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Chanakya (Kautilya) Niti Sutra

ચાણક્યાિન અથવા કાૈિટલીયાિન ની તસતૂ્રા ણ

અથ પ્રથમાેઽ યાયઃ॥
સા શ્રીવાઽવ્યાત્॥ ૧॥
સખુસ્ય મૂલં ધમર્ઃ॥૨॥
ધમર્સ્ય મૂલમથર્ઃ॥ ૩॥
અથર્સ્ય મૂલં રાજ્યમ્॥ ૪॥
રાજ્યમૂલ મ દ્રયજયઃ॥ ૫॥
ઇ દ્રયજયસ્ય મૂલં િવનયઃ॥ ૬॥
િવનયસ્ય મૂલં દ્ધાપેસવેા॥ ૭॥
દ્ધસવેાયા િવજ્ઞાનમ્॥ ૮॥
િવજ્ઞાનનેાત્માનં સ પાદયેત્॥ ૯॥
સ પાિદતાત્મા જતાત્મા ભવ ત॥ ૧૦॥
જતાત્મા સવાર્થઃ સયંજુ્યતે॥ ૧૧॥
વા મસ પત્ પ્રકૃ તસ પદં કરાે ત॥ ૧૨॥
પ્રકૃ તસ પદા હ્યનાયકમિપ રાજં્ય નીયતે॥ ૧૩॥
પ્રકૃ તકાપેઃ સવર્કાપેે યાે ગર યાન્॥ ૧૪॥
અિવનીત વા મભાવાદ વા મભાવઃ શ્રેયાન્॥ ૧૫॥
સ પાદ્યાત્માનમ વચ્છેત્ સહાયાન્॥ ૧૬॥
નાઽસહાસ્ય મ ત્રિનશ્ચયઃ॥ ૧૮॥
નૈકં ચકં્ર પિરભ્રમ ત॥ ૧૯॥
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સહાયઃ સમાે દુઃખસખુયાેઃ॥ ૧૭॥
માની પ્ર તમાિનનમાત્મ દ્વતીયં મિ ત્રણમુ પાદયેત્॥ ૨૦॥
અિવનીતં નેહમાત્રેણ ન મ ત્રે કુવ ત॥ ૨૧॥
શ્રુતવ તમપુધાશદંુ્ધ મિ ત્રણં કુવ ત॥ ૨૧॥
મ ત્રમૂલાઃ સવાર્ર ભાઃ॥ ૨૨॥
મ ત્રસવંરણે કાયર્ સ દ્ધભર્વ ત॥ ૨૩॥
મ ત્રિનઃસ્રાવઃ સવર્મ્ નાશય ત॥ ૨૪॥
પ્રમાદાદ્ દ્વષતાં વશમપુયાસ્ય ત॥ ૨૫॥
સવર્દ્વારે યાે મ ત્રાે ર ક્ષતવ્યઃ॥ ૨૬॥
મ ત્રસ પદા િહ રાજં્ય િવવધર્તે॥ ૨૭॥
શ્રેષ્ઠતમાં મ ત્રગુિપતમાહુઃ॥ ૨૮॥
કાયાર્કાયર્ પ્રદ પાે મ ત્રઃ॥ ૨૯॥
મ ત્રચ ષા પર ચ્છદ્રા યવલાેકય ત॥ ૩૧ ।
મ ત્રકાલે ન મ સરઃ કતર્વ્યઃ॥ ૩૧॥
અકામબુદ્ધયાે મ ત્રત વાથર્દ શનાે મિ ત્રણઃ॥ ૩૪॥
ષટ્કણા મ ત્ર છદ્યતે॥ ૩૨॥
ત્રયાણામૈકવાક્યેઽસ પ્રત્યયઃ॥ ૩૩॥
આપ સુ નેહયુક્તં મત્રમ્॥ ૩૫॥
મત્રસગં્રહણે બલં સ પદ્યતે॥ ૩૬॥
બલવાન્ અલ ધલાભે પ્રયતેત॥ ૩૭॥
અલ ધલાભાે નાલસસ્ય॥ ૩૮॥
અલસને લ ધમિપ ર ક્ષતું ન શક્યતે॥ ૩૯॥
ન ચાલસસ્યયુક્તસ્ય ર ક્ષતં િવવધર્તે॥ ૪૦॥
ન ત્યાન્ પાષેય ત॥ ૪૧॥
ન તીથ પ્ર તપાદય ત॥ ૪૨॥
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અલ ધલાભાિદચતુષ્ટયં રાજત ત્રમ્॥ ૪૩॥
તચ્ચ રાજ્યત ત્રમાયતં ની તશાસે્ત્રષુ॥ ૪૪॥
રાજ્યત ત્રે વાયત્તાૈ મ ત્રાવાપાૈ॥ ૪૫॥
મ તં્ર વિવષયે કૃત્યે વાયત્તમ્॥ ૪૬॥
આવાપાે મ ડલે સિન્નિવષ્ટઃ॥ ૪૬॥
સ ધિવગ્રહયાેયાિનમર્ ડલમ્॥ ૪૮॥
ની તશાસ્ત્રાનુગાે રા ॥ ૪૯॥
અન તરપ્રકૃ તઃ શત્રુઃ॥ ૫૦॥
અેકા તિરતં મત્ર મ યતે॥ ૫૧॥
હેતુતઃ શત્રુ મત્રે ભિવ યતઃ॥ ૫૨॥
હીયમાનને સ સ ધ કુવ ત॥ ૫૩॥
તે ે િહ સ ધાનહેતુ તદ થનામ્॥ ૫૪॥
નાતપ્તલાેહં લાેહેન સ ધત્તે॥ ૫૫॥
બલવાન્ હીનને િવગ્ હ્ણ યાત્॥ ૫૬॥
નજ્યાયસા સમને વા॥ ૫૭॥
હ તનઃ પાદયુદ્ધ મવ બલવ દ્વગ્રહઃ॥ ૫૮ ।
આમપાત્રમાપેન સહ િવન ય ત॥ ૫૯॥
અિરપ્રયત્નમ ભસમીક્ષ્યાત્મરક્ષયા વસતે્॥ ૬૦॥
સ ધાયૈકતાે વા યાયાત્॥ ૫૮॥
અ મત્રિવરાેધાદાત્મરક્ષામાવસતે્॥ ૫૯॥
શ ક્તહીનાે બલવ તમાશ્રયેત્॥ ૬૧॥
દુબર્લાશ્રયાે દુઃખમાવહ ત॥ ૬૨॥
અ ગ્ વદ્ રા નમાશ્રયેત્॥ ૬૩॥
રાજ્ઞાઃ પ્ર તકૂલં નાચરેત્॥ ૬૪॥
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નાેદ્ધતવેશધરઃ સ્યાત્॥ ૬૬॥
ન દેવચિરતં ચરેત્॥ ૬૫॥
દ્વયાેરપી યર્તાેદ્વધીભાવકુવ ત॥ ૬૭॥
ન વ્યસનપરસ્ય કાયાર્વા પ્તઃ॥ ૬૮॥
ઇ દ્રયવશવ તનાે ના ત કાયાર્વા પ્તઃ॥ ૬૯॥
ના ત કાય દ્યુતપ્ર ત્તસ્ય॥ ૭૦॥
ગયાપરસ્ય ધમાર્થા િવન યતઃ॥ ૭૧॥
ન કામાસક્તસ્ય કાયાર્નુષ્ઠાનમ્॥ ૭૩॥
અથષુ પાનવ્યસની ન ગ યતે॥ ૭૨॥
અથર્દૂષકં શ્રીઃ પિરત્યજ ત॥ ૭૬॥
અ ગ્ દહાદિપ િવ શ તં વાક્પા યમ્॥ ૭૪॥
દ ડપા યાત્ સવર્જનદ્વે યાે ભવ ત॥ ૭૫॥
અ મત્રાે દ ડનીત્યામાયત્તઃ॥ ૭૭॥
દ ડની તમનુષ્ઠન્ પ્ર ઃ સરંક્ષ ત॥ ૭૮॥
દ ડઃ સવર્સ પદા યાજેય ત॥ ૭૯॥
દ ડાભાવે િત્રવગાર્ભાવઃ॥ ૮૦॥
દ ડભયાદકાયાર્ ણ ન કુવર્ ત॥ ૮૧॥
દ ડનીત્યામાયત્તમાત્મરક્ષણમ્॥ ૮૨॥
આત્મિન ર ક્ષતે સવ ર ક્ષતં ભવ ત॥ ૮૩॥
આત્માયત્તાૈ દ્ધિવનાશાૈ॥ ૮૪॥
દ ડનીત્યાિદ િવજ્ઞાને પ્રણીયતે॥ ૮૫॥
દુબર્લાેઽિપ રા નાવમ તવ્યઃ॥ ૮૬॥
ના ત્યગ્ ેદાબર્લ્યમ્॥ ૮૭॥
દ ડને પ્રણીયતે ત્તઃ॥ ૮૮॥

