥ २५ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे पण्याध्यक्षः षोडशोऽध्यायः । आणदतः सप्तकिशः । 

 
१८ परंिु परदेशाि टवक्रीसाठी माल पाठटवण्याच्या संबधंाि–(पण्याध्यक्षाने) परदेशाि न्यावयाचा 

माल व िेरू्न आणावयाचा माल याचंी मूळ सकमि व टवक्रीची सकमि याचंी माटहिी टमळवनू जकाि, 
रस्त्यावरील रक्षणासाठी कर, संरक्षणासाठी बरोबर टदलेल्या टशपायावंरील खचथ, चौक्या व िरी यावंरील 
खचथ, अन्नपाण्याचा खचथ आटण (परदेशािील सरकारचा) टहस्सा हा सवथ खचथ टवचाराि घेऊन नफा टकिी 
होईल िे पहाव.े १९ जर नफा होि नसेल िर आपला माल त्या देशाि नेण्याने अर्वा आपला माल नेऊन व 
िेर्ील माल आणून दुसरा काही लाभ होिो की काय िे पहावे. २० नंिर ज्याि भारी टकमिीचा माल 
एकचिुर्ांशाइिका आहे असा माल सुरटक्षि रस्त्यावरून खुष्टकीच्या मागाने घेऊन जावा. २१ जंगलािंील 



 

 अनुक्रमणिका 
 

रटहवाशी, सरहद्दीवरील दुगथपाल, शहरे आटण राष्ट् यािंील मुख्य अटधकारी याचं्याशी त्याचंी मजी 
राखण्यासाठी संपकथ  साधावा. २२ वािेि संकि आल्यास भारी टकमिीच्या मालाला अर्वा स्विःला 
वाचवावे. २३ सकवा अटभपे्रि असलेल्या जागी जाऊन पोचल्यास सवथ देणी देऊन टवक्रीचा व्यवहार करावा. 
२४ अर्वा जलमागाने जावयाचे असल्यास नावाचें भाडे, प्रवासािील अन्नपाण्याचा खचथ, आपला माल व 
परदेशािून आणावयाचा माल याचंी सकमि व प्रमाण, प्रवासाला योवय वळे, संकिाबंद्दल करावयाची िरिूद 
आटण िेर्ील बदंरािं प्रचटलि असलेले टनयम याटंवषयीची माटहिी टमळवावी. 
 

२५ आटण नदीमागाने जावयाचे असिा बदंराचं्या टनयमावंरून िेर्ील व्यापाराच्या पटरस्स्र्िीची 
माटहिी करून घेऊन टजकडे लाभ होईल टिकडे जाव,े जेरे् लाभ होणार नाही असा प्रदेश वज्यथ करावा. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१७ 
 

[पञ्चकिशां प्रकरिम् – कुप्याध्यक्षः] 
 

कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालैः कुप्यमानाययेत् । १ । द्रव्यवनकमान्तताांि प्रयोजयेत् । २ । द्रव्यवनन्द्च्िदाां 
च देयमत्ययां च स्र्ापयेदन्तयिापद्भयः । ३ । 
 

कुप्यवगथः– 
शाकणतणनशिन्तवनाजुथनमिूकणतलकसालकशशपाणरमेदराजादनणशरीषखणदरसरलतालसजाश्वकिथसोमव
ल्ककुशािणप्रयकिवाणदः सारदारुवगथः । ४ । 
 

उिजणचणमयचापवेिुवांशसाणतनकण्िकभाल्लूकाणदवेिुवगथः । ५ । 
 

वेिशीकवल्लीवाशीश्यामलतानागलताणदवथल्लीवगथः । ६ । 
 

सिरावा अध्याय 
 

प्रकरण ३५ : कुप्याध्यक्ष (जंगलािंील उत्पादनावरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ (जंगलािंील उत्पादनावरील मुख्य अटधकारी) कुप्याध्यक्षाने द्रव्यवनािंील रक्षक 
अटधकाऱ्याकंडून िेर्ील माल आणवावा. २ आटण द्रव्यवनािील मालासाठी कारखाने उभाराविे. ३ आटण 
द्रव्यवनािंील झाडे िोडणारानंी त्याबद्दल टकिी रक्कम द्यावी व परवानगीटशवाय िोडल्यास – आपत्तीचा 
अपवाद वगळिा – टकिी दंड द्यावा िे ठरवनू द्याव.े 
 

४ कुप्यामध्ये पुढील वस्िंूचा अंिभाव होिो– 
 

साग, टिटनश, धन्वन, अजुथन, मधूक (मोह), टिलक, साल, सशशपा, अटरमेद, राजादन, टशरीष, 
खैर, सरल (देवदार), िाड, सजथ, अश्वकणथ, सोमवल्क, कुश, आम्र, टप्रयक आटण धव हा भारी लाकडाचंा 
वगथ. 
 

५ उिज (मोठी भोके, नाजूक कािे असलेला व खडबडीि), टचटमय (भोके नसलेला व वरून 
गुळगुळीि), चाप (लहान भोके असलेला व फार खडबडीि), वणेु (कािे नसलेला, धनुष्टय करण्यास 
उपयोगी), वशं (भोके आटण लाबं पेरे असलेला, बासरी करण्यास उपयोगी), साटिन (पुष्टकळ लाबं कािे 
असलेला), कंिक (गव्हासारखी फळे असलेला), भाल्लूक (लाबं पेरे अर्वा मोठा घेर असलेला) आटण 
इिर हा वणेूचंा (बाबंूचंा) वगथ. 
 

६ वते्र (विे), शीकवल्ली, वाशी, श्यामलिा, नागलिा इत्यादी हा लिाचंा वगथ. 
 

मालतीमूवाकथ शिगवेिुकातस्याणदवथल्कवगथः । ७ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

मुञ्जबल्बजाणद रजु्जभाण्डम् । ८ । 
तालीतालभूजानाां पिम् । ९ । 
ककशुककुसुम्भकुङ्कमानाां पुष्ट्पम् । १० । 
कन्तदमूलफलाणदरौषिवगथः । ११ । 

 
कालकूिवत्सनाभहालाहलमेषशृङ्गमुस्ताकुष्ठमहाणवषवेणल्लतकगौराद्रथबालकमाकथ िहैमवतकाणलङ्गक

दारदकाङ्गोलसारकोष्ट्रकादीणन णवषाणि, सपाः कीिाि त एव कुम्भगताः णवषवगथः । १२ । 
 

गोिासेरकिीप्यकृ्षकशशुमारकसहव्याघ्रहन्द्स्तमणहषचमरसृमरखङ्गगोमृगगवयानाां 
चमान्द्स्र्णपतस्नाय्वणक्षदन्ततशृङ्गखुरपुच्िाणन, अन्तयेषाां वाणप मृगपशुपणक्षव्यालानाम् । १३ । 
 

कालायसतािवृतकां ससीसिपुवैकृन्ततकारकूिाणन लोहाणन । १४ । 
 

णवदलमृणतकामयां भाण्डम् । १५ । 
 

७ मालिी, मूवा, अकथ , शण (अंबाडी), गवधुेका, अिसी इत्यादी हा वल्काचंा वगथ. 
८ मंुज, बल्बज आटद दोर करण्याच्या कामी उपयोगी गवि. 
९ िाली, िाड आटण भजूथ याचंी (टलटहण्याच्या कामी उपयोगी) पाने. 
१० सकशुक, कुसंुभ आटण कंुकुम याचंी (रंग देण्यास उपयोगी) फुले. 
११ कंद, मुळे, फळे इत्यादी औषधाचंा वगथ. 

 
१२ कालकूि, बचनाग, हालाहल, मेषशृगं, मुस्िा, कुष्ठ, महाटवष, वटेल्लिक, गौराद्रथ, बालक, 

माकथ ि, हैमवि, कासलगक, दारदक, अंकोलसारक, उष्ट्क इत्यादी टवषे आटण साप व टकडे – िेच 
घड्याि घालून ठेवलेले, हा टवषाचंा वगथ. 
 

१३ घोरपड, सेरक, टचत्ता, अस्वल, सशशुमार, ससह, वाघ, हत्ती, रेडा, चमर, सृमर, गेंडा, गाय, 
मृग आटण गवा याचंी, िसेच इिरही हरीण, पशू, पक्षी आटण जंगली जनावरे याचंी कािडी, हाडे, टपत्त, 
स्नाय,ू डोळे, दाि, सशगे, खुरे व शपेया. 
 

१४ लोखंड, िाबं,े पोलाद, कासे, टशसे, कर्ील, वैकंृिक आटण टपिळ हे धािू. 
 

१५ विे आटण मािी यापंासून बनटवलेली भाडंी. 
 

अङ्गारतुषभस्माणन, मृगपशुपणक्षव्यालवािाः काष्ठतृिवािाि । इणत । १६ । 
 

बणहरन्तति कमान्तता णवभक्ताः सावथभान्द्ण्डकाः । 
आजीवपुररक्षार्ाः कायाः कुप्योपजीणवना ॥ १७ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे कुप्याध्यक्षः सप्तदशोऽध्यायः । आणदतोऽष्टकिशः । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१६ कोळसे, िूस आटण राख, हरीण, पशू, पक्षी आटण जंगली जनावरे याचंी आवारे, आटण लाकडे 
व गवि याचें संग्रह. इिक्या सवथ गोष्टींचा कुप्यवगाि समावशे होिो. 
 

१७ कुप्याध्यक्षाने शहराबाहेर आटण शहराि उपजीटवकेची आटण नगररक्षणाची साधने ियार 
करण्यासाठी सवथ प्रकारचे पदार्थ बनटवणारे टनरटनराळे कारखाने उभाराविे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१८ 
 

[षट्किशां प्रकरिम् – आयुिागाराध्यक्षः] 
 

आयुिागाराध्यक्षः साांग्राणमकां  दौगथकर्णमकां  परपुराणभघाणतकां  च यन्तिमायुिमावरिमुपकरिां च 
तज्जातकारुणशन्द्ल्पणभः कृतकमथप्रमािकालवेतनफलणनष्ट्पणतणभः कारयेत्, स्वभूणमषु च स्र्ापयेत् । १ । 
स्र्ानपणरवतथनमातपप्रवातप्रदानां च बहुशः कुयात् । २ । ऊष्ट्मोपस्नेहणक्रणमणभरुपहन्तयमानमन्तयर्ा स्र्ापयेत् 
। ३ । जाणतरूपलक्षिप्रमािागममूल्यणनके्षपैिोपलभेत । ४ । 
 

अठरावा अध्याय 
 

प्रकरण ३६ : आयुधागाराध्यक्ष (शस्त्रागारावरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ शस्त्रागारावरील अध्यक्षाने युद्धाि उपयोगी पडणारी, दुगाच्या रक्षणासाठी आवश्यक असणारी 
आटण शत्रूंच्या शहराचंा नाश करण्यास समर्थ अशी यंते्र, शसे्त्र, टचलखिे आटण अवजारे, करावयाच्या 
कामाचे प्रमाण, िे संपटवण्याची मुदि आटण विेन यासंंबधंी करार करून माल टनमाण करणाऱ्या िज्ज्ञ 
कारागीर व कलाकार याचं्याकडून करवनू घ्यावीि, आटण त्याचं्यासाठी योवय असलेल्या जागी त्याचंा 
संग्रह करून ठेवावा. २ त्याचंी जागा वरचेवर बदलावी आटण त्यानंा वारंवार ऊन आटण हवा द्यावी. ३ 
उष्टणिा, ओलावा आटण टकडे याचं्यामुळे हानी पोचि असल्यास दुसऱ्या रीिीने िी साठवावीि. ४ त्याचंी 
जाि, रूप, लक्षणे, प्रमाण, उद्गमस्र्ान, सकमि आटण साठटवण्याचे टठकाण याचंी माटहिी 
आयुधागाराध्यक्षाला असणे आवश्यक आहे. 
 

सवथतोभद्रजामदनन्तयबहुमुखणवश्वासघाणतसांघािीयानकपजथन्तयकबाहूध्वथबाह्विथबाहूणन न्द्स्र्तयन्तिाणि 
। ५ । 
 

पाञ्चाणलकदेवदण्डसूकणरकामुसलयणष्टहन्द्स्तवारकतालवृन्ततमुद्धगरगदास्पृक्तलाकुद्दालास्फाणिमो
त्पाणिमोद्धाणिमशतन्द्घ्नणिशूलचक्राणि चलयन्तिाणि । ६ । 
 

५ सवथिोभद्र (गाडीच्या चाकाएवढे, िीक्ष्ण कडा असलेले, सभिीि गंधवाच्या हािाि वसटवलेले 
आटण टफरटवले असिा दगडाचंा अर्वा वाणाचंा सभोवार वषाव करणारे यंत्र), जामदवन्य (मधील भोकािून 
मोठमोठ्या वाणाचंा वषाव करणारे यंत्र, सकवा टवटवध प्रकारच्या शस्त्राचंा मारा करणारे यंत्र), बहुमुख 
(बुरुजावर बाण सोडण्यासाठी अनेक टछदे्र असलेली धनुधथरासंाठी जागा, सकवा चाकावंर हलटविा येणारा 
चामड्याने आच्छाटदलेला बाण सोडावयाचा बुरूज), टवश्वासघािी (प्राकाराच्या सभिीि बाहेरच्या बाजूस 
वसटवलेली िुळई, जी यंत्राने खाली पाडली असिा शत्रचूा नाश करिे), संघािी (बुरुजानंा आग 
लावण्यासाठी लाबं िुळयाचें आगीचे यंत्र), यानक (चाकावंर चालणारे, आि फळ्या असलेले, एक दंड 
लाबं यंत्र), पजथन्यक (आग टवझटवण्यासाठी पाणी सोडणारे यंत्र), बाहू (समोरासमोर दोन उभे खाबं, 
पाडले म्हणजे मारणारे), ऊध्वथबाहु (पन्नास हाि लाबंीचा एकच खाबं, यंत्राने पाडिा येणारा) आटण अधथबाहु 
(त्याच्यापेक्षा अध्या म्हणजे पचंवीस हाि लाबंीचा खाबं) – ही एके जागी स्स्र्र केलेली यंते्र. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

६ पाचंाटलक (मोठे लोखंडी टखळे ठोकलेली लाकडी फळी, खंदकाि शत्रूंना अडसर म्हणून 
ठेवलेली), देवदंड (टखळे नसलेली मोठी िुळई, सभिीवर ठेवलेली, सकवा यंत्राने सोडावयाचे एक हाि लाबं 
लाकूड), सूकटरका (कापूस, लोकर इत्यादी भरलेली चामड्याची टपशवी, सभिीचे दगडाचं्या माऱ्यापासून 
रक्षण करण्यासाठी), मुसलयटष्ट (खैराचा बनटवलेला भाला), हस्स्िवारक (हत्तींचे टनवारण करणारा दोन 
सकवा िीन िोके असलेला दंड), िालवृन्ि (वािचक्र, पखं्यासारखे) मुद्गर (हािोडा), गदा, स्पकृ्िला 
(अणकुचीदार टखळे असलेली गदा), कुदळ, आस्फाटिम (चामड्याने मढटवलेले चार खाबं असलेले 
गोफणीसारखे हत्यार), उत्पाटिम (खाबं उपिण्यासाठी हत्यार), उद्धाटिम (मुद्गराच्या आकाराचे यंत्र), 
शिस्घ्न (मोठे लाबं टखळे ठोकलेले असलेला, एका िोकाला चाक असलेला, सभिीवर ठेवावयाचा खाबं), 
टत्रशूळ आटण चक्र – ही चलयंते्र. 
 

शन्द्क्तप्रासकुन्ततहािकणभन्द्ण्डपालशूलतोमरवराहकिथकियकपथििाणसकादीणन च हुलमुखाणन । ७ 
। 
 

तालचापदारवशाङ्गाणि कामुथककोदण्डदू्रिा िनूांणष । ८ । मूवाकथ शिगवेिुवेिुस्नायणून ज्याः । ९ । 
वेिुशरशलाकादण्डासननाराचाि इषवः । १० । तेषाां मुखाणन िेदनभेदनताडनाणन आयसान्द्स्र्दारवाणि । 
११ । 
 

णनकस्त्रशमण्डलाग्राणसयष्टयः खड्ाः । १२ । खड्ामणहषवारिणवषािदारुवेिुमूलाणनत्सरवः । १३ । 
 

७ शस्क्ि (चार हाि लाबं, पूणथ लोखंडी, करवीर-पत्रासारखे िोक व गाईच्या आचळाच्या 
आकाराची मूठ असलेले शस्त्र), प्रास (चोवीस अंगुळे लाबं, लोखंडी, दोन बाजू असलेले), कंुि (साि, सहा 
सकवा पाच हाि लाबं, घोडेस्वाराचं्या उपयोगी), हािक (कंुिासारखेच पण िीन िोके असलेले), सभटडपाल 
(कंुिासारखेच पण रंुद िोकाचे), सूळ, िोमर (चार, साडेचार सकवा पाच हाि लाबं व बाणाच्या आकाराचे 
िोक असलेले), वराहकणथ (प्रासासारखे अर्वा िोमरासारखे, डुकराच्या कानाच्या आकाराचे िोक 
असलेले), कणय (वीस, बावीस सकवा चोवीस अंगुळे लाबं, संपूणथ लोखंडी, दोन्ही िोकासं टत्रशूळ व मध्ये 
मूठ असलेले), कपथण (िोमराच्या आकाराचा, साि, आठ सकवा नऊ कषथ वजनाचा हािाने फेकावयाचा 
बाण), त्राटसका (प्रासाच्या आकाराची, संपूणथ लोखंडी, एका िोकाला गुच्छ असलेली) आटण इिर – ही 
िोके असलेली शसे्त्र. 
 

८ िाल (वृक्ष), चाप (वणेू), लाकूड आटण सशगे यापंासून बनटवलेले कामुथक, कोदंड, दू्रणा आटण 
धनू (हे धनुष्टयाचे प्रकार). ९ मूवा, अकथ , शण, गवधुे, वणेू याचं्या दोऱ्यापंासून अर्वा स्नायूंपासून 
बनटवलेल्या धनुष्टयासंाठी दोऱ्या. १० वणेू, शर, शलाका (लाकडापासून केलेला), दंडासन (अधा लोखंडी) 
आटण नाराच (पूणथ लोखंडी) हे बाणाचें प्रकार. ११ िोडणे, आि घुसणे आटण मार बसटवणे ्ा टक्रया 
करणारी त्याचंी िोके लोखंड, हाड आटण लाकूड याचंी बनटवलेली असिाि. 
 

१२ टनसस्त्रश (वाकडे िोक असलेले), मंडलाग्र (सरळ पण िोकाला गोल), अटसयटष्ट (अरंुद आटण 
लाबं) हे खड्गाचे प्रकार. १३ गेंडा आटण रेडा याचंी सशगे, हत्तीचे दाि, लाकूड आटण वणेूचे मूळ यापंासून 
िलवारीच्या मुठी करिाि. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

परशुकुठारपट्टसणनिकुद्दालक्रकचकाण्डच्िेदनाः कु्षरकल्पाः । १४ । 
 

यन्तिगोष्ट्पिमुणष्टपाषािरोचनीदृषदिाश्मायुिाणन । १५ । 
 

लोहजाणलकापट्टकवचसूिकङ्किकशशुमारकखणड्िेनुकहन्द्स्तगोचमथखुरशृङ्गसांघातां वमाणि । १६ । 
णशरस्त्रािकण्ठिािकूपासकञु्चकवारवािपट्टनागोदणरकाः 
पेिीचमथहन्द्स्तकिथतालमूलिमणनकाकपािणकणिकाप्रणतहतबलाहकान्ततािावरिाणन । १७ । 
 

हन्द्स्तरर्वाणजनाां योनयाभाण्डमालांकाणरकां  सांनाहकल्पनािोपकरिाणन । १८ । 
 

ऐन्तद्रजाणलकमौपणनषणदकां  च कमथ । १९ । 
 

१४ परशु (पूणथ लोखंडी, चोवीस अंगुळे लाबं), कुऱ्हाड, पट्टस (एका बाजूला सकवा दोन्ही बाजूला 
टत्रशूळ असलेली कुऱ्हाड), खटनत्र (टिकाव), कुदळ, करवि आटण काडंच्छेदन (मोठी कुऱ्हाड) – ही 
वस्िऱ्यासारखी हत्यारे. 
 

१५ यंत्राने, गोफणीने व हािाने फेकावयाचे दगड आटण जात्याचे दगड ही दगडी हत्यारे. 
 

१६ लोखंडाच्या जाळीने अर्वा पट्ट्यानंी बनटवलेले टचलखि, आि कापूस वगैरे भरलेले सुिी 
कापडाचे कंकि म्हणून ओळखले जाणारे टचलखि आटण सशशुमार, गेंडा, धेनुक, हत्ती व बलै याचें खूर व 
सशगे यासंटहि चामडे हे टचलखिाचे प्रकार होि. १७ टशरस्त्राण, कंठत्राण, कूपास (कोपरापयंि आवरण), 
कंचुक (गुडघ्यापयंि), वारवाण (घोयापयंि), पट्ट (बाहीटशवाय असलेले व लोखंडी नसलेले आवरण), 
नागोदटरका (माडं्याचें आवरण, सकवा हािाच्या बोिाचें आवरण), िसेच पेिी, ढाल, हस्स्िकणथ 
(रक्षणासाठी वापरावयचा फळा), िालमूल (प्राकाराच्या वरच्या बाजूस िालाच्या मुळाची आकृिी), 
धमटनका (वारा भरलेली टपशवी), कवाड, टकटिका (वेिाने अर्वा चामड्याने केलेले आवरण), अप्रटिहि 
(हत्तींना परिटवणारे) आटण बलाहकान्ि (अप्रटिहिासारखे पण शवेिी लोखंडी पट्ट्या असलेले) – ही 
आवरणे होि. 
 

१८ हिी, रर्, घोडे यानंा टशक्षण देण्यासाठी वापरावयाचे (अंकुशादी) पदार्थ त्याचं्यावर 
चढटवण्याचे (झलू आदी) अलंकाराचें पदार्थ आटण लढाईसाठी त्यानंा सज्ज करण्याची साधने ही उपकरणे 
होि. 
 

१९ इंद्रजालाचे प्रयोग आटण गुप्ि प्रयोग हे गुप्ि कामाचे प्रकार होि. 
 

कमान्ततानाां च – 
 

इच्िामारम्भणनष्ट्पकत प्रयोगां व्याजमुद्दयम् । 
क्षयव्ययौ च जानीयात्कुप्यानामायुिेश्वरः ॥ २० ॥ 

 



 

 अनुक्रमणिका 
 

इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे आयुिागाराध्यक्षः अष्टावशोऽध्यायः । आणदत एकोनचत्त्वाकरशः । 
 

२० आटण कारखान्याचं्या संबधंाि – 
 

आयुधागाराध्यक्षाला (राजाची) इच्छा, कायाची फलटनष्टपत्ती, वनािंील वस्िंूचा उपयोग, त्याि 
केली असल्यास फसवणूक आटण त्यापंासून होणारा फायदा, घि आटण खचथ या गोष्टींचे ज्ञान असणे 
आवश्यक आहे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१९ 
 

[सप्तकिशां प्रकरिम् – तुलामानपौतवम्] 
 

पौतवाध्यक्षः पौतवकमान्ततान् कारयेत् । १ । 
 

िान्तयमाषा दश सुविथमाषकः, पञ्च वा गुञ्जाः । २ । ते षोडश सुविथः कषो वा । ३ । चतुष्ट्कषथ पलम् । 
४ । 
 

अष्टाशीणतगौरसषथपा रूप्यमाषकः । ५ । ते षोडश िरिम्, शमै्ब्याणन वा कवशणतः । ६ । 
 

कवशणततण्डुलां  वज्रिरिम् । ७ । 
 

एकोटणसावा अध्याय 
 

प्रकरण ३७ : वजने आटण मापे याचंी प्रमाणे 
 

१ ठरीव प्रमाणाि असलेली वजने आटण मापे ियार करणाऱ्या पौिवाध्यक्षाने त्यासाठी कारखाने 
स्र्ापाविे. 
 

२ दहा उडीद सकवा पाच गुंजा म्हणजे एक सोने वजन करण्यासाठी माषक. ३ सोळा माषक म्हणजे 
एक सुवणथ अर्वा कषथ. ४ चार कषथ म्हणजे एक पल. 

 
५ अठ्ठ्ठ्याऐशी पाढंऱ्या मोहऱ्या म्हणजे एक रुपे वजन करण्यासाठी माषक. ६ सोळा रूप्य माषक 

अर्वा वीस सशवा (एक प्रकारचे कडधान्य) म्हणजे एक धरण. 
 

७ िादुंळाचे वीस दाणे म्हणजे एक टहरा वजन करण्यासाठी धरण. 
 
अिथमाषकः माषकः िौ चत्वारः अष्टौ माषकाः सुविो िौ चत्वारः अष्टौ सुविाः दश कवशणतः किशत् 

चतवाकरशत् शतणमणत । ८ । तेन िरिाणन व्याख्याताणन । ९ । 
 

प्रणतमानान्तययोमयाणन मागिमेकलशलैमयाणन याणन वा नोदकप्रदेहाभ्याां वृकद्ध गच्िेयुरुष्ट्िेन वा 
ह्रासम् । १० । 
 

षडङु्गलादूध्वथमष्टाङु्गलोतरा दशा तुलाः कारयेत् लोहपलादूध्वथमेकपलोतराः, यन्तिम् उभयतः णशक्यां 
वा । ११ । 
 

पञ्चकिशत्पललोहाां णिसप्तत्यङ्गलायामाां समवृताां कारयेत् । १२ । तस्याः पञ्चपणलकां  मण्डलां  बद्धध्वा 
समकरि कारयेत् । १३ । ततः कषोतरां पलां  पलोतरां दशपलां  िादश पञ्चदश कवशणतणरणत पदाणन कारयेत् । 
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१४ । तत आशताद्दशोतरां कारयेत् । १५ । अके्षषु नान्तदीणपनद्धां  कारयेत् । १६ । 
 

८ अधा माषक, एक माषक, दोन माषक, चार माषक, आठ माषक, एक सुवणथ, दोन सुवणथ, चार 
सुवणथ, आठ सुवणथ, दहा सुवणथ, वीस सुवणथ, िीस सुवणथ, चाळीस सुवणथ आटण शभंर सुवणथ – इिकी वजने 
ियार करावीि. ९ िशीच धरणाची वजने करावीि. 
 

१० वजने लोखंडाची करावीि अर्वा मगध आटण मेकल देशािील दगडाची करावीि सकवा अशा 
प्रकारची की जी पाण्याने अर्वा सलपण्याने वाढणार नाहीि सकवा अवनीने कमी होणार नाहीि. 
 

११ सहा अंगुले लाबं व पुढे आठ आठ अंगुले लाबंीने वाढि जाणाऱ्या आटण एक पल लोखंडाची 
बनटवलेली व पुढे एक एक पल वजनाने वाढि जाणाऱ्या अशा दाडं्या असलेल्या दहा िराजू, यंत्र 
असलेल्या अर्वा दोन्हीकडे पारडी असलेल्या, करून घ्याव्याि. 
 

१२ पस्िीस पल लोखंडापासून बनटवलेली व बहात्तर अंगुले लाबं असलेली समवृत्ता नावाची िराजू 
करावी. १३ त्या दाडंीला पाच पल वजनाचा एक गोळा बाधंल्यावर दाडंी समिोल राहील त्या टठकाणी खूण 
करावी. १४ िेरू्न पुढे एक कषथ, एक एक कषाने वाढवीि एक पल, पुढे एक एक पलाने वाढवीि दहा पल, 
मग बारा पल, पधंरा पल, वीस पल इिक्या वजनाचंी टचन्हे करावीि. १५ त्याच्या पुढे दहा दहानंी वाढवीि 
जाऊन शभंर पलपयंि टचन्हे करावीि. १६ पाचाने भाग जाणाऱ्या आकड्याचं्या जागी स्वस्स्िकाचे टचन्ह 
करावे. 
 

णिगुिलोहाां तुलामतः षण्िवत्यङ्गलायामाां पणरमािीं कारयेत् । १७ । तस्याः शतपदादूध्वं कवशणतः 
पञ्चाशत् शतणमणत पदाणन कारयेत् । १८ । 
 

कवशणततौणलको भारः । १९ । दशिरणिकां  पलम् । २० । तत्पलशतमायमानी । २१ । पञ्चपलावरा 
व्यावहाणरकी भाजन्तयन्ततःपुरभाजनी च । २२ । तासामिंिरिावरां पलम्, णिपलावरमुतरलोहम्, 
षडङु्गलावरािायामाः । २३ । 
 

पूवथयोः पञ्चपणलकः प्रयामो माांसलोहलविमणिवजथम् । २४ । 
 

काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रणतमानवती मयरूपदाणिणष्ठता । २५ । 
 

काष्ठपञ्चकवशणतपलां  तण्डुलप्रस्र्सािनम् । २६ । एष प्रदेशो बह्वल्पयोः । २७ । इणत तुलाप्रणतमानां 
व्याख्यातम् । २८ । 
 

१७ ्ा (समवृत्ता) िुलेच्या दुप्पि (७० पल) लोखंडाची बनटवलेली आटण शहाण्णव अंगुळे लाबं 
अशी पटरमाणी नावाची िुला करावी. १८ टिच्यावर शभंर पलाच्या टचन्हानंिर वीस, पन्नास आटण शभंर 
(दोनश ेदाखटवणारे) अशी टचन्हे करावीि. 
 

१९ वीस िुला म्हणजे एक भार. २० दहा धरण म्हणजे एक पल. २१ िसे शभंर पल म्हणजे एक 
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आयमानी (वसूल मोजावयाची) िुला. २२ उत्तरोत्तर पाच पलानंी कमी होि जाणाऱ्या अशा व्यावहाटरकी 
(व्यापाराि वापरावयाची – ९५ पलाचंी), भाजनी (नोकरानंा वगैरे देण्यासाठी वापरावयाची – ९० पलाचंी) 
आटण अंिःपुरभाजनी (राजवाड्याि देण्यासाठी वापरावयाची – ८५ पलाचंी) अशा आणखी िीन प्रकारच्या 
िुला आहेि. २३ त्याचा पल अध्या अध्या धरणाने क्रमशः कमी होि जाणारा (९॥, ९ व ८॥), त्याचे लोखंड 
दोन दोन पलानंी क्रमशः कमी होि जाणारे (३३, ३१ व २९) आटण त्याचंी लाबंी क्रमशः सहा सहा अंगुलानंी 
कमी होि जाणारी (६६, ६० व ५४) असिे. 
 

२४ पूवी वणथन केलेल्या (समवृत्ता आटण पटरमाणी ्ा) दोन िुलाचं्या संबधंाि पाच पलाचंी वाढ 
(व्याजी, सरकारला टमळावी); पण मासं, धािू, मीठ व रत्ने याचं्या बाबिीि अपवाद करावा. 
 

२५ लाकडाची केलेली िुला आठ हाि लाबं, वर वजनाची टचन्हे असलेली अर्वा वजन (व 
त्यासाठी पारडी) यानंी युक्ि, मोराचं्या पायाचं्या आकाराच्या िोरणावर बसटवलेली असावी. 
 

२६ पचंवीस पल वजनाची लाकडे एक प्रस्र् िादूंळ टशजटवण्यास लागिाि. २७ ्ावरून कमी 
सकवा अटधक प्रमाणाची कल्पना करावी. २८ ही झाली िराजू आटण वजने याचंी व्याख्या. 
 

अर् िान्तयमाषणिपलशतां द्रोिमायमानम्, सप्ताशीणतपलशतमिथपलां  च व्यावहाणरकम्, 
पञ्चसप्तणतपलशतां भाजनीयम्, णिषणष्टपलशतमिथपलां  चान्ततःपुरभाजनीयम् । २९ । 
 

तेषामाढकप्रस्र्कुडुबाितुभागावराः । ३० । षोडशद्रोिा खारी । ३१ । कवशणतद्रोणिकः कुम्भः । ३२ 
। कुम्भैदथशणभवथहः । ३३ । 
 

शुष्ट्कसारदारुमयां समां चतुभागणशखां मानां कारयेद्, अन्ततःणशखां वा । ३४ । रसस्य तु सुरायाः 
पुष्ट्पफलयोस्तुषाङ्गारािाां सुिायाि णशखामानां णिगुिोतरा वृणद्धः । ३५ । 
 

सपादपिो द्रोिमूल्यम्, आढकस्य पादोनः, षण्माषकाः प्रस्र्स्य, माषकः कुडुबस्य । ३६ । णिगुिां 
रसादीनाां मानमूल्यम् । ३७ । कवशणतपिाः प्रणतमानस्य । ३८ । तुलामूल्यां णिभागः । ३९ । 
 

२९ आिा (मापाचंी व्याख्या :) दोनश े पल वजनाचे उडीद भरिील िो एक द्रोण, वसुली 
मोजण्यासाठी वापरावयाचे माप, एकश ेसाडेसत्त्याऐशी पल वजनाचे उडीद भरिील एवढा व्यावहाटरक 
(व्यापारासाठी) द्रोण, एकश ेपचंाहत्तर पल वजन मावणारा िो भाजनीय (देण्यासाठी) द्रोण आटण एकश े
साडेबासष्ट पल मावणारा िो अंिःपुरभाजनीय (राजवाड्याि देण्यासाठी) द्रोण. 
 

३० द्रोणाच्या एकचिुर्ांश असलेले माप आढक, आढकाच्या पावपि प्रस्र् आटण प्रस्र्ाच्या पावपि 
कुडुब. ३१ सोळा द्रोण म्हणजे एक खारी. ३२ वीस द्रोण म्हणजे एक कंुभ. ३३ दहा कंुभ म्हणजे एक वह. 
 

३४ मापे वाळलेल्या आटण िणक लाकडाची, धान्याचा एकचिुर्ांश भाग टशगेच्या वर राहील अशी 
सकवा संपूणथ धान्य आि टशगेपयंि मावले अशी करून घ्यावीि. ३५ परंिु द्रव पदार्थ, सुरा, फुले व फळे, िूस 
व कोळसे आटण चुना याचं्या बाबिीि टशगेवरील एकचिुर्ांश अंशाची दुप्पि वाढ व्हावी (म्हणजे माप 
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सव्वापि असाव)े. 
 

३६ द्रोण मापाची सकमि सव्वा पण, आढकाची पाऊण पण, प्रस्र्ाची सहा माषक, कुडुबाची एक 
माषक. ३७ द्रव पदार्थ आदींसाठी मापाचंी सकमि दुप्पि. ३८ (सवथ) वजनाचंी (टमळून) सकमि वीस पण. ३९ 
िराजूची (समवृत्ता िुलेची) सकमि ्ाच्या एकिृिीयाशं (महा पूणांक दोनिृिीयाशं पण). 
 

चतुमाणसकां  प्राणतवेिणनकां  कारयेत् । ४० । अप्रणतणवद्धस्यात्ययः सपादः सप्तकवशणतपिः । ४१ । 
प्राणतवेिणनकां  काकिीकमहरहः पौतवाध्यक्षाय ददु्यः । ४२ । 
 

िाकिशद्भागस्तप्तव्याजी सर्णपषः चतुःषणष्टभागस्तैलस्य । ४३ । पञ्चाशद्भागो मानस्त्रावो द्रवािाम् । 
४४ । 
 

कुडुबािथचतुरष्टभागाणन मानाणन कारयेत् । ४५ । 
 

कुडुबाितुरशीणतवारकः सर्णपषो मतः । 
चतुःषणष्टस्तु तैलस्य पादि घणिकानयोः ॥ ४६ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे तुलामानपौतवम् एकोनकवशोऽध्यायः । आणदतित्वाकरशः । 

 
४० दर चार मटहन्यानंी वजनामापाचंी परीक्षा करून त्यावंर टशक्का मारावा. ४१ टशक्का नसलेल्या 

वजनामापाबंद्दल सव्वासत्तावीस पण दंड करावा. ४२ िपासणी व टशक्का मारणे यासंाठी रोजची एक काकणी 
याप्रमाणे पौिवाध्यक्षास (व्यापाऱ्यानंी) द्यावी. 
 

४३ िापटवल्यावर कमी भरेल म्हणून िुपाच्या बाबिीि एकबटत्तसाशं व्याजी घ्यावी, िेलाच्या 
बाबिीि एकचौसष्टाशं. ४४ द्रव पदार्ांच्या बाबिीि एकपन्नासाशं भाग, माप करिाना साडंिे त्याची भरपाई 
म्हणून घ्यावा. 
 

४५ अधे कुडुब, पाव कुडुब आटण एकअष्टमाशं कुडुब ही मापे सुद्धा करून घ्यावीि. 
 

४६ चौऱ्यायशी कुडुब म्हणजे िुपाचा एक वारक मानला आहे. परंिु िेलाचा वारक चौसष्ट 
कुडुबाचंा. आटण ्ा दोन्ही वारकाचंा पाव भाग म्हणजे घटिका. 
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२० 
 

[अष्टकिशां प्रकरिम् – देशकालमानम्] 
 

मानाध्यक्षो देशकालमानां णवद्यात् । १ । 
 

अष्टौ परमािवो रर्चक्रणवपु्रट् । २ । ता अष्टौ णलक्षा । ३ । ता अष्टौ यकूा । ४ । ता अष्टौ यवमध्यः । 
५ । अष्टौ यवमध्या अङु्गलम् । ६ । मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अङु्गल्या मध्यप्रकषो वाऽङु्गलम् । ७ । 

 
टवसावा अध्याय 

 
प्रकरण ३८ : देश व काल याचंी मोजणी 

 
१ (मोजणीवरील) मानाध्यक्षाला देशाचे भाग व कालाचे भाग याचें ज्ञान असले पाटहजे. 

 
२ आठ परमाणू म्हणजे एक रर्चक्रटवपु्रष् (रर्ाच्या चाकाने उडालेल्या धुळीचा कण). ३ िे आठ 

कण म्हणजे एक लीख. ४ आठ टलखा म्हणजे एक ऊ. ५ आठ उवा म्हणजे एक यवमध्य (जवाच्या 
मध्यभागाची रंुदी). ६ आठ यवमध्य म्हणजे एक अंगुल. ७ अर्वा मध्यम बाधं्याच्या पुरुषाच्या मधल्या 
बोिाच्या मधल्या पेराची जास्िीि जास्ि रंुदी म्हणाने एक अंगुल. 
 

चतुरङु्गलो िनुग्रथहः । ८ । अष्टाङु्गला िनुमुथणष्टः । ९ । िादशाङु्गला णवतन्द्स्तः, िायापौरुषां च । १० । 
चतुदथशाङु्गलां  शमः शलः पणररयः पदां च । ११ । 
 

णिणवतन्द्स्तररन्द्त्न प्राजापत्यो हस्तः । १२ । सिनुग्रथहः पौतवणववीतमानम् । १३ । सिनुमुथणष्टः णकष्ट्कुः 
कां सो वा । १४ । णिचत्वाकरशदङु्गलस्तक्ष्िः क्राकणचकणकष्ट्कुः स्कन्तिावारदुगथराजपणरग्रहमानम् । १५ । 
चतुष्ट्पञ्चाशदङु्गलः कुप्यवनहस्तः । १६ । 
 

चतुरशीत्यङु्गलो व्यामो रजु्जमानां खातपौरुषां च । १७ । 
 

चतुररन्द्त्नदथण्डो िनुनाणलका पौरुषां च गाहथपत्यम् । १८ । अष्टशताङु्गलां  िनुः पणर्प्राकारमानां पौरुषां 
चान्द्ननणचत्यानाम् । १९ । षट्कां सो दण्डो ब्रह्मदेयाणतर्थयमानम् । २० । 
 

८ चार अंगुले म्हणजे एक धनुग्रथह. ९ आठ अंगुले म्हणजे एक धनुमुथटष्ट. १० बारा अंगुले म्हणजे एक 
टविस्स्ि (वीि), आटण छायापौरुष (सूयथघिीवरील शकूंची उंची). ११ चौदा अंगुले म्हणजे एक शम, शल, 
पटररय आटण पद (पाऊल). 
 

१२ दोन टविस्स्ि म्हणजे एक अरस्त्न अर्वा प्रजापिीचा हाि. १३ धनुग्रथहासह हा हाि (म्हणजे 
अठ्ठावीस अंगुले) वजनेमापे व कुरणे मोजण्याच्या कामाचा. १४ धनुमुथष्टीने युक्ि हाि (बत्तीस अंगुले) म्हणजे 
एक टकष्टकु अर्वा कंस. १५ बेचाळीस अंगुलाचंा सुिाराच्या करविीचा टकष्टकु, सैन्याची छावणी, दुगथ आटण 
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राजाच्या मालमते्तची मोजणी करण्याच्या कामाचा. १६ चोपन अंगुलाचंा जंगलािील उत्पादनाची मोजणी 
करण्यासाठी हाि. 
 

१७ चौऱ्यायशी अंगुलाचंा एक व्याम. (वाव), दोर मोजण्याच्या कामाचा आटण खणलेल्याची खोली 
मोजण्याच्या कामाचा. 
 

१८ चार अरत्नी (हाि) म्हणजे एक दंड, एक धनू, एक नाटलका आटण गृहपिीची एक पुरुष उंची. 
१९ एकशआेठ अंगुलाचंा धनू रस्िे व िि मोजण्याच्या कामाचा आटण यज्ञवदेीच्या रचनेची उंची मोजण्याचे 
प्रमाण. २० सहा कंसाचंा दंड बाह्मणानंा व अटिर्ींना द्यावयाचे दान मोजण्याच्या कामाचा. 
 

दशदण्डो रजु्जः । २१ । णिरजु्जकः पणरदेशः । २२ । णिरजु्जकां  णनवतथनमेकतः । २३ । णिदण्डाणिको 
बाहुः । २४ । 
 

णििनुःसहस्त्रां गोरुतम् । २५ । चतुगोरुतां योजनम् । २६ । इणत देशमानम् । २७ । 
 

कालमानमत उध्वथम् । २८ । तुिो लवो णनमेषः काष्ठा कला नाणलका मुहूतथः पूवापरभागौ णदवसो 
राणिः पक्षो मास ऋतुरयनां सांवत्सरो युगणमणत कालाः । २९ । िौ तुिौ लवः । ३० । िौ लवौ णनमेषः । ३१ । 
पञ्च णनमेषाः काष्ठा । ३२ । किशत्काष्ठाः कला । ३३ । चत्वाकरशत्कलाः नाणलका । ३४ । 
सुविथमाषकाित्वारितुङु्गलायामाः कुम्भन्द्च्िद्रमाढकमभ्भसो वा नाणलका । ३५ । णिनाणलको मुहूतथः । ३६ । 
 

पञ्चदशमुहूतो णदवसो राणिि चैिे चाश्वयुजे च माणस भवतः । ३७ । ततः परां णिणभमुथहूतयरन्तयतरः 
षण्मासां विथते ह्रसते चेणत । ३८ । 
 

२१ दहा दंड म्हणजे एक रजु्ज. २२ दोन रज्ज ू म्हणजे एक पटरदेश २३ िीन रज्ज ू म्हणजे (चौरस) 
टनविथनाच्या बाजूची लाबंी. २४ (िी लाबंी) दोन दंड अटधक असल्यास बाहु होिो. 
 

२५ दोन हजार धनू म्हणजे एक गोरुि. २६ चार गोरुि म्हणजे एक योजन. २७ ही झाली देशाची 
मोजणी. 
 

२८ आिा याच्यानंिर कालाची मोजणी. २९ िुि, लव, टनमेष, काष्ठा, कला, नाटलका, मुहुिथ, 
पूवाण्ह, अपराण्ह, टदवस, रात्र, पक्ष, मटहना, ऋिू, अयन, संवत्सर, युग – हे कालाचे टवभाग होि. ३० 
दोन िुि म्हणजे एक लव. ३१ दोन लव म्हणजे एक टनमेष. ३२ पाच टनमेष म्हणजे एक काष्ठा. ३३ िीस 
काष्ठा म्हणजे एक कला. ३४ चाळीस कला म्हणजे एक नाटलका. ३५ सकवा चार माषक वजनाच्या 
सोन्याच्या चार अंगुले लाबं िारेने पाडलेल्या घड्याच्या टछद्रािून एक आढक पाणी वाहून जाण्यास 
लागणारा वळे म्हणजे एक नाटलका. ३६ दोन नाटलका म्हणज एक मुहूिथ. 
 

३७ पधंरा मुहूिांचा टदवस आटण टििकीच रात्र चैत्र आटण आटश्वन मटहन्यािं होिाि. ३८ त्यानंिर 
पुढील सहा मटहन्यािं त्यापंैकी एक (टदवस) िीन मुहूिाइिका वाढि जाऊन नंिर कमी कमी होि जािो 
(व रात्र िीन महिानी कमी होि जाऊन पुढे वाढि जािे) 
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िायायामष्टपौरुष्ट्यामष्टादशभागच्िेदः षट्षौरुष्ट्याां चतुदथशभागः, णिपौरुष्ट्यामष्टभागः, णिपौरुष्ट्याां 
षड्भागः, पौरुष्ट्याां चतुभागः, अष्टाङु्गलायाां ियो दशभागाः चतुरङु्गलायाां ियोऽष्टभागाः, अच्िायो मध्याह्न 
इणत । ३९ । परावृत ेणदवसे शेषमेवां कवद्यात् । ४० । 
 

आषाढे माणस नष्ट िायो मध्याह्नो भवणत । ४१ । अतः परां श्राविादीनाां षण्मासानाां द्धव्यङु्गलोतरा 
माघादीनाां द्धव्यङु्गलावरा िाया इणत । ४२ । 
 

पञ्चदशाहोरािाः पक्षः । ४३ । सोमाप्यायनः शुक्लः । ४४ । सोमावच्िेदनो बहुलः । ४५ । 
 

णिपक्षो मासः । ४६ । किशदहोरािः कमथमासः । ४७ । सािथः सौरः । ४८ । अिथन्तयनूिान्तद्रमासः । ४९ 
। सप्तकवशणतनाक्षिमासः । ५० । िाकिशद्बलमासः । ५१ । पञ्चकिशदश्ववाहायाः । ५२ । 
चत्वाकरशद्धहन्द्स्तवाहायाः । ५३ । 
 

३९ (सूयथघिीवरील शकूंची) छाया आठ पौरुष (शहाण्णव अंगुले) लाबं झाली म्हणजे टदवसाचा 
अठरावा भाग व्यिीि झालेला असिो, सहा पौरुष लाबं झाली म्हणजे चौदावा भाग गेलेला असिो, िीन 
पौरुष लाबं झाली म्हणजे आठवा भाग, दोन पौरुष लाबं झाली म्हणजे सहावा भाग, एक पौरुष (बारा 
अंगुले) लाबं झाली म्हणजे चौर्ा भाग, आठ अंगुले लाबं झाली म्हणजे िीनदशाशं भाग्, चार अंगुले लाबं 
झाली म्हणजे टदवसाचा िीनअष्टमाशं भाग व्यिीि झालेला असिो, आटण छाया मुळीच नसिे िेव्हा मध्यान्ह 
होिो. ४० टदवस उलिल्यावर याचप्रमाणे त्याचे अवटशष्ट राटहलेले भाग समजाविे. 
 

४१ आषाढ मटहन्याि मध्यान्हसमयी छाया मुळीच पडि नाही. ४२ त्यानंिर श्रावणापासूनच्या सहा 
मटहन्यािं मध्यान्हीची छाया दर मटहन्याला दोन दोन अंगुलानंी वाढि जािे आटण माघापासूनच्या सहा 
मटहन्यािं िी दर मटहन्याला दोन दोन अंगुलानंी कमी कमी होि जािे. 
 

४३ पधंरा अहोरात्र म्हणजे एक पक्ष. ४४ ज्याि चदं्र वाढि जािो िो शुक्ल पक्ष. ४५ ज्याि चदं्राचा 
ऱ्हास होि जािो िो बहुल पक्ष (कृष्टण पक्ष). 
 

४६ दोन पक्ष टमळून एक मटहना होिो. ४७ िीस अहोरात्राचंा एक कमथमास (कामाचा टहशोब 
ठेवण्यास उपयुक्ि) होिो. ४८ त्याि अधा अहोरात्र अटधक (साडेिीस टदवसाचंा) एक सौर मटहना होिो. 
४९ अधा अहोरात्र कमी (साडेएकोणिीस टदवसाचंा) एक चादं्रमास होिो. ५० सत्तावीस अहोरात्राचंा एक 
नाक्षत्रमास. ५१ बत्तीस अहोरात्राचंा एक बलमास (टवसजथन केलेल्या सैन्याच्या पगारासाठी मोजावयाचा 
मटहना). ५२ पस्िीस अहोरात्राचंा एक मटहना अश्ववाहासाठी (घोड्याचंी सरबराई करणाऱ्या नोकराचंा 
पगार मोजण्यासाठी). ५३ चाळीस अहोरात्राचंा एक मटहना हस्स्िवाहासाठी (हत्तींच्या टखदमिगाराचंा 
पगार मोजण्यासाठी). 
 

िौ मासावृतुः । ५४ । श्राविः प्रौष्ठपदि वषाः । ५५ । आश्वयुजः कार्णतकि शरत् । ५६ । मागथशीषथः 
पोषि हेमन्ततः । ५७ । माघः फाल्गुनि णशणशरः । ५८ । चैिो वैशाखि वसन्ततः । ५९ । ज्येष्ठामूलीय 
आषाढि ग्रीष्ट्मः । ६० । 
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णशणशरादु्यतरायिम् । ६१ । वषाणद दणक्षिायनम् । ६२ । द्धव्ययनः सांवत्सरः । ६३ । पञ्चसांवत्सरो 
युगम् । इणत । ६४ । 
 

णदवसस्य हरत्यकथ ः षणष्ठभागमृतौ ततः । 
करोत्येकमहश्िेदां तरै्वैकां  च चन्तद्रमाः ॥ ६५ ॥ 

 
एवमिथतृतीयानामब्दानामणिमासकम् । 
ग्रीष्ट्मे जनयतः पूवं पञ्चाब्दान्तते च पणिमम् ॥ ६६ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे देशकालमानम् कवशोऽध्यायः । आणदत एकचत्वाकरशः । 

 
५४ दोन मटहन्याचंा एक ऋिू होिो. ५५ श्रावण आटण भाद्रपद वषा ऋिू. ५६ आटश्वन आटण कार्षिक 

शरद ऋिू. ५७ मागथशीषथ आटण पौष हेमंि ऋिू. ५८ माघ आटण फाल्गुन टशटशर ऋिू. ५९ चैत्र आटण वैशाख 
वसंि ऋिू. ६० ज्येष्ठ आटण आषाढ ग्रीष्टम ऋिू. 
 

६१ टशटशर ऋिूपासून सुरू होणारे िे उत्तरायण. ६२ वषा ऋिूपासून सुरू होणारे िे दटक्षणायन. ६३ 
दोन अयने टमळून एक संवत्सर होिे. ६४ पाच संवत्सराचें एक युग होिे. 
 

६५ सूयथ टदवसाचा एकषष्ठाशं भाग हरण करिो (कारण, सौर टदवस कमथटदवसापेक्षा टििक्या 
अंशाने जास्ि असिो). त्यामुळे िो एका ऋिूि एक टदवसाचा छेद करिो. त्याप्रमाणेच (चान्द्रटदन 
कमथटदनापेक्षा एकषष्ठाशंाने कमी असल्याकारणाने) चदं्र सुद्धा एक टदवसाचा छेद करिो. 
 

६६ याप्रमाणे िे दोघे अडीच वषांनी एक अटधक मटहना उत्पन्न करिाि, (पाच वषांच्या युगामध्ये) 
पटहला ग्रीष्टम ऋिूि (आषाढाि) आटण दुसरा पाच वषांच्या अखेरीस (हेमन्ि ऋिुि पौष मटहन्याि). 
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२१ 
 

[एकोनचत्वाकरशां प्रकरिम् – शुल्काध्यक्षः] 
 

शुल्काध्यक्षः शुल्कशालाां ध्वजां च प्राङमुखमुदङमुखां वा महािाराभ्याशे णनवेशयेत् । १ । 
 

शुल्कादाणयनित्वारः पञ्च वा सार्ोपयातान् वणिजो णलखेयुः – के कुतस्त्याः णकयत्पण्याः क्व 
चाणभज्ञानां मुद्रा वा कृता इणत । २ । 
 

अमुद्रािामत्ययो देयणिगुिः । ३ । कूिमुद्रािाां शुल्काष्टगुिो दण्डः । ४ । णभन्नमुद्रािामत्ययो 
घणिकास्र्ाने स्र्ानम् । ५ । राजमुद्रापणरवतथने नामकृते वा सपादपणिकां  वहनां दापयेत् । ६ । 
 

ध्वजमूलोपन्द्स्र्तस्य प्रमािमघं च वैदेहकाः पण्यस्य ब्रयुूः ‘एतत्प्रमािेनाघेि पण्यणमदां कः के्रता’ 
इणत । ७ । णिरुद्धोणषतमर्णर्भ्यो दद्यात् । ८ । के्रतृसांघष ेमूल्यवृणद्धः सशुल्का कोशां गच्िेत् । ९ । 
 

एकटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ३९ : शुल्काध्यक्ष (जकािीवरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ (जकािीवरील मुख्य) शुल्काध्यक्षाने नगराच्या मोठ्या वशेीनजीक एक पूवाटभमुख अर्वा 
उत्तराटभमुख शुल्कगृह बाधूंन घ्यावे आटण त्यावर ध्वज फडकवावा. 
 

२ जकाि वसूल करणाऱ्या चार सकवा पाच कारकुनानंी िाडं्याबरोबर आलेल्या व्यापाऱ्यानंा िे 
कोण, कोठले, त्याचंा टकिी माल आहे, त्यानंा ओळखपत्र कोठे टमळाले व मालावर मोहोर कोठे झाली हे 
टवचारून िे सवथ टलहून घ्याव.े 
 

३ मोहोर केलेली नसलेल्या मालाबद्दल द्यावयाच्या असलेल्या जकािीच्या दुप्पि दंड करावा. ४ 
खोिी मोहोर केलेली असल्यास जकािीच्या आठपि दंड करावा. ५ मोहोर िुिली असली िर माल 
वखारीि (िपास पूणथ होइपयंि) ठेवनू घ्यावा. ६ राजाची मोहोर बदलली असल्यास अर्वा (व्यापाऱ्याचे 
ओळखपत्रावरील) नाव बदलले असल्यास प्रत्येक बोजामागे सव्वा पण दंड घ्यावा. 
 

७ जकाि नाक्यापाशी आलेल्या मालाचे प्रमाण व सकमि व्यापाऱ्यानंी उद्घोटषि करावी, “इिक्या 
टकमिीचा इिका इिका हा माल आहे; कोण खरेदी करिो?” ८ िीनदा उद्घोटषि केल्यावर ज्यानंा िो 
पाटहजे असेल त्यानंा िो द्यावा. ९ टवकि घेऊ पहाणाऱ्यामंधील स्पधेमुळे टकमिीि वाढ झाल्यास िी वाढ 
जकािीबरोबरच सरकारी टिजोरीि भरणा करावी. 
 

शुल्कभयात्पण्यप्रमािां मूल्यां वा हीनां बु्रवतस्तदणतणरक्तां राजा हरेत् । १० । शुल्कमष्टगुिां वा दद्यात् 
। ११ । तदेव णनणवष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रणतविथकेनािापकषथिे सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रणतच्िादने 
च कुयात् । १२ । 
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प्रणतके्रतृभयािा पण्यमूल्यादुपणर मूल्यां विथयतो मूल्यवृकद्ध राजा हरेत्, णिगुिां वा शुल्कां  कुयात् । १३ 
। तदेवाष्टगुिमध्यक्षस्यच्िादयतः । १४ । 
 

तस्माणिक्रयः पण्यानाां िृतो णमतो गणितो वा कायथः, तकथ ः फल्गुभाण्डानामानुग्राणहकािाां च । १५ । 
 

ध्वजमूलमणतक्रान्ततानाां चाकृतशुल्कानाां शुल्कादष्टगुिो दण्डः । १६ । पणर्कोत्पणर्कास्तणिदु्यः । 
१७ । 
 

वैवाणहकमन्तवायनमौपायणनकां  यज्ञकृत्यप्रसवनैणमणतकां  देवेज्याचौलोपनयनगोदानव्रतदीक्षिाणदषु 
णक्रयाणवशेषेषु भाण्डमुच्िुल्कां  गच्िेत् । १८ । अन्तयर्ायाणदनः स्तेयदण्डः । १९ । 
 

१० (जास्ि) जकािीच्या भीिीने मालाचे प्रमाण अर्वा सकमि कमी साटंगिली िर िो ज्यादा 
भरलेला माल सरकारजमा करावा. ११ सकवा जकाि आठपि बसवावी. १२ गठ्ठ्ठ्याि भारी टकमिीचा माल 
भरून बाहेर कमी टकमिीचा नमुना दाखवनू सकमि कमी भासटवली, िसेच कमी टकमिीच्या मालाखाली 
भारी टकमिीचा माल लपवनू ठेवला िर हीच टशक्षा (आठपि जकाि) करावी. 
 

१३ जर प्रटिस्पधी टवकि घेईल ्ा भीिीने व्यापाऱ्याने आपल्या मालाची सकमि आहे त्यापेक्षा 
वाढवनू साटंगिली िर टकमिीिील िी वाढ सरकारजमा करावी सकवा जकाि दुप्पि बसवावी. १४ हीच 
टशक्षा, आठपि, व्यापाऱ्याचें गुन्हे लपटवणाऱ्या अध्यक्षाला (अटधकाऱ्याला) करावी. 
 

१५ म्हणून मालाची टवक्री वजन करून, मापाने मोजून अर्वा संख्या मोजून करावी. कमी 
टकमिीच्या िसेच ज्याचं्यापासून देशाला लाभ होणार आहे अशा पदार्ांच्या बाबिीि त्याचें प्रमाण अंदाजाने 
ठरवावे. 
 

१६ जकाि न देिाच जकािनाके पार करून गेलेल्या मालासाठी आठपि दंड करावा. १७ पटर्क 
(रस्त्याने वावरणारे व्यापारी हेर) आटण उत्पटर्क (अन्यत्र वावरणारे गुराखीप्रभिुी हेर) यानंी यासंबधंीची 
माटहिी टमळवावी. 
 

१८ टववाहासाठी लागणारा माल, पटिगृही जािाना वधूबरोबर जाणारा माल, भेि म्हणून नेण्याि 
येणारा माल, यज्ञ, समारंभ (कृत्य) आटण प्रसूिी या टनटमत्ताने, िसेच देवपूजा, चौंल, उपनयन, गोदान, 
व्रिाची दीक्षा इत्यादी धार्षमक टक्रयासंाठी लागणारा माल जकाि न घेिा जाऊ द्यावा. १९ त्याबाबिीि खोिे 
बोलणारास चोरीप्रमाणेच दंड करावा. 
 

कृतशुल्केनाकृतशुल्कां  णनवाहयतो णितीयमेकमुद्रया णभत्त्वा पण्यपुिमपहरतो वैदेहकस्य तच्च तावच्च 
दण्डः । २० । शुल्कस्र्ानाद्गोमयपलालां  प्रमािां कृत्वाऽपहरत उतमः साहसदण्डः । २१ । 
 

शस्त्रवमथकवचलोहरर्रत्निान्तयपशूनामन्तयतममणनवाह्यां णनवाहयतो यर्ावघुणषतो दण्डः पण्यनाशि 
। २२ । तेषामन्तयतमस्यानयने बणहरेवोच्िुल्को णवक्रयः । २३ । 
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अन्ततपालः सपादपणिकाां वतथनीं गृह्िीयात्पण्यवहनस्य, पणिकामेकखुरस्य, पशूनामिथपणिकाम्, 
कु्षद्रपशूनाां पाणदकाम्, अांसभारस्य माणषकाम् । २४ । नष्टापहृतां च प्रणतणवद्धध्यात् । २५ । वैदेश्यां सारं् 
कृतसारफल्गुभाण्डणवचयनभणभज्ञानां मुद्राां च दत्त्वा पे्रषयेदध्यक्षस्य । २६ । 
 

२० ज्यावर जकाि भरली आहे अशा मालाबरोबर जकाि न भरलेला माल घेऊन जाणाऱ्या अर्वा 
गठ्ठा फोडून व त्याि दुसरा आणखी माल भरून एकाच मोहोरेच्या जोरावर चोरून नेणाऱ्या व्यापाऱ्यास िो 
माल जप्ि करून टििकाच दंड करावा. २१ जकािनाक्यावर गोवऱ्या, गवि इत्यादी नेि असल्याचे 
दाखवनू त्याि भारी माल दडवनू नेणाऱ्यास उत्तम साहसदंड (५०० िे १,००० पण) करावा. 
 

२२ शसे्त्र, टचलखिे, कवचे, धािू, रर्, रत्ने, धान्य आटण पशू ही देशाबाहेर नेण्यास बदंी असिा िी 
बाहेर नेणाऱ्यास घोटषि केल्याप्रमाणे दंड करावा आटण िो माल जप्ि करावा. २३ जर यापंैकी कोणिीही 
वस्िू परदेशािून आणली िर टिच्यावर जकाि न बसटविा टिची बाहेरच टवक्री होऊ द्यावी. 
 

२४ सरहद्दीवरील दुगथपालाने रस्त्यावरील संरक्षणासाठी मालाच्या प्रत्येक गाडीमागे सव्वा पण 
दस्िुरी घ्यावी, एक खूर असलेल्या प्रत्येक मालवाहू जनावरामागे एक पण, प्रत्येक माल लादलेल्या 
बलैामागे अधा पण, (गाढव आदी) लहान जनावरामागे पाव पण, आटण डोक्यावरील बोजामागे एक माषक. 
२५ आटण वािेि जे हरवेल अर्वा चोरीस जाईल त्याची भरपाई करून द्यावी. २६ परदेशािील व्यापाऱ्याचं्या 
िाडं्याला, त्याचं्याजवळील भारी टकमिीच्या व कमी टकमिीच्या मालाची िपासणी करून आटण त्यानंा 
ओळखपत्र देऊन व गासड्यावंर मोहोर करून, शुल्काध्यक्षाकडे रवाना करावे. 
 

वैदेहकव्यञ्जनो वा सार्थप्रमािां राज्ञः पे्रषयेत् । २७ । तेन प्रदेशेन राजा शुल्काध्यक्षस्य 
सार्थप्रमािमुपणदशेत् सवथज्ञत्वख्यापनार्थम् । २८ । ततः सार्थमध्यक्षोऽणभगम्य ब्रूयात् ‘इदममुष्ट्यामुष्ट्य च 
सारभाण्डां फल्गुभाण्डां च, न णनगूणहतव्यम्, एष राज्ञः प्रभावः’ इणत । २९ । णनगूहतः फल्गुभाण्डां 
शुल्काष्टगुिो दण्डः, सारभाण्डां सवापहारः । ३० । 
 

राष्ट्रपीडाकरां भाण्डमुन्द्च्िन्तद्यादफलां  च यत् । 
महोपकारमुच्िुल्कां  कुयाद्बीजां च दुलथभम् ॥ ३१ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे शुल्काध्यक्षः एककवशोऽध्यायः । आणदतो णिचत्वाकरशः । 

 
२७ सकवा व्यापारी म्हणून टमरटवणाऱ्या हेराने िाडं्याटवषयीचा िपशील राजाकडे पाठवनू द्यावा. २८ 

त्या माटहिीच्या आधारे राजाने त्या िाडं्याटवषयीचा िपशील आपली सवथज्ञिा दाखटवण्यासाठी 
शुल्काध्यक्षाला कळवावा. २९ नंिर िो िाडंा जकािनाक्यावर आला म्हणजे अध्यक्षाने म्हणाव,े “हा इिका 
इिका भारी टकमिीचा व इिका इिका कमी टकमिीचा माल अमुक अमुक व्यापाऱ्याचा आहे. लपवनू ठेऊ 
नका. राजाच्या सवथज्ञिेचा हा प्रभाव आहे.” ३० कमी टकमिीचा माल लपटवणाऱ्यास जकािीच्या आठपि 
दंड करावा, भारी टकमिीचा माल लपटवणाऱ्यास त्याचा सवथ माल जप्ि करण्याची टशक्षा करावी. 
 

३१ राष्ट्ाला ज्यापासून पीडा होईल अशा वस्िू आटण ज्यापासून काही फलप्राप्िी नाही अशा वस्िू 
नष्ट करून िाकाव्याि. ज्याच्यापासून मोठा फायदा होईल त्यावर िसेच दुर्षमळ असलेल्या टबयावंर जकाि 
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आकारू नये. 
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२२ 
 

[एकोनचत्वाकरशां प्रकरिम् – शुल्काध्यक्षः, ति शुल्कव्यवहारः] 
 

बाह्यमाभ्यन्ततरां चाणतर्थयम् । १ । णनष्ट्क्राम्यां प्रवेश्यां च शुल्कम् । २ । 
 

प्रवेश्यानाां मूल्यपञ्चभागः । ३ । पुष्ट्पफलशाकमूलकन्तदवाणल्लक्यबीजशुष्ट्कमत्स्यमाांसानाां षड्भागां 
गृह् िीयात् । ४ । शङ्खवज्रमणिमुक्ताप्रवालहारािाां तज्जातपुरुषैः कारयेत् कृतकमथप्रमािकालवेतनफलणनष्ट्पणतणभः । 
५ । क्षौमदुकूलणक्रणमतानकङ्किहणरतालमनः णशलाञ्जनणहङु्गलुकलोहविथिातूनाां चन्तदनागुरुकिुकणकण्वावरािाां 
चमथदन्ततास्तरिप्रावरिणक्रणमजातानामाजैडकस्य च दशभागः पञ्चदशभागो वा । ६ । 
वस्त्रचतुष्ट्पदणिपदसूिकापासगन्तिभैषज्यकाष्ठवेिुवल्कलचमथमृद्भाण्डानाां िान्तयस्नेहक्षारलविमद्यपक्वान्नादीनाां च 
कवशणतभागः पञ्चकवशणतभागो वा । ७ । 
 

बाटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ३९ : (पुढे चालू) : जकािीचे दर 
 

१ बाहेरून (शहराि) येणारा, आिून बाहेर जाणारा आटण परदेशािून येणारा माल असिो. २ 
त्यावर वाहेर जािाना व आि येिाना जकाि व दस्िुरी आकारावी. 
 

३ आि येणाऱ्या वस्िंूवर त्याचं्या टकमिीच्या एकपचंमाशं जकाि बसवावी. ४ फुले, फळे, भाज्या, 
मुळे, कंद, वलेींची फळे, टबया, सुकटवलेले मासे आटण मासं याचंा एकषष्ठाशं भाग (जकाि म्हणून) घ्यावा. 
५ शखं, टहरे, रत्ने, मोिी, पोवळी व हार याचं्या टकमिीचा अंदाज, त्याि िज्ज्ञ असलेल्या काराटगराकंडून, 
त्याचं्याशी कामाचे प्रमाण, त्यासाठी लागणारा वळे, मजुरी आटण उत्पन्न करावयाचे काम याबाबि करार 
करून, करून घ्यावा. ६ क्षौम, दुकूल, रेशमी सूि, सुिी कवच, हरिाळ, मनशीळ, अंजन, सहगूळ व 
टनरटनराळ्या प्रकारचे धािू, चदंन, अगुरु, मसाले व दारू ियार करण्यासाठी लागणारी टकरकोळ द्रव्ये; 
चामडे, हस्स्िदंि, चादरी, पाघंरुणे व रेशमी कापड; आटण बकऱ्या व मेंढ्या याचं्यापासून टमळणारे पदार्थ; 
याचंा एकदशाशं सकवा एकपधंराशं भाग (जकाि म्हणून घ्यावा). ७ वसे्त्र, चार पायाचे प्राणी, दोन पायाचे 
प्राणी, सूि, कापूस, सुगंधी द्रव्ये, औषधे, लाकडे, बाबंू, वल्कले, चामड्याचे पदार्थ व मािीची भाडंी; धान्य, 
(िूप व िेल हे) स्नेह, (गूळ, साखर आदी) क्षार, लवण, मद्य, टशजटवलेले अन्न इत्यादी; याचंा एकटवसाशं 
भाग सकवा एकपचंटवसाशं भाग घ्यावा. 
 

िारादेयां शुल्कां  पञ्चभागः आनुग्राणहकां  वा यर्ादेशोपकारां स्र्ापयेत् । ८ । 
 

जाणतभूणमषु च पण्यानामणवक्रयः । ९ । खणनभ्यो िातुपण्यादाने षट्ितमत्ययः । १० । 
पुष्ट्पफलवािेभ्यः पुष्ट्पफलादाने चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः । ११ । षण्डेभ्यः शाकमूलकन्तदादाने पादोनां 
णिपञ्चाशत्पिो दण्डः । १२ । के्षिेभ्यः सवथसस्यादाने णिपञ्चाशत्पिः । १३ । पिोऽध्यिथपिि सीतात्ययः । 
१४ । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

अतो नवपुरािानाां देशजाणतचणरितः । 
पण्यानाां स्र्ापयेच्िुल्कमत्ययां चापकारतः ॥ १५ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे शुल्काध्यके्ष शुल्कव्यवहारः िाकवशोऽध्यायः । आणदतणस्त्रचत्वाकरशः । 

 
८ द्वाराजवळ घ्यावयाची जकाि एकपचंमाशं इिकी असावी, अर्वा देशाला फायदेशीर होईल 

त्याप्रमाणे त्याि सूि द्यावी. 
 
९ आटण माल जेरे् उत्पन्न होिो िेरे्च त्याची टवक्री करण्यावर बदंी घालावी. १० खाणींिून धािंूचा 

माल घेिल्यास सहाश ेपण दंड करावा. ११ फुलबागामंधून व फळबागामंधून फुले व फळे घेिल्यास चोपन 
पण दंड. १२ मळ्यामंधून भाज्या, मुळे व कंद घेिल्यास पावणेबावन पण दंड. १३ शिेािून कोणत्याही 
प्रकारचे धान्य घेिल्यास ते्रपन पण दंड. १४ (टवकि घेणाऱ्याने द्यावयाचा) एक पण आटण (टवकणाऱ्याने 
द्यावयाचा) दीड पण हा सरकारी धान्याच्या शिेािील टवक्रीबद्दल दंड. 
 

१५ ्ावरून नव्या व जुन्या मालावर जकाि देश व जाटि याचं्या प्रचटलि असलेल्या प्ररे्ला 
अनुसरून ठरवावी आटण अपराधाला अनुरूप असा दंड ठरवावा. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

२३ 
 

[चत्वाकरशां प्रकरिम् – सूिाध्यक्षः] 
 

सूिाध्यक्षः सूिवमथवस्त्ररजु्जव्यवहारां तज्जातपुरुषैः कारयेत् । १ । 
 
ऊिावल्ककापासतूलशिक्षौमाणि च णविवान्तयङ्गाकन्तयाप्रव्रणजतादण्डप्रणतकाणरिीभी 

रूपाजीवामातृकाणभवुथद्धराजदासीणभव्युथपरतोपस्र्ानदेवदासीणभि कतथयेत् । २ । 
 
श्लक्ष्िस्रू्लमध्यताां च सूिस्य णवणदत्वा वेतनां कल्पयेत्, बह्वल्पताां च । ३ । सूिप्रमािां ज्ञात्वा 

तैलामलकोितथनैरेता अनुगृह्िीयात् । ४ । णतणर्षु प्रणतमानदानैि कमथ कारणयतव्याः । ५ । सूिह्रासे 
वेतनह्रासो द्रव्यसारात् । ६ । 
 

िेटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४० : सूत्राध्यक्ष (सूि व कापड याचं्या उत्पादनावरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ (सूि व कापड याचं्या उत्पादनावरील मुख्य) सूत्राध्यक्षाने सूि, कवच, कापड आटण दोर याचें 
उत्पादन त्याि टनष्टणाि असलेल्या माणसाकंडून करून घ्यावे. 
 

२ त्याने टवधवा टस्त्रया, पगंू टस्त्रया, कन्यका, घर सोडलेल्या टस्त्रया, दंडाची रक्कम अंगमेहनिीने 
फेडणाऱ्या टस्त्रया, वशे्याचं्या मािा, राजवाड्यािील वृद्ध दासी, आटण ज्याचंी देवळािील सेवा बदं झाली 
आहे अशा देवदासी, याचं्याकडून लोकर, वृक्षाची साल, कापूस, िूल, सण आटण अंबाडी याचें सूि कािून 
घ्याव.े 
 

३ सूि बारीक, जाड की मध्यम आहे, िसेच िे जास्ि आहे की कमी आहे हे लक्षाि घेऊन त्याप्रमाणे 
मजुरी ठरवावी. ४ सुिाचे प्रमाण पाहून त्यानंा िेल, आवळकाठी आटण उिणे देऊन त्याचं्यावर अनुग्रह 
करावा. ५ आटण सणाच्या टदवशी त्याचंा सन्मान करून व बक्षीस देऊन त्याचं्याकडून काम करून घ्याव.े ६ 
सूि कमी भरल्यास द्रव्याच्या सकमिीच्या प्रमाणाि मजुरीि कपाि करावी. 
 

कृतकमथप्रमािकालवेतनफलणनष्ट्पणतणभः कारुणभि कमथ कारयेत्, प्रणतसांसगथ च गच्िेत् । ७ । 
क्षौमदुकूलणक्रणमतानराङ्कवकापणससूिवानकमान्तताांि प्रयुञ्जानो गन्तिमाल्यदानैरन्तयैिौपग्राणहकैराराियेत् । ८ 
। वस्त्रास्तरिप्रावरिणवकल्पानुत्र्ापयेत् । ९ । कङ्किकमान्तताांि तज्जातकारुणशन्द्ल्पणभः कारयेत् । १० । 
 

यािाणनष्ट्काणसन्तयः प्रोणषता णविवा न्तयङ्गाः कन्तयका वात्मानां णवभृयुः ताः स्वदासीणभरनुसायथ सोपग्रहां 
कमथ कारणयतव्याः । ११ । स्वयमागच्िन्ततीनाां वा सूिशालाां प्रत्युषणस भाण्डवेतनणवणनमयां कारयेत् । १२ । 
सूिपरीक्षार्थमािः प्रदीपः । १३ । णस्त्रया मुखसांदशथनेऽन्तयकायथसांभाषायाां वा पूवथः साहसदण्डः, 
वेतनकालाणतपातने मध्यमः, अकृतकमथवेतनप्रदाने च । १४ । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

७ आटण करावयाच्या कामाचे प्रमाण, त्यासाठी वळे व विेन आटण ियार करावयाचा माल 
यासंबधंाि करार करून काराटगराकंडून हे काम करून घ्याव ेआटण त्याचं्याशी सिि संपकथ  ठेवावा. ८ 
आटण क्षौम, दुकूल, रेशीम, रंकुहरणाचे केस व कापसाचे सूि यापंासून कापड टवणण्याच्या टगरण्या 
उभारल्यावर िेर्ील काराटगरानंा सुगंधी द्रव्ये आटण फुले देऊन िसेच दुसऱ्या काही प्रकारे अनुग्रह करून 
खूष ठेवाव.े ९ टनरटनराळ्या िऱ्हेचे कापड, चादरी व पाघंरुणे टवणून घ्यावीि. १० आटण त्या कामाि 
टनष्टणाि असलेल्या काराटगराकंडून व कलाकाराकंडून कंकि-कवचाचे कारखाने चालवनू घ्याविे. 
 

११ आटण घराबाहेर न पडणाऱ्या अशा ज्या टस्त्रया – पिी दूर गेलेल्या, टवधवा, पगंू अर्वा कन्यका 
– स्विःची उपजीटवका टमळव ूइस्च्छिील, त्याचं्याकडे सूत्राध्यक्षाने स्विःच्या दासी पाठवनू सन्मानपूवथक 
त्याचं्याकडून काम करून घ्याव.े १२ सकवा त्या स्विःच सुिाच्या टगरणीि येणार असिील िर माल आटण 
मजुरी याचंी देवघेव भल्या पहािेस करावी. १३ सुिाची परीक्षा करण्यापुरिाच फक्ि टदवा िेरे् असावा. १४ 
अटधकाऱ्याने स्त्रीच्या िोंडाकडे पाटहल्यास अर्वा टिच्याशी इिर गोष्टीबद्दल संभाषण केल्यास प्रर्म 
साहसदंड करावा, मजुरी देण्यास टदरंगाई केल्यास आटण न केलेल्या कामाबद्दल मजुरी टदल्यास मध्यम 
साहसदंड करावा. 
 

गृहीत्वा वेतनां कमाकुवथत्या अङु्गष्ठसांदांशां दापयेत्, भणक्षतापहृतावस्कन्द्न्तदतानाां च । १५ । 
 

वेतनेषु च कमथकरािामपराितो दण्डः । १६ । 
 

रजु्जवतथकैवथमथकारैि स्वयां सांसृज्येत । १७ । भाण्डाणन च वरिादीणन वतथयेत् । १८ । 
 

सूिवल्कमयी रजु्जवथरिा वैिवैिवीः । 
साांनाह्या बन्तिनीयाि यानयुनयस्य कारयेत् ॥ १९ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे सूिाध्यक्षः ियोकवशोऽध्यायः । आणदतितुित्वाकरशः । 

 
१५ मजुरी घेऊन काम न करणाऱ्या स्त्रीच्या (उजव्या हािाच्या) मधल्या बोिाचे िोकं व अंगठा यानंी 

होणारी टचमिी कापून िाकावी, िसेच ज्या माल गडप करून अर्वा चोरून पळून गेल्या असिील त्याचंीही 
(टचमिी कापून िाकावी) 
 

१६ कामगाराचं्या मजूरीिून अपराधानुसार दंड कापून घ्यावा. 
 

१७ दोर वळणारे आटण कवच करणारे याचं्याशी सूत्राध्यक्षाने स्विः संपकथ  ठेवावा. १८ आटण वाद्या व 
इिर त्यासारखा माल त्याने टवणून घ्यावा. 
 

१९ वाहने व त्यानंा जंुपावयाची जनावरे यासंाठी युद्धोपयोगी आटण बाधंण्याच्या कामी उपयोगी असे 
सुिाचे व इिर िंिंूचे दोर आटण विे व बाबंू याचं्या वाद्या ियार करून घ्याव्याि. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

२४ 
 

[एकचत्वाकरशां प्रकरिम् – सीताध्यक्षः] 
 

सीताध्यक्षः कृणषतन्तिशुल्बवृक्षायुवेदज्ञस्तज्ज्ञसखो वा 
सवथिान्तयपुष्ट्पफलशाककन्तदमूलवाणल्लक्यक्षौमकापासबीजाणन यर्ाकालां  गृह् िीयात् । १ । 
 

चोटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४१ : सीिाध्यक्ष (शिेकामावरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ शिेीचे शास्त्र, जटमनीिील पाण्याचा शोध लावणे आटण वृक्षाचंी जोपासना करणे या टवद्यािं स्विः 
पारंगि असलेल्या अर्वा िशी िज्ज्ञ माणसे हािाखाली असलेल्या (सरकारी शिेीवरील वटरष्ठ) 
सीिाध्यक्षाने योवय वळेी सवथ प्रकारची धान्ये, फुले, फळे, भाज्या, कंद, मुळे, वलेींची फळे, िाग व कापूस 
याचं्या टबयाचंा संग्रह करून ठेवावा. 
 

बहुहलपणरकृष्टायाां स्वभूमौ दासकमथकरदण्डप्रणतकतृथणभवापयेत् । २ । 
कषथियन्तिोपकरिबलीवदैिैषामसङ्गां  कारयेत्, कारुणभि कमारकुट्टाकमेदकरजु्जवतथकसपथग्राहाणदणभि । ३ 
। तेषाां कमथफलणवणनपाते तत्फलहानां दण्डः । ४ । 
 

षोडशद्रोिां जाङ्गलानाां वषथप्रमािम्, अध्यिथमानूपानाम्, देशबापानाम् अिथियोदशाश्मकानाम्, 
ियोकवशणतरवन्ततीनाम्, अणमतमपरान्ततानाां हैमन्तयानाां च, कुल्यावापानाां च कालतः । ५ । 
 

वषथणिभामः पूवथपणिममासयोः, िौ णिभागौ मध्यमयोः – सुषमारूपम् । ६ । 
 

तस्योपलन्द्ब्िबृथहस्पतेः स्र्ानगमनगभािानेभ्यः शुक्रोदयास्तमयचारेभ्यः सूयथस्य प्रकृणतवैकृताच्च । ७ 
। सूयाद्बीजणसणद्धः, बृहस्पतेः सस्यानाां स्तम्बकणरता, शुक्राद्वृणष्टः । इणत । ८ । 
 

२ त्या त्या उत्पादनास योवय अशा पुष्टकळ वळेा नागंरलेल्या जटमनीि दास, कामगार आटण 
अंगमेहनिीने दंड भरणारे याचं्याकरवी (टबयाचंी) पेरणी करून घ्यावी. ३ आटण नागंर, शिेीची अवजारे व 
बलै याचंी वाण पडू देऊ नये, िसेच लोहार, सुिार, मेदक (िोपल्या टवणणारे), दोर वळणारे, साप 
पकडणारे. इत्यादी काराटगराचंीही वाण पडू देऊ नये. ४ त्याचं्यामुळे उत्पादनाि िूि आल्यास त्या 
िुिीइिका दंड करावा. 
 

५ कोरड्या प्रदेशाि सोळा द्रोण (अदमासे पचंवीस अर्वा बत्तीस इंच) पावसाचे प्रमाण (उत्तम 
टपकासाठी आवश्यक); त्याच्या दीडपि दमि प्रदेशाि; प्रदेशानुसार टपकासंाठी अश्मकाि (महाराष्ट्ाि) 
साडे िेरा द्रोण पाऊस (उत्तम), अवंटिदेशाि िेवीस द्रोण, अपरािंाि (कोकणपट्टीि) आटण बफाच्या 
प्रदेशाि प्रमाण नसलेला पाऊस (उत्तम); आटण कालव्यावंर होणाऱ्या शिेीसाठी ठराटवक कालाची टनटििी 
नसलेला पाऊस (चागंला). 
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६ पावसाळ्याच्या पटहल्या व शवेिच्या दोन (श्रावण व कार्षिक) मटहन्यािं टमळून एकिृिीयाशं 
पाऊस आटण मधल्या दोन (भाद्रपद व आटश्वन) मटहन्यािं दोनिृिीयाशं – हे संुदर प्रमाणाि पडलेल्या 
वृष्टीचे स्वरूप. 
 

७ पावसाचा अंदाज गुरूचे स्र्ान, त्याची गिी आटण त्याने केलेले (मेघाचें) गभाधान, शुक्राचा 
उदय, अस्ि आटण गिी, आटण सूयाच्या स्वाभाटवक अवस्रे्ि घडणारा फरक यावरून करिा येिो. ८ 
सूयावरून टबया रुजिील की नाही त्याचा, गुरूवरून कणसािं दाणे भरिील की नाही त्याचा आटण 
शुक्रावरून पावसाचा अंदाज करिाि. 
 

ियः सप्ताणहका मेिा अशीणतः किशीकराः । 
षणष्टरातपमेघानामेषा वृणष्टः समा णहता ॥ ९ ॥ 

 
वातमातपयोगां व णवभजन् यि वषथणत । 
िीन् करीषाांि जनयांस्ति सस्यागमो रुवः ॥ १० ॥ 

 
ततः प्रभूतोदकमल्पोदकां  वा सस्यां वापयेत् । ११ । शाणलव्रीणहकोद्रवणतलणप्रयङू्गदारकवरकाः 

पूवथवापाः । १२ । मुद्गमाषशमै्ब्या मध्यवापाः । १३ । कुसुम्भमसूरकुलत्र्यवगोिूमकलायातसीसषथपाः 
पिािापाः । १४ । यर्तुथवशेन वा बीजवापाः । १५ । 
 

वापाणतणरक्तमिथसीणतकाः कुयुथः, स्ववीयोपजीणवनो वा चतुर्थपञ्चभाणगकाः । १६ । 
यरे्ष्टमनवणसतभागां ददु्यः, अन्तयि कृच्रेभ्यः । १७ । 
 

स्वसेतुभ्यो हस्तप्रावर्णतममुदकभागां पञ्चमां ददु्यः, स्कन्तिप्रावर्णतमां चतुर्थम्, स्त्रोतोयन्तिप्रावर्णतमां च 
तृतीयम्, चतुरं् नदीसरस्तिाककूपोद्धािम् । १८ । 
 

९ साि टदवस सिि पाऊस पडणारे असे िीन मेघ, ऐशी (टदवस) टझमटझम पाऊस पाडणारे मेष 
आटण मधून मधून ऊन असणारे साठ मेघ, अशा प्रकारची दृष्टी चागंली वािली गेलेली व टहिकर होय. 
 

१० जेरे् वारा आटण ऊन याचंी योवय टवभागणी करून पाऊस पडिो आटण िीन वळेा गोवऱ्या 
सुकण्या इिकी पावसाि उघाड असिे िेरे् पीक खात्रीने येईल. 
 

११ िदनुसार जास्ि पाणी लागणारे सकवा कमी पाणी लागणारे धान्य पेरून घ्याव.े १२ शाटल, 
व्रीटह, कोद्रव, िीळ, टप्रयंगु, उदारक आटण वरी ही (पावसाळ्याच्या) प्रारंभी पेरावयाची टपके. १३ मूग, 
उडीद आटण शमै्ब्य ही मध्ये पेरावयाची टपके. १४ कुसंुभ, मसूर, कुळीर्, जव, गहू, कलाय, अळशी आटण 
मोहरी ही शवेिी पेरावयाची टपके. १५ सकवा त्या त्या ऋिूप्रमाणे बी पेराव.े 
 

१६ (सीिाध्यक्षाला) पेरणी करून घेिा न येण्यासारखी उरलेली (सरकारी) जमीन उत्पन्नाचा अधा 
भाग ठेऊन घेण्याच्या बोलीने खाजगी शिेकऱ्यानंी कसावी, सकवा फक्ि अंगमेहनि करणाऱ्या मजुरानंी 
उत्पन्नाच्या एकचिुर्ांश अर्वा एकपचंमाशं भागाच्या बोलीने कसावी. १७ लागवडी खाली प्रर्म आणलेल्या 
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जटमनीच्या उत्पन्नाचा टहस्सा राजाच्या मजीनुसार द्यावा; याला अपवाद संकिकालाचा. 
 

१८ स्विःच्या िळ्यािून वगैरे शिेीसाठी हािाने पाणी उपसून नेणाऱ्यानंी उत्पन्नाचा एकपचंमाशं 
भाग पाणीपट्टी द्यावी, (बैल वगैरेंच्या) खादं्याने पाणी उरासणाऱ्यानंी एकचिुर्ांश द्यावी, यंत्राने पाणी 
पािािून नेणाऱ्यानंी एकिृिीयाशं, आटण नदी, सरोवर, िलाव व टवहीर यािूंन पाणी खेचून काढणाऱ्यानंी 
एकचिुर्ांश पाणीपट्टी द्यावी. 
 

कमोदकप्रमािेन कैदारां हैमनां गै्रन्द्ष्ट्मकां  वा सस्यां स्र्ापयेत् । १९ । शाल्याणद ज्येष्ठम्, षण्डी मध्यमः, 
इकु्षः प्रत्यवरः । २० । इक्षवो णह बह्वाबािा व्ययग्राणहिि । २१ । 
 

फेनाघातो वल्लीफलानाां, परीवाहान्तताः णपप्पलीमृिीकेकू्षिाां, कूपपयथन्तताः शाकमूलानाां, हरिीपयथन्तता 
हणरतकानाां, पाल्यो लवानाां गन्तिभैषज्योशीरह्रीबेरणपण्डालुकादीनाम् । २२ । यर्ास्वां भूणमषु च 
स्र्ाल्यािानूप्यािौषिीः स्र्ापयेत् । २३ । 
 

तुषारपायनमुष्ट्िशोषिां चा सप्तरािाणदणत िान्तयबीजानाां, णिरािां वा पञ्चरािां वा कोशीिान्तयानाां, 
मिुघृतसूकरवसाणभः शकृदु्यक्ताणभः काण्डबीजानाां िेदलेपो, मिुघृतेन कन्तदानाम्, अन्द्स्र्बीजानाां 
शकृदालेपः, शाणखनाां गतथदाहो गोऽन्द्स्र्शकृणद्भः काले दौहृदां च । २४ । प्ररूढाांिाशुष्ट्ककिुमत्स्याांि 
स्नुणहक्षीरेि पाययेत् । २५ । 
 

१९ शिेीला उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याला अनुसरून पावसाळी, टहवाळी सकवा उन्हाळी टपके 
काढण्याची व्यवस्र्ा करावी. २० शाटल आदी टपके उत्तम, भाजीपाला मध्यम, ऊस कटनष्ठ. २१ कारण, 
उसाच्या टपकाला अनेक धोके असिाि आटण त्याला खचथही फार येिो. 
 

२२ टजच्यावर पाण्याचा फेस येऊन आदळिो अशी नदीकाठची रेिाड जमीन (कसलगडासारख्या) 
वलेींच्या फळासंाठी चागंली, पुराच्या कडेची जमीन सपपळी द्राके्ष व ऊस यासंाठी, टवटहरीच्या आसपासची 
भाज्या व मुळे यासंाठी, िलावाच्या पाणर्ळ भागाच्या आसपासची टहरव्या गविासाठी चागंली आटण शिेाचे 
बाधं सुगंधी व औषधी वनस्पिी, वाळा, ऱ्हीबेर, सपडालुक इत्यादी कापावयाच्या वनस्पिींसाठी चागंले. २३ 
आटण जमीनीि उगवणाऱ्या व दलदलीि उगवणाऱ्या औषधी वनस्पिी प्रत्येकीला योवय अशा जटमनीि 
लावनू घ्याव्याि. 
 

२४ धान्याचं्या टबया पसरून ठेऊन साि टदवसपयंि रात्री दवाि ओल्या करून टदवसा उन्हाि 
सुकवाव्याि; टद्वदल धान्याचं्या टबया िीन टदवस सकवा पाच टदवस अशाच पसरून ठेवाव्याि; ज्याचंी काडंी 
पेरावयाची असिाि त्याचं्या काडं्यानंा छेद देऊन िेरे् मध, िूप व डुकराची चरबी लावनू वर शणेाचा लेप 
द्यावा; कंदानंा मध व िूप याचंा लेप द्यावा; कठीण टबयानंा शणेाचा लेप द्यावा; झाडासाठी खडे्ड जाळाविे 
आटण योवय वळेी गाईची हाडे व शणे याचें खि द्याव.े २५ आटण झाडे उगवली म्हणजे त्यानंा न सुकलेल्या 
(िाज्या) टिखि मासळीचे खि स्नुटह वनस्पिीच्या दुधाबरोबर घालावे. 
 

कापाससारां णनमोकां  सपथस्य च समाहरेत् । 
न सपास्ति णतष्ठन्द्न्तत िूमो यिैष णतष्ठणत ॥ २६ ॥ 
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सवथबीजानाां तु प्रर्मवापे सुविोदकसांप्लुताां पूवथमुकष्ट वापयेद्, अमुां च मन्तिां ब्रयूात्– 
 

‘प्रजापतये काश्यपाय देयाय च नमः सदा । 
सीता मे ऋध्यताां देवी बीजेषु च िनेषु च’ ॥ २७ ॥ 

 
षण्डवािगोपालकदासकमथकरेभ्यो यर्ापुरुषपणरवापां भक्तां कुयात्, सपादपणिकां  न मासां दद्यात् । 

२८ । कमानुरूपां कारुभ्यो भक्तवेतनम् । २९ । 
 

प्रशीिं च पुष्ट्पफलां  देवकायारं् व्रीणहयवमाग्रयिारं् श्रोणियास्तपन्द्स्वनिाहरेयुः, 
राणशमूलमुञ्िवृतयः । ३० । 
 

२६ सरकी व सापाची काि आणून एकत्र जाळावीि. हा धूर ज्या टठकाणी असिो त्या टठकाणी साप 
रहाि नाहीि. 
 

२७ परंिु सवथ प्रकारच्या टबयाचंी प्रर्म पेरणी करिाना मूठभर बी अगोदर सोने घािलेल्या पाण्याि 
बुचकळून पुढील मंत्र म्हणावा — 
 

“प्रजापिी काश्यपाला नमस्कार असो आटण (पजथन्य पाडणाऱ्या) देवाला सदा नमन असो. माझ्या 
टबयािं आटण धान्याि देवी सीिा समृद्ध होवो” 
 

२८ भाजीपाल्याचे मळे, फळाफुलाचं्या बागा आटण गुरे याचंी राखण करणारे दास व कामगार यानंा 
त्याचंा पटरवार असेल त्या प्रमाणाि भोजन द्याव,े आटण मटहन्याला सव्वा पण मजुरी द्यावी. २९ काराटगरानंा 
त्याचं्या कामाप्रमाणे भोजन व विेन द्याव.े 
 

३० श्रोटत्रय आटण िपस्वी यानंी खाली गळून पडलेली फुले व फळे देवपूजेसाठी आटण व्रीही व जव 
आग्रयण (नवधान्य) इष्टीसाठी घेऊन जाव.े रास हलटवल्यानंिर खाली राटहलेले धान्य उंछवृत्तीने 
राहाणाऱ्या (खाली पडलेले धान्य गोळा करून उपजीटवका करणाऱ्या) व्रिस्र्ानंी न्यावे. 
 

यर्ाकालां  च सस्याणद जातां जातां प्रवेशयेत् । 
न के्षिे स्र्ापयेंन्द्त्कणञ्चत्पलालमणप पन्द्ण्डतः ॥ ३१ ॥ 

 
प्राकारािाां समुच्रायान् वलभीवा तर्ाणविाः । 
न सांहताणन कुवीत न तुच्िाणन णशराांणस च ॥ ३२ ॥ 

 
खलस्य प्रकारान् कुयान्तमण्डलान्तते समाणश्रतान् । 
अनन्द्ननकाः सोदकाि खले स्युः पणरकर्णमिः ॥ ३३ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे सीताध्यक्षः चतुकवशोऽध्यायः । आणदतः पञ्चचत्वाकरशः । 
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३१ आटण धान्य वगैरे जसजसे ियार होईल िसिसे िे खोपिाि नेऊन ठेवाव.े शहाण्या माणसाने 
शिेाि काहीही, गविाची काडी सुद्धा, ठेव ूनये. 
 

३२ (खोपिाच्या) सभिी उंच कराव्याि सकवा छपरे िशीच (उंच) करावीि. आटण त्याचें वरचे भाग 
फार घट्ट करू नयेि आटण हलकेही करू नयेि. 
 

३३ खळ्याच्या गोल सीमेच्या बाहेर धान्याच्या राशी कराव्याि. खळ्यावर काम करणाऱ्याजंवळ 
अवनी असिा कामा नये आटण त्याचं्या जवळपास पाणी असले पाटहजे. 
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२५ 
 

[िाचत्वाकरशां प्रकरिम् – सुराध्यक्षः] 
 

सुराध्यक्षः सुराणकण्वव्यवहारान् दुगे जनपदे स्कन्तिावारे वा तज्जातसुराणकण्वव्यवहाणरणभः कारयेद्, 
एकमुखमनेकमुखां वा णवक्रयक्रयवशेन वा । १ । षट्ितमत्ययमन्तयि कतृथके्रतृणवके्रतृिाां स्र्ापयेत् । २ । 
 

पचंटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४२ : सुराध्यक्ष (मद्याच्या उत्पादनावरील व टवक्रीवरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ (मद्याचे उत्पादन व टवक्री याचें टनयमन करणाऱ्या) सुराध्यक्षाने दुगाि, जनपदाि अर्वा 
सैन्याच्या छावणीि मद्य व त्यासाठी लागणारी द्रव्ये याचं्यासंबधंीचे (उत्पादनादी) व्यवहार त्या व्यवहाराि 
िरबेज असणाऱ्या माणसाकंडून करून घ्याविे; खरेदी व टवक्रीला सोटयस्कर असेल त्याप्रमाणे एके 
टठकाणी अर्वा अनेक टठकाणी (हे व्यवहार असावेि). २ इिर टठकाणी मद्य करणारे, टवकि घेणारे व 
टवकणारे यानंा सहाश ेपण दंड ठेवावा. 
 

ग्रामादणनिथयनमसांपातां च सुरायाः, प्रमादभयात्कमथसु णनर्णदष्टानाां, मयादाणतक्रमभयादायािाम्, 
उत्साहभयाच्च तीक्ष्िनाम् । ३ । लणक्षतमल्पां वा चतुभागमिथकुडुबां कुडुबमिथप्रस्र्ां प्रस्र्ां वेणत ज्ञातशौचा 
णनहथरेयुः । ४ । पानागारेषु वा णपबेयुरसांचाणरिः । ५ । 
 

णनके्षपोपणनणिप्रयोगापहृतानामणनष्टोपगतानाां च द्रव्यािाां ज्ञानार्थमस्वाणमकां  कुप्यां णहरण्यां चोपलभ्यां 
णनके्षप्तारमन्तयि व्यपदेशेन ग्राहयेद्, अणतव्ययकतारमनायणतव्ययां च । ६ । 
 

न चानघेि काणलकाां वा सुराां दद्याद्, अन्तयि दुष्टसुरायाः । ७ । तामन्तयि णवक्रापयेत् । ८ । 
दासकमथकरेभ्यो वा वेतनां दद्यात् । ९ । वाहनप्रणतपानां सूकरपोषिां वा दद्यात् । १० । 
 

पानागाराण्यनेककक्ष्याणि णवभक्तशयनासनवन्द्न्तत पानोदे्दशाणन गन्तिमाल्योदकवन्द्न्तत ऋतुसुखाणन 
कारयेत् । ११ । 
 

३ मद्य गावाच्या बाहेर नेण्यास अर्वा त्याचा साठा करण्यास प्रटिबधं करावा, कारण त्यामुळे 
कामावर नेमलेल्या माणसाकंडून चुका होण्याची भीिी असिे, आयथ माणसे मयादा सोडून वागण्याची भीिी 
असिे आटण रागीि स्वभावाची माणसे बेदरकारपणे वागण्याची भीिी असिे. ४ अर्वा ज्याचं्या चागंल्या 
वागणुकीबद्दल खात्री आहे अशानंा र्ोडेच पाव कुडुब, अधे कुडुब, कुडुब, अधा प्रस्र्, प्रस्र् (इिके मद्य), 
त्यावर लक्ष ठेवनू, बाहेर नेऊ द्याव.े ५ सकवा (त्यानंीही) मद्यगृहािच िे प्याव ेआटण नंिर लगेच बाहेर टफरू 
नये. 
 

६ टनके्षप म्हणून (काराटगराकडे वस्िू बनटवण्यासाठी) टदलेला अर्वा ठेव म्हणून ठेवलेला अर्वा 
गहाण िाकलेला आटण नंिर गडप केलेला असा पदार्थ आहे की काय सकवा वाईि मागाने टमळटवलेला 
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पदार्थ आहे की काय हे शोधून काढण्यासाठी, जर कोणी त्याच्या मालकीची नसलेली वस्िू अर्वा द्रव्य 
मद्यासाठी देिाना आढळला िर त्याला कोणत्या िरी टनटमत्ताने दुसरीकडे पकडण्यास लावाव,े िसेच 
दारूवर खूप खचथ करणाऱ्याला आटण काही उत्पन्न नसिाही खचथ करणाऱ्याला (पकडण्यास लावाव)े. 
 

७ आटण ठरलेल्या टकमिीपेक्षा टनराळ्या टकमिीने अर्वा उधारीने दारू देऊ नये; याला अपवाद 
खराब झालेल्या दारूचा. ८ िी दुसरीकडे टवकावी. ९ सकवा दास व कामगार यानंा विेन म्हणून द्यावी. १० 
सकवा गाडीला जंुपावयाच्या जनावरानंा टपण्यासाठी अर्वा डुकराचं्या पोषणासाठी द्यावी. 
 

११ सुराध्यक्षाने अनेक खोल्या असलेली आटण स्विंत्र टबछाने व आसने याचंी सोय असलेली 
पानगृहे (आटण) सुगंधी द्रव्ये, फुले व पाणी ठेवलेले आटण सवथ ऋिंूि आरामशीर असे गुते्त बाधूंन घ्याविे. 
 

तिस्र्ाः प्रकृत्यौत्पणतकौ व्ययौ गूढा णवदु्यः, आगन्ततूांि । १२ । के्रतृिाां 
मतसुप्तानामलङ्काराच्िादनणहरण्याणन च णवदु्यः । १३ । तन्नाशे वणिजस्तच्च तावच्च दण्डां ददु्यः । १४ । 
वणिजस्तु सांवृतेषु कक्ष्याणवभागेषु स्वदासीणभः पेशलरूपाणभरागन्ततूनाां वास्तव्यानाां चायथरूपािाां मतसुप्तानाां 
भावां णवदु्यः । १५ । 
 

मेदकप्रसन्नासवाणरष्टमैरेयमिूनाम् । १६ । उदकद्रोिां तण्डुलानामिाढकां  ियः प्रस्र्ाः णकण्वस्येणत 
मेदकयोगः । १७ । िादशाढकां  णपष्टस्य पञ्च प्रस्र्ाः णकण्वस्य क्रमुकत्वक्फलयुक्तो वा जाणतसांभारः 
प्रसन्नायोगः । १८ । कणपत्र्तुला फाणितां पञ्चतौणलकां  प्रस्र्ो मिुन इत्यासवयोगः । १९ । पादाणिको ज्येष्ठः 
पादहीनः कणनष्ठः । २० । णचणकत्सकप्रमािाः प्रत्येकशो णवकारािामणरष्टाः । २१ । 
मेषशृङ्गीत्वक्क्यार्ाणभषुतो गुडप्रतीवापः णपप्पलीमणरचसांभारणस्त्रफलायुक्तो वा मैरेयः । २२ । गुडयुक्तानाां 
या सवेषाां णिफलासांभारः । २३ । मृिीकारसो मिु । २४ । तस्य स्वदेशो व्याख्यानां काणपशायनां 
हारहूरकणमणत । २५ । 
 

१२ िेरे् ठेवलेल्या गूढ पुरुषानंी टगऱ्हाइकाचं्या नेहमीच्या व काही टनटमत्ताने होणाऱ्या टवशषे खचावर 
नजर ठेवावी, िसेच परक्या माणसाचंी माटहिी टमळवावी. १३ सझगून झोपी गेलेल्या टगऱ्हाइकाचें अलंकार, 
वसे्त्र व द्रव्य हे लक्षाि ठेवावेि. १४ िे नाहीसे झाले िर दुकानदारानंी िे नुकसान भरून देऊन टििकाच दंड 
द्यावा. १५ परंिु दुकानदारानंी आपल्या सुस्वरूप दासींकरवी एके बाजूला असलेल्या खोल्यािूंन, वरून 
आयथ टदसणाऱ्या परक्या व स्वदेशािील टगऱ्हाइकाचं्या मनािील भाव, िे सझगले व झोपले असिा, काढून 
घ्याविे. 
 

१६ मेदक, प्रसन्ना, आसव, अटरष्ट, मरेैय आटण मधु ्ा मद्यप्रकाराटंवषयी. १७ एक द्रोण पाणी, अधा 
आढक िादूंळ आटण िीन प्रस्र् टकण्व (आम्ल) हे मेदकासाठी टमश्रण. १८ पीठ बारा आढक, पाच प्रस्र् 
टकण्व सकवा क्रमुकाची (सुपारीच्या झाडाची) साल व फळं यानंी युक्ि टिच्याकटरिा टनर्षदष्ट मसाला हे 
प्रसन्नासाठी टमश्रण. १९ एक िुला कवठाचा गीर, पाच िुला काकवी, एक प्रस्र् मध हे आसवासाठी टमश्रण. 
२० पाव (प्रस्र् मध) अटधक असल्यास उत्तम, पाव कमी असल्यास कटनष्ठ (टमश्रण) २१ अटरष्टे प्रत्येक 
टवकारावर वैद्याचं्या सागंण्याप्रमाणे टनरटनराळी. २२ मेषशृगंीच्या सालीच्या काढ्याि गूळ घालून सपपळी, 
टमरी याचं्या मसाल्याने अर्वा टत्रफळाने युक्ि असलेले िे मरेैय मद्य. २३ सकवा ज्याि गूळ असेल त्या सवथ 
मद्यप्रकाराि टत्रफळाचा मसाला वापरावा. २४ द्राक्षाच्या रसापासून मधु ियार करिाि. २५ 
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उत्पटत्तस्र्ानावरून त्याला पडलेली नाव ेकाटपशायन आटण हारहूरक. 
 

माषकलनीद्रोिमामां णसद्धां  वा णिभागाणिकतण्डुलां  मोरिादीनाां कार्णषकभागयुक्तां णकण्वबन्तिः । २६ 
। 
 

पाठालोरतेजोवत्येलावालुकमिुकमिुरसाणप्रयङु्गदारुहणरद्रामणरचणपप्पलीनाां च पञ्चचकार्णषकः 
सांभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाि । २७ । मिुकणनयूथहयुक्ता किशकथ रा विथप्रसादनी च । २८ । 
 

चोचणचिकणवलङ्गगजणपप्पलीनाां च कार्णषकः क्रमुकमिुकमुस्तालोरािाां णिकार्णषकिासवसांभारः । 
२९ । दशभागिैषाां बीजबन्तिः । ३० । 
 

प्रसन्नायोगः श्वेतसुरायाः । ३१ । सहकारसुरा रसोतरा बीजोतरा वा महासुरा सांभाणरकी वा । ३२ । 
तासाां मोरिापलाशपतरूमेषशृङ्गीकरञ्जक्षीरवृक्षकषायभाणवतां दनिकिशकथ राचूिं 
लोरणचिकणवलङ्गपाठामुस्ताकणलङ्गयवदारुहणरदे्रन्तद्रीवरशतपुष्ट्पापामागथसप्तपिथणनम्बास्फोतकल्कािथयुक्तम
न्ततनथखो मुणष्टः कुम्भीं राजपेयाां प्रसादयणत । ३३ । फाणितः पञ्चपणलकिाि रसवृणद्धदेयः । ३४ । 
 

२६ उडदाचंा लगदा, कच्चा सकवा टशजटवलेला, एक द्रोण, एकिृिीयाशं द्रोण अटधक इिके िादूंळ, 
आटण मोरिा आदी वनस्पिींचे एक कषथ टमश्रण – याने टकण्व ियार होिे. 
 

२७ पाठा, लोध्र, िेजोविी, वलेची, वालुक, ज्येष्ठीमध, मधुरसा, टप्रयंगु, दारुहळद, टमरी व सपपळी 
सवथ टमळून पाच कषथ वजनाचा मसाला मरेैय व प्रसन्ना ्ा मद्याि घालिाि. २८ आटण ज्येष्ठीमधाच्या 
काढ्याने युक्ि किशकथ रा मद्याचा रंग स्वच्छ करिे. 
 

२९ दालटचनी, टचत्रक, वावसडग आटण गजसपपळी ही एक कषथ भार आटण सुपारी, ज्येष्ठीमध, 
नागरमोर्ा आटण लोध्र ही दोन कषथ भार हा आसवासंाठी मसाला. ३० आटण ्ाचंा एकदशाशं भाग म्हणजे 
(मद्याचे) बीज. 
 

३१ प्रसन्नासाठी जे टमश्रण िेच शे्वसुरासाठी. ३२ आंब्यापासून केलेले मद्य जर त्याि रस अटधक 
असेल सकवा बीज अटधक असेल अर्वा त्याि मसाला असेल िर िी महासुरा. ३३ ्ा मद्यामंध्ये मोरिा, 
पलाश, पत्तरू, मेषशृगंी, करंज आटण (वड आदी) क्षीरवृक्ष याचं्या काढ्याि मुरटवलेले, जाळलेल्या 
किशकथ रेचे चूणथ, लोध्र, टचत्रक, वावसडग, पाठा, नागरमोर्ा, कसलगयव, दारुहळद, कमळ, शिपुष्टप, 
आघाडा, सप्िपणथ, सनब व आस्फोि याचं्या लगद्याि टमसळले िर बोिाचंी नख ेन टदसिील अशा रीिीने 
केलेल्या मुठीि िे चूणथ जेवढे मावले िेवढे िाकले असिा (त्यापंैकी कोणिेही) कंुभी भार मद्य राजाने 
टपण्यास योवय असे टनमथळ होिे. ३४ आटण त्याि रसवृद्धी म्हणून पाच पल काकवी घालावी. 
 

कुिुन्द्म्बनः कृत्येषु श्वेतसुराम्, औषिारं् वाणरष्टम्, अन्तयिा कतंु लभेरम् । ३५ । 
 
उत्सवसमाजयािासु चतुरहः सौणरको देयः । ३६ । तेष्ट्वननुज्ञातानाां प्रहविान्ततां दैवणसकमत्ययां 

गृह् िीयात् । ३७ । 
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सुराणकण्वणवचयां णस्त्रयो बालाि कुयुथः । ३८ । 
 

अराजपण्याः पञ्चकां  शतां शुल्कां  ददु्यः । ३९ । 
 

सुरकामेदकाणरष्टमिुफलाम्लाम्लशीिूनाां च – 
 

अह्नि णवक्रयां ज्ञात्वा व्याजीं मानणहरण्ययोः । 
तर्ा वैिरिां कुयादुणचतां चानुवतथयेत् ॥ ४० ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे सुांराध्यक्षः पञ्चकवशोऽध्यायः । आणदतः षट्चत्वाकरशः । 

 
३५ कुिंुटबयानंा समारंभाच्या प्रसंगी श्वेिसुरा सकवा औषधासाठी अटरष्ट अर्वा दुसरे एखादे मद्य 

स्विः ियार करण्यास परवानगी असावी. 
 

३६ उत्सव, मेळावे आटण यात्रा या प्रसंगी चार टदवस मद्य ियार करण्याची परवानगी द्यावी. ३७ 
ज्यानंी परवानगी घेिली नाही त्याचं्याकडून त्या टदवसािं समारंभ संपेपयंि रोजचा दंड वसूल करावा. 
 

३८ सुरा आटण सकण्व यासंाठी लागणारी द्रव्ये टस्त्रया व मुले यानंी शोधून आणावीि. 
 

३९ सरकारी मद्याटशवाय इिर मद्याची टवक्री करणाऱ्यानंी शकेडा पाच इिकी जकाि टदली पाटहजे. 
४० आटण सुरा, मेदक, अटरष्ट, मधु, फळाचंा टशरका आटण आम्ल शीधु याचं्या बाबिीि– 
 

टदवसाची टवक्री, मापे व पैसे यावंरील अटधक आकारणी ही जाणून घेऊन िदनुसार सरकारच्या 
नुकसानीची भरपाई करून घ्यावी आटण ज्याचा प्रघाि पडला असेल िे चालू राहू द्याव.े 
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२६ 
 

[ियित्वाकरशां प्रकरिम् – सूनाध्यक्षः] 
 

सूनाध्यक्षः प्रणदष्टाभयानामभयवनवाणसनाां च मृगपशुपणक्षमत्स्यानाां बन्तिविकहसायामुतमां दण्डां 
कारयेत्, कुिुन्द्म्बनामभयवनपणरग्रहेषु मध्यमम् । १ । 
 

सस्व्वसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४३ : सूनाध्यक्ष (प्राण्याचं्या कत्तलीवरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ कसाईखान्यावरील अध्यक्षाने जे मारण्यावर बदंी आहे अशा राखीव वनाि ठेवलेल्या हरीण, पशू, 
पक्षी आटण मासे या प्राण्यानंा कोणी बाधंले, ठार केले सकवा इजा केली िर त्याबद्दल उत्तम साहसदंड 
करावा, कुिंुटबयानंी राखीव वनाि असे केले िर त्यानंा मध्यम साहसदंड करावा. 
 

अप्रवृतविानाां मत्स्यपणक्षिाां बन्तिविकहसायाां पादोनसप्तकवशणतपिमत्ययां कुयात्, मृगपशूनाां 
णिगुिम् । २ । प्रवृतकहसानामपणरगृहीतानाां षड्भागां गृह् िीयात् मत्स्यपणक्षिाां दशभागां वाणिकम्, मृगपशूनाां 
शुल्कां  वाणिकम् । ३ । 
 

पणक्षमृगािाां जीवत् षड्भागमभयवनेषु प्रमुञे्चत् । ४ । 
 

सामुद्रहस्त्यश्वपुरुषवृषगदथभाकृतयो मत्स्याः सारसा नादेयास्तिाककुल्योद्भवा वा 
कौञ्चोत्क्रोशकदात्यहूहांसचक्रवाकजीवञ्जीवकभृङ्गराजचकोरमतकोणकलमयरूशुकमदनशाणरका 
णवहारपणक्षिो मङ्गल्यािान्तयेऽणप प्राणिनः पणक्षमृगा कहसाबािेभ्यो रक्ष्याः । ५ । रक्षाणतक्रमे पूवथः साहसदण्डः । 
६ । 
 

मृगपशूनामनन्द्स्र्माांसां सद्योहतां णवक्रीिीरन् । ७ । अन्द्स्र्मतः प्रणतपातां ददु्यः । ८ । तुलाहीने 
हीनाष्टगुिम् । ९ । 
 

वत्सो वृषो िेनुिैषामवध्याः । १० । ध्नतः पञ्चाशत्को दण्डः, न्द्क्लष्टघातां घातयति । ११ । 
 

२ ज्यानंा मारण्याचा प्रघाि नाही असे मासे व पक्षी यानंा बाधंले, ठार केले सकवा इजा केली िर 
पावणेसत्तावीस पण दंड करावा, हरीण व पशू याचं्या बाबिीि दुप्पि दंड करावा. ३ ज्यानंा मारण्याचा 
प्रघाि आहे अशा राखीव वनाचं्या बाहेरील प्राण्यानंा मारले िर त्याचा एकषष्ठाशं भाग (सरकारने) घ्यावा, 
मासे व पक्षी याचं्या बाबिीि एकदशाशं भाग अटधक घ्यावा, हरीण व पशू याचं्या बाबिीि टशवाय जकाि 
घ्यावी. 
 

४ पक्षी आटण हरीण याचं्या एकषष्ठाशं भागाि जे टजविं असिील त्यानंा राखीव वनाि मोकळे 
सोडून द्याव.े 
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५ समुद्रािील हत्ती, घोडे, मनुष्टय, बलै व गाढव याचं्यासारखा आकार असणारे मासे, नद्या, 
सरोवरे, िलाव व कालवे यािं उत्पन्न होणारे मासे, क्रौंच, उत्क्रोश, दात्यहू, हंस, चक्रवाक, जीवंजीवक, 
भृगंराज, चकोर, मत्तकोटकल, मोर, पोपि, मदनसाटरका हे क्रीडोपयोगी आटण शुभसूचक पक्षी, िसेच 
इिरही प्राणी – पक्षी अर्वा हरीण – या सवांचे सहसेच्या धोक्यापासून रक्षण केले पाटहजे. ६ रक्षण न 
केल्यास (सहसा करणाऱ्यास) प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

७ कसायानंी नुकिेच मारलेले (िाजे) हरीण व पशू याचें मासं हाडे काढून टवकाव.े ८ त्याि हाडे 
असल्यास टििक्याच वजनाच्या मासंाने भरपाई करून द्यावी. ९ वजनाि कमी टदल्यास टजिके कमी असेल 
त्याच्या आठपि द्याव.े 
 

१० आटण ्ा जनावरापंैकी बछडे, साडं आटण दुभिे जनावर मारण्यास प्रटिबध करावा. ११ िी 
मारणाऱ्याला (व इिर जनावरानंा) हाल करून मारणाऱ्याला पन्नास पण दंड करावा. 
 

पणरशूनमणशरः पादान्द्स्र् णवगन्तिां स्वयांमृतां च न णवक्रीिीरन् । १२ । अन्तयर्ा िादशपिो दण्डः । १३ 
। 
 

दुष्टाः पशुमृगव्याला मत्स्यािाभयचाणरिः । 
अन्तयि गुन्द्प्तस्र्ानेभ्यो विबन्तिमवाप्नुयुः ॥ १४ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे सूनाध्यक्षः षकिंशोऽध्यायः । आणदतः सप्तचत्वाकरशः । 

 
१२ सुजलेले, डोके, पाय व हाडे नसलेले, दुगंधी येि असलेले आटण स्वाभाटवकपणे मेलेल्या 

जनावराचे मासं त्यानंी टवकू नये. १३ नाही िर बारा पण दंड करावा. 
 

१४ राखीव वनाि ठेवलेले पशू, हरीण, श्वापद आटण मासे जर दुष्ट होऊन आवरेनासे झाले िर 
त्यानंा त्याचं्या राखीव टठकाणाहूंन दुसऱ्या जागी बाधूंन ठेवाव ेअर्वा मारून िाकाव.े 
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२७ 
 

[चतुित्वाकरशां प्रकरिम् – गणिकाध्यक्षः] 
 

गणिकाध्यक्षो गणिकान्तवयामगणिकान्तवयाां वा रूपयौवनणशल्पसांपन्नाां सहसे्त्रि गणिकाां कारयेत्, 
कुिुम्बािेन प्रणतगणिकाम् । १ । 
 

णनष्ट्पणततापे्रतयोदुथणहता भणगनी वा कुिुम्बां भरेत, माता वा प्रणतगणिकाां स्र्ापयेत् । २ । तासामभावे 
राजा हरेत् । ३ । 
 

सौभानयालांकारवृद्धध्या सहसे्त्रि वारां कणनष्ठां मध्यममुतमां वारोपयेत् 
ििभृङ्गारव्यजनणशणबकापीणठकाररे्षु च णवशेषार्थम् । ४ । सौभानयभङे्ग मातृकाां कुयात् । ५ । 
 

सत्ताटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४४ : गटणकाध्यक्ष (गटणकावंरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ गटणकाध्यक्षाने गटणकेच्या कुलाि जन्मलेल्या अर्वा गटणकेच्या कुलाि न जन्मलेल्या अशाही, 
सौंदयथ, िारुण्य आटण कला यानंी संपन्न गटणकेची एक हजार पण देऊन नेमणूक करावी, घरदार 
सुप्रटिटष्ठि करण्यासाठी त्याच्या टनम्मे पण देऊन एका दुय्यम गटणकेची नेमणूक करावी. 
 

२ गटणका जर पळून गेली अर्वा मरण पावली िर टिच्या मुलीने अर्वा बटहणीने टिचा कुिंुबभार 
वहावा, अर्वा टिच्या मािेने दुसऱ्या गटणकेची स्र्ापना करावी. ३ िसे कोणीच नसल्यास राजाने टिचे सवथ 
सामानसुमान आपल्या िाब्याि घ्यावे. 
 

४ सौंदयथ आटण अलंकार याचं्या समृद्धीच्या अनुरोधाने एक हजार पणावंर कटनष्ठ, मध्यम आटण 
उत्तम अशी कामटगरी सोपवावी – छत्रधारण, जलपात्रधारण, चवरी धरणे, पालखी, आसन व रर् यावंर 
राजा असिा त्याच्या संटनध असणे, या टवटवध प्रकारच्या सेविे वैटशष्टय उत्पन्न करण्यासाठी. ५ टिचे सौंदयथ 
नष्ट झाले म्हणजे टिला मािृका करावी. 
 

णनष्ट्क्रयितुकवशणतसाहस्त्रो गणिकायाः, िादशसाहस्त्रो गणिकापुिस्य । ६ । अष्टवषात्प्रभृणत राज्ञः 
कुशीलवकमथ कुयात् । ७ । 
 

गणिकादासी भननभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कमथ कुयात् । ८ । अणवशन्तती सपादपिमवरुद्धा 
मासवेतनां दद्यात् । ९ । 
 

भोगां दायमायां व्ययमायकत च गणिकाया णनबन्तियेत्, अणतव्ययकमथ च वारयेत् । १० । 
 

मातृहस्तादन्तयिाभरिन्तयासे सपादचतुष्ट्पिो दण्डः । ११ । स्वापतेयां णवक्रयमािानां वा नयन्तत्याः 



 

 अनुक्रमणिका 
 

सपादपञ्चाशत्पिो दण्डः, चतुकवशणतपिो वाक्यारुष्ट्ये, णिगुिो दण्डपारुष्ट्ये, सपादपञ्चाशत्पिः 
पिोऽिथपिि किथच्िेदने । १२ । 
 

६ व्यवसाय सोडून जाण्यासाठी गटणकेने चोवीस हजार पण इिकी रक्कम द्यावी, गटणकेच्या पुत्राने 
त्यासाठी बारा हजार पण द्याविे. ७ गटणकेच्या मुलाने आठव्या वषापासून राजाच्या कुशीलवाचे (गाण्याचे 
अर्वा नाचण्याचे) काम कराव.े 
 

८ गटणकेची दासी उपभोगास टनरुपयोगी झाली म्हणजे टिने कोठाराि अर्वा मुदपाकखान्याि 
काम करावे. ९ जर िी िेरे् जाि नसेल िर टिच्यावर बधंन घालून टिला (टिच्या ऐवजी काम करणाऱ्या 
माणसाला) मटहन्याचे सव्वा पण विेन द्यावयास लावावे. 
 

१० (गटणकाध्यक्षाने) गटणकेची उपभोगाची प्राप्िी, देणवया, उत्पन्न, खचथ आटण इिर टमळकि 
याचंी नोंद करून ठेवावी, आटण टिच्या उधळेपणाला प्रटिबधं करावा. 
 

११ मािेटशवाय दुसऱ्या कोणाकडे अलंकार ठेवावयास टदल्यास सव्वाचार पण दंड करावा. १२ 
स्विःची मालमत्ता टवकणाऱ्या अर्वा गहाण ठेवणाऱ्या गटणकेला सव्वापन्नास पण दंड करावा, शब्दाने 
िाडन (टशवीगाळ इत्यादी) केल्यास चोवीस पण दंड, मारहाण केल्यास त्याच्या दुप्पि, कान कापल्यास 
सव्वापन्नास पण, टशवाय एक पण व अधा पण इिका दंड करावा. 
 

अकामायाः कुमाया वा साहसे उतमो दण्डः, सकामायाः पूवथः साहसदण्डः । १३ । गणिकामकामाां 
रुन्तितो णनष्ट्पातयतो वा व्रिणवदारिेन वा रूपमुपध्नतः सहस्त्रां दण्डः । १४ । स्र्ानणवशेषेि वा दण्डवृणद्धः 
आ णनष्ट्क्रयणिगुिात् । १५ । प्राप्ताणिकाराां गणिकाां घातयतो णनष्ट्क्रयणिगुिो दण्डः । १६ । 
मातृकादुणहतृकारूपदासीनाां घाते उतमः साहसदण्डः । १७ । 
 

सवथि प्रर्मेऽपरािे प्रर्मः, णितीये णिगुिः, तृतीये णिगुिः, चतुरे् यर्ाकामी स्यात् । १८ । 
 

राजाज्ञया पुरुषमनणभगच्िन्तती गणिका णशफासहस्त्रां लभेत, पञ्चसहस्त्रां वा दण्डः । १९ । 
 

भोगां गृहीत्वा णिषत्या भोगणिगुिो दण्डः । २० । वसणतभोगापहारे भोगमष्टगुिां दद्याद् अन्तयि 
व्याणिपुरुषदोषेभ्यः । २१ । पुरुषां घ्नत्याणिताप्रतापोऽप्सु प्रवेशनां वा । २२ । 
 

१३ इच्छा नसलेल्या कुमारीवर बळाचा वापर केल्यास उत्तम साहसदंड करावा, टिची संमिी 
असल्यास प्रर्म साहसदंड. १४ गटणकेच्या इच्छेटवरुद्ध टिला कोंडून ठेवणाऱ्यास अर्वा टिला पळवनू 
नेणाऱ्यास अर्वा जखम करून टिला टवदू्रप करणाऱ्यास एक हजार पण दंड करावा. १५ सकवा टिच्या 
टवटशष्ट दजाच्या अनुरोधाने दंडाि वाढ करावी, मुक्ििेबद्दलच्या रकमेच्या दुपिीपयंि (अठ्ठेचाळीस हजार 
पणापंयथि). १६ अटधकारावर नेमणूक झालेल्या गटणकेस ठार मारणाऱ्यास त्या रकमेच्या टिप्पि (बहात्तर 
हजार पण) दंड करावा. १७ गटणकेची मािा सकवा मुलगी सकवा रूपदासी यानंा मारल्यास उत्तम साहसदंड 
करावा. 
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१८ सवथ अपराधाचं्या बाबिीि पटहल्या अपराधाबद्दल प्रर्म साहसदंड, दुसऱ्यादंा केल्यास त्याच्या 
दुप्पि, टिसऱ्यादंा केल्यास टिप्पि, चौथ्या खेपेस राजाने आपल्या मजीप्रमाणे टशक्षा करावी. 
 

१९ राजाने आज्ञा केली असिाही जर गटणका कोणा पुरुषाकडे जाि नसेल िर टिला एक हजार 
फिक्याचंी टशक्षा करावी सकवा पाच हजार पण दंड करावा. 
 

२० उपभोगासाठी द्रव्य घेिल्यावर िे नाकारणाऱ्या गटणकेला त्या रकमेच्या दुप्पि दंड करावा. २१ 
रात्री वस्िीस असलेल्या पुरुषास द्रव्य घेऊन भोग नाकारल्यास त्या रकमेच्या आठपि दंड करावा; याला 
अपवाद िी आजारी असेल अर्वा त्या पुरुषाि काही दोष असिील याचंा. २२ पुरुषाला ठार मारणाऱ्या 
गटणकेला टचिेवर जाळावे सकवा पाण्याि बुडवावे. 
 

गणिफाभरिमरं् भोगां वापहरतोऽष्टगुिो दण्डः । २३ । 
 

गणिका भोगमायकत पुरुषां च णनवेदयेत् । २४ । 
 

एतेन निनतथकगायनवादकवानजीवनकुशीलवप्लवकसौणभकचारिानाां स्त्रीव्यवहाणरिाां णस्त्रयो 
गूढाजीवाि व्याख्याताः । २५ । तेषाां तूयथमागन्ततुकां  पञ्चपिां पे्रक्षावेतनां दद्यात् । २६ । 
 

रूपाजीवा भोगियगुिां मासां ददु्यः । २७ । 
 

गीतवाद्यपाठ्यनृत्यना्ाक्षरणचिवीिावेिुमृदङ्गपरणचतज्ञानगन्तिमाल्यसांयहूनसांवादनसांवाहनवैणश
ककलाज्ञानाणन गणिका दासी रङ्गोपजीणवनीि ग्राहयतो राजमण्डलादाजीवां कुयात् । २८ । 
 

गणिकापुिान् रङ्गोपजीणवनाां च मुख्याणन्नष्ट्पादयेयुः, सवथतालावचरािाां च । २९ । 
 

२३ गटणकेचे अलंकार, द्रव्य अर्वा उपभोगाची रक्कम याचें अपहरण करणाऱ्यास आठपि दंड 
करावा. 
 

२४ गटणकेने उपभोगद्रव्याची रक्कम, इिर प्राप्िी आटण पुरुषाचे नावगाव (गटणकाध्यक्षास) कळटवले 
पाटहजे. 
 

२५ हेच टनयम नि, निथक, गायक, वादक, कर्ा सागंणारे, कुशीलव, दोरावर कसरि करणारे 
(डोंबारी), जादुगार व भाि ्ा टस्त्रयाचंा व्यवहार करणाऱ्या लोकाचं्या टस्त्रया आटण गढू व्यवसाय करणाऱ्या 
टस्त्रया यानंाही लागू आहेि. २६ िे परदेशािून आले असल्यास त्यानंी वाद्यावंर वगैरे खेळ करण्यासाठी कर 
म्हणून पाच पण टदले पाटहजेि. 
 

२७ आपल्या रूपावर उपजीटवका करणाऱ्या वशे्यानंी आपल्या उपभोगाच्या दराच्या दुप्पि रक्कम दर 
मटहन्याला सरकारला टदली पाटहजे. 
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२८ गटणका आटण रंगभमूीवर उपजीटवका करणाऱ्या दासी यानंा गायन, वादन, पाठ्य म्हणणे, 
नृत्य, नाय, लेखन करणे, टचत्र काढणे, वीणा, वणेू व मृदंग वाजटवणे, दुसऱ्याचे मनोगि ओळखणे, सुगंध 
ियार करणे, माळा गुंफणे, संभाषणकला, संवाहनाची कला आटण वशे्याचं्या कला, ्ा कलाचें ज्ञान करून 
देणाऱ्या टशक्षकाचं्या उपजीटवकेची सोय सरकारी टिजोरीिून करून द्यावी. 
 

२९ आटण (त्या टशक्षकानंी) गटणकेच्या पुत्रानंा निामंध्ये िसेच सवथ प्रकारच्या निथकामंध्ये िे प्रमुख 
होिील अशा रीिीने ियार करावे. 
 

सांज्ञाभाषान्ततरज्ञाि णस्त्रयस्तेषामनात्मसु । 
चारघातप्रमादार्थ प्रयोज्या बन्तिुवाहनाः ॥ ३० ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे गणिकाध्यक्षः सप्तकवशोऽध्यायः । आणदतोऽष्टचत्वाकरशः । 

 
३० आटण त्याचं्या ज्या टस्त्रया टवटवध प्रकारच्या साकेंटिक भाषा जाणि असिील त्याचंी त्याचं्या 

आप्िाचं्या देखरेखीखाली दुष्ट लोकाचंी गुप्ि माटहिी टमळटवणे, त्याचंा घाि करणे अर्वा त्यानंा अपराध 
करावयास लावणे या कामटगरीवर योजना करावी. 
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२८ 
 

[पञ्चचत्वाकरशां प्रकरिम् – नावध्यक्षः] 
 

नावध्यक्षः समुद्रसांयाननदीमुखतरप्रचारान् देवसरोणवसरोनदीतराांिस्र्ानीयाणदष्ट्ववेके्षत । १ । 
 

तिेलाकूलग्रामाः क्लृप्तां ददु्यः । २ । 
 

मत्स्यबन्तिका नौकाभािकां  षड्भागां ददु्यः । ३ । 
 

पतनानुवृतां शुल्कभागां वणिजो ददु्यः, यािावेतनां राजनौणभः सांपतन्ततः । ४ । 
 

शङ्खमुक्ताग्राणहिो नौभािकां  ददु्यः, स्वनौणभवा तरेयुः । ५ । अध्यक्षिैषाां खन्तयध्यके्षि व्याख्यातः । ६ 
। 
 

अठ्ठाटवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४५ : नावध्यक्ष (नौकावंरील मुख्य अटधकारी) 
 
१ नौकावंरील अध्यक्षाने समुद्रािून होणारी जहाजाचंी हालचाल, नद्याचं्या मुखावरील िरींची 

हालचाल आटण स्र्ानीयप्रभिृी गावािं स्वाभाटवक सरोवर, कृटत्रम िलाव आटण नद्या यावंरील िरी या 
सवांवर देखरेख ठेवावी. 
 

२ त्या समुद्रटकनाऱ्यावरील आटण नदी आदींच्या िीरावरील गावानंी ठरवनू टदलेला कर टदला 
पाटहजे. 
 

३ मासे पकडणाऱ्या कोळ्यानंी एकषष्ठाशं भाग (मासे) नावचेे भाडे म्हणून टदले पाटहजे. 
 

४ व्यापाऱ्यानंी बदंराि प्रचटलि असलेल्या दराप्रमाणे जकािीचा भाग टदला पाटहजे; जर िे 
सरकारी जहाजे मालाची नेआण करण्यासाठी वापरीि असिील िर प्रत्येक खेपेचे भाडे टदले पाटहजे. 
 

५ शखं व मोिी गोळा करणाऱ्यानंी नावचेे भाडे द्याव,े अर्वा स्विःच्या नावािूंन जाव.े ६ आटण 
त्याचं्यावरील अध्यक्ष खन्यध्यक्षासारखाच. 
 

पतनाध्यक्षणनबद्धां  पण्यपतनचाणरिां नावध्यक्षः पालयेत् । ७ । 
 

मूढवाताहता नावः णपतेवानुगृहिीयात् । ८ । उदकप्राप्तां पण्यमशुल्कमिथशुल्कां  वा कुयात् । ९ । 
यर्ाणनर्णदष्टािैताः पण्यपतनयािाकालेषु पे्रषयेत् । १० । 
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सांयातीनावः के्षिानुगताः शुल्कां  याचेत । ११ । कहणस्त्रका णनघातयेत्, अणमिणवषयाणतगाः 
पण्यपतनचाणरिोपघाणतकाि । १२ । 
 

शासकणनयामकदािरणश्मग्राहकोत्सेचकाणिणष्ठताि महानावो हेमन्ततग्रीष्ट्मतायासु महानदीषु 
प्रयोजयेत्, कु्षणद्रकाः कु्षणद्रकासु वषास्त्राणविीषु । १३ । बद्धतीर्ािैताः काया राजणिष्टकाणरिाां तरिभयात् । 
१४ । 
 

अकालेऽतीरे् च तरतः पूवथः साहसदण्डः । १५ । काले तीरे् चाणनसृष्टताणरिः 
पादोनसप्तकवशणतपिस्तरात्ययः । १६ । कैवतथकाष्ठतृिभारपुष्ट्पफलवािषण्डगोपालकानामनत्ययः 
सांभाव्यदूतानुपाणतनाां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगािाां च स्वतरिैस्तरताम्, 
बीजभक्तद्रव्योपस्कराांिानूपग्रामािाां तारयताम् । १७ । 
 

७ बदंरावरील मुख्य अटधकाऱ्याने ठरवनू टदलेले बदंरासंबधंीचे टनयम नावध्यक्षाने पाळले पाटहजेि. 
 

८ मागथभ्रष्ट झालेल्या व वादळाि सापडलेल्या नावावंर टपत्याप्रमाणे अनुग्रह करावा. ९ पाण्याि 
पडलेल्या त्यािंील मालावर जकाि मुळीच घेऊ नये सकवा फार िर अधी जकाि घ्यावी. १० आटण बदंरािून 
बाहेर जाण्यास योवय काळ आला म्हणजे त्या नावानंा त्याचं्या मूळच्या अटभपे्रि स्र्ळाकंडे रवाना करावे. 
 

११ समुद्रमागे प्रवास करणाऱ्या नावा आपल्या हद्दीि आल्यास त्याचं्याकडून जकाि घ्यावी. १२ ज्या 
नावा (चाचेटगरी करून) नुकसान पोचवीि असिील त्या नष्ट करून िाकाव्याि, िसेच शत्रदेुशाकडे 
जाणाऱ्या नावा आटण बदंराचे प्रचटलि टनयम मोडणाऱ्या नावाही नष्ट कराव्याि. 
 

१३ आटण हेमंि व ग्रीष्टम ऋिंूि सुद्धा िरीने ओलाडंणे आवश्यक असलेल्या मोठ्या नद्यावंर कप्िान, 
सुकाणू चालटवणारा, कोयिा व दोर वापरणारा आटण पाणी उपसणारा इिकी माणसे असलेल्या मोठ्या 
नावाचंी िरिूद करावी, फक्ि पावसाळ्याि वाहणाऱ्या लहान नद्यावंर लहान नावाचंी िरिूद करावी. १४ 
आटण राजद्रोही माणसानंा नदी ओलाडंिा येऊ नये यासाठी ्ा नावा चालटवण्याची िरीची टठकाणे ठरवनू 
द्यावीि. 
 

१५ अवेळी आटण भलत्या टठकाणी नदी ओलाडंणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा. १६ ठरलेल्या 
वळेी आटण ठरलेल्या टठकाणी सुद्धा जो परवानगीटशवाय नदी ओलाडंावयास मदि करील त्याला िरीच्या 
(एकाटधकाराच्या) भगंाबद्दल पावणेसत्तावीस पण दंड करावा. १७ कोळी, लाकडाचे व गविाचे भारे नेणारे, 
फुलबागा, फळबागा, भाजीपाल्याचे मळे याचें रक्षक व गुराखी याचं्या संबंधाि हा दंड लागू नाही; िसेच 
दूिाच्या पटरवाराि असण्याची संभाव्यिा असलेले आटण सैन्यासाठी सामान नेणारे त्याचं्या स्विःच्या 
नावािूंन ओलाडंिील िर दंड नाही; आटण नदीकाठची गाव े टबया, खाद्य पदार्थ आटण घरगुिी सामान 
दुसऱ्या नावािूंन आणटविील िर त्यासंबंधािही वरील दंड लागू नाही. 
 

ब्राह्मिप्रव्रणजतबालवृद्धव्याणितशासनहरगर्णभण्यो नावध्यक्षमुद्राणभस्तरेयुः । १८ । 
 

कृतप्रवेशाः पारणवषणयकाः सार्थप्रमािा वा प्रणवशेयुः । १९ । परस्य भायां कन्तयाां णवतां वा वापहरन्ततां 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शणङ्कतमाणवननमुद्भाण्डीकृतां महाभाण्डेन मून्द्ध्न भारेिावच्िादयन्ततां सद्योगृहीतणलणङ्गनमणलणङ्गनां वा 
प्रव्रणजतमलक्ष्यव्याणितां भयणवकाणरिां गूढसारभाण्डशासनशस्त्रान्द्ननयोगां णवषहस्तां दीघथपणर्कममुद्रां 
चोपग्राहयेत् । २० । 
 

कु्षद्रपशुमथनुष्ट्यि सभारो माषकां  दद्यात्, णशरोभारः कायभारो गवाश्वां च िौ, उष्ट्रमणहषां चतुरः, पञ्च 
लघुयानम्, षड् गोणलङ्गम्, सप्त शकिम्, पण्यभारः पादम् । २१ । तेन भाण्डभारो त्याख्यातः । २२ । 
णिगुिो महानदीषु तरः । २३ । 
 

१८ ब्राह्मण, संन्यासी, लहान मुले, वृद्ध माणसे, आजारी माणसे, राजाज्ञा घेऊन जाणारे आटण 
गरोदर टस्त्रया यानंी नावध्यक्षाची मोहोर असलेल्या परवान्याने िरीिून (मोफि) जाव.े 
 

१९ परदेशािील रटहवाशानंी परवानगी घेऊनच सकवा िाडं्यािील व्यापाऱ्याचं्या ओळखीने 
(िरीमाफथ ि) प्रवशे केला पाटहजे. २० दुसऱ्याची पत्नी, कन्या सकवा धन पळटवणारा, भयाकुल झालेला, 
गडबड उडालेला, मोठ्या बोजाखाली वाकलेला, डोक्यावरील पुष्टकळ वस्िू असलेल्या मोठ्या बोजाने िोंड 
लपटवणारा, नुकिीच कषायवसे्त्र आदी धारण केलेला संन्यासी सकवा त्या टचन्हाटंशवाय असलेला संन्यासी, 
ज्याचा आजार टदसि नाही असा, भयाने रूप पालिलेला, गुप्िपणे भारी टकमिीच्या वस्िू, पते्र, शसे्त्र सकवा 
अवनी उत्पन्न करणारी द्रव्ये घेऊन जाणारा, टवष जवळ बाळगणारा, लाबं प्रवास करून आलेला आटण 
मोहोर असलेला परवाना नसलेला, यानंा पकडावे. 
 

२१ लहान जनावर आटण बोजा घेिलेला मनुष्टय यानंा (िरीचे) भाडे एक माषक, डोक्यावर सकवा 
पाठीवर ओझे घेउन जाणारा, गाय व घोडा यानंा दोन माषक, उंि व म्हैस यानंा चार, लहान गाड्यासंाठी 
पाच, बलैाच्या गाडीसाठी सहा, मोठ्या शकिासाठी साि, व्यापारी मालाच्या एक भार वजनासाठी पाव 
पण. २२ इिर सामानाच्या एक भार वजनासाठीही टििकेच घ्याव.े २३ मोठ्या नद्यावंरील िरीचा दर याच्या 
दुप्पि. 
 

क्लृप्तमानूपग्राभा भक्तवेतनां ददु्यः । २४ । 
 

प्रत्यन्ततेषुः तराः शुल्कमाणतवाणहकां  वतथनीं च गृह्िीयुः, णनगथच्ितिामुद्रद्रव्यस्य भाण्डां हरेयुः, 
अणतभारेिावेलायामतीरे् तरति । २५ । 
 

पुरुषोपकरिहीनायामसांस्कृतायाां वा नाणव णवपन्नायाां नावध्यक्षो नष्टां णवनष्टां वाभ्यावहेत् । २६ । 
 

सप्ताहवृताआषाढीं कार्णतकीं चान्ततरा तरः । 
कार्णमकः प्रत्ययां दद्याणन्नत्यां चाणह्नकमावहेस् ॥ २७ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे नावध्यक्षः अष्टाकवशोऽध्यायः । आणदत एकोनपञ्चाशः । 

 
२४ काठच्या गावानंी िरी चालटवणाऱ्या माणसानंा ठरलेले भोजन व विेन टदले पाटहजे. 

 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२५ दोन देशामंध्ये नदी सरहद्द असेल िेरे् िर चालटवणाऱ्यानंी जकाि, संरक्षकाबद्दलचा आकार 
आटण मागावरील रक्षणासाठी आकारणी ही वसूल करावीि, आटण मोहोर नसलेला माल देशाबाहेर कोणी 
नेि असल्यास िो जप्ि करावा, िसेच फार वजनदार माल अवळेी व िरीच्या टठकाणाहून दुसरीकडून 
नेणाऱ्याचा मालही जप्ि करावा. 
 

२६ नाववेर खलाशी सकवा उपकरणे कमी असल्यामुळे सकवा िी नादुरुस्ि असल्यामुळ िी बुडाली 
िर नावध्यक्षाने जे नाहीसे झाले असेल अर्वा खराब झाले असेल त्याची भरपाई करून टदली पाटहजे. 
 

२७ आषाढी पौर्षणमेनंिर साि टदवस उलिल्यापासून िो कार्षिकी पौर्षणमेनंिर साि टदवस 
उलिेपयंि मधल्या काळाि िर सुरू ठेवावी. त्यावरील (अटधकारी) कामगाराने जामीन द्यावा आटण 
टदवसाची होणारी प्राप्िी टनयटमिपणे (नावध्यक्षाला) आणून द्यावी. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

२९ 
 

[षट्चत्वाकरशां प्रकरिम् – गोऽध्यक्षः] 
 

गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राणहकां  करप्रणतकरां भननोत्सृष्टकां  भागानुप्रणवष्टकां  व्रजपयथग्रां नष्टां णवनष्ट 
क्षीरघृतसांजातां चोपलभेत । १ । 
 

गोपालकणपण्डारकदोहकमन्तर्कलुब्िकाः शतां शतां िेनूनाां णहरण्यभृताः पालयेयुः । २ । 
क्षीरघृतभृता णह वत्सानुपहन्तयुः । इणत वेतनोपग्राणहकम् । ३ । 
 

जरद्गुिेनुगर्णभिीपष्ठौहीवत्सतरीिाां समणवभागां रूपशतमेकः पालयेत् । ४ । घृतस्याष्टौ वारकान् 
पणिकां  पुच्िम् अङ्कचमथ च वार्णषकां  दद्यात् । इणत करप्रणतकरः । ५ । 
 

व्याणितान्तयङ्गानन्तयदोहीदुदोहापुिघ्नीनाां च समणवभागां रूपशतां पालयन्ततस्तज्जाणतकां  भागां ददु्यः । 
इणत भननोत्सृष्टकम् । ६ । 
 

एकोणटिसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४६ : गोध्यक्ष (गुरावंरील मुख्य अटधकारी) 
 

१ गाई आदी जनावरावंरील अध्यक्षाने विेनोपग्राटहक (विेन घेऊन साभंाळलेली), करप्रटिकर 
(कर व ठरीव उत्पादन देऊन पाळलेली), भवनोत्सृष्टक (टनरुपयोगी होऊन िाकून टदलेली), भागानुप्रटवष्ट 
(टहस्सा देऊन सरकारी कळपाि आलेली), व्रजपयथग्र (कळपािील एकूण जनावरे), नाहीशी झालेली व 
टवनाश पावलेली जनावरे आटण दूध व िूप याचें उत्पादन या सवांची व्यवस्र्ा पहावी. 
 

२ गाई राखणारे, म्हशी राखणारे, दूध काढणारे, िाक घुसळणारे आटण टशकारी यानंी शभंर शभंर 
दुभत्या जनावराचें पालन विेन घेऊन करावे. ३ (पगाराच्या ऐवजी) दूधिुपाच्या रुपाि मोबदला घेऊ टदला 
िर िे वासराचे हाल करिील. हे झाले विेनोपग्राटहक. 
 

४ म्हािारी झालेली, दुभिी, गाभण, प्रर्म गाभण राटहलेली आटण कालवड ्ा समप्रमाणाि 
असलेल्या शभंर गाईंच्या कळपाचे पालन करण्याचे काम एका माणसाने पत्कराव.े ५ त्याने वषाकाठी आठ 
वारक िूप, प्रत्येक जनावरामागे एक पण आटण (मेलेल्या जनावराचे) टचन्ह असलेले कािडे ही द्यावीि. हे 
करप्रटिकर. 
 

६ रोगी, पगंू, दुसऱ्या कोणाला दोहन करू न देणाऱ्या, दोहनास कठीण आटण वासरे जगि नाहीि 
अशी ्ाचें समप्रमाण असलेल्या शभंर गाईंचे पालन करणाऱ्यानंी त्या त्या जािीच्या उत्पन्नाचा अनुरूप भाग 
द्यावा. हे भवनोत्सृष्टक. 
 

परचक्रािवीभयादनुप्रणवष्टानाां पशूनाां पालनिमेि दश भागां ददु्यः । इणत भागानुप्रणवष्टकम् । ७ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

वत्सा वत्सतरा दभ्या वणहनो वृषा उक्षािि पुांगवाः, युगवाहनशकिवहा वृषभाः सूनामणहषाः 
पृष्ठस्कन्तिवाणहनि मणहषाः, वन्द्त्सका वत्सतरी पष्ठौही गर्णभिी िेनुिाप्रजाता वन्तध्याि गावो मणहष्ट्यि, 
मासणिमासजातास्तासामुपजा वत्सा वन्द्त्सकाि । ८ । मासणिमासजातानङ्कयेत् । ९ । 
मासणिमासपयुथणषतमङ्कयेत् । १० । अङ्कां  णचह्नां विं शृङ्गान्ततरां च लक्षिम् एवमुपजा णनबन्तियेत् । इणत 
व्रजपयथग्रम् । ११ । 
 

चोरहृतमन्तययरू्प्रणवष्टमवलीनां वा नष्टम् । १२ । पङ्कणवषमव्याणिजरातोयाहारावसन्नां 
वृक्षतिकाष्ठणशलाणभहतमीशानव्यालसपथग्राहदावान्द्ननणवपन्नां णवनष्टम् । १३ । प्रमादादभ्यावहेयुः । १४ । 
 

७ परचक्राच्या भीिीने अर्वा जंगलािंील िोळ्याचं्या भीिीने (सरकारी कळपाि रक्षणासाठी) 
आलेल्या जनावरासंाठी (त्याचं्या मालकानंी) रक्षणासाठी म्हणून (त्याचं्यापासून टमळणाऱ्या उत्पन्नाचा) 
एकदशाशं भाग द्यावा. हे भागानुप्रटवष्टक. 
 

८ वासरे, दूध िुिलेली वासरे, दमन केले जाणारे बलै, ओझे वाहणारे बैल, आटण साडं, िसेच जू 
असलेले वाहन व मोठे शकि ओढणारे याप्रमाणे (टवटवध प्रकारचे) बलै; कसाईखान्याि मारावयाचे आटण 
पाठीवर व खादं्यावर भार वाहून नेणारे रेडे; कालवड, दूध िुिलेली कालवड, प्रर्म गाभण राटहलेली, 
गाभण, दुभिी, वासरू न झालेली आटण वाझंोिी याप्रमाणे गाई व म्हशी; आटण मटहन्यादोनमटहन्याचंी 
त्याचंी वासरे व कालवडी ही उपज (या सवांची नोंद करावी). ९ एक सकवा दोन मटहन्याची झाली की 
त्याचं्यावर टचन्ह करावे. १० (सरकारी कळपािं) एकदोन मटहने राटहलेल्या जनावरावंर टचन्ह करावे. ११ 
टचन्ह, नैसर्षगक खूण, रंग आटण सशगामंधील अंिर ही सवथ लक्षणे – याप्रमाणे कळपाि भर पडणाऱ्या 
जनावराचंी नोंद करून ठेवावी. हे झाले व्रजपयथग्र. 
 

१२ चोरानंी नेलेले, दुसऱ्या कळपाि टशरलेले अर्वा बेपत्ता झालेले जनावर नष्ट असे समजाव.े १३ 
टचखलाि रुिलेले, कठीण जागी अडकलेले, रोगाने टपडलेले, म्हािारे झालेले व अन्नपाण्यावाचून 
खंगलेले, िसेच झाड, नदीकाठ, लाकूड व खडक याचंा मार बसलेले आटण वीज, वाघ, साप, सुसर 
दावावनी यानंी मेलेले जनावर टवनष्ट असे समजाव.े १४ प्रमादामुळे नष्ट अर्वा टवनष्ट झाले असल्यास 
(राखण करणाऱ्यानंी) त्याची भरपाई केली पाटहजे. 
 

एवां रूपाग्रां णवद्यात् । १५ । 
 

स्वयां हन्तता घातणयता हता हारणयता च वध्यः । १६ । 
 

परपशूनाां राजाङे्कन पणरवतथणयता रूपस्य पूवं साहसदण्डां दद्यात् । १७ । 
 

स्वदेशीयानाां चोरहृतां प्रत्यानीय पणितां रूपां हरेत् । १८ । परदेशीयानाां मोक्षणयताऽिथ हरेत् । १९ । 
 

बालवृद्धव्याणितानाां गोपालकाः प्रणतकुयुथः । २० । 
लुब्िकश्वगणिणभरपास्तस्तेनव्यालपराबािभयमृतुणवभक्तमरण्यां चारयेयुः । २१ । सपथव्यालिासनारं् 
गोचरानुपातज्ञानारं् च िस्नूनाां घण्िातूयं च बध्नीयुः । २२ । समव्यढूतीर्थमकदथमग्राहमुदकमवतारयेयुः 
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पालयेयुि । २३ । स्तेनव्यालसपथग्राहगृहीतां व्याणिजरावसन्नां चावेदयेयुः, अन्तयर्ा रूपमूल्यां भजेरन् । २४ । 
 

१५ याप्रमाणे (गोध्यक्षाला) सवथ जनावराचंी माटहिी असली पाटहजे. 
 

१६ जनावरास स्विः ठार करणाऱ्यास अर्वा दुसऱ्याकडून ठार करटवणाऱ्यास, स्विः पळवनू 
नेणाऱ्यास अर्वा दुसऱ्याकडून पळवनू नेणाऱ्यास वधाची टशक्षा करावी. 
 

१७ दुसऱ्याचं्या (हलक्या) पशूवंर राजाचे टचन्ह करून त्याबदली राजाची भारी जनावरे देणाऱ्यास 
प्रत्येक जनावरामागे प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

१८ आपल्या देशािील जनावरापंैकी चोरीस गेलेली परि टमळटवणाऱ्याला ठरल्याप्रमाणे एक 
जनावर बक्षीस टमळाले पाटहजे. १९ परदेशािील चोरीस गेलेली जनावरे सोडवनू आणणाऱ्यास त्यापंैकी 
अधी टमळाली पाटहजेि. 
 

२० लहान, वृद्ध आटण आजारी जनावराचंी टनगा गुराख्यानंी राखावी. २१ पारधी व कुत्रयाचं्या 
सा्ाने टशकार करणारे यानंी ज्यािं चोर, सहस्र प्राणी, शत्रचूा उपद्रव याचंी भीिी नाहीशी केली आहे अशा, 
ऋिुमानाप्रमाणे टनरटनराळ्या अरण्यािं त्यानंी गुरे चरावयास न्यावीि. २२ साप व सहस्त्र प्राणी यानंा 
घाबरटवण्यासाठी, िसेच गुरे कोठे चरिाि िे समजावे म्हणून टभत्रया जनावराचं्या गळ्यािं घंिा बाधंाव्याि. 
२३ जेर्ील उिाराची जागा एकसारखी व रंुद आहे, जेरे् टचखल नाही व मगरी नाहीि अशा टठकाणी गुरासं 
पाणी पाजण्यासाठी न्याव े व िेरे् त्याचं्यावर नजर ठेवावी. २४ चोर, सहस्त्र प्राणी, साप, मगर यानंी 
पकडलेल्या आटण व्याधी व जरा यानंी मरण पावलेल्या जनावराची खबर त्यानंी (गोध्यक्षाला) टदली 
पाटहजे, नाहीिर त्यानंा त्या जनावराची सकमि भरून द्यावी लागेल. 
 

कारिमृतस्याङ्कचमथ गोमणहषस्य, किथलक्षिमजाणवकानाां, पुच्िमङ्कचमथ चाश्वखरोष्ट्रािाां, 
बालचमथबन्द्स्तणपतस्नायुदन्ततखुरशृङ्गास्र्ीणन चाहरेयुः । २५ । माांसमादं्र शुष्ट्कां  वा णवक्रीिीयुः । २६ । 
 

उदणश्वच्ि्ववराहेभ्यो ददु्यः । २७ । कूर्णचकाां सेनाभक्तार्थमाहरेयुः । २८ । णकलािो 
घािणपण्याकक्लेदार्थः । २९ । 
 

पशुणवके्रता पाणदकां  रूपां दद्यात् । ३० । 
 

वषाशरदे्धमन्ततानुभयतःकालां  दुहु्यः, णशणशरवसन्ततग्रीष्ट्मानेककालम् । ३१ । 
णितीयकालदोनिुरङु्गष्ठच्िेदो दण्डः । ३२ । दोहनकालमणतक्रामतस्तत्फलहानां दण्डः । ३३ । एतेन 
नस्यदम्ययुगणपङ्गनवतथनकाला व्याख्याताः । ३४ । 
 

क्षीरद्रोिे गवाां घृतप्रस्र्ः, पञ्चभागाणिको मणहषीिाम्, णिभागाणिकोऽजावीनाम् । ३५ । मन्तर्ो वा 
सवेषाां प्रमािम् । ३६ । भूणमतृिोदकणवशेषाणद्ध क्षीरघृतवृणद्धभथवणत । ३७ । 
 

२५ स्वाभाटवक कारणाने जनावर मेल्यास गाई व म्हशी याचें टचन्हाटंकि चामडे, बकऱ्या व मेंढ्या 
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याचं्या कानावरील खूण, घोडे, खेचर आटण उंि याचें शपूेि व टचन्हाटंकि चामडे आटण (सवांचे) केस, 
चामडे, मूत्राशय, टपत्ताशय, स्नाय,ू दाि, खूर, सशगे आटण हाडे आणून द्यावीि. २६ मासं, िाजे सकवा 
सुकटवलेले, टवकून िाकाव.े 
 

२७ िाक, कुते्र व डुकरे यानंा द्यावे. २८ पनीर सैटनकाचं्या भोजनाि उपयोगासाठी आणून द्याव.े २९ 
नासलेल्या दुधाचा घाणीिून टनघालेली पेंड ओली करण्यासाठी उपयोग करावा. 
 

३० पशू टवकणाऱ्याने दर जनावरामागे पाव पण द्यावा. 
 

३१ वषा, शरद व हेमंि ्ा ऋिंूि दोन वळेा दूध काढाव,े टशटशर, वसंि व ग्रीष्टम ्ा ऋिंूि फक्ि 
एक वळे. ३२ त्या ऋिंूि जो दुसऱ्या वळेेस दूध काढील त्याला आंगठा कापण्याची टशक्षा करावी. ३३ दूध 
काढण्याची वळे िाळणाऱ्यास दुधाच्या झालेल्या नुकसानीइिका दंड करावा. ३४ हाच टनयम बलैाला वसेण 
घालणे, त्याचे दमन करणे, त्याला गाडीला जंुपणे व (घाणीभोविी) गोल टफरायला लावणे याचं्यासाठी 
योवय वळे िळून गेल्यासही लावावा. 
 

३५ एक द्रोण गाईच्या दुधापासून एक प्रस्र् िूप टनघिे, म्हशीच्या दुधापासून एकपंचमाशं अटधक 
टनघिे. शळे्या व मेंढ्या याचं्या दुधापासून एकटद्वटियाशंाइिके अटधक टनघिे. ३६ सकवा सवांच्या बाबिीि 
िाक घुसळल्यावर प्रत्यक्ष जेवढे टनघेल िेवढे प्रमाण मानाव.े ३७ कारण, जमीन, गवि आटण पाणी ही 
उत्कृष्ट असली म्हणजे दुधाि व िुपाि वाढ होिे. 
 

यरू्वृषां वृषेिावपातयतः पूवथः साहसदण्डः, घातयत उतमः । ३८ । 
 

विावरोिेन दशतीरक्षा । ३९ । उपणनवेशणदन्द्नवभागो गोप्रचाराद् बलान्तवयतो वा गवाां 
रक्षासामर्थयाच्च । ४० । 
 

अजावीनाां षाण्माणसकीमूिां ग्राहयेत् । ४१ । 
 

तेनाश्वखरोष्ट्रवराहव्रजा व्याख्याताः । ४२ । 
 

बलीवदानाां नस्याश्वभद्रगणतवाणहनाां यवसस्यािथभारस्तृिस्य णिगुिां, तुला घािणपण्याकस्य, 
दशाढकां  किकुण्डकस्य, पञ्चपणलकां  मुखलविां, तैलकुडुबो नस्यां प्रस्र्ः पानां, माांसतुला, दघ्निाढकां , 
यवद्रोिां माषािाां वा पुलाकः, न क्षीरद्रोिमिाढकां  वा सुरायाः स्नेहप्रस्र्ः क्षारदशपलां  शृणङ्गबेरपलां  च 
प्रणतपानम् । ४३ । पादोनमश्वतरगोखरािाां, णिगुिां मणहषोष्ट्रािाम् । ४४ । कमथकरबलीवदानाां पायनार्ानाां 
च िेनूनाां कमथकालतः फलति णविादानम् । ४५ । सवेषाां तृिोदकप्राकाम्यम् । ४६ । 
 

३८ कळपािील बलैाला दुसऱ्या बलैाकडून खाली लोळटवणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा, 
त्याच्या मृत्यसू कारणीभिू होणाऱ्यास उत्तम साहसदंड करावा 
 

३९ वणाच्या (रंगाच्या अर्वा जािीच्या) अनुरोधाने दहा दहा जनावराचें गि पाडून त्याचें रक्षण 
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करावे. ४० गोठ्यािील जागेची टवभागणी गाईंच्या हालचालीला अनुरूप अर्वा त्याचं्या संख्येला अनुसरून 
आटण गाईंचे रक्षण करण्याच्या शक्त्यनुसार करावी. 
 

४१ बकऱ्या-मेंढ्याचंी लोकर सहा सहा मटहन्यानंी काढून घ्यावी. 
 

४२ घोडे, गाढव, उंि व डुकरे याचं्या कळपाचं्या बाबिीिही हेच टनयम समजाविे. 
 

४३ वसेण घािलेल्या आटण भद्र अश्वाच्या गिीने चालणाऱ्या बलैासंाठी अधा भार घास, त्याच्या 
दुप्पि गवि, घाणीची पेंड िुला, कणीकोंडा दहा आढक, सैंधव पाच पल, एक कुडुब िेल नाकाि 
घालण्यासाठी व एक प्रस्र् टपण्यासाठी, मासं एक िुला व एक आढक दही, एक द्रोण जव सकवा अधथकच्चे 
टशजटवलेले उडीद, एक द्रोण दूध सकवा अधा आढक मद्य, एक प्रस्र् िेल सकवा िूप, दहा पल क्षार (गूळ 
आदी) आटण एक पल आले प्रटिपान म्हणून (इिका आहार द्यावा). ४४ खेचर, गाई व गाढव यासंाठी 
पाऊणपि आटण म्हशी व उंि यासंाठी दुप्पि. ४५ कामास जंुपलेल्या बलैानंा आटण वासरानंा पाजणाऱ्या 
गाईंना (अनुक्रमे) कामाच्या प्रमाणाि व दुधाच्या प्रमाणाि टशधा द्यावा. ४६ सवांना गवि व पाणी हव ेिेवढे 
द्याव.े 
 

इणत गोमण्डलां  व्याख्यातम् । ४७ । 
 

पञ्चषथभां खराश्वानामजावीनाां दशषथभम् । 
शत्यां गोमणहषोष्ट्रािाां यरू्ां कुयाच्चतुवृथषम् ॥ ४८ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे गोऽध्यक्षः एकोनकिशोऽध्यायः । आणदतः पञ्चाशः । 

 
४७ याप्रमाणे गाईंच्या कळपाटंवषयी साटंगिले. 

 
४८ गाढव व घोडे याचं्या शभंराच्या कळपाि पाच नर ठेवाविे, बकऱ्या व मेंढ्या याचं्या शभंराच्या 

कळपाि दहा नर आटण गाई, म्हशी व उंि याचं्या शभंराच्या कळपाि चार नर ठेवाविे. 
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३० 
 

[सप्तचत्वाकरशां प्रकरिम् – अश्वाध्यक्षः] 
 

अश्वाध्यक्षः पण्यागाणरकां  क्रयोपागतमाहवलब्िमाजातां साहाय्यागतकां  पिन्द्स्र्तां यावत्काणलकां  
वाऽश्वपयथग्रां कुलवयोविथणचह्नवगागमैलेखयेत् । १ । अप्रशस्तन्तयङ्गव्याणिताांिावेदयेत् । २ । 
 

कोशकोष्ठागाराभ्याां च गृहीत्वा मासलाभमश्ववाहणिन्ततयेत् । ३ । 
 

अश्वणवभवेनायतामश्वायामणिगुिणवस्ताराां चतुिारोपावतथनमध्याां सप्रग्रीवाां प्रिारासनफलकयुक्ताां 
वानरमयरूपृषतनकुलचकोरशुकसाणरकाकीिां शालाां णनवेशयेत् । ४ । अश्वायामचतुरश्रश्लक्ष्िफलकास्तारां 
सखादनकोष्ठकां  समूिपुरीषोत्सगथमेकैकशः प्राङ्मुखमुदङ् मुखां वा स्र्ामां णनवेशयेत् । ५ । शालावशेन वा 
णदन्द्नवभागां कल्पयेत् । ६ । वडवावृषणकशोरािामेकान्ततेषु । ७ । 
 

टिसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४७ : अश्वाध्यक्ष (अश्वशाळेचा प्रमुख) 
 

१ घोड्याचं्या पागावंरील मुख्य अध्यक्षाने भेि म्हणून आलेले, टवकि घेिलेले, लढाईि टमळालेले, 
पागािं जन्मलेले, मदिीसाठी टमत्र राज्याकडून आलेले, िहाच्या अिीनुसार राटहलेले, िात्पुरिे घेिलेले 
याप्रमाणे सवथ घोड्याचंी नोंद त्याचें कुल, वय, रंग, टचन्ह, वगथ आटण उद्गमस्र्ान याचं्या टनदेशासह लेखी 
करून घ्यावी. २ आटण जे घोडे चागंले नसिील अर्वा पगंू सकवा रोगी असिील त्याचंी माटहिी (राजाला) 
द्यावी. 
 

३ घोड्याच्या टखजमिगाराने टिजोरीिून व कोठारािून मटहन्याला लागणारे द्रव्य व पदार्थ आणून 
त्याचंी नीि काळजी घ्यावी. 
 

४ घोड्याचं्या संख्येच्या प्रमाणाि लाबं, घोड्याच्या लाबंीच्या दुप्पि रंुद, चार दरवाजे व मध्ये 
घोड्यानंा लोळण्यासाठी मोकळी जागा असलेली, सभोविी लाकडी कंुपण असलेली, दरवाजाजवळ 
बसण्यासाठी लाकडी फळ्या असलेली, वानर, मोर, काळवीि, मंुगूस, चकोर, पोपि व मनैा यानंी 
गजबजलेली अशी पागा बाधूंन घ्यावी. ५ प्रत्येक घोड्यासाठी स्विंत्र, घोड्याच्या लाबंीच्या प्रमाणाि चौरस, 
गुळगुळीि फळ्याचंी िक्िपोशी केलेला, खाण्याच्या दाणाचाऱ्यासाठी जागा व मलमूत्र टनघून जाण्याची 
सोय असलेला, पूवाटभमुख अर्वा उत्तराटभमुख असा िबेला ियार करून घ्यावा. ६ अर्वा पागा असेल 
त्याप्रमाणे िबेल्याचे मुख कोणत्या टदशलेा करावे िे ठरवाव.े ७ घोड्या, वळू आटण टकशोरावस्रे्िील घोडे 
याचं्यासाठी िबेले एका िोकाला असावेि. 
 

वडवायाः प्रजातायाणस्त्ररािां घृतप्रस्र्ः पानम् । ८ । अत ऊध्वं सक्तुप्रस्र्ः स्नेहभैषज्यप्रणतपानां 
दशरािम् । ९ । ततः पुलाको यवसमातथविाहारः । १० । 
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दशरािादूध्वं णकशोरस्य घृतचतुभागः सक्तुकुडुबः क्षीरप्रस्र्िाहार आ षण्मासात् । ११ । ततः परां 
मासोतरमिथवृणद्धयथवप्रस्र् आ णिलषात्, द्रोि आ चतुवथषात् । १२ । अत ऊध्वं चतुवथषथः पञ्चवषो वा कमथण्यः 
पूिथप्रमािः । १३ । 
 

णिकिशदङु्गलां  मुखमुतमाश्वस्य, पञ्चमुखान्तयायामो, कवशत्यङु्गला जङ् घा, चतुजथङ्घ उत्सेिः । १४ । 
त्र्यङु्गलावरां मध्यमावरयोः । १५ । शताङु्गलः पणरिाहः । १६ । पञ्चभागावरो मध्यमावरयोः । १७ । 
 

८ घोडी व्याली म्हणजे िीन रात्री टिला एक प्रस्र् िूप टपण्यास द्याव.े ९ त्यानंिर दहा रात्री एक 
प्रस्र् भाजलेल्या जवाचे पीठ आटण िेल अर्वा िूप व औषधे टपण्यासाठी याप्रमाणे द्याव.े १० त्यानंिर 
अधथकच्चे टशजटवलेले जव अर्वा उडीद, टहरवा घास आटण ऋिुमानाप्रमाणे अनुरूप आहार द्यावा. 
 

११ दहा टदवसानंंिर सहा मटहन्याचे होईपयंि सशगराचा आहार एक कुडुब भाजलेल्या जवाचे पीठ, 
पाव कुडुब िूप आटण एक प्रस्र् दूध असा असावा. १२ त्यानंिर एक प्रस्र् जवाने सुरुवाि करून पुढे दर 
मटहन्याला अध्या प्रस्र्ाने िीन वषाचे होईपयंि वाढवीि जाव,े पुढे चार वषाचे होईपयंि एक द्रोण जव द्याव.े 
१३ त्यानंिर चार सकवा पाच वषाचे झाले म्हणजे सशगरू काम करण्यास योवय होिे, िेव्हा त्याची वाढ पूणथ 
झालेली असिे. 
 

१४ उत्तम जािीच्या घोड्याचे िोंड बत्तीस अंगुले लाबं असिे, िोंडाच्या लाबंीच्या पाचपि घोड्याची 
लाबंी, जाघं वीस अंगुले, उंची जाघेंच्या चौपि. १५ मध्यम आटण कटनष्ठ उत्तरोत्तर िीन अंगुले कमी 
असिाि. १६ उत्तम घोड्याच्या पोिाचा घेर शभंर अंगुले असिो. १७ मध्यम व कटनष्ठ याचंा उत्तरोत्तर 
एकपचंमाशंाने कमी असिो. 
 

उतमाश्वस्य णिद्रोिां शाणलव्रीणहयवणप्रयङू्गिामिथशुष्ट्कमिथणसद्धां  वा मुद्गमाषािाां वा पुलाकः 
स्नेहप्रस्र्ि, पञ्चपलां  लविस्य, माांसां पञ्चाशत्पणलकां , रसस्याढकां  णिगुिां वा दध्नः णपण्डक्लेदनार्थम्, 
क्षारपञ्चपणलकः सुरायाः प्रस्र्ः पयसो वा णिगुिः प्रणतपानम् । १८ । दीघथपर्भारक्लान्ततानाां च खादनारं् 
स्नेहप्रस्र्ोऽनुवासनां कुडुबो नस्यकमथिः, यवसस्यािथभारस्तृिस्य णिगुिः षडरन्द्त्नपणरके्षपः पुञ्जीलग्रहो वा । 
१९ । पादावरमेतन्तमध्ययमावरयोः । २० । उतमसमो रर्थयो वृषि मध्यमः । २१ । मध्यमसमिावरः । २२ । 
पादहीनां वडवानाां पारशमानाां च । २३ । अतोऽिं णकशोरािाां च । २४ । इणत णविायोगः । २५ । 
 

णविापाचकसूिग्राहकणचणकत्सकाः प्रणतस्वादभाजः । २६ । 
 

१८ उत्तम जािीच्या घोड्यासाठी (आहार) – शाटल, व्रीटह, जव व टप्रयंगु यापंैकी कोणिेही अधे 
कोरडे अर्वा अधे टशजटवलेले दोन द्रोण धान्य, सकवा अधथकच्चे टशजटवलेले मूग व उडीद (दोन द्रोण) आटण 
एक प्रस्र् िेल अर्वा िूप, मीठ पाच पल, मासं पन्नास पल, कोरडे पदार्थ टभजटवण्यासाठी एक आढक रस 
सकवा दुप्पि दही, (आटण) पाच पल (गूळ आदी) क्षार असलेले एक प्रस्र् मद्य सकवा त्याच्या दुप्पि दूर् 
बलवधथक पेय म्हणून. १९ लाबंच्या प्रवासाने अर्वा ओझ्याने र्कलेल्या घोड्यानंा अन्न जाव े म्हणून एक 
प्रस्र् िेलाचा बस्िी द्यावा; एक कुडुब िेल नाकाि घालण्यासाठी; टहरवा चारा अधा भार, गवि त्याच्या 
दुप्पि सकवा सहा अरत्नी घेराइिक्या गविाच्या पेंड्या द्याव्या. २० मध्यम व कटनष्ठ घोड्यासंाठी उत्तरोत्तर 
याच्या पावपि आहार द्यावा. २१ मध्यम जािीचा रर्ाचा घोडा व वळू घोडा यानंा उत्तम घोड्याप्रमाणे आहार 
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द्यावा. २२ आटण कटनष्ठ जािीच्या त्या घोड्यानंा मध्यमासारखा आहार द्यावा. २३ घोड्या व खेचरे यानंा 
एकचिुर्ांश कमी आहार द्यावा. २४ टकशोरानंा याच्या टनम्मा द्यावा. २५ ही झाली आहाराची योजना. 
 

२६ (घोड्याचे) अन्न टशजटवणारे, लगाम धरणारे व अश्वटचटकत्सक यानंी िे अन्न प्रर्म चाखावे. 
 

युद्धव्याणिजराकमथक्षीिाः णपण्डगोचणरकाः स्युः । २७ । असमरप्रयोनयाः पौरजानपदानामरे्न वृषा 
वडवास्वायोज्याः । २८ । 
 

प्रयोनयानामुिमाः काम्बोजसैन्तिवारट्टजवानायुजाः, मध्यमा बाह्लीकपापेयकसौवीरकतैतलाः शेषाः 
प्रत्यवराः । २९ । तेषाां तीक्ष्िभद्रमन्तदवशेन साांनाह्यमौपवाह्यकां  वा कमथ प्रयोजयेत् । ३० । 
 

चतुरश्रां कमाश्वस्य साांनाह्यम् । ३१ । 
 

वल्गनो नीचैगथतो लङ्घनो िोरिो नारोष्ट्रिौपवाह्याः । ३२ । 
 

तिौपवेिुको विथमानको यमक आलीढप्लुतः पृरु्गणस्त्रकचाली च वल्गनः । ३३ । 
 

स एव णशरःकिथणवशुद्धो नीचैगथतः, षोडशमागो वा । ३४ । प्रकीिथकः प्रकीिोतरो णनषण्िः 
पाश्वानुवृत ऊर्णममागथः शरभक्रीणडतः शरभप्लुतणस्त्रतालो बाह्यानुवृतः पञ्चपाणिः कसहायतः स्वािूतः न्द्क्लष्टः 
णश्लणङ्गतो बृांणहतः पुष्ट्पाणभकीिथिेणत नीचैगथतमागाः । ३५ । 
 

२७ लढाया, रोग सकवा म्हािारपण यामुळे कामास टनरुपयोगी झालेल्या घोड्यानंा पोिापुरिे अन्न 
द्याव.े २८ लढाईसाठी जे टनरुपयोगी झाले असिील त्याचंी शहरवासी व जनपदटनवासी याचं्यासाठी 
घोड्यावंर वळू म्हणून योजना करावी. 
 

२९ उपयोगाि आणावयाच्या घोड्यापंैकी काबंोज, ससधु, आरट्ट व वनायु येरे् टनपजलेले उत्तम, 
बाल्हीक, पापेयक, सौवीरक आटण िैिल मध्यम, बाकीचे कटनष्ठ. ३० िे िीक्ष्ण, भद्र सकवा मंद असिील त्या 
अनुरोधाने त्यानंा लढाईसाठी सकवा वर बसण्यासाठी ियार करावे. 
 

३१ लढाईसाठी घोड्याचे काम सवथ प्रकारचे असिे. 
 

३२ स्वार व्हावयाचे घोडे वल्गन (मंडलाकार टफरणारे), नीचैगथि (हळू चालणारे), लंघन (उड्या 
मारीि चालणारे), धोरण (दुडक्या चालीने चालणारे) आटण नारोष्ट् (इशारा केल्याप्रमाणे वागणारे) अशा 
प्रकारचे असिाि. 
 

३३ त्यापैकी वल्गन हा औपवणेुक (हािभर मंडलाि टफरणारा), वधथमानक (हािभर मंडलाि 
उड्या मारीि जाणारा), यमक (एकाच वेळेस दोन मंडलािं धावणारा), आलीढप्लुि (एक पाय दुमडून व 
दुसरा पसरून उडी मारणारा), परुृ्ग (पुढच्या भागाने उडी मारणारा), आटण टत्रकचाली (पाठीमागच्या 
भागाने उडी मारणारा) अशा प्रकारचा असिो. 
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३४ त्याच प्रकारचा पण डोके व कान स्स्र्र असलेला, िो नीचैगथि; अर्वा त्याचे सोळा प्रकार 
आहेि. ३५ प्रकीणथक (सवथ गिींचे टमश्रण असलेला) प्रकीणोत्तर (प्रकीणािच एक गिी प्रधान असलेला), 
टनषण्ण (पाठीचा भाग टनिल असलेला), पाश्वानुवृत्त (टिरकस गिीचा), ऊर्षममागथ (शरीर वरखाली होि 
जाणारा), शरभक्रीटडि (शरभासारख्या खेळकर गिीचा), शरभप्लुि (शरभासारख्या उड्या मारणारा), 
टत्रिाल (िीन पायावंर चालणारा), बा्ानुवृत्त (उजवीकडे व डावीकडे चालणारा), पचंपाटण (िीन पाय 
जटमनीवर ठेवनू चौर्ा दोन वळेा जटमनीवर आपिणारा), ससहायि (ससहासारखा लाबं िागंा िाकणारा), 
स्वाधूि (खूप लाबं िागंा िाकणारा), स्क्लष्ट (वर कोणी बसलेला असिा स्िब्धपणे चालणारा), सश्लटगि 
(पुढील भाग वाकवनू चालणारा), बृटंहि (पुढील भाग उंचावनू चालणारा), आटण पुष्टपाटभकीणथ (नागमोडी 
चालीचा) हे िे सोळा प्रकार. 
 

कणपप्लुतो भेकप्लुत एिप्लुत एकपादप्लुतः कोणकलसांचायुथरस्यो बकचारी च लङ्घनः । ३६ । 
 

काङ्को वाणरकाङ्को मायरूोऽिथमायरूो नाकुलोऽिथनाकुलो वाराहोऽिथवाराहिेणत िोरिः । ३७ । 
 

सांज्ञाप्रणतकारो नारोष्ट्र इणत । ३८ । 
 

षण्िव िादशेणत योजनान्तयध्वा रर्थयानान्, पञ्च योजनान्तयिाष्टमाणन दशेणत पृष्ठवाणहनामश्वानामध्वा 
। ३९ । 
 

३६ माकडासारख्या उड्या मारीि चालणारा, बेडकासारख्या उड्या मारीि चालणारा, हरणाप्रमाणे 
उड्या मारीि चालणारा, िीन पाय दुमडून चौथ्या पायाने उड्या मारीि जाणारा, कोटकळेप्रमाणे चालणारा, 
उरस्य (चारी पाय दुमडून उड्या मारणारा), आटण बगळ्याप्रमाणे चालणारा हे लंघन घोड्याचे प्रकार. 
 

३७ सारसगिी असलेला, पाण्यावरील सारसाची गिी असलेला, मोराची चाल असलेला, मोराची 
चाल अधथवि असलेला, नकुलाची चाल असलेला, नकुलाची चाल अधथवि असलेला, वराहाची चाल 
असलेला आटण वराहाची चाल अधथवि असलेला हे धोरण घोड्याचे प्रकार. 
 

३८ इशारा टमळाल्याप्रमाणे वागणारा िो नारोष्ट् घोडा. 
 

३९ रर्ाचे घोडे (टदवसाि) सहा, नऊ आटण बारा योजने रस्िा चालून जािाि, बसावयाचे घोडे 
पाच, साडेसाि आटण दहा योजने जािाि. 
 

णवक्रमो भद्राश्वासो भारवाह्य इणत मागाः । ४० । 
 

णवक्रमो वन्द्ल्गतमुपकण्ठमुपजवो जवि िाराः । ४१ । 
 

तेषाां बन्तिनोपकरिां योनयाचायाः प्रणतणदशेयुः साांग्राणमकां  रर्ाश्वालांकारां च सूताः । ४२ । अश्वानाां 
णचणकत्सकाः शरीरऱ्हासवृणद्धप्रतीकारमृतुणवभक्तां चाहारम् । ४३ । 
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सूिग्राहकाश्वबन्तिकयावणसकणविापाचकस्र्ानपालकेशकारजाङ्गुलीणवदि 
स्वकमथणभरश्वानाराियेयुः । ४४ । कमाणतक्रमे चैषाां णदवसवेतनच्िेदनां कुयात् । ४५ । नीराजनोपरुद्धां  
वाहयतणिणकत्सकोपरुद्धां  वा िादशपिो दण्डः । ४६ । णक्रयाभैषज्यसङे्न व्याणिवृद्धौ प्रतीकारणिगुिो 
दण्डः । ४७ । तदपरािेन वैलोम्ये पत्िमूल्यां दण्डः । ४८ । 
 

तेन गोमण्डलां  खरोष्ट्रमणहषमजाणवकां  च व्याख्यातम् । ४९ । 
 

४० टवक्रम (हळूहळू चालणे), भद्राश्वास (सावकाश श्वासोच्छवास करीि चालणे) आटण भारवा् 
(ओझे घेऊन चालणे) हे िीन मागथ (चालण्याचे प्रकार). 
 

४१ टवक्रम (हळू चाल), वस्ल्गि (गोल चाल), उपकण्ठ (दौड), उपजव (जलद चाल) आटण जव 
(खूप वगेवान चाल) हे चालींच्या वगेाचे प्रकार. 
 

४२ त्यानंा टशकटवणाऱ्या टशक्षकानंी घोड्याचं्या बंधनासाठी लागणाऱ्या उपकरणाचंी माटहिी 
पुरवावी आटण सारथ्यानंी लढाईसाठी उपयोगी अशा रर्ाच्या घोड्याचं्या अलंकाराचंी माटहिी द्यावी. ४३ 
अश्ववैद्यानंी शरीर कृश अर्वा लठ्ठ झाल्यास त्यावर उपाय आटण ऋिुमानाप्रमाणे बदलिा आहार याटवषयी 
सागंाव.े 
 

४४ लगाम धरणारे, घोड्यानंा बाधंणारे, गवि देणारे, टशधा टशजटवणारे, िबेल्याचें रक्षक, केस 
शोटभविं करणारे अटण टवषवैद्य यानंी आपापले काम चोख करून घोड्याचंी टनगा राखावी. ४५ आटण त्यानंी 
कामाि चुकारपणा केल्यास त्याचें एक टदवसाचे विेन कापून घ्याव.े ४६ नीराजनाटवधीसाठी अर्वा वैद्याच्या 
सागंण्यावरून (उपचार करण्यासाठी) बाजूला ठेवलेल्या घोड्यावर बसून जाणाऱ्यास बारा पण दंड 
करावा. ४७ उपचार न केल्यामुळे अर्वा औषध न टदल्यामुळे रोग वाढल्यास बरे करण्यासाठी होणाऱ्या 
खचाच्या दुप्पि दंड करावा. ४८ त्याचं्या अपराधामुळे घोडा मेला िर त्या घोड्याच्या टकमिीइिका दंड 
करावा. 
 

४९ गाईचे कळप, गाढव, उंि, म्हशी, बकऱ्या व मेंढया याचं्या बाबिीिही हेच टनयम लागू करावेि. 
 

णिरह्नः स्नानमश्वानाां गन्तिमाल्यां च दापयेत् । 
कृष्ट्िसांणिषु भूतेज्याः शुक्लेषु स्वन्द्स्तवाचनम् ॥ ५० ॥ 

 
नीराजनामाश्वयुजे कारयेन्नवमेऽहणन । 
यािादाववसाने वा व्यािौ वा शान्द्न्ततके रतः ॥ ५१ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे अश्वाध्यक्षः किशोऽध्यायः । आणदत एकपञ्चाशः । 

 
५० घोड्यानंा टदवसािून दोन वळेा स्नान घालावयास आटण गंध व फुले द्यावयास लावाव.े 

अमावास्येच्या टदवशी भिूानंा बली द्यावा. आटण पौर्षणमेच्या टदवशी (ब्राह्मणाकंडून) स्वस्स्िवाचन करून 
घ्याव.े 
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५१ आटश्वन मटहन्याि नवव्या टदवशी, िसेच युद्धावर टनघण्यापूवी व युद्धाहून परि आल्यावर आटण 
घोडा आजारी पडल्यास शाटंिकमथ करण्यासाठी म्हणून नीराजनाटवधी करून घ्यावा. 
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३१ 
 

[अष्टचत्वाकरशां प्रकरिम् – हस्त्यध्यक्षः] 
 

हस्त्यध्यक्षो हन्द्स्तवनरक्षाां दम्यकमथक्षान्ततानाां हन्द्स्तहन्द्स्तनीकलभानाां 
शालास्र्ानशय्याकमथणविायवसप्रमािां कमथस्वायोगां बन्तिनोपकरिां साांग्राणमकमलांकारां 
णचणकत्सकानीकस्र्ौपस्र्ाणयकवगं चानुणतष्ठेत् । १ । 
 

हस्त्यायामणिगुिोत्सेिणवष्ट्कम्भायामाां हन्द्स्तनीस्र्ानाणिकाां सप्रग्रीवाां कुमारीसांग्रहाां 
प्राङ्मुखीमुदङ्मुखीं वा शालाां णनवेशयेत् । २ । हस्त्यायामचतुरश्रश्लक्ष्िालानस्तम्भफलकास्तरकां  
समूिपुरीषोत्सगं स्र्ानां णनवेशयेत् । ३ । स्र्ानसमाां शय्यामिापाश्रयाां दुगे साांनाह्यौपवाह्यानाां 
बणहदथम्यव्यालानाम् । ४ । 
 

एकटिसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४८ : हस्त्यध्यक्ष (हत्तींच्या पागावंरील मुख्य) 
 

१ हत्तींवरील अध्यक्षाने हस्स्िवनाचं्या रक्षणाची व्यवस्र्ा पहावी, टशक्षण टदले जाणारे आटण काम 
करण्यास ियार झालेले हत्ती, हटत्तणी आटण छाव े याचं्यासाठी हस्स्िशाळा, प्रत्येकाचे बाधंावयाचे व 
टनजण्याचे टठकाण, कामाचे, टशध्याचे व गविाचे प्रमाण हे सवथ अमलाि आणून त्याची व्यवस्र्ा पहावी, 
त्यानंा काम लावनू देणे, त्यानंा बाधंण्यासाठी उपकरणे आटण युद्धोपयोगी अलंकार व्यवस्स्र्ि ठेवणे आटण 
वैद्य, माहूि (अर्वा टशक्षक) व इिर नोकरवगथ याचं्यावर देखरेख ठेवणे ही कामे करावीि. 
 

२ हत्तीच्या लाबंीच्या दुप्पि उंची, रंुदी व लाबंी असलेला, हटत्तणींसाठी स्विंत्र जागा असलेला, 
सभोविी लाकडी कंुपण असलेला, खंुयावर आडव े दाडें असलेला असा हत्तीखाना पूवाटभमुख टकवा 
उत्तराटभमुख बाधूंन घ्यावा. ३ त्याि हत्तीच्या लाबंीइिकी लाबंरंुद, गुळगुळीि लाकडाचा बाधंावयाचा खाबं 
व गुळगुळीि फळ्याचंी जमीन असलेली, मलमूत्र टनघून जाण्याची सोय असलेली (प्रत्येक हत्तीसाठी 
स्विंत्र) जागा करावी. ४ िेवढ्याच आकाराचे पण उंचीने त्याहून टनम्मे असे टनजण्याचे टठकाण दुगाि 
युद्धोपयोगी व स्वारीच्या हत्तींसाठी आटण दुगाच्या बाहेर टशकि असणारे व मस्ि झालेले हत्ती याचं्यासाठी 
ियार करावे. 
 

प्रर्मसप्तमावष्टमभागावह्नः स्नानकालौ, तदनन्ततरां णविायाः । ५ । पूवाहिे व्यायामकालः, पिाह्नः 
प्रणतपानकालः । ६ । राणिभागौ िौ स्वप्नकालौ, णिभागः सांवेशनोत्र्ाणनकः । ७ । 
 

ग्रीष्ट्मे ग्रहिकालः । ८ । कवशणतवषो ग्राह्यः । ९ । णवक्को मोढो मक्किो व्याणितो गर्णभिी िेनुका 
हन्द्स्तनी चाग्राह्याः । १० । 
 

सप्तारन्द्त्नरुत्सेिो नवायामो दश पणरिाहः प्रमाितित्वाकरशिषो भवत्युतमः, किशिषो मध्यमः, 
पञ्चांणवशणतवषोऽवरः । ११ । तयोः पादावरो णविाणवणिः । १२ । 
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अरत्नौ तण्डुलद्रोिः, अिाढकां  तैलस्य, सर्णपषस्त्रयः प्रस्र्ाः, दशपलां  लविस्य, माांसां 
पञ्चाशत्पणलकां , रसस्याढकां  णिगुिां वा दध्नः णपण्डक्लेदनारं्, क्षारदशपणलकां  मद्यस्याढकां  णिगुिां वा पयसः 
प्रणतपानां, गािावसेकस्तैलप्रस्र्ः, णशरसोऽष्टभागः प्रादीणपकि, यवसस्य िौ भारौ सपादौ, शष्ट्पस्य 
शुष्ट्कस्यािथतृतीयो भारः, कडङ्करस्याणनयमः । १३ । सप्तारन्द्त्नना तुल्यभोजनोऽष्टारन्द्त्नरत्यरालः । १४ । 
यर्ाहस्तमवशेषः षडरन्द्त्नः पञ्चारन्द्त्नि । १५ । 
 

५ टदवसाचे पटहले व सािव ेएकअष्टमाशं भाग ्ा हत्तींच्या स्नानाच्या वळेा, त्यानंिर भोजनाच्या 
वळेा. ६ पूवाण्ह हा व्यायामाचा काल, अपराण्ह हा बलवधथक पानाचा काल. ७ रात्रीचे दोन भाग 
झोपण्यासाठी वळे, एकिृिीयाशं भाग टनजण्यासाठी व उठण्यासाठी लागणारा वळे. 
 

८ ग्रीष्टम हा हत्ती पकडण्यासाठी योवय ऋिू. ९ वीस वष ेवयाचा हत्ती पकडण्यास योवय. १० वच्चा, 
(हटत्तणीप्रमाणे) लहान दाि असलेला, दंिहीन सकवा रोगी हत्ती, गाभण व दुभिी हत्तीण यानंा पकडू नये. 
 

११ साि हाि उंची, नऊ हाि लाबं, दहा हाि पोिाचा घेर इिकी मापे असलेला चाळीस वषाचा 
हत्ती उत्तम, िीस वषाचा मध्यम व पचंवीस वषाचा कटनष्ठ. १२ त्याचं्या खुराकाचे प्रमाण पाव पाव टहश्शाने 
कमी करावे. 
 

१३ (उंचीच्या) प्रत्येक अरत्नीसाठी खुराक – एक द्रोण िादूंळ, अधा आढक िेल, िीन प्रस्र् िूप, 
दहा पल मीठ, पन्नास पल मासं, कोरडे पदार्थ टभजटवण्यासाठी अधा आढक रस अर्वा त्याच्या दुप्पि दही, 
दहा पल (गूळ आदी) क्षार, एक आढक मद्य सकवा दुप्पि दूध बलवधथक पेय म्हणून, अंगाला चोपडण्यासाठी 
एक प्रस्र् िेल, त्याच्या एकअष्टमाशं िेल डोक्याला लावण्यासाठी व टदव्यासाठी, टहरवा चारा सव्वादोन 
भार, वाळलेले गवि अडीच भार; वृक्षवेलींच्या पानाटंवषयी काही मयादा नसावी. १४ साि अरत्नी उंच 
हत्तीच्या इिकाच खुराक आठ अरत्नी उंच हत्तीला त्याची मदावस्र्ा संपल्यानंिर द्यावा. १५ सहा अरत्नी व 
पाच अरत्नी उंच ्ा बाकीच्या हत्तींना अरत्नीच्या प्रमाणाि खुराक द्यावा. 
 

क्षीरयावणसको णवक्कः क्रीडारं् ग्राह्यः । १६ । 
 

सांजातलोणहता प्रणतच्िन्ना सांणलप्तपक्षा समकक्ष्या व्यणतकीिथमाांसा समतल्पतला जातद्रोणिकेणत 
शोभाः । १७ । 
 

शोभावशेन व्यायामां भद्रां मन्तदां च कारयेत् । 
मृगां सांकीिथणलङ्गां  च कमथस्वृतुवशेन वा ॥ १८ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे हस्त्यध्यक्षः एककिशोऽध्यायः । आणदतो णिपञ्चाशः । 

 
१६ दूध व टहरवा चारा खाणारे हत्तीचे टपल्लू खेळण्यासाठी पकडावे. 

 
१७ लाली अंगावर आली आहे अशी, (मासंाने) झाकलेली, दोन्ही बाजूला िुळिुळीि झालेली, घेर 

सारखा असलेली, मासं एकसारखे भरलेली, पाठीच्या कण्याबरोबर मासं असलेली आटण द्रोणासारखे 



 

 अनुक्रमणिका 
 

खोलवे आलेली अशा ्ा साि (हत्तीच्या अवस्र्ाचं्या सूचक) शोभा होि. 
 

१८ ्ा शोभाचं्या अनुरोधाने भद्र व मंद हत्तीला, िसेच टमश्र गुणाचं्या हत्तीला टनरटनराळ्या 
कामासंाठी टशक्षण घ्यावयास लावावे, सकवा ऋिुमानाप्रमाणे (िे टशक्षण द्याव)े 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

३२ 
 

[अष्टचत्वाकरशां प्रकरिम् – हस्त्यध्यक्षः, ति हन्द्स्तप्रचारः] 
 

कमथस्कन्तिाित्वारो दम्यः साांनाह्य औपबाह्यो व्यालि । १ । 
 

बटत्तसावा अध्याय 
 

प्रकरण ४८ : (पुढे चालू) : हत्तीचे कायथ 
 

१ कामाच्या अनुरोधाने हत्तींचे चार वगथ पडिाि – ज्याला टशकटवले जाि आहे असा, युद्धोपयोगी, 
स्वारीच्या उपयोगाचा आटण दुष्ट झालेला. 
 

ति दम्यः पञ्चणविः स्कन्तिगतः स्तम्भगतो वाणरगतोऽवपातगतो यरू्गतिेणत । २ । तस्योपणवचारो 
णवक्ककमथ । ३ । 
 

साांनाह्यः सप्तणक्रयापर् उपस्र्ानां सांवतथनां सांयानां विाविो हन्द्स्तयुद्धां  नागरायिां साांग्राणमकां  च । ४ । 
तस्योपणवचारः कक्ष्याकमथ गै्रवेयकमथ यरू्कमथ च । ५ । 
 

औपवाह्योऽष्टणवि आचरिः कुञ्जरौपवाह्यो िोरि आिानगणतको यष्टयुपवाह्यस्तोिोपवाह्यः 
शुद्धोपवाह्यो मागथयुकिेणत । ६ । तस्योपणवचारः शारदकमथ हीनकमथ नारोष्ट्रकमथ च । ७ । 
 

२ त्यापंैकी टशकवनू ियार केला जाि असलेला हत्ती पाच प्रकारचा आहे. खादं्यावर मनुष्टयाला बसू 
देण्याची सवय केली जाि असलेला, खंुयाला बाधूं देण्याची सवय केली जाि असलेला, हत्ती पकडिाि 
त्या जागी जाण्याची सवय होि असलेला, खड्ड्ड्याि जाण्याची सवय होि असलेला आटण कळपाची सवय 
केली जाणारा. ३ त्यावळेेस त्याला वागवावयाचे िे लहान छाव्याला वागटविाि त्याप्रमाणे वागवाव.े 
 

४. युद्धोपयोगी हत्ती साि प्रकारची कामे करू शकिो – उपस्र्ान (पुढचा व मागचा भाग िेकणे व 
उचलणे, कोलीि, बाबंू, दोर इत्यादीवरून उडी मारणे), संविथन (जटमनीवर टनजणे, बसणे, खड्ड्ड्यावरून 
वगैरे उडी मारणे), संयान (सरळ, टिरकस, नागमोडी, गोल इत्यादी प्रकारे चाल करणे), वधावध (घोडे, 
माणसे अर्वा रर् सोंडेने अर्वा दािानंी नष्ट करणे अर्वा पकडणे), हस्स्ियुद्ध (दुसऱ्या हत्तीशी लढणे), 
नागरायण (नगराच्या ििबंदीची मोडिोड करणे) आटण सागं्राटमक (युद्धाि भाग घेणे). ५ त्यावळेी कमरेला 
पट्टा बाधंणे, गळ्याि साखळदंड बाधंणे आटण कळपाबरोबर रहाणे ्ा कामाचंी सवय करून घेिलेली 
असावी. 
 

६ स्वारीसाठी उपयुक्ि हत्ती आठ प्रकारचा – आचरण (पुढचा सकवा मागचा भाग खाली 
िेकणारा), कंुजरौपवा् (दुसऱ्या हत्तीबरोबर जाणारा),. धोरण (दुडक्या गिीने चालणारा), 
आधानगटिक (दोन सकवा िीन प्रकारच्या गिींनी चालणारा), यष्टयुपवा् (काठीने चालटवला जाणारा), 
िोत्रोपवा् (अंकुशाने चालटवला जाणारा), शुद्धोपवा् (स्विः होऊनच चालणारा) आटण मागथयुक 



 

 अनुक्रमणिका 
 

(मृगयेसाठी वापरला जाणारा) ७ त्यावळेी त्याची शरीरप्रकृिी उत्तम ठेवणे, त्याच्याि काही कमिरिा 
असल्यास िी दूर करणे, आटण इशाऱ्यावरकूम वागावयास लावणे ्ा गोष्टी कराव्याि. 
 

व्याल एकणक्रयापर्ः शणङ्कतोऽवरुद्धो णवषमः प्रणभन्नः प्रणभन्नणवणनियो मदहेतुणवणनियि । ८ । 
तस्योपणवचार आयम्यकैरक्षाकमथ । ९ । णक्रयाणवपन्नो व्यालः शुद्धः सुव्रतो णवषमः सवथदोषप्रदुष्टि । १० । 
 

तेषाां बन्तिनोपकरिमनीकस्र्प्रमािम् । ११ । आलानगै्रवेयकक्ष्यापारायिपणरके्षपोतराणदकां  बन्तिनम् 
। १२ । अङु्कशवेिुयन्तिाणदकमुपकरिम् । १३ । वैजयन्ततीकु्षरप्रमालास्तरिकुर्ाणदकां  भूषिम् । १४ । 
वमथतोमरशरावापयन्तिाणदकः साांग्राणमकालांकारः । १५ । 
 

णचणकत्सकानीकस्र्ारोहकािोरिहन्द्स्तपकौपचाणरकणविापाचकयावणसकपादपाणशककुिीरक्षकौप
शाणयकाणदरौपस्र्ाणयकवगथः । १६ । णचणकत्सककुिीरक्षणविापाचकाः प्रस्र्ौदनां स्नेहप्रसृकत क्षारलवियोि 
णिपणलकां  हरेयुः, दशपलां  माांसस्य, अन्तयि णचणकत्सकेभ्यः । १७ । पणर्व्याणिकमंमदजराणभतप्तानाां 
णचणकत्सकाः प्रणतकुयुथः । १८ । 
 

८ दुष्ट हत्ती एकच प्रकारची टक्रया करिो. भ्यालेला, कोंडून ठेवलेला, स्वभाविः दुष्ट, मद स्त्रव ू
लागणारा, मदस्त्राव टनटिि असणारा आटण मत्त होण्याचे कारण टनटिि असणारा (असे दुष्ट हत्तींचे प्रकार 
आहेि). ९ त्यावळेेस त्याला (एके टठकाणी) बाधूंन ठेवनू एकयावर पहारा ठेवावा. १० कोणिेही काम न 
करणारा दुष्ट हत्ती शुद्ध (अठरा दोषानंी युक्ि), सुद्रि (पधंरा दोषानंी युक्ि), टवषम (िेहिीस दोषानंी 
युक्ि) आटण सवथदोषप्रदुष्ट (बावन दोषानंी युक्ि) असा चार प्रकारचा आहे. 
 

११ त्यानंा बाधंावयाची व इिर उपकरणे टशक्षकाचं्या सागंण्याप्रमाणे करावीि. १२ बाधंावयाचा 
खाबं, गळ्यािील साखळदंड, कमरेचा पट्टा, चढण्यासाठी धरावयाचा दोर, पायबदं, दुसरी साखळी 
इत्यादी ही बाधंावयाची उपकरणे. १३ अंकुश, वणेू, यंत्र इत्यादी ही उपकरणे. १४ वैजयंिीमाला, क्षरुप्रमाला 
(नक्षत्रमाला), झलू, गाटलचा इत्यादी ही भषूणे. १५ कवच, भाला, वाणाचंा भािा, यंते्र इत्यादी ही 
युद्धोपयोगी उपकरणे. 
 

१६ गजवैद्य, टशक्षक, स्वार होणारा माहूि, पहारेकरी, सजटवणारा, अन्न टशजटवणारा, गवि 
घालणारा, पाय बाधंणारा, िबेल्याचा रक्षक, रात्रीचा सेवक इत्यादी हा नोकरवगथ. १७ वैद्य, िबेल्याचा रक्षक 
आटण अन्न टशजटवणारा यानंी एक प्रस्र् भाि, पसाभर िेल अर्वा िूप, (गूळ आदी) क्षार व मीठ प्रत्येकी 
दोन पल आटण वैद्याखेरीज इिर दोघानंी दहा पल मासं घ्याव.े १८ लाबंच्या प्रवासाने, व्याधीने, मेहनिीच्या 
कामाने, मदस्त्रावाने अर्वा म्हािारपणामुळे र्कलेल्या व गाजंलेल्या हत्तींच्या बाबिीि गजवैद्याने 
उपाययोजना करावी. 
 

स्र्ानस्याशुणद्धयथवसस्याग्रहिां स्र्ले शायनमभागे घातः परारोहिमकाले यानमभूमावतीरे्ऽवतारिां 
तरुषण्ड इत्यत्ययस्र्ानाणन । १९ । तमेषाां भक्तवेतनादाददीत । २० । 
 

णतस्त्रो नीराजनाः कायािातुमास्यतुथसांणिषु । 
भूतानाां कृष्ट्िसांिीज्याः सेनान्तयः शुक्लसांणिषु ॥ २१ ॥ 



 

 अनुक्रमणिका 
 

दन्ततमूलपरीिाहणिगुिां प्रोज््य कल्पयेत् ॥ 
अब्दे ियिे नदीजानाां पञ्चाब्दे पवथतौकसाम् ॥ २२ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे हस्त्यध्यके्ष हन्द्स्तप्रचारः िाकिशोऽध्यायः । आणदतणस्त्रपञ्चाशः । 

 
१९ िबेला अस्वच्छ ठेवणे, खुराक (कोठारािून) न घेणे, हत्तीला उघड्या जटमनीवर टनजावयास 

लावणे, नको त्या भागावर प्रहार करणे, दुसऱ्याला वर बसू देणे, भलत्या वळेी बाहेर घेऊन जाणे, भलत्या 
टठकाणी घेऊन जाणे, उिार नाही अशा जागी पाण्याि उिरटवणे, आटण दाि झाडीि नेणे हे नोकरवगास 
अपराधाबद्दल दंड करण्याचे प्रसंग. २० िो त्याचं्या अन्नपाण्यािून व पगारािून वसूल करून घ्यावा. 
 

२१ चार चार मटहन्यानंी येणाऱ्या ऋिंूच्या संधींच्या टदवशी (कार्षिकी, फाल्गुनी व आषाढी पौर्षणमेस 
वषािून) िीनदा नीराजनाटवधी करावा. दर अमावास्येला भिुाना व दर पौर्षणमेला कार्षिकेयाला बली अपथण 
करावा. 
 

२२ दािाचं्या मुळाशी असलेल्या घेराच्या दुप्पि लाबं भाग सोडून बाकीचे दाि कापाविे – 
नदीकाठच्या हत्तींचे दर अडीच वषांनी व पवथिावरील हत्तींचे दर पाच वषांनी. 
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३३ 
 

[एकोनपञ्चाशां प्रकरिम् – रर्ाध्यक्षः; पञ्चाशां प्रकरिम् – पत्त्यध्यक्षः; एकपञ्चाशां प्रकरिम् – 
सेनापणतप्रचारः] 

 
अश्वाध्यके्षि रर्ाव्यक्षो व्याख्यातः । १ । स रर्कमान्ततान् कारयेत् । २ । 

 
िेहटिसावा अध्याय 

 
प्रकरण ४९ : रर्ाध्यक्ष (रंर्ावरील मुख्य अटधकारी) 

प्रकरण ५० : पत्त्यध्यक्ष (पायदळाचा मुख्य) 
प्रकरण ५१ : सेनापिीचे कायथ 

 
१ रर्ावरील अध्यक्षाची किथव्ये अश्वाध्यक्षाच्या किथव्याप्रमाणेच समजावीि. २ त्याने रर् बनटवण्याचे 

कारखाने स्र्ापाविे. 
 

दशपुरुषो िादशान्ततरो रर्ः । ३ । तस्मादेकान्ततरावरा आ षडन्ततराणदणत सप्त रर्ाः । ४ । 
 

देवरर्पुष्ट्यरर्साांग्राणमकपाणरयाणिकपरपुराणभयाणनकवैनणयकाांि रर्ान् कारयेत् । ५ । 
 

इष्ट्वस्त्रप्रहरिावरिोपकरिकल्पनाः सारणर्रणर्करर्थयानाां च कमथस्वायोगां णवद्यात्, आ कमथभ्यि 
भक्तवेतनां भृतानामभृतानाां च योनयारक्षानुष्ठानमर्थमान कमथ च । ६ । 
 

एतेन पत्त्यध्यक्षो व्याख्यातः । ७ । स मौलभृतश्रेणिणमिाणमिािवीबलानाां सारफल्गुताां णवद्यात्, 
णनम्नस्र्लप्रकाशकूिखनकाकाशणदवाराणियुद्धव्यायामां च, आयोगमयोगां च कमथसु । ८ । 
 

३ दहा पौरुष (अदमासे साडेसाि फूि) उंच व बारा पौरुष लाबं असा रर् (सवाि मोठा). ४ 
लाबंीला त्यापेक्षा एक एक पौरुष कमी होि जाणारे – सहा पौरुष लाबंीपयंि – असे एकंदर साि 
आकाराचे रर्. 
 

५ देवाच्या टमरवणुकीसाठी, समारंभासाठी, युद्धासाठी, प्रवासासाठी, शत्रचू्या नगरावर हल्ला 
करण्यासाठी आटण रर्ाचे टशक्षण देण्यासाठी – याप्रमाणे रर् ियार करून घ्याविे. 
 

६ बाण, शसे्त्र, कवच आटण उपकरणे याचंी व्यवस्र्ा आटण सारर्ी, रर्ावरील योद्धा व रर्ाचे घोडे 
याचंी आपापल्या कामाि योजना – हे रर्ाध्यक्षाने जाणून घ्याव,े िसेच पगारावर नेमलेल्या व हंगामी 
नोकराचं्या अन्नपाण्याची व मजुरीची कामे संपेपयंिची व्यवस्र्ा पहाणे आटण त्यानंा उटचि संरक्षण व बक्षीस 
देऊन सन्मान करणे – इकडेही त्याने लक्ष पुरटवले पाटहजे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

७ पायदळावरील अध्यक्षाची किथव्ये याप्रमाणेच समजावीि. ८ पूवापार परंपरेने आलेले सैन्य, 
पगारी सैन्य, श्रेणींचे सैन्य, टमत्रराज्याचे सैन्य, शत्ररुाज्यािील सैन्य व अरण्यवासीयाचें सैन्य, ्ा सैन्याचंी 
श्रेष्ठिा-कटनष्ठिा याचे ज्ञान पत्त्यध्यक्षाला असले पाटहजे, िसेच पाण्यािील व जटमनीवरील युद्ध, प्रकाश व 
कूि युद्ध, खंदकािील व उघड्यावरील युद्ध, टदवसाचे व रात्रीचे युद्ध यािं होणाऱ्या सैटनकाचं्या हालचाली, 
आटण त्याचंी टनरटनराळ्या कामावंर योजना सकवा त्या योजनेचा अभाव याचेंही त्याला ज्ञान असले पाटहजे. 
 

तदेव सेनापणतः सवथयुद्धप्रहरिणवद्याणवनीतो हस्त्यश्वरर्चयासांघुष्टितुरङ्गस्य 
बलस्यानुष्ठानाणिष्ठानां णवद्यात् । ९ । स्वभूकम युद्धकालां  प्रत्यनीकमणभन्नभेदनां णभन्नसांिानां सांहतभेदनां णभन्नविां 
दुगथविां यािाकालां  च पश्येत् । १० । 
 

तूयथध्वजपताकाणभव्यूथहसांज्ञाः प्रकल्पयेत् । 
स्र्ाने याने प्रहरिे सैन्तयानाां णवनये रतः ॥ ११ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे रर्ाध्यक्षः पत्त्यध्यक्षः सेनापणतप्रचारि ियकस्त्रशोऽध्यायः । 

आणदतितुष्ट्पञ्चाशः । 
 

९ सवथ प्रकारची युदे्ध व शस्त्रटवद्या यािं टनष्टणाि असलेल्या व हत्ती, घोडा सकवा रर् 
चालटवण्याटवषयी प्रख्याि असलेल्या सेनापिीला सुद्धा हेच ज्ञान असले पाटहजे, िसेच त्याने चार 
प्रकारच्या सैन्याचं्या कामटगरीवर देखरेख करण्याचे काम पार पाडले पाटहजे. १० स्विःच्या सैन्याला 
लढण्यासाठी योवय भमूी, योवय युद्धकाल, शत्रसैुन्याच्या टवरुद्ध सैन्यरचना करणे, शत्रसैुन्याची फळी 
मोडणे, मोडलेली आपली फळी पुन्हा जोडणे, जोडलेली शत्रचूी फळी पुन्हा िोडणे, फळी िुिलेल्या 
सैन्याचा नाश करणे, दुगाचा नाश करणे आटण मोटहमेवर टनघण्यास योवय काल, या गोष्टींकडे त्याने लक्ष 
टदले पाटहजे. 
 

११ सैन्याच्या टशक्षणाटवषयी दक्ष असलेल्या सेनापिीने सैन्याचा िळ असिाना, िे कूच करीि 
असिाना व हल्ला करीि असिाना वादे्य, (मोठे) ध्वज व (लहान) पिाका याचं्या सा्ाने 
व्यहूरचनेसंबंधीच्या खुणा ठरवनू द्याव्याि. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

३४ 
 

[णिपञ्चाशां प्रकरिम् – मुद्राध्यक्षः; णिपञ्चाशां प्रकरिम् णववीताध्यक्षः] 
 

मुद्राध्यक्षो मुद्राां माषकेि दद्यात् । १ । 
 

समुद्रो जनपदां प्रवेष्टुां णनष्ट्क्रणमतुां वा लभेत । २ । िादशपिममुद्रो जानपदो दद्यात् । ३ । कूिमुद्रायाां 
पूवथः साहसदण्डः, णतरोजनपदस्योतमः । ४ । 

 
चौटिसावा अध्याय 

 
प्रकरण ५२ : मुद्राध्यक्ष (मुद्रावंरील अटधकारी) 

प्रकरण ५३ : टववीिाध्यक्ष (कुरणावंरील अटधकारी) 
 

१ मुद्राध्यक्षाने एका माषकाला मोहोरबदं परवाना द्यावा. 
 

२ मोहोरबदं परवाना असलेला मनुष्टयच जनपदाि प्रवशे करू शकेल सकवा त्यािून बाहेर जाऊ 
शकेल. ३ परवाना नसलेल्या स्वदेशीयाने बारा पण दंड द्यावा. ४ परवाना बनावि असल्यास प्रर्म 
साहसदंड करावा, परदेशािील मनुष्टयास उत्तम साहसदंड करावा. 
 

णववीताध्यक्षो मुद्राां पश्येत् । ५ । ग्रामान्ततरेषु च णववीतां स्र्ापयेत् । ६ । चोरव्यालभयाणन्नम्नारण्याणन 
शोियेत् । ७ । अनुदके कूपसेतुबन्तिोत्सान् स्र्ापयेत्, पुष्ट्पफलवािाांि । ८ । 
 

लुब्िकश्वगणिनः पणरव्रजेयुररण्याणन । ९ । तस्कराणमिाभ्यागमे शङ्खदुन्तदुणभशब्दमग्राह्याः कुयुथः 
शलैवृक्षाणिरूढा वा शीघ्रवाहना वा । १० । 
 

अणमिािवीसांचारां च राज्ञो गृहकपोतैमुथद्रायुक्तैहणरयेत्, िूमान्द्ननपरम्परया वा । ११ । 
 

द्रव्यहन्द्स्तवनाजीवां वतथनीं चोररक्षिम् । 
सार्ाणतवाह्यां गोरक्ष्यां व्यवहारां च कारयेत् ॥ १२ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे मुद्राध्यक्षः णववीताध्यक्षि चतुकस्त्रशोऽध्यायः । आणदतः पञ्चपञ्चाशः । 

 
५ (गुरचराईच्या कुरणावंरील मुख्य) टववीिाध्यक्षाने मुद्रा आहे की नाही िे पहाव.े ६ आटण त्याने 

गावाचं्या मध्ये असलेल्या जागािं कुरणे स्र्ापावीि. ७ पाण्याची टठकाणे व अरण्ये यानंा चोर व सहस्त्र प्राणी 
याचं्या भीिीपासून मुक्ि ठेवाव.े ८ जेरे् पाणी नसेल िेरे् टवटहरी, िलाव व झरे ियार करावेि आटण 
फुलबागा व फळबागा लावाव्याि. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

९ पारधी व कुत्री बाळगणारे टशकारी यानंी अरण्यािं संचार करावा. १० चोर सकवा शत्रू येि 
असल्यास त्यानंी स्विः पकडले न जािा – पवथिावर सकवा वृक्षावर चढून अर्वा चपल वाहनावर आरूढ 
होऊन – शखं व दंुदुभी याचंा आवाज करावा. 
 

११ (टववीिाध्यक्षाने) शत्र ूव रानािील िोळ्या याचं्या हालचालीची बािमी राजाला मोहोरबदं पते्र 
नेणाऱ्या पाळीव कबिूराचं्या द्वारा सकवा आग व धूर एकापुढे एक उत्पन्न करून कळवावी. 
 

१२ द्रव्यवने व हस्स्िवने यािंील कामगाराचंी उपजीटवका, रस्त्यावरील संरक्षण, चोरापंासून रक्षण, 
व्यापाऱ्याचें रक्षकाचं्या द्वारा संरक्षण, गाईंचे रक्षण आटण व्यापारावर देखरेख ही कामे टववीिाध्यक्षाने करून 
घ्यावीि. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

३५ 
 

[चतुष्ट्पिाशां प्रकरिम् – समाहतृथप्रचारः; पञ्चपञ्चाशां प्रकरिम् – गृहपणतकवैदेहकतापसव्यञ्जनाः 
प्रणिियः] 

 
समाहता चतुिा जनपदां णवभज्य ज्येष्ठमध्यमकणनष्ठणवभागेन ग्रामाग्रां पणरहारकमायुिीयां 

िान्तयपशुणहरण्यकुप्यणवणष्टप्रणतकरणमदमेतावद् इणत णनबन्तियेत् । १ । तत्प्रणदष्टः पञ्चग्रामीं दशग्रामीं वा 
गोपणिन्ततयेत् । २ । 
 

सीमावरोिेन ग्रामाग्रां, 
कृष्टाकृष्टस्र्लकेदारारामषण्डवािवनवास्तुचैत्यदेवगृहसेतुबन्तिश्मशानसत्िप्रपापुण्यस्र्ानणववीतपणर्सांख्या
नेन के्षिाग्रां, तेन सीम्नाां के्षिािाां च मयादारण्यपणर्प्रमािसांप्रदानणवक्रयानुग्रहपणरहारणनबन्तिान् कारयेत् 
गृहािाां च करदाकरदसांख्यानेन । ३ । तेषु चैतावच्चातुवथण्यथम्, एतावन्ततः कषथकगोरक्षकवैदेह- 
ककारुकमथकरदासाि, एतावच्च णिपदचतुष्ट्पदम्, इदां चैषु णहरण्यणवणष्टशुल्कदण्डां समुणतष्ठतीणत । ४ । 
कुलानाां च स्त्रीपुरुषािाां बालवृद्धकमथचणरिाजीवव्ययपणरमािां णवद्यात् । ५ । 
 

पस्स्िसावा अध्याय 
 

प्रकरण ५४ : समाहत्याचे कायथ; 
प्रकरण ५५ : गृहपटिक वैदेहक आटण िापस याचं्या वेषािील गुप्ि हेराचंी कामटगरी 

 
१ समाहत्याने जनपदाचे चार भाग पाडून त्यािंील सवथ गावाचंी उत्तम, मध्यम आटण कटनष्ठ अशा 

प्रिवारीने अमुक गाव करमुक्ि, अमुक सैटनक पुरटवणारे, इिके इिके धान्य, पशू, द्रव्य, जंगलािील माल, 
कामगार या स्वरूपाि त्यापासून करप्राप्िी याप्रमाणे लेखी नोंदणी करून ठेवावी. २ त्याच्या सागंण्याप्रमाणे 
(त्याच्या हािाखालील) गोपानंी पाच सकवा दहा गावाचंी व्यवस्र्ा पहावी. 
 

३ त्याने ठरलेल्या सीमाचं्या अनुरोधाने सवथ गावाचंी, प्रत्येक गावािील लागवडीची जमीन, 
टबनलागवडीची जमीन, कोरडे पठार, भरपूर पाण्याने युक्ि जमीन, बगीचा, मळा, बाग, वन, घर, चैत्य, 
देऊळ, बधंारा, स्मशान, अन्नसत्र, पाणपोई, पटवत्र स्र्ान, कुरण व रस्िा याचं्या संख्यापूवथक टनदेशासटहि 
सवथ के्षत्राचंी आटण िदनुसार सीमा, अरण्ये व रस्िे याचें प्रमाण आटण के्षत्राचे दान, टवक्रय, अनुग्रह व पटरहार 
या सवांची लेखी नोंद करावी, िसेच त्यािील प्रत्येक घराची कर देणारे, कर न देणारे याप्रमाणे नोंद 
करावी. ४ आटण त्या सवथ गावािं इिके प्रत्येक वणाचे लोक आहेि, इिके शिेकरी, इिके गाई पाळणारे, 
इिके व्यापारी, इिके कारागीर, इिके कामगार, इिके दास, इिके टद्वपाद व इिके चिुष्टपाद प्राणी आहेि 
आटण ्ा गावािूंन इिके द्रव्य, इिके मजूर, इिकी जकाि व इिका दंड याचंी प्राप्िी होिे या सवांची नोंद 
करावी. ५ त्याचप्रमाणे प्रत्येक कुिंुबािील टस्त्रया व पुरूष याचंी संख्या, त्याि मुले व वृद्ध माणसे टकिी, 
त्याचंा व्यवसाय काय, त्याचंी परंपरा कोणिी, त्याचें उत्पन्न व खचथ टकिी या सवांची नोंद करावी. 
 

एवां च जनपदचतुभागां स्र्ाणनकणिन्ततयेत् । ६ । 
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गोपस्र्ाणनकस्र्ानेषु प्रदेष्टारः कायथकरिां बणलप्रग्रहां च कुयुथः । ७ । 
 

समाहतृथप्रणदष्टाि गृहपणतकव्यञ्जना येषु ग्रामेषु प्रणिणहतास्तेषाां ग्रामािाां के्षिगृहकुलाग्रां णवदु्यः, 
मानसांजाताभ्याां के्षिाणि भोगपणरहाराभ्याां गृहाणि विथकमथभ्याां कुलाणन च । ८ । तेषाां जङ्घाग्रमायव्ययौ च 
णवदु्यः । ९ । प्रन्द्स्र्तागतानाां च प्रवासावासकारिम्, अनर्थयानाां च स्त्रीपुरुषािाां चारप्रचारां च णवदु्यः । १० । 
 

एवां वैदेहकव्यञ्जनाः स्वभूणमजानाां राजपण्यानाां खणनसेतुवनकमान्ततके्षिजानाां प्रमािमघं च णवदु्यः । 
११ । परभूणमजातानाां वाणरस्र्लपर्ोपयातानाां सारफल्गुपण्यानाां कमथसु च 
शुल्कवतथन्तयाणतवाणहकगुल्मतरदेयभागभक्तपण्यागारप्रमािां णवदु्यः । १२ । 
 

६ आटण ्ाचप्रमाणे स्र्ाटनक नावाच्या अटधकाऱ्याने जनपदाच्या एका चौथ्या टवभागाची व्यवस्र्ा 
पहावी. 
 

७ गोप आटण स्र्ाटनक याचं्या कायथके्षत्राच्या टठकाणी प्रदेष्टा नावाच्या अटधकाऱ्यानंी त्याचंी स्विःची 
कामे पार पाडावीि आटण र्कलेले कर वसूल कराविे. 
 

८ आटण समाहत्याने टनर्षदष्ट केल्याप्रमाणे गृहपटिक हेरानंी त्याचंी ज्या गावािं नेमणूक झाली असेल 
त्या गावािंील शिेे, घरे व कुिंुबे याचंा एकूण टवस्िार टकिी – शिेाचं्या संबंधाि त्याचें के्षत्रफळ व एकूण 
उत्पन्न, घराचं्या बाबिीि त्याचें कर व करमाफी, कुिंुबाचं्या बाबिीि त्याचंा वणथ व व्यवसाय – याची 
माटहिी काढावी. ९ टशवाय कुिंुबािील एकूण माणसाचंी संख्या त्याचें उत्पन्न व खचथ याचंी माटहिी काढावी. 
१० त्याचप्रमाणे गावािून दुसरीकडे जाणारे व बाहेरून गावाि येणारे याचं्या िसे करण्यामागील उदे्दशाचा 
शोध घ्यावा, िसेच (निनिथकादी) अटहिकर स्त्रीपुरुषाचं्या येण्याजाण्याच्या उदे्दशाचा शोध घ्यावा आटण 
त्याचं्या हेरटगरीच्या कायाची माटहिी काढावी. 
 

११ याप्रमाणे वैदेहक हेरानंी आपल्या देशािील खाणी, िलाव, वन, कारखाने आटण शिेे यािं 
उत्पन्न होणाऱ्या सरकारी मालाचे प्रमाण व सकमि याचंी माटहिी टमळवावी. १२ िसेच परदेशाि उत्पन्न 
झालेल्या आटण खुष्टकीच्या मागाने व जलमागाने आयाि झालेल्या भारी व हलक्या टकमिीच्या मालाच्या 
संबधंाि जकाि, रस्त्यावरील संरक्षणाबद्दल आकारणी, सोबि टदलेल्या रक्षकाबंद्दल आकार, रक्षकाचंी 
चौकी व िर येरे् द्यावयाचे दर, (सरकारला द्यावयाचा) भाग, अन्नपाणी व भेि या गोष्टींची माटहिी काढावी. 
 

एवां समाहतृथप्रणदष्टास्तापसव्यञ्जनाः कषथकगोरक्षकवैदेहकानामध्यक्षािाां च शौचाशौचां णवदु्यः । १३ । 
 
पुरािचोरव्यञ्जनािान्ततेवाणसनिैत्यचतुष्ट्पर्शून्तयपदोदपाननदीणनपानतीर्ायतनाश्रमारण्यशलैवनग

हनेषु स्तेनाणमिप्रवीरपुरुषािाां च प्रवेशनस्र्ानगमनप्रयोजनान्तयुपलभेरन् । १४ । 
 

समाहता जनपदां णचन्ततयेदेवमुन्द्त्र्तः । 
णचन्ततयेयुि सांस्र्ास्ताः सांस्र्ािान्तयाः स्वयोनयः ॥ १ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे समाहतृथप्रचारो गृहपणतकवैदेहकतापसव्यञ्जनाः प्रणिियि 



 

 अनुक्रमणिका 
 

पञ्चकिशोऽध्यायः । आणदतः षट्पञ्चाशः । 
 

१३ िसेच समाहत्याने आदेश टदल्याप्रमाणे िापस हेरानंी शिेकरी, गुरे पाळणारे व व्यापारी आटण 
अध्यक्ष याचं्या शुद्ध अर्वा अशुद्ध विथनाची माटहिी काढावी. 
 

१४ आटण आपण जुने चोर आहोि अशी बिावणी करणाऱ्या टशष्टयानंी चैत्य, शहरािील चौक, टनजथन 
जागा, टवटहरी, नद्या, िलाव, नदीवरील उिाराच्या जागा, देवळे, आश्रम, अरण्ये, पवथि आटण दाि झाडी 
या टठकाणी चोर व शत्रचेू शूर लोक ्ाचं्या प्रवशेाच्या, िेरे् रहाण्याच्या व िेरू्न जाण्याच्या प्रयोजनाचंी 
माटहिी टमळवावी. 
 

१५ याप्रमाणे समाहत्याने सदा दक्ष राहून जनपदाची काळजी वहावी आटण (गृहपटिक आदी) त्या 
संस्र्ानंी िसेच इिर (उदास्स्र्ि आदी) स्विंत्र संस्र्ानंीही अशी काळजी वहावी. 
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३६ 
 

[षट्पञ्चाशां प्रकरिम् – नागणरकप्रणिणिः] 
 

समाहतृथवन्नागणरको नगरां णचन्ततयेत् । १ । दशकुलीं गोपो कवशणतकुलीं चत्वाणरशत्कुलीं वा । २ । स 
तस्याां स्त्रीपुरुषािाां जाणतगोिनामकमथणभः जङ्घाग्रमायव्ययौ च णवद्यात् । ३ । एवां दुगथचतुभागां 
स्र्ाणनकणिन्ततयेत् । ४ । 
 

िमावसणर्नः पाषन्द्ण्डपणर्कानावेद्य वासयेयुः, स्वप्रत्ययाि तपन्द्स्वनः श्रोणियाांि । ५ । 
कारुणशन्द्ल्पन स्वकमथस्र्ानेषु स्वजनां वासयेयुः, वैदेहकािान्तयोन्तयां स्वकमथस्र्ानेषु । ६ । 
पण्यानामदेशकालणवके्रतारमस्वकरिां च णनवेदयेयुः । ७ । 
 

शौन्द्ण्डकपाक्वमाांणसकौदणनकरूपाजीवाः पणरज्ञातमावासयेयुः । ८ । अणतव्ययकतारमत्याणहतकमािां 
च णनवेदयेयुः । ९ । 
 

छटत्तसावा अध्याय 
 

प्रकरण ५६ : नगराध्यक्षाचे कायथ 
 

१ समाहत्याप्रमाणेच (नगरावरील मुख्य अटधकारी) नागटरकाने नगराची व्यवस्र्ा पहावी. २ 
(सवाि खालच्या) गोप अटधकाऱ्यानंी दहा, वीस सकवा चाळीस कुिंुबाचंी व्यवस्र्ा पहावी. ३ त्याने त्या 
कुिंुबािंील टस्त्रया व पुरुष याचंी जाि, गोत्र, नाव आटण व्यवसाय याचं्या टनदेशासह एकूण संख्या आटण 
त्याचें उत्पन्न व खचथ याचंी नोंद करावी. ४ याप्रमाणे स्र्ाटनकाने दुगाच्या एकचिुर्ांश भागाची व्यवस्र्ा 
पहावी. 
 

५ धमथशाळाचं्या व्यवस्र्ापकानंी पाखंडी प्रवाशानंा त्याचंी वदी टदल्यानंिरच उिरावयास जागा 
द्यावी, आटण िपस्व्यानंा व श्रुटिसंपन्न ब्राह्मणानंा स्विःची खात्री पिल्यावर (उिरू द्याव)े. ६ कारागीर व 
कलाकार यानंी आपल्या व्यवसायाच्या जागेि आपल्या व्यवसायबंधंूची उिरण्याची सोय करावी, िसेच 
व्यापाऱ्यानंी आपल्या धंद्याच्या जागी एकमेकाचंी सोय करावी. ७ त्यानंी माल भलत्या टठकाणी व भलत्या 
वळेेला टवकणाऱ्याची आटण माल त्याचा स्विःचा नसणाऱ्याची वदी टदली पाटहजे 
 

८ दारूचे गुते्त चालटवणारे, मासंाहारी व शाकाहारी खाणावळी चालटवणारे आटण वशे्या यानंी 
चागंल्या ओळखीच्या माणसासच आपल्याकडे उिरण्यास जागा द्यावी. ९ जो भरमसाि खचथ करीि असेल 
सकवा धाडसाचे काम करीि असेल त्याची सरकाराि वदी टदली पाटहजे. 
 

णचणकत्सकः प्रच्िन्नव्रिप्रतीकारकारणयतारमपर्थयकाणरिां च गृहस्वामी च णनवेद्य 
गोपस्र्ाणनकयोमुथच्येत, अन्तयर्ा तुल्यदोषः स्यात् । १० । प्रन्द्स्र्तागतौ च णनवेदयेत्, अन्तयर्ा राणिदोषां भजेत 
। ११ । के्षमराणिषु णिपिां दद्यात् । १२ । 
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पणर्कोत्पणर्काि बणहरन्तति नगरस्य देवगृहपुण्यस्र्ानवनश्मशानेषु 
सव्रिमणनष्टोपकरिमुद्भाण्डीकृतमाणवननमणतस्वप्नमध्वक्लान्ततमपूवं वा गृह्िीयुः । १३ । एवमभ्यन्ततरे 
शून्तयणनवेशावेशनशौन्द्ण्डकौदणनकपाक्वमीणसकद्यतूपाषण्डावासेषु णवचयां कुयुथः । १४ । 
 

अन्द्ननप्रतीकारां च ग्रीष्ट्मे । १५ । मध्यमयोरह्नितुभागयोरष्टभागोऽन्द्ननदण्डः । १६ । बणहरणिश्रयिां 
वा कुयुथः । १७ । पादः पञ्चघिीनाां कुम्भद्रोिी णनःश्रेिीपरशुशूपाङु्कशकचग्रहिीदृतीनाां चाकरिे । १८ । 
तृिकिच्िनान्तयपनयेत् । १९ । अन्द्ननजीणवन एकस्र्ान् वासयेत् । २० । स्वगृहप्रिारेषु गृहस्वाणमनो वसेयुः 
असांपाणतनो रािौ । २१ । रर्थयासु कुिवज्राः सहस्त्रां णतष्ठेयुः, चतुष्ट्पर्िारराजपणरग्रहेषु च । २२ । 
प्रदीप्तमनणभिावतो गृहस्वाणमनो िादशपिो दण्डः, षट्पिोऽवक्रणयिः । २३ । प्रमादाद्दीप्तेषु 
चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः । २४ । प्रादीणपकोऽन्द्ननना वध्यः । २५ । 
 

१० वैद्याने आपल्याला गुप्िपणे जखमेवर उपाय करावयास सागंणाऱ्याटवषयी आटण अटहिकारक 
काम करणाऱ्याटवषयी गोप व स्र्ाटनक यानंा कळटवले िरच िो आटण घराचा मालक टनदोष ठराविे, 
अन्यर्ा त्या गुन््ाि िे भागीदार व्हाविे. ११ आटण घरमालकाने आल्यागेल्याची वदी टदली पाटहजे, 
नाहीिर रात्री घडणाऱ्या गुन््ाबद्दल िो जबाबदार धरला जाईल. १२ रात्री गुन्हा घडला नाही िर त्याने 
िीन पण दंड टदला पाटहजे. 
 

१३ रस्त्यावंर व इिरत्र सहडणाऱ्या गुप्िचरानंी शहराच्या बाहेर आटण आि देवळे, पटवत्र स्र्ाने, 
अरण्ये आटण स्मशाने या टठकाणी जखमी झालेला, सहसक हत्यार जवळ असणारा, मोठ्या बोजाआड िोंड 
लपटवणारा, घाबरलेला, खूप झोप घेि असलेला, प्रवासाने दमलेला सकवा अपटरटचि अशा मनुष्टयाला 
अिक करावी. १४ त्याचप्रमाणे शहराच्या आि टरकाम्या घराि, काम करण्याच्या जागेि, गुत्त्यािं, 
मासंाहारी व शाकाहारी खाणावळींि, जुगाराच्या जागेि आटण पाखंडी लोकाचं्या टनवासस्र्ानािं (वरील 
प्रकारच्या माणसाचंा) शोध घ्यावा. 
 

१५ आटण (शहरािील लोकानंी) उन्हाळ्याि आगीचा बदंोबस्ि केला पाटहजे. १६ टदवसाच्या चार 
टवभागापंैकी मधल्या दोन टवभागािं अवनी पेिटवल्यास एकअष्टमाशं पण दंड करावा. १७ सकवा त्यानंी 
घराबाहेरच्या जागेि स्वयंपाक करावा. १८ पाच घि, (मोठा) कंुभ, ढोण, टशडी, कुऱ्हाड, सूप, आकडा, 
कचग्रहणी (िोकाला लोखंडी आकडा असलेला लाबं बाबंू, शत्रचू्या केसाि अडकवनू ओढण्याच्या 
उपयोगाचा) आटण पखाल ्ा टजनसा ियार न ठेवल्यास पाव पण दंड करावा. १९ गवि व चिया याचंी 
छपरे काढून िाकावीि. २० व्यवसायाि अवनीचा उपयोग करणाऱ्यानंा एके टठकाणीच रहावयास लावावे. 
२१ घरमालकानंी आपल्या घराच्या पुढच्या दरवाजाजवळ राटहले पाटहजे, रात्री एकत्र गोळा होऊ नये. २२ 
रस्त्यावंर पाण्याने भरलेले हजारो घडे ठेवलेले असाविे, िसेच शहरािील चौकािं, वशेींजवळ आटण 
सरकारी इमारिींजवळही (िसे घडे असाविे). २३ आग लागली असिा िी टवझटवण्यास न जाणाऱ्या 
घरमालकास बारा पण दंड करावा, भाडेकरूस सहा पण. २४ कोणाच्या टनष्टकाळजीपणामुळे आग लागली 
असल्यास चोपन पण दंड करावा. २५ मुद्दाम आग लावणाऱ्यास आगीि जळून ठार करावे. 
 

पाांसुन्तयासे रर्थयायामष्टभागो दण्डः, पङ्कोदकसांणनरोिे पादः । २६ । राजमागे णिगुिः । २७ । 
 

पुण्यस्र्ानोदकस्र्ानदेवगृहराजपणरग्रहेषु पिोतरा णवष्ठादण्डाः, मूिेष्ट्विथदण्डाः । २८ । 
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भैषज्यव्याणिभयणनणमतमदण्ड्याः । २९ । 
 

माजारश्वनकुलसपथपे्रतानाां नगरस्यान्ततरुत्सगे णिपिो दण्डः, खरोष्ट्राश्वतराश्वपशुपे्रतानाां षट्पिः, 
मनुष्ट्यपे्रतानाां पञ्चाशत्पिः । ३० । मागथणवपयासे शविारादन्तयति शवणनिथयने पूवथः साहसदण्डः । ३१ । 
िाःस्र्ानाां णिशतम् । ३२ । श्मशानादन्तयि न्तयासे दहने च िादशपिो दण्डः । ३३ । 
 

२६ रस्त्यावर केरकचरा िाकल्यास एकअष्टमाशं पण दंड करावा, टचखलाच्या पाण्याने रस्िा 
अडटवल्यास पाव पण दंड. २७ राजमागावर हे केल्यास याच्या दुप्पि दंड कराविे. 
 

२८ पटवत्र स्र्ान, जलाशय, देऊळ व राजाच्या इमारिी या टठकाणी मलोत्सगथ केल्यास एक 
पणापासून पुढे एकपणाने वाढि जाणारे (१, २, ३ व ४) दंड करावेि, मूत्रोत्सगासाठी याच्या टनम्मे. २९ 
औषधामुळे, रोगामुळे अर्वा भीिीमुळे असे झाल्यास दंड करू नये. 
 

३० मेलेले माजंर, कुत्रा, मंुगूस अर्वा साप शहराच्या आि िाकल्यास िीन पण दंड करावा, मेलेले 
गाढव, उंि, खेचर सकवा घोडा िाकल्यास सहा पण आटण मनुष्टयाचे पे्रि िाकल्यास पन्नास पण दंड करावा. 
३१ ठरलेला मागथ बदलल्यास आटण पे्रि न्यावयाच्या वशेीहून दुसऱ्या वशेीने पे्रि नेल्यास प्रर्म साहसदंड 
करावा. ३२ (नेऊ देणाऱ्या) द्वाररक्षकासं दोनश े पण दंड करावा. ३३ स्मशानाखेरीज अन्यत्र पे्रि पुरले 
अर्वा जाळले िर बारा पण दंड करावा. 
 

णवषण्िाणलकमुभयतोरािां यामतूयथम् । ३४ । तूयथशब्दे राज्ञो गृहाभ्याशे सपादपिमक्षिताडनां 
प्रर्मपणिमयाणमकम्, मध्यमयाणमकां  णिगुिम्, अन्ततितुगुथिम् । ३५ । शङ्कनीये देशे णलङे्ग पूवापदाने च 
गृहीतमनुयुञ्जीत । ३६ । राजपणरग्रहोपगमने नगररक्षारोहिे च मध्यमः साहसदण्डः । ३७ । 
सूणतकाणचणकत्सकपे्रतप्रदीपयाननागणरकतूयंपे्रक्षान्द्ननणनणमतां मुद्राणभिाग्राह्याः । ३८ । चारराणिषु 
प्रच्िन्नणवपरीतवेषाः प्रव्रणजता दण्डशस्त्रहस्ताि मनुष्ट्या दोषतो दण्ड्याः । ३९ । 
 

रणक्षिामवायं वारयताां वायं चावारयतामक्षिणिगुिो दण्डः । ४० । णस्त्रयां दासीमणिमेहयताां पूवथः 
साहसदण्डः, अदासीं मध्यमः, कृतावरोिामुतमः, कुलणस्त्रयां विः । ४१ । चेतनाचेतणनकां  राणिदोषमशांसतो 
नागणरकस्य दोषानुरूपो दण्डः, प्रमादस्र्ाने च । ४२ । 
 

३४ रात्रीच्या दोन्ही बाजूला सहा सहा नाटलका (२ िास २४ टमटनिे) सोडून यामसूचक वाद्यध्वनी 
करावा. ३५ वाद्यध्वनी झाल्यानंिर राजवाड्यासंटनध पटहल्या व शवेिच्या यामािं टनटषद्ध वळेी 
टफरकल्याबद्दल सव्वा पण दंड करावा, मधल्या यामाि त्याच्या दुप्पि, आटण (राजाच्या पटरसराच्या) आि 
टफरकल्याबद्दल चौपि दंड करावा. ३६ संशयास्पद जागी सकवा संशयास्पद टचन्हामुळे आटण पूवी गुन्हा 
केलेला असल्यामुळे (टनटषद्ध काळाि) पकडलेल्या मनुष्टयाची चौकशी करावी. ३७ राजवाड्याच्या 
पटरसरािील वास्िंूकडे जाण्याबद्दल व शहराची ििबदंी चढल्याबद्दल मध्यम साहसदंड करावा. ३८ 
बाळंटिणीसाठी, वैद्यासाठी, पे्रियाते्रटनटमत्त, टदवा बरोबर घेिलेला असल्यास, गाडीने जाि असल्यास, 
नागटरकाने नगारा वाजवनू सूचना टदलेली असल्यास, नािक वगैरेच्या टनटमत्ताने अर्वा आगीच्या 
टनटमत्ताने जाि असल्यास आटण मोहोरबदं परवाना असल्यास पकडण्याि येऊ नये. ३९ ज्या रात्री 
टफरण्याची पूणथ मुभा आहे त्या रात्रीि गुप्ि वषेािील अर्वा पालिलेल्या वषेािील माणसानंा, संन्याशानंा व 
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काठ्या व शसे्त्र हािाि असणाऱ्या माणसानंा दोषानुरूप दंड करावा. 
 

४० ज्याला प्रटिबधं करावयास नको त्याला प्रटिबधं करणाऱ्या व ज्याला प्रटिबधं करणे आवश्यक 
आहे त्याला िो न करणाऱ्या रक्षकानंा प्रटिटषद्ध वळेेि टफरल्याबद्दल होणाऱ्या दंडाच्या दुप्पि दंड करावा. 
४१ दासी असणाऱ्या स्त्रीशी संग करणाऱ्यासं (रक्षकासं) प्रर्म साहसदंड करावा, दासी नसलेल्या स्त्रीशी 
केल्यास मध्यम साहसदंड, कोणाची अवरुद्ध असलेल्या स्त्रीशी केल्यास उत्तम साहसदंड करावा, कुलस्त्रीशी 
संग करणाऱ्याचा वध करावा. ४२ (रक्षकाने) रात्री घडलेल्या चेिन प्राणी सकवा अचेिन पदार्थ याचं्या 
संबधंािील गुन््ाची वदी नगराध्यक्षास न टदल्यास अपराधानुरूप दंड करावा, िसेच हलगजीपणा 
केल्यासही दंड करावा. 
 

णनत्यमुदकस्र्ानमागथभ्रमच्िन्नपर्वप्रप्राकाररक्षावेक्षिां नष्टप्रस्मृतापसृतानाां च रक्षिम् । ४३ । 
 

बन्तिनागारे च बालवृद्धव्याणितानार्ानाां जातनक्षिपौिथमासीषु णवसगथः । ४४ । पुण्यशीलाः 
समयानुबद्धा वा दोषणनष्ट्क्रयां ददु्यः । ४५ । 
 

णदवसे पञ्चरािे वा बन्तिनस्र्ान् णवशोियेत् । 
कमथिा कायदण्डेन णहरण्यानुग्रहेि वा ॥ ४६ ॥ 
 
अपूवथदेशाणिगमे युवराजाणभषेचने 
पुिजन्तमणन वा मोक्षो बन्तिनस्य णविीयते ॥ ४७ ॥ 

 
इत्यध्यक्षप्रचारे णितीयेऽणिकरिे नागणरकप्रणिणिः षट् किशोऽध्यायः । आणदतः सप्तपञ्चाशः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य अध्यक्षप्रचारो णितीयमणिकरि समाप्तम् । 

 
४३ जलाशय, रस्िे, गिारे, चोरवािा, िि, कोि व इिर रक्षणाची साधने याचंी टनत्य पहाणी करीि 

राटहले पाटहजे आटण हरवलेल्या, टवसरलेल्या व पळून आलेल्या वस्िंूचे व प्राण्याचें रक्षण केले पाटहजे. 
 

४४ राजाचे जन्मनक्षत्र व पौर्षणमा या टदवशी लहान मुले, वृद्ध, आजारी आटण अनार् माणसे यानंा 
िुरंुगािून मुक्ि करावे. ४५ परोपकारी मनुष्टयानंी अर्वा (कैद्याशंी) कराराने बाधंले गेलेल्यानंी (इिर 
अपराधी कैद्याचं्या) मुक्ििेसाठी अपराधानुरूप द्रव्याने भरपाई करावी. 
 

४६. दररोज सकवा दर पाच टदवसानंी कैद्याचंी मुक्ििा करावी, त्याचं्याकडून काम करून घेऊन, 
त्यानंा शारीटरक टशक्षा करून अर्वा त्याचं्यापासून द्रव्यरूपी भरपाई घेऊन. 
 

४७ नवीन मुलूख टमळटवला म्हणजे, युवराजाला अटभषेक केला म्हणजे अर्वा राजाला पुत्र झाला 
म्हणजे त्या टदवशी िुरंुगािून सवथ कैद्याचंी मुक्ििा करावी. 
 

दुसरे अणिकरि समाप्त  
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िमथस्र्ीयम् – तृतीयमणिकरिम् 
 

१ 
 

[सप्तपञ्चाशां प्रकरिम् – व्यवहारस्र्ापना, अष्टपञ्चाशां प्रकरिम् – णववादपदणनबन्तिः] 
 

िमथस्र्ास्त्रयस्त्रयोऽमात्या जनपदसांणिसांग्रहिद्रोिमुखस्र्ानीयेषु व्यावहाणरकानर्ान् कुयुथः । १ । 
 

णतरोणहतान्ततरगारनक्तारण्योपध्युपह्वरकृताांि व्यवहारान् प्रणतषेियेयुः । २ । कतुथः कारणयतुः पूवथः 
साहसण्डः । ३ । श्रोतृिामेकैकां  प्रत्यिथदण्डाः । ४ । श्रदे्धयानाां तु द्रव्यव्यपनयः । ५ । 
 

न्तयायाणिशाांणवषयी – णतसरे अणिकरि 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण ५७ : व्यवहाराचें प्रामाण्य ठरटवणे; 
प्रकरण ५८ : मुकद्दम्यािील बाबींची नोंदणी 

 
१ िीन न्यायाधीश – टिघेही अमात्यगुणानंी युक्ि – यानंी जनपदाच्या सरहद्दीवर व संग्रहण, 

द्रोणमुख आटण स्र्ानीय ्ा लहानमोठ्या शहरािं व्यवहारािून (दोन पक्षामंध्ये झालेल्या करारािून) 
उद् भवलेल्या िंयाि टनवाडा लावण्याचे काम करावे. 
 

२ (एका पक्षाच्या) गैरहजेरीि झालेला, घराि केलेला, रात्री केलेला, अरण्याि केलेला, 
फसवणुकीने केलेला आटण गुप्िपणे केलेला – हे करार रद्द ठरवावेि. ३ िे करणाऱ्याला व करटवणाऱ्याला 
प्रर्म साहसदंड करावा. ४ (त्या व्यवहाराला) साटक्षदार असणाऱ्यापंैकी प्रत्येकाला अधा दंड करावा. ५ 
परंिु (िसा व्यवहार करणारे) जर टवश्वसनीय असिील िर (दंड न करिा) फक्ि कराराची 
अंमलबजावणी होऊ देऊ नये. 
 

परोके्षिाणिकिथग्रहिमवक्तव्यकरा वा णतरोणहताः णसध्येयुः । ६ । दायणनके्षपोपणनणिणववाहयुक्ताः 
स्त्रीिामणनष्ट्काणसनीनाां व्याणितानाां चामूढसांज्ञानामन्ततरगारकृताः णसध्येयुः । ७ । 
साहसानुप्रवेशकलहणववाहराजणनयोगयुक्ताः पूवथरािव्यवहाणरिाां च राणिकृताः णसध्येयुः । ८ । 
सार्थव्रजाश्रमव्यािचारिमध्येष्ट्वरण्यचरािामरण्यकृताः णसध्येयुः । ९ । गूढाजीणवषु चोपणिकृताः णसध्येयुः । 
१० । णमर्ःसमवाये चोपह्वरकृताः णसध्येयुः । ११ । अतोऽन्तयर्ा न णसध्येयुः, अपाश्रयवणद्भि कृताः, णपतृमता 
पुिेि, णपिा पुिवता, णनष्ट्कुलेन भ्रािा, कणनष्ठेनाणवभक्ताांशेन, पणतमत्या पुिवत्या च णस्त्रया, 
दासाणहतकाभ्याम्, अप्राप्तातीतव्यवहाांराभ्याम्, अणभशस्तप्रव्रणजतन्तयङ्गव्यसणनणभि, अन्तयि 
णनसृष्टव्यवहारेभ्यः । १२ । तिाणप कु्रदे्धनातेन मतनेोन्तमतनेावगृहीतेन वा कृता व्यवहारा न णसध्येयुः । १३ । 
कतृथकारणयतृश्रोतृिाां पृर्नयर्ोक्ता दण्डाः । १४ । 
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६ गहाण ठेवावयाची वस्िू प्रत्यक्ष नसिा त्याच्या आधारावर कजथ घेण्याचा करार अर्वा ज्याचं्याि 
काही दोषास्पद नाही असे गैरहजेरीि केलेले करार कायदेशीर ठरवावेि. ७ संपत्तीची वारसदारािं 
टवभागणी, काराटगराला कच्चा माल देणे, ठेवी व टववाह यासंंबधंीचे व्यवहार, िसेच घराबाहेर न पडणाऱ्या 
टस्त्रयाचें आटण शुद्ध न हरपलेल्या रोवयाचें व्यवहार घराि झालेले असले िरी कायदेशीर होि. ८ 
बळजबरीचे कृत्य करणे, घराि घुसणे, कलह, टववाह व राजाज्ञा यासंंबधंीचे व्यवहार, िसेच (वशे्या, गुते्त 
आदी) पूवथरात्री व्यवसाय करणाऱ्याचें व्यवहार रात्री केलेले असले िरी कायदेशीर ठरवाविे. ९ व्यापाऱ्याचें 
िाडें, जनावराचें कळप, आश्रमवासी, टशकारी आटण चारण (भाि) हे अरण्याि असिा िेर्ील त्याचें 
व्यवहार कायदेशीर ठरवावेि. १० आटण गुप्ि रीिीने उपजीटवका करणाऱ्याचं्या संबंधाि फसवणुकीने 
केलेले व्यवहार कायदेशीर ठरवाविे. ११ आटण गुप्ि साहचयाच्या संबंधाि गुप्ि करार कायदेशीर होि. १२ 
याटंशवाय इिर व्यवहार बेकायदेशीर होि, िसेच आटश्रिाने केलेले व्यवहार (जसे) टपत्यावर अवलंबनू 
असणाऱ्या पुत्राने, पुत्रावर अवलंबनू असणाऱ्या टपत्याने, कुिंुबािून टनघून गेलेल्या भावाने, अटवभक्ि 
कुिंुबािील धाकया भावाने, पिी असलेल्या अर्वा पुत्र असलेल्या स्त्रीने, दासीने, दासाने अर्वा गहाण 
ठेवलेल्या मनुष्टयाने, वयाि न आलेल्याने सकवा फार वय झालेल्याने, गुन््ाचा आरोप असलेल्याने, 
संन्यासी, पगंू अर्वा संकिाि सापडलेला यानंी केलेले (बेकायदेशीर होि). याला अपवाद जर िो व्यवहार 
करण्याचे कायथ कोणावर सोपटवले असेल िर त्याचा. १३ त्या बाबिीि सुद्धा क्रोधाटवष्ट, दुःखािथ, दारूने 
सझगलेला, उन्मादावस्रे्ि असलेला अर्वा कोणाच्या क्ाि असलेला, अशानंी केलेले व्यवहार 
बेकायदेशीर ठरवाविे. १४ िे करणारे, करटवणारे व साटक्षदार यानंा वर साटंगिलेले टनरटनराळे दंड 
कराविे. 
 

स्वे स्वे तु वगे देशे काले च स्वकरिकृताः सांपूिाचाराः शुद्धदेशा दृष्टरूपलक्षिप्रमािगुिाः 
सवथव्यवहाराः णसध्येयुः । १५ । पणिमां चैषाां करिमादेशाणिवजं श्रदे्धयम् । १६ । इणत व्यवहारस्र्ापना । 
 

सांवत्सरमृतुां मासां पक्षां णदवसां करिमणिकरिमृिां वेदकावेदकयोः 
कृतसमर्ावस्र्योदेशग्रामजाणतगोिनामकमाणि चाणभणलख्य वाणदप्रणतवाणदप्रश्नानर्ानुपूव्या णनवेशयेत् । 
१७ । णनणवष्टाांिावेके्षत । १८ । 
 

णनबद्धां  वादमुत्सृज्यान्तयां वादां सांक्रामणत, पूवोक्तां पणिमेनारे्न नाणभसांित े
परवाक्यमनणभग्राह्यमणभग्राह्यावणतष्ठते, प्रणतज्ञाय देशां णनर्णदशेत्युक्ते न णनर्णदशणत, हीनदेशमदेशां वा 
णनर्णदशणत णनर्णदष्टादे्दशादन्तयां देशमुपस्र्ापयणत, उपन्द्स्र्ते देशेऽर्थवचनां नैवणमत्यपव्ययते, साणक्षणभरविृतां 
नेच्िणत, असांभाष्ट्ये देशे साणक्षणभर्णमर्ः सांभाषते, इणत परोक्तहेतवः । १९ । परोक्तदण्डः पञ्चबन्तिः । २० । 
स्वयांवाणददण्डो दशबन्तिः । २१ । 
 

१५ परंिु आपापल्या वगाि, योवय टठकाणी व योवय वळेी, पूणथ अटधकार असून केलेले, सवथ आचार 
पाळून केलेले, टवशुद्ध साक्ष असलेले, (वस्िूचे) स्वरूप, लक्षणे, प्रमाण व गुण याचंी नोंद असलेले सवथ 
व्यवहार कायदेशीर ठरवावेि. १६ आटण याचं्या संबंधाि शवेिचा करार प्रमाण मानावा, आदेश (काम 
सागंणे) व आधी (गहाण ठेवणे) याचं्या बाबिीिील व्यवहार खेरीज करून. याप्रमाणे व्यवहाराचं्या 
प्रामाण्याचा टवचार झाला. 
 

१७ वषथ, ऋिू, मटहना, पक्ष, टिर्ी, खािे, न्यायालय, कजाची रक्कम, आटण ज्याचं्याकडून समर्थ 
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जामीन घेिले आहेि अशा वादीचे व प्रटिवादीचे देश, गाव, जाि, गोत्र, नाव आटण व्यवसाय टलहून 
(लेखकाने) वादी व प्रटिवादी यानंी टदलेली प्रश्नाचंी उत्तरे अर्ानुरोधाने यर्ाक्रम टलहावीि. १८ आटण 
टलटहलेले पुन्हा िपासावे. 
 

१९ (जर कोणी पक्षकार) टलहून घेिलेला वादाचा मुद्दा सोडून दुसरा मुद्दा उपस्स्र्ि करील, 
पटहल्या जबानीशी नंिरच्या जबानीचा मेळ घालू शकि नसेल, दुसऱ्या पक्षाच्या खोडिा न येणाऱ्या 
टवधानाला केवळ हरकि घेऊन गप्प राहील, पुरावा देिो असे कबलू करून दे असे म्हिल्यावर देणार 
नाही, कमकुवि पुरावा अर्वा जो पुरावाच नाही िो पुढे करील, कबलू केलेल्या पुराव्याहून टनराळाच 
पुरावा उपस्स्र्ि करील, पुरावा पुढे आला असिा व खरे वचन बोलले गेले असिा ‘असे नाही’ म्हणून 
नाकबलू करील, साटक्षदारानंी टसद्ध केलेले मान्य करणार नसेल, जेरे् साटक्षदाराशंी बोलावयाचे नसिे िेरे् 
त्याचं्याशी बोलेल, िर ्ा कारणासं्िव िो मुकद्दम्याि पराटजि होईल. २० वादाि पराटजि होणाऱ्याला 
रकमेच्या एकपचंमाशं दंड करावा. २१ जो स्विः होऊन कबूल करील त्याला एकदशाशं दंड करावा. 
 

पुरुषभृणतरष्टाांशः । २२ । पणर्भक्तमघथणवशेषतः । २३ । तदुभयां णनयम्यो दद्यात् । २४ । 
 

अणभयुक्तो न प्रत्यणभयुञ्जीत, अन्तयि कलहसाहससार्थसमवायेभ्यः । २५ । न 
चाणभयुक्तेऽणभयोगोऽन्द्स्त । २६ । 
 

अणभयोक्ता चेत्प्रत्युक्तस्तदहरेव न प्रणतब्रयूात् परोक्तः स्यात् । २७ । कृतकायथणवणनियो 
ह्यणभयोक्ता नाणभयुक्तः । २८ । तस्याप्रणतबु्रवतणस्त्ररािां सप्तरािणमणत । २९ । अत ऊध्वं णिपिावराध्यं 
िादशपिपरां दण्डां कुयात् । ३० । णिपक्षादूध्वथमप्रणतबु्रवतः परोक्तदण्डां कृत्वा यान्तयस्य द्रव्याणि 
स्युस्ततोऽणभयोक्तारां प्रणतपादयेद्, अन्तयि वृत्त्युपकरिेभ्यः । ३१ । तदेव णनष्ट्पततोऽणभयुक्तस्य कुयात् । ३२ 
। अणभयोक्तुर्णनष्ट्पातसमकालः परोक्तभावः । ३३ । 
 

२२ (साटक्षदारानंा बोलावनू आणणाऱ्या) नोकराला एकअष्टमाशं पण मेहनिाना द्यावा. २३ वािेिील 
भोजनखचथ त्यावळेच्या सकमिीप्रमाणे द्यावा. २४ हे दोन्ही हरलेल्या पक्षकाराने द्याविे. 
 

२५ कलह, बळजबरी आटण िाडं्यामधील साहचयथ याचं्याटवषयीच्या खिल्यावं्यटिटरक्ि इिर 
खिल्यािं प्रटिवादीला वादीवर उलि टफयाद करिा येणार नाही. २६ आटण प्रटिवादीवर (त्याचवळेेस 
दुसरी) टफयाद करिा येणार नाही. 
 

