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kauTilIya arthashAstraM

કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

01.1.01 થવ્યા લાભે પાલને ચ યાવ ત્યથર્શાસ્ત્રા ણ પવૂાર્ચાયઃ પ્ર તાિવતાિન પ્રાયશ તાિન
સહૃંત્યક મદમથર્શાસં્ત્ર કૃતમ્
01.1.02 તસ્યાયં પ્રકરણાિધકરણસમુદે્દશઃ
01.1.03a િવદ્યાસમુદે્દશઃ, દ્ધસમુદે્દશઃ, ઇ દ્રયજયઃ, અમાત્ય ઉ પ ત્તઃ, મિ ત્રપુરાેિહત ઉ પ ત્તઃ, ઉપધા ભઃ
શાૈચાશાૈચજ્ઞાનં અમાત્યાનાં, -
01.1.03b ગૂઢપુ ષપ્ર ણિધઃ, વિવષયે કૃત્યાકૃત્યપક્ષરક્ષણં, પરિવષયે કૃત્યાકૃત્યપક્ષ ઉપગ્રહઃ,
01.1.03ch મ ત્રાિધકારઃ, દૂતપ્ર ણિધઃ, રાજપતુ્રરક્ષણં, અપ દ્ધ તં્ત, અપ દ્ધે ત્તઃ, રાજપ્ર ણિધઃ,
િનશા તપ્ર ણિધઃ, આત્મર ક્ષતકં, , ઇ ત િવનયાિધકાિરકં પ્રથમં અિધકરણમ્
01.1.04aજનપદિનવેશઃ,ભૂ મ ચ્છદ્રાિપધાનં, દુગર્િવધાનં, દુગર્િનવેશઃ,સ ધા િનચયકમર્,સમાહ ર્સમુદયપ્રસ્થાપનં,
અક્ષપટલે ગાણિનક્યાિધકારઃ,
01.1.04b સમુદયસ્ય યુક્તાપહૃતસ્ય પ્રત્યાનયનં, ઉપયુક્તપર ક્ષા, શાસનાિધકારઃ, કાેશપ્રવે યરત્નપર ક્ષા,
આકરકમાર્ તપ્રવતર્નં, અક્ષશાલાયાં સવુણાર્ યક્ષઃ
01.1.04ch િવ શખાયાં સાવૈ ણકપ્રચારઃ, કાેષ્ઠાગારા યક્ષઃ, પ યા યક્ષઃ, કુ યા યક્ષઃ, આયુધા યક્ષઃ,
તુલામાનપાૈતવં,
01.1.04d દેશકાલમાનં, શલુ્કા યક્ષઃ, સતૂ્રા યક્ષઃ, સીતા યક્ષઃ, સરુાઽ યક્ષઃ, સનૂા યક્ષઃ, ગ ણકાઽ યક્ષઃ,
01.1.04e નાવ્ઽ યક્ષઃ, ગાેઽ યક્ષઃ, અશ્વા યક્ષઃ, હ ત્ય્ઽ યક્ષઃ, રથા યક્ષઃ, પત્ત્ય્ઽ યક્ષઃ, સનેાપ તપ્રચારઃ,
મુદ્રાઽ યક્ષઃ, િવવીતા યક્ષઃ, સમાહ ર્પ્રચારઃ,
01.1.04f ગ્ હપ તકવૈદેહકતાપસવ્ય જનાઃ પ્ર ણધયઃ, નાગિરકપ્ર ણિધઃ ઇત્ય યક્ષપ્રચારાે દ્વતીયં અિધકરણમ્
01.1.05a વ્યવહારસ્થાપના, િવવાદપદિનબ ધઃ, િવવાહસ યુક્તં, દાયિવભાગઃ, વા તુકં, સમયસ્ય અનપાકમર્,
ઋણાદાન,ં આૈપિનિધકં, દાસકમર્કરક પઃ,
01.1.05b સ ભૂય સમુ થાનં, િવક્ર તક્ર તાનુશયઃ, દત્તસ્ય અનપાકમર્, અ વા મિવક્રયઃ, વ વા મસ બ ધઃ,
સાહસ,ં વાક્પા યં, દ ડપા યં, દ્યૂતસમાહ્વયં, પ્રક ણર્કં - ઇ ત, ધમર્સ્થીયં તીયં અિધકરણમ્
01.1.06a કા કરક્ષણં, વૈદેહકરક્ષણં, ઉપિનપાતપ્રતીકારઃ, ગૂઢા િવનાં રક્ષા, સદ્ધવ્ય જનૈમાર્ણવપ્રકાશનં,
શઙ્કા પકમાર્ ભગ્રહઃ,
01.1.06b આશુ તકપર ક્ષા, વાક્યકમાર્નુયાેગઃ, સવાર્િધકરણરક્ષણં
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01.1.06chઅેકાઙ્ગવધિન ક્રયઃ, શદુ્ધ શ્ચત્રશ્ચ દ ડ ક પઃ, ક યાપ્રકમર્,અ તચારદ ડાઃ - ઇ ત ક ટકશાેધનં ચતુથ
અિધકરણમ્
01.1.07 દા ડક મકં, કાેશા ભસહંરણં, ત્યભરણીયં, અનુ િવ ત્તં, સમયાચાિરકં, રાજ્યપ્ર તસ ધાનં,
અેકાઇશ્વય - ઇ ત યાેગ ત્તં પ ચમં અિધકરણમ્
01.1.08 પ્રકૃ તસ પદઃ, શમવ્યાયા મકં - ઇ ત મ ડલયાેિનઃ ષષં્ઠ અિધકરણમ્
01.1.09a ષાડ્ગુ યસમુદે્દશઃ, ક્ષયસ્થાન દ્ધિનશ્ચયઃ, સશં્રય ત્તઃ, સમહીનજ્યાયસાં ગુણા ભિનવેશઃ,
હીનસ ધયઃ, િવગ્ હ્ય આસનં, સ ધાય આસનં, િવગ્ હ્ય યાનં, સ ધાય યાનં,
01.1.09bસ ભૂય પ્રયાણં, યાતવ્યા મત્રયાેર ભગ્રહ ચ તા,ક્ષયલાેભિવરાગહેતવઃ પ્રકૃતીનાં,સામવાિયકિવપિરમશર્ઃ,
01.1.09ch સિંહત પ્રયા ણકં, પિરપ ણતાપિરપ ણતાપ તાઃ સ ધયઃ, દ્વધૈીભાિવકાઃ સ ધિવક્રમાઃ, યાતવ્ય ત્તઃ,
અનુગ્રાહ્ય મત્રિવશષેાઃ,
01.1.09d મત્રિહર યભૂ મકમર્સ ધયઃ, પા ણર્ગ્રાહ ચ તા, હીનશ ક્તપૂરણં, બલવતા િવગ્ હ્ય ઉપરાેધહેતવઃ,
દ ડ ઉપનત તં્ત,
01.1.09e દ ડ ઉપનાિય ત્તં, સ ધકમર્, સમાિધમાેક્ષઃ, મ યમચિરતં, ઉદાસીનચિરતં, મ ડલચિરતં - ઇ ત
ષાડ્ગુ યં સપ્તમં અિધકરણમ્
01.1.10 પ્રકૃ તવ્યસનવગર્ઃ, રાજરાજ્યયાવે્યર્સન ચ તા, પુ ષવ્યસનવગર્ઃ, પીડનવગર્ઃ, ત ભવગર્ઃ,
કાેશસઙ્ગવગર્ઃ, મત્રવ્યસનવગર્ઃ - ઇ ત વ્યસનાિધકાિરકં અષ્ટમં અિધકરણમ્
01.1.11a શ ક્તદેશકાલબલાબલજ્ઞાનં, યાત્રાકાલાઃ, બલ ઉપાદાનકાલાઃ, સ ાહગુણાઃ, પ્ર તબલકમર્, પશ્ચાત્
કાપે ચ તા, બાહ્યા ય તરપ્રકૃ તકાપેપ્રતીકારાઃ
01.1.11b ક્ષયવ્યયલાભિવપિરમશર્ઃ, બાહ્યા ય તરાશ્ચાપદઃ, દુ યશત્રુસ યુક્તાઃ, અથાર્નથર્સશંયયુક્તાઃ, તાસાં
ઉપાયિવક પ ઃ સદ્ધયઃ - ઇત્ય ભયાસ્યત્ કમર્ નવમં અિધકરણમ્
01.1.12 સ્ક ધાવારિનવેશઃ, સ્ક ધાવારપ્રયાણં, બલવ્યસનાવસ્ક દકાલરક્ષણં, કૂટયુદ્ધિવક પાઃ, વસૈ ય
ઉ સાહનં, વબલા યબલવ્યાયાેગઃ, યુદ્ધભૂમયઃ, પત્ત્ય્ઽશ્વરથહ તકમાર્ ણ, પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં બલાગ્રતાે
વ્યૂહિવભાગઃ, સારફ ગુબલિવભાગઃ, પત્ત્ય્ઽશ્વરથહ તયુદ્ધાિન, દ ડભાેગમ ડલાસહંતવ્યૂહવ્યૂહનં, તસ્ય
પ્ર તવ્યૂહસ્થાપનં - ઇ ત સાઙ્ગ્રા મકં દશમં અિધકરણમ્
01.1.13 ભેદ ઉપાદાનાિન, ઉપાંશદુ ડાઃ - ઇ ત સઙ્ઘ તં્ત અેકાદશં અિધકરણમ્
01.1.14 દૂતકમર્, મ ત્રયુદં્ધ, સનેામખુ્યવધઃ, મ ડલપ્રાે સાહનં, શસ્ત્રા ગ્ રસપ્ર ણધયઃ, વીવધાસારપ્રસારવધઃ,
યાેગા તસ ધાનં, દ ડા તસ ધાનં, અેકિવજયઃ - ઇત્યાબલીયસં દ્વાદશં અિધકરણમ્
01.1.15 ઉપ પઃ, યાેગવામનં,અપસપર્પ્ર ણિધઃ, પયુર્પાસનકમર્,અવમદર્ઃ, લ ધપ્રશમનં - ઇ ત દુગર્લ ભ ઉપાયઃ
ત્રયાેદશં અિધકરણમ્
01.1.16 પરબલઘાતપ્રયાેગઃ, પ્રલ ભનં, વબલ ઉપઘાતપ્રતીકારઃ - ઇત્યાપૈિનષિદકં ચતુદર્શં અિધકરણમ્
01.1.17 ત ત્રયુક્તયઃ - ઇ ત ત ત્રયુ ક્તઃ પ ચદશં અિધકરણમ્
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01.1.18શાસ્ત્રસમુદે્દશઃ પ ચદશાિધકરણાિનસ-અશી તપ્રકરણશતં સ-પ ચાશદ્ઽ યાયશતં ષટ્શ્લાેકસહસ્રા ણ
ઇ ત
01.1.19ab સખુગ્રહણિવજ્ઞેયં ત વાથર્પદિન શ્ચતમ્ ।
01.1.19chd કાૈિટલ્યને કૃતં શાસં્ત્ર િવમુક્તગ્ર થિવ તરમ્ (ઇ ત)
Chapt . Section.1: Enumeration of the sciences

i) Establishing (the necessity of) philosophy

01.2.01 આ વી ક્ષક ત્રયી વાત્તાર્ દ ડની તશ્ચ ઇ ત િવદ્યાઃ
01.2.02 ત્રયી વાત્તાર્ દ ડ ની તશ્ચ ઇ ત માનવાઃ
01.2.03 ત્રયી િવશષેાે હ્યા વી ક્ષક ઇ ત
01.2.04 વાત્તાર્ દ ડની તશ્ચ ઇ ત બાહર્ પત્યાઃ
01.2.05 સવંરણમાતં્ર િહ ત્રયી લાેકયાત્રાિવદ ઇ ત
01.2.06 દ ડની તરેકા િવદ્યા ઇત્યાૈશનસાઃ
01.2.07 તસ્યાં િહ સવર્િવદ્યાઽઽર ભાઃ પ્ર તબદ્ધા ઇ ત
01.2.08 ચતસ્ર અેવ િવદ્યા ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.2.09 તા ભધર્માર્થા યદ્ િવદ્યાત્ તદ્ િવદ્યાનાં િવદ્યા વમ્
01.2.10 સાઙ્ખ્યં યાેગાે લાેકાયતં ચ ઇત્યા વી ક્ષક
01.2.11 ધમાર્ધમા ત્ર યાં અથાર્નથા વાત્તાર્યાં નયાનયાૈ દ ડનીત્યાં બલાબલે ચ અેતાસાં હેતુ ભર વીક્ષમાણા
લાેકસ્ય ઉપકરાે ત વ્યસનેઽ યુદયે ચ બુ દ્ધ અવસ્થાપય ત પ્રજ્ઞાવાક્યિક્રયાવૈશારદ્યં ચ કરાે ત
01.2.12ab પ્રદ પઃ સવર્િવદ્યાનાં ઉપાયઃ સવર્કમર્ણામ્ ।
01.2.12chd આશ્રયઃ સવર્ધમાર્ણાં શશ્વદ્ આ વી ક્ષક મતા (ઇ ત)
Chapt . Section.1, (I) Establishing (the necessity of) the Vedic Lore

01.3.01 સામ।ઋગ્યજુવદાઃ ત્રયઃ ત્રયી
01.3.02 અથવર્વેદ ઇ તહાસવેદાૈ ચ વેદાઃ
01.3.03 શક્ષા ક પાે વ્યાકરણં િન કં્ત છ દાેિવ ચ તજ્યા તષં ઇ ત ચાઙ્ગાિન
01.3.04 અેષ ત્રયીધમર્શ્ચતુણા વણાર્નાં આશ્રમાણાં ચ વધમર્સ્થાપનાદ્ આૈપકાિરકઃ
01.3.05 વધમા બ્રાહ્મણસ્ય અ યયનં અ યાપનં યજનં યાજનં દાનં પ્ર તગ્રહશ્ચ
01.3.06 ક્ષિત્રયસ્યા યયનં યજનં દાનં શસ્ત્રા વાે ભૂતરક્ષણં ચ
01.3.07 વૈ યસ્યા યયનં યજનં દાનં કૃ ષપાશપુાલ્યે વ ણજ્યા ચ
01.3.08 શદૂ્રસ્ય દ્વ તશશુ્રષૂા વાત્તાર્ કા કુશીલવકમર્ ચ
01.3.09 ગ્ હસ્થસ્ય વધમાર્ વઃ તુલ્યૈરસમાન।ઋ ષ ભવવાહ્યં ઋતુગા મ વં દેવિપત્ર્ઽ ત થપૂ ત્યેષુ ત્યાગઃ
શષેભાજેનં ચ

artha.pdf 3



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

01.3.10 બ્રહ્મચાિરણઃ વા યાયાે અ ગ્ કાયાર્ ભષેકાૈ ભૈક્ષવ્ર ત વં આચાય પ્રાણા તક ત્તઃ તદ્ઽભાવે ગુ પતુ્રે
સ-બ્રહ્મચાિર ણ વા
01.3.11 વાનપ્રસ્થસ્ય બ્રહ્મચય ભૂમાૈ શ યા જટાઽ જનધારણં અ ગ્ હાતે્રા ભષેકાૈ દેવતાિપત્ર્ઽ ત થપૂ
વ યશ્ચાહારઃ
01.3.12 પિરવ્રાજકસ્ય જત ઇ દ્રય વં અનાર ભાે િન ક ચન વં સઙ્ગત્યાગાે ભૈક્ષવ્રતં અનેકત્રાર યે ચ વાસાે
બાહ્યા ય તરં ચ શાૈચમ્
01.3.13 સવષાં અિહસા સતં્ય શાૈચં અનસયૂ આ શસં્યં ક્ષમા ચ
01.3.14 વધમર્ઃ વગાર્યાન ત્યાય ચ
01.3.15 તસ્યા તક્રમે લાેકઃ સઙ્કરાદ્ ઉ ચ્છદે્યત
01.3.16ab ત માત્ વધમ ભૂતાનાં રા ન વ્ય ભચારયેત્ ।
01.3.16chd વધમ સ દધાનાે િહ પ્રેત્ય ચ ઇહ ચ ન દ ત
01.3.17ab વ્યવ સ્થતાયર્મયાર્દઃ કૃતવણાર્શ્રમ સ્થ તઃ ।
01.3.17chd ત્ર યાઽ ભર ક્ષતાે લાેકઃ પ્રસીદ ત ન સીદ ત (ઇ ત)
Chapt . Ii) Establishing (the necessity of) Economics, and (iv) the Science of Politics

01.4.01 કૃ ષપાશપુાલ્યે વ ણજ્યા ચ વાતાર્, ધા યપશિુહર યકુ યિવ ષ્ટપ્રદાનાદ્ આૈપકાિરક
01.4.02 તયા વપકં્ષ પરપકં્ષ ચ વશીકરાે ત કાેશદ ડા યામ્
01.4.03 આ વી ક્ષક ત્રયી વાત્તાર્નાં યાેગક્ષેમસાધનાે દ ડઃ, તસ્ય ની તદર્ ડ ની તઃ, અલ ધલાભાથાર્
લ ધપિરરક્ષણી ર ક્ષતિવવધર્ની દ્ધસ્ય તીથ પ્ર તપાદની ચ
01.4.04 તસ્યાં આયત્તા લાેકયાત્રા
01.4.05 ત મા લાેકયાત્રાઽથ િનતં્ય ઉદ્યતદ ડઃ સ્યાત્
01.4.06 ન હ્યવેંિવધં વશ ઉપનયનં અ ત ભૂતાનાં યથા દ ડઃ । ઇત્યાચાયાર્ઃ
01.4.07 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.4.08 તી ણદ ડાે િહ ભૂતાનાં ઉદ્વજેનીયાે ભવ ત
01.4.09 દુદ ડઃ પિરભૂયતે
01.4.10 યથાઽહર્દ ડઃ પજૂ્યતે
01.4.11 સિુવજ્ઞાતપ્રણીતાે િહ દ ડઃ પ્ર ધમાર્થર્કામૈયાજય ત
01.4.12 દુ પ્રણીતઃ કામક્રાેધા યાં અવજ્ઞાનાદ્ વા વાનપ્રસ્થપિરવ્રાજકાન્ અિપ કાપેય ત, િકઽઙ્ગ પનુગ્ ર્હસ્થાન્
01.4.13 અપ્રણીતઃ તુ મા સ્ય યાયં ઉદ્ભાવય ત
01.4.14 બલીયાન્ અબલં િહ ગ્રસતે દ ડધરાભાવે
01.4.15 સ તને ગુપ્તઃ પ્રભવ ત ઇ ત
01.4.16ab ચતવુર્ણાર્શ્રમાે લાેકાે રાજ્ઞા દ ડને પા લતઃ ।
01.4.16chd વધમર્કમાર્ ભરતાે વતર્તે વષેુ વત્મર્સુ (ઇ ત)
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Chapt . Section.2: Association with elders

01.5.01 ત માદ્ દ ડમૂલાઃ તસ્રાે િવદ્યાઃ
01.5.02 િવનયમૂલાે દ ડઃ પ્રાણ તાં યાેગક્ષેમાવહઃ
01.5.03 કૃતકઃ વાભાિવકશ્ચ િવનયઃ
01.5.04 િક્રયા િહ દ્રવં્ય િવનય ત નાદ્રવ્યમ્
01.5.05 શશુ્રષૂા શ્રવણગ્રહણધારણિવજ્ઞાન ઊહાપાેહત વા ભિનિવષ્ટબુ દ્ધ િવદ્યા િવનય ત ન ઇતરમ્
01.5.06 િવદ્યાનાં તુ યથા વં આચાયર્પ્રામા યાદ્ િવનયાે િનયમશ્ચ
01.5.07 ત્તચાૈલકમાર્ લિપ સઙ્ખ્યાનં ચ ઉપયુ ત
01.5.08 ત્ત ઉપનયનઃ ત્રયી ંઆ વી ક્ષક ં ચ શષ્ટે યાે વાત્તા અ યક્ષે યાે દ ડની ત વ પ્રયાે યઃ
01.5.09 બ્રહ્મચય ચ ષાેડશાદ્ વષાર્ત્
01.5.10 અતાે ગાેદાનં દારકમર્ ચાસ્ય
01.5.11 િનત્યશ્ચ િવદ્યા દ્ધસ યાેગાે િવનય દ્ ય્ઽથ, તન્મૂલ વાદ્ િવનયસ્ય
01.5.12 પવૂ અહભાર્ગં હ ત્ય્ઽશ્વરથપ્રહરણિવદ્યાસુ િવનયં ગચ્છેત્ ।
01.5.13 પ શ્ચમં ઇ તહાસશ્રવણે
01.5.14 પુરાણં ઇ ત તં્ત આખ્યાિયક ઉદાહરણં ધમર્શાસં્ત્ર અથર્શાસં્ત્ર ચ ઇ ત ઇ તહાસઃ
01.5.15 શષંે અહાેરાત્રભાગં અપવૂર્ગ્રહણં ગ્ હીતપિરચયં ચ કુયાર્ત્, અગ્ હીતાનાં આભી યશ્રવણં ચ
01.5.16 શ્રુતાદ્દ ્ િહ પ્રજ્ઞા ઉપ યતે પ્રજ્ઞાયા યાેગાે યાેગાદ્ આત્મવત્તા ઇ ત િવદ્યાનાં સામ યર્મ્
01.5.17ab િવદ્યાિવનીતાે રા િહ પ્ર નાં િવનયે રતઃ ।
01.5.17chd અન યાં થવી ં ભુઙ્ક્તે સવર્ભૂતિહતે રતઃ (ઇ ત)
Chapt . Section.3: Control over the senses, (i) Casting out the group of six enemies

01.6.01 િવદ્યા િવનયહેતુિર દ્રયજયઃ કામક્રાેધલાેભમાનમદહષર્ત્યાગાત્ કાયર્ઃ
01.6.02 કણર્ વગ્ઽ ક્ષ જહ્વાઘ્રાણ ઇ દ્રયાણાં શ દ પશર્ પરસગ ધે વિવપ્ર તપ ત્તિર દ્રયજયઃ, શાસ્ત્રાનુષ્ઠાનં વા
01.6.03 કૃ નં િહ શાસં્ત્ર ઇદં ઇ દ્રયજયઃ
01.6.04 તદ્ િવ દ્ધ ત્તરવ ય ઇ દ્રયશ્ચાતુર તાે અિપ રા સદ્યાે િવન ય ત
01.6.05 યથા દા ડક્યાે નામ ભાજેઃ કામાદ્ બ્રાહ્મણક યાં અ ભમ યમાનઃ સ-બ ધુરાષ્ટ્ર ાે િવનનાશ, કરાલશ્ચ વૈદેહઃ
01.6.06 કાપેાજ્ જનમજેયાે બ્રાહ્મણષેુ િવક્રા તઃ, તાલજઙ્ઘશ્ચ ગષુુ
01.6.07 લાેભાદ્ અૈલશ્ચાતવુર્ ય અત્યાહારયમાણઃ, સાવૈીરશ્ચાજ બ દુઃ ।
01.6.08 માનાદ્ રાવણઃ પરદારાન્ અપ્રયચ્છન,્ દુયાધનાે રાજ્યાદ્ અંશં ચ
01.6.09 મદાદ્ દ ભાેદ્ભવાે ભૂતાવમાની, હૈહયશ્ચાજુર્નઃ
01.6.10 હષાર્દ્ વાતાિપરગ ત્યં અત્યાસાદયન્, ણસઙ્ઘશ્ચ દ્વપૈાયનં ઇ ત
01.6.11ab અેતે ચા યે ચ બહવઃ શત્રષુડ્વગ આ શ્રતાઃ ।
01.6.11chd સ-બ ધુરાષ્ટ્ર ા રા નાે િવનેશરુ જત ઇ દ્રયાઃ
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01.6.12ab શત્રષુડ્વગ ઉ જ્ય મદગ્ યાે જત ઇ દ્રયઃ ।
01.6.12chd અ બર ષશ્ચ નાભાગાે બુભુ તે ચરં મહીમ્ (ઇ ત)
Chapt . I) The life of a sage-like king

01.7.01 ત માદ્ અિરષડ્વગર્ત્યાગને ઇ દ્રયજયં કુવ ત, દ્ધસ યાેગને પ્રજ્ઞાં, ચારેણ ચ ઃ, ઉ થાનને
યાેગક્ષેમસાધનં, કાયાર્નુશાસનને વધમર્સ્થાપનં, િવનયં િવદ્યા ઉપદેશને, લાેક પ્રય વં અથર્સ યાેગને ત્તમ્
01.7.02 અેવં વ ય ઇ દ્રયઃ પરસ્ત્રીદ્રવ્યિહસાશ્ચ વજર્યેત્, વ ં લાૈલ્યં અ તં ઉદ્ધતવષે વં અન યર્સ યાેગં
અધમર્સ યુક્તં અનથર્સ યુક્તં ચ વ્યવહારમ્
01.7.03 ધમાર્થાર્િવરાેધને કામં સવેેત, ન િનહ્સખુઃ સ્યાત્
01.7.04 સમં વા િત્રવગ અ યાે યાનુબદ્ધમ્
01.7.05 અેકાે હ્યત્યાસિેવતાે ધમાર્થર્કામાનાં આત્માનં ઇતરાૈ ચ પીડય ત
01.7.06 અથર્ અેવ પ્રધાન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.7.07 અથર્મૂલાૈ િહ ધમર્કામાિવ ત
01.7.08 મયાર્દાં સ્થાપયેદ્ આચાયાર્ન્ અમાત્યાન્ વા, ય અેનં અપાય સ્થાને યાે વારયેયુઃ, છાયાના લકાપ્રતાેદેન
વા રહ સ પ્રમાદ્ય તં અ ભતુદેયુઃ
01.7.09ab સહાયસા યં રાજ વં ચકં્ર અેકં ન વતર્તે ।
01.7.09chd કુવ ત સ ચવાંઃ ત માત્ તષેાં ચ શ ◌ૃ યાન્ મતમ્ (ઇ ત)
Chapt . Appointment of ministers

01.8.01 સહા યાિયનાે અમાત્યાન્ કુવ ત, દષૃ્ટશાૈચસામ યર્ વાત્ ઇ ત ભારદ્વાજઃ
01.8.02 તે હ્યસ્ય િવશ્વાસ્યા ભવ ત ઇ ત
01.8.03 ન ઇ ત િવશાલાક્ષઃ
01.8.04 સહક્ર િડત વાત્ પિરભવ ત્યેનમ્
01.8.05 યે હ્યસ્ય ગુહ્યસધમાર્ણઃ તાન્ અમાત્યાન્ કુવ ત, સમાનશીલવ્યસન વાત્
01.8.06 તે હ્યસ્ય મમર્જ્ઞભયાન્નાપરા ય ત ઇ ત
01.8.07 સાધારણ અેષ દાષેઃ ઇ ત પારાશરાઃ
01.8.08 તષેાં અિપ મમર્જ્ઞભયાત્ કૃતાકૃતા યનવુતત
01.8.09ab યાવદ્ યાે ગુહ્યં આચષ્ટે જને યઃ પુ ષાિધપઃ ।
01.8.09chd અવશઃ કમર્ણા તને વ યાે ભવ ત તાવતામ્
01.8.10 ય અેનં આપ સુ પ્રાણાબાધયુક્તા વનુગ્ હ્ણ યુઃ તાન્ અમાત્યાન્ કુવ ત, દષૃ્ટાનુરાગ વાત્ ઇ ત
01.8.11 ન ઇ ત િપશનુઃ
01.8.12 ભ ક્તરેષા ન બુ દ્ધગુણઃ
01.8.13સઙ્ખ્યાતાથષુ કમર્સુ િનયુક્તા યે યથાઽઽિદષં્ટઅથસિવશષેં વા કુયુર્ઃ તાન્ અમાત્યાન્ કુવ ત, દષૃ્ટગુણ વાત્
ઇ ત
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01.8.14 ન ઇ ત કાૈણપદ તઃ
01.8.15 અ યૈરમાત્યગુણૈરયુક્તા હ્યેતે
01.8.16 િપ પૈતામહાન્ અમાત્યાન્ કુવ ત, દષૃ્ટાવદાન વાત્
01.8.17 તે હ્યનંે અપચર તં અિપ ન ત્યજ ત, સગ ધ વાત્
01.8.18 અમાનષુે વિપ ચ અેતદ્ દૃ યતે
01.8.19 ગાવાે હ્યસગ ધં ગાેગણં અ તક્ર ય સગ ધે વવેાવ તષ્ઠ તે ઇ ત
01.8.20 ન ઇ ત વાતવ્યાિધઃ
01.8.21 તે હ્યસ્ય સવ અવગ્ હ્ય વા મવત્ પ્રચર ત
01.8.22 ત માન્ની તિવદાે નવાન્ અમાત્યાન્ કુવ ત
01.8.23 નવાઃ તુ યમસ્થાને દ ડધરં મ યમાના નાપરા ય ત ઇ ત
01.8.24 ન ઇ ત બાહુદ તી પતુ્રઃ
01.8.25 શાસ્ત્રિવદ્ અદષૃ્ટકમાર્ કમર્સુ િવષાદં ગચ્છેત્
01.8.26 ત માદ્ અ ભજનપ્રજ્ઞાશાૈચશાૈયાર્નુરાગયુક્તાન્ અમાત્યાન્ કુવ ત, ગુણપ્રાધા યાત્ ઇ ત
01.8.27 સવ ઉપપનં્ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.8.28 કાયર્સામ યાર્દ્દ ્ િહ પુ ષસામ ય ક યતે
01.8.29ab સામ યર્શ્ચ િવભજ્યામાત્યિવભવં દેશકાલાૈ ચ કમર્ ચ ।
01.8.29chd અમાત્યાઃ સવર્ અેવ અેતે કાયાર્ઃ સ્યનુર્ તુ મિ ત્રણઃ (ઇ ત)
Chapt . Appointment of counsellors and chaplain

01.9.01 નપદાે અ ભ તઃ વવગ્રહઃ કૃત શ પશ્ચ માન્ પ્રાજ્ઞાે ધારિય દર્ક્ષાે વાગ્મી પ્રગ ભઃ પ્ર તપ ત્તમાન્
ઉ સાહપ્રભાવયુક્તઃ ક્લેશસહઃ શુ ચમત્રાે દૃઢભ ક્તઃ શીલબલારાેગ્યસ વયુક્તઃ ત ભચાપલહીનઃ સ પ્રયાે
વૈરાણાં અકતાર્ ઇત્યમાત્યસ પત્
01.9.02 અતઃ પાદાઘર્ગુણહીનાૈ મ યમાવરાૈ
01.9.03 તષેાં જનપદ્ઽ ભજનં અવગ્રહં ચાપ્તતઃ પર ક્ષેત, સમાનિવદ્યે યઃ શ પં શાસ્ત્રચ મત્તાં ચ,
કમાર્ર ભષેુ પ્રજ્ઞાં ધારિય તાં દાકં્ષ્ય ચ, કથાયાેગષેુ વા ગ્મ વં પ્રાગ યં પ્ર તભાનવ વં ચ, સવંા સ યઃ
શીલબલારાેગ્યસ વયાેગં અ ત ભં અચાપલં ચ, પ્રત્યક્ષતઃ સ પ્રય વં અવૈર વં ચ
01.9.04 પ્રત્યક્ષપરાેક્ષાનુમેયા િહ રાજ ત્તઃ
01.9.05 વયં દ્્રષં્ટ પ્રત્યક્ષમ્
01.9.06 પર ઉપિદષં્ટ પરાેક્ષમ્
01.9.07 કમર્સુ કૃતનેાકૃતાવેક્ષણં અનુમેયમ્
01.9.08 યાૈગપદ્યાત્ તુ કમર્ણાં અનેક વાદ્ અનેકસ્થ વાચ્ચ દેશકાલાત્યયાે મા ભૂદ્ ઇ ત પરાેકં્ષ અમાત્યૈઃ કારયેત્
ઇત્યમાત્યકમર્ ।
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01.9.09 પુરાેિહતં ઉિદત ઉિદતકુલશીલં સ-અઙ્ગે વેદે દૈવે િન મત્તે દ ડનીત્યાં ચા ભિવનીતંઆપદાં દૈવમાનષુીણાં
અથવર્ ભ પાયૈશ્ચ પ્ર તકતાર્રં કુવ ત
01.9.10 તં આચાય શ યઃ િપતરં પતુ્રાે ત્યઃ વા મનં ઇવ ચાનવુતત
01.9.11ab બ્રાહ્મણને અેિધતં ક્ષતં્ર મિ ત્રમ ત્રા ભમિ ત્રતમ્ ।
01.9.11chd જયત્ય જતં અત્ય તં શાસ્ત્રાનુગમશ સ્ત્રતમ્ (ઇ ત)
Chapt . Ascertainment of the integrity or the absence of integrity of ministerbymeans

of secret tests

01.10.01 મિ ત્રપુરાેિહતસખઃ સામા યે વિધકરણષેુ સ્થાપિય વાઽમાત્યાન્ ઉપધા ભઃ શાેધયેત્
01.10.02 પુરાેિહતં અયાજ્યયાજના યાપને િનયુક્તં અ યમાણં રા ઽવ ક્ષપેત્
01.10.03 સ સિ ત્ર ભઃ શપથપવૂ અેકૈકં અમાત્યં ઉપ પયેત્ - અધા મકાે અયં રા , સાધુ ધા મકં અ યં અસ્ય
ત કુલીનં અપ દં્ધ કુલ્યં અેકપ્રગ્રહં સામ તં આટિવકં આૈપપાિદકં વા પ્ર તપાદયામઃ, સવષાં અેતદ્ રાેચતે, કથં વા
તવ ઇ ત
01.10.04 પ્રત્યાખ્યાને શુ ચઃ । ઇ ત ધમર્ ઉપધા
01.10.05 સનેાપ તરસ પ્રગ્રહેણાવ ક્ષપ્તઃ સિ ત્ર ભરેકૈકં અમાત્યં ઉપ પયેત્ લાેભનીયનેાથન રાજિવનાશાય,
સવષાં અેતદ્ રાેચતે, કથં વા તવ ઇ ત
01.10.06 પ્રત્યાખ્યાને શુ ચઃ । ઇત્યથર્ ઉપધા
01.10.07 પિરવ્રા જકા લ ધિવશ્વાસાઽ તઃપુરે કૃતસ કારા મહામાતં્ર અેકૈકં ઉપજપેત્ - રાજમિહષી વાં કામયતે
કૃતસમાગમ ઉપાયા, મહાન્ અથર્શ્ચ તે ભિવ ય ત ઇ ત
01.10.08 પ્રત્યાખ્યાને શુ ચઃ । ઇ ત કામ ઉપધા
01.10.09 પ્રહવણિન મત્તં અેકાે અમાત્યઃ સવાર્ન્ અમાત્યાન્ આવાહયેત્
01.10.10 તને ઉદ્વગેેન રા તાન્ અવ યાત્
01.10.11 કાપિટકશ્ચાત્ર પવૂાર્વ દ્ધઃ તષેાં અથર્માનાવ ક્ષપ્તં અેકૈકં અમાત્યં ઉપજપેત્ - અસત્ પ્ર ત્તાે અયં રા ,

સા વનેં હ વાઽ યં પ્ર તપાદયામઃ, સવષાં અેતદ્ રાેચત,ે કથં વા તવ ઇ ત
01.10.12 પ્રત્યાખ્યાને શુ ચઃ । ઇ ત ભય ઉપધા
01.10.13 તત્ર ધમર્ ઉપધાશદુ્ધાન્ ધમર્સ્થીયક ટકશાેધનષેુ કમર્સુ સ્થાપયેત,્ અથર્ ઉપધાશદુ્ધાન્
સમાહ ર્સ ધા િનચયકમર્સ,ુ કામ ઉપધા શદુ્ધાન્ બાહ્યા ય તરિવહારરક્ષાસ,ુ ભય ઉપધાશદુ્ધાન્ આસન્નકાયષુ
રાજ્ઞઃ
01.10.14 સવર્ ઉપધાશદુ્ધાન્ મિ ત્રણઃ કુયાર્ત્
01.10.15 સવર્ત્રાશચુીન્ ખિનદ્રવ્યહ તવનકમાર્ તષેુ ઉપયાજેયેત્
01.10.16ab િત્રવગર્ભયસશંદુ્ધાન્ અમાત્યાન્ વષેુ કમર્સુ ।
01.10.16chd અિધકુયાર્દ્ યથા શાૈચં ઇત્યાચાયાર્ વ્યવ સ્થતાઃ
01.10.17ab ન વવે કુયાર્દ્ આત્માનં દેવી ં વા લકં્ષ્ય ઈશ્વરઃ ।
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01.10.17chd શાૈચહેતાેરમાત્યાનાં અેતત્ કાૈિટલ્યદશર્નમ્
01.10.18ab ન દૂષણં અદુષ્ટસ્ય િવષેણ ઇવા ભસશ્ચરેત્ ।
01.10.18chd કદા ચદ્દ ્ િહ પ્રદુષ્ટસ્ય નાિધગ યેત ભષેજમ્
01.10.19ab કૃતા ચ કલષુાબુ દ્ધ પધા ભશ્ચતુિવધા ।
01.10.19chd નાગ વાઽ તં િનવતત સ્થતા સ વવતાં તાૈ
01.10.20ab ત માદ્ બાહ્યં અિધષ્ઠાનં કૃ વા કાય ચતુિવધે ।
01.10.20chd શાૈચાશાૈચં અમાત્યાનાં રા માગત સિ ત્ર ભઃ (ઇ ત)
Chapt . Appointment of persons in secret service

01.11.01ઉપધા ભઃ શદુ્ધામાત્યવગા ગૂઢપુ ષાન્ ઉ પાદયેત્ કાપિટકઉદા સ્થતગ્ હપ તકવૈદેહકતાપસવ્ય જનાન્
સિ ત્રતી ક્ણરસદ ભ ક શ્ચ
01.11.02 પરમમર્જ્ઞઃ પ્રગ ભ છાત્રઃ કાપિટકઃ
01.11.03 તં અથર્માના યાં પ્રાે સાહ્ય મ ત્રી બ્રૂયાત્ - રા નં માં ચ પ્રમાણં કૃ વા યસ્ય યદ્ અકુશલં પ ય સ તત્
તદાની ં અેવ પ્રત્યાિદશ ઇ ત
01.11.04 પ્રવ્રજ્યા પ્રત્યવ સતઃ પ્રજ્ઞાશાૈચયુક્ત ઉદા સ્થતઃ
01.11.05 સ વાત્તાર્કમર્પ્રિદષ્ટાયાં ભૂમાૈ પ્રભૂતિહર યા તવેાસી કમર્ કારયેત્
01.11.06 કમર્ફલાચ્ચ સવર્પ્રવ્ર જતાનાં ગ્રાસાચ્છાદનાવસથાન્ પ્ર તિવદ યાત્
01.11.07 ત્તકામાંશ્ચ ઉપજપેત્ - અેતને અેવ વષેેણ રા થર્શ્ચિરતવ્યાે ભક્તવેતનકાલે ચ ઉપસ્થાતવ્યમ્ ઇ ત
01.11.08 સવર્પ્રવ્ર જતાશ્ચ વં વં વગ અેવં ઉપજપેયુઃ
01.11.09 કષર્કાે ત્તક્ષીણઃ પ્રજ્ઞાશાૈચયુક્તાે ગ્ હપ તકવ્ય જનઃ
01.11.10 સ કૃ ષકમર્પ્રિદષ્ટાયાં ભૂમાૈ - ઇ ત સમાનં પવૂણ
01.11.11 વા ણજકાે ત્તક્ષીણઃ પ્રજ્ઞાશાૈચયુક્તાે વૈદેહકવ્ય જનઃ
01.11.12 સ વ ણક્કમર્પ્રિદષ્ટાયાં ભૂમાૈ - ઇ ત સમાનં પવૂણ
01.11.13 મુ ડાે જિટલાે વા ત્તકામઃ તાપસવ્ય જનઃ
01.11.14 સ નગરા યાશે પ્રભૂતમુ ડજિટલા તવેાસી શાકં યવમુ ષ્ટ વા માસ દ્વમાસા તરં પ્રકાશં અશ્નીયાત્, ગૂઢં
ઇષં્ટ આહારમ્
01.11.15 વૈદેહકા તવેા સનશ્ચ અેનં સ મદ્ધયાેગૈરચર્યેયુઃ
01.11.16 શ યાશ્ચાસ્યાવેદયેયુઃ - અસાૈ સદ્ધઃ સામેિધકઃ ઇ ત
01.11.17 સમેધાશા ત ભશ્ચા ભગતાનાં અઙ્ગિવદ્યયા શ યસજં્ઞા ભશ્ચ કમાર્ ય ભજને અવ સતા યાિદશતે્ -
અ પલાભં અ ગ્ દાહં ચાેરભયં દૂ યવધં તુ ષ્ટદાનં િવદેશપ્ર ત્તજ્ઞાનં, ઇદં અદ્ય શ્વાે વા ભિવ ય ત, ઇદં વા રા
કિર ય ત ઇ ત
01.11.18 તદ્ અસ્ય ગૂઢાઃ સિ ત્રણશ્ચ સ પાદયેયુઃ
01.11.19 સ વપ્રજ્ઞાવાક્યશ ક્તસ પન્નાનાં રાજભાગ્યં અનવુ્યાહરેત્, મિ ત્રસ યાેગં ચ બ્રૂયાત્
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01.11.20 મ ત્રી ચ અેષાં ત્તકમર્ યાં િવયતેત
01.11.21 યે ચ કારણાદ્અ ભકુ્રદ્ધાઃ તાન્ અથર્માના યાં શમયેત,્અકારણકુ્રદ્ધાંઃ તૂ ણી ં દ ડને, રાજ દ્વષ્ટકાિરણશ્ચ
01.11.22ab પૂ જતાશ્ચાથર્માના યાં રાજ્ઞા રાજ ઉપ િવનામ્ ।
01.11.22chd નીયુઃ શાૈચં ઇત્યેતાઃ પ ચસસં્થાઃ પ્રક તતાઃ (ઇ ત)
Chapt . Appointment of roving spies Rules for secret servants

01.12.01 યે ચા ય મબ ધનાે અવ યભતર્વ્યાઃ તે લક્ષણં અઙ્ગિવદ્યાં જ ભકિવદ્યાં માયાગતં આશ્રમધમ િન મતં્ત
અ તરચકં્ર ઇત્યધીયાનાઃ સિ ત્રણઃ, સસંગર્િવદ્યાં ચ
01.12.02 યે જનપદે શરૂાઃ ત્યક્તાત્માનાે હ તનં વ્યાલં વા દ્રવ્યહેતાેઃ પ્ર તયાેધયેયુઃ તે તી ણાઃ
01.12.03 યે બ ધષુુ િનહ્ નેહાઃ કૂ્રરા અલસાશ્ચ તે રસદાઃ
01.12.04 પિરવ્રા જકા ત્તકામા દિરદ્રા િવધવા પ્રગ ભા બ્રાહ્મ ય તઃપુરે કૃતસ કારા મહામાત્રકુલા ય ભગચ્છેત્
01.12.05 અેતયા મુ ડા ષલ્યાે વ્યાખ્યાતાઃ ઇ ત સ ચારાઃ ।
01.12.06 તાન્ રા વિવષયે મિ ત્રપુરાેિહતસનેાપ તયવુરાજદાવૈાિરકા તવ શકપ્રશા
સમાહ ર્સ ધા પ્રદેષૃ્ટનાયકપાૈરવ્યાવહાિરકકામાર્ તકમિ ત્રપિરષદ્ઽ યક્ષદ ડ
દુગાર્ તપાલાટિવકેષુ શ્રદ્ધયેદેશવષે શ પભાષાઽ ભજનાપદેશાન્ ભ ક્તતઃ
સામ યર્યાેગાચ્ચાપસપર્યેત્
01.12.07 તષેાં બાહ્યં ચારં છત્ર ઙ્ગારવ્યજનપાદુકાસનયાનવાહન ઉપગ્રાિહણઃ તી ણા િવદ્યુઃ
01.12.08 તં સિ ત્રણઃ સસં્થા વપર્યેયુઃ
01.12.09 સદૂારા લક નાપકસવંાહકા તરકક પકપ્રસાધક ઉદકપિરચારકા રસદાઃ
કુ જવામનિકરાતમૂકબિધરજડા ધચ્છદ્માનાે નટનતર્કગાયનવાદકવાગ્ વનકુશીલવાઃ
સ્ત્રયશ્ચા ય તરં ચારં િવદ્યુઃ
01.12.10 તં ભ ક્યઃ સસં્થા વપ્રયેયુઃ
01.12.11 સસં્થાનાં અ તવેા સનઃ સજં્ઞા લિપ ભશ્ચારસ ચારં કુયુર્ઃ
01.12.12 ન ચા યાે યં સસં્થાઃ તે વા િવદ્યુઃ
01.12.13 ભ ક પ્ર તષેધે દ્વાહ્સ્થપર પરા માતાિપ વ્ય જનાઃ શ પકાિરકાઃ કુશીલવા દાસ્યાે
વા ગીતપાઠ્યવાદ્યભા ડગૂઢલખે્યસજં્ઞા ભવાર્ ચારં િનહર્રેયુઃ
01.12.14 દ ઘર્રાેગ ઉન્માદા ગ્ રસિવસગણ વા ગૂઢિનગર્મનમ્
01.12.15 ત્રયાણાં અેકવાક્યે સ પ્રત્યયઃ
01.12.16 તષેાં અભી ણિવિનપાતે તૂ ણી દ ડઃ પ્ર તષેધઃ
01.12.17 ક ટકશાેધન ઉક્તાશ્ચાપસપાર્ઃ પરેષુ કૃતવેતના વસયેુરસ પા તનશ્ચારાથર્મ્
01.12.18 ત ઉભયવેતનાઃ
01.12.19ab ગ્ હીતપતુ્રદારાંશ્ચ કુયાર્દ્ ઉભયવેતનાન્ ।
01.12.19chd તાંશ્ચાિરપ્રિહતાન્ િવદ્યાત્ તષેાં શાૈચં ચ ત દ્વધૈઃ
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01.12.20ab અેવં શત્રાૈ ચ મત્રે ચ મ યમે ચાવપેચ્ચરાન્ ।
01.12.20chd ઉદાસીને ચ તષેાં ચ તીથ વષ્ટાદશ વિપ
01.12.21ab અ તગ્ ર્હચરાઃ તષેાં કુ જવામનપ ડકાઃ ।
01.12.21chd શ પવત્યઃ સ્ત્રયાે મૂકા શ્ચત્રાશ્ચ લેચ્છ તયઃ
01.12.22ab દુગષુ વ ણજઃ સસં્થા દુગાર્ તે સદ્ધતાપસાઃ ।
01.12.22chd કષર્ક ઉદા સ્થતા રાષ્ટ્ર ે રાષ્ટ્ર ા તે વ્રજવા સનઃ
01.12.23ab વને વનચરાઃ કાયાર્ઃ શ્રમણાટિવકાદયઃ ।
01.12.23chd પરપ્ર ત્તજ્ઞાનાથાર્ઃ શીઘ્રાશ્ચારપર પરાઃ
01.12.24ab પરસ્ય ચ અેતે બાેદ્ધવ્યાઃ તાદશૃરેૈવ તાદશૃાઃ ।
01.12.24chd ચારસ ચાિરણઃ સસં્થા ગૂઢાશ્ચાગૂઢસં જ્ઞતાઃ
01.12.25ab અકૃત્યાન્ કૃત્યપક્ષીયૈદર્ શતાન્ કાયર્હેતુ ભઃ ।
01.12.25chd પરાપસપર્જ્ઞાનાથ મખુ્યાન્ અ તષેુ વાસયેત્ (ઇ ત)
Chapt . keeping a watch over the seducible and non-seducible parties in ones own

territory

01.13.01 કૃતમહામાત્રાપસપર્ઃ પાૈર નપદાન્ અપસપર્યેત્
01.13.02 સિ ત્રણાે દ્વિ દ્વનઃ તીથર્સભાપૂગજનસમવાયષેુ િવવાદં કુયુર્ઃ
01.13.03સવર્ગુણસ પન્નશ્ચાયં રા શ્રૂયત,ે ન ચાસ્ય ક શ્ચદ્ ગુણાે દૃ યતે યઃ પાૈર નપદાન્ દ ડકરા યાં પીડય ત
ઇ ત
01.13.04 તત્ર યેઽનપુ્રશસંયેુઃ તાન્ ઇતરઃ તં ચ પ્ર તષેધયેત્
01.13.05 મા સ્ય યાયા ભભૂતાઃ પ્ર મનું વવૈ વતં રા નં ચિક્રરે
01.13.06 ધા યષડ્ભાગં પ યદશભાગં િહર યં ચાસ્ય ભાગધેયં પ્રક પયામ્-આસઃુ
01.13.07 તને તા રા નઃ પ્ર નાં યાેગક્ષેમાવહાઃ
01.13.08 તષેાં િક બષં અદ ડકરા હર ત્યયાેગક્ષેમાવહાશ્ચ પ્ર નામ્
01.13.09 ત માદ્ ઉ છષડ્ભાગં આર યકાઽિપ િનવર્પ ત - તસ્ય અેતદ્ ભાગધેયં યાેઽ માન્ ગાપેાય ત ઇ ત
01.13.10 ઇ દ્રયમસ્થાનં અેતદ્ રા નઃ પ્રત્યક્ષહેડપ્રસાદાઃ
01.13.11 તાન્ અવમ યમાનાન્ દૈવાેઽિપ દ ડઃ શ ત
01.13.12 ત માદ્ રા નાે નાવમ તવ્યાઃ
01.13.13 ઇત્યેવં દ્રકાન્ પ્ર તષેધયેત્
01.13.14 િકવદ તી ં ચ િવદ્યુઃ
01.13.15 યે ચાસ્ય ધા યપશિુહર યા યા વ ત, તૈ પકુવર્ ત વ્યસનેઽ યુદયે વા, કુિપતં બ ધું રાષ્ટ્રં વા
વ્યાવતર્ય ત, અ મતં્ર આટિવકં વા પ્ર તષેધય ત, તષેાં મુ ડજિટલવ્ય જનાઃ તુષ્ટાતુષ્ટ વં િવદ્યુઃ
01.13.16 તુષ્ટાન્ ભૂયાેઽથર્માના યાં પજૂયેત્
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01.13.17 અતુષ્ટાંઃ તુ ષ્ટહેતાેઃ ત્યાગને સા ા ચ પ્રસાદયેત્
01.13.18 પર પરાદ્ વા ભેદયેદ્ અેનાન,્ સામ તાટિવકત કુલીનાપ દ્ધે યશ્ચ
01.13.19 તથાઽ યતુ યતાે દ ડકરસાધનાિધકારેણ જનપદિવદ્વષેં ગ્રાહયેત્
01.13.20 િવિવષ્ટાન્ ઉપાંશદુ ડને જનપદકાપેને વા સાધયેત્
01.13.21 ગુપ્તપતુ્રદારાન્ આકરકમાર્ તષેુ વા વાસયેત્ પરેષાં આ પદભયાત્
01.13.22 કુ્રદ્ધલુ ધભીતમાિનનઃ તુ પરેષાં કૃત્યાઃ
01.13.23 તષેાં કાતાર્ તકનૈ મ ત્તકમાૈહૂ તકવ્ય જનાઃ પર પરા ભસ બ ધં અ મત્રાટિવકસ બ ધં વા િવદ્યુઃ
01.13.24 તુષ્ટાન્ અથર્માના યાં પજૂયેત્ ।
01.13.25 અતુષ્ટાન્ સામદાનભેદદ ડઃૈ સાધયેત્
01.13.26ab અેવં વિવષયે કૃત્યાન્ અકૃત્યાંશ્ચ િવચક્ષણઃ ।
01.13.26chd પર ઉપ પાત્ સમ્રક્ષેત્ પ્રધાનાન્ દ્રકાન્ અિપ (ઇ ત)
Chapt . Winning over the seducible and non-seducible parties in the enemy territory

01.14.01 કૃત્યાકૃત્યપક્ષ ઉપગ્રહઃ વિવષયે વ્યાખ્યાતઃ, પરિવષયે વાચ્યઃ
01.14.02 સશં્રુત્યાથાર્ન્ િવપ્રલ ધઃ, તુલ્યકાિરણાેઃ શ પે વા ઉપકારે વા િવમાિનતઃ, વ લભાવ દ્ધઃ,
સમાહૂય પરા જતઃ, પ્રવાસ ઉપતપ્તઃ, કૃ વા વ્યયં અલ ધકાયર્ઃ, વધમાર્દ્ દાયાદ્યાદ્ વા ઉપ દ્ધઃ,
માનાિધકારા યાં ભ્રષ્ટઃ, કુલ્યૈર તિહતઃ, પ્રસભા ભ ષ્ટસ્ત્રીકઃ, કારા ભ ય તઃ,
પર ઉક્તદ ડતઃ, મ યાઽઽચારવાિરતઃ, સવર્ વં આહાિરતઃ, બ ધનપિર ક્લષ્ટઃ, પ્રવા સતબ ધુઃ
ઇ ત કુ્રદ્ધવગર્ઃ
01.14.03 વયં ઉપહતઃ, િવપ્રકૃતઃ, પાપકમાર્ ભખ્યાતઃ, તુલ્યદાષેદ ડને ઉ દ્વગ્ ઃ, પયાર્ત્તભૂ મઃ, દ ડને ઉપનતઃ,
સવાર્િધકરણસ્થઃ, સહસા ઉપ ચતાથર્ઃ, ત કુલીન ઉપાશસંઃુ, પ્ર દ્વષ્ટાે રાજ્ઞા, રાજદ્વષેી ચ - ઇ ત ભીતવગર્ઃ
01.14.04 પિરક્ષીણઃ, અ યાત્ત વઃ, કદયર્ઃ, વ્યસની, અત્યાિહતવ્યવહારશ્ચ - ઇ ત લુ ધવગર્ઃ
01.14.05 આત્મસ ભાિવતઃ, માનકામઃ, શત્રપુૂ ઽમ ષતઃ, નીચૈ પિહતઃ, તી ણઃ, સાહ સકઃ, ભાેગનેાસ તુષ્ટઃ -
ઇ ત માિનવગર્ઃ
01.14.06 તષેાં મુ ડજિટલવ્ય જનૈયા યદ્ભ ક્તઃ કૃત્યપક્ષીયઃ તં તને ઉપ પયેત્
01.14.07 યથા મદા ધાે હ તી મત્તનેાિધ ષ્ઠતાે યદ્ યદ્આસાદય ત તત્ સવ પ્ર દ્ના ત,અેવં અયં અશાસ્ત્રચ ર ધાે
રા પાૈર નપદવધાયા યુ થતઃ, શકં્ય અસ્ય પ્ર તહ તપ્રાે સાહનનેાપકતુ, અમષર્ઃ િક્રયતામ્ ઇ ત કુ્રદ્ધવગ
ઉપ પયેત્
01.14.08 યથા લીનઃ સપા ય માદ્ ભયં પ ય ત તત્ર િવષં ઉ જ ત, અેવં અયં રા તદાષેાશઙ્કઃ વિય પુરા
ક્રાેધિવષં ઉ જ ત, અ યત્ર ગ યતામ્ ઇ ત ભીતવગ।ઉપ પયેત્
01.14.09 યથા શ્વગ ણનાં ધનેુઃ શ્વ યાે દુહ્યતે ન બ્રાહ્મણે યઃ, અેવં અયં રા સ વપ્રજ્ઞાવાક્યશ ક્તહીને યાે
દુહ્યતે નાત્મગુણસ પન્ને યઃ, અસાૈ રા પુ ષિવશષેજ્ઞઃ, તત્ર ગ યતામ્ ઇ ત લુ ધવગ।ઉપ પયેત્
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01.14.10 યથા ચ ડાલ ઉદપાનશ્ચ ડાલાનાં અેવ ઉપભાેગ્યાે ના યષેાં, અેવં અયં રા નીચાે નીચાનાં અેવ
ઉપભાેગ્યાે ન વ દ્વધાનાં આયાર્ણાં, અસાૈ રા પુ ષિવશષેજ્ઞઃ, તત્ર ગ યતામ્ ઇ ત માિનવગ ઉપ પયેત્
01.14.11ab તથા ઇ ત પ્ર તપન્નાંઃ તાન્ સિંહતાન્ પણકમર્ણા ।
01.14.11chd યાજેયેત યથાશ ક્ત સ-અપસપાર્ન્ વકમર્સુ
01.14.12ab લભેત સામદાના યાં કૃત્યાંશ્ચ પરભૂ મષુ ।
01.14.12chd અકૃત્યાન્ ભેદદ ડા યાં પરદાષેાંશ્ચ દશર્યન્ (ઇ ત)
Chapt . The topic of counsel

01.15.01 કૃત વપક્ષપરપક્ષ ઉપગ્રહઃ કાયાર્ર ભાં શ્ચ તયેત્
01.15.02 મ ત્રપવૂાર્ઃ સવાર્ર ભાઃ
01.15.03 તદ્।ઉદે્દશઃ સં તઃ કથાનાં અિનહ્શ્રાવી પ ક્ષ ભર યનાલાેક્યઃ સ્યાત્ ।
01.15.04 શ્રૂયતે િહ શકુસાિરકા ભમર્ ત્રાે ભન્નઃ, શ્વ ભર ય યૈશ્ચ તયર્ગ્યાેિન ભિર ત
01.15.05 ત માન્ મ ત્ર ઉદે્દશં અનાયુક્તાે ન ઉપગચ્છેત્
01.15.06 ઉ ચ્છદે્યત મ ત્રભેદ
01.15.07 મ ત્રભેદાે િહ દૂતામાત્ય વા મનાં ઇઙ્ ગતાકારા યામ્
01.15.08 ઇઙ્ ગતં અ યથા ત્તઃ
01.15.09 આકૃ તગ્રહણં આકારઃ
01.15.10 તસ્ય સવંરણં આયુક્તપુ ષરક્ષણં આકાયર્કાલાદ્ ઇ ત
01.15.11 તષેાં િહ પ્રમાદમદસપુ્તપ્રલાપાઃ, કામાિદ સકેઃ, પ્રચ્છન્નાેઽવમતાે વા મ તં્ર ભન ત્ત
01.15.12 ત માદ્ આદ્રક્ષને્ મ ત્રમ્
01.15.13 મ ત્રભેદાે હ્યયાેગક્ષેમકરાે રાજ્ઞઃ તદ્।આયુક્તપુ ષાણાં ચ
01.15.14 ત માદ્ ગુહ્યં અેકાે મ ત્રયેત ઇ ત ભારદ્વાજઃ
01.15.15 મિ ત્રણાં અિપ િહ મિ ત્રણાે ભવ ત, તષેાં અ ય યે
01.15.16 સા અેષા મિ ત્રપર પરા મ તં્ર ભન ત્ત
01.15.17ab ત માન્નાસ્ય પરે િવદ્યુઃ કમર્ િક ચ ચ્ચક ષતમ્ ।
01.15.17chd આર ધારઃ તુ નીયુરાર ધં કૃતં અેવ વા
01.15.18 ન અેકસ્ય મ ત્ર સ દ્ધર ત ઇ ત િવશાલાક્ષઃ
01.15.19 પ્રત્યક્ષપરાેક્ષાનુમેયા િહ રાજ ત્તઃ
01.15.20 અનપુલ ધસ્ય જ્ઞાનં ઉપલ ધસ્ય િન શ્ચતબલાધાનં અથર્દ્વધૈસ્ય સશંયચ્છેદનં અેકદેશદષૃ્ટસ્ય શષે
ઉપલ ધિર ત મિ ત્રસા યં અેતત્
01.15.21 ત માદ્ બુ દ્ધ દ્ધઃૈ સાધ અ યાસીત મ ત્રમ્
01.15.22ab ન ક ચદ્ અવમ યેત સવર્સ્ય શ ◌ૃ યાન્ મતમ્ ।
01.15.22chd બાલસ્યા યથર્વદ્વાક્યં ઉપયુ ત પ ડતઃ ।
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01.15.23 અેતન્ મ ત્રજ્ઞાનં, ન અેતન્ મ ત્રરક્ષણમ્ ઇ ત પારાશરાઃ
01.15.24 યદ્ અસ્ય કાય અ ભપ્રેતં ત પ્ર ત પકં મિ ત્રણઃ ચ્છેત્ - કાય ઇદં અેવં આસીત,્ અેવં વા યિદ ભવેત્,
તત્ કથં કતર્વ્યમ્ ઇ ત
01.15.25 તે યથા બ્રૂયુઃ તત્ કુયાર્ત્
01.15.26 અેવં મ ત્ર ઉપલ ધઃ સં તશ્ચ ભવ ત ઇ ત
01.15.27 ન ઇ ત િપશનુઃ
01.15.28 મિ ત્રણાે િહ વ્યવિહતં અથ તં્ત અ ત્તં વા ષ્ટા અનાદરેણ બ્રવુ ત પ્રકાશય ત વા
01.15.29 સ દાષેઃ
01.15.30 ત માત્ કમર્સુ યે યે વ ભપે્રતાઃ તૈઃ સહ મ ત્રયેત
01.15.31 તૈમર્ ત્રયમાણાે િહ મ ત્ર સ દ્ધ ગુ પ્ત ચ લભતે ઇ ત
01.15.32 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.15.33 અનવસ્થા હ્યષેા
01.15.34 મિ ત્ર ભઃ િત્ર ભશ્ચતુ ભવાર્ સહ મ ત્રયેત
01.15.35 મ ત્રયમાણાે હ્યેકેનાથર્કૃચ્છ્ર ેષુ િનશ્ચયં નાિધગચ્છેત્
01.15.36 અેકશ્ચ મ ત્રી યથા ઇષં્ટ અનવગ્રહશ્ચર ત
01.15.37 દ્વા યાં મ ત્રયમાણાે દ્વા યાં સહંતા યાં અવગ્ હ્યતે, િવગ્ હીતા યાં િવના યતે
01.15.38 તત્ િત્રષુ ચતષુુ વા કૃચ્છ્ર ેણ ઉપપદ્યતે
01.15.39 મહાદાષેં ઉપપનં્ન તુ ભવ ત
01.15.40 તતઃ પરેષુ કૃચ્છ્ર ેણાથર્િનશ્ચયાે ગ યતે, મ ત્રાે વા રક્ષ્યતે
01.15.41 દેશકાલકાયર્વશને વેકેન સહ દ્વા યાં અેકાે વા યથાસામ ય મ ત્રયેત alterNative views approved
01.15.42 કમર્ણાં આર ભ ઉપાયઃ પુ ષદ્રવ્યસ પદ્ દેશકાલિવભાગાે િવિનપાતપ્રતીકારઃ કાયર્ સ દ્ધિર ત
પ ચાઙ્ગાે મ ત્રઃ
01.15.43 તાન્ અેકૈકશઃ ચ્છેત્ સમ તાંશ્ચ
01.15.44 હેતુ ભશ્ચ અેષાં મ તપ્રિવવેકાન્ િવદ્યાત્
01.15.45 અવાપ્તાથર્ઃ કાલં ના તક્રામયેત્
01.15.46 ન દ ઘર્કાલં મ ત્રયેત, ન તષેાં પક્ષીયૈયષાં અપકુયાર્ત્
01.15.47 મિ ત્રપિરષદં દ્વાદશામાત્યાન્ કુવ ત ઇ ત માનવાઃ
01.15.48 ષાેડશ ઇ ત બાહર્ પત્યાઃ
01.15.49 િવશ તમ્ ઇત્યાૈશનસાઃ
01.15.50 યથાસામ ય ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.15.51 તે હ્યસ્ય વપકં્ષ પરપકં્ષ ચ ચ તયેયુઃ
01.15.52 અકૃતાર ભં આર ધાનુષ્ઠાનં અનુ ષ્ઠતિવશષેં િનયાેગસ પદં ચ કમર્ણાં કુયુર્ઃ
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01.15.53 આસન્નૈઃ સહ કમાર્ ણ પ યેત્
01.15.54 અનાસન્નૈઃ સહ પ ત્રસ પ્રષેણને મ ત્રયેત
01.15.55 ઇ દ્રસ્ય િહ મિ ત્રપિરષદ્।ઋષીણાં સહસ્રમ્
01.15.56 સ તચ્ચ ઃ
01.15.57 ત માદ્ ઇમં દ્વ્ય્ઽકં્ષ સહસ્રાક્ષં આહુઃ
01.15.58 આત્યિયકે કાય મિ ત્રણાે મિ ત્રપિરષદં ચાહૂય બ્રૂયાત્
01.15.59 તત્ર યદ્ભૂિયષ્ઠા બ્રૂયુઃ કાયર્ સ દ્ધકરં વા તત્ કુયાર્ત્
01.15.60 કુવર્તશ્ચ
01.15.60ab નાસ્ય ગુહ્યં પરે િવદ્યુ છદં્ર િવદ્યાત્ પરસ્ય ચ ।
01.15.60chd ગૂહેત્ કૂમર્ ઇવાઙ્ગાિન યત્ સ્યાદ્ િવ તં આત્મનઃ
01.15.61ab યથા હ્યશ્રાેિત્રયઃ શ્રાદં્ધ ન સતાં ભાેક્તું અહર્ ત ।
01.15.61chd અેવં અશ્રુતશાસ્ત્રાથા ન મ તં્ર શ્રાેતું અહર્ ત (ઇ ત)
Chapt . Rules for the envoy

01.16.01 ઉદ્વતૃ્તમ ત્રાે દૂતપ્ર ણિધઃ
01.16.02 અમાત્યસ પદા ઉપેતાે િન ષ્ટાથર્ઃ
01.16.03 પાદગુણહીનઃ પિર મતાથર્ઃ
01.16.04 અધર્ગુણહીનઃ શાસનહરઃ
01.16.05 સપુ્ર તિવિહતયાનવાહનપુ ષપિરવાપઃ પ્ર તષે્ઠત
01.16.06 શાસનં અેવં વાચ્યઃ પરઃ, સ વક્ષ્યત્યેવં, તસ્ય ઇદં પ્ર તવાક્યં,અેવં અ તસ ધાતવં્ય, ઇત્યધીયાનાે ગચ્છેત્
01.16.07 અટવ્ય્ઽ તપાલપુરરાષ્ટ્રમખુ્યશૈ્ચ પ્ર તસસંગ ગચ્છેત્
01.16.08 અનીકસ્થાનયુદ્ધપ્ર તગ્રહાપસારભૂમીરાત્મનઃ પરસ્ય ચાવેક્ષેત
01.16.09 દુગર્રાષ્ટ્રપ્રમાણં સાર ત્તગુ પ્ત ચ્છદ્રા ણ ચ ઉપલભેત
01.16.10 પરાિધષ્ઠાનં અનુજ્ઞાતઃ પ્રિવશતે્
01.16.11 શાસનં ચ યથા ઉક્તં બ્રૂયાત્, પ્રાણાબાધેઽિપ દષૃ્ટે
01.16.12 પરસ્ય વા ચ વક્ત્રે દષૃ્ટ ાં ચ પ્રસાદં વાક્યપજૂનં ઇષ્ટપિરપ્રશ્નં ગુણકથાસઙ્ગં આસનં્ન આસનં સ કારં
ઇષ્ટેષુ મરણં િવશ્વાસગમનં ચ લક્ષયેત્ તુષ્ટસ્ય, િવપર તં અતુષ્ટસ્ય
01.16.13 તં બ્રૂયાત્ - દૂતમખુા િહ રા નઃ, વં ચા યે ચ
01.16.14 ત માદ્ ઉદ્યતે વિપ શસે્ત્રષુ યથા ઉક્તં વક્તારાે દૂતાઃ
01.16.15 તષેાં અ તાવસાિયનાેઽ યવ યાઃ, િક અઙ્ગ પનુબ્રાર્હ્મણાઃ
01.16.16 પરસ્ય અેતદ્ વાક્યમ્
01.16.17 અેષ દૂતધમર્ઃ ઇ ત
01.16.18 વસદ્ે અિવ ષ્ટઃ પજૂયા ન ઉ સક્તઃ
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01.16.19 પરેષુ બ લ વં ન મ યેત
01.16.20 વાક્યં અિનષં્ટ સહેત
01.16.21 સ્ત્રયઃ પાનં ચ વજર્યેત્
01.16.22 અેકઃ શયીત
01.16.23 સપુ્તમત્તયાેિહ ભાવજ્ઞાનં દષૃ્ટમ્
01.16.24 કૃત્યપક્ષ ઉપ પં અકૃત્યપક્ષે ગૂઢપ્ર ણધાનં રાગાપરાગાૈ ભતર્િર ર ધં્ર ચ પ્રકૃતીનાં
તાપસવૈદેહકવ્ય જના યાં ઉપલભેત, તયાેર તવેા સ ભ શ્ચિક સકપાષ ડવ્ય જન ઉભયવેતનવૈાર્
01.16.25 તષેાં અસ ભાષાયાં યાચકમત્ત ઉન્મત્તસપુ્તપ્રલાપૈઃ પુ યસ્થાનદેવગ્ હ ચત્રલખે્યસજં્ઞા ભવાર્ ચારં
ઉપલભેત
01.16.26 ઉપલ ધસ્ય ઉપ પં ઉપેયાત્
01.16.27 પરેણ ચ ઉક્તઃ વાસાં પ્રકૃતીનાં પ્રમાણં નાચક્ષીત
01.16.28 સવ વેદ ભવાન્ ઇ ત બ્રૂયાત્, કાયર્ સ દ્ધકરં વા
01.16.29 કાયર્સ્યા સદ્ધાવપુ યમાનઃ તકર્યેત્ - િક ભતુર્મ વ્યસનં આસનં્ન પ યન,્ વં વા વ્યસનં પ્ર તકતુર્કામઃ,
પા ણર્ગ્રાહંઆસારં અ તઃકાપંેઆટિવકં વા સમુ થાપિયતુકામઃ, મતં્રઆક્ર દં વા વ્યાઘાતિયતુકામઃ, વં વા પરતાે
િવગ્રહં અ તઃકાપંે આટિવકં વા પ્ર તકતુર્કામઃ, સં સદં્ધ વા મે ભતુર્યાર્ત્રાકાલં અ ભહ તુકામઃ, સસ્યપ યકુ યસઙ્ગ્રહં
દુગર્કમર્ બલસમુદ્દાનં વા કતુર્કામઃ, વસૈ યાનાં વા વ્યાયામસ્ય દેશકાલાવાકાઙ્ક્ષમાણઃ, પિરભવપ્રમાદા યાં વા,
સસંગાર્નુબ ધાથ વા, માં ઉપ ણ દ્ધ ઇ ત
01.16.30 જ્ઞા વા વસદ્ે અપસરેદ્ વા
01.16.31 પ્રયાજેનં ઇષં્ટ અવેક્ષેત વા
01.16.32 શાસનં અિનષં્ટ ઉ વા બ ધવધભયાદ્ અિવ ષ્ટાેઽ યપગચ્છેત્, અ યથા િનય યેત
01.16.33ab પ્રષેણં સ ધપાલ વં પ્રતાપાે મત્રસઙ્ગ્રહઃ ।
01.16.33chd ઉપ પઃ સહૃુદ્ભેદાે ગૂઢદ ડા તસારણમ્
01.16.34ab બ ધુરત્નાપહરણં ચારજ્ઞાનં પરાક્રમઃ ।
01.16.34chd સમાિધમાેક્ષાે દૂતસ્ય કમર્ યાેગસ્ય ચાશ્રયઃ
01.16.35ab વદૂતૈઃ કારયેદ્ અેતત્ પરદૂતાંશ્ચ રક્ષયેત્ ।
01.16.35chd પ્ર તદૂતાપસપાર્ યાં દૃ યાદૃ યૈશ્ચ ર ક્ષ ભઃ (ઇ ત)
Chapt . Guarding against princes

01.17.01 ર ક્ષતાે રા રાજં્ય રક્ષત્યાસન્ને યઃ પરે યશ્ચ, પવૂ દારે યઃ પતુ્રે યશ્ચ
01.17.02 દારરક્ષણં િનશા તપ્ર ણધાૈ વક્ષ્યામઃ
01.17.03 પતુ્રરક્ષણં તુ
01.17.04 જન્મપ્ર ત રાજપતુ્રાન્ રક્ષેત્
01.17.05 કકર્ટકસધમાર્ણાે િહ જનકભક્ષા રાજપતુ્રાઃ
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01.17.06 તષેાં અ ત નેહે િપતયુર્પાંશદુ ડઃ શ્રેયાન્ ઇ ત ભારદ્વાજઃ
01.17.07 શસંં અદુષ્ટવધઃ ક્ષત્રબીજિવનાશશ્ચ ઇ ત િવશાલાક્ષઃ
01.17.08 ત માદ્ અેકસ્થાનાવરાેધઃ શ્રેયાન્ ઇ ત
01.17.09 અિહભયં અેતદ્ ઇ ત પારાશરાઃ
01.17.10 કુમારાે િહ િવક્રમભયાન્ માં િપતાઽવ ણ દ્ધ ઇ ત જ્ઞા વા તં અેવાઙે્ક કુયાર્ત્
01.17.11 ત માદ્ અ તપાલદુગ વાસઃ શ્રેયાન્ ઇ ત
01.17.12 આૈરભં્ર ભયં અેતદ્ ઇ ત િપશનુઃ
01.17.13 પ્રત્યાપત્તેિહ તદ્ અેવ કારણં જ્ઞા વાઽ તપાલસખઃ સ્યાત્
01.17.14 ત માત્ વિવષયાદ્ અપકૃષ્ટે સામ તદુગ વાસઃ શ્રેયાન્ ઇ ત
01.17.15 વ સસ્થાનં અેતદ્ ઇ ત કાૈણપદ તઃ
01.17.16 વ સને ઇવ િહ ધનેું િપતરં અસ્ય સામ તાે દુહ્યાત્
01.17.17 ત માન્ મા બ ધષુુ વાસઃ શ્રેયાન્ ઇ ત
01.17.18 વજસ્થાનં અેતદ્ ઇ ત વાતવ્યાિધઃ
01.17.19 તને િહ વજેનાિદ તકાૈ શકવદ્ અસ્ય મા બા ધવા ભક્ષેરન્
01.17.20 ત માદ્ ગ્રા ય સખુે વનંે અવ જેત્
01.17.21 સખુ ઉપ દ્ધા િહ પતુ્રાઃ િપતરં ના ભદુ્રહ્ય ત ઇ ત
01.17.22 વન્મરણં અેતદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
01.17.23 કાષં્ઠ ઇવ ઘુણજગ્ધં રાજકુલં અિવનીતપતંુ્ર અ ભયુક્તમાત્રં ભજે્યત
01.17.24 ત માદ્ ઋતુમત્યાં મિહ યાં ઋ વજશ્ચ ં અૈ દ્રાબાહર્ પત્યં િનવર્પેયુઃ
01.17.25 આપન્નસ વાયાઃ કાૈમાર ત્યાે ગભર્ભમર્ ણ પ્રસવે ચ િવયતેત
01.17.26 પ્ર તાયાઃ પતુ્રસસં્કારં પુરાેિહતઃ કુયાર્ત્
01.17.27 સમથ ત દ્વદાે િવનયેયુઃ
01.17.28 સિ ત્રણાં અેકશ્ચ અેનં ગયાદ્યૂતમદ્યસ્ત્રી ભઃ પ્રલાેભયેત્ િપતિર િવક્ર ય રાજં્ય ગ્ હાણ ઇ ત
01.17.29 તં અ યઃ સ ત્રી પ્ર તષેધયેત્ ઇત્યા ભીયાઃ
01.17.30 મહાદાષેં અબુદ્ધબાેધનં ઇત્ કાૈિટલ્યઃ
01.17.31 નવં િહ દ્રવં્ય યને યનેાથર્ તને ઉપિદહ્યતે તત્ તદ્ આચષૂ ત
01.17.32 અેવં અયં નવબુ દ્ધયર્દ્ યદ્ ઉચ્યતે તત્ ત શાસ્ત્ર ઉપદેશં ઇવા ભ ના ત
01.17.33 ત માદ્ ધ ય અ ય ચાસ્ય ઉપિદશને્નાધ ય અન ય ચ
01.17.34 સિ ત્રણઃ વનંે તવ મઃ ઇ ત વદ તઃ પાલયેયુઃ
01.17.35 યાવૈન ઉ સકેાત્ પરસ્ત્રીષુ મનઃ કુવાર્ણં આયાર્વ્ય જના ભઃ સ્ત્રી ભરમે યા ભઃ શૂ યાગારેષુ
રાત્રાવુદ્વજેયેયુઃ
01.17.36 મદ્યકામં યાેગપાનને ઉદ્વજેયેયુઃ
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01.17.37 દ્યૂતકામં કાપિટકૈ દ્વજેયેયુઃ
01.17.38 ગયાકામં પ્ર તરાેધકવ્ય જનૈઃ ત્રાસયેયુઃ
01.17.39 િપતિર િવક્રમબુ દ્ધ તથા ઇત્યનપુ્રિવ ય ભેદયેયુઃ - અપ્રાથર્નીયાે રા , િવપન્ને ઘાતઃ, સ પન્ને નરકપાતઃ,
સઙ્ક્રાેશઃ, પ્ર ભરેકલાેષ્ટવધશ્ચ ઇ ત
01.17.40 િવરાગં વેદયેયુઃ
01.17.41 પ્રયં અેકપતંુ્ર બધ્નીયાત્
01.17.42 બહુપતુ્રઃ પ્રત્ય તં અ યિવષયં વા પ્રષેયેદ્ યત્ર ગભર્ઃ પ યં િડ બાે વા ન ભવેત્
01.17.43 આત્મસ પનં્ન સનૈાપત્યે યાવૈરાજ્યે વા સ્થાપયેત્
01.17.44 બુ દ્ધમાન।્આહાયર્બુ દ્ધદુર્બુર્ દ્ધિર ત પતુ્રિવશષેાઃ
01.17.45 શ યમાણાે ધમાર્થાર્વપુલભતે ચાનુ તષ્ઠ ત ચ બુ દ્ધમાન્
01.17.46 ઉપલભમાનાે નાનુ તષ્ઠત્યાહાયર્બુ દ્ધઃ
01.17.47 અપાયિનત્યાે ધમાર્થર્દ્વષેી ચ ઇ ત દુબુર્ દ્ધઃ
01.17.48 સ યદે્યકપતુ્રઃ પતુ્ર ઉ પત્તાવસ્ય પ્રયતેત
01.17.49 પુિત્રકાપતુ્રાન્ ઉ પાદયેદ્ વા
01.17.50 દ્ધઃ તુ વ્યાિધતાે વા રા મા બ ધુકુલ્યગુણવ સામ તાનાં અ યતમને ક્ષતે્રે બીજં ઉ પાદયેત્
01.17.51 ન ચ અેકપુતં્ર અિવનીતં રાજે્ય સ્થાપયેત્
01.17.52ab બહૂનાં અેકસમ્રાેધઃ િપતા પતુ્રિહતાે ભવેત્ ।
01.17.52chd અ યત્રાપદ અૈશ્વય જ્યેષ્ઠભા ગ તુ પજૂ્યતે
01.17.53ab કુલસ્ય વા ભવેદ્ રાજં્ય કુલસઙ્ઘાે િહ દુજર્યઃ ।
01.17.53chd અરાજવ્યસનાબાધઃ શશ્વદ્ આવસ ત ક્ષ તમ્ (ઇ ત)
Chapt . The conduct of a prince in disfavour

Behaviour towards a prince in disfavour

01.18.01 િવનીતાે રાજપતુ્રઃ કૃચ્છ્ર ત્તરસદશૃે કમર્ ણ િનયુક્તઃ િપતરંઅનવુતત,અ યત્રપ્રાણાબાધકપ્રકૃ તકાપેકપાતકે યઃ
01.18.02 પુ યે કમર્ ણ િનયુક્તઃ પુ ષં અિધષ્ઠાતારં યાચેત્
01.18.03 પુ ષાિધ ષ્ઠતશ્ચ સિવશષેં આદેશં અનુ તષે્ઠત્
01.18.04 અ ભ પં ચ કમર્ફલં આૈપાયિનકં ચ લાભં િપતુ પનાયયેત્
01.18.05 તથાઽ યતુ ય તં અ ય મન્ પતુ્રે દારેષુ વા નહ્ય તં અર યાયા ચ્છેત
01.18.06 બ ધવધભયાદ્ વા યઃ સામ તાે યાય ત્તધાર્ મકઃ સત્યવાગ્ઽિવસવંાદકઃ પ્ર તગ્રહીતા માનિયતા
ચા ભપન્નાનાં તં આશ્રયેત
01.18.07 તત્રસ્થઃ કાેશદ ડસ પન્નઃ પ્રવીરપુ ષક યાસ બ ધં અટવીસ બ ધં કૃત્યપક્ષ ઉપગ્રહં ચ કુયાર્ત્
01.18.08 અેકચરઃ સવુણર્પાકમ ણરાગહેમ યપ યાકરકમાર્ તાન્ આ વેત્
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01.18.09 પાષ ડસઙ્ઘદ્રવ્યં અશ્રાેિત્રય ઉપભાેગ્યં વા દેવદ્રવ્યં આઢ િવધવાદ્રવ્યં વા ગૂઢં અનપુ્રિવ ય
સાથર્યાનપાત્રા ણ ચ મદનરસયાેગનેા તસ ધાયાપહરેત્
01.18.10 પારગ્રા મકં વા યાેગં આ તષે્ઠત્
01.18.11 માતુઃ પિરજન ઉપગ્રહેણ વા ચેષ્ટેત
01.18.12 કા શ પકુશીલવ ચિક સકવાગ્ વનપાષ ડચ્છદ્મ ભર્
વા નષ્ટ પઃ તદ્વ્ય જનસખ છદ્રષેુ પ્રિવ ય રાજ્ઞઃ શસ્ત્રરસા યાં
પ્રહૃત્ય બ્રૂયાત્ - અહં અસાૈ કુમારઃ, સહભાેગ્યં ઇદં રાજં્ય, અેકાે
નાહર્ ત ભાેક્તું, યે કામય તે માં ભતુ તાન્ અહં દ્વગુણને
ભક્તવેતનને ઉપસ્થાસ્યા મ ઇ ત ઇત્યપ દ્ધ ત્તમ્ ।
01.18.13 અપ દં્ધ તુ મખુ્યપતુ્રાપસપાર્ઃ પ્ર તપાદ્યાનયેયુઃ, માતા વા પ્ર તગ્ હીતા
01.18.14 ત્યક્તં ગૂઢપુ ષાઃ શસ્ત્રરસા યાં હ યુઃ
01.18.15 અત્યક્તં તુલ્યશીલા ભઃ સ્ત્રી ભઃ પાનને ગયયા વા પ્રસ જિય વા રાત્રાવપુગ્ હ્યાનયેયુઃ
01.18.16ab ઉપ સ્થતં ચ રાજે્યન મદ્।ઊ વ ઇ ત સા વયેત્ ।
01.18.16chd અેકસ્થં અથ સમ્રુ યાત્ પતુ્રવાંઃ તુ પ્રવાસયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Rules for the king

01.19.01 રા નં ઉ થતં અનૂ ત્તષ્ઠ તે ત્યાઃ
01.19.02 પ્રમાદ્ય તં અનપુ્રમાદ્ય ત
01.19.03 કમાર્ ણ ચાસ્ય ભક્ષય ત
01.19.04 દ્વષદ્ ભશ્ચા તસ ધીયતે ।
01.19.05 ત માદ્ ઉ થાનં આત્મનઃ કુવ ત
01.19.06 ના લકા ભરહરષ્ટધા રાિત્ર ચ િવભજેત્, છાયાપ્રમાણને વા
01.19.07 િત્રપાૈ ષી પાૈ ષી ચતુર્ઽઙ્ગુલા નષ્ટચ્છાયાે મ યાહ્ન ઇ ત ચ વારઃ પવૂ િદવસસ્યાષ્ટભાગાઃ
01.19.08 તૈઃ પ શ્ચમા વ્યાખ્યાતાઃ
01.19.09 તત્ર પવૂ િદવસસ્યાષ્ટભાગે રક્ષાિવધાનં આયવ્યયાૈ ચ શ ◌ૃ યાત્
01.19.10 દ્વતીયે પાૈર નપદાનાં કાયાર્ ણ પ યેત્
01.19.11 તીયે નાનભાજેનં સવેેત, વા યાયં ચ કુવ ત
01.19.12 ચતુથ િહર યપ્ર તગ્રહં અ યક્ષાંશ્ચ કુવ ત
01.19.13 પ ચમે મિ ત્રપિરષદા પ ત્રસ પ્રષેણને મ ત્રયેત, ચારગુહ્યબાેધનીયાિન ચ બુ યેત
01.19.14 ષષે્ઠ વૈરિવહારં મ તં્ર વા સવેેત
01.19.15 સપ્તમે હ ત્ય્ઽશ્વરથાયુધીયાન્ પ યેત્
01.19.16 અષ્ટમે સનેાપ તસખાે િવક્રમં ચ તયેત્
01.19.17 પ્ર ત ષ્ઠતેઽહિન સ યાં ઉપાસીત
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01.19.18 પ્રથમે રાિત્રભાગે ગૂઢપુ ષાન્ પ યેત્
01.19.19 દ્વતીયે નાનભાજેનં કુવ ત, વા યાયં ચ
01.19.20 તીયે તૂયર્ઘાષેેણ સિંવષ્ટશ્ચતુથર્પ ચમાૈ શયીત
01.19.21 ષષે્ઠ તૂયર્ઘાષેેણ પ્ર તબુદ્ધઃ શાસં્ત્ર ઇ તકતર્વ્યતાં ચ ચ તયેત્
01.19.22 સપ્તમે મ તં્ર અ યાસીત, ગૂઢપુ ષાંશ્ચ પ્રષેયેત્
01.19.23 અષ્ટમે ઋ વગ્।આચાયર્પુરાેિહત વ ત્યયનાિન પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્, ચિક સકમાહાન સકમાૈહૂ તકાંશ્ચ
પ યેત્
01.19.24 સવ તાં ધનેું ષભં ચ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય ઉપસ્થાનં ગચ્છેત્
01.19.25 આત્મબલાનુકૂલ્યને વા િનશાઽહભાર્ગાન્ પ્રિવભજ્ય કાયાર્ ણ સવેેત
01.19.26 ઉપસ્થાનગતઃ કાયાર્ થનાં અદ્વારાસઙ્ગં કારયેત્
01.19.27 દુદર્શા િહ રા કાયાર્કાયર્િવપયાર્સં આસન્નૈઃ કાયર્તે
01.19.28 તને પ્રકૃ તકાપંે અિરવશં વા ગચ્છેત્
01.19.29 ત માદ્ દેવતાઽઽશ્રમપાષ ડશ્રાેિત્રયપશપુુ યસ્થાનાનાં બાલ દ્ધવ્યાિધતવ્યસ ય્ઽનાથાનાં સ્ત્રીણાં ચ
ક્રમેણ કાયાર્ ણ પ યેત,્ કાયર્ગાૈરવાદ્ આત્યિયકવશને વા
01.19.30ab સવ આત્યિયકં કાય શ ◌ૃ યાન્ના તપાતયેત્ ।
01.19.30chd કૃચ્છ્ર સા યં અ તક્રા તં અસા યં વાઽિપ યતે
01.19.31ab અગ્ ય્ઽગારગતઃ કાય પ યેદ્ વૈદ્યતપ વનામ્ ।
01.19.31chd પુરાેિહતાચાયર્સખઃ પ્રત્યુ થાયા ભવાદ્ય ચ
01.19.32ab તપ વનાં તુ કાયાર્ ણ ત્રૈિવદૈ્યઃ સહ કારયેત્ ।
01.19.32chd માયાયાેગિવદાં ચવૈ ન વયં કાપેકારણાત્
01.19.33ab રાજ્ઞાે િહ વ્રતં ઉ થાનં યજ્ઞઃ કાયાર્નુશાસનમ્ ।
01.19.33chd દ ક્ષણા ત્તસા યં તુ દ ક્ષા તસ્યા ભષેચનમ્
01.19.34ab પ્ર સખુે સખંુ રાજ્ઞઃ પ્ર નાં ચ િહતે િહતમ્ ।
01.19.34chd નાત્મ પ્રયં િહતં રાજ્ઞઃ પ્ર નાં તુ પ્રયં િહતમ્
01.19.35ab ત માિન્નત્ય ઉ થતાે રા કુયાર્દ્ અથાર્નુશાસનમ્ ।
01.19.35chd અથર્સ્ય મૂલં ઉ થાનં અનથર્સ્ય િવપયર્યઃ
01.19.36ab અનુ થાને ધ્રવુાે નાશઃ પ્રાપ્તસ્યાનાગતસ્ય ચ ।
01.19.36chd પ્રા યતે ફલં ઉ થાના લભતે ચાથર્સ પદમ્ (ઇ ત)
Chapt . Regulation for the royal residence

01.20.01 વા તુકપ્રશ તે દેશે સપ્રાકારપિરખાદ્વારં અનેકકક્ષ્યાપિરગતં અ તઃપુરં કારયેત્

20 sanskritdocuments.org



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

01.20.02 કાેશગ્ હિવધાનને મ યે વાસગ્ હં, ગૂઢ ભ ત્તસ ચારં માેહનગ્ હં તન્મ યે વા વાસગ્ હં, ભૂ મગ્ હં
વાઽઽસન્નચૈત્યકાષ્ઠદેવતાઽિપધાનદ્વારં અનેકસુ ઙ્ગાસ ચારં તસ્ય ઉપિર પ્રાસાદં ગૂઢ ભ ત્તસાપેાનં
સુ ષર ત ભપ્રવેશાપસારં વા વાસગ્ હં ય ત્રબદ્ધતલાવપાતં કારયેત્, આપ પ્રતીકારાથ આપિદ વા
01.20.03 અતાેઽ યથા વા િવક પયેત્, સહા યાિયભયાત્
01.20.04 માનષુેણા ગ્ ના િત્રરપસવં્ય પિરગતં અ તઃપુરં અ ગ્ ર યાે ન દહ ત, ન ચાત્રા યાેઽ ગ્ વર્લ ત, વૈદ્યુતને
ભ મના સ યુક્તને કરકવાિરણાઽવ લપ્તં ચ
01.20.05 વ તીશ્વેતામુ કકપુ પવ દાકા ભરક્ષીવે તસ્યાશ્વ થસ્ય પ્રતાનને ગુપ્તં સપાર્ િવષા ણ વા ન પ્રભવ ત
01.20.06 મયૂરનકુલ ષત ઉ સગર્ઃ સપાર્ન્ ભક્ષય ત
01.20.07 શકુઃ સાિરકા ઙ્ગરા ે વા સપર્િવષશઙ્કાયાં ક્રાેશ ત
01.20.08 ક્રાૈ ચાે િવષા યાશે માદ્ય ત, ગ્લાય ત વ વકઃ, મ્રયતે મત્તકાેિકલઃ, ચકાેરસ્યા ક્ષણી િવરજ્યેતે
01.20.09 ઇત્યેવં અ ગ્ િવષસપ યઃ પ્ર તકુવ ત
01.20.10 ષ્ઠતઃ કક્ષ્યાિવભાગે સ્ત્રીિનવેશાે ગભર્વ્યાિધસસં્થા ક્ષ ઉદકસ્થાનં ચ
01.20.11 બિહઃ ક યાકુમારપુરમ્
01.20.12 પુર તાદ્ અલઙ્કારભૂ મમર્ ત્રભૂ મ પસ્થાનં કુમારા યક્ષસ્થાનં ચ
01.20.13 કક્ષ્યા તરે વ તવ શકસૈ યં તષે્ઠત્
01.20.14 અ તગ્ ર્હગતઃ સ્થિવરસ્ત્રીપિરશદુ્ધાં દેવી ં પ યેત્
01.20.15 દેવીગ્ હે લીનાે િહ ભ્રાતા ભદ્રસનંે જઘાન, માતુઃ શ યાઽ તગર્તશ્ચ પતુ્રઃ કા ષમ્
01.20.16 લા ન્ મધનુા ઇ ત િવષેણ પયર્સ્ય દેવી કા શરાજં, િવષિદગ્ધને નપૂ્રેણ વૈર ત્યં, મખેલામ ણના સાવૈીરં,

લૂથં આદશન, વે યાં ગૂઢં શસં્ત્ર કૃ વા દેવી િવદૂરથં જઘાન
01.20.17 ત માદ્ અેતા યા પદાિન પિરહરેત્
01.20.18 મુ ડજિટલકુહકપ્ર તસસંગ બાહ્યા ભશ્ચ દાસી ભઃ પ્ર તષેધયેત્
01.20.19 ન ચ અેનાઃ કુલ્યાઃ પ યેયુઃ, અ યત્ર ગભર્વ્યાિધસસં્થા યઃ
01.20.20 પા વાઃ નાનપ્રઘષર્શદુ્ધશર રાઃ પિરવ તતવસ્ત્રાલઙ્કારાઃ પ યેયુઃ
01.20.21અશી તકાઃ પુ ષાઃ પ ચાશ કાઃ સ્ત્રયાે વા માતાિપ વ્ય જનાઃ સ્થિવરવષર્ધરા યાગાિરકાશ્ચાવરાેધાનાં
શાૈચાશાૈચં િવદ્યુઃ, સ્થાપયેયુશ્ચ વા મિહતે,
01.20.22ab વભૂમાૈ ચ વસતે્ સવર્ઃ પરભૂમાૈ ન સ ચરેત્ ।
01.20.22chd ન ચ બાહ્યને સસંગ ક શ્ચદ્ આ ય તરાે વ્રજેત્
01.20.23ab સવ ચાવે ક્ષતં દ્રવં્ય િનબદ્ધાગમિનગર્મમ્ ।
01.20.23chd િનગર્ચ્છેદ્ અ ભગચ્છેદ્ વા મુદ્રાસઙ્ક્રા તભૂ મકમ્ (ઇ ત)
Chapt . Concerning the protection of (the kings) own person

01.21.01શયનાદ્ ઉ થતઃસ્ત્રીગણૈધર્ વ ભઃ પિરગ્ હ્યત,ે દ્વતીયસ્યાં કક્ષ્યાયાં ક ચુક ઉ ણી ષ ભવર્ષર્ધરા યાગાિરકૈઃ,
તીયસ્યાં કુ જવામનિકરાતૈઃ, ચતુ યા મિ ત્ર ભઃ સ બ ધ ભદાવાિરકૈશ્ચ પ્રાસપા ણ ભઃ
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01.21.02 િપ પૈતામહં સ બ ધાનુબદં્ધ શ ક્ષતં અનુરક્તં કૃતકમાર્ણં ચ જનં આસનં્ન કુવ ત, ના યતાેદેશીયં
અકૃતાથર્માનં વદેશીયં વાઽ યપકૃત્ય ઉપગ્ હીતમ્
01.21.03 અ તવ શકસૈ યં રા નં અ તઃપુરં ચ રક્ષેત્
01.21.04 ગુપ્તે દેશે માહાન સકઃ સવ આ વાદબાહુલ્યને કમર્ કારયેત્
01.21.05 તદ્ ર તથવૈ પ્ર તભુ ત પવૂ અગ્ યે વયાે યશ્ચ બ લ કૃ વા
01.21.06 અગ્ ે વાર્લાધૂમનીલતા શ દસ્ફાેટનં ચ િવષયુક્તસ્ય, વયસાં િવપ ત્તશ્ચ
01.21.07a અન્નસ્ય ઊ મા મયૂરગ્રીવાભઃ શતંૈ્ય આશુ ક્લષ્ટસ્ય ઇવ વવૈ ય સ-ઉદક વં અ ક્લન્ન વં ચ
01.21.07b વ્ય જનાનાં આશુ શુ ક વં ચ ક્વાથ યામફેનપટલિવ ચ્છન્નભાવાે ગ ધ પશર્રસવધશ્ચ
01.21.07ch દ્રવષેુ હીના તિરક્તચ્છાયાદશર્નં ફેનપટલસીમ ત ઊ વર્રા દશર્નં ચ
01.21.07d રસસ્યમ યે નીલા રા , પયસઃ તામ્રા,મદ્યતાેયયાેઃ કાલી, દધ્નઃ યામા,મધનુઃ શ્વેતા, દ્રવ્યાણાંઆદ્રાર્ણાં
આશુ પ્ર લાન વં ઉ પક્વભાવઃ ક્વાથનીલ યાવતા ચ
01.21.07e શુ કાણાં આશુ શાતનં વવૈ ય ચ,
01.21.07f કિઠનાનાં દુ વં દૂનાં ચ કિઠન વં, તદ્ઽ યાશે દ્રસ વવધશ્ચ,
01.21.07g આ તરણપ્રવરણાનાં યામમ ડલતા ત તુરાેમપ મશાતનં ચ,
01.21.07h લાેહમ ણમયાનાં પઙ્કમલાપેદેહતા નેહરાગગાૈરવપ્રભાવવણર્ પશર્વધશ્ચ - ઇ ત િવષયુક્તસ્ય
લઙ્ગાિન
01.21.08 િવષપ્રદસ્યતુ શુ ક યાવવક્ત્રતા વાક્સઙ્ગઃ વેદાે િવજૃ ભણં ચા તમાતં્ર વપેથુઃ પ્ર ખલનં વાક્યિવપ્રેક્ષણં
આવેગઃ કમર્ ણ વભૂમાૈ ચાનવસ્થાનં ઇ ત
01.21.09 ત માદ્ અસ્ય ઙ્ગુલીિવદાે ભષજશ્ચાસન્નાઃ સ્યુઃ
01.21.10 ભષગ્ભષૈજ્યાગારાદ્ આ વાદિવશદંુ્ધ આૈષધં ગ્ હી વા પાચકપેષકા યાં આત્મના ચ પ્ર ત વાદ્ય રાજ્ઞે
પ્રયચ્છેત્
01.21.11 પાનં પાનીયં ચાઉષધને વ્યાખ્યાતમ્
01.21.12 ક પકપ્રસાધકાઃ નાનશદુ્ધવસ્ત્રહ તાઃ સમુદં્ર ઉપકરણં અ તવ શકહ તાદ્ આદાય પિરચરેયુઃ
01.21.13 નાપકસવંાહકા તરકરજકમાલાકારકમર્ દાસ્યઃ પ્ર સદ્ધશાૈચાઃ કુયુર્ઃ, તા ભરિધ ષ્ઠતા વા શ પનઃ
01.21.14 આત્મચ ષ િનવે ય વસ્ત્રમાલ્યં દદ્યુઃ, નાનાનુલપેનપ્રઘષર્ચૂણર્વાસ નાનીયાિન ચ વવક્ષાેબાહુષુ ચ
01.21.15 અેતને પર માદ્ આગતકં વ્યાખ્યાતમ્
01.21.16 કુશીલવાઃ શસ્ત્રા ગ્ રસક્ર ડાવજ નમર્યેયુઃ
01.21.17 આતાેદ્યાિન ચ અેષાં અ તઃ તષે્ઠયુઃ, અશ્વરથ દ્વપાલઙ્કારાશ્ચ
01.21.18 આપ્તપુ ષાિધ ષ્ઠતં યાનવાહનં આરાેહેત્, નાવં ચાપ્તનાિવકાિધ ષ્ઠતમ્
01.21.19 અ યનાપૈ્ર તબદ્ધાં વાતવેગવશાં ચ ન ઉપેયાત્
01.21.20 ઉદકા તે સૈ યં આસીત
01.21.21 મ સ્યગ્રાહિવશદંુ્ધ ઉદકં અવગાહેત
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01.21.22 વ્યાલગ્રાહિવશદંુ્ધ ઉદ્યાનં ગચ્છેત્
01.21.23 લુ ધકશ્વગ ણ ભરપા ત તનેવ્યાલપરાબાધભયં ચલલક્ષ્યપિરચયાથ ગાર યં ગચ્છેત્
01.21.24 આપ્તશસ્ત્રગ્રાહાિધ ષ્ઠતઃ સદ્ધતાપસં પ યેત,્ મિ ત્રપિરષદા સહ સામ તદૂતમ્
01.21.25 સ દ્ધાેઽશ્વં હ તનં વાઽઽ ઢઃ સ દં્ધ અનીકં પ યેત્
01.21.26 િનયાર્ણેઽ ભયાને ચ રાજમાગ ઉભયતઃ કૃતારકં્ષ શ સ્ત્ર ભદર્ ડ ભશ્ચાપા તશસ્ત્રહ તપ્રવ્ર જતવ્યઙ્ગં
ગચ્છેત્
01.21.27 ન પુ ષસ બાધં અવગાહેત
01.21.28 યાત્રાસમાજ ઉ સવપ્રહવણાિન ચ દશવ ગકાિધ ષ્ઠતાિન ગચ્છેત્
01.21.29ab યથા ચ યાેગપુ ષૈર યાન્ રા ઽિધ તષ્ઠ ત ।
01.21.30chd તથાઽયં અ યાબાધે યાે રક્ષેદ્ આત્માનં આત્મવાન્ (ઇ ત)
Book . The activityof the head of departments

Chapt . Sec, 19: Settlement of the countryside

02.01.01 ભૂતપવૂ અભૂતપવૂ વા જનપદં પરદેશાપવાહનને વદેશા ભ ય દવમનને વા િનવેશયેત્
02.01.02 શદૂ્રકષર્કપ્રાયં કુલશતાવરં પ ચકુલશતપરં ગ્રામં ક્રાેશ દ્વક્રાેશસીમાનં અ યાે યારક્ષં િનવેશયેત્
02.01.03 નલીશલૈવન ષ્ટદર સતેુબ ધશમીશા મલીક્ષીર ક્ષાન્ અ તષેુ સી ાં સ્થાપયેત્
02.01.04અષ્ટશતગ્રા યા મ યે સ્થાનીયં, ચતુહ્શતગ્રા યા દ્રાેણમખંુ, દ્વશતગ્રા યાઃ કાવર્િટકં, દશગ્રામીસઙ્ગ્રહેણ
સઙ્ગ્રહં સ્થાપયેત્
02.01.05 અ તે વ તપાલદુગાર્ ણ જનપદદ્વારા ય તપાલાિધ ષ્ઠતાિન સ્થાપયેત્
02.01.06 તષેાં અ તરા ણ વાગુિરકશબરપુ લ દચ ડાલાર યચરા રક્ષેયુઃ
02.01.07a ઋ વગ્।આચાયર્પુરાેિહતશ્રાેિત્રયે યાે બ્રહ્મદેયા યદ ડકરા ય ભ પદાયાદકાિન પ્રયચ્છેત્
02.01.07b અ યક્ષસઙ્ખ્યાયકાિદ યાે ગાપેસ્થાિનકાનીકસ્થ ચિક સકાશ્વદમકજઙ્ઘાકાિરકે યશ્ચ
િવક્રયાધાનવ ર્િન
02.01.08 કરદે યઃ કૃતક્ષતે્રા યૈકપુ ષકા ણ પ્રયચ્છેત્
02.01.09 અકૃતાિન ક ર્ યાે નાદેયાિન
02.01.10 અકૃષતાં આ છદ્યા યે યઃ પ્રયચ્છેત્
02.01.11 ગ્રામ તકવૈદેહકા વા કૃષેયુઃ
02.01.12 અકૃષ તાે વાઽવહીનં દદ્યુઃ
02.01.13 ધા યપશિુહર યૈશ્ચ અેતાન્ અનુગ્ હ્ણ યાત્
02.01.14 તા યનુ સખુને દદ્યુઃ
02.01.15 અનુગ્રહપિરહારાૈ ચ અેતે યઃ કાેશ દ્ધકરાૈ દદ્યાત્, કાેશ ઉપઘાતકાૈ વજર્યેત્
02.01.16 અ પકાેશાે િહ રા પાૈર નપદાન્ અેવ ગ્રસતે
02.01.17 િનવેશસમકાલં યથાઽઽગતકં વા પિરહારં દદ્યાત્
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02.01.18 િન ત્તપિરહારાન્ િપતા ઇવાનુગ્ હ્ણ યાત્
02.01.19 આકરકમાર્ તદ્રવ્યહ તવનવ્રજવ ણક્પથપ્રચારાન્ વાિરસ્થલપથપ યપત્તનાિન ચ િનવેશયેત્
02.01.20 સહ ઉદકં આહાયર્ ઉદકં વા સતેું બ ધયેત્
02.01.21 અ યષેાં વા બધ્નતાં ભૂ મમાગર્ ક્ષ ઉપકરણાનુગ્રહં કુયાર્ત્, પુ યસ્થાનારામાણાં ચ
02.01.22 સ ભૂયસતેુબ ધાદ્ અપક્રામતઃ કમર્કરબલીવદાર્ઃ કમર્ કુયુર્ઃ
02.01.23 વ્યયકમર્ ણ ચ ભાગી સ્યાત્, ન ચાંશં લભેત
02.01.24 મ સ્ય લવહિરતપ યાનાં સતેષુુ રા વા યં ગચ્છેત્
02.01.25 દાસાિહતકબ ધનૂ્ અશ ◌ૃ વતાે રા િવનયં ગ્રાહયેત્
02.01.26 બાલ દ્ધવ્યસ ય્ઽનાથાંશ્ચ રા બ યાત્, સ્ત્રયં અપ્ર તાં પ્ર તાયશ્ચ પતુ્રાન્
02.01.27 બાલદ્રવ્યં ગ્રામ દ્ધા વધર્યેયુરા વ્યવહારપ્રાપણાત્, દેવદ્રવ્યં ચ
02.01.28 અપત્યદારં માતાિપતરાૈ ભ્રા ન્ અપ્રાપ્તવ્યવહારાન્ ભ ગનીઃ ક યા િવધવાશ્ચા બભ્રતઃ શ ક્તમતાે
દ્વાદશપણાે દ ડઃ, અ યત્ર પ તતે યઃ, અ યત્ર માતુઃ
02.01.29 પતુ્રદારં અપ્ર તિવધાય પ્રવ્રજતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, સ્ત્રયં ચ પ્રવ્રાજયતઃ
02.01.30 લુપ્તવ્યાયામઃ પ્રવ્રજેદ્ આ ચ્છ ધમર્સ્થાન્
02.01.31 અ યથા િનય યેત
02.01.32 વાનપ્રસ્થાદ્ અ યઃ પ્રવ્ર જતભાવઃ, સ તાદ્ અ યઃ સઙ્ઘઃ, સામુ થાિયકાદ્ અ યઃ સમયાનુબ ધાે વા
નાસ્ય જનપદં ઉપિનિવશતે
02.01.33 ન ચ તત્રારામા િવહારાથાર્ વા શાલાઃ સ્યુઃ
02.01.34 નટનતર્કગાયનવાદકવાગ્ વનકુશીલવા ન કમર્િવઘં્ન કુયુર્ઃ
02.01.35 િનરાશ્રય વાદ્ ગ્રામાણાં ક્ષતે્રા ભરત વાચ્ચ પુ ષાણાં કાેશિવ ષ્ટદ્રવ્યધા યરસ દ્ધભર્વ ત
02.01.36ab પરચક્રાટવીગ્ર તં વ્યાિધદુ ભક્ષપીિડતમ્ ।
02.01.36chd દેશં પિરહરેદ્ રા વ્યયક્ર ડાશ્ચ વારયેત્
02.01.37ab દ ડિવ ષ્ટકરાબાધૈ રક્ષેદ્ ઉપહતાં કૃ ષમ્ ।
02.01.37chd તનેવ્યાલિવષગ્રાહૈવ્યાર્િધ ભશ્ચ પશવુ્ર ન્
02.01.38ab વ લભૈઃ કા મકૈઃ તનેૈર તપાલૈશ્ચ પીિડતમ્ ।
02.01.38chd શાેધયેત્ પશસુઙ્ઘૈશ્ચ ક્ષીયમાણં વ ણક્પથમ્
02.01.39ab અેવં દ્રવ્ય દ્વપવનં સતેુબ ધં અથાકરાન્ ।
02.01.39chd રક્ષેત્ પવૂર્કૃતાન્ રા નવાંશ્ચા ભપ્રવતર્યેત્ (ઇ ત)
Chapt . Disposal of non-agricultural land

02.2.01 અકૃ યાયાં ભૂમાૈ પશુ યાે િવવીતાિન પ્રયચ્છેત્
02.2.02 પ્રિદષ્ટાભયસ્થાવરજઙ્ગમાિન ચ બ્રહ્મસાેમાર યાિન તપ વ યાે ગાે તપરા ણ પ્રયચ્છેત્
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02.2.03 તાવન્માત્રં અેકદ્વારં ખાતગુપ્તં વાદુફલગુ મગુચ્છં અક ટિકદુ્રમં ઉત્તાનતાેયાશયં દા ત ગચતુ પદં
ભગ્ નખદંષ્ટ્રવ્યાલં માગર્યુકહ તહ તનીકલભં ગવનં િવહારાથ રાજ્ઞઃ કારયેત્
02.2.04 સવાર્ ત થ ગં પ્રત્ય તે ચા ય ગવનં ભૂ મવશને વા િનવેશયેત્
02.2.05 કુ યપ્રિદષ્ટાનાં ચ દ્રવ્યાણાં અેક અેકશાે વનાિન િનવેશયેત્, દ્રવ્યવનકમાર્ તાન્ અટવીશ્ચ દ્રવ્યવનાપાશ્રયાઃ
02.2.06 પ્રત્ય તે હ તવનં અટવ્ય।્આરકં્ષ િનવેશયેત્
02.2.07 નાગવના યક્ષઃ પાવર્તં નાદેયં સારસમાનપંૂ ચ નાગવનં િવિદતપયર્ તપ્રવેશિન કાસં નાગવનપાલૈઃ પાલયેત્
02.2.08 હ તઘા તનં હ યુઃ
02.2.09 દ તયુગં વયં તસ્યાહરતઃ સપાદચતુ પણાે લાભઃ
02.2.10 નાગવનપાલા હ તપકપાદપા શકસૈ મકવનચરકપાિરક મકસખા હ તમતૂ્રપુર ષચ્છન્નગ ધા
ભ લાતક શાખાપ્રચ્છન્નાઃ પ ચ ભઃ સપ્ત ભવાર્ હ તબ ધક ભઃ સહ ચર તઃ શ યાસ્થાનપદ્યાલે ડકૂલઘાત
ઉદે્દશને હ તકુલપયર્ગં્ર િવદ્યુઃ
02.2.11 યૂથચરં અેકચરં િનયૂર્થં યૂથપ ત હ તનં વ્યાલં મતં્ત પાેતં બ ધમુકં્ત ચ િનબ ધને િવદ્યુઃ
02.2.12 અનીકસ્થપ્રમાણૈઃ પ્રશ તવ્ય જનાચારાન્ હ તનાે ગ્ હ્ણ યુઃ
02.2.13 હ તપ્રધાનં િવજયાે રાજ્ઞઃ
02.2.14 પરાનીકવ્યૂહદુગર્સ્ક ધાવારપ્રમદર્ના હ્ય તપ્રમાણશર રાઃ પ્રાણહરકમાર્ણાે હ તનઃ
02.2.15ab કા લઙ્ગાઙ્ગર ઃ શ્રેષ્ઠાઃ પ્રાચ્યાશ્ચેિદક ષ ઃ ।
02.2.15chd દાશાણાર્શ્ચાપરા તાશ્ચ દ્વપાનાં મ યમા મતાઃ
02.2.16ab સાૈરા ષ્ટ્રકાઃ પા ચનદાઃ તષેાં પ્રત્યવરાઃ તાઃ ।
02.2.16chd સવષાં કમર્ણા વીય જવઃ તજેશ્ચ વધર્તે (ઇ ત)
Chapt . Construction of forts

02.3.01 ચતુિદશં જનપદા તે સા પરાિયકં દૈવકૃતં દુગ કારયેત્, અ તદ્વ પં સ્થલં વા િન ાવ દં્ધ આૈદકં, પ્રા તરં
ગુહાં વા પાવર્તં, િન દક ત બં ઇિરણં વા ધા વનં, ખ જન ઉદકં ત બગહનં વા વનદુગર્મ્
02.3.02 તષેાં નદ પવર્તદુગ જનપદારક્ષસ્થાનં, ધા વનવનદુગ અટવીસ્થાનં આપદ્યપસારાે વા
02.3.03 જનપદમ યે સમુદયસ્થાનં સ્થાનીયં િનવેશયેત્, વા તુકપ્રશ તે દેશે નદ સઙ્ગમે હ્ર દસ્યાિવશાષેસ્યાઙે્ક
સરસઃ તટાકસ્ય વા, તં્ત દ ઘ ચતુર્ઽશં્ર વા વા તવુશને વા પ્રદ ક્ષણ ઉદકં પ યપુટભેદનં અંસપથવાિરપથા યાં
ઉપેતમ્
02.3.04 તસ્ય પિરખાઃ તસ્રાે દ ડા તરાઃ કારયેત્ ચતુદર્શ દ્વાદશ દશ ઇ ત દ ડાન્ િવ તીણાર્ઃ, િવ તારાદ્
અવગાઢાઃ પાદ ઊનં અધ વા, િત્રભાગમૂલાઃ, મૂલચતુર્ઽશ્રા વા, પાષાણ ઉપિહતાઃ પાષાણ ઇષ્ટકાબદ્ધપાશ્વાર્ વા,
તાેયા તક રાગ તુતાેયપૂણાર્ વા સપિરવાહાઃ પદ્મગ્રાહવતીશ્ચ
02.3.05 ચતુદર્ ડાપકૃષં્ટ પિરખાયાઃ ષડ્દ ડ ઉ ચ્છ્ર તં અવ દં્ધ તદ્દિ્વગુણિવ ક ભં ખાતાદ્ વપં્ર કારયેદ્ ઊ વર્ચયં
મ ચ ષં્ઠ કુ ભકુ ક્ષકં વા હ ત ભગા ભશ્ચ ણં ક ટિકગુ મિવષવ લીપ્રતાનવ તમ્
02.3.06 પાંસશુષેેણ વા તુ ચ્છદં્ર રાજભવનં વા પૂરયેત્
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02.3.07a વપ્રસ્ય ઉપિર પ્રાકારં િવ ક ભ દ્વગુણ ઉ સધંે અૈષ્ટકં દ્વાદશહ તાદ્ ઊ વ આેજં યુગ્મં વા આ
ચતુિવશ તહ તાદ્ ઇ ત કારયેત્
02.3.07b રથચયાર્સ ચારં તાલમૂલં મુરજકૈઃ કિપશીષર્કૈશ્ચા ચતાગ્રમ્
02.3.08 થુ શલાસહંતં વા શલંૈ કારયેત્, ન વવે કાષ્ટમયમ્
02.3.09 અ ગ્ રવિહતાે િહ ત મન્ વસ ત
02.3.10 િવ ક ભચતુર્ઽશ્રં અટ્ટાલકં ઉ સધેસમાવકે્ષપસાપેાનં કારયેત્ િત્રશદ્દ ડા તરં ચ
02.3.11 દ્વયાેરટ્ટાલકયાેમર્ યે સહ યર્ દ્વતલાં અ યધાર્યાયામાં પ્રતાેલી ં કારયેત્
02.3.12 અટ્ટાલકપ્રતાેલીમ યે િત્રધાનુ કાિધષ્ઠાનં સ-અિપધાન ચ્છદ્રફલકસહંતં ઇ દ્રકાેશં કારયેત્
02.3.13 અ તરેષુ દ્વહ તિવ ક ભં પાશ્વ ચતુગુર્ણાયામં દેવપથં કારયેત્
02.3.14 દ ડા તરા દ્વદ ડા તરા વા ચયાર્ઃ કારયેત્, અગ્રાહ્યે દેશે પ્રધાવિનકાં િન કરદ્વારં ચ
02.3.15 બિહ ર્નુભ જનીશલૂપ્રકરકૂપકૂટાવપાતક ટકપ્ર તસરાિહ ષ્ઠતાલપ ત્રશ ◌ૃઙ્ગાટકશ્વદંષ્ટ્ર ાગર્લ
ઉપસ્ક દનપાદુકા બર ષ ઉદપાનકૈઃ પ્ર તચ્છનં્ન છન્નપથં કારયેત્
02.3.16 પ્રાકારં ઉભયતાે મે ઢકં અ યધર્દ ડં કૃ વા પ્રતાેલીષટ્તુલાઽ તરં દ્વારં િનવેશયેત્ પ ચદ ડાદ્ અેક ઉત્તરં
આઽષ્ટદ ડાદ્ ઇ ત ચતુર્ઽશં્ર ષડ્ભાગં આયામાદ્ઽિધકં અષ્ટભાગં વા
02.3.17 પ ચદશહ તાદ્ અેક ઉત્તરં આઽષ્ટાદશહ તાદ્ ઇ ત તલ ઉ સધેઃ
02.3.18 ત ભસ્ય પિરક્ષપેઃ ષડ્।આયામાે, દ્વગુણાે િનખાતઃ, ચૂ લકાયાશ્ચતુભાર્ગઃ
02.3.19 આિદતલસ્ય પ ચભાગાઃ શાલા વાપી સીમાગ્ હં ચ
02.3.20 દશભા ગકાૈ દ્વાૈ પ્ર તમ ચાૈ, અ તરં આણીહ ય ચ
02.3.21 સમુચ્છ્ર યાદ્ અધર્તલે સ્થૂણાબ ધશ્ચ
02.3.22અધર્વા તુકં ઉત્તમાગારં, િત્રભાગા તરં વા, ઇષ્ટકાઽવબદ્ધપાશ્વ, વામતઃ પ્રદ ક્ષણસાપેાનં ગૂઢ ભ ત્તસાપેાનં
ઇતરતઃ
02.3.23 દ્વહ તં તાેરણ શરઃ
02.3.24 િત્રપ ચભા ગકાૈ દ્વાૈ કપાટયાેગાૈ
02.3.25 દ્વાૈ પિરઘાૈ
02.3.26 અર ત્નિર દ્રક લઃ
02.3.27 પ ચહ તં આ ણદ્વારમ્
02.3.28 ચ વારાે હ તપિરઘાઃ
02.3.29 િનવેશાધ હ તનખમ્
02.3.30 મખુસમઃ સઙ્ક્રમઃ સહંાયા ભૂ મમયાે વા િન દકે
02.3.31 પ્રાકારસમં મખંુ અવસ્થા ય િત્રભાગગાેધામખું ગાપેુરં કારયેત્
02.3.32 પ્રાકારમ યે વાપી ં કૃ વા પુ કિરણીદ્વારં, ચતુઃશાલં અ યધાર્ તરં સા ણકં કુમાર પુરં, મુ ડહ યર્ દ્વતલં
મુ ડકદ્વારં, ભૂ મદ્રવ્યવશને વા િનવેશયેત્
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02.3.33 િત્રભાગાિધકાયામા ભા ડવાિહનીઃ કુલ્યાઃ કારયેત્
02.3.34ab તાસુ પાષાણકુદ્દાલાઃ કુઠાર કા ડક પનાઃ ।
02.3.34chd મષુુ ઢ મુદ્ગરા દ ડાશ્ચક્રય ત્રશતઘ્નયઃ
02.3.35ab કાયાર્ઃ કામાર્િરકાઃ શલૂા વેધનાગ્રાશ્ચ વેણવઃ ।
02.3.35chd ઉષ્ટ્રગ્રીવ્યાેઽ ગ્ સ યાેગાઃ કુ યક પે ચ યાે િવિધઃ (ઇ ત)
Chapt . Lay-out of the fortified city