4 sanskritdocuments.org



ચાણક્યાિન અથવા કાૈિટલીયાિન ની તસતૂ્રા ણ

ત્તમૂલાેઽથર્લાભઃ॥ ૮૯॥
અથર્મૂલાૈ ધમર્કામાૈ॥ ૯૦॥
અથર્મૂલમ્ કાયર્મ્॥ ૯૧॥
યત્નપ્રયત્નાત્ કાયર્ સ દ્ધભર્વ ત સ ઉપાયઃ॥ ૯૨॥
ઉપાયપવૂ કાય ન દુ કરં સ્યાત્॥ ૯૩॥
અનપુાયપવૂ કાય કૃતમિપ િવન ય ત॥ ૯૪॥
કાયાર્ થનામપુાય અેવ સહાયઃ॥ ૯૫॥
કાય પુ ષકારેણ લકં્ષ્ય સ પદ્યતે॥ ૯૬॥
પુ ષકારમનવુતર્તે દૈવમ્॥ ૯૭॥
દૈવં િવના અ તપ્રયત્નં કરાે ત યત્તદ્ િવફલમ્॥ ૯૮॥
અનીહમાનસ્ય ત્તનર્ સ પદ્યતે॥ ૯૯॥
પવૂ િન શ્ચત્ય પશ્ચા કાયર્મારભેત॥૧૦૦॥
ઇ ત ચાણક્યસતૂ્રે પ્રથમાેઽ યાયઃ॥