२७ प्रटिवादीने उत्तर टदले असिा वादीने जर त्याच टदवशी प्रत्युत्तर टदले नाही िर िो पराटजि 
होिो. २८ कारण, काय करावयाचे िे वादीने अगोदर ठरटवलेले असिे, प्रटिवादीने नाही. २९ प्रटिवादीने 
िात्काळ उत्तर न टदल्यास त्याला िीन टदवसाचंी सकवा साि टदवसाचंी मुदि द्यावी. ३० त्यानंिर त्याला 
कमीि कमी िीन पण व जास्िीि जास्ि बारा पण दंड करावा. ३१ िीन पधंरवड्यानंंिर उत्तर न देणाऱ्या 
प्रटिवादीस पराटजि पक्षकारास होणारा दंड करून त्याची जी मालमत्ता असेल टिच्यािून वादीची रक्कम 
देववावी, पण त्यासाठी त्याच्या उपजीटवकेच्या साधनाचंा उपयोग करू नये. ३२ पळून गेलेल्या प्रटिवादीच्या 
बाबिीिही िसेच करावे. ३३ वादी पळून गेला िर त्याच क्षणाला िो पराटजि होिो. 
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पे्रतस्य व्यसणननो वा साणक्षवचनमसारम् । ३४ । 
 

अणभयोक्ता दण्डां दत्त्वा कमथ कारयेत् । ३५ । आकि वा स कामां प्रवेशयेत् । ३६ । रक्षोघ्नरणक्षतां वा 
कमथिा प्रणतपादयेद्, अन्तयि ब्राह्मिात् । ३७ । 
 

चतुवथिाश्रमस्यायां लोकस्याचाररक्षिात् । 
नश्यताां सवथिमािाां राजा िमथप्रवतथकः ॥ ३८ ॥ 

 
िमथि व्यवहारि चणरिां राजशासनम् । 
णववादार्थितुष्ट्पादः पणिमः पूवथबािकः ॥ ३९ ॥ 

 
ति सत्ये न्द्स्र्तो िमो व्यवहारस्तु साणक्षषु । 
चणरिां सांग्रहे पुांसाां राज्ञामाज्ञा तु शासनम् ॥ ४० ॥ 

 
राज्ञः स्विमथः स्वगाय प्रजा िमेि रणक्षतुः । 
अरणक्षतुवा के्षप्तुवा णमर्थयादण्डमतोऽन्तयर्ा ॥ ४१ ॥ 

 
३४ (साक्ष टदल्यानंिर) साटक्षदार मरण पावला सकवा संकिाि सापडला िर त्याची साक्ष 

कुचकामाची होय. 
 

३५ (पराटजि प्रटिवादी दाव्याची रक्कम देण्यास असमर्थ असल्यास) वादीने दंड सरकाराि भरून 
त्याला आपल्यासाठी काम करावयास लावावे. ३६ सकवा त्या प्रटिवादीने आपल्या मजीनुसार 
वापरण्यालायक एखादी वस्िू वादीकडे गहाण ठेवावी. ३७ सकवा बाह्मण खेरीज करून इिर प्रटिवादीला 
राक्षसाचंा नाश करणाऱ्या मंत्रानंी रक्षण देऊन कामाच्या द्वारा रक्कम द्यावयास लावाव.े 
 

३८ जेव्हा सवथ धमांचा लोप होि असिो िेव्हा चार वणथ व चार आश्रम यािं टवभक्ि झालेल्या 
लोकाचं्या (स्वधमोटचि) आचाराचें पालन करीि असल्याकारणाने राजा हा धमाचा प्रविथक होय. 
 

३९ (शाश्वि) धमथ, (उभय पक्षामंधील) व्यवहार, परंपरागि आचार आटण राजाची आज्ञा – 
खिल्याचा टनवाडा करण्यासाठी हे चार आधार होि. त्याि नंिरनंिरचा आधार अगोदरच्यापेक्षा बलवत्तर 
होय. 
 

४० त्यापंैकी धमथ हा सत्यावर प्रटिटष्ठि आहे, पण व्यवहार साटक्षदारावंर प्रटिटष्ठि आहे. परंपरागि 
आचार माणसानंी स्वीकारण्यावर अवलंबून आहे, परंिु राजानंी केलेली आज्ञा म्हणजे शासन. 
 

४१ धमानुसार प्रजेचे रक्षणाऱ्या राजाचा हा स्वधमथ त्याला स्वगथप्राप्िी करून देण्यास कारणीभिू 
होिो. रक्षण न करणाऱ्या अर्वा अन्याय्य दंड करणाऱ्या राजाचा धमथ त्याला दुसरीकडे (नरकाप्रि) नेिो. 
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दण्डो णह केवलो लोकां  परां चेमां च रक्षणत । 
राज्ञा पुिे च शिौ च यर्ादोषां समां िृतः ॥ ४२ ॥ 

 
अनुशासणद्ध िमेि व्यवहारेि सांस्र्या । 
न्तयायेन च चतुरे्न चतुरन्तताां महीं जयेत् ॥ ४३ ॥ 

 
सांस्र्ा या िमथशासे्त्रि शास्त्रां वा व्यावहाणरकम् । 
यन्द्स्मन्नरे् णवरुध्येत िमेिारं् णवणनिथयेत् ॥ ४४ ॥ 

 
शास्त्रां णवप्रणतपदे्यत िमे न्तयायेन केनणचत् । 
न्तयायस्ति प्रमािां स्वाति पाठो णह नश्यणत ॥ ४५ ॥ 

 
दृष्टदोषः स्वयांवादः स्वपक्षपरपक्षयोः । 
अनुयोगाजथवां हेतुः शपर्िार्थसािकः ॥ ४६ ॥ 

 
पूवोतरार्थव्याघाते साणक्षवक्तव्यकारिे । 
चारहस्ताच्च णनष्ट्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः ॥ ४७ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे व्यवहारस्र्ापना णववादपदणनबन्तिि प्रर्मोऽध्यायः । आणदतोऽष्टपञ्चाशः । 

 
४२ कारण, पुत्र व शत्र ूउभयिानंा अपराधानुसार राजाने सारखाच केलेला दंडच केवळ (त्याच्या) 

परलोकाचे व ्ा लोकाचे रक्षण करिो. 
 

४३ कारण, धमाने, व्यवहाराने, परंपरागि रूढीने आटण चौथ्या न्यायावर अटधटष्ठि आजे्ञने शासन 
करणारा राजा चारही टदशाचं्या अंिापयंि टवस्िार असलेली पथृ्वी सजकून घेईल. 
 

४४ ज्या बाबिीि परंपरागि रूढीचा अर्वा व्यवहारावर अटधटष्ठि शास्त्राचा धमथशास्त्राशी टवरोध येि 
असेल त्या बाबिीि धमानुसार टनणथय द्यावा. 
 

४५ जेरे् धमासंबधंीचे शास्त्र न्यायावर आधाटरि कोणत्याही राजाजे्ञच्या टवरोधी असेल िेरे् न्यायाला 
प्रमाण मानाव.े कारण, त्याबाबिीि धमथशास्त्रािील वचनाचे प्रामाण्य नष्ट होिे. 
 

४६ उघडच टदसून येणारा दोष, स्विः होऊन टदलेली कबुली, स्वपक्ष व परपक्ष याचं्या प्रश्नािंील व 
उत्तरािंील सरळपणा, कारणमीमासंा आटण शपर् ्ा गोष्टी टनणथय लावण्याच्या कामी सहायक होिाि. 
 

४७ अगोदरचे व नंिरचे टवधान याि टवरोध असल्यास, साटक्षदार दोषास्पद असल्यास आटण 
रक्षकाच्या िाब्यािून पळून गेल्यास (पक्षकार) पराटजि झाला असा टनणथय द्यावा. 
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२ 
 

[एकोनषणष्टतमां प्रकरिम् – णववाहसांयुक्तम्, ति णववाहिमथः, स्त्रीिनकल्पः, आणिवेदणन कां  च] 
 

णववाहपूवो व्यवहारः । १ । 
 

कन्तयादानां कन्तयामलां कृत्य ब्राह्मो णववाहः । २ । सहिमथचया प्राजापत्यः । ३ । गोणमरु्नादानादाषथः । 
४ । अन्ततवेद्यामृन्द्त्वजे दानाद् दैवः । ५ । णमर्ःसमवायाद् गान्तिवथः । ६ । शुल्कादानाद् आसुरः । ७ । 
प्रसह्यादानाद् राक्षसः । ८ । सुप्तमतादानात् पैशाचः । ९ । 
 

णपतृप्रमािाित्वारः पूवे िम्याः, माताणपतृप्रमािाः शेषाः । १० । तौ णह शुल्कहरौ दुणहतुः, 
अन्तयतराभावेऽन्तयतरो वा । ११ । णितीयां शुल्कां  स्त्री हरेत । १२ । 

 
सवेषाां प्रीत्यारोपिमप्रणतणषद्धम् । १३ । इणत णववाहिमथः । 

 
दुसरा अध्याय 

 
प्रकरण ५९ : टववाहाशी सबंद्ध टवषय : टववाहधमथ; स्त्रीधनटवषयक टनयम; दुसऱ्या टववाहाटवषयी 

 
१ टववाहापासून (लौटकक) व्यवहाराला प्रारंभ होिो. 

 
२ कन्येला अलंकार घालून टिचे वराला दान करणे हा ब्राह्म टववाह ३ उभयिानंी धमथकृत्ये जोडीने 

करण्याचे आवाहन असिे िो प्राजापत्य. ४ गोटमरु्न घेऊन कन्या देणे म्हणजे आषथ टववाह. ५ यज्ञवदेीमध्ये 
ऋस्त्वजाला कन्येचे दान म्हणजे दैव. ६ (वधूवराचं्या) परस्पर साहचयाने होणारा िो गाधंवथ टववाह. ७ हंुडा 
घेऊन कन्या टदल्यास आसुर. ८ बळजबरीने कन्येला पळवनू नेल्यास राक्षस टववाह. ९ टनदे्रि सकवा नशिे 
असलेल्या कन्येस पळटवल्यास पैशाच. 
 

१० यापंैकी पटहले चार टववाह टपत्याच्या समिीने असल्यामुळे धमाला अनुसरून होि, बाकीच्या 
टववाहािं मािा व टपिा उभयिाचंी अनुमिी लागिे. ११ कारण, त्या दोघानंा कन्येच्या शुल्काची प्राप्िी होिे, 
सकवा दोघापंैकी एकजण नसल्यास दुसऱ्याला होिे. १२ दुसरे शुल्क स्त्रीलाच टमळाव.े 
 

१३ सवथ प्रकारच्या टववाहािं कन्येला प्रीटिदान देण्यास प्रटिबधं नाही. हा झाला टववाहाचा कायदा. 
 

वृणतराबन्तध्यां वा स्त्रीिनम् । १४ । परणिसाहस्त्रा स्र्ाप्या वृणतः, आबन्तध्याणनयमः । १५ । 
तदात्मपुिस्नुषाभमथणि प्रवासाप्रणतणविाने च भायाया भोक्तुमदोषः, प्रणतरोिकव्याणिदुर्णभक्षभयप्रतीकारे 
िमथकाये च पत्युः, सांभूय वा दम्पत्योर्णमरु्नां प्रजातयोः । १६ । णिवषोपभुक्तां च िर्णमष्ठेषु णववाहेषु नानुयुञ्जीत 
। १७ । गान्तिवासुरोंपभुक्तां सवृणद्धकमुभयां दाप्येत, राक्षसपैशाचोपभुक्तां स्तेयां दद्यात् । १८ । 

 
मृते भतथणर िमथकामा तदानीमेव स्र्ाप्याभरिां शुल्कशेषां च लभेत । १९ । लब्ध्वा वा णवन्तदमाना 
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सवृणद्धकमुभयां दाप्येत । २० । कुिुम्बकामा तु श्वशुरपणतदतां णनवेशकाले लभेत । २१ । णनवेशकालां  णह 
दीघथप्रवासे व्याख्यास्यामः । २२ । श्वशुरप्राणतलोम्येन वा णनणवष्टा श्वशुरपणतदतां जीयेत । २३ । 
 

१४ उपजीटवकेसाठी िोडून टदलेली रक्कम (वृटत्त) आटण दागदाटगने हे स्त्रीधन. १५ बाजूला काढून 
ठेवावयाची (स्र्ाप्या) अशी वृत्ती अटधकाि अटधक दोन हजार पण असावी, दागदाटगन्याचं्या बाबिीि मात्र 
काही मयादा नाही. १६ िे स्त्रीधन पत्नीने आपले पुत्र व सुना याचं्या पालनपोषणासाठी व टनवाहाची िरिूद 
न करिा पिी प्रवासाला गेला असिा वापरले िर त्याि दोष नाही, पिीने दरोडेखोर, आजार, दुर्षभक्ष व 
इिर संकिे याचा प्रटिकार करण्यासाठी आटण धमथकायासाठी वापरले िर आटण नवराबायकोनी टमळून 
मुलगा व मुलगी झाल्यानंिर वापरले िर (त्याि दोष नाही). १७ आटण धार्षमक टववाहाचं्या संबधंाि िीन 
वषपेयंि (टबनिक्रार) उपभोग घेिलेल्या स्त्रीधनाटवषयी पत्नी िक्रार करू शकणार नाही. १८ गाधंवथ व 
आसुर टववाहाचं्या संबधंाि पिीने स्त्रीधन वापरल्यास त्याला िे व्याजासह परि करावयास लावले पाटहजे, 
राक्षस आटण पैशाच टववाहािं वापरल्यास िी चोरी होिे म्हणून िदनुसार दंड द्यावा. 
 

१९ पिी मरण पावला असिा धमाचरणाने आयुष्टय घालव ू इस्च्छणाऱ्या पत्नीला टिची वृत्ती, 
दागदाटगने व शुल्काचा अवटशष्ट भाग िाबडिोब टमळाला पाटहजे. २० िे टमळाल्यानंिर टिने जर दुसरे लवन 
केले िर टिला िे सव्याज परि करायला लावले पाटहजे. २१ परंिु जर पुत्रोत्पत्ती व्हावी म्हणून िी दुसरे 
लवन करू इस्च्छि असेल िर सासऱ्याने व (पटहल्या) पिीने टदलेल्या भेिी टिला टमळाल्या पाटहजेि. २२ 
पुनर्षववाहाचा काल दीघथप्रवासावरील पटरच्छेदाि (पुढे ३·४·३७-४२ मध्ये) सागं.ू २३ अर्वा सासऱ्याच्या 
इच्छेटवरुद्ध टिने दुसरा टववाह केला िर सासऱ्याने व पिीने टदलेल्या भेिी टिला परि करायला लावले 
पाटहजे. 
 

ज्ञाणतहस्तादणभमृष्टाया ज्ञातयो यर्ागृहीतां ददु्यः । २४ । न्तयायोपगतायाः प्रणतपता स्त्रीिनां गोपायेत् । 
२५ । 
 

पणतदायां णवन्तदमाना जीयेत । २६ । िमथकामा भुञ्जीत । २७ । पुिवती णवन्तदमाना स्त्रीिनां जीयेत । 
२८ । तत ुस्त्रीिनां पुिा हरेयुः । २९ । पुिभरिारं् वा णवन्तदमाना पुिारं् स्फातीकुयात् । ३० । 
 

बहुपुरुषप्रजानाां पुिािाां यर्ाणपतृदतां स्त्रीिनमवस्र्ापयेत् । ३१ । कामकरिीयमणप स्त्रीिनां 
णवन्तदमाना पुिसांस्र्ां कुयात् । ३२ । 
 

अपुिा पणतशयनां पालयन्तती गुरुसमीपे स्त्रीिनमायुःक्षयाद् भुञ्जीत । ३३ । आपदरं् णह स्त्रीिनम् । ३४ 
। ऊध्वं दायादां गच्िेत् । ३५ । 
 

जीवणत भतथणर मृतायाः पुिा दुणहतरि स्त्रीिनां णवभजेरन्, अपुिाया दुणहतरः, तदभावे भता । ३६ । 
शुल्कमन्तवािेयमन्तयिा बन्तिुणभदथतां बान्तिवा हरेयुः । ३७ । इणत स्त्रीिनकल्पः । 
 

२४ टिच्या नािेवाइकाचं्या िाब्यािून टिला काढून नेल्यास टिच्या (नव्या) नािेवाइकानंी टिला 
(पटहल्या लवनाच्या वळेी) ज्याच्याकडून जे टमळाले असेल िे त्याला परि केले पाटहजे. २५ जर टिचे दुसरे 
लवन रीिसर झाले असेल िर टिच्या दुसऱ्या पिीने (पटहल्या टववाहाचे) स्त्रीधन जपून ठेवाव.े 
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२६ पिीची वारस म्हणून टमळालेली मालमत्ता दुसरे लवन करिाना टिने परि केली पाटहजे. २७ 
धमाचरणाि आयुष्टय घालव ूइच्छील िर टिचा उपभोग घ्यावा. २८ पुत्र असिाही टिने पुनर्षववाह केला िर 
टिला स्त्रीधन देऊन िाकावयास लावले पाटहजे. २९ परंिु िे स्त्रीधन टिच्या पुत्रानंा टमळावे. ३० अर्वा 
पुत्राचं्या पालनपोषणासाठी िी पुनर्षववाह करीि असेल िर त्याचं्यासाठी टिने स्त्रीधनाची वाढ केली पाटहजे. 

 
३१ अनेक पिींपासून झालेले पुत्र असिील िर त्या त्या पिीपासून टमळालेले स्त्रीधन त्याच्या 

त्याच्या पुत्रानंा टमळण्याची व्यवस्र्ा केली पाटहजे. ३२ टिला हवा िसा वापर करण्याची मुभा असलेले 
स्त्रीधन सुद्धा दुसरे लवन करिाना टिने पुत्राचं्या नाव ेठेवले पाटहजे. 
 

३३ पुत्र नसलेल्या स्त्रीने पाटिव्रत्याने राहून वडीलधाऱ्या माणसाचं्या संटनध आयुष्टयाच्या अंिापयंि 
स्त्रीधनाचा उपभोग घ्यावा. ३४ कारण, आपत्कालासाठीच स्त्रीधन अटभपे्रि असिे. ३५ टिच्या मृत्यनंूिर 
टिच्या वारसानंा िे टमळाव.े 
 

३६ पिी टजविं असिा स्त्री मरण पावली िर मुलगे व मुली यानंी टिचे स्त्रीधन आपसाि वािून घ्याव,े 
मुलगे नसल्यास मुलींनी, संििीच नसल्यास नवऱ्याने िे घ्याव.े ३७ शुल्क, टववाहानंिर टमळालेल्या भेिी 
आटण बाधंवानंी दुसरे जे काही टदले असेल िे त्या बाधंवानंी घेऊन जाव.े हे झाले स्त्रीधनाटवषयीचे टनयम. 
 

वषाण्यष्टावप्रजायमानामपुिाां वन्तध्याां चाकाङ्के्षत, दशा णनन्तदुम्, िादश कन्तयाप्रसणवनीम् । ३८ । 
ततः पुिार्ी णितीयाां णवन्तदेत । ३९ । तस्याणतक्रमे शुल्कां  स्त्रीिनमिं चाणिवेदणनकां  दद्यात्, चतुर्णवशणतपिपरां 
च दण्डम् । ४० । शुल्कां  स्त्रीिनम् अशुल्कस्त्रीिनायास्तत्प्रमािमाणिवेदणनकम् अनुरूपाां च वृकत दत्त्वा 
बह्वीरणप णवन्तदेत । ४१ । पुिार्ा णह णस्त्रयः । ४२ । 
 

तीर्थसमवाये चासाां यर्ाणववाहां पूवोढाां जीवत्पुिाां वा पूवं गच्िेत् । ४३ । तीर्थगूहनागमने 
षण्िवणतदथण्डः । ४४ । पुिवतीं िमथकामाां वन्तध्याां णनन्तदुां नीरजस्काां वा नाकामामुपेयात् । ४५ । न चाकामः 
पुरुषः कुणष्ठनीमुन्तमताां वा गच्िेत् । ४६ । स्त्री तु पुिार्थमेवांभूतां वोपगच्िेत् । ४७ । 
 

३८ पत्नीला संििी होि नसेल सकवा पुत्र होि नसेल सकवा िी वधं्या असेल िर पिीने आठ वषे वाि 
पहावी, जन्मिाच संििी मरि असेल िर दहा वष ेआटण टिला मुलीच होि असिील िर बारा वष ेवाि 
पहावी. ३९ त्यानंिर पुत्राच्या कामनेने त्याने दुसरी पत्नी करावी. ४० ्ा टनयमाचें उल्लंघन केल्यास त्याने 
शुल्क, स्त्रीधन व त्याच्या अध्याइिके आटधवेदटनक (दुसरे लवन केल्याबद्दल पटहल्या पत्नीला द्यावयाची 
भरपाईची रक्कम) टिला देऊन सरकारला चोवीस पणापंयंि दंड द्यावा. ४१ शुल्क, स्त्रीधन, – टजला शुल्क 
व स्त्रीधन टमळालेले नाही टिला िेवढ्याच प्रमाणाि आटधवदेटनक – आटण उपजीटवकेसाठी अनुरूप वृत्ती, 
एवढे देऊन त्याने अनेक टस्त्रयाशंी लवन करावयास हरकि नाही. ४२ कारण, टस्त्रया पुत्रप्राप्िीसाठी 
(आवश्यक) असिाि. 
 

४३ जेव्हा ्ापंैकी अनेक पत्नींचा ऋिुकाळ एकाच वळेी येईल िेव्हा टववाहाचं्या कालानुसार 
अगोदर टववाह केलेल्या पत्नीशी अर्वा टजविं पुत्र असलेल्या पत्नीशी अगोदर समागम करावा. ४४ 
ऋिुकाल लपवनू ठेवल्यास अर्वा समागम न केल्यास शहाण्णव पण दंड करावा. ४५ पुत्र असलेल्या, 
धमाचरण करू इस्च्छणाऱ्या, वधं्या, मृि संििीस जन्म देणाऱ्या, ऋिू येण्याचे बदं झालेल्या अशा पत्नीशी 
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टिची इच्छा नसिाना समागम करू नये. ४६ आटण इच्छा नसिाना पिीने कुष्ठ झालेल्या अर्वा वडे 
लागलेल्या स्त्रीशी समागम करू नये. ४७ परंिु स्त्रीने पुत्रासाठी अशा पिीबरोबरही संबधं ठेवावा. 
 

नीचत्वां परदेशां वा प्रन्द्स्र्तो राजणकन्द्ल्बषी । 
प्रािाणभहन्तता पणततस्त्याज्यः क्लीबोऽणप वा पणतः ॥ ४८ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे णववाहसांयुक्ते णववाहिमथः स्त्रीिनकल्प आणिवेदणनकां  च णितीयोऽध्यायः । 

आणदत एकोनषणष्टतमः । 
 

४८ अधोगिीला गेलेला, परदेशाि गेलेला, राजाचा अपराध केलेला (राजद्रोही), टिच्या प्राणावर 
उठलेला, पटिि झालेला अर्वा नपुसक असलेला, अशा पिीचा त्याग करण्यास हरकि नाही. 
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३ 
 

[एकोनषणष्टतमां प्रकरिम् – णववाहसांयुक्तम्, ति शुश्रूषा, भमथ पारुष्ट्यम्, िेषः, अतीचारः, 
उपकारव्यवहारप्रणतषेिि] 

 
िादशवषा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवणत, षोडशवषथः पुमान् । १ । अत ऊध्वथमशुश्रूषायाां िादशपिः 

णस्त्रया दण्डः, पुांसो णिगुिः । २ । इणत शुश्रूषा । 
 

भमथण्यायामणनर्णदष्टकालायाां ग्रासाच्िादनां वाऽणिकां  यर्ापुरुषपणरवापां सणवशेषां दद्यात् । ३ । 
णनर्णदष्टकालायाां तदेव सांख्याय बन्तिां च दद्यात् । ४ । शुल्कस्त्रीिनाणिवेदणनकानामनादाने च । ५ । 
श्वशुरकुलप्रणवष्टायाां णवभक्तायाां वा नाणभयोज्यः पणतः । ६ । इणत भमथ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण ५९ : (पुढे चालू) : दापंत्यधमथ; पोिगी; टनष्ठुर विथन; टििकारा; दुवथिथन; भेिी देणेघेणे व 
व्यवहार करणे यानंा प्रटिबधं 

 
१ बारा वषांची झाली म्हणजे स्त्री व्यवहारास योवय (सज्ञान) होिे, सोळा वषाचा झाला म्हणजे 

पुरुष. २ त्यानंिर दापंत्यधमाचे पालन न केल्यास स्त्रीला बारा पण दंड करावा, पुरुषाला त्याच्या दुप्पि. हा 
झाला दापंत्यधमथ. 
 

३ जेव्हा (नवऱ्याशी संबंध न ठेवणाऱ्या पत्नीला द्यावयाच्या) पोिगीसाठी हप्त्याहप्त्याचा काल 
ठरवनू टदला नसेल िेव्हा (टिच्यापुरिे) अन्नवस्त्र सकवा टिचा पटरवार असेल त्याप्रमाणे जास्ि टवशषे प्रकारचे 
द्याव.े ४ जर िो काल ठरटवला असेल िर िेवढेच टहशोब करून आटण हप्त्याहप्त्याने द्याव.े ५ आटण पत्नीला 
शुल्क, स्त्रीधन व नवऱ्याने दुसरे लवन करिाना द्यावयाची भरपाई टमळाली नसेल िेव्हाही (हप्त्याहप्त्याने 
द्यावयाचे कबूल करावे). ६ पत्नी सासऱ्याच्या कुिंुबाि रहाि असेल सकवा टवभक्ि झाली असेल िर टिला 
नवऱ्यावर (पोिगीबद्दल) दावा लाविा येणार नाही. हा झाला पोिगीचा टवषय. 
 

‘नष्टे’ ‘णवनष्टे’ ‘न्तयङे्ग’ ‘अणपतृके’ ‘अमातृके’ इत्यणनदेशेन णवनयग्राहिम् । ७ । 
वेिुदलरजु्जहस्तानामन्तयतमेन वा पृष्ठे णिराघातः । ८ । तस्याणतक्रमे वानदण्डपारुष्ट्यदण्डाभ्यामिथदण्डाः । ९ 
। तदेव णस्त्रया भतथणर प्रणसद्धदोषायाः । १० । ईष्ट्यथया बाह्यणवहारेषु िारेष्ट्वत्ययो यर्ाणनर्णदष्टः । ११ । इणत 
पारुष्ट्यम् । 
 

भतारां णिषती स्त्री सप्तातथवान्तयमण्डयमाना तदानीमेव स्र्ाप्याभरिां णनिाय भतारमन्तयया सह 
शयानमनुशयीत । १२ । णभकु्षक्यन्तवाणिज्ञाणतकुलानामन्तयतमे वा भता णिषन् णस्त्रयमेकामनुशयीत । १३ । 
दृष्टणलङे्ग मैरु्नापहारे सविापसपोपगमे वा णमर्थयावादी िादशपिां दद्यात् । १४ । 
 

अमोक्ष्या भतुथरकामस्य णिषती भाया, भायायाि भता । १५ । परस्परां िेषान्तमोक्षः । १६ । 
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स्त्रीणवप्रकारािा पुरुषिेन्तमोक्षणमच्िेद् यर्ागृहीतमस्य ै दद्यात् । १७ । पुरुषणवप्रकारािा स्त्री 
चेन्तमोक्षणमच्िेन्नास्य ैयर्ागृहीतां दद्यात् । १८ । अमोक्षो िमथणववाहानाम् । १९ । इणत िेषः । 
 

७ ‘नष्ट झालेली’, ‘मेलेली’, ‘पागंळी’, ‘टबनबापाची’, ‘टबनआईची’ इत्यादी दुवथचनानंी न संबोटधिा 
पत्नीला नीि वागावयास टशकवावे. ८ सकवा (जरूरच िर) टचरलेला बाबंू, दोर सकवा हाि यानंी िीनदा 
पाठीवर माराव.े ९ ्ा टनयमाचें उल्लंघन केल्यास वाक्यारुष्टय आटण दंडपारुष्टय याचं्या बाबिीि (अध्याय 
३·१८ व ३·१९ मध्ये) साटंगिलेल्या दंडाचं्या टनम्मे दंड कराविे. १० िीच (टनम्म्या दंडाची) टशक्षा टजने 
पिीचा उघडपणे अपराध केला असेल अशा स्त्रीला करावी. ११ जर ईष्टयेने प्रवृत्त होऊन िो बाहेर भिकि 
असेल िर त्याप्रसंगी टिला साटंगिल्याप्रमाणे टशक्षा करावी. हा झाला टनष्ठुर विथनाचा टवषय. 
 

१२ नवऱ्याचा टििकारा करणाऱ्या स्त्रीने जर साि ऋिुकाळािं दापंत्यधमाचे पालन केले नाही िर 
टिने िात्काळ आपली वृत्तीची रक्कम व दागदाटगने काढून ठेवनू नवऱ्याला दुसऱ्या स्त्रीबरोबर समागम 
करण्यास अनुमिी टदली पाटहजे. १३ पत्नीचा टििकारा करणाऱ्या नवऱ्याने टिला एकिीलाच 
पटरव्राटजकेजवळ अर्वा पालकाच्या सकवा एखाद्या नािेवाइकाच्या कुिंुबाि रहाण्यास परवानगी टदली 
पाटहजे. १४ (टििकाऱ्याची) टचन्हे स्पष्ट टदसि असिा, समागम नाकारला असिा अर्वा सवणथ स्त्रीकडे 
गुप्िपणे दूिी पाठटवली असिा िे नाकबलू करू लागला िर त्याने बारा पण दंड टदला पाटहजे. 
 

१५ पिी जर इस्च्छि नसेल िर टििकारा करणाऱ्या पत्नीला घिस्फोि टमळणार नाही, िसेच 
टििकारा करणाऱ्या नवऱ्यालाही पत्नीच्या इच्छेटवरुद्ध घिस्फोि टमळणार नाही. १६ उभयिानंा 
परस्पराबद्दल टििकारा वािि असेल िरच घिस्फोि टमळेल. १७ अर्वा पत्नीच्या अपराधामुळे पिीला 
घिस्फोि पाटहजे असेल िर टिचे जे काही घेिले असेल िे टिला परि टदले पाटहजे. १८ सकवा पिीच्या 
अपराधामुळे स्त्रीला घिस्फोि पाटहजे असेल िर टिचे घेिलेले टिला परि देऊ नये. १९ धार्षमक पद्धिीच्या 
(पटहल्या चार) टववाहप्रकारािं घिस्फोि नाही. हा झाला टििकाऱ्याचा टवषय. 
 

प्रणतणषद्धा स्त्री दपथमद्यक्रीडायाां णिपिां दण्डां दद्यात् । २० । णदवा स्त्रीपे्रक्षाणवहारगमने षट्पिो 
दण्डः, पुरुषपे्रक्षाणवहारगमने िादशपिः । २१ । रािौ णिगुिः । २२ । 
 

सुप्तमतप्रव्रजने भतुथरदाने च िारस्य िादशपिः । २३ । रािौ णनष्ट्कसने णिगुिः । २४ । 
 

स्त्रीपुांसयोमयरु्नारे्नाङ्गणवचेष्टायाां रहोऽश्लीलसांभाषायाां वा चतुणवंशणतपिः णस्त्रया दण्डः, पुांसो 
णिगुिः । २५ । केशनीणवदन्ततनखालम्बनेषु पूवथः साहसदण्डः, पुांसो णिगुिः । २६ । शणङ्कतस्र्ाने सांभाषायाां 
च पिस्र्ाने णशफादण्डः । २७ । स्त्रीिाां ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्ततरे पञ्च णशफा दद्यात् । २८ । पणिकां  वा 
प्रहारां मोक्षयेत् । २९ । इत्यतीचारः । 
 

२० प्रटिबधं केला असिाही पत्नी जर दपाने मद्यपान व क्रीडा करील िर टिने िीन पण दंड टदला 
पाटहजे. २१ टस्त्रयानंी केलेले नािक पहाण्यास अर्वा टस्त्रयासंमविे टवहार (मौज) करण्यास टदवसा गेली 
िर सहा पण दंड, पुरुषाचें नािक पहाण्यास अर्वा पुरुषाबंरोबर टवहार करण्यास टदवसा गेली िर बारा 
पण दंड करावा. २२ रात्री गेली िर दंड दुप्पि करावेि. 
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२३ नवरा झोपलेला अर्वा मद्याने बेहोश असिा घराबाहेर गेल्यास, िसेच नवऱ्याला (रात्री) दार 
न उघडल्यास बारा पण दंड. २४ रात्री घराबाहेर पडल्यास दुप्पि दंड करावा. 
 

२५ समागमाच्या उदे्दशाने स्त्री व पुरुष एकािंाि अंगचेष्टा करिील सकवा असभ्य भाषण करिील िर 
स्त्रीला चोवीस पण व पुरुषाला त्याच्या दुप्पि दंड करावा. २६ केस, टनरी, दाि व नख यानंा सकवा यानंी 
स्पशथ केल्यास प्रर्म साहसदंड करावा, पुरुषाला त्याच्या दुप्पि. २७ आटण संशयास्पद जागी संभाषण 
केल्यास पणाच्या दंडाऐवजी फिक्याचंी टशक्षा करावी. २८ गावाच्या मधल्या चौकाि चाडंाळाने टस्त्रयाचं्या 
दोन बाजंूच्या मध्ये (म्हणजे पाठीवर) पाच फिके माराविे. २९ सकवा फिक्याचं्या ऐवजी पण देऊन टिने 
आपली सुिका करून घ्यावी. हा झाला दुवथिथनाचा टवषय. 
 

प्रणतणषद्धयोः स्त्रीपुांसयोरन्तयोन्तयोपकारे कु्षद्रकद्रव्यािाां िादशपिो दण्डः, स्रू्लकद्रव्यािाां 
चतुणवंशणतपिनः, णहरण्यसुविथयोितुष्ट्पञ्चाशत्पिः णस्त्रया दण्डः, पुांसो णिगुिः । ३० । त 
एवागम्ययोरिथदण्डाः, तर्ा प्रणतणषद्धपुरुषव्यवहारेषु च । ३१ । इणत प्रणतषेिः । 
 

राजणिष्टाणतचाराभ्यामात्मापक्रमिेन च । 
स्त्रीिनानीतशुल्कानामस्वाम्यां जायते णस्त्रयाः ॥ ३२ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे णववाहसांयुक्ते शुश्रूषाभमथपारुष्ट्यिेषातीचारोपकारव्यवहारप्रणतषेिाि 

तृतीयोऽध्यायः । आणदतः षणष्टतमः । 
 

३० प्रटिबधं केला असिाही स्त्री व पुरुष यानंी एकमेकास लहान वस्िू भेि टदल्यास बारा पण दंड, 
मोठ्या वस्िू भेि टदल्यास चोवीस पण, द्रव्य सकवा सोने टदल्यास चोपन पण, याप्रमाणे स्त्रीला दंड कराविे, 
पुरुषाला याचं्या दुप्पि दंड कराविे. ३१ हेच दंड टनम्मे कराविे, जर त्या स्त्रीपुरुषािील शरीरसंबधं टनटषद्ध 
मानला गेला असेल (उदा॰ भाऊ व बहीण) िर, िसेच मना केलेल्या पुरुषाबंरोबर (खरेदी, उसनवारी 
इत्यादी) व्यवहार (स्त्रीने) केले िर (टनम्मे दंड कराविे). हा झाला प्रटिबधंाचा टवषय. 
 

३२ राजद्रोह व दुवथिथन याचं्यामुळे आटण घरािून पळून गेल्यामुळे स्त्रीचे स्त्रीधन, (माहेराहून) 
आणलेल्या वस्िू व शुल्क यावंरील स्वाटमत्व नष्ट होिे. 
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४ 
 

[एकोनषणष्टतमां प्रकरिम् – णववाहसांयुक्तम्, ति णनष्ट्पतनम्, पर्थयनुसरिम्, ह्नस्वप्रवासः, 
दीघथप्रवासि 

 
पणतकुलाणन्नष्ट्पणततायाः णस्त्रयाः षट्पिो दण्डः, अन्तयि णवप्रकारात् । १ । प्रणतणषद्धायाां िादशपिः । 

२ । प्रणतवेशगृहाणतगतायाः षट्पिः । ३ । प्राणतवेणशकणभकु्षकवैदेहकानामवकाशणभक्षापण्यदाने िादशपिो 
दण्डः । ४ । प्रणतणषद्धानाां पूवथः साहसदण्डः । ५ । परगृहाणतगतायाितुर्णवशणतपिः । ६ । 
परभायावकाशदाने शत्यो दण्डः, अन्तयिापद्भयः । ७ । वारिाज्ञानयोर्णनदोषः । ८ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण ५९ : (पुढे चालू) : घराबाहेर पडणे; कोणाबरोबर जाणे; अल्प प्रवास; दीघथ प्रवास 
 

१ नवऱ्याचे घर सोडून गेलेल्या स्त्रीला सहा पण दंड करावा, टिचा छळ होि असेल िर मात्र करू 
नये. २ मना केली असिाही िी गेल्यास बारा पण दंड करावा. ३ घर सोडून िी शजेारच्या घराि गेली असेल 
िर सहा पण दंड. ४ शजेारी, टभक्ष ूआटण व्यापारी यानंी टिला (अनुक्रमे) आसरा, अन्न व माल टदल्यास 
त्यानंा बारा पण दंड करावा. ५ मना केली असिाही त्यानंी टदल्यास त्यानंा प्रर्म साहसदंड करावा. ६ घर 
सोडून िी परक्या मनुष्टयाच्या घराि गेली िर टिला चोवीस पण दंड करावा. ७ परक्याच्या पत्नीला आपल्या 
घराि आसरा देणाऱ्यास शभंर पण दंड करावा; याला आपत्कालचा अपवाद. ८ जर त्याने आपल्या घराि 
येण्यास प्रटिबधं केला असेल सकवा िी आल्याचे त्याला माहीि झाले नसेल िर िो टनदोष ठरिो. 
 

‘पणतणवप्रकारात् पणतज्ञाणतसुखावस्र्ग्राणमकान्तवाणिणभकु्षकीज्ञाणतकुलानामन्तयतममपुरुषां गन्ततुमदोषः’ 
इत्याचायाः । ९ । सपुरुषां वा ज्ञाणतकुलम् । १० । कुतो णह साध्वीजनस्य च्िलम् । ११ । सुखमेतदवबोदु्धम्, 
इणत कौणिल्यः । १२ । 
 

पे्रतव्याणिव्यसनगभथणनणमतमप्रणतणषद्धमेव ज्ञाणतकुलगमनम् । १३ । तणन्नणमतां वारयतो िादशपिो 
दण्डः । १४ । तिाणप गूहमाना स्त्रीिनां जीयेत, ज्ञातयो वा िादयन्ततः शुल्कशेषम् । १५ । इणत णनष्ट्पतनम् । 
 

पणतकुलाणन्नष्ट्पत्य ग्रामान्ततरगमने िादशपिो दण्डः स्र्ाप्याभरिलोपि । १६ । गम्येन वा पुांसा सह 
प्रस्र्ाने चतुणवंशणतपिः सवथिमथलोपि, अन्तयि भमथदानतीर्थगमनाभ्याम् । १७ । पुांसः पूवथः साहसदण्डः 
तुल्यश्रेयसोः, पापीयसो मध्यमः । १८ । बन्तिुरदण्ड्यः । १९ । प्रणतषेिेऽिथदण्डाः । २० । पणर् व्यन्ततरे 
गूढदेशाणभगमने मैरु्नारे्न शणङ्कतप्रणतणषद्धाभ्याां वा पर्थयनुसरिे सांग्रहिां णवद्यात् । २१ । 
 

९ “पिीकडून होणाऱ्या छळामुळे पत्नी पिीचे नािेवाईक, टववाह जुळवनू आणणारे, गावाचा प्रमुख, 
पालक, पटरव्राटजका, माहेरचे नािेवाईक याचं्यापैकी एकाच्या पुरुष नसलेल्या कुिंुबाि गेली िर त्याि 
काही दोष नाही,” असे आचायांचे मि आहे. १० “त्याि पुरुष असले िरी नािेवाइकाच्या कुिंुबाि जाण्याि 
दोष नाही. ११ साध्वी स्त्री कपिाने कशी वागेल? १२ हे सहज समजण्यासारखे आहे,” असे कौटिल्याचे मि 
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आहे. 
 

१३ मरण, आजार, संकि, बाळंिपण या कारणासंाठी आपल्या नािेवाइकाचं्या घरी जाण्यास 
मुळीच हरकि नाही. १४ त्या कारणासं्िव जाि असिा नवऱ्याने प्रटिबधं केल्यास त्याला बारा पण दंड 
करावा. १५ पण िशा प्रसंगी िी िेरे्च दडून राटहली िर टिचा स्त्रीधनावरील हक्क नाहीसा होईल, आटण 
टिला दडवनू ठेवणाऱ्या नािेवाइकानंा अवटशष्ट शुल्काला मुकाव ेलागेल. हा झाला घराबाहेर पडण्याचा 
टवषय. 
 

१६ पिीचे घर सोडून पत्नी दुसऱ्या गावी गेल्यास बारा पण दंड करावा आटण टिचा ठेवलेली वृत्ती व 
दागदाटगने यावंरील हक्क नष्ट करावा. १७ सकवा ज्याच्याशी शरीरसंबंध टनटषद्ध नाही अशा पुरुषाबरोबर िी 
(परगावी जाण्यास) टनघाली िर चोवीस पण दंड करावा आटण पोिगी व ऋिुकाली गमन या दोन 
गोष्टींखेरीज इिर सवथ धमावरील हक्क नष्ट करावा. १८ िो पुरुष त्याच वणाचा अर्वा वरच्या वणाचा असेल 
िर त्याला प्रर्म साहसदंड करावा, खालच्या वणाचा असेल िर मध्यम साहसदंड. १९ िो टिचा बाधंव 
असेल िर त्याला दड करू नये. २० पण त्याला मना केलेली असेल िर टनम्मा दंड करावा. २१ जर वािेने 
जाि असिा मध्येच िी गुप्ि टठकाणी गेली अर्वा शटंकि टकवा मना केलेल्या पुरुषाबरोबर मरुै्नाच्या 
उदे्दशाने गेली िर िो व्यटभचार समजावा (व यर्ोटचि टशक्षा करावी). 
 

तालावचरचारिमत्स्यबन्तिकलुब्िकगोपालकशौन्द्ण्डकानामन्तयेषाां च प्रसृष्टस्त्रीकािाां 
पर्थयनुसरिमदोषः । २२ । प्रणतणषदे्ध वा नयतः पुांसः णस्त्रयो वा गच्िन्तत्यास्त एवािथदण्डाः । २३ । इणत 
पर्थयनुसरिम् । 
 

ह्रस्वप्रवाणसनाां शूद्रवैश्यक्षणियब्राह्मिानाां भायाः सांवत्सरोतरां कालमाकाङ्के्षरन् अप्रजाताः, 
सांवत्सराणिकां  प्रजाताः । २४ । प्रणतणवणहता णिगुिां कालम् । २५ । अप्रणतणवणहताः सुखावस्र्ा णबभृयुः, परां 
चत्वाणर वषाण्यष्टौ वा ज्ञातयः । २६ । ततो यर्ादतमादाय प्रयुञे्चयुः । २७ । 
 

२२ िालावर नाचणारे, चारण (भाि), मासे पकडणारे, पारधी, गाई पाळणारे, दारूचे गुते्तवाले 
आटण ज्याचं्याि टस्त्रयानंा स्वािंत्रय असिे असे इिर लोक याचं्या बाबिीि पुरुषाबरोबर जाण्याि दोष नाही. 
२३ परंिु मना केलेली असल्यास बरोबर नेणाऱ्या पुरुषास व जाणाऱ्या स्त्रीस वरच्याच्या टनस्मे दंड कराविे. 
हा झाला कोणाबरोबर जाण्याचा टवषय. 
 

२४ र्ोड्या मुदिीच्या प्रवासाला गेलेल्या शूद्र, वैश्य, क्षटत्रय व ब्राह्मण याचं्या भायांनी, त्यानंा 
मूलबाळ झालेले नसल्यास (अनुक्रमे) एक, दोन, िीन व चार वष ेवाि पहावी, मूलबाळ असल्यास एक एक 
वषथ अटधक वाि पहावी. २५ टनवाहाची सोय केलेली असेल िर दुप्पि वष े वाि पहावी. २६ ज्याचं्या 
टनवाहाची िरिूद केलेली नसेल त्याचें पालनपोषण (वरील मुदिीपयंि) सुखावस्र्ानंी (लवन जुळवनू 
त्याचं्या सुखाची हमी देणाऱ्यानंी) करावे, वरील मुदिीनंिर चार सकवा आठ वष े त्याचं्या नािेवाइकानंी 
पालनपोषण करावे. २७ त्यानंिर टिला टदले असेल िे ज्याचे त्याने परि घेऊन टिला (दुसरा टववाह 
करण्यास) मोकळीक द्यावी. 
 

ब्राह्मिमिीयानां दशवषाण्यप्रजाता, िादश प्रजाता, राजपुरुषमायुःक्षयादाकाङ्के्षत । २८ । 
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सविथति प्रजाता नापवादां लभेत । २९ । 
 

कुिुम्बर्णद्धलोपे वा सुखावस्रै्र्णवमुक्ता यरे्ष्टां णवन्तदेत, जीणवतार्थमापद्गता वा । ३० । 
 

िमथणववाहात् कुमारी पणरग्रहीतारमनाख्याय प्रोणषतमश्रूयमािां सप्त तीर्ान्तयाकाङ्के्षत, सांवत्सरां 
श्रूयमािम् । ३१ । आख्याय प्रोणषतमश्रूयमािां पञ्च तीर्ान्तयाकाङ ्के्षत, दश श्रूयमािम् । ३२ । 
एकदेशदतशुल्कां  िीणि तीर्ान्तयश्रूयमािम्, श्रूयमािां सप्त तीर्ान्तयाकाङ्के्षत । ३३ । दतशुल्कां  पञ्च 
तीर्ान्तयश्रूयमािम्, दश श्रूयमािम् । ३४ । ततः परां िमथस्रै्र्णवसृष्टा यरे्ष्टां णवन्तदेत । ३५ । तीर्ोपरोिो णह 
िमथवि इणत कौणिल्यः । ३६ । इणत ह्रस्वप्रवासः । 
 

२८ अध्ययनासाठी ब्राह्मण परगावी गेला असल्यास पत्नीने, मूल झालेले नसल्यास, दहा वष ेवाि 
पहावी, मूल असल्यास बारा वष;े िो राजाच्या नोकरीि असल्यास टिने आपल्या आयुष्टयाच्या अंिापयंि वाि 
पहावी. २९ आटण टिला त्याच वणाच्या पुरुषापासून मूल झाल्यास टिला दोष लाविा येणार नाही. 
 

३० जेव्हा कुिंुबाची संपत्ती संपुष्टाि आली असेल िेव्हा सुखावस्र्ानंी मोकळीक टदल्यानंिर, सकवा 
संकिाि सापडली असिा टनवाहासाठी, टिने आपल्या इच्छेप्रमाणे दुसरे लवन कराव.े 
 

३१ धमथटववाहाच्या संबंधाि पिी (गभाधानापूवी) कुमारी पत्नीला न कळटविा प्रवासास गेला 
असल्यास व त्याची काही बािमी नसल्यास टिने साि ऋिुकालापंयंि वाि पहावी, जर बािमी असेल िर 
एक वषथभर वाि पहावी. ३२ टिला कळवनू गेला असल्यास, त्याची बािमी नसेल िर पाच ऋिुकालापंयंि, 
बािमी असेल िर दहा ऋिुकालापंयंि वाि पहावी. ३३ जर त्याने शुल्काचा काही अंशच टदला असेल िर 
बािमी नसेल िेव्हा िीन ऋिुकाल, बािमी असेल िेव्हा साि ऋिुकाल वाि पहावी. ३४ संपूणथ शुल्क 
टदलेले असल्यास बािमी नसेल िेव्हा पाच आटण असेल िेव्हा दहा ऋिुकाल वाि पहावी. ३५ त्या 
मुदिीनंिर न्यायाटधशानंी मोकळीक टदली म्हणजे टिने इच्छेला येईल त्याप्रमाणे दुसरा टववाह करावा. ३६ 
कारण, ऋिुकाल व्यर्थ दवडणे म्हणजे धमाचा नाश करणे होय असे कौटिल्याचे मि आहे. हा झाला अल्प 
मुदिीच्या प्रवासाचा टवषय. 
 

दीघथप्रवाणसनः प्रव्रणजतस्य पे्रतस्य या भाया सप्त तीर्ान्तयाकाङके्षत, सांवत्सरां प्रजाता । ३७ । ततः 
पणतसोदयथ गच्िेत् । ३८ । बहुषु प्रत्यासन्नां िार्णमकां  भमथसमरं् कणनष्ठमभायथ वा । ३९ । तदभावेऽप्यसोदयं 
सणपण्डां कुल्यां वाऽऽसन्नम् । ४० । एतेषामेष एव क्रमः । ४१ । 
 

एतानुत्क्रम्य दायादान् वेदने जारकमथणि । 
जारस्त्रीदातृवेतारः सांप्राप्ताः सांग्रहात्ययम् ॥ ४२ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे णववाहसांयुक्ते णनष्ट्पतनां पर्थयनुसरिां ह्रस्वप्रवासो दीघथप्रवासि चतुर्ोऽध्यायः 

। आणदत एकषणष्टतमः । णववाहसांयुक्तां समाप्तम् । 
 

३७ पिी लाबं मुदिीच्या प्रवासास गेला असेल, संन्याशी झाला असेल सकवा मरण पावला असेल 
िर त्याच्या पत्नीने साि ऋिुकालापंयंि वाि पहावी, मुले असल्यास एक वषथभर. ३८ त्यानंिर टिने पिीच्या 
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सख्ख्या भावाशी (टववाहपूवथक) समागम करावा. ३९ अनेक भाऊ असल्यास (वयाने) पिीच्या टनकिच्या 
भावाशी, धार्षमक भावाशी, टिचे पालनपोषण करण्यास समर्थ असलेल्या भावाशी सकवा लवन न झालेल्या 
धाकया भावाशी (समागम करावा). ४० िसा भाऊ नसल्यास सख्खा नसलेल्याही भावाशी, ससपड 
नािेवाइकाशी सकवा टनकिच्या सगोत्र बाधंवाशी (समागम करावा). ४१ याचं्या बाबिीि ्ाच क्रमाचे पालन 
केले पाटहजे. 
 

४२ पिीच्या ्ा दायादानंा सोडून टिने दुसऱ्या कोणाशी टववाह केल्यास (सकवा) जारकमथ केल्यास 
िो जार, िी स्त्री, टिचा टववाह लावनू देणारा व टिच्याशी लवन करणारा हे सगळे व्यटभचाराच्या टशके्षस पात्र 
होिाि. 
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५ 
 

[षणष्टतमां प्रकरिम् – दायणवभागः, ति दायक्रमः] 
 

अनीश्वराः णपतृमन्ततः न्द्स्र्तणपतृमातृकाः पुिाः । १ । तेषाम् ऊध्वं णपतृतो दायणवभागः णपतृद्रव्यािाम् 
। २ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण ६० : वटडलोपार्षजि सपंत्तीची वािणी; वारसाचा क्रम 
 

१ टपिा असलेल्या पुत्रानंा – ज्याचें आईबाप टजविं आहेि अशानंा संपत्तीवर मालकी हक्क नाही. २ 
टपत्याच्या मृत्यनंूिर त्याच्या संपत्तीची त्याचं्याि टवभागणी व्हावी. 
 

स्वयमार्णजतमणवभाज्यम्, अन्तयि णपतृद्रव्यादुन्द्त्र्तेभ्यः । ३ । 
 

णपतृद्रव्यादणवभक्तोपगतानाां पुिाः पौिा वा आ चतुर्ाणदत्यांशभाजः । ४ । तावदणवन्द्च्िन्नः णपण्डो 
भवणत । ५ । णवन्द्च्िन्नणपण्डाः सवे समां णवभजेरन् । ६ । 
 

अणपतृद्रव्या णवभक्तणपतृद्रव्या वा सह जीवन्ततः पुनर्णवभजेरन् । ७ । यतिोणतष्ठेत स व्द्यांशां लभेत । ८ 
। 
 

द्रव्यमपुिस्य सोदया भ्रातरः सहजीणवनो वा हरेयुः कन्तयाि । ९ । 
 

णरक्र्ां पुिवतः पुिा दुणहतरो वा िर्णमष्ठेषु णववाहेषु जाताः । १० । तदभावे णपता िरमािः । ११ । 
णपिभावे भ्रातरो भ्रातृपुिाि । १२ । 
 

अणपतृका बहवोऽणप च भ्रातरो भ्रातृपुिाि णपतुरेकमांशां हरेयुः । १३ । 
 

सोदयािामनेकणपतृकािाां णपतृतो दायणवभागः । १४ । 
 

३ जे स्विः कमाटवलेले असेल त्याची इिराबंरोबर वािणी करिा येणार नाही; याला अपवाद पैिृक 
धनाचा उपयोग करून जे कमाटवले असेल त्याचा. 
 

४ पैिृक संपत्तीिून (पूवी) वािणी न होिा आलेल्या द्रव्याचंा त्याचं्या वािणीचा टहस्सा पुत्र, पौत्र व 
प्रपौत्र याप्रमाणे चौथ्या टपढीपयंि टमळिो. ५ कारण, त्या टपढीपयंि सपड अटवस्च्छन्न रहािो. ६ (चौथ्या 
टपढीनंिर) सपड टवस्च्छन्न झालेल्या वशंजानंा एकसारखेच टहस्से टमळाविे. 
 

७ ज्यानंा पैिृक धन टमळाले नाही सकवा ज्यानंी पैिृक धनाची वािणी करून घेिली आहे असे पुन्हा 
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एकत्र राहू लागले िर त्यानंी पुन्हा वािणी करून टवभक्ि होण्यास हरकि नाही. ८ आटण ज्याच्यामुळे 
समाईक संपत्ती उत्पन्न झाली असेल त्याला अशा वािणीच्या वळेी दुप्पि टहस्सा टमळाला पाटहजे. 
 

९ ज्याला पुत्र नाही अशा मनुष्टयाची टमळकि त्याच्या सख्ख्या भावानंी सकवा त्याच्याबरोबर एकत्र 
रहाणाऱ्या भावानंी आटण त्याच्या मुलींनी आपसाि वािून घ्यावी. 
 

१० पुत्र असलेल्या मनुष्टयाची मालमत्ता पुत्रानंा टमळावी सकवा (पुत्र नसल्यास) धमथटववाहाची संििी 
असलेल्या मुलींना टमळावी. ११ त्याचं्या अभावी टपिा टजविं असल्यास त्याला टमळावी. १२ टपिा नसल्यास 
त्याचे भाऊ व पुिणे यानंा टमळावी. 
 

१३ आटण टपिा नसलेले भाऊ आटण पुिणे अनेक असले िरी त्यानंी त्याचं्या टपत्याला जो एक 
टहस्सा टमळाला असिा िोच आपसाि वािून घ्यावा. 
 

१४ अनेक टपत्यापंासून झालेल्या एका स्त्रीच्या मुलानंी त्याचं्या त्याचं्या टपत्याची संपत्ती आपसाि 
वािून घ्यावी. 
 

णपतृभ्रातृपुिािाां पूवे णवद्यमाने नापरमवलम्बन्तते, ज्येष्ठे च कणनष्ठमर्थग्राणहिम् । १५ । 
 

जीवणिभागे णपता नैकां  णवशेषयेत् । १६ । न चैकमकारिाणन्नर्णवभजेत । १७ । 
 
णपतुरसत्यरे् ज्येष्ठाः कणनष्ठाननुगृह्िीयुः, अन्तयि णमर्थयावृतभे्यः । १८ । 

 
प्राप्तव्यवहारािाां णवभागः । १९ । अप्राप्तव्यवहारािाां देयणवशुद्धां  मातृबन्तिुषु ग्रामवृदे्धषु वा स्र्ापयेयुः 

आ व्यवहारप्रापिात्, प्रोणषतस्य वा । २० । 
 

सांणनणवष्टसममसांणनणवष्टेभ्यो नैवेशणनकां  ददु्यः, कन्तयाभ्यि प्रादाणनकम् । २१ । 
 
ऋिणरक्र्योः समो णवभागः । २२ । 

 
‘उदपािाण्यणप णनन्द्ष्ट्कां चना णवभजेरन्’ इत्याचायाः । २३ । िलमेतणदणत कौणिल्यः । २४ । 

सतोऽर्थस्य णवभागो नासतः । २५ । 
 

१५ टपिा, भ्रािा आटण पुत्र यापंैकी अगोदरचा हयाि असिा नंिरच्यावर (इिर) अवलंबून असि 
नाहीि आटण ज्येष्ठ भ्रािा हयाि असिा कटनष्ठावर, िो टमळटविा असला िरी, अवलंबनू असि नाहीि. 
 

१६ आपल्या हयािीि वािण्या करिाना टपत्याने कोणाला टवशषे देऊ नये. १७ आटण योवय 
कारणाटशवाय कोणाच्या वािणीचा हक्क बुडव ूनये. 
 

१८ टपत्याची काही मालमत्ता नसेल िर मोठ्या भावानंी धाकयाचंा – दुराचरणी असिील त्याचंा 
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अपवाद वगळिा – साभंाळ केला पाटहजे. 
 

१९ वयाि आले असिील त्याचं्याि वािण्या होिाि. २० जे वयाि आले नसिील त्याचंा 
कजथबोजारटहि वािा िे वयाि येईपाविेो आईच्या बाधंवाकंडे सकवा गावािील वडीलधाऱ्याकंडे ठेवावा; जो 
प्रवासास गेला असेल त्याचाही वािा असाच ठेवावा. 
 

२१ टववाटहिाचं्या लवनाप्रीत्यर्थ जो खचथ झाला असेल टििकीच रक्कम अटववाटहिानंा त्याचं्या 
लवनासाठी म्हणून अटधक द्यावी; िसेच मुलींना त्याचं्या टववाहासाठी टििकीच रक्कम द्यावी. 
 

२२ कजथ आटण मालमत्ता याचंी सवाि एकसारखी टवभागणी करावी. 
 

२३ “टनष्टकाचंन असले िरी त्यानंी पाण्याच्या भाडं्याचंीसुद्धा वािणी करावी,” असे आचायांचे 
म्हणणे आहे. २४ कौटिल्याचे म्हणणे असे की हा टनव्वळ शब्दच्छल आहे. २५ असलेल्या द्रव्याची वािणी 
होिे, नसलेल्याची नाही. 
 

एतावानर्थः सामान्तयस्तस्यैतावान्तप्रत्यांश इत्यनुभाष्ट्य बु्रवन् साणक्षषु णवभागां कारयेत् । २६ । 
दुर्णवभक्तमन्तयोन्तयापहृतमन्ततर्णहतमणवज्ञातोत्पन्नां वा पुनर्णवभजेरन् । २७ । 
 

अदायादकां  राजा हरेत् स्त्रीवृणतपे्रतकायथवजथम्, अन्तयि श्रोणियद्रव्यात् । २८ । तत्िैणवदे्यभ्यः प्रयच्िेत् 
। २९ । 
 

पणततः पणतताज्जातः क्लीबिानांशा, जडोन्तमतान्तिकुणष्ठनि । ३० । सणत भायारे् तेषामपत्यमतणििां 
भागां हरेत् । ३१ । ग्रासाच्िादनणमतरे पणततवजाः । ३२ । 
 

तेषाां च कृतदारािाां लुप्ते प्रजनने सणत । 
सृजेयुबान्तिवाः पुिाांस्तेषामांशान् प्रकल्पयेत् ॥ ३३ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दायणवभागे दायक्रमः पञ्चमोऽध्यायः । आणदतो णिषणष्टतमः । 

 
२६ ही इिकी मालमत्ता समाईक आहे, टिचा हा प्रत्येकाच्या वािणीचा इिका भाग याप्रमाणे 

साटक्षदारासंमोर स्पष्ट शब्दाि टनदेश करून वािण्या कराव्याि. २७ वािणी चुकीची झाली असेल, 
एकमेकानंी काही गडप केले असेल, काही लपवनू ठेवलेले असेल अर्वा अगोदर माहीि नसलेले नंिर 
उघडकीस आले असेल िर वािण्या पुन्हा कराव्याि. 
 

२८ वारस नसलेली मालमत्ता – स्त्रीच्या उपजीटवकेची रक्कम व पे्रिकायासाठी करावयाचा खचथ 
याचंा अपवाद वगळिा – सरकारजमा करावी. याला श्रोटत्रय ब्राह्मणाच्या मालमते्तचा अपवाद आहे. २९ िी 
िीन वदेािं पारंगि असणाऱ्या ब्राह्मणानंा द्यावी. 
 

३० पटिि झालेला, पटििाचा मुलगा आटण नपुसक यानंा वािणी नाही, िशीच िी खुळा, वडेा, 
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आंधळा व कुष्ठरोगी यानंाही नाही. ३१ ्ा दुसऱ्या प्रकारच्यानंा पत्नी असल्यास त्याचं्या स्विःसारख्या 
(खुळा इत्यादी) नसलेल्या अपत्यानंा वािा टमळाला पाटहजे. ३२ इिरानंा – पटििाचा अपवाद वगळिा – 
अन्नवस्त्र टमळाव.े 
 

३३ आटण जर लवन केल्यानंिर त्याचंी प्रजननशक्िी नष्ट झाली िर त्याचं्या बाधंवानंी त्याचं्यासाठी 
पुत्रोत्पत्ती करावी व त्यानंा त्याचें टहस्से द्याविे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

६ 
 

[षणष्टतमां प्रकरिम् – दायणवभागः, ति अांशणवभागः] 
 

एकस्त्रीपुिािाां ज्येष्ठाांशः – ब्राह्मिानामजाः, क्षणियािामिा, वैश्यानाां गावः, शूद्रािामवयः । १ । 
कािलङ्गास्तेषाां मध्यमाांशः, णभन्नविाः कणनष्ठाांशः । २ । चतुष्ट्पदाभावे रत्नवजानाां दशानाां भागां द्रव्यािामेकां  
ज्येष्ठो हरेत् । ३ । प्रणतमुक्तस्विापाशो णह भवणत । ४ । इत्यौशनसो णवभागः । ५ । 
 

णपतुः पणरवापाद् यानमाभरिां च ज्येष्ठाांशः, शयनासनां भुक्तकाांस्यां च मध्यमाांशः, कृष्ट्िां िान्तयायसां 
गृहपणरवापो गोशकिां च कणनष्ठाांशः । ६ । शेषद्रव्यािामेकद्रव्यस्य वा समो णवभागः । ७ । 
 

अदायादा भणगन्तयः, मातुः पणरवापाद् भुक्तकाांस्याभरिभाणगन्तयः । ८ । 
 

मानुषहीनो ज्येष्ठस्तृतीयमांशां ज्येष्ठाांशाल्लभेत, चतुर्थमन्तयायवृणतः, णनवृतिमथकायो वा । ९ । 
कामाचारः सवथ जीयेत । १० । तेन मध्यमकणनष्ठौ व्याख्यातौ । ११ । तयोमानुषोपेतो ज्येष्ठाांशादिं लभेत । 
१२ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण ६० : (पढेु चालू) : टहश्शािं टवभागणी 
 

१ एकाच पत्नीपासून झालेल्या पुत्रामंध्ये ज्येष्ठ मुलाचा टवशषे वािा याप्रमाणे – ब्राह्मणासं बोकड, 
क्षटत्रयासं घोडे, वैश्यासं गाईबैल, शूद्रासं मेंढ्या. २ त्यापंैकी काणी व लंगडी जनावरे हा मधल्या मुलाचा 
टवशषे वािा, टमश्र रंगाची जनावरे धाकया मुलाचा. ३ जनावरे नसिील िर रत्ने खेरीजकरून इिर 
द्रव्याचंा एकदशाशं भाग ज्येष्ठ पुत्राने घ्यावा. ४ कारण, टपिरानंा सपड देण्याचे कायथ त्याच्याच अंगावर 
पडलेले असिे. ५ ही झाली औशनसानंी साटंगिलेली टवभागणी. 
 

६ टपत्याच्या स्विःच्या वापरािील वस्िंूपैकी गाडी व अंगावरील अलंकार हा ज्येष्ठ पुत्राचा भाग, 
टबछाना व आसन आटण जेवावयाचे काशाचे िाि मधल्या मुलाचा भाग, काळे धान्य, लोखंडी वस्िू, 
घरािील टचजा आटण बैलगाडी धाकया मुलाचा भाग. ७ बाकी राटहलेल्या वस्िंूची आटण (समाईक 
ठरवावयाच्या टवहीर इत्यादी) एकाच वस्िूची सारखी वािणी करावी. 
 

८ बटहणींना वारसाहक्क नाही; त्यानंा आईच्या स्विःच्या वापरािील जेवावयाचे काशाचे िाि आटण 
दाटगने हा भाग टमळावा. 
 

९ किथबगारी नसलेल्या ज्येष्ठ पुत्राला त्याला टमळावयाच्या टवशषे वायाचा एकिृिीयाशं भागच 
टमळावा, िो अन्यायाने वागणारा असेल सकवा धमथकायथ करण्याचे त्याने सोडून टदले असेल िर एकचिुर्ांश 
भागच टमळावा. १० िो स्वैराचारी असेल िर काहीही टवशषे टमळू नये. ११ हेच टनयम मध्यम व कटनष्ठ 
यानंाही लागू आहेि. १२ त्याचं्यापैकी जो किथबगार असेल त्याला ज्येष्ठाच्या टवशषे वायाच्या अध्याइिका 
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टवशषे वािा टमळावा. 
 

नानास्त्रीपुिािाां तु सांस्कृतासांस्कृतयोः कन्तयाकृतक्षतयोरभावे च एकस्याः पुियोयथमयोवा पूवथजन्तमना 
ज्येष्ठभावः । १३ । 
 

सूतमागिव्रात्यरर्कारािामैश्वयथतो णवभागः । १४ । शेषास्तमुपजीवेयुः । १५ । अनीश्वराः 
समणवभागाः । १६ । 
 

चातुवथण्यथपुिािाां ब्राह्मिीपुिितुरोंऽशान् हरेत्, क्षणियापुिस्त्रीनांशान्, वैश्यापुिो िावांशौ, एकां  
शूद्रापुिः । १७ । तेन णिविथणिविथपुिणवभागः क्षणियवैश्ययोव्याख्यातः । १८ । 
 

ब्राह्यिस्यानन्ततरापुिस्तुल्याांशः । १९ । क्षणियवैश्ययोरिांशः तुल्याांशो वा मानुषोपेतः । २० । 
 

१३ परंिु जेव्हा अनेक टस्त्रयापंासून झालेले पुत्र असिील िेव्हा एक धार्षमक संस्कारानंी टववाटहि व 
दुसरी िशी नसलेली, एक अक्षियोनी असिा व दुसरी क्षियोनी असिा टववाटहि, अशा पटरस्स्र्िीच्या 
अभावी एकीच्या मुलामंध्ये अर्वा जुळ्या मुलािं अगोदर जन्मलेला िो ज्येष्ठ. 
 

१४ सूि, मागध, व्रात्य आटण रर्कार याचं्या संबंधाि व्यवसायािील नैपुण्याच्या अनुरोधाने वािणी 
व्हावी. १५ इिर मुलानंी त्याच्या आश्रयाने रहावे. १६ जर कोणीच टनपुण नसेल िर (सवथ भावािं) सारखी 
वािणी करावी. 
 

१७ चार वणांच्या टस्त्रयापंासून झालेल्या पुत्रापंैकी ब्राह्मण स्त्रीच्या पुत्राला चार भाग टमळाविे, क्षटत्रय 
स्त्रीच्या पुत्राला िीन भाग, वैश्य स्त्रीच्या पुत्राला दोन भाग आटण शूद्र स्त्रीच्या पुत्राला एक भाग. १८ क्षटत्रय व 
वैश्य यानंा (अनुक्रमे) िीन व दोन वणांच्या टस्त्रयापंासून झालेल्या पुत्राचं्या बाबिीि ्ाच प्रमाणाि (३ : २ : 
१ आटण २ : १) वािणी करावी. 
 

१९ ब्राह्मणाला नंिरच्या वणाच्या (क्षटत्रय) स्त्रीपासून झालेल्या पुत्राला (ब्राह्मणीपुत्राच्या) बरोबरीने 
वािा टमळावा. २० क्षटत्रय व वैश्य याचं्या िशा पुत्राला अधा वािा, पण िो किथबगार असेल िर बरोबरीने 
वािा टमळावा. 
 

तुल्यातुल्ययोरेकपुिः सवं हरेत्, बन्तिूांि णबभृयात । २१ । ब्राह्मिानाां तु पारशवस्तृतीयमांशां लभेत, 
िावांशौ सणपण्डः कुल्यो वाऽऽसन्नः, स्विादानहेतोः । २२ । तदभावे णपतुराचायोऽन्ततेवासी वा । २३ । 
 

के्षिे वा जनयेदस्य णनयुक्तः के्षिजां सुतम् । 
मातृबन्तिुः सगोिो वा तस्मै तत्प्रणदशेद्धनम् ॥ २४ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दायणवभागेंऽशणवभागः षष्ठोऽध्यायः । आणदतणस्त्रषणष्टतमः । 

 
२१ त्याच वणाची व टभन्न वणाची अशा दोन पत्नींमध्ये एकच पुत्र असेल िर िोच वारसदार होईल; 
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आटण त्याने बाधंवाचें पालनपोषण केले पाटहजे. २२ परंिु ब्राह्मणाचा शदू्र स्त्रीपासून झालेलाच पुत्र असेल िर 
त्याला फक्ि एकिृिीयाशं भाग टमळावा, दोन भाग सपडदान करिा याव ेया कारणास्िव ससपडाला अर्वा 
जवळच्या सगोत्राला टमळाविे. २३ िसे कोणी नसल्यास िे दोन भाग टपत्याच्या गुरूला अर्वा टशष्टयाला 
टमळाविे. 
 

२४ सकवा मािेचा बाधंव अर्वा सगोत्र असलेल्या पुरुषाने टनयोगपद्धिीने त्या मृिाच्या पत्नीपासून 
के्षत्रज पुत्र उत्पन्न करावा आटण त्याच्या वािणीचे िे धन असे ठरवनू द्याव.े 
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७ 
 

[षणष्टतमां प्रकरिम् – दायणवभागः, ति पुिणवभागः] 
 

‘परपणरग्रहे बीजमुत्सृष्टां के्षणििः’ इत्याचायाः । १ । ‘माता भस्त्रा, यस्य रेतस्तस्यापत्यम्’ इत्यपरे । 
२ । णवद्यमानमुभयणमणत कौणिल्यः । ३ । 
 

स्वयांजातः कृतणक्रयायाम् औरसः । ४ । तेन तुल्यः पुणिकापुिः । ५ । 
 

सािवा अध्याय 
 

प्रकरण ६० : (पुढे चालू) : पुत्राचंी वगथवारी 
 

१ “दुसऱ्याच्या के्षत्राि िाकलेले बीज त्या के्षत्राच्या मालकाचे,” असे (काही) आचायांचे मि आहे. 
२ “मािा म्हणजे केवळ धारण करणारी र्ैली आहे; ज्याचे रेि त्याचेच अपत्य,” असे दुसरे (आचायथ) 
मानिाि. ३ दोन्ही रूढी प्रचटलि आहेि असे कौटिल्याचे म्हणणे आहे. 
 

४ संस्कारयुक्ि टवधीने टववाटहि झालेल्या पत्नीपासून स्विःला झालेला पुत्र िो औरस पुत्र. ५ पुत्र 
म्हणून मानलेल्या मुलीचा मुलगा औरस पुत्रासमान होय. 
 

सगोिेिान्तयगोिेि वा णनयुक्तेन के्षिजातः के्षिजः पुिः । ६ । जनणयतुरसत्यन्तयन्द्स्मन् पुिे स एव 
णिणपतृको णिगोिो वा ियोरणप स्विाणरक्र्भानभवणत । ७ । तत्सिमा बन्तिूनाां गृहे गूढजातस्तु गूढजः । ८ । 
 

बन्तिुनोत्सृष्टोऽपणवद्धः सांस्कतुथः पुिः । ९ । कन्तयागभथः कानीनः । १० । सगभोढायाः सहोढः । ११ । 
 

पुनभूथतायाः पौनभथवः ।१२। स्वयांजातः णपतुबथन्तिूनाां च दायादः । १३ । परजातः सांस्कतुथरेव न 
बन्तिूनाम् । १४ । तत्सिमा माताणपतृभ्यामणद्भमुथक्तो दतः । १५ । 
 

स्वयां बन्तिुणभवा पुिभावोपगत उपगतः । १६ । पुित्वेऽणिकृतः कृतकः । १७ । पणरक्रीतः क्रीतः । 
इणत । १८ । 
 

औरसे तूत्पने्न सविास्तृतीयाांशहराः, असविा ग्रासाच्िादनभाणगनः । १९ । 
 

६ टनयोगासाठी टनयुक्ि केलेल्या त्याच गोत्रािील सकवा अन्य गोत्रािील पुरुषाने स्त्रीपासून उत्पन्न 
केलेला िो (टिच्या पिीचा) के्षत्रज पुत्र. ७ उत्पन्न करणाऱ्याला दुसरा कोणिा पुत्र नसल्यास हाच 
दोघाचंाही पुत्र होिो, दोघाचं्याही गोत्रािं समाटवष्ट (व्द्यामुष्टयायण) होिो, दोघानंाही सपड देऊन दोघाचंा 
वारसदार होिो. ८ बाधंवाचं्या घरी गुप्िपणे झालेला गूढज पुत्र, त्याचे हक्क व किथव्ये के्षत्रजासमानच. 
 

९ बाधंवाने िाकून टदलेला िो अपटवद्ध, त्याचे (उपनयनादी) संस्कार करणाऱ्याचा िो पुत्र. १० 
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कुमारी मुलीस झालेला पुत्र िो कानीन. ११ गरोदर असिा टववाह झालेल्या स्त्रीचा पुत्र सहोढ. 
 

१२ पुनर्षववाटहि स्त्रीचा पुत्र पौनभथव. १३ िो जर (दुसऱ्या पिीचा) स्विःचा असेल िर िो टपत्याचा 
व त्याच्या बाधंवाचंा वारसदार होिो. १४ जर िो दुसऱ्या कोणाचा असेल िर त्याचे (उपनयनादी) संस्कार 
करणाऱ्याचाच िो वारसदार होिो, त्याच्या बाधंवाचंा नाही. १५ त्याच्याच सारखे धमथ असलेला दत्त, 
मािाटपत्यानंी उदकपूवथक दान केलेला. 
 

१६ स्विः होऊन सकवा बाधंवामंाफथ ि कोणाचे पुत्रपद स्वीकारणारा िो उपगि. १७ पुत्राचे अटधकार 
देऊन केलेला िो कृिक. १८ टवकि घेिलेला िो क्रीि पुत्र. 
 

१९ परंिु औरस पुत्र झाला िर दुसऱ्या पुत्रापंैकी जे सवणथ असिील त्यानंा एकिृिीयाशं टहस्सा 
टमळावा, जे सवणथ नसिील त्यानंा फक्ि अन्नवस्त्र टमळाव.े 
 

ब्राह्मिक्षणिययोरनन्ततरापुिाः सविाः, एकान्ततरा असविाः । २० । ब्राह्मिस्य वैश्यायामम्बष्ठः, 
शूद्रायाां णनषादः पारशवो वा । २१ । क्षणियस्य शूद्रायामुग्रः । २२ । शूद्र एव वैश्यस्य । २३ । सविासु 
चैषामचणरतव्रतेभ्यो जाता व्रात्याः । २४ । इत्यनुलोमाः । २५ । 
 

शूद्रादायोगवक्षतचण्डालाः । २६ । वैश्यान्तमागिवैदेहकौ । २७ । क्षणियात्सूतः । २८ । 
पौराणिकस्त्वन्तयः सूतो मागिि, ब्रह्मक्षिाणिशेषः । २९ । त एते प्रणतलोमाः स्विमाणतक्रमाद्राज्ञः सांभवन्द्न्तत । 
३० । 
 

उग्रानै्नषाद्याां कुकु्किः, णवपयथये पुल्कसः । ३१ । वैदेणहकायामम्बष्ठाद् वैिः, णवपयथये कुशीलवः । ३२ । 
क्षतायामुग्राच्ि्वपाकः । ३३ । इत्येतेऽन्तये चान्ततरालाः । ३४ । 
 

कमथिा वैश्यो रर्कारः । ३५ । 
 

२० ब्राह्मण व क्षटत्रय यानंा त्याचं्या नंिरच्या वणाच्या (क्षटत्रय व वैश्य) टस्त्रयापंासून झालेले पुत्र 
सवणथ समजाविे, एक सोडून नंिरच्या वणाच्या (वैश्य व शूद्र) टस्त्रयापंासून झालेले असवणथ. २१ ब्राह्मणाचा 
वैश्य स्त्रीपासून झालेला पुत्र अंबष्ठ, शूद्र स्त्रीपासून झालेला टनषाद सकवा पारशव. २२ क्षटत्रयाचा शूद्र 
स्त्रीपासून झालेला पुत्र उग्र. २३ वैश्याचा शूद्र स्त्रीपासून झालेला पुत्र शूद्रच. २४ आटण ज्याचं्याकडून 
(उपनयनादी) व्रिाचें पालन झाले नाही त्यानंा त्याचं्याच वणाच्या टस्त्रयापंासून झालेले पुत्र व्रात्य समजाविे. 
२९ हे झाले अनुलोम पुत्र. 
 

२६ शूद्राचे (वैश्य, क्षटत्रय व ब्राह्मण टस्त्रयापंासून होणारे पुत्र अनुक्रमे) आयोगब. क्षत्त आटण चडंाल. 
२७ वैश्याचे (क्षटत्रयापुत्र व ब्राह्मणीपुत्र) मागध व वैदेहक. २८ क्षटत्रयाचा (ब्राह्मणीपुत्र) सूि. २९ परंिु पुराण 
सागंणारे सूि आटण मागध टभन्न आहेि; िे ब्राह्मण व क्षटत्रय यापेंक्षा टवशषे आहेि. ३० िे हे प्रटिलोम पुत्र 
राजाने आपल्या स्वधमाचे उल्लंघन केल्यामुळ अस्स्ित्वाि येिाि. 
 

३१ उग्राची टनषाद स्त्रीपासून होणारी संििी कुकु्कि, याच्या उलि (टनषादाची उग्रस्त्रीपासूनची) 
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पुल्कस. ३२ अंबष्ठाची वैदेहक स्त्रीपासून होणारी वैण, उलि (वैदेहकाची अंबष्ठस्त्रीपासूनची) कुशींलव. ३३ 
उग्राची क्षि स्त्रीपासून होणारी संििी श्वपाक. ३४ अशा ्ा व इिर मधल्या जािी होि. 
 

३५ व्यवसायामुळे वशे्य रर्कार म्हणून ओळखला जािो. 
 

तेषाां स्वयोनौ णववाहः, पूवापरगाणमत्वां वृतानुवृतां च । ३६ । शूद्रसिमािो वा, अन्तयि चण्डालेभ्यः । 
३७ । 
 

केवलमेवां वतथमानः स्वगथमाप्नोणत राजा, नरकमन्तयर्ा । ३८ । 
 
सवेषामन्ततरालानाां समो णवभागः । ३९ । 

 
देशस्य जात्याः सांघस्य िमो ग्रामस्य वाणप यः । 
उणचतस्तस्य तेनैव दामिमथ प्रकल्पयेत् ॥ ४० ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दायणवभागे पुिणवभागः सप्तमोऽध्यायः । दायणवभागः समाप्तः । 

आणदतितुष्ट्षणष्टतमः । 
 

३६ ्ा सवथ जािींि टववाहसंबधं त्याच जािीि घडून याविे, त्याचं्याि उच्चनीचपणा (मूळ 
टपिृवणानुसार) प्रस्र्ाटपि व्हावा आटण त्यानंी पूवापार चालि आलेला व्यवसायच करावा. ३७ अर्वा 
चडंाल खेरीजकरून इिर सवांनी शूद्राच्या धमाचाच अवलंब करावा. 
 

३८ केवळ याप्रमाणे वागणारा राजाच स्वगास जािो, नाहीिर नरकास. 
 

३९ सवथ मधल्या जािींि संपत्तीची वािणी समसमान टहश्श्याि करावी. 
 

४० एखाद्या प्रदेशाचा, जािीचा, संघाचा अर्वा गावाचा जो रूढ धमथ असेल त्या अनुसारच त्याचं्या 
बाबिीि वारसाचा कायदा लागू करावा. 
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८ 
 

[एकषणष्टतमां प्रकरिम् – वास्तुकम्, ति गृहवास्तुकम्] 
 

सामन्ततप्रत्यया वास्तुणववादाः । १ । गृहां के्षिमारामः सेतुबन्तिस्तिाकमािारो वा वास्तुः । २ । 
 

किथकीलायससांबन्तिोऽनुगृहां सेतुः । ३ । यर्ासेतुभोगां वेश्म कारयेत् । ४ । अभूतां वा 
परकुड्यादपक्रम्य िावरत्नी णिपदीं वा देशबन्तिां कारयेत् । ५ । 
 

आठवा अध्याय 
 

प्रकरण ६१ : स्र्ावर मालमते्तटवषयी; घरासंबंधंी 
 

१ स्र्ावर मालमते्तसंबधंीच्या दाव्याचंा शजेाऱ्याचं्या साक्षीच्या आधाराने टनवाडा करावा. २ घर, शिे, 
बगीचा, बंधारा, िलाव आटण हौद हे वास्िू म्हणजे स्र्ावर मालमते्तचे प्रकार होि. 
 

३ घराच्या बाजूने (चार) कोपऱ्यािं पुरलेल्या खाबंािं लोखंडी िारानंी पके्क केलेले हद्दीचे कंुपण 
घालावे. ४ हद्दीि समाटवष्ट असलेले आवार जेवढे असेल िेवढ्या प्रमाणाि घर बाधंावे. ५ सकवा शजेारच्या 
घराच्या सभिीपासून दोन अरत्नी अर्वा िीन पद सोडून पूवी नसलेले (नवीन) कंुपण करावे. 
 

अवस्करां भ्रममुदपानां वा न गृहोणचतादन्तयि, अन्तयि सूणतकाकूपाद् आ णनदथशाहाणदणत । ६ । 
तस्याणतक्रमे पूवथः साहसदण्डः । ७ । तेनेन्तिनावघातनकृतां कल्यािकृत्येष्ट्वाचामोदकमागाि व्याख्याताः । ८ 
। 
 

णिपदीप्रणतक्रान्ततमध्यिथमरन्द्त्नां वा गाढप्रसृतमुदकमागं प्रस्त्रविप्रपातां वा कारयेत् । ९ । तस्याणतक्रमे 
चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः । १० । 
 

एकपदीप्रणतक्रान्ततमरन्द्त्नां वा चणक्रचतुष्ट्पदस्र्ानमन्द्ननष्ठमुदञ्जरस्र्ानां रोचनीं कुट्टनीं वा कारयेत् । 
११ । तस्याणतक्रमे चतुणवंशणतपिो दण्डः । १२ । 
 

सवथवास्तुकयोः प्राणक्षप्तकयोवा शालयोः णकष्ट्कुरन्ततणरका णिपदी वा । १३ । तयोितुरङु्गलां  नीप्रान्ततरां 
समारूढकां  वा । १४ । णकष्ट्कुमािमाणििारमन्ततणरकायाां खण्डफुल्लार्थमसांपातां कारयेत् । १५ । 
प्रकाशार्थमल्पमूध्वं वातायनां कारयेत् । १६ । तदवणसते वेश्मणन च्िादयेत् । १७ । 
 

६ पायखाना, पाण्याचे गिार अर्वा टवहीर (शजेारच्या) घराला उपद्रवकारक न होिील असे 
कराविे; याला अपवाद बाळंटिणीसाठी दहा टदवसापंरुिा होणाऱ्या साडंपाण्याचा. ७ ्ा टनयमाचे उल्लंघन 
केल्यास प्रर्म साहसदंड करावा. ८ हाच टनयम जळणाची लाकडे फोडण्याच्या संबंधाि आटण समारंभाचं्या 
प्रसंगी (हाि धुण्याच्या व) आचमन करण्याच्या पाण्याच्या पन्हळींच्या संबंधाि लागू करावा. 
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९ (शजेारच्या घराच्या सभिीपासून) िीन पद सकवा दीड अरत्नी दूर खोल वाहणारा पाण्याचा पाि 
अर्वा खळखळ वाहणारा झरा करून घ्यावा. १० याचे उल्लंघन केल्यास चोपन्न पण दंड करावा. 
 

११ (शजेारच्या घराच्या सभिीपासून) एक पद अर्वा एक अरत्नी दूर गाडी ठेवण्याची व जनावरे 
बाधंण्याची जागा, अवनी पेिटवण्याची जागा, पाण्याच्या मोठ्या राजंणाची जागा, जािे व उखळ ही 
करावीि. १२ याचे उल्लंघन केल्यास चोवीस पण दंड करावा. 
 

१३ सवथत्र दोन घराचं्या मध्ये सकवा पुढे आलेल्या त्याचं्या दोन दालनाचं्या मध्ये एक टकष्टकु अर्वा 
िीन पद रंुद बोळ असावा. १४ त्याचं्या छपरामंधील अंिर चार अंगुले असावे सकवा एक दुसऱ्यावर चढलेले 
असावे. १५ बोळाि हाक टकष्टकु रंुद बाजूचा दरवाजा, मोडिोडीची दुरुस्िी करण्यासाठी, सहज आिबाहेर 
जािा येणार नाही असा करून घ्यावा. १६ प्रकाशासाठी वरच्या बाजूला एक लहानशी टखडकी ठेवावी. १७ 
घर पूणथ होऊन त्याि रहावयास माणसे आली म्हणजे िी टखडकी (पडद्याने वगैरे) झाकून घ्यावी. 
 

सांभूय वा गृहस्वाणमनो यरे्ष्टां कारयेयुः, अणनष्टां वारयेयुः । १८ । 
 

वानल्ािोध्वथमावायथभागां किप्रच्िन्नमवमशथणभकत वा कारयेद् वषाबािभयात् । १९ । तस्याणतक्रमे 
पूवथः साहसदण्डः, प्रणतलोमिारवातायनबािायाां च, अन्तयि राजमागथरांर्थयाभ्यः । २० । 
खातसोपानप्रिालीणनश्रेण्यवस्करभागैबथणहबािायाां भोगणनग्रहे च । २१ । 
 

परकुड्यमुदकेनोपघ्नतो िादशपिो दण्डः, मूिपुरीषीपघाते णिगुिः । २२ । प्रिालीमोक्षो वषथणत, 
अन्तयर्ा िादशपिो दण्डः । २३ । 
 

प्रणतणषद्धस्य च वसतः, णनरस्यतिावक्रणयिम् अन्तयि पारुष्ट्यस्तेयसाहससांग्रहिणमर्थयाभोगेभ्यः । 
२४ । स्वयमणभप्रन्द्स्र्तो वषावक्रयशेषां दद्यात् । २५ । 
 

सामान्तये वेश्मणन साहाय्यमप्रयच्ितः, सामान्तयमुपरुन्तितो भोगां च गृहे िादशपिो दण्डः । २६ । 
णवनाशयतस्तद्णिगुिः । २७ । 
 

कोष्ठकाङ्गिवचानामन्द्ननकुट्टनशालयोः । 
णववृतानाां च सवेषाां सामान्तयो भोग इष्ट्यते ॥ २८ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे वास्तुके गृहवास्तुकम् अष्टमोऽध्यायः । आणदतः पञ्चषणष्टतमः । 

 
१८ अर्वा शजेारी असलेल्या दोघा घरमालकानंी एकमि करून इच्छेनुसार घरे बाधून घ्यावीि व 

जे उपद्रवकारक असेल िे िाळाव.े 
 

१९ आटण पावसामुळे नुकसान होऊ नये यासाठी पडवीचा झाकणे अवश्य असलेला भाग चियानंी 
झाकावा सकवा (छपराला) स्पशथ करील अशी सभि बाधंावी. २० ्ा टनयमाचे उल्लंघन केल्यास प्रर्म 
साहसदंड करावा; िसाच िो शजेारच्याचं्या हक्काला बाध आणणाऱ्या दरवाजाबद्दल अर्वा टखडकीबद्दलही 
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करावा; याला अपवाद राजमागथ व मोठे रस्िे यावंरील दारेटखडक्याचंा. २१ (िोच दंड) गिार, टजना, 
पाण्याचा पाि, टशडी, पायखाना याचं्या काही भागाने बाहेरच्या बाजूस अडर्ळा उत्पन्न केल्यास आटण 
दुसऱ्याच्या हक्काच्या उपभोगास प्रटिबधं केल्यास (करावा). 
 

२२ दुसऱ्याच्या घराच्या सभिीचे पाण्याने नुकसान केल्यास बारा पण दंड करावा, मलमूत्राने 
केल्यास दुप्पि. २३ पाऊस पडि असिा पन्हळी मोकळ्या ठेवल्या पाटहजेि. नाहीिर बारा पण दंड करावा. 
 

२४ (िोच दंड) प्रटिबधं केला असिाही रहाणाऱ्या भाडेकऱ्याला आटण जो भाडेकरी पारुष्टय 
(वाक्पारुष्टय व दण्डपारुष्टय), चोरी, बळजबरी, व्यटभचार आटण गैरउपभोग या दोषापंासून मुक्ि आहे अशा 
भाडेकऱ्याला काढून लावणाऱ्या मालकालाही (करावा). २५ भाडेकरी स्विः घर सोडून जाि असेल िर 
त्याने वषाचे राटहलेले भाडे टदले पाटहजे. 
 

२६ समाईक घराि रहाणाऱ्याने मदि केली नाही अर्वा घरािील समाईक वस्िूच्या उपभोगाला 
प्रटिबधं केला िर बारा पण दंड करावा. २७ टिची नासधूस करील िर दुप्पि दंड. 
 

२८ कोठी, अंगण आटण पायखाना, अस्वनशाला व काडंण्याची जागा आटण सवथ उघड्या असलेल्या 
जागा या सवांचा समाईक उपयोग अटभपे्रि आहे. 
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९ 
 

[एकषणष्टतमां प्रकरिम् – वास्तुकम्, ति वास्तुणवक्रयः, सीमणववादः, के्षिणववादः, 
मयादास्र्ापनम्, बािाबाणिकां  च] 

 
ज्ञाणतसामन्ततिणनकाः क्रमेि भूणमपणरग्रहान् के्रतुमभ्याभवेयुः । १ । ततोऽन्तये बाह्याः । २ । 

 
सामन्ततचत्वाकरशत्कुल्येषु गृहप्रणतमुखे वेश्म श्रावयेयुः, सामन्ततग्रामवृदे्धषु के्षिमारामां सेतुबन्तिां 

तिाकमािारां वा मयादासु यर्ासेतुभोगम् ‘अनेनाघेि कः के्रता’ इणत । ३ । णिराघुणषतमव्याहतां के्रता के्रतुां 
लभेत । ४ । 
 

स्पिथया वा मूल्यविथने मूल्यवृणद्धः सशुल्का कोशां गच्िेत् । ५ । णवक्रयप्रणतक्रोष्टा शुल्कां  दद्यात् । ६ । 
अस्वाणमप्रणतक्रोशे चतुणवंशणतपिो दण्डः । ७ । सप्तरािादूध्वथमनणभसरतः प्रणतकु्रष्टो णवक्रीिीत । ८ । 
प्रणतकु्रष्टाणतक्रमे वास्तुणन णिशतो दण्डः, अन्तयि चतुणवंशणतपिो दण्डः । ९ । इणत वास्तुणवक्रयः । 
 

नववा अध्याय 
 

प्रकरण ६१ : (पुढे चालू) : स्र्ावराची टवक्री; हद्दीटवषयक िंिे; अटिक्रमण व नुकसान 
 

१ नािेवाईक, शजेारी आटण सावकार यानंा ्ा क्रमाने जमीनजुमला वगैरे स्र्ावर टवकि घेण्याचा 
हक्क राहील. २ त्यानंिर इिर बाहेरच्या लोकानंा टवकि घेिा येईल. 
 

३ (टवकावयाचे असलेल्या) घराच्या बाबिीि घरासमोर शजेारच्या चाळीस कुिंुबािील माणसाचं्या 
समक्ष, शिे, बगीचा, बधंारा, िलाव अर्वा हौद याचं्या बाबिीि त्याचं्या हद्दीचा टवस्िार असेल त्याप्रमाणे 
त्याचं्या हद्दींवर गावािील वृद्ध शजेाऱ्याचं्या समक्ष (मालकानंी) घोटषि करावे, “अमुक इिक्या सकमिीला 
कोण टवकि घेण्यास ियार आहे?” ४ िीनदा घोटषि केल्यास व कोणी हरकि न घेिल्यास टवकि 
घेणाऱ्यास िे टवकि घेिा येईल. 
 

५ चढाओढीमुळे टकमिीि वाढ झाल्यास टकमिीिील िी वाढ खरेदीकरासह सरकारी टिजोरीि 
जमा करावी. ६ टललावाि यशस्वीरीत्या बोलणाराने हा कर टदला पाटहजे. ७ स्विः मालक नसलेल्या 
माणसाने (मुनीम, नािेवाईक वगैरेंनी) खरेदीस होकार टदल्यास चोवीस पण दंड करावा. ८ (टवकि 
घेणारा) िाबा घेण्यास न आला िर साि टदवसानंिर टललाव झालेल्या वास्िूच्या मालकाने िी पुन्हा 
टवक्रीस काढावी. ९ जर टवक्री झाल्यावर मालक िी बाजूस सारील (व िाबा देण्याचे नाकारील) िर 
स्र्ावराच्या संबधंाि दोनश ेपण दंड करावा, इिर बाबिीि चोवीस पण. हा झाला स्र्ावराच्या टवक्रीचा 
टवषय. 
 

सीमणववादां ग्रामयोरुभयोः सामन्तता पञ्चग्रामी दशग्रामी वा सेतुणभः स्र्ावरैः कृणिमैवा कुयात् । १० । 
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कषथकगोपालकवृद्धाः पूवथभुन्द्क्तका वा बाह्याः सेतूनामणभज्ञा बहव एको वा णनर्णदश्य सीमसेतून् 
णवपरीतवेषाः सीमानां नयेयुः । ११ । उणद्दष्टानाां सेतूनामदशथने सहस्त्रां दण्डः । १२ । तदेव नीते सीमापहाणरिाां 
सेतुन्द्च्िदाां च कुयात् । १३ । प्रनष्टसेतुभोगां वा सीमानां राजा यर्ोपकारां णवभजेत् । १४ । 
 

के्षिणववादां सामन्ततग्रामवृद्धाः कुयुथः । १५ । तेषाां िैिीभावे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो 
णनयच्िेयुः मध्यां वा गृह्िीयुः । १६ । तदुभयपरोक्तां वास्तु राजा हरेत्, प्रनष्टस्वाणमकां  च । १७ । यर्ोपकारां 
वा णवभजेत् । १८ । 
 

१० दोन गावामंधील सीमेटवषयीच्या वादाचा टनवाडा शजेारच्या पाच गावािील सकवा दहा 
गावािंील लोकानंी (वृक्ष, नदी वगैरे) स्र्ावर सकवा (जटमनीि पुरलेल्या वगैरे) कृटत्रम सीमाटचन्हाचं्या 
सा्ाने करावा. 
 

११ वयोवृद्ध शिेकरी व गुराखी सकवा पूवी िेरे् रहाि असलेले बाहेरचे लोक – ज्यानंा सीमेच्या 
खुणा माहीि आहेि असे अनेक जण सकवा एक जण सुद्धा – यानंी सीमेच्या खुणा कोणकोणत्या िे सागंून 
टवपरीि (स्त्रीचा) वषे धारण करून सीमा प्रत्यक्ष दाखवावी. १२ साटंगिलेल्या खुणा न टदसल्यास एक हजार 
पण दंड करावा. १३ िोच दंड सीमा दाखटवल्यानंिर सीमेच्या खुणा नाहीशा करणाऱ्यासं व वृक्ष, बाधं 
इत्यादी टचन्हे िोडणाऱ्यासं करावा. १४ सकवा ज्या सीमेवरील हद्दीच्या खुणा नष्ट झाल्या असिील िी सीमा 
राजाने सवांना टहिकर होईल अशी ठरवनू द्यावी. 
 

१५ शिेाटंवषयीच्या िंयाचा टनवाडा गावािील वृद्ध शजेाऱ्यानंी करावा. १६ त्याचं्याि मिभेद 
झाल्यास ज्या बाजूला बहुसंख्य, सदाचरणी अर्वा उभय पक्षानंा मान्य अशा शजेाऱ्याचें मि पडेल त्या 
बाजूने टनकाल द्यावा सकवा दोहोंच्या मधल्या मागाचा अवलंब करावा. १७ ज्या शिेाच्या बाबिीि दोन्ही पक्ष 
हरिील, िसेच ज्याचा मालक नाहीसा झाला आहे असे शिे सरकारजमा करावे. १८ सकवा टहिकर होईल 
अशी त्याची वािणी करावी. 
 

प्रसह्यादाने वास्तुणन स्तेयदण्डः । १९ । कारिादाने प्रयासमाजीवां च पणरसांख्याय बन्तिां दद्यात् । २० 
। 
 

मयादापहरिे पूवथः साहसदण्डः । २१ । मयादाभेदे चतुणवंशणतपिः । २२ । 
 
तेन तपोवनणववीतमहापर्श्मशानदेवकुलयजनपुण्यस्र्ानणववादा व्याख्याताः । २३ । इणत 

मयादास्र्ापनम् । 
 

सवथ एव णववादाः सामन्ततप्रत्ययाः । २४ । 
 

णववीतस्र्लकेदारषण्डखलवेश्मवाहनकोष्ठानाां पूव ं पूवथमाबािां सहेत । २५ । 
ब्रह्मसोमारण्यदेवयजनपुण्यस्र्ानवजाः स्र्लप्रदेशाः । २६ । 
 

आिारपणरवाहकेदारोपभोगैः परके्षिकृष्टबीजकहसायाां यर्ोपघातां मूल्यां ददु्यः । २७ । 
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केदारारामसेतुबन्तिानाां परस्परकहसायाां कहसाणिगुिो दण्डः । २८ । 
 

१९ स्र्ावराचा बळजबरीने िाबा घेिल्यास चोरीबद्दल होणारी टशक्षा करावी. २० काही योवय 
कारणास्िव (उदा॰ गहाण म्हणून) िाबा घेिला असल्यास आपली मेहनि आटण नफा याचंा टहशोब करून 
(बाकीची) रक्कम मालकास द्यावी. 
 

२१ (दोन शिेामंधील वगैरे) हद्दीच्या खुणा नाहीशा केल्यास प्रर्म साहसदंड करावा. २२ हद्द 
फोडल्यास चोवीस पण दंड करावा. 
 

२३ हेच टनयम िपोवने, गायराने, हमरस्िे, स्मशाने, देवळे, यज्ञभमूी आटण पटवत्र स्र्ाने 
याचं्याटवषयीच्या िंयानंा लागू होिाि. हा झाला हद्दी ठरटवण्याचा टवषय. 
 

२४ सवथ ियाचंा टनवाडा शजेाऱ्याचं्या साक्षीला अनुसरून करावा. 
 

२५ कुरणाची जमीन, कोरडी पठाराची जमीन, शिेीची पाणर्ळ जमीन, भाजीपाल्याचा मळा, खळे, 
इमारि आटण गाडीघोड्यासंाठी िबेला यापंैकी अगोदरअगोदरच्या वास्िूने नंिरनंिरच्या वास्िूपासून 
होणारा उपद्रव सहन केला पाटहजे. २६ वदेाध्ययनासाठी वन, सोमयागासाठी वन, देवालय आटण पटवत्र 
स्र्ान याखंेरीजचे पठाराचे प्रदेश (अटभपे्रि समजाविे). 
 

२७ पाण्याची िाकी, पाण्याचा पाि सकवा पाणर्ळ शिे ्ाचं्या उपयोगामुळे दुसऱ्याच्या शिेाि 
नागंरिीनंिर पेरलेल्या टबयाण्याचे नुकसान झाल्यास नुकसानीप्रमाणे भरपाई करून टदली पाटहजे. २८ 
पाणर्ळ शिे, बगीचा बधंारे याचें नुकसान एकमेकानंी केले असल्यास नुकसानीच्या दुप्पि दंड करावा. 
 

पिाणन्नणवष्टमिरतिाकां  नोपणरतिाकस्य केदारमुदकेनाप्लावयेत् । २९ । उपणरणनणवष्टां 
नािरतिाकस्य पूरास्त्रावां वारयेद्, अन्तयि णिवषोपरतकमथिः । ३० । तस्याणतक्रमे पूवथः साहसदण्डः, 
तिाकवामनां च । ३१ । 
 

पञ्चवषोपरतकमथिः सेतुबन्तिस्य स्वाम्यां लुप्येत, अन्तयिापद्भयः । ३२ । 
 

तिाकसेतुबन्तिानाां नवप्रवतथने पाञ्चवर्णषकः पणरहारः, भननोत्सृष्टानाां चातुवथर्णषकः, समुपारूढानाां 
िैवर्णषकः, स्र्लस्य िैवर्णषकः । ३३ । स्वात्माऽऽिाने णवक्रये च । ३४ । 
 

खातप्रावृणतमनदीणनबन्तिायतनतिाककेदारारामषण्डवापानाां सस्यविथभागोतणरकम् अन्तयेभ्यो वा 
यर्ोपकारां ददु्यः । ३५ । 
 

प्रक्रयावक्रयाणिभागभोगणनसृष्टोपभोक्तारिैषाां प्रणतकुयुथः । ३६ । अप्रतीकारे हीनणिगुिो दण्डः । 
३७ । 
 

सेतुभ्यो मुञ्चतस्तोयमवारे षट्पिो दमः । 
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वारे वा तोयमन्तयेषाां प्रमादेनोपरुन्तितः ॥ ३८ ॥ 
 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे वास्तुके वास्तुणवक्रयः सीमणववादः के्षिणववादः मयादास्र्ापनां बािाबाणिकां  

नवमोऽध्यायः । आणदतः षट्षणष्टतमः । 
 

२९ खालच्या बाजूला नंिर बाधंलेल्या िलावाचे पाणी वरच्या बाजूच्या िलावाने टभजणाऱ्या शिेाि 
वाहून जािा कामा नये. ३० वरच्या बाजूला बाधंलेल्या िलावामुळे खालच्या बाजूचे िळे पाण्याने भरून 
जाण्यास प्रटिबधं होिा कामा नये; याला अपवाद िीन वष ेवापराि नसलेल्या खालच्या िळ्याचा. ३१ या 
टनयमाचे उल्लंघन केल्यास प्रर्म साहसदंड करावा आटण िलावािील पाणी उपसून िाकून िो कोरडा 
करावा. 
 

३२ पाच वषेपयंि वापराि नसलेल्या बधंारे, िलाव आदींवरील मालकी हक्क नष्ट होिो. 
आपत्कालाि हा टनयम लागू होि नाही. 
 

३३ िलाव, पािबधंारे नवीन बाधंल्यास पाच वष ेकराि सूि द्यावी, नादुरुस्ि व वापराि नसलेले 
पुन्हा उपयोगाि आणल्यास चार वषे सूि द्यावी, आि वाढलेल्या जंगली वनस्पिी काढून िाकून वापराि 
आणल्यास िीन वष े सूि द्यावी, कोरडी जमीन नव्याने शिेीखाली आणल्यास दोन वष े सूि द्यावी. ३४ हे 
करणाऱ्याला िे गहाण ठेवण्याची व टवकण्याची पूणथ मुभा आहे. 
 

३५ कालव्यािून वाहणारे पाणी, नदीवरील बाधंामुळे टमळणारे पाणी आटण िलावाचे पाणी 
दुसऱ्याच्या ओल्या शिेीसाठी, बगीचासाठी अर्वा (फुले व फळे याचं्या) बागासंाठी त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या 
धान्य वगैरे टवटवध पदार्ांच्या टहश्शाच्या बोलीने द्याव,े सकवा दुसऱ्यानंाही उपयोग होईल त्याप्रमाणे आपले 
पाणी देण्यास हरकि नाही. 
 

३६ खंडाने, भाड्याने, गहाण म्हणून, टहस्सा देण्याच्या बोलीने सकवा मालकाच्या परवानगीने 
(िलाव, बधंारे वगैरे) वापरणारानंी िे दुरुस्ि स्स्र्िीि ठेवले पाटहजेि. ३७ दुरुस्ि न ठेवल्यास 
नुकसानीच्या दुप्पि दंड करावा. 
 

३८ आपला पाळीचा टदवस नसिा (समाईक) पािबधंाऱ्यािून पाणी घेणाऱ्यास िसेच दुसऱ्याची 
पाळी असिा चुकीने त्याला प्रटिबधं करणाऱ्यास सहा पण दंड करावा. 
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१० 
 

[एकषणष्टतमां प्रकरिम् – वास्तुकम्, ति णववीतके्षिपर्कहसा; 
णिषणष्टतमां प्रकरिम् – समयस्यानपाकमथ] 

 
कमोदकमागथमुणचतां रुन्तितः कुवथतोऽनुणचतां वा पूवथः साहसदण्डः, 

सेतुकूपपुण्यस्र्ानचैत्यदेवायतनाणन च परभूमौ णनवेशयतः । १ । पूवानुवृतां िमथसेतुमािानां णवक्रयां वा नयतो 
नाययतो वा मध्यमः साहसदण्डः श्रोतृिामुतमः, अन्तयि भननोत्सृष्टात् । २ । स्वाम्यभावे ग्रामाः पुण्यशीला वा 
प्रणतकुयुथः । ३ । 
 

पणर्प्रमािां दुगथणनवेशे व्याख्यातम् । ४ । कु्षद्रपशुमनुष्ट्यपर्ां रुन्तितो िादशपिो दण्डः, महापशुपर्ां 
चतुणवंशणतपिः, हन्द्स्तके्षिपर्ां चतुष्ट्पञ्चाशत्पिः, सेतुवनपर्ां षट्ितः, श्मशानग्रामपर्ां णिशतः, द्रोिमुखपर्ां 
पञ्चशतः, स्र्ानीयराष्ट्रणववीतपर्ां साहस्त्रः । ५ । अणतकषथिे चैषाां दण्डचतुर्ा दण्डाः । ६ । कषथिे पूवोक्ताः 
। ७ । 
 

दहावा अध्याय 
 

प्रकरण ६१ : (पुढे चालू) : कुरणे, शिेे व रस्िे याचें नुकसान 
प्रकरण ६२ : रूढ आचाराचें पालन न करणे 

 
१ वटहवािीि असलेल्या (शिेी वगैरेच्या) कामासाठी वापरण्याि येणाऱ्या पाण्याचा मागे 

अडटवणाऱ्यास सकवा वटहवािीि नसलेला पाण्याचा मागथ करणाऱ्यास, िसेच दुसऱ्याच्या जटमनीि बाधं, 
टवहीर, पटवत्र स्र्ान, चैत्य सकवा देऊळ बाधंणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा. २ पूवापार चालि आलेला 
धमथकृत्य म्हणून बाधंला असलेला बधंारा स्विः सकवा दुसऱ्याच्या माफथ ि गहाण ठेवणाऱ्यास सकवा 
टवकणाऱ्यास मध्यम साहसदंड करावा, साटक्षदारानंा उत्तम साहसदंड करावा. याला अपवाद मोडिोड 
झालेल्या व वापराि नसलेल्या सेिूचा. ३ मालक नसल्यास गावच्या लोकानंी सकवा धार्षमक मनुष्टयानंी 
त्याची दुरुस्िी करावी. 
 

४ रस्त्याचें प्रमाण दुगथटनवशे प्रकरणाि (मागे २·४·३-५ या टठकाणी) साटंगिले आहेि. ५ लहान पशू 
व मनुष्टय याचंा रस्िा अडटवणाऱ्यास बारा पण दंड करावा, मोठ्या जनावराचंा रस्िा अडटवणाऱ्यास चोवीस 
पण, हत्ती व शिेे याचें रस्िे अडटवणाऱ्यास चोपन पण, बधंारे व वन याचें रस्िे अडटवणाऱ्यास एकशसेहा 
पण, स्मशान व गाव याचें रस्िे अडटवणाऱ्यास दोनश ेपण, द्रोणमुखािील रस्िा अडटवणाऱ्यास पाचश ेपण, 
स्र्ानीय, राष्ट् सकवा कुरण याचें रस्िे अडटवणाऱ्यास एक हजार पण दंड करावा. ६ ्ा रस्त्याचें प्रमाण 
कमी केल्यास वरील दंडाचं्या एकचिुर्ांश दंड करावेि. ७ जर त्यावंर नागंरले िर वर साटंगिलेलेच दंड 
कराविे. 
 

के्षणिकस्याणक्षपतः के्षिम् उपवासस्य वा त्यजतो बीजकाले िादशपिो दण्डः, अन्तयि 
दोषोपणनपाताणवषह्येभ्यः । ८ । 
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करदाः करदेष्ट्वािानां णवक्रयां वा कुयुथः, ब्रह्मदेणयका ब्रह्मदेणयकेषु । ९ । अन्तयर्ा पूवथः साहसदण्डः । 
१० । करदस्य वाऽकरदग्रामां प्रणवशतः । ११ । करदां तु प्रणवशतः सवथद्रव्येषु प्राकाम्यां स्यात्, अन्तयिागारात् । 
१२ । तदप्यस्मै दद्यात् । १३ । 
 

अनादेयमकृषतोऽन्तयः पञ्चवषाण्युपभुज्य प्रयासणनष्ट्क्रयेि दद्यात् । १४ । 
 

अकरदाः परि वसन्ततो भोगमुपजीवेयुः । १५ । 
 

८ पेरणीच्या वळेेस कुळाकडून शिे काढून घेणाऱ्या शिेमालकास व त्यावळेेस शिे सोडून जाणाऱ्या 
कुळास बारा पण दंड करावा; याला अपवाद (शिेाि वगैरे) काही दोष असेल, काही संकि ओढवले असेल 
सकवा (आजारासारखे) अपटरहायथ कारण असेल याचंा. 
 

९ कर देणाऱ्यानंी (शिे वगैरे) कर देणाऱ्याकडेच गहाण िाकावीि सकवा टवकावीि, ब्राह्मण म्हणून 
दान टमळालेल्यानंी िशाच प्रकारच्या ब्राह्मणाशंीच िे व्यवहार कराविे. १० िसे न केल्यास प्रर्म साहसदंड 
करावा. ११ िोच दंड करापासून मुक्ि असलेल्या गावाि रहावयास जाणाऱ्या करपात्र मनुष्टयास करावा. १२ 
परंिु करमुक्ि नसलेल्या गावाि िो गेला िर त्याला घर खेरीज करून सवथ वस्िू प्राप्ि करण्याचा अटधकार 
राहील. १३ िे (घर) सुद्धा त्याला देण्याि याव.े 
 

१४ जी जमीन दुसऱ्याला घेिा येि नाही िी जमीन मालक जर कशीि नसेल िर दुसऱ्याने पाच वष े
टिचा उपभोग घेऊन व मेहनिीचा मोबदला घेऊन परि करावी. 
 

१५ करापासून मुक्ि असलेले मालक दुसरीकडे राहून जमीनीचे उत्पन्न उपभोग ूशकिाि. 
 

ग्रामारे्न ग्राणमकां  व्रजन्ततमुपवासाः पयायेिानुगच्िेयुः । १६ । अननुगच्िन्ततः पिािथपणिकां  योजनां 
ददु्यः । १७ । 
 

ग्राणमकस्य ग्रामादस्तेनपारदाणरकां  णनरस्यतितुणवंशणतपिो दण्डः, ग्रामस्योतमः । १८ । णनरस्तस्य 
प्रवेशो ह्यणभगमेन व्याख्यातः । १९ । 
 

स्तम्भैः समन्तततो ग्रामाद्धनुःशतापकृष्टमुपसालां  कारयेत् । २० । 
 

पशुप्रचारारं् णववीतमालवनेनोपजीवेयुः । २१ । णववीतां भक्षणयत्वाऽपसृतानाभुष्ट्रमणहषािाां पाणदकां  
रूपां गृह्िीयुः, गवाश्वखरािाां चािथपाणदकम्, कु्षद्रपशूनाां षोडशभाणगकम् । २२ । भक्षणयत्वा णनषण्िानामेत 
एव णिगुिा दण्डाः, पणरवसताां चतुगुथिाः । २३ । ग्रामदेववृषा वा अणनदथशाहा वा िेनुरुक्षािो 
गोवृषािादण्ड्याः । २४ । 
 

सस्यभक्षिे सस्योपघातां णनष्ट्पणततः पणरसांख्याय णिगुिां दापयेत् । २५ । स्वाणमनिाणनवदे्य चारयतो 
िादशपिो दण्डः, प्रमुञ्चतितुणवंशणतपिः । २६ । पाणलनामिथदण्डाः । २७ । तदेव षण्डभक्षिे कुयात् । २८ 
। वािभेदे णिगुिः, न वेश्मखलवलयगतानाां च िान्तयानाां भक्षिे । २९ । 
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१६ गावाचा मुख्य गावाच्या कामासाठी बाहेर जाि असेल िेव्हा कुळानंी पाळीपाळीने त्याच्याबरोबर 
गेले पाटहजे. १७ जे जाणार नाहीि त्यानंी दर योजनास दीड पण दंड टदला पाटहजे. 
 

१८ चोर सकवा परस्त्रीशी समागम करणारा नसलेल्या मनुष्टयास गावाच्या मुख्याने गावािून हद्दपार 
केल्यास त्याला चोवीस पण दंड करावा, गावाला उत्तम साहसदंड करावा. १९ हद्दपार केलेल्या मनुष्टयाचे 
परि येणे बेकायदा प्रवशेाप्रमाणे (पुढे ४·१३·३–४) ठरवाव.े 
 

२० गावाच्या सवथ बाजंूनी सभोवार शभंर धनुष्टय अंिरावर खाबंाचे एक कंुपण घालावे. 
 

२१ जनावराचं्या चरणासाठी कुरणािील गवि कापून (गवि कापणाऱ्यानंी) उपजीटवका प्राप्ि 
करावी. २२ कुरणािील गवि खाऊन, टनघून गेलेल्या उंि व म्हशी यासंाठी प्रत्येक जनावरामागे त्यानंी पाव 
पण घ्यावा. गाई, घोडे व गाढव यासंाठी अष्टमाशं पण, लहान जनावरासाठी पणाचा सोळावा भाग घ्यावा. 
२३ गवि खाऊन िेरे्च बसलेल्या जनावराबंद्दल दुप्पि दंड घ्यावा, रात्री िेरे् राटहल्यास चौपि. २४ 
गावािील देवळाच्या मालकीचे बलै, दहा टदवसाच्या आिील दुभिी गाय व वळू बलै याचं्याबद्दल (त्यानंी 
असे केल्यास) दंड घेऊ नये. 
 

२५ जनावरानंी शिेािील पीक खाल्ल्यास पीक आले असेल त्याप्रमाणे नुकसानीचा टहशोब करून 
त्याच्या दुप्पि भरपाई करावयास लावावे. २६ आटण (शिेमालकास) न कळटविा शिेाि जनावरे चरावयास 
नेणाऱ्या त्याचं्या मालकास बारा पण दंड करावा, गुरे िेरे् सोडून देणाऱ्यास चोवीस पण. २७ गुरे 
राखणाऱ्यानंा ्ाबद्दल अधे दंड कराविे. २८ मळ्यािील भाजीपाला खाल्ल्यासही िेच दंड कराविे. २९ 
(फुले व फळे याचं्या) बागाचंी मोडिोड केल्यास, िसेच खोपिािील अर्वा खळ्यािील धान्य खाल्ल्यास 
दुप्पि दंड कराविे. 
 

कहसाप्रतीकारां कुयात् । ३० । अभयवनमृगाः पणरगृहीता वा भक्षयन्ततः स्वाणमनो णनवेद्य 
यर्ावध्यास्तर्ा प्रणतषेद्धव्याः । ३१ । पशवो रणश्मप्रतोदाभ्याां वारणयतव्याः । ३२ । तेषामन्तयर्ा कहसायाां 
दण्डपारुष्ट्यदण्डाः । ३३ । प्रार्थयमाना दृष्टापरािा वा सवोपायरै्णनयन्ततव्याः । ३४ । इणत के्षिपर्कहसा । 
 

कषथकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुवथतो ग्राम एवात्ययां हरेत् । ३५ । कमाकरिे कमथवेतनणिगुिां, 
णहरण्यादाने प्रत्यांशणिगुिां, भक्ष्यपेयादाने च प्रहविेषु णिगुिमांशां दद्यात् । ३६ । पे्रक्षायामनांशदः सस्वजनो न 
पे्रके्षत । ३७ । प्रच्िन्नश्रमिेक्षिे च सवथणहते च कमथणि णनग्रहेि णिगुिमांशां दद्यात् । ३८ । 
 

३० (जनावरानंा) इजा करण्याला प्रटिबंध करावा. ३१ राखीव वनािील जनावरे अर्वा संरटक्षि 
जनावरे (धान्य वगैरे) खाि असिील िर त्याचं्या मालकानंा कळवनू त्यानंा इजा न होईल अशा रीिीने 
हाकून लावावे. ३२ पशूनंा दोर सकवा चाबकू यानंी हाकून लावावे. ३३ इिर प्रकारानंी त्यानंा इजा केल्यास 
दंडपारुष्टयाचे (अध्याय ३·१९ मधील) दंड कराविे. ३४ अंगावर येणाऱ्या सकवा गुन्हा स्पष्ट असलेल्या 
जनावराचें सवथ उपायानंी टनयमन करावे. हा झाला शिेे व रस्िे याचं्या नुकसानीचा टवषय. 
 

३५ गावाि रहावयास येऊन शिेकरी (समाईक कायाि) आपले काम करीि नसेल िर गावानेच 
दंड घ्यावा (सरकारने नाही). ३६ काम न केल्यास त्या कामाच्या मजुरीच्या दुप्पि, पैसे न टदल्यास 
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प्रत्येकाने द्यावयाच्या पैशाच्या दुप्पि आटण समारंभाि अन्नपाणी न टदल्यास दुप्पि टहस्सा त्याने टदला 
पाटहजे. ३७ नािकाच्या प्रसंगी आपला (वगथणीचा) वािा जो देणार नाही त्याने आपल्या माणसासंह िे 
पाहिा कामा नये. ३८ चोरून ऐकणाऱ्यास सकवा पाहणाऱ्यास, िसेच सवांना टहिकारक असलेल्या 
कामासाठी दुप्पि टहस्सा देण्यास जबरीने भाग पाडाव.े 
 

सवथणहतमेकस्य बु्रवतः कुयुथराज्ञाम् । ३९ । अकरिे िादशपिो दण्डः । ४० । तां चेत्सांभूय या हन्तयुः 
पृर्गेषामपरािणिगुिो दण्डः । ४१ । उपहन्ततृषु णवणशष्टः । ४२ । 
 

ब्राह्मितिैषाां ज्यषै्ट्ठ्यां णनयम्येत । ४३ । प्रहविेषु चैषाां ब्राह्मिा नाकामाः कुयुथः, अांशां च लभेरन् । ४४ 
। 
 

तेन देशजाणतकुलसांघानाां समयस्यानपाकमथ व्याख्यातम् । ४५ । 
 

राजा देशणहतान् सेतून् कुवथताां पणर् सांक्रमान् । 
ग्रामशोभाि रक्षाि तेषाां णप्रयणहतां चरेत् ॥ ४६ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे वास्तुके णववीतके्षिपर्कहसा वास्तुकां  समाप्तां समयस्यानपाकमथ च 

दशमोऽध्यायः । आणदतः सप्तषणष्टतमः । 
 

३९ सवांना टहिकारक होईल असे सागंणाऱ्या एका मनुष्टयाच्या आज्ञा इिरानंी अंमलाि आणल्या 
पाटहजेि. ४० िसे कोणी न केल्यास बारा पण दंड करावा. ४१ जर िे संगनमि करून त्या एका मनुष्टयाला 
मारझोड करिील िर त्याचं्यापैकी प्रत्येकाला त्या अपराधाबद्दलच्या नेहमीच्या दंडाच्या दुप्पि दंड करावा. 
४२ त्याला भयंकर जखमी करणाऱ्यानंा टवशषे टशक्षा करावी. 
 

४३ आटण त्याचं्यामध्ये ज्येष्ठिा, ब्राह्मणापासून (खाली याप्रमाणे) टनधाटरि करावी. ४४ आटण 
त्याचं्या समारंभाि इच्छा नसेल िर ब्राह्मणानंी काही काम करू नये. िर्ाटप त्याचंा भाग त्यानंा टमळाला 
पाटहजे. 
 

४५ देश, जाि, कुल व संघ याचं्या परंपरागि आचाराचें पालन न करण्याच्या संबंधािही हेच टनयम 
लागू कराविे. 
 

४६ देशाला टहिकर असलेले पािबधंारे, रस्त्यामंधले पूल आटण गावाची शोभा वाढटवणाऱ्या व 
संरक्षण करणाऱ्या गोष्टी हे करणाऱ्यानंा आवडेल व त्यानंा टहिकर होईल अशा प्रकारे राजाने त्याचं्या 
बाबिीि वागाव.े 
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११ 
 

[णिषणष्टतमां प्रकरिम् –ऋिादानम्] 
 

सपादपिा िम्या मासवृणद्धः पिशतस्य, पञ्चपिा व्यावहाणरकी, दशपिा कान्ततारगािाम्, 
कवशणतपिा सामुद्रािाम् । १ । ततः परां कतुथः कारणयतुि पूवथः साहसदण्डः, श्रोतृिामेकैकां  प्रत्यिथदण्डः । २ 
। राजन्तययोगके्षमावहे तु िणनकिारणिकयोिणरिमवेके्षत । ३ । 
 

अकरावा अध्याय 
 

प्रकरण ६३ : कजथफेड 
 

१ शभंर पणावंर मटहन्याला सव्वा पण व्याज धमाला अनुसरून आहे. व्यापारउदीमासाठी पाच पण, 
जंगलािून जाणाऱ्यासंाठी दहा पण आटण समुद्रावरून जाणाऱ्यासंाठी मटहन्याला वीस पण व्याज 
आकारण्यास हरकि नाही. २ त्यापेक्षा अटधक व्याज आकारणाऱ्याला व िसे करण्यास उते्तजन देणाऱ्याला 
प्रर्म साहसदंड करावा. साटक्षदारानंा प्रत्येकी अधा दंड करावा. ३ परंिु राजा प्रजेच्या योगके्षमाची काळजी 
वाहण्यास (उदा॰ जंगलाि अर्वा समुद्रावर) असमर्थ असल्यास ऋणको व धनको याचं्यामधील नेहमीचा 
व्यवहार टवचाराि घ्यावा. 
 

िान्तयवृणद्धः सस्यणनष्ट्पतावुपािा, परां मूल्यकृता विेत । ४ । प्रके्षपवृणद्धरुदयादिं सांणनिानसन्ना 
वार्णषकी देया । ५ । णचरप्रवासः स्तम्भप्रणवष्टो वा मूल्यणिगुिां दद्यात् । ६ । 
 

अकृत्वा वृकद्ध साियतो विथयतो वा, मूल्यां वा वृणद्धमारोप्य श्रावयतो बन्तिचतुगुथिो दण्डः । ७ । 
तुच्िश्राविायामभूतचतुगुथिः । ८ । तस्य णिभागमादाता दद्यात्, शेषां प्रदाता । ९ । 
 

दीघथसत्िव्याणिगुरुकुलोपरुद्धां  बालमसारां वा निथमनुविेत । १० । 
 

४ धान्यावरील व्याज पीक हािी आल्यानंिर (उसने घेिलेल्या धान्याच्या) अध्या भागापयंि घ्याव;े 
त्यानंिर त्याचे टकमिीनुसार पैशाि रूपािंर होऊन त्यावर व्याज सुरू होईल. ५ गुंिटवलेल्या पैशावरील 
व्याज नफ्याच्या अध्याइिके बाजूस साठा करून वषाच्या टहशोबाने द्याव.े ६ दीघथकाल प्रवासास गेलेल्याने 
अर्वा व्याज अडवनू ठेवणाऱ्याने मूळ रकमेच्या दुप्पि टदले पाटहजे. 
 

७ व्याज न ठरटविा िे मागणाऱ्यास अर्वा ठरल्यापेक्षा अटधक मागणाऱ्यास सकवा मूळ रक्कम 
टिच्याि व्याज टमळवनू साटक्षदाराचं्या सा्ाने मागणाऱ्यास (अटधक) रकमेच्या चौपि दंड करावा. ८ न 
टदलेले कजथ साटक्षदाराचं्या सा्ाने माटगिल्यास त्या रकमेच्या चौपि दंड करावा. ९ त्यापैकी एकिृिीयाशं 
भाग रक्कम घेऊ पाहणाऱ्याने द्यावा, बाकीचा त्याला मदि करणाऱ्याने. 
 

१० लाबं मुदिीचा यज्ञ, आजार अर्वा गुरूगृही वास यामुळे अडकून पडलेल्याचे, अज्ञान बालकाचे 
अर्वा टनस्ष्टकंचनाचे कजथ (्ा मुदिीि) व्याजापासून मुक्ि रहावे. 
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मुच्यमानमृिमप्रणतगृह्ितो िादशपिो दण्डः । ११ । कारिापदेशेन णनवृतवृणद्धकमन्तयि णतष्ठेत् । 
१२ । 

 
दशवषोपेणक्षतमृिमप्रणतग्राह्यम्, अन्तयि बालवृद्धव्याणितव्यसणनप्रोणषतदेशत्यागराज्यणवभ्रमेभ्यः । 

१३ । 
 
पे्रतस्य पुिाः कुसीदां ददु्यः, दायादा वा णरक्र्हराः, सहग्राणहिः, प्रणतभुवो वा । १४ । न 

प्राणतभाव्यमन्तयत् । १५ । असारां बालप्राणतभाव्यम् । १६ । 
 
असांख्यातदेशकालां  तु पुिाः पौिा दायादा वा णरक्र्ां हरमािा ददु्यः । १७ । 
 
जीणवतणववाहभूणमप्राणतभाव्यमसांख्यातदेशकालां  तु पुिाः पौिा वा वहेयुः । १८ । 
 
नानिथसमवाये तु नैकां  िौ युगपदणभवदेयाताम्, अन्तयि प्रणतष्ठमानात् । १९ । तिाणप गृहीतानुपूव्या 

राजश्रोणियद्रव्यां वा पूवं प्रणतपादयेत् । २० । 
 

११ फेडावयास आणलेली कजाची रक्कम न स्वीकारणाऱ्या धनकोस बारा पण दंड करावा. १२ जर 
त्यासाठी योवय कारणाची सबब असेल िर व्याज बदं होऊन िी रक्कम दुसऱ्या कोणाच्या िाब्याि रहावी. 
 

१३ दहा वषे ज्या कजाची वास्िपुस्ि केली नाही िे परि मागिा येणार नाही; याला अपवाद धनको 
अज्ञान, वृद्ध, व्याटधग्रस्ि, संकिाि सापडलेला, प्रवासास गेलेला सकवा देश सोडून गेलेला असा असेल 
त्याचा सकवा राज्याि धामधूम माजली असेल त्याचा. 
 

१४ मेलेल्या मनुष्टयाचे कजथ व्याजासटहि त्याच्या मुलानंी टदले पाटहजे, सकवा त्याच्या संपत्तीला 
वारसदार होणाऱ्यानंी, कजाि भाटगदार असणाऱ्यानंी अर्वा जामीन राहणाऱ्यानंी टदले पाटहजे. १५ इिर 
प्रकारची जामीनकी कायदेशीर नाही. १६ अज्ञान मुलाची जामीनकी टनरुपयोगी. 
 

१७ परंिु जे कजथ परि करण्याच्या बाबिीि देश व काल याटवषयी टनबधं नाही िे पुत्र, पौत्र सकवा 
संपत्ती टमळाणाऱ्या वारसदारानंी फेडले पाटहजे. 
 

१८ परंिु जीटवि, टववाह आटण भमूी याचं्यासाठी देशाचा व कालाचा टनबधं नसलेल्या जामीनकीची 
जबाबदारी पुत्र सकवा पौत्र यानंी स्वीकारली पाटहजे. 
 

१९ अनेकाचें कजथ एका माणसावर असल्यास दोन धनकोंनी एकाच वळेेस त्याच्यावर दावा करू 
नये, मात्र िो दुसरीकडे जाण्याच्या ियारीि असल्यास िसे करण्यास हरकि नाही. २० त्या प्रसंगीही कजथ 
घेण्याचा जो क्रम होिा त्या क्रमानेच सकवा सरकारी देणे व श्रोटत्रय ब्राह्मणाचे कजथ अगोदर परि करावयास 
लावावे. 
 

दम्पत्योः णपतापुियोः भ्रातृिाां चाणवभक्तानाां परस्परकृतमृिमसाध्यम् । २१ । 
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अग्राह्याः कमथकालेषु कषथका राजपुरुषाि । २२ । स्त्री चाप्रणतश्राणविी पणतकृतमृिम्, अन्तयि 
गोपालकािथसीणतकेभ्यः । २३ । पणतस्तु ग्राह्यः स्त्रीकृतमृिम्, अप्रणतणविाय प्रोणषत इणत । २४ । 
 

सांप्रणतपतावुतमः । २५ । असांप्रणतपतौ तु साणक्षिः प्रमािां प्रात्यणयकाः शुचयोऽनुमता वा 
ियोऽवराध्याः । २६ । पक्षानुमतौ वा िौ, ऋिां प्रणत न त्वेवैकः । २७ । 
 

प्रणतणषद्धाः स्यालसहायान्तवर्णर्िणनकिारणिकवैणरन्तयङ्गिृतदण्डाः, पूवे चाव्यवहायाः । २८ । 
राजश्रोणियग्रामभृतककुणष्ठव्रणिनः पणततचण्डालकुन्द्त्सतकमािोऽन्तिबणिरमूकाहांवाणदनः स्त्रीराजपुरुषाि, 
अन्तयि स्ववगेभ्यः । २९ । पारुष्ट्यस्तेयसांग्रहिेषु तु वैणरस्यालसहायवजाः । ३० । रहस्यव्यवहारेष्ट्वेका स्त्री 
पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद् राजतापसवजथम् । ३१ । 
 

२१ नवरा व बायको, टपिा व पुत्र आटण टवभक्ि न झालेले भाऊ याचं्यािील परस्परानंा टदलेल्या 
कजाबद्दल दावा करिा येणार नाही. 
 

२२ शिेकरी व सरकारी नोकर काम करीि असिा त्याचं्यावर कजासाठी दावा करिा येणार नाही. 
२३ आटण टिने देण्याचे कबलू न केलेल्या पिीच्या कजाबद्दल स्त्रीवर दावा करिा येणार नाही. याला 
अपवाद गाई पाळणारे व अध्या टहश्शाने जमीन कसणारे याचं्या टस्त्रयाचंा. २४ परंिु उपजीटवकेची िरिूद न 
करिा पिी गेला म्हणून स्त्रीने कजथ केल्यास त्याला िे फेडावयास लावले पाटहजे. 
 

२५ कजथ कबूल केले िर उत्तम. २६ कबलू न केल्यास टवश्वास ठेवण्यास पात्र असे शुद्ध आचरणाचे 
अर्वा दोन्ही पक्षानंा मान्य असणारे कमीि कमी िीन साटक्षदार प्रमाण मानाविे. २७ अर्वा उभय पक्षानंा 
मान्य असल्यास दोन (साटक्षदार) चालिील, पण कजाच्या बाबिीि एक मुळीच चालणार नाही. 
 

२८ बायकोचा भाऊ, सहायकिा, त्याच्यावर अवलंबून असणारा, धनको, ऋणको, वैरी, व्यंग 
असलेला व टशक्षा झालेला मनुष्टय, िसेच पूवी (३·१·१२ मध्ये) व्यवहार करण्यास अपात्र म्हणून साटंगिलेले 
साटक्षदार म्हणून टनटषद्ध होि. २९ राजा, श्रोटत्रय, ब्राह्मण, गावािील अटधकारी, कुष्ठ झालेला, जखम 
झालेला, पटिि, चडंाल, सनद्य व्यवसाय करणारा, आंधळा, बटहरा, मुका, स्विः होऊन साक्ष देण्यास 
येणारा, टस्त्रया व सरकारी नोकर हे सुद्धा टनटषद्ध; याला अपवाद त्या त्या वगािील साटक्षदाराचंा. ३० परंिु 
पारुष्टय, स्िेय व संग्रहण याटंवषयीच्या दाव्याि वैरी, बायकोचा भाऊ व सहायकिा वगळून बाकीचे साटक्षदार 
म्हणून चालिील. ३१ गुप्ि व्यवहाराचं्या संबधंाि एकच स्त्री अर्वा पुरुष – ज्यानंी प्रत्यक्ष पाटहले असेल 
सकवा ऐकले असेल असे – साटक्षदार म्हणून चालिील; राजा सकवा िापस यानंा हे लागू नाही. 
 

स्वाणमनो भृत्यानामृन्द्त्वगाचायाः णशष्ट्यािाां माताणपतरौ पुिािाां चाणनग्रहेि साक्ष्यां कुयुथः, तेषाणमतरे वा 
। ३२ । परस्पराणभयोगे चैषाम् उतमाः परोक्ता दशबन्तिां ददु्यः, अवराः पञ्चबन्तिम् । ३३ । इणत साक्ष्यणिकारः 
। 

 
ब्राह्मिोदकुम्भान्द्ननसकाशे साणक्षिः पणरगृह्िीयात् । ३४ । ति ब्राह्मिां ब्रयूात्, ‘सत्यां ब्रणूह’ इणत । 

३५ । राजन्तयां वैश्यां वा ‘मा तवेष्टापूतथफलम्, कपालहस्तः शुिुकुलां  णभक्षार्ी गच्िेः’ इणत । ३६ । शूद्रां 
‘जन्तममरिान्ततरे यिः पुण्यफलां  तद्राजानां गच्िेद्, राज्ञि णकन्द्ल्बषां युष्ट्मान् अन्तयर्ावादे, दण्डिानुबद्धः, 
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पिादणप ज्ञायेत यर्ादृष्टश्रुतम्, एकमन्तिाः सत्यमुपहरत’ इणत । ३७ । अनुपहरताां सप्तरािादूध्वं िादशपिो 
दण्डः, णिपक्षादूध्वथमणभयोगां ददु्यः । ३८ । 
 

३२ मालकानंी नोकरासंाठी, ऋस्त्वजानंी व आचायांनी टशष्टयासंाठी, आईबापानंी पुत्रासंाठी 
स्वखुशीने साक्ष देण्यास हरकि नाही, िसेच ्ा कटनष्ठानंी त्या श्रेष्ठ मनुष्टयासंाठी (साक्ष देण्यास हरकि 
नाही). ३३ आटण ्ानंी एकमेकावर दावा केल्यास श्रेष्ठ हरले िर त्यानंी एकदशाशं रकमेइिका दंड द्यावा, 
कटनष्ठ हरल्यास एकपचंमाशं रकमेइिका. हे झाले साक्षीचे प्रकरण. 
 

३४ (न्यायाटधशाने) ब्राह्मण, पाण्याचा घडा व अवनी याचं्या समक्ष साटक्षदारानंा िाकीद द्यावी. ३५ 
त्यावळेी ब्राह्मण साटक्षदारास म्हणाव,े “खरे िे सागं.” ३६ क्षटत्रय सकवा वैश्य यानंा म्हणावे, “(िू खोिे 
बोललास िर) यज्ञयाग व पुण्यकमे याचें फळ िुला न टमळो, हािाि खापर घेऊन शत्रचू्या घरी िू भीक 
मागण्यासाठी जावो.” ३७ शूद्रानंा म्हणाव,े “खोिे बोललाि िर जन्म व मृत्य ूयाचं्या मधल्या काळाि िुम्ही 
केलेल्या सवथ पुण्याचे फळ राजाला टमळेल व राजाच्या पापाचे िुम्ही धनी व्हाल; टशवाय िुम्हाला दंड 
होईलच. नंिरसुद्धा जसे पाटहले असेल व ऐकले असेल िसे कळून आल्याटशवाय रहाणार नाही. िेव्हा 
एकमिाने खरे िे सागंा.” ३८ जे खरी साक्ष देि नाहीि त्यानंा साि टदवसानंिर बारा पण दंड करावा, िीन 
पधंरवड्यानंिर त्यानंा दाव्याची रक्कम द्यावी लागेल. 
 

साणक्षभेदे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो णनयच्िेयुः, मध्यां वा गृह्िीयुः । ३९ । तिा द्रव्यां राजा 
हरेत् । ४० । साणक्षििेदणभयोगादूनां ब्रयुूरणतणरक्तस्याणभयोक्ता बन्तिां दद्यात् । ४१ । अणतणरक्तां या 
ब्रयुूस्तदणतणरक्तां राजा हरेत् । ४२ । 
 

बाणलश्यादणभयोक्तुवा दुःश्रुतां दुर्णलणखतां पे्रताणभणनवेशां वा समीक्ष्य साणक्षप्रत्ययमेव स्यात् । ४३ । 
 

‘साणक्षबाणलश्येष्ट्वेव पृर्गनुयोगे देशकालकायािाां पूवथमध्यमोतमा दण्डाः’ इत्यौशनसाः । ४४ । 
‘कूिसाणक्षिो यमर्थमभूतां कुयुथभूथतां वा नाशयेयुस्तद्दशगुिां दण्डां ददु्यः’ इणत मानवाः । ४५ । ‘बाणलश्यािा 
णवसांवादयताां णचिो घातः’ इणत बाहथस्पत्याः । ४६ । नेणत कौणिल्यः । ४७ । रुवां णह साणक्षणभः श्रोतव्यम् । ४८ 
। अशृण्वताां चतुणवंशणतपिो दण्डः, ततोऽिथमबु्रवािानाम् । ४९ । 
 

देशकालाणवदूरस्र्ान् साणक्षिः प्रणतपादयेत् । 
दूरस्र्ानप्रसारान् वा स्वाणमवाक्येन साियेत् ॥ ५० ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीय तृतीयेऽणिकरिे ऋिादानम् एकादशोऽध्यायः । आणदतोऽष्टषणष्टतमः । 

 
३९ साटक्षदारािं मिभेद झाल्यास ज्या बाजूला शुद्ध आचरणाचे अर्वा उभयसंमि अशा बहुसंख्य 

साटक्षदाराचें मि पडले असेल त्या बाजूने टनकाल द्यावा सकवा दोहोंच्या मधला मागथ पत्करावा. ४० सकवा िे 
द्रव्य सरकारजमा करावे. ४१ दाव्यािील रकमेपेक्षा कमी रक्कम साटक्षदारानंी टनटिि केली िर वादीने त्या 
अटधक रकमेचा भाग (दंड म्हणून) द्यावा. ४२ दाव्यािील रकमेपेक्षा जास्ि रक्कम असल्याचे त्यानंी साटंगिले 
िर िी अटधक रक्कम सरकारजमा करावी. 
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४३ वादीच्या मूखथपणामुळे जे चुकीचे ऐकले गेले असेल सकवा (कजथरोख्याि) चुकीचे टलटहले गेले 
असेल सकवा जबानी केल्यानंिर कोणी मयि झाला असेल िर त्याबाबिीि िपास करून दाव्याचा टनकाल 
साटक्षदाराचं्या साक्षीप्रमाणेच लावावा. 
 

४४ “साटक्षदाराचं्या मूखथपणामुळेच देश, काल व कायथ याचं्या संबधंाि त्यानंी टभन्न टभन्न जबान्या 
केल्यास त्यानंा (अनुक्रमे) प्रर्म, मध्यम व उत्तम साहसदंड कराविे,” असे औशनसाचें मि आहे. ४५ 
“खोिे साटक्षदार ज्या नसलेल्या रकमेची साक्ष देिील सकवा जी असलेली रक्कम नव्हिीच अशी साक्ष देिील 
त्या रकमेच्या दसपि दंड त्यानंी टदला पाटहजे,” असे मानवाचें मि आहे. ४६ “मूखथपणामुळे साटक्षदार 
चुकीच्या टनणथयास कारणीभिू होिील िर हालहाल करून त्याचंा वध करावा,” असे बाहथस्पत्याचें मि आहे. 
४७ कौटिल्याच्या मिे हे बरोबर नाही. ४८ कारण, साटक्षदारानंी जे सत्य असेल िे साटंगिले पाटहजे. ४९ जे 
सत्य सागंि नसिील त्यानंा चोवीस पण दंड करावा, जे साक्षच देणार नसिील त्यानंा याच्या अधा दंड 
करावा. 
 

५० (वादीने अर्वा प्रटिवादीने) जे देशदृष्टया अर्वा कालदृष्टया फार दूर नाहीि असे साटक्षदार 
बोलवावेि. जे दूर असिील सकवा येण्यास ियार नसिील त्यानंा सरकारी हुकुमाने आणावे. 
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१२ 
 

[चतुष्ट्षणष्टतमां प्रकरिम् – औपणनणिकम्] 
 

उपणनणिर् ऋिेन व्याख्यातः । १ । 
 

परचक्रािणवकाभ्याां दुगथराष्ट्रणवलोपे वा, प्रणतरोिकैवा ग्रामसार्थव्रजणवलोपे, चक्रयुक्तनाशे वा, 
ग्राममध्यानन्तयुदकाबािे ज्वालावेगोपरुदे्ध वा, नाणव णनमननायाां मुणषतायाां वा स्वयमुपरूढो 
नोपणनणिमभ्यावहेत् । २ । 
 

उपणनणिभोक्ता देशकालानुरूपां भोगवेतनां दद्यात्, िादशपिां च दण्डम् । ३ । उपभोगणनणमतां नष्टां 
णवनष्टां वाभ्यावहेत्, चतुणवंशणतपिि दण्डः, अन्तयर्ा वा णनष्ट्पतने । ४ । पे्रतां व्यसनगतां वा 
नोपणनणिमभ्यावहेत् । ५ । आिानणवक्रयापव्ययनेषु चास्य चतुगुथिपञ्चबन्तिो दण्डः । ६ । पणरवतथने णनष्ट्पातने 
वा मूल्यसमः । ७ । 
 

बारावा अध्याय 
 

प्रकरण ६४ : ठेवीसबंधंी 
 

१ कजथफेडीटवषयीचे टनयम ठेव परि करण्यास लागू आहेि. 
 

२ शत्रसैुन्य सकवा जंगली िोळ्या यानंी दुगथ अर्वा जनपद उध्वस्ि केले असेल, सकवा 
दरोडेखोरानंी गाव, िाडंा अर्वा कळप लुिला असेल, सकवा (ठेव असलेल्या) गाडीचा नाश झाला असेल, 
सकवा गावाि आगीचे सकवा पुराचे संकि असिा (ठेव) आगीने सकवा पुराने वढेली गेली असेल, (ठेव 
असलेली) नाव बुडाली सकवा लुिली गेली असेल िर त्या संकिाि स्विः सापडलेला ठेव स्वीकारणारा िी 
परि करण्यास बाधंलेला नाही. 
 

३ ठेवीचा उपभोग घेणाऱ्याने देश व काल यानंा अनुरूप अशी उपभोगाबद्दल सकमि टदली पाटहजे व 
टशवाय बारा पण दंड. ४ उपभोग केल्यामुळे ठेवीचे नुकसान झाले अर्वा िी नष्ट झाली िर टिची भरपाई 
केली पाटहजे व चोवीस पण दंड टदला पाटहजे; दुसऱ्या काही कारणामुळे (सजीव) ठेव पळून गेल्यासही हे 
शासन करावे. ५ ठेव मृि सकवा संकिग्रस्ि झाली िर िी स्वीकारणाऱ्याला जबाबदार धरिा येणार नाही. ६ 
ठेव गहाण ठेवल्यास, टवकल्यास अर्वा घेिली असल्याचे नाकबूल केल्यास टिच्या टकमिीच्या चौपिीच्या 
एकपचंमाशंाइिका दंड करावा. ७ टिच्याि बदल केल्यास अर्वा टिला पळवनू लावल्यास टकमिीइिका 
दंड करावा. 
 

तेन आणिप्रिाशोपभोगणवक्रयािानापहारा व्याख्याताः । ८ । 
 

नाणिः सोपकारः सीदेत्, न चास्य मूल्यां विेत, अन्तयि णनसगात् । ९ । णनरुपकारः सीदेत्, मूल्यां 
चास्यां विेत । १० । 
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उपन्द्स्र्तस्याणिमप्रयच्ितो िादशपिो दण्डः । ११ । प्रयोजकासांणनिाने वा ग्रामवृदे्धषु स्र्ापणयत्वा 
णनष्ट्क्रयमाकि प्रणतपदे्यत । १२ । णनवृतवृणद्धको वाऽऽणिस्तत्कालकृतमूल्यस्तिैवावणतष्ठेत, 
अनाशणवनाशकरिाणिणष्ठतो वा । १३ । िारणिकासांणनिाने वा णवनाशभयादुद्गताघं िमथस्र्ानुज्ञातो 
णवक्रीिीत, आणिपालप्रत्ययो वा । १४ । 
 

८ हेच टनयम गहाण ठेवलेल्या वस्िूच्या नाश, उपभोग, टवक्री, गहाण व अपहार ्ा व्यवहारासंही 
लागू होिाि. 
 

९ ज्या गहाण ठेवलेल्या वस्िूचा (उदा॰ शिे, गाय) उपभोग घेिा येिो टिच्यावरचा ऋणकोचा 
मालकी हक्क नष्ट होणार नाही आटण त्या मुदलावर व्याज चढणार नाही; याला अपवाद ऋणकोने व्याज 
देण्याचेही मान्य केले असेल त्याचा. १० टजचा उपभोग घेिा येि नाही अशा गहाण वस्िूवरचा मालकी हक्क 
नष्ट होऊ शकेल आटण मुदलावर व्याजही चढि राहील. 
 

११ गहाण वस्िू सोडटवण्यास मालक आला असिा िी न देणाऱ्यास बारा पण दंड करावा. १२ कजथ 
देणारा हजर नसेल िर मुदलाची रक्कम वयोवृद्ध ग्रामस्र्ाकंडे ठेवनू गहाण वस्िू घेऊन जावी. १३ सकवा 
व्याज चढि रहाण्याचे बदं होऊन त्या गहाण वस्िूची त्या वळेची सकमि टनटिि करून िी िेरे्च राहू द्यावी 
सकवा नष्ट-टवनष्ट वस्िंूचे संरक्षण करणाऱ्या कचेरीि ठेवावी. १४ सकवा कजथदार हजर नसल्यास गहाण वस्िू 
नाश पावले ्ा भीिीने सावकाराने न्यायाटधशाचं्या परवानगीने अर्वा गहाणाचें रक्षण करणाऱ्या 
अटधकाऱ्याची खात्री पिवनू िी वस्िू जास्िीि जास्ि टकमिीला टवकावी. 
 

स्वावरस्तु प्रयासभोनयः फलभोनयो वा प्रके्षपवृणद्धमूल्यशुद्धमाजीवममूल्यक्षयेिोपनयेत् । १५ । 
अणनसृष्टोपभोक्ता मूल्यशुद्धमाजीवां बन्तिां च दद्यात् । १६ । शेषमुपणनणिना व्याख्यातम् । १७ । 
 

एतेनादेशोऽन्तवाणिि व्याख्यातौ । १८ । सारे्नान्तवाणिहस्तो वा प्रणदष्टाां भूणममप्राप्तिोरैभथननोत्सृष्टो वा 
नान्तवाणिमभ्यावहेत् । १९ । अन्ततरे वा मृतस्य दायादोऽणप नाभ्यावहेत् । २० । शेषमुपणनणिना व्याख्यातम् । 
२१ । 

 
याणचतकमवक्रीतकां  वा यर्ाणविां गृह्िीयुस्तर्ाणविमेवापथयेयुः । २२ । भे्रषोपणनपाताभ्याां 

देशकालोपरोणि दतां नष्टां णवनष्टां वा नाभ्यावहेयुः । २३ । शेषमुपणनणिना व्याख्यातम् । २४ । 
 

वैयावृत्यणवक्रयस्तु – वैयावृत्यकरा यर्ादेशकालां  णवक्रीिानाः पण्यां यर्ाजातां मूल्यमुदयां च ददु्यः । 
२५ । देशकालाणतपातने या पणरहीिां सांप्रदानकाणलकेनाघेि मूल्यमुदयां च ददु्यः । २६ । यर्ासांभाणषतां वा 
णवक्रीिाना नोदयमणिगच्िेयुः, मूल्यमेव ददु्यः । २७ । अिथपतने वा पणरहीिां यर्ापणरहीिां मूल्यमूनां ददु्यः । 
२८ । साांव्यवहाणरकेषु वा प्रात्यणयकेष्ट्वराजवाच्येषु भे्रषोपणनपाताभ्याां नष्टां णवनष्टां वा मूल्यमणप न ददु्यः । २९ । 
देशकालान्ततणरतानाां तु पण्यानाां क्षयव्ययणवशुद्धां  मूल्यमुदयां च ददु्यः, पण्यसमवायानाां च प्रत्यांशम् । ३० । 
शेषमुपणनणिना व्याख्यातम् । ३१ । एतेन वैयावृत्यणवक्रयो व्याख्यातः । ३२ । 
 

१५ परंिु मेहनि करून उपभोग घ्यावयाची असलेली (उदा॰ शिे) टकवा मेहनिीटशवाय उपभोग 
घेिा येण्यासारखी (उदा॰ भाडेकरी असलेले घर) स्र्ावर स्वरूपाची गहाण वस्िू असल्यास मुदलावरील 
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व्याजाच्या रकमेहून अटधक होणाऱ्या नफ्याचा, मुदलाि काि न करिा, उपभोग घ्यावयास हरकि नाही. 
१६ परंिु परवानगीटशवाय उपभोग घेणाऱ्याने (व्याजाची) सकमि वजा करून घेऊन नफा व (दंड म्हणून 
एकपचंमाशं) भाग टदला पाटहजे. १७ बाकी (गहाणासंबधंी) सवथ ठेवीप्रमाणे समजावे. 
 

१८ हेच टनयम आदेश (कोणाला नेऊन देण्यास साटंगिलेली वस्िू) व अन्वाटध (दूर देशी घेऊन 
जाण्यास साटंगिलेली वस्िू) यानंाही लागू होिाि. १९ सकवा िाडं्याबरोबर अन्वाटध घेऊन जाणारा मनुष्टय 
साटंगिलेल्या टठकाणी पोचला नाही सकवा चोरानंी मारहाण करून त्याला िाकून टदले िर िो त्या 
वस्िूबद्दल जबाबदार नाही. २० सकवा वािेि जर िो मरण पावला िर त्याचे वारसदारसुद्धा िी देण्यास 
बाधंलेले रहाणार नाहीि. २१ बाकी सवथ ठेवीप्रमाणे समजाव.े 
 

२२ उसनी घेिलेली वस्िू सकवा भाड्याने घेिलेली वस्िू ज्या स्स्र्िीि घेिली असेल त्याच स्स्र्िीि 
परि केली पाटहजे. २३ देश व काल याचं्यासंबधंी टनबधं घालून टदलेली वस्िू स्वाभाटवकपणे खराब 
झाल्यामुळे सकवा आकस्स्मक संकिामुळे नाटहशी झाली सकवा टिचे नुकसान झाले िर िी घेणाऱ्याला 
जबाबदार धरिा येणार नाही. २४ बाकी सवथ ठेवीप्रमाणे समजाव.े 
 

२५ परंिु गुमास्त्याचं्या माफथ ि करावयाच्या टवक्रीसंबधंी टनयम–माल योवय टठकाणी व योवय वळेी 
टवकून गुमास्त्यानंी जी सकमि येईल िी व नफा (मालकाला) टदला पाटहजे. २६ योवय टठकाण व योवय वळे 
चुकटवल्यामुळे कमी प्राप्िी झाल्यास माल त्याचं्या िाब्याि देिाना जो दर असेल त्या दराने सकमि व नफा 
त्यानंी टदला पाटहजे. २७ सकवा साटंगिलेल्या दराने टवक्री केल्यामुळे नफा टमळाला नसेल िर फक्ि 
सकमिच द्यावी. २८ भाव उिरल्यामुळे प्राप्िी कमी झाल्यास ज्या प्रमाणाि भाव कमी आला असेल त्या 
प्रमाणाि सकमि कमी द्यावी. २९ सकवा जे टवश्वासपात्र, सरकारच्या दृष्टीने सच्चे व्यवहार करणारे असिील 
अशा व्यापाऱ्यानंी स्वाभाटवकपणे खराब झाल्यामुळे सकवा आकस्स्मक संकिामुळे नुकसान पावलेल्या अर्वा 
नष्ट झालेल्या मालाची सकमिसुद्धा देण्याचे कारण नाही. ३० परंिु दूर देशी अर्वा कालािंराने 
टवकावयाच्या मालाच्या संबंधाि िूि व खचथ वजा करून सकमि व नफा द्यावा, आटण अनेक जािीचा माल 
एकत्र घेिला असेल िर प्रत्येकाचा स्विंत्र टहशोब टदला पाटहजे. ३१ बाकी सवथ ठेवीप्रमाणे समजाव.े ३२ हा 
झाला गुमास्त्यामंाफथ ि टवक्रीचा टवषय. 
 

णनके्षपिोपणनणिना । ३३ । तमन्तयेन णनणक्षप्तमन्तयस्यापथयतो हीयेत । ३४ । णनके्षपापहारे पूवापदानां 
णनके्षप्तारि प्रमािम् । ३५ । अशुचयो णह कारवः । ३६ । नैषाां करिपूवो णनके्षपिमथः । ३७ । 
 

३३ टनके्षपासंबधंी (पदार्थ बनटवण्यासाठी काराटगराला टदलेल्या कच्च्या मालासंबंधी) टनयम 
ठेवीप्रमाणेच समजाविे. ३४ एकाने टनके्षप टदला असिा दुसऱ्याला परि केल्यास िो नष्ट झाला (असे 
समजून शासन करावे). ३५ टनके्षपाचा अपहार केल्यास त्याने पूवी अपराध केला असल्यास िो आटण टनके्षप 
देणाऱ्याचें म्हणणे टवचाराि घेऊन टनणथय द्यावा. ३६ कारण, कारागीर (बहुिेक) लबाड असिाि. ३७ 
त्याचं्याि साटक्षपूवथक टनके्षप स्वीकारण्याची पद्धि नाही. 
 

करिहीनां णनके्षपमपव्ययमानां गूढणभणतन्तयस्तान् साणक्षिो णनके्षप्ता रहणस प्रणिपातेन प्रज्ञापयेत्, 
वनान्तते वा मद्यप्रहविणवश्वासेन । ३८ । 
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रहणस वृद्धो व्याणितो वा वैदेहकः कणित्कृतलक्षिां द्रव्यमस्य हस्ते णनणक्षप्यापगच्िेत् । ३९ । तस्य 
प्रणतदेशेन पुिो भ्राता वाऽणभगम्य णनके्षपां याचेत । ४० । दाने शुणचः, अन्तयर्ा णनके्षपां स्तेयदण्डां च दद्यात् । ४१ 
। 
 

प्रव्रज्याणभमुखो वा श्रदे्धयः कणित्कृतलक्षिां द्रव्यमस्य हस्ते णनणक्षप्य प्रणतष्ठेत । ४२ । ततः 
कालान्ततरागतो याचेत । ४३ । दाने शुणचः, अन्तयर्ा णनके्षपां स्तेयदण्डां च दद्यात् । ४४ । 
 

कृतलक्षिेन वा द्रव्येि प्रत्यानयेदेनम् । ४५ । 
 

३८ साटक्षदाराटशवाय टदलेला टनके्षप नाकबलू करीि असल्यास िो देणाऱ्याने गुप्िपणे सभिीआड 
साटक्षदार लपवनू एकािंाि (त्या काराटगराच्या) हािापाया पडून मागणी करावी व अशा रीिीने त्या 
साटक्षदारानंा टनके्षपाची माटहिी करून द्यावी, सकवा उपवनाि मद्याच्या मफैलीि त्याच्याि टवश्वास उत्पन्न 
करून त्याच्या िोंडून इिराचं्या समक्ष टनके्षपाची हकीकि वदवावी. 
 

३९ एखाद्या वृद्ध अर्वा आजारी व्यापाऱ्याने खूण केलेली वस्िू एकािंाि त्या काराटगराला टनके्षप 
म्हणून देऊन (गावािून) टनघून जाव.े ४० त्याच्या सागंीवरून म्हणून त्याच्या मुलाने अर्वा भावाने 
त्याच्याकडे जाऊन िो टनके्षप परि मागावा. ४१ त्याने टदला िर िो शुद्ध आचरणाचा असे समजाव,े नाहीिर 
त्याला मूळचा (वादाचा टवषय असलेला) टनके्षप व चोरीबद्दलचा दंड द्यावा लागेल. 
 

४२ सकवा टवश्वास ठेवण्यास योवय अशा एखाद्या माणसाने संन्यास घेण्याच्या ियारीि असल्याचे 
दाखवनू खूण केलेली वस्िू त्याच्या हािी ठेवावी व टनघून जाव.े ४३ नंिर काही काल गेल्यावर परि येऊन 
िी मागावी. ४४ त्याने िी टदल्यास िो शुद्ध आचरणाचा, नाहीिर त्याला मूळ टनके्षप व चोरीबद्दलचा दंड 
द्यावा लागेल. 
 

४५ सकवा खूण केलेल्या द्रव्याच्या सा्ाने (टनके्षप देणाऱ्यानेच) त्याला परि करावयास लावावे. 
 

बाणलशजातीयो वा रािौ राजदाणयकाक्षिभीतः सारमस्य हस्ते णनणक्षप्यापगच्िेत् । ४६ । स एनां 
बन्तिनागारगतो याचेत । ४७ । दाने शुणचः, अन्तयर्ा णनके्षपां स्तेयदण्डां च दद्यात् । ४८ । 
 

अणभज्ञानेन चास्य गृहे जनमुभयां याचेत । ४९ । अन्तयतरादाने यर्ोक्तां पुरस्तात् । ५० । 
 

द्रव्यभोगानामागमां चास्यानुयुञ्जीत, तस्य चार्थस्य व्यवहारोपणलङ्गनम्, अणभयोक्तुिार्थसामर्थयथम् । 
५१ । 
 

एतेन णमर्ःसमवायो व्याख्यातः । ५२ । 
 

तस्मात्साणक्षमदच्िन्नां कुयात्सम्यन्द्नवभाणषतम् । 
स्वे परे वा जने कायं देशकालाग्रविथतः ॥ ५३ ॥ 
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इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे औपणनणिकम् िादशोऽध्यायः । आणदत एकोनसप्तणततमः । 
 

४६ सकवा मूखथ टदसणाऱ्या माणसाने रात्री सरकारी देण्यासाठी अर्वा टनटषद्ध वळेाि भिकण्यासाठी 
पकडला जाईन ्ा भीिीने भारी सकमिीच्या वस्िू त्याच्याकडे ठेवावयास देऊन टनघून जाव.े ४७ मग 
िुरंुगािून त्याने त्याच्याकडे (त्या वस्िूची) मागणी करावी. ४८ त्याने टदल्यास िो शुद्ध आचरणाचा, 
नाहीिर त्याला मूळ टनके्षप व चोरीबद्दलचा दंड द्यावा लागेल. 
 

४९ आटण (िो मृि झाल्यास) ओळख पिटवणाऱ्या खुणेच्या सा्ाने त्याच्या घरािील माणसाकंडे 
दोहोंची मागणी करावी. ५० जर त्यापंैकी एक टदला नाही िर वर साटंगिल्याप्रमाणे टनणथय द्यावा. 
 

५१ आटण त्या काराटगराला िो वापरीि असलेली द्रव्ये कोठून टमळाली िे टवचारावे आटण त्या 
पदार्ाची त्या व्यवहाराटवषयीची टचन्हे, िसेच वादीची त्या पदार्ावर मालकी असण्याची संभाव्यिा ्ा 
गोष्टींचाही शोध घ्यावा. 
 

५२ याचप्रमाणे दोघामंधील गुप्ि कराराच्या बाबिीि (एकजण नाकबलू करीि असल्यास वरील 
युक्त्याचंा अवलंब करून) टनणथय द्यावा. 
 

५३ म्हणून स्वजनाबंरोबर अर्वा परक्याबंरोबर व्यवहार करावयाचा िो साटक्षदारासंमक्ष, उघडपणे, 
देश, काल, संख्या व प्रि याचंा व्यवस्स्र्िपणे टनदेश करून करावा. 
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१३ 
 

[पञ्चषणष्टतमां प्रकरिम् – दासकमथकरकल्पः] 
 

उदरदासवजथमायथप्रािमप्राप्तव्यवहारां शूद्रां णवक्रयािानां नयतः स्वजनस्य िादशपिो दण्डः, वैश्यां 
णिगुिः, क्षणियां णिगुिः, ब्राह्मिां चतुगुथिः । १ । परजनस्य पूवथमध्यमोतमविा दण्डाः, के्रतृश्रोतृिाां च । २ । 
 

म्लेच्िानामदोषः प्रजाां णवके्रतुमािातुां वा । ३ । न त्ववेायथस्य दासभावः । ४ । अर्वाऽऽयथमािाय 
कुलबन्तिन आयािामापणद, णनष्ट्क्रयां चाणिगम्य बालां  साहाय्यदातारां वा पूवं णनष्ट्क्रीिीरन् । ५ । 
 

सकृदात्मािाता णनष्ट्पणततः सीदेत्, णिरन्तयेनाणहतकः, सकृदुभौ परणवषयाणभमुखौ । ६ । 
 

णवतापहाणरिो वा दासस्यायथभावमपहरतोऽिथदण्डः । ७ । 
 

िेरावा अध्याय 
 

प्रकरण ६५ : दास व कामगार याचं्याटवषयीचा कायदा 
 

१ उदरभरणासाठी दास्य स्वीकारणाऱ्या मनुष्टयाखेरीज सज्ञान न झालेल्या आयथ माणसाला 
टवकणाऱ्यास अर्वा गहाण ठेवणाऱ्यास शूद्राच्या बाबिीि त्याच्या नािेवाइकाला बारा पण दंड करावा, 
वैश्याच्या बाबिीि दुप्पि, क्षटत्रयाच्या बाबिीि टिप्पि, ब्राह्मणाच्या बाबिीि चौपि. २ परक्या माणसाने हे 
केल्यास त्याला अनुक्रमे प्रर्म, मध्यम व उत्तम साहसदंड आटण वध अशा टशक्षा कराव्याि; टवकि 
घेणाऱ्याला व साटक्षदारानंा ्ाच टशक्षा कराव्याि. 
 

३. म्लेच्छानंी आपले अपत्य टवकले सकवा गहाण ठेवले िर त्याि काही दोष नाही. ४ परंिु आयथ 
मनुष्टयाला केव्हाही दासत्व येिा कामा नये. ५ सकवा आयथ माणसावंर आपत्ती ओढवली असिा एखाद्या आयथ 
कुिंुबाने गहाण राहून स्विःस बाधूंन घेिल्यास, नंिर सोडवणूक करून घेण्यासाठी रक्कम टमळाल्यावर 
प्रर्म अज्ञान बालकाची अर्वा मदि टमळटवणाऱ्याची सोडवणूक करावी. 
 

६ स्विःला गहाण ठेवणारा मनुष्टय एकदा पळून गेला िर त्याचे हक्क बुडिाि (व िो दास होिो), 
दुसऱ्याने गहाण ठेवलेला मनुष्टय दोनदा पळून गेला िर (िो दास होिो), परदेशाि जाण्याच्या ियारीने 
दोघेही एकदाच पळून गेले िरी (दास होिाि). 
 

७ सकवा पैसे चोरणाऱ्या दासाचे आयथत्व नष्ट करणाऱ्यास वरील दंडाचं्या अधे दंड कराविे. 
 

णनष्ट्पणततपे्रतव्यसणननामािाता मूल्यां भजेत । ८ । 
 

पे्रतणवण्मूिोन्द्च्िष्टग्राहिमाणहतस्य नननस्नापनां दण्डपे्रषिमणतक्रमिां च स्त्रीिाां मूल्यनाशकरम्, 
िािीपणरचाणरकािथसीणतकोपचाणरकािाां च मोक्षकरम् । ९ । णसद्धमुपचारकस्याणभप्रजातस्यापक्रमिम् । १० 
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। 
 

िािीमाणहणतकाां वाऽकामाां स्ववशाां गच्ितः पूवथः साहसदण्डः, परवशाां मध्यमः । ११ । 
कन्तयामाणहणतकाां वा स्वयमन्तयेन वा दूषयतो मूल्यनाशः शुल्कां  तद्णिगुिि दण्डः । १२ । 
 

आत्मणवक्रणयिः प्रजामायां णवद्यात् । १३ । आत्माणिगतां स्वाणमकमाणवरुद्धां  लभेत, णपत्र्यां च दायम् । 
१४ । मूल्येन चायथत्वां गच्िेत् । १५ । तेनोदरदासाणहतकौ व्याख्यातौ । १६ । प्रके्षपानुरूपिास्य णनष्ट्क्रयः । 
१७ । 
 

८ गहाण ठेवलेला मनुष्टय पळून गेला, मरण पावला अर्वा संकिाि सापडला िर गहाण 
ठेवणाऱ्याने मुदलाबद्दल (दुसरी) जबाबदारी स्वीकारली पाटहजे. 
 

९ गहाण ठेवलेल्या मनुष्टयास पे्रि, टवष्ठा, मूत्र अर्वा उष्टे उचलावयास लावणे, गहाण टस्त्रयानंा नवन 
मनुष्टयाला आंघोळ घालावयास लावणे, त्यानंा मार देणे व त्याचं्यावर अत्याचार करणे, या गोष्टी कजाची 
रक्कम बुडण्यास कारणीभिू होिाि; दाई, पटरचाटरका, अध्या टपकाच्या बोलीने शिेजमीन कसणारी स्त्री 
आटण सेटवका याचं्या बाबिीि ्ा गोष्टी त्याचं्या मुक्ििेस कारणीभिू होिाि. १० टजला (कजथ 
देणाऱ्यापासून) मूल झाले आहे टिचे िेरू्न टनघून जाणे कायदेशीर आहे. 
 

११ गहाण ठेवलेल्या दाईशी टिची इच्छा नसिाना समागम करणाऱ्यास, िी त्याच्या स्विःच्या 
िाब्याि असल्यास, प्रर्म साहसदंड करावा, दुसऱ्याच्या िाब्याि असल्यास मध्यम साहसदंड. १२ कुमारी 
असलेल्या गहाण मुलीस स्विः सकवा दुसऱ्याकरवी भ्रष्ट करणाऱ्याचे कजथ बुडिे व त्याने टिच्या टववाहाचे 
शुल्क देऊन त्याच्या दुप्पि दंड टदला पाटहजे. 
 

१३ स्विःची टवक्री करून दास होणाऱ्याची संििी आयथच मानली पाटहजे. १४ मालकाच्या कामाि 
व्यत्यय न आणिा दासाने स्विः टमळटवलेले व पैिृक धन यावर त्याची मालकी राहील. १५ आटण टवक्रीची 
सकमि परि करून िो पुन्हा आयथ होऊ शकेल. १६ हाच टनयम उपजीटवकेसाठी दास होणारा व गहाण 
ठेवलेला मनुष्टय यानंाही लागू आहे. १७ त्याच्या (गहाण माणसाच्या) बाबिीि कजाच्या रकमेइिक्या 
रकमेने त्याची मुक्ििा होईल. 
 

दण्डप्रिीतः कमथिा दण्डमुपनयेत् । १८ । 
 

आयथप्रािो ध्वजाहृतः कमथकालानुरूपेि मूल्यािेन वा णवमुच्येत । १९ । 
 

गृहेजातदायागतलब्िक्रीतानामन्तयतमां दासमूनाष्टवषं णवबन्तिुमकामां नीचे कमथणि णवदेशे दासीं वा 
सगभामप्रणतणवणहतगभथभमथण्याां णवक्रयािानां नयतः पूवथः साहसदण्डः, के्रतृश्रोतृिाां च । २० । 
 

दासमनुरूपेि णनष्ट्क्रयेिायथमकुवथतो िादशपिो दण्डः, सांरोििा करिात् । २१ । 
 

दासद्रव्यस्य ज्ञातयो दायादाः, तेषामभावे स्वामी । २२ । 
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स्वाणमनः स्वस्याां दास्याां जातां समातृकमदासां णवद्यात् । २३ । गृह्या चेत् कुिुम्बार्थणचन्ततनी माता 
भ्राता भणगनी चास्या अदासाः स्युः । २४ । 
 

१८ दंड झालेल्या (पण िो भरण्यास असमर्थ असलेल्या) मनुष्टयाने काम करून दंड पुरा करावा. 
 

१९ लढाईि पकडून आणून दास केलेल्या आयथ मनुष्टयाची, त्याने अमुक काम अमुक कालपयंि 
केल्यावर अर्वा दासाच्या (नेहमीच्या) टकमिीच्या अधी रक्कम घेऊन, मुक्ििा करावी. 
 

२० घरी जन्मलेला, वारसाि टमळालेला, (बक्षीस म्हणून) टमळालेला आटण टवकि घेिलेला ्ा 
चार प्रकारच्या दासापंैकी कोणत्याही एका प्रकारच्या दासास, िो आठ वषांहून लहान असिा व त्याला 
कोणी बाधंव नसिा, त्याच्या इच्छेटवरुद्ध नीच काम करावयास लावणाऱ्याला अर्वा परदेशाि 
पाठटवणाऱ्याला, सकवा गरोदर असलेल्या िशा प्रकारच्या दासीला टिच्या गभारपणाची सोय न करिा 
गहाण ठेवणाऱ्याला सकवा टवकणाऱ्याला प्रर्म साहसदंड करावा; टवकि घेणारा व साटक्षदार यानंाही िोच 
दंड करावा. 
 

२१ मुक्ििा करण्यासाठी योवय रक्कम घेऊन जो दासाला आयथ करणार नाही त्याला बारा पण दंड 
करावा आटण मुक्ि करीपयंि त्याला बधंनाि ठेवाव.े 
 

२२ दासाच्या धनाचे त्याचे नािेवाईक वारसदार होि; िे कोणी नसल्यास त्याचा मालक. 
 

२३ मालकाला स्विःच्या दासीपासून झालेले अपत्य त्याच्या मािेसह दास्यािून मुक्ि होिे असे 
समजाव.े २४ िी जर घरािल्यासारखीच कुिंुबाचा कारभार पहाणारी अशी असेल िर टिची आई, भाऊ व 
बहीण हे सुद्धा दास्यािून मुक्ि होिील. 
 

दासां दासीं वा णनष्ट्क्रीय पुनर्णवक्रयािानां नयतो िादशपिो दण्डः, अन्तयि यांवाणदभ्यः । २५ । इणत 
दासकल्पः । 
 

कमथकरस्य कमथसांबन्तिमासन्ना णवदु्यः । २६ । 
 

यर्ासांभाणषतां वेतनां लभेत, कमथकालानुरूपमसांभाणषतवेतनः । २७ । कषथकः सस्यानाां गोपालकः 
सर्णपषाां वैदेहकः पण्यानामात्मना व्यवहृतानाां दशभागमसांभाणषतवेतनो लभेत । २८ । सांभाणषतवेतनस्तु 
यर्ासांभाणषतम् । २९ । 
 

कारुणशन्द्ल्पकुशीलवणचणकत्सकवानजीवनपणरचारकाणदराशाकाणरकवगथस्तुयर्ान्तयस्तणििः कुयाद् 
यर्ा वा कुशलाः कल्पयेयुस्तर्ा वेतनां लभेत । ३० । 
 

साणक्षप्रत्ययमेव स्यात् । ३१ । साणक्षिामभावे यतः कमथ ततोऽनुयुञ्जीत । ३२ । 
 

वेतनादाने दशबन्तिो दण्डः, षट्पिो वा । ३३ । अपव्ययमाने िादशपिो दण्डः, पञ्चबन्तिो वा । ३४ 
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। 
 

२५ दासाला सकवा दासीला मोबदला घेऊन मुक्ि केल्यानंिर त्यानंा पुन्हा गहाण ठेवणाऱ्यास 
अर्वा टवकणाऱ्यास बारा पण दंड करावा; याला अपवाद स्विः होऊन दास्य पत्करणाऱ्याचंा. हा झाला 
दासाटवषयीचा कायदा. 
 

२६ कामगाराने कोणिे व टकिी काम केले िे जवळपासच्या माणसानंी जाणून घ्याव.े 
 

२७ त्याला ठरली असेल त्याप्रमाणे मजुरी टमळाली पाटहजे, जर मजुरी ठरली नसेल िर काम व 
काळ यानंा अनुरूप अशी टमळावी. २८ मजुरी ठरली नसेल िेव्हा शिेकऱ्याला त्याने काढलेल्या टपकाचा 
एकदशाशं भाग, गुराख्याला त्याने पाळलेल्या गाई-म्हशींच्या िुपाचा एकदशाशं भाग व व्यापाऱ्याला त्याने 
व्यवहार केलेल्या मालाचा एकदशाशं भाग टमळाला पाटहजे. २९ पण मजुरी ठरली असेल िर ठरल्याप्रमाणे 
िी टमळावी. 
 

३० परंिु कारागीर, कलाकार, कुशीलव, वैद्य, कर्ा सागंणारे, पटरचारक व इिर (विेनाच्या) 
अपेके्षने काम करणाऱ्या मंडळीला त्याचं्यासारख्या इिरानंा जेवढे टमळि असेल िेवढे सकवा िज्ज्ञ ठरवनू 
देिील िेवढे विेन टमळाव.े 
 

३१ साटक्षदाराचं्या सा्ानेच (कामासंबधंीच्या िंयाि) टनणथय द्यावा. ३२ साटक्षदार नसिील िर 
जेरे् काम झाले असेल िेरे् िपास करावा. 
 

३३ विेन टदले नाही िर त्याच्या एकदशाशं रकमेइिका अर्वा सहा पण दंड करावा. ३४ िे देण्याचे 
नाकबलू केले िर बारा पण अर्वा एकपचंमाशं रकमेइिका दंड करावा. 
 

नदीवेगज्वालास्तेनव्यालोपरुद्धः सवथस्वपुिदारात्मदानेनातथस्त्रातारमाहूय णनस्तीिथः कुशलप्रणदष्टां 
वेतनां दद्यात् । ३५ । तेन सवथिातथदानानुशया व्याख्याताः । ३६ । 
 

लभेत पुांिली भोगां सांगमस्योपणलङ्गनात् । 
अणतयाच्ञा तु जीयेत दौमथत्याणवनयेन वा ॥ ३७ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दासकमथकरकल्पे दासकल्पः कमथकरकल्पे स्वाम्यणिकारः ियोदशोऽध्यायः 

। आणदतः सप्तणततमः । 
 

३५ नदीचा पूर, आग, चोर, सहस्त्र प्राणी याचं्या िावडीि सापडलेल्या संकिग्रस्ि मनुष्टयाने 
रक्षणासाठी कोणाला आपले सवथस्व, पत्नी, मुले व स्विःला देण्याचे कबलू करून हाक मारली व िो त्या 
संकिािून वाचला िर िज्ज्ञ जे ठरटविील िेवढेच बक्षीस त्याने द्याव.े ३६ हाच टनयम सवथ प्रकारच्या 
संकिािं देण्याचे कबलू केल्यावर माघार घेण्याच्या बाबिीि लागू होिो. 
 

३७ वशे्येला समागमाच्या टचन्हाच्या अनुरोधाने टदलेल्या उपभोगाबद्दल विेन टमळाव.े परंिु िी फार 
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मागि असेल सकवा दुष्टबुद्धीने अर्वा अटवनयाने वागि असेल िर टिला विेन गमवाव ेलागेल. 
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१४ 
 

[पञ्चषणष्टतमां प्रकरिम् – दासकमथकरकल्पः, ति भृतकाणिकारः; 
षट्षणष्टतमां प्रकरिम् – सम्भूयसमुत्र्ानम्] 

 
गृहीत्वा वेतनां कमाकुवथतो भृतकस्य िादशपिो दण्डः, सांरोििा करिात् । १ । अशक्तः कुन्द्त्सते 

कमथणि व्यािौ व्यसने वाऽनुशयां लभेत, परेि वा कारणयतुम् । २ । तस्य व्ययकमथिा लभेत भता वा 
कारणयतुम् । ३ । 
 

चौदावा अध्याय 
 

प्रकरण ६५ : (पुढे चालू) : नोकराचं्या टवषयी 
प्रकरण ६६ : एकत्र येऊन काम करण्याटवषयी 

 
१ विेन घेऊन काम न करणाऱ्या नोकराला बारा पण दंड करावा आटण िे करीपयंि त्याला बंधनाि 

ठेवाव.े २ िो असमर्थ असेल, िे काम गहथणीय असेल, िो आजारी सकवा संकिग्रस्ि असेल िर त्याला िे 
काम न करण्याचा अर्वा दुसऱ्याकडून िे करवनू घेण्याचा हक्क राहील. ३ सकवा त्याच्या खचाने मालकाला 
िे काम (दुसऱ्याकडून) करवनू घेिा येईल. 
 

‘नान्तयस्त्वया कारणयतव्यो, मया वा नान्तयस्य कतथव्यम्’ इत्यवरोिे भतुथरकारयतो भृतकस्याकुवथतो वा 
िादशपिो दण्डः । ४ । कमथणनष्ठापने भतुथरन्तयि गृहीतवेतनो नासकामः कुयात् । ५ । 
 

‘उपन्द्स्र्तमकारयतः कृतमेव णवद्याद्’ इत्याचायाः । ६ । नेणत कौणिल्यः । ७ । कृतस्य वेतनां 
नाकृतस्यान्द्स्त । ८ । स चेदल्पमणप कारणयत्वा न कारयेत् कृतमेवास्य णवद्यात् । ९ । 
 

देशकालाणतपातनेन कमथिामन्तयर्ाकरिे वा नासकामः कृतमनुमन्तयेत । १० । 
सांभाणषतादणिकणक्रयायाां प्रयासां न मोघां कुयात् । ११ । 
 

तेन सांघभृता व्याख्याताः । १२ । तेषामाणिः सप्तरािमासीत । १३ । ततोऽन्तयमुपस्र्ापयेत्, 
कमथणनष्ट्पाकां  च । १४ । न चाणनवेद्य भतुथः सांघः कां णचत् पणरहरेद् उपनयेिा । १५ । तस्याणतक्रमे 
चतुर्णवशणतपिो दण्डः । १६ । सांघेन पणरहृतस्यािथदण्डः । १७ । इणत भृतकाणिकारः । 
 

४ “िू दुसऱ्याकडून हे काम करून घेिा कामा नये, मीही दुसऱ्याचे काम करिा कामा नये” असे 
बधंन असिा त्याच्याकडून काम करून न घेणाऱ्या मालकाला अर्वा त्याचे काम न करणाऱ्या नोकराला 
बारा पण दंड करावा. ५ मालकाव्यटिटरक्ि दुसऱ्याकडून आगाऊ विेन घेिले असेल िर काम संपल्यावर 
(मालकाने साटंगिलेले दुसरे काम) इच्छा नसल्यास त्याने करण्याचे कारण नाही. 
 

६ “नोकर हजर झाला असिा त्याला काम करावयास टदले नाही िर त्याने िे काम केले असे 
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समजाव,े” असे आचायांचे मि आहे. ७ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ८ विेन केलेल्या 
कामाबद्दल असिे, न केलेल्या कामाबद्दल नाही. ९ मालकाने जर र्ोडेसेही काम करून घेऊन नंिर त्याला 
करू टदले नाही िर त्याने िे (संपूणथ) काम केले असे समजाव.े 
 

१० देश सकवा काल याचें उल्लंघन केल्यास अर्वा टनराळ्याच प्रकारे काम केल्यास मालकाची 
इच्छा नसल्यास िे काम केले आहे असे न मानण्यास हरकि नाही. ११ ठरलेल्यापेक्षा अटधक काम केले 
असल्यास त्याची मेहनि फुकि घालटविा कामा नये. 
 

१२ हेच टनयम संघाचे सदस्य असणाऱ्या मजुरानंा लागू आहेि. १३ त्यानंी कामावर ठेवलेल्या 
मनुष्टयाने साि टदवसपयंि िेरे् काम कराव.े १४ त्यानंिर संघाने दुसरा मनुष्टय द्यावा आटण काम पूणथ करून 
घ्याव.े १५ आटण मालकाला कळटवल्याटशवाय संघाने कोणाला काढून घेऊ नये सकवा कामावर लाव ूनये. 
१६ ्ा टनयमाचा भगं केल्यास चोवीस पण दंड करावा. १७ संघाने काढून घेिलेल्या मजुरास ्ाच्या अधा 
दंड करावा. हा झाला नोकराचंा टवषय. 
 

सांघभृताः सांभूयसमुत्र्ातारो वा यर्ासांभाणषतां वेतनां समां वा णवभजेरन् । १८ । 
 

कषथकवैदेहका वा सस्यपण्यारम्भपयथवसानान्ततरे सन्नस्य यर्ाकृतस्य कमथिः प्रत्यांशां ददु्यः । १९ । 
पुरुषोपस्र्ापने समग्रमांशां ददु्यः । २० । सांणसदे्ध तूदृ्धतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यांशां ददु्यः । २१ । सामान्तया 
णह पणर् णसणद्धिाणसणद्धि । २२ । प्रक्रान्तते तु कमथणि स्वस्र्स्यापक्रामतो िादशपिो दण्डः । २३ । न च 
प्राकाम्यमपक्रमिे । २४ । 
 

चोरां त्वभयपूवं कमथिः प्रत्यांशेन ग्राहयेद्, दद्यात्प्रत्यांशमभयां च । २५ । पुनः स्तेये प्रवासनम्, अन्तयि 
गमने च । २६ । महापरािे तु दूष्ट्यवदाचरेत् । २७ । 
 

१८ संघािील मजूर सकवा एकत्र येऊन भाटगदारीि काम करणारे यानंी अगोदर ठरटवलेले असेल 
त्याप्रमाणे सकवा सवांना सारख्या प्रमाणाि विेन व नफा याचंी वािणी करावी. 
 

१९ शिेकरी सकवा व्यापारी याचं्यापैकी कोणी शिेकामाची अर्वा व्यापाराची सुरुवाि व शवेि 
याचं्या दरम्यानच्या काळाि आजारी पडला िर त्याने टजिके काम केले असेल टििक्याच प्रमाणाि त्याला 
(मजुरीचा, उत्पन्नाचा अर्वा नफ्याचा) टहस्सा टदला पाटहजे. २० त्याने बदली मनुष्टय टदला असल्यास 
संपूणथ टहस्सा टदला पाटहजे. २१ परंिु जर एकत्र केलेल्या मालाला चागंला भाव आल्यावर िो आजारी 
पडला िर त्याचा टहस्सा िाबडिोब टदला पाटहजे. २२ कारण, वािेि फायदा होणे सकवा न होणे हे (सवथ 
भाटगदारानंा) समान असिे. २३ परंिु कामास प्रारंभ झाल्यानंिर प्रकृिी उत्तम असिाही जो िे सोडून 
जाईल त्याला बारा पण दंड करावा. २४ आटण मजीप्रमाणे काम सोडून देण्याची मुभा असिा कामा नये. 
 

२५ परंिु (समाईक उत्पन्नािून) चोरी करणाऱ्यास अभय देऊन त्याच्या कामाबद्दल त्याला टहस्सा 
देण्याचे कबलू करावे व त्याप्रमाणे (पटहला गुन्हा म्हणून) त्याचा वािा देऊन त्याला माफ करावे. २६ त्याने 
पुन्हा चोरी केल्यास, िसेच दुसरीकडे टनघून गेल्यास त्याला हद्दपार करावे. २७ परंिु त्याचा अपराध फार 
मोठा असल्यास राजद्रो्ाच्या बाबिीि जी उपाययोजना (अध्याय ५·१ मध्ये) साटंगिली आहे टिचा अवलंब 
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करावा. 
 

याजकाः स्वप्रचारद्रव्यवजथ यर्ासांभाणषतां वेतनां समां वा णवभजेरन् । २८ । अन्द्ननष्टोमाणदषु च क्रतुषु 
दीक्षिादूध्वं याजकः सन्नः पञ्चममांशां लभेत, सोमणवक्रयादूध्वं चतुर्थमांशम्, मध्यमोपसदः प्रवनयोिासनादूध्वं 
तृतीयमांशम्, मध्यमोपसद ऊध्वथमिथमांशम्, सुत्ये प्रातःसवनादूध्वं पादोनमांशम् । २९ । 
माध्यन्द्न्तदनात्सवनादूध्वं समग्रमांशां लभेत । ३० । नीता णह दणक्षिा भवन्द्न्तत । ३१ । बृहस्पणतसववजं प्रणतसवनां 
णह दणक्षिा दीयन्तते । ३२ । तेनाहगथिदणक्षिा व्याख्याताः । ३३ । सन्नानाम् आ दशाहोरािाच्िेषभृताः कमथ 
कुयुथः, अन्तये वा स्वप्रत्ययाः । ३४ । कमथण्यसमाप्ते तु यजमानः सीदेद्, ऋन्द्त्वजः कमथ समापय्य दणक्षिाां हरेयुः 
। ३५ । असमाप्ते तु कमथणि याज्यां याजकां  वा त्यजतः पूवथः साहसदण्डः । ३६ । 
 

अनाणहतान्द्ननः शतगुरयज्वा च सहस्त्रगुः । 
सुरापो वृषलीभता ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ ३७ ॥ 

 
असत्प्रणतग्रहे युक्तः स्तेनः कुन्द्त्सतयाजकः । 
अदोषस्त्यक्तुमन्तयोन्तयां कमथसांकरणनियात् ॥ ३८ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दासकमथकरकल्पे भृतकाणिकारः सांभूयसमुत्र्ानां च चतुदथशोऽध्यायः । 

आणदत एकसप्तणततमः । 
 

२८ यज्ञािील ऋस्त्वजानंी त्यानंा टवटशष्ट कामाबद्दल टमळणारी खास दटक्षणा वगळून इिर दटक्षणा 
ठरले असेल त्याप्रमाणे सकवा सम प्रमाणाि वािून घ्यावी. २९ आटण अस्वनष्टोमादी यागामंध्ये दीक्षाटवधी 
झाल्यानंिर कोणी ऋस्त्वज आजारी पडला िर त्याला त्याच्या टहश्श्याच्या एकपचंमाशं दटक्षणा टमळाली 
पाटहजे, सोमाची खरेदी झाल्यानंिर एकचिुर्ांश, मध्यम उपसदाच्या टदवशी प्रववयाचे भाडें गरम 
केल्यानंिर एकिृिीयाशं, मध्यम उपसद टदवसानंिर अधी, सोमरस काढण्याच्या टदवशी सकाळच्या 
सवनानंिर (आजारी पडल्यास) पाऊण (दटक्षणा टमळाली पाटहजे). ३० माध्यंटदन सवनानंिर पूणथ दटक्षणा 
टमळाली पाटहजे. ३१ कारण, (त्या वळेेस) दटक्षणा स्वीकारल्या जािाि. ३२ कारण, बृहस्पटिसवयाग 
खेरीजकरून प्रत्येक सवनाच्या (सोमरस काढण्याच्या) वळेेस दटक्षणा टदल्या जािाि. ३३ असेच अनेक 
टदवस चालणाऱ्या यागािंील दटक्षणाचं्या बाबिीि समजाव.े ३४ मृि झालेल्या ऋस्त्वजाचें काम दहा 
टदवसपयंि इिर ऋस्त्वजानंी करावे अर्वा त्याचं्या टवश्वासािील दुसऱ्या ऋस्त्वजानंी. ३५ यज्ञ पुरा झाला 
नसिाना यजमान आजारी पडला िर ऋस्त्वजानंी (त्याच्या बाधंवानंा) िो पुरा करावयास लावनू आपली 
दटक्षणा घ्यावी. ३६ परंिु यज्ञ पूणथ झाला नसिाही यजमानाचा ऋस्त्वजाने अर्वा ऋस्त्वजाचा यजमानाने 
त्याग केल्यास प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

३७–३८ शभंर गाईंचा मालक असून अवन्याधान न करणारा, हजार गाईंचा मालक असिा यज्ञ न 
करणारा, दारुडा, वृषल स्त्रीशी टववाह करणारा, ब्राह्मणास ठार मारणारा, गुरुपत्नीशी समागम करणारा, 
दृष्ट मनुष्टयाकंडून देणवया स्वीकारण्याची सवय असलेला, चोर, गहथणीय माणसाच्या यज्ञाि ऋस्त्वक्कमथ 
करणारा अशाचं्या बाबिीि (यजमान अर्वा याजक यानंी) एकमेकाचंा त्याग करण्याि काही दोष नाही, 
कारण त्याचं्यामुळे यज्ञकमथ टनटििपणे पाटवत्रयहीन होिे. 
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१५ 
 

[सप्तषणष्टतमां प्रकरिम् – णवक्रीतक्रीतानुशयः] 
 

णवक्रीय पण्यमप्रयच्ितो िादशपिो दण्डः, अन्तयि दोषोपणनपाताणवषहे्यभ्यः । १ । पण्यदोषो दोषः । 
२ । राजचोरानन्तयुदकबाि उपणनपातः । ३ । बहुगुिहीनमातथकृतां वाऽणवषह्यम् । ४ । 
 

वैदेहकानामेकरािमनुशयः, कषथकािाां णिरािम्, गोरक्षकािाां पञ्चरािम् । ५ । व्याणमश्रािामुतमानाां 
च विानाां वृणतणवक्रये सप्तरािम् । ६ । 
 

आणतपाणतकानाां पण्यानाम् ‘अन्तयिाणवके्रयम्’ इत्यवरोिेनानुशयो देयः । ७ । तस्याणतक्रमे 
चतुर्णवशणतपिो दण्डः, पण्यदशभागो वा । ८ । 
 

पधंरावा अध्याय 
 

प्रकरण ६७ : केलेली टवक्री व खरेदी नाकारणे 
 

१ माल टवकल्यानंिर त्याचा िाबा न देणाऱ्यास बारा पण दंड करावा; याला अपवाद दोष, 
आकस्स्मक संकि आटण अस्वीकायथिा याचंा. २ दोष म्हणजे मालाि असणारा दोष. ३ राजा, चोर, आग व 
पाणी याचंा उपद्रव म्हणजे आकस्स्मक संकि. ४ ज्याि पुष्टकळच चागंले गुण नाहीि अर्वा जे आिथ 
माणसाने केलेले असेल िे सहन करिा न येण्यासारखे (म्हणून अस्वीकायथ). 
 

५ टवकलेला माल देण्याचे नाकारण्यास व्यापाऱ्यानंा एक टदवसाची मुदि द्यावी, शिेकऱ्यानंा िीन 
टदवसाचंी, गवळ्यानंा पाच टदवसाचंी. ६ टमश्र जािींिील व उत्तम वणािील मनुष्टयानंा त्याचं्या 
उपजीटवकेच्या साधनाचं्या टवक्रीच्या बाबिीि फेरटवचारास साि टदवसाचंी मुदि द्यावी. 
 

७ लवकर खराब होणाऱ्या मालाच्या (दूध, फुले वगैरेच्या) बाबिीि “दुसऱ्या कोणाला िे टवकिा 
कामा नये” असे बधंन घालून टवक्री नाकारण्यास मुभा द्यावी. ८ ्ा टनयमाचे उल्लंघन केल्यास चोवीस पण 
अर्वा मालाच्या एकदशाशं भाग इिका दंड करावा. 
 

क्रीत्वा पण्यमप्रणतगृहितो िादशपिो दण्डः, अन्तयि दोषोपणनपाताणवषहे्यभ्यः । ९ । 
समानिानुशयो णवके्रतुरनुशयेन । १० । 
 

णववाहानाां तु ियािाां पूवेषाां विानाां पाणिग्रहिान्द्त्सद्धमुपावतथनम्, शूद्रािाां च प्रकमथिः । ११ । 
वृतपाणिग्रहियोरणप दोषमौपशाणयकां  दृष्ट्वा णसद्धमुपावतथनम् । १२ । न त्वेवाणभप्रजातयोः । १३ । 
कन्तयादोषमौपशाणयकमनाख्याय प्रयच्ितः कन्तयाां षण्िवणतदथण्डः, शुल्कस्त्रीिनप्रणतदानां च । १४ । वरणयतुवा 
वरदोषमनाख्याय णवन्तदतो णिगुिः, शुल्कस्त्रीिननाशि । १५ । 
 

णिपदचतुष्ट्पदानाां तु कुण्ठव्याणिताशुचीनामुत्साहस्वास्र्थयशुचीनामाख्याने िादशपिो दण्डः । १६ । 
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आ णिपक्षाणदणत चतुष्ट्पदानामुपावतथनम्, आ सांवत्सराणदणत मनुष्ट्यािाम् । १७ । तावता णह कालेन शक्यां 
शौचाशौचे ज्ञातुम् । १८ । 
 

दाता प्रणतग्रहीता च स्याताां नोपहतौ यर्ा । 
दाने क्रये वाऽनुशयां तर्ा कुयुथः सभासदः ॥ १९ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे णवक्रीतक्रीतानुशयः पञ्चदशोऽध्यायः । आणदतो णिसप्तणततमः । 

 
९ माल टवकि घेिल्यावर िो न स्वीकारणाऱ्यास बारा पण दंड करावा, याला अपवाद दोष, 

आकस्स्मक संकि व अस्वीकायथिा याचंा. १० टवकणाऱ्याला फेरटवचारासाठी टजिकी मुदि टििकीच टवकि 
घेणाऱ्यालाही द्यावी. 
 

११ परंिु टववाहाच्या संबधंाि पटहल्या िीन वणांच्या लवनाि आटण ग्रहणाच्या टवधीपयंि लवन 
मोडिा येिे, शूद्राचं्या लवनाि गभाधानापयंि. १२ पाटणग्रहणटवधी झाल्यानंिरसुद्धा 
(क्लीबत्वक्षियोटनत्वादी) समागमटवषयक दोष टदसून आल्यास लवन रद्द होईल (बेकायदेशीर ठरेल). १३ 
परंिु अपत्योत्पत्ती झाल्यावर लवन कधीही बेकायदेशीर ठरणार नाही. १४ कन्येिील समागम टवषयक दोष 
न कळटविा टिला टववाहाि अपथण करणाऱ्यास शहाण्णव पण दंड करावा आटण त्याला शुल्क व स्त्रीधन परि 
करावयास लावाव.े १५ िसेच वरािील िटद्वषयक दोष न कळटविा लवन करणाऱ्या वरास दुप्पि दंड 
करावा आटण त्याला शुल्क व स्त्रीधन गमवाव ेलागेल. 
 

१६ परंिु टद्वपाद आटण चिुष्टपाद प्राण्याचं्या संबधंाि िे मंद, रोगी व अशुद्ध असिा िे उत्साही, 
धडधाकि व शुद्ध आहेि असे सागंून टवकणाऱ्यास बारा पण दंड करावा. १७ चिुष्टपाद प्राण्याचं्या बाबिीि 
िीन पधंरवड्यापयंि खरेदी नाकारिा येईल, (दासादी) मनुष्टयाचं्या बाबिीि एक वषथपयंि. १८ कारण, 
िेवढ्या वळेाि चागंले की वाईि हे कळून येऊ शकिे. 
 

१९ देणारा व घेणारा ्ा दोघाचेंही नुकसान होणार नाही अशा रीिीने दानाच्या बाबिीि अर्वा 
खरेदी-टवक्रीच्या बाबिीि (अटधकरणािील) सभासदानंी िे व्यवहार रद्द ठरण्याटवषयी टनणथय द्यावा. 
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१६ 
 

[अष्टषणष्टतमां प्रकरिम् – दतस्यानपाकमथ; 
एकोनसप्तणततमां प्रकरिम् – अस्वाणमणवक्रयः; 

सप्तणततमां प्रकरिम् – स्वस्वाणमसांबन्तिः] 
 

दतस्याप्रदानमृिादानेन व्याख्यातम् । १ । 
 

दतमव्यवहायथम् एकिानुशये वतेत । २ । सवथस्वां पुिदारमात्मानां वा प्रदायानुशणयनः प्रयच्िेत् । ३ । 
िमथदानमसािुषु कमथसु चौपघाणतकेषु वा, अर्थदानमनुपकाणरष्ट्वपकाणरषु वा, कामदानमनहेषु च । ४ । यर्ा 
च दाता प्रणतग्रहीता च नोपहतौ स्याताां तर्ाऽनुशयां कुशलाः कल्पयेयुः । ५ । 
 

दण्डभयादाक्रोशभयादनर्थभयािा भयदानां प्रणतगृह्ितः स्तेयदण्डः, प्रयच्िति । ६ । रोषदानां 
परकहसायाम्, राज्ञामुपणर दपथदानां च । ७ । तिोतमो दण्डः । ८ । 
 

सोळावा अध्याय 
 

प्रकरण ६८ : देऊ केलेल्या देणवया न देणे; 
प्रकरण ६९ : मालकीहक्काटशवाय केलेली टवक्री; 

प्रकरण ७० : मालकी हक्क 
 

१ (कबूल केलेले) दान न देणे ्ा टवषयाला कजथफेडीटवषयीचे टनयम लागू होिाि. 
 

२ ज्या वस्िंूच्या बाबिीि दानाचा व्यवहार होऊ शकि नाही िी िो व्यवहार रद्द ठरून मूळ 
टठकाणीच राटहली पाटहजे. ३ आपल्या सवथस्वाचे, बायकामुलाचें अर्वा स्विःचे दान केल्यावर िे परि घेऊ 
इस्च्छणाऱ्याला (दान घेणाऱ्याने) परि केले पाटहजे. ४ दुराचरणी मनुष्टयानंा टदलेले िसेच हाटनकारक 
कायांसाठी टदलेले धमथदान, ज्यानंी काही उपकार केलेला नाही अर्वा ज्यानंी अपकारच केला आहे 
अशानंा केलेले अर्थदान आटण जे पात्र नाहीि अशानंा केलेले कामदान (परि करावयास लावले पाटहजे). 
५ आटण देणारा व घेणारा या उभयिाचें नुकसान होणार नाही अशा रीिीने िज्ज्ञानंी दानाचा व्यवहार रद्द 
ठरवावा. 
 

६ टशके्षचे भय दाखवनू, सनदा होण्याचे भय दाखवनू अर्वा अनर्थ ओढवण्याचे भय दाखवनू भयदान 
घेणाऱ्याला चोरीबद्दलचा दंड करावा, िोच दंड िे देणाऱ्यालाही करावा. ७ िोच टनयम कोणाला इजा 
करण्यासाठी म्हणून रागाच्या भराि टदलेल्या दानाच्या बाबिीि आटण गवाने राजापेक्षा अटधक टदलेल्या 
दानाच्या बाबिीिही लागू करावा. ८ मात्र त्याप्रसंगी उत्तम साहसदंड करावा. 
 

प्राणतभाव्यां दण्डशुल्कशेषमाणक्षकां  सौणरकां  कामदानां च नाकामः पुिो दायादो का णरक्र्हरो दद्यात् । 
९ । इणत दतस्यानपाकमथ । 
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अस्वाणमणवक्रयस्तु – नष्टापहृतमासाद्य स्वामी िमथस्रे्न ग्राहयेत् । १० । देशकालाणतपतौ वा स्वयां 
गृहीत्वोपहरेत् । ११ । िमथस्र्ि स्वाणमनमनुयुञ्जीत ‘कुतस्ते लब्िम्’ इणत । १२ । स चेदाचारक्रमां दशथयेत, न 
णवके्रतारां, तस्य द्रव्यस्याणतसगेि मुच्येत । १३ । णवके्रता चेद्दृश्येत, मूल्यां स्तेयदण्डां च दद्यात् । १४ । स 
चेदपसारमणिगच्िेद् अपसरेदापसारक्षयात् । १५ । क्षये मूल्यां स्तेयदण्डां च दद्यात् । १६ । 
 

नाणष्टकि स्वकरिां कृत्वा नष्टप्रत्याहृतां लभेत । १७ । स्वकरिाभावे पञ्चबन्तिो दण्डः । १८ । तच्च 
द्रव्यां राजिम्यं स्यात् । १९ । नष्टापहृतमणनवेद्योत्कषथतः स्वाणमनः पूवथः साहसदण्डः । २० । 
 

९ जामीनकीची रक्कम, बाकी राटहलेला दंड सकवा शुल्क, जुगारािील कजथ, दारूपायी झालेले कजथ 
आटण कामपूिीसाठी दान ्ा गोष्टी पुत्राने अर्वा संपत्तीच्या वारसदाराने इच्छा नसल्यास देण्याचे कारण 
नाही. हा झाला दान पुरे न करण्याचा टवषय. 
 

१० परंिु मालकी नसिा केलेल्या टवक्रीच्या बाबिीि – हरवलेली सकवा चोरीस गेलेली वस्िू 
सापडल्यावर मालकाने न्यायाटधशाला िी िाब्याि घेण्यास सागंावे. ११ सकवा जर देश व काल चुकण्याचा 
संभव असेल िर स्विः िाब्याि घेऊन न्यायाटधशाकडे न्यावी. १२ आटण ज्याच्याजवळ िी सापडली त्याला 
न्यायाटधशाने टवचारावे, “िुला ही कोठून टमळाली?” १३ िो जर प्राप्िीची योवय पद्धि दाखव ूशकला, पण 
टवकणारा कोण िे सागंू शकला नाही िर िी वस्िू देऊन िाकल्याने त्याला सोडून देण्याि याव.े १४ 
टवकणारा जर टमळाला िर त्याने त्या वस्िूची सकमि आटण चोरीबद्दलचा दंड टदला पाटहजे. १५ त्याला 
स्विःला टनदोष ठरवनू त्याची सुिका करणारा दुसरा कोणी असल्यास ्ा दुसऱ्याची चौकशी करावी; 
टनदोष ठरटवण्याचे बदं होईपयंि हे कराव.े १६ शवेिी टनदोष न ठरून ज्याला त्या वस्िूच्या प्राप्िीचा 
खुलासा करिा येणार नाही त्याने टिची सकमि व स्िेयदंड टदला पाटहजे. 
 

१७ आटण हरवलेल्या वस्िूच्या मालकाला त्याच्या मालकीचा पुरावा सादर केल्यावर, हरवलेली 
अर्वा चोरीस गेलेली वस्िू सापडली िर, टमळाली पाटहजे. १८ मालकीचा पुरावा नसल्यास टकमिीच्या 
एकपचंमाशं दंड करावा. १९ आटण िी वस्िू सरकारजमा करावी. २० हरवलेली सकवा चोरीस गेलेली वस्िू 
न्यायाटधशाला न कळटविा िाब्याि घेणाऱ्या मालकाला प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

शुल्कस्र्ाने नष्टापहृतोत्पन्नां णतष्ठेत् । २१ । णिपक्षादूध्वथमनणभसारां राजा हरेत्, स्वामी वा स्वकरिेन 
। २२ । पञ्चपणिकां  णिपदरूपस्य णनष्ट्क्रयां दद्यात्, चतुष्ट्पणिकमेकखुरस्य, णिपणिकां  गोमणहषस्य, पाणदक 
कु्षद्रपशूनाम् । २३ । रत्नसारफल्गुकुप्यानाां पञ्चकां  शतां दद्यात् । २४ । 
 

परचक्रािवीहृतां तु प्रत्यानीय राजा यर्ास्वां प्रयच्िेत् । २५ । चोरहृतमणवद्यमानां स्वद्रव्येभ्यः 
प्रयच्िेत्, प्रत्यानेतुमशक्तो वा । २६ । स्वयांग्राहेिाहृतां प्रत्यानीय तणन्नष्ट्क्रयां वा प्रयच्िेत् । २७ । 
 

परणवषयािा णवक्रमेिानीतां यर्ाप्रणदष्टां राज्ञा भुञ्जीत, अन्तयिायथप्रािेभ्यो देवब्राह्मितपन्द्स्वद्रव्येभ्यि 
। २८ । इत्यस्वाणमणवक्रयः । 
 

२१ हरवलेली सकवा चोरीस गेलेली वस्िू जकाि नाक्यावर ठेवावी. २२ िी मागण्यास कोणी आला 
नाही िर िीन पधंरवड्यानंिर सरकारजमा करावी सकवा मालकीचा पुरावा सादर करून मालकाने िी 
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घेऊन जावी. २३ सोडवणुकीसाठी त्याने टद्वपाद प्राण्याबद्दल प्रत्येकी पाच पण, एक खुराच्या प्राण्याबद्दल 
चार पण, गाईम्हशीबद्दल प्रत्येकी दोन, लहान जनावराबद्दल पाव पण टदला पाटहजे. २४ रत्ने, भारी 
टकमिीच्या व हलक्या टकमिीच्या वस्िू आटण जंगलािील उत्पन्न याचं्याबद्दल टकमिीप्रमाणे शकेडा पाच 
(राखणीचा खचथ) टदला पाटहजे. 
 

२५ शत्रसैुन्याने अर्वा रानिी लोकानंी लुिून नेलेल्या वस्िू राजाने परि टमळवनू ज्याच्या त्यास 
टदल्या पाटहजेि. २६ चोराने नेलेल्या वस्िू न टमळाल्यास अर्वा त्या परि टमळटवण्यास राजा असमर्थ 
असल्यास त्याने आपल्या टिजोरीिून भरपाई केली पाटहजे. २७ ज्याला जे टमळेल िे त्याने घ्याव ेअशा 
पद्धिीने लुिून नेलेले राजाने परि टमळवनू टदले पाटहजे अर्वा त्याबद्दल भरपाई केली पाटहजे. 
 

२८ परदेशािून स्वपराक्रमाने सजकून आणलेल्या वस्िू राजाच्या सागंण्याप्रमाणे उपभोगाव्याि; मात्र 
त्याि आयथ मनुष्टय, आटण देव, ब्राह्मण व िपस्वी याचें द्रव्य ही अंिभूथि नसली पाटहजेि. हा झाला 
मालकीहक्काटशवाय टवक्रीचा टवषय. 
 

स्वस्वाणमसांबन्तिस्तु – भोगानुवृणतरुन्द्च्िन्नदेशानाां यर्ास्वां द्रव्यािाम् । २९ । यत्स्वां 
द्रव्यमन्तयैभुथज्यमानां दश वषाण्युपेके्षत, हीयेतास्य, अन्तयि 
बालवृद्धव्याणितव्यसणनप्रोणषतदेशत्यागराज्यणवभ्रमेभ्यः । ३० । 
 

कवशणतवषोपेणक्षतमनवणसतां वास्तु नानुयुञ्जीत । ३१ । 
 

ज्ञातयः श्रोणियाः पाषण्डा वा राज्ञामसांणनिौ परवास्तुषु णववसन्ततो न भोगेन हरेयुः, उपणनणिमाकि 
णनकि णनके्षपां णस्त्रयां सीमानां राजश्रोणियद्रव्याणि च । ३२ । 
 

आश्रणमिः पाषण्डा वा महत्यवकाशे परस्परमबािमाना वसेयुः । ३३ । अल्पाां बािाां सहेरन् । ३४ । 
पूवागतो वा वासपयायां दद्यात् । ३५ । अप्रदाता णनरस्येत । ३६ । 
 

वानप्रस्र्यणतब्रह्मचाणरिामाचायथणशष्ट्यिमथभ्रातृसमानतीर्थया णरक्र्भाजः क्रमेि । ३७ । 
 

२९ परंिु मालकीहक्काच्या संबधंाि – ज्या वस्िंूच्या मालकीचा पुरावा नष्ट झाला आहे त्याचं्या 
उपभोगाचे साित्य त्या उपभोग घेणाऱ्याची मालकी ठरटविे. ३० आपल्या स्विःच्या वस्िूचा उपभोग दुसरा 
कोणी घेि असिा जो मालक दहा वष ेस्वस्र् रहािो त्याचा टिच्यावरील मालकीहक्क नष्ट होिो, मात्र हा 
टनयम अज्ञान बालक, वयोवृद्ध, रोगी, संकिग्रस्ि, प्रवासाला गेलेला, देश सोडून गेलेला याचं्या बाबिीि 
आटण राज्याि उलर्ापालर् होि असिा लागू होि नाही. 
 

३१ वीस वषपेयंि उपेक्षा केलेल्या, (स्विः) राहि नसलेल्या घराच्या बाबिीि दावा करिा येणार 
नाही. 
 

३२ देशाि राजा नसिाना दुसऱ्याचं्या घराि राहणाऱ्या नािेवाइकानंा, श्रोटत्रय ब्राह्मणानंा अर्वा 
पाखंडी साधंूना उपभोगामुळे मालकीहक्क प्राप्ि होणार नाही; त्याचप्रमाणे ठेव, गहाण, जटमनीि पुरलेला 



 

 अनुक्रमणिका 
 

टनधी, टनके्षप, स्त्री, सीमा, राजा व श्रोटत्रय याचें द्रव्य (ही दीघथ काळ िाब्याि असली िरी त्याचं्यावर 
मालकीहक्क प्रस्र्ाटपि होि नाही). 
 

३३ संन्यासी सकवा पाखंडी साधू यानंी मोठ्या जागेमध्ये एकमेकाला उपसगथ न होईल अशा रीिीने 
वस्िी करावी. ३४ र्ोडा उपसगथ झाला िर िो सहन करावा. ३५ सकवा अगोदर आलेल्याने नंिरच्याला 
वस्िीसाठी जागा द्यावी. ३६ न देणाऱ्याला घालवनू लावाव.े 
 

३७ वानप्रस्र्, संन्यासी आटण ब्रह्मचारी याचं्या मालमते्तचे आचायं, टशष्टय, धमथबंधू आटण सहाध्यायी 
हे या क्रमाने वारस होि. 
 

णववादपदेषु चैषाां यावन्ततः पिा दण्डास्तावती रािीः क्षपिाणभषेकान्द्ननकायथमहाकच्िविथनाणन 
राज्ञिरेयुः । ३८ । अणहरण्यसुविाः पाषण्डाः सािवः । ३९ । ते यर्ास्वमुपवासव्रतैराराियेयुः, अन्तयि 
पारुष्ट्यस्तेयसाहससांग्रहिेभ्यः । ४० । तेषु यर्ोक्ता दण्डाः कायाः । ४१ । 
 

प्रव्रज्यासु वृर्ाचारान् राजा दण्डेन वारयेत् । 
िमो ह्मिमोपहतः शास्तारां हन्तत्युपेणक्षतः ॥ ४२ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दतस्यानपाकमथ अस्वाणमणवक्रयः स्वस्वाणमसांबन्तिि षोडशोऽध्यायः । 

आणदतः णिसप्तणततमः । 
 

३८ आटण याचं्याि िंिे उपस्स्र्ि झाल्यास हरणाऱ्याला टजिके पण दंड साटंगिला आहे टििके 
टदवस त्यानंी राजाच्या कल्याणार्थ उपवास, स्नान, अवनीि होम व महाकच्छाची पूजा करावी. ३९ पाखंडी 
साधंूजवळ द्रव्य सकवा सोने नसिे. ४० (िे हरल्यास) त्यानंी आपापल्या धमाप्रमाणे उपवास व व्रिे यानंी 
आराधना करावी; याला अपवाद पारुष्टय, स्िेय, साहस व संग्रहण या अपराधाचंा. ४१ िे गुन्हे केल्यास 
त्याबद्दल साटंगिल्याप्रमाणे टशक्षा करावी. 
 

४२ संन्यास घेिलेले दुराचरण करीि असिील िर राजाने टशके्षच्या द्वारा त्याचें टनवारण करावे. 
कारण, अधमाने नष्ट होणाऱ्या धमाकडे जर दुलथक्ष केले िर िो शासनकत्याचा घाि करिो. 
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१७ 
 

[एकसप्तणततमां प्रकरिम् – साहसम्] 
 

साहसमन्तवयवत्प्रसभकमथ । १ । णनरन्तवये स्तेयम्, अपव्ययने च । २ । 
 

‘रत्नसारफल्गुकुप्यानाां साहसे मूल्यसमो दण्डः’ इणत मानवाः । ३ । ‘मूल्यणिगुिः’ इत्यौशनसाः । ४ 
। यर्ापराि इणत कौणिल्यः । ५ । 
 

सिरावा अध्याय 
 

प्रकरण ७१ : बळजबरीची कृत्ये 
 

१ साहस म्हणजे मालकाच्या समक्ष बळजबरीने वस्िू घेऊन जाणे. २ मालकाच्या परोक्ष वस्िू नेणे 
म्हणजे स्िेय, िसेच (वस्िू नेल्याचे) नाकबलू करणे म्हणजेही स्िेय. 
 

३ “रत्न, भारी टकमिीच्या व हलक्या टकमिीच्या वस्िू आटण जंगलािील उत्पादन बळजबरीने 
नेल्यास त्याचं्या टकमिीइिका दंड करावा,” असे मानवाचें मि आहे. ४ “टकमिीच्या दुप्पि,” असे 
औशनसाचें मि आहे. ५ अपराधानुसार दंड करावा असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

‘पुष्ट्पफलशाकमूलकन्तदपक्वान्नचमथवेिुमृद्भाण्डादीनाां कु्षद्रकद्रव्यािाां 
िादशपिावरितुणवंशणतपिपरो दण्डः । ६ । कालायसकाष्ठरजु्जद्रव्यकु्षद्रपशुपिादीनाां स्रू्लकद्रव्यािाां 
चतुणवंशणतपिावरोऽष्टचत्वाकरशत्पिपरो दण्डः । ७ । तािवृतकां सकाचदन्ततभाण्डादीनाां 
स्रू्लकद्रव्यािामष्टचत्वाकरशत्पिावरः षण्िवणतपरः पूवथः साहसदण्डः । ८ । 
महापशुमनुष्ट्यके्षिगृहणहरण्यसुविथसूक्ष्मवस्त्रादीनाां स्रू्लकद्रव्यािाां णिशतावरः पञ्चशतपरो मध्यमः 
साहसदण्डः । ९ । णस्त्रयां पुरुषां वाऽणभषह्य बध्नतो बन्तियतो बन्तिां वा मोक्षयतः पञ्चशतावरः सहस्त्रपर उतमः 
साहसदण्डः ।’ इत्याचायाः । १० । 
 

‘यः साहसां “प्रणतपता” इणत कारयणत स णिगुिां दद्यात् । ११ । “यावणद्धरण्यमुपयोक्ष्यते 
तावद्दास्याणम” इणत स चतुगुथिां दण्डां दद्यात् । १२ । यः “एतावणद्धरण्यां दास्याणम” इणत प्रमािमुणद्दश्य 
कारयणत स यर्ोक्तां णहरण्यां दण्डां च दद्यात्’ इणत बाहथस्पत्याः । १३ । स चेत्कोपां मदां मोहां वाऽपणदशेद् 
यर्ोक्तवद्दण्डमेनां कुयाणदणत कौणिल्यः । १४ । 
 

दण्डकमथसु सवेषु रूपमष्टपिां शतम् । 
शतात्परेषु व्याजीं च णवद्यात्पञ्चपिां शतम् ॥ १५ ॥ 

 
प्रजानाां दोषबाहुल्याद्राज्ञाां वा भावदोषतः । 
रूपव्याज्याविर्णमष्ठे िम्या तु प्रकृणतः स्मृता ॥ १६ ॥ 
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इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे साहसम् सप्तदशोऽध्यायः । आणदतितुःसप्तणततमः । 
 

६ “फुले, फळ, भाज्या, मुळे, कंद, टशजवलेले अन्न, चामड्याचे पदार्थ बाबंचू्या िोपल्या, मािीची 
भाडंी इिक्या हलक्या पदार्ांच्या बाबिीि (साहसाबद्दल) कणीि कमी बारा पण व जास्िीि जास्ि चोवीस 
पण दंड करावा. ७ लोखंड, लाकूड व दोर याचें पदार्थ, लहान जनावर, कापड इत्यादी मोठ्या पदार्ांच्या 
बाबिीि कमीि कमी चोवीस पण व जास्िीि जास्ि अठ्ठेचाळीस पण दंड करावा. ८ िाबंे, पोलाद, कासे, 
काच, हस्स्िदंि याचें पदार्थ इत्यादी भारी पदार्ांच्या बाबिीि कमीि कमी अठ्ठेचाळीस पण व जास्िीि 
जास्ि शहाण्णव पण असा प्रर्म साहसदंड करावा. ९ मोठ जनावर, मनुष्टय, शिे, घर, पैसे, सोने, िलम 
वस्त्र इत्यादी भारी पदार्ांच्या बाबिीि कमीि कमी दोनश ेपण व जास्िीि जास्ि पाचश ेपण असा मध्यम 
साहसदंड करावा. १० जो स्त्रीला अर्वा पुरुषाला बळजबरीने बधंनाि ठेवील अर्वा ठेवावयास लावील 
सकवा त्यानंा (बळजबरीने) बधंनािून सोडवील त्याला कमीि कमी पाचश ेपण व जास्िीि जास्ि एक हजार 
पण असा उत्तम साहसदंड करावा,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

११ “जो ‘मी जबाबदार आहे’ असे म्हणून दुसऱ्याला जबरीने पदार्थ घ्यावयास लाविो त्याला दुप्पि 
दंड करावा. १२ ‘टजिका पैसा लागेल टििका मी देईन’ असे म्हणून साहस करटवणाऱ्याला चौपि दंड 
करावा. १३ जो ‘मी अमुक इिके पैसे देईन’ याप्रमाणे आकडा ठरवनू साहस करावयास लाविो त्याला 
कबलू केलेले पैसे अटधक नेहमीचा दंड द्यावयास लावाव,े” असे बाहस्पत्याचें मि आहे. १४ त्याने जर मी 
रागाि होिो, दारूच्या नशिे होिो टकवा शुद्धीवर नव्हिो अशी (पिण्यासारखी) सबब साटंगिली िर त्याला 
साटंगिला िेवढाच दंड करावा (अटधक करू नये) असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

१५ दंड करण्याच्या सवथ प्रसंगी शकेडा आठ पण असे ‘रूप’ आटण शभंराच्या वरच्या रकमावंर 
शकेडा पाच प्रमाणे ‘व्याजी’ (आकारण्याि येिाि) असे जाणाव.े 
 

१६ प्रजाजन पुष्टकळ प्रमाणाि गुन्हे करीि असल्यामुळे आटण राजाचं्या (लोभरूपी) स्वभावदोषामुळे 
धमाला सोडून असलेले रूप व व्याजी आकारले जािाि. परंिु फक्ि मूळ दंडच धमाला अनुसरून मानला 
गेला पाटहजे. 
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१८ 
 

[णिसप्तणततमां प्रकरिम् – वाक्पारुष्ट्यम्] 
 

वाक्पारुष्ट्यम् उपवादः कुत्सनमणभभत्सथनणमणत । १ । 
 

शरीरप्रकृणतश्रुतवृणतजनपदानाां शरीरोपवादे कािखञ्जाणदणभः सत्ये णिपिो दण्डः, णमर्थयोपवादे 
षट्पिो दण्डः । २ । ‘शोभनाणक्षमन्ततः’ इणत कािखञ्जादीनाां स्तुणतणनन्तदायाां िादशपिो दण्डः । ३ । 
 

अठरावा अध्याय 
 

प्रकरण ७२ : वाणीने होणारे गुन्हे 
 

१ वाक्पारुष्टय (वाणीची कठोरिा) म्हणजे टहणटवणे अर्वा बदनामी, सनदा आटण धमकी. 
 

२ शरीर, स्वभाव, टवद्या, व्यवसाय आटण देश याचं्या टवषयीच्या हेिाळणीपैकी ‘काणा’ ‘लंगडा’ 
इत्यादी शब्दािं शरीरदोषावरून टहणटवल्यास िो दोष खरोखर असला िर िीन पण दंड करावा, (िसा 
दोष नसिा) खोिीच हेिाळणी केली िर सहा पण दंड करावा. ३ काणे, लंगडे इत्यादींची ‘काय आपले 
संुदर डोळे’ वगैरे शब्दािं व्याजस्िुिीने सनदा केल्यास बारा पण दंड करावा. 
 

कुष्ठोन्तमादक्लैब्याणदणभः कुत्सायाां च सत्यणमर्थयास्तुणतणनन्तदासु िादशपिोतरा दण्डास्तुल्येषु । ४ । 
णवणशष्टेषु णिगुिाः, हीनेष्ट्विथदण्डाः, परस्त्रीषु णिगुिाः, प्रमादमदमोहाणदणभरिथदण्डाः । ५ । 
कुष्ठोन्तमादयोणिणकत्सकाः सांणनकृष्टाः पुमाांसि प्रमािम्, क्लीबभावे णस्त्रयो मूिफेनोऽप्सु णवष्ठाणनसज्जनां च । ६ 
। 
 

प्रकृत्युपवादे ब्राह्मिक्षणियवैश्यशूद्रान्ततावसाणयनाम् अपरेि पूवथस्य णिपिोतरा दण्डाः, पूवेिापरस्य 
णिपिािराः, कुब्राह्मिाणदणभि कुत्सायाम् । ७ । 
 

तेन श्रुतोपवादो वानजीवनानाम्, कारुकुशीलवानाां वृत्त्युपवादः, प्राज्जिूकगान्तिारादीनाां च 
जनपदोपवादा व्याख्याताः । ८ । 
 

यः परम् ‘एवां त्वाां कणरष्ट्याणम’ इणत करिेनाणभभत्सथयेद्, अकरिे यस्तस्य करिे दण्डस्ततोऽिथदण्डां 
दद्यात् । ९ । अशक्तः कोपां मदां मोहां वाऽपणदशेद् िादशपिां दण्डां दद्यात् । १० । जातवैराशयः 
शक्तिापकतंु यावज्जीणवकावस्र्ां दद्यात् । ११ । 
 

स्वदेशग्रामयोः पूवं मध्यमां जाणतसांघयोः । 
आक्रोशादे्दवचैत्यानामुतमां दण्डमहथणत ॥ १२ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे वाक्पारुष्ट्यम् अष्टादशोऽध्यायः । आणदतः पञ्चसप्तणततमः । 
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४ आटण महारोगी, वडेा, नपुसंक इत्यादी (गंभीर स्वरूपाची) बदनामी केल्यास, िे खरे असले, 
खोिे असले आटण त्याि स्िुिीच्या रूपाि सनदा असली िर अनुक्रमे बारा पण, चोवीस पण व छत्तीस पण 
दंड कराविे; हे दंड समान (दजाच्या अर्वा वणािील) लोकाचं्या बाबिीि समजाविे. ५ वटरष्ठ लोकाचं्या 
बाबिीि याच्या दुप्पि दंड, कटनष्ठाचं्या बाबिीि अधे दंड, परटस्त्रयाचं्या बाबिीि दुप्पि आटण चूक, नशा, 
मोह इत्यादी कारणामुंळे िसे केले असल्यास अधे दंड कराविे. ६ महारोग व वेड याचं्याटवषयी वैद्य आटण 
शजेारी राहणारे याचें मि प्रमाण मानाव,े नपुसंकत्वाबद्दल टस्त्रयाचें मि, मूत्रावर फेस आटण टवष्ठा पाण्याि 
बुडणे या गोष्टी प्रमाण मानाव्याि. 
 

७ स्वभावाच्या बदनामीच्या संबधंाि ब्राह्मण, क्षटत्रय, वैश्य, शूद्र व अंत्यज यापंैकी नंिरच्याने 
अगोदरच्याची बदनामी केल्यास िीन पणापंासून सुरुवाि करून िीन िीन पणानंी वाढि जाणारे दंड 
कराविे, अगोदरच्याने नंिरच्याची केल्यास दोन दोन पणानंी कमी होि जाणारे व दोन पणािं शवेि होणारे 
असे दंड कराविे; हेच (दुसऱ्या प्रकारचे) दंड ‘कुब्राह्मण’ इत्यादी शब्दािं टनदा केल्याबद्दल कराविे. 
 

८ हेच टनयम कर्ाकाराचं्या टवद्वते्तची हेिाळणी केल्यास, कारागीर, कुशीलव याचं्या धंद्याची कुचेष्टा 
केल्यास आटण प्राजु्जण, गंधार इत्यादी देशािील रटहवाशाचंी त्याचं्या देशावरून सनदा केल्यास लागू होिाि. 
 

९ जो दुसऱ्याला ‘मी िुला अमुक करीन’ अशी काही करण्याची धमकी देिो त्याने जर प्रत्यक्ष िसे 
काही केले नाही िर िसे करण्याबद्दल जो दंड साटंगिला आहे त्याच्या अधा दंड त्याला करावा. १० िसे 
करण्यास असमर्थ असून िो क्रोध, नशा अर्वा मोह यासंारखे कारण सागंू शकेल िर बारा पण दंड करावा. 
११ त्याने जर वैर धरले असेल आटण अपाय करण्यास िो समर्थ असेल िर त्याने आयुष्टयाच्या अंिापयंि 
जामीन टदला पाटहजे. 
 

१२ स्विःच्या देशाची अर्वा गावाची सनदा केल्यास मनुष्टय प्रर्म साहसदंडास पात्र होिो, स्विःच्या 
जािीची अर्वा संघाची सनदा केल्यास मध्यम दंडास आटण देव व चैत्य याचंी सनदा केल्यास उत्तम दंडास 
पात्र होिो. 
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१९ 
 

[णिसप्तणततमां प्रकरिम् – दण्डपारुष्ट्यम्] 
 

दण्डपारुष्ट्यम् स्पशथनमवगूिं प्रहतणमणत । १ । 
 

नाभेरिःकायां हस्तपङ्कभस्मपाांसुणभणरणत स्पृशतणस्त्रपिो दण्डः, तैरेवामेध्यःै पादष्ठीणवकाभ्याां च 
षट्पिः, िर्णदमूितपुरीषाणदणभिादशपिः । २ । नाभेरुपणर णिगुिाः, णशरणस चतुगुथिाः समेषु । ३ । 
णवणशष्टेषु णिगुिाः, हीनेष्ट्विथदण्डाः, परस्त्रीषु णिगुिाः, प्रमादमदमोहाणदणभरिथदण्डाः । ४ । 
 

एकोटणसावा अध्याय 
 

प्रकरण ७३ : बळाच्या वापराने होणारे गुन्हे 
 

१ दंडपारुष्टय (बळाची कठोरिा) म्हणजे स्पशथ करणे, हाि, शस्त्र वगैरे उगारणे आटण मारणे. 
 

२ हाि, टचखल, राख अर्वा धूळ यानंी कोणाला बेंबीच्या खालच्या भागास स्पशथ केला िर िीन पण 
दंड करावा, िेच घाणेरडे असिा त्यानंी, िसेच पायाने अर्वा रंु्कीने स्पशथ केल्यास सहा पण, ओकारी, 
मूत्र, टवष्ठा इत्यादी लावल्यास बारा पण दंड करावा. ३ नाभीच्या वरच्या भागास असे स्पशथ केल्यास दंड 
दुप्पि कराविे, डोक्यावर केल्यास चौपि; ही टशक्षा समान (दजाच्या अर्वा वणाच्या) माणसाचं्या संबधंाि 
करावी. ४ वटरष्ठ लोकाचं्या बाबिीि दंड दुप्पि करावेि, कटनष्ठ लोकाचं्या बाबिीि अधे, परटस्त्रयाचं्या 
बाबिीि दुप्पि, चूक, नशा, मोह इत्यादीमुळे िसे केल्यास अधे दंड कराविे. 
 

पादवस्त्रहस्तकेशावलम्बनेषु षट्पिोतरा दण्डाः । ५ । पीडनावेष्टनाञ्चनप्रकषथिाध्यासनेषु पूवथः 
साहसदण्डः । ६ । पातणयत्वाऽपक्रामतोऽिथदण्डः । ७ । 
 

शूद्रो येनाङे्गन ब्राह्मिमणभहन्तयात् तदस्य च्िेदयेत् । ८ । अवगूिे णनष्ट्क्रयः, स्पशेऽिथदण्डः । ९ । तेन 
चण्डालाशुचयो व्याख्याताः । १० । 
 

हस्तेनावगूिे णिपिावरो िादशपिपरो दण्डः, पादेन णिगुिः, दुःखोत्पादनेन द्रव्येि पूवथः 
साहसदण्डः, प्रािाबाणिकेन मध्यमः । ११ । 
 

काष्ठलोष्टपाषािलोहदण्डरजु्जद्रव्यािामन्तयतमेन दुःखमशोणितमुत्पादयत ितुणवंशणतपिो दण्डः, 
शोणितोत्पादने णिगुिः, अन्तयि दुष्टशोणितात् । १२ । मृतकल्पमशोणितां घ्नतो हस्तपादपारणञ्चकां  वा कुवथतः 
पूवथः साहसदण्डः पाणिपाददन्ततभङे्ग किथनासाच्िेदने व्रिणवदारिे च, अन्तयि दुष्टव्रिेभ्यः । १३ । 
सन्द्क्र्ग्रीवाभञ्जने नेिभेदने वा वाक्यचेष्टाभोजनोपरोिेषु च मध्यमः साहसदण्डः समुत्र्ानव्ययि । १४ । 
णवपतौ कण्िकशोिनाय नीयेत । १५ । 
 

५ (दुसऱ्याचा) पाय, वस्त्र, हाि आटण केस पकडणाऱ्यास (अनुक्रमे) सहा, बारा, अठरा आटण 
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चोवीस पण दंड करावा. ६ दाबणे, आवळणे, टपरगळणे ओढीि नेणे आटण वर बसणे ्ा टक्रयाबंद्दल प्रर्म 
साहसदंड करावा. ७ खाली पाडून टनघून जाणाऱ्याला याच्या टनम्मा दंड करावा. 
 

८ शूद्र ज्या अवयवाने ब्राह्मणावर प्रहार करील िो त्याचा अवयव िोडून िाकावा. ९ (िो अवयव) 
उगारल्यास सोडून देण्याबद्दल रक्कम घ्यावी, (त्या अवयवाने) स्पशथ केल्यास अधा दंड करावा. १० हाच 
टनयम चडंालादी अशुद्ध जािींना लागू आहे. 
 

११ हाि उगारल्याबद्दल (वणानुसार) कमीि कमी िीन पण व जास्िीि जास्ि बारा पण दंड 
करावा, पाय उगारल्यास दुप्पि दंड, (काठी वगैरे) दुःखकारक पदार्थ उगारल्यास प्रर्म साहसदंड, (शस्त्र 
वगैरे) प्राणघािक वस्िू उगारल्यास मध्यम साहसदंड करावा. 
 

१२ लाकूड, ढेकूळ, दगड, लोखंडी काबं, दोर या पदार्ांपैकी कोणत्याही पदार्ाने रक्ि न काढिा 
इजा करणाऱ्यास चोवीस पण दंड करावा, रक्ि काढल्यास याच्या दुप्पि; मात्र िे रक्ि दूटषि नसले 
पाटहजे. १३ रक्ि न काढिा मेल्यासारखा होईपयंि मारणाऱ्यास, हाि सकवा पाय मुरगळणाऱ्यास िसेच 
हाि, पाय मोडल्याबद्दल, दाि पाडल्याबद्दल, कान, नाक कापल्याबद्दल आटण जखम मोठी केल्याबद्दल 
प्रर्म साहसदंड करावा; मात्र िी जखम दूटषि असिा कामा नये. १४ माडंी सकवा मान मोडल्यास सकवा 
डोळा फोडल्यास, िसेच बोलणे, हालचाल करणे व खाणे यािं अडर्ळा उत्पन्न होईल अशी दुखापि 
केल्यास मध्यम साहसदंड करावा आटण बरे करण्याचा खचथ द्यावयास लावावा. १५ जर अशा मारामुळे मृत्य ू
ओढवला िर कंिकशोधनाप्रमाणे (अध्याय ४·११ प्रमाणे) टशके्षस पात्र ठरवावे. 
 

महाजनस्यैकां  ध्नतः प्रत्येकां  णिगुिो दण्डः । १६ । 
 

‘पयुथणषतः कलहोऽनुप्रवेशो वा नाणभयोज्यः’ इत्याचायाः । १७ । नास्त्यपकाणरिो मोक्ष इणत कौणिल्यः 
। १८ । 
 

‘कलहे पूवागतो जयणत, अक्षममािो णह प्रिावणत’ इत्याचायाः । १९ । नेणत कौणिल्यः । २० । पूवं 
पिािाणभगतस्य साणक्षिः प्रमािम्, असाणक्षके घातः कलहोपणलङ्गनां वा । २१ । 
 

िाताणभयोगमप्रणतबु्रवतस्तदहरेव पिात्कारः । २२ । 
 

कलहे द्रव्यमपहरतो दशपिो दण्डः, कु्षद्रकद्रव्यकहसायाां तच्च तावच्च दण्डः, स्रू्लकद्रव्यकहसायाां 
तच्च णिगुिि दण्डः, वस्त्राभरिणहरण्यसुविथभाण्डकहसायाां तच्च पूवथि साहसदण्डः । २३ । 
 

१६ पुष्टकळ मनुष्टयानंी टमळून एकास मारहाण केल्यास प्रत्येकाला दुप्पि दंड करावा. 
 

१७ “पूवी होऊन गेलेल्या भाडंणाबद्दल सकवा बेकायदा प्रवशेाबद्दल दावा माडंिा येणार नाही,” असे 
आचायांचे मि आहे. १८ गुन्हा करणाऱ्याला मोकळा सोडिा कामा नये असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

१९ “भाडंण-मारामारीच्या बाबिीि जो प्रर्म दावा माडंायला येईल िो दावा सजकील; कारण, इजा 
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सहन न झाल्यामुळे त्याने (न्याय टमळावा म्हणून) धाव घेिलेली असिे,” असे आचायांचे मि आहे. २० िे 
बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २१ अगोदर आलेला असो की नंिर, साटक्षदाराचें म्हणणे प्रमाण 
मानले पाटहजे; साटक्षदार नसल्यास झालेली इजा अर्वा कलहाच्या खाणाखुणा याचं्या आधारे टनणथय 
द्यावा. 
 

२२ इजा केली असल्याच्या दाव्याि प्रटिवादीने बचावाचे उत्तर टदले नाही िर त्याच टदवशी 
त्याच्याटवरुद्ध टनकाल द्यावा. 
 

२३ भाडंण-मारामारीि वस्िू पळटवणाऱ्यास दहा पण दंड करावा, हलक्या वस्िूची हानी केल्यास 
टिची सकमि द्यावयास लावनू टििकाच दंड करावा, मोठ्या वस्िूची हानी केल्यास टिची सकमि देववनू 
टिच्या दुप्पि दंड करावा, वस्त्र, दाटगने, पैसै, सोन्याचे पदार्थ याचें नुकसान केल्यास त्याची भरपाई 
करावयास लावनू प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

परकुड्यमणभघातेन क्षोभयतणस्त्ररपिो दण्डः, िेदनभेदने षट्पिः प्रतीकारि । २४ । दुःखोत्पादनां 
द्रव्यमन्तयवेश्मणन प्रणक्षपतो िादशपिो दण्डः, प्रािाबाणिकां  पूवथः साहसदण्डः । २५ । 
 

कु्षद्रपशूनाां काष्ठाणदणभदुथःखोत्पादने पिो णिपिो वा दण्डः, शोणितोत्पादने णिगुिः । २६ । 
महापशूनामेतेष्ट्वेव स्र्ानेषु णिगुिो दण्डः समुत्र्ानव्ययि । २७ । 
 

पुरोपवनवनस्पतीनाां पुष्ट्पफलच्िायावताां प्ररोहच्िेदने षट्पिः, कु्षद्रशाखाच्िेदने िादशपिः, 
पीनशाखाच्िेदने चतुणवंशणतपिः, स्कन्तिविे पूवथः साहसदण्डः, समुन्द्च्ितौ मध्यमः । २८ । 
पुष्ट्पफलच्िायावद्गुल्मलतास्विथदण्डाः, पुण्यस्र्ानतपोवनश्मशानदु्रमेषु च । २९ । 
 

सीमवृके्षषु चैत्येषु दु्रमेष्ट्वालणक्षतेषु च । 
त एव णिगुिा दण्डाः काया राजवनेषु च ॥ ३० ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे दण्डपारुष्ट्यम् एकोनकवशोऽध्यायः । आणदतः षट्सप्तणततमः । 

 
२४ दुसऱ्याच्या घराची सभि धके्क मारून हलटवणाऱ्याला िीन पण दंड करावा, मोडिोड केल्यास 

सहा पण दंड व दुरुस्िीचा खचथ द्यावा लागेल. २५ दुसऱ्याच्या घराि दुखापि करणारी वस्िू फेकणाऱ्यास 
बारा पण दंड करावा, प्राणघािक वस्िू फेकल्यास प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

२६ लहान जनावरानंा लाकूड वगैरेनी दुखापि केल्यास एक अर्वा दोन पण दंड करावा, रक्ि 
काढल्यास दुप्पि. २७ मोठ्या जनावराचं्या बाबिीि ्ाच गोष्टींबद्दल दुप्पि दंड कराविे आटण बरे 
करण्याचा खचथ द्यावयास लावावा. 
 

२८ शहराच्या बगीचािंील फुले, फळे व सावली देणाऱ्या वृक्षाचें अंकुर िोडल्यास सहा पण दंड 
करावा, लहान फादं्या िोडल्यास बारा पण, जाड फादं्या िोडल्यास चोवीस पण, बुधंा िोडल्यास प्रर्म 
साहसदंड, समूळ उपिून िाकल्यास मध्यम साहसदंड करावा. २९ फुले, फळे व छाया देणाऱ्या झुडपाचं्या 
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व वलेींच्या बाबिीि, िसेच पटवत्र स्र्लािील, िपोवनािील आटण स्मशानािील झाडाचं्या बाबिीि अधे दंड 
कराविे. 
 

३० हद्दीवरील वृक्ष, चैत्यभमूीिील वृक्ष, प्रख्याि वृक्ष आटण सरकारी वनािंील वृक्ष याचं्या संबधंाि 
हेच दंड दुप्पि करावेि. 
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२० 
 

[चतुःसप्तणततमां प्रकरिम् – द्यतूसमाह्वम्; 
पञ्चसप्तणततमां प्रकरिम् – प्रकीिथकम्] 

 
द्यतूाध्यक्षो द्यतूमेकमुखां कारयेत् । १ । अन्तयि दीव्यतो िादशपिो दण्डो गूढाजीणवज्ञापनार्थम् । २ 

। 
 

‘द्यतूाणभयोगे जेतुः पूवथः साहसदण्डः, पराणजतस्य मध्यमः । ३ । बाणलशजातीयो हे्यष जेतुकामः 
पराजयां न क्षमते’ इत्याचायाः । ४ । नेणत कौणिल्यः । ५ । पराणजतिेद् णिगुिदण्डः णक्रयेत न किन 
राजानमणभसणरष्ट्यणत । ६ । प्रायशो णह णकतवाः कूिदेणवनः । ७ । 
 

तेषामध्यक्षाः शुद्धाः काकिीरक्षाांि स्र्ापयेयुः । ८ । काकण्यक्षािामन्तयोपिाने िादशपिो दण्डः, 
कूिकमथणि पूवथः साहसदण्डो णजतप्रत्यादानम्, उपिौ स्तेयदण्डि । ९ । 
 

टवसावा अध्याय 
 

प्रकरण ७४ : जुगार आटण पैज 
प्रकरण ७५ : टवटवध स्वरूपाचे गुन्हे 

 
१ द्यिूावरील अध्यक्षाने जुगार एके टठकाणीच खेळण्याची सोय करावी. २ दुसरीकडे जुगार 

खेळणाऱ्यास बारा पण दंड करावा, गुप्ि रीिीने उपजीटवका करणाऱ्याचंी माटहिी व्हावी यासाठी. 
 

३ “जुगारीबद्दलच्या खिल्याि सजकणाऱ्याला प्रर्म साहसदंड, हरणाऱ्याला मध्यम साहसदंड 
करावा. ४ कारण, हा (हरणारा) मूखथ माणूस सजकण्याची हाव धरिो, म्हणून पराजय सहन करीि नाही (व 
दावा माडंिो),” असे आचायांचे मि आहे. ५ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ६ हरलेल्याला जर 
दुप्पि दंड केला िर राजाकडे कोणीच टफयाद घेऊन येणार नाही. ७ जुगारी लोक बहुधा खेळण्याि लबाडी 
करिाि. 
 

८ त्याचं्यावर देखरेख करणाऱ्यानंी खऱ्या कवड्या व फासे पुरवावेि. ९ कवड्या व फासे बदलून 
दुसरे वापरल्यास बारा पण दंड करावा, खेळिाना लबाडी केल्यास प्रर्म साहसदंड करून सजकलेले परि 
घ्याव,े फसवणूक केल्यास टशवाय चोरीबद्दलचा दंड करावा. 
 

णजतद्रव्यादध्यक्षः पञ्चकां  शतमाददीत, काकण्यक्षारालाशलाकावक्रयमुदकभूणमकमथक्रयां च । १० । 
द्रव्यािामािानां णवक्रयां च कुयात् । ११ । अक्षभूणमहस्तदोषािाां चाप्रणतषेिने णिगुिो दण्डः । १२ । 
 

तेन समाह्वयो व्याख्यातः, अन्तयि णवद्याणशल्पसमाह्वयात् । इणत । १३ । 
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प्रकीिथकां  तु – 
याणचतकावक्रीतकाणहतकणनके्षपकािाां यर्ादेशकालमदाने, यामच्िायासमुपवेशसांन्द्स्र्तीनाां वा 

देशकालाणतपातने, गुल्मतरदेयां ब्राह्मिां साियतः, प्रणतवेशानुवेशयोरुपणर णनमन्तििे च िावशपिो दण्डः । 
१४ । 
 

सांणदष्टमर्थमप्रयच्ितो, भ्रातृभायां हस्तेन लङ्घयतो, रूपाजीवामन्तयोपरुद्धाां गच्ितः, परवक्तव्यां 
पण्यां क्रीिानस्र्, समुद्रां गृहमुणद्भन्तदतः, सामन्ततचत्वाकरशत्कुल्याबािामाचरति अष्टचत्वाकरशत्पिो दण्डः । 
१५ । 
 

१० सजकलेल्या पैशािून अध्यक्षाने शकेडा पाच (कर), आटण कवड्या, फासे, अराला (चामड्याचे 
पटे्ट) आटण शलाका (हस्स्िदंिी फासे) याचें भाडे व पाणी, जागा व खेळण्याची परवानगी याबद्दल आकार 
वसूल करावा. ११ त्याने खेळणाऱ्याचं्या वस्िंूचे गहाण व टवक्रीचे व्यवहार कराविे. १२ फासे, जमीन सकवा 
हाि याचं्या बाबिीिील लबाडीला प्रटिबधं न केल्यास त्याला दुप्पि दंड करावा. 
 

१३ टवदे्यबद्दलचे आटण कलेबद्दलचे आव्हान खेरीज करून इिर आव्हानाचं्या (पैजाचं्या) बाबिीि 
हेच टनयम लागू होिाि. 
 

१४ परंिु टवटवध स्वरूपाचे अपराध पुढीलप्रमाणे – 
 
उसनी घेिलेली, भाड्याने घेिलेली, गहाण ठेवलेली आटण टनके्षप महणून घेिलेली वस्िू योवय 

टठकाणी व योवय वळेी परि न केल्यास, रात्री सकवा टदवसा हजर होण्याचे व एकत्र राहण्याचे टठकाण व 
वळे चुकटवल्यास, ब्राह्मणाकडून चौकीवर व िरीवर पैसे घेिल्यास आटण आपला शजेारी व शजेाऱ्याच्या 
पलीकडचा शजेारी यानंा वगळून (भोजनाचे) टनमंत्रण टदल्यास बारा पण दंड करावा. 
 

१५ (दुसऱ्याला द्यावयास) साटंगिलेली वस्िू न देणाऱ्यास, भावाच्या बायकोला हािाने स्पशथ 
करणाऱ्यास, दुसऱ्याच्या अवरुद्ध स्त्रीशी समागम करणाऱ्यास, दुसऱ्याचा हक्क असलेला माल टवकि 
घेणाऱ्यास, मोहोरबदं घर फोडणाऱ्यास आटण शजेारच्या चाळीस कुिंुबािंील माणसानंा उपद्रव देणाऱ्यास 
अठ्ठेचाळीस पण दंड करावा. 
 

कुलनीवीग्राहकस्यापव्ययने, णविवाां िन्तदवाणसनीं प्रसह्याणिचरतः, चण्डालस्यायां स्पृशतः, 
प्रत्यासन्नमापद्यनणभिावतो, णनष्ट्कारिमणभिावनां कुवथतः, शाक्याजीवकादीन् वृषलप्रव्रणजतान् देवणपतृकायेषु 
भोजयतः शत्यो दण्डः । १६ । 
 

शपर्वाक्यानुयोगमणनसृष्टां कुवथतः, युक्तकमथ चायुक्तस्य, कु्षद्रपशुवृषािाां पुांस्त्वोपघाणतनः, दास्या 
गभथमौषिेन पातयति पूवथः साहसदण्डः । १७ । 
 

णपतापुियोदथम्प्त्योभ्रातृभणगन्तयोमातुलभाणगनेययोः णशष्ट्याचायथयोवा परस्परमपणततां त्यजतः, 
सार्ाणभप्रयातां ग्राममध्ये वा त्यजतः पूवथः साहसदण्डः, कान्ततारे मध्यमः, तणन्नणमतां भे्रषयत उतमः, 
सहप्रस्र्ाणयष्ट्वन्तयेष्ट्विथदण्डाः । १८ । 
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पुरुषमबन्तिनीयां बध्नतो बन्तियतो बन्तिां वा मोक्षयतो, बालमप्राप्तव्यवहारां बध्नतो बन्तियतो वा सहस्त्रां 
दण्डः । १९ । 
 

१६ कुिंुबाची धनदौलि िाब्याि असणाऱ्याने िी नाकबलू केल्यास, स्विंत्र राहणाऱ्या टवधवेवर 
बलात्कार करणाऱ्यास, आयथ स्त्रीला स्पशथ करणाऱ्या चडंालास, संकिाि सापडलेल्या जवळच्या माणसाच्या 
मदिीस न जाणाऱ्यास, टवनाकारण धावाधाव करणाऱ्यास (आटण) देवकायथ व टपिृकायथ याचं्या प्रसंगी 
शाक्य, आजीवक प्रभिृी पाखंडी टभक्षूंना भोजन घालणाऱ्यास शभंर पण दंड करावा. 
 

१७ अटधकार नसिा शपरे्वर जबानी घेणाऱ्यास आटण सरकारी नोकर नसिा सरकारी नोकराचे 
काम करणाऱ्यास, लहान पशू व पोळ याचं्या पुसं्त्वाची खच्ची करणाऱ्यास आटण दासीचा गभथपाि औषधाने 
घडवनू आणणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

१८ टपिा व पुत्र, पिी व पत्नी, भाऊ व बहीण, मामा व भाचा सकवा आचायथ व टशष्टय याचं्यापैकी 
एकाचा, िो जाटिबटहष्टकृि नसिा, त्याग करणाऱ्या दुसऱ्याला सकवा िाडं्याबरोबर जाि असलेल्या 
माणसाला वािेि गावाि सोडून जाणाऱ्याला प्रर्म साहसदंड करावा, रानाि सोडून टदल्यास मध्यम 
साहसदंड, त्यामुळे त्याला हानी पोचटवणाऱ्याला उत्तम साहसदंड करावा; िाडं्यािील इिर बरोबर 
जाणाऱ्या माणसानंा अधे दंड करावेि. 
 

१९ बधंनास पात्र नसलेल्या मनुष्टयास बधंनाि िाकणाऱ्याला, िाकटवणाऱ्याला सकवा (गुन्हेगाराला) 
बधंनािून सोडटवणाऱ्याला, िसेच वयाि न आलेल्या मुलास बधंनाि िाकणाऱ्याला सकवा िाकटवणाऱ्याला 
एक हजार पण दंड करावा. 
 

पुरुषापरािणवशेषेि दण्डणवशेषः कायथः । २० । तीर्थकरस्तपस्वी व्याणितः 
कु्षन्द्त्पपासाध्वक्लान्ततन्द्स्तरोजनपदो दण्डखेदी णनन्द्ष्ट्कां चनिानुग्राह्याः । २१ । 
देवब्राह्मितपन्द्स्वस्त्रीबालवृद्धव्याणितानामनार्ानामनणभसरताां िमथस्र्ाः कायाणि कुयुथः, न च 
देशकालभोगच्िलेनाणतहरेयुः । २२ । पूज्या णवद्याबुणद्धपौरुषाणभजनकमाणतशयति पुरुषाः । २३ । 
 

एवां कायाणि िमथस्र्ाः कुयुथरच्िलदर्णशनः । 
समाः सवेषु भावेषु णवश्वास्या लोकसांणप्रयाः ॥ २४ ॥ 

 
इणत िमथस्र्ीये तृतीयेऽणिकरिे द्यतूसमाह्वयां प्रकीिथकां  न कवशोऽध्यायः ॥ आणदतः सप्तसप्तणततमः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य िमथस्र्ीयम् तृतीयमणिकरिम् समाप्तम् ॥ 

 
२० मनुष्टयाच्या दजानुसार व अपराधाच्या स्वरूपानुसार टवटशष्ट दंड कराविे. २१ िीर्थकर, िपस्वी, 

रोगी, भकेुने व िहानेने व्याकुळ झालेला, प्रवासाने टशणलेला, परदेशचा रटहवाशी, दंडाने टखन्न झालेला 
आटण टनस्ष्टकंचन ्ानंा दया दाखवावी. २२ देव, ब्राह्मण, िपस्वी, टस्त्रया, अज्ञान मुले, वृद्ध, रोगी व अनार् 
हे स्विः फयाद घेऊन येि नसिील िर न्यायाटधशानंी आपण होऊन त्याचं्या िक्रारींची चौकशी करावी, 
आटण स्र्ल, काल व उपभोग याचं्या सबबीवर त्याचं्या िक्रारी फेिाळून लाव ूनयेि. २३ आटण टवद्या, बुद्धी, 
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पराक्रम, कुल आटण कमथ याचं्या उत्कृष्टिेमुळे मनुष्टयानंा सन्मानाने वागवाव.े 
 

२४ याप्रमाणे न्यायाटधशानंी छलाचा आश्रय न घेिा, सवथ प्राण्याशंी समिेने वागून, टवश्वासास पात्र व 
लोकािं टप्रय होऊन कज्जाचें टनवाडे द्याविे. 
 

णतसरे अणिकरि समाप्त 
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कण्िकशोिनम् – चतुर्थमणिकरिम् 
 

१ 
 

[षट्सप्तणततमां प्रकरिम् – कारुकरक्षिम्] 
 

प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयोऽमात्याः कण्िकशोिनां कुयुथः । १ । 
 

अर्थयथप्रतीकाराः कारुशाणसतारः सांणनके्षप्तारः स्वणवतकारवः श्रेिीप्रमािा णनके्षपां गृह्िीयुः । २ । 
णवपतौ श्रेिी णनके्षपां भजेत । ३ । 
 

णनर्णदष्टदेशकालकायं च कमथ कुयुथः, अणनर्णदष्टदेशकालां  कायापदेशम् । ४ । कालाणतपातने पादहीनां 
वेतनां तद्णिगुिि दण्डः । ५ । अन्तयि भ्रेषोपणनपाताभ्याां नष्टां णवनष्टां वाऽभ्यावहेयुः । ६ । 
कायथस्यान्तयर्ाकरिे वेतननाशस्तद्णिगुिि दण्डः । ७ । 
 

कां िकाांचे णनमूथलन – चौरे् अणिकरि 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण ७६ : काराटगरावंर देखरेख 
 

१ अमात्याच्या दजाचे असलेल्या (फौजदारी स्वरूपाच्या गुन््ाचंा िपास करणाऱ्या व त्याबद्दल 
टशक्षा करणाऱ्या) िीन प्रदेष्टयानंी (गुन्हेगार) समाजकंिकाचंा बदंोबस्ि करावा. 
 

२ (हरवलेला अर्वा नष्ट झालेला) पदार्थ भरून देण्यास समर्थ असलेले काराटगराचें मालक 
(आटण) प्रामाटणकपणे टनके्षप वापरणारे स्विःच्या भाडंवलावर स्विंत्र धंदा करणारे कारागीर यानंी श्रेणीच्या 
जाटमनकीवर टनके्षप घ्यावा. ३ (कारागीर) मरण पावल्यास श्रेणी टनके्षपाबद्दल जबाबदार राहील. 
 

४ आटण (काराटगरानंी) साटंगिलेल्या टठकाणी व वळेाि साटंगिल्याप्रमाणे काम करावे, कामाच्या 
स्वरूपाची योवय सबब असल्यास देश व काल हे अगोदर न ठरटविा काम करावे. ५ ठरलेली वळे 
चुकटवल्यास पावपि मजुरी कमी देऊन त्याच्या दुप्पि (म्हणजे अध्या मजुरीइिका) दंड करावा. ६ 
स्वाभाटवक होणारा ऱ्हास व आकस्स्मक संकि याखंेरीज जे नाश पावेल अर्वा नाहीसे होईल त्याबद्दल िे 
जबाबदार धरले जािील. ७ साटंगिल्यापेक्षा टनराळ्याच प्रकारे काम केल्यास मजुरी बुडवनू टिच्या दुप्पि 
दंड करावा. 
 

तन्ततुवाया दशकैादणशकां  सूिां विथयेयुः । ८ । वृणद्धच्िेदे िेदणिगुिो दण्डः । ९ । सूिमूल्यां 
वानवेतनम्, क्षौमकौशेयानामध्यिथगुिम्, पिोिाकम्बलदुकूलानाां णिगुिम् । १० । मानहीने हीनावहीनां 
वेतनां तद्णिगुिि दण्डः, तुलाहीने हीनचतुगुथिो दण्डः, सूिपणरवतथने मूल्यणिगुिः । ११ । तेन णिपिवान 
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व्याख्यातम् । १२ । 
 

ऊिातुलायाः पञ्चपणलको णवहननच्िेदो रोमच्िेदि । १३ । 
 

रजकाः काष्ठफलकश्लक्ष्िणशलासु वस्त्राणि नेणनज्युः । १४ । अन्तयि नेणनजतो वस्त्रोपघातां षट्पिां च 
दण्डां ददु्यः । १५ । मुद्गराङ्कादन्तयिासः पणरदिानाणस्त्रपिां दण्डां ददु्यः । १६ । परवस्त्रणवक्रयावक्रयािानेषु च 
िादशपिो दण्डः, पणरवतथने मूल्यणिगुिो वस्त्रदानां च । १७ । मुकुलावदातां णशलापट्टशुद्धां  िौतसूिविं 
प्रमृष्टश्वेतां चैकरािोतरां ददु्यः । १८ । पञ्चराणिकां  तनुरागां, षराणिकां  नीलां , पुष्ट्पलाक्षामणञ्जष्ठारक्तां 
गुरुपणरकमथ यत्नोपचायं जात्यां वासः सप्तराणिकम् । १९ । ततः परां वेतनहाकन प्राप्नुयुः । २० । श्रदे्धया 
रागणववादेषु वेतनां कुशलाः कल्पयेयुः । २१ । पराध्यानाां पिो वेतनम्, मध्यमानामिथपिः प्रत्यवरािाां पादः, 
स्रू्लकानाां माषकणिमाषकम्, णिगुिां रक्तकानाम् । २२ । प्रर्मनेजने चतुभागः क्षयः, णितीये पञ्चभागः । 
२३ । तेनोतरां व्याख्यातम् । २४ । 
 

८ टवणकरानंी सूि दहा पलास अकरा पल (कापड) या प्रमाणाि वाढटवले पाटहजे. ९ वाढीि 
कमिरिा आल्यास कमिरिेच्या दुप्पि दंड करावा. १० टवणण्याची मजुरी सुिाच्या टकमिीइिकी द्यावी, 
क्षौम व कौशये याचं्या बाबिीि दीडपि, पत्रोणा, काबंळे व दुकूल याचं्या बाबिीि (सुिाच्या टकमिीच्या) 
दुप्पि मजुरी द्यावी. ११ (कापडाच्या लाबंीरंुदीचे) माप कमी भरल्यास कमी मापास अनुरूप अशी मजुरीि 
कपाि करावी व कपािीच्या दुप्पि दंड करावा, वजनाि कमी भरल्यास कमी भरलेल्याच्या (टकमिीच्या) 
चौपि दंड करावा, सूि बदलल्यास टकमिीच्या दुप्पि दंड करावा. १२ हेच टनयम दुहेरी सुिाने टवणलेल्या 
कापडाच्या बाबिीि लागू होिाि. 
 