02.4.01 ત્રયઃ પ્રાચીના રાજમાગાર્ઃ ત્રય ઉદ ચીના ઇ ત વા તુિવભાગઃ
02.4.02 સ દ્વાદશદ્વારાે યુક્ત ઉદકભ્રમચ્છન્નપથઃ
02.4.03 ચતુદર્ ડા તરા ર યાઃ
02.4.04 રાજમાગર્દ્રાેણમખુસ્થાનીયરાષ્ટ્ર િવવીતપથાઃ સ યાનીયવ્યૂહ મશાનગ્રામપથાશ્ચાષ્ટદ ડાઃ
02.4.05 ચતુદર્ ડઃ સતેવુનપથઃ, દ્વદ ડાે હ તક્ષતે્રપથઃ, પ ચારત્નયાે રથપથઃ, ચ વારઃ પશપુથઃ, દ્વાૈ
દ્રપશમુનુ યપથઃ

02.4.06 પ્રવીરે વા તુિન રાજિનવેશશ્ચાતવુર્ યર્સમા વે
02.4.07 વા તુહૃદયાદ્ ઉત્તરે નવભાગે યથા ઉક્તિવધાનં અ તઃપુરં પ્રાન્મખું ઉદન્મખું વા કારયેત્
02.4.08 તસ્ય પવૂર્ ઉત્તરં ભાગં આચાયર્પુરાેિહત ઇજ્યાતાેયસ્થાનં મિ ત્રણશ્ચાવસયેુઃ, પવૂર્દ ક્ષણં ભાગ્ં મહાનસં
હ તશાલા કાેષ્ઠાગારં ચ
02.4.09 તતઃ પરં ગ ધમાલ્યરસપ યાઃ પ્રસાધનકારવઃ ક્ષિત્રયાશ્ચ પવૂા િદશં અિધવસયેુઃ
02.4.10 દ ક્ષણપવૂ ભાગં ભા ડાગારં અક્ષપટલં કમર્િનષદ્યાશ્ચ, દ ક્ષણપ શ્ચમં ભાગં કુ યગ્ હં આયુધાગારં ચ
02.4.11 તતઃ પરં નગરધા યવ્યાવહાિરકકામાર્ તકબલા યક્ષાઃ પક્વાન્નસરુામાંસપ યા પા વાઃ તાલાવચરા
વૈ યાશ્ચ દ ક્ષણાં િદશં અિધવસયેુઃ
02.4.12 પ શ્ચમદ ક્ષણં ભાગં ખર ઉષ્ટ્રગુ પ્તસ્થાનં કમર્ગ્ હં ચ, પ શ્ચમ ઉત્તરં ભાગં યાનરથશાલાઃ
02.4.13 તતઃ પરં ઊણાર્સતૂ્રવે ચમર્વમર્શસ્ત્રાવરણકારવઃ શદૂ્રાશ્ચ પ શ્ચમાં િદશં અિધવસયેુઃ
02.4.14 ઉત્તરપ શ્ચમં ભાગં પ યભષૈજ્યગ્ હં, ઉત્તરપવૂ ભાગં કાેશાે ગવાશ્વં ચ
02.4.15 તતઃ પરં નગરરાજદેવતાલાેહમ ણકારવાે બ્રાહ્મણાશ્ચ ઉત્તરાં િદશં અિધવસયેુઃ
02.4.16 વા તુ ચ્છદ્રાનુશાલષેુ શ્રેણીપ્રપ ણિનકાયા આવસયેુઃ
02.4.17 અપરા જતાપ્ર તહતજય તવજૈય તકાેષ્ઠાન્ શવવૈશ્રવણા શ્વશ્રીમિદરાગ્ હા ણ ચ પુરમ યે કારયેત્
02.4.18 યથા ઉદે્દશં વા તુદેવતાઃ સ્થાપયેત્
02.4.19 બ્રાહ્માઇ દ્રયા યસનૈાપત્યાિન દ્વારા ણ
02.4.20 બિહઃ પિરખાયા ધનુઃશતાપકૃષ્ટાશ્ચૈત્યપુ યસ્થાનવનસતેુબ ધાઃ કાયાર્ઃ, યથાિદશં ચ િદગ્દેવતાઃ
02.4.21 ઉત્તરઃ પવૂા વા મશાનભાગાે વણર્ ઉત્તમાનાં, દ ક્ષણને મશાનં વણાર્વરાણામ્
02.4.22 તસ્યા તક્રમે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.4.23 પાષ ડચ ડાલાનાં મશાના તે વાસઃ
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02.4.24 કમાર્ તક્ષતે્રવશને કુટુ બનાં સીમાનં સ્થાપયેત્
02.4.25 તષેુ પુ પફલવાટાન્ ધા યપ યિનચયાંશ્ચાનુજ્ઞાતાઃ કુયુર્ઃ
02.4.26 દશકુલીવાટં કૂપસ્થાનમ્
02.4.27સવર્ નેહધા યક્ષારલવણગ ધભષૈજ્યશુ કશાકયવસવ લૂર ણકાષ્ઠલાેહચમાર્ઙ્ગાર નાયુિવષિવષાણવે વલ્કલસારદા પ્રહરણાવરણા મિનચયાન્
અનેકવષર્ ઉપભાેગસહાન્ કારયેત્
02.4.28 નવનેાનવં શાેધયેત્
02.4.29 હ તઽશ્વરથપાદાતં અનેકમખુ્યં અવસ્થાપયેત્
02.4.30 અનેકમખુ્યં િહ પર પરભયાત્ પર ઉપ પં ન ઉપૈ ત
02.4.31 અેતનેા તપાલદુગર્સસં્કારા વ્યાખ્યાતાઃ
02.4.32ab ન ચ બાિહિરકાન્ કુયાર્ત્ પુરે રાષ્ટ્ર ઉપઘાતકાન્ ।
02.4.32chd ક્ષપજ્ે જનપદે ચ અેતાન્ સવાર્ન્ વા દાપયેત્ કરાન્ (ઇ ત)
Chapt . The work of store-keeping by the director of stories

02.5.01 સ ધાતા કાેશગ્ હં પ યગ્ હં કાેષ્ઠાગારં કુ યગ્ હં આયુધાગારં બ ધનાગારં ચ કારયેત્
02.5.02 ચતુર્ઽશ્રાં વાપી ં અન્-ઉદક ઉપ નેહાં ખાનિય વા થુ શલા ભ ભયતઃ પાશ્વ મૂલં ચ પ્ર ચત્ય
સારદા પ જરં ભૂ મસમં િત્રતલં અનેકિવધાનં કુિટ્ટમદેશસ્થાનતલં અેકદ્વારં ય ત્રયુક્તસાપેાનં ભૂ મગ્ હં કારયેત્
02.5.03 તસ્ય ઉપિર ઉભયતાેિનષેધં સ-પ્રગ્રીવં અૈષ્ટકં ભા ડવાિહનીપિર ક્ષપ્તં કાેશગ્ હં કારયેત્, પ્રાસાદં વા
02.5.04 જનપદા તે ધ્રવુિનિધ આપદ્ઽથ અ ભત્યક્તૈઃ કારયેત્
02.5.05a પક્વ ઇષ્ટકા ત ભં ચતુઃશાલં અેકદ્વારં અનેકસ્થાનતલં િવ ત ત ભાપસારં ઉભયતઃ પ યગ્ હં
કાેષ્ઠાગારં ચ
02.5.05b દ ઘર્બહુશાલં કક્ષ્યા તકુડ્યં અ તઃ કુ યગ્ હં, તદ્ અેવ ભૂ મગ્ હયુક્તં આયુધાગારં
02.5.05ch થગ્ધમર્સ્થીયં મહામાત્રીયં િવભક્તસ્ત્રીપુ ષસ્થાનં અપસારતઃ સગુુપ્તકકં્ષ્ય બ ધનાગારં કારયેત્
02.5.06 સવષાં શાલાઃ ખાત ઉદપાનવચર્ નાનગ્ હા ગ્ િવષત્રાણમા ર્રનકુલારક્ષા વદૈવતપજૂનયુક્તાઃ કારયેત્
02.5.07 કાેષ્ઠાગારે વષર્માનં અર ત્નમખું કુ ડં સ્થાપયેત્
02.5.08 ત તકરણાિધ ષ્ઠતઃ પુરાણં નવં ચ રત્નં સારં ફ ગુ કુ યં વા પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
02.5.09 તત્ર રત્ન ઉપધાવુત્તમાે દ ડઃ કતુર્ઃ કારિયતુશ્ચ સાર ઉપધાૈ મ યમઃ, ફ ગુકુ ય ઉપધાૈ તત્ ચ તાવત્ ચ દ ડઃ
02.5.10 પદશર્કિવશદંુ્ધ િહર યં પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
02.5.11 અશદંુ્ધ છેદયેત્
02.5.12 આહતુર્ઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.5.13 શદંુ્ધ પૂણ અ ભનવં ચ ધા યં પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
02.5.14 િવપયર્યે મૂલ્ય દ્વગુણાે દ ડઃ
02.5.15 તને પ યં કુ યં આયુધં ચ વ્યાખ્યાતમ્
02.5.16 સવાર્િધકરણષેુ યુક્ત ઉપયુક્તત પુ ષાણાં પણાિદચતુ પણપરમાપહારેષુ પવૂર્મ યમ ઉત્તમવધા દ ડાઃ
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02.5.17 કાેશાિધ ષ્ઠતસ્ય કાેશાવચ્છેદે ઘાતઃ
02.5.18 તદ્વયૈા ત્યકરાણાં અધર્દ ડાઃ
02.5.19 પિરભાષણં અિવજ્ઞાતે
02.5.20 ચાેરાણાં અ ભપ્રધષર્ણે ચત્રાે ઘાતઃ
02.5.21 ત માદ્ આપ્તપુ વાિધ ષ્ઠતઃ સ ધાતા િનચયાન્ અનુ તષે્ઠત્
02.5.22a બાહ્યં અ ય તરં ચાયં િવદ્યાદ્ વષર્શતાદ્ અિપ ।
02.5.22b યથા ષ્ટાે ન સ જેત વ્યયે શષેે ચ સ ચયે (ઇ ત)
Chapt . chapter 24 The setting up of revenue by the administration

02.6.01 સમાહતાર્ દુગ રાષ્ટ્રં ખિન સતેું વનં વ્રજં વ ણક્પથં ચાવેક્ષેત
02.6.02 શલંુ્ક દ ડઃ પાૈતવં નાગિરકાે લક્ષણા યક્ષાે મુદ્રાઽ યક્ષઃ સરુા સનૂા સતંૂ્ર તૈલં ઘ્ તં ક્ષારઃ સાવૈ ણકઃ
પ યસસં્થા વે યા દ્યૂતં વા તુકં કા શ પગણાે દેવતાઽ યક્ષાે દ્વારબિહિરકાઽઽદેયં ચ દુગર્મ્
02.6.03 સીતા ભાગાે બ લઃ કરાે વ ણક્ નદ પાલઃ તરાે નાવઃ પત્તનં િવિવ ચતં વતર્ની ર જુશ્ચાેરર જુશ્ચ રાષ્ટ્રમ્
02.6.04 સવુણર્રજતવજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલશઙ્ખલાેહલવણભૂ મપ્ર તરરસધાતવઃ ખિનઃ
02.6.05 પુ પફલવાટષ ડકેદારમૂલવાપાઃ સતેુઃ
02.6.06 પશુ ગદ્રવ્યહ તવનપિરગ્રહાે વનમ્
02.6.07 ગાેમિહષં અ િવકં ખર ઉ તં્ર અશ્વાશ્વતરં ચ વ્રજઃ
02.6.08 સ્થલપથાે વાિરપથશ્ચ વ ણક્પથઃ
02.6.09 ઇત્યાયશર રમ્
02.6.10 મૂલં્ય ભાગાે વ્યા પિરઘઃ ક્ પ્તમ(્ક્ પ્તમ)્ િપકં અત્યયશ્ચાયમખુમ્
02.6.11 દેવિપ પૂ દાનાથ, વ તવાચનં,અ તઃપુરં,મહાનસ,ં દૂતપ્રાવ તમં, કાેષ્ઠાગારં,આયુધાગારં, પ યગ્ હં,
કુ યગ્ હં, કમાર્ તાે, િવ ષ્ટઃ, પ ત્તઽશ્વરથ દ્વપપિરગ્રહા,ે ગાેમ ડલં, પશુ ગપ ક્ષવ્યાલવાટાઃ, કાષ્ઠ ણવાટાશ્ચ ઇ ત
વ્યયશર રમ્
02.6.12 રાજવષ માસઃ પક્ષાે િદવસશ્ચ વ્યુષં્ટ, વષાર્હેમ તગ્રી માણાં તીયસપ્તમા િદવસ ઊનાઃ પક્ષાઃ શષેાઃ પૂણાર્ઃ,
થગ્ઽિધમાસકઃ, ઇ ત કાલઃ
02.6.13 કરણીયં સદં્ધ શષંે આયવ્યયાૈ નીવી ચ
02.6.14 સસં્થાનં પ્રચારઃ શર રાવસ્થાપનં આદાનં સવર્સમુદયિપ ડઃ સ તં - અેતત્ કરણીયમ્
02.6.15 કાેશાિપતં રાજહારઃ પુરવ્યયશ્ચ પ્રિવષં્ટ પરમસવં સરાનુ ત્તં શાસનમુકં્ત મખુાજ્ઞપં્ત ચાપાતનીયં - અેતત્
સદ્ધમ્
02.6.16 સ દ્ધકમર્યાેગઃ દ ડશષંે આહરણીયં બલા કૃતપ્ર તષ્ટ ધં અવ ષં્ટ ચ પ્રશાે યં - અેત શષંે, અસારં
અ પસારં ચ
02.6.17 વતર્માનઃ પયુર્ ષતાેઽ ય તશ્ચાયઃ
02.6.18 િદવસાનુ ત્તાે વતર્માનઃ
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02.6.19 પરમસાંવ સિરકઃ પરપ્રચારસઙ્ક્રા તાે વા પયુર્ ષતઃ
02.6.20 નષ્ટપ્ર તં આયુક્તદ ડઃ પાશ્વ પાિરહી ણકં આૈપાયિનકં ડમરગતક વં અપતુ્રકં િનિધશ્ચા ય તઃ
02.6.21 િવક્ષપેવ્યાિધતા તરાર ભશષેં ચ વ્યયપ્રત્યાયઃ
02.6.22 િવિક્રયે પ યાનાં અઘર્ દ્ધ પ , માન ઉન્માનિવશષેાે વ્યા , ક્રયસઙ્ઘષ વાધર્ દ્ધઃ - ઇત્યાયઃ
02.6.23 િનત્યાે િનત્ય ઉ પાિદકાે લાભાે લાભ ઉ પાિદક ઇ ત વ્યયઃ
02.6.24 િદવસાનુ ત્તાે િનત્યઃ
02.6.25 પક્ષમાસસવં સરલાભાે લાભઃ
02.6.26 તયાે પન્નાે િનત્ય ઉ પાિદકાે લાભ ઉ પાિદક ઇ ત વ્યયઃ
02.6.27 સ તાદ્ આયવ્યયિવશદુ્ધા નીવી, પ્રાપ્તા ચાનુ ત્તા ચ
02.6.28ab અેવં કુયાર્ત્ સમુદયં દ્ધ ચાયસ્ય દશર્યેત્ ।
02.6.28chd હ્ર ાસં વ્યયસ્ય ચ પ્રાજ્ઞઃ સાધયેચ્ચ િવપયર્યમ્ (ઇ ત)
Chapt . The topic of accounts in the records and audit office

02.7.01 અક્ષપટલં અ યક્ષઃ પ્રાન્મખું ઉદન્મખું વા િવભક્ત ઉપસ્થાનં િનબ ધપુ તકસ્થાનં કારયેત્
02.7.02 તત્રાિધકરણાનાં સઙ્ખ્યાપ્રચારસ તાગ્રં, કમાર્ તાનાં દ્રવ્યપ્રયાેગ દ્ધક્ષયવ્યયપ્રયામવ્યા યાેગસ્થાનવેતનિવ ષ્ટપ્રમાણં,
રત્નસારફ ગુકુ યાનાં અઘર્પ્ર તવણર્કમાનપ્ર તમાન ઉન્માનાવમાનભા ડં, દેશગ્રામ તકુલસઙ્ઘાનાં
ધમર્વ્યવહારચિરત્રસસં્થાનં, રાજ ઉપ િવનાં પ્રગ્રહપ્રદેશભાેગપિરહારભક્તવેતનલાભં, રાજ્ઞશ્ચ પત્નીપતુ્રાણાં
રત્નભૂ મલાભં િનદશ ઉ પા તકપ્રતીકારલાભં, મત્રા મત્રાણાં ચ સ ધિવગ્રહપ્રદાનાદાનં િનબ ધપુ તકસ્થં કારયેત્
02.7.03 તતઃ સવાર્િધકરણાનાં કરણીયં સદં્ધ શષંે આયવ્યયાૈ નીવી ં ઉપસ્થાનં પ્રચારં ચિરતં્ર સસં્થાનં ચ િનબ ધને
પ્રયચ્છેત્
02.7.04 ઉત્તમમ યમાવરેષુ ચ કમર્સુ ત તકં અ યક્ષં કુયાર્ત્, સામુદિયકે વવક્ પ્તકમ્(અવકૢ પ્તકમ્) યં
ઉપહત્ય રા નાનુત યેત
02.7.05 સહગ્રાિહણઃ પ્ર તભવુઃ કમર્ ઉપ િવનઃ પતુ્રા ભ્રાતરાે ભાયાર્ દુિહતરાે ત્યાશ્ચાસ્ય કમર્ચ્છેદં વહેયુઃ
02.7.06 િત્રશતં ચતઃુપ ચાશત્ ચાહાેરાત્રાણાં કમર્સવં સરઃ
02.7.07 તં આષાઢ પયર્વસાનં ઊનં પૂણ વા દદ્યાત્
02.7.08 કરણાિધ ષ્ઠતં અિધમાસકં કુયાર્ત્
02.7.09 અપસપાર્િધ ષ્ઠત ચ પ્રચારમ્
02.7.10 પ્રચારચિરત્રસસં્થાના યનપુલભમાનાે િહ પ્રકૃતઃ સમુદયં અજ્ઞાનને પિરહાપય ત, ઉ થાનક્લેશાસહ વાદ્
આલસ્યને, શ દાિદ વ દ્રયાથષુ પ્રસક્તઃ પ્રમાદેન, સઙ્ક્રાેશાધમાર્નથર્ભી ભાયને, કાયાર્ થ વનુગ્રહબુ દ્ધઃ કામને,
િહસાબુ દ્ધઃ કાપેને, િવદ્યાદ્રવ્યવ લભાપાશ્રયાદ્ દપણ, તુલામાનતકર્ગ ણતા તર ઉપધાનાત્ લાેભને
02.7.11 તષેાં આનપુવૂ્યાર્ યાવાન્ અથર્ ઉપઘાતઃ તાવાન્ અેક ઉત્તરાે દ ડઃ ઇ ત માનવાઃ
02.7.12 સવર્ત્રાષ્ટગુણઃ ઇ ત પારાશરાઃ
02.7.13 દશગુણઃ ઇ ત બાહર્ પત્યાઃ
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02.7.14 િવશ તગુણઃ ઇત્યાૈશનસાઃ
02.7.15 યથાઽપરાધં ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
02.7.16 ગાણિનક્યાિન આષાઢ ંઆગચ્છેયુઃ
02.7.17 આગતાનાં સમુદ્રપુ તકભા ડનીવીકાનાં અેકત્રાસ ભાષાઽવરાેધં કારયેત્
02.7.18 આયવ્યયનીવીનાં અગ્રા ણ શ્રુ વા નીવી ં અવહારયેત્
02.7.19 યચ્ચાગ્રાદ્ આયસ્યા તરપણ નીવ્યાં વધત વ્યયસ્ય વા યત્ પિરહાપયેત,્ તદ્ અષ્ટગુણં અ યક્ષં દાપયેત્
02.7.20 િવપયર્યે તં અેવ પ્ર ત સ્યાત્
02.7.21 યથાકાલં અનાગતાનાં અપુ તકભા ડનીવીકાનાં વા દેયદશબ ધાે દ ડઃ
02.7.22 કા મકે ચ ઉપ સ્થતે કાર ણકસ્યાપ્ર તબધ્નતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.7.23 િવપયર્યે કા મકસ્ય દ્વગુણઃ
02.7.24 પ્રચારસમં મહામાત્રાઃ સમગ્રાઃ શ્રાવયેયુરિવષમમ ત્રાઃ
02.7.25 થગ્ભૂતાે મ યાવાદ ચ અેષાં ઉત્તમં દ ડં દદ્યાત્
02.7.26 અકૃતાહાે પહરં માસં આકાઙે્ક્ષત
02.7.27 માસાદ્ ઊ વ માસ દ્વશત ઉત્તરં દ ડં દદ્યાત્
02.7.28 અ પશસેલખે્યનીવીકં પ ચરાતં્ર આકાઙે્ક્ષત
02.7.29 તતઃ પરં કાેશપવૂ અહાે પહરં ધમર્વ્યવહારચિરત્રસસં્થાનસઙ્કલનિનવર્તર્નાનુમાનચારપ્રયાેગૈરવેકે્ષત
02.7.30 િદવસપ ચરાત્રપક્ષમાસચાતુમાર્સ્યસવં સરૈશ્ચ પ્ર તસમાનયેત્
02.7.31 વ્યુષ્ટદેશકાલમખુ ઉ પ ત્તઽનુ ત્તપ્રમાણદાયકદાપકિનબ ધકપ્ર તગ્રાહકૈશ્ચાયં સમાનયેત્
02.7.32 વ્યુષ્ટદેશકાલમખુલાભકારણદેયયાેગપ્રમાણાજ્ઞાપક ઉદ્ધારકિવધા કપ્ર તગ્રાહકૈશ્ચ વ્યયં સમાનયેત્
02.7.33 વ્યુષ્ટદેશકાલમખુાનવુતર્ન પલક્ષણપ્રમાણિનક્ષપેભાજનગાપેાયકૈશ્ચ નીવી ં સમાનયેત્
02.7.34 રા થ કાર ણકસ્યાપ્ર તબધ્નતઃ પ્ર તષેધયતાે વાઽઽજ્ઞાં િનબ ધાદ્ આયવ્યયં અ યથા નીવી ં અવ લખતાે
દ્વગુણઃ
02.7.35 ક્રમાવહીનં ઉ ક્રમં અિવજ્ઞાતં પનુર્।ઉક્તં વા વ તુકં અવ લખતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
02.7.36 નીવી ં અવ લખતાે દ્વગુણઃ
02.7.37 ભક્ષયતાેઽષ્ટગુણઃ
02.7.38 નાશયતઃ પ ચબ ધઃ પ્ર તદાનં ચ
02.7.39 મ યાવાદે તેયદ ડઃ
02.7.40 પશ્ચા પ્ર તજ્ઞાતે દ્વગુણઃ, પ્ર ત ઉ પન્ને ચ
02.7.41ab અપરાધં સહેતા પં તુ યેદ્ અ પેઽિપ ચ ઉદયે ।
02.7.41chd મહા ઉપકારં ચા યક્ષં પ્રગ્રહેણા ભપજૂયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Recovery of revenue misappropriated by state employees

02.8.01 કાેશપવૂાર્ઃ સવાર્ર ભાઃ
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02.8.02 ત માત્ પવૂ કાેશં અવેક્ષેત
02.8.03 પ્રચારસ દ્ધશ્ચિરત્રાનુગ્રહશ્ચાેરિનગ્રહાે યુક્તપ્ર તષેધઃ સસ્યસ પત્ પ યબાહુલ્યં ઉપસગર્પ્રમાેક્ષઃ
પિરહારક્ષયાે િહર ય ઉપાયનં ઇ ત કાેશ દ્ધઃ
02.8.04 પ્ર તબ ધઃ પ્રયાેગાે વ્યવહારાેઽવ તારઃ પિરહાપણં ઉપભાેગઃ પિરવતર્નં અપહારશ્ચ ઇ ત કાેશક્ષયઃ
02.8.05 સદ્ધ નાં અસાધનં અનવતારણં અપ્રવેશનં વા પ્ર તબ ધઃ
02.8.06 તત્ર દશબ ધાે દ ડઃ
02.8.07 કાેશદ્રવ્યાણાં દ્ધપ્રયાેગાઃ પ્રયાેગઃ
02.8.08 પ યવ્યવહારાે વ્યવહારઃ
02.8.09 તત્ર ફલ દ્વગુણાે દ ડઃ
02.8.10 સદં્ધ કાલં અપ્રાપ્તં કરાે ત અપ્રાપ્તં પ્રાપં્ત વા ઇત્યવ તારઃ
02.8.11 તત્ર પ ચબ ધાે દ ડઃ
02.8.12 ક્ પ્તમ(્કૢપ્તમ્) આયં પિરહાપય ત વ્યયં વા િવવધર્ય ત ઇ ત પિરહાપણમ્
02.8.13 તત્ર હીનચતુગુર્ણાે દ ડઃ
02.8.14 વયં અ યવૈાર્ રાજદ્રવ્યાણાં ઉપભાજેનં ઉપભાેગઃ
02.8.15 તત્ર રત્ન ઉપભાેગે ઘાતઃ, સાર ઉપભાેગે મ યમઃ સાહસદ ડઃ, ફ ગુકુ ય ઉપભાેગે તચ્ચ તાવત્ ચ દ ડઃ
02.8.16 રાજદ્રવ્યાણાં અ યદ્રવ્યનેાદાનં પિરવતર્નમ્
02.8.17 તદ્ ઉપભાેગને વ્યાખ્યાતમ્
02.8.18 સદં્ધ આયં ન પ્રવેશય ત, િનબદં્ધ વ્યયં ન પ્રયચ્છ ત, પ્રાપ્તાં નીવી ં િવપ્ર ત નીત ઇત્યપહારઃ
02.8.19 તત્ર દ્વાદશગુણાે દ ડઃ
02.8.20 તષેાં હરણ ઉપાયાશ્ચ વાિરશત્
02.8.21a પવૂ સદં્ધ પશ્ચાદ્ અવતાિરતં, પશ્ચાત્ સદં્ધ પવૂ અવતાિરતં, સા યં ન સદં્ધ, અસા યં સદં્ધ, સદં્ધ
અ સદં્ધ કૃતં, અ સદં્ધ સદં્ધ કૃતં, અ પ સદં્ધ બહુ કૃતં, બહુ સદં્ધ અ પં કૃતં, અ યત્ સદં્ધ અ યત્ કૃતં, અ યતઃ
સદં્ધ અ યતઃ કૃતં,
02.8.21b દેયં ન દતં્ત, અદેયં દતં્ત, કાલે ન દતં્ત, અકાલે દતં્ત, અ પં દતં્ત બહુ કૃતં, બહુ દતં્ત અ પં કૃતં, અ યદ્ દતં્ત
અ યત્ કૃતં, અ યતાે દતં્ત અ યતઃ કૃતં,
02.8.21ch પ્રિવષં્ટ અપ્રિવષં્ટ કૃતં, અપ્રિવષં્ટ પ્રિવષં્ટ કૃતં, કુ યં અદત્તમૂલ્યં પ્રિવષં્ટ, દત્તમૂલં્ય ન પ્રિવષં્ટ
02.8.21d સઙે્ક્ષપાે િવક્ષપેઃ કૃતઃ, િવક્ષપેઃ સઙે્ક્ષપાે વા, મહાઽઘ અ પાઘણ પિરવ તતં, અ પાઘ મહાઽઘણ વા
02.8.21e સમારાેિપતાેઽઘર્ઃ, પ્રત્યવરાેિપતાે વા, સવં સરાે માસિવષમઃ કૃતઃ, માસાે િદવસિવષમાે વા,
સમાગમિવષમઃ, મખુિવષમઃ, કા મકિવષમઃ
02.8.21f િનવર્તર્નિવષમઃ, િપ ડિવષમઃ, વણર્િવષમઃ, અઘર્િવષમઃ, માનિવષમઃ, માપનિવષમઃ, ભાજનિવષમઃ -
ઇ ત હરણ ઉપાયાઃ
02.8.22 તત્ર ઉપયુક્તિનધાયકિનબ ધકપ્ર તગ્રાહકદાયકદાપકમિ ત્રવૈયા ત્યકરાન્ અેક અેકશાેઽનુયુ ત
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02.8.23 મ યાવાદે ચ અેષાં યુક્તસમાે દ ડઃ
02.8.24 પ્રચારે ચાવઘાષેયેત્ અમનુા પ્રકૃતને ઉપહતાઃ પ્રજ્ઞાપય તુ ઇ ત
02.8.25 પ્રજ્ઞાપયતાે યથા ઉપઘાતં દાપયેત્
02.8.26 અનેકેષુ ચા ભયાેગે વપવ્યયમાનઃ સકૃદ્ અેવ પર ઉક્તઃ સવ ભજેત
02.8.27 વષૈ યે સવર્ત્રાનુયાેગં દદ્યાત્
02.8.28 મહત્યથાર્પહારે ચા પનેાિપ સદ્ધઃ સવ ભજેત
02.8.29 કૃતપ્ર તઘાતાવસ્થઃ સચૂકાે િન પન્નાથર્ઃ ષષં્ઠ અંશં લભેત, દ્વાદશં અંશં તકઃ
02.8.30 પ્રભૂતા ભયાેગાદ્ અ પિન પત્તાૈ િન પન્નસ્યાંશં લભેત
02.8.31 અિન પન્ને શાર રં હૈર યં વા દ ડં લભેત, ન ચાનુગ્રાહ્યઃ
02.8.32ab િન પત્તાૈ િન ક્ષપેદ્ વાદં આત્માનં વાઽપવાહયેત્ ।
02.8.32chd અ ભયુક્ત ઉપ પાત્ તુ સચૂકાે વધં આ ુયાત્ (ઇ ત)
Chapt . Inspection of the Rork of officers

02.9.01 અમાત્યસ પદા ઉપેતાઃ સવાર્ યક્ષાઃ શ ક્તતઃ કમર્સુ િનયાજે્યાઃ
02.9.02 કમર્સુ ચ અેષાં િનતં્ય પર ક્ષાં કારયેત્, ચત્તાિનત્ય વાત્ મનુ યાનામ્
02.9.03 અશ્વસધમાર્ણાે િહ મનુ યા િનયુક્તાઃ કમર્સુ િવકુવર્તે
02.9.04 ત માત્ કતાર્રં કરણં દેશં કાલં કાય પ્રક્ષપંે ઉદયં ચ અેષુ િવદ્યાત્
02.9.05 તે યથાસ દેશં અસહંતા અિવગ્ હીતાઃ કમાર્ ણ કુયુર્ઃ
02.9.06 સહંતા ભક્ષયેયુઃ, િવગ્ હીતા િવનાશયેયુઃ
02.9.07 ન ચાિનવેદ્ય ભતુર્ઃ ક ચદ્ આર ભં કુયુર્ઃ, અ યત્રાપ પ્રતીકારે યઃ
02.9.08 પ્રમાદસ્થાનષેુ ચ અેષાં અત્યયં સ્થાપયેદ્ િદવસવેતનવ્યય દ્વગુણમ્
02.9.09 યશ્ચ અેષાં યથાઽઽિદષં્ટ અથ સિવશષેં વા કરાે ત સ સ્થાનમાનાૈ લભેત
02.9.10 અ પાય તશ્ચેત્ મહાવ્યયાે ભક્ષય ત
02.9.11 િવપયર્યે યથાઽઽય તવ્યયશ્ચ ન ભક્ષય ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
02.9.12 અપસપણ અેવ ઉપલ યેત ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
02.9.13 યઃ સમુદયં પિરહાપય ત સ રા થ ભક્ષય ત
02.9.14 સ ચેદ્ અજ્ઞાનાિદ ભઃ પિરહાપય ત તદ્ અેનં યથાગુણં દાપયેત્
02.9.15 યઃ સમુદયં દ્વગુણં ઉદ્ભાવય ત સ જનપદં ભક્ષય ત
02.9.16 સ ચેદ્ રા થ ઉપનયત્ય પાપરાધે વારિયતવ્યઃ, મહ ત યથાઽપરાધં દ ડિયતવ્યઃ
02.9.17 યઃ સમુદયં વ્યયં ઉપનય ત સ પુ ષકમાર્ ણ ભક્ષય ત
02.9.18 સ કમર્િદવસદ્રવ્યમૂલ્યપુ ષવેતનાપહારેષુ યથાઽપરાધં દ ડિયતવ્યઃ
02.9.19 ત માદ્ અસ્ય યાે ય મન્ન્ અિધકરણે શાસનસ્થઃ સ તસ્ય કમર્ણાે યાથાત યં આયવ્યયાૈ ચ
વ્યાસસમાસા યાં આચક્ષીત
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02.9.20 મૂલહરતાદા વકકદયાશ્ચ પ્ર તષેધયેત્
02.9.21 યઃ િપ પૈતામહં અથ અ યાયને ભક્ષય ત સ મૂલહરઃ
02.9.22 યાે યદ્ યદ્ ઉ પદ્યતે તત્ તદ્ ભક્ષય ત સ તાદા વકઃ
02.9.23 યાે ત્યાત્મપીડા યાં ઉપ ચનાેત્યથ સ કદયર્ઃ
02.9.24 સ પક્ષવાંશ્ચેદ્ અનાદેયઃ, િવપયર્યે પયાર્દાતવ્યઃ
02.9.25 યાે મહત્યથર્સમુદયે સ્થતઃ કદયર્ઃ સ ધત્તેઽવિનધત્તેઽવસ્રાવય ત વા - સ ધત્તે વવે મિન, અવિનધત્તે
પાૈર નપદેષુ,અવસ્રાવય ત પરિવષયે - તસ્ય સ ત્રી મિ ત્ર મત્ર ત્યબ ધપુકં્ષ આગ ત ગ ત ચ દ્રવ્યાણાં ઉપલભેત
02.9.26 યશ્ચાસ્ય પરિવષયે સ ચારં કુયાર્ત્ તં અનપુ્રિવ ય મ તં્ર િવદ્યાત્
02.9.27 સિુવિદતે શત્રુશાસનાપદેશને અેનં ઘાતયેત્
02.9.28 ત માદ્ અસ્યા યક્ષાઃ સઙ્ખ્યાયકલખેક પદશર્કનીવીગ્રાહક ઉત્તરા યક્ષસખાઃ કમર્ ણ કુયુર્ઃ
02.9.29 ઉત્તરા યક્ષા હ તઽશ્વરથારાેહાઃ
02.9.30 તષેાં અ તવેા સનઃ શ પશાૈચયુક્તાઃ સઙ્ખ્યાયકાદ નાં અપસપાર્ઃ
02.9.31 બહુમખુ્યં અિનતં્ય ચાિધકરણં સ્થાપયેત્
02.9.32ab યથા હ્યના વાદિયતું ન શકં્ય જહ્વાતલસ્થં મધુ૭ વા િવષં વા ।
02.9.32chd અથર્ઃ તથા હ્યથર્ચરેણ રાજ્ઞઃ વ પાેઽ યના વાદિયતું ન શક્યઃ
02.9.33ab મ સ્યા યથાઽ તઃ સ લલે ચર તાે જ્ઞાતું ન શક્યાઃ સ લલં િપબ તઃ ।
02.9.33chd યુક્તાઃ તથા કાયર્િવધાૈ િનયુક્તા જ્ઞાતું ન શક્યા ધનં આદદાનાઃ
02.9.34ab અિપ શક્યા ગ તજ્ઞાર્તું પતતાં ખે પતિત્રણામ્ ।
02.9.34chd ન તુ પ્રચ્છન્નભાવાનાં યુક્તાનાં ચરતાં ગ તઃ
02.9.35ab આસ્રાવયેચ્ચ ઉપ ચતાન્ િવપયર્સ્યેચ્ચ કમર્સુ ।
02.9.35chd યથા ન ભક્ષય ત્યથ ભ ક્ષતં િનવર્મ ત વા
02.9.36ab ન ભક્ષય ત યે વથાર્ યાયતાે વધર્ય ત ચ ।
02.9.36chd િનત્યાિધકારાઃ કાયાર્ઃ તે રાજ્ઞઃ પ્રયિહતે રતાઃ (ઇ ત)
Chapt . On edicts

02.10.01 શાસને શાસનં ઇત્યાચક્ષતે
02.10.02 શાસનપ્રધાના િહ રા નઃ, તન્મૂલ વાત્ સ ધિવગ્રહયાેઃ
02.10.03 ત માદ્ અમાત્યસ પદા ઉપેતઃ સવર્સમયિવદ્ આશગુ્ર થશ્ચા ઽક્ષરાે લખેનવાચનસમથા લખેકઃ સ્યાત્
02.10.04 સાેઽવ્યગ્રમના રાજ્ઞઃ સ દેશં શ્રુ વા િન શ્ચતાથ લખંે િવદ યાત્ દેશાઇશ્વયર્વંશનામધેય ઉપચારં ઈશ્વરસ્ય,

દેશનામધેય ઉપચારં અનીશ્વરસ્ય
02.10.05ab ત કુલં સ્થાનવયઃશ્રુતાિન કમર્।ઋ દ્ધશીલા યથ દેશકાલાૈ ।
02.10.05chd યાનૈાનુબ ધં ચ સમીક્ષ્ય કાય લખંે િવદ યાત્ પુ ષાનુ પમ્
02.10.06 અથર્ક્રમઃ સ બ ધઃ પિરપૂણર્તા માધુય આૈદાય પષ્ટ વં ઇ ત લખેસ પત્
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02.10.07 તત્ર યથાવદ્ અનપુવૂર્િક્રયા પ્રધાનસ્યાથર્સ્ય પવૂ અ ભિનવેશ ઇત્યથર્ક્રમઃ
02.10.08 પ્ર તુતસ્યાથર્સ્યાનપુરાેધાદ્ ઉત્તરસ્ય િવધાનં આસમાપ્તેિર ત સ બ ધઃ
02.10.09 અથર્પદાક્ષરાણાં અ યનૂા તિરક્તતા હેતુ।ઉદાહરણદષૃ્ટા તૈરથર્ ઉપવણર્નાઽશ્રા તપદતા ઇ ત
પિરપૂણર્તા
02.10.10 સખુ ઉપનીતચા ઽથર્શ દા ભધાનં માધુયર્મ્
02.10.11 અગ્રા યશ દા ભધાનં આૈદાયર્મ્
02.10.12 પ્રતીતશ દપ્રયાેગઃ પષ્ટ વં ઇ ત
02.10.13 અકારાદયાે વણાર્ઃ િત્રષ ષ્ટઃ
02.10.14 વણર્સઙ્ઘાતઃ પદમ્
02.10.15 તચ્ચતુિવધં નામાખ્યાત ઉપસગર્િનપાતાશ્ચ ઇ ત
02.10.16 તત્ર નામ સ વા ભધાિય
02.10.17 અિવ શષ્ટ લઙ્ગં આખ્યાતં િક્રયાવા ચ
02.10.18 િક્રયાિવશષેકાઃ પ્રાદય ઉપસગાર્ઃ
02.10.19 અવ્યયાશ્ચાદયાે િનપાતાઃ
02.10.20 પદસમૂહાે વાક્યં અથર્પિરસમાપ્તાૈ
02.10.21 અેકપદાવરઃ િત્રપદપરઃ પરપદાથાર્નપુરાેધને વગર્ઃ કાયર્ઃ
02.10.22 લખેપિરસહંરણાથર્ ઇ તશ દાે વા ચકં અસ્ય ઇ ત ચ
02.10.23ab િન દા પ્રશસંા ચ્છા ચ તથાઽઽખ્યાનં અથાથર્ના ।
02.10.23chd પ્રત્યાખ્યાનં ઉપાલ ભઃ પ્ર તષેધાેઽથ ચાેદના
02.10.24ab સા વં અ યપુપ ત્તશ્ચ ભ સર્નાનનુયાૈ તથા ।
02.10.24chd અેતે વથાર્ઃ પ્રવતર્ તે ત્રયાેદશસુ લખે ઃ
02.10.25 તત્રા ભજનશર રકમર્ણાં દાષેવચનં િન દા
02.10.26 ગુણવચનં અેતષેાં અેવ પ્રશસંા
02.10.27 કથં અેતદ્ ઇ ત ચ્છા
02.10.28 અેવમ્ ઇત્યાખ્યાનમ્
02.10.29 દેિહ ઇત્યથર્ના
02.10.30 ન પ્રયચ્છા મ ઇ ત પ્રત્યાખ્યાનમ્
02.10.31 અનનુ પં ભવતઃ ઇત્યુપાલ ભઃ
02.10.32 મા કાષ ઃ ઇ ત પ્ર તષેધઃ
02.10.33 ઇદં િક્રયતામ્ ઇ ત ચાેદના
02.10.34 યાેઽહં સ ભવાન્, યન્ મમ દ્રવં્ય તદ્ ભવતઃ ઇત્યુપગ્રહઃ સા વમ્
02.10.35 વ્યસનસાહા યં અ યપુપ ત્તઃ
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02.10.36 સદાષેં આય તપ્રદશર્નં અ ભભ સર્નમ્
02.10.37 અનનુયઃ િત્રિવધાેઽથર્કૃતાવ તક્રમે પુ ષાિદવ્યસને ચ ઇ ત
02.10.38ab પ્રજ્ઞાપનાજ્ઞાપિરદાનલખેાઃ તથા પર હારિન ષ્ટલખેાૈ ।
02.10.38chd પ્રા ત્તકશ્ચ પ્ર તલખે અેવ સવર્ત્રગશ્ચ ઇ ત િહ શાસનાિન
02.10.39ab અનને િવજ્ઞાિપતં અેવં આહ તદ્ દ યતાં ચેદ્ યિદ ત વં અ ત ।
02.10.39chd રાજ્ઞઃ સમીપે વરકારં આહ પ્રજ્ઞાપના અેષા િવિવધા ઉપિદષ્ટા
02.10.40ab ભતુર્રાજ્ઞા ભવેદ્ યત્ર િનગ્રહાનુગ્રહાૈ પ્ર ત ।
02.10.40chd િવશષેેણ તુ ત્યેષુ તદ્।આજ્ઞાલખેલક્ષણમ્
02.10.41ab યથાઽહર્ગુણસ યુક્તા પૂ યત્ર ઉપલક્ષ્યતે ।
02.10.41chd અ યાધાૈ પિરદાને વા ભવતઃ તાવપુગ્રહાૈ
02.10.42ab તેિવશષેષેુ પરેષુ ચવૈ ગ્રામષેુ દેશષેુ ચ તષેુ તષેુ ।
02.10.42chd અનુગ્રહાે યાે પ્તેિનદેશાત્ તજ્જ્ઞઃ પર હાર ઇ ત વ્યવસ્યેત્
02.10.43ab િન ષ્ટસ્થાઽઽપના કાયર્કરણે વચને તથા ।
02.10.43chd અેષ વા ચકલખેઃ સ્યાદ્ ભવેન્નૈ ષ્ટકાેઽિપ વા
02.10.44ab િવિવધાં દૈવસ યુક્તાં ત વ ં ચવૈ માનષુીમ્ ।
02.10.44chd દ્વિવધાં તાં વ્યવસ્ય ત પ્ર ત્ત શાસનં પ્ર ત
02.10.45ab દૃ ટ્વા લખંે યથાત વં તતઃ પ્રત્યનુભા ય ચ ।
02.10.45chd પ્ર તલખેાે ભવેત્ કાયા યથા રાજવચઃ તથા
02.10.46ab યત્ર ઈશ્વરાંશ્ચાિધકૃતાંશ્ચ રા રક્ષા ઉપકારાૈ પ થકાથ આહ ।
02.10.46chd સવર્ત્રગાે નામ ભવેત્ સ માગ દેશે ચ સવર્ત્ર ચ વેિદતવ્યઃ
02.10.47 ઉપાયાઃ સામ ઉપપ્રદાનભેદદ ડાઃ
02.10.48 તત્ર સામ પ ચિવધં - ગુણસઙ્ક તર્નં, સ બ ધ ઉપાખ્યાન,ં પર પર ઉપકારસ દશર્નં, આય તપ્રદશર્નં,
આત્મ ઉપિનધાનં ઇ ત
02.10.49 તત્રા ભજનશર રકમર્પ્રકૃ તશ્રુતદ્રવ્યાદ નાં ગુણગ્રહણં પ્રશસંા તુ તગુર્ણસઙ્ક તર્નમ્
02.10.50 જ્ઞા તયાનૈમાખૈસ્રાવૈકુલહૃદય મત્રસઙ્ક તર્નં સ બ ધ ઉપાખ્યાનમ્
02.10.51 વપક્ષપરપક્ષયાેર યાે ય ઉપકારસઙ્ક તર્નં પર પર ઉપકારસ દશર્નમ્
02.10.52 અ મન્ન્ અેવં કૃત ઇદં આવયાેભર્વ ત ઇત્યાશાજનનં આય તપ્રદશર્નમ્
02.10.53 યાેઽહં સ ભવાન્, યન્ મમ દ્રવં્ય તદ્ ભવતા વકૃત્યેષુ પ્રયાજે્યતામ્ ઇત્યાત્મ ઉપિનધાનમ્ । ઇ ત
02.10.54 ઉપપ્રદાનં અથર્ ઉપકારઃ
02.10.55 શઙ્કાજનનં િનભર્ સર્નં ચ ભેદઃ
02.10.56 વધઃ પિરક્લેશાેઽથર્હરણં દ ડઃ । ઇ ત
02.10.57 અકા તવ્યાર્ઘાતઃ પનુર્।ઉક્તં અપશ દઃ સ લવ ઇ ત લખેદાષેઃ
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02.10.58 તત્ર કાલપ ત્રકં અચા િવષં અિવરાગાક્ષર વં અકા તઃ
02.10.59 પવૂણ પ શ્ચમસ્યાનપુપ ત્તવ્યાર્ઘાતઃ
02.10.60 ઉક્તસ્યાિવશષેેણ દ્વતીયં ઉચ્ચારણં પનુર્।ઉક્તમ્
02.10.61 લઙ્ગવચનકાલકારકાણાં અ યથાપ્રયાેગાેઽપશ દઃ
02.10.62 અવગ વગર્કરણં ચાવગર્િક્રયા ગુણિવપયાર્સઃ સ લવઃ । ઇ ત
02.10.63ab સવર્શાસ્ત્રા યનુક્ર ય પ્રયાેગં ઉપલ ય ચ ।
02.10.63chd કાૈિટલ્યને નર ઇ દ્રાથ શાસનસ્ય િવિધઃ કૃતઃ (ઇ ત)
Chapt . Examination of the precious articles to be received into the treasury

02.11.01 કાેશા યક્ષઃ કાેશપ્રવે યં રત્નં સારં ફ ગું કુ યં વા ત તકરણાિધ ષ્ઠતઃ પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
02.11.02 તામ્રપ ણકં પા ડ્યકવાટકં પા શક્યં કાૈલેયં ચાૈણયં માહે દં્ર કાદર્ મકં સ્રાૈતસીયં હ્ર ાદ યં હૈમવતં ચ
માૈ ક્તકમ્
02.11.03 શુ ક્તઃ શઙ્ખઃ પ્રક ણર્કં ચ યાનેયઃ
02.11.04 મસરૂકં િત્રપુટકં કૂમર્કં અધર્ચ દ્રકં ક ચુિકતં યમકં કતર્કં ખરકં સક્તકં કામ ડલુકં યાવં નીલં દુિવદં્ધ
ચાપ્રશ તમ્
02.11.05 સ્થૂલં તં્ત િન તલં ભ્રા જ શ્વેતં ગુ નગ્ધં દેશિવદં્ધ ચ પ્રશ તમ્
02.11.06 શીષર્કં ઉપશીષર્કં પ્રકા ડકં અવઘાટકં તરલપ્ર તબદં્ધ ચ ઇ ત ય ષ્ટપ્રભેદાઃ
02.11.07 યષ્ટ નાં અષ્ટસહસ્રં ઇ દ્રચ્છ દઃ
02.11.08 તતાેઽધ િવજયચ્છ દઃ
02.11.09 ચતુ ષ ષ્ટરધર્હારઃ
02.11.10 ચતુ પ ચાશદ્ ર મકલાપઃ
02.11.11 દ્વાિત્રશદ્ ગુચ્છઃ
02.11.12 સપ્તિવશ તનર્ક્ષત્રમાલા
02.11.13 ચતુિવશ તરધર્ગુચ્છઃ
02.11.14 િવશ તમાર્ણવકઃ
02.11.15 તતાેઽધ અધર્માણવકઃ
02.11.16 અેત અેવ મ ણમ યાઃ તન્માણવકા ભવ ત
02.11.17 અેકશીષર્કઃ શદુ્ધાે હારઃ
02.11.18 તદ્વ શષેાઃ
02.11.19 મ ણમ યાેઽધર્માણવકઃ
02.11.20 િત્રફલકઃ ફલકહારઃ, પ ચફલકાે વા
02.11.21 સતંૂ્ર અેકાવલી શદુ્ધા
02.11.22 સા અેવ મ ણમ યા ય ષ્ટઃ
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02.11.23 હેમમ ણ ચત્રા રત્નાવલી
02.11.24 હેમમ ણમુક્તાઽ તરાેઽપવતર્કઃ
02.11.25 સવુણર્સતૂ્રા તરં સાપેાનકમ્
02.11.26 મ ણમ યં વા મ ણસાપેાનકમ્
02.11.27 તને શરાેહ તપાદકટ કલાપ લકિવક પા વ્યાખ્યાતાઃ
02.11.28 મ ણઃ કાૈટાેમાલેયકઃ પારસમુદ્રકશ્ચ
02.11.29 સાૈગ ધકઃ પદ્મરાગાેઽનવદ્યરાગઃ પાિર તપુ પકાે બાલસયૂર્કઃ
02.11.30 વૈડૂય ઉ પલવણર્ઃ શર ષપુ પક ઉદકવણા વંશરાગઃ શકુપ ત્રવણર્ઃ પુ યરાગાે ગાેમતૂ્રકાે ગાેમેદકઃ
02.11.31 ઇ દ્રનીલાે નીલાવલીયઃ કલાયપુ પકાે મહાનીલાે જ વ્।આભાે મૂતપ્રભાે ન દકઃ સ્રવન્મ યઃ
02.11.32 શદુ્ધસ્ફિટકાે મૂલાટવણર્ઃ શીત ષ્ટઃ સયૂર્કા તશ્ચ । ઇ ત મણયઃ
02.11.33 ષડ્ઽશ્રશ્ચતુર્ઽશ્રાે ત્તાે વા તીવ્રરાગઃ સસં્થાનવાન્ અછઃ નગ્ધાે ગુ ર ચ માન્ અ તગર્તપ્રભઃ
પ્રભાઽનુલપેી ચ ઇ ત મ ણગુણાઃ
02.11.34 મ દરાગપ્રભઃ સ-શકર્રઃ પુ પ ચ્છદ્રઃ ખ ડાે દુિવદ્ધાે લખેાક ણર્ ઇ ત દાષેાઃ
02.11.35 િવમલકઃ સસ્યકાેઽ જનમૂલકઃ િપત્તકઃ સલુભકાે લાેિહતાક્ષાે ગા મકાે જ્યાેતીરસકાે
માલેયકાેઽિહચ્છત્રકઃ કૂપર્ઃ પ્ર તકૂપર્ઃ સગુ ધકૂપર્ઃ ક્ષીરવકઃ શુ ક્તચૂણર્કઃ શલાપ્રવાલકઃ પુલકઃ શકુ્લપુલક
ઇત્ય તર તયઃ
02.11.36 શષેાઃ કાચમણયઃ
02.11.37 સભારાષ્ટ્ર કં ત જમારાષ્ટ્ર કં કા તીરરાષ્ટ્ર કં શ્રીકટનકં મ ણમ તકં ઇ દ્રવાનકં ચ વજ્રમ્
02.11.38 ખિનઃ સ્રાેતઃ પ્રક ણર્કં ચ યાનેયઃ
02.11.39 મા ર્રાક્ષકં શર ષપુ પકં ગાેમતૂ્રકં ગાેમેદકં શદુ્ધસ્ફિટકં મૂલાટ વણ મ ણવણાર્નાં અ યતમવણ ઇ ત
વજ્રવણાર્ઃ
02.11.40 સ્થૂલં ગુ પ્રહારસહં સમકાેિટકં ભાજનલે ખ તકુર્ભ્રા મ ભ્રા જ ચ પ્રશ તમ્
02.11.41 નષ્ટકાેણં િનરા શ્ર પાશ્વાર્પ તં્ત ચાપ્રશ તમ્
02.11.42 પ્રવાલકં આલક દકં વવૈ ણકં ચ, રકં્ત પદ્મરાગં ચ કરટગ ભ ણકાવજ ઇ ત
02.11.43 ચ દનં સાતનં રકં્ત ભૂ મગ ધ
02.11.44 ગાેશીષર્કં કાલતામ્રં મ સ્યગ ધ
02.11.45 હિરચ દનં શકુપ ત્રવણ આમ્રગ ધ, તાણર્સં ચ
02.11.46 ગ્રામે કં રકં્ત રક્તકાલં વા બ તમતૂ્રગ ધ
02.11.47 દૈવસભેયં રકં્ત પદ્મગ ધ, પકં ચ
02.11.48 ેઙ્ગકં રકં્ત રક્તકાલં વા નગ્ધં, તાૈ પં ચ
02.11.49 માલેયકં પા ડુરક્તમ્
02.11.50 કુચ દનં કં્ષ અગુ કાલં રકં્ત રક્તકાલં વા
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02.11.51 કાલપવર્તકં રક્તકાલં અનવદ્યવણ વા
02.11.52 કાેશાગારપવર્તકં કાલં કાલ ચત્રં વા
02.11.53 શીત ઉદક યં પદ્માભં કાલ નગ્ધં વા
02.11.54 નાગપવર્તકં કં્ષ શવૈલવણ વા
02.11.55 શાકલં કિપલમ્ । ઇ ત
02.11.56 લઘુ નગ્ધં અ યાનં સિપઃ નેહલેિપ ગ ધસખંુ વગ્ઽનુસાયર્નુ બણં અિવરાગ્યુ ણસહં દાહગ્રાિહ
સખુ પશર્નં ઇ ત ચ દનગુણાઃ
02.11.57 અગુ ેઙ્ગકં કાલં કાલ ચત્રં મ ડલ ચતં્ર વા
02.11.58 યામં દાેઙ્ગકમ્
02.11.59 પારસમુદ્રકં ચત્ર પં ઉશીરગ ધ નવમા લકાગ ધ વા । ઇ ત
02.11.60 ગુ નગ્ધં પેશલગ ધ િનહાર્યર્ ગ્ સહં અસ લુતધૂમં િવમદર્સહં ઇત્યગુ ગુણાઃ
02.11.61 તૈલપ ણકં અશાેકગ્રા મકં માંસવણ પદ્મગ ધ
02.11.62 ેઙ્ગકં રક્તપીતકં ઉ પલગ ધ ગાેમતૂ્રગ ધ વા
02.11.63 ગ્રામે કં નગ્ધં ગાેમતૂ્રગ ધ
02.11.64 સાવૈણર્કુડ્યકં રક્તપીતં માતુલુઙ્ગગ ધ
02.11.65 પૂણર્કદ્વ પકં પદ્મગ ધ નવનીતગ ધ વા
02.11.66 ભદ્ર શ્રયં પારલાૈિહત્યકં તીવણર્મ્
02.11.67 આ તરવતં્ય ઉશીરવણર્મ્
02.11.68 ઉભયં કુષ્ઠગ ધ ચ । ઇ ત
02.11.69 કાલેયકઃ વણર્ભૂ મજઃ નગ્ધપીતકઃ
02.11.70 આૈત્તરપવર્તકાે રક્તપીતકઃ ઇ ત સારાઃ ।
02.11.71 િપ ડક્વાથધૂમસહં અિવરા ગ યાેગાનુિવધાિય ચ
02.11.72 ચ દનાગુ વચ્ચ તષેાં ગુણાઃ
02.11.73 કા તનાવકં પ્રૈયકં ચ ઉત્તરપવર્તકં ચમર્
02.11.74 કા તનાવકં મયૂરગ્રીવાભમ્
02.11.75 પ્રૈયકં નીલપીતશ્વેતલખેા બ દુ ચત્રમ્
02.11.76 તદ્।ઉભયં અષ્ટાઙ્ગુલાયામમ્
02.11.77 બસી મહા બસી ચ દ્વાદશગ્રામીયે
02.11.78 અવ્યક્ત પા દુિહ લ તકા ચત્રા વા બસી
02.11.79 પ ષા શ્વેતપ્રાયા મહા બસી
02.11.80 દ્વાદશાઙ્ગુલાયામં ઉભયમ્
02.11.81 યા મકા કા લકા કદલી ચ દ્ર ઉત્તરા શાકુલા ચારાેહ ઃ
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02.11.82 કિપલા બ દુ ચત્રા વા યા મકા
02.11.83 કા લકા કિપલા કપાેતવણાર્ વા
02.11.84 તદ્ ઉભયં અષ્ટાઙ્ગુલાયામમ્
02.11.85 પ ષા કદલી હ તાયતા
02.11.86 સા અેવ ચ દ્ર ચત્રા ચ દ્ર ઉત્તરા
02.11.87 કદલીિત્રભાગા શાકુલા કાેઠમ ડલ ચત્રા કૃતક ણકાઽ જન ચત્રા વા । ઇ ત
02.11.88 સામૂરં ચીનસી સામૂલી ચ બાહ્લવેયાઃ
02.11.89 ષટ્િત્રશદ્ઽઙ્ગુલં અ જનવણ સામૂરમ્
02.11.90 ચીનસી રક્તકાલી પા ડુકાલી વા
02.11.91 સામૂલી ગાેધૂમવણાર્ । ઇ ત
02.11.92 સા તના નલતૂલા ત્ત ચ્છા ચાૈદ્રાઃ
02.11.93 સા તના કૃ ણા
02.11.94 નલતૂલા નલતૂલવણાર્
02.11.95 કિપલા ત્તપુચ્છા ચ ઇ ત ચમર્ તયઃ ।
02.11.96 ચમર્ણાં દુ નગ્ધં બહુલરાેમ ચ શ્રેષ્ઠમ્
02.11.97 શદંુ્ધ શદુ્ધરકં્ત પક્ષરકં્ત ચાિવકં, ખ ચતં વાન ચત્રં ખ ડસઙ્ઘાતં્ય ત તુિવ ચ્છન્નં ચ
02.11.98 ક બલઃ કાૈચપકઃ કુલ મ તકા સાૈ મ તકા તુરગા તરણં વણર્કં ત લચ્છકં વારવાણઃ પિર તાેમઃ
સમ તભદ્રકં ચાિવકમ્
02.11.99 િપ ચ્છલં આદ્ર ઇવ ચ સૂ મં દુ ચ શ્રેષ્ઠમ્
02.11.100 અષ્ટપ્રાે તસઙ્ઘાત્યા કૃ ણા ભઙ્ ગસી વષર્વારણં અપસારક ઇ ત નપૈાલકમ્
02.11.101 સ પુિટકા ચતુર્ઽ શ્રકા લ બરા કટવાનકં પ્રાવરકઃ સત્ત લકા ઇ ત ગરાેમ
02.11.102 વાઙ્ગકં શ્વેતં નગ્ધં દુકૂલમ્
02.11.103 પાૈ ડ્રકં યામં મ ણ નગ્ધમ્
02.11.104 સાવૈણર્કુડ્યકં સયૂર્વણ મ ણ નગ્ધ ઉદકવાનં ચતુર્ઽશ્રવાનં વ્યા મશ્રવાનં ચ
02.11.105 અેતષેાં અેકાંશકંુ અ યધર્ દ્વિત્રચતુર્ઽંશકંુ ઇ ત
02.11.106 તને કા શકં પાૈ ડ્રકં ચ ક્ષાૈમં વ્યાખ્યાતમ્
02.11.107 માગિધકા પાૈ ડ્રકા સાવૈણર્કુડ્યકા ચ પ ત્ર ઊણાર્
02.11.108 નાગ ક્ષાે લકુચાે બકુલાે વટશ્ચ યાનેયઃ
02.11.109 પી તકા નાગ ક્ષકા
02.11.110 ગાેધૂમવણાર્ લૈકુચી
02.11.111 શ્વેતા બાકુલી
02.11.112 શષેા નવનીતવણાર્
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02.11.113 તાસાં સાવૈણર્કુડ્યકા શ્રેષ્ઠા
02.11.114 તયા કાૈશયંે ચીનપટ્ટાશ્ચ ચીનભૂ મ વ્યાખ્યાતાઃ
02.11.115 માધુરં આપરા તકં કા લઙ્ગં કા શકં વાઙ્ગકં વા સકં માિહષકં ચ કાપાર્ સકં શ્રેષ્ઠમ્ । ઇ ત
02.11.116 અતઃ પરેષાં રત્નાનાં પ્રમાણં મૂલ્યલક્ષણમ્ ।
02.11.117 ત પં ચ નીયાિન્નધાનં નવકમર્ ચ
02.11.118 પુરાણપ્ર તસસં્કારં કમર્ ગુહ્યં ઉપસ્કરાન્ ।
02.11.119 દેશકાલપર ભાેગં િહસ્રાણાં ચ પ્ર તિક્રયામ્ (ઇ ત)
Chapt . Starting ore mines and factories

02.12.01 આકરા યક્ષઃ શુ બધાતુશાસ્ત્રરસપાકમ ણરાગજ્ઞઃ તજ્જ્ઞસખાે વા ત તકમર્કર ઉપકરણસ પન્નઃ
િકટ્ટમષૂાઙ્ગારભ મ લઙ્ગં વાઽઽકરં ભૂતપવૂ અભુતપવૂ વા ભૂ મપ્ર તરરસધાતું અત્યથર્વણર્ગાૈરવં ઉગ્રગ ધરસં
પર ક્ષેત
02.12.02 પવર્તાનાં અ ભજ્ઞાતઉદે્દશાનાં બલગુહ ઉપત્યકાલયનગૂઢખાતે વ તઃ પ્રસ્ય દનાે જ બૂચૂતતાલફલપક્વહિરદ્રાભેદગુડ(ગૂડ?)હિરતાલમનઃ શલાક્ષાૈદ્રિહઙ્ગુલુકપુ ડર કશકુમયૂરપ ત્રવણાર્ઃ
સવણર્ ઉદકાષેિધપયર્ તા શ્ચક્કણા િવશદા ભાિરકાશ્ચ રસાઃ કા ચિનકાઃ
02.12.03 અ સુ િન ઠ્યૂતાઃ તૈલવ દ્વસિપણઃ ષઙ્કમલગ્રાિહણશ્ચ તામ્ર યયાેઃ શતાદ્ ઉપિર વેદ્ધારઃ
02.12.04 ત પ્ર ત પકં ઉગ્રગ ધરસં શલાજતુ િવદ્યાત્
02.12.05 પીતકા તામ્રકાઃ તામ્રપીતકા વા ભૂ મપ્ર તરધાતવાે ભન્ના નીલરા વ તાે મુદ્ગમાષકૃસરવણાર્ વા
દિધ બ દુિપ ડ ચત્રા હિરદ્રાહર તક પદ્મપ ત્રશવૈલયકૃ લીહાનવદ્યવણાર્ ભન્નાશ્ચુ ચવુાલુકાલખેા બ દુ વ તકવ તઃ
સગુુ લકા અ ચ મ તઃ તા યમાના ન ભદ્ય તે બહુફેનધૂમાશ્ચ સવુણર્ધાતવઃ પ્રતીવાપાથાર્ઃ તામ્ર યવેધનાઃ
02.12.06 શઙ્ખકપૂર્રસ્ફિટકનવનીતકપાેતપારાવતિવમલકમયૂરગ્રીવાવણાર્ઃ સસ્યકગાેમેદકગુડમ સ્ય ડકાવણાર્ઃ
કાેિવદારપદ્મપાટલીકલાયક્ષાૈમાતસીપુ પવણાર્ઃ સ-સીસાઃ સા જના િવસ્રા ભન્નાઃ શ્વેતાભાઃ કૃ ણાઃ કૃ ણાભાઃ શ્વેતાઃ
સવ વા લખેા બ દુ ચત્રા દવાે માયમાના ન સુ્ફટ ત બહુફેનધૂમાશ્ચ યધાતવઃ
02.12.07 સવર્ધાતનૂાં ગાૈરવ દ્ધાૈ સ વ દ્ધઃ
02.12.08 તષેાં અશદુ્ધા મૂઢગભાર્ વા તી ણમતૂ્રક્ષરભાિવતા રાજ ક્ષવટપીલુગાેિપત્તરાેચનામિહષખરકરભમતૂ્રલે ડિપ ડબદ્ધાઃ
ત પ્રતીવાપાઃ તદ્ઽવલપેા વા િવશદુ્ધાઃ સ્રવ ત
02.12.09 યવમાષ તલપલાશપીલુક્ષારૈગાક્ષીરાજક્ષીરૈવાર્ કદલીવજ્રક દપ્રતીવપાે માદર્વકરઃ
02.12.10ab મધુમધુકં અ પયઃ સ-તૈલં ઘ્ તગુડિક વયુતં સ-ક દલીકમ્ ।
02.12.10chd યદ્ અિપ શતસહસ્રધા િવ ભન્નં ભવ ત દુ િત્ર ભરેવ તિન્નષેકૈઃ
02.12.11 ગાેદ તશ ◌ૃઙ્ગપ્રતીવાપાે દુ ત ભનઃ
02.12.12 ભાિરકઃ નગ્ધાે દુશ્ચ પ્ર તરધાતુભૂર્ મભાગાે વા િપઙ્ગલાે હિરતઃ પાટલાે લાેિહતાે વા તામ્રધાતુઃ
02.12.13 કાકમાેચકઃ કપાેતરાેચનાવણર્ઃ શ્વેતરા જનદ્ધાે વા િવસ્રઃ સીસધાતુઃ
02.12.14 ઊષરકબુર્રઃ પક્વલાેષ્ઠવણા વા ત્રપુધાતુઃ
02.12.15 ખ બઃ પા ડુરાેિહતઃ સ દુવારપુ પવણા વા તી ણધાતુઃ
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02.12.16 કાકા ડભજુપ ત્રવણા વા વૈકૃ તકધાતુઃ
02.12.17 અચ્છઃ નગ્ધઃ સ-પ્રભાે ઘાષેવાન્ શીતઃ તીવ્રઃ તનુરાગશ્ચ મ ણધાતુઃ
02.12.18 ધાતુસમુ થં ત તકમાર્ તષેુ પ્રયાજેયેત્
02.12.19 કૃતભા ડવ્યવહારં અેકમખંુ, અત્યયં ચા યત્ર ક ર્કે્ર િવકે્ર ણાં સ્થાપયેત્
02.12.20 આકિરકં અપહર તં અષ્ટગુણં દાપયેદ્ અ યત્ર રત્ને યઃ
02.12.21 તનંે અિન ષ્ટ ઉપ િવનં ચ બદં્ધ કમર્ કારયેત્, દ ડ ઉપકાિરણં ચ
02.12.22 વ્યયિક્રયાભાિરકં આકરં ભાગને પ્રક્રયેણ વા દદ્યાત્, લાઘિવકં આત્મના કારયેત્
02.12.23 લાેહા યક્ષઃ તામ્રસીસત્રપુવૈકૃ તકારકૂટ ત્તકંસતાલલાેહકમાર્ તાન્ કારયેત્, લાેહભા ડવ્યવહારં ચ
02.12.24 લક્ષણા યક્ષશ્ચતુભાર્ગતામ્રં ય પં તી ણત્રપુસીસા જનાનાં અ યતમમાષબીજયુક્તં કારયેત્ - પણં
અધર્પણં પાદં, અષ્ટભાગં ઇ ત, પાદા વં તામ્ર પં - માષકં અધર્માષકં કાકણી ં અધર્કાકણી ં ઇ ત
02.12.25 પદશર્કઃ પણયાત્રાં વ્યાવહાિરક ં કાેશપ્રવે યાં ચ સ્થાપયેત્
02.12.26 િપકં અષ્ટકં શતં, પ ચકં શતં વ્યા ં , પાર ક્ષકં અષ્ટભા ગકં, શતં, પ ચિવશ તપણં અત્યયં ચ
અ યત્રક ર્કે્ર િવકે્ર પર ક્ષ યઃ
02.12.27 ખ ય્ઽ યક્ષઃ શઙ્ખવજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલક્ષારકમાર્ તાન્ કારયેત્, પણનવ્યવહારં ચ
02.12.28 લવણા યક્ષઃ પાકમુક્તં લવણભાગં પ્રક્રયં ચ યથાકાલં સઙ્ગ્ હ્ણ યાદ્, િવક્રયાચ્ચ મૂલં્ય પં વ્યા ં ચ
02.12.29 આગ તુલવણં ષડ્ભાગં દદ્યાત્
02.12.30 દત્તભાગિવભાગસ્ય િવક્રયઃ, પ ચકં શતં વ્યા ં પં િપકં ચ
02.12.31 કે્રતા શલંુ્ક રાજપ યચ્છેદાનુ પં ચ વૈધરણં દદ્યાત્, અ યત્ર કે્રતા ષટ્છતં અત્યયં ચ
02.12.32 િવલવણં ઉત્તમં દ ડં દદ્યાદ્, અિન ષ્ટ ઉપ વી ચા યત્ર વાનપ્રસ્થે યઃ
02.12.33 શ્રાેિત્રયાઃ તપ વનાે િવષ્ટયશ્ચ ભક્તલવણં હરેયુઃ
02.12.34 અતાેઽ યાે લવણક્ષારવગર્ઃ શલંુ્ક દદ્યાત્
02.12.35ab અેવં મૂલં્ય ચ ભાગં ચ વ્યા ં પિરઘં અત્યયમ્ ।
02.12.35chd શલંુ્ક વૈધરણં દ ડં પં િપકં અેવ ચ
02.12.36ab ખિન યાે દ્વાદશિવધં ધાતું પ યં ચ સહંરેત્ ।
02.12.36chd અેવં સવષુ પ યષેુ સ્થાપયને્ મખુસઙ્ગ્રહમ્
02.12.37ab આકરપ્રભઃ કાેશઃ કાેશાદ્ દ ડઃ પ્ર યતે ।
02.12.37chd થવી કાેશદ ડા યાં પ્રા યતે કાેશભષૂણા (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of gold in the RorkShop

02.13.01 સવુણાર્ યક્ષઃ સવુણર્રજતકમાર્ તાનાં અસ બ ધાવેશનચતુઃશાલાં અેકદ્વારાં અક્ષશાલાં કારયેત્
02.13.02 િવ શખામ યે સાવૈ ણકં શ પવ તં અ ભ તં પ્રાત્યિયકં ચ સ્થાપયેત્
02.13.03 બૂનદં શાતકુ ભં હાટકં વૈણવં શ ◌ૃઙ્ગશુ ક્તજં ત પં રસિવદં્ધ આકર ઉદ્ગતં ચ સવુણર્મ્
02.13.04 િક જલ્કવણ દુ નગ્ધં અનાિદ ભ્રા જ ચ શ્રેષં્ઠ, રક્તપીતકં મ યમં, રકં્ત અવરમ્
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02.13.05 શ્રેષ્ઠાનાં પા ડુ શ્વેતં ચાપ્રાપ્તકમ્
02.13.06 તદ્ યનેાપ્રાપ્તકં તચ્ચતુગુર્ણને સીસને શાેધયેત્
02.13.07 સીસા વયને ભદ્યમાનં શુ કપટલૈ માર્પયેત્
02.13.08 ક્ષ વાદ્ ભદ્યમાનં તૈલગાેમયે િનષેચયેત્
02.13.09 આકર ઉદ્ગતં સીસા વયને ભદ્યમાનં પાકપ ત્રા ણ કૃ વા ગ ડકાસુ કુટ્ટયેત્, કદલીવજ્રક દકલે્ક વા
િનષેચયેત્
02.13.10 તુ થ ઉદ્ગતં ગાૈિડકં કા બુકં ચાક્રવા લકં ચ યમ્
02.13.11 શ્વેતં નગ્ધં દુ ચ શ્રેષ્ઠમ્
02.13.12 િવપયર્યે સ્ફાેટનં ચ દુષ્ટમ્
02.13.13 ત સીસચતુભાર્ગને શાેધયેત્
02.13.14 ઉદ્ગતચૂ લકં અચ્છં ભ્રા જ દિધવણ ચ શદુ્ધમ્
02.13.15 શદુ્ધસ્ય અેકાે હાિરદ્રસ્ય સવુણા વણર્કઃ
02.13.16 તતઃ શુ બકાક ય્।ઉત્તરાપસાિરતા આચતુઃસીમા તાદ્ ઇ ત ષાેડશ વણર્કાઃ
02.13.17 સવુણ પવૂ િનક ય પશ્ચાદ્ વ ણકાં િનકષયેત્
02.13.18સમરાગલખંે અિન ઉન્નતે દેશે િનક ષતં, પિર િદતં પિરલીઢં નખા તરાદ્ વા ગૈિરકેણાવચૂ ણતં ઉપિધ
િવદ્યાત્
02.13.19 તિહઙ્ગુલુકેન પુ પકાસીસને વા ગાેમતૂ્રભાિવતને િદગ્ધનેાગ્રહ તને સં ષં્ટ સવુણ શ્વેતીભવ ત
02.13.20 સ-કેસરઃ નગ્ધાે દુભાર્ જ શ્ચ િનકષરાગઃ શ્રેષ્ઠઃ
02.13.21 કા લઙ્ગકઃ તાપીપાષાણાે વા મુદ્ગવણા િનકષઃ શ્રેષ્ઠઃ
02.13.22 સમરાગી િવક્રયક્રયિહતઃ
02.13.23 હ તચ્છિવકઃ સહિરતઃ પ્ર તરાગી િવક્રયિહતઃ
02.13.24 સ્થરઃ પ ષાે િવષમવણર્શ્ચાપ્ર તરાગી ક્રયિહતઃ
02.13.25 છેદ શ્ચક્કણઃ સમવણર્ઃ શ્લ ણાે દુભાર્ જ શ્ચ શ્રેષ્ઠઃ
02.13.26 તાપાે બિહર્ઽ તશ્ચ સમઃ િક જલ્કવણર્ઃ કુર ડકપુ પવણા વા શ્રેષ્ઠઃ
02.13.27 યાવાે નીલશ્ચાપ્રાપ્તકઃ
02.13.28 તુલાપ્ર તમાનં પાૈતવા યક્ષે વક્ષ્યામઃ
02.13.29 તને ઉપદેશને યસવુણ દદ્યાદ્ આદદ ત ચ
02.13.30 અક્ષશાલાં અનાયુક્તાે ન ઉપગચ્છેત્
02.13.31 અ ભગચ્છન્ન્ ઉચ્છેદ્યઃ
02.13.32 આયુક્તાે વા સ યસવુણર્ઃ તને અેવ યેત
02.13.33 િવ ચતવસ્ત્રહ તગુહ્યાઃ કા ચન ષત વષૃ્ટતપનીયકારવાે માયકચરકપાંસધુાવકાઃ પ્રિવશયેુિન કસયેુશ્ચ
02.13.34 સવ ચ અેષાં ઉપકરણં અિન ષ્ઠતાશ્ચ પ્રયાેગાઃ તત્ર અેવાવ તષે્ઠરન્

artha.pdf 43



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

02.13.35 ગ્ હીતં સવુણ તં ચ પ્રયાેગં કરણમ યે દદ્યાત્
02.13.36 સાયં પ્રાતશ્ચ લ ક્ષતં ક ર્કારિય મુદ્રા યાં િનદ યાત્
02.13.37 ક્ષપેણાે ગુણઃ દ્રકં ઇ ત કમાર્ ણ
02.13.38 ક્ષપેણઃ કાચાપર્ણાદ િન
02.13.39 ગુણઃ સતૂ્રવાનાદ િન
02.13.40 ઘનં સુ ષરં ષતાિદયુક્તં દ્રકં ઇ ત
02.13.41 અપર્યેત્ કાચકમર્ણઃ પ ચભાગં કા ચનં દશભાગં કટુમાનમ્
02.13.42 તામ્રપાદયુક્તં યં યપાદયુક્તં વા સવુણ સસૃં્કતકં, ત માદ્ રક્ષેત્
02.13.43 ષતકાચકમર્ણઃ ત્રયાે િહ ભાગાઃ પિરભા ડં દ્વાૈ વા તુકં, ચ વારાે વા વા તુકં ત્રયઃ પિરભા ડમ્
02.13.44 વષૃ્ટકમર્ણઃ શુ બભા ડં સમસવુણન સ યૂહયેત્
02.13.45 યભા ડં ઘનં સુ ષરં વા સવુણાર્ધનાવલપેયેત્
02.13.46 ચતુભાર્ગસવુણ વા વાલુકાિહઙ્ગુલુકસ્ય રસને ચૂણન વા વાસયેત્ ।
02.13.47 તપનીયં જ્યેષં્ઠ સવુણ સરુાગં સમસીસા તક્રા તં પાકપ ત્રપક્વં સૈ ધિવકયા ઉ વા લતં
નીલપીતશ્વેતહિરતશકુપ ત્રવણાર્નાં પ્રકૃ તભર્વ ત
02.13.48 તી ણં ચાસ્ય મયૂરગ્રીવાભં શ્વેતભઙ્ગં ચ મ ચમાિયતં પીતચૂ ણતં કાક ણકઃ સવુણર્રાગઃ
02.13.49 તારં ઉપશદંુ્ધ વા - અ સ્થતુ થે ચતુઃ સમસીસે ચતુઃ શુ કતુ થે ચતુઃ કપાલે િત્રગામયે દ્વરેવં
સપ્તદશતુ થા તક્રા તં સૈ ધિવકયા ઉ વા લતમ્
02.13.50 અેત માત્ કાક ય્।ઉત્તરમાદ્ િવમાષાદ્ ઇ ત સવુણ દેયં, પશ્ચાદ્ રાગયાેગઃ, શ્વેતતારં ભવ ત ।
02.13.51 ત્રયાેઽંશાઃ તપનીયસ્ય દ્વાિત્રશદ્ભાગશ્વેતતારં ઊ ચ્છતાઃ તત્ શ્વેતલાેિહતકં ભવ ત
02.13.52 તામ્રં પીતકં કરાે ત
02.13.53 તપનીયં ઉ વાલ્ય રાગિત્રભાગં દદ્યાત્, પીતરાગં ભવ ત
02.13.54 શ્વેતતારભાગાૈ દ્વાવેકઃ તપનીયસ્ય મુદ્ગવણ કરાે ત
02.13.55 કાલાયસસ્યાધર્ભાગા યક્તં કૃ ણં ભવ ત
02.13.56 પ્ર તલેિપના રસને દ્વગુણા યક્તં તપનીયં શકુપ ત્રવણ ભવ ત
02.13.57 તસ્યાર ભે રાગિવશષેષેુ પ્ર તવ ણકાં ગ્ હ્ણ યાત્
02.13.58 તી ણતામ્રસસં્કારં ચ બુ યેત
02.13.59 ત માદ્ વજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલ પાણાં અપનેિયમાનં ચ યસવુણર્ભા ડબ ધપ્રમાણાિન ચ
02.13.60ab સમરાગં સમદ્વ દં્વ અસક્ત ષતં સ્થરમ્ ।
02.13.60chd સપુ્ર ષં્ટ અસ પીતં િવભક્તં ધારણે સખુમ્
02.13.61ab અ ભનીતં પ્રભાયુક્તં સસં્થાનં અધુરં સમમ્ ।
02.13.61chd મનાનેતે્રા ભરામં ચ તપનીયગુણાઃ તાઃ (ઇ ત)
Chapt . Activity of the goldsmitH in the market-highRay
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02.14.01 સાવૈ ણકઃ પાૈર નપદાનાં યસવુણ આવેશિન ભઃ કારયેત્
02.14.02 િનિદષ્ટકાલકાય ચ કમર્ કુયુર્ઃ, અિનિદષ્ટકાલં કાયાર્પદેશમ્
02.14.03 કાયર્સ્યા યથાકરણે વેતનનાશઃ, તદ્દિ્વગુણશ્ચ દ ડઃ
02.14.04 કાલા તપાતને પાદહીનં વેતનં તદ્દિ્વગુણશ્ચ દ ડઃ
02.14.05 યથાવણર્પ્રમાણં િનકે્ષપં ગ્ હ્ણ યુઃ તથાિવધં અેવાપર્યેયુઃ
02.14.06 કાલા તરાદ્ અિપ ચ તથાિવધં અેવ પ્ર તગ્ હ્ણ યુઃ, અ યત્ર ક્ષીણપિરશીણાર્ યામ્
02.14.07 આવેશિન ભઃ સવુણર્પુદ્ગલલક્ષણપ્રયાેગેષુ તત્તજ્ નીયાત્
02.14.08 તપ્તકલધાૈતકયાેઃ કાક ણકઃ સવુણ ક્ષયાે દેયઃ
02.14.09 તી ણકાકણી - ય દ્વગુણઃ - રાગપ્રક્ષપેઃ, તસ્ય ષડ્ભાગઃ ક્ષયઃ
02.14.10 વણર્હીને માષાવરે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પ્રમાણહીને મ યમઃ, તુલાપ્ર તમાન ઉપધાવુત્તમઃ, કૃતભા ડ ઉપધાૈ
ચ
02.14.11 સાવૈ ણકેનાદષંૃ્ટ અ યત્ર વા પ્રયાેગં કારયતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
02.14.12 કતુર્ દ્વગુણઃ સ-અપસારશ્ચેત્
02.14.13 અનપસારઃ ક ટકશાેધનાય નીયેત
02.14.14 કતુર્શ્ચ દ્વશતાે દ ડઃ પણચ્છેદનં વા
02.14.15 તુલાપ્ર તમાનભા ડં પાૈતવહ તાત્ ક્ર ણીયુઃ
02.14.16 અ યથા દ્વાદશપણાે દ ડઃ
02.14.17 ઘનં સુ ષરં સ યૂહં્ય અવલે યં સઙ્ઘાત્યં વા સતકં ચ કા કમર્
02.14.18 તુલાિવષમં અપસારણં િવસ્રાવણં પેટકઃ િપઙ્કશ્ચ ઇ ત હરણ ઉપાયાઃ
02.14.19 સ ા મ યુ ક ણકા ભન્નમ તક ઉપક ઠ કુ શક્યા સકટુકક્ષ્યા પિરવેલ્યાઽયસ્કા તા ચ દુષ્ટતુલાઃ
02.14.20 યસ્ય દ્વાૈ ભાગાવેકઃ શુ બસ્ય િત્રપુટકમ્
02.14.21 તનેાકરાેદ્ ગતં અપસાયર્તે તિ ત્રપુટકાપસાિરતમ્
02.14.22 શુ બેન શુ બાપસાિરતં, વે લકેન વે લકાપસાિરતં, શુ બાધર્સારેણ હે ા હેમાપસાિરતમ્
02.14.23 મૂકમષૂા પૂ તિકટ્ટઃ કરટુકમખંુ નાલી સ દંશાે ેઙ્ગની સવુ ચકાલવણં તદ્ અેવ સવુણ
ઇત્યપસારણમાગાર્ઃ
02.14.24 પવૂર્પ્ર ણિહતા વા િપ ડવાલુકા મષૂાભેદાદ્ અ ગ્ ષ્ઠાદ્ ઉદ્િધ્રય તે
02.14.25 પશ્ચાદ્ બ ધને આ ચતકપ ત્રપર ક્ષાયાં વા ય પેણ પિરવતર્નં િવસ્રાવણં, િપ ડવાલુકાનાં
લાેહિપ ડવાલુકા ભવાર્
02.14.26 ગાઢશ્ચા યુદ્ધાયર્શ્ચ પેટકઃ સ યૂહ્યાવલે યસઙ્ઘાત્યેષુ િક્રયતે
02.14.27 સીસ પં સવુણર્પ ત્રેણાવ લપ્તં અ ય તરં અષ્ટકેન બદં્ધ ગાઢપેટકઃ
02.14.28 સ અેવ પટલસ પુટે વ યુદ્ધાયર્ઃ
02.14.29 પ તં્ર આ શ્લષં્ટ યમકપ તં્ર વાઽવલે યષેુ િક્રયતે

artha.pdf 45



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

02.14.30 શુ બં તારં વા ગભર્ઃ પ ત્રાણાં સઙ્ઘાત્યેષુ િક્રયતે
02.14.31 શુ બ પં સવુણર્પ ત્રસહંતં પ્ર ષં્ટ સપુાશ્વ, તદ્ અેવ યમકપ ત્રસહંતં પ્ર ષં્ટ તામ્રતાર પં ચ ઉત્તરવણર્કઃ
02.14.32 તદ્ ઉભયં તાપિનકષા યાં િનહ્શ દ ઉ લખેના યાં વા િવદ્યાત્
02.14.33 અ યુદ્ધાય બદરા લે લવણ ઉદકે વા સાદય ત ઇ ત પેટકઃ
02.14.34 ઘને સુ ષરે વા પે સવુણર્ ન્માલુકાિહઙ્ગુલુકક પાે વા તપ્તાેઽવ તષ્ઠતે
02.14.35 દૃઢવા તુકે વા પે વાલુકા મશ્રં જતુ ગા ધારપઙ્કાે વા તપ્તાેઽવ તષ્ઠતે
02.14.36 તયાેઃ તાપનં અવ વંસનં વા શુ દ્ધઃ
02.14.37 સ-પિરભા ડે વા પે લવણં ઉલ્કયા કટુશકર્રયા તપં્ત અવ તષ્ઠતે
02.14.38 તસ્ય ક્વાથનં શુ દ્ધઃ
02.14.39 અભ્રપટલં અષ્ટકેન દ્વગુણવા તુકે વા પે બ યતે
02.14.40 તસ્યાિપિહતકાચકસ્ય ઉદકે િનમ જત અેકદેશઃ સીદ ત, પટલા તરેષુ વા સચૂ્યા ભદ્યતે
02.14.41 મણયાે યં સવુણ વા ઘનસુ ષરાણાં િપઙ્કઃ
02.14.42 તસ્ય તાપનં અવ વંસનં વા શુ દ્ધઃ । ઇ ત િપઙ્કઃ
02.14.43 ત માદ્ વજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલ પાણાં ત પવણર્પ્રમાણપુદ્ગલલક્ષણા યપુલભેત
02.14.44 કૃતભા ડપર ક્ષાયાં પુરાણભા ડપ્ર તસસં્કારે વા ચ વારાે હરણ ઉપાયાઃ - પિરકુટ્ટનં અવચ્છેદનં
ઉ લખેનં પિરમદર્નં વા
02.14.45 પેટકાપદેશને ષતં ગુણં િપટકાં વા યત્ પિરશાતય ત ત પિરકુટ્ટનમ્
02.14.46 યદ્દિ્વગુણવા તુકાનાં વા પે સીસ પં પ્ર ક્ષ યા ય તરં અવ ચ્છ દ ત તદ્ અવચ્છેદનમ્
02.14.47 યદ્ ઘનાનાં તી ણને ઉ લખ ત તદ્ ઉ લખેનમ્
02.14.48 હિરતાલમનઃ શલાિહઙ્ગુલુકચૂણાર્નાં અ યતમને કુ િવ દચૂણન વા વસં્ત્ર સ યૂહ્ય યત્ પિર દ્ન ત તત્
પિરમદર્નમ્
02.14.49 તને સાવૈણર્રાજતાિન ભા ડાિન ક્ષીય તે, ન ચ અેષાં િક ચદ્ અવ ગ્ણં ભવ ત
02.14.50 ભગ્ ખ ડઘ્ ષ્ટાનાં સ યૂહ્યાનાં સદશૃનેાનુમાનં કુયાર્ત્
02.14.51 અવલે યાનાં યાવદ્ ઉ પાિટતં તાવદ્ ઉ પાટ ાનુમાનં કુયાર્ત્
02.14.52 િવ પાણાં વા તાપનં ઉદકપેષણં ચ બહુશઃ કુયાર્ત્
02.14.53અવક્ષપેઃ પ્ર તમાનં અ ગ્ ગર્ ડકા ભ ડકાિધકરણી િપ છઃ સતંૂ્ર ચે લં બાે લનં શર ઉ સઙ્ગાે મ ક્ષકા
વકાય ઈક્ષા દૃ ત દકશરાવં અ ગ્ ષં્ઠ ઇ ત કાચં િવદ્યાત્
02.14.54 રાજતાનાં િવસ્રં મલગ્રાિહ પ ષં પ્ર તીનં િવવણ વા દુષં્ટ ઇ ત િવદ્યાત્
02.14.55ab અેવં નવં ચ ણ ચ િવ પં ચાિપ ભા ડકમ્ ।
02.14.55chd પર ક્ષેતાત્યયં ચ અેષાં યથા ઉિદ્દષં્ટ પ્રક પયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of the magashin
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02.15.01 કાેષ્ઠાગારા યક્ષઃ સીતારાષ્ટ્રક્રિયમપિરવતર્કપ્રા મત્યકાપ મત્યકસહંિનકા ય તવ્યયપ્રત્યાય
ઉપસ્થાના યપુલભેત્
02.15.02 સીતાઽ યક્ષ ઉપનીતઃ સસ્યવણર્કઃ સીતા
02.15.03 િપ ડકરઃ ષડ્ભાગઃ સનેાભકં્ત બ લઃ કર ઉ સઙ્ગઃ પાશ્વ પાિરહી ણકં આૈપાયિનકં કાૈષે્ઠયકં ચ રાષ્ટ્રમ્
02.15.04 ધા યમૂલં્ય કાેશિનહાર્રઃ પ્રયાેગપ્રત્યાદાનં ચ ક્રિયમમ્
02.15.05 સસ્યવણાર્નાં અઘાર્ તરેણ િવિનમયઃ પિરવતર્કઃ
02.15.06 સસ્યયાચનં અ યતઃ પ્રા મત્યકમ્
02.15.07 તદ્ અેવ પ્ર તદાનાથ આપ મત્યકમ્
02.15.08 કુટ્ટકરાેચકસક્તુશકુ્તિપષ્ટકમર્ ત વનષેુ તૈલપીડનમાૈદ્રચાિક્રકે વક્ષણૂાં ચ ક્ષારકમર્ સહંિનકા
02.15.09 નષ્ટપ્ર તાિદર ય તઃ
02.15.10 િવક્ષપેવ્યાિધતા તરાર ભશષેં ચ વ્યયપ્રત્યાયઃ
02.15.11 તુલામાના તરં હ તપૂરણં ઉ કરાે વ્યા પયુર્ ષતં પ્રા જતં ચ ઉપસ્થાનમ્ । ઇ ત
02.15.12 ધા ય નેહક્ષારલવણાનાં ધા યક પં સીતાઽ યક્ષે વક્ષ્યામઃ
02.15.13 સિપ તૈલવસામ નઃ નેહાઃ
02.15.14 ફા ણતગુડમ સ્ય ડકાખ ડશકર્રાઃ ક્ષારવગર્ઃ
02.15.15 સૈ ધવસામુદ્ર બડયવક્ષારસાવૈચર્લ ઉદ્ભેદ લવણવગર્ઃ
02.15.16 ક્ષાૈદં્ર માદ્વ કં ચ મધુ
02.15.17 ઇ રસગુડમધુફા ણત બવપનસાનાં અ યતમાે મષેશ ◌ૃઙ્ગીિપ પલીક્વાથા ભષુતાે મા સકઃ
ષા મા સકઃ સાવં સિરકાે વા ચદ્ ભટાવેાર્ ક ઇ કા ડામ્રફલામલકાવસતુઃ શદુ્ધાે વા શકુ્તવગર્ઃ
02.15.18 ક્ષા લકરમદાર્મ્રિવદલામલકમાતુલુઙ્ગકાેલબદરસાવૈીરકપ ષકાિદઃ ફલા લવગર્ઃ
02.15.19 દિધધા યા લાિદદ્રર્વા લવગર્ઃ
02.15.20 િપ પલીમિરચશ ◌ૃઙ્ ગબેરાઽ િકરાત તક્તગાૈરસષર્પકુ તુ બુ ચાેરકદમનકમ વક શગ્રુકા ડાિદઃ
કટુકવગર્ઃ
02.15.21 શુ કમ સ્યમાંસક દમૂલફલશાકાિદ ચ શાકવગર્ઃ
02.15.22 તતાેઽધ આપદ્ઽથ નપદાનાં સ્થાપયેદ્, અધ ઉપયુ ત
02.15.23 નવને ચાનવં શાેધયેત્
02.15.24 ણઘ્ ષ્ટિપષ્ટ ષ્ટાનાં આદ્રર્શુ ક સદ્ધાનાં ચ ધા યાનાં દ્ધક્ષયપ્રમાણાિન પ્રત્યક્ષીકુવ ત
02.15.25 કાેદ્રવવ્રીહીણાં અધ સારઃ, શાલીનાં અધર્ભાગ ઊનઃ, િત્રભાગ ઊનાે વરકાણામ્
02.15.26 પ્રયઙ્ગૂણાં અધ સારાે નવભાગ દ્ધશ્ચ
02.15.27 ઉદારકઃ તુલ્યઃ, યવા ગાેધૂમાશ્ચ ણાઃ, તલા યવા મુદ્ગમાષાશ્ચ ઘ્ ષ્ટાઃ
02.15.28 પ ચભાગ દ્ધગાધૂમઃ, સક્તવશ્ચ
02.15.29 પાદ ઊના કલાયચમસી
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02.15.30 મુદ્ગમાષાણાં અધર્પાદ ઊના
02.15.31 શાૈ બ્યાનાં અધ સારઃ, િત્રભાગ ઊનાે મસરૂાણામ્
02.15.32 િપષં્ટ આમં કુ માષાશ્ચા યધર્ગુણાઃ
02.15.33 દ્વગુણાે યાવકઃ, પુલાકઃ, િપષં્ટ ચ સદ્ધમ્
02.15.34 કાેદ્રવવરક ઉદારક પ્રયઙ્ગૂણાં િત્રગુણં અન્નં, ચતુગુર્ણં વ્રીહીણાં, પ ચગુણં શાલીનામ્
02.15.35 ત મતં અપરાનં્ન દ્વગુણં, અધાર્િધકં િવ ઢાનામ્
02.15.36 પ ચભાગ દ્ધ ર્ષ્ટાનામ્
02.15.37 કલાયાે દ્વગુણઃ, લા ભ શ્ચ
02.15.38 ષટ્કં તૈલં અતસીનામ્
02.15.39 િન બકુશામ્રકિપ થાદ નાં પ ચભાગઃ
02.15.40 ચતુભાર્ ગકાઃ તલકુસુ ભમધૂક ઇઙ્ગુદ નેહાઃ
02.15.41 કાપાર્સક્ષાૈમાણાં પ ચપલે પલં સતૂ્રમ્
02.15.42 પ ચદ્રાેણે શાલીનાં દ્વાદશાઢકં ત ડુલાનાં કલભભાજેનં, અેકાદશકં વ્યાલાનાં, દશકં આૈપવાહ્યાનાં
નવકં સા ાહ્યાનાં, અષ્ટકં પત્તીનાં, સપ્તકં મખુ્યાનાં, ષટ્કં દેવીકુમારાણાં, પ ચકં રાજ્ઞાં, અખ ડપિરશદુ્ધાનાં વા
તુઅ ડુલાનાં પ્રસ્થઃ
02.15.43 ત ડુલાનાં પ્રસ્થઃ ચતુભાર્ગઃ સપૂઃ સપૂષાેડશાે લવણસ્યાંશઃ ચતુભાર્ગઃ સિપષઃ તૈલસ્યવાઅેકંઆયર્ભક્તં
પુંસઃ
02.15.44 ષડ્ભાગઃ સપૂઃ અધર્ નેહં અવરાણામ્
02.15.45 પાદ ઊનં સ્ત્રીણામ્
02.15.46 અધ બાલાનામ્
02.15.47 માંસપલિવશત્યા નેહાધર્કુડુબઃ પ લકાે લવણસ્યાંશઃ ક્ષારપલયાેગાે દ્વધર ણકઃ કટુકયાેગાે
દધ્નુશ્ચાધર્પ્રસ્થઃ
02.15.48 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
02.15.49 શાકાનાં અ યધર્ગુણઃ, શુ કાણાં દ્વગુણઃ, સ ચવૈ યાેગઃ
02.15.50 હ ત્ય્ઽશ્વયાેઃ તદ્ઽ યક્ષે િવધાપ્રમાણં વક્ષ્યામઃ
02.15.51 બલીવદાર્નાં માષદ્રાેણં યવાનાં વા પુલાકઃ, શષંે અશ્વિવધાનમ્
02.15.52 િવશષેાે ઘાણિપ યાકતુલા, કણકુ ડકં દશાઢકં વા
02.15.53 દ્વગુણં મિહષ ઉષ્ટ્ર ાણામ્
02.15.54 અધર્દ્રાેણં ખર ષતરાેિહતાનામ્
02.15.55 આઢકં અેણકુરઙ્ગાણામ્
02.15.56 અધાર્ઢકં અજ અેડકવરાહાણાં, દ્વગુણં વા કણકુ ડકમ્
02.15.57 પ્રસ્થાેદનઃ શનુામ્
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02.15.58 હંસક્રાૈ ચમયૂરાણાં અધર્પ્રસ્થઃ
02.15.59 શષેાણાં અતાે ગપશપુ ક્ષવ્યાલાનાં અેકભક્તાદ્ અનુમાનં ગ્રાહયેત્
02.15.60 અઙ્ગારાંઃ તષુાન્ લાેહકમાર્ ત ભ ત્તલે યાનાં હારયેત્
02.15.61 ક ણકા દાસકમર્કરસપૂકારાણાં, અતાેઽ યદ્ આૈદિનકાપૂિપકે યઃ પ્રયચ્છેત્
02.15.62 તુલામાનભા ડં રાેચનીદષૃન્મુસલઉલખૂલકુટ્ટકરાેચકય ત્રપ ત્રકશપૂર્ચાલિનકાક ડાેલીિપટકસ માજર્ યશ્ચ
ઉપકરણાિન
02.15.63 માજર્કરક્ષકધરકમાયકમાપકદાયકદાપકશલાકાપ્ર તગ્રાહકદાસકમર્કરવગર્શ્ચ િવ ષ્ટઃ
02.15.64ab ઉચ્ચૈધાર્ યસ્ય િનકે્ષપાે મૂતાઃ ક્ષારસ્ય સહંતાઃ ।
02.15.64chd કાષ્ઠકાેષ્ઠાઃ નેહસ્ય થવી લવણસ્ય ચ (ઇ ત)
Chapt . Director of trade

02.16.01 પ યા યક્ષઃ સ્થલજલ નાં નાનાિવધાનાં પ યાનાં સ્થલપથવાિરપથ ઉપયાતાનાં સારફ ગ્વ્ઽઘાર્ તરં
પ્રયા પ્રયતાં ચ િવદ્યાત્, તથા િવક્ષપેસઙે્ક્ષપક્રયિવક્રયપ્રયાેગકાલાન્
02.16.02 યચ્ચ પ યં પ્રચુરં સ્યાત્ તદ્ અેક કૃત્યાઘ આરાપેયેત્
02.16.03 પ્રાપ્તેઽઘ વાઽઘાર્ તરં કારયેત્
02.16.04 વભૂ મ નાં રાજપ યાનાં અેકમખંુ વ્યવહારં સ્થાપયેત,્ પરભૂ મ નાં અનેકમખુમ્
02.16.05 ઉભયં ચ પ્ર નાં અનુગ્રહેણ િવક્રાપયેત્
02.16.06 સ્થૂલં અિપ ચ લાભં પ્ર નાં આૈપઘા તકં વારયેત્
02.16.07 અજસ્રપ યાનાં કાલ ઉપરાેધં સઙુ્કલદાષેં વા ન ઉ પાદયેત્
02.16.08 બહુમખંુ વા રાજપ યં વૈદેહકાઃ કૃતાઘ િવક્ર ણીરન્
02.16.09 છેદાનુ પં ચ વૈધરણં દદ્યુઃ
02.16.10 ષાેડશભાગાે માનવ્યા , િવશ તભાગઃ તુલામાનં, ગ યપ યાનાં અેકાદશભાગઃ
02.16.11 પરભૂ મજં પ યં અનુગ્રહેણાવાહયેત્
02.16.12 નાિવકસાથર્વાહે યશ્ચ પિરહારં આય તક્ષમં દદ્યાત્
02.16.13 અન ભયાેગશ્ચાથ વાગ તનૂાં, અ યત્ર સ યા ઉપકાિર યઃ
02.16.14 પ યાિધષ્ઠાતારઃ પ યમૂલ્યં અેકમખંુ કાષ્ઠદ્રાે યાં અેક ચ્છદ્રાિપધાનાયાં િનદ યુઃ
02.16.15 અહ્નશ્ચાષ્ટમે ભાગે પ યા યક્ષસ્યાપર્યેયુઃ - ઇદં િવક્ર ત,ં ઇદં શષેમ્ ઇ ત
02.16.16 તુલામાનભા ડં ચાપર્યેયુઃ
02.16.17 ઇ ત વિવષયે વ્યાખ્યાતમ્
02.16.18 પરિવષયે તુ - પ યપ્ર તપ યયાેરઘ મૂલં્ય ચાગમ યશલુ્કવતર્ યાઽઽ તવાિહકગુ મતરદેયભક્તભાગવ્યયશદંુ્ધ
ઉદયં પ યેત્
02.16.19 અસત્યુદયે ભા ડિનવર્હણને પ યપ્ર તપ યાનયનને વા લાભં પ યેત્
02.16.20 તતઃ સારપાદેન સ્થલવ્યવહારં અ વના ક્ષેમેણ પ્રયાજેયેત્

artha.pdf 49



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

02.16.21 અટવ્ય્ઽ તપાલપુરરાષ્ટ્રમખુ્યશૈ્ચ પ્ર તસસંગ ગચ્છેદ્ અનુગ્રહાથર્મ્
02.16.22 આપિદ સારં આત્માનં વા માેક્ષયેત્
02.16.23 આત્મનાે વા ભૂ મ પ્રાપ્તઃ સવર્દેયિવશદંુ્ધ વ્યવહરેત
02.16.24 વાિરપથે વા યાનભાગકપ ય્ઽદનપ યપ્ર તપ યાઘર્પ્રમાણયાત્રાકાલભયપ્રતીકારપ યપત્તનચાિરત્રા યપુલભેત
02.16.25ab નદ પથે ચ િવજ્ઞાય વ્યવહારં ચિરત્રતઃ ।
02.16.25chd યતાે લાભઃ તતાે ગચ્છેદ્ અલાભં પિરવજર્યેત્ (ઇ ત)
Chapt . Director of forest produce

02.17.01 કુ યા યક્ષાે દ્રવ્યવનપાલૈઃ કુ યં આનાયયેત્
02.17.02 દ્રવ્યવનકમાર્ તાંશ્ચ પ્રયાજેયેત્
02.17.03 દ્રવ્યવન ચ્છદ્રાં ચ દેયં અત્યયં ચ સ્થાપયેદ્ અ યત્રાપદ્ યઃ
02.17.04 કુ યવગર્ઃ -શાક તિનશધ વનાજુર્નમધૂક તલકસાલ શશપાઽિરમેદરા દન શર ષખિદરસરલતાલસ ર્શ્વકણર્સાેમવલ્કકુશામ્ર પ્રયકધવાિદઃ
સારદા વગર્ઃ
02.17.05 ઉટજ ચ મયચાપવે વંશસા તનક ટકભા લૂકાિદવ વગર્ઃ
02.17.06 વતે્રશીકવ લીવાશી યામલતાનાગલતાઽઽિદવર્ લીવગર્ઃ
02.17.07 માલતીમવૂાર્ઽકર્શણગવેધુકાઽતસ્ય્।આિદવર્લ્કવગર્ઃ
02.17.08 મુ જબ બ િદ ર જુભા ડમ્
02.17.09 તાલીતાલભૂ ર્નાં પ ત્રમ્
02.17.10 િકશકુકુસુ ભકુઙુ્કમાનાં પુ પમ્
02.17.11 ક દમૂલફલાિદરાષૈધવગર્ઃ
02.17.12 કાલકૂટવ સનાભહાલાહલમષેશ ◌ૃઙ્ગમુ તાકુષ્ઠમહાિવષવે લતકગાૈરાદ્રર્બાલકમાકર્ટહૈમવતકા લઙ્ગકદારદકાઙ્કાેલસારક
ઉષ્ટ્રકાદ િન િવષા ણ, સપાર્ઃ ક ટાશ્ચ ત અેવ કુ ભગતાઃ િવષવગર્ઃ
02.17.13 ગાેધાસરેકદ્વ ય્।ઋક્ષ શશમુાર સહવ્યાઘ્રહ તમિહષચમર મરખડ્ગગાે ગગવયાનાં
ચમાર્ સ્થિપત્ત ના વ્ઽ ક્ષદ તશ ◌ૃઙ્ગખુરપુચ્છાિન, અ યષેાં વાઽિપ ગપશપુ ક્ષવ્યાલાનામ્
02.17.14 કાલાયસતામ્ર ત્તકંસસીસત્રપવુૈકૃ તકારકૂટાિન લાેહાિન
02.17.15 િવદલ ત્તકામયં ભા ડમ્
02.17.16 અઙ્ગારતષુભ માિન, ગપશપુ ક્ષવ્યાલવાટાઃ કાષ્ઠ ણવાટાશ્ચ । ઇ ત
02.17.17ab બિહર તશ્ચ કમાર્ તા િવભક્તાઃ સાવર્ભા ડકાઃ ।
02.17.17chd આ વપુરરક્ષાઽથાર્ઃ કાયાર્ઃ કુ ય ઉપ િવના (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of the armoury

02.18.01 આયુધાગારા યક્ષઃ સાઙ્ગ્રા મકં દાૈગર્ક મકં પરપુરા ભઘા તકં ચ ય તં્ર આયુધં આવરણં ઉપકરણં ચ
ત તકા શ પ ભઃ કૃતકમર્પ્રમાણકાલવેતનફલિન પ ત્ત ભઃ કારયેત્, વભૂ મષુ ચ સ્થાપયેત્
02.18.02 સ્થાનપિરવતર્નં આતપપ્રવાતપ્રદાનં ચ બહુશઃ કુયાર્ત્
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02.18.03 ઊ મ ઉપ નેહિક્ર મ ભ પહ યમાનં અ યથા સ્થાપયેત્
02.18.04 ત પલક્ષણપ્રમાણાગમમૂલ્યિનક્ષપેૈશ્ચ ઉપલભેત
02.18.05 સવર્તાેભદ્ર મદગ્ યબહુમખુિવશ્વાસઘા તસઙ્ઘાટ યાનકપજર્ યકબાહુ।ઊ વર્બાહ્્વઽધર્બાહૂિન
સ્થતય ત્રા ણ
02.18.06 પા ચા લકદેવદ ડસકૂિરકામુસલય ષ્ટહ તવારકતાલ તમુદ્ગરગદા ક્તલાકુદ્દાલાસ્ફાિટમ
ઉ પાિટમ ઉદ્ઘાિટમશત ઘ્નિત્રશલૂચક્રા ણ ચલય ત્રા ણ
02.18.07 શ ક્તપ્રાસકુ તહાટક ભ ડપાલશલૂતાેમરવરાહકણર્કણયકપર્ણત્રા સકાદ િન ચ હુલમખુાિન
02.18.08 તાલચાપદારવશાઙ્ર્ગા ણ કામુર્કકાેદ ડદૂ્રણા ધનૂં ષ
02.18.09 મવૂાર્ઽકર્શનગવેધવુે નાયૂિન જ્યાઃ
02.18.10 વે શરશલાકાદ ડાસનનારાચાશ્ચ ઇષવઃ
02.18.11 તષેાં મખુાિન છેદનભેદનતાડના યાયસા સ્થદારવા ણ
02.18.12 િન સ્ત્રશમ ડલાગ્રા સયષ્ટયઃ ખડ્ગાઃ
02.18.13 ખડ્ગમિહષવારણિવષાણદા વે મૂલાિન સરવઃ
02.18.14 પરશકુુઠારપટ્ટસખિનત્રકુદ્દાલક્રકચકા ડચ્છેદનાઃ રક પાઃ
02.18.15 ય ત્રગાે પણમુ ષ્ટપાષાણરાેચનીદષૃદશ્ચા માયુધાિન
02.18.16 લાેહ લકાપટ્ટકવચસતૂ્રકઙ્કટ શશમુારકખડ્ ગધનેુકહ તગાેચમર્ખુરશ ◌ૃઙ્ગસઙ્ઘાતં વમાર્ ણ
02.18.17 શરસ્ત્રાણક ઠત્રાણકૂપાર્સક ચુકવારવાણપટ્ટનાગઉદિરકાઃ પેટ ચમર્હ તકણર્તાલમૂલધમિનકાકપાટિકિટકાઽપ્ર તહતબલાહકા તાશ્ચાવરણા ણ
02.18.18 હ તરથવા જનાં યાેગ્યાભા ડં આલઙ્કાિરકં સ ાહક પનાશ્ચ ઉપકરણાિન
02.18.19 અૈ દ્ર લકં આૈપિનષિદકં ચ કમર્
02.18.20ab કમાર્ તાનાં ચ - ઇચ્છાં આર ભિન પ ત્ત પ્રયાેગં વ્યાજં ઉદ્દયમ્ ।
02.18.20chd ક્ષયવ્યયાૈ ચ નીયાત્ કુ યાનાં આયુધ ઈશ્વરઃ (ઇ ત)
Chapt . Standardization of Rights and measures

02.19.01 પાૈતવા યક્ષઃ પાૈતવકમાર્ તાન્ કારયેત્
02.19.02 ધા યમાષા દશ સવુણર્માષકઃ, પ ચ વા ગુ ઃ
02.19.03 તે ષાેડશ સવુણર્ઃ કષા વા
02.19.04 ચતુ કષ પલમ્
02.19.05 અષ્ટાશી તગારસષર્પા યમાષકઃ
02.19.06 તે ષાેડશ ધરણં, શાૈ બ્યાિન વા િવશ તઃ
02.19.07 િવશ તત ડુલં વજ્રધરણમ્
02.19.08 અધર્માષકઃ માષકઃ દ્વાૈ ચ વારઃ અષ્ટાૈ માષકાઃ સવુણા દ્વાૈ ચ વારઃ, અષ્ટાૈ સવુણાર્ઃ દશ િવશ તઃ િત્રશત્
ચ વાિરશત્ શતં ઇ ત
02.19.09 તને ધરણાિન વ્યાખ્યાતાિન
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02.19.10 પ્ર તમાના યયાેમયાિન માગધમેકલશલૈમયાિન યાિન વા ન ઉદકપ્રદેહા યાં દ્ધ ગચ્છેયુ ણને વા
હ્ર ાસમ્
02.19.11 ષડઙ્ગુલાદ્ ઊ વ અષ્ટાઙ્ગુલ ઉત્તરા દશ તુલાઃ કારયેત્ લાેહપલાદ્ ઊ વ અેકપલ ઉત્તરાઃ, ય તં્ર
ઉભયતઃ શક્યં વા
02.19.12 પ ચિત્રશ પલલાેહાં દ્વસપ્તત્ય્ઽઙ્ગુલાયામાં સમ ત્તાં કારયેત્
02.19.13 તસ્યાઃ પ ચપ લકં મ ડલં બદ્ વા સમકરણં કારયેત્
02.19.14 તતઃ કષર્ ઉત્તરં પલં પલ ઉત્તરં દશપલં દ્વાદશ પ ચદશ િવશ તિર ત પદાિન કારયેત્
02.19.15 તત આશતાદ્ દશ ઉત્તરં કારયેત્
02.19.16 અક્ષષેુ ના દ િપનદં્ધ કારયેત્
02.19.17 દ્વગુણલાેહાં તુલાં અતઃ ષ ણવત્ય્ઽઙ્ગુલાયામાં પિરમાણી ં કારયેત્
02.19.18 તસ્યાઃ શતપદાદ્ ઊ વ િવશ તઃ પ ચાશત્ શતં ઇ ત પદાિન કારયેત્
02.19.19 િવશ તતાૈ લકાે ભારઃ
02.19.20 દશધાર ણકં પલમ્
02.19.21 ત પલશતં આયમાની
02.19.22 પ ચપલાવરા વ્યાવહાિરક ભાજ ય તઃપુરભાજની ચ
02.19.23 તાસાં અધર્ધરણાવરં પલં, દ્વપલાવરં ઉત્તરલાેહં, ષડ્ઽઙ્ગુલાવરાશ્ચાયામાઃ
02.19.24 પવૂર્યાેઃ પ ચપ લકઃ પ્રયામાે માંસલાેહલવણમ ણવજર્મ્
02.19.25 કાષ્ઠતુલા અષ્ટહ તા પદવતી પ્ર તમાનવતી મયૂરપદાિધ ષ્ઠતા
02.19.26 કાષ્ઠપ ચિવશ તપલં ત ડુલપ્રસ્થસાધનમ્
02.19.27 અેષ પ્રદેશાે બહ્્વઽ પયાેઃ
02.19.28 ઇ ત તુલાપ્ર તમાનં વ્યાખ્યાતમ્
02.19.29 અથ ધા યમાષ દ્વપલશતં દ્રાેણં આયમાનં, સપ્તાશી તપલશતં અધર્પલં ચ વ્યાવહાિરકં,
પ ચસપ્ત તપલશતં ભાજનીયં, દ્વષ ષ્ટપલશતં અધર્પલં ચા તઃપુરભાજનીયમ્
02.19.30 તષેાં આઢકપ્રસ્થકુડુબાશ્ચતુભાર્ગાવરાઃ
02.19.31 ષાેડશદ્રાેણા ખાર
02.19.32 િવશ તદ્રાે ણકઃ કુ ભઃ
02.19.33 કુ ભૈદર્શ ભવર્હઃ
02.19.34 શુ કસારદા મયં સમં ચતુભાર્ગ શખં માનં કારયેત્, અ તઃ શખં વા
02.19.35 રસસ્ય તુ સરુાયાઃ પુ પફલયાેઃ તષુાઙ્ગારાણાં સધુાયાશ્ચ શખામાનં દ્વગુણ ઉત્તરા દ્ધઃ
02.19.36 સ-પાદપણાે દ્રાેણમૂલ્યં આઢકસ્ય પાદ ઊનઃ, ષ માષકાઃ પ્રસ્થસ્ય, માષકઃ કુડુબસ્ય
02.19.37 દ્વગુણં રસાદ નાં માનમૂલ્યમ્
02.19.38 િવશ તપણાઃ પ્ર તમાનસ્ય
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02.19.39 તુલામૂલ્યં િત્રભાગઃ
02.19.40 ચતુમાર્ સકં પ્રા તવેધિનકં કારયેત્
02.19.41 અપ્ર તિવદ્ધસ્યાત્યયઃ સ-પાદઃ સપ્તિવશ તપણઃ
02.19.42 પ્રા તવેધિનકં કાકણીકં અહરહઃ પાૈતવા યક્ષાય દદ્યુઃ
02.19.43 દ્વાિત્રશદ્ભાગઃ તપ્તવ્યા સિપષઃ, ચતઃુષ ષ્ટભાગઃ તૈલસ્ય
02.19.44 પ ચાશદ્ ભાગાે માનસ્રાવાે દ્રવાણામ્
02.19.45 કુડુબાધર્ચતુર્ઽષ્ટભાગાિન માનાિન કારયેત્
02.19.46 કુડુબાશ્ચતુર્ઽશી તવાર્રકઃ સિપષાે મતઃ
02.19.47 ચતઃુષ ષ્ટઃ તુ તૈલસ્ય પાદશ્ચ ઘિટકાઽનયાેઃ
Chapt . Measures of space and time