અથ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
અથર્મૂલં સવર્કાય યદ પપ્રયત્નાત્ કાયર્ સ દ્ધભર્વ ત॥ ૧॥
ઉપાયપવૂ કાય ન દુ કરં સ્યાત્॥ ૨॥
અનપુાયપવૂર્કાય કૃતમિપ િવન ય ત॥ ૩॥
કાયાર્ થનામપુાય અેવ સહાયઃ॥ ૪॥
કાય પુ ષકારેણ લકં્ષ્ય સ પદ્યતે॥ ૫॥
પુ ષકારમનવુતર્તે દૈવમ્॥ ૬॥
દૈવં િવનાઽ તપ્રયત્નં ય કરાે ત ત દ્વફલમ્॥ ૭॥
અસમાિહતસ્ય કાય ન િવદ્યતે॥ ૮॥
પવૂ િન શ્ચત્ય પશ્ચા કાયર્મારભેત॥ ૯॥
કાયાર્ તરે દ ઘર્સતૂ્રતા ન કતર્વ્યા॥ ૧૦॥
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ન ચલ ચત્તસ્ય કાયાર્વા પ્તઃ॥ ૧૧॥
હ તગતાવમાનનાત્ કાયર્વ્ય તક્રમાે ભવ ત॥ ૧૨॥
દાષેવ જતાિન કાયાર્ ણ દુલર્ભાિન॥ ૧૩॥
દુરિનબ ધં કાય ન આરભેત॥ ૧૪॥
કાલિવત્ કાય સાધયેત્॥ ૧૫॥
કાલા તક્રમાત્ કાલ અેવ ફલં િપબ ત॥ ૧૬॥
ક્ષણં પ્ર ત કાલિવક્ષપેં ન કુયાર્ત્ સવર્કૃતષેુ॥ ૧૭॥
દેશકાલિવભાગાૈ જ્ઞા વા કાયર્મારભેત॥ ૧૮॥
દૈવહીનં કાય સસુાધમિપ દુ સાધં ભવ ત॥ ૧૯॥
ની તજ્ઞાે દેશકાલાૈ પર ક્ષેત॥ ૨૦॥
પર ક્ષ્યકાિર ણ શ્રી શ્ચરં તષ્ઠ ત॥ ૨૧॥
સવાર્શ્ચ સ પદઃ સવાપાયને પિરગ્ હ્ણ યાત્॥ ૨૨॥
ભાગ્યવ તમ યપર ક્ષ્યકાિરણં શ્રીઃ પિરત્યજ ત॥ ૨૩॥
જ્ઞા વાઽનુમાનૈશ્ચ પર ક્ષા કતર્વ્યા॥ ૨૪॥
યાે ય મ કમર્ ણ કુશલ તં ત મન્નવે યાજેયેત્॥ ૨૫॥
દુ સાધમિપ સસુાધં કરાેત્યુપાયજ્ઞઃ॥ ૨૬॥
અજ્ઞાિનના કૃતમિપ ન બહુમ તવં્ય યાદૃ ચ્છક વાત્॥ ૨૭॥
કૃમયાેઽપાે િહ કદા ચત્ પા તરા ણ કુવર્ ત॥ ૨૮॥
સદ્ધસ્યવૈ કાયર્સ્ય પ્રકાશનં કતર્વ્યમ્॥ ૨૯॥
જ્ઞાનવતામિપ દૈવમાનષુદાષેાત્ કાયાર્ ણ દુ ય ત॥ ૩૦॥
દૈવં દાષેં શા તકમર્ણા પ્ર તષેધયેત્॥ ૩૧॥
માનષુી ં કાયર્િવપ ત્ત કાૈશલને િવિનવારયેત્॥ ૩૨॥
કાયર્િવપત્તાૈ દાષેાન્ વણર્ય ત બા લશાઃ॥ ૩૩॥
કાયાર્ થના દા ક્ષ યં ન કતર્વ્યમ્॥ ૩૪॥
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ક્ષીરા થ વ સાે માતુ ધઃ પ્ર તહ ત॥ ૩૫॥
અપ્રયત્નાત્ કાયર્િવપ ત્તભર્વેત્॥ ૩૬॥
ન દૈવમાત્રપ્રમાણાનાં કાયર્ સ દ્ધઃ॥ ૩૭॥
કાયર્બાહ્યાે ન પાષેયત્યા શ્રતાન્॥ ૩૮॥
યઃ કાય ન પ ય ત સાેઽ ધઃ॥ ૩૯॥
પ્રત્યક્ષપરાેક્ષનુમાનૈઃ કાયાર્ ણ પર ક્ષેત॥ ૪૦॥
અપર ક્ષકાિરણં શ્રીઃ પિરત્યજ ત॥ ૪૧॥
પર ક્ષ્ય તાયાર્ િવપ ત્તઃ॥ ૪૨॥
વશ ક્ત જ્ઞા વા કાયર્મારભેત॥ ૪૩॥
વજનં તપર્યિય વા ય શષેભાે સાેઽ તભાે ॥ ૪૪॥
સ યગનુષ્ઠાનાદાયમખુાિન વધર્ તે॥ ૪૫॥
ના ત ભીરાેઃ કાયર્ ચ તા॥ ૪૬॥
વા મનઃ શીલં જ્ઞા વા કાયાર્થ કાય સાધયેત્॥ ૪૭॥
ધનેાે શીલજ્ઞાે િહ ક્ષીરં ભુઙ્ક્તે॥ ૪૮॥
દ્રે ગુહ્યપ્રકાશનમાત્મવાન્ ન કુયાર્ત્॥ ૪૯॥
આ શ્રતૈર યવમ યતે દુ વભાવઃ॥ ૫૦॥
તી ણદ ડઃ સવષામુદ્વજેનીયાે ભવ ત॥ ૫૧॥
યથાહર્દ ડકાર સ્યાત્॥ ૫૨॥
અ પસારં શ્રુતવ તમિપ ન બહુમ યતે લાેકઃ॥ ૫૩॥
અ તભારઃ પુ ષમવસાદય ત॥ ૫૪॥
યઃ સસંિદ પરદાષેં શસં ત સ વદાષેબહુ વમવે પ્રખ્યાપય ત॥ ૫૫॥
આત્માનમવે નાશયત્યનાત્મવતાં કાપેઃ॥ ૫૬॥
ના ત્યપ્રા યં સત્યવતામ્॥ ૫૭॥
ન કેવલને સાહસને કાયર્ સ દ્ધભર્વ ત॥ ૫૮
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વ્યસનાતા િવ મરત્યવ યકતર્વ્યાન્॥ ૫૯॥
ના ત્યન તરાયઃ કાલિવક્ષપેે॥ ૬૦॥
અસશંયિવનાશાત્ સશંયિવનાશઃ શ્રેયા॥ ૬૧॥
કેવલં ધનાિન િનકે્ષપ્તું ન વાથ ન દાનં ન ધમર્ઃ॥ ૬૨॥
નાયાર્ આગતાેઽથર્ઃ ત દ્વપર તમનથર્ભાવં ભજતે॥ ૬૩॥
યાે ધમાર્થા ન વ્યથર્ય ત સ કામઃ ત દ્વપર તાેઽનથર્સવેી॥ ૬૪॥
ઋજુ વભાવપ્રાે જનાે દુલર્ભઃ॥ ૬૫॥
અવમાનનેાગતમૈશ્વયર્મવમ યત અેવ સાધુઃ॥ ૬૬॥
બહૂનિપ િહ ગુણાનેકદાષેાે ગ્રસ ત॥ ૬૭॥
મહાત્મના પરં સાહસં ન કતર્વ્યમ્॥ ૬૮॥
કદા ચદિપ ચાિરત્રં ન લઙ્ઘયેત્॥ ૬૯॥
ધાઽઽતા ન ણં ચર ત સહઃ॥ ૭૦॥
પ્રાણાદિપ પ્રત્યયાે ર ક્ષતવ્યઃ॥ ૭૧॥
િપશનુાે નેતા પતુ્રદારૈરિપ ત્યજ્યતે॥ ૭૨॥
ઇ ત દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥

અથ તીયાેઽ યાયઃ॥
બાલાદિપ યુક્તમથર્ યાત્॥ ૧॥
સત્યમ યશ્રદ્ધયંે ન વદેત્॥ ૨॥
ના પદાષેાદ્બહુગુણા ત્યજ્ય તે॥ ૩॥
િવપ શ્ચ વિપ સલુભા દાષેાઃ॥ ૪॥
ના ત રત્નમખ ડતમ્॥ ૫॥
મયાર્દાતીતં ન કદા ચદિપ િવશ્વસતે્॥ ૬॥
અ પ્રયે કૃતે પ્રયમિપ દ્વે યં ભવ ત॥ ૭॥
નમ ત્યિપ િહ તુલાકાેિટઃ કૃપાેદકક્ષયં કરાે ત॥ ૮॥
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સતાં મતં ના તક્રામેત્॥ ૯॥
ગુણવદાશ્રયાન્ િનગુર્ણાેઽિપ ગુણી ભવ ત॥ ૧૦॥
ક્ષીરા શ્રતં જલં ક્ષીર મવ ભવ ત॥ ૧૧॥
પ ડઽેિપ પાટ લપુ પં વગ ધમુ પાદય ત॥ ૧૨॥