१३ एक िुला लोकरीची पाच पल सपजिाना घि (योवय मानावी) आटण टििकीच घि प्राण्याचें 
केस सपजिाना (योवय मानावी). 
 

१४ धोब्यानंी लाकडी फळीवर सकवा गुळगुळीि दगडावर कपडे धुिले पाटहजेि. १५ दुसऱ्या 
टठकाणी धुणाऱ्यानंी वस्त्राचे होणारे नुकसान भरून देऊन सहा पण दंड टदला पाटहजे. १६ मुद्गराची खूण 
असलेल्या कपड्याखेरीज इिर कपडे वापरल्यास त्यानंी िीन पण दंड टदला पाटहजे. १७ दुसऱ्याचें कपडे 
टवकले, भाड्याने टदले अर्वा गहाण ठेवले िर बारा पण दंड करावा, कपडा बदलल्यास त्याच्या 
टकमिीच्या दुप्पि दंड देऊन कपडा परि केला पाटहजे. १८ कळीप्रमाणे शुभ्र, टशळेवर घासून स्वच्छ 
केलेला, धुिलेल्या सुिाच्या रंगाचा आटण चोळून चोळून सफेि केलेला – अशा प्रकारे धुिलेले कपडे 
(अनुक्रमे) एक, दोन, िीन व चार टदवसानंी परि केले पाटहजेि. १९ हलक्या रंगाचा कपडा पाच 
टदवसानंी, टनळ्या रंगाचा सहा टदवसानंी, केशर, लाक्षारस अर्वा मंटजष्ठा यानंी रंगटवलेला, जास्ि मेहनि 
आवश्यक असलेला, काळजीपूवथक हािाळावयाचा असलेला भारी कपडा साि टदवसानंी परि केला 
पाटहजे. २० त्यानंिर त्यानंा मजुरी गमवावी लागेल. २१ रंगाटवषयीच्या िंयािं टवश्वासपात्र िज्ज्ञानंी मजुरी 
ठरवावी. २२ भारी कपड्याचंी धुणावळ एक पण, मध्यम कपड्याचंी अधा पण, कटनष्ठ कपड्याचंी पाव पण, 
जाड्याभरड्या कपड्याचंी एक सकवा दोन माषक; रंगटवलेल्या कपड्याचंी धुणावळ दुप्पि. २३ पटहल्या 
धुण्याि (कपड्याचंी सकमि) एकचिुर्ांशाने कमी होिे, दुसऱ्या धुण्याि एकपचंमाशानें. २४ याप्रमाणेच 
पुढचे समजावे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

रजकैस्तुन्नवाया व्याख्याताः । २५ । 
 

सुविथकारािामशुणचहस्तादू्रप्यां सुविथमनाख्याय सरूपां क्रीिताां िादशपिो दण्डः, णवरूपां 
चतुणवंशणतपिः, चोरहस्तादष्टचत्वाकरशत्पिः । २६ । प्रच्िन्नणवरूपमूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्डः, 
कृतभाण्डोपिौ च । २७ । सुविान्तमाषकमपहरतो णिशतो दण्डः, रूप्यिरिान्तमाषकमपहरतो िादशपिः । 
२८ । तेनोतरां व्याख्यातम् । २९ । विोत्कषथमपसारिां योगां वा साियतः पञ्चशतो दण्डः । ३० । 
तयोरपचरिे रागस्यापहारां णवद्यात् । ३१ । माषको वेतनां रूप्यिरिस्य, सुविथस्याष्टभागः । ३२ । 
णशक्षाणवशेषेि णिगुिा वेतनवृणद्धः । ३३ । तेनोतरां व्याख्यातम् । ३४ । 
 

२५ धोब्याचं्याटवषयीचे टनयम सशप्यानंा लागू आहेि. 
 

२६ संशटयि माणसाकडून चादंीसोन्याच्या वस्िू (अटधकाऱ्यानंा) न कळटविा मूळ स्वरूपाि टवकि 
घेणाऱ्या सोनारानंा बारा पण दंड करावा, टिचे स्वरूप बदलले असल्यास चोवीस पण, चोराकडून टवकि 
घेिली असल्यास अठ्ठेचाळीस पण. २७ गुप्िपणे सकवा बदललेली वस्िू कमी टकमिीला टवकि घेिल्यास, 
िसेच केलेल्या वस्िूि लबाडी केल्यास चोरीबद्दलचा दंड करावा. २८ एक सुवणथ वजनाच्या वस्िूिून एक 
माषक सोने चोरणाऱ्यास दोनश े पण दंड करावा, एक धरण वजनाच्या वस्िूिून एक माषक चादंी 
चोरणाऱ्यास बारा पण दंड. २९ अटधक चोरीबद्दल याच प्रमाणाि दंड करावेि. ३० खोिा मुलामा देणे, 
सोनेचादंी काढून घेणे सकवा त्याचें हलक्या धािूशी टमश्रण करणे या गोष्टी करणाऱ्यास पाचश े पण दंड 
करावा. ३१ (सोने व चादंी) ्ा दोन धािंूच्या संबधंाि लबाडी केल्यास रंग नाहीसा करण्याचा गुन्हा 
समजावा (व पुढे ४·४·२२ मध्ये साटंगिल्याप्रमाणे टशक्षा करावी). ३२ एक धरण चादंीच्या कामाबद्दल एक 
माषक मजुरी, एक सुवणथ सोन्याच्या कामाबद्दल एकअष्टमाशं पण मजुरी द्यावी. ३३ टवशषे काराटगरीबद्दल 
दुपिीपयंि मजुरी वाढवावी. ३४ त्याच प्रमाणाि अटधक कामाची मजुरी ठरवावी. 
 

तािवृतकां सवैकृन्ततकारकूिकानाां पञ्चकां  शतां वेतनम् । ३५ । तािणपण्डो दशभागक्षयः । ३६ । 
पलहीने हीनणिगुिो दण्डः । ३७ । तेनोतरां व्याख्यातम् । ३८ । सीसिपुणपण्डो कवशणतभागक्षयः । ३९ । 
काकिी चास्य पलवेतनम् । ४० । कालायसणपण्डः पञ्चभागक्षयः । ४१ । काकिीियां चास्य पलवेतनम् । 
४२ । तेनोतरां व्याख्यातम् । ४३ । 
 

रूपदशथकस्य न्द्स्र्ताां पियािामकोप्याां कोपयतः कोप्यामकोपयतो िादशपिो दण्डः । ४४ । 
व्याजीपणरशुद्धौ पियािा । ४५ । पिान्तमाषकमुपजीवतो िादशपिो दण्डः । ४६ । तेनोतरां व्याख्यातम् । 
४७ । 
 

कूिरूपां कारयतः प्रणतगृहितो णनयापयतो वा सहस्त्रां दण्डः, कोशे प्रणक्षपतो विः । ४८ । 
 

३५ िाबंे, पोलाद, कासे, वैकंृिक व टपिळ याचं्या बाबिीि शभंर पलानंा पाच पण मजुरी द्यावी. ३६ 
िाबं्याचा पदार्थ बनटविाना त्याचे वजन एकदशाशंाने घििे. ३७ याहून अटधक घिल्यास एक पल अटधक 
िुिीला टिच्या टकमिीच्या दुप्पि दंड करावा. ३८ याच प्रमाणाि पुढचे समजावे. ३९ टशसे व कर्ील याि 
एकटवसाशं घि येिे. ४० आटण त्याचं्या बाबिीि एक पल वजनाला एक काकणी मजुरी ठरवावी. ४१ 
लोखंडाचा पदार्थ बनटविाना एकपचंमाशं घि येिे. ४२ त्याच्या बाबिीि एका पलाला दोन काकणी मजुरी 



 

 अनुक्रमणिका 
 

ठरवावी. ४३ त्याच प्रमाणाि पुढचे समजावे. 
 

४४ नाणी िपासणाऱ्याने प्रचाराि असलेले स्वीकायथ चलन अस्वीकायथ ठरटवल्यास सकवा अस्वीकायथ 
चलन स्वीकायथ ठरटवल्यास त्याला बारा पण दंड करावा. ४५ (शकेडा पाच याप्रमाणे) व्याजी टदली की 
चलन प्रचाराि येऊ शकिे. ४६ चलनािील एका पणाच्या मान्यिेसाठी एक माषक घेणाऱ्यास बारा पण दंड 
करावा. ४७ त्याच प्रमाणाि पुढचे समजावे. 
 

४८ खोिे नाणे पाडटवणाऱ्यास, स्वीकारणाऱ्यास अर्वा चलनाि वापरणाऱ्यास एक हजार पण दंड 
करावा, सरकारी टिजोरीि जमा करणाऱ्याला वधाची टशक्षा करावी. 
 

चरकपाांसुिावकाः सारणिभागां लभेरन्, िौ राजा रत्नां च । ४९ । रत्नापहार उतमो दण्डः । ५० । 
 

खणनरत्नणनणिणनवेदनेषु षष्ठमांशां णनवेता लभेत, िादशमांशां भृतकः । ५१ । शतसहस्त्रादूध्वं राजगामी 
णनणिः । ५२ । ऊने षष्ठमांशां दद्यात् । ५३ । पीवथपौरुणषकां  णनकि जानपदः शुणचः स्वकरिेन समग्रां लभेत । ५४ 
। स्वकरिाभावे पञ्चशतो दण्डः, प्रच्िन्नादाने सहस्त्रम् । ५५ । 
 

णभषजः प्रािाबाणिकमनाख्यायोपक्रममािस्य णवपतौ पूवथः साहसदण्डः, कमापरािेन णवपतौ मध्यमः 
। ५६ । ममथविवैगुण्यकरिे दण्डपारुष्ट्यां णवद्यात् । ५७ । 
 

कुशीलवा वषारािमेकस्र्ा वसेयुः । ५८ । कामदानमणतमािमेकस्याणतवादां च वजथयेयुः । ५९ । 
तस्याणतक्रमे िादशपिो दण्डः । ६० । कामां देशजाणतगोिचरिमैरु्नावहासेन नमथयेयुः । ६१ । 
कुशीलवैिारिा णभकु्षकाि व्याख्याताः । ६२ । तेषामयःशूलेन यावतः पिानणभवदेयुस्तावन्ततः णशफाप्रहारा 
दण्डाः । ६३ । 
 

शेषािाां कमथिाां णनष्ट्पणतवेतनां णशन्द्ल्पनाां कल्पयेत् । ६४ । 
 

एवां चोरानचोराख्यान् वणिक्कारुकुशीलवान् । 
णभकु्षकान् कुहकाांिान्तयान् वारयेदे्दशपीडनात् ॥ ६५ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे कारुकरक्षिां प्रर्मोऽध्यायः । आणदतोऽष्टसप्तणततमः । 

 
४९. नोकरानंा व कचरा साफ करणाऱ्यानंा टमळालेल्या भारी वस्िूचा एकिृिीयाशं भाग टमळावा, 

दोनिृिीयाशं भाग आटण रत्न (टमळाले िर िे) सरकारला टदले पाटहजे. ५० त्यानंी रत्नाचा अपहार 
केल्यास उत्तम साहसदंड करावा. 
 

५१ खाण, रत्न सकवा पुरलेले धन याचंी माटहिी टदली असिा माटहिी देणाऱ्याला एकषष्ठाशं भाग 
टमळावा; िो सरकारी नोकर असेल िर त्याला एकबाराशं भाग टमळावा. ५२ जटमनीि पुरलेला टनधी एक 
लाख पणाच्या वर असेल िर िो सरकारजमा करावा. ५३ कमी असेल िर एकषष्ठाशं भाग माटहिी 
देणाऱ्याला द्यावा. ५४ वाडवटडलानंी पुरून ठेवलेला टनधी देशािील नागटरकाला, त्याने आपला 
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मालकीहक्क टसद्ध केल्यावर, सगळाच्या सगळा टमळाला पाटहजे. ५५ मालकीहक्क टसद्ध न झाल्यास पाचश े
पण दंड करावा, गुप्िपणे िाब्याि घेिल्यास एक हजार पण दंड करावा. 
 

५६ (अटधकाऱ्यानंा) न कळटविा प्राणघािक ठरण्याचा संभव असलेले इलाज करणाऱ्या वैद्याला, 
रोगी दगावल्यास, प्रर्म साहसदंड करावा, चुकीचा इलाज केल्यामुळे रोगी मेल्यास मध्यम साहसदंड 
करावा. ५७ ममथस्र्ानाला दुखापि केल्यास सकवा रोवयामध्ये वैगुण्य उत्पन्न केल्यास दंडपारुष्टयािल्याप्रमाणे 
(३·१९·१२–१४ यािील) टशक्षा कराव्याि. 
 

५८ (निनिथकादी) कुशीलवानंी पावसाळ्याच्या टदवसािं एके टठकाणीच राटहले पाटहजे. ५९ 
एकालाच खूष होऊन फार मोठे बक्षीस देण्याचे आटण अटिशय स्िुिी करण्याचे िाळाव.े ६० ्ा टनयमाचें 
उल्लंघन केल्यास बारा पण दंड करावा. ६१ त्यानंी वािल्यास देश, जाि, गोत्र, चरण व मरुै्न याचंी र्ट्टा 
करून मनरंजन करावे. ६२ कुशीलवापं्रमाणेच भाि व टभक्षकु यानंा वागवाये. ६३ त्याचं्या अपराधाबंद्दल 
(न्यायाटधशानंी) टजिके पण दंड साटंगिला असेल टििके चाबकाचे फिके जोराने मारण्याची टशक्षा 
करावी. 
 

६४ इिर कलाकाराचं्या कामाबद्दल त्याचं्या उत्पादनाला अनुरूप अशी मजुरी ठरवनू द्यावी. 
 

६५ याप्रमाणे जे चोर असून चोर म्हणून ओळखले जाि नाहीि असे व्यापारी, कारागीर, कुशीलव, 
टभक्षकु, जादुगार व इिर हे देशाला पीडा देणार नाहीि अशी खबरदारी घ्यावी. 
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२ 
 

[सप्तसप्तणततमां प्रकरिम् – वैदेहकरक्षिम्] 
 

सांस्र्ाध्यक्षः पण्यसांस्र्ायाां पुरािभाण्डानाां स्वकरिणवशुद्धानामािानां णवक्रयां वा स्र्ापयेत् । १ । 
तुलामानभाण्डाणन चावेके्षत पौतवापचारात् । २ । 
 

पणरमािीद्रोियोरिथपलहीनाणतणरक्तमदोषः । ३ । पलहीनाणतणरक्ते िादशपिो दण्डः । ४ । तेन 
पलोतरा दण्डवृणद्धव्याख्याता । ५ । तुलायाः कषथहीनाणतणरक्तमदोषः । ६ । णिकषथहीनाणतणरक्ते षट्पिो 
दण्डः । ७ । तेन कषोतरा दण्डवृणद्धव्याख्याता । ८ । आढकस्यािथकषथहीनाणतणरक्तमदोषः । ९ । 
कषथहीनाणतणरक्ते णिपिो दण्डः । १० । तेन कषोतरा दण्डवृणद्धव्याख्याता । ११ । 
तुलामानणवशेषािामतोऽन्तयेषामनुमानां कुयात् । १२ । तुलामानाभ्यामणतणरक्ताभ्याां क्रीत्वा हीनाभ्याां 
णवक्रीिानस्य त एव णिगुिा दण्डाः । १३ । गण्यपण्येष्ट्वष्टभागां पण्यमूल्येष्ट्वपहरतः षण्िवणतदथण्डः । १४ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण ७७ : व्यापाऱ्यावंर देखरेख 
 

१ बाजारपेठावंरील अध्यक्षाने बाजारपेठेि मालकीहक्क चोख असलेल्या जुन्या मालाच्या गहाणाची 
अर्वा टवक्रीची परवानगी द्यावी. २ आटण वजनमापाि लबाडी होण्याचा संभव असिो म्हणून वजनाचंी व 
मापाचंी िपासणी करावी. 
 

३ (दोनश ेपलाच्या) पटरमाणी वजनाि व द्रोण मापाि अधा पल कमी अर्वा अटधक भरल्यास काही 
दोष नाही. ४ त्याि एक पल कमी सकवा अटधक भरल्यास बारा पण दंड करावा. ५ याप्रमाणेच दर एक पल 
फरकाला हा दंड वाढवीि जावा. ६ (शभंर पल अर्वा चारश ेकषथ असलेल्या) िुला वजनाि एक कषथ 
कमीअटधक असल्यास दोष नाही. ७ दोन कषाचा फरक असल्यास सहा पण दंड करावा. ८ दर एक 
कषाच्या फरकाला याच प्रमाणाि पुढे दंड वाढवीि जावा. ९ (पन्नास पल अर्वा दोनश ेकषाच्या) आढक 
मापाि अधा कषथ अमीअटधक असल्यास दोष नाही. १० एक कषाचा फरक असल्यास िीन पण दंड करावा. 
११ पुढील एकएक कषाच्या फरकाबद्दल याच प्रमाणाि दंडाची वाढ करावी. १२ इिर वजने व 
मापेयासंबधंीच्या फरकाबद्दलच्या दंडाचे यावरूनच अनुमान कराव.े १३ अटधक भरणाऱ्या वजनामापानंी 
टवकि घेऊन कमी भरणाऱ्या वजनामापानंी टवकणाऱ्या व्यापाऱ्यास हेच दंड दुप्पि कराविे. १४ 
(वजनामापाचंा उपयोग न करिा) मोजून टवकावयाचा असलेल्या मालाच्या संबधंाि मालाच्या टकमिीच्या 
एकअष्टमाशंाइिकी चोरी करणाऱ्यास शहाण्णव पण दंड करावा. 
 

काष्ठलोहमणिमयां रजु्जचमथमृण्मयां सूिवल्करोममयां वा जात्यणमत्यजात्यां णवक्रयािानां नयतो 
मूल्याष्टगुिो दण्डः । १५ । सारभाण्डणमत्यसारभाण्डां त्ज्जातणमत्यतज्जातां रािायुक्तमुपणियुक्तां समुद्
गपणरवर्णतमां वा णवक्रयािानां नयतो हीनमूल्यां चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः, पिमूल्यां णिगुिो, णिपिमूल्यां णिशतः 
। १६ । तेनाघथवृद्धौ दण्डवृणद्धव्याख्याता । १७ । 
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१५ लाकूड, लोखंड व रत्ने याचें बनटवलेले पदार्थ, दोर, चामडे व मािी याचें केलेले पदार्थ अर्वा 
सूि, वल्कल व (प्राण्याचें) केस याचंी टवणलेली वसे्त्र ही खरी (मौल्यवान) नसिा खरी म्हणून टवकणाऱ्यास 
अर्वा गहाण ठेवणाऱ्यास टकमिीच्या आठपि दंड करावा. १६ भारी टकमिीचा नसलेला माल भारी 
टकमिीचा म्हणून, टवटशष्ट प्रकारचा नसलेला माल त्या प्रकारचा म्हणून, खोिी चकाकी टदलेला माल, 
बनावि माल अर्वा दुसऱ्या पेिाऱ्यािील माल टवकणाऱ्याला अर्वा गहाण ठेवणाऱ्याला, त्याची सकमि 
अल्प असल्यास चोपन पण दंड करावा, सकमि एक पण असल्यास दुप्पि दंड, दोन पण सकमि असल्यास 
दोनश ेपण दंड करावा. १७ याच प्रमाणाि टकमिीच्या वाढीनुसार दंड वाढवीि जावा. 
 

कारुणशन्द्ल्पनाां कमथगुिापकषथमाजीवां णवक्रयक्रयोपघातां वा सांभूय समुत्र्ापयताां सरस्त्रां दण्डः । १८ । 
वैदेहकानाां वा सांभूय पण्यमवरुन्तितामनघेि णवक्रीिताां वा सरस्त्रां दण्डः । १९ । 
 

तुलामानान्ततरमघथविान्ततरां वा – िरकस्य मायकस्य वा पिमूल्यादष्टभागां हस्तदोषेिाचरतो 
णिशतो दण्डः । २० । तेन णिशतोतरा दण्डवृणद्धव्याख्याता । २१ । िान्तयस्नेहक्षारलविगन्तिभैषज्यद्रव्यािाां 
समविोपिाने िादशपिो दण्डः । २२ । 

 
यणन्नसृष्टमुपजीवेयुस्तदेषाां णदवससांजातां सांख्याय वणिक स्र्ापयेत् । २३ । 

के्रतृणवके्रिोरन्ततरपणततमादायादन्तयद्भवणत । २४ । तेन िान्तयपण्यणनचयाांिानुज्ञाताः कुयुथः । २५ । 
अन्तयर्ाणनणचतमेषाां पण्याध्यक्षो गृह्िीयात् । २६ । तेन िान्तयपण्यणवक्रये व्यवहरेतानुग्रहेि प्रजानाम् । २७ । 
 

१८ जे कारागीर अर्वा कलाकार आपसाि एकी करून कामाचा दजा कमी करिील अर्वा 
(अटधक) नफा काढिील सकवा मालाच्या खरेदीटवक्रीि अडर्ळे उत्पन्न करिील त्यानंा एक हजार पण दंड 
करावा. १९ सकवा व्यापाऱ्यानंी आपसाि एकी करून माल अडवनू ठेवला अर्वा जास्ि भावाने टवकला िर 
त्यानंा एक हजार पण दंड करावा. 
 

२० वजने व मापे याचं्यािील फरक अर्वा टकमिीिील व मालाच्या प्रिीिील फरक यासंबधंी वजन 
करणाऱ्याने अर्वा मापी देणाऱ्याने हािचलाखी करून एक पण टकमिीचा माल एकअष्टमाशंाइिका कमी 
टदला िर दोनश ेपण दंड करावा. २१ िशीच दंडाच्या रकमेि दोनदोनशचेी वाढ होिे असे समजाव.े २२ 
धान्य, िेल व िूप, (गूळ आदी) क्षार, लवण, सुगंधी पदार्थ, औषध ्ा पदार्ांि त्याच जािीचे पदार्थ 
टमसळल्यास बारा पण दंड करावा. 
 

२३ ्ा (गुमास्िे) लोकाचंी टदवसाि होणारी टवक्री टहशोबाि घेऊन त्यानंी स्विःच्या 
उपजीटवकेसाठी परवानगीने टकिी वापरावे िे (मुख्य) व्यापाऱ्याने ठरवनू द्याव.े २४ टवकि घेणारा व 
टवकणारा याचं्या दरम्यान जे राहिे (म्हणजे खरेदी केलेल्या मालापैकी टवक्री झाल्यावर टशल्लक उरणारा 
माल) िे त्यानंी घ्यावयाचे असलेल्या विेनाहून टभन्न असिे. २५ आटण त्याचा उपयोग परवानगी घेऊन धान्य 
व इिर माल याचें साठे करण्यासाठी करावा. २६ त्यानंी इिर प्रकारानंी साठे केल्यास पण्याध्यक्षाने िे 
िाब्याि घ्यावेि. २७ धान्य व इिर माल टवकिाना प्रजाजनावंर अनुग्रह करण्यासाठी त्या साठ्याचंा उपयोग 
करावा. 
 

अनुज्ञातक्रयादुपणर चैषाां स्वदेशीयानाां पण्यानाां पञ्चकां  शतमाजीवां स्र्ापयेत्, परदेशीयानाां दशकम् 
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। २८ । ततः परमघं विथयताां क्रये णवक्रये वा भावयताां पिशते पञ्चपिाद् णिशतो दण्डः । २९ । तेनाघथवृद्धौ 
दण्डवृणद्धव्याख्याता । ३० । 
 

सांभूयक्रये चैषामणवक्रीते नान्तयां सांभूयक्रयां दद्यात् । ३१ । पण्योपघाते चैषामनुग्रहां कुयात् । ३२ । 
 

पण्यबाहुल्यात्पण्याध्यक्षः सवथपण्यान्तयेकमुखाणन णवक्रीिीत । ३३ । तेष्ट्वणवक्रीतेषु नान्तये णवक्रीिीरन् 
। ३४ । ताणन णदवसवेतनेन णवक्रीिीरन्ननुग्रहेि प्रजानाम् । ३५ । 
 

देशकालान्ततणरतानाां तु पण्यानाां – 
 

प्रके्षपां पण्यणनष्ट्पकत शुल्कां  वृणद्धमवक्रयम् । 
व्ययानन्तयाांि सांख्याय स्र्ापयेदघथमघथणवत् ॥ ३६ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे वैदेहकरक्षिां णितीयोऽध्याय । आणदत एकोनाशीणततमः । 

 
२८ संमि केलेल्या खरेदीच्या भावावर स्वदेशी मालाच्या बाबिीि नफा शकेडा पाच ठरवनू द्यावा, 

परदेशी मालाच्या बाबिीि शकेडा दहा. २९ त्यापेक्षा अटधक भाव घेणाऱ्यानंा सकवा खरेदीि अर्वा टवक्रीि 
अटधक नफा काढणाऱ्यानंा शभंर पणावंर पाच पण (अटधक) घेिल्याबद्दल दोनश ेपण दंड करावा. ३० ्ाच 
प्रमाणाि भाववाढीबद्दल दंडाि वाढ समजावी. 
 

३१ आटण त्यानंी एकत्र येऊन खरेदी केलेल्या मालाची टवक्री झाल्याटशवाय दुसऱ्या एकत्र खरेदीस 
परवानगी देऊ नये. ३२ आटण मालाचे नुकसान झाले असल्यास त्यानंा सवलि द्यावी. 
 

३३ माल फार मोठ्या प्रमाणाि उपलब्ध झाला असल्यास पण्याध्यक्षाने सवथ माल एकेच टठकाणी 
टवक्रीस ठेवावा. ३४ िो टवकला गेल्याटशवाय दुसऱ्यानंी आपला माल टवक्रीस काढिा कामा नये. ३५ िो 
माल गुमास्त्यानंी टदवसाच्या विेनाच्या बोलीवर प्रजाजनावंर अनुग्रह होईल अशा रीिीने टवकावा. 
 

३६ परंिु दूरदेशीच्या व बऱ्याच काळापूवीच्या मालाच्या संबधंाि भाव ठरटवण्याि कुशल असलेल्या 
(पण्याध्यक्षाने) गुंिलेले भाडंवल, उत्पन्न झालेला माल (टकिी आहे िे), जकाि, व्याज, भाडे आटण इिर 
खचथ याचंा टहशोब करून टवक्रीचा भाव ठरवनू द्यावा. 
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३ 
 

[अष्टसप्तणततमां प्रकरिम् – उपणनपातप्रतीकारः] 
 

दैवान्तयष्टौ महाभयाणन – अन्द्ननरुदकां  व्याणिदुथर्णभक्षां मूणषका व्यालाः सपा रक्षाांसीणत । १ । तेभ्यो 
जनपदां रके्षत् । २ । 

 
ग्रीष्ट्मे बणहरणिश्रयिां ग्रामाः कुयुथः, दशकुलीसांग्रहेिाणिणष्ठता वा । ३ । नागणरकप्रणििावन्द्ननप्रणतषेिो 

व्याख्यातः, णनशान्ततप्रणििौ राजपणरग्रहे च । ४ । बणलहोमस्वन्द्स्तवाचनैः पवथसु चान्द्ननपूजाः कारयेत् । ५ । 
 
वषारािमानूपग्रामाः पूरवेलामुत्सृज्य वसेयुः । ६ । काष्ठवेिुनाविोपगृह्िीयुः । ७ । 

उह्यमानमलाबुदृणतप्लवगन्द्ण्डकावेणिकाणभस्तारयेयुः । ८ । अनणभसरताां िादशपिो दण्डः, अन्तयि 
प्लवहीनेभ्यः । ९ । पवथसु च नदीपूजाः कारयेत् । १० । मायायोगणवदो वेदणवदो वा वषथमणभचरेयुः । ११ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण ७८ : आकस्स्मक आपत्तींचे टनवारण 
 

१ महान दैवी आपत्ती आठ आहेि – आग, पूर, रोग, दुष्टकाळ, उंदीर, सहस्त्र पशू, साप आटण राक्षस 
(भिूटपशाच्चादी). २ त्याचं्यापासून देशाचे रक्षण केले पाटहजे. 
 

३ उन्हाळ्याि गावािील रटहवाशानंी घराबाहेर स्वैपाक करावा, सकवा दहा दहा कुिंुबाचं्या 
समूहाच्या देखरेखीखाली (स्वैपाक करावा) ४ आगीसंबधंीची उपाययोजना नागटरकप्रटणधी प्रकरणाि 
(मागे २·३६·१५–१७ मध्ये) आटण टनशािंप्रटणधी प्रकरणाि राजाच्या मालमते्तच्या संबधंाि (मागे १·२०·४ 
मध्ये) साटंगिली आहे. ५ आटण अमावास्या व पौर्षणमा ्ा पवथटदवशी बली देऊन, होमहवन व स्वस्स्िवाचन 
करून अवनीची पूजा करावी. 
 

६ पाण्याच्या जवळ असणाऱ्या गावािंील लोकानंी पावसाळ्याच्या टदवसािं पुराच्या हद्दीच्या 
पलीकडे वस्िी करावी. ७ लाकडाचे ओंडके, बाबंचेू िराफे व नावा जवळ बाळगाव्याि. ८ पुराने वाहून जाि 
असलेल्यास भोपळा, पखाल, होडगे, झाडाचा बुधंा व दोरखंड याचं्या सा्ाने वाचवावे. ९ जे मदिीस 
धावनू जाणार नाहीि त्यानंा बारा पण दंड करावा, पण ज्याचं्याजवळ होडी नसेल त्यानंा दंड करू नये. १० 
आटण पवांच्या टदवशी नद्याचंी पूजा करावयास लावाव.े ११ मायेचा प्रयोग जाणणाऱ्यानंी अर्वा वदे 
जाणणाऱ्यानंी पावसाटवरुद्ध मंत्रप्रयोग करावा. 
 

वषावग्रहे शचीनार्गङ्गापवथतमहाकच्िपूजाः कारयेत् । १२ । 
 

व्याणिभयमौपणनषणदकैः प्रतीकारैः प्रणतकुयुथः, औषिैणिणकत्सकाः शान्द्न्ततप्रायणितवैा णसद्धतापसाः । 
१३ । तेन मरको व्याख्यातः । १४ । तीर्ाणभषेचनां महाकच्िविथनां गवाां श्मशानावदोहनां कबन्तिदहनां देवराकि 
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च कारयेत् । १५ । 
 

पशुव्याणिमरके स्र्ानार्थनीराजनां स्वदैवतपूजनां च कारयेत् । १६ । 
 

दुर्णभके्ष राजा बीजभक्तोपग्रहां कृत्वाऽनुग्रहां कुयात्, दुगथसेतुकमथ वा भक्तानुग्रहेि, भक्तसांणवभागां वा, 
देशणनके्षपां वा । १७ । णमिाणि वा व्यपाश्रयेत, कशथनां वमनां वा कुयात् । १८ । णनष्ट्पन्नसस्यमन्तयणवषयां वा 
सजनपदो यायात्, समुद्रसरस्तिाकाणन वा सांश्रयेत । १९ । िान्तयशाकमूलफलावापान् वा सेतुषु कुवीत, 
मृगपशुपणक्षव्यालमत्स्यारम्भान् वा । २० । 
 

१२ अवषथण पडल्यास शचीपिी (इंद्र), गंगा, पवथि व महाकच्छ याचंी पूजा करवावी. 
 

१३ रोगाचं्या संकिाचे टनवारण औपटनषटदक (चौदाव्या) अटधकरणाि साटंगिलेल्या गुप्ि उपायानंी 
करावे, वैद्यानंी औषधाचं्या द्वारा आटण टसद्ध िापसानंी शाटंिकमथ व प्रायटित्तटवधी याचं्या द्वारा (रोगटनवारण 
करावे). १४ असेच उपाय महामारीच्या सार्ीि करावेि. १५ टशवाय, िीर्ाच्या टठकाणी अटभषेक करणे, 
महाकच्छाची पूजा करणे, स्मशानाि गाईचे दूध काढणे, प्रटिमा करून जाळणे आटण रात्रभर देवाचंी प्रार्थना 
करणे या गोष्टी करावयास सागंाव.े 
 

१६ जनावरािं रोगराई पसरली िर त्याचें गोठे व इिर वस्िू याचंा नीराजनटवधी आटण त्याचं्या 
टवटशष्ट देविाचंी पूजा करावयास लावावे. 
 

१७ दुष्टकाळ पडला असिा राजाने टबया व धान्ये याचंा संग्रह करून प्रजाजनानंा साहाय्य कराव,े 
सकवा टकल्ला अर्वा बधंारा बाधंण्याचे काम काढून त्याचं्या पोिापाण्याची सोय करावी, सकवा 
आपल्याजवळचे अन्नधान्य त्याचं्याबरोबर वािून घ्याव,े सकवा आपला देश दुसऱ्या राजाकडे ठेव म्हणून 
ठेवावा. १८ सकवा टमत्रराजाचं्या आश्रयास जाव,े सकवा प्रजेला परदेशाि जावयास अर्वा देशािच 
दुसरीकडे जाण्यास सागंाव.े १९ सकवा जेरे् धान्य टपकले आहे अशा दुसऱ्या प्रदेशाि प्रजाजनासंह जाव,े 
सकवा समुद्र, सरोवर, िलाव याचंा आश्रय घ्यावा. २० सकवा पािबधंाऱ्याचं्या जागी धान्य, भाजीपाला, मुळे व 
फळे पेरण्याची व लावण्याची व्यवस्र्ा करावी, सकवा हरीण पशू, पक्षी, सहस्त्र प्राणी याचं्या टशकारीचे व मासे 
पकडण्याचे उद्योग सुरू कराविे. 
 

मूणषकभये माजारनकुलोत्सगथः । २१ । तेषाां ग्रहिकहसायाां िादशपिो दण्डः, शुनामणनग्रहे च 
अन्तयिारण्यचरेभ्यः । २२ । स्नुणहक्षीरणलप्ताणन िान्तयाणन णवसृजेद्, उपणनषद्योगयुक्ताणन वा । २३ । 
मूणषककरां वा प्रयुञ्जीत । २४ । शान्द्न्ततां वा णसद्धतापसाः कुयुथः । २५ । पवथसु च मूणषकपूजाः कारयेत् । २६ । 
तेन शलभपणक्षणक्रणमभयप्रतीकारा व्याख्याताः । २७ । 
 

व्यालभये मदनरसयुक्ताणन पशुशवाणन प्रसृजेत्, मदनकोद्रवपूिान्तयौदयाणि वा । २८ । लुब्िकाः 
श्वगणिनो वा कूिपञ्जरावपातैिरेयुः । २९ । आवरणिनः शस्त्रपाियो व्यालानणभहन्तयुः । ३० । 
अनणभसतुथिादशपिो दण्डः । ३१ । स एव लाभो व्यालघाणतनः । ३२ । पवथसु च पवथतपूजाः कारयेत् । ३३ । 
तेन मृगपशुपणक्षसांिग्राहप्रतीकारा व्याख्याताः । ३४ । 
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सपथभये मन्तिैरोषणिणभि जाङु्गलीणवदिरेयुः । ३५ । सांभूय वाणप सपान् हन्तयुः । ३६ । अर्वथवेदणवदो 
वाऽणभचरेयुः । ३७ । पवथसु च नागपूजाः कारयेत् । ३८ । तेनोदकप्राणिभयप्रतीकारा व्याख्याताः । ३९ । 
 

२१ उंदराचंा खूप उपद्रव झाल्यास माजंरे व मंुगूस मोकळे सोडाविे. २२ त्यानंा (माजंर-मंुगुसासं) 
पकडल्यास अर्वा मारल्यास बारा पण दंड करावा, िोच दंड अरण्यवासीयाचं्या कुत्रयाखंेरीज इिर 
कुत्रयानंा न आवरल्यास करावा. २३ स्नुटह-वनस्पिीच्या टचकाने माखलेले अर्वा गु् उपायानंी टसद्ध 
केलेले धान्य टजकडे टिकडे िाकाव.े २४ सकवा उंदराच्या स्वरूपाि कर बसवावा. २५ सकवा टसद्ध िापसानंी 
शाटंिकमथ कराव.े २६ आटण पवांच्या (अमावास्येच्या व पौर्षणमेच्या) टदवशी उंदराचंी पूजा करावयास 
सागंाव.े २७ असेच उपाय िोळ, पक्षी, टकडे याचंा उपद्रव झाल्यास योजाविे. 
 

२८ सहस्त्र प्राण्याचंा उपद्रव झाल्यास मदनरसाने युक्ि अशी जनावराचंी पे्रिे ठेवनू द्यावीि सकवा 
मदनकोद्रवाने भरलेली जनावराचंी आिडी (ठेवनू द्यावीि). २९ फासेपारधी सकवा टशकारी कुते्र 
बाळगणाऱ्यानंी झाकून ठेवलेले सपजरे व खडे्ड याचंा उपयोग करावा. ३० टचलखि घालून शसे्त्र धारण 
करणाऱ्यानंी सहस्त्र प्राण्याचंा वध करावा. ३१ मदिीस धावनू न जाणाऱ्याला बारा पण दंड करावा. ३२ िेवढेच 
बक्षीस सहस्त्र प्राणी मारणाऱ्याला द्यावे. ३३ आटण पवांच्या टदवशी पवथिाचंी पूजा करावयास सागंावे. ३४ िेच 
उपाय हटरणाचें सकवा पशूचें कळप, पक्ष्याचें र्व ेअर्वा मगरी याचंा उपद्रव झाल्यास योजाविे. 
 

३५ सापाचंा उपद्रव झाल्यास सापाचे टवष उिरटवणाऱ्यानंी मंत्र व औषधे याचंा उपयोग करावा. ३६ 
सकवा मनुष्टयानंी एकत्र येऊन सापाचंा संहार करावा. ३७ सकवा अर्वथवदेािील उपचार जाणणाऱ्यानंी 
त्यािील मंत्रिंत्राचा उपयोग करावा. ३८ आटण पवांच्या टदवशी नागाचंी पूजा करावयास सागंाव.े ३९ 
जलचर प्राण्याचंा उपद्रव झाल्यास हेच उपाय योजाविे. 
 

रक्षोभये रक्षोघ्नान्तयर्वथवेदणवदो मायायोगणवदो वा कमाणि कुयुथः । ४० । पवथसु च 
णवतर्णदच्ििोल्लोणपकाहस्तपताकाच्िागोपहारैिैत्यपूजाः कारयेत् । ४१ । 

 
‘चरुां  विरामः’ इत्येवां सवथभयेष्ट्वहोरािां चरेयुः । ४२ । सवथि चोपहतान् णपतेवानुगृह्िीयात् । ४३ । 

 
मायायोगणवदस्तस्माणिषये णसद्धतापसाः । 
वसेयुः पूणजता राज्ञा दैवापत्प्रणतकाणरिः ॥ ४४ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे उपणनपातप्रतीकारस्तृतीयोऽध्यायः । आणदतः अशीणततमः । 

 
४० भिूटपशाच्चाचंा उपद्रव झाल्यास अर्वथवदे जाणणाऱ्यानंी अर्वा मायेचा प्रयोग करणाऱ्यानंी भिेु 

घालवनू लावणारी कमे करावीि. ४१ आटण पवांच्या टदवशी स्र्ंटडल, छत्र, नैवदे्य, हस्िपिाका व बकरे 
अपथण करून चैत्यस्र्ानाचंी पूजा करावयास सागंाव.े 
 

४२ सवथ प्रकारच्या संकिामंध्ये “आम्ही िुम्हाला चरू अपथण करिो” याप्रमाणे रातं्रटदवस मंत्र जपून 
बली अपथण करावा. ४३ आटण सवथ प्रसंगी पीडलेल्या प्रजाजनाचें टपत्याप्रमाणे पालन करावे. 
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४४ यास्िव दैवी आपत्तींचे टनवारण करण्यास समर्थ असे मायेचा प्रयोग जाणणारे टसद्ध िापस यानंा 
राजाने सन्मानपूवथक वागणूक देऊन आपल्या राज्याि राहण्यास प्रवृत्त करावे. 
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४ 
 

[एकोनाशीणततमां प्रकरिम् – गूढाजीणवनाां रक्षा] 
 

समाहतृथप्रणििौ जनपदरक्षिमुक्तम् । १ । तस्य कण्िकशोिनां वक्ष्यामः । २ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण ७९ : गूढ रीिीने उपजीटवका करणाऱ्याचंा बदंोबस्ि 
 

१ समाहत्याटवषयीच्या प्रकरणाि (अध्याय २·३५) जनपदाचे रक्षण कसे करावे िे साटंगिले आहे. २ 
आिा िेर्ील कंिकाचंा नाश कसा करावा िे सागंिो. 
 

समाहता जनपदे 
णसद्धतापसप्रव्रणजतचक्रचरचारिकुहकप्रच्िन्तदककातान्द्न्ततकनैणमणतकमौहूर्णतकणचणकत्सकोन्तमतमूकबणिरज
डान्तिवैदेहककारुणशन्द्ल्पकुशीलववेशशौन्द्ण्डकापूणपकपाक्वमाांणसकौदणनकव्यञ्जनान् प्रणिदध्यात् । ३ । ते 
ग्रामािामध्यक्षािाां च शौचाशौचां णवदु्यः । ४ । यां चाि गूढाजीणवनां शङे्कत तां सन्द्त्ििापसपथयेत् । ५ । 
 

िमथस्र्ां णवश्वासोपगतां सत्िी ब्रयूात् – ‘असौ मे बन्तिुरणभयुक्तः, तस्यायमनर्थः प्रणतणक्रयताम्, अयां 
चार्थः प्रणतगृह्यताम्’ इणत । ६ । स चेतर्ा कुयादुपदाग्राहक इणत प्रवास्येत । ७ । तेन प्रदेष्टारो व्याख्याताः । 
८ । 
 

ग्रामकूिमध्यक्षां वा सत्िी ब्रयूात् – ‘असौ जाल्मः प्रभूतद्रव्यः, तस्यायमनर्थः, तेनैनमाहारयस्व’ इणत 
। ९ । स चेतर्ा कुयादुत्कोचक इणत प्रवास्येत । १० । 
 

कृतकाणभयुक्तो वा कूिसाणक्षिोऽणभज्ञातानर्थवैपुल्येनारभेत । ११ । ते चेतर्ा कुयुथः कूिसाणक्षि 
इणत प्रवास्येरन् । १२ । तेन कूिश्राविकारका व्याख्याताः । १३ । 
 

३ समाहत्याने जनपदामध्ये टसद्ध िापस, संन्यासी, गाडीवान, भाि, जादुगार, भिक्ये, भटवष्टय 
सागंणारे, शकुन उलगडणारे, ज्योटिषी, वैद्य, वडेे, मुके, बटहरे, खुळे, आंधळे, व्यापारी, कारागीर, 
कलाकार, निनिथकादी कुशीलव, वशे्याचं्या वस्िीि रहाणारे, दारूचे दुकानदार, चपात्या टवकणारे, 
मासंाहार पुरटवणारे व शाकाहार पुरटवणारे याचं्या वषेाि असणाऱ्या हेरानंा कामावर ठेवाव.े ४ त्यानंी 
गावािील लोकाचंी व सरकारी अध्यक्षाचंी विथणूक सचोिीची आहे की नाही त्याची माटहिी काढावी. ५ 
आटण त्याचं्यापैकी गूढ रीिीने उपजीटवका टमळटविो अणी ज्याच्याबद्दल शकंा येि असेल त्याला गुप्ि 
हेरामाफथ ि प्रलोभन दाखवनू त्याच्या गु्ाचा छडा लावावा. 
 

६ न्यायाटधशाचा टवश्वास संपादन करून गुप्ि हेराने त्याला म्हणाव,े “माझ्या अमुक नािेवाइकावर 
टफयाद झाली आहे, त्याच्यावरील हे संकि दूर करा आटण हे पैसे घ्या.” ७ त्याने जर त्याप्रमाणे केले िर 
लाच घेणारा म्हणून त्याला हद्दपार कराव.े ८ प्रदेष्टयाचं्या संबधंािही अशीच उपाययोजना करावी. 
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९ गावाच्या मुख्याला अर्वा अध्यक्षाला गुप्ि हेराने म्हणाव,े “अमुक अमुक दुष्ट माणसाकडे खूप धन 
आहे. िो अशा अशा संकिाि सापडला आहे. त्याच्या टनवारणार्थ त्याच्याकडून हव ेटििके पैसे काढ.” १० 
त्याने जर त्याप्रमाणे केले िर पैसे उकळणारा म्हणून त्याला हद्दपार करावे. 
 

११ आपल्यावर टफयाद झाली आहे अशी बिावणी करणाऱ्या गुप्ि हेराने खोिी साक्ष देणारे म्हणून 
प्रटसद्ध असलेल्या इसमानंा पुष्टकळ द्रव्य देऊ करून आपल्या बाजूने खोिी साक्ष देण्यास सागंाव.े १२ त्यानंी 
जर त्याप्रमाणे केले िर खोिी साक्ष देणारे म्हणून त्यानंा हद्दपार करावे. १३ खोिी साक्ष देण्यास 
सागंणाऱ्याचं्या बाबिीिही असेच करावे. 
 

यां वा मन्तियोगमूलकमथणभः श्माशाणनकैवा सांवदनकारकां  मन्तयेत तां सत्िी ब्रयूात् – ‘अमुष्ट्य भायां 
स्नुषाां दुणहतरां वा कामये, सा माां प्रणतकामयताम्, अयां चार्थः प्रणतगृह्यताम्’ इणत । १४ । स चेतर्ा कुयात् 
सांवदनकारक इणत प्रवास्येत । १५ । तेन कृत्याणभचारशीलौ व्याख्यातौं । १६ । 
 

यां वा रसस्य कतारां के्रतारां णवके्रतारां भैषज्याहारव्यवहाणरिां वा रसदां मन्तयेत तां सत्िी ब्रयूात् – 
‘असौ मे शिुः, तस्योपघातः णक्रयताम्, अयां चार्थः प्रणतगृह्यताम्’ इणत । १७ । स चेतर्ा कुयाद्रसद इणत 
प्रवास्येत । १८ । तेन मदनयोगव्यवहारी व्याख्यातः । १९ । 
 

यां वा नानालोहक्षारािाम् अङ्गारभस्त्रासांदांशमुणष्टकाणिकरिीणबम्बिङ्कमूषािामभीक्ष्िके्रतारां 
मषीभस्मिूमणदनिहस्तवस्त्रणलङ्गां  कमारोपकरिसांसगथ कूिरूपकारक मन्तयेत तां सत्िी णशष्ट्यत्वेन सांव्यवहारेि 
चानुप्रणवश्य प्रज्ञापयेत् । २० । प्रज्ञातः कूिरूपकारक इणत प्रवास्येत । २१ । तेन रागस्यापहता 
कूिसुविथव्यवहारी च व्याख्यातः । २२ । 
 

आरब्िारस्तु कहसायाां गूढाजीवास्त्रयोदश । 
प्रवास्या णनष्ट्क्रयारं् वा ददु्यदोषणवशेषतः ॥ २३ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे गूढाजीणवनाां रक्षा चतुर्ोऽध्यायः । आणदत एकाशीणततमः । 

 
१४ सकवा ज्याच्याबद्दल अशी शकंा असेल की िो मंत्राचं्या प्रयोगाने, औषधी मुळ्याचंी टक्रया करून 

अर्वा स्मशानाि कमथ करून स्त्रीचे पे्रम प्राप्ि करून देण्याचा उद्योग करिो, त्याला गुप्ि हेराने म्हणाव,े 
“माझे अमक्याच्या पत्नीवर, सुनेवर सकवा मुलीवर पे्रम आहे. िी माझ्यावर उलि पे्रम करील असे कर. 
त्यासाठी हे पैसे घे.” १५ त्याने जर त्याप्रमाणे केले िर वशीकरणाचे प्रयोग करणारा म्हणून त्याला हद्दपार 
करावे. १६ जारणमारण करणारे व जादूिोणा करणारे याचं्याबाबिीिही अशीच उपाययोजना करावी. 
 

१७ सकवा जर कोणा टवष ियार करणाऱ्याबद्दल, िे टवकि घेणाऱ्याबद्दल, िे टवकणाऱ्याबद्दल, 
औषध सकवा आहार याचंा व्यवहार करणाऱ्याबद्दल असा संशय आला की िो टवषप्रयोग करण्याचा उद्योग 
करिो िर गुप्ि हेराने त्याला म्हणाव,े “अमुक अमुक मनुष्टय माझा शत्र ूआहे. त्याचा घाि कर आटण हे पैसे 
घे.” १८ त्याने जर त्याप्रमाणे केले िर टवष देणारा म्हणून त्याला हद्दपार करावे. १९ मदनरसाचा प्रयोग 
करणाऱ्याच्या बाबिीिही हाच उपाय योजावा. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२० सकवा नाना प्रकारचे धािू व क्षार, कोळसे, भािे, साडंशी, टचमिे, ऐरणी, साचे, छन्या व मुशी 
्ा गोष्टी जो नेहमी टवकि घेिो, ज्याचे हाि व वसे्त्र काजळी, राख व धूर यानंी माखले असल्याची टचन्हे 
आहेि आटण ज्याच्याजवळ लोहाराची हत्यारे आहेि िो मनुष्टय खोिी नाणी पाडणारा असावा असा संशय 
आल्यास गुप्ि हेराने टशष्टयत्व पत्करून व उत्तम व्यवहार करून त्याचा टवश्वास संपादन करावा व त्याचे गु् 
उघडकीस आणाव.े २१ िसे झाले म्हणजे खोिी नाणी पाडणारा म्हणून त्याला हद्दपार करावे. २२ मण्याचें 
रंग (कृटत्रमपणे) पालिणारे व खोया सोन्याचा व्यवहार करणारे याचं्या बाबिीिही हीच उपाययोजना 
करावी. 
 

२३ परंिु हे िेरा प्रकारचे गढू रीिीने उपजीटवका करणारे मनुष्टय जर सहसा करण्यास प्रवृत्त झाले 
िर त्यानंा हद्दपार करावे सकवा टवशषे प्रकारच्या अपराधाला अनुसरून हद्दपारी रद्द करून घेण्यासाठी त्यानंी 
रक्कम टदली पाटहजे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

५ 
 

[अशीणततमां प्रकरिम् – णसद्धव्यञ्जनैमािवप्रकाशनम्] 
 

सन्द्त्वप्रयोगादूध्वं णसद्धव्यञ्जना मािवान्तमािवणवद्याणभः प्रलोभयेयुः, प्रस्वापनान्ततिानिारापोहमन्तिेि 
प्रणतरोिकान्, सांवदनमन्तिेि पारतन्द्ल्पकान् । १ । 
 

तेषाां कृतोत्साहानाां महान्ततां सांघमादाय रािावन्तयां ग्राममुणद्दश्यान्तयां ग्रामां कृतकस्त्रीपुरुषां गत्वा बूयुः – 
‘इहैव णवद्याप्रभावो दृश्यताम्, कृच्रः परग्रामो गन्ततुम्’ इणत । २ । ततो िारापोहमन्तिेि िाराण्यपोह्य 
‘प्रणवश्यताम्’ इणत ब्रयुूः । ३ । अन्ततिानमन्तिेि जाग्रतामारणक्षिाां मध्येन मािवानणतक्रामयेयुः । ४ । 
प्रस्वापनमन्तिेि प्रस्वापणयत्वा रणक्षिः शय्याणभमािवैः सांचारयेयुः । ५ । सांवदनमन्तिेि भायाव्यञ्जनाः परेषाां 
मािवैः सांमोदयेयुः । ६ । उपलब्िणवद्याप्रभावािाां पुरिरिाद्याणदशेयुः अणभज्ञानार्थम् । ७ । कृतलक्षिद्रव्येषु 
वा वेश्मसु कमथ कारयेयुः । ८ । अनुप्रणवष्टा वैकि ग्राहयेयुः । ९ । कृतलक्षिद्रव्यक्रयणवक्रयािानेषु 
योगसुरामतान्तवा ग्राहयेयुः । १० । गृहीतान् पूवापदानसहायाननुयुञ्जीत । ११ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण ८० : साधंूच्या वेषािील हेराचं्या द्वारा गुन्हेगार उघडकीस आणणे 
 

१ गुप्ि हेराचं्या योजनेनंिर आपण टसद्ध पुरुष आहोि अशी बिावणी करणाऱ्या गूढ पुरुषानंी 
गुन्हेगार नेहमी उपयोग करू इस्च्छणाऱ्या टवद्याचं्या द्वारा त्याचं्यावर छाप पाडावी, इिरानंा टनद्रावश 
करणारे, अदृश्य करणारे, दारे उघडणारे अशा मंत्राचं्या द्वारा दरोडेखोरावंर आटण वशीकरण मंत्राचं्या द्वारा 
परस्त्रीगमन करणाऱ्यावंर. 
 

२ (मंत्राचंा प्रभाव पाहण्यास) िे उत्कंटठि झाले म्हणजे रात्री दरोडेखोराचंी मोठी िोळी बरोबर 
घेऊन एका गावाला जायचे ठरवनू ज्यािील स्त्रीपुरुषानंा अगोदर पढवनू ठेवले आहे अशा दुसऱ्याच गावाला 
जाऊन म्हणाव,े “येरे्च आमच्या टवद्याचंा प्रभाव पहा. त्या दुसऱ्या गावाला जाणे कष्टाचे आहे.” ३ नंिर बदं 
दारे उघडणाऱ्या मंत्राने दरवाजे उघडून “चला आि” असे म्हणाव.े ४ अदृश्य करणाऱ्या मंत्राने जागे 
असणाऱ्या पहारेकऱ्याचं्या मधून त्या गुन्हेगारानंा पार करावे. ५ नंिर टनद्रावश करणाऱ्या मंत्राने 
पहारेकऱ्यानंा झोपी जावयास लावनू त्याचं्या टबछान्यासह त्यानंा गुन्हेगाराचं्या हस्िे इकडेटिकडे हलवावे. 
६ वशीकरण मंत्राच्या सा्ाने परस्त्री म्हणून बिावणी करणाऱ्या (वशे्या) टस्त्रयाशंी गुन्हेगाराचंा समागम 
घडवनू आणावा. ७ त्यानंा टवद्याचं्या प्रभावाची खात्री पिली म्हणजे त्या टसद्ध हेरानंी त्यानंा पुरिरण वगैरे 
टक्रयाकमथ करावयास सागंाव,े त्याचंी ओळख पिावी ्ा उदे्दशाने. ८ सकवा ज्या घरािंील वस्िंवर खुणा 
केलेल्या आहेि त्या घरािं त्यानंा (चोरीचे) काम करावयास सागंावे. ९ सकवा त्याचंा टवश्वास संपादन करून 
त्यानंा एके टठकाणी पकडण्याची व्यवस्र्ा करावी. १० खुणा केलेल्या वस्िू िे टवकीि असिा अर्वा गहाण 
िाकीि असिा सकवा गुंगी आणणाऱ्या द्रव्याने टमटश्रि दारू टपऊन िे सझगले असिा त्यानंा पकडण्याची 
व्यवस्र्ा करावी. ११ त्यानंा पकडले म्हणजे त्याचें पूवीचे गुन्हे, त्याचें मदिनीस याचंा िपास करावा. 
 

पुरािचोरव्यञ्जना वा चोराननुप्रणवष्टास्तरै्व कमथ कारयेयुग्राहयेयुि । १२ । गृहीतान् समाहता 



 

 अनुक्रमणिका 
 

पौरजानपदानाां दशथयेत् – ‘चोरग्रहिीं णवद्यामिीते राजा, तस्योपदेशाणदमे चोरा गृहीताः, भूयि ग्रहीष्ट्याणम, 
वारणयतव्यो वः स्वजनः पापाचारः’ इणत । १३ । यां चािापसपोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहतारां जानीयात् 
तमेषाां प्रत्याणदशेत् ‘एष राज्ञः प्रभावः’ इणत । १४ । 
 

१२ सकवा आपण फार जुने चोर आहोि अशी बिावणी करणाऱ्या गूढ पुरुषानंी चोराचंा टवश्वास 
संपादन करून वरीलप्रमाणेच त्यानंा चोरी करावयास लावावे व त्यावळेेस त्यानंा पकडण्याची व्यवस्र्ा 
करावी. १३ त्यानंा पकडले म्हणजे समाहत्याने नगरवासी व जनपदटनवासी प्रजाजनानंा दाखवनू म्हणावे, 
“राजाने चोर पकडण्याच्या टवदे्यचे अध्ययन केले आहे, त्याने साटंगिले त्याप्रमाणे वागूनच हे चोर 
पकडण्याि आले आहेि आटण यापुढेही मी आणखी पकडीन, िेव्हा कोणाचा नािेवाईक पापकमथ करीि 
असेल िर त्याला त्यापासून परावृत्त करा.” १४ आटण जर गुप्ि हेराचं्या द्वारा असे कळून आले की, अमुक 
माणसाने ्ा टठकाणी जूचा खंुिा, चाबकू इत्यादी वस्िू पळटवल्या आहेि िर समाहत्याने लोकानंा म्हणाव,े 
“(्ानंा पकडले) हा राजाचा प्रभाव.” 
 

पुरािचोरगोपालकव्यािश्वगणिनि वनचोरािणवकाननुप्रणवष्टाः प्रभूतकूिणहरण्यकुप्यभाण्डेषु 
सार्थव्रजग्रामेष्ट्वेनानणभयोजयेयुः । १५ । अणभयोगे गूढबलैघातयेयुः, मदनरसयुक्तेन वा पर्थयदनेन । १६ । 
गृहीतलोप्िभारानायतगतपणरश्रान्ततान् प्रस्वपतः प्रहविेषु योगसुरामतान्तवा ग्राहयेयुः । १७ । 
 

पूवथवच्च गृहीत्वनान् समाहता प्ररूपयेत् । 
सवथज्ञख्यापनां राज्ञः कारयन् राष्ट्रवाणसषु ॥ १८ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे णसद्धव्यञ्जनैमािवप्रकाशनम् पञ्चमोऽध्यायः । आणदतो व्द्यशीणततमः । 

 
१५ पूवी चोर असलेले, गुराखी, फासेपारधी आटण कुत्रयानंी टशकार करणारे यानंी रानािील चोर व 

रानिी िोळ्या याचंा टवश्वास संपादन करून त्यानंा खोया सोन्याचे व हलक्या टकमिीचे खूप पदार्थ 
असलेल्या व्यापारी िाडं्यावर, गुराचं्या कळपावर अर्वा गावावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त करावे. १६ त्यानंी 
हल्ला केला म्हणजे लपवनू ठेवलेल्या सैटनकाचं्या द्वारा त्याचंा घाि करावा सकवा मदनरसाने टमटश्रि 
वािेवरच्या टशदोरीने (त्याचंा मृत्यू घडवनू आणावा). १७ सकवा चोरलेल्या मालाचे बोजे घेऊन जाि असिा, 
दूरच्या प्रवासाने र्कले म्हणून झोपले असिा सकवा समारंभाचं्या प्रसंगी गुंगी आणणाऱ्या द्रव्याने टमटश्रि 
दारू टपऊन सझगले असिा त्यानंा पकडण्याची व्यवस्र्ा करावी. 
 

१८ आटण त्यानंा पकडल्यावर समाहत्याने वरीलप्रमाणेच राष्ट्ािील लोकामंध्ये राजाचे सवथज्ञत्व 
प्रटसद्ध करण्यासाठी त्यानंा लोकाचं्या नजरेस आणावे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

६ 
 

[एकाशीणततमां प्रकरिम् – शङ्कारूपकमाणभग्रहः] 
 

णसद्धप्रयोगादूध्वं शङ्कारूपकमाणभग्रहः । १ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण ८१ : सशंयावरून, जवळ माल सापडल्यावरून आटण गुन््ाच्या खाणाखुणावंरून 
करावयाची अिक 

 
१ टसद्ध पुरुषाचं्या प्रयोगाच्या वणथनानंिर आिा संशयावरून, (सापडलेल्या) मालावरून व 

गुन््ाचं्या खाणाखुणावंरून करावयाच्या अिकेसंबंधी. 
 

क्षीिदायकुिुम्बम्, अल्पणनवेशां, णवपरीतदेशजाणतगोिनामकमापदेशां, प्रच्िन्नवृणतकमािां, 
माांससुराभक्ष्यभोजनगन्तिमाल्यवस्त्रणवभूषिेषु प्रसक्तम्. अणतव्ययकतारां, पुांिलीद्यतूशौन्द्ण्डकेषु प्रसक्तम्, 
अभीक्ष्िप्रवाणसनम्, अणवज्ञातस्र्ानगमनम्, एकान्ततारण्यणनष्ट्कुिणवकालचाणरिां, प्रच्िने्न साणमषे वा देशे 
बहुमन्तिसांणनपातां, सद्यःक्षतव्रिानाां गूढप्रतीकारकारणयतारम्, अन्ततगृथहणनत्यम्, अभ्यणिगन्ततारां, कान्ततापरां, 
परपणरग्रहािाां परस्त्रीद्रव्यवेश्मनामभीक्ष्िप्रष्टारां, कुन्द्त्सतकमथशास्त्रोपकरिसांसगं, णवरािे 
िन्नकुड्यच्िायासांचाणरिां णवरूपद्रव्यािामदेशकालणवके्रतारां, जातवैराशयां, हीनकमथजाकत णवगूहमानरूपां, 
णलङे्गनाणलणङ्गनां, णलणङ्गनां वा णभन्नाचारां, पूवथकृतापदानां, स्वकमथणभरपणदष्टां, नागणरकमहामािदशथने 
गूहमानमपसरन्ततमनुच्रवासोपवेणशनमाणवननां शुष्ट्कणभन्नस्वरमुखविं, शस्त्रहस्तमनुष्ट्यसांपातिाणसनां, 
कहस्त्रस्तेनणनणिणनके्षपापहारपरप्रयोगगूढाजीणवनामन्तयतमां शङे्कत । २ । इणत शङ्काणभग्रहः । 
 

२ ज्याची वटडलोपार्षजि संपत्ती संपुष्टाि आली आहे अर्वा ज्याच्या कुिंुबाचे उत्पन्न घिले आहे, 
ज्याचा पगार अगदी र्ोडा आहे, जो आपला देश, जाि, गोत्र, नाव आटण कामधंदा खोिेच सागंिो, ज्याचे 
उपजीटवकेचे साधन आटण व्यवसाय गुप्ि आहेि, ज्याला मासं, मद्य, चैनीचे खाणेटपणे, सुगंधी पदार्थ, फुले, 
उंची कपडे, दाटगने याचंी चिक लागली आहे, जो भरमसाि खचथ करिो, वशे्या, जुगार अर्वा दारू याचें 
ज्याला व्यसन जडले आहे, जो वारंवार प्रवास करीि असिो, ज्याचे राहणे व जाणे माहीि होि नाही, जो 
एकािंाि, अरण्याि अर्वा बागेि भलत्याच वळेी भिकिो, जो गुप्ि टठकाणी अर्वा सावज टमळेल अशा 
टठकाणी खूप वळे मसलि करिो अर्वा भेिीगाठी घेिो, नुकत्याच झालेल्या जखमावंर जो गुप्िपणे उपचार 
करून घेिो, जो नेहमी घराि दडून बसलेला असिो, जो लपून छपून जािो, जो स्त्रीलंपि आहे, दुसऱ्याचं्या 
वस्िंूटवषयी – परस्त्री, दुसऱ्याचे द्रव्य अर्वा दुसऱ्याचे घर याटवषयी – जो वारंवार चौकशी करिो, 
ज्याच्याजवळ गहथणीय धंद्याची अर्वा (जादुिोण्यासारख्या) टवदे्यची साधने आहेि, जो अपरात्री सभिीच्या 
सावलीि लपिछपि संचार करिो, जो रूप बदललेल्या पदार्ांची भलत्याच टठकाणी व भलत्याच वळेेला 
टवक्री करिो, ज्याने कोणावर वैर धरले आहे, हीन व्यवसायाचा अर्वा जािीचा असून ज्याने आपले रूप 
पालिले आहे, संन्यासी नसिा ज्याने (कषायवस्त्रादी) टचन्हे धारण केली आहेि, सकवा संन्यासी असिा 
ज्याची वागणूक टनराळ्याच प्रकारची आहे, पूवी ज्याने गुन्हा केला आहे, त्यावळेी िो करीि असलेल्या 
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त्याच्या कृत्यामुंळे ज्याचा गुन्हा शाबीि होिो, नगराध्यक्ष सकवा मोठा अटधकारी टदसिाच जो लपून राहिो, 
पळून जािो, श्वास न घेिा बसून राहिो, कावराबावरा होिो अर्वा ज्याचा घसा कोरडा होऊन आवाज 
बदलिो व चेहरा पाढंराफिक पडिो, शसे्त्र हािाि घेिलेल्या माणसाचं्या घोळक्याने जो भयभीि होिो, – 
असा मनुष्टय सहसा करणारा, चोर, भटूमगि धन अर्वा ठेव याचंा अपहार करणारा, शत्रनेू कामटगरी 
साटंगिलेला, गूढ रीिीने उपजीटवका टमळटवणारा यापंैकी आहे असा संशय घ्यावा. हा झाला संशयावरून 
अिकेचा टवषय. 
 

रूपाणभप्रहस्तु – नष्टापहृतमणवद्यमानां तज्जातव्यवहाणरषु णनवेदयेत् । ३ । तच्चणेन्नवेणदतमासाद्य 
प्रच्िादयेयुः साणचव्यकरदोषमाप्नुयुः । ४ । अजानन्ततोऽस्य द्रव्यस्याणतसगेि मुच्येरन् । ५ । न चाणनवेद्य 
सांस्र्ाध्यक्षस्य पुरािभाण्डानामािानां णवक्रयां वा कुयुथः । ६ । 
 

तच्चणेन्नवेणदतमासादे्यत, रूपाणभगृहीतमागमां पृच्िेत् ‘कुतस्ते लब्िम्’ इणत । ७ । स चेद् ब्रयूात् 
‘दायाद्यादवाप्तम्, अमुष्ट्माल्लब्िम् क्रीतां काणरतम् आणिप्रच्िन्नम्, अयमस्य देशः कालिोपसांप्राप्तेः, 
अयमस्याघथः प्रमािां लक्षिां मूल्यां च’ इणत, तस्यागमसमािौ मुच्येत । ८ । नाणष्टकिेतदेव प्रणतसांदध्यात्, यस्य 
पूवो दीघथि पणरभोगः शुणचवा देशस्तस्य द्रव्यणमणत णवद्यात् । ९ । चतुष्ट्पदणिपदानामणप णह रूपणलङ्गसामान्तयां 
भवणत, णकमङ्ग पुनरेकयोणनद्रव्यकतृथप्रसूतानाां कुप्याभरिभाण्डानाणमणत । १० । 
 

३ परंिु माल टमळाल्यामुळे करावयाच्या अिकेसंबंधी – नाहीशी झालेली सकवा चोरीस गेलेली वस्िू 
सापडली नाही िर त्या वस्िंूचा व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यानंा कळवाव.े ४ त्यानंी जर िी साटंगिलेली वस्िू 
टमळाली िरी लपवनू ठेवली िर (चोरीला) सा् करणारे म्हणून त्यानंा अपराधी ठरवावे. ५ जर (िी 
चोरलेली आहे हे) त्यानंा माहीि नसेल िर िी वस्िु परि केल्याने त्याचंी सुिका व्हावी. ६ आटण 
संस्र्ाध्यक्षाला कळटवल्याटशवाय त्यानंी जुन्या वस्िू गहाण ठेविा सकवा टवकिा कामा नये. 
 

७ जर िी साटंगिलेली वस्िू सापडली िर ज्याला मालासह पकडले त्याला त्याच्या प्राप्िीसंबधंाने 
टवचारावे, “िुला ही वस्िू कोठून टमळाली?” ८ िो जर म्हणाला, “मला ही वारसाहक्काने टमळाली आहे 
अर्वा अमक्यापासून दान म्हणून टमळाली आहे, अमक्यापासून टवकि घेिली आहे, अमक्याकडून करून 
घेिली आहे, अमक्याने गुप्िपणे गहाण म्हणून ठेवली आहे, िी मला प्राप्ि होण्याचे हे टठकाण व ही वळे, 
टिचा हा इिका भाव, हे इिके प्रमाण, ही अमुक अमुक टचन्हे व ही इिकी सकमि,” िर टिच्या 
प्राप्िीटवषयीचे त्याचे म्हणणे खरे ठरल्यास त्याला सोडून द्याव.े ९ ज्याची वस्िू हरवली त्यानेसुद्धा िेच टसद्ध 
केले िर ज्याच्या िाब्याि िी वस्िू अगोदरपासून आटण दीघथकालपयंि होिी सकवा ज्याचा पुरावा टनःसंटदवध 
असेल त्याची िी वस्िू असे ठरवावे. १० कारण, चिुष्टपाद व टद्वपाद प्राण्याचंीही रूपे व खाणाखुणा 
एकसारख्या असिाि, मग एकाच टठकाणच्या व एकाच प्रकारच्या पदार्ांपासून एकाच काराटगराने 
बनटवलेल्या जंगलािील वस्िंूची व दागदाटगन्याचंी गोष्ट कशाला? 
 

स चेद्ब्रयूात् ‘याणचतकमवक्रीतकमाणहतकां  णनके्षपमुपणनकि वैयावृत्यकमथ वाऽमुष्ट्य’ इणत, 
तस्यापसारप्रणतसांिानेन मुच्येत । ११ । ‘नैवम्’ इत्यपसारो वा ब्रयूात्, रूपाणभगृहीतः परस्य 
दानकारिमात्मनः प्रणतग्रहकारिमुपणलङ्गनां वा दायकदापकणनबन्तिकप्रणतग्राहकोपद्रष्ट्ट्टणभरुपश्रोतृणभवा 
प्रणतसमानयेत् । १२ । 
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उन्द्ज्ितप्रनष्टणनष्ट्पणततोपलब्िस्य देशकाललाभोपणलङ्गनेन शुणद्धः । १३ । अशुद्धस्तच्च तावच्च दण्डां 
दद्यात् । १४ । अन्तयर्ा स्तेयदण्डां भजेत । १५ । इणत रूपाणभग्रहः । 
 

कमाणभग्रहस्तु – मुणषतवेश्मनः प्रवेशणनष्ट्कसनमिारेि, िारस्य सांणिना बीजेन वा वेिम्, 
उतमागारस्य जालवातायननीप्रवेिम्, आरोहिावतरिे च कुड्यस्य वेिम्, उपखननां वा 
गूढद्रव्यणनके्षपिग्रहिोपायम्, उपदेशोपलभ्यम् अभ्यन्ततरच्िेदोत्करपणरमदोपकरिम् अभ्यन्ततरकृतां णवद्यात् 
। १६ । णवपयथये बाह्यकृतम्, उभयत उभयकृतम् । १७ । अभ्यन्ततरकृते पुरुषमासन्नां व्यसणननां कू्ररसहायां 
तस्करोपकरिसांसगं, णस्त्रयां वा दणरद्रकुलामन्तयप्रसक्ताां वा, पणरचारकजनां वा तणििाचारम्, अणतस्वप्नां, 
णनद्राक्लान्ततम्, आणवननां, शुष्ट्कणभन्नस्वरमुखविथम्, अनवन्द्स्र्तम्, अणतप्रलाणपनम्, उच्चारोहिसांरब्िगािां, 
णवलूनणनघृष्टणभन्नपाणितशरीरवस्त्रां, जातणकिसांरब्िहस्तपादां, पाांसुपूिथकेशनखां णवलूनभुननकेशनखां वा, 
सम्यक्स्नातानुणलप्तां तैलप्रमृष्टगािां सद्योिौतहस्तपादां वा, पाांसुणपन्द्च्िलेषु तुल्यपादपदणनके्षपां, 
प्रवेशणनष्ट्कसनयोवा तुल्यमाल्यमद्यगन्तिवस्त्रच्िेदणवलेपनस्वेदां परीके्षत । १८ । चोरां पारदाणरकां  वा णवद्यात् । 
१९ । 
 

सगोपस्र्ाणनको बाह्यां प्रदेष्टा चोरमागथिम् । 
कुयान्नागणरकिान्ततदुथगे णनर्णदष्टहेतुणभः ॥ २० ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे शङ्कारूपकमाणभग्रहः षष्ठोऽध्यायः । आणदतस्त्र्यशीणततमः । 

 
११ िो जर म्हणाला, “अमक्यापासून मी उसनी आणली आहे, भाड्याने घेिली आहे, गहाण घेिली 

आहे, अमक्याचा टनके्षप आहे, अमक्याची ठेव आहे, अमक्याने टवक्री करण्यासाठी मजजवळ टदली आहे,” 
िर त्याच्या म्हणण्याला दुजोरा देणाऱ्याने त्याचे टनरपराटधत्व टसद्ध केल्यास त्याला सोडून द्याव.े १२ “हे 
खरे नाही” असे जर िो मनुष्टय म्हणाला िर ज्याच्याजवळ िी वस्िू सापडली त्याने दुसऱ्याने आपल्याला िी 
वस्िू का टदली याचे कारण व आपण िी का घेिली त्याचे कारण टसद्ध करावे अर्वा देणारा, देवटवणारा, 
टलहून ठेवणारा, घेणारा, िो व्यवहार पहाणारा व ऐकणारा याचं्यामाफथ ि आपल्या म्हणण्याला पुष्टी 
टमळवावी. 
 

१३ सोडून टदलेली, नाटहशी झालेली अर्वा पळून गेलेली वस्िू टमळाली असिा, देश, काल, 
प्राप्िीचा मागथ याचं्या बाबिीि खािरजमा करून टदली िर अपराध नाही असे समजाव.े १४ जर िसे न 
करिा आल्यामुळे अपराधी ठरला िर त्याने िी सोडून देऊन टििकाच दंड टदला पाटहजे. १५ नाही िर 
त्याला चोरीबद्दलचा दंड द्यावा लागेल. हा झाला माल सापडल्यामुळे होणाऱ्या अिकेचा टवषय. 
 

१६ परंिु गुन््ाच्या खाणाखुणावंरून करावयाच्या अिकेसंबंधी – ज्या घराि चोरी झाली आहे त्या 
घराि दरवाजापेक्षा अन्य प्रकारे आि जाणे सकवा बाहेर येणे, दरवाजाला भोक पाडणे सकवा िो उपिणे, 
वरच्या मजल्यावरच्या जाळीच्या टखडक्यानंा अर्वा झडपानंा भोक पाडणे, चढण्यामुळे व उिरण्यामुळे सभि 
ढासळणे, गुप्िपणे पदार्थ पुरण्यासाठी अर्वा पुरलेला काढून घेण्यासाठी जमीन खणणे, या सवथ गोष्टी 
घरािील आिल्या बाजूने केल्या आहेि असे समजाव,े जर माटहिगार माणसाचा त्याि हाि असण्याचा 
संभव असेल िर, (आटण) मोडिोड, कचरा, पाडापाड व िी करण्याची हत्यारे आिल्या बाजूला असिील 
िर. १७ याच्या उलि, त्या घराच्या बाहेरून केल्या आहेि असे आटण घराच्या दोन्ही बाजूला असल्यास 
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दोन्ही बाजंूनी केल्या आहेि असे समजाव.े १८ आिल्या बाजूने गुन्हा झाला असल्यास जो जवळचा पुरुष 
व्यसनी, कू्रर माणसाचं्या संगिीि व चोरीची हत्यारे जवळ बाळगून असेल त्याचा, सकवा जी स्त्री दटरद्री 
कुलािून आली असेल अर्वा दुसऱ्याच्या पे्रमाि पडली असेल टिचा, सकवा सेवकवगापैकी जो याच 
प्रकारचा (व्यसनी वगैरे) असेल त्याचा, खूप झोपला असेल, झोपेने घेरला असेल, गडबडून गेला असेल, 
घसा कोरडा पडून आवाज बदलला असेल व िोंड पाढंरेफिक पडले असेल, स्वस्र् राहू शकि नसेल, 
खूप बडबड करीि असेल, वर चढण्यामुळे ज्याचे अवयव भरून आले असिील, ज्याचे शरीर व कपडे 
कापले गेले, घासले गेले, िुिले अर्वा फािले असिील, ज्याच्या हािापायानंा घटे्ट पडले असिील अर्वा 
िे जड झाले असिील, ज्याचे केस व नख धुळीने भरले असिील अर्वा केस व नख कापले गेले सकवा 
िुिले असिील, ज्याने छानपैकी स्नान करून अंगाला सुगंधी द्रव्ये लावली आहेि, िेलाने अंगाचे मदथन 
केले आहे अर्वा हािपाय नुकिेच धुिले आहेि, धुळीि अर्वा टचखलाि उमिलेल्या पावलासंारखीच 
ज्याची पावले आहेि, सकवा आि व बाहेर जाण्याच्या टठकाणाचं्या प्रमाणेच ज्याच्याकडे फुले, मद्य, सुगंधी 
द्रव्य (याचंा वास), िुिलेले वस्त्र, उिणे व घाम (याचंा वास) आढळून येिील – त्याचंा िपास करावा. १९ 
असा मनुष्टय चोर सकवा व्यटभचारी आहे असे समजावे. 
 

२० गोप व स्र्ाटनक याचं्या सा्ाने दुगा बाहेरच्या प्रदेशाि प्रदेष्टयाने आटण दुगाच्या आि 
नागटरकाने वर साटंगिलेल्या कारणावंरून चोराचंा शोध करावा. 
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७ 
 

[व्द्यशीणततमां प्रकरिम् – आशुमृतकपरीक्षा] 
 

तैंलाभ्यक्तमाशुमृतकां  परीके्षत । १ । 
 

णनष्ट्कीिथमूिपुरीषां वातपूिथकोष्ठत्वक्कां  शूनपादपाणिमुन्तमीणलताक्षां सव्यञ्जनकण्ठां पीडनणनरुद्धोच्ि्
वासहतां णवद्यात् । २ । तमेव सांकुणचतबाहुसन्द्क्र्मुद्बन्तिहतां णवद्यात् । ३ । 
 

शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्वृतनाणभमवरोणपतां णवद्यात् । ४ । 
 
णनस्तब्िगुदाक्षां सांदष्टणजह्वमाध्मातोदरमुदकहतां णवद्यात् । ५ । 
 
शोणितानुणसक्तां भननणभन्नगािां काष्ठैरश्मणभवा हतां णवद्यात् । ६ । 

 
सािवा अध्याय 

 
प्रकरण ८२ : अकस्माि मेलेल्या मनुष्टयाची चौकशी 

 
१ अकस्माि मेलेल्या मनुष्टयाच्या शरीराला िेल चोपडून िपासणी करावी. 

 
२ मल व मूत्र बाहेर िाकले गेले असिील, कोठ्याचे कािडे व्रािाने भरले असेल, हािपाय सुजले 

असिील, डोळे उघडे असिील, गळ्यावर काही खूण असेल िर गळा दाबल्यामुळे श्वास कोंडून मारले आहे 
असे समजाव.े ३ िीच टचन्हे असून टशवाय बाहू व माडं्या आखडल्या असिील िर िागंून मारले आहे असे 
समजाव.े 
 

४ हाि, पाय व पोि सुजले असिील, डोळे खोल गेले असिील, बेंबी फुगून आली असेल िर 
सुळावर चढटवले होिे असे समजाव.े 
 

५ गुदद्वार व डोळे बदं झाले असिील, जीभ चावली गेली असेल, पोि फुगून आले असेल िर 
पाण्याि बुडवनू मारले आहे असे समजाव.े 
 

६ शरीर रक्िाने माखले असेल, अवयव मोडले सकवा िुिले असिील िर काठ्यानंी सकवा 
दगडाधोंड्यानंी मारले आहे असे समजावे. 
 

सांभननस्फुणितगािमवणक्षप्तां णवद्यात् । ७ । 
 

श्यावपाणिपाददन्ततनखां णशणर्लमाांसरोमचमािां फेनोपणदनिमुखां णवषहतां णवद्यात् । ८ । तमेव 
सशोणितदांशां सपथकीिहतां णवद्यात् । ९ । 
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णवणक्षप्तवस्त्रगािमणतवान्ततणवणरक्तां मदनयोगहतां णवद्यात् । १० । 
 

अतोऽन्तयतमेन कारिेन हतां हत्वा वा दण्डभयादुद्बद्धणनकृतकण्ठां णवद्यात् । ११ । 
 
णवषहतस्य भोजनशेषां वयोणभः परीके्षत । १२ । हृदयादुदृ्धत्याननौ प्रणक्षप्तां णचणिणचिायणदन्तद्रिनुवथिं 

वा णवषयुक्तां णवद्यात्, दनिस्य हृदयमदनिां दृष्ट्वा वा । १३ । 
 

तस्य पणरचारकजनां वानदण्डपारुष्ट्याणतलब्िां मागेत, दुःखोपहतमन्तयप्रसक्तां वा स्त्रीजनम्, 
दायवृणतस्त्रीजनाणभमन्ततारां वा बन्तिुम् । १४ । तदेव हतोद्बद्धस्य परीके्षत । १५ । स्वयमुद्बद्धस्य वा 
णवप्रकारमयुक्तां मागेत । १६ । 
 

७ अवयव टछन्नटवस्च्छन्न झाले असिील िर वरून खाली फेकले आहे असे समजाव.े 
 

८ हाि, पाय, दाि व नख ेकाळे पडले असिील, मासं, शरीरावरचे केस व कािडे टशटर्ल पडले 
असिील, िोंड फेसाने माखले असेल, िर टवषाने मृत्य ूआला असे समजाव.े ९ हेच सगळे असून टशवाय 
रक्िाळलेली दंशाची खूण असेल िर साप सकवा टवषारी कीिक याचं्यामुळे मृत्य ूआला असे समजाव.े 
 

१० कपडे व अवयव अस्िाव्यस्ि झाले असिील, खूप उलया व झाडे झाले असिील िर 
मदनरसाच्या प्रयोगाने मृत्य ूआला असे समजाव.े 
 

११ याचं्यापैकी कोणत्या िरी प्रकारे मारले आहे सकवा िसे मारल्यावर टशके्षच्या भयाने िागंण्याि 
आले आहे सकवा गळा कापण्याि आला आहे असे समजाव.े 
 

१२ टवषप्रयोगाने मेलेल्याच्या उरलेल्या अन्नाची पक्ष्यामंाफथ ि परीक्षा करावी. १३ हृदयापासून 
काढलेले मासं अवनीि िाकले असिा टचिटचि आवाज आला अर्वा इंद्रधनुष्टयाचे रंग टदसले, िर िे 
टवषयुक्ि होिे असे समजावे, सकवा त्याला जाळले असिा त्याचे हृदय जळले नसेल िर (टवषाने मृत्य ूआला 
असे समजाव)े. 
 

१४ मृिाने खूप वाक्िाडन केलेल्या अर्वा देहदंड टदलेल्या नोकराचा िपास करावा, दुःखाने 
गाजंलेल्या अर्वा परपुरुषावर आसक्ि असलेल्या स्त्रीचा सकवा वटडलोपार्षजि टमळकि, उपजीटवका अर्वा 
स्त्री याचंा अटभलाष करणाऱ्या बाधंवाचा (िपास करावा). १५ खून करून िागंलेल्या मनुष्टयाच्या बाबिीिही 
असाच िपास करावा. १६ स्विः गळफास लावनू घेिलेल्याच्या संबधंाि कोणी त्याला त्याचा दोष नसिा 
वाईि रीिीने वागटवले होिे काय याचा िपास करावा. 
 

सवेषाां वा स्त्रीदायाद्यदोषः कमथस्पिा प्रणतपक्षिेषः पण्यसांस्र्ासमवायो वा णववादपदानामन्तयतमिा 
रोषस्र्ानम् । १७ । रोषणनणमतो घातः । १८ । 
 

स्वयमाणदष्टपुरुषैवा, चोरैरर्थणनणमतां, सादृश्यादन्तयवैणरणभवा हतस्य घातमासने्नभ्यः परीके्षत । १९ । 
येनाहूतः सह न्द्स्र्तः प्रन्द्स्र्तो हतभूणममानीतो वा तमनुयुञ्जीत । २० । ये चास्य 
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हतभूमावासन्नचरास्तानेकैकशः पृच्िेत् ‘केनायणमहानीतो हतो वा, कः सशस्त्रः सांगूहमान उणिननो वा 
युष्ट्माणभदृथ ष्टः’ इणत । २१ । ते यर्ा ब्रयुूस्तर्ाऽनुयुज्जीत । २२ । 
 

अनार्स्य शरीरस्र्मुपभोगां पणरच्िदम् । 
वस्त्रां वेषां णवभूषाां वा दृष्ट्वा तद्धव्यवहाणरिः ॥ २३ ॥ 

 
अनुयुञ्जीत सांयोगां णनवासां वासकारिम् । 
कमथ च व्यवहारां च ततो मागथिमाचरेत् ॥ २४ ॥ 

 
१७ अर्वा सवांच्या बाबिीि स्त्री सकवा वारसा याबद्दलचा अपराध, धंद्यािील स्पधा, प्रटिस्पध्याचा 

दे्वष, बाजारपेठेिील भाटगदारी सकवा दावा करण्याच्या कारणापंैकी कोणिेही एक, ही रोषास टनटमत्त 
होिाि. १८ आटण रोषामुळे खून होिो. 
 

१९ स्विः सकवा मारेकऱ्यामंाफथ ि, चोरानंी पैशासाठी, सादृश्यामुळे दुसऱ्याच कोणाच्या शत्रूंनी 
ज्याचा खून केला असेल त्याच्या खुनाची चौकशी त्याच्या जवळच्या माणसाकंडे करावी. २० ज्याने त्याला 
बोलावले असेल, ज्याच्याबरोबर िो राटहला असेल, ज्याच्याबरोबर िो गेला असेल अर्वा ज्याने त्याला 
खुनाच्या जागी आणला असेल त्याच्याकडे चौकशी करावी. २१ आटण खुनाच्या जागी त्याच्या अगदी जवळ 
जे असिील त्याचं्यापैकी प्रत्येकाला स्विंत्रपणे टवचारावे, “कोणी त्याला येरे् आणले अर्वा मारले? 
िुम्हाला कोणी सशस्त्र मनुष्टय सकवा लपून असलेला सकवा घाबरलेला मनुष्टय टदसला का?” २२ िे जसे 
सागंिील त्याप्रमाणे पुढील िपास करावा. 
 

२३–२४ मृि मनुष्टयाच्या शरीरावरील वापरण्याि असलेल्या वस्िू, त्याचे सामान, कपडे, वषे, भषूणे 
इत्यादी पाहून त्या पदार्ांचा व्यवहार करणाऱ्या माणसानंा त्याची झालेली भेि, त्याचें राहण्याचे टठकाण, 
िेरे् राहण्याचे कारण, कामधंदा व व्यवहार यासंबधंी टवचारावे आटण त्याला अनुसरून पुढील िपास 
करावा. 
 

रजु्जशस्त्रणवषैवाऽणप कामक्रोिवशेन यः । 
घातयेत्स्वयमात्मानां स्त्री वा पापेन मोणहता ॥ २५ ॥ 

 
रजु्जना राजमागे ताांिण्डालेनापकषथयेत् । 
न श्मशानणवणिस्तेषाां न सांबन्द्न्तिणक्रयास्तर्ा ॥ २६ ॥ 

 
बन्तिुस्तेषाां तु यः कुयात्पे्रतकायथणक्रयाणवणिम् । 
तद्धगकत स चरेत्पिात्स्वजनािा प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 

 
सांवत्सरेि पतीत पणततेन समाचरन् । 
याजनाध्यापनाद्यौनातिैान्तयोऽणप समाचरन् ॥ २८ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे आशुमृतकपरीक्षा सप्तमोऽध्यायः । आणदतितुरशीणततमः । 
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२५–२६ कामवश अर्वा क्रोधवश होऊन जो दोर, शस्त्र अर्वा टवष यानंी आत्महत्या करील सकवा 
जी स्त्री पापाने मोटहि होऊन (िसे करील), त्यानंा राजमागावर चडंालाच्या माफथ ि दोराने ओढीि 
न्यावयास लावाव.े त्याचं्या बाबिीि स्मशानािील अंत्यटवधी िसेच बाधंवानंी करावयाची उत्तरटक्रया करू 
देऊ नये. 
 

२७ परंिु जो कोणी त्याचंा बाधंव त्याचंा अंत्यसंस्कार व उत्तरटक्रया करील त्याचीही नंिर िीच 
स्स्र्िी होईल आटण इिर बाधंवाकंडून बटहष्टकृि होईल असे करावे. 
 

२८ बटहष्टकृि झालेल्या मनुष्टयाबरोबर याजन, अध्यापन व टववाह हे व्यवहार करणारा स्विः एक 
वषाने पटिि होिो, आटण त्याचं्याशी व्यवहार करणारा दुसरा सुद्धा पटिि होिो. 
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८ 
 

[त्र्यशीणततमां प्रकरिम् – वाक्यकमानुयोगः] 
 

मुणषतसांणनिौ बाह्यानामभ्यन्ततरािाां च साणक्षिामणभशस्तस्य 
देशजाणतगोिनामकमथसारसहायणनवासाननुयुञ्जीत । १ । ताांिापदेशःै प्रणतसमानयेत् । २ । ततः पूवथस्याह्नः 
प्रचारां रािौ णनवासां चा ग्रहिाणदत्यनुयुञ्जीत । ३ । तस्यापसारप्रणतसांिाने शुद्धः स्यात्, अन्तयर्ा कमथप्राप्तः । 
४ । 
 

आठवा अध्याय 
 

प्रकरण ८३ : िोंडी जबानी घेऊन व छळणूक करून करावयाचा िपास 
 

१ ज्याची चोरी झाली असेल त्याच्या समक्ष आटण बाहेरच्या व आिल्या साटक्षदाराचं्या समक्ष चोरीचा 
आळ घेिलेल्या मनुष्टयाला त्याचा देश, जाि, गोत्र, नाव, धंदा, संपत्ती, मदिनीस, राहण्याचे टठकाण 
याटवषयी टवचारावे. २ आटण त्याची उत्तरे इिरानंी टदलेल्या माटहिीशी िाडून पहावीि. ३ नंिर त्याची 
अगोदरच्या टदवसाची हालचाल व रात्रीचा मुक्काम याटवषयी िो पकडला जाईपयंिच्या माटहिीसाठी त्याला 
टवचारावे. ४ त्याने साटंगिलेल्या गोष्टींना इिरानंी दुजोरा टदल्यास िो टनरपराधी ठरेल; िसे झाले नाही िर 
कबुलीजबाबासाठी िो छळणुकीस पात्र होिो. 
 

णिरािादूध्वथमग्राह्यः शणङ्कतकः पृच्िाभावाद् अन्तयिोपकरिदशथनात् । ५ । 
 

अचोरां चोर इत्यणभव्याहरतिोरसमो दण्डः, चोरां प्रच्िादयति । ६ । चोरेिाणभशस्तो 
वैरिेषाभ्यामपणदष्टकः शुद्धः स्यात् । ७ । शुद्धां  पणरवासयतः पूवथः साहसदण्डः । ८ । 
 

शङ्काणनष्ट्पन्नमुपकरिमन्द्न्तिसहायरूपवैयावृत्यकरान् णनष्ट्पादयेत् । ९ । कमथिि 
प्रवेशद्रव्यादानाांशणवभागैः प्रणतसमानयेत् । १० । एतेषाां कारिानामनणभसांिाने णवप्रलपन्ततमचोरां णवद्यात् । 
११ । दृश्यते ह्यचोरोऽणप चोरमागे यदृच्िया सांणनपाते चोरवेषशस्त्रभाण्डसामान्तयेन 
गृह्यमाििोरभाण्डस्योपवासेन वा, यर्ाणिमाण्डव्यः कमथक्लेशभयादचोरः ‘चोरोऽन्द्स्म’ इणत बु्रवािः । १२ । 
तस्मात्समाप्तकरिां णनयमयेत् । १३ । 
 

५ गुन्हा घडल्यावर िीन रात्री उलिून गेल्यानंिर संशटयिाला पकडिा येणार नाही, कारण त्या 
वळेेस प्रश्न टवचारण्याला अवकाश नसिो; याला अपवाद चोरीची हत्यारे सापडिील त्याचा. 
 

६ जो चोर नाही त्याच्यावर चोरीचा आळ घेणाऱ्याला चोराइिकाच दंड करावा; िोच दंड चोराला 
लपवनू ठेवणाऱ्यास करावा. ७ चोरीचा आळ ज्याच्यावर घेिला आहे त्याच्यावर जर िो वैरामुळे अर्वा 
दे्वषामुळे घेिला गेला असेल िर त्याला टनरपराधी ठरवाव.े ८ टनरपराधी मनुष्टयास बदंीि ठेवणाऱ्यास प्रर्म 
साहसदंड करावा. 
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९ ज्याच्याटवषयी चोरीची शकंा उत्पन्न झाली असेल त्याच्याजवळ चोरीची हत्यारे असल्याचे, त्याला 
सल्लामसलि देणारे, मदिनीस त्याने साटंगिल्याप्रमाणे काम करणारे याचें सा् असल्याचे व त्याच्याजवळ 
चोरीचा माल असल्याचे टसद्ध करणारा पुरावा टमळवावा. १० िसेच घराि प्रवशे, द्रव्याचंी उचल व त्याचंी 
वािणी या त्याच्या टक्रयाशंी िे िाडून पहाव.े ११ ्ा चोरीच्या पुराव्याची खािरजमा न झाल्यास बडबड 
करीि असला िरी िो चोर नाही असे ठरवाव.े १२ कारण, असे टदसून येिे की चोर नसलेला मनुष्टयसुद्धा 
यदृच्छेने चोराचं्या वािेि त्याचंी गाठ पडली असिा चोरासंारखाच वषे, शसे्त्र व द्रव्ये जवळ असल्याकारणाने 
पकडला जािो, सकवा चोरीच्या वस्िंूच्या जवळ असल्याकारणाने पकडला जािो, उदाहरणार्थ, चोर 
नसिाही छळाने होणाऱ्या हालाच्या भीिीने अटणमाडंव्याने “मी चोर आहे” अशी कबुली टदली. १३ म्हणून 
ज्याच्यावर पुराव्याने गुन्हा शाबीि झाला असेल त्याचेच दमन करावे. 
 

मन्तदापरािां बालां  वृद्धां  व्याणितां मतमुन्तमतां कु्षन्द्त्पपासाध्वक्लान्ततमत्याणशतमामकाणशतां दुबथलां  वा न 
कमथ कारयेत् । १४ । तुल्यशीलपुांिलीप्रापाणवककर्ावकाशभोजनदातृणभरपसपथयेत् । १५ । 
एवमणतसांदध्यात्, यर्ा वा णनके्षपापहारे व्याख्यातम् । १६ । 
 

आप्तदोषां कमथ कारयेत्, न त्वेव णस्त्रयां गर्णभिीं सूणतकाां वा मासावरप्रजाताम् । १७ । 
णस्त्रयास्त्विथकमथ, वाक्यानुयोगो वा । १८ । ब्राह्मिस्य, सन्द्त्िपणरग्रहः श्रुतवतस्तपन्द्स्वनि । १९ । 
तस्याणतक्रम उतमो दण्डः कतुथः कारणयतुि, कमथिा व्यापादनेन च । २० । 
 

व्यावहाणरकां  कमथचतुष्ट्कम् – षड् दण्डाः, सप्त कशाः, िावुपणरणनबन्तिौ उदकनाणलका च । २१ । 
परां पापकमथिाां नव वेिलताः, िादश कशाः, िावूरुवेष्टौ, कवशणतनथक्तमाललताः, िाकिशतलाः, िौ 
वृणिकबन्तिौ, उल्लम्बने च िे, सूची हस्तस्य, यवागूपीतस्य एकपवथदहनमङु्गल्याः, स्नेहपीतस्य 
प्रतापनमेकमहः, णशणशररािौ बल्बजाग्रशय्या च । २२ । इत्यष्टादशकां  कमथ । २३ । 
 

१४ ज्याचा अपराध क्षलु्लक असेल, जो लहान वयाचा, वृद्ध, रोगी, सझगलेला, वडेा, भकू, िहान 
अर्वा प्रवास यानंी र्कून गेला असेल, ज्याने खूप खाल्ले आहे, ज्याचे जेवण पचन झालेले नाही सकवा जो 
दुबळा आहे त्याची छळणूक करू नये. १५ अशाचं्या गुन््ाची खात्री त्याचं्याचसारखे दुसरे, वशे्या, 
पाणपोईवरील माणसे, त्यानंा सल्ला, रहावयास जागा व भोजन देणारे याचं्यामाफथ ि गुप्िपणे करावी. १६ 
याप्रमाणे त्याचं्यावर माि करावी सकवा टनके्षपाच्या अपहाराच्या संबधंाि (मागे ३·१२·३८–५० येरे्) 
साटंगिलेल्या युक्त्यानंी माि करावी. 
 

१७ ज्याच्या गुन््ाची दाि संभाव्यिा असेल (पण जो गुन्हा कबलू करीि नसेल) त्याचा छळ 
करावा, परंिु गरोदर स्त्रीचा अर्वा बाळंिपणानंिर एक मटहन्याच्या आिील स्त्रीचा मुळीच छळ करू नये. 
१८ परंिु (इिर) टस्त्रयाचं्या बाबिीि छळाचे प्रमाण अधे ठेवाव,े सकवा िोंडी िपासावरच काम भागवाव.े १९ 
टवद्वान ब्राह्मणाच्या आटण िपस्व्याच्या बाबिीि फक्ि गुप्ि हेराचंाच उपयोग करावा. २० या टनयमाचें 
उल्लंघन केल्यास िे करणारा व करटवणारा यानंा उत्तम साहसदंड करावा, छळामुळे मृत्य ूआल्यासही िोच 
दंड करावा. 
 

२१ सामान्यिः वापरावयाचे छळाचे चार प्रकार आहेि – काठीने सहा वळेा मारणे, चाबकाने साि 
वळेा मारणे, दोनदा वर िागंणे आटण एकदा पाण्याची नळी घालणे. २२ मोठे गुन्हे करणाऱ्याचं्या बाबिीि – 
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विेाच्या छडीने नऊ वळेा मारणे, बारा वळेा चाबकाने मारणे, दोनदा माडं्यानंा खोडा घालणे वीस वळेा 
नक्िमाललिेने मारणे, बत्तीस वळेा हािाच्या िळव्याने चापया मारणे, दोनदा सवचवासारखे बाधूंन ठेवणे, 
व दोनदा िागंणे, हािाला सुई िोचणे, यवाची काजंी प्यालेल्या मनुष्टयाच्या बोिाचे एक पेरे जाळणे, िूप 
सकवा िेल प्यालेल्या मनुष्टयास एक टदवसभर उन्हाि िापि ठेवणे आटण टशटशर ऋिूि रात्री बल्बजाच्या 
िोकाचं्या शय्येवर झोपटवणे. २३ याप्रमाणे छळाचे हे अठरा प्रकार आहेि. 
 

तस्योपकरिां प्रमािां प्रहरिां प्रिारिमविारिां च खरपट्टादागमयेत् । २४ । णदवसान्ततरमेकैकां  च 
कमथ कारयेत् । २५ । 
 

पूवथकृतापदानां प्रणतज्ञायापहरन्ततमेकदेशदृष्टद्रव्यां कमथिा रूपेि वा गृहीतां राजकोशमवस्तृिन्ततां 
कमथवध्यां वा राजवचनात् समस्तां व्यस्तमभ्यस्तां वा कमथ कारयेत् । २६ । 
 

सवापरािेष्ट्वपीडनीयो ब्राह्मिः । २७ । तस्याणभशस्ताङ्को ललािे स्याद् व्यवहारपतनाय, स्तेये श्वा, 
मनुष्ट्यविे कबन्तिः, गुरुतल्पे भगम्, सुरापाने मद्यध्वजः । २८ । 
 

ब्राह्मिां पापकमािमुदु्धष्ट्याङ्ककृतव्रिम् । 
कुयाणन्नर्णवषयां राजा वासयेदाकरेषु वा ॥ २९ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे वाक्यकमानुयोगः अष्टमोऽध्यायः । आणदतः पञ्चाशीणततमः । 

 
२४ त्या छळाची साधने, प्रमाण, मारण्याचा प्रकार, टनटिि करणे व मयाटदि करणे या गोष्टी 

खरपट्टावरून समजून घ्याव्याि. २५ एक टदवसाआड व एका टदवशी एकाच प्रकारचा छळ करावा. 
 

२६ ज्याने पूवी गुन्हा केला होिा, जो कबलू केल्यावर आपले शब्द टफरटविो, ज्याच्याजवळ 
चोरीच्या मालापैकी काही भाग सापडला आहे, जो चौयथकमाच्या टचन्हामुंळे अर्वा माल सापडल्यामुळे 
पकडला गेला आहे, ज्याने सरकारी द्रव्याचा अपहार केला आहे, सकवा राजाच्या आजे्ञवरून ज्याचा छळाने 
वध करावयाचा आहे अशाचं्या बाबिीि छळाचे हे प्रकार एकटत्रिपणे, एकेकिे सकवा पुन्हा पुन्हा उपयोगाि 
आणाविे. 
 

२७ कोणिाही अपराध केला असला िरी ब्राह्मणाचा छळ करू नये. २८ त्याच्याशी इिरानंी व्यवहार 
करू नये यासाठी त्याच्या कपाळावर गुन््ाचे टचन्ह करावे – चोरीबद्दल कुत्रयाचे, खुनाबद्दल मस्िकहीन 
मनुष्टयशरीराचे, गुरुभायेशी समागम केल्याबद्दल स्त्रीयोनीचे, सुरापानाबद्दल गुत्त्याच्या टनशाणाचे (टचन्ह 
करावे). 
 

२९ पापकमथ करणाऱ्या ब्राह्मणाच्या कपाळावर असे खुणेचे डाग केल्यावर त्याच्या पापाची ववाही 
टफरवनू राजाने त्याला हद्दपार करावे सकवा खाणीि काम करावयास ठेवाव.े 
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९ 
 

[चतुरशीणततमां प्रकरिम् – सवाणिकरिरक्षिम्] 
 

समाहतृथप्रदेष्टारः पूवथमध्यक्षािामध्यक्षपुरुषािाां च णनयमनां कुयुथः । १ । 
 

खणनसारकमान्ततेभ्यः सारां रत्नां वाऽपहरतः शुद्धविः । २ । फल्गुद्रव्य कमान्ततेभ्यः फल्गु 
द्रव्यमुपस्करां वा पूवथः साहसदण्डः । ३ । 
 

पण्यभूणमभ्यो वा राजपण्यां माषमूल्यादूध्वथमापादमूल्याणदत्यपहरतो िादशपिो दण्डः, आ 
णिपादमूल्याणदणत चतुणवंशणतपिः, आ णिपादमूल्याणदणत षट्किशत्पिः, आ 
पिमूल्याणदत्यष्टचत्वाकरशत्पिः, आ णिपिमूल्याणदणत पूवथः साहसदण्डः, आ चतुष्ट्पिमूल्याणदणत मध्यमः, 
आष्टपिमूल्याणदत्युतमः, आ दशपिमूल्याणदणत विः । ४ । कोष्ठपण्यकुप्यायुिागारेभ्यः 
कुप्यभाण्डोपस्करापहारेष्ट्विथमूल्येषु एत एव दण्डाः । ५ । कोशभाण्डागाराक्षशालाभ्यितुभागमूल्येषु एत एव 
णिगुिा दण्डाः । ६ । चोरािामणभप्रिषथिे णचिो घातः । ७ । इणत राजपणरग्रहेषु व्याख्यातम् । ८ । 
 

नववा अध्याय 
 

प्रकरण ८४ : सवथ खात्यािंील अटधकाऱ्यावंर देखरेख 
 

१ समाहिा व प्रदेष्ट े यानंी प्रर्म अध्यक्ष व अध्यक्षाचं्या हािाखालचे नोकर याचं्या वागणुकीवर 
टनयंत्रण ठेवाव.े 
 

२ खाणींिून सकवा भारी टकमिीच्या वस्िू ियार करणाऱ्या कारखान्यािून भारी टकमिीची वस्िू 
अर्वा रत्न चोरून नेणाऱ्या अटधकाऱ्यास साध्या वधाची टशक्षा करावी. ३ हलक्या टकमिीच्या वस्िू ियार 
करणाऱ्या कारखान्यािूंन हलक्या टकमिीची वस्िू अर्वा अवजार नेणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

४ सकवा सरकारी माल ठेवलेल्या जागेिून िो चोरून नेणाऱ्यास एक माष टकमिीपासून पाव पण 
टकमिीपयंिची वस्िू नेल्यास (सरकारी नोकराला) बारा पण दंड करावा, अधा पण टकमिीपयंि चोवीस 
पण दंड, िीनचिुर्ांश पण टकमिीपयंि छत्तीस पण, एक पण टकमिीपयंि अठ्ठेचाळीस पण, दोन पण 
टकमिीपयंि प्रर्म साहसदंड, चार पण टकमिीपयंि मध्यम साहसदंड, आठ पण टकमिीपयंि उत्तम 
साहसदंड करावा, दहा पण टकमिीपयंि (व पुढे) वधाची टशक्षा करावी. ५ कोठारािून, मालाच्या 
गुदामािून, जंगलािील उत्पादन साठवावयाच्या कोठीिून अर्वा शस्त्रागारािून जंगलािील उत्पादन, इिर 
पदार्थ अर्वा अवजारे, वरील टकमिीच्या अध्या टकमिीची, चोरून नेणाऱ्या सरकारी नोकरास हेच दंड 
कराविे. ६ टिजोरीिून, धान्यादींच्या वखारीिून सकवा सुवणथकाराच्या दुकानािून नेलेल्या वरील 
टकमिीच्या एकचिुर्ांश टकमिीच्या वस्िंूबद्दल हेच दंड दुप्पि कराविे. ७ टिजोरी वगैरे फोडून चोरी 
करणाऱ्यानंा हाल हाल करून वधाची टशक्षा करावी. ८ हे सरकारी मालकीच्या कोठारािंील वस्िंूबद्दल 
साटंगिले. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

बाहे्यषु तु – प्रच्िन्नमहणन के्षिखलवेश्मापिेभ्यः कुप्यभाण्डमुपस्करां वा माषमूल्यादूध्वथम् आ 
पादमूल्याणदत्यपहरतणस्त्रपिो दण्डः, गोमयप्रदेहेन वा प्रणलप्यावघोषिम्; आ णिपादमूल्याणदणत षट्पिः, 
गोमयभस्मना वा प्रणलप्यावघोषिम्; आ णिपादमूल्याणदणत नवपिः, गोमयभस्मना वा प्रणलप्यावघोषिम्, 
शरावमेखलया वा; आ पिमूल्याणदणत िादशपिः, मुण्डनां प्रव्राजनां वा; आ णिपिमूल्याणदणत 
चतुर्णवशणतपिः, मुण्डस्येष्टकाशकलेन प्रव्राजनां वा; आ चतुष्ट्पिमूल्याणदणत षट्किशत्पिः, आ 
पञ्चपिमूल्याणदत्यष्टचत्वाकरशत्पिः, आ दशपिमूल्याणदणत पूवथः साहसदण्डः, आ कवशणतपिमूल्याणदणत 
णिशतः, आ किशत्पिमूल्याणदणत पञ्चशतः, आ चत्वाकरशत्पिमूल्याणदणत साहस्त्रः, आ पञ्चाशत्पिमूल्याणदणत 
विः । ९ । प्रसह्य णदवा रािौ वाऽन्ततयाणमकमपहरतोऽिथमूल्येषु एत एव दण्डाः । १० । प्रसह्य णदवा रािौ वा 
सशस्त्रस्यापहरतितुभागमूल्येषु एत एव णिगुिा दण्डाः । ११ । 
 

९ टबनसरकारी मालकीच्या वस्िंूबद्दल – शिे, खळे, घर सकवा दुकान यािूंन जंगलािील 
पदार्ांपासून केलेली वस्िू अर्वा अवजार टदवसा चोरून नेणाऱ्या सरकारी नोकराला एक माष 
टकमिीपासून पाव पणपयंि टकमिीच्या वस्िूबद्दल िीन पण दंड करावा सकवा त्याच्या अंगाला शणे फासून 
त्याचा गुन्हा जाहीर करावा; अधा पण टकमिीपयंि सहा पण दंड सकवा शणे व राख फासून गुन्हा जाहीर 
करावा; पाऊण पण टकमिीपयंि नऊ पण दंड सकवा शणे व राख फासून गुन्हा जाहीर करावा सकवा त्याच्या 
कमरेला खापऱ्याचंा कमरपट्टा बाधूंन गुन्हा जाहीर करावा; एक पण टकमिीपयंि बारा पण दंड सकवा मंुडन 
करून हद्दपार करावे; दोन पण टकमिीपयंि चोवीस पण दंड सकवा मंुडन करून टविाचं्या िुकड्यानंी त्याला 
गावाबाहेर हाकून द्याव;े चार पण टकमिीबद्दल छत्तीस पण दंड; पाच पण टकमिीपयंि अठ्ठेचाळीस पण 
दंड; दहा पण टकमिीपयंि प्रर्म साहसदंड; वीस पण टकमिीपयंि दोनश ेपण दंड; िीस पण टकमिीपयंि 
पाचश ेपण दंड, चाळीस पण टकमिीपयंि एक हजार पण दंड करावा; पन्नास पणापंयंि टकमिीचा माल 
चोरल्याबद्दल वधाची टशक्षा करावी. १० बळजबरीने टदवसा अर्वा बाहेर टफरण्यास मना असलेल्या 
रात्रीच्या यामािं चोरणाऱ्यास टनम्म्या टकमिीच्या वस्िंूबद्दल हेच दंड कराविे. ११ टदवसा सकवा रात्री शस्त्र 
घेऊन बळजबरीने एकचिुर्ांश टकमिीच्या वस्िू नेणाऱ्यास हेच दंड दुप्पि कराविे. 
 

कुिुन्द्म्बकाध्यक्षमुख्यस्वाणमनाां कूिशासनमुद्राकमथसु पूवथमध्यमोतमविा दण्डाः यर्ापरािां वा । १२ । 
 

िमथस्र्िेणिवदमानां पुरुषां तजथयणत भत्सथयत्यपसारयत्यणभग्रसते वा पूवथमस्मै साहसदण्डां कुयात्, 
वाक्पारुष्ट्ये णिगुिम् । १३ । पृच््यां न पृच्िणत, अपृच््यां पृच्िणत, पृष्ट्वा वा णवसृजणत, णशक्षयणत, स्मारयणत, 
पूवं ददाणत वा, इणत मध्यममस्मै साहसदण्डां कुयात् । १४ । देयां देशां न पृच्िणत, अदेयां देशां पृच्िणत, 
कायथमदेशेनाणतवाहयणत, च्िलेनाणतहरणत, कालहरिेन श्रान्ततमपवाहयणत, मागा पन्नां वाक्यमुत्क्रमयणत, 
मणतसाहाय्यां साणक्षभ्यो ददाणत, ताणरतानुणशष्टां कायं पुनरणप गृह्िाणत, उतममस्मै साहसदण्डां कुयात् । १५ । 
पुनरपरािे णिगुिां स्र्ानाियचवरोपिां च । १६ । 
 

१२ कुिंुबाचा मुख्य, अध्यक्ष, मुख्य अटधकारी सकवा राजा याचं्या नावाचा खोिा लेख व खोिी मोहोर 
केल्यास (अनुक्रमे) प्रर्म, मध्यम, उत्तम साहसदंड आटण वध अशा टशक्षा कराव्याि सकवा गुन््ास अनुरूप 
अशी टशक्षा करावी. 
 

१३ न्यायाटधशाने जर पक्षकाराला धमकी टदली, त्याची टनभथत्सथना केली, त्याला घालवनू लावले 
अर्वा गप्प बसटवले िर त्याला प्रर्म साहसदंड करावा, वाक्पारुष्टयाबद्दल दुप्पि दंड करावा. १४ जे 



 

 अनुक्रमणिका 
 

टवचारायला पाटहजे होिे िे टवचारले नाही, जे टवचारायला नको होिे िे टवचारले सकवा टवचारल्यानंिर िी 
बाब सोडून टदली, (कोणाला) पढवले, आठवण करून टदली सकवा काही सुचटवले िर त्याला मध्यम 
साहसदंड करावा. १५ जो पुरावा द्यावयास पाटहजे त्याटवषयी टवचारले नाही, जो पुरावा द्यावयास नको 
त्याटवषयी टवचारले, पुराव्याटशवायच कज्जा चालटवला, छळाचा अवलंब करून खिला काढून िाकला, 
कालहरण करून पक्षकार दमल्यावर खिला काढून घ्यावयास लावले, योवय संदभाि असलेले वाक्य 
दुसऱ्या संदभाि उपयोगाि आणले, साटक्षदारासं त्याचं्या साक्षीि मदि केली अर्वा पूणथ होऊन टनकाल 
टदलेला खिला पुन्हा चालवावयास घेिला िर त्याला उत्तम साहसदंड करावा. १६ पुन्हा िोच अपराध 
केल्यास दुप्पि दंड करावा व कामावरून काढून िाकाव.े 
 

लेखकिेद् उक्तां न णलखणत, अनुक्तां णलखणत, दुरुक्तमुपणलखणत, सूक्तमुणल्लखणत, अर्ोत्पकत वा 
णवकल्पयणत, इणत पूवथमस्मै साहसदण्डां कुयाद्, यर्ापरािां वा । १७ । 
 

िमथस्र्ः प्रदेष्टा वा हैरण्यदण्डमदण्ड्ये णक्षपणत के्षपणिगुिमस्मै दण्डां कुयात्, हीनाणतणरक्ताष्टगुिां वा 
। १८ । शारीरदण्डां णक्षपणत शारीरमेव दण्डां भजेत, णनष्ट्क्रयणिगुिां वा । १९ । यां वा भूतमरं् नाशयणत 
अभूतमरं् करोणत तदष्टगुिां दण्डां दद्यात् । २० । 
 

िमथस्र्ीये चारके बन्तिनागारे वा शय्यासनभोजनोच्चारसांचाररोिबन्तिनेषु णिपिोतरा दण्डाः कतुथः 
कारणयतुि । २१ । चारकादणभयुक्तां मुञ्चतो णनष्ट्पातयतो या मध्यमः साहसदण्डः, अणभयोगदानां च, 
बन्तिनागारात् सवथस्वां विि । २२ । 
 

१७ लेखकाने जर बोललेले टलटहले नाही, न बोललेले टलटहले, वाईि बोललेले चागंले टलटहले, 
चागंले बोललेले वाईि टलटहले सकवा टनराळाच अर्थ टनष्टपन्न केला िर त्याला प्रर्म साहसदंड करावा सकवा 
अपराधानुसार दंड करावा. 
 

१८ धमथस्र्ाने सकवा प्रदेष्टयाने दंडास पात्र नसलेल्या मनुष्टयाला पैशाच्या रूपाि दंड केला िर 
त्याला त्या रकमेच्या दुप्पि दंड करावा सकवा टजिका कमी अर्वा जास्ि दंड केला असेल त्याच्या आठपि 
दंड करावा. १९ जर त्याने शारीटरक टशक्षा केली िर त्याला शारीटरक टशक्षाच करावी सकवा त्यािून सुिका 
करून घेण्याच्या रकमेच्या दुप्पि दंड करावा. २० सकवा टजिकी न्याय्य रक्कम अमान्य ठरटवली असेल 
अर्वा अन्याय्य रक्कम मान्य ठरटवली असेल टिच्या आठपि दंड द्यावयास लावावे. 

 
२१ धमथस्र्ाच्या टदवाणी कोठडीि अर्वा फौजदारी िुरंुगाि झोपणे, बसणे, भोजन करणे, शौचास 

जाणे, हालचाल करणे या टक्रयानंा प्रटिबंध करणे व बाधूंन ठेवणे या अपराधाबंद्दल िेर्ील अटधकाऱ्यानंा 
अनुक्रमे िीन, सहा, नऊ, बारा, पधंरा व अठरा पण दंड िे करणाऱ्याला व करटवणाऱ्याला कराविे. २२ 
टदवाणी कोठडीिून आरोपीला सोडून देणाऱ्यास अर्वा पळून जाण्यास मदि करणाऱ्यास मध्यम साहसदंड 
करावा आटण त्याला दाव्याची रक्कम द्यावी लागेल; फौजदारी िुरंुगािून िसे केल्यास त्याचे सवथस्व जाि 
करून त्याला वधाची टशक्षा करावी. 
 

बन्तिनागाराध्यक्षस्य सांरुद्धकमनाख्याय चारयतितुणवंशणतपिो दण्डः, कमथ कारयतो णिगुिः, 
स्र्ानान्तयत्वां गमयतोऽन्नपानां वा रुन्तितः षण्िवणतदथण्डः, पणरक्लेशयत उत्कोियतो वा मध्यमः साहसदण्डः, 
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घ्नतः साहस्त्रः । २३ । पणरगृहीताां दासीमाणहणतकाां वा सांरुणद्धकामणिचरतः पूवथः साहसदण्डः, 
चोरडामणरकभायां मध्यमः, सांरुणद्धकामायामुतमः । २४ । सांरुद्धस्य वा तिैव घातः । २५ । 
तदेवाक्षिगृहीतायामायायाां णवद्यात्, दास्याां पूवथः साहसदण्डः । २६ । 
 

चारकमणभत्त्वा णनष्ट्पातयतो मध्यमः, णभत्त्वा विः, बन्तिनागारात् सवथस्वां विि । २७ । 
 

एवमर्थचरान् पूवं राजा दण्डेन शोियेत् । 
शोियेयुि शुद्धास्ते पौरजानपदान् दमैः ॥ २८ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे सवाणिकरिरक्षिां नवमोऽध्यायः । आणदतः षडशीणततमः । 

 
२३ (न्यायाटधशाला अर्वा प्रदेष्टयाला) कळटवल्याटशवाय कैद्याला सहडण्याची मोकळीक देणाऱ्या 

िुरंुगावरील अटधकाऱ्याला चोवीस पण दंड करावा, छळ करणाऱ्याला त्याच्या दुप्पि, दुसऱ्या टठकाणी 
जाऊ देणाऱ्यास सकवा अन्नपाणी रोखून ठेवणाऱ्यास शहाण्णव पण दंड, त्याचे हाल करणाऱ्याला अर्वा 
शरीराि व्यंग उत्पन्न करणाऱ्याला मध्यम साहसदंड, त्याच्या मृत्यसू कारणीभिू रणीभिू होणाऱ्याला एक 
हजार पण दंड करावा. २४ कैदेि असलेल्या टववाटहि दासीवर अर्वा गहाण स्त्रीवर बलात्कार करणाऱ्या 
िुरंुगाटधकाऱ्याला प्रर्म साहसदंड करावा, चोर सकवा दंगेखोराच्या बायकोवर केल्यास मध्यम साहसदंड, 
कैदेि असलेल्या आयथ स्त्रीवर केल्यास उत्तम साहसदंड कगवा. २५ कैद्याने (आयथ स्त्रीवर बलात्कार 
केल्यास) त्याला िेर्ल्या िेरे्च ठार कराव.े २६ रात्रीच्या प्रटिटषद्ध वळेाि टफरल्याबद्दल पकडलेल्या आयथ 
स्त्रीशी िसे विथन केल्यास िोच दंड करावा, दासीशी केल्यास प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

२७ टदवाणी िुरंुग न फोडिा कैद्याला पळून जाण्यास मदि करणाऱ्याला मध्यम साहसदंड करावा, 
िुरंुग फोडून सुिका केल्यास वधाची टशक्षा करावी; फौजदारी िुरंुगािून सुिका केल्यास सवथ मालमत्ता 
जप्ि करून वधाची टशक्षा करावी. 
 

२८ याप्रमाणे राजाने प्रर्म पैशाचा व्यवहार करणाऱ्या अटधकाऱ्यानंा दंडाच्या सा्ाने चागंले 
वागावयास लावाव,े आटण िे चागंले वागू लागले म्हणजे त्यानंी नगरवासी व जनपदटनवासी यानंा दंडाचं्या 
सा्ाने सन्मागास लावावे. 
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१० 
 

[पञ्चाशीणततमां प्रकरिम् – एकाङ्गविणनष्ट्क्रयः] 
 

तीर्थघातग्रन्द्न्तर्भेदोध्वथकरािाां प्रर्मेऽपरािे सांदांशच्िेदनां चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो वा दण्डः, णितीये िेदनां 
पिस्य शत्यो वा दण्डः, तृतीये दणक्षिहस्तविितुःशतो वा दण्डः, चतुरे् यर्ाकामी विः । १ । 
 

पञ्चकवशणतपिावरेषु कुकु्किनकुलमाजारश्वसूकरस्तेयेषु कहसायाां वा चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः, 
नासाग्रच्िेदनां वा; चण्डालारण्यचरािामिथदण्डाः । २ । 
 

पाशजालकूिावपातेषु बद्धानाां मृगपशुपणक्षव्यालमत्स्यानामादाने तच्च तावच्च दण्डः । ३ । 
मृगद्रव्यवनान्तमृगद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः । ४ । णबम्बणवहारमृगपणक्षस्तेये कहसायाां वा णिगुिो दण्डः । ५ । 
 

कारुणशन्द्ल्पकुशीलवतपन्द्स्वनाां कु्षद्रकद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः, स्रू्लकद्रव्यापहारे णिशतः, 
कृणषद्रव्यापहारे च । ६ । 
 

दहावा अध्याय 
 

प्रकरण ८५ : एखादा अवयव िोडण्याच्या टशके्षिून दंड भरून सुिका 
 

१ िीर्ाच्या टठकाणी घाि करणारा, वस्त्राची गाठ कापून पैसे चोरणारा, व उचलेटगरी करणारा 
याचंा िो पटहलाच अपराध असल्यास (आंगठा व मधले बोि यानंी बनलेला) टचमिा कापून िाकावा सकवा 
चोपन पण दंड करावा; दुसऱ्या अपराधाबद्दल हािाची सवथ बोिे कापावीि सकवा शभंर पण दंड करावा; 
टिसऱ्या खेपेस उजवा हाि कापून िाकावा सकवा चारश ेपण दंड करावा; चौथ्या खेपेस (न्यायाटधशाच्या) 
मनास येईल त्याप्रमाणे वधाची टशक्षा करावी. 
 

२ पचंवीस पणापेंक्षा कमी टकमिीचे कोंबडे, मंुगूस, माजंर, कुते्र सकवा डुक्कर याचंी चोरी केल्यास 
अर्वा त्यानंा ठार मारल्यास चोपन पण दंड करावा सकवा नाकाचा शेंडा कापावा; चडंाल व रानाि राहणारे 
यानंा अधा दंड करावा. 
 

३ फासाि, जाळ्याि अर्वा झाकलेल्या खड्ड्ड्याि पकडले गेलेले हरीण, पशू, पक्षी, सहस्त्र प्राणी 
सकवा मासे घेऊन गेल्यास िे द्यावयास लावनू िेवढाच दंड करावा. ४ मृगवन सकवा द्रव्यवन यािूंन हरीण 
सकवा वस्िू चोरल्याबद्दल शभंर पण दंड करावा. ५ शोभेसाठी सकवा खेळण्यासाठी पाळलेल्या हटरणाचंी 
सकवा पक्ष्याचंी चोरी केल्यास अर्वा त्यानंा मारल्यास दुप्पि दंड करावा. 
 

६ कारागीर, कलाकार, कुशीलव, िपस्वी याचं्या क्षलु्लक वस्िू चोरल्यास शभंर पण दंड करावा, 
मोठ्या वस्िू चोरल्यास दोनश ेपण; आटण शिेीची द्रव्ये चोरल्याबद्दल हाच दंड करावा. 
 

दुगथमकृतप्रवेशस्य प्रणवशतः प्राकारन्द्च्िद्रािा णनके्षपां गृहीत्वाऽपसरतः काण्डराविो, णिशतो वा 
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दण्डः । ७ । 
 

चक्रयुक्तां नावां कु्षद्रपशुां वाऽपहरत एकपादविः णिशतो वा दण्डः । ८ । 
 

कूिकाकण्यक्षारालाशलाकाहस्तणवषमकाणरि एकहस्तविः, चतुःशतो वा दण्डः । ९ । 
 

स्तेनपारदाणरकयोः साणचव्यकमथणि णस्त्रयाः सांगृहीतायाि किथनासाच्िेदनां, पञ्चशतो वा दण्डः, पुांसो 
णिगुिः । १० । 
 

महापशुमेकां  दासां दासीं वाऽपहरतः पे्रतभाण्डां वा णवक्रीिानस्य णिपादविः, षट्ितो वा दण्डः । ११ 
। 
 

विोतमानाां गुरूिाां न हस्तपादलङ्घने राजयानवाहनाद्यारोहिे चैकहस्तपादविः, सप्तशतो वा 
दण्डः । १२ । 
 

७ आि येण्याची परवानगी नसिा टकल्ल्याि टशरणाऱ्यास सकवा ििाच्या टछद्रािून टनके्षप घेऊन 
पळून जाणाऱ्यास पायाचे स्नाय ूकापण्याची टशक्षा अर्वा दोनश ेपण दंड करावा. 
 

८. बलैगाडी, नाव सकवा लहान पशू चोरणाऱ्याचा एक पाय िोडावा सकवा िीनश ेपण दंड करावा. 
 

९ (जुगार खेळिाना) बनावि काकणी, फासे, चमथपटे्ट अर्वा हस्स्िदंिी काडं्या वापरणाऱ्याचा 
सकवा हािचलाखी करणाऱ्याचा एक हाि िोडावा सकवा चारश ेपण दंड करावा. 
 

१० चोर व परस्त्रीगमन करणारा यानंा मदि केल्याबद्दल, िसेच व्यटभचाराि सापडलेल्या स्त्रीचे 
कान व नाक कापाविे सकवा पाचश ेपण दंड करावा; पुरुषाला दुप्पि दंड करावा. 
 

११ एक मोठा पशू, दास सकवा दासी पळवनू नेणाऱ्यास अर्वा पे्रिाच्या अंगावरील वस्िू 
टवकणाऱ्यास दोन्ही पाय कापण्याची टशक्षा सकवा सहाश ेपण दंड करावा. 
 

१२ श्रेष्ठ वणािील मनुष्टयावंर सकवा गुरुजनावंर हािाने अर्वा पायाने प्रहार केल्यास, िसेच 
राजाच्या गाडीि अर्वा वाहनावर चढून बसल्यास एक हाि व एक पाय िोडण्याची टशक्षा करावी सकवा 
सािश ेपण दंड करावा. 
 

शूद्रस्य ब्राह्मिवाणदनो देवद्रव्यमवस्तृितो राजणिष्टमाणदशतो णिनेिभेणदनि योगाञ्जनेनान्तित्वम्, 
अष्टशतो वा दण्डः । १३ । 
 

चोरां पारदाणरकां  वा मोक्षयतो राजशासनमूनमणतणरक्तां वा णलखतः कन्तयाां दासीं वा 
सणहरण्यमपहरतः कूिव्यवहाणरिो णवमाांसणवक्रणयिि वामहस्तणिपादविो, नवशतो वा दण्डः । १४ । 
मानुषमाांसणवक्रये विः । १५ । 
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देवपशुप्रणतमामनुष्ट्यके्षिगृहणहरण्यसुविथरत्नसस्यापहाणरि उतमो दण्डः, शुद्धविो वा । १६ । 
 

पुरुषां चापरािां च कारिां गुरुलाघवम् । 
अनुबन्तिां तदात्वां च देशकालौ समीक्ष्य च ॥ १७ ॥ 

 
उतमावरमध्यत्वां प्रदेष्टा दण्डकमथणि । 
राजि प्रकृतीनाां च कल्पयेदन्ततरा न्द्स्र्तः ॥ १८ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे एकाङ्गविणनष्ट्क्रयः दशमोऽध्यायः । आणदतः सप्ताशीणततमः । 

 
१३ स्विःला ब्राह्मण म्हणवनू घेणाऱ्या शूद्राला, देवानंा अपथण केलेले द्रव्य गडप करणाऱ्याला, 

राजद्रोहाची टशकवण देणाऱ्याला, िसेच कोणाचे दोन्ही डोळे फोडणाऱ्याला टवषारी अंजन घालून आंधळे 
करावे सकवा आठश ेपण दंड करावा. 
 

१४ चोराला सकवा परस्त्रीगमन करणाऱ्याला बधंनािून सोडटवणाऱ्यास, राजाचे आज्ञापत्र कमी सकवा 
अटधक शब्द घालून टलटहणाऱ्यास, कुमारी मुलीला अर्वा दासीला द्रव्यासह पळटवणाऱ्यास, फसटवण्याचे 
उद्योग करणाऱ्यास आटण टबघडलेले मासं टवकणाऱ्यास डावा हाि व दोन्ही पाय िोडण्याची टशक्षा करावी 
सकवा नऊश ेपण दंड करावा. १५ मनुष्टयाचे मासं टवकल्यास वधाची टशक्षा करावी. 
 

१६ देवाचें पशू, मूिी, दास, शिेे, घरे, धन, सोने, रत्ने अर्वा धान्य चोरणाऱ्यास उत्तम साहसदंड 
करावा सकवा साध्या वधाची टशक्षा करावी. 
 

१७–१८ (गुन्हा करणारा) मनुष्टय व त्याचा गुन्हा, िो करण्याचा हेिू, त्याची गंभीरिा अर्वा 
क्षलु्लकिा, त्याचे होणारे पुढील पटरणाम व िात्काटलक पटरस्स्र्िी, देश व काल ्ा सवथ गोष्टी पूणथपणे 
टवचाराि घेऊन प्रदेष्टयाने राजा व प्रजाजन याचं्यामध्ये टनःपक्षपािाची भटूमका घेऊन दंडाच्या बाबिीि 
भारी, हलका व मधला यापंैकी कोणिा करावयाचा िे ठरवावे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

११ 
 

[षडशीणततमां प्रकरिम् – शुद्धणििि दण्डकल्पः] 
 

कलहे घ्नतः पुरुषां णचिो घातः । १ । सप्तरािस्यान्ततमृथते शुद्धविः, पक्षस्यान्ततरुतमः, मासस्यान्ततः 
पञ्चशतः समुत्र्ानव्ययि । २ । 
 

शसे्त्रि प्रहरत उतमो दण्डः । ३ । मदेन हस्तविः, मोहेन णिशतः । ४ । विे विः । ५ । 
 

प्रहारेि गभथ पातयत उतमो दण्डः, भैषज्येन मध्यमः, पणरक्लेशेन पूवथः साहसदण्डः । ६ । 
 

प्रसभस्त्रीपुरुषघातकाणभसारकणनग्राहकावघोषकावस्कन्तदकोपवेिकान् पणर्वेश्मप्रणतरोिकान् 
राजहस्त्यश्वरर्ानाां कहसकान् स्तेनान् वा शूलानारोहयेयुः । ७ । यिैनान् दहेदपनयेिा स तमेव दण्डां 
लभेत, साहसमुतमां वा । ८ । 
 

अकरावा अध्याय 
 

प्रकरण ८६ : साध्या वधाची आटण हाल करून वधाची टशक्षा 
 

१ भाडंणाि कोणा मनुष्टयाला ठार मारणाऱ्याला हाल करून वधाची टशक्षा करावी. २ मनुष्टय साि 
टदवसाचं्या आि मरण पावल्यास साध्या वधाची टशक्षा करावी, पधंरवड्याच्या आि मृत्य ूपावल्यास उत्तम 
साहसदंड करावा, मटहन्याच्या आि पाचश ेपण दंड करावा व औषधपाण्याचा खचथ द्यावयास लावाव.े 
 

३ शस्त्राने प्रहार करणाऱ्याला उत्तम साहसदंड करावा. ४ दारूच्या नशिे िसे केल्यास हाि 
िोडावा, मोहाने िसे केल्यास दोनश ेपण दंड करावा. ५ (शस्त्राने) वध केल्यास वधाची टशक्षा करावी. 
 

६ प्रहार करून गभथपाि करणाऱ्याला उत्तम साहसदंड करावा, औषधाने गभथपाि करणाऱ्याला 
मध्यम दंड करावा, स्त्रीला क्लेश देऊन गभथपाि करणाऱ्याला प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

७ स्त्री अर्वा पुरुष यानंा बळाचा वापर करून मारणारा, त्याचं्यावर धावनू जाणारा, त्यानंा दाबनू 
ठेवणारा, त्यानंा दमदािी करणारा, त्याचं्यावर हल्ला करणारा, त्याचं्या अंगाि शस्त्र खुपसणारा यानंा, िसेच 
वािसरंूना लुिणारे, घरावंर दरोडा घालणारे, राजाचे हत्ती, घोडे व रर् नष्ट करणारे सकवा चोरणारे यानंा 
सुळावर चढवाव.े ८ आटण जो मनुष्टय त्याचें दहन करील सकवा सुळावरून काढून नेईल त्याला िीच टशक्षा 
करावी सकवा उत्तम साहसदंड करावा. 
 

कहस्त्रस्तेनानाां भक्तवासोपकरिान्द्ननमन्तिदानवैयावृत्यकमथसूतमो दण्डः, पणरभाषिमणवज्ञाते । ९ । 
कहस्त्रस्तेनानाां पुिदारमसमन्तिां णवसृजेत्, समन्तिमाददीत । १० । 
 

राज्यकामुकमन्ततःपुरप्रिषथकमिव्यणमिोत्साहकां  दुगथराष्ट्रदण्डकोपकां  वा णशरोहस्तप्रादीणपकां  



 

 अनुक्रमणिका 
 

घातयेत् । ११ । ब्राह्मिां तमः प्रवेशयेत् । १२ । 
 

मातृणपतृपुिभ्रािाचायथतपन्द्स्वघातकां  वाऽत्वन्द्क्िरःप्रादीणपकां  घातयेत् । १३ । तेषामाक्रोशे 
णजह्वाच्िेदः, अङ्गाणभरदने तदङ्गान्तमोच्यः । १४ । 
 

यदृच्िाघाते पुांसः पशुयरू्स्तेये च शुद्धविः । १५ । दशावरां च यरू्ां णवद्यात् । १६ । 
 

उदकिारिां सेतुां णभन्तदतस्तिैवाप्सु णनमज्जनम्, अनुदकमुतमः साहसदण्डः, भननोत्सृष्टकां  मध्यमः । 
१७ । 
 

९ खुनी माणसानंा सकवा चोरानंा अन्न, आसरा, हत्यारे, टवस्िव, सल्ला देणे व त्यानंी साटंगिलेले 
काम करणे ्ा गुन््ाबंद्दल उत्तम साहसदंड करावा; त्यानंा त्याचं्या अपराधाची माटहिी नसल्यास िाकीद 
देऊन सोडावे. १० खुनी माणसाचंी आटण चोराचंी बायकामुले त्यानंा सामील नसले िर सोडून द्याविे, 
सामील असले िर पकडाविे. 
 

११ राज्याची अटभलाषा धरणारा, राजवाड्यावर चढाई करणारा, रानिी िोळ्या सकवा शत्रू यानंा 
प्रोत्साहन देणारा सकवा दुगथ, जनपद सकवा सैन्य यािं बडंाचा उठाव करणारा याचं्या मस्िकास व हािास 
जाळ लावनू मारावे. १२ िो ब्राह्मण असल्यास त्याला आंधळे करावे. 
 

१३ आई, बाप, मुलगा, भाऊ, आचायथ अर्वा िपस्वी याचंा खून करणाऱ्याच्या डोक्याचे कािडे 
सोलून डोके पेिवनू देऊन मारावे. १४ त्याचंी सनदा केल्यास जीभ छािून िाकावी, त्याचंा एखादा अवयव 
रगडल्यास त्याचा िोच अवयव कापून िाकावा. 
 

१५ आकस्स्मकपणे मनुष्टयाचा घाि केल्यास, िसेच जनावराचंा कळप चोरल्यास साध्या वधाची 
टशक्षा करावी. १६ कमीि कमी दहा जनावरे असली म्हणजे कळप असे समजाव.े 
 

१७ पाणी अडवनू ठेवणारा बधंारा फोडणाऱ्याला िेरे्च पाण्याि बुडवनू मारावे, पाणी नसणारा 
बधंारा फोडणाऱ्याला उत्तम साहसदंड करावा, िो भवन होऊन वापराि नसेल िर मध्यम साहसदंड 
करावा. 
 

णवषदायकां  पुरुषां णस्त्रयां च पुरुषघ्नीमपः प्रवेशयेदगर्णभिीम्, गर्णभिीं मासावरप्रजाताम् । १८ । 
पणतगुरुप्रजाघाणतकामन्द्ननणवषदाां सांणिच्िेणदकाां वा गोणभः पाियेत् । १९ । 
 

णववीतके्षिखलवेश्मद्रव्यहन्द्स्तवनादीणपकमन्द्ननना दाहयेत् । २० । 
 

राजाक्रोशकमन्तिभेदकयोरणनष्टप्रवृणतकस्य ब्राह्मिमहानसावलेणहनि णजह्वामुत्पाियेत् । २१ । 
 

प्रहरिावरिस्तेनमनायुिीयणमषुणभघातयेत् । २२ । आयुिीयस्योतमः । २३ । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

मेढ्रफलोपघाणतनस्तदेव च्िेदयेत् । २४ । णजह्वानासोपघाते सांदांशबिः । २५ । 
 

एते शासे्त्रष्ट्वनुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम् । 
अन्द्क्लष्टानाां तु पापानाां िम्यथः शुद्धविः स्मृतः ॥ २६ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे शुद्धणििि दण्डकल्पः एकादशोऽध्यायः । आणदतोऽष्टाशीणततमः । 

 
१८ टवषप्रयोग करणारा पुरुष आटण पुरुषाचा खून करणारी गरोदर नसलेली स्त्री यानंा पाण्याि 

बुडवनू माराव,े गरोदर स्त्री बाळंिपणानंिर कमीि कमी एक मटहना जाऊ देऊन (मग बुडवावे). १९ नवरा, 
वडील मनुष्टय अर्वा अपत्य यानंा मारणारी, आग लावणारी सकवा टवषप्रयोग करणारी सकवा घर फोडणारी, 
अशा स्त्रीला बैलाकंरवी ठार करावे. 
 

२० कुरण, शिे, खळे, घर, द्रव्यवन, हस्स्िवन यानंा आग लावणाऱ्यास अवनीि जाळून माराव.े 
 

२१ राजाची सनदा करणारा व गुप्ि सल्लामसलि बाहेर फोडणारा, (राजाटवषयी) वाईि बािमी 
पसरटवणारा आटण ब्राह्मणाच्या स्वयंपाकघरािील अन्नाला चािून दूटषि करणारा, याचंी जीभ उपिून 
िाकावी. 
 

२२ सैटनक नसलेल्या मनुष्टयाने शसे्त्र सकवा टचलखिे चोरली िर बाणानंी त्याचा वध करावा. २३ 
सैटनकाने िसे केल्यास उत्तम साहसदंड करावा. 
 

२४ पुरुषाचे जननेंटद्रय व वृषण यानंा इजा करणाऱ्याची िीच इंटद्रये कापून िाकावीि. २५ जीभ 
अर्वा नाक यानंा इजा केली असिा (आंगठा व मधले बोि यानंी होणारा) टचमिा िोडून िाकावा. 
 

२६ हे क्लेशदायक टशके्षचे प्रकार र्ोर आचायांच्या शास्त्रगं्रर्ािं साटंगिले आहेि. परंिु पीडा न 
देणाऱ्या गुन््ाबंद्दल साध्या वधाची टशक्षाच धमाला अनुसरून मानली गेली आहे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१२ 
 

[सप्ताशीणततमां प्रकरिम् – कन्तयाप्रकमथ] 
 

सविामप्राप्तफलाां कन्तयाां प्रकुवथतो हस्तविः, चतुःशतो वा दण्डः । १ । मृतायाां विः । २ । 
प्राप्तफलाां प्रकुवथतो मध्यमाप्रदेणशनीविो, णिशतो वा दण्डः । ३ । णपतुिावहीनां दद्यात् । ४ । न च 
प्राकाम्यमकामायाां लभेत । ५ । सकामायाां चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः, णस्त्रयास्त्विथदण्डः । ६ । 
परशुल्कावरुद्धायाां हस्तविः, चतुःशतो वा दण्डः, शुल्कदानां च । ७ । 
 

सप्तातथवप्रजाताां वरिादूध्वथमलममानः प्रकृत्य प्राकामी स्यात्, न च णपतुरवहीनां दद्यात् । ८ । 
ऋतुप्रणतरोणिणभः स्वाम्यादपक्रामणत । ९ । 
 

णिवषथप्रजातातथवायास्तुल्यो गन्ततुमदोषः, ततः परमतुल्योऽप्यनलङ्कृतायाः । १० । णपतृद्रव्यादाने 
स्तेयां भजेत । ११ । 
 

बारावा अध्याय 
 

प्रकरण ८७ : कुमाटरकेला भ्रष्ट करणे 
 

१ ऋिू प्राप्ि न झालेल्या आपल्याच वणाच्या कुमाटरकेला भ्रष्ट करणाऱ्याचा हाि िोडावा अर्वा 
चारश ेपण दंड करावा. २ िी मरण पावल्यास वधाची टशक्षा करावी. ३ ऋिू प्राप्ि झालेल्या कुमाटरकेला भ्रष्ट 
करणाऱ्याची दुसरे व मधले ही बोिे िोडावीि सकवा दोनश े पण दंड करावा. ४ आटण टिच्या टपत्याची 
होणारी हानी त्याने भरून टदली पाटहजे. ५ आटण टिची इच्छा नसल्यास त्याला स्वचे्छेनुसार वागण्याची मुभा 
असणार नाही. ६ टिची संमिी असल्यास त्याला चोपन पण दंड करावा, परंिु त्या स्त्रीला अधा दंड करावा. 
७ िी शुल्काने दुसऱ्या वराशी टववाह ठरलेली कुमाटरका असल्यास हाि िोडण्याची टशक्षा सकवा चारश ेपण 
दंड करावा, आटण टशवाय त्याने टिचे शुल्क टदले पाटहजे. 
 

८ ऋिुप्राप्िीनंिर साि माटसक पाळ्या गेल्यावर टववाह ठरलेला असूनही वराला टिची प्राप्िी न 
झाली िर कुमाटरकेला भ्रष्ट करून त्याला इच्छेप्रमाणे वागिा येईल, आटण त्याने टपत्याच्या हानीची भरपाई 
करून देण्याचे मुळीच कारण नाही. ९ कारण, कन्येचा ऋिू व्यर्थ घालटवण्याच्या त्याच्या कृत्यामुंळे त्याचे 
टिच्यावरचे स्वाटमत्व नष्ट झालेले असिे. 
 

१० ऋिुप्राप्िीनंिर िीन वष े लोिलेल्या कुमारीने त्याच वणाच्या पुरुषाबरोबर (टववाहाच्या 
उदे्दशाने) समागम करण्याि दोष नाही; त्यानंिर टभन्न वणाच्या पुरुषाबरोबरही, फक्ि टिने आपले अलंकार 
बरोबर नेिा कामा नये. ११ टपत्याचे द्रव्य टिने घेिल्यास िी चोरी असे समजाव.े 
 

परमुणद्दश्यान्तयस्य णवन्तदतो णिशतो दण्डः । १२ । न च प्राकाम्यमकामायाां लभेत । १३ । 
 

कन्तयामन्तयाां दशथणयत्वाऽन्तयाां प्रयच्ितः शत्यो दण्डस्तुल्यायाम्, हीनायाां णिगुिः । १४ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

प्रकमथण्यकुमायाितुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः, शुल्कव्ययकमथिी च प्रणतदद्यात् । १५ । अवस्र्ाय तज्जातां 
पिात्कृता णिगुिां दद्यात् । १६ । अन्तयशोणितोपिाने णिशतो दण्डः, णमर्थयाणभशांणसनि पुांसः । १७ । 
शुल्कव्ययकमथिी च जीयेत । १८ । न च प्राकाम्यमकामायाां लभेत । १९ । 
 

स्त्रीप्रकृता सकामा समाना िादशपिां दण्डां दद्यात्, प्रकिी णिगुिम् । २० । अकामायाः शत्यो दण्ड 
आत्मरागार्थम्, शूल्कदानां च । २१ । स्वयां प्रकृता राजदास्यां गच्िेत् । २२ । 
 

१२ दुसऱ्यासाठी म्हणून वधू टनटिि करून स्विःच टिच्याशी लवन करणाऱ्यास दोनश ेपण दंड 
करावा. १३ आटण टिची संमिी नसल्यास त्याला टिच्यावर हक्क प्राप्ि होणार नाही. 
 

१४ एक कन्या दाखवनू दुसरीच देणाऱ्याला, िी वराच्याच वणाची असल्यास, शभंर पण दंड 
करावा, खालच्या वणाची असल्यास दुप्पि दंड करावा. 
 

१५ समागमाच्या वळेेस कुमाटरका नसलेल्या वधूला चोपन पण दंड करावा, आटण टिने शुल्क व 
लवनाचा खचथ परि केला पाटहजे. १६ आपण कुमाटरका असल्याचा दावा करून टिला िे टसद्ध करिा आले 
नाही िर टिने दुप्पि दंड टदला पाटहजे. १७ (िे टसद्ध करण्यासाठी) दुसरीकडचे रक्ि ठेवल्यास दोनश ेपण 
दंड करावा; िोच दंड िी कुमाटरका नाही असा खोिाच आळ घेणाऱ्या पुरुषाला करावा. १८ आटण त्या 
पुरुषाला शुल्क व लवनाचा खचथ गमवावा लागेल. १९ आटण टिची इच्छा नसल्यास त्याला टिच्यावर हक्क 
प्राप्ि होणार नाही. 
 

२० स्त्रीकडून भ्रष्ट झालेल्या कुमाटरकेने, टिची संमिी असल्यास व िी त्याच वणाची असल्यास बारा 
पण दंड टदला पाटहजे, भ्रष्ट करणाऱ्या स्त्रीने दुप्पि दंड टदला पाटहजे. २१ टिची संमिी नसल्यास भ्रष्ट 
करणाऱ्या स्त्रीने आपल्या वासनापूिीप्रीत्यर्थ शभंर पण दंड व टिचे शुल्क टदले पाटहजे. २२ स्विःला आपल्या 
हािाने भ्रष्ट करून घेणाऱ्या कुमाटरकेने राजाचे दास्य पत्करले पाटहजे. 
 

बणहग्रामस्य प्रकृतायाां णमर्थयाणभशांसने च णिगुिो दण्डः । २३ । 
 

प्रसह्य कन्तयामपहरतो णिशतः, ससुविामुतमः । २४ । बहूनाां कन्तयापहाणरिाां पृर्ग् यर्ोक्ता दण्डाः 
। २५ । 
 

गणिकादुणहतरां प्रकुवथतितुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः, शुल्कां  मातुभोगः षोडशगुिः । २६ । दासस्य दास्या 
वा दुणहतरमदासीं प्रकुवथतितुकवशणतपिो दण्डः शुल्काबन्तध्यदानां च । २७ । णनष्ट्क्रयानुरूपाां दासीं प्रकुवथतो 
िादशपिो दण्डो वस्त्राबन्तध्यदानां च । २८ । 
 

साणचव्यावकाशदाने कतृथसमो दण्डः । २९ । 
 

प्रोणषतपणतकामपचरन्ततीं पणतबन्तिुस्तत्पुरुषो वा सांगृह्िीयात् । ३० । सांगृहीता पणतमाकाङ्के्षत । 
३१ । पणतिेत्क्षमेत णवसृज्येतोभयम् । ३२ । अक्षमायाां णस्त्रयाः किथनासाच्िेदनम्, विां जारि प्राप्नुयात् । ३३ 
। जारां चोर इत्यणभहरतः पञ्चशतो दण्डः, णहरण्येन मुञ्चतस्तदष्टगुिः । ३४ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२३ कुमाटरकेला गावाबाहेर भ्रष्ट केल्यास, िसेच त्यासंबधंी खोिा आळ घेिल्यास दुप्पि दंड 
करावा. 
 

२४ बळजबरीने कुमाटरकेला पळवनू नेणाऱ्यास दोनश ेपण दंड करावा, टिच्या अंगावर सोन्याचे 
दाटगने असल्यास उत्तम साहसदंड करावा. २५ अनेक जणानंी टमळून कुमाटरकेला पळटवल्यास प्रत्येकाला 
साटंगिलेले दंड कराविे. 
 

२६ गटणकेच्या मुलीला भ्रष्ट करणाऱ्यास चोपन पण दंड करावा आटण टिच्या आईला शुल्क म्हणून 
टिच्या उपभोगाच्या दराच्या सोळापि रक्कम द्यावयास लावावे. २७ दासाच्या सकवा दासीच्या दासी 
नसलेल्या मुलीस भ्रष्ट करणाऱ्याला चोवीस पण दंड करावा आटण टिचे शुल्क व दाटगने द्यावयास लावावे. 
२८ टनष्टक्रयाने मुक्ि होऊ घािलेल्या दासीला भ्रष्ट करणाऱ्यास बारा पण दंड करावा आटण वसे्त्र व दाटगने 
द्यावयास लावाव.े 
 

२९ (्ा गुन््ाि) मदि सकवा जागा टदल्यास गुन्हेगाराइिकाच दंड करावा. 
 

३० नवरा प्रवासास गेला असिा कुमागाने जाणाऱ्या पत्नीला नवऱ्याच्या बाधंवाने अर्वा त्याच्या 
नोकराने आपल्या िाब्याि ठेवाव.े ३१ त्याचं्या िाब्याि राहून टिने पिीची वाि पहावी. ३२ पिीने जर अपराध 
सहन केला िर (पत्नी व टिचा टप्रयकर ्ा) दोघानंाही सोडून देण्याि यावे. ३३ जर त्याने क्षमा केली नाही 
िर स्त्रीचे कान व नाक कापून िाकाविे आटण जाराला वधाची टशक्षा करावी. ३४ जाराला िो चोर आहे अशी 
बिावणी करणाऱ्याला पाचश ेपण दंड करावा, पैसे देऊन त्याची सुिका करणाऱ्याला त्या रकमेच्या आठपि 
दंड करावा. 
 

केशाकेणशकां  सांग्रहिम्, उपणलङ्गनािा शरीरोपभोगानाां, तज्जातेभ्यः, स्त्रीवचनािा । ३५ । 
 

परचक्रािवीहृतामोघप्रव्यढूामरण्येषु दुर्णभके्ष वा त्यक्ताां पे्रतभावोत्सृष्टाां वा परणस्त्रयां णनस्तारणयत्वा 
यर्ासांभाणषतां समुपभुञ्जीत । ३६ । जाणतणवणशष्टामकामामपत्यवतीं णनष्ट्क्रयेि दद्यात् । ३७ । 
 

चोरहस्तान्नदीवेगाद्दुर्णभक्षादे्दशणवभ्रमात् । 
णनस्तारणयत्वा कान्ततारान्नष्टाां त्यक्ताां मृतेणत वा ॥ ३८ ॥ 

 
भुञ्जीत णस्त्रयमन्तयेषाां यर्ासांभाणषतां नरः । 
न तु राजप्रतापेन प्रमुक्ताां स्वजनेन वा ॥ ३९ ॥ 

 
न चोतमाां न चाकामाां पूवापत्यवतीं न च । 
ईदृशीं त्वनुरूपेि णनष्ट्क्रयेिापवाहयेत् ॥ ४० ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे कन्तयाप्रकमथ िादशोऽध्यायः । आणदत एकोननवणततमः । 

 
३५ एकमेकाचें केस गोंजारले की व्यटभचार समजावा, अर्वा शरीरावरील उपभोगाच्या 



 

 अनुक्रमणिका 
 

टचन्हावंरून, िज्ज्ञाचं्या मिानुसार सकवा टस्त्रयाचं्या सागंण्यावरून (व्यटभचार ओळखावा). 
 

३६ शत्रसैुन्याने अर्वा रानिी िोळ्यानंी पळवनू नेलेल्या, पुराि वाहून चाललेल्या, अरण्याि सकवा 
दुष्टकाळामध्ये िाकून टदलेल्या, अर्वा मेली अशा समजुिीने सोडून टदलेल्या दुसऱ्याच्या पत्नीला संकिािून 
वाचटवल्यावर कबलू केल्याप्रमाणे टिच्याशी समागम करावा. ३७ परंिु िी वरच्या जािीची असल्यास, टिची 
इच्छा नसल्यास सकवा टिला संििी असल्यास टनष्टक्रयाची रक्कम घेऊन टिला जाऊ द्याव.े 
 

३८–४० चोराच्या हािािून, नदीच्या पुरािून, दुष्टकाळािून, देशािील धामधुमीिून, अरण्यािून 
सोडटवल्यावर, सकवा िी नाटहशी झाली असिा अर्वा मेली असे समजून सोडून टदलेली असिा टिला 
वाचटवल्यावर, कबलू केल्याप्रमाणे पुरुषाने दुसऱ्याचं्या स्त्रीचा उपयोग घ्यावा; परंिु टिची सुिका राजाच्या 
प्रिापाने झाली असल्यास सकवा टिच्या नािेवाइकाने केली असल्यास, सकवा िी उत्तम वणाची असल्यास, 
टिची संमिी नसल्यास सकवा टिला अगोदरची संििी असल्यास िसे करिा कामा नये. अशा स्त्रीला अनुरूप 
टनष्टक्रयाची रक्कम घेऊन जाण्यास मोकळीक द्यावी. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१३ 
 

[अष्टाशीणततमां प्रकरिम् – अणतचारदण्डाः] 
 

ब्राह्मिमपेयमभक्ष्यां वा ग्रासयत उतमो दण्डः, क्षणियां मध्यमः, वैश्यां पूवथः साहसदण्डः, शूद्रां 
चतुष्ट्पञ्चाशत्पिो दण्डः । १ । स्वयां ग्रणसतारो णनर्णवषयाः कायाः । २ । 
 

परगृहाणभगमने णदवा पूवथः साहसदण्डः, रािौ मध्यमः । ३ । णदवा रािौ वा सशस्त्रस्य प्रणवशत 
उतमो दण्डः । ४ । णभकु्षकवैदेहकौ मतोन्तमतौ बलादापणद चाणतसांणनकृष्टाः प्रवृतप्रवेशािादण्ड्याः, अन्तयि 
प्रणतषेिात् । ५ । स्ववेश्मनो णवरािादूध्वं पणरवायथमारोहतः पूवथ साहसदण्डः, परवेश्मनो मध्यमः, 
ग्रामारामवािभेणदनि । ६ । 
 

ग्रामेष्ट्वन्ततः सार्णर्का ज्ञातसारा वसेयुः । ७ । मुणषतां प्रवाणसतां चैषामणनगथतां रािौ ग्रामस्वामी दद्यात् । 
८ । ग्रामान्ततरेषु वा मुणषतां प्रवाणसतां णववीताध्यक्षो दद्यात् । ९ । अणववीतानाां चोररजु्जकः । १० । 
तर्ाप्यगुप्तानाां सीमावरोरे्न णवचयां ददु्यः । ११ । असीमावरोिे पञ्चग्रामी दशग्रामी वा । १२ । 
 

िेरावा अध्याय 
 

प्रकरण ८८ : अत्याचाराबंद्दल टशक्षा 
 

१ टपण्यास अयोवय अर्वा खाण्यास अयोवय पदार्थ ब्राह्मणास खाऊ घालणाऱ्याला उत्तम साहसदंड 
करावा, क्षटत्रयास िसे खाऊ घालणाऱ्याला मध्यम साहसदंड, वैश्यास िसे केल्यास प्रर्म साहसदंड, 
शूद्रास िसे केल्यास चोपन पण दंड करावा. २ स्विःच िसे खाणाऱ्यानंा हद्दपार कराव.े 
 

३ दुसऱ्याच्या घराि टदवसा घुसल्यास प्रर्म साहसदंड करावा, रात्री घुसल्यास मध्यम. ४ टदवसा 
सकवा रात्री शस्त्र घेऊन टशरणाऱ्याला उत्तम साहसदंड करावा. ५ टभके्षकरी आटण व्यापारी, दारूच्या नशिे 
असलेला आटण वडेा मनुष्टय, अगदी टनकिचे शजेारी त्याचं्यावर बळाचा वापर होि असिा आटण िे संकिाि 
असिा, िसेच जे नेहमी येजा करीि असिाि त्यानंा दंड करू नये, फक्ि त्यानंा मना केली असेल िरच दंड 
करावा. ६ मध्यरात्रीनंिर स्विःच्या घराच्या कंुपणाची सभि चढणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा, दुसऱ्याच्या 
घराची सभि चढणाऱ्यास आटण गावाच्या बगीचाचे कंुपण िोडणाऱ्यास मध्यम साहसदंड करावा. 
 

७ िाडं्यािील व्यापाऱ्यानंी आपल्याजवळील टकमिी मालाची माटहिी (अटधकाऱ्यानंा) देऊन 
गावाि मुक्कामास रहावे. ८ आटण त्याचं्या सामानापैकी काही (जनावरे वगैरे) वस्िू गावाबाहेर न जािा रात्री 
चोरीस गेली अर्वा मारण्याि आली िर गावाच्या मालकाने भरून टदली पाटहजे. ९ दोन गावाचं्या मधल्या 
प्रदेशाि जे चोरीस जाईल सकवा मारण्याि येईल िे टववीिाध्यक्षाने भरून टदले पाटहजे. १० गायरान 
नसलेल्या (जंगल वगैरे) प्रदेशािं चोराचंा बदंोबस्ि करणाऱ्या अटधकाऱ्याने भरून टदले पाटहजे. ११ 
िरीसुद्धा त्यानंा संरक्षण न टमळाल्यास गावाचं्या ठरलेल्या हद्दीप्रमाणे झडिी घ्यावी. १२ गावाचं्या हद्दी 
ठरलेल्या नसिील िर पाच सकवा दहा गावाचं्या समूहाि झडिी घ्यावी. 
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दुबथलां  वेश्म शकिमनुतब्िमूिथस्तम्भां शस्त्रमनपाश्रयमप्रणतच्िन्नां श्वभ्रां कूपां कूिावपातां वा कृत्वा 
कहसायाां दण्डपारुष्ट्यां णवद्यात् । १३ । 
 

वृक्षच्िेदने दम्यरणश्महरिे चतुष्ट्पदानामदान्ततसेवने वाहने वा 
काष्ठलोष्टपाषािदण्डबािबाहुणवके्षपिेषु याने हन्द्स्तना न सांघट्टने ‘अपेणह’ इणत प्रक्रोशन्नदण्ड्यः । १४ । 
 

हन्द्स्तना रोणषतेन हतो द्रोिान्नां मद्यकुम्भां माल्यानुलेपनां दन्ततप्रमाजथनां च पिां दद्यात् । १५ । 
अश्वमेिावभृर्स्नानेन तुल्यो हन्द्स्तना वि इणत पादप्रक्षालनम् । १६ । उदासीनविे यातुरुतमो दण्डः । १७ । 
 

१३ मोडके िोडके घर, ज्याच्या वरच्या वाशाला चागंला आधार नाही असा गाडा, म्यान नसलेले 
शस्त्र, नीि आच्छादन नसलेला खड्डा, टवहीर अर्वा सापळा या गोष्टी केल्यामुळे कोणास इजा झाल्यास 
दंडपारुष्टयाचा गुन्हा झाला आहे असे समजाव.े 
 

१४ झाड िोडीि असिा, टशकाऊ जनावर दोर हािाि धरून नेि असिा, जनावरापंैकी 
माणसाळलेले नसलेल्या जनावराचा उपयोग करीि असिा अर्वा त्याच्यावर बसून जाि असिा, लाकडे, 
ढेकळे, दगड, काठ्या, बाण सकवा बाहू इकडेटिकडे फेकीि अर्वा टफरवीि असिा, िसेच गाडी सकवा 
हत्ती याचं्यामुळे गदी झाली असिा ‘बाजूला व्हा’ असे जो ओरडून सागंिो िो दंडास पात्र होि नाही. 
 

१५ हत्तीला कोधाटवष्ट करून (त्याच्या पायाखाली) मृत्यू इस्च्छणाऱ्या माणसाने एक द्रोण अन्न, 
मद्याचा एक कंुभ, फुले आटण उिणे आटण सुळे स्वच्छ करण्यासाठी कपडा इिके सवथ टदले पाटहजे. १६ 
हत्तीकडून होणारा मृत्य ूअश्वमेधयागाच्या अंिी करावयाच्या स्नानासारखाच (पुण्यप्रद) आहे म्हणून ही 
त्याची पाद्यपूजा. १७ ज्याला िशी इच्छा नसेल त्याचा हत्तीने घाि केल्यास माहुिास उत्तम साहसदंड 
करावा. 
 

शृणङ्गिा दांन्द्ष्ट्रिा वा कहस्यमानममोक्षयतः स्वाणमनः पूवथः साहसदण्डः, प्रणतकु्रष्टस्य णिगुिः । १८ । 
शृणङ्गदांन्द्ष्ट्रभ्यामन्तयोन्तयां घातयतस्तच्च तावच्च दण्डः । १९ । 
 

देवपशुमृषभमुक्षािां गोकुमारीं वा वाहयतः पञ्चशतो दण्डः, प्रवासयत उतमः । २० । 
लोमदोहवाहनप्रजननोपकाणरिाां कु्षद्रपशूनामादाने तच्च तावच्च दण्डः, प्रवासने च, अन्तयि देवणपतृकायेभ्यः । 
२१ । 
 

णिन्ननस्यां भननयुगां णतयथक्प्रणतमुखागतां प्रत्यासरिा चक्रयुक्तां याता पशुमनुष्ट्यसांबािे वा 
कहसायामदण्ड्यः । २२ । अन्तयर्ा यर्ोक्तां मानुषप्राणिकहसायाां दण्डमभ्यावहेत् । २३ । अमानुषप्राणिविे 
प्राणिदानां च । २४ । बाले यातणर यानस्र्ः स्वामी दण्ड्यः, अस्वाणमणन यानस्र्ः, प्राप्तव्यवहारो वा याता । 
२५ । बालाणिणष्ठतमपुरुषां वा यानां राजा हरेत् । २६ । 
 

१८ सशगे सकवा दंष्ट्ा असलेला प्राणी इजा करीि असलेल्या मनुष्टयाची सुिका न करणाऱ्या त्याच्या 
मालकास प्रर्म साहसदंड करावा, त्याला ओरडून हाक मारली असिा (िो सुिका करावयास आला नाही 
िर) दुप्पि दंड करावा. १९ सशगे सकवा दंष्ट्ा असलेल्या प्राण्याचंा एकमेकाकडून घाि घडवनू 
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आणणाऱ्याला त्याची सकमि द्यावयास लावनू टििकाच दंड करावा. 
 

२० देवाचें पशू, साडं अर्वा कालवड यावर बसून जाणाऱ्याला पाचश े पण दंड करावा, त्यानंा 
मारल्यास उत्तम साहसदंड करावा. २१ ज्या लहान पशूचंा त्याचं्या केसासाठी अर्वा दुधासाठी, वाहन 
म्हणून अर्वा प्रजोत्पत्तीसाठी उपयोग होिो िे चोरल्यास सकवा मारल्यास त्याचंी सकमि द्यावयास लावनू 
टििकाच दंड करावा; याला अपवाद देवकायथ सकवा टपिृकायथ यासाठी घेिलेल्या पशूचंा. 
 

२२ वसेण िुिली असिा (सकवा) जू मोडले असिा, टिरकस सकवा समोरून येणारी सकवा पाठीमागे 
सरकणारी गाडी असिा, (रस्त्याि) पशू व मनुष्टय याचंी गदी असिा कोणाला इजा झाली िर गाडीवान 
दंडास पात्र होि नाही. २३ नाहीिर मनुष्टय व पशू यानंा इजा केल्याबद्दलचे दंड लागू होिील. २४ मनुष्टयेिर 
प्राणी मेल्यास त्याची सकमिसुद्धा टदली पाटहजे. २५ गाडी हाकणारा वयाने लहान असल्यास गाडीि 
बसलेल्या मालकाला दंड करावा, मालक नसल्यास गाडीि जो असेल त्याला सकवा हाकणारा वयाि आला 
असेल िर त्याला. २६ लहान मुलाच्या िाब्याि असलेली सकवा पुरुष आि नसलेली गाडी सरकारजमा 
करावी. 
 

कृत्याणभचाराभ्याां यत्परमापादयेत् तदापादणयतव्यः । २७ । कामां भायायामणनच्िन्तत्याां कन्तयायाां वा 
दारार्णर्नो भतथणर भायाया वा सांवदनकरिम् । २८ । अन्तयर्ा कहसायाां मध्यमः साहसदण्डः । २९ । 
 

माताणपिोभथणगनीं मातुलानीमाचायािीं स्नुषाां दुणहतरां भणगनीं वाऽणिचरतणस्त्रणलङ्गच्िेदनां विि । 
३० । सकामा तदेव लभेत, दासपणरचारकाणहतकभुक्ता च । ३१ । 
 

ब्राह्मण्यामगुप्तायाां क्षणियस्योतमः, सवथस्वां वैश्यस्य, शूद्रः किान्द्ननना दहे्यत । ३२ । सवथि 
राजभायागमने कुम्भीपाकः । ३३ । श्वपाकीगमने कृतकबन्तिाङ्कः परणवषयां गच्िेत्, श्वपाकत्वां वा शूद्रः । ३४ 
। श्वपाकस्यायागमने विः, णस्त्रयाः किथनासाच्िेदनम् । ३५ । प्रव्रणजतागमने चतुणवंशणतपिो दण्डः । ३६ । 
सकामा तदेव लभेत । ३७ । 
 

२७ जादूिोणा सकवा मंत्रिंत्र याचं्याद्वारा जी इजा कोणी दुसऱ्यास करू पाहील िीच त्याला 
भोगावयास लावावी. २८ पे्रम न करणाऱ्या पत्नीवर पिीने, लवन करू इस्च्छणाऱ्याने कुमाटरकेवर सकवा 
पत्नीने पिीवर वशीकरणटवदे्यचा प्रयोग करण्यास हरकि नाही. २९ अन्यर्ा कोणास इजा झाल्यास मध्यम 
साहसदंड करावा. 
 

३० मावशी, आत्या, मामी, आचायथपत्नी, सून, मुलगी, बहीण याचं्याशी समागम करणाऱ्याचे 
जननेंटद्रय व वृषण कापावे आटण नंिर वध करावा. ३१ टिची संमिी असल्यास िीच टशक्षा टिला करावी; 
दास, नोकर सकवा गहाण ठेवलेला मनुष्टय यानंी भोगलेल्या स्त्रीलाही िशीच टशक्षा करावी. 
 

३२ कोणाच्या संरक्षणाखाली नसलेल्या ब्राह्मण स्त्रीशी समागम करणाऱ्या क्षटत्रयास उत्तम साहसदंड 
करावा, वैश्याची सवथ संपत्ती जप्ि करावी, शूद्राला गविाच्या अवनीि जाळून मारावे. ३३ राजाच्या भायेशी 
समागम केल्यास सवथ प्रसंगी मोठ्या कंुभाि टशजवनू मारावे. ३४ श्वपाकस्त्रीशी समागम केल्यास कपाळावर 
मस्िकरटहि धडाचे टचन्ह करून देशाबाहेर घालवनू द्याव,े िो शूद्र असल्यास त्याला श्वपाक करावे. ३५ 
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श्वपाकाने आयथ स्त्रीशी समागम केल्यास वधाची टशक्षा करावी, स्त्रीचे कान व नाक कापून िाकावेि. ३६ घर 
सोडून टनघालेल्या स्त्रीशी समागम केल्यास चोवीस पण दंड करावा. ३७ टिची संमिी असल्यास टिलाही 
िोच दंड करावा. 
 

रूपाजीवायाः प्रसह्योपभोगे िादशपिो दण्डः । ३८ । बहूनामेकामणिचरताां पृर्क् चतुकवशणतपिो 
दण्डः । ३९ । 
 

णस्त्रयमयोनौ गच्ितः पूवथः साहसदण्डः, पुरुषमणिमेहति । ४० । 
 

मैरु्ने िादशपिन्द्स्तयथनयोणनष्ट्वनात्मनः । 
दैवतप्रणतमानाां च गमने णिगुिः स्मृतः ॥ ४१ ॥ 

 
अदण्ड्यदण्डने राज्ञो दण्डकस्त्रशद्गुिोऽम्भणस । 
वरुिाय प्रदातव्यो ब्राह्मिेभ्यस्ततः परम् ॥ ४२ ॥ 

 
तेन तत्पुयते पापां राज्ञो दण्डापचारजम् । 
शास्ता णह वरुिो राज्ञाां णमर्थया व्याचरताां नृषु ॥ ४३ ॥ 

 
इणत कण्िकशोिने चतुरे्ऽणिकरिे अणतचारदण्डाः ियोदशोऽध्यायः । आणदतो नवणततमः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य कण्िकशोिनम् चतुर्थमणिकरिम् समाप्तम् ॥ 

 
३८ वशे्येशी जबरीने संभोग केल्यास बारा पण दंड करावा. ३९ अनेक पुरुषानंी एका वशे्येशी जबरीने 

समागम केल्यास त्यापंैकी प्रत्येकाला चोवीस पण दंड करावा. 
 

४० योनीटशवाय अन्यत्र स्त्रीशी समागम करणाऱ्यास, िसेच पुरुषाशी समागम करणाऱ्यास प्रर्म 
साहसदंड करावा. 
 

४१ जनावराशंी संभोग करणाऱ्या मूढ माणसाला बारा पण दंड करावा; आटण देविाचं्या मूिीशी 
िसा व्यवहार केल्यास दुप्पि दंड साटंगिला आहे. 
 

४२ दंड करण्यास पात्र नसलेल्याला दंड केला असिा त्याच्या िीसपि दंड राजाला करून िो 
पाण्याि वरुणाला अपथण करावा आटण त्यानंिर िो ब्राह्मणानंा द्यावा. 
 

४३ त्यायोगे शासन करिाना होणाऱ्या चुकामुंळे लागणारे राजाचे पाप धुऊन टनघिे. कारण, वरुण 
हा लोकाशंी अन्यायाने व्यवहार करणाऱ्या राजाचंा शासनकिा आहे. 
 

चौरे् अणिकरि समाप्त 
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योगवृतम् — पञ्चममणिकरिम् 
 

१ 
 

[एकोननवणततमां प्रकरिम् – दाण्डकर्णमकम्] 
 

दुगथराष्ट्रयोः कण्िकशोिनमुक्तम् । १ । राजराज्ययोवथक्ष्यामः । २ । 
 

राजानमवगृह्योपजीणवनः शिुसािारिा वा ये मुख्यास्तेषु गुढपुरुषप्रणिणिः कृत्यपक्षोपग्रहो वा 
णसणद्धः यर्ोक्तां पुरस्ताद्, उपजापोऽपसपो वा यर्ा पारग्राणमके वक्ष्यामः । ३ । राज्योपघाणतनस्तु वल्लभाः 
सांहता वा ये मुख्याः प्रकाशमशक्याः प्रणतषेदु्धां  दूष्ट्याः तेषु िमथरुणचरुपाांशुदण्डां प्रयुञ्जीत । ४ । 
 

दूष्ट्यमहामािभ्रातरमसत्कृतां सत्िी प्रोत्साह्य राजानां दशथयेत् । ५ । तां राजा 
दूष्ट्यद्रव्योपभोगाणतसगेि दूष्ट्ये णवक्रमयेत् । ६ । शसे्त्रि रसेन वा णवक्रान्ततां तिैव घातयेद् ‘भ्रातृघातकोऽयम्’ 
इणत । ७ । तेन पारशवः पणरचाणरकापुिि व्याख्यातौ । ८ । 
 

पाचवे अणिकरि – गुप्त व्यवहार 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण ८९ : गुप्ि रीिीने टशक्षा करण्याटवषयी 
 

१ दुगथ आटण राष्ट् यानंा उपद्रव देणाऱ्या कंिकाचंा नायनाि कसा करावा िे साटंगिले आहे. २ आिा 
राजा आटण त्याचे राज्य यानंा उपद्रव देणाऱ्या कंिकाचंा नायनाि कसा करावा िे सागंिो. 
 

३ जे मुख्य अटधकारी राजाला क्ाि ठेवनू उपजीटवका प्राप्ि करीि असिील सकवा ज्याचें शत्रशूी 
संधान असेल त्याचंा बदंोबस्ि करण्याचा उपाय मागे साटंगिल्याप्रमाणे गूढ पुरुषाचंी योजना (१·१२) अर्वा 
टफिुरीचा संभव असलेल्यानंा वश करून घेणे (१·१३) हा, सकवा पुढे पारग्राटमक (शत्रचेू शहर सजकून 
घेण्याटवषयीच्या) प्रकरणाि सागंणार आहोि त्याप्रमाणे गुप्ि टचर्ावणी (१३·१) अर्वा गुप्ि हेर (१३·३) 
हा. ४ परंिु जे मुख्य अटधकारी राजवल्लभ असल्यामुळे अर्वा एकजूि करून राजाच्या शासनाचा नाश 
करीि असिाही उघडपणे काढून िाकणे शक्य नसिे त्या राजद्रो्ाचं्या बाबिीि धमाची आवड असणाऱ्या 
(किथव्यदक्ष) राजाने गुप्ि टशके्षची योजना करावी. 
 

५ राजद्रोही अटधकाऱ्याच्या भावाला त्याच्याकडून चागंली वागणूक टमळि नसल्यास गुप्ि हेराने 
त्याला टचर्वनू राजाकडे आणावे. ६ राजाने राजद्रो्ाच्या संपत्तीचा उपभोग घेऊ देण्याचे आश्वासन देऊन 
त्याला राजद्रो्ाचा वध करण्यास उद्युक्ि करावे. ७ त्याने शस्त्राने अर्वा टवषप्रयोगाने त्याचा खून केल्यास 
“आपल्या भावाचा ्ाने खून केला आहे” असे म्हणून त्याच गुन््ाबद्दल त्याचा वध करावा. ८ याचप्रमाणे 
राजद्रो्ाचा शूद्र स्त्रीपासून झालेला पुत्र आटण पटरचाटरकेपासून झालेला पुत्र याचंाही उपयोग करावा. 
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दूष्ट्यमहामािां वा सन्द्त्िप्रोत्साणहतो भ्राता दायां याचेत । ९ । तां दूष्ट्यगृहप्रणतिाणर 
रािावुपशयानमन्तयि वा वसन्ततां तीक्ष्िो हत्वा ब्रयूाद् ‘हतोऽयां दायकामुकः’ इणत । १० । ततो 
हतपक्षमुपगुहे्यतरां णनगृह्िीयात् । ११ । दूष्ट्यसमीपस्र्ा वा सन्द्त्ििो भ्रातरां दायां याचमानां घातेन 
पणरभत्सथयेयुः । १२ । तां रािौ इणत समानम् । १३ । 
 

दूष्ट्यमहामाियोवा यः पुिः णपतुः णपता वा पुिस्य दारानणिचरणत, भ्राता वा भ्रातुः, तयोः 
कापणिकमुखः कलहः पूवेि व्याख्यातः । १४ । 
 

दूष्ट्यमहामािपुिमात्मसांभाणवतां वा सत्िी ‘राजपुिस्त्वां, शिुभयाणदह न्तयस्तोऽणस’ इत्युपजपेत् । १५ 
। प्रणतपन्नां राजा रहणस पूजयेत् ‘प्राप्तयौवराज्यकालां  त्वाां महामािभयान्नाणभणषञ्जाणम’ इणत । १६ । तां सत्िी 
महामािविे योजयेत् । १७ । णवक्रान्ततां तिैव घातयेत् ‘णपतृघातकोऽयम्’ इणत । १८ । 
 

९ सकवा गुप्ि हेराने टचर्टवलेल्या राजद्रोही अटधकाऱ्याच्या भावाने त्याच्याकडे संपत्तीिील आपल्या 
टहश्शाची मागणी करावी. १० राजद्रो्ाच्या दाराशी धरणे धरून रात्री िो िेरे् झोपला असिा सकवा 
दुसरीकडे रहाि असिा िीक्ष्ण हेराने त्याला ठार मारून पुकारावे, “संपत्तीि वािा मागणाऱ्या ्ा माणसाला 
मारले आहे.” ११ नंिर खून झालेल्याची बाजू घेऊन राजाने दुसऱ्याला (राजद्रो्ाला) शासन करावे. १२ 
सकवा राजद्रो्ाच्या संटनध असणाऱ्या गुप्ि हेरानंी संपत्तीि वािा मागणाऱ्या भावाला ठार मारण्याची धमकी 
द्यावी. १३ मग रात्री िीक्ष्ण हेराने इत्यादी मागच्याप्रमाणेच. 
 

१४ दोन राजद्रोही अटधकाऱ्यापंैकी जर पुत्र टपत्याच्या बायकोशी (सापत्न मािेशी) अर्वा टपिा 
पुत्राच्या बायकोशी सकवा भाऊ भावाच्या बायकोशी अनीटिपर संबधं ठेवीि असेल िर त्या दोघाि कापटिक 
हेराच्या द्वारा कलह लावनू पुढे काय करायचे िे वरीलप्रमाणेच समजाव.े 
 

१५ राजद्रोही अटधकाऱ्याच्या मुलाची स्विःच्या मोठेपणाटवषयी भलिीच कल्पना असल्यास गुप्ि 
हेराने त्याला सुचवावे, “िू खरोखर राजपुत्र आहेस; शत्रचू्या भीिीने िुला येरे् ठेवले आहे.” १६ त्याचा 
त्यावर टवश्वास बसला म्हणजे राजाने त्याचा एकािंाि सन्मान करावा व म्हणाव,े “िुला युवराज म्हणून 
नेमण्याची वळे आली असिाही ्ा अटधकाऱ्याच्या भीिीने मी िुला अटभषेक करीि नाही.” १७ मग हेराने 
त्याला अटधकाऱ्याचा वध करण्यास प्रवृत्त करावे. १८ त्याने खून केल्यास त्याच गुन््ासाठी “हा टपिृघािक 
आहे” असे म्हणून त्याचा वध करावा. 
 

णभकु्षकी वा दूष्ट्यभायां साांवदणनकीणभरौषिीणभः सांवास्य रसेनाणतसांदध्यात् । १९ । 
 

इत्याप्यप्रयोगः । २० । 
 

दूष्ट्यमहामािमिवीं परग्रामां वा हन्ततुां कान्ततारव्यवणहते वा देशे राष्ट्रपालमन्ततपालां  वा स्र्ापणयतुां 
नागरस्र्ानां वा कुणपतमवग्रहीतुां सार्ाणतवाह्यां प्रत्यन्तते वा सप्रत्यादेयमादातुां फल्गुबलां  तीक्ष्ियुक्तां पे्रषयेत् । 
२१ । रािौ णदवा वा युदे्ध प्रवृत ेतीक्ष्िाः प्रणतरोिकव्यञ्जना वा हन्तयुः ‘अणभयोगे हतः’ इणत । २२ । 
 

यािाणवहारगतो वा दूष्ट्यमहामािान् दशथनायाह्वयेत् । २३ । ते गूढशसै्त्रस्तीक्ष्िैः सह प्रणवष्टा 
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मध्यमकक्ष्यायामात्मणवचयमन्ततःप्रवेशनारं् ददु्यः । २४ । ततो दौवाणरकाणभगृहीतास्तीक्ष्िाः ‘दूष्ट्यप्रयुक्ताः 
स्मः’ इणत ब्रयुूः । २५ । ते तदणभणवख्याप्य दूष्ट्यान् हन्तयुः । २६ । तीक्ष्िस्र्ाने चान्तये वध्याः । २७ । 
 

१९ सकवा हेर असलेल्या पटरव्राटजकेने वशीकरण करणाऱ्या औषधींनी राजद्रोही अटधकाऱ्याच्या 
पत्नीचा टवश्वास संपादन करावा आटण मग टवषप्रयोगाने त्याचा टनकाल लावावा. 
 

२० हे झाले नािेवाइकाचं्या द्वारा करावयाचे प्रयोग. 
 

२१ िीक्ष्ण हेर आि असलेल्या दुबथल सैन्याटनशी राजद्रोही अटधकाऱ्याला रानिी िोळ्याचंा बीमोड 
करावयास अर्वा शत्रचेू शहर उध्वस्ि करावयास, सकवा जंगलािून जावयाचे असलेल्या दूरच्या प्रदेशाि 
राष्ट्पाल अर्वा अंिपाल याचंी स्र्ापना करावयास, सकवा बंड करून उठलेल्या नगराला िाब्याि 
आणावयास, सकवा सरहद्दीवरील, शत्रू सहज परि घेऊ शकेल अशा प्रदेशासह व्यापारी मागथ सजकावयास 
पाठवावे. २२ टदवसा सकवा रात्री युद्ध जंुपले असिा िीक्ष्ण हेरानंी सकवा दरोडेखोराचं्या वषेािील हेरानंी 
त्याला माराव,े िो लढाईि मेला असे भासटवण्यासाठी. 
 

२३ स्वारीवर सकवा सहलीला गेला असिा राजाने राजद्रोही अटधकाऱ्यानंा भेिीस बोलवावे. २४ 
शसे्त्र लपटवलेल्या िीक्ष्ण हेराबंरोबर िे आले असिा मधल्या दालनाि आि प्रवशे टमळटवण्यासाठी त्यानंी 
आपली झडिी द्यावी. २५ द्वारपालानंी पकडले असिा िीक्ष्ण हेरानंी ्ा अटधकाऱ्यानंी (राजाला 
मारण्यासाठी) आमची योजना केली होिी असे सागंाव.े २६ िे जाहीर करून द्वारपालानंी राजद्रोही 
अटधकाऱ्यानंा ठार करावे. २७ िीक्ष्ण हेराचं्या जागी वधाची टशक्षा झालेल्या दुसऱ्या गुन्हेगारानंा माराव.े 
 

बणहर्णवहारगतो वा दूष्ट्यानासन्नावासान् पूजयेत् । २८ । तेषाां देवीव्यञ्जना वा दुःस्त्री रािावावासेषु 
गृहे्यत इणत समानां पूवेि । २९ । 
 

दूष्ट्यमहामािां वा ‘सूदो भक्षकारो वा ते शोभनः’ इणत स्तवेन भक्ष्यभोज्यां याचेत, बणहवा क्वणचदध्वगतः 
पानीयम् । ३० । तदुभयां रसेन योजणयत्वा प्रणतस्वादने तावेवोपयोजयेत् । ३१ । तदणभणवख्याप्य ‘रसदौ’ 
इणत घातयेत् । ३२ । 
 

अणभचारशीलां  वा णसद्धव्यञ्जनो ‘गोिाकूमथककथ िकूिानाां लक्षण्यानामन्तयतमप्राशनेन 
मनोरर्ानवाप्यणस’ इणत ग्राहयेत् । ३३ । प्रणतपन्नां कमथणि रसेन लोहमुसलैवा घातयेत् ‘कमथव्यापदा हतः’ 
इणत । ३४ । 
 

णचणकत्सकव्यञ्जनो वा दौरान्द्त्मकमसाध्यां वा व्याकि दूष्ट्यस्य स्र्ापणयत्वा भैषज्याहारयोगेषु 
रसेनाणतसांदध्यात् । ३५ । सूदाराणलकव्यञ्जना वा प्रणिणहता दूष्ट्यां रसेनाणतसांदध्युः । ३६ । 
 

२८ सकवा सहलीला नगराबाहेर गेला असिा राजद्रोही अटधकाऱ्याचंी आपल्या संटनध रहावयाची 
सोय करून सन्मान करावा. २९ रात्री त्याचं्या टनवासस्र्ानी राणीचा वषे धारण केलेल्या दुवथिथनी स्त्रीला 
पकडावे; त्यापुढील उपाययोजना पूवीप्रमाणेच. 
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३० सकवा राजद्रोही अटधकाऱ्याकडे “िुझा आचारी सकवा खाद्यपदार्थ बनटवणारा फार चागंला 
आहे” अशी स्िुिी करून खाण्याचे पदार्थ मागाविे, सकवा कधी बाहेर गेला असिा वािेि एखाद्या 
राजद्रो्ाकडे टपण्यास पेय मागाव.े ३१ त्या दोहोंि (भक्ष्य व पेय यािं) टवष कालवनू त्यानंाच िे प्रर्म 
चाखावयास लावावे. ३२ (िे टवषयुक्ि आहेि हे उघडकीस आल्यावर) िे जाहीर करून टवषप्रयोग करणारे 
म्हणून त्याचंा वध करावा. 
 

३३ सकवा मंत्रिंत्र, जादूिोणा याचंी आवड असणाऱ्या राजद्रो्ाच्या मनाि टसद्ध हेराने “उत्तम 
लक्षणानंी युक्ि घोरपड, कासव, खेकडा व सशगे मोडलेला बलै याचं्यापैकी कोणत्याही एका प्राण्याचे 
स्मशानावनीि होम करून उरलेले मासं खाल्ल्यास िुझे मनोरर् टसद्धीस जािील” असे भरवनू द्याव.े ३४ 
त्याला िे पिले िर िो टक्रया करीि असिा टवषप्रयोगाने अर्वा लोखंडी मुसळानंी त्याचा घाि करावा आटण 
“टक्रयेमध्ये दोष घडल्यामुळे िो मेला” असे जाहीर करावे. 
 

३५ सकवा वैद्यवषेािील हेराने राजद्रोही अटधकाऱ्याला वाईि लक्षणे असलेला सकवा असाध्य असा 
रोग जडला आहे असे टनदान करून औषध सकवा आहार याचं्या उपयोगाच्या वळेी टवषप्रयोगाने त्याचा कािा 
काढावा. ३६ सकवा आचारी व वाढपे म्हणून त्याच्या घराि ठेवलेल्या गुप्ि हेरानंी टवषप्रयोगाने राजद्रोही 
अटधकाऱ्याचा मृत्य ूघडवनू आणावा. 
 

इत्युपणनषत्प्रणतषेिः । ३७ । 
 

उभयदूष्ट्यप्रणतषेिस्तु । ३८ । यि दूष्ट्यः प्रणतषेद्धव्यस्ति दूष्ट्यमेव फल्गुबलतीक्ष्ियुक्तां पे्रषयेत्, 
‘गच्ि, अमुन्द्ष्ट्मन् दुगे राष्ट्रे वा सैन्तयमुत्र्ापय णहरण्यां वा, वल्लभािा णहरण्यमाहारय, वल्लभकन्तयाां वा 
प्रसह्यानय, दुगथसेतुवणिक्पर्शून्तयणनवेशखणनद्रव्यहन्द्स्तवनकमथिामन्तयतमिा कारय राष्ट्रपाल्यमन्ततपाल्यां 
वा; यि त्वा प्रणतषेियेन्न वा ते साहाय्यां दद्यात् स बन्तिव्यः स्यात्’ इणत । ३९ । तरै्वेतरेषाां पे्रषयेद् 
‘अमुष्ट्याणवनयः प्रणतषेद्धव्यः’ इणत । ४० । तमेतेषु कलहस्र्ानेषु कमथप्रणतघातेषु वा णववदमानां तीक्ष्िाः शस्त्रां 
पातणयत्वा प्रच्िन्नां हन्तयुः । ४१ । तेन दोषेिेतरे णनयन्ततव्याः । ४२ । 
 

पुरािाां ग्रामािाां कुलानाां वा दूष्ट्यािाां सीमाके्षिखलवेश्ममयादासु द्रव्योपकरिसस्यवाहनकहसासु 
पे्रक्षाकृत्योत्सवेषु वा समुत्पने्न कलहे तीक्ष्िैरुत्पाणदते वा तीक्ष्िाः शस्त्रां पातणयत्वा ब्रयुूः ‘एवां णक्रयन्तते येऽमुना 
कलहायन्तते’ इणत । ४३ । तेन दोषेिेतरे णनयन्ततव्याः । ४४ । 
 

३७ हे झाले गुप्ि रीिीने (राजद्रो्ाचंा) टनकाल लावण्याचे प्रकार. 
 

३८ आिा दोन राजद्रोही अटधकाऱ्याचंी टवल्हेवाि लावण्यासंबधंी. ३९ ज्या टठकाणी एका 
राजद्रो्ाचा टनकाल लावावयाचा असेल टिकडे दुसऱ्या राजद्रो्ालाच िीक्ष्ण हेर आि असलेल्या र्ोड्या 
सैन्याटनशी पाठवाव;े त्याला सागंाव,े “जा, अमुक दुगामध्ये सकवा राष्ट्ामध्ये सैन्याची जमवाजमव कर सकवा 
पैसे गोळा कर, सकवा राजवल्लभापासून त्याचे धन लुबाडून आण, सकवा वल्लभाच्या कन्येला बळजबरीने 
घेऊन ये, सकवा टकल्ला बाधंणे, बधंारा बाधंणे, व्यापारी मागथ सुरू करणे, वस्िी नसलेल्या टठकाणी वसाहि 
करणे, खाणी खोदणे, द्रव्यवन व हस्स्िवन ियार करणे यापंैकी कोणिेही एक काम सुरू करून घे सकवा 
राष्ट्पालाचे काम अर्वा अंिपालाचे काम करून घे; आटण जो कोणी िुला प्रटिबधं करील अर्वा मदि 
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देणार नाही त्याला अिक करण्याि यावी.” ४० त्याचप्रमाणे त्या दुसऱ्या अटधकाऱ्यानंा (गुप्िपणे) टनरोप 
पाठवावा, “अमक्या अमक्याच्या जबरीच्या कृत्याला िुम्ही पायबदं घािला पाटहजे.” ४१ कलहास 
कारणीभिू होणाऱ्या ्ा सवथ प्रसंगी अर्वा करीि असलेल्या कायाि टवघ्ने उत्पन्न झाल्यामुळे िो भाडंि 
असिा िीक्ष्ण हेरानंी गुप्िपणे शस्त्र चालवनू त्यास ठार करावे. ४२ त्या अपराधाबद्दल दुसऱ्या राजद्रो्ानंा 
टशक्षा करावी. 
 

४३ राजद्रोह करणाऱ्या (दोन) शहरामंध्ये, गावामंध्ये अर्वा कुिंुबामंध्ये गावाची सीमा, शिेाची, 
खळ्याची, अर्वा घराची हद्द याचं्याटवषयी, अर्वा मालमत्ता, अवजारे, धान्य, अर्वा वाहन याचें नुकसान 
झाल्यामुळे सकवा नायप्रयोग, धमथकायथ अर्वा उत्सव अशा प्रसंगी, िंिा उत्पन्न झाला असिा सकवा िीक्ष्ण 
हेरानंी उत्पन्न केला असिा िीक्ष्ण हेरानंी शस्त्र चालवनू पुकारा करावा, “जे अमक्या अमक्याबरोबर िंिा 
करिाि त्यानंा अशी टशक्षा होिे.” ४४ त्या अपराधाबद्दल त्या दुसऱ्यानंा जबाबदार धरून टशक्षा करावी. 
 

येषाां वा दूष्ट्यािाां जातमूलाः कलहास्तेषाां के्षिखलवेश्मान्तयादीपणयत्वा बन्तिुसांबन्द्न्तिषु वाहनेषु वा 
तीक्ष्िाः शस्त्रां पातणयत्वा तरै्व ब्रयुूः ‘अमुना प्रयुक्ताः स्मः’ इणत । ४५ । तेन दोषेिेतरे णनयन्ततव्याः । ४६ । 
 

दुगथराष्ट्रदूष्ट्यान् वा सन्द्त्ििः परस्परस्यावेशणनकान् कारयेयुः । ४७ । ति रसदा रसां ददु्यः । ४८ । 
तेन दोषेिेतरे णनयन्ततव्याः । ४९ । 
 

णभकु्षकी वा दूष्ट्यराष्ट्रमुख्यां ‘दूष्ट्यराष्ट्रमुख्यस्य भाया स्नुषा दुणहता वा त्वाां कामयते’ इत्युपजपेत् । ५० 
। प्रणतपन्नस्याभरिमादाय स्वाणमने दशथयेत् ‘असौ ते मुख्यो यौवनोन्द्त्सक्तो भायां स्नुषाां दुणहतरां 
वाऽणभमन्तयते’ इणत । ५१ । तयोः कलहो रािौ इणत समानम् । ५२ । 
 

दूष्ट्यदण्डोपनतेषु तु – युवराजः सेनापणतवा ककणचदपकृत्यापक्रान्ततो णवक्रमेत । ५३ । ततो राजा 
दूष्ट्यदण्डोपनतानेव पे्रषयेत्फल्गुबलतीक्ष्ियुक्तान् इणत समानाः सवथ एव योगाः । ५४ । तेषाां च 
पुिेष्ट्वनुणक्षयत्सु यो णनर्णवकारः स णपतृदायां लभेत । ५५ । 
 

४५ सकवा ज्या राजद्रोही अटधकाऱ्याचें आपसािील वैमनस्य खूप खोलवर रुजले असेल त्याचं्या 
शिेानंा, खळ्यानंा अर्वा घरानंा आग लावनू देऊन सकवा त्याचें आप्ि, संबधंी अर्वा वाहन याचं्यावर शस्त्र 
चालवनू िीक्षण हेरानंी वरच्याप्रमाणेच पुकारा करावा, “अमक्या अमक्याने आम्हाला हे करावयास साटंगिले 
आहे.” ४६ त्या अपराधाबद्दल त्या दुसऱ्यानंा टशक्षा करावी. 
 

४७ सकवा दुगािील राजद्रोही अटधकारी व बाहेरच्या प्रदेशािील राजद्रोही अटधकारी यानंा गुप्ि 
हेरानंी एकमेकाचे पाहुणे होण्यास प्रवृत्त करावे. ४८ िेरे् टवष देणाऱ्या हेरानंी पाहुण्यावंर टवषप्रयोग करावा. 
४९ त्या अपराधाबद्दल यजमानानंा शासन करावे. 
 

५० सकवा बाहेरच्या प्रदेशािील राजद्रोही अटधकाऱ्याला टभक्षकुी वषेािील हेर स्त्रीने “अमुक 
राजद्रोही अटधकाऱ्याची पत्नी, सून सकवा मुलगी िुझ्यावर पे्रम करिे” असे सुचवावें. ५१ त्याचा त्यावर 
टवश्वास बसला म्हणजे भेि देण्यासाठी म्हणून त्याच्याकडून दाटगने घेऊन िे त्या टस्त्रयाचं्या पालनकत्याला 
नेऊन दाखवाविे व म्हणाव,े “अमुक अटधकारी यौवनाने उन्मत्त होऊन िुझ्या पत्नीची, सुनेची अर्वा 
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मुलीची अटभलाषा करिो.” ५२ त्याचें भाडंण जंुपले असिा रात्री िीक्ष्ण हेरानंी इत्यादी सवथ पूवीप्रमाणे. 
 

५३ परंिु सैन्य अपथण करून शरण आलेले माडंलीक द्रोह करू लागल्यास, त्याचं्या संबंधाि – 
युवराजाने अर्वा सेनापिीने अल्पसा अपराध करून टनघून जाव ेआटण बडं उभारल्यासारखे कराव.े ५४ मग 
राजाने त्या द्रोह करणाऱ्या माडंटलकानंाच िीक्ष्ण हेर आि असलेल्या क्षलु्लक सैन्याटनशी (पाटरपत्य 
करण्यासाठी म्हणून) पाठवाव,े इत्यादी सवथ मागचेच प्रयोग. ५५ आटण त्या माडंटलकाचं्या मृत्यनंूिर त्याचं्या 
मागे राटहलेल्या मुलापंैकी ज्याच्याि (द्रोहाची) टवकृिी उत्पन्न झाली नसेल त्याला टपत्याचा वारस ठरवावे. 
 

एवमस्य पुिपौिाननुवतथते राज्यमपास्तपुरुषदोषम् । ५६ । 
 

स्वपके्ष परपके्ष वा तूष्ट्िीं दण्डां प्रयोजयेत् । 
आयत्याां च तदात्वे च क्षमावानणवशणङ्कतः ॥ ५७ ॥ 

 
इणत योगवृत ेपञे्चमेऽणिकरिे दाण्डकर्णमकां  प्रर्मोऽध्यायः । आणदत एकनवणततमः । 

 
५६ याप्रमाणे मनुष्टयकृि दोषापंासून मुक्ि झालेले राजाचे राज्य पुत्र, पौत्र याप्रमाणे वशंपरंपरा 

टिकून रहािे. 
 

५७ राजाने भटवष्टयकाळाच्या व विथमानकाळाच्या दृष्टीने क्षमाशील राहून आपल्या पक्षािील व 
शत्रपुक्षािील लोकावंर ‘गुप्ि’ टशके्षचा प्रयोग टनःशकंपणे करावा. 
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२ 
 

[नवणततमां प्रकरिम् – कोशाणभसांहरिम्] 
 

कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्िः सांगृह्िीयात् । १ । 
 

जनपदां महान्ततमल्पप्रमािां वाऽदेवमातृकां  प्रभूतिान्तयां िान्तयस्याांशां तृतीयां चतुरं् वा याचेत, यर्ासारां 
मध्यममवरां वा । २ । दुगथसेतुकमथवणिक्पर्शून्तयणनवेशखणनद्रव्यहन्द्स्तवनकमोपकाणरिां प्रत्यन्ततमल्पप्रमािां वा 
न याचेत । ३ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण ९० : टरकामा खटजना भरून काढणे 
 

१ टरिा खटजना असलेल्या राजाने, आर्षर्क संकि उपस्स्र्ि झाले असिा, खटजना भरून काढावा. 
 

२ पावसावर अवलंबनू नसणाऱ्या व खूप धान्य टपकटवणाऱ्या मोठ्या सकवा लहान आकाराच्या 
जनपदाकडे िेर्ील धान्याच्या एकिृिीयाशं सकवा एकचिुर्ांश टहश्शाची मागणी करावी, मध्यम प्रिीच्या 
सकवा कटनष्ठ प्रिीच्या जनपदाकंडे त्याचं्या टपकाचं्या दजाप्रमाणे मागणी करावी. ३ ज्या प्रदेशाचा दुगथ 
बाधंणे, पािबंधारे बाधंणे, व्यापारी मागथ, नवीन वसाहिी, खाणी, द्रव्यवन सकवा हस्स्िवन प्रस्र्ाटपि करणे 
्ा कामासाठी उपयोग होिो त्याच्याकडे सकवा सरहद्दीवरील लहान प्रदेशाकडे अशी मागणी करू नये. 
 

िान्तयपशुणहरण्याणद णनणवशमानाय दद्यात् । ४ । 
 
चतुर्थमांशां िान्तयानाां बीजभक्तशुद्धां  च णहरण्येन क्रीिीयात् । ५ । अरण्यजातां श्रोणियस्वां च पणरहरेत् 

। ६ । तदप्यनुग्रहेि क्रीिीयात् । ७ । 
 
तस्याकरिे वा समाहतृथपुरुषा ग्रीष्ट्मे कषथकािामुिापां कारयेयुः । ८ । प्रमादावस्कन्नस्यात्ययां 

णिगुिमुदाहरन्ततो बीजकाले बीजलेख्यां कुयुथः । ९ । णनष्ट्पने्न हणरतपक्वादानां वारयेयुः, अन्तयि 
शाककिभङ्गमुणष्टभ्याां देवणपतृपूजादानारं् गवारं् वा । १० । णभकु्षकग्रामभृतकारं् च राणशमूलां  पणरहरेयुः । ११ 
। स्वसस्यापहाणरिः प्रणतपातोऽष्टगुिः । १२ । परसस्यापहाणरिः पञ्चाशद्गुिः सीतात्ययः स्ववगथस्य, 
बाह्यस्य तु विः । १३ । 

 
चतुर्थमांशां िान्तयानाां षष्ठां वन्तयानाां 

तूललाक्षाक्षौमवल्ककापासरौमकौशेयकौषिगन्तिपुष्ट्पफलशाकपण्यानाां काष्ठवेिुमाांसवल्लूरािाां च गृह्िीयुः, 
दन्तताणजनस्यािथम् । १४ । तदणनसृष्टां णवक्रीिानस्य पूवथः साहसदण्डः । १५ । 
 

४ नवीन वसाहि करणाऱ्याला धान्य, पशू व द्रव्य मदिीदाखल द्यावे. 
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५ टबयाण्यासाठी व उपजीटवकेसाठी लागणारे धान्य वजा जािा राटहलेल्या धान्याचा एकचिुर्ांश 
भाग पैसे देऊन टवकि घ्यावा. ६ अरण्याि उत्पन्न झालेले व श्रोटत्रय ब्राह्मणाचं्या मालकीचे धान्य घेऊ नये. 
७ परंिु िेसुद्धा त्यानंा फायदेशीर होईल अशा रीिीने टवकि घेण्यास हरकि नाही. 
 

८ एवढे करून जर भागले नाही िर समाहत्याच्या हािाखालच्या (गोप व स्र्ाटनक ्ा) 
अटधकाऱ्यानंी उन्हाळ्याि शिेकऱ्याकंडून जटमनीची मशागि करून घ्यावी. ९ पेरण्या करण्याच्या वळेेस 
शिेकऱ्याचं्या चुकामुंळे पीक टजिके कमी येईल त्याच्या दुप्पि दंड होईल अशा अर्ाचा करार असलेला 
टबयाणे टदल्याचा लेख करावा. १० पीक उगवल्यावर टहरवे अर्वा पक्व झालेले धान्य घेण्यास मनाई करावी, 
फक्ि देवपूजेसाठी, श्राद्धासाठी अर्वा गाईसाठी मूठभर भाजी अर्वा हािाने िोडलेले धान्य घेऊ द्याव.े ११ 
रास काढून नेल्यावर जटमनीवर राटहलेले धान्य टभक्षकु व गावकामगार याचं्यासाठी राहू द्याव.े १२ स्विः 
उत्पन्न केलेले पीक चोरणाऱ्याकडून हानीच्या आठपि भरपाई वसूल करावी. १३ दुसऱ्याने उत्पन्न केलेले 
पीक चोरणाऱ्याकडून, िो त्याच वगािील (म्हणजे शिेकरी) असल्यास, पन्नासपि धान्यदंड वसूल करावा, 
दुसऱ्या वगािील असल्यास त्याचा वध करावा. 
 

१४ त्यानंी धान्याचा एकचिुर्ांश भाग, वनािील उत्पादनाचा, िसेच रुई, लाख, िाग, वल्क, 
कापूस, लोकर, रेशीम, औषधे, सुगंधी द्रव्ये, फुले, फळे आटण भाजीपाला ्ा पदार्ांचा आटण लाकडे, 
बाबंू, िाजे आटण सुकटवलेले मासं याचंा एकषष्ठाशं भाग घ्यावा, हस्स्िदंि व मृगचमथ याचंा अधा भाग घ्यावा. 
१५ परवानगीटशवाय िे टवकणाऱ्यास प्रर्म साहसदंड करावा. 
 

इणत कषथकेषु प्रियः । १६ । 
 

सुविथरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालाश्वहन्द्स्तपण्याः पञ्चाशत्कराः । १७ । 
सूिवस्त्रतािवृतकां सगन्तिभैषज्यशीिुपण्याित्वाकरशत्कराः । १८ । िान्तयरसलोहपण्याः शकां िव्यवहाणरिि 
किशत्कराः । १९ । काचव्यवहाणरिो महाकारवि कवशणतकराः । २० । कु्षद्रकारवो बन्तिकीपोषकाि 
दशकराः । २१ । काष्ठवेिुपाषािमृद्भाण्डपक्वान्नहणरतपण्याः पञ्चकराः । २२ । कुशीलवा रूपाजीवाि 
वेतनािं ददु्यः । २३ । णहरण्यकरां कमथण्यानाहारयेयुः, न चैषाां कां णचदपरािां पणरहरेयुः । २४ । ते 
ह्यपणरगृहीतमणभनीय णवक्रीिीरन् । २५ । 
 

इणत व्यवहाणरषु प्रियः । २६ । 
 

कुकु्किसूकरमिं दद्यात्, कु्षद्रपशवः षड्भागम्, गोमणहषाश्वतरखरोष्ट्राि दशभागम् । २७ । 
 

बन्तिकीपोषका राजपे्रष्ट्याणभः परमरूपयौवनाणभः कोशां सांहरेयुः । २८ । 
 

१६ ही झाली शिेकऱ्याकंडे करावयाची मागणी. 
 

१७ सोने, रुपे, टहरे, रत्ने, मोिी, पोवळी, घोडे व हत्ती याचंा व्यापार करणाऱ्याकंडून पन्नास पण 
(खास) कराची मागणी करावी. १८ सूि, कापड, िाबं,े पोलाद, कासे, सुगंधी द्रव्ये, औषधे व दारू याचंा 
व्यापार करणाऱ्यावंर चाळीस पण (खास) कर बसवावा. १९ धान्य, द्रव पदार्थ व लोखंड याचंा व्यापार 
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करणाऱ्यावंर, िसेच गाड्याचंा व्यवहार करणाऱ्यावंर िीस पण कर. २० काचेचा व्यवहार करणारे आटण 
मोठे कारागीर याचं्यावर वीस पण कर. २१ छोिे कारागीर व कंुिणखाना चालटवणारे याचं्यावर दहा पण 
कर. २२ लाकूड, बाबंू, दगड व मािी यापंासून बनटवलेल्या वस्िंूचा आटण टशजटवलेले अन्न व टहरवा 
भाजीपाला याचंा व्यापार करणाऱ्यावंर पाच पण कर. २३ निनिथकादी कुशीलव व वशे्या यानंी त्याचं्या 
(एका वळेेच्या) कमाईचा अधा भाग (खास कर म्हणून) द्यावा. २४ आपल्या कामाि कुशल असलेल्याकंडून 
पैशाच्या रूपािील खास कर लुबाडून घ्यावा व त्याचं्या कोणत्याही अपराधाबद्दल त्याचंी गय करू नये. २५ 
कारण, िो माल आपल्या मालकीचा नाही अशी बिावणी करून िो िे टवकिील. 
 

२६ ही झाली व्यापाऱ्याकंडे करावयाची मागणी. 
 

२७ कोंबडी व डुकरे याचंा अधा भाग द्यावा, लहान पशूचंा सहावा भाग आटण गाई, म्हशी, खेचरे, 
गाढव व उंि याचंा दहावा भाग द्यावा. 
 

२८ कंुिणखाने चालटवणाऱ्यानंी राजाच्या नोकरीिील अटिशय संुदर व िरुण टस्त्रयाचं्या द्वारा 
खटजन्याि भर घालावी. 
 

इणत योणनपोषकेषु प्रियः । २९ । 
 

सकृदेव न णिः प्रयोज्यः । ३० । 
 

तस्याकरिे वा समाहता कायथमपणदश्य पौरजानपदान् णभके्षत । ३१ । योगपुरुषािाि पूवथमणतमािां 
ददु्यः । ३२ । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् णभके्षत । ३३ । कापणिकािैनानल्पां प्रयच्ितः कुत्सयेयुः । 
३४ । सारतो वा णहरण्यमाढ्यान् याचेत, यर्ोपकारां वा, स्ववशा वा यदुपहरेयुः । ३५ । 
स्र्ानच्ििवेष्टनणवभूषािैषाां णहरण्येन प्रयच्िेत् । ३६ । 
 

पाषण्डसांघद्रव्यमश्रोणियोपभोनयां देवद्रव्यां वा कृत्यकराः पे्रतस्य दनिगृहस्य वा हस्ते 
न्तयस्तणमत्युपहरेयुः । ३७ । देवताध्यक्षो दुगथराष्ट्रदेवतानाां यर्ास्वमेकस्र्ां कोशां कुयात्, तरै्व चोपहरेत् । ३८ 
। 
 

दैवतचैत्यां णसद्धपुण्यस्र्ानमौपपाणदकां  वा रािावुत्र्ाप्य यािासमाजाभ्यामाजीवेत् । ३९ । 
चैत्योपवनवृके्षि वा देवताणभगमनमनातथवपुष्ट्पफलयुक्तेन ख्यापयेत्। ४० । मनुष्ट्यकरां वा वृके्ष रक्षोभयां 
प्ररूपणयत्वा णसद्धव्यञ्जनाः पौरजानपदानाां णहरण्येन प्रणतकुयुथः । ४१ । सुरुङ्गायुक्ते वा कूपे 
नागमणनयतणशरस्कां  णहरण्योपहारेि दशथयेत् । ४२ । नागप्रणतमायामन्ततश्िन्नायाां चैत्यन्द्च्िदे्र वल्मीकन्द्च्िदे्र 
वा सपथदशथनमाहारेि प्रणतबद्धसांज्ञां कृत्वा श्रद्दिानानाां दशथयेत् । ४३ । अश्रद्दिानानामाचमनप्रोक्षिेषु 
रसमुपचायथ देवताणभशापां ब्रयूात्, अणभत्यक्तां वा दांशणयत्वा । ४४ । योगदशथनप्रतीकारेि वा कौशाणभसांहरिां 
कुयात् । ४५ । 
 

२९ ही झाली जनावराचंी पैदास करणारे व वशे्यानंा पोसणारे याचं्याकडे करावयाची मागणी. 
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३० अशा िऱ्हेच्या ्ा मागण्या फक्ि एकदाच कराव्याि, दुसऱ्यादंा नाही. 
 

३१ इिके करूनही जर काम भागले नाही िर समाहत्याने करावयाचे असलेल्या एखाद्या 
कामासाठी म्हणून नगरवासी व जनपदटनवासी याचं्याकडे पैशाची मदि मागावी. ३२ आटण गूढ पुरुषानंी 
त्यासाठी प्रर्म खूप मोठमोठ्या रकमा द्याव्याि. ३३ त्याचंा टनदेश करून राजाने पौर व जानपद याचं्याकडे 
त्या प्रमाणाि देणगीची मागणी करावी. ३४ आटण जे कमी देऊ करिील त्याचंी कापटिक हेरानंी टनभथत्सथना 
करावी. ३५ सकवा श्रीमंि लोकाकंडे त्याचं्या संपत्तीच्या प्रमाणाि पैशाची मागणी करावी, सकवा त्याचं्यावर 
काही उपकार केला असेल त्या प्रमाणाि मागाव;े सकवा िे होऊन जे देिील िे घ्याव.े ३६ आटण त्यानंा 
पैशाच्या मोबदल्याि मानाची जागा, छत्र, पगडी व भषूणे द्यावीि. 
 

३७ पाखंडी संघाच्या मालकीचे द्रव्य सकवा श्रोटत्रय ब्राह्मण ज्याचा उपयोग करीि नाहीि असे 
देवालयाचें द्रव्य िेर्ील व्यवस्र्ा पहाणाऱ्यानंी ज्याच्याकडे िे होिे िो मगि झाला आहे सकवा ज्या घराि िे 
ठेवले होिे िे आगीि जळून गेले आहे असे म्हणून खटजन्याि आणून जमा कराव.े ३८ देवस्र्ानावंरील 
अध्यक्षाने दुगािील देवळाचें व बाहेरच्या प्रदेशािील देवळाचें द्रव्य परृ्क्पणे एकटत्रि करावे आटण 
वरच्याप्रमाणेच टिजोरीि जमा करावे. 
 

३९ रात्रीिून एकाएकी प्रकि झालेले देविेचे मंटदर अर्वा टसद्ध पुरुषाचे पटवत्र टठकाण उभे करून 
यात्रा सकवा मेळावा भरवनू पैसे टमळवावेि. ४० सकवा चैत्याच्या बगीच्यािील एखाद्या वृक्षाला त्याचंा ऋिू 
नसिाही फुले व फळ आलेली दाखवनू िेरे् देविा उपस्स्र्ि झाली आहे अशी प्रटसद्धी करावी. ४१ सकवा 
टसद्ध पुरुषाच्या वषेािील हेरानंी एखाद्या झाडावर कररूपाने मनुष्टयाचा बळी मागणारा राक्षस वास करिो 
अशी भीिी दाखवनू पुरवासी व जनपदटनवासी याचं्याकडून पैसे घेऊन त्या संकिाचे टनवारण करावे. ४२ 
सकवा भयुारी मागाने जोडलेल्या टवटहरीि अनेक फणा असलेला नाग पैशाच्या रूपाि दटक्षणा घेऊन 
दाखवावा. ४३ चैत्यस्र्ानािील टबळाि अर्वा वारुळाच्या टबळाि आि लपवनू ठेवलेल्या नागाच्या प्रटिमेि 
आहाराने संज्ञाहीन केलेल्या सापाचे दशथन श्रद्धाळू लोकानंा (पैशाच्या मोबदल्याि) घडवावे. ४४ जे त्यावर 
टवश्वास ठेवणार नसिील त्याचं्या आचमनाच्या अर्वा अंगावर सशपडण्याच्या पाण्याि टवष कालवनू िो 
देविेचा शाप आहे असे जाहीर करावे, सकवा वधाची टशक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला सापाचा दंश करवनू 
(देविेचा शाप आहे असे जाहीर करावे). ४५ सकवा अद्भिु चमत्काराचें दशथन झाले असिा त्याचं्या 
टनवारणासाठी पैसे घेऊन टिजोरीि भर िाकावी. 
 

वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रभूतपण्यान्ततेवासी व्यवहरेत । ४६ । स यदा पण्यमूल्ये णनके्षपप्रयोगैरुपणचतः 
स्यातदैनां रािौ मोषयेत् । ४७ । एतेन रूपदशथकः सुविथकारि व्याख्यातौ । ४८ । वैदेहकव्यञ्जनो वा 
प्रख्यातव्यवहारः प्रहविणनणमतां याणचतकमवक्रीतकां  वा रूप्यसुविथभाण्डमनेकां  गृह्िीयात् । ४९ । समाजे वा 
सवथपण्यसांदोहेन प्रभूतां णहरण्यसुविथमृिां गृह्िीयात्, प्रणतभाण्डमूल्यां च । ५० । तदुभयां रािौ मोषयेत् । ५१ 
। 
 

४६ सकवा व्यापाऱ्याच्या वषेािील हेराने पुष्टकळ माल व नोकरचाकर ठेवनू धंदा करावा. ४७ 
मालाच्या टकमिीच्या िारणावर घेिलेल्या ठेवी व कजथ त्याच्याजवळ खूप साचली म्हणजे त्याच्याकडे रात्री 
चोरी करवावी. ४८ याचप्रमाणे (िपासण्यासाठी लोकाचंी नाणी गोळा करणाऱ्या) नाणी िपासणाऱ्या 
अटधकाऱ्याचा व (दाटगने करण्यासाठी सोनेचादंी स्वीकारणाऱ्या) सुवणथकाराचा उपयोग करून घ्यावा. ४९ 
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सकवा ज्याच व्यवहार प्रटसद्ध आहेि अशा वैदेहक हेराने सहलीच्या टनटमत्ताने सोन्यारुप्याचे पुष्टकळ टजन्नस 
उसने अर्वा भाड्याने घ्याविे. ५० अर्वा एखाद्या मेळ्याच्या प्रसंगी सवथ माल एकत्र आणून त्याच्या 
िारणावर खूप पैसे व सोने कजथ म्हणून घ्याव े आटण प्रत्येक वस्िूची सकमिही (टवकि घेणाऱ्याकडून 
आगाऊ) घ्यावी. ५१ रात्री त्या दोहोंची (कजथ व सकमि याचंी) चोरी करवावी. 
 

साध्वीव्यञ्जनाणभः स्त्रीणभदंूष्ट्यानुन्तमादणयत्वा तासामेव वेश्मस्वणभगृह्य सवथस्वान्तयाहरेयुः । ५२ । 
 

दूष्ट्यकुल्यानाां वा णववादे प्रयुत्पने्न रसदाः प्रणिणहता रसां ददु्यः । ५३ । तेन दोषेिेतरे पयादातव्याः । 
५४ । 
 

दूष्ट्यमणभत्यक्तो वा श्रदे्धयापदेशां पण्यां णहरण्यणनके्षपमृिप्रयोगां दानां वा याचेत । ५५ । दासशब्देन वा 
दूष्ट्यमालम्बेत, भायामस्य स्नुषाां दुणहतरां या दासीशब्देन भायाशब्देन वा । ५६ । तां दूष्ट्यगृहप्रणतिाणर 
रािावुपशयानमन्तयि वा वसन्ततां तीक्ष्िो हत्वा ब्रयूात् ‘हतोऽयमर्थकामुकः’ इणत । ५७ । तेन दोषेिेतरे 
पयादातव्याः । ५८ । 
 

णसद्धव्यञ्जनो वा दूष्ट्यां जम्भकणवद्याणभः प्रलोभणयत्वा ब्रयूात् ‘अक्षयणहरण्यां राजिाणरकां  
स्त्रीहृदयमणरव्याणिकरमायुष्ट्यां पुिीयां वा कमथ जानाणम’ इणत । ५९ । प्रणतपन्नां चैत्यस्र्ाने रािौ 
प्रभूतसुरामाांसगन्तिमुपहारां कारयेत् । ६० । एकरूपां चाि णहरण्यां पूवथणनखातां पे्रताङ्गां  पे्रतणशशुवा यि णनणहतः 
स्यात्, ततो णहरण्यमस्य दशथयेद् ‘अत्यल्पम्’ इणत च ब्रयूात् । ६१ । ‘प्रभूतणहरण्यहेतोः पुनरुपहारः कतथव्य 
इणत स्वयमेवैतेन णहरण्येन श्वोभूते प्रभूतमौपहाणरकां  क्रीिीणह’ इणत । ६२ । स तेन णहरण्येनौपहाणरकक्रये 
गृहे्यत । ६३ । 
 

५२ साध्वी म्हणून टमरवणाऱ्या स्त्री हेराकंरवी राजद्रो्ानंा त्याचं्या नादी लावनू त्यानंा त्याचं्याच 
घराि पकडून (साध्वी टस्त्रया भ्रष्ट करण्याच्या आरोपावरून) त्याचंी सवथ मालमत्ता जप्ि करावी. 
 

५३ सकवा राजद्रोही कुिंुबामंध्ये िंिा उत्पन्न झाल्यास िेरे् ठेवलेल्या रसद हेरानंी टवषप्रयोग करावा. 
५४ त्या अपराधाबद्दल दुसऱ्याचंी मालमत्ता जप्ि करावी. 
 

५५ सकवा वधाची टशक्षा झालेल्या माणसाने राजद्रो्ाकडे जाऊन टवश्वास बसेल अशी सबब सागंून 
त्याच्याकडे मालाची, पैशाच्या ठेवीची, कजथफेडीची अर्वा वारसाहक्काची मागणी करावी. ५६ सकवा त्याने 
राजद्रो्ाला दास म्हणून संबोधावे अर्वा त्याच्या पत्नीला, सुनेला सकवा मुलीला दासी म्हणून सकवा भाया 
म्हणून संबोधाव.े ५७ िो रात्री राजद्रो्ाच्या दाराशी धरणे धरून टनजला असिा अर्वा दुसरीकडे रहाि 
असिा िीक्ष्ण हेराने त्यास ठार माराव ेआटण “पैशाच्या ्ा लोभी माणसाला मारले आहे” असा पुकारा 
करावा. ५८ त्या अपराधाबद्दल दुसऱ्याचंी मालमत्ता जप्ि करावी. 
 

५९ सकवा टसद्ध वषेािील हेराने राजद्रो्ाला जादूच्या टवद्यानंी भलुवनू म्हणावे, “मला कधीही क्षय 
न होणारे द्रव्य टमळटवण्याची टवद्या, राजदरबारी स्र्ान प्राप्ि करून देणारी टवद्या, स्त्रीचे पे्रम टमळटवण्याची 
टवद्या, शत्रलूा व्याटधग्रस्ि करण्याची टवद्या, दीघथ आयुष्टय प्राप्ि करण्याची टवद्या, पुत्रप्राप्िी करण्याची टवद्या 
हे सवथ अवगि आहे.” ६० त्याला िे पिले म्हणजे त्याला रात्री चैत्याच्या टठकाणी खूप मद्य, मासं व सुगंधी 
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द्रव्ये याचंी भेि अपथण करावयास लावावे. ६१ आटण िेरे् ज्या टठकाणी एक नाणे अगोदर पुरून ठेवलेले 
असेल (आटण वर खुणेसाठी) पे्रिाचा अवयव अर्वा बालकाचे पे्रि ठेवलेले असेल िेरू्न िे नाणे काढून 
त्याला दाखवाव ेव म्हणावे, “हे द्रव्य फार र्ोडे आहे. ६२ पुष्टकळ द्रव्य प्राप्ि करण्यासाठी पुन्हा भेि अपथण 
केली पाटहजे, िेव्हा िू स्विःच उद्या ्ा पैशाने खूपसे भेिीचे पदार्थ टवकि आण.” ६३ त्या पैशाने िो 
भेिीच्या वस्िू टवकि घेि असिा त्याला पकडावे. 
 

मातृव्यञ्जनया वा ‘पुिो मे त्वया हतः’ इत्यवरूणपतः स्यात् । ६४ । सांणसद्धमेवास्य राणियागे वनयागे 
वनक्रीडायाां वा प्रवृतायाां तीक्ष्िा णवशस्याणभत्यक्तमणतनयेयुः । ६५ । 
 

दूष्ट्यस्य वा भृतकव्यञ्जनो वेतनणहरण्ये कूिरूपां प्रणक्षप्य प्ररूपयेत् । ६६ । 
 

कमथकरव्यञ्जनो वा गृहे कमथ कुवािः स्तेनकूिरूपकारकोपकरिमुपणनदध्यात्, णचणकत्सकव्यञ्जनो 
वा गरमगदापदेशेन । ६७ । 
 

प्रत्यासन्नो वा दूष्ट्यस्य सत्िी प्रणिणहतमणभषेकभाण्डमणमिशासनां च कापणिकमुखेनाचक्षीत, कारिां 
च ब्रयूात् । ६८ । 
 

६४ सकवा आई म्हणून बहाणा करणाऱ्या स्त्रीहेराने राजद्रो्ावर “िू माझा मुलगा मारला आहेस” 
असा आरोप करावा. ६५ (िो टसद्ध करण्यासाठी) िीक्ष्ण हेरानंी त्या राजद्रो्ाच्या रात्रीच्या यज्ञाि, 
वनािील यज्ञाि सकवा त्याची वनक्रीडा चाल असिा ज्याच्या वधाची वळे आली आहे अशाच वधाची टशक्षा 
झालेल्या गुन्हेगारास ठार मारून गुप्िपणे नेऊन ठेवावे. 
 

६६ सकवा राजद्रो्ाचा नोकर म्हणून असलेल्या हेराने पगाराच्या टमळालेल्या पैशािं खोिे नाणे 
टमसळून िे (अटधकाऱ्याचं्या) नजरेस आणाव.े 
 

६७ सकवा कामगाराच्या वषेािील हेराने राजद्रो्ाच्या घरी काम करीि असिा चोरीची सकवा खोिी 
नाणी पाडण्याची उपकरणे िेरे् ठेवनू द्यावीि, सकवा वैद्याच्या वषेािील हेराने औषध म्हणून टवष िेरे् ठेवनू 
द्याव.े 
 

६८ सकवा राजद्रोही माणसाच्या टनकिविी सत्री हेराने िेरे् ठेवलेली राज्याटभषेकाची सामुग्री व 
शत्रकूडचे म्हणून आलेले पत्र याचंी बािमी कापटिक हेराच्या द्वारा अटधकाऱ्याचं्या कानावर घालावी आटण 
त्याचा उदे्दश काय िो सागंावा. 
 

एवां दूष्ट्येष्ट्विार्णमकेषु च वतेत, नेतरेषु । ६९ । 
 

पक्वां  पक्वणमवारामात्फलां  राज्यादवाप्नुयात् । 
आत्मच्िेदभयादामां वजथयेत्कोपकारकम् ॥ ७० ॥ 

 
इणत योगवृत ेपञ्चमेऽणिकरिे कोशाणभसांहरिां णितीयोऽध्यायः । आणदतो णिनवणततमः । 
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६९ राजद्रोही व अधार्षमक अशा लोकाचं्या बाबिीिच याप्रकारचे विथन करावे, इिराचं्या नाही. 
 

७० बागेिून ज्याप्रमाणे टपकि चाललेली फळे घेिाि त्याप्रमाणे राजाने राज्यािून पक्व होि 
चाललेले उत्पन्न काढून घ्याव.े जे कच्चे असेल िे प्रकृिींच्या उठावास कारणीभिू होिे यास्िव स्विःच्या 
टवनाशाच्या भीिीने घेऊ नये. 
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३ 
 

[एकनवणततमां प्रकरिम् – भृत्यभरिीयम्] 
 

दुगथजनपदशक्त्या भृत्यकमथ समुदयपादेन स्र्ापयेत्, कायथसािनसहेन वा भृत्यलाभेन । १ । 
शरीरमवेके्षत, न िमार्ौ पीडयेत् । २ । 
 

ऋन्द्त्वगाचायथमन्द्न्तिपुरोणहतसेनापणतयुवराजराजमातृराजमणहष्ट्योऽष्टचत्वाकरशत्साहस्त्राः । ३ । 
एतावता भरिेनानास्पद्यत्वमकोपकां  चैषाां भवणत । ४ । 
 

दौवाणरकान्ततवंणशकप्रशास्तृसमाहतृथसांणनिातारितुकवशणतसाहस्त्राः । ५ । एतावता कमथण्या भवन्द्न्तत 
। ६ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण ९१ : नोकर लोकाचं्या पगाराटंवषयी 
 

१ दुगथ आटण जनपद याचंी जशी शक्िी असेल त्याप्रमाणे एकूण उत्पन्नाच्या एकचिुर्ांश त्यावर खचथ 
होईल अशा प्रकारे नोकराचें काम (व त्यासाठी विेन) ठरवनू द्याव,े सकवा त्याचें कायथ टसद्ध करण्यासाठी 
आवश्यक असे उत्पन्न नोकरानंा प्राप्ि होईल असे (विेन ठरवावे). २ उत्पन्नाच्या बाबींकडे लक्ष द्याव,े धमथ व 
अर्थ याचंी हानी होऊ देऊ नये. 
 

३ ऋस्त्वज, आचायथ, मंत्री, पुरोटहि, सेनापिी, यवराज, राजमािा व ज्येष्ठ राणी यानंा प्रत्येकी 
अठे्ठचाळीस हजार पण (वषाला) द्याविे. ४ त्यानंा एवढी प्राप्िी झाली म्हणजे िे (शत्रचू्या कारवायानंा) बळी 
पडणार नाहीि व बडं करून उठण्यास प्रवृत्त होणार नाहीि. 
 

५ द्वारपालावंरील मुख्य, राजवाड्याच्या रक्षकावंरील मुख्य, सैन्याच्या स्वारीिील मुक्कामाचंी 
व्यवस्र्ा पहाणारा, समाहिा व संटनधािा यानंा प्रत्येकी चोवीस हजार पण द्याविे. ६ एवढ्या उत्पन्नामुळे िे 
आपल्या कामाि ित्पर राहिील. 
 

कुमारकुमारमातृनायकपौरव्यावहाणरककामान्द्न्ततकमन्द्न्तिपणरषद्राष्ट्रान्ततपालाि िादशसाहस्त्राः । ७ 
। स्वाणमपणरबन्तिबलसहाया हे्यतावता भवन्द्न्तत । ८ । 
 

श्रेिीमुख्या हस्त्यश्वरर्मुख्याः प्रदेष्टारिाष्टसाहस्त्राः । ९ । स्ववगानुकर्णषिो हे्यतावता भवन्द्न्तत । १० 
। 
 

पत्त्यश्वरर्हस्त्यध्यक्षा द्रव्यहन्द्स्तवनपालाि चतुःसाहस्त्राः । ११ । 
 
रणर्कानीकस्र्णचणकत्सकाश्वदमकविथकयो योणनपोषकाि णिसाहस्त्राः । १२ । 
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कातान्द्न्ततकनैणमणतकमौहूर्णतकपौराणिकसूतमागिाः पुरोणहतपुरुषाः सवाध्यक्षाि साहस्त्राः । १३ । 
 

णशल्पवन्ततः पादाताः सांख्यायकलेखकाणदवगथि पञ्चशताः । १४ । 
 

कुशीलवास्त्विथतृतीयशताः, णिगुिवेतनािैषाां तूयथकराः । १५ । 
 

कारुणशन्द्ल्पनो कवशणतशणतकाः । १६ । 
 

७ राजकुमार, राजकुमाराचं्या मािा (इिर राण्या), सैन्याचा नायक, नगरवाटसयाचें कज्जे 
चालटवणारा (न्यायाधीश), कारखान्यावंरील मुख्य, मंटत्रपटरषदेचे सदस्य, राष्ट्पाल व अंिपाल यानंा 
प्रत्येकी बारा हजार पण द्याविे. ८ कारण, एवढ्या उत्पन्नामुळे िे राजाच्या पटरवाराची शक्िी वाढटवण्यास 
मदि करिील. 
 

९ श्रेणी प्रकारच्या सैन्याचें मुख्य, हत्ती, घोडदळ व रर् याचें मुख्य आटण प्रदेष्ट ेयानंा आठ हजार 
पण द्याविे. १० कारण, एवढ्या उत्पन्नामुळे िे आपापल्या वगाला आपल्याबरोबर काम करायला लावू 
शकिाि. 
 

११ पत्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रर्ाध्यक्ष आटण हस्त्यध्यक्ष, िसेच द्रव्यवनाचे व हस्स्िवनाचे मुख्य रक्षक 
यानंा प्रत्येकी चार हजार पण द्याविे. 
 

१२ रर्ावरून लढणारे, हत्तींना टशकटवणारे, वैद्य, घोड्यानंा मऊ आणणारे व बाधंकाम करणारे, 
िसेच जनावराचंी पैदास करणारे व कंुिणखाने चालटवणारे यानंा दोन हजार पण द्याविे. 
 

१३ भटवष्टय सागंणारे, शकुन सागंणारे, ज्योटिषी, पुराण सागंणारे सूि व मागध, पुरोटहिाचे 
मदिगार आटण सवथ अध्यक्ष यानंा एक हजार पण द्याविे. 
 

१४ युद्धकलेि िरबेज पदािी, टहशोब ठेवणारे, लेखक इत्यादी यानंा पाचश ेपण द्याविे. 
 

१५ कुशीलवानंा अडीचश ेपण द्याविे, आटण त्याचंी वादे्य वाजटवणाऱ्यानंा दुप्पि द्याविे. 
 

१६ कारागीर व कलाकार यानंा एकशवेीस पण द्याविे. 
 

चतुष्ट्पदणिपदपणरचारकपाणरकर्णमकौपस्र्ाणयकपालकणवणष्टबन्तिकाः षणष्टवेतनाः, 
आयथयुक्तारोहकमािवकशैलखनकाः सवोपस्र्ाणयनि । १७ । 
 

आचाया णवद्यावन्तति पूजावेतनाणन यर्ाहं लभेरन् पञ्चशतावरां सहस्त्रपरम् । १८ । 
 

दशपणिको योजने दूतो मध्यमः, दशोतरे णिगुिवेतन आ योजनशताणदणत । १९ । 
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समानणवदे्यभ्यणस्त्रगुिवेतनो राजा राजसूयाणदषु ऋतुषु । २० । 
 
राज्ञः सारणर्ः साहस्त्रः । २१ । 

 
कापणिकोदान्द्स्र्तगृहपणतकवैदेहकतापसव्यञ्जनाः साहस्त्राः । २२ । 

ग्रामभृतकसन्द्त्ितीक्ष्िरसदणभकु्षक्यः पञ्चशताः । २३ । चारसांचाणरिोऽिथतृतीयशताः, प्रयासवृद्धवेतना वा । 
२४ । 
 

शतवगथसहस्त्रवगािामध्यक्षा भक्तवेतनलाभमादेशां णवके्षपां च कुयुथः । २५ । अणवके्षपो 
राजपणरग्रहदुगथराष्ट्ररक्षावेक्षिेषु च । २६ । णनत्यमुख्याः स्युरनेकमुख्याि । २७ । 
 

१७ चिुष्टपाद व टद्वपाद प्राण्याचंी टनगा राखणारे, सेवक, हुजरे, रक्षक व मजुरावंरचे मुकादम यानंा 
प्रत्येकी साठ पण पगार द्यावा. िसेच, आयांच्या देखरेखीखाली चढण्याचे काम करणारे माणवक, डोंगर 
खणणारे आटण सवथ नोकरवगथ यानंा िोच पगार द्यावा. 
 

१८ आचायथ आटण टवद्वान लोक यानंा त्याचं्या योवयिेनुसार कमीि कमी पाचश ेपण आटण जास्िीि 
जास्ि एक हजार पण इिके मानधन देण्याि याव.े 
 

१९ मध्यम प्रिीच्या दूिास दर योजनास (प्रवास खचासाठी) दहा पण द्याविे, दहा योजनाचं्या वर 
शभंर योजनापंयंि ्ाच्या दुप्पि दर द्यावा. 
 

२० राजसूय आदी यज्ञामंध्ये राजाचे प्रटिटनटधत्व करणाऱ्या अध्वयूथला त्याच्याइिकीच टवद्वत्ता 
असलेल्या ऋस्त्वजापेंक्षा टिप्पि दटक्षणा द्यावी. 
 

२१ राजाच्या सारथ्याला एक हजार पण पगार द्यावा. 
 

२२ कापटिक, उदास्स्र्ि व गृहपटिक, वैदेहक आटण िापस वषेािील हेरासं एक हजार पण 
द्याविे. २३ गावािील नोकर व स्त्री, िीक्ष्ण, रसद आटण टभक्षकुी हेर यानंा पाचश े पण द्याविे. २४ 
हेरटगरीसाठी टफरि रहाणाऱ्या नोकरानंा अडीचश े पण द्याविे सकवा त्याचं्या मेहनिीप्रमाणे त्याि वाढ 
करावी. 
 

२५ शभंर सैटनकावंरील व हजार सैटनकावंरील मुख्य अटधकाऱ्यानंी त्याचें टशधा व पगार याचें वािप 
करणे, त्यानंा हुकूम देणे व त्यानंा सैन्यािून कमी करणे ही कामे करावीि. २६ राजवाडा व सरकारी 
इमारिी, दुगथ व राष्ट् यािंील रक्षक सैन्यामधल्या कोणालाही कमी करू नये. २७ त्या रक्षक सैन्यावंरील 
मुख्य एकाहून अटधक आटण कायम असावेि. 
 

कमथसु मृतानाां पुिदारा भक्तवेतनां लभेरन् । २८ । बालवृद्धव्याणितािैषामनुग्राह्याः । २९ । 
पे्रतव्याणितसूणतकाकृत्येषु चैषामर्थमानकमथ कुयात् । ३० । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

अल्पकोशः कुप्यपशुके्षिाणि दद्यात्, अल्पां च णहरण्यम् । ३१ । शून्तयां वा णनवेशणयतुमभ्युन्द्त्र्तो 
णहरण्यमेव दद्यात्, न ग्रामां ग्रामसांजातव्यवहारस्र्ापनार्थम् । ३२ । 
 

एतेन भृतानामभृतानाां च णवद्याकमथभ्याां भक्तवेतनणवशेषां च कुयात् । ३३ । 
 

षणष्टवेतनस्याढकां  कृत्वा णहरण्यानुरूपां भक्तां कुयात् । ३४ । 
 

पत्त्यश्वरर्णिपाः सूयोदये बणहः सांणिणदवसवजं णशल्पयोनयाः कुयुथः । ३५ । तेषु राजा णनत्ययुक्तः 
स्यात्, अभीक्ष्िां चैषाां णशल्पदशथनां कुयात् । ३६ । 
 

कृतनरेन्तद्राङ्कां  शस्त्रावरिमायुिागारां प्रवेशयेत् । ३७ । 
 

अशस्त्रािरेयुः, अन्तयि मुद्रानुज्ञातात् । ३८ । 
 

२८ नोकरीवर काम करीि असिा मरण पावलेल्याचं्या बायकामुलानंा टशधा व पगार चालू ठेवावा. 
२९ आटण त्याचं्या कुिंुबािील लहान मुले, वृद्ध व आजारी माणसे याचं्यावर मेहेरनजर ठेवावी. ३० आटण 
त्याचं्या कुिंुबाि कोणी मेल्यास, कोणी आजारी पडल्यास, बाळंिपण झाल्यास अर्वा काही धार्षमक कृत्य 
करावयाचे असल्यास द्रव्यसाहाय्य देऊन आस्र्ापूवथक टवचारपूस करावी. 
 

३१ टिजोरीि द्रव्य कमी असल्यास (नोकरानंा) जंगलािील उत्पन्न, पशू, शिेेही व र्ोडे द्रव्य द्याव.े 
३२ सकवा (राजा) वस्िी नसलेल्या प्रदेशाि नवी वसाहि करणे इस्च्छि असेल िर (िसे नोकरानंी करावे 
म्हणून) त्यानंा द्रव्यच द्याव,े पण (पगाराच्या बदल्याि अगोदरच अस्स्ित्वाि असलेले) गाव देऊ नये, त्या 
गावाि झालेले व्यवहार िसेच टिकून रहाविे ्ा उदे्दशाने. 
 

३३ याप्रमाणे कायम नोकरीवर असलेले व िसे नसलेले यानंा त्याचंी टवद्वत्ता व काम याचं्या 
अनुरोधाने टवशषे भते्त व विेन द्याव.े 
 

३४ साठ पण विेन असणाऱ्याला एक आढक (रोजचा) टशधा असे ठरवनू द्रव्याच्या अनुरोधाने टशधा 
द्यावा. 
 

३५ (पौर्षणमा व अमावास्या हे) पवथ टदवस वजथ करून इिर टदवशी रोज सूयोदयाच्या वळेी पायदळ, 
घोडे, रर् व हत्ती यानंी युद्धकलेची िालीम केली पाटहजे. ३६ त्याबद्दल राजाने नेहमी दक्ष असले पाटहजे 
आटण त्याचं्या युद्धकलेची वारंवार पहाणी केली पाटहजे. 
 

३७ राजाचे टचन्ह असलेलीच शसे्त्र व टचलखिे शस्त्रागाराि (िेर्ील अटधकाऱ्याने) प्रटवष्ट करून 
घ्यावीि. 
 

३८ मोहोरबदं परवाना असल्याटशवाय लोकानंी सशस्त्र सहडू नये. 
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नष्टां णवनष्टां वा णिगुिां दद्यात् । ३९ । णवध्वस्तगिनाां च कुयात् । ४० । 
 
सार्णर्कानाां शस्त्रावरिमन्ततपाला गृह्िीयुः, समुद्रमवचारयेयुवा । ४१ । 
 
यािामभ्युन्द्त्र्तो वा सेनामुद्योजयेत् । ४२ । ततो वैदेहकव्यञ्जनाः सवथपण्यान्तयायुिीयेभ्यो यािाकाले 

णिगुिप्रत्यादेयाणन ददु्यः । ४३ । एवां राजपण्ययोगणवक्रयो वेतनप्रत्यादानां च भवणत । ४४ । 
 

एवमवेणक्षतायव्ययः कोशदण्डव्यसनां नावाप्नोणत । ४५ । 
 

इणत भक्तवेतनणवकल्पः । ४६ । 
 

सन्द्त्िििायुिीयानाां वेश्याः कारुकुशीलवाः । 
दण्डवृद्धाि जानीयुः शौचाशौचमतन्द्न्तद्रताः ॥ ४७ ॥ 

 
इणत योगवृत ेपञ्चमेऽणिकरिे भृत्यभरिीयां तृतीयोऽध्यायः । आणदतणस्त्रनवणततमः । 

 
३९ (शस्त्रागारावरील अध्यक्षाने) नाश पावलेले सकवा नाहीसे झालेले (शस्त्र वगैरे) दुप्पि भरून 

टदले पाटहजे. ४० आटण त्याने मोडिोड झालेल्याची मोजदाद केली पाटहजे. 
 

४१ िाडं्यािील व्यापाऱ्याचंी शसे्त्र व टचलखिे सरहद्दीवरील दुगथपालाने ठेवनू घ्यावीि, सकवा 
त्याचं्यावर मोहोर करून आि नेऊ द्यावीि. 
 

४२ सकवा स्वारीवर जाण्याचे ठरटवले असिा सैन्याला ियार करावे. ४३ िेव्हा व्यापाऱ्याच्या 
वषेािील हेरानंी सैटनकानंा सवथ प्रकारचा माल दुप्पि परि घेण्याच्या बोलीने स्वारी टनघण्याच्या वेळी द्यावा. 
४४ असे केल्याने सरकारी मालाची गुप्ि टवक्री होिे व विेनही परि टमळिे. 
 

४५ याप्रमाणे उत्पन्न व खचथ याचंी काळजी घेिली असिा टिजोरी व सैन्य याचं्या संबधंाि संकि 
उत्पन्न होि नाही. 
 

४६ हे झाले भते्त व विेन याचें टनरटनराळे प्रकार. 
 

४७ आटण सत्री हेर, वशे्या, कारागीर, कुशीलव आटण सैन्यािील ज्येष्ठ अंमलदार यानंी दक्ष राहून 
सैटनक स्वाटमभक्ि आहेि की नाही याचा शोध घ्यावा. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

४ 
 

[णिनवणततमां प्रकरिम् – अनुजीणववृतम्] 
 

लोकयािाणवद् राजानमात्मद्रव्यप्रकृणतसांपन्नां णप्रयणहतिारेिाश्रयेत । १ । यां वा मन्तयेत 
‘यर्ाहमाश्रयेप्सुरेवमसौ णवनयेप्सुराणभगाणमकगुियुक्तः’ इणत, द्रव्यप्रकृणतहीनमप्येनमाश्रयेत, न 
त्वेवानात्मसांपन्नम् । २ । अनात्मवान् णह नीणतशास्त्रिेषादनर्थयथसांयोगािा प्राप्याणप महदैश्वयं न भवणत । ३ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण ९२ : नोकराने करावयाचे विथन 
 

१ जगाचे व्यवहार जाणणाऱ्या मनुष्टयाने आत्मगुणसंपन्न व (कोशादी) द्रव्यप्रकृिींनी समृद्ध अशा 
राजाच्या आश्रयास त्याला (राजाला) टप्रय व टहिकर असणाऱ्या मनुष्टयाच्या माफथ ि जाव.े २ सकवा एखाद्या 
राजाटवषयी त्याला असे वािि असेल की, “ज्याप्रमाणे मला आश्रयाची इच्छा आहे त्याप्रमाणे त्यालाही 
टवनयप्राप्िीची इच्छा आहे आटण त्याच्याकडे सहज जािा येईल असे गुण त्याच्याि आहेि,” िर 
द्रव्यप्रकृिींनी हीन असला िरी त्याच्या आश्रयास जाव,े पण आत्मगुणानंी संपन्न नसलेल्याच्या आश्रयास 
केव्हाही जाऊ नये. ३ कारण, ज्याच्या ठायी आत्मगुण नाहीि िो राजनीटिशास्त्राबद्दलच्या टिरस्कारामुळे 
अर्वा अनर्थकारक लोकाचं्या संगिीमुळे, मोठे एश्वयथ प्राप्ि झालेले असिाही, टवनाश पाविो. 
 

आत्मवणत लब्िावकाशः शास्त्रानुयोगां दद्यात् । ४ । अणवसांवादाणद्ध स्र्ानस्रै्यथमवाप्नोणत । ५ । 
मणतकमथसु पृष्टस्तदात्वे चायत्याां च िमार्थसांयुक्तां समरं् प्रवीिवदपणरषद्भीरुः कर्येत् । ६ । 
 

ईन्द्प्सतः पिेत ‘िमार्ानुयोगमणवणशष्टेषु बलवत्सांयुक्तेषु दण्डिारिां मत्सांयोगे तदात्वे च 
दण्डिारिणमणत न कुयाः, पक्षां वृकत गुह्यां च मे नोपहन्तयाः, सांज्ञया च त्वाां कामक्रोिदण्डनेषु वारयेयम्’ इणत । 
७ । 
 

आणदष्टः प्रणदष्टायाां भूमावनुज्ञातः प्रणवशेत्, उपणवशेच्च पाश्वथतः सांणनकृष्टणवप्रकृष्टः परासनम् । ८ । 
णवगृह्य कर्नमसभ्यमप्रत्यक्षमश्रदे्धयमनृतां च वाक्यमुच्चरैनमथणि हासां वातष्ठीवने च शब्दवती न कुयात् । ९ । 
णमर्ः कर्नमन्तयेन, जनवादे िन्तिकर्नां, राज्ञो वेषम् उद्धतकुहकानाां च, रत्नाणतशयप्रकाशाभ्यर्थनम्, 
एकाक्ष्योष्ठणनभोगां भु्रकुिीकमथ वाक्यावके्षपिां च बु्रवणत, बलवत्सांयुक्तणवरोिां, स्त्रीणभः स्त्रीदर्णशणभः 
सामन्ततदूतैिेष्ट्यपक्षावणक्षप्तानर्थययि प्रणतसांसगथमेकार्थचयां सांघातां च वजथयेत् । १० । 
 

अहीनकालां  राजारं् स्वारं् णप्रयणहतैः सह । 
परारं् देशकाले च ब्रयूाद्धमार्थसांणहतम् ॥ ११ ॥ 

 
पृष्टः णप्रयणहतां ब्रयूान्न ब्रयूादणहतां णप्रयम् । 
अणप्रयां वा णहतां ब्रयूाच्िृण्वतोऽनुमतो णमर्ः ॥ १२ ॥ 

 



 

 अनुक्रमणिका 
 

तूष्ट्िीं वा प्रणतवाक्ये स्याद्धिेष्ट्यादींि न विथयेत् । 
अणप्रया अणप दक्षाः स्युस्तद्भावादे्य बणहष्ट्कृताः ॥ १३ ॥ 

 
४ आत्मगुणसंपन्न राजाची भेि घडून आली असिा राजनीटिशास्त्राटवषयीच्या प्रश्नानंा उत्तरे द्यावीि. 

५ कारण, शास्त्राशी टवसंगि असे काही न साटंगिल्यास त्याच्या स्र्ानाला स्र्ैयथ प्राप्ि होईल. ६ ज्यािं बुद्धी 
चालवावयाची असिे अशा कायांटवषयी प्रश्न टवचारल्यास जे विथमानकाळी व भटवष्टयकाळी धमथ व अर्थ साध्य 
करणारे आटण युस्क्ियुक्ि असेल िे टनपुण माणसाप्रमाणे सभाधीिपणे सागंाव.े 
 

७ राजाने पसंि केल्यास त्याने पुढील अिी घालाव्याि, “ज्याचं्याि काही वैटशष्टय नाही अशानंा 
धमथ व अर्थ याचं्या संबधंाि त्याचें मि िू टवचारिा कामा नये, बलवान लोकाशंी संबद्ध असलेल्यानंा शासन 
करिा कामा नये, माझ्याशी संबद्ध असणाऱ्यानंा आटण िेही िडकाफडकी शासन करिा कामा नये, माझा 
पक्ष, माझी उपजीटवका आटण माझे गु् यानंा िू हानी पोचटविा कामा नये, काम सकवा क्रोध याचं्या आहारी 
जाऊन िू टशक्षा करण्यास प्रवृत्त झालास िर खुणेने त्यापासून िुला परावृत्त करण्याची मला मुभा असली 
पाटहजे.” 
 

८ नेमणूक झाली िर परवानगी घेऊन साटंगिलेल्या टठकाणी प्रवशे करावा आटण बाजूला फार 
जवळ नाही फार दूर नाही अशा दुसऱ्या आसनावर बसाव.े ९ वदथळीवर येऊन बोलणे, असभ्य, स्विःला 
प्रत्यक्ष माहीि नसलेले, टवश्वास बसणार नाही असे आटण खोिे टवधान करणे, काही टवनोद झाला नसिाही 
मोठ्याने हसणे, आवाज करून पादणे व रंु्कणे ्ा गोष्टी करू नयेि. १० दुसऱ्या कोणाशी एकीकडे 
आपसाि बोलणे, लोकािं वाद चालू असिा भाडंणाच्या स्वराि बोलणे, राजासारखा वषे सकवा भडक, 
टवदूषकासंारखा पोशाख धारण करणे, रत्न सकवा टवशषे प्रसाद याचंी उघडपणे मागणी करणे, एक डोळा 
टमचकावणे व एक ओठ मुरडणे, भवुया चढटवणे, कोणी बोलि असिा त्याचे भाषण मध्येच िोडणे, बलवान 
माणसाशंी संबद्ध असलेल्यानंा टवरोध करणे, टस्त्रया, टस्त्रयानंा नेहमी भेिणारे, शजेारच्या राजाचें दूि, 
शत्रपुक्ष, नोकरीवरून काढून िाकलेले व अनर्थकारक लोक याचं्यापैकी कोणाशी संपकथ  ठेवणे, त्याचं्याशी 
सहभागी होऊन एखादे काम करणे आटण त्याचं्याशी एकजूि करणे, ्ा सवथ गोष्टी वज्यथ कराव्याि. 
 

११ राजासाठी असेल िे वळे न दवडिा, स्विःसाठी असेल िे (राजाला) टप्रय व टहिकर लोकाचं्या 
समक्ष आटण दुसऱ्यासाठी असेल िे योवय टठकाणी व योवय वळेी, धमथ व अर्थ यानंा अनुसरून सागंाव.े 
 

१२ टवचारले असिा राजाला टप्रय वािेल व टहिकर असेल िे सागंाव;े टप्रय वािणारे पण अटहिकर 
असे सागंू नये. सकवा राजा ऐकून घेण्यास ियार असेल िर त्याच्या संमिीने अटप्रय पण टहिकर असे 
एकािंाि सागंाव.े 
 

१३ सकवा उत्तर देण्याच्या वळेेस गप्प बसाव,े आटण आपले शत्रू वगैरेंचे वणथन करू नये. राजाच्या 
मजीिून जे उिरले असिील िे आपल्या कामाि वाकबगार असले िरी त्याला अटप्रय होिाि. 
 

अनर्थयाि णप्रया दृष्टाणितज्ञानानुवर्णतनः । 
अणभहास्येष्ट्वणभहसेद्घोरहासाांि वजथयेत् ॥ १४ ॥ 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

परात्सांक्रामयेद्घोरां न च घोरां परे वदेत् । 
णतणतके्षतात्मनिैव क्षमावान् पृणर्वीसमः ॥ १५ ॥ 
 
आत्मरक्षा णह सततां पूव ंकाया णवजानता । 
अननाणवव णह सांप्रोक्ता वृती राजोपजीणवनाम् ॥ १६ ॥ 
 
एकदेशां दहेदन्द्ननः शरीरां वा परां गतः । 
सपुिदारां राजा तु घातयेदिथयेत वा ॥ १७ ॥ 

 
इणत योगवृत ेपञ्चमेऽणिकरिे अनुजीणववृतां चतुर्ोऽध्यायः । आणदतितुनथवणततमः । 

 
१४ आटण राजाच्या मनािील टवचार ओळखून त्याप्रमाणे वागणारे अनर्थकारक लोक त्याला टप्रय 

होि असलेले टदसून येिाि. हास्यकारक गोष्टींबद्दल हसाव,े परंिु फार मोठ्याने हसण्याचे िाळाव.े 
 

१५ दुसऱ्याटवषयीचे (राजाचे) कठोर वचन दूर कराव,े आटण स्विः दुसऱ्याला कठोर बोलू नये 
आटण स्विःला (राजा) िसे बोलल्यास पथृ्वीप्रमाणे क्षमाशील होऊन िे सहन करावे. 
 

१६ शहाण्या माणसाने नेहमी प्रर्म स्विःचे संरक्षण करून घ्यावे. कारण राजाच्या नोकरीि रहाणे 
हे आगीि रहाण्यासारखे आहे असे म्हणिाि. 
 

१७ अवनी शरीराचा एक भाग जाळील, सकवा फार िर सवथ शरीर जाळील, परंिु राजा 
बायकामुलासंह घाि करू शकेल सकवा (संिुष्ट झाल्यास) वैभवास चढव ूशकेल. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

५ 
 

[णिनवणततमां प्रकरिम् – समयाचाणरकम्] 
 

णनयुक्तः कमथसु व्ययणवशुद्धमुदयां दशथयेत् । १ । आभ्यन्ततरां बाह्यां गुह्यां प्रकाश्यमात्यणयकमुपेणक्षतव्यां 
वा कायथम् ‘इदमेवम्’ इणत णवशेषयेच्च । २ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण ९३ : राजदरबारी पाळावयाच्या आचाराटंवषयी 
 

१ त्याची कामावर नेमणूक झाली िर त्याने खचथ वजा जािा नफा झालेला दाखवावा. २ आटण िे 
काम दुगािील (सकवा) बाहेरच्या प्रदेशािील, गुप्ि (सकवा) उघड, िािडीचे (सकवा) बाजूला 
ठेवण्यासारखे असेल त्याप्रमाणे “हे अशा प्रकारचे आहे” असे त्याचे वैटशष्टय सागंाव.े 
 

मृगयाद्यतूमद्यस्त्रीषु प्रसक्तां नैनमनुवतेत प्रशांसाणभः । ३ । आसन्निास्य व्यसनोपघाते प्रयतेत, 
परोपजापाणतसांिानोपणिभ्यि रके्षत् । ४ । 
 

इणङ्गताकारौ चास्य लक्षयेत् । ५ । कामिेषहषथदैन्तयव्यवसायभयिन्तिणवपयासणमणङ्गताकाराभ्याां णह 
मन्तिसांवरिार्थमाचरणत प्राज्ञः । ६ । 
 

दशथने प्रसीदणत, वाक्यां प्रणतगृह्िाणत, आसनां ददाणत, णवणवक्तो दशथयते, शङ्कास्र्ाने नाणतशङ्कते, 
कर्ायाां रमते, पणरज्ञाप्येष्ट्ववेक्षते, पर्थयमुक्तां सहते, स्मयमानो णनयुङ्क्ते, हस्तेन स्पृशणत, श्वाघ्ये नोपहसणत, 
परोक्षां गुिां ब्रवीणत, भक्ष्येषु स्मरणत, सह णवहारां याणत, व्यसनेऽभ्युपपद्यते, तद्भक्तीन् पूजयणत, गुह्यमाचष्टे, 
मानां विथयणत, अरं् करोणत, अनरं् प्रणतहन्द्न्तत – इणत तुष्टज्ञानम् । ७ । 
 

एतदेव णवपरीतमतुष्टस्य, भूयि वक्ष्यामः । ८ । सांदशथने कोपः, वाक्यस्याश्रविप्रणतषेिौ, 
आसनचकु्षषोरदानम्, विथस्वरभेदः, एकाणक्षभु्रकु्ोष्ठणनभोगः, स्वेदश्वासन्द्स्मतानामस्र्ानोत्पणतः, 
परमन्तिनिम्, अकस्माद्व्रजनम्, विथनमन्तयस्य, भूणमगािणवलेखनम्, अन्तयस्योपतोदनम्, 
णवद्याविथदेशकुत्सा, समदोषणनन्तदा, प्रणतदोषणनन्तदा, प्रणतलोमस्तवः, सुकृतानवेक्षिम्, दुष्ट्कृतानुकीतथनम्, 
पृष्ठाविानम्, अणतत्यागः, णमर्थयाणभभाषिम्, राजदर्णशनाां च तद्वृतान्तयत्वम् । ९ । 
 

३ राजा मृगया, द्यिू, मद्य सकवा स्त्री ्ा व्यसनाचं्या आहारी गेला असिा (खोिी) स्िुिी करून 
त्याच्या छंदास उते्तजन देऊ नये. ४ आटण त्याच्याजवळ राहून त्याचे व्यसन दूर करण्याचा प्रयत्न करावा 
आटण शत्रचेू गुप्ि बेि, डावपेच व कपि यापंासून त्याचे रक्षण करावे. 
 