02.20.01 માના યક્ષ્યાે દેશકાલમાનં િવદ્યાત્
02.20.02 અષ્ટાૈ પરમાણવાે રથચક્રિવપ્રુટ્
02.20.03 તા અષ્ટાૈ લક્ષા
02.20.04 તા અ તાૈ યૂકા
02.20.05 તા અષ્ટાૈ યવમ યઃ
02.20.06 અષ્ટાૈ યવમ યા અઙ્ગુલમ્
02.20.07 મ યમસ્ય પુ ષસ્ય મ યમાયા અનુગુલ્યા મ યપ્રકષા વાઽઙ્ગુલમ્
02.20.08 ચતુર્ઽઙ્ગુલાે ધનુગ્રર્હઃ
02.20.09 અષ્ટાઙ્ગુલા ધનુમુર્ ષ્ટઃ
02.20.10 દ્વાદશાઙ્ગુલા િવત તઃ, છાયાપાૈ ષં ચ
02.20.11 ચતુદર્શાઙ્ગુલં શમઃ શલઃ પર રયઃ પદં ચ
02.20.12 દ્વિવત તરર ત્નઃ પ્રા પત્યાે હ તઃ
02.20.13 સ-ધનુગ્રર્હઃ પાૈતવિવવીતમાનમ્
02.20.14 સ-ધનુમુર્ ષ્ટઃ કુ કુઃ કંસાે વા
02.20.15 દ્વચ વાિરશદ્ઽઙ્ગુલઃ ત ણઃ ક્રાકચિનકિક કુઃ સ્ક ધાવારદુગર્રાજપિરગ્રહમાનમ્
02.20.16 ચતુ પ ચાશદ્ઽઙ્ગુલઃ કૂ યવનહ તઃ
02.20.17 ચતુર્ઽશીત્ય્ઽઙ્ગુલાે વ્યામાે ર જુમાનં ખાતપાૈ ષં ચ
02.20.18 ચતુર્ઽર ત્નદર્ ડાે ધનનુાર્ લકા પાૈ ષં ચ ગાહર્પત્યમ્
02.20.19 અષ્ટશતાઙ્ગુલં ધનુઃ પ થપ્રાકારમાનં પાૈ ષં ચા ગ્ ચત્યાનામ્
02.20.20 ષટ્કંસાે દ ડાે બ્રહ્મદેયા ત યમાનમ્
02.20.21 દશદ ડાે ર જુઃ
02.20.22 દ્વર જુકઃ પિરદેશઃ
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02.20.23 િત્રર જુકં િનવતર્નં અેકતઃ
02.20.24 દ્વદ ડાિધકાે બાહુઃ
02.20.25 દ્વધનુઃસહસ્રં ગાે તમ્
02.20.26 ચતુગા તં યાજેનમ્
02.20.27 ઇ ત દેશમાનમ્
02.20.28 કાલમાનં અત ઊ વર્મ્
02.20.29 તુટાે લવાે િનમષેઃ કાષ્ઠા ક લા ના લકા મુહૂતર્ઃ પવૂાર્પરભાગાૈ િદવસાે રાિત્રઃ પક્ષાે માસઋતુરયનં સવં સરાે
યુગં ઇ ત કાલાઃ
02.20.30 દ્વાૈ તુટાૈ લવઃ
02.20.31 દ્વાૈ લવાૈ િનમષેઃ
02.20.32 પ ચિનમષેાઃ કાષ્ઠાઃ
02.20.33 િત્રશ કાષ્ઠાઃ કલાઃ
02.20.34 ચ વાિરશ કલાઃ ના લકા
02.20.35 સવુણર્માષકાશ્ચ વારશ્ચતુર્ઽઙ્ગુલાયામાઃ કુ ભ ચ્છદં્ર આઢકં અ ભસાે વા ના લકા
02.20.36 દ્વના લકાે મુહૂતર્ઃ
02.20.37 પ ચદશમુહૂતા િદવસાે રાિત્રશ્ચ ચતૈ્રે ચાશ્વયજેુ ચ મા સ ભવતઃ
02.20.38 તતઃ પરં િત્ર ભમુર્હૂતર યતરઃ ષ માસં વધર્તે હ્રસતે ચ ઇ ત
02.20.39 છાયાયાં અષ્ટપાૈ યાં અષ્ટાદશભાગ છેદઃ, ષટ્પાૈ યાં ચતુદર્શભાગઃ, િત્રપાૈ યાં અષ્ટભાગઃ,
દ્વપાૈ યાં ષડ્ભાગઃ, પાૈ યાં ચતુભાર્ગઃ, અષ્ટાઙ્ગુલાયાં ત્રયાે દશભાગાઃ, ચતુર્ઽઙ્ગુલાયાં ત્રયાેઽષ્ટભાગાઃ,
અચ્છાયાે મ યાહ્ન ઇ ત
02.20.40 પરા ત્તે િદવસે શષંે અેવં િવદ્યાત્
02.20.41 આષાઢે મા સ નષ્ટચ્છાયાે મ યાહ્નાે ભવ ત
02.20.42 અતઃ પરં શ્રાવણાદ નાં ષ માસાનાં દ્વ્ય્ઽઙ્ગુલ ઉત્તરા માઘાદ નાં દ્વ્ય્ઽઙ્ગુલાવરા છાયા ઇ ત
02.20.43 પ ચદશાહાેરાત્રાઃ પક્ષઃ
02.20.44 સાેમા યાયનઃ શકુ્લઃ
02.20.45 સાેમાવચ્છેદનાે બહુલઃ
02.20.46 દ્વપક્ષાે માસઃ
02.20.47 િત્રશદ્ઽહાેરાત્રઃ કમર્માસઃ
02.20.48 સ-અધર્ઃ સાૈરઃ
02.20.49 અધર્ યનૂશ્ચા દ્રમાસઃ
02.20.50 સપ્તિવશ તનાર્ક્ષત્રમાસઃ
02.20.51 દ્વાિત્રશદ્ બલમાસઃ
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02.20.52 પ ચિત્રશદ્ અશ્વવાહાયાઃ
02.20.53 ચ વાિરશદ્ધ તવાહાયાઃ
02.20.54 દ્વાૈ માસા તુઃ
02.20.55 શ્રાવણઃ પ્રાૈષ્ઠપદશ્ચ વષાર્ઃ
02.20.56 આશ્વયજુઃ કા ત્તકશ્ચ શરત્
02.20.57 માગર્શીષર્ઃ પાષૈશ્ચ હેમ તઃ
02.20.58 માઘઃ ફા ગનુશ્ચ શ શરઃ
02.20.59 ચતૈ્રાે વૈશાખશ્ચ વસ તઃ
02.20.60 જ્યેષ્ઠામૂલીય આષાઢશ્ચ ગ્રી મઃ
02.20.61 શ શરાદ્યુત્તરાયણમ્
02.20.62 વષાર્િદ દ ક્ષણાયનમ્
02.20.63 દ્વ્ય્ઽયનઃ સવં સરઃ
02.20.64 પ ચસવં સરાે યુગમ્ । ઇ ત
02.20.65ab િદવસસ્ય હરત્યકર્ઃ ષ ષ્ટભાગં ઋતાૈ તતઃ ।
02.20.65chd કરાેત્યેકં અહ છેદં તથા અેવ અેકં ચ ચ દ્રમાઃ
02.20.66ab અેવં અધર્ તીયાનાં અ દાનાં અિધમાસકમ્ ।
02.20.66chd ગ્રી મે જનયતઃ પવૂ પ ચા દા તે ચ પ શ્ચમમ્ (ઇ ત)
Chapt . Collector of chostums and tolls

02.21.01 શલુ્કા યક્ષઃ શલુ્કશાલાં વજં ચ પ્રાન્મખું ઉદન્મખું વા મહાદ્વારા યાશે િનવેશયેત્
02.21.02 શલુ્કાદાિયનશ્ચ વારઃ પ ચ વા સાથર્ ઉપયાતાન્ વ ણ ે લખેયુઃ - કે કુત ત્યાઃ િકય પ યાઃ ક્વ
ચા ભજ્ઞાનં મુદ્રા વા કૃતા ઇ ત
02.21.03 અમુદ્રાણાં અત્યયાે દેય દ્વગુણઃ
02.21.04 કૂટમુદ્રાણાં શલુ્કાષ્ટગુણાે દ ડઃ
02.21.05 ભન્નમુદ્રાણાં અત્યયાે ઘિટકાસ્થાને સ્થાનમ્
02.21.06 રાજમુદ્રાપિરવતર્ને નામકૃતે વા સ-પાદપ ણકં વહનં દાપયેત્
02.21.07 વજમૂલ ઉપ સ્થતસ્ય પ્રમાણં અઘ ચ વૈદેિહકાઃ પ યસ્ય બ્રૂયુઃ અેત પ્રમાણનેાઘણ પ યં ઇદં કઃ કે્રતા
ઇ ત
02.21.08 િત્ર દ્ધ ઉ ષતં અ થ યાે દદ્યાત્
02.21.09 કે્ર સઙ્ઘષ મૂલ્ય દ્ધઃ સ-શલુ્કા કાેશં ગચ્છેત્
02.21.10 શલુ્કભયાત્ પ યપ્રમાણ મૂલં્ય વા હીનં બ્રવુતઃ તદ્ અ તિરક્તં રા હરેત્
02.21.11 શલંુ્ક અષ્ટગુણં વા દદ્યાત્
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02.21.12 તદ્ અેવ િનિવષ્ટપ યસ્ય ભા ડસ્ય હીનપ્ર તવણર્કેનાઘાર્પકષર્ણે સારભા ડસ્ય ફ ગુભા ડને
પ્ર તચ્છાદને ચ કુયાર્ત્
02.21.13 પ્ર તકે્ર ભયાદ્ વા પ યમૂલ્યાદ્ ઉપિર મૂલં્ય વધર્યતાે મૂલ્ય દ્ધ રા હરેત્, દ્વગુણં વા શલંુ્ક કુયાર્ત્
02.21.14 તદ્ અેવાષ્ટગુણં અ યક્ષસ્યચ્ । છાદયતઃ
02.21.15 ત માદ્ િવક્રયઃ પ યાનાં તાે મતાે ગ ણતાે વા કાયર્ઃ, તકર્ઃ ફ ગુભા ડાનાં આનુગ્રાિહકાણાં ચ
02.21.16 વજમૂલં અ તક્રા તાનાં ચાકૃતશલુ્કાનાં શલુ્કાદ્ અષ્ટગુણાે દ ડઃ
02.21.17 પ થક ઉ પ થકાઃ તદ્ િવદ્યુઃ
02.21.18 વવૈાિહકં અ વાયનં આૈપાિયકં યજ્ઞકૃત્યપ્રસવનૈ મ ત્તકં દેવ ઇજ્યાચાૈલ ઉપનયનગાેદાનવ્રતદ ક્ષાઽઽિદષુ
િક્રયાિવશષેષેુ ભા ડં ઉચ્છુલં્ક ગચ્છેત્
02.21.19 અ યથાવાિદનઃ તેયદ ડઃ
02.21.20 કૃતશલેુ્કનાકૃતશલંુ્ક િનવાર્હયતાે દ્વતીયં અેકમુદ્રયા ભ વા પ યપુટં અપહરતાે વૈદેહકસ્ય તચ્ચ તાવચ્ચ
દ ડઃ
02.21.21 શલુ્કસ્થાનાદ્ ગાેમયપલાલં પ્રમાણં કૃ વાઽપહરત ઉત્તમઃ સાહસદ ડઃ
02.21.22 શસ્ત્રવમર્કવચલાેહરથરત્નધા યપશનૂાં અ યતમં અિનવાર્હ્યં િનવાર્હયતાે યથાઽવઘુ ષતાે દ ડઃ
પ યનાશશ્ચ
02.21.23 તષેાં અ યતમસ્યાનયને બિહરેવ ઉચ્છુલ્કાે િવક્રયઃ
02.21.24 અ તપાલઃ સ-પાદપ ણકાં વતર્ની ં ગ્ હ્ણ યાત્ પ યવહનસ્ય, પ ણકાં અેકખુરસ્ય, પશનૂાં અધર્પ ણકાં
દ્રપશનૂાં પાિદકાં, અંસભારસ્ય મા ષકામ્

02.21.25 નષ્ટાપહૃતં ચ પ્ર તિવદ યાત્
02.21.26 વૈદે યં સાથ કૃતસારફ ગુભા ડિવચયનં અ ભજ્ઞાનં મુદ્રાં ચ દ વા પ્રષેયેદ્ અ યક્ષસ્ય
02.21.27 વૈદેહકવ્ય જનાે વા સાથર્પ્રમાણં રાજ્ઞઃ પ્રષેયેત્
02.21.28 તને પ્રદેશને રા શલુ્કા યક્ષસ્ય સાથર્પ્રમાણં ઉપિદશતે્ સવર્જ્ઞખ્યાપનાથર્મ્
02.21.29 તતઃ સાથ અ યક્ષાેઽ ભગ ય બ્રૂયાત્ ઇદં અમુ યાં ઉ ય ચ સારભા ડં ફ ગુભા ડં ચ, ન િનહૂિહતવ્યં,
અેષ રાજ્ઞઃ પ્રભાવઃ ઇ ત
02.21.30 િનહૂહતઃ ફ ગુભા ડં શલુ્કાષ્ટગુણાે દ ડઃ, સારભા ડં સવાર્પહારઃ
02.21.31ab રાષ્ટ્રપીડાકરં ભા ડં ઉ ચ્છ દ્યાદ્ અફલં ચ યત્ ।
02.21.31chd મહા ઉપકારં ઉચ્છુલં્ક કુયાર્દ્ બીજં ચ દુલર્ભમ્ (ઇ ત)
Chapt . Tariff of duties and tolls

02.22.01 બાહ્યં આ ય તરં ચા ત યમ્
02.22.02 િન ક્રા યં પ્રવે યં ચ શલુ્કમ્
02.22.03 પ્રવે યાનાં મૂલ્યપ ચભાગઃ
02.22.04 પુ પફલશાકમૂલક દવા લક્યબીજશુ કમ સ્યમાંસાનાં ષડ્ભાગં ગ્ હ્ણ યાત્
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02.22.05 શઙ્ખવજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલહારાણાં ત તપુ ષૈઃ કારયેત્ કૃતકમર્પ્રમાણકાલવેતનફલિન પ ત્ત ભઃ
02.22.06ક્ષાૈમદુકૂલિક્ર મતાનકઙ્કટહિરતાલમનઃ શલાઽ જનિહઙ્ગુલુકલાેહવણર્ધાતનૂાં ચ દનાગુ કટુકિક વાવરાણાં
ચમર્દ તા તરણપ્રાવરણિક્ર મ તાનાં આજ અેડકસ્ય ચ દશભાગઃ પ ચદશભાગાે વા
02.22.07 વસ્ત્રચતુ પદ દ્વપદસતૂ્રકાપાર્સગ ધભષૈજ્યકાષ્ઠવે વલ્કલચમર્ દ્ભા ડાનાં ધા ય નેહક્ષારલવણમદ્યપક્વાન્નાદ નાં
ચ િવશ તભાગઃ પ ચિવશ તભાગાે વા
02.22.08 દ્વારાદેયં શલંુ્ક પ ચભાગઃ આનુગ્રાિહકં વા યથાદેશ ઉપકારં સ્થાપ તેત્
02.22.09 તભૂ મષુ ચ પ યાનાં િવક્રયઃ
02.22.10 ખિન યાે ધાતપુ યાદાને ષટ્છતં અત્યયઃ
02.22.11 પુ પફલવાટે યઃ પુ પફલાદાને ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ
02.22.12 ષ ડે યઃ શાકમૂલક દાદાને પાદ ઊનં દ્વપ ચાશ પણાે દ ડઃ
02.22.13 ક્ષતે્રે યઃ સવર્સસ્યાદાને િત્રપ ચાશ પણઃ
02.22.14 પણાેઽ યધર્પણશ્ચ સીતાઽત્યયઃ
02.22.15ab અતાે નવપુરાણાં દેશ તચિરત્રતઃ ।
02.22.15chd પ યાનાં સ્થાપયેચ્શકુ્લં અત્યયં ચાપકારતઃ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of yarns (and textiles)

02.23.01 સતૂ્રા યક્ષઃ સતૂ્રવમર્વસ્ત્રર જુવ્યવહારં ત તપુ ષૈઃ કારયેત્
02.23.02 ઊણાર્વલ્કકાપાર્સતૂલશણક્ષાૈમા ણ ચ િવધવા યઙ્ગાક યાપ્રવ્ર જતાદ ડપ્ર તકાિરણીભી
પા વામા કા ભ ર્દ્ધરાજદાસી ભવ્યુર્પરત ઉપસ્થાનદેવદાસી ભશ્ચ કતર્યેત્
02.23.03 શ્લ ણસ્થૂલમ યતાં ચ સતૂ્રસ્ય િવિદ વા વેતનં ક પયેત્, બહ્્વઽ પતાં ચ
02.23.04 સતૂ્રપ્રમાણ જ્ઞા વા તૈલામલક ઉદ્વતર્નૈરેતા અનુગ્ હ્ણ યાત્
02.23.05 ત થષુ પ્ર તમાનદાનૈશ્ચ કમર્ કારિયતવ્યાઃ
02.23.06 સતૂ્રહ્ર ાસે વેતનહ્ર ાસાે દ્રવ્યસારાત્
02.23.07 કૃતકમર્પ્રમાણકાલવેતનફલિન પ ત્ત ભઃ કા ભશ્ચ કમર્ કારયેત્, પ્ર તસસંગ ચ ગચ્છેત્
02.23.08ક્ષાૈમદુકૂલિક્ર મતાનરાઙ્કવકાપાર્સસતૂ્રવાનકમાર્ તાંશ્ચ પ્રયુ નાે ગ ધમાલ્યદાનૈર યૈશ્ચાઉપગ્રાિહકૈરારાધયેત્
02.23.09 વસ્ત્રા તરણપ્રાવરણિવક પાન્ ઉ થાપયેત્
02.23.10 કઙ્કટકમાર્ તાંશ્ચ ત તકા શ પ ભઃ કારયેત્
02.23.11 યાશ્ચાિન કા સ યઃ પ્રાે ષતા િવધવા યઙ્ગાઃ ક યકા વાઽઽત્માનં બ યુઃ તાઃ વદાસી ભરનુસાયર્ સ-
ઉપગ્રહં કમર્ કારિયતવ્યાઃ
02.23.12 વયં આગચ્છ તીનાં વા સતૂ્રશાલાં પ્રત્યુષ સ ભા ડવેતનિવિનમયં કારયેત્
02.23.13 સતૂ્રપર ક્ષાઽથર્માત્રઃ પ્રદ પઃ
02.23.14 સ્ત્રયા મખુસ દશર્નેઽ યકાયર્સ ભાષાયાં વા પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, વેતનકાલા તપાતને મ યમઃ,
અકૃતકમર્વેતનપ્રદાને ચ
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02.23.15 ગ્ હી વા વેતનં કમાર્કુવર્ત્યા અઙ્ગુષ્ઠસ દંશં દાપયેત,્ ભ ક્ષતાપહૃતાવસ્ક દતાનાં ચ
02.23.16 વેતનષેુ ચ કમર્કરાણાં અપરાધતાે દ ડઃ
02.23.17 ર જુવતર્કૈવર્મર્કારૈશ્ચ વયં સં જે્યત
02.23.18 ભા ડાિન ચ વરત્રાદ િન વતર્યેત્
02.23.19ab સતૂ્રવલ્કમયી ર જુવર્રત્રા વતૈ્રવૈણવીઃ ।
02.23.19chd સા ાહ્યા બ ધનીયાશ્ચ યાનયુગ્યસ્ય કરયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Director of agriculture

02.24.01સીતાઽ યક્ષઃ કૃ ષત ત્રશુ બ ક્ષાયવુદજ્ઞઃ તજ્જ્ઞસખાે વા સવર્ધા યપુ પફલશાકક દમૂલવા લક્યક્ષાૈમકાપાર્સબી િન
યથાકાલં ગ્ હ્ણ યાત્
02.24.02 બહુહલપિરકૃષ્ટાયાં વભૂમાૈ દાસકમર્કરદ ડપ્ર તક ર્ ભવાર્પયેત્
02.24.03 કષર્ણય ત્રઉપકરણબલીવદશ્ચઅેષાં અસઙ્ગં કારયેત્, કા ભશ્ચકમાર્રકુટ્ટાકમેદકર જુવતર્કસપર્ગ્રાહાિદ ભશ્ચ
02.24.04 તષેાં કમર્ફલિવિનપાતે ત ફલહાનં દ ડઃ
02.24.05 ષાેડશદ્રાેણં ઙ્ગલાનાં વષર્પ્રમાણં, અ યધ આનપૂાનાં દેશવાપાનાં, અધર્ત્રયાેદશા મકાનાં,
ત્રયાેિવશ તરવ તીનાં, અ મતં અપરા તાનાં હૈમ યાનાં ચ, કુલ્યાઽઽવાપાનાં ચ કાલતઃ
02.24.06 વષર્િત્રભાગઃ પવૂર્પ શ્ચમમાસયાેઃ, દ્વાૈ િત્રભાગાૈ મ યમયાેઃ - સષુમા પમ્
02.24.07 તસ્ય ઉપલિધ ર્હ પતેઃ સ્થાનગમનગભાર્ધાને યઃ શકુ્ર ઉદયા તમયચારે યઃ સયૂર્સ્ય પ્રકૃ તવૈકૃતાચ્ચ
02.24.08 સયૂાર્દ્ બીજ સ દ્ધઃ, હ પતેઃ સસ્યાનાં ત બકાિરતા, શકુ્રાદ્ ષ્ટઃ । ઇ ત
02.24.09ab ત્રયઃ સપ્તાિહકા મેઘા અશી તઃ કણશીકરાઃ ।
02.24.09chd ષ ષ્ટરાતપમેઘાનાં અેષા ષ્ટઃ સમા િહતા
02.24.10ab વાતં આતપયાેગં ચ િવભજન્ યત્ર વષર્ ત ।
02.24.10chd ત્રીન્ કર ષાંશ્ચ જનયંઃ તત્ર સસ્યાગમાે ધ્રવુઃ
02.24.11 તતઃ પ્રભૂત ઉદકં અ પ ઉદકં વા સસં્ય વાપયેત્
02.24.12 શા લવ્રીિહકાેદ્રવ તલ પ્રયઙ્ગુ।ઉદારકવરકાઃ પવૂર્વાપાઃ
02.24.13 મુદ્ગમાષશૈ બ્યા મ યવાપાઃ
02.24.14 કુસુ ભમસરૂકુલ થયવગાેધૂમકલાયાતસીસષર્પાઃ પશ્ચાદ્વાપાઃ
02.24.15 યથા।ઋતવુશને વા બીજવાપાઃ
02.24.16 વાપા તિરક્તં અધર્સી તકાઃ કુયુર્ઃ, વવીયર્ ઉપ િવનાે વા ચતુથર્પ ચભા ગકાઃ
U2.24.17 યથા ઇષં્ટ અનવ સતભાગં દદ્યુઃ, અ યત્ર કૃચ્છ્ર ે યઃ
U2.24.18 વસતેુ યાે હ તપ્રાવ તમં ઉદકભાગં પ ચમં દદ્યુઃ,સ્ક ધપ્રાવ તમં ચતુથ,સ્રાેતાેય ત્રપ્રાવ તમં ચ તીયં,
ચતુથ નદ સર તટાકકૂપ ઉદ્ધાટમ્
U2.24.19 કમર્ ઉદકપ્રમાણને કૈદારં હૈમનં ગ્રૈ મકં વા સસં્ય સ્થાપયેત્
U2.24.20 શાલ્ય્।આિદ જ્યેષં્ઠ, ષ ડાે મ યમઃ, ઇ ઃ પ્રત્યવરઃ
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02.24.21 ઇક્ષવાે િહ બહ્્વ।આબાધા વ્યયગ્રાિહણશ્ચ
02.24.22 ફેનાઘાતાે વ લીફલાનાં, પર વાહા તાઃ િપ પલી દ્વ ક ઇક્ષણૂાં, કૂપપયર્ તાઃ શાકમૂલાનાં, હરણીપયર્ તા
હિરતકાનાં, પાલ્યાે લવાનાં ગ ધભષૈજ્ય ઉશીરહ્ર ીબેરિપ ડાલુકાદ નામ્
02.24.23 યથા વં ભૂ મષુ ચ સ્થાલ્યાશ્ચાનૂ યાશ્ચાષેધીઃ સ્થાપયેત્
02.24.24 તષુારપાયનમુ ણશાષેણં ચાસપ્તરાત્રાદ્ ઇ ત ધા યબી નાં, િત્રરાતં્ર વા પ ચરાતં્ર વા કાેશીધા યાનાં,
મધુઘ્ તસકૂરવસા ભઃ શકૃદ્યુક્તા ભઃ કા ડબી નાં છેદલપેાે, મધુઘ્ તને ક દાનાં, અ સ્થબી નાં શકૃદ્।આલપેઃ,
શા ખનાં ગતર્દાહાે ગાેઽ સ્થશકૃદ્ ભઃ કાલે દાૈહ્ર ્ દં ચ
02.24.25 પ્ર ઢાંશ્ચાશુ કકટુમ સ્યાંશ્ચ નુિહક્ષીરેણ પાયયેત્
02.24.26ab કાપાર્સસારં િનમાકં સપર્સ્ય ચ સમાહરેત્ ।
02.24.26chd ન સપાર્ઃ તત્ર તષ્ઠ ત ધૂમાે યત્ર અેષ તષ્ઠ ત
02.24.27 સવર્ નાં તુ પ્રથમવાપે સવુણર્ ઉદકસ લુતાં પવૂર્મુ ષ્ટ વાપયેદ્, અમું ચ મ તં્ર બ્રૂયાત્ - પ્ર પતયે
કા યપાય દેવાય ચ નમઃ સદા । સીતા મે ઋ યતાં દેવી બીજેષુ ચ ધનષેુ ચ
02.24.28 ષ ડવાટગાપેાલકદાસકમર્કરે યાે યથાપુ ષપિરવાપં ભક્તં કુયાર્ત્, સ-પાદપ ણકં ચ માસં દદ્યાત્
02.24.29 કમાર્નુ પં કા યાે ભક્તવેતનમ્
02.24.30 પ્રશીણચપુ પફલં દેવકાયાર્થ વ્રીિહયવંઆગ્રયણાથશ્રાેિત્રયાઃ તપ વનશ્ચાહરેયુઃ, રા શમૂલં ઉ છ ત્તયઃ
02.24.31ab યથાકાલં ચ સસ્યાિદ તં તં પ્રવેશયેત્ ।
02.24.31chd ન ક્ષતે્રે સ્થાપયેત્ િક ચત્ પલાલં અિપ પ ડતઃ
02.24.32ab પ્રાકારાણાં સમુચ્છ્ર યાન્ વલભીવાર્ તથાિવધાઃ ।
02.24.32chd ન સહંતાિન કુવ ત ન તુચ્છાિન શરાં સ ચ
02.24.33ab ખલસ્ય પ્રકરાન્ કુયાર્ન્ મ ડલા તે સમા શ્રતાન્ ।
02.24.33chd અન ગ્ કાઃ સ-ઉદકાશ્ચ ખલે સ્યુઃ પિરક મણઃ (ઇ ત)
Chapt . Controller of spiritual liquors

02.25.01 સરુાઽ યક્ષઃ સરુાિક વવ્યવહારાન્ દુગ જનપદે સ્ક ધાવારે વા ત તસરુાિક વવ્યવહાિર ભઃ કારયેદ્,
અેકમખંુ અનેકમખંુ વા િવક્રયક્રયવશને વા
02.25.02 ષટ્શતં અત્યયં અ યત્ર ક ર્કે્ર િવકે્ર ણાં સ્થાપયેત્
02.25.03 ગ્રામાદ્ અિનણર્યણં અસ પાતં ચ સરુાયાઃ, પ્રમાદભયાત્ કમર્સુ જિદષ્ટાનાં, મયાર્દા તક્રમભયાદ્
આયાર્ણાં, ઉ સાહભયાચ્ચ તી ક્ણાનામ્
02.25.04 લ ક્ષતં અ પં વા ચતુભાર્ગં અધર્કુડુબં કુડુબં અધર્પ્રસં્થ પ્રસં્થ વા ઇ ત જ્ઞાતશાૈચા િનહર્રેયુઃ
02.25.05 પાનાગારેષુ વા િપબેયુરસ ચાિરણઃ
02.25.06 િનકે્ષપ ઉપિનિધપ્રયાેગાપહૃતાનાં અિનષ્ટ ઉપગતાનાં ચ દ્રવ્યાણાં જ્ઞાનાથ અ વા મકં કુ યં િહર યં ચ
ઉપલ ય િન કેપ્તારં અ યત્ર વ્યપદેશને ગ્રાહયેદ્, અ તવ્યયકતાર્રં અનાય તવ્યયં ચ
02.25.07 ન ચાનઘણ કા લકાં વા સરુાં દદ્યાદ્, અ યત્ર દુષ્ટસરુાયાઃ
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02.25.08 તાં અ યત્ર િવક્રાપયેત્
02.25.09 દાસકમર્કરે યાે વા વેતનં દદ્યાત્
02.25.10 વાહનપ્ર તપાનં સકૂરપાષેણં વા દદ્યાત્
02.25.11 પાનાગારા ય્ઽનેકકક્ષ્યા ણ િવભક્તશયનાસનવ ત પાન ઉદે્દશાિન ગ ધમાલ્ય ઉદકવ ત ઋતુસખુાિન
કારયેત્
02.25.12 તત્રસ્થાઃ પ્રકૃત્ય્ઽઉ પ ત્તકાૈ વ્યયાૈ ગૂઢા િવદ્યુઃ, આગ તૂંશ્ચ
02.25.13 કે્ર ણાં મત્તસપુ્તાનાં અલઙ્કારા છાદનિહર યાિન ચ િવદ્યુઃ
02.25.14 તન્નાશે વ ણજઃ તચ્ચ તાવચ્ચ દ ડં દદ્યુઃ
02.25.15 વ ણજશઃ્ તુ સં તષેુ કક્ષ્યાિવભાગષેુ વદાસી ભઃ પેશલ પા ભરાગ તનૂાં વા તવ્યાનાં ચાયર્ પાણાં
મત્તસપુ્તાનાં ભાવં િવદ્યુઃ
02.25.16 મેદકપ્રસન્નાસવાિરષ્ટમૈરેયમધનૂામ્
02.25.17 ઉદકદ્રાેણં ત ડુલાનાં અધાર્ઢકં ત્રયઃ પ્રસ્થાઃ િક વસ્ય ઇ ત મેદકયાેગઃ
02.25.18 દ્વાદશાઢકં િપષ્ટસ્ય પ ચ પ્રસ્થાઃ િક વસ્ય ક્રમુક વક્ફલયુક્તાે વા તસ ભારઃ પ્રસન્નાયાેગઃ
02.25.19 કિપ થતુલા ફા ણતં પ ચતાૈ લકં પ્રસ્થાે મધનુ ઇત્યાસવયાેગઃ
U2.25.20 પાદ્ઽિધકાે જ્યેષ્ઠઃ પાદહીનઃ કિનષ્ઠઃ
U2.25.21 ચિક સકપ્રમાણાઃ પ્રત્યેકશાે િવકારાણાં અિરષ્ટાઃ
U2.25.22 મષેશ ◌ૃઙ્ગી વક્ક્વાથા ભષુતાે ગુડપ્રતીવાપઃ િપ પલીમિરચસ ભારઃ િત્રફલાયુક્તાે વા મૈરેયઃ
U2.25.23 ગુડયુક્તાનાં વા સવષાં િત્રફલાસ ભારઃ
U2.25.24 દ્વ કારસાે મધુ
u2.25.25 તસ્ય વદેશાે વ્યાખ્યાનં કાિપશાયનં હારહૂરકં ઇ ત
U2.25.26 માષકલનીદ્રાેણમામં સદં્ધ વા િત્રભાગાિધકત ડુલં માેરટાદ નાં કા ષકભાગયુક્તં િક વબ ધઃ
02.25.27 પાઠાલાેઘ્રતે વેત્ય્।અેલાવાલુકમધુકમધુરસા પ્રયઙ્ગુદા હિરદ્રામિરચિપ પલીનાં ચ પ ચકા ષકઃ
સ ભારયાેગાે મેદકસ્ય પ્રસન્નાયાશ્ચ
02.25.28 મધુકિનયૂર્હયુક્તા કટશકર્રા વણર્પ્રસાદની ચ
02.25.29 ચાેચ ચત્રકિવલઙ્ગગજિપ પલીનાં ચ કા ષકઃ ક્રમુકમધુકમુ તાલાેધ્રાણાં દ્વકા ષકશ્ચાસવસ ભારઃ
02.25.30 દશભાગશ્ચ અેષાં બીજબ ધઃ
02.25.31 પ્રસન્નાયાેગઃ શ્વેતસરુાયાઃ
02.25.32 સહકારસરુા રસ ઉત્તરા બીજ ઉત્તરા વા મહાસરુા સ ભાિરક વા
02.25.33 તાસાં માેરટાપલાશપત્તૂરમષેશ ◌ૃઙ્ગીકર જક્ષીર ક્ષકષાયભાિવતં દગ્ધકટશકર્રાચૂણ
લાેઘ્ર ચત્રકિવલઙ્ગપાઠામુ તાક લઙ્ગયવદા હિરદ્ર ઇ દ વરશતપુ પાપામાગર્સપ્તપણર્િન બાસ્ફાેતકલ્કાધર્યુક્તં
અ તનર્ખાે મુ ષ્ટઃ કુ ભી ં રાજપેયાં પ્રસાદય ત
02.25.34 ફા ણતઃ પ ચપ લકશ્ચાત્ર રસ દ્ધદયઃ
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02.25.35 કુટુ બનઃ કૃત્યેષુ શ્વેતસરુાં, આૈષધાથ વાિરષં્ટ, અ યદ્ વા કતુ લભેરન્
02.25.36 ઉ સવસમાજયાત્રાસુ ચતુર્ઽહઃ સાૈિરકાે દેયઃ
02.25.37 તે વનનુજ્ઞાતાનાં પ્રહવના તં દૈવ સકં અત્યયં ગ્ હ્ણ યાત્
02.25.38 સરુાિક વિવચયં સ્ત્રયાે બાલાશ્ચ કુયુર્ઃ
02.25.39 અરાજપ યાઃ પ ચકં શતં શલંુ્ક દદ્યુઃ, સરુકામેદકાિરષ્ટમધુફલા લા લશીધનૂાં ચ
02.25.40ab અહ્નશ્ચ િવક્રયં જ્ઞા વા વ્યા ં માનિહર યયાેઃ ।
02.25.40chd તથા વૈધરણં કુયાર્દ્ ઉ ચતં ચાનવુતર્યેત્ (ઇ ત)
Chapt . Supervisor of (animal-)slaughter

02.26.01 સનૂાઽ યક્ષઃ પ્રિદષ્ટાભયાનાં અભયવનવા સનાં ચ ગપશપુ ક્ષમ સ્યાનાં બ ધવધિહસાયાં ઉત્તમં દ ડં
કારયેત્, કુટુ બનાં અભયવનપિરગ્રહેષુ મ યમમ્
02.26.02 અપ્ર ત્તવધાનાં મ સ્યપ ક્ષણાં બ ધવધિહસાયાં પાદ ઊનસપ્તિવશ તપણં અત્યયં કુયાર્ત્, ગપશનૂાં
દ્વગુણમ્
02.26.03 પ્ર ત્તિહસાનાં અપિરગ્ હીતાનાં ષડ્ભાગં ગ્ હ્ણ યાત્, મ સ્યપ ક્ષણાં દશભાગં વાઽિધકં, ગપશનૂાં શલંુ્ક
વાઽિધકમ્
02.26.04 પ ક્ષ ગાણાં વત્ ષડ્ભાગં અભયવનષેુ પ્રમુ ચેત્
02.26.05 સામુદ્રહ ત્ય્ઽશ્વપુ ષ ષગદર્ભાકૃતયાે મ સ્યાઃ સારસા નાદેયાઃ તટાકકુલ્યા ઉદ્ભવા વા ક્રાૈ ચ
ઉ ક્રાેશકદાત્યૂહહંસચક્રવાક વ વક ઙ્ગરાજચકાેરમત્તકાેિકલમયૂરશકુમદનશાિરકા િવહારપ ક્ષણાે
મઙ્ગલ્યાશ્ચા યેઽિપ પ્રા ણનઃ પ ક્ષ ગા િહસાબાધે યાે રક્ષ્યાઃ
02.26.06 રક્ષાઽ તક્રમે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.26.07 ગપશનૂાં અન સ્થમાંસં સદ્યાેહતં િવક્ર ણીરન્
02.26.08 અ સ્થમતઃ પ્ર તપાતં દદ્યુઃ
02.26.09 તુલાહીને હીનાષ્ટગુણમ્
02.26.10 વ સાે ષાે ધનેુશ્ચ અેષાં અવ યાઃ
02.26.11 ઘ્નતઃ પ ચાશ કાે દ ડઃ, ક્લષ્ટઘાતં ઘાતયતશ્ચ
02.26.12 પિરશનંૂ અ શરઃપાદા સ્થ િવગ ધં વયં તં ચ ન િવક્ર ણીરન્
02.26.13 અ યથા દ્વાદશપણાે દ ડઃ
02.26.14ab દુષ્ટાઃ પશુ ગવ્યાલા મ સ્યશ્ચાભયચાિરણઃ ।
02.26.14chd અ યત્ર ગુ પ્તસ્થાને યાે વધબ ધં અવા ુયુઃ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of courtesans

02.27.01ગ ણકાઽ યક્ષાે ગ ણકાઽ વયાં અગ ણકાઽ વયાં વા પયાવૈન શ પસ પન્નાં સહસ્રેણગ ણકાં કારયેત્,
કુટુ બાધન પ્ર તગ ણકામ્
02.27.02 િન પ તતાપ્રેતયાેદુર્િહતા ભ ગની વા કુટુ બં ભરેત, માતા વા પ્ર તગ ણકાં સ્થાપયેત્
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02.27.03 તાસાં અભાવે રા હરેત્
02.27.04સાૈભાગ્યાલઙ્કાર દ્ યા સહસ્રેણવારં કિનષં્ઠ મ યમં ઉત્તમં વાઽઽરાપેયેત્ છત્ર ઙ્ગારવ્યજન શ બકાપીિઠકારથષેુ
ચ િવશષેાથર્મ્
02.27.05 સાૈભાગ્યભઙ્ગે મા કાં કુયાર્ત્
02.27.06 િન ક્રયશ્ચતુિવશ તસાહસ્રાે ગ ણકાયાઃ, દ્વાદશસાહસ્રાે ગ ણકાપતુ્રસ્ય
02.27.07 અષ્ટવષાર્ત્ પ્ર ત રાજ્ઞઃ કુશીલવકમર્ કુયાર્ત્
02.27.08 ગ ણકાદાસી ભગ્ ભાેગા કાેષ્ઠાગારે મહાનસે વા કમર્ કુયાર્ત્
02.27.09 અિવશ તી સપાદપણં અવ દ્ધા માસવેતનં દદ્યાત્
02.27.10 ભાેગં દાયમાયં વ્યયં આય ત ચ ગ ણકાયા િનબ ધયેત્, અ તવ્યયકમર્ ચ વારયેત્
02.27.11 મા હ તાદ્ અ યત્ર અભરણ યાસે સપાદચતુ પણાે દ ડઃ
02.27.12 વાપતેયં િવક્રયં આધાનં વા નય ત્યાઃ સપાદપ ચાશ પણઃ પણાેઽધર્પણચ્છેદને
02.27.13 અકામાયાઃ કુમાયાર્ વા સાહસે ઉત્તમાે દ ડઃ, સકામાયાઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.27.14 ગ ણકાં અકામાં ધતાે િન પાતયતાે વા વ્રણિવદારણને વા પં।ઉપઘ્નતઃ સહસ્રં દ ડઃ
02.27.15 સ્થા વશષેેણ વા દ ડ દ્ધઃ આિન ક્રય દ્વગુણાત્
02.27.16 પ્રાપ્તાિધકારં ગ ણકાં ઘતયતાે િન ક્રયિત્રગુણાે દ ડઃ
02.27.17 મા કાદુિહ કા પદાસીનાં ઘાતે ઉત્તમઃ સાહસદ ડઃ
02.27.18 સવર્ત્ર પ્રથમેઽપરાધે પ્રથમઃ, દ્વતીયે દ્વગુણઃ, તીયે િત્રગુણઃ, ચતુથ યથાકામી સ્યાત્
02.27.19 રા જ્ઞયા પુ ષં અન ભગચ્છ તી ગ ણકા શફાસહસ્રં લભીત, પ ચસહસ્રં વા દ ડઃ
02.27.20 ભાેગં ગ્ હી વા દ્વષત્યા ભાેગ દ્વગુણાે દ ડઃ
02.27.21 વસ તભાેગાપહારે ભાેગં અષ્ટગુણં દદ્યાદ્ અ યત્ર વ્યાિધપુ ષદાષેે યઃ
02.27.22 પુ ષં ઘ્નત્યા શ્ચતાપ્રતાપેઽ સુ પ્રવેશનં વા
02.27.23 ગ ણકાભરણં અથ ભાેગં વાઽપહરતાેઽષ્ટગુણાે દ ડઃ
02.27.24 ગ ણકા ભાેગં આય ત પુ ષં ચ િનવેદયેત્
02.27.25 અેતને નટનતર્કગાયનવાદકવાગ્ વનકુશીલવ લવકસાૈ ભકચારણાનાં સ્ત્રીવ્યવહાિરણાં સ્ત્રયાે
ગૂઢા વાશ્ચ વ્યાખ્યાતાઃ
02.27.26 તષેાં તૂય આગ તુકં પ ચપણં પ્રેક્ષાવેતનં દદ્યાત્
02.27.27 પા વા ભાેગદ્વયગુણં માસં દદ્યુઃ
02.27.28ગીતવાદ્યપાઠ્ય ત્યનાટ ાક્ષર ચત્રવીણાવે દઙ્ગપર ચત્તજ્ઞાનગ ધમાલ્યસ યૂહનસવંાદનસવંાહનવૈ શકકલાજ્ઞાનાિન
ગ ણકા દાસી રઙ્ગ ઉપ િવનીશ્ચ ગ્રાહયતાે રાજમ ડલાદ્ આ વં કુયાર્ત્
02.27.29 ગ ણકાપતુ્રાન્ રઙ્ગ ઉપ િવનાં ચ મખુ્યાિન્ન પાદયેયુઃ, સવર્તાલાવચરાણાં ચ
02.27.30ab સજં્ઞાભાષાઽ તરજ્ઞાશ્ચ સ્ત્રયઃ તષેાં અનાત્મસુ ।
02.27.30chd ચારઘાતપ્રમાદાથ પ્રયાજે્યા બ ધવુાહનાઃ (ઇ ત)
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Chapt . Controller of shipping

02.28.01 નાવ્ઽ યક્ષઃ સમુદ્રસ યાનનદ મખુતરપ્રચારાન્ દેવસરાેિવસરાનેદ તરાંશ્ચ સ્થાનીયાિદ વવેક્ષેત
02.28.02 તદ્વલેાકૂલગ્રામાઃ ક્ પં્ત દદ્યુઃ
02.28.03 મ સ્યબ ધકા નાૈકાભાટકં ષડ્ભાગં દદ્યુઃ
02.28.04 પત્તનાનુ તં્ત શલુ્કભાગં વ ણ ે દદ્યુઃ, યાત્રાવેતનં રાજનાૈ ભઃ સ પત તઃ
02.28.05 શઙ્ખમુક્તાગ્રાિહણાે નાૈભાટકં દદ્યુઃ, વનાૈ ભવાર્ તરેયુઃ
02.28.06 અ યક્ષશ્ચ અેષાં ખ ય્ઽ યક્ષેણ વ્યાખ્યાતઃ
02.28.07 પત્તના યક્ષિનબદં્ધ પ યપત્તનચાિરતં્ર નાવ્ઽ યક્ષઃ પાલયેત્
02.28.08 મૂઢવાતાહતા નાવઃ િપતા ઇવાનુગ્ હ્ણ યાત્
02.28.09 ઉદકપ્રાપં્ત પ યં અશલંુ્ક અધર્શલંુ્ક વા કુયાર્ત્
02.28.10 યથાિનિદષ્ટાશ્ચ અેતાઃ પ યપત્તનયાત્રાકાલષેુ પ્રષેયેત્
02.28.11 સ યાતીનાર્વઃ ક્ષતે્રાનુગતાઃ શલંુ્ક યાચેત્
02.28.12 િહ સ્રકા િનઘાર્તયેત્, અ મત્રિવષયા તગાઃ પ યપત્તનચાિરત્ર ઉપઘા તકાશ્ચ
02.28.13 શાસકિનયાર્મકદાત્રાર્ મગ્રાહક ઉ સચેકાિધ ષ્ઠતાશ્ચ મહાનાવાે હેમ તગ્રી મતાયાર્સુ મહાનદ ષુ
પ્રયાજેયેત,્ િદ્રકાઃ િદ્રકાસુ વષાર્સ્રાિવણીષુ
02.28.14 બાધતીથાર્શ્ચ અેતાઃ કાયાર્ રાજ દ્વષ્ટકાિરણાં તરણભયાત્
02.28.15 અકાલેઽતીથ ચ તરતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.28.16 કાલે તીથ ચાિન ષ્ટતાિરણઃ પાદ ઊનસપ્તિવશ તપણઃ તરાત્યયઃ
02.28.17 કૈવતર્કાષ્ટ ણભારપુ પફલવાટષ ડગાપેાલકાનાં અનત્યયઃ, સ ભાવ્યદૂતાનપુા તનાં ચ
સનેાભા ડપ્રયાેગાણાં ચ વતરણૈઃ તરતાં, બીજભક્તદ્રવ્ય ઉપસ્કરાંશ્ચાનપૂગ્રામાણાં તારયતામ્
02.28.18 બ્રાહ્મણપ્રવ્ર જતબાલ દ્ધવ્યાિધતશાસનહરગ ભ યાે નાવ્ઽ યક્ષમુદ્રા ભઃ તરેયુઃ
02.28.19 કૃતપ્રવેશાઃ પારિવષિયકાઃ સાથર્પ્રમાણા વા પ્રિવશયેુઃ
02.28.20 પરસ્ય ભાયા ક યાં િવત્તં વાઽપહર તં શિવત્તં વાઽપહર તં શિઙ્કતં આિવગ્ ં ઉદ્ભા ડીકૃતં મહાભા ડને
મૂિધ્ન ભારેણાવચ્છાદય તં સદ્યાેગ્ હીત લઙ્ ગનં અ લઙ્ ગનં વા પ્રવ્ર જતં અલક્ષ્યવ્યાિધતં ભયિવકાિરણં
ગૂઢસારભા ડશાસનશસ્ત્રા ગ્ યાેગં િવષહ તં દ ઘર્પ થકં અમુદં્ર ચ ઉપગ્રાહયેત્
02.28.21 દ્રપશમુર્નુ યશ્ચ સભારાે માષકં દદ્યાત્, શરાેભારઃ કાયભારાે ગવાશ્વં ચ દ્વાૈ, ઉષ્ટ્રમિહષં ચતુરઃ, પ ચ
લભુયાનં, ષડ્ ગાે લઙ્ગં, સપ્ત શકટં, પ યભારઃ પાદમ્
02.28.22 તને ભા ડભારાે વ્યાખ્યાતઃ
02.28.23 દ્વગુણાે મહાનદ ષુ તરઃ
02.28.24 ક્ પં્ત આનપૂગ્રામા ભક્તવેતનં દદ્યુઃ
02.28.25 પ્રત્ય તષેુ તરાઃ શલંુ્ક આ તવાિહકં વતર્ની ં ચ ગ્ હ્ણ યુઃ, િનગર્ચ્છતશ્ચામુદ્રદ્રવ્યસ્ય ભા ડં હરેયુઃ,
અ તભારેણાવેલાયાં અ તથ તરતશ્ચ
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02.28.26 પુ ષ ઉપકરણહીનાયાં અસસૃં્કતાયાં વા નાિવ િવપન્નાયાં નાવ્ઽ હ્યક્ષાે નષં્ટ િવનષં્ટ વાઽ યાવહેત્
02.28.27ab સપ્તાહ ત્તાં આષાઢ ં કા ત્તક ં ચા તરા તરઃ ।
02.28.27chd કા મકઃ પ્રત્યયં દદ્યાિન્નત્યં ચાિહ્નકં આવહેત્ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of cattle

02.29.01 ગાેઽ યક્ષાે વેતન ઉપગ્રાિહકં કરપ્ર તકરં ભગ્ ઉ ષ્ટકં ભાગાનપુ્રિવષ્ટકં વ્રજપયર્ગં્ર નષં્ટ િવનષં્ટ
ક્ષીરઘ્ તસ તં ચ ઉપલભેત
02.29.02 ગાપેાલકિપ ડારકદાેહકમ થકલુ ધકાઃ શતં શતં ધનેનૂાં િહર ય તાઃ પાલયેયુઃ
02.29.03 ક્ષીરઘ્ ત તા િહ વ સાન્ ઉપહ યુઃ । ઇ ત વેતન ઉપગ્રાિહકમ્
02.29.04 જરદુ્ગધનેુગ ભણીપષ્ઠાૈહીવ સતર ણાં સમિવભાગં પશતં અેકઃ પાલયેત્
02.29.05 ઘ્ તસ્યાષ્ટાૈ વારકાન્ પ ણકં પુચ્છં અઙ્કચમર્ ચ વા ષકં દદ્યાત્ । ઇ ત કરપ્ર તકરઃ
02.29.06 વ્યાિધતા યઙ્ગાઽન યદાેહીદુદાહાપતુ્રઘ્નીનાં ચ સમિવભાગં પશતં પાલય તઃ ત તકં ભાગં દદ્યુઃ ।
ઇ ત ભગ્ ઉ ષ્ટકમ્
02.29.07 પરચક્રાટવીભયાદ્ અનપુ્રિવષ્ટાનાં પશનૂાં પાલનધમણ દશભગં દદ્યુઃ । ઇ ત ભાગાનપુ્રિવષ્ટકમ્
02.29.08 વ સા વ સતરા દ યા વિહનાે ષા ઉક્ષાણશ્ચ પુઙ્ગવાઃ, યુગવાહનશકટવહા ષભાઃ સનૂામિહષાઃ
ષ્ટસ્ક ધવાિહનશ્ચ મિહષાઃ, વ સકા વ સતર પષ્ટહુહી ગ ભણી ધનેુશ્ચાપ્ર તા વ યાશ્ચ ગાવાે મિહ યશ્ચ,

માસ દ્વમાસ તાઃ તાસાં ઉપ વ સા વ સકાશ્ચ
02.29.09 માસ દ્વમાસ તાન્ અઙ્કયેત્
02.29.10 માસ દ્વમાસપયુર્ ષતં અઙ્કયેત્
02.29.11 અઙં્ક ચહં્ન વણ શ ◌ૃઙ્ગા તરં ચ લક્ષણં અેવં ઉપ િનબ ધયેત્ । ઇ ત વ્રજપયર્ગ્રમ્
02.29.12 ચાેરહૃતં અ યયૂથપ્રિવષં્ટ અવલીનં વા નષ્ટમ્
02.29.13 પઙ્કિવષમવ્યાિધજરાતાેયાહારાવસન્નં ક્ષતટકાષ્ઠ શલાઽ ભહતં ઈશાનવ્યાલસપર્ગ્રાહદાવા ગ્ િવપન્નં
િવનષ્ટમ્
02.29.14 પ્રમાદાદ્ અ યાવહેયુઃ
02.29.15 અેવં પાગં્ર િવદ્યાત્
02.29.16 વયં હ તા ઘાતિયતા હતાર્ હારિયતા ચ વ યઃ
02.29.17 પરપશનૂાં રા ઙે્કન પિરવતર્િયતા પસ્ય પવૂ સાહસદ ડં દદ્યાત્
02.29.18 વદેશીયાનાં ચાેરહૃતં પ્રત્યાનીય પ ણતં પં હરેત્
02.29.19 પરદેશીયાનાં માેક્ષિયતાઽધ હરેત્
02.29.20 બાલ દ્ધવ્યાિધતાનાં ગાપેાલકાઃ પ્ર તકુયુર્ઃ
02.29.21 લુ ધકશ્વગ ણ ભરપા તઃ તનેાવ્યાલપરાબાધભયં ઋતુિવભક્તં અર યં ચારયેયુઃ
02.29.22 સપર્વ્યાલત્રાસનાથ ગાેચરાનપુાતજ્ઞાનાથ ચ ત્ર નનૂાં ઘ ટાતૂય ચ બધ્નીયુઃ
02.29.23 સમવ્યૂઢતીથ અકદર્મગ્રાહં ઉદકં અવતારયેયુઃ પાલયેયુશ્ચ

64 sanskritdocuments.org



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

02.29.24 તનેવ્યાલસપર્ગ્રાહગ્ હીતં વ્યાિધજરાઽવસનં્ન ચાવેદયેયુઃ, અ યથા પમૂલં્ય ભજેરન્
02.29.25 કારણ તસ્યાઙ્કચમર્ ગાેમિહષસ્ય, કણર્લક્ષણં અ િવકાનાં, પુચ્છં અઙ્કચમર્ ચાશ્વખર ઉષ્ટ્ર ાણાં,
બાલચમર્બ તિપત્ત નાયુદ તખુરશ ◌ૃઙ્ગાસ્થીિન ચાહરેયુઃ
02.29.26 માંસં આદ્ર શુ કં વા િવક્ર ણીયુઃ
02.29.27 ઉદ શ્વ શ્વવરાહે યાે દદ્યુઃ
02.29.28 કૂ ચકાં સનેાભક્તાથ આહરેયુઃ
02.29.29 િકલાટાે ઘાણિપ યાકક્લેદાથર્ઃ
02.29.30 પશિુવકે્રતા પાિદકં પં દદ્યાત્
02.29.31 વષાર્શરદ્ધમે તાન્ ઉભયતઃકાલં દુહ્યુઃ, શ શરવસ તગ્રી માન્ અેકકાલમ્
02.29.32 દ્વતીયકાલદાેગ્ધુરઙ્ગુષ્ઠચ્છેદાે દ ડઃ
02.29.33 દાેહનકાલં અ તક્રામતઃ ત ફલહાનં દ ડઃ
02.29.34 અેતને નસ્યદ યયુગિપઙ્ગનવતર્નકાલા વ્યાખ્યાતાઃ
02.29.35 ક્ષીરદ્રાેણે ગવાં ઘ્ તપ્રસ્થઃ, પ ચભાગાિધકાે મિહષીણાં, દ્વભાગાિધકાેઽ વીનામ્
02.29.36 મ થાે વા સવષાં પ્રમાણમ્
02.29.37 ભૂ મ ણ ઉદકિવશષેાદ્દ ્ િહ ક્ષીરઘ્ ત દ્ધભર્વ ત
02.29.38 યૂથ ષં ષેણાવપાતયતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, ઘાતયત ઉત્તમઃ
02.29.39 વણાર્વરાેધને દશતી રક્ષા
02.29.40 ઉપિનવેશિદ ગ્વભાગાે ગાપે્રચારાદ્ બલા વયતાે વા ગવાં રક્ષાસામ યાર્ચ્ચ
02.29.41 અ વીનાં ષ મા સક મૂણા ગ્રાહયેત્
02.29.42 તનેાશ્વખર ઉષ્ટ્રવરાહવ્ર વ્યાખ્યાતાઃ
02.29.43બલીવદાર્નાં નસ્યાશ્વભદ્રગ તવાિહનાં યવસસ્યાધર્ભારઃ ણસ્ય દ્વગુણં, તુલા ઘાણિપ યાકસ્ય, દશાઢકં
કણકુ ડકસ્ય, પ ચપ લકં મખુલવનાં, તૈલકુડુબાે નસ્યં પ્રસ્થઃ પાનં, માંસતુલા, દધ્નશ્ચાઢકં, યવદ્રાેણં માષાણાં વા
પુલાકઃ, ક્ષીરદ્રાેણં અધાર્ઢકં વા સરુાયાઃ નેહપ્રસ્થઃ ક્ષારદશપલં શ ◌ૃઙ્ ગબેરપલં ચ પ્ર તપાનમ્
02.29.44 પાદ ઊનં અશ્વતરગાખેરાણાં, દ્વગુણં મિહષ ઉષ્ટ્ર ાણામ્
02.29.45 કમર્કરબલીવદાર્નાં પાયનાથાર્નાં ચ ધનેનૂાં કમર્કાલતઃ ફલતશ્ચ િવધાદાનમ્
02.29.46 સવષાં ણ ઉદકપ્રાકા યમ્
02.29.47 ઇ ત ગાેમ ડલં વ્યાખ્યાતમ્
02.29.48ab પ ચ।ઋષભં ખરાશ્વાનાં અ વીનાં દશ।ઋષભમ્ ।
02.29.48chd શતં્ય ગાેમિહષ ઉષ્ટ્ર ાણાં યૂથં કુયાર્ચ્ચતુ ર્ષમ્ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of horses

02.30.01 અશ્વા યક્ષઃ પ યાગાિરકં ક્રય ઉપાગતં આહવલ ધં આ તં સાહા યાગતકં પણ સ્થતં યાવ કા લકં
વાઽશ્વપયર્ગં્ર કુલવયાવેણર્ ચહ્નવગાર્ગમૈલખયેત્
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02.30.02 અપ્રશ ત યઙ્ગવ્યાિધતાંશ્ચાવેદયેત્
02.30.03 કાેશકાેષ્ઠાગારા યાં ચ ગ્ હી વા માસલાભં અશ્વવાહ શ્ચ તયેત્
02.30.04 અશ્વિવભવનેાયતાં અશ્વાયાં અ દ્વગુણિવ તારાં ચતુદ્વાર્ર ઉપાવતર્નમ યાં સ-પ્રગ્રીવાં
પ્રદ્વારાસનફલકયુક્તાનાં વાનરમયૂર ષતનકુલચકાેરશકુસાિરકાક ણા શાલાં િનવેશયેત્
02.30.05 અશ્વાયાં અચતુર્ઽશ્રશ્લ ણફલકા તારં સ-ખાદનકાેષ્ઠકં સ-મતૂ્રપુર ષ ઉ સગ અેક અેકશઃ પ્રાન્મખું
ઉદન્મખું વા સ્થાનં િનવેશયેત્
02.30.06 શાલાવશને વા િદ ગ્વભાગં ક પયેત્
02.30.07 વડવા ષિકશાેરાણાં અેકા તષેુ
02.30.08 વડવાયાઃ પ્રજતાયાઃ િત્રરાતં્ર ઘ્ તપ્રસ્થઃ પાનમ્
02.30.09 અત ઊ વ સક્તપુ્રસ્થઃ નેહભષૈજ્યપ્ર તપાનં દશરાત્રમ્
02.30.10 તતઃ પુલાકાે યવસં આતર્વશ્ચાહારઃ
02.30.11 દશરાત્રાદ્ ઊ વ િકશાેરસ્ય ઘ્ તચતુભાર્ગઃ સક્તુકુડુબઃ ક્ષીરપ્રસ્થશ્ચાહાર આષ માસાત્
02.30.12 તતઃ પરં માસ ઉત્તરં અધર્ દ્ધયર્વપ્રસ્થ આિત્રવષાર્ત,્ દ્રાેણ આચતવુર્ષાર્ત્
02.30.13 અત ઊ વ ચતવુર્ષર્ઃ પ ચવષા વા કમર્ યઃ પૂણર્પ્રમાણઃ
02.30.14 દ્વાિત્રશદ્ઽઙ્ગુલં મખંુ ઉત્તમાશ્વસ્ય, પ ચમખુા યાયામાે, િવશત્ય્ઽઙ્ગુલા જઙ્ઘા, ચતજુર્ઙ્ઘ ઉ સધેઃ
02.30.15 ય્ઽઙ્ગુલાવરં મ યમાવરયાેઃ
02.30.16 શતાઙ્ગુલઃ પિરણાહઃ
02.30.17 પ ચભાગાવરાે મ યમાવરયાેઃ
02.30.18 ઉત્તમાશ્વસ્ય દ્વદ્રાેણં શા લવ્રીિહયવ પ્રયઙ્ગૂણાં અધર્શુ કં અધર્ સદં્ધ વા મુદ્ગમાષાણાં વા પુલાકઃ
નેહપ્રસ્થશ્ચ, પ ચપલં લવણસ્ય, માંસં પ ચાશ પ લકં રસસ્યાઢકં દ્વગુણં વા દધ્નઃ િપ ડક્લેદનાથ,

ક્ષારપ ચપ લકઃ સરુાયાઃ પ્રસ્થઃ પયસાે વા દ્વગુણઃ પ્ર તપાનમ્
02.30.19 દ ઘર્પથભારક્લા તાનાં ચ ખાદનાથ નેહપ્રસ્થાેઽનવુાસનં કુડુબાે નસ્યકમર્ણઃ, યવસસ્યાધર્ભારઃ ણસ્ય
દ્વગુણઃ ષડ્ઽર ત્નપિરક્ષપેઃ પુ લગ્રહાે વા
02.30.20 પાદાવરં અેતન્ મ યમાવરયાેઃ
02.30.21 ઉત્તમસમાે ર યાે ષશ્ચ મ યમઃ
02.30.22 મ યમસમશ્ચાવરઃ
02.30.23 પાદહીનં વડવાનાં પારશમાનાં ચ
02.30.24 અતાેઽધ િકશાેરાણાં ચ
02.30.25 ઇ ત િવધાયાેગઃ
02.30.26 િવધાપાચકસતૂ્રગ્રાહક ચિક સકાઃ પ્ર ત વાદભાજઃ
02.30.27 યુદ્ધવ્યાિધજરાકમર્ક્ષીણાઃ િપ ડગાેચિરકાઃ સ્યુઃ
02.30.28 અસમરપ્રયાેગ્યાઃ પાૈર નપદાનાં અથન ષા વડવા વાયાજે્યાઃ
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02.30.29 પ્રયાેગ્યાનાં ઉત્તમાઃ કા બાજેસૈ ધવારટ્ટવનાયુ ઃ, મ યમા બાહ્લ કપાપેયકસાવૈીરકતૈતલાઃ, શષેાઃ
પ્રત્યવરાઃ
02.30.30 તષેાં તી ક્ણભદ્રમ દવશને સા ાહ્યં આૈપવાહ્યકં વા કમર્ પ્રયાજેયેત્
02.30.31 ચતુર્ઽશં્ર કમાર્શ્વસ્ય સા ાહ્યમ્
02.30.32 વ ગનાે નીચૈગર્તાે લઙ્ઘનાે ઘાેરણાે નારાેષ્ટ્રશ્ચાઉપવાહ્યાઃ
02.30.33 તત્રાઉપવે કાે વધર્માનકાે યમક આલીઢ લુતઃ થુગ્ઽ સ્ત્રકચાલી ચ વ ગનઃ
02.30.34 સ અેવ શરઃકણર્િવશદુ્ધાે નીચૈગર્તઃ, ષાેડશમાગા વા
02.30.35 પ્રક ણર્કઃ પ્રક ણર્ ઉત્તરાે િનષ ણઃ પાશ્વાર્નુ ત્ત ઊ મમાગર્ઃ શરભક્ર િડતઃ શરભ લુતઃ િત્રતાલાે
બાહ્યાનુ ત્તઃ પ ચપા ણઃ સહાયતઃ વાધૂતઃ ક્લષ્ટઃ શ્લઙ્ ગતાે િંહતઃ પુ પા ભક ણર્શ્ચ ઇ ત નીચૈગર્તમાગર્ઃ
02.30.36 કિપ લુતાે ભેક લુતેણ લુત અેકપાદ લુતઃ કાેિકલસ ચાય્ર્।ઉરસ્યાે બકચાર ચ લઙ્ઘનઃ
02.30.37 કાઙ્કાે વાિરકાઙ્કાે માયૂરાેઽધર્માયૂરાે નાકુલાેધર્નાકુલાે વારાહાેઽધર્વારાહશ્ચ ઇ ત ધાેરણઃ
02.30.38 સજં્ઞાપ્ર તકારાે નાર ઉષ્ટ્ર ઇ ત
02.30.39 ષ ણવ દ્વાદશ ઇ ત યાજેના વા ર યાનાં, પ ચ યાજેના યધાર્ષ્ટમાિન દશ ઇ ત ષ્ઠવાિહનાં અશ્વાનાં
અ વા
02.30.40 િવક્રમાે ભદ્રાશ્વાસાે ભારવાહ્ય ઇ ત માગાર્ઃ
02.30.41 િવક્રમાે વ ગતં ઉપક ઠં ઉપજવાે જવશ્ચ ધારાઃ
02.30.42 તષેાં બ ધન ઉપકરણં યાેગ્યાચાયાર્ઃ પ્ર તિદશયેુઃ, સાઙ્ગ્રા મકં રથાશ્વાલઙ્કારં ચ સતૂાઃ
02.30.43 અશ્વાનાં ચિક સકાઃ શર રહ્ર ાસ દ્ધપ્રતીકારં ઋતુિવભક્તં ચાહારમ્
02.30.44 સતૂ્રગ્રાહકાશ્વબ ધકયાવ સકિવધાપાચકસ્થાનપાલકેશકાર ઙ્ગુલીિવદશ્ચ વકમર્ ભરશ્વાન્
આરાધયેયુઃ
02.30.45 કમાર્ તક્રમે ચ અેષાં િદવસવેતનચ્છેદનં કુયાર્ત્
02.30.46 નીરાજન ઉપ દં્ધ વાહયત શ્ચિક સક ઉપ દં્ધ વા દ્વાદશપણાે દ ડઃ
02.30.47 િક્રયાભષૈજ્યસઙ્ગને વ્યાિધ દ્ધાૈ પ્રતીકાર દ્વગુણાે દ ડઃ
02.30.48 તદ્ઽપરાધને વૈલાે યે પ ત્રમૂલં્ય દ ડઃ
02.30.49 તને ગાેમ ડલં ખર ઉષ્ટ્રમિહષં અ િવકં ચ વ્યાખ્યાતમ્
02.30.50ab દ્વરહ્નઃ નાનં અશ્વાનાં ગ ધમાલ્યં ચ દાપયેત્ ।
02.30.50chd કૃ ણસ ધષુ ભૂત ઇજ્યાઃ શકુ્લષેુ વ તવાચનમ્
02.30.51ab નીરાજનાં આશ્વયજેુ કારયેન્નવમેઽહિન ।
02.30.51chd યાત્રાઽઽદાવવસાને વા વ્યાધાૈ વા શા તકે રતઃ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of elephants

02.31.01 હ ત્ય્ઽ યક્ષાે હ તવનરક્ષાં દ યકમર્ક્ષા તાનાં હ તહ તનીકલભાનાં શાલાસ્થાનશ યાકમર્િવધાયવસપ્રમાણં
કમર્ વાયાેગં બ ધન ઉપકરણં સાઙ્ગ્રા મકં અલઙ્કારં ચિક સકાનીકસ્થાઉપસ્થાિયકવગ ચાનુ તષે્ઠત્
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02.31.02 હ ત્ય્।આયામ દ્વગુણ ઉ સધેિવ ક ભાયામાં હ તનીસ્થાનાિધકાં સપ્રગ્રીવાં કુમાર સઙ્ગ્રહાં પ્રાન્મખુી ં
ઉદન્મખુી ં વા શાલાં િનવેશયેત્
02.31.03 હ ત્ય્।આયામચતુર્ઽશ્રશ્લ ણાલાન ત ભફલકા તરકં સ-મતૂ્રપુર ષ ઉ સગ સ્થાનં િનવેશયેત્
02.31.04 સ્થાનસમાં શ યાં અધાર્પાશ્રયાં દુગ સા ાહ્યાઉપવાહ્યાનાં બિહદર્ યવ્યાલાનામ્
02.31.05 પ્રથમસપ્તમ અષ્ટમભાગાવહ્નઃ નાનકાલાૈ, તદ્ઽન તરં િવધાયાઃ
02.31.06 પવૂાર્હે્ન વ્યાયામકાલઃ, પશ્ચાહ્નઃ પ્ર તપાનકાલઃ
02.31.07 રાિત્રભાગાૈ દ્વાૈ વ કાલા, િત્રભાગઃ સવંેશન ઉ થાિનકઃ
02.31.08 ગ્રી મે ગ્રહણકાલઃ
02.31.09 િવશ તવષા ગ્રાહ્યઃ
02.31.10 િવક્કાે માેઢાે મક્કણાે વ્યા થતાે ગ ભણી ધનેુકા હ તની ચાગ્રાહ્યાઃ
02.31.11 સપ્તાર ત્ન ઉ સધેાે નવાયામાે દશ પિરણાહઃ પ્રમાણતશ્ચ વાિરશદ્વષા ભવત્યુત્તમઃ, િત્રશદ્વષા મ યમઃ,
પ ચિવશ તવષાઽવરઃ
02.31.12 તયાેઃ પાદાવરાે િવધાિવિધઃ
02.31.13 અરત્નાૈ ત લદ્રાેણઃ, અધાર્ઢકં તૈલસ્ય, સિપષઃ ત્રયઃ પ્રસ્થાઃ, દશપલં લવણસ્ય, માંસં પ ચાશ પ લકં,
રસસ્યાઢકં દ્વગુણં વા દધ્નઃ િપ ડક્લેદનાથ, ક્ષારદશપ લકં મદ્યસ્યાઢકં દ્વગુણં વા પયસઃ પ્ર તપાનં, ગાત્રાવસકેઃ
તૈલપ્રસ્થઃ, શરસાેઽષ્ટભાગઃ પ્રાદ િપકશ્ચ, યવસસ્ય દ્વાૈ ભારાૈ સ-પાદાૈ, શ પસ્ય શુ કસ્યાધર્ તીયાે ભારઃ,
કડઙ્કરસ્યાિનયમઃ
02.31.14 સપ્તાર ત્નના તુલ્યભાજેનાેઽષ્ટાર ત્નરત્યરાલઃ
02.31.15 યથાહ તં અવશષેઃ ષડ્ઽર ત્નઃ પ ચાર ત્નશ્ચ
02.31.16 ક્ષીરયાવ સકાે િવક્કઃ ક્ર ડાઽથ ગ્રાહ્યઃ
02.31.17 સ તલાેિહતા પ્ર તચ્છન્ના સ લપ્તપક્ષા સમકક્ષ્યા વ્ય તક ણર્માંસા સમત પતલા તદ્રાે ણકા ઇ ત
શાેભાઃ
02.31.18ab શાેભાવશને વ્યાયામં ભદ્્રમ મ દં ચ કારયેત્ ।
02.31.18chd ગં સઙ્ક ણર્ લઙ્ગં ચ કમર્ તવુશને વા
Chapt . Activity of elephants

02.32.01 કમર્સ્ક ધાશ્ચ વારાે દ યઃ સા ાહ્ય આૈપવાહ્યાે વ્યાલશ્ચ
02.32.02 તત્ર દ યઃ પ ચિવધઃ સ્ક ધગતઃ ત ભગતાે વાિરગતાેઽવપાતગતાે યૂથગતશ્ચ ઇ ત
02.32.03 તસ્ય ઉપિવચારાે િવક્કકમર્
02.32.04 સા ાહ્યઃ સપ્તિક્રયાપથ ઉપસ્થાનં સવંતર્નં સ યાનં વધાવધાે હ તયુદં્ધ નાગરાયણં સાઙ્ગ્રા મકં ચ
02.32.05 તસ્ય ઉપિવચારઃ કક્ષ્યાકમર્ ગ્રવૈેયકમર્ યૂથકમર્ ચ
02.32.06 આૈપવાહ્યાેઽષ્ટિવધ આચરણઃ કુ જરાઉપવાહ્યાે ધાેરણ આધાનગ તકાે યષ્ટ ્।ઉપવાહ્યઃ તાતે્ર
ઉપવાહ્યઃ શદુ્ધ ઉપવાહ્યાે માગર્યુકશ્ચ ઇ ત
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02.32.07 તસ્ય ઉપિવચારઃ શારદકમર્ હીનકમર્ નાર ઉષ્ટ્રકમર્ ચ
02.32.08 વ્યાલ અેકિક્રયાપથઃ શિઙ્કતાેઽવ દ્ધાે િવષમઃ પ્ર ભન્નઃ પ્ર ભન્નિવિનશ્ચયાે મદહેતુિવિનશ્ચયશ્ચ
02.32.09 તસ્ય-ઉપિવચાર આય ય અેકરક્ષાકમર્
02.32.10 િક્રયાિવપન્નાે વ્યાલઃ શદુ્ધઃ સવુ્રતાે િવષમઃ સવર્દાષેપ્રદુષ્ટશ્ચ
02.32.11 તષેાં બ ધન ઉપકરણં અનીકસ્થપ્રમાણમ્
02.32.12 આલાનગ્રવૈેયકક્ષ્યાપારાયણપિરકે્ષપ ઉત્તરાિદકં બ ધનમ્
02.32.13 અઙુ્કશવે ય ત્રાિદકં ઉપકરણમ્
02.32.14 વજૈય તી રપ્રમાલા તરણકુથાઽઽિદકં ભષૂણમ્
02.32.15 વમર્તાેમરશરાવાપય ત્રાિદકઃ સાઙ્ગ્રા મકાલઙ્કારઃ
02.32.16 ચિક સકાનીકસ્થારાેહકાધાેરણહ તપકાપૈચાિરકિવધાપાચકયાવ સકપાદપા શકકુટ રર્ક્ષકાઉપશયૈકાિદરાપૈસ્થાિયકવગર્ઃ
02.32.17 ચિક સકકુટ રક્ષિવધાપાચકાઃ પ્રસ્થાેદનં નેહપ્ર તક્ષારલવણયાેશ્ચ દ્વપ લકં હરેયુઃ, દશપલં માંસસ્ય,

અ યત્ર ચિક સકે યઃ
02.32.18 પ થવ્યાિધકમર્મદજરાઽ ભતપ્તાનાં ચિક સકાઃ પ્ર તકુયુર્ઃ
02.32.19 સ્થાનસ્યાશુ દ્ધયર્વસસ્યાગ્રહણં સ્થલે શાયનં અભાગે ઘાતઃ પરારાેહણં અકાલે યાનં
અભૂમાવતીથઽવતારણં ત ષ ડ ઇત્યત્યયસ્થાનાિન
02.32.20 તં અેષાં ભક્તવેતનાદ્ આદદ ત
02.32.21ab તસ્રાે નીરાજનાઃ કાયાર્શ્ચાતુમાર્સ્ય।ઋતુસ ધષુ ।
02.32.21chd ભૂતાનાં કૃ ણસ ધી ઇજ્યાઃ સનેા યઃ શકુ્લસ ધષુુ
02.32.22ab દ તમૂલપર ણાહ દ્વગુણં પ્રાજે્ઝ્ય ક પયેત્ ।
02.32.22chd અ દે દ્વ્ય્ઽધ નદ નાં પ ચા દે પવર્તાેકસામ્ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of chariots

Superintendent of foot-soldiers

Activity of the commandant of the army

02.33.01 અશ્વા યક્ષેણ રથા યક્ષાે વ્યાખ્યાતઃ
02.33.02 સ રથકમાર્ તાન્ કારયેત્
02.33.03 દશપુ ષાે દ્વાદશા તરાે રથઃ
02.33.04 ત માદ્ અેકા તરાવરા આષડ્ઽ તરાદ્ ઇ ત સપ્ત રથાઃ
02.33.05 દેવરથપુ યરથસાઙ્ગ્રા મકપાિરયા ણકપરપુરા ભયાિનકવનૈિયકાંશ્ચ રથાન્ કારયેત્
02.33.06 ઇ વ્ઽસ્ત્રપ્રહરણાવરણ ઉપકરણક પનાઃ સાર થર થકર યાનાં ચ કમર્ વાયાેગં િવદ્યાત્, આકમર્ યશ્ચ
ભક્તવેતનં તાનાં અ તાનાં ચ યાેગ્યારક્ષાઽનુષ્ઠાનં અથર્માનકમર્ ચ
02.33.07 અેતને પત્ત્ય્ઽ યક્ષાે વ્યાખ્યાતઃ
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02.33.08સમાૈલ તશ્રે ણ મત્રા મત્રાટવીબલાનાં સારફ ગુતાં િવદ્યાત્, િન સ્થલપ્રકાશકૂટખનકાકાશિદવારાિત્રયુદ્ધવ્યાયામં
ચ, આયાેગં અયાેગં ચ કમર્સુ
02.33.09 તેદ્ અેવ સનેાપ તઃ સવર્યુદ્ધપ્રહરણિવદ્યાિવનીતાે હ ત્ય્ઽશ્વરથચયાર્સઙ્ઘુષ્ટશ્ચતુર્ઽઙ્ગસ્ય
બલસ્યાનુષ્ઠાનાિધષ્ઠાનં િવદ્યાત્
02.33.10 વભૂ મ યુદ્ધકાલં પ્રત્યનીકં અ ભન્નભેદનં ભન્નસ ધાનં સહંતભેદનં ભન્નવધં દુગર્વધં યાત્રાકાલં ચ પ યેત્
02.33.11ab તૂયર્ વજપતાકા ભવ્યૂર્હસજં્ઞાઃ પ્રક પયેત્ ।
02.33.11chd સ્થાને યાને પ્રહરણે સૈ યાનાં િવનયે રતઃ (ઇ ત)
Chapt . Superintendent of passports

Superintendent of pasture lands

02.34.01 મુદ્રાઽ યક્ષાે મુદ્રાં માષકેણ દદ્યાત્
02.34.02 સ-મુદ્રાે જનપદં પ્રવેષંુ્ટ િન ક્ર મતું વા લભેત
02.34.03 દ્વાદશપણં અમુદ્રાે નપદાે દદ્યાત્
02.34.04 કૂટમુદ્રાયાં પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ તરાજેનપદસ્ય ઉત્તમઃ
02.34.05 િવવીતા યક્ષાે મુદ્રાં પ યેત્
02.34.06 ગ્રામા તરેષુ ચ િવવીતં સ્થાપયેત્
02.34.07 ચાેરવ્યાલભયાિન્ન ાર યાિન શાેધયેત્
02.34.08 અનુદકે કૂપસતેુબ ધ ઉ સાન્ સ્થાપયેત,્ પુ પફલવાટાંશ્ચ
02.34.09 લુ ધકશ્વગ ણનઃ પિરવ્રજેયુરર યાિન
02.34.10 તસ્કરા મત્રા યાગમે શઙ્ખદુ દુ ભશ દં અગ્રાહ્યાઃ કુયુર્ઃ શલૈ ક્ષાિધ ઢા વા શીઘ્રવાહના વા
02.34.11 અ મત્રાટવીસ ચારં ચ રાજ્ઞાે ગ્ હકપાેતૈમુર્દ્રાયુક્તૈહાર્રયેત્, ધૂમા ગ્ પર પરયા વા
02.34.12ab દ્રવ્યહ તવના વં વતર્ની ં ચાેરરક્ષણમ્ ।
02.34.12chd સાથાર્ તવાહ્યં ગાેરકં્ષ્ય વ્યવહારં ચ કારયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Activity of the administrator

Secret agents in the disguise of householders, traders, and ascetics

02.35.01 સમાહતાર્ ચતુધાર્ જના દં િવભજ્ય જ્યેષ્ઠમ યમકિનષ્ઠિવભાગેન ગ્રામાગં્ર પિરહારકં આયુધીયં
ધા યપશિુહર યકુ યિવ ષ્ટપ્ર તકરં ઇદં અેતાવદ્ ઇ ત િનબ ધયેત્
02.35.02 ત પ્રિદષ્ટઃ પ ચગ્રામી ં દશગ્રામી ં વા ગાપે શ્ચ તયેત્
02.35.03સીમાવરાેધને ગ્રામાગ્રં, કૃષ્ટાકૃષ્ટસ્થલકેદારારામષ ડવાટવનવા તુચૈત્યદેવગ્ હસતેુબ ધ મશાનસ ત્રપ્રપાપુ યસ્થાનિવવીતપ થસઙ્ખ્યાનને
ક્ષતે્રાગં્ર, તને સી ાં ક્ષતે્રાણાં ચ કરદાકરદસઙ્ખ્યાનને
02.35.04 તષેુ ચ અેતાવચ્ચાતવુાર્ ય, અેતાવ તઃ કષર્કગાેરક્ષકવૈદેહકકા કમર્કરદાસાશ્ચ, અેતાવચ્ચ
દ્વપદચતુ પદં, ઇદં ચ અેષુ િહર ય વ ષ્ટશલુ્કદ ડં સમુ ત્તષ્ઠ ત ઇ ત
02.35.05 કુલાનાં ચ સ્ત્રીપુ ષાણાં બાલ દ્ધકમર્ચિરત્રા વવ્યયપિરમાણં િવદ્યાત્
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02.35.06 અેવં ચ જનપદચતુભાર્ગં સ્થાિનક શ્ચ તયેત્
02.35.07 ગાપેસ્થાિનકસ્થાનષેુ પ્રદેષ્ટારઃ કાયર્કરણં બ લપ્રગ્રહં ચ કુયુર્ઃ
02.35.08 સમાહ ર્પ્રિદષ્ટાશ્ચ ગ્ હપ તકવ્ય જના યષેુ ગ્રામષેુ પ્ર ણિહતાઃ તષેાં ગ્રામાણાં ક્ષતે્રગ્ હકુલાગ્રં િવદ્યુઃ,
માનસ તા યાં ક્ષતે્રા ણ ભાેગપિરહારા યાં ગ્ હા ણ વણર્કમર્ યાં કુલાિન ચ
02.35.09 તષેાં જઙ્ઘાગ્રં આયવ્યયાૈ ચ િવદ્યુઃ
02.35.10 પ્ર સ્થતાગતાનાં ચ પ્રવાસાવાસકારણં, અન યાર્નાં ચ સ્ત્રીપુ ષાણાં ચારપ્રચારં ચ િવદ્યુઃ
02.35.11 અેવં વૈદેહકવ્ય જનાઃ વભૂ મ નાં રાજપ યાનાં ખિનસતેવુનકમાર્ તક્ષતે્ર નાં પ્રમાણં અઘ ચ િવદ્યુઃ
02.35.12 પરભૂ મ તાનાં વાિરસ્થલપથઉપયાતાનાં સારફ ગપુુ યાનાં કમર્સુ ચશલુ્કવતર્ ય।્આ તવાિહકગુ મતરદેયભાગભક્તપ યાગારપ્રમાણં
િવદ્યુઃ
02.35.13 અેવં સમાહ ર્પ્રિદષ્ટાઃ તાપસવ્ય જનાઃ કષર્કગાેરક્ષકવૈદેહકાનાં અ યક્ષાણાં ચ શાૈચાશાૈચં િવદ્યુઃ
02.35.14 પુરાણચાેરવ્ય જનાશ્ચા તવેા સનશ્ચૈત્યચતુ પથશૂ યપદઉદપાનનદ િનપાનતીથાર્યતનાશ્રમાર યશલૈવનગહનષેુ
તનેા મત્રપ્રવીરપુ ષાણાં ચ પ્રવેશનસ્થાનગમનપ્રયાજેના યપુલભેરન્
02.35.15ab સમાહતાર્ જનપદં ચ તયેદ્ અેવં ઉ થતઃ ।
02.35.15chd ચ તયેયુશ્ચ સસં્થાઃ તાઃ સસં્થાશ્ચા યાઃ વયાનેયઃ (ઇ ત)
Chapt . Rules for the city-superintendent

02.36.01 સમાહ ર્વન્નાગિરકાે નગરં ચ તયેત્
02.36.02 દશકુલી ં ગાપેાે િવશ તકુલી ં ચ વાિરશ કુલી ં વા
02.36.03 સ તસ્યાં સ્ત્રીપુ ષાણાં તગાતે્રનામકમર્ ભઃ જઙ્ઘાગ્રં આયવ્યયાૈ ચ િવદ્યાત્
02.36.04 અેવં દુગર્ચતુભાર્ગં સ્થાિનક શ્ચ તયેત્
02.36.05 ધમાર્વસ થનઃ પાષ ડપ થકાન્ આવેદ્ય વાસયેયુઃ, વપ્રત્યયાશ્ચ તપ વનઃ શ્રાેિત્રયાંશ્ચ
02.36.06 કા શ પનઃ વકમર્સ્થાનષેુ વજનં વાસયેયુઃ, વૈદેહકાશ્ચા યાે યં વકમર્સ્થાનષેુ
02.36.07 પ યાનાં અદેશકાલિવકે્રતારં અ વકરણં ચ િનવેદયેયુઃ
02.36.08 શાૈ ડકપાક્વમાં સકાઉદિનક પા વાઃ પિરજ્ઞાતં આવાસયેયુઃ
02.36.09 અ તવ્યયકતાર્રં અત્યાિહતકમાર્ણં ચ િનવેદયેયુઃ
02.36.10 ચિક સકઃ પ્રચ્છન્નવ્રણપ્રતીકારકારિયતારં અપ યકાિરણં ચ ગ્ હ વામી ચ િનવેદ્ય
ગાપેસ્થાિનકયાેમુર્ચ્યેત, અ યથા તુલ્યદાષેઃ સ્યાત્
02.36.11 પ્ર સ્થતાગતાૈ ચ િનવેદયેત્, અ યથા રાિત્રદાષેં ભજેત
02.36.12 ક્ષેમરાિત્રષુ િત્રપણં દદ્યાત્
02.36.13 પ થક ઉ પ થકાશ્ચ બિહર્ઽ તશ્ચ નગરસ્ય દેવગ્ હપુ યસ્થાનવન મશાનષેુ સ-વ્રણં અિનષ્ટ ઉપકરણં
ઉદ્ભા ડીકૃતં આિવગ્ ં અ ત વ ં અ વક્લા તં અપવૂ વા ગ્ હ્ણ યુઃ
02.36.14 અેવં અ ય તરે શૂ યિનવેશાવેશનશાૈ ડકાઉદિનકપાક્વમાં સકદ્યૂતપાષ ડાવાસષેુ િવચયં કુયુર્ઃ
02.36.15 અ ગ્ પ્રતીકારં ચ ગ્રી મે
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02.36.16 મ યમયાેરહ્નશ્ચતુભાર્ગયાેરષ્ટભાગાેઽ ગ્ દ ડઃ
02.36.17 બિહર્ઽિધશ્રયણં વા કુયુર્ઃ
02.36.18 પાદઃ પ ચઘટ નાં કુ ભદ્રાે ણિનહ્શ્રેણીપરશશુપૂાર્ઙુ્કશકચગ્રહણીદતૃીનાં ચાકરણે
02.36.19 ણકટચ્છન્ના યપનયેત્
02.36.20 અ ગ્ િવન અેકસ્થાન્ વાસયેત્
02.36.21 વગ્ હપ્રદ્વારેષુ ગ્ હ વા મનાે વસયેુઃ અસ પા તનાે રાત્રાૈ
02.36.22 ર યાસુ કુટવ્ર ઃ સહસ્રં તષે્ઠયુઃ, ચતુ પથદ્વારરાજપિરગ્રહેષુ ચ
02.36.23 પ્રદ પ્તં અન ભધાવતાે ગ્ હ વા મનાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, ષટ્પણાેઽવક્રિયણઃ
02.36.24 પ્રમાદાદ્ દ પ્તષેુ ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ
02.36.25 પ્રદ િપકાેઽ ગ્ ના વ યઃ
02.36.26 પાંસુ યાસે ર યાયાં અષ્ટભાગાે દ ડઃ, પઙ્ક ઉદકસ રાેધે પાદઃ
02.36.27 રાજમાગ દ્વગુણઃ
02.36.28 પ યસ્થાન ઉદકસ્થાનદેવગ્ હરાજપિરગ્રહેષુ પણ ઉત્તરા િવષ્ટાદ ડાઃ, મતૂ્રે વધર્દ ડાઃ
02.36.29 ભષૈજ્યવ્યાિધભયિન મત્તં અદ ડ્યાઃ
02.36.30 મા ર્રશ્વનકુલસપર્પ્રેતાનાં નગરસ્યા તર્।ઉ સગ િત્રપણાે દ ડઃ, ખર ઉષ્ટ્ર ાશ્વતરાશ્વપ્રેતાનાં ષટ્પણઃ,
મનુ યપ્રેતાનાં પ ચાશ પણઃ
02.36.31 માગર્િવપયાર્સે શવદ્વારાદ્ અ યતશ્ચ શવિનણર્યને પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
02.36.32 દ્વાઃસ્થાનાં દ્વશતમ્
02.36.33 મશાનાદ્ અ યત્ર યાસે દહને ચ દ્વાદશપણાે દ ડઃ
02.36.34 િવષ ણા લકં ઉભયતાેરાતં્ર યામતૂયર્મ્
02.36.35 તૂયર્શ દે રાજ્ઞાે ગ્ હા યાશે સપાદપણંઽક્ષણતાડનં પ્રથમપ શ્ચમયા મકં, મ યમયા મકં દ્વગુણં,
અ તશ્ચતુગુર્ણમ્
02.36.36 શઙ્કનીયે દેશે લઙ્ગે પવૂાર્પદાને ચ ગ્ હીતં અનુયુ ત
02.36.37 રાજપિરગ્રહ ઉપગમને નગરરક્ષાઽઽરાેહણે ચ મ યમઃ સાહસદ ડઃ
02.36.38 સૂ તકા ચિક સકપે્રતપ્રદ પયાનનાગિરકતૂયર્પ્રેક્ષાઽ ગ્ િન મત્તં મુદ્રા ભશ્ચાગ્રાહ્યાઃ
02.36.39 ચારરાિત્રષુ પ્રચ્છન્નિવપર તવષેાઃ પ્રવ્ર જતા દ ડશસ્ત્રહ તાશ્ચ મનુ યા દાષેતાે દ ડ્યાઃ
02.36.40 ર ક્ષણાં અવાય વારયતાં વાય ચાવારયતાં ક્ષણ દ્વગુણાે દ ડઃ
02.36.41 સ્ત્રયં દાસી ં અિધમેહયતાં પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, અદાસી ં મ યમઃ, કૃતાવરાેધાં ઉત્તમઃ, કુલ સ્ત્રયં વધઃ
02.36.42 ચેતનાચેતિનકં રાિત્રદાષેં અશસંતાે નાગિરકસ્ય દાષેાનુ પાે દ ડઃ, પ્રમાદસ્થાને ચ
02.36.43 િનતં્ય ઉદકસ્થાનમાગર્ભ્રમચ્છન્નપથવપ્રપ્રાકારરક્ષાઽવેક્ષણં નષ્ટપ્ર તાપ તાનાં ચ રક્ષણમ્
02.36.44 બ ધનાગારે ચ બાલ દ્ધવ્યાિધતાનાથાનાં તનક્ષત્રપાૈણર્માસીષુ િવસગર્ઃ
02.36.45 પ યશીલાઃ સમયાનુબદ્ધા વા દાષેિન ક્રયં દદ્યુઃ
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02.36.46ab િદવસે પ ચરાત્રે વા બ ધનસ્થાન્ િવશાેધયેત્ ।
02.36.46chd કમર્ણા કાયદ ડને િહર યાનુગ્રહેણ વા
02.36.47ab અપવૂર્દેશાિધગમે યવુરા ભષેચને ।
02.36.47chd પતુ્રજન્મિન વા માેક્ષાે બ ધનસ્ય િવધીયતે (ઇ ત)
Book . Determination of (valid and invalid) transactions

Chapt . Filing of law-suits

03.1.01 ધમર્સ્થાઃ ત્રયઃ ત્રયાેઽમાત્યા જનપદસ ધસઙ્ગ્રહણદ્રાેણમખુસ્થાનીયષેુ વ્યાવહાિરકાન્ અથાર્ન્ કુયુર્ઃ
03.1.02 તરાેિહતા તર્ઽગારનક્તાર ય ઉપ ય્।ઉપહ્વરકૃતાંશ્ચ વ્યવહારાન્ પ્ર તષેધયેયુઃ
03.1.03 કતુર્ઃ કારિયતુઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.1.04 શ્રાે ણાં અેક અેકં પ્રત્યધર્દ ડાઃ
03.1.05 શ્રદ્ધયેાનાં તુ દ્રવ્યવ્યપનયઃ
03.1.06 પરાેક્ષેણાિધક।ઋણગ્રહણં અવક્તવ્યકરા વા તરાેિહતાઃ સ યેયુઃ
03.1.07 દાયિનકે્ષપ ઉપિનિધિવવાહયુક્તાઃસ્ત્રીણાં અિન કા સનીનાં વ્યાિધતાનાં ચામૂઢસજં્ઞાનાં અ તર્ઽગારકૃતાઃ
સ યેયુઃ
03.1.08 સાહસાનપુ્રવેશકલહિવવાહરાજિનયાેગયુક્તાઃ પવૂર્રાત્રવ્યવહાિરણાં ચ રાિત્રકૃતાઃ સ યેયુઃ
03.1.09 સાથર્વ્ર શ્રમવ્યાધચારણમ યે વર યચરાણાં અર યકૃતાઃ સ યેયુઃ
03.1.10 ગૂઢા િવષુ ચ ઉપિધકૃતાઃ સ યેયુઃ
03.1.11 મથઃસમવાયે ચ ઉપહ્વરકૃતાઃ સ યેયુઃ
03.1.12 અતાેઽ યથા ન સ યેયુઃ, અપાશ્રયવદ્ ભશ્ચ કૃતાઃ, િપ મતા પતુ્રેણ, િપત્રા પતુ્રવતા, િન કુલને
ભ્રાત્રા, કિનષે્ઠનાિવભક્તાંશને, પ તમત્યા પતુ્રવત્યા ચ સ્ત્રયા, દાસાિહતકા યાં, અપ્રાપ્તાતીતવ્યવહારા યાં,
અ ભશ તપ્રવ્ર જત યઙ્ગવ્યસિન ભશ્ચ, અ યત્ર િન ષ્ટવ્યવહારે યઃ
03.1.13 તત્રાિપ કુ્રદ્ધનેાતન મત્તને ઉન્મત્તનેાવગ્ હીતને વા કૃતા વ્યવહારા ન સ યેયુઃ
03.1.14 ક ર્કારિય શ્રાે ણાં થગ્ યથા ઉક્તા દ ડાઃ
03.1.15 વે વે તુ વગ દેશે કાલે ચ વકરણકૃતાઃ સ પૂણાર્ચારાઃ શદુ્ધદેશા દષૃ્ટ પલક્ષણપ્રમાણગુણાઃ
સવર્વ્યવહારાઃ સ યેયુઃ
03.1.16 પ શ્ચમં ચ અેષાં કરણં આદેશાિધવજ શ્રદ્ધયેમ્ ઇ ત વ્યવહારસ્થાપના ।
03.1.17સવં સરંઋતું માસં પકં્ષ િદવસં કરણંઅિધકરણંઋણં વેદકાવેદકયાેઃ કૃતસમથાર્વસ્થયાેદશગ્રામ તગાતે્રનામકમાર્ ણ
ચા ભ લખ્ય વાિદપ્ર તવાિદપ્રશ્નાન્ અથાર્નપુવૂ્યાર્ િનવેશયેત્
03.1.18 િનિવષ્ટાંશ્ચાવેક્ષેત
03.1.19 િનબદં્ધ વાદં ઉ જ્યા યં વાદં સઙ્ક્રામ ત, પવૂર્ ઉક્તં પ શ્ચમનેાથન ના ભસ ધત્ત,ે પરવાકં્ય અન ભગ્રાહ્યં
અ ભગ્રાહ્યાવ તષ્ઠતે, પ્ર તજ્ઞાય દેશં િનિદશ ઇત્યુક્તે ન િનિદશ ત, હીનદેશં અદેશં વા િનિદશ ત, િનિદષ્ટાદ્ દેશાદ્
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અ યં દેશં ઉપસ્થાપય ત, ઉપ સ્થતે દેશઽેથર્વચનં ન અેવં ઇત્યપવ્યયત,ે સા ક્ષ ભરવ તં ન ઇચ્છ ત, અસ ભા યે
દેશે સા ક્ષ ભ મથઃ સ ભાષત,ે ઇ ત પરા ઉક્તહેતવઃ
03.1.20 પરા ઉક્તદ ડઃ પ ચબ ધઃ
03.1.21 વયવંાિદદ ડાે દશબ ધઃ
03.1.22 પુ ષ તરષ્ટાંશઃ
03.1.23 પ થભક્તં અઘર્િવશષેતઃ
03.1.24 તદ્ ઉભયં િનય યાે દદ્યાત્
03.1.25 અ ભયુક્તાે ન પ્રત્ય ભયુ ત, અ યત્ર કલહસાહસસાથર્સમવાયે યઃ
03.1.26 ન ચા ભયુક્તેઽ ભયાેગેઽ ત
03.1.27 અ ભયાેક્તા ચેત્ પ્રત્યુક્તઃ તદ્ઽહરેવ ન પ્ર તબ્રૂયાત્ પરા ઉક્તઃ સ્યાત્
03.1.28 કૃતકાયર્િવિનશ્ચયાે હ્ય ભયાેક્તા ના ભયુક્તઃ
03.1.29 તસ્યાપ્ર તબ્રવુતઃ િત્રરાતં્ર સપ્તરાતં્ર ઇ ત
03.1.30 અત ઊ વ િત્રપણાવરા ય દ્વાદશપણપરં દ ડં કુયાર્ત્
03.1.31 િત્રપક્ષાદ્ ઊ વઅપ્ર તબ્રવુતઃ પરા ઉક્તદ ડં કૃ વા યા યસ્ય દ્રવ્યા ણસ્યુઃ તતાેઽ ભયાેક્તારં પ્ર તપાદયેદ્,
અ યત્ર ત્ત્ય।્ઉપકરણે યઃ
03.1.32 તદ્ અેવ િન પતતાેઽ ભયુક્તસ્ય કુયાર્ત્
03.1.33 અ ભયાેક્તુિન પાતસમકાલઃ પરા ઉક્તભાવઃ
03.1.34 પ્રેતસ્ય વ્યસિનનાે વા સા ક્ષવચનં અસારમ્
03.1.35 અ ભયાેક્તા દ ડં દ વા કમર્ કારયેત્
03.1.36 આિધ વા સ કામં પ્રવેશયેત્
03.1.37 રક્ષાેઘ્નર ક્ષતં વા કમર્ણા પ્ર તપાદયેદ્, અ યત્ર બ્રાહ્મણાત્
03.1.38ab ચતવુર્ણાર્શ્રમસ્યાયં લાેકસ્યાચારરક્ષણાત્ ।
03.1.38chd ન યતાં સવર્ધમાર્ણાં રા ધમર્પ્રવતર્કઃ
03.1.39ab ધમર્શ્ચ વ્યવહારશ્ચ ચિરતં્ર રાજશાસનમ્ ।
03.1.39chd િવવાદાથર્શ્ચતુ પાદઃ પ શ્ચમઃ પવૂર્બાધકઃ
03.1.40ab તત્ર સત્યે સ્થતાે ધમા વ્યવહારઃ તુ સા ક્ષષુ ।
03.1.40chd ચિરતં્ર સઙ્ગ્રહે પુંસાં રાજ્ઞાં આજ્ઞા તુ શાસનમ્
03.1.41ab રાજ્ઞઃ વધમર્ઃ વગાર્ય પ્ર ધમણ ર ક્ષતુઃ ।
03.1.41chd અર ક્ષતવુાર્ ક્ષેપ્તવુાર્ મ યાદ ડં અતાેઽ યથા
03.1.42ab દ ડાે િહ કેવલાે લાેકં પરં ચ ઇમં ચ રક્ષ ત ।
03.1.42chd રાજ્ઞા પતુ્રે ચ શત્રાૈ ચ યથાદાષેં સમં તઃ
03.1.43ab અનુશાસદ્દ ્ િહ ધમણ વ્યવહારેણ સસં્થયા ।
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03.1.43chd યાયને ચ ચતુથન ચતુર્ઽ તાં વા મહી ં જયેત્
03.1.44ab સસં્થા યા ધમર્શાસે્ત્રણ શાસં્ત્ર વા વ્યાવહાિરકમ્ ।
03.1.44chd ય મન્ન્ અથ િવ યેત ધમણાથ િવિનણર્યેત્
03.1.45ab શાસં્ત્ર િવપ્ર તપદે્યત ધમ યાયને કેન ચત્ ।
03.1.45chd યાયઃ તત્ર પ્રમાણં સ્યાત્ તત્ર પાઠાે િહ ન ય ત
03.1.46ab દષૃ્ટદાષેઃ વયવંાદઃ વપક્ષપરપક્ષયાેઃ ।
03.1.46chd અનુયાેગાજર્વં હેતુઃ શપથશ્ચાથર્સાધકઃ
03.1.47ab પવૂર્ ઉત્તરાથર્વ્યાઘાતે સા ક્ષવક્તવ્યકારણે ।
03.1.47chd ચારહ તાચ્ચ િન પાતે પ્રદેષ્ટવ્યઃ પરાજયઃ (ઇ ત)
Chapt . Concerning marriage

(i) Law of marriage (I) Rules concerning women property(Ii) Concerning supersession

(of a wife) by a second marriage

03.2.01 િવવાહપવૂા વ્યવહારઃ
03.2.02 ક યાદાનં ક યાં અલઙૃ્કત્ય બ્રાહ્માે િવવાહઃ
03.2.03 સહધમર્ચયાર્ પ્રા પત્યઃ
03.2.04 ગાે મથનુાદાનાદ્ આષર્ઃ
03.2.05 અ તવદ્યાં ઋ વજે દાનાદ્ દૈવઃ
03.2.06 મથઃસમવાયાદ્ ગા ધવર્ઃ
03.2.07 શલુ્કાદાનાદ્ આસરુઃ
03.2.08 પ્રસહ્યાદાનાદ્ રાક્ષસઃ
03.2.09 સપુ્તમત્તાદાનાત્ પૈશાચઃ
03.2.10 િપ પ્રમાણાશ્ચ વારઃ પવૂ ધ યાર્ઃ, માતાિપ પ્રમાણાઃ શષેાઃ
03.2.11 તાૈ િહ શલુ્કહરાૈ દુિહતુઃ, અ યતરાભાવેઽ યતરાે વા
03.2.12 દ્વતીયં શલંુ્ક સ્ત્રી હરેત
03.2.13 સવષાં પ્રીત્ય।્આરાપેણં અપ્ર ત ષદ્ધમ્ ઇ ત િવવાહધમર્ઃ ।
03.2.14 ત્તરાબ યં વા સ્ત્રીધનમ્
03.2.15 પર દ્વસાહસ્રા સ્થા યા ત્તઃ, આબ યાિનયમઃ
03.2.16 તદ્આત્મપતુ્ર નષુાભમર્ ણપ્રવાસાપ્ર તિવધાને ચભાયાર્યા ભાેક્તું અદાષેઃ, પ્ર તરાેધકવ્યાિધદુ ભક્ષભયપ્રતીકારે
ધમર્કાય ચ પત્યુઃ, સ ભૂય વા દ પત્યાે મથનંુ પ્ર તયાેઃ
03.2.17 િત્રવષર્ ઉપભુક્તં ચ ધ મષે્ઠષુ િવવાહેષુ નાનુયુ ત
03.2.18 ગા ધવાર્સરુ ઉપભુક્તં સ- દ્ધકં ઉભયં દા યેત, રાક્ષસપૈશાચ ઉપભુક્તં તેયં દદ્યાત્
03.2.19 તે ભતર્િર ધમર્કામા તદાની ં અેવ સ્થા યાભરણં શલુ્કશષંે ચ લભેત
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03.2.20 લ વા વા િવ દમાના સ- દ્ધકં ઉભયં દા યેત
03.2.21 કુટુ બકામા તુ શ્વશરુપ તદતં્ત િનવેશકાલે લભેત
03.2.22 િનવેશકાલં િહ દ ઘર્પ્રવાસે વ્યાખ્યાસ્યામઃ
03.2.23 શ્વશરુપ્રા તલાે યને વા િનિવષ્ટા શ્વશરુપ તદતં્ત યેત
03.2.24 જ્ઞા તહ તાદ્ઽ ભ ષ્ટાયા જ્ઞાતયાે યથાગ્ હીતં દદ્યુઃ
03.2.25 યાય ઉપગતાયાઃ પ્ર તપત્તા સ્ત્રીધનં ગાપેયેત્
03.2.26 પ તદાયં િવ દમાના યેત
03.2.27 ધમર્કામા ભુ ત
03.2.28 પતુ્રવતી િવ દમાના સ્ત્રીધનં યેત
03.2.29 તત્ તુ સ્ત્રીધનં પતુ્રા હરેયુઃ
03.2.30 પતુ્રભરણાથ વા િવ દમાના પતુ્રાથ સ્ફાતીકુયાર્ત્
03.2.31 બહુપુ ષપ્ર નાં પતુ્રાણાં યથાિપ દત્તં સ્ત્રીધનં અવસ્થાપયેત્
03.2.32 કામકરણીયં અિપ સ્ત્રીધનં િવ દમાના પતુ્રસસંં્થ કુયાર્ત્
03.2.33 અપતુ્રા પ તશયનં પાલય તી ગુ સમીપે સ્ત્રીધનં આયુઃક્ષયાદ્ ભુ ત
03.2.34 આપદ્ઽથ િહ સ્ત્રીધનમ્
03.2.35 ઊ વ દાયાદં ગચ્છેત્
03.2.36 વ ત ભતર્િર તાયાઃ પતુ્રા દુિહતરશ્ચ સ્ત્રીધનં િવભજેરન્, અપતુ્રાયા દુિહતરઃ, તદ્ઽભાવે ભતાર્
03.2.37 શલંુ્ક અ વાધેયં અ યદ્ વા બ ધુ ભદર્ત્તં બા ધવા હરેયુઃ ઇ ત સ્ત્રીધનક પઃ ।
03.2.38 વષાર્ યષ્ટાવપ્ર યમાનાં અપતુ્રાં વ યાં ચાકાઙે્ક્ષત, દશ િન દંુ, દ્વાદશ ક યાપ્રસિવનીમ્
03.2.39 તતઃ પતુ્રાથ દ્વતીયાં િવ દેત
03.2.40 તસ્યા તક્રમે શલંુ્ક સ્ત્રીધનં અધ ચાિધવેદિનકં દદ્યાત્, ચતુિવશ તપણપરં ચ દ ડમ્
03.2.41 શલંુ્ક સ્ત્રીધનં અશલુ્કસ્ત્રીધનાયાઃ ત પ્રમાણં આિધવેદિનકં અનુ પાં ચ ત્ત દ વા બહ્વ રિપ િવ દેત
03.2.42 પતુ્રાથાર્ િહ સ્ત્રયઃ
03.2.43 તીથર્સમવાયે ચાસાં યથાિવવાહં પવૂર્ ઊઢાં વ પુત્રાં વા પવૂ ગચ્છેત્
03.2.44 તીથર્ગૂહનાગમને ષણ્ઁઅવ તદર્ ડઃ
03.2.45 પતુ્રવતી ં ધમર્કામાં વ યાં િન દંુ નીરજસ્કાં વા નાકામાં ઉપેયાત્
03.2.46 ન ચાકામઃ પુ ષઃ કુ ષ્ઠની ં ઉન્મત્તાં વા ગચ્છેત્
03.2.47 સ્ત્રી તુ પતુ્રાથ અેવ ભૂતં વા ઉપગચ્છેત્
03.2.48ab નીચ વં પરદેશં વા પ્ર સ્થતાે રાજિક બષી ।
03.2.48chd પ્રાણા ભહ તા પ તતઃ ત્યાજ્યઃ ક્લીબાેઽિપ વા પ તઃ (ઇ ત)

Chapt . iv) Marital duty, (v) Maintenance, (vi) Cruelty, (vI) Disaffection, (vIi)

Misconduct, (ix) Prohibition of favours and dealings
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03.3.01 દ્વાદશવષાર્ સ્ત્રી પ્રાપ્તવ્યવહારા ભવ ત, ષાેડશવષર્ઃ પુમાન્
03.3.02 અત ઊ વ અશશુ્રષૂાયાં દ્વાદશપણઃ સ્ત્રયા દ ડઃ, પુંસાે દ્વગુણઃ ઇ ત શશુ્રષૂા ।
03.3.03 ભમર્ યાયાં અિનિદષ્ટકાલાયાં ગ્રાસાચ્છાદનં વાઽિધકં યથાપુ ષપિરવાપં સિવશષેં દદ્યાત્
03.3.04 િનિદષ્ટકાલાયાં તદ્ અેવ સઙ્ખ્યાય બ ધં ચ દદ્યાત્
03.3.05 શલુ્કસ્ત્રીધનાિધવેદિનકાનાં અનાદાને ચ
03.3.06 શ્વશરુકુલપ્રિવષ્ટાયાં િવભક્તાયાં વા ના ભયાજે્યઃ પ તઃ ઇ ત ભમર્ ।
03.3.07 નષ્ટે િવનષ્ટે યઙ્ગે અિપ કે અમા કે ઇત્યિનદશને િવનયગ્રાહણમ્
03.3.08 વે દલર જુહ તાનાં અ યતમને વા ષે્ઠ િત્રરાઘાતઃ
03.3.09 તસ્યા તક્રમે વાગ્દ ડપા યદ ડા યાં અધર્દ ડાઃ
03.3.10 તદ્ અેવ સ્ત્રયા ભતર્િર પ્ર સદ્ધદાષેાયાઃ
03.3.11 ઈ યર્યા બાહ્યિવહારેષુ દ્વારે વત્યયાે યથાિનિદષ્ટઃ ઇ ત પા યમ્ ।
03.3.12 ભતાર્રં દ્વષતી સ્ત્રી સપ્તાતર્વા યમ ડયમાના તદાની ં અેવ સ્થા યાભરણં િનધાય ભતાર્રં અ યયા સહ
શયાનં અનુશયીત
03.3.13 ભ ક્ય્ઽ વાિધજ્ઞા તકુલાનાં અ યતમે વા ભતાર્ દ્વષન્ સ્ત્રયં અેકાં અનુશયીત
03.3.14 દષૃ્ટ લઙ્ગે મૈથનુાપહારે સવણાર્પસપર્ ઉપગમે વા મ યાવાદ દ્વાદશપણં દદ્યાત્
03.3.15 અમાેક્ષ્યા ભતુર્રકામસ્ય દ્વષતી ભાયાર્, ભાયાર્યાશ્ચ ભતાર્
03.3.16 પર પર દ્વષેાન્ માેક્ષઃ
03.3.17 સ્ત્રીિવપ્રકારાદ્ વા પુ ષશ્ચને્ માેકં્ષ ઇચ્છેદ્ યથાગ્ હીતં અસ્યૈ દદ્યાત્
03.3.18 પુ ષિવપ્રકારાદ્ વા સ્ત્રી ચને્ માેકં્ષ ઇચ્છેન્નાસ્યૈ યથાગ્ હીતં દદ્યાત્
03.3.19 અમાેક્ષાે ધમર્િવવાહાનામ્ ઇ ત દ્વષેઃ ।
03.3.20 પ્ર ત ષદ્ધા સ્ત્રી દપર્મદ્યક્ર ડાયાં િત્રપણં દ ડં દદ્યાત્
03.3.21 િદવા સ્ત્રીપ્રેક્ષાિવહારગમને ષટ્પણાે દ ડઃ, પુ ષપ્રેક્ષાિવહારગમને દ્વાદશપણઃ
03.3.22 રાત્રાૈ દ્વગુણઃ
03.3.23 સપુ્તમત્તપ્રવ્રજને ભતુર્રદાને ચ દ્વારસ્ય દ્વાદશપણઃ
03.3.24 રાત્રાૈ િન કસને દ્વગુણઃ
03.3.25 સ્ત્રીપુંસયાેમથનુાથનાઙ્ગિવચેષ્ટાયાં રહાેઽશ્લીલસ ભાષાયાં વા ચતુિવશ તપણઃ સ્ત્રયા દ ડઃ, પુંસાે
દ્વગુણઃ
03.3.26 કેશનીિવદ તનખાલ બનષેુ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પુંસાે દ્વગુણઃ
03.3.27 શિઙ્કતસ્થાને સ ભાષાયાં ચ પણસ્થાને શફાદ ડઃ
03.3.28 સ્ત્રીણાં ગ્રામમ યે ચ ડાલઃ પક્ષા તરે પ ચ શફા દદ્યાત્
03.3.29 પ ણકં વા પ્રહારં માેક્ષયેત્ ઇત્યતીચારઃ ।
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03.3.30 પ્ર ત ષદ્ધયાેઃ સ્ત્રીપુંસયાેર યાે ય ઉપકારે દ્રકદ્રવ્યાણાં દ્વાદશપણાે દ ડઃ, સ્થૂલકદ્રવ્યાણાં
ચતુિવશ તપણઃ, િહર યસવુણર્યાેશ્ચતુ પ ચાશ પણઃ સ્ત્રયા દ ડઃ, પુંસાે દ્વગુણઃ
03.3.31 ત અેવાગ યયાેરધર્દ ડાઃ, તથા પ્ર ત ષદ્ધપુ ષવ્યવહારેષુ ચ ઇ ત પ્ર તષેધઃ ।
03.3.32ab રાજ દ્વષ્ટા તચારા યાં આત્માપક્રમણને ચ ।
03.3.32chd સ્ત્રીધનાનીતશલુ્કાનાં અ વા યં યતે સ્ત્રયાઃ (ઇ ત)
Chapt . Leaving home, goi.g away(with a man), Short absence from home, Long absence

from home

03.4.01 પ તકુલાિન્ન પ તતાયાઃ સ્ત્રયાઃ ષટ્પણાે દ ડઃ, અ યત્ર િવપ્રકારાત્
03.4.02 પ્ર ત ષદ્ધાયાં દ્વાદશપણઃ
03.4.03 પ્ર તવેશગ્ હા તગતાયાઃ ષટ્પણઃ
03.4.04 પ્રા તવે શક ભ કવૈદેહકાનાં અવકાશ ભક્ષાપ યદાને દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.4.05 પ્ર ત ષદ્ધાનાં પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.4.06 પરગ્ હા તગતાયાશ્ચતુિવશ તપણઃ
03.4.07 પરભાયાર્ઽવકાશદાને શત્યાે દ ડઃ, અ યત્રાપદ્ યઃ
03.4.08 વારણાજ્ઞાનયાેિનદાષઃ
03.4.09 પ તિવપ્રકારાત્ પ તજ્ઞા તસખુાવસ્થગ્રા મકા વાિધ ભ ક જ્ઞા તકુલાનાં અ યતમં અપુ ષં ગ તું અદાષેઃ
ઇ ત આચાયાર્ઃ
03.4.10 સ-પુ ષં વા જ્ઞા તકુલમ્
03.4.11 કુતાે િહ સા વીજનસ્યચ્છલમ્
03.4.12 સખંુ અેતદ્ અવબાેદંુ્ધ, ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.4.13 પ્રેતવ્યાિધવ્યસનગભર્િન મતં્ત અપ્ર ત ષદં્ધ અેવ જ્ઞા તકુલગમનમ્
03.4.14 તિન્ન મતં્ત વારયતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.4.15 તત્રાિપ ગૂહમાના સ્ત્રીધનં યેત, જ્ઞાતયાે વા છાદય તઃ શલુ્કશષેમ્ ઇ ત િન પતનમ્ ।
03.4.16 પ તકુલાિન્ન પત્ય ગ્રામા તરગમને દ્વાદશપણાે દ ડઃ સ્થા યાઽઽભરણલાપેશ્ચ
03.4.17 ગ યને વા પુંસા સહ પ્રસ્થાને ચતુિવશ તપણઃ સવર્ધમર્લાપેશ્ચ, અ યત્ર ભમર્દાનતીથર્ગમના યામ્
03.4.18 પુંસઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ તુલ્યશ્રેયસાેઃ, પાપીયસાે મ યમઃ
03.4.19 બ ધુર્ઽદ ડ્યઃ
03.4.20 પ્ર તષેધેઽધર્દ ડાઃ
03.4.21 પ થ વ્ય તરે ગૂઢદેશા ભગમને મૈથનુાથન શિઙ્કતપ્ર ત ષદ્ધાયાં વા પ ય્ઽનુસરણે સઙ્ગ્રહણં િવદ્યાત્
03.4.22 તાલાવચરચારણમ સ્યબ ધકલુ ધકગાપેાલકશાૈ ડકાનાં અ યષેાં ચ પ્ર ષ્ટસ્ત્રીકાણાં પ ય્ઽનુસરણં
અદાષેઃ
03.4.23 પ્ર ત ષદ્ધે વા નયતઃ પુંસઃ સ્ત્રયાે વા ગચ્છ ત્યાઃ ત અેવાધર્દ ડાઃ ઇ ત પ ય્ઽનુસરણમ્ ।
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03.4.24 હ્ર વપ્રવા સનાં શદૂ્રવૈ યક્ષિત્રયબ્રાહ્મણાનાં ભાયાર્ઃ સવં સર ઉત્તરં કાલં આકાઙે્ક્ષરન્ અપ્ર તાઃ,
સવં સરાિધકં પ્ર તાઃ
03.4.25 પ્ર તિવિહતા દ્વગુણં કાલમ્
03.4.26 અપ્ર તિવિહતાઃ સખુાવસ્થા બ યુઃ, પરં ચ વાિર વષાર્ યષ્ટાૈ વા જ્ઞાતયઃ
03.4.27 તતાે યથાદત્તં આદાય પ્રમુ ચેયુઃ
03.4.28 બ્રાહ્મણં અધીયાનં દશવષાર્ યપ્ર તા, દ્વાદશ પ્ર તા, રાજપુ ષં આયુઃક્ષયાદ્ આકાઙે્ક્ષત
03.4.29 સવણર્તશ્ચ પ્ર તા નાપવાદં લભેત
03.4.30 કુટુ બ।ઋ દ્ધલાપેે વા સખુાવસ્થૈિવમુક્તા યથા ઇષં્ટ િવ દેત, િવતાથ આપદ્ગતા વા
03.4.31 ધમર્િવવાહાત્ કુમાર પિરગ્રહીતારં અનાખ્યાય પ્રાે ષતં અશ્રૂયમાણં સપ્ત તીથાર્ યાકાઙે્ક્ષત, સવં સરં
શ્રૂયમાણમ્
03.4.32 આખ્યાય પ્રાે ષતં અશ્રૂયમાણં પ ચ તીથાર્ યાકાઙે્ક્ષત, દશ શ્રૂયમાણમ્
03.4.33 અેકદેશદત્તશલંુ્ક ત્રી ણ તીથાર્ યશ્રૂયમાણં, શ્રૂયમાણં સપ્ત તીથાર્ યાકાઙે્ક્ષત
03.4.34 દત્તશલંુ્ક પ ચ તીથાર્ યશ્રૂયમાણં, દશ શ્રૂયમાણમ્
03.4.35 તતઃ પરં ધમર્સ્થૈિવ ષ્ટા યથા ઇષં્ટ િવ દેત
03.4.36 તીથર્ ઉપરાેધાે િહ ધમર્વધ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ ઇ ત હ્ર વપ્રવાસઃ ॥
03.4.37 દ ઘર્પ્રવા સનઃ પ્રવ્ર જતસ્ય પ્રેતસ્ય વા ભાયાર્ સપ્ત તીથાર્ યાકાઙે્ક્ષત, સવં સરં પ્ર તા
03.4.38 તતઃ પ તસાેદય ગચ્છેત્
03.4.39 બહુષુ પ્રત્યાસનં્ન ધા મકં ભમર્સમથ કિનષં્ઠ અભાય વા
03.4.40 તદ્ઽભાવેઽ યસાેદય સિપ ડં કુલ્યં વાઽઽસન્નમ્
03.4.41 અેતષેાં અેષ અેવ ક્રમઃ
03.4.42ab અેતાન્ ઉ ક્ર ય દાયાદાન્ વેદને રકમર્ ણ ।
03.4.42chd રસ્ત્રીદા વેત્તારઃ સ પ્રાપ્તાઃ સઙ્ગ્રહાત્યયમ્ (ઇ ત)
Chapt . Partition of inheritance

Orderof inheritance

03.5.01 અનીશ્વરાઃ િપ મ તઃ સ્થતિપ મા કાઃ પતુ્રાઃ
03.5.02 તષેાં ઊ વ િપ તાે દાયિવભાગઃ િપ દ્રવ્યાણામ્
03.5.03 વયં।આ જતં અિવભાજ્યં, અ યત્ર િપ દ્રવ્યાદ્ ઉ થતે યઃ
03.5.04 િપ દ્રવ્યાદ્ અિવભક્ત ઉપગતાનાં પતુ્રાઃ પાતૈ્રા વા આચતુથાર્દ્ ઇતં્યશભાજઃ
03.5.05 તાવદ્ અિવ ચ્છન્નઃ િપ ડાે ભવ ત
03.5.06 િવ ચ્છન્નિપ ડાઃ સવ સમં િવભજેરન્
03.5.07 અિપ દ્રવ્યા િવભક્તિપ દ્રવ્યા વા સહ વ તઃ પનુિવભજેરન્
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03.5.08 યતશ્ચ ઉ ત્તષે્ઠત સ દ્વ્ય્ઽંશં લભેત
03.5.09 દ્રવં્ય અપતુ્રસ્ય સાેદયાર્ ભ્રાતરઃ સહ િવનાે વા હરેયુઃ ક યાશ્ચ
03.5.10 િરક્થં પતુ્રવતઃ પતુ્રા દુિહતરાે વા ધ મષે્ઠષુ િવવાહેષુ તાઃ
03.5.11 તદ્ઽભાવે િપતા ધરમાણઃ
03.5.12 િપત્ર્ઽભાવે ભ્રાતરાે ભ્રા પતુ્રાશ્ચ
03.5.13 અિપ કા બહવાેઽિપ ચ ભ્રાતરાે ભ્રા પતુ્રાશ્ચ િપતુરેકં અંશં હરેયુઃ
03.5.14 સાેદયાર્ણાં અનેકિપ કાણાં િપ તાે દાયિવભાગઃ
03.5.15 િપ ભ્રા પતુ્રાણાં પવૂ િવદ્યમાને નાપરં અવલ બ તે, જ્યેષે્ઠ ચ કિનષં્ઠ અથર્ગ્રાિહણમ્
03.5.16 વ દ્વભાગે િપતા ન અેકં િવશષેયેત્
03.5.17 ન ચ અેકં અકારણાિન્નિવભજેત
03.5.18 િપતુરસત્યથ જ્યેષ્ઠાઃ કિનષ્ઠાન્ અનુગ્ હ્ણ યુઃ, અ યત્ર મ યા ત્તે યઃ
03.5.19 પ્રાપ્તવ્યવહારાણાં િવભાગઃ
03.5.20 અપ્રાપ્તવ્યવહારાણાં દેયિવશદંુ્ધ મા બ ધષુુ ગ્રામ દ્ધષેુ વા સ્થાપયેયુઃ આવ્યવહારપ્રાપણાત્, પ્રાે ષતસ્ય
વા
03.5.21 સ િવષ્ટસમં અસ િવષ્ટે યાે નવૈેશિનકં દદ્યુઃ, ક યા યશ્ચ પ્રાદાિનકમ્
03.5.22 ઋણિરક્થયાેઃ સમાે િવભાગઃ
03.5.23 ઉદપાત્રા યિપ િન ક ચના િવભજેરન્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
03.5.24 છલં અેતદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.5.25 સતાેઽથર્સ્ય િવભાગાે નાસતઃ
03.5.26 અેતાવાન્ અથર્ઃ સામા યઃ તસ્ય અેતાવાન્ પ્રત્ય્ઽંશ ઇત્યનુભા ય બ્રવુન્ સા ક્ષષુ િવભાગં કારયેત્
03.5.27 દુિવભક્તં અ યાે યાપહૃતં અ તિહતં અિવજ્ઞાત ઉ પનં્ન વા પનુિવભજેરન્
03.5.28 અદાયાદકં રા હરેત્ સ્ત્રી ત્તપ્રેતકાયર્વજ, અ યત્ર શ્રાેિત્રયદ્રવ્યાત્
03.5.29 તત્ ત્રવૈેદે્ય યઃ પ્રયચ્છેત્
03.5.30 પ તતઃ પ તતાજ્ તઃ ક્લીબશ્ચાનંશાઃ, જડ ઉન્મત્તા ધકુ ષ્ઠનશ્ચ
03.5.31 સ ત ભાયાર્થ તષેાં અપતં્ય અત દ્વધં ભાગં હરેત્
03.5.32 ગ્રાસાચ્છાદનં ઇતરે પ તતવ ર્ઃ
03.5.33ab તષેાં ચ કૃતદારાણાં લુપ્તે પ્રજનને સ ત ।
03.5.33chd જેયુબાર્ ધવાઃ પતુ્રાંઃ તષેાં અંશાન્ પ્રક પયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Division into shares