રજતં કનકસઙ્ગાત્ કનકં ભવ ત॥ ૧૩॥
ઉપકતર્યર્પકતુર્ મચ્છત્યબુધઃ॥ ૧૪॥
ન પાપ કમર્ણામાક્રાેશભયમ્॥ ૧૫॥
ઉ સાહવતાં શત્રવાેઽિપ વશીભવ ત॥ ૧૬॥
િવક્રમધના િહ રા નઃ॥ ૧૭॥
ના ત્યાલસ્યૈિહકમામુ મકં વા॥ ૧૮॥
િન સાહાદૈ્દવં પત ત॥ ૧૯॥
મ સ્યાથ વ લમપુયજુ્યાથ ગ્ હ્ણ યાત્॥ ૨૦॥
અિવશ્વ તષેુ િવશ્વસાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૨૧॥
િવષં િવષમવે સાવર્કાલમ્॥ ૨૨॥
અથર્સમાદાને વૈિરણાં સઙ્ગ અેવ ન કતર્વ્યઃ॥ ૨૩॥
અથર્ સદ્ધાૈ વૈિરણં ન િવશ્વસતે્॥ ૨૪॥
અથાર્ધીન અેવ િનયતસ બ ધઃ॥ ૨૫॥
શત્રાેરિપ સતુઃ સખા ર ક્ષતવ્યઃ॥ ૨૬॥
યાવચ્છત્રાેિ છદં્ર પ ય ત તાવદ્ધ તને વા સ્ક ધને વા સવંાહ્યઃ છદ્રે તુ પ્રહરેત્॥ ૨૭॥
આત્મ છદં્ર ન પ્રકાશયેત્॥ ૨૮॥
છદ્રપ્રહાિરણઃ શત્રવાેઽિપ॥ ૨૯॥
હ તગતમિપ શત્રું ન િવશ્વસતે્। ૩૦॥
વજનસ્ય દુ ર્તં િનવારયેત્॥ ૩૧॥
વજનાવમાનાેઽિપ મન વનાં દુઃખમાવહ ત॥ ૩૨॥
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અેકાઙ્ગદાષેઃ પુ ષમવસાદય ત॥ ૩૩॥
શત્રું જય ત સુ ત્તતા॥ ૩૪॥
િનકૃ ત પ્રયા નીચાઃ॥ ૩૫॥
નીચસ્ય મ તનર્ દાતવ્યા॥ ૩૬॥
નીચષેુ િવશ્વાસાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૩૭॥
સપુૂ જતાેઽિપ દુજર્નઃ પીડયત્યેવ॥ ૩૮॥
ચ દનદ નિપ દાવાેઽ ગ્ દર્હત્યેવ॥ ૩૯॥
કદાઽિપ કમિપ પુ ષં નાવમ યેત॥ ૪૦॥
ક્ષ તવ્ય મ ત પુ ષં ન બાધેત॥ ૪૧॥
ભત્રાર્ઽિધકં રહસ્યુક્તં વક્તુમ ચ્છ ત્યબુધઃ॥ ૪૨॥
અનુરાગ્ તુ ફલને (િહતને) સચૂ્યતે॥ ૪૩॥
આજ્ઞાફલમૈશ્વયર્મ્॥ ૪૪॥
દાતવ્યમિપ બા લશઃ પિરક્લેશને દાસ્ય ત॥ ૪૫॥
મહદૈશ્વય પ્રા યાિપ અ તમાન્ િવન ય ત॥ ૪૬॥
ના ત્ય તેરૈિહકમામુ મકં વા॥ ૪૭॥
ન દુજર્નૈઃ સહ સસંગર્ઃ કતર્વ્યઃ॥ ૪૮॥
શાૈ ડહ તગતં પયાેઽ યવમ યતે જનઃ॥ ૪૯॥
કાયર્સઙ્કટે વથર્વ્યવસાિયની બુ દ્ધઃ॥ ૫૦॥
મતભાજેનં વા યમ્॥ ૫૧॥
પ યમ યપ યા ણ નાશ્નીયાત્॥ ૫૨॥
ણર્ભાે જનં વ્યાિધનાપસપર્ ત॥ ૫૩॥
ણર્શર રે વધર્માનં વ્યાિધ નાપેેકે્ષત॥ ૫૪॥

અ ણ ભાજેનં દુઃખમ્॥ ૫૫॥
શત્રાેરિપ િવ શ યતે વ્યાિધઃ॥ ૫૬॥
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દાનં િનધાનમનુગા મ॥ ૫૭॥
પટુતરેઽિપ ણાપરે સલુભમ તસ ધાનમ્॥ ૫૮॥
ણયા મ ત છાદ્યતે॥ ૫૯॥

કાયર્બહુ વે બહુફલમાય તકં કુયાર્ત્॥ ૬૦॥
વયમવેાવસ્કન્નં કાય િનર કે્ષત॥ ૬૧॥
મખૂષુ સાહસં િનયતમ્॥ ૬૨॥
મખૂષુ િવવાદાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૬૩॥
મખૂષુ મખૂર્વદેવ કથયેત્॥ ૬૪॥
આયસરૈાયસં છેદ્યમ્॥ ૬૫॥
ના ત્યધીમત સખા॥ ૬૬॥
ઇ ત તીયાેઽ યાયઃ॥

અથ ચતુથાઽ યાયઃ॥
ધમણ ધાયર્તે લાેકઃ॥ ૧॥