५ आटण राजाच्या हालचाली व चेहऱ्यावरील भाव याकंडे नीि लक्ष द्याव.े ६ कारण, बुटद्धमान मनुष्टय 
आपल्या मनािील टवचार गुप्ि राखण्यासाठी शरीराची हालचाल व चेहऱ्यावरील भाव याचं्याद्वारा राग व 
दे्वष, आनंद व दुःख, टनधार व भीिी या टवकाराचं्या जोड्यामंध्ये उलिापालि करून दाखटविो. 
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७ िो टदसला असिा (राजा) प्रसन्न होिो, त्याचे म्हणणे स्वीकारिो, त्याला बसावयास सागंिो. 
एकािंाि भेि घेऊ देिो, शकेंला जागा असिा फार संशय घेि नाही, त्याच्या भाषणाि रस घेिो, काही 
कळटवण्याजोगे असल्यास त्याची आठवण ठेविो, त्याचे टहिकर बोलणे ऐकून घेिो, त्याला हसून काम 
सागंिो, हािाने त्याला स्पशथ करिो, स्िुिी करण्यासारख्या गोष्टीि त्याचा उपहास करीि नाही, पाठीमागे 
त्याच्या गुणाचंा टनदेश करिो, खाण्याच्या प्रसंगी त्याची आठवण करिो, सहलीला बरोबर घेऊन जािो, 
संकिकाली मदि करिो, त्याच्या एकटनष्ठ अनुयायाचंा सत्कार करिो, आपले गु् त्याला सागंिो, त्याचा 
मानमरािब वाढटविो, त्याच्या फायद्याचे िे करिो, अनर्ाचे टनवारण करिो – यावंरून राजा संिुष्ट आहे 
याचे ज्ञान होिे. 
 

८ ्ा सवथ गोष्टी उलि असल्या की िो असंिुष्ट आहे असे समजाव,े टशवाय दुसरीही असंिुष्टिेची 
टचन्हे सागंिो. ९ िो टदसला की रागावणे, त्याचे भाषण न ऐकणे सकवा त्याच्या भाषणाला प्रटिबधं करणे, 
त्याला बसावयास न सागंणे व त्याच्याकडे न पहाणे, मुखाचा रंग व स्वर बदलणे, एक डोळा टमचकावणे, 
एक भवुई चढटवणे व एक ओठ मुरडणे, कारण नसिा घाम येणे, सुस्कारा िाकणे व हसणे, दुसऱ्याशीच 
मसलि करणे, एकाएकी टनघून जाणे, दुसऱ्याला बढिी देणे, जटमनीवर रेघोया ओढणे व अंग खाजटवणे, 
दुसऱ्याला (त्याच्याटवरुद्ध) टचर्ावणे, त्याची टवद्या, वणथ व देश याचं्याबद्दल टिरस्कार दशथटवणे, 
त्याच्यासारखाच दोष असलेल्याची सनदा करणे, प्रत्येक दोषाची सनदा करणे, त्याच्या टवरुद्ध असलेल्याची 
स्िुिी करणे, त्याच्या चागंल्या कृत्याकंडे लक्ष न देणे, वाईि कृत्याचंा उच्चार करीि रहाणे, पाठीमागे पहाि 
रहाणे, त्याच्याकडे पूणथ दुलथक्ष करणे, खोिे सागंणे आटण राजाची भेि घेणाऱ्याचं्या त्याच्याशी होणाऱ्या 
वागणुकीि फरक पडणे (ही असंिुष्टिेची टचन्हे होि). 
 

वृणतणवकारां चावेके्षताप्यमानुषािाम् । १० । ‘अयमुच्चःै णसञ्चणत’ इणत कात्यायनः प्रवव्राज, 
‘क्रौञ्चोऽपसव्यम्’ इणत कणिङ्को भारिाजः, ‘तृिम्’ इणत दीघथिारायिः, ‘शीता शािी’ इणत घोिमुखः, ‘हस्ती 
प्रत्यौक्षीत्’ इणत णकञ्जल्कः, ‘रर्ाश्वां प्राशांसीत्’ इणत णपशुनः, प्रणतरविे शुनः णपशुनपुिः । ११ । 
 

अर्थमानावके्षपे च पणरत्यागः । १२ । स्वाणमशीलमात्मनि णकन्द्ल्बषमुपलभ्य वा प्रणतकुवीत । १३ । 
णमिमुपकृष्टां वाऽस्य गच्िेत् । १४ । 
 

तिस्र्ो दोषणनघातां णमिैभथतथणर चाचरेत् । 
ततो भतथणर जीवे वा मृते वा पुनराव्रजेत् ॥ १५ ॥ 

 
इणत योगवृत ेपञ्चमेऽणिकरिे समयाचाणरकां  पञ्चमोऽध्यायः । आणदतः पञ्चनवणततमः । 

 
१० आटण त्याने मनुष्टयेिर प्राण्याचं्या वागणुकीि पडणाऱ्या फरकाकडेही लक्ष द्याव.े ११ “हा 

(माळी) वरून पाणी सशपडीि आहे” असा टवचार मनाि आणून कात्यायन (राजाची नोकरी सोडून) टनघून 
गेला, “क्रौंच पक्षी डाव्या बाजूने उडि गेला” ्ाचा टवचार करून कसणक भारद्वाज टनघून गेला, (अनपेटक्षि 
टठकाणी) गवि पाहून दीघथ चारायण टनघून गेला, “वस्त्र ओले आहे” यावर टवचार करून घोिमुख टनघून 
गेला,” “हत्तीने माझ्यावर पाणी फवारले आहे” यावर टवचार करून सकजल्क टनघून गेला, “रर् व घोडे 
याचंी स्िुिी केली आहे” यावर टवचार करून टपशुन टनघून गेला, कुत्रयाच्या भुकंण्यामुळे टपशुनाचा मुलगा 
नोकरी सोडून गेला. 
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१२ द्रव्य व मान ही कमी केली असिा नोकरीचा त्याग करून जाणे श्रेयस्कर. १३ सकवा राजाचे 
चाटरत्रय आटण स्विःचे संभाव्य दोष याचंा शोध घेऊन योवय िी उपाययोजना करावी. १४ सकवा राजाच्या 
टनकिच्या टमत्राकडे जाव.े 
 

१५ आटण िेरे् (त्या टमत्राकडे) राहून टमत्राचं्या द्वारा आपल्या स्वामीच्या बाबिीि घडलेल्या दोषाचे 
पटरमाजथन करून घ्याव,े आटण नंिर स्वामीच्या हयािीि सकवा त्याच्या मृत्यनंूिरही त्या राज्याि परि याव.े 
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६ 
 

[चतुनथवणततमां प्रकरिम् – राज्यप्रणतसांिानम्ः 
पञ्चनवणततमां प्रकरिम् – एकैश्वयथम्] 

 
राजव्यसनमेवममात्यः प्रणतकुवीत । १ । 

 
प्रागेव मरिाबािभयाद् राज्ञः णप्रयणहतोपग्रहेि मासणिमासान्ततरां दशथनां स्र्ापयेद् 

‘देशपीडापहमणमिापहमायुष्ट्यां पुिीयां वा कमथ राजा साियणत’ इत्यपदेशेन । २ । राजव्यञ्जनमरूपवेलायाां 
प्रकृतीनाां दशथयेत् णमिाणमिदूतानाां च । ३ । तैि यर्ोणचताां सांभाषाममात्यमुखो गच्िेत् । ४ । 
दौवाणरकान्ततवंणशकमुखि यर्ोक्तां राजप्रणिणिमनुवतथयेत् । ५ । अपकाणरषु च हेडां प्रसादां वा प्रकृणतकान्ततां 
दशथयेत्, प्रसादमेवोपकाणरषु । ६ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण ९४ : राज्याचे साित्य टिकटवणे; 
प्रकरण ९५ : ऐश्वयाचे साित्य 

१ राजावर मोठे संकि आले असिा अमात्याने पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करावी. 
 

२ राजाच्या मृत्यचू्या संकिाचे भय उत्पन्न होण्याच्या अगोदरपासूनच त्याला जे टप्रय व टहिकर 
असिील त्याचें मन वळवनू “राजा देशाची पीडा दूर करणारा, शत्रूंचा नाश करणारा, दीघायुष्टयाचा लाभ 
करून देणारा सकवा पुत्रोत्पत्ती करून देणारा िाटंत्रक टवधी साध्य करीि आहे” ्ा सबबीवर प्रजेला राजाचे 
दशथन एक एक मटहन्याने सकवा दोन दोन मटहन्यानंी होईल असे ठरवावे. ३ ज्या वळेी रूप स्पष्ट टदसि नाही 
अशा वळेी (अंधुक प्रकाशाि) राजाच्या वषेािील त्याच्यासारखा टदसणाऱ्या मनुष्टयाचे दशथन प्रजेला व 
टमत्रराजे व शत्ररुाजे याचं्या दूिानंा घडवावे. ४ आटण त्याने त्याचं्याशी उटचि असेल िसे संभाषण 
अमात्याच्या मुखाने करावे. ५ आटण द्वारपालाचंा मुख्य व प्रासादरक्षकाचंा मुख्य याचं्यामाफथ ि नेहमीची 
राजाने करावयाची कामे पार पाडावीि. ६ अपकार करणाऱ्यावंर प्रजाजनानंा आवडेल त्याप्रमाणे राग 
दाखवावा सकवा कृपा करावी, उपकार करणाऱ्यावंर मात्र फक्ि प्रसादच करावा. 
 

आप्तपुरुषाणिणष्ठतौ दुगथप्रत्यन्ततस्र्ौ वा कोशदण्डावेकस्र्ौ कारयेत्, कुल्यकुमारमुख्याांिान्तयापदेशेन 
। ७ । 
 

यि मुख्यः पक्षवान् दुगािवीस्र्ो या वैगुण्यां भजेत तमुपग्राहयेत् । ८ । बह्वाबािाां वा यािाां पे्रषयेत्, 
णमिकुलां  वा । ९ । 
 

यस्माच्च सामन्ततादाबािां पश्येत् तमुत्सवणववाहहन्द्स्तबन्तिनाश्वपण्यभूणमप्रदानापदेशेनावग्राहयेत्, 
स्वणमिेि वा । १० । ततः सांणिमदूष्ट्यां कारयेत् । ११ । आिणवकाणमिैवा वैरां ग्राहयेत । १२ । 
तत्कुलीनमपरुद्धां  वा भूम्येकदेशेनोपग्राहयेत् । १३ । 
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कुल्यकुमारमुख्योपग्रहां कृत्वा वा कुमारमणभणषक्तमेव दशथयेत् । १४ । 
 

दाण्डकर्णमकविा राज्यकण्िकानुदृ्धत्य राज्यां कारयेत् । १५ । 
 

७ खटजना ंव सैन्य टवश्वासू माणसाचं्या िाब्याि दुगाि सकवा सरहद्दीवर एके टठकाणी गोळा करावे, 
िसेच राजकुलािील माणसे, राजकुमार व मुख्य अटधकारी यानंा दुसरी काही सबब सागंून एकत्र जमवावे. 
 

८ आटण जो कोणी मुख्य अटधकारी अनुयायाचें पाठबळ असून दुगथ सकवा अरण्य येरे् सुरटक्षि 
असल्यामुळे टवरोध करील त्याला वश करून घ्याव.े ९ सकवा त्याला पुष्टकळ अडचणी असलेल्या स्वारीवर 
पाठवावे सकवा टमत्र राजाकडे धाडाव.े 
 

१० आटण ज्या शजेारच्या राजापासून धोका आहे असे त्याला वािि असेल त्याला उत्सव, टववाह, 
हत्ती पकडणे, घोडे खरेदी करणे अर्वा टवकणे, भटूमदान करणे इत्यादी टनटमत्ताने बोलावनू िाब्याि घ्यावे, 
सकवा स्विःच्या टमत्रराजामाफथ ि त्याला क्ाि ठेवावे. ११ नंिर त्याच्याशी मोडला जाणार नाही असा िह 
करावा. १२ सकवा रानिी िोळ्या अर्वा शत्र ूयाचं्याशी त्याचे शत्रतू्व घडवनू आणाव.े १३ सकवा त्याच्या 
कुलािील गादीवर हक्क सागंणारा पुरुष अर्वा त्याच्या मजीिून उिरलेला पुत्र यानंा त्याच्या राज्याचा भाग 
देऊ करून आपल्या बाजूला वळवनू घ्यावे. 
 

१४ सकवा राजकुलािील पुरुष, राजकुमार व मुख्य अटधकारी याचंी संमिी टमळवनू राज्याटभषेक 
झालेल्या युवराजाचेच प्रजेला दशथन घडवाव.े 
 

१५ सकवा दाडंकर्षमक प्रकरणाि (अध्याय ५·१ मध्ये) साटंगिल्याप्रमाणे राज्यािील कंिकाचंा 
उच्छेद करून राज्यकारभार चालू ठेवावा. 
 

यणद वा कणिन्तमुख्यः सामन्ततादीनामन्तयतमः कोपां भजेत तम् ‘एणह, राजानां त्वा कणरष्ट्याणम’ 
इत्यावाहणयत्वा घातयेत् । १६ । आपत्प्रतीकारेि वा साियेत् । १७ । 
 

युवराजे वा क्रमेि राज्यभारमारोप्य राजव्यसनां ख्यापयेत् । १८ । 
 

परभूमौ राजव्यसने णमिेिाणमिव्यञ्जनेन शिोः सांणिमवस्र्ाप्यापगच्िेत् । १९ । 
सामन्ततादीनामन्तयतमां वाऽस्य दुगे स्र्ापणयत्वाऽगच्िेत् । २० । कुमारमणभणषच्य वा प्रणतव्यूांहेत । २१ । 
परेिाणभयुक्तो वा यर्ोक्तमापत्प्रतीकारां कुयात् । २२ । 
 

एवमेकैश्वयथममात्यः कारयेणदणत कौणिल्यः । २३ । 
 

‘नैवम्’ इणत भारिाजः । २४ । ‘प्रम्णरयमािे वा राजन्तयमात्यः कुल्यकुमारमुख्यान् परस्परां मुख्येषु वा 
णवक्रमयेत् । २५ । णवक्रान्ततां प्रकृणतकोपेन घातयेत् । २६ । कुल्यकुमारमुख्यानुपाांशुदण्डेन वा सािणयत्वा 
स्वयां राज्यां गृहिीयात् । २७ । राज्यकारिाणद्ध णपता पुिान् पुिाि णपतरमणभदु्रह्यन्द्न्तत, णकमङ्ग 
पुनरमात्यप्रकृणतहे्यकप्रग्रहो राज्यस्य । २८ । तत्स्वयमुपन्द्स्र्तां नावमन्तयेत । २९ । “स्वयमारूढा णह स्त्री 
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त्यज्यमानाऽणभशपणत” इणत लोकप्रवादः । ३० । 
 

१६ जर कोणी मुख्य अटधकारी अर्वा माडंटलकापंैकी एखादा बडं करून उठेल िर त्याला “ये, मी 
िुला राजा करिो” अशा टनरोपाने बोलावनू आणून ठार करावे. १७ सकवा आपत्प्रिीकार प्रकरणाि (अध्याय 
९·५ मध्ये) साटंगिल्याप्रमाणे त्याचा कािा काढावा. 
 

१८ सकवा क्रमाक्रमाने युवराजावर राज्यकारभार सोपवनू राजावरील (मृत्युरूप) संकि जाहीर 
करावे. 
 

१९ राजाचा मृत्य ूपरदेशाि झाला असिा बाहेरून शत्रू म्हणून भासटवणाऱ्या टमत्रराजाच्या माफथ ि 
शत्रशूी िह घडवनू आणावा व परि याव.े २० सकवा (शत्रचूा दुगथ सजकलेला असल्यास) माडंटलकापैकी 
एखाद्याला त्या शत्रचू्या दुगाि स्र्ापन करून परि याव.े २१ सकवा (युद्ध अटनणीि राटहले असल्यास) 
कुमाराला राज्याटभषेक करून शत्रवूर हल्ला करावा. २२ सकवा शत्रनेू हल्ला केल्यास आपत्प्रिीकार प्रकरणाि 
(अध्याय ९·५ मध्ये) साटंगिले आहे िसे करावे. 
 

२३ याप्रमाणे अमात्याने ऐश्वयाचे (राजघराण्यािील) साित्य टिकवाव ेअसे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

२४ “असे करणे बरोबर नाही,” असे भारद्वाजाचे मि आहे. २५ “राजा मरावयास िेकला असिा 
अमात्याने राजकुलािील पुरुष, राजकुमार व मुख्य अटधकारी यानंा एकमेकाशी सकवा (इिर) मुख्य 
अटधकाऱ्याशंी लढावयास उद्युक्ि करावे. २६ लढाई करणाऱ्याचा प्रजेि क्षोभ उत्पन्न करून घाि घडवनू 
आणावा. २७ सकवा राजकुलािील पुरुष, राजकुमार व मुख्य अटधकारी याचंा गुप्ि दंडाने टनकाल लावनू 
आपणच राज्य बळकवावे. २८ कारण, राज्यासाठी टपिा पुत्राशंी, पुत्र टपत्याशी वैर करिाि, मग राज्याचा 
एकमात्र आधार असलेले अमात्य हे जे राज्याचे अंग (त्याने राज्याची हाव का धरू नये?) २९ िे आपण 
होऊन चालि आले असिा त्याचा अव्हेर करू नये. ३० कारण, स्विः होऊन समागमार्थ आलेल्या स्त्रीस 
टझडकारले िर िी शाप देिे अशी म्हण आहे. 
 

‘कालि सकृदभ्येणत यां नरां कालकाणङ्क्षिम् । 
दुलथभः स पुनस्तस्य कालः कमथ णचकीषथतः ॥ ३१ ॥’ 

 
प्रकृणतकोपकमिर्णमष्ठमनैकान्द्न्ततकां  चैतणदणत कौणिल्यः । ३२ । राजपुिमात्मसांपन्नां राज्ये स्र्ापयेत् । 

३३ । सांपन्नाभावेऽव्यसणननां कुमारां राजकन्तयाां गर्णभिीं देवीं वा पुरस्कृत्य महामािान् सांणनपात्य ब्रूयात् ‘अयां 
वो णनके्षपः, णपतरमस्यावेक्षध्वां सत्त्वाणभजनमात्मनि, ध्वजमािोऽयां भवन्तत एव स्वाणमनः, कर्ां वा णक्रयताम्’ 
इणत । ३४ । तर्ा बु्रवािां योगपुरुषा ब्रयुूः ‘कोऽन्तयो भवत्पुरोगादस्माद्राज्ञिातुवथण्यथमहथणत पालणयतुम्’ इणत । 
३५ । ‘तर्ा’ इत्यमात्यः कुमारां राजकन्तयाां गर्णभिीं देवीं वाऽणिकुवीत, बन्तिुसांबन्द्न्तिनाां णमिाणमिदूतानाां च 
दशथयेत् । ३६ । 
 

३१ आटण संधीची वाि पहाि बसलेल्या मनुष्टयाला योवय संधी एकदाच येिे. काम करावयाचे असिा 
िशी वळे पुन्हा प्राप्ि होणे अशक्यप्राय असिे.” 
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३२ असे करणे प्रजाजनािं क्षोभ उत्पन्न करणारे, धमाच्या टवरुद्ध आटण यशस्स्विेबद्दल खाली 
नसलेले असे आहे असे कौटिल्याचे मि आहे. ३३ अमात्याने आत्मगुणानंी संपन्न अशा राजपुत्राला गादीवर 
बसवावे. ३४ असा संपन्न राजपुत्र नसल्यास व्यसनी नसलेला राजपुत्र अर्वा राजकन्या अर्वा गरोदर राणी 
यानंा पुढे करून मोठ्या अटधकाऱ्यानंा जमवनू म्हणाव,े “ही िुमच्या स्वाधीन केलेली ठेव आहे. ्ाच्या 
टपत्याची आठवण ठेवा आटण आपले सच्छील व उच्च कुल ही लक्षाि असू द्या. हा केवळ टनशाण आहे, 
िुम्हीच खरोखर मालक आहाि. सकवा दुसरे काय करावे असे िुम्हाला वाििे?” ३५ िो असे म्हणाला की 
त्याचे गुप्ि हस्िक असलेल्या मनुष्टयानंी म्हणावे, “िुमच्या मागथदशथनाखाली असणाऱ्या ्ा राजाखेरीज 
दुसरा कोण चारी वणांचे पालन करू शकेल?” ३६ “बरे आहे” असे म्हणून अमात्याने त्या राजपुत्राला 
अर्वा राजकन्येला अर्वा गरोदर राणीला अटधकारारूढ करावे, आटण आप्ि व बाधंव आटण टमत्रराजे व 
शत्ररुाजे याचें दूि याचंी त्याचं्याशी भेि घडवनू आणावी. 
 

भक्तवेतनणवशेषममात्यानामायुिीयानाां च कारयेत्, ‘भूयिायां वृद्धः कणरष्ट्यणत’ इणत ब्रयूात् । ३७ । 
एवां दुगथराष्ट्रमुख्यानाभाषेत, यर्ाहं च णमिाणमिपक्षम् । ३८ । णवनयकमथणि च कुमारस्य, प्रयतेत । ३९ । 
 

कन्तयायाां समानजातीयादपत्यमुत्पाद्य वाऽणभणषञे्चत् । ४० । मातुणितक्षोभभयात्कुल्यमल्पसत्त्वां िािां 
च लक्षण्यमुपणनदध्यात् । ४१ । ऋतौ चैनाां रके्षत् । ४२ । 
 

न चात्मारं् कां णचदुत्कृष्टमुपभोगां कारयेत् । ४३ । राजारं् तु यानवाहनाभरिवस्त्रस्त्रीवेश्मपणरवापान् 
कारयेत् । ४४ । 
 

यौवनस्र्ां च याचेत णवश्रमां णचतकारिात् । 
पणरत्यजेदतुष्ट्यन्ततां तुष्ट्यन्ततां चानुपालयेत् ॥ ४५ ॥ 

 
णनवेद्य पुिरक्षारं् गूढसारपणरग्रहान् । 
अरण्यां दीघथसत्िां वा सेवेतारुच्यताां गतः ॥ ४६ ॥ 

 
मुख्यैरवगृहीतां या राजानां तन्द्त्प्रयाणश्रतः । 
इणतहासपुरािाभ्याां बोियेदर्थशास्त्रणवत् ॥ ४७ ॥ 
 
णसद्धव्यञ्जनरूपो वा योगमास्र्ाय पार्णर्वम् । 
लभेत लब्ध्वा दूष्ट्येषु दाण्डकर्णमकमाचरेत् ॥ ४८ ॥ 

 
इणत योगवृत ेपञ्चमेऽणिकरिे राज्यप्रणतसांिानम् एकैश्वयं च षष्ठोऽध्यायः । आणदतः षण्िवणततमः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य योगवृतां पञ्चममणिकरिां समाप्तम् । 

 
३७ इिर अमात्य व सैटनक याचं्या टशध्याि व पगाराि वाढ करून द्यावी आटण म्हणाव,े “मोठा 

झाल्यावर हा आणखी वाढ करील.” ३८ दुगथ व राष्ट् यािंील मुख्य अटधकाऱ्यानंा िसेच सागंाव ेआटण टमत्र 
पक्षािील व शत्र ु पक्षािील लोकानंा त्याचं्या योवयिेनुसार आश्वासन द्याव.े ३९ आटण टशक्षणाने राजपुत्र 
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टवनयसंपन्न होईल असे प्रयत्न करावेि. 
 

४० सकवा राजकन्येला त्याच जािीच्या पुरुषापासून पुत्राची प्राप्िी करून देऊन त्या पुत्राला 
अटभषेक करावा. ४१ त्याच्या आईच्या मनाि चलटबचल होऊ नये यासाठी टिच्याजवळ राजकुलािील अल्प 
सत्त्व असलेला मनुष्टय आटण (मुलाला सोबि म्हणून) शुभ लक्षणानंी युक्ि टशष्टय ठेवावा. ४२ आटण टिच्या 
ऋिुकाळी टिचे रक्षण करावे. 
 

४३ आटण (अमात्याने) स्विःसाठी कोणिीही उत्कृष्ट भोवय वस्िू करून घेऊ नये. ४४ परंिु (नूिन) 
राजासाठी गाडी, घोडे, अलंकार, वसे्त्र, टस्त्रया, वाडे इत्यादी वस्िंूची सोय करून द्यावी. 
 

४५ आटण िो वयाि आला म्हणजे त्याच्या मनाचा कल काय आहे िे पाहण्यासाठी ‘आिा मला 
टवश्रािंी घेऊ द्या’ अशी टवनंिी करावी. िो असंिुष्ट असला िर त्याला सोडून जाव,े आटण संिुष्ट असला िर 
त्याचे पालन करीि रहावे. 
 

४६ जर िो त्याला आवडेनासा झाला िर आपल्या खास टवश्वासािील किथबगार नोकरानंा त्या 
राजपुत्राचे रक्षण करावयास बजावनू अरण्याि जाऊन रहाव ेसकवा दीघथकाळ चालू रहाणारा यज्ञ करावयास 
घ्यावा. 
 

४७ सकवा राजा जर मुख्य अटधकाऱ्याचं्या क्ाि गेला असेल िर अर्थशास्त्राि टनष्टणाि असणाऱ्या 
अमात्याने राजाला टप्रय असणाऱ्या माणसाचंा आधार टमळवनू इटिहास व पुराणे याचं्या द्वारा त्याला बोध 
करून द्यावा. 
 

४८ सकवा टसद्ध पुरुषाचे बा् रूप धारण करून (आटण) गूढ उपायाचंा अवलंब करून (अमात्याने) 
राजावर िाबा टमळवावा आटण िो टमळटवल्यावर राजद्रो्ाचं्या संबधंाि दाडंकर्षमक प्रकरणाि (अध्याय ५·१ 
मध्ये) साटंगिलेले उपाय योजाविे. 
 

पाचवे अणिकरि समाप्त 
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मण्डलयोणनः – षष्ठमणिकरिम् 
 

१ 
 

[षण्िवणततमां प्रकरिम् – प्रकृणतसांपदः] 
 

स्वाम्यमात्यजनपददुगथकोशदण्डणमिाणि प्रकृतयः । १ । 
 

ति स्वाणमसांपत् । २ । 
 

महाकुलीनो दैवबुणद्धसत्त्वसांपन्नो वृद्धदशी िार्णमकः सत्यवागणवसांवादकः कृतज्ञः स्रू्ललक्षो 
महोत्साहोऽदीघथसूिः शक्यसामन्ततो दृढबुणद्धरकु्षद्रपणरषत्को णवनयकाम इत्याणभगाणमका गुिाः । ३ । 
 

शुश्रूषाश्रविग्रहििारिणवज्ञानोहापोहतत्त्वाणभणनवेशाः प्रज्ञागुिाः । ४ । 
 

शौयथममषथः शीघ्रता दाक्ष्यां चोत्साहगुिाः । ५ । 
 

सहावे अणिकरि – राजमांडलाचे मूळ 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण ९६ : राज्याच्या प्रकृिींचे उत्कृष्ट गुण 
 

१ राजा, अमात्य, जनपद, दुगथ, कोश, सैन्य आटण टमत्र ्ा राज्याच्या (साि) प्रकृिी (अंगे) होि. 
 

२ त्यापंैकी राजाच्या ठायी आवश्यक उत्कृष्ट गुण पुढीलप्रमाणे : 
 

३ श्रेष्ठ कुलाि जन्मलेला, नशीबवान, बुटद्धमान आटण सत्त्वयुक्ि, टवद्यावृद्धाचंी संगि ठेवणारा, 
धमाचरण करणारा, खरे बोलणारा, टवसंवाद न दाखटवणारा (बोलेल िसे वागणारा), कृिज्ञ, उदार, मोठा 
उत्साह असणारा, दीघथसूत्री नसणारा, शजेारी दुबथल राजे असलेला, टनियी स्वभावाचा, मंटत्रपटरषद 
भारदस्ि असलेला आटण टवनयाची कामना करणारा – हे आटभगाटमक (ज्याच्याकडे जाण्यास भीिी 
वािण्याचे कारण नाही अशा राजाचे) गुण. 
 

४ श्रवण करण्याची इच्छा, श्रवण करणे, ग्रहण करणे, धारण करणे, ज्ञान होणे, टवचार करणे, 
(चुकीच्या टवचाराचंा) त्याग आटण खऱ्या अर्ाटवषयी आग्रह हे बुद्धीचे गुण होि. 
 

५ शौयथ, अन्याय वगैरे सहन न करणे, त्वटरि काम करणे व दक्षिा हे उत्साहाचे गुण होि. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

वानमी प्रगल्भः स्मृणतमणतबलवानुदग्रः स्ववग्रहः कृतणशल्पोऽव्यसनो 
दण्डनाय्युपकारापकारयोदृथ ष्टप्रतीकारी ह्रीमानापत्प्रकृत्योर्णवणनयोक्ता दीघथदूरदशी 
देशकालपुरुषकारकायथप्रिानः सांणिणवक्रमत्यागसांयमपिपरन्द्च्िद्रणवभागी 
सांवृतोऽदीनाणभहास्यणजह्मभु्रकुिीक्षिः कामक्रोिलोभस्तम्भचापलोपतापपैशुन्तयहीनः शक्लः 
न्द्स्मतोदग्राणभभाषी वृद्धोपदेशाचार इत्यात्मसांपत् । ६ । 
 

अमात्यसांपदुक्ता पुरस्तात् । ७ । 
 

मध्ये चान्तते व स्र्ानवानात्मिारिः परिारििापणद स्वारक्षः स्वाजीवः शिुिेषी शक्यसामन्ततः 
पङ्कपाषािोषरणवषमकण्िकश्रेिीव्यालमृगािवीहीनः कान्ततः सीताखणनद्रव्यहन्द्स्तवनवान् गव्यः पौरुषेयो 
गुप्तगोचरः पशुमानदेवमातृको वाणरस्र्लपर्ाभ्यामुपेतः सारणचिबहुपण्यो दण्डकरसहः 
कमथशीलकषथकोऽबाणलशस्वाम्यवरविथप्रायो भक्तशुणचमनुष्ट्य इणत जनपदसांपत् । ८ । 
 

६ बोलण्याि कुशल, धीि, स्मरणशक्िी, बुद्धी व बल यानंी युक्ि, उमदा, मागथदशथन करून घेण्यास 
कठीण नसलेला, कला अवगि असलेला, व्यसनापंासून मुक्ि, सैन्याचे नेिृत्व करण्यास समर्थ, उपकार 
सकवा अपकार झाला असिा शास्त्रदृष्ट रीिीने प्रटिकार करणारा, (प्रसंगी) लज्जेची भावना असणारा, 
आपत्काळ व नेहमीची वेळ यािं यर्ोटचि उपाय योजणारा, कालदृष्टया व देशदृष्टया दूरवरचे पाहू 
शकणारा, देश, काल व पुरुषाचे प्रयत्न यानंी साध्य होणाऱ्या कायांना प्राधान्य देणारा, िह करणे व युद्ध 
करणे, देणे व राखून ठेवणे, अिी पाळणे व शत्रचेू टछद्र टदसल्यास त्या मोडणे यािंील भेद जाणून त्याप्रमाणे 
वागणारा, (मंत्राची) गुप्ििा राखणारा, दीनपणे न हसणारा, भवुया व दृष्टी वाकडी न करणारा, काम, 
क्रोध, लोभ, िाठा, चापल्य (अस्स्र्रिा), छळ आटण सनदकिा यानंी रटहि असलेला, मधुरभाषी, हसून व 
प्रटिटष्ठिपणे बोलणारा, वृद्धाचं्या उपदेशानुसार वागणारा हे आत्म्याचे उत्कृष्ट गुण होि. 
 

७ अमात्याचे उत्कृष्ट गुण मागे (१·९·१ या सूत्राि) साटंगिले आहेि. 
 

८ मध्यभागी व सरहद्दीवर (दुगासारखी) मजबिू टठकाणे असलेला, आपत्काली स्विःचे व 
दुसऱ्याचें पोषण करावयास समर्थ, रक्षण करावयास सोपा, उपजीटवकेची साधने सुलभ असलेला, शत्रूंचा 
टवरोध करणारा, शजेारचे राजे दुबथल असलेला, टचखल, दगड, खारी जमीन, उंचसखल जमीन, कािे, 
श्रेणी, सहस्त्र प्राणी, हरीण व रानिी िोळ्या यानंी टवरटहि, रमणीय, शिेीची जमीन, खाणी, द्रव्यवन व 
हस्स्िवन यानंी युक्ि, दुभत्या जनावरानंा लाभदायक, मनुष्टयानंा लाभदायक, संरटक्षि कुरणे असलेला, 
पुष्टकळ व उत्तम जनावरे असलेला. पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबनू नसलेला, जलमागथ व स्र्लमागथ 
असलेला, भारी सकमिीचा, टनरटनराळ्या प्रकारचा टवके्रय माल भरपूर असलेला, दंड व कर देण्यास समर्थ, 
उद्यमशील शिेकरी असलेला, मूखथ राजा नसलेला, मुख्यिः खालच्या (शूद्र) वणाची वस्िी असलेला आटण 
राजटनष्ठ व सदाचारी माणसे असलेला – हे (जनपदाचे म्हणजे) देशाचे उत्कृष्ट गुण होि. 
 

दुगथसांपदुक्ता पुरस्तात् । ९ । 
 

िमाणिगतः पूवयः स्वयां वा हेमरूप्यप्रायेणििस्रु्लरत्नणहरण्यो दीघामप्यापदमनायकत सहेतेणत 
कोशसांपत् । १० । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

णपतृपैतामहो णनत्यो वश्यस्तुष्टभृतपुिदारः प्रवासेष्ट्वणवसांवाणदतः सवथिाप्रणतहतो दुःखसहो बहुयुद्धः 
सवथयुद्धप्रहरिणवद्याणवशारदः सहवृणद्धक्षणयकत्वादिैध्यः क्षिप्राय इणत दण्डसांपत् । ११ । 
 

णपतृपैतामहां णनत्यां वश्यमिैध्यां महल्लघुसमुत्र्णमणत णमिसांपत् । १२ । 
 

अराजबीजी लुब्िः कु्षद्रपणरषत्को णवरक्तप्रकृणतरन्तयायवृणतरयुक्तो व्यसनी णनरुत्साहो दैवप्रमािो 
यन्द्त्कां चनकायथगणतरननुबन्तिः क्लीबो णनत्यापकारी चेत्यणमिसांपत् । १३ । एवांभूतो णह शिुः सुखः समुच्िेतुां 
भवणत । १४ । 
 

९ दुगाचे उत्कृष्ट गुण मागे (अध्याय २·३ मध्ये) साटंगिले आहेि. 
 

१० पूवथजानंी सकवा स्विः न्यायाने टमळटवलेला, मुख्यिः सोनेचादंीच्या रूपाि असलेला, मोठ्या व 
टवटवध प्रकारच्या रत्नानंी व द्रव्याने भरलेला, उत्पन्न प्राप्ि होि नसलेल्या अशा फार वळे टिकणाऱ्या 
आपत्तीलाही िोंड देऊ शकणारा – हे खटजन्याचे उत्कृष्ट गुण होि. 
 

११ वाडवटडलापंासून आलेले, कायम असलेले, आज्ञापालन करणारे, सैटनकाचंी बायकामुले 
संिुष्ट असलेले, प्रवासािं टनराशाग्रस्ि न होणारे, कोठेही अडटवले न जाणारे, कष्ट सहन करणारे, अनेक 
युद्धािं भाग घेिलेले, सवथ प्रकारच्या युद्धािं व शस्त्रटवद्यािं टनष्टणाि असलेले, (राजाच्या) बरोबरच भरभराि 
व टवपन्नावस्र्ा होि असल्यामुळे त्याच्यापेक्षा दुसरे काही प्रयोजन नसणारे आटण मुख्यिः क्षटत्रय वणाचे – हे 
सैन्याचे उत्कृष्ट गुण होि. 
 

१२ वाडवटडलापंासून मतै्रीच्या नात्याने जोडलेला, स्स्र्र, िाब्याि असलेला, स्विःचे टभन्न प्रयोजन 
नसलेला, मोठा आटण त्वटरि मदिीची उभारणी करणारा – हे टमत्राचे उत्कृष्ट गुण होि. 
 

१३ राजकुलाि जन्मास न आलेला, लोभी, क्षदु्र सदस्याचंी मंटत्रपटरषद असलेला, प्रजाजनाचें पे्रम 
नसलेला, अन्यायाने वागणारा, कामाि दक्ष नसलेला, व्यसनी, उत्साहहीन, नटशबावर भरवसा ठेवणारा, 
मनास येईल िे करणारा, आधार नसलेला, अनुयायी नसलेला, षंढ व नेहमी अपकार करणारा – हे शत्रचेू 
उत्कृष्ट गुण. १४ कारण, अशा प्रकारच्या शत्रचूा समूळ उच्छेद करणे सोपे असिे. 
 

अणरवजाः प्रकृतयः सप्तैताः स्वगुिोदयाः । 
उक्ताः प्रत्यङ्गभूतास्ताः प्रकृता राजसांपदः ॥ १५ ॥ 

 
सांपादयत्यसांपन्नाः प्रकृतीरात्मवान्नृपः । 
णववृद्धािानुरक्ताि प्रकृतीहथन्तत्यनात्मवान् ॥ १६ ॥ 

 
ततः स दुष्टप्रकृणतिातुरन्ततोऽप्यनात्मवान् । 
हन्तयते वा प्रकृणतणभयाणत वा णिषताां वशम् ॥ १७ ॥ 

 
आत्मवाांस्त्वल्पदेशोऽणप युक्तः प्रकृणतसांपदा । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

नयज्ञः पृणर्वीं कृत्स्नाां जयत्येव न हीयते ॥ १८ ॥ 
 

इणत मण्डलयोनौ षष्ठेऽणिकरिे प्रकृणतसांपदः प्रर्मोऽध्यायः । आणदतः सप्तनवणततमः । 
 

१५ शत्रू वगळून बाकीच्या ्ा साि प्रकृिी त्याचं्या गुणाचं्या उत्कृष्टिेसह वणथन केल्या आहेि; त्या 
व्यापिृ होि असिा राजाच्या उत्कृष्ट गुणाचं्या अंगीभिू होऊन असिाि. 
 

१६ आत्मगुणानंी संपन्न असलेला राजा इिर प्रकृिींना संपन्न बनटविो. आत्मसंपन्न नसलेला राजा 
समृद्ध व राजटनष्ठ प्रकृिींचाही नाश करिो. 
 

१७ त्यानंिर िो आत्मगुणहीन राजा, इिर प्रकृिी दोषपूणथ झाल्यामुळे, पथृ्वीच्या चारी अंिापंयंि 
राज्य करीि असला िरी, एक िर प्रजाजनाकंडून मारला जािो सकवा शत्रूंच्या िावडीि सापडिो. 
 

१८ परंिु आत्मसंपन्न राजा लहान देशाचा स्वामी असला िरी प्रकृिींच्या संपन्निेने युक्ि होऊन, 
राजनीिीि पारंगि असल्यामुळे सवथ पथृ्वी सजकून घेिोच, कधीही पराभिू होि नाही. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

२ 
 

[सप्तनवणततमां प्रकरिम्, – शमव्यायाणमकम्] 
 

शमव्यायामौ योगके्षमयोयोणनः । १ । कमारम्भािाां योगारािनो व्यायामः । २ । कमथफलोपभोगानाां 
के्षमारािनः शमः । ३ । शमव्यायामयोयोणनः षाड् गुण्यम् । ४ । क्षयः स्र्ानां वृणद्धणरत्युदयास्तस्य । ५ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण ९७ : शािंिापालन व उद्यमशीलिा याटवषयी 
 

१ शािंिा आटण उद्योग हे योगके्षमाचे मूळ होि. २ प्रारभ केलेल्या कायाची टसद्धी (योग) घडवनू 
आणणारा िो व्यायाम अर्वा उद्योग. ३ कायाच्या फलाचं्या उपभोगाचंी सुरटक्षििा (के्षम) टनमाण करणारी 
िी शािंिा. ४ शािंिा व उद्योग याचें मूळ षाड्गुण्याि (सहा प्रकारच्या परराष्ट्ीय धोरणाि) आहे. ५ उत्कषथ, 
आहे िशीच स्स्र्िी आटण अपकषथ हे त्या षाड्गुण्याचे पटरणाम. 
 

मानुषां नयापनयौ, दैवमयानयौ । ६ । दैवमानुषां णह कमथ लोकां  यापयणत । ७ । अदृष्टकाणरतां दैवम् । 
८ । तन्द्स्मणन्नष्टेन फलेन योगोऽयः, अणनष्टेनानयः । ९ । दृष्टकाणरतां मानुषम् । १० । तन्द्स्मन् 
योगके्षमणनष्ट्पणतनथयः, णवपणतरपनयः । ११ । तणच्चन्तत्यम्, अणचन्तत्यां दैवम् । १२ । 
 

राजा आत्मद्रव्यप्रकृणतसांपन्नो नयस्याणिष्ठानां णवणजगीषुः । १३ । तस्य समन्तततो मण्डलीभूता 
भूम्यनन्ततरा अणरप्रकृणतः । १४ । तरै्व भूम्येकान्ततरा णमिप्रकृणतः । १५ । 
 

अणरसांपदु्यक्तः सामन्ततः शिुः, व्यसनी यातव्यः, अनपाश्रयो दुबथलाश्रयो वोच्िेदनीयः, णवपयथये 
पीडनीयः कशथनीयो वा । १६ । इत्यणरणवशेषाः । १७ । 
 

तस्मान्द्न्तमिमणरणमिां णमिणमिमणरणमिणमिां चानन्ततयेि भूमीनाां प्रसज्यन्तते पुरस्तात्, पिात् 
पान्द्ष्ट्िथग्राह आक्रन्तदः पान्द्ष्ट्िथग्राहासार आक्रन्तदासारः । १८ । 
 

६ नय (नीिी) व अपनय (चुकीची नीिी) हे मनुष्टयकृि होि, अय (चागंले नशीब) व अनय (वाईि 
नशीब) दैवकृि होि. ७ दैवकृि व मनुष्टयकृि कृत्यानंी लोकव्यवहार चालिाि. ८ अदृश्य कारणानंी घडून 
येणारे िे दैवकृि. ९ त्याि इष्ट फलाची प्राप्िी म्हणजे अय (सुदैव), अटनष्ट फलाची प्राप्िी म्हणजे अनय 
(दुदैव). १० दृश्य कारणानंी घडून येिे िे मनुष्टयकृि. ११ त्याि योगके्षमाची टसद्धी म्हणजे नय, 
(योगके्षमाचा) नाश म्हणजे अपनय. १२ त्याचा टवचार करिा येिो, दैवकृिाची अगोदर कल्पना करिा येि 
नाही. 
 

१३ आत्मगुणानंी व द्रव्यप्रकृिींच्या गुणानंी संपन्न (आटण) नयाचे अटधष्ठान असलेला राजा टवटजगीषु 
(इिरानंा सजकण्याची इच्छा बाळगणारा). १४ त्याला सवथ बाजूनी घेरणारी, त्याच्या राज्याला लागून 
असणारी िी अटर (शत्र)ू नावाची प्रकृिी. १५ िशीच (सवथ बाजूनी घेरणारी) एक राज्य सोडून पलीकडे 
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असणारी िी टमत्र नावाची प्रकृिी. 
 

१६ अरीच्या ‘गुणानंी’ संपन्न असा शजेारचा राजा िो शत्र,ू संकिाि सापडलेला (शजेारचा राजा) 
िो यािव्य (चाल करून जाण्यास योवय) ज्याला (दुगथ अर्वा टमत्र) याचंा आश्रय नाही सकवा ज्याचा आश्रय 
दुबथल आहे (असा शजेारचा राजा) उच्छेदनीय (समूळ नाश करण्यास योवय); याच्या उलि (बलवान 
आश्रय असलेला) पीडनीय (त्रास देि राहण्यास योवय) टकवा कशथनीय (दुबथल करण्यास योवय) १७ असे हे 
अरींचे प्रकार होि. 
 

१८ त्याच्या पलीकडे टवटजगीषचू्या पुढच्या बाजूला एकाच्या राज्याला लागून दुसऱ्याचे याप्रमाणे 
टमत्र, अरीचा टमत्र, टमत्राचा टमत्र आटण अरीच्या टमत्राचा टमत्र असे राजे असिाि, त्याच्या टपछाडीला 
पास्ष्टणथग्राह (पाय ओढणारा टपछाडीचा शत्रू), आकं्रद (ज्याला मदिीसाठी हाक मारली जािे िो टपछाडीचा 
टमत्र), पास्ष्टणथग्राहासार(पास्ष्टणथग्राहाच्या मदिीस जाणारा त्याचा टमत्र) आटण आकं्रदासार (आकं्रदाचा टमत्र) 
याप्रमाणे एकामागे एक असे राजे असिाि. 
 

भूम्यनन्ततरः प्रकृत्यणमिः, तुल्याणभजनः सहजः, णवरुद्धो णवरोिणयता वा कृणिमः । १९ । 
 

भूम्येकान्ततरां प्रकृणतणमिां, माताणपतृसांबद्धां  सहजां, िनजीणवतहेतोराणश्रतां कृणिमम् । २० । 
 

अणरणवणजगीष्ट्वोभूथम्यनन्ततरः सांहतासांहतयोरनुग्रहसमर्ो णनग्रहे चासांहतयोमथध्यमः । २१ । 
 

अणरणवणजगीषुमध्यानाां बणहः प्रकृणतभ्यो बलवतरः 
सांहतासांहतानामणरणवणजगीषुमध्यमानामनुग्रहसमर्ो णनग्रहे चासांहतानामुदासीनः । २२ । 
 

इणत प्रकृतयः । २३ । 
 

णवणजगीषुर्णमिां णमिणमिां वाऽस्य प्रकृतयन्द्स्तस्त्रः । २४ । ताः 
पञ्चणभरमात्यजनपददुगथकोशदण्डप्रकृणतणभरेकैकशः सांयुक्ता मण्डलमष्टादशकां  भवणत । २५ । अनेन 
मण्डलपृर्क्त्वां व्याख्यातमणरमध्यमोदासीनानाम् । २६ । एवां चतुमथण्डलसांके्षपः । २७ । 
 

१९ (टवटजगीषुच्या) राज्याला लागून असलेला िो स्वाभाटवक शत्र,ू समान कुळाि जन्मलेला िो 
सहज (बरोबर उत्पन्न झालेला) शत्रू, टवरुद्ध असणारा सकवा टवरोध करावयास लावणारा िो कृटत्रम शत्र.ू 
 

२० एक राज्य सोडून पलीकडे असलेला िो स्वाभाटवक टमत्र, आई सकवा बाप याचं्या द्वारा नात्याने 
जोडलेला िो सहज टमत्र, धन सकवा जीटवि याचं्या रक्षणासाठी ज्याच्या आश्रयास जाव ेलागिे िो कृटत्रम 
टमत्र. 
 

२१ अरी व टवटजगीष ूयाचं्या राज्यानंा लागून असलेला, िे दोघे एक झाले असिा सकवा एक झाले 
नसिा त्यानंा मदि करण्यास समर्थ आटण त्याचंी एकजूि नसिा उभयिाचें दमन करण्यास समर्थ असलेला 
िो मध्यम राजा. 
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२२ अरी, टवजीगीष ू व मध्यम याचं्या राज्याचं्या बाहेर, (त्याचं्या) प्रकृिींपेक्षा अटधक बलवान 
असलेला, िे टिघे झाले असिा सकवा एक झाले नसिा त्यानंा मदि देण्यास समर्थ आटण त्याचंी एकजूि 
झाली नसिा टिघाचेंही दमन करण्यास समर्थ असलेला िो उदासीन राजा. 
 

२३ याप्रमाणे ्ा प्रकृिी होि. 
 

२४ सकवा ्ा मंडलाच्या टवजीगीष,ू त्याचा टमत्र आटण त्या टमत्राचा टमत्र ्ा िीन प्रकृिी 
समजाव्याि. २५ अमात्य, जनपद, दुगथ, कोश व दंड ्ा पाच प्रकृिींनी त्या टिन्ही प्रत्येकी संयुक्ि झाल्या 
म्हणजे एकंदर अठरा प्रकृिींचे मंडल बनिे. २६ याचप्रमाणे अरी, मध्यम व उदासीन याचें प्रत्येकाचे टनराळे 
अठरा प्रकृिींचे मंडल समजाव.े २७ याप्रमाणे एकंदर चार मंडले होिाि. 
 

िादश राजकृतयः षणष्टद्रथव्यप्रकृतयः, सांके्षपेि णिसप्तणतः । २८ । तासाां यर्ास्वां सांपदः । २९ । 
 

शन्द्क्तः णसणद्धि । ३० । बलां  शन्द्क्तः । ३१ । सुखां णसणद्धः । ३२ । शन्द्क्तणस्त्रणविा – ज्ञानबलां  
मन्तिशन्द्क्तः, कोशदण्डबलां  प्रभुशन्द्क्तः, णवक्रमबलमुत्साहशन्द्क्तः । ३३ । एवां णसणद्धणस्त्रणविैव – 
मन्तिशन्द्क्तसाध्या मन्तिणसणद्धः, प्रभुशन्द्क्तसाध्या प्रभुणसणद्धः, उत्साहशन्द्क्तसाध्या उत्साहणसणद्धः । ३४ । 
 

ताणभरभ्युणच्चतो ज्यायान् भवणत, अपणचतो हीनः, तुल्यशन्द्क्तः समः । ३५ । तस्माच्िन्द्क्तां णसकद्ध च 
घिेतात्मन्तयावेशणयतुम्, सािारिो वा द्रव्यप्रकृणतष्ट्वानन्ततयेि शौचवशेन वा । ३६ । दूष्ट्याणमिाभ्याां वाऽपक्रष्टुां 
यतेत । ३७ । 
 

यणद वा पश्येत् ‘अणमिो मे शन्द्क्तयुक्तो वानदण्डपारुष्ट्यार्थदूषिैः प्रकृतीरुपहणनष्ट्यणत, णसणद्धयुक्तो 
वा मृगयाद्यतूमद्यस्त्रीणभः प्रमादां गणमष्ट्यणत, स णवरक्तप्रकृणतरुपक्षीिः प्रमतो वा साध्यो मे भणवष्ट्यणत; 
णवग्रहाणभयुक्तो वा सवथसांदोहेनैकस्र्ोऽदुगथस्र्ो वा स्र्ास्यणत, स सांहतसैन्तयो णमिदुगथणवयुक्तः साध्यो मे 
भणवष्ट्यणत; “बलवान् वा राजा परतः शिुमुच्िेतकुामः तमुन्द्च्िद्य मामुन्द्च्िन्तद्याद्” इणत बलवता प्रार्णर्तस्य मे 
णवपन्नकमारम्भस्य वा साहाय्यां दास्यणत;’ मध्यमणलप्सायाां च, इत्येवमाणदषु कारिेष्ट्वणमिस्याणप शन्द्क्तां णसकद्ध 
चेच्िेत् । ३८ । 
 

नेणममेकान्ततरान् राज्ञः कृत्वा चानांन्ततरानरान् । 
नाणभमात्मानमायच्िेने्नता प्रकृणतमण्डले ॥ ३९ ॥ 

 
मध्ये हु्यपणह्तः शिुनेतुर्णमिस्य चोभयोः । 
उच्िेद्यः पीडनीयो वा बलवानणप जायते ॥ ४० ॥ 

 
इणत मण्डलयोनौ षष्ठेऽणिकरिे शमव्यायाणमकां  णितीयोऽध्यायः । आणदतोऽष्टनवणततमः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य मण्डलयोणनः षष्ठमणिकरिां समाप्तम् । 

 
२८ बारा राजाच्या स्वरूपािील प्रकृिी, साठ द्रव्यरूप प्रकृिी, एकूण बहात्तर. २९ त्याचें आपापले 
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उत्कृष्ट गुण असिाि. 
 

३० शक्िी आटण टसद्धी (पुढीलप्रमाणे समजाव्याि). ३१ शक्िी म्हणजे बळ. ३२ टसद्धी म्हणजे 
सुखप्राप्िी. ३३ शक्िी िीन प्रकारची आहे – ज्ञानाने प्राप्ि होणारी शक्िी िी मंत्रशक्िी, कोश व सैन्य यानंी 
प्राप्ि होणारे बळ म्हणजे प्रभशुक्िी आटण पराक्रमाची शक्िी िी उत्साहशक्िी. ३४ याप्रमाणे टसद्धी सुद्धा 
िीनच प्रकारची – मंत्रशक्िीने साध्य होणारी िी मंत्रटसद्धी, प्रभशुक्िीने साध्य होणारी िी प्रभटुसद्धी आटण 
उत्साहशक्िीने साध्य होणारी िी उत्साहटसद्धी. 
 

३५ त्या (शक्िी) वृसद्धगि झाल्या म्हणजे (टवटजगीष ूअरीपेक्षा) वरचढ होिो, ऱ्हास पावल्या म्हणजे 
(िो त्याच्यापेक्षा) कमजोर होिो आटण उभयिाचं्या शक्िी सारख्याच असल्या िर िो त्याच्या बरोबरीचा 
होिो. ३६ यास्िव त्याने शक्िी व टसद्धी स्विःच्या टठकाणी साध्य करण्याचा यत्न करावा, सकवा (त्या 
बाबिीि िो अरीच्या) बरोबरीचा असल्यास त्या (शक्िी व टसद्धी) द्रव्यप्रकृिींच्या टठकाणी – जवळची 
असेल त्याप्रमाणे सकवा राजटनष्ठिेच्या अनुरोधाने – साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा. ३७ सकवा राजद्रोही 
आटण शत्र ू(याचं्या शक्िी व टसद्धी) याचंा ऱ्हास करण्याचा प्रयत्न करावा. 

 
३८ सकवा त्याला जर असे टदसून आले की, “शक्िींनी युक्ि झाला म्हणजे माझा शत्र ूवाक्पारुष्टय 

(वचनाची कठोरिा), दंडपारुष्टय (शासनाची कठोरिा) आटण अर्थदूषण (प्रजेची मालमत्ता लुबाडणे) ्ा 
(क्रोधज) व्यसनामुंळे प्रजाजनाचंी हानी करील, अर्वा टसद्धी प्राप्ि झाली म्हणजे मृगया, द्यिू, मद्य व टस्त्रया 
्ा (कामज) व्यसनामुंळे िो राज्याकडे दुलथक्ष करील, मग प्रजाजनाचें त्याच्यावरील पे्रम नाहीसे झाले 
अर्वा िो दुबथल झाला सकवा राज्याकडे त्याचे दुलथक्ष झाले म्हणजे िो सहज माझ्या िावडीि सापडेल; 
सकवा युद्ध पुकारून त्याच्यावर हल्ला केला िर िो आपल्या सवथ सैन्याटनशी एके टठकाणी सकवा दुगथ 
नसलेल्या टठकाणी राहील, मग त्याचे सवथ सैन्य एकटत्रि झाले असिा व टमत्र आटण दुगथ याचंा त्याला 
आश्रय नसिा मला त्याचा सहज पाडाव करिा येईल; सकवा ‘(दुसरा एखादा) बलवान राजा माझा शत्रू जो 
(टवटजगीष)ू त्याचा उच्छेद करण्याच्या बेिाि आहे, िो त्याचा उच्छेद करून नंिर माझाही उच्छेद करील’ 
्ा टवचाराने शत्र,ू त्या बलवान राजाने माझ्यावर हल्ला केला असिा सकवा माझी सवथ काये असफल झाली 
असिा मला सा् करील” िर (म्हणजे ्ा िीन संभाव्य प्रसंगी), िसेच (टवटजगीष)ू मध्यम राजावर िाबा 
टमळव ूइस्च्छि असेल िेव्हा, इत्यादी कारणासंाठी (टवटजगीषनेू) आपल्या शत्रलूा सुद्धा शक्िी व टसद्धी याचंी 
प्राप्िी व्हावी अशी इच्छा करावी. 
 

३९ एक राज्य सोडून पलीकडे असलेल्या (टमत्र) राजानंा (चाकाच्या) पटरघाच्या टठकाणी आटण 
लागून असलेल्या (शत्र)ू राजानंा आऱ्याचं्या टठकाणी कल्पून (राजमंडलाचे) नेिृत्व करणाऱ्याने 
(टवटजगीषनेू) स्विःला प्रकृिींच्या मंडलामध्ये नाभीच्या स्र्ानी मानाव.े 
 

४० कारण, नेिा (टवटजगीष)ू आटण त्याचा टमत्र ्ा दोहोंच्या मध्ये सापडलेला शत्रू, िो बलवान 
असला िरी, उच्छेद करण्यालायक सकवा (टनदान) सिि त्रास देण्यालायक होिो. 
 

सहावे अणिकरि समाप्त 
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षाड्गुण्यम् — सप्तममणिकरिम् 
 

१ 
 

[अष्टनवणततमां प्रकरिम् – षाड्गुण्यसमुदे्दशः; 
नवनवणततमां प्रकरिम् – क्षयस्र्ानवृणद्धणनियः] 

 
षाड्गुण्यस्य प्रकृणतमण्डलां  योणनः । १ । 

 
‘सांणिणवग्रहासनयानसांश्रयिैिीभावाः षाड्गुण्यम्’ इत्याचायाः । २ । ‘िैगुण्यम्’ इणत वातव्याणिः । ३ 

। ‘सांणिणवग्रहाभ्याां णह षाड्गुण्यां सांपद्यते’ इणत । ४ । षाड्गुण्यमेवैतद् अवस्र्ाभेदाणदणत कौणिल्यः । ५ । 
 

सातवे अणिकरि – सहा प्रकारची िोरिे 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण ९८ : परराष्ट्टवषयक धोरणाच्या सहा अंगाचंा टनदेश; 
प्रकरण ९९ : ऱ्हास, स्स्र्रिा व वृद्धी याचं्या प्रसगंी घ्यावयाचे टनणथय 

 
१ सहा प्रकारच्या परराष्ट्ीय धोरणाचें मूळ प्रकृिींच्या मंडलाि आहे. 

 
२ “संधी (िह करणे), टवग्रह (युद्ध पुकारणे), आसन (स्वस्र् बसणे), यान (चढाई करून जाणे), 

संश्रय (आश्रयास जाणे) आटण दै्वधीभाव (एकाशी िह करून दुसऱ्याशी युद्ध पुकारणे) हे धोरणाचें सहा 
प्रकार होि,” असे आचायांचे मि आहे. ३ “धोरणाचे (संधी व टवग्रह हे) दोनच प्रकार आहेि, असे 
वािव्याधीचे मि आहे. ४ “कारण, संधी व टवग्रह याचं्यािूनच सहा प्रकारची धोरणे टनष्टपन्न होिाि.” ५ 
“पटरस्स्र्िीिील भेदामुंळे हे सहा प्रकार टभन्न टभन्नच आहेि,” असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

ति पिबन्तिः सांणिः । ६ । अपकारो णवग्रहः । ७ । उपेक्षिमासनम् । ८ । अभ्युच्चयो यानम् । ९ । 
परापथिां सांश्रयः । १० । सांणिणवग्रहोपादानां िैिीभावः । ११ । इणत षड् गुिाः । १२ । 
 

परस्माद्धीयमानः सांदिीत । १३ । अभ्युच्चीयमानो णवगृह्िीयात् । १४ । ‘न माां परो नाहां परमुपहन्ततुां 
शक्तः’ इत्यासीत । १५ । गुिाणतशययुक्तो यायात् । १६ । शन्द्क्तहीनः सांश्रयेत । १७ । सहायसाध्ये काये 
िैिीभावां गच्िेत् । १८ । इणत गुिावस्र्ापनम् । १९ । 
 

तेषाां यन्द्स्मन् वा गुिे न्द्स्र्तः पश्येत् ‘इहस्र्ः शक्ष्याणम 
दुगथसेतुकमथवणिक्पर्शून्तयणनवेशखणनद्रव्यहन्द्स्तवनकमाण्यात्मनः प्रवतथणयतुां, परस्य चैताणन कमाण्युपहन्ततुम्’ 
इणत तमाणतष्ठेत् । २० । सा वृणद्धः । २१ । ‘आशुतरा मे वृणद्धभूथयस्तरा वृद्धध्युदयतरा वा भणवष्ट्यणत, णवपरीता 
परस्य’ इणत ज्ञात्वा परवृणद्धमुपेके्षत । २२ । तुल्यकालफलोदयायाां वा वृद्धौ सांणिमुपेयात् । २३ । 
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यन्द्स्मन् वा गुिे न्द्स्र्तः स्वकमथिामुपघातां पश्येने्नतरस्य तन्द्स्मन्न णतष्ठेत् । २४ । एष क्षयः । २५ । 
‘णचरतरेिाल्पतरां वृद्धध्युदयतरां वा के्षष्ट्ये, णवपरीत परः’ इणत ज्ञात्वा क्षयमुपेके्षत । २६ । तुल्यकालफलोदये 
वा क्षये सांणिमुपेयात् । २७ । 
 

६ त्यापंैकी संधी म्हणजे अिी घालून केलेला करार. ७ टवग्रह म्हणजे शत्रलूा अपकार करणे. ८ 
आसन म्हणजे उपेक्षा करणे. ९ यान म्हणजे शक्िी वृसद्धगि होणे. १० संश्रय म्हणजे दुसऱ्याला शरण जाणे. 
११ दै्वधीभाव म्हणजे (एकाशी) संधी व (दुसऱ्याशी) टवग्रह याचंा अवलंब करणे. १२ अशी ही सहा धोरणे 
आहेि. 
 

१३ शत्रपेूक्षा कमजोर असिा संधी करावा. १४ अटधक बलवान असल्यास टवग्रह करावा. १५ “शत्र ू
मला इजा करू शकि नाही व मीही त्याला इजा करू शकि नाही,” अशा स्स्र्िीि आसनाचा अवलंब 
करावा. १६ (प्रकृिींच्या) गुणानंी अटिशय संपन्न झाला असेल िर यान करावे. १७ शस्क्िहीन झाला असिा 
संश्रयाचा अवलंब करावा. १८ एखादे कायथ दुसऱ्याच्या मदिीने साध्य होण्यासारखे असेल िेव्हा दै्वधीभावाचा 
अवलंब करावा. १९ याप्रमाण धोरणे प्रस्र्ाटपि केली आहेि. 
 

२० त्यापंैकी ज्या धोरणाचा अवलंब केला असिा त्याला असे टदसून येईल की, “्ा धोरणाच्या 
अवलंबनाने मी दुगथ बाधंणे, सेिु बाधंणे, व्यापारी मागथ प्रस्र्ाटपि करणे, नवीन वसाहिी स्र्ापणे, खाणी सुरू 
करणे, हस्स्िवन व द्रव्यवन ियार करणे ही स्विःची काये पार पाडू शकेन आटण शत्रचू्या ्ाच कायांचा नाश 
करू शकेन,” त्या धोरणाचा अवलंब करावा. २१ ही वृद्धी. २२ “माझी वृद्धी (शत्रपेूक्षा) अटधक लवकर सकवा 
अटधक मोठ्या प्रमाणाि प्राप्ि होणारी आहे सकवा भटवष्टयकाळी अटधक वृद्धी उत्पन्न करील अशी आहे, शत्रचूी 
याच्या उलि आहे” असे जर त्याच्या ध्यानाि आले िर शत्रचू्या वृद्धीची उपेक्षा करावी. २३ जर उभयिाचं्या 
वृद्धीला िेवढाच काळ लागि असेल सकवा टिच्यामुळे दोघानंा सारखीच फलप्राप्िी होणार असेल िर 
शत्रशूी संधी करावा. 
 

२४ जे धोरण अवलंटबले असिा स्विःच्या कायाचा नाश टदसून येईल, शत्रचू्या कायाचा नाही, त्या 
धोरणाचा अवलंब करू नये. २५ हा ऱ्हास होय. २६ (शत्रपेूक्षा) अटधक दीघथ कालानंिर सकवा कमी प्रमाणाि 
सकवा भटवष्टयकाळी अटधक वृद्धी उत्पन्न करणारा असा माझा ऱ्हास होईल व याच्या उलि शत्रचूा ऱ्हास 
होईल” असे कळून आले िर आपल्या ऱ्हासाची उपेक्षा करावी. २७ उभयिाचंा ऱ्हास सारखाच वळे 
टिकणारा असेल सकवा उभयिानंा त्याचे सारखेच पटरणाम भोगावे लागणार असिील िर शत्रशूी संधी 
करावा. 
 

यन्द्स्मन् वा गुिे न्द्स्र्तः स्वकमथवृकद्ध क्षयां वा नाणभपश्येदेतत्स्र्ानम् । २८ । ‘ह्रस्वतरां वृद्धध्युदयतरां वा 
स्र्ास्याणम, णवपरीतां परः’ इणत ज्ञात्वा स्र्ानमुपेके्षत । २९ । ‘तुल्यकालफलोदये वा स्र्ाने सांणिमुपेयाद्’ 
इत्याचायाः । ३० । नैनणद्धभाणषतणमणत कौणिल्यः । ३१ । 
 

यणद वा पश्येत् ‘सन्तिौ न्द्स्र्तो महाफलैः स्वकमथणभः परकमाण्युपहणनष्ट्याणम; महाफलाणन वा 
स्वकमाण्युपभोक्ष्ये, परकमाणि वा; सांणिणवश्वासेन वा योगोपणनषत्प्रणिणिणभः परकमाण्युपहणनष्ट्याणम; सुखां 
वा सानुग्रहपणरहारसौकयं फललाभभूयस्त्वेन स्वकमथिाां परकमथयोगावहां जनमास्त्रावणयष्ट्याणम; 
बणलनाऽणतमािेि वा सांणहतः परः स्वकमोपघातां प्राप्स्यणत; येन वा णवगृहीतो मया सांित ेतेनास्य णवग्रहां दीघं 
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कणरष्ट्याणम; मया वा सांणहतस्य मद्धिेणषिो जनपदां पीडणयष्ट्यणत; परोपहतो वाऽस्य जनपदो मामागणमष्ट्यणत, 
ततः कमथसु वृकद्ध प्राप्स्याणम; णवपन्नकमारम्भो वा णवषमस्र्ः परः कमथसु न मे णवक्रमेत; परतः प्रवृतकमारम्भो 
वा ताभ्याां सांणहतः कमथसु वृकद्ध प्राप्स्याणम; शिुप्रणतबद्धां  वा शिुिा सांकि कृत्वा मण्डलां  भेत्स्याणम, 
णभन्नमवाप्स्याणम; दण्डानुग्रहेि वा शिुमुपगृह्य मण्डलणलप्सायाां णविेषां ग्राहणयष्ट्याणम, णवणिष्टां तेनैव 
घातणयष्ट्याणम’ इणत सांणिना वृणद्धमाणतष्ठेत् । ३२ । 
 

२८ ज्या धोरणाचा अवलंब केला असिा स्विःच्या कायांची भरभराि अर्वा ऱ्हास टदसून येि नाही 
िी स्स्र्र अवस्र्ा. २९ “(शत्रपेूक्षा) कमी अवधीची अर्वा पुढे अटधक वृद्धी उत्पन्न करणारी अशी माझी स्स्र्र 
अवस्र्ा आहे, शत्रचूी याच्या उलि” असे लक्षाि आले िर आपल्या स्स्र्र स्स्र्िीची उपेक्षा करावी. ३० 
“दोघाचंीही स्स्र्र स्स्र्िी सारखाच वळे टिकणारी अर्वा सारखेच पटरणाम घडवनू आणणारी असेल िर 
संधी करावा,” असे आचायांनी म्हिले आहे. ३१ याि काही टवशषे असे साटंगिले नाही, असे कौटिल्याचे 
म्हणणे आहे 
 

३२ त्याला जर असे टदसून आले की, “संधी करून मोठे फळ देणाऱ्या माझ्या कायांच्या द्वारा मी 
शत्रचू्या कायांचा टवध्वसं करीन; सकवा मोठे फळ देणाऱ्या स्विःच्या कायांचा अर्वा शत्रचू्या कायांचा मी 
उपभोग घेईन; सकवा संधीमुळे टवश्वास उत्पन्न करून मी गुप्ि व िाटंत्रक उपायाचंी योजना करून शत्रचू्या 
कायांचा नाश करीन; सकवा शत्रचूी काये करण्यास समर्थ असलेल्या लोकानंा खास अनुग्रह व करमाफी 
अनायासे टमळून माझ्या कायांि अटधक फलप्राप्िी होईल असे दाखवनू मी स्विःच्या राज्याि सहज 
आणवीन; सकवा (माझ्यासारख्या) अटिशय बलवान राजाशी संधी केल्यामुळे शत्रचू्या स्विःच्या कायांचा 
आपोआपच नाश होईल; सकवा ज्याच्याशी युद्ध चालू असल्यामुळे िो माझ्याशी संधी करीि आहे त्याच्याशी 
त्याचे युद्ध दीघथ काळ चालेल असे करीन; सकवा माझ्याशी िह केलेल्या पण शत्रतु्व करणाऱ्या (दुसऱ्या) 
राजाच्या प्रदेशाला िो (शत्रू) त्रास देि राहील; सकवा त्याच्या शत्रनेू पीडलेला त्याचा प्रदेश माझ्याकडे 
(रक्षणासाठी) येईल व त्यामुळे माझ्या कायांची भरभराि होईल; सकवा त्याची काये नष्ट झाल्यामुळे 
अडचणीि असलेला शत्रू माझ्या कायांवर हल्ला करणार नाही; सकवा दुसऱ्या टठकाणी (दुसऱ्या एखाद्या 
राजाच्या प्रदेशानजीक) माझी काये चालू असल्यामुळे उभयिाशंी (शत्र ूव िो दुसरा राजा याचं्याशी) संधी 
करून माझ्या कायांची वाढ करून घेईन; सकवा शत्रशूी संधी करून शत्रचू्या बाजूला असलेले राजमंडल 
त्याच्यापासून फोडीन आटण िे फुिले म्हणजे त्याला (मंडलाला) स्विःच्या बाजूला वळवनू घेईन; सकवा 
शत्र ूमंडलाला आपल्या िाब्याि ठेऊ इस्च्छि असल्यास त्याला सैन्याची मदि देऊन मंडलाशी त्याचे शत्रतु्व 
उत्पन्न करीन व त्या शत्रतु्वाने मंडलामाफथ िच त्याचा नाश घडवनू आणीन,” िर शत्रशूी संधी करून आपली 
वृद्धी साध्य करून घ्यावी. 
 

यणद वा पश्येत् ‘आयुिीयप्रायः श्रेिीप्रायो वा मे जनपदः शलैवननदीदुगयकिारारक्षो वा शक्ष्यणत 
पराणभयोगां प्रणतहन्ततुम्; णवषयान्तते दुगथमणवषह्यमपाणश्रतो वा शक्ष्याणम परकमाण्युपहन्ततुम्; 
व्यसनपीडोपहतोत्साहो वा परः सांप्राप्तकमोपघातकालः; णवगृहीतस्यान्तयतो वा शक्ष्याणम 
जनपदमपवाहणयतुम्’ इणत णवग्रहे न्द्स्र्तो वृणद्धमाणतष्ठेत् । ३३ । 
 

३३ जर त्याला असे टदसून आले की, “मुख्यिः लढवय्याचंी अर्वा श्रेणींची वस्िी असलेला आटण 
पवथिदुगथ, वनदुगथ अर्वा नदीदुगथ ्ाच एका आि प्रवशे करू देणाऱ्या दरवाज्यामुळे सुरटक्षि असलेला माझ 
देश शत्रचूा हल्ला परिवनू लावण्यास समर्थ आहे; सकवा राज्याच्या सरहद्दीवरील अभेद्य टकल्ल्याि राहून मी 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शत्रचू्या कायांचा टवध्वसं करू शकेन; सकवा संकिानंी होणाऱ्या त्रासामुळे उत्साहभगं झालेल्या शत्रचू्या 
कायांचा टवनाशकाल जवळ आला आहे; सकवा िो दुसरीकडे युद्धाि गुंिला असिा मी त्याचा देश बळकावू 
शकेन,” िर टवग्रहाचा अवलंब करुन आपली भरभराि साध्य करावी. 
 

यणद वा मन्तयेत ‘न मे शक्तः परः कमाण्युपहन्ततुां नाहां तस्य कमोपघाती वा; व्यसनमस्य, 
श्ववराहयोणरव कलहे वा, स्वकमानुष्ठानपरो वा वर्णिष्ट्ये’ इत्यासनेन वृणद्धमाणतष्ठेत् । ३४ । 
 

यणद वा मन्तयेत ‘यानसाध्यः कमोपघातः शिोः, प्रणतणवणहतस्वकमारक्षिान्द्स्म’ इणत यानेन 
वृणद्धमाणतष्ठेत् । ३५ । 
 

यणद वा मन्तयेत ‘नान्द्स्म शक्तः परकमाण्युपहन्ततुां, स्वकमोपघातां वा िातुम्’ इणत, बलवन्ततमाणश्रतः 
स्वकमानुष्ठानेन क्षयात्स्र्ानां स्र्ानाद्वृकद्ध चाकाङ्के्षत । ३६ । 
 

यणद वा मन्तयेत ‘सांणिनैकतः स्वकमाणि प्रवतथणयष्ट्याणम, णवग्रहेिैकतः परकमाण्युपहणनष्ट्याणम’ इणत 
िैिीभावेन वृणद्धमाणतष्ठेत् । ३७ । 
 

एवां षड्णभगुथिैरेतैः न्द्स्र्तः प्रकृणतमण्डले । 
पयेषेत क्षयात्स्र्ानां स्र्ानाद्वृकद्ध च कमथसु ॥ ३८ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे षाड्गुण्यसमुदे्दशः क्षयस्र्ानवृणद्धणनियि प्रर्मोऽध्यायः । आणदतो 

नवनवणततमः । 
 

३४ त्याला जर असे वािले की, “शत्र ूमाझ्या कायांचा नाश करू शकि नाही सकवा मीही त्याची 
काये नष्ट करू शकि नाही; िो संकिाि आहे अशा वळेी सकवा त्याचे (दुसऱ्या राजाबरोबर) टशकारी कुत्रा व 
रानडुक्कर याचं्यािील लढ्यासारखा (दोघापंैकी कोणािरी एकाच्या नाशानेच शवेि होणारा) लढा चालू 
आहे अशा वळेी मी स्विःची काये करीि राहून वृद्धी साध्य करीन,” िर आसनाचा अवलंब करून भरभराि 
करून घ्यावी. 
 

३५ जर त्याला वािले की, “चाल करून गेल्यानेच शत्रूच्या कायांचा नाश होऊ शकेल आटण माझ्या 
स्विःच्या कायांच्या रक्षणाची मी िजवीज केली आहे,” िर यानाचा अवलंब करून वृद्धी प्राप्ि करून घ्यावी. 
 

३६ जर त्याला वािले की, “मी शत्रचू्या कायांचा टवध्वंस करू शकि नाही सकवा माझ्या कायांचे 
टवनाशापासून रक्षण करू शकि नाही,” िर बलवान राजाच्या आश्रयास जाऊन आपली काये पार पाडून 
ऱ्हासापासून स्स्र्रिा व स्स्र्रिेपासून वृद्धी प्राप्ि करण्याचा प्रयत्न करावा. 
 

३७ जर त्याला वािले की, “एका बाजूला (म्हणजे एका राजाशी) संधी करून मी स्विःची काये 
चालू करीन आटण दुसऱ्या बाजूला (दुसऱ्या राजाशी) टवग्रह करून मी शत्रचू्या कायांचा नाश करीन,” िर 
दै्वधीभावाचा अवलंब करून वृद्धी प्राप्ि करून घ्यावी. 
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३८ याप्रमाणे राजमंडलाच्या प्रकृिींमध्ये ्ा सहा धोरणाचंा अवलंब करून आपल्या कायांि 
ऱ्हासापासून स्स्र्र स्स्र्िी आटण स्स्र्र स्स्र्िीपासून वृद्धी याप्रमाणे प्राप्ि करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. 
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२ 
 

[शततमां प्रकरिम् – सांश्रयवृणतः] 
 

सांणिणवग्रहयोस्तुल्यायाां वृद्धौ सांणिमुपेयात् । १ । णवग्रहे णह क्षयव्ययप्रवासप्रत्यवाया भवन्द्न्तत । २ । 
तेनासनयानयोरासनां व्याख्यातम् । ३ । िैिीभावसांश्रययोियिीभावां गच्िेत् । ४ । िैिीभूतो णह स्वकमथप्रिान 
आत्मन एवोपकरोणत, सांणश्रतस्तु परस्योपकरोणत, नात्मनः । ५ । 
 

यिलः सामन्ततस्तणिणशष्टबलमाश्रयेत । ६ । तणिणशष्टबलाभावे तमेवाणश्रतः 
कोशदण्डभूमीनामन्तयतमेनास्योपकतुथमदृष्टः प्रयतेत । ७ । महादोषो णह णवणशष्टबलसमागमो राज्ञाम्, 
अन्तयिाणरणवगृहीतात् । ८ । अशक्ये दण्डोपनतवितेत । ९ । यदा चास्य प्रािहरां व्याणिमन्ततः कोपां शिुवृकद्ध 
णमिव्यसनमुपन्द्स्र्तां वा तणन्नणमतामात्मनि वृकद्ध पश्येत् तदा सांभाव्यव्याणििमथकायापदेशेनापयायात् । १० । 
स्वणवषयस्र्ो वा नोपगच्िेत् । ११ । आसन्नो वाऽस्य न्द्च्िदे्रषु प्रहरेत् । १२ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण १०० : आश्रयास जािाना वागणूक 
 

१ संधी व टवग्रह ्ा दोहोंपासून सारखीच भरभराि होि अमेल िर संधीचा अवलंब करावा. २ 
कारण, टवग्रहाि सैटनकाचंी व वाहनाचंी हानी, पैशाचा खचथ, लाबंचा प्रवास आटण अडचणी उत्पन्न होिाि. ३ 
त्याचप्रमाणे आसन व यान यापंैकी आसनाचा अवलंब करावा. ४ दै्वधीमाव व संश्रय (याचं्यापासून सारखाच 
लाभ असिा) यापंैकी दै्वधीभावाचा अवलंब करावा. ५ कारण, दै्वधीभाव अवलंटबल्यावर (टवटजगीष)ू 
आपलीच काये पार पाडण्यावर भर देऊन स्विःचाच लाभ करून घेिो, परंिु कोणाच्या आश्रयास गेल्यावर 
िो दुसऱ्याचा लाभ करून देिो, स्विःचा नाही. 
 

६ शजेारच्या राजाचे (अरीचे) टजिके बळ असेल त्याच्यापेक्षा अटधक बळ असलेल्या राजाकडे 
आश्रयास जाव.े ७ त्याच्यापेक्षा अटधक बळ असलेला कोणी राजा नसल्यास त्याच्याच (अरीच्याच) 
आश्रयास जाऊन स्विः त्याच्या दृष्टीस न पडिा (दूर राहून) त्याला कोश, सैन्य व भमूी याचं्यापैकी एकाने 
संिुष्ट करण्याचा प्रयत्न करावा. ८ कारण, बलाढ्य राजाशी ऐक्य करण्याि, िो त्याच्या स्विःच्या शत्रशूी 
टवग्रह करीि नसिाना, (दुबथल) राजानंा मोठा धोका असिो. ९ हे (त्याच्यापासून दूर रहाणे) शक्य 
नसल्यास दंडोपनिवृत्त प्रकरणाि (पुढे अध्याय ७·१५ मध्ये) साटंगिल्याप्रमाणे वागाव.े १० आटण जेव्हा 
त्याला प्राणघािक व्याधी जडला असेल, त्याच्या राज्याि शोभ झाला असेल, त्याच्या शत्रचूी वृद्धी झाली 
असेल सकवा त्याचा टमत्र संकिाि सापडला असेल आटण ्ा कारणामुंळे आपली आिा भरभराि होईल 
असे टदसेल, िेव्हा व्याधीची अर्वा धमथकायाची संभाव्य सबब सागंून (त्याच्याजवळून) टनघून जाव.े ११ 
सकवा आपल्या स्विःच्याच देशाि असल्यास त्याच्याकडे जाऊ नये. १२ सकवा त्याच्या संटनध असल्यास 
योवय संधी साधून त्याच्यावर प्रहार करावा. 
 

बलीयसोवा मध्यगतस्त्रािसमर्थमाश्रयेत, यस्य वाऽन्ततर्णिः स्यात् । १३ । उभौ वा 
कपालसांश्रयन्द्स्तष्ठेत्, मूलहरणमतरस्येतरमपणदशन् । १४ । भेदमुभयोवा परस्परापदेशां प्रयुज्जीत, 



 

 अनुक्रमणिका 
 

णभन्नयोरुपाांशुदण्डम् । १५ । 
 

पाश्वथस्र्ो वा बलस्र्योरासन्नभयात्प्रणतकुवीत । १६ । दुगापाश्रयो वा िैिीभूतन्द्स्तष्ठेत् । १७ । 
सांणिणवक्रमहेतुणभवा चेष्टेत । १८ । दूष्ट्याणमिािणवकानुभयोरुपगृहिीयात् । १९ । एतयोरन्तयतरां 
गच्िांस्तैरेवान्तयतरस्य व्यसने प्रहरेत् । २० । 
 

िाभ्यामुपहतो वा मण्डलापाश्रयन्द्स्तष्ठेत्, मध्यममुदासीनां वा सांश्रयेत । २१ । तेन 
सहैकमुपगृहे्यतरमुन्द्च्िन्तद्याद्, उभौ वा । २२ । 
 

१३ दोन बलवान राजाचं्या मध्ये असलेल्या (दुबथल). राजाने जो रक्षण करण्यास समर्थ असेल 
त्याच्या आश्रयास जाव े सकवा ज्याचा िो अंिधी असेल त्याच्या. १४ सकवा दोघाचं्याही आश्रयास (हािाि 
टभकेसाठी) खापर घेऊन जाव ेआटण (िसे करिाना) त्याचं्यापैकी एक दुसऱ्याचे राज्य बळकाव ूपहाि आहे 
असा प्रचार करावा. १५ सकवा त्या दोघानंा एकमेकाटंवरुद्ध गोष्टी सागंून त्याचं्याि फूि पाडावी आटण फूि 
पडली की गुप्ि दंडाने त्याचंा टनकाल लावावा. 
 

१६ सकवा दोन बलवान राजाचं्या बाजूच्या भागाला असल्यास जो जवळचा धोका असेल त्याचे 
टनवारण कराव.े १७ सकवा दुगाच्या आश्रयाने दै्वधीभावाचा (एकाशी संधी व दुसऱ्याशी टवग्रह) अवलंब 
करावा. १८ सकवा संधी अर्वा पराक्रम याचंा अवलंब करण्याची जी कारणे त्यानंा अनुसरून वागाव.े १९ 
दोघाचें राजद्रोही, शत्रू आटण रानिी िोळ्या यानंा पासठबा द्यावा. २० ्ा दोहोंपैकी एकीकडे जाऊन 
दुसऱ्यावरील संकिाच्या वेळी ्ा राजद्रोही वगैरेंच्या द्वाराच त्याच्यावर प्रहार करावा. 
 

२१ सकवा दोघानंी पीटडला गेला असिा मंडलाच्या आश्रयाने रहाव े सकवा मध्यम अर्वा उदासीन 
याचं्या आश्रयास जाव.े २२ त्याच्या सा्ाने त्या दोहोंपैकी एकाला पासठबा देऊन दुसऱ्याचा उच्छेद करावा, 
सकवा दोघाचंा उच्छेद करावा. 
 

िाभ्यामुन्द्च्िन्नो वा मध्यमोदासीनयोस्तत्पक्षीयािाां वा राज्ञाां न्तयायवृणतमाश्रयेत । २३ । तुल्यानाां वा 
यस्य प्रकृतयः सुख्येयुरेनां, यिस्र्ो वा शक्नुयादात्मानमुद्धतंु, यि वा पूवथपुरुषोणचता गणतरासन्नः सांबन्तिो वा, 
णमिाणि भूयाांस्यणतशन्द्क्तमन्द्न्तत वा भवेयुः । २४ । 
 

णप्रयो यस्य भवेद् यो वा णप्रयोऽस्य कतरस्तयोः । 
णप्रयो यस्य स तां गच्िेणदत्याश्रयगणतः परा ॥ २५ ॥ 

 
इणत षाडगण्ये सप्तमेऽणिकरिे सांश्रयवृणतः णितीयोऽध्यायः । आणदतः शततमः । 

 
२३ सकवा दोघानंी त्याचा उच्छेद केला असल्यास मध्यम, उदासीन व ्ा उभयिाचं्या बाजूचे राजे 

्ापंैकी जो न्यायाने वागणारा असेल त्याच्या आश्रयास जाव.े २४ सारखेच (न्यायवृटत्त) असलेल्यापंैकी 
ज्याच्या प्रकृिी त्याला सुख देिील त्याच्या, सकवा ज्याच्याकडे राहून त्याला आपला उद्धार करून घेिा 
येईल त्याच्या, सकवा ज्याच्याकडे त्याचे पूवथज जाि असि सकवा त्याचा टनकिचा संबधं असेल त्याच्या, 
सकवा ज्याचे टमत्र पुष्टकळ अर्वा अटिशय शस्क्िसंपन्न असिील त्याच्या (आश्रयास जाव)े. 
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२५ ज्याला िो टप्रय आहे आटण त्याला जो टप्रय आहे ्ा दोहोंपैकी कोणाच्या आश्रयास त्याने जाव?े 
ज्याला िो टप्रय असेल त्याच्या आश्रयास त्याने जाव.े आश्रय घेण्याचा हाच सवोत्कृष्ट मागथ. 
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३ 
 

[एकशततमां प्रकरिम् – समहीमज्यायसाां गुिाणभणनवेशः; 
णिशततमां प्रकरिम् – हीनसांियः] 

 
णवणजगीषुः शक्त्यपेक्षः षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत । १ । समज्यायोभ्याां सांिीयेत, हीनेन णवगृह्िीयात् । २ । 

णवगृहीतो णह ज्यायसा हन्द्स्तना पादयुद्धणमवाभ्युपैणत । ३ । समेन चामां पािमामेनाहतणमवोभयतः क्षयां करोणत 
। ४ । कुम्भेनेवाश्मा हीनेनैकान्ततणसणद्धमवाप्नोणत । ५ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १०१ : िुल्यबल, हीनबल व बलवत्तर राजानंी करावयाचा धोरणाचंा अवलंब 
प्रकरण १०२ : हीनबल राजाने करावयाचे सधंी 

 
१ टवटजगीषनेू आपल्या शक्िीच्या अनुरोधाने सहा प्रकारच्या धोरणाचंा अवलंब करावा. २ िुल्यबल 

व बलवत्तर राजाशंी संधी करावा, हीनबल राजाशी टवग्रह. ३ कारण बलवत्तर राजाशी टवग्रह केल्यास 
हत्तीबरोबर पायी लढल्यासारखे होईल. ४ आटण िुल्यबल राजाशी टवग्रह केल्यास कच्चे मडके कच्च्या 
मडक्यावर आपिल्याप्रमाणे दोघाचंा नाश करील. ५ हीन बलाशी टवग्रह केल्यास मडक्यावर आपिलेल्या 
दगडाप्रमाणे त्याला पटरपूणथ टसद्धी प्राप्ि होिे. 
 

ज्यायाांिेन्न सांणिणमच्िेद्दण्डोपनतवृतमाबलीयसां वा योगमाणतष्ठेत् । ६ । 
 

समिेन्न सांणिणमच्िेद्यावन्तमािमपकुयातावन्तमािमस्य प्रत्यपकुयात् । ७ । तेजो णह सांिानकारिम् । 
८ । नातप्तां लोहां लोहेन सांित इणत । ९ । 
 

हीनिेत्सवथिानुप्रितन्द्स्तष्ठेत् सांणिमुपेयात् । १० । आरण्योऽन्द्ननणरव णह दुःखामषथजां तेजो 
णवक्रमयणत । ११ । मण्डलस्य चानुग्राह्यो भवणत । १२ । 
 

सांणहतिेत् ‘परप्रकृतयो लुब्िक्षीिापचणरताः प्रत्यादानभयािा नोपगच्िन्द्न्तत’ इणत पश्येद्धीनोऽणप 
णवगृह्िीयात् । १३ । 
 

णवगृहीतिेत् ‘परप्रकृतेयो लुब्िक्षीिापचणरता णवग्रहोणिनना वा माां नोपगच्िन्द्न्तत’ इणत 
पश्येज्ज्यायानणप सांिीयेत, णवग्रहोिेगां वा शमयेत् । १४ । 
 

६ बलवत्तर राजा संधी करण्यास ियार नसेल िर दंडोपनि प्रकरणाि (अध्याय ७·१५ मध्ये) सकवा 
आबलीयस (्ा. बाराव्या) अटधकरणाि साटंगिल्याप्रमाणे उपाय योजाविे. 
 

७ िुल्यबल राजा संधीस ियार नसेल िर िो टजिका अपकार करील टििकाच उलि अपकार 
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करावा. ८ कारण, िेज जोडणी करण्यास कारणीभिू होिे. ९ िापटवले नसिा लोखंड लोखंडाबरोबर 
साधंले जाि नाही. 
 

१० हीनबल राजा जर सवथ बाबिीि नमून वागि असेल िर त्याच्याशी संधी करावा. ११ कारण, 
दुःख व अमषथ यानंी उत्पन्न झालेले िेज अरण्यािील अवनीप्रमाणे पराक्रम करण्यास उद्युक्ि करिे. १२ 
टशवाय, िो राजा मंडलाच्या अनुग्रहास पात्र होिो. 
 

१३ हीनबल राजाने संधी केल्यानंिर त्याला जर टदसून आले की, “(बलवत्तर) शत्रचेू प्रजाजन 
लोभी, दाटरद्र्याने गाजंलेले सकवा अराजटनष्ठ असले िरी िो पुन्हा परि घेईल ्ा भीिीने माझ्याकडे येि 
नाहीि,” िर त्याने सुद्धा टवग्रह करावा. 
 

१४ टवग्रह केल्यानंिर बलवत्तर राजाला जर असे टदसून आले की, “शत्रचेू प्रजाजन लोभी, 
दाटरद्र्याने गाजंलेले अर्वा अराजटनष्ठ असले िरी टवग्रहामुळे भयभीि होऊन माझ्या बाजूला येि नाहीि,” 
िर त्याने सुद्धा संधी करावा सकवा टवग्रहाची भीिी घालवनू द्यावी. 
 

व्यसनयौगपदे्यऽणप ‘गुरुव्यसनोऽन्द्स्म, लघुव्यसनः परः सुखेन प्रणतकृत्य 
व्यसनमात्मनोऽणभयुञ्ज्याद्’ इणत पश्येज्ज्यायानणप सांिीयेत । १५ । 
 

सांणिणवग्रहयोिेत्परकशथनमात्मोपचयां वा नाऽणभपश्येज्ज्यायानप्यासीत । १६ । 
 

परव्यसनमप्रणतकायं चेत्पश्येद्धीनोऽप्यणभयायात् । १७ । 
 

अप्रणतकायासन्नव्यसनो वा ज्यायानणप सांश्रयेत । १८ । 
 

सांणिनैकतो णवग्रहेिैकतिेत्कायथणसकद्ध पश्येज्ज्यायानणप िैिीभूतन्द्स्तष्ठेत् । १९ । 
 

एवां समस्य षाड्गुण्योपयोगः । २० । 
 

ति तु प्रणतणवशेषः । २१ । – 
 

प्रवृतचके्रिाक्रान्ततो राज्ञा बलवताऽबलः । 
सांणिनोपनमेतिंू कोशदण्डात्मभूणमणभः ॥ २२ ॥ 

 
१५ उभयिावंर एकाचवळेी संकिे आली असिा जर असे टदसून आले की, “माझ्यावरचे संकि मोठे 

आहे, शत्रवूरील संकि लहान असल्यामुळे िो त्याचे सहज टनवारण करून माझ्यावर हल्ला करील,” िर 
बलवत्तर राजाने सुद्धा संधी करावा. 
 

१६ संधी सकवा टवग्रह यापंैकी कोणत्याही धोरणाने शत्र ू दुबथल होणार नाही सकवा स्विःचे बल 
वाढणार नाही असे टदसून आल्यास बलवत्तर राजाने सुद्धा स्वस्र् रहाव.े 
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१७ शत्रवूरील संकिाचे टनवारण होणे शक्य नाही असे टदसल्यास होनबल राजाने सुद्धा त्याच्यावर 
चाल करून जाव.े 
 

१८ टनवारण होणे अशक्य असे संकि येऊन ठेपले िर बलवत्तर राजाने सुद्धा आश्रय घ्यावा. 
 

१९ एका बाजूला संधी करून व दुसऱ्या बाजूला टवग्रह करून कायथटसद्धी होईल असे टदसले िर 
बलवत्तर राजाने सुद्धा दै्वधीभावाचा अवलंब करावा. 
 

२० याप्रमाणेच िुल्यबल राजाने सहा प्रकारच्या धोरणाचंा उपयोग करावा. 
 

२१ परंिु त्या (धोरणाचं्या उपयोगाच्या) संबधंाि एक टवटशष्ट बाब पुढीलप्रमाणे – 
 

२२ सैन्याचा उपयोग करून बलवान राजाने आक्रमण केले असिा दुबथल राजाने आपला कोश, 
सैन्य, स्विःला अर्वा भमूी देऊ करून त्वटरि संधी करून शरण जाव.े 
 

स्वयां सांख्यातदण्डेन दण्डस्य णवभवेन वा । 
उपस्र्ातव्यणमत्येष सांणिरात्माणमषो मतः ॥ २३ ॥ 

 
सेनापणतकुमाराभ्यामुपस्र्ातव्यणमत्ययम् । 
पुरुषान्ततरसांणिः स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षिः ॥ २४ ॥ 

 
एकेनान्तयि यातव्यां स्वयां दण्डेन वेत्ययम् । 
अदृष्टपुरुषः सांणिदथण्डमुख्यात्मरक्षिः ॥ २५ ॥ 

 
मुख्यस्त्रीबन्तिनां कुयात्पूवथयोः पणिमे त्वणरम् । 
साियेद्गूढमेत्येते दण्डोपनतसांियः ॥ २६ ॥ 

 
कोशदानेन शेषािाां प्रकृतीनाां णवमोक्षिम् । 
पणरक्रयो भवेत्सांणिः स एव च यर्ासुखम् ॥ २७ ॥ 

 
स्कन्तिोपनेयो बहुिा जे्ञयः सांणिरुपग्रहः । 
णनरुद्धो देशाकालाभ्यामत्ययः स्यादुपग्रहः ॥ २८ ॥ 

 
णवषह्यदानादायत्याां क्षमः स्त्रीबन्तिनादणप । 
सुविथसांणिर्णवश्वासादेकीभावगतो भवेत् ॥ २९ ॥ 

 
२३ काही मोजक्या सैन्याटनशी अर्वा टजिके सैन्य असेल टििक्याटनशी स्विः (बलवान राजाच्या 

सेवसे) हजर रहावे लागिे अशा प्रकारचा िह आत्माटमष (स्विःचा बळी टदलेला) असे म्हणिाि. 
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२४ सेनापिी सकवा राजकुमार यानंी हजर व्हाव ेअशा प्रकारचा िह पुरुषािंर (दुसऱ्या मनुष्टयाच्या 
द्वारा केलेला) संधी होय; याि स्विः जाव ेलागि नसल्यामुळे स्विःचे रक्षण केले जािे. 
 

२५ राजाने स्विः एकयाने अर्वा (त्याच्याटशवाय) केवळ त्याच्या सैन्याने (बलवान राजा 
नसलेल्या) दुसऱ्या टठकाणी (त्याच्या कामटगरीवर) जाव ेअसा संधी अदृष्टपुरुष (बलवान राजापासून दूर 
असे पुरुष असलेला) होय. याि सैन्याचे मुख्य व स्विः राजा याचें रक्षण केले जािे. 
 

२६ (आत्माटमष आटण पुरुषािंर ्ा) पटहल्या दोन संधींमध्ये मुख्य पुरुषाचंा टस्त्रयाशंी (टववाह) 
संबधं जुळवनू आणाविे, परंिु शवेिच्याि शत्रचूा गुप्िपणे टनकाल लावावा. असे हे दंडोपनिसंधी (सैन्य 
अपथण करून केलेले िह) होि. 
 

२७–२८ कोश देऊन बाकीच्या प्रकृिींची सुिका करून घेणे हा पटरक्रय (टवकि घेिलेला) संधी 
होय. िोच परंिु सवडीप्रमाणे पुष्टकळ हप्त्यानंी द्यावयाचा असलेला िो उपग्रह (सवलि असलेला) संधी 
असे समजाव.े देश व काल यानंी (हप्िे) ठरटवले गेल्यामुळे ही खंडणी सहायक होिे. 
 

२९ सहन होईल इिकी खंडणी भटवष्टयकाळी द्यावयाची असल्यामुळे आटण टववाहसंबधंामुळे ग्रा् 
असा सुद्धा झालेला, (परस्परावरील) टवश्वासामुळे एकिेची भावना टनमाण करणारा िो सुवणथसंधी होय. 
 

णवपरीतः कपालः स्यादत्यादानाणभभाणषतः । 
पूवथयोः प्रियेत्कुप्यां हस्त्यश्वां वा गरान्द्न्तवतम् ॥ ३० ॥ 
 
तृतीये प्रियेदरं् कर्यन् कमथिाां क्षयम् । 
णतष्ठेच्चतुर्थ इत्येते कोशोपनतसांियः ॥ ३१ ॥ 
 
भूम्येकदेशत्यागेन शेषप्रकृणतरक्षिम । 
आणदष्टसांणिस्तिेष्टो गूढस्तेनोपघाणतनः ॥ ३२ ॥ 
 
भूमीनामातसारािाां मूलवजं प्रिामनम् । 
उन्द्च्िन्नसांणिस्तिेष्टः परव्यसनकाणङ्क्षिः ॥ ३३ ॥ 
 
फलदानेन भूमीनाां मोक्षिां स्यादवक्रयः । 
फलाणतमुक्तो भूणमभ्यः सांणिः स पणरदूषिः ॥ ३४ ॥ 
 
कुयादवेक्षिां पूवौ पणिमौ त्वाबलीयसम् । 
आदाय फलणमत्येते देशोपनतसांियः ॥ ३५ ॥ 

 
स्वकायािाां वशेनैते देश काले च भाणषताः । 
आबलीयणसकाः कायाणस्त्रणविा हीनसन्तियः ॥ ३६ ॥ 
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इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे समहीनज्यापसाां गुिाणभणनवेशो हीनसांियि तृतीयोऽध्यायः । आणदत 
एकशततमः । 

 
३०–३१ ्ाच्या उलि िो कपाल (टभकेचे खापर घ्यावयास लावणारा) संधी; शक्िीच्या पलीकडे 

खंडणी वसूल केली गेल्यामुळे ही संज्ञा टदली आहे. पटहल्या दोन संधींमध्ये कुप्य (जंगली माल) सकवा टवष 
घािलेले घोडे-हत्ती द्याविे. टिसऱ्याि (ठरल्याप्रमाणे) द्रव्य द्याव ेआटण चौथ्याि आपली काये बुडाली 
आहेि असे सागंून स्वस्र् रहाव.े असे हे कोशोपनि (कोश देऊन केलेले) संधी. 
 

३२ देशाचा काही भाग देऊन बाकीच्या प्रकृिींचे रक्षण करणे हा आटदष्ट संधी, गूढ पुरुष व 
दरोडेखोर याचं्या द्वारा (शत्रचूी) हानी करू इस्च्छणाऱ्याचं्या उपयोगाचा. 
 

३३ राजधानी खेरीज करून बाकीचा सवथ प्रदेश त्यािील मौल्यवान पदार्थ काढून घेऊन अपथण 
करणे हा उस्च्छन्न संधी, शत्रवूर संकि येईल अशी आशा बाळगणाऱ्याला उपयुक्ि. 
 

३४ भमूींचे उत्पन्न अपथण करून त्याचंी सुिका करून घेणे हा अवक्रय (भाड्याने घेिलेला) संधी. 
भमूींचे टनःशषे उत्पन्न सोडून देऊन केलेला िो पटरदूषण (दूषणावह) संधी. 
 

३५ पटहल्या दोन संधींच्या बाबिीि (योवय वळे येण्याची) वाि पहावी; परंिु शवेिच्या दोन संधीि 
उत्पन्न काढून घेऊन (बाराव्या) आवलीयस अटधकरणािल्या उपायाचंा अवलंब करावा. असे हे देशोपनि 
(देश देऊन केलेले) संधी. 
 

३६ असे हे िीन प्रकारचे हीनबल राजाने करावयाचे संधी, त्याच्या स्विःच्या कायांच्या अनुरोधाने 
योवय टठकाणी व योवय वळेी करावयास साटंगिलेले, आवलीयस स्स्र्िीि कराविे. 
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४ 
 

[णिशततमां प्रकरिम् – णवगृह्यासनम्; 
चतुःशततमां प्रकरिम् – सांिायासनम्; 
पञ्चशततमां प्रकरिम् – णवगृह्ययानम्; 
षट्िततमां प्रकरिम् – सांिाययानम्; 

सप्तशततमां प्रकरिम् – सांभूयप्रयािम्] 
 

सांणिणवग्रहयोरासनां यानां च व्याख्यातम् । १ । 
 

स्र्ानमासनमुपेक्षिां चेत्यासनपयायाः । २ । णवशेषस्तु – गुिैकदेशे स्र्ानम्, स्ववृणद्धप्राप्त्यर्थम् 
आसनम्, उपायानामप्रयोग उपेक्षिम् । ३ । 
 

अणतसांिानकामयोरणरणवणजगीष्ट्वोरुपहन्ततुमशक्तयोर्णवगृह्यासनां सांिाय वा । ४ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १०३ : टवग्रह करून स्वस्र् रहाणे; 
प्रकरण १०४ : सधंी करून स्वस्र् रहाणे; 

प्रकरण १०५ : टवग्रह करून चाल करून जाणे; 
प्रकरण १०६ : सधंी करून चाल करून जाणे; 
प्रकरण १०७ : एकजूि करून स्वारी करणे. 

 
१ संधी आटण टवग्रह करून स्वस्र् रहाणे व चाल करून जाणे याचें आिा टववरण करावयाचे आहे. 

 
२ स्र्ान, आसन व उपेक्षण हे एकाच अर्ाचे शब्द आहेि. ३ परंिु त्याचं्यािील भेद असा – 

(प्रकृिींच्या) गुणापंैकी काही भागच टवद्यमान असिा, स्र्ान; स्विःची वृद्धी करून घेण्यासाठी, आसन; 
उपायाचंी योजना न करणे हे उपेक्षण. 
 

४ एकमेकावर माि करू इस्च्छणारे अरी आटण टवटजगीष ू दुसऱ्याचा नाश करू शकि नसले िर 
त्यानंी टवग्रह करून सकवा संधी करून स्वस्र् रहावे. 
 

यदा वा पश्येत् ‘स्वदण्डैर्णमिािवीदण्डैवा समां ज्यायाांसां वा कशथणयतुमुत्स हे’ इणत तदा 
कृतबाह्याभ्यन्ततरकृत्यो णवगृह्यासीत । ५ । 
 

यदा वा पश्येत् ‘उत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः सांहता णववृद्धाः स्वकमाण्यव्याहतािणरष्ट्यन्द्न्तत परस्य वा 
कमाण्युपहणनष्ट्यन्द्न्तत’ इणत तदा णवगृह्यासीत । ६ । 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

यदा वा पश्येत् ‘परस्यापचणरताः क्षीिा लुब्िाः स्वचक्रस्तेनािवीव्यणर्ता वा प्रकृतयः स्वयमुपजापेन 
वा मामेष्ट्यन्द्न्तत; सांपन्ना मे वाता, णवपन्ना परस्य, तस्य प्रकृतयो दुर्णभक्षोपहता मामेष्ट्यन्द्न्तत; णवपन्ना मे वाता, 
सांपन्ना परस्य, तां मे प्रकृतयो न गणमष्ट्यन्द्न्तत, णवगृह्य चास्य िान्तयपशुणहरण्यान्तयाहणरष्ट्याणम; स्वपण्योपघातीणन 
वा परपण्याणन णनवतथणयष्ट्याणम, परवणिक्पर्ािा सारवन्द्न्तत मामेष्ट्यन्द्न्तत णवगृहीते, नेतरम्; दूष्ट्याणमिािवीणनग्रहां 
वा णवगृहीतो न कणरष्ट्यणत, तैरेव वा णवग्रहां प्राप्स्यणत; णमिां मे णमिभाव्यणभप्रयातो बह्वल्पकालां  तनुक्षयव्ययमरं् 
प्राप्स्यणत, गुिवतीमादेयाां वा भूणमम्; सवथसांदोहेन वा मामनादृत्य प्रयातुकामः कर्ां न यायाद्’ इणत 
परवृणद्धप्रणतघातारं् प्रतापारं् च णवगृह्यासीत । ७ । ‘तमेव णह प्रत्यावृतो ग्रसते’ इत्याचायाः । ८ । नेणत 
कौणिल्यः । ९ । कशथनमािमस्य कुयादव्यसणननः, परवृद्धध्या तु वृद्धः समुच्िेदनम् । १० । एवां परस्य 
यातव्योऽस्मै साहाय्यमणवनष्टः प्रयच्िेत् । ११ । तस्मात्सवथसांदोहप्रकृतां णवगृह्यासीत । १२ । 
 

५ जेव्हा असे टदसून येईल की, “माझ्या स्विःच्या सैन्याने अर्वा टमत्राच्या व रानिी सैन्याने मी 
िुल्यबल सकवा बलवत्तर राजाला दुबथल करण्यास धजेन,” िेव्हा बाहेरच्या व (दुगाच्या) आिल्या गोष्टींचा 
बदंोबस्ि करून युद्ध पुकारून स्वस्र् रहाव.े 
 

६ सकवा जेव्हा असे टदसून येईल की “माझे प्रजाजन उत्साहयुक्ि, संघटिि भरभरािीि असून 
आपली काये टनवेधपणे पार पाडिील सकवा शत्रचू्या कायांचा नाश करिील,” िेव्हा टवग्रह करून स्वस्र् 
रहावे. 
 

७ सकवा जेव्हा असे टदसून येईल की, “शत्रचेू प्रजाजन अपरक्ि झालेले, दाटरद्र्याने गाजंलेले, 
लोभी असलेले सकवा त्याच्या स्विःच्याच सैन्याने, िस्करानंी अर्वा रानिी िोळ्यानंी त्रस्ि झालेले, स्विः 
होऊन सकवा गुप्ि टचर्ावणीने माझ्या बाजूला येिील; माझ्या देशािील (कृषी आदी) उपजीटवकेचे व्यवसाय 
भरभरािीि आहेि, शत्रचेू व्यवसाय टवपन्नावस्रे्ि आहेि, त्यामुळे दुर्षभक्षाने त्रस्ि झालेले त्याचे प्रजाजन 
मला येऊन टमळिील; माझे वृटत्तव्यवसाय टवपन्नावस्रे्ि आहेि, शत्रचेू भरभरािीि, (टवग्रह केल्यास) माझे 
प्रजाजन त्याला जाऊन टमळणार नाहीि आटण टवग्रह करून मी त्याचे धान्य, पशू व द्रव्य हरण करून 
आणीन; टवग्रह केला िरच माझ्या मालाच्या टवक्रीच्या आड येणारा शत्रचूा माल परिवनू लाव ूशकेन सकवा 
शत्रचू्या व्यापारी मागाने भारी सकमिीचे पदार्थ माझ्या देशाि येिील, एरव्ही नाही; त्याच्याशी टवग्रह केला 
म्हणजे िो त्याचे दूष्टय, शत्र ूअर्वा रानिी िोळ्या याचंा बदंोबस्ि करू शकणार नाही सकवा त्याचं्याशीच 
त्याचा टवग्रह सुरू होईल; खऱ्या टमत्राचा स्वभाव असलेल्या माझ्या टमत्रावर िो चालून गेल्यास त्याला 
पुष्टकळ मोठा, र्ोड्या वळेाि, र्ोड्या मनुष्टयहानीने व खचाने लाभ प्राप्ि होईल सकवा (टमत्राचा) चागंला व 
सहज घेिा येण्यासारखा मुलुख टमळेल (म्हणून िसे होऊ नये यास्िव); सकवा आपले सवथ सैन्य एकटत्रि 
करून, माझी पवा न करिा िो स्वारीवर जाऊ पहाि असिा िो जाणार नाही या उदे्दशाने,” िेव्हा शत्रचूी 
भरभराि होऊ न देण्यासाठी आटण स्विःच्या प्रिापाचे दशथन घडटवण्यासाठी युद्ध पुकारून स्वस्र् रहाव.े ८ 
“(सवथ सैन्य एकटत्रि केलेला शत्र)ू माघारा टफरून त्यालाच (टवग्रह करणाऱ्या टवटजगीषलूाच) टगळंकृि 
करील,” असा आचायांचा आके्षप आहे. ९ कौटिल्याचे म्हणणे की िसे होणार नाही. १० िो (टवटजगीष)ू 
संकिापासून मुक्ि असल्यास त्याला (शत्रू) केवळ दुबथल करील, परंिु त्याच्या शत्रलूा सजकून त्याच्या 
समृद्धीने अटधक भरभरािीस आल्यास िो (शत्र)ू त्याचा (टवटजगीषचूा) समूळ उच्छेद करील. ११ याप्रमाणे 
(टवटजगीषनेू टवग्रह केला िर) शत्रचू्या ज्या दुबथल शत्रवूर िो चाल करून जाण्याच्या टवचाराि आहे त्याचा 
नाश न झाल्यामुळे िो त्याला (टवटजगीषलूा) मदि करील. १२ म्हणून सवथ सैन्याटनशी स्वारीवर जाण्याच्या 
ियारीि असणाऱ्या शत्रशूी टवग्रह करून स्वस्र् रहाव.े 
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णवगृह्यासनहेतुप्राणतलोम्ये सांिायासीत । १३ । 
 

णवगृह्यासनहेतुणभरभ्युणच्चतः सवथसांदोहवजं णवगृह्य यायात् । १४ । 
 

यदा वा पश्येत् ‘व्यसनी परः; प्रकृणतव्यसनां वाऽस्य शेषप्रकृणतणभरप्रणतकायथम्; स्वचक्रपीणडता 
णवरक्ता वाऽस्य प्रकृतयः कर्णशता णनरुत्साहाः परस्परािा णभन्नाः शक्या लोभणयतुम्; 
अनन्तयुदकव्याणिमरकदुर्णभक्षणनणमतां क्षीियुनयपुरुषणनचयरक्षाणविानः परः’ इणत तदा णवगृह्य यायात् । १५ । 
 

१३ टवग्रह करून स्वस्र् रहाण्यासाठी जी टनटमते्त साटंगिली आहेि त्याच्या उलि टनटमते्त 
उद् भवली म्हणजे संधी करून स्वस्र् रहाव.े 
 

१४ टवग्रह करून स्वस्र् रहाण्याची वरील कारणे टवद्यमान असिा त्याची शक्िी वृसद्धगि झाली िर 
(शवेिचे) सवथ सैन्याटनशी स्वारीच्या ियारीचे टनटमत्त खेरीज करून इिर प्रसंगी टवग्रह पुकारून चाल 
करून जाव.े 
 

१५ सकवा जेव्हा असे टदसून येईल की, “शत्रू संकिाि सापडला आहे; सकवा त्याच्या एका प्रकृिीवर 
आलेले संकि इिर प्रकृिींच्या द्वारा दूर होणे शक्य नाही; त्याच्या स्विःच्याच सैन्याने पीटडि झालेले अर्वा 
अपरक्ि झालेले त्याचे प्रजाजन दुबथल, उत्साहहीन अर्वा आपसाि एकजूि नसलेले असल्यामुळ त्यानंा 
प्रलोभन दाखवनू वळटवणे शक्य आहे; आगी, पूर, रोगराई, सार्ी अर्वा दुष्टकाळ ्ा कारणामुंळे शत्रचू्या 
(गाड्यानंा) जंुपावयाच्या जनावराचंा, माणसाचंा, साठ्याचंा आटण टकल्लेकोि वगैरेंचा ऱ्हास झाला आहे,” 
िेव्हा टवग्रह पुकारून चाल करून जाव.े 
 

यदा वा पश्येत् ‘णमिमाक्रन्तदि मे शूरवृद्धानुरक्तप्रकृणतः, णवपरीतप्रकृणतः परः पान्द्ष्ट्िथग्राहिासारि, 
शक्ष्याणम णमिेिासारमाक्रन्तदेन पान्द्ष्ट्िथग्राहां वा णवगृह्य यातुम्’ इणत तदा णवगृह्य यायात् । १६ । 
 

यदा वा फलमेकहायथमल्पकालां  पश्येत् तदा पान्द्ष्ट्िथग्राहासाराभ्याां णवगृह्य यायात् । १७ । 
 

णवपयथये सांिाय यायात् । १८ । 
 

यदा या पश्येत् ‘न शक्यमेकेन यातुमवश्यां च यातव्यम्’ इणत तदा समहीनज्यायोणभः सामवाणयकैः 
सांभूय यायाद्, एकि णनर्णदष्टेनाांशेन, अनेकिाणनर्णदष्टेनाांशेन । १९ । तेषामसमवाये 
दण्डमन्तयतमस्माणन्नणवष्टाांशेन याचेत । २० । सांभूयाणभगमनेन वा णनर्णवश्येत, रुवे लाभे णनर्णदष्टेनाांशेन, अरुवे 
लाभाांशेन । २१ । 
 

अांशो दण्डसमः पूवथः प्रयाससम उतमः । 
णवलोपो वा यर्ालाभां प्रके्षपसम एव वा ॥ २२ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे णवगृह्यासनां सांिायासनां णवगृह्ययानां सांिाययानां सांभूयप्रयािां च चतुर्ोऽध्यायः 

। आणदतो णिशततमः । 
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१६ सकवा जेव्हा असे टदसून येईल की, “माझा समोरच्या बाजूचा टमत्र आटण टपछाडीचा टमत्र ्ा 
दोघाचेंही प्रजाजन शूर, भरभरािीि आटण अनुरक्ि आहेि, समोरचा शत्र,ू टपछाडीचा शत्र ूव त्याचा टमत्र 
याचें प्रजाजन याच्या उलि आहेि, िेव्हा टमत्राला शत्रचू्या टमत्राशी आटण आकं्रदाला पास्ष्टणथग्राहाशी 
लढावयास लावनू मी चाल करून जाऊ शकेन,” िेव्हा टवग्रह पुकारून चाल करून जाव.े 
 

१७ सकवा जेव्हा स्वारीचे फल एकाला सहज व र्ोड्या वळेाि टमळण्यासारखे आहे असे टदसेल 
िेव्हा टपछाडीचा शत्र ूव त्याचा टमत्र याचं्यावर युद्ध पुकारून चाल करून जाव.े 
 

१८ याच्या उलि पटरस्स्र्िी असेल िेव्हा संधी करून चाल करून जाव.े 
 

१९ टकवा जेव्हा असे टदसून येईल की, “एकयाने स्वारीवर जाणे शक्य नाही, पण स्वारीवर जाणे 
िर अवश्य आहे,” िेव्हा िुल्यबल, हीनबल अर्वा बलवत्तर अशा दोस्ि राजाबंरोबर टमळून स्वारीवर जाव े
– एका टठकाणीच सवांनी जावयाचे असल्यास प्राप्िीिील प्रत्येकाचा वािा अगोदर ठरवनू देऊन, अनेक 
टठकाणी (टनरटनराळ्या राजानंी) जावयाचे असल्यास वािे अगोदर न ठरटविा. २० त्याचं्याशी अशी एकजूि 
शक्य नसल्यास त्याचं्यापैकी कोणािरी एकाकडून ठराटवक वािा देण्याचे कबूल करून सैन्याची मागणी 
करावी. २१ सकवा (नंिर त्याच्याबरोबर) एकत्र जाण्याचे कबूल करून सैन्य भाड्याने घ्याव–ेप्राप्िी टनटिि 
असिा वािा ठरवनू देऊन, अटनटिि असिा वािा न ठरटविा. 
 

२२ सैन्याच्या प्रमाणाि प्राप्िीचा वािा हा कटनष्ठ मागथ; केलेल्या पटरश्रमाच्या अनुरोधाने वािा देणे हा 
उत्तम मागथ. सकवा ज्याला जी लूि टमळेल िी त्याने घ्यावी; सकवा टदलेल्या द्रव्याच्या इिकाच वािा द्यावा. 
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५ 
 

[अष्टशततमां प्रकरिम् – यातव्याणमियोरणभग्रहणचन्तता; 
नवशततमां प्रकरिम् – क्षयलोभणवरागहेतवः प्रकृतीनाम्; 

दशशततमां प्रकरिम् – सामवाणयकणवपणरमशथः] 
 

तुल्यसामन्ततव्यसने यातव्यमणमिां वेत्यणमिमणभयायात्, तन्द्त्सद्धौ यातव्यम् । १ । अणमिणसद्धौ णह 
यातव्यः साहाय्यां दद्यान्नाणमिो यातव्यणसद्धौ । २ । 
 

गुरुव्यसनां यातव्यां लघुव्यसनमणमिां वेणत ‘गुरुव्यसनां सौकयथतो यायाद्’ इत्याचायाः । ३ । नेणत 
कौणिल्यः । ४ । लघुव्यसनमणमिां यायात् । ५ । लघ्वणप णह व्यसनमणभयुक्तस्य कृच्रां भवणत । ६ । सत्यां 
गुवथणप गुरुतरां भवणत । ७ । अनणभयुक्तस्तु लघुव्यसनः सुखेन व्यसनां प्रणतकृत्याणमिो यातव्यमणभसरेत्, 
पान्द्ष्ट्िथ वा गृह्िीयात् । ८ । 
 

पाचवा अध्याय 
प्रकरण १०८ : यािव्य शत्रू व स्वाभाटवक शत्रू याचं्यावरील हल्ल्यासबंधंी टवचार 

प्रकरण १०९ : प्रजाजनाचंा क्षय, लोभ व अपरक्ििा याचंी कारणे 
प्रकरण ११० : एकटत्रि होणाऱ्या दोस्िाटंवषयी टवचार 

 
१ (संकिाि सापडलेला म्हणून) चाल करून जावयास योवय (यािव्य) राजा आटण (स्वाभाटवक) 

शत्र ू्ा दोन शजेारच्या राजावंरील संकिे सारखीच असिा कोणावर स्वारी करावी असा प्रश्न पडला िर 
शत्रवूर स्वारी करावी, त्याच्यावर जय टमळटवल्यावर मग यािव्यावर. २ कारण, शत्रचूा पराभव करण्यास 
यािव्य मदि करू शकेल, यािव्याचा पराभव करण्यास शत्रू मदि करणार नाही. 
 

३ मोठे संकि असलेला यािव्य व क्षदु्र संकि असलेला शत्र ू यापंैकी कोणावर स्वारी करावी? 
“(यशप्राप्िी) सुलभ असल्यामुळे ज्याचे संकि मोठे त्याच्यावर स्वारी करावी,” असे आचायांचे मि आहे. ४ 
िे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ५ हलके संकि असलेल्या शत्रवूर स्वारी करावी. ६ ज्याच्यावर 
हल्ला होिो त्याचे लहान संकि सुद्धा भयानक होिे. ७ हे खरे आहे की (हल्ला झाल्यावर) मोठे संकि सुद्धा 
अटधक मोठे होिे. ८ परंिु जर त्याच्यावर हल्ला झाला नाही िर लहान संकि असलेला शत्र ूसंकिाचे सहज 
टनवारण करून यािव्याच्या मदिीला जाईल सकवा (टवटजगीषचू्या) टपछाडीवर हल्ला करील. 
 

यातव्ययौगपदे्य गुरुव्यसनां न्तयायवृकत लघुव्यसनमन्तयायवृकत णवरक्तप्रकृकत वेणत णवरक्तप्रकृकत 
यायात् । ९ । गुरुव्यसनां न्तयायवृणतमणभयुक्तां प्रकृतयोऽ नुगृह्िन्द्न्तत, लघुव्यसनमन्तयायवृणतमुपेक्षन्तते, णवरक्ता 
बलवन्ततमप्युन्द्च्िन्तदन्द्न्तत । १० । तस्माणिरक्तप्रकृणतमेव यायात् । ११ । 
 

क्षीिलुब्िप्रकृणतमपचणरतप्रकृकत वेणत ‘क्षीिलुब्िप्रकृकत यायात्, क्षीिलुब्िा णह प्रकृतयः 
सुखेनोपजापां पीडाां वोपगच्िन्द्न्तत, नापचणरताः प्रिानावग्रहसाध्याः’ इत्याचायाः । १२ । नेणत कौणिल्यः । १३ 
। क्षीिलुब्िा णह प्रकृतयो भतथणर न्द्स्ननिा भतृथणहते णतष्ठन्द्न्तत, उपजापां वा णवसांवादयन्द्न्तत, अनुरागे 
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सावथगुण्यणमणत । १४ । तस्मादपचणरतप्रकृणतमेव यायात् । १५ । 
 

९ संकिे एकाच वळेी उपस्स्र्ि झाली असिा मोठे संकि असलेल्या, न्यायाने वागणाऱ्या राजावर 
स्वारी करावी, की र्ोडे संकि असलेल्या अन्यायाने वागणाऱ्या राजावर, की प्रजाजन अपरक्ि असलेल्या 
राजावर असा प्रश्न उपस्स्र्ि झाल्यास ज्याचे प्रजाजन त्याच्यावर नाराज असिील त्याच्यावर स्वारी 
करावी. १० मोठे व्यसन असलेल्या न्यायी राजाला त्याच्यावर हल्ला झाल्यास प्रजाजन पासठबा देिाि, 
लहान व्यसन असलेल्या अन्यायी राजाचे प्रजाजन (त्याच्यावर हल्ला झाला असिा) ििस्र् रहािाि, 
टवरक्ि प्रजाजन बलवान राजाचा सुद्धा (त्याच्यावर हल्ला झाल्यास) उच्छेद करिाि. ११ यास्िव ज्याचे 
प्रजाजन असंिुष्ट आहेि अशा राजावर स्वारी करावी. 
 

१२ ज्याचे प्रजाजन शीण झालेले व लोभी आहेि आटण ज्याचे प्रजाजन बडंखोर झाले आहेि ्ा 
दोहोंपैकी कोणावर स्वारी करावी? “ज्याचे प्रजाजन क्षीण व लुब्ध आहेि त्याच्यावर स्वारी करावी; कारण, 
शीण व लुब्ध प्रजाजन गुप्ि सूचनानंी अर्वा पीडा झाल्यास सहज टवटजगीषचू्या बाजूला येिाि; बडंखोर 
झालेले प्रजाजन िसे येि नाहीि, कारण त्याचं्या पुढाऱ्याचंा टनकाल लावनू त्याचंा बदंोबस्ि करिा येिो,” 
असे आचायांचे मि आहे. १३ िे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १४ कारण, क्षीण व लुब्ध 
प्रजाजनाचें राजावर पे्रम असल्यास िे त्याचेच टहि पाहािील, सकवा (टवटजगीषचू्या) गुप्ि सूचनाचंा अव्हेर 
करिील, जेरे् पे्रम असेल िेरे् सवथ गुण असल्याची प्रिीिी होिे ्ा न्यायाने. १५ म्हणून ज्याचे प्रजाजन 
बडंखोर आहेि त्याच्यावरच स्वारी करावी. 
 

बलवन्ततमन्तयायवृकत दुबथलां  वा न्तयायवृणतणमणत बलवन्ततमन्तयायवृकत यायात् । १६ । 
बलवन्ततमन्तयायवृणतमणभयुक्तां प्रकृतयो नानुगृह्िन्द्न्तत, णनष्ट्पातयन्द्न्तत, अणमिां वाऽस्य भजन्तते । १७ । दुबथलां  तु 
न्तयायवृणतमणभयुक्तां प्रकृतयः पणरगृहिन्द्न्तत, अनुणनष्ट्पतन्द्न्तत वा । १८ । 
 

अवके्षपेि णह सतामसताां प्रग्रहेि च । 
अभूतानाां च कहसानामिम्यािाां प्रवतथनैः ॥ १९ ॥ 

 
उणचतानाां चणरिािाां िर्णमष्ठानाां णनवतथनैः । 
अिमथस्य प्रसङे्गन िमथस्यावग्रहेि च ॥ २० ॥ 

 
अकायािाां च करिैः कायािाां च प्रिाशनैः । 
अप्रदानैि देयानामदेयानाां च सािनैः ॥ २१ ॥ 

 
अदण्डनैि दण्ड्यानामदण्ड्यानाां च दण्डनैः । 
अग्राह्यािामुपग्राहैग्राह्यािाां चानणभग्रहैः ॥ २२ ॥ 

 
अनर्थयानाां च करिैरर्थयानाां च णवघातनैः । 
अरक्षिैि चोरेभ्यः स्वयां च पणरमोषिैः ॥ २३ ॥ 

 
पातैः पुरुषकारािाां कमथिाां गुिदूषिैः । 
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उपघातैः प्रिानानाां मान्तयानाां चावमाननैः ॥ २४ ॥ 
 

णवरोिनैि वृद्धानाां वैषम्येिानृतेन च । 
कृतस्याप्रणतकारेि न्द्स्र्तस्याकरिेन च ॥ २५ ॥ 

 
राज्ञः प्रमादालस्याभ्याां योगके्षमविेन वा । 
प्रकृतीनाां क्षयो लोभो वैरानयां चोपजायते ॥ २६ ॥ 

 
क्षीिाः प्रकृतयो लोभां लुब्िा यान्द्न्तत णवरागताम् । 
णवरक्ता यान्तत्यणमिां वा भतारां घ्नन्द्न्तत वा स्वयम् ॥ २७ ॥ 

 
तस्मात्प्रकृतीनाां क्षयलोभणवरागकारिाणन नोत्पादयेत्, उत्पन्नाणन वा सद्यः प्रणतकुवीत । २८ । 

 
क्षीिा लुब्िा णवरक्ता वा प्रकृतय इणत । २९ । क्षीिाः पीडनोच्िेदनभयात् सद्यः सांकि युद्धां  णनष्ट्पतनां 

वा रोचयन्तते । ३० । लुब्िा लोभेनासांतुष्टाः परोपजापां णलप्सन्तते । ३१ । णवरक्ताः पराणभयोगमभ्युणतष्ठन्तते । 
३२ । 
 

१६ बलवान पण अन्यायाने वागणारा आटण दुबथल पण न्यायाने वागणारा यापंैकी अन्यायाने 
वागणाऱ्या बलवान राजावर स्वारी करावी. १७ अन्यायी बलवान राजावर हल्ला झाला असिा त्याचे प्रजाजन 
त्याच्या मदिीस जाि नाहीि, त्याला राज्य सोडून जावयास भाग पाडिाि अर्वा त्याच्या शत्रलूा जाऊन 
टमळिाि. १८ परंिु न्यायाने वागणाऱ्या दुबथल राजावर हल्ला झाल्यास त्याचे प्रजाजन त्याला सवथिोपरी 
साहाय्य करिाि सकवा (त्याला राज्य सोडून जाव ेलागल्यास) त्याच्या मागोमाग जािाि. 
 

१९–२६ कारण, सज्जनाचंा अवमान केल्याने व दुजथनाचंा सन्मान केल्याने, आटण प्रचटलि 
नसलेल्या अधार्षमक सहसा सुरू केल्याने व परंपरागि धमथयुक्ि आचारानंा प्रटिबधं केल्याने, अधमाि दंग 
राटहल्याने व धमाची गळचेपी केल्याने, करावयास नको असलेली कामे केल्याने व करणे आवश्यक 
असलेल्या कामाचंा नाश केल्याने, जे द्यायला पाटहजे िे न टदल्याने व जे (प्रजेने) द्यावयास नको िे 
त्याचं्याकडून घेिल्याने, टशके्षस पात्र असणाऱ्यानंा टशक्षा न केल्याने व टशके्षस पात्र नसणाऱ्यानंा टशक्षा 
केल्याने, ज्यानंा पकडायला नको त्यानंा पकडल्याने व ज्यानंा पकडावयास पाटहजे त्यानंा न पकडल्याने, 
अनर्थकारक गोष्टी केल्याने व टहिकारक गोष्टींचा नाश केल्याने, चोरापंासून रक्षण न केल्याने व स्विः प्रजेस 
लुिल्याने, मानवी प्रयत्न हाणून पाडल्याने, केलेल्या कामाचे चागंले गुण टबघडवनू िाकल्याने, प्रधान 
पुरुषाचंी हानी केल्याने व माननीयाचंा अपमान केल्याने, िसेच वृद्धानंा टवरोध केल्याने, पक्षपािी विथनाने व 
खोिे बोलण्याने, केलेल्याबद्दल कृिज्ञिा न दाखटवल्याने व ठरलेल्या गोष्टी न केल्याने, राजाचा 
हलगजीपणा व आळस यामुंळे आटण योगके्षमाचा नाश झाल्यामुळे – या कारणामुळे प्रजेि क्षय, लोभ व 
अप्रीिी उत्पन्न होिाि. 
 

२७ प्रजाजन क्षीण झाले म्हणजे िे लोभी बनिाि, लोभी झाले की त्याचें (राजावरचे) पे्रम उडून 
जािे. त्याचं्याि अप्रीिी उत्पन्न झाली म्हणजे िे शत्रूला जाऊन टमळिाि सकवा स्विःच राजाचा वध 
करिाि. 
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२८ यास्िव प्रजाजनािं क्षय, लोभ व अप्रीिी टनमाण करणारी कारणे उत्पन्न होऊ देऊ नयेि, सकवा 
उत्पन्न झालीच िर िाबडिोब त्याचें टनवारण करावे. 
 

२९ क्षीण झालेले, लोभी आटण अपरक्ि झालेले प्रजाजन (याचं्यािील भेद). ३० क्षीण झालेले 
प्रजाजन पीडा होईल सकवा उच्छेद होईल ्ा भीिीने िाबडिोब संधी व्हावा, युद्ध व्हाव ेअर्वा राज्य सोडून 
जाव े हे पसंि करिाि. ३१ लोभी प्रजाजन, लोभामुळे असंिुष्ट असल्याकारणाने शत्रचू्या गुप्ि सूचनाचंा 
स्वीकार करण्यास ियार होिाि. ३२ अपरक्ि झालेले प्रजाजन शत्रनेू हल्ला केला की बडं करून उठिाि. 
 

तासाां णहरण्यिान्तयक्षयः सवोपघाती कृच्रप्रतीकारि, युनयपुरुषक्षयो णहरण्यिान्तयसाध्यः । ३३ । 
लोभ ऐकदेणशको मुख्यायतः परारे्षु शक्यः प्रणतहन्ततुमादातुां वा । ३४ । णवरागः प्रिानावग्रहसाध्यः । ३५ । 
णनष्ट्प्रिाना णह प्रकृतयो भोनया भवन्तत्यनुपजाप्यािान्तयेषाम्, अनापत्सहास्तु । ३६ । प्रकृणतमुख्यप्रग्रहैस्तु 
बहुिा णभन्ना गुप्ताां भवन्तत्यापत्सहाि । ३७ । 
 

सामवाणयकानामणप सांणिणवग्रहकारिान्तयवेक्ष्य शन्द्क्तशौचयुक्तैः सांभूय यायात् । ३८ । शन्द्क्तमान् णह 
पान्द्ष्ट्िथग्रहिे यािासाहाय्यदाने वा शक्तः, शुणचः णसद्धौ चाणसद्धौ च यर्ान्द्स्र्तकारीणत । ३९ । 
 

तेषाां ज्यायसैकेन िाभ्याां समाभ्याां वा सांभूय यातव्यणमणत िाभ्याां समाभ्याां श्रेयः । ४० । ज्यायसा 
ह्यवगृहीतिरणत, समाभ्यामणतसांिानाणिक्ये वा । ४१ । तौ णह सुखौ भेदणयतुम्, दुष्टिैको िाभ्याां णनयन्ततुां 
भेदोपग्रहां चोपगन्ततुणमणत । ४२ । 
 

३३ त्या प्रजाजनामंध्ये द्रव्य व धान्य याचंा क्षय सवांचा नाश करणारा व टनवारणाची उपाययोजना 
करण्यास कठीण असा आहे, (गाड्यानंा) जंुपावयाची जनावरे व माणसे याचंा क्षय, द्रव्य व धान्य याचं्यामुळे 
दूर करिा येण्यासारखा आहे. ३४ लोभ प्रजेिील एका अंशापुरिाच मयाटदि, मुख्य लोकाचं्या टठकाणी 
आढळणारा, शत्रचू्या मालमते्तवर सोडून देऊन िो दूर करणे अर्वा स्विः िो दूर करणे शक्य आहे. ३५ 
अपरक्ििा पुढाऱ्याचें दमन करून दूर करिा येिे. ३६ कारण, पुढारी नसलेले प्रजाजन राजा सुखाने 
उपभोगू शकिो व िे दुसऱ्याचं्या गुप्ि सूचनानंा प्रटिसाद देि नाहीि; परंिु िे आपत्ती सहन करण्यास 
असमर्थ होिाि. ३७ प्रजाजनािंील पुढाऱ्याचंा मानसन्मान करून त्याचें अनेक टभन्न गि केले म्हणजे िे 
(प्रजाजन) सुरटक्षि रहािाि व आपत्ती सहन करू शकिाि. 
 

३८ एक होऊन ज्याचं्या समविे स्वारीवर जावयाचे त्याचं्या संबधंाि सुद्धा (टवटजगीषनेू) संधी व 
टवग्रह याचं्या कारणाचंा नीि टवचार करून त्याचं्यापैकी जे शस्क्िसंपन्न व शुद्ध आचरणाचे असिील 
त्याचं्याबरोबर एक होऊन जाव.े ३९ कारण, शस्क्िसंपन्न राजा टपछाडीवर हल्ला करण्यास आटण स्वारीि 
मदि करावयास समर्थ असिो, शुद्ध आचरणाचा, कायथटसद्धी झाली अर्वा न झाली िरी ठरले असेल 
त्याप्रमाणे वागिो. 
 

४० त्याचं्यामध्ये एका अटधक बलवान राजाबरोबर एक होऊन जाव ेकी दोन िुल्यबल राजाबंरोबर 
असा प्रश्न पडल्यास दोन िुल्यबल राजाबंरोबर जाणे श्रेयस्कर. ४१ कारण, अटधक बलवान राजाबरोबर 
गेल्यास त्याच्या दबावाखाली रहावे लागिे, दोन िुल्यबल राजाबंरोबर गेल्यास (त्याचं्यावर) माि करणे 
अटधक सोपे होिे. ४२ कारण, त्या दोघािं सहज फूि पाडिा येिे, आटण त्याचं्यापैकी एकाची बुद्धी टफरली 
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िर इिर दोघे त्याचे सहज टनयमन करू शकिाि आटण (त्याच्यामुळे होणाऱ्या) फािाफुिीचे टनवारण करू 
शकिाि. 
 

समेनैकेन िाभ्याां हीनाभ्याां वेणत िाभ्याां हीनाभ्याां श्रयेः । ४३ । तौ णह णिकायथसािकौ वश्यौ च भवतः 
। ४४ । 
 

कायथणसद्धौ तु – 
 

कृतार्ाज्ज्यायसो गूढः सापदेशमपस्त्रवेत् । 
अशुचेः शुणचवृतात ुप्रतीके्षता णवसजथनात् ॥ ४५ ॥ 
 
सत्िादपसरेद्यतः कलिमपनीय वा । 
समादणप णह लब्िार्ाणिश्वस्तस्य भयां भवेत् ॥ ४६ ॥ 
 
ज्यायस्त्वे चाणप लब्िार्थः समोऽणप पणरकल्पते । 
अभ्युणच्चतिाणवश्वास्यो वृणद्धणितणवकाणरिी ॥ ४७ ॥ 
 
णवणशष्टादल्पमप्यांशां लब्ध्वा तुष्टमुखो व्रजेत् । 
अनांशो वा ततोऽस्याङे्क प्रहृत्य णिगुिां हरेत् ॥ ४८ ॥ 
 
कृतार्थस्तु स्वयां नेता णवसृजेत्सामवाणयकान् । 
अणप जीयेत न जयेन्तमण्डलेष्टस्तर्ा भवेत् ॥ ४९ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे यातव्याणमियोरणभग्रहणचन्तता क्षयलोभणवरागहेतवः प्रकृतीनाां 

सामवाणयकणवपणरमशथि पञ्चमोऽध्यायः । आणदतः णिशततमः । 
 

४३ एका िुल्यबल राजाबरोबर जाव ेकी दोन कमी बलवान राजाबंरोबर असा प्रश्न पडल्यास दोन 
कमी बलवान राजाबरोबर जाणे श्रेयस्कर. ४४ कारण, िे दोन काये पार पाडू शकिाि व आपल्या िाब्याि 
रहािाि. 
 

४५ परंिु कायथ टसद्ध झाल्यावर – 
 

ज्याचा कायथभाग टसद्ध झाला आहे अशा अटधक बलवान राजापासून, िो सत्प्रवृत्त नसल्यास, 
कोठल्या िरी सबबीवर गुप्िपणे टनघून जाव;े परंिु िो सत्प्रवृत्त असेल िर िो जावयास रजा देईपयंि वाि 
पहावी. 
 

४६ सकवा अडचणीच्या प्रसंगािून आपल्या टस्त्रयानंा प्रर्म हलवनू प्रयत्नपूवथक नसिून जाव.े कारण 
ज्याचे कायथ टसद्ध झाले आहे अशा िुल्यबल राजापासून सुद्धा त्याच्यावर टवश्वास ठेवणाऱ्याला धोका 
असिो. 
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४७ आटण कायथभाग झाल्यावर िुल्यबळ राजा सुद्धा अटधक बलवान होिो, आटण त्याची शक्िी 
वृसद्धगि झाली िर त्याच्यावर टवश्वास ठेवण्यास िो पात्र रहाि नाही. वृद्धी मनुष्टयाचे मन पालिटवण्यास 
कारणीभिू होिे. 
 

४८ आपल्याहून अटधक शस्क्िशाली राजाकडून र्ोडा टहस्सा टमळाला िरी सकवा काहीच भाग न 
टमळाला िरीही संिुष्ट आहे असे बा्िः दाखवनू जाव.े नंिर िो िावडीि सापडल्यावर हल्ला करून दुप्पि 
टमळवावे. 
 

४९ परंिु स्विः नेत्याचा (टवटजगीषचूा) कायथभाग टसद्ध झाल्यावर त्याने स्वारीवर बरोबर आलेल्या 
राजानंा रजा द्यावी. वळे पडल्यास स्विः कमी घ्याव,े अटधक घेऊ नये; त्यायोगे िो राजमंडलाि टप्रय होिो. 
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६ 
 

[एकादशशततमां प्रकरिम् – सांणहतप्रयाणिकम्; 
िादशशततमां प्रकरिम् – पणरपणितापणरपणितापसृताः सांियः] 

 
णवणजगीषुर्णितीयाां प्रकृणतमेवमणतसांदध्यात् । १ । सामन्ततां सांणहतप्रयािे योजयेत् ‘त्वणमतो याणह, 

अहणमतो यास्याणम, समानो लाभः’ इणत । २ । लाभसाम्ये सांणिः, वैषम्ये णवक्रमः । ३ । 
 

सांणिः पणरपणितिापणरपणिति । ४ । ‘त्वमेतां देशां याणह, अहणममां देशां यास्माणम’ इणत 
पणरपणितदेशः । ५ । ‘त्वमेतावन्ततां कालां  चेष्टस्व, अहमेतावन्ततां कालां  चेणष्टष्ट्ये’ इणत पणरपणितकालः । ६ । 
‘त्वमेतावत्कायं सािय, अहणमदां कायं सािणयष्ट्याणम’ इणत पणरपणितार्थः । ७ । 
 

यणद वा मन्तयेत ‘शलैवननदीदुगथमिवीव्यवणहतां णिन्निान्तयपुरुषवीविासारमयवसेन्तिनोदकमणवज्ञातां 
प्रकृष्टमन्तयभावदेशीयां वा सैन्तयव्यायामानामलब्िभौमां वा देशां परो यास्यणत, णवपरीतमहम्’ इत्येतन्द्स्मन् णवशेषे 
पणरपणितदेशां सांणिमुपेयात् । ८ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण १११ : सधंी केलेल्या राजाचं्या प्रयाणाटवषयी; 
प्रकरण ११२ : अिी घालून, अिी न घालिा व सोडून गेलेल्याशंी करावयाचे सधंी 

 
१ टवटजगीषनेू (अरी ्ा) दुसऱ्या प्रकृिीवर पुढीलप्रमाणे माि करावी. २ शजेारच्या राजाला 

(अरीला) संधी करून स्वारीवर जाण्यास उद्युक्ि करावे, “िू ्ा टदशनेे जा, मी त्या टदशनेे जािो; 
दोघाचंाही सारखाच लाभ होईल.” ३ उभयिाचंा लाभ सारखाच असेल िर संधी करावा; लाभ सारखा 
नसेल िर युद्ध करावे. 
 

४ संधी अिी घालून केलेला व अिी न घालिा केलेला असा असिो. ५ “िू ्ा देशावर स्वारी कर, 
मी त्या देशावर स्वारी करिो,” हा देशासंबधंी अि घालून केलेला संधी. ६ “िू अमुक इिका वळे कायथ कर, 
मी अमुक इिका वळे कायथ करीन,” हा कालाटवषयी अि असलेला संधी. ७ “िू अमुक इिके कायथ साध्य 
कर, मी अमुक इिके कायथ साध्य करीन, हा कायासंबंधी अि असलेला संधी. 
 

८ त्याला जर असे वािले की, “पवथिदुगथ, वनदुगथ अर्वा नदीदुगथ असलेल्या, अरण्याच्या पलीकडे 
असलेल्या, धान्य व माणसे याचंा पुरवठा व टमत्राची मदि पोहोचू न शकणाऱ्या, चारा, लाकूडफािा व पाणी 
नसलेल्या, माटहिी नसलेल्या, दूरवर असलेल्या, इिरानंा टवरोध करणारी प्रजा असलेल्या अर्वा 
सैन्याच्या हालचालींना योवय जागा उपलब्ध नसणाऱ्या देशावर शत्र ूस्वारी करील व याच्या उलि प्रकारच्या 
देशावर मी स्वारी करीन,” िर अशा टवटशष्ट पटरस्स्र्िीि देशासंबधंी अिी असलेला संधी करावा. 
 

यणद वा मन्तयेत ‘प्रवषोष्ट्िशीतमणतव्याणिप्रायमुपक्षीिाहारोपभोगां सैन्तयव्यायामानाां चौपरोणिकां  
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कायथसािनानामूनमणतणरक्तां वा कालां  परिेणष्टष्ट्यते, णवपरीतमहम्’ इत्येतन्द्स्मन् णवशेषे पणरपणितकालां  
सांणिमुपेयात् । ९ । 
 

यणद वा मन्तयेत ‘प्रत्यादेयां प्रकृणतकोपकां  दीघथकालां  महाक्षयव्ययमल्पमनर्ानुबन्तिमकल्यमिम्यं 
मध्यमोदासीनणवरुद्धां  णमिोपघातकां  वा कायं परः सािणयष्ट्यणत, णवपरीतमहम्’ इत्येतन्द्स्मन् णवशेषे 
पणरपणितारं् सांणिमुपेयात् । १० । 
 

एवां देशकालयोः कालकायथयोदेशकायथयोदेशकालकायािाां चावस्र्ापनात्सप्तणविः पणरपणितः । 
११ । 
 

तन्द्स्मन् प्रागेवारभ्य प्रणतष्ठाप्य च स्वकमाणि परकमथसु णवक्रमेत । १२ । 
 

९ असे जर त्याला वािले की, “खूप पाऊस, ऊन अर्वा र्ंडी असलेल्या, पुष्टकळ व्याधी उत्पन्न 
करणाऱ्या, आहाराच्या व इिर उपयोगाच्या वस्िंूची कमिरिा असणाऱ्या आटण सैन्याच्या हालचालीि टवघ्ने 
उत्पन्न करणाऱ्या, कायथटसद्धीसाठी अपुरा अर्वा अटधक असणाऱ्या वळेी शत्रू कायथ करील व याच्या उलि 
असणाऱ्या वळेी मी कायथ करीन,” िर अशा टवटशष्ट पटरस्स्र्िीि कालटवषयक अिी असलेला संधी करावा. 
 

१० त्याला जर वािले की, “(त्याच्यापासून) परि घेिा येण्यासारखे, प्रजाजनािं क्षोभ माजटवणारे, 
खूप वळे घेणारे, मोठ्या प्रमाणाि वाहने, माणसे व द्रव्य खचथ करावी लागणारे, अगदी क्षलु्लक असणारे, 
पटरणामी अनर्थ उत्पन्न करणारे, टहिकारक नसलेले, धमाशी टवरुद्ध असणारे, मध्यम अर्वा उदासीन 
राजाचा टवरोध असलेले अर्वा त्याच्या स्विःच्या टमत्राची हानी करणारे असे कायथ शत्र ूसाध्य करील, मी 
याच्या उलि प्रकारचे कायथ साध्य करीन,” िर अशा टवटशष्ट पटरस्स्र्िीि कायासंबंधी अिी असलेला संधी 
करावा. 
 

११ याप्रमाणे देश व काल, काल व कायथ, देश व कायथ आटण देश, काल व कायथ यासंंबधंी ठरवनू 
केलेले (चार संधी) म्हणून अिी असलेले संधी एकूण साि प्रकारचे होिाि. 
 

१२ ्ा (अिी असलेल्या) संधीमध्ये आपली स्विःची कामे अगोदरच सुरू करून व पार पाडून मग 
शत्रचू्या कामावंर हल्ला चढवावा. 
 

व्यसनत्वरावमानालस्ययुक्तमज्ञां वा शिुमणतसांिातुकामो देशकालकायािामनवस्र्ापनात् ‘सांणहतौ 
स्वः’ इणत सांणिणवश्वासेन परन्द्च्िद्रमासाद्य प्रहरेणदत्यपणरपणितः । १३ । 
 

तिैतद्भवणत । १४ । 
 

सामन्ततेनैव सामन्ततां णविानायोज्य णवग्रहे । 
ततोऽन्तयस्य हरेद्भूकम णित्त्वा पक्षां समन्तततः ॥ १५ ॥ 

 
सांिेरकृतणचकीषा कृतश्लेषिां कृतणवदूषिमवशीिथणक्रया च । १६ । णवक्रमस्य प्रकाशयुद्धां  कूियुद्धां  
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तूष्ट्िींयुद्धम् । १७ । इणत सांणिणवक्रमौ । १८ । 
 

अपूवथस्य सांिेः सानुबन्तिैः सामाणदणभः पयेषिां समहीनज्यायसाां च यर्ाबलमवस्र्ापनमकृतणचकीषा 
। १९ । 
 

कृतस्य णप्रयणहताभ्यामुभयतः पणरपालनां यर्ासांभाणषतस्य च णनबन्तिनस्यानुवतथनां रक्षिां च ‘कर्ां 
परस्मान्न णभदे्यत’ इणत कृतश्लेषिम् । २० । 
 

१३ व्यसन, घाई, मानखंडना व आळस यानंी युक्ि असलेल्या अर्वा अज्ञानी शत्रलूा फसव ू
इस्च्छणाऱ्या टवटजगीषनेू देश, काल व कायथ ही न ठरटविा “आपल्याि संधी आहे” असे म्हणून संधीवर 
टवसंबनू ठेवनू शत्रचेू ममथस्र्ान शोधून त्या टठकाणी त्याच्यावर हल्ला करावा, हा अिी न ठरटविा केलेला 
संधी होय. 
 

१४ त्यासंबधंाि पुढील वचन आहे. 
 

१५ टवद्वान राजाने एका शजेारच्या राजाला दुसऱ्या शजेारच्या राजाशी लढाईि गुंिवनू, मग 
त्याच्या बाजूच्या लोकानंा चहुकडून त्याच्यापासून िोडून त्याचा प्रदेश बळकावनू घ्यावा. 
 

१६ संधीच्या चार अवस्र्ा आहेि. अकृिटचकीषा (न केलेला नवीन संधी करणे), कृिश्लेषण 
(केलेला संधी पाळणे), कृिटवदूषण. (केलेला संधी मोडणे) आटण अवशीणथटक्रया (मोडलेल्या संधीवर 
उपाय करणे). १७ युद्धाचे प्रकाशयुद्ध, कूियुद्ध व गुप्ियुद्ध असे प्रकार आहेि. १८ हे झाले संधी व युद्ध याचें 
प्रकार. 
 

१९ नवीन िह करिाना सामदानादी उपाय व त्याचें पटरणाम याचंा टवचार करणे आटण त्याचं्या 
बलाच्या अनुरोधाने िुल्यबल, हीनबल व बलवत्तर राजे टनधाटरि करणे ्ाला अकृिटचकीषा म्हणिाि. 
 

२० केलेल्या संधीचे दोघाकंडून, टप्रय व टहिकर गोष्टी करून, पटरपालन आटण कबलू केलेल्या 
अिीप्रमाणे वागणे, िसेच दोघाि फूि पाडली जाणार नाही याची काळजी घेणे हे कृिश्लेषण होय. 
 

परस्यापसांिेयताां दूष्ट्याणतसांिानेन स्र्ापणयत्वा व्यणतक्रमः कृतणवदूषिम् । २१ । 
 

भृत्येन णमिेि वा दोषापसृतेन प्रणतसांिानमवशीिथणक्रया । २२ । तस्याां गतागतितुर्णविः – 
कारिाद् गतागतो, णवपरीतः, कारिाद्गतोऽकारिादागतो, णवपरीतिेती । २३ । 
 

स्वाणमनो दोषेि गतो गुिेनागतः परस्य गुिेन गतो दोषेिागत इणत कारिाद्गतागतः सांिेयः । २४ 
। 
 

स्वदोषेि गतागतो गुिमुभयोः पणरत्यज्य अकारिाद्गतागतः चलबुणद्धरसांिेयः । २५ । 
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स्वाणमनो दोषेि गतः परस्मात्स्वदोषेिागत इणत कारिाद्गतोऽकारिादागतः तकथ णयतव्यः 
‘परप्रयुक्तः स्वेन वा दोषेिापकतुथकामः, परांस्योच्िेतारमणमिां मे ज्ञात्वा प्रणतघातभयादागतः, परां वा 
मामुच्िेतकुामां पणरत्यज्यानृशांस्यादागतः’ इणत । २६ । ज्ञात्वा कल्यािबुकद्ध पूजयेद्, अन्तयर्ाबुणद्धमपकृष्टां 
वासयेत् । २७ । 
 

२१ (आपल्या) दूष्टयामंाफथ ि फसवणूक करून शत्रू संधी करण्यास अपात्र आहे असे प्रस्र्ाटपि 
करून संधीचे उल्लंघन म्हणजे कृिटवदूषण. 
 

२२ दोषामुळे सोडून गेलेल्या नोकराशी अर्वा टमत्राशी पुन्हा समेि करणे म्हणजे अवशीणथटक्रया. 
२३ त्यासंबधंाि सोडून जाऊन परि आलेला (भतृ्य सकवा टमत्र) चार प्रकारचा असिो – योवय कारणासंाठी 
गेलेला व आलेला, याच्या उलि असलेला, योवय कारणासंाठी गेलेला व िशा कारणावंाचून आलेला, 
आटण याच्या उलि असलेला. 
 

२४ स्वामीच्या दोषामुळे सोडून गेलेला व स्वामीच्या गुणामुंळे परि आलेला सकवा शत्रचू्या गुणामुंळे 
सोडून गेलेला व त्याच्या दोषामुळे परि आलेला िो योवय कारणासंाठी गेलेला व आलेला, त्याच्याशी समेि 
करण्यास हरकि नाही. 
 

२५ (स्वामी व त्याचा शत्र)ू दोघाचेंही गुण टवचाराि न घेिा स्विःच्या दोषाने गेलेला व आलेला िो 
योवय कारणाटंशवाय गेलेला व आलेला; िो चचंलबुद्धीचा म्हणून त्याच्याशी समेि करू नये. 
 

२६ स्वामीच्या दोषामुळे गेलेला व स्विःच्या दोषामुळे शत्रकूडून आलेला िो योवय कारणास्िव 
गेलेला व अयोवय कारणास्िव आलेला; त्याच्या बाबिीि टवचार करावा, “हा शत्रचू्या पे्ररणेवरून अर्वा 
स्विःच्याच दुष्टिेमुळे मला इजा करण्याच्या उदे्दशाने आला आहे काय? माझा शत्रू त्याच्या शत्रचूा टनःपाि 
करणारा आहे हे जाणून आपल्या (दोषामुळे स्विःच्या) टवनाशाचा भीिीने िो आला आहे काय? की शत्र ू
माझा उच्छेद करू इस्च्छिो म्हणून त्याला सोडून िो दयाबुद्धीने परि आला आहे काय?” २७ त्याचा उदे्दश 
समजून आल्यावर त्याच्या मनािील हेिू स्वामीचे कल्याण कराव े असा असल्यास त्याला सन्मानाने 
वागवावे, त्याचा हेिू टनराळा असल्यास त्याला दूर ठेवाव.े 
 

स्वदोषेि गतः परदोषिागत इत्यकारिाद्गतः कारिादागतः तकथ णयतव्यः ‘णिद्रां मे पूरणयष्ट्यणत, 
उणचतोऽयमस्य वासः, परिास्य जनो न रमते, णमिैमे सांणहतः, शिुणभर्णवगृहीतः, लुब्िकू्ररादाणवननः 
शिुसांणहतािा परस्मात्’ इणत । २८ । ज्ञात्वा यर्ाबुद्धध्यवस्र्ापणयतव्यः । २९ । 
 

‘कृतप्रिाशः शन्द्क्तहाणनर्णवद्यापण्यत्वमाशाणनवेदो देशलौल्यमणवश्वासो बलवणिग्रहो वा 
पणरत्यागस्र्ानम्’ इत्याचायाः । ३० । भयमवृणतरमषथ इणत कौणिल्यः । ३१ । 
 

इहापकारी त्याज्यः, परापकारी सांिेयः, उभयापकारी तकथ णयतव्य इणत समानम् । ३२ । 
 

असांिेयेन त्ववश्यां सांिातव्ये यतः प्रभावस्ततः प्रणतणवदध्यात् । ३३ । 
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२८ स्विःच्या दोषामुळे गेलेला व शत्रचू्या दोषामुळे परि आलेला िो अयोवय कारणाने गेलेला व 
योवय कारणास्िव आलेला; त्याच्या बाबिीि टवचार करावा, “हा माझी उणीव भरून काढू शकेल काय? िो 
येर्ीलच राहणारा आहे काय? त्याच्या माणसानंा दुसरीकडे राहणे आवडि नाही काय? माझ्या टमत्राशंी 
त्याचा संधी आहे काय? माझ्या शत्रूंशी त्याचा टवग्रह आहे काय? लोभी व कू्रर शत्रचू्या भीिीने सकवा त्याच्या 
शत्रशूी संधी करणाऱ्या शत्रचू्या भीिीने िो परि आला आहे काय?” २९ हे समजून घेऊन त्याच्या मनािील 
उदे्दशानुसार त्याला वागणूक द्यावी. 
 

३० “केलेल्या कामाचे चीज न होणे, शक्िीचा क्षय, टवदे्यची टवक्री करण्याची ियारी, आशा 
करावंयाच्या बाबिीि टनराशा, देशोदेशी टफरण्याची आवड, टवश्वासाचा अभाव सकवा बलवान मनुष्टयाबरोबर 
िंिा ही नोकरी सोडून जाण्याची टनटमते्त होि,” असे आचायांचे मि आहे. ३१ भीिी, उपजीटवकेचा अभाव 
आटण (अन्याय वगैरे) सहन न होणे ही (मूलभिू टनटमते्त) असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

३२ यापंैकी ज्याने आपल्याला अपकार केला असेल त्याचा त्याग करावा, शत्रूला अपकार केला 
असेल त्याच्याशी संधी करावा, दोघानंाही अपकार करणाऱ्याटवषयी वरीलप्रमाणे टवचार करावा. 
 

३३ परंिु संधी करावयास योवय नसणाऱ्याशी संधी करणे आवश्यक असल्यास ज्या बाबिीि िो 
प्रभावशाली असेल टिच्याबद्दल संरक्षणाची उपाययोजना करावी. 
 

सोपकारां व्यवणहतां गुप्तमायुःक्षयाणदणत । 
वासयेदणरपक्षीयमवशीिथणक्रयाणविौ ॥ ३४ ॥ 
 
णवक्रमयेद्भतथणर वा णसद्धां  वा दण्डचाणरिम् । 
कुयादणमिािवीषु प्रत्यन्तते वाऽन्यतः णक्षपेत् ॥ ३५ ॥ 
 
पण्यां कुयादणसद्धां  वा णसद्धां  वा तेन सांवृतम् । 
तस्यैव दोषेिादूष्ट्य परसांिेयकारिात् ॥ ३६ ॥ 
 
अर् वा शमयेदेनमायत्यर्थमुपाांशुना । 
आयत्याां च विपे्रप्सुां दृष्ट्वा हन्तयाद्गतागतम् ॥ ३७ ॥ 
 
अणरतोऽभ्यागतो दोषः शिुसांवासकाणरतः । 
सपथसांवासिर्णमत्वाणन्नत्योिेगेन दूणषतः ॥ ३८ ॥ 
 
जायते प्लक्षबीजाशात्कपोताणदव शाल्मलेः । 
उिेगजननो णनत्यां पिादणप भयावहः ॥ ३९ ॥ 
 
प्रकाशयुद्धां  णनर्णदष्टे देशे काले च णवक्रमः । 
णवभीषिमवस्कन्तदः प्रमादव्यसनादथनम् ॥ ४० ॥ 
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एकि त्यागघातौ च कूियुद्धस्य मातृका । 
योगगूढोपजापारं् तूष्ट्िींयुद्धस्य लक्षिम् ॥ ४१ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे सांणहतप्रयाणिकां  पणरपणितापणरपणितापसृताि सांियः षष्ठोऽध्याय । आणदतः 

चतुःशततमः । 
 

३४ अवशीणथटक्रयेच्या (मोडलेले साधंण्याच्या) संबंधाि शत्रपुक्षाकडील मनुष्टयाला, त्याने 
आपल्यावर उपकार केला असिाही, त्याच्या आयुष्टयाच्या अंिापयंि त्याच्यावर नजर ठेवनू आपल्यापासून 
दूर रहावयास जागा द्यावी. 
 

३५ सकवा त्याला (पूवीच्या) स्वामीशी लढावयास लावाव;े सकवा त्याची टनष्ठा कसास उिरल्यास 
त्याला सैन्य देऊन शत्रू अर्वा रानिी िोळ्या याचं्यावर पाठवावे; सकवा सरहद्दीवर एकीकडे ठेवनू द्याव.े 
 

३६ सकवा त्याची टनष्ठा टसद्ध न झाल्यास त्याला (त्याच्या पूवीच्या स्वामीला) टवकून िाकाव,े अर्वा 
शत्रशूी संधी करिा यावा म्हणून, ज्याची टनष्ठा टसद्ध झाली आहे त्याला सुद्धा टनष्ठावान नसलेल्याच्याच 
दोषाचा त्याच्यावर आरोप करून त्याच्याबरोबर (शत्रलूा टवकून िाकाव)े 
 

३७ सकवा भटवष्टयकाळाचा टवचार करून त्याला (शत्रपुक्षाच्या माणसाला) गुप्िपणे नाहीसा करावा 
आटण जो सोडून जाऊन परि आला आहे िो भटवष्टयकाळी आपला वध करण्याची इच्छा बाळगून आहे असे 
टदसल्यास त्याला (उघडपणे) ठार माराव.े 
 

३८ शत्रकूडून आलेला मनुष्टय शत्रबूरोबर राटहला असल्याच्या दोषामुळे दूटषि झालेला असिो; 
सापाबरोबर राहण्यासारखे िे असल्यामुळे नेहमी भीिी वािि राहणे हा त्याि दोष असिो. 
 

३९ प्लक्षाचे बी खाणाऱ्या कबिूरापासून शाल्मलीवृक्षाला ज्याप्रमाणे धोका असिो त्याप्रमाणे 
(शत्रकूडून आलेला मनुष्टय) नेहमी भीटिजनक होिो, आटण मागाहून सुद्धा त्याच्यापासून धोका राहिो. 
 

४०–४१ साटंगिलेल्या टठकाणी व साटंगिलेल्या वळेी लढणे म्हणजे प्रकाशयुद्ध; भीिीने गाळण 
उडटवणे, अचानक हल्ला करणे, गैरसावध अर्वा संकिाि असिा झोडपणे आटण एके टठकाणी माघारीची 
हूल व उलि परिून हल्ला हे कूियुद्धाचे प्रकार होि. गुप्ि उपायाचंी योजना, गूढ पुरुषाचं्या द्वारा 
(टफिुरीचे) सूचन ही गुप्ि युद्धाची लक्षणे होि. 
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७ 
 

[ियोदशशतां प्रकरिम् – िैिीभाणवकाः सांणिणवक्रमाः] 
 

णवणजगीषुर्णितीयाां प्रकृणतमेवमुपगृह्िीयात् । १ । सामन्ततां सामन्ततेन सांभूय यायात्, यणद वा मन्तयेत 
‘पान्द्ष्ट्िथ मे न ग्रहीष्ट्यणत, पान्द्ष्ट्िथग्राहां वारणयष्ट्यणत, यातव्यां नाणभसणरष्ट्यणत, बलिैगुण्यां मे भणवष्ट्यणत, वीविासारौ 
मे प्रवतथणयष्ट्यणत, परस्य वारणयष्ट्यणत, बह्वाबािे मे पणर् कण्िकान्तमदथणयष्ट्यणत, दुगािव्यपसारेषु दण्डेन 
चणरष्ट्यणत, यातव्यमणवषह्ये दोषे सांिौ वा स्र्ापणयष्ट्यणत, लब्िलाभाांशो वा शिूनन्तयान्तमे णवश्वासणयष्ट्यणत’ इणत । 
२ । 
 

सािवा अध्याय 
 

प्रकरण ११३ : दै्वधीभावाच्या अवलंबनािील सधंी व युद्ध 
 

१ टवटजगीषनेू (अरी ्ा) टद्विीय प्रकृिीची पुढीलप्रमाणे मदि घ्यावी. २ जर त्याला वािले की, 
“(त्याच्याशी एकजूि केल्यामुळे) शत्रू टपछाडीवर हल्ला करणार नाही; टपछाडीच्या शत्रलूा (माझ्यावर हल्ला 
करण्यापासून) परावृत्त करील; मी ज्याच्यावर स्वारी करणार आहे त्याच्या मदिीस जाणार नाही; 
माझ्याजवळील सैन्य दुप्पि होईल; मला धान्य व माणसे याचंा पुरवठा करील आटण कुमक धाडील; ्ा 
गोष्टी माझ्या यािव्याला टमळू देणार नाही; पुष्टकळ धोके असलेल्या माझ्या मागािील कािे ठेचून काढील; 
(यािव्याने) टकल्ल्याि अर्वा अरण्याि आश्रय घिला असिा सैन्याचा वापर करील; यािव्याला सहन 
होण्यासारखे नसलेल्या संकिाि पाडील अर्वा संधी करावयास भाग पाडील; (टवजयानंिर) त्याला 
लाभाचा उटचि टहस्सा टमळाल्यामुळे माझ्या इिर शत्रूंि माझ्याटवषयी टवश्वास उत्पन्न करील;” िर 
शजेारच्या अरीबरोबर एकजूि करून (संकिाि असलेल्या यािव्य ्ा दुसऱ्या) शजेारच्या राजावर चाल 
करून जाव.े 
 

िैिीभूतो वा कोशेन दण्डां दण्डेन कोशां सामन्ततानामन्तयतमाणल्लप्सेत । ३ । तेषाां 
ज्यायसोऽणिकेनाांशेन समात्समेन हीनाद्धीनेनेणत समसांणिः । ४ । णवपयथये णवषमसांणिः । ५ । 
तयोर्णवशेषलाभादणतसांणिः । ६ । 
 

व्यसणननमपायस्र्ाने सक्तमनर्णर्नां वा ज्यायाांसां हीनो बलसमेन लाभेन पिेत । ७ । 
पणितस्तस्यापकारसमर्ो णवक्रमेत, अन्तयर्ा सांदध्यात् । ८ । 
 

एवांभूतो वा हीनशन्द्क्तप्रतापपूरिारं् सांभाव्यार्ाणभसारी मूलपान्द्ष्ट्िथिािारं् वा ज्यायाांसां हीनो 
बलसमाणिणशष्टेन लाभेन पिेत । ९ । पणितः कल्यािबुणद्धमनुगृह्िीयात्, अन्तयर्ा णवक्रमेत । १० । 
 

३ सकवा दै्वधीभावाचा अवलंब करून शजेारच्या राजापंैकी एकाकडून कोश देऊन सैन्य अर्वा सैन्य 
देऊन कोश टमळटवण्याचा प्रयत्न करावा. ४ त्यामध्ये बलवत्तर राजाकडून (मोबदल्याि) अटधक टहस्सा 
देऊन, िुल्यबल राजाकडून टििकाच टहस्सा देऊन आटण हीनबल राजाकडून कमी टहस्सा देऊन 
(कोशाच्या मोबदल्याि सैन्य अर्वा सैन्याच्या मोबदल्याि कोश टमळवावा). हा सम संधी. ५ याच्या उलि 
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(बलवत्तराला सम अर्वा हीन, िुल्यबलाला अटधक अर्वा हीन आटण हीनबलाला अटधक अर्वा सम 
मोबदला देऊन) िो टवषम संधी. ६ ्ा दोन्ही प्रकारािं (टवटजगीषलूा) टवशषे लाभ झाला म्हणजे िो 
अटिसंधी (माि, फसवणूक) होिो. 
 

७ बलवत्तर राजा संकिाि सापडला असिा, अपायकारक गोष्ट करण्याि मवन असिा अर्वा 
अनर्ाने युक्ि असिा हीनबल राजाने सैन्याच्या मोबदल्याि टििक्याच प्रमाणाि द्रव्य देऊ करून त्याच्याशी 
संधीचे बोलणे करावे. ८ संधीचे बोलणे ज्याच्याशी केले िो (बलवत्तर राजा) अपकार करण्यास समर्थ 
असेल िर त्याने युद्ध करावे, नाहीिर संधी स्वीकारावा. 
 

९ सकवा याच (संकिग्रस्ि, अपायमवन व अनर्थयुक्ि) पटरस्स्र्िीि असलेल्या हीनबल राजाने 
आपल्या क्षीण झालेल्या शक्िी व प्रिाप भरून काढण्यासाठी, सकवा टमळण्याची संभाव्यिा असलेल्या 
मुलखावर स्वारी करिाना आपल्या मूळ राज्याचे व टपछाडीचे रक्षण करण्यासाठी, बलवत्तर राजाशी 
सैन्याच्या मोबदल्याि अटधक लाभ देऊ करून संधीचे बोलणे कराव.े १० ज्याच्याशी संधीचे बोलणे केले 
त्याने हीनबल राजाच्या मनािील हेिू शुद्ध असल्यास त्याला मदि करावी, नाहीिर लढावे. 
 

जातव्यसनप्रकृणतरन्तरमुपन्द्स्र्तानरं् वा ज्यायाांसां हीनो दुगथणमिप्रणतष्टब्िो वा ह्रस्वमध्वानां यातुकामः 
शिुम् अयुद्धमेकान्ततणसकद्ध वा लाभमादातुकामो बलसमाद्धीनेन लाभेन पिेत । ११ । 
पणितस्तस्यापकारसमर्ो णवक्रमेत, अन्तयर्ा सांदध्यात् । १२ । 
 

अरन्तरव्यसनो वा ज्यायान् दुरारब्िकमािां भूयः क्षयव्ययाभ्याां योक्तकुामो दूष्ट्यदण्डां प्रवासणयतुकामो 
दूष्ट्यदण्डमावाहणयतुकामो वा पीडनीयमुच्िेदनीयां वा हीनेन व्यर्णयतुकामः सांणिप्रिानो वा कल्यािबुणद्धहीनां 
लाभां प्रणतगृह्िीयात् । १३ । कल्यािबुणद्धना सांभूयारं् णलप्सेत, अन्तयर्ा णवक्रमेत । १४ । 
 

एवां समः सममणतसांदध्यादनुगृह्िीयािा । १५ । 
 

परानीकस्य प्रत्यनीकां  णमिािवीनाां वा, शिोर्णवभूमीनाां देणशकां  मूलपान्द्ष्ट्िथिािारं् वा समो बलसमेन 
लाभेन पिेत । १६ । पणितः कल्यािबुणद्धमनुगृह्िीयात्, अन्तयर्ा णवक्रमेत । १७ । 
 

११ जो संकिाि सापडला आहे, प्रजेच्या (क्षय, लोभ, टवराग ्ा) दोषामुंळे ज्याची अभेद्यिा नष्ट 
झाली आहे अर्वा ज्याच्यावर अनर्थ कोसळू पहाि आहे अशा बलवत्तर राजाशी हीनबल राजाने, दुगाचा 
भक्कम आसरा सकवा टमत्राचा भक्कम पासठबा असिा, शत्रवूरील स्वारीसाठी र्ोडेच अंिर जावयाचे असिा, 
युद्धाटशवायच सकवा टनटििपणे प्राप्ि होण्यासारखा लाभ टमळव ूपहाि असिा, सैन्याच्या प्रमाणाि कमी 
लाभ देऊ करून संधीचे बोलणे करावे. १२ संधी देऊ केलेला (बलवत्तर राजा) अपकार करण्यास समर्थ 
असल्यास त्याने युद्ध करावे, अन्यर्ा संधी स्वीकारावा. 
 

१३ टछद्र अर्वा संकि नसिाही बलवत्तर राजाने, ज्याच्या (स्वारीच्या) कायाची सुरुवाि वाईि 
झाली आहे अशा हीनबल राजाला, माणसे व द्रव्य याचंी अटधक हानी सोसावयास लावण्याच्या हेिूने, 
आपले टनष्ठावान नसलेले सैन्य युद्धाि मारले जाव े्ा उदे्दशाने अर्वा हीनबल राजाशी एकटनष्ठ नसलेले 
त्याचे सैन्य आपल्याकडे आणण्याच्या उदे्दशाने, सकवा हीनबल राजाच्या माफथ ि छळण्यास योवय अर्वा 
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उच्छेद करण्यास योवय अशा आपल्या शत्रलूा त्रास देण्याच्या उदे्दशाने, सकवा संधीला प्राधान्य देि 
असल्यामुळे मनाि शुद्ध हेिू ठेवनू कमी लाभाचा स्वीकार करावा. १४ मनाि शुद्ध हेिू असलेल्या (हीनबल) 
राजाशी एकजूि करून कायथ साध्य करावे, िो िसा नसेल िर युद्ध करावे. 
 

१५ याप्रमाणेच िुल्यबल राजाने िुल्यबल राजावर माि करावी अर्वा त्याला मदि करावी. 
 

१६ शत्रचू्या टवटशष्ट प्रकारच्या सैन्याशी अर्वा त्याच्या टमत्रसैन्याशी सकवा अिवीबलाशी लढावयास 
समर्थ असे, शत्रलूा लढावयास अयोवय अशा जागा दाखटवण्यास समर्थ असे सकवा मूळ राज्य व टपछाडी 
याचें रक्षण करण्यासाठी म्हणून सैन्य मागिाना िुल्यबल राजाने सैन्याच्या प्रमाण लाभ देऊ करून संधीचे 
बोलणे करावे. १७ त्याचे हेिू शुद्ध असल्यास संधी देऊ केलेल्याने त्याला मदि करावी, िो िसा नसेल िर 
युद्ध करावे. 
 

जातव्यसनप्रकृणतरन्तरमनेकणवरुद्धमन्तयतो लभमानो वा समो बलसमाद्धीनेन लाभेन पिेत । १८ । 
पणितस्तस्यापकारसमर्ो णवक्रमेत, अन्तयर्ा सांद्धध्यात् । १९ । 
 

एवांभूतो वा समः सामन्ततायतकायथः कतथव्यबलो वा बलसमाणिणशष्टेन लाभेन पिेत । २० । पणितः 
कल्यािबुणद्धमनुगृह्िीयात् अन्तयर्ा णवक्रमेत । २१ । 
 

जातव्यसनप्रकृणतरन्तरमणभहन्ततुकामः स्वारब्िमेकान्ततणसकद्ध वाऽस्य कमोपहन्ततुकामो मूले यािायाां 
वा प्रहतुथकामो यातव्याद्भूयो लभमानो वा ज्यायाांसां हीनां समां वा भूयो याचेत । २२ । भूयो वा याणचतः 
स्वबलरक्षारं् दुिथषथमन्तयदुगथमासारमिवीं वा परदण्डेन मर्णदतुकामः प्रकृष्टेऽध्वणन काले वा परदण्डां 
क्षयव्ययाभ्याां योक्तुकामः परदण्डेन वा णववृद्धस्तमेवोच्िेतकुामः परदण्डमादातुकामो वा भूयो दद्यात् । २३ । 
 

१८ संकिाि सापडलेला अर्वा प्रजेच्या दोषामुंळे टछद्र उत्पन्न झालेला सकवा अनेक राजाचंा टवरोध 
असलेला असा राजा असिा, सकवा दुसरीकडून सैन्य टमळण्याची शक्यिा असिा िुल्यबल राजाने त्या 
राजाशी सैन्याच्या प्रमाणापेक्षा कमी लाभ देऊ करून संधीचे बोलणे करावे. १९ ज्याच्याशी हे बोलणे केले िो 
अपकार करावयास समर्थ असेल िर त्याने युद्ध करावे, नाहीिर त्या संधीस कबलू व्हाव.े 
 

२० याच (संकिाच्या व टछद्राच्या) पटरस्स्र्िीि असलेल्या िुल्यबल राजाने, त्याचे कायथ शजेारच्या 
राजावर अवलंबनू असिा अर्वा त्याचे सैन्य ियार करावयाचे असिा, सैन्याच्या प्रमाणापेक्षा अटधक लाभ 
देऊ करून संधीचे बोलणे करावे. २१ त्याचा हेिू शुद्ध असल्यास संधी देऊ केलेल्याने त्याला मदि करावी, 
अन्यर्ा लढावे. 
 

२२ बलवत्तर, हीनबल अर्वा िुल्यबल (कोणत्याही) राजाकडे िो संकिाि सापडला असिा सकवा 
प्रजेच्या दोषानंी दुबथल झाला असिा त्याच्यावर हल्ला करण्याच्या उदे्दशाने, चागंली सुरुवाि झालेले अर्वा 
टनटििपणे साध्य होणारे त्याचे कायथ नष्ट करण्याच्या उदे्दशाने, त्याच्या मूळ राज्यावर अर्वा स्वारीवर हल्ला 
करण्याच्या उदे्दशाने, सकवा त्याच्या यािव्य राजाकडून अटधक (लाभ) टमळि असिा, आणखी अटधक 
लाभाची मागणी करावी. २३ ज्याच्याकडे अटधक मागणी केली आहे त्याने स्विःचे सैन्य वाचटवण्याच्या 
हेिूने, शत्रचू्या सैन्याच्या द्वारा हल्ला करावयास कठीण असा (यािव्य) शत्रचूा दुगथ, त्याचे कुमकेचे सैन्य 
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अर्वा अिवीबल ही उध्वस्ि करण्याच्या उदे्दशाने, दूरवरच्या प्रदेशाि अर्वा दीघथकाल चालणाऱ्या स्वारीि 
शत्रचू्या सैन्याला माणसाचंी व द्रव्याची हानी सोसावयास लावण्याच्या उदे्दशाने, अर्वा शत्रचू्या सैन्याने 
शक्िीि वाढ झाल्यावर त्याचाच उच्छेद करण्याच्या उदे्दशाने सकवा शत्रचेू सैन्य बळकावण्याच्या उदे्दशाने 
आणखी अटधक लाभ द्यावा. 
 

ज्यायान् वा हीनां यातव्यापदेशेन हस्ते कतुथकामः परमुन्द्च्िद्य वा तमेवोच्िेतकुामः, त्यागां वा कृत्वा 
प्रत्यादातुकामो बलसमाणिणशष्टेन लाभेन पिेत । २४ । पणितस्तस्यापकारसमर्ो णवक्रमेत, अन्तयर्ा 
सांदध्यात् । २५ । यातव्यसांणहतो वा णतष्ठेत्, दूष्ट्याणमिािवीदण्डां वाऽस्मै दद्यात् । २६ । 
 

जातव्यसनप्रकृणतरन्तरो वा ज्यायान् हीनां बलसमेन लाभेन पिेत । २७ । पणितस्तस्यापकारसमर्ो 
णवक्रमेत, अन्तयर्ा सांदध्यात् । २८ । 
 

एवांभूतां हीनां ज्यायान् बलसमाद्धीनेन लाभेन पिेत । २९ । पणितस्तस्यापकारसमर्ो णवक्रमेत, 
अन्तयर्ा सांदध्यात् । ३० । 
 

आदौ बुध्येत पणितः पिमानि कारिम् । 
ततो णवतक्योभयतो यतः श्रेयस्ततो व्रजेत् ॥ ३१ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे िैिीभाणवकाः सांणिणवक्रमाः सप्तमोऽध्यायः । आणदतः पञ्चशततमः । 

 
२४ बलवत्तर राजाने यािव्य शत्रवूर स्वारी करण्याच्या सबबीवर हीनबल राजाला आपल्या क्ाि 

आणण्याच्या उदे्दशाने, सकवा शत्रचूा उच्छेद केल्यावर त्याचाच (हीनबल राजाचाच) उच्छेद करण्याच्या 
उदे्दशाने, सकवा अगोदर देऊन नंिर परि घेण्याच्या उदे्दशाने, सैन्याच्या प्रमाणापेक्षा अटधक लाभ देऊ करून 
हीनबलाशी संधीचे बोलणे करावे. २५ बोलणे केलेल्यानें, त्याचा अपकार करावयास समर्थ असिा, लढाव,े 
अन्यर्ा संधी करावा. २६ सकवा (बलवत्तराच्या) यािव्याशी संधी करून रहावे अर्वा राजद्रोही सैन्य, 
शत्रसैुन्य सकवा अिवीबल द्याव.े 
 

२७ संकि अर्वा प्रजाजनामुंळे टछद्र उत्पन्न झाले असिा बलवत्तर राजाने हीनबल राजाला 
सैन्याच्या बरोबरीचा लाभ देऊ करून संधीचे बोलणे करावे. २८ बोलणे केलेल्याने, त्याचा अपकार 
करावयास समर्थ असिा, लढावे, अन्यर्ा संधी करावा. 
 

२९ त्या पटरस्स्र्िीि असलेल्या हीनबलाशी बलवत्तर राजाने सैन्याच्या प्रमाणापेक्षा कमी लाभ देऊ 
करून संधीचे बोलणे कराव.े ३० त्याचा अपकार करण्यास समर्थ असल्यास हीनबलाने युद्ध कराव,े अन्यर्ा 
संधी पत्करावा. 
 

३१ ज्याच्याशी संधी करावयाचा िो आटण संधी करणारा यानंी प्रर्म दुसऱ्याचे हेिू समजून घ्याविे. 
नंिर उभयपक्षी टवचार करून जो श्रेयस्कर असेल त्या मागाने जाव.े 
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८ 
 

[चतुदथशशततमां प्रकरिम् – यातव्यवृणतः; 
पञ्चदशशततमां प्रकरिम् – अनुग्राह्यणमिणवशेषाः] 

 
यातव्योऽणभयास्यमानः सांणिकारिमादातुकामो णवहन्ततुकामो वा सामवाणयकानामन्तयतमां 

लाभिैगुण्येन पिेत । १ । पिमानः क्षयव्ययप्रवासप्रत्यवायपरोपकारशरीराबािाांिास्य विथयेत् । २ । 
प्रणतपन्नमरे्न योजयेत् । ३ । वैरां वा परैग्राहणयत्वा णवसांवादयेत् । ४ । 
 

दुरारब्िकमािां भूयः क्षयव्ययाभ्याां योक्तुकामः स्वारब्िाां वा यािाणसकद्ध णवघातणयतुकामो मूले 
यािायाां वा प्रहतुथकामो यातव्यसांणहतः पुनयाणचतुकामः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्रस्तन्द्स्मन्नणवश्वस्तो वा तदात्वे 
लाभमल्पणमच्िेत्, आयत्याां प्रभूतम् । ५ । 
 

णमिोपकारमणमिोपघातमर्ानुबन्तिमवेक्षमािः पूवोपकारकां  कारणयतुकामो भूयस्तदात्वे महान्ततां 
लाभमुत्सृज्यायत्यामल्पणमच्िेत् । ६ । 
 

आठवा अध्याय 
 

प्रकरण ११४ : ज्याच्यावर स्वारी होणार असेल त्याचे वागणे 
प्रकरण ११५ : मदि करावयास योवय असे टमत्र राजाचें प्रकार 

 
१ (संकिाि असलेल्या) यािव्य राजावर स्वारी होणार असेल त्यावळेेस त्याने, (एकजूि केलेल्या 

राजाचं्या आपसािील) संधीचे प्रयोजन दूर करण्याच्या उदे्दशाने अर्वा नष्ट करण्याच्या उदे्दशाने, एकजूि 
केलेल्या राजापंैकी एकाशी दुप्पि लाभ देऊ करून संधीचे बोलणे करावे. २ संधीचे बोलणे करणाऱ्याने 
माणसाचंी व द्रव्याची हानी, प्रवासािील दगदग, टसद्धीच्या मागािील अडचणी, त्याच्या शत्रूवर होणारा 
उपकार व त्याच्या शरीराला असणारा धोका याचें वणथन करावे. ३ िो कबलू झाल्यास द्रव्य देऊन त्याचा 
सत्कार करावा. ४ सकवा इिराशंी वैर करावयास लावनू त्याला त्याचं्यापासून फोडाव.े 
 

५ ज्याच्या कामाची सुरुवाि वाईि झाली आहे त्याला आणखी माणसाचंी व द्रव्याची हानी 
सोसावयास लावण्याच्या उदे्दशाने, सकवा चागंली सुरुवाि झालेल्या त्याच्या स्वारीचा टबघाड करावयाच्या 
उदे्दशाने, त्याच्या मूळ राज्यावर सकवा स्वारीवर हल्ला करण्याच्या उदे्दशाने, सकवा यािव्य राजाशी संधी 
करून आणखी मागण्याच्या उदे्दशाने, पैशाची अडचण उपस्स्र्ि झाली असिा अर्वा त्याच्यावर टवश्वास 
नसिा (ही), िात्काटलक र्ोडा लाभ स्वीकारून भटवष्टयकाळी खूप मोठा लाभ टमळटवण्याचा बेि आखावा. 
 

६ आपल्या टमत्राला होणारा फायदा अर्वा शत्रचूी होणारी हानी याचं्यापासून लाभ होि असलेला 
टदसल्यास अर्वा ज्याने अगोदर मदि केली त्याला आणखी मदि देण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उदे्दशाने, 
िात्काटलक होणारा मोठा लाभ सोडून देऊन भटवष्टयकाळीही अल्प लाभाचीच इच्छा बाळगावी. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

दूष्ट्याणमिाभ्याां मूलहरेि वा ज्यायसा णवगृहीतां िातुकामस्तर्ाणविमुपकारां कारणयतुकामः 
सांबन्तिावेक्षी वा तदात्वे चायत्या च लाभां न प्रणतगृह्िीयात् । ७ । 
 

कृतसांणिरणतक्रणमतुकामः परस्य प्रकृणतकशथनां णमिाणमिसांणिणवश्लेषिां वा कतुथकामः 
पराणभयोगाच्िङ्कमानो लाभमप्राप्तमणिकां  वा याचेत । ८ । तणमतरस्तदात्वे चायत्याां च क्रममवेके्षत । ९ । तेन 
पूवे व्याख्याताः । १० । 
 

अणरणवणजगीष्ट्वोस्तु स्वां स्वां णमिमनुगृह्ितोः शक्यकल्यभव्यारन्द्म्भन्द्स्र्रकमानुरक्तप्रकृणतभ्यो 
णवशेषः । ११ । शक्यारम्भी णवषह्यां कभारभते, कल्यारम्भी णनदोषम्, भव्यारम्भी कल्यािोदयम् । १२ । 
न्द्स्र्रकमा नासमाप्य कमोपरमते । १३ । अनुरक्तप्रकृणतः सुसहायत्वादल्पेनाप्यनुग्रहेि कायं साियणत । 
१४ । त एते कृतार्ाः सुखेन प्रभूतां चोपकुवथन्द्न्तत । १५ । अतः प्रणतलोमा नानुग्राह्याः । १६ । 
 

७ राजद्रोही व शत्र ूयाचं्याशी अर्वा राज्य बळकाव ूपाहणाऱ्या बलवत्तर राजाशी लढि असणाऱ्या 
राजाचा बचाव करण्याच्या उद्दशाने, िशाच प्रकारची मदि आपल्यालाही केली जावी ्ा उदेशाने अर्वा 
उभयिामंधील संबंध ध्यानाि घेऊन विथमानकाळी व भटवष्टयकाळी लाभ स्वीकारू नये. 
 

८ संधी केल्यानंिर त्याचे उल्लंघन करण्याच्या उदे्दशाने, शत्रचू्या प्रजाजनानंा क्षीण करण्याच्या 
उदे्दशाने अर्वा टमत्र व अटमत्र याचं्यािील संधीि फूि पाडण्याच्या उदे्दशाने, (सैन्य मागणाऱ्या) शत्रचू्या 
(स्विःवरील) हल्ल्याचीं भीिी वािि असिा, न टमळालेल्या लाभाची सकवा अटधक लाभाची मागणी करावी. 
९ िेव्हा (मागणी केलेल्या) दुसऱ्याने विथमानकाळी व भटवष्टयकाळी होणाऱ्या फायद्याचा क्रम टवचाराि 
घ्यावा. १० हेच वरील (५-७ ्ा सूत्रािंील) बाबिींिही लागू आहे. 
 

११ परंिु जेव्हा अरी आटण टवटजगीष ूदोघेही आपापल्या टमत्राला मदि करिाि िेव्हा त्याचं्यापैकी 
जो साध्य होणे शक्य असलेले अर्वा कल्य (दोषरटहि) अर्वा भव्य (कल्याणप्रद) कायथ करणाऱ्या, काम 
दृढपणे करीि राहणाऱ्या अर्वा प्रजाजन अनुरक्ि असलेल्या टमत्राला मदि करिो त्याचा टवशषे फायदा 
होिो (व िो दुसऱ्यावर माि करिो). १२ शक्य असलेले कायथ करणारा झेपेल िसेच काम सुरू करिो, 
कल्य कायथ करणारा दोषरटहि काम करिो, भव्य कायथ करणारा कल्याणप्रद काभ करिो. १३ स्स्र्रकमा 
काम संपटवल्याटशवाय र्ाबि नाही. १४ ज्याची प्रजा अनुरक्ि आहे त्याला चागंले सहायक असल्यामुळे िो 
र्ोड्या मदिीनेही कायथ साध्य करिो. १५ िे हे टमत्र त्याचें कायथ झाल्यावर सुखाने व खूप मदि. 
(प्रत्युपकारार्थ) देिाि. १६ याच्या उलि असणाऱ्यानंा मदि करू नये. 
 

तयोरेकपुरुषानुग्रहे यो णमिां णमितरां वाऽनुगृह्िाणत सोऽणतसांित े । १७ । णमिादात्मवृकद्ध णह 
प्राप्नोणत, क्षयव्ययप्रवासपरोपकारोणनतरः । १८ । कृतार्थि शिुवयगुण्यमेणत । १९ । 
 

मध्यमां त्वनुगृहितोयो मध्यमां णमिां णमितरां वाऽनुगृह्िाणत सोऽणतसांित े। २० । णमिादात्मवृकद्ध णह 
प्राप्नोणत, क्षयव्ययप्रवासपरोपकाराणनतरः । २१ । मध्यमिेदनुगृहीतो णवगुिः स्यादणमिोऽणतसांित े। २२ । 
कृतप्रयासां णह मध्यमाणमिमपसृतमेकार्ोपगतां प्राप्नोणत । २३ । 
 

तेनोदासीनानुग्रहो व्याख्यातः । २४ । 
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मध्यमोदासीनयोबथलाांशदाने यः शूरां कृतास्त्रां दुःखसहमनुरक्तां वा दण्डां ददाणत सोऽणतसांिीयते । २५ 
। णवपरीतोऽणतसांित े। २६ । 
 

१७ िे दोघे (अरी व टवटजगीष)ू एकाच राजाला मदि करीि असल्यास जो आपल्या टमत्राला अर्वा 
अटधक जवळच्या टमत्राला मदि करिो िो दुसऱ्यावर माि करिो. १८ कारण, टमत्रापासून त्याची स्विःची 
भरभराि होिे, दुसऱ्याला (ज्याने टमत्र नसलेल्याला मदि केली असिे त्याला) मनुष्टय व द्रव्य याचंी हानी, 
प्रवास व परक्यावर उपकार हे सहन करावे लागिाि. १९ आटण त्याचे कायथ झाल्यावर शत्रू शत्रतू्वच 
दाखटविो. 
 

२० परंिु िे दोघेही मध्यम राजाला मदि करीि असल्यास जो टमत्र असलेल्या अर्वा अटधक 
जवळचा टमत्र असलेल्या मध्यमाला मदि करिो िो दुसऱ्यावर माि करिो. २१ कारण, टमत्र असलेल्या 
मध्यमापासून त्याचा उत्कषथ होिो, दुसऱ्याला मनुष्टयहानी, द्रव्यहानी, प्रवास व परक्यावर उपकार हे सहन 
करावे लागिाि. २२ मदि टमळाल्यानंिर मध्यम जर उलिला िर शत्र ूमाि करिो. २३ कारण, (मदि 
करण्याची) मेहनि घिलेला, मध्यम राजाचा (आिा) शत्र ु (झालेला) व त्याच्यापासून फुिून टनघालेला 
(टवटजगीष)ू एकाच ध्येयाने पे्रटरि झालेला असा त्याला (शत्रलूा) टमळिो. 
 

२४ उदासीन राजाला मदि करण्याच्या बाबिीि हेच टववचेन लागू होिे. 
 
२५ मध्यम सकवा उदासीन राजाला काही सैन्य द्यावयाचे असिा जो शूर, शस्त्रटवदे्यि टनपुण, कष्ट 

सहन करण्यास समर्थ अर्वा एकटनष्ठ असलेले सैन्य देिो त्याच्यावर माि होिे. २६ याच्या उलि वागिो िो 
माि करिो. 
 

यि तु दण्डः प्रणहतस्तां वा चार्थमन्तयाांि साियणत ति 
मौलभृतश्रेिीणमिािवीबलानामन्तयतममुपलब्िदेशकालां  दण्डां दद्यात्, अणमिािवीबलां  वा 
व्यवणहतदेशकालम् । २७ । 
 

यां तु मन्तयेत ‘कृतार्ो मे दण्डां गृह्िीयाद्, अणमिािव्यभूम्यनृतुषु वा वासयेद्, अफलां  वा कुयाद्’ 
इणत, दण्डव्यासङ्गापदेशेन नैनमनुगृह्िीयात् । २८ । एवमवश्यां त्वनुग्रहीतव्ये तत्कालसहमस्मै दण्डां दद्यात् 
। २९ । आ समाप्तेिैनां वासयेद् योियेच्च बलव्यसनेभ्यि रके्षत् । ३० । कृतार्ाच्च सापदेशमपस्त्रावयेत् । ३१ 
। दूष्ट्याणमिािवीदण्डां वाऽस्मै दद्यात् । ३२ । यातव्येन वा सांिायनैमणतसांदध्यात् । ३३ । 
 

समे णह लाभे सांणिः स्याणिषमे णवक्रमो मतः । 
समहीनणवणशष्टानाणमत्युक्ताः सांणिणवक्रमाः ॥ ३४ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे यातव्यवृणतः अनुग्राह्यणमिणवशेषाि अष्टमोऽध्यायः । आणदतः षट्िततमः । 

 
२७ परंिु जेरे् सैन्य (मदिीसाठी) धाडले असिा िे कायथ व टशवाय इिरही काये साध्य करू शकेल 

िेरे् वाडवटडलापंासून आलेले, पगारावर ठेवलेले, श्रेणींचे, टमत्राचे व रानिी िोळ्याचें या सैन्यप्रकारापंैकी 
कोणत्याही एक प्रकारचे सैन्य, त्या प्रदेशाशी व त्या ऋिूशी पटरटचि असलेले असे द्याव,े सकवा दूरवरच्या 
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प्रदेशासाठी व दीघथ कालासाठी शत्रबुल सकवा अिवीबल द्याव.े 
 

२८ परंिु ज्याच्याटवषयी त्याला अशी शकंा येईल की, “कायथभाग झाल्यावर हा माझे सैन्य 
बळकावनू बसेल, सकवा शत्रबुल अर्वा अिवीबल याचं्या समविे सकवा अयोवय टठकाणी अर्वा अयोवय 
वळेी त्याला रहावयास लावील सकवा िे टनरुपयोगी करून िाकील,” त्याला आपले सैन्य दुसरीकडे 
गुंिलेले आहे अशी सबब सागंून मदि करू नये. २९ परंिु याप्रमाणे मदि करणे आवश्यकच झाले िर िी 
वळे टनभावनू नेण्यापुरिेच सैन्य त्याला द्याव.े ३० आटण कायथ संपेपयंि िे (त्या राजापासून दूर) राहील व 
लढेल अशी खबरदारी घ्यावी आटण सैन्यावर सामान्यिः येणाऱ्या संकिापासून त्याचा बचाव करावा. ३१ 
आटण त्याचा कायथभाग झाल्यावर कोठल्या िरी सबबीवर आपले सैन्य टनघून येईल अशी व्यवस्र्ा करावी. 
३२ सकवा त्याला दूष्टयबल, शत्रबुल अर्वा अिवीबल द्याव.े ३३ सकवा त्याच्या यािव्य राजाबरोबर संधी 
करून त्याच्यावर माि करावी. 
 

३४ जेव्हा लाभ बरोबरीचा असिो िेव्हा संधी, जेव्हा िो कमीअटधक असिो िेव्हा युद्ध (हे धोरण) 
िुल्यबल, हीनबल व बलवत्तर राजानंा श्रेयस्कर. याप्रमाणे संधी व युद्ध याचं्या प्रसंगाचें वणथन केले आहे. 
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९ 
 

[षोडशशततमां प्रकरिम् – णमिणहरण्यभूणमकमथसांियः;  
ति णमिसांणिः णहरण्यसांणिि] 

 
सांणहतप्रयािे णमिणहरण्यभूणमलाभानामुतरोतरो लाभः श्रेयान् । १ । णमि णहरण्ये णह 

भूणमलाभाद्भवतः, णमिां णहरण्यलाभात् । २ । यो वा लाभः णसद्धः शेषयोरन्तयतरां साियणत । ३ । 
 

‘त्वां चाहां च णमिां लभावहे’ इत्येवमाणदः समसांणिः । ४ । ‘त्वां णमिम्’ इत्येवमाणदर्णवषमसांणिः । ५ । 
तयोर्णवशेषलाभादणतसांणिः । ६ । 
 

समसांिौ तु यः सांपन्नां णमिां णमिकृच्रे वा णमिमवाप्नोणत सोऽणतसांित े । ७ । आपणद्ध 
सौहृदस्रै्यथमुत्पादयणत । ८ । 
 

णमिकृच्रेऽणप णनत्यमवश्यमणनत्यां वश्यां वेणत ‘णनत्यमवश्यां श्रेयः, तणद्ध अनुपकुवथदणप नापकरोणत’ 
इस्याचायाः । ९ । नेणत कौणिल्यः । १० । वश्यमणनत्यां श्रेयः । ११ । यावदुपकरोणत तावन्द्न्तमिां भवणत, 
उपकारलक्षिां णमिणमणत । १२ । 
 

नववा अध्याय 
 

प्रकरण ११६ : टमत्रलाभ, द्रव्यलाभ, भटूमलाभ व कायथटसद्धी यासंाठी सधंी. (१) टमत्रलाभासाठी 
सधंी; (२) द्रव्यलाभासाठी सधंी 

 
१ संधी करून स्वारीवर टनघावयाचे असिा टमत्र, द्रव्य व भमूी याचं्या लाभापंैकी नंिरनंिरचा लाभ 

अटधक श्रेयस्कर. २ कारण, भमूीचा लाभ झाल्यावर टमत्र व द्रव्य याचंा लाभ सहजगत्या होिो, िसाच 
द्रव्यलाभानंिर टमत्राचा लाभ. ३ सकवा जो लाभ टसद्ध झाला असिा इिर दोन लाभापंैकी कोणिाही एक 
साध्य करून देिो िो (लाभ श्रेयस्कर). 
 

४ “िू आटण मी दोघेही टमत्राचा लाभ करून घेऊ या,” इत्यादी प्रकारचा हा समसंधी. ५ “िू टमत्र 
टमळव, (मी द्रव्य सकवा भमूी टमळवीन),” इत्यादी प्रकारचा हा टवषमसंधी. ६ त्या दोन्ही प्रकारािं कोणाचा 
टवशषे लाभ झाल्यास (त्याची दुसऱ्यावर) माि होिे. 
 

७ परंिु सम संधीच्या संबधंाि ज्याला टमत्रगुणानंी संपन्न असा टमत्र सकवा अडचणीि असलेला असा 
टमत्र टमळिो िो माि करिो. ८ कारण, आपत्कालाि मतै्रीि स्र्ैयथ उत्पन्न होिे. 
 

९ टमत्राचा आपत्काल (सारखाच) असिाना सुद्धा नेहमी टमत्रत्वाने वागणारा पण िाबेदार नसलेला 
आटण िाबेदार असलेला पण मतै्री सिि न राखणारा ्ा दोहोंपैकी “जो नेहमी टमत्रत्वाने वागिो, पण 
िाब्याि नाही असा टमत्र श्रेयस्कर, कारण िो उपकार करीि नसला िरी अपकार करीि नाही,” असे 
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आचायांचे मि आहे. १० हे बरोबर नाही, असे कौटिल्याचे मि आहे. ११ मतै्री सिि न राखली िरी िाब्याि 
असणारा टमत्र श्रेयस्कर. १२ जोपयंि उपकार करिो िोपयंि टमत्र, उपकार करणे हेच मतै्रीचे लक्षण. 
 

वश्ययोरणप महाभोगमणनत्यमल्पभोगां वा णनत्यणमणत ‘महाभोगमणनत्यां श्रेयः, 
महाभोगमणनत्यमल्पकालेन महदुपकुवथन्तमहान्द्न्तत व्ययस्र्ानाणन प्रणतकरोणत’ इत्याचायाः । १३ । नेणत 
कौणिल्यः । १४ । णनत्यमल्पभोगां श्रेयः । १५ । महाभोगमणनत्यमुपकारभयादपक्रामणत, उपकृत्य वा 
प्रत्यादातुमीहते । १६ । णनत्यमल्पभोगां सातत्यादल्पमुपकुवथन्तमहता कालेन महदुपकरोणत । १७ । 
 

गुरुसमुत्र्ां महन्द्न्तमिां लघुसमुत्र्मल्पां वेणत ‘गुरुसमुत्र्ां महन्द्न्तमिां प्रतापकरां भवणत, यदा चोणतष्ठते 
तदा कायं साियणत’ इत्याचायाः । १८ । नेणत कौणिल्यः । १९ । लघुसमुत्र्मल्पां श्रेयः । २० । 
लघुसमुत्र्मल्पां णमिां कायथकालां  नाणतपातयणत दौबथल्याच्च यरे्ष्टभोनयां भवणत, नेतरत्प्रकृष्टभौमम् । २१ । 
 

१३ िाब्याि असलेल्या दोन टमत्रापंैकी सुद्धा एक खूप मोठा उपकार करू शकणारा पण अटनत्य व 
दुसरा अल्प उपकार करणारा पण टनत्य असे असल्यास, “खूप मदि देऊ शकणारा अटनत्य असला िरी 
श्रेयस्कर; कारण असा टमत्र र्ोडक्या वळेाि खूप मोठी मदि करून मोठ्या खचाची कामे िडीस नेणे शक्य 
करिो,” असे आचायांचे मि आहे. १४ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १५ कमी उपकार 
करणारा पण टनत्य असणारा टमत्र श्रेयस्कर. १६ खूप मदि करू शकणारा पण अटनत्य टमत्र उपकार करावा 
लागेल ्ा भीिीने सोडून जािो, सकवा मदि केलीच िर िी परि घेऊ पहािो. १७ कमी मदि देऊ 
शकणारा पण टनत्य असलेला टमत्र सिि र्ोडीर्ोडी मदि करून मोठ्या कालावधीि खूप मोठी मदि 
करिो. 
 

१८ मोठे सैन्य (सावकाश) उभे करणारा मोठा टमत्र व र्ोडे सैन्य (झिपि) उभे करणारा लहान 
टमत्र यापंैकी “मोठ्या सैन्याची जमवाजमव करणारा मोठा टमत्र दबदबा उत्पन्न करिो आटण सैन्य उभे केले 
की कायथ सहज साध्य करून देिो,” असे आचायांचे मि आहे. १९ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि 
आहे. २० झिपि सैन्य उभे करणारा लहान टमत्र श्रेयस्कर. २१ झिपि सैन्य गोळा करणारा लहान टमत्र 
कायथ करण्याची वळे िळू देि नाही आटण दुबथल असल्यामुळे त्याचा हवा िसा उपयोग करून घेिा येिो, 
िसा त्या दुसऱ्याचा, त्याचा प्रदेश फार दूर असल्यामुळे, करून घेिा येि नाही. 
 

णवणक्षप्तसैन्तयमवश्यसैन्तयां वेणत ‘णवणक्षप्तां सैन्तयां शक्यां प्रणतसांहतंु वश्यत्वाद्’ इत्याचायाः । २२ । नेणत 
कौणिल्यः । २३ । अवश्यसैन्तयां श्रेयः । २४ । अवश्यां णह शक्यां सामाणदणभवथश्यां कतुथम्, नेतरत्कायथव्यासक्तां 
प्रणतसांहतुथम् । २५ । 
 

पुरुषभोगां णहरण्यभोगां वा णमिणमणत ‘पुरुषभोगां णमिां श्रेयः, पुरुषभोगां णमिां प्रतापकरां भवणत, यदा 
चोणतष्ठते तदा कायं साियणत’ इत्याचायाः । २६ । नेणत कौणिल्यः । २७ । णहरण्यभोगां णमिां श्रेयः । २८ । 
णनत्यो णह णहरण्येन योगः कदाणचद्दण्डेन । २९ । दण्डि णहरण्येनान्तये च कामाः प्राप्यन्तत इणत । ३० । 
 

णहरण्यभोगां भूणमभोगां वा णमिणमणत ‘णहरण्यभोगां गणतमत्त्वात्सवथव्ययप्रतीकारकरम्’ इत्याचायाः । ३१ 
। नेणत कौणिल्यः । ३२ । णमिणहरण्ये णह भूणमलाभाद्भवत इत्युक्तां पुरस्तात् । ३३ । तस्माद्भूणमभोगां णमिां 
श्रेय इणत । ३४ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

 
तुल्ये पुरुषभोगे णवक्रमः क्लेशसहत्वमनुरागः सवथबललाभो वा णमिकुलाणिशेषः । ३५ । 

 
२२ सैन्य पागंलेले आहे असा आटण सैन्य हुकमिीि नाही असा (टमत्र), यापंैकी “पागंलेले सैन्य 

हुकमिीि असल्यामुळे एकत्र आणिा येिे,” असे आचायांचे मि आहे. २३ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे 
मि आहे. २४ हुकमिीि नसलेले सैन्य श्रेयस्कर. २५ कारण, वश नसलेले सैन्य सामादी उपायानंी वश 
करून घेिा येिे, दुसरे पागंलेले सैन्य आपल्या व्यवसायाि व्यग्र असल्यामुळे एकत्र करणे शक्य नसिे. 
 

२६ मनुष्टयाचंी (सैन्याची) मदि देणारा टमत्र व द्रव्याची मदि देणारा टमत्र यापंैकी “मनुष्टयाचंी मदि 
देणारा टमत्र श्रेयस्कर, कारण असा टमत्र दबदबा उत्पन्न करिो आटण जेव्हा मदिीला येिो िेव्हा कायथ साध्य 
करून देिो,” असे आचायथ म्हणिाि. २७ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २८ द्रव्याची मदि 
करणारा टमत्र श्रेयस्कर. २९ कारण, द्रव्याचा उपयोग नेहमी होिो, सैन्याचा कधीकधीच. ३० आटण द्रव्याने 
सैन्य व इिरही इस्च्छि वस्िू प्राप्ि होिाि. 
 

३१ द्रव्याची मदि देणारा टमत्र व जटमनीची मदि देणारा टमत्र यापंैकी “द्रव्याची मदि देणारा 
(श्रेयस्कर), कारण (द्रव्य) गटिमान (हव े टिकडे नेिा येण्यासारखे) असल्यामुळे सवथ प्रकारच्या खचाची 
िरिूद करिा येिे,” असे आचायथ म्हणिाि. ३२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ३३ भमूीच्या 
लाभामुळे टमत्र व द्रव्य याचंा लाभ होिो हे मागे (वर सूत्र २ मध्ये) साटंगिले आहे. ३४ म्हणून भमूीची मदि 
देणारा टमत्र श्रेयस्कर. 
 

३५ (दोन टमत्राकंडची) मनुष्टयाचंी मदि सारखीच असेल िेव्हा पराक्रम, कष्ट सहन करण्याची 
क्षमिा, अनुराग सकवा टमत्राकडून सवथ सैन्याचा लाभ यामुळे टवशषे फायदा होिो. 
 

तुल्ये णहरण्यभोगे प्रार्णर्तार्थता प्राभूत्यमल्पप्रयासता सातत्यां च णवशेषः । ३६ । तिैतद्भवणत । ३७ । 
 

णनत्यां वश्यां लिूत्र्ानां णपतृपैतामहां महत् । 
अिैध्यां चेणत सांपन्नां णमिां षड्गुिमुच्यते ॥ ३८ ॥ 
 
ऋते यदरं् प्रियाद्रक्ष्यते यच्च रक्षणत । 
पूवोपणचतसांबन्तिां तन्द्न्तमिां णनत्यमुच्यते ॥ ३९ ॥ 
 
सवथणचिमहाभोगां णिणविां वश्यमुच्यते । 
एकतोभोनयुभयतः सवथतोभोणग चापरम् ॥ ४० ॥ 
 
आदातृ वा दािणप वा जीवत्यणरषु कहसया । 
णमिां णनत्यमवश्यां तद्दुगािव्यपसाणर च ॥ ४१ ॥ 
 
अन्तयतो णवगृहीतां यल्लघुव्यसनमेव वा । 
सांित ेचोपकाराय तन्द्न्तमिां वश्यमरुवम् ॥ ४२ ॥ 
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एकारे्नार् सांबद्धमुपकायथणवकाणर च । 
णमिभाणव भवत्येतन्द्न्तमिमिैध्यमापणद ॥ ४३ ॥ 

 
३६ (दोघाकंडून) द्रव्याची मदि सारखीच असिा पाटहजे असेल िे टमळणे, खूप द्रव्य टमळणे, 

मेहनि कमी पडणे आटण सिि टमळि रहाणे यामुंळे टवशषे फायदा होिो 
 

३७ त्यासंबधंाि पुढील वचने आहेि – 
 

३८ सिि मतै्री राखणारा, िाब्याि असलेला, झिपि सैन्य उभे करणारा, वाडवटडलापंासून मतै्री 
असलेला, मोठा आटण टभन्न प्रयोजन नसलेला ्ा सहा गुणानंी युक्ि असा टमत्र संपन्न असे म्हणिाि. 

 
३९ जो पैशाच्या लालसेने नसून केवळ पे्रमाने रटक्षला जािो व रक्षण करिो आटण ज्याच्याशी 

पूवीपासून संबधं वाढि आले आहेि िो टमत्र टनत्य असे म्हणिाि. 
 
४० वश्य टमत्र िीन प्रकारचा, मदिीसाठी सवथ देणारा, टवटवध प्रकारची मदि देणारा आटण मोठी 

मदि देणारा, असे म्हणिाि. एका बाजूने मदि करणारा, दोन बाजंूनी मदि करणारा व सवथ बाजंूनी मदि 
करणारा असा आणखी िीन प्रकारचा वश्य टमत्र. 

 
४१ मदि देणारा सकवा घेणारा सुद्धा जो टमत्र शत्रूंना अपाय करीि रहािो आटण जो दुगाि सकवा 

अरण्याि आसरा घेऊ शकिो िो टमत्र टनत्य परंिु वश्य नसलेला. 
 
४२ दुसरीकडे युद्धाि गुंिलेला अर्वा अल्पशा संकिाि सापडलेला असा सुद्धा जो टमत्र 

मदिीसाठी संधी करिो िो वश्य परंिु अटनत्य टमत्र. 
 
४३ एकाच उटद्दष्टाने जोडला गेलेला, मदि करणारा व कधी न बदलणारा असा टमत्र मतै्रीच्या 

स्वभावाचा असिो आटण िो आपत्काली सोडून जाि नाही. 
 

णमिभावाद्रुवां णमिां शिुसािारिाच्चलम् । 
न कस्यणचदुदासीनां ियोरुभयभाणव तत् ॥ ४४ ॥ 
 
णवणजगीषोरणमिां यन्द्न्तमिमन्ततर्णिताां गतम् । 
उपकारेऽणनणवष्टां वाऽशक्तां वाऽनुपकाणर तत् ॥ ४५ ॥ 
 
णप्रयां परस्य वा रक्ष्यां पूज्यां सांबद्धमेव वा । 
अनुगृह्िाणत यन्द्न्तमिां शिुसािारिां णह तत् ॥ ४६ ॥ 
 
प्रकृष्टभौमां सांतुष्टां बलवच्चालसां च यत् । 
उदासीनां भवत्येतद्धव्यसनादवमाणनतम् ॥ ४७ ॥ 
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अरेनेतुि यद्वृकद्ध दौबथल्यादनुवतथते । 
उभयस्याप्याणवणिष्टां णवद्यादुभयभाणव तत् ॥ ४८ ॥ 
 
कारिाकारिध्वस्तां कारिाकारिागतम् । 
यो णमिां समुपेके्षत स मृत्युमुपगूहणत ॥ ४९ ॥ 

 
णक्षप्रमल्पो लाभणिरान्तमहाणनणत वा ‘णक्षप्रमल्पो लाभः कायथदेशकालसांवादकः श्रेयान्’ इत्याचायाः । 

५० । नेणत कौणिल्यः । ५१ । णचरादणवणनपाती बीजसिमा महाँल्लाभः श्रेयान्, णवपयथये पूवथः । ५२ । 
 

एवां दृष्ट्वा रुवे लाभे लाभाांशे च गुिोदयम् । 
स्वार्थणसणद्धपरो यायात्सांणहतः सामवाणयकैः ॥ ५३ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे णमिणहरण्यभूणमकमथसांिौ णमिसांणिः णहरण्यसांणिि नवमोऽध्यायः आणदतः 

सप्तशततमः । 
 

४४ (केवळ टवटजगीषशूीच) मतै्री असल्यास टमत्र धु्रव होय; शत्रशूी समान (मतै्री) असल्यास टमत्र 
चल होय; कोणाशीच मतै्री नसल्यास उदासीन; दोघाशंी मतै्री असल्यास टमत्र उभयभावी होय. 
 

४५ (मूळचा) टवटजगीषचूा शत्र ूअसलेला पण बलवान राजाचं्या मध्ये सापडल्यामुळे जो टमत्र होिो 
िो, त्याच्यावर पूवी उपकार केलेला नसल्यामुळे सकवा िो दुबथल असल्यामुळे, मदि करीि नाही. 
 

४६ शत्रलूा टप्रय असलेला, त्याने रक्षण करावयास योवय असलेला, त्याला पूज्य असलेला अर्वा 
त्याच्याशी नात्याने जोडलेला असा सुद्धा जो टमत्र मदि करिो िो शत्रशूी समान मतै्री असलेला टमत्र. 
 

४७ फार दूर प्रदेश असलेला, संिुष्ट, बलवान व आळशी, िसेच (टवटजगीषचू्या) संकिामुळे 
अवमानना झालेला टमत्र उदासीन होिो. 
 

४८ दुबथल असल्यामुळे जो टवटजगीष ूआटण अरी ्ा दोघाचं्याही वृद्धीला अनुकूल होऊन वागिो 
आटण दोघाचेंही शत्रतु्व ओढवनू घेि नाही िो उभयभावी टमत्र असे समजाव.े 
 

४९ योवय सकवा अयोवय कारणास्िव सोडून गेलेला आटण योवय सकवा अयोवय कारणास्िव परि 
आलेला अशा टमत्राच्या बाबिीि जो खबरदारी घेि नाही िो (साक्षाि) मृत्यलूा कविाळिो. 
 

५० िाबडिोब होणारा लहानसा लाभ व कालावधीने होणारा मोठा लाभ यापंैकी “िाबडिोब 
होणारा लहानसा लाभ कायथ, देश व काल याचं्याशी सुसंगि असल्यास श्रेयस्कर,” असे आचायांचे मि 
आहे. ५१ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ५२ कालावधीने होणारा मोठा लाभ नष्ट न 
होण्यासारखा, बीजासारखा (वृक्षाि पटरणि होणारा) असल्यास श्रेयस्कर; िसा िो नसेल िर िात्काळ 
होणारा अल्प लाभ श्रेयस्कर. 
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५३ याप्रमाणे टनटिि असलेल्या लाभामध्ये सकवा लाभाच्या काही भागामध्ये गुणवत्ता असल्याची 
खात्री करून घेऊन केवळ आपले स्विःचेच कायथ टसद्ध करण्याच्या उदे्दशाने पे्रटरि होऊन टमत्रराजाशंी 
एकजुिीचा संधी करून स्वारीवर टनघाव.े 
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१० 
 

[षोडशशततमां प्रकरिम् – णमिणहरण्यभूणमकमथसांियः, ति भूणमसांणिः] 
 

‘त्वां चाहां च भूकम लभावहे’ इणत भूणमसांणिः । १ । 
 

तयोयथः प्रत्युपन्द्स्र्तार्थः सांपन्नाां भूणममवाप्नोणत सोऽणतसांित े। २ । 
 

तुल्ये सांपन्नालाभे यो बलवन्ततमाक्रम्य भूणममवाप्नोणत सोऽणतसांित े। ३ । भूणमलाभां शिुकशथनां प्रतापां 
च णह प्राप्नोणत । ४ । दुबथलाद्भूणमलाभे सत्यां सौकयं भवणत । ५ । दुबथल एव च भूणमलाभः, तत्सामन्तति 
णमिमणमिभावां गच्िणत । ६ । 
 

दहावा अध्याय 
 

प्रकरण ११६ : (३) भटूमलाभासाठी सधंी 
 

१ “िू आटण मी दोघेही भमूीचा लाभ करून घेऊ या” हा भमूीच्या प्राप्िीसाठी संधी. 
 

२ त्या दोघापंैकी ज्याला आवश्यकिा उत्पन्न झाली असिा (सूत्र ६·१·८ मधील) सवथ गुणानंी संपन्न 
अशा भमूीचा लाभ होिो िो (दुसऱ्यावर) माि करिो. 
 

३ दोघानंाही सारखाच संपन्न भमूीचा लाभ होि असल्यास जो बलवान राजावर आक्रमण करून 
प्रदेश टमळटविो िो माि करिो. ४ कारण, त्याला प्रदेशाची प्राप्िी, (बलवान) शत्रचूी दुबथलिा आटण 
स्विःच्या प्रभावाची वृद्धी इिके फायदे टमळिाि. ५ दुबथल राजापासून प्रदेश सजकून घेणे सोपे असिे हे खरे 
आहे. ६ परंिु िो भमूीचा लाभ टनकृष्ट प्रिीचाच असिो, टशवाय त्याचा शजेारी (पूवी) टमत्र असलेला आिा 
(सरहद्दी टभडल्यामुळे) शत्रू बनिो. 
 

तुल्ये बलीयस्त्वे यः न्द्स्र्तशिुमुत्पा् भूणममवाप्नोणत सोऽणतसांित े । ७ । दुगावान्द्प्तर्णह 
स्वभूणमरक्षिमणमिािवीप्रणतषेिां च करोणत । ८ । 
 

चलाणमिाद्भूणमलाभे शक्यसामन्तततो णवशेषः । ९ । दुबथलसामन्तता णह णक्षप्राप्यायनयोगके्षमा भवणत । 
१० । णवपरीता बलवत्सामन्तता कोशदण्डावच्िेदनी च भूणमभथवणत । ११ । 
 

सांपन्ना णनत्याणमिा मन्तदगुिा वा भूणमरणनत्याणमिेणत ‘सांपन्ना णनत्याणमिा श्रेयसी भूणमः; सांपन्ना णह 
कोशदण्डौ सांपादयणत, तौ चाणमिप्रणतघातकौ’ इत्याचायाः । १२ । नेणत कौणिल्यः । १३ । णनत्याणमिालाभे 
भूयान् शिुलाभो भवणत । १४ । णनत्यि शिुरुपकृते चापकृते व शिुरेव भवणत, अणनत्यस्तु 
शिुरुपकारादनपकारािा शाम्यणत । १५ । 
 

यस्या णह भूमेबथहुदुगािोरगिैम्लेच्िािवीणभवा णनत्याणवरणहताः प्रत्यन्तताः सा णनत्याणमिा, णवपयथये 



 

 अनुक्रमणिका 
 

त्वणनत्याणमिा । १६ । 
 

७ (पराटजि होणारे) राजे सारखेच बलवान असल्यास जो दुगाि संरटक्षि शत्रूला उखडून त्याचा 
प्रदेश टमळटविो िो माि करिो. ८ कारण, दुगाची प्राप्िी झाली म्हणजे आपल्या प्रदेशाचे रक्षण आटण शत्र ूव 
रानिी िोळ्या याचंा प्रटिकार करिा येिो. 
 

९ दुगथहीन राजापासून होणाऱ्या भमूीच्या लाभाच्या संबधंाि ज्याचा शजेारी दुबथल आहे अशा 
राजापासून भमूी टमळटवणे टवशषे फायदेशीर होिे. १० कारण, टजचा शजेारी दुबथल आहे अशी भमूी लवकरच 
योगके्षमाची वृद्धी करण्यास कारणीभिू होिे. ११ बलवान शजेारी असलेली भमूी याच्या उलि असिे आटण 
कोश व सैन्य याचं्या ऱ्हासास कारणीभिू होिे. 
 

१२ संपन्न परंिु कायमचे शत्रू असलेली आटण कमी गुणानंी युक्ि पण कायमचे शत्रू नसलेली, ्ा 
दोन भमूींपैकी “संपन्न पण कायम शत्रू असलेली भमूी श्रेयस्कर; कारण, संपन्न भमूी कोश व सैन्य संपादन 
करून देिे, आटण त्या दोन गोष्टी शत्रचूा नाश करिाि,” असे आचायांचे मि आहे. १३ हे बरोबर नाही असे 
कौटिल्याचे मि आहे. १४ कायमचे शत्र ूअसलेल्या भमूीचा लाभ झाल्यास (स्विःला) आणखी शत्रूंचा लाभ 
होिो. १५ आटण कायमचा शत्रू, उपकार केला काय सकवा अपकार केला काय, शत्रचू रहािो, परंिु 
कायमचा नसलेला शत्रू, त्याच्यावर उपकार केल्यास अर्वा अपकार न केल्यास, शत्रतु्वापासून परावृत्त 
होिो. 
 

१६ टजच्या सरहद्दीपलीकडे पुष्टकळ दुगथ आहेि व सरहद्दीवर चोराचं्या िोळ्या अर्वा म्लेच्छ रानिी 
िोळ्या सिि उपद्रव देि असिाि िी टनत्याटमत्रा (कायमचे शत्रू असलेली) भमूी, याच्या उलि िी 
अटनत्याटमत्रा. 
 

अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवणहता वा भूणमणरणत अल्पा प्रत्यासन्ना श्रेयसी । १७ । सुखा णह प्राप्तुां 
पालणयतुमणभसारणयतुां च भवणत । १८ । णवपरीता व्यवणहता । १९ । 
 

व्यवणहतयोरणप दण्डिारिाऽऽत्मिारिा वा भूणमणरणत आत्मिारिा श्रेयसी । २० । सा णह 
स्वसमुत्र्ाभ्याां कोशदण्डाभ्याां िायथते । २१ । णवपरीता दण्डिारिा दण्डस्र्ानम् । २२ । 
 

बाणलशात्प्राज्ञािा भूणमलाभ इणत बाणलशाद्भूणमलाभः श्रेयान् । २३ । सुप्राप्यानुपाल्या णह भवणत, 
अप्रत्यादेया च । २४ । णवपरीता प्राज्ञादनुरक्ता । २५ । 
 

पीडनीयोच्िेदनीययोरुच्िेदनीयाद्भूणमलाभः श्रेयान् । २६ । उच्िेदनीयो ह्यनपाश्रयो दुबथलापाश्रयो 
वाऽणभयुक्तः कोशदण्डावादायापसतुथकामः प्रकृणतणभस्त्यज्यते, न पीडनीयो दुगथणमिप्रणतष्टब्िः । २७ । 
 

१७ लहान परंिु जवळ असलेली भमूी आटण मोठी परंिु दूर असलेली यापंैकी लहान पण जवळ 
असलेली श्रेयस्कर. १८ कारण, िी टमळटवण्यास, रक्षण करण्यास आटण शत्रटूवरुद्ध टिची मदि घेण्यास 
सोपी असिे. १९ दूर अंसलेली भमूी याच्या उलि असिे. 
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२० दूर असलेल्या दोन, एक सैन्याच्या द्वारा िाब्याि रहाणारी आटण दुसरी स्विःच्याच उद्योगाने 
िाब्याि रहाणारी, ्ा भमूींपैकी स्विःच्या उद्योगाने िाब्याि रहाणारी श्रेयस्कर. २१ कारण, टिच्यािूनच 
टनमाण होणाऱ्या कोशाने व सैन्याने टिला िाब्याि ठेविा येिे. २२ सैन्यामुळे िाब्याि रहाणारी याच्या उलि, 
केवळ लष्टकरी िळ असिो. 
 

२३ मूखथ राजापासून भमूीचा लाभ आटण बुटद्धमान राजापासून भमूीचा लाभ यापंैकी मूखथ राजापासून 
भमूीचा लाभ श्रेयस्कर. २४ कारण, िी भमूी टमळटवण्यास व रक्षण करण्यास सुलभ असिे आटण िी परि 
घेिली जाणे शक्य नसिे. २५ बुटद्धमान राजापासूनची भमूी, िी त्याच्यावर अनुरक्ि असल्यामुळे, याच्या 
उलि असिे. 
 

२६ पीडा देि रहाण्यास योवय आटण उच्छेद करण्यास योवय अशा शत्रपूैकी उच्छेद करावयास 
योवय असलेल्या शत्रपूासून झालेला भमूीचा लाभ श्रेयस्कर २७ कारण, आश्रयस्र्ान नसलेला अर्वा दुबथल 
आश्रयस्र्ान असलेला (आटण म्हणून) उच्छेद करावयास योवय शत्रू, त्याच्यावर हल्ला झाला असिा कोश व 
सैन्य घेऊन पळून जाऊ लागला िर त्याचे प्रजाजन त्याचा त्याग करिाि, दुगथ सकवा टमत्र याचंा भक्कम 
आधार असलेल्या (आटण म्हणून केवळ) पीडा देण्यास योवय असलेल्या शत्रचूा (त्याचे प्रजाजन त्याग 
करीि) नाहीि. 
 

दुगथप्रणतष्टब्ियोरणप स्र्लनदीदुगीयाभ्याां स्र्लदुगीयाद्भूणमलाभः श्रेयान् । २८ । स्र्ालेयां णह 
सुरोिावमदावस्कन्तदमणनःस्त्राणवशिु च । २९ । नदीदुगथ तु णिगुिक्लेशकरम्, उदकां  च पारणयतव्यां वृणतकरां 
चाणमिस्य । ३० । 
 

नदीपवथतदुगीयाभ्याां नदीदुगीयादू्भणमलाभः श्रेयान् । ३१ । नदीदुगं णह 
हन्द्स्तस्तम्भसांक्रमसेतुबांिनौणभः साध्यमणनत्यगाम्भीयथमवस्त्राव्युदकां  च । ३२ । पावथतां तु स्वारक्षां दुरुपरोणि 
कृच्रारोहिम्, भनने चैकन्द्स्मन्न सवथविः णशलावृक्षप्रमोक्षि महापकाणरिाम् । ३३ । 
 

णनम्नस्र्लयोणिभ्यो णनम्नयोणिभ्यो भूणमलाभः श्रेयान् । ३४ । णनम्नयोणिनो हु्यपरुद्धदेशकालाः, 
स्र्लयोणिनस्तु सवथदेशकालयोणिनः । ३५ । 
 

खनकाकाशयोणिभ्यः खमकेभ्यो भूणमलाभः श्रेयान् । ३६ । खनका णह खातेन शसे्त्रि चोभयर्ा 
युध्यन्तते, शसे्त्रिैवाकाशयोणिनः । ३७ । 
 

एवांणविेभ्यः पृणर्वीं लभमानोऽर्थशास्त्रणवत् । 
सांणहतेभ्यः परेभ्यि णवशेषमणिगच्िणत ॥ ३८ ॥ 

 
इणत सप्तमेऽणिकरिे णमिणहरण्यभूणमकमथसांिौ भूणमसांणिः दशमोऽध्यायः । आणदतोऽष्टशततमः । 

 
२८ दुगाचा भक्कम आधार असलेले, एकाला भईुकोि टकल्ल्याचा व दुसऱ्याला पाणकोि 

टकल्ल्याचा, त्यापंैकी भईुकोि टकल्ला असलेल्यापासून भमूीचा लाभ होणे श्रेयस्कर. २९ कारण, भईुकोि 
टकल्ल्याला वढेा घालणे, उध्वस्ि करणे व हल्ला चढटवणे सोपे असिे आटण शत्रलूा त्यािून टनसिून जािा 



 

 अनुक्रमणिका 
 

येि नाही. ३० परंिु पाणकोि टकल्ला सर करण्यास दुप्पि श्रम पडिाि आटण पाणी पार करावे लागिे व 
त्यािून शत्रलूा उपजीटवका प्राप्ि होिे. 
 

३१ नदीदुगथ असलेला व पवथिदुगथ असलेला यापंैकी नदीदुगथ असलेल्यापासून भमूीचा लाभ 
श्रेयस्कर. ३२ कारण, नदीदुगथ हत्ती, लाकडी ओंडक्याचंा पूल, बधंारे सकवा नावा याचं्या सहाय्याने सर 
करिा येिो, पाण्याची खोली सवथत्र सारखीच नसिे आटण पाण्याला दुसरीकडे वाि करून देिा येिे. ३३ 
परंिु पवथिावरील टकल्ला रक्षण करण्यास सोपा, वढेा देण्यास कठीण आटण चढण्यास कष्टप्रद असिो, आटण 
त्याच्या एका भागाला सखडार पडले िरी सवथ टकल्ला उध्वस्ि होि नाही, आटण जोराने मारा करणाऱ्यावंर 
वरून दगड व झाडे याचंा वषाव करिा येिो. 
 

३४ पाण्याि लढणारे व जटमनीवर लढणारे यापंैकी पाण्याि लढणाऱ्यापंासून भमूीचा लाभ 
श्रेयस्कर. ३५ कारण, पाण्याि लढणाऱ्यावंर देश व काल याचें बधंन असिे, परिु जटमनीवर लढणारे सवथ 
टठकाणी व सवथ काळी लढू शकिाि. 
 

३६ खंदकािूंन लढणारे व उघड्यावर लढणारे यापंैकी खंदकािूंन लढणाऱ्यापंासून भमूीचा लाभ 
श्रेयस्कर. ३७ कारण, खंदकािूंन लढणारे खंदक व शसे्त्र ्ा दोहोंच्या साहाय्याने लढिाि, उघड्यावर 
लढणारे फक्ि शस्त्राचं्या साहाय्याने. 
 

३८ अर्थशास्त्राि पारंगि असलेला राजा अशा प्रकारच्या राजापंासून भमूीचा लाभ करून घेऊन संधी 
केलेल्या राजापेंक्षा व शत्रूंपेक्षा टवशषे फायदा टमळटविो. 
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११ 
 

[षोडशशततमां प्रकरिम् – णमिणहरण्यभूणमकमथसांियः, ति अनवणसतसांणिः] 
 

‘त्वां चाहां च शून्तयां णनवेशयावहे’ इत्यनवणसतसांणिः । १ । 
 

तयोयथः प्रत्युपन्द्स्र्तार्ो यर्ोक्तगुिाां भूकम णनवेशयणत सोऽणतसांित े। २ । 
 

तिाणप स्र्लमौदकां  वेणत महतः स्र्लादल्पमौदकां  श्रेयः, सातत्यादवन्द्स्र्तत्वाच्च फलानाम् । ३ । 
 

स्र्लयोरणप प्रभूतपूवापरसस्यमल्पवषथपाकमसक्तारम्भां श्रेयः । ४ । 
 

औदकयोरणप िान्तयवापमिान्तयवापाच्रेयः । ५ । 
 

अकरावा अध्याय 
 

प्रकरण ११६ (पुढे चालू): (३ पुढे चालू) वस्िी नसलेल्या प्रदेशाटवषयी सधंी 
 

१ “िू आटण मी वस्िी नसलेल्या प्रदेशाि वसाहि स्र्ापू या” हा अनवटसिसंधी. 
 

२ त्या दोघापंैकी जो आवश्यकिा उत्पन्न झाली असिा मागे (सूज्ञ ६·१·८ मध्ये) साटंगिलेल्या 
गुणानंी युक्ि अशा प्रदेशावर वसाहि स्र्ापिो िो (दुसऱ्यावर) माि करिो. 
 

३ त्यािसुद्धा कोरडवाहू जमीन आटण पाण्याचा भरपूर पुरवठा असलेली जमीन यापंैकी मोठ्या 
प्रमाणाच्या कोरड्या प्रदेशापेक्षा लहान पण भरपूर पाणी असलेला प्रदेश श्रेयस्कर; कारण िेरे् उत्पन्न सिि 
व ठराटवक असे टमळि रहािे. 

 
४ दोन कोरड्या प्रदेशापंैकीसुद्धा ज्याि अगोदरची व नंिरची धान्ये खूप उत्पन्न होिाि, र्ोड्या 

पावसाने टपके येिाि आटण काये अडून रहाि नाहीि िो प्रदेश श्रेयस्कर. 
 

५ पाणी भरपूर असलेल्या दोन प्रदेशापंैकीसुद्धा ज्याि धान्य टपकटवले जाि नाही अशा प्रदेशापेक्षा 
ज्याि धान्य टपकटवले जािे असा प्रदेश श्रेयस्कर. 
 

तयोरल्पबहुत्वे िान्तयकान्ततादल्पान्तमहदिान्तयकान्ततां श्रेयः । ६ । महत्यवकाशे णह 
स्र्ाल्यािानूप्यािौषियो भवन्द्न्तत । ७ । दुगादीणन च कमाणि प्राभूत्येन णक्रयन्तते । ८ । कृणिमा णह भूणमगुिाः 
। ९ । 
 

खणनिान्तयभोगयोः खणनभोगः कोशकरः िान्तयभोगः कोशकोष्ठागारकरः । १० । िान्तयमूला णह 
दुगादीनाां कमथिामारम्भाः । ११ । महाणवषयणवक्रयो वा खणनभोगः श्रेयान् । १२ । 
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‘द्रव्यहन्द्स्तवनभोगयोद्रथव्यवनभोगः सवथकमथिाां योणनः प्रभूतणनिानक्षमि, णवपरीतो हन्द्स्तवनभोगः’ 
इत्याचायाः । १३ । नेणत कौणिल्यः । १४ । शक्यां द्रव्यवनमनेकमनेकस्याां भूमौ वापणयतुम्, न हन्द्स्तवनम् । 
१५ । हन्द्स्तप्रिानो णह परानीकवि इणत । १६ । 
 

वाणरस्र्लपर्भोगयोरणनत्यो वाणरपर्भोगः, णनत्यः स्र्लपर्भोगः । १७ । 
 

६ िशा लहान व मोठ्या प्रदेशापंैकी धान्याला अनुकूल असलेल्या लहान प्रदेशापेक्षा धान्याला 
अनुकूल नसलेलाही मोठा प्रदेश श्रेयस्कर. ७ कारण, मोठ्या प्रदेशाि कोरड्या जटमनीवर उगवणाऱ्या व 
पाणर्ळ जटमनीि उगवणाऱ्या वनस्पिी असिाि. ८ टशवाय, िेरे् दुगथ बाधंणे व इिर काये मोठ्या प्रमाणावर 
करिा येिाि. ९ कारण, भमूीचे गुण मनुष्टयटनर्षमि असिाि. 
 

१० खाणींचा उपयोग होि असलेला प्रदेश व भरपूर धान्य देणारा प्रदेश यापंैकी खाणींच्या 
उपयोगाने कोश टनमाण होिो, पण धान्यामुळे कोश व कोठार टनमाण होिाि. ११ कारण, दुगथ बाधंणे 
इत्यादी कायांचा आरंभ धान्यावर अवलंबनू असिो (म्हणून धान्योपयोगी प्रदेश श्रेयस्कर). १२ सकवा 
खाणींिील उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणाि टवक्री होि असल्यास खाणींचा उद्योग असलेला प्रदेश श्रेयस्कर. 
 

१३ “द्रव्यवन व हस्स्िवन याचंा उपयोग असलेल्या प्रदेशापंैकी द्रव्यवनाचा उपयोग सवथ कायांच्या 
मुळाशी असिो आटण पुष्टकळ साठे करू शकिो. हस्स्िवनाचा उपयोग याच्या उलि असिो,” असे आचायांचे 
मि आहे. १४ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १५ द्रव्यवने अनेक व अनेक टठकाणी लाविा 
येिाि, हस्स्िवन िसे लाविा येि नाही. १६ कारण, शत्रसैुन्याचा टवध्वसं मुख्यिः हत्तींवर अवलंबून असिो. 
 

१७ जलमागाचा उपयोग असलेला प्रदेश व खुष्टकीच्या मागाचा उपयोग असलेला प्रदेश यापंैकी 
जलमागाचा उपयोग सिि होि नाही, (याउलि) खुष्टकीचा मागथ सिि उपयोगाि असिो. 
 

णभन्नमनुष्ट्या श्रेिीमनुष्ट्या वा भूणमणरणत णभन्नमनुष्ट्या श्रेयसी । १८ । णभन्नमनुष्ट्या भोनया भवणत, 
अनुपजाप्या चान्तयेषाम्, अनापत्सहा तु । १९ । णवपरीता श्रेिीमनुष्ट्या, कोपे महादोषा । २० । 
 

तस्याां चातुवथण्यथणनवेशे सवथभोगसहत्वादवरविथप्राया श्रेयसी, बाहुल्याद्रुवत्वाच्च कृष्ट्याः कषथकवती, 
कृष्ट्यािान्तयेषाां चारम्भािाां प्रयोजकत्वाद् गोरक्षकवती, पण्यणनचयिानुग्रहाद् आढ्यवणिनवती । २१ । 
 

भूणमगुिानामपाश्रयः श्रेयान् । २२ । 
 

दुगापाश्रया पुरुषापाश्रया वा भूणमणरणत पुरुषापाश्रया श्रेयसी । २३ । पुरुषवणद्ध राज्यम् । २४ । 
अपुरुषा गौवथन्तध्येव कक दुहीत । २५ । 
 

महाक्षयव्ययणनवेशाां तु भूणममवाप्तुकामः पूवथमेव के्रतारां पिेत दुबथलमराजबीणजनां 
णनरुत्साहमपक्षमन्तयायवृकत व्यसणननां दैवप्रमािां यन्द्त्कां चनकाणरिां वा । २६ । महाक्षयव्ययणनवेशायाां णह भूमौ 
दुबथलो राजबीजी णनणवष्टः सगन्तिाणभः प्रकृणतणभः सह क्षयव्ययेनावसीदणत । २७ । बलवानराजबीजी 
क्षयव्ययभयादसगन्तिाणभः प्रकृणतणभस्त्यज्यते । २८ । णनरुत्साहस्तु दण्डवानणप दण्डस्याप्रिेता सदण्डः 



 

 अनुक्रमणिका 
 

क्षयव्ययेनावभज्यते । २९ । कोशवानप्यपक्षः क्षयव्ययानुग्रहहीनत्वान्न कुतणित्प्राप्नोणत । ३० । 
अन्तयायवृणतर्णनणवष्टमप्युत्र्ापयेत् । ३१ । स कर्मणनणवष्टां णनवेशयेत् । ३२ । तेन व्यसनी व्याख्यातः । ३३ । 
दैवप्रमािो मानुषहीनो णनरारम्भो णवपन्नकमारम्भो वाऽवसीदणत । ३४ । यन्द्त्कां चनकारी न ककणचदासादयणत 
। ३५ । स चैषाां पाणपष्ठतमो भवणत । ३६ । ‘यन्द्त्कां णचदारभमािो णह णवणजगीषोः कदाणचन्द्च्िद्रमासादयेद्’ 
इत्याचायाः । ३७ । यर्ा णिद्रां तर्ा णवनाशमप्यासादयेणदणत कौणिल्यः । ३८ । तेषामलाभे यर्ा 
पान्द्ष्ट्िथग्राहोपग्रहे वक्ष्यामस्तर्ा भूणममवस्र्ापयेत् । ३९ । इत्यणभणहतसांणिः । ४० । 
 

१८ ज्यािील लोक टभन्न टभन्न गिािं टवभक्ि झाले आहेि असा प्रदेश व ज्यािील लोक एकाच 
श्रेणीचे सदस्य आहेि असा प्रदेश यापंैकी लोक टवभक्ि असलेला प्रदेश श्रेयस्कर. १९ कारण, लोक टवभक्ि 
असले की त्या प्रदेशाचा उपभोग घेणे सोपे असिे आटण त्याि शत्रकूडील भेदनीिीद्वारा टफिुरीला अवकाश 
नसिो, परंिु िसा प्रदेश आपत्काल सहन करू शकि नाही. २० श्रेणीि लोक असलेला प्रदेश याच्या उलि 
असिो (आपत्काल सहन करू शकिो), परंिु क्षबु्ध झाला िर मोठा धोका संभविो. 

 
२१ िीि (नव्या वसाहिीि) चार वणांचे लोक वसटवण्याच्या संबधंाि मुख्यिः खालच्या वणाच्या 

लोकाचंी वस्िी, सवथ प्रकारचे भोग टनष्टपन्न करीि असल्यामुळ श्रेयस्कर – शिेीच्या प्राचुयामुळे आटण 
टनटिििेमुळे शिेकऱ्याचंी वस्िी असलेला प्रदेश, शिेी आटण दुसरीही काये करावयास लावणारी 
असल्यामुळे गोपालन करणाऱ्याचंी वस्िी असलेला प्रदेश, मालाचें साठे व कजे याचंी मदि देि असल्यामुळे 
श्रीमंि व्यापाऱ्याचंी वस्िी असलेला प्रदेश (श्रेयस्कर). 

 
२२ भमूीच्या गुणापंैकी आसरा देण्यास समर्थ असणे हा गुण श्रेष्ठ. 
 
२३ दुगाचा आसरा असलेली भमूी व मनुष्टयाचंा आसरा असलेली भमूी यापंैकी मनुष्टयाचंा आसरा 

असलेली भमूी श्रेयस्कर. २४ कारण, माणसे असली िरच िे राज्य. २५ मनुष्टय नसलेली भमूी वाझं 
गाईप्रमाणे दोहन केले असिा काय देईल? 

 
२६ परंिु टजच्यावर वसाहि करण्यास माणसाचंी व द्रव्याची मोठी जरूरी भासणार आहे अशी भमूी 

टमळटवण्याची इच्छा असेल िर दुबथल, राजकुलाि न जन्मलेला, उत्साहशून्य, पक्षहीन, अन्यायाने 
वागणारा, व्यसनी, नटशबावर हवाला ठेवणारा सकवा मनास येईल िे करणारा अशा राजाबरोबर अगोदरच 
टवक्रीचा करार करावा. २७ कारण, वसाहिीसाठी खूप माणसे व द्रव्य लागणाऱ्या भमूीवर दुबथल, 
राजकुलाि जन्मलेला राजा वसाहि करावयास गेला िर माणसे आटण द्रव्य याचं्या होणाऱ्या हानीमुळे 
टनष्ठाविं प्रजाजनासंह नाश पाविो. २८ राजकुलाि न जन्मलेल्या, बलवान राजाला, क्षय व व्यय याचं्या 
भीिीने, टनष्ठा नसलेले प्रजाजन सोडून जािाि. २९ परंिु उत्साहहीन राजा सैन्य असूनही त्याचा उपयोग 
करीि नसल्याकारणाने क्षय आटण व्यय याचं्यामुळे सैन्यासह मोडून पडिो. ३० ज्याला पक्ष (मनुष्टयाचें 
पाठबळ) नाही िो कोशसंपन्न असला िरी (भमूीवर) क्षय आटण व्यय याचंा अनुग्रह करीि नसल्यामुळे 
त्याला काहीही टमळि नाही. ३१ अन्यायाने वागणारा झालेली वसाहिसुद्धा उठवनू लावील. ३२ िो नवीन 
वसाहि कशी काय स्र्ापू शकेल? ३३ व्यसनी राजाच्या बाबिीिही हेच खरे आहे. ३४ दैवाला प्रमाण 
मानणारा प्रयत्नहीन असल्या कारणाने त्याची काये सुरूच होि नाहीि सकवा सुरू झाली िरी नष्ट होिाि 
म्हणून िो नाश पाविो. ३५ मनास येईल िे करणारा काहीसुद्धा साध्य करीि नाही. ३६ आटण िो ्ा 
सवांमध्ये कटनष्ठ. ३७ “मनास येईल िे काम करणाऱ्याला कदाटचि टवटजगीषचेू टछद्र आढळेल,” असे 
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आचायांचे मि आहे. ३८ ज्याप्रमाणे टछद्र त्याप्रमाणे त्याला (स्विःचा) टवनाशही आढळून येईल असे 
कौटिल्याचे मि आहे. ३९ ्ाचं्यापैकी कोणी टवकि घेणारा न आढळल्यास टपछाडीच्या शत्रलूा भमूी 
देण्याटवषयी (पुढे सूत्र ७·१६·१६ मध्ये) जे सागंणार आहोि िशी भमूीची व्यवस्र्ा लावावी. ४० ्ाला 
अटभटहि संधी (कराराचे अर्वा टवक्रीचे बोलणे करून केलेला िह) असे म्हणिाि. 
 

गुिवतीमादेयाां वा भूकम बलवता क्रयेि याणचतः सांणिमवस्र्ाप्य दद्यात् । ४१ । इत्यणनभृतसांणिः । 
४२ । समेन वा याणचतः कारिमवेक्ष्य दद्यात् ‘प्रत्यादेया मे भूणमवथश्या वा; अनया प्रणतबद्धः परो मे वश्यो 
भणवष्ट्यणत; भूणमणवक्रयािा णमिणहरण्यलाभः कायथसामर्थयथकरो मे भणवष्ट्यणत’ इणत । ४३ । तेन हीनः के्रता 
व्याख्यातः । ४४ । 
 

एवां णमिां णहरण्यां च सजनामजनाां च गाम् । 
लभमानोऽणतसांित ेशास्त्रणवत्सामवाणयकान् ॥ ४५ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे णमिणहरण्यभूणमकमथसांिौ अनवणसतसांणिः एकादशोऽध्यायः । आणदतो 

नवशततमः । 
 

४१ भटूमगुणानंी युक्ि अर्वा सहज घेिा येण्यासारखी भमूी बलवान राजा टवकि मागि असेल िर 
संधी प्रस्र्ाटपि करून िी द्यावी. ४२ हा अटनभिृ (उघड सौदा असलेला) संधी. ४३ िुल्यबल राजाने अशी 
मागणी केली िर (पुढीलप्रमाणे) योवय कारण टवचाराि घेऊन द्यावी, “ही जमीन मला सहज परि घेिा 
येईल सकवा माझ्या स्वाधीन आहे; टहच्याशी बाधंला गेल्यामुळे शत्र ूमाझ्या क्ाि राहील; सकवा ही भमूी 
टवकल्यामुळे मला कायथ टसद्धीस नेण्याचे सामथ्यथ देणाऱ्या टमत्राचा अर्वा द्रव्याचा लाभ होईल.” ४४ हीच 
टवचारसरणी टवकि मागणारा हीनबल असल्यासही लागू होिे. 
 

४५ राजनीटिशास्त्र जाणणारा राजा, याप्रमाणे टमत्र, द्रव्य आटण मनुष्टयवस्िी असलेली व नसलेली 
भमूी प्राप्ि करून घेऊन, एकजूि केलेल्या राजावंर माि करिो. 
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१२ 
 

[षोडशशततमां प्रकरिम् – णमिणहरण्यभूणमकमथसांियः, 
ति कमथसांणिः] 

 
‘त्वां चाहां च दुगं कारयावहे’ इणत कमथसांणिः । १ । 
 
तयोयो दैवकृतमणवषह्यमल्पव्ययारम्भां दुगं कारयणत सोऽणतसांित े । २ । तिाणप 

स्र्लनदीपवथतदुगािामुतरोतरां श्रेयः । ३ । 
 

बारावा अध्याय 
 

प्रकरण ११६ : (पुढे चालू): (४) कमथसधंी 
 

१ “िू आटण मी दुगथ बाधूंन घेऊ या” हा कमथसंधी. 
 

२ त्या दोघापंैकी जो टनसगथटनर्षमि, हल्ला करावयास अवघड आटण कमी खचाि बाधूंन होणारा दुगथ 
बाधूंन घेईल िो (दुसऱ्यावर) माि करिो. ३ त्यािही भईुकोि, पाणकोि व पवथिावरील टकल्ल्यापंैकी 
नंिरनंिरचा अटधक चागंला. 
 

सेतुबन्तियोरप्याहायोदकात्सहोदकः श्रेयान् । ४ । सहोदकयोरणप प्रभूतवापस्र्ानः श्रेयान् । ५ । 
 

द्रव्यवनयोरणप यो महत्सारवद्धद्रव्यािवीकां  णवषयान्तते नदीमातृकां  द्रव्यवनां िेदयणत सोऽणतसांित े। ६ 
। नदीमातृकां  णह स्वाजीवमपाश्रयिापणद भवणत । ७ । 
 

हन्द्स्तवनयोरणप यो बहुशूरमृगां दुबथलप्रणतवेशमनन्ततावक्लेणश णवषयान्तते हन्द्स्तवनां बध्नाणत 
सोऽणतसांित े। ८ । तिाणप ‘बहुकुण्ठाल्पशूरयोः अल्पशूरां श्रेयः; शूरेषु णह युद्धम्, अल्पाः शूरा बहूनशूरान् 
भञ्जन्द्न्तत, ते भननाः स्वसैन्तयावघाणतनो भवन्द्न्तत’ इत्याचायाः । ९ । नेणत कौणिल्यः । १० । कुण्ठा बहवः 
श्रेयाांसः, स्कन्तिणवणनयोगादनेकां  कमथ कुवािाः स्वेषामपाश्रयो युदे्ध, परेषाां दुघथषा णवभीषिाि । ११ । बहुषु णह 
कुण्ठेषु णवनयकमथिा शक्यां शौयथमािातुां, न त्वेवाल्पेषु शूरेषु बहुत्वणमणत । १२ । 
 

४ दोन पािबधंाऱ्यापंैकीसुद्धा ज्याि पाणी दुसरीकडून आणून सोडाव ेलागिे त्यापेक्षा अंगचेच पाणी 
असलेला पािबधंारा श्रेयस्कर. ५ अंगचेच पाणी असलेल्या दोन पािबधंाऱ्यापंैकीसुद्धा ज्यामुळे 
लागवडीखाली खूप मोठे के्षत्र उपलब्ध होिे िो अटधक चागंला. 
 

६ दोन द्रव्यवनापंैकीसुद्धा ज्याला मोठे, भारी सकमिीची द्रव्ये असलेल्या जंगलानंी युक्ि, देशाच्या 
सरहद्दीवर असलेले आटण नदीच्या पाण्यावर पोसले जाणाऱ्या द्रव्यवन िोडावयास उपलब्ध होिे िो माि 
करिो. ७ कारण, नदीच्या पाण्यावर पोसले जाणाऱ्या वनाि उपजीटवका सुलभ असिे व आपत्काली आश्रय 
घेिा येिो. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

८ दोन हस्स्िवनापंैकीसुद्धा जो पुष्टकळ आटण शूर हत्ती असलेले, शजेारी दुबथल असलेले, (शत्रूंना) 
खूप िापदायक होणारे असे हस्स्िवन देशाच्या सरहद्दीवर उभारिो िो माि करिो. ९ त्यामंध्येसुद्धा “पुष्टकळ 
पण शूर नसलेले हत्ती ज्याि आहेि असे आटण र्ोडे पण शूर हत्ती असलेले वन यापंैकी र्ोडे पण शूर हत्ती 
असलेले वन अटधक चागंले; कारण, युद्ध शूरच करिाि, र्ोडे शूर हत्ती शूर नसलेल्या पुष्टकळ हत्तींची फळी 
फोडिाि आटण मग िे फळी फुिलेले हत्ती आपल्याच सैन्याचा घाि करिाि,” असे आचायांचे मि आहे. १० 
हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ११ शूर नसले िरी पुष्टकळ हत्ती अटधक चागंले, सैन्याि त्याचंा 
उपयोग केला असिा िे अनेक प्रकारची कामे पार पाडून युद्धाि स्विःच्या सैटनकानंा आधारभिू आटण 
शत्रचू्या सैटनकानंा दुभदे्य व भीटिप्रद होिाि. १२ कारण, शूर नसलेल्या पुष्टकळ हत्तींमध्ये टशकटवण्याने शौयथ 
उत्पन्न करिा येिे, परंिु र्ोड्या शूर हत्तींची संख्या वाढटविा येि नाही. 
 

खन्तयोरणप यः प्रभूतसारामदुगथमागामल्पव्ययारम्भाां खकन खानयणत, सोऽणतसांित े । १३ । तिाणप 
महासारमल्पमल्पसारां वा प्रभूतणमणत ‘महासारमल्पां श्रेयः, वज्रमणिमुक्ताप्रवालहेमरूप्यिातुर्णह 
प्रभूतमल्पसारमत्यघेि ग्रसते’ इत्याचायाः । १४ । नेणत कौणिल्यः । १५ । णचरादल्पो महासारस्य के्रता 
णवद्यते, प्रभूतः सातत्यादल्पसारस्य । १६ । 
 

एतेन वणिक्पर्ो व्याख्यातः । १७ । तिाणप ‘वाणरस्र्लपर्योवाणरपर्ः श्रेयान्, अल्पव्ययव्यायामः 
प्रभूतपण्योदयि’ इत्याचायाः । १८ । नेणत कौणिल्यः । १९ । सांरुद्धगणतरसावथकाणलकः 
प्रकृष्टभययोणनर्णनष्ट्प्रतीकारि वाणरपर्ः, णवपरीतः स्र्लपर्ः । २० । 
 

वाणरपरे् तु कूलसांयानपर्योः कूलपर्ः पण्यपतनबाहुल्याच्रेयान्, नदीपर्ो वा, 
सातत्याणिषह्याबाित्वाच्च । २१ । 
 

१३ दोन खाणींपैकी पुष्टकळ मौल्यवान धािंूचे उत्पादन करणारी, पोचावयास सुगम मागथ असलेली 
व चालवावयास कमी खचाची अशी खाण जो सुरू करिो िो माि करिो. १४ त्यामंध्येसुद्धा मौल्यवान परंिु 
र्ोडे उत्पादन आटण कमी टकमिीचे पण टवपुल उत्पादन यापंैकी “मौल्यवान उत्पादन र्ोडे असले िरी 
अटधक चागंले, कारण टहरे, रत्ने, मोिी, पोवळी, सोने व रुपे याचें धािू त्याचं्या भारी टकमिीमुळे कमी 
टकमिीच्या टवपुल उत्पादनाला मागे िाकिाि,” असे आचायांचे मि आहे. १५ हे बरोबर नाही असे 
कौटिल्याचे मि आहे. १६ भारी टकमिीच्या वस्िू टवकि घेणारे र्ोडेच व बऱ्याच कालावधीने आढळिाि, 
कमी टकमिीच्या वस्िू नेहमी लागणाऱ्या असल्यामुळे त्या टवकि घेणारे खूप जण असिाि. 
 

१७ हाच टवचार व्यापारी मागांच्या बाबिीिही लागू होिो. १८ त्याि सुद्धा “जलमागथ व खुष्टकीचा 
मागथ यापंैकी जलमागथ श्रेयस्कर, कारण त्याि खचथ कमी पडिो आटण मेहनिही कमी लागिे, टशवाय त्याि 
माल मोठ्या प्रमाणाि उपलब्ध होिो,” असे आचायांचे मि आहे. १९ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि 
आहे. २० जलमागाि हालचाली मयाटदि असिाि, सवथ ऋिंूि त्याचा वापर करिा येि नाही, त्याि खूप 
धोके असिाि आटण संकि आले असिा त्याचे टनवारण करणे शक्य नसिे; खुष्टकीचा मागथ याच्या उलि. 
 

२१ परंिु जलमागाच्या संबधंाि टकनाऱ्याटकनाऱ्याने जाणारा मागथ व भर समुद्रािून जाणारा मागथ 
यापंैकी टकनाऱ्याने जाणारा मागथ पुष्टकळ व्यापारी बदंरे असल्यामुळे अटधक चागंला, सकवा नदीिील मागथ, 
सिि चालू असल्यामुळे आटण त्यािील संकिे टनवारण करिा येण्यासारखी असल्यामुळे (चागंला). 



 

 अनुक्रमणिका 
 

स्र्लपरे्ऽदुणप ‘हैमवतो दणक्षिापर्ाच्रेयान्, हस्त्यश्वगन्तिदन्ततणजनरूप्यसुविथपण्याः सारवतराः’ 
इत्याचायाः । २२ । नेणत कौणिल्यः । २३ । कस्वलाणजनाश्वपण्यवजाः शङ्खवज्रमणिमुक्तासुविथपण्याि 
प्रभूततरा दणक्षिापरे् । २४ । 

 
दणक्षिापरे्ऽणप बहुखणनः सारपण्यः प्रणसद्धगणतरल्पव्ययव्यायामो वा वणिक्पर्ः श्रेयान्, प्रभूतणवषयो 

वा फल्गुपण्यः । २५ । 
 

तेन पूवथ: पणिमि वणिक्पर्ो व्याख्यातः । २६ । 
 

तिाणप चक्रपादपर्योिक्रपर्ो णवपुलारम्भत्वाच्रेयान्, देशकालसांभावनो वा खरोष्ट्रपर्: । २७ । 
आभ्यामांसपर्ो व्याख्यातः । २८ । 
 

परकमोदयो नेतुः क्षयो वृणद्धर्णवपयथये । 
तुत्ये कमथफले स्र्ानां जे्ञय स्वां णवणजगीषुिा ॥ २९ ॥ 

 
अल्पागमाणतव्ययता क्षयो वृणद्धर्णवपयथये । 
समायव्ययता स्र्ानां कमथसु जे्ञयमात्मनः ॥ ३० ॥ 

 
तस्मादल्पव्ययारम्भां दुगाणदषु महोदयम् । 
कमथ लब्ध्वा णवणशष्टः स्याणदत्युक्ताः कमथसांियः ॥ ३१ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे णमिणहरण्यभूणमकमथसांिौ कमथसांणििादशोऽध्यायः । आणदतो दशशततमः । 

 
२२ खुष्टकीच्या मागाच्या संबंधािसुद्धा “टहमालयाकडे जाणारा मागथ दटक्षणेकडे जाणाऱ्या मागापेक्षा 

अटधक चागंला, कारण त्यावरील हत्ती, घोडे, सुगंधी द्रव्ये, हस्स्िदंि, कािडी, रुपे, सोने हा माल फार 
मौल्यवान आहे,” असे आचायांचे मि आहे. २३ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २४ काबंळी, 
कािडी व घोडे खेरीजकरून बाकीचा वरील माल आटण टशवाय शखं, टहरे, रत्ने, मोिी, सोने हा माल 
दटक्षणेकडील मागाने खूप मोठ्या प्रमाणाि टमळिो. 
 