03.6.01 અેકસ્ત્રીપતુ્રાણાં જ્યેષ્ઠાંશઃ - બ્રાહ્મણાનાં અ ઃ, ક્ષિત્રયાણાં અશ્વાઃ, વૈ યાનાં ગાવઃ, શદૂ્રાણાં અવયઃ
03.6.02 કાણલઙ્ગાઃ તષેાં મ યમાંશઃ, ભન્નવણાર્ઃ કિનષ્ઠાંશઃ
03.6.03 ચતુ પદાભાવે રત્નવ ર્નાં દશાનાં ભાગં દ્રવ્યાણાં અેકં જ્યેષ્ઠાે હરેત્
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03.6.04 પ્ર તમુક્ત વધાપાશાે િહ ભવ ત
03.6.05 ઇત્યાૈશનસાે િવભાગઃ
03.6.06 િપતુઃ પિરવાપાદ્ યાનં આભરણં ચ જ્યેષ્ઠાંશઃ, શયનાસનં ભુક્તકાંસ્યં ચ મ યમાંશઃ, કૃ ણં ધા યાયસં
ગ્ હપિરવાપાે ગાેશકટં ચ કિનષ્ઠાંશઃ
03.6.07 શષેદ્રવ્યાણાં અેકદ્રવ્યસ્ય વા સમાે િવભાગઃ
03.6.08 અદાયાદા ભ ગ યઃ, માતુઃ પિરવાપાદ્ ભુક્તકાંસ્યાભરણભા ગ યઃ
03.6.09 માનષુહીનાે જ્યેષ્ઠઃ તીયં અંશં જ્યેષ્ઠાંશા લભેત, ચતુથ અ યાય ત્તઃ, િન ત્તધમર્કાયા વા
03.6.10 કામાચારઃ સવ યેત
03.6.11 તને મ યમકિનષ્ઠાૈ વ્યાખ્યાતાૈ
03.6.12 તયાેમાર્નષુ ઉપેતાે જ્યેષ્ઠાંશાદ્ અધ લભેત
03.6.13 નાનાસ્ત્રીપતુ્રાણાં તુ સસૃં્કતાસસૃં્કતયાેઃ ક યાકૃતક્ષતયાેરભાવે ચ અેકસ્યાઃ પતુ્રયાેયર્મયાવેાર્ પવૂર્જન્મના
જ્યેષ્ઠભાવઃ
03.6.14 સતૂમાગધવ્રાત્યરથકારાણાં અૈશ્વયર્તાે િવભાગઃ
03.6.15 શષેાઃ તં ઉપ વેયુઃ
03.6.16 અનીશ્વરાઃ સમિવભાગાઃ
03.6.17 ચાતવુર્ યર્પુત્રાણાં બ્રાહ્મણીપતુ્રશ્ચતુરાેઽંશાન્ હરેત્, ક્ષિત્રયાપતુ્રસ્ત્રીન્ અંશાન,્ વૈ યાપતુ્રાે દ્વાવશંાૈ, અેકં
શદૂ્રાપતુ્રઃ
03.6.18 તને િત્રવણર્ દ્વવણર્પુત્રિવભાગઃ ક્ષિત્રયવૈ યયાવે્યાર્ખ્યાતઃ
03.6.19 બ્રાહ્મણસ્યાન તરાપતુ્રઃ તુલ્યાંશઃ
03.6.20 ક્ષિત્રયવૈ યયાેરધાશઃ તુલ્યાંશાે વા માનષુ ઉપેતઃ
03.6.21 તુલ્યાતુલ્યયાેરેકપતુ્રઃ સવ હરેત્, બ ધૂંશ્ચ બ યાત્
03.6.22 બ્રાહ્મણાનાં તુ પારશવઃ તીયં અંશં લભેત, દ્વાવંશાૈ સિપ ડઃ કુલ્યાે વાઽઽસન્નઃ, વધાદાનહેતાેઃ
03.6.23 તદ્ઽભાવે િપતુરાચાયાઽ તવેાસી વા
03.6.24ab ક્ષતે્રે વા જનયેદ્ અસ્ય િનયુક્તઃ ક્ષતે્રજં સતુમ્ ।
03.6.24chd મા બ ધુઃ સગાતે્રાે વા ત મૈ તત્ પ્રિદશદ્ે ધનમ્ (ઇ ત)
Chapt . Classification of sons

03.7.01 પરપિરગ્રહે બીજં ઉ ષં્ટ ક્ષેિત્રણઃ ઇત્યાચાયાર્ઃ
03.7.02 માતા ભસ્ત્રા, યસ્ય રેતઃ તસ્યાપત્યમ્ ઇત્યપરે
03.7.03 િવદ્યમાનં ઉભયં ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.7.04 વય તઃ કૃતિક્રયાયાં આૈરસઃ
03.7.05 તને તુલ્યઃ પુિત્રકાપતુ્રઃ
03.7.06 સગાતે્રેણા યગાતે્રેણ વા િનયુક્તને ક્ષતે્ર તઃ ક્ષતે્રજઃ પતુ્રઃ
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03.7.07 જનિયતુરસત્ય ય મન્ પતુ્રે સ અેવ દ્વિપ કાે દ્વગાતે્રાે વા દ્વયાેરિપ વધાિરક્થભાગ્ ભવ ત
03.7.08 ત સધમાર્ બ ધનૂાં ગ્ હે ગૂઢ તઃ તુ ગૂઢજઃ
03.7.09 બ ધનુા ઉ ષ્ટાેઽપિવદ્ધઃ સસં્કતુર્ઃ પતુ્રઃ
03.7.10 ક યાગભર્ઃ કાનીનઃ
03.7.11 સગભર્ ઊઢાયાઃ સહ ઊઢઃ
03.7.12 પનુભૂર્તાયાઃ પાનૈભર્વઃ
03.7.13 વય તઃ િપતુબર્ ધનૂાં ચ દાયાદઃ
03.7.14 પર તઃ સસં્કતુર્રેવ ન બ ધનૂામ્
03.7.15 ત સધમાર્ માતાિપ યાં અદ્ ભમુર્ક્તાે દત્તઃ
03.7.16 વયં બ ધુ ભવાર્ પતુ્રભાવ ઉપગત ઉપગતઃ
03.7.17 પતુ્ર વેઽિધકૃતઃ કૃતકઃ
03.7.18 પિરક્ર તઃ ક્ર તઃ ઇ ત ।
03.7.19 આૈરસે તુ ઉ પન્ને સવણાર્ઃ તીયાંશહરાઃ, અસવણાર્ ગ્રાસાચ્છાદનભા ગનઃ
03.7.20 બ્રાહ્મણક્ષિત્રયયાેરન તરાપતુ્રાઃ સવણાર્ઃ, અેકા તરા અસવણાર્ઃ
03.7.21 બ્રાહ્મણસ્ય વૈ યાયાં અ બષ્ઠઃ, શદૂ્રાયાં િનષાદઃ પારશવાે વા
03.7.22 ક્ષિત્રયસ્ય શદૂ્રાયાં ઉગ્રઃ
03.7.23 શદૂ્ર અેવ વૈ યસ્ય
03.7.24 સવણાર્સુ ચ અેષાં અચિરતવ્રતે યાે તા વ્રાત્યાઃ
03.7.25 ઇત્યનુલાેમાઃ
03.7.26 શદૂ્રાદ્ આયાેગવક્ષત્તચ ડાલાઃ
03.7.27 વૈ યાન્ માગધવૈદેહકાૈ
03.7.28 ક્ષિત્રયાત્ સતૂઃ
03.7.29 પાૈરા ણકઃ વ યઃ સતૂાે માગધશ્ચ, બ્રહ્મક્ષત્રાદ્ િવશષેઃ
03.7.30 ત અેતે પ્ર તલાેમાઃ વધમાર્ તક્રમાદ્ રાજ્ઞઃ સ ભવ ત
03.7.31 ઉગ્રાન્નષૈાદ્યાં કુકુ્કટઃ, િવપયર્યે પુલ્કસઃ
03.7.32 વૈદેિહકાયાં અ બષ્ઠાદ્ વૈણઃ, િવપયર્યે કુશીલવઃ
03.7.33 ક્ષત્તાયાં ઉગ્રા શ્વપાકઃ
03.7.34 ઇત્યેતેઽ યે ચા તરાલાઃ
03.7.35 કમર્ણા વૈ યાે રથકારઃ
03.7.36 તષેાં વયાનેાૈ િવવાહઃ, પવૂાર્પરગા મ વં ત્તાનુ ત્તં ચ
03.7.37 શદૂ્રસધમાર્ણાે વા, અ યત્ર ચ ડાલે યઃ
03.7.38 કેવલં અેવં વતર્માનઃ વગ આ ાે ત રા , નરકં અ યથા
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03.7.39 સવષાં અ તરાલાનાં સમાે િવભાગઃ
03.7.40ab દેશસ્ય ત્યાઃ સઙ્ઘસ્ય ધમા ગ્રામસ્ય વાઽિપ યઃ ।
03.7.40chd ઉ ચતઃ તસ્ય તને અેવ દાયધમ પ્રક પયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Immovable property

Dwelling-places

03.8.01 સામ તપ્રત્યયા વા તુિવવાદાઃ
03.8.02 ગ્ હં ક્ષતંે્ર આરામઃ સતેુબ ધઃ તટાકં આધારાે વા વા તુઃ
03.8.03 કણર્ક લાયસસ બ ધાેઽનુગ્ હં સતેુઃ
03.8.04 યથાસતેુભાેગં વે મ કારયેત્
03.8.05 અભૂતં વા પરકુડ્યાદ્ અપક્ર ય દ્વાવરત્ની િત્રપદ ં વા દેશબ ધં કારયેત્
03.8.06 અવસ્કરં ભ્રમં ઉદપાનં વા ન ગ્ હ ઉ ચતાદ્ અ યત્ર, અ યત્ર સૂ તકાકૂપાદ્ આિનદર્શાહાદ્ ઇ ત
03.8.07 તસ્યા તક્રમે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.8.08 તને ઇ ધનાવઘાતનકૃતં કલ્યાણકૃત્યે વાચામ ઉદકમાગાર્શ્ચ વ્યાખ્યાતાઃ
03.8.09 િત્રપદ પ્ર તક્રા તં અ યધ અર ત્ન વા ગાઢપ્ર તં ઉદકમાગ પ્રસ્રવણપ્રપાતં વા કારયેત્
03.8.10 તસ્યા તક્રમે ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ
03.8.11 અેકપદ પ્ર તક્રા તં અર ત્ન વા ચિક્રચતુ પદસ્થાનં અ ગ્ ષં્ઠ ઉદ જરસ્થાનં રાેચની ં કુટ્ટની ં વા કારયેત્
03.8.12 તસ્યા તક્રમે ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ
03.8.13 સવર્વા તુકયાેઃ પ્રા ક્ષપ્તકયાવેાર્ શાલયાેઃ િક કુર તિરકા િત્રપદ વા
03.8.14 તયાેશ્ચતુર્ઽઙ્ગુલં નીપ્રા તરમ્ નીવ્રા તરમ્? સમા ઢકં વા
03.8.15 િક કુમાત્રં આ ણદ્વારં અ તિરકાયાં ખ ડફુ લાથ અસ પાતં કારયેત્
03.8.16 પ્રકાશાથ અ પં ઊ વ વાતાયનં કારયેત્
03.8.17 તદ્ઽવ સતે વે મિનચ્છાદયેત્
03.8.18 સ ભૂય વા ગ્ હ વા મનાે યથા ઇષં્ટ કારયેયુઃ, અિનષં્ટ વારયેયુઃ
03.8.19 વાનલટ ાશ્ચ ઊ વ આવાયર્ભાગં કટપ્રચ્છનં્ન અવમશર્ ભ ત્ત વા કારયેદ્ વષાર્બાધભયાત્
03.8.20 તસ્યા તક્રમે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પ્ર તલાેમદ્વારવાતાયનબાધાયાં ચ, અ યત્ર રાજમાગર્ર યા યઃ
03.8.21 ખાતસાપેાનપ્રણાલીિનશ્રે ય્ઽવસ્કરભાગૈબર્િહબાર્ધાયાં ભાેગિનગ્રહે ચ
03.8.22 પરકુડં્ય ઉદકેન ઉપઘ્નતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, મતૂ્રપુર ષ ઉપઘાતે દ્વગુણઃ
03.8.23 પ્રણાલીમાેક્ષાે વષર્ ત, અ યથા દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.8.24 પ્ર ત ષદ્ધસ્ય ચ વસતઃ, િનરસ્યતશ્ચાવક્રિયણં અ યત્ર પા ય તેયસાહસસઙ્ગ્રહણ મ યાભાેગે યઃ
03.8.25 વયંઽ ભપ્ર સ્થતાે વષાર્વક્રયશષેં દદ્યાત્
03.8.26 સામા યે વે મિન સાહા યં અપ્રયચ્છતઃ, સામા યં ઉપ ધતાે ભાેગં ચ ગ્ હે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.8.27 િવનાશયતઃ તદ્દિ્વગુણઃ
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03.8.28ab કાેષ્ઠકાઙ્ગણવચાર્નાં અ ગ્ કુટ્ટનશાલયાેઃ ।
03.8.28chd િવ તાનાં ચ સવષાં સામા યાે ભાેગ ઇ યતે (ઇ ત)
Chapt . sale of immovable property Fixing of boundaries Enchroachment and Damage

03.9.01 જ્ઞા તસામ તધિનકાઃ ક્રમેણ ભૂ મપિરગ્રહાન્ કે્રતું અ યાભવેયુઃ
03.9.02 તતાેઽ યે બાહ્યાઃ
03.9.03 સામ તચ વાિરશ કુલ્યષેુ ગ્ હપ્ર તમખુે વે મ શ્રાવયેયુઃ, સામ તગ્રામ દ્ધષેુ ક્ષતંે્ર આરામં સતેુબ ધં તટાકં
આધારં વા મયાર્દાસુ યથાસતેુભાેગં અનનેાઘણ કઃ કે્રતા ઇ ત
03.9.04 િત્રરાઘુ ષતં અવ્યાહતં કે્રતા કે્રતું લભેત
03.9.05 પધર્યા વા મૂલ્યવધર્ને મૂલ્ય દ્ધઃ સ-શલુ્કા કાેશં ગચ્છેત્
03.9.06 િવક્રયપ્ર તક્રાેષ્ટા શલંુ્ક દદ્યાત્
03.9.07 અ વા મપ્ર તક્રાેશે ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ
03.9.08 સપ્તરાત્રાદ્ ઊ વ અન ભસરતઃ પ્ર તકુ્રષ્ટાે િવક્ર ણીત
03.9.09 પ્ર તકુ્રષ્ટા તક્રમે વા તુિન દ્વશતાે દ ડઃ, અ યત્ર ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ ઇ ત વા તુિવક્રયઃ ।
03.9.10 સીમિવવાદં ગ્રામયાે ભયાેઃ સામ તા પ ચગ્રામી દશગ્રામી વા સતેુ ભઃ સ્થાવરૈઃ કૃિત્રમવૈાર્ કુયાર્ત્
03.9.11 કષર્કગાપેાલક દ્ધાઃ પવૂર્ભુ ક્તકા વા બાહ્યાઃ સતેનૂાં અ ભજ્ઞા બહવ અેકાે વા િનિદ ય સીમસતેનૂ્
િવપર તવષેાઃ સીમાનં નયેયુઃ
03.9.12 ઉિદ્દષ્ટાનાં સતેનૂાં અદશર્ને સહસ્રં દ ડઃ ।
03.9.13 તદ્ અેવ નીતે સીમાપહાિરણાં સતેુ ચ્છદાં ચ કુયાર્ત્
03.9.14 પ્રનષ્ટસતેુભાેગં વા સીમાનં રા યથા ઉપકારં િવભજેત્ ઇ ત સીમિવવાદઃ ।
03.9.15 ક્ષતે્રિવવાદં સામ તગ્રામ દ્ધાઃ કુયુર્ઃ
03.9.16 તષેાં દ્વધૈીભાવે યતાે બહવઃ શચુયાેઽનુમતા વા તતાે િનયચ્છેયુઃ મ યં વા ગ્ હ્ણ યુઃ
03.9.17 તદ્।ઉભયપરા ઉક્તં વા તુ રા હરેત્, પ્રનષ્ટ વા મકં ચ
03.9.18 યથા ઉપકારં વા િવભજેત્
03.9.19 પ્રસહ્યાદાને વા તુિન તેયદ ડઃ
03.9.20 કારણાદાને પ્રયાસં આ વં ચ પિરસઙ્ખ્યાય બ ધં દદ્યાત્ ઇ ત ક્ષતે્રિવવાદઃ ।
03.9.21 મયાર્દાઽપહરણે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.9.22 મયાર્દાભેદે ચતુિવશ તપણઃ
03.9.23 તને તપાવેનિવવીતમહાપથ મશાનદેવકુલયજનપુ યસ્થાનિવવાદા વ્યાખ્યાતાઃ ઇ ત મયાર્દાસ્થાપનમ્ ।
03.9.24 સવર્ અેવ િવવાદાઃ સામ તપ્રત્યયાઃ
03.9.25 િવવીતસ્થલકેદારષ ડખલવે મવાહનકાેષ્ઠાનાં પવૂર્ પવૂ આબાધં સહેત
03.9.26 બ્રહ્મસાેમાર યદેવયજનપુ યસ્થાનવ ર્ઃ સ્થલપ્રદેશાઃ
03.9.27 આધારપિરવાહકેદાર ઉપભાેગૈઃ પરક્ષતે્રકૃષ્ટબીજિહસાયાં યથા ઉપઘાતં મૂલં્ય દદ્યુઃ
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03.9.28 કેદારારામસતેુબ ધાનાં પર પરિહસાયાં િહસા દ્વગુણાે દ ડઃ
03.9.29 પશ્ચાિન્નિવષં્ટ અધરતટાકં ન ઉપિરતટાકસ્ય કેદારં ઉદકેના લાવયેત્
03.9.30 ઉપિરિનિવષં્ટ નાધરતટાકસ્ય પૂરાસ્રાવં વારયેદ્, અ યત્ર િત્રવષર્ ઉપરતકમર્ણઃ
03.9.31 તસ્યા તક્રમે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, તટાકવામનં ચ
03.9.32 પ ચવષર્ ઉપરતકમર્ણઃ સતેુબ ધસ્ય વા યં લુ યેત, અ યત્રાપદ્ યઃ
03.9.33 તટાકસતેુબ ધાનાં નવપ્રવતર્ને પા ચવ ષકઃ પિરહારઃ, ભગ્ ઉ ષ્ટાનાં ચાતવુર્ ષકઃ, સમપુા ઢાનાં
ત્રવૈ ષકઃ, સ્થલસ્ય દ્વવૈ ષકઃ
03.9.34 વાત્માધાને િવક્રયે ચ
03.9.35 ખાતપ્રા ત્ત અનદ િનબ ધાયતનતટાકકેદારારામષ ડવાપાનાં સસ્યવણર્ભાગ ઉત્તિરકં અ યે યાે વા
યથા ઉપકારં દદ્યુઃ
03.9.36 પ્રક્રયાવક્રયાિધભાગભાેગિન ષ્ટ ઉપભાેક્તારશ્ચ અેષાં પ્ર તકુયુર્ઃ
03.9.37 અપર્તીકારે હીન દ્વગુણાે દ ડઃ
03.9.38ab સતેુ યાે મુ ચતઃ તાેયં અવારે ષટ્પણાે દમઃ ।
03.9.38chd વારે વા તાેયં અ યષેાં પ્રમાદેન ઉપ ધતઃ (ઇ ત)
Chapt . Damage to pastures, fields and roads

03.10.01 કમર્ ઉદકમાગ ઉ ચતં ધતઃ કુવર્તાેઽનુ ચતં વા પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ,સતેુકૂપપુ યસ્થાનચૈત્યદેવાયતનાિન
ચ પરભૂમાૈ િનવેશયતઃ
03.10.02 પવૂાર્નુ તં્ત ધમર્સતેું આધાનં િવક્રયં વા નયતાે નાયયતાે વા મ યમઃ સાહસદ ડઃ, શ્રાે ણાં ઉત્તમઃ,અ યત્ર
ભગ્ ઉ ષ્ટાત્
03.10.03 વા યભાવે ગ્રામાઃ પુ યશીલા વા પ્ર તકુયુર્ઃ
03.10.04 પ થપ્રમાણં દુગર્િનવેશે વ્યાખ્યાતમ્
03.10.05 દ્રપશમુનુ યપથં ધતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, મહાપશપુથં ચતુિવશ તપણઃ, હ તક્ષતે્રપથં
ચતુ પ ચાશ પણઃ,સતેવુનપથં ષટ્શતઃ, મશાનગ્રામપથં દ્વશતઃ, દ્રાેણમખુપથં પ ચશતઃ,સ્થાનીયરાષ્ટ્ર િવવીતપથં
સાહસ્રઃ
03.10.06 અ તકષર્ણે ચ અેષાં દ ડચતુથાર્ દ ડાઃ
03.10.07 કષર્ણે પવૂર્ ઉક્તાઃ
03.10.08 ક્ષેિત્રકસ્યા ક્ષપતઃ ક્ષતંે્ર ઉપવાસસ્ય વા ત્યજતાે બીજકાલે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, અ યત્ર દાષે
ઉપિનપાતાિવષહ્યે યઃ
03.10.09 કરદાઃ કરદે વાધાનં િવક્રયં વા કુયુર્ઃ, બ્રહ્મદેિયકા બ્રહ્મદેિયકેષુ
03.10.10 અ યથા પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.10.11 કરદસ્ય વાઽકરદગ્રામં પ્રિવશતઃ
03.10.12 કરદં તુ પ્રિવશતઃ સવર્દ્રવ્યષેુ પ્રાકા યં સ્યાત્, અ યત્રાગારાત્
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03.10.13 તદ્ અ ય મૈ દદ્યાત્
03.10.14 અનાદેયં અકૃષતાેઽ યઃ પ ચવષાર્ યપુભજુ્ય પ્રયાસિન ક્રયેણ દદ્યાત્
03.10.15 અકરદાઃ પરત્ર વસ તાે ભાેગં ઉપ વેયુઃ
03.10.16 ગ્રામાથન ગ્રા મકં વ્રજ તં ઉપવાસાઃ પયાર્યેણાનુગચ્છેયુઃ
03.10.17 અનનુગચ્છ તઃ પણાધર્પ ણકં યાજેનં દદ્યુઃ
03.10.18 ગ્રા મકસ્ય ગ્રામાદ્ અ તનેપારદાિરકં િનરસ્યતશ્ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ, ગ્રામસ્ય ઉત્તમઃ
03.10.19 િનર તસ્ય પ્રવેશાે હ્ય ભગમને વ્યાખ્યાતઃ
03.10.20 ત ભૈઃ સમ તતાે ગ્રામાદ્ ધનુઃશતાપકૃષં્ટ ઉપસાલં કારયેત્
03.10.21 પશપુ્રચારાથ િવવીતં આલવનને ઉપ વેયુઃ
03.10.22 િવવીતં ભક્ષિય વાઽપ તાનાં ઉષ્ટ્રમિહષાણાં પાિદકં પં ગ્ હ્ણ યુઃ,ગવાશ્વખરાણાં ચાધર્પાિદકં, દ્રપશનૂાં
ષાેડશભા ગકમ્
03.10.23 ભક્ષિય વા િનષ ણાનાં અેત અેવ દ્વગુણા દ ડાઃ, પિરવસતાં ચતુગુર્ણાઃ
03.10.24 ગ્રામદેવ ષા વાઽિનદર્શાહા વા ધનેુ ક્ષાણાે ગાે ષાશ્ચાદ ડ્યાઃ
03.10.25 સસ્યભક્ષણે સસ્ય ઉપઘાતં િન પ ત્તતઃ પિરસઙ્ખ્યાય દ્વગુણં દાપયેત્
03.10.26 વા મનશ્ચાિનવેદ્ય ચારયતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, પ્રમુ ચતશ્ચતુિવશ તપણઃ
03.10.27 પા લનાં અધર્દ ડાઃ
03.10.28 તદ્ અેવ ષ ડભક્ષણે કુયાર્ત્
03.10.29 વાટભેદે દ્વગુણઃ વે મખલવલયગતાનાં ચ ધા યાનાં ભક્ષણે
03.10.30 િહસાપ્રતીકારં કુયાર્ત્
03.10.31 અભયવન ગાઃ પિરગ્ હીતા વા ભક્ષય તઃ વા મનાે િનવેદ્ય યથાઽવ યાઃ તથા પ્ર તષેદ્ધવ્યાઃ
03.10.32 પશવાે ર મપ્રતાેદા યાં વારિયતવ્યાઃ
03.10.33 તષેાં અ યથા િહસાયાં દ ડપા યદ ડાઃ
03.10.34 પ્રાથર્યમાના દષૃ્ટાપરાધા વા સવર્ ઉપાયૈિનય તવ્યાઃ ઇ ત ક્ષતે્રપથિહસા ।
03.10.35 કષર્કસ્ય ગ્રામં અ યપુેત્યાકુવર્તાે ગ્રામ અેવાત્યયં હરેત્
03.10.36 કમાર્કરણે કમર્વેતન દ્વગુણં, િહર યાદાને પ્રતં્યશ દ્વગુણ,ં ભક્ષ્યપેયાદાને ચ પ્રહવણષેુ દ્વગુણં અંશં
દદ્યાત્
03.10.37 પ્રેક્ષાયાં અનંશદઃ, સ- વજનાે ન પ્રેક્ષેત
03.10.38 પ્રચ્છન્નશ્રવણ ઈક્ષણે ચ સવર્િહતે ચ કમર્ ણ િનગ્રહેણ દ્વગુણં અંશં દદ્યાત્
03.10.39 સવર્િહતં અેકસ્ય બ્રવુતઃ કુયુર્રાજ્ઞામ્
03.10.40 અકરણે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.10.41 તં ચેત્ સ ભૂય વા હ યુઃ થગ્ અેષાં અપરાધ દ્વગુણાે દ ડઃ
03.10.42 ઉપહ ષુ િવ શષ્ટઃ
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03.10.43 બ્રાહ્મણશ્ચ અેષાં જ્યૈ ઠ્યં િનય યેત
03.10.44 પ્રહવણષેુ ચ અેષાં બ્રાહ્મણા નાકામાઃ કુયુર્ઃ, અંશં ચ લભેરન્
03.10.45 તને દેશ તકુલસઙ્ઘાનાં સમયસ્યાનપાકમર્ વ્યાખ્યાતમ્
03.10.46ab રા દેશિહતાન્ સતેનૂ્ કુવર્તાં પ થ સઙ્ક્રમાન્ ।
03.10.46chd ગ્રામશાેભાશ્ચ રક્ષાશ્ચ તષેાં પ્રયિહતં ચરેત્ (ઇ ત)
Chapt . Non-payment of debts

03.11.01 સપાદપણા ધ યાર્ માસ દ્ધઃ પણશતસ્ય, પ ચપણા વ્યાવહાિરક , દશપણા કા તારગાણાં,
િવશ તપણા સામુદ્રાણામ્
03.11.02 તતઃ પરં કતુર્ઃ કારિયતુશ્ચ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, શ્રાે ણાં અેક અેકં પ્રત્યધર્દ ડઃ
03.11.03 રાજ યયાેગક્ષેમાવહે તુ ધિનકધાર ણકયાેશ્ચિરત્રં અવેક્ષેત
03.11.04 ધા ય દ્ધઃ સસ્યિન પત્તાવપુાધાર્, પરં મૂલ્યકૃતા વધત
03.11.05 પ્રક્ષપે દ્ધ દયાદ્ અધ સ ધાનસન્ના વા ષક દેયા
03.11.06 ચરપ્રવાસઃ ત ભપ્રિવષ્ટાે વા મૂલ્ય દ્વગુણં દદ્યાત્
03.11.07 અકૃ વા દ્ધ સાધયતાે વધર્યતાે વા, મૂલં્ય વા દ્ધ આરાે ય શ્રાવયતાે બ ધચતુગુર્ણાે દ ડઃ
03.11.08 તુચ્છશ્રાવણાયાં અભૂતચતુગુર્ણઃ
03.11.09 તસ્ય િત્રભાગં આદાતા દદ્યાત્, શષંે પ્રદાતા
03.11.10 દ ઘર્સ ત્રવ્યાિધગુ કુલ ઉપ દં્ધ બાલં અસારં વા નઋણં અનવુધત
03.11.11 મુચ્યમાનં ઋણં અપ્ર તગ્ હ્ણતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.11.12 કારણાપદેશને િન ત્ત દ્ધકં અ યત્ર તષે્ઠત્
03.11.13 દશવષર્ ઉપે ક્ષતં ઋણંઅપ્ર તગ્રાહ્યં,અ યત્રબાલ દ્ધવ્યાિધતવ્યસિનપ્રાે ષતદેશત્યાગરાજ્યિવભ્રમે યઃ
03.11.14 પ્રેતસ્ય પતુ્રાઃ કુસીદં દદ્યુઃ, દાયાદા વા િરક્થહરાઃ, સહગ્રાિહણઃ, પ્ર તભવુાે વા
03.11.15 ન પ્રા તભાવ્યં અ યત્
03.11.16 અસારં બાલપ્રા તભાવ્યમ્
03.11.17 અસઙ્ખ્યાતદેશકાલં તુ પતુ્રાઃ પાતૈ્રા દાયાદા વા િરક્થં હરમાણા દદ્યુઃ
03.11.18 િવતિવવાહભૂ મપ્રા તભાવ્યં અસઙ્ખ્યાતદેશકાલં તુ પતુ્રાઃ પાતૈ્રા વા વહેયુઃ
03.11.19 નાનાઋણસમવાયે તુ ન અેકં દ્વાૈ યુગપદ્ અ ભવદેયાતાં, અ યત્ર પ્ર તષ્ઠમાનાત્
03.11.20 તત્રાિપ ગ્ હીતાનપુવૂ્યાર્ રાજશ્રાેિત્રયદ્રવ્યં વા પવૂ પ્ર તપાદયેત્
03.11.21 દ પત્યાેઃ િપતાપતુ્રયાેઃ ભ્રા ણાં ચાિવભક્તાનાં પર પર।કૃતં ઋણં અસા યમ્
03.11.22 અગ્રાહ્યાઃ કમર્કાલષેુ કષર્કા રાજપુ ષાશ્ચ
03.11.23 સ્ત્રી ચાપ્ર તશ્રાિવણી પ તકૃતં ઋણં, અ યત્ર ગાપેાલકાધર્સી તકે યઃ
03.11.24 પ તઃ તુ ગ્રાહ્યઃ સ્ત્રીકૃતં ઋણં, અપ્ર તિવધાય પ્રાે ષત ઇ ત
03.11.25 સ પ્ર તપત્તાવુત્તમઃ
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03.11.26 અ મપ્ર તપત્તાૈ તુ સા ક્ષણઃ પ્રમાણં પ્રાત્યિયકાઃ શચુયાેઽનુમતા વા ત્રયાેઽવરા યાર્ઃ
03.11.27 પક્ષાનુમતાૈ વા દ્વાૈ, ઋણં પ્ર ત ન વવે અેકઃ
03.11.28 પ્ર ત ષદ્ધાઃ સ્યાલસહાયા વ થધિનકધાર ણકવૈિર યઙ્ગ તદ ડાઃ, પવૂ ચાવ્યવહાયાર્ઃ
03.11.29 રાજશ્રાેિત્રયગ્રામ તકકુ ષ્ઠવ્ર ણનઃ પ તતચ ડાલકુ સતકમાર્ણાેઽ ધબિધરમૂકાહંવાિદનઃ
સ્ત્રીરાજપુ ષાશ્ચ, અ યત્ર વવગ યઃ
03.11.30 પા ય તેયસઙ્ગ્રહણષેુ તુ વૈિરસ્યાલસહાયવ ર્ઃ
03.11.31 રહસ્યવ્યવહારે વેકા સ્ત્રી પુ ષ ઉપશ્રાેતા ઉપદ્રષ્ટા વા સાક્ષી સ્યાદ્ રાજતાપસવજર્મ્
03.11.32 વા મનાે ત્યાનાં ઋ વગ્।આચાયાર્ઃ શ યાણાં માતાિપતરાૈ પતુ્રાણાં ચાિનગ્રહેણ સાકં્ષ્ય કુયુર્ઃ, તેસાં
ઇતરે વા
03.11.33 પર પરા ભયાેગે ચ અેષાં ઉત્તમાઃ પરા ઉક્તા દશબ ધં દદ્યુઃ,અવરાઃ પ ચબ ધમ્ ઇ ત સાક્્ષ્યઽિધકારઃ
॥
03.11.34 બ્રાહ્મણ ઉદકુ ભા ગ્ સકાશે સા ક્ષણઃ પિરગ્ હ્ણ યાત્
03.11.35 તત્ર બ્રાહ્મણં બ્રૂયાત્ સતં્ય બ્રૂિહ ઇ ત
03.11.36 રાજ યં વૈ યં વા મા તવ ઇષ્ટાપૂતર્ફલં, કપાલહ તઃ શત્રુકુલં ભક્ષાઽથ ગચ્છેઃ ઇ ત
03.11.37 શદંૂ્ર જન્મમરણા તરે યદ્ વઃ પુ યફલં તદ્ રા નં ગચ્છેદ્, રાજ્ઞશ્ચ િક બષં યુ માન્ અ યથાવાદે,
દ ડશ્ચાનુબદ્ધઃ, પશ્ચાદ્ અિપ જ્ઞાયેત યથાદષૃ્ટશ્રુતં, અેકમ ત્રાઃ સતં્ય ઉપહરત ઇ ત
03.11.38 અનપુહરતાં સપ્તરાત્રાદ્ ઊ વ દ્વાદશપણાે દ ડઃ, િત્રપક્ષાદ્ ઊ વ અ ભયાેગં દદ્યુઃ
03.11.39 સા ક્ષભેદે યતાે બહવઃ શચુયાેઽનુમતા વા તતાે િનયચ્છેયુઃ, મ યં વા ગ્ હ્ણ યુઃ
03.11.40 તદ્ વા દ્રવં્ય રા હરેત્
03.11.41 સા ક્ષણશ્ચેદ્ અ ભયાેગાદ્ ઊનં બ્રૂયુર તિરક્તસ્યા ભયાેક્તા બ ધં દદ્યાત્
03.11.42 અ તિરક્તં વા બ્રૂયુઃ તદ્ઽ તિરકં્ત રા હરેત્
03.11.43 બા લ યાદ્ અ ભયાેક્તવુાર્ દુહ્શ્રુતં દુ લ ખતં પ્રેતા ભિનવેશં વા સમીક્ષ્ય સા ક્ષપ્રત્યયં અેવ સ્યાત્
03.11.44 સા ક્ષબા લ યે વવે થગ્ઽનુયાેગે દેશકાલકાયાર્ણાં પવૂર્મ યમ ઉત્તમા દ ડાઃ ઇત્યાૈશનસાઃ
03.11.45 કૂટસા ક્ષણાે યં અથ અભૂતં કુયુર્ભૂર્તં વા નાશયેયુઃ તદ્ દશગુણં દ ડં દદ્યુઃ ઇ ત માનવાઃ
03.11.46 બા લ યાદ્ વા િવસવંાદયતાં ચત્રાે ઘાતઃ ઇ ત બાહર્ પત્યાઃ
03.11.47 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.11.48 ધ્રવું િહ સા ક્ષ ભઃ શ્રાેતવ્યમ્
03.11.49 અશ ◌ૃ વતાં ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ, તતાેઽધ અબ્રવુાણાનામ્
03.11.50ab દેશકાલાિવદૂરસ્થાન્ સા ક્ષણઃ પ્ર તપાદયેત્ ।
03.11.50chd દૂરસ્થાન્ અપ્રસારાન્ વા વા મવાક્યને સાધયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Deposits
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03.12.01 ઉપિનિધરણૃને વ્યાખ્યાતઃ
03.12.02 પરચક્રાટિવકા યાં દુગર્રાષ્ટ્ર િવલાપેે વા, પ્ર તરાેધકૈવાર્ ગ્રામસાથર્વ્રજિવલાપેે, ચક્રયુક્તનાશે વા,
ગ્રામમ યાગ્ ય।્ઉદકાબાધે વાલાવેગ ઉપ દ્ધે વા, નાિવ િનમગ્ ાયાં મુ ષતાયાં વા વયં ઉપ ઢાે ન ઉપિનિધ
અ યાવહેત્
03.12.03 ઉપિનિધભાેક્તા દેશકાલાનુ પં ભાેગવેતનં દદ્યાત્, દ્વાદશપણં ચ દ ડમ્
03.12.04 ઉપભાેગિન મતં્ત નષં્ટ િવનષં્ટ વાઽ યાવહેત્, ચતુિવશ તપણશ્ચ દ ડઃ, અ યથા વા િન પતને
03.12.05 પ્રેતં વ્યસનગતં વા ન ઉપિનિધ અ યાવહેત્
03.12.06 આધાનિવક્રયાપવ્યયનષેુ ચાસ્ય ચતુગુર્ણપ ચબ ધાે દ ડઃ
03.12.07 પિરવતર્ને િન પાતને વા મૂલ્યસમઃ
03.12.08 તનેાિધપ્રણાશ ઉપભાેગિવક્રયાધાનાપહારા વ્યાખ્યાતાઃ
03.12.09 નાિધઃ સ-ઉપકારઃ સીદેત્, ન ચાસ્ય મૂલં્ય વધત, અ યત્ર િનસગાર્ત્
03.12.10 િન પકારઃ સીદેત્, મૂલં્ય ચાસ્ય વધત
03.12.11 ઉપ સ્થતસ્યાિધ અપ્રયચ્છતાે દ્વાદશ પણાે દ ડઃ
03.12.12 પ્રયાજેકાસ ધાને વા ગ્રામ દ્ધષેુ સ્થાપિય વા િન ક્રયં આિધ પ્ર તપદે્યત
03.12.13 િન ત્ત દ્ધકાે વાઽઽિધઃ ત કાલકૃતમૂલ્યઃ તત્ર અેવાવ તષે્ઠત, અનાશિવનાશકરણાિધ ષ્ઠતાે વા
03.12.14 ધાર ણકાસ ધાને વા િવનાશભયાદ્ ઉદ્ગતાઘ ધમર્સ્થાનુજ્ઞાતાે િવક્ર ણીત, આિધપાલપ્રત્યયાે વા
03.12.15 સ્થાવરઃ તુ પ્રયાસભાેગ્યઃ ફલભાેગ્યાે વા પ્રક્ષપે દ્ધમૂલ્યશદંુ્ધ આ વં અમૂલ્યક્ષયેણ ઉપનયેત્
03.12.16 અિન ષ્ટ ઉપભાેક્તા મૂલ્યશદંુ્ધ આ વં બ ધં ચ દદ્યાત્
03.12.17 શષંે ઉપિનિધના વ્યાખ્યાતમ્
03.12.18 અેતનેાદેશાેઽ વાિધશ્ચ વ્યાખ્યાતાૈ
03.12.19 સાથના વાિધહ તાે વા પ્રિદષ્ટાં ભૂ મ અપ્રાપ્તશ્ચાેરૈભર્ગ્ ઉ ષ્ટાે વા ના વાિધ અ યાવહેત્
03.12.20 અ તરે વા તસ્ય દાયાદાેઽિપ ના યાવહેત્
03.12.21 શષંે ઉપિનિધના વ્યકહ્યાતમ્
03.12.22 યા ચતકં અવક્ર તકં વા યથાિવધં ગ્ હ્ણ યુઃ તથાિવધં અેવાપર્યેયુઃ
03.12.23 ભ્રષે ઉપિનપાતા યાં દેશકાલ ઉપરાેિધ દતં્ત નષં્ટ િવનષં્ટ વા ના યાવહેયુઃ
03.12.24 શષંે ઉપિનિધના વ્યાખ્યાતમ્
03.12.25 વૈયા ત્યિવક્રયઃ તુ - વૈયા ત્યકરા યથાદેશકાલં િવક્ર ણાનાઃ પ યં યથા તં મૂલં્ય ઉદયં ચ દદ્યુઃ
03.12.26 દેશકાલા તપાતને વા પિરહીણં સ પ્રદાનકા લકેનાઘણ મૂલં્ય ઉદયં ચ દદ્યુઃ
03.12.27 યથાસ ભા ષતં વા િવક્ર ણાના ન ઉદયં અિધગચ્છેયુઃ, મૂલં્ય અેવ દદ્યુઃ
03.12.28 અઘર્પતને વા પિરહીણં યથાપિરહીણં મૂલં્ય ઊનં દદ્યુઃ
03.12.29 સાવં્યવહાિરકેષુ વા પ્રાત્યિયકે વરાજવાચ્યષેુ ભ્રષે ઉપિનપાતા યાં નષં્ટ િવનષં્ટ વા મૂલં્ય અિપ ન દદ્યુઃ
03.12.30 દેશકાલા તિરતાનાં તુ પ યાનાં ક્ષયવ્યયિવશદંુ્ધ મૂલં્ય ઉદયં ચ દદ્યુઃ, પ યસમવાયાનાં ચ પ્રતં્યશમ્
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03.12.31 શષંે ઉપિનિધના વ્યાખ્યાતમ્
03.12.32 અેતને વૈયા ત્યિવક્રયાે વ્યાખ્યાતઃ
03.12.33 િનકે્ષપશ્ચ ઉપિનિધના
03.12.34 તં અ યને િનિ પતં અ યસ્યાપર્યતાે હીયેત
03.12.35 િનકે્ષપાપહારે પવૂાર્પદાનં િનકે્ષપ્તારશ્ચ પ્રમાણમ્
03.12.36 અશચુયાે િહ કારવઃ
03.12.37 ન અેષાં કરણપવૂા િનકે્ષપધમર્ઃ
03.12.38 કરણહીનં િનકે્ષપં અપવ્યયમાનં ગૂઢ ભ ત્ત ય તાન્ સા ક્ષણાે િનકે્ષપ્તા રહ સ પ્ર ણપાતને પ્રજ્ઞાપયેત,્
વના તે વા મદ્યપ્રહવણિવશ્વાસને
03.12.39 રહ સ દ્ધાે વ્યાિધતાે વા વૈદેહકઃ ક શ્ચત્ કૃતલક્ષણં દ્રવં્ય અસ્ય હ તે િન ક્ષ યાપગચ્છેત્
03.12.40 તસ્ય પ્ર તદેશને પતુ્રાે ભ્રાતા વાઽ ભગ ય િનકે્ષપં યાચેત
03.12.41 દાને શુ ચઃ, અ યથા િનકે્ષપં તેયદ ડં ચ દદ્યાત્
03.12.42 પ્રવ્રજ્યાઽ ભમખુાે વા શ્રદ્ધયેઃ ક શ્ચત્ કૃતલક્ષણં દ્રવં્ય અસ્ય હ તે િન ક્ષ ય પ્ર તષે્ઠત
03.12.43 તતઃ કાલા તરાગતાે યાચેત
03.12.44 દાને શુ ચઃ, અ યથા િનકે્ષપં તેયદ ડં ચ દદ્યાત્
03.12.45 કૃતલક્ષણને વા દ્રવ્યેણ પ્રત્યાનયેદ્ અેનમ્
03.12.46 બા લશ તીયાે વા રાત્રાૈ રાજદાિયકાક્ષણભીતઃ સારં અસ્ય હ તે િન ક્ષ યાપગચ્છેત્
03.12.47 સ અેનં બ ધનાગારગતાે યાચેત
03.12.48 દાને શુ ચઃ, અ યથા િનકે્ષપં તેયદ ડં ચ દદ્યાત્
03.12.49 અ ભજ્ઞાનને ચાસ્ય ગ્ હે જનં ઉભયં યાચેત
03.12.50 અ યતતાર્દાને યથા ઉક્તં પુર તાત્
03.12.51 દ્રવ્યભાેગાનાંઆગમં ચાસ્યાનુયુ ત, તસ્યચાથર્સ્યવ્યવહાર ઉપ લઙ્ગનં,અ ભયાેક્તુશ્ચાથર્સામ યર્મ્
03.12.52 અેતને મથઃસમવાયાે વ્યાખ્યાતઃ
03.12.53ab ત માત્ સા ક્ષમદ્ અચ્છનં્ન કુયાર્ત્ સ ય ગ્વભા ષતમ્ ।
03.12.53chd વે પરે વા જને કાય દેશકાલાગ્રવણર્તઃ (ઇ ત)
Chapt . Law concerning slaves and labourers

03.13.01 ઉદરદાસવજ આયર્પ્રાણં અપ્રાપ્તવ્યવહારં શદંૂ્ર િવક્રયાધાનં નયતઃ વજનસ્ય દ્વાદશપણાે દ ડઃ, વૈ યં
દ્વગુણઃ, ક્ષિત્રયં િત્રગુણઃ, બ્રાહ્મણં ચતુગુર્ણઃ
03.13.02 પરજનસ્ય પવૂર્મ યમ ઉત્તમવધા દ ડાઃ, કે્ર શ્રાે ણાં ચ
03.13.03 લેચ્છાનાં અદાષેઃ પ્ર ં િવકે્રતું આધાતું વા
03.13.04 ન વવેાયર્સ્ય દાસભાવઃ
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03.13.05 અથવાઽઽય આધાય કુલબ ધન આયાર્ણાં આપિદ, િન ક્રયં ચાિધગ ય બાલં સાહા યદાતારં વા પવૂ
િન ક્ર ણીરન્
03.13.06 સકૃદ્।આત્માધાતા િન પ તતઃ સીદેત્, દ્વર યનેાિહતકઃ, સકૃદ્ ઉભાૈ પરિવષયા ભમખુાૈ
03.13.07 િવત્તાપહાિરણાે વા દાસસ્યાયર્ભાવં અપહરતાેઽધર્દ ડઃ
03.13.08 િન પ તતપ્રેતવ્યસિનનાં આધાતા મૂલં્ય ભજેત
03.13.09 પ્રેતિવ મતૂ્ર ઉ ચ્છષ્ટગ્રાહણં આિહતસ્ય નગ્ નાપનં દ ડપે્રષણં અ તક્રમણં ચ સ્ત્રીણાં મૂલ્યનાશકરં,
ધાત્રીપિરચાિરકાધર્સી તક ઉપચાિરકાણાં ચ માેક્ષકરમ્
03.13.10 સદં્ધ ઉપચારકસ્યા ભપ્ર તસ્યાપક્રમણમ્
03.13.11 ધાત્રી ંઆિહ તકાં વાઽકામાં વવશાં ગચ્છતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પરવશાં મ યમઃ
03.13.12 ક યાં આિહ તકાં વા વયં અ યને વા દુષયતાે મૂલ્યનાશઃ શલંુ્ક તદ્દવ્ુગુણશ્ચ દ ડઃ
03.13.13 આત્મિવક્રિયણઃ પ્ર ં આયા િવદ્યાત્
03.13.14 આત્માિધગતં વા મકમાર્િવ દં્ધ લભેત, િપ યં ચ દાયમ્
03.13.15 મૂલ્યને ચાયર્ વં ગચ્છેત્
03.13.16 તને ઉદરદાસાિહતકાૈ વ્યાખ્યાતાૈ
03.13.17 પ્રક્ષપેાનુ પશ્ચાસ્ય િન ક્રયઃ
03.13.18 દ ડપ્રણીતઃ કમર્ણા દ ડં ઉપનયેત્
03.13.19 આયર્પ્રાણાે વ હૃતઃ કમર્કાલાનુ પેણ મૂલ્યાધન વા િવમુચ્યેત
03.13.20 ગ્ હે તદાયાગતલ ધક્ર તાનાં અ યતમં દાસં ઊનાષ્ટવષ િવબ ધું અકામં નીચે કમર્ ણ િવદેશે દાસી ં વા
સગભા અપ્ર તિવિહતગભર્ભમર્ યાં િવક્રયાધાનં નયતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, કે્ર શ્રાે ણાં ચ
03.13.21 દાસં અનુ પેણ િન ક્રયેણાય અકુવર્તાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, સરંાેધશ્ચાકરણાત્
03.13.22 દાસદ્રવ્યસ્ય જ્ઞાતયાે દાયાદાઃ, તષેાં અભાવે વામી
03.13.23 વા મનઃ વસ્યાં દાસ્યાં તં સમા કં અદાસં િવદ્યાત્
03.13.24 ગ્ હ્યા ચેત્ કુટુ બાથર્ ચ તની માતા ભ્રાતા ભ ગની ચાસ્યા અદાસાઃ સ્યુઃ
03.13.25 દાસં દાસી ં વા િન ક્ર ય પનુિવક્રયાધાનં નયતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ,અ યત્ર વયવંાિદ યઃ ઇ ત દાસક પઃ
।
03.13.26 કમર્કરસ્ય કમર્સ બ ધં આસન્ના િવદ્યુઃ
03.13.27 યથાસ ભા ષતં વેતનં લભેત, કમર્કાલાનુ પં અસ ભા ષતવેતનઃ
03.13.28 કષર્કઃ સસ્યાનાં ગાપેાલકઃ સિપષાં વૈદેહકઃ પ યાનાં આત્મનાવ્યવહૃતાનાં દશભાગં અસ ભા ષતવેતનાે
લભેત
03.13.29 સ ભા ષતવેતનઃ તુ યથાસ ભા ષતમ્
03.13.30 કા શ પકુશીલવ ચિક સકવાગ્ વનપિરચારકાિદરાશાકાિરકવગર્ઃ તુ યથાઽ યઃ ત દ્વધઃ કુયાર્દ્ યથા
વા કુશલાઃ ક પયેયુઃ તથા વેતનં લભેત

artha.pdf 91



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

03.13.31 સા ક્ષપ્રત્યયં અેવ સ્યાત્
03.13.32 સા ક્ષણાં અભાવે યતઃ કમર્ તતાેઽનુયુ ત
03.13.33 વેતનાદાને દશબ ધાે દ ડઃ, ષટ્પણાે વા
03.13.34 અપવ્યયમાને દ્વાદશપણાે દ ડઃ, પ ચબ ધાે વા
03.13.35 નદ વેગ વાલા તનેવ્યાલ ઉપ દ્ધઃ સવર્ વપતુ્રદારાત્મદાનનેાતર્ઃ ત્રાતારં આહૂય િન તીણર્ઃ કુશલપ્રિદષં્ટ
વેતનં દદ્યાત્
03.13.36 તને સવર્ત્રાતર્દાનાનુશયા વ્યાખ્યાતાઃ
03.13.37ab લભેત પુંશ્ચલી ભાેગં સઙ્ગમસ્ય ઉપ લઙ્ગનાત્ ।
03.13.37chd અ તયાચ્ ા તુ યેત દાૈમર્ત્યાિવનયને વા (ઇ ત)
Chapt . Duties of servants

Undertaking in partnership

03.14.01 ગ્ હી વા વેતનં કમાર્કુવર્તાે તકસ્ય દ્વાદશપણાે દ ડઃ, સરંાેધશ્ચાકરણાત્
03.14.02 અશક્તઃ કુ સતે કમર્ ણ વ્યાધાૈ વ્યસને વાઽનુશયં લભેત, પરેણ વા કારિયતુમ્
03.14.03 તસ્યવ્યયકમર્ણા લભેત ભતાર્ વા કારિયતુમ્
03.14.04 ના યઃ વયા કારિયતવ્યાે, મયા વા ના યસ્ય કતર્વ્યમ્ ઇત્યવરાેધે ભતુર્રકારયતાે તકસ્યાકુવર્તાે વા
દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.14.05 કમર્િનષ્ઠાપને ભતુર્ર યત્ર ગ્ હીતવેતનાે નાસકામઃ કુયાર્ત્
03.14.06 ઉપ સ્થતં અકારયતઃ કૃતં અેવ િવદ્યાદ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
03.14.07 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.14.08 કૃતસ્ય વેતનં નાકૃતસ્યા ત
03.14.09 સ ચેદ્ અ પં અિપ કારિય વા ન કારયેત્ કૃતં અેવાસ્ય િવદ્યાત્
03.14.10 દેશકાલા તપાતનને કમર્ણાં અ યથાકરણે વા નાસકામઃ કૃતં અનુમ યેત
03.14.11 સ ભા ષતાદ્ અિધકિક્રયાયાં પ્રયાસં ન માેઘં કુયાર્ત્
03.14.12 તને સઙ્ઘ તા વ્યાખ્યાતાઃ
03.14.13 તષેાં આિધઃ સપ્તરાતં્ર આસીત
03.14.14 તતાેઽ યં ઉપસ્થાપયેત,્ કમર્િન પાકં ચ
03.14.15 ન ચાિનવેદ્ય ભતુર્ઃ સઙ્ઘઃ ક ચત્ પિરહરેદ્ ઉપનયેદ્ વા
03.14.16 તસ્યા તક્રમે ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ
03.14.17 સઙ્ઘને પિરહૃતસ્યાધર્દ ડઃ ઇ ત તકાિધકારઃ ॥
03.14.18 સઙ્ઘ તાઃ સ ભૂયસમુ થાતારાે વા યથાસ ભા ષતં વેતનં સમં વા િવભજેરન્
03.14.19 કષર્ણવૈદેહકા વા સસ્યપ યાર ભપયર્વસાના તરે સન્નસ્ય યથાકૃતસ્ય કમર્ણઃ પ્રતં્યશં દદ્યુઃ
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03.14.20 પુ ષ ઉપસ્થાને સમગં્ર અંશં દદ્યુઃ
03.14.21 સં સદ્ધે તુ ઉદૃ્ધતપ યે સન્નસ્ય તદાની ં અેવ પ્રતં્યશં દદ્યુઃ
03.14.22 સામા યા િહ પ થ સ દ્ધશ્ચા સ દ્ધશ્ચ
03.14.23 પ્રક્રા તે તુ કમર્ ણ વસ્થસ્યાપક્રામતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.14.24 ન ચ પ્રાકા યં અપક્રમણે
03.14.25 ચાેરં વભયપવૂ કમર્ણઃ પ્રતં્યશને ગ્રાહયેદ્, દદ્યાત્ પ્રતં્યશં અભયં ચ
03.14.26 પનુઃ તેયે પ્રવાસનં, અ યત્રગમને ચ
03.14.27 મહાઽપરાધે તુ દૂ યવદ્ આચરેત્
03.14.28 યાજકાઃ વાપ્રચારદ્રવ્યવજ યથાસ ભા ષતં વેતનં સમં વા િવભજેરન્
03.14.29 અ ગ્ ષ્ટાેમાિદષુ ચ ક્રતષુુ દ ક્ષણાદ્ ઊ વ તીયં અંશ,ં મ યમ ઉપસદ ઊ વ અધ અંશ,ં સતુ્યે
પ્રાતઃસવનાદ્ ઊ વ પાદ ઊનં અંશમ્
03.14.30 મા ય દનાત્ સવનાદ્ ઊ વ સમગં્ર અંશં લભેત
03.14.31 નીતા િહ દ ક્ષણા ભવ ત
03.14.32 હ પ તસવવજ પ્ર તસવનં િહ દ ક્ષણા દ ય તે
03.14.33 તનેાહગર્ણદ ક્ષણા વ્યાખ્યાતાઃ
03.14.34 સનાનાં આદશાહાેરાત્રા શષે તાઃ કમર્ કુયુર્ઃ, અ યે વા વપ્રત્યયાઃ
03.14.35 કમર્ યસમાપ્તે તુ યજમાનઃ સીદેદ્, ઋ વજઃ કમર્ સમાપ ય દ ક્ષણાં હરેયુઃ
03.14.36 અસમાપ્તે તુ કમર્ ણ યાજં્ય યાજકં વા ત્યજતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.14.37ab અનાિહતા ગ્ ઃ શતગુ ય વા ચ સહસ્રગુઃ ।
03.14.37chd સરુાપાે ષલીભતાર્ બ્રહ્મહા ગુ ત પગઃ
03.14.38ab અસ પ્ર તગ્રહે યુક્તઃ તનેઃ કુ સતયાજકઃ ।
03.14.38chd અદાષેઃ ત્યક્તું અ યાે યં કમર્સઙ્કરિનશ્ચયાત્ (ઇ ત)
Chapt . Rescission of sale and purchase

03.15.01 િવક્ર ય પ યં અપ્રયચ્છતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, અ યત્ર દાષે ઉપિનપાતાિવષહ્યે યઃ
03.15.02 પ યદાષેાે દાષેઃ
03.15.03 રાજચાેરાગ્ ય્।ઉદકબાધ ઉપિનપાતઃ
03.15.04 બહુગુણહીનં આતર્કૃતં વાઽિવષહ્યમ્
03.15.05 વૈદેહકાનાં અેકરાત્રં અનુશયઃ, કષર્કાણાં િત્રરાતં્ર, ગાેરક્ષકાણાં પ ચરાત્રમ્
03.15.06 વ્યા મશ્રાણાં ઉત્તમાનાં ચ વણાર્નાં ત્તિવક્રયે સપ્તરાત્રમ્
03.15.07 આ તપા તકાનાં પ યાનાં અ યત્રાિવકે્રયમ્ ઇત્યવરાેધનેાનુશયાે દેયઃ
03.15.08 તસ્યા તક્રમે ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ, પ યદશભાગાે વા
03.15.09 ક્ર વા પ યં અપ્ર તગ્ હ્ણતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, અ યત્ર દાષે ઉપિનપાતાિવષહ્યે યઃ

artha.pdf 93



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

03.15.10 સમાનશ્ચાનુશયાે િવકે્રતુરનુશયને
03.15.11 િવવાહાનાં તુ ત્રયાણાં પવૂષાં વણાર્નાં પા ણગ્રહણાત્ સદં્ધ ઉપાવતર્નં, શદૂ્રાણાં ચ પ્રકમર્ણઃ
03.15.12 ત્તપા ણગ્રહણયાેરિપ દાષેં આૈપશાિયકં દૃ ટ્વા સદં્ધ ઉપાવતર્નમ્
03.15.13 ન વવેા ભપ્ર તયાેઃ
03.15.14 ક યાદાષેં આૈપશાિયકં અનાખ્યાય પ્રયચ્છતઃ ક યાં ષણ્ઁઅવ તદર્ ડઃ, શલુ્કસ્ત્રીધનપ્ર તદાનં ચ
03.15.15 વરિયતવુાર્ વરદાષેં અનાખ્યાય િવ દતાે દ્વગુણઃ, શલુ્કસ્ત્રીધનનાશશ્ચ
03.15.16 દ્વપદચતુ પદાનાં તુ કુ ઠવ્યાિધતાશચુીનાં ઉ સાહ વા યશચુીનાં આખ્યાને દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.15.17 આિત્રપક્ષાદ્ ઇ ત ચતુ પદાનાં ઉપાવતર્નં, આસવં સરાદ્ ઇ ત મનુ યાણામ્
03.15.18 તાવતા િહ કાલને શકં્ય શાૈચાશાૈચે જ્ઞાતુમ્
03.15.19ab દાતા પ્ર તગ્રહીતા ચ સ્યાતાં ન ઉપહતાૈ યથા ।
03.15.19chd દાને ક્રયે વાઽનુશયં તથા કુયુર્ઃ સભાસદઃ (ઇ ત)
Chapt . Non-conveyance of gifts

sale without ownership

Relation of ownership

03.16.01 દત્તસ્યાપ્રદાનં ઋણાદાનને વ્યાખ્યાતમ્
03.16.02 દતં્ત અવ્યવહાય અેકત્રાનુશયે વતત
03.16.03 સવર્ વં પતુ્રદારં આત્માનં વા પ્રદાયાનુશિયનઃ પ્રયચ્છેત્
03.16.04 ધમર્દાનં અસાધષુુ કમર્સુ ચાઉપઘા તકેષુ વા, અથર્દાનં અનપુકાિર વપકાિરષુ વા, કામદાનં અનહષુ ચ
03.16.05 યથા ચ દાતા પ્ર તગ્રહીતા ચ ન ઉપહતાૈ સ્યાતાં તથાઽનુશયં કુશલાઃ ક પયેયુઃ
03.16.06 દ ડભયાદ્ આક્રાેશભયાદ્ અનથર્ભયાદ્ વા ભયદાનં પ્ર તગ્ હ્ણતઃ તેયદ ડઃ, પ્રયચ્છતશ્ચ
03.16.07 રાષેદાનં પરિહસાયાં, રાજ્ઞાં ઉપિર દપર્દાનં ચ
03.16.08 તત્ર ઉત્તમાે દ ડઃ
03.16.09 પ્રા તભાવ્યં દ ડશલુ્કશષંે આ ક્ષકં સાૈિરકં ચ નાકામઃ પતુ્રાે દાયાદાે વા િરક્થહરાે દદ્યાત્ ઇ ત
દત્તસ્યાનપાકમર્ ।
03.16.10 અ વા મિવક્રયઃ તુ - નષ્ટાપહૃતં આસાદ્ય વામી ધમર્સ્થને ગ્રાહયેત્
03.16.11 દેશકાલા તપત્તાૈ વા વયં ગ્ હી વા ઉપહરેત્
03.16.12 ધમર્સ્થશ્ચ વા મનં અનુયુ ત કુતઃ તે લ ધમ્ ઇ ત
03.16.13 સ ચેદ્ આચારક્રમં દશર્યેત, ન િવકે્રતારં, તસ્ય દ્રવ્યસ્યા તસગણ મુચ્યેત
03.16.14 િવકે્રતા ચેદ્ દૃ યેત, મૂલં્ય તેયદ ડં ચ દદ્યાત્
03.16.15 સ ચેદ્ અપસારં અિધગચ્છેદ્ અપસરેદ્ આઽપસારક્ષયાત્
03.16.16 ક્ષયે મૂલં્ય તેયદ ડં ચ દદ્યાત્
03.16.17 ના ષ્ટકશ્ચ વકરણં કૃ વા નષ્ટપ્રત્યાહૃતં લભેત
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03.16.18 વકરણાભાવે પ ચબ ધાે દ ડઃ
03.16.19 તચ્ચ દ્રવં્ય રાજધ ય સ્યાત્
03.16.20 નષ્ટાપહૃતં અિનવેદ્ય ઉ કષર્તઃ વા મનઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.16.21 શલુ્કસ્થાને નષ્ટાપહૃત ઉ પનં્ન તષે્ઠત્
03.16.22 િત્રપક્ષાદ્ ઊ વ અન ભસારં રા હરેત્, વામી વા વકરણને
03.16.23 પ ચપ ણકં દ્વપદ પસ્ય િન ક્રયં દદ્યાત્, ચતુ પ ણકં અેકખુરસ્ય, દ્વપ ણકં ગાેમિહષસ્ય, પાિદકં
દ્રપશનૂામ્

03.16.24 રત્નસારફ ગુકુ યાનાં પ ચકં શતં દદ્યાત્
03.16.25 પરચક્રાટવીહૃતં તુ પ્રત્યાનીય રા યથા વં પ્રયચ્છેત્
03.16.26 ચાેરહૃતં અિવદ્યમાનં વદ્રવ્યે યઃ પ્રયચ્છેત,્ પ્રત્યાનેતું અશક્તાે વા
03.16.27 વયઙ્ગ્રાહેણાહૃતં પ્રત્યાનીય તિન્ન ક્રયં વા પ્રયચ્છેત્
03.16.28 પરિવષયાદ્ વા િવક્રમેણાનીતં યથાપ્રિદષં્ટ રાજ્ઞાભુ ત,અ યત્રાયર્પ્રાણે યાે દેવબ્રાહ્મણતપ વદ્રવ્યે યશ્ચ
ઇત્ય વા મિવક્રયઃ ।
03.16.29 વ વા મસ બ ધઃ તુ - ભાેગાનુ ત્ત ચ્છન્નદેશાનાં યથા વં દ્રવ્યાણામ્
03.16.30 યત્ વં દ્રવં્યઅ યૈભુર્જ્યમાનં દશવષાર્ યપેુક્ષેત, હીયેતાસ્ય,અ યત્રબાલ દ્ધવ્યાિધતવ્યસિનપ્રાે ષતદેશત્યાગરાજ્યિવભ્રમે યઃ
03.16.31 િવશ તવષર્ ઉપે ક્ષતં અનવ સતં વા તુ નાનુયુ ત
03.16.32 જ્ઞાતયઃ શ્રાેિત્રયાઃ પાષ ડા વા રાજ્ઞાં અસિંનધાૈ પરવા તષુુ િવવસ તાે ન ભાેગને હરેયુઃ, ઉપિનિધ આિધ
િનિધ િનકે્ષપં સ્ત્રયં સીમાનં રાજશ્રાેિત્રયદ્રવ્યા ણ ચ
03.16.33 આશ્ર મણઃ પાષ ડા વા મહત્યવકાશે પર પરં અબાધમાના વસયેુઃ
03.16.34 અ પાં બાધાં સહેરન્
03.16.35 પવૂાર્ગતાે વા વાસપયાર્યં દદ્યાત્
03.16.36 અપ્રદાતા િનરસ્યેત
03.16.37 વાનપ્રસ્થય તબ્રહ્મચાિરણાં આચાયર્ શ યધમર્ભ્રા સમાનતી યાર્ િરક્થભાજઃ ક્રમેણ
03.16.38 િવવાદપદેષુ ચ અેષાં યાવ તઃ પણા દ ડાઃ તાવતી રાત્રીઃ ક્ષપણા ભષેકા ગ્ કાયર્મહાકચ્છવધર્નાિન
રાજ્ઞશ્ચરેયુઃ
03.16.39 અિહર યસવુણાર્ઃ પાષઢાઃ સાધવઃ
03.16.40 તે યથા વં ઉપવાસવ્રતૈરારાધયેયુઃ, અ યત્ર પા ય તેયસાહસસઙ્ગ્રહણે યઃ
03.16.41 તષેુ યથા ઉક્તા દ ડાઃ કાયાર્ઃ
03.16.42ab પ્રવ્રજ્યાસુ થાઽઽચારાન્ રા દ ડને વારયેત્ ।
03.16.42chd ધમા હ્યધમર્ ઉપહતઃ શા તારં હ ત્યુપે ક્ષતઃ (ઇ ત)
Chapt . Forcible seizure

03.17.01 સાહસં અ વયવત્ પ્રસભકમર્
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03.17.02 િનર વયે તેયં, અપવ્યયને ચ
03.17.03 રત્નસારફ ગુકુ યાનાં સાહસે મૂલ્યસમાે દ ડઃ ઇ ત માનવાઃ
03.17.04 મૂલ્ય દ્વગુણઃ ઇત્યાૈશનસાઃ
03.17.05 યથાઽપરાધ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.17.06 પુ પફલશાકમૂલક દપક્વાન્નચમર્વે દ્ભા ડાદ નાં દ્રકદ્રવ્યાણાં દ્વાદ્શપણાવરશ્ચતુિવશ તપણપરાે
દ ડઃ
03.17.07 કાલાયસકાષ્ઠર જુદ્રવ્ય દ્રપશપુટાદ નાં સ્થૂલકદ્રવ્યાણાં ચતુિવશ તપણાવરાેઽષ્ટચ વાિરશ પણપરાે
દ ડઃ
03.17.08 તામ્ર ત્તકંસકાચદ તભા ડાદ નાં સ્થૂલકદ્રવ્યાણાં અષ્ટચ વાિરશ પણાવરઃ ષણ્ઁઅવ તપરઃ પવૂર્ઃ
સાહસદ ડઃ
03.17.09 મહાપશમુનુ યક્ષતે્રગ્ હિહર યસવુણર્સૂ મવસ્ત્રાદ નાં સ્થૂલકદ્રવ્યાણાં દ્વશતાવરઃ પ ચશતપરાે મ યમઃ
સાહસદ ડઃ
03.17.10 સ્ત્રયં પુ ષં વાઽ ભષહ્ય બધ્નતાે બ ધયતાે બ ધં વા માેક્ષયતઃ પ ચશતાવરઃ સહસ્રપર ઉત્તમઃ
સાહસદ ડઃ ઇત્યાચાયાર્ઃ ॥
03.17.11 યઃ સાહસં પ્ર તપત્તા ઇ ત કારય ત સ દ્વગુણં દદ્યાત્
03.17.12 યાવદ્દ ્ િહર યં ઉપયાેક્ષ્યતે તાવદ્ દાસ્યા મ ઇ ત સ ચતુગુર્ણં દ ડં દદ્યાત્
03.17.13 યઃ અેતાવદ્દ ્ િહર યં દાસ્યા મ ઇ ત પ્રમાણં ઉિદ્દ ય કારય ત સ યથા ઉક્તં િહર યં દ ડં ચ દદ્યાત્ ઇ ત
બાહર્ પત્યાઃ
03.17.14 સ ચેત્ કાપંે મદં માેહં વાઽપિદશદ્ે યથા ઉક્તવદ્ દ ડં અેનં કુયાર્દ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.17.15ab દ ડકમર્સુ સવષુ પં અષ્ટપણં શતમ્ ।
03.17.15chd શતાત્ પરેષુ વ્યા ં ચ િવદ્યાત્ પ ચપણં શતમ્
03.17.16ab પ્ર નાં દાષેબાહુલ્યાદ્ રાજ્ઞાં વા ભાવદાષેતઃ ।
03.17.16chd પવ્યાજ્યાવધ મષે્ઠ ધ યાર્ તુ પ્રકૃ તઃ તા (ઇ ત)
Chapt . Verbal i njury

03.18.01 વાક્પા યં ઉપવાદઃ કુ સનં અ ભભ સર્નં ઇ ત
03.18.02 શર રપ્રકૃ તશ્રુત ત્તજનપદાનાં શર ર ઉપવાદે કાણખ િદ ભઃ સત્યે િત્રપણાે દ ડઃ, મ યા ઉપવાદે
ષટ્પણાે દ ડઃ
03.18.03 શાેભના ક્ષમ તઃ ઇ ત કાણખ દ નાં તુ તિન દાયાં દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.18.04 કુષ્ઠ ઉન્માદક્લૈબ્યાિદ ભઃ કુ સાયાં ચ સત્ય મ યા તુ તિન દાસુ દ્વાદશપણ ઉત્તરા દ ડાઃ તુલ્યષેુ
03.18.05 િવ શષ્ટેષુ દ્વગુણાઃ, હીને વધર્દ ડાઃ, પરસ્ત્રીષુ દ્વગુણાઃ, પ્રમાદમદમાેહાિદ ભરધર્દ ડાઃ
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03.18.06 કુષ્ઠ ઉન્માદયાે શ્ચિક સકાઃ સિંનકૃષ્ટા પુમાંસશ્ચ પ્રમાણં, ક્લીબભાવે સ્ત્રયાે મતૂ્રફેનાેઽ સુ િવષ્ઠાિનમ જનં
ચ
03.18.07 પ્રકૃત્ય।્ઉપવાદે બ્રાહ્મણક્ષિત્રયવૈ યશદૂ્રા તાવસાિયનાં અપરેણ પવૂર્સ્ય િત્રપણ ઉત્તરા દ ડાઃ,
પવૂણાપરસ્ય દ્વપણાધરાઃ, કુબ્રાહ્મણાિદ ભશ્ચ કુ સાયામ્
03.18.08 તને શ્રુત ઉપવાદાે વાગ્ વનાનાં, કા કુશીલવાનાં ત્ત્ય।્ઉપવાદઃ, પ્રા જૂણકગા ધારાદ નાં ચ જનપદ
ઉપવાદા વ્યાખ્યાતાઃ
03.18.09 યઃ પરં અેવં વાં કિર યા મ ઇ ત કરણનેા ભભ સર્યેદ્,અકરણે યઃ તસ્ય કરણે દ ડઃ તતાેઽધર્દ ડં દદ્યાત્
03.18.10 અશક્તઃ કાપંે મદં માેહં વાઽપિદશદ્ે દ્વાદશપણં દ ડં દદ્યાત્
03.18.11 તવૈરાશયઃ શક્તશ્ચાપકતુ યાવ િવકાવસ્થં દદ્યાત્
03.18.12ab વદેશગ્રામયાેઃ પવૂ મ યમં તસઙ્ઘયાેઃ ।
03.18.12chd આક્રાેશાદ્ દેવચૈત્યાનાં ઉત્તમં દ ડં અહર્ ત (ઇ ત)
Chapt . Physical i njury

03.19.01 દ ડપા યં પશર્નં અવગૂણ પ્રહતં ઇ ત
03.19.02 નાભેરધઃકાયં હ તપઙ્કભ મપાંસુ ભિર ત શતઃ િત્રપણાે દ ડઃ, તૈરેવામે યૈઃ પાદષ્ઠ િવકા યાં ચ
ષટ્પણઃ, છિદમતૂ્રપુર ષાિદ ભદ્વાર્દશપણઃ
03.19.03 નાભે પિર દ્વગુણાઃ, શર સ ચતુગુર્ણાઃ સમષેુ
03.19.04 િવ શષ્ટેષુ દ્વગુણાઃ, હીને વધર્દ ડાઃ, પરસ્ત્રીષુ દ્વગુણાઃ, પ્રમાદમદમાેહાિદ ભરધર્દ ડાઃ
03.19.05 પાદવસ્ત્રહ તકેશાવલ બનષેુ ષટ્પણ ઉત્તરા દ ડાઃ
03.19.06 પીડનાવેષ્ટના ચનપ્રકષર્ણા યાસનષેુ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.19.07 પાતિય વાઽપક્રામતાેઽધર્દ ડઃ
03.19.08 શદૂ્રાે યનેાઙ્ગને બ્રાહ્મણં અ ભહ યાત્ તદ્ અસ્યચ્છેદયેત્
03.19.09 અવગૂણ િન ક્રયઃ, પશઽધર્દ ડઃ
03.19.10 તને ચ ડાલાશચુયાે વ્યાખ્યાતઃ
03.19.11 હ તનેાવગૂણ િત્રપણાવરાે દ્વાદશપણપરાે દ ડઃ, પાદેન દ્વગુણઃ, દુઃખ ઉ પાદનને દ્રવ્યેણ પવૂર્ઃ
સાહસદ ડઃ, પ્રાણાબાિધકેન મ યમઃ
03.19.12 કાષ્ઠલાેષ્ટપાષાણલાેહદ ડર જુદ્રવ્યાણાં અ યતમને દુઃખં અશાે ણતં ઉ પાદયતશ્ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ,
શાે ણત ઉ પાદને દ્વગુણઃ, અ યત્ર દુષ્ટશાે ણતાત્
03.19.13 તક પં અશાે ણતં ઘ્નતાે હ તપાદપાર ચકં વા કુવર્તઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પા ણપાદદ તભઙ્ગે
કણર્નાસાચ્છેદને વ્રણિવદારણે ચ્ચ, અ યત્ર દુષ્ટવ્રણે યઃ
03.19.14 સ ક્થગ્રીવાભ જને નતે્રભેદને વા વાક્યચેષ્ટાભાજેન ઉપરાેધષેુ ચ મ યમઃ સાહસદ ડઃ સમુ થાનવ્યયશ્ચ
03.19.15 િવપત્તાૈ ક ટકશાેધનાય નીયેત
03.19.16 મહાજનસ્ય અેકં ઘ્નતઃ પ્રત્યેકં દ્વગુણાે દ ડઃ
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03.19.17 પયુર્ ષતઃ કલહાેઽનપુ્રવેશાે વા ના ભયાજે્યઃ ઇત્યાચાયાર્ઃ
03.19.18 ના ત્યપકાિરણાે માેક્ષ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.19.19 કલહે પવૂાર્ગતાે જય ત, અક્ષમમાણાે િહ પ્રધાવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
03.19.20 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
03.19.21 પવૂ પશ્ચાદ્ વાઽ ભગતસ્ય સા ક્ષણઃ પ્રમાણં, અસા ક્ષકે ઘાતઃ કલહ ઉપ લઙ્ગનં વા
03.19.22 ઘાતા ભયાેગં અપ્ર તબ્રવુતઃ તદ્ અહરેવ પશ્ચા કારઃ
03.19.23 કલહે દ્રવં્ય અપહરતાે દશપણાે દ ડઃ, દ્રકદ્રવ્યિહસાયાં તચ્ચ તાવચ્ચ દ ડઃ,સ્થૂલકદ્રવ્યિહસાયાં તચ્ચ
દ્વગુણશ્ચ દ ડઃ, વસ્ત્રાભરણિહર યસવુણર્ભા ડિહસાયાં તચ્ચ પવૂર્શ્ચ સાહસદ ડઃ
03.19.24 પરકુડં્ય અ ભઘાતને ક્ષાેભયતઃ િત્રપણાે દ ડઃ, છેદનભેદને ષટ્પણઃ, પ્રતીકારશ્ચ
03.19.25 દુઃખ ઉ પાદનં દ્રવં્ય અ યવે મિન પ્ર ક્ષપતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ, પ્રાણાબાિધકં પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.19.26 દ્રપશનૂાં કાષ્ઠાિદ ભદુર્ઃખ ઉ પાદને પણાે દ્વગુણાે વા દ ડઃ, શાે ણત ઉ પાદને દ્વગુણઃ
03.19.27 મહાપશનૂાં અેતે વવે સ્થાનેિ દ્વગુણાે દ ડઃ સમુ થાનવ્યયશ્ચ
03.19.28 પુર ઉપવનવન પતીનાં પુ પફલચ્છાયાવતાં પ્રરાેહચ્છેદને ષટ્પણઃ, દ્રશાખાચ્છેદને દ્વાદશપણઃ,
પીનશાખાચ્ચ્છેદને ચતુિવશ તપણઃ, સ્ક ધવધે પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, સમુ ચ્છત્તાૈ મ યમઃ
03.19.29 પુ પફલચ્છાયાવદુ્ગ મલતા વધર્દ ડાઃ, પુ યસ્થાનતપાવેન મશાનદુ્રમષેુ ચ
03.19.30ab સીમ ક્ષષેુ ચૈત્યેષુ દુ્રમે વાલ ક્ષતષેુ ચ ।
03.19.30chd ત અેવ દ્વગુણા દ ડાઃ કાયાર્ રાજવનષેુ ચ (ઇ ત)
Chapt . Gambling and betting

Mischellaneous

03.20.01 દ્યૂતા યક્ષાે દ્યૂતં અેકમખંુ કારયેત્
03.20.02 અ યત્ર દ વ્યતાે દ્વાદશપણાે દ ડાે ગૂઢા િવજ્ઞાપનાથર્મ્
03.20.03 દ્યૂતા ભયાેગે જેતુઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પરા જતસ્ય મ યમઃ
03.20.04 બા લશ તીયાે હ્યષે જેતુકામઃ પરાજયં ન ક્ષમતે ઇત્યાચાયાર્ઃ
03.20.05 ન ઇ કાૈિટલ્યઃ
03.20.06 પરા જતશ્ચેદ્ દ્વગુણદ ડઃ િક્રયેત ન કશ્ચન રા નં અ ભસિર ય ત
03.20.07 પ્રાયશાે િહ િકતવાઃ કૂટદેિવનઃ
03.20.08 તષેાં અ યક્ષાઃ શદુ્ધાઃ કાકણીરક્ષાંશ્ચ સ્થાપયેયુઃ
03.20.09 કાક ય્ઽક્ષાણાં અ ય ઉપધાને દ્વાદશપણાે દ ડઃ, કૂટકમર્ ણ પવૂર્ઃ સાહસદ ડાે જતપ્રત્યાદાનં, ઉપધાૈ
તેયદ ડશ્ચ
03.20.10 જતદ્રવ્યાદ્ અ યક્ષઃ પ ચકં શતં આદદ ત, કાક ય્ઽક્ષારાલાશલાકાઽવક્રયં ઉદકભૂ મકમર્ક્રયં ચ
03.20.11 દ્રવ્યાણાં આધાનં િવક્રયં ચ કુયાર્ત્
03.20.12 અક્ષભૂ મહ તદાષેાણાં ચાપ્ર તષેધને દ્વગુણાે દ ડઃ
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03.20.13 તને સમાહ્વયાે વ્યાખ્યાતઃ, અ યત્ર િવદ્યા શ પસમાહ્વયાત્ । ઇ ત
03.20.14 પ્રક ણર્કં તુ - યા ચતકાવક્ર તકાિહતકિનક્ષપેકાણાં યથાદેશકાલંઅદાને, યામચ્છાયાસમપુવેશસં સ્થતીનાં
વા દેશકાલા તપાતને, ગુ મતરદેયં બ્રાહ્મણં સાધયતઃ, પ્ર તવેશાનવુેશયાે પિર િનમ ત્રણે ચ દ્વાદશપણાે દ ડઃ
03.20.15સ દષં્ટઅથઅપ્રયચ્છતા,ેભ્રા ભાયા હ તને લઙ્ઘયતાે, પા વાં અ ય ઉપ દ્ધાં ગચ્છતઃ, પરવક્તવં્ય
પ યં ક્ર ણાનસ્ય, સમુદં્ર ગ્ હં ઉદ્ ભ દતઃ, સામ તચ વાિરશ કુલ્યાબાધાં આચરતશ્ચાષ્ટચ વાિરશ પણાે દ ડઃ
03.20.16 કુલનીવીગ્રાહકસ્યાપવ્યયને, િવધવાં છ દવા સની ં પ્રસહ્યાિધચરતઃ, ચ ડાલસ્યાયા શતઃ, પ્રત્યાસનં્ન
આપદ્યન ભધાવતાે, િન કારણં અ ભધાવનં કુવર્તઃ, શાક્યા વકાદ ન્ ષલપ્રવ્ર જતાન્ દેવિપ કાયષુ ભાજેયતઃ
શત્યાે દ ડઃ
03.20.17 શપથવાક્યાનુયાેગં અિન ષં્ટ કુવર્તઃ, યુક્તકમર્ ચાયુક્તસ્ય, દ્રપશુ ષાણાં પું વ ઉપઘા તનઃ, દાસ્યા
ગભ આૈષધને પાતયતશ્ચ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
03.20.18 િપતાપતુ્રયાેદર્ પત્યાેભ્રાર્ ભ ગ યાેમાર્તુલભ ગનેયયાેઃ શ યાચાયર્યાવેાર્ પર પરં અપ તતં ત્યજતઃ,
સાથાર્ ભપ્રયાતં ગ્રામમ યે વા ત્યજતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, કા તારે મ યમઃ, તિન્ન મતં્ત ભ્રષેયત ઉત્તમઃ,
સહપ્રસ્થાિય વ યે વધર્દ ડાઃ
03.20.19 પુ ષં અબ ધનીયં બધ્નતાે બ ધયતાે બ ધં વા માેક્ષયતાે, બાલં અપ્રાપ્તવ્યવહારં બધ્નતાે બ ધયતાે વા
સહસ્રં દ ડઃ
03.20.20 પુ ષાપરાધિવશષેેણ દ ડિવશષેઃ કાયર્ઃ
03.20.21 તીથર્કરઃ તપ વી વ્યાિધતઃ પપાસાઽ વક્લા તઃ તરાજેનપદાે દ ડખેદ િન ક ચનશ્ચાનુગ્રાહ્યાઃ
03.20.22 દેવબ્રાહ્મણતપ વસ્ત્રીબાલ દ્ધવ્યાિધતાનાં અનાથાનાં અન ભસરતાં ધમર્સ્થાઃ કાયાર્ ણ કુયુર્ઃ, ન ચ
દેશકાલભાેગચ્છલનેા તહરેયુઃ
03.20.23 પજૂ્યા િવદ્યાબુ દ્ધપાૈ ષા ભજનકમાર્ તશયતશ્ચ પુ ષાઃ
03.20.24ab અેવં કાયાર્ ણ ધમર્સ્થાઃ કુયુર્રચ્છલદ શનઃ ।
03.20.24chd સમાઃ સવષુ ભાવષેુ િવશ્વાસ્યા લાેકસ પ્રયાઃ (ઇ ત)
Book . suppression of criminals

Chapt . keeping a watch over artisans

04.1.01 પ્રદેષ્ટારઃ ત્રયઃ ત્રયાેઽમાત્યાઃ ક ટકશાેધનં કુયુર્ઃ
04.1.02 અ યર્પ્રતીકારાઃ કા શા સતારઃ સિંનકે્ષપ્તારઃ વિવત્તકારવઃ શ્રેણીપ્રમાણા િનકે્ષપં ગ્ હ્ણ યુઃ
04.1.03 િવપત્તાૈ શ્રેણી િનકે્ષપં ભજેત
04.1.04 િનિદષ્ટદેશકાલકાય ચ કમર્ કુયુર્ઃ, અિનિદષ્ટદેશકાલં કાયાર્પદેશમ્
04.1.05 કાલા તપાતને પાદહીનં વેતનં તદ્દિ્વગુણશ્ચ દ ડઃ
04.1.06 અ યત્ર ભ્રષે ઉપિનપાતા યાં નષં્ટ િવનષં્ટ વાઽ યાવહેયુઃ
04.1.07 કાયર્સ્યા યથાકરણે વેતનનાશઃ તદ્દિ્વગુણશ્ચ દ ડઃ
04.1.08 ત તવુાયા દશ અેકાદ શકં સતંૂ્ર વધર્યેયુઃ
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04.1.09 દ્ધચ્છેદે છેદ દ્વગુણાે દ ડઃ
04.1.10 સતૂ્રમૂલં્ય વાનવેતનં, ક્ષાૈમકાૈશયેાનાં અ યધર્ગુણં, પ ત્ર ઊણાર્ક બલદુકૂલાનાં દ્વગુણમ્
04.1.11 માનહીને હીનાવહીનં વેતનં તદ્દિ્વગુણશ્ચ દ ડઃ, તુલાહીને હીનચતુગુર્ણાે દ ડઃ,સતૂ્રપિરવતર્ને મૂલ્ય દ્વગુણઃ
04.1.12 તને દ્વપટવાનં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.13 ઊણાર્તુલાયાઃ પ ચપ લકાે િવહનનચ્છેદાે રાેમચ્છેદશ્ચ
04.1.14 રજકાઃ કાષ્ઠફલકશ્લ ણ શલાસુ વસ્ત્રા ણ નેિનજુ્યઃ
04.1.15 અ યત્ર નેિનજતાે વસ્ત્ર ઉપઘાતં ષટ્પણં ચ દ ડં દદ્યુઃ
04.1.16 મુદ્ગરાઙ્કાદ્ અ યદ્ વાસઃ પિરદધાનાઃ િત્રપણં દ ડં દદ્યુઃ
04.1.17 પરવસ્ત્રિવક્રયાવક્રયાધાનષેુ ચ દ્વાદશપણાે દ ડઃ, પિરવતર્ને મૂલ્ય દ્વગુણાે વસ્ત્રદાનં ચ
04.1.18 મુકુલાવદાતં શલાપટ્ટશદંુ્ધ ધાૈતસતૂ્રવણ પ્ર ષ્ટશ્વેતં ચ અેકરાત્ર ઉત્તરં દદ્યુઃ
04.1.19 પ ચરાિત્રકં તનુરાગં, ષડ્રાિત્રકં નીલં, પુ પલાક્ષામ જષ્ઠારક્તં ગુ પિરકમર્ યત્ન ઉપચાય તં્ય વાસઃ
સપ્તરાિત્રકમ્
04.1.20 તતઃ પરં વેતનહાિન પ્રા ુયુઃ
04.1.21 શ્રદ્ધયેા રાગિવવાદેષુ વેતનં કુશલાઃ ક પયેયુઃ
04.1.22 પરા યાર્નાં પણાે વેતનં, મ યમાનાં અધર્પણઃ, પ્રત્યવરાણાં પાદઃ, સ્થૂલકાનાં માષક દ્વમાષકં, દ્વગુણં
રક્તકાનામ્
04.1.23 પ્રથમનજેને ચતુભાર્ગઃ ક્ષયઃ, દ્વતીયે પ ચભાગઃ
04.1.24 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.25 રજકૈઃ તુન્નવાયા વ્યાખ્યાતાઃ
04.1.26 સવુણર્કારાણાં અશુ ચહ તાદ્ યં સવુણ અનાખ્યાય સ પં ક્ર ણતાં દ્વાદશપણાે દ ડઃ, િવ પં
ચતુિવશ તપણઃ, ચાેરહ તાદ્ અષ્ટચ વાિરશ પણઃ
04.1.27 પ્રચ્છન્નિવ પમૂલ્યહીનક્રયષેુ તેયદ ડઃ, કૃતભા ડ ઉપધાૈ ચ
04.1.28 સવુણાર્ન્ માષકં અપહરતાે દ્વશતાે દ ડઃ, યધરણાન્ માષકં અપહરતાે દ્વાદશપણઃ
04.1.29 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.30 વણર્ ઉ કષ અપસારણં યાેગં વા સાધયતઃ પ ચશતાે દ ડઃ
04.1.31 તયાેરપચરણે રાગસ્યાપહારં િવદ્યાત્
04.1.32 માષકાે વેતનં યધરણસ્ય, સવુણર્સ્યાષ્ટભાગઃ
04.1.33 શક્ષાિવશષેેણ દ્વગુણાે વેતન દ્ધઃ
04.1.34 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.35 તામ્ર ત્તકંસવૈકૃ તકારકૂટકાનાં પ ચકં શતં વેતનમ્
04.1.36 તામ્રિપ ડાે દશભાગક્ષયઃ
04.1.37 પલહીને હીન દ્વગુણાે દ ડઃ
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04.1.38 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.39 સીસત્રપુિપ ડાે િવશ તભાગક્ષયઃ
04.1.40 કાકણી ચાસ્ય પલવેતનમ્
04.1.41 કાલાયસિપ ડઃ પ ચભાગક્ષયઃ
04.1.42 કાકણીદ્વયં ચાસ્ય પલવેતનમ્
04.1.43 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.44 પદશર્કસ્ય સ્થતાં પણયાત્રાં અકાે યાં કાપેયતઃ કાે યાં અકાપેયતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
04.1.45 વ્યા પિરશદુ્ધાૈ પણયાત્રા
04.1.46 પણાન્ માષકં ઉપ વતાે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
04.1.47 તને ઉત્તરં વ્યાખ્યાતમ્
04.1.48 કૂટ પં કારયતઃ પ્ર તગ્ હ્ણતાે િનયાર્પયતાે વા સહસ્રં દ ડઃ, કાેશે પ્ર ક્ષપતાે વધઃ
04.1.49 ચરકપાંસધુાવકાઃ સારિત્રભાગં, દ્વાૈ રા રત્નં ચ
04.1.50 રત્નાપહાર ઉત્તમાે દ ડઃ
04.1.51 ખિનરત્નિનિધિનવેદનષેુ ષષં્ઠ અંશં િનવેત્તા લભેત, દ્વાદશં અંશં તકઃ
04.1.52 શતસહસ્રાદ્ ઊ વ રાજગામી િનિધઃ
04.1.53 ઊને ષષં્ઠ અંશં દદ્યાત્
04.1.54 પાવૈર્પાૈ ષકં િનિધ નપદઃ શુ ચઃ વકરણને સમગં્ર લભેત
04.1.55 વકરણાભાવે પ ચશતાે દ ડઃ, પ્રચ્છન્નાદાને સહસ્રમ્
04.1.56 ભષજઃ પ્રાણાબાિધકંઅનાખ્યાય ઉપક્રમમાણસ્ય િવપત્તાૈ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, કમાર્પરાધને િવપત્તાૈ મ યમઃ
04.1.57 મમર્વધવૈગુ યકરણે દ ડપા યં િવદ્યાત્
04.1.58 કુશીલવા વષાર્રાત્રં અેકસ્થા વસયેુઃ
04.1.59 કામદાનં અ તમાતં્ર અેકસ્યા તવાદં ચ વજર્યેયુઃ
04.1.60 તસ્યા તક્રમે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
04.1.61 કામં દેશ તગાતે્રચરણમૈથનુાવહાસને નમર્યેયુઃ
04.1.62 કુશીલવૈશ્ચારણા ભ કાશ્ચ વ્યાખ્યાતાઃ
04.1.63 તષેાં અયઃશલૂને યાવતઃ પણાન્ અ ભવદેયુઃ તાવ તઃ શફાપ્રહારા દ ડાઃ
04.1.64 શષેાણાં કમર્ણાં િન પ ત્તવેતનં શ પનાં ક પયેત્
04.1.65ab અેવં ચાેરાન્ અચાેરાખ્યાન્ વ ણક્કા કુશીલવાન્ ।
04.1.66chd ભ કાન્ કુહકાંશ્ચા યાન્ વારયેદ્ દેશપીડનાત્ (ઇ ત)
Chapt . keeping a watch overtraders

04.2.01 સસં્થાઽ યક્ષઃ પ યસસં્થાયાં પુરાણભા ડાનાં વકરણિવશદુ્ધાનાં આધાનં િવક્રયં વા સ્થાપયેત્
04.2.02 તુલામાનભા ડાિન ચાવેક્ષેત પાૈતવાપચારાત્
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04.2.03 પિરમાણીદ્રાેણયાેરધર્પલહીના તિરક્તં અદાષેઃ
04.2.04 પલહીના તિરક્તે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
04.2.05 તને પલ ઉત્તરા દ ડ દ્ધવ્યાર્ખ્યાતા
04.2.06 તુલાયાઃ કષર્હીના તિરક્તં અદાષેઃ
04.2.07 દ્વકષર્હીના તિરક્તે ષટ્પણાે દ ડઃ
04.2.08 તને કષર્ ઉત્તરા દ ડ દ્ધવ્યાર્ખ્યાતા
04.2.09 આઢકસ્યાધર્કષર્હીના તિરક્તં અદાષેઃ
04.2.10 કષર્હીના તિરક્તે િત્રપણાે દ ડઃ
04.2.11 તને કષર્ ઉત્તરા દ ડ દ્ધવ્યાર્ખ્યાતા
04.2.12 તુલામાનિવશષેાણાં અતાેઽ યષેાં અનુમાનં કુયાર્ત્
04.2.13 તુલામાના યાં અ તિરક્તા યાં ક્ર વા હીના યાં િવક્ર ણાનસ્ય ત અેવ દ્વગુણા દ ડાઃ
04.2.14 ગ યપ યે વષ્ટભાગં પ યમૂલ્યે વપહરતઃ ષણ્ઁઅવ તદર્ ડઃ
04.2.15 કાષ્ઠલાેહમ ણમયં ર જુચમર્ મયં સતૂ્રવલ્કરાેમમયં વા ત્યં ઇત્ય તં્ય િવક્રયાધાનં નયતાે મૂલ્યાષ્ટગુણાે
દ ડઃ
04.2.16 સારભા ડં ઇત્યસારભા ડં ત તં ઇત્યત તં રાધાયુક્તં ઇત્યુપિધયુકં્ત સમુદ્ગપિરવ તમં વા
િવક્રયાધાનં નયતાે હીનમૂલં્ય ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ, પણમૂલં્ય દ્વગુણાે, દ્વપણમૂલ્યં દ્વશતઃ
04.2.17 તનેાઘર્ દ્ધાૈ દ ડ દ્ધવ્યાર્ખ્યાતા
04.2.18 કા શ પનાં કમર્ગુણાપકષ આ વં િવક્રયક્રય ઉપઘાતં વા સ ભૂય સમુ થાપયતાં સહસ્રં દ ડઃ
04.2.19 વૈદેહકાનાં વા સ ભૂય પ યં અવ ધતાં અનઘણ િવક્ર ણતાં વા સહસ્રં દ ડઃ
04.2.20 તુલામાના તરં અઘર્વણાર્ તરં વા - ધરકસ્ય માયકસ્ય વા પણમૂલ્યાદ્ અષ્ટભાગં હ તદાષેેણાચરતાે
દ્વશતાે દ ડઃ
04.2.21 તને દ્વશત ઉત્તરા દ ડ દ્ધવ્યાર્ખ્યાતા
04.2.22 ધા ય નેહક્ષારલવણગ ધભષૈજ્યદ્રવ્યાણાં સમવણર્ ઉપધાને દ્વાદશપણાે દ ડઃ
04.2.23 યિન્ન ષં્ટ ઉપ વેયુઃ તદ્ અેષાં િદવસસ તં સઙ્ખ્યાય વ ણક્ સ્થાપયેત્
04.2.24 કે્ર િવકે્રત્રાેર તરપ તતં આદાયાદ્ અ યદ્ ભવ ત
04.2.25 તને ધા યપ યિનચયાંશ્ચાનુજ્ઞાતાઃ કુયુર્ઃ
04.2.26 અ યથાિન ચતં અેષાં પ યા યક્ષાે ગ્ હ્ણ યાત્
04.2.27 તને ધા યપ યિવક્રયે વ્યવહરેતાનુગ્રહેણ પ્ર નામ્
04.2.28 અનુજ્ઞાતક્રયાદ્ ઉપિર ચ અેષાં વદેશીયાનાં પ યાનાં પ ચકં શતં આ વં સ્થાપયેત,્ પરદેશીયાનાં
દશકમ્
04.2.29 તતઃ પરં અઘ વધર્યતાં ક્રયે િવક્રયે વા ભાવયતાં પણશતે પ ચપણાદ્ દ્વશતાે દ ડઃ
04.2.30 તનેાઘર્ દ્ધાૈ દ ડ દ્ધવ્યાર્ખ્યાતા
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04.2.31 સ ભૂયક્રયે ચ અેષાં અિવક્ર તે ના યં સ ભૂયક્રયં દદ્યાત્
04.2.32 પ ય ઉપઘાતે ચ અેષાં અનુગ્રહં કુયાર્ત્
04.2.33 પ યબાહુલ્યાત્ પ યા યક્ષઃ સવર્પ યા યેકમખુાિન િવક્ર ણીત
04.2.34 તે વિવક્ર તષેુ ના યે િવક્ર ણીરન્
04.2.35 તાિન િદવસવેતનને િવક્ર ણીરન્ન્ અનુગ્રહેણ પ્ર નામ્
04.2.36ab દેશકાલા તિરતાનાં તુ પ યાનાં - પ્રક્ષપંે પ યિન પ ત્ત શલંુ્ક દ્ધ અવક્રયમ્ ।
04.2.36chd વ્યયાન્ અ યાંશ્ચ સઙ્ખ્યાય સ્થાપયેદ્ અઘ અઘર્િવત્ (ઇ ત)
Chapt . Remedial measures during calamities

04.3.01 દૈવા યષ્ટાૈ મહાભયાિન - અ ગ્ દકં વ્યાિધદુર્ ભક્ષં મૂ ષકા વ્યાલાઃ સપાર્ રક્ષાં સ ઇ ત
04.3.02 તે યાે જનપદં રક્ષેત્
04.3.03 ગ્રી મે બિહર્ઽિધશ્રયણં ગ્રામાઃ કુયુર્ઃ, દશમૂલીસઙ્ગ્રહેણાિધ ષ્ઠતા વા
04.3.04 નાગિરકપ્ર ણધાવ ગ્ પ્ર તષેધાે વ્યાખ્યાતઃ, િનશા તપ્ર ણધાૈ રાજપિરગ્રહે ચ
04.3.05 બ લહાેમ વ તવાચનૈઃ પવર્સુ ચા ગ્ પૂ ઃ કારયેત્
04.3.06 વષાર્રાત્રં આનપૂગ્રામાઃ પૂરવેલાં ઉ જ્ય વસયેુઃ
04.3.07 કાષ્ઠવે નાવશ્ચ ઉપગ્ હ્ણ યુઃ
04.3.08 ઉહ્યમાનં અલાબુદૃ ત લવગ ડકાવે ણકા ભઃ તારયેયુઃ
04.3.09 અન ભસરતાં દ્વાદશપણાે દ ડઃ, અ યત્ર લવહીને યઃ
04.3.10 પવર્સુ ચ નદ પૂ ઃ કારયેત્
04.3.11 માયાયાેગિવદાે વેદિવદાે વા વષ અ ભચરેયુઃ
04.3.12 વષાર્વગ્રહે શચીનાથગઙ્ગાપવર્તમહાકચ્છપૂ ઃ કારયેત્
04.3.13 વ્યાિધભયં આૈપિનષિદકૈઃ પ્રતીકારૈઃ પ્ર તકુયુર્ઃ, આૈષધૈ શ્ચિક સકાઃ શા તપ્રાય શ્ચત્તવૈાર્ સદ્ધતાપસાઃ
04.3.14 તને મરકાે વ્યાખ્યાતઃ
04.3.15 તીથાર્ ભષેચનં મહાકચ્છવધર્નં ગવાં મશાનાવદાેહનં કબ ધદહનં દેવરાિત્ર ચ કારયેત્
04.3.16 પશવુ્યાિધમરકે સ્થાનાથર્નીરાજનં વદૈવતપજૂનં ચ કારયેત્
04.3.17 દુ ભક્ષે રા બીજભક્તઉપગ્રહં કૃ વાઽનુગ્રહં કુયાર્ત્, દુગર્સતેુકમર્ વા ભક્તાનુગ્રહેણ,ભક્તસિંવભાગં વા,
દેશિનકે્ષપં વા
04.3.18 મત્રા ણ વા વ્યપાશ્રયેત, કશર્નં વમનં વા કુયાર્ત્
04.3.19 િન પન્નસસ્યં અ યિવષયં વા સજનપદાે યાયાત્, સમુદ્રસર તટાકાિન વા સશં્રયેત
04.3.20 ધા યશાકમૂલફલાવાપાન્ વા સતેષુુ કુવ ત, ગપશપુ ક્ષવ્યાલમ સ્યાર ભાન્ વા
04.3.21 મૂ ષકભયે મા ર્રનકુલ ઉ સગર્ઃ
04.3.22 તષેાં ગ્રહણિહસાયાં દ્વાદશપણાે દ ડઃ, શનુાં અિનગ્રહે ચા યત્રાર યચરે યઃ
04.3.23 નુિહક્ષીર લપ્તાિન ધા યાિન િવ જેદ્, ઉપિનષદ્યાેગયુક્તાિન વા
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04.3.24 મૂ ષકકરં વા પ્રયુ ત
04.3.25 શા ત વા સદ્ધતાપસાઃ કુયુર્ઃ
04.3.26 પવર્સુ ચ મૂ ષકપૂ ઃ કારયેત્
04.3.27 તને શલભપ ક્ષિક્ર મભયપ્રતીકારા વ્યાખ્યાતાઃ
04.3.28 વ્યાલભયે મદનરસયુક્તાિન પશશુવાિન પ્ર જેત,્ મદનકાેદ્રવપૂણાર્ યાૈદયાર્ ણ વા
04.3.29 લુ ધકાઃ શ્વગ ણનાે વા કૂટપ જરાવપાતૈશ્ચરેયુઃ
04.3.30 આવર ણનઃ શસ્ત્રપાણયાે વ્યાલાન્ અ ભહ યુઃ
04.3.31 અન ભસતુર્દ્વાર્દશપણાે દ ડઃ
04.3.32 સ અેવ લાભાે વ્યાલઘા તનઃ
04.3.33 પવર્સુ ચ પવર્તપૂ ઃ કારયેત્
04.3.34 તને ગપશપુ ક્ષસઙ્ઘગ્રાહપ્રતીકારા વ્યાખ્યાતાઃ
04.3.35 સપર્ભયે મ ત્રૈરાષેિધ ભશ્ચ ઙ્ગુલીિવદશ્ચરેયુઃ
04.3.36 સ ભૂય વાઽિપ સપાર્ન્ હ યુઃ
04.3.37 અથવર્વેદિવદાે વાઽ ભચરેયુઃ
04.3.38 પવર્સુ ચ નાગપૂ ઃ કારયેત્
04.3.39 તને ઉદકપ્રા ણભયપ્રતીકારા વ્યાખ્યાતાઃ
04.3.40 રક્ષાેભયે રક્ષાેઘ્ના યથવર્વેદિવદાે માયાયાેગિવદાે વા કમાર્ ણ કુયુર્ઃ
04.3.41 પવર્સુ ચ િવતિદચ્છત્ર ઉ લાેિપકાહ તપતાકાચ્છાગ ઉપહારૈશ્ચૈત્યપૂ ઃ કારયેત્
04.3.42 ચ ં વશ્ચરામઃ ઇત્યેવં સવર્ભયે વહાેરાત્રં ચરેયુઃ
04.3.43 સવર્ત્ર ચ ઉપહતાન્ િપતા ઇવાનુગ્ હ્ણ યાત્
04.3.44ab માયાયાેગિવદઃ ત માદ્ િવષયે સદ્ધતાપસાઃ ।
04.3.44chd વસયેુઃ પૂ જતા રાજ્ઞા દૈવાપ પ્ર તકાિરણઃ (ઇ ત)
Chapt . Guarding against persons with secret means of income

04.4.01 સમાહ ર્પ્ર ણધાૈ જનપદરક્ષણં ઉક્તમ્
04.4.02 તસ્ય ક ટકશાેધનં વક્ષ્યામઃ
04.4.03 સમાહતાર્ જનપદે સદ્ધતાપસપ્રવ્ર જતચક્રચરચારણકુહકપ્રચ્છ દકકાતાર્ તકનૈ મ ત્તકમાૈહૂ તક ચિક સક
ઉન્મત્તમૂકબિધરજડા ધવૈદેહકકા શ પકુશીલવવેશશાૈ ડકાપૂિપકપાક્વમાં સકાઉદિનકવ્ય જનાન્
પ્ર ણદ યાત્
04.4.04 તે ગ્રામાણાં અ યક્ષાણાં ચ શાૈચાશાૈચં િવદ્યુઃ
04.4.05 યં ચાત્ર ગૂઢા િવનં શઙે્કત તં સિ ત્રણાઽપસપર્યેત્
04.4.06 ધમર્સં્થ િવશ્વાસ ઉપગતં સ ત્રી બ્રૂયાત્ -અસાૈ મે બ ધુર ભયુક્તઃ, તસ્યાયં અનથર્ઃ પ્ર તિક્રયતાં,અયં ચાથર્ઃ
પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ઇ ત
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04.4.07 સ ચેત્ તથા કુયાર્દ્ ઉપદાગ્રાહક ઇ ત પ્રવાસ્યેત
04.4.08 તને પ્રદેષ્ટારાે વ્યાખ્યાતાઃ
04.4.09 ગ્રામકૂટં અ યક્ષં વા સ ત્રી બ્રૂયાત્ - અસાૈ મઃ પ્રભૂતદ્રવ્યઃ, તસ્યાયં અનથર્ઃ, તને અેનં આહારય વ
ઇ ત
04.4.10 સ ચેત્ તથા કુયાર્દ્ ઉ કાેચક ઇ ત પ્રવાસ્યેત
04.4.11 કૃતકા ભયુક્તાે વા કૂટસા ક્ષણાેઽ ભજ્ઞાતાનથર્વપૈુલ્યનેારભેત
04.4.12 તે ચેત્ તથા કુયુર્ઃ કૂટસા ક્ષણ ઇ ત પ્રવાસ્યેરન્
04.4.13 તને કૂટશ્રાવણકારકા વ્યાખ્યાતાઃ
04.4.14 યં વા મ ત્રયાેગમૂલકમર્ ભઃ માશાિનકૈવાર્ સવંદનકરકં મ યેત તં સ ત્રી બ્રૂયાત્ - અમુ ય ભાયા નષુાં
દુિહતરં વા કામયે, સા માં પ્ર તકામયતાં, અયં ચાથર્ઃ પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ઇ ત
04.4.15 સ ચેત્ તથા કુયાર્ત્ સવંદનકારક ઇ ત પ્રવાસ્યેત
04.4.16 તને કૃત્યા ભચારશીલાૈ વ્યાખ્યાતાૈ
04.4.17 યં વા રસસ્ય કતાર્રં કે્રતારં િવકે્રતારં ભષૈજ્યાહારવ્યવહાિરણં વા રસદં મ યેત તં સ ત્રી બ્રૂયાત્ -અસાૈ મે
શત્રુઃ, તસ્ય ઉપઘાતઃ િક્રયતાં, અયં ચાથર્ઃ પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ઇ ત
04.4.18 સ ચેત્ તથા કુયાર્દ્ રસદ ઇ ત પ્રવાસ્યેત
04.4.19 તને મદનયાેગવ્યવહાર વ્યાખ્યાતઃ
04.4.20 યં વા નાનાલાેહક્ષારાણાં અઙ્ગારભ માસ દંશમુ ષ્ટકાિધકરણી બ બ।ટઙ્કમષૂાણાં અભી ણકે્રતારં
મષીભ મધૂમિદગ્ધહ તવસ્ત્ર લઙ્ગં કમાર્ર ઉપકરણસસંગ કૂટ પકારકં મ યેત તં સ ત્રી શ ય વને સવં્યવહારેણ
ચાનપુ્રિવ ય પ્રજ્ઞાપયેત્
04.4.21 પ્રજ્ઞાતઃ કૂટ પકારક ઇ ત પ્રવાસ્યેત
04.4.22 તને રાગસ્યાપહતાર્ કૂટસવુણર્વ્યવહાર ચ વ્યાખ્યાતઃ
04.4.23ab આર ધારઃ તુ િહસાયાં ગૂઢા વાઃ ત્રયાેદશ ।
04.4.23chd પ્રવાસ્યા િન ક્રયાથ વા દદ્યુદાષિવશષેતઃ (ઇ ત)
Chapt . Detection of criminals througH secret agents in the disguise of holymen

04.5.01સિ ત્રપ્રયાેગાદ્ઊ વ સદ્ધવ્ય જના માણવાન્ માણવિવદ્યા ભઃ પ્રલાેભયેયુઃ, પ્ર વાપના તધાર્નદ્વારાપાેહમ ત્રેણ
પ્ર તરાેધકાન,્ સવંદનમ ત્રેણ પારત પકાન્
04.5.02 તષેાં કૃત ઉ સાહાનાં મહા તં સઙ્ઘં આદાય રાત્રાવ યં ગ્રામં ઉિદ્દ યા યં ગ્રામં કૃતકસ્ત્રીપુ ષં ગ વા બ્રૂયુઃ
- ઇહ અેવ િવદ્યાપ્રભાવાે દૃ યતાં, કૃચ્છ્ર ઃ પરગ્રામાે ગ તુમ્ ઇ ત
04.5.03 તતાે દ્વારાપાેહમ ત્રેણ દ્વારા યપાેહ્ય પ્રિવ યતામ્ ઇ ત બ્રૂયુઃ
04.5.04 અ તધાર્નમ ત્રેણ ગ્રતાં આર ક્ષણાં મ યને માણવાન્ અ તક્રામયેયુઃ
04.5.05 પ્ર વાપનમ ત્રેણ પ્ર વાપિય વા ર ક્ષણઃ શયા ભમાર્ણવૈઃ સ ચારયેયુઃ
04.5.06 સવંદનમ ત્રેણ ભાયાર્વ્ય જનાઃ પરેષાં માણવૈઃ સ માેદયેયુઃ
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04.5.07 ઉપલ ધિવદ્યાપ્રભાવાણાં પુરશ્ચરણાઽઽદ્યાિદશયેુર ભજ્ઞાનાથર્મ્
04.5.08 કૃતલક્ષણદ્રવ્યષેુ વા વે મસુ કમર્ કારયેયુઃ
04.5.09 અનપુ્રિવષ્ટા વા અેકત્ર ગ્રાહયેયુઃ
04.5.10 કૃતલક્ષણદ્રવ્યક્રયિવક્રયાધાનષેુ યાેગસરુામત્તાન્ વા ગ્રાહયેયુઃ
04.5.11 ગ્ હીતાન્ પવૂાર્પદાનસહાયાન્ અનુયુ ત
04.5.12 પુરાણચાેરવ્ય જના વા ચાેરાન્ અનપુ્રિવષ્ટાઃ તથા અેવ કમર્ કારયેયુગ્રાર્હયેયુશ્ચ
04.5.13 ગ્ હીતાન્ સમાહતાર્ પાૈર નપદાનાં દશર્યેત્ - ચાેરગ્રહણીં િવદ્યાં અધીતે રા , તસ્ય ઉપદેશાદ્ ઇમે ચાેરા
ગ્ હીતાઃ, ભૂયશ્ચ ગ્રહી યા મ, વારિયતવ્યાે વઃ વજનઃ પાપાચારહ્ ઇ ત
04.5.14 યં ચાત્રાપસપર્ ઉપદેશને શ યાપ્રતાેદાદ નાં અપહતાર્રં નીયાત્ તં અેષાં પ્રત્યાિદશતે્ અેષ રાજ્ઞઃ પ્રભાવઃ
ઇ ત
04.5.15 પુરાણચાેરગાપેાલકવ્યાધશ્વગ ણનશ્ચ વનચાેરાટિવકાન્ અનપુ્રિવષ્ટાઃ પ્રભૂતકૂટિહર યકુ યભા ડષેુ
સાથર્વ્રજગ્રામે વનેાન્ અ ભયાજેયેયુઃ
04.5.16 અ ભયાેગે ગૂઢબલૈઘાર્તયેયુઃ, મદનરસયુક્તને વા પ ય્ઽદનને
04.5.17 ગ્ હીતલાે ત્રભારાન્ આયતગતપિરશ્રા તાન્ પ્ર વપતઃ પ્રહવણષેુ યાેગસરુામત્તાન્ વા ગ્રાહયેયુઃ
04.5.18ab પવૂર્વચ્ચ ગ્ હી વા અેનાન્ સમાહતાર્ પ્ર પયેત્ ।
04.5.18chd સવર્જ્ઞખ્યાપનં રાજ્ઞઃ કારયન્ રાષ્ટ્રવા સષુ (ઇ ત)
Chapt . Arrest on suspicion, with the stolen article and by indication of the act

04.6.01 સદ્ધપ્રયાેગાદ્ ઊ વ શઙ્કા પકમાર્ ભગ્રહઃ
04.6.02a ક્ષીણદાયકુટુ બં, અ પિનવશ,ં િવપર તદેશ તગાતે્રનામકમાર્પદેશ,ં પ્રચ્છન્ન ત્તકમાર્ણં,
04.6.02b માંસસરુાભક્ષ્યભાજેનગ ધમાલ્યવસ્ત્રિવભષૂણષેુ પ્રસક્તં, અ તવ્યયકતાર્રં, પુંશ્ચલીદ્યૂતશાૈ ડકેષુ
પ્રસકં્ત,

04.6.02ch અભી ણપ્રવા સનં, અિવજ્ઞાતસ્થાનગમનં, અેકા તાર યિન કુટિવકાલચાિરણં, પ્રચ્છન્ને સા મષે વા
દેશે બહુમ ત્રસિંનપાતં,
04.6.02d સદ્યઃક્ષતવ્રણાનાં ગૂઢપ્રતીકારકારિયતારં, અ તગ્ ર્હિનતં્ય, અ યિધગ તારં, કા તાપરં,
04.6.02e પરપિરગ્રહાણાં પરસ્ત્રીદ્રવ્યવે મનાં અભી ણપ્રષ્ટારં, કુ સતકમર્શાસ્ત્ર ઉપકરણસસંગ,
04.6.02f િવરાત્રે છન્નકુડ્યચ્છાયાસ ચાિરણં, િવ પદ્રવ્યાણાં અદેશકાલિવકે્રતારં, તવૈરશયં, હીનકમર્ ત,
04.6.02g િવગૂહમાન પં, લઙ્ગનેા લઙ્ ગનં, લઙ્ ગનં વા ભન્નાચારં, પવૂર્કૃતાપદાનં, વકમર્ ભરપિદષં્ટ,
04.6.02h નાગિરકમહામાત્રદશર્ને ગુહમાનં અપસર તં અનુચ્છ્વાસ ઉપવે શનં આિવગ્ ં શુ ક ભન્ન વરમખુવણ,
04.6.02i શસ્ત્રહ તમનુ યસ પાતત્રા સનં, િહસ્ર તનેિનિધિનક્ષપેાપહારપરપ્રયાેગગૂઢા િવનાં અ યતમં શઙે્કત
ઇ ત શઙ્કાઽ ભગ્રહઃ ॥
04.6.03 પા ભગ્રહઃ તુ - નષ્ટાપહૃતં અિવદ્યમાનં ત તવ્યવહાિરષુ િનવેદયેત્