પ્રેતમિપ ધમાર્ધમાર્વનુગચ્છતઃ॥ ૨॥
દયા ધમર્સ્ય જન્મભૂ મઃ॥ ૩॥
ધમર્મૂલે સત્યદાને॥ ૪॥
ધમણ જય ત લાેકાન્॥ ૫॥
ત્યરિપ ધ મષં્ઠ રક્ષ ત॥ ૬॥
ધમાર્ દ્વપર તં પાપં યત્ર યત્ર પ્રસજ્યતે

તત્ર તત્ર ધમાર્વમ તરેવ મહતી પ્રસજ્યતે॥ ૭॥
ઉપ સ્થતિવનાશાનાં પ્રકૃ તઃ આકારેણ કાયણ ચ લક્ષ્યતે॥ ૮॥
આત્મિવનાશં સચૂયત્યધમર્બુ દ્ધઃ॥ ૯॥
િપશનુવાિદનાે રહસ્યં કુતઃ ॥ ૧૦॥
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પરરહસ્યં નવૈ શ્રાેતવ્યમ્॥ ૧૧॥
વ લભસ્ય વાથર્પર વમધમર્યુક્તમ્॥ ૧૨॥
વજને વ ય તક્રમાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૧૩॥
મતાઽિપ દુષ્ટા ત્યાજ્યા॥ ૧૪॥
વહ તાેઽિપ િવષિદગ્ધ છેદ્યઃ॥ ૧૫॥
પરાેઽિપ ચ િહતાે બ ધુઃ॥ ૧૬॥
કક્ષાદ યાષૈધં ગ્ હ્યતે॥ ૧૭॥
ના ત ચાેરેષુ િવશ્વાસઃ॥ ૧૮॥
અપ્રતીકારે વનાદરાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૧૯॥
વ્યસનં મનાગિપ બાધતે॥ ૨૦॥
અમરવદથર્ તમાજર્યેત્॥ ૨૧॥
અથર્વાન્ સવર્લાેકસ્ય બહુમતઃ॥ ૨૨॥
મહે દ્રમ યથર્હીનં ન બહુમ યતે લાેકઃ॥ ૨૩॥
દાિરદ્ર્યં ખલુ પુ ષસ્ય સ િવતં મરણમ્॥ ૨૪॥
િવ પાેઽ યથર્વાન્ સુ પઃ॥ ૨૫॥
અદાતારમ યથર્વ તમ થનાે ન ત્યજ ત॥ ૨૬॥
અકુલીનાેઽિપ ધનવાન્ કુલીના દ્વ શષ્ટઃ॥ ૨૭॥
ના ત્યવમાનભયમનાયર્સ્ય॥ ૨૮॥
નાેદ્યાેગવતાં ત્તભયમ્॥ ૨૯॥
ન જતે દ્રયાણાં િવષયભયમ્॥ ૩૦॥
ન કૃતાથાર્નાં મરણભયમ્॥ ૩૧॥
કસ્ય ચદથ વ મવ મ યતે સાધુઃ॥ ૩૨॥
પરિવભવે વાદરાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૩૩॥
પરિવભવે વાદરાેઽિપ નાશમૂલમ્॥ ૩૪॥
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પલાલમિપ પરદ્રવં્ય ન હતર્વ્યમ્॥ ૩૫॥
પરદ્રવ્યાપહરણમાત્મદ્રવ્યનાશહેતુઃ॥ ૩૬॥
ન ચાૈયાર્ત્ પરં ત્યુપાશઃ॥ ૩૭॥
યવાગૂરિપ પ્રાણધારણં કરાે ત કાલે॥ ૩૮॥
ન તસ્યાષૈધં પ્રયાજેનમ્॥ ૩૯॥
સમકાલે પ્રભુ વસ્યપ્રયાજેનં ભવ ત॥ ૪૦॥
નીચસ્ય િવદ્યાઃ પાપકમર્ યવે તં યાજેય ત॥ ૪૧॥
પયઃપાનમિપ િવષવધર્નં ભજુઙ્ગસ્ય ન વ તં સ્યાત્॥ ૪૨॥
ન ધા યસમાે હ્યથર્ઃ॥ ૪૩॥
ન ધાસમઃ શત્રુઃ॥ ૪૪॥
અકૃતેિનયતા ત્॥ ૪૫॥
ના ત્યભક્ષં િધતસ્ય॥ ૪૬॥
ઇ દ્રયા ણ પ્ર તપદં નરાન જરાવશાન્ કુવર્ ત॥ ૪૭॥
સાનુક્રાેશં ભતાર્રમા વેત્॥ ૪૮॥
લુ ધસવેી પાવકેચ્છયા ખદ્યાેતં ધમ ત॥ ૪૯॥
િવશષેજ્ઞં વા મનમાશ્રયેત્॥ ૫૦॥
પુ ષસ્ય મૈથનંુ જરા॥ ૫૧॥
સ્ત્રીણામમૈથનંુ જરા॥ ૫૨॥
ન નીચાેત્તમયાે વવૈાહઃ॥ ૫૩॥
અગમયાગમનાદાયુયર્શઃ પુ યાિન ક્ષીય તે॥ ૫૪॥
ના ત્યહઙ્કારસમઃ શત્રુઃ॥ ૫૫॥
સસંિદ શત્રુ ન પિરક્રાેશતે॥ ૫૬॥
શત્રવુ્યસનં શ્રવણસખુમ્॥ ૫૭॥
અધનસ્ય બુ દ્ધનર્ િવદ્યતે॥ ૫૮॥