२५ दटक्षणेकडील मागािसुद्धा पुष्टकळ खाणी असलेला, मौल्यवान माल असलेला, टबनधोक 
वाहिुकीचा, कमी खचाचा व कमी मेहनि लागणारा असा व्यापारी मागथ चागंला सकवा मोठ्या प्रमाणाि 
टवक्री होणाऱ्या कमी टकमिीच्या मालाची वाहिूक करणारा (मागथ चागंला). 
 

२६ हीच टवचारसरणी पूवेकडे जाणाऱ्या व पटिमेकडे जाणाऱ्या मागांनाही लागू होिे. 
 

२७ त्यािसुद्धा गाडीचा रस्िा व पायवाि यापंैकी गाडीचा रस्िा, खूप कामे करिा येिाि म्हणून, 
अटधक चागंला सकवा देश व काल याचं्या अनुरोधाने संभाव्य असा गाढव व उंि याचं्या वाहिुकीचा मागथ 
(चागंला). २८ याचं्यासारखाच (मनुष्टयाचं्या) खादं्यावरून माल वाहून नेण्यासाठी मागथ होय. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२९ शत्रचू्या कायांची भरभराि म्हणजे टवटजगीषचूा ऱ्हास; याच्या उलि म्हणजे त्याची वृद्धी. 
उभयिाचं्या कायांचे फल सारखेच असिा आपली स्स्र्िी िशीच राटहली आहे असे टवटजगीषनेू समजाव.े 
 

३० उत्पन्न र्ोडे व खचथ जास्ि म्हणजे ऱ्हास; याच्या उलि वृद्धी. कायांमध्ये उत्पन्न व खचथ सारखेच 
असिा आपली स्स्र्िी िशीच राटहली आहे असे समजाव.े 
 

३१ यास्िव दुगथ बाधंणे इत्यादी कायांपैकी कमी खचाचे व जास्ि उत्पन्नाचे कायथ प्राप्ि करून घेऊन 
टवशषे लाभ टमळवावा. याप्रमाणे कायांटवषयीच्या संधींचे वणथन केले आहे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

१३ 
 

[सप्तदशशततमां प्रकरिम् – पान्द्ष्ट्िथग्राहणचन्तता] 
 

सांहत्याणरणवणजगीष्ट्वोरणमियोः पराणभयोणगनोः पान्द्ष्ट्िथ गृह्ितोयथः शन्द्क्तसांपन्नस्य पान्द्ष्ट्िथ गृह्िाणत 
सोऽणतसांित े। १ । शन्द्क्तसांपन्नो ह्यणमिमुन्द्च्िद्य पान्द्ष्ट्िथग्राहमुन्द्च्िन्तद्यात्, न हीनशन्द्क्तरलब्िलाभः । २ । 
 

शन्द्क्तसाम्ये यो णवपुलारम्भस्य पान्द्ष्ट्िथ गृह्िाणत सोऽणतसांित े । ३ । णवपुलारम्भो ह्यणमिमुन्द्च्िद्य 
पान्द्ष्ट्िथग्राहमुन्द्च्िन्तद्यात्, नाल्पारम्भः सक्तचक्रः । ४ । 

 
आरम्भसाम्ये यः सवथसांदोहेन प्रयातस्य पान्द्ष्ट्िथ गृह्िाणत सोऽणतसांित े। ५ । शून्तयमूलो ह्यस्य सुकरो 

भवणत, नैकदेशबलप्रयातः कृतपान्द्ष्ट्िथप्रणतणविानः । ६ । 
 

िेरावा अध्याय 
 

प्रकरण ११७ : टपछाडीवर हल्ला करण्यासबंधंी टवचार 
 

१ टवटजगीष ू आटण अरी, एकटवचाराने, शत्रूंवर चाल करून जाणाऱ्या (आपापल्या) शत्रूंच्या 
टपछाडीवर हल्ला करीि असिा त्यापंैकी जो शक्िींनी संपन्न असलेल्या शत्रचू्या टपछाडीवर हल्ला करिो िो 
(दुसऱ्यावर) माि करिो. २ कारण, शस्क्िसंपन्न शत्रू (पास्ष्टणथग्रहण न केल्यास) त्याच्या शत्रूचा उच्छेद 
करून मग टपछाडीच्या शत्रचूा उच्छेद करील, शस्क्िहीन शत्र ूलाभ टमळटविा न आल्याकारणाने िसे करू 
शकणार नाही. 
 

३ दोघाही शत्रूंची शक्िी सारखीच असल्यास ज्याने जय्यि ियारी करून स्वारी टनटिि केली आहे 
अशा शत्रचू्या टपछाडीवर हल्ला करणारा माि करिो. ४ कारण, जय्यि ियारी केलेला शत्रू (त्याचे 
पास्ष्टणथग्रहण न केल्यास) त्याच्या शत्रचूा उच्छेद करून नंिर टपछाडीच्या शत्रचूा उच्छेद करील, र्ोडीच 
ियारी करणारा शत्र ूत्याचे सैन्य अडकून पडल्यामुळे िसे करू शकणार नाही. 

 
५ दोघाचंी ियारी सारखीच असिा आपले सवथ सैन्य बरोबर घेऊन स्वारीवर गेलेल्या शत्रूच्या 

टपछाडीवर जो हल्ला करिो िो माि करिो. ६ कारण, ज्याच्या मूळ राज्याि सैन्य नाही त्याला सजकणे सोपे 
असिे, जो सैन्याचा काही भागच बरोबर घेऊन व टपछाडीच्या रक्षणाची िरिूद करून गेला त्याला सजकणे 
सोपे नाही. 
 

बलोपादानसाम्ये यिलाणमिां प्रयातस्य पान्द्ष्ट्िथ गृहिाणत सोऽणतसांित े। ७ । चलाणमिां प्रयातो णह 
सुखेनावाप्तणसणद्धः पान्द्ष्ट्िथग्राहमुन्द्च्िन्तद्यात्, न न्द्स्र्ताणमिां प्रयातः । ८ । असौ णह दुगथप्रणतहतः पान्द्ष्ट्िथग्राहे च 
प्रणतणनवृतः न्द्स्र्तेनाणमिेिावगृह्यते । ९ । तेन पूवे व्याख्याताः । १० । 

 
शिुसाम्ये यो िार्णमकाणभयोणगनः पान्द्ष्ट्िथ गृह्िाणत सोऽणतसांित े । ११ । िार्णमकाणभयोगी णह स्वेषाां 

परेषाां च िेष्ट्यो भवणत, अिार्णमकाणभयोगी सांणप्रयः । १२ । तेन मूलहरतादान्द्त्वककदयाणभयोणगनाां पान्द्ष्ट्िथग्रहिां 
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व्याख्यातम् । १३ । 
 
णमिाणभयोणगनोः पान्द्ष्ट्िथग्रहिे त एव हेतवः । १४ । 
 
णमिमणमिां चाणभयुञ्जानयोयो णमिाणभयोणगनः पान्द्ष्ट्िथ गृह्िाणत सोऽणतसांित े। १५ । णमिाणभयोगी णह 

सुखेनावाप्तणसणद्धः पान्द्ष्ट्िथग्राहमुन्द्च्िन्तद्यात् । १६ । सुकरो णह णमिेि सांणिनाणमिेि । १७ । 
 

७ दोघानंीही सारखेच सैन्य जमटवले असल्यास दुगथ नसलेल्या (चल) शत्रवूर चाल करून 
गेलेल्याच्या टपछाडीवर हल्ला करणारा माि करिो. ८ कारण, चल शत्रवूर चाल करून जाणारा सहज 
टसद्धी प्राप्ि करून घेऊन टपछाडीच्या शत्रचूा उच्छेद करील, दुगथ असलेल्या (स्स्र्ि) शत्रवूर चाल करून 
जाणारा िसे करू शकणार नाही. ९ कारण दुगामुळे अयशस्वी होऊन िो टपछाडीच्या शत्रवूर उलिला िर 
दुगािील त्याचा शत्र ू त्याला पायबदं घालील. १० हीच टवचारसरणी पूवीच्या (हीनशक्िी, अल्पारम्भ व 
एकदेशबलप्रयाि) शत्रूंच्या बाबिीिही लागू होिे. 

 
११ उभयिाचें शत्र ूसारखेच असल्यास धमथटनष्ठ राजावर चाल करून जाणाऱ्याच्या टपछाडीवर जो 

हल्ला करिो िो माि करिो. १२ कारण, धमथटनष्ठ राजावर स्वारी करणारा त्याच्या स्विःच्या व इिराचं्या 
लोकानंा टिरस्करणीय होिो, अधार्षमक राजावर स्वारी करणारा त्यानंा टप्रय होिो. १३ हीच कसोिी मूलहर 
(राज्यािील धन उधळून लावणारा), िादास्त्वक (आलेले उत्पन्न िात्काल खचूथन िाकणारा) व कदयथ 
(कंजूस) राजावंर स्वारी करणाऱ्याच्या टपछाडीवरील हल्ल्याबाबि लावावी. 

 
१४ स्विःच्या टमत्रावर चाल करून जाणाऱ्या शत्रूंच्या टपछाडीवर हल्ला करण्याच्या संबधंाि िीच 

(वरील सवथ) प्रयोजने टवचाराि घ्यावयाची असिाि. 
 

१५ टमत्रावर चाल करून जाणारा व शत्रवूर चाल करून जाणारा या दोघापंैकी टमत्रावर चाल 
करून जाणाऱ्याच्या टपछाडीवर जो हल्ला करिो िो माि करिो. १६ कारण, टमत्रावर चालून जाणारा (त्याचे 
पास्ष्टणथग्रहण न केल्यास) (टमत्राबरोबर संधी करून) कायथ सुखाने साध्य करील व मग पास्ष्टणथग्राहाचा उच्छेद 
करील. १७ कारण, टमत्राशी संधी करणे सोपे आहे, शत्रशूी नाही. 
 

णमिमणमिां चोद्धरतोयोऽणमिोद्धाणरिः पान्द्ष्ट्िथ गृह्िाणत सोऽणतसांित े । १८ । वृद्धणमिो 
ह्यणमिोद्धारी पान्द्ष्ट्िथग्राहमुन्द्च्िन्तद्यात्, नेतरः स्वपक्षोपघाती । १९ । 

 
तयोरलब्िलाभापगमने यस्याणमिो महतो लाभाणियुक्तः क्षयव्ययाणिको वा स पान्द्ष्ट्िथग्राहोऽणतसांित े

। २० । लब्िलाभापगमने यस्याणमिो लाभेन शक्त्या हीनः स पान्द्ष्ट्िथग्राहोऽणतसांित,े यस्य वा यातव्यः 
शिोर्णवग्रहापकारसमर्थः स्यात् । २१ । 
 

पान्द्ष्ट्िथग्राहयोरणप यः शक्यारम्भबलोपादानाणिकः न्द्स्र्तशिुः पाश्वथस्र्ायी वा सोऽणतसांित े। २२ । 
पाश्वथस्र्ायी णह यातव्याणभसारो मूलाबािकि भवणत, मूलाबािक एव पिात्स्र्ायी । २३ । 
 

१८ टमत्राचा उच्छेद करणारा व शत्रचूा उच्छेद करणारा या दोघापंैकी शत्रचूा उच्छेद करणाऱ्याच्या 



 

 अनुक्रमणिका 
 

टपछाडीवर जो हल्ला करिो िो माि करिो. १९ कारण, शत्रचूा उच्छेद करणाऱ्याला (त्याचे पास्ष्टणथग्रहण न 
केल्यास) अटधक टमत्राचा लाभ होऊन नंिर िो टपछाडीवरील शत्रचूा उच्छेद करील, दुसरा, स्विःच्याच 
पक्षाचा नाश करणारा, िसे करू शकणार नाही. 
 

२० दोघाचेंही शत्रू लाभ न होिा परिले असिा ज्याच्या शत्रलूा मोठ्या लाभापासून वटंचि व्हावे 
लागले सकवा ज्याची माणसाचंी व द्रव्याची अटधक हानी झाली िो टपछाडीचा शत्रू माि करिो. २१ लाभ 
होऊन िे परिले असिा ज्याच्या शत्रलूा कमी लाभ झालेला असिो अर्वा ज्याच्या शत्रचूी शक्िी कमी 
झालेली असिे िो टपछाडीचा शत्र ूमाि करिो, सकवा ज्याच्या शत्रचूा यािव्य (ज्याच्यावर त्याने स्वारी केली 
आहे िो) त्या शत्रलूा टवग्रहाि अपकार करण्यास समर्थ असेल िो (पास्ष्टणथग्राह माि करिो). 

 
२२ दोन टपछाडीच्या शत्रूंपैकीसुद्धा जो शक्य असलेल्या कायासाठी अटधक सैन्याची जमवाजमव 

करू शकिो अर्वा जो दुगाि भक्कम पाय रोवनू अर्वा शत्रचू्या बाजूवर असिो िो पास्ष्टणथग्राह माि करिो. 
२३ कारण, बाजूवर असलेला पास्ष्टणथग्राह ज्याच्यावर स्वारी झाली आहे त्याच्या मदिीला जाऊ शकिो व 
शत्रचू्या राज्याची हानी करू शकिो, टपछाडीला असलेला पास्ष्टणथग्राह फक्ि राज्याची हानी करू शकिो. 
 

पान्द्ष्ट्िथग्राहास्त्रयो जे्ञयाः शिोिेष्टाणनरोिकाः । 
सामन्ततः पृष्ठतो वगथः प्रणतवेशौ च पाश्वथयोः ॥ २४ ॥ 

 
अरेनेतुि मध्यस्र्ो दुबथलोऽन्ततर्णिरुच्यते । 
प्रणतघातो बलवतो दुगािव्यपसारवान् ॥ २५ ॥ 

 
मध्यमां त्वणरणवणजगीष्ट्वोर्णलप्समानयोमथध्यमस्य पान्द्ष्ट्िथ गृहितोलथ ब्िलाभापगमने यो मध्यमां 

णमिाणियोजयत्यणमिां च णमिमाप्नोणत सोऽणतसांित े । २६ । सांिेयि शिुरुपकुवािो, न णमिां 
णमिभावादुत्क्रान्ततम् । २७ । तेनोदासीनणलप्सा व्याख्याता । २८ । 
 

‘पान्द्ष्ट्िथग्रहिाणभयानयोस्तु मन्तियुद्धादभ्युच्चयः । २९ । व्यायामयुदे्ध णह क्षयव्ययाभ्यामुभयोरवृणद्धः । 
३० । णजत्वाऽणप णह क्षीिदण्डकोशः पराणजतो भवणत’ इत्याचायाः । ३१ । नेणत कौणिल्यः । ३२ । 
सुमहताऽणप क्षयव्ययेन शिुणवनाशोऽभ्युपगन्ततव्यः । ३३ । 
 

२४ शत्रचू्या हालचालींना प्रटिबधं करणारे िीन प्रकारचे पास्ष्टणथग्राह असिाि असे समजाव,े एक 
टपछाडीला असलेला शजेारच्या राजाचंा वगथ आटण दोन बाजंूवर असलेले दोघे शजेारी. 
 

२५ अरी आटण टवटजगीष ूयाचं्या मध्ये असलेल्या दुबथल राजाला अंिर्षध असे म्हणिाि. दुगथ अर्वा 
अरण्य याि आश्रय घेणे शक्य असल्यास िो बलवान राजाला प्रटिबंध करू शकिो. 

 
२६ परंिु मध्यम राजावर िाबा टमळटवण्याच्या उदे्दशाने त्याच्या टपछाडीवर हल्ला करणारे अरी व 

टवटजगीष ूयापंैकी, मध्यम राजा आपला लाभ टमळवनू परिला असिा, जो त्या मध्यमाला (पास्ष्टणथग्रहण 
करणाऱ्या) त्याच्या (पूवीच्या) टमत्रापासून फोडिो व (पूवी) शत्र ूअसंलेल्या मध्यमाला (त्याचे पास्ष्टणथग्रहण 
न केल्यामुळे) टमत्र म्हणून टमळटविो िो माि करिो. २७ आटण उपकार करणारा शत्रू संधी करण्यास योवय 
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असिो, मतै्रीचा त्याग केलेला टमत्र (संधी करण्यास योवय) नाही. २८ उदासीन राजावर िाबा 
टमळटवण्याच्या संबंधाि हाच टवचार लागू होिो. 
 

२९ “परंिु टपछाडीवर हल्ला करणे व पुढे चाल करून जाणे ्ा दोहोंमध्ये मंत्रयुद्धाने अभ्युन्निी होिे. 
३० कारण, सैन्यव्यापाराने केलेल्या युद्धाि मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी यामुंळे दोघाचं्याही वृद्धीचा नाश होिो. 
३१ कारण, सजकल्यानंिर सुद्धा, सैन्य व कोश ्ाचंा ऱ्हास झालेला असल्यामुळे िो लढणारा (वस्िुिः) 
पराटजिच होिो,” असे आचायांचे मि आहे. ३२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ३३ खूप मोठी 
मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी सोसावी लागली िरी शत्रचूा टनःपाि केलाच पाटहजे. 
 

तुल्ये क्षयव्यये यः पुरस्ताद्दूष्ट्यबलां  घातणयत्वा णनःशल्यः पिािश्यबलो युध्येत सोऽणतसांित े। ३४ । 
ियोरणप पुरस्ताद्दूष्ट्यबलघाणतनोयो बहुलतरां शन्द्क्तमतरमत्यन्ततदूष्ट्यां च घातयेत् सोऽणतसांित े । ३५ । 
तेनाणमिािवीबलघातो व्याख्यातः । ३६ । 
 

पान्द्ष्ट्िथग्राहोऽणभयोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत् । 
णवणजगीषुस्तदा ति नेिमेतत्समाचरेत् ॥ ३७ ॥ 

 
पान्द्ष्ट्िथग्राहो भवेने्नता शिोर्णमिाणभयोणगनः । 
णवग्राह्य पूवथमाक्रन्तदां पान्द्ष्ट्िथग्राहाणभसाणरिा ॥ ३८ ॥ 

 
आक्रन्तदेनाणभयुञ्जानः पान्द्ष्ट्िथग्राहां णनवारयेत् । 
तर्ाऽऽक्रन्तदाणभसारेि पान्द्ष्ट्िथग्राहाणभसाणरिम् ॥ ३९ ॥ 

 
अणरणमिेि णमिां च पुरस्तादवघट्टयेत् । 
णमिणमिमरेिाणप णमिणमिेि वारयेत् ॥ ४० ॥ 

 
३४ उभयिाचंी मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी सारखीच असल्यास जो आपल्या दूष्टय (राजटनष्ठ 

नसलेल्या) सैन्याला प्रर्म लढावयास लावनू त्याचंा घाि करवील आटण नंिर कंिकरटहि होऊन वश 
असलेल्या सैन्याने लढेल िो माि करिो. ३५ हे दोघेही प्रर्म आपापल्या दूष्टय सैन्याचा घाि करवनू घेि 
असल्यास जो खूप मोठ्या अर्वा अटधक शस्क्िमान अर्वा अटिशय दूष्टय सैन्याचा घाि करटविो िो माि 
करिो. ३६ शत्रबुल व अिवीबल याचं्या घािाच्या संबधंाि असेच समजाव.े 

 
३७ टवटजगीष ूजेव्हा पास्ष्टणथग्राह होईल अर्वा कोणावर हल्ला चढवील अर्वा त्याच्यावर कोणी चाल 

करून येईल िेव्हा त्या (टनरटनराळ्या) पटरस्स्र्िींि त्याने पुढीलप्रमाणे नेत्याच्या धोरणाचा अवलंब करावा. 
 
३८ आपल्या टमत्रावर स्वारी करणाऱ्या शत्रचू्या टपछाडीवर नेत्याने हल्ला करावा, पण ित्पूवी त्या 

शत्रचूा जो पास्ष्टणथग्राह (स्विः नेिा) त्याच्या मदिीस जाणाऱ्याकरवी (म्हणजे नेत्याच्या टपछाडीच्या 
टमत्राकरवी) शत्रचू्या आकं्रदाला (म्हणजे शत्रचू्या टपछाडीच्या टमत्राला म्हणजेच नेत्याच्या पास्ष्टणथग्राहाला) 
युद्धाि गुंिवनू ठेवावे. 
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३९ जेव्हा (पुढे) स्वारी करावयाची असेल िेव्हा नेत्याने आपल्या आकं्रदाकरवी (टपछाडीच्या 
टमत्राकरवी) आपल्या पास्ष्टणथग्राहाला (टपछाडीच्या शत्रलूा) पायबदं घालावा, िसेच आकंदाच्या टपछाडीच्या 
टमत्राकरवी पास्ष्टणथग्राहाच्या टपछाडीच्या टमत्राला पायबदं घालावा; 

 
४० आटण पुढच्या बाजूला (टजकडे त्याने शत्रवूर स्वारी केली आहे टिकडे) त्याने आपल्या टमत्राला 

अरीच्या टमत्राशी लढावयास लावावे आटण आपल्या टमत्रटमत्रामाफथ ि अरीच्या टमत्रटमत्राला पायबदं घालावा. 
 

णमिेि ग्राहयेत्पान्द्ष्ट्िथमणभयुक्तोऽणभयोणगनः । 
णमिणमिेि चाक्रन्तदां पान्द्ष्ट्िथग्राहाणन्नवारयेत् ॥ ४१ ॥ 
 
एवां मण्डलमात्मारं् णवणजगीषुर्णनवेशयेत् । 
पृष्ठि पुरस्ताच्च णमिप्रकृणतसांपदा ॥ ४२ ॥ 
 
कृत्स्ने च मण्डले णनत्यां दूतान् गूढाांि वासयेत् । 
णमिभूतः सपत्नानाां हत्वा हत्वा च सांवृतः ॥ ४३ ॥ 
 
असांवृतस्व कायाणि प्राप्तान्तयणप णवशेषतः । 
णनःसांशयां णवपद्यन्तते णभन्नप्लव इवोदिौ ॥ ४४ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे पान्द्ष्ट्िथग्राहणचन्तता ियोदशोऽध्यायः । आणदतः एकादशशततमः । 

 
४१ जेव्हा त्याच्यावर हल्ला होईल िेव्हा आपल्या टमत्राला हल्ला करणाऱ्याच्या टपछाडीवर हल्ला 

करावयास लावावे आटण आपल्या टमत्रटमत्रामाफथ ि (शत्रचू्या) पास्ष्टणथग्राहापासून (म्हणजे स्विःच्या 
टमत्रापासून) (शत्रचू्या) आकं्रदाला (टपछाडीच्या टमत्राला, म्हणजे अटरटमत्राला) दूर ठेवाव.े 
 

४२ याप्रमाणे टवटजगीषनेू टमत्र हा प्रकृिीच्या संपन्निेच्या सा्ाने मंडलाची पुढच्या बाजूला आटण 
मागच्या बाजूला योजना स्विःच्याच टहिाच्या दृष्टीने करावी. 
 

४३ आटण सवथ राजमंडलाि आपले दूि आटण गूढ पुरुष याचंी स्र्ापना करावी; आपल्या वैऱ्याशंी 
टमत्रभाव दाखवनू गुप्िपणे त्याचं्यावर प्रहार करीि जाव.े 

 
४४ जो गुप्िपणे व्यवहार करीि नाही त्याची काये टवशषे प्रकारे टसद्ध झाली िरी, फुिलेली नाव 

समुद्राि नाश पाविे त्याप्रमाणे, नाश पाविाि याि शकंा नाही. 
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१४ 
 

[अष्टादशशततमां प्रकरिम् – हीनशन्द्क्तपूरिम्] 
 

सामवाणयकैरेवमणभयुक्तो णवणजगीषुयथस्तेषाां प्रिानस्तां ब्रयूात् ‘त्वया मे सांणिः, इदां णहरण्यम्, अहां च 
णमिम्, णिगुिा ते वृणद्धः, नाहथस्यात्मक्षयेि णमिमुखानणमिान् विथणयतुम्, एते णह वृद्धास्त्वामेव 
पणरभणवष्ट्यन्द्न्तत’ इणत । १ । भेदां वा ब्रयूात् ‘अनपकारो यर्ाहमेतैः सांभूयाणभयुक्तस्तर्ा त्वामप्येते सांणहतबलाः 
स्वस्र्ां व्यसने वाऽणभयोक्ष्यन्तते, बलां  णह णचतां णवकरोणत, तदेषाां णवघातय’ इणत । २ । णभने्नषु प्रिानमुपगृह्य 
हीनेषु णवक्रमयेत्, हीनाननुग्राह्य वा प्रिाने, यर्ा वा श्रेयोऽणभमन्तयेत तर्ा । ३ । वैरां वा परैग्राहणयत्वा 
णवसांवादयेत् । ४ । 
 

चौदावा अध्याय 
 

प्रकरण ११८ : क्षीण झालेल्या शक्िींचे सवंधथन 
 

१ एकजूि करून अनेक राजानंी याप्रमाणे त्याच्यावर हल्ला केला असिा टवटजगीषनेू त्याचं्यापैकी 
जो मुख्य त्याला म्हणावे, “िुझ्याशी मी िह करिो; ही खंडणी देिो व मी िुझा टमत्र होिो, याप्रमाणे िुझा 
दुहेरी फायदा होईल; स्विःची हानी करून घेऊन टमत्राचे सोंग घेणाऱ्या ्ा िुझ्या शत्रूंची िू वृद्धी करून 
द्यावीस हे योवय नाही; कारण, ्ाचंी शक्िी वाढली की िे िुझाच पाडाव करिील.” २ सकवा फूि 
पाडण्याच्या उदे्दशाने त्याला म्हणाव,े “ज्याप्रमाणे मी काही अपकार केला नसिा ्ा राजानंी एक होऊन 
माझ्यावर हल्ला केला आहे त्याप्रमाणे सैन्याची एकजूि केलेले हे राजे िू स्वस्र् (गैरसावध) अर्वा संकिाि 
असिा िुझ्यावरसुद्धा हल्ला करिील. कारण, बळ आले की मन टवचटलि होिे; िे त्याचें बळ नष्ट करून 
िाक.” ३ त्याचं्याि फूि पडली म्हणजे प्रधान राजास मदि करून त्याला दुबथल राजाशंी लढावयास लावावे 
सकवा दुबथल राजासं मदि करून त्यानंा प्रधानाशी लढावयास लावाव े सकवा जसे श्रेयस्कर वािेल िसे 
करावे. ४ सकवा त्याला इिराशंी वैर करावयास लावनू त्याचं्याि बेबनाव घडवनू आणावा. 
 

फलभूयस्त्वेन वा प्रिानमुपजाप्य सांकि कारयेत् । ५ । अर्ोभयवेतनाः फलभूयस्त्वां दशथयन्ततः 
सामवाणयकान् ‘अणतसांणहताः स्र्’ इत्युद्दूषयेयुः । ६ । दुष्टेषु सांकि दूषयेत् । ७ । अर्ोभयवेतना भूयो भेदमेषाां 
कुयुथः ‘एवां तद् यदस्माणभदथर्णशतम्’ इणत । ८ । णभने्नष्ट्वन्तयतमोपग्रहेि चेष्टेत । ९ । 
 

प्रिानाभावे सामवाणयकानामुत्साहणयतारां न्द्स्र्रकमािमनुरक्तप्रकृकत लोभाद्भयािा सांघातमुपागतां 
णवणजगीषोभीतां राज्यप्रणतसांबद्धां  णमिां चलाणमिां वा पूवानुतराभावे साियेत् – उत्साहणयतारमात्मणनसगेि, 
न्द्स्र्रकमािां सान्तत्वप्रणिपातेन, अनुरक्तप्रकृकत कन्तयादानयापनाभ्याां, लुब्िमांशिैगुण्येन, भीतमेभ्यः 
कोशदण्डानुग्रहेि, स्वतो भीतां णवश्वास्य प्रणतभूप्रदानेन, राज्यप्रणतसांबद्धमेकीभावोपगमनेन, णमिमुभयतः 
णप्रयणहताभयाम् उपकारत्यागेन वा, चलाणमिमविृतमनपकारोपकाराभ्याम् । १० । यो वा यर्ाऽयोगां भजेत 
तां तर्ा साियेत्, सामदानभेददण्डैवा यर्ाऽऽपत्सु व्याख्यास्यामः । ११ । 
 

५ सकवा प्रधान राजाला गुप्िपणे अटधक लाभ देऊ करून िह करून घ्यावा. ६ मग उभयविेन 
हेरानंी एकजूि केलेल्या राजाचं्या टनदशथनास प्रधानाचा अटधक लाभ आणून त्यानंा म्हणावे, “िुमची फसगि 
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झाली आहे” व याप्रमाणे त्याचें मन दूटषि करावे. ७ त्याचें मन दूटषि झाले म्हणजे त्याने (टवटजगीषनेू) 
िहाचा भगं करावा (व सामवाटयकानंा िहाि कबूल केलेले काही देऊ नये). ८ मग उभयविेन हेरानंी 
त्याचं्याि पुन्हा भेदाचे बीज पेरावे, “आम्ही जे िुम्हाला म्हणि होिो त्याचा हा पुरावा (प्रधानाला जास्ि 
टदल्यामुळे िो िुम्हाला काही देि नाही).” ९ फूि पडली म्हणजे एका बाजूला मदि करून कायथभाग 
साधावा. 
 

१० त्याचं्याि कोणी मुख्य नसेल िर त्याचं्यापैकी एकटत्रि होऊन स्वारी करावयास प्रोत्साटहि 
करणारा, टचकािीने कायथ पार पाडणारा, प्रजाजनाचें पे्रम असलेला, लोभामुळे अर्वा भीिीमुळे त्यानंा 
येऊन टमळालेला, टवटजगीषलूा भीि असणारा, राज्याशी संबधं असलेला, टमत्र आटण दुगथ नसलेला शत्रू 
यापंैकी नंिरचा राजा नसल्यास अगोदरच्या राजास वश करून घ्यावे – प्रोत्साटहि करणाऱ्याला 
आत्मसमपथणाने शरण जाऊन, टचकािीने कायथ पार पाडणाऱ्याला सामोपचाराने व पाया पडून, प्रजेचे पे्रम 
असलेल्याला टववाहाि कन्या देऊन व घेऊन, लोभी राजाला दुप्पि टहस्सा देऊन, त्याचं्यापासून भीिी 
वािणाऱ्याला कोश व सैन्य याचंी मदि करून, आपली स्विःची भीिी वािणाऱ्याला टवश्वास उत्पन्न करून 
व जामीन देऊन, राज्याशी संबधं असलेल्याला त्याच्याशी एकरूप होऊन, टमत्राला उभयिानंा टप्रय व 
टहिकर असणाऱ्या गोष्टी करून अर्वा (पूवी टमळालेल्या) मदिीचा त्याग करून आटण (दुगथ नसलेल्या) 
चल शत्रलूा अपकार न करणे व उपकार करणे यानंी आपलेसे करून घेऊन, ११ सकवा जो राजा ज्या 
उपायाने त्याचं्यािून फुिून टनघेल त्या उपायाने त्याला वश करून घ्याव ेअर्वा आपत्तींवरील प्रकरणाि 
(अध्याय ९·५–७ मध्ये) सागंणार आहोि त्याप्रमाणे साम, दान, भेद व दंड याचंा उपयोग करून (वश 
करून घ्यावे). 
 

व्यसनोपघातत्वणरतो वा कोशदण्डाभ्याां देशे काले काये वाऽविृतां सांणिमुपेयात् । १२ । 
कृतसांणिहीनमात्मानां प्रणतकुवीत । १३ । पके्ष हीनो बन्तिुणमिपक्षां कुवीत, दुगथमणवषह्यां ख । १४ । 
दुगथणमिप्रणतष्टब्िो णह स्वेषाां परेषाां च पूज्यो भवणत । १५ । मन्तिशन्द्क्तहीनः प्राज्ञपुरुषोपचयां णवद्यावृद्धसांयोगां 
वा कुवीत । १६ । तर्ा णह सद्यः श्रेयः प्राप्नोणत । १७ । प्रभावहीनः प्रकृणतयोगके्षमणसद्धौ यतेत । १८ । 
जनपदः सवथकमथिाां योणनः, ततः प्रभावः । १९ । तस्य स्र्ानमात्मनिापणद दुगथम् । २० । सेतुबन्तिः सस्यानाां 
योणनः । २१ । णनत्यानुषक्तो णह वषथगुिलाभः सेतुवापेषु । २२ । वणिक्पर्ः पराणतसांिानस्य योणनः । २३ । 
वणिक्परे्न णह दण्डगूढपुरुषाणतनयनां शस्त्रावरियानवाहनक्रयि णक्रयते, प्रवेशो णनिथयनां च । २४ । खणनः 
सांग्रामोपकरिानाां योणनः, द्रव्यवनां दुगथकमथिाां यानरर्योि, हन्द्स्तवनां हन्द्स्तनाम्, गवाश्वखरोष्ट्रािाां च व्रजः 
। २५ । तेषामलाभे बन्तिुणमिकुलेभ्यः समाजथनम् । २६ । उत्साहहीनः श्रेिीप्रवीरपुरुषािाां 
चोरगिािणवकम्लेच्िजातीनाां परापकाणरिाां गूढपुरुषािाां च यर्ालाभमुपचयां कुवीत । २७ । 
 

परणमश्राप्रतीकारमाबलीयसां वा परेषु प्रयुञ्जीत । २८ । 
 

एवां पके्षि मन्तिेि द्रव्येि च बलेन च । 
सांपन्नः प्रणतणनगथच्िेत्परावग्रहमात्मनः ॥ २९ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे हीनशन्द्क्तपूरिां चतुदथशोऽध्यायः । आणदतो िादशशततमः । 

 
१२ सकवा संकिामुळे होि असलेली हानी पाहून त्याला घाई झाली असेल िर त्याने कोश व सैन्य 
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अमुक टठकाणी, अमुक वळेी सकवा अमुक कायासाठी देण्याचे कबलू करून (सामवाटयकाशंी) िह करावा. 
१३ िह केल्यानंिर ज्याची आपल्याि उणीव असेल त्यावर उपाययोजना करावी. १४ जर त्याच्या पक्षाि 
कोणी नसिील िर बाधंव व टमत्र ्ाचंा आपल्या बाजूला पक्ष बनवावा सकवा अभेद्य असा टकल्ला बनवावा. १५ 
कारण, दुगथ सकवा टमत्र ्ाचंा भक्कम आधार असलेल्या राजाचा त्याची स्विःची व इिराचंी माणसे मान 
राखिाि. १६ मंत्रशक्िीची त्याच्याकडे वाण असल्यास त्याने बुटद्धमान माणसे संग्रही ठेवावीि सकवा 
टवद्यावृद्ध माणसाशंी संपकथ  ठेवावा. १७ कारण, िसे केल्याने त्याचे िात्काल कल्याण होने. १८ 
प्रभावशक्िीची उणीव असल्यास प्रजाजनाचें योगके्षम साधण्यासाठी प्रयत्न करावा. १९ जनपद हे सवथ 
कायांचे मूळ उद्गमस्र्ान; त्या कायांपासून (कोश व दंड ्ा स्वरूपाचा) प्रभाव उत्पन्न होिो. २० त्या 
प्रभावाचे आसण आपत्काली त्याचे स्विःचे वास्िव्याचे टठकाण दुगथ होय. २१ पािंबंधारे हे धान्याचें 
उद्गमस्र्ान. २२ कारण, कालव्यानंी होणाऱ्या शिेीपासून उत्तम पावसाने होणाऱ्या लाभाइिकाच लाभ 
सिि वषथभर होि रहािो. २३ व्यापारी मागथ शत्रवूर माि करण्याच्या कामी उपयोगी पडिाि. २४ कारण, 
व्यापारी मागाने सैन्य व गूढ पुरुष (शत्रचू्या मुलखाि) घुसटविा येिाि आटण शसे्त्र, टचलखिे, गाड्या, घोडे 
याचंी खरेदी आटण आयाि व टनयाि करिा येिाि. २५ खाणी युद्धोपयोगी उपकरणाचें उत्पटत्तस्र्ान, 
द्रव्यवन दुगथबाधंणीच्या कामाचे आटण गाड्या व रर् याचें उत्पटत्तस्र्ान, हस्स्िवन हत्तींचे उत्पटत्तस्र्ान आटण 
व्रज (जनावराचें कळप) गाई, घोडे, गाढव ेव उंि याचें उत्पटत्तस्र्ान. २६ ्ा गोष्टी साध्य होण्यासारख्या 
नसिील िेव्हा त्या बाधंव व टमत्र याचं्याकडून टमळटवण्याचा प्रयत्न करावा. २७ त्याच्याि उत्साहशक्िीची 
उणीव असल्यास श्रेणींिील शूर पुरुष, चोराचं्या िोळ्या, रानिी िोळ्या, म्लेच्छ जािींचे लोक आटण शत्रलूा 
अपाय करणारे गूढ पुरुष याचंा टमळिील त्याप्रमाणे संग्रह करावा. 
 

२८ सकवा त्याने (सामवाटयक) शत्रूंच्या टवरुद्ध (अध्याय ९·६ मध्ये सागंणार असलेल्या) परटमश्रा 
आपत्तीवरील उपायाचंी अर्वा (१२ व्या) आबलीयस अटधकरणािील उपायाचंी योजना करावी. 
 

२९ याप्रमाणे पक्षाच्या, मंत्रशक्िीच्या, द्रव्याच्या आटण सैन्याच्या बाबिीि समृद्ध होऊन शत्रूंनी 
केलेल्या आपल्या गळचेपीचा बीमोड करण्यासाठी चाल करून जाव.े 
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१५ 
 

[एकोनकवशणतशततमां प्रकरिम् – बलवता णवगृह्योपरोिहेतवः; 
कवशणतशततमां प्रकरिम् – दण्डोपनतवृतम्] 

 
दुबथलो राजा बलवताऽणभयुक्तस्तणिणशष्टबलमाश्रयेत यणमतरो मन्तिशक्त्या नाणतसांदध्यात् । १ । 

तुल्यमन्तिशक्तीनामायतसांपदो वृद्धसांयोगािा णवशेषः । २ । 
 

णवणशष्टबलाभावे समबलैस्तुल्यबलसांघैवा बलवतः सांभूय णतष्ठेद् यान्न 
मन्तिप्रभावशन्द्क्तभ्यामणतसांदध्यात् । ३ । तुल्यमन्तिप्रभावशक्तीनाां णवपुलारम्भतो णवशेषः । ४ । 
 

समबलाभावे हीनबलैः शुणचणभरुत्साणहणभः प्रत्यनीकभूतैबथलवतः सांभूय णतष्ठेद् यान्न 
मन्तिप्रभावोत्साहशन्द्क्तणभरणतसांदध्यात् । ५ । तुल्योत्साहशक्तीनाां स्वयुद्धभूणमलाभाणिशेषः । ६ । 
तुल्यभूमीनाां स्वयुद्धकाललाभाणिशेषः । ७ । तुल्यदेशकालानाां युनयशस्त्रावरितो णवशेषः । ८ । 
 

पधंरावा अध्याय 
प्रकरण ११९ : बलवान राजाशी टवग्रह करून टकल्ल्याचा आश्रय घेण्याचे उदे्दश; 

प्रकरण १२० : सैन्य देऊन शरण गेलेल्या राजाची वागणूक 
 

१ बलवान राजाने स्वारी केली असिा दुबथल राजाने त्या बलवान राजाहून अटधक बलवान 
असलेल्या राजाचा आश्रय घ्यावा, ज्याच्यावर िो बलवान राजा आपल्या मंत्रशक्िीने माि करू शकणार 
नाही. २ मंत्रशक्िीच्या बाबिीि सारखेच असलेल्या राजामंध्ये त्याचं्या िाब्यािील माणसाचंी (मंत्री 
आदींची) गुणसंपन्निा सकवा त्याचंा टवद्यावृद्धाशंी संपकथ  यामुळे वरचढपणा येिो. 
 

३ (बलवान राजापेक्षा) अटधक बलवान राजाच्या अभावी बलवान राजाइिकेच बल असलेल्या 
राजाशंी अर्वा समान बल असलेल्या संघाशंी एकजूि करून रहाव,े ज्याचं्यावर िो बलवान राजा मंत्रशक्िी 
व प्रभावशक्िी याचं्या जोरावर माि करू शकणार नाही. ४ मंत्रशक्िी व प्रभावशक्िी समान असलेल्या 
राजामंध्ये पुष्टकळ काये करीि राटहल्यामुळे वरचढपणा येिो. 
 

५ िुल्यबल राजाचं्या अभावी शुद्ध आचरणाच्या, उत्साहयुक्ि आटण बलवान राजाच्या टवरोधी 
असलेल्या हीनबल राजाबंरोवर एकजूि करून रहावे, ज्याचं्यावर िो बलवान राजा मंत्रशक्िी, प्रभावशक्िी 
आटण उत्साहशक्िी याचं्याद्वारा माि करू शकणार नाही. ६ उत्साहशक्िी सारखीच असलेल्या राजामंध्ये 
ज्याला त्याच्या युद्धप्रकाराला अनुकूल जागा उपलब्ध होिे िो वरचढ होिो. ७ सारखीच अनुकूल जागा 
टमळालेल्यामंध्ये ज्याला त्याच्या युद्धप्रकाराला अनुकूल ऋिू उपलब्ध होिो िो वरचढ होिो. ८ भमूी व ऋिू 
दोन्ही अनुकूल असलेल्यामंध्ये गाडीस जंुपावयाची जनावरे, शसे्त्र व टचलखिे याचं्यामुळे वरचढपणा येिो. 
 

सहायाभावे दुगथमाश्रयेत यिाणमिः प्रभूतसैन्तयोऽणप भक्तयवसेन्तिनोदकोपरोिां न कुयात् स्वयां च 
क्षयव्ययाभ्याां युज्येत । ९ । तुल्यदुगािाां णनचयापसारतो णवशेषः । १० । णनचयापसारसांपन्नां णह 
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मनुष्ट्यदुगथणमच्िेणदणत कौणिल्यः । ११ । 
 

तदेणभः कारिैराश्रयेत – ‘पान्द्ष्ट्िथग्राहमासारां मध्यममुदासीनां वा प्रणतपादणयष्ट्याणम; 
सामन्ततािणवकतत्कुलीनापरुद्धानामन्तयतमेनास्य राज्यां हारणयष्ट्याणम घातणयष्ट्याणम वा; कृत्यपक्षोपग्रहेि 
वाऽस्य दुगे राष्ट्रे स्कन्तिावारे वा कोपां समुत्र्ापणयष्ट्याणम; शस्त्रान्द्ननरसप्रणििानैरौपणनषणदकैवा यरे्ष्टमासन्नां 
हणनष्ट्याणम; स्वयमणिणष्ठतेन वा योगप्रणििानेन क्षयव्ययमेनमुपनेष्ट्याणम; क्षयव्ययप्रवासोपतप्ते वाऽस्य 
णमिवगे सैन्तये वा क्रमेिोपजापां प्राप्स्याणम; वीविासारप्रसारविेन वाऽस्य स्कन्तिावारावग्रहां कणरष्ट्याणम; 
दण्डोपनयेन वाऽस्य रन्तरमुत्र्ाप्य सवथसांदोहेन प्रहणरष्ट्याणम; प्रणतहतोत्साहेन वा यरे्ष्टां सांणिमवाप्स्याणम; मणय 
प्रणतबद्धस्य वा सवथतः कोपाः समुत्र्ास्यन्द्न्तत; णनरासारां वाऽस्य मूलां  णमिािवीदण्डैरुद्धातणयष्ट्याणम; महतो वा 
देशस्य योगके्षमणमहस्र्ः पालणयष्ट्याणम; स्वणवणक्षप्तां णमिणवणक्षप्तां वा मे सैन्तयणमहस्र्स्यैकस्र्मणवषह्यां 
भणवष्ट्यणत; णनम्नखातराणियुद्धणवशारदां वा मे सैन्तयां पर्थयाबािमुक्तमासने्न कमथ कणरष्ट्यणत; 
णवरुद्धदेशकालणमहागतो वा स्वयमेव क्षयव्ययाभ्याां न भणवष्ट्यणत; महाक्षयव्ययाणभगम्योऽयां देशो 
दुगािव्यपसारबाहुल्यात्, परेषाां व्याणिप्रायः सैन्तयव्यायामानामलब्िभौमि, तमापद्गतः प्रवेक्ष्यणत, प्रणवष्टो वा 
न णनगथणमष्ट्यणत’ इणत । १२ । 
 

९ मदि करणाऱ्या राजाचं्या अभावी दुगाचा आश्रय घ्यावा, जेरे् शत्रजूवळ टकिीही मोठे सैन्य 
असले िरी िो अन्नसामुग्री, गविचारा, लाकूडफािा व पाणी याचंा पुरवठा िोडू शकणार नाही आटण त्याला 
स्विःला मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी सोसावी लागेल. १० सारखेच अभेद्य असलेल्या दुगांमध्ये (धान्यादींचे) 
साठे आटण (संकिकाली) आसरा यामुंळे वरचढपणा येिो. ११ साठे आटण आसरा यानंी समृद्ध असलेला व 
(रक्षण करावयास) माणसे असलेला दुगथ पसंि करावा असे कौटिल्याचे मि आहे. 
 

१२ त्या दुगाचा पुढील कारणासंाठी आश्रय घ्यावा – “येरू्न मी माझ्या टपछाडीचा शत्र,ू त्याचा 
टमत्र, मध्यम राजा अर्वा उदासीन राजा यानंा माझ्या बाजूला वळवीन; शत्रचूा शजेारी राजा, रानिी 
िोळीचा प्रमुख, त्याच्या घराण्यािील गादीवर हक्क सागंणारा आटण त्याच्या मजीिून उिरलेला राजपुत्र 
याचं्यापैकी एकाला त्याचे राज्य काबीज करावयास अर्वा त्याचा टवध्वसं करावयास लावीन; सकवा त्याच्या 
संभाव्य टफिुरानंा माझ्या बाजूला घेऊन त्याचं्याकरवी त्याच्या दुगाि, राष्ट्ाि अर्वा सैन्याच्या छावणीि 
बडंाचा उठाव करीन; सकवा िो जवळ आला म्हणजे मला पाटहजे त्याप्रमाणे शस्त्र, अस्वन सकवा टवष याचं्या 
उपयोगाने अर्वा गु् प्रयोगाचं्या द्वारा त्याला ठार करीन; सकवा (मी) स्विः उपयोगाि आणलेल्या गु् 
प्रयोगाच्या द्वारा त्याची मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी घडवनू आणीन; सकवा मनुष्टयहानी, द्रव्यहानी व प्रवास यानंी 
त्रस्ि झालेल्या त्याच्या टमत्रवगाि अर्वा सैन्याि हळूहळू बेटदली उत्पन्न करीन; सकवा त्याचा पुरवठा, 
सैन्याची कुमक आटण अन्नपाणी वगैरे शोधणाऱ्या िुकड्या याचंा नाश करून त्याच्या छावणीिील सैन्याचा 
कोंडमारा करीन; सकवा र्ोडे सैन्य देऊन त्याच्याि टछद्र उत्पन्न केल्यावर माझ्या सवथ सैन्याटनशी त्याच्यावर 
प्रहार करीन; सकवा त्याचा उत्साहभगं झाला म्हणजे त्याच्याशी मला पाटहजे िसा िह करून घेईन; सकवा 
माझ्यावरील युद्धाि िो गुंिला असिा सवथत्र त्याच्याटवरुद्ध बडंाळी माजेल; सकवा त्याच्या राज्याला कुमक 
येणे शक्य नसिा मी िे राज्य टमत्राच्या सैन्यामाफथ ि अर्वा रानिी सैन्यामाफथ ि उध्वस्ि करून िाकीन; 
सकवा मी येरे् (दुगाि) राहून माझ्या मोठ्या प्रदेशाच्या योगके्षमाची काळजी वाहू शकेन; सकवा माझे स्विःचे 
पागंलेले सैन्य अर्वा टमत्राचे पागंलेले सैन्य मी येरे् असल्यामुळे एके टठकाणी गोळ होऊन असजक्य होईल; 
सकवा पाण्याि अर्वा खंदकािून अर्वा रात्रीच्या वळेी लढण्याि पिाईि असलेले माझे सैन्य प्रवासािील 
धोक्यापंासून मुक्ि होऊन शत्र ूजवळ आला की आपला पराक्रम दाखवील; सकवा येरे् प्रटिकूल प्रदेशाि 
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अर्वा प्रटिकूल ऋिूि आला असिा मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी यामुळे िो स्विःच खचून जाईल; हा प्रदेश 
मोठी मनुष्टयहानी व द्रव्यहानी सोसूनच आक्रमण करिा येण्यासारखा आहे, कारण त्याि दुगथ व अरण्ये 
यासंारखी आसऱ्याची टठकाणे पुष्टकळ आहेि, शत्रूंना याि रोगराई होईल आटण सैन्याच्या हालचालींना 
योवय भमूी आढळणार नाही, या प्रदेशाि िो आपत्कालीच प्रवशे करील सकवा एकदा प्रवशे केल्यावर बाहेर 
पडू शकणार नाही.” 
 

‘कारिाभावे बलसमुच्रये वा परस्य दुगथमुन्तमुच्यापगच्िेत् । १३ । अन्द्ननपतङ्गवदणमिे वा प्रणवशेत् । 
१४ । अन्तयतरणसणद्धर्णह त्यक्तात्मनो भवणत’ इत्याचायाः । १५ । नेणत कौणिल्यः । १६ । सांिेयतामात्मनः 
परस्य चोपलभ्य सांदिीत । १७ । णवपयथये णवक्रमेि सांणिमपसारां वा णलप्सेत । १८ । सांिेयस्य वा दूतां पे्रषयेत् 
। १९ । तेन वा पे्रणषतमर्थमानाभ्याां सत्कृत्य ब्रयूात् ‘इदां राज्ञः पण्यागारम्, इदां देवीकुमारािाम् 
देवीकुमारवचनात्, इदां राज्यमहां च त्वदपथिः’ इणत । २० । 
 

१३ “यापंैकी कोणिेही कारण नसल्यास सकवा शत्रचेू सैन्य खूप मोठे असल्यास दुगाचा त्याग करून 
टनघून जाव.े १४ सकवा अवनीवर पिंग झडप घालिो त्याप्रमाणे शत्रवूर िुिून पडाव.े १५ कारण, जीटविाची 
आशा ज्याने सोडली आहे त्याला (जय व स्वगथ यापंैकी) कोणत्या िरी एकाची प्राप्िी होिेच,” असे 
आचायांचे मि आहे. १६ हे बरोबर नाही आसे कौटिल्याचे मि आहे. १७ आपण व शत्र ू यािं िह 
होण्यासारखा आहे असे आढळून आल्यास िह करावा. १८ िसे नसल्यास युद्ध करून िहाचे बोलणे करावे 
सकवा आसरा शोधावा. १९ ज्याच्याशी संधी होण्यासारखा आहे त्याच्याकडे दूि पाठवावा. २० सकवा त्याने 
दूि पाठटवला असल्यास त्याचा द्रव्य व मानसन्मान यानंी सत्कार करून म्हणाव,े “्ा वस्िू राजाला 
भेिीदाखल, ्ा माझी राणी व पुत्र याचं्याकडून त्याची राणी व पुत्र यानंा भेिीदाखल, हे माझे राज्य व मी 
स्विः िुला अपथण करिो.” 
 

लब्िसांश्रयः समयाचाणरकवद्भतथणर वतेत । २१ । दुगादीणन च कमाणि 
आवाहणववाहपुिाणभषेकाश्वपण्यहन्द्स्तग्रहिसत्ियािाणवहारगमनाणन चानुज्ञातः कुवीतां । २२ । 
स्वभूम्यवन्द्स्र्तप्रकृणतसांणिमुपघातमपसृतेषु वा सवथमनुज्ञातः कुवीत । २३ । 
 

दुष्टपौरजानपदो वा न्तयायवृणतरन्तयाां भूकम याचेत । २४ । दूष्ट्यवदुपाांशुदण्डेन वा प्रणतकुवीत । २५ । 
उणचताां वा णमिादू्भकम दीयमानाां न प्रणतगृह्णीयात् । २६ । 
 

मन्द्न्तिपुरोणहतसेनापणतयुवराजानामन्तयतममदृश्यमाने भतथणर पश्येत्, यर्ाशन्द्क्त चोपकुयात् । २७ । 
 

दैवतस्वन्द्स्तवाचनेषु तत्परा आणशषो वाचयेत् । २८ । सवथिात्मणनसगं गुिां ब्रयूात् । २९ । 
 

सांयुक्तबलवत्सेवी णवरुद्धः शाणङ्कताणदणभः । 
वतेत दण्डोपनतो भतथयेवमवन्द्स्र्तः ॥ ३० ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे बलवता णवगृह्योपरोिहेतवः दण्डोपनतवृतां च पञ्चदशोऽध्यायः । 

आणदतस्त्रयोदशशततमः । 
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२१ (बलवान राजाचा) आश्रय टमळाल्यावर धन्याशी (अध्याय ५·५ मध्ये साटंगिल्याप्रमाणे) 
राजदरबारी पाळावयाच्या आचाराचें पालन करावे. २२ आटण दुगथ बाधंणे इत्यादी काये व टववाहाि कन्या 
देणे व घेणे, पुत्राला (युवराज म्हणून) अटभषेक करणे, घोडे टवकि घेणे, हत्ती पकडणे, दीघथ यज्ञसत्र 
करणे, जत्रा भरटवणे अर्वा टवहार करण्यास जाणे ्ा गोष्टी परवानगी घेऊन कराव्याि. २३ आपल्या 
राज्याि राटहलेल्या (अमात्यादी) प्रकृिींशी काही करार करणे अर्वा सोडून गेलेल्यानंा शासन करणे हे 
सवथ परवानगी घेऊन करावे. 
 

२४ सकवा त्याचे शहरािंील व बाहेरच्या प्रदेशािील प्रजाजन त्याचा द्रोह करीि असिील िर दुसरी 
भमूी मागावी व िेरे् न्यायाने वागाव.े २५ सकवा त्याचंा राजद्रो्ापं्रमाणे गुप्िपणे टनकाल लावावा. २६ भमूी 
योवय (चागंली) असली िरी आपल्या टमत्राकडून काढून आपल्याला देण्याि येणाऱ्या भमूीचा स्वीकार करू 
नये. 
 

२७ धन्याची भेि होि नसल्यास त्याचा मंत्री, पुरोटहि, सेनापिी व युवराज याचं्यापैकी कोणाची 
िरी भेि घ्यावी आटण शक्त्यनुसार त्याला नजराणा द्यावा. 
 

२८ देविाचं्या पूजेच्या व स्वस्स्िवाचनाच्या प्रसंगी अटधपिीच्याच कल्याणासाठी प्रार्थना 
करवाव्याि. २९ आटण सवथदा आपण शरण आलो ही चागंली गोष्ट असे म्हणाव.े 
 

३० बलाने (सजकलेल्या व) शरण आलेल्या राजाने याप्रमाणे स्वामीशी, त्याच्याशी एकटनष्ठ 
असणाऱ्या बलवान अटधकाऱ्याचंी मजी राखून आटण टनष्ठेटवषयी संशय असलेले वगैरे यानंा टवरोध दशथवनू, 
साित्याने वागाव.े 
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१६ 
 

[एककवशणतशततमां प्रकरिम् – दण्डोपनाणयवृतम्] 
 

अनुज्ञातसांणिपिोिेगकरां बलवान् णवणजगीषमािो यतः स्वभूणमः स्वतुथवृणति स्वसैन्तयानाम्, 
अदुगापसारः शिुरपान्द्ष्ट्िथरनासारि, ततो यायात् । १ । णवपयथये कृतप्रतीकारो यायात् । २ । 
 

सामदानाभ्याां दुबथलानुपनमयेत्, भेददण्डाभ्याां बलवतः । ३ । 
णनयोगणवकल्पसमुच्चयैिोपायानामनन्ततरैकान्ततराः प्रकृतीः साियेत् । ४ । 
 

सोळावा अध्याय 
 

प्रकरण १२१ : बलाने शरण यावयास लावणाऱ्या राजाची वागणकू 
 

१ संमिी टदलेल्या िहाच्या अिी मोडणाऱ्या राजाला सजकण्याच्या उदे्दशाने बलवान राजाने, टजकडे 
आपल्या सैन्याला अनुकूल भमूी, अनुकूल ऋिू आटण अन्नपुरवठा उपलब्ध असेल आटण जेरे् शत्रलूा दुगाचा 
आसरा नसेल आटण जेरे् त्याला मजबिू टपछाडी नसेल व कोणाकडून कुमक येण्याची शक्यिा नसेल 
टिकडे कूच करावे. २ याच्या उलि स्स्र्िी असल्यास योवय उपाययोजना करून मग टनघाव.े 
 

३ जे दुबथल असिील त्यानंा साम व दान या उपायानंी शरण यावयास लावाव,े बलवान असिील 
त्यानंा भेद व दंड या उपायानंी. ४ आटण ्ा उपायाचं्या टनटििपणे एकाच्याच अर्वा वैकस्ल्पक रीिीने 
अर्वा सवथ टमळून केलेल्या उपयोगाच्या द्वारा राजमंडलािील शजेारचे व त्याचं्या पलीकडचे राजे यानंा वश 
करावे. 
 

ग्रामारण्योपजीणवव्रजवणिक्पर्ानुपालनमुन्द्ज्ितापसृतापकाणरिाां चापथिणमणत सान्तत्वमाचरेत् । ५ । 
भूणमद्रव्यकन्तयादानमभयस्य चेणत दानमाचरेत् । ६ । सामन्ततािणवकतत्कुलीनापरुद्धानामन्तयतमोपग्रहेि 
कोशदण्डभूणमदाययाचनणमणत भेदमाचरेत् । ७ । प्रकाशकूितूष्ट्िींयुद्धदुगथलम्भोपायैरणमिप्रग्रहिणमणत 
दण्डमाचरेत् । ८ । 
 

एवमुत्साहवतो दण्डोपकाणरिः स्र्ापयेत्, स्वप्रभाववतः कोशोपकाणरिः, प्रज्ञावतो भूम्युपकाणरिः । 
९ । 
 

तेषाां पण्यपतनग्रामखणनसांजातेन रत्नसारफल्गुकुप्येन द्रव्यहन्द्स्तवनव्रजसमुत्रे्न यानवाहनेन वा 
यद्बहुश उपकरोणत तणच्चिभोगम् । १० । यद्दण्डेन कोशेन वा महदुपकरोणत तन्तमहाभोगम् । ११ । 
यद्दण्डकोशभूमीणभरुपकरोणत तत्सवथभोगम् । १२ । 
 

५ त्याच्या गावािं व अरण्यािं राहणाऱ्याचं्या उपजीटवकेसाठी जनावराचें कळप व व्यापारी मागथ 
सुरटक्षि ठेवणे आटण त्याचे काढून िाकलेले, सोडून गेलेले आटण अपकार केलेले लोक ्ानंा त्याच्या 
स्वाधीन करून देणे – याप्रमाणे सान्त्व अर्वा साम याचा उपयोग करावा. ६ भमूी, द्रव्य आटण कन्या देणे, 
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िसेच अभय देणे – याप्रमाणे दानाचा उपयोग करावा. ७ त्याच्या शजेारचा राजा, रानिी िोळीचा मुख्य, 
राजकुलािील गादीवर हक्क सागंणारा आटण मजीिून उिरलेला राजपुत्र याचं्यापैकी कोणत्याही एकाची 
बाजू घेऊन कोश, सैन्य, भमूी सकवा वारसाहक्काने आलेली संपत्ती याचंी मागणी करणे – याप्रमाणे भेदाचा 
उपयोग करावा. ८ उघड युद्ध, डावपेचाचे युद्ध अर्वा गुप्ि युद्ध, यानंी सकवा (िेराव्या अटधकरणािील) दुगथ 
हस्िगि करण्याच्या उपायानंी शत्रलूा स्वाधीन करून घेणे – याप्रमाणे दंडाचा उपयोग करावा. 
 

९ याप्रमाणे (सजकलेल्या राजापंैकी) जे उत्साहशक्िीने संपन्न असिील त्याचंा आपल्या सैन्याच्या 
अटभवृद्धीसाठी उपयोग करून घ्यावा, जे प्रभावशक्िीने संपन्न असिील त्याचंा कोशाच्या अटभवृद्धीसाठी 
आटण जे प्रज्ञावान (मंत्रशस्क्िसंपन्न) असिील त्याचंा भमूीच्या अटभवृद्धीसाठी उपयोग करून घ्यावा. 
 

१० त्याचं्यापैकी जो बदंरे, गाव ेआटण खाणी यािं टनष्टपन्न होणारी रत्ने, भारी व हलक्या टकमिीचे 
पदार्थ व जंगलािील उत्पन्न याचें अर्वा द्रव्यवन, हस्स्िवन आटण जनावराचें कळप यापंासून टमळणारे यान 
व वाहन याचें पुष्टकळ प्रकारे सहाय्य देिो िो टचत्रभोग (टमत्र). ११ जो कोश अर्वा सैन्य याचें मोठ्या 
प्रमाणाि सहाय्य देिो िो महाभोग (टमत्र). १२ जो सैन्य, कोश व भमूी ्ा टिहींचे सहाय्य देिो िो सवथभोग 
(टमत्र). 
 

यदणमिमेकतः प्रणतकरोणत तदेकतोभोणग । १३ । यदणमिमासारां चोभयतः प्रणतकरोणत 
तदुभयतोभोणग । १४ । यदणमिासारप्रणतवेशािणवकान् सवथतः प्रणतकरोणत तत्सवथतोभोणग । १५ । 
 

पान्द्ष्ट्िथग्राहश्वािणवकः शिुमुख्यः शिुवा भूणमदानसाध्यः कणिदासादे्यत, णनगुथिया भूम्यनैमुपग्राहयेत्, 
अप्रणतसांबद्धया दुगथस्र्म्, णनरुपजीव्ययाऽऽिणवकम्, प्रत्यादेयया तत्कुलीनां शिोः, अपन्द्च्िन्नया 
शिोरपरुद्धम्, णनत्याणमिया श्रेिीबलम्, बलवत्सामन्ततया सांहतबलम्, उभाभ्याां युदे्ध प्रणतलोमम्, 
अलब्िव्यायामयोत्साणहनम्, शून्तययाऽणरपक्षीयम्, कर्णशतयाऽपवाणहतम्, महाक्षयव्ययणनवेशया 
गतप्रत्यागतम्, अनपाश्रयया प्रत्यपसृतम्, परेिाऽनणिवास्यया स्वयमेव भतारमुपग्राहयेत् । १६ । 
 

तेषाां महोपकारां णनर्णवकारां चानुवतथयेत् । १७ । प्रणतलोममुपाांशुना साियेत । १८ । 
उपकाणरिमुपकारशक्त्या तोषयेत् । १९ । प्रयासतिार्थमानौ कुयाद्, व्यसनेषु चानुग्रहम् । २० । 
स्वयमागतानाां यरे्ष्टदशथनां प्रणतणविानां च कुयात् । २१ । पणरभवोपघातकुत्साणतवादाांिैषु न प्रयुञ्जीत । २२ । 
दत्वा चाभयां णपतेवानुगृह्िीयात् । २३ । 
 

१३ जो शत्रचेू एका बाजूलाच टनवारण करिो िो एकिोभोगी (टमत्र). १४ जो शत्र ूव त्याचा टमत्र 
याचें दोन बाजूनी टनवारण करिो िो उभयिोभोगी (टमत्र). १५ जो शत्र,ू त्याचा टमत्र, शजेारचा राजा व 
रानिी िोळीचा मुख्य याचें सवथ बाजंूनी टनवारण करिो िो सवथिोभागी (टमत्र). 
 

१६ आटण जर कोणी टपछाडीवर हल्ला करणारा – रानिी िोळीचा मुख्य, शत्रचूा मोठा अटधकारी 
अर्वा शत्रू स्विः – भमूी देऊन वश करून घेिा येण्यासारखा आढळेल िर भटूमगुणानंी रटहि अशी भमूी 
देऊन त्याला वश करावे, िो दुगाि असेल िर त्याला लागून नसलेली अशी भमूी देऊन, रानिी िोळीच्या 
मुख्याला टजच्यावर उपजीटवका करिा येणार नाही अशी भमूी देऊन, शत्रचू्या कुलािील गादीवर हक्क 
सागंणाऱ्याला (स्विःला) परि घेण्यास सुलभ असलेली भमूी देऊन, शत्रचू्या मजीिून उिरलेल्या पुत्राला 
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(शत्रपूासून) बळकावलेली भमूी देऊन, श्रेणीबल असलेल्याला कायमचे शत्रू असलेली भमूी देऊन, एकजूि 
झालेले सैन्य असलेल्याला शजेारी बलवान राजे असलेली भमूी देऊन, युद्धाि प्रटिकार करणाऱ्याला ्ा 
दोन्ही प्रकारची भमूी देऊन, उत्साहयुक्ि असलेल्याला सैन्याच्या हालचालींना अवकाश नाही अशी भमूी 
देऊन, शत्रपुक्षाच्या माणसाला वस्िी नसलेली भमूी देऊन, शत्रकूडून फूस लावनू आणलेल्याला क्षीण 
झालेली भमूी देऊन, शत्रकूडे जाऊन पुन्हा परि आलेल्याला वसाहि करण्यास खूप माणसे व द्रव्य खची 
पडिील अशी भमूी देऊन, शत्रपुक्ष सोडून आपल्याकडे आलेल्याला आसऱ्याचे टठकाण नसलेली भमूी देऊन 
(आटण) दुसरा कोणी िेरे् रहाणे शक्य नसलेली भमूी स्विः टिच्या धन्यासच देऊन त्याला वश करावे. 
 

१७ त्याचं्यापैकी जो खूप मोठा उपकारकिा असेल आटण ज्याची टनष्ठा अढळ असेल त्याला पूवथवि 
राहू द्याव.े १८ जो टवरोध करीि असेल त्याचा गुप्िपणे टनकाल लावावा. १९ उपकारकत्याला शक्त्यनुसार 
प्रत्युपकार करून संिुष्ट ठेवाव.े २० आटण त्याच्या मेहनिीच्या अनुरोधाने त्याला अर्थसहाय्य देऊन 
मानसन्मान करावा आटण संकिकाली त्याला मदि करावी. २१ त्याचं्यापैकी जे आपण होऊन भेिीसाठी 
येिील त्यानंा त्याचं्या इच्छेप्रमाणे भेि घेऊ देऊन त्याचें स्वागि करावे. २२ आटण त्याचं्यासंबधंाि 
अपमानाचे, झोंबणारे, सनदेचे सकवा दोष देणारे शब्द वापरू नयेि. २३ आटण त्यानंा अभय देऊन टपत्याप्रमाणे 
त्याचंा साभंाळ करावा. 
 

यिास्यापकुयात् तद्दोषमणभणवख्याप्य प्रकाशमेनां घातयेत् । २४ । परोिेगकारिािा 
दाण्डकर्णमकवच्चषे्टेत । २५ । न च हतस्य भूणमद्रव्यपुिदारानणभमन्तयेत । २६ । कुल्यानप्यस्य स्वेषु पािेषु 
स्र्ापयेत् । २७ । कमथणि मृतस्य पुिां राज्ये स्र्ापयेत् । २८ । 
 

एवमस्य दण्डोपनताः पुिपौिाननुवतथन्तते । २९ । 
 

यस्तूपनतान् हत्वा बद्ध्वा वा भूणमद्रव्यपुिदारानणभमन्तयेत तस्योणिननां मण्डलमभावायोणतष्ठते । ३० 
। ये चास्यामात्याः स्वभूणमष्ट्वायतास्ते चास्योणिनना मण्डलमाश्रयन्तते । ३१ । स्वयां वा राज्यां प्रािान् 
वाऽस्याणभमन्तयन्तते । ३२ । 
 

स्वभूणमषु च राजानस्तस्मात्साम्नाऽनुपाणलताः । 
भवन्तत्यनुगुिा राज्ञः पुिपौिानुवर्णतनः ॥ ३३ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे दण्डोपनाणयवृतां षोडशोऽध्यायः । आणदतः चतुदथशशततमः । 

 
२४ आटण ज्याने त्याच्यावर काही अपकार केला असेल त्याचा िो अपराध जाहीर करून त्याचा 

उघडपणे वध करावा. २५ सकवा इिरानंा धसका बसू नये या कारणास्िव (अध्याय ५·१ मधील) दाडंकर्षमक 
प्रकरणाि साटंगिलेल्या गुप्ि प्रकाराचंा अवलंब करावा. २६ आटण ठार केलेल्या राजाची भमूी, द्रव्य पुत्र 
अर्वा भाया याचंा अटभलाष करू नये. २७ आटण त्याच्या कुलािील माणसानंासुद्धा त्याचं्या योवयिेनुसार 
स्र्ान द्याव.े २८ त्याचे कायथ करीि असिा मृत्य ूआलेल्या राजाच्या पुत्राला त्याच्या गादीवर बसवावे. 
 

२९ याप्रमाणे िो वागल्यास बळाने शरण आलेले राजे त्याच्या पुत्रपौत्राशंीसुद्धा एकटनष्ठ रहािील. 
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३० परंिु जो शरण आलेल्यानंा ठार मारून अर्वा बधंनाि ठेवनू त्याचंी भमूी, धन, पुत्र सकवा भाया 
याचंी अटभलाषा करील त्याचा टनःपाि करण्यासाठी राजमंडल संिप्ि होऊन उठिे. ३१ आटण जे अमात्य 
त्याचं्या स्विःच्या राज्याि असून त्याच्या (सावथभौम राजाच्या) आजे्ञि असिाि िे त्याच्या भीिीने मंडलाच्या 
आश्रयास जािाि. ३२ सकवा िे खुद्द त्याचे राज्य अर्वा प्राण, घेण्याचा टवचार करिाि. 
 

३३ म्हणून त्याचं्या त्याचं्या देशािच सामोपचाराने साभंाळ केलेले राजे अटधराजाशी एकटनष्ठ होऊन 
त्याच्या पुत्रपौत्राशंीही िसेच रहािाि. 
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१७ 
 

[िाकवशणतशततम प्रकरिम् – सांणिकमथ; 
ियोकवशणतशततमां प्रकरिम् – समाणिमोक्षः] 

 
शमः सांणिः समाणिणरत्येकोऽर्थः । १ । राज्ञाां णवश्वासोपगमः शमः सांणिः समाणिणरणत । २ । 

 
‘सत्यां शपर्ो वा चलः सांणिः, प्रणतभूः प्रणतग्रहो वा स्र्ावरः’ इत्याचायाः । ३ । नेणत कौणिल्यः । ४ । 

सत्यां शपर्ो वा परिेह च स्र्ावरः सांणिः, इहार्थ एव प्रणतभूः प्रणतग्रहो वा बलापेक्षः । ५ । 
 

‘सांणहताः स्मः’ इणत सत्यसांिाः पूवे राजानः सत्येन सांदणिरे । ६ । तस्याणतक्रमे शपरे्न 
अनन्तयुदकसीताप्राकारलोष्टहन्द्स्तस्कन्तिाश्वपृष्ठरर्ोपस्र्शस्त्ररत्नबीजगन्तिरससुविथणहरण्यान्तयालेणभरे 
‘हन्तयुरेताणन त्यजेयुिैनां यः शपर्मणतक्रामेत्’ इणत । ७ । 
 

सिरावा अध्याय 
 

प्रकरण १२२ : सधंी करण्याचे कायथ; 
प्रकरण १२३ : ओलीस ठेवलेल्याची सुिका 

 
१ शािंिा, िह आटण ओलीस ठेवणे ्ा गोष्टी एकच होि. २ राजामंध्ये परस्पर टवश्वास उत्पन्न 

करणे हे शािंिा, िह व ओलीस ठेवणे याचें प्रयोजन आहे. 
 

३ “वचन देणे अर्वा शपर् घेणे हा चल (स्स्र्र नसणारा) संधी, जामीन सकवा ओलीस घेणे हा 
स्स्र्र संधी,” असे आचायांचे मि आहे. ४ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचें मि आहे. ५ वचन देऊन सकवा 
शपर् घेऊन केलेला संधी इहलोकी व परलोकी स्स्र्र असिो, जामीन सकवा ओलीस देऊन केलेला, 
उभयिाचं्या बळाच्या अनुरोधाने असल्यामुळे, फक्ि इहलोकीच उपयुक्ि होिो. 
 

६ “आपल्याि संधी आहे” असे म्हणून पूवीचे सत्यवचनी राजे वचन देऊन संधी करीि. ७ त्याचा 
भगं होईल अशी भीिी वािल्यास िे शपर्पूवथक अवनी, पाणी, नागंरलेली जमीन, ििावरील ढेकूळ, हत्तीचे 
गंडस्र्ळ, घोड्याची पाठ, रर्ािील आसन, शस्त्र, रत्न, बी, गंध, रस, सोने अर्वा धन यानंा स्पशथ करीि व 
म्हणि, “जो ही शपर् मोडील त्याला हे पदार्थ मारून िाकोि आटण त्याचा त्याग करून टनघून जावोि.’ 
 

शपर्ाणतक्रमे महताां तपन्द्स्वनाां मुख्यानाां वा प्राणतभाव्यबन्तिः प्रणतभूः । ८ । तन्द्स्मन् यः 
परावग्रहसमर्ान् प्रणतभुवो गृह्िाणत, सोऽणतसांित े। ९ । णवपरीतोऽणतसांिीयते । १० । 
 

बन्तिुमुख्यप्रग्रहः प्रणतग्रहः । ११ । तन्द्स्मन् यो दूष्ट्यामात्यां दूष्ट्यापत्यां वा ददाणत, सोऽणतसांित े। १२ । 
णवपरीतोऽणतसांिीयते । १३ । प्रणतग्रहग्रहिणवश्वस्तस्य णह परणश्िदे्रषु णनरपेक्षः प्रहरणत । १४ । 
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अपत्यसमािौ तु कन्तयापुिद्राने ददत ु कन्तयामणतसांित े । १५ । कन्तया ह्यदायादा 
परेषामेवार्ायाक्लेश्या च । १६ । णवपरीतः पुिः । १७ । 
 

पुियोरणप यो जात्यां प्राज्ञां शूरां कृतास्त्रमेकपुिां वा ददाणत सोऽणतसांिीयते । १८ । णवपरीतोऽणतसांित े
। १९ । जात्यादजात्यो णह लुप्तदायादसांतानत्वादािातुां श्रेयान्, प्राज्ञादप्राज्ञो मन्तिशन्द्क्तलोपात्, शूरादशूर 
उत्साहशन्द्क्तलोपात्, कृतास्त्रादकृतास्त्रः प्रहतथव्यसांपल्लोपात्, एकपुिादनेकपुिो णनरपेक्षत्वात् । २० । 
 

८ शपर् मोडण्याची भीिी असिा मोठे लोक, िपस्वी अर्वा मुख्य पुरुष याचं्या जामीनकीचे केलेले 
बधंन म्हणजे प्रटिभ ूअर्वा जामीन. ९ त्या संबंधाि जो शत्रचेू टनयमन करण्यास समर्थ असे जामीन घेिो िो 
माि करिो. १० याच्या उलि असे जामीन न टमळालेल्यावर माि होिे. 
 

११ (राजाचा) नािेवाईक अर्वा मुख्य अटधकारी ठेवनू घेणे म्हणजे ओलीस घेणे. १२ त्या संबधंाि 
जो द्रोह करणारा अमात्य अर्वा द्रोह करणारे अपत्य ओलीस देिो िो माि करिो. १३ याच्या उलि 
देणाऱ्यावर माि होिे. १४ कारण, ओलीस घेिल्यामुळे टनधास्ि झालेल्यावर शत्र ू टछद्र सापडिाच 
(ओलीसाला काय होईल याची) पवा न करिा प्रहार करिो. 
 

१५ परंिु अपत्य ओलीस द्यावयाचे असिा कन्या व पुत्र याचं्यापैकी जो आपली कन्या ओलीस देिो 
िो माि करिो. १६ कारण, कन्या ही गादीची वारस नसिे, िी (केव्हािरी) परक्याचं्याकडेच जाणार असिे 
आटण टिला क्लेश टदले जाि नाहीि. १७ पुत्र याच्या उलि असिो. 
 

१८ दोन पुत्रापैकीसुद्धा जो औरस, बुटद्धमान, शूर, शस्त्रास्त्रकुशल व एकुलिा एक असलेला पुत्र 
ओलीस देिो त्याच्यावर माि होिे. १९ याच्या उलि असलेला पुत्र देणारा माि करिो. २० कारण, औरस 
पुत्रापेक्षा अनौरस पुत्र ओलीस ठेवणे, त्याच्याि वारसाहक्काच्या साित्याचा लोप झालेला असल्यामुळे, 
अटधक चागंले; बुटद्धमान मुलापेक्षा टनबुथद्ध मुलगा देणे, त्याच्याि मंत्रशक्िीचा अभाव असल्यामुळे, अटधक 
चागंले; शूर मुलापेंक्षा भेकड मुलगा देणे, त्याच्याि उत्साहशक्िी नसल्यामुळे, अटधक चागंले; शस्त्रास्त्रटनपुण 
मुलापेक्षा शस्त्रास्त्रटनपुण नसलेला मुलगा देणे, त्याच्याि लढण्यािील कौशल्य नसल्यामुळे, अटधक चागंले; 
एकुलत्या एक मुलापेक्षा एकुलिा एक नसलेला मुलगा ओलीस ठेवणे अटधक चागंले, कारण त्याच्यावरच 
पुढील सवथ अपेक्षा कें टद्रि झालेल्या नसिाि. 
 

जात्यप्राज्ञयोजात्यमप्राज्ञमैश्वयथप्रकृणतरनुवतथते, प्राज्ञमजात्यां मन्तिाणिकारः । २१ । मन्तिाणिकारेऽणप 
वृद्धसांयोगाज्जात्यः प्राज्ञमणतसांित े। २२ । 

 
प्राज्ञशूरयोः प्राज्ञमशूरां मणतकमथिाां योगोऽनुवतथते, शूरमप्राज्ञां णवक्रमाणिकारः । २३ । 

णवक्रमाणिकारेऽणप हन्द्स्तनणमव लुब्िकः प्राज्ञः शूरमणतसांित े। २४ । 
 
शूरकृतास्त्रयोः शूरमकृतास्त्रां णवक्रमव्यवसायोऽनुवतथते, कृतास्त्रमशूरां लक्ष्यलम्भाणिकारः । २५ । 

लक्ष्यलम्भाणिकारेऽणप स्रै्यथप्रणतपत्त्यसांमोषैः शूरः कृतास्त्रमणतसांित े। २६ । 
 
बहे्वकपुियोबथहुपुि एकां  दत्त्वा शेषप्रणतष्टब्िः सांणिमणतक्रामणत, नेतरः । २७ । पुिसवथस्वदाने 
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सांणििेत्पुिफलतो णवशेषः । २८ । समफलयोः शक्तप्रजननतो णवशेषः । २९ । 
शक्तप्रजननयोरप्युपन्द्स्र्तप्रजननतो णवशेषः । ३० । शन्द्क्तमत्येकपुिे तु लुप्तपुिोत्पणतरात्मानमादध्यात्, न 
चैकपुिणमणत । ३१ । 
 

२१ औरस पुत्र व बुटद्धमान पुत्र यापंैकी बुटद्धमान नसलेल्या अशाही औरस पुत्राच्या टठकाणी 
ऐश्वयाने वागण्याचा स्वभाव वशंपरंपरेने आलेला असिो, अनौरस पण बुटद्धमान पुत्राजवळ मंत्रशक्िी 
उपजि असिे. २२ मंत्रशक्िीच्या संबंधािसुद्धा टवद्यावृद्धाशंी सपकथ  ठेवनू औरस पुत्र प्राज्ञ पुत्रापेक्षा वरचढ 
होिो (म्हणजे प्राज्ञ मुलगा ओलीस देणे श्रेयस्कर). 
 

२३ बुटद्धमान व शूर यापंैकी शूर नसलेल्या प्राज्ञ मुलाि बुद्धीची कामे करण्याची शक्िी असिे, 
प्रज्ञाहीन पण शूर मुलाि पराक्रम करण्याची टहम्मि असिे. २४ पराक्रम दाखटवण्याच्या संबधंािसुद्धा 
टशकारी हत्तीवर माि करिो त्याप्रमाणे बुटद्धमान शूरावर माि करिो (म्हणजे शूर पुत्र देणे श्रेयस्कर). 
 

२५ शूर व शस्त्रास्त्रटनपुण यापंैकी टनपुण नसलेल्या शूर मुलाच्या अंगी पराक्रम करण्याची िाकद 
आलेली असिे, शूर नसलेल्या टनपुण मुलाि लक्ष्याचा अचूक वधे करण्याचे कसब असिे. २६ अचूक वधे 
करण्याच्या संबधंािसुद्धा स्र्ैयथ, समजूि आटण हलगजीपणाचा अभाव यामुंळे शूर शस्त्रास्त्रटनपुणावर माि 
करिो (म्हणजे कृिास्त्र मुलगा देणे अटधक चागंले). 
 

२७ पुष्टकळ पुत्र असलेला राजा व एकुलिा एक पुत्र असलेला राजा यापंैकी पुष्टकळ पुत्र असलेला 
राजा एक पुत्र ओलीस देऊन इिर पुत्राचं्या आधारावर िह मोडू शकिो, एकुलिा एक पुत्र असलेला राजा 
िसे करू शकि नाही. २८ आपले सवथस्व असलेला (एकुलिा एक) पुत्र देऊनच संधी होि असेल िर 
पुत्राला अपत्य झालेले असल्यास श्रेयस्कर. २९ (दोन राजाचं्या अशा दोन पुत्रानंा) सारखीच अपत्ये 
असल्यास (राजाि) प्रजननशक्िी असण्याने टवशषे फायदा होिो. ३० अशी प्रजननशक्िी असलेल्या दोन 
राजापंैकीसुद्धा ज्याची पुत्रोत्पत्ती जवळ आली आहे त्याला टवशषे लाभ होिो. ३१ परंिु शस्क्िसंपन्न एकच 
पुत्र असिा पुत्रोत्पत्ती करण्यास असमर्थ असलेल्या राजाने स्विः ओलीस म्हणून जाव,े पण एकुलत्या एक 
पुत्राला केव्हाही ओलीस देऊ नये. 
 

अभ्युच्चीयमानः समाणिमोक्षां कारयेत् । ३२ । 
 

कुमारासन्नाः सन्द्त्ििः कारुणशन्द्ल्पव्यञ्जनाः कमाणि कुवािाः सुरुङ्गया रािावुपखानणयत्वा 
कुमारमपहरेयुः । ३३ । 
 

निनतथकगायनवादकवानजीवनकुशीलवप्लवकसौणभका वा पूवथप्रणिणहताः परमुपणतष्ठेरन् । ३४ । ते 
कुमारां परांपरयोपणतष्ठेरन् । ३५ । तेषामणनयतकालप्रवेशस्र्ानणनगथमनाणन स्र्ापयेत् । ३६ । ततस्तद्धव्यञ्जनो 
वा रािौ प्रणतष्ठेत । ३७ । तेन रूपाजीवा भायाव्यञ्जनाि व्याख्याताः । ३८ । तेषाां वा तूयथभाण्डफेलाां गृहीत्वा 
णनगथच्िेत् । ३९ । 
 

सूदाराणलकस्नापकसांवाहकास्तरककल्पकप्रसािकोदकपणरचारकैवा 
द्रव्यवस्त्रभाण्डफेलाशयनासनसांभोगैर्णनर्णह्रयेत । ४० । 
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३२ आपल्या शक्िींची अटभवृद्धी झाली म्हणजे ओलीस ठेवलेल्याची सुिका करून घ्यावी. 
 

३३ राजपुत्राच्या जवळ कारागीर व कलाकार याचं्या वेषाि कामे करणाऱ्या सत्री हेरानंी रात्री एक 
भयुारी मागथ खणून त्याने राजपुत्राला घेऊन जाव.े 
 

३४ सकवा अगोदरपासूनच त्या राज्याि ठेवलेल्या नि, निथक, गायक, वादक, कर्ाकार, 
कुशीलव, डोंबारी, खेळ दाखटवणारे याचं्या रूपािील हेरानंी शत्रचूी सेवा करावी. ३५ त्यानंी एकामागून एक 
राजपुत्राच्या सेवसे जावे. ३६ त्याने त्याचें येणे, र्ाबंणे व जाणे याचं्याबाबिीि वळेेचे बधंन असणार नाही 
अशी व्यवस्र्ा करून घ्यावी. ३७ नंिर त्याचं्यापैकी एकाचा वषे घेऊन रात्री बाहेर पडाव.े ३८ वशे्या आटण 
राजपुत्राच्या भाया म्हणवनू घेणाऱ्या टस्त्रयाचंाही असाच उपयोग करून घ्यावा. ३९ सकवा त्याचंा 
(निनिथकादींचा) वादे्य वगैरे सामानाचा पेिारा घेऊन (राजपुत्राने) बाहेर पडाव.े 
 

४० सकवा आचारी, वाढप्ये, स्नानगृहािील सेवक, संवाहन करणारे, टबछाना करणारे, न्हावी, 
वस्त्रालंकार चढटवणारे सकवा पाणक्ये याचं्या वषेािील हेरानंी वापरावयाचे सामान, वसे्त्र इत्यादी पदार्ांचे 
पेिारे, पलंग सकवा आसने याचं्या समविे त्याला बाहेर घेऊन जाव.े 
 

पणरचारकच्िद्धमना वा ककणचदरूपवेलायामादाय णनगथच्िेत्, सुरुङ्गामुखेन वा णनशोपहारेि । ४१ । 
तोयाशये वा वारुिां योगमाणतष्ठेत् । ४२ । 
 

वैदेहकव्यञ्जना वा पक्वान्नफलव्यवहारेिारणक्षषु रसमुपचारयेयुः । ४३ । 
दैवतोपहारश्राद्धप्रहविणनणमतमारणक्षषु मदनयोगयुक्तमन्नपानां रसां वा प्रयुज्यापगच्िेत्, आरक्षकप्रोत्साहनेन 
वा । ४४ । 
 

नागरककुशीलवणचणकत्सकापूणपकव्यञ्जना वा रािौ समृद्धगृहाण्यादीपयेयुः । ४५ । वैदेहकव्यञ्जना 
वा पण्यसांस्र्ामादीपयेयुः । ४६ । अन्तयिा शरीरां णनणक्षप्य स्वगृहमादीपयेद् अनुपातभयात् । ४७ । ततः 
सांणिच्िेदखातसुरुङ्गाणभरपगच्िेत् । ४८ । 
 

काचकुम्भभाण्डभारव्यञ्जनो वा रािौ प्रणतष्ठेत । ४९ । 
 

मुण्डजणिलानाां प्रवासनान्तयनुप्रणवष्टो वा रािौ तद्व्यञ्जनः प्रणतष्ठेत, 
णवरूपव्याणिकरिारण्यचरच्िद्धमनामन्तयतमेन वा । ५० । 
 

४१ सकवा नोकराचा वषे घेऊन राजपुत्राने रूप स्पष्ट टदसि नाही अशा वळेेला काहीिरी घेऊन 
बाहेर पडावे अर्वा रात्री बली देण्याच्या टमषाने सुरंुगाच्या (भयुाराच्या) मागािून टनघून जाव.े ४२ सकवा 
जलाशयाि वारुण योगाने (पाण्यािून दूरवर सूर मारून) टनसिून जाव.े 
 

४३ सकवा व्यापाऱ्याचं्या वषेािील हेरानंी, टशजटवलेले अन्न, फळे याचंा व्यापार करीि असिा, 
पहारेकऱ्यानंा टवषप्रयोग करावा. ४४ सकवा राजपुत्राने देविानंा उपहार देण्याच्या, श्राद्धाच्या अर्वा 
सहलीच्या टनटमत्ताने पहारेकऱ्यानंा गुंगी आणणारे द्रव्य अर्वा टवष असलेले अन्नपाणी देऊन टनघून जाव े
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सकवा रक्षकानंा वश करून घेऊन टनघून जाव.े 
 

४५ खुशालचेंडू, कुशीलव, वैद्य सकवा पक्वान्न टवकणारे याचं्या वषेािील हेरानंी श्रीमंि लोकाचं्या 
घरासं आगी लावाव्याि. ४६ सकवा व्यापारी वषेािील हेरानंी बाजारपेठेला आग लावनू द्यावी. ४७ सकवा 
आपला पाठलाग होऊ नये म्हणून राजपुत्राने दुसरे एक शरीर आि िाकून आराल्या घराला आग लावावी. 
४८ मग सभिीिील भगदाडािून, खणलेल्या चरावािे अर्वा भयुारी मागाने टनघून जाव.े 
 

४९ सकवा कावडीिील हंड्यािूंन सामानाचे बोजे नेणाऱ्याच्या वषेाि रात्री बाहेर पडावे. 
 

५० सकवा मंुडन केलेल्या अर्वा जिाधारी संन्याशाचं्या मुक्कामाच्या टठकाणी जाऊन रात्री 
त्याचं्यासारख्याच वषेाि बाहेर पडावे, सकवा रूप बदलणे, रोग जडलेला दाखटवणे व रानिी मनुष्टयासारख े
टदसणे यापंैकी एखाद्या उपायाचा अवलंब करून (बाहेर पडावे). 
 

पे्रतव्यञ्जनो या गूढैर्णनर्णह्रयेत । ५१ । पे्रतां वा स्त्रीवेषेिानुगच्िेत् । ५२ । 
 

वनचरव्यञ्जनािैनमन्तयतो यान्ततमन्तयतोऽपणदशेयुः । ५३ । ततोऽन्तयतो गच्िेत् । ५४ । चक्रचरािाां वा 
शकिवािैरपगच्िेत् । ५५ । आसने्न चानुपाते सत्िां वा गृह्िीयात् । ५६ । सत्िाभावे णहरण्यां रसणवद्धां  वा 
भक्ष्यजातमुभयतःपन्तर्ानमुत्सृजेत् । ५७ । ततोऽन्तयतोऽपगच्िेत् । ५८ । गृहीतो वा 
सामाणदणभरनुपातमणतसांदध्यात्, रसणवदे्धन वा पर्थयदनेन । ५९ । 
 

वारुियोगान्द्ननदाहेषु वा शरीरमन्तयदािाय शिुमणभयुञ्जीत ‘पुिो मे त्वया हतः’ इणत । ६० । 
 

उपातच्िन्नशस्त्रो वा रािौ णवक्रम्य रणक्षषु । 
शीघ्रपातैरपसरेद्गूढप्रणिणहतैः सह ॥ ६१ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे सांणिकमथ समाणिमोक्षः च सप्तदशोऽध्यायः । आणदतः पञ्चदशशततमः । 

 
५१ अर्वा गूढ पुरुषानंी त्याला पे्रि म्हणून न्याव.े ५२ सकवा त्याने स्त्रीवषेाि पे्रियाते्रि सामील 

होऊन टनसिाव.े 
 

५३ आटण वनचराचं्या वषेािील हेरानंी राजपुत्र एका टदशनेे गेला असिा पाठलाग करणाऱ्यानंा 
दुसरीच टदशा दाखवावी. ५४ मग त्याने टनराळ्याच टदशनेे जाव.े ५५ सकवा गाडीवानाचं्या गाड्याचं्या 
समूहाबरोबर टनघून जाव.े ५६ आटण पाठलाग करणारे जवळ येऊन ठेपले िर अडचणीच्या टठकाणी लपून 
रहावे. ५७ लपून रहाण्यासारखे टठकाण न आढळल्यास वािेि दोन्ही बाजूला द्रव्य सकवा टवषयुक्ि 
अन्नपदार्थ ठेवाव.े ५८ नंिर दुसऱ्या मागाने टनघून जाव.े ५९ सकवा पकडला गेलाच िर सामादी उपायानंी 
अर्वा टवषटमटश्रि टशदोरीने पाठलाग करणाऱ्यावंर माि करावी. 
 

६० वारुणयोगाि (जलाशयाि सूर मारून) टनसििाना सकवा आग लावनू टनसििाना दुसरे शरीर 
िेरे् ठेवाव े आटण मग (राजपुत्राच्या टपत्याने) “िू माझ्या मुलाला मारले आहेस” असा शत्रवूर आरोप 
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करावा. 
 

६१ सकवा गुप्िपणे आणलेली शसे्त्र घेऊन रात्री पहारेकऱ्यावंर हल्ला करावा आटण गूढ पुरुषाचं्या 
समविे शीघ्र गिीच्या वाहनानंी टनघून जाव.े 
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१८ 
 

[चतुर्णवशणतशततमां प्रकरिम् – मध्यमचणरतम्; 
पञ्चकवशणतशततमां प्रकरिम् – उदासीनचणरतम्; 
षड्कवशणतशततमां प्रकरिम् – मण्डलचणरतम्] 

 
मध्यमस्यात्मा तृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः । १ । णितीया चतुर्ी षष्ठी च णवकृतयः । २ । 

 
तच्चदुेभयां मध्यमोऽनुगृह् िीयात्, णवणजगीषुमथध्यमानुलोमः स्यात् । ३ । न चेदनुगृह् िीयात्, 

प्रकृत्यनुलोमः स्यात् । ४ । 
 

मध्यमिेणिणजगीषोर्णमिां णमिभाणव णलप्सेत, णमिस्यात्मनि णमिाण्युत्र्ाप्य मध्यमाच्च णमिाणि 
भेदणयत्वा णमिां िायेत । ५ । मण्डलां  वा प्रोत्साहयेत् ‘अणतप्रवृद्धोऽयां मध्यमः सवेषाां नो णवनाशायाभ्युन्द्त्र्तः, 
सांभूयास्य यािाां णवहनाम’ इणत । ६ । तच्चने्तमण्डलमनुगृह् िीयात्, मध्यमावग्रहेिात्मानमुपबृांहयेत् । ७ । न 
चेदनुगृह् िीयात्, कोशदण्डाभ्याां णमिमनुगृह्य ये मध्यमिेणषिो राजानः परस्परानुगृहीता वा बहवन्द्स्तष्ठेयुः, 
एकणसद्धौ वा बहवः णसध्येयुः, परस्परािा शणङ्कता नोणतष्ठेरन्, तेषाां प्रिानमेकमासन्नां वा सामदानाभ्याां लभेत 
। ८ । णिगुिो णितीयम्, णिगुिस्तृतीयम् । ९ । एवमभ्युणच्चतो मध्यममवगृह्िीयात् । १० । देशकालाणतपतौ 
वा सांिाय मध्यमेन णमिस्य साणचव्य कुयात्, दूष्ट्येषु वा कमथसांणिम् । ११ । 
 

अठरावा अध्याय 
 

प्रकरण १२४ : मध्यम राजाशी वागणूक; 
प्रकरण १२५ : उदासीन राजाशी वागणकू; 
प्रकरण १२६ : राजमंडलाशी वागणूक 

 
१ मध्यम राजाच्या संबधंाि िो स्विः (म्हणजे टवटजगीष)ू आटण टिसरी व पाचवी प्रकृिी (म्हणजे 

टमत्र व टमत्रटमत्र) ्ा मतै्रीच्या प्रकृिी. २ दुसरी, चौर्ी आटण सहावी प्रकृिी (म्हणजे अरी, अटरटमत्र आटण 
अटरटमत्रटमत्र) ्ा टवरोधी प्रकृिी. 
 

३ मध्यम जर ्ा दोन्ही बाजंूना सा् करीि असेल िर टवटजगीषनेू मध्यमाच्या कलाने वागाव.े ४ 
जर िो सा् करीि नसेल िर त्याने आपल्या (िीन) प्रकृिींचेच टहि पहाव.े 
 

५ मतै्रीची भावना असणाऱ्या टवटजगीषचू्या टमत्रावर जर मध्यम राजा िाबा टमळव ूपहाि असेल िर 
टवटजगीषनेू त्या टमत्राचे टमत्र व आपले स्विःचे टमत्र यानंा उठवनू आटण मध्यम व त्याचे टमत्र याचं्याि फूि 
पाडून आपल्या टमत्राचे रक्षण करावे. ६ सकवा राजमंडलाला मध्यमाटवरुद्ध टचर्वाव,े “अटिबलाढ्य झालेला 
हा मध्यम राजा आपणा सवांचाच नाश करावयास उठला आहे. आपण एक होऊन त्याची मोहीम अयशस्वी 
करू या.” ७ जर मंडलाने िशी मदि केली िर मध्यमाच्या पराभवाने टवटजगीषनेू स्विःचे सामथ्यथ वाढवनू 
घ्याव.े ८ जर मंडल िशी मदि करणार नसेल िर त्याने आपल्या टमत्राला द्रव्य व सैन्य याचंी मदि करून 
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मध्यमाशी शत्रतु्व करणारे जे राजे पुष्टकळ असून परस्पराचं्या मदिीस जाणारे असिील सकवा ज्याचं्यापैकी 
एकाला वश केले असिा पुष्टकळ वश होण्यासारखे असिील सकवा जे एकमेकाचं्या भीिीने (मध्यमाटवरुद्ध) 
उठाव करीि नसिील अशा मध्यमाच्या शत्रूंपैकी एकाला – त्याचं्यािील मुख्याला सकवा आपल्या संटन्नध 
असणाऱ्याला – साम आटण दान या उपायानंी आपल्या बाजूस वळवनू घ्याव.े ९ याप्रमाणे दुप्पि झाल्यावर 
दुसऱ्याला वळवावे, टिप्पि झाल्यावर टिसऱ्याला. १० याप्रमाणे बळ वाढले म्हणजे मध्यम राजाचा पाडाव 
करावा. ११ सकवा देश व काल याचं्याबाबिीि उशीर होि असल्यास मध्यमाशी िह करून टमत्राला मदि 
करावी सकवा (मध्यमाच्या) द्रोह करणाऱ्या अटधकाऱ्याशंी कायथसंपादनासाठी संधी करावा. 
 

कशथनीयां वाऽस्य णमिां मध्यमो णलप्सेत, प्रणतस्तम्भयेदेनम् ‘अहां त्वा िायेय’ इणत आ कशथनात् । १२ । 
कर्णशतमेनां िायेत । १३ । 
 

उच्िेदनीयां वाऽस्य णमिां मध्यमो णलप्सेत, कर्णशतमेनां िायेत मध्यमवृणद्धभयात् । १४ । उन्द्च्िन्नां वा 
भूम्यनुग्रहेि हस्ते कुयाद् अन्तयिापसारभयात् । १५ । 
 

१२ दुबथल करण्यास योवय अशा टवटजगीषचू्या टमत्रावर जर मध्यम राजा िाबा टमळव ूपहाि असेल 
िर “मी िुझे रक्षण करीन” असे म्हणि िो दुबळा होईपयंि (आश्वासन व) धीर देि रहाव.े १३ िो दुबळा 
झाला म्हणजे त्याचे रक्षण करावे. 
 

१४ उच्छेद करावयास योवय अशा टवटजगीषचू्या टमत्रावर जर मध्यम िाबा टमळव ूपहाि असेल िर 
मध्यमाची शक्िी वाढेल ्ा भीिीने टमत्र दुबथल झाला म्हणजे त्याचे रक्षण करावे. १५ जर त्याचा उच्छेद 
झाला असेल िर िो दुसऱ्या कोणाच्या आश्रयाला जाईल ्ा भीिीने त्याला भमूी देऊन स्वाधीन करून 
घ्याव.े 
 

कशथनीयोच्िेदनीययोिेन्द्न्तमिाणि मध्यमस्य साणचव्यकराणि स्युः, पुरुषान्ततरेि सांिीयेत । १६ । 
णवणजगीषोवा तयोर्णमिाण्यवग्रहसमर्ाणन स्युः, सांणिमुपेयात् । १७ । 
 

अणमिां वाऽस्य मध्यमो णलप्सेत, सांणिमुपेयात् । १८ । एवां स्वार्थि कृतो भवणत मध्यमस्य णप्रयां च । 
१९ । 

 
मध्यमिेत् स्वणमिां णमिभाणव णलप्सेत, पुरुषान्ततरेि सांदध्यात् । २० । सापेक्षां वा ‘नाहथणस 

णमिमुच्िेतमु्’ इणत वारयेत् । २१ । उपेके्षत वा ‘मण्डलमस्य कुप्यतु स्वपक्षविात्’ इणत । २२ । 
 

अणमिमात्मनो वा मध्यमो णलप्सेत, कोशदण्डाभ्यामेनमदृश्यमानोऽनुगृह्िीयात् । २३ । 
 

उदासीनां वा मध्यमो णलप्सेत, अस्मै साहाय्यां दद्याद् ‘उदासीनाणद्भद्यताम्’ इणत । २४ । 
मध्यमोदासीनयोयो मण्डलस्याणभपे्रतस्तमाश्रयेत । २५ । 
 

१६ कशथनीय टमत्राचे सकवा उच्छेदनीय टमत्राचे टमत्र जर मध्यमाला साहाय्य करीि असिील िर 
(टमत्राचा सेनापिी अर्वा कुमार ओलीस ठेवावयास लावनू ७·३·२४ मधील) पुरुषािंर संधी घडवनू 



 

 अनुक्रमणिका 
 

आणावा. १७ सकवा त्या दोन टमत्राचें टमत्र टवटजगीषचूा पाडाव करण्यास समर्थ असिील िर त्याने 
(मध्यमाशी) संधी करावा. 
 

१८ जर मध्यम टवटजगीषचू्या शत्रलूा िाब्याि घेऊ पहाि असेल िर टवटजगीषनेू त्याच्याशी संधी 
करावा. १९ यामुळे स्वार्थही साधिो आटण मध्यमाच्या मनासारखेही होिे. 
 

२० मध्यम जर मतै्रीची भावना असणाऱ्या आपल्या स्विःच्या टमत्रावर िाबा घेऊ पहाि असेल िर 
(त्याच्या सेनापिीला अर्वा कुमाराला ओलीस देऊन) पुरुषािंर संधी करावा. २१ सकवा मध्यमाला जर 
त्याच्याटवषयी आदर असेल िर “स्विःच्या टमत्राचा उच्छेद करणे चागंले नाही” असे म्हणून त्याला परावृत्त 
करावे. २२ सकवा स्वपक्षाच्या नाशामुळे याला मंडळाचा कोप स्विःवर ओढवनू घेऊ द्यावा ्ा टवचाराने 
स्वस्र् बसाव.े 
 

२३ मध्यम आपल्या स्विःच्या शत्रलूा िाब्याि घेऊ पहाि असेल िर त्याला (शत्रलूा) गुप्िपणे 
द्रव्याची व सैन्याची मदि करावी. 
 

२४ मध्यम उदासीन राजाला क्ाि आणू पहाि असेल िर उदासीनापासून िो फुिून टनघावा या 
उदे्दशाने त्याला (मध्यमाला) मदि द्यावी. २५ मध्यम आटण उदासीन याचं्यापैकी जो मंडलाला टप्रय असेल 
त्याच्या आश्रयास जाव.े 
 

मध्यमचणरतेनोदासीनचणरतां व्याख्यातम् । २६ । 
 

उदासीनिेन्तमध्यमां णलप्सेत, यतः शिुमणतसांदध्यात् णमिस्योपकारां कुयाद् उदासीनां वा 
दण्डोपकाणरिां लभेत ततः पणरिमेत । २७ । 
 

एवमुपबृह्यात्मानमणरप्रकृकत कशथयेन्द्न्तमिप्रकृकत चोपगृह् िीयात् । २८ । 
 

सत्यप्यणमिभावे तस्यानात्मवाणन्नत्यापकारी शिुः शिुसांणहतः पान्द्ष्ट्िथग्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने 
वा नेतुरणभयोक्ता इत्यणरभाणवनः, एकार्ाणभप्रयातः पृर्गर्ाणभप्रयातः सांभूययाणिकः सांणहतप्रयाणिकः 
स्वार्ाणभप्रयातः सामुत्र्ाणयकः कोशदण्डयोरन्तयतरस्य के्रता णवके्रता वा िैिीभाणवक इणत णमिभाणवनः, 
सामन्ततो बलवतः प्रणतघातोऽन्ततर्णिः प्रणतवेशो वा बलवतः पान्द्ष्ट्िथग्राहो वा स्वयमुपनतः प्रतापोपनतो वा 
दण्डोपनत इणत भृत्यभाणवनः सामन्तताः । २९ । तैभूथम्येकान्ततरा व्याख्याताः । ३० । 
 

२६ मध्यमाच्या बाबिीि वागावयाच्या पद्धिीप्रमाणेच उदासीनाच्या बाबिीि वागाव.े 
 

२७ उदासीन जर मध्यमावर िाबा टमळव ूपहाि असेल िर जेणेकरून आपल्या शत्रवूर माि करिा 
येईल अर्वा टमत्रावर उपकार करिा येईल अर्वा उदासीनाकडून स्विःला सैन्याची मदि टमळटविा येईल 
िसे वागाव.े 
 

२८ याप्रमाणे स्विःची शक्िी वृसद्धगि करून अटरप्रकृिीला दुबथल करावे आटण टमत्रप्रकृिीला 
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सहाय्य करावे. 
 

२९ जरी (सवथ शजेारच्या राजािं) शत्रतु्वाची भावना असिे िरी आत्मगुणहीन व नेहमी अपकार 
करणारा पुढील शत्र ूअर्वा त्या शत्रशूी दोस्िी केलेला टपछाडीचा शत्रू, संकिाि असल्यामुळे स्वारी करणे 
सुलभ असलेला अर्वा टवटजगीष ूसंकिाि असिा त्याच्यावर हल्ला करणारा, हे शत्रतु्वाची भावना असणारे 
सामन्ि; एकाच उटद्दष्टासाठी प्रयाण करणारा, स्विंत्र उटद्दष्टासाठी प्रयाण करणारा, एकजूि करून स्वारी 
करणारा, संधी करून प्रयाण करणारा, (टवटजगीषचू्या) स्विःच्या उटद्दष्टासाठी प्रयाण करणारा, 
त्याच्याबरोबर उठाव करणारा, दै्वधीभावाचा आश्रय करून कोश व सैन्य याचं्यापैकी एक टवकि घेणारा 
सकवा टवकणारा हे मतै्रीची भावना असणारे सामन्ि; बलवान राजाचा त्याला अडर्ळा करणारा, मध्ये 
असलेला अर्वा बाजूला असलेला शजेारी, सकवा बलवान राजाचा टपछाडीचा शत्रू, आटण स्विः होऊन 
अर्वा युद्धानंिर बळामुळे शरण आलेला, हे आटश्रिाची भावना असलेले सामन्ि. ३० एक राज्य सोडून 
पलीकडे असलेल्या राजाचं्या संबधंािही असेच समजाव.े 
 

तेषाां शिुणवरोिे यन्द्न्तमिमेकार्थताां व्रजेत् । 
शक्त्या तदनुगृह्िीयाणिषहेत यया परम् ॥ ३१ ॥ 
 
प्रसाध्य शिुां यन्द्न्तमिां वृद्धां  गच्िेदवश्यताम् । 
सामन्ततैकान्ततराभ्याां तत्प्रकृणतभ्याां णवरोियेत् ॥ ३२ ॥ 
 
तत्कुलीनापरुद्धाभ्याां भूकम वा तस्य हारयेत् । 
यर्ा वाऽनुग्रहापेक्षां वश्यां णतष्ठेतर्ाचरेत् ॥ ३३ ॥ 
 
नोपकुयादणमिां वा गच्िेद्यदणतकर्णशतम् । 
तदहीनमवृद्धां  च स्र्ापयेन्द्न्तमिमर्थणवत् ॥ ३४ ॥ 
 
अर्थयुक्त्या चलां  णमिां सांकि यदुपगच्िणत । 
तस्यापगमने हेतुां णवहन्तयान्न चलेद्यर्ा ॥ ३५ ॥ 
 
अणरसािारिां यिा णतष्ठेतदणरतः शठम् । 
भेदयेणद्भन्नमुन्द्च्िन्तद्याततः शिुमनन्ततरम् ॥ ३६ ॥ 

 
३१ त्याचं्यापैकी शत्रशूी टवरोध उद्भवला असिा जो टमत्र त्याच उटद्दष्टाने पे्रटरि होईल त्याला 

शक्त्यनुसार मदि करावी ज्यायोगे िो शत्रचूा मुकाबला करू शकेल. 
 

३२ शत्रवूर जय टमळवनू बलाढ्य झालेला जो टमत्र हुकमिीि रहाणार नसेल त्याच्याशी त्याचा 
शजेारी राजा आटण एक राज्य सोडून पलीकडचा राजा याचंा संघषथ उत्पन्न करावा. 
 

३३ सकवा त्याच्या कुलािील गादीवर हक्क सागंणारा पुरुष अर्वा मजीिून उिरलेला राजपुत्र यानंा 
त्याचे राज्य हरण करावयास उद्युक्ि कराव,े सकवा िसे वागाव ेकी ज्यायोगे मदिीच्या अपेके्षने िो हुकमिीि 
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राहील. 
 

३४ अटिशय दुबथल झाल्यामुळे जो टमत्र मदि करणार नाही सकवा शत्रलूा जाऊन टमळेल त्याला 
अर्थशास्त्र जाणणाऱ्या टवटजगीषनेू फार दुबथल नाही आटण फार बलाढ्य नाही अशा स्स्र्िीि ठेवाव.े 
 

३५ जो अस्स्र्र टमत्र स्विःच्या उटद्दष्टासाठी संधी करिो त्याचे मतै्रीचा त्याग करण्याचे जे कारण िे 
नाहीसे करावे, ज्यायोगे िो सोडून जाणार नाही. 
 

३६ सकवा जो टमत्र (त्याच्याशी आटण) शत्रशूी सारखीच दोस्िी ठेवनू असेल त्या लबाड टमत्राला 
शत्रपूासून फोडाव,े फुिला म्हणजे त्याचा उच्छेद करावा आटण त्यानंिर शत्रचूा उच्छेद करावा. 
 

उदासीनां च यणतष्ठेत्सामन्ततैस्तणिरोियेत् । 
ततो णवग्रहसांतप्तमुपकारे णनवेशयेत् ॥ ३७ ॥ 
 
अणमिां णवणजगीषुां च यत्सांचरणत दुबथलम् । 
तद्बलेनानुगृह्िीयाद्यर्ा स्यान्न पराङ्मुखम् ॥ ३८ ॥ 
 
अपनीय ततोऽन्तयस्याां भूमौ वा सांणनवेशयेत् । 
णनवेश्य पूवं तिान्तयद्दण्डानुग्रहहेतुना ॥ ३९ ॥ 
 
अपकुयात्समरं् वा नोपकुयाद्यदापणद । 
उन्द्च्िन्तद्यादेव तन्द्न्तमिां णवश्वस्याङ्कमुपन्द्स्र्तम् ॥ ४० ॥ 
 
णमिव्यसनतो वाऽणररुणतष्ठेद्योऽनवग्रहः । 
णमिेिैव भवेत्साध्यश्िाणदतव्यसनेन सः ॥ ४१ ॥ 
 
अणमिव्यसनान्द्न्तमिमुन्द्त्र्तां यणिरज्यणत । 
अणरव्यसनणसद्धध्या तच्ििुिैव प्रणसध्यणत ॥ ४२ ॥ 

 
वृकद्ध क्षयां च स्र्ानां च कशथनोच्िेदनां तर्ा । 
सवोपायान् समादध्यादेतान् यिार्थशास्त्रणवत् ॥ ४३ ॥ 
 
एवमन्तयोन्तयसांचारां षाड्गुण्यां योऽनुपश्यणत । 
स बुणद्धणनगलैबथदै्धणरष्टां क्रीडणत पार्णर्वैः ॥ ४४ ॥ 

 
इणत षाड्गुण्ये सप्तमेऽणिकरिे मध्यमचणरतम् उदासीनचणरतम् मण्डलचणरतम् च अष्टादशोऽध्यायः । 

आणदतः षोडशशततमः । 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य षाड्गुण्यम् सप्तममणिकरिां समाप्तम् । 
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३७ आटण जो टमत्र ििस्र् राहील त्याच्याशी त्याच्या शजेारच्या राजाचंा संघषथ उत्पन्न करावा. नंिर 
युद्धाने िो जेरीस आला की त्याच्यावर उपकार करून ठेवावा. 
 

३८ जो टमत्र दुबथल असल्यामुळे टवटजगीष ू व त्याचा शत्र ू ्ा दोघाकंडेही (मदिीसाठी) जािो 
त्याला सैन्य देऊन मदि करावी, ज्यायोगे िो त्याच्याकडे पाठ टफरटवणार नाही. 
 

३९ सकवा (अशा दुबथल टमत्राला) त्याच्या राज्यािून हलवनू दुसऱ्या प्रदेशाि प्रटिष्ठाटपि कराव;े 
त्याअगोदर त्या टमत्राच्या राज्याि दुसऱ्या टमत्राची, त्याने सैन्याची मदि केली होिी या कारणास्िव, 
स्र्ापना करून ठेवावी. 
 

४० जो टमत्र अपकार करिो सकवा सामथ्यथ असूनही आपत्काली सहाय्य करीि नाही त्या टमत्राचा, 
टवश्वास ठेवनू िो आपल्या िावडीि आला म्हणजे, उच्छेद केलाच पाटहजे. 
 

४१ सकवा जेव्हा टमत्रावर संकि आल्याकारणाने शत्रू टनयंत्रण नाहीसे झाल्यामुळे उठाव करिो िेव्हा 
त्या टमत्राचे संकि दूर करून त्या टमत्राच्या माफथ िच त्याला वठणीवर आणिा येईल. 
 

४२ शत्रवूर संकि आल्यामुळे उठाव केलेला जो टमत्र त्याच्याशी फिकून वागिो, िो शत्रचू्या 
संकिाचे टनवारण केल्यावर त्या शत्रचू्या माफथ िच िाळ्यावर आणिा येिो. 
 

४३ आटण जो अर्थशास्त्र जाणिो त्या राजाने आपली वृद्धी, क्षय आटण स्र्ान, िसेच (शत्रलूा) दुबथल 
करणे आटण उच्छेद करणे ्ा सवथ उपायाचंी योजना करावी. 
 

४४ याप्रमाणे परस्पराशंी संबद्ध असलेली ही सहा धोरणे जो नीि ध्यानाि घेिो िो बुटद्धरूप 
साखळदंडाने जखडलेल्या (मंडलािील) राजानंा हव ेिसे लीलया खेळटविो. 
 

सातवे अणिकरि समाप्त 
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व्यसनाणिकाणरकम् – अष्टममणिकरिम् 
 

१ 
 

[सप्तकवशणतशततमां प्रकरिम् – प्रकृणतव्यसनवगथः] 
 

व्यसनयौगपदे्य सौकयथतो यातव्यां रणक्षतव्यां वेणत व्यसनणचन्तता । १ । 
 

दैवां मानुषां वा प्रकृणतव्यसनमनयापनयाभ्याां सांभवणत । २ । गुिप्राणतलोम्यमभावः प्रदोषः प्रसङ्गः 
पीडा वा व्यसनम् । ३ । व्यस्यत्येनां श्रेयस इणत व्यसनम् । ४ । 
 

‘स्वाम्यमात्यजनपददुगथकोशदण्डणमिव्यसनानाां पूवं पूवं गरीयः’ इत्याचायाः । ५ । 
 

नेणत भारिाजः । ६ । ‘स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनां गरीयः । ७ । मन्तिो मन्तिफलावान्द्प्तः 
कमानुष्ठानमायव्ययकमथ दण्डप्रियनमणमिािवीप्रणतषेिो राज्यरक्षिां व्यसनप्रतीकारः कुमाररक्षिमणभषेकि 
कुमारािामायतममात्येषु । ८ । तेषामभावे तदभावः, णिन्नपक्षस्येव राज्ञिेष्टानाशि । ९ । व्यसनेषु चासन्नः 
परोपजापः । १० । वैगुण्ये च प्रािाबािः प्रािान्द्न्ततकचरत्वाद्राज्ञः’’ इणत । ११ । 
 

आठवे अणिकरि – सांकिाांणवषयी 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १२७ : राज्याच्या साि प्रकृिींवरील सकंिे 
 

१ (टवटजगीष ूव अरी यावंर) संकिे एकाच वळेी गुदरली असिा स्वारीवर जाणे सुकर आहे की 
आपले रक्षण करीि स्वस्र् रहाणे सुकर (असा प्रश्न उपस्स्र्ि होिो) म्हणून संकिाचंा टवचार (आवश्यक 
होिो). 
 

२ राज्याच्या प्रकृिीवरील दैवकृि अर्वा मनुष्टयकृि संकि दुदैवामुळे अर्वा चुकीच्या धोरणामुळे 
उद्भविे. ३ प्रकृिीच्या गुणाचंी टवपयथस्ििा, (प्रकृिीचा) अभाव, (प्रकृिीि) मोठा दोष उत्पन्न होणे, 
अत्यासक्िी अर्वा पीडा म्हणजे व्यसन अर्वा संकि. ४ त्याच्या श्रेयापासून मनुष्टयाला दूर लोिून देिे िे 
व्यसन (अशी व्यसन शब्दाची व्युत्पत्ती आहे). 
 

५ “स्वामी, अमात्य, जनपद, दुगथ, कोश, सैन्य आटण टमत्र याचं्यावरील संकिापंैकी 
अगोदरअगोदरचे संकि अटधक भयावह,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

६ भारद्वाजाच्या मिे हे बरोबर नाही. ७ “स्वामी आटण अमात्य या दोघावंरील संकिापंैकी 
अमात्यावरील संकि अटधक धोक्याचे. ८ सल्लामसलि करणे, सल्लामसलिीचे फल म्हणून टनणथय घेणे, 
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कायाची अंमलबजावणी, उत्पन्न व खचथ याचंी व्यवस्र्ा करणे, अपराध्यानंा शासन करणे, शत्रू व रानिी 
िोळ्या याचंा प्रटिकार करणे, राज्याचे संरक्षण करणे, संकिावर उपाययोजना करणे, राजपुत्राचें रक्षण व 
राजपुत्रासं अटभषेक ्ा सवथ गोष्टी अमात्यावंर अवलंबनू आहेि. ९ अमात्य नसिील िर या गोष्टी होणार 
नाहीि आटण पखं कापलेल्या पक्ष्याप्रमाणे राजाचा सवथ कारभार बंद पडेल. १० आटण अमात्य संकिाि 
असले की शत्रचू्या टफिुरीच्या सूचनानंा चागंलाच वाव टमळिो. ११ आटण िे टवरुद्ध झाल्यास त्याचं्यापासून 
राजाच्या जीटविाला धोका असिो, कारण िे राजाच्या जवळपास वावरि असिाि.” 
 

नेणत कौणिल्यः । १२ । मन्द्न्तिपुरोणहताणदभृत्यवगथमध्यक्षप्रचारां पुरुषद्रव्यप्रकृणतव्यसनप्रतीकारमेिनां 
च राजैव करोणत । १३ । व्यसणनषु वाऽमात्येष्ट्वन्तयानव्यसणननः करोणत । १४ । पूज्यपूजने दूष्ट्यावग्रहे च 
णनत्ययुक्तन्द्स्तष्ठणत । १५ । स्वामी च सांपन्नः स्वसांपणद्भः प्रकृतीः सांपादयणत । १६ । स यच्िीलस्तच्िीलाः 
प्रकृतयो भवन्द्न्तत, उत्र्ाने प्रमादे च तदायतत्वात् । १७ । तत्कूिस्र्ानीयो णह स्वामीणत । १८ । 
 

‘अमात्यजनपदव्यसनयोजथनपदव्यसनां गरीयः’ इणत णवशालाक्ष : । १९ । ‘कोशो दण्डः कुप्यां 
णवणष्टवाहनां णनचयाि जनपदादुणतष्ठन्तते । २० । तेषामभावो जनपदाभावे, स्वाम्यमात्ययोिानन्ततर:’ इणत । 
२१ । 
 

१२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १३ मंत्री, पुरोटहि आदी नोकरवगथ नेमणे, 
खािेप्रमुखानंा काम सोपवनू देणे, पुरुषप्रकृिी व द्रव्यप्रकृिी याचं्यावरील संकिाचें टनवारण करणे व त्यानंा 
समृद्ध करणे या गोष्टी राजाच करिो. १४ आटण अमात्य जर संकिाि (सकवा व्यसनाधीन) असिील िर िो 
दुसरे व्यसनमुक्ि अमात्य नेमिो. १५ पूज्य असलेल्याचंा सन्मान करणे आटण दूष्टय असलेल्याचंा टनग्रह 
करणे याबाबिीि िोच सदा दक्ष रहािो. १६ आटण सवथ गुणानंी संपन्न असलेला राजा (अमात्यादी) 
प्रकृिींनासुद्धा त्याचं्या त्याचं्या टवटशष्ट गुणानंी संपन्न करिो. १७ त्याचे जसे शील असेल िसेच त्याचेंही शील 
असिे, कारण उद्यमशील रहाण्याि अर्वा हलगजीपणा करण्याि िे त्याच्यावर नजर ठेवनू वागिाि. १८ 
कारण राजा हा त्या प्रकृिींच्या टशखरस्र्ानी आहे. 

 
१९ “अमात्य व जनपद याचं्यावरील संकिापंैकी जनपदावरील संकि अटधक धोकादायक,” असे 

टवशालाक्षाचे मि आहे. २० खटजना, सैन्य, जंगली माल, मजूर, वाहने आटण (धान्यादीचे) साठे हे सवथ 
जनपदापासून प्राप्ि होिाि. २१ जनपद नसेल िर ्ा गोष्टीही असणार नाहीि आटण त्यानंिर स्वामी व 
अमात्य हेसुद्धा (असणार नाहीि).” 

 
नेणत कौणिल्यः । २२ । अमात्यमूलाः सवारम्भाः – जनपदस्य कमथणसद्धयः स्वतः परति 

योगके्षमसािनां व्यसनप्रतीकारः शून्तयणनवेशोपचयौ दण्डकरानुग्रहिेणत । २३ । 
 

‘जनपददुगथव्यसनयोदुथगथव्यसनम्’ इणत पाराशराः । २४ । ‘दुगे णह कोशदण्डोत्पणतरापणद स्र्ानां च 
जनपदस्य । २५ । शन्द्क्तमतराि पौरा जानपदेभ्यो णनत्यािापणद सहाया राज्ञः । २६ । 
जानपदास्त्वणमिसािारिाः’ इणत । २७ । 

 
नेणत कौणिल्यः । २८ । जनपदमूला दुगथकोशदण्डसेतुवातारम्भाः । २९ । शौयं स्रै्यं दाक्ष्यां बाहुल्यां 

च जानपदेषु । ३० । पवथतान्ततिीपाि दुगा नाध्युष्ट्यन्तते जनपदाभावात् । ३१ । कषथकप्राये तु दुगथव्यसनम्, 
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आयुिीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसनणमणत । ३२ । 
 

२२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २३ सवथ काये अमात्यावंर अवलंबनू असिाि – 
जनपदािील काये यशस्वीपणे पार पाडणे, स्विःकडून व इिराकंडून त्याच्या योगके्षमाचे संपादन करणे, 
त्याच्यावरील संकिाचें टनवारण करणे, वस्िी नसलेल्या जागी वसाहि स्र्ापणे व टिची भरभराि करणे 
आटण दंड व कर याचंी वसुली करणे (ही काये). 
 

२४ “जनपद व दुगथ याचं्यावरील संकिापंैकी दुगावरील संकि अटधक धोकादायक,” असे 
पाराशराचें मि आहे. २५ “कारण, कोश व सैन्य याचंी उत्पत्ती दुगाि होिे आटण आपत्काली िेरे्च 
जनपदािील लोकानंा आश्रयस्र्ान टमळिे. २६ आटण जनपदािील लोकापेंक्षा शहरािील लोक अटधक 
शस्क्िमान असिाि आटण (राजभक्िीि) स्स्र्र राहून आपत्काली राजास मदि करिाि. २७ याउलि 
जनपदािील लोक (आपत्काली) शत्रचू्या बाजूसही जािाि.” 
 

२८ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २९ दुगथ, कोश, सैन्य, पािबधंारे आटण (कृटष, 
गोरक्षण आटण वाटणज्य ही) वृटत्तसाधने ्ा सवथ कायांचा उगम जनपदाि आहे. ३० शौयथ, स्र्ैयथ, दक्षिा 
आटण टवपुल संख्येि उपलब्धी हे गुण जनपदािील लोकािं असिाि. ३१ आटण पवथिावरील दुगथ व बेिािील 
दुगथ याि वस्िी नसिे, कारण िेरे् जनपदाचा अभाव असिो. ३२ िर्ाटप, जनपदाि जर मुख्यिः 
शिेकऱ्याचंी वस्िी असेल िर दुगावरील संकि (अटधक गंभीर), परंिु िेरे् मुख्यिः लढवय्याचंी वस्िी 
असेल िर जनपदावरील संकि (अटधक गंभीर). 
 

‘दुगथकोशव्यसनयोः कोशव्यसनम्’ इणत णपशुनः । ३३ । ‘कोशमूलो णह दुगथसांस्कारो दुगथरक्षिां 
जनपदणमिाणमिणनग्रहो देशान्ततणरतानामुत्साहनां दण्डबलव्यवहारि । ३४ । दुगथः कोशादुपजाप्यः परेषाम् । 
३५ । कोशमादाय च व्यसने शक्यमपयातुां, न दुगथम्’ इणत । ३६ । 
 

नेणत कौणिल्यः । ३७ । दुगापथिः कोशो दण्डस्तूष्ट्िींयुद्धां  स्वपक्षणनग्रहो दण्डबलव्यवहार 
आसारप्रणतग्रहः परचक्रािवीप्रणतषेिि । ३८ । दुगाभावे च कोशः परेषाम् । ३९ । दृश्यते णह 
दुगथवतामनुन्द्च्िणतणरणत । ४० । 
 

‘कोशदण्डव्यसनयोदथण्डव्यसनम्’ इणत कौिपदन्ततः । ४१ । ‘दण्डमूलो णह णमिाणमिणनग्रहः 
परदण्डोत्साहनां स्वदण्डप्रणतग्रहि । ४२ । दण्डाभावे च रुवः कोशणवनाशः । ४३ । कोशाभावे च शक्यः 
कुप्येन भूम्या परभूणमस्वयांग्राहेि वा दण्डः णपण्डणयतुां, दण्डवता च कोशः । ४४ । 
स्वाणमनिासन्नवृणतत्वादमात्यसिमा दण्डः’ इणत । ४५ । 
 

३३ “दुगथ व कोश याचं्यावरील संकिापंैकी कोशावरील संकि जास्ि गंभीर,” असे टपशुनाचे मि 
आहे. ३४ “कारण, दुगाची (बाधंणी व) दुरुस्िी, दुगाचे रक्षण, जनपद, टमत्र व शत्र ूयाचंा टनग्रह, दुसऱ्या 
देशािील लोकानंा प्रोत्साटहि करणे आटण सैन्याच्या बळाचा वापर ्ा गोष्टींचा उगम कोशाि होिो. ३५ 
आटण कोशामुळे शत्रू दुगाि टफिुरी उत्पन्न करू शकिाि. ३६ आटण संकिकाळी कोश घेऊन पळून जािा 
येिे, दुगथ घेऊन नाही.” 
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३७ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ३८ कोश, सैन्य, गुप्ि युद्ध, आपल्या पक्षािील 
लोकाचें दमन, सैन्याच्या बळाचा वापर, मदिीला येणाऱ्या सैन्याचा स्वीकार आटण परचक्र व रानिी िोळ्या 
यानंा प्रटिकार करणे ्ा गोष्टी दुगावर अवलंबून आहेि. ३९ आटण दुगथ नसेल िर कोश शत्रूंच्या हािी जािो. 
४० कारण ज्यानंा दुगाचे संरक्षण आहे त्याचंा उच्छेद होि नाही असे टदसून येिे. 
 

४१ “कोश व सैन्य यावंरील संकिापंैकी सैन्यावरील संकि अटधक गंभीर,” असे कौणपदंिाचे मि 
आहे. ४२ “कारण टमत्र व शत्र ूयाचें दमन, (आपल्याजवळील) शत्रबुलाला लढण्यास प्रोत्साटहि करणे 
आटण स्विःच्या सैन्याला कुमक ्ा गोष्टी सैन्यावर अवलंबनू आहेि. ४३ आटण सैन्य नसेल िर कोशाचा 
नाश टनटिि होईल. ४४ आटण कोश नसल्यास कुप्य अर्वा भमूी देऊन सकवा शत्रचूी जमीन ज्याला जी घेिा 
येईल िी त्याने घ्यावी अशी परवानगी टदल्यास सैन्य जमा करिा येिे आटण सैन्य असल्यावर कोश गोळा 
करिा येिो. ४५ आटण राजाच्या सटन्नध रहाि असल्यामुळे सैन्याचे (प्राणाला धोक्याच्या बाबिीि) 
अमात्याशंी साधम्यथ आहे.” 
 

नेणत कौणिल्यः । ४६ । कोशमूलो णह दण्डः । ४७ । कोशाभावे दण्डः परां गच्िणत, स्वाणमनां वा हन्द्न्तत 
। ४८ । सवाणभयोगकरि कोशो िमथकामहेतुः । ४९ । देशकालकायथवशेन तु कोशदण्डयोरन्तयतरः 
प्रमािीभवणत । ५० । लम्भपालनो णह दण्डः कोशस्य, कोशः कोशस्य दण्डस्य च भवणत । ५१ । 
सवथद्रव्यप्रयोजकत्वात्कोशव्यसनां गरीय इणत । ५२ । 
  

‘दण्डणमिव्यसनयोर्णमिव्यसनम्’ इणत वातव्याणिः । ५३ । ‘णमिमभृतां व्यवणहतां च कमथ करोणत, 
पान्द्ष्ट्िथग्राहमासारमणमिमािणवकां  च प्रणतकरोणत, कोशदण्डभूणमणभिोपकरोणत व्यसनावस्र्ायोगम्’ इणत । 
५४ । 

 
नेणत कौणिल्यः । ५५ । दण्डवतो णमिां णमिभावे णतष्ठणत, अणमिो वा णमिभावे । ५६ । 

दण्डणमियोस्तु सािारिे काये सारतः स्वयुद्धदेशकाललाभाणिशेषः । ५७ । शीघ्राणभयाने 
त्वणमिािणवकानभ्यन्ततरकोपे च न णमिां णवद्यते । ५८ । व्यसनयौगपदे्य परवृद्धौ च णमिमर्थयुक्तौ णतष्ठणत । 
५९ । 
 

इणत प्रकृणतव्यसनसांप्रिारिमुक्तम् । ६० । 
 

प्रकृत्यवयवानाां तु व्यसांनस्य णवशेषतः । 
बहुभावोऽनुरागो वा सारो वा कायथसािकः ॥ ६१ ॥ 

 
ियोस्तु व्यसने तुल्ये णवशेषो गुितः क्षयात् । 
शेषप्रकृणतसाद्गुण्यां यणद स्यान्नाणविेयकम् ॥ ६२ ॥ 

 
शेषप्रकृणतनाशस्तु यिैकव्यसनाद्भवेत् । 
व्यसनां तद्गरीयः स्यात्प्रिानस्येतरस्य वा ॥ ६३ ॥ 

 
इणत व्यसनाणिकाणरकेऽष्टमेऽणिकरिे प्रकृणतव्यसनवगथः प्रर्मोऽध्यायः । आणदतः सप्तदशशततमः । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

४६ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ४७ कारण, सैन्याचे मूळ कोशाि आहे. ४८ कोश 
नसेल िर सैन्य शत्रलूा जाऊन टमळिे सकवा राजाला ठार मारिे. ४९ आटण सवथ काये साध्य करणारा 
असल्यामुळे कोश, धमथ व काम याचं्या टसद्धीस कारणीभिू होिो. ५० िर्ाटप, देश, काल व कायथ याचं्या 
अनुरोधाने कोश सकवा सैन्य अटधक प्रभावी ठरिे. ५१ सैन्य कोश टमळवनू देिे व त्याचे पालन करिे, आटण 
कोश, कोश व सैन्य दोन्ही टमळवनूदेऊन त्याचें पालन करिो. ५२ सवथ प्रकारचे पदार्थ टमळटवण्यास 
कारणीभिू होि असल्यामुळे कोशावरील संकि अटधक गंभीर. 
 

५३ “सैन्य व टमत्र याचं्यावरील संकिापंैकी टमत्रावरील संकि अटधक गंभीर,” असे वािव्याधीचे 
मि आहे. ५४ “टमत्र पगार न घेिा व दूर राहून काम करिो, टपछाडीचा शत्र,ू त्याचा टमत्र, पुढचा शत्र ूआटण 
रानिी िोळ्या याचंा प्रटिकार करिो आटण संकिाच्या प्रसंगी सोडून न जािा कोश, सैन्य व भमूी याचें 
साहाय्य देिो.” 
 

५५ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ५६ आपल्याकडे सैन्य असले िरच टमत्र टमत्र म्हणून 
रहािो आटण शत्रसुूद्धा मतै्री करिो. ५७ परंिु एखादे कायथ सैन्याकडून अर्वा टमत्राकडून सारखेच 
होण्यासारखे असिे िेव्हा त्याचंी उत्कृष्टिा आटण त्याचं्या युद्धप्रकाराला अनुकूल अशा देशाचा व ऋिूचा 
लाभ यामुंळे टवशषे फायदा होिो. ५८ परंिु ज्यावळेेस शत्र ू व रानिी िोळ्या याचं्याटवरुद्ध मोटहमेवर 
टनघावयाची घाई असिे त्यावळेेस आटण अंिगथि बडंाळीटवरुद्ध टमत्र उपयोगी पडि नाही. ५९ (टवटजगीष ूव 
अरी) दोघे एकाच वळेी संकिाि असिा आटण शत्रचूी अटभवृद्धी झाली असिा टमत्र स्विःच्याच टहिाटवषयी 
दक्ष रहािो. 
 

६० याप्रमाणे प्रकृिीवरील संकिाचं्या गाभंीयाटवषयी टनणथय साटंगिला आहे. 
 

६१ परंिु संकिाच्या टवटशष्ट स्वरूपाच्या अनुरोधाने प्रकृिीच्या अवयवाचें संख्याटधक्य अर्वा 
एकटनष्ठिा अर्वा उत्कृष्टिा याचं्यामुळे कायथ टसद्ध होऊ शकिे. 
 

६२ परंिु जेव्हा दोन प्रकृिीवरील संकि सारखेच गंभीर असिे िेव्हा त्याचं्या गुणाचं्या ऱ्हासाच्या 
अनुरोधाने (गाभंीयथ कमीअटधक ठरून) त्याचं्यािील फरक कळिो; परंिु त्यावेळी बाकीच्या प्रकृिींची 
गुणवत्ता मात्र टनरुपयोगी झालेली नसली पाटहजे. 
 

६३ परंिु जेरे् एका प्रकृिीवरील संकिामुळे इिर प्रकृिींचा नाश होिो िेरे् िे संकि – राजावरील 
असो सकवा इिर प्रकृिीवरील असो – अटधक गंभीर होिे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

२ 
 

[अष्टाकवशणतशततमां प्रकरिम् – राजराज्ययोव्यथसनणचन्तता] 
 

राजा राज्यणमणत प्रकृणतसांके्षपः । १ । 
 

राज्ञोऽभ्यन्ततरो बाह्यो वा कोप इणत । २ । अणहभयादभ्यन्ततरः कोपो बाह्यकोपात्पापीयान्, 
अन्ततरमात्यकोपिान्ततःकोपात् । ३ । तस्माक्तोशदण्डशन्द्क्तमात्मसांस्र्ाां कुवीत । ४ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण १२८ : राजा व राज्य यावंरील सकंिाचंा टवचार 
 

१ राजा आटण त्याचे राज्य (शासन) याि सवथ प्रकृिी सामावलेल्या आहेि. 
 

२ राजाला आिल्या अटधकाऱ्याचंी बडंाळी व बाहेरच्या अटधकाऱ्याचंी बडंाळी याचं्यापासून भय 
असिे. ३ सापापासून असलेल्या भीिीसारखे असल्यामुळे आिल्या अटधकाऱ्याचंी बडंाळी बाहेरच्या 
अटधकाऱ्याचं्या बडंाळीपेक्षा अटधक भयंकर, आटण राजवाड्यािील अमात्याचंी बडंाळी आिल्या 
अटधकाऱ्याचं्या बडंाळीपेक्षा अटधक भयंकर. ४ यास्िव राजाने कोशशक्िी व सैन्यशक्िी आपल्या स्विःच्या 
िाब्याि ठेवल्या पाटहजेि. 
 

‘िैराज्यवैराज्ययोियराज्यमन्तयोन्तयपक्षिेषानुरागाभ्याां परस्परसांघषिे वा णवनश्यणत, वैराज्यां तु 
प्रकृणतणचतग्रहिापेणक्ष यर्ान्द्स्र्तमन्तयभैुथज्यते’ इत्याचायाः । ५ । 
 

नेणत कौणिल्यः । ६ । णपतापुियोभ्रािोवा िैराज्यां तुल्ययोगके्षमममात्यावग्रहां वतथयणत । ७ । वैराज्यां 
तु जीवतः परस्यान्द्च्िद्य ‘नैतन्तमम’ इणत मन्तयमानः कशथयणत, अपवाहयणत, पण्यां वा करोणत, णवरक्तां वा 
पणरत्यज्यापगच्ितीणत । ८ । 
 

अन्तििणलतशास्त्रो वा राजेणत ‘अशास्त्रचकु्षरन्तिो यककचनकारी दृढाणभणनवेशी परप्रिेयो वा 
राज्यमन्तयायेनोपहन्द्न्तत, चणलतशास्त्रस्तु यि शास्त्राच्चणलतमणतभथवणत शक्यानुनयो भवणत’ इत्याचायाः । ९ । 
 

नेणत कौणिल्यः । १० । अन्तिो राजा शक्यते सहायसांपदा यि ति वा पयथवस्र्ापणयतुम् । ११ । 
चणलतशास्त्रस्तु शास्त्रादन्तयर्ाणभणनणवष्टबुणद्धरन्तयायेन राज्यमात्मानां चोपहन्ततीणत । १२ । 
 

५ “दै्वराज्य (दोघे टमळून करीि असलेले राज्य) आटण वैराज्य (दुसऱ्याच्या देशावर केले जाणारे 
परक्याचे राज्य) यापंैकी दै्वराज्य एकमेकाचं्या पक्षािील दे्वष व अनुराग यामुळे सकवा दोघािंील संघषामुळे 
नाश पाविे, परंिु वैराज्य प्रजाजनाचें मन सजकण्याच्या उदे्दशाने दुसऱ्याकंडून (परकीयाकंडून) पूवीप्रमाणेच 
चालटवले जािे,” असे आचायांचे मि आहे. 

 



 

 अनुक्रमणिका 
 

६ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ७ टपिा व पुत्र या दोघाचें अर्वा दोन भावाचें दै्वराज्य 
योगके्षम सारखाच चालवनू आटण अमात्यानंा िाब्याि ठेवनू टिकून राहू शकिे. ८ परंिु वैराज्याि टजविं 
असलेल्या दुसऱ्याचे राज्य बळकावनू “हे माझे नाही” असे मानणारा परकी राजा देशाची दुदथशा करिो, 
िेर्ील संपत्तीचे अपहरण करिो सकवा िो देश कोणाला िरी टवकून िाकिो सकवा लोक टवरुद्ध झाले िर 
सोडून टनघून जािो. 
 

९ शास्त्राची दृष्टी नसलेला अंध राजा व शास्त्राचे पालन न करणारा राजा यापंैकी “शास्त्राची दृष्टी 
नसलेला आंधळा राजा, वािेल िसे वागणारा, हट्टी अर्वा दुसऱ्याच्या कलाने चालणारा, अन्यायाने वागून 
राज्याचा टवनाश करिो, परंिु शास्त्राप्रमाणे न वागणाऱ्या राजाची, ज्या बाबिीि िो शास्त्राला सोडून वागिो 
त्या बाबिीि, समजूि घालणे शक्य असिे,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

१० हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ११ शास्त्रदृष्टी नसलेल्या राजाला उत्तम प्रिीचे 
मदिनीस योवय त्या मागाने जाण्यास लाव ूशकिाि.१२ परंिु शास्त्र न जुमानणारा राजा शास्त्राच्या टवरुद्ध 
वागण्याचा दृढ टनिय करून राज्याचा व स्विःचा टवनाश करून घेिो. 
 

व्याणितो नवो वा राजेणत ‘व्याणितो राजा राज्योपघातममात्यमूलां  प्रािाबािां वा राज्यमूलमवाप्नोणत, 
नवस्तु राजा स्विमानुग्रहपणरहारदानमानकमथणभः प्रकृणतरञ्जनोपकारैिरणत’ इत्याचायाः । १३ । 
 

नेणत कौणिल्यः । १४ । व्याणितो राजा यर्ाप्रवृतां राजप्रणिणिमनुवतथयणत । १५ । नवस्तु राजा 
बलावर्णजतां ‘ममेदां राज्यम्’ इणत यरे्ष्टमनवग्रहिरणत । १६ । सामुत्र्ाणयकैरवगृहीतो वा राज्योपघातां 
मषथयणत । १७ । प्रकृणतष्ट्वरूढः सुखमुच्िेतुां भवतीणत । १८ । व्याणिते णवशेषः पापरोनयपापरोगी च । १९ । 
नवेऽप्यणभजातोऽनणभजात इणत । २० । 
 

दुबथलोऽणभजातो बलवाननणभजातो राजेणत ‘दुबथलस्याणभजातस्योपजापां दौबथल्यापेक्षाः प्रकृतयः 
कृच्िेिोपगच्िन्द्न्तत, बलवतिानणभजातस्य बलापेक्षाः सुखेन’ इत्याचायाः । २१ । 
 

नेणत कौणिल्यः । २२ । दुबथलमणभजातां प्रकृतयः स्वयमुपनमन्द्न्तत, जात्यमैश्वयथ प्रकृणतरनुवतथत इणत । 
२३ । बलवतिानणभजातस्योपजापां णवसांवादयन्द्न्तत, अनुरागे सावथगुण्यम् इणत । २४ । प्रयासविात् सस्यविो 
मुणष्टविात्पापीयान्, णनराजीवत्वाद् अवृणष्टरणतवृणष्टतः । २५ । 
 

ियोिथयोव्यथसनयोः प्रकृतीनाां बलाबलम् । 
पारांपयथक्रमेिोक्तां याने स्र्ाने च कारिम् ॥ २६ ॥ 

 
इणत व्यसनाणिकाणरकेऽष्टमेऽणिकरिे राजराज्ययोव्यथसनणचन्तता णितोयोऽध्यायः । आणदतोऽष्टादशशततमः 

। 
 

१३ व्याटधग्रस्ि राजा व नवीन राजा यापंैकी “व्याटधग्रस्ि राजाला अमात्याकंडून होणारा राज्याचा 
टवनाश सहन करावा लागिो सकवा राज्यकारभाराच्या दगदगीमुळे त्याच्या स्विःच्या प्राणाला धोका 
उद्भविो, परंिु नवीन राजा प्रजाजनानंा खूष करणारी व टहिकर असणारी, स्वधमाचे पालन, अनुग्रह 



 

 अनुक्रमणिका 
 

करणे, सूि देणे, देणवया देणे, मानसन्मान करणे ही कामे करिो,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

१४ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १५ व्याटधग्रस्ि राजा पूवीपासून चालि आलेली 
राजाची किथव्ये िशीच चालू ठेविो. १६ परंिु नवीन राजा बळाच्या जोरावर टमळटवलेले “हे राज्य माझे 
आहे” असे मानून मनाला येईल िसे अटनयंटत्रिपणे वागिो. १७ सकवा बडंािील त्याच्या सहकाऱ्याचं्या 
दाबाखाली असल्यास राज्याचा होि असलेला टवनाश टनमूिपणे सहन करिो. १८ प्रजाजनािं बद्धमूल न 
झाल्यामुळे त्याचा उच्छेद सहज करिा येिो. १९ व्याटधग्रस्ि राजाच्या संबधंाि पापरोगाने पीटडि असलेला 
व पापरोगाने पीटडि नसलेला असा भेद आहे. २० नवीन राजाच्या संबधंािसुद्धा उच्च कुळाि जन्मलेला व 
उच्च कुळाि न जन्मलेला असा भेद आहे. 

 
२१ दुबथल पण उच्च कुळाि जन्मलेला आटण बलवान पण हीन कुळाि जन्मलेला यापंैकी “प्रजाजन 

उच्च कुळािील दुबथल राजाचे म्हणणे त्याची दुबथलिा लक्षाि घेऊन मोठ्या कष्टाने ऐकिाि, पण हीन 
कुलािील बलवान राजाचे म्हणणे त्याचे बळ लक्षाि घेऊन सहज ऐकिाि,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

२२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २३ प्रजाजन उच्च कुळािील राजाला िो दुबथल 
असला िरी स्विः होऊन वश होिाि, उच्चकुलीन राजाि राज्य करण्यास आवश्यक असलेले गुण 
उपजिच असिाि म्हणून. २४ आटण िे हीनकुलीन बलवान राजाच्या म्हणण्याप्रमाणे वागि नाहीि, जेरे् 
पे्रम असिे िेरे् सवथ गुण टवद्यमान असिाि. २५ मेहनि फुकि जाि असल्यामुळे पेरणीच्या नाशापेक्षा 
उगवलेल्या धान्याचा नाश अटधक वाईि, उपजीटवका उपलब्ध होि नसल्यामुळे अनावृष्टी अटिवृष्टीपेक्षा 
अटधक वाईि. 
 

२६ प्रकृिीच्या संकिाचंी गंभीरिा आटण टिचा अभाव ्ाचें टववचेन, पारंपटरक क्रमाला अनुसरून 
(एका वळेेस) दोन दोन प्रकृिींचा टवचार करून मोटहमेवर टनघाव ेकी स्वस्र् बसावे हे ठरटवण्यासाठी, केले 
आहे. 
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३ 
 

[एकोनकिशच्िततमां प्रकरिम् – पुरुषव्यसनवगथः] 
 

अणवद्याणवनयः पुरुषव्यसनहेतुः । १ । अणवनीतो णह व्यसनदोषान्न पश्यणत । २ । तानुपदेक्ष्यामः । ३ 
। 
 

कोपजणस्त्रवगथः, न कामजितुवथगथः । ४ । तयोः कोपो गरीयान् । ५ । सवथि णह कोपिरणत । ६ । 
प्रायशि कोपवशा राजानः प्रकृणतकोपैहथताः श्रूयन्तते, कामवशाः क्षयणनणमतमणरव्याणिणभणरणत । ७ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १२९ : मनुष्टयाची व्यसने 
 

१ टवद्याचं्या अध्ययनाने सुसंस्कृि न होणे हे मनुष्टय व्यसनी होण्यास कारणीभिू होिे. २ कारण, 
टवनीि न झालेल्या मनुष्टयाला व्यसनामधले दोष टदसि नाहीि. ३ िे दोष आम्ही आिा दाखवनू देिो. 
 

४ क्रोधापासून िीन व्यसने उद्भविाि, कामापासून चार. ५ त्या दोहोंपैकी क्रोध हा अटधक भयंकर. 
६ कारण, क्रोधाचा प्रभाव सवथत्र असिो. ७ आटण क्रोधाच्या अधीन झालेले राजे बहुिकरून प्रजाजनाचं्या 
प्रक्षोभामुळे ठार झाले असल्याचे आटण कामाच्या अधीन झालेले राजे क्षयामुळे शत्रू आटण व्याधी याचं्याकडून 
मारले गेले असल्याचे आपण ऐकिो. 
 

नेणत भारिाजः । ८ । ‘सत्पुरुषाचारः कोपो वैरयातनमवज्ञाविो भीतमनुष्ट्यता च । ९ । णनत्यि 
कोपेन सांबन्तिः पापप्रणतषेिार्थः । १० । कामः णसणद्धलाभः सान्तत्वां त्यागशीलता सांणप्रयभावि । ११ । णनत्यि 
कामेन सांबन्तिः कृतकमथिः फलोपभोगार्थः’ इणत । १२ । 
 

नेणत कौणिल्यः । १३ । िेष्ट्यता शिुवेदनां दुःखासङ्गि कोपः । १४ । पणरभवो द्रव्यनाशः 
पािच्चरद्यतूकारलुब्िकगायनवादकैिानर्थययः सांयोगः कामः । १५ । तयोः पणरभवाद्धिेष्ट्यता गरीयसी । १६ । 
पणरभूतः स्वैः परैिावगृह्यते, िेष्ट्यः समुन्द्च्िद्यत इणत । १७ । द्रव्यनाशाच्ििुवेदनां गरीयः । १८ । द्रव्यनाशः 
कोशाबािकः, शिुवेदनां प्रािाबािकणमणत । १९ । अनर्थयथसांयोगादु्दःखसांयोगो गरीयान् । २० । अनर्थयथसांयोगो 
मुहूतथप्रतीकारो, दीघथक्लेशकरो दुःखानामासङ्ग इणत । २१ । तस्मात्कोपो गरीयान् । २२ । 
 

८ “हे बरोबर नाही,” असे भारद्वाजाचे मि आहे. ९ “क्रोध सत्पुरुषाच्या आचरणाि आवश्यक, 
वैराचा बदला घेणे, अपमानाचा सूड उगवणे आटण मनुष्टयानंा भीिी वािावयास लावणे (हे शक्य करणारा) 
असा आहे. १० आटण दुष्टप्रवृत्तींचे टनदालन करण्यासाठी क्रोधाचा अवलंब नेहमी करावा लागिो. ११ काम 
हा यशाची प्राप्िी करून देणारा, सातं्वनपर वृत्तीचा, त्याग करण्याच्या स्वभावाचा आटण लोकानंा टप्रय 
होणारा असा आहे. १२ आटण केलेल्या कामाच्या फलाच्या उपभोगासाठी कामाशी संबधं नेहमी आवश्यक 
असिो.” 
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१३ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १४ क्रोध म्हणजे दे्वषास पात्र होणे, शत्रू टमळटवणे 
आटण दुःखाची संगि होय. १५ काम म्हणजे मानहानी, द्रव्यहानी आटण चोर, जुगारी, टशकारी, गाणारे व 
वाजटवणारे ्ा अनर्थकारक मंडळींची संगि. १६ त्यापंैकी मानहानीपेक्षा दे्वषास पात्र होणे अटधक वाईि. १७ 
मानहानी झालेला मनुष्टय स्विःच्या लोकाकंडून व इिराकंडून अव्हेटरला जािो, दे्वषास पात्र झालेल्याचा 
समूळ उच्छेद होिो. १८ द्रव्यहानीपेक्षा शत्रू करणे अटधक भयंकर. १९ द्रव्यनाशामुळे कोशाला धोका उत्पन्न 
होिो, शत्र ूकेला िर प्राणाला धोका उत्पन्न होिो. २० अनर्थकारक माणसाचं्या संगिीपेक्षा दुःखाची संगि 
अटधक वाईि. २१ अनर्थकारक माणसाचंी संगि क्षणाि सोडून देिा येिे, दुःखाची सोबि दीघथ काळपयंि 
क्लेश देि रहािे. २२ म्हणून क्रोध (कामापेक्षा) अटधक भयंकर. 
 

वाक्पारुष्ट्यमर्थदूषिां दण्डपारुष्ट्यणमणत । २३ । 
 

‘वाक्पारुष्ट्यार्थदूषियोवाक्पारुष्ट्यां गरीयः’ इणत णवशालाक्षः । २४ । ‘परुषमुक्तो णह तेजस्वी तेजसा 
प्रत्यारोहणत । २५ । दुरुक्तशल्यां हृणद णनखातां तेजःसांदीपनणमन्द्न्तद्रयोपताणप च’ इणत । २६ । 
 

नेणत कौणिल्यः । २७ । अर्थपूजा वाक्िल्यमपहन्द्न्तत, वृणतणवलोपस्त्वर्थदूषिम् । २८ । अदानमादानां 
णवनाशः पणरत्यागो वाऽर्थस्येत्यर्थदूषिम् । २९ । 

 
‘अर्थदूषिदण्डपारुष्ट्ययोरर्थदूषिां गरीयः’ इणत पाराशराः । ३० । ‘अर्थमूलौिमथकामौ । ३१ । 

अर्थप्रणतबद्धि लोको वतथते । ३२ । तस्योपघातो गरीयान्’ इणत । ३३ । 
 
नेणत कौणिल्यः । ३४ । सुमहताऽप्यरे्न न किन शरीरणवनाशणमच्िेत् । ३५ । दण्डपारुष्ट्याच्च तमेव 

दोषमन्तयेभ्यः प्राप्नोणत । ३६ । 
 

२३ वचनाची कठोरिा, मालमते्तचे नुकसान करणे आटण दंडाची कठोरिा (ही िीन क्रोधज 
व्यसने). 
 

२४ “कठोर वचन व मालमते्तचे नुकसान यापंैकी कठोर वचन अटधक वाईि,” असे टवशालाक्षाचे 
मि आहे. २५ कारण, िेजस्वी मनुष्टयाला जर कोणी कठोरपणे बोलले िर िो जोराने प्रटिकार करिो. २६ 
कठोर वचनाचे शल्य अंिःकरणाि रुिून िेजस्स्विेला पेिून उठावयास लाविे आटण इंटद्रयानंा िापदायक 
होिे.” 
 

२७ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २८ द्रव्य देऊन केलेला सत्कार वचनाचे शल्य 
काढून िाकिो, परंिु मालमते्तचे नुकसान म्हणजे उपजीटवकेचाच अभाव. २९ (देणे अवश्य असलेले) न 
देणे, (एखाद्याच्या मालकीची वस्िू) घेणे, िी नष्ट करणे अर्वा िाकून देणे ्ा गोष्टी म्हणजे अर्थदूषण 
(मालमते्तचे नुकसान). 
 

३० “अर्थदूषण आटण दंडपारुष्टय यापैकी अर्थदूषण अटधक वाईि,” असे पाराशराचें मि आहे. ३१ 
“कारण, धमथ व काम हे अर्ावर अवलंबनू असिाि. ३२ आटण सवथ जग अर्ाशी टनगटडि आहे. ३३ म्हणून 
त्याचा टवनाश अटधक वाईि.” 
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३४ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ३५ टकिीही मोठी रक्कम असली िरी िी घेऊन 
आपल्या शरीराचा नाश करून घेण्यास कोणीही राजी होणार नाही. ३६ आटण दंडपारुष्टयामुळे दुसऱ्याकंडून 
िेच (शरीरनाश) होण्याची भीिी असिे. 
 

इणत कोपजणस्त्रवगथः । ३७ । कामजस्तु मृगया द्यतूां णस्त्रयः पानणमणत चतुवथगथः । ३८ । 
 

तस्य ‘मृगयाद्यतूयोमृथगया गरीयसी’ इणत णपशुनः । ३९ । 
‘स्तेनाणमिव्यालदावप्रस्खलनभयणदङ्मोहाः कु्षन्द्त्पपासे च प्रािाबािस्तस्याम् । ४० । द्यतेू तु 
णजतमेवाक्षणवदुषा यर्ा जयत्सेनदुयोिनाभ्याम्’ इणत । ४१ । 
 

नेणत कौणिल्यः । ४२ । तयोरप्यन्तयतरपराजयोऽस्तीणत नलयुणिणष्ठराभ्याां व्याख्यातम् । ४३ । तदेव 
णवणजतद्रव्यमाणमषां वेरानुबन्तिि । ४४ । सतोऽर्थस्य णवप्रणतपणतरसतिाजथनमप्रणतभुक्तनाशो 
मूिपुरीषिारिबुभुक्षाणदणभि व्याणिलाभ इणत द्यतूदोषाः । ४५ । मृगयायाां तु व्यायामः, 
श्लेष्ट्मणपतमेदःस्वेदनाशिले न्द्स्र्ते च काये लक्षपणरचयः कोपभयस्र्ानेषु च मृगािाां णचतज्ञानमणनत्ययानां 
चेणत । ४६ । 

 
‘द्यतूस्त्रीव्यसनयोः कैतवव्यसनम्’ इणत कौिपदन्ततः । ४७ । ‘सातत्येन णह णनणश प्रदीपे मातणर च 

मृतायाां दीव्यत्येव णकतवः । ४८ । कृच्रे च प्रणतपृष्टः कुप्यणत । ४९ । स्त्रीव्यसने तु स्नानप्रणतकमथभोजनभूणमषु 
भवत्येव िमार्थपणरप्रश्नः । ५० । शक्या च स्त्री राजणहते णनयोक्तुम्, उपाांशुदण्डेन व्याणिना वा 
व्यावतथणयतुमवस्त्रावणयतुां वा’ इणत । ५१ । 
 

३७ अशी ही िीन क्रोधज व्यसने. ३८ परंिु मृगया, द्यिू, टस्त्रया आटण मद्यपान ही चार कामज 
व्यसने. 
 

३९ त्यामध्ये “मृगया व द्यिू यापंैकी मृगया अटधक वाईि,” असे टपशुनाचे मि आहे. ४० “मृगयेि 
चोर, शत्र,ू सहस्त्र प्राणी, दावावनी, अडखळून पडणे, वाि चुकणे, आटण भकूिहान याचं्यामुळे जीटविाला 
धोका असिो. ४१ परंिु द्यिूाि िे खेळण्याि कुशल असलेल्याचंा जयच होिो, जसा िो जयत्सेन व दुयोधन 
याचंा झाला. 

 
४२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ४३ द्यिूाि दोघापंैकी एकजण हरिो हे नल व 

युटधटष्ठर याचं्या उदाहरणाने दाखवनू टदले आहे. ४४ आटण िेच सजकलेले द्रव्य आटमष होऊन (इिराचं्या 
लोभास कारणीभिू होिे व) कायमचे वैर उत्पन्न करिे. ४५ असलेल्या द्रव्याटवषयी (राहील की जाईल) 
अशी अटनटिििा, नसलेले द्रव्य टमळटवणे, उपभोग न घेिाच हरवनू बसणे आटण मलमूत्रधारण, भकू 
(मारणे) इत्यादीमुळे रोग जडणे हे द्यिूािील दोष होि. ४६ परंिु मृगयेि व्यायाम घडिो, कफ, टपत्त, मेद 
आटण घाम (फार येणे) हे टवकार नाहीसे होिाि, स्स्र्र व चल शरीरावर नेम धरून मारण्याचा अभ्यास 
होिो, पशूनंा क्रोध आला असिा, भय वािि असिा आटण िे स्वस्र् असिा त्याचं्या टचत्ताच्या टवकाराचें ज्ञान 
होिे; टशवाय, मृगयेवर कायमचे जाण होि नाही. 

 
४७ “द्यिू आटण टस्त्रया या दोन व्यसनापंैकी द्यिूाचे व्यसन अटधक वाईि,” असे कौणपदंिाचे मि 
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आहे. ४८ “कारण, जुगारी सिि, रात्रीसुद्धा टदव्याच्या उजेडाि, टिकडे आई मेली असली िरी, खेळिच 
रहािो. ४९ आटण अडचणीच्या वळेी त्याला काही टवचारले िर िो रागाविो. ५० परंिु स्त्रीव्यसनामध्ये स्नान, 
प्रसाधन, भोजन या प्रसंगी धमथ व अर्थ यासंबधंी टवचारणा करिा येिेच. ५१ आटण स्त्रीचा राजाला टहिकर 
अशा कामाि उपयोग करून घेिा येिो सकवा टिला गुप्ि शासनाच्या द्वारा अर्वा व्याधीच्या द्वारा दूर करणे 
अर्वा टनघून जावयास लावणे शक्य असिे.” 
 

नेणत कौणिल्यः । ५२ । सप्रत्यादेयां द्यतूां णनष्ट्प्रत्यादेयां स्त्रीव्यसनम् । ५३ । अदशथनां कायथणनवेदः 
कालाणतपातनादनर्ो िमथलोपि तन्तिदौबथल्यां पामानुबन्तििेणत । ५४ । 
 

‘स्त्रीपानव्यसनयोः स्त्रीव्यसनम्’ इणत वातव्याणिः । ५५ । ‘स्त्रीषु णह बाणलश्यमनेकणविां 
णनशान्ततप्रणििौ व्याख्यातम् । ५६ । पाने तु शब्दादीनाणमन्द्न्तद्रयार्ानामुपभोगः प्रीणतदानां पणरजनपूजनां 
कमथश्रमविि’ इणत । ५७ । 
 

नेणत कौणिल्यः । ५८ । स्त्रीव्यसने भवत्यपत्योत्पणतरात्मरक्षिां चान्ततदारेषु, णवपयथयो वा बाहे्यषु, 
अगम्येषु सवोन्द्च्िणतः । ५९ । तदुभयां पानव्यसने । ६० । पानसांपत् – सांज्ञानाशोऽनुन्तमतस्योन्तमतत्वमपे्रतस्य 
पे्रतत्वां कौपीनदशथनां श्रुतप्रज्ञाप्रािणवतणमिहाणनः सणद्भर्णवयोगोऽनर्थयथसांयोगस्तन्तिीगीतनैपुण्येषु चार्थघ्नेषु 
प्रसङ्ग इणत । ६१ । 
 

द्यतूमद्ययोद्यूथतम् । ६२ । एकेषाां पिणनणमतो जयः पराजयो वा प्राणिषु णनिेतनेषु वा पक्षिैिेन 
प्रकृणतकोपां करोणत । ६३ । णवशेषति सांघानाां सांघिर्णमिाां च राजकुलानाां द्यतूणनणमतो भेदस्तणन्नणमतो 
णवनाश इत्यसत्प्रग्रहः पाणपष्ठतमो व्यसनानाां तन्तिदौबथल्याणदणत । ६४ । 
 

असताां प्रग्रहः कामः कोपिावग्रहः सताम् । 
व्यसनां दोषबाहुल्यादत्यन्ततमुभयां मतम् ॥ ६५ ॥ 

 
तस्मात्कोपां च कामां च व्यसनारम्भमात्मवान् । 
पणरत्यजेन्तमूलहरां वृद्धसेवी णजतेन्द्न्तद्रयः ॥ ६६ ॥ 

 
इणत व्यसनाणिकाणरकेऽष्टमेऽणिकरिे पुरुषव्यसनवगथस्तृतीयोऽध्यायः । आणदत एकोनकवशणतशततमः । 

 
५२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ५३ द्यिूापासून मनुष्टयाला परावृत्त करिा येिे, 

स्त्रीव्यसनापासून परावृत्त करिा येि नाही. ५४ (राजाचे) दशथन न होणे, काम करण्याचा कंिाळा, 
टदरंगाईमुळे अनर्थ व धमाचा लोप, राज्यकारभाराि टशटर्लिा आटण मद्यपानाची सवय जडणे (हे दोष 
स्त्रीव्यसनामुळे उत्पन्न होिाि). 
 

५५ “स्त्रीव्यसन व मद्यपान यापंैकी स्त्रीव्यसन अटधक वाईि,” असे वािव्याधीचे मि आहे. ५६ 
“कारण, टस्त्रयाचं्या टठकाणी असलेल्या टवटवध प्रकारच्या मूखथिेचा (आटण त्यामुळे उद्भवणाऱ्या संकिाचा) 
टनशािंप्रटणटध प्रकरणाि टनदेश केला आहे. ५७ परंिु मद्यपानाि शब्दादी इंटद्रयटवषयाचंा उपभोग घेिा येिो, 
पे्रमाने दान करिा येिे, पटरजनाचंा सत्कार करिा येिो आटण कामामुळे आलेला शीण घालविा येिो.” 
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५८ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ५९ स्त्रीव्यसनाि टस्त्रया जर त्याच्या भायांपैकी 
असिील िर अपत्योत्त्पिी होिे व स्विःचे रक्षणही होिे, त्या टस्त्रया बाहेरच्या असिील िर याच्या उलि 
(अपत्योत्पत्तीचा व आत्मरक्षणाचा अभाव) घडिे, त्या समागमास टनटषद्ध असिील िर सवथनाश होिो. ६० 
मद्यपानाच्या व्यसनाि हे दोन्ही (टवपयथय आटण सवथनाश) घडून येिाि. ६१ मद्यपानाचे ‘गुण’ पुढीलप्रमाणे 
आहेि – शुद्ध हरपणे, वडेा नसिाही वडे्यासारखे वागणे, मेलेला नसिाही पे्रिवि पडणे, गु् अवयव 
उघडे पडू देणे, टवद्वत्ता, बुद्धी, जीटवि, टवत्त आटण टमत्र गमावणे, सज्जनापंासून िािािूि, अनर्थकारक 
माणसाचंी संगि आटण द्रव्याचा नाश करणाऱ्या वीणावादन, गायन याि नैपुण्य टमळटवण्याचा नाद. 
 

६२ द्यिू व मद्य यापैकी द्यिू (अटधक वाईि). ६३ लावलेल्या पणामुळे – प्राण्याचं्या शयथिीवर अर्वा 
टनजीव फाशानंी – एका बाजूचा होणारा जय अर्वा पराजय दोन पक्ष उत्पन्न करून प्रजेि प्रक्षोभ माजटविो. 
६४ टवशषेिः संघाचं्या बाबिीि आटण संघासंारखे असलेल्या राजकुलाचं्या बाबिीि द्यिूामुळे त्याचं्याि 
फािाफूि होिे व त्यामुळे त्याचंा नाश होिो; म्हणून दुजथनानंा उपकारक असणारे हे द्यिू सवथ व्यसनामंध्ये 
अत्यंि वाईि आहे. कारण, त्याने राज्यकारभाराि टशटर्लिा येिे. 
 

६५ काम म्हणजे दुजथनानंा जवळ करणे आटण क्रोध म्हणजे सज्जनाचंा टनग्रह करणे. त्याचं्यापासून 
असंख्य दोष उत्पन्न होि असल्याकारणाने िे दोन्ही अंि नसणारी संकिे होि असे मानण्याि आले आहे. 
 

६६ यास्िव आत्मगुणसंपन्न राजाने टवद्यावृद्धाचं्या सेविे राहून व इंटद्रयाचें दमन करून व्यसनाचं्या 
मुळाशी असलेले व मूळ राज्याचा नाश करणारे क्रोध व काम याचंा त्याग करावा. 
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४ 
 

[किशच्िततमां प्रकरिम् – पीडनवगथः; 
एककिशच्िततमां प्रकरिम् – स्तम्भवगथः; 

िाकिशच्िततमां प्रकरिम् – कोशसङ्गवगथः] 
 

दैवपीडनम् – अन्द्ननरुदकां  व्याणिदुथर्णभक्षां मरक इणत । १ । 
 

‘अनन्तयुदकयोरन्द्ननपीडनमप्रणतकायं सवथदाणह च, शक्यापगमनां तायाबािमुदकपीडनम्’ इत्याचायाः 
। २ । नेणत कौणिल्यः । ३ । अन्द्ननग्राममिथग्रामां वा दहणत, उदकवेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीणत । ४ । 
 

‘व्याणिदुर्णभक्षयोव्याणिः पे्रतव्याणितोपसृष्टपणरचारकव्यायामोपरोिेन कमाण्युपहन्द्न्तत, दुर्णभक्षां 
पुनरकमोपघाणत णहरण्यपशुकरदाणय च’ इत्याचायाः । ५ । नेणत कौणिल्यः । ६ । एकदेशपीडनो व्याणिः 
शक्यप्रतीकारि, सवथदेशपीडनां दुर्णभक्षां प्राणिनामजीवनायेणत । ७ । तेन मरको व्याख्यातः । ८ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १३० : पीडादायक गोष्टी; 
प्रकरण १३१ : अडर्ळे; 

प्रकरण १३२ : कोशाला अिकाव 
 

१ आगी, पूर, रोग, दुष्टकाळ आटण रोगाची सार् ्ा दैवी पीडा होि. 
 

२ “आग आटण पूर यापंैकी आगीच्या पीडेचे टनवारण करणे शक्य नसिे आटण िी सवथ जाळून 
िाकिे, पुराच्या संकिापासून दूर जािा येिे आटण त्याच्या धोक्यापासून बचाव करिा येिो,” असे आचायांचे 
मि आहे. ३ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ४ आगीमुळे गाव सकवा अधे गाव जळून जािे, परंिु 
पुराच्या वगेाने शकेडो गाव ेवाहून जािाि. 

 
५ “रोग आटण दुष्टकाळ यापंैकी रोगामुळे मृत्य ूपावलेल्या, व्याटधग्रस्ि झालेल्या आटण क्षीण झालेल्या 

कामगाराचं्या उद्योगाि व्यत्यय येऊन कायाची हानी होिे, याउलि दुष्टकाळाि कामे बदं पडि नाहीि आटण 
द्रव्य व पशू या स्वरूपाि कर टमळिच रहािो,” असे आचायांचे मि आहे. ६ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे 
मि आहे. ७ व्याधीमुळे देशाच्या एका भागालाच पीडा होिे आटण त्याच्यावर उपचार करणे शक्य असिे, 
परंिु दुष्टकाळामुळे सबधं देशाला पीडा होऊन प्राण्याचें जीवनच नष्ट होण्याचा प्रसंग येिो. ८ हेच 
(दुष्टकाळासंबंधीचे टवधान) महामारीलाही लागू आहे. 
 

‘कु्षद्रकमुख्यक्षययोः कु्षद्रकक्षयः कमथिामयोगके्षमां करोणत, मुख्यक्षयः कमानुष्ठानोपरोििमा’ 
इत्याचायाः । ९ । नेणत कौणिल्यः । १० । शक्यः कु्षद्रकक्षयः प्रणतसांिातुां बाहुल्यात्कु्षद्रकािाम्, न मुख्यक्षयः । 
११ । सहसे्त्रषु णह मुख्यो भवत्येको न वा सत्त्वप्रज्ञाणिक्यातदाश्रयत्वात्कु्षद्रकािाणमणत । १२ । 
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‘स्वचक्रपरचक्रयोः स्वचक्रमणतमािाभ्याां दण्डकराभ्याां पीडयत्यशक्यां च वारणयतुम्, परचक्रां  तु शक्यां 
प्रणतयोदु्धमपसारेि सांणिना वा मोक्षणयतुम्’ इत्याचाया । १३ । नेणत कौणिल्यः । १४ । स्वचक्रपीडनां 
प्रकृणतपुरुषमुख्योपग्रहणवघाताभ्याां शक्यते वारणयतुमेकदेशां वा पीडयणत, सवथदेशपीडनां तु परचक्रां  
णवलोपघातदाहणवध्वांसनापवाहनैः पीडयतीणत । १५ । 
 

‘प्रकृणतराजणववादयोः प्रकृणतणववादः प्रकृतीनाां भेदकः पराणभयोगानावहणत, राजणववादस्तु प्रकृतीनाां 
णिगुिभक्तवेतनपणरहारकरो भवणत’ इत्याचायाः । १६ । नेणत कौणिल्यः । १७ । शक्यः प्रकृणतणववादः 
प्रकृणतमुख्योपग्रहेि कलहस्र्ानापनयनेन वा वारणयतुम् । १८ । णववदमानास्तु प्रकृतयः 
परस्परसांघषेिोपकुवथन्द्न्तत । १९ । राजणववादस्तु पीडनोच्िेदनाय प्रकृतीनाां णिगुिव्यायामसाध्य इणत । २० । 
 

९ “सामान्य मनुष्टयाचंी हानी व मुख्य मनुष्टयाचंी हानी यापंैकी सामान्य मनुष्टयाचं्या हानीमुळे कामे नष्ट 
होिाि, मुख्य मनुष्टयाचं्या हानीमुळे कामाि अडर्ळा येिो (इिकेच),” असे आचायांचे मि आहे. १० हे 
बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ११ सामान्य मनुष्टयाचंी हानी भरून काढणे शक्य असिे, कारण 
सामान्य माणसे खूप असिाि; मुख्य माणसाचंी हानी भरून काढिा येि नाही. १२ कारण हजाराि एखादा 
मुख्य आढळिो सकवा आढळिही नाही, कारण त्यासाठी सत्त्व व बुद्धी ही अटधक प्रमाणाि आवश्यक 
असिाि आटण सामान्य माणसे त्याचं्यावर अवलंबनू असिाि. 
 

१३ “स्विःच्या सैन्याचा उपद्रव व शत्रचू्या सैन्याची स्वारी यापंैकी स्विःचे सैन्य प्रमाणाबाहेर दंड व 
कर लादून छळिे व त्याचे टनवारण करणे शक्य नसिे, परंिु शत्रुसैन्याशी युद्धाने मुकाबला करिा येिो 
आटण पलायन करून अर्वा िह करून त्यापासून सुिका करून घेिा येिे,” असे आचायांचे मि आहे. १४ 
हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १५ स्विःच्या सैन्याकडून होणाऱ्या पीडेचे टनवारण त्यािील 
अटधकाऱ्याचं्या पुढाऱ्यानंा वश करून घेऊन अर्वा ठार मारून करिा येिे सकवा देशाच्या काही भागालाच 
त्याचा उपद्रव होिो, परंिु शत्रचू्या सैन्यापासून सवथ देशाला उपद्रव होिो, िे लुिालुि, ठार मारणे, 
जाळपोळ, टवध्वसं, पळवनू नेणे या गोष्टींमुळे अत्यंि हाटनकारक होिे. 
 

१६ “प्रजाजनािंील कलह व राजकुिंुबािील कलह यापंैकी प्रजाजनािंील कलहामुळे लोकािं 
दुफळी होऊन शत्रचू्या हल्ल्याला आमंत्रण टदल्यासारखे होिे, परंिु राजकुलािील कलहामुळे लोकानंा 
दुप्पि टशधा, पगार व कराि सूि याचंा लाभ होिो,” असे आचायांचे मि आहे. १७ हे बरोबर नाही असे 
कौटिल्याचे मि आहे. १८ प्रजेिील कलह त्याचं्या पुढाऱ्यानंा वश करून घेऊन अर्वा िंयाचे कारण दूर 
करून टमिटविा येिो. १९ टशवाय, कलह करणारे लोक आपसािील संघषामुळे राजाचा फायदाच करून 
देिाि. २० परंिु राजकुलािील व्यक्िींमधील कलह प्रजेच्या पीडेस व नाशास कारणीभिू होिो आटण िो 
टमिटवण्यासाठी दुप्पि श्रम पडिाि. 
 

‘देशराजणवहारयोदेशणवहारसै्त्रकाल्येन कमथफलोपघातां करोणत, राजणवहारस्तु 
कारुणशन्द्ल्पकुशीलववानजीवनरूपाजीवावैदेहकोपकारां करोणत’ इत्याचायाः । २१ । नेणत कौणिल्यः । २२ । 
देशणवहारः कमथश्रमविार्थमल्पां भक्षयणत भक्षणयत्वा च भूयः कमथसु योगां गच्िणत, राजणवहारस्तु स्वयां वल्लभैि 
स्वयांग्राहप्रियपण्यागारकायोपग्रहैः पीडयतीणत । २३ । 
 

‘सुभगाकुमारयोः कुमारः स्वयां वल्लभैि स्वयांग्राहप्रियपण्यागारकायोपग्रहैः पीडयणत, सुभगा 
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णवलासोपभोगेन’ इत्याचायाः । २४ । नेणत कौणिल्यः । २५ । शक्यः कुमारो मन्द्न्तिपुरोणहताभ्याां वारणयतुम्, न 
सुभगा बाणलश्यादनर्थयथजनसांयोगाच्चणेत । २६ । 
 

२१ “प्रजाजनाचंा क्रीडाटवहार आटण राजाचा क्रीडाटवहार यापंैकी लोकाचंी क्रीडा टिन्ही काळािील 
कमथफलाचा नाश करिे, परंिु राजाची क्रीडा कारागीर, कलाकार, कुशीलव, कर्ाकार, वशे्या, व्यापारी 
यानंा टहिावह होिे,” असे आचायांचे मि आहे. २२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २३ कामामुळे 
होणारा शीण घालटवण्यासाठी लोकानंी केलेल्या क्रीडाटवहाराला फार र्ोडा खचथ येिो आटण िो झाल्यावर 
िे पुन्हा कामाला लागिाि, परंिु राजाच्या टवहाराि िो स्विः व त्याचे आवडिे लोक याचं्या जे ज्याच्या 
हािी लागेल िे त्याने घेणे, मागणी करणे, देणवया उपिणे, कमथफल बळकावणे या विथणुकीमुळे लोक 
हैराण होिाि. 
 

२४ “राजाची आवडिी राणी व राजपुत्र यापंैकी राजपुत्र स्विः व प्रीिीिील माणसामंाफथ ि जे 
ज्याला टमळेल िे त्याने घेणे, मागणी करणे, देणवया उपिणे, कामाचे फळ बळकावणे या प्रकारानंी प्रजेला 
हैराण करिो, आवडिी राणी टवलासाच्या उपभोगामुळे (जेवढा त्रास देईल िेवढाच),” असे आचायांचे 
म्हणणे आहे. २५ िे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २६ मंत्री व पुरोटहि याचं्यामाफथ ि राजपुत्राला 
आवरिा येिे, टिच्या मूखथपणामुळे आटण अनर्थकारक माणसाचं्या संगिीमुळे आवडत्या राणीला आवरिा 
येि नाही. 
 

‘श्रेिीमुख्ययोः श्रेिी बाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाभ्याां पीडयणत, मुख्यः कायानुग्रहणवघाताभ्याम्’ 
इत्याचायाः । २७ । नेणत कौणिल्यः । २८ । सुव्यावत्या श्रेिी समानशीलव्यसनत्वात्, 
श्रेिीमुख्यकैदेशोपग्रहेि वा । २९ । स्तम्भयुक्तो मुख्यः परप्रािद्रव्योपघाताभ्याां पीडयतीणत । ३० । 
 

‘सांणनिातृसमाहिोः सांणनिाता कृतणवदूषिात्ययाभ्याां पीडयणत, समाहता करिाणिणष्ठतः 
प्रणदष्टफलोपभोगी भवणत’ इत्याचायाः । ३१ । नेणत कौणिल्यः । ३२ । सांणनिाता कृतावस्र्मन्तयःै कोशप्रवेश्यां 
प्रणतगृह्िाणत, समाहता तु पूवथमर्थमात्मनः कृत्वा पिाद्राजारं् करोणत प्रिाशयणत वा, परस्वादाने च 
स्वप्रत्ययिरतीणत । ३३ । 
 

‘अन्ततपालवैदेहकयोरन्ततपालिोरप्रसगथदेयात्यादानाभ्याां वणिक्पर्ां पीडयणत, वैदेहकास्तु 
पण्यप्रणतपण्यानुग्रहैः प्रसाियन्द्न्तत’ इत्याचायाः । ३४ । नेणत कौणिल्यः । ३५ । अन्ततपालः पण्यसांपातानुग्रहेि 
वतथयणत, वैदेहकास्तु सांभूय पण्यानामुत्कषापकषथ कुवािाः पिे पिशतां कुम्भे कुम्भशतणमत्याजीवन्द्न्तत । ३६ । 
 

२७ “श्रेणी आटण मुख्य अटधकारी यापंैकी श्रेणीचे सदस्य पुष्टकळ असल्यामुळे टिच्यावर टनयंत्रण 
ठेविा येि नाही म्हणून िी चोरी व दरोडा यानंी त्रास देिे, मुख्य अटधकारी कायावर अनुग्रह आटण त्याचे 
नुकसान दोन्ही करिो,” असे आचायांचे मि आहे. २८ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २९ 
सदस्याचें शील व व्यसने सारखीच असल्यामुळे श्रेणीची पीडा िाळणे सोपे आहे, सकवा टिचा मुख्य अर्वा 
काही भाग वश करून घेऊन (पीडा िाळिा येईल). ३० गवाने िाठ झालेला मुख्य दुसऱ्याचें प्राण व 
मालमत्ता याचंा नाश करून पीडा देिो. 
 

३१ “संटनधािा व समाहिा यापंैकी संटनधािा केलेल्या कामाि दोष काढून व दंड बसवनू पीडा 
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देिो, समाहिा अटधकाऱ्यावंर देखरेख करणारा असून नेमून टदलेल्या फलाचाच उपभोग घेिो,” असे 
आचायांचे मि आहे. ३२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ३३ संटनधािा दुसऱ्यानंी खात्री करून 
टदलेलेच कोशािं घ्यावयाचे पदार्थ स्वीकारिो, परंिु समाहिा प्रर्म आपल्यासाठी वसुली करून मग 
सरकारी वसुली करिो सकवा िी नष्ट होऊ देिो, आटण दुसऱ्याची मालमत्ता घेण्याच्या बाबिीि िो 
स्विःच्याच टनणथयानुसार वागिो. 
 

३४ “(सरहद्दीवरील दुगािील) अंिपाल आटण व्यापारी यापंैकी अंिपाल चोरानंा मोकळीक देऊन 
आटण खूप जकाि वसूल करून व्यापारीमागाला पीडा देिो, परंिु व्यापारी मालाची आयाि व टनयाि करून 
िो (मागथ) भरभरािीस आणिाि,” असे आचायांचे मि आहे. ३५ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. 
३६ अंिपाल मालाच्या वाहिुकीस सहाय्य करून (मागथ) चालू ठेविो, पण व्यापारी संगनमि करून 
मालाच्या सकमिीि चढउिार करिाि व एका पणावर शभंर पण, एका कंुभावर शभंर कंुभ इिका नफा 
टमळटविाि. 
 

अणभजातोपरुद्धा भूणमः पशुव्रजोपरुद्धा वेणत ‘अणभजातोपरुद्धा भूणमः 
महाफलाऽप्यायुिीयोपकाणरिी न क्षमा मोक्षणयतुां व्यसनाबािभयात्, पशुव्रजोपरुद्धा तु कृणषयोनया क्षमा 
मोक्षणयतुम् । ३७ । णववीतां णह के्षिेि बाध्यते’ इत्याचायाः । ३८ । नेणत कौणिल्यः । ३९ । अणभजातोपरुद्धा 
भूणमरत्यन्ततमहोपकाराऽणप क्षमा मोक्षणयतुम् व्यसनाबािभयात्, पशुव्रजोपरुद्धा तु कोशवाहनोपकाणरिी न 
क्षमा मोक्षणयतुम्, अन्तयि सस्यवापोपरोिाणदणत । ४० । 
 

‘प्रणतरोिकािणवकयोः प्रणतरोिका राणिसत्िचराः शरीराक्रणमिो णनत्याः शतसहस्त्रापहाणरिः 
प्रिानकोपकाि, व्यवणहताः प्रत्यन्ततारण्यचरािािणवकाः प्रकाशा दृश्यािरन्द्न्तत, एकदेशघातकाि’ 
इत्याचायाः । ४१ । नेणत कौणिल्यः । ४२ । प्रणतरोिकाः प्रमतस्यापहरन्द्न्तत, अल्पाः कुण्ठाः सुखा ज्ञातुां ग्रहीतुां 
च, स्वदेशस्र्ाः प्रभूता णवक्रान्ततािािणवकाः प्रकाशयोणिनोऽपहतारो हन्ततारि देशानाां राजसिमाि इणत । 
४३ । 
 

मृगहन्द्स्तवनयोः मृगाः प्रभूताः प्रभूतमाांसचमोपकाणरिो मन्तदग्रासावक्लेणशनः सुणनयम्याि । ४४ । 
णवपरीता हन्द्स्तनो गृह्यमािा दुष्टाि देशणवनाशायेणत । ४५ । 
 

स्वपरस्र्ानीयोपकारयोः स्वस्र्ानीयोपकारो िान्तयपशुणहरण्यकुप्योपकारो 
जानपदानामापद्यात्मिारिः । ४६ । णवपरीतः परस्र्ानीयोपकारः । ४७ । 

 
इणत पीडनाणन । 

 
आभ्यन्ततरो मुख्यस्तम्भो बाह्योऽणमिािवीस्तम्भः । ४८ । इणत स्तम्भवगथः । 
 
ताभ्याां पीडनैयथर्ोक्तैि पीणडतः, सक्तो मुख्येषु, पणरहारोपहतः, प्रकीिो, णमर्थयासांहृतः, न 

सामन्ततािवीहृत इणत कोशसङ्गवगथः । ४९ । 
 

पीडनानामनुत्पतावुत्पन्नानाां च वारिे । 
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यतेत देशवृद्धध्यरं् नाशे च स्तम्भसङ्गयोः ॥ ५० ॥ 
 

इणत व्यसनाणिकाणरकेऽष्टमेऽणिकरिे पीडनवगथः स्तम्भवगथः कोशसङ्गवगथः चतुर्ोऽध्यायः । आणदतो 
कवशणतशततमः । 

 
३७ महान कुलािील मनुष्टयाने अडवनू ठेवलेली भमूी व जनावरानंी व्यापलेली भमूी यापेंकी “मोठ्या 

कुळािील माणसाने अडवलेली भमूी, खूप उत्पन्न देणारी असली िरी सैटनक पुरटवणारी असल्याकारणाने 
त्याच्याकडून सोडवनू घेणे योवय नाही, कारण त्याि संकि ओढवण्याचा धोका आहे, परंिु पशूचं्या 
कळपानंी व्यापलेली शिेीस योवय जमीन सोडवनू घेणे योवय आहे. ३८ कारण, शिेीपुढे गुरेचराईच्या 
जटमनीला हिाव ेलागिे,” असे आचायांचे मि आहे. ३९ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ४० 
मोठ्या कुळािील माणसाने अडवलेली भमूी खप मोठे उत्पन्न देणारी असली िरी सोडवनू घेणे इष्ट आहे, 
अन्यर्ा संकि कोसळण्याचा धोका आहे, परंिु पशूचं्या कळपानंी व्यापलेली जमीन कोश व वाहने याचंा 
पुरवठा करीि असल्यामुळे सोडवणे इष्ट नाही; याला अपवाद धान्यपेरणीला प्रटिबधं करणाऱ्या चराईच्या 
जटमनीचा. 
 

४१ “दरोडेखोर व रानिी लोक यापंैकी दरोडेखोर रात्रीच्या आडोशाने काम करिाि, शरीरावर 
हल्ला करिाि, नेहमी वावरिाि, लाखो पण द्रव्य लुिून नेिाि आटण देशािील मोठ्या असामींना प्रक्षबु्ध 
करिाि, रानिी लोक दूर सरहद्दीवरील प्रदेशाि वावरिाि, उघडपणे सवांच्या देखि टफरिाि आटण 
देशाच्या एका भागाचीच हानी करिाि,” असे आचायांचे मि आहे. ४२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि 
आहे. ४३ दरोडेखोर गैरसावध लोकानंाच लुििाि, संख्येने र्ोडे, शस्क्िहीन, ओळखण्यास व पकडण्यास 
सोपे असिाि याउलि रानिी लोक त्याचं्या स्विःच्या प्रदेशाि रहािाि, संख्येने पुष्टकळ आटण शरू असिाि, 
िे उघडपणे युद्ध करिाि, िे देश बळकाविाि व त्याचंा टवध्वसं करिाि, त्याचें राजाशी साधम्यथ आहे. 
 

४४ मृगाचें वन व हत्तींचे वन यापंैकी हरीण पुष्टकळ असिाि, पुष्टकळ मासं व चामडी पुरटविाि, 
त्याचं्या खाण्याच्या बाबिीि फार कमी त्रास होिो व त्यानंा िाब्याि ठेवण सोपे असिे. ४५ हत्ती याच्या उलि 
असिाि आटण पकडले जाि असिा व चविाळले म्हणजे देशाचा नाश करिाि. 
 

४६ (दुष्टकाळाि वगैरे) आपल्या स्र्ानीय शहराला केलेली मदि व दुसऱ्याच्या स्र्ानीयाला केलेली 
मदि यापंैकी आपल्या स्र्ानीयाला केलेली मदि (म्हणजे) स्वदेशािील लोकानंा धान्य, पशू, द्रव्य व कुप्य 
याचंी मदि आपत्काळी त्याचें शरीरधारण करिे. ४७ शत्रचू्या स्र्ानीयाला केलेली मदि याच्या उलि 
असिे. 
 

हा झाला पीडाकारक गोष्टींचा टवचार. 
 

४८ मुख्य अटधकाऱ्यानंी केलेला अडर्ळा िो अंिगथि आटण शत्रू सकवा रानिी िोळ्या यानंी केलेला 
अडर्ळा िो बा्. असे हे अडर्ळे होि. 
 

४९ त्या दोन प्रकारच्या अडर्ळ्यानंी आटण वर साटंगिलेल्या पीडनानंी पीटडि झालेला (कोश), 
मुख्य अटधकाऱ्यानंी लािलेला, सूि टदल्यामुळे घिलेला, इकडेटिकडे टवखुरलेला, चुकीने गोळा केलेला; 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शजेारचे राजे सकवा रानिी िोळ्या यानंी लुिलेला असे हे कोशाला प्रटिबधं होण्याचे प्रकार आहेि. 
 

५० देशाची भरभराि व्हावी यासाठी राजाने पीडा उत्पन्न होऊ नयेि म्हणून, आटण उत्पन्न झाल्याच 
िर त्या दूर करण्यासाठी आटण अडर्ळे व कोशप्रटिबधं नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले पाटहजेि. 
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५ 
 

[ियकस्त्रशच्िततमां प्रकरिम् – बलव्यसनवगथः; 
चतुकस्त्रशच्िततमां प्रकरिम् – णमिव्यसनवगथः] 

 
बलव्यसनाणन – अमाणनतां, णवमाणनतम्, अभृतां, व्याणितां, नवागतां, दूरायातां, पणरश्रान्ततां, पणरक्षीिां, 

प्रणतहतां, हताग्रवेगम्, अनृतुप्राप्तम्, अभूणमप्राप्तम्, आशाणनवेणद, पणरसृप्तां, कलिगर्णभ, अन्ततःशल्यां, 
कुणपतमूलां , णभन्नगभथम्, अपसृतम्, अणतणक्षप्तम्, उपणनणवष्टां, समाप्तम्, उपरुद्धां, पणरणक्षप्तां, 
णिन्निान्तयपुरुषवीविां, स्वणवणक्षप्तां, णमिणवणक्षप्तां, दूष्ट्ययुक्तां, दुष्टपान्द्ष्ट्िथग्राहां, शून्तयमूलम्, अस्वाणमसांहतां, 
णभन्नकूिम्, अन्तिम् इणत । १ । 
 

तेषाममाणनतणवमाणनतयोरमाणनतां कृतार्थमानां युध्येत, न णवमाणनतमन्ततःकोपम् । २ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण १३३ : सैन्याच्या सबंधंािील सकंिे; 
प्रकरण १३४ : टमत्राच्या सबंधंािील संकिे 

 
१ सैन्यावरील संकिे पुढीलप्रमाणे आहेि – गौरव न केलेले (सैन्य), अपमान झालेले, पगार न 

टमळालेले, रोगग्रस्ि झालेले, नवीन आलेले, दूरचा प्रवास करून आलेले, र्कलेले, रोडावलेले, भगं 
पावलेले, पटहल्या हल्ल्याि (वीर) ठार झालेले, प्रटिकूल ऋिूि सापडलेले, प्रटिकूल भमूीवर आलेले, 
टनराशनेे टखन्न झालेले, (मुख्य) सोडून गेलेले, टस्त्रया आि असलेले, शल्य आि असलेले, मूळ प्रक्षबु्ध 
असलेले, आि फािाफूि असलेले, पळून आलेले, पागंापागं झालेले, शत्रसैुन्याजवळ िळ असलेले, 
शत्रसैुन्याशी एकजूि केलेले, मागथ अडटवलेले, सवथ बाजंूनी घेरलेले, धान्याचा पुरवठा िुिलेले, सैटनकाचंा 
पुरवठा बदं झालेले, स्विःच्या राज्याि पागंलेले, टमत्राच्या राज्याि पागंलेले, दूष्टय माणसानंी युक्ि 
असलेले, टपछाडीवर हल्ल्याची भीिी असलेले, मूळ राज्य सैन्यटवरटहि असलेले, नेिा नसलेले, नेिा नष्ट 
झालेले आटण मागथदशथनाटशवाय असलेले. 
 

२ त्याचं्यामध्ये गौरव न केलेले व अपमान झालेले ्ा दोन प्रकारच्या सैन्यापंैकी गौरव न केलेले, 
द्रव्य देऊन त्याचा सत्कार केल्यास, लढू शकेल, अपमाटनि झालेले मनाि िेढ असल्यामुळे लढणार नाही. 
 

अभृतव्याणितयोरभृतां तदात्वकृतवेतनां युध्येत, न व्याणितमकमथण्यम् । ३ । 
 

नवागतदूरायातयोनथवागतमन्तयत उपलब्िदेशमनवणमश्रां युध्येत, न दूरायातमायतगतपणरक्लेशम् । 
४ । 

 
पणरश्रान्ततपणरक्षीियोः पणरश्रान्ततां स्नानभोजनस्वप्नलब्िणवश्रामां युध्येत, न पणरक्षीिमन्तयिाहव े

क्षीियुनयपुरुषम् । ५ । 
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प्रणतहतहताग्रवेगयोः प्रणतहतमग्रपातभननां प्रवीरपुरुषसांहतां युध्येत, न हताग्रवेगमग्रपातहतप्रवीरम् । 
६ । 
 

अनृत्वभूणमप्राप्तयोरनृतुप्राप्तां यर्तुथयुनयशस्त्रावरिां युध्येत, नाभूणमप्राप्तमवरुद्धप्रसारव्यायामम् । ७ 
। 
 

आशाणनवेणदपणरसृप्तयोराशाणनवेणद लब्िाणभप्रायां युध्येत, न पणरसृप्तमपसृतमुख्यम् । ८ । 
 

३ पगार न टमळालेले व व्याटधग्रस्ि यापंैकी पगार न टमळालेले िात्काळ पगार चुकिा केला िर लढू 
शकेल, व्याटधग्रस्ि काम करण्यास टनरुपयोगी झाल्यामुळे लढू शकणार नाही. 
 

४ नवीन आलेले व दूरचा प्रवास करून आलेले यापंैकी नवीन आलेले सैन्य दुसऱ्याकंडून त्या 
भमूीची माटहिी टमळवनू (अगोदर िेरे् असलेल्या) नवीन नसलेल्या सैन्यासमवेि लढू शकेल, दूरच्या 
प्रवासाने र्कलेले लढू शकणार नाही. 
 

५ र्कलेले व रोडावलेले यापंैकी र्कलेले स्नान, भोजन व झोप यानंी िाजेिवाने होऊन लढू 
शकेल, दुसरीकडील युद्धाि वाहने व माणसे मारली गेल्यामुळे रोडावलेले लढू शकणार नाही. 
 

६ भगंलेले व पटहल्या हल्ल्याि वीर पुरुष कामास आलेले यापंैकी पटहल्या हल्ल्याि भगंलेले शुर 
पुरुषाचं्या नेिृत्वाखाली लढू शकेल, पटहल्या हल्ल्याि शूर योदे्ध कामास आले िर िे लढू शकणार नाही. 
 

७ प्रटिकूल ऋिूि सापडलेले व प्रटिकूल भमूीवर आलेले यापंैकी प्रटिकूल ऋिूि सापडलेले त्या 
ऋिूला अनुरूप अशी वाहने, शसे्त्र व आवरणे याचं्या साहाय्याने लढू शकेल, प्रटिकूल भमूीवर आलेले लढू 
शकणार नाही, कारण त्याच्या पसरण्याला व हालचालींना अडर्ळा होिो. 
 

८ टनराशनेे टखन्न झालेले व मुख्य सोडून गेलेले यापंैकी टनराशनेे टखन्न झालेले त्याची इच्छा पूणथ 
केल्यास लढू शकेल, ज्यािील मुख्य त्याला सोडून गेले आहेि िे लढू शकणार नाही. 
 

कलिगभ्यथन्ततःशल्ययोः कलिगर्णभ उन्तमुच्य कलिां युध्येत, नान्ततःशल्यमन्ततरणमिम् । ९ । 
 

कुणपतमूलणभन्नगभथयोः कुणपतमूलां  प्रशणमतकोपां सामाणदणभयुथध्येत, न णभन्नगभथमन्तयोन्तयस्माणद्भन्नम् । 
१० । 

 
अपसृताणतणक्षप्तयोरपसृतमेकराज्याणतक्रान्ततां मन्तिव्यायामाभ्याां सत्िणमिापाश्रयां युध्येत, 

नाणतणक्षप्तमनेकराज्याणतक्रान्ततां बह्वाबाित्वात् । ११ । 
 

उपणनणवष्टसमाप्तयोरुपणनणवष्टां पृर्नयानस्र्ानमणतसांिायाकर युध्येत, न समाप्तमणरिैकस्र्ानयानम् 
। १२ । 
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उपरुद्धपणरणक्षप्तयोरुपरुद्धमन्तयतो णनष्ट्क्रम्योपरोद्धारां प्रणतयुध्येत, न पणरणक्षप्तां सवथतः प्रणतरुद्धम् । 
१३ । 

 
णिन्निान्तयपुरुषवीवियोः णिन्निान्तयमन्तयतो िान्तयमानीय जङ्गमस्र्ावराहारां वा युध्येत, न 

णिन्नपुरुषवीविमनणभसारम् । १४ । 
 

९ आि टस्त्रया असलेले व आि शल्य असलेले यापंैकी टस्त्रया आि असलेले टस्त्रयानंा सोडून देऊन 
लढू शकेल; शल्य आि असलेले, शत्रू आि असल्यामुळे, लढू शकणार नाही. 
 

१० मूळ प्रक्षबु्ध असलेले व आि फािाफूि असलेले यापंैकी मूळ प्रक्षबु्ध झालेल्याचा प्रक्षोभ सामादी 
उपायानंी शमटवल्यास िे लढू शकेल, आि फािाफूि असलेले परस्परािील फुिीमुळे लढू शकणार नाही. 
 

११ पळून आलेले व पागंापागं झालेले यापंैकी एका राज्याि पळून आलेले (दुगासारख्या) टबकि 
जागेचा अर्वा टमत्राचा आसरा घेऊन कारस्र्ानानंी व हालचालींनी लढू शकेल, पागंापागं झालेले अनेक 
राज्यािं गेलेले असल्यामुळे लढू शकणार नाही, कारण त्याि पुष्टकळ धोके आहेि. 

 
१२ शत्रसैुन्याजवळ िळ असलेले व शत्रुसैन्याशी एक झालेले यापंैकी जवळ िळ असलेले, दोघाचें 

मुक्काम व कूच टनरटनराळे असल्यामुळे शत्रलूा फसवनू लढू शकेल, शत्रशूी एक झालेले, मुक्काम व कूच 
एकत्र असल्यामुळे लढू शकणार नाही. 
 

१३ मागथ अडटवलेले व सवथ बाजंूनी घेरलेले यापंैकी मागथ अडटवलेले दुसरीकडून टनघून जाऊन 
अडटवणाऱ्याचा मुकाबला करू शकेल, सवथ बाजंूनी घेरलेले िसे करू शकणार नाही. 
 

१४ धान्यपुरवठा बदं झालेले व सैटनकाचंा पुरवठा बंद झालेले यापंैकी धान्यपुरवठा बदं झालेले 
दुसरीकडून धान्य आणून अर्वा मासंाहार व शाकाहार करून लढू शकेल, सैटनकाचंा पुरवठा बदं झालेले, 
कुमक न टमळाल्याने लढू शकणार नाही. 
 

स्वणवणक्षप्तणमिणवणक्षप्तयोः स्वणवणक्षप्तां स्वभूमौ णवणक्षप्तां सैन्तयमापणद शक्यमावाहणयतुां, न 
णमिणवणक्षप्तां णवप्रकृष्टदेशकालत्वात् । १५ । 
 

दूष्ट्ययुक्तदुष्टपान्द्ष्ट्िथग्राहयोदूथष्ट्ययुक्तमाप्तपुरुषाणिणष्ठतमसांहतां युध्येत, न दुष्टपान्द्ष्ट्िथग्राहां 
पृष्ठाणभघातिस्तम् । १६ । 

 
शून्तयमूलास्वाणमसांहतयोः शून्तयमूलां  कृतपौरजानपदारक्षां सवथसांदोहेन युध्येत, नास्वाणमसांहतां 

राजसेनापणतहीनम् । १७ । 
 

णभन्नकूिान्तियोर्णभन्नकूिमन्तयाणिणष्ठतां युध्येत, नान्तिमदेणशकम् । इणत । १८ । 
 

दोषशुणद्धबथलावापः सत्िस्र्ानाणतसांणहतम् । 
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सांणििोतरपक्षस्य बलव्यसनसािनम् ॥ १९ ॥ 
 

रके्षस्त्वदण्डां व्यसने शिुभ्यो णनत्यमुन्द्त्र्तः । 
प्रहरेद्दण्डरन्तरेषु शिूिाां णनत्यमुन्द्त्र्तः ॥ २० ॥ 

 
१५ स्विःच्या राज्याि पागंलेले व टमत्राच्या राज्याि पागंलेले यापंैकी स्विःच्या राज्याि पागंलेले 

सैन्य, आपल्या राज्याि असल्यामुळे, आपत्काली गोळा करणे शक्य आहे, टमत्राच्या राज्याि पागंलेले, दूर 
असल्यामुळे व वळे लागणार असल्यामुळे, गोळा करणे शक्य नाही. 
 

१६ आि दूष्टय असलेले व टपछाडीवर हल्ल्याची भीिी असलेले यापंैकी दूष्टययुक्ि सैन्य टवश्वासू 
अटधकाऱ्याचं्या हािाखाली (इिर टवभागापंासून) स्विंत्र ठेवल्यास लढू शकेल, टपछाडीवर हल्ल्याची भीिी 
असलेले त्या भीिीमुळे लढू शकणार नाही. 
 

१७ मूळ राज्य सैन्यटवरटहि असलेले व स्वामीवाचून असलेले यापंैकी मूळ राज्य सैन्यटवरटहि 
असलेले, पुरवासी व जनपदटनवासी याचं्यामाफथ ि राज्याच्या संरक्षणाची व्यवस्र्ा करून एकटत्रि झालेल्या 
सवथ सैन्याटनशी लढू शकेल, स्वाटमटवरटहि, राजा सकवा सेनापिी याचं्यापासून िािािूि झालेले लढू 
शकणार नाही. 
 

१८ नेिा नष्ट झालेले व मागथदशथन नसलेले यापंैकी नेिा कामास आलेले दुसऱ्याच्या नेिृत्वाखाली 
लढू शकेल, मागथदशथनाटशवाय असलेले, आंधळे, लढू शकणार नाही. 
 

१९ दोष काढून िाकणे, सैन्याचे बळ वाढटवणे, दुगथम टठकाणी आसरा घेणे व फसटवणे, आटण 
वरचढ पक्षाशी संधी करणे हे सैन्यावरील संकिे दूर करण्याचे उपाय होि. 
 

२० राजाने नेहमी उद्यमशील राहून संकिाच्या वळेी आपल्या सैन्याचे शत्रूंपासून रक्षण करावे. िसेच 
नेहमी उद्यमशील राहून शत्रूंच्या सैन्याच्या ममथस्र्ानी त्याच्यावर हल्ला चढवावा. 
 

यतोणनणमसां व्यसनां प्रकृतीनामवाप्नुयात् । 
प्रागेव प्रणतकुवीत तणन्नणमतमतन्द्न्तद्रतः ॥ २१ ॥ 

 
अणभयातां स्वयां णमिां सांभूयान्तयवशेन वा । 
पणरत्यक्तमशक्या हा लोभेन प्रियेन वा ॥ २२ ॥ 

 
णवक्रीतमणभयुञ्जाने सांग्रामे वाऽपवर्णतना । 
िैिीभावेन वाऽणमिां यास्यता वाऽन्तयमन्तयतः ॥ २३ ॥ 

 
पृर्नवा सहयाने वा णवश्वासेनाणतसांणहतम् । 
भयावमानालस्यवैा व्यसनान्न प्रमोणक्षतम् ॥ २४ ॥ 
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अवरुद्धां  स्वभूणमभ्यः समीपािा भयाद्गतम् । 
आच्िेदनाददानािा दत्त्वा वाऽप्यवमाणनतम् ॥ २५ ॥ 

 
अत्याहाणरतमरं् वा स्वयां परमुखेन वा । 
अणतभारे णनयुक्तां वा भङक्त्वा परमुपन्द्स्र्तम् ॥ २६ ॥ 

 
उपेणक्षतमशक्त्त्या वा प्रार्थणयत्वा णवरोणितम् । 
कृच्रेि साध्यते णमिां णसद्धां  चाशु णवरज्यणत ॥ २७ ॥ 

 
कृतप्रयासां मान्तयां वा मोहान्द्न्तमिममाणनतम् । 
माणनतां वा न सदृशां शन्द्क्ततो वा णनवाणरतम् ॥ २८ ॥ 

 
णमिोपघातिस्तां वा शणङ्कतां वाऽणरसांणहतात् । 
दूष्ट्यवैा भेणदतां णमिां साध्यां णसद्धां  च णतष्ठणत ॥ २९ ॥ 

 
तस्मान्नोत्पादयेदेनान् दोषान्द्न्तमिोपघातकान् । 
उत्पन्नान् वा प्रशमयेद्गुिैदोषोपघाणतणभः ॥ ३० ॥ 

 
इणत व्यसनाणिकाणरकेऽष्टमेऽणिकरिे बलव्यसनवगथः णमिव्यसनवगथः पञ्चमोऽध्यायः। आणदत 

एककवशणतशततमः। 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य व्यसनाणिकाणरकम् अष्टममणिकरिां समाप्तम्। 
 

२१ ज्या कारणामुळे प्रकृिींवर संकि येण्याचा संभव आहे त्या कारणावर जागरूक राहून, 
उपाययोजना अगोदरच करून ठेवावी. 
 

२२–२७ ज्या टमत्रावर स्विः होऊन अर्वा दुसऱ्या कोणाच्या दबावामुळे एकजूि करून 
(टवटजगीष)ू चाल करून जािो; सकवा ज्या टमत्राचा, शक्िी नसल्यामुळे, लोभामुळे अर्वा (दुसऱ्यावरील) 
पे्रमामुळे, त्याग केला आहे; सकवा ज्या टमत्रावर हल्ला झाला असिा टवटजगीष ूयुद्धािून अंग काढून घेऊन, 
अर्वा स्विः दै्वधीभावाचा अवलंब करून दुसऱ्या टदशलेा दुसऱ्या शत्रवूर स्वारी करण्याच्या उदे्दशाने, (ज्या 
टमत्राला) त्याच्यावर हल्ला करणाऱ्याला टवकला आहे; सकवा ज्या टमत्राने टवश्वास ठेऊन स्विंत्रपणे अर्वा 
एकत्र स्वारी केली असिा (टवटजगीषनेू) त्याची फसवणूक केली आहे; सकवा ज्या टमत्राची (दुसऱ्या 
कोणाच्या) भीिीमुळे, त्याला िुच्छ लेखल्यामुळे अर्वा आळसामुळे संकिािून सुिका केली नाही; सकवा जो 
टमत्र त्याच्या स्विःच्या राज्याि जािाना अडटवला गेला असिा भीिीने टवटजगीषपूासून टनघून गेला आहे; 
ज्या टमत्राचा, त्याच्यापासून बळजबरीने काही घेिल्यामुळे अर्वा काही न टदल्यामुळे अर्वा काही 
टदल्यामुळेसुद्धा, अपमान झाला आहे; सकवा ज्या टमत्रापासून स्विः सकवा दुसऱ्यामाफथ ि खूप धन उकळले 
आहे; सकवा ज्या टमत्राला अटि भारी कामटगरी साटंगिली असिा त्याि मोडून पडून जो शत्रूला जाऊन 
टमळाला आहे; सकवा ज्या टमत्राची त्याच्या शस्क्िहीनिेमुळे उपेक्षा केल्यानंिर (िो शस्क्िसंपन्न झाल्यावर 
त्याची) मनधरणी करून ज्याचा टवरोध ओढवनू घेिला आहे – असा टमत्र आपल्या बाजूला मोठ्या कष्टाने 
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वळटविा येिो आटण िो वळला िरी लवकरच नाराज होिो. 
 

२८–२९ ज्या टमत्राने आपल्यासाठी मेहनि घेिली आहे सकवा जो सन्माननीय आहे िरीही 
मूखथपणामुळे ज्याचा सन्मान केला नाही सकवा ज्याला त्याच्या योवयिेप्रमाणे मान टदला नाही, सकवा ज्या 
टमत्राला त्याचंी शक्िी वाढटवण्यापासून परावृत्त केले आहे, सकवा जो टमत्र (दुसऱ्या) टमत्राला (टवटजगीषनेू) 
केलेल्या इजेमुळे भ्याला आहे, सकवा जो टमत्र शत्रशूी संधी केलेल्या टवटजगीषबूद्दल संशटयि झाला आहे, 
सकवा ज्याला दूष्टय लोकानंी टवटजगीषपूासून फोडला आहे – असा टमत्र आपल्या बाजूला वळटविा येिो 
आटण वळून आल्यानंिर दृढ मतै्रीि रहािो. 
 

३० म्हणून मतै्रीि टबघाड आणणारे हे दोष उत्पन्न होऊ देऊ नयेि, सकवा िे उत्पन्न झालेच िर दोष 
दूर करणाऱ्या गुणानंी िे काढून िाकाविे. 
 

आठवे अणिकरि समाप्त 
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अणभयास्यत्कमथ — नवममणिकरिम् 
 

१ 
 

[पञ्च िशच्िततमां प्रकरिम् – शन्द्क्तदेशकालबलाबलज्ञानम्;  
षट्किशच्िततमां प्रकरिम् – यािाकालाः] 

 
णवणजगीषुरात्मनः परस्य च बलाबलां  

शन्द्क्तदेशकालयािाकालबलसमुद्दानकालपािात्कोपक्षयव्ययलाभापदाां ज्ञात्वा णवणशष्टबलो यायात्, 
अन्तयर्ाऽऽसीत । १ । 
 

‘उत्साहप्रभावयोरुत्साहः श्रेयान् । २ । स्वयां णह राजा शूरो बलवानरोगः कृतास्त्रो दण्डणितीयोऽणप 
शक्तः प्रभाववन्ततां राजानां जेतुम् । ३ । अल्पोऽणप चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवणत । ४ । णनरुत्साहस्तु 
प्रभाववान् राजा णवक्रमाणभपन्नो नश्यणत’ इत्याचायाः । ५ । 
 

नववे अणिकरि – मोणहमेवर जाण्याची तयारी 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १३५ : शक्िी, देश व काल याचं्या बलाबलाचे ज्ञान; 
प्रकरण १३६ : मोटहमेसाठी योवय काल 

 
१ टवटजगीषनेू आपल्या स्विःच्या आटण शत्रचू्या शक्िी, देश व काल, मोटहमेचा काल, सैन्य 

उभारण्याचा काल, टपछाडीला धोका, वाहनाचंी, माणसाचंी व द्रव्याची हानी, संभाव्य लाभ आटण आपत्ती 
्ा सवांचे बलाबल टवचाराि घेऊन शत्रपेूक्षा वरचढ असल्यास स्वारीवर टनघाव,े नाहीिर स्वस्र् रहावे. 
 

२ “उत्साहशक्िी व प्रभावशक्िी यापंैकी उत्साहशक्िी श्रेष्ठ. ३ कारण, राजा स्विः शूर, बलवान, 
टनरोगी, शस्त्रटवदे्यि टनपुण असला िर केवळ सैन्याच्या साहाय्याने प्रभावशक्िीने (कोश व सैन्य यानंी) संपन्न 
असलेल्या राजावर टवजय टमळव ूशकिो. ४ त्याचे र्ोडेसेही सैन्य पराक्रमामुळे आपला कायथभाग साधिे. ५ 
परंिु उत्साह नसलेला राजा प्रभावशक्िीने युक्ि असूनही (शत्रचू्या) पराक्रमापुढे हार खाऊन नाश 
पाविो,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

नेणत कौणिल्यः । ६ । प्रभाववानुत्साहवन्ततां राजानां प्रभावेनाणतसांित े तणिणशष्टमन्तयां राजानमावाह्य 
भृत्वा क्रीत्वा प्रवीरपुरुषान् । ७ । प्रभूतप्रभावहयहन्द्स्तरर्ोपकरिसांपन्निास्य दण्डः सवथिाप्रणतहतिरणत । 
८ । उत्साहवति प्रभाववन्ततो णजत्वा क्रीत्वा च णस्त्रयो बालाः पङ्गवोऽन्तिाि पृणर्वीं णजनयुणरणत । ९ । 
 

‘प्रभावमन्तियोः प्रभावः श्रेयान् । १० । मन्तिशन्द्क्तसांपन्नो णह वन्तध्यबुणद्धरप्रभावो भवणत । ११ । 
मन्तिकमथ चास्य णनणितमप्रभावो गभथिान्तयमवृणष्टणरवोपहन्द्न्तत’ इत्याचायाः । १२ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

नेणत कौणिल्यः । १३ । मन्तिशन्द्क्तः श्रेयसी । १४ । प्रज्ञाशास्त्रचकु्षर्णह राजाल्पेनाणप प्रयत्नेन 
मन्तिमािातुां शक्तः परानुत्साहप्रभाववति सामाणदणभयोगोपणनषद्भयाां चाणतसांिातुम् । १५ । 
 

एवमुत्साहप्रभावमन्तिशक्तीनामुतरोतराणिकोऽणतसांित े। १६ । 
 

६ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ७ प्रभावसंपन्न राजा उत्साहवान राजावर, प्रभावाच्या 
बळावर त्याि (उत्साहशक्िीि) अटधक संपन्न असलेल्या दुसऱ्या राजाला आवाहन करून, शूरवीर पुरुष 
भाड्याने अर्वा टवकि घेऊन, माि करिो. ८ आटण प्रचडं सामथ्यथ, घोडे, हत्ती, रर् इत्यादी साधनानंी 
संपन्न असे त्याचे सैन्य कोठेही अिकाव न होिा सवथत्र जाऊ शकिे. ९ आटण प्रभावशक्िीने संपन्न 
असणाऱ्यानंी – टस्त्रया, मुले, पागंळे व आंधळे यानंीसुद्धा – उत्साहवान राजानंा सजकून आटण टवकि घेऊन 
पथृ्वी सजकून घेिली आहे. 
 

१० “प्रभावशक्िी व मंत्रशक्िी याि प्रभावशक्िी श्रेष्ठ. ११ कारण मंत्रशस्क्िसंपन्न राजा प्रभावहीन 
असेल िर त्याचे शहाणपण वाझं (टनरुपयोगी) ठरिे. १२ आटण प्रभावाचा अभाव त्याच्या मंत्रशक्िीचा, 
अवषथण पेरलेल्या धान्याचा नाश करिे त्याप्रमाणे, नाश करून िाकिो,” असे आचायांचे मि आहे. 
 

१३ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. १४ मंत्रशक्िीच श्रेष्ठ. १५ कारण, बुद्धी व शास्त्र ्ा 
दोन नेत्राचंा उपयोग करणारा राजा र्ोड्याही प्रयत्नाने मंत्रद्वारा योवय टनणथय घेण्यास समर्थ होिो आटण 
सामादी उपाय िसेच गुप्ि व गु् प्रयोग याचं्या द्वारा उत्साह व प्रभाव यानंी युक्ि असलेल्या शत्रूंवर माि 
करिो. 
 

१६ याप्रमाणे उत्साह, प्रभाव व मंत्र या िीन शक्िींपैकी जो नंिरनंिरच्या शक्िीने अटधक संपन्न 
असिो िो इिरावंर माि करिो. 
 

देशः पृणर्वी । १७ । तस्याां णहमवत्समुद्रान्ततरमुदीचीनां योजनसहस्त्रपणरमािां णतयथक् चक्रवर्णतके्षिम् । 
१८ । तिारण्यो ग्राम्यः पावथत औदको भौमः समो णवषम इणत णवशेषाः । १९ । तेषु यर्ास्वबलवृणद्धकरां कमथ 
प्रयुञ्जीत । २० । यिात्मनः सैन्तयव्यायामानाां भूणमः, अभूणमः परस्य, स उतमो देशः, णवपरीतोऽिमः, 
सािारिो मध्यमः । २१ । 
 

कालः शीतोष्ट्िवषात्मा । २२ । तस्य राणिरहः पक्षो मास ऋतुरयनां सांवत्सरो युगणमणत णवशेषाः । २३ 
। तेषु यर्ास्वबलवृणद्धकरां कमथ प्रयुञ्जीत । २४ । यिात्मनः सैन्तयव्यायामानामृतुः, अनृतुः परस्य, स उतमः 
कालः, णवपरीतोऽिमः, सािारिो मध्यमः । २५ । 
 

‘शन्द्क्तदेशकालानाां तु शन्द्क्तः श्रेयसी’ इत्याचायाः । २६ । शन्द्क्तमान् णह णनम्नस्यलवतो देशस्य 
शीतोष्ट्िवषथवति कालस्य शक्तः प्रतीकारे भवणत । २७ । ‘देशः श्रेयान्’ इत्येके । २८ । ‘स्र्लगतो णह श्वा 
नक्रां  णवकषथणत, णनम्नगतो नक्रः श्वानम्’ इणत । २९ । ‘कालः श्रेयान्’ इत्येके । ३० । ‘णदवा काकः कौणशकां  
हन्द्न्तत, रािौ कौणशकः काकम्’ इणत । ३१ । नेणत कौणिल्यः । ३२ । परस्र्रसािका णह शन्द्क्तवेशकालाः । 
३३ । 
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१७ देश म्हणजे ही पथृ्वी. १८ टिच्याि टहमवान पवथि व समुद्र ्ाचं्या दरम्यान उत्तरेकडील एक 
हजार योजने टिरकस असलेला प्रदेश म्हणजे चक्रविी राजाच्या पराक्रमाचे के्षत्र. १९ त्याि अरण्य, गाव, 
पवथि, पाणर्ळ जमीन, कोरडी जमीन, सपाि जमीन, उंचसखल जमीन असे टनरटनराळे प्रकार आहेि. २० 
त्या प्रदेशािं ज्यायोगे त्याच्या स्विःच्या सामथ्याि वाढ होईल अशी कामे करावीि. २१ जेरे् आपल्या 
स्विःच्या सैन्याच्या हालचालींना सोयीची जागा असिे व शत्रलूा गैरसोयीची िो देश उत्तम, याच्या उलि 
असलेला िो कटनष्ठ, उभयिानंा सारखाच सोयीगैरसोयीचा िो मध्यम. 
 

२२ काल म्हणजे टहवाळा, उन्हाळा व पावसाळा. २३ रात्र, टदवस, पधंरवडा, मटहना, ऋिू, अयन, 
संवत्सर, युग हे त्याचे टवभाग. २४ त्या टवभागािं ज्यायोगे त्याच्या स्विःच्या सामथ्याि वाढ होईल अशी 
कामे करावीि. २५ जेव्हा आपल्या स्विःच्या सैन्याच्या हालचालींना अनुकूल वळे असिे व शत्रलूा प्रटिकूल 
िो काल उत्तम, याच्या उलि िो कटनष्ठ, उभयिानंा सारखाच अनुकूल वा प्रटिकूल िो मध्यम. 
 

२६ “शक्िी, देश व काल यापंैकी शक्िी श्रेष्ठ,” असे आचायांचे मि आहे. २७ “कारण, शस्क्िसंपन्न 
राजा, पाणर्ळ जमीन व कोरडी जमीन, िसेच र्ंडी, ऊन व पाऊस असलेले काल याचं्या प्रटिकूलिेवर 
उपाययोजना करू शकिो.” २८ “देश श्रेष्ठ,” असे काहींचे म्हणणे आहे. २९ “कारण, कोरड्या जटमनीवर 
कुत्रा मगरीला ओढिो, पाण्याि मगर कुत्रयाला.” ३० “काल श्रेष्ठ,” असे इिर काहींचे म्हणणे आहे. ३१ 
“टदवसा कावळा घुबडाला मारिो, रात्री घुबड कावळ्याला.” ३२ हे सवथ बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि 
आहे. ३३ कारण, शक्िी, देश व काल हे परस्पराचें (पूरक व) टसटद्धकारक आहेि. 

 
तैरभ्युणच्चतस्तृतीयां चतुर्थ वा दण्डस्याांशां मूले पाष्ट्ण्यां प्रत्यन्ततािवीषु च रक्षा णविाय कायथसािनसहां 

कोशदण्डां चादाय क्षीिपुरािभक्तमगृहीतनवभक्तमसांस्कृतदुगथमणमिां वार्णषक चास्य सत्यां हैमनां च 
मुणष्टमुपहन्ततुां मागथशीषी यािाां यायात् । ३४ । हैमनां चास्य सस्यां वासन्द्न्ततकां  च मुणष्टमुपहन्ततुां चैिीं यािाां यायात् 
। ३५ । क्षीितृिकाष्ठोदकमसांस्कृतदुगथमणमिां वासन्द्न्ततक चास्य सस्यां वार्णषकीं च मुणष्टमुपहन्ततुां ज्येष्ठामूलीयाां 
यािाां यायात् । ३६ । 
 

अत्युष्ट्िमल्पयवसेन्तिनोदकां  वा देशां हेमन्तते यायात । ३७ । तुषारदुर्णदनमगािणनम्नप्रायां गहनतृिवृक्षां 
वा देशां ग्रीष्ट्मे यायातू । ३८ । स्वसैन्तयव्यायामयोनयां परस्यायोनयां वषाणत यायात् । ३९ । 

 
३४ ्ा टिहींच्या बाबिीि (शत्रहूून) वरचढ असला म्हणजे सैन्याचा एकिृिीयाशं अर्वा 

एकचिुर्ांश भाग मूळ राज्य, टपछाडी व सरहद्दीवरील रानिी िोळ्या याचं्या बदंोबस्िासाठी मागे ठेवनू, 
कायथ टसद्ध करण्यास समर्थ असा कोश व सैन्य बरोबर घेऊन, शत्रचेू जुने धान्याचे साठे संपुष्टाि आले 
असिा, नवीन धान्याचा संग्रह केला नसिा व त्याच्या टकल्ल्याची डागडुजी झालेली नसिा, वषाऋिूि 
पेरण्या होऊन शिेाि उभे असलेले धान्याचे पीक व टहवाळ्याि होणाऱ्या पेरण्या नष्ट करण्याच्या उदे्दशाने, 
मागथशीषथ मटहन्याि त्याच्यावर स्वारी करून जाव.े ३५ हेमन्ि ऋिूि पेरून ियार झाले त्याचे धान्य व वसंि 
ऋिूिील पेरण्या नष्ट करण्याच्या उदे्दशाने चैत्र मटहन्याि स्वारीवर टनघाव.े ३६ जेव्हा शत्रचेू गवि, 
लाकूडफािा व पाणी कमी झाले असिील, त्याच्या दुगाची डागडुजी झाली नसेल िेव्हा वसंि ऋिूि 
पेरण्या होऊन ियार झालेले धान्य व वषाऋिूिील पेरण्या नष्ट करण्याच्या उदे्दशाने ज्येष्ठ मटहन्याि 
स्वारीवर टनघाव.े 
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३७ अटिशय उष्टण असलेल्या टकवा ज्याि गवि, जळण व पाणी कमी आहे अशा देशावर हेमंि 
ऋिूि स्वारी करावी. ३८ सिि टहमवषाव होि असणाऱ्या, मुख्यिः खूप खोल पाणी असलेल्या अर्वा दाि 
गवि व झाडी असलेल्या देशावर ग्रीष्टम ऋिूि स्वारी करावी. ३९ आपल्या सैन्याच्या हालचालींना अनुकूल 
व शत्रलूा प्रटिकूल अशा देशावर पाऊस पडि असिा स्वारी करावी. 
 

मागथशीषों तैषीं चान्ततरेि दीघथकालाां यािाां यायात्, चैिीं वैशाखीं चान्ततरेि मध्यमकालाां, 
ज्येष्ठामूलीयामाषाढीं चान्ततरेि ह्रस्वकालाम्, उपोणषष्ट्यन्तव्यसने चतुर्ीम् । ४० । व्यसनाणभयानां णवगृह्ययाने 
व्याख्यातम् । ४१ । 
 

प्रायशिाचायाः ‘परव्यसने यातव्यम्’ इत्युपणदशन्द्न्तत । ४२ । शक्त्त्युदये 
यातव्यमनैकान्द्न्ततकत्वाद्धव्यसनानाणमणत कौणिल्यः । ४३ । यदा वा प्रयातः कशथणयतुमुच्िेतुां वा शक्नुयादणमिां 
तदा यायात् । ४४ । 

 
अत्युष्ट्िोपक्षीिे काले हन्द्स्तबलप्रायो यायात् । ४५ । हन्द्स्तनो ह्यन्ततःस्वेदाः कुणष्ठनो भवन्द्न्तत । ४६ । 

अनवगाहमानास्तोयमणपबन्ततिान्ततरवक्षाराच्चान्तिीभवन्द्न्तत । ४७ । तस्मात्प्रभूतोदके देशे वषथणत च 
हन्द्स्तबलप्रायो यायात् । ४८ । णवपयथये खरोष्ट्राश्वबलप्रायो देशमल्पवषथपङ्कम् । ४९ । वषथणत मरुप्रायां 
चतुरङ्गबलो यायात् । ५० । 
 

समणवषमणनम्नस्र्लह्रस्वदीघथवशेन वाऽध्वनो यािाां णवभजेत् । ५१ । 
 

सवा वा ह्रस्वकालाः स्युयातव्याः कायथलाघवात् । 
दीघाः कायथगुरुत्वािा वषावासः परि च ॥ ५२ ॥ 

 
इत्यणभयास्यक्तमथणि नवमेऽणिकरिे शन्द्क्तदेशकालबलाबलज्ञानां यािाकालाः प्रर्मोऽध्यायः । आणदतो 

िाकवशणतशततमः । 
 

४० मागथशीषी पौर्षणमा व पौषी पौर्षणमा याचं्या दरम्यानच्या काळाि लाबं मुदिीच्या मोटहमेवर 
टनघाव,े चैत्री व वैशाखी पौर्षणमाचं्या दरम्यानच्या काळाि मध्यम मुदिीच्या मोटहमेवर, ज्येष्ठी व आषाढी 
पौर्षणमाचं्या दरम्यानच्या काळाि अल्प मुदिीच्या मोटहमेवर, शत्र ूसंकिाि असल्यास त्याला नेस्िनाबिू 
करण्याच्या उदे्दशाने केव्हाही चौथ्या मोटहमेवर टनघावे. ४१ शत्र ूसंकिाि असिा करावयाच्या स्वारीचे वणथन 
(अध्याय ७·४ मध्ये) ‘टवगृ् यान’ या प्रकरणाि केले आहे. 
 

४२ सामान्यपणे शत्र ूसंकिाि असिा चाल करून जाव ेअसे आचायथ सागंिाि. ४३ कौटिल्याचे 
म्हणणे असे की शस्क्िसंपन्न झाल्यावरच स्वारी करावी, कारण संकिाबद्दल काही टनटििी नाही. ४४ सकवा 
जेव्हा स्वारी केली असिा शत्रलूा दुबथल करिा येईल अर्वा त्याचा उच्छेद करिा येईल िेव्हा स्वारी 
करावी. 

 
४५ फार उष्टणिा कमी झाली असेल अशा वळेी मुख्यिः हत्तींचे सैन्य घेऊन टनघावे. ४६ कारण, 

(अटि उष्टणिेने) हत्तींना घाम फुिून त्यानंा कुष्ठरोग होिो. ४७ आटण पाण्याि डुबिा न आले व प्यावयास 
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पाणी न टमळाले िर िे आिील स्त्रावाने आंधळे होिाि. ४८ म्हणून पुष्टकळ पाणी असलेल्या देशाि आटण 
पाऊस पडि असेल िेव्हा मुख्यिः हत्तींचे सैन्य घेऊन टनघावे. ४९ याच्या उलि स्स्र्िी असिा, र्ोडा 
पाऊस व टचखल असलेल्या देशाि गाढव, उंि व घोडे हे मुख्यिः असलेले सैन्य घेऊन टनघाव.े ५० मुख्यिः 
वाळविं असलेल्या प्रदेशाि पाऊस पडि असिा चारही प्रकारच्या सैन्याटनशी टनघाव.े 
 

५१ मोटहमेची आखणी मागाच्या सपािीच्या अर्वा उंचसखलपणाच्या अनुरोधाने, पाणर्ळ अर्वा 
कोरडा प्रदेश याचं्या अनुरोधाने आटण कमी अर्वा अटधक अंिराच्या अनुरोधाने करावी. 
 

५२ कायथ र्ोडे असल्यास सवथ मोटहमा अल्प मुदिीच्या कराव्याि, सकवा कायथ मोठे असल्यास दीघथ 
मुदिीच्या कराव्याि आटण वषाऋिूि मुक्काम शत्रचू्या मुलखाि करावा. 
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२ 
 

[सप्तकिशच्िततमां प्रकरिम् – बलोपादानकालाः; 
अष्टकिशच्िततमां प्रकरिम् – सांनाहगुिाः; 

एकोनचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – प्रणतबलकमथ] 
 

मौलभृतकश्रेिीणमिाणमिािवीबलानाां समुद्दानकालाः । १ । 
 

मूलरक्षिादणतणरक्तां मौलबलम्; अत्यावापयुक्ता वा मौला मूले णवकुवीरन्; बहुलानुरक्तमौलबलः 
सारबलो वा प्रणतयोद्धा, व्यायामेन योद्धव्यम्; प्रकृष्टेऽध्वणन काले वा क्षयव्ययसहत्वान्तमौलानाम्; 
बहुलानुरक्तसांपाते च यातव्यस्योपजापभयादन्तयसैन्तयानाां भृतादीनामणवश्वासे; बलक्षये वा सवथसैन्तयानाम् – 
इणत मौलबलकालः । २ । 

 
‘प्रभूतां मे भृतबलमल्पां च मौलबलम्’; ‘परस्याल्पां णवरक्त वा मौलबलां , फल्गुप्रायमसारां वा 

भृतसैन्तयम्’; ‘मन्तिेि योद्धव्यमल्पव्यायामेन’; ‘ह्रस्वो देशः कालो वा तनुक्षयव्ययः’; ‘अल्पावापां शान्ततोपजापां 
णवश्वस्तां वा मे सैन्तयम्’; ‘परस्याल्प प्रसारो हन्ततव्यः’ – इणत भृतबलकालः । ३ । 

 
‘प्रभूतां मे श्रेिीबलां , शक्यां मूले यािायाां चािातुम्’; ‘ह्रस्वः प्रवासः, श्रेिीबलप्रायः प्रणतयोद्धा 

मन्तिव्यायामाभ्याां प्रणतयोदु्धकामः’; दण्डबलव्यवहारः – इणत श्रेिीबलकालः । ४ । 
 
‘प्रभूतां मे णमिबलां  शक्यां मूले यािायाां चािातुम्;’ ‘अल्पः प्रवासो मन्तियुद्धाच्च भूयो व्यायामयुद्धम्’; 

‘णमिबलेन वा पूवथमिवीं नगरस्र्ानमासारां वा योिणयत्वा पिात्स्वबलेन योिणयष्ट्याणम’; ‘णमिसािारिां वा मे 
कायथम्’; ‘णमिायता वा मे कायथणसणद्धः’; ‘आसन्नमनुग्राह्यां वा मे णमिम्’; ‘अत्यावापां वाऽस्य सादणयष्ट्याणम’ – 
इणत णमिबलकालः । ५ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण १३७ : टवटवध प्रकारचे सैन्य उभारण्यास योवय काल; 
प्रकरण १३८ : सैन्याच्या सज्जीकरणाची श्रेष्ठाश्रेष्ठिा; 
प्रकरण १३९ : शत्रुसैन्याला यर्ोटचि मुकाबला 

 
१ वशंपरंपरेने आलेले सैन्य, पगारी सैन्य, श्रेणीबद्ध सैन्य, टमत्राचे सैन्य, शत्रचेू सैन्य आटण रानिी 

िोळ्याचें सैन्य याचंा उपयोग करण्याचे योवय काल (पुढीलप्रमाणे) : 
 
२ मूळ राज्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सैन्याहून अटधक मौलबल असेल िेव्हा, 

मौलबलाि पुष्टकळ दूष्टय असल्यामुळे िे मागे ठेवल्यास उपद्रवकारक होण्याचा संभव असेल िेव्हा, शत्रकूडे 
पुष्टकळ एकटनष्ठ मौलबल सकवा बलाढ्य सैन्य असल्यामुळे रणागंणावर लढावे लागणार असेल िेव्हा, 
दूरच्या प्रयाणाि अर्वा दीघथ कालावधीि वाहने, माणसे व द्रव्य याचंी हानी मौलबलच सोसू शकिे म्हणून 
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िेव्हा, पुष्टकळ राजटनष्ठ सैन्य एकटत्रि झाले िरी ज्याच्यावर स्वारी करावयाची त्याच्या गुप्ि कारवायानंा 
पगारी वगैरे इिर सैन्ये बळी पडण्याचा संभव असल्यामुळे त्याचं्यावर टवश्वास ठेविा येि नसेल िेव्हा, सकवा 
इिर सवथ सैन्याचें सामथ्यथ घिले असेल िेव्हा – हे मौलबलाच्या उपयोगाचे काल. 

 
३ (जेव्हा असे वािेल की,) “मजजवळ पगारी सैन्य भरपूर आहे, मौलबल र्ोडे; (सकवा) शत्रूकडे 

मौलबल र्ोडे सकवा टनष्ठेपासून ढळलेले आटण पगारी सैन्य मुख्यि: कमकुवि अर्वा टनःसार आहे; मंत्रयुद्ध 
(अटधक) करावयाचे आहे, रणागंणावरील युद्ध कमी; र्ोडेच अंिर जावयाचे आहे सकवा मोटहमेला फार वळे 
लागणार नाही आटण वाहने, माणसे व द्रव्य याचंी हानी फार कमी होईल; माझ्या सैन्याि दूष्टय कमी आहेि, 
शत्रचू्या गुप्ि कारवाया चालि नाहीि, म्हणून सैन्यावर टवश्वास ठेवावयास हरकि नाही; शत्रचू्या अल्पशाच 
हल्ल्याचा बीमोड करावयाचा आहे,” िेव्हा पगारी सैन्याच्या उपयोगाचे काल. 

 
४ “माझ्याकडे श्रेणीबल भरपूर आहे, मूळ राज्याच्या रक्षणासाठी ठेविा येईल आटण मोटहमेवर नेिा 

येईल” (असे वािेल िेव्हा); “प्रवास र्ोडा आहे आटण शत्रकूडे मुख्यिः श्रेणीबल असल्यामुळे िो मंत्रयुद्ध 
आटण रणागंणावरील युद्ध दोहोंचा उपयोग करू इस्च्छिो” (असे वािेल िेव्हा); सैन्याच्या बळाचा वापर 
करावयाचा असेल िेव्हा – हे श्रेणीबलाच्या उपयोगाचे काल. 

 
५ (जेव्हा असे वािेल की,) “माझ्याकडे टमत्राचे सैन्य भरपूर आहे, काही राज्यरक्षणासाठी ठेऊन 

बाकीचे बरोबर नेणे शक्य आहे; प्रवास र्ोडा आहे आटण मंत्रयुद्धापेक्षा रणागंणावर युद्ध अटधक होईल; सकवा 
टमत्राच्या सैन्याला प्रर्म रानिी सैन्याशी अर्वा शत्रचू्या राजधानीजवळ अर्वा त्याच्या मदिीस आलेल्या 
सैन्याशी लढावयास लावनू मागाहून मी स्विःच्या सैन्याने लढेन; सकवा माझे आटण टमत्राचे उटद्दष्ट एकच 
आहे; सकवा माझे कायथ टसद्ध होणे टमत्रावर अवलंबून आहे; सकवा माझा टमत्र अगदी जवळचा, मदि 
करण्यालायक आहे; सकवा त्याच्या सैन्याि मोठ्या प्रमाणाि असलेल्या दूष्टय सैटनकाचंा नाश घडवनू 
आणीन,” िेव्हा टमत्रसैन्याच्या उपयोगाचे काल. 
 

‘प्रभूतां मे शिुबलां , शिुबलेन योिणयष्ट्याणम नगरस्र्ानमिवीं वा, ति मे श्ववराहयोः कलहे 
चण्डालस्येवान्तयतरणसणद्धभथणवष्ट्यणत’; ‘आसारािामिवीनाां वा कण्िकमदथनमेतत्कणरष्ट्याणम’; – अत्युपणचतां 
वा कोपभयाणन्नत्यमासन्नमणरबलां  वासयेद्, अन्तयिाभ्यन्ततरकोपशङ्कायाः – शिुयुद्धावरयुद्धकालि – 
इत्यणमिबलकालः । ६ । 
 

तेनािवीबलकालो व्याख्यातः । ७ । मागादेणशकम्; परभूणमयोनयम्; अणरयुद्धप्रणतलोमम्; 
अिवीबलप्रायः शिुवा, ‘णबल्वां णबल्वेन हन्तयताम्’; अल्पः प्रसारो हन्ततव्यः – इत्यिवीबलकालः । ८ । 
 

६ (जेव्हा असे वािेल की,) “मजजवळ शत्रसैुन्य भरपूर आहे, त्याच्या साहाय्याने मी शत्रचू्या 
नगराजवळ अर्वा त्याच्या रानिी सैन्याशी युद्ध करीन, त्याि कोणाचीही सरशी झाली िरी, कुत्रा व डुक्कर 
याचं्या भाडंणाि चाडंालाचा होिो िसा, माझा फायदाच होईल; सकवा ्ा सैन्याचा उपयोग मदिीस 
आलेल्या सैन्यािंील अर्वा रानिी सैन्यािंील उपद्रवकारकानंा टचरडून िाकण्यासाठी करीन;” – सकवा 
शत्रबुल खूप मोठे झाले असल्यास बडंाळीची भीिी असिे म्हणून त्याचा िळ नेहमी राजाच्या संटनध ठेवावा, 
फक्ि आिील (मंत्री, सेनापिी आदी) अटधकाऱ्याचं्या बडंाळीची भीिी असल्यास असे करू नये; – आटण 
आपल्या युद्धाची वळे शत्रचू्या युद्धाच्या वळेेनंिर मागाहून असेल िेव्हा; – हे शत्रबुलाच्या उपयोगाचे काल. 
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७ अिवीबलाच्या संबधंािही शत्रबुलाप्रमाणेच समजाव.े ८ मागथ दाखटवण्यास उपयुक्ि असिे िेव्हा; 
शत्रचू्या भमूीवरील लढाईसाठी योवय असेल िेव्हा; शत्रचू्या युद्धपद्धिीला िोंड देण्यास समर्थ असेल िेव्हा; 
शत्रजूवळ मुख्यिः अिवीबलच असेल िेव्हा बेलफळ बेलफळानेच फोडाव े्ा उदे्दशाने; शत्रचूा अल्पसा 
हल्ला परिवावयाचा असेल िेव्हा – हे रानिी िोळ्याचं्या सैन्याच्या उपयोगाचे (आणखी) काल. 
 

सैन्तयमनेकमनेकस्र्मुक्तमनुक्तां वा णवलोपार्थ यदुणतष्ठणत तदौत्साणहकम् - अभक्तवेतनां 
णवलोपणवणष्टप्रतापकरां भेद्यां परेषाम्, अभेद्यां तुल्यदेशजाणतणशल्पप्रायां सांहतां महत् । ९ । 
 

इणत बलोपादानकालाः । 
 

तेषाां कुप्यभृतमणमिािवीबलां  णवलोपभृतां वा कुयात् । १० । अणमिस्य वा बलकाले प्रत्युत्पने्न 
शिुबलमवगृह्िीयात्, अन्तयि वा पे्रषयेत्, अफलां  वा कुयात्, णवणक्षप्तां वा वासयेत्, काले वाऽणतक्राांन्तते 
णवसृजेत् । ११ । 
 

परस्य चैतिलसमुद्दानां णविातयेत्, आत्मनः सांपादयेत् । १२ । 
 

पूवथ पूवथ चैषाां श्रेयः सांनाहणयतुम् । १३ । तद्भावभाणवत्वाणन्नत्यसत्कारानुगमाच्च मौलबलां  
भृतबलाच्रेय: । १४ । णनत्यानन्ततरां णक्षप्रोत्र्ाणय वश्यां च भृतबलां  श्रेिीबलाच्रेयः । १५ । 
जानपदमेकार्ोपगतां तुल्यसांघषामषथणसणद्धलाभां च श्रेिीबलां  णमिबलाच्रेयः । १६ । 
अपणरणमतदेशकालमेकार्ोपगमाच्च णमिबलमणमिबलाच्रेयः । १७ । आयाणिणष्ठतमणमिबलमिवीबलाच्रेयः 
। १८ । तदुभयां णवलोपार्थम् । १९ । अणवलोपे व्यसने च ताभ्यामणहभयां स्यात् । २० । 
 

९ एका हुकमिीखाली नसलेले, अनेक टठकाणाहूंन आलेले जे सैन्य, साटंगिले असिा अर्वा 
साटंगिले नसिाही, लूि करण्यास टसद्ध होिे िे ‘औत्साटहक’ सैन्य; त्याला भोजन व पगार टदला जाि 
नाही, िे लूि, वठेटवगारीची कामे करिे व प्रिाप गाजटविे, पण शत्र ू त्याला सहज फोडू शकिो; िर्ाटप 
त्याि मुख्यत्वे एकाच देशािील, एकाच जािीचे सकवा एकाच धंद्याचे लोक असिील, त्याचं्याि एकजूि 
असेल व िे प्रमाणाने मोठे असेल िर फुिणार नाही. 
 

याप्रमाणे टनरटनराळ्या सैन्याचें उपयोग करण्याचे काल साटंगिले आहेि. 
 

१० त्यापंैकी शत्रसैुन्याला व अिवीबलाला पगारादाखल कुप्य (जंगली माल) द्यावा अर्वा लूि 
द्यावी. ११ सकवा शत्रलूा सैन्याचा उपयोग करण्याचा प्रसंग येईल िेव्हा (आपल्याजवळील) शत्रसैुन्य दाबनू 
ठेवाव,े सकवा िे दुसरीकडे पाठवनू द्यावे, सकवा िे टनकामी करून िाकावे, अर्वा त्याची पागंापागं करावी 
अर्वा शत्रचू्या कायाची वेळ टनघून गेल्यावर िे पाठवावे. 
 

१२ आटण ही सैन्य उभी करण्याचे शत्रचेू प्रयत्न हाणून पाडाविे, आपले यशस्वी कराविे. 
 
१३ आटण ्ा (सहा प्रकारच्या) सैन्यापंैकी अगोदरअगोदरचे सैन्य सज्ज करणे अटधक चागंले. १४ 

परंपरागि सैन्य भावनेने राजाशी एकरूप असल्यामुळे आटण त्याचा नेहमी सत्कार होि असल्यामुळे पगारी 
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सैन्यापेक्षा िे अटधक चागंले. १५ नेहमी संटनध असणारे, लवकर ियार होणारे आटण िाब्याि रहाणारे म्हणून 
पगारी सैन्य श्रेणीबलापेक्षा अटधक चागंले. १६ स्वदेशािील असलेले, एकाच उटद्दष्टाने पे्रटरि असलेले आटण 
संघषथ, राग, टसद्धी, व लाभ या बाबिीि राजाशी समानिा असलेले श्रेणीबल टमत्राच्या सैन्यापेक्षा अटधक 
चागंले. १७ देश व काल याचं्यासंबधंाि टनयंत्रण नसलेले आटण एकाच उटद्दष्टाने पे्रटरि असलेले टमत्राचे 
सैन्य शत्रबुलापेक्षा अटधक चागंले. १८ आयथ सेनापिीच्या हुकमिीखाली असलेले शत्रबुल अिवीबलापेक्षा 
अटधक चागंले. १९ ्ा दोन्ही सैन्याचंा लूि टमळावी हाच उदे्दश असिो. २० लूि टमळाली नाही आटण एखादे 
संकि आले िर सापाप्रमाणे ्ा दोहोपासून धोका असिो. 

 
‘बाह्मिक्षणियवैश्यशूद्रसैन्तयानाां तेजःप्रािान्तयात्पूवं पूवथ श्रेयः सांनाहणयतुम्’ इत्याचायाः । २१ । नेणत 

कौणिल्यः । २२ । प्रणिपातेन ब्राह्मिबलां  परोऽणभहारयेत् । २३ । प्रहरिणवद्याणवनीतां तु क्षणियबलां  श्रेयः, 
बहुलसारां वा वैश्यशूद्रबलणमणत । २४ । 
 

तस्मादेवांबलः परः, तस्यैतत्प्रणतबलणमणत बलसमुद्दानां कुयात् । २५ । 
हन्द्स्तयन्तिशकिगभथकुन्ततप्रासहािकवेिुशल्यवद् हन्द्स्तबलस्य प्रणतबलम् । २६ । तदेव 
पाषािलगुडावरिाङ्कुशकचग्रहिीप्रायां रर्बलस्य प्रणतबलम् । २७ । तदेवाश्वानाां प्रणतबलम्, वर्णमिो वा 
हन्द्स्तनोऽश्वा वा वर्णमिः । २८ । कवणचनो रर्ा आवरणिनः पतयि चतुरङ्गबलस्य प्रणतबलम् । २९ । 
 

एवां बलसमुद्दानां परसैन्तयणनवारिम् । 
णवभवेन स्वसैन्तयानाां कुयादङ्गणवकल्पशः ॥ ३० ॥ 

 
इत्यणभयास्यत्कमथणि नवमेऽणिकरिे बलोपादानकालाः सांनाहगुिाः प्रणतबलकमथ णितीयोऽध्यायः। 

आणदतस्त्रयोकवशणतशततमः । 
 

२१ “ब्राह्मण, क्षटत्रय, वैश्य आटण शूद्र याचं्या सैन्यापंैकी अगोदरअगोदरचे सज्ज करणे, िेजाच्या 
प्राधान्यामुळे, अटधक चागंले,” असे आचायांचे मि आहे. २२ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. २३ 
शत्र ूप्रटणपाि करून ब्राह्मण सैन्याला आपल्याकडे वळवनू घेऊ शकेल. २४ शस्त्रटवदे्यि पारंगि असलेले 
क्षटत्रय सैन्य अटधक चागंले सकवा पुष्टकळ बळ असलेले वैश्य व शूद्र याचें सैन्य (अटधक चागंले). 
 

२५ म्हणून शत्रचेू सैन्य अमुक प्रकारचे आहे, त्याच्याशी मुकाबला करण्यास समर्थ अमुक सैन्य 
आहे, असा टवचार करून सैन्य उभारावे. २६ हत्ती, यंते्र व शकि मध्यभागी असलेले आटण कंुि, प्रास, 
हािक, वणेू आटण शल्य यानंी सुसज्ज असलेले सैन्य हत्तींच्या सैन्याचा मुकाबला करू शकिे. २७ िसेच परंिु 
दगड, काठ्या, टचलखिे, अंकुश व कचग्रहणी यानंी मुख्यत्वेकरून सज्ज असलेले सैन्य रर्ाचं्या सैन्याचा 
मुकाबला करण्यास समर्थ असिे. २८ िेच घोडदळाचा मुकाबला करू शकिे, सकवा टचलखि असलेले हत्ती 
अर्वा टचलखि असलेले घोडे (घोडदळाचा मुकाबला करू शकिाि). २९ कवच असलेले रर् आटण 
टचलखि घािलेले पायदळ चारही प्रकारच्या सैन्याचा मुकाबला करू शकिाि. 

 
३० याप्रमाणे आपल्या सैन्याच्या सामथ्याच्या अनुरोधाने आटण सैन्याच्या (चार प्रकारच्या) टवटवध 

अंगानंा अनुसरून, शत्रचू्या सैन्याचे टनवारण करू शकेल अशी आपल्या सैन्याची उभारणी करावी. 
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३ 
 

[चत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – पिात्कोपणचन्तता; 
एकचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – बाह्याभ्यन्ततरप्रकृणतकोपप्रतीकारः] 

 
अल्पः पिात्कोपो महान् पुरस्ताल्लाभ इणत अल्पः पिात्कोपो गरीयान् । १ । अल्पां पिात्कोपां 

प्रयातस्य दूष्ट्याणमिािणवका णह सवथतः समेियन्द्न्तत, प्रकृणतकोपो वा । २ । लब्िमणप च महान्ततां 
पुरस्ताल्लाभमेवांभूते भृत्यणमिक्षयव्यया ग्रसन्तते । ३ । तस्मात्सहसै्त्रकीयः पुरस्ताल्लाभस्यायोगः शतैकीयो वा 
पिात्कोप इणत न यायात् । ४ । सूचीमुखा ह्यनर्ा इणत लोकप्रवादः । ५ । 
 

पिात्कोपे सामदानभेददण्डान् प्रयुञ्जीत । ६ । पुरस्ताल्लाभे सेनापकत कुमारां वा दण्डचाणरिां कुवीत 
। ७ । बलवान् वा राजा पिात्कोपावग्रहसमर्थः पुरस्ताल्लाभमादातुां यायात् । ८ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १४० : टपछाडीच्या सभंाव्य बडंाचा टवचार; 
प्रकरण १४१ : बा् आटण आभ्यंिर प्रकृिींच्या बडंावर उपाययोजना 

 
१ टपछाडीचा र्ोडा प्रक्षोभ व पुढच्या बाजूला होणारा मोठा लाभ यापंैकी टपछाडीचा र्ोडा उपद्रव 

अटधक भयंकर. २ पाठीमागे र्ोडा उपद्रव असिाही प्रयाण केले िर दूष्टय, शत्र ूव रानिी लोक िो सवथ 
बाजंूनी वाढटविाि, सकवा प्रकृिींचे बडं (िो उपद्रव वाढटविे). ३ आटण असे झाले म्हणजे पुढच्या बाजूला 
मोठा लाभ प्राप्ि झाला िरी नोकर, टमत्र, वाहनाचंी, मनुष्टयाचंी व द्रव्याची हानी हे िो लाभ खाऊन 
िाकिाि. ४ यास्िव पाठीमागे उपद्रव असिा पुढच्या बाजूचा लाभ हजाराि सकवा (फार िर) शभंराि एक 
या प्रमाणाि असिो म्हणून प्रयाण करू नये. ५ अनर्थ हे सुईच्या िोकाप्रमाणे असिाि अशी म्हण प्रचटलि 
आहे. 
 

६ टपछाडीला बडं उद्भवल्यास साम, दान, भेद व दंड याचा प्रयोग करावा. ७ पुढच्या लाभासाठी 
सेनापिीला सकवा राजपुत्राला सैन्य बरोबर देऊन पाठवाव.े ८ सकवा राजा बलवान व टपछाडीचे बडं मोडून 
काढण्यास समर्थ असल्यास त्याने स्विःच पुढचा लाभ हस्िगि करण्यासाठी जाव.े 
 

अभ्यन्ततरकोपशङ्कायाां शणङ्कतानादाय यायात्, बाह्यकोपशङ्कायाां वा पुिदारमेषाम् । ९ । 
अभ्यन्ततरावग्रहां कृत्वा शून्तयपालमनेकबलवगथमनेकमुख्यां च स्र्ापणयत्वा यायात्, न वा यायात् । १० । 
अभ्यन्ततरकोपो बाह्यकोपात्पापीयाणनत्युक्तां पुरस्तात् । ११ । 
 

मन्द्न्तिपुरोणहतसेनापणतयुवराजानामन्तयतमकोपोऽभ्यन्ततरकोपः । १२ । तमात्मदोषत्यागेन 
परशक्त्यपरािवशेन वा साियेत् । १३ । महापरािेऽणप पुरोणहते सांरोिनमवस्त्राविां वा णसणद्धः, युवराजे 
सांरोिनां णनग्रहो वा गुिवत्यन्तयन्द्स्मन् सणत पुिे । १४ । 
 

पुिां भ्रातरमन्तयां वा कुल्यां राज्यग्राणहिमुत्साहेन साियेत्, उत्साहाभावे गृहीतानुवतथनसांणिकमथभ्याम् 
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अणरसांिानभयात् । १५ । अन्तयेभ्यस्तणििेभ्यो वा भूणमदानैर्णवश्वासयेदेनम् । १६ । तणिणशष्टां स्वयांग्राहां दण्डां वा 
पे्रषयेत्, सामन्ततािणवकान् वा, तैर्णवगृहीतमणतसांदध्यात् । १७ । अपरुद्धादानां पारग्राणमकां  वा योगमाणतष्ठेत् । 
१८ । एतेन मन्द्न्तिसेनापती व्याख्यातौ । १९ । 
 

९ आभ्यंिर अटधकाऱ्याचं्या बडंाची भीिी असल्यास संशटयिानंा आपल्याबरोबर घेऊन जाव,े बा् 
अटधकाऱ्याचं्या बडंाची भीिी असल्यास त्याचं्या बायकामुलानंा बरोबर न्याव.े १० आभ्यंिर बडंाळीचा बीमोड 
करून आटण शून्यपाल (राजा नसिाना राज्याची व्यवस्र्ा पहाणारा) नेमून, िसेच अनेक अटधकाऱ्याचं्या 
िाब्याि टनरटनराळ्या प्रकारच्या सैन्याच्या िुकड्या पाठीमागे ठेवनू मग टनघावे, सकवा टनघूही नये. ११ बा् 
अटधकाऱ्याचं्या बडंापेक्षा आिील अटधकाऱ्याचें बडं अटधक भयंकर हे मागे (सूत्र ८·२·३ मध्ये) साटंगिले 
आहे. 
 

१२ मंत्री, पुरोटहि, सेनापिी व युवराज याचं्यापैकी एकाची बडंाळी म्हणजे आभ्यंिर अटधकाऱ्याचें 
बडं. १३ आपल्यािील दोष काढून िाकून अर्वा बडंास उद्युक्ि होणाऱ्याचे सामथ्यथ व त्याचा अपराध याचं्या 
अनुरोधाने िे बडं मोडून काढाव.े १४ पुरोटहिाचा अपराध मोठा असला िरी बटंदवास अर्वा हद्दपारी असेच 
शासन करावे, युवराजाला बटंदवास अर्वा, दुसरा सद्गुणी पुत्र असल्यास, वध अशी टशक्षा करावी. 
 

१५ पुत्र, भाऊ अर्वा दुसरा राजकुलािील पुरुष यापंैकी कोणी राज्य बळकावले असेल िर 
आपल्या उत्साहशक्िीच्या जोरावर त्याचे दमन करावे; उत्साह नसेल िर, िो शत्रलूा जाऊन टमळेल ्ा 
भीिीने, त्याने बळकावलेले त्याच्याकडे राहू देऊन व त्याच्याशी िह करून नमिे घ्याव.े १६ सकवा 
त्याच्यासारख्या दुसऱ्यानंा जटमनी देऊन त्याच्याि टवश्वास उत्पन्न करावा. १७ सकवा (त्याच्याटवरुद्ध) 
त्याच्याहून अटधक बलवान असलेले व ज्याला जे टमळेल िे त्याने घ्याव ेअशी परवानगी असलेले सैन्य, 
अर्वा शजेारचा माडंटलक अर्वा रानिी सैन्याचा मुख्य यानंा पाठवाव,े त्याचं्याशी िो लढि असिा त्याचा 
टनकाल लावावा. १८ सकवा मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राबाबिचे (१·१८·१३-१६ मधील) उपाय अर्वा 
(अध्याय १३·१ मधील) शत्रचेू शहर काबीज करण्यासंबधंीचे उपाय योजाविे. १९ मंत्री व सेनापिी याचं्या 
बडंाच्या बाबिीि असेच वागाव.े 
 

मन्तत्र्याणदवजानामन्ततरमात्यानामन्तयतमकोपोऽन्ततरमात्यकोपः । २० । तिाणप यर्ाहथमुपायान् 
प्रयुञ्जीत । २१ । 

 
राष्ट्रमुख्यान्ततपालािणवकदण्डोपनतानामन्तयतमकोपो बाह्यकोपः । २२ । तमन्तयोन्तयेनावग्राहयेत् । 

२३ । अणतदुगथप्रणतष्टब्िां वा सामन्ततािणवकतत्कुलीनापरुद्धानामन्तयतमेनावग्राहयेत् । २४ । णमिेिोपग्राहयेिा 
यर्ा नाणमिां गच्िेत् । २५ । 
 

अणमिािा सत्िी भेदयेदेनम् – ‘अयां त्वा योगपुरुषां मन्तयमानो भतथयेव णवक्रमणयष्ट्यणत, अवाप्तार्ो 
दण्डचाणरिमणमिािणवकेषु कृच्रे वा प्रयासे योक्ष्यणत, णवपुिदारमन्तते वा वासणयष्ट्यणत । २६ । प्रणतहतणवक्रमां 
त्वाां भतथणर पण्यां कणरष्ट्यणत, त्वया वा सांणि कृत्वा भतारमेव प्रसादणयष्ट्यणत । २७ । णमिमुपकृष्टां वाऽस्य गच्ि’ 
इणत । २८ । प्रणतपन्नणमष्टाणभप्रायःै पूजयेत् । २९ । अप्रणतपन्नस्य सांश्रयां भेदयेद् ‘असौ ते योगपुरुषः 
प्रणिणहतः’ इणत । ३० । सत्िी चैनमणभत्यक्तशासनैघातयेत्, गूढपुरुषैवा । ३१ । सहप्रस्र्ाणयनो वाऽस्य 
प्रवीरपुरुषान् यर्ाणभप्रायकरिेनावाहयेत् । ३२ । तेन प्रणिणहतान् सत्िी बूयात् । ३३ । इणत णसणद्धः । ३४ । 
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२० मंत्री वगैरे वगळिा इिर (दौवाटरक, आंिवटंशक आदी राजवाड्यािील) आिील अमात्यापंैकी 
कोणाचे बंड म्हणजे अंिरमात्याचे बडं. २१ त्याबाबिीिसुद्धा पात्रिेनुसार उपाय योजावेि. 