106 sanskritdocuments.org



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

04.6.04 તચ્ચેિન્નવેિદતં આસાદ્ય પ્રચ્છાદયેયુઃ સા ચવ્યકરદાષેં આ ુયુઃ
04.6.05 અ ન તાેઽસ્ય દ્રવ્યસ્યા તસગણ મુચ્યેરન્
04.6.06 ન ચાિનવેદ્ય સસં્થાઽ યક્ષસ્ય પુરાણભા ડાનાં આધાનં િવક્રયં વા કુયુર્ઃ
04.6.07 તચ્ચેિન્નવેિદતં આસાદે્યત, પા ભગ્ હીતં આગમં ચ્છેત્ કુતઃ તે લ ધમ્ ઇ ત
04.6.08 સ ચેત્ બ્રૂયાત્ દાયાદ્યાદ્ અવાપ્તં, અમુ મા લ ધં ક્ર તં કાિરતં આિધપ્રચ્છનં્ન, અયં અસ્ય દેશઃ કાલશ્ચ
ઉપસ પ્રાપ્તેઃ, અયં અસ્યાઘર્ઃ પ્રમાણં લક્ષણં મૂલં્ય ચ ઇ ત, તસ્યાગમસમાધાૈ મુચ્યેત
04.6.09 ના ષ્ટકશ્ચેત્ તદ્ અેવ પ્ર તસ દ યાત્, યસ્યા પવૂા દ ઘર્શ્ચ પિરભાેગઃ શુ ચવાર્ દેશઃ તસ્ય દ્રવં્ય ઇ ત િવદ્યાત્
04.6.10 ચતુ પદ દ્વપદાનાં અિપ િહ પ લઙ્ગસામા યં ભવ ત, િક અઙ્ગ પનુરેકયાેિનદ્રવ્યક ર્પ્રસતૂાનાં
કુ યાભરણભા ડાનાં ઇ ત
04.6.11 સ ચેદ્ બ્રૂયાત્ યા ચતકં અવક્ર તકં આિહતકં િનકે્ષપં ઉપિનિધ વૈયા ત્યકમર્ વાઽમુ ય ઇ ત,
તસ્યાપસારપ્ર તસ ધાનને મુચ્યેત
04.6.12 ન અેવમ્ ઇત્યપસારાે વા બ્રૂયાત્, પા ભગ્ હીતઃ પરસ્ય દાનકારણં આત્મનઃ પ્ર તગ્રહકારણં ઉપ લઙ્ગનં
વા દાયકદાપકિનબ ધકપ્ર તગ્રાહક ઉપદ્રષૃ્ટ ભ પશ્રાે ભવાર્ પ્ર તસમાનયેત્
04.6.13 ઉ જ્ઝતપ્રનષ્ટિન પ તત ઉપલ ધસ્ય દેશકાલલાભ ઉપ લઙ્ગનને શુ દ્ધઃ
04.6.14 અશદુ્ધઃ તચ્ચ તાવચ્ચ દ ડં દદ્યાત્
04.6.15 અ યથા તેયદ ડં ભજેત ઇ ત પા ભગ્રહઃ ।
04.6.16 કમાર્ ભગ્રહઃ તુ - મુ ષતવે મનઃ પ્રવેશિન કસનંઅદ્વારેણ, દ્વારસ્યસ ધના બીજેન વા વેધં, ઉત્તમાગારસ્ય

લવાતાયનનીપ્રવેધં, આરાેહણાવતરણે ચ કુડ્યસ્ય વેધં, ઉપખનનં વા ગૂઢદ્રવ્યિનકે્ષપણગ્રહણ ઉપાય,ં ઉપદેશ
ઉપલ યં અ ય તરચ્છેદ ઉ કરપિરમદર્ ઉપકરણં અ ય તરકૃતં િવદ્યાત્
04.6.17 િવપયર્યે બાહ્યકૃતં, ઉભયત ઉભયકૃતમ્
04.6.18a અ ય તરકૃતે પુ ષં આસનં્ન વ્યસિનનં કૂ્રરસહાયં તસ્કર ઉપકરણસસંગ, સ્ત્રયં વા દિરદ્રકુલાં
અ યપ્રસક્તાં વા,
04.6.18b પિરચારકજનં વા ત દ્વધાચારં, અ ત વ ં, િનદ્રાક્લા ત,ં આિવગ્ મ્ । શુ ક ભન્ન વરમખુવણ,
અનવ સ્થતં,
04.6.18chઅ તપ્રલાિપન,ંઉચ્ચારાેહણસરં ધગાત્રં, િવલનૂિનઘ્ ષ્ટ ભન્નપાિટતશર રવસં્ત્ર, તિકણસરં ધહ તપાદં,
04.6.18d પાંસપુૂણર્કેશનખં િવલનૂભુગ્ કેશનખં વા, સ ય નાતાનુ લપ્તં તૈલપ્ર ષ્ટગાતં્ર સદ્યાેદાૈતહ તપાદં વા,
04.6.18e પાંસિુપ ચ્છલષેુ તુલ્યપાદપદિનકે્ષપં, પ્રવેશિન કસનયાવેાર્ તુલ્યમાલ્યમદ્યગ ધવસ્ત્રચ્છેદિવલપેન વેદં
પર ક્ષેત
04.6.19 ચાેરં પારદાિરકં વા િવદ્યાત્
04.6.20ab સગાપેસ્થાિનકાે બાહ્યં પ્રદેષ્ટા ચાેરમાગર્ણમ્ ।
04.6.20chd કુયાર્ન્નાગિરકશ્ચા તદુર્ગ િનિદષ્ટહેતુ ભઃ (ઇ ત)
Chapt . In quest of sudden deaths
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04.7.01 તૈલા યક્તં આશુ તકં પર ક્ષેત
04.7.02 િન ક ણર્મતૂ્રપુર ષં વાતપૂણર્કાેષ્ઠ વકં્ક શનૂપાદપા ણમાન્ મી લતાક્ષં સવ્ય જનક ઠં પીટનિન દ્ધ
ઉચ્છ્વાસહતં િવદ્યાત્
04.7.03 તં અેવ સઙુ્ક ચતબાહુસ ક્થ ઉદ્બ ધહતં િવદ્યાત્
04.7.04 શનૂપા ણપાદ ઉદરં અપગતાકં્ષ ઉદ્વતૃ્તના ભ અવરાેિપતં િવદ્યાત્
04.7.05 િન ત ધગુદાક્ષં સ દષ્ટ જહં્વ આ માત ઉદરં ઉદકહતં િવદ્યાત્
04.7.06 શાે ણતાનુ સક્તં ભગ્ ભન્નગાત્રં કાષૈ્ઠર મ ભવાર્ હતં િવદ્યાત્
04.7.07 સ ભગ્ સુ્ફિટતગાતં્ર અવ ક્ષપ્તં િવદ્યાત્
04.7.08 યાવપા ણપાદદ તનખં શ થલમાંસરાેમચમાર્ણં ફેન ઉપિદગ્ધમખંુ િવષહતં િવદ્યાત્
04.7.09 તં અેવ સ-શાે ણતદંશં સપર્ક ટહતં િવદ્યાત્ ।
04.7.10 િવ ક્ષપ્તવસ્ત્રગાત્રં અ તવ તિવિરક્તં મદનયાેગહતં િવદ્યાત્
04.7.11 અતાેઽ યતમને કારણને હતં હ વા વા દ ડભયાદ્ ઉદ્બદ્ધિનકૃત્તક ઠં િવદ્યાત્
04.7.12 િવષહતસ્ય ભાજેનશષેં વયાે ભઃ પર ક્ષેત
04.7.13 હૃદયાદ્ ઉદૃ્ધત્યાગ્ ાૈ પ્ર ક્ષપ્તં ચિટ ચટાયદ્।ઇ દ્રધનવુર્ણ વા િવષયુક્તં િવદ્યાત્, દગ્ધસ્ય હૃદયં અદગ્ધં દૃ ટ્વા
વા
04.7.14 તસ્ય પિરચારકજનં વાગ્દ ડપા યા તલ ધં માગત, દુઃખ ઉપહતં અ યપ્રસકં્ત વા સ્ત્રીજનં,
દાય ત્તસ્ત્રીજના ભમ તારં વા બ ધુમ્
04.7.15 તદ્ અેવ હત ઉદ્બદ્ધસ્ય પર ક્ષેત
04.7.16 વયં ઉદ્બદ્ધસ્ય વા િવપ્રકારં અયુક્તં માગત
04.7.17 સવષાં વા સ્ત્રીદાયાદ્યદાષેઃ કમર્ પધાર્ પ્ર તપક્ષદ્વષેઃ પ યસસં્થાસમવાયાે વા િવવાદપદાનાં અ યતમદ્ વા
રાષેસ્થાનમ્
04.7.18 રાષેિન મત્તાે ઘાતઃ
04.7.19 વયં।આિદષ્ટપુ ષવૈાર્, ચાેરૈરથર્િન મતં્ત, સાદૃ યાદ્ અ યવૈિર ભવાર્ હતસ્ય ઘાતં આસન્ને યઃ પર ક્ષેત
04.7.20 યનેાહૂતઃ સહ સ્થતઃ પ્ર સ્થતાે હતભૂ મ આનીતાે વા તં અનુયુ ત
04.7.21 યે ચાસ્યહતભૂમાવાસન્નચરાઃ તાન્ અેકઅેકશઃ ચ્છેત્ કેનાયં ઇહાનીતાે હતાે વા, કઃ સશસ્ત્રઃ સઙ્ગૂહમાન
ઉ દ્વગ્ ાે વા યુ મા ભદૃર્ષ્ટઃ ઇ ત
04.7.22 તે યથા બ્રૂયુઃ તથાઽનુયુ ત
04.7.23ab અનાથસ્ય શર રસં્થ ઉપભાેગં પિરચ્છદમ્ ।
04.7.23chd વસં્ત્ર વષેં િવભષૂાં વા દૃ ટ્વા તદ્વ્યવહાિરણઃ
04.7.24ab અનુયુ ત સયંાેગં િનવાસં વાસકારણમ્ ।
04.7.24chd કમર્ ચ વ્યવહારં ચ તતાે માગર્ણં આચરેત્
04.7.25ab ર જુશસ્ત્રિવષવૈાર્ઽિપ કામક્રાેધવશને યઃ ।
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04.7.25chd ઘાતયેત્ વયં આત્માનં સ્ત્રી વા પાપને માેિહતા
04.7.26ab ર જુના રાજમાગ તાંશ્ચ ડાલનેાપકષર્યેત્ ।
04.7.26chd ન મશાનિવિધઃ તષેાં ન સ બ ધિક્રયાઃ તથા
04.7.27ab બ ધુઃ તષેાં તુ યઃ કુયાર્ત્ પ્રેતકાયર્િક્રયાિવિધમ્ ।
04.7.27chd તદ્ગ ત સ ચરેત્ પશ્ચાત્ વજનાદ્ વા પ્રમુચ્યતે
04.7.28ab સવં સરેણ પત ત પ તતને સમાચરન્ ।
04.7.28chd યાજના યાપનાદ્ યાનૈાત્ તૈશ્ચા યાેઽિપ સમાચરન્ (ઇ ત)
Chapt . Investigation througH interrogation and througH torture

04.8.01મુ ષતસિંનધાૈ બાહ્યાનાં અ ય તરાણાં ચસા ક્ષણાં અ ભશ તસ્ય દેશ તગાતે્રનામકમર્સારસહાયિનવાસાન્
અનુયુ ત
04.8.02 તાંશ્ચાપદેશઃૈ પ્ર તસમાનયેત્
04.8.03 તતઃ પવૂર્સ્યાહ્નઃ પ્રચારં રાત્રાૈ િનવાસં ચ<chA> ગ્રહણાદ્ ઇત્યનુયુ ત
04.8.04 તસ્યાપસારપ્ર તસ ધાને શદુ્ધઃ સ્યાત્, અ યથા કમર્પ્રાપ્તઃ
04.8.05 િત્રરાત્રાદ્ ઊ વ અગ્રાહ્યઃ શિઙ્કતકઃ ચ્છાઽભાવાદ્ અ યત્ર ઉપકરણદશર્નાત્
04.8.06 અચાેરં ચાેર ઇત્ય ભવ્યાહરતશ્ચાેરસમાે દ ડઃ, ચાેરં પ્રચ્છાદયતશ્ચ
04.8.07 ચાેરેણા ભશ તાે વૈરદ્વષેા યાં અપિદષ્ટકઃ શદુ્ધઃ સ્યાત્
04.8.08 શદંુ્ધ પિરવાસયતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
04.8.09 શઙ્કાિન પન્નં ઉપકરણમિ ત્રસહાય પવૈયા ત્યકરાિન્ન પાદયેત્
04.8.10 કમર્ણશ્ચ પ્રદેશદ્રવ્યાદાનાંશિવભાગૈઃ પ્ર તસમાનયેત્
04.8.11 અેતષેાં કારણાનાં અન ભસ ધાને િવપ્રલપ તં અચાેરં િવદ્યાત્
04.8.12 દૃ યતેહ્યચાેરાેઽિપ ચાેરમાગ યદચૃ્છયા સિંનપાતે ચાેરવષેશસ્ત્રભા ડસામા યને ગ્ હ્યમાણશ્ચાેરભા ડસ્ય
ઉપવાસને વા, યથાઽ ણમા ડવ્યઃ કમર્ક્લેશભયાદ્ અચાેરઃ ચાેરાેઽ મ ઇ ત બ્રવુાણઃ
04.8.13 ત માત્ સમાપ્તકરણં િનયમયેત્
04.8.14 મ દાપરાધં બાલં દં્ધ વ્યાિધતં મતં્ત ઉન્મત્તં પપાસાઽ વક્લા તં અત્યા શતં આમકા શતં દુબર્લં વા ન
કમર્ કારયેત્
04.8.15 તુલ્ય શીલપુંશ્ચલીપ્રાપાિવકકથાઽવકાશભાજેનદા ભરપસપર્યેત્
04.8.16 અેવં અ તસ દ યાત્, યથા વા િનકે્ષપાપહારે વ્યાખ્યાતમ્
04.8.17 આપ્તદાષેં કમર્ કારયેત્, ન વવે સ્ત્રયં ગ ભણીં સૂ તકાં વા માસાવરપ્ર તામ્
04.8.18 સ્ત્રયાઃ વધર્કમર્, વાક્યાનુયાેગાે વા
04.8.19 બ્રાહ્મણસ્ય સિ ત્રપિરગ્રહઃ શ્રુતવતઃ તપ વનશ્ચ
04.8.20 તસ્યા તક્રમ ઉત્તમાે દ ડઃ કતુર્ઃ કારિયતુશ્ચ, કમર્ણા વ્યાપાદનને ચ
04.8.21 વ્યાવહાિરકં કમર્ચતુ કં - ષડ્ દ ડાઃ, સપ્ત કશાઃ, દ્વાવપુિરિનબ ધાૈ, ઉદકના લકા ચ
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04.8.22 પરં પાપકમર્ણાં નવ વતે્રલતાઃ, દ્વાદશ કશાઃ, દ્વાવૂ વેષ્ટાૈ, િવશ તનર્ક્તમાલલતાઃ, દ્વાિત્રશત્તલાઃ, દ્વાૈ
શ્ચકબ ધાૈ, ઉ લ બને ચ દ્વ,ે સચૂી હ તસ્ય, યવાગપૂીતસ્ય અેકપવર્દહનં અઙ્ગુલ્યાઃ, નેહપીતસ્ય પ્રતાપનં અેકં

અહઃ, શ શરરાત્રાૈ બ બ ગ્રશ યા ચ
04.8.23 ઇત્યષ્ટાદશકં કમર્
04.8.24 તસ્ય ઉપકરણં પ્રમાણં પ્રહરણં પ્રધરણં અવધારણં ચ ખરપટ્ટાદ્ આગમયેત્
04.8.25 િદવસા તરં અેક અેકં ચ કમર્ કારયેત્
04.8.26 પવૂર્કૃતાપદાનં પ્ર તજ્ઞાયાપહર તં અેકદેશદષૃ્ટદ્રવં્ય કમર્ણા પેણ વા ગ્ હીતં રાજકાેશંઅવ ણ તં કમર્વ યં
વા રાજવચનાત્ સમ તં વ્ય તં અ ય તં વા કમર્ કારયેત્
04.8.27 સવાર્પરાધે વપીડનીયાે બ્રાહ્મણઃ
04.8.28 તસ્યા ભશ તાઙ્કાે લલાટેસ્યાદ્વ્યવહારપતનાય, તેયાે શ્વા, મનુ યવધે કબ ધઃ,ગુ ત પે ભગં,સરુાપાને
મદ્ય વજઃ
04.8.29ab બ્રાહ્મણં પાપકમાર્ણં ઉદુ્ઘ યાઙ્કકૃતવ્રણમ્ ।
04.8.29chd કુયાર્િન્નિવષયં રા વાસયેદ્ આકરેષુ વા (ઇ ત)
Chapt . keeping a watch over officers of all departments

04.9.01 સમાહ ર્પ્રદેષ્ટારઃ પવૂ અ યક્ષાણાં અ યક્ષપુ ષાણાં ચ િનયમનં કુયુર્ઃ
04.9.02 ખિનસારકમાર્ તે યઃ સારં રત્નં વાઽપહરતઃ શદુ્ધવધઃ
04.9.03 ફ ગુદ્રવ્યકમાર્ તે યઃ ફ ગુ દ્રવં્ય ઉપસ્કરં વા પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
04.9.04 પ યભૂ મ યાે વા રાજપ યં માષમૂલ્યાદ્ ઊ વ આપાદમૂલ્યાદ્ ઇત્યપહરતાે દ્વાદશપણાે
દ ડઃ, આ દ્વપાદમૂલ્યાદ્ ઇ ત ચતુિવશ તપણઃ, આિત્રપાદમૂલ્યાદ્ ઇ ત ષટ્િત્રશ પણઃ, આપણમૂલ્યાદ્
ઇત્યષ્ટચ વાિરશ પણઃ, આ દ્વપણમૂલ્યાદ્ ઇ ત પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, આચતુ પણમૂલ્યાદ્ ઇ ત મ યમઃ,
આઽષ્ટપણમૂલ્યાદ્ ઇત્યુત્તમઃ, આદશપણમૂલ્યાદ્ ઇ ત વધઃ
04.9.05 કાેષ્ઠપ યકુ યાયુધાગારે યઃ કુ યભા ડ ઉપસ્કરાપહારે વધર્મૂલ્યષેુ અેત અેવ દ ડાઃ
04.9.06 કાેશભા ડાગારાક્ષશાલા યશ્ચતુભાર્ગમૂલ્યષેુ અેત અેવ દ્વગુણા દ ડાઃ
04.9.07 ચાેરાણાં અ ભપ્રધષર્ણે ચત્રાે ઘાતઃ
04.9.08 ઇ ત રાજપિરગ્રહેષુ વ્યાખ્યાતમ્
04.9.09 બાહ્યષેુ તુ - પ્રચ્છનં્ન અહિન ક્ષતે્રખલવે માપણે યઃ કુ યભા ડં ઉપસ્કરં વા માષમૂલ્યાદ્ ઊ વ
આપાદમૂલ્યાદ્ ઇત્યપહરતઃ િત્રપણાે દ ડઃ, ગાેમયપ્રદેહેન વા પ્ર લ યાવઘાષેણમ્ આ દ્વપાદમૂલ્યાદ્ ઇ ત ષટ્પણઃ,
ગાેમયભ મના વા પ્ર લ યાવઘાષેણં, આિત્રપાદમૂલ્યાદ્ ઇ ત નવપણઃ, ગાેમયભ મના વા પ્ર લ યાવઘાષેણં,
શરાવમખેલયા વા।આપણમૂલ્યાદ્ ઇ ત દ્વાદશપણઃ, મુ ડનં પ્રવ્રાજનં વા।આ દ્વપણમૂલ્યાદ્ ઇ ત
ચતુિવશ તપણઃ, મુ ડસ્ય ઇષ્ટકાશકલને પ્રવ્રાજનં વા।આચતુ પણમૂલ્યાદ્ ઇ ત ષટ્િત્રશ પણઃઆપ ચપણમૂલ્યાદ્
ઇત્યષ્ટચ વાિરશ પણઃ, આદશપણમૂલ્યાદ્ ઇ ત પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ આિવશ તપણમૂલ્યાદ્ ઇત્ દ્વશતઃ
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આિત્રશ પણમૂલ્યાદ્ ઇ ત પ ચશતઃ આચ વાિરશ પણમૂલ્યાદ્ ઇ ત સાહસ્રઃ આપ ચાશ પણમૂલ્યાદ્ ઇ ત
વધઃ
04.9.10 પ્રસહ્ય િદવા રાત્રાૈ વાઽઽ તયાર્ મકં અપહરતાેઽધર્મૂલ્યષેુ અેત અેવ દ ડાઃ
04.9.11 પ્રસહ્ય િદવા રાત્રાૈ વા સ-શસ્ત્રસ્યાપહરતશ્ચતુભાર્ગમૂલ્યષેુ અેત અેવ દ્વગુણા દ ડાઃ
04.9.12 કુટુ બકા યક્ષમખુ્ય વા મનાં કૂટશાસનમુદ્રાકમર્સુ પવૂર્મ ય ઉત્તમવધા દ ડાઃ, યથાઽપરાધં વા
04.9.13 ધમર્સ્થશ્ચેદ્ િવવદમાનં પુ ષં તજર્ય ત ભ સર્યત્યપસારયત્ય ભગ્રસતે વા પવૂ અ મૈ સાહસદ ડં કુયાર્ત્,
વાક્પા યે દ્વગુણમ્
04.9.14 ચ્છ ં ન ચ્છ ત, અ ચ્છ ં ચ્છ ત, ટ્વા વા િવ જ ત, શક્ષય ત, મારય ત, પવૂ દદા ત વા, ઇ ત
મ યમં અ મૈ સાહસદ ડં કુયાર્ત્
04.9.15 દેયં દેશં ન ચ્છ ત, અદેયં દેશં ચ્છ ત, કાય અદેશનેા તવાહય ત, છલનેા તહર ત, કાલહરણને શ્રા તં
અપવાહય ત, માગાર્પનં્ન વાક્યં ઉ ક્રમય ત, મ તસાહા યં સા ક્ષ યાે દદા ત, તાિરતાનુ શષં્ટ કાય પનુરિપ ગ્ હ્ણા ત,
ઉત્તમં અ મૈ સાહસદ ડં કુયાર્ત્
04.9.16 પનુર્ઽપરાધે દ્વગુણં સ્થાનાદ્ વ્યવરાપેણં ચ
04.9.17 લખેકશ્ચેદ્ ઉક્તં ન લખ ત, અનુક્તં લખ ત, દુ ક્તં ઉપ લખ ત, સકૂ્તં ઉ લખ ત, અથર્ ઉ પ ત્ત વા
િવક પય ત, ઇ ત પવૂ અ મૈ સાહસદ ડં કુયાર્દ્, યથાઽપરાધં વા
04.9.18 ધમર્સ્થઃ પ્રદેષ્ટા વા હૈર યદ ડં અદ ડ્યે ક્ષપ ત ક્ષપે દ્વગુણં અ મૈ દ ડં કુયાર્ત્, હીના તિરક્તાષ્ટગુણં વા
04.9.19 શર રદ ડં ક્ષપ ત શાર રં અેવ દ ડં ભજેત, િન ક્રય દ્વગુણં વા
04.9.20 યં વા ભૂતં અથ નાશય ત અભૂતં અથ કરાે ત તદ્ઽષ્ટગુણં દ ડં દદ્યાત્
04.9.21 ધમર્સ્થીયે ચારકે બ ધનાગારે વા શ યાઽઽસનભાજેન ઉચ્ચારસ ચારરાેધબ ધનષેુ િત્રપણ ઉત્તરા દ ડાઃ
કતુર્ઃ કારિયતુશ્ચ
04.9.22 ચારકાદ્ અ ભયુક્તં મુ ચતાે િન પાતયતાે વા મ યમઃ સાહસદ ડઃ, અ ભયાેગદાનં ચ, બ ધનાગારાત્
સવર્ વં વધશ્ચ
04.9.23 બ ધનાગારા યક્ષસ્ય સં દ્ધકં અનાખ્યાય ચારયતશ્ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ, કમર્ કારયતાે દ્વગુણઃ,
સ્થાના ય વં ગમયતાેઽન્નપાનં વા ધતઃ ષણ્ઁઅવ તદર્ ડઃ, પિરક્લેશયત ઉ કાેટયતાે વા મ યમઃ સાહસદ ડઃ,
ઘ્નતઃ સાહસ્રઃ
04.9.24 પિરગ્ હીતાં દાસી ં આિહ તકાં વા સં દ્ધકાં અિધચરતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, ચાેરડ◌़◌ામિરકભાયા
મ યમઃ, સં દ્ધકાં આયા ઉત્તમઃ
04.9.25 સં દ્ધસ્ય વા તત્ર અેવ ઘાતઃ
04.9.26 તદ્ અેવાક્ષણગ્ હીતાયાં આયાર્યાં િવદ્યાત્, દાસ્યાં પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
04.9.27 ચારકં અ ભ વા િન પાતયતાે મ યમઃ, ભ વા વધઃ, બ ધનાગારાત્ સવર્ વં વધશ્ચ
04.9.28ab અેવં અથર્ચરાન્ પવૂ રા દ ડને શાેધયેત્ ।
04.9.28chd શાેધયેયુશ્ચ શદુ્ધાઃ તે પાૈર નપદાન્ દમૈઃ (ઇ ત)
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Chapt . Redemption from the cutting of individual limbs

04.10.01 તીથર્ઘાતગ્ર થભેદ ઊ વર્કરાણાં પ્રથમેઽપરાધે સ દેશચ્છેદનં ચતુ પ ચાશ પણાે વા દ ડઃ, દ્વતીયે છેદનં
પણસ્ય શત્યાે વા દ ડઃ, તીયે દ ક્ષણહ તવધશ્ચતુઃશતાે વા દ ડઃ, ચતુથ યથાકામી વધઃ
04.10.02 પ ચિવશ તપણાવરેષુ કુકુ્કટનકુલમા ર્રશ્વસકૂર તેયષેુ િહસાયાં વા ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ,
નાસાગ્રચ્છેદનં વાચ ડાલાર યચરાણાં અધર્દ ડાઃ
04.10.03 પાશ લકૂટાવપાતષેુ બદ્ધાનાં ગપશપુ ક્ષવ્યાલમ સ્યાનાં આદાને તચ્ચ તાવચ્ચ દ ડઃ
04.10.04 ગદ્રવ્યવનાન્ ગદ્રવ્યાપહારે શાત્યાે દ ડઃ
04.10.05 બ બિવહાર ગપ ક્ષ તેયે િહસાયાં વા દ્વગુણાે દ ડઃ
04.10.06 કા શ પકુશીલવતપ વનાં દ્રકદ્રવ્યાપહારે શત્યાે દ ડઃ, સ્થૂલકદ્રવ્યાપહારે દ્વશતઃ,
કૃ ષદ્રવ્યાપહારે ચ
04.10.07 દુગ અકૃતપ્રવેશસ્ય પ્રિવશતઃ પ્રાકાર ચ્છદ્રાદ્ વા િનકે્ષપં ગ્ હી વાઽપસરતઃ કા ડરાવધાે, દ્વશાતાે વા
દ ડઃ
04.10.08 ચક્રયુક્તં નાવં દ્રપશું વાઽપહરત અેકપાદવધઃ, િત્રશતાે વા દ ડઃ
04.10.09 કૂટકાક ય્ઽક્ષારાલાશલાકાહ તિવષમકાિરણ અેકહ તવધઃ, ચતુઃશતાે વા દ ડઃ
04.10.10 તનેપારદાિરકયાેઃ સા ચવ્યકમર્ ણ સ્ત્રયાઃ સઙ્ગ્ હીતાયાશ્ચ કણર્નાસાચ્છેદનં, પ ચશતાે વા દ ડઃ, પુષંાે
દ્વગુણઃ
04.10.11 મહાપશું અેકં દાસં દાસી ં વાઽપહરતઃ પ્રેતભા ડં વા િવક્ર ણાનસ્ય દ્વપાદવધઃ, ષટ્છતાે વા દ ડઃ
04.10.12 વણર્ ઉત્તમાનાં ગુ ણાં ચ હ તપાદલઙ્ઘને રાજયાનવાહનાદ્ય્।આરાેહણે ચ અેકહ તપાદવધઃ,
સપ્તશતાે વા દ ડઃ
04.10.13શદૂ્રસ્યબ્રાહ્મણવાિદનાે દેવદ્રવ્યં અવ ણતાે રાજ દ્વષં્ટઆિદશતાે દ્વનતે્રભેિદનશ્ચ યાેગા જનનેા ધ વં,
અષ્ટશતાે વા દ ડઃ
04.10.14 ચાેરં પારદાિરકં વા માેક્ષયતાે રાજશાસનં ઊનં અ તિરક્તં વા લખતઃ ક યાં દાસી ં વા સ-િહર યં
અપરહતઃ કૂટવ્યવહાિરણાે િવમાંસિવક્રિયણશ્ચ વામહ ત દ્વપાદવધાે, નવશતાે વા દ ડઃ
04.10.15 માનષુમાંસિવક્રયે વધઃ
04.10.16 દેવપશપુ્ર તમામનુ યક્ષતે્રગ્ હિહર યસવુણર્રત્નસસ્યાપહાિરણ ઉત્તમાે દ ડઃ, શદુ્ધવધાે વા
04.10.17ab પુ ષં ચાપરાધં ચ કારણં ગુ લાઘવમ્ ।
04.10.17chd અનુબ ધં તદા વં ચ દેશકાલાૈ સમીક્ષ્ય ચ
04.10.18ab ઉત્તમાવરમ ય વં પ્રદેષ્ટા દ ડકમર્ ણ ।
04.10.18chd રાજ્ઞશ્ચ પ્રકૃતીનાં ચ ક પયેદ્ અ તરા સ્થતઃ (ઇ ત)
Chapt . Law of capital punishment, simple and with torture

04.11.01 કલહે ઘ્નતઃ પુ ષં ચત્રાે ઘાતઃ
04.11.02 સપ્તરાત્રસ્યા ત ર્તે શદુ્ધવધઃ, પક્ષસ્યા ત ત્તમઃ, માસસ્યા તઃ પ ચશતઃ સમુ થાનવ્યયશ્ચ
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04.11.03 શસે્ત્રણ પ્રહરત ઉત્તમાે દ ડઃ
04.11.04 મદેન હ તવધઃ, માેહેન દ્વશતઃ
04.11.05 વધે વધઃ
04.11.06 પ્રહારેણ ગભ પાતયત ઉત્તમાે દ ડઃ, ભષૈજ્યને મ યમઃ, પિરક્લેશને પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
04.11.07 પ્રસભસ્ત્રીપુ ષઘાતકા ભસારકિનગ્રાહકાવઘાષેકાવસ્ક દક ઉપવેધકાન્ પ થવે મપ્ર તરાેધકાન્
રાજહ ત્ય્ઽશ્વરથાનાં િહસકાન્ તનેાન્ વા શલૂાન્ આરાેહયેયુઃ
04.11.08 યશ્ચ અેનાન્ દહેદ્ અપનયેદ્ વા સ તં અેવ દ ડં લભેત, સાહસં ઉત્તમં વા
04.11.09 િહસ્ર તનેાનાં ભક્તવાસ ઉપકરણા ગ્ મ ત્રદાનવૈયા ત્યકમર્સુ ઉત્તમાે દ ડઃ, પિરભાષણં અિવજ્ઞાતે
04.11.10 િહસ્ર તનેાનાં પતુ્રદારં અસમ તં્ર િવ જેત,્ સમ તં્ર આદદ ત
04.11.11 રાજ્યકામુકં અ તઃપુરપ્રધષર્કં અટવ્ય્ઽ મત્ર ઉ સાહકં દુગર્રાષ્ટ્રદ ડકાપેકં વા શરાેહ તપ્રદ િપકં ઘાતયેત્
04.11.12 બ્રાહ્મણં તમઃ પ્રવેશયેત્
04.11.13 મા િપ પતુ્રભ્રાત્ર।્આચાયર્તપ વઘાતકં વાઽ વ ક્ષરઃપ્રાદ િપકં ઘાતયેત્
04.11.14 તષેાં આક્રાેશે જહ્વાચ્છેદઃ, અઙ્ગા ભરદને તદ્ઽઙ્ગાન્ માેચ્યઃ
04.11.15 યદચૃ્છાઘાતે પુંસઃ પશયુૂથ તેયે ચ શદુ્ધવધઃ
04.11.16 દશાવરં ચ યૂથં િવદ્યાત્
04.11.17 ઉદકધારણં સતેું ભ દતઃ તત્ર અેવા સુ િનમ જનં,અનુદકં ઉત્તમઃ સાહસદ ડઃ, ભગ્ ઉ ષ્ટકં મ યમઃ
04.11.18 િવષદાયકં પુ ષં સ્ત્રયં ચ પુ ષઘ્ની ં અપઃ પ્રવેશયેદ્ અગ ભણી,ં ગ ભણીં માસાવરપ્ર તામ્
04.11.19 પ તગુ પ્ર ઘા તકાં અ ગ્ િવષદાં સ ધચ્છેિદકાં વા ગાે ભઃ પાટયેત્
04.11.20 િવવીતકે્ષત્રખલવે મદ્રવ્યહ તવનાદ િપકં અ ગ્ ના દાહયેત્
04.11.21 રા ક્રાેશકમ ત્રભેદકયાેરિનષ્ટપ્ર ત્તકસ્ય બ્રાહ્મણમહાનસાવલેિહનશ્ચ જહ્વાં ઉ પાટયેત્
04.11.22 પ્રહરણાવરણ તનેં અનાયુધીયં ઇષુ ભઘાર્તયેત્
04.11.23 આયુધીયસ્ય ઉત્તમઃ
04.11.24 મેઢ્રફલ ઉપઘા તનઃ તદ્ અેવચ્છેદયેત્
04.11.25 જહ્વાનાસ ઉપઘાતે સ દંશવધઃ
04.11.26ab અેતે શાસે્ત્ર વનુગતાઃ ક્લેશદ ડા મહાત્મનામ્ ।
04.11.26chd અ ક્લષ્ટાનાં તુ પાપાનાં ધ યર્ઃ શદુ્ધવધઃ તઃ (ઇ ત)
Chapt . Violation of maidens

04.12.01 સવણા અપ્રાપ્તફલાં પ્રકુવર્તાે હ તવધઃ, ચતુઃશતાે વા દ ડઃ
04.12.02 તાયાં વધઃ
04.12.03 પ્રાપ્તફલાં પ્રકુવર્તાે મ યમાપ્રદે શનીવધાે, દ્વશતાે વા દ ડઃ
04.12.04 િપતુશ્ચાવહીનં દદ્યાત્
04.12.05 ન ચ પ્રાકા યં અકામાયાં લ ભેત
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04.12.06 સકામાયાં ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ, સ્ત્રયાઃ વધર્દ ડઃ
04.12.07 પરશલુ્કાવ દ્ધાયાં હ તવધઃ, ચતુઃશતાે વા દ ડઃ, શલુ્કદાનં ચ
04.12.08 સપ્તાતર્વપ્ર તાં વરણાદ્ ઊ વ અલભમાનઃ પ્રકૃત્ય પ્રાકામી સ્યાત્, ન ચ િપતુરવહીનં દદ્યાત્
04.12.09 ઋતપુ્ર તરાેિધ ભઃ વા યાદ્ અપક્રામ ત
04.12.10 િત્રવષર્પ્ર તાતર્વાયાઃ તુલ્યાે ગ તું અદાષેઃ, તતઃ પરં અતુલ્યાેઽ યનલઙૃ્કતાયાઃ
04.12.11 િપ દ્રવ્યાદાને તેયં ભજેત
04.12.12 પરં ઉિદ્દ યા યસ્ય િવ દતાે દ્વશતાે દ ડઃ
04.12.13 ન ચ પ્રાકાંયં અકામાયાં લભેત
04.12.14 ક યાં અ યાં દશર્િય વાઽ યાં પ્રયચ્છતઃ શત્યાે દ ડઃ તુલ્યાયાં, હીનાયાં દ્વગુણઃ
04.12.15 પ્રકમર્ યકુમાયાર્શ્ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ, શલુ્કવ્યયકમર્ણી ચ પ્ર તદદ્યાત્
04.12.16 અવસ્થાય ત તં પશ્ચા કૃતા દ્વગુણં દદ્યાત્
04.12.17 અ યશાે ણત ઉપધાને દ્વશતાે દ ડઃ, મ યાઽ ભશં સનશ્ચ પુંસઃ
04.12.18 શલુ્કવ્યયકમર્ણી ચ યેત
04.12.19 ન ચ પ્રાકાંયં અકામાયાં લભેત
04.12.20 સ્ત્રીપ્રકૃતા સકામા સમાના દ્વાદશપણં દ ડં દદ્યાત્, પ્રકત્ર દ્વગુણમ્
04.12.21 અકામાયાઃ શત્યાે દ ડ આત્મરાગાથ, શલુ્કદાનં ચ
04.12.22 વયં પ્રકૃતા રાજદાસ્યં ગચ્છેત્
04.12.23 બિહગ્રાર્મસ્ય પ્રકૃતાયાં મ યાઽ ભશસંને ચ દ્વગુણાે દ ડઃ
04.12.24 પ્રસહ્ય ક યાં અપહરતાે દ્વશતઃ, સ-સવુણા ઉત્તમઃ
04.12.25 બહૂનાં ક યાઽપહાિરણાં થગ્ યથા ઉક્તા દ ડાઃ
04.12.26 ગ ણકાદુિહતરં પ્રકુવર્તશ્ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ, શલંુ્ક માતુભાગઃ ષાેડશગુણઃ
04.12.27 દાસસ્ય દાસ્યા વા દુિહતરં અદાસી ં પ્રકુવર્તશ્ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ શલુ્કાબ યદાનં ચ
04.12.28 િન ક્રયાનુ પાં દાસી ં પ્રકુવર્તાે દ્વાદશપણાે દ ડાે વસ્ત્રાબ યદાનં ચ
04.12.29 સા ચવ્યાવકાશદાને ક ર્સમાે દ ડઃ
04.12.30 પ્રાે ષતપ તકાં અપચર તી ં પ તબ ધુઃ ત પુ ષાે વા સઙ્ગ્ હ્ણ યાત્
04.12.31 સઙ્ગ્ હીતા પ ત આકાઙે્ક્ષત
04.12.32 પ તશ્ચેત્ ક્ષમેત િવ જ્યેત ઉભયમ્
04.12.33 અક્ષમાયાં સ્ત્રયાઃ કણર્નાસાચ્છેદનં, વધં રશ્ચ પ્રા ુયાત્
04.12.34 રં ચાેર ઇત્ય ભહરતઃ પ ચશતાે દ ડઃ, િહર યને મુ ચતઃ તદ્ઽષ્ટગુણઃ
04.12.35 કેશાકે શકં સઙ્ગ્રહણં, ઉપ લઙ્ગનાદ્ વા શર ર ઉપભાેગાનાં, ત તે યઃ(તજ્જ્ઞાતે યઃ?
chf.N12.60), સ્ત્રીવચનાદ્ વા
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04.12.36 પરચક્રાટવીહૃતાંઆેઘપ્રવ્યૂઢાંઅર યષેુ દુ ભક્ષે વાત્યક્તાં પ્રેતભાવ ઉ ષ્ટાં વા પર સ્ત્રયં િન તારિય વા
યથાસ ભા ષતં સમપુભુ ત
04.12.37 તિવ શષ્ટાં અકામાં અપત્યવતી ં િન ક્રયેણ દદ્યાત્
04.12.38ab ચાેરહ તાન્નદ વેગાદ્ દુ ભક્ષાદ્ દેશિવભ્રમાત્ ।
04.12.38chd િન તારિય વા કા તારાન્નષ્ટાં ત્યક્તાં તા ઇ ત વા
04.12.39ab ભુ ત સ્ત્રયં અ યષેાં યથાસ ભા ષતં નરઃ ।
04.12.39chd ન તુ રાજપ્રતાપેન પ્રમુક્તાં વજનને વા
04.12.40ab ન ચ ઉત્તમાં ન ચાકામાં પવૂાર્પત્યવતી ં ન ચ ।
04.12.40chd ઈદશૃી ં વનુ પેણ િન ક્રયેણાપવાહયેત્ (ઇ ત)
Chapt . Punishments for transgressions

04.13.01 બ્રાહ્મણં અપેયં અભકં્ષ્ય વા ગ્રાસયત ઉત્તમાે દ ડઃ, ક્ષિત્રયં મ યમઃ, વૈ યં પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, શદંૂ્ર
ચતુ પ ચાશ પણાે દ ડઃ
04.13.02 વયં ગ્ર સતારાે િનિવષયાઃ કાયાર્ઃ
04.13.03 પરગ્ હા ભગમને િદવા પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, રાત્રાૈ મ યમઃ
04.13.04 િદવા રાત્રાૈ વા સશસ્ત્રસ્ય પ્રિવશત ઉત્તમાે દ ડઃ
04.13.05 ભ કવૈદેહકાૈ મત્ત ઉન્મત્તાૈ બલાદ્આપિદ ચા તસિંનકૃષ્ટાઃ પ્ર ત્તપ્રવેશાશ્ચાદ ડ્યાઃ,અ યત્ર પ્ર તષેધાત્
04.13.06 વવે મનાે િવરાત્રાદ્ ઊ વ પિરવારં આરાેહતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પરવે મનાે મ યમઃ,
ગ્રામારામવાટભેિદનશ્ચ
04.13.07 ગ્રામે વ તઃ સા થકા જ્ઞાતસારા વસયેુઃ
04.13.08 મુ ષતં પ્રવા સતં ચ અેષાં અિનગર્તં રાત્રાૈ ગ્રામ વામી દદ્યાત્
04.13.09 ગ્રામા તરેષુ વા મુ ષતં પ્રવા સતં િવવીતા યક્ષાે દદ્યાત્
04.13.10 અિવવીતાનાં ચાેરર જુકઃ
04.13.11 તથાઽ યગુપ્તાનાં સીમાવરાેધને િવચયં દદ્યુઃ
04.13.12 અસીમાવરાેધે પ ચગ્રામી દશગ્રામી વા
04.13.13 દુબર્લં વે મ શકટં અનુત્ત ધં ઊધર્ ત ભં શસં્ત્ર અનપાશ્રયં અપ્ર તચ્છનં્ન શ્વભં્ર કૂપં કૂટાવપાતં વા કૃ વા
િહસાયાં દ ડપા યં િવદ્યાત્
04.13.14 ક્ષચ્છેદને દંયર મહરણે ચતુ પદાનાંઅદા તસવેને વાહને વા કાષ્ઠલાેષ્ટપાષાણદ ડબાણબાહુિવક્ષપેણષેુ
યાને હ તના ચ મઘટ્ટને અપેિહ ઇ ત પ્રકાેશન્ન્ અદ ડ્યઃ
04.13.15 હ તના રાે ષતને હતાે દ્રાેણાન્નં મદ્યકુ ભં માલ્યાનુલપેનં દ તપ્રમાજર્નં ચ પટં દદ્યાત્
04.13.16 અશ્વમેધાવ થ નાનને તુલ્યાે હ તના વધ ઇ ત પાદપ્રક્ષાલનમ્
04.13.17 ઉદાસીનવધે યાતુ ત્તમાે દ ડઃ
04.13.18 શ ◌ૃઙ્ ગણા દં ષ્ટ્રણા વા િહસ્યમાનં અમાેક્ષયતઃ વા મનઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પ્ર તકુ્રષ્ટસ્ય દ્વગુણઃ
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04.13.19 શ ◌ૃઙ્ ગદં ષ્ટ્ર યાં અ યાે યં ઘાતયતઃ તચ્ચ તાવચ્ચ દ ડઃ
04.13.20 દેવપશું ઋષભં ઉક્ષાણં ગાેકુમાર ં વા વાહયતઃ પ ચશતાે દ ડઃ, પ્રવાસયત ઉત્તમઃ
04.13.21 લાેમદાેહવાહનપ્રજનન ઉપકાિરણાં દ્રપશનૂાં અદાને તચ્ચ તાવચ્ચ દ ડઃ, પ્રવાસને ચ, અ યત્ર
દેવિપ કાય યઃ
04.13.22 છન્નનસં્ય ભગ્ યુગં તયર્ક્પ્ર તમખુાગતં પ્રત્યાસરદ્ વા ચક્રયુક્તં યાતા પશમુનુ યસ બાધે વા િહસાયાં
અદ ડ્યઃ
04.13.23 અ યથા યથા ઉક્તં માનષુપ્રા ણિહસાયાં દ ડં અ યાવહેત્
04.13.24 અમાનષુપ્રા ણવધે પ્રા ણદાનં ચ
04.13.25 બાલે યાતિર યાનસ્થઃ વામી દ ડ્યઃ, અ વા મિન યાનસ્થઃ, પ્રાપ્તવ્યવહારાે વા યાતા
04.13.26 બાલાિધ ષ્ઠતં અપુ ષં વા યાનં રા હરેત્
04.13.27 કૃત્યા ભચારા યાં ય પરં આપાદયેત્ તદ્।આપાદિયતવ્યઃ
04.13.28 કામં ભાયાર્યાં અિનચ્છ ત્યાં ક યાયાં વા દારા થનાે ભતર્િર ભાયાર્યા વા સવંદનકરણમ્
04.13.29 અ યથાિહસાયાં મ યમઃ સાહસદ ડઃ
04.13.30 માતાિપત્રાેભર્ ગની ં માતુલાની ંઆચાયાર્ણી ં નષુાં દુિહતરં ભ ગની ં વાઽિધચરતઃ િત્ર લઙ્ગચ્છેદનં વધશ્ચ
04.13.31 સકામા તદ્ અેવ લભેત, દાસપિરચારકાિહતકભુક્તા ચ
04.13.32 બ્રાહ્મ યાં અગુપ્તાયાં ક્ષિત્રયસ્ય ઉત્તમઃ, સવર્ વં વૈ યસ્ય, શદૂ્રઃ કટા ગ્ ના દહ્યેત
04.13.33 સવર્ત્ર રાજભાયાર્ગમને કુ ભીપાકઃ
04.13.34 શ્વપાક ગમને કૃતકબ ધાઙ્કઃ પરિવષયં ગચ્છેત્, શ્વપાક વં વા શદૂ્રઃ
04.13.35 શ્વપાકસ્યાયાર્ગમને વધઃ, સ્ત્રયાઃ કણર્નાસાચ્છેદનમ્
04.13.36 પ્રવ્ર જતાગમને ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ
04.13.37 સકામા તદ્ અેવ લભેત
04.13.38 પા વાયાઃ પ્રસહ્ય ઉપભાેગે દ્વાદશપણાે દ ડઃ
04.13.39 બહૂનાં અેકાં અિધચરતાં થક્ ચતુિવશ તપણાે દ ડઃ
04.13.40 સ્ત્રયં અયાનેાૈ ગચ્છતઃ પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ, પુ ષં અિધમેહતશ્ચ
04.13.41ab મૈથનુે દ્વાદશપણઃ તયર્ગ્યાેિન વનાત્મનઃ ।
04.13.41chd દૈવતપ્ર તમાનાં ચ ગમને દ્વગુણઃ તઃ
04.13.42ab અદ ડ્યદ ડને રાજ્ઞાે દ ડઃ િત્રશદુ્ગણાેઽ ભ સ ।
04.13.42chd વ ણાય પ્રદાતવ્યાે બ્રાહ્મણે યઃ તતઃ પરમ્
04.13.43ab તને તત્ પૂયતે પાપં રાજ્ઞાે દ ડાપચારજમ્ ।
04.13.43chd શા તા િહ વ ણાે રાજ્ઞાં મ યા વ્યાચરતાં ષુ (ઇ ત)
Book .
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05.1.01 દુગર્રાષ્ટ્રયાેઃ ક ટકશાેધનં ઉક્તમ્
05.1.02 રાજરાજ્યયાવેર્ક્ષ્યામઃ
05.1.03 રા નં અવગ્ હ્ય ઉપ િવનઃ શત્રુસાધારણા વા યે મખુ્યાઃ તષેુ ગૂઢપુ ષપ્ર ણિધઃ કૃત્યપક્ષ ઉપગ્રહાે વા
સ દ્ધઃ યથા ઉક્તં પુર તાદ્, ઉપ પાેઽપસપા વા યથા પારગ્રા મકે વક્ષ્યામઃ
05.1.04 રાજ્ય ઉપઘા તનઃ તુ વ લભાઃ સહંતા વા યે મખુ્યાઃ પ્રકાશં અશક્યાઃ પ્ર તષેદંુ્ધ દૂ યાઃ તષેુ
ધમર્ ચ પાંશદુ ડં પ્રયુ ત
05.1.05 દૂ યમહામાત્રભ્રાતરં અસ કૃતં સ ત્રી પ્રાે સાહ્ય રા નં દશર્યેત્
05.1.06 તં રા દૂ યદ્રવ્ય ઉપભાેગા તસગણ દૂ યે િવક્રમયેત્
05.1.07 શસે્ત્રણ રસને વા િવક્રા તં તત્ર અેવ ઘાતયેદ્ ભ્રા ઘાતકાેઽયમ્ ઇ ત
05.1.08 તને પારશવઃ પિરચાિરકાપુત્રશ્ચ વ્યાખ્યાતાૈ
05.1.09 દૂ યંમહામાતં્ર વા સિ ત્રપ્રાે સાિહતાે ભ્રાતા દાયં યાચેત
05.1.10 તં દૂ યગ્ હપ્ર તદ્વાિર રાત્રાવપુશયાનં અ યત્ર વા વસ તં તી ણાે હ તા બ્રૂયાદ્ હતાેઽયં દાયકામુકઃ ઇ ત
05.1.11 તતાે હતપકં્ષ ઉપગ્ હ્ય ઇતરં િનગ્ હ્ણ યાત્
05.1.12 દૂ યસમીપસ્થા વા સિ ત્રણાે ભ્રાતરં દાયં યાચમાનં ઘાતને પિરભ સર્યેયુઃ
05.1.13 તં રાત્રાૈ ઇ ત સમાનમ્
05.1.14 દૂ યમહામાત્રયાવેાર્ યઃ પતુ્રઃ િપતુઃ િપતા વા પતુ્રસ્ય દારાન્ અિધચર ત,ભ્રાતા વા ભ્રાતુઃ, તયાેઃ કાપિટકમખુઃ
કલહઃ પવૂણ વ્યાખ્યાતઃ
05.1.15 દૂ યમહામાત્રપતંુ્ર આત્મસ ભાિવતં વા સ ત્રી રાજપતુ્રઃ વં, શત્રુભયાદ્ ઇહ ય તાેઽ સ ઇત્યુપજપેત્
05.1.16 પ્ર તપનં્ન રા રહ સ પજૂયેત્ પ્રાપ્તયાવૈરાજ્યકાલં વાં મહામાત્રભયાન્ના ભ ષ ચા મ ઇ ત
05.1.17 તં સ ત્રી મહામાત્રવધે યાજેયેત્
05.1.18 િવક્રા તં તત્ર અેવ ઘાતયેત્ િપ ઘાતકાેઽયમ્ ઇ ત
05.1.19 ભ ક વા દૂ યભાયા સાવંદિનક ભરાષૈધી ભઃ સવંાસ્ય રસનેા તસ દ યાત્
05.1.20 ઇત્યા યપ્રયાેગઃ
05.1.21 દૂ યમહામાત્રં અટવી ં પરગ્રામં વા હ તું કા તારવ્યવિહતે વા દેશે રાષ્ટ્રપાલં અ તપાલં વા સ્થાપિયતું
નાગરસ્થાનં વા કુિપતં અવગ્રાિહતું સાથાર્ તવાહ્યં પ્રત્ય તે વા સ-પ્રત્યાદેયં આદાતું ફ ગુબલં તી ણયુક્તં પ્રષેયેત્
05.1.22 રાત્રાૈ િદવા વા યુદ્ધે પ્ર ત્તે તી ણાઃ પ્ર તરાેધકવ્ય જના વા હ યુઃ અ ભયાેગે હતઃ ઇ ત
05.1.23 યાત્રાિવહારગતાે વા દૂ યમહામાત્રાન્ દશર્નાયાહ્વયેત્
05.1.24 તે ગૂઢશસૈ્ત્રઃ તી ણૈઃ સહ પ્રિવષ્ટા મ યમકક્ષ્યાયાં આત્મિવચયં અ તઃપ્રવેશનાથ દદ્યુઃ
05.1.25 તતાે દાવૈાિરકા ભગ્ હીતાઃ તી ણાઃ દૂ યપ્રયુક્તાઃ મ ઇ ત બ્રૂયુઃ
05.1.26 તે તદ્ઽ ભિવખ્યા ય દૂ યાન્ હ યુઃ
05.1.27 તી ણસ્થાને ચા યે વ યાઃ
05.1.28 બિહિવહારગતાે વા દૂ યાન્ આસન્નાવાસાન્ પજૂયેત્
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05.1.29 તષેાં દેવીવ્ય જના વા દુઃસ્ત્રી રાત્રાવાવાસષેુ ગ્ હ્યેત ઇ ત સમાનં પવૂણ
05.1.30 દૂ યમહામાતં્ર વા સદૂાે ભક્ષકારાે વા તે શાેભનઃ ઇ ત તવને ભક્ષ્યભાજંે્ય યાચેત, બિહવાર્ ક્વ ચદ્
અ વગતઃ પાનીયમ્
05.1.31 તદ્।ઉભયં રસને યાજેિય વા પ્ર ત વાદને તાવવે ઉપયાજેયેત્
05.1.32 તદ્ઽ ભિવખ્યા ય રસદાૈ ઇ ત ઘાતયેત્
05.1.33 અ ભચારશીલં વા સદ્ધવ્ય જનાે ગાેધાકૂમર્કકર્ટકકૂટાનાં લક્ષ યાનાં અ યતમપ્રાશનને મનાેરથાન્
અવા સ્ય સ ઇ ત ગ્રાહયેત્
05.1.34 પ્ર તપનં્ન કમર્ ણ રસને લાેહમુસલવૈાર્ ઘાતયેત્ કમર્વ્યાપદા હતઃ ઇ ત
05.1.35 ચિક સકવ્ય જનાે વા દાૈરા ત્મકં અસા યં વા વ્યાિધ દૂ યસ્ય સ્થાપિય વા ભષૈજ્યાહારયાેગષેુ
રસનેા તસ દ યાત્
05.1.36 સદૂારા લકવ્ય જના વા પ્ર ણિહતા દૂ યં રસનેા તસ દ યુઃ
05.1.37 ઇત્યુપિનષ પ્ર તષેધઃ
05.1.38 ઉભયદૂ યપ્ર તષેધઃ તુ
05.1.39 યત્ર દૂ યઃ પ્ર તષેદ્ધવ્યઃ તત્ર દૂ યં અેવ ફ ગુબલતી ણયુક્તં પ્રષેયેત,્ ગચ્છ, અમુ મન્ દુગ
રાષ્ટ્ર ે વા સૈ યં ઉ થાપય િહર યં વા, વ લભાદ્ વા િહર યં આહારય, વ લભક યાં વા પ્રસહ્યાનય,
દુગર્સતેવુ ણક્પથશૂ યિનવેશખિનદ્રવ્યહ તવનકમર્ણાં અ યતમદ્ વા કારય રાષ્ટ્રપાલ્યં અ તપાલં્ય વાયશ્ચ
વા પ્ર તષેધયેન્ન વા તે સાહા યં દદ્યાત્ સ બ ધવ્યઃ સ્યાત્ ઇ ત
05.1.40 તથવૈ ઇતરેષાં પ્રષેયેદ્ અમુ યાિવનયઃ પ્ર તષેદ્ધવ્યઃ ઇ ત
05.1.41 તં અેતષેુ કલહસ્થાનષેુ કમર્પ્ર તઘાતષેુ વા િવવદમાનં તી ણાઃ શસં્ત્ર પાતિય વા પ્રચ્છનં્ન હ યુઃ
05.1.42 તને દાષેેણ ઇતરે િનય તવ્યાઃ
05.1.43 પુરાણાં ગ્રામાણાં કુલાનાં વા દૂ યાણાં સીમાક્ષતે્રખલવે મમયાર્દાસુ દ્રવ્ય ઉપકરણસસ્યવાહનિહસાસુ
પ્રેક્ષાકૃત્ય ઉ સવષેુ વા સમુ પન્ને કલહે તી ણૈ પાિદતે વા તી ણાઃ શસં્ત્ર પાતિય વા બ્રૂયુઃ અેવં િક્રય તે યેઽમનુા
કલહાય તે: ઇ ત
05.1.44 તને દાષેેણ ઇતરે િનય તવ્યાઃ
05.1.45 યષેાં વા દૂ યાણાં તમૂલાઃ કલહાઃ તષેાં ક્ષતે્રખલવે મા યાદ પિય વા બ ધુસ બ ધષુ વાહનષેુ વા
તી ણાઃ શસં્ત્ર પાતિય વા તથવૈ બ્રૂયુઃ અમનુા પ્રયુક્તાઃ મઃ ઇ ત
04.4.46 તને દાષેેણ ઇતરે િનય તવ્યાઃ
05.1.47 દુગર્રાષ્ટ્ર દૂ યાન્ વા સિ ત્રણઃ પર પરસ્યાવેશિનકાન્ કારયેયુઃ
05.1.48 તત્ર રસદા રસં દદ્યુઃ
05.1.49 તને દાષેેણ ઇતરે િનય તવ્યાઃ
05.1.50 ભ ક વા દૂ યરાષ્ટ્રમખુ્યં દૂ યરાષ્ટ્રમખુ્યસ્ય ભાયાર્ નષુા દુિહતા વા કામયતે ઇત્યુપજપેત્
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05.1.51 પ્ર તપન્નસ્યાભરણં આદાય વા મને દશર્યેત્ અસાૈ તે મખુ્યાે યાવૈન ઉ સક્તાે ભાયા નષુાં દુિહતરં
વાઽ ભમ યતે ઇ ત
05.1.52 તયાેઃ કલહાે રાત્રાૈ ઇ ત સમાનમ્
05.1.53 દૂ યદ ડ ઉપનતષેુ તુ - યવુરાજઃ સનેાપ તવાર્ િક ચદ્ અપકૃત્યાપક્રા તાે િવક્રમેત
05.1.54 તતાે રા દૂ યદ ડ ઉપનતાન્ અેવ પ્રષેયેત્ ફ ગુબલતી ણયુક્તાન્ ઇ ત સમાનાઃ સવર્ અેવ યાેગાઃ
05.1.55 તષેાં ચ પતુ્રે વનુ ક્ષય સુ યાે િનિવકારઃ સ િપ દાયં લભેત
05.1.56 અેવં અસ્ય પતુ્રપાતૈ્રાન્ અનવુતર્તે રાજં્ય અપા તપુ ષદાષેમ્
05.1.57ab વપક્ષે પરપક્ષે વા તૂ ણી ં દ ડં પ્રયાજેયેત્ ।
05.1.57chd આયત્યાં ચ તદા વે ચ ક્ષમાવાન્ અિવશિઙ્કતઃ (ઇ ત)
Chapt . Replenishment of the treasury

05.2.01 કાેશં અકાેશઃ પ્રત્યુ પન્નાથર્કૃચ્છ્ર ઃ સઙ્ગ્ હ્ણ યાત્
05.2.02 જનપદં મહા તં અ પપ્રમાણં વાઽદેવમા કં પ્રભૂતધા યં ધા યસ્યાંશં તીયં ચતુથ વા યાચેત, યથાસારં
મ યં અવરં વા
05.2.03 દુગર્સતેુકમર્વ ણક્પથશૂ યિનવેશખિનદ્રવ્યહ તવનકમર્ ઉપકાિરણં પ્રત્ય તં અ પપ્રમાણં વા ન યાચેત
05.2.04 ધા યપશિુહર યાિદ િનિવશમાનાય દદ્યાત્
05.2.05 ચતુથ અંશં ધા યાનાં બીજભક્તશદંુ્ધ ચ િહર યને ક્ર ણીયાત્
05.2.06 અર ય તં શ્રાેિત્રય વં ચ પિરહરેત્
05.2.07 તદ્ અ યનુગ્રહેણ ક્ર ણીયાત્
05.2.08 તસ્યાકરણે વા સમાહ ર્પુ ષા ગ્રી મે કષર્કાણાં ઉદ્વાપં કારયેયુઃ
05.2.09 પ્રમાદાવસ્કન્નસ્યાત્યયં દ્વગુણં ઉદાહર તાે બીજકાલે બીજલખે્યં કુયુર્ઃ
05.2.10 િન પન્ને હિરતપક્વાદાનં વારયેયુઃ, અ યત્ર શાકકટભઙ્ગમુ ષ્ટ યાં દેવિપ પૂ દાનાથ ગવાથ વા
05.2.11 ભ કગ્રામ તકાથ ચ રા શમૂલં પિરહરેયુઃ
05.2.12 વસસ્યાપહાિરણઃ પ્ર તપાતાેઽષ્ટગુણઃ
05.2.13 પરસસ્યાપહાિરણઃ પ ચાશદુ્ગણઃ સીતાઽત્યયઃ, વવગર્સ્ય, બાહ્યસ્ય તુ વધઃ
05.2.14 ચતુથ અંશં ધા યાનાં ષષં્ઠ વ યાનાં તૂલલાક્ષાક્ષાૈમવલ્કકાપાર્સરાૈમકાૈશયેકાષૈધગ ધપુ પફલશાકપ યાનાં
કાષ્ઠવે માંસવ લૂરાણાં ચ ગ્ હ્ણ યુઃ, દ તા જનસ્યાધર્મ્
05.2.15 તદ્ અિન ષં્ટ િવક્ર ણાનસ્ય પવૂર્ઃ સાહસદ ડઃ
05.2.16 ઇ ત કષર્કેષુ પ્રણયઃ
05.2.17 સવુણર્રજતવજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલાશ્વહ તપ યાઃ પ ચાશ કરાઃ
05.2.18 સતૂ્રવસ્ત્રતામ્ર ત્તકંસગ ધભષૈજ્યશીધપુ યાશ્ચ વાિરશ કરાઃ
05.2.19 ધા યરસલાેહપ યાઃ શકટવ્યવહાિરણશ્ચ િત્રશ કરાઃ
05.2.20 કાચવ્યવહાિરણાે મહાકારવશ્ચ િવશ તકરાઃ
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05.2.21 દ્રકારવાે બ ધક પાષેકાશ્ચ દશકરાઃ
05.2.22 કાષ્ઠવે પાષાણ દ્ભા ડપક્વાન્નહિરતપ યાઃ પ ચકરાઃ
05.2.23 કુશીલવા પા વાશ્ચ વેતનાધ દદ્યુઃ
05.2.24 િહર યકરં કમર્ યાન્ આહારયેયુઃ, ન ચ અેષાં ક ચદ્ અપરાધં પિરહરેયુઃ
05.2.25 તે હ્યપિરગ્ હીતં અ ભનીય િવક્ર ણીરન્
05.2.26 ઇ ત વ્યવહાિરષુ પ્રણયઃ
05.2.27 કુકુ્કટસકૂરં અધ દદ્યાત્, દ્રપશવઃ ષડ્ભાગં, ગાેમિહષાશ્વતરખર ઉષ્ટ્ર ાશ્ચ દશભાગમ્
05.2.28 બ ધક પાષેકા રાજપ્રે યા ભઃ પરમ પયાવૈના ભઃ કાેશં સહંરેયુઃ
05.2.29 ઇ ત યાેિનપાષેકેષુ પ્રણયઃ
05.2.30 સકૃદ્ અેવ ન દ્વઃ પ્રયાજે્યઃ
05.2.31 તસ્યાકરણે વા સમાહતાર્ કાય અપિદ ય પાૈર નપદાન્ ભક્ષેત
05.2.32 યાેગપુ ષાશ્ચાત્ર પવૂ અ તમાતં્ર દદ્યુઃ
05.2.33 અેતને પ્રદેશને રા પાૈર નપદાન્ ભક્ષેત
05.2.34 કાપિટકાશ્ચ અેનાન્ અ પં પ્રયચ્છતઃ કુ સયેયુઃ
05.2.35 સારતાે વા િહર યં આઢ ાન્ યાચેત, યથા ઉપકારં વા, વવશા વા યદ્ ઉપહરેયુઃ
05.2.36 સ્થાનચ્છત્રવેષ્ટનિવભષૂાશ્ચ અેષાં િહર યને પ્રયચ્છેત્
05.2.37 પાષ ડસઙ્ઘદ્રવ્યં અશ્રાેિત્રય ઉપભાેગ્યં દેવદ્રવ્યં વા કૃત્યકરાઃ પ્રેતસ્ય દગ્ધગ્ હસ્ય વા હ તે ય તં
ઇત્યુપહરેયુઃ
05.2.38 દેવતાઽ યક્ષાે દુગર્રાષ્ટ્ર દેવતાનાં યથા વં અેકસ્થં કાેશં કુયાર્ત્, તથવૈ ચ ઉપહરેત્
05.2.39 દૈવતચૈતં્ય સદ્ધપુ યસ્થાનં આૈપપાિદકં વા રાત્રાવુ થા ય યાત્રાસમા યાં આ વેત્
05.2.40 ચૈત્ય ઉપવન કે્ષણ વા દેવતાઽ ભગમનં અનાતર્વપુ પફલયુક્તને ખ્યાપયેત્
05.2.41 મનુ યકરં વા ક્ષે રક્ષાેભયં પ્ર પિય વા સદ્ધવ્ય જનાઃ પાૈર નપદાનાં િહર યને પ્ર તકુયુર્ઃ
05.2.42 સુ ઙ્ગાયુક્તે વા કૂપે નાગં અિનયત શરસં્ક િહર ય ઉપહારેણ દશર્યેત્
05.2.43 નાગપ્ર તમાયાં અ ત છન્નાયાં ચૈત્ય ચ્છદ્રે વ મીક ચ્છદ્રે વા સપર્દશર્નં આહારેણ પ્ર તબદ્ધસજં્ઞં કૃ વા
શ્રદ્દધાનાનાં દશર્યેત્
05.2.44 અશ્રદ્દધાનાનાં આચમનપ્રાેક્ષણષેુ રસં ઉપચાયર્ દેવતાઽ ભશાપં બ્રૂયાત્, અ ભત્યક્તં વા દંશિય વા
05.2.45 યાેગદશર્નપ્રતીકારેણ વા કાેશા ભસહંરણં કુયાર્ત્
05.2.46 વૈદેહકવ્ય જનાે વા પ્રભૂતપ યા તવેાસી વ્યવહરેત
05.2.47 સ યદા પ યમૂલ્યે િનકે્ષપપ્રયાેગૈ પ ચતઃ સ્યાત્ તદા અેનં રાત્રાૈ માષેયેત્
05.2.48 અેતને પદશર્કઃ સવુણર્કારશ્ચ વ્યાખ્યાતાૈ
05.2.49 વૈદેહકવ્ય જનાે વા પ્રખ્યાતવ્યવહારઃ પ્રહવણિન મત્તં યા ચતકં અવક્ર તકં વા યસવુણર્ભા ડં અનેકં
ગ્ હ્ણ યાત્
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05.2.50 સમાજે વા સવર્પ યસ દાેહેન પ્રભૂતં િહર યસવુણ ઋણં ગ્ હ્ણ યાત્, પ્ર તભા ડમૂલં્ય ચ
05.2.51 તદ્ ઉભયં રાત્રાૈ માષેયેત્
05.2.52 સા વીવ્ય જના ભઃ સ્ત્રી ભદૂર્ યાન્ ઉન્માદિય વા તાસાં અેવ વે મ વ ભગ્ હ્ય સવર્ વા યાહરેયુઃ
05.2.53 દૂ યકુલ્યાનાં વા િવવાદે પ્રત્યુ પન્ને રસદાઃ પ્ર ણિહતા રસં દદ્યુઃ
05.2.54 તને દાષેેણ ઇતરે પયાર્દાતવ્યાઃ
05.2.55 દૂ યં અ ભત્યક્તાે વા શ્રદ્ધયેાપદેશં પ યં િહર યિનકે્ષપં ઋણપ્રયાેગં દાયં વા યાચેત
05.2.56 દાસશ દેન વા દૂ યં આલ બેત, ભાયા અસ્ય નષુાં દુિહતરં વા દાસીશ દેન ભાયાર્શ દેન વા
05.2.57 તં દૂ યગ્ હપ્ર તદ્વાિર રાત્રાવપુશયાનં અ યત્ર વા વસ તં તી ણાે હ વા બ્રૂયાત્ હતાેઽયં અથર્કામુકઃ ઇ ત
05.2.58 તને દાષેેણ ઇતરે પયાર્દાતવ્યાઃ
05.2.59 સદ્ધવ્ય જનાે વા દૂ યં જ ભકિવદ્યા ભઃ પ્રલાેભિય વા બ્રૂયાત્ અક્ષયિહર યં રાજદ્વાિરકં સ્ત્રીહૃદયં
અિરવ્યાિધકરં આયુ યં પતુ્રીયં વા કમર્ ના મ ઇ ત
05.2.60 પ્ર તપનં્ન ચૈત્યસ્થાને રાત્રાૈ પ્રભૂતસરુામાંસગ ધં ઉપહારં કારયેત્
05.2.61 અેક પં ચાત્ર િહર યં પવૂર્િનખાતં પ્રેતાઙ્ગં પ્રેત શશવુાર્ યત્ર િનિહતઃ સ્યાત્, તતાે િહર યં અસ્ય દશર્યેદ્
અત્ય પમ્ ઇ ત ચ બ્રૂયાત્
05.2.62 પ્રભૂતિહર યહેતાેઃ પનુ પહારઃ કતર્વ્ય ઇ ત વયં અેવ અેતને િહર યને શ્વાેભૂતે પ્રભૂતં આૈપહાિરકં
ક્ર ણીિહ ઇ ત
05.2.63 સ તને િહર યનેાઉપહાિરકક્રયે ગ્ હ્યેત
05.2.64 મા વ્ય જનયા વા પતુ્રાે મે વયા હતઃ ઇત્યવકુિપતા સ્યાત્
05.2.65 સં સદં્ધ અેવાસ્ય રાિત્રયાગે વનયાગે વનક્ર ડાયાં વા પ્ર ત્તાયાં તી ણા િવશસ્યા ભત્યક્તં અ તનયેયુઃ
05.2.66 દૂ યસ્ય વા તકવ્ય જનાે વેતનિહર યે કૂટ પં પ્ર ક્ષ ય પ્ર પયેત્
05.2.67 કમર્કરવ્ય જનાે વા ગ્ હે કમર્ કુવાર્ણઃ તનેકૂટ પકારક ઉપકરણં ઉપિનદ યાત્, ચિક સકવ્ય જનાે વા
ગરં અગદાપદેશને
05.2.68 પ્રત્યાસન્નાે વા દૂ યસ્ય સ ત્રી પ્ર ણિહતં અ ભષેકભા ડં અ મત્રશાસનં ચ કાપિટકમખુનેાચક્ષીત, કારણં
ચ બ્રૂયાત્
05.2.69 અેવં દૂ યે વધા મકેષુ ચ વતત, ન ઇતરેષુ
05.2.70ab પક્વં પક્વં ઇવારામાત્ ફલં રાજ્યાદ્ અવા ુયાત્ ।
05.2.70chd આત્મચ્છેદભયાદ્ આમં વજર્યેત્ કાપેકારકમ્ (ઇ ત)
Chapt . Salaries of state servants

05.3.01 દુગર્જનપદશ યા ત્યકમર્ સમુદયપાદેન સ્થાપયેત,્ કાયર્સાધનસહેન વા ત્યલાભને
05.3.02 શર રં અવેક્ષેત, ન ધમાર્થા પીડયેત્
05.3.03 ઋ વગ્।આચાયર્મિ ત્રપુરાેિહતસનેાપ તયવુરાજરાજમા રાજમિહ યાેઽષ્ટચ વાિરશ સાહસ્રાઃ
05.3.04 અેતાવતા ભરણનેાના પદ્ય વં અકાપેકં ચ અેષાં ભવ ત
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05.3.05 દાવૈાિરકા તવ શકપ્રશા સમાહ ર્સિંનધાતારશ્ચતુિવશ તસાહસ્રાઃ
05.3.06 અેતાવતા કમર્ યા ભવ ત
05.3.07 કુમારકુમારમા નાયકપાૈરવ્યાવહાિરકકામાર્ તકમિ ત્રપિરષદ્રાષ્ટ્ર ા તપાલાશ્ચ દ્વાદશસાહસ્રાઃ
05.3.08 વા મપિરબ ધબલસહાયા હ્યેતાવતા ભવ ત
05.3.09 શ્રેણીમખુ્યા હ ત્ય્ઽશ્વરથમખુ્યાઃ પ્રદેષ્ટારશ્ચાષ્ટસાહસ્રાઃ
05.3.10 વવગાર્નુક ષણાે હ્યેતાવતા ભવ ત
05.3.11 પત્ત્ય્ઽશ્વરથહ ત્ય્ઽ યક્ષા દ્રવ્યહ તવનપાલાશ્ચ ચતુઃસાહસ્રાઃ
05.3.12 ર થકાનીકસ્થ ચિક સકાશ્વદમકવધર્કયાે યાેિનપાષેકાશ્ચ દ્વસાહસ્રાઃ
05.3.13 કાતાર્ તકનૈ મ ત્તકમાૈહૂ તકપાૈરા ણકસતૂમાગધાઃ પુરાેિહતપુ ષાઃ સવાર્ યક્ષાશ્ચ સાહસ્રાઃ
05.3.14 શ પવ તઃ પાદાતાઃ સઙ્ખ્યાયકલખેકાિદવગર્શ્ચ પ ચશતાઃ
05.3.15 કુશીલવાઃ વધર્ તીયશતાઃ, દ્વગુણવેતનાશ્ચ અેષાં તૂયર્કરાઃ
05.3.16 કા શ પનાે િવશ તશ તકાઃ
05.3.17ચતુ પદ દ્વપદપિરચારકપાિરક મકાઉપસ્થાિયકપાલકિવ ષ્ટબ ધકાઃ ષ ષ્ટવેતનાઃ,આયર્યુક્તારાેહકમાણવકશલૈખનકાઃ
સવર્ ઉપસ્થાિયનશ્ચ
05.3.18 આચાયાર્ િવદ્યાવ તશ્ચ પૂ વેતનાિન યથાઽહ લભેરન્ પ ચશતાવરં સહસ્રપરમ્
05.3.19 દશપ ણકાે યાજેને દૂતાે મ યમઃ, દશ ઉત્તરે દ્વગુણવેતન આયાજેનશતાદ્ ઇ ત
05.3.20 સમાનિવદ્યે યઃ િત્રગુણવેતનાે રા રાજસયૂાિદષુ ક્રતષુુ
05.3.21 રાજ્ઞઃ સાર થઃ સાહસ્રઃ
05.3.22 કાપિટક ઉદા સ્થતગ્ હપ તકવૈદેહકતાપસવ્ય જનાઃ સાહસ્રાઃ
05.3.23 ગ્રામ તકસિ ત્રતી ણરસદ ભ ક્યઃ પ ચશતાઃ
05.3.24 ચારસ ચાિરણાેઽધર્ તીયશતાઃ, પ્રયાસ દ્ધવેતના વા
05.3.25 શતવગર્સહસ્રવગાર્ણાં અ યક્ષા ભક્તવેતનલાભં આદેશં િવક્ષપંે ચ કુયુર્ઃ
05.3.26 અિવક્ષપેાે રાજપિરગ્રહદુગર્રાષ્ટ્રરક્ષાવેક્ષણષેુ ચ
05.3.27 િનત્યમખુ્યાઃ સ્યુરનેકમખુ્યાશ્ચ
05.3.28 કમર્સુ તાનાં પતુ્રદારા ભક્તવેતનં લભેરન્
05.3.29 બાલ દ્ધવ્યાિધતાશ્ચ અેષાં અનુગ્રાહ્યાઃ
05.3.30 પ્રેતવ્યાિધતસૂ તકાકૃત્યેષુ ચ અેષાં અથર્માનકમર્ કુયાર્ત્
05.3.31 અ પકાેશઃ કુ યપશકુ્ષતે્રા ણ દદ્યાત્, અ પં ચ િહર યમ્
05.3.32 શૂ યં વા િનવેશિયતું અ યુ થતાે િહર યં અેવ દદ્યાત્, ન ગ્રામં ગ્રામસ તવ્યવહારસ્થાપનાથર્મ્
05.3.33 અેતને તાનાં અ તાનાં ચ િવદ્યાકમર્ યાં ભક્તવેતનિવશષેં ચ કુયાર્ત્
05.3.34 ષ ષ્ટવેતનસ્યાઢકં કૃ વા િહર યાનુ પં ભક્તં કુયાર્ત્
05.3.35 પત્ત્ય્ઽશ્વરથ દ્વપાઃ સયૂર્ ઉદયે બિહઃ સ ધિદવસવજ શ પયાેગ્યાઃ કુયુર્ઃ
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05.3.36 તષેુ રા િનત્યયુક્તઃ સ્યાત્, અભી ણં ચ અેષાં શ પદશર્નં કુયાર્ત્
05.3.37 કૃતનર ઇ દ્રાઙં્ક શસ્ત્રાવરણં આયુધાગારં પ્રવેશયેત્
05.3.38 અશસ્ત્રાશ્ચરેયુઃ, અ યત્ર મુદ્રાઽનુજ્ઞાતાત્
05.3.39 નષં્ટિવનષં્ટ વા દ્વગુણં દદ્યાત્
05.3.40 િવ વ તગણનાં ચ કુયાર્ત્
05.3.41 સા થકાનાં શસ્ત્રાવરણં અ તપાલા ગ્ હ્ણ યુઃ, સમુદં્ર અવચારયેયવુાર્
05.3.42 યાત્રાં અ યુ થતાે વા સનેાં ઉદ્યાજેયેત્
05.3.43 તતાે વૈદેહકવ્ય જનાઃ સવર્પ યા યાયુધીયે યાે યાત્રાકાલે દ્વગુણપ્રત્યાદેયાિન દદ્યુઃ
05.3.44 અેવં રાજપ યયાેગિવક્રયાે વેતનપ્રત્યાદાનં ચ ભવ ત
05.3.45 અેવં અવે ક્ષતાયવ્યયઃ કાેશદ ડવ્યસનં નાવા ાે ત
05.3.46 ઇ ત ભક્તવેતનિવક પઃ
05.3.47ab સિ ત્રણશ્ચાયુધીયાનાં વે યાઃ કા કુશીલવાઃ ।
05.3.47chd દ ડ દ્ધાશ્ચ નીયુઃ શાૈચાશાૈચં અત દ્રતાઃ (ઇ ત)
Chapt . Proper conduct fora dependant

05.4.01 લાેકયાત્રાિવદ્ રા નં આત્મદ્રવ્યપ્રકૃ તસ પનં્ન પ્રયિહતદ્વારેણાશ્રયેત
05.4.02 યં વા મ યેત યથાઽહં આશ્રય ઈ સરેુવં અસાૈ િવનય ઈ સરુા ભગા મકગુણયુક્તઃ ઇ ત, દ્રવ્યપ્રકૃ તહીનં
અ યનંે આશ્રયેત, ન વવેાનાત્મસ પન્નમ્
05.4.03 અનાત્મવા િહ ની તશાસ્ત્રદ્વષેાદ્ અન યર્સયંાેગાદ્ વા પ્રા યાિપ મહદ્ અૈશ્વય ન ભવ ત
05.4.04 આત્મવ ત લ ધાવકાશઃ શાસ્ત્રાનુયાેગં દદ્યાત્
05.4.05 અિવસવંાદાદ્દ ્ િહ સ્થાનસૈ્થય અવા ાે ત
05.4.06 મ તકમર્સુ ષ્ઠઃ તદા વે ચાયત્યાં ચ ધમાર્થર્સયંુક્તં સમથ પ્રવીણવદ્ અપિરષદ્ભી ઃ કથયેત્
05.4.07 ઈ સતઃ પણેત ધમાર્થાર્નુયાેગં અિવ શષ્ટેષુ બલવ સયંુક્તષેુ દ ડધારણં મ સયંાેગે તદા વે ચ દ ડધારણં
ઇ ત ન કુયાર્ઃ, પકં્ષ ત્ત ગુહ્યં ચ મે ન ઉપહ યાઃ, સજં્ઞયા ચ વાં કામક્રાેધદ ડનષેુ વારયેયમ્ ઇ ત
05.4.08 આિદષ્ટઃ પ્રિદષ્ટાયાં ભૂમાવનુજ્ઞાતઃ પ્રિવશતે્, ઉપિવશચે્ચ પાશ્વર્તઃ સિંનકૃષ્ટિવપ્રકૃષ્ટઃ પરાસનમ્
05.4.09 િવગ્ હ્ય કથનં અસ યં અપ્રત્યકં્ષ અશ્રદ્ધયેં અ તં ચ વાક્યં ઉચ્ચૈરનમર્ ણ હાસં વાતષ્ઠ વને ચ શ દવતી
ન કુયાર્ત્
05.4.10 મથઃ કથનં અ યને, જનવાદે દ્વ દ્વકથનં, રાજ્ઞાે વષેં ઉદ્ધતકુહકાનાં ચ, રત્ના તશયપ્રકાશા યથર્નં,
અેકાક્્ષ્ય।આેષ્ઠિનભાગં ભ્રુકુટ કમર્ વાક્યાવક્ષપેણં ચ બ્રવુ ત, બલવત્ સયંુક્તિવરાેધ,ં સ્ત્રી ભઃ સ્ત્રીદ શ ભઃ
સામ તદૂતૈદ્વ યપક્ષાવ ક્ષપ્તાન્ અ યશ્ચ પ્ર તસસંગ અેકાથર્ચયા સઙ્ઘાતં ચ વજર્યેત્
05.4.11ab અહીનકાલં રા થ વાથ પ્રયિહતૈઃ સહ ।
05.4.11chd પરાથ દેશકાલે ચ બ્રૂયાદ્ ધમાર્થર્સિંહતમ્
05.4.12ab ષ્ટઃ પ્રયિહતં બ્રૂયાન્ન બ્રૂયાદ્ અિહતં પ્રયમ્ ।
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05.4.12chd અ પ્રયં વા િહતં બ્રૂયા શ ◌ૃ વતાેઽનુમતાે મથઃ
05.4.13ab તૂ ણી ં વા પ્ર તવાક્યે સ્યાદ્ વે યાદ શં્ચ ન વણર્યેત્ ।
05.4.13chd અ પ્રયા અિપ દક્ષાઃ સ્યુઃ તદ્ભાવાદ્ યે બિહ કૃતાઃ
05.4.14ab અન યાર્શ્ચ પ્રયા દષૃ્ટા શ્ચત્તજ્ઞાનાનવુ તનઃ ।
05.4.14chd અ ભહાસ્યે વ ભહસદ્ે ઘાેરહાસાંશ્ચ વજર્યેત્ (ઇ ત)
05.4.15ab પરાત્ સઙ્ક્રામયેદ્ ઘાેરં ન ચ ઘાેરં પરે વદેત્ ।
05.4.15chd ત તક્ષેતાત્મનશ્ચવૈ ક્ષમાવાન્ થવીસમઃ
05.4.16ab આત્મરક્ષા િહ સતતં પવૂ કાયાર્ િવ નતા ।
05.4.16chd અગ્ ાિવવ િહ સ પ્રાેક્તા ત્તી રા ઉપ િવનામ્
05.4.17ab અેકદેશં દહેદ્ અ ગ્ ઃ શર રં વા પરં ગતઃ ।
05.4.17chd સ-પતુ્રદારં રા તુ ઘાતયેદ્ અધર્યેત વા (ઇ ત)
Chapt . Proper behaviour for a courtier

05.5.01 િનયુક્તઃ કમર્સુ વ્યયિવશદંુ્ધ ઉદયં દશર્યેત્
05.5.02 આ ય તરં બાહ્યં ગુહ્યં પ્રકા યં આત્યિયકં ઉપે ક્ષતવં્ય વા કાય ઇદં અેવમ્ ઇ ત િવશષેયેચ્ચ
05.5.03 ગયાદ્યૂતમદ્યસ્ત્રીષુ પ્રસક્તં ન અેનં અનવુતત પ્રશસંા ભઃ
05.5.04 આસન્નશ્ચાસ્ય વ્યસન ઉપઘાતે પ્રયતેત, પર ઉપ પા તસ ધાન ઉપિધ યશ્ચ રક્ષેત્
05.5.05 ઇઙ્ ગતાકારાૈ ચાસ્ય લક્ષયેત્
05.5.06 કામદ્વષેહષર્દૈ યવ્યવસાયભયદ્વ દ્વિવપયાર્સં ઇઙ્ ગતાકારા યાં િહ મ ત્રસવંરણાથ આચર ત પ્રાજ્ઞઃ
05.5.07 દશર્ને પ્રસીદ ત, વાક્યં પ્ર તગ્ હ્ણા ત, આસનં દદા ત, િવિવક્તાે દશર્યત,ે શઙ્કાસ્થાને ના તશઙ્કતે, કથાયાં
રમત,ે પિરજ્ઞા યે વવેક્ષતે, પ યં ઉક્તં સહત,ે મયમાનાે િનયુઙ્ક્તે, હ તને શ ત, શ્લાઘ્યે ન ઉપહસ ત, પરાેકં્ષ
ગુણં બ્રવી ત, ભકે્ષ્યષુ મર ત, સહ િવહારં યા ત, વ્યસનેઽ યપુપદ્યત,ે તદ્ભક્તીન્ પજૂય ત, ગુહ્યં આચષ્ટે, માનં
વધર્ય ત, અથ કરાે ત, અનથ પ્ર તહ ત - ઇ ત તુષ્ટજ્ઞાનમ્
05.5.08 અેતદ્ અેવ િવપર તં અતુષ્ટસ્ય, ભૂયશ્ચ વક્ષ્યામઃ
05.5.09સ દશર્ને કાપેઃ, વાક્યસ્યાશ્રવણપ્ર તષેધાૈ,આસનચ ષાેરદાનં, વણર્ વરભેદઃ,અેકા ક્ષભ્રુકુટ ્।આેષ્ઠિનભાગઃ,
વેદશ્વાસ મતાનાં અસ્થાન ઉ પ ત્તઃ, પરમ ત્રણં, અક માદ્વ્રજનં, વધર્નં અ યસ્ય, ભૂ મગાત્રિવલખેનં, અ યસ્ય

ઉપતાેદનં, િવદ્યાવણર્દેશકુ સા, સમદાષેિન દા, પ્ર તદાષેિન દા, પ્ર તલાેમ તવઃ, સકૃુતાનવેક્ષણં, દુ કૃતાનુક તર્નં,
ષ્ઠાવધાન,ં અ તત્યાગઃ, મ યાઽ ભભાષણં, રાજદ શનાં ચ તદ્વતૃ્તા ય વમ્
05.5.10 ત્તિવકારં ચાવેક્ષેતા યમાનષુાણામ્
05.5.11 અયં ઉચ્ચૈઃ સ ચ ત ઇ ત કાત્યાયનઃ પ્રવવ્રાજ, ક્રાૈ ચાેઽપસવ્યમ્ ઇ ત ક ણઙ્કાે ભારદ્વાજઃ, ણમ્ ઇ ત
દ ઘર્શ્ચારાયણઃ, શીતા શાટ ઇ ત ઘાેટમખુઃ, હ તી પ્રત્યાૈક્ષીત્ ઇ ત િક જલ્કઃ, રથાશ્વં પ્રાશસંીત્ ઇ ત િપશનુઃ,
પ્ર તરવણે શનુઃ િપશનુપતુ્રઃ
05.5.12 અથર્માનાવક્ષપેે ચ પિરત્યાગઃ

124 sanskritdocuments.org



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

05.5.13 વા મશીલં આત્મનશ્ચ િક બષં ઉપલ ય વા પ્ર તકુવ ત
05.5.14 મતં્ર ઉપકૃષં્ટ વાઽસ્ય ગચ્છેત્
05.5.15ab તત્રસ્થાે દાષેિનઘાર્તં મત્રૈભર્તર્િર ચાચરેત્ ।
05.5.15chd તતાે ભતર્િર વે વા તે વા પનુરાવ્રજેત્ (ઇ ત)
Chapt . Continuance of the kingdom

Continuous sovereignty

05.6.01 રાજવ્યસનં અેવં અમાત્યઃ પ્ર તકુવ ત
05.6.02 પ્રાગ્ અેવ મરણાબાધભયાદ્ રાજ્ઞઃ પ્રયિહત ઉપગ્રહેણ માસ દ્વમાસા તરં દશર્નં સ્થાપયેદ્ દેશપીડાઽપહં
અ મત્રાપહં આયુ યં પતુ્રીયં વા કમર્ રા સાધય ત ઇત્યપદેશને
05.6.03 રાજવ્ય જનં અ પવેલાયાં પ્રકૃતીનાં દશર્યેત,્ મત્રા મત્રદૂતાનાં ચ
05.6.04 તૈશ્ચ યથા ઉ ચતાં સ ભાષાં અમાત્યમખુાે ગચ્છેત્
05.6.05 દાવૈાિરકા તવ શકમખુશ્ચ યથા ઉક્તં રાજપ્ર ણિધ અનવુતર્યેત્
05.6.06 અપકાિરષુ ચ હેડં પ્રસાદં વા પ્રકૃ તકા તં દશર્યેત,્ પ્રસાદં અેવ ઉપકાિરષુ
05.6.07 આપ્તપુ ષાિધ ષ્ઠતાૈ દુગર્પ્રત્ય તસ્થાૈ વા કાેશદ ડાવેકસ્થાૈ કારયેત્, કુલ્યકુમારમખુ્યાંશ્ચા યાપદેશને
05.6.08 યશ્ચ મખુ્યઃ પક્ષવાન્ દુગાર્ટવીસ્થાે વા વૈગુ યં ભજેત તં ઉપગ્રાહયેત્
05.6.09 બહ્્વ।આબાધં વા યાત્રાં પ્રષેયેત,્ મત્રકુલં વા
05.6.10 ય માચ્ચસામ તાદ્આબાધં પ યેત્ તં ઉ સવિવવાહહ તબ ધનાશ્વપ યભૂ મપ્રદાનાપદેશનેાવગ્રાહયેત્,
વ મત્રેણ વા
05.6.11 તતઃ સ ધ અદૂ યં કારયેત્
05.6.12 આટિવકા મત્રવૈાર્ વૈરં ગ્રાહયેત્
05.6.13 ત કુલીનં અપ દં્ધ વા ભૂયં્।અેકદેશને ઉપગ્રાહયેત્
05.6.14 કુલ્યકુમારમખુ્ય ઉપગ્રહં કૃ વા વા કુમારં અ ભ ષક્તં અેવ દશર્યેત્
05.6.15 દા ડક મકવદ્ વા રાજ્યક ટકાન્ ઉદૃ્ધત્ય રાજં્ય કારયેત્
05.6.16 યિદ વા ક શ્ચન્ મખુ્યઃ સામ તાદ નાં અ યતમઃ કાપંે ભજેત તં અેિહ, રા નં વા કિર યા મ
ઇત્યાવાહિય વા ઘાતયેત્
05.6.17 આપ પ્રતીકારેણ વા સાધયેત્
05.6.18 યવુરાજે વા ક્રમેણ રાજ્યભારં આરાે ય રાજવ્યસનં ખ્યાપયેત્
05.6.19 પરભૂમાૈ રાજવ્યસને મત્રેણા મત્રવ્ય જનને શત્રાેઃ સ ધ અવસ્થા યાપગચ્છેત્
05.6.20 સામ તાદ નાં અ યતમં વાઽસ્ય દુગ સ્થાપિય વાઽપગચ્છેત્
05.6.21 કુમારં અ ભ ષચ્ય વા પ્ર તવ્યૂહેત
05.6.22 પરેણા ભયુક્તાે વા યથા ઉક્તં આપ પ્રતીકારં કુયાર્ત્
05.6.23 અેવં અેકાઇશ્વય અમાત્યઃ કારયેદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
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05.6.24 ન અેવમ્ ઇ ત ભારદ્વાજઃ
05.6.25 પ્ર મ્રયમાણે વા રાજ યમાત્યઃ કુલ્યકુમારમખુ્યાન્ પર પરં મખુ્યષેુ વા િવક્રમયેત્
05.6.26 િવક્રા તં પ્રકૃ તકાપેને ઘાતયેત્
05.6.27 કુલ્યકુમારમખુ્યાન્ ઉપાંશદુ ડને વા સાધિય વા વયં રાજં્ય ગ્ હ્ણ યાત્
05.6.28 રાજ્યકારણાદ્દ ્ િહ િપતા પતુ્રાન્ પતુ્રાશ્ચ િપતરં અ ભદુ્રહ્ય ત, િક અઙ્ગ પનુરમાત્યપ્રકૃ તહ્યકપ્રગ્રહાે
રાજ્યસ્ય
05.6.29 તત્ વયં ઉપ સ્થતં નાવમ યેત
05.6.30 વયં આ ઢા િહ સ્ત્રી ત્યજ્યમાનાઽ ભશપ ત ઇ ત લાેકપ્રવાદઃ
05.6.31ab કાલશ્ચ સકૃદ્ અ યે ત યં નરં કાલકાિઙ્ક્ષણમ્ ।
05.6.31chd દુલર્ભઃ સ પનુઃ તસ્ય કાલઃ કમર્ ચક ષર્તઃ
05.6.32 પ્રકૃ તકાપેકં અધ મષં્ઠ અનૈકા તકં ચ અેતદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
05.6.33 રાજપતંુ્ર આત્મસ પનં્ન રાજે્ય સ્થાપયેત્
05.6.34 સ પન્નાભાવેઽવ્યસિનનં કુમારં રાજક યાં ગ ભણીં દેવી ં વા પુરસૃ્કત્ય મહામાત્રાન્ સિંનપાત્ય બ્રૂયાત્ અયં
વાે િનકે્ષપઃ, િપતરં અસ્યાવેક્ષ વં સ વા ભજનં આત્મનશ્ચ, વજમાત્રાેઽયં ભવ ત અેવ વા મનઃ, કથં વા િક્રયતામ્
ઇ ત
05.6.35 તથા બ્રવુાણં યાેગપુ ષા બ્રૂયુઃ કાેઽ યાે ભવ પુરાેગાદ્ અ માદ્ રાજ્ઞશ્ચાતવુર્ ય અહર્ ત પાલિયતુમ્ ઇ ત
05.6.36 તથા ઇત્યમાત્યઃ કુમારં રાજક યાં ગ ભણીં દેવી ં વાઽિધકુવ ત, બ ધુસ બ ધનાં મત્રા મત્રદૂતાનાં ચ
દશર્યેત્
05.6.37 ભક્તવેતનિવશષેં અમાત્યાનાં આયુધીયાનાં ચ કારયેત્, ભૂયશ્ચાયં દ્ધઃ કિર ય ત ઇ ત બ્રૂયાત્
05.6.38 અેવં દુગર્રાષ્ટ્રમખુ્યાન્ આભાષેત, યથાઽહ ચ મત્રા મત્રપક્ષમ્
05.6.39 િવનયકમર્ ણ ચ કુમારસ્ય પ્રયતેત
05.6.40 ક યાયાં સમાન તીયાદ્ અપતં્ય ઉ પાદ્ય વાઽ ભ ષ ચેત્
05.6.41 માતુ શ્ચત્તક્ષાેભભયાત્ કુલ્યં અ પસ વં છાતં્ર ચ લક્ષ યં ઉપિનદ યાત્
05.6.42 ઋતાૈ ચ અેનાં રક્ષેત્
05.6.43 ન ચાત્માથ ક ચદ્ ઉ કૃષં્ટ ઉપભાેગં કારયેત્
05.6.44 રા થ તુ યાનવાહનાભરણવસ્ત્રસ્ત્રીવે મપિરવાપાન્ કારયેત્
05.6.45ab યાવૈનસ્થં ચ યાચેત િવશ્રમં ચત્તકારણાત્ ।
05.6.45chd પિરત્યજેદ્ અતુ ય તં તુ ય તં ચાનપુાલયેત્
05.6.46ab િનવેદ્ય પતુ્રરક્ષાઽથ ગૂઢસારપિરગ્રહાન્ ।
05.6.46chd અર યં દ ઘર્સ ત્રં વા સવેેતા ચ્યતાં ગતઃ
05.6.47ab મખુ્યરૈવગ્ હીતં વા રા નં તિ પ્રયા શ્રતઃ ।
05.6.47chd ઇ તહાસપુરાણા યાં બાેધયેદ્ અથર્શાસ્ત્રિવત્
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05.6.48ab સદ્ધવ્ય જન પાે વા યાેગં આસ્થાય પા થવમ્ ।
05.6.48chd લભેત લ વા દૂ યષેુ દા ડક મકં આચરેત્ (ઇ ત)
Book . મ ડલયાેિનઃ ષષં્ઠ અિધકરણમ્
Chapt . ષણ્ઁઅવ તતમં પ્રકરણં - પ્રકૃ તસ પદઃ

06.1.01 વા ય્ઽમાત્યજનપદદુગર્કાેશદ ડ મત્રા ણ પ્રકૃતયઃ
06.1.02 તત્ર વા મસ પત્
06.1.03 મહાકુલીનાે દૈવબુ દ્ધસ વસ પન્નાે દ્ધદશ ધા મકઃ સત્યવાગ્ અિવસવંાદકઃ કૃતજ્ઞઃ સ્થૂલલક્ષાે મહા
ઉ સાહાેઽદ ઘર્સતૂ્રઃ શક્યસામ તાે દૃઢબુ દ્ધર દ્રપિરષ કાે િવનયકામ ઇત્યા ભગા મકા ગુણાઃ
06.1.04 શશુ્રષૂાશ્રવણગ્રહણધારણિવજ્ઞાન ઊહાપાેહત વા ભિનવેશાઃ પ્રજ્ઞાગુણાઃ
06.1.05 શાૈય અમષર્ઃ શીઘ્રતા દાકં્ષ્ય ચ ઉ સાહગુણાઃ
06.1.06 વાગ્મી પ્રગ ભઃ તમ તબલવાન્ ઉદગ્રઃ વ્ઽવગ્રહઃ કૃત શ પાેઽવ્યસનાે દ ડના યપુકારાપકારયાેદૃર્ષ્ટપ્રતીકાર
હ્ર ીમાન્આપ પ્રકૃત્યાેિવિનયાેક્તા દ ઘર્દૂરદશ દેશકાલપુ ષકારકાયર્પ્રધાનઃ સ ધિવક્રમત્યાગસ યમપણપર ચ્છદ્રિવભાગી
સં તાેઽદ ના ભહાસ્ય જહ્મભ્રુકુટ ક્ષણઃ કામક્રાેધલાેભ ત ભચાપલ ઉપતાપપૈશુ યહીનઃ શક્લઃ મત
ઉદગ્રા ભભાષી દ્ધ ઉપદેશાચાર ઇત્યાત્મસ પત્
06.1.07 અમાત્યસ પદ્ ઉક્તા પુર તાત્
06.1.08 મ યે ચા તે ચ સ્થાનવાન્ આત્મધારણઃ પરધારણશ્ચાપિદ વારક્ષઃ વા વઃ શત્રુદ્વષેી
શક્યસામ તઃ પઙ્કપાષાણ ઉષરિવષમક ટકશ્રેણીવ્યાલ ગાટવીહીનઃ કા તઃ સીતાખિનદ્રવ્યહ તવનવાન્
ગવ્યઃ પાૈ ષેયાે ગુપ્તગાેચરઃ પશમુાન્ અદેવમા કાે વાિરસ્થલપથા યાં ઉપેતઃ સાર ચત્રબહુપ યાે દ ડકરસહઃ
કમર્શીલકષર્કાેઽબા લશ વા ય્ઽવરવણર્પ્રાયાે ભક્તશુ ચમનુ ય ઇ ત જનપદસ પત્
06.1.09 દુગર્સ પદ્ ઉક્તા પુર તાત્
06.1.10 ધમાર્િધગતઃ પવૂઃ વયં વા હેમ યપ્રાય શ્ચત્રસૂ્થલરત્નિહર યાે દ ઘા અ યાપદં અનાય ત સહેત ઇ ત
કાેશસ પત્
06.1.11 િપ પૈતામહાે િનત્યાે વ યઃ તુષ્ટ તપતુ્રદારઃ પ્રવાસે વિવસવંાિદતઃ સવર્ત્રાપ્ર તહતાે દુઃખસહાે બહુયુદ્ધઃ
સવર્યુદ્ધપ્રહરણિવદ્યાિવશારદઃ સહ દ્ધક્ષિયક વાદ્ અદ્વૈ યઃ ક્ષત્રપ્રાય ઇ ત દ ડસ પત્
06.1.12 િપ પૈતામહં િનતં્ય વ યં અદ્વૈ યં મહ લઘુસમુ થં ઇ ત મત્રસ પત્
06.1.13 અરાજબી લુ ધઃ દ્રપિરષ કાે િવરક્તપ્રકૃ તર યાય ત્તરયુક્તાે વ્યસની િન સાહાે દૈવપ્રમાણાે
ય ક ચનકાયર્ગ તરનનુબ ધઃ ક્લીબાે િનત્યાપકાર ચ ઇત્ય મત્રસ પત્
06.1.14 અેવ ભૂતાે િહ શત્રુઃ સખુઃ સમુચ્છેત્તું ભવ ત
06.1.15ab અિરવ ર્ઃ પ્રકૃતયઃ સપ્ત અેતાઃ વગુણ ઉદયાઃ ।
06.1.15chd ઉક્તાઃ પ્રત્યઙ્ગભૂતાઃ તાઃ પ્રકૃતા રાજસ પદઃ
06.1.16ab સ પાદયત્યસ પન્નાઃ પ્રકૃતીરાત્મવા પઃ ।
06.1.16chd િવ દ્ધાશ્ચાનુરક્તાશ્ચ પ્રકૃતીહર્ ત્યનાત્મવાન્
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06.1.17ab તતઃ સ દુષ્ટપ્રકૃ તશ્ચાતુર તાેઽ યનાત્મવાન્ ।
06.1.17chd હ યતે વા પ્રકૃ ત ભયાર્ ત વા દ્વષતાં વશમ્
06.1.18ab આત્મવાંઃ વ પદેશાેઽિપ યુક્તઃ પ્રકૃ તસ પદા ।
06.1.18chd નયજ્ઞઃ થવી ં કૃ નાં જયત્યેવ ન હીયતે (ઇ ત)
Chapt . શમવ્યાયા મકમ્

06.2.01 શમવ્યાયામાૈ યાેગક્ષેમયાેયાિનઃ
06.2.02 કમાર્ર ભાણાં યાેગારાધનાે વ્યાયામઃ
06.2.03 કમર્ફલ ઉપભાેગાનાં ક્ષેમારાધનઃ શમઃ
06.2.04 શમવ્યાયામયાેયાિનઃ ષાડ્ગુ યમ્
06.2.05 ક્ષયઃ સ્થાનં દ્ધિરત્યુદયાઃ તસ્ય
06.2.06 માનષું નયાપનયાૈ, દૈવં અયાનયાૈ
06.2.07 દૈવમાનષું િહ કમર્ લાેકં યાપય ત
06.2.08 અદષૃ્ટકાિરતં દૈવમ્
06.2.09 ત મન્ન્ ઇષ્ટેન ફલને યાેગાેઽયઃ, અિનષે્ટનાનયઃ
06.2.10 દષૃ્ટકાિરતં માનષુમ્
06.2.11 ત મન્ યાેગક્ષેમિન પ ત્તનર્યઃ, િવપ ત્તરપનયઃ
06.2.12 ત ચ્ચ તં્ય, અ ચ ત્યં દૈવમ્
06.2.13 રા આત્મદ્રવ્યપ્રકૃ તસ પન્નાે નયસ્યાિધષ્ઠાનં િવ જગીષુઃ
06.2.14 તસ્ય સમ તતાે મ ડલીભૂતા ભૂ ય્ઽન તરા અિરપ્રકૃ તઃ
06.2.15 તથા અેવ ભૂ ય્।અેકા તરા મત્રપ્રકૃ તઃ
06.2.16 અિરસ પદ્યુક્તઃ સામ તઃ શત્રુઃ, વ્યસની યાતવ્યઃ, અનપાશ્રયાે દુબર્લાશ્રયાે વા ઉચ્છેદનીયઃ, િવપયર્યે
પીડનીયઃ કશર્નીયાે વા
06.2.17 ઇત્યિરિવશષેાઃ
06.2.18 ત માન્ મતં્ર અિર મતં્ર મત્ર મતં્ર અિર મત્ર મતં્ર ચાન તયણ ભૂમીનાં પ્રસજ્ય તે પુર તાત્, પશ્ચાત્
પા ણર્ગ્રાહ આક્ર દઃ પા ણર્ગ્રાહાસાર આક્ર દાસારઃ
06.2.19 ભૂ ય્ઽન તરઃ પ્રકૃ ત મત્રઃ, તુલ્યા ભજનઃ સહજઃ, િવ દ્ધાે િવરાેધિયતા વા કૃિત્રમઃ
06.2.20 ભૂ ય્।અેકા તરં પ્રકૃ ત મતં્ર, માતાિપ સ બદં્ધ સહજં, ધન િવતહેતાેરા શ્રતં કૃિત્રમમ્
06.2.21 અિરિવ જગી વાેભૂર્ ય્ઽન તરઃ સહંતાસહંતયાેરનુગ્રહસમથા િનગ્રહે ચાસહંતયાેમર્ યમઃ
06.2.22 અિરિવ જગીષુમ યાનાં બિહઃ પ્રકૃ ત યાે બલવત્તરઃ સહંતાસહંતાનાં અિરિવ જગીષુમ યમાનાં
અનુગ્રહસમથા િનગ્રહે ચાસહંતાનાં ઉદાસીનઃ
06.2.23 ઇ ત પ્રકૃતયઃ
06.2.24 િવ જગીષુ મત્રં મત્ર મતં્ર વાઽસ્ય પ્રકૃતયઃ તસ્રઃ
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06.2.25 તાઃ પ ચ ભરમાત્યજનપદદુગર્કાેશદ ડપ્રકૃ ત ભરેક અેકશઃ સ યુક્તા મ ડલં અષ્ટાદશકં ભવ ત
06.2.26 અનને મ ડલ થ વં વ્યાખ્યાતં અિરમ યમ ઉદાસીનાનામ્
06.2.27 અેવં ચતુમર્ ડલસઙે્ક્ષપઃ
06.2.28 દ્વાદશ રાજપ્રકૃતયઃ ષ ષ્ટદ્રર્વ્યપ્રકૃતયઃ, સઙે્ક્ષપેણ દ્વસપ્ત તઃ
06.2.29 તાસાં યથા વં સ પદઃ
06.2.30 શ ક્તઃ સ દ્ધશ્ચ
06.2.31 બલં શ ક્તઃ
06.2.32 સખંુ સ દ્ધઃ
06.2.33 શ ક્તઃ િત્રિવધા - જ્ઞાનબલં મ ત્રશ ક્તઃ, કાેશદ ડબલં પ્રભુશ ક્તઃ, િવક્રમબલં ઉ સાહશ ક્તઃ
06.2.34 અેવં સ દ્ધઃ િત્રિવધા અેવ - મ ત્રશ ક્તસા યા મ ત્ર સ દ્ધઃ, પ્રભુશ ક્તસા યા પ્રભુ સ દ્ધઃ,
ઉ સાહશ ક્તસા યા ઉ સાહ સ દ્ધઃ
06.2.35 તા ભર યુ ચ્ચતાે જ્યાયાન્ ભવ ત, અપ ચતાે હીનઃ, તુલ્યશ ક્તઃ સમઃ
06.2.36 ત મા શ ક્ત સ દ્ધ ચ ઘટેતાત્મ યાવેશિયતું, સાધારણાે વા દ્રવ્યપ્રકૃ ત વાન તયણ શાૈચવશને વા
06.2.37 દૂ યા મત્રા યાં વાઽપક્રષંુ્ટ યતેત
06.2.38 યિદ વા પ યેત્ અ મત્રાે મે શ ક્તયુક્તાે વાગ્દ ડપા યાથર્દૂષણૈઃ પ્રકૃતી પહિન ય ત, સ દ્ધયુક્તાે
વા ગયાદ્યૂતમદ્યસ્ત્રી ભઃ પ્રમાદં ગ મ ય ત, સ િવરક્તપ્રકૃ ત પક્ષીણઃ પ્રમત્તાે વા સા યાે મે ભિવ ય ત,
િવગ્રહા ભયુક્તાે વા સવર્સ દાેહેન અેકસ્થાેઽદુગર્સ્થાે વા સ્થાસ્ય ત, સ સહંતસૈ યાે મત્રદુગર્િવયુક્તઃ સા યાે મે
ભિવ ય ત, બલવાન્ વા રા પરતઃ શત્રું ઉચ્છેત્તુકામઃ તં ઉ ચ્છદ્ય માં ઉ ચ્છ દ્યાદ્ ઇ ત બલવતા પ્રા થતસ્ય મે
િવપન્નકમાર્ર ભસ્ય વા સાહા યં દાસ્ય ત, મ યમ લ સાયાં ચ, ઇત્યેવં।આિદષુ કારણે વ મત્રસ્યાિપ શ ક્ત સ દ્ધ
ચ ઇચ્છેત્
06.2.39ab ને મ અેકા તરાન્ રાજ્ઞઃ કૃ વા ચાન તરાન્ અરાન્ ।
06.2.39chd ના ભ આત્માનં આયચ્છેન્નેતા પ્રકૃ તમ ડલે
06.2.40ab મ યે હ્યપુિહતઃ શત્રનુતુ મત્રસ્ય ચ ઉભયાેઃ ।
06.2.40chd ઉચ્છેદ્યઃ પીડનીયાે વા બલવાન્ અિપ યતે (ઇ ત)
Book .