chANakyasUtra.pdf 13



ચાણક્યાિન અથવા કાૈિટલીયાિન ની તસતૂ્રા ણ

િહતમ યધનસ્ય વાક્યં ન ગ્ હ્યતે॥ ૫૯॥
અધનઃ વભાયર્યાઽ યવમ યતે॥ ૬૦॥
પુ પહીનં સહકારમિપ નાપેાસતે ભ્રમરાઃ॥ ૬૧॥
ઇ ત ચતુથાઽ યાયઃ॥

અથ પ ચમાેઽ યાયઃ॥
િવદ્યા ધનમધનાનામ્॥ ૧॥
િવદ્યા ચાેરૈરિપ ન ગ્રાહ્યા॥ ૨॥
િવદ્યા સલુભા ખ્યા તઃ॥ ૩॥
યશઃ શર રં ન િવન ય ત॥ ૪॥
યઃ પરાથમ યમપુસપર્ ત સ સ પુ ષઃ॥ ૫॥
ઇ દ્રયાણાં પ્રશમં શાસ્ત્રમ્॥ ૬॥
અકાયર્પ્ર ત્તેઃ શાસ્ત્રાઙુ્કશં િનવારય ત॥ ૭॥
નીચસ્ય િવદ્યા નાપેેતવ્યા॥ ૮॥
લેચ્છભાષણં ન શક્ષેત॥ ૯॥
લેચ્છાનામિપ સુ તં્ત ગ્રાહ્યમ્॥ ૧૦॥
ગુણે ન મ સરઃ કતર્વ્યઃ॥ ૧૧॥
શત્રાેરિપ સગુુણાે ગ્રાહ્યઃ॥ ૧૨॥
િવષાદ ય તં ગ્રાહ્યમ્॥ ૧૩॥
અવસ્થયા પુ ષઃ સમંા યતે॥ ૧૪॥
સ્થાન અેવ નરાઃ પજૂ્ય તે॥ ૧૫॥
આયર્ તમનુ તષે્ઠત્॥ ૧૬॥
કદાિપ મયાર્દાં ના તક્રામેત્॥ ૧૭॥
ના ત્યઘર્ઃ આેઉ ષરત્નસ્ય॥ ૧૮॥
ન સ્ત્રીરત્નસમં રત્નમ્॥ ૧૯॥
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સદુુલર્ભં િહ રત્નમ્॥ ૨૦॥
અયશાે ભયં ભયષેુ॥ ૨૧॥
ના ત્યલસસ્ય શાસ્ત્રાિધગમઃ॥ ૨૨॥
ન સૈ્ત્રણસ્ય વગાર્ પ્તધર્મર્કૃત્યં ચ॥ ૨૩॥
સ્ત્રયાેઽિપ સૈ્ત્રણમવમ ય તે॥ ૨૪॥
ન પુ પાથ સ ચ ત શુ કત મ્॥ ૨૫॥
અદ્રવ્યપ્રયત્નાે વા લકાક્વાથનાદન યઃ॥ ૨૬॥
ન મહાજનહાસઃ કતર્વ્યઃ॥ ૨૭॥
કાયર્સ પદં િન મત્તાિન સચૂય ત॥ ૨૮॥
નક્ષત્રાદિપ િન મત્તાિન િવશષેય ત॥ ૨૯॥
ન વિરતસ્ય નક્ષત્રપર ક્ષા॥ ૩૦॥
પિરચયે દાષેા ન છદ્ય તે॥ ૩૧ ।
વયમશદુ્ધઃ પરાનાશઙ્કતે॥ ૩૨॥
વભાવાે દુર તક્રમઃ॥ ૩૩॥
અપરાધાનુ પાે દ ડઃ॥ ૩૪॥
પ્રશ્નાનુ પં પ્ર તવચનમ્॥ ૩૫॥
િવભવાનુ પમાભરણમ્॥ ૩૬॥
કુલાનુ પં તમ્॥ ૩૭॥
કાયાર્નુ પઃ પ્રયત્નઃ॥ ૩૮॥
પાત્રાનુ પં દાનમ્॥ ૩૯॥
વયાેઽનુ પઆે વષેઃ॥ ૪૦॥
વા યનુકૂલાે ત્યઃ॥ ૪૧॥
ભ વશવ તની ભાયાર્॥ ૪૨॥
ગુ વશાનવુત શ યઃ॥ ૪૩॥
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િપ વશાનવુત પતુ્રઃ॥ ૪૪॥
અત્યુપચારઃ શિઙ્કતવ્યઃ॥ ૪૫॥
વા મિન કુિપતે વા મનમવેાનવુતત॥ ૪૬॥
મા તાિડતાે વ સાે માતરમવેાનુરાેિદ ત॥ ૪૭॥
નેહવતઃ વ પાે િહ રાષેઃ॥ ૪૮॥
બા લશઃ આત્મ છદં્ર ન પ ય ત અિપ તુ પર ચ્છદ્રમવે પ ય ત॥ ૪૯॥
સદાપેચારઃ િકતવઃ॥ ૫૦॥
કા યૈિવશષેૈ પચારમપુચારઃ॥ ૫૧॥
ચરપિર ચતાનામત્યુપચારઃ શિઙ્કતવ્યઃ॥ ૫૨॥
શ્વસહસ્રાદેકાિકની ગાૈઃ શ્રેયસી॥ ૫૩॥
શ્વાે મયૂરાદદ્ય કપાેતાે વરઃ॥ ૫૪॥
અ તસઙ્ગાે દાષેમુ પાદય ત॥ ૫૫॥
સવ જયત્યક્રાેધઃ॥ ૫૬॥
યદ્યપકાિરણી કાપેઃ કતર્વ્યઃ તિહ વકાપેે અેવકાપેઃ કતર્વ્યઃ॥ ૫૭॥
મ તમ સુ મખૂર્ મત્રગુ વ લભષેુ િવવાદાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૫૮॥
ના ત્યિપશાચમૈશ્વયર્મ્॥ ૫૯॥
ના ત ધનવતાં સકુમર્સુ શ્રમઃ॥ ૬૦॥
ના ત ગ તશ્રમાે યાનવતામ્॥ ૬૧॥
અલાેહમયં િનગડં કલત્રમ્॥ ૬૨॥
યાે ય મન્ કમર્ ણ કુશલઃ સ ત મન્ યાેક્તવ્યઃ॥ ૬૩॥
દુ કલતં્ર મન વનાં શર રકશર્નમ્॥ ૬૪॥
અપ્રમત્તાે દારાન્ િનર કે્ષત॥ ૬૫॥
સ્ત્રીષુ િક ચદિપ ન િવશ્વસતે્॥ ૬૬॥
ન સમાિધઃ સ્ત્રીષુ લાેકજ્ઞતા ચ॥ ૬૭॥
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ગુ ણાં માતા ગર યસી॥ ૬૮॥
સવાર્વસ્થાસુ માતા ભતર્વ્યા॥ ૬૯॥
વૈ યમલઙ્કારેણાચ્છાદ્યતે॥ ૭૦॥
સ્ત્રીણાં ભષૂણં લ ॥ ૭૧॥
િવપ્રાણાં ભષૂણં વેદઃ॥ ૭૨॥
સવષાં ભષૂણં ધમર્ઃ॥ ૭૩॥
ભષૂણાનાં ભષૂણં સિવનય િવદ્યા॥ ૭૪॥
ઇ ત પ ચમાેઽ યાયઃ॥