 
२२ राष्ट्ािील मुख्य अटधकारी, सरहद्दीवरील दुगाचा मुख्य, रानिी िोळ्याचंा मुख्य व बळाने शरण 

आणलेला माडंटलक यापंैकी एखाद्याचे बडं म्हणजे बा् अटधकाऱ्याचे बंड. २३ त्यानंा एकमेकाटवरुद्ध 
उठवनू िे मोडून काढाव.े २४ सकवा िो दुगाि घट्ट पाय रोवनू असेल िर मांडटलक राजा, रानिी िोळ्याचंा 
मुख्य, त्याच्या कुलािील राज्यावर हक्क सागंणारा सकवा त्याच्या मजीिून उिरलेला पुत्र याचं्याकरवी त्याचे 
दमन कराव.े २५ सकवा टमत्रामाफथ ि त्याला आपल्या बाजूस वळवावे, ज्यायोगे िो शत्रसू जाऊन टमळणार 
नाही. 

 
२६ सकवा गुप्ि हेराने त्या बंडखोराला शत्रपूासून फोडावे, “हा (शत्र)ू िुला गुप्ि हेर समजून िुझ्या 

राजाटवरुद्ध लढावयास लावील, िे कायथ टसद्धीस गेले की िो िुला सैन्य देऊन त्याच्या शत्रटूवरुद्ध, रानिी 
िोळ्याटंवरुद्ध अर्वा अवघड कामटगरीवर पाठवील सकवा बायकामुलापंासून िुझी िािािूि करून िुला 
सरहद्दीवर रहावयास लावील. २७ िुला (िुझ्या राजाटवरुद्धच्या युद्धाि) यश टमळाले नाही िर िो िुला 
िुझ्या राजाला टवकून िाकील सकवा िुला स्वाधीन करण्याच्या बोलीवर िह करून िो राजाचीच मजी 
संपादन करील. २८ िेव्हा िुझ्या राजाच्या उत्कृष्ट टमत्राकडे िू जा.” २९ जर िो कबलू झाला िर त्याची 
इच्छापूिी करून त्याचा सत्कार करावा. ३० जर कबूल झाला नाही िर ज्याच्याकडे त्याने आश्रय घेिला 
असेल त्या शत्रलूा भेद करण्यासाठी सागंावे, “िो िुझ्याटवरुद्ध कारवाई करण्यासाठी नेमलेला गूढ पुरुष 
आहे.” ३१ आटण त्या गुप्ि हेराने वधाची टशक्षा झालेल्या माणसाचं्या हािाि टमळालेल्या पत्राचं्या आधारावर 
त्याला ठार केले जाईल अशी व्यवस्र्ा करावी, सकवा गूढ पुरुषामंाफथ ि त्याचा खून करावा. ३२ सकवा 
त्याच्याबरोबर टनघून गेलेल्या शूर पुरुषानंा त्याचंी इच्छा पूणथ करून (राजाने) आपल्याकडे वळवनू घ्याव.े 
३३ (िे गेले म्हणजे) गुप्ि हेराने िेसुद्धा िुझ्याटवरुद्ध त्या राजाने नेमलेले गूढ पुरुष होिे असे शत्रूला 
सागंाव.े ३४ याप्रमाणे कायथ टसद्ध करिा येिे. 

 
परस्य चैनान् कोपानुत्र्ापयेत्, आत्मनि शमयेत् । ३५ । 

 
यः कोपां कतंु शमणयतुां वा शक्तस्तिोपजापः कायथः । ३६ । यः सत्यसांिः शक्तः कमथणि फलावाप्तौ 

चानुग्रहीतुां णवणनपाते च िातुां ति प्रणतजापः कायथः, तकथ णयतव्यि कल्यािनुणद्धरुताहो शठ इणत । ३७ । 
 

शठो णह बाह्योऽभ्यन्ततरमेवमुपजपणत – ‘भतारां चेद्धत्वा माां प्रणतपादणयष्ट्यणत शिुविो भूणमलाभि मे 
णिणविो लाभो भणवष्ट्यणत, अर् वा शिुरेनमाहणनष्ट्यतीणत हतबन्तिुपक्षस्तुल्यदोषदण्डेनोणिननि मे 
भूयानकृत्यपक्षो भणवष्ट्यणत, तणििे वाऽन्तयान्द्स्मन्नणप शणङ्कतो भणवष्ट्यणत, अन्तयमन्तयां चास्य 
मुख्यमणभत्यक्तशासनेन घातणयष्ट्यणम’ इणत । ३८ । 

 
अभ्यन्ततरो वा शठो बाह्यमेवमुपजपणत – ‘कोशमस्य हणरष्ट्याणम, दण्डां वाऽस्य हणनष्ट्याणम, दुष्टां वा 

भतारमनेन घातणयष्ट्याणम, प्रणतपन्नां बाह्यमणमिािणवकेषु णवक्रमणयष्ट्याणम “चक्रमस्य सज्यताम्, वैरमस्य 
प्रसज्यताम्, ततः स्वािीनो मे भणवष्ट्यणत, ततो भतारमेव प्रसादणयष्ट्याणम, स्वयां वा राज्यां ग्रहीष्ट्याणम”, बद्धध्वा 
वा बाह्यभूकम भतृथभूकम चोभयमवाप्स्याणम, णवरुद्ध वाऽऽवाहीयत्वा बाह्यां णवश्वस्तां घातणयष्ट्याणम, शून्तयां वाऽस्य 
मुलां  हणरष्ट्याणम’ इणत । ३९ । 
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कल्यािबुणद्धस्तु सहजीव्यर्थमुपजपणत । ४० । कल्यािबुणद्धना सांदिीत, शठां ‘तर्ा’ इणत 
प्रणतगृह्याणतसांदध्यात् । इणत ।४१ । 
 

एवमुपलभ्य– 
 

परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे । 
रक्ष्याः स्वेभ्यः परेभ्यिः णनत्यमात्मा णवपणिता ॥ ४२ ॥ 

 
इत्यणभयास्यत्कमथणि नवमेऽणिकरिे पिात्कोपणचन्तता बाह्याभ्यन्ततरप्रकृणतकोपप्रतीकारः तृतीयोऽध्यायः । 

आणदतः चतुणवंशणतशततमः । 
 

३५ अशा प्रकारची बडें शत्रचू्या राज्याि उभी करावीि आटण आपल्या राज्यािील शमवावीि. 
 
३६ जो बडं करण्यास व िे शमटवण्यास समर्थ असेल त्यालाच बडं करण्याचे गुप्ि आवाहन कराव.े 

३७ जो टदलेले वचन पाळिो आटण काम करिाना व त्याचे फल टमळविाना मदि करण्यास आटण काम 
असफल झाल्यास रक्षण करण्यास समर्थ आहे त्याच्याच बडंाच्या आवाहनाला प्रटिसाद द्यावा, आटण 
त्याच्याबद्दल िकथ  करावा – हा (बडंाचे आवाहन करणारा) सद्बुद्धीने पे्रटरि झाला आहे की हा शठ आहे 
याटवषयी. 

 
३८ बाहेरचा बंडखोर शठ असेल िर िो पुढील हेिंूनी आिील अटधकाऱ्याला बडंास टचर्ावणी देिो 

– “राजाला ठार मारून ्ाने जर मला राजा म्हणून मान्यिा टमळवनू टदली िर (माझ्या) शत्रचूा वध व 
भमूीचा लाभ असा माझा दुहेरी फायदा होईल; सकवा (माझा) शत्र ू (म्हणजे राजा) ्ाला ठार मारील 
म्हणजे त्या मारलेल्या अटधकाऱ्याचे बाधंव आटण त्याच्यासारखाच अपराध केलेला असल्यामुळे टशके्षला 
भ्यालेले इिर लोक मोठ्या संख्येने माझ्या बाजूला येिील व टफिूर होण्याचा संभव उत्पन्न होणार नाही; 
सकवा शत्रूला त्याच्यासारख्या दुसऱ्या अटधकाऱ्याचाही संशय येईल, मग मी वध्य माणसाजंवळील पत्राच्या 
सा्ाने त्याच्या एक एक अटधकाऱ्याला ठार करवीन.” 

 
३९ सकवा शठ असलेला आिील बडंखोर बाहेरच्याला पुढील हेिंूनी गुप्ि आवाहन करिो – “मी 

्ाचा कोश पळवीन सकवा ्ाच्या सैन्याचा नाश करीन, सकवा ्ाच्याकरवी दुष्ट राजाचा वध करवीन; 
बाहेरचा मनुष्टय बडंाि सामील झाला िर मी त्याला शत्रटूवरुद्ध सकवा रानिी िोळ्याटंवरुद्ध लढावयास 
लावीन ‘्ाचे सैन्य अडकून पडू दे, ्ाचे राजाशी वैर होऊ दे, िेव्हा िो माझ्या िावडीि सापडेल, मग मी 
राजाचीच मजी संपादन करीन सकवा स्विःच राज्य बळकावीन’ (्ा उदे्दशाने); सकवा ्ा बा्ाला बंधनाि 
िाकून मी त्याची भमूी व राजाची भमूी दोन्ही टमळवीन; सकवा बाहेरच्याने (राजाला) टवरोध केल्यावर मी 
त्याला बोलावनू घेईन आटण िो टवश्वास िाकून आला की त्याचा वध करवीन सकवा त्याचे शून्य झालेले (िो 
नसलेले) राज्य बळकावीन.” 

 
४० परंिु सद् बुद्धीने पे्रटरि झालेला बडंखोर आपल्याबरोबर असणाऱ्याचं्या टहिासाठी बडंाचे गुप्ि 

आवाहन करिो. ४१ सद्बुद्धीने पे्रटरि असेल त्याच्याशी करार करावा, शठ असेल त्याला ‘बरे आहे, िसे 
करू या’ असे म्हणून फसवाव.े 
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४२ हे सवथ टवचाराि घेऊन– 
 
शहाण्या राजाने परकीयाचें परकीयापंासून, स्वकीयाचें स्वकीयापंासून, स्वकीयाचें परकीयापंासून, 

परकीयाचें स्वकीयापंासून आटण आपले स्विःचे स्वकीयापंासून व परकीयापंासून नेहमी रक्षण केले पाटहजे. 
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४ 
 

[णिचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – क्षयव्ययलाभणवपणरमशथः] 
 

युनयपुरुषापचयः क्षयः । १ । णहरण्यिान्तयापचयो व्ययः । २ । ताभ्याां बहुगुिणवणशष्टे लाभे यायात् । 
३ । 
 

आदेयः प्रत्यादेयः प्रसादकः प्रकोपको ह्रस्वकालस्तनुक्षयोऽल्पव्ययो महान् वृद्धध्युदयः कल्यो िम्यथः 
पुरोगिेणत लाभसांपत् । ४ । 

 
सुप्राप्यानुपाल्यः परेषामप्रत्यादेय इत्यादेयः । ५ । णवपयथये प्रत्यादेयः । ६ । तमाददानस्तिस्र्ो वा 

णवनाशां प्राप्नोणत । ७ । 
 

यणद वा पिेत् ‘प्रत्यादेयमादाय कोशदण्डणनचयरक्षाणविानान्तयवस्त्रावणयष्ट्याणम; 
खणनद्रव्यहन्द्स्तवनसेतुबन्तिवणिक्पर्ानुदृ्धतसारान् कणरष्ट्याणम; प्रकृतीरस्य कशथणयष्ट्याणम, अपवाहणयष्ट्याणम, 
आयोगेनारािणयष्ट्याणम वा, ताः परां प्रणतयोगेन कोपणयष्ट्यणत; प्रणतपके्ष वाऽस्य पण्यमेनां कणरष्ट्याणम, 
णमिमपरुद्धां  वाऽस्य प्रणतपादणयष्ट्याणम; णमिस्य स्वस्य वा देशस्य पीडामिस्र्स्तस्करेभ्यः परेभ्यि 
प्रणतकणरष्ट्याणम; णमिमाश्रयां वाऽस्य वैगुण्यां ग्राहणयष्ट्याणम, तदणमिणवरक्तां तत्कुलीनां प्रणतपसत्स्यते; सत्कृत्य 
वाऽस्मै भूकम दास्याणम इणत सांणहतसमुन्द्त्र्तां णमिां मे णचराय भणवष्ट्यणत’ इणत प्रत्यादेयमणप लाभमाददीत । ८ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १४२ : क्षय, व्यय आटण लाभ यासंबंधंी टवचार 
 

१ वाहने आटण मनुष्टय याचंी हानी म्हणजे क्षय. २ द्रव्य आटण धान्य याचंी हानी म्हणजे व्यय. ३ 
संभाव्य लाभ ्ा दोहोंपेक्षा पुष्टकळ गुणामुंळे अटधक असेल िरच प्रयाण करावे. 
 

४ आदेय, प्रत्यादेय, प्रसादक, प्रकोपक, हृस्वकाल, िनुक्षय, अल्पव्यय, महान, वृद्ध्युदय, कल्य, 
धम्यथ आटण पुरोग हे लाभाचे गुण होि. 
 

५ प्राप्ि करून घेण्यास व रक्षण करण्यास सोपा आटण शत्रूंना परि न घेिा येण्यासारखा लाभ िो 
आदेय लाभ. ६ याच्या उलि असलेला िो प्रत्यादेय. ७ िसा लाभ घेणारा सकवा िेरे् जाऊन रहाणारा नाश 
पाविो. 
 

८ सकवा त्याला जर असे टदसून आले की, “प्रत्यादेय (परि घेिा येण्यासारखा) लाभ घेऊन मी 
िेर्ील शत्रचूा कोश, सैन्य, धान्यादींचे साठे, संरक्षणाची व्यवस्र्ा नाटहशी करीन; त्याच्या खाणी, द्रव्यवन, 
हस्स्िवन, पािबधंारे, व्यापारी मागथ यािंील मौल्यवान टचजा काढून नेईन; त्याच्या प्रजाजनानंा दुबथल करीन 
सकवा िेरू्न हलवीन सकवा योवय उपायानंी वश करून घेईन, नंिर शत्र ू टवरुद्ध उपाय योजून त्याचं्याि 
प्रक्षोभ उत्पन्न करील; सकवा हा लाभ मी त्याच्या शत्रलूा टवकून िाकीन, सकवा त्याच्या टमत्राला अर्वा 
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त्याच्या मजीिून उिरलेल्या पुत्राला देऊन िाकीन; सकवा ्ा देशाि राहून माझ्या टमत्राच्या अर्वा 
स्विःच्या देशाला दरोडेखोर आटण शत्र ूयाचं्यापासून होणाऱ्या त्रासावर उपाययोजना करीन; त्याचा टमत्र 
सकवा ज्याच्या आश्रयाला िो गेला आहे िो राजा यानंा त्याच्यािील वैगुण्य दाखवनू देईन, मग िो (टमत्र 
अर्वा संश्रय) शत्रटूवषयी टवरक्ि होऊन त्याच्या कुळािील हक्क सागंणाऱ्याला राजा म्हणून मान्यिा देईल; 
सकवा त्या शत्रलूाच सत्कारपूवथक त्याची ही भमूी परि करीन, ज्यायोगे िो माझा कायमचा जोडलेला व 
एकजुिीने वागणारा टमत्र होईल,” िर प्रत्यादेय लाभसुद्धा घ्यावा. 
 

इत्यादेयप्रत्यादेयौ व्याख्यातौ । ९ । 
 

अिार्णमकाद्धार्णमकस्य लाभो लभ्यमानः स्वेषाां परेषाां च प्रसादको भवणत । १० । णवपरीतः प्रकोपक 
इणत । ११ । 
 

मन्द्न्तििामुपदेशाल्लाभोऽलभ्यमानः कोपको भवणत ‘अयमस्माणभः क्षयव्ययौ ग्राणहतः’ इणत । १२ । 
दूष्ट्यमन्द्न्तििामनादराल्लाभो लभ्यमानः कोपको भवणत ‘णसद्धार्ोऽयमस्मान् णवनाशणयष्ट्यणत’ इणत । १३ । 
णवपरीतः प्रसादकः । १४ । 
 

९ याप्रमाणे आदेय लाभ व प्रत्यादेय लाभ याटंवषयी साटंगिले. 
 

१० धमथटनष्ट नसलेल्या राजापासून धमथटनष्ट राजाला होणारा लाभ स्वदेशािील व परदेशािील 
लोकानंा प्रसादक (संिोषकारक) होिो. ११ याच्या उलि होणारा प्रकोपक (क्षोभ उत्पन्न करणारा) होिो. 
 

१२ मंत्रयानंी सल्ला टदला असिा ज्या लाभाची प्राप्िी होि नाही िो लाभ (मंत्रयामंध्ये) “आम्ही ्ाला 
क्षय व व्यय (टनष्टकारण) सहन करावयास लावले आहे” (या टवचाराने) क्षोभ उत्पन्न करिो. १३ दूष्टय 
मंत्रयाचंा सल्ला झुगारून जो लाभ टमळटवला जािो िो (त्या दूष्टय मंत्रयानंा) “राजाचे कायथ टसद्ध झाल्यावर िो 
आमचा नाश करील” (या टवचाराने) बंडास प्रवृत्त करिो. १४ याच्या उलि असणारा लाभ प्रसादक होिो. 

 
इणत प्रसादककोपकौ व्याख्यातौ । १५ । 

 
गमनमािसाध्यत्वाद्ह्रस्वकालः । १६ । मांिसाध्यत्वातनुक्षयः । १७ । भक्तमािव्ययत्वादल्पव्ययः । 

१८ । तदात्ववैपुल्यान्तमहान् । १९ । अर्ानुबन्तिकत्वाद् वृद्धध्यदयः । २० । णनराबािकत्वात्कल्यः । २१ । 
प्रशस्तोपादानाद्धम्यथः । २२ । सामवाणयकानामणनबथन्तिगाणमत्वात्पुरोगः । इणत । २३ । 
 

तुल्ये लाभे देशकालौ शक्त्युपायौ णप्रयाणप्रयौ जवाजवौ सामीप्यणवप्रकषौ तदात्वानुबन्तिौ 
सारत्वसातत्ये बाहुल्यबाहुगुण्ये च णवमृश्य बहुगुियुक्तां लाभमाददीत । २४ । 
 

लाभणवघ्नाः – काम: कोप: साध्वसां कारुण्यां ह्रीरनायथभावो मानः सानुक्रोशता परलोकापेक्षा 
िार्णमकत्वमत्याणगत्वां दैन्तयमसूया हस्तगतावमानो दौरात्म्यमणवश्र्वासो भयमप्रतीकारः शीतोष्ट्िवषािामाक्षम्यां 
मङ्गलणतणर्नक्षिेणष्टत्वम् इणत । २५ । 
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नक्षिमणत पृच्िन्ततां बालमर्ोऽणतवतथते । 
अर्ो ह्यर्थस्र् नक्षिां कक कणरष्ट्यन्द्न्तत तारकाः ॥ २६ ॥ 

 
नािनाः प्राप्नुवन्तत्यर्ान्नरा यत्नशतैरणप । 
अर्यरर्ाः प्रबध्यन्तते गजाः प्रणतगजैणरव ॥ २७ ॥ 

 
इत्यणभयास्र्त्कमथणि नवमेऽणिकरिे क्षयव्ययलाभणवपणरमशथः चतुर्ोऽध्यायः । आणदतः पञ्चकवशणतशततमः । 
 

१५ याप्रमाणे प्रसादक लाभ व कोपक लाभ याटंवषयी साटंगिले. 
 
१६ केवळ चालून गेल्याने हस्िगि होणारा लाभ ऱ्हस्वकाल लाभ. १७ मंत्रशक्िीच्या जोरावर प्राप्ि 

होणारा लाभ िनुक्षय (वाहनाचंी व मनुष्टयाचंी हानी अल्प होिे असा). १८ केवळ अन्नपाण्याचा खचथ होि 
असल्यामुळे लाभाला अल्पव्यय म्हणिाि. १९ विथमानकाळी टवपुल प्रमाणाि असल्यामुळे लाभ महान होिो. 
२० भटवष्टयकाळीही फायदे होि रहाि असल्यामुळे लाभ वृद्ध्यदय (वाढ होि रहाणारा) होिो. २१ ज्याि 
धोका नाही िो लाभ कल्य (टनरोगी). २२ प्रशसंनीय उपायानंी प्राप्ि होणारा लाभ धम्यथ (धमाला अनुसरून 
होणारा). २३ एकत्र मोटहमोवर आलेल्या राजाकंडून टवरोध न होिा प्राप्ि होणारा लाभ पुरोग (पुढे जाणारा, 
अटधक असणारा). 

 
२४ (दोन मोटहमापंासून) लाभ सारखाच होणार असिा देश व काल, शक्िी व योजावयाचे उपाय, 

लाभाची टप्रयिा व अटप्रयिा, िो टमळटवण्याि शीघ्रिा व टिचा अभाव, िो जवळ असणे व दूर असणे, 
विथमानकाळी टमळणे व भटवष्टयकाळी टिकून रहाणे, मौल्यवान असणे व कायमचा िाब्याि येणे, आटण 
संख्येने अटधक व गुणानंी अटधक या गोष्टी टवचाराि घेऊन अनेक गुणानंी युक्ि असलेला लाभ घ्यावा. 

 
२५ लाभाच्या मागािील टवघ्मे – काम, क्रोध, घाबरिपणा, कारुण्यशीलिा, टभडस्िपणा, 

अनायथिा, अटभमान, दयेची वृत्ती, परलोकाची सचिा, धमथपरिा, त्याग न करण्याची वृत्ती, दीनिा, असूया, 
हािाि असलेल्याबद्दल अनादराची भावना, दुष्टपणा, गैरटवश्वास, भीिी, प्रटिकार न करण्याची वृत्ती, र्ंडी, 
ऊन व पाऊस सहन करण्याची असमर्थिा, आटण शुभ टिर्ी व नक्षत्र पहाण्याची सवय. 

 
२६ नक्षत्राचंा अिोनाि टवचार करीि बसणाऱ्या मूखथ मनुष्टयापासून संपत्ती दूर जािे. संपत्ती हेच 

संपत्ती प्राप्ि करून देणारे नक्षत्र आहे. आकाशािील िारका िेरे् काय करणार? 
 
२७ धन नसलेल्या माणसानंा, शकेडो यत्न केले िरी, संपत्तीचा लाभ होि नाही. पाळलेल्या 

हत्तींच्या द्वारा ज्याप्रमाणे रानिी हत्ती बाधूंन आणले जािाि त्याप्रमाणे अर्ानेच अर्ाची प्राप्िी होिे. 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

५ 
 

[णिचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – बाह्याभ्यन्ततराश्र्चापदः ] 
 

सांध्यादीनामयर्ोदे्दशावस्र्ापनमपनयः । १ । तस्मादापदः सांभवन्द्न्तत । २ । 
 
बाह्मोत्पणतरभ्यन्ततरप्रणतजापा, अभ्यन्ततरोत्पणतबाह्मप्रणतजापा, बाह्मोत्पणतबाह्मप्रणतजापा, 

अभ्यन्ततरोत्पणतरभ्यन्ततरप्रणतजापा – इत्यापदः । ३ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण १४३ : बा् व आभ्यंिर आपत्ती 
 
१ सधंी आदी सहा धोरणाचंी (शास्त्राि) साटंगिल्याप्रमाणे योजना न करणे म्हणजे अपनय 

(चुकीचे धोरण). २ त्यापासून आपत्ती उद् भविाि. 
 
३ बाहेरच्या माणसानंी उत्पन्न केलेली व आिील माणसानंी प्रटिसाद टदलेली, आिील 

माणसानंी उत्पन्न केलेली व बाहेरच्यानंी प्रटिसाद टदलेली, बाहेरच्यानंी उत्पन्न केलेली व इिर 
बाहेरच्यानंी प्रटिसाद टदलेली आटण आिील माणसानंी उत्पन्न केलेली व इिर आिील माणसानंी 
प्रटिसाद टदलेली – अशा चार प्रकारच्या आपत्ती आहेि. 

 
यि बाह्या अभ्यन्ततरानुपजपन्द्न्तत, अभ्यन्ततरा या बाह्मान्, तिोभययोगे प्रणतजपतः णसणद्धर्णवशेषवती । 

४ । सुव्याजा णह प्रणतजणपतारो भवन्द्न्तत, नोपजणपतारः । ५ । तेषु प्रशान्ततेषु 
नान्तयाञ्िक्नुयुरुपजणपतुमुपजाणपतारः । ६ । कृच्रोपजापा णह बाह्मानामभ्यन्ततरास्तेषाणमतरे वा । ७ । 
महतश्र्च प्रयत्नस्य विः परेषाम्, अर्ानुबन्तिश्र्चात्मन इणत । ८ । 
 

अभ्यन्ततरेषु प्रणतजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत । ९ । स्र्ानमानकमथ सान्तत्वम् । १० । अनुग्रहपणरहारौ 
कमथस्वायोगो वा दानम् । ११ । बाहे्मषु प्रणतजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । १२ । सन्द्त्ििो णमिव्यञ्जना वा 
बाह्मानाां चारमेषाां बु्रयुः ‘अयां वो राजा दूष्ट्यव्यञ्जनैरणतसांिातुकामः, बुध्यध्वम्’ इणत । १३ । दूष्ट्येषु वा 
दूष्ट्यव्यञ्जनाः प्रणिणहता दूष्ट्यान्तबाहै्यभेदयेयुः, बाह्मान् वा दूष्ट्यःै । १४ । दूष्ट्याननुप्रणवष्टा वा तीक्ष्िाः 
शस्त्ररसाभ्याां हन्तयुः । १५ । आहूय वा बाह्मान् घातयेयुः । १६ । 
 

४ जेव्हा बाहेरचे आिल्यानंा (बडंाची) गुप्ि सूचना करिाि सकवा आिले बाहेरच्यानंा िेव्हा दोन्ही 
बाजंूचे संगनमि होिे अशा समयी, प्रटिसाद देणाऱ्याटंवरुद्ध (उपाययोजना व) टसद्धी अटधक लाभदायक. ५ 
कारण प्रटिसाद देणारे फार धूिथ असिाि, सुचटवणारे िसे असि नाहीि. ६ त्याचें दमन झाले म्हणजे 
सुचटवणारे इिरानंा िशी गुप्ि सूचना करू शकणार नाहीि. ७ कारण आिल्यानंा प्रोत्साटहि करणे 
बाहेरच्यानंा कठीण असिे सकवा बाहेरच्यानंा प्रोत्साटहि करणे आिल्यानंा कठीण असिे. ८ आटण (प्रटिसाद 
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देणाऱ्याचें) दमन झाले म्हणजे दुसऱ्याचें (सूटचि करणाऱ्याचें) मोठे प्रयत्न टनष्टफल होिाि आटण 
आपल्याला (म्हणजे राजाला) फायदा होि रहािो. 

 
९ प्रटिसाद देणारे जेव्हा आिील अटधकारी असिील िेव्हा साम व दान याचंा उपयोग करावा. १० 

मोठी जागा देणे व सन्मान करणे हा सामोपचार होय. ११ मदि करणे व सूि देणे आटण कामटगरीवर 
नेमणूक करणे हे दान होय. १२ प्रटिसाद देणारे बाहेरचे असिील िेव्हा भेद व दंड याचंा उपयोग करावा. 
१३ बाहेरच्याशंी मतै्रीचे सोंग करणाऱ्या हेरानंी आपण गुप्िपणे टमळटवलेली बािमी म्हणून त्यानंा सागंावे, 
“हा राजा दूष्टय म्हणून ढोंग करणाऱ्याचं्या द्वारा िुम्हाला फसव ूपहाि आहे; सावध असा.” १४ सकवा दूष्टय 
असणाऱ्या (आिील) अटधकाऱ्याकंडे नेमलेल्या, दूष्टय असल्याचे ढोंग करणाऱ्या हेरानंी त्यानंा 
बाहेरच्यापंासून फोडाव े सकवा बाहेरच्यानंा त्याचं्यापासून. १५ सकवा िीक्ष्ण हेरानंी (बाहेरच्या) दूष्टयाकंडे 
प्रवशे टमळवनू शस्त्राने अर्वा टवषाने ठार कराव.े १६ सकवा बाहेरच्यानंा (राजधानीि) बोलावनू घेऊन त्याचंा 
वध करावा. 

 
यि बाह्या बाह्मानुपजपन्द्न्तत, अभ्यन्ततरानभ्यन्ततरा वा, तिैकान्ततयोग उपजणपतु; णसणद्धर्णवशेषवती । 

१७ । दोषशुद्धौ णह दूष्ट्या न णवद्यन्तते । १८ । दूष्ट्यशुद्धौ णह दोषः पुनरन्तयान् दूषयणत । १९ । 
 

तस्मािाहे्मषपूजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । २० । सन्द्त्ििो णमिव्यञ्जना वा बु्रयुः ‘अयां वो राजा 
स्वयमादातुकामः, णवगृहीताः स्र्ानेन राज्ञा, बुध्यध्वम्’ इणत । २१ । प्रणतजणपतुवा 
दूतदण्डाननुप्रणवष्टास्तीक्ष्िाः शस्त्ररसाणदणभरेषाां णिदे्रषु प्रहरेयुः । २२ । ततः सन्द्त्ििः 
प्रणतजणपतारमणभशांसेयुः । २३ । 

 
अभ्यन्ततरानभ्यन्ततरेषपूजपत्सु यर्ाहथमुपायां प्रयुञ्जीत । २४ । तुष्टणलङ्गमतुष्टां णवपरीतां वा साम प्रयुञ्जीत 

। २५ । शौचसामर्थयापदेशेन व्यसनाभ्युदयावेक्षिेन वा प्रणतपूजनणमणत दानम् । २६ । णमिव्यञ्जनो वा 
ब्रयूादेतान् ‘णचतज्ञानार्थमुपिास्यणत वो राजा, तदस्याख्यातव्यम्’ इणत । २७ । परस्परािा भेदयेदेनान् ‘असौ 
चासौ च वो राजन्तयेवमुपजपणत’ । इणत भेदः । २८ । दाण्डकर्णमकवच्च दण्डः । २९ । 

 
१७ जेव्हा बाहेरचे (इिर) बाहेरच्यानंा गुप्ि सूचना करिाि अर्वा आिले (इिर) आिल्यानंा 

िेव्हा, एकाच बाजूकडे संगनमि होिे अशा समयी, सूटचि करणाऱ्याटवरुद्ध (उपाययोजना व) टसद्धी अटधक 
लाभदायक. १८ कारण दोष दूर केला म्हणजे दूष्टय टशल्लक रहाि नाही. १९ परंिु दूष्टय नाहीसे केले िर दोष 
पुन्हा दुसऱ्यानंा दूटषि करिो. 

 
२० म्हणून प्रोत्साटहि करणारे बा् असिील िेव्हा भेद व दंड याचंा उपयोग करावा. २१ मैत्रीचे 

सोंग करणाऱ्या हेरानंी त्यानंा म्हणावे, “हा राजा िुम्हाला पकडू पहाि आहे, त्याचा िुमच्याशी टवग्रह सुरू 
आहे; सावध असा.” २२ सकवा िीक्ष्ण हेरानंी प्रटिसाद देणाऱ्याच्या दूिाच्या सैन्याि प्रवशे टमळवनू शस्त्र, रस 
इत्यादींनी प्रोत्साटहि करणाऱ्यावंर संधी टमळेल त्याप्रमाणे प्रहार करावा. २३ नंिर हेरानंी प्रटिसाद 
देणाऱ्यावंर त्यासंबधंाचा आरोप ठेवावा. 

 
२४ आिील अटधकारी आिील अटधकाऱ्यानंा प्रोत्साटहि करीि असिील िेव्हा योवय िे उपाय 

योजाविे. २५ असंिुष्ट असून बाहेरून संिोष दाखटवणारा व याच्याउलि संिुष्ट असून असंिोषाची टचन्हे 
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दाखटवणारा याचं्यावर सामोपचाराचा प्रयोग करावा. २६ राजटनष्ठा सकवा सामथ्यथ याचंा गौरव करण्याच्या 
सबबीवर अर्वा संकिकाली सकवा समारंभाच्या वळेी आठवण ठेऊन काही देणे म्हणजे दान. २७ सकवा 
मतै्रीचे सोंग आणणाऱ्या हेराने त्यानंा म्हणावे, “िुमचे मन जाणून घेण्यासाठी हा राजा िुमची परीक्षा पहाणार 
आहे; िुम्ही मन मोकळे करून त्याला सागंाव.े’’ २८ सकवा त्यानंा एकमेकापासून फोडावे, “अमका अमका 
राजाला िुमच्याटवषयी गुप्िपणे काही सुचवीि आहे.’’ २९ आटण (अध्याय ५·१ मधील) दाडंकर्षमक 
प्रकरणािल्याप्रमाणे दंडाचा उपयोग करावा. 
 

एतासाां चतसृिामापदामभ्यन्ततरामेव पूवथ साियेत् । ३० । अणहभयादभ्यन्ततरकोपो 
बाह्यकोपात्पापीयाणनयुक्तां पुरस्तात् । ३१ । 

 
पूवां पूवां णवजानीयाल्लध्वीमापदमापदाम् । 
उन्द्त्र्ताां बलवद्धभ्यो वा गुवीं लध्वीं णवपयंये ॥ ३२ ॥ 

 
इत्यणभयास्यत्कमथणि नवमेऽणिकरिे बाह्याभ्यनरािापदः पञ्चमोऽध्यायः । आणदतः षड्कवशणतशततमः । 

 
३० ्ा चार आपत्तींपैकी आिील अटधकाऱ्याचं्या आपत्तीवरच प्रर्म उपाययोजना करावी. ३१ 

सपासारखा धोका असल्यामुळे बाहेरच्या क्षोभापेक्षा आिील क्षोभ अटधक भयंकर हे मागे (८·२·८ मध्ये) 
साटंगिले आहे. 

 
३२ ्ा आपत्तींमध्ये अगोदरअगोदरची आपत्ती कमी भयंकर असे समजाव.े सकवा बटलष्ठ माणसाने 

उत्पन्न केली असलेली आपत्ती अटधक भयंकर, याच्याउलि असलेली कमी भयंकर असे समजाव.े 
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६ 
 

[चतुित्याकरशच्िततमां प्रकरिम् – दूष्ट्यशतुसांयुक्ताः (आपदः)] 
 

दूष्ट्येभ्यः शिुभ्यि णिणविा शुद्धा । १ । 
 

दूष्ट्यशुद्धायाां पौरेषु जानपदेषु या दण्डवजानुपायान् प्रयुञ्जीत । २ । दण्डो णह महाजने के्षप्तुमशक्यः 
। ३ । णक्षप्तो वा तां चारं् न कुयात्, अन्तयां चानर्थमुत्पादयेत् । ४ । मुख्येषु त्वेषाां दाण्डकर्णमकवच्चषे्टेत । ५ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण १४४ : राजद्रोही व शत्र ूयाचं्याशी सबंद्ध आपत्ती 
 

१ राजद्रो्ापंासून येणारी व शत्रूंपासून येणारी अशी दोन प्रकारची शुद्ध आपत्ती. 
 
२ राजद्रो्ामुंळे येणाऱ्या शुद्ध आपत्तीि नगरवासी सकवा जनपदटनवासी लोकाचं्या टवरुद्ध 

दंडखेरीजकरून इिर उपाय योजाविे. ३ कारण, मोठ्या जनसमुदायावर दंडाचा प्रयोग करणे शक्य नसिे. 
४ आटण जरी त्याचा उपयोग केला िरी त्यामागील हेिू टसद्धीस जाणार नाही व दुसराच अनर्थ उद्भवले. ५ 
परंिु त्याचं्या पुढाऱ्याचं्या बाबिीि दाडंकर्षमक (अध्याय ५·१) प्रकरणाि साटंगिल्याप्रमाणे वागावे. 

 
शिुशुद्धायाां यतः शिुः प्रिानः कायो वा ततः सामाणदणभः णसकद्ध णलप्सेत । ६ । स्वाणमन्तयायता 

प्रिानणसणद्धः, मन्द्न्तिष्ट्वायताऽऽयतणसणद्धः, उभयायता प्रिानायतणसणद्धः । ७ । 
 

दूष्ट्यादूष्ट्यािामाणमणश्रतत्वादाणमश्रा । ८ । आणमश्रायामदूष्ट्यतः णसणद्धः । ९ । आलम्बनाभावे 
ह्यालन्द्म्बता न णवद्यन्तते । १० । 
 

णमिणमिािामेकीभावात्परणमश्रा । ११ । परणमश्रायाां णमितः णसणद्धः । १२ । सुकरो णह णमिेि सांणिः, 
नाणमिेिेणत । १३ । णमिां चेन्न सांणिणमच्िेदभीक्ष्िमुपजपेत् । १४ । ततः सन्द्त्िणभरणमिादे्भदणयत्वा णमिां लभेत 
। १५ । णमिसांघस्य वा योऽन्ततस्र्ायी तां लभेत । १६ । अन्ततस्र्ाणयणन लब्िे मध्यस्र्ाणयनो णभद्यन्तते । १७ । 
मध्यस्र्ाणयनां वा लभेत । १८ । मध्यस्र्ाणयणन लब्िे नान्ततस्र्ाणयनः सांहन्तयन्तते । १९ । 
 

यर्ा चैषामाश्रयभेदस्तानुपायान् प्रयुञ्जीत । २० । 
 

६ (केवळ) शत्रूंमुळे येणाऱ्या शुद्ध आपत्तीि जसा शत्र ू – मुख्य असो की त्याच्यावर अवलंबनू 
असणारा (सेनापिी, मंत्री आदी) असो – असेल िशी सामादी उपायाचं्या द्वारा त्याच्यावर टसद्धी 
टमळटवण्याची योजना करावी. ७ मुख्य शत्रूवर टसद्धी टमळटवणे राजाच्या स्वाधीन असिे, त्याच्या आटश्रिावंर 
टसद्धी टमळटवणे मंत्रयाचं्या हािी असिे आटण (शत्र ूव त्याचा आटश्रि ्ा) दोघावंर टसद्धी टमळटवणे (राजा व 
मंत्री ्ा) दोघावंर अवलंबून असिे. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

८ राजद्रोही व राजद्रोही नसलेले हे एक झाल्यामुळे उद् भवणारी िी आटमश्रा आपत्ती. ९ आटमश्रा 
आपत्तीि राजद्रोही नसलेल्याचं्या द्वारा टसद्धी टमळवावी. १० कारण आधार नसला म्हणजे त्या आधारावर 
अवलंबनू असणारेही असि नाहीि. 
 

११ टमत्र व शत्र ूएक झाल्यामुळे उद् भवणारी िी परटमश्रा आपत्ती. १२ परटमश्रा आपत्तीि टमत्राच्या 
द्वारा टसद्धी टमळवावी. १३ कारण, टमत्राशंी संधी करणे सोपे असिे, शत्रशूी नाही. १४ टमत्र जर संधी 
करण्यास ियार नसेल िर त्याला वारंवार गुप्िपणे आवाहन करीि रहावे. १५ नंिर हेराचं्या द्वारा शत्रपूासून 
फोडून टमत्राला वश करून घ्याव.े १६ सकवा एकटत्रि झालेल्या (परस्पर) टमत्रामंध्ये जो िोकाला असेल 
त्याला वश करून घ्याव.े १७ िोकाचा वश झाला म्हणजे मध्ये असलेले एकमेकापासून फुिून टनघिाि. १८ 
सकवा मध्ये असलेल्या राजाला वश करून घ्याव.े १९ मध्ये असलेला वश झाला म्हणजे िोकाला 
असलेल्याचंी एकजूि टिकून रहाि नाही. 

 
२० आटण त्यायोगे त्याचंा आधारभिू असलेला राजा त्याचं्यापासून फूिून टनघेल असे उपाय 

योजाविे. 
 

िार्णमकां  जाणतकुलश्रुतवृतस्तवेन सांबन्तिेन पूवेषाां िैकाल्योपकारानपकाराभ्याां या सान्तत्वयेत् । २१ । 
णनवृतोत्साहां णवग्रहश्रान्ततां प्रणतहतोपायां क्षयव्ययाभ्याां प्रवासेन चोपतप्तां शौचेनान्तयां णलप्समानमन्तयस्मािा 
शङ्कमानां मैिीप्रिानां वा कल्यािबुकद्ध साम्ना साियेत् । २२ । 
 

लुब्िां क्षीिां वा तपन्द्स्वमुख्यावस्र्ापनापूवं दानेन साियेत् । २३ । तत्पञ्चणविम् – देयणवसगो 
गृहीतानुवतथनमातप्रणतदानां स्वद्रव्यदानमपूवं परस्वेषु स्वयांग्राहदानां च । २४ । इणत दानकमथ । २५ । 
 

परस्परिेषवैरभूणमहरिशणङ्कतमतोऽन्तयतमेन भेदयेत् । २६ । भीरुां  वा प्रणतघातेन ‘कृतसांणिरेष त्वणय 
कमथ कणरष्ट्यणत, णमिमस्य णनसृष्टां, सांिौ वा नाभ्यन्ततरः’ इणत । २७ । 
 

२१ (आधारभिू राजा) धमथटनष्ठ असल्यास त्याची जाि, कुल, टवद्वत्ता आटण आचरण याचंी स्िुिी 
करून पूवथजाचं्या स्नेहसंबंधाची आठवण देऊन आटण टिन्ही काळािंील उपकारटक्रया व अपकारापासून 
टनवृत्ती याचें वचन देऊन सामोपचाराने त्याला वश कराव.े २२ ज्याचा उत्साह मावळला आहे, युद्धाने जो 
र्कला आहे, ज्याचे (सामादी) उपाय टनष्टफल झाले आहेि, क्षय आटण व्यय यामुंळे िसेच प्रवासामुळे जो 
मेिाकुिीस आला आहे, स्विःच्या टनष्ठेने ज्याला दुसरा टमत्र टमळटवण्याची इच्छा आहे, सकवा ज्याला 
दुसऱ्या कोणाची भीिी वाििे सकवा जो मैत्रीला प्राधान्य देणारा असून सद् बुद्धीने पे्रटरि झाला असेल त्याला 
सामोपचाराने वळवाव.े 
 

२३ िो लोभी असेल सकवा दुबथल झाला असेल िर िपस्वी सकवा एखादा मुख्य याचं्यामाफथ ि प्रर्म 
हमी देऊन दानाने त्याला वश कराव.े २४ िे दान पाच प्रकारचे आहे – येणे असलेल्याची सूि देणे, जे त्याने 
घेिले असेल त्याला मान्यिा देणे, जे आपण घेिले असेल िे परि करणे, स्विःचे द्रव्य नव्याने देणे आटण 
दुसऱ्याचं्या वस्िू हािाला लागिील िशा घेण्याची परवानगी देणे. २५ हा दानाचा उपाय. 

 
२६ परस्परामंधील दे्वषाने अर्वा वैराने अर्वा आपल्या भमूीच्या संभाव्य हरणाने जो भ्याला असेल 



 

 अनुक्रमणिका 
 

त्याला भीिीच्या ्ा िीन कारणापैकी एकाच्या आधारे इिरापंासून फोडाव.े २७ सकवा जो भेकड असेल 
त्याला बदला घेिला जाण्याचा धाक दाखवावा, “हा राजा इिर शत्रबूरोबर िह करून िुझ्याटवरुद्ध काम 
चालवील; (िहाची बोलणी करण्याचा) त्याच्या टमत्राला अटधकार टदला आहे; िहाच्या बोलण्यािसुद्धा 
िुझा समावशे नाही.” 

 
यस्य वा स्वदेशादन्तयदेशािा पण्याणन पण्यागारतयाऽऽगच्िेयुः ताणन अस्य ‘यातव्याल्लब्िाणन’ इणत 

सन्द्त्ििश्र्चारयेयुः । २८ । बहुलीभूते शासनमणभत्यक्तेन पे्रषयेत् ‘एतत ेपण्यां पण्यागारां वा मया ते पे्रणषतम्, 
सामवाणयकेषु णवकमस्व, अपगच्ि वा, ततः पिशेषमवाप्स्यणस’ इणत । २९ । ततः सन्द्त्ििः परेषु ग्राहयेयुः 
‘एतदणरप्रदतम्’ इणत । ३० । 
 

शिुप्रख्यातां वा पण्यमणवज्ञातां णवणजगीषुां गच्िेत् । ३१ । तदस्य वैदेहकव्यञ्जनाः शिुमुख्येषु 
णवक्रीिीरन् । ३२ । ततः सन्द्त्ििः परेषु ग्राहयेयुः ‘एतत्पण्यमणरप्रदतम्’ इणत । ३३ । 
 

महापरािानर्थमानाभ्यामुपगृह्य वा शस्त्ररसान्द्ननणभरणमिे प्रणिदध्यात् । ३४ । अरै्कममात्यां 
णनष्ट्पातयेत् । ३५ । तस्य पुिदारमुपगृह्म रािौ हतणमणत ख्यापयेत् । ३६ । अर्ामात्यः शस्त्रोस्तानेकैकशः 
प्ररूपयेत् । ३७ । ते चेद्यर्ोक्तां कुयुथनथ चैनान् ग्राहयेत् । ३८ । अशन्द्क्तमतो वा ग्राहयेत् । ३९ । 
आप्तभावोपगतो मुख्यादस्यात्मानां रक्षिीयां कर्येत् । ४० । अर्ाणमिशासनां मुख्योपिाताय 
पे्रणषतमुभयवेतनो ग्राहयेत् । ४१ । 
 

२८ ज्याला स्वदेशािून सकवा परदेशािून काही वस्िू भेिीदाखल टमळाल्या असिील त्याच्याबद्दल 
गुप्ि हेरानंी “आपण ज्याच्यावर चाल करून जाणार आहोि त्याच्याकडून ्ा वस्िू टमळाल्या आहेि,” अशी 
‘बािमी’ पसरावी. २९ िी बािमी सगळीकडे पसरली की वध्य मनुष्टयाच्या हािी पत्र पाठवावे, “्ा वस्िु मी 
िुला भेि म्हणून पाठटवल्या आहेि; िुझ्याबरोबरच्या राजावंर हल्ला कर सकवा त्यानंा सोडून टनघून जा; नंिर 
ठरलेल्या रकमेपैकी बाकीचे िुला टमळेल.” ३० नंिर हेरानंी इिरानंा “हा माल शत्रनेू टदलेला आहे” हे 
पिवनू द्याव.े 

 
३१ सकवा (एखाद्या) शत्रूची म्हणून प्रटसद्ध असलेली वस्िू कोणाला नकळि टवटजगीषकूडे जाईल 

अशी व्यवस्र्ा करावी. ३२ व्यापारी वषेािील हेरानंी त्याची म्हणून िी वस्िू शत्रूंच्या मुख्यानंा टवकावी. ३३ 
नंिर हेरानंी “ही वस्िू शत्रलूा भेि म्हणून टदली होिी” असे इिरानंा पिवनू द्याव.े 
 

३४ सकवा मोठा गुन्हा केलेल्या गुन्हेगारानंा द्रव्य देऊन व त्याचंा सत्कार करून शत्रवूर शस्त्र, टवष 
सकवा अवनी याचंा प्रयोग करण्यासाठी त्याच्या देशाि पाठवनू द्याव.े ३५ नंिर (टवश्वासािील) एका 
अमात्याला सोडून जावयास सागंाव.े ३६ त्याच्या बायकामुलानंा रक्षणाखाली घेऊन रात्री िे मारले गेले 
अशी अफवा पसरवावी. ३७ नंिर अमात्याने त्या गुन्हेगारापंैकी एक एक शत्रचू्या नजरेस आणून द्याव.े ३८ 
त्यानंी जर त्यानंा साटंगिल्याप्रमाणे (शत्रूला ठार) केले िर त्यानंा पकडावयास लाव ूनये. ३९ सकवा ज्यानंा 
िे शक्य झाले नसेल िे पकडले जािील असे कराव.े ४० याप्रमाणे शत्रचूा टवश्वास संपादन केल्यावर त्याला 
(किािील) मुख्य राजापासून स्विःचे रक्षण करण्यासाठी सावध रहाण्यास सागंावे. ४१ नंिर शत्रचेू पत्र त्या 
मुख्याचा घाि करण्याटवषयी पाठटवलेले, उभयविेन हेराने मुख्याच्या हािी पडेल अशी व्यवस्र्ा करावी. 

 



 

 अनुक्रमणिका 
 

उत्साहशन्द्क्तमतो वा पे्रषयेत् ‘अमुष्ट्य राज्यां गृहाि, यर्ान्द्स्र्तो नः सांणिः’ इणत । ४२ । ततः 
सन्द्त्ििः परेषु ग्राहयेयु: । ४३ । 
 

एकस्य स्कन्तिावारां वीविमासारां वा घातयेयुः । ४४ । इतरेषु मैिी बु्रवािाः ‘त्वमेतेषाां घातणयतव्यः’ 
इत्युपजपेयुः । ४५ । 
 

यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती हयो या णियेत गूढपुरुषैहथन्तयेत णह्रयेत या सन्द्त्ििः परस्परोपहतां ब्रयुूः । 
४६ । ततः शासनमणभशस्तस्य पे्रषयेत् ‘भूयः कुरु ततः पिशेषमवाप्स्यणस’ इणत । ४७ । तदुभयवेतना 
ग्राहयेयुः । ४८ । 
 

णभने्नष्ट्वन्तयतमां लभेत । ४९ । तेन सेनापणतकुमारदण्डचाणरिो व्याख्याताः । ५० । साांणघकां  च भेदां 
प्रयुञ्जीत । ५१ । इणत भेदकमथ । ५२ । 
 

४२ सकवा उत्साहशक्िीने संपन्न राजाला पत्र धाडावे, “अमुक अमुक राजाचे राज्य घे; ठरल्याप्रमाणे 
आपला िह आहे.” ४३ नंिर हेरानंी िे शत्रूंच्या हािी पडण्याची िजवीज करावी. 
 

४४ एका राजाचा सैन्याचा िळ, धान्यादीचा पुरवठा अर्वा येणारी कुमक याचंा नाश करावा. ४५ 
नंिर इिराशंी मतै्री असल्याचे सागंणाऱ्या हेरानंी “हे िुझा घाि करणार आहेि” असे गुप्िपणे सुचवावे. 
 

४६ सकवा जर कोणाचा शूर योद्धा, हत्ती अर्वा घोडा मेला असेल, गूढ पुरुषानंी मारला असेल 
अर्वा पळवनू नेला असेल िर हेरानंी िे एकमेकाचे कृत्य आहे असे सागंाव.े ४७ नंिर ज्याच्यावर आळ 
घेिला गेला असेल त्याला पत्र पाठवावे, “आणखी असेच कर; नंिर ठरलेल्यापैकी बाकीचे िुला टमळेल.” 
४८ उभयविेन हेरानंी िे इिराचं्या हािी पडेल असे कराव.े 
 

४९ (यापंैकी एखाद्या उपायाने) फािाफूि झाली म्हणजे त्याचं्यापैकी एकास आपल्या बाजूला 
वळवनू घ्यावे. ५० (स्विः राजे न येिा) सेनापिी टकवा राजपुत्र सैन्य घेऊन आले असिा भेदाचे असेच 
उपाय योजाविे. ५१ आटण (अकराव्या अटधकरणाि साटंगिल्याप्रमाणे) संघािील फािाफुिीसारखी फूि 
पाडावी. ५२ हा झाला भेदाचा उपाय. 
 

तीक्ष्िमुत्साणहनां व्यसणननां न्द्स्र्तशिुां वा गूढपुरुषाः शस्त्रन्द्ननरसाणदणभः साियेयुः, सौकयथतो वा 
तेषामन्तयतमः । ५३ । तीक्ष्िो हे्यकः शस्त्ररसान्द्नमणभः साियेत् । ५४ । अयां सवथसांदोहकमथ णवणशष्टां वा करोणत । 
५५ । 

 
इत्युपायचतुवथगथः । ५६ । पूवथः पूवथिास्य लणघष्ठः । ५७ । सान्तत्त्वमेकगुिम् । ५८ । दानां णिगुिां 

सान्तत्वपूवथम् । ५९ । भेदणस्त्रगुि: सान्तत्वदानपूवथः । ६० । दण्डश्र्चतुगुथिः सान्तत्वदानमेदपूवथः । ६१ । 
 
इत्यणभवुञ्जानेषकू्तम् । ६२ । स्वभूणमष्ठेषु तु त एवोपायाः । ६३ । णवशेषस्तु । ६४ । 

स्वभूणमष्ठानामन्तयतमस्य पण्यागारैरणभज्ञातान् दूतमुख्यानभीक्ष्िां पे्रषयेत् । ६५ । त एनां सांिौ परकहसायाां वा 
योजयेयु: । ६६ । अप्रणतपद्यमानां ‘कृतो नः सांणिः’ इत्यावेदयेयुः । ६७ । तणमतरेषामुभयवेतनाः सांक्रामयेयुः 
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‘अयां वो राजा दुष्टः’ इणत । ६८ । 
 
यस्य वा यस्माद्भयां वैर िेषो वा तां तस्मादे्भदयेयुः ‘अयां ते शिुिा सांित,े पुरा त्वामणतसांित,े णक्षप्रतरां 

सांिीयस्व, णनग्रहे चास्य प्रयतस्व’ इणत । ६९ । आवाहणववाहाभ्याां वा कृत्वा सांयोगमसांयुक्तान् भेदयेत् । ७० 
। 

 
सामन्ततािणवकतत्कुलीनापरुदै्धिैषाां राज्याणन घातयेत्, सार्थव्रजािवीवा, दण्डां वाऽणभसृतम् । ७१ । 

परस्परापाश्रयािैषाां जाणतसांघाणश्र्िदे्रषु प्रहरेयुः, गूढािान्द्ननरसशसे्त्रि । ७२ । 
 

वीतांसणगलवच्चारीन् योगैराचणरतैः शठः । 
घातयेत्परणमश्रायाां णवश्वासेनाणमषेि च ॥ ७३ ॥ 

 
इत्यणभयास्यत्कमथणि नवमेऽणिकरिे दूष्ट्यशिुसांयुक्ताः (आपदः) षष्ट्ष्ठोऽध्यायः । आणदतः 

सप्तणवशांणतशततमः । 
 
५३ जो शत्र ू कू्रर, उत्साहयुक्ि, व्यसनी (सकवा संकिाि सापडलेला) अर्वा दुगाि घट्ट पाय 

रोवलेला असेल त्याला गूढ पुरुषानंी शस्त्र, अवनी, टवष इत्यादींनी नष्ट कराव,े सकवा करण्यास सोपे 
असल्यामुळे त्याचं्यापैकी एका गूढ पुरुषाने हे करावे. ५४ कारण, एकिा िीक्ष्ण शस्त्र, टवष, अवनी यानंी हे 
करू शकेल. ५५ सवथ सैन्य टमळून जे काम करिे िे सकवा त्याहून अटधक काम हा (िीक्ष्ण हेर एकिा) करिो 

 
५६ हा चार उपायाचंा समुदाय. ५७ त्याचं्याि नंिरनंिरच्यापेक्षा अगोदरअगोदरचा उपाय 

योजण्यास अटधक सोपा. ५८ साम एकपि असिे. ५९ दान दुप्पि असिे, कारण सामोपचार अगोदर 
योजलेला असिो. ६० भेद टिप्पि, कारण साम व दान अगोदर योजलेले असिाि. ६१ दंड चौपि, कारण 
साम, दान व भेद हे अगोदर योजलेले असिाि. 

 
६२ शत्रूंनी हल्ला केला असिा काय कराव ेिे येर्वर साटंगिले. ६३ परंिु (चाल करून न येिा) िे 

आपापल्या राज्यािं असले िरी िेच उपाय योजाविे. ६४ परंिु टवशषे उपाय पुढीलप्रमाणे. ६५ आपापल्या 
राज्यािं असलेल्या शत्रूंपैकी एकाकडे सवांना माहीि असलेल्या मुख्य अटधकाऱ्यानंा भेिी घेऊन दूि म्हणून 
वारंवार पाठवाव.े ६६ त्यानंी त्या शत्रलूा संधी करण्यास अर्वा दुसऱ्या शत्रचूा घाि करण्यास प्रवृत्त करावे. 
६७ िो कबूल न झाला िरी त्यानंी ‘आमचा िह झाला आहे’ असे घोटषि करावे. ६८ उभयविेन हेरानंी िे 
दुसऱ्यानंा कळवनू म्हणावे, “हा िुमचा राजा टफिूर झाला आहे.” 

 
६९ सकवा जर एका शत्रलूा दुसऱ्या शत्रचूी भीिी वािि असेल, त्याचे त्याच्याशी वैर असेल अर्वा 

िो त्याचा दे्वष करीि असेल िर त्याला त्याच्यापासून फोडावे, “हा राजा िुझ्या शत्रबूरोबर संधी करीि 
आहे, लवकरच िुला िो फसवील, िूच अगदी त्वटरि संधी कर आटण त्याचा टनग्रह करण्याचा प्रयत्न कर.” 
७० सकवा कन्यास्वीकाराने अर्वा कन्यादानाने टववाहसंबधं प्रस्र्ाटपि करून ज्याचं्याशी असे संबधं 
प्रस्र्ाटपि झाले नाहीि त्याचं्यापासून त्याला फोडाव.े 

 
७१ आटण शजेारचा राजा, अिवीमुख्य, त्याच्या कुलािील गादीवर हक्क सागंणारा आटण मजीिून 
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उिरलेला राजपुत्र याचं्यामाफथ ि त्याचं्या राज्याचंा नाश करावा अर्वा व्यापाऱ्याचें िाडें, गुराचें कळप, 
अरण्ये याचंा अर्वा मदिीला आलेला सैन्याचा टवध्वंस करावा. ७२ आटण परस्पराशंी संबद्ध असलेल्या 
जािीच्या संघानंी त्याचं्या ममथस्र्ानी प्रहार करावा आटण गूढ पुरुषानंी अवनी, टवष व शस्त्र याचंा प्रयोग 
करावा. 

 
७३ आटण परटमश्रा आपत्ती आली असिा राजाने शठ होऊन (पक्ष्यामंध्ये टवश्वास उत्पन्न 

करण्यासाठी फासेपारध्यानंी) पाघंरलेल्या कपड्याप्रमाणे आटण (पक्ष्यानंा आकर्षषि करण्यासाठी) 
ठेवलेल्या आटमषाप्रमाणे टवश्वास उत्पन्न करून व प्रलोभन दाखवनू शत्रूंचा गूढ उपायाचं्या योजनेने घाि 
करावा. 
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७ 
 

[पञ्चचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – अर्ानर्थसांशययुक्ताः (आपदः); 
षट्चत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – तासामुपायणवकल्पजा णसद्धयः ] 

 
कामाणदरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयणत, अपनयो बाह्याः । १ । तदुभयमासुरी वृणतः । २ । 

स्वजनणवकारः कोपः । ३ । 
 

सािवा अध्याय 
 

प्रकरण १४५ : अर्थ, अनर्थ व सशंय यानंी युक्ि अशा आपत्ती; 
प्रकरण १४६ : (चार) उपायाचं्या वैकस्ल्पक योजनेने त्या आपत्तींचे टनवारण 

 
१ कामादी टवकाराचंा अटिरेक स्विःच्या प्रजाजनाि प्रक्षोभ उत्पन्न करिो, चुकीच्या धोरणाचा 

अवलंब शत्रूंना उते्तटजि करिो. २ त्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे असुरासंारखे वागणे होय. ३ स्विःच्या लोकाचं्या 
टचत्ताि टवकार उत्पन्न होणे म्हणजे कोप. 

 
परवणूद्धहेतुषु आपदर्ोऽनर्थ सांशय इणत । ४ । 
 
योऽर्थः शिुवृणद्धमप्राप्तः करोणत, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषाां भवणत, प्राप्यमािो वा क्षयव्ययोदयो भवणत, 

स भवत्यापदर्थः । ५ । यर्ा सामन्ततानामाणमषभूतः सामन्ततव्यसनजो लाभः, शिुप्रार्णर्तो वा स्वभावाणिगम्यो 
लाभः, पश्र्चात्कोपेन पान्द्ष्ट्िथग्राहेि वा णवगृहीतः पुरस्ताल्लाभः, णमिोच्िेदेन सांणिव्यणतक्रमेि वा 
मण्डलणवरुद्धो लाभः इत्यापदर्थः । ६ । 

 
स्वतः परतो वा भयोत्पणतणरत्यनर्थः । ७ । 
 
तयोः अर्ो न वेणत, अनर्ो न वेणत, अर्ोऽनर्थ इणत, अनर्ोऽर्थ इणत सांशयः । ८ । 

शिुणमिमुत्साहणयतुमर्ो न वेणत सांशयः । ९ । शिुबलमर्थमानाभ्यामावाहणयतुमनर्ो न वेणत सांशयः । १० । 
बलवत्सामन्तताां भूणममादातुमर्ोऽनर्थ इणत सांशयः । ११ । ज्यायसा सांभूययानमनर्ोऽर्थ इणत सांशयः । १२ । 
तेषामर्थसांशयमुपगच्िेत् । १३ । 

 
४ शत्रचूी अटभवृद्धी करणाऱ्या कारणामंध्ये आपदू्रप अर्थ, अनर्थ व संशय ्ा गोष्टी होि. 
 
५ जो अर्थ आपण टमळटवला नाही िर शत्रचूी अटभवृद्धी करिो, जो आपण प्राप्ि करून घेिल्यानंिर 

शत्रूंना सहज परि घेिा येण्यासारखा असिो, सकवा जो टमळवीि असिा माणसाचंी व द्रव्याची खूप हानी 
होिे िो आपत्तीच्या स्वरूपाचा अर्थ. ६ उदाहरणार्थ, एका सामंिाच्या संकिामुळे प्राप्ि होणे शक्य असलेला 
व इिर सामंिाचंा त्याच्यावर डोळा असलेला लाभ (आपण न घेिल्यास व दुसऱ्या कोणी सामंिाने 
घेिल्यास त्या सामंि शत्रचूी अटभवृद्धी करणारा), सकवा शत्रलूा पाटहजे असलेला व स्वभाविःच त्याला 
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सहज घेिा येण्यासारखा लाभ (आपण घेिला िर), पाठीमागे होणाऱ्या बडंाळीमुळे अर्वा टपछाडीच्या 
शत्रमुूळे धोक्याि येणारा पुढच्या बाजूचा लाभ, (आपल्या) टमत्राचा उच्छेद केल्यामुळे अर्वा िहाचा भगं 
केल्यामुळे राजमंडलाचा टवरोध असणारा लाभ – हे आपत्तीच्या स्वरूपाचे अर्थ होि. 
 

७ स्विः च्या माणसाकंडून अर्वा शत्रूंकडून उत्पन्न होणारा धोका म्हणजे अनर्थ. 
 

८ त्या दोहोंच्या संबधंाि “हा अर्थ आहे की नाही?”, “हा अनर्थ आहे की नाही?”, हा अर्थ अनर्थ 
आहे का?”, “हा अनर्थ अर्थ आहे का?” असा चार प्रकारचा संशय होय. ९ शत्रचू्या टमत्राला 
(त्याच्याटवरुद्ध) प्रोत्साटहि करणे हा अर्थ आहे की नाही या स्वरूपाचा संशय. १० शत्रचू्या सैन्याला द्रव्य 
देऊन व सत्कार करून आपल्याकडे बोलावणे हा अनर्थ आहे की नाही या स्वरूपाचा संशय. ११ बलाढ्य 
शजेारी असलेला देश घेणे हा अर्थ अनार्ाच्या स्वरूपाचा आहे का असा संशय. १२ बलवत्तर राजाशी 
एकजूि करून प्रयाण करणे हा अनर्थ अर्ाच्या स्वरूपाचा आहे का असा संशय. १३ यापंैकी अर्ाशी संबद्ध 
असलेल्या संशयाच्या प्रसंगी कायास्न्वि व्हाव.े 

 
अर्ोऽर्ानुबन्तिः, अर्ो णनरनुबन्तिः, अर्ोऽनर्ानुबन्तिः, अनर्ोऽर्ानुबन्तिः, अनर्ो णनरनुबन्तिः, 

अनर्ोऽर्ानुबन्तिः इत्यनुवन्तिषड्वगथः । १४ । शिुमुत्पा् पान्द्ष्ट्िथग्राहादानमर्ोऽर्ानुबन्तिः । १५ । 
उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्ो णनरनुबन्तिः । १६ । परस्यानरुच्िेदनमर्ोऽनर्ानुबन्तिः । १७ । 
शिुप्रणतवेशस्यानुग्रहः कोशदण्डाम्यामनर्ोऽर्ानुबन्तिः । १८ । हीनशन्द्क्तमुत्साह्य णनवृणतरनर्ो णनरनुबन्तिः 
। १९ । ज्यायाांसमुत्र्ाप्य णनवृणतरनर्ोऽनर्ानुबन्तिः । २० । तेषाां पूवथः पूवथः श्रेयानुपसांप्राप्तुम् । २१ । 

 
इणत कायावस्र्ापनम् । २२ । 
 
समन्तततो युगपदर्ोत्पणतः समन्तततोऽर्ापद् भवणत । २३ । सैव पान्द्ष्ट्िथग्राहणवगृहीता 

समन्तततोऽर्थसांशयापद् भवणत । २४ । तयोर्णमिाक्रन्तदोपग्रहान्द्त्सणद्धः । २५ । 
 
१४ ज्यापासून दुसरा अर्थ टनष्टपन्न होिो असा अर्थ, ज्याचा पुढे काही पटरणाम होि नाही असा अर्थ, 

ज्यापासून अनर्थ टनष्टपन्न होिो असा अर्थ, ज्यापासून अर्थ टनष्टपन्न होिो असा अनर्थ, ज्याचा पुढे काही 
पटरणाम होि नाही असा अनर्थ आटण ज्यापासून दुसरा अनर्थ टनष्टपन्न होिो असा अनर्थ – असे सहा प्रकारचे 
अनुबंध (होणारे पटरणाम). १५ शत्रलूा उखडून िाकल्यानंिर टपछाडीच्या शत्रलूा सजकणे हा दुसरा अर्थ 
टनष्टपन्न करणारा अर्थ. १६ उदासीन राजाला सैन्याची मदि देऊन मोबदल्याि झालेला लाभ हा नंिर काही 
पटरणाम न करणारा अर्थ. १७ शत्रचूा अंिर्षध असलेल्या राजाचा उच्छेद हा पटरणामी अनर्थ उत्पन्न करणारा 
अर्थ. १८ शत्रचू्या शजेाऱ्याला द्रव्याची व सैन्याची मदि देणे हा पटरणामी अर्थ उत्पन्न करणारा अनर्थ. १९ 
हीनशक्िी राजाला प्रोत्साटहि करून नंिर काही न करणे हा काही पटरणाम न करणारा अनर्थ. २० 
बलवत्तर राजाला प्रोत्साटहि केल्यावर स्वस्र् रहाणे हा दुसरा अनर्थ उत्पन्न करणारा अनर्थ. २१ यापंकैी 
क्रमशः अगोदरअगोदरच्या प्रसंगी कायथ हािी घेणे श्रेयस्कर. 

 
२२ याप्रमाणे कायाची उपादेयिा व अनुपादेयिा टनधाटरि केली. 
 
२३ सवथ बाजंूनी एकाच वळेेस अर्थ उत्पन्न होिाि िी समनिोऽर्ा (सवथ बाजंूना अर्थ असणारी) 



 

 अनुक्रमणिका 
 

आपत्ती. २४ िी, ज्यावळेेस टपछाडीच्या शत्रचू्या धोक्याने युक्ि होिे िेव्हा, समन्ििोऽर्थसंशया आपत्ती होिे. 
२५ त्याप्रसंगी टमत्र व आकं्रद याचं्या साहाय्याने टसद्धी टमळवावी. 

 
समन्तततः शिूभ्यो भयोत्पणतः समन्तततोऽनर्ापद् भवणत । २६ । सैव णमिणवगृहीता 

समन्तततोऽनर्थसांशयापद् भवणत । २७ । तयोिलाणमिाक्रन्तदोपग्रहान्द्त्सणद्धः, परणमश्राप्रतीकारो वा । २८ । 
 
इतो लाभ इतरतो लाभ इत्युभयतोऽर्ापद्भवणत । २९ । तस्याां समन्तततोऽर्ायाां च 

लाभगुियुक्तमर्थमादातुां यायात् । ३० । तुल्ये लाभगुिे प्रिानमासन्नमनणतपाणतनमूनो या येन भवेतमादातुां 
यायात् । ३१ । 

 
इतोऽनर्थ इतरतोऽनर्थ इत्युभयतोऽनर्ापत् । ३२ । तस्याां समन्तततोऽनर्ायाां च णमिेभ्यः णसकद्ध 

णलप्सेत । ३३ । णमिाभावे प्रकृतीनाां लघीयस्यकैतोनऽर्ां साियेत्, उभयतोऽनर्ां ज्यायस्या, 
समन्तततोऽनर्ां मुलेन प्रणतकुयात् । ३४ । अशक्ये सवथमुत्सृज्यापगच्िेत् । ३५ । दृष्टा णह जीवतः 
पुनरावृणतयथर्ा सुयािोदयनाभ्याम् । ३६ । 

 
२६ सवथ बाजंूनी शत्रूंपासून संकि उत्पन्न होिे िेव्हा समन्ििोऽनर्ा आपत्ती होिे. २७. टिला टमत्राने 

पायबदं घािला म्हणजे िी समन्ििोऽनर्थसंशया आपत्ती होिे. २८. त्याप्रसंगी दुगथटवहीन शत्र ूव टमत्र याचें 
साहाय्य घेऊन टसद्धी टमळवावी सकवा (अध्याय ९·६ मध्ये साटंगिलेले) परटमश्रा आपत्तीवरील उपाय 
योजाविे. 

 
२९ इकडे लाभ, टिकडे लाभ असे असल्यास उभयिोऽर्ा आपत्ती होिे. ३० िी उत्पन्न झाली असिा 

िसेच समनिोऽर्ा आपत्ती उत्पन्न झाली असिा लाभाच्या (आदेय, प्रसादक इत्यादी) गुणानंी युक्ि 
असलेला लाभ घेण्यास जाव.े ३१ लाभाचे गुण समान असल्यास जो महत्त्वाचा (मुख्य), जवळचा, वळे 
दवडिा कामा नये असा अर्वा ज्याची त्याच्यामध्ये कमिरिा असेल िो घेण्यासाठी जाव.े 
 

३२ इकडे अनर्थ, टिकडे अनर्थ असे असल्यास उभयिोऽनर्ा आपत्ती होिे. ३३ िी उत्पन्न झाली 
असिा िसेच समन्ििोऽनर्ा आपत्तीच्या प्रसंगी टमत्राचं्या साहाय्याने टसद्धी टमळटवण्याचा प्रयत्न करावा. ३४ 
टमत्र नसल्यास प्रकृिींपैकी कमी महत्त्वाची प्रकृिी अपथण करून एका बाजूच्या अनर्ाचे टनवारण कराव,े 
दोन बाजंूना अनर्थ असल्यास जास्ि महत्त्वाची प्रकृिी अपथण करून मूळ राज्य अपथण करून सवथ बाजंूनी 
येणाऱ्या अनर्ांचे टनवारण कराव.े ३५ टनवारण शक्य नसल्यास सवाचा त्याग करून टनघून जाव.े ३६ कारण 
टजविं असल्यास सुयात्र (नल) व उदयन याचं्याप्रमाणे पुन्हा राज्यावर परि येिा येिे. 
 

इतो लाभ इतरतो राज्याणभमशथ इत्युभयतोऽर्ानर्ापद् भवणत । ३७ । तस्यामनर्थसािको 
योऽर्थस्तमादातुां यायात् । ३८ । अन्तयर्ा णह राज्याणभमशथ वारयेत् । ३९ । एतया समन्तततोऽर्ानर्ापद् 
व्याख्याता । ४० । 
 

इतोऽनर्थ इतरतोऽर्थसांशय इत्युभयतोऽनर्ार्थसांशया । ४१ । तस्याां पूवथमनर्थ साियेत, 
तन्द्त्सद्धावर्थसांशयम् । ४२ । एतया समन्तततोऽनर्ार्थसांशया व्याख्याता । ४३ । 
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इतोऽर्थ इतरतोऽनर्थसांशय इत्युभयतोऽर्ानर्थसांशयापद् । ४४ । एतया समन्तततोऽर्ानर्थसांशया 
व्याख्याता । ४५ । तस्याां पूवां पूवां प्रकृतीनामनर्थसांशयान्तमोक्षणयतुां यतेत । ४६ । श्रेयो णह णमिमनर्थसांशये 
णतष्ठन् न दण्डः, दण्डो वा न कोश इणत । ४७ । समग्रमोक्षिाभावे प्रकृतीनामवयवान्तमोक्षणयतुां यतेत । ४८ । 
ति पुरुषप्रकृतीनाां बहुलमनुरक्तां वा तीक्ष्िलुब्िवजथम्, द्रव्यप्रकृतीनाां सारां महोपकारां वा । ४९ । 
सांणिनाऽऽसनेन िैिीभावेन वा लघूणन, णवपयथयैगुथरूणि । ५० । क्षयस्र्ानवृद्धीनाां चोतरोतरां णलप्सेत । ५१ । 
प्राणतलोम्येन वा क्षयादीनामायत्याां णवशेषां पश्येत् । ५२ । 
 

इणत देशावस्र्ापनम् । ५३ । 
 

३७ इकडे लाभ, टिकडे राज्यावर हल्ला असे असल्यास उभयिोऽर्ानर्ा आपत्ती होिे. ३८ िशा 
प्रसंगी जो लाभ अनर्ाचे टनवारण करील िो घेण्यास जाव.े ३९ िसा लाभ नसल्यास प्रर्म राज्यावरील 
हल्ल्याचे टनवारण करावे. ४० समन्ििोऽर्ानर्ा आपत्तीच्या प्रसंगीही असेच वागाव.े 
 

४१ इकडे अनर्थ, टिकडे अर्ाटवषयी संशय असे असल्यास उभयिोऽनर्ार्थसंशया आपत्ती होिे. ४२ 
त्या प्रसंगी प्रर्म अनर्ाचे टनवारण करावे, िे झाले म्हणजे मग संशययुक्ि अर्थ घेण्याचा प्रयत्न करावा. ४३ 
समन्ििोऽनर्ार्थसंशया आपत्तीच्या प्रसंगीही असेच वागाव.े 
 

४४ इकडे अर्थ, टिकडे अनर्ाचा संशय असे असल्यास उभयिोऽर्ानर्थसंशया आपत्ती होिे. ४५ 
टिच्याप्रमाणेच समन्ििोऽर्ानर्थसंशया आपत्ती असिे. ४६ ्ाप्रसंगी प्रकृिींपैकी अगोदरअगोदरच्या 
प्रकृिीला अनर्ाच्या संशयापासून मुक्ि करण्याचा प्रयत्न करावा. ४७ कारण, सैन्य अनर्थसंशयाि 
रहाण्यापेक्षा टमत्र अनर्थसंशयाि रहाणे अटधक चागंले, कोशापेक्षा सैन्य अनर्थसंशयाि रहाणे अटधक चागंले. 
४८ संपूणथ प्रकृिीची मुक्ििा शक्य नसल्यास प्रकृिींच्या अवयवाचंी मुक्ििा करण्याचा प्रयत्न करावा. ४९ 
त्याि पुरुषप्रकृिींमध्ये, कू्रर व लोभी वज्यथ करून, संख्येने जास्ि असलेले सकवा राजटनष्ठ असलेले याचंी 
आटण द्रव्यप्रकृिींमध्ये मौल्यवान सकवा अटधक उपयोगी याचंी (मुक्ििा करण्याचा प्रयत्न करावा). ५० संधी, 
आसन सकवा दै्वधीभाव ्ा धोरणाचंा अवलंब करून कमी महत्त्वाच्या आटण याचं्या उलि असलेल्या 
धोरणानंी जास्ि महत्त्वाच्या (प्रकृिी व त्याचें अवयव) याचंी मुक्ििा करावी. ५१ क्षय, स्र्ान व वृद्धी यापंैकी 
नंिरनंिरची स्स्र्िी प्राप्ि करण्यास झिाव.े ५२ सकवा क्षय, स्र्ान व वृद्धी याचं्या उलिा क्रम स्वीकारून 
भटवष्टयकाळी टवशषे लाभ टमळवावा. 
 

५३ याप्रमाणे आपत्तींचा त्या येणाऱ्या टदशाचं्या संबधंाि टवचार झाला. 
 

एतेन यािाणदमध्यान्ततेष्ट्वर्ानर्थसांशयानामुपसांप्रान्द्प्तव्याख्याता । ५४ । 
णनरन्ततरयोणगत्वाच्चार्ानर्थसांशयानाां यािादावर्थः श्रेयानुपसांप्राप्तुां पान्द्ष्ट्िथग्राहासारप्रणतघाते 
क्षयव्ययप्रवासप्रत्यादेये मूलरक्षिेषु च भवणत । ५५ । तर्ाऽनर्थः सांशयो वा स्वभूणमष्ठस्य णवषह्यो भवणत । ५६ 
। एतेन यािामध्येऽर्ानर्थसांशयानामुपसांप्रान्द्प्तव्याख्याता । ५७ । यािान्तते तु कशथनीयमुच्िेदनीयां वा 
कशथणयत्वोन्द्च्िद्य वाऽर्थः श्रेयानुपसांप्राप्तुां नानर्थः सांशयो वा पराबािभयात् । ५८ । सामवाणयकानामपुरोगस्य 
तु यािामध्यान्ततगोऽनर्थः सांशयो वा श्रेयानुपसांप्राप्तुमणनबथन्तिगाणमत्वात् । ५९ । 
 

५४ हीच टवचारसरणी मोटहमेचा प्रारंभ, मोटहमेचा मध्य व मोटहमेचा शवेि ्ाप्रसंगी प्राप्ि होणाऱ्या 
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अर्थ, अनर्थ व संशय यानंाही लागू पडिे. ५५ आटण अर्थ, अनर्थ व संशय हे िात्काल पटरणाम करीि 
असल्यामुळे मोटहमेच्या प्रारंभी अर्थ प्राप्ि करून घेणे श्रेयस्कर, टपछाडीचा शत्रू व त्याचा टमत्र याचें टनयंत्रण 
करण्यास, माणसाचंी व द्रव्याची हानी व प्रवासाचे श्रम याचंी भरपाई करण्यास आटण मूळ राज्याचे रक्षण 
करण्यास (िो अर्थ) उपयुक्ि होिो. ५६ त्याचप्रमाणे (मोटहमेच्या प्रारंभी) राजा आपल्याच देशाि असिा 
अनर्थ सकवा संशय सहन करणे शक्य होिे. ५७ याचप्रमाणे मोटहमेच्या मध्यावर अर्ाची प्राप्िी व अनर्थ व 
संशय याचें टनवारण श्रेयस्कर. ५८ परंिु मोटहमेच्या शवेिी दुबथल करणे आवश्यक असलेल्याला दुबथल 
करून अर्वा उच्छेद करणे आवश्यक असलेल्याचा उच्छेद करून अर्थ टसद्ध करणे श्रेयस्कर, अनर्थ सकवा 
संशय प्राप्ि होणे श्रेयस्कर नाही, कारण त्याि शत्रूपासून धोका उत्पन्न होण्याचे भय असिे. ५९ परंिु 
एकजूि करून स्वारी करणाऱ्यामंध्ये पुढारी नसलेल्या राजाला मोटहमेच्या मध्यावर सकवा अंिी येणारा 
अनर्थ अर्वा संशय याचंी प्राप्िी श्रेयस्कर, कारण िे (त्यावळेेस त्याच्यापुरिेच) मयाटदि न रहािा सवांना 
सारखेच (धोकादायक) असिाि. 
 

अर्ो िमथः काम इत्यर्थणिवगथः । ६० । तस्य पूवथः पूवथः श्रेयानुपसांप्राप्तुम् । ६१ । अनर्ोऽिमथः शोक 
इत्यनर्थणिवगथः । ६२ । तस्य पूवथः पूवथः श्रेयान् प्रणतकतुथम् । ६३ । अर्ोऽनर्थ इणत, िमोऽिमथ इणत, कामः शोक 
इणत सांशयणिवगथः । ६४ । तस्योतरपक्षणसद्धौ पूवथपक्षः श्रेयानुपसांप्राप्तुम् । ६५ । 
 

इणत कालावस्र्ापनम् । ६६ । 
 

इत्यापदः । 
 

तासाां णसणद्धः । ६७ ।– 
 

पुिभ्रातृबन्तिुषु सामदानाभ्याां णसणद्धरनुरूपा, पौरजानपददण्डमुख्येषु दानभेदाभ्याां, सामन्ततािणवकेषु 
भेददण्डाभ्याम् । ६८ । एषाऽनुलोमा, णवपयथये प्रणतलोमा । ६९ । 
 

णमिाणमिेषु व्याणमश्रा णसणद्धः । ७० । परस्परसािका हु्यपायाः । ७१ । 
 

शिोः शणङ्कतामात्येषु सान्तत्वां प्रयुक्तां शेषप्रयोगां णनवतथयणत, दूष्ट्यामात्येषु दानां, सांघातेषु भेदः, 
शन्द्क्तमत्सु दण्ड इणत । ७२ । 
 

६० अर्थ, धमथ व काम हे िीन अर्थ होि. ६१ त्यापंैकी अगोदरअगोदरचा प्राप्ि करणे अटधक चागंले. 
६२ अनर्थ, अधमथ व दुःख हे िीन अनर्थ होि. ६३ त्यापंैकी अगोदरअगोदरच्याचे प्रर्म टनवारण करणे अटधक 
चागंले. ६४ हा अर्थ आहे की अनर्थ, हा धमथ आहे की अधमथ, हे सुख आहे की दुःख हे िीन संशय होि. ६५ 
त्याि (दोन पयायापंैकी) दुसऱ्या पयायाचे टनवारण केल्यावर पटहला पयाय प्राप्ि करणे अटधक चागंले. 
 

६६ हा आपत्तींचा कालाच्या दृष्टीने टवचार झाला. येरे् आपत्तींच्या टनदेशाची समाप्िी होिे. 
 

६७ त्या आपत्तींवर उपाययोजना – 
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६८ मुलगा, भाऊ व बाधंव याचं्या संबधंाि साम व दान याचं्या प्रयोगाने टसद्धी टमळटवणे उटचि, 
शहरवासी, जनपदटनवासी व सैन्य याचं्यािील मुख्याचं्या संबधंाि दान व भेद याचं्या प्रयोगाने, सामंि व 
अिवीमुख्य याचं्या संबधंाि भेद व दंड याचं्या प्रयोगाने (टसद्धी टमळटवणे उटचि). ६९ ही उपाययोजना 
स्वाभाटवक, याच्या उलि िी अस्वाभाटवक. 
 

७० टमत्र व शत्र ू एक झाले असिा टमश्र उपायाचंा उपयोग करावा. ७१ कारण हे चार उपाय 
परस्पराचं्या टसद्धीस सहायभिू होिाि. 
 

७२ शत्रचू्या, राजटनष्ठेटवषयी संशय असलेल्या अमात्याचं्या बाबिीि सामोपचाराचा प्रयोग केला 
असिा इिर उपायाचंा उपयोग करण्याचे कारण पडि नाही, त्याच्या राजद्रोही अमात्याचं्या बाबिीि 
दानाचा, एकजूि केलेल्या शत्रूंच्या बाबिीि भेदाचा आटण शस्क्िसंपन्नाचं्या बाबिीि दंडाचा (प्रयोग केल्यास 
इिर उपाय अनावश्यक होिाि). 
 

गुरुलाघवयोगाच्चापदाां णनयोगणवकल्पसमुच्चया भवन्द्न्तत । ७३ । ‘अनेनैवोपायेन नान्तयेन’ इणत णनयोगः 
। ७४ । ‘अनेन वाऽन्तयेन वा’ इणत णवकल्पः । ७५ । ‘अनेनान्तयेन च’ इणत समुच्चयः । ७६ । 
 

तेषामेकयोगाित्वारणस्त्रयोगाि, णियोगाः षट्, एकितुयोगः । ७७ । इणत पञ्चदशोपायाः । ७८ । 
तावन्ततः प्रणतलोमाः । ७९ । 
 

तेषामेकेनोपायेन णसणद्धरेकणसणद्धः, िाभ्याां णिणसणद्धः, णिणभणस्त्रणसणद्धः, चतुर्णभितुःणसणद्धणरणत । ८० 
। िमथमूलत्वात्कामफलत्वाच्चार्थस्य िमार्थकामानुबन्तिा याऽर्थस्य णसणद्धः सा सवार्थणसणद्धः । ८१ । 
 

इणत णसद्धयः । 
 

दैवादन्द्ननरुदकां  व्याणिः प्रमारो णवद्रवो दुर्णभक्षमासुरी सृणष्टणरत्यापदः । ८२ । तासाां 
दैवतब्राह्मिप्रणिपाततः णसणद्धः । ८३ । 
 

अणतवृणष्टरवृणष्टवा सृणष्टवा याऽऽसुरी भवेत् । 
तस्यामार्वथिां कमथ णसद्धारम्भाि णसद्धयः ॥ ८४ ॥ 

 
इत्यणभयास्यत्कमथणि नवमेऽणिकरिे अर्ानर्थसांशययुक्ताः (आपदः) तासामुपायणवकल्पजाः णसद्धयः 

सप्तमोऽध्यायः । आणदतः अष्टाकवशणतशततमः । 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य अणभयास्यत्कमथ नवममणिकरिां समाप्तम् । 
 

७३ आटण आपत्तींच्या कमीअटधक गंभीरिेनुसार उपायाचें टनयोग, टवकल्प आटण समुच्चय हे प्रकार 
संभविाि. ७४ “्ाच उपायाने, दुसऱ्या उपायाने नाही” हा टनयोग (मयाटदि करणे). ७५ “्ा उपायाने 
सकवा दुसऱ्या उपायाने” हा टवकल्प. ७६ “्ा आटण दुसऱ्याही उपायाने” हा समुच्चय. 
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७७ त्याचं्या एकेकयाच्या उपयोगाचे चार प्रकार, िसेच िीन उपायाचं्या संयुक्ि उपयोगाचे चार 
प्रकार, दोन उपायाचं्या संयुक्ि उपयोगाचे सहा प्रकार आटण चाराचं्या एकत्र उपयोगाचा एक प्रकार. ७८ 
याप्रमाणे पधंरा प्रकार. ७९ टििकेच प्रकार अस्वाभाटवक उपयोगाचेही होिाि. 
 

८० त्याचं्यामध्ये एका उपायाने होणारी टसद्धी िी एकटसद्धी, दोन उपायानंी होणारी िी टद्वटसद्धी, 
िीन उपायानंी होणारी िी टत्रटसद्धी आटण चार उपायानंी होणारी िी चिुःटसद्धी. ८१ अर्थ हा धमाचे मूळ 
असल्यामुळे आटण काम हे त्याचे फल असल्यामुळे धमथ, अर्थ व काम याचंा सिि लाभ करून देणारी जी 
अर्ाची टसद्धी िी सवार्थटसद्धी. 
 

हा झाला आपत्तींवरील उपाययोजनेचा टवचार. 
 

८२ दैवामुळे आगी, पूर, रोगराई, महामारी, अचानक पळापळ दुष्टकाळ आटण (मूटषकसपादी सकवा 
भिूटपशाचादी) आसुरी सृष्टी ्ा आपत्ती उद्भविाि. ८३ त्याचं्यावर देविाचंी पूजा व ब्राह्मणानंा वदंन हे 
उपाय योजाविे. 
 

८४ अटिवृष्टी सकवा अवषथण सकवा जी आसुरी दृष्टी असेल टिच्यावर अर्वथवेदाि साटंगिलेले 
टक्रयाकमथ आटण टसद्ध पुरुषानंी केलेली कमे हे उपाय होि. 
 

नववे अणिकरि समाप्त 
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साांग्राणमकां म् – दशममणिकरिम् 
 

१ 
 

[सप्तचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – स्कन्तिावारणनवेशः] 
 

वास्तुकप्रशस्ते वास्तुणन नायकविथणकमौहूर्णतकाः स्कन्तिावारां, वृतां दीघं चतुरश्रां वा भूणमवशेन वा, 
चतुिारां षट्पर्ां नवसांस्र्ानां मापयेयुः खातवप्रसालिाराट्टालकसांपन्नां भये स्र्ाने च । १ । 
 

मध्यमस्योतरे नवभागे राजवास्तुकां  िनुःशतायाममिथणवस्तारां, पणिमािे तस्यान्ततःपुरम् । २ । 
अन्ततवंणशकसैन्तयां चान्तते णनणवशेत । ३ । पुरस्तादुपस्र्ानम् दणक्षितः कोशशासनकायथकरिाणन, वामतो 
राजौपवाह्यानाां हस्त्यश्वरर्ानाां स्र्ानम् । ४ । 
 

अतो िनुःशतान्ततराित्वारः शकिमेर्ीप्रतणतस्तम्भसालपणरके्षपाः । ५ । प्रर्मे 
पुरस्तान्तमन्द्न्तिपुरोणहतौ, दणक्षितः कोष्ठागारां महानसां च, वामतः कुप्या युिागारम् । ६ । णितीये मौलभृतानाां 
स्र्ानमश्वरर्ानाां सेनापतेि । ७ । तृतीये हन्द्स्तनः श्रेण्यः प्रशास्ता च । ८ । चतुरे् णवणष्टनायको 
णमिाणमिािवीबलां  स्वपुरुषाणिणष्ठतम् । ९ । वणिजो रूपाजीवािानुमहापर्म् । १० । 
 

बाह्यतो लुब्िकश्वगणिनः सतूयाननयः, गूढािारक्षाः । ११ । 
 

शिूिामापाते कूपकूिावपातकण्िणकनीि स्र्ापयेत् । १२ । 
 

अष्टादशवगािामारक्षणवपयासां कारयेत् । १३ । णदवायामां च कारयेदपसपथज्ञानार्थम् । १४ । 
 

णववादसौणरकसमाजद्यतूवारिां च कारयेत्, मुद्रारक्षिां च । १५ । 
 

सेनाणनवृतमायुिीयमशासनां शून्तयपालो बध्नीयात् । १६ । 
 

पुरस्ताांदध्वनः सम्यक्प्रशास्ता रक्षिाणन च । 
यायाििथणकणवणष्टभ्यामुदकाणन च कारयेत् ॥ १७ ॥ 

 
इणत साांग्राणमके दशमेऽणिकरिे स्कन्तिावारणनवेशः प्रर्मोऽध्यायः । आणदत एकोनकिशच्िततमः । 

 
दहावे अणिकरि – सांग्रामाणवषयी 

 
पटहला अध्याय 
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प्रकरण १४७ : सैन्याची छावणी 
 

१ वास्िुशास्त्रज्ञानंी पसंि केलेल्या जागी सैन्याचा नायक, सुिार व मुहूिथ पहाणारे यानंी सैन्याची 
छावणी – विुथळाकार, लंबचौरस अर्वा चौरस अर्वा जागा जशी असेल िशा आकाराची, चार दरवाजे, 
सहा रस्िे आटण नऊ टवभाग असलेली अशी – आखून घ्यावी, खंदक, िि, सभि, दरवाजे व बुरूज यानंी 
संपन्न अशी, धोक्याच्या प्रसंगी व मुक्काम करावयाचा असेल िेव्हा (उभारावी). 
 

२ मधल्या भागाच्या उत्तरेकडील नवव्या भागाि शभंर धनुष्टये लाबं व त्याच्या टनम्मे रंुद राजासाठी 
वास्िू उभारावी, त्याच्या पटिमेकडील अध्या भागाि राजवाडा ठेवावा. ३ आटण त्याच्या सरहद्दीवर 
राजटनवासाचे रक्षण करणाऱ्या सैन्याचा िळ ठेवावा. ४ राजाच्या वास्िूच्या पुढच्या बाजूला दरबाराची 
जागा, उजवीकडे कोश, आज्ञापत्रलेखन व काये ठरवनू देणे याचं्या जागा, डावीकडे राजाच्या खास 
उपयोगाचे हत्ती, घोडे व रर् याचं्या जागा. 
 

५ ्ाच्यापलीकडे शभंर शभंर धनुष्टयाचं्या अंिरावर गाड्या, कािेरी झुडपे, खाबं व सभि याचंी चार 
कंुपणे उभारावीि. ६ पटहल्या कंुपणाच्या आि पुढच्या बाजूला मंत्री आटण पुरोटहि याचं्या जागा, उजवीकडे 
कोठारे व मुदपाकखाना, डावीकडे कुप्यगृह आटण शस्त्रागार. ७ दुसऱ्या कंुपणाच्या आि टपढीजाद व पगारी 
सैन्याचंी जागा, घोडे व रर् याचें िबेले आटण सेनापिीची जागा. ८ टिसऱ्याि हत्ती, श्रेणीबल व प्रशास्िा 
याचं्या जागा. ९ चौथ्या टवभागाि मजूर, सैन्याचा नायक आटण त्याचं्या त्याचं्या अटधकाऱ्याचं्या 
हुकमिीखाली टमत्रबल, शत्रुबल व अिवीबल याचें स्र्ान. १० हमरस्त्याच्या बाजूला व्यापारी व वेश्या याचें 
स्र्ान असावे. 
 

११ छावणीच्या बाहेरच्या बाजूला वादे्य व अवनी जवळ असलेले फासेपारधी व कुत्रयानंी टशकार 
करणारे, िसेच गुप्ि रक्षक ठेवलेले असाविे. 
 

१२ शत्र ूयेण्याचा संभव असलेल्या मागाि (झाकलेल्या) टवटहरी, झाकलेले खडे्ड आटण कािेरी िारा 
ठेवनू द्याव्याि. 
 

१३ अठरा समूहावंरील पहारेकरी वरचेवर बदलाविे. १४ आटण शत्रचू्या हेराचंी माटहिी व्हावी 
यासाठी टदवसासुद्धा पहारे बसवाविे. 
 

१५ टववाद, मद्यपान, मेळाव ेव जुगार यानंा बदंी करावी, आटण मुदे्रने टदलेल्या परवान्याटशवाय 
आिबाहेर जाऊ नये ्ा टनयमाची अंमलबजावणी करावी. 
 

१६ सैन्यािून लेखी परवानगीटशवाय परि आलेल्या सैटनकाला शून्यपालाने (राजाच्या गैरहजेरीि 
राज्यकारभार पहाणाऱ्या अटधकाऱ्याने) अिक करावी. 
 

१७ प्रशास्त्याने कूच करण्याच्या मागावर पुढे जाव ेआटण मजूर व सुिार याचं्या द्वारा सैन्याच्या 
रक्षणाची उत्तम सोय करून ठेवावी, िसेच जागजागी पाण्याची सोय करावी. 
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२ 
 

[अष्टचत्वाकरशच्िततमां प्रकरिम् – स्कन्तिावारप्रयािम्; 
एकोनपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – बलव्यसनावस्कन्तदकालरक्षिम्] 

 
ग्रामारण्यानामध्वणन णनवेशान् यवसेन्तिनोदकवशेन पणरसांख्याय स्र्ानासनगमनकालां  च यािाां 

यायात् । १ । तत्प्रतीकारणिगुिां भक्तोपकरिां वाहयेत् । २ । अशक्तो वा सैन्तयेष्ट्वायोजयेत्, अन्ततरेषु वा 
णनणचनुयात् । ३ । 
 

पुरस्तान्नायकः, मध्ये कलिां स्वामी च, पाश्वथयोरश्वा बाहूत्सारः, चक्रान्ततेषु हन्द्स्तनः प्रसारवृणद्धवा, 
पिात्सेनापणतयायात् णनणवशेत । ४ । 
 

सवथतो वनाजीवः प्रसारः । ५ । स्वदेशादन्तवायणतवीविः । ६ । णमिबलमासारः । ७ । 
कलिस्र्ानमपसारः । ८ । 
 

पुरस्तादभ्याघाते मकरेि यायात्, पिाच्िकिेन, पाश्वथयोवथजे्रि, समन्तततः सवथतोभदे्रि, एकायने 
सूच्या । ९ । 

 
दुसरा अध्याय 

 
प्रकरण १४८ : सैन्याचे कूच; 

प्रकरण १४९ : सकंिाच्या व हल्ल्याच्या वेळी सैन्याचे रक्षण 
 

१ मागािील गाव ेव अरण्ये यािं करावयाचे मुक्काम गवि, लाकूडफािा व पाणी हे उपलब्ध होिील 
त्या अनुरोधाने टनटिि करून आटण स्र्ान (दीघथ मुक्काम), आसन (र्ोडा मुक्काम) व गमन (फक्ि रात्रीचा 
मुक्काम) याचंा टहशोब करून मग स्वारीवर टनघाव.े २ स्वारीवर टजिके अन्नधान्य व इिर सामुग्री लागेल 
त्याच्या दुप्पि बरोबर वाहून नेण्याची व्यवस्र्ा करावी. ३ सकवा िे शक्य नसल्यास सैन्यावंरच िे काम 
सोपवावे सकवा वािेि अंिराअंिरावर साठे करून ठेवाविे. 
 

४ सवाि पुढे नायक, मध्यभागी टस्त्रया व राजा, दोन बाजूला घोडेस्वार, बाहंूनी हल्ला 
परिटवण्यासारखे, सैन्याच्या सभोविी हत्ती सकवा दाणागोिा टमळटवणाऱ्या िुकड्या, पाठीमागे सेनापिीने 
कूच करावे आटण (मुक्कामाच्या वळेी) िळ ठेवावा. 
 

५ सवथ बाजंूनी वनािूंन उपजीटवका टमळटवण्याला प्रसार म्हणिाि ६ स्वदेशािून धान्यादीचा पुरवठा 
होि रहाणे याला ‘वीवध’ म्हणिाि. ७ टमत्राच्या सैन्याला आसार (कुमक) म्हणिाि. ८ टस्त्रया असिाि िे 
टठकाण अपसार (टपछेहािीनंिर आसरा). 
 

९ पुढच्या बाजूला हल्ला अपेटक्षि असिा मकरव्यहूाची रचना करून कूच करावे, टपछाडीला अपेटक्षि 
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असल्यास शकिव्यहूाने, दोन्ही बाजंूनी अपेटक्षि असिा वज्रव्यहूाने, सवथ बाजंूनी अपेटक्षि असिा 
सवथिोभद्रव्यहूाने, एका मनुष्टयाने जाण्याइिकीच वाि असल्यास सूचीव्यहूाने कूच करावे. 
 

पणर्िैिीभावे स्वभूणमतो यायात् । १० । अभूणमष्ठानाां णह स्वभूणमष्ठा युदे्ध प्रणतलोभा भवन्द्न्तत । ११ । 
 

योजनमिमा, अध्यिं मध्यमा, णियोजनमुतमा, सांभाव्या वा गणतः । १२ । 
 

आश्रयकारी सांपन्नघाती पान्द्ष्ट्िथरासारो मध्यम उदासीनो वा प्रणतकतथव्यः, सांकिो मागथः शोिणयतव्यः, 
कोशो दण्डो णमिाणमिािवीबलां  णवणष्टऋथ तुवा प्रतीक्ष्याः, कृतदुगथकमथणनचयरक्षाक्षयः क्रीतबलणनवेदो 
णमिबलणनवेदिागणमष्ट्यणत, उपजणपतारो वा नाणतत्वरयन्द्न्तत, शिुरणभप्रायां वा पूरणयष्ट्यणत, इणत शनैयायात्; 
णवपयथये शीघ्रम् । १३ । 
 

हन्द्स्तस्तम्भसांक्रमसेतुबन्तिनौकाष्ठवेिुसांघातैरलाबुचमथकरण्डदृणतप्लवगन्द्ण्डकावेणिकाणभिोदकाणन 
तारयेत् । १४ । तीर्ाणभग्रहे हस्त्यश्वैरन्तयतो रािावुतायथ सत्िां गृह्िीयात् । १५ । 
 

१० दोन मागथ असल्यास स्विःला अनुकूल असलेल्या प्रदेशािून जाव.े ११ कारण, अनुकूल भमूीवर 
असलेले सैटनक अनुकूल भमूीवर नसलेल्यानंा लढाईि पराभिू करिाि. 
 

१२ (टदवसाला) एक योजन कूच कटनष्ठ, दीड योजन मध्यम, दोन योजने उत्तम, सकवा संभवनीय 
असेल त्याप्रमाणे वगे ठेवावा. 
 

१३ (शत्रलूा) आश्रय देण्यास समर्थ अर्वा (आपण नसिाना आपला) समृद्ध देश उध्वस्ि 
करण्यास समर्थ असा टपछाडीचा शत्रू, त्याचा टमत्र, मध्यम राजा सकवा उदासीन राजा याचंा बदंोबस्ि 
करावयाचा आहे; कठीण मागािील अडर्ळे दूर करावयाचे आहेि; कोश, सैन्य, टमत्रबल, शत्रबुल, 
अिवीबल, मजूर सकवा अनुकूल ऋिू याचंी वाि पहाणे आवश्यक आहे; (शत्रचूा) बाधंलेला दुगथ, केलेले 
साठे व रक्षणाच्या िरिुदी याचंा ऱ्हास होईल, त्याच्या टवकि घेिलेल्या सैन्याि व टमत्राच्या सैन्याि 
टवषण्णिा पसरेल (असे वािेल िेव्हा); शत्रसैुन्याि टफिुरी माजटवणारे (आपले) हेर आपले काम त्वरेने 
करीि नाहीि (असे वािेल िेव्हा); सकवा शत्र ूआपल्या मनासारखे वागेल (असे वािेल िेव्हा) – याप्रसंगीं 
सावकाश कूच करावे, याचं्या उलि प्रसंगीं जलद कूच करावे. 
 

१४ हत्ती, लाकडी ओंडक्याचंा पूल, बधंारा, नावा, लाकडाचें व बाबंूंचे िराफे, भोपळे, चामड्याने 
मढवलेले करंडे, पखाली, होड्या, झाडाचंी खोडे आटण दोरखंड याचं्या साहाय्याने सैन्य नदीपार करावे. 
१५ नदीवरील उिाराची जागा शत्रचू्या िाब्याि असल्यास हत्ती व घोडे याचं्या साहाय्याने दुसऱ्या 
टठकाणाहून रात्री सैन्य पलीकडे नेऊन अकस्माि छापा घालावा. 
 

अनुदके चणक्रचतुष्ट्पदां चाध्वप्रमािेन शक्त्योदकां  वाहयेत् । १६ । 
 

दीघथकान्ततारमनुदकां  यवसेन्तिनोदकहीनां वा कृच्राध्वानमणभयोगप्रस्कन्नां कु्षन्द्त्पपासाध्वक्लान्ततां 
पङ्कतोयगम्भीरािाां वा नदीदरीशलैानामुद्यानापयाने व्यासक्तमेकायनमागे शलैणवषमे सांकिे वा बहुलीभूतां 
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णनवेशे प्रन्द्स्र्ते णवसांनाहां भोजनव्यासक्तमायतगतपणरश्रान्ततमवसुप्तां व्याणिमरकदुर्णभक्षपीणडतां 
व्याणितपत्यश्वणिपमभूणमष्ठां वा बलव्यसनेषु वा स्वसैन्तयां रके्षत् परसैन्तयां चाणभहन्तयात् । १७ । 
 

एकायनमागथप्रयातस्य सेनाणनिारग्रासाहारशय्याप्रस्तारान्द्ननणनिानध्वजायुिसांख्यानेन 
परबलज्ञानम् । १८ । तदात्मनो गूहयेत् । १९ । 
 

पावथतां वनदुगथ वा सापसारप्रणतग्रहम् । 
स्वभूमौ पृष्ठतः कृत्वा युध्येत णनणवशेत च ॥ २० ॥ 

 
इणत साांप्राणमके दशमेऽणिकरिे स्कन्तिावारप्रयािम् बलव्यसनावस्कन्तदकालरक्षिम् णितीयोऽध्यायः । 

आणदतकस्त्रशच्िततमः । 
 

१६ पाणी उपलब्ध नाही अशा टठकाणी बैलगाड्या व जनावरे याचं्याकरवी त्याचं्या शक्िीप्रमाणे व 
कापावयाचे असलेल्या अंिराच्या अनुरोधाने पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्र्ा करावी. 
 

१७ सैन्य मोठ्या अरण्यािून जाि असेल, पाणी नसलेल्या सकवा गवि, इंधन व पाणी नसलेल्या 
टबकि मागाने जाि असेल, शत्रचू्या हल्ल्यामुळे टवखुरले असेल, भकू, िहान व प्रवास यानंी म्लान झाले 
असेल, टचखल व खोल पाणी असलेल्या नद्या, दऱ्या व पवथि यािूंन पलीकडे जाण्याि गुंिले असेल, एकच 
मनुष्टय जाऊ शकणाऱ्या वािेवर, डोंगराळ प्रदेशाि अर्वा अरंुद जागी दािीवािीने गोळा झाले असेल, 
मुक्कामाच्या टठकाणी अर्वा कूच करिाना टचलखिाटशवाय असेल, भोजन करण्याि गुंिले असेल, लाबंच्या 
प्रवासामुळे र्कून गेले असेल, टनद्रा घेि असेल, रोगराई, महामारी, दुष्टकाळ यानंी गाजूंन गेले असेल, 
पदािी, घोडे अर्वा हत्ती व्याटधग्रस्ि झाले असिील सकवा सैन्य अनुकूल भमूीवर नसेल – या सवथ प्रसंगी, 
िसेच (८·५·१-१८ मध्ये टनदेटशलेल्या) सैन्यावरील संकिाचं्या प्रसंगीं आपल्या सैन्याच्या रक्षणाची काळजी 
घ्यावी, िसे प्रसंग शत्रसैुन्यावर आले असिा त्याच्यावर हल्ला चढवावा. 
 

१८ एका मनुष्टयापुरिीच वाि असलेल्या मागाने गेलेल्या सैन्याचे कूच, त्याचे दाणाचारा, अन्नपाणी, 
पसरलेले टबछाने, पेिवलेल्या चुली, ध्वज आटण आयुधे ्ाचंी गणना करून शत्रचेू सैन्य टकिी असेल याचा 
अंदाज बाधंावा. १९ आपल्या सैन्याच्या बाबिीि ्ा सवथ गोष्टी लपवनू ठेवाव्याि. 
 

२० पळून जाव ेलागल्यास जेरे् आश्रय घेिा येईल आटण जेरे् राखीव सैन्य ठेवले असेल असा 
पवथिदुगथ सकवा वनदुगथ टपछाडीला राहील याची काळजी घेऊन स्विःला अनुकूल भमूीवर युद्ध करावे आटण 
िळ ठोकावा. 
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३ 
 

[पञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – कूियुद्धणवकल्पाः; 
एकपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – स्वसैन्तयोत्साहनम्; 

णिपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – स्वबलान्तयबलव्यायोगः] 
 

बलणवणशष्टः कृतोपजापः प्रणतणवणहततुथः स्वभूम्याां प्रकाशयुद्धमुपेयात् । १ । णवपयथये कूियुद्धम् । २ । 
 

बलव्यसनावस्कन्तदकालेषु परमणभहन्तयात्, अभूणमष्ठां वा स्वभूणमष्ठः, प्रकृणतप्रग्रहो वा स्वभूणमष्ठम् । ३ 
। 
 

दूष्ट्याणमिािवीबलैवा भङ्गां  दत्वा णवभूणमप्राप्तां हन्तयात् । ४ । 
 

सांहतानीकां  हन्द्स्तणभभेदयेत् । ५ । 
 

पूवथ भङ्गप्रदानेनानुप्रलीनां णभन्नमणभन्नः प्रणतणनवृत्य हन्तयात् । ६ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १५० : कूियुद्धाचे टवटवध प्रकार; 
प्रकरण १५१ : आपल्या सैन्याचे प्रोत्साहन; 

प्रकरण १५२ : आपले सैन्य आटण शत्रुसैन्य याचंा मुकाबला 
 

१ अटधक सैन्य असेल िेव्हा, टफिुरीचे यत्न केले असिील िेव्हा, ऋिूटवषयी खबरदारी घेिली 
असेल िेव्हा, आपल्याला अनुकूल भमूी असेल िेरे् उघड युद्ध करावे. २ याच्या उलि स्स्र्िी असेल िेव्हा 
युद्धाचे डावपेच लढवाविे. 
 

३ सैन्यावरील संकिाचं्या प्रसंगी आटण (१०·२·१७ मधील) हल्ला चढटवण्यास योवय प्रसंगी शत्रवूर 
हल्ला चढवावा, सकवा आपण अनुकूल भमूीवर असून िो प्रटिकूल भमूीवर असिा, अर्वा िो त्याला अनुकूल 
भमूीवर असला िरी प्रकृिींचा जोरदार पासठबा असल्यास (त्याच्यावर हल्ला चढवावा). 
 

४ सकवा आपल्या दूष्टय सैन्याच्या, शत्रसैुन्याच्या अर्वा रानिी सैन्याच्या द्वारा आपल्या सैन्याची 
फळी फुिली असे दाखवनू (पाठलाग करणारा) शत्रू प्रटिकूल भमूीवर आला की त्याच्यावर मारा करावा. 
 

५ शत्रचू्या सैन्याची फळी भक्कम असल्यास हत्तींच्या द्वारा िी फोडावी. 
 

६ अगोदर फळी फुिल्याचे भासवनू मग पाठलाग करणारे शत्रचेू सैन्य टवखुरले की स्विःच्या 
एकसंध सैन्याटनशी परि टफरून त्याच्यावर मारा करावा. 
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पुरस्तादणभहत्य प्रचलां  णवमुखां वा पृष्ठतो हस्त्यश्वेनाणभहन्तयात् । ७ । पृष्ठतोऽणभहत्य प्रचलां  णवमुखां वा 
पुरस्तात्सारबलेनाणभहन्तयात् । ८ । ताभ्याां पाश्वाणभघातौ व्याख्यातौ । ९ । यतो वा दूष्ट्यफल्गुबलां  
ततोऽणभहन्तयात् । १० । 
 

पुरस्ताणिषमायाां पृष्ठतोऽणभहन्तयात् । ११ । पृष्ठतो णवषमायाां पुरस्तादणभन्तयात् । १२ । पाश्वथतो 
णवषमायाणमतरतोऽणभहनात् । १३ । 
 

दूष्ट्याणमिािवीबलैवा पूवं योिणयत्वा श्रान्ततमश्रान्ततः परमणभहन्तयात् । १४ । 
 

दूष्ट्यबलेन वा स्वयां भङ्गां  दत्त्वा ‘णजतम्’ इणत णवश्वस्तमणवश्वस्तः सत्िापाश्रयोऽणभहन्तयात् । १५ । 
 

सार्थव्रजस्कन्तिावारसांवाहणवलोपप्रमतमप्रमतोऽणभहन्तयात् । १६ । 
 

फल्गुबलावच्िन्नसारबलो वा परवीराननुप्रणवश्य हन्तयात् । १७ । 
 

गोग्रहिेन श्वापदविेन वा परवीरानाकृष्ट्य सत्िच्िन्नोऽणभहन्तयात् । १८ । 
 

७ शत्रसैुन्याच्या आघाडीवर हल्ला करून िे डगमगू लागले सकवा त्याने पाठ टफरटवली िर हत्ती व 
घोडे यानंी त्याच्या टपछाडीवर हल्ला चढवावा. ८ टपछाडीवर हल्ला करून िे डगमगले सकवा पळू लागले िर 
त्याच्या आघाडीवर उत्तम प्रिीच्या सैन्याने मारा करावा. ९ असेच बगलेवरील हल्ल्याचं्या बाबिीि समजाव.े 
१० सकवा ज्या टठकाणी शत्रूचे दूष्टय अर्वा कमजोर सैन्य असेल त्या टठकाणावर हल्ला चढवावा. 
 

११ (शत्रचू्या) आघाडीवर जमीन उंचसखल असल्यास टपछाडीवर हल्ला करावा. १२ टपछाडीला 
उंचसखल असल्यास आघाडीवर हल्ला करावा. १३ एका बाजूला उंचसखल असल्यास दुसऱ्या बाजूने हल्ला 
चढवावा. 
 

१४ आपल्या दूष्टयबलाशी, शत्रबुलाशी अर्वा अिवीबलाशी शत्रचू्या सैन्याला प्रर्म लढावयास 
लावनू िे दमले म्हणजे िाज्या सैन्याटनशी त्याच्यावर हल्ला चढवावा. 
 

१५ सकवा दूष्टयबलाच्या उपयोगाने स्विःच्या सैन्याची फळी फुिल्याचे भासवनू ‘सजकलो’ ्ा 
कल्पनेने टनधास्ि राटहलेल्या शत्रवूर, स्विः सावध राहून, दबा धरून मारा करावा. 
 

१६ व्यापारी िाडें, गुराचें कळप, छावणी, वाहिूक, हे लुिण्याि शत्रसैुन्य गाफील असिा स्विः 
सावध राहून त्याच्यावर हल्ला करावा. 
 

१७ सकवा उत्कृष्ट सैन्य कमकुवि सैन्याच्या आड दडवनू शत्रचू्या शूर वीर सैटनकािं घुसवावे व 
त्यानंा मारावे. 
 

१८ गाई पळवनू नेण्यासाठी अर्वा सहस्त्र प्राण्याचंी टशकार करण्यासाठी शत्रचू्या शूर वीरानंा फुस 
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लावनू दबा धरून बसलेल्या टठकाणापासून त्यानंा माराव.े 
 

रािाववस्कन्तदेन जागरणयत्वा णनद्राक्लान्ततानवसुप्तान् वा णदवा हन्तयात् । १९ । 
 
सपादचमथकोशवैा हन्द्स्तणभः सौन्द्प्तकां  दद्यात् । २० । 

 
अहःसांनाहपणरश्रान्ततानपराहिेऽणभहन्तयात् । २१ । 

 
शुष्ट्क्रचमथवृतशकथ राकोशकैगोमणहषोष्ट्रयरैू्वा िस्नुणभरकृतहस्त्यश्वां णभन्नमणभन्नः प्रणतणनवृतां हन्तयात् । 

२२ । 
 

प्रणतसूयथवातां वा सवथमणभहन्तयात् । २३ । 
 

िान्तवनवनसांकिपङ्कशलैणनम्नणवषमनावो गावः शकिव्यहूो नीहारो राणिणरणत सत्िाणि । २४ । 
 

पूवे च प्रहरिकालाः कूियुद्धहेतवः । २५ । 
 

सांग्रामस्तु णनर्णदष्टदेशकालो िर्णमष्ठः । २६ । सांहत्य दण्डां ब्रयूात् ‘तुल्यवेतनोऽन्द्स्म, भवणद्भः सह 
भोनयणमदां राज्यम्, मयाणभणहतैः परोऽणभहन्ततव्यः, इणत । २७ । 
 

१९ रात्री हल्ला करून शत्रसैुन्याला जागे ठेवल्यावर िे झोपेने पेंगले असिा अर्वा झोपले असिा 
टदवसा हल्ला करावा. 
 

२० सकवा पायानंा चामड्याची खोळ घािलेल्या हत्तींनी रात्रीचा हल्ला करावा. 
 

२१ टदवसभर टचलखि वगैरे धारण केल्यामुळे दमलेल्यावंर दुपारी हल्ला करावा. 
 

२२ गोल खडे आि असलेल्या वाळलेल्या चामड्याच्या टपशव्या बाधंलेले गाईंचे, म्हशींचे सकवा 
उंिाचें (त्या खड्याचं्या आवाजाने) भेदरलेले कळप शत्रसैुन्याि सोडल्यामुळे त्यािील हत्ती व घोडे उधळून 
टनकामी झाले व िे भगंले व त्याने पाठ टफरटवली म्हणजे स्विः अभगं राहून मारा करावा. 
 

२३ सूयाकडे सकवा वाऱ्याकडे िोंड असलेल्या सवथ प्रकारच्या सैन्यावर हल्ला चढवावा. 
 

२४ वाळविं, अरण्य, टनरंुद जागा, टचखल, पवथि, दलदल, उंचसखल प्रदेश, होड्या, गाई, 
शकिव्यहू, धुके आटण रात्र ही दबा धरून बसण्याची टठकाणे. 
 

२५ आटण मागे (१०·२·१७ मध्ये साटंगिलेली) हल्ला करण्याची टनटमते्त युद्धाचे डावपेच 
लढटवण्यासही टनटमत्तभिू होिाि. 
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२६ परंिु देश व काल याचंा अगोदर टनर्षदष्ट करून केलेले उघड युद्ध धमथयुद्ध होय. २७ सैटनकानंा 
एकत्र बोलावनू राजाने त्यानंा म्हणाव,े “िुमच्यासारखाच मीही पगारी नोकर आहे; हे (शत्रचेू) राज्य िुमच्या 
बरोबरच उपभोगावयाचे आहे; माझ्या सागंण्यावरून िुम्ही शत्रचूा नाश करावा.” 
 

वेदेष्ट्वप्यनुश्रूयते समाप्तदणक्षिानाां यज्ञानामवभृरे्षु ‘सा ते गणतया शूरािाम्’ इणत । २८ । अपीह 
श्लोकौ भवतः । २९ । – 
 

‘यान् यज्ञसांघैस्तपसा च णवप्राः स्वगयणषिः पािचयैि यान्द्न्तत । 
क्षिेन तानप्याणतयान्द्न्तत शूराः प्रािान् सुयुदे्धषु पणरत्यजन्ततः ॥ ३० ॥ 

 
‘नवां शरावां सणललस्य पूिं सुसांस्कृतां दभथकृतोतरीयम् । 
ततस्य मा भून्नरकां  च गच्िेद्यो भतृथणपण्डस्य कृते न युध्येत् ॥ ३१ ॥’ इणत । 

 
मन्द्न्तिपुरोणहताभ्यामुत्साहयेद्योिान् व्यहूसांपदा । ३२ । कातान्द्न्ततकाणदिास्य वगथः 

सवथज्ञदैवतसांयोगख्यापनाभ्याां स्वपक्षमुद्धषथयेत्, परपक्षां चोिेजयेत् । ३३ । 
 

‘श्वो युद्धम्’ इणत कृतोपवासः शस्त्रवाहनां चानुशयीत । ३४ । अर्वथणभि जुहुयात् । ३५ । 
णवजययुक्ताः स्वगीयािाणशषो वाचयेत् । ३६ । ब्राह्मिेभ्यिात्मानमणतसृजेत् । ३७ । 
 

२८ वदेािसुद्धा, यज्ञाि ऋस्त्वजानंा दटक्षणा टदल्यानंिर शवेिच्या अवभरृ्स्नानाच्या प्रसंगी म्हिले 
आहे, “शूरानंा जी गिी प्राप्ि होिे िी िुला (यजमानाला) प्राप्ि होईल.” २९ यासंबधंाि पुढील दोन 
श्लोकसुद्धा आहेि – 
 

३० “स्वगाची प्राप्िी व्हावी म्हणून केलेल्या अनेक यज्ञानंी, िपाने आटण सुपात्री दानानंी ब्राह्मण ज्या 
लोकापं्रि जािाि त्याचं्याही पलीकडे चागंल्या (उटद्दष्टासाठी केलेल्या) युद्धाि प्राणत्याग करणारे शूर योदे्ध 
एका क्षणाि जािाि.” 
 

३१ “धन्याच्या अन्नास जागनू जो त्याच्यासाठी लढणार नाही त्याला (उत्तरटक्रयेिील) अटभमंटत्रि 
केलेला, पाण्याने भरलेला, वर दभाचे आच्छादन असलेला, नवीन घडा प्राप्ि न होवो, आटण िो नरकाि 
जावो.” 
 

३२ मंत्री आटण पुरोटहि याचं्याद्वारा व्यहूाची उत्कृष्टिा दाखवनू सैटनकानंा उत्साटहि करावे. ३३ 
आटण भटवष्टयवतेे्त वगैरे त्याच्या लोकानंी राजा सवथज्ञ आहे व त्याचा देविाशंी संपकथ  आहे असे जाहीर करून 
आपल्या सैन्याि उत्साह उत्पन्न करावा व शत्रचू्या सैन्याि घबराि उत्पन्न करावा. 
 

३४ दुसऱ्या टदवशी युद्ध होणार असेल िेव्हा आदल्या टदवशी उपास करून राजाने रात्री आपली 
शसे्त्र व वाहने याचं्या बाजूला झोपावे. ३५ आटण अर्वथवदेािंील मंत्रानंी होम करावा. ३६ टवजयासाठी व 
स्वगथप्राप्िीसाठी प्रार्थना करवनू घ्याव्याि. ३७ आटण स्विःला ब्राह्मणाचं्या रक्षणाखाली सोपवनू द्याव.े 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शौयथणशल्पाणभजनानुरागयुक्तमर्थमानाभ्यामणवसांवाणदतमनीकगभं कुवीत । ३८ । 
णपतृपुिभ्रातृकािामायुिीयानामध्वजां मुण्डानीकां  राजस्र्ानम् । ३९ । हस्ती रर्ो वा राजवाहनमश्वानुबन्तिः 
। ४० । यत्प्रायसैन्तयो यि वा णवनीतः स्यातणिरोहयेत् । ४१ । राजव्यञ्जनो व्यहूाणिष्ठानमायोज्यः । ४२ । 
 

सूतमागिाः शूरािाां स्वगथमस्वगं भीरूिाां जाणतसांघकुलकमथवृतस्तवां च योिानाां विथयेयुः । ४३ । 
पुरोणहतपुरुषाः कृत्याणभचारां ब्रयुूः यन्द्न्तिकविथणकमौहूर्णतकाः स्वकमथणसणद्धमणसकद्ध परेषाम् । ४४ । 
 

सेनापणतरर्थमानाभ्यामणभसांस्कृतमनीकमाभाषेत – ‘शतसाहस्त्रो राजविः, पञ्चाशत्साहस्त्रः 
सेनापणतकुमारविः, दशसाहस्त्रः प्रवीरमुख्यविः, पञ्चसाहस्त्रो हन्द्स्तरर्विः, साहस्त्रोऽश्वविः, शत्यः 
पणतमुख्यविः, णशरो कवशणतकां , भोगिैगुण्यां स्वयांग्राहि ।’ इणत । ४५ । तदेषाां दशवगाणिपतयो णवदु्यः । ४६ । 
 

३८ शूर, युद्धकलेि टनपुण, कुलीन व राजटनष्ठ आटण द्रव्य व मानसन्मान याचं्याबाबिीि नाराज 
नसलेले योदे्ध सैन्याच्या मध्यभागी ठेवावेि. ३९ टपिा, पुत्र व भाऊ या नात्यानंी एककामेंशी जोडलेल्या 
सैटनकाचें, ध्वजाटशवाय असलेले (आटण म्हणून) ‘बोडके’ पर्क हे राजाचे स्र्ान. ४० पाठीमागे घोडेस्वार 
असलेला हत्ती सकवा रर् हे राजाचे वाहन. ४१ मुख्यिः ज्या प्रकारचे सैन्य असेल सकवा जे चालटवण्याि िो 
टशकून िरबेज झाला असेल त्या वाहनावर (राजाने) स्वार व्हाव.े ४२ राजासारखाच टदसणाऱ्या दुसऱ्या 
मनुष्टयाची व्यहूाच्या मुख्य भागाि योजना करावी. 
 

४३ सूि आटण मागध यानंी शूरानंा होणारी स्वगथप्राप्िी, टभत्रयानंा स्वगथप्राप्िीचा अभाव आटण 
सैटनकाचंी जाि, संघ, कुल, काये आटण स्वभाव याचंी स्िुिी हे सवथ वणथन करून सागंाव.े ४४ पुरोटहिाच्या 
माणसानंी जादूिोणा व मंत्रिंत्राचे प्रयोग केलेले असल्याचे सागंावे, यंते्र ियार करणारे, सुिार आटण मुहूिथ 
पहाणारे यानंी आपली काये टसद्धीस जािील व शत्रचूी जाणार नाहीि हे पिवनू द्याव.े 
 

४५ द्रव्य व मानसन्मान यानंी सत्कार केलेल्या सैन्याला सेनापिीने जाहीर करावे, “राजाच्या 
वधाबद्दल एक लक्ष पण (बक्षीस देण्याि येईल), सेनापिी सकवा राजपुत्र याचं्या वधाबद्दल पन्नास हजार, 
शूरामंधील मुख्याच्या वधाबद्दल दहा हजार, हत्तीवरील सकवा रर्ावरील योद्ध्याच्या वधाबद्दल पाच हजार, 
घोडेस्वाराच्या वधाबद्दल एक हजार, पायदळावरील मुख्याच्या वधाबद्दल शभंर, एकेका सैटनकाच्या 
वधाबद्दल वीस वीस पण देण्याि येिील; टशवाय पगार दुप्पि टमळेल आटण जे ज्याच्या हािी लागेल िे 
त्याला ठेविा येईल.” ४६ दहा दहा सैटनकाचं्या िुकड्यावंरील अटधकाऱ्यानंी याटवषयीच्या त्याचं्या 
पराक्रमाचंी नोंद ठेवावी. 
 

णचणकत्सकाः शस्त्रयन्तिागदस्नेहवस्त्रहस्ताः णस्त्रयिान्नपानरणक्षण्यः पुरुषािामुद्धषथिीयाः 
पृष्ठतन्द्स्तष्ठेयुः । ४७ । 
 

अदणक्षिामुखां पृष्ठतःसूयथमनुलोमवातमनीकां  स्वभूमौ व्यहेूत । ४८ । परभूणमव्यहेू चाश्वाांिारयेयुः । 
४९ । 
 

यि स्र्ानां प्रजविाभूणमव्यूथहस्य ति न्द्स्र्तः प्रजणवतिोभयर्ा जीयेत । ५० । णवपयथये जयणत, 
उभयर्ा स्र्ाने प्रजवे च । ५१ । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

समा णवषमा व्याणमश्रा वा भूणमणरणत पुरस्तात्पाश्वाभ्याां पिाच्च जे्ञया । ५२ । समायाां 
दण्डमण्डलव्यहूाः, णवषमायाां भोगासांहतव्यहूाः, व्याणमश्रायाां णवषमव्यहूाः । ५३ । 
 

णवणशष्टबलां  भङक्या सांकि याचेत । ५४ । समबलेन याणचतः सांदिीत । ५५ । हीनमनुहन्तयात्, न त्वेव 
स्वभूणमप्राप्तां त्यक्तात्मानां वा । ५६ । 
 

पुनरावतथमानस्य णनराशस्य च जीणवते । 
अिायो जायते वेगस्तस्माद्भननां न पीडयेत् ॥ ५७ ॥ 

 
इणत साांग्राणमके दशमेऽणिकरिे कूियुद्धणवकल्पाः, स्वसैन्तयोत्साहनम्, स्वबलान्तयबलव्यायोगः 

तृतीयोऽध्यायः । आणदत एकर्णिशच्िततमः । 
 

४७ शसे्त्र, यंते्र, औषधे, िेले व पट्ट्या घेिलेले वैद्य आटण अन्नपाण्याचे रक्षण करणाऱ्या व सैटनकानंा 
उते्तटजि करणाऱ्या टस्त्रया यानंी पाठीमागच्या बाजूस रहावे. 
 

४८ सैन्याची व्यहूाि रचना स्विःला अनुकूल जागेवर अशा रीिीने करावी की िे दटक्षणाटभमुख 
असणार नाही, सूयथ पाठीमागे असेल आटण वाऱ्याची टदशा अनुकूल असेल. ४९ आटण शत्रलूा अनुकूल 
जागेवर व्यहू रचावयाचा असिा (त्याने िेरे् येऊ नये म्हणून त्याच्या सैन्यावर) घोडदळ सोडाव.े 
 

५० जेरे् व्यहूाला स्स्र्र रहाण्याला व जलद हालचाली करावयाला अनुकूल जागा नाही िेरे् स्स्र्र 
राटहला िरी आटण जलद हालचाली केल्या िरी दोन्ही प्रसंगी िो पराभिू होिो. ५१ याच्याउलि स्स्र्िी 
असिा स्स्र्रिेि व जलद हालचालींि दोन्ही प्रसंगी िो सजकिो. 
 

५२ जागा सपाि, उंचसखल आटण टमश्र अशी असिे म्हणून पुढच्या बाजूला, दोन्ही बाजंूना आटण 
पाठीमागे िी कशा प्रकारची आहे हे जाणून घ्याव.े ५३ सपाि जागी दंड व मंडल प्रकारचे व्यहू रचाविे, 
उंचसखल जागी भोग व असंहि प्रकारचे, टमश्र जागी सारखे नसलेले व्यहू रचावेि. 
 

५४ आपल्याहून बलवान शत्रचेू सैन्य मोडून काढल्यावर िहाचे बोलणे करावे. ५५ िुल्यबल राजाने 
(सैन्य पराभिू झाले असिा) िहाचे बोलणे केले िर िह करावा. ५६ हीनबल राजावर (त्याचे सैन्य दुभगंले 
असिा) प्रहार करीि रहाव,े परंिु िो आपल्या देशाि जाऊन पोचला असेल सकवा टजवावर उदार झाला 
असेल िर िसे मुळीच करू नये. 
 

५७ ज्याने टजवाची आशा सोडली आहे व जो रणागंणावर परिला आहे त्याची धडक र्ोपवनू धरिा 
येि नाही; म्हणून भवन झालेल्याला आणखी पीडा देऊ नये. 
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४ 
 

[णिपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – युद्धभूमयः; 
चतुष्ट्पञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – पत्त्यश्वरर्हन्द्स्तकमाणि] 

 
स्वभूणमः पत्त्यश्वरर्णिपानाणमष्टा युदे्ध णनवेशे च । १ । िान्तवनवनणनम्नस्र्लयोणिनाां 

खनकाकाशणदवाराणियोणिनाां च पुरुषािाां नादेयपावथतानूपसारसानाां च हन्द्स्तनामश्वानाां च यर्ास्वणमष्टा 
युद्धभूमयः कालाि । २ । 
 

समा न्द्स्र्राऽणभकाशा 
णनरुत्खाणतन्तयचक्रखुराऽनक्षग्राणहण्यवृक्षगुल्मव्रततीस्तम्भकेदारश्वभ्रवल्मीकणसकतापङ्कभङ्गुरा दरिहीना 
च रर्भूणमः, हस्त्यश्वयोमथनुष्ट्यािाां च समे णवषमे णहता युदे्ध णनवेशे च । ३ । अण्वश्मवृक्षा ह्रस्वलङ्घनीय- 
श्वभ्रा मन्तददरिदोषा चाश्वभूणमः । ४ । स्रू्लस्र्ाण्वश्मवृक्षव्रततीवल्मीकगुल्मा पदाणतभूणमः । ५ । 
गम्यशलैणनम्नणवषमा मदथनीयवृक्षा िेदनीयव्रतती पङ्कभङु्गरा दरिहीना च हन्द्स्तभूणमः । ६ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १५३ : युद्धास योवय भमूी; 
प्रकरण १५४ : पदािी, घोडे, रर् आटण हत्ती याचें कायथ 

 
१ पदािी, घोडे, रर् व हत्ती यानंा युद्धासाठी व मुक्काम करण्यासाठी त्यानंा अनुकूल अशी जागा 

असणे इष्ट आहे. २ मरुभमूी, अरण्य, पाणी व कोरडी जमीन यावर लढणाऱ्या िसेच खंदकािूंन, 
उघड्यावर, टदवसा व रात्री लढण्याची संवय असणाऱ्या सैटनकासंाठी, आटण नदीकाठच्या प्रदेशािील, 
पवथिावरील, दलदलीच्या प्रदेशािील आटण सरोवराकाठच्या प्रदेशािील हत्तींच्यासाठी आटण घोड्यासंाठी 
त्यानंा त्यानंा अनुकूल अशी युद्धभमूी आटण ऋिू असणे इष्ट आहे. 
 

३ सपाि (उंचसखल नसलेली), घट्ट (मऊ नसलेली), स्वच्छपणे टदसणारी, उखडली न 
जाणारी, टजच्याि चाके व खूर रुिि नाही अशी, आस न पकडणारी, झाडे, झुडपे, वलेी, खोडे, ओली 
शिेजमीन, खडे्ड, वारुळे, रेिी व टचखल हे टजच्याि टवखुरलेले नाहीि अशी आटण भेगा न पडलेली अशी 
जागा रर्ासंाठी अनुकूल होय; हत्ती, घोडे व मनुष्टय यानंासुद्धा नेहमीच्या प्रसंगी व अडचणीच्या प्रसंगी, युद्ध 
करण्यासाठी व मुक्काम करण्यासाठी टहिकर होय. ४ लहान दगड व झाडे असलेली, सहज उडी मारून 
जािा येण्यासारखे लहान खडे्ड असलेली आटण भेगाचंा सौम्य दोष असलेली जमीन घोड्यासंाठी योवय. ५ 
मोठी खोडे, मोठे दगड, वृक्ष, लिा, वारुळे व झुडपे असलेली जमीन पदािीसाठी योवय. ६ जािा 
येण्यासारखे पवथि, पाणी आटण उंचसखल प्रदेश असलेली, िुडविा येण्यासारखे वृक्ष व िोडिा 
येण्यासारख्या वलेी असलेली, मधूनमधून टचखल असलेली व भेगा नसलेली जमीन हत्तींसाठी योवय. 
 

अकण्िणकन्तयबहुणवषमा प्रत्यासारवतीणत पदातीनामणतशयः । ७ । णिगुिप्रत्यासारा 
कदथमोदकखञ्जनहीना णनःशकथ रेणत वाणजनामणतशयः । ८ । पाांसुकदथमोदकनलशरािानवती श्वदांष्ट्रहीना 



 

 अनुक्रमणिका 
 

महावृक्षशाखाघातणवयुक्तेणत हन्द्स्तनामणतशयः । ९ । तोयाशयापाश्रयवती णनरुत्खाणतनी केदारहीना 
व्यावतथनसमरे्णत रर्ानामणतशयः । १० । 
 

उक्ता सवेषाां भूणमः । ११ । एतया सवथबलणनवेशा युद्धाणन च व्याख्याताणन भवन्द्न्तत । १२ । 
 

भूणमवासवनणवचयोऽणवषमतोयतीर्थवातरणश्मग्रहिां वीविासारयोघातो रक्षा वा णवशुणद्धः स्र्ापना च 
बलस्य प्रसारवृणद्धबाहूत्सारः पूवथप्रहारो व्यावेशनां व्यावेिनमाश्वासो ग्रहिां मोक्षिां मागानुसारणवणनमयः 
कोशकुमाराणभहरिां जघनको्णभघातो हीनानुसारिमनुयानां समाजकमेत्यश्वकमाणि । १३ । 
 

७ कािे नसलेली, फार उंचसखल नसलेली आटण टपछेहािीस जागा असलेली अशी जमीन 
पदािीसाठी उत्तम. ८ टपछेहािीस दुप्पि जागा असलेली, टचखल, पाणी व दलदल नसलेली आटण वाळू 
नसलेली जमीन घोड्यासंाठी उत्तम. ९ धूळ, टचखल, पाणी, बोरू व लव्हाळे यानंी युक्ि, श्वदंष्ट् (गोखरू) 
वनस्पिीने टवरटहि आटण झाडाचं्या मोठमोठ्या फादं्याचंा अडर्ळा नसलेली जमीन हत्तींसाठी उत्तम. १० 
पाण्याच्या आटण आसऱ्याच्या सोयी असलेली, न उखडली जाणारी, ओल्या शिेजटमनीने टवरटहि आटण 
वळण्यास सुलभ अशी जमीन रर्ासंाठी उत्तम. 
 

११ सवथ प्रकारच्या सैन्यानंा योवय भमूी कोणिी िे साटंगिले. १२ ्ानेच सवथ प्रकारच्या सैन्यासंाठी 
मुक्कामाच्या व युद्धाच्या जागा कोणत्या िे स्पष्ट होईल. 
 

१३ युद्धभमूी, मुक्कामाची जागा व अरण्ये याचंी पहाणी करणे, अनुकूल असे पाणी, नदीवरील 
उिार, वारा आटण सूयथ हे टमळटवणे, (शत्रचूा) पुरवठा व सैन्याची कुमक नष्ट करणे व (आपला) पुरवठा व 
कुमक याचें रक्षण करणे, सैन्याचे शद्धीकरण व स्स्र्रीकरण, वनािून उगजीटवका टमळटवण्यासाठी स्वाऱ्या 
करणे, बगलेवरील हल्ले परिटवणे, प्रर्म हल्ला करणे, शत्रसैुन्याि घुसणे, त्याची फळी िोडणे, (आपल्या 
सैन्याला) धीर देणे, (शत्रसैुटनक) पकडणे, (आपल्या सैटनकाचंी) सुिका करणे, पाठलाग करणाऱ्या 
शत्रसैुन्याच्या टपछाडीला जाऊन त्याचा पाठलाग करणे, कोश व राजपुत्र याचें हरण करणे, टपछाडीवर व 
िोकावर हल्ला करणे, दुबथल झालेल्या सैन्याचा पाठलाग करणे, रक्षणासाठी सोबि जाणे, सैन्य एकटत्रि 
करणे – ही घोडदळाची कामे. 
 

पुरोयानमकृतमागथवासतीर्थकमथ बाहूत्सारस्तोयतरिावतरिे स्र्ानगमनावतरिां 
णवषमसांबािप्रवेशोऽन्द्ननदानशमनमेकाङ्गणवजयो णभन्नसांिानमणभन्नभेदनां व्यसने िािमणभघातो णवभीणषका 
िासनमौदायं ग्रहिां मोक्षिां सालिाराट्टालकभञ्जनां कोशवाहनापवाहनणमणत हन्द्स्तकमाणि । १४ । 
 

स्वबलरक्षा चतुरङ्गबलप्रणतषेिः सांग्रामे ग्रहिां मोक्षांिां णभन्नसांिानमणभन्नभेदनां िासनमौदायं 
भीमघोषिेणत रर्कमाणि । १५ । 
 

सवथदेशकालशस्त्रवहनां व्यायामिेणत पदाणतकमाणि । १६ । 
 

णशणबरमागथसेतुकूपतीर्थशोिनकमथ यन्तिायुिावरिोपकरिग्रासवहनमायोिनाच्च 
प्रहरिावरिप्रणतणविापनयनणमणत णवणष्टकमाणि । १७ । 
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कुयाद्गवाश्वव्यायोगां ररे्ष्ट्वल्पहयो नृपः । 
खरोष्ट्रशकिानाां वा गभथमल्पगजस्तर्ा ॥ १८ ॥ 

 
इणत साांग्राणमके दशमेऽणिकरिे युद्धभूमयः पत्त्यश्वरर्हन्द्स्तकमाणि चतुर्ोऽध्यायः । आणदतः 

िाकिशच्िततमः । 
 

१४ आघाडीला कूच करणे, रस्िे, मुक्कामाची जागा व पाण्यावरील उिार नसलेले ियार करणे, 
बगलेवरील हल्ला परिटवणे, पाणी ओलाडंणे व पाण्याि उिरणे, एके टठकाणी रहाणे, पुढे जाणे व उिरणे, 
अडचणीच्या व गदी झालेल्या टठकाणी प्रवशे करणे, आगी लावणे व टवझटवणे, (हत्ती ्ा) एकाच अंगाने 
टवजय टमळटवणे, फुिलेली सैन्याची फळी जोडणे, न फुिलेली फोडणे, संकिसमयी रक्षण करणे, हल्ला 
चढटवणे, भीिी उत्पन्न करणे, घबराि पसरटवणे, सैन्याि भव्यपणा आणणे, पकडणे, सुिका करणे, िि, 
वशेी व बुरूज पाडणे, कोश आणणे व घेऊन जाणे – ही हत्तींची कामे. 
 

१५ स्विःच्या सैन्याचे रक्षण, युद्धाि चिुरंग सेनेचा मुकाबला करणे, पकडणे, सुिका करणे, 
फुिलेली फळी जोडणे, न फुिलेली फोडणे, घबराि पसरटवणे, भव्यपणा आणणे आटण भयंकर आवाज 
करणे – ही रर्ाचंी कामे. 
 

१६ सवथ टठकाणी व सवथ ऋिूि शस्त्रधारण करणे व लढणे – ही पायदळाची कामे. 
 

१७ टशटबरे, रस्िे, पूल, टवटहरी, पाण्यावरील उिार साफ करणे, यंते्र, शसे्त्र, टचलखिे, अवजारे व 
घास घेऊन जाणे आटण! रणागंणावरून शसे्त्र, टचलखिे व जखमी सैटनक यानंा घेऊन येणे – ही 
मजूरवगाची कामे. 
 

१८ जर घोडे र्ोडे असिील िर राजाने (काही) रर्ानंा बैल व (काहींना) घोडे जोडाविे. िसेच 
हत्ती र्ोडे असल्यास गाढव व उंि याचं्या गाड्या सैन्याच्या मध्यभागी ठेवाव्याि. 
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५ 
 

[पञ्चपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – पक्षकक्षोरस्यानाां बलाग्रतो व्यहूणवभागः; 
षट्पञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – सारफल्गुबलणवभागः; 

सप्तपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – पत्त्यश्वरर्हन्द्स्तयुद्धाणन] 
 

पञ्चिनुःशतापकृष्टां दुगथमवस्र्ाप्य युद्धमुपेयात्, भूणमवशेन वा । १ । 
 

णवभक्तमुख्यामचकु्षर्णवषये मोक्षणयत्वा सेनाां सेनापणतनायकौ व्यहेूयाताम् । २ । 
 
शमान्ततरां पकत स्र्ापयेत्, णिशमान्ततरमश्वम्, पञ्चशमान्ततरां रर्ां हन्द्स्तनां वा । ३ । णिगुिान्ततरां 

णिगुिान्ततरां वा व्यहेूत । ४ । एवां यर्ासुखमसांबािां युध्येत । ५ । 
 

पाचवा अध्याय 
 
प्रकरण १५५ : सैन्याच्या सखं्येच्या अनुरोधाने त्याची पक्ष, कक्ष व उरस्य ्ा व्यहूटवभागािं रचना; 

प्रकरण १५६ : श्रेष्ठ व कटनष्ठ सैन्याची यर्ोटचि योजना; 
प्रकरण १५७ : पदािी, घोडे, रर् व हत्ती याचें युद्धाचे प्रकार 

 
१ पाचश ेधनुष्टये दूर अंिरावर, सकवा जशी जमीन असेल त्याप्रमाणे, एक भक्कम संरक्षण असलेली 

(राखीव सैन्यासाठी) जागा ियार ठेऊन मग लढाईि उिरावे. 
 

२ शत्रलूा टदसणार नाही अशा टठकाणी मुख्य सेनेला (राखीव सैन्यापासून) अलग करून सेनापिी 
व नायक यानंी अटधकाऱ्याचं्या हािाखाली टनरटनराळे टवभाग देऊन व्यहूाची रचना करावी. 
 

३ दोन पदािींमध्ये एक शम (चौदा अंगुले) अंिर ठेवावे, दोन घोडेस्वारामंध्ये िीन शम आटण दोन 
रर् सकवा दोन हत्ती यामंध्ये पाच शम अंिर ठेवावे. ४ सकवा ्ाच्या दुप्पि अर्वा टिप्पि अंिर मध्ये ठेवनू 
व्यहूाची रचना करावी. ५ असे केल्याने दािी न होिा मोकळेपणाने लढिा येईल. 
 

पञ्चारन्द्त्न िनुः । ६ । तन्द्स्मन् िन्द्न्तवनां स्र्ापयेत्, णििनुष्ट्यश्वम्, पञ्चिनुणष रर्ां हन्द्स्तनां वा । ७ । 
 

पञ्चिनुरनीकसांणिः पक्षकक्षोरस्यानाम् । ८ । 
 

अश्वस्य ियः पुरुषाः प्रणतयोद्धारः । ९ । पञ्चदश रर्स्य हन्द्स्तनो वा, पञ्च चाश्वाः । १० । तावन्ततः 
पादगोपा वाणजरर्णिपानाां णविेयाः । ११ । 
 

िीणि णिकाण्यनीकां  रर्ानामुरस्यां स्र्ापयेत्, तावत्कक्षां पक्षां चोभयतः । १२ । पञ्चचत्वाकरशद् एवां 
रर्ा रर्व्यहेू भवन्द्न्तत, िे शते पञ्चकवशणतिाश्वाः, षट्िताणन पञ्चसप्तणति पुरुषाः प्रणतयोद्धारः, तावन्ततः 
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पादगोपाः । १३ । 
 

एष समव्यहूः । १४ । तस्य णिरर्ोतरा वृणद्धरा एककवशणतरर्ाणदणत । १५ । एवमोजा दश 
समव्यहूप्रकृतयो भवन्द्न्तत । १६ । 
 

पक्षकक्षोरस्यानाां णमर्ो णवषमसांख्याने णवषमव्यहूः । १७ । ‘तस्याणप णिरर्ोतरा वृणद्धरा 
एककवशणतरर्ाणदणत । १८ । एवमोजा दश णवषमव्यहूप्रकृतयो भवन्द्न्तत । १९ । 
 

६ पाच अरत्नी (१२० अंगुले) म्हणजे एक धनू. ७ टििक्या अंिरावर धनुधारी पदािीला ठेवाव,े िीन 
धनू (३६० अंगुले) अंिरावर घोडेस्वाराला, पाच धनू अंिरावर रर्ाला सकवा हत्तीला. 
 

८ व्यहूाच्या पक्ष (पंख), कक्ष (बगल) आटण उरस्य (छािी) ्ा टवभागामंधील अंिर (प्रत्येकी) 
पाच धनू असाव.े 
 

९ घोडेस्वारासाठी िीन पदािी पुढे लढणारे म्हणून ठेवाविे. १० रर् सकवा हत्ती याचं्यासाठी पधंरा 
पदािी व पाच घोडेस्वार (पुढे लढणारे ठेवाविे). ११ घोडे, रर् व हत्ती याचं्यासाठी टििकेच पदािी 
(पाठीमागे) पादरक्षक म्हणून ठेवाविे. 
 

१२ िीन िीन रर्ाचें िीन गि उरस्य-टवभाग म्हणून स्र्ापन कराविे, टििकेच गि दोन्ही बाजूला 
पक्ष व कक्ष या टवभागािं स्र्ापन कराविे. १३ याप्रमाणे रर्व्यूहाि पचेंचाळीस रर्, दोनश े पचंवीस 
घोडेस्वार, सहाश ेपचं्याहत्तर पुढे लढणारे पदािी आटण टििकेच पादरक्षक पदािी होिाि. 
 

१४ हा सम व्यहू (सवथ टवभागािं सारखीच संख्या असलेला व्यहू) होय. १५ त्याि (िीन रर्ािं) दोन 
दोन रर्ाचंी भर घालीि एकवीस रर्ापंयंि संख्या वाढटविा येिे. १६ याप्रमाणे (३, ५, ७, ...१९, २१ ्ा) 
टवषम संख्या असलेले सम व्यहूाचे दहा भेद होिाि. 
 

१७ पक्ष, कक्ष व उरस्य ्ा टवभागािं (रर् आदींची) सभन्न टभन्न संख्या ठेवल्यास टवषम व्यहू होिो. 
१८ त्याच्या संबधंािसुद्धा दोन दोन रर्ाचंी भर घालीि संख्या एकवीस रर्ापंयंि वाढटविा येिे. १९ 
याप्रमाणे टवषम संख्या असलेले दहा प्रकार टवषम व्यहूाचे मूळ होिाि. 
 

अतः सैन्तयानाां व्यहूशेषमावापः कायथः । २० । रर्ानाां िौ णिभागावङे्गष्ट्वावापयेत्, शेषमुरस्यां स्र्ापयेत् 
। २१ । एवां णिभागोनो रर्ानामावापः कायथः । २२ । तेन हन्द्स्तनामश्वानामावापो व्याख्यातः । २३ । 
यावदश्वरर्णिपानाां युद्धसांबािनां न कुयातावदावापः कायथः । २४ । 
 

दण्डबाहुल्यमावापः । २५ । पणतबाहुल्यां प्रत्यावापः । २६ । एकाङ्गबाहुल्यमन्तवावापः । २७ । 
दूष्ट्यबाहुल्यमत्यावापः । २८ । 
 

परावापात्प्रत्यावापाच्चा चतुगुथिादाऽष्टगुिाणदणत वा णवभवतः सैन्तयानामावापः कायथः । २९ । 
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रर्व्यहेून हन्द्स्तव्यहूो. व्याख्यातः । ३० । 
 

व्याणमश्रो वा हन्द्स्तरर्ाश्वानाम् – चक्रान्ततेषु हन्द्स्तनः पाश्वथयोरश्वा रर्ा उरस्ये । ३१ । 
हन्द्स्तनामुरस्यां रर्ानाां कक्षावश्वानाां पक्षाणवणत मध्यभेदी । ३२ । णवपरीतोऽन्ततभेदी । ३३ । 
 

हन्द्स्तनामेव तु शुद्धः – साांनाह्यानामुरस्यम् औपवाह्यानाां जघनां व्यालानाां को्ाणवणत । ३४ । 
 

२० व्यहूरचना करून टशल्लक राटहलेले सैन्य त्याि भरीस घालावे. २१ त्यािील रर्ापंैकी दोन-
िृिीयाशं (बाहेरच्या) टवभागािं घालावे, बाकीचे उरस्य म्हणून ठेवावे. २२ याप्रमाणे (मूळ संख्येच्या) एक-
िृिीयाशंाने कमी इिकी रर्ाचंी भर घालावी. २३ याप्रमाणेच हत्तींची व घोड्याचंी भर घालण्याटवषयी 
समजाव.े २४ घोडे, रर् व हत्ती यानंा युद्ध करिाना दािी होणार नाही अशा बेिाने भर घालावी. 
 

२५ सैन्याची टवपुलिा म्हणजे आवाप. २६ पायदळाची टवपुलिा म्हणजे प्रत्यावाप. २७ एकाच 
अंगाची टवपुलिा म्हणजे अन्वावाप. २८ दूष्टय सैटनकाचें आटधक्य म्हणजे अत्यावाप. 
 

२९ शत्रचू्या आवापाच्या आटण प्रत्यावापाच्या चौपिीपयंि सकवा आठपिीपयंि, आपल्याकडे सैन्य 
असेल त्याप्रमाणे, भर घालावी. 
 

३० रर्ाचं्या व्यहूासारखाच हत्तींचा व्यहू समजावा. 
 

३१ सकवा हत्ती, रर् व घोडे याचंा संटमश्र व्यहू रचावा – सैन्याच्या िोकाला (पक्ष) हत्ती, बगलेि 
(कक्ष) अश्व व उरस्याि रर्. ३२ हत्तींचे उरस्य, रर्ाचें कक्ष व अश्वाचें पक्ष हा मध्यभेदी व्यहू. ३३ 
याच्याउलि (उरस्याि अश्व, पक्षाि हत्ती) अंिभेदी व्यहू. 
 

३४ परंिु केवळ हत्तींचाच शुद्ध हस्स्िव्यहू असा – लढाऊ हत्तींचे उरस्य बसावयाच्या हत्तींचे जघन 
(कक्ष) आटण दुष्ट हत्तींची दोन िोके (पक्ष). 
 

अश्वव्यहूो – वर्णमिामुरस्यां शुद्धानाां कक्षपक्षाणवणत । ३५ । 
 

पणतव्यहूः – पुरस्तादावरणिनः पृष्ठतो िन्द्न्तवनः । ३६ । इणत शुद्धाः । ३७ । 
 

पतयः पक्षयोरश्वाः पाश्वथयोः हन्द्स्तनः पृष्ठतो रर्ाः पुरस्तात्, परव्यहूवशेन वा णवपयासः । ३८ । इणत 
द्व्यङ्गबलणवभागः । ३९ । तेन त्र्यङ्गबलणवभागो व्याख्यातः । ४० । 
 

दण्डसांपत् सारबलां  पुांसाम् । ४१ । हस्त्यश्वयोर्णवशेषः कुलां  जाणतः सत्त्वां वयःस्र्ता प्रािो वष्ट्मथ 
जवस्तेजः णशल्पां स्रै्यथमुदग्रता णविेयत्वां सुव्यञ्जनाचारतेणत । ४२ । 
 

पत्त्यश्वरर्णिपानाां सारणिभागमुरस्यां स्र्ापयेत्, िौ णिभागौ कक्षां पक्षां चोभयतः, अनुलोममनुसारम्, 
प्रणतलोमां तृतीयसारम्, फल्गु प्रणतलोमम् । ४३ । एवां सवथमुपयोगां गमयेत् । ४४ । 
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फल्गुबलमन्ततेष्ट्वविाय वेगाणभहूणलको भवणत । ४५ । 
 

३५ अश्वाचंा शुद्ध व्यहू असा – टचलखि घािलेल्याचें उरस्य, न घािलेल्याचें कक्ष व पक्ष. 
 

३६ पायदळाचा शुद्ध व्यहू – आघाडीवर टचलखि घािलेले, पाठीमागे धनुधारी. ३७ हे झाले शुद्ध 
व्यहू. 
 

३८ पायदळ दोन पक्षामंध्ये, घोडे दोन बाजूला, हत्ती पाठीमागच्या बाजूला, रर् आघाडीवर, सकवा 
शत्रचू्या व्यहूाच्या अनुरोधाने याचंी उलिापालि करून रचना करावी. ३९ ही सैन्याच्या दोन अंगाचंी रचना. 
४० सैन्याच्या िीन अंगाचंी रचना अशीच समजावी. 
 

४१ (सूत्र ६·१·११ मध्ये साटंगिलेले) सैन्याचे उत्कृष्ट गुण म्हणजे मनुष्टयाचं्या बाबिीि उत्कृष्ट सैन्य. 
४२ हत्ती व घोडे याचं्याबाबिीि टवशषे आवश्यक गुण – कुल, जाि, सत्त्व, िारुण्य, सामथ्यथ, टधप्पाडपणा, 
वगे, िेज, टशक्षण, स्र्ैयथ, भव्यिा, आज्ञाधारकिा आटण उत्तम लक्षणानंी व उत्तम आचरणाने युक्ि असणे. 
 

४३ पायदळ, घोडे, रर् व हत्ती याचं्या उत्कृष्ट सैन्यापैकी एक-िृिीयाशं उरस्य म्हणून ठेवाव,े दोन-
िृिीयाशं दोन्ही बाजूला कक्ष व पक्ष म्हणून, दुय्यम दजाचे सैन्य त्याच्या पाठीमागे, टिसऱ्या दजाचे उलि 
टदशलेा (म्हणजे उत्कृष्ट सैन्याच्या पुढे), कमकुवि सैन्य उलि टदशलेा (म्हणजे सवांच्या पुढे). ४४ 
याप्रमाणे सवथ सैन्य उपयोगाि आणावे. 

४५ कमकुवि सैन्य (आघाडीवर) िोकाला ठेवल्याने वगेाची चढाई र्ोपवनू धरिा येिे. 
 
सारबलमग्रतः कृत्वा कोिीष्ट्वनुसारां कुयात्, जघने तृतीयसारां, मध्ये फल्गुबलम् । ४६ । 

एवमेतत्सणहष्ट्िु भवणत । ४७ । 
 

व्यहूां तु स्र्ापणयत्वा पक्षकक्षोरस्यानामेकेन िाभ्याां वा प्रहरेत्, शेषैः प्रणतगृह्िीयात् । ४८ । 
 

यत्परस्य दुबथलां  वीतहस्त्यश्वां दूष्ट्यामात्यां कृतोपजापां वा तत्प्रभूतसारेिाणभहन्तयात् । ४९ । यिा 
परस्य साणरष्ठां तद्णिगुिसारेिाणभहन्तयात् । ५० । यदङ्गमल्पसारमात्मनस्तद्बहुनोपणचनुयात् । ५१ । यतः 
परस्यापचयस्ततोऽभ्याशे व्यहेूत, यतो वा भयां स्यात् । ५२ । 
 

अणभसृतां पणरसृतमणतसृतमपसृतमुन्तमर्थयाविानां वलयो गोमूणिका मण्डलां  प्रकीर्णिका 
व्यावृतपृष्ठमनुवांशमग्रतः पाश्वाभ्याां पृष्ठतो भननरक्षा भननानुपात इत्यश्वयुद्धाणन । ५३ । 
 

प्रकीर्णिकावजान्तयेतान्तयेव चतुिामङ्गानाां व्यस्तसमस्तानाां वा घातः, पक्षकक्षोरस्यानाां च 
प्रभञ्जनमवस्कन्तदः सौन्द्प्तकां  चेणत हन्द्स्तयुद्धाणन । ५४ । 
 

उन्तमर्थयाविानवजान्तयेतान्तयेव स्वभूमावणभयानापयानन्द्स्र्तयुद्धानीणत रर्युद्धाणन । ५५ । 
 

सवथदेशकालप्रहरिमुपाांशुदण्डिेणत पणतयुद्धाणन । ५६ । 
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एतेन णवणिना व्यहूानोजान् युनमाांि कारयेत् । 
णवभवो यावदङ्गानाां चतुिां सदृशो भवेत् ॥ ५७ ॥ 

 
िे शते िनुषाां गत्वा राजा णतष्ठेत्प्रणतग्रहे । 
णभन्नसांघातनां तस्मान्न युध्येताप्रणतग्रहः ॥ ५८ ॥ 

 
इणत साांग्राणमके दशमेऽणिकरिे पक्षकक्षोरस्यानाां बलाग्रतो व्यहूणवभागः सारफल्गुबलणवभागः 

पत्त्यश्वरर्हन्द्स्तयुद्धाणन पञ्चमोऽध्यायः । आणदतः ियकस्त्रशच्िततमः । 
 

४६ उत्कृष्ट सैन्य आघाडीवर ठेवनू दुसऱ्या दजाचे पक्षािं, टिसऱ्या दजाचे कक्षािं आटण कमकुवि 
सैन्य मध्ये ठेवाव.े ४७ असे हे सैन्य प्रटिकार करण्यास समर्थ होिे. 
 

४८ परंिु व्यहूाची रचना केल्यावर पक्ष, कक्ष आटण उरस्य यापंैकी एका सकवा दोन टवभागानंी प्रर्म 
हल्ला करावा, बाकीच्यानंी नंिर त्याला जोर देण्यास जाव.े 
 

४९ शत्रचेू जे सैन्य दुबथल, हत्ती व घोडे मारले गेलेले, दूष्टय अटधकाऱ्यानंी युक्ि टकवा टफिुरीला 
प्रोत्साटहि केलेले असेल त्याच्यावर भरपूर उत्कृष्ट सैन्याटनशी हल्ला चढवावा. ५० सकवा शत्रचेू जे सवांि 
उत्तम सैन्य असेल त्याच्यावर दुप्पि उत्तम सैन्याने मारा करावा. ५१ आपल्या सैन्याच्या सैन्याच्या ज्या 
अंगाि उत्तम सैन्य कमी असेल त्याि पुष्टकळ (उत्तम) सैन्याची भर घालावी. ५२ जेरे् शत्रू कमकुवि झाला 
असेल त्या टठकाणाजवळ व्यहू रचावा, सकवा टजकडून धोका असेल टिकडे (व्यहू रचावा). 
 

५३ सरळ चाल करून जाणे, चोहो बाजंूनी चाल करून जाणे, घुसून पलीकडे जाणे, माघारी 
टफरणे, शत्रचूा बीमोड करून एकत्र रहाणे, दोन बाजंूनी घेरणे, नागमोडी चाल, सवथ बाजंूनी घेरणे, उधळून 
लावणे, मागे टफरून परि येणे, भवन झालेल्या सैन्याच्या फळीचे आघाडीला, बाजंूनी व टपछाडीला रक्षण 
करणे, भवन झालेल्या सैन्याचा पाठलाग करणे – हे घोडेस्वाराचें युद्ध करण्याचे प्रकार होि. 
 

५४ उधळून लावण्याखेरीज हेच सवथ प्रकार, (टशवाय) स्विंत्र असलेल्या सकवा एकत्र असलेल्या 
चारही प्रकारच्या सैन्याचा नाश करणे, पक्ष, कक्ष आटण उरस्य हे मोडून िाकणे, हल्ला करणे आटण झोपले 
असिा छापा घालणे – हे हत्तींचे लढण्याचे प्रकार. 
 

५५ बीमोड करून एकत्र रहाणे ्ा प्रकाराटशवाय हेच सवथ प्रकार, (टशवाय) त्यानंा योवय असलेल्या 
भमूीवर पुढे जाऊन, मागे येऊन व एके टठकाणीच राहून लढणे – हे रर्ाचें युद्ध करण्याचे प्रकार. 
 

५६ सवथ टठकाणी व सवथ काळी शस्त्र चालटवणे आटण गुप्िपणे वध करणे – हे पदािीचे लढण्याचे 
प्रकार होि. 
 

५७ या पद्धिीप्रमाणे टवषमसंख्या असलेल्या आटण समसंख्या असलेल्या व्यहूाचंी, ज्यायोगे चारही 
अंगाचं्या सामथ्याचा यर्ोटचि उपयोग होईल अशी, रचना करावी. 
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५८ दोनश ेधनुष्टये अंिरावर पाठीमागे राखीव सैन्याबरोबर राजाने रहाव;े त्यापासून भवन झालेले 
सैन्य पुन्हा एकटत्रि करिा येिे; राखीव सैन्य मागे असल्याटशवाय लढू नये. 
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६ 
 

[अष्टपञ्चाशच्िततमां प्रकरिम् – दण्डभोगमण्डलासांहतव्यहूव्यहूनम्; 
एकोनषणष्टशततमां प्रकरिम् – तस्य प्रणतव्यहूस्र्ापनम्] 

 
पक्षावुरस्यां प्रणतग्रह इत्यौशनसो व्यहूणवभागः । १ । पक्षौ कक्षावुरस्यां प्रणतग्रह इणत बाहथस्पत्यः । २ । 

प्रपक्षकक्षोरस्या उभयोः दण्डभोगमण्डलासांहताः प्रकृणतव्यहूाः । ३ । ति णतयथनवृणतदथण्डः । ४ । 
समस्तानामन्तवावृणतभोगः । ५ । सरताां सवथतोवृणतमथण्डलः । ६ । न्द्स्र्तानाां पृर्गनीकवृणतरसांहतः । ७ । 
 

सहावा अध्याय 
 

प्रकरण १५८ : दंड, भोग, मंडल व असहंि ्ा व्यहूाचंी रचना; 
प्रकरण १५९ : त्यानंा शह देणाऱ्या प्रटिव्यहूाचंी योजना 

 
१ दोन पक्ष (पखं), उरस्य (छािी) आटण पटरग्रह (राखीव सैन्य) ही औशनसाचंी व्यहूाची 

टवभागणी. २ दोन पक्ष, दोन कक्ष (बगल), उरस्य आटण प्रटिग्रह ही बाहथस्पत्याचंी टवभागणी. ३ उभयिाचं्या 
मिे पक्ष, कक्ष व उरस्य असलेले दंड, भोग, मंडल व असंहि हे चार मूलभिू व्यहूप्रकार होि. ४ त्यापंैकी 
टिरपा जाणारा िो दंडव्यहू. ५ सवथ टवभागाचें एकामागून एक जाणे हा भोगव्यहू. ६ पुढे सरकि असणाऱ्या 
टवभागाचें सवथ बाजंूनी युद्धासाठी टसद्ध असणे हा मंडलव्यहू. ७ स्विःच्या टठकाणीच असलेल्या टवभागाचें 
स्विंत्रपणे युद्धास ियार रहाणे म्हणजे असंहिव्यहू. 
 

पक्षकक्षोरस्यःै समां वतथमानो दण्डः । ८ । स कक्षाणतक्रान्ततः प्रदरः । ९ । स एव पक्षकक्षाभ्याां 
प्रणतक्रान्ततो दृढकः । १० । स एवाणतक्रान्ततः पक्षाभ्यामसह्यः । ११ । पक्षाववस्र्ाप्योरस्याणतक्रान्ततः श्येनः । 
१२ । णवपयथये चापां चापकुणक्षः प्रणतष्ठः सुप्रणतष्ठि । १३ । चापपक्षः सांजयः । १४ । स एवोरस्याणतक्रान्ततो 
णवजयः । १५ । स्रू्लकिथपक्षः स्रू्िाकिथः । १६ । णिगुिपक्षस्रू्िो णवशालणवजयः । १७ । 
त्र्यणभक्रान्ततपक्षिमूमुखः । १८ । णवपयथये िषास्यः । १९ । ऊध्वथराणजदथण्डः सूची । २० । िौ दण्डौ वलयः । 
२१ । चत्वारो दुजथयः । २२ । इणत दण्डव्यहूाः । २३ । 
 

पक्षकक्षोरस्यरै्णवषमां वतथमानो भोगः । २४ । स सपथसारी गोमूणिका वा । २५ । स युनमोरस्यो 
दण्डपक्षः शकिः । २६ । णवपयथये मकरः । २७ । हस्त्यश्वररै्व्यथणतकीिथः शकिः पाणरपतन्ततकः । २८ । इणत 
भोगव्यहूाः । २९ । 
 

८ पक्ष, कक्ष व उरस्य यानंी समान लष्टकरी हालचाल करणारा िो दंडव्यहू. ९ त्याि दोन्ही कक्ष पुढे 
गेले म्हणजे प्रदर व्यहू होिो. १० त्यािच पक्ष व कक्ष मागे आले म्हणजे दृढक व्यहू होिो. ११ त्यािच पक्ष पुढे 
गेले म्हणजे अस् व्यहू होिो. १२ पक्ष स्स्र्र ठेवनू उरस्याने पुढे जाणारा िो श्येन व्यहू. १३ ्ा चार व्यहूािं 
(पुढे व मागे ्ा प्रटक्रया) उलि असल्यास अनुक्रमे चाप, चापकुटक्ष प्रटिष्ठ आटण सुप्रटिष्ठ हे व्यहू होिाि. १४ 
चापाच्या आकृिीचे पक्ष असले म्हणजे संजय व्यहू होिो. १५ त्यािच उरस्य पुढे गेले म्हणजे टवजय व्यहू 
होिो. १६ मोठ्या कानाच्या आकाराचे पक्ष असलेला िो स्रू्णाकणथ व्यहू. १७ स्रू्णाकणाच्या दुप्पि पक्ष 
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असलेला िो टवशालटवजय व्यहू. १८ टिप्पि पक्ष पुढे गेले असिा चमूमुख व्यहू होिो. १९ याच्याउलि 
(टिप्पि पक्ष मागे आले असिा) झषास्य व्यहू होिो. २० सरळ रेषेि असलेला दंड व्यहू म्हणजे सूची व्यहू. 
२१ असे दोन दंड म्हणजे वलय व्यहू. २२ चार दंड म्हणजे दुजथय व्यहू. २३ हे दंडव्यहूाचे प्रकार होि. 
 

२४ पक्ष, कक्ष व उरस्य याचंी समान गिी नसली म्हणजे भोगव्यहू होिो. २५ िो सपाप्रमाणे सरपिि 
जाणारा सकवा गोमूत्राप्रमाणे नागमोडी वळणाने जाणारा असिो. २६ त्याि दुप्पि उरस्य असलेला व 
दंडाकृिी पक्ष असलेला िो शकि व्यहू. २७ याच्याउलि (दुप्पि पक्ष व दंडाकृिी उरस्य) मकर व्यहू. २८ 
शकिव्यहूाि हत्ती, घोडे व रर् हे टमश्र झाले म्हणजे पाटरपिंिक व्यहू होिो. २९ हे भोगव्यहूाचे प्रकार होि. 
 

पक्षकक्षारस्यानामेकीभावे मण्डलः । ३० । स सवथतोमुखः सवथतोभद्रः । ३१ । अष्टानीको दुजथयः । 
३२ । इणत मण्डलव्यहूाः । ३३ । 
 

पक्षकक्षोरस्यानामसांहतादसांहतः । ३४ । स पञ्चानीकानामाकृणतस्र्ापनािज्रो गोिा वा । ३५ । 
चतुिामुद्धानकः काकपदी वा । ३६ । ियािामिथचन्तद्रकः ककथ िकशृङ्गी वा । ३७ । इत्यसांहतव्यहूाः । ३८ । 
 

रर्ोरस्यो हन्द्स्तकक्षोऽश्वपृष्ठोऽणरष्टः । ३९ । पतयोऽश्वा रर्ा हन्द्स्तनिानुपृष्ठमचलः । ४० । 
हन्द्स्तनोऽश्वा रर्ाः पतयिानुपृष्ठमप्रणतहतः । ४१ । 
 

तेषाां प्रदरां दृढकेन घातयेत्, दृढकमसहे्यन, श्येनां चापेन, प्रणतष्ठां सुप्रणतष्ठेन, सांजयां णवजयेन, 
स्रू्िाकिं णवशालणवजयेन, पाणरपतन्ततकां  सवथतोभदे्रि । ४२ । दुजथयेन सवान् प्रणतव्यहेूत । ४३ । 
 

३० पक्ष, कक्ष व उरस्य एक होिाि िो मंडलव्यहू. ३१ सवथ बाजूला मुख असलेला िो सवथिोभद्र 
व्यहू. ३२ आठ सैन्यटवभाग असलेला िो दुजथय. ३३ हे मंडलव्यहूाचे प्रकार. 
 

३४ पक्ष, कक्ष व उरस्य हे वगेवगेळे राटहले म्हणजे असंहिव्यहू होिो. ३५ त्या पाच टवभागाचं्या 
रचनेि होणाऱ्या आकृिीने वज्र अर्वा गोधा (घोरपड) हे व्यहू होिाि. ३६ चार टवभागाचं्या रचनेने उद्धानक 
(चूल) अर्वा काकपदी (कावळ्याचा पाय) ्ा आकृिींच्या नावाचे व्यहू होिाि. ३७ िीन टवभागानंी 
अधथचदं्रक अर्वा ककथ िकशृगंी (खेकड्याच्या सशगासारखा) व्यहू होिाि. ३८ हे असंहिव्यहूाचे प्रकार. 
 

३९ रर् उरस्याि, हत्ती कक्षामंध्ये आटण घोडे टपछाडीला हा अटरष्ट व्यहू. ४० पायदळ, घोडे, रर् व 
हत्ती एकामागे एक हा अचल व्यहू. ४१ हत्ती, घोडे, रर् आटण पायदळ एकामागे एक हा अप्रटिहि व्यहू. 
 

४२ ्ा व्यहूापंैकी प्रदर व्यहूाचा दृढक व्यहूाने भेद करावा, दृढक व्यहूाचा अस् व्यहूाने, श्येन 
व्यहूाचा चाप व्यहूाने, प्रटिष्ठ व्यहूाचा सुप्रटिष्ठ व्यहूाने, संजय व्यहूाचा टवजय व्यूहाने, स्रू्णाकणथ व्यहूाचा 
टवशालटवजय व्यहूाने, पाटरपिंिक व्यहूाचा सवथिोभद्र व्यहूाने भेद करावा. ४३ सवथ प्रकारच्या व्यहूानंा शह 
देण्यासाठी दुजथय व्यहूाची योजना करावी. 
 

पत्त्यश्वरर्णिपानाां पूवं पूवथमुतरेि घातयेत्, हीनाङ्गमणिकाङे्गन चेणत । ४४ । 
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अङ्गदशकस्यैकः पणतः पणतकः पणतकदशकस्यकैः सेनापणतः, तद्दशकस्यकैो नायक इणत । ४५ । स 
तूयथघोषध्वजपताकाणभव्यूथहाङ्गानाां सांज्ञाः स्र्ापयेदङ्गणवभागे सांघाते स्र्ाने गमने व्यावतथने प्रहरिे च । ४६ । 
 

समे व्यहेू देशकालसारयोगान्द्त्सणद्धः । ४७ । 
 

यन्तिैरुपणनषद्योगैस्तीक्ष्िैव्यासक्तघाणतणभः । 
मायाणभदेवसांयोगैः शकिैहथन्द्स्तभीषिैः ॥ ४८ ॥ 
 
दूष्ट्यप्रकोपैगोयरैू्ः स्कन्तिावारप्रदीपनैः । 
कोिीजघनघातैवा दूतव्यञ्जनभेदनैः ॥ ४९ ॥ 
 
‘दुगथ दनिां हृतां वा ते कोपः कुल्यः समुन्द्त्र्तः । 
शिुरािणवको वे’ णत परस्योिेगमाचरेत् ॥ ५० ॥ 

 
एकां  हन्तयान्न वा हन्तयाणदषुः णक्षप्तो िनुष्ट्मता । 
प्राजे्ञन तु मणतः णक्षप्ता हन्तयाद्गभथगतानणप ॥ ५१ ॥ 

 
इणत साांग्राणमके दशमेऽणिकरिे दण्डभोगमण्डलासांहतव्यहूव्यहूनम्, तस्य प्रणतव्यहूस्र्ापनम् षष्ठोऽध्यायः । 

आणदतितुकस्त्रशच्िततमः । 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य साांग्राणमकां  दशममणिकरिां समाप्तम् । 
 

४४ पायदळ, घोडे, रर् व हत्ती यापंैकी अगोदरअगोदरच्या अंगाचा नंिरनंिरच्या अंगाने नाश 
करावा, जे अंग कमी असेल त्याचा भरपूर मोठ्या अंगाने नाश करावा. 
 

४५ दहादहाचं्या िुकडीवरील एका अटधकाऱ्याला पटिक ही संज्ञा आहे, दहा पटिकावंरील एक 
अटधकारी सेनापिी आटण दहा सेनापिींवरील मुख्य नायक. ४६ त्याने वाद्याचें आवाज, (मोठे) ध्वज, 
(लहान) पिाका याचं्या सा्ाने व्यहूािील टनरटनराळ्या टवभागानंा टवभाग पाडण्यासाठी, एकत्र 
येण्यासाठी, मुक्काम करण्यासाठी, कूच करण्यासाठी, मागे टफरण्यासाठी आटण चढाई करण्यासाठी, टवटशष्ट 
खुणा ठरवनू द्याव्याि. 
 

४७ दोन्ही सैन्याचें व्यहू सारखेच असिा अनकूल देश व काळ आटण सैन्याची उत्कृष्टिा यामुळे जय 
प्राप्ि होिो. 
 

४८–५० यंत्राचं्या द्वारा, गु् प्रयोग करून, दुसऱ्या कामाि गुंिलेल्यानंा (गैरसावध असलेल्यानंा) 
ठार मारणाऱ्या िीक्ष्ण हेराचं्या द्वारा, जादूच्या प्रयोगाने, (राजाचा) देविाशंी संपकथ  असल्याचा भास टनमाण 
करून, गाड्याचं्या द्वारा, हत्तींमुळे भीिी उत्पन्न करून, दूष्टय अटधकाऱ्यानंा टचर्ावणी देऊन, गाईंचे कळप 
व्यहूाि सोडून देऊन, छावणीला आग लावनू, पुढच्या िोकावंर आटण टपछाडीवर एकदम मारा करून, 
बािमीदाराचें सोंग आणणाऱ्या हेराकंरवी “िुझा दुगथ जाळून िाकला आहे सकवा सर केला आहे; िुझ्या 
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कुलािील माणसाने बडं उभारले आहे; िुझा शत्र ूअर्वा रानिी लोकाचंा मुख्य िुझ्याटवरुद्ध उठला आहे” 
अशा बािम्या पसरवनू, शत्रसैुन्याि घबराि उत्पन्न करावा. 
 

५१ धनुधारी मनुष्टयाने सोडलेला बाण फार िर एक मनुष्टय ठार करील सकवा िोसुद्धा ठार करणार 
नाही. परंिु बुटद्धमान मनुष्टयाने लढटवलेली युक्िी गभािील बालकानंासुद्धा ठार करील. 
 

दहावे अणिकरि समाप्त 
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सांघवृतम् – एकादशमणिकरिम् 
 

१ 
 

[षणष्टशततमां प्रकरिम् – भेदोपादानाणन; 
एकषणष्टशततमां प्रकरिम् – उपाांशुदण्डाः] 

 
सांघलाभो दण्डणमिलाभानामुतमः । १ । सांघा णह सांहतत्वादिृष्ट्याः परेषाम् । २ । ताननुगुिान् 

भुञ्जीत सामदानाभ्याम्, णवगुिान् भेददण्डाभ्याम् । ३ । 
 

काम्बोजसुराष्ट्रक्षणियश्रेण्यादयो वाताशस्त्रोपजीणवनः । ४ । 
णलन्द्च्िणवकवृणजकमल्लकमद्रककुकुरकुरुपाञ्चालादयो राजशब्दोपजीणवनः । ५ । 
 

सवेषामासन्नाः सन्द्त्ििः सांघानाां परस्परन्तयङ्गिेषवैरकलहस्र्ानान्तयुपलभ्य क्रमाणभनीतां 
भेदमुपचारयेयुः ‘असौ त्वा णवजल्पणत’ इणत । ६ । एवमुभयतोबद्धरोषािाां 
णवद्याणशल्पद्यतूवैहाणरकेष्ट्वाचायथव्यञ्जना बालकलहानुत्पादयेयुः । ७ । 
 

अकरावे अणिकरि सांघाांच्या बाबतीत िोरि 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १६० : फूि पाडण्याचे प्रकार; 
प्रकरण १६१ : गुप्ि वधाचें प्रकार 

 
१ सैन्याची प्राप्िी व टमत्राचंा लाभ यापेंक्षा संघाचा लाभ होणे उत्तम. २ कारण, संघामंध्ये एकजूि 

असल्यामळे शत्र ू त्यानंा काही करू शकि नाहीि. ३ जे मतै्रीने वागणारे असिील त्यानंा सामोपचाराने व 
दानाने अंटकि करून घ्याव,े जे टवरोध करिील त्यानंा भेद व दंड यानंी स्वाधीन करून घ्यावे. 
 

४ काबंोज, सुराष्ट्, क्षटत्रय, श्रेणी आदी संघ (कृषी, पशुपालन व व्यापार याचंा) व्यवसाय (आटण 
प्रसंग पडल्यास) शस्त्रधारण करणारे होि. ५ टलस्च्छटवक, वटजक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, पाचंाल 
आदी संघाचें मुख्य ‘राजा’ ्ा शब्दाने संबोटधले जािाि. 
 

६ सवथ संघमुख्याचं्या संबधंाि त्याचं्या सटन्नध असणाऱ्या हेरानंी एकमेकाचंी व्यंगे, परस्पर दे्वष, वैर, 
भाडंण याचंी माटहिी काढून, हळूहळू त्याचंा आपल्यावर टवश्वास बसेल असे करून त्याचं्याि फूि पाडावी, 
“अमुक अमुक िुझी सनदानालस्िी करीि आहे.” ७ याप्रमाणे दोघामंध्ये परस्पराबद्दल क्रोध उत्पन्न केल्यावर 
आचायथ म्हणून काम करणाऱ्या हेरानंी टवद्या, कला, जुगार, खेळ इत्यादींच्या संबंधाि लहान मुलािं भाडंणे 
टनमाण करावीि. 
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वेशशौन्द्ण्डकेषु वा प्रणतलोमप्रशांसाणभः सांघमुख्यमनुष्ट्यािाां तीक्ष्िाः कलहानुत्पादयेयुः, 
कृत्यपक्षोपग्रहेि वा । ८ । 
 

कुमारकान् णवणशष्टच्िन्द्न्तदकया हीनच्िन्द्न्तदकानुत्साहयेयुः । ९ । णवणशष्टानाां चैकपािां णववाहां वा 
हीनेभ्यो वारयेयुः । १० । हीनान् वा णवणशष्टैरेकपािे णववाहे वा योजयेयुः । ११ । अवहीनान् वा 
तुल्यभावोपगमने कुलतः पौरुषतः स्र्ानणवपयासतो वा । १२ । 
 

व्यवहारमवन्द्स्र्तां वा प्रणतलोमस्र्ापनेन णनशामयेयुः । १३ । णववादपदेषु वा द्रव्यपशुमनुष्ट्याणभघातेन 
रािौ तीक्ष्िाः कलहानुत्पादयेयुः । १४ । सवेषु च कलहस्र्ानेषु हीनपक्षां राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य 
प्रणतपक्षविे योजयेत् । १५ । णभन्नानपवाहयेिा । १६ । भूमौ चैषाां पञ्चकुलीं दशकुलीं वा कृष्ट्यायाां णनवेशयेत् । 
१७ । एकस्र्ा णह शस्त्रग्रहिसमर्ाः स्युः । १८ । समवाये चैषामत्ययां स्र्ापयेत् । १९ । 
 

८ सकवा िीक्ष्ण हेरानंी वशे्यागृहाि अर्वा दारूच्या गुत्त्याि प्रटिस्पध्याच्या गुणाचें वणथन करून 
संघमुख्याचं्या अनुयायामंध्ये भाडंणे लावनू द्यावीि, अर्वा जे टफिूर होण्यासारखे असिील त्याचंी बाजू 
घेऊन (भाडंणे लावावीि). 
 

९ संघमुख्याचं्या ज्या मुलानंा कमी सुखसोयी उपलब्ध असिील त्यानंा अटधक सुखसोयींसाठी 
भडकवावे. १० वरच्या दजाच्या माणसाचें खालच्या दजाच्या माणसाबंरोबर रोिीव्यवहार सकवा बेिीव्यवहार 
होऊ देऊ नये. ११ सकवा खालच्या दजाच्या लोकानंा वरच्या दजाच्या लोकाबंरोबर सहभोजन सकवा टववाह 
करण्यास टचर्वावे. १२ सकवा अगदी खालच्या लोकानंा कुल, पराक्रम सकवा स्र्ानाचा दजा या बाबिीि 
बरोबरीची मागणी करण्यास टचर्ावणी द्यावी. 
 

१३ सकवा (दोन पक्षामंध्ये) अगोदर ठरलेला व्यवहार, त्याच्या उलि असलेला व्यवहार प्रस्र्ाटपि 
करून, टनष्टफळ करावा. १४ सकवा दोन पक्षामंध्ये टववाद चालू असिा िीक्ष्ण हेरानंी रात्री टजनसा, पशू, 
मनुष्टये याचें नुकसान करून भाडंणे उपस्स्र्ि करावीि. १५ आटण भाडंणाच्या सवथ प्रसंगीं राजाने कमजोर 
पक्षाला द्रव्य व सैन्य याचें साहाय्य देऊन प्रटिपक्षाच्या वधाला उद्युक्ि करावे. १६ सकवा जे फुिले असिील 
त्यानंा आपल्या राज्याि घेऊन जाव.े १७ आटण त्याचंी पाचपाच कुिंुबे सकवा दहादहा कुिंुबे शिेीस योवय 
जटमनीवर स्र्ापन करावीि. १८ कारण, सवांना एके टठकाणी राहू टदल्यास िे सशस्त्र उठाव करू शकिील. 
१९ आटण एकत्र जमल्याबद्दल त्यानंा दंड ठरवनू द्यावा. 
 

राजशन्द्ब्दणभरवरुद्धमवणक्षप्तां वा कुल्यमणभजातां राजपुित्वे स्र्ापयेत् । २० । कातान्द्न्ततकाणदिास्य 
वगो राजलक्षण्यताां सांघेषु प्रकाशयेत् । २१ । सांघमुख्याांि िर्णमष्ठानुपजपेत् ‘स्विमथममुष्ट्य राज्ञः पुिे भ्रातणर 
वा प्रणतपद्यध्वम्’ इणत । २२ । प्रणतपने्नषु कृत्यपक्षोपग्रहार्थमरं् दण्डां च पे्रषयेत् । २३ । णवक्रमकाले 
शौन्द्ण्डकव्यञ्जनाः पुिदारपे्रतापदेशेन ‘नैषेचणनकम्’ इणत मदनरसयुक्तान्तमद्यकुम्भाञ्ितशः प्रयच्िेयुः । २४ । 
 

चैत्यदैवतिाररक्षास्र्ानेषु च सन्द्त्ििः समयकमथणनके्षपां सणहरण्याणभज्ञानमुद्राणि णहरण्यभाजनाणन 
च प्ररूपयेयुः । २५ । दृश्यमानेषु च सांघेषु ‘राजकीयाः’ इत्यावेदयेयुः । २६ । अर्ावस्कन्तदां दद्यात् । २७ । 
 

सांघानाां वा वाहनणहरण्ये काणलके गृहीत्वा सांघमुख्याय प्रख्यातां द्रव्यां प्रयच्िेत् । २८ । तदेषाां याणचते 
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‘दतममुष्ट्मै मुख्याय’ इणत ब्रयूात् । २९ । 
 

एतेन स्कन्तिावारािवीभेदो व्याख्यातः । ३० । 
 

२० राजा शब्दाने ओळखले जाणाऱ्या संघमुख्याचं्या मजीिून उिरलेल्या अर्वा िाकून टदलेल्या 
त्याचं्या कुळािील जाटिविं पुत्राला राजपुत्र म्हणून मान्यिा द्यावी. २१ आटण ज्योटिषी वगैरे हेरानंी िो 
राजाच्या लक्षणानंी युक्ि आहे असे संघाि प्रकाटशि करावे. २२ आटण संघाि जे धार्षमक वृत्तीचे मुख्य 
असिील त्यानंा गुप्िपणे सुचवाचे, “अमुक राजाच्या (संघमुख्याच्या) मुलाच्या अर्वा भावाच्या बाबिीि 
िुम्ही आपले (राजपुत्रटवषयक) किथव्य पार पाडले पाटहजे.” २३ िे कबूल झाले म्हणजे टफिूर 
होण्यासारख्या पक्षाच्या मदिीसाठी द्रव्य आटण सैन्य पाठवाव.े २४ युद्धाच्या वळेी दारू टवकणाऱ्याचं्या 
वषेािील हेरानंी मुलगा सकवा बायको मेल्याचे टनटमत्त सागंून उत्तरटक्रयेिील दान म्हणून गुंगी आणणाऱ्या 
द्रव्याने टमश्र केलेल्या दारूचे शकेडो कंुभ (सैटनकासं) द्याविे. 
 

२५ आटण सत्री हेरानंी चैत्य सकवा देऊळ याचं्या दाराजवळ अर्वा संरटक्षि टठकाणी करारानुसार 
(संघमुख्यानंा लाच म्हणून) ठेवलेले राजाच्या मुदे्रने अंटकि द्रव्याचे हंडे संघमुख्यानंा वणथन करून सागंाव.े 
२६ आटण िे (द्रव्य घेण्यासाठी) कोणी संघमुख्य आले की िे राजाच्या पक्षाचे आहेि असे जाहीर करावे. २७ 
नंिर (त्याचं्या रक्षणासाठी म्हणून) राजाने संघावर हल्ला करावा. 
 

२८ सकवा संघाचे वाहन सकवा द्रव्य र्ोड्या टदवसासाठी उसने घेऊन त्यािील एखादी प्रख्याि वस्िू 
एका संघमुख्याला द्यावी. २९ संघाने उसने परि माटगिले असिा “अमुक संघमुख्याला टदले” असे सागंाव.े 
 

३० याचप्रमाणे छावणीि व रानिी िोळ्यािं फूि पाडावी. 
 

सांघमुख्यपुिमात्मसांभाणवतां वा सत्िी ग्राहयेत् ‘अमुष्ट्य राज्ञः पुिस्त्वम्, शिुभयाणदह न्तयस्तोऽणस’ 
इणत । ३१ । प्रणतपन्नां राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य सांघेषु णवक्रमयेत् । ३२ । अवाप्तार्थस्तमणप प्रवासयेत् । 
३३ । 
 

बन्तिकीपोषकाः प्लवकनिनतथकसौणभका वा प्रणिणहताः स्त्रीणभः परमरूपयौवनाणभः 
सांघमुख्यानुन्तमादयेयुः । ३४ । जातकामानामन्तयतमस्य प्रत्ययां कृत्वाऽन्तयि गमनेन प्रसभहरिेन वा 
कलहानुत्पादयेयुः । ३५ । कलहे तीक्ष्िाः कमथ कुयुथः ‘हतोऽयणमत्र्ां कामुकः’ इणत । ३६ । णवसांवाणदतां वा 
मषथयमािमणभसृत्य स्त्री ब्रयूात् ‘असौ माां मुख्यस्त्यणय जातकामाां बािते, तन्द्स्मञ्जीवणत नेह स्र्ास्याणम’ इणत 
घातमस्य प्रयोजयेत् । ३७ । प्रसह्यापहृता वा वनान्तते क्रीडागृहे वाऽपहतारां रािौ तीक्ष्िेन घातयेत्, स्वयां वा 
रसेन । ३८ । ततः प्रकाशयेत् ‘अमुना मे णप्रयो हतः’ इणत । ३९ । 
 

जातकामां वा णसद्धव्यञ्जनः साांवदणनकीणभरौषिीणभः सांवास्य रसेनाणत सांिायापगच्िेत् । ४० । 
तन्द्स्मन्नपक्रान्तते सन्द्त्ििः परप्रयोगमणभशांसेयुः । ४१ । 
 

३१ सकवा स्विः फार मोठे आहोि अशी कल्पना करून बसलेल्या संघमुख्याच्या मुलाला सत्री हेराने 
सुचवावे, “िू त्या राजाचा मुलगा आहेस; शत्रचू्या भीिीने िुला येरे् ठेवले आहे.” ३२ त्याला िे पिले 
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म्हणजे राजाने द्रव्य व सैन्य याचंी मदि देऊन त्याला संघाबरोबर लढावयास लावावे. ३३ कायथभाग 
झाल्यावर त्याचासुद्धा वध करावा. 
 

३४ कंुिणखाने चालटवणारे सकवा कोल्हािी, नि, निथक, खेळ करणारे इत्यादी व्यवसाय करणाऱ्या 
हेरानंी संघमुख्यानंा अटिशय संुदर व िरुण टस्त्रयाचं्या नादी लावनू वडेेटपसे बनवाव.े ३५ त्याचंा काम प्रबल 
झाला म्हणजे एकामध्ये पे्रमाटवषयी टवश्वास उत्पन्न करून टिने दुसऱ्याकडे जाव;े अशा रीिीने सकवा 
बळजबरीने पळवनू नेल्याने त्याचं्याि िंिे उत्पन्न कराविे. ३६ कलह चालू झाला म्हणजे िीक्ष्ण हेरानंी 
आपले काम करून म्हणावे, “्ा लंपि मुख्याचा खून झाला आहे.” ३७ सकवा पे्रमाि हार खावी लागली 
असिाही िे सहन करणाऱ्या मुख्याकडे जाऊन त्या स्त्रीने म्हणाव,े “माझे िुझ्यावर पे्रम असिा िो अमुक 
मुख्य मला त्रास देि आहे; िो टजविं असेपयंि मी येरे् रहाणार नाही,” आटण याप्रमाणे त्याच्या वधास प्रवृत्त 
करावे. ३८ सकवा टिला बळजबरीने पळवनू नेले असिा उपवनाि सकवा क्रीडागृहाि पळवनू नेणाऱ्याचा टिने 
रात्री िीक्ष्ण हेरामाफथ ि खून करावा सकवा स्विः टवष देऊन (खून करावा). ३९ नंिर टिने जाहीर करावे, 
“अमक्याने माझ्या टप्रयकराचा खून केला आहे.” 

 
४० सकवा टसद्ध वषेािील हेराने कामटवह्वल झालेल्या मुख्यामध्ये वशीकरण करणाऱ्या औषधानंी 

स्विःटवषयी टवश्वास उत्पन्न करून नंिर त्याला टवष देऊन त्याचा घाि करावा आटण टनघून जाव.े ४१ िो 
टनघून गेल्यावर हेरानंी दुसऱ्या मुख्याने टवषप्रयोग केला असल्याचे सागंाव.े 
 

आढ्यणविवा गूढाजीवा योगणस्त्रयो वा दायणनके्षपारं् णववदमानाः सांघमुख्यानुन्तमादयेयुः, 
अणदणतकौणशकणस्त्रयो नतथकीगायना वा । ४२ । प्रणतपन्नान् गूढवेश्मसु राणिसमागमप्रणवष्टाांस्तीक्ष्िा 
हन्तयुबथद्धध्वा हरेयुवा । ४३ । 
 

सत्िी वा स्त्रीलोलुपां सांघमुख्यां प्ररूपयेत् ‘अमुन्द्ष्ट्मन् ग्रामे दणरद्रकुलमपसृतम्, तस्य स्त्री राजाहा, 
गृहािैनाम्’ इणत । ४४ । गृहीतायामिथमासानन्ततरां णसद्धव्यञ्जनो दूष्ट्यः सांघमुख्यमध्ये प्रक्रोशेत् ‘असौ मे मुख्यो 
भायां स्नुषाां भणगनीं दुणहतरां वाऽणिचरणत’ इणत । ४५ । तां चेत्सांघो णनगृह्िीयात्, राजैनमुपगृह्य णवगुिेषु 
णवक्रमयेत् । ४६ । अणनगृहीते णसद्धव्यञ्जनां रािौ तीक्ष्िाः प्रवासयेयुः । ४७ । ततस्तद्धव्यञ्जनाः प्रक्रोशेयुः 
‘असौ ब्रह्महा ब्राह्मिीजारि’ इणत । ४८ । 
 

कातान्द्न्ततकव्यञ्जनो वा कन्तयामन्तयेन वृतामन्तयस्य प्ररूपयेत् ‘अमुष्ट्य कन्तया राजपत्नी राजप्रसणवनी च 
भणवष्ट्यणत, सवथस्वेन प्रसह्य वैनाां लभस्व’ इणत । ४९ । अलभ्यमानायाां परपक्षमुद्धषथयेत् । ५० । लब्िायाां णसद्धः 
कलहः । ५१ । 
 

णभकु्षकी या णप्रयभायं मुख्यां ब्रयूात् ‘असौ ते मुख्यो यौवनोन्द्त्सक्तो भायायाां माां प्राणहिोत्, तस्याहां 
भयाल्लेख्यमाभरिां गृहीत्वाऽऽगतान्द्स्म, णनदोषा ते भाया, गूढमन्द्स्मन्तप्रणतकतथव्यम्, अहमणप 
तावत्प्रणतपत्स्याणम’ इणत । ५२ । 
 

एवमाणदषु कलहस्र्ानेषु स्वयमुत्पने्न वा कलहे तीक्ष्िैरुत्पाणदते वा हीनपक्षां राजा 
कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य णवगुिेषु णवक्रमयेदपवाहयेिा । ५३ । 
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सांघेष्ट्वेवमेकराजो वतेत । ५४ । सांघािाप्येवमेकराजादेतेभ्योऽणतसांिानेभ्यो रक्षयेयुः । ५५ । 
 

सांघमुख्यि सांघेषु न्तयायवृणतर्णहतः णप्रयः । 
दान्ततो युक्तजनन्द्स्तष्ठेत्सवथणचतानुवतथकः ॥ ५६ ॥ 

 
इणत सांघवृत ेएकादशेऽणिकरिे भेदोपादानाणन उपाांशुदण्डाि प्रर्ोमोऽध्यायः । आणदतः  

पञ्चकिशच्िततमः । 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य सांघवृतम् एकादशमणिकरिां समाप्तम् । 
 

४२ श्रीमंि टवधवा म्हणून सकवा गुप्ि व्यवसाय करणारी स्त्री म्हणून रहाणाऱ्या स्त्री हेरानंी (अनुक्रमे) 
वारसा हक्काटवषयी सकवा ठेवीटवषयी कज्जा उभा करून संघमुख्यानंा आपल्यासाठी वडेे करावे सकवा 
अटदिीकौटशक टस्त्रयानंीं अर्वा नाचगाणे करणाऱ्या टस्त्रयानंी (िसे करावे). ४३ िे ियार होऊन 
समागमासाठी रात्री गुप्ि घराि आले असिा िीक्ष्ण हेरानंी त्यानंा ठार करावे अर्वा पकडून पळवनू न्यावे. 
 

४४ सकवा स्त्रीलंपि संघमुख्याला सत्री हेराने वणथन करून सागंाव,े “अमुक गावाि एका दटरद्री 
कुिंुबाचा मुख्य त्यानंा िाकून टनघून गेला आहे. त्याची पत्नी राजाला योवय अशी आहे. टिला घेऊन ये.” 
४५ त्याने टिला आणली म्हणजे पधंरा टदवसानंिर टसद्धाच्या वषेािील दूष्टय असलेल्या हेराने त्या संघाच्या 
मुख्याकंडे िक्रार करावी, “अमुक मुख्याने माझ्या पत्नीवर, सुनेवर, बटहणीवर अर्वा मुलीवर अत्याचार 
केला आहे.” ४६ संघाने जर त्याला शासन केले िर राजाने त्याची बाजू घेऊन त्याला टवरोधी मुख्याबंरोबर 
लढावयास लावाव.े ४७ जर संघाने त्याला शासन केले नाही िर िीक्ष्ण हेरानंी त्या टसद्ध वषेािील हेराचा 
रात्री खून करावा. ४८ नंिर टसद्ध वषेािील इिर हेरानंी आक्रोश करावा, “अमुक मुख्याने ब्रह्महत्या केली 
आहे आटण त्याने ब्राह्मण स्त्रीशी जारकमथ केले आहे.” 
 

४९ सकवा ज्योटिषाच्या वषेािील हेराने एखाद्या मुलीचा एका मुख्याशी टववाह ठरला असिा दुसऱ्या 
मुख्याकडे वणथन करून सागंाव,े “अमक्या अमक्याची मुलगी राजपत्नी सकवा राजमािा होणार आहे. सवथस्व 
देऊन सकवा बळजबरीने टिला प्राप्ि करून घे.” ५० टिची प्राप्िी होण्यासारखी नसेल िर दुसऱ्या पक्षाला 
टचर्वावे. ५१ जर प्राप्िी झाली िर त्याचें भाडंण ठरलेलेच आहे. 
 

५२ सकवा टभक्षकुी वषेािील हेर स्त्रीने ज्याला आपली पत्नी अटि टप्रय आहे अशा मुख्याला म्हणाव,े 
“अमुक अमुक मुख्याने िारुण्याने मदोन्मत्त होऊन िुझ्या भायेकडे मला पाठटवले आहे. त्याच्या भीिीने मी हे 
पत्र व दाटगने घेऊन आले आहे. िुझ्या पत्नीचा याि काही दोष नाही. त्याचा समाचार गुप्िपणे घेिला 
पाटहजे. िोपयंि मी (िुझ्या पत्नीच्या विीने) स्वीकृिी कळटविे.” 
 

५३ ्ा व इिर प्रकारानंी उत्पन्न केलेल्या कलहाच्या प्रसंगी अर्वा त्याचं्याि आपोआप उत्पन्न 
झालेल्या सकवा िीक्ष्ण हेरानंी घडवनू आणलेल्या भाडंणाि राजाने कमकुवि पक्षाला द्रव्य व सैन्य याचंी 
मदि देऊन टवरोधी पक्षाबरोबर लढावयास लावावे अर्वा त्यानंा आपल्या राज्याि घेऊन जाव.े 
 

५४ एकच असलेल्या राजाने संघाचं्या बाबिीि याप्रमाणे धोरण ठेवाव.े ५५ आटण संघानंीसुद्धा एक 
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असलेल्या राजाने केलेल्या कपिकृत्यापंासून आपले संरक्षण होईल याटवषयी दक्ष असावे. 
 

५६ आटण संघमुख्याने संघसदस्याशंी न्यायाने वागून, त्यानंा टहिकर व टप्रय होईल अशी वागणूक 
ठेवावी, इंटद्रये िाब्याि ठेऊन आटण सवांच्या मनासारखे करून लोकाचंी टनष्ठा प्राप्ि करून घ्यावी. 
 

अकरावे अणिकरि समाप्त 
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आबलीयसम् – िादशमणिकरिम् 
 

१ 
 

[णिषणष्टशततमां प्रकरिम् – दूतकमथ] 
 

‘बलीयसाऽणभयुक्तो दुबथलः सवथिानुप्रितो वेतसिमा णतष्ठेत् । १ । इन्तद्रस्य णह स प्रिमणत यो 
बलीयसो नमणत’ इणत भारिाजः । २ । 

 
‘सवथसांदोहेन बलानाां युध्येत । ३ । पराक्रमो णह व्यसनमपहन्द्न्तत । ४ । स्विमथिैष क्षणियस्य, युदे्ध 

जयः पराजयो वा’ इणत णवशालाक्षः । ५ । 
 
नेणत कौणिल्यः । ६ । सवथिानुप्रितः कुलैडक इव णनराशो जीणवते बसणत । ७ । 

युध्यमानिाल्पसैन्तयः समुद्रणमवाऽप्लवोऽवगाहमानः सीदणत । ८ । तणिणशष्टां तु राजानमाणश्रतो दुगथमणवषह्यां 
वा चेष्टेत । ९ । 

 
ियोऽणभयोक्तारो िमथलोभासुरणवजणयन इणत । १० । तेषामभ्यवपत्त्या िमथणवजयी तुष्ट्यणत । ११ । 

तमभ्यवपदे्यत, परेषामणप भयात् । १२ । भूणमद्रव्यहरिेन लोभणवजयी तुष्ट्यणत । १३ । तमरे्नाभ्यवपदे्यत । 
१४ । भूणमद्रव्यपुिदारप्रािहरिेनासुरणवजयी । १५ । तां भूणमद्रव्याभ्यामुपगृह्याग्राह्यः प्रणतकुवीत । १६ । 
 

बारावे अणिकरि – बलहीन राजाणवषयी 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १६२ : दूिाची कामटगरी 
 

१ “बलवत्तर राजाने हल्ला केला असिा दुबथल राजाने सवथ बाबिीि नमिे घेऊन विेासारखी वृत्ती 
धारण करावी. २ जो अटधक बलवान राजापुढे नमिो, िो इंद्रापुढे नमिो,” असे भारद्वाजाचे मि आहे. 
 

३ “त्याने आपले सवथ सैन्य एकत्र करून लढावे. ४ कारण, पराक्रम करूनच संकिाचा नाश करिा 
येिो. ५ आटण युद्ध करणे हा क्षटत्रयाचा स्वधमथच आहे, युद्धाि जय होवो अर्वा पराजय होवो,” असे 
टवशालाक्षाचे मि आहे. 
 

६ हे बरोबर नाही असे कौटिल्याचे मि आहे. ७ सवथ बाबिीि नमिे घेणारा राजा आपल्या कळपािून 
सुिून एकिा पडलेल्या मेंढ्याप्रमाणे जीटविाटवषयी टनराश होऊन रहािो. ८ आटण र्ोडेच सैन्य असिाही 
युद्धाि उिरणारा राजा होडीटशवाय समुद्राि उडी घेणाऱ्या मनुष्टयाप्रमाणे बुडून जािो. ९ त्याने हल्ला 
करणाऱ्या राजापेक्षा अटधक बलवान राजाच्या आश्रयास जाऊन सकवा अभेद्य टकल्ल्याचा आश्रय घेऊन 
कारवाई करावी. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१० हल्ला करणारे राजे िीन प्रकारचे असिाि – धमथटवजयी, लोभटवजयी आटण असुरटवजयी. ११ 
त्यापंैकी शरण गेल्याने धमथटवजयी संिुष्ट होिो. १२ त्याला शरण जाव,े इिर राजाचंी भीिी वािि असिाही 
(त्याने हल्ला केलेला नसला िरी त्याला शरण जाव)े. १३ भमूी व द्रव्य टमळवनू लोभटवजयी संिुष्ट होिो. १४ 
त्याला धन देऊन शरण जाव.े १५ भमूी, द्रव्य, बायकामुले व प्राण याचें हरण करूनच असुरटवजयी संिुष्ट 
होिो. १६ त्याला भमूी व द्रव्य अपथण करून स्विः त्याच्या िावडीि न सापडिा प्रटिकार करण्याची योजना 
आखावी. 
 

तेषामन्तयतममुणतष्ठमानां सांणिना मन्तियुदे्धन कूियुदे्धन वा प्रणतव्यहेूत । १७ । शिुपक्षमस्य 
सामदानाभ्याम्, स्वपक्षां भेददण्डाभ्याम् । १८ । दुगं राष्ट्रां स्कन्तिावारां वाऽस्य गूढाः शस्त्ररसान्द्ननणभः साियेयुः 
। १९ । सवथतः पान्द्ष्ट्िथमस्य ग्राहयेत् । २० । अिवीणभवा राज्यां घातयेत्, तत्कुलीनापरुद्धाभ्याां वा हारयेत् । 
२१ । अपकारान्ततेषु चास्य दूतां पे्रषयेत् । २२ । अनपकृत्य वा सांिानम् । २३ । 
 

तर्ाप्यणभप्रयान्ततां कोशदण्डयोः पादोतरमहोरािोतरां वा सांकि याचेत । २४ । स चेद्दण्डसांकि याचेत, 
कुण्ठमस्मै हस्त्यश्वां दद्याद्, उत्साणहतां वा गरयुक्तम् । २५ । पुरुषसांकि याचेत, दूष्ट्याणमिािवीबलमस्मै 
दद्याद् योगपुरुषाणिणष्ठतम् । २६ । तर्ा कुयाद् यर्ोभयणवनाशः स्यात् । २७ । तीक्ष्िबलां  वाऽस्मै दद्याद् 
यदवमाणनतां णवकुवीत, मौलमनुरक्तां वा यदस्य व्यसनेऽपकुयात् । २८ । कोशसांकि याचेत, सारमस्मै दद्याद् 
यस्य के्रतारां नाणिगच्िेत्, कुप्यमयुद्धयोनयां वा । २९ । भूणमसांकि याचेत, प्रत्यादेयाां णनत्याणमिामनपाश्रयाां 
महाक्षयव्ययणनवेशाां वाऽस्मै भूकम दद्यात् । ३० । सवथस्वेन वा राजिानीवजेन सांकि याचेत बलीयसः । ३१ । 
 

यत्प्रसह्य हरेदन्तयस्तत्प्रयच्िेदुपायतः । 
रके्षत्स्वदेहां न िनां का ह्यणनत्ये िने दया ॥ ३२ ॥ 

 
इत्याबलीयसे िादशेऽणिकरिे दूतकमथ प्रर्मोऽध्यायः । आणदतः षट्किशच्िततमः । 

 
१७ त्या टिघापंैकी कोणी आपल्याटवरुद्ध उठाव केला िर संधी (िह), मंत्रयुद्ध (कारस्र्ान रचणे) 

सकवा कूियुद्ध (गुप्ि रीिीने हत्या) याचं्या द्वारा प्रटिकाराची योजना करावी. १८ त्याच्या शत्रपुक्षािील 
लोकानंा साम व दान यानंी आपल्या बाजूला वळवनू घ्याव,े त्याच्या स्विःच्या पक्षािील लोकानंा भेद व दंड 
याचंा उपयोग करून. १९ त्याचा दुगथ, राष्ट् सकवा सैन्याची छावणी याचंा गुप्ि हेरानंी शस्त्र, अवनी सकवा टवष 
याच्या प्रयोगाने नाश करावा. २० सवथ बाजंूनी त्याच्या टपछाडीवर हल्ला करावयास उद्युक्ि करावे. २१ सकवा 
रानिी िोळ्यामंाफथ ि त्याचे राज्य उध्वस्ि करवावे अर्वा त्याच्या गादीवर हक्क सागंणाऱ्या त्याच्या वशंािील 
पुरुषाला अर्वा त्याच्या मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राला त्याचे राज्य बळकावण्यास लावाव.े २२ आटण 
अशा प्रकारे त्याला इजा केल्यानंिर (िहाची बोलणी करण्यासाठी) दूिाला पाठवाव.े २३ अर्वा इजा न 
करिाही िहाचे बोलणे कराव.े 
 

२४ इिके केल्यानंिरही िो पुढे चाल करून येि राटहला िर द्रव्य व सैन्य हे एकचिुर्ांशाने सकवा 
एक टदवसाने वाढवीि जाऊन िहाचे बोलणे करावे. २५ त्याने जर सैन्य देण्याचे कबलू करून िहाचे बोलणे 
केले िर टनरुपयोगी झालेले हत्ती व घोडे द्याविे सकवा िडफदार असलेल्यानंा टवष चारून मग द्याविे. २६ 
सैटनक असलेले सैन्य द्यावयाचे असेल िर गुप्ि अटधकाऱ्याचं्या हुकमिीखाली दूष्टय सैटनक, शत्रबुल व 
अिवीबल द्याव.े २७ असे करावे की ज्यायोगे दोघाचंा (शत्रचूा व आपल्या दूष्टयबल वगैरेचा) नाश होईल. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२८ सकवा कू्रर प्रकृिीचे सैन्य द्याव ेकी जे अपमान झाला िर िाबडिोब प्रटिकार करील; सकवा टपढीजाि, 
राजटनष्ठ सैन्य द्यावे की जे िो संकिाि सापडला म्हणजे त्याला अपाय करील. २९ कोश देऊन संधी 
करावयाचा असल्यास भारी सकमिीच्या वस्िू द्याव्याि की ज्या टवकि घेईल असा कोणी आढळणार नाही, 
अर्वा युद्धास टनरुपयोगी असे जंगलािील उत्पादन द्याव.े ३० भमूी देऊन संधी करावयाचा असल्यास 
सहज परि घेिा येण्यासारखी, शजेारी नेहमी शत्रू असलेली, (दुगासारखे) आश्रयस्र्ान नसलेली अर्वा 
वसाहिीसाठी खूप क्षय व व्यय लागणारी अशी भमूी त्याला द्यावी. ३१ सकवा राजधानी खेरीज करून बाकीचे 
सवथ देऊन बलवत्तर राजाकडे िहाची मागणी करावी. 
 

३२ जे बळाच्या जोरावर दुसरा बळकाव ूशकेल िे उपायाचं्या योजनेने आपण होऊन द्याव.े आपल्या 
देहाचे रक्षण करावे, द्रव्याचे करण्याचे कारण नाही. कारण, अटनत्य असलेल्या धनाबद्दल माया का 
दाखवावी? 
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२ 
 

[णिषणष्टशततमां प्रकरिम् – मन्तियुद्धम्; 
चतुःषणष्टशततमां प्रकरिम् – सेनामुख्यविः (प्रर्मो भागः)] 

 
स चेत्सांिौ नावणतष्ठेत, ब्रयूादेनम् – “इमे शिुषड्वगथवशगा राजानो णवनष्टाः, तेषामनात्मवताां 

नाहथणस मागथमनुगन्ततुम् । १ । िमथमरं् चावेक्षस्व । २ । णमिमुखा ह्यणमिास्ते ये त्वा साहसमिमथमर्ाणतक्रमां च 
ग्राहयन्द्न्तत । ३ । शूरैस्त्यक्तात्मणभः सह योदु्धां  साहसम्, जनक्षयमुभयतः कतुथमिमथः, दृष्टमरं् णमिमदुष्टां च 
त्यक्तुमर्ाणतक्रमः । ४ । णमिवाांि स राजा, भूयिैतेनारे्न णमिाण्युद्योजणयष्ट्यणत याणन त्वा 
सवथतोऽणभयास्यन्द्न्तत । ५ । न च मध्यमोदासीनयोमथण्डलस्य वा पणरत्यक्तः, भवाांस्तु पणरत्यक्तः यत्त्वा 
समुदु्यक्तमुपपे्रक्षन्तते ‘भूयः क्षयव्ययाभ्याां युज्यताम्, णमिाच्च णभद्यताम्, अरै्नां पणरत्यक्तमूलां  सुखेनोच्िेत्स्यामः’ 
इणत । ६ । स भवान्नाहथणत णमिमुखानामणमिािाां श्रोतुम्, णमिाण्युदे्धजणयतुमणमिाांि श्रेयसा योक्तुम्, 
प्रािसांशयमनरं् चोपगन्ततुम्” इणत यच्िेत् । ७ । 
 

तर्ाणप प्रणतष्ठमानस्य प्रकृणतकोपमस्य कारयेद् यर्ा सांघवृत े व्याख्यातां योगवामने च । ८ । 
तीक्ष्िरसदप्रयोगां च । ९ । यदुक्तमात्मरणक्षतके रक्ष्यां ति तीक्ष्िान् रसदाांि प्रयुञ्जीत । १० । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण १६३ : मंत्रयुद्ध; 
प्रकरण १६४ : शत्रुसेनेिील मुख्य अटधकाऱ्याचंा वध 

 
१ िो जर संधी करण्यास ियार न झाला िर त्याला म्हणाव,े “(कामक्रोधादी) षटिपूचं्या आहारी 

गेलेल्या ्ा सवथ राजाचंा नाश झाला आहे; त्या आत्मगुणरटहि राजाचं्याच मागाने जाणे िुला शोभि नाही. 
२ धमथ आटण अर्थ याचं्याकडेसुद्धा िू लक्ष टदले पाटहजे. ३ हे जे राजे िुला हे साहसाचे, अधमथयुक्ि व अर्ाची 
हानी करणारे कायथ करावयास लावीि आहेि िे टमत्राचा मुखविा धारण करणारे खरोखरीचे शत्र ूआहेि. ४ 
प्राणाची पवा न करिा लढणाऱ्या (माझ्या) शूर सैटनकाशंी युद्ध करणे हे साहसकमथ आहे; दोन्ही बाजंूच्या 
मनुष्टयाचंा संहार करणे हा अधमथ आहे; स्पष्ट टदसि असलेला लाभ आटण काहीही दोष नसलेला टमत्र याचंा 
त्याग करणे याि स्विःच्या अर्ाची हानी आहे. ५ टशवाय, त्या (दुबथल) राजाला टमत्राचें सहाय्य आहे, आटण 
(िुला देऊ केलेल्या) ्ा द्रव्याने िो आणखी टमत्रानंा उद्युक्ि करील आटण िे िुझ्यावर सवथ बाजंूनी हल्ला 
चढटविील. ६ आटण मध्यम व उदासीन राजा सकवा राजमंडल यानंी त्याला िाकून टदले आहे असेही नाही, 
उलि त्यानंी िुलाच िाकून टदले आहे, कारण िू युद्धास टसद्ध झाला असिा िे ‘्ाची आणखी मनुष्टयहानी 
व द्रव्यहानी होऊ द्या आटण टमत्रापासून ्ाला फुिून पडू द्या, मग त्याचे मूळ राज्य सोडून िो गेला की 
त्याचा सहज उच्छेद करू’ ्ा टवचाराने स्वस्र् बसून पहाि राटहले आहेि. ७ िेव्हा टमत्रत्वाचा बुरखा 
पाघंरलेल्या शत्रूंचे िू ऐकाव,े टमत्रानंा भीिी वािायला लावावी आटण शत्रूंचा फायदा करून द्यावा, िसेच 
आपला प्राण संकिाि घालावा व अनर्थ ओढवनू घ्यावा हे योवय नाही.” याप्रमाणे र्ोपटवण्याचा प्रयत्न 
करावा. 
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८ यावरही िो स्वारीवर टनघालाच िर (अकराव्या अटधकरणािील) संघवृत्ताि आटण (अध्याय 
१३·२ मधील) योगवामन (गुप्ि उपायानंी शहराबाहेर आणणे) ्ा प्रकरणाि साटंगिल्याप्रमाणे त्याच्या 
प्रकृिींि प्रक्षोभ माजवावा. ९ आटण िीक्ष्ण व टवष देणाऱ्या हेराचंा उपयोग करावा. १० (अध्याय १·२१ 
मधील) आत्मरटक्षिक प्रकरणाि ज्या बाबिीि खबरदारी घ्यावयास साटंगिले आहे त्या टठकाणी िीक्ष्ण व 
रसद याचंी योजना करावी. 
 

बन्तिकीपोषकाः परमरूपयौवनाणभः स्त्रीणभः सेनामुख्यानुन्तमादयेयुः । ११ । बहूनामेकस्याां ियोवा 
मुख्ययोः कामे जाते तीक्ष्िाः कलहानुत्पादयेयुः । १२ । कलहे पराणजतपक्षां परिापगमने यािासाहाय्यदाने 
वा भतुथयोजयेयुः । १३ । कामवशान्तवा णसद्धव्यञ्जनाः साांवदणनकीणभरोषिीणभरणतसांघानाय मुख्येषु रसां 
दापयेयुः । १४ । 
 

वैदेहकव्यञ्जनो वा राजमणहष्ट्याः सुभगायाः पे्रष्ट्यामासन्नाां कामणनणमतमरे्नाणभवृष्ट्य पणरत्यजेत् । १५ 
। तस्यैव पणरचारकव्यञ्जनोपणदष्टः णसद्धव्यञ्जनः साांवदणनकीमोषिीं दद्यात् ‘वैदेहकशरीरेऽविातव्या’ इणत । 
१६ । णसदे्ध सुभगाया अप्येनां योगमुपणदशेत् ‘राजशरीरेऽविातव्या’ इणत । १७ । ततो रसेनाणतसांदध्यात् । 
१८ । 
 

कातान्द्न्ततकव्यञ्जनो वा महामािां ‘राजलक्षिसांपन्नां’ क्रमाणभनीतां ब्रयूात् । १९ । भायामस्य णभकु्षकी 
‘राजपत्नी राजप्रसणवनी वा भणवष्ट्यणस’ इणत । २० । भायाव्यञ्जना वा महामािां ब्रयूात् ‘राजा णकल 
मामवरोिणयष्ट्यणत तवान्द्न्ततकाय पिलेख्यमाभरिां चेदां पणरव्राणजकयाऽऽहृतम्’ इणत । २१ । 
सूदाराणलकव्यञ्जनों वा रसप्रयोगारं् राजवचनमरं् चास्य लोभनीयमणभनयेत् । २२ । तदस्य वैदेहकव्यञ्जनः 
प्रणतसांदध्यात्, कायथणसकद्ध च ब्रयूात् । २३ । एवमेकेन िाभ्याां णिणभणरत्युपायैरेकैकमस्य महामािां 
णवक्रमायापगमनाय वा योजयेत् । इणत । २४ । 
 

दुगेषु चास्य शून्तयपालासन्नाः सन्द्त्ििः पौरजानपदेषु मैिीणनणमतम् आवेदयेयुः – ‘शून्तयपालेनोक्ता 
योिािाणिकरिस्र्ाि “कृच्रगतो राजा जीवन्नागणमष्ट्यणत, न वा; प्रसह्य णवतमाजथयध्वम्; अणमिाांि हत” 
इणत’ । २५ । बहुलीभूते तीक्ष्िाः पौराणन्नशास्वाहारयेयुः, मुख्याांिाणभहन्तयुः ‘एवां णक्रयन्तते ये शून्तयपालस्य न 
शुश्रूषन्तते’ इणत । २६ । शून्तयपालस्र्ानेषु च सशोणिताणन शस्त्रणवतबन्तिनान्तयुत्सृजेयुः । २७ । ततः सन्द्त्ििः 
‘शून्तयपालो घातयणत णवलोपयणत च’ इत्यावेदयेयुः । २८ । एवां जानपदान् समाहतुथभेदयेयुः । २९ । 
समाहतृथपुरुषाांस्तु ग्राममध्येषु रािौ तीक्ष्िा हत्वा ब्रयुूः ‘एवां णक्रयन्तते ये जनपदमिमेि बािन्तते’ इणत । ३० । 
समुत्पने्न दोषे शून्तयपालां  समाहतारां वा प्रकृणतकोपेन घातयेयुः । ३१ । तत्कुलीनमपरुद्धां  वा प्रणतपादयेयुः । 
३२ । 
 

अन्ततःपुरपुरिारां द्रव्यिान्तयपणरग्रहान् । 
दहेयुस्ताांि हन्तयुवा ब्रयुूरस्यातथवाणदनः ॥ ३३ ॥ 

 
इत्याबलीयसे िादशेऽणिकरिे मन्तियुद्धां  सेनामुख्यविः (प्रर्मो भागः) च णितीयोऽध्यायः । आणदतः 

सप्तकिशच्िततमः । 
 

११ कंुिणखाने चालटवणाऱ्यानंी अटिशय संुदर व िरुण टस्त्रयाचें सैन्यािील मुख्यानंा वडे लावाव.े 
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१२ एकाच स्त्रीवर पुष्टकळ सकवा दोन मुख्याचें मन गेले म्हणजे िीक्ष्ण हेरानंी त्याचं्याि भाडंण लावनू द्याव.े १३ 
भाडंणाि जो पक्ष हरेल त्याला दुसरीकडे टनघून जाण्यास सकवा त्याचं्या धन्यास (दुबथल राजास) युद्धास 
सहाय्य करण्यास प्रवृत्त करावे. १४ सकवा मुख्यामंध्ये जे कामाच्या आहारी गेले असिील त्यानंा 
टसद्धवषेािील हेरानंी वशीकरण औषधाचं्या बरोबर, त्याचंा घाि करण्यासाठी, टवष देववावे. 
 

१५ सकवा व्यापाऱ्याच्या वषेािील हेराने राजाच्या आवडत्या राणीच्या मजीिील दासीवर पे्रमाटनटमत्त 
म्हणून देणवयाचंा वषाव करावा आटण मग टिचा त्याग केल्यासारखे करावे. १६ त्याच व्यापाऱ्याचा नोकर 
म्हणून बहाणा करणाऱ्या हेराने टशफारस केलेल्या टसद्ध हेराने त्या दासीला वशीकरण औषध देऊन सागंाव े
“हे त्या व्यापाऱ्याच्या देहाला लाव.” १७ (व्यापाऱ्याचे पे्रम पुन्हा जडल्यामुळे) यश टमळाले म्हणजे आवडत्या 
राणीलासुद्धा िोच प्रयोग करावयास उद्युक्ि करावे “राजाच्या देहाला हे लाव.” १८ नंिर टवष देऊन घाि 
करावा. 
 

१९ सकवा ज्योटिषाच्या वषेािील हेराने मोठ्या अटधकाऱ्याचा हळूहळू टवश्वास संपादन केल्यानंिर 
“िू राजाच्या लक्षणानंी संपन्न आहेस” असे त्याला सागंाव.े २० टभक्षकुीवषेािील हेर स्त्रीने त्याच्या पत्नीला 
“िू राजपत्नी सकवा राजमािा होणार आहेस” असे सागंाव.े २१ सकवा पत्नी म्हणून वावरणाऱ्या हेर स्त्रीने 
मोठ्या अटधकाऱ्याला म्हणाव,े “राजा मला त्याच्या अंिःपुराि ठेव पहािो; एका पटरव्राटजकेने हे पत्र व 
दाटगने िुझ्याकडे आणले आहेि.” २२ सकवा आचारी सकवा वाढपी याचं्या वषेािील हेराने (मोठ्या 
अटधकाऱ्याला) टवषप्रयोग करण्याटवषयी (त्याच्या) राजाची सूचना आटण त्यासाठी प्रलोभन म्हणून टदलेले 
द्रव्य याटंवषयी त्याला सागंाव.े २३ व्यापाऱ्याच्या वषेािील हेराने ्ा बािमीला दुजोरा द्यावा आटण 
(टवषप्रयोगाचे) कायथ टसद्ध होईल असे म्हणाव.े २४ याप्रमाणे एक, दोन अर्वा िीन उपायानंी त्याच्या एक 
एक मोठ्या अटधकाऱ्याला त्याच्याशी लढावयास अर्वा त्याला सोडून जावयास प्रवृत्त करावे. 
 

२५ आटण त्याच्या दुगामध्ये शून्यपालाच्या (राजाच्या गैरहजेरीि राज्यकारभार पहाणाऱ्या 
अटधकाऱ्याच्या) जवळ असणाऱ्या हेरानंी नगरवासी आटण जनपदटनवासी याचं्यामध्ये (त्याचं्यावरील) 
मतै्रीसाठी म्हणून अशी बािमी पसरवावी “शून्यपालाने सैटनकानंा व खात्यािील अटधकाऱ्यानंा साटंगिले 
आहे ‘राजाची पटरस्स्र्िी फार कठीण आहे; िो टजविं परि येईल सकवा येणारसुद्धा नाही; जबरीने धन 
टमळवा आटण िुमच्या वैऱ्यानंा मारा.” २६ ही अफवा पसरल्यानंिर िीक्ष्ण हेरानंी नगरािील रटहवाश्यानंा 
रात्री लुिावे आटण “जे शून्यपालाला जुमानीि नाहीि त्यानंा ही टशक्षा आहे” असे म्हणि मुख्य अटधकाऱ्यानंा 
ठार करावे. २७ आटण शून्यपालाच्या वावरण्याच्या टठकाणी रक्िाने माखलेली शसे्त्र, पैसे आटण बाधंावयाचे 
दोर ठेवनू द्यावेि. २८ नंिर हेरानंी “शून्यपाल लोकानंा ठार मारीि आहे व त्यानंा लुबाडीि आहे” असे 
सागंि सुिाव.े २९ याचप्रमाणें जनपदािील लोक व समाहिा यािं टविुष्ट आणावे. ३० टवशषेेकरून िीक्ष्ण 
हेरानंी गावामंध्ये रात्री समाहत्याच्या हािाखालील माणसाचंा खून करून म्हणावे, “जे जनपदाला अधमाने 
छळिाि त्यानंा ही टशक्षा आहे.” ३१ याप्रमाणे त्याचंा दोष प्रस्र्ाटपि केल्यावर प्रजाजनािंील प्रक्षोभाने 
शून्यपाल अर्वा समाहिा याचंा वध घडवनू आणावा. ३२ त्याच्या कुलािील गादीवर हक्क सागंणाऱ्याला 
अर्वा मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राला राजा म्हणून प्रजेची मान्यिा टमळवावी. 
 

३३ त्यानंी राजप्रासादाला, नगराच्या वशेींना, पदार्ांच्या व धान्याच्या कोठारानंा आगी लावाव्याि 
आटण िेर्ील अटधकाऱ्यानंा ठार करावे व िे कृत्य त्याचे (शून्यपालाचे अर्वा समाहत्याचे) असल्याचे 
दुःखाचा आक्रोश करीि सागंाव.े 
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३ 
 

[चतुःषणष्टशततमां प्रकरिम् – सेनामुख्यविः (णितीयो भागः); पञ्चषणष्टशततमां प्रकरिम् – 
मण्डलप्रोत्साहनम्] 

 
राज्ञो राजवल्लभानाां चासन्नाः सन्द्त्ििः पत्त्यश्वरर्णिपमुख्यानाां ‘राजा कु्रद्धः’ इणत सुहृणिश्वासेन 

णमिस्र्ानीयेषु कर्येयुः । १ । बहुलीभूते तीक्ष्िाः कृतराणिचारप्रतीकारा गृहेषु ‘स्वाणमवचनेनागम्यताम्’ इणत 
ब्रयुूः । २ । तान् णनगथच्ित एवाणभहन्तयुः, ‘स्वाणमसांदेशः’ इणत चासन्नान् ब्रयुूः । ३ । ये चाप्रवाणसतास्तान् 
सन्द्त्ििो ब्रयुूः ‘एततद् यदस्माणभः कणर्तम्, जीणवतुकामेनापक्रान्ततव्यम्’ इणत । ४ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १६४ : (पुढे चालू); 
प्रकरण १६५ : शत्रूटवरुद्ध राजमंडलाचे प्रोत्साहन 

 
१ राजाच्या आटण राजवल्लभाचं्या (त्याच्या खास मजीिील माणसाचं्या) सटन्नध वावरणाऱ्या हेरानंी 

पदािी, घोडदळ, रर् व हत्ती या सेनेच्या अंगावंरील मुख्याचें टमत्र असणाऱ्या मनुष्टयानंा, टमत्र म्हणून 
टवश्वास दाखवनू, सागंाव ेकी, राजा त्या मुख्यावंर संिप्ि झाला आहे. २ ्ा अफवा पसरल्या म्हणजे िीक्ष्ण 
हेरानंी, रात्रीच्या बाहेर टफरण्यािील धोक्याटवषयी खबरदारी घेऊन, त्या मुख्याचं्या घरी जाऊन म्हणाव,े 
“राजाचा हुकूम आहे; चला.” ३ घराबाहेर पडि असिानाच त्यानंा ठार करावे आटण जवळ असिील त्यानंा 
म्हणावे, “हा राजाचाच (आम्हाला) संदेश होिा.” ४ ज्यानंा ठार मारण्याि आले नसेल त्यानंा सत्री हेरानंी 
म्हणावे, “आम्ही िुम्हाला सागंि होिो त्याचे हे पहा प्रत्यंिर; ज्याला आपला जीव वाचवावयाचा असेल 
त्याने येरू्न टनघून जाव ेहे उत्तम.” 
 

येभ्यि राजा याणचतो न ददाणत तान् सन्द्त्ििो बु्रयुः – ‘उक्तः शून्तयपालो राज्ञा “अयाच्यमर्थमसौ 
चासौ च मा याचते, मया प्रत्याख्याताः शिुसांणहताः; तेषामुद्धरिे प्रयतस्व” इणत’ । ५ । ततः पूवथवदाचरेत् । 
६ । येभ्यि राजा याणचतो ददाणत तान् सन्द्त्ििो ब्रयुूः – ‘उक्तः शून्तयपालो राज्ञा “अयाच्यमर्थमसौ चासौ च 
मा याचते, तेभ्यो मया सोऽर्ो णवश्वासारं् दतः, शिुसांणहताः, तेषामुद्धरिे प्रयतस्व” इणत’ । ७ । ततः 
पूवथवदाचरेत् । ८ । ये चैनां याच्यमरं् न याचन्तते तान् सन्द्त्ििो ब्रयुूः – ‘उक्तः शून्तयपालो राज्ञा 
“याच्यमर्थमसौ चासौ च मा न याचते, णकमन्तयत् स्वदोषशणङ्कतत्वात्, तेषामुद्धरिे प्रयतस्व” इणत’ । ९ । 
ततः पूवथवदाचरेत् । १० । 
 

५ राजाकडे काही माटगिले असिा त्याने ज्या अटधकाऱ्यानंा िे टदले नाही त्यानंा सत्री हेरानंी 
म्हणाव,े “राजाने शून्यपालाला कळटवले आहे, ‘अमूक अमूक अटधकारी माझ्याकडे मागणे योवय नसलेल्या 
गोष्टीची मागणी करीि आहेि; मी िी देण्याचे नाकारल्यावर त्यानंी शत्रशूी संगनमि केले आहे; त्याचंा कािा 
काढून िाकण्याचा प्रयत्न कर.’ ” ६ नंिर पूवीप्रमाणेच (वर २–४ मध्ये साटंगिल्याप्रमाणे) करावे. ७ आटण 
ज्यानंा माटगिलेली वस्िू राजाने टदली असेल त्यानंा सत्री हेरानंी म्हणाव,े “राजाने शून्यपालाला कळटवले 
आहे, ‘अमुक अमुक अटधकाऱ्यानंी मागणे योवय नसलेल्या गोष्टीची माझ्याकडे मागणी केली; टवश्वास उत्पन्न 
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करण्यासाठी मी त्यानंा िी टदली आहे; त्याचें शत्रशूी संगनमि आहे; त्याचंा कािा काढून िाकण्याचा प्रयत्न 
कर.’ ” ८ नंिर पूवीप्रमाणेच करावे. ९ आटण जे मागणे योवय असलेलाही पदार्थ राजाकडे मागि नाहीि 
त्यानंा सत्री हेरानंी म्हणाव,े “राजाने शून्यपालाला कळटवले आहे, ‘अमुक अमुक अटधकारी मागणे योवय 
असलेल्या गोष्टीची माझ्याकडे मागणी करीि नाहीि. दुसरे काय कारण असणार? स्विःच्या 
(राजद्रोहाच्या) अपराधामुळे िे भयभीि झाले असणार. त्याचंा कािा काढून िाकण्याचा प्रयत्न कर.’ ” १० 
नंिर पूवीप्रमाणेच वागाव.े 
 

एतेन सवथः कृत्यपक्षो व्याख्यातः । ११ । 
 

प्रत्यासन्नो वा राजानां सत्िी ग्राहयेत् ‘असौ चासौ च ते महामािः शिुपुरुषैः सांभाष्ट्यते’ इणत । १२ । 
प्रणतपने्न दूष्ट्यानस्य शासनहरान् दशथयेत् ‘एततत्’ इणत । १३ । 
 

सेनामुख्यप्रकृणतपुरुषान् वा भूम्या णहरण्येन वा लोभणयत्वा स्वेषु णवक्रमयेदपवाहयेिा । १४ । 
 

योऽस्य पुिः समीपे दुगे वा प्रणतवसणत तां सन्द्त्ििोपजापयेत् ‘आत्मसांपन्नतरस्त्वां पुिः, 
तर्ाप्यन्ततर्णहतः, तन्द्त्कमुपेक्षसे णवक्रम्य गृहाि, पुरा त्वा युवराजो णवनाशयणत’ इणत । १५ । 
 

तत्कुलीनमपरुद्धां  वा णहरण्येन प्रणतलोभ्य ब्रयूात् ‘अन्ततबथलां  प्रत्यन्ततस्कन्तिमन्ततां वाऽस्य प्रमृद्नीणह’ 
इणत । १६ । आिणवकानर्थमानाभ्यामुपगृह्य राज्यमस्य घातयेत् । १७ । 
 

११ टफिूर होणे संभाव्य असलेल्या सवथ लोकाचं्या बाबिीि हेच उपाय योजाविे. 
 

१२ सकवा राजाच्या सटन्नध वावरणाऱ्या सत्री हेराने राजाला असे समजावनू द्याव ेकी, “िुझ्या अमुक 
अमुक मोठ्या अटधकाऱ्याबरोबर शत्रचूी माणसे बोलणी करीि आहेि.” १३ त्यावर टवश्वास बसला की 
(दुबथल राजाकडून त्या अटधकाऱ्यासाठी) पत्र घेऊन येणारे दूष्टय त्याला दाखवाविे आटण म्हणाव,े “हे पहा 
मी काय सागंि होिो त्याचे प्रत्यंिर.” 
 

१४ सकवा सेनेिील अटधकाऱ्यापंैकी जे मुख्य मुख्य असिील त्यानंा भमूीची अर्वा द्रव्याची लालूच 
दाखवनू आपल्याच लोकाटंवरुद्ध लढावयास प्रवृत्त कराव ेसकवा त्यानंा आपल्या राज्याि घेऊन जाव.े 
 

१५ सकवा त्या (बलवत्तर) राजाचा जो पुत्र जवळच्या प्रदेशाि अर्वा दुगाि रहाि. असेल त्याला 
सत्री हेरामाफथ ि गुप्िपणे सूटचि करावे, “िू (युवराजापेक्षा) आत्मगुणानंी अटधक संपन्न असा पुत्र आहेस, 
िर्ाटप िुला बाजूला सारण्याि आले आहे; िर िू गप्प का राटहला आहेस? लढ आटण राज्य काबीज कर, 
नाहीिर युवराज लवकरच िुला खिम करील.” 
 

१६ त्याच्या कुलािील गादीवर हक्क सागंणाऱ्याला अर्वा मजीिून उिरलेल्या राजपुत्राला द्रव्याची 
लालूच दाखवनू म्हणावे, “राज्याि ठेवलेले सैन्य अर्वा सरहद्दीवरील सैन्य अर्वा सरहद्दीवरील टकल्ला 
याचंा टवध्वसं करून िाक.” १७ रानिी िोळ्यानंा द्रव्य व सैन्य याचें साहाय्य देऊन त्याच्या राज्याचा नाश 
करावयास लावाव.े 
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पान्द्ष्ट्िथग्राहां वाऽस्य ब्रयूात् ‘एष खलु राजा मामुन्द्च्िद्य त्वामुच्िेत्स्यणत, पान्द्ष्ट्िथमस्य गृहाि, त्वणय 
णनवृतस्याहां पान्द्ष्ट्िथ ग्रहीष्ट्याणम’ इणत । १८ । णमिाणि वाऽस्य ब्रयूात् ‘अहां वः सेतुः, मणय णवणभने्न सवानेष वो 
राजा प्लावणयष्ट्यणत, सांभूय वाऽस्य यािाां णवहनाम’ इणत । १९ । तत्सांहतानामसांहतानाां च पे्रषयेत् ‘एष खलु 
राजा मामुत्पा् भवत्सु कमथ कणरष्ट्यणत, बुध्यध्वम्, अहां वः श्रेयानभ्युपपतमु्’ इणत । २० । 
 

मध्यमस्य प्रणहिुयादुदासीनस्य वा पुनः । 
यर्ासन्नस्य मोक्षारं् सवथस्वेन तदपथिम् ॥ २१ ॥ 

 
इत्याबलीयसे िादशेऽणिकरिे सेनामुख्यविः (णितीयो भागः) मण्डलप्रोत्साहनां च तृतीयोऽध्यायः । 

आणदतः अष्टकिशच्िततमः । 
 

१८ सकवा टपछाडीवरील त्याच्या शत्रलूा टनरोप पाठवावा, “हा राजा माझा उच्छेद केल्यावर िुझा 
उच्छेद करणार आहे; िेव्हा िू ्ाच्या टपछाडीवर हल्ला कर. त्याने जर उलिून िुझ्यावर हल्ला केला िर मी 
त्याच्या टपछाडीवर हल्ला करीन.” १९ सकवा त्याच्या टमत्रानंा टनरोप पाठवावा, “मी िुम्हाला िारणारा बाधं 
आहे. मी मोडून पडलो िर िुम्हा सवांना हा राजा बुडवनू िाकील. आपण एकजूि करून त्याच्या ्ा 
मोटहमेस प्रटिबधं करू या.” २० टकवा त्याच्याशी एकजूि केलेल्या व एकजूि न केलेल्या राजानंा पत्र 
पाठवावे, “मला उखडून िाकल्यावर हा राजा िुमच्याटवरुद्ध कारवाई करणार आहे. सावध व्हा. माझ्या 
मदिीला येणे हेच िुम्हाला श्रेयस्कर आहे.” 
 

२१ संकिापासून स्विःची सुिका करून घेण्यासाठी (दुबथल राजाने), जो जसा जवळ असेल 
त्याप्रमाणे मध्यम राजाकडे अर्वा उदासीन राजाकडे, आपले सवथस्व त्याला अपथण करण्याचे ठरवनू, दूि 
पाठवावा. 
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४ 
 

[षट्षणष्टशततमां प्रकरिम् – शस्त्रान्द्ननरसप्रणिियः; 
सप्तषणष्टशततमां प्रकरिम् – वीविासारप्रसारविः] 

 
ये चास्य दुगेषु वैदेहकव्यञ्जनाः ग्रामेषु गृहपणतकव्यञ्जनाः, जनपदसांणिषु गोरक्षकतापसव्यञ्जनाः, ते 

सामन्ततािणवकतत्कुलीनापरुद्धानाां पण्यागारपूवं पे्रषयेयुः ‘अयां देशो हायथः’ इणत । १ । आगताांिैषाां दुगे 
गूढपुरुषानर्थमानाभ्यामणभसत्कृत्य प्रकृणतन्द्च्िद्राणि प्रदशथयेयुः । २ । तेषु तैः सह प्रहरेयुः । ३ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १६६ : शस्त्र, अवनी व टवष याचंा गुप्ि प्रयोग; 
प्रकरण १६७ : रसद, कुमक व खाद्यान्वेषण करणाऱ्या िुकड्या याचंा नाश 

 
१ आटण त्याच्या दुगामध्ये जे व्यापारी वषेािील हेर असिील, त्याच्या गावामंध्ये गृहस्र् वषेािील हेर 

असिील आटण त्याच्या जनपदाच्या सरहद्दीच्या टठकाणी गोपालक व िापस याचं्या वषेािील हेर असिील 
त्यानंी शजेारचा राजा, रानिी िोळ्याचंा प्रमुख, गादीवर हक्क सागंणारा त्याच्या कुलािील कोणी सकवा 
मजीिून उिरलेला राजपुत्र यानंा अगोदर नजराणा पाठवनू टनरोप धाडावा, “हा देश सहज घेिा 
येण्यासारखा आहे.” २ आटण त्याचें गूढ पुरूष दुगाि आले की त्याचंा धन व मानसन्मान यानंी सत्कार 
करून त्यानंा प्रकृिींची ममथस्र्ाने दाखवावीि. ३ त्याचं्यासह त्या ममथस्र्ानावंर प्रहार करावा. 
 

स्कन्तिावारे वाऽस्य शौन्द्ण्डकव्यञ्जनः पुिमणभत्यक्तां स्र्ापणयत्वाऽवस्कन्तदकाले रसेन प्रवासणयत्वा 
‘नषेचणनकम्’ इणत मदनरसयुक्तान् मद्यकुम्भाञ्ितशः प्रयच्िेत् । ४ । शुद्धां  वा मद्यां पाद्यां वा मद्यां 
दद्यादेकमहः, उतरां रसणसद्धां प्रयच्िेत् । ५ । शुद्धां  वा मद्यां दण्डमुख्येभ्यः प्रदाय मदकाले रसणसद्धां प्रयच्िेत् 
। ६ । 

दण्डमुख्यव्यञ्जनो वा पुिमणभत्यक्तणमणत समानम् । ७ । 

पाक्वमाांणसकौदणनकशौन्द्ण्डकापूणपकव्यञ्जना वा पण्यणवशेषमवघोषणयत्वा परस्परसांघषिे काणलकां  
समघथतरणमणत वा परानाहूय रसेन स्वपण्यान्तयपचारयेयुः । ८ । 
 

४ सकवा दारूचा टवक्रय करणाऱ्या हेराने त्याच्या छावणीि वधाची टशक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला 
आपला पुत्र म्हणून प्रस्र्ाटपि करून हल्ल्याच्या वळेेस त्याला टवषप्रयोगाने मारून मृिाच्या उत्तरटक्रयेसाठी 
म्हणून बेहोष करणाऱ्या द्रव्याने युक्ि शकेडो मद्यकंुभ द्याविे. ५ एक टदवस शुद्ध मद्य सकवा पाव भाग टमश्रण 
असलेले मद्य द्याव,े नंिर टवषयुक्ि मद्य द्याव.े ६ सकवा सैन्यािील मुख्य अटधकाऱ्यानंा शुद्ध मद्य देऊन 
त्याचं्यावर अंमल चढला म्हणजे टवषयुक्ि मद्य द्याव.े 
 

७ शत्रसैुन्याि अटधकारी म्हणून असलेल्या हेराने वधाची टशक्षा झालेल्याला पुत्र म्हणून – इत्यादी 
सवथ वरीलप्रमाणेच. 
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८ सकवा टशजटवलेले मासं टवकणारे, टशजटवलेला भाि टवकणारे, दारू टवकणारे, चपात्या टवकणारे 
याचं्या वषेािील हेरानंी माल उत्कृष्ट असल्याची घोषणा करीि, एकमेकाशंी चढाओढ करून, “हे उधार 
देिो, हे अटधक स्वस्ि आहे,” असे म्हणून शत्रसैुटनकानंा आकर्षषि कराव ेआटण टवषटमटश्रि करून टवकावे. 
 

सुराक्षीरदणिसर्णपस्तैलाणन वा तद्धव्यवहतृथहस्तेषु गृहीत्वा णस्त्रयो बालाि रसयुक्तेषु स्वभाजनेषु 
पणरणकरेयुः । ९ । ‘अनेनाघेि, णवणशष्टां वा भूयो दीयताम्’ इणत तिैवावाणकरेयुः । १० । एतान्तयेव 
वैवेहकव्यञ्जनाः, पण्यणवक्रयेिाहतारो वा । ११ । 
 

हस्त्यश्वानाां णविायवसेषु रसमासन्ना ददु्यः । १२ । कमथकरव्यञ्जना वा रसाक्तां यवसमुदकां  वा 
णवक्रीिीरन् । १३ । 
 

णचरसांसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनाां वा यरू्ान्तयवस्कन्तदकालेषु परेषाां मोहस्र्ानेषु प्रमुञे्चयुः, 
अश्वखरोष्ट्रमणहषादीनाां दुष्टाांि । १४ । तद्धव्यञ्जना वा चुच्िुन्तदरीशोणिताक्ताक्षान् । १५ । लुब्िकव्यञ्जना वा 
व्यालमृगान् पञ्जरेभ्यः प्रमुञे्चयुः, सपथग्राहा वा सपानुग्रणवषान्, हन्द्स्तजीणवनो वा हन्द्स्तनः । १६ । 
अन्द्ननजीणवनो वाऽन्द्ननमवसृजेयुः । १७ । 
 

गूढपुरुषा वा णवमुखान् पत्त्यश्वरर्णिपमुख्यानणभहन्तयुः, आदीपयेयुवा मुख्यावासान् । १८ । 
दूष्ट्याणमिािणवकव्यञ्जनाः प्रणिणहताः पृष्ठाणभघातमवस्कन्तदप्रणतग्रहां वा कुयुथः । १९ । वनगूढा वा 
प्रत्यन्ततस्कन्तिमुपणनष्ट्कृष्ट्याणभहन्तयुः, एकायने वीविासारप्रसारान् वा । २० । ससांकेतां वा राणियुदे्ध 
भूणरतूयथमाहत्य ब्रयुूः ‘अनुप्रणवष्टाः स्मो, लब्िां राज्यम्’ इणत । २१ । 
 

९ टस्त्रया व मुले यानंी मद्य, दूध, दही, िूप सकवा िेल िे टवकणाऱ्याकंडून टवकि घेऊन स्विःच्या 
टवषयुक्ि भाडं्यािं ओिून घ्याव.े १० “आम्हाला ्ा (कमी) टकमिीला द्या,” सकवा “्ाच्यापेक्षा चागंले 
दुसरे द्या,” असे म्हणून िे परि दुकानदाराच्या भाडं्याि ओिून द्याव.े ११ त्याच वस्िू व्यापारीवषेािील 
हेरानंी अर्वा माल टवकण्यासाठी आणणाऱ्यानंी टवकाव्या. 
 

१२ हत्ती व घोडे याचं्या आसपास वावरणाऱ्या हेरानंी त्याचं्या टशध्याि, गविाि वगैरे टवष कालवावे. 
१३ सकवा कामगाराचं्या वषेािील हेरानंी टवषाने माखलेले गवि सकवा पाणी टवकावे. 
 

१४ पुष्टकळ काळपयंि छावणीि व्यवहार करणाऱ्या गाईबैलाचंी खरेदी-टवक्री करणाऱ्या हेरानंी हल्ला 
होण्याच्या वेळेस गाईंचे सकवा शळे्यामेंढ्याचें कळप शत्रसैुटनकाचंा गोंधळ उडेल अशा टठकाणी सोडून 
द्याविे, िसेच दुष्ट झालेले घोडे, गाढव, उंि, म्हशी इत्यादींचेही कळप सोडून द्याविे. १५ सकवा त्याच 
वषेािील हेरानंी टचचुदं्रीचे रक्ि डोळ्यानंा माखले आहे अशी जनावरे सोडून द्यावीि. १६ सकवा 
फासेपारध्याचं्या वषेािील हेरानंी सहस्त्र पशूनंा सपजऱ्यािूंन मोकळे सोडाव,े सकवा साप पकडणाऱ्यानंी अत्यंि 
टवषारी साप सोडून द्याविे, सकवा हत्तींचे माहूि वगैरेंनी हत्ती सोडून द्याविे. १७ सकवा आपल्या व्यवसायाि 
अवनी वापरणाऱ्यानंी आग लावनू द्यावी. 
 

१८ सकवा पदािी, घोडे, रर् व हत्ती या टवभागावंरील मुख्य अटधकारी युद्धाकडे पाठ टफरवनू 
माघार घेि असिा गूढ पुरुषानंी त्यानंा ठार करावे सकवा त्या मुख्याचं्या डेऱ्यानंा आगी लावनू द्याव्याि. १९ 
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(दुबथल राजाचे) दूष्टय सैन्य, शत्रसैुन्य, रानिी सैन्य असा बहाणा करणाऱ्या सैन्याने शत्रचू्या सैन्याि राहून 
त्याची टपछाडी उध्वस्ि करावी सकवा युद्धाच्या वळेेस (दुबथल राजाला) साहाय्य कराव.े २० सकवा अरण्याि 
दडून बसलेल्या सैटनकानंी सरहद्दीवरील शत्रचू्या सैन्याला पुढे यावयास लावनू त्याचा नाश करावा सकवा 
एकच मनुष्टय जाऊ शकेल अशा मागावर शत्रचूी रसद, कुमक व खाद्यान्वषेण करणाऱ्या िुकड्या याचंा नाश 
करावा. २१ सकवा अगोदर ठरटवलेल्या खुणेप्रमाणे रात्रीच्या युद्धाच्या वळेी सैटनकानंी (शत्रचू्या राज्याि) 
खूप वादे्य वाजवनू घोटषि करावे, “आम्ही आि आलो आहोि. राज्य आमच्या िाब्याि आले आहे.” 
 

राजावासमनुप्रणवष्टा वा सांकुलेषु राजानां हन्तयुः । २२ । सवथतो वा प्रयातमेनां 
म्लेच्िािणवकदण्डचाणरिः सत्िापाश्रयाः स्तम्भवािापाश्रया वा हन्तयुः । २३ । लुब्िकव्यञ्जना 
वाऽवस्कन्तदसांकुलेषु गूढयुद्धहेतुणभरणभहन्तयुः । २४ । एकायने वा शलैस्तम्भवािखञ्जनान्ततरुदके वा 
स्वभूणमबलेनाणभहन्तयुः । २५ । नदीसरस्तिाकसेतुबन्तिभेदवेगेन वा प्लावयेयुः । २६ । 
िान्तवनवनदुगथणनम्नदुगथस्र्ां वा योगान्द्ननिूमाभ्याां नाशयेयुः । २७ । सांकिगतमन्द्ननना, िान्तवनगतां िूमेन, 
णनिानगतां रसेन, तोयावगाढां दुष्टग्राहैरुदकचरिैवा तीक्ष्िाः साियेयुः, आदीप्तावासाणन्नष्ट्पतन्ततां वा । २८ । 
 

योगवामनयोगाभ्याां योगेनान्तयतमेन वा । 
अणमिमणतसांदध्यात्सक्तमुक्तासु भूणमषु ॥ २९ ॥ 

 
इत्याबलीयसे िादशेऽणिकरिे शस्त्रान्द्ननरसप्रणिियः वीविासारप्रसारविि चतुर्ोऽध्यायः । आणदत 

एकोनचत्वाकरशच्िततमः । 
 

२२ सकवा राजाच्या टनवासस्र्ानाि प्रवशे करून सैटनकानंी गोंधळ माजून होणाऱ्या गदीि राजाला 
ठार करावे. २३ सकवा िो पळून जाि असिा म्लेच्छ रानिी सैटनकानंी सवथ बाजंूनी दबा धरून राहून सकवा 
झाडाचं्या बुधं्याचं्या कंुपणाआड दडून त्याला ठार करावे. २४ सकवा फासेपारधी हेरानंी हल्ल्याच्या धामधुमीि 
गुप्ि प्रहार करण्याची संधी साधून त्याला मारावे. २५ सकवा िो एका माणसानेच जाण्यास योवय असलेल्या 
वािेवर, पवथिावर, कंुपणाआड, दलदलीच्या प्रदेशाि सकवा पाण्याि असिा, स्विः अनुकूल भमूीवर राहून 
त्याच्यावर वार करावा. २६ सकवा नदी, सरोवर, िलाव यािंील बाधं फोडून पाण्याच्या प्रवाहाि त्याला 
बुडवावे. २७ सकवा िो वाळविंािील दुगथ, वनदुगथ अर्वा जलदुगथ याि असल्यास टवषारी धूर व अवनी यानंी 
त्याचा नाश करावा. २८ िीक्ष्ण हेरानंी िो अरंुद अडचणीच्या जागी असल्यास अवनीने, वाळविंाि असल्यास 
धुराने, राहत्या टठकाणी असल्यास टवषाने, पाण्याि उिरला असल्यास दुष्ट मगरींनी सकवा पाण्याि 
चालणाऱ्या मनुष्टयाचं्या द्वारा त्याला मारावे सकवा आग लागलेल्या घरािून िो बाहेर पडि असिा मारावे. 
 