Chapt . ષાડ્ગુ યસમુદે્દશઃ - ક્ષયસ્થાન દ્ધિનશ્ચયઃ
07.1.01 ષાડ્ગુ યસ્ય પ્રકૃ તમ ડલં યાેિનઃ
07.1.02 સ ધિવગ્રહાસનયાનસશં્રયદ્વધૈીભાવાઃ ષાડ્ગુ યમ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.1.03 દ્વગૈુ યમ્ ઇ ત વાતવ્યાિધઃ
07.1.04 સ ધિવગ્રહા યાં િહ ષાડ્ગુ યં સ પદ્યતે ઇ ત
07.1.05 ષાડ્ગુ યં અેવ અેતદ્ અવસ્થાભેદાદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.1.06 તત્ર પણબ ધઃ સ ધઃ
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07.1.07 અપકારાે િવગ્રહઃ
07.1.08 ઉપેક્ષણં આસનમ્
07.1.09 અ યુચ્ચયાે યાનમ્
07.1.10 પરાપર્ણં સશં્રયઃ
07.1.11 સ ધિવગ્રહ ઉપાદાનં દ્વધૈીભાવઃ
07.1.12 ઇ ત ષડ્ગુણાઃ
07.1.13 પર માદ્દ ્ હીયમાનઃ સ દધીત
07.1.14 અ યુચ્ચીયમાનાે િવગ્ હ્ણ યાત્
07.1.15 ન માં પરાે નાહં પરં ઉપહ તું શક્તઃ ઇત્યાસીત
07.1.16 ગુણા તશયયુક્તાે યાયાત્
07.1.17 શ ક્તહીનઃ સશં્રયેત
07.1.18 સહાયસા યે કાય દ્વધૈીભાવં ગચ્છેત્
07.1.19 ઇ ત ગુણાવસ્થાપનમ્
07.1.20 તષેાં ય મન્ વા ગુણે સ્થતઃ પ યેત્ ઇહસ્થઃશક્ષ્યા મ દુગર્સતેુકમર્વ ણક્પથશૂ યિનવેશખિનદ્રવ્યહ તવનકમાર્ યાત્મનઃ
પ્રવતર્િયતું, પરસ્ય ચ અેતાિન કમાર્ યપુહ તુમ્ ઇ ત તં આ તષે્ઠત્
07.1.21 સા દ્ધઃ
07.1.22 આશતુરા મે દ્ધભૂર્ય તરા દ્ ય્।ઉદયતરા વા ભિવ ય ત, િવપર તા પરસ્ય ઇ ત જ્ઞા વા પર દ્ધ
ઉપેક્ષેત
07.1.23 તુલ્યકાલફલ ઉદયાયાં વા દ્ધાૈ સ ધ ઉપેયાત્
07.1.24 ય મન્ વા ગુણે સ્થતઃ વકમર્ણાં ઉપઘાતં પ યેન્ન ઇતરસ્ય ત મન્ન તષે્ઠત્
07.1.25 અેષ ક્ષયઃ
07.1.26 ચરતરેણા પતરં દ્ ય્।ઉદયતરં વા ક્ષે યે, િવપર તં પરઃ ઇ ત જ્ઞા વા ક્ષયં ઉપેક્ષેત
07.1.27 તુલ્યકાલફલ ઉદયે વા ક્ષયે સ ધ ઉપેયાત્
07.1.28 ય મન્ વા ગુણે સ્થતઃ વકમર્ દ્ધ ક્ષયં વા ના ભપ યેદ્ અેત સ્થાનમ્
07.1.29 હ્ર વતરં દ્ ય્।ઉદયતરં વા સ્થાસ્યા મ, િવપર તં પરઃ ઇ ત જ્ઞા વા સ્થાનં ઉપેક્ષેત
07.1.30 તુલ્યકાલફલ ઉદયે વા સ્થાને સ ધ ઉપેયાદ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.1.31 ન અેતદ્ િવભા ષતં ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.1.32a યિદ વા પ યેત્ સ ધાૈ સ્થતાે મહાફલૈઃ વકમર્ ભઃ પરકમાર્ યપુહિન યા મ, મહાફલાિન વા
વકમાર્ યપુભાેકે્ષ્ય, પરકમાર્ ણ વા, સ ધિવશ્વાસને વા યાેગ ઉપિનષ પ્ર ણિધ ભઃ પરકમાર્ યપુહિન યા મ,

સખંુ વા સાનુગ્રહપિરહારસાૈકય ફલલાભભૂય વને વકમર્ણાં પરકમર્યાેગાવહં જનં આસ્રાવિય યા મ -

07.1.32b બ લનાઽ તમાત્રેણ વા સિંહતઃ પરઃ વકમર્ ઉપઘાતં પ્રા સ્ય ત, યને વા િવગ્ હીતાે મયાસ ધત્તે તનેાસ્ય
િવગ્રહં દ ઘ કિર યા મ, મયા વા સિંહતસ્ય મદ્દવ્ે ષણાે જનપદં પીડિય ય ત -
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07.1.32ch પર ઉપહતાે વાઽસ્ય જનપદાે માં આગ મ ય ત, તતઃ કમર્સુ દ્ધ પ્રા સ્યા મ, િવપન્નકમાર્ર ભાે વા
િવષમસ્થઃ પરઃ કમર્સુ ન મે િવક્રમેત -
07.1.32d પરતઃ પ્ર ત્તકમાર્ર ભાે વા તા યાં સિંહતઃ કમર્સુ દ્ધ પ્રા સ્યા મ, શત્રપુ્ર તબદં્ધ વા શત્રુણા સ ધ કૃ વા
મ ડલં ભે સ્યા મ -

07.1.32e ભન્નં અવા સ્યા મ, દ ડાનુગ્રહેણ વા શત્રું ઉપગ્ હ્ય મ ડલ લ સાયાં િવદ્વષેં ગ્રાહિય યા મ, િવ દ્વષં્ટ તને
અેવ ઘાતિય યા મ ઇ ત સ ધના દ્ધ આ તષે્ઠત્
07.1.33a યિદ વા પ યેત્ આયુધીયપ્રાયઃ શ્રેણીપ્રાયાે વા મે જનપદઃ શલૈવનનદ દુગર્ અેકદ્વારારક્ષાે વા શક્ષ્ય ત
પરા ભયાેગં પ્ર તહ તું, િવષયા તે દુગ અિવષહ્યં અપા શ્રતાે વા શક્ષ્યા મ પરકમાર્ યપુહ તું -
07.1.33bવ્યસનપીડ ઉપહત ઉ સાહાે વા પરઃ સ પ્રાપ્તકમર્ ઉપઘાતકાલઃ, િવગ્ હીતસ્યા યતાે વા શક્ષ્યા મ જનપદં
અપવાહિયતુમ્ ઇ ત િવગ્રહે સ્થતાે દ્ધ આ તષે્ઠત્
07.1.34 યિદ વા મ યેત ન મે શક્તઃ પરઃ કમાર્ યપુહ તું નાહં તસ્ય કમર્ ઉપઘાતી વા,વ્યસનંઅસ્ય,શ્વવરાહયાેિરવ
કલહે વા, વકમાર્નુષ્ઠાનપરાે વા વિધ યે ઇત્યાસનને દ્ધ આ તષે્ઠત્
07.1.35 યિદ વા મ યેત યાનસા યઃ કમર્ ઉપઘાતઃ શત્રાેઃ, પ્ર તિવિહત વકમાર્રક્ષશ્ચા મ ઇ ત યાનને દ્ધઆ તષે્ઠત્
07.1.36 યિદ વા મ યેત ના મ શક્તઃ પરકમાર્ યપુહ તું, વકમર્ ઉપઘાતં વા ત્રાતુમ્ ઇ ત, બલવ તં આ શ્રતઃ
વકમાર્નુષ્ઠાનને ક્ષયાત્ સ્થાનં સ્થાનાદ્ દ્ધ ચાકાઙે્ક્ષત
07.1.37 યિદ વા મ યેત સ ધના અેકતઃ વકમાર્ ણ પ્રવતર્િય યા મ, િવગ્રહેણ અેકતઃ પરકમાર્ યપુહિન યા મ
ઇ ત દ્વધૈીભાવને દ્ધ આ તષે્ઠત્
07.1.38ab અેવં ષડ્ ભગુર્ણૈરેતૈઃ સ્થતઃ પ્રકૃ તમ ડલે ।
07.1.38chd પયષેત ક્ષયાત્ સ્થાનં સ્થાનાદ્ દ્ધ ચ કમર્સુ (ઇ ત)
Chapt . સશં્રય ત્ત

07.2.01 સ ધિવગ્રહયાેઃ તુલ્યાયાં દ્ધાૈ સ ધ ઉપેયાત્
07.2.02 િવગ્રહે િહ ક્ષયવ્યયપ્રવાસપ્રત્યવાયા ભવ ત
07.2.03 તનેાસનયાનયાેરાસનં વ્યાખ્યાતમ્
07.2.04 દ્વધૈીભાવસશં્રયયાેદ્વધીભાવં ગચ્છેત્
07.2.05 દ્વધૈીભૂતાે િહ વકમર્પ્રધાન આત્મન અેવ ઉપકરાે ત, સં શ્રતઃ તુ પરસ્ય ઉપકરાે ત, નાત્મનઃ
07.2.06 યદ્બલઃ સામ તઃ ત દ્વ શષ્ટબલં આશ્રયેત્
07.2.07 ત દ્વ શષ્ટબલાભાવે તં અેવા શ્રતઃ કાેશદ ડભૂમીનાં અ યતમનેાસ્ય ઉપકતુ અદષૃ્ટઃ પ્રયતેત
07.2.08 મહાદાષેાે િહ િવ શષ્ટબલસમાગમાે રાજ્ઞાં, અ યત્રાિરિવગ્ હીતાત્
07.2.09 અશક્યે દ ડ ઉપનતવદ્ વતત
07.2.10 યદા ચાસ્ય પ્રાણહરં વ્યાિધ અ તઃકાપંે શત્રુ દ્ધ મત્રવ્યસનં ઉપ સ્થતં વા તિન્ન મત્તાં આત્મનશ્ચ દ્ધ
પ યેત્ તદા સ ભાવ્યવ્યાિધધમર્કાયાર્પદેશનેાપયાયાત્
07.2.11 વિવષયસ્થાે વા ન ઉપગચ્છેત્
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07.2.12 આસન્નાે વાઽસ્ય ચ્છદ્રષેુ પ્રહરેત્
07.2.13 બલીયસાવેાર્ મ યગતઃ ત્રાણસમથ આશ્રયેત, યસ્ય વાઽ તિધઃ સ્યાત્, ઉભાૈ વા
07.2.14 કપાલસશં્રયઃ તષે્ઠત્, મૂલહરં ઇતરસ્ય ઇતરં અપિદશન્
07.2.15 ભેદં ઉભયાવેાર્ પર પરાપદેશં પ્રયુ ત, ભન્નયાે પાંશદુ ડમ્
07.2.16 પાશ્વર્સ્થાે વા બલસ્થયાેરાસન્નભયાત્ પ્ર તકુવ ત
07.2.17 દુગાર્પાશ્રયાે વા દ્વધૈીભૂતઃ તષે્ઠત્
07.2.18 સ ધિવગ્રહક્રમહેતુ ભવાર્ ચેષ્ટેત
07.2.19 દૂ યા મત્રાટિવકાન્ ઉભયાે પગ્ હ્ણ યાત્
07.2.20 અેતયાેર યતરં ગચ્છંઃ તૈરેવા યતરસ્ય વ્યસને પ્રહરેત્
07.2.21 દ્વા યાં ઉપહતાે વા મ ડલાપાશ્રયઃ તષે્ઠત્, મ યમં ઉદાસીનં વા સશં્રયેત
07.2.22 તને સહ અેકં ઉપગ્ હ્ય ઇતરં ઉ ચ્છ દ્યાદ્, ઉભાૈ વા
07.2.23 દ્વા યાં ઉ ચ્છન્નાે વા મ યમ ઉદાસીનયાેઃ ત પક્ષીયાણાં વા રાજ્ઞાં યાય ત્ત આશ્રયેત
07.2.24 તુલ્યાનાં વા યસ્ય પ્રકૃતયઃ સખુ્યયેુરેનં, યત્રસ્થાે વા શક્નુયાદ્ આત્માનં ઉદ્ધત,ુ યત્ર વા પવૂર્પુ ષ ઉ ચતા
ગ તરાસન્નઃ સ બ ધાે વા, મત્રા ણ ભૂયાંસ્ય તશ ક્તમ ત વા ભવેયુઃ
07.2.25ab પ્રયાે યસ્ય ભવેદ્ યાે વા પ્રયાેઽસ્ય કતરઃ તયાેઃ ।
07.2.25chd પ્રયાે યસ્ય સ તં ગચ્છેદ્ ઇત્યાશ્રયગ તઃ પરા (ઇ ત)
Chapt . સમહીનજ્યાયસાં ગુણા ભિનવેશઃ - હીનસ ધયઃ

07.3.01 િવ જગીષુઃ શ ય્ઽપેક્ષઃ ષાડ્ગુ યં ઉપયુ ત
07.3.02 સમજ્યાયાે યાં સ ધીયેત, હીનને િવગ્ હ્ણ યાત્
07.3.03 િવગ્ હીતાે િહ જ્યાયસા હ તના પાદયુદં્ધ ઇવા યપુૈ ત
07.3.04 સમને ચામં પાતં્ર આમનેાહતં ઇવ ઉભયતઃ ક્ષયં કરાે ત
07.3.05 કુ ભને ઇવા મા હીનને અેકા ત સ દ્ધ અવા ાે ત
07.3.06 જ્યાયાંશ્ચેન્ન સ ધ ઇચ્છેદ્ દ ડ ઉપનત તં્ત આબલીયસં વા યાેગં આ તષે્ઠત્
07.3.07 સમશ્ચેન્ન સ ધ ઇચ્છેદ્ યાવન્માત્રં અપકુયાર્ત્ તાવન્માત્રં અસ્ય પ્રત્યપકુયાર્ત્
07.3.08 તે ે િહ સ ધાનકારણમ્
07.3.09 નાતપં્ત લાેહં લાેહેન સ ધત્ત ઇ ત
07.3.10 હીનશ્ચેત્ સવર્ત્રાનપુ્રણતઃ તષે્ઠત્ સ ધ ઉપેયાત્
07.3.11 આર યાેઽ ગ્ િરવ િહ દુઃખામષર્જં તે ે િવક્રમય ત
07.3.12 મ ડલસ્ય ચાનુગ્રાહ્યાે ભવ ત
07.3.13 સિંહતશ્ચેત્ પરપ્રકૃતયાે લુ ધક્ષીણાપચિરતાઃ પ્રત્યાદાનભયાદ્ વા ન ઉપગચ્છ ત ઇ ત પ યેદ્દ ્ હીનાેઽિપ
િવગ્ હ્ણ યાત્
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07.3.14 િવગ્ હીતશ્ચેત્ પરપ્રકૃતયાે લુ ધક્ષીણાપચિરતા િવગ્રહ ઉ દ્વગ્ ા વા માં ન ઉપગચ્છ ત ઇ ત પ યજ્ે
જ્યાયાન્ અિપ સ ધીયેત, િવગ્રહ ઉદ્વગેં વા શમયેત્
07.3.15 વ્યસનયાૈગપદે્યઽિપ ગુ વ્યસનાેઽ મ, લઘવુ્યસનઃ પરઃ સખુને પ્ર તકૃત્ય વ્યસનં આત્મનાેઽ ભયુ જ્યાદ્
ઇ ત પ યજ્ે જ્યાયાન્ અિપ સ ધીયેત
07.3.16 સ ધિવગ્રહયાેશ્ચેત્ પરકશર્નં આત્મ ઉપચયં વા ના ભપ યજ્ે જ્યાયાન્ અ યાસીત
07.3.17 પરવ્યસનં અપ્ર તકાય ચેત્ પ યેદ્દ ્ હીનાેઽ ય ભયાયાત્
07.3.18 અપ્ર તકાયાર્સન્નવ્યસનાે વા જ્યાયાન્ અિપ સશં્રયેત
07.3.19 સ ધના અેકતાે િવગ્રહેણ અેકતશ્ચેત્ કાયર્ સ દ્ધ પ યજ્ે જ્યાયાન્ અિપ દ્વધૈીભૂતઃ તષે્ઠત્
07.3.20 અેવં સમસ્ય ષાડ્ગુ ય ઉપયાેગઃ
07.3.21 તત્ર તુ પ્ર તિવશષેઃ
07.3.22ab પ્ર ત્તચકે્રણાક્રા તાે રાજ્ઞા બલવતાઽબલઃ ।
07.3.22chd સ ધના ઉપનમેત્ તૂણ કાેશદ ડાત્મભૂ મ ભઃ
07.3.23ab વયં સઙ્ખ્યાતદ ડને દ ડસ્ય િવભવને વા ।
07.3.23chd ઉપસ્થાતવં્ય ઇત્યેષ સ ધરાત્મા મષાે મતઃ
07.3.24ab સનેાપ તકુમારા યાં ઉપસ્થાતવં્ય ઇત્યયમ્ ।
07.3.24chd પુ ષા તરસ ધઃ સ્યાન્નાત્મના ઇત્યાત્મરક્ષણઃ
07.3.25ab અેકેના યત્ર યાતવં્ય વયં દ ડને વા ઇત્યયમ્ ।
07.3.25chd અદષૃ્ટપુ ષઃ સ ધદર્ ડમખુ્યાત્મરક્ષણઃ
07.3.26ab મખુ્યસ્ત્રીબ ધનં કુયાર્ત્ પવૂર્યાેઃ પ શ્ચમે વિરમ્ ।
07.3.26chd સાધયેદ્ ગૂઢં ઇત્યેતે દ ડ ઉપનતસ ધયઃ
07.3.27ab કાેશદાનને શષેાણાં પ્રકૃતીનાં િવમાેક્ષણમ્ ।
07.3.27chd પિરક્રયાે ભવેત્ સ ધઃ સ અેવ ચ યથાસખુમ્
07.3.28ab સ્ક ધ ઉપનેયાે બહુધા જ્ઞેયઃ સ ધ પગ્રહઃ ।
07.3.28chd િન દ્ધાે દેશકાલા યાં અત્યયઃ સ્યાદ્ ઉપગ્રહઃ
07.3.29ab િવષહ્યદાનાદ્ આયત્યાં ક્ષમઃ સ્ત્રીબ ધનાદ્ અિપ ।
07.3.29chd સવુણર્સ ધિવશ્વાસાદ્ અેક ભાવગતાે ભવેત્
07.3.30ab િવપર તઃ કપાલઃ સ્યાદ્ અત્યાદાના ભભા ષતઃ ।
07.3.30chd પવૂર્યાેઃ પ્રણયેત્ કુ યં હ ત્ય્ઽશ્વં વા ગરા વતમ્
07.3.31ab તીયે પ્રણયેદ્ અથ કથયન્ કમર્ણાં ક્ષયમ્ ।
07.3.31chd તષે્ઠચ્ચતુથર્ ઇત્યેતે કાેશ ઉપનતસ ધયઃ
07.3.32ab ભૂ ય્।અેકદેશત્યાગને શષેપ્રકૃ તરક્ષણમ્ ।
07.3.32chd આિદષ્ટસ ધઃ તત્ર ઇષ્ટાે ગૂઢ તને ઉપઘા તનઃ
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07.3.33ab ભૂમીનાં આત્તસારાણાં મૂલવજ પ્રણામનમ્ ।
07.3.33chd ઉ ચ્છન્નસ ધઃ તત્ર ઇષ્ટઃ પરવ્યસનકાિઙ્ક્ષણઃ
07.3.34ab ફલદાનને ભૂમીનાં માેક્ષણં સ્યાદ્ અવક્રયઃ ।
07.3.34chd ફલા તમુક્તાે ભૂ મ યઃ સ ધઃ સ પિરદૂષણઃ
07.3.35ab કુયાર્દ્ અવેક્ષણં પવૂા પ શ્ચમાૈ વાબલીયસમ્ ।
07.3.35chd આદાય ફલં ઇત્યેતે દેશ ઉપનતસ ધયઃ
07.3.36ab વકાયાર્ણાં વશને અેતે દેશે કાલે ચ ભા ષતાઃ ।
07.3.36chd આબલીય સકાઃ કાયાર્ઃ િત્રિવધા હીનસ ધયઃ (ઇ ત)
Chapt . િવગ્ હ્યાસનં - સ ધાયાસનં - િવગ્ હ્યયાનં - સ ધાયયાનં - સ ભૂયપ્રયાણમ્

07.4.01 સ ધિવગ્રહયાેરાસનં યાનં ચ વ્યાખ્યાતમ્
07.4.02 સ્થાનં આસનં ઉપેક્ષણં ચ ઇત્યાસનપયાર્યાઃ
07.4.03 િવશષેઃ તુ - ગુણ અેકદેશે સ્થાનં, વ દ્ધપ્રા ય્ઽથ આસનં, ઉપાયાનાં અપ્રયાેગ ઉપેક્ષણમ્
07.4.04 અ તસ ધાનકામયાેરિરિવ જગી વાે પહ તું અશક્તયાેિવગ્ હ્યાસનં સ ધાય વા
07.4.05 યદા વા પ યેત્ વદ ડૈ મત્રાટવીદ ડવૈાર્ સમં જ્યાયાંસં વા કશર્િયતું ઉ સહે ઇ ત તદા
કૃતબાહ્યા ય તરકૃત્યાે િવગ્ હ્યાસીત
07.4.06 યદા વા પ યેત્ ઉ સાહયુક્તા મે પ્રકૃતયઃ સહંતા િવ દ્ધાઃ વકમાર્ યવ્યાહતાશ્ચિર ય ત પરસ્ય વા
કમાર્ યપુહિન ય ત ઇ ત તદા િવગ્ હ્યાસીત
07.4.07a યદા વા પ યેત્ પરસ્યાપચિરતાઃ ક્ષીણા લુ ધાઃ વચક્ર તનેાટવીવ્ય થતા વા પ્રકૃતયઃ વયં ઉપ પને
વા માં અે ય ત, સ પન્ના મે વાત્તાર્, િવપન્ના પરસ્ય, તસ્ય પ્રકૃતયાે દુ ભક્ષ ઉપહતા માં અે ય ત; િવપન્ના મે વાત્તાર્,
સ પન્ના પરસ્ય, -

07.4.07b તં મે પ્રકૃતયાે ન ગ મ ય ત, િવગ્ હ્ય ચાસ્ય ધા યપશિુહર યા યાહિર યા મ, વપ ય ઉપઘાતીિન વા
પરપ યાિન િનવતર્િય યા મ, -
07.4.07ch પરવ ણક્પથાદ્ વા સરવ ત માં અે ય ત િવગ્ હીતે, ન ઇતરં, દૂ યા મત્રાટવીિનગ્રહં વા િવગ્ હીતાે ન
કિર ય ત, તૈરેવ વા િવગ્રહં પ્રા સ્ય ત, -
07.4.07d મતં્ર મે મત્રભાવ્ય ભપ્રયાતાે બહ્્વઽ પકાલં તનુક્ષયવ્યયં અથ પ્રા સ્ય ત, ગુણવતી ંઆદેયાં વા ભૂ મ, -
07.4.07e સવર્સ દાેહેન વા માં અનાદતૃ્ય પ્રયાતુકામઃ કથં ન યાયાદ્ ઇ ત પર દ્ધપ્ર તઘાતાથ પ્રતાપાથ ચ
િવગ્ હ્યાસીત
07.4.08 તં અેવ િહ પ્રત્યા ત્તાે ગ્રસતે ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.4.09 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.4.10 કશર્નમાતં્ર અસ્ય કુયાર્દ્ અવ્યસિનનઃ, પર દ્ યા તુ દ્ધઃ સમુચ્છેદનમ્
07.4.11 અેવં પરસ્ય યાતવ્યાેઽ મૈ સાહા યં અિવનષ્ટઃ પ્રયચ્છેત્
07.4.12 ત માત્ સવર્સ દાેહપ્રકૃતં િવગ્ હ્યાસીત
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07.4.13 િવગ્ હ્યાસનહેતપુ્રા તલાે યે સ ધાયાસીત
07.4.14 િવગ્ હ્યાસનહેતુ ભર યુ ચ્ચતઃ સવર્સ દાેહવજ િવગ્ હ્ય યાયાત્
07.4.15 યદા વા પ યેત્ વ્યસની પરઃ, પ્રકૃ તવ્યસનં વાઽસ્ય શીષપ્રકૃ ત ભરપ્ર તકાય, વચક્રપીિડતા િવરક્તા
વાઽસ્યપ્રકૃતયઃ ક શતા િન સાહાઃ પર પરાદ્ વા ભન્નાઃ શક્યા લાેભિયતું,અગ્ ય્।ઉદકવ્યાિધમરકદુ ભક્ષિન મત્તં
ક્ષીણયુગ્યપુ ષિનચયરક્ષાિવધાનઃ પરઃ ઇ ત તદા િવગ્ હ્ય યાયાત્
07.4.16 યદા વા પ યેત્ મતં્ર આક્ર દશ્ચ મે શરૂ દ્ધાનુરક્તપ્રકૃ તઃ, િવપર તપ્રકૃ તઃ પરઃ પા ણર્ગ્રાહશ્ચાસારશ્ચ,
શક્ષ્યા મ મત્રેણાસારં આક્ર દેન પા ણર્ગ્રાહં વા િવગ્ હ્ય યાતુમ્ ઇ ત તદા િવગ્ હ્ય યાયાત્
07.4.17 યદા વા ફલં અેકહાય અ પકાલં પ યેત્ તદા પા ણર્ગ્રાહાસારા યાં િવગ્ હ્ય યાયાત્
07.4.18 િવપયર્યે સ ધાય યાયાત્
07.4.19 યદા વા પ યેત્ ન શકં્ય અેકેન યાતું અવ યં ચ યાતવ્યમ્ ઇ ત તદા સમહીનજ્યાયાે ભઃ સામવાિયકૈઃ
સ ભૂય યાયાદ્, અેકત્ર િનિદષ્ટેનાંશને, અનેકત્રાિનિદષ્ટેનાંશને
07.4.20 તષેાં અસમવાયે દ ડં અ યતમ માિન્નિવષ્ટાંશને યાચેત
07.4.21 સ ભૂયા ભગમનને વા િનિવ યેત, ધ્રવુે લાભે િનિદષ્ટેનાંશને, અધ્રવુે લાભાંશને
07.4.22ab અંશાે દ ડસમઃ પવૂર્ઃ પ્રયાસસમ ઉત્તમઃ ।
07.4.22chd િવલાપેાે વા યથાલાભં પ્રક્ષપેસમ અેવ વા (ઇ ત)
Chapt . યાતવ્યા મત્રયાેર ભગ્રહ ચ તાઃ - ક્ષયલાેભિવરાગહેતવઃ પ્રકૃતીનાં - સામવાિયકિવપિરમશર્ઃ

07.5.01 તુલ્યસામ તવ્યસને યાતવં્ય અ મતં્ર વા ઇત્ય મતં્ર અ ભયાયાત્, ત સદ્ધાૈ યાતવ્યમ્
07.5.02 અ મત્ર સદ્ધાૈ િહ યાતવ્યઃ સાહા યં દદ્યાન્ના મત્રાે યાતવ્ય સદ્ધાૈ
07.5.03 ગુ વ્યસનં યાતવં્ય લઘવુ્યસનં અ મતં્ર વા ઇ ત ગુ વ્યસનં સાૈકયર્તાે યાયાદ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.5.04 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.5.05 લઘવુ્યસનં અ મતં્ર યાયાત્
07.5.06 લઘ્વિપ િહ વ્યસનં અ ભયુક્તસ્ય કૃચ્છ્રં ભવ ત
07.5.07 સતં્ય ગવુર્િપ ગુ તરં ભવ ત
07.5.08 અન ભયુક્તઃ તુ લઘવુ્યસનઃ સખુને વ્યસનં પ્ર તકૃત્યા મત્રાે યાતવં્ય અ ભસરેત્, પા ણ વા ગ્ હ્ણ યાત્
07.5.09 યાતવ્યયાૈગપદે્ય ગુ વ્યસનં યાય ત્ત લઘવુ્યસનં અ યાય ત્ત િવરક્તપ્રકૃ ત વા ઇ ત િવરક્તપ્રકૃ ત
યાયાત્
07.5.10 ગુ વ્યસનં યાય ત્ત અ ભયુક્તં પ્રકૃતયાેઽનુગ્ હ્ણ ત, લઘવુ્યસનં અ યાય ત્ત ઉપેક્ષ ત,ે િવરક્તા
બલવ તં અ યુ ચ્છ દ ત
07.5.11 ત માદ્ િવરક્તપ્રકૃ ત અેવ યાયાત્
07.5.12 ક્ષીણલુ ધપ્રકૃ ત અપચિરતપ્રકૃ ત વા ઇ ત ક્ષીણલુ ધપ્રકૃ ત યાયાત્, ક્ષીણલુ ધા િહ પ્રકૃતયઃ સખુને
ઉપ પં પીડાં વા ઉપગચ્છ ત, નાપચિરતાઃ પ્રધાનાવગ્રહસા યાઃ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.5.13 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
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07.5.14 ક્ષીણલુ ધા િહ પ્રકૃતયાે ભતર્િર નગ્ધા ભ ર્િહતે તષ્ઠ ત, ઉપ પં વા િવસવંાદય ત, અનુરાગે
સાવર્ગુ યં ઇ ત
07.5.15 ત માદ્ અપચિરતપ્રકૃ ત અેવ યાયાત્
07.5.16 બલવ તં અ યાય ત્ત દુબર્લં વા યાય ત્ત ઇ ત બલવ તં અ યાય ત્ત યાયાત્
07.5.17 બલવ તં અ યાય ત્ત અ ભયુક્તં પ્રકૃતયાે નાનુગ્ હ્ણ ત, િન પાતય ત, અ મતં્ર વાઽસ્ય ભજ તે
07.5.18 દુબર્લં તુ યાય ત્ત અ ભયુક્તં પ્રકૃતયઃ પિરગ્ હ્ણ ત, અનુિન પત ત વા
07.5.19ab અવક્ષપેેણ િહ સતાં અસતાં પ્રગ્રહેણ ચ ।
07.5.19chd અભૂતાનાં ચ િહસાનાં અધ યાર્ણાં પ્રવતર્નૈઃ
07.5.20ab ઉ ચતાનાં ચિરત્રાણાં ધ મષ્ઠાનાં િનવતર્નૈઃ ।
07.5.20chd અધમર્સ્ય પ્રસઙ્ગને ધમર્સ્યાવગ્રહેણ ચ
07.5.21ab અકાયાર્ણાં ચ કરણૈઃ કાયાર્ણાં ચ પ્રણાશનૈઃ ।
07.5.21chd અપ્રદાનૈશ્ચ દેયાનાં અદેયાનાં ચ સાધનૈઃ
07.5.22ab અદ ડનૈશ્ચ દ ડ્યાનાં અદ ડ્યાનાં ચ દ ડનૈઃ ।
07.5.22chd અગ્રાહ્યાણાં ઉપગ્રાહૈગ્રાર્હ્યાણાં ચાન ભગ્રહૈઃ
07.5.23ab અન યાર્નાં ચ કરણૈર યાર્નાં ચ િવઘાતનૈઃ ।
07.5.23chd અરક્ષણૈશ્ચ ચાેરે યઃ વયં ચ પિરમાષેણૈઃ
07.5.24ab પાતૈઃ પુ ષકારાણાં કમર્ણાં ગુણદૂષણૈઃ ।
07.5.24chd ઉપઘાતૈઃ પ્રધાનાનાં મા યાનાં ચાવમાનનૈઃ
07.5.25ab િવરાેધનૈશ્ચ દ્ધાનાં વષૈ યેણા તને ચ ।
07.5.25chd કૃતસ્યાપ્ર તકારેણ સ્થતસ્યાકરણને ચ
07.5.26ab રાજ્ઞઃ પ્રમાદાલસ્યા યાં યાેગક્ષેમવધને વા ।
07.5.26chd પ્રકૃતીનાં ક્ષયાે લાેભાે વૈરાગ્યં ચ ઉપ યતે
07.5.27ab ક્ષીણાઃ પ્રકૃતયાે લાેભં લુ ધા યા ત િવરાગતામ્ ।
07.5.27chd િવરક્તા યા ત્ય મતં્ર વા ભતાર્રં ઘ્ન ત વા વયમ્
07.5.28 ત માત્ પ્રકૃતીનાં ક્ષયલાેભિવરાગકારણાિન ન ઉ પાદયેત્, ઉ પન્નાિન વા સદ્યઃ પ્ર તકુવ ત
07.5.29 ક્ષીણા લુ ધા િવરક્તા વા પ્રકૃતય ઇ ત
07.5.30 ક્ષીણાઃ પીડન ઉચ્છેદનભયાત્ સદ્યઃ સ ધ યુદં્ધ િન પતનં વા રાેચય તે
07.5.31 લુ ધા લાેભનેાસ તુષ્ટાઃ પર ઉપ પં લ સ તે
07.5.32 િવરક્તાઃ પરા ભયાેગં અ યુ ત્તષ્ઠ તે
07.5.33 તાસાં િહર યધા યક્ષયઃ સવર્ ઉપઘાતી કૃચ્છ્ર પ્રતીકારશ્ચ, યુગ્યપુ ષક્ષયાે િહર યધા યસા યઃ
07.5.34 લાેભ અૈકદે શકાે મખુ્યાયત્તઃ પરાથષુ શક્યઃ પ્ર તહ તું આદાતું વા
07.5.35 િવરાગઃ પ્રધાનાવગ્રહસા યઃ
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07.5.36 િન પ્રધાના િહ પ્રકૃતયાે ભાેગ્યા ભવ ત્યનપુ યાશ્ચા યષેાં, અનાપ સહાઃ તુ
07.5.37 પ્રકૃ તમખુ્યપ્રગ્રહૈઃ તુ બહુધા ભન્ના ગુપ્તા ભવ ત્યાપ સહાશ્ચ
07.5.38 સામવાિયકાનાં અિપ સ ધિવગ્રહકારણા યવેક્ષ્ય શ ક્તશાૈચયુક્તૈઃ સ ભૂય યાયાત્
07.5.39 શ ક્તમાન્ િહ પા ણર્ગ્રહણે યાત્રાસાહા યદાને વા શક્તઃ, શુ ચઃ સદ્ધાૈ ચા સદ્ધાૈ ચ યથા સ્થતકાર ઇ ત
07.5.40 તષેાં જ્યાયસા અેકેન દ્વા યાં સમા યાં વા સ ભૂય યાતવં્ય ઇ ત દ્વા યાં સમા યાં શ્રેયઃ
07.5.41 જ્યાયસા હ્યવગ્ હીતશ્ચર ત, સમા યાં અ તસ ધાનાિધક્યે વા
07.5.42 તાૈ િહ સખુાૈ ભેદિયતું, દુષ્ટશ્ચ અેકાે દ્વા યાં િનય તું ભેદ ઉપગ્રહં ચ ઉપગ તું ઇ ત
07.5.43 સમને અેકેન દ્વા યાં હીના યાં વા ઇ ત દ્વા યાં હીના યાં શ્રેયઃ
07.5.44 તાૈ િહ દ્વકાયર્સાધકાૈ વ યાૈ ચ ભવતઃ
07.5.45ab કાયર્ સદ્ધાૈ તુ - કૃતાથાર્જ્ જ્યાયસાે ગૂઢઃ સાપદેશં અપસ્રવેત્ ।
07.5.45chd અશચુેઃ શુ ચ ત્તાત્ તુ પ્રતીક્ષેતા િવસજર્નાત્
07.5.46ab સ ત્રાદ્ અપસરેદ્ યત્તઃ કલતં્ર અપનીય વા ।
07.5.46chd સમાદ્ અિપ િહ લ ધાથાર્દ્ િવશ્વઃ તસ્ય ભયં ભવેત્
07.5.47ab જ્યાય વે ચાિપ લ ધાથર્ઃ સમાેઽિપ પિરક પતે ।
07.5.47chd અ યુ ચ્ચતશ્ચાિવશ્વાસ્યાે દ્ધ શ્ચત્તિવકાિરણી
07.5.48ab િવ શષ્ટાદ્ અ પં અ યંશં લ વા તુષ્ટમખુાે વ્રજેત્ ।
07.5.48chd અનંશાે વા તતાેઽસ્યાઙે્ક પ્રહૃત્ય દ્વગુણં હરેત્
07.5.49ab કૃતાથર્ઃ તુ વયં નેતા િવ જેત્ સામવાિયકાન્ ।
07.5.49chd અિપ યેત ન જયને્ મ ડલ ઇષ્ટઃ તથા ભવેત્ (ઇ ત)
Chapt . સિંહતપ્રયા ણકં - પિરપ ણતાપિરપ ણતાપ તાઃ સ ધયઃ

07.6.01 િવ જગીષુ દ્વતીયાં પ્રકૃ ત અેવં અ તસ દ યાત્
07.6.02 સામ તં સિંહતપ્રયાણે યાજેયેત્ વં ઇતાે યાિહ, અહં ઇતાે યાસ્યા મ, સમાનાે લાભઃ ઇ ત
07.6.03 લાભસા યે સ ધઃ, વષૈ યે િવક્રમઃ
07.6.04 સ ધઃ પિરપ ણતશ્ચાપિરપ ણતશ્ચ
07.6.05 વં અેતં દેશં યાિહ, અહં ઇમં દેશં યાસ્યા મ ઇ ત પિરપ ણતદેશઃ
07.6.06 વં અેતાવ તં કાલં ચેષ્ટ વ, અહં અેતાવ તં કાલં ચે ષ્ટ યે ઇ ત પિરપ ણતકાલઃ
07.6.07 વં અેતાવ કાય સાધય, અહં ઇદં કાય સાધિય યા મ ઇ ત પિરપ ણતાથર્ઃ
07.6.08 યિદ વા મ યેત શલૈવનનદ દુગ અટવીવ્યવિહતં છન્નધા યપુ ષવીવધાસારં અયવસ ઇ ધન ઉદકં
અિવજ્ઞાતં પ્રકૃષં્ટ અ યભાવદેશીયં વા સૈ યવ્યાયામાનાં અલ ધભાૈમં વા દેશં પરાે યાસ્ય ત, િવપર તં અહમ્
ઇત્યેત મન્ િવશષેે પિરપ ણતદેશં સ ધ ઉપેયાત્
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07.6.09 યિદ વા મ યેત પ્રવષર્ ઉ ણશીતં અ તવ્યાિધપ્રાયં ઉપક્ષીણાહાર ઉપભાેગં સૈ યવ્યાયામાનાં ચાઉપરાેિધકં
કાયર્સાધનાનાં ઊનં અ તિરક્તં વા કાલં પરશ્ચે ષ્ટ યત,ે િવપર તં અહમ્ ઇત્યેત મન્ િવશષેે પિરપ ણતકાલં સ ધ
ઉપેયાત્
07.6.10 યિદ વા મ યેત પ્રત્યાદેયં પ્રકૃ તકાપેકં દ ઘર્કાલં મહાક્ષયવ્યયં અ પં અનથાર્નુબ ધં અકલ્યં અધ ય મ યમ
ઉદાસીનિવ દં્ધ મત્ર ઉપઘાતકં વા કાય પરઃ સાધિય ય ત, િવપર તં અહમ્ ઇત્યેત મન્ િવશષેે પિરપ ણતાથ
સ ધ ઉપેયાત્
07.6.11 અેવં દેશકાલયાેઃ કાલકાયર્યાેદશકાયર્યાેદશકાલકાયાર્ણાં ચાવસ્થાપનાત્ સપ્તિવધઃ પિરપ ણતઃ
07.6.12 ત મન્ પ્રાગ્ અેવાર ય પ્ર તષ્ઠા ય ચ વકમાર્ ણ પરકમર્સુ િવક્રમેત
07.6.13વ્યસન વરાવમાનાલસ્યયુક્તં અજ્ઞં વા શત્રું અ તસ ધાતુકામાે દેશકાલકાયાર્ણાં અનવસ્થાપનાત્ સિંહતાૈ
વઃ ઇ ત સ ધિવશ્વાસને પર ચ્છદં્ર આસાદ્ય પ્રહરેદ્ ઇત્યપિરપ ણતઃ
07.6.14 તત્ર અેતદ્ ભવ ત
07.6.15ab સામ તને અેવ સામ તં િવદ્વાન્ આયાજે્ય િવગ્રહે ।
07.6.15chd તતાેઽ યસ્ય હરેદ્ ભૂ મ છ વા પકં્ષ સમ તતઃ
07.6.16 સ ધેરકૃત ચક ષાર્ કૃતશ્લષેણં કૃતિવદૂષણં અવશીણર્િક્રયા ચ
07.6.17 િવક્રમસ્ય પ્રકાશયુદં્ધ કૂટયુદં્ધ તૂ ણીયંુદ્ધમ્
07.6.18 ઇ ત સ ધિવક્રમાૈ
07.6.19 અપવૂર્સ્ય સ ધેઃ સાનુબ ધૈઃ સામાિદ ભઃ પયષણં સમહીનજ્યાયસાં ચ યથાબલં અવસ્થાપનં
અકૃત ચક ષાર્
07.6.20 કૃતસ્ય પ્રયિહતા યાં ઉભયતઃ પિરપાલનં યથાસ ભા ષતસ્ય ચ િનબ ધનસ્યાનવુતર્નં રક્ષણં ચ કથં
પર માન્ન ભદ્યેત ઇ ત કૃતશ્લષેણમ્
07.6.21 પરસ્યાપસ ધેયતાં દૂ યા તસ ધાનને સ્થાપિય વા વ્ય તક્રમઃ કૃતિવદૂષણમ્
07.6.22 ત્યેન મત્રેણ વા દાષેાપ તને પ્ર તસ ધાનં અવશીણર્િક્રયા
07.6.23 તસ્યાં ગતાગતશ્ચતુિવધઃ - કારણાદ્ ગતાગતાે, િવપર તઃ, કારણાદ્ ગતાેઽકારણાદ્ આગતાે, િવપર તશ્ચ
ઇ ત
07.6.24 વા મનાે દાષેેણ ગતાે ગુણનેાગતઃ પરસ્ય ગુણને ગતાે દાષેેણાગત ઇ ત કારણાદ્ ગતાગતઃ સ ધેયઃ
07.6.25 વદાષેેણ ગતાગતાે ગુણં ઉભયાેઃ પિરત્યજ્ય અકારણાદ્ ગતાગતઃ ચલબુ દ્ધરસ ધેયઃ
07.6.26 વા મનાે દાષેેણ ગતઃ પર માત્ વદાષેેણાગત ઇ ત કારણાદ્ ગતાેઽકારણાદ્ આગતઃ તકર્િયતવ્યઃ
પરપ્રયુક્તઃ વને વા દાષેેણાપકતુર્કામઃ, પરસ્ય ઉચ્છેત્તારં અ મતં્ર મે જ્ઞા વા પ્ર તઘાતભયાદ્ આગતઃ, પરં વા માં
ઉચ્છેત્તુકામં પિરત્યજ્યા શસં્યાદ્ આગતઃ ઇ ત
07.6.27 જ્ઞા વા કલ્યાણબુ દ્ધ પજૂયેદ્, અ યથાબુ દ્ધ અપકૃષં્ટ વાસયેત્

138 sanskritdocuments.org



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

07.6.28 વદાષેેણ ગતઃ પરદાષેેણાગત ઇત્યકારણાદ્ ગતઃ કારણાદ્ આગતઃ તકર્િયતવ્યઃ છદં્ર મે પૂરિય ય ત,
ઉ ચતાેઽયં અસ્ય વાસઃ, પરત્રાસ્ય જનાે ન રમત,ે મત્રૈમ સિંહતઃ, શત્રુ ભિવગ્ હીતઃ, લુ ધકૂ્રરાદ્ આિવગ્ ઃ
શત્રુસિંહતાદ્ વા પર માત્ ઇ ત
07.6.29 જ્ઞા વા યથાબુદ્ યવસ્થાપિયતવ્યઃ
07.6.30 કૃતપ્રણાશઃ શ ક્તહાિનિવદ્યાપ ય વં આશાિનવદાે દેશલાૈલ્યં અિવશ્વાસાે બલવ દ્વગ્રહાે વા
પિરત્યાગસ્થાનમ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.6.31 ભયં અ ત્તરમષર્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.6.32 ઇહાપકાર ત્યાજ્યઃ, પરાપકાર સ ધેયઃ, ઉભયાપકાર તકર્િયતવ્ય ઇ ત સમાનમ્
07.6.33 અસ ધેયને વવ યં સ ધાતવ્યે યતઃ પ્રભાવઃ તતઃ પ્ર તિવદ યાત્
07.6.34ab સ ઉપકારં વ્યવિહતં ગુપ્તં આયુઃક્ષયાદ્ ઇ ત ।
07.6.34chd વાસયેદ્ અિરપક્ષીયં અવશીણર્િક્રયાિવધાૈ
07.6.35ab િવક્રમયેદ્ ભતર્િર વા સદં્ધ વા દ ડચાિરણમ્
07.6.35chd કુયાર્દ્ અ મત્રાટવીષુ પ્રત્ય તે વાઽ યતઃ ક્ષપેત્
07.6.36ab પ યં કુયાર્દ્ અ સદં્ધ વા સદં્ધ વા તને સં તમ્
07.6.36chd તસ્ય અેવ દાષેેણાદૂ ય પરસ ધેયકારણાત્
07.6.37ab અથ વા શમયેદ્ અેનં આયત્ય્ઽથ ઉપાંશનુા
07.6.37chd આયત્યાં ચ વધપ્રે સું દૃ ટ્વા હ યાદ્ ગતાગતમ્
07.6.38ab અિરતાેઽ યાગતાે દાષેઃ શત્રુસવંાસકાિરતઃ
07.6.38chd સપર્સવંાસધ મ વાિન્નત્ય ઉદ્વગેને દૂ ષતઃ
07.6.39ab યતે લક્ષબી શાત્ કપાેતાદ્ ઇવ શા મલેઃ
07.6.39chd ઉદ્વગેજનનાે િનતં્ય પશ્ચાદ્ અિપ ભયાવહઃ
07.6.40ab પ્રકાશયુદં્ધ િનિદષ્ટે દેશે કાલે ચ િવક્રમઃ
07.6.40chd િવભીષણં અવસ્ક દઃ પ્રમાદવ્યસનાદર્નમ્
07.6.41ab અેકત્ર ત્યાગઘાતાૈ ચ કૂટયુદ્ધસ્ય મા કા
07.6.41chd યાેગગૂઢ ઉપ પાથ તૂ ણીયંુદ્ધસ્ય લક્ષણમ્ (ઇ ત)
Chapt . દ્વધૈીભાિવકાઃ સ ધિવક્રમાઃ

07.7.01 િવ જગીષુ દ્વતીયાં પ્રકૃ ત અેવં ઉપગ્ હ્ણ યાત્
07.7.02 સામ તં સામ તને સ ભૂય યાયાત્, યિદ વા મ યેત પા ણ મે ન ગ્રહી ય ત, પા ણર્ગ્રાહં વારિય ય ત,
યાતવં્ય ના ભસિર ય ત, બલદ્વગુૈ યં મે ભિવ ય ત, વીવધાસારાૈ મે પ્રવતર્િય ય ત, પરસ્ય વારિય ય ત,
બહ્્વ।આબાધે મે પ થ ક ટકાન્ મદર્િય ય ત, દુગાર્ટવ્ય્ઽપસારેષુ દ ડને ચિર ય ત, યાતવં્ય અિવષહ્યે દાષેે
સ ધાૈ વા
સ્થાપિય ય ત, લ ધલાભાંશાે વા શત્રનૂ્ અ યાન્ મે િવશ્વાસિય ય ત ઇ ત
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07.7.03 દ્વધૈીભૂતાે વા કાેશને દ ડં દ ડને કાેશં સામ તાનાં અ યતમા લ સતે
07.7.04 તષેાં જ્યાયસાેઽિધકેનાંશને સમાત્ સમને હીનાદ્દ ્ હીનને ઇ ત સમસ ધઃ
07.7.05 િવપયર્યે િવષમસ ધઃ
07.7.06 તયાેિવશષેલાભાદ્ અ તસ ધઃ
07.7.07 વ્યસિનનં અપાયસ્થાને સક્તં અન થનં વા જ્યાયાંસં હીનાે બલસમને લાભને પણેત
07.7.08 પ ણતઃ તસ્યાપકારસમથા િવક્રમેત, અ યથા સ દ યાત્
07.7.09 અેવ ભૂતાે વા હીનશ ક્તપ્રતાપપૂરણાથ સ ભાવ્યાથાર્ ભસાર મૂલપા ણર્ત્રાણાથ વા જ્યાયાંસં હીનાે
બલસમાદ્ િવ શષ્ટેન લાભને પણેત
07.7.10 પ ણતઃ કલ્યાણબુ દ્ધ અનુગ્ હ્ણ યાત્, અ યથા િવક્રમેત
07.7.11 તવ્યસનપ્રકૃ તર ધં્ર ઉપ સ્થતાનથ વા જ્યાયાંસં હીનાે દુગર્ મત્રપ્ર તષ્ટ ધાે વા હ્ર વં અ વાનં યાતુકામઃ
શત્રું અયુદં્ધ અેકા ત સ દ્ધ વા લાભં આદાતુકામાે બલસમાદ્દ ્ હીનને લાભને પણેત
07.7.12 પ ણતઃ તસ્યાપકારસમથા િવક્રમેત, અ યથા સ દ યાત્
07.7.13 અર ધ્રવ્યસનાે વા જ્યાયાન્ દુર્।આર ધકમાર્ણં ભૂયઃ ક્ષયવ્યયા યાં યાેક્તુકામાે દૂ યદ ડં
પ્રવાસિયતુકામાે દૂ યદ ડં આવાહિયતુકામાે વા પીડનીયં ઉચ્છેદનીયં વા હીનને વ્યથિયતુકામઃ સ ધપ્રધાનાે
વા કલ્યાણબુ દ્ધહ નં લાભં પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
07.7.14 કલ્યાણબુ દ્ધના સ ભૂયાથ લ સતે, અ યથા િવક્રમેત
07.7.15 અેવં સમઃ સમં અ તસ દ યાદ્ અનુગ્ હ્ણ યાદ્ વા
07.7.16 પરાનીકસ્ય પ્રત્યનીકં મત્રાટવીનાં વા, શત્રાેિવભૂમીનાં દે શકં મૂલપા ણર્ત્રાણાથ વા સમાે બલસમને
લાભને પણેત
07.7.17 પ ણતઃ કલ્યાણબુ દ્ધ અનુગ્ હ્ણ યાત્, અ યથા િવક્રમેત
07.7.18 તવ્યસનપ્રકૃ તર ધં્ર અનેકિવ દં્ધ અ યતાે લભમાનાે વા સમાે બલસમાદ્દ ્ હીનને લાભને પણેત
07.7.19 પ ણતઃ તસ્યાપકારસમથા િવક્રમેત, અ યથા સ દ યાત્
07.7.20 અેવ ભૂતાે વા સમઃ સામ તાયત્તકાયર્ઃ કતર્વ્યબલાે વા બલસમાદ્ િવ શષ્ટેન લાભને પણેત
07.7.21 પ ણતઃ કલ્યાણબુ દ્ધ અનુગ્ હ્ણ યાત્ અ યથા િવક્રમેત
07.7.22 તવ્યસનપ્રકૃ તર ધં્ર અ ભહ તુકામઃ વ્।આર ધં અેકા ત સ દ્ધ વાઽસ્ય કમર્ ઉપહ તુકામાે મૂલે
યાત્રાયાં વા પ્રહતુર્કામાે યાતવ્યાદ્ભૂયાે લભમાનાે વા જ્યાયાંસં હીનં સમં વા ભૂયાે યાચેત
07.7.23 ભૂયાે વા યા ચતઃ વબલરક્ષાઽથ દુધર્ષ અ યદુગ આસારં અટવી ં વા પરદ ડને મિદતુકામઃ પ્રકૃષ્ટેઽ વિન
કાલે વા પરદ ડં ક્ષયવ્યયા યાં યાેક્તુકામઃ પરદ ડને વા િવ દ્ધઃ તં અેવ ઉચ્છેત્તુકામઃ પરદ ડંઆદાતુકામાે વા ભૂયાે
દદ્યાત્
07.7.24 જ્યાયાન્ વા હીનં યાતવ્યાપદેશને હ તે કતુર્કામઃ પરં ઉ ચ્છદ્ય વા તં અેવ ઉચ્છેત્તુકામઃ, ત્યાગં વા કૃ વા
પ્રત્યાદાતુકામાે બલસમાદ્ િવ શષ્ટેન લાભને પણેત
07.7.25 પ ણતઃ તસ્યાપકારસમથા િવક્રમેત, અ યથા સ દ યાત્
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07.7.26 યાતવ્યસિંહતાે વા તષે્ઠત્, દૂ યા મત્રાટવીદ ડં વાઽ મૈ દદ્યાત્
07.7.27 તવ્યસનપ્રકૃ તર ધ્રાે વા જ્યાયાન્ હીનં બલસમને લાભને પણેત
07.7.28 પ ણતઃ તસ્યાપકારસમથા િવક્રમેત, અ યથા સ દ યાત્
07.7.29 અેવ ભૂતં હીનં જ્યાયાન્ બલસમાદ્દ ્ હીનને લાભને પણેત
07.7.30 પ ણતઃ તસ્યાપકારસમથા િવક્રમેત, અ યથા સ દ યાત્
07.7.31ab આદાૈ બુ યેત પ ણતઃ પણમાનશ્ચ કારણમ્
07.7.31chd તતાે િવતક્યર્ ઉભયતાે યતઃ શ્રેય તતાે વ્રજેત્ (ઇ ત)
Chapt . યાતવ્ય ત્તઃ - અનુગ્રાહ્ય મત્રિવશષેાઃ

07.8.01 યાતવ્યાેઽ ભયાસ્યમાનઃ સ ધકારણં આદાતુકામાે િવહ તુકામાે વા સામવાિયકાનાં અ યતમં
લાભદ્વગુૈ યને પણેત
07.8.02 પણમાનઃ ક્ષયવ્યયપ્રવાસપ્રત્યવાયપર ઉપકારશર રાબાધાંશ્ચાસ્ય વણર્યેત્
07.8.03 પ્ર તપનં્ન અથન યાજેયેત્
07.8.04 વૈરં વા પરૈગ્રાર્હિય વા િવસવંાદયેત્
07.8.05 દુરાર ધકમાર્ણં ભૂયઃ ક્ષયવ્યયા યાં યાેક્તુકામઃ વ્।આર ધાં વા યાત્રા સ દ્ધ િવઘાતિયતુકામાે મૂલે
યાત્રાયાં વા પ્રહતુર્કામાે યાતવ્યસિંહતઃ પનુયાર્ ચતુકામઃ પ્રત્યુ પન્નાથર્કૃચ્છ્ર ઃ ત મન્ન્ અિવશ્વ તાે વા તદા વે લાભં અ પં
ઇચ્છેત,્ આયત્યાં પ્રભૂતમ્
07.8.06 મત્રઉપકારં અ મત્ર ઉપઘાતં અથાર્નુબ ધં અવેક્ષમાણઃ પવૂર્ ઉપકારકં કારિયતુકામાે ભૂયઃ તદા વે મહા તં
લાભં ઉ જ્યાયત્યાં અ પં ઇચ્છેત્
07.8.07 દૂ યા મત્રા યાં મૂલહરેણ વાજ્યાયસા િવગ્ હીતં ત્રાતુકામઃ તથાિવધં ઉપકારં કારિયતુકામઃ સ બ ધાવેક્ષી
વા તદા વે ચાયત્યાં ચ લાભં ન પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
07.8.08 કૃતસ ધર તક્ર મતુકામઃ પરસ્યપ્રકૃ તકશર્નં મત્રા મત્રસ ધિવશ્લષેણં વા કતુર્કામઃ પરા ભયાેગા શઙ્કમાનાે
લાભં અપ્રાપ્તં અિધકં વા યાચેત
07.8.09 તં ઇતરઃ તદા વે ચાયત્યાં ચ ક્રમં અવેક્ષેત
07.8.10 તને પવૂ વ્યાખ્યાતાઃ
07.8.11 અિરિવ જગી વાેઃ તુ વં વં મતં્ર અનુગ્ હ્ણતાેઃ શક્યકલ્યભવ્યાર ભ સ્થરકમાર્નુરક્તપ્રકૃ ત યાે િવશષેઃ
07.8.12 શક્યાર ભી િવષહ્યં કમાર્રભત,ે કલ્યાર ભી િનદાષં, ભવ્યાર ભી કલ્યાણ ઉદયમ્
07.8.13 સ્થરકમાર્ નાસમા ય કમર્ ઉપરમતે
07.8.14 અનુરક્તપ્રકૃ તઃ સસુહાય વાદ્ અ પનેા યનુગ્રહેણ કાય સાધય ત
07.8.15 ત અેતે કૃતાથાર્ઃ સખુને પ્રભૂતં ચ ઉપકુવર્ ત
07.8.16 અતઃ પ્ર તલાેમા નાનુગ્રાહ્યાઃ
07.8.17 તયાેરેકપુ ષાનુગ્રહે યાે મતં્ર મત્રતરં વાઽનુગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.8.18 મત્રાદ્ આત્મ દ્ધ િહ પ્રા ાે ત, ક્ષયવ્યયપ્રવાસપર ઉપકારાન્ ઇતરઃ
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07.8.19 કૃતાથર્શ્ચ શત્રવુગુ યં અે ત
07.8.20 મ યમં વનુગ્ હ્ણતાેયા મ યમં મતં્ર મત્રતરં વાઽનુગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.8.21 મત્રાદ્ આત્મ દ્ધ િહ પ્રા ાે ત, ક્ષયવ્યયપ્રવાસપર ઉપકારાન્ ઇતરઃ
07.8.22 મ યમશ્ચેદ્ અનુગ્ હીતાે િવગુણઃ સ્યાદ્ અ મત્રાેઽ તસ ધત્તે
07.8.23 કૃતપ્રયાસં િહ મ યમા મતં્ર અપ તં અેકાથર્ ઉપગતં પ્રા ાે ત
07.8.24 તને ઉદાસીનાનુગ્રહાે વ્યાખ્યાતઃ
07.8.25 મ યમ ઉદાસીનયાેબર્લાંશદાને યઃ શરંૂ કૃતાસં્ત્ર દુઃખસહં અનુરક્તં વા દ ડં દદા ત સાેઽ તસ ધીયતે
07.8.26 િવપર તાેઽ તસ ધત્તે
07.8.27 યત્ર તુ દ ડઃ પ્રિહતઃ તં વા ચાથ અ યાંશ્ચ સાધય ત તત્ર માૈલ તશ્રેણી મત્રાટવીબલાનાં અ યતમં
ઉપલ ધદેશકાલં દ ડં દદ્યાત્, અ મત્રાટવીબલં વા વ્યવિહતદેશકાલમ્
07.8.28 યં તુ મ યેત કૃતાથા મે દ ડં ગ્ હ્ણ યાદ્, અ મત્રાટવ્ય્ઽભૂ ય્ઽ તષુુ વા વાસયેદ્, અફલં વા કુયાર્દ્ ઇ ત,
દ ડવ્યાસઙ્ગાપદેશને ન અેનં અનુગ્ હ્ણ યાત્
07.8.29 અેવં અવ યં વનુગ્રહીતવ્યે ત કાલસહં અ મૈ દ ડં દદ્યાત્
07.8.30 આસમાપ્તેશ્ચ અેનં વાસયેદ્ યાેધયેચ્ચ બલવ્યસને યશ્ચ રક્ષેત્
07.8.31 કૃતાથાર્ચ્ચ સાપદેશં અપસ્રાવયેત્
07.8.32 દૂ યા મત્રાટવીદ ડં વાઽ મૈ દદ્યાત્
07.8.33 યાતવ્યને વા સ ધાય અેનં અ તસ દ યાત્
07.8.34ab સમે િહ લાભે સ ધઃ સ્યાદ્ િવષમે િવક્રમાે મતઃ
07.8.34chd સમહીનિવ શષ્ટાનાં ઇત્યુક્તાઃ સ ધિવક્રમાઃ (ઇ ત)
Chapt . મત્રિહર યભૂ મકમર્સ ધયઃ, તત્ર મત્રસ ધઃ િહર યસ ધશ્ચ

07.9.01 સિંહતપ્રયાણે મત્રિહર યભૂ મલાભાનાં ઉત્તર ઉત્તરાે લાભઃ શ્રેયાન્
07.9.02 મત્રિહર યે િહ ભૂ મલાભાદ્ ભવતઃ, મતં્ર િહર યલાભાત્
07.9.03 યાે વા લાભઃ સદ્ધઃ શષેયાેર યતરં સાધય ત
07.9.04 વં ચાહં ચ મતં્ર લભાવહે ઇત્યેવં।આિદદ્ઃ સમસ ધઃ
07.9.05 વં મત્રમ્ ઇત્યેવં।આિદિવષમસ ધઃ
07.9.06 તયાેિવશષેલાભાદ્ અ તસ ધઃ
07.9.07 સમસ ધાૈ તુ યઃ સ પનં્ન મતં્ર મત્રકૃચ્છ્ર ે વા મતં્ર અવા ાે ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.9.08 આપદ્દ્ િહ સાૈહૃદસૈ્થય ઉ પાદય ત
07.9.09 મત્રકૃચ્છ્ર ેઽિપ િનતં્ય અવ યં અિનતં્ય વ યં વા ઇ ત િનતં્ય અવ યં શ્રેયઃ, તદ્દ ્ િહ અનપુકુવર્દ્ અિપ
નાપકરાે ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.9.10 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.11 વ યં અિનતં્ય શ્રેયઃ
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07.9.12 યાવદ્ ઉપકરાે ત તાવન્ મતં્ર ભવ ત, ઉપકારલક્ષણં મતં્ર ઇ ત
07.9.13 વ યયાેરિપ મહાભાેગં અિનતં્ય અ પભાેગં વા િનતં્ય ઇ ત મહાભાેગં અિનતં્ય શ્રેયઃ, મહાભાેગં અિનતં્ય
અ પકાલને મહદ્।ઉપકુવર્ન્ મહા ત વ્યયસ્થાનાિન પ્ર તકરાે ત ઇત્યાચાયાર્ઃ ॥
07.9.14 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.15 િનતં્ય અ પભાેગં શ્રેયઃ
07.9.16 મહાભાેગં અિનતં્ય ઉપકારભયાદ્ અપક્રામ ત, ઉપકૃત્ય વા પ્રત્યાદાતું ઈહતે
07.9.17 િનતં્ય અ પભાેગં સાતત્યાદ્ અ પં ઉપકુવર્ન્ મહતા કાલને મહદ્ ઉપકરાે ત
07.9.18 ગુ સમુ થં મહન્ મતં્ર લઘુસમુ થં અ પં વા ઇ ત ગુ સમુ થં મહન્ મતં્ર પ્રતાપકરં ભવ ત, યદા ચ
ઉ ત્તષ્ઠતે તદા કાય સાધય ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.9.19 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.20 લઘુસમુ થં અ પં શ્રેયઃ
07.9.21લગુસમુ થં અ પં મતં્ર કાયર્કાલં ના તપાતય ત દાૈબર્લ્યાચ્ચ યથા ઇષ્ટભાેગ્યં ભવ ત, ન ઇતરત્ પ્રકૃષ્ટભાૈમમ્
07.9.22 િવ ક્ષપ્તસૈ યં અવ યસૈ યં વા ઇ ત િવ ક્ષપ્તં સૈ યં શકં્ય પ્ર તસહંતુ વ ય વાદ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.9.23 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.24 અવ યસૈ યં શ્રેયઃ
07.9.25 અવ યં િહ શકં્ય સામાિદ ભવર્ યં કત,ુ ન ઇતરત્ કાયર્વ્યાસક્તં પ્ર તસહંતુર્મ્
07.9.26 પુ ષભાેગં િહર યભાેગં વા મતં્ર ઇ ત પુ ષભાેગં મતં્ર શ્રેયઃ, પ્રષુભાેગં મતં્ર પ્રતાપકરં ભવ ત, યદા ચ
ઉ ત્તષ્ઠતે તદા કાય સાધય ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.9.27 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.28 િહર યભાેગં મતં્ર શ્રેયઃ
07.9.29 િનત્યાે િહ િહર યને યાેગઃ કદા ચદ્ દ ડને
07.9.30 દ ડશ્ચ િહર યનેા યે ચ કામાઃ પ્રા ય ત ઇ ત
07.9.31 િહર યભાેગં ભૂ મભાેગં વા મતં્ર ઇ ત િહર યભાેગં ગ તમ વાત્ સવર્વ્યયપ્રતીકારકરમ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.9.32 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.33 મત્રિહર યે િહ ભૂ મલાભાદ્ ભવત ઇત્યુક્તં પુર તાદ્
07.9.34 ત માદ્ ભૂ મભાેગં મતં્ર શ્રેય ઇ ત
07.9.35 તુલ્યે પુ ષભાેગે િવક્રમઃ ક્લેશસહ વં અનુરાગઃ સવર્બલલાભાે વા મત્રકુલાદ્ િવશષેઃ
07.9.36 તુલ્યે િહર યભાેગે પ્રા થતાથર્તા પ્રાભૂતં્ય અ પપ્રયસતા સાતતં્ય ચ િવશષેઃ
07.9.37 તત્ર અેતદ્ ભવ ત
07.9.38ab િનતં્ય વ યં લઘુ।ઉ થાનં િપ પૈતામહં મહત્ ।
07.9.38chd અદ્વૈ યં ચ ઇ ત સ પનં્ન મતં્ર ષડ્ગુણં ઉચ્યતે
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07.9.39ab ઋતે યદ્ અથ પ્રણયાદ્ રક્ષ્યતે યચ્ચ રક્ષ ત ।
07.9.39chd પવૂર્ ઉપ ચતસ બ ધં તન્ મતં્ર િનતં્ય ઉચ્યતે
07.9.40ab સવર્ ચત્રમહાભાેગં િત્રિવધં વ યં ઉચ્યતે ।
07.9.40chd અેકતાેભાેગ્યુભયતઃ સવર્તાેભાે ગ ચાપરમ્
07.9.41ab આદા વા દાત્ર્ઽિપ વા વત્યિરષુ િહસયા ।
07.9.41chd મતં્ર િનતં્ય અવ યં તદ્દગુાર્ટવ્ય્ઽપસાિર ચ
07.9.42ab અ યતાે િવગ્ હીતં ય લઘવુ્યસનં અેવ વા ।
07.9.42chd સ ધત્તે ચ ઉપકારાય તન્ મતં્ર વ યં અધ્રવુમ્
07.9.43ab અેકાથનાથ સ બદં્ધ ઉપકાયર્િવકાિર ચ ।
07.9.43chd મત્રભાિવ ભવત્યેતન્ મતં્ર અદ્વૈ યં આપિદ
07.9.44ab મત્રભાવાદ્ ધ્રવું મતં્ર શત્રુસાધારણાચ્ચલમ્ ।
07.9.44chd ન કસ્ય ચદ્ ઉદાસીનં દ્વયાે ભયભાિવ તત્
07.9.45ab િવ જગીષાેર મત્રં યન્ મતં્ર અ તિધતાં ગતમ્ ।
07.9.45chd ઉપકારેઽિનિવષં્ટ વાઽશક્તં વાઽનપુકાિર તત્
07.9.46ab પ્રયં પરસ્ય વા રકં્ષ્ય પજંૂ્ય સ બદં્ધ અેવ વા ।
07.9.46chd અનુગ્ હ્ણા ત યન્ મતં્ર શત્રુસાધારણં િહ તત્
07.9.47ab પ્રકૃષ્ટભાૈમં સ તુષં્ટ બલવચ્ચાલસં ચ યત્ ।
07.9.47chd ઉદાસીનં ભવત્યેતદ્ વ્યસનાદ્ અવમાિનતમ્
07.9.48ab અરેનતુશ્ચ યદ્ દ્ધ દાૈબર્લ્યાદ્ અનવુતર્તે ।
07.9.48chd ઉભયસ્યા યિવ દ્વષં્ટ િવદ્યાદ્ ઉભયભાિવ તત્
07.9.49ab કારણાકારણ વ તં કારણાકારણાગતમ્ ।
07.9.49chd યાે મતં્ર સમપુેક્ષેત સ ત્યું ઉપગૂહ ત
07.9.50 ક્ષપં્ર અ પાે લાભ શ્ચરાન્ મહાન્ ઇ ત વા ક્ષપં્ર અ પાે લાભઃ કાયર્દેશકાલસવંાદકઃ શ્રેયાન્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.9.51 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.9.52 ચરાદ્ અિવિનપાતી બીજસધમાર્ મહા લાભઃ શ્રેયાન,્ િવપયર્યે પવૂર્ઃ
07.9.53ab અેવં દૃ ટ્વા ધ્રવુે લાભે લાભાંશે ચ ગુણ ઉદયમ્ ।
07.9.53chd વાથર્ સ દ્ધપરાે યાયાત્ સિંહતઃ સામવાિયકૈઃ (ઇ ત)
Chapt . મત્રિહર યભૂ મકમર્સ ધયઃ, તત્ર ભૂ મસ ધઃ

07.10.01 વં ચાહં ચ ભૂ મ લભાવહે ઇ ત ભૂ મસ ધઃ
07.10.02 તયાેયર્ઃ પ્રત્યુપ સ્થતાથર્ઃ સ પન્નાં ભૂ મ અવા ાે ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.10.03 તુલ્યે સ પન્નાલાભે યાે બલવ તં આક્ર ય ભૂ મ અવા ાે ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.10.04 ભૂ મલાભં શત્રુકશર્નં પ્રતાપં ચ િહ પ્રા ાે ત

144 sanskritdocuments.org



કાૈિટલીય અથર્શાસં્ત્ર

07.10.05 દુબર્લાદ્ભૂ મલાભે સતં્ય સાૈકય ભવ ત
07.10.06 દુબર્લ અેવ ચ ભૂ મલાભઃ, ત સામ તશ્ચ મતં્ર અ મત્રભાવં ગચ્છ ત
07.10.07 તુલ્યે બલીય વે યઃ સ્થતશત્રું ઉ પાટ ભૂ મ અવા ાે ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.10.08 દુગાર્વા પ્તિહ વભૂ મરક્ષણં અ મત્રાટવીપ્ર તષેધં ચ કરાે ત
07.10.09 ચલા મત્રાદ્ભૂ મલાભે શક્યસામ તતાે િવશષેઃ
07.10.10 દુબર્લસામ તા િહ ક્ષપ્રા યાયનયાેગકે્ષમા ભવ ત
07.10.11 િવપર તા બલવત્ સામ તા કાેશદ ડાવચ્છેદની ચ ભૂ મભર્વ ત
07.10.12 સ પન્ના િનત્યા મત્રા મ દગુણા વા ભૂ મરિનત્યા મત્રા ઇ ત સ પન્ના િનત્યા મત્રા શ્રેયસી ભૂ મઃ સ પન્ના
િહ કાેશદ ડાૈ સ પાદય ત, તાૈ ચા મત્રપ્ર તઘાતકાૈ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.10.13 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.10.14 િનત્યા મત્રાલાભે ભૂયાન્ શત્રુલાભાે ભવ ત
07.10.15 િનત્યશ્ચ શત્રુ પકૃતે ચાપકૃતે ચ શત્રુરેવ ભવ ત, અિનત્યઃ તુ શત્રુ પકારાદ્ અનપકારાદ્ વા શા ય ત
07.10.16 યસ્યા િહ ભૂમેબર્હુદુગાર્શ્ચાેરગણૈ લચ્છાટવી ભવાર્ િનત્યાિવરિહતાઃ પ્રત્ય તાઃ સા િનત્યા મત્રા, િવપયર્યે
વિનત્યા મત્રા
07.10.17 અ પા પ્રત્યાસન્ના મહતી વ્યવિહતા વા ભૂ મિર ત અ પા પ્રત્યાસન્ના શ્રેયસી
07.10.18 સખુા િહ પ્રાપ્તું પાલિયતું અ ભસારિયતું ચ ભવ ત
07.10.19 િવપર તા વ્યવિહતા
07.10.20 વ્યવિહતયાેરિપ દ ડધારણાઽઽત્મધારણા વા ભૂ મિર ત આત્મધારણા શ્રેયસી
07.10.21 સા િહ વસમુ થા યાં કાેશદ ડા યાં ધાયર્તે
07.10.22 િવપર તા દ ડધારણા દ ડસ્થાનમ્
07.10.23 બા લશાત્ પ્રાજ્ઞાદ્ વા ભૂ મલાભ ઇ ત બા લશાદ્ભૂ મલાભઃ શ્રેયાન્
07.10.24 સપુ્રા યાઽનપુાલ્યા િહ ભવ ત, અપ્રત્યાદેયા ચ
07.10.25 િવપર તા પ્રાજ્ઞાદ્ અનુરક્તા
07.10.26 પીડનીય ઉચ્છેદનીયયાે ચ્છેદનીયાદ્ ભૂ મલાભઃ શ્રેયાન્
07.10.27 ઉચ્છેદનીયાે હ્યનપાશ્રયાે દુબર્લાપાશ્રયાે વાઽ ભયુક્તઃ કાેશદ ડાવાદાયાપસતુર્કામઃ પ્રકૃ ત ભઃ ત્યજ્યત,ે
ન પીડનીયાે દુગર્ મત્રપ્ર તષ્ટ ધઃ
07.10.28 દુગર્પ્ર તષ્ટ ધયાેરિપ સ્થલનદ દુગ યા યાં સ્થલદુગ યાદ્ ભૂ મલાભઃ શ્રેયાન્
07.10.29 સ્થાલેયં િહ સરુાેધાવમદાર્વસ્ક દં અિનહ્શ્રાિવશત્રુ ચ
07.10.30 નદ દુગ તુ દ્વગુણક્લેશકરં, ઉદકં ચ પાતવં્ય ત્તકરં ચા મત્રસ્ય
07.10.31 નદ પવર્તદુગ યા યાં નદ દુગ યાદ્ ભૂ મલાભઃ શ્રેયાન્
07.10.32 નદ દુગ િહ હ ત ત ભસઙ્ક્રમસતેુબ ધનાૈ ભઃ સા યં અિનત્યગા ભીય અવસ્રાવ્યુદકં ચ
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07.10.33 પાવર્તં તુ વ્।આરકં્ષ દુ પરાેિધ કૃચ્છ્ર ારાેહણં, ભગ્ ે ચ અેક મન્ન સવર્વધઃ, શલા ક્ષપ્રમાેક્ષશ્ચ
મહાઽપકાિરણામ્
07.10.34 િન સ્થલયાેિધ યાે િન યાેિધ યાે ભૂ મલાભઃ શ્રેયાન્
07.10.35 િન યાેિધનાે હ્યપુ દ્ધદેશકાલાઃ, સ્થલયાેિધનઃ તુ સવર્દેશકાલયાેિધનઃ
07.10.36 ખનકાકાશયાેિધ યઃ ખનકે યાે ભૂ મલાભઃ શ્રેયાન્
07.10.37 ખનકા િહ ખાતને શસે્ત્રણ ચ ઉભયથા યુ ય ત,ે શસે્ત્રણ અેવાકાશયાેિધનઃ
07.10.38ab અેવંિવ યે યઃ થવી ં લભમાનાેઽથર્શાસ્ત્રિવત્ ।
07.10.38chd સિંહતે યઃ પરે યશ્ચ િવશષેં અિધગચ્છ ત (ઇ ત)
Chapt . મત્રિહર યભૂ મકમર્સધંયઃ - તત્ર અનવ સતસિંધઃ

07.11.01 વં ચાહં ચ શૂ યં િનવેશયાવહે ઇત્યનવ સતસ ધઃ
07.11.02 તયાેયર્ઃ પ્રત્યુપ સ્થતાથા યથા ઉક્તગુણાં ભૂ મ િનવેશય ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.11.03 તત્રાિપ સ્થલં આૈદકં વા ઇ ત મહતઃ સ્થલાદ્ અ પં આૈદકં શ્રેયઃ, સાતત્યાદ્ અવ સ્થત વાચ્ચ ફલાનામ્
07.11.04 સ્થલયાેરિપ પ્રભૂતપવૂાર્પરસસં્ય અ પવષર્પાકં અસક્તાર ભં શ્રેયઃ
07.11.05 આૈદકયાેરિપ ધા યવાપં અધા યવાપા શ્રેયઃ
07.11.06 તયાેર પબહુ વે ધા યકા તાદ્ અ પાન્ મહદ્ અધા યકા તં શ્રેયઃ
07.11.07 મહત્યવકાશે િહ સ્થાલ્યાશ્ચાનૂ યાશ્ચાષેધયાે ભવ ત
07.11.08 દુગાર્દ િન ચ કમાર્ ણ પ્રભૂત્યેન િક્રય તે
07.11.09 કૃિત્રમા િહ ભૂ મગુણાઃ
07.11.10 ખિનધા યભાેગયાેઃ ખિનભાેગઃ કાેશકરઃ, ધા યભાેગઃ કાેશકાેષ્ઠાગારકરઃ
07.11.11 ધા યમૂલા િહ દુગાર્દ નાં કમર્ણાં આર ભાઃ
07.11.12 મહાિવષયિવક્રયાે વા ખિનભાેગઃ શ્રેયાન્
07.11.13 દ્રવ્યહ તવનભાેગયાેદ્રર્વ્યવનભાેગઃ સવર્કમર્ણાં યાેિનઃ પ્રભૂતિનધાનક્ષમશ્ચ, િવપર તાે હ તવનભાેગઃ
ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.11.14 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.11.15 શકં્ય દ્રવ્યવનં અનેકં અનેકસ્યાં ભૂમાૈ વાપિયતું, ન હ તવનમ્
07.11.16 હ તપ્રધાનાે િહ પરાનીકવધ ઇ ત
07.11.17 વાિરસ્થલપથભાેગયાેરિનત્યાે વાિરપથભાેગઃ, િનત્યઃ સ્થલપથભાેગઃ
07.11.18 ભન્નમનુ યા શ્રેણીમનુ યા વા ભૂ મિર ત ભન્નમનુ યા શ્રેયસી
07.11.19 ભન્નમનુ યા ભાેગ્યા ભવ ત, અનપુ યા ચા યષેા,ં અનાપ સહા તુ
07.11.20 િવપર તા શ્રેણીમનુ યા, કાપેે મહાદાષેા
07.11.21 તસ્યાં ચાતવુર્ યર્િનવેશે સવર્ભાેગસહ વાદ્ અવરવણર્પ્રાયા શ્રેયસી, બાહુલ્યાદ્ ધ્રવુ વાચ્ચ કૃ યાઃ
કષર્કવતી, કૃ યાશ્ચા યષેાં ચાર ભાણાં પ્રયાજેક વાત્ ગાેરક્ષકવતી, પ યિનચય।ઋણાનુગ્રહાદ્ આઢ વ ણગ્વતી
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07.11.22 ભૂ મગુણાનાં અપાશ્રયઃ શ્રેયાન્
07.11.23 દુગાર્પાશ્રયા પુ ષાપાશ્રયા વા ભૂ મિર ત પુ ષાપાશ્રયા શ્રેયસી
07.11.24 પુ ષવદ્ િધ રાજ્યમ્
07.11.25 અપુ ષા ગાવૈર્ યવે િક દુહીત
07.11.26 મહાક્ષયવ્યયિનવેશાં તુ ભૂ મ અવાપ્તુકામઃ પવૂ અેવ કે્રતારં પણેત દુબર્લં અરાજબી જનં િન સાહં
અપકં્ષ અ યાય ત્ત વ્યસિનનં દૈવપ્રમાણં ય ક ચનકાિરણં વા
07.11.27 મહાક્ષયવ્યયિનવેશાયાં િહ ભૂમાૈ દુબર્લાે રાજબી િનિવષ્ટઃ સગ ધા ભઃ પ્રકૃ ત ભઃ સહ
ક્ષયવ્યયનેાવસીદ ત
07.11.28 બલવાન્ અરાજબી ક્ષયવ્યયભયાદ્ અસગ ધા ભઃ પ્રકૃ ત ભઃ ત્યજ્યતે
07.11.29 િન સાહઃ તુ દ ડવાન્ અિપ દ ડસ્યાપ્રણેતા સદ ડઃ ક્ષયવ્યયનેાવભજ્યતે
07.11.30 કાેશવાન્ અ યપક્ષઃ ક્ષયવ્યયાનુગ્રહહીન વાન્ન કુત શ્ચત્ પ્રા ાે ત
07.11.31 અ યાય ત્તિનિવષં્ટ અ યુ થાપયેત્
07.11.32 સ કથં અિનિવષં્ટ િનવેશયેત્
07.11.33 તને વ્યસની વ્યાખ્યાતઃ
07.11.34 દૈવપ્રમાણાે માનષુહીનાે િનરાર ભાે િવપન્નકમાર્ર ભાે વાઽવસીદ ત
07.11.35 ય ક ચનકાર ન િક ચદ્ આસાદય ત
07.11.36 સ ચ અેષાં પાિપષ્ઠતમાે ભવ ત
07.11.37 ય ક ચદ્।આરભમાણાે િહ િવ જગીષાેઃ કદા ચ ચ્છદં્ર આસાદયેદ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.11.38 યથા છદં્ર તથા િવનાશં અ યાસાદયેદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.11.39 તષેાં અલાભે યથા પા ણર્ગ્રાહ ઉપગ્રહે વક્ષ્યામઃ તથા ભૂ મ અવસ્થાપયેત્
07.11.40 ઇત્ય ભિહતસ ધઃ
07.11.41 ગુણવતી ંઆદેયાં વા ભૂ મ બલવતા ક્રયેણ યા ચતઃ સ ધ અવસ્થા ય દદ્યાત્
07.11.42 ઇત્યિન તસ ધઃ
07.11.43 સમને વા યા ચતઃ કારણં અવેક્ષ્ય દદ્યાત્ પ્રત્યાદેયા મે ભૂ મવર્ યા વા, અનયા પ્ર તબદ્ધઃ પરાે મે વ યાે
ભિવ ય ત ભૂ મિવક્રયાદ્ વા મત્રિહર યલાભઃ કાયર્સામ યર્કરાે મે ભિવ ય ત ઇ ત
07.11.44 તને હીનઃ કે્રતા વ્યાખ્યાતઃ
07.11.45ab અેવં મતં્ર િહર યં ચ સજનાં અજનાં ચ ગામ્ ।
07.11.45chd લભમાનાેઽ તસ ધત્તે શાસ્ત્રિવત્ સામવાિયકાન્ (ઇ ત)
Chapt . મત્રિહર યભૂ મકમર્સધંયઃ, તત્ર કમર્સિંધઃ

07.12.01 વં ચાહં ચ દુગ કારયાવહે ઇ ત કમર્સ ધઃ
07.12.02 તયાેયા દૈવકૃતં અિવષહ્યં અ પવ્યયાર ભં દુગ કારય ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.12.03 તત્રાિપ સ્થલનદ પવર્તદુગાર્ણાં ઉત્તર ઉત્તરં શ્રેયઃ
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07.12.04 સતેુબ ધયાેર યાહાયર્ ઉદકાત્ સહ ઉદકઃ શ્રેયાન્
07.12.05 સહ ઉદકયાેરિપ પ્રભૂતવાપસ્થાનઃ શ્રેયાન્
07.12.06 દ્રવ્યવનયાેરિપ યાે મહ સારવદ્દ્રવ્યાટવીકં િવષયા તે નદ મા કં દ્રવ્યવનં છેદય ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.12.07 નદ મા કં િહ વ્।આ વં અપાશ્રયશ્ચાપિદ ભવ ત
07.12.08 હ તવનયાેરિપ યાે બહુશરૂ ગં દુબર્લપ્ર તવેશઽંન તાવક્લે શ િવષયા તે હ તવનં બધ્ના ત
સાેઽ તસ ધત્તે
07.12.09 તત્રાિપ બહુકુ ઠા પશરૂયાેઃ અ પશરંૂ શ્રેયઃ, શરેૂષુ િહ યુદં્ધ, અ પાઃ શરૂા બહૂન્ અશરૂાન્ ભ જ ત, તે
ભગ્ ાઃ વસૈ યાવઘા તનાે ભવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.12.10 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.12.11 કુ ઠા બહવઃ શ્રેયાંસઃ, સ્ક ધિવિનયાેગાદ્ અનેકં કમર્ કુવાર્ણાઃ વષેાં અપાશ્રયાે યુદ્ધ,ે પરેષાં દુધર્ષાર્
િવભીષણાશ્ચ
07.12.12 બહુષુ િહ કુ ઠેષુ િવનયકમર્ણા શકં્ય શાૈય આધાતું, ન વવેા પષેુ શરેૂષુ બહુ વં ઇ ત
07.12.13 ખ યાેરિપ યઃ પ્રભૂતસારાં અદુગર્માગા અ પવ્યયાર ભાં ખિન ખાનય ત, સાેઽ તસ ધત્તે
07.12.14 તત્રાિપ મહાસારંઅ પંઅ પસારં વા પ્રભૂતં ઇ તમહાસારંઅ પં શ્રેયઃ, વજ્રમ ણમુક્તાપ્રવાલહેમ યધાતુિહ
પ્રભૂતં અ પસારં અત્યઘણ ગ્રસતે ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.12.15 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.12.16 ચરાદ્ અ પાે મહાસારસ્ય કે્રતા િવદ્યતે, પ્રભૂતઃ સાતત્યાદ્ અ પસારસ્ય
07.12.17 અેતને વ ણક્પથાે વ્યાખ્યાતઃ
07.12.18 તત્રાિપ વાિરસ્થલપથયાવેાર્િરપથઃ શ્રેયાન,્ અ પવ્યયવ્યાયામઃ પ્રભૂતપ ય ઉદયશ્ચ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.12.19 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.12.20 સમ્રુદ્ધગ તરસાવર્કા લકઃ પ્રકૃષ્ટભયયાેિનિન પ્રતીકારશ્ચ વાિરપથઃ, િવપર તઃ સ્થલપથઃ
07.12.21 વાિરપથે તુ કૂલસ યાનપથયાેઃ કૂલપથઃ પ યપત્તનબાહુલ્યા શ્રેયાન્, નદ પથાે વા, સાતત્યાદ્
િવષહ્યાબાધ વાચ્ચ
07.12.22 સ્થલપથેઽિપ હૈમવતાે દ ક્ષણાપથા શ્રેયાન્, હ ત્ય્ઽશ્વગ ધદ તા જન યસવુણર્પ યાઃ સારવત્તરાઃ
ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.12.23 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.12.24 ક બલા જનાશ્વપ યવ ર્ઃ શઙ્ખવજ્રમ ણમુક્તાસવુણર્પ યાશ્ચ પ્રભૂતતરા દ ક્ષણાપથે
07.12.25 દ ક્ષણાપથેઽિપ બહુખિનઃ સારપ યઃ પ્ર સદ્ધગ તર પવ્યયવ્યાયામાે વા વ ણક્પથઃ શ્રેયાન,્
પ્રભૂતિવષયાે વા ફ ગપુુ યઃ
07.12.26 તને પવૂર્ઃ પ શ્ચમશ્ચ વ ણક્પથાે વ્યાખ્યાતઃ
07.12.27 તત્રાિપ ચક્રપાદપથયાેશ્ચક્રપથાે િવપુલાર ભ વા શ્રેયાન્, દેશકાલસ ભાવનાે વા ખર ઉષ્ટ્રપથઃ
07.12.28 આ યાં અંસપથાે વ્યાખ્યાતઃ
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07.12.29 પરકમર્ ઉદયાે નેતુઃ ક્ષયાે દ્ધિવપયર્યે
07.12.30 તુલ્યે કમર્પથે સ્થાનં જ્ઞેયં વં િવ જગીષુણા
07.12.31 અ પાગમા તવ્યયતા ક્ષયાે દ્ધિવપયર્યે
07.12.32 સમાયવ્યયતા સ્થાનં કમર્સુ જ્ઞેયં આત્મનઃ
07.12.33 ત માદ્ અ પવ્યયાર ભં દુગાર્િદષુ મહા ઉદયમ્
07.12.34 કમર્ લ વા િવ શષ્ટઃ સ્યાદ્ ઇત્યુક્તાઃ કમર્સ ધયઃ (ઇ ત)
Chapt . પા ણર્ગ્રાહ્ ચ તા

07.13.01 સહંત્યાિરિવ જગી વાેર મત્રયાેઃ પરા ભયાે ગનાેઃ પા ણ ગ્ હ્ણતાેયર્ઃ શ ક્તસ પન્નસ્ય પા ણ ગ્ હ્ણા ત
સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.02 શ ક્તસ પન્નાે હ્ય મતં્ર ઉ ચ્છદ્ય પા ણર્ગ્રાહં ઉ ચ્છ દ્યાત,્ ન હીનશ ક્તરલ ધલાભઃ
07.13.03 શ ક્તસા યે યાે િવપુલાર ભસ્ય પા ણ ગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.04 િવપુલાર ભાે હ્ય મતં્ર ઉ ચ્છદ્ય પા ણર્ગ્રાહં ઉ ચ્છ દ્યાત,્ ના પાર ભઃ સક્તચક્રઃ
07.13.05 આર ભસા યે યઃ સવર્સ દાેહેન પ્રયાતસ્ય પા ણ ગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.06 શૂ યમૂલાે હ્યસ્ય સકુરાે ભવ ત, નૈકદેશબલપ્રયાતઃ કૃતપા ણર્પ્ર તિવધાનઃ
07.13.07 બલ ઉપાદાનસા યે યશ્ચલા મતં્ર પ્રયાતસ્ય પા ણ ગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.08 ચલા મતં્ર પ્રયાતાે િહ સખુનેાવાપ્ત સ દ્ધઃ પા ણર્ગ્રાહં ઉ ચ્છ દ્યાત,્ ન સ્થતા મત્રં પ્રયાતઃ
07.13.09 અસાૈ િહ દુગર્પ્ર તહતઃ પા ણર્ગ્રાહે ચ પ્ર તિન ત્તઃ સ્થતનેા મત્રેણાવગ્ હ્યતે
07.13.10 તને પવૂ વ્યાખ્યાતાઃ
07.13.11 શત્રુસા યે યાે ધા મકા ભયાે ગનઃ પા ણ ગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.12 ધા મકા ભયાેગી િહ વષેાં પરેષાં ચ દ્વે યાે ભવ ત, અધા મકા ભયાેગી સ પ્રયઃ
07.13.13 તને મૂલહરતાદા વકકદયાર્ ભયાે ગનાં પા ણર્ગ્રહણં વ્યાખ્યાતમ્
07.13.14 મત્રા ભયાે ગનાેઃ પા ણર્ગ્રહણે ત અેવ હેતવઃ
07.13.15 મતં્ર અ મતં્ર ચા ભયુ નયાેયા મત્રા ભયાે ગનઃ પા ણ ગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.16 મત્રા ભયાેગી િહ સખુનેાવાપ્ત સ દ્ધઃ પા ણર્ગ્રાહં ઉ ચ્છ દ્યાત્
07.13.17 સકુરાે િહ મત્રેણ સ ધનાર્ મત્રેણ
07.13.18 મતં્ર અ મતં્ર ચ ઉદ્ધરતાેયાઽ મત્ર ઉદ્ધાિરણઃ પા ણ ગ્ હ્ણા ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.19 દ્ધ મત્રાે હ્ય મત્ર ઉદ્ધાર પા ણર્ગ્રાહં ઉ ચ્છ દ્યાત,્ ન ઇતરઃ વપક્ષ ઉપઘાતી
07.13.20 તયાેરલ ધલાભાપગમને યસ્યા મત્રાે મહતાે લાભાદ્ િવયુક્તઃ ક્ષયવ્યયાિધકાે વા સ
પા ણર્ગ્રાહાેઽ તસ ધત્તે
07.13.21 લ ધલાભાપગમને યસ્યા મત્રાે લાભને શ યા હીનઃ સ પા ણર્ગ્રાહાેઽ તસ ધત્તે, યસ્ય વા યાતવ્યઃ
શત્રાેિવગ્રહાપકારસમથર્ઃ સ્યાત્
07.13.22 પા ણર્ગ્રાહયાેરિપ યઃ શક્યાર ભબલ ઉપાદાનાિધકઃ સ્થતશત્રુઃ પાશ્વર્સ્થાયી વા સાેઽ તસ ધત્તે
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07.13.23 પાશ્વર્સ્થાયી િહ યાતવ્યા ભસારાે મૂલાબાધકશ્ચ ભવ ત, મૂલાબાધક અેવ પશ્ચા સ્થાયી
07.13.24ab પા ણર્ગ્રાહાઃ ત્રયાે જ્ઞેયાઃ શત્રાેશ્ચેષ્ટાિનરાેધકાઃ ।
07.13.24chd સામ તઃ ષ્ઠતાે વગર્ઃ પ્ર તવેશાૈ ચ પાશ્વર્યાેઃ
07.13.25ab અરેનતુશ્ચ મ યસ્થાે દુબર્લાેઽ તિધ ચ્યતે ।
07.13.25chd પ્ર તઘાતાે બલવતાે દુગાર્ટવ્ય્ઽપસારવાન્
07.13.26 મ યમં વિરિવ જગી વાે લ સમાનયાેમર્ યમસ્ય પા ણ ગ્ હ્ણતાેલર્ ધલાભાપગમને યાે મ યમં મત્રાદ્
િવયાજેયત્ય મત્રં ચ મતં્ર આ ાે ત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.27 સ ધેયશ્ચ શત્રુ પકુવાર્ણાે, ન મતં્ર મત્રભાવાદ્ ઉ ક્રા તમ્
07.13.28 તને ઉદાસીન લ સા વ્યાખ્યાતા
07.13.29 પા ણર્ગ્રહણા ભયાનયાેઃ તુ મ ત્રયુદ્ધાદ્ અ યુચ્ચયઃ
07.13.30 વ્યાયામયુદ્ધે િહ ક્ષયવ્યયા યાં ઉભયાેર દ્ધઃ
07.13.31 જ વાઽિપ િહ ક્ષણદ ડકાેશઃ પરા જતાે ભવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.13.32 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.13.33 સમુહતાઽિપ ક્ષયવ્યયને શત્રુિવનાશાેઽ યપુગ તવ્યઃ
07.13.34 તુલ્યે ક્ષયવ્યયે યઃ પુર તાદ્ દૂ યબલં ઘાતિય વા િનહ્શલ્યઃ પશ્ચાદ્ વ યબલાે યુ યેત સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.35 દ્વયાેરિપ પુર તાદ્ દૂ યબલઘા તનાેયા બહુલતરં શ ક્તમત્તરં અત્ય તદૂ યં ચ ઘાતયેત્ સાેઽ તસ ધત્તે
07.13.36 તનેા મત્રાટવીબલઘાતાે વ્યાખ્યાતઃ
07.13.37ab પા ણર્ગ્રાહાેઽ ભયાેક્તા વા યાતવ્યાે વા યદા ભવેત્ ।
07.13.37chd િવ જગીષુઃ તદા તત્ર નતંે્ર અેતત્ સમાચરેત્
07.13.38ab પા ણર્ગ્રાહાે ભવેન્નેતા શત્રાે મત્રા ભયાે ગનઃ ।
07.13.38chd િવગ્રાહ્ય પવૂ આક્ર દં પા ણર્ગ્રાહા ભસાિરણા
07.13.39ab આક્ર દેના ભયુ નઃ પા ણર્ગ્રાહં િનવારયેત્ ।
07.13.39chd તથાઽઽક્ર દા ભસારેણ પા ણર્ગ્રાહા ભસાિરણમ્
07.13.40ab અિર મત્રેણ મતં્ર ચ પુર તાદ્ અવઘટ્ટયેત્ ।
07.13.40chd મત્ર મતં્ર અરેશ્ચાિપ મત્ર મત્રેણ વારયેત્
07.13.41ab મત્રેણ ગ્રાહયેત્ પા ણ અ ભયુક્તાેઽ ભયાે ગનઃ ।
07.13.41chd મત્ર મત્રેણ ચાક્ર દં પા ણર્ગ્રાહાિન્નવારયેત્
07.13.42ab અેવં મ ડલં આત્માથ િવ જગીષુિનવેશયેત્ ।
07.13.42chd ષ્ઠતશ્ચ પુર તાચ્ચ મત્રપ્રકૃ તસ પદા
07.13.43ab કૃ ને ચ મ ડલે િનતં્ય દૂતાન્ ગૂઢાંશ્ચ વાસયેત્ ।
07.13.43chd મત્રભૂતઃ સપત્નાનાં હ વા હ વા ચ સં તઃ
07.13.44ab અસં તસ્ય કાયાર્ ણ પ્રાપ્તા યિપ િવશષેતઃ ।
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07.13.44chd િનહ્સશંયં િવપદ્ય તે ભન્ન લવ ઇવ ઉદધાૈ (ઇ ત)
Chapt . હીનશ ક્તપૂરણમ્

07.14.01 સામવાિયકૈરેવં અ ભયુક્તાે િવ જગીષુયર્ઃ તષેાં પ્રધાનઃ તં બ્રૂયાત્ વયા મે સ ધઃ, ઇદં િહર યં, અહં ચ
મતં્ર, દ્વગુણા તે દ્ધઃ, નાહર્સ્યાત્મક્ષયેણ મત્રમખુાન્ અ મત્રાન્ વધર્િયતું,અેતે િહ દ્ધાઃ વાં અેવ પિરભિવ ય ત
ઇ ત
07.14.02ભેદં વા બ્રૂયાત્ અનપકારાે યથાઽહંઅેતૈઃ સ ભૂયા ભયુક્તઃ તથા વાં અ યેતે સિંહતબલાઃ વસ્થાવ્યસને
વાઽ ભયાેક્ષ્ય તે, બલં િહ ચત્તં િવકરાે ત, તદ્ અેષાં િવઘાતય ઇ ત
07.14.03 ભન્નષેુ પ્રધાનં ઉપગ્ હ્ય હીનષેુ િવક્રમયેત્, હીનાન્ અનુગ્રાહ્ય વા પ્રધાન,ે યથા વા શ્રેયાેઽ ભમ યેત તથા
07.14.04 વૈરં વા પરૈગ્રાર્હિય વા િવસવંાદયેત્
07.14.05 ફલભૂય વને વા પ્રધાનં ઉપ ય સ ધ કારયેત્
07.14.06 અથ ઉભયવેતનાઃ ફલભૂય વં દશર્ય તઃ સામવાિયકાન્ અ તસિંહતાઃ સ્થ ઇત્યુદ્દદૂ્ષયેયુઃ
07.14.07 દુષ્ટેષુ સ ધ દૂષયેત્
07.14.08 અથ ઉભયવેતના ભૂયાે ભેદં અેષાં કુયુર્ઃ અેવં તદ્ યદ્ અ મા ભદર્ શતમ્ ઇ ત
07.14.09 ભન્ને વ યતમ ઉપગ્રહેણ ચેષ્ટેત
07.14.10 પ્રધાનાભાવે સામવાિયકાનાં ઉ સાહિયતારં સ્થરકમાર્ણં અનુરક્તપ્રકૃ ક્ત લાેભાદ્ ભયાદ્ વા સઙ્ઘાતં
ઉપાગતં િવ જગીષાેભ તં રાજ્યપ્ર તસ બદં્ધ મતં્ર ચલા મતં્ર વા પવૂાર્ન્ ઉત્તરાભાવે સાધયેત્ - ઉ સાહિયતારં
આત્મિનસગણ, સ્થરકમાર્ણં સા વપ્ર ણપાતને,અનુરક્તપ્રકૃ ત ક યાદાનયાપના યાં, લુ ધં અંશદ્વગૈુ યને, ભીતં
અે યઃ કાેશદ ડાનુગ્રહેણ, વતાે ભીતં િવશ્વાસ્ય પ્ર તભપૂ્રદાનને, રાજ્યપ્ર તસ બદં્ધ અેક ભાવ ઉપગમનને, મતં્ર
ઉભયતઃ પ્રયિહતા યા,ં ઉપકારત્યાગને વા, ચલા મતં્ર અવ તં અનપકાર ઉપકારા યામ્
07.14.11 યાે વા યથાઽયાેગં ભજેત તં તથા સાધયેત,્ સામદાનભેદદ ડવૈાર્ યથાઽઽપ સુ વ્યાખ્યાસ્યામઃ
07.14.12 વ્યસન ઉપઘાત વિરતાે વા કાેશદ ડા યાં દેશે કાલે કાય વાઽવ તં સ ધ ઉપેયાત્
07.14.13 કૃતસ ધહ નં આત્માનં પ્ર તકુવ ત
07.14.14 પક્ષે હીનાે બ ધુ મત્રપકં્ષ કુવ ત, દુગ અિવષહ્યં વા
07.14.15 દુગર્ મત્રપ્ર તષ્ટ ધાે િહ વષેાં પરેષાં ચ પજૂ્યાે ભવ ત
07.14.16 મ ત્રશ ક્તહીનઃ પ્રાજ્ઞપુ ષ ઉપચયં િવદ્યા દ્ધસ યાેગં વા કુવ ત
07.14.17 તથા િહ સદ્યઃ શ્રેયઃ પ્રા ાે ત
07.14.18 પ્રભાવહીનઃ પ્રકૃ તયાેગક્ષેમ સદ્ધાૈ યતેત
07.14.19 જનપદઃ સવર્કમર્ણાં યાેિનઃ, તતઃ પ્રભાવઃ
07.14.20 તસ્ય સ્થાનં આત્મનશ્ચાપિદ દુગર્મ્
07.14.21 સતેુબ ધઃ સસ્યાનાં યાેિનઃ
07.14.22 િનત્યાનષુક્તાે િહ વષર્ગુણલાભઃ સતેવુાપષેુ
07.14.23 વ ણક્પથઃ પરા તસ ધાનસ્ય યાેિનઃ
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07.14.24 વ ણક્પથને િહ દ ડગૂઢપુ ષા તનયનં શસ્ત્રાવરણયાનવાહનક્રયશ્ચ િક્રયતે, પ્રવેશાે િનણર્યનં ચ
07.14.25 ખિનઃ સઙ્ગ્રામ ઉપકરણાનાં યાેિનઃ, દ્રવ્યવનં દુગર્કમર્ણાં યાનરથયાેશ્ચ, હ તવનં હ તનાં, ગવાશ્વખર
ઉષ્ટ્ર ાણાં ચ વ્રજઃ
07.14.26 તષેાં અલાભે બ ધુ મત્રકુલે યઃ સમાજર્નમ્
07.14.27 ઉ સાહહીનઃ શ્રેણીપ્રવીરપુ ષાણાં ચાેરગણાટિવક લેચ્છ તીનાં પરાપકાિરણાં ગૂઢપુ ષાણાં ચ
યથાલા ભં ઉપચયં કુવ ત
07.14.28 પર મશ્રાપ્રતીકારં આબલીયસં વા પરેષુ પ્રયુ ત
07.14.29ab અેવં પક્ષેણ મ ત્રેણ દ્રવ્યેણ ચ બલને ચ ।
07.14.29chd સ પન્નઃ પ્ર તિનગર્ચ્છેત્ પરાવગ્રહં આત્મનઃ (ઇ ત)
Chapt . િવગ્ હ્ય ઉપરાેધહેતવઃ - દ ડ ઉપનત ત્તમ્

07.15.01 દુબર્લાે રા બલવતાઽ ભયુક્તઃ ત દ્વ શષ્ટબલં આશ્રયેત યં ઇતરાે મ ત્રશ યા ના તસ દ યાત્
07.15.02 તુલ્યમ ત્રશક્તીનાં આયત્તસ પદાે દ્ધસ યાેગાદ્ વા િવશષેઃ
07.15.03 િવ શષ્ટબલાભાવે સમબલૈઃ તુલ્યબલસઙ્ઘવૈાર્ બલવતઃ સ ભૂય તષે્ઠદ્ યાન્ન મ ત્રપ્રભાવશ ક્ત યાં
અ તસ દ યાત્
07.15.04 તુલ્યમ ત્રપ્રભાવશક્તીનાં િવપુલાર ભતાે િવશષેઃ
07.15.05 સમબલાભાવે હીનબલૈઃ શુ ચ ભ સાિહ ભઃ પ્રત્યનીકભૂતૈબર્લવતઃ સ ભૂય તષે્ઠદ્ યાન્ન મ ત્રપ્રભાવ
ઉ સાહશ ક્ત ભર તસ દ યાત્
07.15.06 તુલ્ય ઉ સાહશક્તીનાં વયુદ્ધભૂ મલાભાદ્ િવશષેઃ
07.15.07 તુલ્યભૂમીનાં વયુદ્ધકાલલાભાદ્ િવશષેઃ
07.15.08 તુલ્યદેશકાલાનાં યુગ્યશસ્ત્રાવરણતાે િવશષેઃ
07.15.09 સહાયાભાવે દુગ આશ્રયેત યત્રા મત્રઃ પ્રભૂતસૈ યાેઽિપ ભક્તયવસ ઇ ધન ઉદક ઉપરાેધં ન કુયાર્ત્ વયં
ચ ક્ષયવ્યયા યાં યજેુ્યત
07.15.10 તુલ્યદુગાર્ણાં િનચયાપસારતાે િવશષેઃ
07.15.11 િનચયાપસારસ પનં્ન િહ મનુ યદુગ ઇચ્છેદ્ ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.15.12a તદ્ અે ભઃ કાણરાશ્રયેત - પા ણર્ગ્રાહં આસારં મ યમં ઉદાસીનં વા પ્ર તપાદિય યા મ,
સામ તાટિવકત કુલીનાપ દ્ધાનાં અ યતમનેાસ્ય રાજં્ય હારિય યા મ ઘાતિય યા મ વા -
07.15.12b કૃત્યપક્ષઉપગ્રહેણવાઽસ્ય દુગ રાષ્ટ્ર ે સ્ક ધાવારે વા કાપંે સમુ થાપિય યા મ,શસ્ત્રા ગ્ રસપ્ર ણધાનૈરાપૈિનષિદકૈવાર્
યથા ઇષં્ટ આસનં્ન હિન યા મ -

07.15.12ch વયંઽિધ ષ્ઠતને વા યાેગપ્ર ણધાનને ક્ષયવ્યયં અેનં ઉપને યા મ, ક્ષયવ્યયપ્રવાસ ઉપતપ્તે વાઽસ્ય
મત્રવગ સૈ યે વા ક્રમેણ ઉપ પં પ્રા સ્યા મ -
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07.15.12d વીવધાસારપ્રસારવધને વાઽસ્ય સ્ક ધાવારાવગ્રહં કિર યા મ, દ ડ ઉપનયને વાઽસ્ય ર ધ્રં ઉ થા ય
સવર્સ દાેહેન પ્રહિર યા મ, પ્ર તહત ઉ સાહેન વા યથા ઇષં્ટ સ ધ અવા સ્યા મ, મિય પ્ર તબદ્ધસ્ય વા સવર્તઃ કાપેાઃ
સમુ થાસ્ય ત -
07.15.12e િનરાસારં વાઽસ્ય મૂલં મત્રાટવીદ ડૈ દ્ધાતિય યા મ, મહતાે વા દેશસ્ય યાેગક્ષેમં
ઇહસ્થઃ પાલિય યા મ, વિવ ક્ષપ્તં મત્રિવ ક્ષપ્તં વા મે સૈ યં ઇહસ્થસ્ય અેકસ્થં અિવષહ્યં ભિવ ય ત,
િન ખાતરાિત્રયુદ્ધિવશારદં વા મે સૈ યં પ યાબાધમુક્તં આસન્ને કમર્ કિર ય ત -
07.15.12f િવ દ્ધદેશકાલં ઇહાગતાે વા વયં અેવ ક્ષયવ્યયા યાં ન ભિવ ય ત, મહાક્ષયવ્યયા ભગ યાેઽયં દેશાે
દુગાર્ટવ્ય્ઽપસારબાહુલ્યાત્ -
07.15.12g પરેષાં વ્યાિધપ્રાયઃ સૈ યવ્યાયામાનાં અલ ધભાૈમશ્ચ, તંઆપદ્ગતઃ પ્રવેક્ષ્ય ત, પ્રિવષ્ટાે વા ન િનગર્ મ ય ત
ઇ ત
07.15.13 કારણાભાવે બલસમુચ્છ્ર યે વા પરસ્ય દુગ ઉન્મુચ્યાપગચ્છેત્
07.15.14 અ ગ્ પતઙ્ગવદ્ અ મત્રે વા પ્રિવશતે્
07.15.15 અ યતર સ દ્ધિહ ત્યક્તાત્મનાે ભવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.15.16 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.15.17 સ ધેયતાં આત્મનઃ પરસ્ય ચ ઉપલ ય સ દધીત
07.15.18 િવપયર્યે િવક્રમેણ સ ધ અપસારં વા લ સતે
07.15.19 સ ધેયસ્ય વા દૂતં પ્રષેયેત્
07.15.20 તને વા પ્રે ષતં અથર્માના યાં સ કૃત્ય બ્રૂયાત્ ઇદં રાજ્ઞઃ પ યાગારં, ઇદં દેવીકુમારાણાં,
દેવીકુમારવચનાત્, ઇદં રાજં્ય અહં ચ વદ્ઽપર્ણઃ ઇ ત
07.15.21 લ ધસશં્રયઃ સમયાચાિરકવદ્ ભતર્િર વતત
07.15.22 દુગાર્દ િન ચ કમાર્ ણ આવાહિવવાહપતુ્રા ભષેકાશ્વપ યહ તગ્રહણસ ત્રયાત્રાિવહારગમનાિન
ચાનુજ્ઞાતઃ કુવ ત
07.15.23 વભૂ ય્ઽવ સ્થતપ્રકૃ તસ ધ ઉપઘાતં અપ તષેુ વા સવ અનુજ્ઞાતઃ કુવ ત
07.15.24 દુષ્ટપાૈર નપદાે વા યાય ત્તર યાં ભૂ મ યાચેત
07.15.25 દુ યવદ્ ઉપાંશદુ ડને વા પ્ર તકુવ ત
07.15.26 ઉ ચતાં વા મત્રાદ્ ભૂ મ દ યમાનાં ન પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
07.15.27 મિ ત્રપુરાેિહતસનેાપ તયવુરા નાં અ યતમં અદૃ યમાને ભતર્િર પ યેત,્ યથાશ ક્ત ચ ઉપકુયાર્ત્
07.15.28 દૈવત વ તવાચનષેુ ત પરા આ શષાે વાચયેત્
07.15.29 સવર્ત્રાત્મિનસગ ગુણં બ્રૂયાત્
07.15.30ab સ યુક્તબલવ સવેી િવ દ્ધઃ શિઙ્કતાિદ ભઃ ।
07.15.30chd વતત દ ડ ઉપનતાે ભતર્યવં અવ સ્થતઃ (ઇ ત)
Chapt . દ ડ ઉપનાિય ત્તમ્
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07.16.01 અનુજ્ઞાતસ ધપણ ઉદ્વગેકરં બલવાન્ િવ જગીષમાણાે યતઃ વભૂ મઃ વ।ઋતુ ત્તશ્ચ વસૈ યાનાં,
અદુગાર્પસારઃ શત્રુર્ઽપા ણર્રનાસારશ્ચ, તતાે યાયાત્
07.16.02 િવપયર્યે કૃતપ્રતીકારાે યાયાત્
07.16.03 સામદાના યાં દુબર્લાન્ ઉપનમયેત,્ ભેદદ ડા યાં બલવતઃ
07.16.04 િનયાેગિવક પસમુચ્ચયૈશ્ચ ઉપાયાનાં અન તર અેકા તરાઃ પ્રકૃતીઃ સાધયેત્
07.16.05 ગ્રામાર ય ઉપ િવવ્રજવ ણક્પથાનપુાલનં ઉ જ્ઝતાપ તાપકાિરણાં ચાપર્ણં ઇ ત સા વં આચરેત્
07.16.06 ભૂ મદ્રવ્યક યાદાનં અભયસ્ય ચ ઇ ત દાનં આચરેત્
07.16.07 સામ તાટિવકત કુલીનાપ દ્ધાનાં અ યતમ ઉપગ્રહેણ કાેશદ ડભૂ મદાયયાચનં ઇ ત ભેદં આચરેત્
07.16.08 પ્રકાશકૂટતૂ ણીયંુદ્ધદુગર્લ ભ ઉપાયૈર મત્રપ્રગ્રહણં ઇ ત દ ડં આચરેત્
07.16.09 અેવં ઉ સાહવતાે દ ડ ઉપકાિરણઃ સ્થાપયેત,્ વપ્રભાવવતઃ કાેશ ઉપકાિરણઃ, પ્રજ્ઞાવતાે
ભૂ ય્।ઉપકાિરણઃ
07.16.10 તષેાં પ યપત્તનગ્રામખિનસ તને રત્નસારફ ગુકુ યને દ્રવ્યહ તવનવ્રજસમુ થને યાનવાહનને વા યદ્
બહુશ ઉપકરાે ત ત ચ્ચત્રભાેગમ્
07.16.11 યદ્ દ ડને કાેશને વા મહદ્ ઉપકરાે ત તન્ મહાભાેગમ્
07.16.12 યદ્ દ ડકાેશભૂમી ભ પકરાે ત તત્ સવર્ભાેગમ્
07.16.13 યદ્ અ મતં્ર અેકતઃ પ્ર તકરાે ત તદ્ અેકતાેભાે ગ
07.16.14 યદ્ અ મતં્ર આસારં ચ ઉભયતઃ પ્ર તકરાે ત તદ્ ઉભયતાેભાે ગ
07.16.15 યદ્ અ મત્રાસારપ્ર તવેશાટિવકાન્ સવર્તઃ પ્ર તકરાે ત તત્ સવર્તાેભાે ગ
07.16.16a પા ણર્ગ્રાહશ્ચાટિવકઃ શત્રુમખુ્યઃ શત્રવુાર્ ભૂ મદાનસા યઃ ક શ્ચદ્ આસાદે્યત, િનગુર્ણયા ભૂ યા અેનં
ઉપગ્રાહયેત્, અપ્ર તસ બદ્ધયા દુગર્સ્થં, િન પ વ્યયાઽઽટિવકં -
07.16.16b પ્રત્યાદેયયા ત કુલીનં શત્રાેઃ, અપ ચ્છન્નયા શત્રાેરપ દં્ધ િનત્યા મત્રયા શ્રેણીબલં, બલવ સામ તયા
સહંતબલં, ઉભા યાં યુદ્ધે પ્ર તલાેમં, -
07.16.16ch અલ ધવ્યાયામયા ઉ સાિહનં, શયૂયાઽિરપક્ષીયં, ક શતયાઽપવાિહતં, મહાક્ષયવ્યયિનવેશયા
ગતપ્રત્યાગતં, અનપાશ્રયયા પ્રત્યપ તં, પરેણાનિધવાસ્યયા વયં અેવ ભતાર્રં ઉપગ્રાહયેત્
07.16.17 તષેાં મહા ઉપકારં િનિવકારં ચાનવુતર્યેત્
07.16.18 પ્ર તલાેમં ઉપાંશનુા સાધયેત્
07.16.19 ઉપકાિરણં ઉપકારશ યા તાષેયેત્
07.16.20 પ્રયાસતશ્ચાથર્માનાૈ કુયાર્દ્, વ્યસનષેુ ચાનુગ્રહમ્
07.16.21 વયં।આગતાનાં યથા ઇષ્ટદશર્નં પ્ર તિવધાનં ચ કુયાર્ત્
07.16.22 પિરભવ ઉપઘાતકુ સા તવાદાંશ્ચ અેષુ ન પ્રયુ ત
07.16.23 દ વા ચાભયં િપતા ઇવાનુગ્ હ્ણ યાત્
07.16.24 યશ્ચાસ્યાપકુયાર્ત્ તદ્ દાષેં અ ભિવખ્યા ય પ્રકાશં અેનં ઘાતયેત્
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07.16.25 પર ઉદ્વગેકારણાદ્ વા દા ડક મકવચ્ચેષ્ટેત
07.16.26 ન ચ હતસ્ય ભૂ મદ્રવ્યપતુ્રદારાન્ અ ભમ યેત
07.16.27 કુલ્યાન્ અ યસ્ય વષેુ પાત્રષેુ સ્થાપયેત્
07.16.28 કમર્ ણ તસ્ય પતંુ્ર રાજે્ય સ્થાપયેત્
07.16.29 અેવં અસ્ય દ ડ ઉપનતાઃ પતુ્રપાતૈ્રાન્ અનવુતર્ તે
07.16.30 યઃ તુ ઉપનતાન્ હ વા બદ્ વા વા ભૂ મદ્રવ્યપતુ્રદારાન્ અ ભમ યેત તસ્ય ઉ દ્વગ્ ં મ ડલં અભાવાય
ઉ ત્તષ્ઠતે
07.16.31 યે ચાસ્યામાત્યાઃ વભૂ મ વાયત્તાઃ તે ચાસ્ય ઉ દ્વગ્ ા મ ડલં આશ્રય તે
07.16.32 વયં વા રાજં્ય પ્રાણાન્ વાઽસ્યા ભમ ય તે
07.16.33ab વભૂ મષુ ચ રા નઃ ત માત્ સા ાઽનપુા લતાઃ ।
07.16.33chd ભવ ત્યનુગુણા રાજ્ઞઃ પતુ્રપાતૈ્રાનવુ તનઃ (ઇ ત)
Chapt . સિંધકમર્ -સમાિધમાેક્ષઃ

07.17.01 શમઃ સ ધઃ સમાિધિરત્યેકાેઽથર્ઃ
07.17.02 રાજ્ઞાં િવશ્વાસ ઉપગમઃ શમઃ સ ધઃ સમાિધિર ત
07.17.03 સતં્ય શપથાે વા ચલઃ સ ધઃ, પ્ર તભૂઃ પ્ર તગ્રહાે વા સ્થાવરઃ ઇત્યાચાયાર્ઃ
07.17.04 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
07.17.05 સતં્ય શપથાે વા પરત્ર ઇહ ચ સ્થાવરઃ સ ધઃ, ઇહાથર્ અેવ પ્ર તભૂઃ પ્ર તગ્રહાે વા બલાપેક્ષઃ
07.17.06 સિંહતાઃ મઃ ઇ ત સત્યસ ધાઃ પવૂ રા નઃ સત્યેન સ દિધરે
07.17.07 તસ્યા તક્રમે શપથનેઅગ્ ય્।ઉદકસીતાપ્રાકારલાેષ્ટહ તસ્ક ધાશ્વ ષ્ટરથઉપસ્થશસ્ત્રરત્નબીજગ ધરસસવુણર્િહર યા યાલે ભરે
હ યુરેતાિન ત્યજેયુશ્ચ અેનં યઃ શપથં અ તક્રામેત્ ઇ ત
07.17.08 શપથા તક્રમે મહતાં તપ વનાં મખુ્યાનાં વા પ્રા તભાવ્યબ ધઃ પ્ર તભૂઃ
07.17.09 ત મન્ યઃ પરાવગ્રહસમથાર્ન્ પ્ર તભવુાે ગ્ હ્ણા ત, સાેઽ તસ ધત્તે
07.17.10 િવપર તાેઽ તસ ધીયતે
07.17.11 બ ધુમખુ્યપ્રગ્રહઃ પ્ર તગ્રહઃ
07.17.12 ત મન્ યાે દૂ યામાત્યં દૂ યાપતં્ય વા દદા ત, સાેઽ તસ ધત્તે
07.17.13 િવપર તાેઽ તસ ધીયતે
07.17.14 પ્ર તગ્રહગ્રહણિવશ્વ તસ્ય િહ પર છદ્રષેુ િનરપેક્ષઃ પ્રહર ત
07.17.15 અપત્યસમાધાૈ તુ ક યાપતુ્રદાને દદત્ તુ ક યાં અ તસ ધત્તે
07.17.16 ક યા હ્યદાયાદા પરેષાં અેવાથાર્યાક્લે યા(?) ચ
07.17.17 િવપર તઃ પતુ્રઃ
07.17.18 પતુ્રયાેરિપ યાે ત્યં પ્રાજ્ઞં શરંૂ કૃતાસં્ત્ર અેકપુતં્ર વા દદા ત સાેઽ તસ ધીયતે
07.17.19 િવપર તાેઽ તસ ધત્તે
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07.17.20 ત્યાદ્ અ ત્યાે િહ લુપ્તદાયાદસ તાન વાદ્ આધાતું શ્રેયાન,્ પ્રાજ્ઞાદ્ અપ્રાજ્ઞાે મ ત્રશ ક્તલાપેાત,્
શરૂાદ્ અશરૂ ઉ સાહશ ક્તલાપેાત્, કૃતાસ્ત્રાદ્ અકૃતાસ્ત્રઃ પ્રહતર્વ્યસ પ લાપેાત,્ અેકપુત્રાદ્ અનેકપુત્રાે
િનરપેક્ષ વાત્
07.17.21 ત્યપ્રાજ્ઞયાે ર્ત્યં અપ્રાજ્ઞં અૈશ્વયર્પ્રકૃ તરનવુતર્ત,ે પ્રાજ્ઞં અ ત્યં મ ત્રાિધકારઃ
07.17.22 મ ત્રાિધકારેઽિપ દ્ધસ યાેગાજ્ ત્યઃ પ્રાજ્ઞં અ તસ ધત્તે
07.17.23 પ્રાજ્ઞશરૂયાેઃ પ્રાજ્ઞં અશરંૂ મ તકમર્ણાં યાેગાેઽનવુતર્તે, શરંૂ અપ્રાજ્ઞં િવક્રમાિધકારઃ
07.17.24 િવક્રમાિધકારેઽિપ હ તનં ઇવ લુ ધકઃ પ્રાજ્ઞઃ શરંૂ અ તસ ધત્તેશ્
07.17.25 શરૂકૃતાસ્ત્રયાેઃ શરંૂ અકૃતાસં્ત્ર િવક્રમવ્યવસાયાેઽનવુતર્તે, કૃતાસં્ત્ર અશરંૂ લક્ષ્યલ ભાિધકારઃ
07.17.26 લક્ષ્યલ ભાિધકારેઽિપ સ્થૈયર્પ્ર તપત્ત્ય્ઽસ માષેૈઃ શરૂઃ કૃતાસં્ત્ર અ તસ ધત્તે
07.17.27 બહ્્વ।અેકપતુ્રયાેબર્હુપતુ્ર અેકં દ વા શષેપ્ર તષ્ટ ધઃ સ ધ અ તક્રામ ત, ન ઇતરઃ
07.17.28 પતુ્રસવર્ વદાને સ ધશ્ચેત્ પતુ્રફલતાે િવશષેઃ
07.17.29 સમફલયાેઃ શક્તપ્રજનનતાે િવશષેઃ
07.17.30 શક્તપ્રજનનયાેર યપુ સ્થતપ્રજનનતાે િવશષેઃ
07.17.31 શ ક્તમત્યેકપતુ્રે તુ લુપ્તપતુ્ર ઉ પ ત્તરાત્માનં આદ યાત્, ન ચ અેકપુતં્ર ઇ ત
07.17.32 અ યુચ્ચીયમાનઃ સમાિધમાેકં્ષ કારયેત્
07.17.33 કુમારાસન્નાઃ સિ ત્રણઃ કા શ પવ્ય જનાઃ કમાર્ ણ કુવાર્ણાઃ સુ ઙ્ગયા રાત્રાવપુખાનિય વા કુમારં
અપહરેયુઃ
07.17.34 નટનતર્કગાયનવાદકવાગ્ વનકુશીલવ લવકસાૈ ભકા વા પવૂર્પ્ર ણિહતાઃ પરં ઉપ તષે્ઠરન્
07.17.35 તે કુમારં પર પરયા ઉપ તષે્ઠરન્
07.17.36 તષેાં અિનયતકાલપ્રવેશસ્થાનિનગર્મનાિન સ્થાપયેત્
07.17.37 તતઃ તદ્વ્ય જનાે વા રાત્રાૈ પ્ર તષે્ઠત
07.17.38 તને પા વા ભાયાર્વ્ય જનાશ્ચ વ્યાખ્યાતાઃ
07.17.39 તષેાં વા તૂયર્ભા ડફેલાં ગ્ હી વા િનગર્ચ્છેત્
07.17.40સદૂારા લક નાપકસવંાહકા તરકક પકપ્રસાધકઉદકપિરચારકૈવાર્ દ્રવ્યવસ્ત્રભા ડફેલાશયનાસનસ ભાેગૈિનિહ્રયેત
07.17.41 પિરચારકચ્છદ્મના વા િક ચદ્ અ પવેલાયાં આદાય િનગર્ચ્છેત્, સુ ઙ્ગામખુને વા િનશા ઉપહારેણ
07.17.42 તાેયાશયે વા વા ણં યાેગં આ તષે્ઠત્
07.17.43 વૈદેહકવ્ય જના વા પક્વાન્નફલવ્યવહારેણાર ક્ષષુ રસં ઉપચારયેયુઃ
07.17.44 દૈવત ઉપહારશ્રાદ્ધપ્રહવણિન મત્તં આર ક્ષષુ મદનયાેગયુક્તં અન્નપાનં રસં વા પ્રયજુ્યાપગચ્છેત્,
આરક્ષકપ્રાે સાહનને વા
07.17.45 નાગરકકુશીલવ ચિક સકાપૂિપકવ્ય જના વા રાત્રાૈ સ દ્ધગ્ હા યાદ પયેયુઃ આર ક્ષણાં વા
07.17.46 વૈદેહકવ્ય જના વા પ યસસં્થાં આદ પયેયુઃ
07.17.47 અ યદ્ વા શર રં િન ક્ષ ય વગ્ હં આદ પયેદ્ અનપુાતભયાત્
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07.17.48 તતઃ સ ધચ્છેદખાતસુ ઙ્ગા ભરપગચ્છેત્
07.17.49 કાચકુ ભભા ડભારવ્ય જનાે વા રાત્રાૈ પ્ર તષે્ઠત
07.17.50 મુ ડજિટલાનાં પ્રવાસના યનપુ્રિવષ્ટાે વા રાત્રાૈ તદ્વ્ય જનઃ પ્ર તષે્ઠત, િવ પવ્યાિધકરણાર યચરચ્છદ્મનાં
અ યતમને વા
07.17.51 પ્રેતવ્ય જનાે વા ગૂઢૈિનિહ્રયેત
07.17.52 પ્રેતં વા સ્ત્રીવષેેણાનુગચ્છેત્
07.17.53 વનચરવ્ય જનાશ્ચ અેનં અ યતાે યા તં અ યતાેઽપિદશયેુઃ
07.17.54 તતાેઽ યતાે ગચ્છેત્
07.17.55 ચક્રચરાણાં વા શકટવાટૈરપગચ્છેત્
07.17.56 આસન્ને ચાનપુાતે સ તં્ર વા ગ્ હ્ણ યાત્
07.17.57 સ ત્રાભાવે િહર યં રસિવદં્ધ વા ભક્ષ્ય તં ઉભયતઃપ થાનં ઉ જેત્
07.17.58 તતાેઽ યતાેઽપગચ્છેત્
07.17.59 ગ્ હીતાે વા સામાિદ ભરનપુાતં અ તસ દ યાત્, રસિવદ્ધને વા પ ય્ઽદનને
07.17.60 વા ણયાેગા ગ્ દાહેષુ વા શર રં અ યદ્ આધાય શત્રું અ ભયુ ત પતુ્રાે મે વયા હતઃ ઇ ત
07.17.61a ઉપાત્તચ્છન્નશસ્ત્રાે વા રાત્રાૈ િવક્ર ય ર ક્ષષુ
07.17.61b શીઘ્રપાતૈરપસરેદ્ ગૂઢપ્ર ણિહતૈઃ સહ (ઇ ત)
Chapt . મ યમચિરતં - ઉદાસીનચિરતં - મ ડલચિરતમ્

07.18.01 મ યમસ્યાત્મા તીયા પ ચમી ચ પ્રકૃતી પ્રકૃતયઃ
07.18.02 દ્વતીયા ચતુથ ષષ્ઠ ચ િવકૃતયઃ
07.18.03 તચ્ચેદ્ ઉભયં મ યમાેઽનુગ્ હ્ણ યાત્, િવ જગીષુમર્ યમાનુલાેમઃ સ્યાત્
07.18.04 ન ચેદ્ અનુગ્ હ્ણ યાત્, પ્રકૃત્ય્ઽનુલાેમઃ સ્યાત્
07.18.05 મદ્યમશ્ચેદ્ િવ જગીષાે મત્રં મત્રભાિવ લ સતે, મત્રસ્યાત્મનશ્ચ મત્રા યુ થા ય મ યમાચ્ચ મત્રા ણ
ભેદિય વા મતં્ર ત્રાયેત
07.18.06 મ ડલં વા પ્રાે સાહયેત્ અ તપ્ર દ્ધાેઽયં મ યમઃ સવષાં નાે િવનાશાયા યુ થતઃ, સ ભૂયાસ્ય યાત્રાં
િવહનામ ઇ ત
07.18.07 તચ્ચને્ મ ડલં અનુગ્ હ્ણ યાત્, મ યમાવગ્રહેણાત્માનં ઉપ હંયેત્
07.18.08 ન ચેદ્ અનુગ્ હ્ણ યાત્, કાેશદ ડા યાં મતં્ર અનુગ્ હ્ય યે મ યમદ્વે ષણાે રા નઃ પર પરાનુગ્ હીતા વા
બહવઃ તષે્ઠયુઃ, અેક સદ્ધાૈ વા બહવઃ સ યેયુઃ, પર પરાદ્ વા શિઙ્કતા ન ઉ ત્તષે્ઠરન્, તષેાં પ્રધાનં અેકં આસનં્ન વા
સામદાના યાં લભેત
07.18.09 દ્વગુણાે દ્વતીયં િત્રગનુઃ તીયમ્
07.18.10 અેવં અ યુ ચ્ચતાે મ યમં અવગ્ હ્ણ યાત્
07.18.11 દેશકાલા તપત્તાૈ વા સ ધાય મ યમને મત્રસ્ય સા ચવ્યં કુયાર્ત્, દૂ યષેુ વા કમર્સ ધમ્
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07.18.12 કશર્નીયં વાઽસ્ય મતં્ર મ યમાે લ સતે, પ્ર ત ત ભયેદ્ અેનં અહં વા ત્રાયેય ઇ ત આ કશર્નાત્
07.18.13 ક શતં અેનં ત્રાયેત
07.18.14 ઉચ્છેદનીયં વાઽસ્ય મતં્ર મ યમાે લ સતે, ક શતં અેનં ત્રાયેત મ યમ દ્ધભયાત્
07.18.15 ઉ ચ્છનં્ન વા ભૂ ય્ઽનુગ્રહેણ હ તે કુયાર્દ્ અ યત્રાપસારભયાત્
07.18.16 કશર્નીય ઉચ્છેદનીયયાેશ્ચને્ મત્રા ણ મ યમસ્ય સા ચવ્યકરા ણ સ્યુઃ, પુ ષા તરેણ સ ધીયેત
07.18.17 િવ જગીષાવેાર્ તયાે મત્રા યવગ્રહસમથાર્િન સ્યુઃ, સ ધ ઉપેયાત્
07.18.18 અ મતં્ર વાઽસ્ય મ યમાે લ સતે, સ ધ ઉપેયાત્
07.18.19 અેવં વાથર્શ્ચ કૃતાે ભવ ત મ યમસ્ય પ્રયં ચ
07.18.20 મ યમશ્ચેત્ વ મતં્ર મત્રભાિવ લ સતે, પુ ષા તરેણ સ દ યાત્
07.18.21 સાપેકં્ષ વા નાહર્ સ મતં્ર ઉચ્છેત્તુમ્ ઇ ત વારયેત્
07.18.22 ઉપેક્ષેત વા મ ડલં અસ્ય કુ યતુ વપક્ષવધાત્ ઇ ત
07.18.23 અ મતં્ર આત્મનાે વા મ યમાે લ સતે, કાેશદ ડા યાં અેનં અદૃ યમાનાેઽનુગ્ હ્ણ યાત્
07.18.24 ઉદાસીનં વા મ યમાે લ સતે, અ મૈ સાહા યં દદ્યાદ્ ઉદાસીનાદ્ ભદ્યતામ્ ઇ ત
07.18.25 મ યમ ઉદાસીનયાેયા મ ડલસ્યા ભપ્રેતઃ તં આશ્રયેત
07.18.26 મ યમચિરતને ઉદાસીનચિરતં વ્યાખ્યાતમ્
07.18.27 ઉદાસીનશ્ચને્ મ યમં લ સતે, યતઃ શત્રું અ તસ દ યાન્ મત્રસ્ય ઉપકારં કુયાર્દ્ ઉદાસીનં વા દ ડ
ઉપકાિરણં લભેત તતઃ પિરણમેત
07.18.28 અેવં ઉપ હ્યાત્માનં અિરપ્રકૃ ત કશર્યને્ મત્રપ્રકૃ ત ચ ઉપગ્ હ્ણ યાત્
07.18.29a સત્ય ય મત્રભાવે તસ્યાનાત્મવાિન્નત્યાપકાર શત્રુઃ શત્રુસિંહતઃ પા ણર્ગ્રાહાે વા વ્યસની યાતવ્યાે
વ્યસને વા નેતુર ભયાેક્તા ઇત્યિરભાિવનઃ,અેકાથાર્ ભપ્રયાતઃ થગ્ઽથાર્ ભપ્રયાતઃ સ ભૂયયાિત્રકઃ સિંહતપ્રયા ણકઃ
વાથાર્ ભપ્રયાતઃ સામુ થાિયકઃ કાેશદ ડયાેર યતરસ્ય કે્રતા િવકે્રતા વા દ્વધૈીભાિવક ઇ ત મત્રભાિવનઃ, -
07.18.29b સામ તાે બલવતઃ પ્ર તઘાતાેઽ તિધઃ પ્ર તવેશાે વા બલવતઃ પા ણર્ગ્રાહાે વા વયં ઉપનતઃ પ્રતાપ
ઉપનતાે વા દ ડ ઉપનત ઇ ત ત્યભાિવનઃ સામ તાઃ
07.18.30 તૈભૂર્ ય।્અેકા તરા વ્યાખ્યાતાઃ
07.18.31ab તષેાં શત્રુિવરાેધે યન્ મતં્ર અેકાથર્તાં વ્રજેત્ ।
07.18.31chd શ યા તદ્ઽનુગ્ હ્ણ યાદ્ િવષહેત યયા પરમ્
07.18.32ab પ્રસા ય શત્રું યન્ મતં્ર દં્ધ ગચ્છેદ્ અવ યતામ્ ।
07.18.32chd સામ ત અેકા તરા યાં ત પ્રકૃ ત યાં િવરાેધયેત્
07.18.33ab ત કુલીનાપ દ્ધા યાં ભૂ મ વા તસ્ય હારયેત્ ।
07.18.33chd યથા વાઽનુગ્રહાપેકં્ષ વ યં તષે્ઠત્ તથા ચરેત્
07.18.34ab ન ઉપકુયાર્દ્ અ મતં્ર વા ગચ્છેદ્ યદ્ અ તક શતમ્ ।
07.18.34chd તદ્ અહીનં અ દં્ધ ચ સ્થાપયને્ મતં્ર અથર્િવત્
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07.18.35ab અથર્યુ યા ચલં મતં્ર સ ધ યદ્ ઉપગચ્છ ત ।
07.18.35chd તસ્યાપગમને હેતું િવહ યાન્ન ચલેદ્ યથા
07.18.36ab અિરસાધારણં યદ્ વા તષે્ઠત્ તદ્ અિરતઃ શઠમ્ ।
07.18.36chd ભેદયેદ્ ભન્નં ઉ ચ્છ દ્યાત્ તતઃ શત્રું અન તરમ્
07.18.37ab ઉદાસીનં ચ યત્ તષે્ઠત્ સામ તૈઃ તદ્ િવરાેધયેત્ ।
07.18.37chd તતાે િવગ્રહસ તપ્તં ઉપકારે િનવેશયેત્
07.18.38ab અ મતં્ર િવ જગીષું ચ યત્ સ ચર ત દુબર્લમ્ ।
07.18.38chd તદ્ બલનેાનુગ્ હ્ણ યાદ્ યથા સ્યાન્ન પરાન્મખુમ્
07.18.39ab અપનીય તતાેઽ યસ્યાં ભૂમાૈ વા સ વેશયેત્ ।
07.18.39chd િનવે ય પવૂ તત્રા યદ્ દ ડાનુગ્રહહેતનુા
07.18.40ab અપકુયાર્ત્ સમથ વા ન ઉપકુયાર્દ્ યદ્ આપિદ ।
07.18.40chd ઉ ચ્છ દ્યાદ્ અેવ ત ન્મતં્ર િવશ્વસ્યાઙં્ક ઉપ સ્થતમ્
07.18.41ab મત્રવ્યસનતાે વાઽિર ત્તષે્ઠદ્ યાેઽનવગ્રહઃ ।
07.18.41chd મત્રેણ અેવ ભવેત્ સા ય છાિદતવ્યસનને સઃ
07.18.41ab અ મત્રવ્યસનાન્ મતં્ર ઉ થતં યદ્ િવરજ્ય ત ।
07.18.41chd અિરવ્યસન સદ્ યા ત શત્રુણા અેવ પ્ર સ ય ત
07.18.42ab દ્ધ ક્ષયં ચ સ્થાનં ચ કશર્ન ઉચ્છેદનં તથા
07.18.42chd સવર્ ઉપાયાન્ સમાદ યાદ્ અેતાન્ યશ્ચાથર્શાસ્ત્રિવત્ ।
07.18.43ab અેવં અ યાે યસ ચારં ષાડ્ગુ યં યાેઽનપુ ય ત
07.18.43chd સ બુ દ્ધિનગલૈબર્દ્ધિૈરષં્ટ ક્ર ડ ત પા થવૈઃ (ઇ ત)
Book .