અથ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥
અનપુદ્રવં દેશમાવસતે્॥ ૧॥
સાધજુનબહુલાે દેશઃ આશ્રયણીયઃ॥ ૨॥
રાજ્ઞાે ભેતવં્ય સાવર્કાલમ્॥ ૩॥
ન રાજ્ઞઃ પરં દૈવતમ્॥ ૪॥
સદૂુરમિપ દહ ત રાજવિહ્નઃ॥ ૫॥
િરક્તહ તાે ન હા નમ ભગચ્છેત્ ગુ ં દૈવે ચ॥ ૬॥
કુિટ બનાે ભેતવ્યમ્॥ ૭॥
ગ તવં્ય ચ સદા રાજકુલમ્॥ ૮॥
રાજપુ ષૈઃ સ બ ધં કુયાર્ત્॥ ૯॥
હાજદાશી ન સિેવતવ્યા॥ ૧૦॥
ન ચ ષાઽિપ રા નં િનર કે્ષત॥ ૧૧॥
પતુ્રે ગુણવ ત કુટુ બનઃ વગર્ઃ॥ ૧૨॥
પતુ્રા િવદ્યાનાં પારં ગમ ચતવ્યાઃ॥ ૧૩॥
જનપદાથ ગ્રામં ત્યજેત્॥ ૧૪॥
ગ્રામાથ કુટુ બ ત્યજતે॥ ૧૫॥
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અ તલાભઃ પતુ્રલાભઃ॥ ૧૬॥
દુગર્તેરયઃ િપતરાૈ રક્ષ ત સ પતુ્રઃ॥ ૧૭॥
યઃ કુલં પ્રખ્યાપય ત સ પતુ્રઃ॥ ૧૮॥
નાનપત્યસ્ય વગર્ઃ॥ ૧૯॥
યા પ્રસતૂે સા ભાયાર્॥ ૨૦॥
તીથર્સમવાયે પતુ્રવતીમનુગચ્છેત્॥ ૨૧॥
ન તીથાર્ ભગમનાદ્બ્રહ્મચય ન ય ત॥ ૨૨॥
ન પરક્ષતે્રે બીજં િવિન ક્ષપેત્॥ ૨૩॥
પતુ્રાથાર્ િહ સ્ત્રયઃ॥ ૨૪॥
વદાસીપિરગ્રહાે િહ વસ્યવૈ દાસભાવાપાદનમ્॥ ૨૫॥
ઉપ સ્થતિવનાશઃ પ યવાકં્ય ન ણાે ત॥ ૨૬॥
ના ત દેિહનાં સખુદુઃખાભાવઃ॥ ૨૭॥
માતર મવ વ સાઃ સખુદુઃખાિન કતાર્રમવેાનુગચ્છ ત॥ ૨૮॥
તલમાત્રમ યપુકારં શલૈમાતં્ર મ યતે સાધુઃ॥ ૨૯॥
ઉપકારાેઽનાથર્ વકતર્વ્યઃ॥ ૩૦॥
પ્રત્યુપકારભયાદનાયર્ઃ શત્રુભર્વ ત॥ ૩૧॥
વ પાપેકારકૃતેઽિપ પ્રત્યુપકારં કતુર્માયા ગ ત॥ ૩૨॥
ન કદાઽિપ દેવતા મ તવ્યા॥ ૩૩॥
ન ચ ષઃ સમં જ્યાે તર ત॥ ૩૪॥
ચ િહ શર િરણાં નેતા॥ ૩૫॥
અપચ ષઃ િક શર રેણ॥ ૩૬॥
ના સુ મતંૂ્ર કુયાર્ત્॥ ૩૭॥
ન નગ્ ાે જલં પ્રિવશતે્॥ ૩૮॥
યથા શર રં તથા જ્ઞાનમ્॥ ૩૯॥
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યથા બુ દ્ધ તથા િવભવઃ॥ ૪૦॥
અગ્વાવ ક્ન ન િનિઙપેત્॥ ૪૧॥
તપ વનઃ પજૂનીયાઃ॥ ૪૨॥
પરદારાન્ ન ગચ્છેત્॥ ૪૩॥
અન્નદાનં ભ્રૂણહત્યામિપ મા ષ્ટ॥ ૪૪॥
ન વેદબાહ્યાે ધમર્ઃ॥ ૪૫॥
કથં ચદિપ ધમ િનષવેેત॥ ૪૬॥
વગ નય ત સૂ તમ્॥ ૪૭॥
ના ત સત્યાત્ પરં તપઃ॥ ૪૮॥
સતં્ય વગર્સ્ય સાધનમ્॥ ૪૯॥
સત્યેન ધાયર્તે લાેકઃ॥ ૫૦॥
સત્યાદે્દવાે વષર્ ત॥ ૫૧॥
ના તાત્ પાતકં પરમ્॥ ૫૨॥
ન મીમાંસ્યા ગુરવઃ॥ ૫૩॥
ખલ વં નાપેેયાત્॥ ૫૪॥
ના ત ખલસ્ય મત્રમ્॥ ૫૫॥
લાેકયાત્રા દિરદં્ર બાધતે॥ ૫૬॥
અ તશરૂાે દાનશરૂઃ॥ ૫૭॥
ગુ દેવબ્રાહ્મણષેુ ભ ક્તભૂર્ષણમ્॥ ૫૮॥
સવર્સ્ય ભષૂણં િવનયઃ॥ ૫૯॥
અકુલીનાેઽિપ િવનીતઃ કુલીના વ શષ્ટઃ॥ ૬૦॥
આચારાદાયવુર્ધર્તે ક તઃ શ્રેયશ્ચ॥ ૬૧॥
પ્રયમ યિહતં ન વક્તવ્યમ્॥ ૬૨॥
બહુજનિવ દ્ધમેકં નાનવુતત॥ ૬૩॥
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ન કૃતાથર્સ્ય નીચષેુ સ બ ધઃ॥ ૬૪॥
ઋણશત્રવુ્યાધયાે િનઃશષેાઃ કતર્વ્યાઃ॥ ૬૫॥
ભૂત્યનવુતર્નં પુ ષસ્ય રસાયનમ્॥ ૬૬॥
ના થ વવજ્ઞા નરકાિન્નવતર્નમ્॥ ૬૭॥
દુ કરં કમર્ કારિય વા કતાર્રમવમ યતે નીચઃ॥ ૬૮॥
નાકૃતજ્ઞસ્ય નરકાિન્નવતર્નમ્॥ ૬૯॥
જહ્વાયત્તાૈ દ્ધવનાશાૈ॥ ૭૦॥
િવષયા તયાેરાકર જહ્વા॥ ૭૧॥
પ્રયવાિદનાે ન શત્રુઃ॥ ૭૨॥
તુતા અિપ દેવતા તુ ય ત॥ ૭૩॥
અન તમિપ દુવર્ચનં ચરં તષ્ઠ ત॥ ૭૪॥
રાજ દ્વષં્ટ ન વક્તવ્યમ્॥ ૭૫॥
શ્રુ તસખુાત્ કાેિકલાનાપાદિપ તુ ય ત જનાઃ॥ ૭૬॥
વધમર્હેતુઃ સ પુ ષઃ॥ ૭૭॥
ના ત્ય થનાે ગાૈરવમ્॥ ૭૮॥
સ્ત્રીણાં ભષૂણં સાૈભાગ્યમ્॥ ૭૯॥
શત્રાેરિપ ન પાતનીય ત્તઃ॥ ૮૦॥
અપ્રયત્નાેદકં ક્ષતે્રમ્॥ ૮૧॥
અેર ડમવલ બ્ય કુ જરં ન કાપેયેત્॥ ૮૨॥
અ તપ્ર દ્ધાિપ શા મલી વારણ ત ભાે ન ભવ ત॥ ૮૩॥
અ તદ ઘાઽિપ ક ણકારાે ન મુસલી ભવ ત॥ ૮૪॥
અ તદ પ્તાેઽિપ ખદ્યાેતાે ન પાવકઃ॥ ૮૫॥
ન પ્ર દ્ધ વં ગુણહેતુઃ॥ ૮૬॥
સુ ણાઽિપ પુચુમ દાે ન શઙુ્કલાયતે॥ ૮૭॥
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યથા બીજં તથા િન પ ત્તઃ॥ ૮૮॥
યથા શ્રુતં તથા બુ દ્ધઃ॥ ૮૯॥
યથા કુલં તથાઽઽચારમ્॥ ૯૦॥
સસૃં્કતઃ િપચુમ દાે ન સહકારાે ભવ ત॥ ૯૧॥
ન ચાગતં સખંુ ત્યજેત્॥ ૯૨॥
વયમવે દુઃખમિધગચ્છ ત॥ ૯૩॥
રાિત્રચારણં ન કુયાર્ત્॥ ૯૪॥
ન ચાધર્રાતં્ર વપેત્॥ ૯૫॥
ત દ્વ દ્વદ્ ભઃ પર ક્ષેત॥ ૯૬॥
પરગ્ હમકારણતાે ન પ્રિવશતે્॥ ૯૭॥
જ્ઞા વાઽિપ દાષેમવે કરાે ત લાેકઃ॥ ૯૮॥
શાસ્ત્રપ્રધાના લાેક ત્તઃ॥ ૯૯॥
શાસ્ત્રાભાવે શષ્ટાચારમનુગચ્છેત્॥ ૧૦૦॥
નાચિરતાચ્છસં્ત્ર ગર યઃ॥ ૧૦૧॥
દૂરસ્થમિપ ચાચ ઃ પ ય ત રા ॥ ૧૦૨॥
ગતાનુગ તકાે લાેકઃ॥ ૧૦૩॥
યમનુ વેત્ તં નાપવદેત્॥ ૧૦૪॥
ઇ ત ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥

અથ સપ્તમાેઽ યાયઃ॥
તપ સાર ઇ દ્રયિનગ્રહઃ॥ ૧॥
દુલર્ભઃ સ્ત્રીબ ધનાન્માેક્ષઃ॥ ૨॥
સ્ત્રીનામ સવાર્શભુાનાં ક્ષતે્રમ્॥ ૩॥
ન ચ સ્ત્રીણાં પુ ષપર ક્ષા॥ ૪॥
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સ્ત્રીણાં મનઃ ક્ષ ણકમ્॥ ૫॥
અશભુદ્વે ષણઃ સ્ત્રીષુ ન પ્રસક્તા ભવેયુઃ॥ ૬॥
યજ્ઞફલજ્ઞા સ્ત્રવેદિવદઃ॥ ૭॥
વગર્સ્થાનં ન શાશ્વતં અિપ તુ યાન પુ યફલમ્॥ ૮॥
ન ચ વગર્પતનાત્ પરં દુઃખમ્॥ ૯॥
દેહી દેહં ત્ય વા અૈ દ્રપદં ન વા છ ત॥૧૦॥
દુઃખાનામાષૈધં િનવાર્ણમ્॥ ૧૧॥
અનાયર્સ બ ધાદ્વરમાયર્શત્રુતા॥ ૧૨॥
િનહ ત દુવર્ચનં કુલમ્॥ ૧૩॥
ન પતુ્રસં પશાર્ત્ પરં સખુમ્॥ ૧૪॥
િવવાદે ધમર્મનુ મરેત્॥ ૧૫॥
િનશા તે કાય ચ તયેત્॥ ૧૬॥
પ્રદાષેે ન સયંાેગઃ કતર્વ્યઃ॥ ૧૭॥
ઉપ સ્થતિવનાશઃ દુનર્યં શભંુ મ યતે॥ ૧૮॥
ક્ષીરા થનઃ િક કિર યા॥ ૧૯॥
ન દાનસમં વ યમ્॥ ૨૦॥
પરાયત્તષેૂ ક ઠાં ન કુયાર્ત્॥ ૨૧॥
અ સ દ્ધરસદ્ભરેવ ભજુ્યતે॥ ૨૨॥
િન બફલં કાકૈિહ ભજુ્યતે॥ ૨૩॥
ના ભાેિધ ણામપાેહ ત॥ ૨૪॥
વા લકા અિપ વગુણમાશ્રય તે॥ ૨૫॥
સ તાેઽસ સુ ન રમ તે॥ ૨૬॥
હંસઃ પ્રતવને ન રમતે॥ ૨૭॥
અથાર્થ પ્રવતર્તે લાેકઃ॥ ૨૮॥
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આશયા બ યતે લાેકઃ॥ ૨૯॥
ન ચઆશાપરૈઃ શ્રી સહ તષ્ઠ ત॥ ૩૦॥
આશાપરે ન ધૈયર્મ્॥ ૩૧॥
દૈ યાન્મરણમુત્તમમ્॥ ૩૨॥
આશાલ ં વ્યપાેહ ત॥ ૩૩॥
ન માત્રા સહ વાશઃ કતર્વ્યઃ॥ ૩૪॥
આત્મા ન તાેતવ્યઃ॥ ૩૫॥
ન િદવા વ ં કુયાર્ત્॥ ૩૬॥
ન ચાસન્નિપ પ યત્યૈશ્વયાર્ ધઃ નાિપ શ્રુણાેતીષં્ટ વાક્યમ્॥ ૩૭॥
સ્ત્રીણાં ન ભિરતુઃ પરં દૈવતમ્ તદનવુતર્નં તાસામુભયસાખૈ્યમ્॥ ૩૮॥
અ ત થઅ યાગતં ચ પજૂયેદ્યથાિવિધ॥ ૩૯॥
ના ત હવ્યસ્યવ્યાઘાતઃ॥ ૪૦॥
શત્રુ મત્રવત્ પ્ર તભા ત॥ ૪૧॥
ગ ણા જલવદ્ભા ત િહ॥ ૪૨॥
ઇ ત સપ્તમાેઽ યાયઃ॥
અથાષ્ટમાેઽ યાયઃ॥
ધુરમેધસાેઽસચ્છાસં્ત્ર માેહય ત॥ ૧॥
સ સઙ્ગઃ વગર્વાસઃ॥ ૨॥
આયાર્ઃ વ મવ પરં મ વતે॥ ૩॥
પાનવુત ગુણઃ॥ ૪॥
યત્ર સખુને વતર્તે તદેવ સ્થાનમ્॥ ૫॥
િવશ્વાસઘા તનાે ન િન કૃ તઃ॥ ૬॥
દૈવાયત્તં ન શાેચેત્॥ ૭॥
આ શ્રતદુઃખમાત્મન ઇવ મ યતે સાધુઃ॥ ૮॥
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હૃદ્ગતમાચ્છાદ્યા યદ્વદત્યનાયર્ઃ॥ ૯॥
બુ દ્ધહીનઃ િપશાચતુલ્યઃ॥ ૧૦॥
અસહાયઃ પ થ ન ગચ્છેત્॥ ૧૧॥
પતુ્રાે ન તાેતવ્યઃ॥ ૧૨॥
વામી તાેતવ્યાેઽનુ િવ ભઃ॥ ૧૩॥
ધમર્કૃત્યાિન સવાર્ ણ વા મન ઇત્યેવ ઘાષેયેત્॥ ૧૪॥
રા જ્ઞાં ના તલઙ્ઘયેત્॥ ૧૫॥
યથાઽઽજ્ઞપં્ત તથા કુયાર્ત્॥ ૧૬॥
ના ત બુ દ્ધમતાં શત્રુઃ॥ ૧૭॥
આત્મ છદં્ર ન પ્રકાશયેત્॥ ૧૮॥
ક્ષમાવાનવે સવ સાધય ત॥ ૧૯॥
આપદથ ધનં રક્ષેત્॥ ૨૦॥
સાહસવતાં પ્રાયં કતર્વ્યમ્॥ ૨૧॥
શ્વઃ કાયર્મદ્ય કુવ ત॥ ૨૨॥
આપરાિહ્ણકં પવૂાર્હ્ણ અેવ કતર્વ્યમ્॥ ૨૩॥
વ્યવહારાનુલાેમાે ધમર્ઃ॥ ૨૪॥
સવર્જ્ઞતા લાેકજ્ઞતા॥ ૨૫॥
શાસ્ત્રજ્ઞાેઽ યલાેકજ્ઞાે મખૂર્તુલ્યઃ॥ ૨૬॥
શાત્રપ્રયાજેનં ત વદશર્નમ્॥ ૨૭॥
ત વજ્ઞાનં કાયર્મવે પ્રકાશય ત॥ ૨૮॥
વ્યવહારે પક્ષપાતાે ન કતર્વ્યઃ॥ ૨૯॥
ધમાર્દિપ વ્યવહારાે ગર યાન્॥ ૩૦॥
આત્મા િહ વ્યવહારસ્ય સાક્ષી॥ ૩૧॥
સવર્સાક્ષી હ્યાત્મા॥ ૩૨॥
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ન સ્યાત્ કૂટસાક્ષી॥ ૩૩॥
કૂટસા ક્ષણાે નરકે પત ત॥ ૩૪॥
પ્રચ્છન્નપાપાનાં સા ક્ષણાે મહાભૂતાિન॥ ૩૫॥
આત્મનઃ પાપમાત્મવૈ પ્રકાશય ત॥ ૩૬॥
વ્યવહારાેઽ તગર્તમાકારઃ સચૂય ત॥ ૩૭॥
આકારસવંરણં દેવાનામ યશક્યમ્॥ ૩૮॥
ચાેરરાજપુ ષે યાે િવત્તં રક્ષેત્॥ ૩૯॥
દુદર્શર્ના િહ રા નઃ પ્ર રક્ષ ત॥ ૪૦॥
સદુશર્ના રા નઃ પ્ર રક્ષ ત॥ ૪૧॥
યાયયુક્તં રા નં માતરં મ ય તે પ્ર ઃ॥ ૪૨॥
તાદશૃઃ સ રા ઇહ સખંુ તતઃ વગર્ણ્ ચા ાે ત॥ ૪૩॥
અિહસાલક્ષણાે ધમર્ઃ॥ ૪૪॥
વશર રમિપ પરશર રં મ યતે સાધુઃ॥ ૪૫॥
માંસભક્ષણમ યુક્તં સવષામ્॥ ૪૬॥
ન સસંારભયં જ્ઞાનવતામ્॥ ૪૭॥
િવજ્ઞાનદ પને સસંારભયં િનવતર્ય ત॥ ૪૮॥
સવર્મિવત્યં ભવ ત॥ ૪૯॥
કૃ મશ કૃન્મતૂ્રભાચનં શર રં પુ યતયપાપજન્મહેતુઃ॥ ૫૦॥
જન્મમરણાિદષુ તુ દુઃખમવે॥ ૫૧॥
તપસા વગર્મા ાે ત॥ ૫૨॥
ક્ષમાયુક્તસ્ય તપાે િવવધર્તે॥ ૫૩॥
ત માત્ સવષાં સવર્કાયર્ સ દ્ધભર્વ ત॥ ૫૪॥
ઇત્યષ્ટમાેઽ યાયઃ॥
ઇ ત કાૈિટલીયાિન ની તસતૂ્રા ણ સ પૂણર્મ્॥
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