२९ (अध्याय १३·२ मधील) शहराबाहेर काढण्याच्या युक्त्यानंी व (पुढील अध्यायािील) गुप्ि 
उपायानंी सकवा कोणत्याशी एका गुप्ि उपायाने वर टनर्षदष्ट केलेल्या टठकाणी अडकून पडलेल्या शत्रचूा घाि 
करावा. 
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५ 
 

[अष्टषणष्टशततमां प्रकरिम् – योगाणतसांिानम्; 
एकोनसप्तणतशततमां प्रकरिम् – दण्डाणतसांिानम्; 

सप्तणतशततमां प्रकरिम् – एकणवजयः] 
 

दैवतेज्यायाां यािायामणमिस्य बहूणन पूजागमस्र्ानाणन भन्द्क्ततः । १ । तिास्य योगमुब्जयेत् । २ । 
देवतागृहप्रणवष्टस्योपणर यन्तिमोक्षिेन गूढणभकत णशला वा पातयेत् । ३ । णशलाशस्त्रवषथमुतमागारात्, 
कपािमवपाणततां वा, णभणतप्रणिणहतमेकदेशबद्धां  वा पणरघां मोक्षयेत् । ४ । देवतादेहध्वजप्रहरिाणन 
वाऽस्योपणरष्टात्पातयेत् । ५ । स्र्ानासनगमनभूणमषु वाऽस्य गोमयप्रदेहेन गन्तिोदकप्रसेकेन वा 
रसमणतचारयेत्, पुष्ट्पचूिोपहारेि वा । ६ । गन्तिप्रणतच्िन्नां वाऽस्य तीक्ष्िां िूममणतनयेत् । ७ । 
शूलकूपमवपातनां वा शयनासनस्यािस्ताद्यन्तिबद्धतलमेनां कीलमोक्षिेन प्रवेशयेत् । ८ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण १६८ : गुप्ि उपायानंी शत्रूवर माि करणे; 
प्रकरण १६९ : बळाने शत्रूवर माि करणे; 

प्रकरण १७० : एकया राजाचे टवजयसपंादन 
 

१ एखाद्या देविेच्या उत्सवािील जते्रच्या वळेेस शत्रचूी भक्िी असल्यास िो िेरे् पूजा करण्यासाठी 
येण्याचे पुष्टकळ प्रसंग उद्भविाि. २ त्याप्रसंगी त्याच्यावर गुप्ि उपायाचंा प्रयोग करावा. ३ िो देवळाि 
टशरला म्हणजे यंत्राच्या सा्ाने सुिी करून गुप्ि सभि सकवा टशळा वरून त्याच्या अंगावर पाडावी. ४ वरच्या 
मजल्यावरून त्याच्यावर दगडाचंा व शस्त्राचंा वषाव करावा सकवा दरवाजाची फळी त्याच्यावर पाडावी सकवा 
सभिीि ठेवलेला व अधथवि अडकवलेला अडसर पाडावा. ५ देविेच्या मूिीच्या हािािील ध्वज सकवा शसे्त्र 
त्याच्यावर वरून पाडावीि. ६ िो उभा रहाणार असलेल्या, बसणार असलेल्या सकवा जाणार असलेल्या 
जटमनीवर शणेाने सारविाना अर्वा सुगंधी पाणी सशपडिाना टवषाचा उपयोग करावा सकवा फुलाचें चूणथ 
प्रसाद म्हणून देिाना टवषाचा उपयोग करावा. ७ सकवा सुगंधटमटश्रि टवषारी धूर त्याच्यावर सोडावा. ८ सकवा 
पलंगाच्या अर्वा आसनाच्या खालील जटमनीि बसवलेल्या यंत्रािील अडसर काढून, खालच्या, सूळ 
असलेल्या, टवटहरीि अर्वा खड्ड्ड्याि पाडाव.े 
 

प्रत्यासने्न वाऽणमिे जनपदाज्जनमवरोिक्षममणतनयेत् । ९ । दुगाच्चानवरोिक्षममपनयेत्, 
प्रत्यादेयमणरणवषयां वा पे्रषयेत् । १० । जनपदां चैकस्र्ां शलैवननदीदुगेष्ट्विवीव्यवणहतेषु वा पुिभ्रातृपणरगृहीतां 
स्र्ापयेत् । ११ । उपरोिहेतवो दण्डोपनतवृत ेव्याख्याताः । १२ । 
 

तृिकाष्ठमा योजनाद्दाहयेत् । १३ । उदकाणन च दूषयेत्, अवस्त्रावयेच्च । १४ । 
कूपकूिावपातकण्िणकनीि बणहरुब्जयेत् । १५ । 
 

सुरुङ्गामणमिस्र्ाने बहुमुखीं कृत्वा णनचयमुख्यानणभहारयेत्, अणमिां वा । १६ । परप्रयुक्तायाां वा 
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सुरुङ्गायाां पणरखामुदकान्द्न्ततकीं खानयेत्, कूपशालामनुसालां  वा । १७ । तोयकुम्भान् काांस्यभाण्डाणन वा 
शङ्कास्र्ानेषु स्र्ापयेत् खाताणभज्ञानार्थम् । १८ । ज्ञाते सुरुङ्गापरे् प्रणतसुरुङ्गाां कारयेत् । १९ । मध्ये णभत्त्वा 
िूममुदकां  वा प्रयच्िेत् । २० । 
 

९ अर्वा शत्रू जवळ येऊन ठेपला असिा जनपदािील जे लोक वढे्याि िग धरू शकिील त्यानंा 
टकल्ल्याि घेऊन याव.े १० आटण टकल्ल्यािील जे लोक वढेा सहन करू शकणार नाहीि त्यानंा िेरू्न 
हलवावे सकवा सहज परि घेिा येण्यासारख्या, शत्रचू्या िाब्याि असलेल्या प्रदेशाि पाठवनू द्याव.े ११ आटण 
जनपदािील लोकानंा पवथिदुगथ, वनदुगथ सकवा नदीदुगथ याि सकवा अरण्याच्या पलीकडे असलेल्या प्रदेशाि 
एके टठकाणी जमवनू आपला मुलगा अर्वा भाऊ याचं्या रक्षणाखाली ठेवनू द्याव.े १२ दुगाि आश्रय घेऊन 
रहाण्याची कारणे दंडोपनिवृत्त प्रकरणाि (सूत्र ७·१५·१२ मध्ये; वस्िुिः त्या अगोदरच्या “बलविा 
टवगृ्ोपरोधहेिवः” ्ा प्रकरणाि) साटंगिली आहेि. 
 

१३ दुगाच्या सभोवार एक योजन अंिरापयंि गवि व लाकूडफािा जाळून िाकावा. १४ आटण 
पाण्याचे िलाव दूटषि कराविे आटण बाधं फोडून पाणी वाहून जाऊ द्याव.े १५ दुगाच्या बाहेरच्या प्रदेशाि 
टवटहरी, गुप्ि खडे्ड, कािेरी िारा ठेवाव्याि. 
 

१६ शत्र ूअसलेल्या टठकाणापयंि बाहेर येण्यासाठी अनेक िोंडे असलेला भयुारी मागथ करून साठे 
व मुख्य अटधकारी यानंा पळवनू आणावे सकवा शत्रलूाच पळवनू आणाव.े १७ सकवा शत्रनेू भयुारी मागथ केला 
असल्यास पाणी लागेपयंि खंदक खणावा सकवा ििाला लागून टवहीर खणावी. १८ भयुार करीि 
असल्याचा संशय असेल अशा टठकाणी खणण्याची माटहिी टमळटवण्यासाठी पाण्याने भरलेले हंडे सकवा 
काशाची भाडंी ठेवावीि. १९ माटहिी टमळाल्यावर उलि भयुार करावे. २० मध्येच शत्रचेू भयुार फोडून त्याि 
धूर अर्वा पाणी सोडून द्याव.े 
 

प्रणतणवणहतदुगो वा मूले दायादां कृत्वा प्रणतलोमामस्य णदशां गच्िेत, यतो वा णमिैबथन्तिुणभरािणवकैवा 
सांसृज्येत परस्याणमिैदूथष्ट्यवैा महणद्भः, यतो वा गतोऽस्य णमिैर्णवयोगां कुयात् पान्द्ष्ट्िथ वा गृह्िीयात् राज्यां 
वाऽस्य हारयेत् वीविासारप्रसारान् वा वारयेत्, यतो वा शक्नुयादाणक्षकवदपके्षपेिास्य प्रहतुथम्, यतो वा स्वां 
राज्यां िायेत मूलस्योपचयां वा कुयात् । २१ । यतः सांणिमणभपे्रतां लभेत ततो वा गच्िेत् । २२ । 
 

सहप्रस्र्ाणयनो वाऽस्य पे्रषयेयुः ‘अयां ते शिुरस्माकां  हस्तगतः, पण्यां णवप्रकारां वाऽपणदश्य 
णहरण्यमन्ततःसारबलां  च पे्रषय यस्यनैमपथयेम बद्धां  प्रवाणसतां वा’ इणत । २३ । प्रणतपने्न णहरण्यां सारबलां  
चाददीत । २४ । 
 

२१ सकवा दुगाच्या संरक्षणाची िजवीज करून आटण नािेवाइकावंर मूळ राज्य सोपवनू शत्रू असेल 
त्याच्याटवरुद्ध टदशलेा जाव,े सकवा टजकडे टमत्र, बाधंव अर्वा रानिी िोळ्याचंा मुख्य याचंी गाठ पडेल 
अर्वा शत्रचेू प्रबल शत्रू सकवा बलवान राजद्रोही याचंी गाठ पडेल टिकडे जाव,े सकवा टजकडे गेले असिा 
त्याच्या टमत्रानंा त्याच्यापासून दूर ठेविा येईल अर्वा त्याच्या टपछाडीवर हल्ला करिा येईल अर्वा त्याचे 
राज्य काबीज करिा येईल अर्वा त्याची रसद, कुमक व दाणागोिा जमटवणाऱ्या िुकड्या यानंा प्रटिबधं 
करिा येईल टिकडे जाव,े सकवा टजकडून फसवणारा डाव िाकणाऱ्या जुगाऱ्याप्रमाणे त्याला फसवनू 
त्याच्यावर प्रहार करिा येईल, सकवा टजकडून स्विःच्या राज्याचे रक्षण करिा येईल अर्वा मूळ राज्याची 
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अटभवृद्धी करिा येईल टिकडे जाव.े २२ सकवा टजकडे अटभपे्रि असलेला िह टमळण्याचा संभव असेल 
टिकडे जाव.े 
 

२३ सकवा दुबथल राजाबरोबर बाहेर पडलेल्या लोकानंी शत्रलूा टनरोप पाठवावा, “हा िुझा शत्र ू
आमच्या हािी सापडला आहे; माल टवकि घेण्याचे अर्वा इजा करावयाचे टनटमत्त सागंून िू आमच्याकडे 
द्रव्य व उत्कृष्ट सैटनक असलेले सैन्य पाठवनू दे म्हणजे आम्ही ्ाला बाधूंन सकवा ठार करून त्या सैन्याच्या 
स्वाधीन करू.” २४ िो कबूल झाला िर द्रव्य व उत्कृष्ट सैन्य आपल्या िाब्याि घ्याव.े 
 

अन्ततपालो वा दुगथसांप्रदानेन बलैकदेशमणतनीय णवश्वस्तां घातयेत् । २५ । 
 

जनपदमेकस्र्ां वा घातणयतुमणमिानीकमावाहयेत् । २६ । तदवरुद्धदेशमणतनीय णवश्वस्तां घातयेत् 
। २७ । 
 

णमिव्यञ्जनो वा बाह्यस्य पे्रषयेत् ‘क्षीिमन्द्स्मन् दुगे िान्तयां स्नेहाः क्षारो लविां वा, तदमुन्द्ष्ट्मन् देशे 
काले च प्रवेक्ष्यणत, तदुपगृहाि’ इणत । २८ । ततो रसणवद्धां  िान्तयां स्नेहां क्षारां लविां वा दूष्ट्याणमिािणवकाः 
प्रवेशयेयुः, अन्तये वाऽणभत्यक्ताः । २९ । तेन सवथभाण्डवीविग्रहिां व्याख्यातम् । ३० । 
 

सांकि वा कृत्वा णहरण्यकैदेशमस्मै दद्यात्, णवलम्बमानः शेषम् । ३१ । ततो रक्षाणविानान्तयवस्त्रावयेत् 
। ३२ । अन्द्ननरसशसै्त्रवा प्रहरेत् । ३३ । णहरण्यप्रणतग्राणहिो वाऽस्य वल्लभाननुगृह्िीयात् । ३४ । 
 

पणरक्षीिो वाऽस्मै दुगं दत्त्वा णनगथच्िेत् । ३५ । सुरुङ्गया कुणक्षप्रदरेि वा प्राकारभेदेन णनगथच्िेत् । 
३६ । 
 

२५ सकवा सरहद्दीवरील दुगाच्या अटधकाऱ्याने दुगथ हवाली करून देण्याच्या टमषाने शत्रसैुन्याचा 
काही भाग आि आणून िे टनधास्ि असिा त्याचंी कत्तल करावी. 
 

२६ सकवा एके जागी गोळा केलेल्या जनपदािील लोकानंा मारण्यासाठी म्हणून शत्रचू्या सैन्याला 
बोलवावे. २७ त्याला संरटक्षि टठकाणी नेऊन िे टनधास्ि असिा त्याची कत्तल करावी. 
 

२८ सकवा टमत्र असल्याचा बहाणा करणाऱ्या हेराने (वढेा देणाऱ्या) बाहेरच्या शत्रलूा टनरोप 
पाठवावा, “्ा दुगािील धान्य, िूप-िेल, गूळ वगैरे सकवा मीठ संपले आहे; नवीन साठा अमुक टठकाणी व 
अमुक वळेेला आि येणार आहे. िो िू पकड.” २९ मग दूष्टय सैटनक, शत्रसैुन्यािील अर्वा रानिी सैन्यािील 
सैटनक सकवा वधाची टशक्षा झालेले गन्हेगार यानंी टवषटमटश्रि धान्य, िेल-िूप, गूळ वगैरे सकवा मीठ घेऊन 
याव.े ३० सवथ प्रकारचे पदार्थ व रसद याचं्या बाबिीिही असेच करावे. 
 

३१ सकवा शत्रशूी िह करून खंडणीचा काही भाग त्याला द्यावा, बाकीचा देण्यास टवलंब लावावा. 
३२ नंिर (शत्रचू्या राज्यािील) संरक्षणाची व्यवस्र्ा टढली करून िाकावी. ३३ सकवा अवनी, टवष आटण 
शसे्त्र ही उपयोगाि आणावीि. ३४ सकवा खंडणी घेण्यासाठी आलेल्या त्याच्या आवडत्या अटधकाऱ्यानंा खूष 
करावे. 
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३५ सकवा अगदीच शस्क्िहीन झाला िर दुगथ शत्रचू्या हवाली करून टनघून जाव.े ३६ भयुारी मागाने 
अर्वा ििाच्या बाजूला सखडार पाडून त्यािून टनघून जाव.े 
 

रािाववस्कन्तदां दत्त्वा णसद्धन्द्स्तष्ठेत्, अणसद्धः पाश्वेनापगच्िेत् । ३७ । पाषण्डच्िद्धमना 
मन्तदपणरवारो णनगथच्िेत् । ३८ । पे्रतव्यञ्जनो वा गूढैर्णनर्णह्रयेत । ३९ । स्त्रीवेषिारी वा पे्रतमनुगच्िेत् । ४० । 
दैवतोपहारश्राद्धप्रहविेषु वा रसणवद्धमन्नपानमवसृज्य । ४१ । 
 

कृतोपजापो दूष्ट्यव्यञ्जनैर्णनष्ट्पत्य गूढसैन्तयोऽणभहन्तयात् । ४२ । 
 

एवां गृहीतदुगो वा प्राश्यप्राशां चैत्यमुपस्र्ाप्य दैवतप्रणतमान्द्च्िद्रां प्रणवश्यासीत, गूढणभकत वा, 
दैवतप्रणतमायुक्तां वा भूणमगृहम् । ४३ । णवस्मृते सुरुङ्गया रािौ राजावासमनुप्रणवश्य सुप्तमणमिां हन्तयात् । ४४ 
। यन्तिणवश्लेषिां वा णवश्लेष्ट्यािस्तादवपातयेत् । ४५ । रसान्द्ननयोगेनावणलप्तां गृहां जतुगृहां 
वाऽणिशयानमणमिमादीपयेत् । ४६ । प्रमदवनणवहारािामन्तयतमे वा णवहारस्र्ाने प्रमतां 
भूणमगृहसुरुङ्गागूढणभणतप्रणवष्टास्तीक्ष्िा हन्तयुः, गूढप्रणिणहता वा रसेन । ४७ । स्वपतो वा णनरुदे्ध देशे गुढाः 
णस्त्रयः सपथरसान्द्ननिूमानुपणर मुञे्चयुः । ४८ । 
 

प्रत्युत्पने्न वा कारिे यद्यदुपपदे्यत ततदणमिेऽन्ततःपुरगते गूढसांचारः प्रयुञ्जीत । ४९ । ततो 
गूढमेवापगच्िेत्, स्वजनसांज्ञाां च प्ररूपयेत् । ५० । 
 

िाःस्र्ान् वषथिराांिान्तयाणन्नगूढोपणहतान् परे । 
तूयथसांज्ञाणभराहूय णिषच्िेषाणि घातयेत् । ५१ । 

 
इत्याबलीयसे िादशेऽणिकरिे योगाणतसांिानां दण्डाणतसांिानम् एकणवजयि पञ्चमोऽध्यायः । 

आणदतित्वाकरशच्िततमः । 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य आबलीयसम् िादशमणिकरिां समाप्तम् । 
 

३७ (बाहेरील शत्रचू्या छावणीवर) रात्री हल्ला करून यशस्वी झाला िर दुगािच रहाव,े अयशस्वी 
झाल्यास युक्िीने बाहेर पडाव.े ३८ पाखंडी साधूच्या वषेाि र्ोडे लोक बरोबर घेऊन बाहेर पडाव.े ३९ सकवा 
गूढ पुरुषानंी त्याला पे्रि म्हणून वाहून न्याव.े ४० सकवा स्त्रीवषे धारण करून त्याने पे्रियाते्रबरोबर जाव.े ४१ 
सकवा देविानंा बली देणे, श्राद्ध, उत्सव यासंारख्या प्रसंगी टवषटमटश्रि अन्नपाणी ठेवनू (टनघून जाव)े. 
 

४२ शत्रनेू टफिूरीचे प्रयत्न केले असिा (शत्रलूा) राजद्रोही म्हणून वािणाऱ्या अटधकाऱ्यासंह बाहेर 
पडून गुप्ि असलेल्या सैन्याने त्याच्यावर हल्ला चढवावा. 
 

४३ सकवा याप्रमाणे त्याचा दुगथ शत्रनेू काबीज केला िर भरपूर अन्नपाणी असलेले चैत्यगृह उभारून 
त्यािील देविेच्या मूिीच्या आिील पोकळ जागेि, गुप्ि सभिीि अर्वा प्रवशेद्वाराच्या टठकाणी देविेची मूिी 
असलेल्या िळघराि लपून रहावे. ४४ शत्रलूा आपली टवस्मृिी झाली म्हणजे भयुारी मागाने रात्री राजाच्या 
शयनगृहाि प्रवशे करून शत्रू झोपला असिा त्याला ठार करावे. ४५ सकवा यंत्राने सुिा होणारा खोलीचा 
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एखादा भाग सुिा करून िो त्याच्यावर पाडावा. ४६ सकवा टवषयुक्ि, पेि घेणाऱ्या द्रव्याने सलपलेल्या घराि 
अर्वा लाक्षागृहाि शत्रू झोपला असिा त्याला आग लावनू द्यावी. ४७ प्रमदवन, क्रीडागृह यासंारख्या 
टठकाणी िो गैरसावध असिा िळघर, भयुारी मागथ, गुप्ि सभि यािूंन प्रवशे करून िीक्ष्ण हेरानंी त्याला ठार 
मारावे सकवा िेरे् नेमणूक केलेल्या गूढ पुरूषानंी त्याच्यावर टवषप्रयोग करावा. ४८ सकवा सुरटक्षि टठकाणी 
िो झोपला असिा गूढ स्त्रीहेरानंी त्याच्यावर साप, टवषारी अवनी सकवा धूर सोडावा. 
 

४९ सकवा संधी आली असिा जे जे उपयुक्ि होण्यासारखे असेल त्या सवांचा आपल्या राजवाड्याि 
रहाणाऱ्या शत्रवूर, स्विः गुप्ि रीिीने संचार करून, प्रयोग करावा. ५० नंिर गुप्िपणेच िेरू्न जाव ेआटण 
आपल्या पक्षािील लोकानंा खुणा टनटिि करून द्याव्याि. 
 

५१ द्वारपाल, खोजे आटण शत्रचू्या टठकाणी नेमलेले इिर गूढ पुरुष यानंा वाद्याचं्या खुणानंी 
बोलावनू घेऊन टशल्लक राटहलेल्या शत्रपुक्षीयाचंा घाि करावा. 
 

बारावे अणिकरि समाप्त 
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दुगथलम्भोपायः – ियोदशमणिकरिम् 
 

१ 
 

[एकसप्तणतशततमां प्रकरिम् – उपजापः] 
 

णवणजगीषुः परग्राममवप्तुकामः सवथज्ञदैवतसांयोगख्यापनाभ्याां स्वपक्षमुद्धषथयेत् परपक्षां चोिेजयेत । 
१ । 
 

सवथज्ञख्यापनां तु – गृहगुह्यप्रवृणतज्ञानेन प्रत्यादेशो मुख्यानाम्, कण्िकशोिनापसपावगमेन 
प्रकाशनां राजणिष्टकाणरिाम्, णवज्ञाप्योपायनख्यापनमदृष्टसांसगथणवद्यासांज्ञाणदणभः, णवदेशप्रवृणतज्ञानां तदहरेव 
गृहकपोतेन मुद्रासांयुक्तेन । २ । 
 

दैवतसांयोगख्यापनां तु – सुरुङ्गामुखेनान्द्ननचैत्यदैवतप्रणतमान्द्च्िद्रानुप्रणवष्टैरन्द्ननचैत्यदैवतव्यञ्जनैः 
सांभाषिां पूजनां च, उदकादुन्द्त्र्तैवा नागवरुिव्यञ्जनैः सांभाषिां पूजनां च, रािावन्ततरुदके समुद्रवालुकाकोशां 
प्रणििायान्द्ननमालादशथनम्, णशलाणशक्यावगृहीते प्लवके स्र्ानम्, उदकबन्द्स्तना जरायुिा वा 
णशरोऽवगूढनासः पृषतान्तिकुलीरनक्रकशशुमारोद्रवसाणभवा शतपाक्यां तैलां  नस्तः प्रयोगः । ३ । तेन 
राणिगििरणत । ४ । इत्युदकचरिाणन । ५ । तैवथरुिनागकन्तयावाक्यणक्रया सांभाषिां च, कोपस्र्ानेषु 
मुखादन्द्ननिूमोत्सगथः । ६ । 
 

तदस्य स्वणवषये कातान्द्न्ततकनैणमणतकमौहूर्णतकपौराणिकेक्षणिकगूढपुरुषाः साणचव्यकरास्तद्दर्णशनि 
प्रकाशयेयुः । ७ । परस्य णवषये दैवतदशथनां णदव्यकोशदण्डोत्पकत चास्य ब्रयुूः । ८ । 
दैवतप्रश्नणनणमतवायसाङ्गणवद्यास्वप्नमृगपणक्षव्याहारेषु चास्य णवजयां ब्रयुूः, णवपरीतमणमिस्य । ९ । 
सदुन्तदुणभमुल्काां च परस्य नक्षिे दशथयेयुः । १० । 
 

तेरावे अणिकरि – दुगथ काबीज करण्याचे उपाय 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १७१ : राजद्रोहास प्रोत्साहन 
 

१ शत्रचूी ििाच्या आि असलेली राजधानी काबीज करावयाची असल्यास टवटजगीषनेू आपले 
सवथज्ञत्व आटण आपला देविाशंी असलेला संपकथ  या गोष्टी जाहीर करून स्विःच्या लोकानंा उल्लटसि कराव े
व शत्रचू्या लोकानंा घाबरवनू सोडावे. 
 

२ सवथज्ञत्व पुढीलप्रमाणे प्रकाटशि करावे – मुख्य अटधकाऱ्याचं्या घरािील गुप्ि बािमी 
(हेरामंाफथ ि) टमळवनू त्यानंा िी कळटवणे; गुन्हेगाराचंा िपास करणाऱ्या गुप्ि अटधकाऱ्याकंडून कळलेली 
राजद्रोही लोकाचंी कृत्ये उघडकीस आणणे; इिरानंा न टदसिील अशा संसगथटवदे्यिील खुणा इत्यादींच्या 
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साहाय्याने कोणी करणार असलेली टवनंिी अर्वा देणार असलेला नजराणा अगोदर जाहीर करणे; 
मोहोरबदं पत्र आणणाऱ्या पाळीव कबुिरामुळे परदेशािील बािमी त्याच टदवशी कळणे. 
 

३ देविाशंी संपकथ  असल्याचे पुढीलप्रमाणे दाखवावे – भयुारी मागाने अस्वनचैत्यािील देविेच्या 
प्रटिमेच्या आि टशरलेल्या व िेर्ील देविेचे सोंग घेणाऱ्या गूढ पुरुषाशंी संभाषण करणे आटण त्याचंी पूजा 
करणे; सकवा पाण्यािून वर आलेल्या नाग व वरुण याचें सोंग घेिलेल्या गूढ पुरुषाशंी संभाषण करणे व 
त्याचंी पूजा करणे; रात्री पाण्याच्या आि समुद्रािील वाळूचे कोश ठेवनू अवनींची माळा दाखटवणे; दगड आि 
असलेल्या सशक्यानंी स्स्र्र केलेल्या नाववेर उभे रहाणे (व पाण्यावर उभे असल्याचे भासटवणे); जलचर 
प्राण्याचं्या बस्िीने अर्वा प्राण्याच्या गभथ-वषे्टनाने नाक खेरीज करून डोके झाकून घेऊन, नाकाला 
टठपक्याटठपक्याच्या हटरणाचे आिडे अर्वा खेकडा, मगर, जलकपी व पाणमाजंर याचंी चरबी यािं शभंर 
वळेा उकळलेले िेल लावाव.े ४ त्या प्रकाराने रात्री (पाण्याि) सहडणाऱ्याचंा भास उत्पन्न करिा येिो. ५ हे 
पाण्याि संचार करणारे (देवदेविा इत्यादी). ६ त्याचं्याद्वारा वरुण व नागकन्या याचें भाषण व (मनुष्टयाशंी) 
संभाषण कराव,े क्रोधाच्या प्रसंगी मुखावािे अवनी व धूर सोडावा. 
 

७ भटवष्टय कर्न करणारे, शकुन सागंणारे, मुहूिथ पहाणारे, पौराटणक, प्रश्न पहाणारे आटण गुप्ि 
हेर, िसेच िे अद्भिुदशथन घडटवण्याि मदि करणारे व िे पहाणारे यानंी (राजाच्या सवथज्ञिेची व 
दैविसंयोगाची) ही हकीकि त्याच्या स्विःच्या देशाि पसरवावी. ८ शत्रचू्या देशाि त्यानंी टवटजगीषलूा 
देविाचें दशथन होि असल्याचे व टदव्य कोश व टदव्य सैन्य प्राप्ि झाले असल्याचे सागंाव.े ९ आटण देविानंा 
लावलेला कौल, टवचारलेला प्रश्न, शकुन, कावळ्याचे उड्डाण, अंगटवद्या, पडलेले स्वप्न, पशुपक्ष्याचें 
आवाज या गोष्टींचा अर्थ सागंिाना टवटजगीषचूा टवजय होईल, शत्रचूा पराजय असे सागंाव.े १० आटण 
शत्रचू्या जन्मनक्षत्राच्या टदवशी उल्कापाि होि असल्याचे नगारे वाजवनू लोकाचं्या टनदशथनास आणाव.े 
 

परस्य मुख्यान्द्न्तमित्वेनोपणदशन्ततो दूतव्यञ्जनाः स्वाणमसत्कारां ब्रयुूः, स्वपक्षबलािानां परपक्षप्रणतघातां 
च । ११ । तुल्ययोगके्षमममात्यानामायुिीयानाां च कर्येयुः । १२ । तेषु व्यसनाभ्युदयावेक्षिमपत्यपूजनां च 
प्रयुञ्जीत । १३ । 
 

तेन परपक्षमुत्साहयेद् यर्ोक्तां पुरस्तात् । १४ । भूयि वक्ष्यामः । १५ । सािारिगदथभेन दक्षान्, 
लकुिशाखाहननाभ्याां दण्डचाणरिः, कुलैडकेन चोणिननान् अशणनवषिे णवमाणनतान्, णवदुलेनावकेणशना 
बायसणपण्डेन कैतवजमेघेनेणत णवहताशान्, दुभथगालांकारेि िेणषिेणत पूजाफलान्, व्याघ्रचमथिा मृत्युकूिेन 
चोपणहतान्, पीलुणवखादनेन करकयोष्ट््या गदथभीक्षीराणभमन्तर्नेनेणत रुवापकाणरि इणत । १६ । 
 

११ दूिाच्या स्वरूपाि जाणाऱ्या हेरानंी शत्रचू्या मुख्य अटधकाऱ्यानंा मतै्रीच्या नात्याने बोलिा 
बोलिा धन्याला (टवटजगीषलूा) त्याचं्याटवषयी आदर असल्याचे, आपल्या स्विःच्या पक्षाचे बळ वाढले 
असल्याचे आटण शत्रपुक्षाची हानी झाली असल्याचे सागंाव.े १२ आटण अमात्य व सैटनक याचंा योगके्षम 
स्विःच्या बरोबरीने होणार असल्याचे सागंाव.े १३ त्याचं्या संकिाच्या प्रसंगी िसेच अभ्युदयाच्या वळेी 
त्याचं्याकडे लक्ष असू द्यावे आटण त्याचं्या मुलाबाळानंा खूष करावे. 
 

१४ याप्रमाणे शत्रपुक्षािील लोकानंा प्रोत्साटहि करावे; कसे िे आम्ही मागे (अध्याय १·१४ मध्ये) 
साटंगिले आहे. १५ पुन्हा आणखी प्रकार सागंिो. १६ आपल्या कामाि दक्ष असणाऱ्यानंा साध्या 
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गाढवाप्रमाणे िुम्ही राबिा असे सागंून (प्रोत्साटहि करावे); सैन्यािील अटधकाऱ्यानंा फळ पाडण्यासाठी 
फादं्यावर मारावयाच्या काठीसारखे िुम्ही आहाि (फळ िुम्हाला न टमळिा राजाला टमळिे) असे सागंून; जे 
भयभीि झाले असिील त्यानंा कळपािून सुिून एकिा पडलेल्या मेंढ्यासारखे िुमचे जीवन आहे (केव्हा 
िुम्हाला पकडून कापिील त्याचा नेम नाही) असे सागंून; ज्याचंा अपमान झाला आहे त्यानंा िुमच्यावर हा 
वज्राघािाचंा पाऊसच पडला आहे असे सागंून; ज्याचंा आशाभगं झाला आहे त्यानंा (शत्रू) फळ न देणाऱ्या 
विेासारखा (त्याने टदलेली वस्िू म्हणजे) कावळ्यासाठी ठेवलेला श्राद्धािील सपड, (शत्रू) जादूने टनमाण 
केलेल्या मेघासारखा (ज्याच्यापासून पावसाची आशा करिा येि नाही) असे सागंनू; ज्यानंा सन्मानपूवथक 
फळ टमळाले असेल त्यानंा नावडत्या पत्नीला अलंकाराने सजटवणाऱ्या, टिचा दे्वष करणाऱ्या नवऱ्यासारखा 
(शत्र ूआहे) असे सागंून; ज्याचं्या टनष्ठेची गुप्िपणे परीक्षा घेिली आहे त्यानंा (शत्र)ू वाघासारखा मूत्यचूा 
सापळा आहे असे सागंून; जे नेहमी अपकार करिाि त्यानंा (त्याचें प्रयत्न) पीलुवृक्षाचे फळ खाण्यासारखे, 
गारासंारखे, उंटिणीसारखे, गाढटवणीचे दूध घुसळण्यासारखे (व्यर्थ) आहेि असे सागंून (शत्रटूवरुद्ध 
प्रोत्साटहि करावे). 
 

प्रणतपन्नानर्थमानाभ्याां योजयेत् । १७ । द्रव्यभक्तन्द्च्िदे्रषु चैनान् द्रव्यभक्तदानैरनुगृह्िीयात् । १८ । 
अप्रणतगृह्िताां स्त्रीकुमारालांकारानणभहरेयुः । १९ । 
 

दुर्णभक्षस्तेनािव्युपघातेषु च पौरजानपदानुत्साहयन्ततः सन्द्त्ििो ब्रयुूः ‘राजानमनुग्रहां याचामहे; 
णनरनुग्रहाः परि गच्िामः’ इणत । २० । 
 

तरे्णत प्रणतपने्नषु द्रव्यिान्तयपणरग्रहैः । 
साणचव्यां कायथणमत्येतदुपजापादु्भतां महत् ॥ २१ ॥ 

 
इणत दुगथलम्भोपाये ियोदशेऽणिकरिे उपजापः प्रर्मोऽध्यायः । आणदत एकचत्वाकरशच्िततमः । 

 
१७ िे कबलू झाले म्हणजे त्यानंा द्रव्य द्याव ेव त्याचंा सन्मान करावा. १८ आटण त्यानंा द्रव्याची 

सकवा अन्नाची अडचण पडली असिा द्रव्य व अन्न देऊन मदि करावी. १९ िे जर मदि स्विः स्वीकारीि 
नसिील िर त्याचं्या बायकामुलानंा अलंकार नेऊन द्याविे. 
 

२० दुष्टकाळ, दरोडेखोर सकवा रानिी िोळ्या यानंी गाजंलेल्या शहरािील आटण जनपदािील 
प्रजाजनानंा उत्साटहि करून हेरानंी त्यानंा म्हणाव,े “राजाकडे आपण मदि मागू या. मदि टमळाली नाही 
िर आपण दुसरीकडे जाऊ.” 
 

२१ “बरे आहे” असे म्हणून िे कबलू झाले म्हणजे द्रव्य व धान्य देऊन त्याचं्या मदिीस जाव.े असे 
हे राजद्रोह पसरटवण्याचे मोठे अद्भिु कायथ आहे. 
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२ 
 

[णिसप्तणतशततमां प्रकरिम् – योगवामनम्] 
 

मुण्डो जणिलो वा पवथतगुहावासी चतुवथषथशतायुबु्रथवािः प्रभूतजणिलान्ततेवासी नगराभ्याशे णतष्ठेत् । १ 
। णशष्ट्यािास्य मूलफलोपगमनैरमात्यान् राजानां च भगवद्दशथनाय योजयेयुः । २ । समागति राज्ञा 
पूवथराजदेशाणभज्ञानाणन कर्येत्, ‘शते शते च वषािाां पूिेऽहमन्द्ननां प्रणवश्य पुनबालो भवाणम, तणदह 
भवत्समीपे चतुर्थमन्द्ननां प्रवेक्ष्याणम, अवश्यां मे भवान्तमानणयव्यः, िीन् वरान् वृिीष्ट्ि’ इणत । ३ । प्रणतपन्नां ब्रयूात् 
‘सप्तरािणमह सपुिदारेि पे्रक्षाप्रहविपूवथ वस्तव्यम्’ इणत । ४ । वसन्ततमवस्कन्तदेत । ५ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण १७२ : गूढ उपायानंी शत्रूस दुगाबाहेर येण्यास प्रवृत्त करणे 
 

१ पवथिाच्या गुहेि वास करणाऱ्या मंुडन केलेल्या सकवा जिाधारी साधूने आपण चारश ेवषे वयाचे 
आहोि असा दावा करून पुष्टकळ जिाधारी टशष्टयासंह नगराच्या जवळपास मुक्काम करावा. २ आटण त्याच्या 
टशष्टयानंी कंदमुळे व फळे प्रसाद म्हणून अमात्य आटण राजा याचं्याकडे घेऊन जाऊन त्यानंा साधूच्या भेिीचे 
आमंत्रण द्याव.े ३ आटण राजाचे आगमन होऊन त्याची भेि झाली म्हणजे पूवी होऊन गेलेल्या राजाचं्या व 
त्याचं्या देशाचं्या खाणाखुणा पिवन देऊन म्हणाव,े “शभंर शभंर वष े पूणथ झाली म्हणजे मी अवनीि प्रवशे 
करून पुन्हा अभथक होिो. आिा या टठकाणी िुझ्या समक्ष चौथ्यादंा मी अवनीि प्रवशे करणार आहे. 
त्यासमयी मला िुझा अवश्य सन्मान केला पाटहजे. िू िीन वर मागून घे.” ४ त्याने िे कबलू केले म्हणजे 
त्याला म्हणाव,े “िू येरे् बायकामुलासंह साि टदवस नािके व उत्सव साजरा करीि राटहले पाटहजे.” ५ िो 
िेरे् रहाि असिाना (टवटजगीषनेू) त्याच्यावर हल्ला करावा. 
 

मुण्डो वा जणिलो वा स्र्ाणनकव्यञ्जनः प्रभूतजणिलान्ततेवासी बस्तशोणितणदनिाां वेिुशलाकाां 
सुविथचूिेनावणलप्य वल्मीके णनदध्याद् उपणजणह्वकानुसरिार्थम् स्विथनाणलकाां वा । ६ । ततः सत्िी राज्ञः 
कर्येत् ‘असौ णसद्धः पुन्द्ष्ट्पतां णनकि जानाणत’ इणत । ७ । स राज्ञा पृष्टः ‘तर्ा’ इणत ब्रयूात्, तच्चाणभज्ञानां 
दशथयेत्, भूयो वा णहरण्यमन्ततरािाय । ८ । ब्रयूाच्चनैम् ‘नागरणक्षतोऽयां णनणिः प्रणिपातसाध्यः’ इणत । ९ । 
प्रणतपन्नां ब्रयूात् ‘सप्तरािम्’ इणत समानम् । १० । 
 

६ सकवा भटूमगि द्रव्याचे ज्ञान असल्याचा दावा करणाऱ्या मंुटडि सकवा जिाधारी साधूच्या वषेािील 
हेराने बोकडाच्या रक्िाने माखलेला वळूेचा िुकडा वर सोन्याचे चूणथ सलपून वारुळाि, मंुवया िेर्पयंि 
जाव्याि या उदे्दशाने, ठेऊन द्यावा, सकवा सोन्याची नळी (िेरे् ठेऊन द्यावी). ७ नंिर हेराने राजाला सागंावे, 
“त्या टसद्ध पुरुषाला पुष्टप आलेल्या भटूमगि टनधीचे ज्ञान आहे.” ८ राजाने त्याला टवचारल्यावर त्याने होय 
म्हणून सागंावे आटण खात्री पिटवणारे िे टचन्ह (वळूेचा िुकडा अर्वा सोन्याची नळी) त्याला दाखवावे, 
अर्वा आणखी द्रव्य आि ठेऊन (त्याला दाखवावे). ९ आटण त्याला म्हणाव,े “नाग ्ा टनधीचे रक्षण करीि 
आहे, िो पूजाअचा आदीनेच प्राप्ि होईल.” १० िो कबलू झाला म्हणजे “साि टदवस” इत्यादी सागंून 
वरच्याप्रमाणेच करावे. 
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स्र्ाणनकव्यञ्जनां वा रािौ तेजनान्द्ननयुक्तमेकान्तते णतष्ठन्ततां सन्द्त्ििः क्रमाणभनीतां राज्ञः कर्येयुः ‘असौ 
णसद्धः सामेणिकः’ इणत । ११ । तां राजा यमरं् याचेत तमस्य कणरष्ट्यमािः ‘सप्तरािम्’ इणत समानम् । १२ । 
 

णसद्धव्यञ्जनो वा राजानां जम्भकणवद्याणभः प्रलोभयेत् । १३ । तां राजेणत समानम् । १४ । 
 

णसद्धव्यञ्जनो वा देशदेवतामभ्यर्णहतामाणश्रत्य प्रहविैरभीक्ष्िां प्रकृणतमुख्यानणभसांवास्य क्रमेि 
राजानमणतसांदध्यात् । १५ । 
 

जणिलव्यञ्जनमन्ततरुदकवाणसनां वा सवथश्वेतां तिसुरुङ्गाभूणमगृहापसरिां वरुिां नागराजां वा सन्द्त्ििः 
क्रमाणभनीतां राज्ञः कर्येयुः । १६ । तां राजेणत समानम् । १७ । 
 

जनपदान्ततेवासी णसद्धव्यञ्जनो वा राजानां शिुदशथनाय योजयेत् । १८ । प्रणतपन्नां णबम्बां कृत्वा 
शिुमावाहणयत्वा णनरुदे्ध देशे घाततेत् । १९ । 
 

११ सकवा भटूमगि टनधीचे ज्ञान असणाऱ्या टसद्धाच्या वषेािील हेर रात्री अंगाला प्रज्वटलि अवनीचा 
भास उत्पन्न करणारे द्रव्य लावनू एकािं टठकाणी रहाि असिा हेरानंी त्याच्याटवषयी हळूहळू टवश्वास उत्पन्न 
करून राजाला सागंाव,े “िो टसद्ध पुरुष समृद्धी देिो.” १२ त्याच्याकडे ज्या गोष्टीच्या प्राप्िीची मागणी राजा 
करील िी प्राप्ि करून देण्यासाठी त्याला “साि टदवस” इत्यादी सागंून वरच्याप्रमाणेच करावे. 
 

१३ सकवा टसद्धाच्या वषेािील हेराने जादूच्या टवद्यानंी राजाला भलुवावे. १४ त्याच्याकडे ज्या 
गोष्टीची मागणी राजा इत्यादी वरीलप्रमाणेच. 
 

१५ सकवा टसद्धाच्या वषेािील हेराने त्या देशािील सवांना पूज्य असलेल्या देविेच्या देवळाि 
आसरा टमळवनू वारंवार भरटवलेल्या उत्सवािं मुख्य मुख्य अटधकाऱ्यानंा आकर्षषि करून क्रमाने राजाचा 
टवश्वासघाि करावा. 
 

१६ सकवा जिाधारी साधूच्या वषेािील, सवथ शरीर सफेद केलेला हेर, टकनाऱ्याखालच्या भयुाराि 
अर्वा िळघराि ये-जा करिा येण्यासारख्या जलाशयाि रहाि असिा इिर हेरानंी िो वरुण सकवा 
नागराज आहे असे राजाला, हळूहळू टवश्वास उत्पन्न करून, पिवाव.े १७ त्याच्याकडे ज्या गोष्टीची मागणी 
राजा इत्यादी वरीलप्रमाणे. 
 

१८ सकवा जनपदाच्या सरहद्दीवर वस्िी करून राटहलेल्या टसद्ध वषेािील हेराने राजाला शत्रचू्या 
दशथनास उद्युक्ि करावे. १९ िो कबूल झाला म्हणजे शत्रचूी (म्हणजे टवटजगीषचूी) प्रटिकृिी करून त्याला 
त्याि उपस्स्र्ि होण्याचे आवाहन करावे आटण आडबाजूच्या टठकाणी (प्रटिकृिीचे टनटमत्त करून) राजाला 
ठार करावे. 
 

अश्वपण्योपयाता वैदेहकव्यञ्जनाः पण्योपायनणनणमतमाहूय राजानां 
पण्यपरीक्षायामासक्तमश्वव्यणतकीिथ वा हन्तयुः, अशै्वि प्रहरेयुः । २० । 
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नगराभ्याशे वा चैत्यमारुह्य रािौ तीक्ष्िाः कुम्भेषु नालीन् वा णवदुलाणन िमन्ततः ‘स्वाणमनो मुख्यानाां 
वा माांसाणन भक्षणयष्ट्यामः, पूजा नो वतथताम्’ इत्यव्यक्तां ब्रयुूः । २१ । तदेषाां नैणमणतकमौहूर्णतकव्यञ्जनाः 
ख्यापयेयुः । २२ । मङ्गल्ये वा ह्रदे तिाकमध्ये वा रािौ तेजनतैलाभ्यक्ता नागरूणपिः 
शन्द्क्तमुसलान्तययोमयाणन णनष्ट्पेषयन्ततस्तरै्व ब्रयुूः । २३ । ऋक्षचमथकञु्चणकनो वाऽन्द्ननिूमोत्सगथयुक्ता रक्षोरूपां 
वहन्ततणस्त्ररपसव्यां नगरां कुवािाः श्वसृगालवाणशतान्ततरेषु तरै्व ब्रयुूः । २४ । चैत्यदैवतप्रणतमाां वा 
तेजनतैलेनाभ्रपिलच्िने्ननान्द्ननना वा रािौ प्रज्वाल्य तरै्व ब्रयुूः । २५ । तदन्तये ख्यापयेयुः । २६ । 
 

दैवतप्रणतमानामभ्यर्णहतानाां वा शोणितेन प्रस्त्रावमणतमािां कुयुथः । २७ । तदन्तये देवरुणिरसांस्त्राव े
सांग्रामे पराजयां ब्रयुूः । २८ । 
 

२० घोड्याचंा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्याचं्या वषेािील हेरानंी घोडे टवकण्यासाठी म्हणून सकवा भेि 
देण्यासाठी म्हणून राजाला आमंत्रण करावे आटण घोड्याचंी परीक्षा करण्याि िो गकथ  असिा सकवा 
घोड्यामंध्ये टमसळून गेला असिा त्याला ठार करावे आटण (नंिर) घोड्याकंडून त्याला िुडवावे. 
 

२१ सकवा नगराजवळील चैत्यवृक्षावर चढून िीक्ष्ण हेरानंी रात्री मािीच्या घड्यािं वळूेमधून अर्वा 
नळ्यािूंन फंुकर मारीि “राजाचे सकवा मुख्य अटधकाऱ्याचें मासं आम्ही खाणार आहोि; आमची पूजा सुरू 
करा” असे अस्फुिपणे बोलावे. २२ त्याचें िे बोलणे शकुन सागंणारे व मुहूिथ सागंणारे याचं्या वषेािील 
हेरानंी प्रकि करून सागंाव.े २३ सकवा प्रज्वटलि अवनीचा भास उत्पन्न करणारे िेल अंगाला लावलेल्या व 
नागाचे रूप धारण केलेल्या हेरानंी रात्री पटवत्र सरोवराि अर्वा िलावामध्ये लोखंडी काबंी व मुसळे 
आपिीि त्याचप्रमाणे म्हणाव.े २४ सकवा अस्वलाचे कािडे पाघंरलेल्या, मुखावािे अवनी व धूर सोडणाऱ्या, 
राक्षसाचे रूप धारण करणाऱ्या हेरानंी शहराच्या भोविी िीनदा डावीकडे प्रदटक्षणा घालीि, कुते्र व कोल्हे 
याचं्या ओरडण्याच्या मध्ये मध्ये त्याचप्रमाणे म्हणाव.े २५ सकवा देवळािील देविेच्या मूिीला प्रज्वटलि 
अवनीचा भास उत्पन्न करणाऱ्या िेलाने अर्वा अभ्रकाच्या र्राखाली लपटवलेल्या अवनीने प्रज्वटलि करून 
िसेच म्हणावे. २६ इिर हेरानंी िे प्रकि करावे. 
 

२७ सकवा सवांना पूज्य असलेल्या देविाचं्या मूिीिून खूप रक्ि वाहाि जाण्याची व्यवस्र्ा करावी. 
२८ इिरानंी देवाच्या अंगािून रक्ि आले की युद्धाि पराजय होिो असे सागंाव.े 
 

सांणिराणिषु श्मशानप्रमुखे वा चैत्यमूध्वथभणक्षतैमथनुष्ट्यःै प्ररूपयेयुः । २९ । ततो रक्षोरूपी मनुष्ट्यकरां 
याचेत । ३० । यिाि शूरवाणदकोऽन्तयतमो वा द्रष्टुमागच्िेतमन्तये लोहमुसलैहथन्तयुः, यर्ा रक्षोणभहथत इणत 
ज्ञायेत । ३१ । तददु्भतां राज्ञस्तद्दर्णशनः सन्द्त्ििि कर्येयुः । ३२ । ततो नैणमणतकमौहूर्णतकव्यव्यञ्जनाः शान्द्न्ततां 
प्रायणितां ब्रयुूः ‘अन्तयर्ा महदकुशलां  राज्ञो देशस्य च’ इणत । ३३ । प्रणतपन्नम् ‘एतेषु 
सप्तरािमेकैकमन्तिबणलहोमां स्वयां राज्ञा कतथव्यम्’ इणत ब्रयुूः । ३४ । ततः समानम् । ३५ । 
 

एतान् वा योगानात्मणन दशथणयत्वा प्रणतकुवीत परेषामुपदेशार्थम् । ३६ । ततः प्रयोजयेद्योगान् । ३७ । 
 

योगदशथनप्रतीकारेि वा कोशाणभसांहरिां कुयात् । ३८ । 
 

हन्द्स्तकामां वा नागवनपाला हन्द्स्तना लक्षण्येन प्रलोभयेयुः । ३९ । प्रणतपन्नां गहनमेकायनां 
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वाऽणतनीय घातयेयुः, बद्धध्वा वाऽपहरेयुः । ४० । तेन मृगयाकामो व्याख्यातः । ४१ । 
 

२९ सकवा पवाच्या (अमावास्येच्या) रात्री स्मशानािील प्रमुख टठकाणी असलेल्या चैत्याि उभे 
असिाच मनुष्टय खाल्ले जािाि असे वणथन करून सागंाव.े ३० नंिर राक्षसाच्या रूपािील हेराने मनुष्टयाची 
बळी म्हणून मागणी करावी. ३१ आटण जो स्विःस शूर म्हणटवणारा सकवा दुसरा कोणी िे पाहण्यासाठी 
येईल त्याला इिरानंी लोखंडी मुसळानंी ठार करावे, ज्यामुळे राक्षसानंी त्याला मारले आहे असे लोकानंा 
वािेल. ३२ िो चमत्कार पाहणाऱ्या लोकानंी व हेरानंी राजाला सागंाव.े ३३ मग शकुन पहाणारे व मुहूिथ 
पाहणारे याचं्या वषेािील हेरानंी शास्न्िकमथ व प्रायटित्त करावयास सागंाव,े “नाहीिर राजावर व देशावर 
मोठी आपत्ती येईल.” ३४ िे करावयास िो ियार झाला म्हणजे “्ा टवधींमध्ये साि टदवस स्विः राजाने 
एक एक मंत्राने होम करून बळी टदला पाटहजे” असे सागंाव.े ३५ नंिरचे वरच्याप्रमाणेच. 
 

३६ सकवा ्ा युक्त्याचंा स्विःवर प्रयोग करून घेऊन त्याचें (शाटंिकमाने वगैरे) यशस्वी रीिीने 
टनवारण केल्याचे दाखवावे – शत्रूंची खात्री पिटवण्यासाठी. ३७ नंिर शत्रवूर त्या युक्त्याचंा प्रयोग करावा. 
 

३८ सकवा गुप्ि दैवी चमत्काराचं्या टनवारणाने कोशसंचय करावा. 
 

३९ सकवा हत्ती पकडण्याची इच्छा करणाऱ्या राजाला हस्स्िवनािील रक्षकानंी उत्तम लक्षणानंी 
युक्ि अशा हत्तीचे प्रलोभन दाखवावे. ४० िो ियार झाला म्हणजे त्याला दाि जंगलाि सकवा एकच माणूस 
जाईल अशा वािेवर नेऊन ठार करावे सकवा बटंदवान करून न्याव.े ४१ मृगयेची हौस असलेल्या राजाच्या 
बाबिीिही असेच करावे. 
 

द्रव्यस्त्रीलोलुपमाढ्यणविवाणभवा परमरूपयौवनाणभः स्त्रीणभदायणनके्षपार्थमुपनीताणभः सन्द्त्ििः 
प्रलोभयेयुः । ४२ । प्रणतपन्नां रािौ सत्िच्िन्नाः समागमे शस्त्ररसाभ्याां घातयेयुः । ४३ । 
 

णसद्धप्रव्रणजतचैत्यस्तूपदैवतप्रणतमानामभीक्ष्िाणभगमनेषु वा भूणमगृहसुरुङ्गागूढणभणतप्रणवष्टास्तीक्ष्िाः 
परमणभहन्तयुः । ४४ । 
 

येषु देशेषु याः पे्रक्षाः पे्रक्षते पार्णर्वः स्वयम् । 
यािाणवहारे रमते यि क्रीडणत वाऽम्भणस ॥ ४५ ॥ 
 
णिगुक्त्याणदषु सवेषु यज्ञप्रहविेषु वा । 
सूणतकापे्रतरोगेषु प्रीणतशोकभयेषु वा ॥ ४६ ॥ 
 
प्रमादां याणत यन्द्स्मन् वा णवश्वासात्स्वजनोत्सवे । 
यिास्यारणक्षसांचारो दुर्णदने सांकुलेषु वा ॥ ४७ ॥ 
 
णवप्रस्र्ाने प्रदीप्ते वा प्रणवष्टे णनजथनेऽणप वा । 
वस्त्राभरिमाल्यानाां फेलाणभः शयनासनैः ॥ ४८ ॥ 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

मद्यभोजनफेलाणभस्तूययवाऽणभगताः सह । 
प्रहरेयुरकर तीक्ष्िाः पूवथप्रणिणहतैः सह ॥ ४९ ॥ 

 
यरै्व प्रणवशेयुि णिषतः सत्िहेतुणभः । 
तरै्व चापगच्िेयुणरत्युक्तां योगवामनम् ॥ ५० ॥ 

 
इणत दुगथलम्भोपाये ियोदशेऽणिकरिे योगवामनम् णितीयोऽध्यायः । आणदतो णिचत्वाकरशच्िततमः । 

 
४२ द्रव्यलोभी सकवा स्त्रीलंपि शत्ररुाजाला हेरानंी त्याच्याकडे वारसासंबंधी अर्वा ठेवीसंबधंी 

िक्रार करण्यासाठी नेलेल्या श्रीमंि टवधवाचें अर्वा अटिशय संुदर व िरुण टस्त्रयाचें प्रलोभन दाखवावे. ४३ 
िो मोटहि झाला म्हणजे समागमाच्या प्रसंगी लपून बसलेल्या हेरानंी त्याचा शस्त्र सकवा टवष यानंी घाि 
करावा. 
 

४४ सकवा टसद्ध पुरुष, संन्यासी, चैत्य सकवा स्िूप यािंील देविेची मूिी याचं्या भेिीस शत्र ूवारंवार 
जाि असल्यास िळघर, भयुारी मागथ सकवा गुप्ि सभि यािं दडून बसलेल्या िीक्ष्ण हेरानंी शत्रलूा ठार करावे. 
 

४५–५० ज्या टठकाणी राजा स्विः दृश्य नाय पहाि बसला असेल सकवा उत्सवाच्या अर्वा 
सहलीच्या प्रसंगी मौज करीि असेल सकवा जलक्रीडा करीि असेल (त्या टठकाणी), िो दुसऱ्याचंा टधक्कार 
करीि असेल अशा सवथ प्रसंगी, सकवा यज्ञाच्या अर्वा वनटवहाराच्या प्रसंगी, प्रसूिी, मृत्य ूअर्वा व्याधी या 
प्रसंगी, पे्रमाच्या, शोकाच्या व भीिीच्या प्रसंगी, सकवा त्याच्या स्विःच्या नािेवाइकाचं्या समारंभाि िो 
गाफील असेल त्या समयी, जेरे् िो शरीररक्षकाटशवाय टफरि असेल त्या टठकाणी, पाऊस पडि असिा 
अर्वा मनुष्टयाचंी गदी जमली असिा, िो वाि चुकला असिा सकवा कोठे आग लागली असिा अर्वा मनुष्टय 
नसलेल्या टठकाणी िो गेला असिा, वसे्त्र, अलंकार, फुले याचें पेिारे टबछाने आसने, मद्याची व अन्नाची 
भाडंी सकवा वादे्य ही घेऊन येणाऱ्या िीक्ष्ण हेरानंी िेरे् अगोदरच नेमून ठेवलेल्या हेरासंह शत्रवूर शस्त्र 
चालवावे. आटण ज्याप्रमाणे त्यानंी शत्रवूर गुप्िपणे हल्ला करण्याच्या (वर साटंगिलेल्या) प्रसंगी िे आि 
आले असिील त्याप्रमाणेच (पेिारे, टबछाने वगैरे घेऊन) त्यानंी टनघून जाव.े याप्रमाणे शत्रलूा युक्िीने 
नगराबाहेर काढण्याटवषयी साटंगिले. 
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३ 
 

[णिसप्तणतशततमां प्रकरिम् – अपसपथप्रणिणिः] 
 

श्रेिीमुख्यमाप्तां णनष्ट्पातयेत् । १ । स परमाणश्रत्य पक्षापदेशेन स्वणवषयात्साणचव्यकरसहायोपादानां 
कुवीत । २ । कृतापसपोपचयो वा परमनुमान्तय स्वाणमनो दूष्ट्यग्रामां वीतहस्त्यश्वां दूष्ट्यामात्यां दण्डमाक्रन्तदां वा 
हत्वा परस्य पे्रषयेत् । ३ । जनपदैकदेशां श्रेिीमिवीं वा सहायोपादानारं् सांश्रयेत । ४ । णवश्वासमुपगतः 
स्वाणमनः पे्रषयेत् । ५ । ततः स्वामी हन्द्स्तबन्तिनमिवीघातां वाऽपणदश्य गूढमेव प्रहरेत् । ६ । 
एतेनामात्यािणवका व्याख्याताः । ७ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १७३ : गुप्ि हेराचंी योजना 
 

१ टवश्वासपात्र अशा एखाद्या श्रेणीबलावरील मुख्याला आपल्याला सोडून (शत्रलूा टमळण्यासाठी 
म्हणून) जाण्यास सागंाव.े २ त्याने शत्रचू्या आश्रयास राहून आपला पक्ष वाढटवण्याचे टनटमत्त करून आपल्या 
देशािून मदि करण्यासाठी सहाय्यक गोळा कराविे. ३ याप्रमाणे गूढ पुरुष गोळा केल्यानंिर शत्रचूी 
परवानगी घेऊन आपल्या राजाचे राजद्रोही गाव, ज्याि हत्ती व घोड नाहीि व ज्यािील अटधकारी दूष्टय 
आहेि असे त्याचे सैन्य अर्वा त्याच्या टमत्राचे िसले सैन्य याचंा नाश करून शत्रूला कळवावे. ४ (शत्रचू्या) 
जनपदाच्या एका प्रदेशाि, श्रेणीबलाि अर्वा अिवीबलाि, मदि टमळटवण्याच्या उदे्दशाने आश्रय घ्यावा. ५ 
त्याच्याटवषयी (शत्रलूा) टवश्वास वािू लागला म्हणजे त्याने आपल्या राजाला टनरोप पाठवावा. ६ नंिर 
राजाने हत्ती पकडण्याच्या टमषाने अर्वा रानिी िोळ्याचंा नाश करण्याच्या टमषाने गुप्िपणेच (शत्रचू्या त्या 
जनपदावर वगैरे) हल्ला करावा. ७ असाच उपयोग अमात्य व रानिी िोळीचा नायक याचंाही करून घ्यावा. 
 

शिुिा मैिीं कृत्वाऽमात्यानवणक्षपेत् । ८ । ते तच्ििोः पे्रषयेयुः ‘भतार नः प्रसादय’ इणत । ९ । स यां 
दूतां पे्रषयेत्, तमुपालभेत ‘भता ते माममात्यभेैदयणत, न च पुनणरहागन्ततव्यम्’ इणत । १० । अरै्कममात्यां 
णनष्ट्पातयेत् । ११ । स परमाणश्रत्य योगापसपापरक्तदूष्ट्यानशन्द्क्तमतः स्तेनािणवकानुभयोपघातकान् वा 
परस्योपहरेत् । १२ । आप्तभावोपगतः प्रवीरपुरुषोपघातमस्योपहरेद् अन्ततपालमािणवकां  दण्डचाणरिां वा 
‘दृढमसौ चासौ च ते शिुिा सांित’े इणत । १३ । अर् पिादणभत्यक्तशासनैरेनान् घातयेत् । १४ । 
 

दण्डबलव्यवहारेि वा शिुमुद्योज्य घातयेत् । १५ । 
 

कृत्यपक्षोपग्रहेि वा परस्याणमिां राजानमात्मन्तयपकारणयत्वाऽणभयुञ्जीत । १६ । ततः परस्य पे्रषयेत् 
‘असौ ते वैरी ममापकरोणत, तमेणह सांभूय हणनष्ट्यावः, भूमौ णहरण्ये वा ते पणरग्रहः’ इणत । १७ । 
प्रणतपन्नमणभसत्कृत्यागतमवस्कन्तदेन प्रकाशयुदे्धन वा शिुिा घातयेत् । १८ । अणभणवश्वासनारं् 
भूणमदानपुिाणभषेकरक्षापदेशेन वा ग्राहयेत् । १९ । अणवषह्यमुपाांशुदण्डेन वा घातयेत् । २० । स चेद्दण्डां 
दद्यान्न स्वयमागच्िेतमस्य वैणरिा घातयेत् । २१ । दण्डेन वा प्रयातुणमच्िेन्न णवणजगीषुिा तर्ाप्येनमुभयतः 
सांपीडनेन घातयेत् । २२ । अणवश्वस्तो वा प्रत्येकशो यातुणमच्िेद्राज्यकैदेशां वा यातव्यस्यादातुकामः, 
तर्ाऽप्येनां वैणरिा सवथसांदोहेन वा घातयेत् । २३ । वैणरिा वा सक्तस्य दण्डोपनयेन मूलमन्तयतो हारयेत् । 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२४ । 
 

शिुभूम्या वा णमिां पिेत, णमिभूम्या वा शिुम् । २५ । ततः शिुभूणमणलप्सायाां 
णमिेिात्मन्तयपकारणयत्वाऽणभयुञ्जीत – इणत समानाः पूवेि सवथ एव योगाः । २६ । शिुां वा णमिभूणमणलप्सायाां 
प्रणतपन्नां दण्डेनानुगृह्िीयात् । २७ । ततो णमिगतमणतसांदध्यात् । २८ । 

 
८ शत्रशूी मतै्री करून काही अमात्यानंा काढून िाकाव.े ९ त्यानंी शत्रूला टनरोप पाठवावा, “आमचा 

धनी आमच्यावर पुन्हा प्रसन्न होईल असे करावे.” १० िो जो दूि पाठवील त्याची (टवटजगीषनेू) टनभथत्सथना 
करावी “िुझा धनी माझे अमात्य व मी यािं टविुष्ट आणू पहाि आहे. पुन्हा येरे् येिा कामा नये.” ११ नंिर 
त्यापंैकी एका अमात्यास शत्रलूा जाऊन टमळावयास सागंाव.े १२ त्याने शत्रकूडे आश्रय टमळवनू (आपल्या 
राज्यािील) राजद्रोही झालेले गुप्ि हेर, राजाबद्दल पे्रम नसलेले व राजद्रोही माणसे – बलवान नसिील 
असे, सकवा उभय देशानंा संत्रस्ि करणारे दरोडेखोर व रानिी िोळ्याचें नायक ्ानंा शत्रचू्या टनदशथनास 
आणावे. १३ त्याचा टवश्वास संपादन केल्यावर त्याच्या मोठमोठ्या अटधकाऱ्याचें – अंिपाल, अिवीमुख्य 
अर्वा सेनापिी याचें – दुष्टकृत्य त्याच्या टनदशथनास आणावे, “अमुक अमुक खात्रीने िुझ्या शत्रशूी संधान 
बाधंीि आहे.” १४ नंिर वध्य पुरुषाचं्या हािी सापडलेल्या पत्राचं्या साहाय्याने त्याचंा घाि करवावा. 
 

१५ सकवा सैन्याच्या बळाचा उपयोग करण्यास शत्रलूा प्रोत्साटहि करून त्याचा घाि करावा. 
 

१६ सकवा टफिूर होण्यासारख्या लोकानंा आपल्या बाजूला घेऊन त्यामुळे शत्रचूा शत्रू असलेल्या 
राजाला आपल्याला इजा करावयास लावनू त्याच्यावर स्वारी करावी. १७ नंिर आपल्या शत्रलूा टनरोप 
पाठवावा, “हा िुझा शत्र ूमला उपद्रव देि आहे. िू ये, आपण दोघे टमळून त्याचा टनकाल लाव.ू त्याच्या 
भमूीि सकवा संपत्तीि िुझा टहस्सा राहील.” १८ िो कबलू झाल्यावर त्याचा मानसन्मान करावा आटण िो 
(सैन्यासह) आला म्हणजे शत्रकूडून त्याच्यावर अचानक हल्ला करवनू अर्वा उघड युद्धाि ठार करावयास 
लावावे. १९ (ठार न होिा त्यानेच शत्रचूा पराभव केला िर) त्याच्याि टवश्वास उत्पन्न करण्यासाठी भमूी 
देण्याचे, त्याच्या पुत्राला अटभषेक करण्याचे अर्वा रक्षण देण्याचे टनटमत्त करून त्याला पकडाव.े २० िो 
सापडण्यासारखा नसल्यास त्याचा गुप्ि रीिीने वध करावा. २१ त्याने जर (टमळून करावयाच्या 
स्वारीसाठी) स्विः न येिा सैन्य पाठटवले िर त्या सैन्याचा शत्रकूडून नाश करवावा. २२ टवटजगीषबूरोबर न 
जािा त्याच्या सैन्याबरोबरच िो जाऊ इच्छीि असेल िरी (आपले सैन्य व शत्रचू्या शत्रचेू सैन्य ्ा) 
दोहोंच्या मध्ये त्याला पकडून त्याचा घाि करावा. २३ सकवा (टवटजगीषवूर) टवश्वास नसल्यामुळे िो 
स्विंत्रपणे जाऊ इस्च्छि असेल सकवा ज्याच्यावर स्वारी करावयाची त्याच्या राज्याचा काही भाग बळकाव ू
पहाि असेल िरीही त्याचा (त्याच्या) शत्रूकरवी घाि करावा अर्वा (स्विः) सवथ सैन्य एकत्र करून त्याचा 
नाश करावा. २४ सकवा िो त्याच्या शत्रशूी लढण्याि गुंिला असिा दुसरीकडून त्याच्या राज्याि सैन्य नेऊन 
िे काबीज करून घ्याव.े 
 

२५ सकवा शत्रचूी भमूी देऊ करून टमत्राशी करार करावा अर्वा टमत्राची भमूी देऊ करून शत्रशूी. 
२६ नंिर शत्रूची भमूी घेण्यास जाि असिा टमत्राला आपल्याला इजा करावयास लावनू त्याच्यावर स्वारी 
करावी, इत्यादी सवथ युक्त्या पूवीप्रमाणेच कराव्याि. २७ सकवा टमत्राची भमूी घेण्यास शत्र ूियार झाल्यास 
त्याला सैन्याची मदि करावी. २८ मग िो टमत्रावर स्वारी करीि असिा त्याला फसवावे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

कृतप्रणतणविानो वा व्यसनमात्मनो दशथणयत्वा णमिेिाणमिमुत्साहणयत्वाऽऽत्मानमणभयोजयेत् । २९ । 
ततः सांपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेि वा राज्यणवणनमयां कारयेत् । ३० । 
 

णमिेिाणश्रतिेच्ििुरग्राहे्य स्र्ातुणमच्िेत् सामन्तताणदणभमूथलमस्य हारयेत् । ३१ । दण्डेन वा 
िातुणकच्िेत् तमस्य घातयेत् । ३२ । 
 

तौ चेन्न णभदे्ययाताां प्रकाशमेवान्तयोन्तयभूम्या पिेत । ३३ । ततः परस्परां णमिव्यञ्जना वा उभयवेतना वा 
दूतान् पे्रषयेयुः ‘अयां ते राजा भूकम णलप्सते शिुसांणहतः’ इणत । ३४ । तयोरन्तयतरो जाताशङ्कारोषः, 
पूवथवच्चषे्टेत । ३५ । 

 
दुगथराष्ट्रदण्डमुख्यान् वा कृत्यपक्षहेतुणभरणभणवख्याप्य प्रव्राजयेत् । ३६ । ते 

युद्धावस्कन्तदावरोिव्यसनेषु शिुमणतसांदध्युः । ३७ । भेदां वाऽस्य स्ववगेभ्यः कुयुथः । ३८ । अणभत्यक्तशासनैः 
प्रणतसमानयेयुः । ३९ । 
 

लुब्िकव्यञ्जना वा माांसणवक्रयेि िाःस्र्ा दौवाणरकापाश्रयािोराभ्यागमां परस्य णिणस्त्रणरणत णनवेद्य 
लब्िप्रत्यया भतुथरनीकां  णििा णनवेश्य ग्रामविेऽवस्कन्तदे च णिषतो ब्रयुूः ‘आसन्निोरगिः, महाांिाक्रन्तदः, प्रभूतां 
सैन्तयमागच्ितु’ इणत । ४० । तदपथणयत्वा ग्रामघातदण्डस्य, सैन्तयणमतरदादाय रािौ दुगथिारेषु ब्रयुूः 
‘हतिोरगिः, णसद्धयािणमदां सैन्तयमागतम्, िारमपाणव्रयताम्’ इणत । ४१ । पूवथप्रणिणहता वा िाराणि ददु्यः । 
४२ । तैः सह प्रहरेयुः । ४३ । 
 

२९ सकवा संकिटनवारणाची िजवीज करून ठेवनू आपल्यावर संकि आले आहे असे दाखवाव े
आटण त्याकारणाने शत्रलूा टमत्राकडून उत्साटहि करून आपल्यावर (शत्रचूी) स्वारी ओढवनू घ्यावी. ३० 
नंिर (टमत्र व आपण ्ा) दोहोंच्या मध्ये पकडून त्याला ठार कराव े सकवा त्याला टजविं पकडून त्याच्या 
राज्याच्या बदल्याि त्याला जीवदान द्याव.े 
 

३१ त्याच्या टमत्राने आश्रय टदल्यामुळे शत्र ूदुगथम टठकाणी जाऊन बसल्यास शजेारचे राजे वगैरेंना 
त्याचे राज्य घेण्यास उद्युक्ि करावे. ३२ सकवा िो राज्याचे रक्षण सैन्याने करू पहाि असेल िर त्या त्याच्या 
सैन्याचा नाश करावा. 
 

३३ (शत्र ूव त्याचा टमत्र ्ा) दोघािं जर फूि पडि नसेल िर उघडपणेच एकाची भमूी दुसऱ्याला 
देण्याचा करार करावा. ३४ नंिर टमत्रत्वाचा बहाणा करणाऱ्या हेरानंी अर्वा उभय राज्यािं पगार घेणाऱ्या 
हेरानंी एकाकडे सकवा दुसऱ्याकडे टनरोप पाठवावा, “हा राजा िुझी भमूी बळकाव ूपहाि आहे, त्याने शत्रशूी 
संधान बाधंले आहे.” ३५ त्याचं्यापैकी कोणी एक साशकं अर्वा कु्रद्ध झाला िर पूवीप्रमाणेच वागाव.े 
 

३६ सकवा दुगावरील, राष्ट्ािील अर्वा सैन्यािील मुख्य अटधकाऱ्याना, िे टफिूर होणाऱ्या पक्षािले 
आहेि ्ा कारणास्िव असे जाहीर करून, हद्दपार करावे. ३७ त्यानंी युद्ध, हल्ला, वढेा सकवा संकि अशा 
प्रसंगी शत्रलूा फसवाव.े ३८ सकवा त्यानंी शत्रपूासून आपल्यासारख्याच त्याच्या अटधकाऱ्यानंा फोडाव.े ३९ 
वध्य माणसाचं्या हािािील पत्रानंी कारस्र्ानाला दुजोरा टमळवावा. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

४० सकवा फासेपारध्याच्या वषेािील हेरानंी, वशेीजवळ िेर्ील पहारेकऱ्याचं्या परवानगीने मासं 
टवक्रयासाठी रहाि असिा शत्रलूा दरोडेखोर येि असल्याचे दोन िीन वळेा सागंून त्याचंा टवश्वास संपादन 
केल्यावर, आपल्या स्वामीचे सैन्य दोन भागािं – एक गावाचा टवध्वसं करण्यासाठी व दुसरा (दुगावर) 
हल्ला करण्यासाठी – टवभागून शत्रचू्या लोकानंा म्हणाव,े “दरोडेखोराचंी िोळी जवळ आली आहे; मोठाच 
आरडाओरडा चालू आहे; भरपूर सैन्य येऊ द्या.” ४१ िे आल्यावर त्याला गावाच्या टवध्वसंासाठी ठेवलेल्या 
सैन्याच्या स्वाधीन करावे आटण दुसरे सैन्य घेऊन रात्री दुगाच्या दरवाज्यापाशी म्हणाव,े “दरोडेखोरानंा 
ठार केले आहे, मोटहमेि यशस्वी झालेले सैन्य परि आले आहे, दरवाजा उघडा.” ४२ सकवा अगोदरपासून 
आि असलेल्या हेरानंी दरवाजा उघडावा. ४३ त्याचं्यासह आिील सैटनकावंर हल्ला चढवावा. 
 

कारुणशन्द्ल्पपाषण्डकुशीलववैदेहकव्यञ्जनानायुिीयान् वा परदुगे प्रणिदध्यात् । ४४ । तेषाां 
गृहपणतकव्यञ्जनाः काष्ठतृििान्तयपण्यशकिैः प्रहरिावरिान्तयणभहरेयुः, देवध्वजप्रणतमाणभवा । ४५ । 
ततस्तद्धव्यजनाः प्रमतविमवस्कन्तदप्रणतग्रहमणभप्रहरिां पृष्ठतः शङ्खदुन्तदुणभशब्देन वा ‘प्रणवष्टम्’ इत्यावेदयेयुः 
। ४६ । प्राकारिाराट्टालकदानमनीकभेदां घातां वा कुयुथः । ४७ । 
 

सार्थगिवाणसणभराणतवाणहकैः 
कन्तयावाणहकैरश्वपण्यव्यवहाणरणभरुपकरिहारकैिान्तयके्रतृणवके्रतृणभवा प्रव्रणजतणलणङ्गणभदूथतैि 
दण्डाणतनयनम्; सांणिकमथ णवश्वासनार्थम् । ४८ । इणत राजापसपाः । ४९ । 
 

४४ टकवा कारागीर, कलाकार, पाखंडी साधू, निनिथकादी आटण व्यापारी याचं्या वषेाि आपल्या 
सैटनकानंा शत्रूच्या दुगाि रहावयास लावाव.े ४५ गृहस्र्वषेािील हेरानंी त्यानंा लाकडे, गवि, धान्य व इिर 
माल वाहून नेणाऱ्या गाड्यािूंन सकवा देविाचें ध्वज व मूिी यािूंन शसे्त्र व टचलखिे नेऊन द्यावीि. ४६ नंिर 
त्याचं्याच वषेािील हेरानंी गाफील शत्रसैुटनकाचंी हत्या, (टवटजगीषचू्या) हल्ल्याला मदि, पाठीमागच्या 
बाजूने हल्ला (्ा गोष्टी कराव्याि), आटण शखं सकवा नगारे वाजवनू (टवटजगीषचेू) सैन्य आि आले आहे” 
असे घोटषि करावे. ४७ त्यानंी ििाचे दरवाजे, बुरूज (टवटजगीषलूा) मोकळे करून द्याविे, शत्रसैुन्याची 
फळी िोडावी सकवा त्याचा नाश करावा. 
 

४८ व्यापारी िाडं्याचं्या समूहाबरोबर जाणारे संरक्षक दल, कन्या पटिगृही जािाना टिच्या रक्षणार्थ 
जाणारे सैटनक, घोड्याचंा व्यापार करणारे, हत्याराचंी ने-आण करणारे, धान्याची खरेदी-टवक्री करणारे, 
संन्याश्याची टचन्हे धारण करणारे आटण दूि याचं्या द्वारा सैटनकानंा दुगाि प्रवशे टमळवावा, आटण िसे 
करीि असिा शत्रलूा टवश्वास वािावा म्हणून त्याच्याशी िह करावा. ४९ हे झाले राजाटवरुद्ध गुप्ि हेराचं्या 
योजनेचे वणथन. 
 

एत एवािवीनामपसपाः कण्िकशोिनोक्ताि । ५० । व्रजमिव्यासन्नमपसपाः सारं् वा 
चोरैघातयेयुः । ५१ । कृतसांकेतमन्नपानां चाि मदनरसणवद्धां  वा कृत्वाऽपगच्िेयुः । ५२ । गोपालकवैदेहकाि 
ततिोरान् गृहीतलोप्िभारान् मदनरसणवकारकालेऽवस्कन्तदयेयुः । ५३ । सांकषथिदैवतीयो वा 
मुण्डजणिलव्यञ्जनः प्रहविकमथिा मदनरसयोगेनाणतसांदध्यात् । ५४ । अर्ावस्कन्तदां दद्यात् । ५५ । 
शौन्द्ण्डकव्यञ्जनो वा दैवतपे्रतकायोत्सवसमाजेष्ट्वािणवकान् सुराणवक्रयोपायनणनणमतां 
मदनरसयोगेनाणतसांदध्यात् । ५६ । अर्ावस्कन्तदां दद्यात् । ५७ । 
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ग्रामघातप्रणवष्टाां वा णवणक्षप्य बहुिाऽिवीम् । 
घातयेणदणत चोरािामपसपाः प्रकीर्णतताः ॥ ५८ ॥ 

 
इणत दुगथलम्भोपाये ियोदशेऽणिकरिे अपसपथप्रणिणिः तृतीयोऽध्यायः । आणदतणस्त्रचत्वाकरशच्िततमः । 

 
५० रानिी िोळ्याचं्या संबधंाि अशाच प्रकारच्या हेराचंी आटण (चौथ्या) किकशोधन अटधकरणाि 

साटंगिलेल्या हेराचंी योजना करावी. ५१ हेरानंी अरण्याच्या जवळ असलेल्या गुराचं्या कळपाचा अर्वा 
व्यापारी िाडं्याचा दरोडेखोरामंाफथ ि नाश करावा. ५२ अगोदर ठरल्याप्रमाणे िेरे् ठेवण्याि येणारे अन्नपाणी 
बेशुद्ध करणाऱ्या रसाने टमटश्रि करून टनघून जाव.े ५३ नंिर कळपाचे रक्षक आटण िाडं्यािील व्यापारी 
यानंी माल लुिून घेिलेल्या दरोडेखोरावंर, िे बेशुद्ध झाले असिा, हल्ला करावयास लावावे. ५४ सकवा 
संकषथण (बलराम) देविेचा भक्ि असल्याचा बहाणा करणाऱ्या मंुड अर्वा जिाधारी साधूच्या वषेािील 
हेराने उत्सवाच्या टनटमत्ताने दारूि मदनरस टमसळून (दरोडेखोरानंा) फसवावे. ५५ नंिर त्याचं्यावर हल्ला 
करावा. ५६ सकवा मद्यटवक्रय करणाऱ्याच्या वषेािील हेराने देविाचें उत्सव, पे्रिकायथ, मेळावे या प्रसंगी दारू 
टवकण्याच्या सकवा भेि देण्याच्या टनटमत्ताने (अरण्यािील िोळ्यानंा) मदनरसाच्या टमश्रणाने फसवावे. ५७ 
नंिर त्याचं्यावर हल्ला करावा. 
 

५८ सकवा गाव लुिण्यासाठी आि टशरलेल्या रानिी िोळ्याचंी अनेक प्रकारची पागंापागं करून 
त्याचंा नाश करावा. याप्रमाणे दरोडेखोराचं्या संबधंाि करावयाची हेराचंी योजना वणथन करून साटंगिली. 
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४ 
 

[चतुःसप्तणतशततमां प्रकरिम् – पयुथपासनकमथ; 
पञ्चसप्तणतशततमां प्रकरिम् – अवमदथः] 

 
कशथनपूवथ पयुथपासनकमथ । १ । 

 
जनपदां यर्ाणनणवष्टमभये स्र्ापयेत् । २ । उन्द्त्र्तमनुग्रहपणरहाराभ्याां णनवेशयेत्, अन्तयिापसरतः । 

३ । सांग्रामादन्तयस्याां भूमौ णनवेशयेत्, एकस्याां वा वासयेत् । ४ । न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदां वा 
भवतीणत कौणिल्यः । ५ । 
 

णवषमस्र्स्य मुकष्ट सस्यां वा हन्तयाद्, वीविप्रसारौ च । ६ । 
 

प्रसारवीविच्िेदान्तमुणष्टसस्यविादणप । 
वमनाद्गूढघाताच्च जायते प्रकृणतक्षयः ॥ ७ ॥ 

 
‘प्रभूतगुिवद्धान्तयकुप्ययन्तिशस्त्रावरिणवणष्टरणश्मसमग्रां मे सैन्तयम्, ऋतुि पुरस्तात्, अपतुथः परस्य, 

व्याणिदुर्णभक्षणनचयरक्षाक्षयः क्रीतबलणनवेदो णमिबलणनवेदि’ इणत पयुथपासीत । ८ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १७४ : वेढा देण्याचे कायथ; 
प्रकरण १७५ : हल्ला करून दुगथ काबीज करणे 

 
१ अगोदर शत्रलूा दुबथल करून मग दुगाला वढेा द्यावा. 

 
२ जनपदािील लोकाचंी जशी वस्िी असेल िशी राहू देऊन त्यानंा अभय द्याव.े ३ जनपदािील 

लोकानंी आपले स्र्ान सोडले असेल िर त्यानंा मदि व कराि सूि देऊन वसावयास लावाव;े याला 
अपवाद टनघून दुसरीकडे जाणाऱ्याचंा ४ संग्राम होणार असलेल्या टठकाणाहून दुसरीकडे त्यानंा वसवावे 
सकवा सवांना एके टठकाणी रहावयास लावाव.े ५ कारण लोकवस्िी असल्याटशवाय जनपद होि नाही सकवा 
जनपदाटशवाय राज्य होि नाही असे कौटिल्याचे म्हणणे आहे. 

 
६ शत्र ू दुगथम टकल्ल्याि जाऊन बसला असेल िर त्याच्या पेरण्या व उगवलेले धान्य याचंा नाश 

करावा, िसेच रसदेचा आटण दाणागोिा शोधणाऱ्या िुकड्याचंा नाश करावा. 
 

७ दाणागोिा शोधणाऱ्या िुकड्या व रसद बदं पाडली, पेरण्या व उगवलेले धान्य याचंा नाश केला, 
लोकानंा दुसरीकडे हलटवले आटण (मुख्याचंा) गुप्िपणे वध केला म्हणजे प्रकृिी क्षीण होिाि. 
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८ “भरपूर व उत्कृष्ट प्रकारचे धान्य, कुप्य, यंते्र, शसे्त्र, टचलखिे, मजूर व दोर याचंा पटरपूणथ साठा 
माझ्या सैन्याजवळ आहे; ऋिू मला अनुकूल व शत्रूला प्रटिकूल आहे; रोगराई व दुष्टकाळ ्ानंी त्याची 
कोठारे व संरक्षणाची िजवीज ्ाचंा ऱ्हास झाला आहे; त्याने टवकि घेिलेले सैन्य व टमत्राचे सैन्य कंिाळून 
गेले आहे,” (असे वािेल) िेव्हा दुगाला वढेा द्यावा. 
 

कृत्वा स्कन्तिावारस्य रक्षाां वीविासारयोः पर्ि, पणरणक्षप्य दुगं खातसालाभ्याां, दूषणयत्वोदकम्, 
अवस्त्राव्य पणरखाः सांपूरणयत्वा वा, सुरुङ्गाबलकुणिकाभ्याां वप्रप्राकारौ हारयेत्, दारां च गुडेन । ९ । णनम्नां वा 
पाांसुमालयाऽऽच्िादयेत् । १० । बहुलारक्षां यन्तिैघातयेत् । ११ । णनन्द्ष्ट्करादुपणनष्ट्कृष्ट्याश्वैि प्रहरेयुः । १२ । 
णवक्रमान्ततरेषु च णनयोगणवकल्पसमुच्चयिैोपायानाां णसकद्ध णलप्सेत । १३ । 
 

दुगथवाणसनः श्येनकाकनप्तृभासशुकसाणरकोलूककपोतान् ग्राहणयत्वा पुच्िेष्ट्वन्द्ननयोगयुक्तान् परदुगे 
णवसृजेत् । १४ । अपकृष्टस्कन्तिावारादुन्द्च्रतध्वजिन्तवारक्षो वा मानुषेिान्द्ननना परदुगथमादीपयेत् । १५ । 
गूढपुरुषािान्ततदुथगथपालका नकुलवानरणबडालशुनाां पुच्िेष्ट्वन्द्ननयोगमािाय काण्डणनचयरक्षाणविानवेश्मसु 
णवसृजेयुः । १६ । शुष्ट्कमत्स्यानामुदरेष्ट्वन्द्ननमािाय वल्लूरे वा वायसोपहारेि वयोणभहारयेयुः । १७ । 
 

९ सैन्याच्या छावणीच्या आटण रसद व कुमक येणाऱ्या मागांच्या संरक्षणाची िजवीज करून, खंदक 
व ििाची सभि याचं्या बाजूने दुगाच्या सभोवार सैन्य ठेऊन, शत्रचूा पाण्याचा पुरवठा दूटषि करून, 
खंदकािील पाणी वाहून जावयास लावनू अर्वा िो (मािीने) भरून िाकून, भयुार आटण सैन्याचा हल्ला 
याचं्या साहाय्याने िि आटण त्यावरील सभि ही हस्िगि करावीि आटण सखडार टचलखिी हत्तींच्या 
साहाय्याने (हस्िगि करावे). १० सकवा खोल खडे्ड मािीने भरून काढाविे. ११ ज्या भागाचे रक्षण पुष्टकळ 
सैटनक करीि असिील त्याचा यंत्रानंी टवध्वसं करावा. १२ बाहेर येण्याच्या मागािून सैटनकानंा खेचून 
अश्वाचं्या द्वारा त्याचं्यावर मारा करावा. १३ आटण लढायामंधील मध्यंिरीच्या काळाि चार उपायाचं्या 
टनटिि, वैकस्ल्पक आटण समुटच्चि योजनेने कायथटसद्धी करून घेण्याचे प्रयत्न कराविे. 
 

१४ दुगाि नेहमी असणारे ससाणे, कावळे, नप्िृ, भास, पोपि, साटरका, घुबड व कबिूर यानंा 
पकडावयास लावनू त्याचं्या शपेिासं ज्वालाग्राही पदार्थ लावुन शत्रूच्या दुगाि सोडून द्याव.े १५ सकवा 
(टकल्ल्यापासून) दूर असलेल्या छावणीिून उंच ध्वज व धनुष्टय याचं्या रक्षणाखाली मनुष्टयाचं्या हाडािून 
मंर्न करून काढलेल्या अवनीने शत्रचू्या दुगाला आग लावावी. १६ आटण दुगाच्या आि रक्षक म्हणून 
राटहलेल्या गुप्ि हेरानंी मंुगूस, वानर, माजंरे व कुत्री याचं्या शपेिानंा ज्वालाग्राही पदार्थ लावनू बाणाचें साठे 
व संरक्षणाची व्यवस्र्ा असलेल्या टठकाणी सोडून द्याविे. १७ सुक्या माशाचं्या पोिाि अर्वा सुक्या मासंाि 
अवनी ठेऊन काकबली म्हणून देऊन पक्ष्यामंाफथ ि िो दुगाि घेऊन जाऊ द्यावा. 

 
सरलदेवदारुपूणततृिगुनगुलुश्रीवेष्टकसजथरसलाक्षागुणलकाः खरोष्ट्राजावीनाां लेण्डां चान्द्ननिारिम् । 

१८ । 

 
णप्रयालचूिथमवल्गुजमषीमिून्द्च्िष्टमश्वखरोष्ट्रगोलेण्डणमत्येष के्षप्योऽन्द्ननयोगः । १९ । 
 
सवथलोहचूिथमन्द्ननविं वा कुम्भीसीसिपुचूिथ वा 

पाणरभद्रकपलाशपुष्ट्पकेशमषीतैलमिून्द्च्िष्टकश्रीवेष्टकयुक्तोऽन्द्ननयोगो णवश्वासघाती वा । २० । तेनावणलप्तः 
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शििपुसवल्कवेणष्टतो बाि इत्यन्द्ननयोगः । २१ । 
 

न त्वेव णवद्यमाने पराक्रमेऽन्द्ननमवसृजेत् । २२ । अणवश्वास्यो ह्यन्द्ननदयवपीडनां च, 
अप्रणतसांख्यातप्राणििान्तयपशुणहरण्यकुप्यद्रव्यक्षयकरः । २३ । क्षीिणनचयां चावाप्तमणप राज्यां क्षयायैव भवणत 
। २४ । 
 

इणत पयुथपासनकमथ । 
 

‘सवारम्भोपकरिणवणष्टसांपन्नोऽन्द्स्म, व्याणितः पर उपिाणवरुद्धप्रकृणतरकृतदुगथकमथणनचयो वा, 
णनरासारः सासारो वा पुरा णमिैः सांित’े इत्यवमदथकालः । २५ । 
 

१८ सरल, देवदारु, पूटििृण, गुवगूळ, सजथ झाडाचा चीक व लाख याचं्या गोळ्या व गाढव, उंि, 
बकऱ्या व मेंढ्या याचं्या लेंड्या याि अवनी बराच वळे रहािो. 
 

१९ टप्रयालाचे चूणथ, अवल्गुजाची काजळी व मेण, अश्व, गाढव, उंि व बलै याचें शणे हे दुरून 
फेकावयाचे अस्वनटमश्रण. 
 

२० सकवा अवनीच्या वणाचे सवथ धािंूचे चूणथ अर्वा कंुभी, टशसे व कर्ील याचें चूणथ, पाटरभद्रक व 
पलाश याचं्या फुलाचंी व केशाची राख, िेल, मेण, श्रीवेष्टक यानंी युक्ि केले म्हणजे टवश्वासघाि करणारे 
अस्वनटमश्रण होिे. २१ िे बाणाला चोपडले आटण वर सण, त्रपुस व वल्क याचें वषे्टन केले म्हणजे िो 
अस्वनबाण होिो. 
 

२२ परंिु जोपयंि युद्ध करणे शक्य आहे िोपयंि अवनी केव्हाही सोडू नये. २३ कारण अवनीचा 
भरवसा धरिा येि नाही आटण िी एक दैवी आपत्ती आहे, असंख्य पाणी, धान्य, पशू, द्रव्य, कुप्य व इिर 
पदार्थ याचंा िो नाश करिो. २४ आटण साठे संपुष्टाि आले असल्यास राज्य टमळाले िरी िे ऱ्हासासच 
कारणीभिू होिे. 
 

हे झाले दुगाला वढेा देण्याचे कायथ. 
 

२५ “सवथ प्रकारच्या कामासाठी आवश्यक िी उपकरणे व कामगार याचंा माझ्याकडे भरपूर साठा 
आहे, शत्रू व्याटधग्रस्ि आहे, टनष्ठेटवषयीच्या गुप्ि परीक्षामुंळे प्रकृिी त्याच्याटवरुद्ध आहेि, त्याच्ये दुगाचे 
आटण साठा करण्याचे काम झालेले नाही, त्याला कुमक येण्यासारखी नाही सकवा कुमक येण्यासारखी 
असून लवकरच त्याचे टमत्र त्याला येऊन टमळिील,” (असे वािेल) िेव्हा िो दुगावर हल्ला चढवनू काबीज 
करण्याचा काल. 
 

स्वयमननौ जाते समुत्र्ाणपते वा प्रहविे पे्रक्षानीकदशथनसङ्गसौणरककलहेषु णनत्ययुद्धश्रान्ततबले 
बहुलयुद्धप्रणतणवद्धपे्रतपुरुषे जागरिक्लान्ततसुप्तजने दुर्णदने नदीवेगे वा नीहारसांप्लवे वाऽवमृद्नीयात् । २६ 
। 
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स्कन्तिावारमुत्सृज्य वा वनगूढः शिुां णनष्ट्क्रान्ततां घातयेत् । २७ । 
 

णमिासारमुख्यव्यञ्जनो वा सांरुदे्धन मैिीं कृत्वा दूतमणभत्यक्तां पे्रषयेत् – ‘इदां ते णिद्रम्, इमे दूष्ट्याः’; 
‘सांरोद्धवा णिद्रम्, अयां ते कृत्यपक्षः’ इणत । २८ । तां प्रणतदूतमादाय णनगथच्िन्ततां णवणजगीषुगुथहीत्वा 
दोषमणभणवख्याप्य प्रवास्यापगच्िेत् । २९ । ततो णमिासारव्यञ्जनो वा सांरुद्धां  ब्रयूात् ‘माां िातुमुपणनगथच्ि, 
मया वा सह सांरोद्धारां जणह’ इणत । ३० । प्रणतपन्नमुभयतः सांपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेि वा राज्यणवणनमयां 
कारयेत् । ३१ । नगरां वाऽस्य प्रमृद्नीयात् । ३२ । सारबलां  वाऽस्य वमणयत्वाऽणभहन्तयात् । ३३ । 
 

२६ आग आपोआप लागली असिा अर्वा लावली असिा, उत्सव समारंभ चालू असिा, नािक 
वगैरे पहाण्याि सैटनक गुंिले असिा, मद्यपानानंिर कलह चालू असिा, एकसारखे युद्ध करून सैटनक 
र्कले असिा, पुष्टकळ वळे चाललेल्या युद्धाि सैटनक जखमी झाले असिा अर्वा ठार झाले असिा, 
जागरणामुळे िे म्लान झाले असिा सकवा झोपी गेले असिा, पावसाळी हवा असिा अर्वा नदीला पूर आला 
असिा अर्वा धुक्यामुळे सवथ एक झाले असिा, दुगावर हल्ला चढवावा. 
 

२७ अर्वा छावणी सोडून जाऊन वनाि दडून रहाव ेव शत्र ूबाहेर आला की त्याला ठार करावे. 
 

२८ (शत्रचू्या) टमत्रापंैकी अर्वा मदिीस येणाऱ्यापंैकी मुख्य असल्याचा बहाणा करणाऱ्या राजाने 
दुगाि अडकून पडलेल्या शत्रशूी मतै्री दाखवनू वधाची टशक्षा झालेल्या मनुष्टयाला त्याच्याकडे दूि म्हणून 
पाठवावे, “्ा टठकाणी िुझे ममथस्र्ान आहे, हे िुझे अटधकारी राजद्रोही आहेि,” सकवा “वढेा घालणाऱ्याचे 
हे ममथस्र्ान आहे, हे त्याचे लोक टफिूर होण्यासारखे आहेि.” २९ शत्रकूडील दूि बरोबर घेऊन िो 
(दुगािून) बाहेर पडि असिा टवटजगीषनेू त्याला पकडून त्याचा अपराध जाहीर करून त्याला ठार करावे 
आटण िेरू्न जाव.े ३० त्यावर टमत्र सकवा आसार म्हणटवणाऱ्याने वढे्याि पडलेल्याला टनरोप पाठवावा, 
“मला वाचटवण्यासाठी बाहेर ये,” सकवा “आपण दोघे टमळून वढेा घालणाऱ्याचा टनकाल लाव.ू” ३१ कबलू 
होऊन िो बाहेर आला म्हणजे (िो टमत्र म्हणटवणारा व आपण ्ा) दोघाचं्या कैचीि पकडून त्याला ठार 
करावे सकवा टजविं पकडून राज्याच्या बदल्याि त्याला जीवदान द्याव.े ३२ सकवा त्याचे (दुगथ असलेले) 
नगर उध्वस्ि करून िाकाव.े ३३ सकवा त्याच्या उत्कृष्ट सैन्याला बाहेर यावयास लावनू त्याचा फडशा 
पाडावा. 
 

तेन दण्डोपनतािणवका व्याख्याताः । ३४ । दण्डोपनतािणवकयोरन्तयतरो वा सांरुद्धस्य पे्रषयेत – 
‘अयां सांरोद्धा व्याणितः, पान्द्ष्ट्िथग्राहेिाणभयुक्तः, णिद्रमन्तयदुन्द्त्र्तम्, अन्तयस्याां भूमावपयातुकामः’ इणत । ३५ । 
प्रणतपने्न सांरोद्धा स्कन्तिावारमादीप्यापयायात् । ३६ । ततः पूवथवदाचरेत् । ३७ । 
 

पण्यसांपातां वा कृत्वा पण्येनैनां रसणवदे्धनाणतसांदध्यात् । ३८ । 
 

आसारव्यञ्जनो वा सांरुद्धस्य दूतां पे्रषयेत् – ‘मया बाह्यमणभहतमुपणनगथच्िाणभहन्ततुम्’ इणत । ३९ । 
प्रणतपन्नां पूवथवदाचरेत् । ४० । 
 

णमिां बन्तिुां वाऽपणदश्य योगपुरुषाः शासनमुद्राहस्ताः प्रणवश्य दुगं ग्राहयेयुः । ४१ । 
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३४ ्ाचप्रमाणे टवटजगीषलूा शरण आलेला (माडंटलक) व रानिी सैन्याचा मुख्य (आिटवक) ्ानंी 
दुगाि कोंडलेल्या शत्रलूा फसवावे. ३५ माडंटलक व आिटवक याचं्यापैकी कोणीिरी दुगािील शत्रलूा 
टनरोप पाठवावा, “वढेा देऊन बसलेला हा राजा व्याटधग्रस्ि झाला आहे, टपछाडीच्या शत्रनेू ्ाच्यावर हल्ला 
केला आहे, ्ाच्यावर दुसरे संकि येऊन ममथस्र्ान उत्पन्न झाले आहे, हा दुसऱ्या टठकाणी टनघून 
जाण्याच्या टवचाराि आहे.” ३६ त्याला िे खरे वािले म्हणजे वढेा घालणाऱ्या टवटजगीषनेू छावणीला आग 
लावनू देऊन टनघून जाव.े ३७ नंिर पूवीप्रमाणेच वागाव.े 
 

३८ सकवा माल एकटत्रि करून िो टवषटमटश्रि करावा आटण (िो शत्रचू्या हािी लागेल अशी 
व्यवस्र्ा करून) त्या मालाने शत्रलूा फसवाव.े 
 

३९ सकवा मदिीस येणारा टमत्र म्हणटवणाऱ्या राजाने युगािील राजाकडे दूि पाठवावा, “बाहेर 
असलेल्या ्ा शत्रवूर मी हल्ला करून जजथर केले आहे, िू बाहेर येऊन ्ाचा टनकाल लावनू िाक.” ४० िो 
कबलू झाला म्हणजे पूवीप्रमाणेच वागाव.े 
 

४१ (टकल्ल्यािील) टमत्र सकवा नािेवाईक यानंा भेिण्याचे टनटमत्त करून गूढ पुरुषानंी मोहोरबदं 
परवानगी जवळ बाळगून टकल्ल्याि प्रवशे करावा व िो सर करण्यास मदि करावी. 
 

आसारव्यञ्जनो वा सांरुद्धस्य पे्रषयेत् – ‘अमुन्द्ष्ट्मन् देशे काले च स्कन्तिावारमणभहणनष्ट्याणम, 
युष्ट्माणभरणप योद्धव्यम्’ इणत । ४२ । प्रणतपन्नां यर्ोक्तमभ्याघातसांकुलां  दशथणयत्वा रािौ दुगाणन्नष्ट्क्रान्ततां घातयेत् 
। ४३ । 
 

यिा णमिमावाहयेद् आिणवकां  वा, तमुत्साहयेत् ‘णवक्रम्य सांरुदे्ध भूणममस्य प्रणतपद्यस्व’ इणत । ४४ । 
णवक्रान्ततां प्रकृणतणभदूथष्ट्यमुख्योपग्रहेि वा घातयेत्, स्वयां वा रसेन ‘णमिघातकोऽयम्’ इत्यवाप्तार्थः । ४५ । 
णवक्रणमतुकामां वा णमिव्यञ्जनः परस्याणभशांसेत् । ४६ । आप्तभावोपगतः प्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत् । ४७ । 
 

सांकि वा कृत्वा जनपदमेनां णनवेशयेत् । ४८ । णनणवष्टमस्य जनपदमणवज्ञातो हन्तयात् । ४९ । 
 

अपकारणयत्वा दूष्ट्यािणवकेषु वा बलैकदेशमणतनीय दुगथमवस्कन्तदेन हारयेत् । ५० । 
 

४२ सकवा मदिीस येणारा टमत्र म्हणटवणाऱ्या राजाने दुगािील शत्रलूा टनरोप पाठवावा, “मी अमुक 
टठकाणी व अमुक वळेेला शत्रचू्या छावणीवर हल्ला करणार आहे. िू सुद्धा लढाईि सामील हो.” ४३ िो 
कबलू झाला म्हणजे साटंगिल्याप्रमाणे हल्ल्याची दंगल दाखवनू रात्री िो टकल्ल्यािून बाहेर पडला म्हणजे 
त्याचा घाि करावा. 
 

४४ सकवा (शत्रचू्या) टमत्राला अर्वा अिवीमुख्याला बोलावनू त्याला प्रोत्साटहि करावे, “दुगाि 
अडकून पडलेल्या राजाच्या प्रदेशावर हल्ला करून िो घेऊन िाक.” ४५ त्याने हल्ला केला म्हणजे 
प्रजाजनाकंडून अर्वा त्याच्याशी एकटनष्ठ नसलेल्या त्याच्या मुख्यानंा हािाशी धरून त्याचं्याकडून त्याचा 
वध करवावा, अर्वा स्विः त्याच्यावर टवषप्रयोग करावा व “हा (शत्रू) टमत्रघािक आहे” (असे भासवनू 
इिर टमत्रानंा त्याच्यापासून दूर ठेवण्याचे) आपले कायथ साधावे. ४६ सकवा िो टमत्र अर्वा आिटवक शत्रचू्या 
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प्रदेशावर चढाई करण्याच्या ियारीि असिा टमत्र म्हणटवणाऱ्या राजाने शत्रलूा िे सागंाव.े ४७ त्याच्या 
टवश्वासास पात्र झाल्यानंिर त्याने (बनावि पत्राचं्या साहाय्याने) त्याच्या शूर योद्ध्याचंा वध करावयास 
लावावे. 
 

४८ अर्वा त्याच्याशी िह करून त्याला (पूवीसारखीच) जनपदाची वस्िी करू द्यावी. ४९ त्याचे 
जनपद पुन्हा वसले की कोणाला समजणार नाही अशा रीिीने िे उध्वस्ि करावे. 
 

५० (आपल्या) दूष्टयबलाटवरुद्ध अर्वा अिवीबलाटवरुद्ध शत्रलूा लढावयास लावनू सैन्याचा एक 
भाग आि नेऊन अचानक हल्ल्याने दुगथ सर करावा. 
 

दूष्ट्याणमिािणवकिेष्ट्यप्रत्यपसृताि कृतार्थमानसांज्ञाणचह्नाः परदुगथमवस्कन्तदेयुः । ५१ । 
 

परदुगथमवस्कन्तद्य स्कन्तिावारां वा 
पणततपराङ्मुखाणभपन्नमुक्तकेशशस्त्रभयणवरूपेभ्यिाभयमयुध्यमानेभ्यि ददु्यः । ५२ । 
 

परदुगथमवाप्य णवशुद्धशिुपक्षां कृतोपाांशुदण्डप्रतीकारमन्ततबथणहि प्रणवशेत् । ५३ । 
 

एवां णवणजगीषुरणमिभूकम लब्ध्वा मध्यमां णलप्सेत, तन्द्त्सद्धावुदासीनम् । ५४ । एष प्रर्मो मागथः पृणर्वीं 
जेतुम् । ५५ । 

 
मध्यमोदासीनयोरभावे गुिाणतशयेनाणरप्रकृतीः साियेत, तत उतराः प्रकृती. । ५६ । एष णितीयो 

मागथः । ५७ । 
 

मण्डलस्याभावे शिुिा णमिां णमिेि वा शिुमुभयतः सांपीडनेन साियेत् । ५८ । एष तृतीयो मागथः । 
५९ । 
 

५१ आटण दूष्टयबल, शत्रबुल, अिवीबल, मजीिून उिरलेले अटधकारी, शत्रलूा सोडून त्याला 
येऊन टमळालेले याचंा द्रव्य व मानसन्मानाने सत्कार करून व त्याचं्याशी संज्ञा व खुणा ठरवनू त्यानंा 
शत्रचू्या दुगावर हल्ला करावयास पाठवावे. 
 

५२ शत्रचू्या दुगावर अर्वा सैन्यावर हल्ला करिाना जे खाली पडले असिील, ज्यानंी रणागंणाकडे 
पाठ टफरटवली असेल, जे शरण आले असिील, ज्याचें केस मोकळे असिील, ज्यानंी शसे्त्र िाकून टदली 
असिील, भीिीने ज्याचें रूप पार पालिले असेल त्यानंा, िसेच जे युद्धाि भाग घेि नाहीि त्यानंा अभय 
द्याव.े 
 

५३ शत्रचूा टकल्ला सजकून घेिल्यानंिर त्याच्या पक्षािील सवथ लोकानंा बाहेर घालवनू देऊन आटण 
आि व बाहेर गुप्ि वधापासूनच्या बचावाची पूणथ िजवीज करून मग दुगाि प्रवशे करावा. 
 

५४ याप्रमाणे शत्रचूा देश सजकल्यावर टवटजगीषनेू मध्यम राजाचा देश सजकण्याचा प्रयत्न करावा, 



 

 अनुक्रमणिका 
 

िो टमळाल्यावर उदासीन राजाचा. ५५ पथृ्वीवर सावथभौमत्व टमळटवण्याचा हा पटहला मागथ. 
 

५६ मध्यम व उदासीन असे कोणी राजे नसिील िर गुणाचं्या उत्कृष्टिेने अटर ्ा संजे्ञने ओळखल्या 
जाणाऱ्या प्रकृिींना सजकावे, त्यानंिर इिर (टमत्र) प्रकृिींना. ५७ हा दुसरा मागथ. 
 

५८ राजमंडलच नसेल िर शत्र ूव आपण ्ाि टमत्राला अर्वा टमत्र व आपण ्ाि शत्रलूा दोन्ही 
बाजंूनी कैचीि पकडून टवजय संपादन करावा ५९ हा टिसरा मागथ. 
 

शक्यमेकां  वा सामन्ततां साियेत्, तेन णिगुिो णितीयम्, णिगुिस्तृतीयम् । ६० । एष चतुर्ो मागथः 
पृणर्वीं जेतुम् । ६१ । 
 

णजत्वा च पृणर्वीं णवभक्तविाश्रमाां स्विमेि भुञ्जीत । ६२ । 
 

उपजपोऽपसपथि वामनां पयुथपासनम् । 
अवमदथि पञै्चते दुगथलम्भस्य हेतवः ॥ ६३ ॥ 

 
इणत दुगथलम्भोपाये ियोदशेऽणिकरिे पयुथपासनकमथ अवमदथि चतुर्ोऽध्यायः । 

आणदतितुित्वाकरशच्िततमः । 
 

६० दुबथल सकवा एकिा असलेल्या शजेारच्या राजाला प्रर्म सजकाव,े त्याने शक्िी दुप्पि झाली की 
दुसऱ्या राजाला, टिप्पि झाली की टिसऱ्या राजाला. ६१ पथृ्वी सजकण्याचा हा चौर्ा मागथ. 
 

६२ आटण पथृ्वी सजकल्यानंिर टिच्याि वणथ व आश्रम पद्धिीची व्यवस्र्ा लावनू स्विःच्या धमानुसार 
(टवटजगीषनेू) टिचा उपभोग घ्यावा. 
 

६३ टफिुरीस प्रोत्साहन, गुप्ि हेराचंी योजना, दुगाबाहेर काढणे, वढेा देणे आटण हल्ला करणे हे 
टकल्ला सर करण्याचे पाच उपाय आहेि. 
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५ 
 

[षट्सप्तणतशततमां प्रकरिम् – लब्िप्रशमनम्] 
 

णिणविां णवणजगीषोः समुत्र्ानम् – अिव्याणदकम्, एकग्रामाणदकां  च । १ । णिणवििास्य लम्भः – 
नवो, भूतपूवथः, णपत्र्य इकत । २ । 
 

नवमवाप्य लाभां परदोषान् स्वगुिैश्िादयेत्, गुिान् गुििैगुण्येन । ३ । 
स्विमथकमानुग्रहपणरहारदानमानकमथणभि प्रकृणतणप्रयणहतान्तयनुवतेत । ४ । यर्ासांभाणषतां च 
कृत्यपक्षमुपग्राहयेत्, भूयि कृतप्रयासम् । ५ । अणवश्वास्यो णह णवसांवादकः स्वेषाां परेषाां च भवणत, 
प्रकृणतणवरुद्धाचारि । ६ । तस्मात्समानशीलवेषभाषाचारतामुपगच्िेत् । ७ । देशदैवतसमाजोत्सवणवहारेषु 
च भन्द्क्तमनुवतेत । ८ । 
 

पाचवा अध्याय 
 

प्रकरण १७६ : सजकलेल्या मुलखाचे प्रशमन 
 

१ टवटजगीषचू्या कारवाईचे दोन प्रकारचे उदे्दश असिाि – अरण्ये आदी प्रदेश सजकणे आटण एक 
शहर वगैरे काबीज करणे. २ आटण त्याला त्याचंी प्राप्िी िीन प्रकारे होिे – नवीन प्रदेशाची, पूवी 
त्याच्याकडे असलेल्या प्रदेशाची आटण टपत्याच्या पिाि त्याच्या राज्याची. 
 

३ नवीन प्रदेश सजकल्यावर त्याने शत्रूचे दोष आपल्या गुणानंी झाकून िाकाविे, त्याचे गुण 
त्याच्यापेक्षा दुप्पि गुणवते्तने. ४ आटण आपल्या स्वधमाचे पालन करणे, अनुग्रह करणे, सूि देणे, द्रव्यदान 
करणे, मानसन्मान करणे या गोष्टींनी प्रजाजनानंा टप्रय होईल िे व टहिकर असेल िे करीि रहाव.े ५ आटण 
टफिूर झालेल्या शत्रकूडील लोकानंा कबूल केल्याप्रमाणे इनामे द्यावीि आटण ज्याने त्याच्यासाठी मेहनि 
घेिली असेल त्याला अटधक द्याव.े ६ कारण, जो आपल्या वचनाला जागि नाही आटण जो प्रजाजनाचं्या 
टवरुद्ध आचरण ठेविो त्याच्यावर त्याचे स्विःचे लोक व इिर लोक टवश्वास ठेवीि नाहीि. ७ म्हणून िेर्ील 
प्रजेच्या स्वभाव, वषे, भाषा व आचार या गोष्टींचा त्याने स्वीकार करावा. ८ आटण त्या देशािील देविाचें 
उत्सव, सामाटजक उत्सव व समारंभ या प्रसंगी िेर्ील लोकासंारखाच भस्क्िभाव दाखवावा. 
 

देशग्रामजाणतसांघमुख्येषु चाभीक्ष्िां सन्द्त्ििः परस्यापचारां दशथयेयुः, माहाभानयां भन्द्क्तां च तेषु 
स्वाणमनः, स्वाणमसत्कारां च णवद्यमानम् । ९ । उणचतैिैनान् भोगपणरहाररक्षावेक्षिैभुथञ्जीत । १० । 
 

सवथदेवताश्रमपूजनां च णवद्यावाक्यिमथशूरपुरुषािाां च भूणमद्रव्यदानपणरहारान् कारयेत्, 
सवथबन्तिनमोक्षिमनुग्रहां दीनानार्व्याणितानाां च । ११ । चातुमास्येष्ट्विथमाणसकमघातम्, पौिथमासीषु च 
चातूराणिकम्, राजदेशनक्षिेष्ट्वैकराणिकम् । १२ । योणनबालविां पुांस्त्वोपघातां च प्रणतषेियेत् । १३ । यच्च 
कोशदण्डोपघातकमिर्णमष्ठां वा चणरिां मन्तयेत तदपनीय िम्यथव्यवहारां स्र्ापयेत् । १४ । 
 

९ आटण देशािील, गावािील, जािीिील व संघािंील जे मुख्य मुख्य लोक असिील त्यानंा हेरानंी 
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शत्रचूी दुष्टकृत्ये वारंवार पिवनू द्यावीि व (नवीन) राजा फार भावयशाली आहे, त्याचा िेर्ील लोकावंर फार 
लोभ आहे व त्याला त्याचं्याटवषयी आदर आहे असे सागंाव.े १० आटण त्याचें नेहमीचे जे उपभोगाचे हक्क 
असिील, त्यानंा जी सूि व जे संरक्षण टमळि असेल त्याचंी जपणूक करून राज्याचा उपभोग घ्यावा. 
 

११ आटण त्याने सवथ देविा व आश्रम याचंी पूजा करावयास लावावे, टवद्या, वक्िृत्व व धमथ यािं श्रेष्ठ 
असणाऱ्या पुरुषानंा जटमनी व द्रव्य द्याव ेआटण कराि सूि द्यावी, िुरंुगािून सवथ कैद्यानंा सोडून द्याव ेआटण 
जे दीनदुबळे, अनार्, रोगग्रस्ि असिील त्यानंा साहाय्य करावे. १२ दर चार मटहन्यामंध्ये पधंरा टदवस, दर 
पौर्षणमेला चार टदवस आटण राजाच्या जन्मनक्षत्राच्या टदवशी व देशाच्या नक्षत्राच्या टदवशी प्राटणवधास बदंी 
करावी. १३ (सवथ प्राण्याचं्या) टस्त्रया व बालके याचंा वध आटण पुरुषाचें खच्चीकरण यासं बदंी घालावी. १४ 
आटण जी लोकरीि टिजोरीला सकवा सैन्याला अपायकारक आहे सकवा धमाला अनुसरून नाही असे त्याला 
वािेल िी बदं करून धमाला अनुसरून असलेला व्यवहार प्रस्र्ाटपि करावा. 
 

चोरप्रकृतीनाां म्लेच्िजातीनाां च स्र्ानणवपयासमनेकस्र्ां कारयेत्, दुगथराष्ट्रदण्डमुख्यानाां च । १५ । 
परोपगृहीतानाां च मन्द्न्तिपुरोणहतानाां परस्य प्रत्यन्ततेष्ट्वनेकस्र्ां वासां कारयेत् । १६ । अपकारसमर्ाननुणक्षयतो 
वा भतृथणवनाशमुपाांशुदण्डेन प्रशमयेत् । १७ । स्वदेशीयान् वा परेि वाऽपरुद्धानपवाणहतस्र्ानेषु स्र्ापयेत् । 
१८ । 
 

यि तत्कुलीनः प्रत्यादेयमादातुां शक्तः, प्रत्यन्ततािवीस्र्ो वा प्रबाणितुमणभजातः, तस्मै णवगुिाां भूकम 
प्रयच्िेत्, गुिवत्याितुभागां वा कोशदण्डदानमवस्र्ाप्य, यदुपकुवािः पौरजानपदान् कोपयेत् । १९ । 
कुणपतैस्तैरेनां घातयेत् । २० । 

 
प्रकृणतणभरुपकु्रष्टमपनयेत्, औपघाणतके वा देशे णनवेशयेत् । इणत । २१ । 
 
भूतपूवे येन दोषेिापवृतस्तां प्रकृणतदोषां िादयेत्, येन च गुिेनोपावृतस्तां तीव्रीकुयात् । इणत । २२ । 

 
णपत्र्ये णपतुदोषाांश्िादयेत्, गुिाांि प्रकाशयेत् । इणत । २३ । 

 
चणरिमकृतां िम्यं कृतां चान्तयःै प्रवतथयेत् । 
प्रवतथयेन्न चािम्यं कृतां चान्तयरै्णनवतथयेत् ॥ २४ ॥ 

 
इणत दुगथलम्भोपाये ियोदशेऽणिकरिे लब्िप्रशमनम् पञ्चमोऽध्यायः । आणदतः पञ्चचत्वाकरशच्िततमः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य दुगथलम्भोपायः ियोदशमणिकरिां समाप्तम् । 

 
१५ चोऱ्या करणारे आटण म्लेच्छ जािीचे लोक ्ानंा त्याचं्या टठकाणावरून हलवनू दुसरीकडे 

टनरटनराळ्या टठकाणी रहावयास लावावे, िसेच दुगथ, राष्ट् व सैन्य याचं्यावरील मुख्य अटधकाऱ्याचं्या 
बदल्या कराव्याि. १६ आटण शत्रचू्या पक्षाचे िे मंत्री व पुरोटहि असिील त्यानंा शत्रचू्या देशाच्या सीमेवर 
टनरटनराळ्या सठकाणी रहावयास लावावे. १७ त्याचं्यापैकी जे अपाय करण्यास समर्थ असिील अर्वा 
आपल्या (पूवीच्या) धन्याच्या नागाबद्दल शोक करीि बसले असिील त्याचंा गुप्ि वधाने टनकाल लावावा. 
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१८ आटण त्याचं्या स्र्ानावरून दूर केलेल्या अटधकाऱ्याचं्या जागी स्वदेशािील लोकाचंी अर्वा शत्रचू्या 
मजीिून उिरले असलेल्या लोकाचंी नेमणूक करावी. 
 

१९ आटण जर शत्रचू्या घराण्यािील त्याचा वारसदार म्हणटवणारा कोणी पुरुष सहज परि घेिा 
येण्यासारखा प्रदेश घेण्यास समर्थ असेल अर्वा सरहद्दीवरील अरण्याि असलेला कोणी सरदार उपद्रव 
देण्यास समर्थ असेल िर त्याला टनरुपयोगी जमीन सकवा त्याच्या एकचिुर्ांशाइिकी चागंली जमीन, 
टिजोरी व सैन्य ्ाचंी मदि टदली पाटहजे ्ा अिीवर द्यावी, जी मदि देण्याच्या प्रयत्नाि िो पौर न 
जानपद याचं्याि प्रक्षोभ उत्पन्न करील. २० िे प्रक्षबु्ध झाले म्हणजे त्याचं्यामाफथ ि त्याचा घाि करावा. 
 

२१ ज्या अटधकाऱ्याच्या टवरुद्ध प्रजाजन ओरड करीि असिील त्याला काढून िाकाव े सकवा 
धोकादायक प्रदेशाि नेमावे. 
 

२२ पूवीचा आपला देश परि टमळटवल्यावर ज्या प्रकृिीच्या दोषामुळे त्याला िो सोडून जाव ेलागले 
होिे िो दोष नाहीसा करावा आटण ज्या गुणामुळे परि येणे शक्य झाले िो अटधक दृढ करावा. 
 

२३ वटडलापासून टमळालेल्या राज्याि टपत्याच्या दोषावंर पाघंरूण घालावे आटण त्याच्या गुणाचंा 
बोलबाला करावा. 
 

२४ धमाला धरून असलेली रीि, पूवी आचरणाि नसली िरी सुरू करावी, आटण इिरानंी सुरू 
केलेली चालू ठेवावी. िसेच धमाला अनुसरून नसलेले काही सुरू करू नये आटण इिरानंी सुरू केलेले बदं 
करावे. 
 

तेरावे अणिकरि समाप्त 
  



 

 अनुक्रमणिका 
 

औपणनषणदकम् — चतुदथशमणिकरिम् 
 

१ 
 

[सप्तसप्तणतशततमां प्रकरिम् – परबलघातप्रयोगः] 
 

चातुवथण्यथरक्षार्थमौपणनषणदकमिर्णमष्ठेषु प्रयुञ्जीत । १ । 
 

कालकूिाणदर्णवषवगथः श्रदे्धयदेशवेषणशल्पभाषाजनापदेशःै 
कुब्जवामनणकरातमूकबणिरजडान्तिच्िद्धमाणभम्लेच्िजातीयरैणभपे्रतैः स्त्रीणभः पुांणभि 
परशरीरोपभोगेष्ट्वविातव्यः । २ । 
 

राजक्रीडाभाण्डणनिानद्रव्योपभोगेषु गूढाः शस्त्रणनिानां कुयुथः, सत्िाजीणवनि 
राणिचाणरिोऽन्द्ननजीणवनिान्द्ननणनिानम् । ३ । 
 

णचिभेककौन्द्ण्डन्तयककृकिपञ्चकुष्ठशतपदीचूिथमुणच्चणदङ्गकम्बलीशतकन्तदेध्मकृकलासचूिं 
गृहगोणलकान्तिाणहकक्रकण्िकपूणतकीिगोमाणरकाचूिं भल्लातकावल्गुजरसयुक्तां सद्यःप्रािहरम्, एतेषाां वा 
िूमः । ४ । 
 

चौदावे अणिकरि – गूढ प्रयोगाांणवषयी 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १७७ : शत्रुसेनेचा नाश करण्याचे प्रयोग 
 

१ चार वणांचे रक्षण करण्याच्या हेिूने अधार्षमक लोकावंर गूढ उपायाचंा प्रयोग करावा. 
 

२ देश, वषे, कला, भाषा आटण जन्म याचं्या संबधंाि कोणालाही शकंा येणार नाही असे वागणारे, 
कुबडे, खुजे, टकराि, मुके, बटहरे, वडेे आटण आंधळे याचें सोंग आणणारे, म्लेच्छ जािींिील टवश्वासू स्त्री व 
पुरुष यानंी कालकूि आदी टनरटनराळी टवषे शत्रनेू अंगावर धारण करावयाच्या (वस्त्रालंकारादी) वस्िंूि 
ठेवनू द्यावीि. 
 

३ राजाच्या खेळाि वापरावयाच्या वस्िंूमध्ये आटण कोठारािूंन त्याच्या उपयोगासाठी आणावयाच्या 
पदार्ांमध्ये गूढ पुरुषानंी शसे्त्र ठेवनू द्यावीि, आटण रात्री सहडणाऱ्या सत्री हेरानंी व आपल्या धंद्याि अवनीचा 
उपयोग करणाऱ्यानंी आग लावनू द्यावी. 
 

४ टचत्रभेक (टठपके असलेला बेडूक), कौंटडन्यक, कृकण, पचंकुष्ठ व शिपदी (गोम) याचें चूणथ, 
उटच्चसदग, कंबली, शिकंद, इध्म व कृकलास (सरडा) याचें चूणथ, गृहगोटलका (पाल), अंधाटहक, 
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क्रकंिक, पूटिकीि (घाण येणारा टकडा), आटण गोमाटरका याचें चूणथ भल्लािक (टबब्बा) आटण अवल्गुज 
याचं्या रसाि टमसळले असिा िात्काल प्राण हरण करिे, सकवा ्ा चूणांचा धूर (िात्काल प्राण हरण 
करिो). 
 

कीिो वाऽन्तयतमस्तप्तः कृष्ट्िसपथणप्रयङु्गणभः । 
शोषयेदेष सांयोगः सद्यःप्रािहरो मतः ॥ ५ ॥ 

 
िामागथवयातुिानमूलां  भल्लातकपुष्ट्पचूिथयुक्तम् आिथमाणसकः । ६ । 

 
व्याघातकमूलां  भल्लातकपुष्ट्पचूिथयुक्तां कीियोगो माणसकः । ७ । 

 
कलामािां पुरुषािाां, णिगुिां खराश्वानाां, चतुगुथिां हस्त्युष्ट्रािाम् । ८ । 

 
शतकदथमोणच्चणदङ्गकरवीरकिुतुम्बीमत्स्यिूमो मदनकोद्रवपलालेन हन्द्स्तकिथपलाशपलालेन वा 

प्रवातानुवाते प्रिीतो यावच्चरणत तावन्तमारयणत । ९ । 
 
पूणतकीिमत्स्यकिुतुम्बीशतकदथमेध्मेन्तद्रगोपचूिं पूणतकीिकु्षद्रारालाहेमणवदारीचूिं वा 

बस्तशृङ्गखुरचूिथयुक्तमन्तिीकरो िूमः । १० । 
पूणतकरञ्जपिहणरतालमनःणशलागुञ्जारक्तकापासपलालान्तयास्फोिकाचगोशकृद्रसणपष्टमन्तिीकरो िूमः । ११ 
। सपथणनमोकां  गोऽश्वपुरीषमन्तिाणहकणशरिान्तिीकरो िूमः । १२ । 
 

५ सकवा ्ाचं्यापैकी एखादा कीिक कृष्टणसपथ व टप्रयंगु याचं्या समविे िापवनू सुकवावा. हे टमश्रण 
िात्काल प्राण हरण करिे असे मानिाि. 
 

६ धामागथव व यािुधान याचं्या मुळ्या भल्लािकाच्या फुलाचं्या चूणाि टमसळल्या असिा िे टमश्रण 
पधंरा टदवसािं मृत्य ूघडवनू आणिे. 
 

७ व्याघािकाची मुळी भल्लािकाच्या फुलाचं्या चूणाने युक्ि करून (वरील) टकड्याचं्या चूणाबरोबर 
टमश्र केली की िे टमश्रण एक मटहन्याि मृत्य ूघडवनू आणिे. 
 

८ याचे प्रमाण मनुष्टयानंा एक कला, गाढव व घोडे यानंा दुप्पि, हत्ती व उंि यानंा चौपि. 
 

९ शिकदथम, उटच्चसदग, करवीर, किुिंुबी (कडु भोपळा) व मासे याचंा धूर मदन व कोद्रव याचं्या 
पाचोळ्याने अर्वा हस्स्िकणथ व पळस याचं्या शुष्टक पाल्याने वारा वहाि असलेल्या टदशलेा पसरटवला 
असिा जेर्पयंि िो पसरिो िेर्पयंि सवथ प्राण्यानंा मारक होिो. 
 

१० पूटिकीि, मासे, कडू भोपळा, शिकदथम, इध्म आटण इंद्रगोप याचें चूणथ सकवा पूटिकीि, क्षदु्रा, 
अराला आटण हेमटवदारी याचें चूणथ बोकडाची सशगे व खुरे याचं्या चूणाबरोबर टमसळले िर त्या टमश्रणाच्या 
धुराने प्राणी आंधळे होिाि. ११ पूटिकरंजाची पाने, हरिाळ, मनशीळ, गुंजा आटण रक्ि कापासाचा पाचोळा 



 

 अनुक्रमणिका 
 

हे आस्फोि, काच व गाईच्या शणेाचा रस याबंरोबर घोिले असिा त्या टमश्रणाचा धूर (प्राण्याला) आंधळा 
करिो. १२ सापाची काि, गाईचे शणे, घोड्याची लीद आटण अंधाटहकाचे डोके ्ा टमश्रणाचा धूर 
(प्राण्याला) आंधळा करिो. 
 

पारावतप्लवकक्रव्यादानाां हन्द्स्तनरवराहािाां च मूिपुरीषां कासीसणहङ्गयवतुषकितण्डुलाः 
कापासकुिजकोशातकीनाां च बीजाणन गोमूणिकाभाण्डीमूलां  णनम्बणशगु्रफणिजथकाक्षीवपीलुकभङ्गः 
सपथशफरीचमथ हन्द्स्तनखशृङ्गचूिथणमत्येष िूमो मदनकोद्रवपलालेन हन्द्स्तकिथपलाशपलालेन वा प्रिीतः 
प्रत्येकशो यावच्चरणत तावन्तमारयणत । १३ । 
 

कालीकुष्ठनडशतावरीमूलां  सपथप्रचलाककृकिपञ्चकुष्ठचूिं वा िूमः पूवथकल्पेनाद्रथशुष्ट्कपलालेन वा 
प्रिीतः सांग्रामावतरिावस्कन्तदनसांकुलेषु कृतनेजमोदकाणक्षप्रतीकारैः प्रिीतः सवथप्राणिनाां नेिघ्नः । १४ । 
शाणरकाकपोतबकबलाकालेण्डमकाणक्षपीलुकस्नुणहक्षीरणपष्टमन्तिीकरिमञ्जनम् उदकदूषिां च । १५ । 
 

१३ पारवा, बेडूक व मासंाहारी प्राणी याचंी िसेच हत्ती, मनुष्टय व डुक्कर याचंी टवष्ठा व मूत्र, कासीस, 
सहग, जवाचे िूस, कण्या व दाणे, कापूस, कुडा व कोशािकी याचं्या टबया, गोमूटत्रका व भाडंी याचं्या मुळ्या, 
कडुसनब, टशगु्र (शवेगा) फटणजथक, अक्षीव आटण पीलुक याचें िुकडे, साप व शफरी माशाचे कािडे (आटण) 
हत्तीचे नख व सुळा याचें चूणथ – ्ा टमश्रणाचा धूर मदन व कोद्रव याचं्या पाचोळ्याने अर्वा हस्स्िकणथ व 
पलाश याचं्या पाचोळ्याने वाऱ्याबरोबर पसरटवला असिा जेर्पयंि िो पसरिो िेर्पयंि हरएक प्राण्याला 
मारक होिो. 
 

१४ काली, कुष्ठ, नड आटण शिावरी याचंी मुळे अर्वा सपथ, प्रचलाक, कृकण आटण पचंकुष्ठ याचें 
चूणथ, ्ाचा धूर वरील पद्धिीने ओल्या अर्वा सुक्या पाचोळ्याने पसरटवला िर – स्विःच्या डोळ्याि 
अगोदर नेजनोदक घािलेल्या मनुष्टयानंी शत्रसैुन्य रणाि उिरि असिा अर्वा हल्ल्याची दंगल चालू 
असिा पसरटवला िर – सवथ प्राण्याचं्या नेत्रानंा अंधत्व आणिो. १५ साटरका, कबिूर, बगळा आटण बलाका 
याची टवष्ठा अकथ , अटक्ष, पीलुक आटण स्नुटह याचं्या टचकाि घोिली असिा अंधत्व आणणारे अंजन ियार 
होिे; त्याने पाणीसुद्धा दूटषि होिे. 
 

यवकशाणलमूलमदनफलजातीपिनरमूियोगः प्लक्षणवदारीमूलयुक्तो 
मूकोदुम्बरमदनकोद्रवक्वार्युक्तो हन्द्स्तकिथपलाशक्वार्युक्तो वा मदनयोगः । १६ । 
शृणङ्गगौतमवृक्षकण्िकारमयरूपदीयोगो गुञ्जालाङ्गलीणवषमूणलकेङु्गदीयोगः 
करवीराणक्षपीलुकाकथ मृगमारिीयोगो मदनकोद्रवक्वार्युक्तो हन्द्स्तकिथपलाशक्वार्युक्तो वा मदनयोगः । 
१७ । समस्ता वा यवसेन्तिनोदकदूषिाः । १८ । 
 

कृतकण्डलकृकलासगृहगोणलकान्तिाणहकिूमो नेिविमुन्तमादां च करोणत । १९ । 
कृकलासगृहगोणलकायोगः कुष्ठकरः । २० । स एव णचिभेकान्तिमिुयुक्तः प्रमेहमापादयणत, 
मनुष्ट्यलोणहतयुक्तः शोषम् । २१ । 
 

दूषीणवषां मदनकोद्रवचूिथमपणजणह्वकायोगः । २२ । 
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मातृवाहकाञ्जणलकारप्रचलाकभेकाणक्षपीलुकयोगो णवषणूचकाकरः । २३ । 
 

पञ्चकुष्ठककौन्द्ण्डन्तयकराजवृक्षपुष्ट्पमिुयोगो ज्वरकरः । २४ । 
 

भासनकुलणजह्वाग्रन्द्न्तर्कायोगः खरीक्षीरणपष्टो मूकबणिरकरो मासािथमाणसकः । २५ । 
 

१६ जव आटण शाटल याचं्या मुळ्या, मदनफळ, जायपत्री आटण मनुष्टयाचे मूत्र याचें टमश्रण, प्लक्ष व 
टवदारी याचं्या मुळानंी युक्ि, मूक, उदंुबर, मदन व कोद्रव याचं्या काढ्याि अर्वा हस्स्िकणथ व पलाश 
याचं्या काढ्याि टमसळले असिा िे शुद्ध हरपण्यास लाविे. १७ शृटंग, गौिमवृक्ष, कंिकार आटण मयरूपदी 
याचें टमश्रण, गुंजा, लागंली, टवषमूटलका आटण इंगुदी याचें टमश्रण, करवीर, अटक्ष, पीलुक, अकथ  व 
मृगमारणी याचें टमश्रण, मदन व कोद्रव याचं्या काढ्याि अर्वा हस्स्िकणथ व पलाश याचं्या काढ्याि 
टमसळले असिा िे शुद्ध हरपटवणारे टमश्रण होिे. १८ अर्वा ही सवथ टमश्रणे गवि, लाकूडफािा आटण पाणी 
यानंा दूटषि करिाि. 
 

१९ कृिकंडल, कृकलास, गृहगोटलका आटण अंधाटहक याचंा धूर दृष्टी नष्ट करिो आटण उन्माद 
उत्पन्न करिो. २० कृकलास व गृहगोटलका याचें टमश्रण कुष्ठ उत्पन्न करिो. २१ हेच टमश्रण त्याि 
टचत्रभेकाचे आिडे व मध टमसळल्यास प्रमेह उत्पन्न करिे, मनुष्टयाचे रक्ि टमसळल्यास क्षयरोग उत्पन्न 
करिे. 
 

२२ दूषीटवष, मदन आटण कोद्रव याचें चूणथ, ्ा टमश्रणाने जीभ लुळी पडिे. 
 
२३ मािृवाहक, अंजटलकार, प्रचलाक, भेक, अटक्ष आटण पीलुक याचें टमश्रण टवषटूचका (कॉलरा) 

उत्पन्न करिे. 
 

२४ पचंकुष्ठ, कौंटडन्यक, राजवृक्षाचे फूल व मध याचें टमश्रण िाप आणिे. 
 
२५ भास व नकुल (याचें मासं), टजव्हा आटण गं्रटर्का याचें टमश्रण गाढवीच्या दुधाि खलून टदले 

असिा मनुष्टय मटहन्याि सकवा पंधरा टदवसािं मुका व बटहरा होिो. 
 

कलामािां पुरुषािाणमणत समानां पूवेि । २६ । भङ्गक्वार्ोपनयनमौषिानाम्, चूिं प्रािभृताम्, सवेषाां 
वा क्वार्ोपनयनम्, एवां वीयथवतरां भवणत । २७ । इणत योगसांपत् । २८ । 
 

शाल्मलीणवदारीिान्तयणसद्धो मूलवत्सनाभसांयुक्तिुच्िुन्तदरीशोणितप्रलेपेन णदनिो बािो यां णवध्यणत 
स णवद्धोऽन्तयान् दश पुरुषान् दशणत, ते दष्टा दशान्तयान् दशन्द्न्तत पुरुषान् । २९ । 
भल्लातकयातुिानावानुिामागथवबािानाां पुष्ट्पैरेलकाणक्षगुनगुलुहालाहलानाां च कषायां बस्तनरशोणितयुक्तां 
दांशयोगः । ३० । ततोऽिथिरणिको योगः सक्तुणपण्याकाभ्यामुदके प्रिीतो िनुःशतायाममुदकाशयां दूषयणत । 
३१ । मत्स्यपरम्परा हे्यतेन दष्टाऽणभमृष्टा वा णवषीभवणत, यिैतदुदकां  णपबणत स्पृशणत वा । ३२ । 
 

रक्तशे्वतसषथपैगोिा णिपक्षमुन्द्ष्ट्रकायाां भूमौ णनखातायाां णनणहता वध्येनोदृ्धता यावत्पश्यणत 
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तावन्तमारयणत, कृष्ट्िसपो वा । ३३ । 
 

२६ मनुष्टयासंाठी प्रमाण एक कला इत्यादी सवथ पूवीप्रमाणेच. २७ वनस्पिींच्या बाबिीि त्याचं्या 
चूणाचा काढा द्यावा, प्राण्याचं्या संबधंाि त्याचें चूणथ द्याव,े अर्वा सवांच्या बाबिीि काढा करून द्यावा, 
त्यायोगे िी अटधक पटरणामकारक होिाि. २८ हे झाले टमश्रणाचें उत्कृष्ट गुण. 
 

२९ शाल्मली आटण टवदारी याचं्या टबयािं टसद्ध केलेला, मूल व वत्सनाभ याचें टमश्रण लावलेला 
आटण टचचुदं्रीच्या रक्िाचा लेप लावलेला बाण ज्या मनुष्टयाला टवद्ध करिो िो दुसऱ्या दहा मनुष्टयानंा 
चाविो, आटण िे चावले गेलेले इिर दहा मनुष्टयानंा चाविाि (आटण त्या सवांना टवषाची बाधा होिे). ३० 
भल्लािक, यािुधान, अवानु, धामागथव आटण बाण याचं्या पुष्टपासंटहि एलक, अटक्ष, गुवगुळ आटण हालाहल 
याचंा काढा बोकड व पुरुष याचं्या रक्िाि टमसळला असिा चावावयास लावणारे टमश्रण ियार होिे. ३१ 
अधा धरण वजनाचे हे टमश्रण सािूचे पीठ व पेंड याचं्याबरोबर पाण्याि िाकले असिा शभंर योजने टवस्िृि 
असलेला जलाशय दूटषि करिे. ३२ कारण, ्ा पाण्याने चावले गेलेले अर्वा स्पर्षशलेले माशाचें र्व े
टवषारी होिाि, िसेच जो कोणी हे पाणी टपिो अर्वा त्याला स्पशथ करिो िोसुद्धा टवषारी होिो. 
 

३३ िाबंड्या व पाढंऱ्या मोहऱ्यासंह घोरपड मडक्याि घालून िीन पधंरवडेपयंि जटमनीि पुरून 
ठेवनू वधाची टशक्षा झालेल्या मनुष्टयाकडून बाहेर काढली असिा िी टजिक्या प्राण्यावंर दृष्टी िाकिे टििके 
मृत्युमुखी पडिाि; कृष्टणसपथही असेच घडवनू आणिो. 
 

णवदु्यत्प्रदनिोऽङ्गारो ज्वालो वा णवदु्यत्प्रदनिैः काष्ठैगुथहीतिानुवाणसतः कृणतकासु भरिीषु वा रौदे्रि 
कमथिाऽणभहुतोऽन्द्ननः प्रिीति णनष्ट्प्रतीकारो दहणत । ३४ । 
 

कमारादन्द्ननमाहृत्य क्षौदे्रि जुहुयात्पृर्क् । 
सुरया शौन्द्ण्डकादन्द्ननां मागथतोऽन्द्ननां घृतेन च ॥ ३५ ॥ 

 
माल्येन चैकपत्न्तयन्द्ननां पुांिल्यन्द्ननां च सषथपैः । 
दध्ना च सूणतकास्वन्द्ननमाणहतान्द्ननां च ताण्डुलै ॥ ३६ ॥ 

 
चण्डालान्द्ननां च माांसेन णचतान्द्ननां मानुषेि च । 
समस्तान् बस्तवसया मानुषेि रुवेि च ॥ ३७ ॥ 

 
जुहुयादन्द्ननमन्तिेि राजवृक्षस्य दारुणभः । 
एष णनष्ट्प्रणतकारोऽन्द्ननर्णिषताां नेिमोहनः ॥ ३८ ॥ 

 
अणदते नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वणत नमस्ते, देव सणवतनथमस्ते । ३९ । अग्रये स्वाहा, सोमाय 

स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा । ४० । 
 

इत्यौपणनषणदके चतुदथशेऽणिकरिे परबलघातप्रयोगः प्रर्मोऽध्यायः । आणदतः षट्चत्वाकरशच्िततमः । 
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३४ टवजेने जळालेला कोळसा सकवा अस्वन टवजेने जळालेल्या लाकडानंी पेिवनू आटण सारखा 
पेिि ठेवनू कृटत्तका नक्षत्रावर अर्वा भरणी नक्षत्रावर त्याि रुद्र देविेसाठी टवटधपूवथक होम केला असिा 
त्या अवनीने आग लावली िर िी टवझटविा येि नाही. 
 

३५–३८ लोहाराकडून अवनी आणून त्याि मधाचा स्विंत्रपणे होम करावा; दारूच्या 
दुकानदाराकडून अवनी आणून त्यािं मद्याचा होम करावा; रस्त्यावरील अवनीि िुपाचा; पटिव्रिेच्या 
घरािील अवनीि फुलाचंा; टछनाल स्त्रीच्या घरािील अवनीि मोहऱ्याचंा; बाळंि झालेल्या स्त्रीच्या घरािील 
अवनीि द्ाचा; आटहिावनीच्या घरािील अवनीि िादुंळाचा; चडंालाकडील अवनीि मासंाचा; टचिेिील 
अवनीि मनुष्टयमासंाचा; (याप्रमाणे स्विंत्रपणे होम केल्यावर) सवथ अवनी एकत्र करून त्याि बोकडाच्या 
चरबीचा आटण मनुष्टयाच्या धु्रवाचा राजवृक्षाच्या लाकडासंह, अस्वनमंत्राचे उच्चारण करून, होम करावा. हा 
अवनी टवझटवला जाि नाही आटण िो शत्रूंच्या नेत्रानंा भरुळ पाडिो. 
 

३९ हे अटदिी, िुला नमस्कार असो; हे अनुमिी, िुला नमस्कार असो; हे सरस्विी, िुला नमस्कार 
असो; हे सटविा देवा, िुला नमस्कार असो. ४० अवनीला स्वाहा, सोमाला स्वाहा, भःू स्वाहा, भवुः स्वाहा. 
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२ 
 

[अष्टसप्तणतशततमां प्रकरिम् – प्रलम्भनम्, ति अद्भुतोत्पादनम्] 
 

णशरीषोदुम्बरशमीचूिं सर्णपषा सांहत्यािथमाणसकः कु्षद्योगः । १ । 
कशेरुकोत्पलकन्तदेकु्षमूलणबसदूवाक्षीरघृतमण्डणसद्धो माणसकः । २ । माषयवकुलत्र्दभथमूलचूिं वा 
क्षीरघृताभ्याम्, वल्लीक्षीरघृतां वा समणसद्धां, सालपृणश्नपिीमूलकल्कां  पयसा पीत्वा, पयो वा तन्द्त्सद्धां  
मिुघृताभ्यामणशत्वा मासमुपवसणत । ३ । 
 

श्वेतबस्तमूिे सप्तरािोणषतैः णसद्धार्थकैः णसद्धां  तैलां  किुकालाबौ मासािथमासन्द्स्र्तां 
चतुष्ट्पदणिपदानाां णवरूपकरिम् । ४ । तक्रयवभक्षस्य सप्तरािादूध्वं श्वेतगदथभस्य लेण्डयवैः णसद्धां  
गौरसषथपतैलां  णवरूपकरिम् । ५ । एतयोरन्तयतरस्य मूिलेण्डरसणसद्धां  
णसद्धार्थकतैलमकथ तूलपतङ्गचूिथप्रतीवापां श्वेतीकरिम् । ६ । श्वेतकुकु्किाजगरलेण्डयोगः श्वेतीकरिम् । ७ । 
श्वेतबस्तमूिे श्वेतसषथपाः सप्तरािोणषतास्तक्रमकथ क्षीरलविां िान्तयां च पक्षन्द्स्र्तो योगः श्वेतीकरिम् । ८ । 
किुकालाबौ वल्लीगते गतमिथमासन्द्स्र्तां गौरसषथपणपष्टां रोम्िाां श्वेतीकरिम् । ९ । 
 

दुसरा अध्याय 
 

प्रकरण १७८ : गूढ प्रयोगानंी भरुळ पाडणे : (१) चमत्कार करून दाखटवणे 
 

१ टशरीष, उदंुबर आटण शमी याचें चूणथ िुपाबरोबर टमसळून घेिल्यास पधंरा टदवसपयंि भकू 
लागि नाही. २ कशरेुक व उत्पल याचें कंद, उसाचे मूळ, टबसिंिू, दुवा, दूध, िूप आटण मलई यानंी टसद्ध 
केलेले टमश्रण घेिल्यास एक मटहना भकू लागि नाही. ३ उडीद, जव, कुळीर् व दभाच्या मुळ्या याचें चूणथ 
दूध व िूप याचं्याबरोबर (घेिल्यास) अर्वा वल्लीचा रस व िूप समभाग उकळवनू टसद्ध केलेले 
(घेिल्यास), अर्वा साल आटण पटृश्नपणी याचं्या मुळ्याचं्या लगद्याबरोबर दूध प्याल्यास, अर्वा 
दुधाबरोबर िो लगदा उकळवनू मध व िूप याचं्याबरोबर घेिल्यास एक मटहनाभर उपाशी रहािा येिे. 
 

४ पाढंऱ्या बोकडाच्या मूत्राि साि रात्री ठेवलेल्या मोहऱ्याचें काढलेले िेल कडू भोपळ्याि दीड 
मटहना ठेवले असिा चार पायाचं्या व दोन पायाचं्या प्राण्याचें रूप पालिून िाकिे. ५ साि टदवस िाकाि 
टभजटवलेले जव खाणाऱ्या पाढंऱ्या गाढवाच्या टलदीिील जवानंी टसद्ध केलेले पाढंऱ्या मोहऱ्याचें िेल टवरूप 
करण्याचा उपाय आहे. ६ ्ा दोघापंैकी कोणत्याही एकाच्या मूत्र व लेंड्याचं्या रसाि टसद्ध केलेले मोहरीचे 
िेल, त्याि अकथ , िूल व पिंग याचें चूणथ टमसळले असिा, रंग पाढंरा करिे. ७ पाढंरा कोंबडा व अजगर 
याचं्या टवष्ठेचे टमश्रण (अंगाचा) रंग पाढंरा करिे. ८ पाढंऱ्या बोकडाच्या मूत्राि साि रात्री टभजि ठेवलेल्या 
पाढंऱ्या मोहऱ्या, िाक, अकथ वृक्षाचा चीक, मीठ आटण धान्य याचें टमश्रण एक पधंरवडा ठेवले असिा िे 
(शरीराचा) रंग पाढंरा करिे. ९ वलेीवर असलेल्या कडू भोपळ्याि ठेवनू पधंरा टदवस राहू टदलेले पाढंऱ्या 
मोहऱ्याचें पीठ केस पाढंरे करून िाकिे. 
 

अलोजुनेणत यः कीिः श्वेता च गृहगोणलका । 
एतेन णपष्टेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्खपाण्डराः ॥ १० ॥ 
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गोमयेन णतन्तदुकाणरष्टकल्केन वा मर्णदताङ्गस्य भल्लातकरसानुणलप्तस्य माणसकः कुष्ठयोगः । ११ । 
कृष्ट्िसपथमुखे गृहगोणलकामुखे वा सप्तरािोणषता गुञ्जाः कुष्ठयोगः । १२ । शुकणपताण्डरसाभ्यङ्गः कुष्ठयोगः । 
१३ । कुष्ठस्य णप्रयालकल्ककषायः प्रतीकारः । १४ । 
 

कुकु्किकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहारयमािो मासेन गौरो भवणत । १५ । 
 

विकषायस्नातः सहचरकल्कणदनिः कृष्ट्िो भवणत । १६ । 
 

शकुनकङु्गतैलयुक्ता हणरतालमनःणशलाः श्यामीकरिम् । १७ । 
 

खद्योतचूिं सषथपतैलयुक्तां रािौ ज्वलणत । १८ । 
 

१० अलोजुन नावाचा टकडा आटण पाढंरी पाल हे एकत्र खलून केसानंा चोपडले िर िे शखंासारख े
पाढंरे होिील. 
 

११ गाईच्या शणेाने अर्वा सिदुक आटण अटरष्ट याचं्या लगद्याने शरीराला मदथन करून वर 
टबब्ब्याच्या रसाचा लेप केला िर एक मटहन्याि कुष्ठरोग होिो. १२ कृष्टणसपाच्या मुखाि अर्वा पालीच्या 
मुखाि साि रात्री राटहलेल्या गुंजा कुष्ठरोग उत्पन्न करिाि. १३ पोपिाचे टपत्त व त्याच्या अंड्यािील बलक 
सवथ अंगाला चोपडले असिा कुष्ठरोग होिो. १४ टप्रयाल वृक्षाच्या गराचा काढा कुष्ठ बरे करण्याचा उपाय 
आहे. 
 

१५ कुकु्कि, कोशािकी आटण शिावरी याचं्या मुळ्यानंी युक्ि आहार घेणारा मनुष्टय एक मटहन्याने 
गोरा होिो. 
 

१६ वडाच्या काढ्याने स्नान करून सहचराचा गर अंगास चोपडला िर मनुष्टय काळा होिो. 
 

१७ शकुन व कंगु याचं्या िेलाि टमसळलेले हरिाळ व मनशीळ शरीर श्यामवणथ करिाि. 
 

१८ मोहरीच्या िेलाि टमसळलेले काजव्याचें चूणथ रात्री अवनीचा भास उत्पन्न करिे. 
 

खद्योतगण्डूपदचूिं समुद्रजन्ततूनाां भृङ्गकपालानाां खणदरकर्णिकारािाां पुष्ट्पचूिं वा 
शकुनकङु्गतैलयुक्तां तेजनचूिथम् । १९ । 
 

पाणरभद्रकत्वङ्मषी मण्डूकवसया युक्ता गािप्रज्वालनमन्द्ननना । २० । 
पाणरभद्रकत्वन्द्क्तलकल्कप्रणदनिां शरीरमन्द्ननना ज्वलणत । २१ । 
 

पीलुत्वङ्मषीमयः णपण्डो हस्ते ज्वलणत । २२ । मण्डूकवसाणवनिोऽन्द्ननना ज्वलणत । २३ । तेन 
प्रणदनिमङ्गां  कुशािफलतैलणसक्तां समुद्रमण्डूकीफेनकसजथरसचूिथयुक्तां वा ज्वलणत । २४ । 
मण्डूककुलीरादीनाां वसया समभागां तैलां  णसद्धमभ्यङ्गां  गािािामन्द्ननप्रज्वालनम् । २५ । 
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वेिुमूलशवैलणलप्तमङ्गां  मण्डूकवसाणदनिमन्द्ननना ज्वलणत । २६ । 
 

पाणरभद्रकप्रणतबलावञु्जलवज्रकदलीमूलकल्केन मण्डूकवसाणसदे्धन तैलेनाभ्यक्तपादोऽङ्गारेषु 
गच्िणत । २७ । 
 

उपोदका प्रणतबला वञु्जलः पाणरभद्रकः । 
एतेषाां मूलकल्केन मण्डूकवसया सह ॥ २८ ॥ 

 
साियेतलैमेतेन पादावभ्यज्य णनमथलौ । 
अङ्गारराशौ णवचरेद्यर्ा कुसुमसांचये ॥ २९ ॥ 

 
१९ काजव ेआटण गंडूपद याचें चूणथ, अर्वा समुद्रजन्िू, भृगंकपाल, खटदर व कर्षणकार ्ाचं्या 

फुलाचें चूणथ, शकुन व कंगु याचं्या िेलाि टमसळले असिा (पदार्थ) चकाकावयास लावणारे चूणथ बनिे. 
 

२० पाटरभद्रकाच्या सालीची काजळी बेडकाच्या चरबीि टमसळली (व अंगास चोपडली) िर शरीर 
अवनीने पेिले असल्याचा भास उत्पन्न करिे. २१ पाटरभद्रकाची साल व िीळ याचंा कल्क शरीरास चोपडला 
असिा िे अवनीने पेििे. 
 

२२ पीलूच्या सालीच्या काजळीचा गोळा हािाि जळिो. २३ त्याला बेडकाच्या चरबीचा लेप केला 
िर िो अवनीने पेििो. २४ िे अंगाला चोपडले असिा अर्वा समुद्रमंडूकी, समुद्रफेन व सजथरस याचं्या 
चूणाने टमटश्रि कुशाम्राच्या फळाचे िेल अंगावर सशपडले असिा शरीर अवनीने पेि घेिे. २५ बेडूक, खेकडा 
आदींच्या चरबीसह समभाग टसद्ध केलेले िेल सवथ अंगाला चोपडले िर अवयव प्रज्वटलि होिाि. २६ 
वणेूच्या मुळ्या आटण शवेाळे याचंा अंगाला लेप करून बेडकाची चरबी चोपडली म्हणजे शरीर अवनीने पेििे. 
 

२७ पाटरभद्रक, प्रटिबला, वंजुल आटण वज्रकदली याचं्या मुळ्याचंा कल्क आटण बेडकाची चरबी 
याचं्यासह (उकळून) टसद्ध केलेले िेल पायानंा चोपडून मनुष्टय टनखाऱ्यावरून चालू शकिो. 
 

२८–२९ उपोदका, प्रटिबला, वजुंल आटण पाटरभद्रक याचं्या मुळ्याचंा कल्क (वािून केलेला 
गोळा) आटण बेडकाची चरबी याचं्यासह (उकळून) िेल टसद्ध कराव,े स्वच्छ केलेल्या पायानंा िे िेल लावनू 
मनुष्टय फुलाचं्या टढगावरून चालि जाव ेत्याप्रमाणे पेिलेल्या कोळशाचं्या राशीवरून चालि जाऊ शकेल. 
 

हांसक्रौञ्चमयरूािामन्तयेषाां वा महाशकुनीनामुदकप्लवानाां पुच्िेषु बद्धा नलदीणपका 
रािावुल्कादशथनम् । ३० । 
 

वैदु्यतां भस्मान्द्ननशमनम् । ३१ । 
 

स्त्रीपुष्ट्पपाणयता माषा व्रजकुलीमूलां  मण्डूकवसाणमश्रां चुल्ल्याां दीप्तायामपाचनम् । ३२ । चुल्लीशोिनां 
प्रतीकारः । ३३ । 
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पीलुमयो मणिरन्द्ननगभथः सुवचथलामूलग्रन्द्न्तर्ः सूिग्रन्द्न्तर्वा णपचुपणरवेणष्टतो मुखादन्द्ननिूमोत्सगथः । ३४ 
। 
 

कुशािफलतैलणसक्तोऽन्द्ननवथषथप्रवातेषु ज्वलणत । ३५ । समुद्रफेनकस्तैलयुक्तोऽम्भणस प्लवमानो 
ज्वलणत । ३६ । प्लवमानानामन्द्स्र्षु कल्माषवेिुना णनमथणर्तोऽन्द्नननोदकेन शाम्यणत, उदकेन ज्वलणत । ३७ 
। 
 

३० हंस, क्रौंच व मोर सकवा दुसरे मोठे पाण्यावर िरंगणारे पक्षी याचं्या शपेिासं बोरूचे पेिटवलेले 
टदव ेबाधंले असिा रात्री उल्कापाि होि असल्याचे दृश्य टदसिे. 
 

३१ टवजेने जळालेल्या वृक्षाची राख अवनी टवझवनू िाकिे. 
 

३२ स्त्रीच्या ऋिुस्त्रावाि टभजटवलेले उडीद व बेडकाच्या चरबीि टमसळलेले व्रजकुलीचे मूळ, चूल 
पेिलेली असली िरी, अन्न टशजण्यास प्रटिबधं करिाि. ३३ (िे पदार्थ काढून िाकून) चूल शुद्ध करणे हा 
त्यावर उपाय. 
 

३४ पीलूच्या लाकडाचा बनटवलेला (पोकळ) चेंडू, आि अवनी असलेला, कापसाने वटेष्टलेली 
सुवचथलेच्या मुळाची गाठ अर्वा दोऱ्याची गाठ (चेंडूच्या िोंडाशी असलेली), (हा चेंडू िोंडाि धरला 
असिा) मुखािून अवनी व धूर बाहेर सोडिा येिो. 
 

३५ कुशाम्राच्या फळाच्या िेलाने सशपडलेला अवनी पावसाि व झंझावािाि जळि रहािो (टवझि 
नाही). ३६ िेलाि बुडटवलेला समुद्रफेन पाण्यावर िरंगि जळि रहािो. ३७ पाण्याि पोहणाऱ्या पक्ष्याचं्या 
हाडािूंन टठपक्याटठपक्याच्या वळूेने मंर्न करून काढलेला अवनी पाण्याने टवझि नाही, उलि पाण्याने 
अटधक पेििो. 
 

शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपाश्वथपशुथकान्द्स्र्षु कल्माषवेिुना णनमथणर्तोऽन्द्ननः णस्त्रयाः 
पुरुषस्य वाऽन्द्स्र्षु मनुष्ट्यपशुथकया णनमथणर्तोऽन्द्ननयथि णिरपसव्यां गच्िणत न चािान्तयोऽन्द्ननज्वथलणत । ३८ । 
 

चुच्िुन्तदरी खञ्जरीिः खारकीिि णपष्ट्यते । 
अश्वमूिेि सांसृष्टा णनगलानाां तु भञ्जनम् ॥ ३९ ॥ 

 
अयस्कान्ततो वा पाषािः कुलीरददुथरखारकीिवसाप्रदेहेन णिगुिः । ४० । 

 
नारकगभथः कङ्कभासपाश्वोत्पलोदकणपष्टितुष्ट्पदणिपदानाां पादलेपः । ४१ । 

उलूकगृरवसाभ्यामुष्ट्रचमोपानहावभ्यज्य विपिैः प्रणतच्िाद्य पञ्चाशद्योजनान्तयश्रान्ततो गच्िणत । ४२ । 
श्येनकङ्ककाकगृरहांसक्रौञ्चवीचीरल्लानाां मज्जानो रेताांणस वा योजनशताय, कसहव्याघ्रिीणपकाकोलूकानाां 
मज्जानो रेताांणस वा । ४३ । सावथवर्णिकाणन गभथपतनान्तयुन्द्ष्ट्रकायामणभषयू श्मशाने पे्रतणशशून् वा तत्समुन्द्त्र्तां 
मेदो योजनशताय । ४४ । 
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अणनष्टैरद्भतोत्पातः परस्योिेगमाचरेत् । 
आराज्यायेणत णनवादः समानः कोप उच्यते ॥ ४५ ॥ 

 
इत्यौपणनषणदके चतुदथशेऽणिकरिे प्रलम्भने अदु्भतोत्पादनां णितीयोऽध्यायः ।  

आणदतः सप्तचत्वाकरशच्िततमः । 
 

३८ शस्त्राने ठार केलेल्या अर्वा सुळावर चढटवलेल्या पुरुषाच्या डाव्या बाजूच्या बरगडीच्या 
हाडािूंन टठपक्याटठपक्याच्या वळूेने मंर्न करून काढलेला अवनी सकवा स्त्रीच्या अर्वा पुरुषाच्या हाडािूंन 
मनुष्टयाच्या बरगडीने मंर्न करून काढलेला अवनी ज्या टठकाणी िीन वळेा डावीकडून उजवीकडे 
प्रदटक्षणेने नेला असेल त्या टठकाणी दुसरा अवनी पेि घेि नाही. 
 

३९ टचचुदं्री, खंजरीि आटण खारकीि याचें पीठ करिाि; घोड्याच्या मूत्राि िे टमसळले असिा 
साखळदंड िोडून िाकिे. 
 

४० सकवा अयस्कािं मणी, खेकडा, बेडूक व खारकीि याचं्या चरबीच्या लेपाने दुप्पि वीयथवान 
केला िर (िो साखळदंड िोडून िाकिो). 
 

४१ वासराच्या गभावरील वार, कंक व भास ्ा पक्ष्याचं्या बाजूचे भाग, उत्पल व पाणी याचं्याबरोबर 
दळली असिा चिुष्टपद व टद्वपद याचं्या पायानंा लावण्याचा लेप ियार होिो, (मग टकिीही चालले िरी 
र्कवा वािि नाही). ४२ उंिाच्या कािड्याच्या जोड्यानंा घुबड व टगधाड याचंी चरबी चोपडून आटण वर 
वडाची पाने बाधूंन िे घािले असिा मनुष्टय न दमिा पन्नास योजने चालू शकिो. ४३ श्येन, कंक, कावळा, 
टगधाड, हंस, क्रौंच आटण वीचीरल्ल याचं्या मज्जा सकवा रेि याच्या लेपाने शभंर योजने चालू शकिो सकवा 
ससह वाघ, टचत्ता, कावळा व घुबड याचं्या मज्जा अर्वा रेि याच्या लेपाने (शभंर योजने चालिो). ४४ 
गभथपाि होऊन पडलेले सवथ वणांचे गभथ मािीच्या भाडं्याि मुरवनू अर्वा स्मशानाि अभथकाचंी पे्रिे मुरवनू 
त्यापासून टनघणारी चरबी (न दमिा) शभंर योजने चालण्यास उपयुक्ि होिे. 
 

४५ हे अटनष्ट चमत्कार व उत्पाि उत्पन्न करून शत्रलूा घाबरवनू सोडाव.े राज्य बळकि 
करण्यासाठी असल्यामुळे प्रजेच्या प्रक्षोभाच्या समयी याचंा असाच उपयोग करणे सनद्य नाही. 
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३ 
 

[अष्टसप्तणतशततमां प्रकरिम् – प्रलम्भनम्, ति भैषज्यमन्तियोगः] 
 

माजारोष्ट्रवृकवराहश्वाणविागुलीनप्तृकाकोलूकानामन्तयेषाां वा णनशाचरािाां सत्त्वानामेकस्य 
ियोबथहूनाां वा दणक्षिाणन वामाणन चाक्षीणि गृहीत्वा णििा चूिं कारयेत् । १ । ततो दणक्षिां वामेन वामां 
दणक्षिेन समभ्यज्य रािौ तमणस च पश्यणत । २ । 
 

एकाम्लकां  वराहाणक्ष खद्योतः कालशाणरवा । 
एतेनाभ्यक्तनयनो रािौ रूपाणि पश्यणत ॥ ३ ॥ 

 
णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुांसः णशरःकपाले मृणतकायाां 

यवानावास्याणवक्षीरेि सेचयेत् । ४ । ततो यवणवरूढमालामाबध्य नष्टच्िायारूपिरणत । ५ । 
 

टिसरा अध्याय 
 

प्रकरण १७८ : (पुढे चालू) : (२) औषधी व मंत्र याचें प्रयोग 
 

१ माजंर, उंि, लाडंगा, डुक्कर, साळू, विवाघूळ, नप्िृ, कावळा, घुबड सकवा इिर रात्री संचार 
करणाऱ्या एक, दोन सकवा अटधक प्राण्याचें उजव ेआटण डाव ेडोळे घेऊन त्याचंी दोन टनरटनराळी चूणे 
करावीि. २ नंिर डाव्या डोळ्याचं्या चूणाने उजव्या डोळ्याि आटण उजव्या डोळ्याचं्या चूणाने डाव्या 
डोळ्याि अंजन केल्यास मनुष्टय रात्री आटण अंधाराि पाहू शकिो. 
 

३ एक अम्लक, डुकराचा डोळा, काजवा आटण कालशाटरवा, ्ा टमश्रणाचे अंजन डोळ्याि घािले 
असिा मनुष्टय रात्री पदार्थ पाहू शकिो. 
 

४ िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर शस्त्राने ठार केलेल्या अर्वा सुळावर चढटवलेल्या 
पुरुषाच्या डोक्याच्या कविीि जव मािीि पेरून त्यावर मेंढीचे दूध सशपडावे. ५ नंिर उगवलेल्या जवाचं्या 
रोपाचंी माळ गळ्याि घािल्यास मनुष्टय कोणास न टदसिा व आपली छायाही न टदसेल अशा रीिीने सहडू 
शकिो. 
 

णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि श्वमाजारोलूकवागुलीनाां दणक्षिाणन वामाणन चाक्षीणि णििा चूिं कारयेत् । ६ 
। ततो यर्ास्वमभ्यक्ताक्षो नष्टच्िायारूपिरणत । ७ । 
 

णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि पुरुषघाणतनः काण्डकस्य शलाकामञ्जनीं च कारयेत् । ८ । 
ततोऽन्तयतमेनाणक्षचूिेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्िायारूपिरणत । ९ । 
 

णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि कालायसीमञ्जनीं शलाकाां च कारयेत् । १० । ततो णनशाचरािाां 
सत्त्वानामन्तयतमस्य णशरःकपालमञ्जनेन पूरणयत्वा मृतायाः णस्त्रया योनौ प्रवेश्य दाहयेत् । ११ । तदञ्जनां 
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पुष्ट्येिोदृ्धत्य तस्यामञ्जन्तयाां णनदध्यात् । १२ । तेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्िायारूपिरणत । १३ । 
 

यि ब्राह्मिमाणहतान्द्ननां दनिां दह्यमानां वा पश्येत् ति णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि स्वयांमृतस्य वाससा 
प्रसेवां कृत्वा णचताभस्मना पूरणयत्वा तमाबध्य नष्टच्िायारूपिरणत । १४ । 
 

६ िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर कुत्रा, माजंर, घुबड व विवाघूळ याचं्या उजव्या आटण 
डाव्या डोळ्याचंी दोन टनरटनराळी चूणे करावीि ७ नंिर ज्या त्या डोळ्याचें चूणथ ज्या त्या डोळ्याि 
घािल्यास मनुष्टयाची छाया नष्ट होऊन िो अदृश्य रूपाि सहडू शकिो. 
 

८ िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर मनुष्टयाचा खून करणाऱ्याच्या माडंीच्या हाडापासून 
सळई व अंजन ठेवण्याची डबी करावी. ९ नंिर वरीलपैकी कोणत्याही एका प्राण्याच्या नेत्रचूणाचे डोळ्याि 
अंजन घािले असिा छाया नष्ट होऊन मनुष्टय अदृश्य रूपाि सहडू शकिो. 
 

१० िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर लोखंडाची अंजन ठेवण्याची डबी व सळई करावी. ११ 
नंिर रात्री संचार करणाऱ्या कोणत्याही एका प्राण्याच्या डोक्याच्या कविीि अंजन भरून िी मेलेल्या 
स्त्रीच्या योनीि ठेवनू जाळावी. १२ (कविीिील) िे अंजन पुष्टय नक्षत्रावर बाहेर काढून त्या (लोखंडी) 
डबीि ठेवाव.े १३ िे अंजन डोळ्याि घािले असिा छाया नष्ट होऊन मनुष्टय अदृश्य रूपाि सहडू शकिो. 
 

१४ जेरे् आटहिावनी ब्राह्मणाचे पे्रि जळलेले अर्वा जळि असलेले टदसेल िेरे्, िीन टदवस उपास 
करून पुष्टय नक्षत्रावर, स्वाभाटवक मृत्य ू आलेल्या मनुष्टयाच्या अंगावरील कापडाची टपशवी करून िीि 
(ब्राह्मणाच्या) टचिेिील राख भरावी, िी टपशवी गळ्याि बाधंली असिा छाया नष्ट होऊन मनुष्टय अदृश्य 
रूपाि सहडू शकिो. 
 

ब्राह्मिस्य पे्रतकाये यो गौमायथते तस्यान्द्स्र्मज्जचूिथपूिाऽणहभस्त्रा पशूनामन्ततिानम् । १५ । 
 
सपथदष्टस्य भस्मना पूिा प्रचलाकभस्त्रा मृगािामन्ततिानम् । १६ । 
 
उलूकवागुलीपुच्िपुरीषजान्तवन्द्स्र्चूिथपूिाऽणहभस्त्रा पणक्षिामन्ततिानम् । १७ । 

इत्यष्टावन्ततिानयोगाः । १८ । 
 

‘बकल वैरोचनां वन्तदे शतमायां च शम्बरम् । 
भण्डीरपाकां  नरकां  णनकुम्भां कुम्भमेव च ॥ १९ ॥ 
 
देवलां  नारदां वन्तदे वन्तदे सावर्णिगालवम् । 
एतेषामनुयोगेन कृतां ते स्वापनां महत् ॥ २० ॥ 
 
यर्ा स्वपन्तत्यजगराः स्वपन्तत्यणप चमूखलाः । 
तर्ा स्वपन्ततु पुरुषा ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥ २१ ॥ 
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भण्डकानाां सहसे्त्रि रर्नेणमशतेन च । 
इमां गृहां प्रवेक्ष्याणम तूष्ट्िीमासन्ततु भाण्डकाः ॥ २२ ॥ 

 
नमस्कृत्वा च मनवे बद्धध्वा शुनकफेलकाः । 
ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मिाः ॥ २३ ॥ 

 
अध्ययनपारगाः णसद्धा ये च कैलासतापसाः । 
एतेभ्यः सवथणसदे्धभ्यः कृतां ते स्वापनां महत् ॥ २४ ॥ 

 
१५ ब्राह्मणाच्या पे्रिकायाि जो बलै मारला जािो त्याची हाडे व मज्जा याचं्या चूणाने भरलेली 

सापाच्या कािड्याची टपशवी गळ्याि बाधंल्यास पशू अदृश्य होिाि. 
 

१६ सपथदंशाने मेलेल्या मनुष्टयाच्या पे्रिाची राख भरलेली प्रचलाकाच्या कािड्याची टपशवी हटरणानंा 
अदृश्य करिे. 
 

१७ घुबड आटण विवाघूळ याचें शपूेि, टवष्ठा व गुडघ्याचे हाड याचं्या चूणाने भरलेली सपाच्या 
कािड्याची टपशवी पक्ष्यानंा अदृश्य करिे. १८ असे हे आठ अदृश्य होण्याचे प्रयोग आहेि. 
 

१९–२० “मी टवरोचनपुत्र बलीला वदंन करिो आटण शभंर माया टनमाण करणाऱ्या शबंराला वदंन 
करिो. भडंीरपाक, नरक, टनकंुभ आटण कंुभ ्ालासुद्धा (वदंन करिो). मी देवल, नारद यानंा वदंन 
करिो, सावर्षण गालवाला वदंन करिो. ्ाचें स्मरण करून िुला गाढ टनदे्रि िाकले आहे. 

 
२१ ज्याप्रमाणे अजगर झोपी जािाि आटण चमूखलसुद्धा झोपी जािाि त्याप्रमाणे गावाि जे पुरुष 

कुिूहलयुक्ि असिील िे झोपी जावोि. 
 

२२ हजार भाडंी घेऊन आटण शभंर रर्ाचं्या धावासंह मी ्ा घराि प्रवशे करणार आहे. भाडं्याचंा 
आवाज न होवो. 
 

२३–२४ आटण मनूला नमस्कार करून, कुत्रयाचंी िोंडे बाधूंन, देवलोकाि जे देव आहेि व 
मनुष्टयामंध्ये ब्राह्मण आहेि, जे टवदे्यि पारंगि टसद्ध व कैलासपवथिावर िापस आहेि त्या सवथ टसद्धानंा 
नमस्कार करून िुला गाढ टनदे्रि िाकले आहे. 
 

अणतगच्िणत च मय्यपगच्िन्ततु सांहताः ॥ २५ ॥ 
 

अणलते, वणलते, मनवे स्वाहा ॥ २६ ॥’ 
 

एतस्य प्रयोगः । २७ । णिरािोपोणषतः कृष्ट्िचतुदथश्याां पुष्ट्ययोणगन्तयाां श्वपाकीहस्ताद्णबलखावलेखनां 
क्रीिीयात् । २८ । तन्तमाषैः सह कण्डोणलकायाां कृत्वाऽसांकीिथ आदहने णनखानयेत् । २९ । णितीयस्याां 
चतुदथश्यामुदृ्धत्य कुमाया पेषणयत्वा गुणलकाः कारयेत् । ३० । तत एकाां गुणलकामणभमन्तिणयत्वा यिैतेन 
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मन्तिेि णक्षपणत तत्सवं प्रस्वापयणत । ३१ । 
 

एतेनैव कल्पेन श्वाणविः शल्यकां  णिकालां  णिश्वेतमसांकीिथ आदहने णनखानयेत् । ३२ । णितीयस्याां 
चतुदथश्यामुदृ्धत्यादहनभस्मना सह यिैतेन मन्तिेि णक्षपणत तत्सवं प्रस्वापयणत । ३३ । 
 

‘सुविथपुष्ट्पीं ब्रह्मािीं ब्रह्मािां च कुशध्वजम् । 
सवाि देवता वन्तदे वन्तदे सवांि तापसान् ॥ ३४ ॥ 

 
२५ आटण मी पलीकडे जाि असिा िे सवथ टमळून टनघून जावोि. 

 
२६ हे अटलिे, हे वटलिे, मनूला स्वाहा.” 

 
२७ ्ा मंत्राचा प्रयोग पुढीलप्रमाणे. २८ िीन टदवस उपास करून (चदं्राचा) पुष्टय नक्षत्राशी योग 

असणाऱ्या कृष्टणचिुदथशीच्या टदवशी श्वपाक स्त्रीकडून टबळे करणाऱ्या प्राण्यानंी उकरलेली मािी टवकि 
घ्यावी. २९ उडदासंह िी एका करंडीि ठेवनू गदी नसलेल्या स्मशानािील जागेि पुरून ठेवावी. ३० 
नंिरच्या चिुदथशीला बाहेर काढून कुमाटरकेकडून कुिून घेऊन त्याच्या गोळ्या कराव्याि. ३१ नंिर एक 
गोळी वरील मंत्राने अटभमंटत्रि करून ज्या टठकाणी फेकली जािे िेर्ील सवथ प्राण्यानंा झोपेि बुडवनू 
िाकिे. 
 

३२ ्ाच प्रकारच्या टवधीने साळूच्या पाठीवरचे िीन काळ्या व िीन पाढंऱ्या रेषा असलेले पीस गदी 
नसलेल्या स्मशानािील जागेि पुरावे. ३३ नंिरच्या चिुदथशीला बाहेर काढून टचिेिील राखेसह िे पीस 
वरील मंत्राने अटभमंटत्रि करून जेरे् फेकले जािे िेर्ील सवथ प्राण्यानंा गाढ झोप लागिे. 
 

३४ “सोन्याची फुले असलेल्या ब्रह्माणीला आटण कुशाचा ध्वज असलेल्या ब्रह्माला आटण सवथ 
देविानंा मी वदंन करिो आटण सवथ िापसानंा वदंन करिो. 
 

वशां मे ब्राह्मिा यान्ततु भूणमपालाि क्षणियाः । 
वशां वैश्याि शूद्राि वशताां यान्ततु मे सदा ॥ ३५ ॥ 

 
स्वाहा । अणमले णकणमले वयुचारे प्रयोगे फके्क वयुहे्व णवहाले दन्ततकिके स्वाहा । ३६ । 

 
सुखां स्वपन्ततु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः । 
श्वाणविः शल्यकां  चैतन्द्त्िश्वेतां ब्रह्मणनर्णमतम् ॥ ३७ ॥ 

 
प्रसुप्ताः सवथणसद्धा णह एतत ेस्वापनां कृतम् । 
यावद्धग्रामस्य सीमान्ततः सूयथस्योद्गमनाणदणत ॥ ३८ ॥ 

 
स्वाहा । ३९ ।’ 
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एतस्य प्रयोगः । ४० । श्वाणविः शल्यकाणन णिश्वेताणन, सप्तरािोपोणषतः कृष्ट्िचतुदथश्याां खाणदराणभः 
सणमिाणभरन्द्ननमेतेन मन्तिेिाष्टशतसांपातां कृत्वा मिुघृताभ्यामणभजुहुयात् । ४१ । तत एकमेतेन मन्तिेि 
ग्रामिाणर गृहिाणर वा यि णनखन्तयते तत्सवं प्रस्वापयणत । ४२ । 
 

‘बकल वैरोचनां वन्तदे शतमायां च शम्बरम् । 
णनकुम्भां नरकां  कुम्भां तन्ततुकच्िां महासुरम् ॥ ४३ ॥ 

 
अमालवां प्रमीलां  च मण्डोलूकां  घिोबलम् । 
कृष्ट्िकां सोपचारां च पौलोमीं च यशन्द्स्वनीम् ॥ ४४ ॥ 
 
अणभमन्तिणयत्वा गृहिाणम णसद्धध्यरं् शवशाणरकाम् । 
जयतु जयणत च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
 
सुखां स्वपन्ततु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः । 
सुखां स्वपन्ततु णसद्धार्ा यमरं् मागथयामहे । 
यावदस्तमयादुदयो यावदरं् फलां  मम ॥ ४६ ॥ 
 
इणत स्वाहा । ४७ ।’ 

 
एतस्य प्रयोगः । ४८ । चतुभथक्तोपवासी कृष्ट्िचतुदथश्यामसांकीिथ आदहने बकल कृत्वैतेन मन्तिेि 

शवशाणरकाां गृहीत्वा पौिीपोट्टणलकां  बध्नीयात् । ४९ । तन्तमध्ये श्वाणविः शल्यकेन णवद्धध्वा यिैतेन मन्तिेि 
णनखन्तयते तत्सवं प्रस्वापयणत । ५० । 
 

‘उपैणम शरिां चान्द्ननां दैवताणन णदशो दश । 
अपयान्ततु च सवाणि वशताां यान्ततु मे सदा । ५१ । 

 
स्वाहा । ५२ ।’ 

 
३५ ब्राह्मण मला वश होवोि आटण भमूीचे रक्षण करणारे क्षटत्रय वश होवोि; वैश्य आटण शूद्र नेहमी 

मला वश असोि. 
 

३६ स्वाहा. अटमले, टकटमले, वयुचारे, प्रयोगे, फके्क, वयुव्हे, टवहाले, दंिकिके, स्वाहा. 
 
३७ कुते्र आटण गावाि जे कुिूहलयुक्ि असिील िे गाढ झोपी जावोि. िीन टठकाणी पाढंरे 

असलेले हे साळूच्या पाठीवरचे पीस ब्रह्मदेवाने टनमाण केले आहे. 

३८ सवथ यशस्वी माणसे झोपली आहेि, िुला गाढ टनदे्रि, गावाच्या टशवपेयंि आटण सूयोदय 
होईपयंि िाकले आहे. 
 

३९ स्वाहा.” 
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४० ्ाचा प्रयोग असा : ४१ पाढंऱ्या िीन रेषा असलेली साळूची टपसे (घ्यावीि); साि टदवस 
उपास करून कृष्टण चिुदथशीच्या टदवशी एकशआेठ खटदराच्या सटमधाचंा मध आटण िूप यासंह वरील मंत्राने 
अवनीि होम करावा. ४२ नंिर एक पीस ्ा मंत्राने ज्या गावाच्या वशेीि अर्वा घराच्या दाराि पुरले जािे 
िेर्ील सवथ लोक गाढ झोपी जािाि. 
 

४३–४४ “टवरोचनपुत्र बलीला आटण शभंर माया टनमाण करणाऱ्या शबंराला मी वदंन करिो. 
टनकंुभ, नरक, कंुभ, महान असुर िंिुकच्छ, अमालव आटण प्रमील, मंडोलूक, घिोबल, कृष्टण व कंस याचें 
सेवकेरी आटण यशस्वी पौलोमी (्ा सवांना मी वदंन करिो). 
 

४५ टसद्धी टमळटवण्यासाठी मी ही मृि शाटरका अटभमंत्रनू घेिो. टिचा जय होवो आटण जय होिोच. 
शल्यकािंील जीवानंा नमस्कार असो. स्वाहा. 
 

४६ कुते्र आटण गावाि जे कुिूहलयुक्ि असिील िे गाढ झोपी जावोि. ज्यानंा यश टमळाले आहे िे, 
जे आम्ही टमळव ू इस्च्छिो िे (प्राप्ि होईपयंि) सूयास्िापासून सूयोदयापयंि, मला हव े असलेले फल 
टमळेपयंि, झोपी जावोि. 
 

४७ स्वाहा.” 
 

४८ ्ाचा प्रयोग पुढीलप्रमाणे : ४९ जेवणाच्या चार वळेानंा (दोन टदवस) उपास करून 
कृष्टणचिुदथशीच्या टदवशी गदी नसलेल्या स्मशानािील जागी बली अपथण करून ्ा मंत्राने मृि शाटरका 
घेऊन टिला डुकराच्या चामड्याच्या र्ैलीि बाधंावी. ५० टिच्याि साळूचे पीस िोचून िी र्ैली ज्या टठकाणी 
पुरली जािे िेर्ील सवथ लोक गाढ झोपी जािाि. 
 

५१ “मी अवनीला आटण दहा टदशाचं्या देविानंा शरण जािो. सवथजण येरू्न टनघून जावोि आटण िे 
नेहमी मला वश होवोि. 
 

५२ स्वाहा.” 
 

एतस्य प्रयोगः । ५३ । णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि शकथ रा एककवशणतसांपातां कृत्वा 
मिुघृताभ्यामणभजुहुयात् । ५४ । ततो गन्तिमाल्येन पूजणयत्वा णनखानयेत् । ५५ । णितीयेन पुष्ट्येिोदृ्धत्यकैाां 
शकथ रामणभमन्तिणयत्वा कपािमाहन्तयात् । ५६ । अभ्यन्ततरां चतसृिाां शकथ रािाां िारमपाणव्रयते । ५७ । 
 

चतुभथक्तोपवासी कृष्ट्िचतुदथश्याां भननस्य पुरुषस्यास्र्थना ऋषभां कारयेत्, अणभमन्तियेच्चतेैन । ५८ । 
णिगोयुक्तां गोयानमाहृतां भवणत । ५९ । ततः परमाकाशे णवक्रामणत । ६० । रणवसगन्तिः पणरघमणत सवथ 
पृिाणत । ६१ । 
 

‘चण्डालीकुम्भीतम्बकिुकसारौघः सनारीभगोणस । स्वाहा’ । ६२ । तालोद्धािनां प्रस्वापनां च । ६३ 
। 
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णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुांसः णशरःकपाले मृणतकायाां तुवरीरावास्योदकेन 
सेचयेत् । ६४ । जातानाां पुष्ट्येिैव गृहीत्वा रजु्जकाां वतथयेत् । ६५ । ततः सज्यानाां िनुषाां यन्तिािाां च 
पुरस्ताच्िेदनां ज्याच्िेदनां करोणत । ६६ । 
 

५३ ्ा मंत्राचा प्रयोग : ५४ िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर एकवीस वाळूचे खडे जमवनू 
मध व िूप याचंा (अवनीि) होम करावा. ५५ नंिर गंधपुष्टपानंी पूजा करून िे खडे पुरून ठेवाविे. ५६ 
नंिरच्या पुष्टय नक्षत्रावर िे बाहेर काढून एकेक खडा ्ा मंत्राने अटभमंटत्रि करून दरवाजावर मारावा. ५७ 
चार खडे मारून होण्याच्या आि िो दरवाजा उघडिो. 
 

५८ जेवणाच्या चार वळेानंा (दोन टदवस) उपास करून कृष्टणचिुदथशीच्या टदवशी मोडून िुकडे 
पडलेल्या मनुष्टयाच्या हाडापासून बलैाची मूिी बनवावी आटण िी ्ा मंत्राने अटभमंटत्रि करावी. ५९ दोन बैल 
जोडलेली बलैगाडी उपस्स्र्ि होिे. ६० त्यानंिर िो आकाशाि संचार करिो. ६१ सूयासारखा दरवाजाच्या 
अडसराच्या पलीकडे िो सवथत्र टशरू शकिो (?) 
 

६२ “(हे अडसरा,) िुझ्याि चडंाल स्त्रीच्या राजंणाला िेकू देणाऱ्या लाकडाचे बळ आहे (?) आटण 
िुला स्त्रीयोनी उपलब्ध होिे. स्वाहा.” ६३ हा मंत्र दाराची कुलपे उघडिो आटण माणसानंा गाढ झोपी 
जावयास लाविो. 
 

६४ िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर शस्त्राने ठार मारलेल्या अर्वा सुळी टदलेल्या पुरुषाच्या 
डोक्याच्या कविीि मािीि िुरी पेरून त्यानंा पाणी घालावे. ६५ त्या उगवल्यावर पुष्टय नक्षत्रावरच उपिून 
त्याचंी दोरी वळावी. ६६ नंिर दोरी चढटवलेल्या धनुष्टयाचं्या अर्वा यंत्राचं्या समोर िी दोरी कापली असिा 
त्याचं्या दोऱ्या िुिून पडिाि. 
 

उदकाणहभस्त्रामुच्ि्वासमृणतकया णस्त्रयाः पुरुषस्य वा पूरयेत्, नाणसकाबन्तिनां मुखग्रहि । ६७ । 
 

वराहभस्त्रामुच्ि्वासमृणतकया पूरणयत्वा मकथ िस्नायुनावबध्नीयात्, आनाहकारिम् । ६८ । 
 

कृष्ट्िचतुदथश्याां शस्त्रहताया गोः कणपलायाः णपतने राजवृक्षमयीमणमिप्रणतमामञ्ज्यात्, अन्तिीकरिम् 
। ६९ । 
 

चतुभथक्तोपवासी कृष्ट्िचतुदथश्याां बकल कृत्वा शूलप्रोतस्य पुरुषस्यास्र्थना कीलकान् कारयेत् । ७० । 
एतेषामेकः पुरीषे मूिे वा णनखात आनाहां करोणत, पदेऽस्यासने वा णनखातः शोषेि मारयणत, आपिे के्षिे गृहे 
वा वृणतच्िेदां करोणत । ७१ । 
 

एतेनैव कल्पेन णवदु्यद्दनिस्य वृक्षस्य कीलका व्याख्याताः । ७२ । 
 

पुननथवमवाचीनां णनम्बः काममिुि यः । 
कणपरोम मनुष्ट्यान्द्स्र् बद्धध्वा मृतकवाससा ॥ ७३ ॥ 

 



 

 अनुक्रमणिका 
 

णनखन्तयते गृहे यस्य दृष्ट्वा वा यत्पदां नयेत् । 
सपुिदारः सिनस्त्रीन् पक्षान्नाणतवतथते ॥ ७४ ॥ 
 
पुननथवमवाचीनां णनम्बः काममिुि यः । 
स्वयांगुप्ता मनुष्ट्यान्द्स्र् पदे यस्य णनखन्तयते ॥ ७५ ॥ 
 
िारे गृहस्य सेनाया ग्रामस्य नगरस्य वा । 
सपुिदारः सिनस्त्रीन् पक्षान्नाणतवतथते ॥ ७६ ॥ 
 
अजमकथ िरोमाणि माजारनकुलस्य च । 
ब्राह्मिानाां श्वपाकानाां काकोलूकस्य चाहरेत् । 
एतेन णवष्ठाऽवकु्षण्िा सद्य उत्सादकाणरका ॥ ७७ ॥ 
 
पे्रतणनमाणलका णकण्वां रोमाणि नकुलस्य च । 
वृणिकाल्यणहकृणति पदे यस्य णनखन्तयते । 
भवत्यपुरुषः सद्यो यावतन्नापनीयते ॥ ७८ ॥ 

 
णिरािोपोणषतः पुष्ट्येि शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुांसः णशरःकपाले मृणतकायाां गुञ्जा आवास्योदकेन 

सेचयेत् । ७९ । जातानाममावास्यायाां पौिथमास्याां वा पुष्ट्ययोणगन्तयाां गुञ्जवल्लीग्राहणयत्वा मण्डणलकाणन 
कारयेत् । ८० । तेष्ट्वन्नपानभाजनाणन न्तयस्ताणन न क्षीयन्तते । ८१ । 
 

६७ स्त्रीने अर्वा पुरुषाने ज्या मािीवर श्वास सोडला आहे िी मािी पाण्यािील सापाच्या 
कािड्याच्या टपशवीि भरावी; त्यायोगे नाक बदं होिे आटण िोंडाचे व्यापार र्ंड पडिाि. 
 

६८ डुकराच्या चामड्याच्या टपशवीि श्वास सोडलेली मािी भरून टिचे िोंड माकडाच्या स्नायनेू 
बदं करावे; त्यामुळे लघवी व शौचास होण्याचे बदं होिे. 
 

६९ कृष्टणचिुदथशीच्या टदवशी शस्त्राने मारलेल्या कटपल वणाच्या गाईचे टपत्त राजवृक्षाच्या 
लाकडापासून बनटवलेल्या शत्रचू्या प्रटिमेच्या डोळ्यासं अंजन म्हणून लावावे; त्यायोगे िो आंधळा होिो. 
 

७० चार जेवणाचं्या वळेी उपास करून कृष्टणचिुदथशीच्या टदवशी बली अपथण करून सुळावर 
चढटवलेल्या पुरुषाच्या हाडापासून टखळे बनवाविे. ७१ त्याचं्यापैकी एक ज्याच्या टवष्ठेि अर्वा मूत्राि 
ठोकला जािो त्याचे मलमूत्र बदं होिे, त्याच्या उमिलेल्या पावलावर अर्वा बसण्याच्या जागेवर ठोकला 
असिा िो टझजि जाऊन मरण पाविो, त्याच्या दुकानाि, शिेाि अर्वा घराि पुरला असिा त्याच्या 
उपजीटवकेचे साधन नष्ट होिे. 
 

७२ ्ाच टवधीने टवजेने जळालेल्या झाडापासून बनटवलेल्या पाचरींचा असाच उपयोग करिा येिो. 
 

७३–७४ “अवाचीन (खाली वाकलेले?) पुननथव, सनब आटण काममधु, वानराचे केस व मनुष्टयाचे 
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हाड (हे सवथ) पे्रिाच्या अंगावरील वस्त्राि बाधूंन ज्याच्या घराि पुरले जािाि अर्वा ज्याचे उमिलेले 
पाऊल पाहून िेरे् पुरले जािाि िो त्याची बायकामुले व संपत्ती यासंह िीन पधंरवड्याचं्या पुढे टजविं रहाि 
नाही. 
 

७५–७६ अवाचीन पुननथव, सनब आटण काममधु, स्वयंगुप्िा व मनुष्टयाचे हाड ज्याच्या पावलाच्या 
टठकाणी पुरले जािाि, अर्वा ज्या घराच्या, सैन्याच्या, गावाच्या अर्वा शहराच्या दरवाजाि (पुरले 
जािाि) िो बायकामुले व संपत्ती यासंह िीन पंधरवड्याचं्या पुढे टजविं रहाि नाही. 
 

७७ बोकड व माकड याचें केस, माजंर व मंुगूस याचें (केस), ब्राह्मणाचें, श्वपाकाचें आटण कावळा व 
घुबड याचें (केस) जमवावेि. हे ज्याच्या टवष्ठेि कुिले जािाि त्याचा िात्काळ नाश होिो. 
 

७८ पे्रिावरील टनमाल्य, मद्यबीज आटण मंुगुसाचे केस, सवच,ू भुगंा व सापाचे कािडे ज्याच्या 
पावलामध्ये पुरले जािाि त्याचे पुरुषत्व िात्काळ नष्ट होिे आटण जोपयंि िे दूर केले जाि नाही िोपयंि िो 
नपुसंकच रहािो. 
 

७९ िीन टदवस उपास करून पुष्टय नक्षत्रावर शस्त्राने ठार केलेल्या अर्वा सुळावर चढटवलेल्या 
पुरुषाच्या डोक्याच्या कविीि मािीि गुंजा पेरून वर पाणी घालावे. ८० उगवल्यानंिर पुष्टय नक्षत्राचा योग 
असणाऱ्या अमावास्येला अर्वा पौर्षणमेला गुंजेच्या वलेी घेऊन त्याचं्या चुबंळी करून घ्याव्याि. ८१ त्या 
चुबंळींवर ठेवलेली अन्नपाण्याची भाडंी कधी टरकामी होि नाहीि. 
 

राणिपे्रक्षायाां प्रवृतायाां प्रदीपान्द्ननषु मृतिेनोः स्तनानुत्कृत्य दाहयेत् । ८२ । दनिान् वृषमूिेि 
पेषणयत्वा नवकुम्भमन्ततलेपयेत् । ८३ । तां ग्राममपसव्यां पणरिीय यति न्तयस्तां नवनीतमेषाां तत्सवथमागच्िणत । 
८४ । 
 

कृष्ट्िचतुदथश्याां पुष्ट्ययोणगन्तयाां शुनो लननकस्य योनौ कालायसीं मुणद्रकाां पे्रषयेत् । ८५ । ताां स्वयां 
पणतताां गृह्िीयात् । ८६ । तया वृक्षफलान्तयाकाणरतान्तयागच्िन्द्न्तत । ८७ । 
 

मन्तिभैषज्यसांयुक्ता योगा मायाकृताि ये । 
उपहन्तयादणमिाांस्तैः स्वजनां चाणभपालयेत् ॥ ८८ ॥ 

 
इत्यौपणनषणदके चतुदथशेऽणिकरिे प्रलम्भने भैषज्यमन्तियोगः तृतीयोऽध्यायः ।  

आणदतः अष्टचत्वाकरशच्िततमः । 
 

८२ रात्रीचा नायप्रयोग सुरू झाला असिा मेलेल्या गाईची कास कापून टदव्याचं्या अवनीि िी 
जाळावी. ८३ जळाल्यावर िी बैलाच्या मुिाि खलून त्याचा मािीच्या नवीन घागरीला आिून लेप करावा. 
८४ िी घागर गावाच्या सभोवार डावीकडून उजवीकडे नेली असिा जेवढे त्या गावािील लोकाचें लोणी 
असेल िेवढे सवथ टिच्याि येऊन पडिे. 
 

८५ पुष्टयनक्षत्राचा योग असलेल्या कृष्टण चिुदथशीच्या टदवशी माजास आलेल्या कुत्रीच्या गु े्ंटद्रयाि 
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एक लोखंडी मुदे्रची आंगठी घालून ठेवावी. ८६ िी आपोआप बाहेर पडली म्हणजे घ्यावी. ८७ टिच्या 
साहाय्याने बोलावण्याि आलेली वृक्षाचंी फळे आपण होऊन येिाि. 
 

८८ मंत्र व औषधे यानंी केले जाणारे प्रयोग आटण भ्रम उत्पन्न करणारे जादूचे प्रयोग यानंी शत्रूंचा 
घाि करावा आटण आपल्या लोकाचें रक्षण करावे. 
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४ 
 

[एकोनाशीणतशततमां प्रकरिम् – स्वबलोपघातप्रतीकारः] 
 

स्वपके्ष परप्रयुक्तानाां दूषीणवषगरािाां प्रतीकारः । १ । 
 

श्लेष्ट्मातककणपत्र्दन्द्न्ततदन्ततशठगोणजणशरीषपािलीबलास्योनागपुननथवाश्वेतवारिक्वार्युक्तां 
चन्तदनसालावृकीलोणहतयुक्तां नेजनोदकां  राजोपभोनयानाां गुह्यप्रक्षालनां स्त्रीिाम्, सेनायाि णवषप्रतीकारः । 
२ । 
 

पृषतनकुलनीलकण्ठगोिाणपतयुक्तां महीराजीचूिं 
णसन्तदुवाणरतवरिवारुिीतण्डुलीयकशतपवाग्रणपण्डीतकयोगो मदनदोषहरः । ३ । 
 

सृगालणवन्नामदनणसन्तदुवाणरतवरिवारिवल्लीमूलकषायािामन्तयतमस्य समस्तानाां वा क्षीरयुक्तां पानां 
मदनदोषहरम् । ४ । 
 

कैडयथपूणतणतलतैलमुन्तमादहरां नस्तःकमथ । ५ । 
 

णप्रयङ्गृनक्तमालयोगः कुष्ठहरः । ६ । 
 

कुष्ठलोरयोगः पाकशोषघ्नः । ७ । 
 

किफलद्रवन्ततीणवलङ्गचूिं नस्तःकमथ णशरोरोगहरम् । ८ । 
 

चौर्ा अध्याय 
 

प्रकरण १७९ : आपल्या सैन्याच्या नाशाचा प्रटिकार 
 

१ आपल्या लोकावंर शत्रनेू केलेल्या दूषीटवष व इिर टवषाचं्या प्रयोगावर उपाययोजना पुढीलप्रमाणे 
: 

२ श्लेष्टमािक, कटपत्र्, दंटि, दंिशठ, गोटज, टशरीष, पािली, बला, स्योनाग, पुननथवा आटण 
श्वेिवारण याचं्या काढ्याने आटण चदंन व सालावृकीचे रक्ि यानंी युक्ि धुण्यासाठी वापरावयाचे पाणी 
राजाच्या उपभोगासाठी असलेल्या टस्त्रयाचंी गु े्ंटद्रये धुण्यासाठी वापरावे, आटण सैन्याच्या टवषप्रयोगावर 
उपाय म्हणून वापरावे. 
 

३ टठपक्याटठपक्याचे हरीण, मंुगूस, मोर व घोरपड याचं्या टपत्ताि टमसळलेले महीराजीचे चूणथ 
आटण ससदुवाटरि, वरण, वारुणी, िंडुलीयक, शिपवाचा (वळूेचा) अग्रभाग आटण सपडीिक याचें टमश्रण 
मदनरसाचे होणारे पटरणाम दूर करिाि. 
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४ सृगालटवन्ना, मदन, ससदुवाटरि, वरण, वारण आटण वल्ली ्ाचं्यापैकी कोणत्याही एकाच्या अर्वा 
सवांच्या मुळाचं्या काढ्याचे दुधाबरोबर पान केल्यास मदनरसाचे पटरणाम दूर होिाि. 
 

५ कैडयथ, पूटि व िीळ याचें िेल नाकाि घािले असिा उन्माद (वडे) दूर होिो. 
 

६ टप्रयंगु आटण नक्िमाल याचें टमश्रण कुष्ठरोग दूर करिे. 
 

७ कुष्ठ व लोध्र याचें टमश्रण जरा व क्षयरोग दूर करिे. 
 

८ किफल, द्रविंी आटण टवलंग याचें चूणथ नाकािून ओढले असिा डोकेदुखी दूर करिे. 
 

णप्रयङु्गमणञ्जष्ठातगरलाक्षारसमिुकहणरद्राक्षौद्रयोगो रज्जदूकणवषप्रहारपतनणनःसांज्ञानाां 
पुनःप्रत्यानयनाय । ९ । 
 

मनुष्ट्यािामक्षमािम्, गवाश्वानाां णिगुिम्, चतुगुथिां हस्त्युष्ट्रािाम् । १० । 
 

रुक्मगभथिैषाां मणिः सवथणवषहरः । ११ । 
 

जीवन्ततीश्वेतामुष्ट्ककपुष्ट्पवन्तदाकानामक्षीवे जातस्याश्वत्र्स्य मणिः सवथणवषहरः । १२ । 
 

तूयािाां तैः प्रणलप्तानाां शब्दो णवषणवनाशनः । 
णलप्तध्वजां पताकाां वा दृष्ट्वा भवणत णनर्णवषः ॥ १३ ॥ 

 
एतैः कृत्वा प्रतीकारां स्वसैन्तयानामर्ात्मनः । 
अणमिेषु प्रयुञ्जीत णवषिूमाम्बुदूषिान् ॥ १४ ॥ 

 
इत्यौपणनषणदके चतुदथशेऽणिकरिे स्वबलोपघातप्रतीकारः चतुर्ोऽध्यायः । आणदतः एकोनपञ्चाशच्िततमः 

। 
 

एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य औपणनषदकम् चतुदथशमणिकरिां समाप्तम् ॥ 
 

९ टप्रयंगु, मंटजष्ठा, िगर, लाक्षारस, ज्येष्ठीमध, हळद आटण मध याचें टमश्रण दोरीच्या 
गळफासामुळे, पाण्याि बुडाल्यामुळे, टवषप्रयोगामुळे, प्रहारामुळे अर्वा पडल्यामुळे बेशुद्ध झालेल्यानंा पुन्हा 
शुद्धीवर आणण्याच्या कामी उपयोगी पडिे. 
 

१० मनुष्टयानंा देण्याचे प्रमाण एक अक्ष, गाई-बलै व घोडे यानंा त्याच्या दुप्पि, हत्ती व उंि यानंा 
चौपि. 
 

११ आटण सोने आि घािलेली ्ा (टप्रयंगु वगैरे) औषधाचंी गोळी सवथ प्रकारच्या टवषावर उिारा 
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म्हणून उपयोगी पडिे. 
 

१२ जीविंी, श्वेिा, मुष्टकक आटण पुष्टपवंदाका िसेच ओलसर जटमनीि उगवलेला अश्वत्र् याचं्या 
चूणापासून बनटवलेला मणी सवथ प्रकारच्या टवषावंर उिारा म्हणून उपयोगी पडिो. 
 

१३ त्या औषधाचंा लेप केलेल्या वाद्याचंा ध्वनी टवषाचे पटरणाम नष्ट करिो. त्याचंा लेप केलेला ध्वज 
अर्वा पिाका पाटहल्यावर मनुष्टयाचे टवष उिरिे. 

१४ या उपायानंी आपल्या सैन्याचं्या आटण स्विःच्या संरक्षणाची व्यवस्र्ा करून शत्रूंच्या टवरुद्ध 
टवषारी धूर व पाणी दूटषि करणे याचें प्रयोग करावेि. 
 

चौदावे अणिकरि समाप्त 
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तन्तियुन्द्क्तः – पञ्चदशमणिकरिम् 
 

१ 
 

[अशीणतशततमां प्रकरिम् – तन्तियुक्तयः] 
 

मनुष्ट्यािाां वृणतरर्थः, मनुष्ट्यवती भूणमणरत्यर्थः । १ । तस्याः पृणर्व्या लाभपालनोपायः 
शास्त्रमर्थशास्त्रणमणत । २ । 
 

तद्धिाकिशदु्यन्द्क्तयुक्तम् – अणिकरिम्, णविानम्, योगः, पदार्थः, हेत्वर्थः, उदे्दशः, णनदेशः, 
उपदेशः, अपदेशः, अणतदेशः, प्रदेशः, उपमानम्, अर्ापणतः, सांशयः, प्रसङ्गः, णवपयथयः, वाक्यशेषः, 
अनुमतम्, व्याख्यानम्, णनवथचनम्, णनदशथनम्, अपवगथः, स्वसांज्ञा, पूवथपक्षः, उतरपक्षः, एकान्ततः, 
अनागतावेक्षिम्, अणतक्रान्ततावेक्षिम्, णनयोगः, णवकल्पः, समुच्चयः, उह्यम् इणत । ३ । 
 

पांिरावे अणिकरि – शास्त्रीय णववेचनाची पद्धत 
 

पटहला अध्याय 
 

प्रकरण १८० : शास्त्राच्या टववेचनाच्या पद्धिी 
 

१ अर्थ म्हणजे मनुष्टयाचं्या उपजीटवकेचे साधन, म्हणजेच मनुष्टयाचंी वस्िी असलेला भपू्रदेश. २ त्या 
पथृ्वीचा लाभ व टिचे पालन यासंंबधंी उपाय सागंणारे शास्त्र िे अर्थशास्त्र. 
 

३ त्याच्या टववचेनाि पुढील बत्तीस प्रकाराचंा उपयोग केला आहे :– (१) अटधकरण, (२) टवधान, 
(३) योग, (४) पदार्थ, (५) हेत्वर्थ, (६) उदे्दश, (७) टनदेश, (८) उपदेश, (९) अपदेश, (१०) अटिदेश, 
(११) प्रदेश, (१२) उपमान, (१३) अर्ापटत्त, (१४) संशय, (१५) प्रसंग, (१६) टवपयथय, (१७) वाक्यशषे, 
(१८) अनुमि, (१९) व्याख्यान, (२०) टनवथचन, (२१) टनदशथन, (२२) अपवगथ, (२३) स्वसंज्ञा, (२४) 
पूवथपक्ष, (२५) उत्तरपक्ष, (२६) एकान्ि, (२७) अनागिावके्षण, (२८) अटिक्रान्िावके्षण, (२९) टनयोग, 
(३०) टवकल्प, (३१) समुच्चय आटण (३२) उ्. 
 

यमर्थमणिकृत्योच्यते तदणिकरिम् । ४ । ‘पृणर्व्या लाभे पालने च यावन्तत्यर्थशास्त्राणि पूवाचाययः 
प्रस्र्ाणपताणन प्रायशस्ताणन सांहृत्यकैणमदमर्थशास्त्रां कृतम्’ (१·१·१) इणत । ५ । 
 

शास्त्रस्य प्रकरिानुपूवी णविानम् । ६ । ‘णवद्यासमुदे्दशः, वृद्धसांयोगः, इन्द्न्तद्रयजयः, अमात्योत्पणतः’ 
(१·१·३) इत्येवमाणदकणमणत । ७ । 
 

वाक्ययोजना योगः । ८ । ‘चतुवथिाश्रमो लोकः’ (१·४·१६) इणत । ९ । 
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पदावणिकः पदार्थः । १० । मूलहर इणत पदम् । ११ । ‘यः णपतृपैतामहमर्थमन्तयायेन भक्षयणत स 
मूलहरः’ (२·९·२१) इत्यर्थः । १२ । 
 

हेतुरर्थसािको हेत्वर्थः । १३ । ‘अर्थमूलौ णह िमथकामौ’ (१·७·७) इणत । १४ । 
 

समासवाक्यमुदे्दशः । १५ । ‘णवद्याणवनयहेतुणरन्द्न्तद्रयजयः’ (१·६·१) इणत । १६ । 
 

४ ज्या टवषयासंबधंी साटंगिले जािे िो टवषय म्हणजे अटधकरण. ५ उदाहरणार्थ, “पथृ्वीच्या 
लाभाच्या आटण पालनाच्या टवषयासंंबंधी जेवढी अर्थशासे्त्र पूवीच्या आचायांनी प्रस्र्ाटपि केली आहेि िी 
बहुिेक सवथ एकटत्रि करून हे एक अर्थशास्त्र रचले आहे.” (१·१·१) 
 

६ शास्त्रािील प्रकरणाचंा क्रमवार टनदेश म्हणजे टवधान. ७ उदाहरणार्थ, “टवद्याचंा क्रमवार टनदेश, 
वृद्धाचंा सहवास, इंटद्रयाचंा टनग्रह, अमात्याचंी नेमणूक” इत्यादी. (१·१·३) 
 

८ (शब्दामंधील परस्परसंबधं प्रस्र्ाटपि करून) वाक्याची योजना करणे म्हणजे योग. ९ 
उदाहरणार्थ, चार वणांचे आटण चार आश्रमािं असणारे लोक.” (१·४·१६) 
 

१० शब्दाि मयाटदि होणारा िो पदार्थ (शब्दाचा अर्थ). ११ उदाहरणार्थ, ‘मूलहर’ हा शब्द. १२ 
“टपत्यापासून आटण टपिामहापासून आलेली संपत्ती जो अन्याय्य मागाने उधळून िाकिो िो मूलहर” 
(२·९·२१) हा त्या शब्दाचा अर्थ. 
 

१३ एखादी गोष्ट टसद्ध करणारा जो हेिु (कारण) िो हेत्वर्थ. १४ उदाहरणार्थ, “कारण, धमथ व काम 
(टसद्ध होणे) अर्ावर अवलंबनू आहे.” (१·७·७) 
 

१५ एखाद्या गोष्टीचे र्ोडक्याि प्रटिपादन करणे म्हणजे उदे्दश. १६ उदाहरणार्थ. “टवद्यामंध्ये पारंगि 
होणे हे इंटद्रयजयास कारणीभिू होिे.” (१·६·१) 
 

व्यासवाक्यां णनदेशः । १७ । ‘किथत्वगणक्षणजह्वाघ्रािेन्द्न्तद्रयािाां 
शब्दस्पशथरूपरसगन्तिेष्ट्वणवप्रणतपणतणरन्द्न्तद्रयजयः’ (१·६·२) इणत । १८ । 
 

एवां वर्णततव्यणमत्युपदेशः । १९ । ‘िमार्ाणवरोिेन कामां सेवेत, न णनःसुखः स्यात्’ (१·७·३) इणत । 
२० । 
 

एवमसावाहेत्यपदेशः । २१ । ‘मन्द्न्तिपणरषदां िादशामात्यान् कुवीतेणत मानवाः । षोडशेणत 
बाहथस्पत्याः । कवशणतणमत्यौशनसाः । यर्ासामर्थयथणमणत कौणिल्यः’ (१·१५·४७–५०) इणत । २२ । 
 

उक्तेन सािनमणतदेशः । २३ । ‘दतस्याप्रदानमृिादानेन व्याख्यातम्’ (३·१६·१) इणत । २४ । 
 

वक्तव्येन सािनां प्रदेशः । २५ । ‘सामदानभेददण्डैवा, यर्ाऽऽपत्सु व्याख्यास्यामः’ (७·१४·११) 
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इणत । २६ । 
 

दृष्टेनादृष्टस्य सािनमुपमानम् । २७ । ‘णनवृतपणरहारान् णपतेवानुगृह्िीयात्’ (२·१·१८) इणत । २८ 
। 
 

१७ टवस्िारपूवथक प्रटिपादन करणे म्हणजे टनदेश. १८ उदाहरणार्थ, “कणेंटद्रय, त्वसगटद्रय, 
चक्षसुरटद्रय, रसनेंटद्रय आटण घाणेंटद्रय याचंा शब्द, स्पशथ, रूप, रस व गंध ्ा टवषयाचं्या टठकाणी चुकीच्या 
प्रवृत्तीचा अभाव म्हणजे इंटद्रयजय.” (१·६·२) 
 

१९ याप्रमाणे वागाव ेअसे सागंणे म्हणजे उपदेश. २० उदाहरणार्थ “धमथ व अर्थ यानंा टवरोध न 
होईल अशा रीिीने कामाचे सेवन करावे, सुखाचा सवथस्वी त्याग करू नये.” (१·७·३) 
 

२१ अमका अमका असे म्हणिो हे सागंणे म्हणजे अपदेश. २२ उदाहरणार्थ “मंटत्रपटरषद बारा 
अमात्याचंी करावी असे मानवाचें म्हणणे आहे, सोळा अमात्याचंी असे बाहथस्पत्याचें म्हणणे आहे, वीस 
अमात्याचंी असे औशनसाचें म्हणणे आहे, आपल्या सामथ्यानुसार असे कौटिल्याचे मि आहे.” (१·१५·४७–
५०) 
 

२३ (पूवी) साटंगिलेल्यावरून नंिरची गोष्ट प्रस्र्ाटपि करणे म्हणजे अटिदेश. २४ उदाहरणार्थ, 
“कजथ परि न करण्यासंबंधीचे टनयम कबूल केलेले दान न देण्याच्या संबंधािही लागू होिाि.” (३·१६·१) 
 

२५ जे पुढे साटंगिले जाणार आहे त्यावरून प्रस्र्ाटपि करणे म्हणजे प्रदेश. २६ उदाहरणार्थ, 
“अर्वा आम्ही पुढे आपत्तींवरील प्रकरणाि सागंणार आहोि त्याप्रमाणे साम, दान, भेद व दंड या 
उपायानंी.” (७·१४·११) 
 

२७ ज्ञाि वस्िूवरून अज्ञािाचा बोध करून देणे म्हणजे उपमान. २८ उदाहरणार्थ, “ज्याचंी 
करािील सूि बदं झाली असेल त्याचं्यावर टपत्याप्रमाणे अनुग्रह करावा.” (२·१·१८) 
 

यदनुक्तमर्ादापद्यते साऽर्ापणतः । २९ । ‘लोकयािाणवद्राजानमात्मद्रव्यप्रकृणतसांपन्नां 
णप्रयणहतिारेिाश्रयेत’ (५·४·१) । ३० । ‘नाणप्रयणहतिारेिाश्रयेत’ इत्यर्ादापन्नां भवतीणत । ३१ । 
 

उभयतोहेतुमानर्थः सांशयः । ३२ । ‘क्षीिलुब्िप्रकृणतमपचणरतप्रकृकत वा’ (७·५·१२) इणत । ३३ । 
 

प्रकरिान्ततरेि समानोऽर्थः प्रसङ्गः । ३४ । ‘कृणषकमथप्रणदष्टायाां भूमौ – इणत समानां पूवेि’ 
(१·११·१०) इणत । ३५ । 
 

प्रणतलोमेन सािनां णवपयथयः । ३६ । ‘णवपरीतमतुष्टस्य’ (१·१६·१२) इणत । ३७ । 
 

येन वाक्यां समाप्यते स वाक्यशेषः । ३८ । ‘णिन्नपक्षस्येव राज्ञिेष्टानाशि’ (८·१·९) इणत । ३९ । 
ति ‘शकुनेः’ इणत वाक्यशेषः । ४० । 
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परवाक्यमप्रणतणषद्धमनुमतम् । ४१ । ‘पक्षावुरस्यां प्रणतग्रह इत्यौशनसो व्यहूणवभागः’ (१०·६·१) इणत 
। ४२ । 
 

२९ जे साटंगिले नसिाही अर्ापासून टनष्टपन्न होिे िी अर्ापटत्त. ३० उदाहरणार्थ, “लोकव्यवहार 
जाणणाऱ्या मनुष्टयाने आत्मगुणानंी व द्रव्यप्रकृिींच्या गुणानंी संपन्न अशा राजाच्या आश्रयास त्याला टप्रय 
असणाऱ्या व त्याचे टहि पहाणाऱ्या मनुष्टयामाफथ ि जाव.े” (५·४·१) ३१ त्याला अटप्रय असणाऱ्या व अटहि 
करणाऱ्या मनुष्टयामाफथ ि आश्रयास जाऊ नये असे त्या अर्ापासून टनष्टपन्न होिे. 
 

३२ दोन्ही बाजूला कारणे असलेली गोष्ट म्हणजे संशय. ३३ उदाहरणार्थ, “ज्याची प्रजा क्षीण व 
लुब्ध आहे अशा राजावर (स्वारी करावी) की ज्याची प्रजा बडंखोर झाली आहे त्याच्यावर?” (७·५·१२) 
 

३४ दुसऱ्या प्रकरणासारखीच असलेली गोष्ट म्हणजे प्रसंग. ३५ उदाहरणार्थ, “शिेीच्या कामासाठी 
टदलेल्या जटमनीवर – इत्यादी पूवीसारखेच.” (१·११·१०) 
 

३६ टवरुद्ध गोष्टीने प्रस्र्ाटपि करणे म्हणजे टवपयथय. ३७ उदाहरणार्थ, “याच्या उलि असंिुष्ट 
राजाची (टचन्हे).” (१·१६·१२) 
 

३८ ज्या शब्दानंी वाक्याचा अर्थ पूणथ होिो िो वाक्यशषे. ३९ उदाहरणार्थ, “आटण पखं 
िुिलेल्याप्रमाणे राजाची हालचाल बदं होिे.” (८·१·९) ४० त्या टठकाणी ‘पक्ष्याच्या’ हा वाक्यशषे आहे. 
 

४१ टनषेध न केलेले दुसऱ्याचे वचन िे अनुमि ४२ उदाहरणार्थ, “दोन पक्ष, एक उरस्य आटण 
प्रटिग्रह ही औशनसाचंी व्यहूाची टवभागणी.” (१०·६·१) 
 

अणतशयविथना व्याख्यानम् । ४३ । ‘णवशेषति सांघानाां सांघिर्णमिाां च राजकुलानाां द्यतूणनणमतो 
भेदस्तणन्नणमतो णवनाश इत्यसत्प्रग्रहः पाणपष्ठतमो व्यसनानाां तन्तिदौबथल्यात्’ (८·३·६४) इणत । ४४ । 
 

गुितः शब्दणनष्ट्पणतर्णनवथचनम् । ४५ । ‘व्यस्यत्येनां श्रेयस इणत व्यसनम्’ (८·१·४) इणत । ४६ । 
 

दृष्टान्ततो दृष्टान्ततयुक्तो णनदशथनम् । ४७ । ‘णवगृहीतो णह ज्यायसा हन्द्स्तना पादयुद्धणमवाभ्युपैणत’ 
(७·३·३) इणत । ४८ । 
 

अणभप्लुतव्यपकषथिमपवगथः । ४९ । ‘णनत्यमासन्नमणरबलां  वासयेद् अन्तयिाभ्यन्ततरकोपशङ्कायाः’ 
(९·२·६) इणत । ५० । 
 

परैरसणमतः शब्दः स्वसांज्ञा । ५१ । ‘प्रर्मा प्रकृणतः, तस्य भूम्यनन्ततरा णितीया, भूम्येकान्ततरा 
तृतीया’ (६·२·१३–१५) इणत । ५२ । 
 

प्रणतषेद्धव्यां वाक्यां पूवथपक्षः । ५३ । ‘स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनां गरीयः’ (८·१·७) इणत । ५४ 
। 
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४३ एखाद्या वटेशष्टयाचे वणथन करून सागंणे म्हणजे व्याख्यान. ४४ उदाहरणार्थ, “आटण टवशषेिः 
संघामंध्ये आटण संघासारखे असलेल्या राजकुलामंध्ये द्यिूामुळे फािाफूि होिे व त्यामुळे टवनाश ओढविो, 
म्हणून दुजथनानंा जवळ करावयास लावणारे हे व्यसन, राज्यकारभार टशटर्ल करून िाकीि 
असल्याकारणाने, सवथ व्यसनािं अत्यंि वाईि.” (८·३·६४) 
 

४५ त्याच्या अवयवाचं्या द्वारा शब्दाची व्युत्पत्ती सागंणे म्हणजे टनवथचन. ४६ उदाहरणार्थ, “िे 
मनुष्टयाला त्याच्या श्रेयापासून दूर ढकलून देिे म्हणून त्याला व्यसन म्हणिाि.” (८·१·४) 
 

४७ उदाहरण देऊन एखादी गोष्ट स्पष्ट करणे म्हणजे टनदशथन. ४८ उदाहरणार्थ, “कारण, अटधक 
बलवान राजाबरोबर टवग्रह करणारा जणू काही हत्तीबरोबर पायी युद्ध करावयास जािो.” (७·३·३) 
 

४९ अटधक व्याप्िीच्या टवधानािून काही अंश वगळणे म्हणजे अपवगथ (अपवाद). ५० उदाहरणार्थ, 
“शत्रसैुन्याचा िळ नेहमी आपल्या सटन्नध ठेवावा, आभ्यिर कोपाचा धोका असेल िी वळे खेरीज करून.” 
(९·२·६) 
 

५१ इिरानंी संमिी न टदलेला शब्द िो स्वसंज्ञा. ५२ उदाहरणार्थ, “पटहली प्रकृिी, त्याच्या भमूीला 
लागून असलेली िी दुसरी, एक भमूी सोडून पलीकडे असलेली िी टिसरी.” (६·२·१३–१५?) 
 

५३ खंडन करावयाचे असलेले वचन िो पूवथपक्ष. ५४ उदाहरणार्थ, “स्वामी आटण अमात्य 
याचं्यावरील संकिापंैकी अमात्यावरील संकि अटधक गंभीर स्वरूपाचे.” (८·१·७) 
 

तस्य णनिथयनवाक्यमुतरपक्षः । ५५ । ‘तदायतत्वात्, तत्कूिस्र्ानीयो णह स्वामी’ (८·१·१७–१८) 
इणत । ५६ । 
 

सवथिायतमेकान्ततः । ५७ । ‘तस्मादुत्र्ानमात्मनः कुवीत’ (१·१९·५) इणत । ५८ । 
 

पिादेवां णवणहतणमत्यनागतावेक्षिम् । ५९ । ‘तुलाप्रणतमानां पौतवाध्यके्ष वक्ष्यामः’ (२·१३·२८) इणत । 
६० । 
 

पुरस्तादेवां णवणहतणमत्यणतक्रान्ततावेक्षिम् । ६१ । ‘अमात्यसांपदुक्ता पुरस्तात्’ (६·१·७) इणत । ६२ । 
 

एवां नान्तयरे्णत णनयोगः । ६३ । ‘तस्माद्धम्यथमरं् चास्योपणदशेत्, नािम्यथमनर्थयं च’ (१·१७·३३) इणत 
। ६४ । 
 

अनेन वाऽनेन वेणत णवकल्पः । ६५ । ‘दुणहतरो वा िर्णमष्ठेषु णववाहेषु जाताः’ (३·५·१०) इणत । ६६ । 
 

५५ त्याचा टनणथय देणारे वचन म्हणजे उत्तरपक्ष. ५६ उदाहरणार्थ, “राजावर अवलंबनू 
असल्याकारणाने; कारण, राजा हा त्याच्या टशरःस्र्ानी आहे.” (८·१·१७–१८) 
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५७ जे सवथ टठकाणी लागू होिे िो एकान्ि (सावथटत्रक व सावथकाटलक टनयम). ५८ उदाहरणार्थ, 
“म्हणून स्विः उद्यमशील असले पाटहजे.” (१·१९·५) 
 

५९ पुढे याप्रमाणे साटंगिले आहे असे टवधान म्हणजे अनागिावके्षण (जे आलेले नसून येणार आहे 
त्याकडे दृटष्टके्षप). ६० उदाहरणार्थ, “वजने आटण मापे आम्ही पौिवाध्यक्षावरील प्रकरणाि समजावनू 
सागंणार आहोि.” (२·१३·२८) 

 
६१ मागे असे साटंगिले आहे हे टवधान अटिक्रािंावके्षण (होऊन गेलेल्या गोष्टीकडे दृटष्टके्षप). ६२ 

उदाहरणार्थ, “अमात्याचे गुण पूवी साटंगिले आहेि.” (६·१·७) 
 

६३ ्ाच प्रकारे, दुसऱ्या प्रकारे नाही, हा टनयोग. ६४ उदाहरणार्थ, “म्हणून त्याला धमाला 
अनुसरून असणारा व अर्थटसद्धी करून देणारा असा उपदेश करावा, धमाला सोडून असलेला व 
अनर्थकारक असा करू नये.” (१·१७·३३) 
 

६५ ्ाप्रकारे सकवा ्ा (दुसऱ्या) प्रकारे, हा टवकल्प. ६६ उदाहरणार्थ, “सकवा धार्षमक 
टववाहापासून झालेल्या मुली (वारस होि).” (३·५·१०) 
 

अनेन चानेन चेणत समुच्चयः । ६७ । ‘स्वयांजातः णपतुबथन्तिूनाां च दायादः’ (३·७·१३) इणत । ६८ । 
 

अनुक्तकरिमूह्यम् । ६९ । ‘यर्ा च दाता प्रणतग्रहीता च नोपहतौ स्याताां तर्ाऽनुशयां कुशलाः 
कल्पयेयुः’ (३·१६·५) इणत । ७० । 
 

एवां शास्त्रणमदां युक्तमेताणभस्तन्तियुन्द्क्तणभः । 
अवाप्तौ पालने चोक्तां लोकस्यास्य परस्य च ॥ ७१ ॥ 
 
िमथमरं् च कामां च प्रवतथयणत पाणत च । 
अिमानर्थणविेषाणनदां शास्त्रां णनहन्द्न्तत च ॥ ७२ ॥ 
 
येन शास्त्रां च शस्त्रां च नन्तदराजगता च भूः । 
अमषेिोदृ्धतान्तयाशु तेन शास्त्रणमदां कृतम् ॥ ७३ ॥ 

 
इणत तन्तियुक्तौ पञ्चदशेऽणिकरिे तन्तियुक्तयः प्रर्मोऽध्यायः । आणदतः पञ्चाशच्िततमः । 

 
एतावता कौणिलीयस्यार्थशास्त्रस्य तन्तियुन्द्क्तः पञ्चदशमणिकरिां समाप्तम् ॥ 

 
(दृष्ट्वा णवप्रणतपकत बहुिा शासे्त्रषु भाष्ट्यकारािाम् । स्वयमेव णवष्ट्िुगुप्तिकार सूिां च भाष्ट्यां च ॥) 

 
समाप्तणमदां कौणिलीयमर्थशास्त्रम् ॥ 
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६७ ्ाप्रकारे आटण ्ा (दुसऱ्या) प्रकारे, हा समुच्चय. ६८ उदाहरणार्थ, “स्विःपासून उत्पन्न 
झालेला (पुत्र) टपत्याचा आटण बाधंवाचंा वारसदार होिो.” (३·७·१३) 
 

६९ जे साटंगिलेले नसिे िे करणे म्हणजे ऊ् (समजावयाची असलेली गोष्ट). ७० उदाहरणार्थ, 
“जेणेकरून देणारा व घेणारा ्ा दोघाचेंही नुकसान होणार नाही अशा रीिीने िज्ज्ञानंी परि घेण्यास 
परवानगी द्यावी.” (३·१६·५) 
 

७१ याप्रमाणे ्ा (बत्तीस) टववचेनपद्धिींनी समृद्ध झालेले हे शास्त्र ्ा लोकाच्या व परलोकाच्या 
प्राप्िीसाठी व पालनासाठी प्रस्िुि केले आहे. 
 

७२ हे शास्त्र, धमथ, अर्थ आटण काम ्ानंा प्रवृत्त करिे आटण त्याचें पालन करिे, आटण अधमथ, अनर्थ 
व दे्वष याचंा नाश करिे. 
 

७३ ज्याने शास्त्र आटण शस्त्र आटण नंद राजाच्या िाब्याि असलेली भमूी ्ा गोष्टींचा रागाच्या भराि 
झिकन उद्धार केला त्याने हे शास्त्र रचले. 
 

पधंरावे अटधकरण समाप्ि 
 

(शास्त्रावंरील भाष्टयकार पुष्टकळ प्रकारच्या चुका करीि असलेले पाहून टवष्टणुगुप्िाने स्विःच सूत्र 
आटण भाष्टय दोहोंची रचना केली). 
 

कौणिलीय अर्थशास्त्र समाप्त 
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िीपा 
 

१ 
 

पटहल्या अटधकरणाचा टवषय टवनय हा आहे. टवनय म्हणजे टवदे्यच्या उपासनेने व टवद्याविंाचं्या 
सहवासाने आलेली सुसंस्कृििा. राज्यकारभार चागंल्या रीिीने करिा यावा यासाठी राजा असा सुसंस्कृि 
असणे आवश्यक मानले आहे. म्हणून टवनयाचा टवचार प्रर्म केला आहे. त्याचबरोबर ्ा अटधकरणाि 
मंत्री, पुरोटहि आटण इिर अटधकारी याचं्या नेमणुकीचा टवचार केला असून शवेिी राजाने आपल्या 
स्विःच्या संरक्षणाची खबरदारी कशी घ्यावी यासंबधंी मागथदशथन केले आहे. 
 

१·१ 
 

पटहल्या अध्यायाि प्रकरणे व अटधकरणे याचंी यादी म्हणजेच गं्रर्ाची अनुक्रमटणका टदली आहे. 
 

ॐ नमः शुक्रबृहस्पणतभ्याम् : शुक्र आटण बृहस्पिी हे अनुक्रमे असुराचें व सुराचें गुरू अर्वा 
पुरोटहि. िे दोघे ्ा राजनीटिशास्त्राचे प्रविथक म्हणून मानले जािाि. अश्वघोषाने बुद्धचटरिाि म्हिले आहे 
– 
 

यद्राजशास्त्र ंभगुृरटङ्गरा वा न चक्रिुवशंकरावृषी िौ । 
ियोः सुिो िो च ससजथिुस्ित्कालेन शुक्रि बृहस्पटिि ॥ (१·४६) 

 
िेव्हा राजशास्त्रावरील प्रस्िुि गं्रर्ाि प्रारंभीच्या मंगलाि ्ा दोघानंा नमन केले जाव े हे उटचिच 

आहे. 
 

१ पृणर्व्या लाभे पालने च : याि अर्थशास्त्राच्या उटद्दष्टाचा टनदेश आहे. अर्थशास्त्राचे हे उटद्दष्ट कसे 
काय िे शवेिच्या अटधकरणाि १५·१·१–२ येरे् स्पष्ट केले आहे. पूवाचाययः भारद्वाजादी अनेक प्राचीन 
आचायांची मिे गं्रर्ाि जागजागी उद्धृि केलेली आढळिाि. प्रायशस्ताणन सांहृत्य : याचा अर्थ हा गं्रर् 
मुख्यिः ्ा टवषयावरील प्राचीन गं्रर्ावंर आधाटरि आहे. िो स्विंत्र असल्याचा त्याचा दावा नाही. 
 

२ अणिकरि : टववचेनासाठी जो टवषय घेिला जािो िो अटधकरण अशी त्याची व्याख्या १५·१·४ 
मध्ये केली आहे. असे एकंदर पधंरा मुख्य टवषय अर्वा अटधकरणे आहेि. प्रकरि म्हणजे अटधकरणािील 
पोिटवषय. 
 

१८ सपञ्चाशदध्यायशतम् : अध्याय व प्रकरण ्ाचं्या परस्परसंबंधाचे र्ोडे टववचेन उपोद्घािाि 
केले आहे. षट् श्लोकसहस्त्राणि : मुख्यिः गद्याि असलेल्या गं्रर्ाि सहा हजार श्लोक असल्याच्या ्ा 
टवधानाचीही चचा उपोद्घािाि केली आहे. हे लक्षाि घेिले पाटहजे की मल्याळी भाषेिील जुन्या िीकेि 
(भा) हे सूत्र व पुढील श्लोक – ज्याि कौटिल्याच्या किृथत्वाचा टनदेश आहे – यावर िीका नाही. िे दोन्ही 
मूळ नसण्याची शक्यिा आहे. 
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१९ कौणिल्येन : काही हस्िटलटखिािं कौिल्येन असे रूप आढळिे. िसेच पुढेही. 
 

१·२ 
 

२ मानवाः : हा टनदेश मनुस्मृिीचा नाही. त्या स्मृिीि (७·४३) चारही टवद्याचें अध्ययन आवश्यक 
मानले आहे. मानव हे अर्थशास्त्राच्याच एका शाखेचे नाव. 
 

१० साांख्यां योगो लोकायतां च : ही िीन दशथने म्हणजे आन्तवीणक्षकी असे स्पष्ट म्हिले असल्यामुळे 
त्या शब्दाचा न्यायशास्त्र असा अर्थ करणे (भा) बरोबर नाही. पुढील सूत्राि ‘हेिुटभरन्वीक्षमाणा’ अशी ्ा 
शब्दाची फोड केली असली िरी त्याि हेिंूचा म्हणजे िकाचा केवळ साधन म्हणून टनदेश आहे. टशवाय, त्या 
सूत्राि व नंिरच्या श्लोकाि आन्वीटक्षकीचे केलेले वणथन साखं्य, योग यासंारख्या दशथनानंाच लागू 
पडण्यासारखे आहे, िकथ शास्त्राला नाही. नंिरच्या काली मात्र आन्वीटक्षकी म्हणजे न्यायशास्त्र हा अर्थ रूढ 
झाला. दशथनामंध्ये लोकायि, साखं्य व योग ही सवांि प्राचीन असे मानिाि. 
 

११ नयापनयौ : पुढे ६·२·६–११ मध्ये ्ा शब्दाचं्या अर्ाचे स्पष्टीकरण केले आहे. 
 
१२ गौिमाच्या न्यायसूत्रावंरील वात्स्यायनकृि भाष्टयाि (१·१·१ वर) हा श्लोक र्ोड्या फरकाने 

उद्धृि झाला आहे. िेरे् चौर्ा चरण ‘टवद्योदे्दश ेप्रकीर्षििा’ असा आहे. प्रस्िुि गं्रर्ािील ्ा प्रकरणाचे नाव 
टवद्यासमुदे्दश आहे हे लक्षाि घेिले म्हणजे वात्स्यायनाने हा श्लोक येरू्न उद्धृि केला आहे हे स्पष्ट होिे. 
अर्ाि त्याने हे वणथन न्यायशास्त्राच्या संबधंाि असल्याचे मानले आहे. 
 

१·३ 
 

५ स्विमो इ॰ : हे सवथ टववरण धमथशास्त्राला अनुसरूनच आहे. 
 

१३ सवेषाम् : सवथ वणांना व आश्रमानंा समान असलेल्या धमांचा टनदेश मनुस्मृिीि (६·९१–९३) व 
इिरत्रही आढळिो. 
 

१५ सांकरात् : कमथसंकर (व्यवसायाचंी उलिापालि) व वणथसंकर यामुंळे. 
 

१·४ 
 

१ वाता : ‘वृटत्त’ म्हणजे उपजीटवका ह्मा शब्दापासून हा शब्द टनष्टपन्न झाला आहे. उपजीटवका प्राप्ि 
करण्याच्या सवथ साधनाचंा त्याने बोध होिो. 
 

३ योगके्षम : योग म्हणजे अप्राप्ि वस्िूची प्राप्िी आटण के्षम म्हणजे िी सिि टिकून रहाणे. िेव्हा 
योगके्षम म्हणजे समृद्धी व सुरटक्षििा. ४ हे सूत्र पुढील दोन सूत्रािं टनर्षदष्ट झालेल्या प्राचीन आचायांच्या 
मिाि समाटवष्ट करावे (मे). परंिु कौटिल्याचा ्ा सूत्रािील टवधानावर आके्षप असलेला टदसि नाही. 
त्याचा आके्षप नेहमी ‘उद्यिदंड’ असावे या गोष्टीला आहे. 
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८ उिेजनीय : म्हणजे दुसऱ्यामंध्ये स्विःटवषयी भीिी उत्पन्न करणारा. 
 

१·५ 
 

४ रघुवशं ३·२९ वर िीका करिाना मटल्लनार्ाने हे वचन कौटिल्याचे म्हणून उद्धृि केले आहे. ५ 
शुश्रूषा-इ॰ : पुढे ६·१·४ मध्ये ्ाचंा प्रजे्ञचे अर्वा बद्धीचे गुण म्हणून टनदेश केला आहे. िेरे् ‘अटभटनवशे’ 
असे नामच वापरले आहे. येर्ील ‘अटभटनटवष्ट’ हे पद ‘अटभटनवशेयुक्ि’ या अर्ी समजिा येईल. 
 

७ चौलकमथ : मुलाचे प्रर्म केस कापण्याचा संस्कार जन्मापासून पटहल्या सकवा टिसऱ्या वषी होिो. 
९ आ षोडशािषात् म्हणजे वयाचे सोळाव ेवषथ पूणथ होईपयंि. पुढे ३·३·१ मध्ये पुरुष सोळा वषाचा झाला 
म्हणजे िो वयाि येिो असे म्हिले आहे; प्रस्िुि वचन त्याचाच अनुवाद करणारे आहे. १० गोदान 
संस्काराला केशान्ि असेही नाव आहे. 
 

१४ इणतवृत ‘रामायण, भारि इत्यादी’ (ज). आख्याणयका ‘टदव्य, मनुष्टय आदींचे चटरि’ (भा). 
उदाहरि ‘िन्त्राख्याटयका इत्यादी’ (ज). मुख्य हस्िटलटखिािं अर्थशास्त्रम् हा शब्द नाही. आटण िे योवय 
आहे. सकबहुना, मागच्या सूत्रािील इणतहास शब्दाचे असे स्पष्टीकरण करण्याची आवश्यकिा नव्हिी. आटण 
सामान्यिः पुराणे, धमथशास्त्र व अर्थशास्त्र याचंा इटिहासाि अंिभाव होि नाही. हे सूत्र मागाहून घािले गेले 
असल्याची शक्यिा आहे. 
 

१·६ 
 

१ णवद्याणवनयहेतुः : हा बहुव्रीटह समास आहे (ज, मे) असे समजणे अटधक चागंले. ित्पुरुष समास 
मानून भा, श्री यािं व्याख्या केली आहे. २ अणवप्रणतपणतः टवप्रटिपटत्त म्हणजे चुकीची अर्वा अयोवय प्रवृत्ती, 
आसक्िी इत्यादी. अटवप्रटिपटत्त म्हणजे टिचा अभाव, योवय रीिीने सेवन, अनासक्िी इत्यादी. 
 

५ दाण्डक्य : रामायणािील वणथनानुसार दंड नावाच्या राजाने पुरोटहि उशनसाची कन्या अरजा 
टहचा टवनयभगं केला, म्हणून पुरोटहिाच्या शापाने त्याचा राज्यासटहि उच्छेद झाला व राज्याच्या टठकाणी 
दंडकारण्य अस्स्ित्वाि आले (७·८०–८१). ६ जनमेजय : यज्ञािील ऋस्त्वजानंी आपल्या राणीशी समागम 
केला आहे असा संशय घेऊन जनमेजयाने त्यानंा चाबकाने मारले. वास्िटवक िे काम इंद्राचे होिे (ज). 
तालजङ्घ हा शयािीचा वंशज एवढेच महाभारिावरून कळिे. ७ ऐल म्हणजे इला व बुध याचंा पुत्र 
पुरूरवस्. अत्याहारय् म्हणजे प्रमाणाबाहेर द्रव्य उकळणे, लुबाडणे. अजणबन्तदुबद्दल काही माटहिी उपलब्ध 
नाही. ९ दम्भोद्भव : हा नर व नारायण याचं्याशी लढू पहाि होिा, पण त्यानंी त्याला मूठभर गविाने 
हिवीयथ करून िाळ्यावर आणले (महाभारि ५·९४). कािथवीयथ अजुथन व जमदस्वन आटण परशुराम याचंी 
कर्ा प्रटसद्ध आहे. १० हषथ म्हणजे उते्तटजि होऊन खोडकर अर्वा खेळकर वृत्ती. वाताणप आटण इल्वल हे 
दोघे राक्षस बधूं. जादूने वािापीला बोकड बनवनू इल्वल त्याचें मासं ब्राम्हणानंा श्राद्धाि देई. त्यानंी 
खाल्यावर िो त्याला हाक मारी व िो ब्राम्हणाचें पोि फाडून बाहेर येई. अगस्त्य ऋषीवर जेव्हा हा प्रयोग 
केला िेव्हा त्याने वािापीला जठरािच पचवनू नष्ट केले. िैपायनम् : महाभारिािील वणथनानुसार वृष्टणींनी 
अर्वा यादवानंी नारदाची कुचेष्टा केली होिी, दै्वपायनाची नाही. 
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१२ जामदनन्तय म्हणजे परशुराम. त्याने पथृ्वीचा टचरकाल उपभोग घेिला असल्याचे प्रटसद्ध नाही. 
एकवीस वळेा पथ्वी सजकून त्याने टिचे ब्राम्हणानंा–टवशषेिः कश्यापाला–दान केले अशी प्रटसद्धी आहे. 
 

१·७ 
 

२ अनर्थयथ ‘नि, निथक, गायन आदी अनर्थकारक गोष्टी करणारे लोक’ (ज). 
 

६ अर्थ एव प्रिान : हे कौटिल्याचे स्विःचे मि माडंले आहे. अशी शक्यिा आहे की सूत्र ३ आटण ४–
५ यािं माडंलेली मिे पूवीच्या काही आचायांची आहेि. 
 

८ मयादाां स्र्ापयेत : म्हणजे त्याचंा उपदेश ही आचरणाची मयादा मानून टिचे उल्लंघन करू नये. 
िायानाणलकाप्रतोदेन : छाया आटण नाटलका ही वळे मोजण्याची साधने. त्याचें वणथन पुढे अध्याय २·२० 
मध्ये केले आहे. प्रिोद म्हणजे अंकुश. हत्ती चुकीच्या मागाने जाि असल्यास अंकुशाने त्याला सरळ मागावर 
आणिा येिे. िद्वि राजा प्रमाद करीि असल्यास त्याला त्यावळेी करावयाचे असलेल्या कामाची आठवण 
करून देऊन प्रमादापासून परावृत्त करावे. 
 

९ हा श्लोक पुढील अध्यायाच्या प्रारंभी आहे (भा). िेरे् त्याचे औटचत्य आहे याि शकंा नाही. प्रस्िुि 
अध्यायाच्या टवषयाशी िो संबद्ध नाही. 
 

१·८ 
 

१ भारिाज म्हणजे द्रोणाचायथ असे म्हिले जािे. पण िे बरोबर टदसि नाही. भीष्टमाप्रमाणे द्रोण 
राजनीिीचा उपदेशक असल्याचे प्रटसद्ध नाही. महाभारिाि रामशास्त्रप्रणेत्यापंैकी एक म्हणून भारद्वाजाचा 
टनदेश आहे आटण एके टठकाणी कटणङ्क भारद्वाजाची टशकवण माडंली आहे. कटणकनीटि म्हणून िी 
ओळखली जािे. प्रस्िुि गं्रर्ाि ५·५·११ या टठकाणीसुद्धा कटणङ्क भारद्वाज नावाच्या मंत्रयाचा टनदेश आहे. 
त्याचाच ्ा व इिर टठकाणी टनदेश अटभपे्रि असण्याचा संभव आहे. 
 

३ णवशालाक्ष म्हणजे टशव. महाभारिाि म्हिले आहे की ब्रह्मदेवाने एक लक्ष अध्याय असलेल्या 
गं्रर्ाची रचना केल्यावर शकंराने िो दहा हजार अध्यायािं संटक्षप्ि केला व त्याला “वैशालाक्ष शास्त्र” असे 
नाव पडले. 
 

११ णपशुन म्हणजे नारद असे म्हिले जािे. सभापवािील कटच्चदध्यायाि (२·५) नारदाने 
युटधटष्ठराला टवचारलेले प्रश्न राजनीटिटवषयक आहेि. िर्ाटप िो ्ा शास्त्राचा प्रणेिा असा टनदेश कोठे 
नाही. पुढे ५·५·११ मध्ये टनदेटशलेल्या टपशुन नावाच्या मंत्रयाने ्ा शास्त्रावर टलटहले असण्याची शक्यिा 
आहे. 
 

१४ कौिपदन्तत (शब्दशः ‘टपशाचासारखे दाि असलेला’) : ही भीष्टमाची संज्ञा आहे. गंगेच्या 
शापामुळे शिंनु पूटिदन्ि झाला म्हणजे त्याच्या दािाचंी घाण येऊ लागली होिी (नी). कुणपदन्ि म्हणजे 
पूटिदन्ि शिंनु, त्याचा पुत्र कौणपदन्ि (ज). १६ अवदान म्हणजे शुद्ध आचरण आटण अपदान म्हणजे 
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अपराध, गुन्हा हे दोन टभन्न अर्ाचे शब्द आहेि. १७ सगन्ति म्हणजे एकाच वगािील, सजािीय (शब्दशः 
‘सारखाच वास असलेले’). १८ शाकुन्िलाि ‘सवथः सगन्धेषु टवश्वटसटि (अंक ५)’ असे वचन आहे. 
 

२० वातव्याणि म्हणजे उद्धव. त्याचा ्ा शास्त्राशी संबधं असल्याचे कोठे प्रटसद्ध नाही. २१ अव-ग्रह 
िाब्याि घेणे, क्ाि ठेवणे इत्यादी. 
 

२४ बाहुदन्ततीपुि म्हणजे इंद्र. महाभारिाि म्हिले आहे की इंद्राने वैशालाक्ष शास्त्राचा पाच हजार 
अध्यायािं आणखी संके्षप केला व त्याला ‘बाहुदन्िक’ असे नाव पडले. 
 

२७ सवथमुपपन्नम् : याचा अर्थ असा टदसिो की वरील टनरटनराळ्या मिािं सत्याचा अंश आहे, आटण 
त्याि टशफारस केलेल्या टवटवध प्रकारच्या माणसाचंी त्यानंा अनुरूप अशा कामावर नेमणूक करावयास 
हरकि नाही. 
 

२९ सवथ एवैते वरील सहाध्यायी वगैरे. 
 

१·९ 
 

४ राजवृणत म्हणजे राजाच्या दृष्टीने होणारे राज्यकारभाराचे टवटवध स्वरूप. 
 

९ उणदतोणदत : ्ािील टद्वरुक्िीचा उदे्दश कुल व शील याचं्या उच्चिेवर जोर देणे असा आहे. ‘ज्या 
कुलाि चार टपढ्या काही दोषास्पद घडले नाही असे’ (भा). दैवे : उल्कापाि आदी दैवी घिनाचंा अर्थ 
सागंणारे शास्त्र. णनणमत े: पक्ष्याचें उड्डाण वगैरेचा अर्थ लावणारे शास्त्र. 
 

११ एणित, अणभमन्द्न्तित आटण शणस्त्रत (शस्त्र म्हणजे स्िुटिपर मंत्र) यािं यागािील अवनीच्या 
उपासनेचे सूचन आहे. 
 

१·१० 
 

३ तत्कुलीन म्हणजे राजाच्या कुलािील आपलाच खरोखर राज्यावर हक्क आहे असे सागंणारा 
पुरुष. अपरुद्ध म्हणजे राजाची गैरमजी झालेला राजपुत्र. अशा राजपुत्राटवषयी टवचार पुढे अध्याय १·१८ 
मध्ये केला आहे. एकप्रग्रह म्हणजे ज्याच्या हािाि राज्याचा सवथ कारभार आहे असा प्रधान अमात्य. सूत्र 
५·६·२८ वरून हा अर्थ स्पष्ट आहे. सामन्तत म्हणजे शजेारच्या राज्याचा स्वामी. कोठे कोठे माडंटलक असा 
याचा अर्थ होिो. आिणवक म्हणजे जंगलािील एखाद्या रानिी िोळीचा मुख्य. औपपाणदक म्हणजे एकाएकी 
बलाढ्य बनलेला राजकुलाबाहेरील पुरुष. ४ िमोपिा : याि अटधकाऱ्याच्या धार्षमकिेची कसोिी लागिे. 
राजा अधार्षमक आहे हे त्याला मान्य नसिे. 
 

५ असत्प्रग्रह म्हणजे दुजथनानंा आसरा देणे. ६ अर्ोपिा : द्रव्याची लालूच असिे म्हणून हे नाव. 
 

९ प्रहवि ‘प्रहूयन्िेऽस्स्मन् स्वजनटमत्राणीटि प्रहवणम् उद्वाहाटदरुत्सवः’ (ज); ‘प्रीटिभोजन’ (भा). 
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११ कापणिकः : पुढे १·११·२ मध्ये ्ा गुप्ि हेराचे वणथन आहे. १२ भयोपिा : अमात्याला वािणाऱ्या 
भीिीवरून हे नाव टदले आहे. 
 

१३ िमथस्र्ीय : अटधकरण ३. कण्िकशोिन : अटधकरण ४. समाहतृथ : २·६. सांणनिातृ : २·५. 
 

१७ कौणिल्यदशथनम् : दशथन म्हणजे मि. ित्वज्ञानटवषयक शास्त्र असा त्याचा अर्थ अटभपे्रि नाही. 
२० बाह्ममणिष्ठानम् : राजाच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाची योजना करून वर वणथन केल्याप्रमाणे परीक्षा घेणे 
कसे शक्य आहे िे स्पष्ट नाही. कामोपधेि मात्र राणीऐवजी दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीची योजना समजण्यासारखी 
आहे. 
 

१·११ 
 

२ कापणिक : ‘कपिेन चरटि इटि’ (ज, नी). िाि : ‘शरीरमात्रपटरच्छदः’ (भा); 
‘कपाटलकामात्रपटरच्छदः’ (नी); ्ाने टभकाऱ्याचा वषे सूटचि होिो. हा शब्द छद् म्हणजे झाकणे, गुप्ि 
राखणे ्ा धािूपासून आला आहे. ३ प्रत्याणदश् : ‘कळटवणे’. 
 

१३ मुण्डजणिल : ‘शाक्य, आजीवक इत्यादी हे मंुड, पाशुपि वगैरे जिाधारी’ (नी). १५ 
सणमद्धयोग : ‘पूणथ मनोरर्योग’ (भा). ‘सटमद्ध हे समृद्धचे प्राकृिीकरण असावे’ (मे). नंिरच्या सामेटधक व 
समेधा ्ा शब्दािंील एध् धािूशी समानार्थक ऋध् धािूने युक्ि रूपच संभाव्य असल्याकारणाने ही सूचना 
ग्रा् वाििे. १७ अङ्गणवद्यया : ‘प्रश्न टवचारणाऱ्याच्या शरीराला स्पशथ करून त्या स्पशावरून उत्तर देण्याची 
टवद्या म्हणजे अंगटवद्या’ (नी). १९ राजभानयम् : ‘अस्य राज्ञः सकाशात् िव भावय ंलक्ष्मीभथटवष्टयर्षि’ (नी). 
 

२१ ये च इ॰ : कापटिकादी गूढपुरुषाचं्या संबधंाि हे टवधान केले आहे. पुढील श्लोकावरून हे स्पष्ट 
आहे. २२ सांस्र्ाः : ‘सम्यग् एकस्स्मन् स्र्ाने स्स्र्िाः’ (नी). 
 

१·१२ 
 

१ ये चाप्यसांबन्द्न्तिनोऽवश्यभतथव्याः : ‘च आप्यसंबस्न्धनः’ याप्रमाणे संधी सोडटवला आहे. आप्य 
म्हणजे मािा व टपिा याचं्या कुलािंील नािेवाईक आटण संबधंी म्हणजे राण्या व इिर टस्त्रया याचं्यामुळे 
झालेले नािेवाईक. या सवांच्या पोषणाची जबाबदारी राजाची. भा ज ्ा िीकािं ‘चास्य संबस्न्धनः’ असा 
पाठ स्वीकारला आहे. ‘अस्य’ म्हणजे राज्ञः लक्षिम् म्हणजे सामुटद्रक शास्त्र. अङ्गणवद्या : वर सूत्र १·११·१७ 
वरील िीप पहावी. जम्भकणवद्या : ‘अदृश्य होणे इत्यादी जादूच्या प्रयोगाचंी टवद्या’ (भा). मायागतम् : 
म्हणजे भरुळ पाडणारे इंद्रजाल. अन्ततरचक्रम् : ‘कोल्हेकुई वगैरे जनावराचं्या आवाजाचंा अर्थ सागंणारे 
शास्त्र’ (ज). सांसगथणवद्या : म्हणजे गीिनृत्यादी टवद्या ‘संसृज्यन्िे जना यस्या ंसा संसगथटवद्या गीिनृत्याटदका’ 
(नी). सन्द्त्िन् हा शब्द सत्त्र शब्दापासून टनष्टपन्न झाला आहे आटण सत्त्र म्हणजे दुसऱ्यावर अचानक हल्ला 
करण्यासाठी लपून राहण्याची जागा, वळे अर्वा संधी. पुढे १०·३·२४ मध्ये अशा सत्त्राचंी यादी टदली आहे. 
सत्त्री हेराचे काम गैरसावध माणसावर एक प्रकारचा हल्ला करण्यासारखे आहे. 
 

५ मुण्डा वृषल्यः : प्रस्िुि गं्रर्ाि वृषल शब्द वदेबा् परं्ाचं्या अनुयायानंा लावला आहे. त्या 
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परं्ािंील टभक्षणुी मंुडन करीि. काही िीकाकार समजिाि त्याप्रमाणें मुण्डा आटण वृषली ्ा टभन्न नाहीि. 
 

६ मन्द्न्तिपुरोणहत- इ॰ : पुढे श्लोक २० मध्ये टनदेटशलेल्या अठरा िीर्ांची अर्वा महामात्राचंी म्हणजे 
मोठमोठ्या अटधकाऱ्याचंी ही यादी आहे. प्रशास्तृ १०·१·१७ मध्ये टनर्षदष्ट आहे. पौरव्यावहाणरक : ्ा नावाचा 
महामात्र अन्यत्र फक्ि पगाराचं्या यादीि (५·३·७ मध्ये) टनर्षदष्ट आहे. िो म्हणजे नागटरक अशी शक्यिा 
आहे; ‘धमथस्र्’ (ज). मन्द्न्तिपणरषदध्यक्ष : अठरा ्ा संख्येचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी हा एकच महामात्र 
आहे असे समजाव े लागिे. पण मंटत्रपटरषदेच्या अध्यक्षाचा अन्यत्र टनदेश नाही. दण्डपाल : ्ा 
महामात्राचाही अन्यत्र टनदेश नाही. पगाराचं्या यादीि त्याच्याऐवजी राष्ट्पालाचा टनदेश आहे (५·३·७). 
भन्द्क्ततः : भस्क्ि म्हणजे स्वाटमभक्िी असाच अर्थ संभाव्य आहे. 
 

९ ‘सूद म्हणजे आचारी, आराणलक म्हणजे वाढपी’ (भा). वानजीवन म्हणजे ‘कर्क इत्यादी’ (ज). 
कुशीलव : सामान्यिः निनिथकादींना ही संज्ञा लाविाि. येरे् त्याचंा स्विंत्र टनदेश आहे, िेव्हा कुशीलव 
म्हणजे भाि समजाव.े 
 

१७ असांपाणतनः : संपाि म्हणजे एकत्र येणे, गदी करणे. त्यावरून ‘असंपाटिनः’ म्हणजे एकत्र न 
येिा स्विंत्रपणे काम करणारे, परस्पराशंी ओळख न दाखटवणारे. 
 

१९ तणििैः : उदाहरणार्थ, उभयविेन हेर वैद्याच्या वषेाि असल्यास त्याच वषेािील हेराने 
त्याच्यावर नजर ठेवावी. 
 

२० शिौ च इ॰ : राजमंडलािील ्ा राजाचें वणथन पुढे अध्याय ६·२ मध्ये केले आहे. 
 
२५ ्ा श्लोकािील कल्पना अशी आहे की ज्याचं्या राजटनष्ठेटवषयी मुळीच शकंा नाही अशा 

अटधकाऱ्यानंा िे क्रोध, लोभ आदीमुळे संभाव्य टफिूर आहेि असा देखावा टनमाण करून सरहद्दीवर नेमावे. 
शत्र ू त्यानंा टफिूर करण्याचा प्रयत्न करू लागल्यास त्याचीच गुटपिे त्या अटधकाऱ्यानंा कळण्याचा संभव 
आहे. 
 

१·१३ 
 

२ पूग : ‘पूगाः श्रेणीगणाः िन्िुवायादीनाम् (टवणकर आदींच्या श्रेणी)’ (नी). ५ मनुां वैवस्वतां इ॰ : 
महाभारि १२·६७· २०–३२ येरे् मनूला पटहला राजा केल्याचे वणथन आहे. ८ भाषािंर नी िीकेला अनुसरून 
केले आहे. ‘अदण्डकराः’ नंिर ‘प्रजाः’ आटण ‘अयोगके्षमावहाि’ नंिर ‘राजानः’ हे शब्द अध्याहृि धरले 
आहेि. १३ कु्षद्रक ‘सामान्य लोक’ आटण प्रधान (सूत्र २६) असा प्रजाजनािं फरक केला आहे. 
 

१५ ये चास्य इ॰ : याि प्रधान म्हणजे मुख्य मुख्य अटधकाऱ्याचंा टनदेश आहे. कुणपतम् : कुप् म्हणजे 
बडं करून उठणे व कोप म्हणजे बडं हे अर्थ या गं्रर्ाि अटभपे्रि आहेि. 
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१·१४ 
 

२ वल्लभापरुद्धः : एखाद्या राजवल्लभाच्या कारस्र्ानामुळे ज्याच्यावर राजाची गैरमजी झाली आहे 
असा. प्रवाणसत म्हणजे हद्दपार केलेले सकवा ठार मारलेले. दोन्ही अर्थ संभाव्य आहेि. 
 

३ स्वयमुपहतः : ‘स्विःच्या दुष्टकृत्यामुळे राजाच्या कायाचे नुकसान झाले म्हणून हिबुद्ध झालेला’ 
(ज). णवप्रकृतः : ‘ज्याच्यावर गुन््ाचा आरोप केला गेला आहे असा’ (ज). 

 
५ नीचैरुपणहतः : ‘नीचैः’ हे टक्रयाटवशषेण समजिा येईल. ‘नीच’ हे नाम समजल्यास ‘खालच्या 

लोकाबंरोबरचा दजा टदलेला’ असा अर्थ होईल. 
 

११ पि म्हणजे िहाि अर्वा कराराि घािलेली अि. 
 

१·१५ 
 

८ इणङ्गत म्हणजे नेहमीच्यापेक्षा टनराळे वागणे (अन्यर्ावृटत्त). इङ्ग म्हणजे हालचाल करणे. ९ 
आकृणतग्रहिम् म्हणजे चेहऱ्यावर टनराळे भाव (राग आल्याची मुद्रा, पाढंराफिक होणे इत्यादी) दाखटवणे. 
 

१३ अयोगके्षमकरो राज्ञः : ‘यर्ा धु्रवदेव्या कृिो रामगुप्िशरीरस्य’ (नी). 
 

१९ प्रत्यक्ष- इ॰ : वर सूत्र १·९·४ पहावे. 
 

३८ तत् म्हणजे दबावाखाली रहाणे व टवनाशाप्रि जाणे. ३९ वाक्यािील किा मागच्या सूत्रािील 
‘ित्’ हे सूत्र मूळ नसण्याची शक्यिा आहे. कोणािरी िीकाकाराचे हे वाक्य टदसिे. 
 

४१ यर्ासामर्थयथम् : ‘मन्ते्र सामथ्यं शास्त्रचक्षषु्टमत्ता टनरटिशया प्रज्ञा लोकव्यवहारकौशलं च’ (नी). 
 

४७ मानवा : ्ा मिाचाही मनुस्मृिीि मागमूस नाही. ५० यर्ासामर्थयथम् म्हणजे राज्याच्या 
सामथ्याच्या अनुरोधाने. 
 

१·१६ 
 

१ उदृ्धतः : उद् + वृ टनवड करणे, पसंि करणे. 
 

२ अमात्यसांपद् : वर १·९·१ मध्ये वर्षणल्याप्रमाणे. 
 

१० अणिष्ठान म्हणजे राजाचे टनवासस्र्ान व त्यािील दरबाराची जागा. 
 

१९ परेषु इ॰ : याचा अर्थ असा की आपला स्वामी अर्वा आपण स्विः फार बलवान आहोि असे 
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मानून एखादे साहस करू नये. 
 

३४ समाणिमोक्ष : ‘ओलीस ठेवलेल्या राजपुत्राची सुिका करून घेणे.’ हे एका प्रकरणाचे नाव आहे 
(अध्याय ७·१७). 
 

३५ रक्ष ्म्हणजे त्याचं्यावर नजर ठेवणे, त्याचं्या संबधंाि खबरदारी घेणे. 
 

१·१७ 
 

६ अजातस्नेहे णपतणर : ही सटि सप्िमी आहे. टपत्याच्या मनाि त्याचं्याटवषयी पे्रम उत्पन्न होण्याच्या 
अगोदरच असा अर्थ. 
 

१० तमेवाङे्क कुयात् : अङे्क कृ म्हणजे िाब्याि घेणे, अंटकि करून घेणे. ‘िम्’ म्हणजे ‘टपिरम्’. 
त्याची ‘पराक्रमम्’ अशी व्याख्या करिा येईल. पण िी टवशषे समाधानकारक नाही. 
 

१२ औरभ्रम् : एडक्याला सरगणाच्या काठाशी नेले असिा िो दुसऱ्या एडक्याला िक्कर देण्यासाठी 
सरगणाच्या मध्याकडे चाल करून येिो िद्वत्. 
 

१९ अणदणतकौणशकवत् : ‘अटदटि शब्दाने टिचे पुत्र काल आदी देव समजावयाचे आहेि. आटण 
कौटशक म्हणजे आटहिुस्ण्डक (गारुडी)’ (नी). पण गारुडी ध्वजाच्या आधारे मागणी करीि नाहीि. 
अटदटिकौटशक शब्दाि एकच कल्पना – एक प्रकारच्या टभके्षकऱ्याचंा परं् – अटभपे्रि टदसिे. 
 

२५ कौमारभृत्य : मुलाचं्या रोगाचंी टचटकत्सा करणारा खास वैद्य. गभाचे संवधथन व स्त्रीची प्रसूिी 
यािंही िो टनष्टणाि असे. 
 

२९ आांभीयाः : ्ा अर्थशास्त्रशाखेटवषयी काही माटहिी उपलब्ध नाही. 
 

३१ नवां द्रव्यम् : उदाहरणार्थ, मािीचे नवीन भाडें. 
 