Chapt . પ્રકૃ તવ્યસનવગર્ઃ
08.1.01 વ્યસનયાૈગપદે્ય સાૈકયર્તાે યાતવં્ય ર ક્ષતવં્ય વા ઇ ત વ્યસન ચ તા
08.1.02 દૈવં માનષું વા પ્રકૃ તવ્યસનં અનયાપનયા યાં સ ભવ ત
08.1.03 ગુણપ્રા તલાે યં અભાવઃ પ્રદાષેઃ પ્રસઙ્ગઃ પીડા વા વ્યસનમ્
08.1.04 વ્યસ્યત્યેનં શ્રેયસ ઇ ત વ્યસનમ્
08.1.05 વા ય્ઽમાત્યજનપદદુગર્કાેશદ ડ મત્રવ્યસનાનાં પવૂ પવૂ ગર યઃ ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.1.06 ન ઇ ત ભરદ્વાજઃ
08.1.07 વા ય્ઽમાત્યવ્યસનયાેરમાત્યવ્યસનં ગર યઃ
08.1.08 મ ત્રાે મ ત્રફલાવા પ્તઃ કમાર્નુષ્ઠાનં આયવ્યયકમર્ દ ડપ્રણયનં અ મત્રાટવીપ્ર તષેધાે રાજ્યરક્ષણં
વ્યસનપ્રતીકારઃ કુમારરક્ષણં અ ભષેકશ્ચ કુમારાણાં આયતં્ત અમાત્યેષુ
08.1.09 તષેાં અભાવે તદ્ઽભાવઃ, છન્નપક્ષસ્ય ઇવ રાજ્ઞશ્ચેષ્ટાનાશશ્ચ
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08.1.10 વ્યસનષેુ ચાસન્નઃ પર ઉપ પઃ
08.1.11 વૈગુ યે ચ પ્રાણાબાધઃ પ્રાણા તકચર વાદ્ રાજ્ઞઃ ઇ ત
08.1.12 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.1.13 મિ ત્રપુરાેિહતાિદ ત્યવગ અ યક્ષપ્રચારં પુ ષદ્રવ્યપ્રકૃ તવ્યસનપ્રતીકારં અેધનં ચ રા અેવ કરાે ત
08.1.14 વ્યસિનષુ વાઽમાત્યે વ યાન્ અવ્યસિનનઃ કરાે ત
08.1.15 પજૂ્યપજૂને દૂ યાવગ્રહે ચ િનત્યયુક્તઃ તષ્ઠ ત
08.1.16 વામી ચ સ પન્નઃ વસ પદ્ ભઃ પ્રકૃતીઃ સ પાદય ત
08.1.17 સ ય શીલઃ ત શીલાઃ પ્રકૃતયાે ભવ ત, ઉ થાને પ્રમાદે ચ તદ્।આયત્ત વાત્
08.1.18 ત કૂટસ્થાનીયાે િહ વામી ઇ ત
08.1.19 અમાત્યજનપદવ્યસનયાજેર્નપદવ્યસનં ગર યઃ ઇ ત િવશાલાક્ષઃ
08.1.20 કાેશાે દ ડઃ કુ યં િવ ષ્ટવાર્હનં િનચયાશ્ચ જનપદાદ્ ઉ ત્તષ્ઠ તે
08.1.21 તષેાં અભાવાે જનપદાભાવે, વા ય્ઽમાત્યયાેશ્ચાન તરઃ ઇ ત
08.1.22 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.1.23 અમાત્યમૂલાઃ સવાર્ર ભાઃ - જનપદસ્ય કમર્ સદ્ધયઃ વતઃ પરતશ્ચ યાેગક્ષેમસાધનં વ્યસનપ્રતીકારઃ
શૂ યિનવેશ ઉપચયાૈ દ ડકરાનુગ્રહશ્ચ ઇ ત
08.1.24 જનપદદુગર્વ્યસનયાેદુર્ગર્વ્યસનમ્ ઇ ત પારાશરાઃ
08.1.25 દુગ િહ કાેશદ ડ ઉ પ ત્તરાપિદ સ્થાનં ચ જનપદસ્ય
08.1.26 શ ક્તમત્તરાશ્ચ પાૈરા નપદે યાે િનત્યાશ્ચાપિદ સહાયા રાજ્ઞઃ
08.1.27 નપદાઃ વ મત્રસાધારણાઃ ઇ ત
08.1.28 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.1.29 જનપદમૂલા દુગર્કાેશદ ડસતેવુાત્તાર્ઽઽર ભાઃ
08.1.30 શાૈય સ્થૈય દાકં્ષ્ય બાહુલ્યં ચ નપદેષુ
08.1.31 પવર્તા તદ્વ પાશ્ચ દુગાર્ ના યુ ય તે જનપદાભાવાત્
08.1.32 કષર્કપ્રાયે તુ દુગર્વ્યસનં, આયુધીયપ્રાયે તુ જનપદે જનપદવ્યસનં ઇ ત
08.1.33 દુગર્કાેશવ્યસનયાેઃ કાેશવ્યસનમ્ ઇ ત િપશનુઃ
08.1.34 કાેશમૂલાે િહ દુગર્સસં્કારાે દુગર્રક્ષણં જનપદ મત્રા મત્રિનગ્રહાે દેશા તિરતાનાં ઉ સાહનં
દ ડબલવ્યવહારશ્ચ
08.1.35 દુગર્ઃ કાેશાદ્ ઉપ યઃ પરેષામ્
08.1.36 કાેશં આદાય ચ વ્યસને શકં્ય અપયાતું, ન દુગર્મ્ ઇ ત
08.1.37 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.1.38 દુગાર્પર્ણઃ કાેશાે દ ડઃ તૂ ણીયંુદં્ધ વપક્ષિનગ્રહાે દ ડબલવ્યવહાર આસારપ્ર તગ્રહઃ
પરચક્રાટવીપ્ર તષેધશ્ચ
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08.1.39 દુગાર્ભાવે ચ કાેશઃ પરેષામ્
08.1.40 દૃ યતે િહ દુગર્વતાં અનુ ચ્છ ત્તિર ત
08.1.41 કાેશદ ડવ્યસનયાેદર્ ડવ્યસનમ્ ઇ ત કાૈણપદ તઃ
08.1.42 દ ડમૂલાે િહ મત્રા મત્રિનગ્રહઃ પરદ ડ ઉ સાહનં વદ ડપ્ર તગ્રહશ્ચ
08.1.43 દ ડાભાવે ચ ધ્રવુઃ કાેશિવનાશઃ
08.1.44 કાેશાભાવે ચ શક્યઃ કુ યને ભૂ યા પરભૂ મ વયઙ્ગ્રાહેણ વા દ ડઃ િપ ડિયતું, દ ડવતા ચ કાેશઃ
08.1.45 વા મનશ્ચાસન્ન ત્ત વાદ્ અમાત્યસધમાર્ દ ડઃ ઇ ત
08.1.46 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.1.47 કાેશમૂલાે િહ દ ડઃ
08.1.48 કાેશાભાવે દ ડઃ પરં ગચ્છ ત, વા મનં વા હ ત
08.1.49 સવાર્ ભયાેગકરશ્ચ કાેશાે ધમર્કામહેતુઃ
08.1.50 દેશકાલકાયર્વશને તુ કાેશદ ડયાેર યતરઃ પ્રમાણીભવ ત
08.1.51 લ ભપાલનાે િહ દ ડઃ કાેશસ્ય, કાેશઃ કાેશસ્ય દ ડસ્ય ચ ભવ ત
08.1.52 સવર્દ્રવ્યપ્રયાજેક વાત્ કાેશવ્યસનં ગર ય ઇ ત
08.1.53 દ ડ મત્રવ્યસનયાે મત્રવ્યસનમ્ ઇ ત વાતવ્યાિધઃ
08.1.54 મતં્ર અ તં વ્યવિહતં ચ કમર્ કરાે ત, પા ણર્ગ્રાહં આસારં અ મતં્ર આટિવકં ચ પ્ર તકરાે ત,
કાેશદ ડભૂ મ ભશ્ચ ઉપકરાે ત વ્યસનાવસ્થાયાેગમ્ ઇ ત
08.1.55 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.1.56 દ ડવતાે મતં્ર મત્રભાવે તષ્ઠ ત, અ મત્રાે વા મત્રભાવે
08.1.57 દ ડ મત્રયાેઃ તુ સાધારણે કાય સારતઃ વયુદ્ધદેશકાલલાભાદ્ િવશષેઃ
08.1.58 શીઘ્રા ભયાને વ મત્રાટિવકાન ય તરકાપેે ચ ન મતં્ર િવદ્યતે
08.1.59 વ્યસનયાૈગપદે્ય પર દ્ધાૈ ચ મતં્ર અથર્યુક્તાૈ તષ્ઠ ત
08.1.60 ઇ ત પ્રકૃ તવ્યસનસ પ્રધારણં ઉક્તમ્
08.1.61ab પ્રકૃત્ય્ઽવયવાનાં તુ વ્યસનસ્ય િવશષેતઃ ।
08.1.61chd બહુભાવાેઽનુરાગાે વા સારાે વા કાયર્સાધકઃ
08.1.62ab દ્વયાેઃ તુ વ્યસને તુલ્યે િવશષેાે ગુણતઃ ક્ષયાત્ ।
08.1.62chd શષેપ્રકૃ તસાદુ્ગ યં યિદ સ્યાન્નાિવધેયકમ્
08.1.63ab શષેપ્રકૃ તનાશઃ તુ યત્ર અેકવ્યસનાદ્ ભવેત્ ।
08.1.63chd વ્યસનં તદ્ ગર યઃ સ્યાત્ પ્રધાનસ્ય ઇતરસ્ય વા (ઇ ત)
Chapt . રાજરાજ્યયાવે્યર્સન ચ તા

08.2.01 રા રાજં્ય ઇ ત પ્રકૃ તસઙે્ક્ષપઃ
08.2.02 રાજ્ઞાેઽ ય તરાે બાહ્યાે વા કાપે ઇ ત
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08.2.03 અિહભયાદ્ અ ય તરઃ કાપેાે બાહ્યકાપેાત્ પાપીયાન્, અ તર્ઽમાત્યકાપેશ્ચા તઃકાપેાત્
08.2.04 ત માત્ કાેશદ ડશ ક્ત આત્મસસં્થાં કુવ ત
08.2.05 દ્વરૈાજ્યવૈરાજ્યયાેદ્વરાજ્યં અ યાે યપક્ષદ્વષેાનુરાગા યાં પર પરસઙ્ઘષણ વા િવન ય ત, વૈરાજં્ય તુ
પ્રકૃ ત ચત્તગ્રહણાપે ક્ષ યથા સ્થતં અ યૈભુર્જ્યતે ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.2.06 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.2.07 િપતાપતુ્રયાેભ્રાર્ત્રાવેાર્ દ્વરૈાજં્ય તુલ્યયાેગક્ષેમં અમાત્યાવગ્રહં વતર્ય ત
08.2.08 વૈરાજં્ય તુ વતઃ પરસ્યા ચ્છદ્ય ન અેતન્ મમ ઇ ત મ યમાનઃ કશર્ય ત, અપવાહય ત, પ યં વા કરાે ત,
િવરક્તં વા પિરત્યજ્યાપગચ્છ ત ઇ ત
08.2.09અ ધશ્ચ લતશાસ્ત્રાે વા રા ઇ ત અશાસ્ત્રચ ર ધાે ય ક ચનકાર દૃઢા ભિનવેશી પરપ્રણેયાે વા રાજં્ય
અ યાયને ઉપહ ત, ચ લતશાસ્ત્રઃ તુ યત્ર શાસ્ત્રાચ્ચ લતમ તભર્વ ત શક્યાનનુયાે ભવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.2.10 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.2.11 અ ધાે રા શક્યતે સહાયસ પદા યત્ર તત્ર વા પયર્વસ્થાપિયતુમ્
08.2.12 ચ લતશાસ્ત્રઃ તુ શાસ્ત્રાદ્ અ યથાઽ ભિનિવષ્ટબુ દ્ધર યાયને રાજં્ય આત્માનં ચ ઉપહ ત ઇ ત
08.2.13 વ્યાિધતાે નવાે વા રા ઇ ત વ્યાિધતાે રા રાજ્ય ઉપઘાતં અમાત્યમૂલં પ્રાણાબાધં વા રાજ્યમૂલં
અવા ાે ત, નવઃ તુ રા વધમાર્નુગ્રહપિરહારદાનમાનકમર્ ભઃ પ્રકૃ તર જન ઉપકારૈશ્ચર ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.2.14 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.2.15 વ્યાિધતાે રા યથાપ્ર તં્ત રાજપ્ર ણિધ અનવુતર્ય ત
08.2.16 નવઃ તુ રા બલાવ જતં મમ ઇદં રાજ્યમ્ ઇ ત યથા ઇષં્ટ અનવગ્રહશ્ચર ત
08.2.17 સામુ થાિયકૈરવગ્ હીતાે વા રાજ્ય ઉપઘાતં મષર્ય ત
08.2.18 પ્રકૃ ત વ ઢઃ સખંુ ઉચ્છેત્તું ભવ ત ઇ ત
08.2.19 વ્યાિધતે િવશષેઃ પાપરાેગ્યપાપરાેગી ચ
08.2.20 નવેઽ ય ભ તાેઽન ભ ત ઇ ત
08.2.21 દુબર્લાેઽ ભ તાે બલવાન્ અન ભ તાે રા ઇ ત દુબર્લસ્યા ભ તસ્ય ઉપ પં દાૈબર્લ્યાપેક્ષાઃ પ્રકૃતયઃ
કૃચ્છ્ર ેણ ઉપગચ્છ ત, બલવતશ્ચાન ભ તસ્ય બલાપેક્ષાઃ સખુને ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.2.22 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.2.23 દુબર્લં અ ભ તં પ્રકૃતયઃ વયં ઉપનમ ત, ત્યં અૈશ્વયર્પ્રકૃ તરનવુતર્ત ઇ ત
08.2.24 બલવતશ્ચાન ભ તસ્ય ઉપ પં િવસવંાદય ત, અનુરાગે સાવર્ગુ યં ઇ ત
08.2.25 પ્રયાસવધાત્ સસ્યવધાે મુ ષ્ટવધાત્ પાપીયાન્, િનરા વ વાદ્ અ ષ્ટર ત ષ્ટતઃ
08.2.26ab દ્વયાેદ્વર્યાવે્યર્સનયાેઃ પ્રકૃતીનાં બલાબલમ્ ।
08.2.26chd પાર પયર્ક્રમેણ ઉક્તં યાને સ્થાને ચ કારણમ્ (ઇ ત)
Chapt . પુ ષવ્યસનવગર્ઃ

08.3.01 અિવદ્યાિવનયઃ પુ ષવ્યસનહેતુઃ
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08.3.02 અિવનીતાે િહ વ્યસનદાષેાન્ન પ ય ત
08.3.03 તાન્ ઉપદેક્ષ્યામઃ
08.3.04 કાપેજઃ િત્રવગર્ઃ, કામજશ્ચતવુર્ગર્ઃ
08.3.05 તયાેઃ કાપેાે ગર યાન્
08.3.06 સવર્ત્ર િહ કાપેશ્ચર ત
08.3.07 પ્રાયશશ્ચ કાપેવશા રા નઃ પ્રકૃ તકાપેૈહર્તાઃ શ્રૂય તે, કામવશાઃ ક્ષયિન મતં્ત અિરવ્યાિધ ભિર ત
08.3.08 ન ઇ ત ભારદ્વાજઃ
08.3.09 સ પુ ષાચારઃ કાપેાે વૈરયાતનં અવજ્ઞાવધાે ભીતમનુ યતા ચ
08.3.10 િનત્યશ્ચ કાપેને સ બ ધઃ પાપપ્ર તષેધાથર્ઃ
08.3.11 કામઃ સ દ્ધલાભઃ સા વં ત્યાગશીલતા સ પ્રયભાવશ્ચ
08.3.12 િનત્યશ્ચ કામને સ બ ધઃ કૃતકમર્ણઃ ફલ ઉપભાેગાથર્ઃ ઇ ત
08.3.13 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.3.14 દ્વે યતા શત્રવુેદનં દુઃખાસઙ્ગશ્ચ કાપેઃ
08.3.15 પિરભવાે દ્રવ્યનાશઃ પાટચ્ચરદ્યૂતકારલુ ધકગાયનવાદકૈશ્ચાન યઃ સ યાેગઃ કામઃ
08.3.16 તયાેઃ પિરભવાદ્ દ્વે યતા ગર યસી
08.3.17 પિરભૂતઃ વૈઃ પરૈશ્ચાવગ્ હ્યત,ે દ્વે યઃ સમુ ચ્છદ્યત ઇ ત
08.3.18 દ્રવ્યનાશા શત્રવુેદનં ગર યઃ
08.3.19 દ્રવ્યનાશઃ કાેશાબાધકઃ, શત્રવુેદનં પ્રાણાબાધકં ઇ ત
08.3.20 અન યર્સ યાેગાદ્ દુઃખસ યાેગાે ગર યાન્
08.3.21 અન યર્સ યાેગાે મુહૂતર્પ્રતીકારાે, દ ઘર્ક્લેશકરાે દુઃખાનાં આસઙ્ગ ઇ ત
08.3.22 ત માત્ કાપેાે ગર યાન્
08.3.23 વાક્પા યં અથર્દૂષણં દ ડપા યં ઇ ત
08.3.24 વાક્પા યાથર્દૂષણયાવેાર્ક્પા યં ગર યઃ ઇ ત િવશાલાક્ષઃ
08.3.25 પ ષમુક્તાે િહ તજે વી તજેસા પ્રત્યારાેહ ત
08.3.26 દુ ક્તશલ્યં હૃિદ િનખાતં તજેઃસ દ પનં ઇ દ્રય ઉપતાિપ ચ ઇ ત
08.3.27 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.3.28 અથર્પૂ વાક્ષલ્યં અપહ ત, ત્તિવલાપેઃ વથર્દૂષણમ્
08.3.29 અદાનં આદાનં િવનાશઃ પિરત્યાગાે વાઽથર્સ્ય ઇત્યથર્દૂષણમ્
08.3.30 અથર્દૂષણદ ડપા યયાેરથર્દૂષણં ગર યઃ ઇ ત પારાશરાઃ
08.3.31 અથર્મૂલાૈ ધમર્કામાૈ
08.3.32 અથર્પ્ર તબદ્ધશ્ચ લાેકાે વતર્તે
08.3.33 તસ્ય ઉપઘાતાે ગર યાન્ ઇ ત
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08.3.34 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.3.35 સમુહતાઽ યથન ન કશ્ચન શર રિવનાશં ઇચ્છેત્
08.3.36 દ ડપા યાચ્ચ તં અેવ દાષેં અ યે યઃ પ્રા ાે ત
08.3.37 ઇ ત કાપેજઃ િત્રવગર્ઃ
08.3.38 કામજઃ તુ ગયા દ્યૂતં સ્ત્રયઃ પાનં ઇ ત ચતવુર્ગર્ઃ
08.3.39 તસ્ય ગયાદ્યૂતયાે ર્ગયા ગર યસી ઇ ત િપશનુઃ
08.3.40 તનેા મત્રવ્યાલદાવપ્ર ખલનભયિદન્માેહાઃ પપાસે ચ પ્રાણાબાધઃ તસ્યામ્
08.3.41 દ્યૂતે તુ જતં અેવાક્ષિવદુષા યથા જય સનેદુયાધના યામ્ ઇ ત
08.3.42 ન ઇ કાૈિટલ્યઃ
08.3.43 તયાેર ય યતરપરાજયાેઽ ત ઇ ત નલયુિધ ષ્ઠરા યાં વ્યાખ્યાતમ્
08.3.44 તદ્ અેવ િવ જતદ્રવ્યં આ મષં વૈરાનુબ ધશ્ચ
08.3.45 સતાેઽથર્સ્ય િવપ્ર તપ ત્તરસતશ્ચાજર્નં અપ્ર તભુક્તનાશાે મતૂ્રપુર ષધારણબુભુક્ષાઽઽિદ ભશ્ચ વ્યાિધલાભ
ઇ ત દ્યૂતદાષેાઃ
08.3.46 ગયાયાં તુ વ્યાયામઃ શ્લે મિપત્તમેદઃ વેદનાશશ્ચલે સ્થતે ચ કાયે લક્ષપિરચયઃ કાપેભયસ્થાનષેુ ચ ગાણાં
ચત્તજ્ઞાનં અિનત્યયાનં ચ ઇ ત
08.3.47 દ્યૂતસ્ત્રીવ્યસનયાેઃ કૈતવવ્યસનમ્ ઇ ત કાૈણપદ તઃ
08.3.48 સાતત્યેન િહ િન શ પ્રદ પે માતિર ચ તાયાં દ વ્યત્યેવ િકતવઃ
08.3.49 કૃચ્છ્ર ે ચ પ્ર ત ષ્ટઃ કુ ય ત
08.3.50 સ્ત્રીવ્યસને તુ નાનપ્ર તકમર્ભાજેનભૂ મષુ ભવત્યેવ ધમાર્થર્પિરપ્રશ્નઃ
08.3.51 શક્યા ચ સ્ત્રી રાજિહતેિનયાેક્તું, ઉપાંશદુ ડને વ્યાિધના વા વ્યાવતર્િયતું અવસ્રાવિયતું વા ઇ ત
08.3.52 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.3.53 સપ્રત્યાદેયં દ્યૂતં િન પ્રત્યાદેયં સ્ત્રીવ્યસનમ્
08.3.54 અદશર્નં કાયર્િનવદઃ કાલા તપાતનાદ્ અનથા ધમર્લાપેશ્ચ ત ત્રદાૈબર્લ્યં પાનાનુબ ધશ્ચ ઇ ત
08.3.55 સ્ત્રીપાનવ્યસનયાેઃ સ્ત્રીવ્યસનમ્ ઇ ત વાતવ્યાિધઃ
08.3.56 સ્ત્રીષુ િહ બા લ યં અનેકિવધં િનશા તપ્ર ણધાૈ વ્યાખ્યાતમ્
08.3.57 પાને તુ શ દાદ નાં ઇ દ્રયાથાર્નાં ઉપભાેગઃ પ્રી તદાનં પિરજનપજૂનં કમર્શ્રમવધશ્ચ ઇ ત
08.3.58 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.3.59 સ્ત્રીવ્યસને ભવત્યપત્ય ઉ પ ત્તરાત્મરક્ષણં ચા તદાર્રેષુ, િવપયર્યાે વા બાહ્યષેુ, અગ યષેુ સવર્ ઉ ચ્છ ત્તઃ
08.3.60 તદ્ ઉભયં પાનવ્યસને
08.3.61 પાનસ પત્ -સજં્ઞાનાશાેઽનનુ્મત્તસ્યઉન્મત્ત વંઅપ્રેતસ્યપ્રેત વં કાપૈીનદશર્નં શ્રુતપ્રજ્ઞાપ્રાણિવત્ત મત્રહાિનઃ
સદ્ ભિવયાેગાેઽન યર્સ યાેગઃ ત ત્રીગીતનપૈુ યષેુ ચાથર્ઘે્નષુ પ્રસઙ્ગ ઇ ત
08.3.62 દ્યૂતમદ્યયાેદ્યૂર્તમ્
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08.3.63 અેકેષાં પણિન મત્તાે જયઃ પરાજયાે વા પ્રા ણષુ િનશ્ચેતનષેુ વા પક્ષદ્વધૈને પ્રકૃ તકાપંે કરાે ત
08.3.64 િવશષેતશ્ચ સઙ્ઘાનાં સઙ્ઘધ મણાં ચ રાજકુલાનાં દ્યૂતિન મત્તાે ભેદઃ તિન્ન મત્તાે િવનાશ ઇત્યસ પ્રગ્રહઃ
પાિપષ્ઠતમાે વ્યસનાનાં ત ત્રદાૈબર્લ્યાદ્ ઇ ત
08.3.65ab અસતાં પ્રગ્રહઃ કામઃ કાપેશ્ચાવગ્રહઃ સતામ્ ।
08.3.65chd વ્યસનં દાષેબાહુલ્યાદ્ અત્ય તં ઉભયં મતમ્
08.3.66ab ત માત્ કાપંે ચ કામં ચ વ્યસનાર ભં આત્મવાન્ ।
08.3.66chd પિરત્યજેન્ મૂલહરં દ્ધસવેી જત ઇ દ્રયઃ (ઇ ત)
Chapt . પીડનવગર્ઃ - ત ભવગર્ઃ - કાેશસગંવગર્ઃ

08.4.01 દૈવપીડનં - અ ગ્ દકં વ્યાિધદુર્ ભક્ષં મરક ઇ ત
08.4.02 અગ્ ય્।ઉદકયાેર ગ્ પીડનં અપ્ર તકાય સવર્દાિહ ચ, શક્યાપગમનં તાયાર્બાધં ઉદકપીડનમ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.03 ન ઇત્ કાૈિટલ્યઃ
08.4.04 અ ગ્ ગ્રાર્મં અધર્ગ્રામં વા દહ ત, ઉદકવેગઃ તુ ગ્રામશતપ્રવાહી ઇ ત
08.4.05 વ્યાિધદુ ભક્ષયાવે્યાર્િધઃ પ્રેતવ્યાિધત ઉપ ષ્ટપિરચારકવ્યાયામ ઉપરાેધને કમાર્ યપુહ ત, દુ ભક્ષં
પનુરકમર્ ઉપઘા ત િહર યપશકુરદાિય ચ ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.06 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.07 અેકદેશપીડનાે વ્યાિધઃ શક્યપ્રતીકારશ્ચ, સવર્દેશપીડનં દુ ભક્ષં પ્રા ણનાં અ વનાય ઇ ત
08.4.08 તને મરકાે વ્યાખ્યાતઃ
08.4.09 દ્રકમખુ્યક્ષયયાેઃ દ્રકક્ષયઃ કમર્ણાં અયાેગક્ષેમં કરાે ત, મખુ્યક્ષયઃ કમાર્નુષ્ઠાન ઉપરાેધધમાર્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.10 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.11 શક્યઃ દ્રકક્ષયઃ પ્ર તસ ધાતું બાહુલ્યાત્ દ્રકાણાં, ન મખુ્યક્ષયઃ
08.4.12 સહસ્રષેુ િહ મખુ્યાે ભવત્યેકાે ન વા સ વપ્રજ્ઞાઽઽિધક્યાત્ તદ્।આશ્રય વાત્ દ્રકાણાં ઇ ત
08.4.13 વચક્રપરચક્રયાેઃ વચકં્ર અ તમાત્રા યાં દ ડકરા યાં પીડયત્યશકં્ય ચ વારિયતું, પરચકં્ર તુ શકં્ય પ્રૈયાેદંુ્ધ
ઉપસારેણ સ ધના વા માેક્ષિયતુમ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.14 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.15 વચક્રપીડનં પ્રકૃ તપુ ષમખુ્ય ઉપગ્રહિવઘાતા યાં શક્યતે વારિયતું અેકદેશં વા પીડય ત, સવર્દેશપીડનં
તુ પરચકં્ર િવલાપેઘાતદાહિવ વંસનાપવાહનૈઃ પીડય ત ઇ ત
08.4.16 પ્રકૃ તરાજિવવાદયાેઃ પ્રકૄ તિવવાદઃ પ્રકૃતીનાં ભેદકઃ પરા ભયાેગાન્ આવહ ત, રાજિવવાદઃ તુ પ્રકૃતીનાં
દ્વગુણભક્તવેતનપિરહારકરાે ભવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.17 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.18 શક્યઃ પ્રકૃ તિવવાદઃ પ્રકૃ તમખુ્ય ઉપગ્રહેણ કલહસ્થાનાપનયનને વા વારિયતુમ્
08.4.19 િવવદમાનાઃ તુ પ્રકૃતયઃ પર પરસઙ્ઘષણ ઉપકુવર્ ત
08.4.20 રાજિવવાદઃ તુ પીડન ઉચ્છેદનાય પ્રકૃતીનાં દ્વગુણવ્યાયામસા ય ઇ ત
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08.4.21 દેશરાજિવહારયાેદશિવહારઃ ત્રૈકાલ્યને કમર્ફલઉપઘાતં કરાે ત, રાજિવહારઃ તુ કા શ પકુશીલવવાગ્ વન પા વાવૈદેહક
ઉપકારં કરાે ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.22 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.23 દેશિવહારઃ કમર્શ્રમં અવધાઽથ અ પં ભક્ષય ત ભક્ષિય વા ચ ભૂયઃ કમર્સુ યાેગં ગચ્છ ત, રાજિવહારઃ તુ
વયં વ લભૈશ્ચ વયઙ્ગ્રાહપ્રણયપ યાગારકાયર્ ઉપગ્રહૈઃ પીડય ત ઇ ત
08.4.24 સભુગાકુમારયાેઃ કુમારઃ વયં વ લભૈશ્ચ વયઙ્ગ્રાહપ્રણયપ યાગારકાયર્ ઉપગ્રહૈઃ પીડય ત, સભુગા
િવલાસ ઉપભાેગને ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.25 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.26 શક્યઃ કુમારાે મિ ત્રપુરાેિહતા યાં વારિયતું, ન સભુગા બા લ યાદ્ અન યર્જનસ યાેગાચ્ચ ઇ ત
08.4.27 શ્રેણીમખુ્યયાેઃ શ્રેણી બાહુલ્યાદ્ અનવગ્રહા તેયસાહસા યાં પીડય ત, મખુ્યઃ કાયાર્નુગ્રહિવઘાતા યામ્
ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.28 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.29 સવુ્યાવત્યાર્ શ્રેણી સમાનશીલવ્યસન વાત્, શ્રેણીમખુ્ય અેકદેશ ઉપગ્રહેણ વા
08.4.30 ત ભયુક્તાે મખુ્યઃ પરપ્રાણદ્રવ્ય ઉપઘાતા યાં પીડય ત ઇ ત
08.4.31 સ ધા સમાહત્રાઃ સ ધાતા કૃતિવદૂષણાત્યયા યાં પીડય ત, સમાહતાર્ કરણાિધ ષ્ઠતઃ પ્રિદષ્ટફલ
ઉપભાેગી ભવ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.32 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.33 સ ધાતા કૃતાવસ્થં અ યૈઃ કાેશપ્રવે યં પ્ર તગ્ હ્ણા ત, સમાહતાર્ તુ પવૂ અથઆત્મનઃ કૃ વા પશ્ચાદ્ રા થ
કરાે ત પ્રણાશય ત વા, પર વાદાને ચ વપ્રત્યયશ્ચર ત ઇ ત
08.4.34 અ તપાલવૈદેહકયાેર તપાલશ્ચાેરપ્રસગર્દેયાત્યાદાના યાં વ ણક્પથં પીડય ત, વૈદેહકાઃ તુ
પ ય।પ્ર તપ યાનુગ્રહૈઃ પ્રસાધય ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.35 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.36 અ તપાલઃ પ યસ પાતાનુગ્રહેણ વતર્ય ત, વૈદેહકાઃ તુ સ ભૂય પ યાનાં ઉ કષાર્પકષ કુવાર્ણાઃ પણે
પણશતં કુ ભે કુ ભશતં ઇત્યા વ ત
08.4.37 અ ભ ત ઉપ દ્ધા ભૂ મઃ પશવુ્રજ ઉપ દ્ધા વા ઇ ત અ ભ ત ઉપ દ્ધા ભૂ મઃ મહાફલાઽ યાયુધીય
ઉપકાિરણી ન ક્ષમા માેક્ષિયતું વ્યસનાબાધભયાત,્ પશવુ્રજ ઉપ દ્ધા તુ કૃ ષયાેગ્યા ક્ષમા માેક્ષિયતુમ્
08.4.38 િવવીતં િહ ક્ષતે્રેણ બા યતે ઇત્યાચાયાર્ઃ
08.4.39 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.40અ ભ તઉપ દ્ધાભૂ મરત્ય તમહા ઉપકારાઽિપક્ષમા માેક્ષિયતું વ્યસનાબાધભયાત,્ પશવુ્રજઉપ દ્ધા
તુ કાેશવાહન ઉપકાિરણી ન ક્ષમા માેક્ષિયતું, અ યત્ર સસ્યવાપ ઉપરાેધાદ્ ઇ ત
08.4.41 પ્ર તરાેધકાટિવકયાેઃ પ્ર તરાેધકા રાિત્રસ ત્રચરાઃ શર રાક્ર મણાે િનત્યાઃ શતસહસ્રાહપાિરણઃ
પ્રધાનકાપેકાશ્ચ વ્યવિહતાઃ પ્રત્ય તરાર યચરાશ્ચાટિવકાઃ પ્રકાશા દસૃ્યાશ્ચર ત, અેકદેશઘાતકાશ્ચ ઇત્યાચાયાર્ઃ
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08.4.42 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
08.4.43 પ્ર તરાેધકાઃ પ્રમત્તસ્યાપરહ ત, અ પાઃ કુ ઠાઃ સખુા જ્ઞાતું ગ્રહીતું ચ, વદેશસ્થાઃ પ્રભૂતા
િવક્રા તાશ્ચાટિવકાઃ પ્રકાશયાેિદનાેઽપહતાર્રાે હ તારશ્ચ દેશાનાં રાજસધમાર્ણ ઇ ત
08.4.44 ગહ તવનયાેઃ ગાઃ પ્રભૂતાઃ પ્રભૂતમાંસચમર્ ઉપકાિરણાે મ દગ્રાસાવક્લે શનઃ સિુનય યાશ્ચ
08.4.45 િવપર તા હ તનાે ગ્ હ્યમાણા દુષ્ટાશ્ચ દેશિવનાશાય ઇ ત
08.4.46 વપરસ્થાનીય ઉપકારયાેઃ વસ્થાનીય ઉપકારાે ધા યપશિુહર યકુ ય ઉપકારાે નપદાનાં
આપદ્યાત્મધારણઃ
08.4.47 િવપર તઃ પરસ્થાનીય ઉપકારઃ
08.4.48 ઇ ત પીડનાિન - આ ય તરાે મખુ્ય ત ભાે બાહ્યાેઽ મત્રાટવી ત ભઃ ઇ ત ત ભવગર્હ્
08.4.49 તા યાં પીડનૈયર્થા ઉક્તૈશ્ચ પીિડતઃ, સક્તાે મખુ્યષે,ુ પિરહાર ઉપહતઃ, પ્રક ણા, મ યાસહૃંતઃ,
સામ તાટવીહૃત ઇ ત કાેશસઙ્ગવગર્ઃ
08.4.50ab પીડનાનાં અનુ પત્તાવુ પન્નાનાં ચ વારણે ।
08.4.50chd યતેત દેશ દ્ ય્ઽથ નાશે ચ ત ભસઙ્ગયાેઃ (ઇ ત)
Chapt . બલવ્યસનવગર્ઃ - મત્રવ્યસનવગર્ઃ

08.5.01 બલવ્યસનાિન - અમાિનતં, િવમાિનતં, અ તં, વ્યાિધતં, નવાગતં, દૂરાયાતં, પિરશ્રા તં, પિરક્ષીણં,
પ્ર તહતં, હતાગ્રવેગં, અ તપુ્રાપં્ત, અભૂ મપ્રાપ્તં, આશાિનવિદ, પિર પં્ત, કલત્રગ ભ, અ તઃશલ્યં, કુિપતમૂલં,
ભન્નગભ, અપ તં, અ ત ક્ષપ્તં, ઉપિનિવષં્ટ, સમાપં્ત, ઉપ દં્ધ, પિર ક્ષપ્તં, છન્નધા યપુ ષવીવધં, વિવ ક્ષપ્તં,
મત્રિવ ક્ષપ્તં, દૂ યયુક્તં, દુષ્ટપા ણર્ગ્રાહં, શૂ યમૂલં, અ વા મસહંતં, ભન્નકૂટં, અ ધં ઇ ત
08.5.02 તષેાં અમાિનતિવમાિનતાિનયતયાેરમાિનતં કૃતાથર્માનં યુ યેત, ન િવમાિનતં અ તઃકાપેમ્
08.5.03 અ તવ્યાિધતયાેર તં તદા વકૃતવેતનં યુ યેત, ન વ્યાિધતં અકમર્ યમ્
08.5.04 નવાગતદૂરાયાતયાનેર્વાગતં અ યત ઉપલ ધદેશં અનવ મશ્રં યુ યેત, ન દૂરાયતં આયતગતપિરક્લેશમ્
08.5.05 પિરશ્રા તપિરક્ષીણયાેઃ પિરશ્રા તં નાનભાજેન વ લ ધિવશ્રામં યુ યેત, ન પિરક્ષીણં અ યત્રાહવે
ક્ષીણયુગ્યપુ ષમ્
08.5.06 પ્ર તહતહતાગ્રવેગયાેઃ પ્ર તહતં અગ્રપાતભગ્ ં પ્રવીરપુ ષસહંતં યુ યેત, ન હતાગ્રવેગં અગ્રપાતહતવીરમ્
08.5.07અ વ્ઽભૂ મપ્રાપ્તયાેર તપુ્રાપં્ત યથ।ઋતુયુગ્યશસ્ત્રાવરણં યુ યેત, નાભૂ મપ્રાપ્તં અવ દ્ધપ્રસારવ્યાયામમ્
08.5.08 આશાિનવિદપિર પ્તયાેરાશાિનવિદ લ ધા ભપ્રાયં યુ યેત, ન પિર પં્ત અપ તમખુ્યમ્
08.5.09 કલત્રગ ય્ર્ઽ તઃશલ્યયાેઃ કલત્રગ ભ ઉન્મુચ્ય કલતં્ર યુ યેત, ના તઃશલ્યં અ તર મત્રમ્
08.5.10 કુિપતમૂલ ભન્નગભર્યાેઃ કુિપતમૂલં પ્રશ મતકાપંે સામાિદ ભયુર્ યેત, ન ભન્નગભ અ યાે ય માદ્ ભન્નમ્
08.5.11 અપ તા ત ક્ષપ્તયાેરપ તં અેકરાજ્યા તક્રા તં મ ત્રવ્યાયામા યાં સ ત્ર મત્રાપાશ્રયં યુ યેત, ના ત ક્ષપ્તં
અનેકરાજ્યા તક્રા તં બહ્્વ।આબાધ વાત્
08.5.12 ઉપિનિવષ્ટસમાપ્તયાે પિનિવષં્ટ થગ્યાનસ્થાનં અ તસ ધાયાિર યુ યેત, ન સમાપં્ત અિરણા
અેકસ્થાનયાનમ્
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08.5.13 ઉપ દ્ધપિર ક્ષપ્તયાે પ દં્ધ અ યતાે િન ક્ર ય ઉપરાેદ્ધારં પ્ર તયુ યેત, ન પિર ક્ષપ્તં સવર્તઃ પ્ર ત દ્ધમ્
08.5.14 છન્નધા યપુ ષવીવધયાેઃ છન્નધા યં અ યતાે ધા યં આનીય જઙ્ગમસ્થાવરાહારં વા યુ યેત, ન
છન્નપુ ષવીવધં અન ભસારમ્
08.5.15 વિવ ક્ષપ્ત મત્રિવ ક્ષપ્તયાેઃ વિવ ક્ષપ્તં વભૂમાૈ િવ ક્ષપ્તં સૈ યં આપિદ શકં્ય આવાહિયતું, ન મત્રિવ ક્ષપ્તં
િવપ્રકૃષ્ટદેશકાલ વાત્
08.5.16 દૂ યયુક્તદુષ્ટપા ણર્ગ્રાહયાેદૂર્ યયુક્તં આપ્તપુ ષાિધ ષ્ઠતં અસહંતં યુ યેત, ન દુષ્ટપા ણર્ગ્રાહં
ષ્ઠા ભઘાતત્ર તમ્
08.5.17 શૂ યમૂલા વા મસહંતયાેઃ શૂ યમૂલં કૃતપાૈર નપદારકં્ષ સવર્સ દાેહેન યુ યેત, ના વા મસહંતં
રાજસનેાપ તહીનમ્
08.5.18 ભન્નકૂટા ધયાે ભન્નકૂટં અ યાિધ ષ્ઠતં યુ યેત, ના ધં અદે શકં - ઇ ત
08.5.19ab દાષેશુ દ્ધબર્લાવાપઃ સ ત્રસ્થાના તસિંહતમ્ ।
08.5.19chd સ ધશ્ચ ઉત્તરપક્ષસ્ય બલવ્યસનસાધનમ્
08.5.20ab રક્ષેત્ વદ ડં વ્યસને શત્રુ યાે િનતં્ય ઉ થતઃ ।
08.5.20chd પ્રહરેદ્ દ ડર ધ્રષેુ શત્રૂણાં િનતં્ય ઉ થતઃ
08.5.21ab યતાે િન મતં્ત વ્યસનં પ્રકૃતીનાં અવા ુયાત્ ।
08.5.21chd પ્રાગ્ અેવ પ્ર તકુવ ત તિન્ન મતં્ત અત દ્રતઃ ।
08.5.22ab અ ભયાતં વયં મતં્ર સ ભૂયા યવશને વા
08.5.22chd પિરત્યક્તં અશ યા વા લાેભને પ્રણયને વા ।
08.5.23ab િવક્ર તં અ ભયુ ને સઙ્ગ્રામે વાઽપવ તના
08.5.23chd દ્વધૈીભાવને વાઽ મતં્ર યાસ્યતા વાઽ યં અ યતઃ ।
08.5.24ab થગ્ વા સહયાને વા િવશ્વાસનેા તસિંહતમ્
08.5.24chd ભયાવમાનાલસ્યવૈાર્ વ્યસનાન્ન પ્રમાે ક્ષતમ્ ।
08.5.25ab અવ દં્ધ વભૂ મ યઃ સમીપાદ્ વા ભયાદ્ ગતમ્
08.5.25chd આચ્છેદનાદ્ અદાનાદ્ વા દ વા વાઽ યવમાિનતમ્ ।
08.5.26ab અત્યાહાિરતં અથ વા વયં પરમખુને વા
08.5.26chd અ તભારે િનયુક્તં વા ભઙ્ વા પરં ઉપ સ્થતમ્ ।
08.5.27ab ઉપે ક્ષતં અશ યા વા પ્રાથર્િય વા િવરાેિધતમ્
08.5.27chd કૃચ્છ્ર ેણ સા યતે મતં્ર સદં્ધ ચાશુ િવરજ્ય ત ।
08.5.28ab કૃતપ્રયાસં મા યં વા માેહાન્ મતં્ર અમાિનતમ્ ।
08.5.28chd માિનતં વા ન સદશૃં શ ક્તતાે વા િનવાિરતમ્
08.5.29ab મત્ર ઉપઘાતત્ર તં વા શિઙ્કતં વાઽિરસિંહતાત્ ।
08.5.29chd દૂ યવૈાર્ ભેિદતું મતં્ર સા યં સદં્ધ ચ તષ્ઠ ત
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08.5.30ab ત માન્ન ઉ પાદયેદ્ અેનાન્ દાષેાન્ મત્ર ઉપઘાતકાન્ ।
08.5.30chd ઉ પન્નાન્ વા પ્રશમયેદ્ ગુણૈદાષ ઉપઘા ત ભઃ (ઇ ત)
Book .

Chapt . શ ક્તદેશકાલબલાબલજ્ઞાનં - યાત્રાકાલાઃ
09.1.01 િવ જગીષુરાત્મનઃ પરસ્યચબલાબલં શ ક્તદેશકાલયાત્રાકાલબલસમુદ્દાનકાલપશ્ચા કાપેક્ષયવ્યયલાભાપદાં
જ્ઞા વા િવ શષ્ટબલાે યાયાત્, અ યથાઽઽસીત
09.1.02 ઉ સાહપ્રભાવયાે સાહઃ શ્રેયાન્
09.1.03 વયં િહ રા શરૂાે બલવાન્ અરાેગઃ કૃતાસ્ત્રાે દ ડ દ્વતીયાેઽિપ શક્તઃ પ્રભાવવ તં રા નં જેતુમ્
09.1.04 અ પાેઽિપ ચાસ્ય દ ડઃ તજેસા કૃત્યકરાે ભવ ત
09.1.05 િન સાહઃ તુ પ્રભાવવાન્ રા િવક્રમા ભપન્નાે ન ય ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
09.1.06 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
09.1.07 પ્રભાવવાન્ ઉ સાહવ તં રા નં પ્રભાવનેા તસ ધત્તે ત દ્વ શષં્ટ અ યં રા નં આવાહ્ય વા ક્ર વા
પ્રવીરપુ ષાન્
09.1.08 પ્રભૂતપ્રભાવહયહ તરથ ઉપકરણસ પન્નશ્ચાસ્ય દ ડઃ સવર્ત્રાપ્ર તહતશ્ચર ત
09.1.09 ઉ સાહવતશ્ચ પ્રભાવવ તાે જ વા ક્ર વા ચ સ્ત્રયાે બાલાઃ પઙ્ગવાેઽ ધાશ્ચ થવી ં જગ્યુિર ત
09.1.10 પ્રભાવમ ત્રયાેઃ પ્રભાવઃ શ્રેયાન્
09.1.11 મ ત્રશ ક્તસ પન્નાે િહ વ યબુ દ્ધરપ્રભાવાે ભવ ત
09.1.12 મ ત્રકમર્ ચાસ્ય િન શ્ચતં અપ્રભાવાે ગભર્ધા યં અ ષ્ટિરવ ઉપહ ત ઇત્યાચાયાર્ઃ
09.1.13 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
09.1.14 મ ત્રશ ક્તઃ શ્રેયસી
09.1.15 પ્રજ્ઞાશાસ્ત્રચ િહ રા ઽ પનેાિપ પ્રયત્નને મ તં્ર આધાતું શક્તઃ પરાન્ ઉ સાહપ્રભાવવતશ્ચ
સામાિદ ભયાગ ઉપિનષદ્ યાં ચા તસ ધાતુમ્
09.1.16 અેવં ઉ સાહપ્રભાવમ ત્રશક્તીનાં ઉત્તર ઉત્તરાિધકાેઽ તસ ધત્તે
09.1.17 દેશઃ થવી
09.1.18 તસ્યાં િહમવ સમુદ્રા તરં ઉદ ચીનં યાજેનસહસ્રપિરમાણં તયર્ક્ ચક્રવ તક્ષતે્રમ્
09.1.19 તત્રાર યાે ગ્રા યઃ પવર્ત આૈદકાે ભાૈમઃ સમાે િવષમ ઇ ત િવશષેાઃ
09.1.20 તષેુ યથા વબલ દ્ધકરં કમર્ પ્રયુ ત
09.1.21 યત્રાત્મનઃ સૈ યવ્યાયામાનાં ભૂ મઃ, અભૂ મઃ પરસ્ય, સ ઉત્તમાે દેશઃ, િવપર તાેઽધમઃ, સાધારણાે મ યમઃ
09.1.22 કાલઃ શીત ઉ ણવષાર્ત્મા
09.1.23 તસ્ય રાિત્રરહઃ પક્ષાે માસ ઋતુરયનં સવં સરાે યુગં ઇ ત િવશષેાઃ
09.1.24 તષેુ યથા વબલ દ્ધકરં કમર્પ્રયુ ત
09.1.25 યત્રાત્મનઃ સૈ યવ્યાયામાનાં ઋતુઃ અ તુઃ પરસ્ય, સ ઉત્તમઃ કાલઃ, િવપર તાેઽધમઃ, સાધારણાે મ યમઃ
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09.1.26 શ ક્તદેશકાલાનાં તુ શ ક્તઃ શ્રેયસી ઇત્યાચાયાર્ઃ
09.1.27 શ ક્તમાન્ િહ િન સ્થલવતાે દેશસ્ય શીત ઉ ણવષર્વતશ્ચ કાલસ્ય શક્તઃ પ્રતીકારે ભવ ત
09.1.28 દેશઃ શ્રેયાન્ ઇત્યેકે
09.1.29 સ્થલગતાે િહ શ્વા નકં્ર િવકષર્ ત, િન ગતાે નક્રઃ શ્વાનમ્ ઇ ત
09.1.30 કાલઃ શ્રેયાન્ ઇત્યેકે
09.1.31 િદવા કાકઃ કાૈ શકં હ ત, રાત્રાૈ કાૈ શકઃ કાકમ્ ઇ ત
09.1.32 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
09.1.33 પર પરસાધકા િહ શ ક્તદેશકાલાઃ
09.1.34 તૈર યુ ચ્ચતઃ તીયં ચતુથ વા દ ડસ્યાંશં મૂલે પા યા પ્રત્ય તાટવીષુ ચ રક્ષા િવધાય કાયર્સાધનસહં
કાેશદ ડં ચાદાય ક્ષીણપુરાણભક્તં અગ્ હીતનવભક્તં અસસૃં્કતદુગર્મ મતં્ર વા ષકં ચાસ્ય સસં્ય હૈમનં ચ મુ ષ્ટ
ઉપહ તું માગર્શીષ યાત્રાં યાયાત્
09.1.35 હૈમાનં ચાસ્ય સસ્યં વાસ તકં ચ મુ ષ્ટ ઉપહ તું ચતૈ્રી ં યાત્રાં યાયાત્
09.1.36 ક્ષીણકૃણકાષ્ઠ ઉદકં અસસૃં્કતદુગર્મ મતં્ર વાસ તકં ચાસ્ય સસં્ય વા ષક ં ચ મુ ષ્ટ ઉપહ તું જ્યેષ્ઠામૂલીયાં
યાત્રાં યાયાત્
09.1.37 અત્યુ ણં અ પયવસ ઇ ધન ઉદકં વા દેશં હેમ તે યાયાત્
09.1.38 તષુારદુિદનં અગાધિન પ્રાયં ગહન ણ ક્ષં વા દેશં ગ્રી મે યાયાત્
09.1.39 વસૈ યવ્યાયામયાેગ્યં પરસ્યાયાેગ્યં વષર્ ત યાયાત્
09.1.40 માગર્શીષ તષૈી ં ચા તરેણ દ ઘર્કાલાં યાત્રાં યાયાત્, ચતૈ્રી ં વૈશાખી ં ચા તરેણ મ યમકાલાં, જ્યેષ્ઠામૂલીયાં
આષાઢ ં ચા તરેણ હ્ર વકાલા,ં ઉપાે ષ યન્ વ્યસને ચતુથ મ્
09.1.41 વ્યસના ભયાનં િવગ્ હ્યયાને વ્યાખ્યાતમ્
09.1.42 પ્રાયશશ્ચાચાયાર્ઃ પરવ્યસને યાતવ્યમ્ ઇત્યુપિદશ ત
09.1.43 શ ય્।ઉદયે યાતવં્ય અનૈકાિ તક વાદ્ વ્યસનાનાં ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
09.1.44 યદા વા પ્રયાતઃ કશર્િયતું ઉચ્છેતું વા શક્નુયાદ્ અ મતં્ર તદા યાયાત્
09.1.45 અત્યુ ણ ઉપક્ષીણે કાલે હ તબલપ્રાયાે યાયાત્
09.1.46 હ તનાે હ્ય તઃ વેદાઃ કુ ષ્ઠનાે ભવ ત
09.1.47 અનવગાહમાનાઃ તાેયં અિપબ તશ્ચા તર્ઽવક્ષારાચ્ચા ધીભવ ત
09.1.48 ત માત્ પ્રભૂત ઉદકે દેશે વષર્ ત ચ હ તબલપ્રાયાે યાયાત્
09.1.49 િવપયર્યે ખર ઉષ્ટ્ર ાશ્વબલપ્રાયાે દેશં અ પવષર્પઙ્કમ્
09.1.50 વષર્ ત મ પ્રાયં ચતુર્ઽઙ્ગબલાે યાયાત્
09.1.51 સમિવષમિન સ્થલહ્ર વદ ઘર્વશને વાઽ વનાે યાત્રાં િવભજેત્
09.1.52ab સવાર્ વા હ્ર વકાલાઃ સ્યુયાર્તવ્યાઃ કાયર્લાઘવાત્ ।
09.1.52chd દ ઘાર્ઃ કાયર્ગુ વાદ્ વા વષાર્વાસઃ પરત્ર ચ (ઇ ત)
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Chapt . બલ ઉપાદાનકાલાઃ -સ ાહગુણાઃ -પ્ર તબલકમર્
09.2.01 માૈલ તકશ્રેણી મત્રા મત્રાટવીબલાનાં સમુદ્દાનકાલાઃ
09.2.02 મૂલરક્ષણાદ્ અ તિરક્તં માૈલબલં, અત્યાવાપયુક્તા વા માૈલા મૂલે િવકુવ રન્, બહુલાનુરક્તમાૈલબલઃ
સારબલાે વા પ્ર તયાેદ્ધા,વ્યાયામને યાેદ્ધવ્યં, પ્રકૃષ્ટેઽ વિન કાલે વા ક્ષયવ્યયસહ વાન્ માૈલાનાં,બહુલાનુરક્તસ પાતે
ચ યાતવ્યસ્ય ઉપ પભયાદ્ અ યસૈ યાનાં તાદ નાં અિવશ્વાસ,ે બલક્ષયે વા સવર્સૈ યાનાં - ઇ ત માૈલબલકાલઃ
09.2.03 પ્રભૂતં મે તબલં અ પં ચ માૈલબલ ણ્ પરસ્યા પં િવરક્તં વા માૈલબલં, ફ ગપુ્રાયં અસારં વા
તસૈ ય ણ્ મ ત્રેણ યાેદ્ધવ્યં અ પવ્યાયામનેણ્ હ્ર વાે દેશઃ કાલાે વા તનુક્ષયવ્યયહ્્ણ અ પાવાપં શા ત ઉપ પં

િવશ્વ તં વા મે સૈ ય ણ્ પરસ્યા પઃ પ્રસારાે હ તવ્યહ્્ણ - ઇ ત તબલકાલઃ
09.2.04 પ્રભૂતં મે શ્રેણીબલં, શકં્ય મૂલે યાત્રાયાં ચાધાતુ ણ્ હ્ર વઃ પ્રવાસઃ, શ્રેણીબલપ્રાયઃ પ્ર તયાેદ્ધા
મ ત્રવ્યાયામા યાં પ્ર તયાેદુ્ધકામઃ, દ ડબલવ્યવહારઃ - ઇ ત શ્રેણીબલકાલઃ
09.2.05 પ્રભૂતં મે મત્રબલં શકં્ય મૂલે યાત્રાયાં ચાધાતુ ણ્ અ પઃ પ્રવાસાે મ ત્રયુદ્ધાચ્ચ ભૂયાે વ્યાયામયુદ્ધ ણ્
મત્રબલને વા પવૂ અટવી ં નગરસ્થાનં આસારં વા યાેધિય વા પશ્ચાત્ વબલને યાેદ્ધિય યા મણ્ મત્રસાધારણં વા
મે કાયર્ ણ્ મત્રાયત્તા વા મે કાયર્ સ દ્ધહ્્ણઆસનં્ન અનુગ્રાહ્યં વા મે મત્ર ણ્ અત્યાવાપં વાઽસ્યસાદિય યા મ - ઇ ત
મત્રબલકાલઃ
09.2.06 પ્રભૂતં મે શત્રુબલં, શત્રુબલને યાેધિય યા મ નગરસ્થાનં અટવી ં વા, તત્ર મે શ્વવરાહયાેઃ કલહે
ચ ડાલસ્ય ઇવા યતર સ દ્ધભર્િવ ય તણ્ આસારાણાં અટવીનાં વા ક ટકમદર્નં અેતત્ કિર યા મણ્ -
અત્યુપ ચતં વા કાપેભયાિન્નત્યં આસનં્ન અિરબલં વાસયેદ્, અ યત્રા ય તરકાપેશઙ્કાયાઃ - શત્રુયુદ્ધાવરયુદ્ધકાલશ્ચ -

ઇત્ય મત્રબલકાલઃ
09.2.07 તનેાટવીબલકાલાે વ્યાખ્યાતઃ
09.2.08 માગાર્દે શકં, પરભૂ મયાેગ્ય,ં અિરયુદ્ધપ્ર તલાેમં, અટવીબલપ્રાયઃ શત્રવુાર્, બ વં બ વને હ યતા ણ્
અ પઃ પ્રસારાે હ તવ્યઃ - ઇત્યટવીબલકાલઃ
09.2.09 સૈ યં અનેકં અનેકસ્થં ઉક્તં અનુક્તં વા િવલાપેાથ યદ્ ઉ ત્તષ્ઠ ત તદ્ આૈ સાિહકં - અભક્તવેતનં
િવલાપેિવ ષ્ટપ્રતાપકરં ભેદં્ય પરેષાં, અભેદં્ય તુલ્યદેશ ત શ પપ્રાયં સહંતં મહત્ ઇ ત બલ ઉપાદાનકાલાહ્
09.2.10 તષેાં કુ ય તં અ મત્રાટવીબલં િવલાપે તં વા કુયાર્ત્
09.2.11 અ મત્રસ્ય વા બલકાલે પ્રત્યુ પન્ને શત્રુબલં અવગ્ હ્ણ યાત્, અ યત્ર વા પ્રષેયેત,્ અફલં વા કુયાર્ત્, િવ ક્ષપ્તં
વા વાસયેત્, કાલે વાઽ તક્રા તે િવ જેત્
09.2.12 પરસ્ય ચ અેતદ્ બલસમુદ્દાનં િવઘાતયેત્, આત્મનઃ સ પાદયેત્
09.2.13 પવૂ પવૂ ચ અેષાં શ્રેયઃ સ ાહિયતુમ્
09.2.14 તદ્ભાવભાિવ વાિન્નત્યસ કારાનુગમાચ્ચ માૈલબલં તબલા શ્રેયઃ
09.2.15 િનત્યાન તરં ક્ષપ્ર ઉ થાિય વ યં વ તબલં શ્રેણીબલા શ્રેયઃ
09.2.16 નપદં અેકાથર્ ઉપગતં તુલ્યસઙ્ઘષાર્મષર્ સ દ્ધલાભં ચ શ્રેણીબલં મત્રબલા શ્રેયઃ
09.2.17 અપિર મતદેશકાલં અેકાથર્ ઉપગમાચ્ચ મત્રબલં અ મત્રબલા શ્રેયઃ
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09.2.18 આયાર્િધ ષ્ઠતં અ મત્રબલં અટવીબલા શ્રેયઃ
09.2.19 તદ્ ઉભયં િવલાપેાથર્મ્
09.2.20 અિવલાપેે વ્યસને ચ તા યાં અિહભયં સ્યાત્
09.2.21 બ્રાહ્મણક્ષિત્રયવૈ યશદૂ્રસૈ યાનાં તજેઃપ્રાધા યાત્ પવૂ પવૂ શ્રેયઃ સ ાહિયતુમ્ ઇત્યાચાયાર્ઃ
09.2.22 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
09.2.23 પ્ર ણપાતને બ્રાહ્મણબલં પરાેઽ ભહારયેત્
09.2.24 પ્રહરણિવદ્યાિવનીતં તુ ક્ષિત્રયબલં શ્રેયઃ, બહુલસારં વા વૈ યશદૂ્રબલં ઇ ત
09.2.25 ત માદ્ અેવ બલઃ પરઃ, તસ્ય અેતત્ પ્ર તબલં ઇ ત બલસમુદ્દાનં કુયાર્ત્
09.2.26 હ તય ત્રશકટગભર્કુ તપ્રાસહાટકવે શલ્યવદ્ હ તબલસ્ય પ્ર તબલમ્
09.2.27 તદ્ અેવ પાષાણલગુડાવરણાઙુ્કશકચગ્રહણીપ્રાયં રથબલસ્ય પ્ર તબલમ્
09.2.28 તદ્ અેવાશ્વાનાં પ્ર તબલં, વ મણાે વા હ તનાેઽશ્વા વા વ મણઃ
09.2.29 કવ ચનાે રથા આવર ણનઃ પત્તયશ્ચ ચતુર્ઽઙ્ગબલસ્ય પ્ર તબલમ્
09.2.30ab અેવં બલસમુદ્દાનં પરસૈ યિનવારણમ્ ।
09.2.30chd િવભવને વસૈ યાનાં કુયાર્દ્ અઙ્ગિવક પશઃ (ઇ ત)
Chapt . પશ્ચા કાપે ચ તા - બાહ્યા ય તરપ્રકૃ તકાપેપ્રતીકારઃ

09.3.01 અ પઃ પશ્ચા કાપેાે મહાન્ પુર તા લાભ ઇ ત અ પઃ પશ્ચા કાપેાે ગર યાન્
09.3.02 અ પં પશ્ચા કાપંે પ્રયાત સ્ય દૂ યા મત્રાટિવકા િહ સવર્તઃ સમેધય ત, પ્રકૃ તકાપેાે વા
09.3.03 લ ધં અિપ ચ મહા તં પુર તા લાહં અેવ ભૂતે ત્ય મત્રક્ષયવ્યયા ગ્રસ તે
09.3.04 ત માત્ સહસ્ર અેક યઃ પુર તા લાભસ્યાયાેગઃ શત અેક યાે વા પશ્ચા કાપે ઇ ત ન યાયાત્
09.3.05 સચૂીમખુા હ્યનથાર્ ઇ ત લાેકપ્રવાદઃ
09.3.06 પશ્ચા કાપેે સામદાનભેદદ ડાન્ પ્રયુ ત
09.3.07 પુર તા લાભે સનેાપ ત કુમારં વા દ ડચાિરણં કુવ ત
09.3.08 બલવાન્ વા રા પશ્ચા કાપેાવગ્રહસમથર્ઃ પુર તા લાભં આદાતું યાયાત્
09.3.09 અ ય તરકાપેશઙ્કાયાં શિઙ્કતાન્ આદાય યાયાત્, બાહ્યકાપેશઙ્કાયાં વા પતુ્રદારં અેષામ્
09.3.10 અ ય તરાવગ્રહં કૃ વા શૂ યપાલં અનેકબલવગ અનેકમખુ્યં ચ સ્થાપિય વા યાયાત્, ન વા યાયાત્
09.3.11 અ ય તરકાપેાે બાહ્યકાપેાત્ પાપીયાન્ ઇત્યુક્તં પુર તાત્
09.3.12 મ ત્રપુરાેિહતસનેાપ તયવુરા નાં અ યતમકાપેાેઽ ય તરકાપેઃ
09.3.13 તં આત્મદાષેત્યાગને પરશ ય્ઽપરાધવશને વા સાધયેત્
09.3.14 મહાઽપરાધેઽિપ પુરાેિહતે સમ્રાેધનં અવસ્રાવણં વા સ દ્ધઃ, યવુરાજે સમ્રાેધનં િનગ્રહાે વા
ગુણવત્ય ય મન્ સ ત પતુ્રે
09.3.15 પતંુ્ર ભ્રાતરં અ યં વા કુલ્યં રાજગ્રાિહણં ઉ સાહેન સાધયેત,્ ઉ સાહા ભાવે ગ્ હીતાનવુતર્નસ ધકમર્ યાં
અિરસ ધાનભયાત્
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09.3.16 અ યે યઃ ત દ્વધે યાે વા ભૂ મદાનૈિવશ્વાસયેદ્ અેનમ્
09.3.17 ત દ્વ શષં્ટ વયઙ્ગ્રાહં દ ડં વા પ્રષેયેત,્ સામ તાટિવકાન્ વા, તૈિવગ્ હીતં અ તસ દ યાત્
09.3.18 અપ દ્ધાદાનં પારગ્રા મકં વા યાેગં આ તષે્ઠત્
09.3.19 અેતને મ ત્રસનેાપતી વ્યાખ્યાતાૈ
09.3.20 મ ય।્આિદવ ર્નાં અ તર્ઽમાત્યાનાં અ યતમકાપેાેઽ તર્ઽમાત્યકાપેઃ
09.3.21 તત્રાિપ યથાઽહ ઉપાયાન્ પ્રયુ ત
09.3.22 રાષ્ટ્રમખુ્યા તપાલાટિવકદ ડ ઉપનતાનાં અ યતમકાપેાે બાહ્યકાપેઃ
09.3.23 તં અ યાે યનેાવગ્રાહયેત્
09.3.24 અ તદુગર્પ્ર તષ્ટ ધં વા સામ તાટિવકત કુલીનાપ દ્ધાનાં અ યતમનેાવગ્રાહયેત્
09.3.25 મત્રેણ ઉપગ્રાહયેદ્ વા યથા ના મતં્ર ગચ્છેત્
09.3.26 અ મત્રાદ્ વા સ ત્રી ભેદયેદ્ અેનં - અયં વા યાેગપુ ષં મ યમાનાે ભતર્યવ િવક્રમિય ય ત, અવાપ્તાથા
દ ડચાિરણં અ મત્રાટિવકેષુ કૃચ્છ્ર ે વા પ્રયાસે યાેક્ષ્ય ત, િવપતુ્રદારં અ તે વા વાસિય ય ત
09.3.27 પ્ર તહતિવક્રમં વાં ભતર્ પર્ યં કિર ય ત, વયા વા સ ધ કૃ વા ભતાર્રં અેવ પ્રસાદિય ય ત
09.3.28 મતં્ર ઉપકૃષં્ટ વાઽસ્ય ગચ્છ ઇ ત
09.3.29 પ્ર તપનં્ન ઇષ્ટા ભપ્રાયૈઃ પજૂયેત્
09.3.30 અપ્ર તપન્નસ્ય સશં્રયં ભેદયેદ્ અસાૈ તે યાેગપુ ષઃ પ્ર ણિહતઃ ઇ ત
09.3.31 સ ત્રી ચ અેનં અ ભત્યક્તશાસનૈઘાર્તયેત્, ગૂઢપુ ષવૈાર્
09.3.32 સહપ્રસ્થાિયનાે વાઽસ્ય પ્રવીરપુ ષાન્ યથાઽ ભપ્રાયકરણનેાવાહયેત્
09.3.33 તને પ્ર ણિહતાન્ સ ત્રી બ્રૂયાત્
09.3.34 ઇ ત સ દ્ધઃ
09.3.35 પરસ્ય ચ અેનાન્ કાપેાન્ ઉ થાપયેત,્ આત્મનશ્ચ શમયેત્
09.3.36 યઃ કાપંે કતુ શમિયતું વા શક્તઃ તત્ર ઉપ પઃ કાયર્ઃ
09.3.37 યઃ સત્યસ ધઃ શક્તઃ કમર્ ણ ફલાવાપ્તાૈ ચાનુગ્રહીતું િવિનપાતે ચ ત્રાતું તત્ર પ્ર ત પઃ કાયર્ઃ, તકર્િયતવ્યશ્ચ
કલ્યાણબુ દ્ધ તાહાે શઠ ઇ ત
09.3.38 શઠાે િહ બાહ્યાેઽ ય તરં અેવં ઉપજપ ત - ભતાર્રં ચેદ્દ ્ હ વા માં પ્ર તપાદિય ય ત શત્રવુધાે ભૂ મલાભશ્ચ
મે દ્વિવધાે લાભાે ભિવ ય ત,અથ વા શત્રુરેનં આહિન ય ત ઇ ત હતબ ધપુક્ષઃ તુલ્યદાષેદ ડને ઉ દ્વગ્ શ્ચ મે ભૂયાન્
અકૃત્યપક્ષાે ભિવ ય ત, ત દ્વધે વાઽ ય મન્ન્ અિપશિઙ્કતાે ભિવ ય ત,અ યંઅ યં ચાસ્યમખુ્યંઅ ભત્યક્તશાસનને
ઘાતિય યા મ ઇ ત
09.3.39 અ ય તરાે વા શઠાે બાહ્યં અેવં ઉપજપ ત - કાેશં અસ્ય હિર યા મ, દ ડં વાઽસ્ય હિન યા મ, દુષં્ટ
વા ભતાર્રં અનને ઘાતિય યા મ, પ્ર તપનં્ન બાહ્યં અ મત્રાટિવકેષુ િવક્રમિય યા મ ચકં્ર અસ્ય સજ્યતાં, વૈરં અસ્ય
પ્રસજ્યતાં, તતઃ વાધીનાે મે ભિવ ય ત, તતાે ભતાર્રં અેવ પ્રસાદિય યા મ, વયં વા રાજં્ય ગ્રહી યા મણ્ બદ્ વા
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વા બાહ્યભૂ મ ભ ર્ભૂ મ ચ ઉભયં અવા સ્યા મ, િવ દં્ધ વાઽઽવાહિય વા બાહ્યં િવશ્વ તં ઘાતિય યા મ, શૂ યં
વાઽસ્ય મૂલં હિર યા મ ઇ ત
09.3.40 કલ્યાણબુ દ્ધઃ તુ સહ વ્યથ ઉપજપ ત
09.3.41 કલ્યાણબુ દ્ધના સ દધીત, શઠં તથા ઇ ત પ્ર તગ્ હ્યા તસ દ યાત્ - ઇ ત
09.3.42ab અેવં ઉપલ ય - પરે પરે યઃ વે વે યઃ વે પરે યઃ વતઃ પરે ।
09.3.42chd રક્ષ્યાઃ વે યઃ પરે યશ્ચ િનતં્ય આત્મા િવપ શ્ચતા (ઇ ત)
Chapt . ક્ષયવ્યયલાભિવપિરમશર્ઃ

09.4.01 યુગ્યપુ ષાપચયઃ ક્ષયઃ
09.4.02 િહર યધા યાપચયાે વ્યયઃ
09.4.03 તા યાં બહુગુણિવ શષ્ટે લાભે યાયાત્
09.4.04 આદેયઃ પ્રત્યાદેયઃ પ્રસાદકઃ પ્રકાપેકાે હ્ર વકાલઃ તનુક્ષયાેઽ પવ્યયાે મહાન્ દ્ ય્।ઉદયઃ કલ્યાે ધ યર્ઃ
પુરાેગશ્ચ ઇ ત લાભસ પત્
09.4.05 સપુ્રા યાનપુાલ્યઃ પરેષાં અપ્રત્યાદેય ઇત્યાદેયઃ
09.4.06 િવપયર્યે પ્રત્યાદેયઃ
09.4.07 તં આદદાનઃ તત્રસ્થાે વા િવનાશં પ્રા ાે ત
09.4.08 યિદ વા પ યેત્ પ્રત્યાદેયંઆદાય કાેશદ ડિનચયરક્ષાિવધાના યવસ્રાવિય યા મ,ખિનદ્રવ્યહ તવનસતેુબ ધવ ણક્પથાન્
ઉદૃ્ધતસારાન્ કિર યા મ, પ્રકૃતીરસ્ય કશર્િય યા મ, અપવાહિય યા મ, આયાેગનેારાધિય યા મ વા, તાઃ પરં
પ્ર તયાેગને કાપેિય ય ત, પ્ર તપકે્ષ વાઽસ્ય પ યં અેનં કિર યા મ, મતં્ર અપ દં્ધ વાઽસ્ય પ્ર તપાદિય યા મ, મત્રસ્ય
વસ્ય વા દેશસ્ય પીડાં અત્રસ્થઃ તસ્કરે યઃ પરે યશ્ચ પ્ર તકિર યા મ, મતં્ર આશ્રયં વાઽસ્ય વૈગુ યં ગ્રાહિય યા મ,

તદ્ અ મત્રિવરક્તં ત કુલીનં પ્ર તપ સ્યત,ે સ કૃત્ય વાઽ મૈ ભૂ મ દાસ્યા મ ઇ ત સિંહતસમુ થતં મતં્ર મે ચરાય
ભિવ ય ત ઇ ત પ્રત્યાદેયં અિપ લાભં આદદ ત
09.4.09 ઇત્યાદેયપ્રત્યાદેયાૈ વ્યાખ્યાતાૈ
09.4.10 અધા મકાદ્ ધા મકસ્ય લાભાે લ યમાનઃ વષેાં પરેષાં ચ પ્રસાદકાે ભવ ત
09.4.11 િવપર તઃ પ્રકાપેક ઇ ત
09.4.12 મિ ત્રણાં ઉપદેશા લાભાેઽલ યમાનઃ કાપેકાે ભવ ત અયં અ મા ભઃ ક્ષયવ્યયાૈ ગ્રાિહતઃ ઇ ત
09.4.13 દૂ યમિ ત્રણાં અનાદરા લાભાે લ યમાનઃ કાપેકાે ભવ ત સદ્ધાથાઽયં અ માન્ િવનાશિય ય ત ઇ ત
09.4.14 િવપર તઃ પ્રસાદકઃ
09.4.15 ઇ ત પ્રસાદકકાપેકાૈ વ્યાખ્યાતાૈ
09.4.16 ગમનમાત્રસા ય વાદ્ હ્ર વકાલઃ
09.4.17 મ ત્રસા ય વાત્ તનુક્ષયઃ
09.4.18 ભક્તમાત્રવ્યય વાદ્ અ પવ્યયઃ
09.4.19 તદા વવપૈુલ્યાન્ મહાન્
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09.4.20 અથાર્નુબ ધક વાદ્ દ્ ય્।ઉદયઃ
09.4.21 િનરાબાધક વાત્ કલ્યઃ
09.4.22 પ્રશ ત ઉપાદાનાદ્ ધ યર્ઃ
09.4.23 સામવાિયકાનાં અિનબર્ ધગા મ વાત્ પુરાેગઃ - ઇ ત
09.4.24 તુલ્યે લાભે દેશકાલાૈ શ ય્।ઉપાયાૈ પ્રયા પ્રયાૈ જવાજવાૈ સામી યિવપ્રકષા તદા વાનુબ ધાૈ
સાર વસાતત્યે બાહુલ્યબાહુગુ યે ચ િવ ય બહુગુણયુક્તં લાભં આદદ ત
09.4.25 લાભિવઘ્નાઃ - કામઃ કાપેઃ સા વસં કા યં હ્ર ીરનાયર્ભાવાે માનઃ સાનુક્રાેશતા પરલાેકાપેક્ષા ધા મક વં
અત્યા ગ વં દૈ યં અસયૂા હ તગતાવમાનાે દાૈરા યં અિવશ્વાસાે ભયં અપ્રતીકારઃ શીત ઉ ણવષાર્ણાં આક્ષ યં
મઙ્ગલ ત થનક્ષત્ર ઇ ષ્ટ વં ઇ ત
09.4.26ab નક્ષતં્ર અ ત ચ્છ તં બાલં અથાઽ તવતર્તે ।
09.4.26chd અથા હ્યથર્સ્ય નક્ષતં્ર િક કિર ય ત તારકાઃ
09.4.27ab નાધનાઃ પ્રા ુવ ત્યથાર્ન્નરા યત્નશતૈરિપ ।
09.4.27chd અથરથાર્ પ્રબ ય તે ગ ઃ પ્ર જગજૈિરવ (ઇ ત)
Chapt . બાહ્યા ય તરાશ્ચાપદઃ

09.5.01 સ ય્।આદ નાં અયથા ઉદે્દશાવસ્થાપનં અપનયઃ
09.5.02 ત માદ્ આપદઃ સ ભવ ત
09.5.03 બાહ્ય ઉ પ ત્તર ય તરપ્ર ત પા,અ ય તર ઉ પ ત્તબાર્હ્યપ્ર ત પા, બાહ્ય ઉ પ ત્તબાર્હ્યપ્ર ત પા,
અ ય તર ઉ પ ત્તર ય તરપ્ર ત પા - ઇત્યાપદઃ
09.5.04 યત્ર બાહ્યા અ ય તરાનપુજપ ત, અ ય તરા વા બાહ્યાન્, તત્ર ઉભયયાેગે પ્ર તજપતઃ
સ દ્ધિવશષેવતી
09.5.05 સવુ્યા િહ પ્ર તજિપતારાે ભવ ત, ન ઉપજિપતારઃ
09.5.06 તષેુ પ્રશા તષેુ ના યા શક્નુયુ પજિપતું ઉપજિપતારઃ
09.5.07 કૃચ્છ્ર ઉપ પા િહ બાહ્યાનાં અ ય તરાઃ તષેાં ઇતરે વા
09.5.08 મહતશ્ચ પ્રયત્નસ્ય વધઃ પરેષાં, અથાર્નુબ ધશ્ચાત્મન ઇ ત
09.5.09 અ ય તરેષુ પ્ર તજપ સુ સામદાને પ્રયુ ત
09.5.10 સ્થાનમાનકમર્ સા વમ્
09.5.11 અનુગ્રહપિરહારાૈ કમર્ વાયાેગાે વા દાનમ્
09.5.12 બાહ્યષેુ પ્ર તજપ સુ ભેદદ ડાૈ પ્રયુ ત
09.5.13 સિ ત્રણાે મત્રવ્ય જના વા બાહ્યાનાં ચારં અેષાં બ્રૂયુઃ અયં વાે રા દૂ યવ્ય જનૈર તસ ધાતુકામઃ,
બુ ય વમ્ ઇ ત
09.5.14 દૂ યષેુ વા દૂ યવ્ય જનાઃ પ્ર ણિહતા દૂ યાન્ બાહ્યૈભદયેયુઃ, બાહ્યાન્ વા દૂ યૈઃ
09.5.15 દૂ યાન્ અનપુ્રિવષ્ટા વા તી ણાઃ શસ્ત્રરસા યાં હ યુઃ
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09.5.16 આહૂય વા બાહ્યાન્ ઘાતયેયુઃ
09.5.17 યત્ર બાહ્યા બાહ્યાન્ ઉપજપ ત, અ ય તરાન્ અ ય તરા વા, તત્ર અેકા તયાેગ ઉપજિપતુઃ
સ દ્ધિવશષેવતી
09.5.18 દાષેશદુ્ધાૈ િહ દૂ યા ન િવદ્ય તે
09.5.19 દૂ યશદુ્ધાૈ િહ દાષેઃ પનુર યાન્ દૂષય ત
09.5.20 ત માદ્ બાહ્યષેુ ઉપજપ સુ ભેદદ ડાૈ પ્રયુ ત
09.5.21 સિ ત્રણાે મત્રવ્ય જના વા બ્રૂયુઃ અયં વાે રા વયં આદાતુકામઃ, િવગ્ હીતાઃ સ્થાનને રાજ્ઞા, બુ ય વમ્
ઇ ત
09.5.22 પ્ર તજિપતવુાર્ દૂતદ ડાન્ અનપુ્રિવષ્ટાઃ તી ણાઃ શસ્ત્રરસાિદ ભરેષાં છદ્રષેુ પ્રહરેયુઃ
09.5.23 તતઃ સિ ત્રણઃ પ્ર તજિપતારં અ ભશસંયેુઃ
09.5.24 અ ય તરાન્ અ ય તરેષુ ઉપજપ સુ યથાઽહ ઉપાયં પ્રયુ ત
09.5.25 તુષ્ટ લઙ્ગં અતુષં્ટ િવપર તં વા સામ પ્રયુ ત
09.5.26 શાૈચસામ યાર્પદેશને વ્યસના યુદયાવેક્ષણને વા પ્ર તપજૂનં ઇ ત દાનમ્
09.5.27 મત્રવ્ય જનાે વા બ્રૂયાદ્ અેતાન્ ચત્તજ્ઞાનાથ ઉપધાસ્ય ત વાે રા , તદ્ અસ્યાખ્યાતવ્યં ઇ ત
09.5.28 પર પરાદ્ વા ભેદયેદ્ અેનાન્ અસાૈ ચાસાૈ ચ વાે રાજ યવેં ઉપજપ ત - ઇ ત ભેદઃ
09.5.29 દા ડક મકવચ્ચ દ ડઃ
09.5.30 અેતાસાં ચત ણાં આપદાં અ ય તરાં અેવ પવૂ સાધયેત્
09.5.31 અિહભયાદ્ અ ય તરકાપેાે બાહ્યકાપેાત્ પાપીયાન્ ઇત્યુકં્ત પુર તાદ્
09.5.32ab પવૂા પવૂા િવ નીયા લઘ્વી ંઆપદં આપદામ્ ।
09.5.32chd ઉ થતાં બલવદ્ યાે વા ગવુ લઘ્વી ં િવપયર્યે (ઇ ત)
Chapt . દૂ યશત્રુસ યુક્તાઃ <Apadah>

09.6.01 દૂ યે યઃ શત્રુ યશ્ચ દ્વિવધા શદુ્ધા
09.6.02 દૂ યશદુ્ધાયાં પાૈરેષુ નપદેષુ વા દ ડવ ર્ન્ ઉપાયાન્ પ્રયુ ત
09.6.03 દ ડાે િહ મહાજને ક્ષેપ્તું અશક્યઃ
09.6.04 ક્ષપ્તાે વા તં ચાથ ન કુયાર્ત્, અ યં ચાનથ ઉ પાદયેત્
09.6.05 મખુ્યષેુ વષેાં દા ડક મકવચ્ચેષ્ટેત
09.6.06 શત્રુશદુ્ધાયાં યતઃ શત્રુઃ પ્રધાનઃ કાયા વા તતઃ સામાિદ ભઃ સ દ્ધ લ સતે
09.6.07 વા મ યાયત્તા પ્રધાન સ દ્ધઃ, મિ ત્ર વાયત્તાઽઽયત્ત સ દ્ધઃ, ઉભયાયત્તા પ્રધાનાયત્ત સ દ્ધઃ
09.6.08 દૂ યાદૂ યાણાં આ મ શ્રત વાદ્ આ મશ્રા
09.6.09 આ મશ્રાયાં અદૂ યતઃ સ દ્ધઃ
09.6.10 આલ બનાભાવે હ્યાલ બતા ન િવદ્ય તે
09.6.11 મત્રા મત્રાણાં અેક ભાવાત્ પર મશ્રા
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09.6.12 પર મશ્રાયાં મત્રતઃ સ દ્ધઃ
09.6.13 સકુરાે િહ મત્રેણ સ ધઃ, ના મત્રેણ ઇ ત
09.6.14 મતં્ર ચેન્ન સ ધ ઇચ્છેદ્ અભી ણં ઉપજપેત્
09.6.15 તતઃ સિ ત્ર ભર મત્રાદ્ ભેદિય વા મતં્ર લભેત
09.6.16 મત્રસઙ્ઘસ્ય વા યાેઽ તસ્થાયી તં લભેત
09.6.17 અ તસ્થાિયિન લ ધે મ યસ્થાિયનાે ભદ્ય તે
09.6.18 મ યસ્થાિયનં વા લભેત
09.6.19 મ યસ્થાિયિન લ ધે ના તસ્થાિયનઃ સહં ય તે
09.6.20 યથા ચ અેષાં આશ્રયભેદઃ તાન્ ઉપાયાન્ પ્રયુ ત
09.6.21 ધા મકં તકુલશ્રુત ત્ત તવને સ બ ધને પવૂષાં ત્રૈકાલ્ય ઉપકારાન્ અપકારા યાં વા સા વયેત્
09.6.22 િન ત્ત ઉ સાહં િવગ્રહશ્રા તં પ્ર તહત ઉપાયં ક્ષયવ્યયા યાં પ્રવાસને ચ ઉપતપં્ત શાૈચનેા યં લ સમાનં
અ ય માદ્ વા શઙ્કમાનં મતૈ્રીપ્રધાનં વા કલ્યાણબુ દ્ધ સા ા સાધયેત્
09.6.23 લુ ધં ક્ષીણં વા તપ વમખુ્યાવસ્થાપનાપવૂ દાનને સાધયેત્
09.6.24 તત્ પ ચિવધં - દેયિવસગા ગ્ હીતાનવુતર્નં આત્તપ્ર તદાનં વદ્રવ્યદાનં અપવૂ પર વષેુ વયઙ્ગ્રાહદાનં ચ
09.6.25 ઇ ત દાનકમર્
09.6.26 પર પરદ્વષેવૈરભૂ મહરણશિઙ્કતં અતાેઽ યતમને ભેદયેત્
09.6.27 ભી ં વા પ્ર તઘાતને કૃતસ ધરેષ વિય કમર્કિર ય ત, મતં્ર અસ્ય િન ષં્ટ, સ ધાૈ વા ના ય તરઃ ઇ ત
09.6.28 યસ્ય વા વદેશાદ્ અ યદેશાદ્ વા પ યાિન પ યાગારતયાઽઽગચ્છેયુઃ તાિન અસ્ય યાતવ્યા લ ધાિન
ઇ ત સિ ત્રણશ્ચારયેયુઃ
09.6.29 બહુલીભૂતે શાસનં અ ભત્યક્તને પ્રષેયેત્ અેતત્ તે પ યં પ યાગારં વા મયા તે પ્રે ષતં, સામવાિયકેષુ
િવક્રમ વ, અપગચ્છ વા, તતઃ પણશષંે અવા સ્ય સ ઇ ત
09.6.30 તતઃ સિ ત્રણઃ પરેષુ ગ્રાહયેયુઃ અેતદ્ અિરપ્રદત્તમ્ ઇ ત
09.6.31 શત્રપુ્રખ્યાતં વા પ યં અિવજ્ઞાતં િવ જગીષું ગચ્છેત્
09.6.32 તદ્ અસ્ય વૈદેહકવ્ય જનાઃ શત્રુમખુ્યષેુ િવક્ર ણીરન્
09.6.33 તતઃ સિ ત્રણઃ પરેષુ ગ્રાહયેયુઃ અેતત્ પ યં અિરપ્રદત્તમ્ ઇ ત
09.6.34 મહાઽપરાધાન્ અથર્માના યાં ઉપગ્ હ્ય વા શસ્ત્રરસા ગ્ ભર મત્રે પ્ર ણદ યાત્
09.6.35 અથ અેકં અમાત્યં િન પાતયેત્
09.6.36 તસ્ય પતુ્રદારં ઉપગ્ હ્ય રાત્રાૈ હતં ઇ ત ખ્યાપયેત્
09.6.37 અથામાત્યઃ શત્રાેઃ તાન્ અેક અેકશઃ પ્ર પયેત્
09.6.38 તે ચેદ્ યથા ઉક્તં કુયુર્નર્ ચ અેનાન્ ગ્રાહયેત્
09.6.39 અશ ક્તમતાે વા ગ્રાહયેત્
09.6.40 આપ્તભાવ ઉપગતાે મખુ્યાદ્ અસ્યાત્માનં રક્ષણીયં કથયેત્
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09.6.41 અથા મત્રશાસનં મખુ્ય ઉપઘાતાય પ્રે ષતં ઉભયવેતનાે ગ્રાહયેત્
09.6.42 ઉ સાહશ ક્તમતાે વા પ્રષેયેત્ અમુ ય રાજં્ય ગ્ હાણ, યથાઽ સ્થતાે નઃ સ ધઃ ઇ ત
09.6.43 તતઃ સિ ત્રણઃ પરેષુ ગ્રાહયેયુઃ
09.6.44 અેકસ્ય સ્ક ધાવારં વીવધં આસારં વા ઘાતયેયુઃ
09.6.45 ઇતરેષુ મતૈ્રી ં બ્રવુાણાઃ વં અેતષેાં ઘાતિયતવ્યઃ ઇત્યુપજપેયુઃ
09.6.46 યસ્ય વા પ્રવીરપુ ષાે હ તી હયાે વા મ્રયેત ગૂઢપુ ષૈહર્ યેત િહ્રયેત વા સિ ત્રણઃ પર પર ઉપહતં બ્રૂયુઃ
09.6.47 તતઃ શાસનં અ ભશ તસ્ય પ્રષેયેત્ ભૂયઃ કુ તતઃ પણશીષં અવા સ્ય સ ઇ ત
09.6.48 તદ્ ઉભયવેતના ગ્રાહયેયુઃ
09.6.49 ભન્ને વ યતમં લભેત
09.6.50 તને સનેાપ તકુમારદ ડચાિરણાે વ્યાખ્યાતાઃ
09.6.51 સા ધકં ચ ભેદં પ્રયુ ત
09.6.52 ઇ ત ભેદકમર્
09.6.53 તી ણં ઉ સાિહનં વ્યસિનનં સ્થતશત્રું વા ગૂઢપુ ષાઃ શસ્ત્રા ગ્ રસાિદ ભઃ સાધયેયુઃ, સાૈકયર્તાે વા તષેાં
અ યતમઃ
09.6.54 તી ણાે હ્યેકઃ શસ્ત્રરસા ગ્ ભઃ સાધયેત્
09.6.55 અયં સવર્સ દાેહકમર્ િવ શષં્ટ વા કરાે ત
09.6.56 ઇત્યુપાયચતવુર્ગર્ઃ
09.6.57 પવૂર્ઃ પવૂર્શ્ચાસ્ય લ ઘષ્ઠઃ
09.6.58 સા વં અેકગુણમ્
09.6.59 દાનં દ્વગુણં સા વપવૂર્મ્
09.6.60 ભેદઃ િત્રગુણઃ સા વદાનપવૂર્ઃ
09.6.61 દ ડશ્ચતુગુર્ણઃ સા વદાનભેદપવૂર્ઃ
09.6.62 ઇત્ય ભયુ નષેુ ઉક્તમ્
09.6.63 વભૂ મષે્ઠષુ તુ ત અેવ ઉપાયાઃ
09.6.64 િવશષેઃ તુ
09.6.65 વભૂ મષ્ઠાનાં અ યતમસ્ય પ યાગારૈર ભજ્ઞાતાન્ દૂતમખુ્યાન્ અભી ણં પ્રષેયેત્
09.6.66 ત અેનં સ ધાૈ પરિહસાયાં વા યાજેયેયુઃ
09.6.67 અપ્ર તપદ્યમાનં કૃતાે નઃ સ ધઃ ઇત્યાવેદયેયુઃ
09.6.68 તં ઇતરેષાં ઉભયવેતનાઃ સઙ્ક્રામયેયુઃ અયં વાે રા દુષ્ટઃ ઇ ત
09.6.69 યસ્ય વા ય માદ્ ભયં વૈરં દ્વષેાે વા તં ત માદ્ ભેદયેયુઃ અયં તે શત્રુણા સ ધત્ત,ે પુરા વાં અ તસ ધત્ત,ે
ક્ષપ્રતરં સ ધીય વ, િનગ્રહે ચાસ્ય પ્રયત વ ઇ ત
09.6.70 આવાહિવવાહા યાં વા કૃ વા સ યાેગં અસ યુક્તાન્ ભેદયેત્
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09.6.71 સામ તાટિવકત કુલીનાપ દ્ધશૈ્ચ અેષાં રાજ્યાિન ઘાતયેત્, સાથર્વ્ર ટવીવાર્, દ ડં વાઽ ભ તમ્
09.6.72 પર પરાપાશ્રયાશ્ચ અેષાં તસઙ્ઘા છદ્રષેુ પ્રહરેયુઃ, ગૂઢાશ્ચા ગ્ રસશસે્ત્રણ
09.6.73ab વીતંસ ગલવચ્ચાર ન્ યાેગૈરાચિરતૈઃ શઠઃ ।
09.6.73chd ઘાતયેત્ પર મશ્રાયાં િવશ્વાસનેા મષેણ ચ (ઇ ત)
Chapt . અથાર્નથર્સશંયયુક્તાઃ <Apadah> - તાસાં ઉપાયિવક પ ઃ સદ્ધયઃ

09.7.01 કામાિદ સકેઃ વાઃ પ્રકૃતીઃ કાપેય ત, અપનયાે બાહ્યાઃ
09.7.02 તદ્ ઉભયં આસરુ ત્તઃ
09.7.03 વજનિવકારઃ કાપેઃ
09.7.04 પર દ્ધહેતષુુ આપદ્ઽથાઽનથર્ઃ સશંય ઇ ત
09.7.05 યાેઽથર્ઃ શત્રુ દ્ધ અપ્રાપ્તઃ કરાે ત, પ્રાપ્તઃ પ્રત્યાદેયઃ પરેષાં ભવ ત, પ્રા યમાણાે વા ક્ષયવ્યય ઉદયાે ભવ ત,
સ ભવત્યાપદ્ઽથર્ઃ
09.7.06 યથા સામ તાનાં આ મષભૂતઃ સામ તવ્યસન ે લાભઃ, શત્રપુ્રા થતાે વા વભાવાિધગ યાે લાભઃ, પશ્ચાત્
કાપેને પા ણર્ગ્રાહેણ વા િવગ્ હીતઃ પુર તા લાભઃ, મત્ર ઉચ્છેદેન સ ધવ્ય તક્રમેણ વા મ ડલિવ દ્ધાે લાભઃ
ઇત્યાપદ્ઽથર્ઃ
09.7.07 વતઃ પરતાે વા ભય ઉ પ ત્તિરત્યનથર્ઃ
09.7.08 તયાેઃ અથા ન વા ઇ ત, અનથા ન વા ઇ ત, અથાઽનથર્ ઇ ત, અનથાઽથર્ ઇ ત સશંયઃ
09.7.09 શત્રુ મતં્ર ઉ સાહિયતું અથા ન વા ઇ ત સશંયઃ
09.7.10 શત્રુબલં અથર્માના યાં આવાહિયતું અનથા ન વા ઇ ત સશંયઃ
09.7.11 બલવ સામ તાં ભૂ મ આદાતું અથાઽનથર્ ઇ ત સશંયઃ
09.7.12 યસા સ ભૂયયાનં અનથાઽથર્ ઇ ત સશંયઃ
09.7.13 તષેાં અથર્સશંયં ઉપગચ્છેત્
09.7.14 અથાઽથાર્નુબ ધઃ, અથા િનરનુબ ધઃ, અથાઽનથાર્નુબ ધઃ, અનથાઽથાર્નુબ ધઃ, અનથા િનરનુબ ધઃ,
અનથાઽનથાર્નુબ ધઃ ઇત્યનુબ ધષડ્વગર્ઃ
09.7.15 શત્રું ઉ પાટ પા ણર્ગ્રાહાદાનં અથાઽનથાર્નુબ ધઃ
09.7.16 ઉદાસીનસ્ય દ ડાનુગ્રહઃ ફલને અથા િનરનુબ ધઃ
09.7.17 પરસ્યા તર્।ઉચ્છેદનં અથાઽનથાર્નુબ ધઃ
09.7.18 શત્રપુ્ર તવેશસ્યાનુગ્રહઃ કાેશદ ડા યાં અનથાઽનથાર્નુબ ધઃ
09.7.19 હીનશ ક્ત ઉ સાહ્ય િન ત્તરનથા િનરનુબ ધઃ
09.7.20 જ્યાયાંસં ઉ થા ય િન ત્તરનથાઽનથાર્નુબ ધઃ
09.7.21 તષેાં પવૂર્ઃ પવૂર્ઃ શ્રેયાન્ ઉપસ પ્રાપ્તુમ્
09.7.22 ઇ ત કાયાર્વસ્થાપનમ્
09.7.23 સમ તતાે યુગપદ્ઽથર્ ઉ પ ત્તઃ સમ તતાેઽથાર્પદ્ ભવ ત
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09.7.24 સા અેવ પા ણર્ગ્રાહિવગ્ હીતા સમ તતાેઽથર્સશંયાપદ્ ભવ ત
09.7.25 તયાે મત્રાક્ર દ ઉપગ્રહાત્ સ દ્ધઃ
09.7.26 સમ તતઃ શત્રુ યાે ભય ઉ પ ત્તઃ સમ ત્તાેઽનથાર્પદ્ ભવ ત
09.7.27 સા અેવ મત્રિવગ્ હીતા સમ તતાેઽનથર્સશંયાપદ્ ભવ ત
09.7.28 તયાેશ્ચલા મત્રાક્ર દ ઉપગ્રહાત્ સ દ્ધઃ, પર મશ્રાપ્રતીકારાે વા
09.7.29 ઇતાે લાભ ઇતરતાે લાભ ઇત્યુભયતાેઽથાર્પદ્ ભવ ત
09.7.30 તસ્યાં સમ તતાેઽથાર્યાં ચ લાભગુણયુક્તં અથ આદાતું યાયાત્
09.7.31 તુલ્યે લાભગુણે પ્રધાનં આસનં્ન અન તપા તનં ઊનાે વા યને ભવેત્ તં આદાતું યાયાત્
09.7.32 ઇતાેઽનથર્ ઇતરતાેઽનથર્ ઇત્યુભયતાેઽનથાર્પત્
09.7.33 તસ્યાં સમ તતાેઽનથાર્યાં ચ મત્રે યઃ સ દ્ધ લ સતે
09.7.34 મત્રાભાવે પ્રકૃતીનાં લઘીયસ્ય અેકતાેઽનથા સાધયેત,્ ઉભયતાેઽનથા જ્યાયસ્યા, સમ તતાેઽનથા મૂલને
પ્ર તકુયાર્ત્
09.7.35 અશક્યે સવ ઉ જ્યાપગચ્છેત્
09.7.36 દષૃ્ટા િહ વતઃ પનુર્।આ ત્તયર્થા સયુાત્રા ઉદયના યામ્
09.7.37 ઇતાે લાભ ઇતરતાે રાજ્યા ભમશર્ ઇત્યુભયતાેઽથાર્નથાર્પદ્ ભવ ત
09.7.38 તસ્યાં અનથર્સાધકાે યાેઽથર્ઃ તં આદાતું યાયાત્
09.7.39 અ યથા િહ રાજ્યા ભમશ વારયેત્
09.7.40 અેતયા સમ તતાેઽથાર્નથાર્પદ્ વ્યાખ્યાતા
09.7.41 ઇતાેઽનથર્ ઇતરતાેઽથર્સશંય ઇત્યુભયતાેઽનથાર્થર્સશંયા
09.7.42 તસ્યાં પવૂ અનથ સાધયેત,્ ત સદ્ધાવથર્સશંયમ્
09.7.43 અેતયા સમ તતાેઽનથાર્થર્સશંયા વ્યાખ્યાતા
09.7.44 ઇતાેઽથર્ ઇતરતાેઽનથર્સશંય ઇત્યુભયતાેઽથાર્નથર્સશંયાપદ્
09.7.45 અેતયા સમ તતાેઽથાર્નથર્સશંયા વ્યાખ્યાતા
09.7.46 તસ્યાં પવૂા પવૂા પ્રકૃતીનાં અનથર્સશંયાન્ માેક્ષિયતું યતેત
09.7.47 શ્રેયાે િહ મતં્ર અનથર્સશંયે તષ્ઠન્ન દ ડઃ, દ ડાે વા ન કાેશ ઇ ત
09.7.48 સમગ્રમાેક્ષણાભાવે પ્રકૃતીનાં અવયવાન્ માેક્ષિયતું યતેત
09.7.49 તત્ર પુ ષપ્રકૃતીનાં બહુલં અનુરક્તં વા તી ણલુ ધવજ, દ્રવ્યપ્રકૃતીનાં સારં મહા ઉપકારં વા
09.7.50 સ ધનાઽઽસનને દ્વધૈીભાવને વા લઘૂિન, િવપયર્યૈગુર્ ણ
09.7.51 ક્ષયસ્થાન દ્ધ નાં ચ ઉત્તર ઉત્તરં લ સતે
09.7.52 પ્રા તલાે યને વા ક્ષયાદ નાં આયત્યાં િવશષેં પ યેત્
09.7.53 ઇ ત દેશાવસ્થાપનમ્
09.7.54 અેતને યાત્રાઽઽિદમ યા તે વથાર્નથર્સશંયાનાં ઉપસ પ્રા પ્તવ્યાર્ખ્યાતા
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09.7.55 િનર તરયાે ગ વાચ્ચાથાર્નથર્સશંયાનાં યાત્રાઽઽદાવથર્ઃ શ્રેયાન્ ઉપસ પ્રાપ્તું પા ણર્ગ્રાહાસારપ્ર તઘાતે
ક્ષયવ્યયપ્રવાસપ્રત્યાદેયે મૂલરક્ષણષેુ ચ ભવ ત
09.7.56 તથાઽનથર્ઃ સશંયાે વા વભૂ મષ્ઠસ્ય િવષહ્યાે ભવ ત
09.7.57 અેતને યાત્રામ યેઽથાર્નથર્સશંયાનાં ઉપસ પ્રા પ્તવ્યાર્ખ્યાતા
09.7.58 યાત્રાઽ તે તુ કશર્નીયં ઉચ્છેદનીયં વા કશર્િય વા ઉ ચ્છદ્ય વાઽથર્ઃ શ્રેયાન્ ઉપસ પ્રાપ્તું નાનથર્ઃ સશંયાે વા
પરાબાધભયાત્
09.7.59 સામવાિયકાનાં અપુરાેગસ્ય તુ યાત્રામ યા તગાેઽનથર્ઃ સશંયાે વા શ્રેયાન્ ઉપસ પ્રાપ્તું
અિનબર્ ધગા મ વાત્
09.7.60 અથા ધમર્ઃ કામ ઇત્યથર્િત્રવગર્ઃ
09.7.61 તસ્ય પવૂર્ઃ પવૂર્ઃ શ્રેયાન્ ઉપસ પ્રાપ્તુમ્
09.7.62 અનથાઽધમર્ઃ શાેક ઇત્યનથર્િત્રવગર્ઃ
09.7.63 તસ્ય પવૂર્ઃ પવૂર્ઃ શ્રેયાન્ પ્ર તકતુર્મ્
09.7.64 અથાઽનથર્ ઇ ત, ધમાઽધમર્ ઇ ત, કામઃ શાેક ઇ ત સશંયિત્રવગર્ઃ
09.7.65 તસ્ય ઉત્તરપક્ષ સદ્ધાૈ પવૂર્પક્ષઃ શ્રેયાન્ ઉપસ પ્રાપ્તુમ્
09.7.66 ઇ ત કાલાવસ્થાપનમ્
09.7.67 ઇત્યાપદઃ - તાસાં સ દ્ધઃ
09.7.68 પતુ્રભ્રા બ ધષુુ સામદાના યાં સ દ્ધરનુ પા, પાૈર નપદદ ડમખુ્યષેુ દાનભેદા યાં, સામ તાટિવકેષુ
ભેદદ ડા યામ્
09.7.69 અેષાઽનુલાેમા, િવપયર્યે પ્ર તલાેમા
09.7.70 મત્રા મત્રષેુ વ્યા મશ્રા સ દ્ધઃ
09.7.71 પર પરસાધકા હ્યપુાયાઃ
09.7.72 શત્રાેઃ શિઙ્કતામાત્યેષુ સા વં પ્રયુક્તં શષેપ્રયાેગં િનવતર્ય ત, દૂ યામાત્યેષુ દાનં, સઙ્ઘાતષેુ ભેદઃ,
શ ક્તમ સુ દ ડ ઇ ત
09.7.73 ગુ લાઘવયાેગાચ્ચાપદાં િનયાેગિવક પસમુચ્ચયા ભવ ત
09.7.74 અનને અેવ ઉપાયને ના યને ઇ ત િનયાેગઃ
09.7.75 અનને વાઽ યને વા ઇ ત િવક પઃ
09.7.76 અનનેા યને ચ ઇ ત સમુચ્ચયઃ
09.7.77 તષેાં અેકયાેગાશ્ચ વારઃ િત્રયાેગાશ્ચ, દ્વયાેગાઃ ષટ્, અેકશ્ચતુયાગઃ
09.7.78 ઇ ત પ ચદશ ઉપાયાઃ
09.7.79 તાવ તઃ પ્ર તલાેમાઃ
09.7.80 તષેાં અેકેન ઉપાયને સ દ્ધરેક સ દ્ધઃ, દ્વા યાં દ્વ સ દ્ધઃ, િત્ર ભઃ િત્ર સ દ્ધઃ, ચતુ ભશ્ચતુઃ સ દ્ધિર ત
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09.7.81 ધમર્મૂલ વાત્ કામફલ વાચ્ચાથર્સ્ય ધમાર્થર્કામાનુબ ધા યાઽથર્સ્ય સ દ્ધઃ સા સવાર્થર્ સ દ્ધઃ <iti
siddhayah>

09.7.82 દૈવાદ્ અ ગ્ દકં વ્યાિધઃ પ્રમારાે િવદ્રવાે દુ ભક્ષં આસરુ ષ્ટિરત્યાપદઃ
09.7.83 તાસાં દૈવતબ્રાહ્મણપર્ ણપાતતઃ સ દ્ધઃ
09.7.84ab અ ત ષ્ટર ષ્ટવાર્ ષ્ટવાર્ યાઽઽસરુ ભવેત્ ।
09.7.84chd તસ્યાં આથવર્ણં કમર્ સદ્ધાર ભાશ્ચ સદ્ધયઃ (ઇ ત)
Book .