३९ अनुप्रणवश्य : म्हणजे त्याच्या बेिाि सामील झाल्यासारखे दाखवनू त्याचा टवश्वास संपादन 
करून. प्र + अर्थथ म्हणजे हल्ला करणे. 
 

४२ गभथः पण्यां णडम्बो वा : ‘गभथ म्हणजे गभासारखा, जेर्ील लोक त्याला पुत्रासारखा अर्वा 
जावयासारखा मानून त्याच्यावरील पे्रमाने राजाच्या टवरुद्ध उठाव करणार नाहीि. पण्यासारखा म्हणजे 
जेर्ील लोक त्याला टवकून त्या पैशाने स्विःचे बळ वाढटवणार नुाहीि. टडम्ब म्हणजे क्षोभ, टवद्रोह; जेरे् 
त्याच्या आश्रयाने लोक उपद्रव करणार नाहीि.’ (ज). 

 
४६ आहायथबुणद्ध : ‘आचायाटदटभः प्रटिक्षणम् आहाया बुटद्धयथस्य’ (नी). ‘आहायथ’ म्हणजे दुसरीकडून 

वळवनू आणावी लागि असलेली. 
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५३ राजव्यसन : राजाटवषयीच्या संकिाचंा टवचार अध्याय ८·२ मध्ये केला आहे. हा ‘कुलसंघ’ 
अकराव्या अटधकरणािील संघाहूंन टभन्न, पण त्यासंारखाच आहे. 
 

१·१८ 
 

८ सुविथपाक ‘सुवणथस्य वणोत्कषारं् पाकः’ (ज). मणिराग : स्फटिकस्य जात्यन्िरगुणाधानारं् 
रञ्जनम् (स्फटिकावर रंग चढवनू इिर रत्नासंारखे बनटवणे)’ (ज). ९ मदनरस : ज्याने शुद्ध हरपिे असे 
पेय. १२ माां भतुथम् : ‘भिुथम्’ याचा र्ोडा टनराळा अर्थ करावा लागिो. भ ूम्हणजे धारण करणे यावरून आधार 
देणे, उपयुक्ि होणे, सेवा करणे असे अर्थ टनष्टपन्न होिाि. 
 

१३ मुख्यपुि- : ‘मुख्य अटधकाऱ्याचें पुत्र त्याचे सवगंडी असण्याचा संभव असल्यामुळे िे त्याची 
समजूि घालू शकिील’ (ज). प्रणतपाद्य : ‘कबूल करून घेऊन’. ‘यौवराज्य अर्वा राज्य देण्याचे कबूल 
करून’ (भा, नी). 
 

१६ ‘सातं्वन करावे िो बुटद्धमान असेल िर, बधंनाि िाकाव ेिो आहायथबुद्धी असेल िर आटण वध 
करावा िो दुबुथद्धी असेल िर’ (नी). 
 

१·१९ 
 

६ नाणलकाणभः एक नाटलका चोवीस टमटनिाचंी असिे. नाटलकेचे वणथन पुढे २·२०·३४-३५ मध्ये 
केले आहे. ७ पौरुष म्हणजे छायायंत्रावरील शकूंची लाबंी. २·२०·१० प्रमाणे िी बारा अंगुले (सुमारे नऊ 
इंच) असिे. 
 

२८ कोप म्हणजे बडं हा अर्थ अटभपे्रि आहे. 
 

३१ शाकुन्िलाच्या पाचव्या अंकाि ्ा टनयमाचे पालन झालेले दाखटवले आहे. 
 

१·२० 
 

णनशान्तत (टन + शम् पासून) म्हणजे राजाचे टनवासस्र्ान, राजवाडा. 
 

१ अन्ततःपुरम् हा शब्द आटण टनशान्ि समानार्ी आहेि. ‘अन्िःपुरं राजवासकम्’ (ज). अन्िःपुर 
म्हणजे केवळ जनानखाना नाही. 
 

२ कोशगृहणविानेन : कोशगृह कसे बाधंाव ेिे पुढे २·५·२-३ मध्ये साटंगिले आहे. चैत्यकाष्ठदेवता + 
इ॰ : िळघरािून भयुारी मागाने देवळाि बाहेर पडण्याच्या जागेवर देविेची लाकडी मूिी ठेवनू भयुारी 
मागाचे िोंड झाकले जािे. िळघरािून त्या मागाने पळून येणाऱ्या मनुष्टयाला िी मूिी सहज बाजूला सारून 
देवळािून गुपचुपपणे टनसिून जािा येईल. प्रासाद हा िळघराच्या वर बाधंलेला मजला. ३ सहाध्याणय- 
‘त्याच्याप्रमाणेच राजनीटिशास्त्राचे अध्ययन केलेले दुसरे राजे’ (भा, ज). नेहमीचा राजाबरोबर टशक्षण 
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घेिलेले हा अर्थही संभाव्य आहे. 
 

४ मानुषेिान्द्ननना : हा अवनी कसा उत्पन्न करावा िे पुढे १४·२·३८ मध्ये साटंगिले आहे. अपसव्यम् 
‘प्रदटक्षणेच्या उलि’ (भा, श्री), ‘प्रादटक्षण्येन’ (ज), ‘प्रदटक्षणेन पटरगिम् नीराटजिम्’ (नी). 

 
१५-१६ बाणाच्या हषथचटरिाि ्ा आख्याटयकाचें टनदेश आढळिाि. िेरे् व इिरत्रही ्ा राजाचंी व 

त्याचं्या राण्याचंी नाव ेटदली आहेि. 
 

१८ कुहक ‘मायायोगटवद् (इंद्रजालटवद्या जाणणारा)’ (नी). 
 

२० रूपाजीवा म्हणजे वशे्या. आपल्या रूपावर म्हणजे सौंदयावर उपजीटवकेसाठी अवलंबून 
असणारी स्त्री असा मूळ अर्थ. रूप (रूपक) म्हणजे नािकाचा प्रकार, त्याने उपजीटवका करणारी निी 
असाही मूळ अर्थ संभाव्य आहे. २१ माताणपतृव्यञ्जना : म्हणजे अंिःपुरािील नोकराचें आईबाप अशी बिावणी 
करणारे हेर ‘अन्ििराणा ं कृिकमािाटपिरः राजप्रटणटहिाः’ (नी). अभ्यागाणरक म्हणजे अिःपुरािील 
सेवक. 
 

१·२१ 
 

१ िन्द्न्तवणभः च्या जागी ‘बस्न्दटभः असा ज मध्ये पाठ आहे. िो संभाव्य असला िरी ‘च’ अव्ययाच्या 
अभावी स्वीकायथ नाही. २ सोमदेवाने नीटिवाक्यामृिाि (§२४) हे वचन ‘अि एवोक्िं नयटवटद्भः’ असे म्हणून 
उद्धिृ केले आहे. 
 

७ न्द्क्लष्ट ‘हस्िमृटदि’ (नी). क्वार् ‘अवनीवरून काढल्यावरही खदखदि रहाणे’ (नी). 
तन्ततुरोमपक्ष्मशातनम् : कापूस, लोकर व केस हे झडून जाणे. राग म्हणजे रंग आटण विथ म्हणजे जाि. 
प्रभाव : काही मण्यानंा टवटशष्ट शक्िी असिाि असे प्रटसद्ध आहे. 
 

९ जाङ्गुली म्हणजे टवष उिरटवण्याची टवद्या. ‘ही टवद्या बौद्ध लोकािं प्रटसद्ध आहे’ (नी). 
 

१४ स्नानानुलेपन इ॰ : टनरटनराळ्या िीकािं टनरटनराळे अर्थ टदले आहेि. प्रस्िुि भाषािंराि 
स्नानानुलेपन, प्रघषथचूणथ, वास आटण स्नानीय असे चार पदार्थ टनर्षदष्ट असल्याचे मानले आहे. 
 

२ 
 

दुसरे अटधकरण अध्यक्षाचं्या (म्हणजे टनरटनराळ्या खात्याचं्या प्रमुखाचं्या) कायाटवषयी आहे. 
राज्यकारभाराटवषयीची संपूणथ माटहिी याि आढळिे. फक्ि न्यायदान, कंिकाचंा बदंोबस्ि हे टवषय िीन व 
चार या स्विंत्र अटधकरणािं चर्षचले आहेि. 
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२·१ 
 

१ भूतपूवथम् : पूवीं वस्िी असलेले पण दुष्टकाळ वगैरेमुळे ओसाड झालेले. अपवाहन : लालूच 
दाखवनू अर्वा जबरीने परदेशािूंन माणसे आणिा येिील. रघुवंश १५·२९ वर मटल्लनार्ाने हे वचन 
कौटिल्याचे म्हणून उद्धिृ केले आहे. 
 

२ क्रोश म्हणजे गोरुि. २·२०·२५ मध्ये गोरुिाचा टनदेश आहे, क्रोशाचा नाही. ‘रात्र संपल्यावर 
गायीचे हंबरणे अर्वा ओरडणे टजिके अंिर व्यापिे िे गोरुि अर्वा क्रोश’ (नी). 
 

३ भृणष्ट ‘रेिी वगैरे असलेली जागा’ (नी). गृणष्ट ‘लहान िेकडी’ (भा) असा पाठभेद आहे. क्षीरवृक्ष : 
वड, सपपळ आदी. 
 

७ अणभरूपदायादकाणन म्हणजे दान घेणाऱ्याइिकेच किृथत्व असलेल्यानंाच त्याचें वारसदार होिा 
येईल. 
 

११ ग्रामभृतक ‘न्हावी वगैरे’ (चा). ‘कंुभार, लोहार वगैरे’ (नी). म्हणजे हे बलुिेदारासंारखे. पण 
५·३·२३ अनुसार त्यानंा सरकारकडून पगार टमळावा असे अपेटक्षि आहे. 
 

२६ अनार् हे बाल, वृद्ध इत्यादींचे टवशषेण ‘बालादीनामन्िःपटििोऽप्यनार्शब्दो टवशषेणम्, 
अन्यर्ा अटिप्रसङगः स्याि’ (नी). 
 

२९ णस्त्रयां च : ‘अटनवृत्तरजस्क अशी स्त्री अटभपे्रि आहे’ (नी). ३० लुप्तव्यायामः 
‘ब्रा्ाभ्यन्िरशस्क्िटवकलः’ (चा), ‘प्रजननशक्त्यभावात्’ (नी). 
 

३२ नी िीकेि म्हिले आहे की ही बधंने वसाहि स्र्ापन करिानाच लागू होिाि. मागाहून िी 
राजाच्या परवानगीने टशटर्ल होिाि (अयं टनवशेटवषयो टनयमः, आगन्िवस्िु पाषण्डादयो राज्ञानुज्ञािाः 
प्रटवशस्न्ि). 
 

२·२ 
 

भूणमन्द्च्िद्र म्हणजे लागवडीस योवय नसलेली जमीन. प्राचीन दानपत्रािं हा शब्द वापरण्याि आला 
आहे. ‘टछद्र’ शब्दाच्या अनुरोधाने त्या जटमनीचे अटपधान (झाकणे) असे म्हिले आहे. 
 

१ णववीत म्हणजे गुरासंाठी चरण्याची जागा. ‘वी खादनेऽत्र द्रष्टव्यः’ (नी). 
 

३ ‘गुल्मा : करमदथकादय : (करवंदे वगैरे), गुच्िाः बदरामलकादय : (बोरे, आवळे इत्यादींची 
झाडे)’ (नी). मागथयुक : मृगाचंी इच्छा करणारे िे ‘मृगयु’, त्याचं्या मृगयेच्या कायाि उपयुक्ि िे मागथयुक 
(चा). ४ हे मृगवन प्राटणसंग्रहालयासारखे आहे. 
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५ अिवी : म्हणजे अिवीमध्ये रहाणाऱ्या लोकानंा ‘आिटवकान्’ (नी). 
 

७ नी िीकेि पावथि, नादेय वगैरे हत्तींचे वणथन करणारे श्लोक उद्धिृ केले आहेि. नागवनाध्यक्ष हा 
२·३१ मधील हस्त्यध्यक्षाहून टभन्न आहे. 
 

११ एकचर म्हणजे स्विः कळप सोडून गेलेला आटण णनयूथर् म्हणजे कळपािून घालवनू टदलेला. 
 

१२ अनीकस्र् म्हणजे हत्तींना टशकवनू ियार करणारे. 
 

१५-१६ नी िीकेि ्ा हस्स्िवनाचं्या चिुःसीमा सागंणारे श्लोक उद्धिृ केले आहेि. त्या अनुसार 
उत्कल, दटक्षण समुद्र, स् आटण कसलग याचं्यामध्ये असलेले कासलगक वन; टवटदशा, नमथदा, ब्रह्मवधथन 
आटण पाटरयात्र याचं्यामध्ये आंगरेयक वन; लौटहत्य, प्रयाग, गंगा, आटण टहमवत् याचं्यामध्ये प्राच्यवन; 
मेकला, टत्रपुरी, दशाणथ आटण उन्मत्तगंगा याचं्यामध्ये चेटदकरूषक वन; दशाणथ, महाटगरी, सवध्य आटण 
वते्रविी याचं्यामध्ये दाशाणथक वन; अवंिी, नमथदा, द्वारका आटण अबुथद याचं्यामध्ये सौराष्ट्क वन; कुरुके्षत्र, 
काटलकाकानन, ससधु व टहमवत् याचं्यामध्ये पाचंनद वन. आपरािं वनाचे वणथन करणारा श्लोक आढळि 
नाही. 
 

२·३ 
 

१ साांपराणयक : संपराय म्हणजे युद्ध, त्यासाठी सज्ज. णनम्न म्हणजे पाणी (नी). खज्जन म्हणजे 
दलदलीचा प्रदेश. ्ा सूत्रािील हे सवथ दुगथ दैवकृि म्हणजे टनसगानेच केलेले आहेि. मनुष्टयानंी त्याचंा 
दुगाप्रमाणे उपयोग करावयाचा इिकेच. 
 

३ सरस् नैसर्षगक आटण तिाक कृटत्रम असे दोन प्रकारचे ह्रद. 
 

४ दण्ड म्हणजे धनुस्, चार अरस्त्न अर्वा चार हाि (२·२०·१८). सवांि रंुद खंदक ििाजवळ 
आटण पुढे उिरत्या क्रमाने (नी). 
 

५ ऊध्वथचयम् ‘वल्मीकटनकरसंस्र्ानम्’ (चा) म्हणजे वर कमी रंुद होि जाणारा. 
 
६ वास्तुन्द्च्िद्र म्हणजे सपाि नसल्यामुळे घरबाधंणीस अयोवय असलेली जागा. 

 
७ तालमूलम् म्हणजे बुडाशी रंुद आटण वर अरंुद (भा). मुरजकैः कणपशीषथकैः च : ‘मुरजक वरच्या 

बाजूला सपाि असिाि आटण कटपशीषथक अश्वत्र्ाच्या पानाच्या आकाराचे असिाि. त्या दोहोंच्या आडून 
योदे्ध लढू शकिाि’ (चा). 
 

१० अवके्षपसोपान म्हणजे खाली सोडिा येण्यासारखी टशडी असा अर्थ असावा. नी िीकेप्रमाणे हा 
पक्का बाधंलेला टजना आिल्या बाजूस प्राकाराच्या पायथ्यापयंि जािो. ११ सहम्यथणितला म्हणजे दोन मजले 
असलेली, त्यापैकी वरचा खोलीवजा व खालचा सभिीटशवाय, फक्ि खाबं असलेला. १२ इन्तद्रकोश : 
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फळ्यानंा अनेक टछदे्र असल्यामुळे हे नाव टदले आहे (नी). १३ पाश्वे म्हणजे बाहेरच्या बाजूला (नी). 
देवपर् हा प्राकाराच्या बाहेरच्या बाजूच्या पायथ्याचे रक्षण करण्यासाठी मजबिू लाकडानंी बनटवलेला, िीर 
सोडण्यासाठी भोके असलेला असा असिो (नी). १४ चया म्हणजे देवपर्ापासून प्रधावटनकेपयंि ििावरून 
उिरण्याचे सुरटक्षि मागथ आटण प्रिावणनका म्हणजे पायथ्यापासून पुढे जाणारा सुरटक्षि मागथ. णनन्द्ष्ट्करिार हे 
प्राकाराच्या बाजूस देवपर्ाच्या खाली प्रधावटनकेि येण्यासाठी केलेले असिे. वढेा देणाऱ्याने याचा केलेला 
उपयोग १३·४·१२ मध्ये टनदेटशला आहे. 
 

१६ मेण्ढकम् ‘अन्िबथटहि बाहू प्रसायथ मेषशृगंवन्मागाटभमुखौ’ (चा) म्हणजे आिल्या बाजूस एक 
पाय पसरलेला, बाहेरच्या बाजूस दुसरा पाय पसरलेला आटण मध्ये मेंढ्याचे शृगंयुक्ि िोंड अशा आकृिी 
समोरासमोर दरवाजाच्या वरच्या बाजूस कराव्याि. अध्यिथदण्डम् ही प्राकारापासून पुढे आलेल्या मेंढकाचंी 
लाबंी. दोन्ही बाजंूच्या मेंढकानंा टमळून िीन दंड लागिील. मधल्या पाच दंड मोकळ्या जागेिून हे िीन 
वजा केल्यास दरवाजाच्या कवाडासंाठी दोन दंड अर्वा आठ हाि जागा उरिे. उभय 
मेण्ढकशृङ्गचिुष्टयमध्येऽष्टहस्िं द्वारमागावकाशं ं मुक्त्वा’ (नी). प्रतोली हे येर्ील दरवाजाचे नाव (चा). 
प्रिोलीप्रमाणे येरे् िळमजल्याि फक्ि खाबं असिाि, सभिी नसिाि. िळमजल्याि पुढे वर्षणलेल्या अनेक 
गोष्टी असिाि. ्ा िळमजल्याच्या छिाि सहा िुळ्या (िुला) असिाि. 
 

१९ शाला सवाि आिल्या बाजूस शसे्त्र ठेवण्यासाठी (नी), त्याच्यापुढे वापी आटण त्याच्यापुढे 
सीमागृह. नी िीकेप्रमाणे वापी म्हणजे आि येणाऱ्या शत्रसैुटनकावंर वरून मारा करण्यासाठी टछद्र, 
सीमागृहाि शत्रलूा र्ोपवनू धरण्यासाठी युद्धाची जागा. २० समोरासमोरचे दोन मंच रक्षकासंाठी. आिी 
म्हणजे दोन लहान दरवाजे (वापीच्या दोन्ही बाजूला) वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठी. हम्यथ ‘रक्षकानंा 
झोपण्यासाठी धवलगृह’ (नी). िे नक्की कुठे िे स्पष्ट नाही. २१ स्रू्िाबांि : ‘हे पटहल्या मजल्याचे वणथन 
आहे’ (नी). २२ सोपान : ्ा टजन्याि प्रवशे करण्यासाठी वरील आटणद्वारे असावीि. २३ तोरिणशर : 
‘दरवाजाच्या वरिी वारा येण्यासाठी व शरसंधान करण्यासाठी मोकळी जागा’ (नी). २६ ‘इंद्रटजिाने 
इंद्रावर असा टखळा ठोकला होिा म्हणून ने नाव’ (नी). 
 

३१-३२ : वरील प्रिोलीद्वाराहून टभन्न प्रकारच्या गोपुर, पुष्टकटरणीद्वार, कुमारीपुर आटण मंुडकद्वार 
अशी चार नाव ेअसलेल्या दरवाजाचें येरे् संटक्षप्ि वणथन आहे. 
 

३३ कुल्या : जटमनीि खणलेले चर. हे अर्ाि आिील बाजूस असणार. 
 

३४-३५ मुषुण्ढी ‘गदाटद’ (नी), ‘कीलबहुलो विूथलः काष्ठटवशषेः’ (चा). शतघ्नी ‘कीलसहस्त्राटचिः 
स्रू्लपटरघः’ (चा). उष्ट्रग्रीवी याि शत्रूंवर वरून ओिण्यासाठी कढि िेल ठेविाि (नी). 
 

्ा अध्यायािील बराचसा िपशील स्पष्ट नाही. 
 

२·४ 
 

२ युक्तोदक : युक्ि हे उदकाचे टवशषेण, चागंले टपण्याचे पाणी. भ्रम म्हणजे नगरािील पाणी बाहेर 
वाहून नेण्यासाठी गिारे. िन्नपर् म्हणजे भयुारी मागथ. 
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४ सांयानीय म्हणजे समुद्र टकनाऱ्यावरील बदंर. संयान म्हणजे अनेक जहाजाचंा समुद्रािून होणारा 
एकत्र प्रवास. 
 

६ प्रवीर ‘अत्यंि सुपीक’ (भा). ७ वास्तुहृदयादुतरे नवभागे : नी िीकेि म्हिले आहे त्याप्रमाणे 
परमशाटयक पद्धिीचे (९ × ९) एक्क्याऐशी टवभाग कस्ल्पले िरच याचा अर्थ लाविा येिो. वास्िुहृदय 
म्हणजे अगदी मध्यभागी असलेला एक्क्यायशीवा टवभाग. त्याच्या उत्तरेला असलेल्या एक-नवमाशं भागाि 
अंिःपुर असाव े असा अर्थ. नगराच्या संपूणथ के्षत्राचा एक-नवमाशं भाग राजवाडा व त्याच्या अनुषंगाने 
असणाऱ्या इिर इमारिी यानंी व्यापावयाचा आहे. 

 
८, १०, १२ आटण १४ ्ा चार सूत्रािंील जागा अंिःपुरासाठी राखून ठेवलेल्या एकनवमाशं भागाि 

असाव्याि आटण ९, ११, १३ व १५ ्ा सूत्रािंील वास्िू त्याच्या बाहेरील आठ-नवमाशं भागाि असाव्याि 
असे अटभपे्रि आहे. 
 

१६ वास्तुन्द्च्िद्र म्हणजे घरे बाधंावयास योवय नसलेली जागा. अनुसाल म्हणजे ििाला लागून. 
प्रपणि म्हणजे परदेशािून येणारे व्यापारी. णनकाय म्हणजे समूह, संघ. त्याचं्यासाठी िंब,ू राहुया 
यासंारख्या िात्पुरत्या सोयी अटभपे्रि टदसिाि. 
 

३२ बाणहणरक म्हणजे एक टठकाणी वस्िी न करणाऱ्या भिक्या जमािींच्या िोळ्या. 
 

२·५ 
 

१ बधंनागाराि राखण करावयाची माणसे असिाि, म्हणून िे सुद्धा संटनधात्याच्या सवोपटर 
अमलाखाली ठेवले आहे. 
 

२ भूणमसमां णितलम् म्हणजे िळघरच िीनमजली असावे. भा िीकेि समटत्रिलं असा पाठ घेऊन 
दोन मजले िळघराि व टिसरा जटमनीच्या पषृ्ठभागावर अशी व्याख्या केली आहे. कुणट्टम म्हणजे फरशी 
केलेले. देश, स्र्ान आटण तल ्ा शब्दानंी िीन मजल्याचंा टनदेश केला आहे असे टदसिे. ३ 
उभयतोणनषेिम् म्हणजे दोन बाजूच्या सभिींि दारे नसलेले. ४ णनणि म्हणजे जटमनीि पुरून ठेवलेले द्रव्य. 
अणभत्यक्त म्हणजे वधाची टशक्षा झालेले गुन्हेगार. त्याचं्याकडून काम करून घेिल्यावर त्याचंा वध केला 
म्हणजे त्यानंी केलेले काम गुप्ि रहािे. 
 

८ तज्जात ‘िदटभज्ञ इत्यर्थः’ (चा). 
 

२० णचिो घात : टचत्रवधाचे प्रकार अध्याय ४·११ ि साटंगिले आहेि. हे सूत्र ४·९·७ येरे् पुनरुक्ि 
झाले आहे. 
 

२·६ 
 

२ िारबाणहणरकादेयम् : द्वारादेयाचा टनदेश २·२२·८ मध्ये केला आहे. बाटहटरक म्हणजे भिक्या 
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जमािी. त्याचंा टनदेश मागे २·४·३२ मध्ये आला आहे. 
 

१० व्याजी : वजने व मापे यानंी माल देिाना कमी मोजला जाण्याचा संभव असिो, त्याची भरपाई 
करण्यासाठी र्ोडासा अटधक माल वर िाकिाि (उदाहरणार्थ दुधाची वर िाकलेली धार), िी व्याजी. 
टिचे पाच िके्क हे प्रमाण ठरटवलेले आहे, (२·१२·२६, ३०). पणरघ ‘आिरद्रव्य’ (भा), ‘वशेीवर घ्यावयाचा 
कर’ (मे), ‘एखाद्या उत्पादनाचा हक्क सरकारचाच असिा त्याच्या उत्कृष्टिेची हमी देण्यासाठी केलेली 
आकारणी’ (बे्र). 
 

१२ िारखाचं्या नोंदी टहशोब ठेवण्यासाठी. वषा- इ॰ : वषा म्हणजे वषा व शरद हे दोन ऋिू, हेमन्ि 
म्हणजे हेमन्ि व टशटशर आटण ग्रीष्टम म्हणजे वसन्ि व ग्रीष्टम. तृतीयसप्तमाः म्हणजे भाद्रपद, कार्षिक 
याप्रमाणे एक मटहन्याआड, त्यािील पटहले म्हणजे कृष्टण पक्ष (कारण, मटहने पूर्षणमान्ि आहेि). 
 

२० पाश्वथम् म्हणजे अगोदर कल्पना नसलेले, केलेल्या कामाचे टमळणारे अटधक उत्पन्न. २१ णवके्षप 
म्हणजे सैन्याचे टवसजथन. खचाि बचि होण्याचे हे एक कारण. दृसरे व्याणितान्ततरारम्भ म्हणजे रोगराईमुळे 
काम अधथवि राटहल्याकारणाने खचथ न होणे. ‘आरम्भ’ च्या अगोदर ‘टवसृष्ट’, ‘पटरत्यक्ि’ यासारखा शब्द 
असिा िर अर्थ सुगम झाला असिा. २२ उपजा म्हणजे मूलिः जनावरािं नैसर्षगकरीत्या होणारी वाढ. 
 

२३ लाभ हा नोकरानंा वगैरे होणारा. सरकारचा िो खचथच. णनत्य म्हणजे रोजच्या रोज होणारा 
खचथ आटण लाभ ठराटवक मुदिीनंिर करावयाचा खचथ. 
 

२·७ 
 

१ अक्ष म्हणजे मोजण्याचे एक साधन, गणना करण्यासाठी वापरावयाचे, मण्यासारखे. म्हणून 
अक्षपिल म्हणजे टहशोब करण्याची, टवशषेिः िे िपासण्याची जागा. त्याि सरकारची कागदपते्र राखून 
ठेवण्याची सोयही अटभपे्रि आहे. सकबहुना ्ा सूत्राि त्याचाच टनदेश आहे. 
 

२ प्रयाम म्हणजे टवस्िार, वाढ. प्रणतविथक म्हणजे मालाची प्रि ठरटवण्याचा टनकष, त्यावरून प्रि. 
सांस्र्ान म्हणजे ‘राजशासन’ (चा). औत्पाणतकप्रतीकार ‘भकंूपासारख्या आपत्तींचे टनवारण’ (भा.). 
 

३ उपस्र्ानम् : ‘येऊन टहशोब हजर करण्यासाठी ठरवनू टदलेली वळे’ (भा). 
 

४ सामुदणयकेषु : ‘समुदयप्रयोजनेषु आयस्र्ानेषु’ (चा). ‘कमथसु’ हे नाम अध्याहृि धरावयाचे. 
समुदय म्हणजे उत्पन्न, त्यावरून हे टवशषेण बनले आहे. अवक्लृन्द्प्तक त्या कामाला योवय आहे असे 
ठरटवण्याि आलेला. 
 

९ ‘कुयाि’ हे टक्रयापद मागच्या सूत्रावरून. 
 

११ मानवा : ्ा मिाचाही मनुस्मृिीि मागमूस नाही. 
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१७. दोन प्रकारचे अटधकारी–टहशोब ठेवनू त्याच्या व्ा घेऊन येणारे आटण टमळालेले उत्पन्न 
प्रत्यक्ष घेऊन येणारे कामावरील अटधकारी–अटभपे्रि आहेि. अन्ततरपिे म्हणजे टहशोबाच्या वहीच्या आिील 
पानावर. २० तमेव प्रणत स्यात् म्हणजे अटधक आणलेले उत्पन्न त्या अटधकाऱ्याला टमळावे. 
 

२६ अहोरूप म्हणजे रोजचे ठेवलेले टहशोब. वषथअखेरपयंिचे िे आले नसिील िर िे आणण्यासाठी 
एक मटहन्याची मुदि द्यावी. टहशोबाबरोबरच प्रत्यक्ष उत्पन्न येि असल्यामुळे त्याचा भरणा करण्यासाठी 
सुद्धा एक मटहन्याची मुदि टमळिे. २८ जर उत्पन्नापैकी र्ोडा भागच भरणा करावयाचा बाकी असेल िर 
पाच टदवस वाि पहावी. २९ अवेके्षत : टहशोब व उत्पन्न वळेेवर का आले नाहीि िे शोधून काढण्यासाठी ही 
चौकशी. 
 

३१ अनुवृणत म्हणजे मागच्या कालखंडािील जमा पुढील कालखंडाि वसूल होणे. ३२ णविातृक हा 
मे भाषािंराि स्वीकारलेला पाठ आहे. टवल्हेवाि लावणारा, नेऊन देणारा, स्वाधीन करून देणारा असा 
अर्थ. भा िीकेि ‘टनधािृक’ पाठ आहे. कोठाराि ठेवणारा असा त्याचा अर्थ. ३३ अनुवतथन म्हणजे ‘अनुवृटत्त’ 
च. 
 

२·८ 
 

२१ सांके्षप : णवके्षप : काही वळेेला माल एके टठकाणी आणूनच त्याची टवक्री करावयाची असिे व 
काही वळेेला अनेक टठकाणी पाठवनू त्याची टवक्री करावयाची असिे. २·१६·१ पहावे. समागम म्हणजे 
आगम, उत्पन्नाचे उद्गमस्र्ान. कार्णमक– हा मुळािील ‘धार्षमक–’ च्या जागी सुचटवलेला पाठ आहे. 
िीकाकारानंी ‘धार्षमकटवषम’ म्हणजे पुरोटहि व त्याची माणसे यानंी केलेला अपहार असा अर्थ केला आहे. 
िो संभाव्य नाही. ्ा अपराधाच्या पुढे व मागे कामावरील अटधकाऱ्यानंी केलेल्या अपहाराचंा टनदेश आहे. 
हा अपहारही त्याच जािीचा समजणे उटचि. 
 

२६ परोक्त : म्हणजे जो दावा हरिो िो. ३·१·१९ पहाव.े २७ वैषम्ये म्हणजे काही आरोप कबूल केले 
व इिर नाकबूल केले िर. 
 

२९ ‘अवस्र्ः प्रटिभःू’ (प्र). 
 

२·९ 
 

उपयुक्त म्हणजे वस्िुिः हािाखालचा अटधकारी. परंिु अध्यायाि युक्ि म्हणजे मुख्य 
अटधकाऱ्याचंाच टनदेश आहे. त्याि उपयुक्ि शब्द एकदाही आलेला नाही. 
 

४ करि म्हणजे साधन (चा), खािे (प्र). दोन्ही अर्थ संभाव्य आहेि. प्रके्षप म्हणजे एखाद्या 
कायासाठी गुंिवलेली रक्कम. 
 

१४ अज्ञानाणदणभ : मागे २·७·१० मध्ये टनदेटशलेल्या आठ दोषामुंळे. यर्ागुिम् म्हणजे अज्ञानामुळे 
एकपि, आळसामुळे दुप्पि इत्यादी. प्र िीकेनुसार पटहल्या खेपेस एकपि, दुसऱ्या खेपेस दुप्पि याप्रमाणे. 
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िो अर्थही संभाव्य आहे. 
 

२४ स : म्हणजे ‘कदयथः’ (चा). ‘टिघेही’ (प्र). पण पटहल्या दोघाचं्या बाबिीि जप्ि करायला 
मालमत्ताच नसिे. 
 

२६ अनुप्रणवश्य : मागे १·१७·३९ पहावे. 
 

२८ उतराध्यक्षा : सैन्यािील माणसे रक्षक म्हणून नेमावयास साटंगिले आहे. 
 

२·१० 
 

३ समय म्हणजे लेखनाच्या संबधंािील संकेि अर्वा टनरटनराळ्या लोकाचं्या चालीरीिी (प्र). 
 

९ उदाहरि शास्त्रािील व दृष्टान्तत सामान्य व्यवहारािील (भा). 
 
१३ णिषणष्ट : २२ स्वर (५ ऱ्हस्व, ८ दीघथ आटण ९ प्लुि), २५ व्यंजने (पाच वगांिील) ४ अंिस्र् (य्, 

र , ल , व्), ४ ऊष्टमवणथ (श , ष्, स्, ह), अनुस्वार, टवसगथ, टजह्वामूलीय, उपध्मानीय आटण ४ यम (वगािील 
अनुनाटसकाचं्या पूवी इिर चार वणांचे होणारे टद्वत्व). १५ तच्चतुर्णविम् : हे यास्काच्या टनरुक्िानुसार 
(१·१·८) आहे. २१ वगथ म्हणजे समास. पटहल्या शब्दाला जोडून दुसरे एक िे िीन शब्द असाविे, म्हणजे 
समास दोन िे चार शब्दाचंा असावा. 

 
२२ वाणचकमस्य : मुद्राराक्षसािील पाचव्या अंकािल्याप्रमाणे ‘िोंडी मजकूर हे पत्र घेऊन 

येणाऱ्याकडून कळेल’ असा अर्थ येरे् अटभपे्रि नाही. अमक्याच्या सागंण्याप्रमाणे टलटहले आहे असा याचा 
अर्थ. 
 

३९ ही दोन प्रकारची पते्र दरबारािील अटधकाऱ्यानंी बाहेरगावच्या अटधकाऱ्यानंा पाठटवलेली 
आहेि. 
 

४१ सूत्र ३८ मधील पटरदानलेखाला येरे् उपग्रहलेख म्हिले आहे. 
 

४६ पणर्कार्थम् ‘दूिासाठी’ (चा). इिरही पटर्क समजण्यास हरकि नाही. ईश्वरान् : ‘दुगथपाल, 
अंिपाल इत्यादी’ (भा). माडंटलक राजेही समजिा येिील. 
 

५८ कालपिकम् ‘अधथवि टलटहलेल्या पत्रावर दुसरे टलटहलेले असणे सकवा मूळचेच पत्र काळे 
असणे’ (प्र). ६२ वगथ : वर सूत्र २१ पहाव.े प्रस्िुि टठकाणी प्र िीकेि वगथ म्हणज यटि (वाचिाना सकटचत् 
टवराम करण्याची जागा) असा अर्थ केला आहे. 
 

६३ कौणिल्येन : याचा अर्थ असा की ्ाच्या अगोदरच्या गं्रर्ािं ्ा टवषयीचे प्रकरण नव्हिे (प्र). 
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२·११ 
 

२ पाण्ड्यकवाि म्हणजे पाडं्य देशािील मलयकोटि पवथि (भा, प्र). पाणशका नदी ‘पाडं्य देशाि’ 
(चा), ‘पािटलपुत्राजवळ’ (भा, प्र). कुला नदी ‘लंकेि मयरूग्रामाजवळ (भा, प्र). ‘चूिी नदी केरळाि 
मुरची गावाजवळ’ (भा, प्र), ‘चूिा नदी केरळाजवळ’ (चा). कदथमा नदी ‘पारसीकाि’ (प्र), ‘चोटनदेशाि’ 
(भा), ‘उत्तरापर्ाि’ (चा). स्त्रोतसी ‘बबथर देशाच्या टकनाऱ्यावर’ (भा, प्र). ह्रद ‘बबथराच्या टकनाऱ्याजवळ 
समुद्राि श्रीघण्ि नावाचा डोह (प्र). ३ प्रकीिथक हत्तीचे गंडस्र्ळ, नागफणा इत्यादी. 
 

६ शीषथक ‘मध्ये एक मोठा मोिी व त्याच्या दोन्ही बाजूला सारख्या आकारचे अनेक लहान मोिी 
असलेला’ (भा, प्र). उपशीषथक ‘मोठ्या मोत्याच्या दोन्हीकडे एक एक लहान मोिी याप्रमाणे माटलका’ 
(भा). प्रकाण्डक ‘मोठ्या मोत्याच्या दोन्हीकडे दोन दोन लहान मोिी याचंी माटलका (भा). अवघािक मध्ये 
मोठा मोिी व दोन्हीकडे क्रमाने लहान लहान होि जाणारे मोिी (भा, प्र.). तरलप्रणतबन्ति सारख्या 
आकाराच्या मोत्याचंी माळ (भा). ७ हे सवथ हार देविासंाठी आहेि (चा). 
 

२३ हेममणि ‘सोन्याचे मणी’ (भा. प्र), ‘सोने आटण रत्ने’ (चा, मे). 
 

२८ कौि ‘कूि पवथिावरील’ (भा, चा), ‘मलय व समुद्र याचं्या मध्ये असलेल्या कोटिपासून’ (प्र). 
मालेयक ‘कणीवन म्हणूनही ओळखला जाणारा मलयाचा एक भाग माला त्यापासून, (प्र) पारसमुद्रक 
‘लंकेिील रोहण पवथिावरील’ (भा, प्र, चा). 
 

४२ आलकन्तदक : पाठभेद आलत्सान्तद्रक, आलसान्द्रक असे आहेि. सवथ पाठाचंा अर्थ 
बबथरदेशाजवळचे टठकाण असा िीकाकारानी केला आहे. याि अलेक्झाटंियाचा टनदेश आहे असे मानले 
गेले आहे. वैवर्णिक ‘टववणथ, यवनद्वीपाजवळ’ (प्र). 
 

४३ ्ा सूत्रापासून सार (भारी सकमिीच्या) वस्िंूचे वणथन सुरू होिे. 
 

६१ तैलपर्णिक एक प्रकारचे सुगंधी द्रव्य. सवथ उद्गमस्र्ाने कामरूपािील. 
 

६६ भद्रणश्रय म्हणजे ‘कापूर अर्वा िक्कोल अर्वा श्रीवासक अर्वा रक्िचदंन’ (प्र). 
 

६८ कुष्ठ ही एक औषधी वनस्पिी. 
 

७३ ्ा सूत्रापासून अध्यायाच्या अंिापयंि फल्गु (हलक्या) वस्िंूचे वणथन आहे. 
 

७६ अष्टाङ्गुलायामम् म्हणजे सहा इंच लाबं. ही अगदीच लहान प्राण्याचंी चामडी. ‘टहमालयािील 
उंदराचंी’ (चा). 
 

७७ दुणहणलणतका ‘केसाळ’ (भा, प्र), ‘पालीच्या आकाराचे’ (चा). 
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८७ कोठमण्डल ‘िाबंडी विुथळे’ (भा). 
 

२·१२ 
 

१ शुल्बशास्त्र ‘जटमनीिील धािंूच्या टशराचें शास्त्र सकवा िाबं्याचे रुप्याि अर्वा सोन्याि पटरविथन 
करावयाचे शास्त्र’ (भा, प्र), ‘भटूमपरीक्षाशास्त्र’ (चा). 
 

३ वेध्दार : ‘सुवणथस्य किारः’ (चा). 
 

५ प्रतीवापार्ा : ‘िाबं ेअर्वा रुपे उकळि असिा त्याि ्ा धािूचे चूणथ िाकावयाचे असिे. त्यामुळे 
त्या धािंूचे सोन्याि रूपािंर होिे (भा, चा, प्र). 
 

८ मूढगभा : म्हणजे ज्याचं्यामधील धािूचे अस्स्ित्व स्पष्ट नसिे. मूि ‘माणसाचें सकवा हत्ती, घोडा, 
बलै, गाढव व बोकड याचें’ क्षार ‘कदली, अपामागथ इत्यादींची राख.’ 
 

१० णकण्व म्हणजे मद्य ियार करण्यासाठी आवश्यक आम्ल पदार्थ. २·२५·२६ पहाव.े 
 

१६ वैकृन्िक ‘वैकृिधािुः अच्छलोहस्य धािुटरत्यर्थः, वैकृििो टह वारकुशले चीनदेश े पापम् 
(वायम्?) उत्पद्यिे’ (चा). ्ा टिकेवरूनही हा धािू कोणिा िे स्पष्ट होि नाही. पोलादाचा प्रकार 
असण्याची शक्यिा आहे. उत्पन्न करणाऱ्या प्रदेशावरून नाव पडलेले टदसिे. 
 

२३ आरकूि, कां स व ताल हे िाब्याि टशसे अर्वा जस्ि टनरटनराळ्या प्रमाणाि टमसळले असिा 
ियार होिाि. 
 

२४ : चा िीकेि म्हिले आहे की िाबं्याच्या नाण्यानंा सुद्धा पण, अधथपण इत्यादी संज्ञा आहेि आटण 
दंडाच्या रकमा िाबं्याच्या नाण्याि समजावयाच्या आहेि. पण हे बरोबर नाही. अनेक टठकाणी पण 
इत्यादीबरोबर माषक वगैरे िाबं्याच्या नाण्याचंाही टनदेश आहे. २·१९·३६, २·२८·२१, ४·९·४ इ॰ पहावे. 
माषक आटण पण दोहोंचे वजन एक कषथ अर्वा सुवणथ. 
 

२८ रूप म्हणजे पारीटक्षक, िपासणीबद्दल आकारणी. ३० पञ्चकां ... रूणपकां  च एवढा अशा २९ व्या 
सूत्राच्या अंिी घेणे अटधक समुटचि होईल. 
 

३६ िादशणविम् ‘हे अध्याहृि समुदयम् चे टवशषेण’ (िी). ‘धािुम् चे टवशषेण’ (मे). बारा धािू 
म्हणजे सूत्र २३ मधले अकरा आटण बारावा मटणधािु (सूत्र १७). 
 

२·१३ 
 

२ सौवर्णिकाचे काम पुढच्या अध्यायाि वर्षणले आहे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१४ उद्गतचूणलकम् ‘वर कळीसारखा आकार असणारे’ (भा) 
 

१६ वस्िुिः काकिी हे एका िाबं्याच्या नाण्याचे नाव (२·१२·२४). प्रस्िुि टठकाणी िे एक प्रकारचे 
वजन (माषक वजनाच्या ¼ व सुवणथ वजनाच्या एक-चौसष्टाशं इिके) मानले आहे. काकणी नाण्याचे वजन 
¼ कषथ अर्वा सुवणाइिके. िसेच (वजन) माषक हे सुवणाच्या एकसोळाशं, पण (नाणे) माषक एक सुवणथ 
(कषथ) वजनाचे. सुवणथ म्हणजे सोने, पण िे एका वजनाचेही (कषथ) नाव आहे. हे सवथ गोंधळाि पाडणारे 
आहे. चतुः म्हणजे चार माषक अर्वा सोळा काकणी (वजन). 
 

३८ काच : ‘रत्न, मोिी, वज्र अर्वा पोवळे’ (चा). 
 

४१ भाषािंर प्र िीकेला अनुसरून केले आहे. या िीकेि ‘रत्नाचा एक-मंचमाशं भाग िळाशी पक्का 
करावा व एक दशाशं भाग सोन्याच्या पाकळ्यािं बसवावा’ अशा िऱ्हेचा अर्थ केलेला टदसिो. ४३ पृषत 
म्हणजे सोन्याचे मणी. पणरभाण्ड म्हणजे बाजू पक्क्या करण्यासाठी पाखळ्या वगैरे. ‘कमळाच्या आकाराचे 
अर्वा स्वस्स्िकाकृटि’ (भा). ्ा िीकेि रत्नाचेच जडावकाम येरे्ही समजण्याि आले आहे. 
 

४६ वालुकाकहगुलुक ‘सहगुळाचे चूणथ व वाळू’ (भा). 
 

४७ सैन्तिणवकया ‘सौराष्ट् देशािील मािीने’ (िी). ‘ससधू प्रदेशािील हे अटधक संभाव्य टदसिे. ४८ 
तीक्ष्ि म्हणजे लोखंड. पीतचूर्णितम् ‘प्रिाप्य उदकोटषिं िििरू्षणिम्’ (चा). 
 

४९ तार म्हणजे दाटगने ियार करण्यासाठी वापरावयाचे रुपे. अन्द्स्र्तुल्ये इ॰ : भाषािंर 
िीकाकारानंा अनुसरून केले आहे. परंिु अस्स्र्, सीस हे रुप्याशी टमसळून नेहमीच्या मुशीि िापवावयाचे 
असा अर्थही संभाव्य आहे. 
 

५१ िाकिशद्भाग ‘बत्तीस भाग’ (िी). एक-बटत्तसाशं भाग असा अर्थ संभाव्य आहे. 
 

२·१४ 
 

४ तद्णिगुि : म्हणजे िीन-चिुर्ांश विेनाच्या दुप्पि. 
 

८ तप्त म्हणजे िपनीय, दाटगन्यासंाठी वापरावयाचे सोने. कलिौतक म्हणजे दाटगन्यासंाठी 
वापरावयाचे रुपे. 
 

११ मजुरी कमी देण्यासाठी टगऱ्हाईक असे करण्याची शक्यिा असिे. १३ अनपसार : िे सोने 
चोरलेले असण्याचा संभव असल्यामुळे प्रदेष्टयामंाफथ ि चौकशी आवश्यक होिे. हे सूत्र व मागील सूत्रािील 
‘सापसारिेत्’ हे करटवणाऱ्या टगऱ्हाइकाला अटधक लागू होण्यासारखे आहेि. १४ पि म्हणजे हािाची 
पाचही बोिे. 
 

२६ पेिक म्हणजे आि हलका धािू बाहेरून टदसणार नाही अशा रीिीने बसटवणे. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

४० काच म्हणजे, प्रस्िुि टठकाणी, हलका पदार्थ. ४२ णपङ्क म्हणजे हीन पदार्थ भारी पदार्ाच्या 
आि बसटवणे. पेिकामध्ये आिील हीन भाग सुया स्वरूपाचा असिो, िर सपकामध्ये िो आि टचकिून 
एकरूप झालेला असिो. 
 

४५ णपिका म्हणजे आि असलेला पेिकासारखा भाग. ४८ कुरुटवन्द ‘एक प्रकारचा दगड’ (िी). 
 

५२ णवरूप हीन धािूच्या टमश्रणामुळे ज्याचे रूप पालिले आहे असे. 
 

५१ चेल्लां बोल्लनम् ही प्राकृि रूपे आहेि. काच म्हणजे, प्रस्िुि टठकाणी, सोने लपटवण्याची साधने. 
 

५५ अत्ययां यर्ोणद्दष्टम् : या सकवा मागच्या अध्यायाि दंड साटंगिलेलेच नाहीि. ४·१·२६–४३ 
मधील दंड समजणे शक्य आहे. 
 

२·१५ 
 

३ उत्सङ्ग ‘पुत्रजन्मासारख्या समारंभाच्या वळेी टमळालेला नजराणा’ (प्र). पाश्वथ ‘ठरलेल्याहून 
अटधक आकारणी’ (भा). २·६·२० पहाव.े राष्ट्र येर्ील राष्ट् २·६·३ मधील राष्ट्ाहून बऱ्याच अंशानंी टभन्न 
आहे. हे कोष्ठागाराच्या दृष्टीिून. िे समुदयाच्या दृष्टीिून. 
 

८ औद्रचाणक्रकेषु ‘औद्रा टह पुटिका यन्ते्रण पीडयस्न्ि, चाटक्रकास्िु चिुषुथ पाश्वेषु चाल्यमानेन चके्रण’ 
(चा). पटहल्यािील यंत्र हािाने टफरटवले जाि असावे. दुसरा प्रकार म्हणजे एक प्रकारची घाणी असावी. 
सांहणनका : या शब्दाची ससहटिका, ससहटनका अशीही रूपे आढळिाि. पैशाच्या स्वरूपाि कर न देिा 
त्याऐवजी आपल्या व्यवसायानुसार सरकारचे काम करून देणे असा त्याचा पाटरभाटषक अर्थ. 
 

१० : २·६·२१ वरून पुनरुक्ि झालेले सूत्र. 
 

११ तुलामानान्ततरम् : टनरटनराळ्या वजनाचंा आटण मापाचंा टनदेश २·१९· २२, २९ मध्ये केला आहे. 
त्यािंील फरकाचा फायदा सरकारी कोठारानंाच होिो. 
 

१७ शुक्त म्हणजे टशरका. त्याचे सहा प्रकार टनर्षदष्ट आहेि. 
 

३३ पुलाक : अधथवि टशजटवलेले धान्य, जनावरासंाठी. 
 

४२ कलभ, व्याल इत्यादीने फक्ि हत्तीच समजावयाचे नसून इिरही जनावरे उपलक्षणाने 
समजावयाची आहेि (बे्र). 
 

६२ कुट्टकयांि ‘पादक्रमणीयम् उष्ट्ग्रीवाकारम्’ (चा). रोचकयन्ति ‘हस्िभ्रमणीयम्’ (चा), 
‘पेषणयन्त्रम्’ (प्र). पिक ‘चङगेटरका’ (प्र), ‘पखंा’ (मे). 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

६३ शलाकाप्रणतग्राहक : शलाका म्हणजे गणना करण्यामाठी वापरावयाच्या काडं्या. म्हणून ्ा 
सबधं शब्दाचा टहशोब ठेवणारा असा अर्थ. 
 

६४ मूता : मव् बाधंणे ्ा धािूपासून, गविाची टवणलेली चिई अर्वा करंडी असा अर्थ. 
 

२·१६ 
 

७ अजस्त्रपण्य ‘ज्यानंा नेहमी मागणी असिे अशा वस्िू’ (िी), ‘टवक्रीच्या वळेेस ज्या िाज्या असणे 
आवश्यक आहेि अशा’ (बे्र), दूध, भाज्या वगैरे. 
 

१२ आयणत म्हणजे मूलिः उत्पन्न, संदभानुसार नफा असा अर्थ. त्या शब्दाचा ‘भटवष्टयकाल’ असाही 
अर्थ आहे. 
 

१४ पण्याणिष्ठातारः हे मालाची टवक्री करणारे सरकारी नोकर. 
 

१८ अिथ म्हणजे टवक्रीची सकमि आटण मूल्य म्हणजे मूळ सकमि. वतथनी ही परदेशािील अंिपालाला 
रस्त्यावरील सुरटक्षििेसाठी द्यावयाची. आणतवाणहक रक्षणासाठी रक्षक बरोबर घेिल्यास त्याचं्यावर होणारा 
खचथ. भाग परदेशािील सरकार आयाि मालाचा टहस्सा घेिे. उदाहरणार्थ टमठाचा एक-षष्ठाशं भाग 
(२·१२·२९); सवथ मालावर शुल्क अर्वा जकाि द्यावी लागिेच (अध्याय २·२२). 
 

२·१७ 
 

३ देयम् ‘झाडे िोडणाऱ्यानंा द्यावयाची मजुरी’ (भा). परंिु झाड िोडून नेण्यासाठी सरकारला 
द्यावयाची आकारणी असा अर्थ अटधक संभाव्य वाििो. 
 

५ कंसािं टदलेले अर्थ िीकाकारानंा अनुसरून आहेि. 
 

१४ धािू वस्िुिः आकराध्यक्षाने खाणीिून काढावयाचे. असे टदसिे की कुप्याध्यक्ष हा जंगलाि 
प्रत्यक्ष रहाि नसून शहरािील कुप्यगृहाि जंगलािून येणारा माल साठवनू घेणारा व त्याची िेरे् व्यवस्र्ा 
पहाणारा अध्यक्ष. 
 

२·१८ 
 

५ या व पुढील सूत्रािं कंसािं टदलेले अर्थ िीकाकारानंा अनुसरून आहेि. क्वटचि दोन 
िीकाकारानंी टनरटनराळे अर्थ केलेले आढळिाि. 

 
७ हुलमुखाणन म्हणजे अणकुचीदार िोक असलेले. 

 
१३ णवषाि म्हणजे सशग आटण सुळा असे दोन्ही अर्थ आहेि. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१६ कङ्कि हे सूत्राध्यक्षाने बनवावयाचे आहे (२·२३·१०). िे रजईसारखे असावे. १७ आवरिाणन : 
ही दोन प्रकारची टनर्षदष्ट आहेि, टशरस्त्राणापासून नागोदटरकापयंि लढवय्याचं्या टनरटनराळ्या अवयवाचें 
रक्षण करणारी आटण पेिीपासून बलाहकान्िपयंि ििबदंीवर वगैरे उभारलेली व आडोशासारखा उपयोग 
केली जाणारी. त्यापंैकी चमथ (ढाल) हे हािाि धरावयाचे. 
 

२० उद्दयम् ‘नफा’. नेहमीचा शब्द ‘उदय’ आहे. छंदाि बसटवण्यासाठी उद्दय हा अपटरटचि शब्द 
वापरलेला टदसिो. 
 

२·१९ 
 

पौतव : पू म्हणजे शुद्ध करणे ्ा धािूपासून पोिु म्हणजे शुद्धी. त्यापासून पौिव म्हणजे शुद्धीचे 
कायथ, बरोबर असलेले प्रमाण ठरटवण्याचे कायथ. 
 

२ ्ा सूत्राि सुवणथ शब्द सोने या अर्ी वापरला आहे, पण पुढील सूत्राि िे एका वजनाचे नाव 
म्हणून टनर्षदष्ट केले आहे. िसेच येरे् माषक हे एका (एक-सोळाशं कषथ) वजनाचे नाव आहे, पण अन्यत्र िे 
एक कषथ वजन असलेल्या िाबं्याच्या नाण्याचे नाव आहे (२·१२·२४). हे गोंधळ उत्पन्न करणारे आहे. 
२·१३·१६ पहाव.े 
 

५-६ : चार कषथ म्हणजे एक पल (सूत्र ४) आटण दहा धरण म्हणजेही एक पल (सूत्र २०). हे पल 
टभन्न नाहीि असे समजले िर पाच रुप्यमाषकाचे वजन दोन सुवणथमाषकाइिके भरेल, म्हणजे रुप्याचा 
माषक (वजनाि) सोन्याच्या माषकाच्या दोन-पचंमाशंाइिका असे ठरेल. 
 

११ ६, १४, २२.... ७२ अंगुले इिकी लाबंी व १, २, ३.. १० पल इिके लोखंडाचे वजन. ्ा दाडं्या 
बऱ्याच बारीक होिील. यन्तिमुभयतः णशक्यां वा : यंत्र म्हणजे पुढील सूत्रािं वर्षणल्याप्रमाणे स्िीलयाडथ 
जािीची िराजू असावी. दोन्ही बाजूला पारडी असलेली िराजू प्रटसद्ध आहे. ्ा दहा िूला सूक्ष्म वजन 
करण्यासाठी अटभपे्रि असिाि. 
 

१२ समवृत्ता (सगळीकडे सारखी गोल असलेली) हे ्ा िराजूचे नाव टदसिे. १३ मांडल : हा गोळा 
दाडंीच्या एका िोकाि पक्का करावयाचा. मग िी दाडंी दोरीने वर उचलून ज्या टठकाणी िी समिोल राहील 
त्या टठकाणी शून्याची खूण करावयाची. िेर्पासून पुढे शभंर पलापयंिच्या खुणा करावयाच्या. दुसऱ्या 
िोकाला वजन करावयाची वस्िू िागंून दाडंी वर उचलली असिा ज्या खुणेवर समिोल साधेल िे त्या 
वस्िूचे वजन. हा िराजू म्हणजे स्िीलयाडथ (Steelyard) चा एक प्रकार आहे. १६ अक्ष म्हणजे ५, १०, १५, 
२० असे आकडे. नान्तदी म्हणजे स्वस्स्िकाचे टचन्ह. णपनद्ध मूलिः ‘बाधंलेले’ पण येरे् ‘कोरलेले’ असा अर्थ 
अपेटक्षि आहे. 
 

२१ आयमानी : ही आटण समवृत्ता एकच असे टदसिे. २२ ही टनरटनराळी वजने (आटण मापेही) 
प्रत्यक्षाि गोंधळ उत्पन्न करण्याचा संभव आहे. 
 

२४ प्रयाम : ‘वाढ, वृद्धी’. ही वाढ म्हणजे व्याजी अशी शक्यिा आहे. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२५ पदवती म्हणजे स्िीलयाडथच्या स्वरूपाची. मयरूपदाणिणष्ठता : दोन खाबंावंर एक आडवी िुळई 
बसवनू त्या िुळईला ही िुला खाली कािकोनाि िागंावयाची. 
 

२·२० 
 

१३-२० : लाबंी मोजण्यासाठी टदलेली ही टनरटनराळी मापे सुद्धा गोंधळ उत्पन्न करण्याची शक्यिा 
आहे. १८ चार हाि लाबं नाणलकेचा कोणत्या कामासाठी उपयोग होि असावा िे स्पष्ट नाही. 
 

३५ : सोन्याच्या िारेचा उपयोग फक्ि घटिकापात्राच्या टछद्राचा व्यास ठरटवण्यासाठी. प्रत्यक्ष वळे 
मोजण्याच्या कामी टिचा काही उपयोग नाही. 
 

५१-५३ : बलमास वगैरेचे कंसाि टदलेले अर्थ िीकाकारानंा अनुसरून आहेि. 
 

२·२१ 
 

५ घणिकास्र्ान म्हणजे एक प्रकारची वखार असा अर्थ टदसिो. घटिका म्हणजे नाटलका हा अर्थ 
संभाव्य नाही. 
 

१५ आनुग्राणहक म्हणजे ज्याचं्यापासून देशावर अनुग्रह होणार आहे असे, लाभदायक वस्िू. 
२·२२·८ पहावे. 
 

१७ पणर्कोत्पणर्काः : कंसािील अर्थ िीकाकारानंा अनुसरून आहेि. 
 

२०-२१ : णनवाहयतः आटण अपहरतः यावरून ही सूते्र टनयािीसंबधंी आहेि असे टदसिे. पुढील 
सूत्र टनटििच टनयािीसंबधंी आहे. टनयािीवरही शुल्क आहेच. 
 

२·२२ 
 

१ आणतर्थयम् म्हणजे परदेशािून आयाि होणारा माल. 
 

४ षड्भागम् : याचा अर्थ ही जकाि मालाच्या स्वरूपाि घ्यावयाची आहे. हे व यापुढील िीन सूते्र 
राज्यािल्या राज्याि शहरािून जनपदाि जाणाऱ्या आटण जनपदािून शहराि येणाऱ्या मालाच्या संबधंाि 
आहेि असे टदसिे. ५ कृतकमथ- इ॰ : काराटगराशी करावयाच्या कराराचा हा नेहमीचा मसुदा आहे. २·१८·१ 
पहाव.े ६-७ : ्ा वस्िंूच्या संबधंाि सुद्धा जकाि मालाच्या रूपाि घ्यावयाची आहे. 
 

८ िारादेयम् म्हणजे वशेीवर घ्यावयाची. ही एक-पचंमाशं म्हणजे ‘नेहमीच्या जकािीच्या एक-
पचंमाशंाइिकीच घ्यावी’ (प्र), ‘नेहमीची जकाि, टशवाय टिच्या एक-पचंमाशं अटधक’ (चा). ज्या अर्ी 
आनुग्राटहकाचा टनदेश आहे त्याअर्ी प्र िीकेिील अर्थ अटधक ग्रा् वाििो. आनुग्राणहक : २·२१·१५ पहाव.े 
जकािीि सूि अटभपे्रि आहे. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

९ ्ा सूत्रािील टनबधंाचा उदे्दश कोणत्याही मालावरील जकाि चुकटवली जाऊ नये हा आहे. 
टशवाय सवथ टकमिी सरकार ठरवीि असल्यामुळे त्यासाठी माल बाजाराि येणे आवश्यक आहे. १४ 
सीतात्ययः सरकारी शिेमालावर जकाि नसल्यामुळे टनबधंभगंाबद्दल नाममात्र दंड साटंगिला आहे. यािील 
टवकणारा हा सरकारी नोकरच असिो. 
 

२·२३ 
 

२ प्रव्रणजता : घर सोडून जाऊन स्विंत्रपणे रहाणारी स्त्री. संन्याटसनी हा अर्थ संदभाि 
बसण्यासारखा नाही. 
 

७ कृतकमथः- इ॰ २·१८·१, २·२२·५ इत्यादी पहाव.े 
 

११ प्रोणषता णविवा हा ‘प्रोटषिटवधवा’ वरून दुरुस्ि केलेला पाठ आहे. प्रोटषिा म्हणजे प्रोटषिभिृथका 
समजिा येईल सकवा वरील प्रव्रटजिाशी समानार्थक मानिा येईल. 
 

१५ अङ्गुष्ठसांदांश ‘उजव्या हािाचा संपूणथ आंगठा आटण मधल्या बोिाचे िोक’ (भा, प्र) चा िीकेि 
‘अङगुष्ठाभ्या ं संदंशम्’ असे आहे. त्यािील बोिाचा टनदेश गहाळ झालेला टदसिो. भणक्षता- ही किथटर 
(कमथटण नाही) अर्ाची टवशषेणे समजावीि. 
 

२·२४ 
 

१ शुल्ब ‘जटमनीि पाणी कोठे लागेल िे जाणणे’ (भा, चा). 
 

३ मेदक ‘करंड्या ियार करणारे’ (भा), ‘जंगली व उपद्रवकारक जनावरे पकडणारी एक जाि’ 
(मे). 
 

५ पाऊस मोजण्याचे भाडें गोल अर्वा चौरस असेल त्याप्रमाणे एक द्रोण पाऊस म्हणजे अदमासे 
दोन अर्वा दीड इंच. वषथप्रमािम् ‘पीक उत्तम येण्यासाठी आवश्यक असलेला पाऊस (िी). अश्मक 
‘महाराष्ट्’ (प्र). अपरान्तत ‘कोङकणटवषय’ (प्र). हैमन्तय ‘जेरे् खूप बफथ  पडून शिेी शक्य होिे असा प्रदेश, 
टहमालयानजीक’ (भा). कालतः नंिर ‘अटमिम्’ समजावयाचे. 

 
७ गभािान ‘मागथशीषाि दव, पौषाि बफथ , माघाि वारा, फाल्गुनाि ढग, चैत्राि वारा आटण पाऊस 

आटण वैशाखाि वारा व टवजा यासंह पाऊस; टशवाय वैशाख कृष्टणपक्षाच्या पटहल्या चार-गभाधानाच्या-
टदवशी पाऊस’ (िी). चार ‘आषाढाच्या (कृष्टण) पचंमीपासून त्रयोदशीपयंिच्या नऊ टदवसािं शुक्राचे भ्रमण 
(िी). 
 

१० करीषान् ‘गोवऱ्या सुकिील इिका वळेपाविेो पावसाि खंड’ (भा). 
 

१६ स्ववीयोपजीणवनः यानंा टबयाणे, नागंर, बलै वगैरे सरकारने पुरवायचे. १७ अनवणसत म्हणजे 



 

 अनुक्रमणिका 
 

शून्यटनवशेाच्या वळेी प्रर्मच लागवडीखाली येणारी जमीन. अध्याय ७·११ (अनवटसिसंटध) पहावा. यरे्ष्टम् 
याि सूि देणे अटभपे्रि आहे. कृच्र हे संकि राज्यावरचे, अर्थकृच्र (५·२·१). ्ावळेेस अटधक घेणे अपेटक्षि 
आहे. 
 

१८ उदकभाग : पाणीपट्टी म्हणून इिका भाग धान्य अटधक द्यावयाचे. 
 
२२ हरिी : िलावाचा ओलसर िळ (पाणी नसलेला) (भा, प्र). लव लू कापणे यापासून. 

 
३२ प्राकार म्हणजे िि अर्वा सभि. धान्य कोठारािं नेण्यापूवी िे खळ्याच्या बाजूलाच बाधंलेल्या 

खोपिाि ठेवावयाचे अशी कल्पना टदसिे. प्राकार ्ा खोपिाच्या सभिी. ‘समुस्च्रिान् प्राकारान्’ या अर्ी 
‘प्राकाराणा ंसमुच्रायान्’ असा प्रयोग केला आहे. वलभीः गविाने झाकलेली छपरे. 
 

२·२५ 
 

२ सरकारी एकाटधकाराच्या उल्लंघनासाठी सहाश ेपण दंडाचा टनदेश २·१२·३१, २·२२·१० येरे्ही 
आहे. 
 

३ असांपात म्हणजे एकत्र न जमणे, साठा न होणे. 
 

६ अन्तयि कारण, गुत्त्यािच पकडले िर, भीिीमुळे इिर टगऱ्हाइके येण्याचे बदं होईल (श्री). 
 

११ शयनासन : म्हणजे येरे् रहाण्याची सोय असणे सुद्धा अपेटक्षि टदसिे. दारू टपऊन बेहोश 
झालेल्यासंाठी शयन अशी कल्पनाही शक्य आहे. 
 

१८ जाणतसांभार : प्रसन्नासाठी मसाला सूत्र २७ मध्ये टनर्षदष्ट केल्याप्रमाणे. २५ तस्य स्वदेशो 
व्याख्यानम् : ही वाक्यरचना जरा चमत्काटरक आहे. ‘िस्य स्वदेशादुद्भिंू नाम’ अशा िऱ्हेचा अर्थ अटभपे्रि 
आहे. 
 

२६ मोरिादीनाम् : सूत्र ३३ मधल्या पटहल्या समासाि टनर्षदष्ट झालेले पदार्थ. 
 

२८ किशकथ रा एक प्रकारची वनस्पिी असावी. जाळून केलेल्या टिच्या चूणाचा टनदेश सूत्र ३३ मध्ये 
आहे. 
 

२·२६ 
 

१ अभयवन : २·२·४ मध्ये टनर्षदष्ट केलेल्या वनाचा हा टनदेश आहे. 
 

५ मङ्गल्याः ‘श्यामभारद्वाजादी’ (भा.) 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१२ पणरशूनम् ही मे िीपेला अनुसरून केलेली दुरुस्िी आहे. मूळ पाठ पणरसूनम् आहे. त्याचा 
‘कसाईखान्याच्या बाहेर’ असा अर्थ केला आहे. पण मासं कसाईखान्यािच टवकले पाटहजे असा प्रत्यक्ष 
टनयम टदलेला नाही. टशवाय, पुढील शब्दापं्रमाणे हा शब्द सुद्धा मासंाच्या वणथनपरच संभाव्य आहे. 
 

२·२७ 
 

१ सहसे्त्रि : हे हजार पण कपडेलते्त, अलंकार, घरसजावि इत्यादीसाठी आहेि. 
 

३ यावरून प्र िीकेि असा टनष्टकषथ काढला आहे की गटणकेचा मुलगा टिच्या मालमते्तचा वारस होि 
नाही. 
 

४ छत्र आटण भङृ्गार याचें धारण ही कटनष्ठ सेवा, व्यजन व टशटबका ही मध्यम सेवा आटण पीटठका व 
रर् यावंरील ही उत्तम सेवा असा अर्थ टदसिो. परंिु टिन्ही प्रकारच्या सेवबेद्दल एक हजार पणच टबदागी 
ठरवली आहे. ही टबदागी वषासाठी असावी. 

 
८ गणिकादासी : गटणकेची दासी, वशे्याकमथ करणारी. ९ अवरुद्धा म्हणजे अवरुद्ध स्त्री असा अर्थ 

येरे् अटभपे्रि नाही. सव्वापण हे मटहन्याचे विेन आहे (२·२४·२८). हे जेवणखाणाव्यटिटरक्ि. 
 

१२ वाक्पारुष्ट्ये इत्यादी हे गटणकेने टगऱ्हाइकाचें केलेले अपराध. पिोऽिथपिि हा अटधक दंड वैद्य 
व त्याचे औषध यासंाठी वसूल करावयाचा अशी शक्यिा आहे. 
 

१७ रूपदासी ही गटणकादासी अर्वा सामान्य वशे्या असावी. वशे्येला अन्यत्र रूपाजीवा अशी संज्ञा 
आहे. 
 

१८ हा टनयम केवळ गटणकाटवषयक अपराधानंाच लागू नाही, इिरत्रही लागू होणारा आहे. 
 

२५ सौणभक ‘जादूगार सकवा छायानाय करणारा’ (िी) स्त्रीव्यवहाणरिाम् हे अगोदरच्या समासाचे 
टवशषेण आहे. ‘च’ अव्ययाच्या अभावी त्याने टभन्न मनुष्टयाचंा बोध होिो असे समजणे कठीण आहे. 
 

२८ राजमांडल म्हणजे सहाव्या अटधकरणािील राजमंडल समजणे कठीण टदसिे. राजाच्या 
खाजगी टिजोरीिून ्ा टशक्षकाचंी सोय केली जाण्याची अटधक शक्यिा आहे 
 

२·२८ 
 

८ मूढ हे ‘वाि’ चे टवशषेण (मे) समजिा येईल. परंिु वाि चुकलेली या अर्ी िे नावचेे स्विंत्र 
टवशषेण समजणे अटधक चागंले. 
 

१२ अणमिणवषयाणतगाः ‘शत्रचू्या देशाकडे जाणाऱ्या’ (िी), ‘शत्रचू्या देशािून आलेल्या’ (मे). 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२० उद्भाण्डीकृतम् : ‘मोठ्या भाराखाली वाकलेला’ (प्र), ‘डोक्यावर मोठा भार घेऊन िोंड 
लपटवणारा’ (भा). असे टदसिे की याच्यापुढील ‘महाभाण्डेन मूस्ध्नथ भारेणावच्छादयन्िम्’ हे शब्द एखाद्या 
िीकेिून गं्रर्ाि घुसले आहेि. िे ‘उद्भाण्डीकृिम्’ ची केवळ व्याख्या करणारे आहेि. अलक्ष्यव्याणितम् : 
िरीचे भाडे चुकटवण्यासाठी आजाराचे सोंग केले असण्याची शक्यिा असिे. 
 

२२ भार म्हणजे वीस िुला (२·१९·१९). 
 

२५ आणतवाणहकां  वतथनीम् : या टठकाणी अंिपाल नसल्यामुळे िर चालटवणाऱ्या अटधकाऱ्यानेच हे 
कर व्यापाऱ्याकंडून वसूल करावयाचे. 
 

२७ कार्णमकः म्हणजे प्रत्यक्ष िर चालटवणारा कामगार. त्याने प्रत्यय म्हणजे स्विःच्या सचोिीटवषयी 
खात्री पिवनू द्यावी, जमा केलेली रक्कम सवथ आणून देईल अशी हमी द्यावी. मूळच्या ‘कार्षमकप्रत्ययं’ वरून 
‘कार्षमकः प्रत्ययं’ हा दुरुस्ि करून घेिलेला पाठ आहे. 
 

२·२९ 
 

२ णपण्डारक ‘म्हैस राखणारा’. याि मूळ ‘पेड्डा’ म्हणजे म्हैस हा देशी शब्द आहे. टपण्डारक 
म्हणजेच पेंढारी असे मानिाि. 
 

४ पष्ठौही : शिपर्ब्राह्मणाि ‘प्रर्मगभा’ असे याचे स्पष्टीकरण केले आहे. ‘वळूची कामना 
करण्याइिक्या वयाि आलेली कालवड’ (िी). 
 

६ तज्जाणतकां  भागम् ‘त्यानंा पाळावयाच्या मेहनिीच्या अनुरोधाने ८ वारकाचंा ½ अर्वा ⅓ अर्वा ¼ 
भाग’ (भा). 
 

८ वृषा उक्षाि : ‘साडं’ (मे), ‘साडं आटण म्हािारे बलै (िी). 
 

१८ पणितां रूपम् म्हणजे ठरलेले अर्वा कबलू केलेले एक जनावर. भा िीकेि ‘पटणक रूपम्’ असा 
पाठ आहे. दर जनावारामागे एक पण बक्षीस असा त्याचा अर्थ. 
 

२८ कूर्णचकाम् ‘पाणी काढून घट्ट केलेले दही’ (भा). 
 

३० पाणदकां  रूपम् : दर जनावरामागे पाव पण. हा एक प्रकारचा टवक्रीकर टदसिो. 
 

३१ एककालम् : ‘संध्याकाळा’ (िी). ३४ युगणपङ्गन : जू मानेवर ठेवनू गाडीला जंुपणे. 
 
३९ विथ ‘रंग’ (िी). जाि, प्रकार (धेनु, जरद्गु इ.) असा अर्थही संभाव्य आहे. 

 
४३ माांस ‘फळाचंा गीर’ (मे). प्रणतपानम् ‘भकू वाढटवण्यासाठी पेय’ (श्री). 
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२·३० 
 

१ पण्यागाणरक ‘भेि म्हणून आलेले’. पण्यागार म्हणजे भेि ्ा अर्ासाठी सूते्र ७·१५·२०, ९·६·२८, 
२९ पहावीि. 
 

३ मासलाभम् ‘२·२०·५२ प्रमाणे हा मटहना पस्िीस टदवसाचंा’ (प्र). 
 

१८ माांस : २·२९·४३ पहाव.े 
 

२६ प्रणतस्वाद : स्विः प्रर्म चाखून पहाणे. १·२१·१०, ५·१·३१ पहाव.े 
 

३२ ्ा व पुढील सूत्रािंील गिींचे कंसािं टदलेले अर्थ मुख्यिः प्र िीकेप्रमाणे आहेि. भा िीका या 
टठकाणी बऱ्याच भागावर उपलब्ध नाही. प्र िीकेिील अर्थ टनटिि बोध करून देिाि असे नाही. काही 
गिींचे पाठही अटनटिि आहेि. 
 

३४ षोडशमागो वा ‘वा अव्यय च अव्ययाच्या अर्ी वापरले आहे’ (िी). पण असे समजण्याची 
आवश्यकिा टदसि नाही. ३५ न्द्क्लष्ट गिीवर प्र िीका, ‘टववहनटवस्त्रब्धगटिः’ अशी आहे. वर स्वारी असिा 
कष्टाने चालणारा असा अर्थ टदसिो. 
 

४९ तेन म्हणजे ४५-४८ ्ा सूत्रामंधील टनयम लागू होिाि. 
 

२·३१ 
 

२ कुमारीसांग्रहाम् ‘बाधंावयाच्या खाबंावर बाधंणे सुलभ व्हाव े म्हणून ठेवलेली िुळई’ (िी). टिचा 
कसा उपयोग होि असावा िे स्पष्ट नाही. ४ शय्याम् हत्तींची संख्या जास्ि झाल्यास ही िात्पुरिी आसऱ्याची 
जागा ियार करून ठेवणे अटभपे्रि आहेसे टदसिे. अिापाश्रयाम् ‘हत्तीच्या उंचीपेक्षा पाच हाि अटधक उंचीवर 
छि असलेली’ (भा), ‘एका बाजूला अधी म्हणजे साडेचार हाि उंच असलेली’ (प्र), ‘हत्तीच्या अध्या 
उंचीवर कठडा असलेली’ (मे). 
 

१० णवक्क ‘आईचे दूध पीि असणारे टपल्लू’ (िी). मोढ ‘हटत्तणीप्रमाणे लहान सुळे असलेला (िी.) 
मक्कि सुळे नसलेला. हे टिन्ही शब्द देशी टदसिाि. 
 

१४ अराल म्हणजे मदावस्रे्ि असलेला हत्ती. अत्यराल म्हणजे िी अवस्र्ा संपल्यानंिरच्या 
स्स्र्िीिील. 
 

१७ शोभा : भा िीकेप्रमाणे हत्ती मोठ्या आजारािून बरा होि जािाना त्याचे रूप अशा साि 
प्रकारानंी बदलि जािे. श्री िीकेप्रमाणे जन्मापासून हत्तीची वाढ होि जािाना त्याचे रूप याप्रमाणे क्रमशः 
पालिि जािे. हा अर्थ अटधक संभाव्य वाििो. पटहली व शवेिची ्ा दोन शोभा ्ा अर्ाला अनुकूल 
आहेि. समतल्पतला : िल्पला असा मूळ पाठ असावा. कारण, ‘िल्पल’ म्हणजे हत्तीच्या पाठीचा कणा 
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असा अर्थ आहे. 
 

२·३२ 
 

२ यरू्गतः ‘टशकटवलेल्या हत्तीणींच्या बरोबर जाण्याची सवय केली जाि आहे असा’ (िी). ३ 
णवक्ककमथ म्हणजे टपल्लाला देिाि िसा आहार (दूध, टहरवा चारा इत्यादी) देणे (भा). 
 

४ कंसािंील हे अर्थही िीकाकारानंा अनुसरून टदले आहेि. ५ यरू्कमथ : ‘िो नदीकाठचा, 
पवथिावरील इत्यादी ज्या प्रकारच्या कळपािून आला असेल त्या प्रकाराला अनुरूप असे काम त्याला देणे’ 
(िी). 
 

६ िोरि ‘सवथ काम एकाच बाजूने करणारा’ (िी). २·३०·३२ प्रमाणे धोरण म्हणजे दुडक्या गिीने 
चालणारा असा अर्थही संभाव्य आहे. ७ शारदकमथ ‘चार प्रकारचे – स्रू्ल झाला असेल त्याला बारीक 
करणे, बारीक झालेल्यास स्रू्ल करणे, अपचन दूर करणे आटण स्वास्थ्य टिकटवणे’ (भा). प्रकृिी साभंाळणे 
असा एकंदर अर्थ. 
 

८–९ ्ा सूत्रािंील पाठ बदलून घेिले आहेि. मुळािील पाठ ‘एकटक्रयापर्स्िस्योपटवचार 
आयम्यैकरक्षः कमथशटङ्किो.....टवटनियि’ असा आहे. नेहमीप्रमाणे उपटवचाराच्या वणथनाि शवेिी कमथ 
असणे आवश्यक मानले आहे. 
 

१२ पारायि ‘हत्तीवर चढिाना आधारासाठी दोर ‘(भा). उतर ‘दुसरा कमरेचा पट्टा, दुसरी 
गळ्यािील साखळी’ (भा). 
 

१६ आरोहक हा हस्स्िशास्त्र टशकलेला महामात्र, आिोरि हा शास्त्र न टशकलेला पण प्रत्यक्ष 
माटहिी असलेला, हन्द्स्तपक हा हत्तीची सेवा करणारा’ (भा). औपचाणरक ‘अलंकार वगैरेनी सजटवणारा’ 
(िी). 
 

२·३३ 
 

३ पुरुष : हा शब्द २·२०·१० मधील ‘पौरुष’ या अर्ी वापरलेला टदसिो. ‘दहा टविस्िी उंच आटण 
बारा टविस्िी लाबं’ (प्र). टविस्स्ि व पौरुष याचें माप एकच. ४ ्ा सवथ रर्ाचं्या रंुदीि फरक होणार नाही. 
रंुदीचा टनदेश केलेला नाही. 
 

२·३४ 
 

२ याचा अर्थ राज्यािील प्रत्येक व्यक्िीजवळ परवाना असणे आवश्यक आहे. नगराि सुद्धा मुद्रा 
बाळगण्याचा टनदेश आहे (२·३६·३८). ४ णतरोजनपद म्हणजे परदेशी मनुष्टय. 
 

६ ग्रामान्ततरेषु ही मुळािील ‘भयान्िरेषु’ ची ४·१३·९ च्या अनुरोधाने केलेली दुरुस्िी आहे. 
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‘भयान्िरेषंु’ ची समाधानकारक व्याख्या करिा येण्यासारखी नाही. 
 

२·३५ 
 

३ सीम्नाां के्षिािाां च : या शब्दाचंा पुढील ‘मयादारण्यपटर्–’ शी अन्वय लावणे कठीण आहे’. िे 
‘मूळ नाहीि’ (मे). ५ चणरि म्हणजे परंपरेने चालि आलेले कुलधमथ. आजीव म्हणजे उपजीटवकेच्या 
साधनानंी होणारी प्राप्िी, उत्पन्न. 
 

७ कायथकरिम् : प्रदेष्टयाचें मुख्य कायथ कंिकशोधनाचे (चौरे् अटधकरण). बणलप्रग्रहम् : 
सामान्यिः कराचा भरणा स्विः करावयाचा असिो. िो जर योवय वळेी झाला नाही िर प्रदेष्टयामंाफथ ि 
त्याची वसुली करावयाची. 
 

९ जङ्घाग्रम् म्हणजे व्यक्िींची संख्या. 
 

१२ कमथसु च : या शब्दाचंा अन्वय लागण्यासारखा नाही. िे मूळ नसावेि. 
 

२·३६ 
 

३ जङ्घाग्रम् : २·३५·९ पहाव.े 
 

५ स्वप्रत्ययाः ज्याचंी स्विःची खात्री पिली आहे असे, आटण म्हणून (िे िपस्वी वगैरे शत्रचेू हेर 
टनघाल्यास) ज्यानंा जबाबदार धरले जाईल असे. ७ स्वकरि म्हणजे स्विःच्या मालकीचा पुरावा. ३·१·१५, 
३·१६·१७ इत्यादी पहाव.े 
 

१३ पणर्कोत्पणर्काः २·२१·१७ पहाव.े उद्भाण्डीकृतम् : २·२८·२० पहाव.े 
 

२२ राजपणरग्रह म्हणजे कोशगृह, कुप्यगृह, कोष्टागार, पण्यगृह व आयुधागार (भा). 
 

३५ अक्षिताडनम् ‘क्षणः अनुज्ञािः कालः, अक्षणो टनटषद्धः’ (प्र). ‘िाडनं दण्डः’ (प्र). ओ. प्रर्म–
इ॰ : सहा सहा नाटलकाचें िीन याम अटभपे्रि आहेि हे स्पष्ट आहे. नेहमी समजण्याि येि असलेला. िीन 
िासाचंा याम समजून अर्थ करणे अयोवय आहे. ३६ पूवापदाने : अपदान म्हणजे गुन्हा हा शब्द अवदान 
म्हणजे टवशुद्ध विथणूक ्ा शब्दाहून टभन्न आहे. ३९ णवपरीतवेषाः म्हणजे पुरुषाचं्या वषेािील टस्त्रया अर्वा 
टस्त्रयाचं्या वषेािील पुरुष. 
 

४३ भ्रमच्िन्नपर् : २·४·२ पहाव.े 
 

४५ समयानुबद्धाः कैदेिून सुिका होण्यासाठी जी रक्कम भरावी लागेल िी आपण पुढे देऊन िाकू 
असा कैद्यानंी ज्याचं्याशी करार केला आहे िे असा अर्थ; सकवा कैद होण्यापूवी कैद्याला ज्यानंी पैसे भरून 
त्याची सुिका करण्याचे अटभवचन टदले होिे िे असा अर्थ. हा दुसरा अर्थ अटभपे्रि टदसिो. 
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३ 
 

टिसऱ्या अटधकरणाि न्यायाटधशाचं्या किथव्यासंबधंी टववचेन आहे. त्या टनटमत्ताने याि संपूणथ प्राचीन 
कायद्याचे टववरण केले आहे. न्यायाटधशाची धमथस्र् ही संज्ञा अन्यत्र टदलेली आढळि नाही. फक्ि 
मनुस्मृटि, ८·८७ येरे् अगदी जािा जािा टिचा टनदेश केलेला आढळिो. न्यायाटधशाला नंिर प्राड्टववाक हे 
नाव टदले आहे. 
 

३·१ 
 

१ ियोऽमात्या : हे शब्द अगोदरच्या ‘त्रयः’ चे टवशषे वणथन करणारे आहेि असे समजाव े (मे). 
‘प्रत्येक टठकाणी िीन असाविे हे स्पष्ट करण्यासाठी त्रयः ची टद्वरुक्िी केली आहे’ (चा). ‘िीन धमथस्र् आटण 
िीन अमात्य’ (भा). ‘च’ च्या अभावी हा अर्थ ग्रा् नाही. व्यावहाणरक म्हणजे टववाह, कजथ, ठेवी इत्यादी 
व्यवहारासंबंधी. 
 

६ परोके्षिाणिकिथ : ‘जी वस्िू गहाण ठेवावयाची (घर, शिे वगैरे) िी प्रत्यक्ष उपस्स्र्ि नसिाही 
कजाचा केलेला व्यवहार’ (भा, चा). ‘साटधकणथ-’ असे अपेटक्षि आहे. ७ णनके्षप : ३·१२·३३·५१ पहाव.े 
उपणनणि : ३·१२·१–७ पहाव.े ८ साहस : अध्याय ३·१७ पहावा. १० गूढाजीणवषु : ्ाचंा टनदेश अध्याय ४·४ 
मध्ये केला आहे. त्यािं भ्रष्ट धमथस्र्ाचंाही समावशे आहे (४·४·६–७). ११ णमर्ःसमवाये : उदाहरणार्थ, 
गाधंवथ टववाहाि. १२ अप्राप्तव्यवहार ‘सोळा वषाच्या आिील’ अतीतव्यवहार ‘सत्तर वषाच्या वरील’ (भा). 
१३ अवगृहीत ‘दुसऱ्याच्या दबावाखाली असलेला’. 
 

१५ वगे ‘जािीि’ (भा, चा). व्यवसायानुरूप कषथक, वैदेहक असे वगथही समजिा येिील. स्वकरि 
म्हणजे स्विःचा हक्क, अटधकार. देश ‘साटक्षदार’ (भा, चा). १६ करि म्हणजे पुरावा असा सामान्य अर्थ 
आहे (४·८·१३). येरे् पुराव्याटनशी असलेला व्यवहार असा अर्थ अटभपे्रि आहे. आदेश : ३·१२·१८ पहाव.े 
आणि : ३·१२·१०–१६ पहाव.े 
 

१७ करि म्हणजे ज्या व्यवहाराबद्दल कज्जा उपस्स्र्ि झाला आहे िो (टववाह, दायटवभाग आदी) 
व्यवहार असा अर्थ करिा येण्यासारखा आहे. परंिु पुढे ऋणाचा टनदेश आहे. (प्रामुख्याने दाव ेऋणासंबधंी 
असाविे). करण म्हणजे खािे, कचेरी असा अर्थ संभाव्य आहे. पुरावा या अर्ी करणाचा इिका अगोदर 
टनदेश केला जाण्याची शक्यिा कमी आहे. श्री िीकेि करण म्हणजे पचंागंािील बव, बालव आदी अकरा 
करणे असा अर्थ केला आहे. िो असंभाव्य आहे. अवस्र् म्हणजे जामीन, दंडाची रक्कम सरकारला 
टमळालीच पाटहजे यासाठी. 
 

१९ परोक्त (परा + उक्ि) म्हणजे ज्याच्या टवरुद्ध टनकाल टदला गेला आहे असा. २१ स्वयांवाणदन् 
म्हणजे स्विः होऊन कबलू होणारा. हे मुख्यिः प्रटिवादीला लागू आहे. 
 

३४ स्वीकारलेला पाठ व त्याचे भाषािंर मे भाषािंराला अनुसरून आहे. ‘साटक्षणः’ असा शब्द 
समासाच्या बाहेर असिा िर अटधक बरे झाले असिे. 
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३७ हे सूत्र मूळ नसण्याची शक्यिा आहे. रक्षोघ्न मंत्राचं्या रक्षणाची आवश्यकिा कोणाला व का िे 
मुळीच स्पष्ट नाही. आटण आटध देण्याची सवलि असिा ब्राह्मणाचा अपवाद करण्याचे कारण टदसि नाही. 
 

३९ पणिमः पूवथबािकः म्हणजे ‘क्रमशः नंिरचा अगोदरच्यापेक्षा अटधक बलवान (चा), फक्ि 
शवेिचा पटहल्या टिहींपेक्षा बलवत्तर (भा). 
 

४१–४२ : हे श्लोक अस्र्ानी आहेि. त्यानंी संदभाचा भगं होिो. 
 

४३ सांस्र्ा म्हणजे वर उल्लेटखलेले ‘चटरत्र’, आटण न्तयाय म्हणजे िेर्ील ‘राजशासन’. 
 

३·२ 
 

१२ णितीयां शुल्कम् : ‘प्रीटिदान’ (भा), ‘पटिगृही जािाना टमळालेले’ (श्री). 
 

२६ पणतदायम् : दाय म्हणजे वारसाहक्काने टमळालेले धन. पण पत्नीचा वारसदारािं (३·५·९–१२) 
टनदेश नाही. िेव्हा दाय म्हणजे ‘दत्त’ असे अटभपे्रि असणे शक्य आहे. 
 

३८ अप्रजायमानाम् : ‘एकदा मूल झाल्यानंिर टजला पुन्हा गभथ रहाि नाही अशी’ (भा). 
गभथपािामुळे मूल होि नसेल िी अशा अर्ाचीही शक्यिा आहे. 
 

४४ तीर्थगूहनागमने : हे दोन अपराध पत्नीचे (िी), पिीचे (मे). पटहला पत्नीचा व दुसरा पिीचा 
अशीही शक्यिा आहे. 
 

४८ नीचत्वां प्रन्द्स्र्तः : कोणत्या कारणामुळे मनुष्टय अधोगिीला जािो िे साटंगिलेले नाही. दुवथिथनी 
असा सामान्य अर्थ शक्य आहे. त्याज्यः ्ाने घिस्फोिाचा बोध होि नाही. नवऱ्यापासून टवभक्ि होण्याची 
कल्पना आहे. 
 

३·३ 
 

३ भा िीकेिील व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे – ‘जेव्हा कुिंुबाचे पोषण एखादी स्त्री करीि असेल 
(भमथण्या) आटण टिने अमुक वळेाि अमुक इिकाच खचथ केला पाटहजे असे टिच्यावर बधंन नसेल 
(अटनर्षदष्टकाला) िर टिला घर चालटवण्यासाठी कुिंुबािील माणसाचं्या प्रमाणाि धान्य वगैरे टदले 
पाटहजे’. ही कल्पना टवलक्षण आहे. ४ भा िीकेिील व्याख्या अशी – ‘जर त्या स्त्रीने धान्यादीच्या 
पुरवठ्याच्या संबधंाि अदालिीि दावा केला व त्याि िी हरली िर टिने पुरवठ्याच्या एकपचंमाशं अर्वा 
एकदशाशं भाग दंड (बन्ध) द्यावा. ही कल्पना त्याहून टवलक्षण आहे. बन्ति म्हणजे हप्िा असा अर्थ करिा 
येण्यासारखा आहे. ‘जामीन’ (मे). 
 

१०–११ भा िीकेि ‘प्रटसद्धमदोषाया ईष्टयाया’ असा पाठ असून अर्थ पुढीलप्रमाणे केला आहे – ‘स्त्री 
पटिव्रिा असेल (अदोषाया) आटण नवऱ्याच्या बाहेरख्याली विथनामुळे टिला मत्सर वािायला लागला 
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असेल िर टिने सूत्र ७ प्रमाणे त्याला सद्विथन टशकवाव े सकवा सूत्र ८ प्रमाणे िाडन करावे. याचे उल्लंघन 
केल्यास ठरलेले दंड (अधे नाही) करावेि.’ ११ िार म्हणजे प्रसंग. 
 

१३ अन्तवाणि ‘स्त्रीधनाचा टवश्वस्ि’ (भा). सामान्यपणे पालक असा अर्थ करण्यास हरकि नाही. १४ 
णलङग म्हणजे दे्वष करीि असल्याची टचन्हे. अपहार म्हणजे नाकारणे. सविापसपोपगमे : ‘सवणथ स्त्रीशी 
अपसपामाफथ ि (गुप्िपणे धाडलेल्या दूिीमाफथ ि) संपकथ  प्रस्र्ाटपि केला िर’ असा अर्थ असण्याची शक्यिा 
आहे. ‘टमथ्यावादी’ पुसल्लगी असल्यामुळे हे अपराध पुरुषाचे असे समजले पाटहजेि. 
 

१७–१८ : स्त्रीचा अपराध नसिा टिला काही टमळू नये व टिचा अपराध असिाही टिला सवथ काही 
टमळाव ेहे टवटचत्र वाििे. अशी शक्यिा आहे की ्ा दोन सूत्रािं ‘अस्यै’ व ‘नास्यै’ याचंी अदलाबदल आली 
आहे. असाही संभव आहे की ‘पुरुषटवप्रकारात्’ म्हणजे ‘नवऱ्याचा अपराध केल्यानंिर’ असा अर्थ आहे व 
िसाच ‘स्त्रीटवप्रकारात्’ चा ‘पत्नीचा अपराध केल्यानंिर’ असा. 
 

३·४ 
 

९ सुखावस्र् ‘ज्याने टववाह जुळवनू आणला होिा िो’ (भा). सुखाची हमी देणारा असा मूलभिू 
अर्थ. अन्तवाणि : ३·३·१३ पहाव.े १२ एतद् म्हणजे साध्वी, टस्त्रया फसटवणार नाहीि हे. 
 

२१ व्यन्ततरे ‘मध्येच’. “हा ‘अिव्यन्िरे’ चा अि गहाळ होऊन अवटशष्ट राटहलेला भाग असावा” 
(मे). 
 

३० कुिंुबाच्या संपत्तीिून सुखावस्र् टिचे पालनपोषण करिाि हे स्पष्ट आहे. 
 

३५ : यावरून असा टनष्टकषथ टनघिो की धमथटववाहाचं्या संबधंाि पत्नी कुमारी असेल िर टिला दुसरे 
लवन करिा येईल. त्यासाठी टिला न्यायाटधशाचंी परवानगी घ्यावी लागेल. 
 

३७ : दीघथप्रवासाि पिीच्या परि येण्याची मुदि ठरलेली नसिे. 
 

४२ सांग्रहात्ययम् : व्यटभचाराबद्दल ४·१२·३३ मध्ये साटंगिलेली टशक्षा. 
 

३·५ 
 

१ न्द्स्र्तणपतृमातृकाः हा शब्द एखाद्या िीकेिून गं्रर्ाि घुसलेला टदसिो. िो अनावश्यक आहे. 
 

५ : हे ससपड होि. 
 

१० : नवव्या सूत्रािील द्रव्य व ्ा सूत्रािील टरक्र् यािंील फरक स्पष्ट नाही. कदाटचि नववे सूत्र 
संसृष्टींबद्दल (टवभक्ि झाल्यावर पुन्हा एकत्र रहाणाऱ्याटंवषयी) असावे, आटण हे सूत्र प्रर्म टवभागणीसंबधंी 
असावे. 
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१३ : म्हणजे मृि झालेल्या भावाच्या पुत्रानंी त्याचं्या टपत्याच्या वायाला जेवढा टहस्सा (िो टजविं 
असिा िर) आला असिा िेवढाच आपसाि वािून घ्यावयाचा आहे. त्यानंा चुलत्याचं्या बरोबरीने टहस्सा 
टमळणार नाही. 
 

१५ हा अटवभक्ि कुिंुबािील कत्याचा टनदेश आहे. ‘अर्थग्राटहणम्’ नंिर ‘अटप’ अध्याहृि धरावे. 
 

२६ णवभागां कारयेत् : याचा किा ‘धमथस्र्ः’ अटभपे्रि असावा. 
 

३३ ्ा टनयोगासाठी ३·४·३८–४० मधील क्रम अपेटक्षि असावा. ३·७·६ पहाव.े 
 

३·६ 
 

५ औशनसो णवभागः ‘्ाचा टनषेध केलेला नसल्यामुळे ही पद्धिी गं्रर्काराला मान्य आहे’ (भा). 
पण पुढील सूत्रािं दुसरी पद्धिी टनर्षदष्ट आहे. आटण सामान्यिः शवेिचे मि िे गं्रर्काराचे असे मानिाि. 
 

८ अदायादा भणगन्तयः भाऊ असिील िर बटहणी वारस होि नाहीि. ३·५·१० पहाव.े 
 

१३ संस्कारयुक्ि टववाह झालेल्या पत्नीचा पुत्र ज्येष्ठ, मग त्याचे वय काहीही असो. िसेच लवनाच्या 
वळेी अक्षियोटन असलेल्या पत्नीचा पुत्र ज्येष्ठ. 
 

१९-२० ्ा सूत्रािं वािणीच्या टभन्न प्रकाराचा टनदेश आहे. प्राचीन आचायांनीच अशी टभन्न मिे 
माडंली होिीं हे उघड आहे. 
 

२४ तद् िनम् म्हणजे िे दोन भाग. 
 

३·७ 
 

३ णवद्यमानमुभयम् ‘ज्याअर्ी के्षत्र व बीज दोन्ही आवश्यक असिाि त्याअर्ी अपत्य उभयिाचें’ 
(भा). हा अर्थ येरे् अटभपे्रि नाही. 
 

१३ णपतुबथन्तिूनाां च : मूळच्या ‘टपिृबन्धूना ंच’ ऐवजी हा मे भाषािंराला अनुसरून स्वीकारलेला पाठ 
आवश्यक आहे. १५ तत् ‘म्हणजे स्वयंजाि’ (भा). ित् म्हणजे परजाि असे समजणेही शक्य आहे. िसे 
समजल्यास दत्तक पुत्राचे अटधकार फार कमी होिील. 
 

२९ हे सूत्र मूळचे नसावे. ‘टवशषेः’ चा नीि अन्वय लागि नाही. ‘ब्रह्मक्षत्र’ हा शब्दही संशयास्पद 
आहे. पौराटणक मागध प्रटसद्ध नाही. 
 

३६ मुळाि ‘च’ नंिर ‘स्वधमं स्र्ापयेत्’ हे शब्द अटधक आहेि. िे गाळले आहेि. त्यासंाठी ‘राजा’ 
हा किा असे समजाव ेलागिे. परंिु ‘टववाहः’ प्रमाणे त्याच्यापुढील दोन शब्दही प्रर्मा टवभक्िीि आहेि, 
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िेव्हा दुसरा किा समजिा येण्यासारखा नाही. पुढील सूत्र ३८ संशयास्पद आहे. िे उपपन्न आहे हे 
दाखटवण्यासाठी हे दोन शब्द ्ा सूत्राि घुसडले आहेि. 
 

३·८ 
 

३ सेतु म्हणजे घराच्या आवाराला घािलेले कंुपण. किथ म्हणजे त्याचे कोपरे, त्यािं लोखंडी िारा 
टखळ्यानंी (कीलायस) पक्क्या केलेल्या असाव्याि. ५ देशबन्ति म्हणजे आवाराला घािलेले कंुपण. 
 

१५ खण्डफुल्लार्थम् असांपातम् ‘झालेल्या मोडिोडीची दुरुस्िी करण्यासाठी आटण लोकानंा सहज 
आिबाहेर जािा येणार नाही असा’ (भा). १७ अवणसत म्हणजे बाधूंन ियार झालेले व आि रहावयास 
माणसे असलेले. 
 

१९ वानलिी म्हणजे पडवी, ओिा, ‘गृहवरण्डक’ (भा). 
 

३·९ 
 

३-४ ‘हा टललाव अदालिीच्या आदेशानुसार होिो’ (मे). पण असे समजण्याचे काही कारण नाही. 
स्र्ावराची सवथ टवक्री टललावाने व्हावी असेच अटभपे्रि आहे. आयाि झालेला परदेशािील मालही असाच 
टललावाने टवकावयाचा असिो (२·२१·७–९). 
 

१६ बहवः इ॰ : टवकल्प ‘शुचयः’ आटण ‘अनुमिाः (उभय पक्षानंा मान्य)’ यािं आहे, ‘बहवः’ हे 
उभयिानंा समान. 
 

१६ ‘सीमन्’ म्हणजे दोन गावामंधील हद्द, ‘मयादा’ म्हणजे शिे वगैरे इिर स्र्ावरामंधील हद्द. 
 

२४ हे मालमते्तच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या संबधंाि केलेले टवधान आहे. 
 

२६ हे सूत्र मूळ नसण्याचा संभव आहे. िो एखाद्या िीकेिील अंश असावा. 
 

३५ खातप्रावृणतम– इ॰ : हा समास –ििाकम् येरे् िोडून –ििाकोदकम् असे अटभपे्रि असल्याचे 
समजले म्हणजे अर्थ स्पष्ट होण्यास मदि होिे. 
 

३·१० 
 

३ ‘हा टनयम फक्ि धमथसेिंूच्या बाबिीिच लागू आहे’ (भा). 
 

६ अणतकषथिे म्हणजे रस्त्यावंर अटिक्रमण करून त्याचंी रंुदी कमी केल्यास. मूळ पाठ ‘अटिकशथने’ 
असा असण्याचा संभव आहे. 
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८ दोषोपणनपात इ॰ : ३·१५·२–४ पहाव.े 
 

१९ अणभगमेन ही मूळच्या ‘अटधगमेन’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. ‘व्याख्यािः’ ने ४·१३·३–४ चाच 
टनदेश अटभपे्रि असणे शक्य आहे. आटण िेरे् ‘अटभगमन’ असे रूप आहे. टशवाय, ‘अटधगम’ चा अर्थही 
संदभाि जुळण्यासारखा नाही. 
 

२० उपसाल म्हणजे लहानसा िि, कंुपण. 
 

२१ णववीतम् आलवनेन असा संधी सोडवला आहे.’ ‘गवि कापणारे’ असा वाक्याचा किा. त्यानंी 
गवि कापून नेऊन त्यावर आपली उपजीटवका करावयाची. ्ा हक्कासाठी िे टववीिाध्यक्षाला ठराटवक 
रक्कम देिाि असे समजले पाटहजे. गवि त्याचें असल्यामुळे पुढील सूत्रािं टनर्षदष्ट केलेली आकारणी त्यानंी 
घ्यावयाची आहे (गृह्िीयुः). २४ उक्षािो गोवृषाः येरे् फक्ि ‘साडं, वळू’ हा अर्थ अटधक समपथक. ‘म्हािारे 
बलै आटण साडं’ (भा). २·२९·८ पहावे. 
 

४२ उपहन्ततृ ‘मृत्य ूघडवनू आणणारे’ (भा). भयंकर जखमी करणारे असा अर्थही संभाव्य आहे. 
 

४४ भा िीकेि ्ा सूत्राची व्याख्या नाही. िे मूळ नसण्याची शक्यिा आहे. 
 

४५ अनपाकमथ म्हणजे पालन न करणे. 
 

३·११ 
 

ऋिादान म्हणजे शब्दशः ‘कजथ परि न करणे (ऋणस्र् अदानम्)’ सकवा ‘कजथ घेणे (ऋणस्य 
आदानम्)’ असे दोन्ही अर्थ संभविाि. 
 

५ प्रके्षप म्हणजे पैशाच्या रूपाि टदलेले कजथ, एखाद्या व्यापाराि गुंिटवलेली रक्कम. सांणनिानसन्ना 
म्हणजे साठ्याच्या स्वरूपाि बाजूला काढून ठेवलेले. स्तम्भ- म्हणजे मूलिः िाठा. त्याच्या जोरावर व्याज 
न देणे. ८·४·३० पहाव.े 
 

८ तुच्ि जे टदलेलेच नव्हिे िे. नंिरच्या ‘अभिू’ ने हा अर्थ दृढ होिो. प्रदाता म्हणजे कजथ घेिले 
होिे अशी साक्ष देऊन मदि करणारा. 
 

२२ अग्राह्य ्ाचा नेहमीचा अर्थ ‘ज्याला अिक करिा येि नाही असा’ हा आहे. परंिु पुढील सूत्राि 
‘ग्रह’ म्हणजे (कजाबद्दल) जबाबदार धरणे, िे (दावा करून) फेडावयास लावणे असे अर्थ अटभपे्रि आहेि. 
 

२६ टवकल्प ‘शुचयः’ आटण ‘अनुमिाः’ यािं आहे, ‘प्रात्यटयकाः’ उभयत्र समान आहे. 
 
२९ स्ववगेभ्यः उदाहरणार्थ, कषथकाचं्या बाबिीि कषथक इत्यादी. 
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४५ मानवाः मनुस्मृिीि अशा िऱ्हेचा काही टनयम नाही. 
 

३·१२ 
 

१ ऋिेन म्हणजे मुख्यि : ३·११·११-२४ यािंील टनयम ठेव परि करण्याच्या संबधंाि लागू होिील. 
 

२ मुळाि असलेला -बािे यानंिरचा ‘वा सकटचदमोक्षममाणे कुप्यमटनहायथवजथमेकदेशमुक्िद्रव्ये वा’ 
एवढा अंश गाळला आहे. ्ा अंशाच्या दोन्ही बाजचे समास परस्पराशंी संबद्ध आहेि. त्यानंा अलग करिा 
येण्यासारखे नाही. हा अंश एखाद्या िीकेिून आला असावा. 
 

१६ बन्ति म्हणजे येरे् (एकदशाशं सकवा) एकपचंमाशं रकमेइिका दंड. १७ शेषमुपणनणिना 
व्याख्यातम् : सूत्र २-७ मधील टनयमापं्रमाणे. 
 

३७ करि म्हणजे मुख्यिः साटक्षदार. 
 

४६ अक्षि : २·३६·३५ पहाव.े 
 

३·१३ 
 

१ उदरदासवजथम् : म्हणजे सज्ञान न झालेल्या बालकास, त्याचे पोषण करणे शक्य नसल्यास, 
त्याचे पोषण केले जाव ेम्हणून टवकण्यास अर्वा गहाण ठेवण्यास हरकि नाही. 
 

७ हे सूत्र गहाण ठेवलेल्या माणसासंबधंी असावे, कारण मागचे व पुढचे दोन्ही सूते्र त्याच्याटवषयीच 
आहेि, दासाटवषयी नाहीि. म्हणून ्ा सूत्राचा अर्थ ‘गहाण ठेवलेल्या मनुष्टयाचे आयथत्व नष्ट करून त्याला 
दास करणाऱ्याला’ अशा प्रकारचा अटभपे्रि असावा. दासाला नसलेले काही हक्क आटहिकाला असिाि. 
 

९ पटरचाटरकेपेक्षा उपचाटरका ही अटधक टनकिविी सेटवका. १० उपचारकस्य हा शब्द पुसल्लगी 
असल्यामुळे भा िीकेि दासीचा पिी असा त्याचा अर्थ करून िो टिचे पोषण करिो व त्याच पगारावर टिच्या 
मालकाची चाकरी करिो; त्यानंा मूल झाल्यावर त्याने सोडून जावयास हरकि नाही अशी व्याख्या केली 
आहे. पण िी अटभपे्रि असेलसे वािि नाही. ्ा वचनाने स्त्री उपचाटरका समजण्यास हरकि नाही. 
 

२६ आसन्नाः हे एक प्रकारचे मुकादम असाविे. २८ येर्ील विेन खाजगी नोकरासंाठी आहे, 
२·२४·२८ मधले सरकारी नोकरीि असलेल्यासंाठी. 
 

३·१४ 
 

१० -पातनेन : ‘-पािने’ असे सप्िम्यन्ि रूप अपेटक्षि आहे. 
 

१२ सांघ म्हणजे कामगाराचंा संघ हे उघड आहे. कामाटवषयी करार संघाशी करावयाचा, व्यस्क्िशः 
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कामगाराशंी नाही. संघाने मग कामगाराची टनवड करून त्याला कामावर पाठवावयाचे. १३ आणिः म्हणजे 
कामावर पाठटवलेला संघाचा सभासद. िो िात्पुरिा गहाण ठेवल्यासारखा असिो, म्हणून ही संज्ञा. 
सप्तरािम् : मालकाशी एकाच कामगाराचा घटनष्ठ संबधं प्रस्र्ाटपि होऊ नये असा याि उदे्दश. १७ संघाने 
काढून घेिलेल्या कामगाराला होणारा दंड संघ भरून देईल असे समजण्यास हरकि नाही. 
 

३२ : हे सूत्र मूळ नसाव.े त्यािील ‘टह’ ने मागील सूत्रािील टवधान करण्याचे कारण सागणारे हे 
सूत्र आहे असे टनर्षदष्ट होिे. परंिु िसे काही त्याि नाही. उलि, त्याि एक टनराळेच टवधान आहे. ३३ हे सूत्र 
अनावश्यक आहे. िेही मूळ नसण्याचा संभव आहे. भा िीकेि त्याची व्याख्या नाही. 
 

३·१५ 
 

४ आतथकृतम् ‘संकिाि असलेल्या माणसाने केलेले’ याचा अर्थ एखाद्याकडून बळजबरीने करून 
घेिलेले असा असावा. 
 

१२ णसद्धमुपावतथनम् म्हणजे िो टववाह रद्द होईल, िो बेकायदेशीर ठरेल. 
 

३·१६ 
 

१ ऋिादानेन व्याख्यातः : वस्िुिः अध्याय ३·११ मधील एखाददुसराच टनयम लागू पडण्यासारखा 
आहे. 
 

७ राज्ञाम् : बहुवचनाने राजाच्या कुिंुबािील इिर व्यक्िीही समाटवष्ट असण्याची शक्यिा आहे. 
 

१३ आचारक्रमम् : ‘आचारक्रयम्’ असा पाठ अटधक सुगम होईल, कारण लगेच ‘टवके्रिारम्’ चा 
टनदेश आहे. १४ मूल्यम् : हे टवकि घेणाऱ्याला टमळाव.े 
 

१७ नाणष्टकि : नाटष्टक म्हणजे ज्याची वस्िू हरवली आहे िो, टिचा मालक. 
 

२१ शुल्कस्र्ाने : हे सूत्र २·२१·५ मधील घटिकास्र्ान असावे. २४ पञ्चकां  शतम् : हा टनयमच सवथत्र 
लागू आहे असे मानले िर एका मनुष्टयाची सकमि शभंर पण, घोड्याची ऐशी पण, गाई-म्हशीची चाळीस पण, 
लहान जनावराची पाच पण असा टनष्टकषथ काढिा येईल. 

 
२७ स्वयांग्राहेि : ८·१·४४ पहाव.े 

 
३० उपेके्षत : ‘उपेक्ष्येि’ असा कमथटण प्रयोगाि पाठ अटधक सुगम झाला असिा. 

 
३२ राज्ञामसांणनिौ हा राज्याि उलर्ापालर् होि असल्याचा टनदेश आहे. णववसन्ततो : ‘टनवसन्िो’ 

असा पाठ अपेटक्षि आहे. 
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३७ हे सूत्र अस्र्ानी आहे. त्याची जागा अध्याय ३·५ मध्ये आहे. क्रमेि : वानप्रस्र्ाचा वारसदार 
आचायथ अर्वा टशष्टय, यिीचा धमथभ्रािा आटण ब्रह्मचाऱ्याचा समानिीथ्यथ असा अर्थ अटभपे्रि टदसिो. 
 

३८ महाकच्ि म्हणजे समुद्र अर्वा वरुण आटण ‘वधथन’ म्हणजे पूजा असा अर्थ असावा. भा िीकेि 
‘पाण्याि रहाणे’ असा अर्थ केला आहे. कच्छ म्हणजे कृच्रव्रि (श्री, मे), आटण वधथन म्हणजे 
चादं्रायणकृच्रािील आहार वाढवीि जाण्याचे व्रि (मे). 
 

३·१७ 
 

१ अन्तवय म्हणजे मालकाची उपस्स्र्िी. 
 

३ मानवाः मनुस्मृिीि अशा प्रकारचा टनयम कोठेच नाही. 
 

३·१८ 
 

१ उपवाद म्हणजे टहणवणे, हेिाळणी करणे, कुचेष्टा करणे, बदनामी असे अर्थ आहेि. कुत्सन 
म्हणजे गंभीर स्वरूपाच्या दोषावरून कुचेष्टा, सनदा, नालस्िी इत्यादी करणे. 
 

७ णिपिोतराः अंत्यजाला वणथक्रमाने १२, ९, ६ व ३, शूद्राला ९, ६ व ३ इत्यादी. टद्वपणा धराः 
ब्राह्मणाला वणथक्रमाने ८, ६, ४ व २; क्षटत्रयाला ६, ४ व २ इत्यादी. 
 

८ प्राज्जिूक : भा िीकेि ‘प्रावघूणक’ असा पाठ असून ‘चडंालाचें राज्य’ अशी त्याची व्याख्या आहे. 
 

३·१९ 
 

६ अञ्चन ही मूळच्या ‘अञ्जन’ ची मे भाषािंराला अनुसरून केलेली दुरुस्िी आहे. त्याचा वाकटवणे 
म्हणजे टपरगळणे असा अर्थ आहे. 
 

८-१० : ही सूते्र टनःसंशय प्रटक्षप्ि आहेि. ‘स्पशथन’ नंिर ‘अवगणूथ’चे टववरण पाटहजे. मध्येच ही 
‘प्रहि’ टवषयक सूते्र क्रमभगं करिाि. आटण ्ा गं्रर्ाि शूद्राटंवषयी असा आकस कोठेच टदसून येि नाही. 
मनु व याज्ञवल्क्य स्मृिींि ्ा प्रके्षपाचा उगम आहे. 
 

१२ अन्तयि दुष्टशोणितात् : म्हणजे रक्ि दूटषि असल्यास दुप्पि दंड नाही. १३ पारणञ्चक ्ािही 
अि  वाकटवणे हा धािू आहे, परंिु रूप शुद्ध टदसि नाही. 
 

३·२० 
 

२ गुढाजीणवज्ञापनार्थम् : हा शब्द वस्िुिः सूत्र १ च्या अंिी असावयास पाटहजे. 
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९ ्ा अपराधाबंद्दल ४·१०·९ मध्ये अटधक कडक टशक्षा साटंगिली आहे. 
 

१२ णिगुिः : सूत्र ९ मधील दंडाचं्या दुप्पि असे अटभपे्रि असाव.े 
 

१३ अन्तयि णवद्याणशल्पसमाह्वयात् म्हणजे टवद्या व कला यासंबधंीच्या पैजावंर सरकारचे टनयंत्रण 
नाही. त्या हव्या िशा मारण्यास हरकि नाही. 
 

१४ प्रकीिथकम् : ्ा प्रकरणािील अपराधाचंी यादी त्यासंाठी करावयाच्या दंडाच्या चढत्या क्रमाने 
टदली आहे. ्ा अपराधापंैकी बऱ्याच अपराधाचंा अगोदरच्या प्रकरणािं समावशे करणे शक्य होिे. याम 
म्हणजे रात्रीची वळे आटण िाया म्हणजे टदवसाची वळे. समुपवेशसांन्द्स्र्तीनाम् म्हणजे एके जागी जमणे व 
िेरे् रहाणे असा अर्थ शक्य आहे. हे सरकारच्या आदेशानुसार असाव.े अनुवेश म्हणजे आपल्या घराला 
लागून असलेला शजेारी आटण प्रणतवेश म्हणजे त्याच्या पलीकडचा शजेारी (भा). 
 

१५ क्रीिानस्य : ‘टवक्रीणानस्य’ अटधक योवय झाले असिे. कारण हा अपराध टवकणाऱ्याकडून 
होणे जास्ि संभाव्य आहे. 
 

१७ वाक्यानुयोग : ४·८·१–५ पहावे. 
 

१९ : ३·१७·१० पहाव.े 
 

२१ तीर्थकर : एखाद्या धार्षमक संघिनेचा मुख्य असा अर्थ असावा. ‘दानशील’ (भा). 
 

४ 
 

कंिक म्हणजे समाजकंिक. त्यािं चोर, दरोडेखोर, खुनी याचं्याबरोबर टगऱ्हाइकानंा फसटवणारे 
कारागीर, व्यापारी, लाचखाऊ सरकारी अटधकारी याचंाही समावशे होिो. ्ा गुन््ाचंा िपास करण्याचे 
आटण गुन्हेगारानंा टशक्षा करण्याचे काम प्रदेष्टा नावाच्या अटधकाऱ्याचें. पोलीस व मटॅजस््ेि ्ा दोहोंचे कायथ 
त्यानंी पार पाडावयाचे आहे. िे समाहत्याच्या हािाखाली आहेि हे ४·४·१, ४·५·१३ यावंरुन स्पष्ट आहे. 
 

४·१ 
 

१ ियोऽमात्याः : ३·१·१ पहाव.े 
 

२ ्ा सूत्राची व्याख्या टनरटनराळ्या प्रकारे केली गेली आहे. प्रस्िुि भाषािंराि दोनच प्रकारचे 
कारागीर–नोकराकंडून काम करटवणारे मालक आटण व्यस्क्िशः स्विंत्र धंदा करणारे–मानण्याि आले 
आहेि. सांणनके्षप्तारः हे वस्िुिः टगऱ्हाइकाचं्या वणथनपर आहे. पण येरे् िे काराटगराचें वणथन करण्यासाठी 
वापरले आहे. टदलेल्या टनके्षपाचा योवय संभाळ व वापर करणारे असा त्याचा अर्थ करणे शक्य आहे. 
 

१८ हे क्रमाने अटधकाटधक शुभ्र होि जाणाऱ्या चार प्रकारच्या पाढंऱ्या कपड्याचें टनदेश आहेि, 
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पुढील सूत्रािं रंगीि कपड्याचें. 
 

३० विोत्कषथ म्हणजे हलक्या प्रिीच्या सोनेरुप्यावर मुलामा चढटवणे. मुळािील ‘अपसाराणा’ं 
ऐवजी मे िीपेि अपसारिम् असा पाठ सुचटवला आहे, िो स्वीकारला आहे. २·१४·२०–२४ मध्ये अपसारण 
म्हणजे सोने-चादंी काढून घेण्याच्या प्रकाराचे वणथन आहे. िे येरे् अटभपे्रि असण्याची शक्यिा आहे. ३१ : 
४·४·२२ मध्ये ‘रागस्य अपहार’ हा फार मोठा गुन्हा मानला आहे. िेव्हा येर्ील अपचरि म्हणजे सोने व रुपे 
मुळीच न वापरिा त्याचं्याऐवजी हलका धािूच वापरणे असा अर्थ अटभपे्रि असावा. 
 

४६ पिान्तमाषकमुपजीवतः म्हणजे एखाद्या चलनाला मान्यिा देण्यासाठी रूपदशथकाने दर पणामागे 
एक माषक याप्रमाणे मागणी केली िर. ‘एका पणाच्या नाण्यािून एक माषक चादंी काढून घेिली िर’ असा 
अर्थ करणे शक्य आहे. पण िे नाणे खोिे होईल व त्यासाठी सूत्र ४८ मध्ये जबर टशक्षा साटंगिली आहे. 
 

६१ -अवहासेन ही मुळािील ‘-अवभासेन’ च्या ऐवजी मे िीपेि सुचटवलेली दुरुस्िी आहे. र्ट्टा 
करणे, मस्करी करणे असा त्याचा अर्थ. ६३ अयःशूलेन हे लाक्षटणक अर्ाने वापरले आहे. कारण 
मारण्यासाठी चाबकाचा टनदेश केला आहे. 
 

४·२ 
 

३ याचा अर्थ वजनाच्या अर्वा मापाच्या एकचारशअेंश इिका फरक पडला िर हरकि नाही. 
पुढील सूत्रािंही इिकाच फरक टनर्षदष्ट होिो. 
 

१६ हीनमूल्यम् म्हणजे एक पणाहून कमी टकमिीच्या मालाबद्दल. 
 

२० सूत्राच्या प्रारंभीचे शब्द अटधकारशब्द समजल्यास अर्थ सुगम होिो. ‘धरक’ ‘मायक’ हे सरकारी 
कोठारािील नोकर व हे गुन्हे कोठारािच होिाि असे समजले पाटहजे (बे्र). २·१५·६३ पहाव.े २२ 
समविोपिाने : त्याच जािीच्या पदार्ाचे टमश्रण केले िरी दंड साटंगिला आहे. याचे कारण हे टवधान 
सरकारी कोठारािील मालासंबधंी आहे हे असावे. 
 

२३ वणिक् म्हणजे पण्याध्यक्ष अटभपे्रि आहे. ्ा सूत्रापासून पुढे पण्याध्यक्षाच्या कायाचा टनदेश 
आहे. ‘उपजीवयुेः’ चा किा २·१६·१४–१६ मधील ‘पण्याटधष्ठािारः’ िे पण्याध्यक्षाच्या आदेशानुसार टवक्री 
करिाि. २४ के्रतृणवके्रिोः ‘क्रयटवक्रययोः’ या अर्ी हा शब्द समजावा लागिो. आदायात् : टवक्री करणारानंी 
जे घ्यावयाचे िे या अर्ी ‘आदेय’ शब्द अपेटक्षि आहे. अशी शक्यिा आहे की मूळ पाठ ‘आदाय यद्भवटि िेन 
धान्यपण्यटनियाि इ॰’ असा होिा. 
 

४·३ 
 

अकस्माि येणाऱ्या दैवी आपत्तींचा समावशे कंिकािं केला जावा हे र्ोडे चमत्काटरकच. प्रजेला 
उपद्रवकारक कोणिीही गोष्ट म्हणजे कंिक असे अटभपे्रि टदसिे. पण ज्याप्रमाणे दुसऱ्या अध्यायािील 
व्यापाराचे टनयंत्रण प्रदेष्टयानंी करावयाचे नाही त्याप्रमाणे येरे्ही टनवारणाची अंटिम जबाबदारी त्याचंी 
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नसून समाहत्याची असावी असे वाििे. काही बाबिीि िर स्विः राजाने करावयाच्या उपाययोजनेचा टनदेश 
आहे. 
 

३ दशकुली. हा भा िीकेिील पाठ आहे. त्या िीकेि असे सूटचि केले आहे की दहा कुिंुबावंर 
देखरेख करणारा अटधकारी जो गोप त्याने या बाबिीि लक्ष द्यावयाचे आहे. हस्िटलटखिािंील पाठ 
‘दशमूली’ आहे. त्याने नीिसा अर्थबोध होि नाही. 
 

१२ महाकच्ि ‘समुद्र’ (भा). ३·१६·३८ पहाव.े 
 

१६ स्वदैवत ‘हत्तींचे दैवि सुब्रह्मण्य, घोड्याचें अटश्वनीकुमार, गाईंचे पशुपटि, म्हैशींचे वरुण, 
गाढवाचें व खेचराचें वायु आटण शळे्याचें अस्वन’ (भा). 
 

१८ कशथन काही लोकानंा परदेशाि जावयास सागंून देशािील लोकसंख्या कमी करणे. वमन 
देशािल्या देशािच एके टठकाणाहून दुसऱ्या टठकाणी हलटवणे. 
 

४·४ 
 

१ समाहतृथप्रणििौ : प्रत्यक्षाि त्या प्रकरणाला ‘समाहिथप्रचारः’ ही संज्ञा आहे. 
 

३ प्रच्िन्तदक : स्विःच्या लहरीप्रमाणे वागणारा, भिक्या. 
 

१९ मदनयोग : याचे वणथन १४·१·१६-१७ मध्ये आहे. 
 

२२ रागस्यापहता कूिसुविथव्यवहारी च : याि दोन टनरटनराळ्या प्रकारच्या गूढाजीवींचा टनदेश 
आहे. त्यामुळे गूढाजीवींची एकूण संख्या चौदा होिे. परंिु पुढील श्लोकाि िे िेरा असल्याचे म्हिले आहे. 
िो श्लोक टभन्न मि प्रदर्षशि करणारा आहे असे मानण्याि आले आहे (उदा॰ शाफथ ). िे शक्य आहे. 
 

४·५ 
 

७ अणभज्ञानार्थम् : अशी कल्पना टदसिे की पुरिरण टक्रया करणारे िे माणव असे प्रदेष्टयानंा कळून 
याव.े अशीही शक्यिा आहे की हा शब्द पुढील सूत्राच्या प्रारंभी घ्यावयाचा असून त्याचा ‘कृिलक्षण’ शी 
अन्वय लावावयाचा आहे. ९ : हे सूत्र १० व्या सूत्रानंिर अटधक उटचि. ८ व १० ही सूते्र परस्परसंबद्ध 
आहेि. 
 

४·६ 
 

२ णनष्ट्कुि म्हणजे घराभोविालची बाग. अभ्यणिगन्ततारम् ‘कोणी समोरून आला असिा पिकन 
दुसरीकडे जाणारा’ (भा). ‘लपून छपून जाणारा’ असा अर्थही शक्य आहे. 
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८ आणिप्रच्िन्नम् ‘गुप्िपणे गहाण ठेवलेली वस्िू’ व सूत्र ११ मधील आणहतकम् उघडपणे ‘गहाण 
ठेवलेली वस्िू’ याि भेद अटभपे्रि आहे. 
 

१६ बीजेन : याचा अर्थ स्पष्ट नाही. त्याचा ‘द्वारस्य’ शी अन्वय करावयाचा असल्यामुळे दार 
मुळापासून उखडणे असा अर्थ शक्य आहे. 
 

४·७ 
 

१ तैलाभ्यक्तम् : शरीरावरील जखमा, सूज वगैरे स्पष्ट टदसाविे यासाठी. 
 

४ अवरोणपतम् : ‘सुळावर चढटवलेला’ (भा). या अर्ासाठी ‘आरोटपिम्’ अपेटक्षि होिे. पण दुसरा 
अर्थ ‘िोंडाि बोळा कोंबनू श्वास कोंडलेला’ (मे) संभाव्य टदसि नाही. 
 

५ णनस्तब्ि : ‘दबले गेलेले, बदं झालेले’ (मे), ‘बाहेर आलेले’ (भा). 
 

१४ अणतलब्ि : ‘टपडलेला, गाजंलेला’ (श्री). ‘ज्याला खूप प्रमाणाि टमळाले आहे असा’ हा मूलभिू 
अर्थ. 
 

४·८ 
 

२ अपदेश म्हणजे दुसऱ्याने केलेले टवधान. १५·१·२१ पहाव.े 
 

७ चोरेि हे ‘चौयेण’ या अर्ी वापरले आहे. अपणदष्टक म्हणजे ज्याच्याबद्दल (िो चोर आहे असे) 
टवधान केले गेले आहे िो. 
 

९ रूप म्हणजे (चोरीस गेलेली) वस्िू. वैयावृत्यकर म्हणजे िो सागेंल त्याप्रमाणे करणारे त्याचे 
सेवक. १२ उपवास ‘जवळ रहाणे’ ्ा शब्दशः होणाऱ्या अर्ी. 
 

१४ आमकाणशतम् : ‘ज्याने खाल्लेले अन्न पचन झाले नाही असा’ (भा). १६ अणतसांिा म्हणजे 
फसटवणे हा धािू माि करणे, वरचढ होणे अशा अर्ी पुष्टकळ टठकाणी वापरला आहे. 

 
२१ िावुपणरणनबन्तिौ ‘दोन्ही हाि वर बाधंणे आटण दोन्ही हाि व मस्िक एकत्र बाधंणे’ (भा). दोनदा 

वर िागंणे हा अर्थ अटधक संभाव्य वाििो. उदकनाणलका : ‘नळीने नाकाि टमठाचे पाणी सोडणे’ (भा). २२ 
िावरूुवेष्टौ : ‘दोन्ही पाय दोराने बाधंणे आटण दोन्ही पाय व मस्िक एकत्र बाधंणे’ (भा). िौ वृणिकबन्तिौ : 
‘डावा हाि व डावा पाय पाठीमागे बाधंणे आटण उजवा हाि व उजवा पाय पाठीमागे बाधंणे’ (भा). दोन्ही 
हाि व दोन्ही पाय पाठीमागे एकच बाधंणे व असे दोनदा करणे हे अटधक संभाव्य वाििे. उल्लम्बने िे ‘हाि 
बाधूंन सरळ िागंणे व पाय बाधूंन उलिे िागंणे (भा). सूची हस्तस्य : ‘हािाच्या नखाखंाली सुई िोचणे’ 
(भा). २३ अष्टादशकम् : ही अठरा संख्या टनटिि करणे कठीण आहे. २१ व २२ दोन्ही सूत्रािं टमळून अठरा 
प्रकार समजावयाचे हे एवढे टनटिि. पण २२ मधील चौदा कोणिे िे मुळीच स्पष्ट नाही. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

२४ खरपट्ट ‘चोरीच्या शास्त्रावरील एका गं्रर्काराचे नाव’ (श्री). गं्रर्ाचे नाव असण्याचीही शक्यिा 
आहे. छळाची आज्ञा देणाऱ्याने िपशील टलहून टदलेला पट्ट अर्वा पत्र अशा प्रकारचा अर्थ अटभपे्रि असणे 
अशक्य नाही. 
 

२७-२८ : मे िीपेि ही सूते्र प्रटक्षप्ि मानली आहेि. ्ा अध्यायाच्या टवषयाशी (‘अनुयोग’, िपास) 
ही सूते्र व पुढील श्लोक सुसंगि नाहीि. 
 

४·९ 
 

८ राजपणरग्रह म्हणजे कोष्ठागार, पण्यगृह वगैरे. 
 

९ चार पणापंासून पुढच्या अपहाराबद्दलसुद्धा मंुडन व टविाचं्या िुकड्यानंी हाकून लावणे हा पयाय 
अटभपे्रि समजावा (श्री). 
 

१३ अणभग्रसते ‘टगळून िाकिो’ म्हणजे दमदािी करून गप्प बसटविो असा अर्थ असावा. १५ ताणरत 
म्हणजे शवेिापयंि पार पाडलेले आटण अनुणशष्ट म्हणजे टनवाडा देऊन टनकालाि काढलेले. 
 

१९ णनष्ट्क्रय म्हणजे दुसऱ्या प्रकारच्या टशके्षिून सुिका करून घेण्यासाठी द्यावयाची रक्कम. पुढच्या 
अध्यायाि त्या रकमा टनर्षदष्ट केल्या आहेि. 
 

२३ चारयतः ‘चाकरी करावयास लावणाऱ्यास’ (भा). सहडण्याटफरण्यास परवानगी देणारा असा 
अर्थ शक्य आहे. 
 

२७ सुिका करणाऱ्या बाहेरच्या माणसाकटरिा ्ा टशक्षा आहेि. िुरंूगािील अटधकाऱ्यासंाठी सूत्र 
२२ मध्ये साटंगिल्या आहेि. 
 

४·१० 
 

१ तीर्थघात ‘यात्रा वगैरेच्या प्रसंगी िीर्ाच्या टठकाणी वस्िू लाबंटवणारा’ (भा). ऊध्वथकर : वस्िू 
उचलून घेऊन जाणारा असा याचा अर्थ असावा. सांदांश : २·२३·१५ पहाव.े भा िीकेि या टठकाणी ‘आंगठा 
आटण िजथनी’. 
 

५ णबम्ब म्हणजे प्राटणसंग्रहालयाि ठेवलेले असा अर्थ मे िीपेि केला आहे. िो संभाव्य आहे. भा 
िीकेि ्ा सूत्रावर व्याख्या नाही. 
 

९ काकण्यक्ष- इ॰ : ३·२०·१० पहाव.े 
 

१२ विोतमानाम् : हा शब्द प्रटक्षप्ि असावा असे मे िीपेि म्हिले आहे. ्ा सूत्राचा अनुवाद 
करणाऱ्या याज्ञवल्क्य स्मृिीिील श्लोकाि (२·३०३) िो नाही. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१३ योगाञ्जनेन : १४·१·१५ मध्ये ्ा टवषारी अंजनाचे वणथन आहे. 
 

१४ णवमाांसम् : २·२६·१२ मध्ये वर्षणल्याप्रमाणे. 
 

४·११ 
 

११ अन्ततःपुरप्रिषथक : अन्िःपुर म्हणजे राजवाडा असा अर्थ असल्यामुळे हा गुन्हा राजकीय 
स्वरूपाचा, लैं टगक स्वरूपाचा नाही. 
 

१३ अत्वन्द्च्िरःप्रादीणपकम् ‘मस्िकाचे कािडे प्रर्म सोलून मग मस्िकाला आग लावावी’ (भा). 
 

२१ ब्राह्यिमहानसावलेणहनः मे िीपेि हे प्रटक्षप्ि मानले आहे. अनुवाद करणाऱ्या 
याज्ञवल्क्यस्मृिीिसुद्धा याचा टनदेश नाही. 
 

४·१२ 
 

४ णपतुः अवहीनम् म्हणजे टपत्याला टमळावयाचे असलेले शुल्क. ५ प्राकाम्बम् म्हणजे मुख्यि; 
टिच्याशी लवन करण्याचा हक्क. 
 

९ ऋतुप्रणतरोणिणभः : ‘कमथटभः’ हे नाम अध्याहृि धरावयाचे. 
 

१५-१६ : भा िीकेि ्ा सूत्राचंी व्याख्या टनराळ्याच प्रकारे केली आहे, ‘टजचा टववाह टनटिि झाला 
आहे (अकुमारी म्हणजे दत्ता) टिला भ्रष्ट केल्यास (भ्रष्ट करणाऱ्याने) चोपन पण दंड आटण टनयोटजि वराला 
शुल्क व लवन जुळटवणाऱ्याला (अवस्र्ाय) खचाची रक्कम टदली पाटहजे. टिचा जर नंिर (पिात्) दुसऱ्या 
कोणी स्वीकार केला (कृिा) िर दुप्पि दंड टदला पाटहजे.’ हा अर र् स्वीकारणे अटि कठीण आहे. 
अवस्र्ाय हे अव + स्र्ा धािूचे ल्यबन्ि रूप समजणे, त्या शब्दाचा सूत्र १६ च्या प्रारंभी समावशे करणे आटण 
‘िज्जािम्’ (कुमारीभावम् या अर्ी) त्या टक्रयापदाचे कमथ समजणे अटधक चागंले. त्याने अर्थ सरळ लागिो. 

 
२८ णनष्ट्क्रयानुरूपाम म्हणजे दास्यािून मुक्ििा होण्यासाठी भरावयाच्या रकमेची पूिथिा होऊन जी 

आयथ होऊ घािली आहे अशी पण अद्याप दासी असलेली. 
 

३० सांगृह् िीयात् : याचा अर्थ कडक बदंोबस्िाि ठेवाव ेअसा होिो. टिच्या टप्रयकराला सुद्धा िसे 
ठेवोवयाचे हे सूत्र ३२ वरून स्पष्ट आहे. ३४ अणभहरतः मूळ शब्द ‘अटभव्याहरिः’ (म्हणणारा) असण्याची 
शक्यिा आहे. जारापेक्षा चोराला टशक्षा कमी आहे म्हणून कोणी असे सागंण्याची शक्यिा आहे. 
 

३५ स्त्रीवचनात् : म्हणजे त्या स्त्रीच्या कबुलीवरून असा अर्थही शक्य आहे. 
 

३८-४० : हा िीन श्लोकािं आधीच्या दोन गद्य सूत्रािंील (३६-३७) मजकूर शब्दशः पुनरुक्ि झाला 
आहे. फक्ि ्ा पद्य अंशाि ‘न िु राजप्रिापेन प्रमुक्िा ंस्वजनेन वा’ एवढे अटधक आहे. हे श्लोक मूळचे व 
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अगोदरचा गद्य भाग त्यावरून संटक्षप्ि केलेला हे संभवनीय आहे. 
 

४·१३ 
 

१ अभक्ष्यम् : स्मृटिगं्रर्ािंील अभक्ष्याहून हे टभन्न आहे. ्ा टनटषद्धिेचा धार्षमकिेशी काही संबंध 
नाही. 
 

८ ग्रामस्वामी : हा इिरत्र टनर्षदष्ट केलेल्या ग्राटमकाहून टभन्न नसावा. १० चोररजु्जक म्हणजे जंगलाि 
चोरानंा पकडण्यासाठी नेमलेला अटधकारी. २·६·३ पहा. 
 

२५ प्राप्तव्यवहारो वा याता : हे शब्द अनावश्यक आहेि. िे एखाद्या िीकेिून आलेले टदसिाि. 
 

३६ प्रव्रणजता : २·२३·२ प्रमाणे येरे्ही घर सोडून गेलेली स्त्री हा अर्थ अटधक संभाव्य आहे. 
 

५ 
 

्ा अटधकरणािील गुप्ि व्यवहार (योगवृत्त) पटहल्या व अंशिः दुसऱ्या अध्यायाि राजाचा आटण 
शवेिच्या अध्यायाि (६ व्या) प्रधान अमात्याचा आहे. अध्याय ४ व ५ मध्ये फारशी गुप्ििा नाही आटण अध्याय 
३ मध्ये िर मुळीच नाही. भा िीकेि म्हिले आहे की योगवृत्त हे नाव फक्ि पटहल्या अध्यायालाच उटचि 
आहे. परंिु िो हा अटधकरणािील सवाि महत्वाचा अध्याय असल्यामुळे त्याचे नाव संपूणथ अटधकरणाला 
टदले आहे. 
 

५·१ 
 

२ राज्य म्हणजे राजाचे शासन. ८·२·१ पहाव.े 
 

४ दूष्ट्य म्हणजे राजाचा द्रोह करणारे व त्याचे राज्य उलरू्न पाडण्याचे मनसुबे रचीि असलेले. 
 

१९ सांवास्य (सम् + वस् एकत्र रहाणे ्ा धािूपासून) म्हणजे टवश्वास संपादन करून. 
 

२० आप्य म्हणजे नािेवाईक, ‘आप्ि’ शी समानार्थक. १·१२·१ पहाव.े 
 

२१ सार्ाणतवाह्य म्हणजे व्यापारी मागथ. त्यावर व्यापाऱ्याचं्या रक्षणासाठी द्यावयाचे रक्षक व 
त्यासाठी करावयाची आकारणी हा नेहमीचा अर्थ येरे् अटभपे्रि नाही. प्रत्यादेय : ९·४·५-६ पहाव.े 
 

३३ कूि म्हणजे सशगे मोडलेला बैल. प्राशन ‘स्मशानाि यज्ञाच्या अवनीि होम करून उरलेले खाणे’ 
(भा). ३४ लोहमुसलैः अमानुष शक्िींनी घाि झाला आहे असे भासटवण्यासाठी. 
 

४७ आवेशणनक ‘घराि येऊन रहाणारा’ पाहुणा. 
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५३ दण्डोपनतः ‘आपले सैन्य अपथण करून शरण आलेला’ माडंटलक राजा. ७·३·२३-२६ पहाव.े 
 

५·२ 
 

२ अदेवमातृकम् : उत्कृष्ट जनपदाचे हे एक लक्षण आहे. ६·१·८ पहाव.े अांशां याचेत : हा नेहमीचा 
एक-षष्ठाशं भागरूपी कर नाही हे स्पष्ट आहे. ही लेव्हीच्या स्वरूपाची मागणी आहे. ३ प्रत्यन्ततम् : 
सरहद्दीवरील लोक लेव्ही देण्यास ियार नसल्यास गबलूा जाऊन टमळण्याची शक्यिा असिे. 
 

१० किभङ्ग : हािाने िोडलेले धान्य. 
 

१६ प्रिय : म्हणजे टवशषे कारणासाठी प्रजाजनाकंडे केलेली मागणी. जुनागढ येर्ील रुद्रदामाच्या 
टशलालेखाि हा शब्द याच अर्ी वापरला आहे. 
 

१७ पञ्चाशत्कराः म्हणजे पन्नास पण खास कर देणारे. ‘नफ्याचा एक-पन्नासाशं भाग कर म्हणून 
देणारे’ (मे). पण येरे् नफा अर्वा भाग याचंा टनदेश नाही. त्या वस्िंूचा एक-पन्नासाशं भाग असेही समजिा 
येणार नाही. मनुस्मृटि, ७·१३० प्रमाणे येरे् नेहमीच्या कराचा टनदेश नसून प्रणयाचा म्हणजे. टवशषे प्रसंगी 
करावयाच्या मागणीचा टनदेश आहे हे लक्षाि ठेवले पाटहजे. 
 

२८ बन्तिकीपोषकाः सूत्र २१ मध्ये हे लोक आपल्या कमाईिून देिाि, ्ा सूत्राि िे दुसऱ्याचं्या द्वारा 
कोशाि भर घालिाि. 
 

५७ अर्थकामुकः ही मुळािील ‘इत्र्ं कामुकः’ ची मे िीपेला अनुसरून केलेली आहे. सूत्र ५५ मध्ये 
कामुकत्व मुळीच नाही आटण सूत्र ५६ मध्येही साक्षाि कामुकत्व अटभपे्रि नाही. 
 

६१ एकरूपम् : हे नाणे खोिे असावे (मे). ६३ गृहे्यत : खोिे नाणे वापरल्याबद्दल अिक होिे ही 
शक्यिा ओहे. परंिु जादुिोणा वगैरे करणे हा मोठा गुन्हा मानला असल्यामुळे (४·४·१४-१६) त्यासाठी 
सामुग्री टवकि घेिो म्हणूनही अिक होण्याची संभाव्यिा आहे. 
 

६५ सांणसद्धम् हे ‘अटभत्यक्िम्’ चे टवशषेण, ‘वधाच्या टशके्षची वळे आली आहे असा’ या अर्ी. 
 

५·३ 
 

१ भृत्यलाभ म्हणजे नोकरानंा टमळावयाचे विेन. २ शरीर म्हणजे ‘आयशरीर’. २·६·१-९ पहाव.े 
 

४ अनास्पद्यत्वम् : ‘आस्पद’ होणे म्हणजे शत्रचू्या कारवायानंा बळी पडणे. १·१३·२१ यािील 
‘परेषामास्पदभयात्’ पहावे. 
 

८ पणरबन्ति म्हणजे भोविालची माणसे, पटरवार. 
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१७ मािवक : अध्याय ४·५ मध्ये हे दरोडेखोरासंारखे गुन्हेगार म्हणून टनर्षदष्ट आहेि. येरे् िे 
सरकारी नोकरीि असल्याचे टदसिे. 
 

२० राजा : श्रौिसूत्रानुंसार राजा दीघथकालीन यागाि गुंिला असिा त्याचे काम अध्वयूथ पहािो. त्या 
वळेेपुरिा िो ‘राजा’ असिो. 

 
२३ ग्रामभृतक ‘धोबी, न्हावी इत्यादी’ (भा). 

 
२५ णवके्षप म्हणजे रजा देणे, कामावरून दूर करणे असा अर्थ. 

 
३४ याचा अर्थ असा की ज्या खालच्या नोकरानंा (सूत्र १७ प्रमाणे) वषाचे साठ पण विेन ठरटवले 

आहे त्यानंा रोजचा एक आढक (चार प्रस्र्) एवढा टशधा द्यावा. त्याचं्या विेनािून हा टशध्याची सकमि 
कापून घ्यावी असे अपेटक्षि टदसिे. कारण अन्यत्र (उदा० २·२४·२८) जेरे् भक्ि व विेन ्ा दोहोंचा टनदेश 
आहे िेरे् भक्ि वगळिा फक्ि सव्वापण माटसक विेनाचा टनदेश आहे. आटण हे भक्ि सवथ सरकारी नोकरानंा 
(मोठ्या पगारदारानंा सुद्धा) ्ाच प्रमाणाि द्यावयाचे असे समजणे मुळीच शक्य नाही. मात्र असे समजणे 
शक्य आहे की इिरानंाही टशधा द्यावयाचा झाला िर िो एक आढकाची जी सकमि असेल िेवढ्या 
टकमिीचाच (टहरण्यानुरूपम्) द्यावा. 
 

३५-४४ आटण ४७ ही सूते्र ्ा अध्यायाि अस्र्ानी आहेि. ३७, ३९ व ४० ही आयुधागाराध्यक्षावरील 
अध्यायाि (२·१८) समाटवष्ट करणे उटचि झाले असिे. 
 

४३ यािाकाले : याचा अन्वय ‘दद्युः’शी आहे, ‘टद्वगुणप्रत्यादेयाटन’शी नाही. ४४ वेतनप्रत्यादानम् : 
जी ज्यादा सकमि आकारली होिी टिच्या रूपाि विेन परि टमळिे. 
 

४६ -णवकल्पः मूळ पाठ ‘-कल्पः’ असावा. भक्िविेनासंबंधी टनयम असा अर्थ. 
 

५·४ 
 

१ आत्मगुणसंपत्तीचे वणथन ६·१·३-६ येरे् आहे, द्रव्यप्रकृटिसंपत्तीचे ६·१·८-११ येरे्. २ आटभगाटमक 
गुणाचंी यादी ६·१·३ मध्ये आहे. 
 

४ समर्थम् कायथटसद्धी करून देण्यास समर्थ असे. ‘असंबद्ध नसलेले’ (भा). 
 

८ आणदष्टः ्ाच्या जागी ‘आयुक्िः’ हा शब्द अपेटक्षि आहे. भा िीकेिील ‘आयुक्िप्रटदष्टायाम्’ ्ा 
पाठावरून ‘आयुक्िः प्रटदष्टायाम्’ असाच मूळ पाठ होिा असे समजण्यास हरकि नाही. परासनम् : भा 
िीकेि हा शब्द पुढील सूत्राच्या प्रारंभी असून ‘दुसऱ्या कोणासाठी टनधाटरि केलेले आसन’ याअर्ी त्याचा 
अन्वय ‘न कुयात्’ शी लावला आहे. 
 

१३ ्ा अलोकाचा उत्तराधथ व पुढील श्लोकाचा पूवाधथ टमळून झालेला श्लोक दंडीच्या 



 

 अनुक्रमणिका 
 

दशकुमारचटरिाि उद्धिृ केला आहे. िसा श्लोक अटधक समपथक. येरे् र्ोडी उलर्ापालर् झाली 
असल्याची शक्यिा आहे. 
 

५·५ 
 

२ आभ्यन्ततर म्हणजे नगरामधील गोष्टीटवषयी आटण बाह्य म्हणजे बाहेरच्या जनपदािील 
गोष्टीटवषयी. ९·५ पहावे. 
 

३ नैनमनुवतेत ही ‘चैवानु-’ सकवा ‘चैवमनु-’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. व्यसनाला उते्तजन द्यावे 
अशी कल्पना अटभपे्रि असण्याची शक्यिा नाही. पुढील सूत्रािील टवधानाशी िे टवरुद्ध होईल. 
 

९ प्रणतदोषणनन्तदा : हा शब्द मूळ नसावा. पुढील शब्दािील ‘प्रटि’ नंिर मागील शब्दािील 
‘दोषटनन्दा’ ची पुनरुक्िी होऊन िो बनला आहे. 
 

११ अयमुच्चःै णसञ्चणत : नेहमी खाली पाणी घालीि असिा अकस्माि वर (सकवा वरून) घािले िर 
काहीिरी कोठेिरी टबघडले आहे व त्याचा ठपका आपल्यावर येईल ्ा भीिीने मंत्री गुपचुप टनघून गेला. 
कणिङ्को भारिाजः हा मंत्री अन्यत्र अनेक टठकाणी टनर्षदष्ट केलेला आचायथ भारद्वाज असण्याची शक्यिा 
आहे. तृिम् इणत जेरे् गवि असायला नको िेरे् िे टदसले िर काही िरी घोिाळा झाला असल्याची शकंा 
येऊन. शीता शािी वस्त्र ओले असणे ही गोष्ट अनपेटक्षि होिी. रर्ाश्वां प्राशांसीत् : राजाने रर्ाची स्िुिी करणे 
म्हणजे टनघून जाण्याची अप्रत्यक्ष सूचना असा टवचार करून. णपशुन हा सुद्धा गं्रर्ाि अन्यत्र टनदेटशलेला 
आचायथ टपशुन असण्याची शक्यिा आहे. 
 

१५ जीवे : ‘जीव’ शब्दाचा हा टठकाणी टवशषेणासारखा उपयोग केला आहे. 
 

५·६ 
 

१ राजव्यसनम् : हे राजाच्या लवकरच होणाऱ्या अर्वा झालेल्या मृत्यचू्या स्वरूपाचे संकि आहे. 
 

१० सामन्ि ‘शजेारचा राजा’ हा माडंलीक असण्याचीही शक्यिा आहे. सामान्यिः शजेारचा राजा 
हा शत्र ूअसिो. 
 

२४ नैवम् इणत भारिाजः : भारद्वाज हा आचायथ कौटिल्याच्या पूवी होऊन गेला असिा त्याने 
मागच्या सूत्रािं प्रदर्षशि केलेल्या कौटिल्याच्या मिावर आके्षप घेिल्याचे दाखटवले आहे िे कसे? याचे उत्तर 
असे असावे की, ‘नैवटमटि भारद्वाजः’ हे शब्द त्याच्या मिाला उठाव आणण्यासाठी कौटिल्यानेच वापरले 
आहेि, ‘नैवम्’ असे भारद्वाजाने स्विः म्हिलेले नाही. दुसरे असे उत्तर देिा येईल की कौटिल्याचे स्विःचे 
असे टवधान फक्ि सूत्र २३ मध्ये आहे. अगोदरच्या बावीस सूत्रािंील टववरण प्राचीन आचायांच्या गं्रर्ािूंन 
उद्धिृ केलेले आहे आटण ‘नैवम्’ मधील भारद्वाजाचा आके्षप त्या प्राचीन आचायांच्या मिावर आहे, 
कौटिल्याच्या (समारोपादाखल केलेल्या) टवधानावर नाही. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

४० कन्तयायाम् : एकही राजपुत्र नसेल िेव्हाची ही गोष्ट. ४१ मातुः म्हणजे ्ा राजकन्येचे. 
अल्पसत्त्वम् : राजकन्येला फूस लावनू काही गोंधळ माजव ूनये या उदे्दशाने असा मनुष्टय टिच्या टदमिीला 
ठेवायचा. ४२ ऋतौ रके्षत् : टिला दुसरे अपत्य होऊ नये या उदे्दशाने. 
 

४६ सार म्हणजे उत्तम प्रिीचे, किथबगार. पणरग्रह म्हणजे अनुगायी, नोकर. 
 

६ 
 

मण्डलयोटन असे ्ा अटधकरणाचे नाव आहे. त्याचा दोन प्रकारे अर्थ करिा येिो. कमथधारय 
समासाि मंडल (म्हणजे राजमंडल) हेच (षाड्गुण्याचे अर्वा परराष्ट्संबधंाचे) मूळ याप्रमाणे (भा). सकवा 
राजमंडलाचे मूळ म्हणजे त्याच्या प्रकृिी याप्रमाणे षष्ठी ित्पुरुष समासाि. 
 

६·१ 
 

३ शक्यसामन्ततः : शक्य म्हणजे दुबथल असा अर्थ ७·१०·९- १० वरून स्पष्ट आहे. 
 

६ स्ववग्रहः म्हणजे िाब्याि ठेवण्यास सोपा. प्रस्िुि संदभाि दुसऱ्याचे ऐकून घेणारा, मागथदशथन 
करण्यास सुलभ. दृष्ट म्हणजे शास्त्रदृष्ट (भा). सांणिणवक्रम- इ॰ : ्ा समासाि परस्परटवरुद्ध अर्थ असलेल्या 
शब्दाचं्या िीन जोड्या आहेि. प्रत्येक जोडीिील कोणत्या पयायाचा अवलंब करावयाचा िे ठरटवणे म्हणजे 
णवभाग (मे), िो करण्यास. समर्थ. त्याग म्हणजे देणे व सांयम म्हणजे राखून ठेवणे, न देणे. पि म्हणजे 
िहाच्या अिी, त्या पाळणे आटण परन्द्च्िद्र म्हणजे शत्रूचे ममथस्र्ान सापडले असिा (िहाला न जुमानिा) 
त्याच्यावर हल्ला करणे. 
 

८ श्रेिी म्हणजे व्यापाऱ्याचें संघ. िे बलवान होऊन प्रजेला िापदायक होण्याचा संभव असिो 
म्हणून िे जनपदाि नकोि. श्रेणी म्हणजे श्रेणीबल असा अर्थही शक्य आहे. िे सैन्य सुद्धा जनपदाि 
उपद्रवकारक होण्याचा संभव असिो. 
 

११ भृत म्हणजे भिृबल, पगारी सैन्य. अणवसांवाणदतः म्हणजे ज्याच्या अपेक्षा पूणथ झाल्या आहेि 
असा. अिैध्यः स्विःचे स्विंत्र असे दुसरे काही उटद्दष्ट नसलेला. 
 

१३ अगणतः ‘ज्याचा उच्छेद होि असिा कोणी मदिीस धावनू येि नाही असा’ (भा). 
 

१५ ‘उक्िाः’ चा अन्वय प्रर्माधाशी लावावयाचा आटण उत्तराधािील अवटशष्ट वाक्याि िाः 
(प्रकृियः) हा किा व राजसंपद प्रत्यङ्गभिूाः हे टवधेय असे समजावयाचे. याचा अर्थ असा की इिर प्रकृिी 
राजाच्या अंगच्या गुणाचं्या उत्कृष्टिेवर अवलंबनू असिाि. ‘प्रकृिाः’ हे ‘िाः’ चे टवशषेण. प्रकृटि शब्दािील 
धािूचे हे रूप प्रकृियः ्ाअर्ी वापरलेले टदसिे. प्रकृ म्हणजे कायथप्रवण होणे, व्यापिृ होणे. 
 

१७ चातुरन्ततः १·६·४ पहावे. 
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६·२ 
 

९ अय म्हणजे सुदैव आटण अनय म्हणजे दुदैव हे अर्थ अप्रटसद्ध आहेि. 
 

२२ अणरणवणजगीषुमध्यानाां बणहः प्रकृणतभ्यो बलवतरः मे भाषािंराि बटहःप्रकृटि म्हणजे बा्प्रकृटि 
असे समजून अर्थ केला आहे. अन्वयाला िे सुगम आहे व बा् प्रकृिी म्हणजे द्रव्यप्रकृिी असे समजणे शक्य 
आहे. परंिु िशा प्रकारचा टनदेश अन्यत्र कोठे नसल्यामुळे ‘बटहः’ स्विंत्रपणेच समजणे अटधक चागंले. 
 

२४ राजमंडलाची ही टनराळ्या स्वरूपाची व्यवस्र्ा आहे. गं्रर्ाि पुढे पटहल्या प्रकारच्या व्यवस्रे्चाच 
उपयोग केला आहे. पास्ष्टणथग्राह, आक्रन्द व आसार याचंा अनेक टठकाणी टनदेश आहे, मध्यम व उदासीन 
याचं्या टमत्राचा क्वटचिच, टमत्रटमत्राचा कोठेच नाही. 
 

२८ िादश इ॰ : दोन्ही प्रकारच्या व्यवस्रे्ला हे लागू आहे. 
 

३६ आनन्ततयेि म्हणजे साि प्रकृिींच्या टनदेशाि (६·१·१) जी प्रकृिी स्वामीच्या अटधक जवळ 
असेल टिला प्रर्म या क्रमाने त्यानंा शस्क्िसंपन्न करावे. 
 

३८ बलवान वा... मामुन्द्च्िन्तद्यात् याि शत्रचू्या मनािील टवचार त्याच्याच शब्दािं टनर्षदष्ट झाले 
आहेि. त्यािंील ‘बलवान् राजा’ हा टवटजगीष ूव शत्रू हा दोहोंहून टभन्न, टवटजगीषवूर चाल करून येण्याचा 
संभव असलेला, आटण त्यािंील ‘शत्रमु्’ मध्ये टवटजगीषचूा टनदेश अटभपे्रि आहे. मध्यमणलप्सायाम् : म्हणजे 
जेव्हा टवटजगीषलूा मध्यम राजावर आपले वचथस्व प्रस्र्ाटपि करावयाचे असेल िेव्हा. त्यासाठी त्याला 
शत्रचू्या सा्ाची आवश्यकिा पडेल, म्हणून िो बलवान व्हावा अशी इच्छा करण्यास हरकि नाही. 
 

७ 
 

गुि म्हणजे इिर राष्ट्ाशंी संबधं ठेविाना अवलंबावयाचे धोरण. षाड्गुण्य म्हणजे असे सहा 
प्रकारचे गुण 
 

७·१ 
 

१ ह्या टवधानामुळे सहाव्या अटधकरणाच्या नावाि (‘मण्डलमेव योटनः’ असा) कमथधारय समास 
अटभपे्रि आहेसे वािेल. परंिु त्या अटधकरणाि षाड्गुण्याचा मुळीच टनदेश नसल्यामुळे मंडल हे कशाचे मूळ 
याचे स्पष्टीकरण त्या अटधकरणाि होि नाही. 
 

९ िैिीभाव : मे िीपेि दै्वधीभाव म्हणजे दुिप्पी विथन, एका राजाबरोबर िह करून मग त्याच्यावरच 
हल्ला करणे असा अर्थ केला आहे. प्रस्िुि गं्रर्ाि िो अर्थ कोठेही अटभपे्रि असल्याचे टदसि नाही. 
 

३१ णवभाणषतम् ‘टवशषे असे काही साटंगिलेले’ (भा) ‘(व्याकरणािल्या टवभाषावरून) वैकस्ल्पक’ 
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(मे). ‘ज्याबद्दल वाद आहे िे’ असा अर्थही संभाव्य आहे. 
 

७·२ 
 

२ प्रत्यवाय हे स्विंत्र, चौरे् कारण समजणे चागंले. 
 

६ सामन्ततः हा शजेारचा शत्रू राजा बलवान होऊन त्याने टवटजगीषवूर हल्ला केलेला असिो, म्हणून 
त्याला कोणाचा िरी आसरा शोधावा लागिो. 
 

१३ अन्ततर्णिः : ्ाची व्याख्या ७·१३·२५ मध्ये केली आहे. हा राजा दुबथल असून िो दोन राजाचं्या 
मध्ये असिो. बलवान राजा आक्रमण करून येि असिा त्याला िो प्रटिबधं करू शकिो (प्रटिघािो 
बलविः). ज्याच्यावर हे आक्रमण संभाव्य असेल त्याचा िो अन्िर्षध (त्याच्या संरक्षणाच्या आघाडीची फळी 
िो उभी करिो म्हणून). उभौ वा हे पुढील सूत्राच्या प्रारंभी भा िीकेला अनुसरून घेिले आहे. 
 

१८ सांणिणवक्रमहेतणभः हा भा िीकेिील पाठ आहे. पुढे सािव्या अध्यायाि दै्वधीभावाचा अवलंब 
करिाना संटध केव्हा करावा आटण युद्ध केव्हा करावे याचे टवस्िृि टववचेन आहे. त्याचा हा टनदेश आहे. 
हस्िटलटखिािंील ‘संटधटवग्रहक्रम-’ ्ा पाठाि ‘ग्रह’ हा अंश चुकीने आला आहे. 
 

२४ भूयाांस्तणतशन्द्क्तमन्द्न्तत ही मुळािील ‘भयूासंीटि शस्क्िमस्न्ि’ ्ा पाठाची मे िीपेला अनुसरून 
केलेली दुरुस्िी आहे. त्या पाठािील ‘इटि’ टनरर्थक आहे. कदाटचि ‘भयूाटंस शस्क्िमस्न्ि वा’ असाच मूळ 
पाठ असावा. 
 

२५ पूवाधाि ‘आश्रयणीयः’ हे टवधेय अध्याहृि धरावयाचे. 
 

७·३ 
 

१३ अपचणरत म्हणजे असिुंष्ट होऊन राजाटवरुद्ध कारवाई करण्यास टसद्ध असलेले. 
प्रत्यादानभयात् : जोपयंि त्या दोघाि संटध आहे िोपयंि िे दुबथल राजाला जाऊन टमळि नाहीि. कारण 
त्याचंा बलवान राजा स्वारी करून त्यानंा पकडून नेईल व टशक्षा करील ही भीिी असिे. पण दोघाि टवग्रह 
असला िर िे उघडपणे दुबथल राजाकडे जाऊन त्याची बाजू मजबिू करू शकिील. 

 
२४ भा िीकेि ‘आत्मरक्षण’ हे या संधीचे नाव असल्याचे म्हिलेले टदसिे. 
 
२६ मुख्यस्त्रीबन्तिनम् म्हणजे त्याच्या सैन्यािील मुख्य अटधकारी व बलवान राजाच्या राज्यािील 

टस्त्रया याचं्याि टववाहसंबंध. 
 

२७ स्कन्तिोपनेयः ‘स्कन्ध’ हा शब्द शाखा, फादंी या अर्ाचा असून िो द्यावयाच्या खंडणीचा 
(‘अत्यय’ चा) हप्िा या अर्ी वापरलेला टदसिो. 
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३५ पूवी पणिमौ : सप्िमी टवभक्िी अपेटक्षि आहे. 
 

७·४ 
 

१ व्याख्यातम् हे ‘व्याख्यािव्यम्’ च्या अर्ी वापरले आहे. 
 

३ म्हणजे हीनबल असिा स्र्ान, समबल असिा आसन असा भेद टदसिो. 
 

५ आसीत याि स्विःची शक्िी वृसद्धगि करीि रहाण्याचे प्रयत्न अटभपे्रि आहेि. 
 

७ नेतरम् : ‘नेिरर्ा’ असा मूळ पाठ असण्याचा संभव आहे. णमिां णमिभाणव : ्ाचे वणथन पुढे 
७·९·४३ मध्ये केले आहे. प्रतापार्थम् म्हणजे स्विःच्या शक्िीचे प्रदशथन करण्यासाठी.८ आचायांचा हा आके्षप 
फक्ि शवेिच्या प्रसंगी (‘सवथसंदोहेन’ इ॰) टवग्रह करण्यावर आहे, सवथ प्रसंगी नाही. 
 

१३ भा िीकेि म्हिले आहे की टवगृ्ासनमध्ये शत्रचू्या कायांचा टवध्वसं व आपल्या कायांची टसद्धी 
या दोन गोष्टी करावयाच्या असिाि, संधायासनमध्ये फक्ि आपल्या स्विःच्या कायांची टसद्धी. 
 

१४ सवथसन्तदोहवजथम् : म्हणजे त्या प्रसंगी टवगृ् आसनच करावे. 
 

१६ आसारम् : शत्रचू्या दृष्टीने हा त्याचा आक्रन्द व टवटजगीषचू्या दृष्टीने अटरटमत्र. परंिु आसार ही 
संज्ञा मदिीला जाणाऱ्या कोणत्याही राजाला लावली जािे. 
 

१७ एकहायथम् म्हणजे टमत्राची वगैरे मदि न घेिा टमळण्यासारखे. यामुळे टमळालेल्या लाभाि 
कोणी वािेकरी होण्याचा प्रश्न नसिो. 
 

१८ सांिाय यायात् : याि टनटिि दुिप्पीपणा व फसवणूक आहे. 
 

२२ टद्विीयाधाि मध्यम मागाचा टनदेश असण्याचा संभव आहे. 
 

७·५ 
 

१४ अनुरागे सावथगुण्यम् : ही एक प्रकारची म्हण असावी. 
 
३९ पान्द्ष्ट्िथग्रहिे : ही टपछाडी टवटजगीषचूी. टिच्यावर हल्ला करण्यास समर्थ असलेल्या राजाशी 

एकजूि करून त्याला स्वारीवर बरोबर नेले म्हणजे टपछाडीवरील हल्ल्याची भीिी रहाि नाही. ज्याच्यावर 
स्वारी करावयाची त्याची टपछाडी समजणे शक्य आहे. परंिु त्याचे पास्ष्टणथग्रहण करणे म्हणजे टवटजगीषलूा 
मदि करणे होय, आटण त्याचा ‘यात्रासाहाय्यदाने’ मध्ये अंिभाव होि असल्यामुळे त्याचा स्विंत्र टनदेश 
केला असणे संभवनीय नाही. 
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४२ भेदोपग्रहां चोपगन्ततुम् : दुष्ट झालेल्या सामवाटयकामुंळे टिघािं जी फूि पडली असिी टिचे 
टनवारण त्याचे दमन केल्यास सोपे होिे, असा अर्थ अटभपे्रि असावा. 
 

४६ सत्ि म्हणजे गुप्िपणे हल्ला करण्यास योवय अशी अडचणीची जागा अ र्वा प्रसंग. १०·३·२४ 
पहाव.े 
 

७·६ 
 

३ वैषम्ये ‘टवटजगीषलूा अटधक लाभ होऊन िो बलवत्तर झाला िर’ (भा). याला सूत्र १२ िील 
टवधानाने दुजौरा टमळिो. अरीला अटधक लाभ झाला िर, असे समजणेही शक्य आहे. 
 

८ वीवि म्हणजे धान्य, माणसे वगैरेचा स्वदेशािून होणारा पुरवठा. अन्तयभावदेशीय म्हणजे ज्या 
देशािील रटहवाशी परकीयाबंद्दल शत्रतु्वाची भावना बाळगून असिाि असा देश. 
 

१४-१५ : हा अंश मूळ नसावा. प्रस्िुि अध्यायािील टवषयाशंी िो असंबद्ध आहे. त्याि िहाचा कोठ 
टनदेश नाही. ७·४·१६ मधील टवगृ् यानाची पटरस्स्र्िी त्याि टनर्षदष्ट झालेली टदसिे. 
 

२१ दूष्ट्याणतसांिानेन : आपल्या दूष्टय अटधकाऱ्यानंा शत्रशूी संधान बाधंण्यास प्रोत्साहन देऊन त्या 
कारस्र्ानाला शत्रू बळी पडला म्हणजे, शत्रू संधी करण्यास पात्र नाही असे म्हणिा येिे. 
 

२८ शिसुांणहतािा परस्मात् : शत्र ुम्हणजे ्ा जाऊन परि येणाऱ्याचा शत्रू, त्याच्याशी, ज्याच्याकडे 
िो गेला होिा त्या टवटजगीषचू्या शत्रनेू िह केला म्हणून भीिी वािून िो टवटजगीषकूडे परि येणे शक्य आहे. 
 

३६ परसांिेयकारिात् : टवटजगीषलूा शत्रशूी संधी करणे आवय्यक वािले िर त्यावळेी ज्याची टनष्ठा 
टसद्ध झाली आहे त्यालासुद्धा शत्रचू्या मागणीवरून त्याच्या स्वाधीन करण्यास हरकि नाही. असा त्याचा 
बळी देणे म्हणजे त्याचा टवक्रय. 
 

३७ आयत्यर्थम् म्हणजे भटवष्टयकाळी आपल्या सुरटक्षििेला बाध येऊ नये ्ा उदे्दशाने. 
 

३९ ‘प्लक्षबीजाशः कपोिः’ असे प्रर्मा टवभक्िीि पाटहजे होिे. वाक्यािील टवधेयाला िोच किा 
संभाव्य आहे 
 

४१ एकि त्यागघातौ : अध्याय १०·३ मध्ये वणथन केलेल्या कूियुद्धाच्या टकत्येक प्रकारािं माघार 
घेिल्याची हूल दाखवनू परि उलिून जोरदार हल्ला करण्याचा प्रकार आहे. त्याचा हा टनदेश आहे. त्याग 
म्हणजे माघार घेणे. 
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७·७ 
 

१ प्रस्िुि संदभाि उपग्रह म्हणजे मदि घेणे असा अर्थ आहे, मदि करणे असा नाही. 
 

१६ बलसमेन ही मुळािील ‘समबलेन’ ची केलेली दुरुस्िी आवश्यक आहे. ‘समबल’ हे लाभाचे 
टवशषेण होऊ शकि नाही. त्याचप्रमाणे सूि १८ मध्ये ‘बलसमात्’ अशी दुरुस्िी केली आहे. 
 

२२ भूयो याचेत : एकदा त्याच्याकडून सैन्याच्या मोबदल्याि लाभ टमळाल्यावर पुन्हा त्याच्याकडेच 
आणखी सैन्याच्या मोबदल्याि लाभाची मागणी करावी. २३ परदण्ड म्हणजे ज्याला अटधक लाभ देऊन 
त्याचे सैन्य टमळटवले आहे त्याचे िे सैन्य. 
 

७·८ 
 

१ सांणिकारिम् : यािव्य राजाचे राज्य सजकून िे आपसाि वािून घ्याव ेहेच त्या राजाचंी एकजूि 
होण्याचे कारण. त्याचं्यािील संधीने ही एकजूि झालेली असिे. आदातुकामः याचे स्पष्टीकरण सूत्र २–३ 
मध्ये आहे आटण णवहन्ततुकामः याचे सूत्र ४ मध्ये (न). २ पिमानः हा न िीकेिील पाठ ‘प्रपटणिः’ च्या जागी 
आवश्यक आहे. 
 

५-१० : ही सूते्र येरे् अस्र्ानी आहेि, त्याचें स्र्ान मागील अध्यायाि (७·७ मध्ये) आहे. त्यािं 
लाभाच्या स्वीकायास्वीकार्थिेचा टवचार आहे. प्रस्िुि अध्यायािील पटहले प्रकरण (यािव्यवृटत्तः) पटहल्या 
चार सूत्रािंच संपुष्टाि येिे, आटण दुसरे प्रकरण सूत्र ११ पासून सुरू होिे. ६ अर्ानुबन्तिम् हे ‘टमत्रोपकारम्’ 
व ‘अटमत्रोपघािम्’ याचें टवशषेण. कारणयतुकामः याचे ‘उपकारम्’ हे कमथ अध्याहृि धरावयाचे व ‘भयूः’ चा 
त्याच्याशी अन्वय लावावयाचा. 
 

१२ आरभते : ‘आरभेि’ च्या जागी हा पाठ न िीकेिून घेिला आहे. १६ प्रणतलोमाः (‘प्रटिलोमे’ च्या 
जागी) हा पाठही न िीकेिील आहे. 
 

२७ प्रणहतः ही मुळािील ‘प्रटिहिः’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. प्रटिहि झालेले सैन्य िो अर्थ व 
दुसराही काही अर्थ साध्य करू शकेल हे संभाव्य नाही. 
 

३४ हा श्लोक वस्िुिः मागच्या (७·७) अध्यायािील टवषयाच्या समारोपादाखल आहे. िर्ाटप, ्ा 
अध्यायािील दुसऱ्या प्रकरणाचा टवषय (टमत्राला सैन्याची मदि देणे) त्या टवषयाचाच भाग आहे असे 
समजिा येईल. 
 

७·९ 
 

४ दोघे टनरटनराळ्या राजानंा टमत्र करू पहािाि, दोघेही एकाच राजाला नाही अशी कल्पना आहे. 
अशा कस्ल्पलेल्या प्रसंगाचं्या आधारेच येर्ील टववचेन केले आहे. परंिु त्यामुळे टववेचन असंबद्ध झाले आहे 
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असे मुळीच नाही. सूक्ष्म टववेचन करण्यास ही पद्धिी उपयुक्ि म्हणून टिचा अवलंब केला आहे इिकेच. 
 

२१ प्रकृष्टभौमम् : ‘ज्याचा देश फार दूर आहे असा’. ७·६·८ पहावे. प्रकृष्ट म्हणजे टवस्िुि (मे). 
 

२२ णवणक्षप्तसैन्तयम् म्हणजे ज्याच्या सैन्यािील सैटनकानंा रजा देऊन घरी पाठटवण्याि आले आहे 
असा टमत्र. 
 

३१ गणतमत्त्वात् : हा न िीकेिील पाठ आहे. ‘मटिमत्त्वात्’ असा हस्िटलटखिािं पाठ आहे. द्रव्य 
आटण मटिमत्त्व याचं्याि काही संबधं नाही. 
 

३७–४९ : हा संपूणथ अंश मूळ नसून एखाद्या िीकेिून आलेला असण्याचा दाि संभव आहे. टमत्राच्या 
संबधंाि वापरलेल्या टवशषेणाचं्या व्याख्या त्याि टदल्या आहेि. अशा व्याख्याचंी मुळीच आवश्यकिा नाही. 
‘ितै्रिद्भवटि’ ने सुरू होणाऱ्या ७·६·१४–१५ प्रमाणेच हा अंशही संशयास्पद आहे. 
 

३८ : ६·१·१२ मध्ये ्ा सहा गुणाचंा टनदेश आलेलाच आहे. 
 

४० : ्ा संज्ञाचें स्पष्टीकरण ७·१६·१०–१५ येरे् आहे. 
 

४३ एकारे्नार् सांबद्धम् : ही दुरुस्िी आहे. हस्िटलटखिािं ‘एकारे्नार्थसंबन्धम्’ आटण न िीकेि 
‘एकार्ानर्थसंबन्धम्’ असे पाठ आहेि. पटहल्याि ‘अर्थ’ शब्दाची पुनरुक्िी आहे, दुसऱ्यािील ‘अनर्थ’ 
संभाव्य नाही. ७·८·२३, ९·२·१७ पहाव.े 
 

४४ : न िीकेला अनुसरून ‘टमत्रभावात्’ च्या पूवी ‘असाधारणात्’ अध्याहृि धरले आहे आटण 
‘शत्रसुाधारणात्’ नंिर ‘टमत्रभावात्’ अध्याहृि धरले आहे. 
 

४५ अन्ततर्णिताां गतम् : ‘अन्िर्षध’ साठी ७·१३·२५ पहावे. 
 

४६ पूज्यां सांबद्धम् : ही दुरुस्िी आहे. ‘पूज्यं संबन्धम्’ हा हस्िटलटखिािील आटण ‘पूज्यसंबन्धम्’ 
असा न िीकेिील पाठ आहे. 
 

४७ प्रकृष्ट– वर सूत्र २१ पहाव.े 
 

५०–५२ : हे टहरण्यसंधीटवषयी आहे. 
 

७·१० 
 

१ भूणमम् : दोघेही िीच भमूी प्राप्ि करू इस्च्छिाि असे नाही. ७·९·४ िीप पहावी. 
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१६ म्लेच्िािवीणभ : ‘म्लेच्छ’ हे ‘अिवी’ चे टवशषेण. 
 

१८ अणभसारणयतुम् : ‘अटभ-सृ’ म्हणजे मदिीस जाणे. त्याच्या प्रयोजकाचे रूप. 
 

३० पारणयतव्यम् : ही मुळािील ‘पािव्यम्’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. पािव्यम् म्हणजे ‘प्याव ेलागिे’ 
सकवा ‘रक्षण करावे लागिे’ ्ा दोन्ही अर्ी िो शब्द उपपन्न नाही. पाणी सैन्याटनशी पार करावयाचे ही 
अडचण समुटचिच आहे. 
 

३७ खातेन शसे्त्रि च : ्ा दोन्ही गोष्टी त्यानंा लागिाि ही त्याचं्या दृष्टीने अडचण. युद्धाि खंदक 
खणायला वळे टमळेलच असे नाही. 
 

७·११ 
 

२ प्रत्युपन्द्स्र्तार्थः लोकंवस्िी वाढून फार दािी झाली िर काही लोकानंा हलटवण्यासाठी नवीन 
वसाहि स्र्ापण्याची आवश्यकिा उत्पन्न होिे. 
 

३ स्र्लमः ‘फक्ि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबनू असलेली’ (न). औदकम् ‘वहािे पाणी असलेल्या 
नदीने युक्ि’ (न). 
 

१०–१७ : खाणी, वन व व्यापारी मागथ याचंा येर्ील टनदेश त्यानंी युक्ि असलेल्या प्रदेशाच्या 
गुणवते्तच्या दृष्टीने केला आहे. त्याचं्या स्विःच्या गुणवते्तचा टवचार पुढे ७·१२·६–२८ यािं केला आहे. 
 

२६ पूवथमेव के्रतारां पिेत : वसाहि करण्यास योवय असा आपला प्रदेश टनदेटशलेल्या राजापंैकी 
कोणाला िरी टवकावा. त्या प्रयत्नाि िो राजा डबघाईला आला की िो प्रदेश पुन्हा सहज हस्िगि करिा 
येईल. जर वसाहि स्र्ापन झालीच नाही िर त्या प्रदेशाबंद्दल टमळालेली सकमि हा टनव्वळ फायदा होिोच. 
 

२७ सगन्ति : १·८·१६ पहावे. प्रस्िुि टठकाणी राजावर पे्रम करणारे, त्याच्याशी एकटनष्ठ असणारे, 
असा अर्थ. 
 

७·१२ 
 

११ स्कन्ति म्हणजे सैन्य. त्यापासून ‘स्कंन्धावार’ सैन्याचे आवार, छावणी हा शब्द आला आहे. 
 

२१ सांयानपर् म्हणजे भर समुद्रािून जाणारा मागथ. त्याि नावा एकेकया न जािा अनेक नावा 
टमळून एकत्र जािाि (सम् + या) 
 

२९ कमथफले ही मुळािील ‘कमथपरे्’ ची दुरुस्िी आहे. वरील अनेक सूत्रािं ‘पर्’ शब्द आलेला 
असल्यामुळे त्याची येरे् चुकीने पुनरावृत्ती झाली आहे. 
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७·१३ 
 

१ सांहत्य म्हणजे दोघाचं्याही मनाि एकच टवचार असिा – आपापल्या शत्रचू्या टपछाडीवर हल्ला 
करावयाचा. दोघाचंी एकजूि अटभपे्रि नाही. प्रत्यक्षाि असा प्रसंग क्वटचिच संभाव्य आहे. पण टववचेनासाठी 
अशी कल्पना करणे सोईचे आहे. ्ा सवथ अध्यायािं टवटजगीष ू व अरी याचं्यािील स्पधा गृहीि धरून 
टववचेन केले आहे. 
 

४ सक्तचक्रः टवजय प्राप्ि करिा न आल्यामुळे ज्याचे सैम्य अडकून पडले आहे असा. 
 

९ प्रणतणनवृतः न्द्स्र्तेन : ही मे भाषािंराला अनुसरून ‘प्रटिटनवृत्तस्स्र्िेन’ ची केलेली दुरुस्िी 
अर्ासाठी आवश्यक आहे. 
 

२५ श्री िीकेि ‘प्रटिघािे’ असा पाठ घेऊन ‘बलवान राजाचा हल्ला झाल्यास दुगाि अर्वा अिवीि 
आश्रय असलेला’ असा अर्थ केला आहे आटण अन्िर्षध म्हणजे अंिधान पाविो िो अशी व्याख्या केली आहे. 
परंिु पूवाधािील व्याख्येशी (मध्यस्र्ः) हे टवसंगि आहे. 
 

२७ उपकुवािः शत्र ूअसून पास्ष्टणथग्रहण केले नाही हा उपकार. णमिभावादुत्कान्ततम् टमत्र असिाही 
पास्ष्टणथग्रहण करणारा. 
 

२९ मन्तियुद्ध : १२·२·१–७ मध्ये मंत्रयुद्धाचा र्ोडक्याि टनदेश केला आहे. 
 

३७ पुढील श्लोकािं िीन टनरटनराळ्या प्रसंगाचंी कल्पना केली आहे – (१) शत्रनेू टमत्रावर हल्ला 
केला असिा टवटजगीष ूत्याच्या टपछाडीवर हल्ला करून त्याचा पास्ष्टणथग्राह होिो (३८). (२) टवटजगीष ूस्विः 
शत्रवूर हल्ला करिो (३९–४०). (३) टवटजगीषवूर शत्रचूा हल्ला होिो (४१). ्ा िीन पटरस्स्र्िींि 
पास्ष्टणथग्राह, आक्रन्द इत्यादी संज्ञा टनरटनराळ्या राजानंा लागू होिाि. उदाहरणार्थ, ४१ मध्ये टमत्र व 
टमत्रटमत्र ्ा संज्ञा टवटजगीषचू्या दृष्टीने वापरल्या आहेि, िर आक्रन्द व पास्ष्टणथग्राह ्ा संज्ञा हल्ला करणाऱ्या 
शत्रचू्या दृष्टीने अनुक्रमे टवटजगीषचूा अटरटमत्र व टमत्र यानंा लावल्या आहेि. 
 

७·१४ 
 

१ णिगुिा टहरण्यलाभ व टमत्रलाभ असा दुहेरी फायदा. दुप्पि खंडणी (भा) अटभपे्रि असल्याचे 
टदसि नाही. २ स्वस्र्म् ही ‘स्वस्र्ा’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. ‘व्यसने वा’ ला पयाय ‘स्वस्र्म’ असाच 
योवय आहे. ‘स्वस्र्ाः’ हे इिर सामवाटयकाचं्या वणथनपर होईल. िे अर्थहीन होईल. ४ हे सूत्र ७·८·४ मधून 
पुनरुक्ि झाले आहे. 
 

१० कन्तयादानयापनाभ्याम् ‘कन्येचे आदान (स्वीकार) व टिचे यापन (पाठवणूक, दान)’ (भा). 
परंिु ‘कन्यादान’ चा नेहमीचा अर्थ करून (७·१६·६ पहाव)े यापन म्हणजे स्वीकार असा अर्थ अटधक संभाव्य 
आहे. णवश्वास्य असे ल्यबन्ि रूप ‘टवश्वासयेत्’ ्ा टक्रयापदाच्या ऐवजी मे िीपेला अनुसरून स्वीकारले 
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आहे. 
 

७·१५ 
 

२ तुल्यमन्तिशक्तीनाम् : ज्याचा आश्रय घ्यायचा िो अटधक बलवान असून टशवाय मंत्रशस्क्िसंपन्न 
असणे आवश्यक आहे, अन्यर्ा बलवान राजा मंत्रशक्िीने त्याच्यावर माि करील. असे आश्रय घेण्यालायक 
अनेक राजे असले िर कोणाला पसंि कराव ेयाचे हे टववेचन आहे. 
 

३ -सांघैः हा ‘-संख्यैः’ च्या जागी भा िीकेिील पाठ आहे. संख्या अनावश्यक आहे. संघ म्हणजे 
अकराव्या अटधकरणािील संघ असे समजिा येईल. ्ा सूत्राि व पुढे सूत्र ५ मध्ये मुळािील ‘यावन्न’ च्या 
जागी यान्न अशी दुरुस्िी केली आहे. ‘यावत्’ अर्थहीन आहे. 
 

१२ औपणनषणदकैः नंिर ‘योगैः’ अध्याहृि धरावयाचे. महाक्षयः- इ॰ : न िीकेि म्हिले आहे 
त्याप्रमाणे ्ा शब्दािं एखाद्या नवीन टनटमत्ताचा टनदेश नसून ित्पूवीच्या ‘टवरुद्धदेश- इ॰’ ची व्याख्या आहे. 
सकबहुना ‘न टनगथटमष्टयटि’ येर्पयंिचा संपूणथ अंश एखाद्या िीकेिून आला आहे हे उघड आहे. 
 

१८ णवक्रमेि सांणिम् : त्याचा पराक्रम पाहून शत्रू िहास ियार होण्याची शक्यिा अटभपे्रि असावी. 
युद्धाि जय टमळवनू िह करावा अशी कल्पनाही शक्य आहे. २० भेिीदाखल वस्िू (पण्य) पाठटवल्यास त्या 
भेिीला पण्यागार म्हिले आहे. 
 

७·१६ 
 

्ा राजाला ‘दण्डोपनाटमन्’ ही संज्ञा अटधक समपथक (न). सूत्र ३ सधील ‘उपनमयेत्’ ने ्ा 
टवधानाला पुष्टी टमळिे. 
 

१ अनुज्ञातसांणिपिोिेगकरम् ही दुरुस्िी आहे. अर्थ असा की दुबथल राजाने स्वीकारलेल्या 
(अनुज्ञाि) िहाच्या अिींचा (संटधपण) िो आिा भगं (उदे्वग) करीि आहे. असाही अर्थ संभाव्य आहे की 
जरी त्याने िहाच्या अिी मान्य केल्या होत्या िरी िो आिा उपद्रव देऊ लागला आहे (अनुज्ञािसंटधपणः 
अटप उदे्वगकरः). मुळािील पाठ ‘अनुज्ञािस्कटद्धरण्योदे्वगकरम्’ आहे. त्यासंबधंी न िीकेि म्हिले आहे की 
िो अपपाठ आहे आटण जे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करिाि त्याचंी कीव केली पाटहजे. त्या िीकेिील 
पाठ ‘अननुज्ञािसंटधपण्योदे्वगकरम् (िहाच्या अिी न स्वीकारल्यामुळे उपद्रव देणारा)’ असा आहे. 
अपान्द्ष्ट्िथरनासारि ही ‘शिुः’ ची टवशषेणे. पास्ष्टणथ म्हणजे मजबिू टपछाडी, जेरे् त्याला आसरा टमळू शकेल, 
आसार म्हणजे टमत्राकडून वगैरे येणारी कुमक. ही दोन्ही ज्याला उपलब्ध नाहीि असा (िी). 
 

४ णनयोग- इ॰ : ्ाचें वणथन ९·७·७३-७६ येरे् केले आहे. 
 

१६ िीन प्रकारच्या पास्ष्टणथग्राहाचंा टनदेश आहे. ्ा सूत्रािील, टवधानानंा उदे्दशूनच ७·११·३९ मध्ये 
‘पास्ष्टणथग्राहोपग्रह’ असे म्हिले आहे. त्यामुळे ‘आिटवक’ वगैरेंना पास्ष्टणथग्राहापासून स्विंत्र मानणे (भा) 
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बरोबर नाही. 
 

२१ प्रणतणविान म्हणजे त्याचं्या रहाण्याखाण्याची वगैरे सोय करणे, स्वागि करणे. 
 

७·१७ 
 

१ समाणि म्हणजे ओलीस ठेवलेला मनुष्टय. हा शब्द ‘आटध’ गहाण ठेवलेली वस्िू ्ा शब्दाशी संबद्ध 
आहे. 
 

३ प्रणतग्रह म्हणजे स्वीकार करणे म्हणजेच ओलीस घेणे. 
 

९ अणतसांित े: टववचेनाच्या सोयीसाठी येरे्ही दोन राजामंधील स्पधेची कल्पना केली आहे. 
 

२६ असांमोष ‘स्विःचे संरक्षण करण्याबाबि दक्ष रहाणे’ (न). 
 

४१ सुरुङ्गामुखेन वा णनशोपहारेि ‘रात्री बली द्यावयाचा आहे असे टनटमत्त सागंून सवथ नोकरानंा 
जावयास सागंनू भयुारी मागाने’ (न). हा भयुारी मागथ वरील सूत्र ३३ मधीलच असण्याचा संभव आहे. ४२ 
वारुि योग म्हणजे पाण्याि बराच वळे राहून बुडी मारलेल्या टठकाणाहून खूप दूर जागी बाहेर येणे असा 
अर्थ टदसिो. न िीकेि १३·१·३-४ मधील प्रयोगाचा टनदेश केला आहे. प्रस्िुि संदभाि िो जुळण्यासारखा 
आहेसे वािि नाही. 
 

४५ आरणक्षिाम् असे ्ा सूत्राच्या शवेिी हस्िटलटखिाि आढळिे. न व भा दोन्ही िीकािं त्याची 
व्याख्या नाही. आटण िे मूळ असण्याचा फारसा संभव नाही. 
 

४९ काच- इ॰ : काच शब्दाचा कावड असा एक अर्थ आहे. पण भा िीकेि ‘काचभार’ म्हणजे गवि, 
लाकडे वगैरे नेणारे, ‘कुम्भभार’ म्हणजे पाणी वाहून नेणारे व ‘भाण्डभार’ म्हणजे घोडे वगैरेचा व्यापार 
करणारे अशी व्याख्या केली आहे. शवेिच्या अंशाची व्याख्या पिण्यासारखी नाही. 
 

५५ वाि म्हणजे समूह (भा). ५६ सत्िम् : १०·२·२४ पहाव.े 
 

६१ शीघ्रपातैः ‘अशै्वः.’ (न) सकवा ‘यानैः’ (भा) अध्याहृि धरावयाचे. 
 

७·१८ 
 

१ मध्यमस्य हा शब्द येरे् अस्र्ानी आहे. ्ा सूत्राि त्याच्या प्रकृिींचा मुळीच टनदेश नाही. 
 

११ साणचव्यां कुयात् म्हणजे गुप्िपणे त्याला द्रव्य व सैन्य याचंी मदि द्यावी. 
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१५ अन्तयि म्हणजे शत्रचू्या गोिाि (न). 
 

२४ अस्मै साहाय्यां दद्यात् हे न िीकेिून घेिलेले शब्द उघडच आवश्यक आहेि. 
 

२९ बलवतः प्रणतघातोऽन्ततर्णिः प्रणतवेशो वा : ७·१३·२४-२५ पहावे. 
 

३५ अर्थयुक्त्या म्हणजे आपले स्विःचेच उटद्दष्ट साध्य करण्याचा हेिूने. 
 

४२ णवरज्यणत म्हणजे टवटजगीषबूद्दल ज्याच्या मनाि अप्रीिी उत्पन्न होिे. शत्रूवर टवटजगीषनेू 
दुसऱ्या बाजूने हल्ला केला नाही हे त्याचे कारण असावे. 
 

८ 
 

व्यसन शब्द दोन अर्ाि वापरला आहे. सामान्यपणे व्यसन म्हणजे राज्याच्या प्रकृिींवर कोसळणारे 
संकि, ज्याच्यामुळे त्या प्रकृिीच्या कायथक्षमिेला बाध येिो. मनुष्टयरूप प्रकृिींच्या (टवशषेिः राजाच्या) 
संबधंाि व्यसन म्हणजे मद्यपान, दु्यि इत्यादी व्यसने. 
 

८·१ 
 

१ व्यसनयौगपदे्य : जेव्हा दोन प्रकृिींवर एकाच वळेी संकि कोसळिे िेव्हा. त्यापंैकी कोणत्या 
प्रकृिीवरील संकि अटधक गंभीर व धोकादायक याचा टवचार करणे आवश्यक आहे. त्यावरून शत्रवूर 
स्वारी करावी की नाही िे ठरटविा येिे. शत्रचू्या प्रकृिीवरील संकि अटधक गंभीर असल्यास स्वारी करावी 
(यातव्यम्), स्विःचे संकि अटधक गंभीर असल्यास स्वस्र् रहाव े(रणक्षतव्यम्). 
 

२ अनय, अपनय : ६·२·६–१२ पहावे. ३ प्रसङ्ग म्हणजे मनुष्टयरूप प्रकृिीचे एखाद्या व्यसनाि 
आसक्ि होणे. पीडा : अध्याय ८·४ मध्ये पीडाचें टवस्िृि वणथन आहे. 
 

२१ स्वाम्यमात्ययोः नंिर ‘अभावः’ अध्याहृि धरावयाचे. 
 

३२ ्ाि पाराशराचें मि अंशिः ग्रा् मानले आहे. 
 

३४ जनपद-......-व्यवहारि एवढा अंश मे िीपेला अनुसरून पुढील सूत्राच्या अंिावरून 
(‘परेषाम्’ नंिर) काढून ्ा सूत्राि आणला आहे. त्या टठकाणी त्याचा अन्वय लागण्यासारखा नाही. 
दण्डबलव्यवहारः ्ाचा अर्थ सैन्याच्या बळाचा उपयोग एवढा पयाप्ि आहे. 
 

५० ्ाि कौणपदंिाचे मि अंशिः ग्रा् मानले आहे. 
 

५८ त्वणमिािणवकानभ्यन्ततर- ही ‘त्वटमत्रािटवकाभ्यन्िर-’ची केलेली दुरुस्िी आहे. कारण त्यामुळे 
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‘शीघ्राटभयाने’ला टद्विीयान्ि कमथ प्राप्ि होिे. त्या शब्दाचा ‘अभ्यन्िरकोपे’ शी संबधं प्रस्र्ाटपि करणे कठीण 
आहे. आटण पुढील ‘च’ ने दोन प्रसंग समजणे आवश्यक असल्याचे टदसून येिे. ५९ व्यसनयौगपदे्यः वर सूत्र 
१ पहाव.े 
 

६१ बहुभाषः इ॰ : ९·७·४८–४९ वरून असे टदसिे की बहुभाव आटण अनुराग हे पुरुषप्रकृिींच्या 
अवयवाचें टवशषे आहेि आटण सार द्रव्यप्रकृिींच्या अवयवाचंा टवशषे. 
 

६२ नाणविेयकम् ही ‘नाटभधेयकम्’ ची दुरुस्िी आहे. ‘अटवधेयक’ म्हणजे कायथभाग टसद्ध करू न 
शकणारे, टनरुपयोगी. ्ा अर्ी ‘नाटवधायकम्’ असाही पाठ चालण्यासारखा आहे. 
 

६३ प्रिानस्य म्हणजे राजावरील (संकि). 
 

८·२ 
 

१ राजा राज्यम् : राजा म्हणजेच राज्य असा याचा अर्थ नाही. िसेच राज्य म्हणजे अमात्य वगैरे 
इिर सहा प्रकृिी (न) असाही अर्थ नाही. ्ा अध्यायाि त्या प्रकृिींवरील संकिाचंा मुळीच टनदेश नाही. 
राज्य म्हणजे राजाचा कारभार. राजावर येणाऱ्या संकिामुंळे त्याच्या कारभाराचे जे स्वरूप होिे (वैराज्य, 
दै्वराज्य इत्यादी) िे राज्यव्यसन. 
 

२–३ : ्ा िीन कोपाचें स्पष्टीकरण ९·३·१२, २० व २२ या सूत्रािं केले आहे. 
 

५ वैराज्य जो मूळ िेर्ील राजा नाही (टव–राज्) त्याचा अंमल. मूळ राजा पराभिू होऊन 
देशोधडीला लागलेला असिो. 
 

७ तुल्ययोगके्षमम् हे ‘परस्परसंघषेण’ ला उत्तर आहे ‘टमर्ो टवरोधासंभवाि’ (न) आटण 
अमात्यावग्रहम् हे ‘अन्योन्यपक्षदे्वषानुरागाभ्याम् ‘ला उत्तर आहे. 
 

१६ हा नवीन राजा त्याच देशािील असून त्याने बडंाि साटर्दार टमळवनू बळाच्या जोरावर राज्य 
बळकावलेले असिे. िेव्हा हे संकि वैराज्याहून टभन्न. १९-२० : ्ा सूत्राचंा उदे्दश असा टदसिो की सवथत्र 
व्याटधग्रस्िाचे राज्य श्रेयस्कर व नवीनाचे त्याज्य असे समजू नये. व्याटध कशा स्वरूपाचा आहे व नवीन राजा 
कोण आहे ्ाचा सुद्धा टवचार केला पाटहजे. 
 

२५ येरे् दोन म्हणी उद्धिृ केलेल्या टदसिाि, उच्चकुलोत्पन्न दुबथल राजाचे राज्य कुलहीन बलवान 
राजाच्या राज्यापेक्षा श्रेयस्कर ्ा टवधानाच्या समर्थनार्थ. दुबथलाचे राज्य मुटष्टवधासारखे व अटिवृष्टीसारखे, 
िर बलवानाचे राज्य सस्यवधासारखे व अवृष्टीसारखे हे सूत्र एखाद्या िीकेिून आले असण्याची शक्यिा 
आहे. 
 

२६ : वस्िुिः हा श्लोक मागच्या अध्यायाच्या (८-१) अंिी पाटहजे होिा. त्या अध्यायािील 
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टववचेनाचा याि समारोप आहे. प्रस्िुि अध्यायािील टवषयाशी त्याचा संबधं नाही. 
 

८·३ 
 

७ क्षयणनणमतम् हा न िीकेिील पाठ ‘क्षयव्ययटनटमत्तम्’ ऐवजी पसंि केला आहे. शत्रचू्या बाबिीि 
क्षय म्हणजे कोश व दंड याचंा ऱ्हास व व्याधीच्या बाबिीि क्षयरोग असा श्लेष आहे. व्ययाि िसा टश्लष्ट अर्थ 
संभाव्य नाही. 
 

१५ पािच्चर ‘चोर’ ्ाचा न िीकेि ‘दारुडा’ असा अर्थ केला आहे. २१ मुहूतथप्रतीकारोः न िीकेि 
‘मुहूिथप्रीटिकरो’ असा पाठ आहे. िोही चागंला आहे. 
 

२९ पणरत्याग. ‘ठेवावयास टदलेल्या वस्िूचा नीि साभंाळ न करणे’ (न). 
 

३१ : हे टवधान १·७·७ मध्ये कौटिल्याच्या मिाला पुष्टी देण्यासाठी वापरले आहे. 
 

४१ जयत्सेन हे नलाच्या भावाचे नाव टदसिे. महाभारिानुसार िे पुष्टकर होिे. 
 

५६ णनशान्ततप्रणििौ : वािव्याधीच्या मिाि हा टनदेश असल्यामुळे त्याच्या गं्रर्ाि ्ा नावाचे प्रकरण 
होिे असे मानाव ेवागिे. प्रस्िुि गं्रर्ाि हे प्रकरण अध्याय १·२० मध्ये आहे. 
 

६४ सांघानाम् : अकराव्या अटधकरणािील. सांघिर्णमिाां राजकुलानाम् : १·१७·५३ मध्ये टनर्षदष्ट 
केलेली राज्यपद्धिी 
 

६६ मूल म्हणजे वाडवडलापासून टमळालेले (न). २·९·२१ पहाव.े 
 

८·४ 
 

५ -व्याणितोपसृष्ट- हा श्री िीकेिील पाठ आहे. हस्िटलटखिािं ‘-व्याटधिापसृष्ट-’ असे आहे. 
अपसृष्ट म्हणजे काम सोडून टनघून गेलेला हे टििकेसे समपथक नाही. उपसृष्ट म्हणजे खंगलेला, क्षीण 
झालेला (‘रोगोपसृष्टिनुः’. रघुवशं, ८·९४). 
 

१२ तदाश्रयत्वात् कु्षद्रकािाम् : हे शब्द न िीकेि नाहीि आटण िे मूळ नसण्याचा दाि संभव आहे. 
त्यािं अगोदरच्या टवधानाला पुष्टी टमळण्यासारखे काही नाही. 
 

१५ प्रकृणतपुरुषमुख्य- : प्रकृटिपुरुष म्हणजे मुख्य अटधकारी आटण त्याचें मुख्य म्हणजे पुढारी असा 
अर्थ टदसिो. ‘मत्रयामंधील मुख्य’ असा अर्थ संदभाि जुळण्यासारखा नाही. 
 

२१ िैकाल्येन ‘भिूकाळी पेरलेल्या धान्याची काळजी घेिली जाि नाही, विथमानकाळाच्या पेरण्या 
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होि नाहीि व भटवष्टयकाळासाठी जटमनीची मशागि होि नाही’ (न). 
 

२४ सुभगा आवडिी राणी. याच्या उलि ‘दुभथगा’ नावडिी (१३·१·१६). 
 

३१ करिाणिणष्ठतः याचा नेहमीचा अर्थ ‘हािाखाली माणसे असलेला’ असा आहे (२·५·८, २·११·१ 
पहाव)े. िोच येरे् समजण्यास हरकि नाही. समाहत्यावर दुसरे कोणी अटधकारी असण्याचा संभव नाही. 
 

३६ पिे पिशतम् म्हणजे शकेडा दहा हजार नफा. ही अर्ािच अटिशयोक्िी आहे. 
 

३७ अणभजात म्हणजे सरदार वगैरे अर्वा राजकुलािीलच कोणी व्यक्िी. त्याच्याजवळ सैन्य आहे 
हे अटभपे्रि आहे. त्याच्याकडची जमीन काढून घण्याि युद्धाचा धोका (व्यसनाबाध) आहे, एरव्ही िो 
राजाला सैन्याची मदि करिो (आयुधीयोपकाटरणी) ४० व्यसनाबाि हे संकि अटभजाि बलवान होऊन 
राज्य बळकावील याचे. 
 

४१ राणिसत्ि : १०·३·२४ मधील सत्त्रपैकी रात्र हे एक आहे. 
 

४८ स्तम्भ म्हणजे कायथटसद्धीच्या मागाि उपस्स्र्ि केलेला अडर्ळा. 
 

८·५ 
 

१ : ्ा सूत्राि व पुढे सूत्र ९ मध्ये ‘कलत्रगर्षह’च्या ऐवजी कलिगर्णभ असा पाठ मे भाषािंराला 
अनुसरून स्वीकारला आहे. 
 

७ यर्तुथयुनय- ही मे िीपेला अनुसरून ‘यर्िुथयोवययुवय-’ ची दुरुस्िी आहे. ‘यर्ा’ असिाना ‘योवय’ 
ची आवश्यकिा नाही. 
 

१० कुणपतमूलम् : ‘मूल’ म्हणजे मुख्य अटधकारी (न), मौलबल (मे). 
 

११ सत्ि म्हणजे मुख्यिः दुगथ. 
 

१२ अणतसांिायाणरम् ही ‘अटिसंधाकारम्’ अर्वा ‘अटिसंधािारम् (न)’ ची दुरुस्िी आहे. दोन्ही 
प्रकारच्या संकिाि टवटजगीष ूव अरी एक होऊन स्वारीवर टनघाले आहेि. पटहल्या प्रकाराि दोघाचंी सैन्ये 
स्विंत्र असिाि. त्याि शत्रलूा फसटवणे शक्य असिे. दुसऱ्या प्रकाराि दोन्ही सैन्ये एक झालेली (एकाच 
हुकमिीखाली) असिाि. 
 

१५ आवाहणयतुम् हा न िीकेिील पाठ आहे. हस्िटलटखिािील अवस्त्रावटयिुम्’ चा अर्थ ‘घालवनू 
देणे, पळवनू लावणे’ अनुपपन्न आहे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१८ कूि म्हणजे टशखर, नेिृत्व करणारा सेनापिी. ‘टभन्न’ ने त्याचा मृत्य ूअटभपे्रि आहे. 
 

२३ टमत्राला त्याच्यावर हल्ला करणाऱ्याला टवकून िाकण्याचे दोन प्रकार टनर्षदष्ट आहेि. एक, त्या 
युद्धािून अंग काढून घेणे; यासाठी हल्ला करणाऱ्याने त्याला काही टदलेले असिे. दुसरा प्रकार, आपल्या 
कायासाठी दै्वधीभावाचा अवलंब करून टमत्रावर हल्ला करणाऱ्याशी संधी करून आपल्या दुसऱ्या शत्रबूरोबर 
टवग्रह करणे. यािही काही टमळालेले असिे. २७ प्रार्थणयत्वा ्ाचा ‘हल्ला करून’ असा अर्थ संभाव्य आहे. 
पण् ‘अटभयािं स्वयम्’ (श्लोक २२) याि त्याचा टनदेश अगोदर आलेला आहे. 
 

९ 
 

९·१ 
 

१८ उदीचीनम् म्हणजे उत्तरेकडील. ्ाचा अर्थ दटक्षणोत्तर पसरलेले (असे के्षत्र). णतयथक् हा न 
िीकेिील पाठ आहे, ‘पूवथसमुद्र व पटिमसमुद्र याचं्या मध्ये असलेले’ (न). हा पूवथपटिम टवस्िार एक हजार 
योजने असे अटभपे्रि टदसिे. दटक्षणोत्तर टवस्िारही टििकाच अटभपे्रि असणेही शक्य आहे. पाठभेद 
‘अटियथक्’ (सरळ) कमी अर्थवाही आहे. 
 

२७, २९ णनम्न म्हणजे पाणी असे अनेक टठकाणी समजणे आवश्यक आहे. 
 

४० उपोणषष्ट्यन् : याि उप + उष् जाळणे हा धािू आहे. 
 

५२ यातव्याः म्हणजे ‘यात्राः’. 
 

९·२ 
 

२ मौल हा शब्द ‘मूल’ म्हणजे मूळ राज्य ्ापासून आला आहे. वाडवडलापंासून राज्यािील 
सैन्याि नोकरी करणाऱ्या सैटनकाचें कायमचे सैन्य िे मौलबल. अत्यावाप म्हणजे दूष्टय सैटनकाचें आटधक्य. 
१०·५·२८ पहाव.े बहूलानुरक्तसांपाते हा न िीकेिील पाठ आहे (‘-संपाटदि’ ऐवजी) संपाि म्हणजे एकत्र 
येणे, गोळा होणे. 
 

३ अल्पावापम् ही दुरुस्िी आहे. वरील ‘अत्यावाप’च्या टवरुद्ध अर्ाचा (दूष्टय अल्प प्रमाणाि 
असलेले) असा हा शब्द समजिा येण्यासारखा आहे. इिर पाठ (अल्पस्वापम्, अल्पसपापम्, अल्पसंपािम, 
अल्पसंघािम् सकवा अल्पसंवादम्) समपथक नाहीि. प्रसारः म्हणजे मुख्यिः दाणागोिा टमळटवण्यासाठी 
पाठटवलेल्या सैन्याच्या िुकड्या. १०·२·५ पहाव.े 
 

४ श्रेिीबलम्ः भिृबलामध्ये सैटनक व्यस्क्िशः सैन्याि नोकरीवर घेण्याि येिाि, िर श्रेणीबलाि 
एखाद्या व्यावसाटयकाचें बनलेले सैन्य िसेच्या िसेच राज्याच्या उपयोगास येिे. मोबदला टमळिो िो 
श्रेणीला, व्यक्िींना नाही. 



 

 अनुक्रमणिका 
 

६ अत्युपणचतां....कोपशङ्कायाः हा अंश चुकीच्या टठकाणी पडला आहे. िो पुढे सूत्र ११ नंिर 
समुटचि टठकाणी वाचिा येईल. त्याि शत्रबुल केव्हा वापरावे याचा टनदेश नसून त्याला टवशषे प्रसंगी (खूप 
मोठे झाल्यास) कसे वागवाव ेयाचे वणथन आहे. हा भाग प्रटक्षप्ि नाही हे १५·१·५० मध्ये िो उद्धिृ झाला आहे 
यावरून स्पष्ट आहे. 
 

९ अनेकम् ‘एकाच सेनापिीच्या हुकमिीखाली नसलेले’ (न). अनेकस्र्म् हा न िीकेिील पाठ 
आहे. हस्िटलटखिािं ‘अनेकजािीयस्र्म्’ आहे. ‘अनेकजािीयम्’ सकवा ‘अनेकस्र्म्’ चालेल, पण 
‘अनेकजािीयस्र्म्’ चालण्यासारखे नाही. 
 

११ शिुबलम् ही मुळािील ‘शत्रमु्’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. िी उघडच आवश्यक आहे. 
 

२४ बहुलसारम् ‘ज्याि पुष्टकळ शूर पुरुष आहेि असे’ (न). 
 

२६ हािक ‘कुन्िच्या आकाराचा आटण िीन िोके असलेला’ (न). २७ कचग्रहिी : २·३६·१८ 
पहाव.े २८ तदेव ‘काहींच्या मिे रर्प्रटिबल, इिराचं्या मिे हस्स्िप्रटिबल’ (न). 
 

९·३ 
 

४ सहसै्त्रकीयः ‘हजाराि एक’ मे भाषािंराला अनुसरून ‘पिात्कोपे’ असे सप्तम्यन्ति रूप स्वीकारले 
आहे. 
 

१४ णनग्रहः ‘वध’ (न). संदभाि हा अर्थ स्वीकारण्यास हरकि नाही. 
 

१५ पुिम् युवराजाहून टभन्न पुत्र. 
 

३६ ्ा सूत्रापासून ४१ व्या सूत्रापयंि बडंखोरानंा मागथदशथन केले आहे, त्यािं टवटजगीषलूा काय 
करावे िे साटंगिले नाही. ३८ भूयानकृत्य- ही मे भाषािंराला अनुसरून केलेली दुरुस्िी आहे 
हस्िटलटखिािील ‘भयूात् न कृत्य-’ अर्थहीन आहे. न िीकेिील ‘भयूान् कृत्य-’ वरून असा टनष्टकषथ टनघिो 
की ्ा लोकानंा आपल्या बाजूस वळटवण्याचे प्रयत्न अजून व्हावयाचे आहेि. पण हे लोक त्याच्यापासून 
फुिण्याची भीिी नाही हा अर्थ अटधक चागंला. 
 

४२ ‘परे म्हणजे बा् आटण स्वे म्हणजे आभ्यन्िर’ (न). संदभाि हा अर्थ संभाव्य आहे. 
 

९·४ 
 

३ गुि म्हणजे आदेयत्व, प्रत्यादेयत्व इत्यादी लाभाचे गुण. 
 

२३ सामवाणयकानामणनबथन्तिगाणमत्वात् : एकजूि करून अनेक राजे मोटहमेवर गेले असिा एकाला 



 

 अनुक्रमणिका 
 

सवांपेक्षा अटधक लाभ झाला व त्याला कोणी हरकि घेिली नाही िर िो लाभ पुरोग. ‘पुरोग’ म्हणजे 
सामवाटयकाचंा पुढारी असा मूळ अर्थ आहे, ९·७·५९ पहाव.े 
 

२५ कारुण्य म्हणजे लढण्याटवषयी अप्रीिी आटण सानुके्रशता म्हणजे अपराध्याला क्षमा करण्याची 
वृत्ती (न). ह्री टहच्यामुळे अपराध्याने दयेची याचना केली असिा बळाचा वापर करण्यास मनुष्टय धजि नाही 
(न). 
 

२७ नािनाः हा ‘साधनाः’च्या जागी श्री िीकेिील पाठ आहे. ‘साधनाः’ चा ‘साधनवन्िः’ असा अर्थ 
करावा लागेल आटण िरीही ‘यत्नशिैरटप’ याचा त्याच्याशी नीि अन्वय लागणार नाहीं. 
 

९·५ 
 

५ सुव्याजा : ‘व्याज’ म्हणजे कपि असा अर्थ करणेच चागंले. 
 

१४ बाहै्यः दूष्ट्यःै यािील िृिीया पचंमीच्या अर्ी वापरल्या आहेि. १५ अनुप्रणवष्टाः ्ाचा 
नेहमीप्रमाणे ‘त्याचंा टवश्वास संपादन करून’ असा अर्थही संभाव्य आहे. 
 

३० अभ्यन्ततराम् : म्हणजे ‘टजच्याि सूचना करणारे आिील अटधकारी असिाि’ (न), ‘टजच्याि 
सूचना करणारे व प्रटिसाद देणारे दोघेही आिले असिाि’ (मे). 
 

३२ पूवा पूवाम् : सूत्र ३ मधील क्रमानुसार. 
 

९·६ 
 

१ शुद्धा आपत्ती ‘आटमश्रा’ (सूत्र ८) व ‘परटमश्रा’ (सूत्र ११) ्ा आपत्तींहून टभन्न आहे. टिच्याि 
दोघानंी केलेला कि नसिो. एकाकडूनच धोका असिो. 
 

५ मुख्येषु : हे पौराचें व जानपदाचें पुढारी, मुख्य अटधकारी नाहीि. 
 

१० दूष्टय नसलेले िे आलम्बन, दूष्टयानंा त्याचंा आधार असिो. 
 
३० अणरप्रदतम् हा येरे् िृिीया ित्पुरुष. सूत्र ३३ मध्ये चिुर्ी ित्पुरुष समजणे अटधक चागंले. 

 
३८–३९ : ही दोन सूते्र अनावश्यक आहेि. िी एखाद्या िीकेिून आली असण्याची शक्यिा आहे. 

 
६७ शत्रनेू िह झाल्याचे नाकबलू केले िरी दुसरे किवाले त्याचं्यावर टवश्वास ठेवणार नाहीि, 

कारण टवटजगीषचेू दूि भेिी घेऊन त्याच्याकडे वारंवार गेले होिे हे त्यानंा माहीि असिे. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

७२ जाणतसांिाः हे अकराव्या अटधकरणािील संघ नाहीि. जाटिटनष्ठा ही राज्यटनष्ठेपेक्षा अटधक 
प्रभावी हे गृहीि धरून ही सूचना केली आहे. 
 

७३ वीतांसणगल- ही ‘पीिंसगल-’ अर्वा ‘पीिंसटगल-’ याची दुरुस्िी आहे. वीिंस. (टवटशष्ट 
प्रकारचा कपडा) पक्ष्यामंध्ये टवश्वास उत्पन्न करण्यासाठी आटण टगल (आटमष) त्यानंा आकर्षषि 
करण्यासाठी वापरिाि. 
 

९·७ 
 

३ स्वजनणवकारः कोपः ही व्याख्या अनावश्यक आहे. टशवाय, सूत्र १ मधील ‘बा्ाः कोपयटि’ ्ा 
टवधानाच्या संदभाि समपथकही नाही. हे सूत्र मूळ नसाव.े 
 

९ शत्र ूव टमत्र यािं ्ा टचर्ावणीमुळे दुही उत्पन्न होणे हा अर्थ, िी उत्पन्न न होणे हा अर्ाचा अभाव. 
१० शत्रबुलाला बोलावणे हा अनर्थ, त्याला द्रव्य व मान टदला िर अनर्थ नसणे शक्य असिे. ११ भमूी घेणे 
हा अर्थ, पण टिच्या शजेारी बलवान राजा असल्यास िो अनर्थ. १२ बलवत्तर राजाशी एकजूि हा अनर्थ, 
पण त्यािून लाभ झाला िर िो अर्थ. १२ अर्थसांशयम् म्हणजे ‘अर्थ न वटेि’ हा पटहला प्रकार. 
 

१७ अन्ततर् म्हणजे अन्िर्षध (न). १८ कोणाला कोश व दंड देणे हा मुळाि अनर्थ. 
 

२३ समन्तततोऽर्ा ही आपत्ती, कारण त्यावळेेस कोणिा अर्थ प्रर्म टनवडावा हे समजि नाही. २५ 
तयोः च्या ऐवजी ‘िस्याम्’ असा पाठ अटधक समुटचि आहे. कारण, समन्ििोऽर्ा आपत्तीमध्ये काय करावे 
िे पुढे ३०–३१ ्ा सूत्राि साटंगिले आहे. 

 
२८ येरे्ही तयोः च्या ऐवजी ‘िस्याम्’ असा पाठ समुटचि. समन्ििोऽनर्ावर उपाययोजना ३३–३६ 

सूत्रािं साटंगिली आहे. 
 

३४ लिीयस्या : उदाहरणार्थ, कोश न देिा सैन्य द्याव,े दुगथ न देिा कोश द्यावा इत्यादी. 
 

५२ प्राणतलोम्येन म्हणजे वृद्धीच्या ऐवजी िात्पुरिे स्र्ान स्वीकारून व स्र्ानाच्या ऐवजी िात्पुरिा 
क्षय स्वीकारून. 
 

५९ अपुरोग म्हणजे मुख्य नसलेला राजा. अणनबथन्तिगाणमत्वात् ही मे िीपेला अनुसरून केलेली 
दुरुस्िी आहे. मुळाि ‘अटनबथन्धगाटमत्वात्’ आहे. ९·४·२३ पहाव.े अर्थ असा टदसिो की मोटहमेच्या मध्यावर व 
शवेिी अनर्थ व संशय ्ा आपत्ती उद्भवल्या िर त्याचंा फिका त्याला एकयाला बसणार नसून सवांना–
मुख्यिः पुरोग अर्वा प्रधान राजाला–बसणार, आटण त्याचें टनवारण त्याला एकयालाच कराव ेलागणार 
नाही. अनर्थ अर्वा संशय त्याच्या एकयाच्याच वायाला येण्याचा संभव फार कमी. आटण आलेच िरी 
इिर सामवाटयक त्याच्या मदिीस जािील. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

८१ िमथमूल हा षष्ठीित्पुरुष, बहुव्रीटह नाही. 
 

८२–८४ : वस्िुिः ्ा आपत्ती नसून हे उपटनपाि अर्वा पीडन होि. त्याचंा टवस्िृि टवचार अध्याय 
४·३ व ८·४ मध्ये केला आहे. येरे् त्याचंा टनदेश अस्र्ानी वाििो. 
 

१० 
 

१०·१ 
 

स्कन्धावार म्हणजे मजबिू ििबदंी केलेली अशी लष्टकरी छावणी. ज्यावळेेस युद्ध नसेल त्यावेळेस 
येरे् सैन्याचा िळ असिो व जेव्हा मोटहमेवर जावयाचे असिे िेव्हा येरू्नच कूच करण्यास प्रारंभ होिो. 
 

१ नायक हा कूच करिाना अग्रभागी असिो. १०·२·४ पहावे. सांस्र्ान म्हणजे टवभाग. न िीकेि जेरे् 
रस्िे टमळिाि िो चौक असा पयायी अर्थ टदला आहे. िीन उभे व िीन आडवे अशा सहा रस्त्यामुंळे नऊ 
चौक होिािच. िर्ाटप, पुढील सूत्रािील ‘भाग’ शब्द ्ा ‘संस्र्ान’ चा वाचक असण्याची अटधक शक्यिा 
आहे. 
 

२ मध्यमस्योतरे नवभागे : ्ाचा अर्थ २·४·७ मधील ‘वास्िुहृदयादुिरे नवभागे’ प्रमाणेच करणे 
योवय आहे. परमशाटयक टवभागणीच्या कें द्रस्र्ानी असलेल्या एक-एक्यायशीअंश चौरसाच्या उत्तरेकडील 
(सबधं के्षत्राच्या) एक-नवमाशं भागाि असा अर्थ. 
 

५ मेर्ीप्रतणत ‘कािेरी झुडपाचें कंुपण’ (न). 
 

१३ अष्टादशवगथ ‘मौलबल इत्यादी सहा प्रकारच्या सैन्यािील प्रत्येकी (१०·६·४५ मधील) पटिक, 
नायक व सेनापटि’ (न). हे टवशषे समाधानकारक नाही. सूत्र ६-९ मधील टवभागाचंा टनदेश अटभपे्रि असणे 
अशक्य नाही. त्याचंी बेरीज अठरा होऊ शकेल (कुप्यायुधागार हे एक आटण टमत्रबल, अटमत्रबल व 
अिवीबल हे स्विंत्रपणे िीन असे समजून). 

 
१७ रक्षिाणन ‘रस्िे सपाि करणे, सहस्त्र प्राणी नाहीसे करणे इत्यादी’ (न). 

 
१०·२ 

 
४-१२ : ्ा सूत्रामंधील काही शब्द इकडचे टिकडे हलवनू मुळािील पाठ र्ोडा दुरुस्ि केला आहे. 

त्यामुळे अन्वय नीि प्रस्र्ाटपि होऊन अर्थबोध सुगम होिो. 
 

८ ही व्याख्या हस्िटलटखिािं नाही. सकबहुना, सूत्र ५-८ मधील सवथ व्याख्या एखाद्या िाकेमधून 
आलेल्या टदसिाि. त्या अस्र्ानी व अनावश्यक आहेि. 
 



 

 अनुक्रमणिका 
 

१७ अनुदकम् अनावश्यक आहे. पुढच्या समासाि ‘उदक’ अन्िभूथि आहे. 
 

२० प्रणतग्रह म्हणजे राखीव सैन्य.१०·५·५८ पहावे. 
 

१०·३ 
 

२ कूियुद्ध म्हणजे रणागंणावर लढवावयाचे डावपेच हे पुढील वणथनावरून स्पष्ट आहे. िसे डावपेच 
नेहमीच लढटवले जािाि. 
 

६ अणभन्नः हा ‘अटभन्नम्’ च्या जागी मे भाषािंरावरून घेिलेला पाठ उघडच आवश्यक आहे. 
 

२० चमथकोश हत्तींच्या पायाि कािे घुसू नयेि यासाठी चामड्याची खोळ. 
 

२८–३१ हा अंश प्रटक्षप्ि असण्याचा दाि संभव आहे. राजाच्या प्रोत्साहनाची समाप्िी सूत्र २७ च्या 
अंिीच्या ‘इटि’ ने दाखटवली आहे. िेव्हा त्याि ्ाचंा समावशे होणार नाही. आटण ३२ सूत्राशीही त्याचा 
संबधं जोडिा येणार नाही. कारण त्याि व्यहूसंपद् हे प्रोत्साहनाचे स्विंत्र टनटमत्त टनर्षदष्ट केले आहे. 
टशवाय, हा सवथ भाग िीकेच्या स्वरूपाचा आहे. रणागंणावर कोणी ‘अपीह श्लोकौ भविः’ असे एखाद्या 
िीकेिल्याप्रमाणे म्हणण्याची शक्यिा फारच कमी आहे. 
 

४४ यन्द्न्तिक हा ‘सस्त्त्रक’ च्या ऐवजी न िीकेिील पाठ आहे. ‘जामदवन्य आदी (२·१८ मधील) यंते्र 
ियार करणारे’ असा त्याचा अर्थ. 
 

१०·४ 
 

३ समे णवषमे हे शब्द भमूीच्या वणथनपर समजिा येण्यासारखे नाहीि. टिचे ‘समा’ असे वणथन 
करण्याि आलेले आहे. म्हणून ‘अडचणीि नसिाना व अडचणीि असिाना’ असा ्ा शब्दाचंा अर्थ 
समजला पाटहजे. 
 

१३ णवचय म्हणजे शोधून काढणे, टनवड करणे. 
 

१४ पटहले ‘अविरण’ म्हणजे पाण्याि उिरणे व दुसरे ‘अविरण’ म्हणजे उंच जागेवरून खाली 
येणे. 
 

१०·५ 
 

६ पञ्चारन्द्त्न िनुः : नेहमीचे धनू अंिर चार अरत्नी आहे. २·२०·११ पहाव.े 
 

८ ‘पक्ष हे पुढच्या बाजूला बाहेर, कक्ष हे मागच्या बाजूला आि आटण उरस्र् हे मधोमध’ (न) 



 

 अनुक्रमणिका 
 

उडणाऱ्या पक्ष्याशी साम्य सूटचि होिे. 
 

१७ णवषमसांख्याने : उदाहरणार्थ, पक्षािं पाच, कक्षािं िीन, उरस्याि नऊ. ्ाचे असंख्य प्रकार 
होऊ शकिाि. १९ : टवषमव्यहूाच्या मूळ दहा प्रकृिी समव्यहूाच्या मूळ दहा प्रकृिींहून टभन्न नाहीि. 
 

२२ णिभागोनः : उदाहरणार्थ, मूळ रर् ४५ असिील िर त्याि िीस रर्ाचंी भर घालावी. त्यापंैकी 
वीस पक्ष व कक्ष ्ामंध्ये (प्रत्येकी पाचपाच) व उरल्याि दहा. 
 

३० रर्व्यहूाि हत्ती नसिाि व हस्स्िव्यहूाि रर् अटभपे्रि नाहीि. वर वर्षणलेल्या रर्व्यहूािील 
रर्ाच्या जागी हत्ती ठेवला की हस्स्िव्यहू होिो. 
 

४५ वेगाणभहूणलको ही मे िीपेि सुचटवलेली दुरुस्िी आहे. त्याचा ‘वगेाने चढाई करणारा अर्वा 
‘(शत्रचूी) वगेवान चढाई र्ोपवनू धरणारा’ असे अर्थ होऊ शकिाि. दुसरा अर्थ अटधक संभाव्य आहे. मूळ 
पाठ ‘वगेाटभहूटलिः’ आहे. ‘वगेाने अटभभिू होणारा’ असा त्याचा अर्थ संभाव्य आहे. पण हा अर्थ संदभाला 
अनुरूप नाही. 
 

४७ प्रणतगृह् िीयात् म्हणजे त्या पटहल्या हल्ल्याच्या मदिीस जाऊन त्याला जोर द्यावा. 
 
५३ अनुवांशम् म्हणजे सैन्याच्या फळीच्या अनुरोधाने (अव्ययीभाव). ्ाचा अन्वय ‘भवनरक्षा’ शी 

लावावयाचा. 
 

१०·६ 
 

३ प्रपक्षकक्षोरस्या उभयोः : औशनसाचं्या टवभागाि कक्षाचंा टनदेश नसिा दोघाचं्याही मिे हे टिन्ही 
मूलभिू व्यहूप्रकारािं असिाि असे कसे म्हिले आहे िे स्पष्ट नाही. ‘प्रपक्ष’ मधील प्र उपसगाचा काही टवशषे 
अर्थ असावा असे वािि नाही. मूळ पाठ ‘सपक्ष-’ असण्याची शक्यिा आहे. ४ णतयथनवृणतदथण्डः दंड नाव 
असलेला व्यहू टिरकस जावा हे र्ोडे चमत्काटरक वाििे. कदाटचि मूळ पाठ ‘अटियथववृटत्तः’ असावा. ५ भोग 
म्हणजे नागाचा उभारलेला फणा. त्याचा साप असाही अर्थ आहे. िोच अटभपे्रि टदसिो. 
 

८ न िीकेप्रमाणे सूत्र ४–७ मधील व्याख्या उभयिाचं्या मिानुसार आहेि, िर येरू्न पुढे टदल्या 
जाणाऱ्या व्याख्या बाहथस्पत्याचं्या मिानुसार आहेि. बाहथस्पत्यानंी मूळ चार व्यहूप्रकाराचं्या टनरटनराळ्या 
व्याख्या स्वीकारल्या असाव्याि हे टवशषे पिण्यासारखे नाही. दोन टनरटनराळ्या प्रकारच्या व्याख्या आहेि 
एवढे मात्र टनटिि. ९ अणतक्रान्तत म्हणजे इिर टवभागाचं्या मानाने पुढे असलेला. १० प्रणतक्रान्तत म्हणजे मागे 
असलेला. ्ा व्यहूाचं्या व्याख्यावंरून त्याचें स्वरूप स्पष्ट होिे असे म्हणिा येण्यासारखे नाही. 
कामंन्दकाच्या नीटिसाराि (अध्याय २०) ्ा व्याख्या उद्धिृ केल्या आहेि. 
 

२५ ‘सपथसारीमध्ये टवभाग एकमेकानंा लागून असिाि, िर गोमूणिकामध्ये त्याचं्याि र्ोडे अंिर 
असिे’ (न). 



 

 अनुक्रमणिका 
 

३६ उद्धानकः हा पाठ कामन्दकाि आहे. येर्ील पाठ ‘उद्यानकः’ आहे. पण उद्यानाची काही 
टवटशष्ट आकृिीच असिे असे नाही. चार कोपरे असलेली चूल असा उद्धानकचा अर्थ समजिा येिो 
 

३९–४१ हे व्यहू वरील चार प्रकृटिव्यहूाशंी असंबद्ध टदसिाि. 
 

४५ पणतकः ही ‘पटदकः’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. ज्या अंगाि हत्ती, रर्, घोडे आहेि त्याच्या 
मुख्याला पटदक ही संज्ञा अनुपपन्न आहे. 
 

४८ हन्द्स्तभीषिैः ही ‘हस्स्िभषूणै:’ ची दुरुस्िी आहे. िी उघडच आवश्यक आहे. भषूणामुंळे शत्रिू 
उदे्वग उत्पन्न होणार नाही. 
 

११ 
 

संघराज्ये प्राचीन भारिाि प्रटसद्ध होिी. प्रस्िुि अटकधरणाि टवटजगीषनेू त्याचं्यावर आपले वचथस्व 
प्रस्र्ाटपि करावे या उदे्दशाने त्याचंा टवचार केला आहे. िर्ाटप, शवेिी संघानंी टवटजगीषचू्या 
कारवायाटंवषयी कसे जागरूक रहावे िे सुद्धा त्यानंा साटंगिलें  आहे. काही संघािं एकाहून अटधक मुख्य 
असि हे उघड आहे. 
 

११·१ 
 

४ जायस्वाल यानंी म्हिल्याप्रमाणे क्षटत्रयश्रेणी हे सामान्य नाम समजून काम्बोज व सुराष्ट् या 
दोनच संघाचंा प्रस्िुि सूत्राि टनदेश आहे असे मानणे बरोबर नाही. समासािील ‘आदयः’ च्या स्र्ानावरून 
हे स्पष्ट आहे की क्षटत्रय, श्रेणी ही सुद्धा टवशषेनामे म्हणजे संघाचंी नाव ेआहेि 
 

६ सांघानाम् म्हणजे ‘संघमुख्यानाम्’. एका संघाला दुसऱ्या संघाटवरुद्ध टचर्ावण्याचा प्रश्न नसून 
एकाच संघािील मुख्यामंध्ये टविुष्ट आणावयाचे आहे. 
 

१७ : हस्िटलटखिािं भूमौच्या अगोदर ‘एकदेश ेसमस्िान्वा टनवशे्य’ हे शब्द अटधक आहेि. िे 
गाळले आहेि. सूत्र १८ मधील टवधानाशी िे टवसंगि आहेि आटण एकाच वाक्याि ‘टनवशे्य’ व ‘टनवशेयेत्’ 
दोन्ही असण्याची शक्यिा नाही. 
 

२५ सणहरण्याणभज्ञानमुद्राणि णहरण्यभाजनाणन च : यािंील एक ‘टहरण्य’ शब्द (पटहल्या सामाटसक 
शब्दाि) टद्वरुक्ि झाला आहे. या शब्दसमूहाि एकाच पदार्ाचा (टहरण्यभाजनाचंा) टनदेश आहे. पटहला 
शब्द ‘टहरण्यभाजनाटन’ चे टवशषेण आहे, शवेिचा ‘च’ गैरसमजुिीने आला आहे. ‘साटभज्ञानमुद्राटण 
टहरण्यभाजनाटन’ इिकाच पाठ अर्ाला चागंला. 
 

४२ अणदणतकौणशकणस्त्रयः ‘देविाचंी टचते्र दाखवनू उपजीटवका करणाऱ्या आटण गारुडी टस्त्रया’ 
(न). एकच कल्पना अटधक संभाव्य आहे. १·१७·१९ पहाव.े 



 

 अनुक्रमणिका 
 

४५ दूष्ट्यः सांघमुख्यमध्ये : टसद्धवषेािील हा हेर दूष्टय असे म्हिले आहे. त्याचा पुढे िीक्ष्ण हेराकंरवी 
खून होण्याची संभाव्यिा आहे. िेव्हा िो अटभत्यक्ि असण्याचीच शक्यिा आहे. मुख्यो ही मे िीपेला 
अनुसरून ‘मुख्या’ं ची केलेली दुरुस्िी आहे. 
 

५४ एकराजः राजेशाही असलेल्या राज्यािील मुख्य. संघाहून ्ा राज्यपद्धिीची टभन्निा 
दाखटवण्यासाठी हा शब्द वापरला आहे. संघाि अनेक ‘राजे’ असिाि. 
 

१२ 
 

आबलीयसम् हे ‘अबलीयस् (कमी बलवान राजा)’ पासून टनष्टपन्न झालेले रूप आहे. मे िीपेि 
‘अटधक बलवान होईपयथि’ असा त्याचा अर्थ केला आहे. ्ा अटधकरणािील बरेचसे टववचेन पूवी सािव्या 
अटधकरणाि–टवशषेिः अध्याय १४–१७ मध्ये – आलेले आहे. त्यामुळे पुष्टकळ पुनरुक्िी आढळिे. 
 

१२·१ 
 

७ कुलैडक ‘कळपापासून सुिून एकिा पडलेला मेंढा’ (न). मे िीपेि ‘अकुलैडकः’ असा पाठ 
सुचवनू त्याचा हाच अर्थ टनष्टपन्न केला आहे. 
 

२४ पादोतरम् म्हणजे प्रर्म शभंर देऊ केले असिील िर नंिर सवाश े याप्रमाणे दर खेपेस 
सव्वापिकरून. अहोरािोतम् ‘एक एक टदवसाने वाढवीि’ याचा अर्थ स्पष्ट नाही. श्री िीकेि ‘करावयाच्या 
कामाचे टदवस १०, ११, १२ याप्रमाणे वाढवीि’ असा अर्थ केला आहे. सैन्य सकवा कोश अपथण करिाना काम 
करण्याचा प्रश्न अप्रस्िुि आहे. मे भाषािंराि दहा, नऊ आठ याप्रमाणे सैन्य देण्यासाठी मुदि कमी करीि 
जाऊन’ असा अर्थ केला आहे. िो संदेहमुक्ि नाही. 
 

२६ पुरुषसंधीि सैटनक (पदाटि) द्यावयाचे असिाि, िर (सूत्र २५ मधील) दंडसंधीि हत्ती व घोडे 
द्यावयाचे असिाि असे टदसिे. 
 

१२·२ 
 

‘मंत्रयुद्ध’ हे प्रकरण पटहल्या साि सूत्रािंच अंिभूथि आहे. वस्िुिः त्याचा मागच्या ‘दूि कमथ’ ्ा 
प्रकरणािच समावशे होिो. हा अंश मागच्या अध्यायावरून पुढे चालू असाच स्वरूपाचा आहे. 
 

२१ भायाव्यांञ्जना : असे समजले पाटहजे की एका हेर स्त्रीने शत्रचू्या अटधकाऱ्याशी अगोदरच लवन 
केलेले असिे. ही योजना फार लाबंचा टवचार करून केलेली आहे. भाया म्हणजे केवळ पे्रटमका असे 
समजिा येईलसे वािि नाही. 
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१२·३ 
 

४ ये चाप्रवाणसताः हा मे भाषािंराला अनुसरून ‘ये च प्रवाटसिाः’ ऐवजी दुरुस्ि केलेला पाठ आहे. 
‘प्रवाटसि’ ठार मारलेला अर्वा हद्दपार केलेला यापंैकी कोणत्याही अर्ाने संदभाि बसण्यासारखा नाही. 
 

१६ अन्ततबथलम् म्हणजे राज्याच्या रक्षणासाठी मागे ठेवलेले सैन्य. अन्ततम् म्हणजे अंिपालाचा दुगथ. 
 

२१ सवथस्वेन तदपथिम् : ‘सवथस्वस्य िदपथणेन’ असा अर्थ अटभपे्रि आहे. 
 

१२·४ 
 

खरे पाहिा ्ा अध्यायाि एकच प्रकरण आहे. १६७ व े म्हणून जे स्विंत्र प्रकरण गणण्याि आले 
आहे िे सूत्र २० च्या (िीन शब्द असलेल्या) अध्या भागाि टनकालाि काढले आहे. 
 

१ देश : म्हणजे मुख्यिः शत्रचूा दुगथ. 
 

५ पाद्यां वा मद्यम् : हे शब्द मूळ नसण्याचा दाि संभव आहे. त्याचंा टवशषे समाधानकारक अर्थ 
लागण्यासारखा नाही. 
 

७ ही एक दूरवर टवचार करून केलेली योजना आहे. शत्रसैुन्याि मुख्य अटधकारी म्हणून 
परकीयाला िाबडिोब नेमले जाण्याची शक्यिा कमी. 
 

२१ ब्रयुूः ्ाचा किा सूत्र १९ मध्ये टनर्षदष्ट केलेले दुबथल राजाचे सैटनक. त्यानंी याप्रमाणे घोटषि 
केल्यावर शत्रू मोटहम सोडून राज्याच्या रक्षणासाठी परि जाईल अशी कल्पना. 
 

२३ स्तम्भवाि म्हणजे झाडाचं्या बुधं्यानंी होणारा कंुपणासारखा आडोसा असा अर्थ असावा. २८ 
उदकचरिैः १३·१·३–५ मध्ये याचें वणथन आहे. 
 

१२·५ 
 

१ पूजागम- ही ‘पूज्यागम-’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. पूजेसाठी येणेच संभाव्य आहे. 
 
९ अवरोि व उपरोि (सूत्र १२) दोन्ही रूपे वढे्याला िोंड देण्यासाठी टकल्ल्याि आसरा घेणे या 

अर्ी वापरली आहेि. 
 

१८ तोयकुम्भान् ही ‘अिोयकुम्भान्’ ची दुरुस्िी आहे. पयायी ‘कासं्यभाण्डाटन’ मध्ये पाणी अटभपे्रि 
िाही असे म्हणिा येईल. जटमनीच्या आि खणले जाि असिा वर ठेवलेल्या काशाच्या भाडं्याि सूक्ष्म 
ध्वटनलहरी उद्भविील अशी कल्पना आहे. िेव्हा इिर कंुभािं पाणी डेवल्यास त्याच्यावर उठणाऱ्या 
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िरंगानंी खणण्याचे कायथ कळू शकेल. 
 

२६ आवाहयेत् : ्ाचा किा सूत्र ११ मधील पुत्र सकवा भ्रािा. 
 

३७ पाश्येन म्हणजे पुढील सूत्रािं वर्षणलेल्या कोणत्याही युक्िीने (श्री). 
 

४२ कृतोपनापः याचा अर्थ ज्याच्या ‘अटधकाऱ्यानंा टफिटवण्याचे शात्रनेू प्रयत्न केले आहेि िो’ असा 
केला पाटहजे. िरच दुगािून बाहेर येणारे अटधकारी टफिूर झाले आहेि असे त्याला वािण्याची 
(दूष्टयव्यञ्जनैः) शक्यिा आहे. वस्िुिः िे व त्याचं्याबरोबरचे सैन्य राजटनष्ठच असिाि. पण िे आपल्याला 
येऊन टमळणार ्ा कल्पनेने शत्रू गैरसावध असिो. 
 

१३ 
 

१३·१ 
 

३ समुद्रवालुकाकोशम् याचा अर्थ स्पष्ट नाही. समुद्रािील वाळूचा कोश (टपशवी) अर्वा वाळूची 
मुद्रा (मोहोर) केलेली टपशवी यापंैकी कोणिाच अर्थ जुळण्यासारखा नाही. हे एका ज्वालाग्राही व पाण्यावर 
िरंगणाऱ्या पदार्ाचे नाव असावे. १४·२·३६ मध्ये िेल चोपडलेला समुद्रफेन पाण्यावर िरंगिो व पेिलेला 
टदसिो असे म्हिले आहे. िो अटभपे्रि असणे शक्य आहे. उदकबन्द्स्तना इ॰ : ्ा प्रयोगाचे वणथनही स्पष्ट 
नाही. ‘उदकबस्स्ि’ म्हणजे जलचर प्राण्याचा बस्िी असा अर्थ शक्य आहे. पण त्याने बोध होण्यास मदि 
होि नाही. 

 
१२ तुल्ययोगके्षमम् : ‘िुल्य’ म्हणजे दूिाच्या बरोबरीने असा अर्थ टदसिो. पण आयुधीयानंा सुद्धा 

अमात्याचं्या प्रमाणेच योगके्षम देऊ करावा हे टवटचत्र वाििे. वस्िुिः आयुधीयाचंा उपजापाि काही संबधं 
नाही. ‘आयुधीयाना ंच’ हे शब्द मूळ नसण्याचा दाि संभव आहे. 
 

१६ कुलैडकेन : १२·१·७ पहाव.े पीलुणवखादनेन : पीलु वृक्षाचे फळ खाण्यापासून काही लाभ होि 
नाही, त्याने पोषण िर होि नाहीच, उलि उपद्रव होिो अशी कल्पना अटभपे्रि असावी. करकयोष्ट््या : श्री 
िीकेि ‘करका’ व ‘उष्ट्ी’ ्ा दोन प्रकारच्या कडू वनस्पिी असल्याचे म्हिले आहे. ्ाचें अर्थ टनटिि 
नाहीि. रुवापकाणरिः हे अमात्य शत्रलूा अपकार करीि रहािाि, पण त्याचें प्रयत्न व्यर्थ होिाि. िे 
टवटजगीषलूा जाऊन टमळाले िर िे शत्रूला इजा करण्याि यशस्वी होिील, अशा प्रकारचे हे सूचन. मे 
भाषािंराि ‘धु्रवापकाटरणः’ असा पाठ स्वीकारला आहे. ‘दक्षान्’ पासून याचंी टभन्निा स्पष्ट नाही. 
 

१३·२ 
 

६ ‘बस्िशोटणि’ हे मंुवयानंा आकर्षषि करण्यासाठी व रागं वारुळ नेमके ओळखण्यासाठी अशी 
कल्पना टदसिे. अशीही शक्यिा आहे की मुवयानंा वारुळािून घालवनू देण्यासाठी बस्िशोटणिाचा उपयोग 
अटभपे्रि आहे. परंिु त्यासाठी ‘उपटजटह्वकापसारणार्थम्’ असा पाठ अपेटक्षि आहे. 
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११ तेजनान्द्नन- : हा अवनी कसा ियार करावा िे १४·२·२०–२५ मध्ये साटंगिले आहे. 
 

२४ अन्द्ननिूमोत्सगथ- : ्ाचे वणथन १४·२·३४ मध्ये आहे. 
 

३८ : हे सूत्र ५·२·४५ मधून येरे् पुनरुक्ि केले आहे. ्ा टठकाणी िे अस्र्ानी आहे. 
 

४२ दाय- : ही ‘दायाद-’ ची दुरुस्िी आहे. ११·१·४२ पहाव.े 
 

४३ सत्िच्िन्नाः ही मे िीपेला अनुसरून ‘सस्त्त्रच्छन्नाः’ ची केलेली दुरुस्िी उघडच आवश्यक आहे. 
 

१३·३ 
 
८ अवणक्षपेत् नोकरीवरून काढून िाकाव.े १·१०·२ पहावे. 
 
१५ दण्डबलव्यवहारेि : ८·१·३४,३८ पहाव.े 
 
१६ कृत्यपक्ष : हे शत्रचू्या राज्यािील. त्यानंा टफिवनू नेल्यामुळे िो टवटजगीषलूा उपद्रव देण्याचा 

संभव असिो. त्याने िसे केले की त्याच्यावर स्वारी करावयाची. २० अणवषह्य : मुख्यिः दुगाि असल्यामुळे 
हािी न लागणारा. 

 
३४ परस्परम् म्हणजे त्याचं्यापैकी एकाकडे, शत्रकूडे सकवा त्याच्या टमत्राकडे, ज्याची भमूी देऊ 

केली आहे त्याच्याकडे. 
 
३८ स्ववगेभ्यः दुगथमुख्यानंी शत्रचू्या दुगथमुख्यानंा, राष्ट्मुख्यानंी राष्ट्मुख्यानंा व सेनामुख्यानंी 

सेनामुख्यानंा. 
 
४६ तन्तद्यञ्जनाः म्हणजे कारु, टशल्पी इत्यादींच्या वषेािील आयुधीय. 
 
५१ : हे त्या रानिी िोळ्याचंा टवश्वास संपादन करण्यासाठीं करावयाचे. ५२ अपगच्िेयुः ्ाचा 

किा ‘अपसपाः’. ्ानंी गोपालक व वैदेहक याचं्याबरोबर टवषटमटश्रि अन्न त्यानंी िेरे् ठेवावयाचे असे 
ठरटवलेले असिे. ५३ चोरान्...भारान् हा पाठ मे भाषािंराला अनुसरून ‘चोरा....भारा’ च्या जागी 
स्वीकारला आहे. टद्विीया टवभक्िी उघडच आवश्यक आहे. 
 

१३·४ 
 

१ कशथन-: याचे वणथन सूत्र ६–७ मध्ये आहे. 
 

३ अन्तयिापसरतः ‘जे दुसरीकडे जाि असिील त्याचंा अपवाद वगळिा‘. ्ा लोकानंा 
टवटजगीषचू्या अमलाखाली रहावयाचे नाही अशी कल्पना असावी. ४ सांग्रामात् ही मे िीपेला अनुसरून 
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‘संग्रामम्’ ची केलेली दुरुस्िी आहे. ‘टनवशेयेत्’ चे हे कमथ असण्याचा संभव नाही. ५ ्ा टवधानाचा उदे्दश 
असा की शत्रचू्या प्रजाजनाचंा संहार करून व त्याचे जनपद उध्वस्ि करून टमळटवलेले राज्य काही कामाचे 
नाही. 
 

९ -बलकुणिका ्ा शब्दाचा अर्थ स्पष्ट नाही. (भयुारी मागाने दुगाि प्रवशे करून) सैन्याच्या द्वारा 
हल्ला करणे असा अर्थ शक्य आहे. दारां च गुडेन : हेही टवशषे स्पष्ट नाही. ‘दार’ म्हणजे ििाला पाडलेले 
सखडार आटण ‘गुड’ म्हणजे हत्तीचे टचलखि असे अर्थ आहेि. १२ णनन्द्ष्ट्करात् असा पाठ २·३·१४ ला 
अनुसरून पसंि केला आहे. 
 

१८ ्ा व पुढील सूत्रािं योजावयास साटंगिलेले काही पदार्थ टनटिि कोणिे हे सागंिा 
येण्यासारखे नाही. 
 

२५ पुरा णमिैः सांित े: टमत्राशंी अशी एकजूि होण्याच्या पूवीच दुगावर हल्ला करावयाचा. 
 
२९ अपगच्िेत् : आपले टछद्र उघड करणाऱ्या त्या (टमत्र सकवा आसार) राजावर हल्ला करण्याचे 

सोंग आणून िेरू्न जाव.े 
 

५० अशी कल्पना टदसिे की टवटजगीषचेू दूष्टय व आिटवक सैन्य ज्या टठकाणी असेल त्या टठकाणी 
शत्र ूलढण्याि गुंिून राहील असे करावे आटण मग बाकीचे सैन्य आि नेऊन टकल्ला काबीज करावा. याि 
असे गृहीि धरलेले टदसिे की शत्रचेू सैन्य लढण्यासाठी बाहेर आले आहे. पण त्याने बाहेर का याव ेिे स्पष्ट 
नाही. 
 

५१ सांज्ञा म्हणजे ध्वज व िूयथ यानंी अगोदर ठरटवल्याप्रमाणे करावयाच्या खुणा आटण टचन्ह म्हणजे 
ओळख पिण्यासाठी धारण केलेल्या खुणा. 
 

५६ गुिाणतशयेन : गुण म्हणजे प्रकृिींची गुणसंपद्. संटध आटद सहा गुण हा अर्थही संभाव्य आहे. 
 

६० : शक्य म्हणजे दुबथल, आटण एक म्हणजे टमत्र नसलेला. 
 
६३ : ही या अटधकरणािील पटहल्या पाच प्रकरणाचंी नाव ेआहेि. 

 
१३·५ 

 
१३ योणनबाल : हे सवथ प्राण्याचं्या संबधंाि आहे. मनुष्टयापंुरिेच िे मयाटदि आहे असे समजण्याचे 

कारण नाही. पुांस्त्व हे सुद्धा सवथ प्राण्याचें. 
 

१९ अणभजात : ८·४·३७ पहाव.े 
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१४ 
 

्ा अटधकरणाि अनेक गूढ उपायाचें वणथन आहे. त्याि मंत्रिंत्राच्या टवधीबरोबर टवटवध प्रकारच्या 
टसद्धी टमळटवण्याच्या उपायाचंाही समावशे आहे. 
 

१४·१ 
 

्ा अध्यायाि मनुष्टयाला मारण्यासाठी, त्याच्याि व्याधी अर्वा व्यंग उत्पन्न करण्यासाठी ियार 
करावयाच्या अनेक औषधी टमश्रणाचंा टनदेश आहे. त्यािंील द्रव्याचंा व्यवस्स्र्िपणे बोध होिो असे नाही. 
सकबहुना, एखादे नाव प्राण्याचे आहे की वनस्पिीचे असाही संदेह उत्पन्न होिो. हे प्रयोग आिा करून त्याचंी 
सत्यिा अजमावणे अर्ािच अशक्य आहे. 
 

८ कला : हे प्रमाण अध्याय २·१९ मध्ये टनर्षदष्ट केलेले नाही. 
 
१४ नेजनोदक- ही मुळािील ‘िेनजनोदक-’ ्ा भ्रष्ट पाठाची दुरुस्िी आहे. नेजनोदकाचे वणथन 

१४·४·२ मध्ये आहे. श्री िीकेि स्वीकारलेला पाठ ‘िेजनोदक’ संभाव्य नाही. 
 

२१ शोष ‘सुकून जाणे’ म्हणजे क्षयरोग अटभपे्रि असावा. 
 

२२ अपणजणह्वकायोगः ‘जीभ म्हणजे टिचा उपयोग नाहीसे करणारे टमश्रण’ असा अर्थ असण्याची 
शक्यिा आहे. 
 

३५ मागथतोऽन्द्ननां ही भीिभीि सुचटवलेली दुरुस्िी आहे. मुळाि ‘भागं योऽस्वनं’ असा पाठ आहे. श्री 
िीकेि ‘भावयायोस्वनं’ हा पाठ स्वीकारला आहे. मे िीपेि ‘भागिोऽस्वनं’ असा पाठ सुचटवला आहे. कोणत्याच 
पाठापासून समाधानकारक अर्थ टनष्टपन्न होि नाही. ३७ रुवेि : याचा अर्थ अटनटिि आहे. श्री िीकेि ‘मानुष’ 
म्हणजे मनुष्टयमासं व ‘धु्रव’ म्हणजे विवृक्ष असा अर्थ केला आहे. पण मानुष हे धु्रवाचे टवशषेण असावसेे 
वाििे. मे िीपेि ‘सु्रवणे (मूत्राने)’ असा पाठ सुचटवला आहे. धु्रव म्हणजे मासं असा अर्थ शक्य आहे काय? 
 

१४·२ 
 

६ एतयोः म्हणजे श्वेिबस्ि व श्वेिगदथभ यापंैकी. ८ : ्ा सूत्रानंिर श्री िीकेच्या पाठाि आणखी 
दोन श्वेिीकरणाचे योग टदले आहेि. 
 

२७ : हे गद्य सूत्र पुढील २८–२९ ्ा श्लोकावंरून बनटवलेले टदसिे. वज्रकदली म्हणजे त्यािंील 
उपोदका असावी. 
 

३८ : ्ाचाच ‘मानुष अस्वन’ म्हणून टनदेश केला आहे. १·२०·४ पहाव.े 
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४१ नारकगभथः ‘नार’ म्हणजे नुकिेच जन्मलेले वासरू असा एक अर्थ आहे. त्याचा गभथ म्हणजे 
गभावरील आवरण असा अर्थ शक्य आहे. 
 

४५ आराज्यायेणत णनवाद : ‘आराज्य’ असा शब्द समजावा लागिो. त्याचा सवथ बाजंूनी दृढ झालेले 
राज्य असा अर्थ शक्य आहे. ‘टनवादः’ हा शब्दही अप्रटसद्ध आहे. त्याचा ‘टनर्षववादः’ सारखा अर्थ (टववादाचा 
अभाव) समजणे शक्य आहे. ‘कोपे’ असे सप्िमीचे रूप अटभपे्रि असल्याचे समजिा येिे. आटण कोप म्हणजे 
प्रजेिील प्रक्षोभ, बडं. 
 

१४·३ 
 

८ काण्डक म्हणजे माडंीचे हाड अर्वा दंडाचे हाड. 
 

१९–२६ : हा एक प्रस्वापनमंत्र आहे, टवशषेिः दरोडेखोराचं्या उपयोगी. २० अनुयोगेन म्हणजे 
त्याचं्याप्रमाणेच प्रयोग करून असा मूळ अर्थ असावा. २१ चमूखलाः (सैन्यािील दुष्ट लोक) म्हणजे कोण िे 
स्पष्ट नाही. २३ फेलक म्हणजे पेिारा, करंडी. संदभाि (कुत्रयाचा) जबडा असा अर्थ शक्य आहे. 
 

२८ णबलख म्हणजे टबळ खणणारा प्राणी. 
 

३४–३९ : हा दुसरा प्रस्वापनमंत्र आहे. ३६ : ही स्त्री-टपशाचाचंी नाव ेअसावीि. ३८ णसद्धाः हा शब्द 
सूत्र ४६ मधील ‘टसद्धार्ाः’ शी समानार्थक असावा. 
 

४३–४७ : हा आणखी एक प्रस्वापनमंत्र. ४५ णसद्धध्यर्थम् ही ‘टसद्धार्थम्’ ची सुचटवलेली दुरुस्िी 
आहे. 
 

५१–५२ : हा दारे उघडण्याचा द्वारापोहनमंत्र आहे. 
 

५८ भननस्य खून होऊन ज्याच्या शरीराचे अवयव टछन्नटवस्च्छन्न झाले आहेि असा. ६१ येर्ील हा 
पाठ भीिभीि सुचटवलेली दुरुस्िी आहे. हस्िटलटखिािं ‘रटवरटवः सगन्ध (सगण्ड) पटरघाटि भणाटि’ असे 
आहे. आकाशाि संचार करिो म्हणून सूयाच्या जािीचा (रटवसगन्धः) होऊन बंद केलेल्या दरवाजाच्या 
पलीकडे (पटरघम् अटि) सवथत्र व्यापू शकिो (सव ंपणृाटि) असा अर्थ संभाव्य आहे. 
 

६२ -कुम्भीतम्बकिुकसारौघः हा पाठही िसाच सुचटवलेला आहे. मुळाि ‘कुम्बीत्तम्बकिुकसारीघः’ 
असे आहे. हा मि दरवाजाच्या अडसराला उदे्दशून म्हणावयाचा आहे. िो अत्यंि मजबिू आहे असा ्ा 
टवशषेणाचा मटर्िार्थ. नारीभग ज्यािून अडसर पुढे मागे सरकटवला जािो िे भोक. 
 

६८ आनाह म्हणजे मल व मूत्र ्ाचंा अवरोध. 
 

७१ पदे ही मे िीपेि सुचटवल्याप्रमाणे ‘पादे’ च्या जागी केलेली दुरुस्िी आहे. 
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१४·४ 
 

१० अक्ष (सोळा माष–श्री) : हा प्रमाणाचा अध्याय २·१९ मध्ये टनदेश नाही. 
 

१२ : सूत्र १·२०·५ पहाव.े हा मणी गळ्याि अर्वा मनगिावर धारण करिा येईल. 
 

१५ 
 

िन्त्र म्हणजे शास्त्र. त्याची माडंणी करिाना टववचेन करण्याचे जे टवटवध वाङ्मयीन प्रकार त्यानंा 
िन्त्रयुस्क्ि अशी संज्ञा आहे. कोणत्याही शास्त्राच्या टववचेनाच्या ओघाि ्ा युक्त्याचंा स्वाभाटवकपणे अवलंब 
केला जािो. 
 

१५·१ 
 

२ पृणर्व्या इ॰ : सूत्र १·१·१ पहाव.े 
 

५ ्ा उदाहरणावरून असे वािण्याचा संभव आहे की संपूणथ शास्त्राचा जो टवषय िो म्हणजेच 
अटधकरण. परंिु ्ाची व्याख्या सवथ पधंरा अटधकरणानंा लागू होण्यासारखी आहे. 
 

९ उदाहरण म्हणून १·४·१६ हा संपूणथ श्लोक अटभपे्रि आहे. 
 

४२ : परंिु १०·६ ्ा अध्यायािील टववचेनाि बाहथस्पत्याचं्या मिाला अनुसरून असणाऱ्या दोन कक्ष 
्ा अटधक टवभागाचंाही टनदेश टठकटठकाणी केला आहे. 
 

५१–५२ : स्वसांज्ञा म्हणजे ्ा शास्त्राची टवटशष्ट संज्ञा व पर म्हणजे दुसरी शासे्त्र असा अर्थ संभाव्य 
आहे. अर्वा स्व म्हणजे कौटिल्य स्विः आटण पर म्हणजे ्ा शास्त्राचे दुसरे आचायथ असेही समजिा येईल. 
येरे् उद्धिृ केलेले उदाहरण मुळाि टनराळ्या रूपाि आढळिे. िेरे् ‘प्रर्मा प्रकृटिः’ ‘टद्विीया’, ‘िृिीया’ हे 
शब्द नसून ‘टवटजगीषुः’, ‘अटरप्रकृटिः’ ‘टमत्रप्रकृटिः’ अशा संज्ञा आहेि. ्ा टवसंगिीची समाधानकारक 
उपपत्ती लावणे कठीण आहे. ७·१८·१–२ ्ा सूत्रामंध्ये टद्विीया, िृिीया, चिुर्ी, पचंमी व षष्ठी ्ा 
प्रकृिींचा टनदेश आहे. 
 

७३ येन शास्त्रां च इ॰ : हे कौटिल्य अर्वा चाणक्य ्ाच्या वणथनपर आहे. ्ाने नंदवशंाचा उच्छेद 
करून चदं्रगुप्ि मौयाला राज्यावर बसटवले होिे हे प्रटसद्ध आहे. त्याने शास्त्राचा उद्धार केला होिा याचा अर्थ 
त्याने राजनीटिशास्त्राचे पुनरुज्जीवन केले असा असावा. शस्त्राचा ‘उद्धार’ केला याचा अर्थ त्याने 
शस्त्रग्रहणसुद्धा केले होिे असा संभाव्य आहे. 
 

(सूिां च भाष्ट्यां च : प्रारंभीचा उपोद् घाि, प.ृ २२ पहावा). 
 

— 
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येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे – ४११००६. 
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मांडळातफे प्रा. कां गले याांचे प्रकाणशत िालेले अन्तय ग्रांर् 
 
(१) रस-भाव-णवचार 
 

भरिमुनींच्या नायशास्त्रािील अध्याय ६ व ७ याचें अटभनव भारिी िीकेसह सिीप मराठी भाषािंर. 
 
महाराष्ट् राज्य साटहत्य संस्कृटि मंडळ, १९७३. 

 
(२) दशरूपक-णविान 
 

भरिमुनींच्या नायशास्त्रािील अध्याय १८ व १९ याचें अटभनव भारिी िीकेसह सिीप मराठी 
भाषािंर. 
 
महाराष्ट् राज्य साटहत्य संस्कृटि मंडळ, १९७४. 

 
**** 

 
साणहत्य सांस्कृणत मांडळाची प्रकाशने खालील कें द्राांवर णमळतील 

 
(१) प्रकाशन व्यवस्र्ापक, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री टवभाग. चनी रोड, मंुबई-४०० ००४. 

 
दूरध्वनी क्र. ०२२-२३६३०६९५ आटण ०२२-२३६३४०४९ 
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