Chapt . સ્ક ધાવારિનવેશઃ
10.1.01 વા તુકપ્રશ તે વા તુિન નાયકવધર્િક માૈહૂ તકાઃ સ્ક ધાવારં, તં્ત દ ઘ ચતુર્ઽશં્ર વા ભૂ મવશને વા,
ચતુદ્વાર્રં ષટ્પથં નવસસં્થાનં માપયેયુઃ ખાતવપ્રસાલદ્વારાટ્ટાલકસ પન્નં ભયે સ્થાને ચ
10.1.02 મ યમસ્ય ઉત્તરે નવભાગે રાજવા તુકં ધનુઃશતાયામં અધર્િવ તારં, પ શ્ચમાધ તસ્યા તઃપુરમ્
10.1.03 અ તવ શકસૈ યં ચા તે િનિવશતે
10.1.04 પુર તાદ્ ઉપસ્થાનં, દ ક્ષણતઃ કાેશશાસનકાયર્કરણાિન, વામતાે રા ઉપવાહ્યાનાં હ ત્ય્ઽશ્વરથાનાં
સ્થાનમ્
10.1.05 અતાે ધનુઃશતા તરાશ્ચ વારઃ શકટમેથીપ્રત ત ત ભસાલપિરક્ષપેાઃ
10.1.06 પ્રથમે પુર તાન્ મિ ત્રપુરાેિહતા,ૈ દ ષણતઃ કાેષ્ઠાગારં મહાનસં ચ, વામતઃ કુ યાયુધાગારમ્
10.1.07 દ્વતીયે માૈલ તાનાં સ્થાનં અશ્વરથાનાં સનેાપતેશ્ચ
10.1.08 તીયે હ તનઃ શ્રે યઃ પ્રશા તા ચ
10.1.09 ચતુથ િવ ષ્ટનાર્યકાે મત્રા મત્રાટવીબલં વપુ ષાિધ ષ્ઠતમ્
10.1.10 વ ણ ે પા વાશ્ચાનુમહાપથમ્
10.1.11 બાહ્યતાે લુ ધકશ્વગ ણનઃ સતૂયાર્ગ્ યઃ, ગૂઢાશ્ચારક્ષાઃ
10.1.12 શત્રૂણાં આપાતે કૂપકૂટાવપાતક ટિકનીશ્ચ સ્થાપયેત્
10.1.13 અષ્ટાદશવગાર્ણાં આરક્ષિવપયાર્સં કારયેત્
10.1.14 િદવાયામં ચ કારયેદ્ અપસપર્જ્ઞાનાથર્મ્
10.1.15 િવવાદસાૈિરકસમાજદૂ્યતવારણં ચ કારયેત્, મુદ્રારક્ષણં ચ
10.1.16 સનેાિન ત્તં આયુધીયં અશાસનં શૂ યપાલાે બધ્નીયાત્
10.1.17ab પુર તાદ્ અ વનઃ સ યક્પ્રશા તા રક્ષણાિન ચ ।
10.1.17chd યાયાદ્ વધર્િકિવ ષ્ટ યાં ઉદકાિન ચ કારયેત્ (ઇ ત)
Chapt . સ્ક ધાવારપ્રયાણં - બલવ્યસનાવસ્ક દકાલરક્ષણમ્

10.2.01 ગ્રામાર યાનાં અ વિન િનવેશાન્ યવસ ઇ ધન ઉદકવશને પિરસઙ્ખ્યાય સ્થાનાસનગમનકાલં ચ યાત્રાં
યાયાત્
10.2.02 ત પ્રતીકાર દ્વગુણં ભક્ત ઉપકરણં વાહયેત્
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10.2.03 અશક્તાે વા સૈ યે વાયાજેયેત્, અ તરેષુ વા િન ચનુયાત્
10.2.04 પુર તાન્નાયકઃ, મ યે કલતં્ર વામી ચ, પાશ્વર્યાેરશ્વા બાહુ।ઉ સારઃ, ચક્રા તષેુ હ તનઃ પ્રસાર દ્ધવાર્,
પશ્ચાત્ સનેાપ તયાર્યાત્ િનિવશતે
10.2.05 સવર્તાે વના વઃ પ્રસારઃ
10.2.06 વદેશાદ્ અ વાય તવ વધઃ
10.2.07 મત્રબલં આસારઃ
10.2.08 કલત્રસ્થાનં અપસારઃ
10.2.09 પુર તાદ્ અ યાઘાતે મકરેણ યાયાત્, પશ્ચા શકટેન, પાશ્વર્યાવેર્જે્રણ, સમ તતઃ સવર્તાેભદ્રણે, અેકાયને
સચૂ્યા
10.2.10 પ થદ્વધૈીભાવે વભૂ મતાે યાયાત્
10.2.11 અભૂ મષ્ઠાનાં િહ વભૂ મષ્ઠા યુદ્ધે પ્ર તલાેમા ભવ ત
10.2.12 યાજેનં અધમા, અ યધ મ યમા, દ્વયાજેનં ઉત્તમા, સ ભાવ્યા વા ગ તઃ
10.2.13 આશ્રયકાર સ પન્નઘાતી પા ણર્રાસારાે મ યમ ઉદાસીનાે વા પ્ર તકતર્વ્યઃ, સઙ્કટાે માગર્ઃ
શાેધિયતવ્યઃ, કાેશાે દ ડાે મત્રા મત્રાટવીબલં િવ ષ્ટ।ઋતવુાર્ પ્રતીક્ષ્યાઃ, કૃતદુગર્કમર્િનચયરક્ષાક્ષયઃ ક્ર તબલિનવદાે
મત્રબલિનવદશ્ચાગ મ ય ત, ઉપજિપતારાે વા ના ત વરય ત, શત્રુર ભપ્રાયં વા પૂરિય ય ત, ઇ ત શનૈયાર્યાત,્
િવપયર્યે શીઘ્રમ્
10.2.14 હ ત ત ભસઙ્ક્રમસતેુબ ધનાૈકાષ્ઠવે સઙ્ઘાતૈરલાબુચમર્કર ડદૃ ત લવગ ડકાવે ણકા ભશ્ચ
ઉદકાિન તારયેત્
10.2.15 તીથાર્ ભગ્રહે હ ત્ય્ઽશ્વૈર યતાે રાત્રાવુત્તાયર્ સ તં્ર ગ્ હ્ણ યાત્
10.2.16 અનુદકે ચિક્રચતુ પદં ચા વપ્રમાણને શ યા ઉદકં વાહયેત્
10.2.17 દ ઘર્કા તારં અનુદકં યવસ ઇ ધન ઉદકહીનં વા કૃચ્છ્ર ા વાનં અ ભયાેગપ્રસ્કન્નં પપાસાઽ વક્લા તં
પઙ્કતાેયગ ભીરાણાં વા નદ દર શલૈાનાં ઉદ્યાનાપયાને વ્યાસક્તં અેકાયનમાગ શલૈિવષમે સઙ્કટે વા
બહુલીભૂતં િનવેશે પ્ર સ્થતે િવસ ાહં ભાજેનવ્યાસક્તં આયતગતપિરશ્રા તં અવસપંુ્ત વ્યાિધમરકદુ ભક્ષપીિડતં
વ્યાિધતપત્ત્ય્ઽશ્વ દ્વપં અભૂ મષં્ઠ વા બલવ્યસનષેુ વા વસૈ યં રક્ષેત,્ પરસૈ યં ચા ભહ યાત્
10.2.18 અેકાયનમાગર્પ્રયાતસ્ય સનેાિનશ્ચારગ્રાસાહારશ યાપ્ર તારા ગ્ િનધાન વ યુધસઙ્ખ્યાનને
પરબલજ્ઞાનમ્
10.2.19 તદાઽઽત્માનાે ગૂહયેત્
10.2.20ab પાવર્તં વનદુગ વા સાપસારપ્ર તગ્રહમ્ ।
10.2.20chd વભુમાૈ ષ્ઠતઃ કૃ વા યુ યેત િનિવશતે ચ (ઇ ત)
Chapt . કૂટયુદ્ધિવક પાઃ - વસૈ ય ઉ સાહનં - વબલા યબલવ્યાયાેગઃ

10.3.01 બલિવ શષ્ટઃ કૃત ઉપ પઃ પ્ર તિવિહત।ઋતુઃ વભૂ યાં પ્રકાશયુદં્ધ ઉપેયાત્
10.3.02 િવપયર્યે કૂટયુદ્ધમ્
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10.3.03 બલવ્યસનાવસ્ક દકાલષેુ પરં અ ભહ યાત્, અભૂ મષં્ઠ વા વભૂ મષ્ઠઃ, પ્રકૃ તપ્રગ્રહાે વા વભૂ મષ્ઠમ્
10.3.04 દૂ યા મત્રાટવીબલવૈાર્ ભઙ્ગં દ વા િવભૂ મપ્રાપ્તં હ યાત્
10.3.05 સહંતાનીકં હ ત ભભદયેત્
10.3.06 પવૂ ભઙ્ગપ્રદાનનેાનપુ્રલીનં ભન્નં અ ભન્નઃ પ્ર તિન ત્ય હ યાત્
10.3.07 પુર તાદ્ અ ભહત્ય પ્રચલં િવમખંુ વા ષ્ઠતાે હ ત્ય્ઽશ્વનેા ભહ યાત્
10.3.08 ષ્ઠતાેઽ ભહત્યા પ્રચલં િવમખંુ વા પુર તાત્ સારબલનેા ભહ યાત્
10.3.09 તા યાં પાશ્વાર્ ભગાતાૈ વ્યાખ્યાતાૈ
10.3.10 યતાે વા દૂ યફ ગુબલં તતાેઽ ભહ યાત્
10.3.11 પુર તાદ્ િવષમાયાં ષ્ઠતાેઽ ભહ યાત્
10.3.12 ષ્ઠતાે િવષમાયાં પુર તાદ્ અ ભહ યાત્
10.3.13 પાશ્વર્તાે િવષમાયાં ઇતરતાેઽ ભહ યાત્
10.3.14 દૂ યા મત્રાટવીબલવૈાર્ પવૂ યાેધિય વા શ્રા તં અશ્રા તઃ પરં અ ભહ યાત્
10.3.15 દૂ યબલને વા વયં ભઙ્ગં દ વા જતમ્ ઇ ત િવશ્વ તં અિવશ્વ તઃ સ ત્રાપાશ્રયાેઽ ભહ યાત્
10.3.16 સાથર્વ્રજસ્ક ધાવારસવંાહિવલાપેપ્રમત્તં અપ્રમત્તાેઽ ભહ યાત્
10.3.17 ફ ગુબલાવચ્છન્નસારબલાે વા પરવીરાન્ અનપુ્રિવ ય હ યાત્
10.3.18 ગાેગ્રહણને શ્વાપદવધને વા પરવીરાન્ આકૃ ય સ ત્રચ્છન્નાેઽ ભહ યાત્
10.3.19 રાત્રાવવસ્ક દેન ગરિય વા િનદ્રાક્લા તાન્ અવસપુ્તાન્ વા િદવા હ યાત્
10.3.20 સપાદચમર્કાેશવૈાર્ હ ત ભઃ સાૈ પ્તકં દદ્યાત્
10.3.21 અહઃસ ાહપિરશ્રા તાન્ અપરાહે્નઽ ભહ યાત્
10.3.22 શુ કચમર્ ત્તશકર્રાકાેશકૈગામિહષ ઉષ્ટ્રયૂથવૈાર્ ત્ર નુ ભરકૃતહ ત્ય્ઽશ્વં ભન્નં અ ભન્નઃ પ્ર તિન ત્તં હ યાત્
10.3.23 પ્ર તસયૂર્વાતં વા સવ અ ભહ યાત્
10.3.24 ધા વનવનસઙ્કટપઙ્કશલૈિન િવષમનાવાે ગાવઃ શકટવ્યૂહાે નીહારાે રાિત્રિર ત સ ત્રા ણ
10.3.25 પવૂ ચ પ્રહરણકાલાઃ કૂટયુદ્ધહેતવઃ
10.3.26 સઙ્ગ્રામઃ તુ િનિદષ્ટદેશકાલાે ધ મષ્ઠઃ
10.3.27 સહંત્ય દ ડં બ્રૂયાત્ તુલ્યવેતનાેઽ મ, ભવદ્ ભઃ સહ ભાેગ્યં ઇદં રાજં્ય, મયાઽ ભિહતૈઃ પરાેઽ ભહ તવ્યઃ
ઇ ત
10.3.28 વેદે વ યનુશ્રૂયતે સમાપ્તદ ક્ષણાનાં યજ્ઞાનાં અવ થષેુ સા તે ગ તયાર્ શરૂાણામ્ ઇ ત
10.3.29 અિપ ઇહ શ્લાેકાૈ ભવતઃ
10.3.30ab યાન્ યજ્ઞસઙ્ઘૈઃ તપસા ચ િવપ્રાઃ વગર્ અે ષણઃ પાત્રચયૈશ્ચ યા ત ।
10.3.30chd ક્ષણને તાન્ અ ય તયા ત શરૂાઃ પ્રાણાન્ સયુુદ્ધષેુ પિરત્યજ તઃ
10.3.31ab નવં શરાવં સ લલસ્ય પૂણ સસુસૃં્કતં દભર્કૃત ઉત્તર યમ્ ।
10.3.31chd તત્ તસ્ય મા ભૂન્નરકં ચ ગચ્છેદ્ યાે ભ ર્િપ ડસ્ય કૃતે ન યુ યેત્ - ઇ ત
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10.3.32 મિ ત્રપુરાેિહતા યાં ઉ સાહયેદ્ યાેધાન્ વ્યૂહસ પદા
10.3.33 કાતાર્ તકાિદશ્ચાસ્ય વગર્ઃ સવર્જ્ઞદૈવતસ યાેગખ્યાપના યાં વપકં્ષ ઉદ્ધષર્યેત્, પરપકં્ષ ચ ઉદ્વજેયેત્
10.3.34 શ્વાે યુદ્ધમ્ ઇ ત કૃત ઉપવાસઃ શસ્ત્રવાહનં ચાનુશયીત
10.3.35 અથવર્ ભશ્ચ જુહુયાત્
10.3.36 િવજયયુક્તાઃ વગ યાશ્ચા શષાે વાચયેત્
10.3.37 બ્રાહ્મણે યશ્ચાત્માનં અ ત જેત્
10.3.38 શાૈયર્ શ પા ભજનાનુરાગયુક્તં અથર્માના યાં અિવસવંાિદતં અનીકગભ કુવ ત
10.3.39 િપ પતુ્રભ્રા કાણાં આયુધીયાનાં અ વજં મુ ડાનીકં રાજસ્થાનમ્
10.3.40 હ તી રથાે વા રાજવાહનં અશ્વાનુબ ધઃ
10.3.41 યત્ પ્રાયસૈ યાે યત્ર વા િવનીતઃ સ્યાત્ ત(્અદ્) અિધરાેહયેત્
10.3.42 રાજવ્ય જનાે વ્યૂહાિધષ્ઠાનં આયાજે્યઃ
10.3.43 સતૂમાગધાઃ શરૂાણાં વગ અ વગ ભી ણાં તસઙ્ઘકુલકમર્ ત્ત તવં ચ યાેધાનાં વણર્યેયુઃ
10.3.44 પુરાેિહતપુ ષાઃ કૃત્યા ભચારં બ્રૂયુઃ, યિ ત્રકવધર્િકમાૈહૂ તકાઃ વકમર્ સ દ્ધ અ સ દ્ધ પરેષામ્
10.3.45 સનેાપ તરથર્માના યાં અ ભસસૃં્કતં અનીકં આભાષેત - શતસાહસ્રાે રાજવધઃ, પ ચાશ સાહસ્રઃ
સનેાપ તકુમારવધઃ, દશસાહસ્રઃ પ્રવીરમખુ્યવધઃ, પ ચસાહસ્રાે હ તરથવધઃ, સાહસ્રાેઽશ્વવધઃ, શત્યઃ
પ ત્તમખુ્યવધઃ, શરાે િવશ તકં ભાેગદ્વગૈુ યં વયઙ્ગ્રાહશ્ચ ઇ ત
10.3.46 તદ્ અેષાં દશવગાર્િધપતયાે િવદ્યુઃ
10.3.47 ચિક સકાઃ શસ્ત્રય ત્રાગદ નેહવસ્ત્રહ તાઃ સ્ત્રયશ્ચાન્નપાનર ક્ષ યઃ પુ ષાણાં ઉદ્ધષર્ણીયાઃ ષ્ઠતઃ તષે્ઠયુઃ
10.3.48 અદ ક્ષણામખું ષ્ઠતઃસયૂ અનુલાેમવાતં અનીકં વભૂમાૈ વ્યૂહેત
10.3.49 પરભૂ મવ્યૂહે ચાશ્વાંશ્ચારયેયુઃ
10.3.50 યત્ર સ્થાનં પ્રજવશ્ચાભૂ મવ્યૂર્હસ્ય તત્ર સ્થતઃ પ્રજિવતશ્ચ ઉભયથા યેત
િવપયર્યે જય ત, ઉભયથા સ્થાને પ્રજવે ચ
10.3.52 સમા િવષમા વ્યા મશ્રા વા ભૂ મિર ત પુર તાત્ પાશ્વાર્ યાં પશ્ચાચ્ચ જ્ઞેયા
10.3.53 સમાયાં દ ડમ ડલવ્યૂહાઃ, િવષમાયાં ભાેગાસહંતવ્યૂહાઃ, વ્યા મશ્રાયાં િવષમવ્યૂહાઃ
10.3.54 િવ શષ્ટબલં ભઙ્ વા સ ધ યાચેત
10.3.55 સમબલને યા ચતઃ સ દધીત
10.3.56 હીનં અનુહ યાત્, ન વવે વભૂ મપ્રાપં્ત ત્યક્તાત્માનં વા
10.3.57ab પનુર્।આવતર્માનસ્ય િનરાશસ્ય ચ િવતે ।
10.3.57chd અધાયા યતે વેગઃ ત માદ્ ભગ્ ં ન પીડયેત્ (ઇ ત)
Chapt . યુદ્ધભૂમયઃ - પત્ત્ય્ઽશ્વરથહ તકમાર્ ણ

10.4.01 વભૂ મઃ પત્ત્ય્ઽશ્વરથ દ્વપાનાં ઇષ્ટા યુદ્ધે િનવેશે ચ
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10.4.02 ધા વનવનિન સ્થલયાેિધનાં ખનકાકાશિદવારાિત્રયાેિધનાં ચ પુ ષાણાં નાદેયપાવર્તાનપૂસારસાનાં ચ
હ તનાં અશ્વાનાં ચ યથા વં ઇષ્ટા યુદ્ધભૂમયઃ કાલાશ્ચ
10.4.03સમા સ્થરાઽ ભકાશા િન ખા ત યચક્રખુરાઽનક્ષગ્રાિહ ય ક્ષગુ મવ્રતતી ત ભકેદારશ્વભ્રવ મીક સકતાપઙ્કભઙ્ગુરા
દરણહીના ચ રથભૂ મઃ, હ ત્ય્ઽશ્વયાેમર્નુ યાણાં ચ સમે િવષમે િહતા યુદ્ધે િનવેશે ચ
10.4.04 અ વ્ઽ મ ક્ષા હ્ર વલઙ્ઘનીયશ્વભ્રા મ દદરણદાષેા ચાશ્વભૂ મઃ
10.4.05 સ્થૂલસ્થા વ મ ક્ષવ્રતતીવ મીકગુ મા પદા તભૂ મઃ
10.4.06 ગ યશલૈિન િવષમા મદર્નીય ક્ષા છેદનીયવ્રતતી પઙ્કભઙ્ગુરા દરણહીના ચ હ તભૂ મઃ
10.4.07 અક ટિક યબહુિવષમા પ્રત્યાસારવતી ઇ ત પદાતીનાં અ તશયઃ
10.4.08 દ્વગુણપ્રત્યાસારા કદર્મ ઉદકખ જનહીના િનહ્શકર્રા ઇ ત વા જનાં અ તશયઃ
10.4.09 પાંસકુદર્મ ઉદકનલશરાધાનવતી શ્વદ ષ્ટ્રહીના મહા ક્ષશાખાઘાતિવયુક્તા ઇ ત હ તનાં અ તશયઃ
10.4.10 તાેયાશયાપાશ્રયવતી િન ખા તની કેદારહીના વ્યાવતર્નસમથાર્ ઇ ત રથાનાં અ તશયઃ
10.4.11 ઉક્તા સવષાં ભૂ મઃ
10.4.12 અેતયા સવર્બલિનવેશા યુદ્ધાિન ચ વ્યાખ્યાતાિન ભવ ત
10.4.13 ભૂ મવાસવનિવચયાેઽિવષમતાેયતીથર્વાતર મગ્રહણં વીવધાસારયાેઘાર્તાે રક્ષા વા િવશુ દ્ધઃ સ્થાપના ચ
બલસ્ય પ્રસાર દ્ધબાર્હુ।ઉ સારઃ પવૂર્પ્રહારાે વ્યાવેશનં વ્યાવેધનં આશ્વાસાે ગ્રહણં માેક્ષણં માગાર્નુસારિવિનમયઃ
કાેશકુમારા ભહરણં જઘનકાેટ ્ઽ ભઘાતાે હીનાનુસારણં અનુયાનં સમાજકમર્ ઇત્યશ્વકમાર્ ણ
10.4.14 પુરાેયાનં અકૃતમાગર્વાસતીથર્કમર્ બાહુ।ઉ સારઃ તાેયતરણાવતરણે સ્થાનગમનાવતરણં
િવષમસ બાધપ્રવેશાેઽ ગ્ દાનશમનં અેકાઙ્ગિવજયાે ભન્નસ ધાનં અ ભન્નભેદનં વ્યસને ત્રાણં અ ભઘાતાે
િવભી ષકા ત્રાસનંઽઉદાય ગ્રહણં માેક્ષણં સાલદ્વારાટ્ટાલકભ જનં કાેશવાહનાપવાહનં ઇ ત હ તકમાર્ ણ
10.4.15 વબલરક્ષા ચતુર્ઽઙ્ગબલપ્ર તષેધઃ સઙ્ગ્રામે ગ્રહણં માેક્ષણં ભન્નસ ધાનં અ ભન્નભેદનં ત્રાસનં આૈદાય
ભીમઘાષેશ્ચ ઇ ત રથકમાર્ ણ
10.4.16 સવર્દેશકાલશસ્ત્રવહનં વ્યાયામશ્ચ ઇ ત પદા તકમાર્ ણ
10.4.17 શ બરમાગર્સતેુકૂપતીથર્શાેધનકમર્ ય ત્રાયુધાવરણ ઉપકરણગ્રાસવહનં આયાેધનાચ્ચ
પ્રહરણાવરણપ્ર તિવદ્ધાપનયનં ઇ ત િવ ષ્ટકમાર્ ણ
10.4.18ab કુયાર્દ્ ગવાશ્વવ્યાયાેગં રથે વ પહયાે પઃ ।
10.4.18chd ખર ઉષ્ટ્રશકટાનાં વા ગભ અ પગજઃ તથા (ઇ ત)
Chapt . પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં બલાગ્રતાે વ્યૂહિવભાગઃ - સારફ ગુબલિવભાગઃ - પત્ત્ય્ઽશ્વરથહ તયુદ્ધાિન

10.5.01 પ ચધનુઃશતાપકૃષં્ટ દુગ અવસ્થા ય યુદં્ધ ઉપેયાત,્ ભૂ મવશને વા
10.5.02 િવભક્તમખુ્યાં અચ િવષયે માેક્ષિય વા સનેાં સનેાપ તનાયકાૈ વ્યૂહેયાતામ્
10.5.03 શમા તરં પ ત્ત સ્થાપયેત,્ િત્રશમા તરં અશ્વં, પ ચશમા તરં રથં હ તનં વા
10.5.04 દ્વગુણા તરં િત્રગુણા તરં વા વ્યૂહેત
10.5.05 અેવં યથાસખંુ અસ બાધં યુ યેત
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10.5.06 પ ચાર ત્ન ધનુઃ
10.5.07 ત મન્ ધ વનં સ્થાપયેત,્ િત્રધનુ યશ્વં, પ ચધનુ ષ રથં હ તનં વા
10.5.08 પ ચધનુરનીકસ ધઃ પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનામ્
10.5.09 અશ્વસ્ય ત્રયઃ પુ ષાઃ પ્ર તયાેદ્ધારઃ
10.5.10 પ ચદશ રથસ્ય હ તનાે વા, પ ચ ચાશ્વાઃ
10.5.11 તાવ તઃ પાદગાપેા વા જરથ દ્વપાનાં િવધેયાઃ
10.5.12 ત્રી ણ િત્રકા યનીકં રથાનાં ઉરસ્યં સ્થાપયેત,્ તાવત્ કકં્ષ પકં્ષ ચ ઉભયતઃ
10.5.13 પ ચચ વાિરશદ્ અેવં રથા રથવ્યૂહે ભવ ત, દ્વે શતે પ ચિવશ તશ્ચાશ્વાઃ, ષટ્શતાિન પ ચસપ્ત તશ્ચ
પુ ષાઃ પ્ર તયાેધારઃ, તાવ તઃ પાદગાપેાઃ
10.5.14 અેષ સમવ્યૂહઃ
10.5.15 તસ્ય દ્વરથ ઉત્તરા દ્ધરા અેકિવશ તરથાદ્ ઇ ત
10.5.16 અેવં આે દશ સમવ્યૂહપ્રકૃતયાે ભવ ત
10.5.17 પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં મથાે િવષમસઙ્ખ્યાને િવષમવ્યૂહઃ
10.5.18 તસ્યાિપ દ્વરથ ઉત્તરા દ્ધરા અેકિવશ તરથાદ્ ઇ ત
10.5.19 અેવં આે દશ િવષમવ્યૂહપ્રકૃતયાે ભવ ત
10.5.20 અતઃ સૈ યાનાં વ્યૂહશષંે આવાપઃ કાયર્ઃ
10.5.21 રથાનાં દ્વાૈ િત્રભાગાવઙ્ગે વાવાપયેત્, શષંે ઉરસ્યં સ્થાપયેત્
10.5.22 અેવં િત્રભાગ ઊનાે રથાનાં આવાપઃ કાયર્ઃ
10.5.23 તને હ તનાં અશ્વાનાં આવાપાે વ્યાખ્યાતઃ
10.5.24 યાવદ્ઽશ્વરથ દ્વપાનાં યુદ્ધસ બાધન્ં ન કુયાર્ત્ તાવદ્ આવાપઃ કાયર્ઃ
10.5.25 દ ડબાહુલ્યં આવાપઃ
10.5.26 પ ત્તબાહુલ્યં પ્રત્યાપાવઃ
10.5.27 અેકાઙ્ગબાહુલ્યં અ વાવાપઃ
10.5.28 દૂ યબાહુલ્યં અત્યાવાપઃ
10.5.29 પરાવાપાત્ પ્રત્યાવાપાચ્ચ ચતુગુર્ણાદ્ આઽષ્ટગુણાદ્ ઇ ત વા િવભવતઃ સૈ યાનાં આવાપઃ
10.5.30 રથવ્યૂહેન હ તવ્યૂહાે વ્યાખ્યાતઃ
10.5.31 વ્યા મશ્રાે વા હ તરથાશ્વાનાં - ચક્રા તષેુ હ તનઃ પાશ્વર્યાેરશ્વા રથા ઉરસ્યે
10.5.32 હ તનાં ઉરસ્યં રથાનાં કક્ષાવશ્વાનાં પક્ષાિવ ત મ યભેદ
10.5.33 િવપર તાેઽ તભેદ
10.5.34 હ તનાં અેવ તુ શદુ્ધઃ - સા ાહ્યાનાં ઉરસ્યં આૈપવાહ્યાનાં જઘનં વ્યાલાનાં કાેટ ાિવ ત
10.5.35 અશ્વવ્યૂહાે - વ મણાં ઉરસ્યં શદુ્ધાનાં કક્ષપક્ષાિવ ત
10.5.36 પ ત્તવ્યૂહઃ - પુર તાદ્ આવર ણનઃ ષ્ઠતાે ધ વનઃ
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10.5.37 ઇ ત શદુ્ધાઃ
10.5.38 પત્તયઃ પક્ષયાેરશ્વાઃ પાશ્વર્યાેઃ હ તનઃ ષ્ઠતાે રથાઃ પુર તાત્, પરવ્યૂહવશને વા િવપયાર્સઃ
10.5.39 ઇ ત દ્વ્ય્ઽઙ્ગબલિવભાગઃ
10.5.40 તને ત્ર્ઽઙ્ગબલિવભાગાે વ્યાખ્યાતઃ
10.5.41 દ ડસ પત્ સારબલં પુંસાં
10.5.42 હ ત્ય્ઽશ્વયાેિવશષેઃ કુલં તઃ સ વં વયઃસ્થતા પ્રાણાે વ મર્ જવઃ તજેઃ શ પં તૈય ઉદગ્રતા િવધેય વં
સવુ્ય જનાચારતા ઇ ત
10.5.43 પત્ત્ય્ઽશ્વરથ દ્વપાનાં સારિત્રભાગં ઉરસ્યંસ્થાપયેત,્ દ્વાૈ િત્રભાગાૈ કકં્ષ પકં્ષ ચઉભયતઃ,અનુલાેમં અનુસારં,
પ્ર તલાેમં તીયસારં, ફ ગુ પ્ર તલાેમમ્
10.5.44 અેવં સવ ઉપયાેગં ગમયેત્
10.5.45 ફ ગુબલં અ તે વવધાય વેગા ભહૂ લકાે ભવ ત
10.5.46 સારબલં અગ્રતઃ કૃ વા કાેટ વનુસારં કુયાર્ત્, જઘને તિયયસારં, મ યે ફ ગુબલમ્
10.5.47 અેવં અેતત્ સિહ ભવ ત
10.5.48 વ્યૂહં તુ સ્થાપિય વા પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં અેકેન દ્વા યાં વા પ્રહરેત,્ શષેૈઃ પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્
10.5.49 યત્ પરસ્ય દુબર્લં વીતહ ત્ય્ઽશ્વં દૂ યામાત્યં કૃત ઉપ પં વા ત પ્રભૂતસારેણા ભહ યાત્
10.5.50 યદ્ વા પરસ્ય સાિરષં્ઠ તદ્દિ્વગુણસારેણા ભહ યાત્
10.5.51 યદ્ અઙ્ગં અ પસારં આત્મનઃ તદ્ બહુના ઉપ ચનુયાત્
10.5.52 યતઃ પરસ્યાપચયઃ તતાેઽ યાશે વ્યૂહેત, યતાેત્ વા ભયં સ્યાત્
10.5.53 અ ભ તં પિર તં અ ત તં અપ તં ઉન્મ યાવધાનં વલયાે ગાેમૂિત્રકા મ ડલં પ્રક ણકા વ્યા ત્ત ષં્ઠ
અનવુંશં અગ્રતઃ પાશ્વાર્ યાં ષ્ઠતાે ભગ્ રક્ષા ભગ્ ાનપુાત ઇત્યશ્વયુદ્ધાિન
10.5.54 પ્રક ણકાવ ર્ યેતા યવે ચતુણા અઙ્ગાનાં વ્ય તસમ તાનાં વા ઘાતઃ, પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં ચ પ્રભ જનં
અવસ્ક દઃ સાૈ પ્તકં ચ ઇ ત હ સત્યુદ્ધાિન
10.5.55 ઉન્મ યાવધાનવ ર્ યેતા યવે વભૂમાવ ભયાનાપયાન સ્થતયુદ્ધાિન ઇ ત રથયુદ્ધાિન
10.5.56 સવર્દેશકાલપ્રહરણં ઉપાંશદુ ડશ્ચ ઇ ત પ ત્તયુદ્ધાિન
10.5.57ab અેતને િવિધના વ્યૂહાન્ આે ન્ યુગ્માંશ્ચ કારયેત્ ।
10.5.57chd િવભવાે યાવદ્ અઙ્ગાનાં ચતુણા સદશૃાે ભવેત્
10.5.58ab દ્વે શતે ધનષુાં ગ વા રા તષે્ઠત્ પ્ર તગ્રહે ।
10.5.58chd ભન્નસઙ્ઘાતનં ત માન્ન યુ યેતાપ્ર તગ્રહઃ (ઇ ત)
Chapt . દ ડભાેગમ ડલાસહંતવ્યૂહવ્યૂહનં - તસ્ય પ્ર તવ્યૂહસ્થાનમ્

10.6.01 પક્ષાવુરસ્યં પ્ર તગ્રહ ઇત્યાૈશનસાે વ્યૂહિવભાગઃ
10.6.02 પક્ષાૈ કક્ષાવુરસ્ય્ં પ્ર તગ્રહ ઇ ત બાહર્ યઃ
10.6.03 પ્રપક્ષકક્ષ ઉરસ્યા ઉભયાેઃ દ ડભાેગમ ડલાસહંતાઃ પ્રકૃ તવ્યૂહાઃ
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10.6.04 તત્ર તયર્ગ્ ત્તદર્ ડઃ
10.6.05 સમ તાનાં અ વા ત્તભાગઃ
10.6.06 સરતાં સવર્તાે ત્તમર્ ડલઃ
10.6.07 સ્થતાનાં થગ્ઽનીક ત્તરસહંતઃ
10.6.08 પક્ષકક્ષ ઉરસ્યૈઃ સમં વતર્માનાે દ ડઃ
10.6.09 સ કક્ષા તક્રા તઃ પ્રદરઃ
10.6.10 સ અેવ પક્ષકક્ષા યાં પ્ર તક્રા તાે દૃઢકઃ
10.6.11 સ અેવા તક્રા તઃ પક્ષા યાં અસહ્યઃ
10.6.12 પક્ષાવવસ્થા ય ઉરસ્યા તક્રા તઃ યનેઃ
10.6.13 િવપયર્યે ચાપં ચાપકુકુ ષઃ પ્ર તષ્ઠઃ સપુ્ર તષ્ઠશ્ચ
10.6.14 ચાપપક્ષઃ સ જયઃ
10.6.15 સ અેવ ઉરસ્યા તક્રા તાે િવજયઃ
10.6.16 સ્થૂલકણર્પક્ષઃ સ્થૂણાકણર્ઃ
10.6.17 દ્વગુણપક્ષસ્થૂણાે િવશાલિવજયઃ
10.6.18 ય્ઽ ભક્રા તપક્ષશ્ચમૂમખુઃ
10.6.19 િવપયર્યે ઝષાસ્યઃ
10.6.20 ઊ વર્રા જદર્ ડઃ સચૂી
10.6.21 દ્વાૈ દ ડાૈ વલયઃ
10.6.22 ચ વારાે દુજર્યઃ
10.6.23 ઇ ત દ ડવ્યૂહાઃ
10.6.24 પક્ષકક્ષ ઉરસ્યૈિવષમં વતર્માનાે ભાેગઃ
10.6.25 સ સપર્સાર ગાેમૂિત્રકા વા
10.6.26 સ યુગ્મ ઉરસ્યાે દ ડપક્ષઃ શકટઃ
10.6.27 િવપયર્યે મકરઃ
10.6.28 હ ત્ય્ઽશ્વરથવૈ્યર્ તક ણર્ઃ શકટઃ પાિરપત તકઃ
10.6.29 ઇ ત ભાેગવ્યૂહાઃ
10.6.30 પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં અેક ભાવે મ ડલઃ
10.6.31 સ સવર્તાેમખુઃ સવર્તાેભદ્રઃ
10.6.32 અષ્ટાનીકાે દુજર્યઃ
10.6.33 ઇ ત મ ડલવ્યૂહાઃ
10.6.34 પક્ષકક્ષ ઉરસ્યાનાં અસહંતાદ્ અસહંતઃ
10.6.35 સ પ ચાનીકાનાં આકૃ તસ્થાપનાદ્ વ ે ગાેધા વા
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10.6.36 ચતુણા ઉદ્ધાનકઃ કાકપદ વા
10.6.37 ત્રયાણાં અધર્ચ દ્રકઃ કકર્ટકશ ◌ૃઙ્ગી વા
10.6.38 ઇત્યસહંતવ્યૂહાઃ
10.6.39 રથ ઉરસ્યાે હ તકક્ષાેઽશ્વ ષ્ઠાેઽિરષ્ટઃ
10.6.40 પત્તયાેઽશ્વા રથા હ તનશ્ચાનુ ષં્ઠ અચલઃ
10.6.41 હ તનાેઽશ્વા રથાઃ પત્તયશ્ચાનુ ષં્ઠ અપ્ર તહતઃ
10.6.42 તષેાં પ્રદરં દૃઢકેન ઘાતયેત્, દૃઢકંઅસહ્યને, યનંે ચાપને, પ્ર તષં્ઠ સપુ્ર તષે્ઠન,સ જયં િવજયને,સ્થૂણાકણ
િવશાલિવજયને, પાિરપત તકં સવર્તાેભદ્રણે
10.6.43 દુજર્યને સવાર્ન્ પ્ર તવ્યૂહેત
10.6.44 પત્ત્ય્ઽશ્વરથ દ્વપાનાં પવૂ પવૂ ઉત્તરેણ ઘાતયેત્, હીનાઙ્ગં અિધકાઙ્ગને ચ ઇ ત
10.6.45 અઙ્ગદશકસ્ય અેકઃ પ તઃ પ તકઃ, પ તકદશકસ્ય અેકઃ સનેાપ તઃ, તદ્દશકસ્ય અેકાે નાયક ઇ ત
10.6.46 સ તૂયર્ઘાષે વજપતાકા ભવ્યૂર્હાઙ્ગાનાં સજં્ઞાઃ સ્થાપયેદ્ અઙ્ગિવભાગે સઙ્ઘાતે સ્થાને ગમને વ્યાવતર્ને
પ્રહરણે ચ
10.6.47 સમે વ્યૂહે દેશકાલસારયાેગાત્ સ દ્ધઃ
10.6.48ab ય ત્રૈ પિનષદ્યાેગૈઃ તી ણવૈ્યાર્સક્તઘા ત ભઃ ।
10.6.48chd માયા ભદવસ યાેગૈઃ શકટૈહર્ તભીષણૈઃ
10.6.49ab દૂ યપ્રકાપેૈગાયૂથૈઃ સ્ક ધાવારપ્રદ પનૈઃ ।
10.6.49chd કાેટ જઘનઘાતવૈાર્ દૂતવ્ય જનભેદનૈઃ
10.6.50ab દુગ દગ્ધં હૃતં વા તે કાપેઃ કુલ્યઃ સમુ થતઃ ।
10.6.50chd શત્રુરાટિવકાે વા ઇ ત પરસ્ય ઉદ્વગંે આચરેત્
10.6.51ab અેકં હ યાન્ન વા હ યાદ્ ઇષુઃ ક્ષપ્તાે ધનુ મતા ।
10.6.51chd પ્રજ્ઞાનને તુ મ તઃ ક્ષપ્તા હ યાદ્ ગભર્ગતાન્ અિપ (ઇ ત)
Book .

Chapt . ભેદ ઉપાદાનાિન - ઉપાંશદુ ડાઃ
11.1.01 સઙ્ઘલાભાે દ ડ મત્રલાભાનાં ઉત્તમઃ
11.1.02 સઙ્ઘા િહ સહંત વાદ્ અ યાઃ પરેષામ્
11.1.03 તાન્ અનુગુણાન્ ભુ ત સામદાના યાં, િવગુણાન્ ભેદદ ડા યામ્
11.1.04 કા બાજેસરુાષ્ટ્રક્ષિત્રયશ્રે ય્।આદયાે વાત્તર્શસ્ત્ર ઉપ િવનઃ
11.1.05 લ ચ્છિવક જકમ લકમદ્રકકુકુરકુ પા ચાલાદયાે રાજશ દ ઉપ િવનઃ
11.1.06 સવષાં આસન્નાઃ સિ ત્રણઃ સઙ્ઘાનાં પર પર યઙ્ગદ્વષેવૈરકલહસ્થાના યપુલ ય ક્રમા ભનીતં ભેદં
ઉપચારયેયુઃ અસાૈ વા િવજ પ ત ઇ ત
11.1.07 અેવં ઉભયતાેબદ્ધરાષેાણાં િવદ્યા શ પદ્યૂતવૈહાિરકે વાચાયર્વ્ય જના બાલકલહાન્ ઉ પાદયેયુઃ
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11.1.08 વેશશાૈ ડકેષુ વા પ્ર તલાેમપ્રશસંા ભઃ સઙ્ઘમખુ્યમનુ યાણાં તી ણાઃ કલહાન્ ઉ પાદયેયુઃ, કૃત્યપક્ષ
ઉપગ્રહેણ વા
11.1.09 કુમારકાન્ િવ શષ્ટ ચ્છ દકયા હીન ચ્છ દકાન્ ઉ સાહયેયુઃ
11.1.10 િવ શષ્ટાનાં ચ અેકપાત્રં િવવાહં વા હીને યાે વારયેયુઃ
11.1.11 હીનાન્ વા િવ શષ્ટૈરેકપાત્રે િવવાહે વા યાજેયેયુઃ
11.1.12 અવહીનાન્ વા તુલ્યભાવ ઉપગમને કુલતઃ પાૈ ષતઃ સ્થાનિવપયાર્સતાે વા
11.1.13 વ્યવહારં અવ સ્થતં વા પ્ર તલાેમસ્થાપનને િનશામયેયુઃ
11.1.14 િવવાદપદેષુ વા દ્રવ્યપશમુનુ યા ભઘાતને રાત્રાૈ તી ણાઃ કલહાન્ ઉ પાદયેયુઃ
11.1.15 સવષુ ચ કલહસ્થાનષેુ હીનપકં્ષ રા કાેશદ ડા યાં ઉપગ્ હ્ય પ્ર તપક્ષવધે યાજેયેત્
11.1.16 ભન્નાન્ અપવાહયેદ્ વા
11.1.17 ભૂમાૈ ચ અેષાં પ ચકુલી ં દશકુલી ં વા કૃ યાયાં િનવેશયેત્
11.1.18 અેકસ્થા િહ શસ્ત્રગ્રહણસમથાર્ઃ સ્યુઃ
11.1.19 સમવાયે ચ અેષાં અત્યયં સ્થાપયેત્
11.1.20 રાજશ દ ભરવ દં્ધ અવ ક્ષપ્તં વા કુલ્યં અ ભ તં રાજપતુ્ર વે સ્થાપયેત્
11.1.21 કાતાર્ તકાિદશ્ચાસ્ય વગા રાજલક્ષ યતાં સઙ્ઘષેુ પ્રકાશયેત્
11.1.22 સઙ્ઘમખુ્યાંશ્ચ ધ મષ્ઠાન્ ઉપજપેત્ વધમ અમુ ય રાજ્ઞઃ પતુ્રે ભ્રાતિર વા પ્ર તપદ્ય વમ્ ઇ ત
11.1.23 પ્ર તપન્નષેુ કૃત્યપક્ષ ઉપગ્રહાથ અથ દ ડં ચ પ્રષેયેત્
11.1.24 િવક્રમકાલે શાૈ ડકવ્ય જનાઃ પતુ્રદારપ્રેતાપદેશને નષૈેચિનકમ્ ઇ ત મદનરસયુક્તાન્ મદ્યકુ ભા શતશઃ
પ્રયચ્છેયુઃ
11.1.25 ચૈત્યદૈવતદ્વારરક્ષાસ્થાનષેુ ચ સિ ત્રણઃ સમયકમર્િનકે્ષપં સિહર યા ભજ્ઞાનમુદ્રા ણ િહર યભાજનાિન ચ
પ્ર પયેયુઃ
11.1.26 દૃ યમાનષેુ ચ સઙ્ઘષેુ રાજક યાઃ ઇત્યાવેદયેયુઃ
11.1.27 અથાવસ્ક દં દદ્યાત્
11.1.28 સઙ્ઘાનાં વા વાહનિહર યે કા લકે ગ્ હી વા સઙ્ઘમખુ્યાય પ્રખ્યાતં દ્રવં્ય પ્રયચ્છેત્
11.1.29 તદ્ અેષાં યા ચતે દતં્ત અમુ મૈ મખુ્યાય ઇ ત બ્રૂયાત્
11.1.30 અેતને સ્ક ધાવારાટવીભેદાે વ્યાખ્યાતઃ
11.1.31 સઙ્ઘમખુ્યપતંુ્ર આત્મસ ભાિવતં વા સ ત્રી ગ્રાહયેત્ અમુ ય રાજ્ઞઃ પતુ્રઃ વં, શત્રુભયાદ્ ઇહ ય તાેઽ સ
ઇ ત
11.1.32 પ્ર તપનં્ન રા કાેશદ ડા યાં ઉપગ્ હ્ય સઙ્ઘષેુ િવક્રમયેત્
11.1.33 અવાપ્તાથર્ઃ તં અિપ પ્રવાસયેત્
11.1.34 બ ધક પાષેકાઃ લવકનટનતર્કસાૈ ભકા વા પ્ર ણિહતાઃ સ્ત્રી ભઃ પરમ પયાવૈના ભઃ સઙ્ઘમખુ્યાન્
ઉન્માદયેયુઃ
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11.1.35 તકામાનાં અ યતમસ્ય પ્રત્યયં કૃ વાઽ યત્ર ગમનને પ્રસભહરણને વા કલહાન્ ઉ પાદયેયુઃ
11.1.36 કલહે તી ણાઃ કમર્ કુયુર્ઃ હતાેઽયં ઇ થં કામુકઃ ઇ ત
11.1.37 િવસવંાિદતં વા મષર્યમાણંઅ ભ ત્યસ્ત્રીબ્રૂયાત્ અસાૈ માં મખુ્યઃ વિય તકામાં બાધતે, ત મ વ ત
ન ઇહ સ્થાસ્યા મ ઇ ત ઘાતં અસ્ય પ્રયાજેયેત્
11.1.38 પ્રસહ્યાપહૃતા વા વના તે િક્રડાગ્ હે વાઽપહતાર્રં રાત્રાૈ તી ણને ઘાતયેત્, વયં વા રસને
11.1.39 તતઃ પ્રકાશયેત્ અમનુા મે પ્રયાે હતઃ ઇ ત
11.1.40 તકામં વા સદ્ધવ્ય જનઃ સાવંદિનક ભરાષૈધી ભઃ સવંાસ્ય રસનેા તસ ધાયાપગચ્છેત્
11.1.41 ત મન્ન્ અપક્રા તે સિ ત્રણઃ પરપ્રયાેગં અ ભશસંયેુઃ
11.1.42 આઢ િવધવા ગૂઢા વા યાેગ સ્ત્રયાે વા દાયિનકે્ષપાથ િવવદમાનાઃ સઙ્ઘમખુ્યાન્ ઉન્માદયેયુઃ,
અિદ તકાૈ શક સ્ત્રયાે નતર્ક ગાયના વા
11.1.43 પ્ર તપન્નાન્ ગૂઢવે મસુ રાિત્રસમાગમપ્રિવષ્ટાંઃ તી ણા હ યુબર્દ્ વા હરેયવુાર્
11.1.44સ ત્રી વાસ્ત્રીલાેલપું સઙ્ઘમખુ્યં પ્ર પયેત્ અમુ મન્ ગ્રામે દિરદ્રકુ લં અપ તં, તસ્યસ્ત્રી રા હાર્, ગ્ હાણ
અેનામ્ ઇ ત
11.1.45 ગ્ હીતાયાં અધર્માસાન તરં સદ્ધવ્ય જનાે દૂ યસઙ્ઘમખુ્યમ યે પ્રક્રાેશતે્ અસાૈ મે મખુ્યાે ભાયા નષુાં
ભ ગની ં દુિહતરં વાઽિધચર ત ઇ ત
11.1.46 તં ચેત્ સઙ્ઘાે િનગ્ હ્ણ યાત,્ રા અેનં ઉપગ્ હ્ય િવગુણષેુ િવક્રમયેત્
11.1.47 અિનગ્ હીતે સદ્ધવ્ય જનં રાત્રાૈ તી ણાઃ પ્રવાસયેયુઃ
11.1.48 તતઃ તદ્વ્ય જનાઃ પ્રક્રાેશયેુઃ અસાૈ બ્રહ્મહા બ્રાહ્મણી રશ્ચ ઇ ત
11.1.49 કાતાર્ તકવ્ય જનાે વા ક યાં અ યને તાં અ યસ્ય પ્ર પયેત્ અમુ ય ક યા રાજપત્ની રાજપ્રસિવની ચ
ભિવ ય ત, સવર્ વને પ્રસહ્ય વા અેનાં લભ વ ઇ ત
11.1.50 અલ યમાનાયાં પરપકં્ષ ઉદ્ધષર્યેત્
11.1.51 લ ધાયાં સદ્ધઃ કલહઃ
11.1.52 ભ ક વા પ્રયભાય મખુ્યં બ્રૂયાત્ અસાૈ તે મખુ્યાે યાવૈન ઉ સક્તાે ભાયાર્યાં માં પ્રાિહણાેત્, તસ્યાહં
ભયા લખે્યં આભરણં ગ્ હી વાઽઽગતાઽ મ, િનદાષા તે ભાયાર્, ગૂઢં અ મન્ પ્ર તકતર્વં્ય, અહં અિપ તાવત્
પ્ર તપ સ્યા મ ઇ ત
11.1.53 અેવં।આિદષુ કલહસ્થાનષેુ વયં ઉ પન્ને વા કલહે તી ણૈ પાિદતે વા હીનપકં્ષ રા કાેશદ ડા યાં
ઉપગ્ હ્ય િવગુણષેુ િવક્રમયેદ્ અપવાહયેદ્ વા
11.1.54 સઙ્ઘે વવંે અેકરા ે વતત
11.1.55 સઙ્ઘાશ્ચા યવેં અેકરા દ્ અેતે યાેઽ તસઙ્ઘાન્ અે યાે રક્ષયેયુઃ
11.1.56ab સઙ્ઘમખુ્યશ્ચ સઙ્ઘષેુ યાય ત્તિહતઃ પ્રયઃ ।
11.1.56chd દા તાે યુક્તજનઃ તષે્ઠત્ સવર્ ચત્તાનવુતર્કઃ (ઇ ત)
Book .
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Chapt . દૂતકમર્
12.1.01 બલીયસાઽ ભયુક્તાે દુબર્લઃ સવર્ત્રાનપુ્રણતાે વેતસધમાર્ તષે્ઠત્
12.1.02 ઇ દ્રસ્ય િહ સ પ્રણમ ત યાે બલીયસાે નમ ત ઇ ત ભારદ્વાજઃ
12.1.03 સવર્સ દાેહેન બલાનાં યુ યેત
12.1.04 પરાક્રમાે િહ વ્યસનં અપહ ત
12.1.05 વધમર્શ્ચ અેષ ક્ષિત્રયસ્ય, યુદ્ધે જયઃ પરાજયાે વા ઇ ત િવશાલાક્ષઃ
12.1.06 ન ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
12.1.07 સવર્ત્રાનપુ્રણતઃ કુલૈડક ઇવ િનરાશાે િવતે વસ ત
12.1.08 યુ યમાનશ્ચા પસૈ યઃ સમુદં્ર ઇવા લવાેઽવગાહમાનઃ સીદ ત
12.1.09 ત દ્વ શષં્ટ તુ રા નં આ શ્રતાે દુગ અિવષહ્યં વા ચેષ્ટેત
12.1.10 ત્રયાેઽ ભયાેક્તારાે ધમર્લાેભાસરુિવજિયન ઇ ત
12.1.11 તષેાં અ યવપત્ત્યા ધમર્િવજયી તુ ય ત
12.1.12 તં અ યવપદે્યત, પરેષાં અિપ ભયાત્
12.1.13 ભૂ મદ્રવ્યહરણને લાેભિવજયી તુ ય ત
12.1.14 તં અથના યવપદ્યેત
12.1.15 ભૂ મદ્રવ્યપતુ્રદારપ્રાણહરણનેાસરુિવજયી
12.1.16 તં ભૂ મદ્રવ્યા યાં ઉપગ્ હ્યાગ્રાહ્યઃ પ્ર તકુવ ત
12.1.17 તષેાં અ યતમં ઉ ત્તષ્ઠમાનં સ ધના મ ત્રયુદ્ધને કૂટયુદ્ધને વા પ્ર તવ્યૂહેત
12.1.18 શત્રપુકં્ષ અસ્ય સામદાના યાં, વપકં્ષ ભેદદ ડા યામ્
12.1.19 દુગ રાષ્ટ્રં સ્ક ધાવારં વાઽસ્ય ગૂઢાઃ શસ્ત્રરસા ગ્ ભઃ સાધયેયુઃ
12.1.20 સવર્તઃ પા ણ અસ્ય ગ્રાહયેત્
12.1.21 અટવી ભવાર્ રાજં્ય ઘાતયેત્, ત કુલીનાપ દ્ધા યાં વા હારયેત્
12.1.22 અપકારા તષેુ ચાસ્ય દૂટં પ્રષેયેત્
12.1.23 અનપકૃત્ય વા સ ધાનમ્
12.1.24 તથાઽ ય ભપ્રયા તં કાેશદ ડયાેઃ પાદ ઉત્તરં અહાેરાત્ર ઉત્તરં વા સ ધ યાચેત
12.1.25 સ ચેદ્ દ ડસ ધ યાચેત, કુ ઠં અ મૈ હ ત્ય્ઽશ્વં દદ્યાદ્, ઉ સાિહતં વા ગરયુક્તમ્
12.1.26 પુ ષસ ધ યાચેત, દૂ યા મત્રાટવીબલં અ મૈ દદ્યાદ્ યાેગપુ ષાિધ ષ્ઠતમ્
12.1.27 તથા કુયાર્દ્ યથા ઉભયિવનાશઃ સ્યાત્
12.1.28 તી ણબલં વાઽ મૈ દદ્યાદ્ યદ્ અવમાિનતં િવકુવ ત, માૈલં અનુરક્તં વા યદ્ અસ્ય વ્યસનેઽપકુયાર્ત્
12.1.29 કાેશસ ધ યાચેત, સારં અ મૈ દદ્યાદ્ યસ્ય કે્રતારં નાિધગચ્છેત્, કુ યં અયુદ્ધયાેગ્યં વા
12.1.30 ભૂ મસ ધ યાચેત, પ્રત્યાદેયાં િનત્યા મત્રાં અનપાશ્રયાં મહાક્ષયવ્યયિનવેશાં વાઽ મૈ ભૂ મ દદ્યાત્
12.1.31 સવર્ વને વા રાજધાનીવજન સ ધ યાચેત બલીયસઃ
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12.1.32ab યત્ પ્રસહ્ય હરેદ્ અ યઃ તત્ પ્રયચ્ચેદ્ ઉપાયતઃ ।
12.1.32chd રક્ષેત્ વદેહં ન ધનં કા હ્યિનત્યે ધને દયા (ઇ ત)
Chapt . મ ત્રયુદ્ધ

12.2.01 સ ચેત્ સ ધાૈ નાવ તષે્ઠત,બ્રૂયાદ્ અેનં - ઇમે શત્રષુડ્વગર્વશગા રા નાે િવનષ્ટાઃ, તષેાં અનાત્મવતાં નાહર્ સ
માગ અનુગ તુમ્
12.2.02 ધમ અથ ચાવેક્ષ વ
12.2.03 મત્રમખુા હ્ય મત્રાઃ તે યે વા સાહસં અધમ અથાર્ તક્રમં ચ ગ્રાહય ત
12.2.04 શરૈૂઃ ત્યક્તાત્મ ભઃ સહ યાેદંુ્ધ સાહસ,ં જનક્ષયં ઉભયતઃ કતુ અધમર્ઃ, દષંૃ્ટ અથ મતં્ર અદુષં્ટ ચ ત્યક્તું
અથાર્ તક્રમઃ
12.2.05 મત્રવાંશ્ચ સ રા , ભૂયશ્ચ અેતનેાથન મત્રા યુદ્યાજેિય ય ત યાિન વા સવર્તાેઽ ભયાસ્ય ત
12.2.06 ન ચ મ યમ ઉદાસીનયાેમર્ ડલસ્ય વા પિરત્યક્તઃ, ભવાંઃ તુ પિરત્યક્તઃ ય વા સમુદ્યુકં્ત ઉપપ્રેક્ષ તે ભૂયઃ
ક્ષયવ્યયા યાં યજુ્યતાં, મત્રાચ્ચ ભદ્યતાં, અથ અેનં પિરત્યક્તમૂલં સખુને ઉચ્છે સ્યામઃ ઇ ત
12.2.07 સ ભવાન્નાહર્ ત મત્રમખુાનાં અ મત્રાણાં શ્રાેતું, મત્રા યુદ્વજેિયતું અ મત્રાંશ્ચ શ્રેયસા યાેક્તું, પ્રાણસશંયં
અનથ ચ ઉપગ તુમ્ ઇ ત યચ્છેત્
12.2.08 તથાઽિપ પ્ર તષ્ઠમાનસ્ય પ્રકૃ તકાપંે અસ્ય કારયેદ્ યથા સઙ્ઘ ત્તે વ્યાખ્યાતં યાેગવામને ચ
12.2.09 તી ણરસદપ્રયાેગં ચ
12.2.10 યદ્ ઉક્તં આત્મર ક્ષતકે રકં્ષ્ય તત્ર તી ણાન્ રસદાંશ્ચ પ્રયુ ત
12.2.11 બ ધક પાષેકાઃ પરમ પયાવૈના ભઃ સ્ત્રી ભઃ સનેામખુ્યાન્ ઉન્માદયેયુઃ
12.2.12 બહૂનાં અેકસ્યાં દ્વયાવેાર્ મખુ્યયાેઃ કામે તે તી ણાઃ કલહાન્ ઉ પાદયેયુઃ
12.2.13 કલહે પરા જતપકં્ષ પરત્રાપગમને યાત્રાસાહા યદાને વા ભતુર્યાજયેયુઃ
12.2.14 કામવશાન્ વા સદ્ધવ્ય જનાઃ સાવંદિનક ભરાષેધી ભર તસ ધાનાય મખુ્યષેુ રસં દાપયેયુઃ
12.2.15 વૈદેહકવ્ય જને વા રાજમિહ યાઃ સભુગાયાઃ પ્રે યાં આસન્નાં કામિન મતં્ત અથના ભ ય પિરત્યજેત્
12.2.16 તસ્યઅેવ પિરચારકવ્ય જનઉપિદષ્ટઃ સદ્ધવ્ય જનઃ સાવંદિનક ંઆેષધી ં દદ્યાત્ વૈદેહકશર રેઽવઘાતવ્યા
ઇ ત
12.2.17 સદ્ધે સભુગાયા અ યનંે યાેગં ઉપિદશતે્ રાજશર રેઽવધાતવ્યા ઇ ત
12.2.18 તતાે રસનેા તસ દ યાત્
12.2.19 કાતાર્ તકવ્ય જનાે વા મહામાતં્ર રાજલક્ષણસ પન્નમ્ ક્રમા ભનીતં બ્રૂયાત્
12.2.20 ભાયા અસ્ય ભ ક રાજપત્ની રાજપ્રસિવની વા ભિવ ય સ ઇ ત
12.2.21 ભાયાર્વ્ય જના વા મહામાતં્ર બ્રૂયાત્ રા િકલ માં અવરાેધિય ય ત, તવા તકાય પ ત્રલખે્યંઆભરણં ચ
ઇદં પિરવ્રા જકયાઽઽહૃતમ્ ઇ ત
12.2.22 સદૂારા લકવ્ય જનાે વા રસપ્રયાેગાથ રાજવચનં અથ ચાસ્ય લાેભનીયં અ ભનયેત્
12.2.23 તદ્ અસ્ય વૈદેહકવ્ય જનઃ પ્ર તસ દ યાત્, કાયર્ સ દ્ધ ચ બ્રૂયાત્
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12.2.24 અેવં અેકેન દ્વા યાં િત્ર ભિરત્યુપાયૈરેક અેકં અસ્ય મહામાતં્ર િવક્રમાયાપગમનાય વા યાજેયેત્ - ઇ ત
12.2.25 દુગષુ ચાસ્ય શૂ યપાલાસન્નાઃ સિ ત્રણઃ પાૈર નપદેષુ મતૈ્રીિન મતં્ત આવેદયેયુઃ - શૂ યપાલને ઉક્તા
યાેધાશ્ચાિધકરણસ્થાશ્ચ કૃચ્છ્ર ગતાે રા વન્ન્ આગ મ ય ત, ન વા, પ્રસહ્ય િવત્તં આજર્ય વં, અ મત્રાંશ્ચ હત ઇ ત
12.2.26 બહુલીભૂતે તી ણાઃ પાૈરાિન્નશા વાહારયેયુઃ, મખુ્યાંશ્ચા ભહ યુઃ અેવં િક્રય તે યે શૂ યપાલસ્ય ન શશુ્રષૂ તે
ઇ ત
12.2.27 શૂ યપાલસ્થાનષેુ ચ સશાે ણતાિન શસ્ત્રિવત્તબ ધના યુ જેયુઃ
12.2.28 તતઃ સિ ત્રણઃ શૂ યપાલાે ઘાતય ત િવલાપેય ત ચ ઇત્યાવેદયેયુઃ
12.2.29 અેવં નપદાન્ સમાહતુર્ભદયેયુઃ
12.2.30 સમાહ ર્પુ ષાંઃ તુ ગ્રામમ યષેુ રાત્રાૈ તી ણા હ વા બ્રૂયુઃ અેવં િક્રય તે યે જનપદં અધમણ બાધ તે ઇ ત
12.2.31 સમુ પન્ને દાષેે શૂ યપાલં સમાહતાર્રં વા પ્રકૃ તકાપેને ઘાતયેયુઃ
12.2.32 ત કુલીનં અપ દં્ધ વા પ્ર તપાદયેયુઃ
12.2.33ab અ તઃપુરપુરદ્વારં દ્રવ્યધા યપિરગ્રહાન્ ।
12.2.33chd દહેયુઃ તાંશ્ચ હ યવુાર્ બ્રૂયુરસ્યાતર્વાિદનઃ (ઇ ત)
Chapt . સનેામખુ્યવધહ્<dvitIyo bhAgah> - મ ડલપ્રાે સાહનમ્

12.3.01 રાજ્ઞાે રાજવ લભાનાં ચાસન્નાઃ સિ ત્રણઃ પત્ત્ય્ઽશ્વરથ દ્વપમખુ્યાનાં રા કુ્રદ્ધઃ ઇ ત સહૃુ દ્વશ્વાસને
મત્રસ્થાનીયષેુ કથયેયુઃ
12.3.02 બહુલીભૂતે તી ણાઃ કૃતરાિત્રચારપ્રતીકારા ગ્ હેષુ વા મવચનનેાગ યતામ્ ઇ ત બ્રૂયુઃ
12.3.03 તાિન્નગર્ચ્છત અેવા ભહ યુઃ, વા મસ દેશઃ ઇ ત ચાસન્નાન્ બ્રૂયુઃ
12.3.04 યે ચાપ્રવા સતાઃ તાન્ સિ ત્રણાે બ્રૂયુઃ અેતત્ તદ્ યદ્ અ મા ભઃ ક થતં, િવતુકામનેાપક્રા તવ્યમ્ ઇ ત
12.3.05 યે યશ્ચ રા યા ચતાે ન દદા ત તાન્ સિ ત્રણાે બ્રૂયુઃ - ઉક્તઃ શૂ યપાલાે રાજ્ઞા અયાચ્યં અથઅસાૈ ચાસાૈ
ચ મા યાચતે, મયા પ્રત્યાખ્યાતાઃ શત્રુસિંહતાઃ, તષેાં ઉદ્ધરણે પ્રયત વ ઇ ત
12.3.06 તતઃ પવૂર્વદ્ આચરેત્
12.3.07 યે યશ્ચ રા યા ચતાે દદા ત તાન્ સિ ત્રણાે બ્રૂયુઃ - ઉક્તઃ શૂ યપાલાે રાજ્ઞા અયાચ્યં અથ અસાૈ ચાસાૈ
ચ મા યાચતે, તે યાે મયા સાેઽથા િવશ્વાસાથ દત્તઃ, શત્રુસિંહતાઃ, તષેાં ઉદ્ધરણે પ્રયત વ ઇ ત
12.3.08 તતઃ પવૂર્વદ્ આચરેત્
12.3.09 યે ચ અેનં યાચ્યં અથ ન યાચ તે તાન્ સિ ત્રણાે બ્રૂયુઃ - ઉક્તઃ શૂ યપાલાે રાજ્ઞા યાચ્યં અથ અસાૈ ચાસાૈ
ચ મા ન યાચતે, િક અ યત્ વદાષેશિઙ્કત વાત્, તષેાં ઉદ્ધરણે પ્રયત વ ઇ ત
12.3.10 તતઃ પવૂર્વદ્ આચરેત્
12.3.11 અેતને સવર્ઃ કૃત્યપક્ષાે વ્યાખ્યાતઃ
12.3.12 પ્રત્યાસન્નાે વા રા નં સ ત્રી ગ્રાહયેત્ અસાૈ ચાસાૈ ચ તે મહામાત્રઃ શત્રપુુ ષૈઃ સ ભાષતે ઇ ત
12.3.13 પ્ર તપન્ને દૂ યાન્ અસ્ય શાસનહરાન્ દશર્યેત્ અેતત્ તત્ ઇ ત
12.3.14 સનેામખુ્યપ્રકૃ તપુ ષાન્ વા ભૂ યા િહર યને વા લાેભિય વા વષેુ િવક્રમયેદ્ અપવાહયેદ્ વા
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12.3.15 યાેઽસ્ય પતુ્રઃ સમીપે દુગ વા પ્ર તવસ ત તં સિ ત્રણા ઉપ પયેત્ આત્મસ પન્નતરઃ વં પતુ્રઃ,
તથાઽ ય તિહતઃ, ત ક ઉપેક્ષસે િવક્ર ય ગ્ હાણ, પુરા વા યવુરા ે િવનાશય ત ઇ ત
12.3.16 ત કુલીનં અપ દં્ધ વા િહર યને પ્ર તલાે ય બ્રૂયાત્ અ તબર્લં પ્રત્ય તસ્ક ધં અ તં વાઽસ્ય પ્ર દ્ન િહ ઇ ત
12.3.17 આટિવકાન્ અથર્માના યાં ઉપગ્ હ્ય રાજં્ય અસ્ય ઘાતયેત્
12.3.18 પા ણર્ગ્રાહં વાઽસ્ય બ્રૂયાત્ અેષ ખલુ રા માં ઉ ચ્છદ્ય વાં ઉચ્છે સ્ય ત, પા ણ અસ્ય ગ્ હાણ, વિય
િન ત્તસ્યાહં પા ણ ગ્રહી યા મ ઇ ત
12.3.19 મત્રા ણ વાઽસ્યબ્રૂયાત્ અહં વઃ સતેુઃ, મિય િવ ભન્ને સવાર્ન્ અેષ વાે રા લાવિય ય ત, સ ભૂય વાઽસ્ય
યાત્રાં િવહનામ ઇ ત
12.3.20 ત સહંતાનાં અસહંતાનાં ચ પ્રષેયેત્ અેષ ખલુ રા માં ઉ પાટ ભવ સુ કમર્ કિર ય ત, બુ ય વં, અહં
વઃ શ્રેયાન્ અ યપુપત્તુમ્ ઇ ત
12.3.21ab મ યમસ્ય પ્રિહ યાદ્ ઉદાસીનસ્ય વા પનુઃ ।
12.3.21chd યથાઽઽસન્નસ્ય માેક્ષાથ સવર્ વને તદ્ઽપર્ણમ્ (ઇ ત)
Chapt . શસ્ત્રા ગ્ રસપ્ર ણધયઃ - વીવધાસાર સારવધઃ

12.4.01 યે ચાસ્ય દુગષુ વૈદેહકવ્ય જનાઃ, ગ્રામેસુ ગ્ હપ તકવ્ય જનાઃ, જનપદસ ધષુ ગાેરક્ષકતાપસવ્ય જનાઃ,
તે સામ તાટિવકત કુલીનાપ દ્ધાનાં પ યાગારપવૂ પ્રષેયેયુઃ અયં દેશાે હાયર્ઃ ઇ ત
12.4.02 આગતાંશ્ચ અેષાં દુગ ગૂઢપુ ષાન્ અથર્માના યાં અ ભસ કૃત્ય પ્રકૃ ત ચ્છદ્રા ણ પ્રદશર્યેયુઃ
12.4.03 તષેુ તૈઃ સહ પ્રહરેયુઃ
12.4.04 સ્ક ધાવારે વાઽસ્ય શાૈ ડકવ્ય જનઃ પતંુ્ર અ ભત્યક્તં સ્થાપિય વાઽવસ્ક દકાલે રસને પ્રવાસિય વા
નષૈેચિનકમ્ ઇ ત મદનરસયુક્તાન્ મદ્યકુ ભા શતશઃ પ્રયચ્છેત્
12.4.05 શદંુ્ધ વા મદં્ય પાદં્ય વા મદં્ય દદ્યાદ્ અેકં અહઃ, ઉત્તરં ર સદં્ધ પ્રયચ્છેત્
12.4.06 શદંુ્ધ વા મદં્ય દ ડમખુ્યે યઃ પ્રદાય મદકાલે રસ સદં્ધ પ્રયચ્છેત્
12.4.07 દ ડમખુ્યવ્ય જનાે વા પતંુ્ર અ ભત્યક્તં ઇ ત સમાનમ્
12.4.08 પાક્વમાં સકાઉદિનકાઉ ડકાપૂિપકવ્ય જના વા પ યિવશષંેઅવઘાષેિય વા પર પરસઙ્ઘષણકા લકં
સમઘર્તરં ઇ ત વા પરાન્ આહૂય રસને વપ યા યપચારયેયુઃ
12.4.09 સરુાક્ષીરદિધસિપ તૈલાિન વા તદ્વ્યવહ ર્હ તષેુ ગ્ હીતા સ્ત્રયાે બાલાશ્ચ રસયુક્તષેુ વભાજનષેુ
પિરિકરેયુઃ
12.4.10 અનનેાઘણ, િવ શષં્ટ વા ભૂયાે દ યતામ્ ઇ ત તત્ર અેવાવાિકરેયુઃ
12.4.11 અેતા યવે વૈદેહકવ્ય જનાઃ, પ યિવરેયેણાહતાર્રાે વા
12.4.12 હ ત્ય્ઽશ્વાનાં િવધાયવસષેુ રસં આસન્ના દદ્યુઃ
12.4.13 કમર્કરવ્ય જના વા રસાક્તં યવસં ઉદકં વા િવક્ર ણીરન્
12.4.14 ચરસં ષ્ટા વા ગાવેા ણજકા ગવાં અ વીનાં વા યૂથા યવસ્ક દકાલષેુ પરેષાં માેહસ્થાનષેુ પ્રમુ ચેયુઃ,
અશ્વખર ઉષ્ટ્રમિહષાદ નાં દુષ્ટાંશ્ચ
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12.4.15 તદ્વ્ય જના વા ચુચ્છુ દર શાે ણતાક્તાક્ષાન્
12.4.16 લુ ધકવ્ય જના વા વ્યાલ ગાન્ પ જરે યઃ પ્રમુ ચેયુઃ, સપર્ગ્રાહા વા સપાર્ન્ ઉગ્રિવષાન્, હ ત િવનાે
વા હ તનઃ
12.4.17 અ ગ્ િવનાે વાઽ ગ્ અવ જેયુઃ
12.4.18 ગૂઢપુ ષા વા િવમખુાન્ પત્ત્ય્ઽશ્વરથ દ્વપમખુ્યાન્ અ ભહ યુઃ, આદ પયેયવુાર્ મખુ્યાવાસાન્
12.4.19 દૂ યા મત્રાટિવકવ્ય જનાઃ પ્ર ણિહતાઃ ષ્ઠા ભઘાતં અવસ્ક દપ્ર તગ્રહં વા કુયુર્ઃ
12.4.20 વનગૂઢા વા પ્રત્ય તસ્ક ધં ઉપિન કૃ યા ભહ યુઃ, અેકાયને વીવધાસારપ્રસારાન્ વા
12.4.21 સસઙે્કતં વા રાિત્રયુદ્ધે ભૂિરતૂય આહત્ય બ્રૂયુઃ અનપુ્રિવષ્ટાઃ માે, લ ધં રાજ્યમ્ ઇ ત
12.4.22 રા વાસં અનપુ્રિવષ્ટા વા સઙુ્કલષેુ રા નં હ યુઃ
12.4.23 સવર્તાે વા પ્રયાતં અેન(?અેવ?) લેચ્છાટિવકદ ટચાિરણઃ સ ત્રાપાશ્રયાઃ ત ભવાટાપાશ્રયા વા હ યુઃ
12.4.24 લુ ધકવ્ય જના વાઽવસ્ક દસઙુ્કલષેુ ગૂઢયુદ્ધહેતુ ભર ભહ યુઃ
12.4.25 અેકાયને વા શલૈ ત ભવાટખ જના તર્।ઉદકે વા વભૂ મબલનેા ભહ યુઃ
12.4.26 નદ સર તટાકસતેુબ ધભેદવેગને વા લાવયેયુઃ
12.4.27 ધા વનવનદુગર્િન દુગર્સ્થં વા યાેગા ગ્ ધૂમા યાં નાશયેયુઃ
12.4.28 સઙ્કટગતં અ ગ્ ના, ધા વનગતં ધૂમને, િનધાનગતં રસને, તાેયાવગાઢં દુષ્ટગ્રાહૈ દકચરણવૈાર્ તી ણાઃ
સાધયેયુઃ, આદ પ્તાવાસાિન્ન પત તં વા
12.4.29ab યાેગવામનયાેગા યાં યાેગનેા યતમને વા ।
12.4.29chd અ મતં્ર અ તસ દ યાત્ સક્તં ઉક્તાસુ ભૂ મષુ (ઇ ત)
Chapt . યાેગા તસધંાનં - દ ડા તસધંાનં - અેકિવજયઃ

12.5.01 દૈવતજે્યાયામ્(દેવતા ઇજ્યાયામ્?) યાત્રાયાં અ મત્રસ્ય બહૂિન પૂ ઽઽગમસ્થાનાિન ભ ક્તતઃ
12.5.02 તત્રાસ્ય યાેગં ઉ જયેત્
12.5.03 દેવતાગ્ હપ્રિવષ્ટસ્ય ઉપિર ય ત્રમાેક્ષણને ગૂઢ ભ ત્ત શલાં વા પાતયેત્
12.5.04 શલાશસ્ત્રવષ ઉત્તમાગારાત્, કપાટં અવપા તતં વા, ભ ત્તપ્ર ણિહતં અેકદેશબદં્ધ વા પિરઘં માેક્ષયેત્
12.5.05 દેવતાદેહ વજપ્રહરણાિન વાઽસ્ય ઉપિરષ્ટાત્ પાતયેત્
12.5.06 સ્થાનાસનગમનભૂ મષુ વાઽસ્ય ગાેમયપ્રદેહેન ગ ધ ઉદકપ્રસકેેન વા રસં અ તચારયેત્, પુ પચૂણર્
ઉપહારેણ વા
12.5.07 ગ ધપ્ર તચ્છનં્ન વાઽસ્ય તી ણં ધૂમં અ તનયેત્
12.5.08 શલૂકૂપં અવપાતનં વા શયનાસનસ્યાધ તાદ્ ય ત્રબદ્ધતલં અેનં ક લમાેક્ષણને પ્રવેશયેત્
12.5.09 પ્રત્યાસન્ને વાઽ મત્રે જનપદાજ્ જનં અવરાેધક્ષમં અ તનયેત્
12.5.10 દુગાર્ચ્ચાનવરાેધક્ષમં અપનયેત,્ પ્રત્યાદેયં અિરિવષયં વા પ્રષેયેત્
12.5.11 જનપદં ચ અેકસ્થં શલૈવનનદ દુગ વટવીવ્યવિહતષેુ વા પતુ્રભ્રા પિરગ્ હીતં સ્થાપયેત્
12.5.12 ઉપરાેધહેતવાે દ ડ ઉપનત ત્તે વ્યાખ્યાતાઃ
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12.5.13 ણકાષં્ઠ આયાજેનાદ્ દાહયેત્
12.5.14 ઉદકાિન ચ દૂષયેત્, અવસ્રાવયેચ્ચ
12.5.15 કૂપકૂટાવપાતક ટિકનીશ્ચ બિહ જયેત્
12.5.16 સુ ઙ્ગાં અ મત્રસ્થાને બહુમખુી ં કૃ વા િનચયમખુ્યાન્ અ ભહારયેત્, અ મતં્ર વા
12.5.17 પરપ્રયુક્તાયાં વા સુ ઙ્ગાયાં પિરખાં ઉદકા તક ં ખાનયેત,્ કૂપશાલાં અનુસાલં વા
12.5.18 તાેયકુ ભાન્ કાંસ્યભા ડાિન વા શઙ્કાસ્થાનષેુ સ્થાપયેત્ ખાતા ભજ્ઞાનાથર્મ્
12.5.19 જ્ઞાતે સુ ઙ્ગાપથે પ્ર તસુ ઙ્ગાં કારયેત્
12.5.20 મ યે ભ વા ધૂમં ઉદકં વા પ્રયચ્છેત્
12.5.21 પ્ર તિવિહતદુગા વા મૂલે દાયાદ્<am> કૃ વા પ્ર તલાેમાં અસ્ય િદશં ગચ્છેત્, યતાે વા
મત્રૈબર્ ધુ ભરાટિવકૈવાર્ સં જે્યત પરસ્યા મત્રૈદૂર્ યવૈાર્ મહદ્ ભઃ, યતાે વા ગતાેઽસ્ય મત્રૈિવયાેગં કુયાર્ત્ પા ણ વા
ગ્ હ્ણ યાત્ રાજં્ય વાઽસ્ય હારયેત્ વીવધાસારપ્રસારાન્ વા વારયેત્, યતાે વા શક્નુયાદ્ આ ક્ષકવદ્ અપક્ષપેેણાસ્ય
પ્રહતુ, યતાે વા વં રાજં્ય ત્રાયેત મૂલસ્ય ઉપચયં વા કુયાર્ત્
12.5.22 યતઃ સ ધ અ ભપ્રેતં લભેત તતાે વા ગચ્છેત્
12.5.23 સહપ્રસ્થાિયનાે વાઽસ્ય પ્રષેયેયુઃ અયં તે શત્રુર માકં હ તગતઃ, પ યં િવપ્રકારં વાઽપિદ ય િહર યં
અ તઃસારબલં ચ પ્રષેય યસ્ય અેનં અપર્યેમ બદં્ધ પ્રવા સતં વા ઇ ત
12.5.24 પ્ર તપન્ને િહર યં સારબલં ચાદદ ત
12.5.25 અ તપાલાે વા દુગર્સ પ્રદાને બલ અેકદેશં અ તનીય િવશ્વ તં ઘાતયેત્
12.5.26 જનપદં અેકસ્થં વા ઘાતિયતું અ મત્રાનીકં આવાહયેત્
12.5.27 તદ્ અવ દ્ધદેશં અ તનીય િવશ્વ તં ઘાતયેત્
12.5.28 મત્રવ્ય જનાે વા બાહ્યસ્ય પ્રષેયેત્ ક્ષીણં અ મન્ દુગ ધા યં નેહાઃ ક્ષારાે લવણં વા, તદ્ અમુ મન્ દેશે
કાલે ચ પ્રવેક્ષ્ય ત, તદ્ ઉપગ્ હાણ ઇ ત
12.5.29 તતાે રસિવદં્ધ ધા યં નેહં ક્ષારં લવણં વા દૂ યા મત્રાટિવકાઃ પ્રવેશયેયુઃ, અ યે વાઽ ભત્યક્તાઃ
12.5.30 તને સવર્ભા ડવીવધગ્રહણં વ્યાખ્યાતમ્
12.5.31 સ ધ વા કૃ વા િહર ય અેકદેશં અ મૈ દદ્યાત્, િવલ બમાનઃ શષેમ્
12.5.32 તતાે રક્ષાિવધાના યવસ્રાવયેત્
12.5.33 અ ગ્ રસશસૈ્ત્રવાર્ પ્રહરેત્
12.5.34 િહર યપ્ર તગ્રાિહણાે વાઽસ્ય વ લભાન્ અનુગ્ હ્ણ યાત્
12.5.35 પિરક્ષીણાે વાઽ મૈ દુગ દ વા િનગર્ચ્છેત્
12.5.36 સુ ઙ્ગયા કુ ક્ષપ્રદરેણ વા પ્રાકારભેદેન િનગર્ચ્છેત્
12.5.37 રાત્રાવવસ્ક દં દ વા સદ્ધઃ તષે્ઠત્, અ સદ્ધઃ પાશ્વનાપગચ્છેત્
12.5.38 પાષ ડચ્છદ્મના મ દપિરવારાે િનગર્ચ્છેત્
12.5.39 પ્રેતવ્ય જનાે વા ગૂઢૈિનિહ્રયેત
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12.5.40 સ્ત્રીવષેધાર વા પ્રેતં અનુગચ્છેત્
12.5.41 દૈવત ઉપહારશ્રાદ્ધપ્રહવણષેુ વા રસિવદં્ધ અન્નપાનં અવ જ્ય
12.5.42 કૃત ઉપ પાે દૂ યવ્ય જનૈિન પત્ય ગૂઢસૈ યાેઽ ભહ યાત્
12.5.43 અેવં ગ્ હીતદુગા વા પ્રા યપ્રાશં ચૈતં્ય ઉપસ્થા ય દૈવતપ્ર તમા ચ્છદં્ર પ્રિવ યાસીત, ગૂઢ ભ ત્ત વા,
દૈવતપ્ર તમાયુક્તં વા ભૂ મગ્ હમ્
12.5.44 િવ તે સુ ઙ્ગયા રાત્રાૈ રા વાસં અનપુ્રિવ ય સપંુ્ત અ મતં્ર હ યાત્
12.5.45 ય ત્રિવશ્લષેણં વા િવશ્લે યાધ તાદ્ અવપાતયેત્
12.5.46 રસા ગ્ યાેગનેાવ લપ્તં ગ્ હં જતુગ્ હં વાઽિધશયાનં અ મતં્ર આદ પયેત્
12.5.47 પ્રમદવનિવહારાણાં અ યતમે વા િવહારસ્થાને પ્રમતં્ત ભૂ મગ્ હસુ ઙ્ગાગૂઢ ભ ત્તપ્રિવષ્ટાઃ તી ણા હ યુઃ,
ગૂઢપ્ર ણિહતા વા રસને
12.5.48 વપતાે વા િન દ્ધે દેશે ગૂઢાઃ સ્ત્રયઃ સપર્રસા ગ્ ધૂમાન્ ઉપિર મુ ચેયુઃ
12.5.49 પ્રત્યુ પન્ને વા કારણે યદ્ યદ્ ઉપપદે્યત તત્ તદ્ અ મત્રેઽ તઃપુરગતે ગૂઢસ ચારઃ પ્રયુ ત
12.5.50 તતાે ગૂઢં અેવાપગચ્છેત્, વજનસજં્ઞાં ચ પ્ર પયેત્
12.5.51ab દ્વાહ્સ્થાન્ વષર્ધરાંશ્ચા યાિન્નગૂઢ ઉપિહતાન્ પરે ।
12.5.51chd તૂયર્સજં્ઞા ભરાહૂય દ્વષ શષેા ણ ઘાતયેત્ (ઇ ત)
Book .

Chapt . ઉપ પઃ
13.1.01 િવ જગીષુઃ પરગ્રામં અવાપ્તુકામઃ સવર્જ્ઞદૈવતસ યાેગખ્યાપના યાં વપકં્ષ ઉદ્ધષર્યેત્, પરપકં્ષ ચ ઉદ્વજેયેત્
13.1.02 સવર્જ્ઞખ્યાપનં તુ - ગ્ હગુહ્યપ્ર ત્તજ્ઞાનને પ્રત્યાદેશાે મખુ્યાનાં, ક ટકશાેધનાપસપાર્વગમને પ્રકાશનં
રાજ દ્વષ્ટકાિરણાં, િવજ્ઞા ય ઉપાયનખ્યાપનં અદષૃ્ટસસંગર્િવદ્યાસજં્ઞાઽઽિદ ભઃ, િવદેશપ્ર ત્તજ્ઞાનં તદ્ અહરેવ
ગ્ હકપાેતને મુદ્રાસ યુક્તને
13.1.03 દૈવતસ યાેગખ્યાપનં તુ - સુ ઙ્ગામખુનેા ગ્ ચૈત્યદૈવતપ્ર તમા ચ્છદ્રાન્ અનપુ્રિવષ્ટૈર ગ્ ચૈત્યદૈવતવ્ય જનૈઃ
સ ભાષણં પજૂનં ચ, ઉદકાદ્ ઉ થતવૈાર્ નાગવ ણવ્ય જનૈઃ સ ભાષણં પજૂનં ચ, રાત્રાવ તર્।ઉદકે
સમુદ્રવાલુકાકાેશં પ્ર ણધાયા ગ્ માલાદશર્નં, શલા શક્યાવગ્ હીતે લવકે સ્થાનં, ઉદકબ તના જરાયુણા વા
શરાેઽવગૂઢનાસઃ ષતા ત્રકુલીરનક્ર શશમુાર ઉદ્રવસા ભવાર્ શતપાકં્ય તૈલં ન તઃ પ્રયાેગઃ
13.1.04 તને રાિત્રગણશ્ચર ત
13.1.05 ઇત્યુદકચરણાિન
13.1.06 તવૈર્ ણનાગક યાવાક્યિક્રયા સ ભાષણં ચ, કાપેસ્થાનષેુ મખુાદ્ અ ગ્ ધૂમ ઉ સગર્ઃ
13.1.07 તદ્ અસ્ય વિવષયે કાતાર્ તકનૈ મ ત્તકમાૈહૂ તકપાૈરા ણક ઇક્ષ ણકગૂઢપુ ષાઃ સા ચવ્યકરાઃ તદ્દ શનશ્ચ
પ્રકાશયેયુઃ
13.1.08 પરસ્ય િવષયે દૈવતદશર્નં િદવ્યકાેશદ ડ ઉ પ ત્ત ચાસ્ય બ્રૂયુઃ
13.1.09 દૈવતપ્રશ્નિન મત્તવાયસાઙ્ગિવદ્યા વ ગપ ક્ષવ્યાહારેષુ ચાસ્ય િવજયં બ્રૂયુઃ, િવપર તં અ મત્રસ્ય
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13.1.10 સદુ દુ ભ ઉલ્કાં ચ પરસ્ય નક્ષત્રે દશર્યેયુઃ
13.1.11 પરસ્ય મખુ્યાન્ મત્ર વને ઉપિદશ તાે દૂતવ્ય જનાઃ વા મસ કારં બ્રૂયુઃ, વપક્ષબલાધાનં
પરપક્ષપ્ર તઘાતં ચ
13.1.12 તુલ્યયાેગક્ષેમં અમાત્યાનાં આયુધીયાનાં ચ કથયેયુઃ
13.1.13 તષેુ વ્યસના યુદયાવેક્ષણં અપત્યપજૂનં ચ પ્રયુ ત
13.1.14 તને પરપકં્ષ ઉ સાહયેદ્ યથા ઉક્તં પુર તાત્
13.1.15 ભૂયશ્ચ વક્ષ્યામઃ
13.1.16 સાધારણગદર્ભને દક્ષાન,્ લકુટશાખાહનના યાં દ ડચાિરણઃ, કુલ અેડકેન ચ ઉ દ્વગ્ ાન્, અશિનવષણ
િવમાિનતાન્, િવદુલનેાવકે શના વાયસિપ ડને કૈતવજમેઘને ઇ ત િવહતાશાન્ દુભર્ગાલઙ્કારેણ દ્વે ષણા ઇ ત
પૂ ફલાન,્ વ્યાઘ્રચમર્ણા ત્યુકૂટેન ચ ઉપિહતાન,્ પીલુિવખાદનને કરકયાેષ્ટ્રયા ગદર્ભીક્ષીરાઽ ભમ થનને ઇ ત ધ્રવુ
ઉપકાિરણ ઇ ત
13.1.17 પ્ર તપન્નાન્ અથર્માના યાં યાજેયેત્
13.1.18 દ્રવ્યભક્ત ચ્છદ્રષેુ ચ અેનાન્ દ્રવ્યભક્તદાનૈરનુગ્ હ્ણ યાત્
13.1.19 અપ્ર તગ્ હ્ણતાં સ્ત્રીકુમારાલઙ્કારાન્ અ ભહરેયુઃ
13.1.20 દુ ભક્ષ તનેાટવ્ય।્ઉપઘાતષેુ ચ પાૈર નપદાન્ ઉ સાહય તઃ સિ ત્રણાે બ્રૂયુઃ રા નં અનુગ્રહં યાચામહે
િનરનુગ્રહાઃ પરત્ર ગચ્છામઃ ઇ ત
13.1.21ab તથા ઇ ત પ્ર તપન્નષેુ દ્રવ્યધા યા યપિરગ્રહૈઃ ।
13.1.21chd સા ચવ્યં કાય ઇત્યેતદ્ ઉપ પાદ્ ભૂતં મહત્ (ઇ ત)
Chapt . યાેગવામનમ્

13.2.01 મુ ડાે જિટલાે વા પવર્તગુહાવાસી ચતવુર્ષર્શતાયુબ્રુર્વાણઃ પ્રભૂતજિટલા તવેાસી નગરા યાશે તષે્ઠત્
13.2.02 શ યાશ્ચાસ્ય મૂલફલ ઉપગમનૈરમાત્યાન્ રા નં ચ ભગવદ્દશર્નાય યાજેયેયુઃ
13.2.03 સમાગતાશ્ચ રાજ્ઞા પવૂર્રાજદેશા ભજ્ઞાનાિન કથયેત,્ શતે શતે ચ વષાર્ણાં પૂણઽહં અ ગ્ પ્રિવ ય
પનુબાર્લાે ભવા મ, તદ્ ઇહ ભવત્ સમીપે ચતુથ અ ગ્ પ્રવેક્ષ્યા મ, અવ યં મે ભવાન્ માનિયતવ્યઃ, ત્રીન્ વરાન્
ણી ણ( ષી વ) ઇ ત
13.2.04 પ્ર તપનં્ન બ્રૂયાત્ સપ્તરાતં્ર ઇહ સપતુ્રદારેણ પ્રેક્ષાપ્રહવણપવૂ વ તવ્યમ્ ઇ ત
13.2.05 વસ તં અવસ્ક દેત
13.2.06 મુ ડાે વા જિટલાે વા સ્થાિનકવ્ય જનઃ પ્રભૂતજિટલા તવેાસી વ તશાે ણતિદગ્ધાં વે શલાકાં
સવુણર્ચૂણનાવ લ ય વ મીકે િનદ યાદ્ ઉપ જિહ્વકાનુસરણાથ, વણર્ના લકાં વા
13.2.07 તતઃ સ ત્રી રાજ્ઞઃ કથયેત્ અસાૈ સદ્ધઃ પુ પતં િનિધ ના ત ઇ ત
13.2.08 સ રાજ્ઞા ષ્ઠઃ તથા ઇ ત બ્રૂયાત્, તચ્ચા ભજ્ઞાનં દશર્યેત,્ ભૂયાે વા િહર યં અ તર્।આધાય
13.2.09 બ્રૂયાચ્ચ અેનં નાગર ક્ષતાેઽયં િનિધઃ પ્ર ણપાતસા યઃ ઇ ત
13.2.10 પ્ર તપનં્ન બ્રૂયાત્ સપ્તરાત્રમ્ ઇ ત સમાનમ્
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13.2.11 સ્થાિનકવ્ય જનં વા રાત્રાૈ તજેના ગ્ યુક્તં અેકા તે તષ્ઠ તં સિ ત્રણઃ ક્રમાભીનીતં રાજ્ઞઃ કથયેયુઃ અસાૈ
સદ્ધઃ સામેિધકઃ ઇ ત
13.2.12 તં રા યં અથ યાચેત તં અસ્ય કિર યમાણઃ સપ્તરાત્રમ્ ઇ ત સમાનમ્
13.2.13 સદ્ધવ્ય જનાે વા રા નં જ ભકિવદ્યા ભઃ પ્રલાેભયેત્
13.2.14 તં રા ઇ ત સમાનમ્
13.2.15 સદ્ધવ્ય જનાે વા દેશદેવતાં અ યિહતાં આ શ્રત્ય પ્રહવણૈરભી ણં પ્રકૃ તમખુ્યાન્ અ ભસવંાસ્ય ક્રમેણ
રા નં અ તસ દ યાત્
13.2.16 જિટલવ્ય જનં અ તર્।ઉદકવા સનં વા સવર્શ્વેતં તટસુ ઙ્ગાભૂ મગ્ હાપસરણં વ ણં નાગરાજં વા
સિ ત્રણઃ ક્રમા ભનીતં રાજ્ઞઃ કથયેયુઃ
13.2.17 તં રા ઇ ત સમાનમ્
13.2.18 જનપદા તવેાસી સદ્ધવ્ય જનાે વા રા નં શત્રુદશર્નાય યાજેયેત્
13.2.19 પ્ર તપનં્ન બ બં કૃ વા શત્રું આવાહિય વા િન દ્ધે દેશે ઘાતયેત્
13.2.20 અશ્વપ ય ઉપયાતા વૈદેહકવ્ય જનાઃ પ ય ઉપાયનિન મતં્ત આહૂય રા નં પ યપર ક્ષાયાં આસક્તં
અશ્વવ્ય તક ણ વા હ યુઃ, અશ્વૈશ્ચ પ્રહરેયુઃ
13.2.21 નગરા યાશે વા ચૈતં્ય આ હ્ય રાત્રાૈ તી ણાઃ કુ ભષેુ નાલીન્ વા િવદુલાિન ધમ તઃ વા મનાે મખુ્યાનાં
વા માંસાિન ભક્ષિય યામઃ, પૂ નાે વતર્તામ્ ઇત્યવ્યકં્ત બ્રૂયુઃ
13.2.22 તદ્ અેષાં નૈ મ ત્તકમાૈહૂ તકવ્ય જનાઃ ખ્યાપયેયુઃ
13.2.23 મઙ્ગલ્યે વા હ્ર દે તટાકમ યે વા રાત્રાૈ તજેનતૈલા યક્તા નાગ િપણઃ શ ક્તમુસલા યયાેમયાિન
િન પષેય તઃ તથવૈ બ્રૂયુઃ
13.2.24 ઋક્ષચમર્ક ચુિકનાે વાઽ ગ્ ધૂમ ઉ સગર્યુક્તા રક્ષાે પં વહ તઃ િત્રરપસવં્ય નગરં કુવાર્ણાઃ
શ્વ ગાલવા શતા તરેષુ તથવૈ બ્રૂયુઃ
13.2.25 ચૈત્યદૈવતપ્ર તમાં વા તજેનતૈલનેાભ્રપટલચ્છન્નનેા ગ્ ના વા રાત્રાૈ પ્ર વાલ્ય તથવૈ બ્રૂયુઃ
13.2.26 તદ્ અ યે ખ્યાપયેયુઃ
13.2.27 દૈવતપ્ર તમાનાં અ યિહતાનાં વા શાે ણતને પ્રસ્રાવં અ તમાતં્ર કુયુર્ઃ
13.2.28 તદ્ અ યે દેવ િધરસસં્રાવે સઙ્ગ્રામે પરાજયં બ્રૂયુઃ
13.2.29 સ ધરાિત્રષુ મશાનપ્રમખુે વા ચૈતં્ય ઊ વર્ભ ક્ષતૈમર્નુ યૈઃ પ્ર પયેયુઃ
13.2.30 તતાે રક્ષાે પી મનુ યકં યાચેત
13.2.31 યશ્ચાત્ર શરૂવાિદકાેઽ યતમાે વા દ્રષંુ્ટ આગચ્છેત્ તં અ યે લાેહમુસલૈહર્ યુઃ, યથા રક્ષાે ભહર્ત ઇ ત જ્ઞાયેત
13.2.32 તદ્ અદ્ભુતં રાજ્ઞઃ તદ્દ શનઃ સિ ત્રણશ્ચ કથયેયુઃ
13.2.33 તતાે નૈ મ ત કમાૈહૂ તકવ્ય જનાઃ શા ત પ્રાય શ્ચત્તં બ્રૂયુઃ અ યથા મહદ્ અકુશલં રાજ્ઞાે દેશસ્ય ચ ઇ ત
13.2.34 પ્ર તપનં્ન અેતષેુ સપ્તરાતં્ર અેક અેકમ ત્રબ લહાેમં વયં રાજ્ઞા કતર્વ્યમ્ ઇ ત બ્રૂયુઃ
13.2.35 તતઃ સમાનમ્
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13.2.36 અેતાન્ વા યાેગાન્ આત્મિન દશર્િય વા પ્ર તકુવ ત પરેષાં ઉપદેશાથર્મ્
13.2.37 તતઃ પ્રયાજેયેદ્ યાેગાન્
13.2.38 યાેગદશર્નપ્રતીકારેણ વા કાેશા ભસહંરણં કુયાર્ત્
13.2.39 હ તકામં વા નાગવનપાલા હ તના લક્ષ યને પ્રલાેભયેયુઃ
13.2.40 પ્ર તપનં્ન ગહનં અેકાયનં વાઽ તનીય ઘાતયેયુઃ, બદ્ વા વાઽપહરેયુઃ
13.2.41 તને ગયાકામાે વ્યાખ્યાતઃ
13.2.42 દ્રવ્યસ્ત્રીલાેલપંુ આઢ િવધવા ભવાર્ પરમ પયાવૈના ભઃ સ્ત્રી ભદાર્યિનકે્ષપાથ ઉપનીતા ભઃ સિ ત્રણઃ
પ્રલાેભયેયુઃ
13.2.43 પ્ર તપનં્ન રાત્રાૈ સ ત્રચ્છન્નાઃ સમાગમે શસ્ત્રરસા યાં ઘાતયેયુઃ
13.2.44 સદ્ધપ્રવ્ર જતચૈત્ય તપૂદૈવતપ્ર તમાનાં અભી ણા ભગમનષેુ વા ભૂ મગ્ હસુ ઙ્ગા ઢ ભ ત્તપ્રિવષ્ટાઃ
તી ણાઃ પરં અ ભહ યુઃ
13.2.45ab યષેુ દેશષેુ યાઃ પ્રેક્ષાઃ પ્રેક્ષતે પા થવઃ વયમ્ ।
13.2.45chd યાત્રાિવહારે રમતે યત્ર ક્ર ડ ત વાઽ ભ સ
13.2.46ab િધગ્।ઉ ય્।આિદષુ સવષુ યજ્ઞપ્રહવણષેુ વા ।
13.2.46chd સૂ તકાપ્રેતરાેગષેુ પ્રી તશાેકભયષેુ વા ।
13.2.47ab પ્રમાદં યા ત ય મન્ વા િવશ્વાસાત્ વજન ઉ સવે
13.2.47chd યત્રાસ્યાર ક્ષસ ચારાે દુિદને સઙુ્કલષેુ વા ।
13.2.48ab િવપ્રસ્થાને પ્રદ પ્તે વા પ્રિવષ્ટે િનજર્નેઽિપ વા ।
13.2.48chd વસ્ત્રાભરણમાલ્યાનાં ફેલા ભઃ શયનાસનૈઃ
13.2.49ab મદ્યભાજેનફેલા ભઃ તૂયવાર્ઽ ભગતાઃ સહ ।
13.2.49chd પ્રહરેયુરિર તી ણાઃ પવૂર્પ્ર ણિહતૈઃ સહ (ઇ ત)
13.2.50ab યથવૈ પ્રિવશયેુશ્ચ દ્વષતઃ સ ત્રહેતુ ભઃ ।
13.2.50chd તથવૈ ચાપગચ્છેયુિરત્યુક્તં યાેગવામનમ્
Chapt . અપસપર્પ્ર ણિધઃ

13.3.01 શ્રેણીમખુ્યં આપં્ત િન પાતયેત્
13.3.02 સ પરં આ ત્ય પક્ષાપદેશને વિવષયાત્ સા ચવ્યકરસહાય ઉપાદાનં કુવ ત
13.3.03 કૃતાપસપર્ ઉપચયાે વા પરં અનુમા ય વા મનાે દૂ યગ્રામં વીતહ ત્ય્ઽશ્વં દૂ યામાત્યં દ ડં આક્ર દં વા
હ વા પરસ્ય પ્રષેયેત્
13.3.04 જનપદ અેકદેશં શ્રેણી ં અટવી ં વા સહાય ઉપાદાનાથ સશં્રયેત
13.3.05 િવશ્વાસં ઉપગતઃ વા મનઃ પ્રષેયેત્
13.3.06 તતઃ વામી હ તબ ધનં અટવીઘાતં વાઽપિદ ય ગૂઢં અેવ પ્રહરેત્
13.3.07 અેતનેામાત્યાટિવકા વ્યાખ્યાતાઃ
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13.3.08 શત્રુણા મતૈ્રી ં કૃ વાઽમાત્યાન્ અવ ક્ષપેત્
13.3.09 તે ત શત્રાેઃ પ્રષેયેયુઃ ભતાર્રં નઃ પ્રસાદય ઇ ત
13.3.10 સ યં દૂતં પ્રષેયેત,્ તં ઉપાલભેત ભતાર્ તે માં અમાત્યૈભદય ત, ન ચ પનુિરહાગ તવ્યમ્ ઇ ત
13.3.11 અથ અેકં અમાત્યં િન પાતયેત્
13.3.12 સ પરં આ શ્રત્ય યાેગાપસપાર્પરક્તદૂ યાન્ અશ ક્તમતઃ તનેાટિવકાન્ ઉભય ઉપઘાતકાન્ વા પરસ્ય
ઉપહરેત્
13.3.13આપ્તભાવ ઉપગતઃ પ્રવીરપુ ષ ઉપઘાતં અસ્ય ઉપહરેદ્ અ તપાલં આટિવકં દ ડચાિરણં વા દૃઢં અસાૈ
ચાસાૈ ચ તે શત્રુણા સ ધત્તે ઇ ત
13.3.14 અથ પશ્ચાદ્ અ ભત્યક્તશાસનૈરેનાન્ ઘાતયેત્
13.3.15 દ ડબલવ્યવહારેણ વા શત્રું ઉદ્યાજે્ય ઘાતયેત્
13.3.16 કૃત્યપક્ષ ઉપગ્રહેણ વા પરસ્યા મતં્ર રા નં આત્મ યપકારિય વાઽ ભયુ ત
13.3.17 તતઃ પરસ્ય પ્રષેયેત્ અસાૈ તે વૈર મમાપકરાે ત, તં અેિહ સ ભૂય હિન યાવઃ,ભૂમાૈ િહર યે વા તે પિરગ્રહઃ
ઇ ત
13.3.18 પ્ર તપનં્ન અ ભસ કૃત્યાગતં અવસ્ક દેન પ્રકાશયુદ્ધને વા શત્રુણા ઘાતયેત્
13.3.19 અ ભિવશ્વાસનાથ ભૂ મદાનપતુ્રા ભષેકરક્ષાઽપદેશને વા ગ્રાહયેત્
13.3.20 અિવષહ્યં ઉપાંશદુ ડને વા ઘાતયેત્
13.3.21 સ ચેદ્ દ ડં દદ્યાન્ન વયં આગચ્છેત્ તં અસ્ય વૈિરણા ઘાતયેત્
13.3.22 દ ડને વા પ્રયાતું ઇચ્છેન્ન િવ જગીષુણા તથાઽ યનંે ઉભયતઃસ પીડનને ઘાતયેત્
13.3.23 અિવશ્વ તાે વા પ્રત્યેકશાે યાતું ઇચ્છેદ્ રાજ્ય અેકદેશં વા યાતવ્યસ્યાદાતુકામઃ, તથાઽ યનંે વૈિરણા
સવર્સ દાેહેન વા ઘાતયેત્
13.3.24 વૈિરણા વા સક્તસ્ય દ ડ ઉપનયને મૂલં અ યતાે હારયેત્
13.3.25 શત્રુભૂ યા વા મતં્ર પણેત, મત્રભૂ યા વા શત્રુમ્
13.3.26 તતઃ શત્રુભૂ મ લ સાયાં મત્રેણાત્મ યપકારિય વાઽ ભયુ ત - ઇ ત સમાનાઃ પવૂણ સવર્ અેવ યાેગાઃ
13.3.27 શત્રું વા મત્રભૂ મ લ સાયાં પ્ર તપનં્ન દ ડનેાનુગ્ હ્ણ યાત્
13.3.28 તતાે મત્રગતં અ તસ દ યાત્
13.3.29 કૃતપ્ર તિવધાનાે વા વ્યસનં આત્મનાે દશર્િય વા મત્રેણા મતં્ર ઉ સાહિય વાઽઽત્માનં અ ભયાજેયેત્
13.3.30 તતઃ સ પીડનને ઘાતયેત્, વગ્રાહેણ વા રાજ્યિવિનમયં કારયેત્
13.3.31 મત્રેણા શ્રતશ્ચે શત્રુરગ્રાહ્યે સ્થાતું ઇચ્છેત્ સામ તાિદ ભમૂર્લં અસ્ય હારયેત્
13.3.32 દ ડને વા ત્રાતું ઇછેત્ તં અસ્ય ઘાતયેત્
13.3.33 તાૈ ચેન્ન ભદ્યેયાતાં પ્રકાશં અેવા યાે યભૂ યા પણેત
13.3.34 તતઃ પર પરં મત્રવ્ય જના વા ઉભયવેતના વા દૂતાન્ પ્રષેયેયુઃ અયં તે રા ભૂ મ લ સતે શત્રુસિંહતઃ
ઇ ત
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13.3.35 તયાેર યતરાે તાશઙ્કારાષેઃ, પવૂર્વચ્ચે તેત
13.3.36 દુગર્રાષ્ટ્રદ ડમખુ્યાન્ વા કૃત્યપક્ષહેતુ ભર ભિવખ્યા ય પ્રવ્રાજયેત્
13.3.37 તે યુદ્ધાવસ્ક દાવરાેધવ્યસનષેુ શત્રું અ તસ દ યુઃ
13.3.38 ભેદં વાઽસ્ય વવગ યઃ કુયુર્ઃ
13.3.39 અ ભત્યક્તશાસનૈઃ પ્ર તસમાનયેયુઃ
13.3.40 લુ ધકવ્ય જના વા માંસિવક્રયેણ દ્વાહ્સ્થા દાવૈાિરકાપાશ્રયાશ્ચાેરા યાગમં પરસ્ય દ્વઃ િત્રિર ત િનવેદ્ય
લ ધપ્રત્યયા ભતુર્રનીકં દ્વધા િનવે ય ગ્રામવધેઽવસ્ક દે ચ દ્વષતાે બ્રૂયુઃ આસન્નશ્ચાેરગણઃ, મહાંશ્ચાક્ર દઃ, પ્રભૂતં સૈ યં
આગચ્છતુ ઇ ત
13.3.41 તદ્ અપર્િય વા ગ્રામઘાતદ ડસ્યસૈ યં ઇતરદ્આદાય રાત્રાૈ દુગર્દ્વારેષુ બ્રૂયુઃ હતશ્ચાેરગણઃ, સદ્ધયાતં્ર ઇદં
સૈ યં આગતં, દ્વારં અપાિવ્રયતામ્ ઇ ત
13.3.42 પવૂર્પ્ર ણિહતા વા દ્વારા ણ દદ્યુઃ
13.3.43 તૈઃ સહ પ્રહરેયુઃ
13.3.44 કા શ પપાષ ડકુશીલવવૈદેહકવ્ય જનાન્ આયુધીયાન્ વા પરદુગ પ્ર ણદ યાત્
13.3.45 તષેાં ગ્ હપ તકવ્ય જનાઃ કાષ્ઠ ણધા યપ યશકટૈઃ પ્રહરણાવરણા ય ભહરેયુઃ, દેવ વજપ્ર તમા ભવાર્
13.3.46 તતઃ તદ્વ્ય જનાઃ પ્રમત્તવધં અવસ્ક દપ્ર તગ્રહં અ ભપ્રહરણં ષ્ઠતઃ શઙ્ખદુ દુ ભશ દેન વા પ્રિવષ્ટમ્
ઇત્યાવેદયેયુઃ
13.3.47 પ્રાકારદ્વારાટ્ટાલકદાનં અનીકભેદં ઘાતં વા કુયુર્ઃ
13.3.48 સાથર્ગણવા સ ભરા તવાિહકૈઃ ક યાવાિહકૈરશ્વપ યવ્યવહાિર ભ પકરણહારકૈધાર્ યકે્ર િવકે્ર ભવાર્
પ્રવ્ર જત લઙ્ ગ ભદૂર્તૈશ્ચ દણડ્ઽ તનયનં, સ ધકમર્િવશ્વાસનાથર્મ્
13.3.49 ઇ ત રા પસપાર્ઃ
13.3.50 અેત અેવાટવીનાં અપસપાર્ઃ ક ટકશાેધન ઉક્તાશ્ચ
13.3.51 વ્રજં અટવ્ય।્આસનં્ન અપસપાર્ઃ સાથ વા ચાેરૈઘાર્તયેયુઃ
13.3.52 કૃતસઙે્કતં અન્નપાનં ચાત્ર મદનરસિવદં્ધ વા કૃ વાઽપગચ્છેયુઃ
13.3.53 ગાપેાલકવૈદેહકાશ્ચ તતશ્ચાેરાન્ ગ્ હીતલાે ત્રભારાન્ મદનરસિવકારકાલેઽવસ્ક દયેયુઃ
13.3.54 સઙ્કષર્ણદૈવતીયાે વા મુ ડજિટલવ્ય જનઃ પ્રહવણકમર્ણા મદનરસયાેગનેા તસ દ યાત્
13.3.55 અથાવસ્ક દં દદ્યાત્
13.3.56 શાૈ ડકવ્ય જનાે વા દૈવતપ્રેતકાયર્ ઉ સવસમાજે વાટિવકાન્ સરુાિવક્રય ઉપાયનિન મતં્ત
મદનરસયાેગનેા તસ દ યાત્
13.3.57 અથાવસ્ક દં દદ્યાત્
13.3.58ab ગ્રામઘાતપ્રિવષ્ટાં વા િવ ક્ષ ય બહુધાઽટવીમ્ ।
13.3.58chd ઘાતયેદ્ ઇ ત ચાેરાણાં અપસપાર્ઃ પ્રક તતાઃ (ઇ ત)
Chapt . પયુર્પાસનકમર્ - અવમદર્ઃ
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13.4.01 કશર્નપવૂ પયુર્પાસનકમર્
13.4.02 જનપદં યથાિનિવષં્ટ અભયે સ્થાપયેત્
13.4.03 ઉ થતં અનુગ્રહપિરહારા યાં િનવષેયેત્, અ યત્રાપસરતઃ
13.4.04 સઙ્ગ્રામાદ્ અ યસ્યાં ભૂમાૈ િનવેશયેત્, અેકસ્યાં વા વાસયેત્
13.4.05 ન હ્યજનાે જનપદાે રાજં્ય અજનપદં વા ભવ ત ઇ ત કાૈિટલ્યઃ
13.4.06 િવષમસ્થસ્ય મુ ષ્ટ સસ્યં વા હ યાદ્, વીવધપ્રસારાૈ ચ
13.4.07ab પ્રસારવીવધચ્છેદાન્ મુ ષ્ટસસ્યવધાદ્ અિપ ।
13.4.07chd વમનાદ્ ગૂઢઘાતાચ્ચ યતે પ્રકૃ તક્ષયઃ
13.4.08 પ્રભૂતગુણબદ્ધ(વદ્ધ) અ યકુ યય ત્રશસ્ત્રાવરણિવ ષ્ટર મસમગ્રં મે સૈ યં, ઋતુશ્ચ પુર તાત્, અપતુર્ઃ
પરસ્ય, વ્યાિધદુ ભક્ષિનચયરક્ષાક્ષયઃ ક્ર તબલિનવદાે મત્રબલિનવદશ્ચ ઇ ત પયુર્પાસીત
13.4.09 કૃ વા સ્ક ધાવારસ્ય રક્ષાં વીવધાસારયાેઃ પથશ્ચ, પિર ક્ષ ય દુગ ખાતસાલા યાં, દૂષિય વા ઉદકં,
અવસ્રાવ્ય પિરખાઃ સ પૂરિય વા વા, સુ ઙ્ગાબલકુિટકા યાં વપ્રપ્રાકારાૈ હારયેત્, દારં ચ ગુડને
13.4.10 િન ં વા પાંસમુાલયાઽઽચ્છાદયેત્
13.4.11 બહુલારક્ષં ય ત્રૈઘાર્તયેત્
13.4.12 િન કરાદ્ ઉપિન કૃ યાશ્વૈશ્ચ પ્રહરેયુઃ
13.4.13 િવક્રમા તરેષુ ચ િનયાેગિવક પસમુચ્ચયૈશ્ચ ઉપાયાનાં સ દ્ધ લ સતે
13.4.14 દુગર્વા સનઃ યનેકાકન ભાસશકુસાિરક ઉલૂકકપાેતાન્ ગ્રાહિય વા પુચ્છે વ ગ્ યાેગયુક્તાન્ પરદુગ
િવ જેત્
13.4.15 અપકૃષ્ટસ્ક ધાવારાદ્ ઉ ચ્છ્ર ત વજધ વારક્ષાે વા માનષુેણા ગ્ ના પરદુગ આદ પયેત્
13.4.16ગૂઢપષુાર્શ્ચા તદુર્ગર્પાલકા નકુલવાનર બડાલશનુાં પુચ્છે વ ગ્ યાેગંઆધાય કા ડિનચયરક્ષાિવધાનવે મસુ
િવ જેયુઃ
13.4.17 શુ કમ સ્યાનાં ઉદરે વ ગ્ આધાય વ લૂરે વા વાયસ ઉપહારેણ વયાે ભહાર્રયેયુઃ
13.4.18 સરલદેવદા પૂ ત ણગુગ્ગુલુશ્રીવેષ્ટકસજર્રસલાક્ષાગુ લકાઃ ખર ઉષ્ટ્ર ા વીનાં લે ડં ચા ગ્ ધારણમ્
13.4.19 પ્રયાલચૂણ અવ ગજુમષીમધ।ુઉ ચ્છષં્ટ અશ્વખર ઉષ્ટ્રગાેલે ડં ઇત્યેષ ક્ષે યાેઽ ગ્ યાેગઃ
13.4.20સવર્લાેહચૂણઅ ગ્ વણવા કુ ભીસીસત્રપુચૂણ વા પાિરભદ્રકપલાશપુ પકેશમષીતૈલમધ।ુઉ ચ્છષ્ટકશ્રીવેષ્ટકયુક્તાેઽ ગ્ યાેગાે
િવશ્વાસઘાતી વા
13.4.21 તનેાવ લપ્તઃ શણત્રપુસવલ્કવે ષ્ટતાે બાણ ઇત્ય ગ્ યાેગઃ
13.4.22 ન વવે િવદ્યમાને પરાક્રમેઽ ગ્ અવ જેત્
13.4.23 અિવશ્વાસ્યાે હ્ય ગ્ દવપીડનં ચ, અપ્ર તસઙ્ખ્યાતપ્રા ણધા યપશિુહર યકુ યદ્રવ્યક્ષયકરઃ
13.4.24 ક્ષીણિનચયં ચાવાપ્તં અિપ રાજં્ય ક્ષયાય અેવ ભવ ત ઇ ત પયુર્પાસનકમર્
13.4.25 સવાર્ર ભ ઉપકરણિવ ષ્ટસ પન્નાેઽ મ, વ્યાિધતઃ પર ઉપધાિવ દ્ધપ્રકૃ તરકૃતદુગર્કમર્િનચયાે વા,
િનરાસારઃ સાસારાે વા પુરા મત્રૈઃ સ ધત્તે ઇત્યવમદર્કાલઃ
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13.4.26 વયં અગ્ ાૈ તે સમુ થાિપતે વા પ્રહવણે પ્રેક્ષાઽનીકદશર્નસઙ્ગસાૈિરકકલહેષુ િનત્યયુદ્ધશ્રા તબલે
બહુલયુદ્ધપ્ર તિવદ્ધપ્રેતપુ ષે ગરણક્લા તસપુ્તજને દુિદને નદ વેગે વા નીહારસ લવે વાઽવ દ્ન યાત્
13.4.27 સ્ક ધાવારં ઉ જ્ય વા વનગૂઢઃ શત્રું િન ક્રા તં ઘાતયેત્
13.4.28 મત્રાસારમખુ્યવ્ય જનાે વા સમ્રુદ્ધને મતૈ્રી ં કૃ વા દૂતં અ ભત્યક્તં પ્રષેયેત્ - ઇદં તે છદં્ર, ઇમે દૂ યાઃ
સમ્રાેદુ્ધવાર્ છદં્ર, અયં તે કૃત્યપક્ષઃ ઇ ત
13.4.29 તં પ્ર તદૂતં આદાય િનગર્ચ્છ તં િવ જગીષુગ્ ર્હી વા દાષેં અ ભિવખ્યા ય પ્રવાસ્ય અપગચ્છેત્
13.4.30 તતાે મત્રાસારવ્ય જનાે વા સમ્રુદં્ધ બ્રૂયાત્ માં ત્રાતું ઉપિનગર્ચ્છ, મયા વા સહ સમ્રાેદ્ધારં જિહ ઇ ત
13.4.31 પ્ર તપનં્ન ઉભયતઃસ પીડનને ઘાતયેત્, વગ્રાહેણ વા રાજ્યિવિનમયં કારયેત્
13.4.32 નગરં વાઽસ્ય પ્ર દ્ન યાત્
13.4.33 સારબલં વાઽસ્ય વમિય વાઽ ભહ યાત્
13.4.34 તને દ ડ ઉપનતાટિવકા વ્યાખ્યાતાઃ
13.4.35 દ ડ ઉપનતાટિવકયાેર યતરાે વા સમ્રુદ્ધસ્ય પ્રષેયેત્ - અયં સમ્રાેદ્ધા વ્યાિધતઃ, પા ણર્ગ્રાહેણા ભયુક્તઃ,
છદં્ર અ યદ્ ઉ થતં, અ યસ્યાં ભૂમાવપયાતુકામઃ ઇ ત
13.4.36 પ્ર તપન્ને સમ્રાેદ્ધા સ્ક ધાવારં આદ યાપયાયાત્
13.4.37 તતઃ પવૂર્વદ્ આચરેત્
13.4.38 પ યસ પાતં વા કૃ વા પ યને અેનં રસિવદ્ધનેા તસ દ યાત્
13.4.39 આસારવ્ય જનાે વા સમ્રુદ્ધસ્ય દૂતં પ્રષેયેત્ - મયા બાહ્યં અ ભહતં ઉપિનગર્ચ્છા ભહ તુમ્ ઇ ત
13.4.40 પ્ર તપનં્ન પવૂર્વદ્ આચરેત્
13.4.41 મતં્ર બ ધું વાઽપિદ ય યાેગપુ ષાઃ શાસનમુદ્રાહ તાઃ પ્રિવ ય દુગ ગ્રાહયેયુઃ
13.4.42આસારવ્ય જ્ઞનાે વા સમ્રુદ્ધસ્યપ્રષેયેત્ -અમુ મન્ દેશે કાલે ચસ્ક ધાવારંઅ ભહિન યા મ, યુ મા ભરિપ
યાેદ્ધવ્યમ્ ઇ ત
13.4.43 પ્ર તપનં્ન યથા ઉક્તં અ યાઘાતસઙુ્કલં દશર્િય વા રાત્રાૈ દુગાર્િન્ન ક્રા તં ઘાતયેત્
13.4.44 યદ્ વા મતં્ર આવાહયેદ્ આટ વકં વા, તં ઉ સાહયેત્ િવક્ર ય સમ્રુદ્ધે ભૂ મ અસ્ય પ્ર તપદ્ય વ ઇ ત
13.4.45 િવક્રા તં પ્રકૃ ત ભદૂર્ યમખુ્ય ઉપગ્રહેણ વા ઘાતયેત્, વયં વા રસને મત્રઘાતકાેઽયમ્ ઇત્યવાપ્તાથર્ઃ
13.4.46 િવક્ર મતુકામં વા મત્રવ્ય જનઃ પરસ્યા ભશસંતે્
13.4.47 આપ્તભાવ ઉપગતઃ પ્રવીરપુ ષાનસ્ય ઉપઘાતયેત્
13.4.48 સ ધ વા કૃ વા જનપદં અેનં િનવેશયેત્
13.4.49 િનિવષં્ટ અસ્ય જનપદં અિવજ્ઞાતાે હ યાત્
13.4.50 અપકારિય વા દૂ યાટિવકેષુ વા બલ અેકદેશં અ તનીય દુગ અવસ્ક દેન હારયેત્
13.4.51 દૂ યા મત્રાટિવકદ્વે યપ્રત્યપ તાશ્ચ કૃતાથર્માનસજં્ઞા ચહ્નાઃ પરદુગ અવસ્ક દેયુઃ
13.4.52 પરદુગ અવસ્ક દ્ય સ્ક ધાવારં વા પ તતપરાન્મખુા ભપનં્ન ઉક્તકેશશસ્ત્રભયિવ પે યશ્ચાભયં
અયુ યમાને યશ્ચ દદ્યુઃ
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13.4.53 પરદુગ અવા ય િવશદુ્ધશત્રપુકં્ષ કૃત ઉપાંશદુ ડપ્રતીકારં અ તબર્િહશ્ચ પ્રિવશતે્
13.4.54 અેવં િવ જગીષુર મત્રભૂ મ લ વા મ યમં લ સતે, ત સદ્ધાવુદાસીનમ્
13.4.55 અેષ પ્રથમાે માગર્ઃ થવી ં જેતુમ્
13.4.56 મ યમ ઉદાસીનયાેરભાવે ગુણા તશયનેાિરપ્રકૃતીઃ સાધયેત,્ તત ઉત્તરાઃ પ્રકૃતીઃ
13.4.57 અેષ દ્વતીયાે માગર્ઃ
13.4.58 મ ડલસ્યાભાવે શત્રુણા મતં્ર મત્રેણ વા શત્રું ઉભયતઃસ પીડનને સાધયેત્
13.4.59 અેષ તીયાે માગર્ઃ
13.4.60 શકં્ય અેકં વા સામ તં સાધયેત,્ તને દ્વગુણાે દ્વતીયં, િત્રગુણઃ તીયમ્
13.4.61 અેષ ચતુથા માગર્ઃ થવી ં જેતુમ્
13.4.62 જ વા ચ થવી ં િવભક્તવણાર્શ્રમાં વધમણ ભુ ત
13.4.63ab ઉપ પાેઽપસપર્શ્ચ વામનં પયુર્પાસનમ્ ।
13.4.63chd અવમદર્શ્ચ પ ચ અેતે દુગર્લ ભસ્ય હેતવઃ (ઇ ત)
Chapt . લ ધપ્રશમનમ્

13.5.01 દ્વિવધં િવ જગીષાેઃ સમુ થાનં - અટવ્ય।્આિદકં અેકગ્રામાિદકં ચ
13.5.02 િત્રિવધશ્ચાસ્ય લ ભઃ - નવાે, ભૂતપવૂર્ઃ, િપ ય ઇ ત
13.5.03 નવં અવા ય લાભં પરદાષેાન્ વગુણૈ છાદયેત્, ગુણાન્ ગુણદ્વગૈુ યને
13.5.04 વધમર્કમાર્નુગ્રહપિરહારદાનમાનકમર્ ભશ્ચ પ્રકૃ ત પ્રયિહતા યનવુતત
13.5.05 યથાસ ભા ષતં ચ કૃત્યપકં્ષ ઉપગ્રાહયેત્, ભૂયશ્ચ કૃતપ્રયાસમ્
13.5.06 અિવશ્વાસાે િહ િવસવંાદકઃ વષેાં પરેષાં ચ ભવ ત, પ્રકૃ તિવ દ્ધાચારશ્ચ
13.5.07 ત માત્ સમાનશીલવષેભાષાઽઽચારતાં ઉપગછેત્
13.5.08 દેશદૈવત માજ ઉ સવિવહારેષુ ચ ભ ક્ત અનવુતત
13.5.09 દેશગ્રામ તસઙ્ઘમખુ્યષેુ ચાભી ણં સિ ત્રણઃ પરસ્યાપચારં દશર્યેયુઃ, માહાભાગ્યં ભ ક્ત ચ તષેુ
વા મનઃ, વા મસ કારં ચ િવદ્યમાનમ્
13.5.10 ઉ ચતૈશ્ચ અેનાન્ ભાેગપિરહારરક્ષાઽવેક્ષણૈભુર્ ત
13.5.11 સવર્દેવતાઽઽશ્રમપજૂનં ચ િવદ્યાવાક્યધમર્શરૂપુ ષાણાં ચ ભૂ મદ્રવ્યદાનપિરહારાન્ કારયેત્,
સવર્બ ધનમાેક્ષણં અનુગ્રહં દ નાનાથવ્યાિધતાનાં ચ
13.5.12 ચાતુમાર્સ્યે વધર્મા સકં અઘાતં, પાૈણર્માસીષુ ચ ચાતૂરાિત્રકં રાજદેશનક્ષત્રે વૈકરાિત્રકમ્
13.5.13 યાેિનબાલવધં પું વ ઉપઘાતં ચ પ્ર તષેધયેત્
13.5.14 યચ્ચ કાેશદ ડ ઉપઘાતકં અધ મષં્ઠ વા ચિરતં્ર મ યેત તદ્ અપનીય ધ યર્વ્યવહારં સ્થાપયેત્
13.5.15 ચાેરપ્રકૃતીનાં લેચ્છ તીનાં ચ સ્થાનિવપયાર્સં અનેકસ્થં કારયેત્, દુગર્રાષ્ટ્રદ ડમખુ્યાનાં ચ
13.5.16 પરા ઉપગ્ હીતાનાં ચ મિ ત્રપુરાેિહતાનાં પરસ્ય પ્રત્ય તે વનેકસં્થ વાસં કારયેત્
13.5.17 અપકારસમથાર્ન્ અનુ ક્ષયતાે વા ભ ર્િવનાશં ઉપાંશદુ ડને પ્રશમયેત્
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13.5.18 વદેશીયાન્ વા પરેણ વાઽપ દ્ધાન્ અપવાિહતસ્થાનષેુ સ્થાપયેત્
13.5.19 યશ્ચ ત કુલીનઃ પ્રત્યાદેયં આદાતું શક્તઃ, પ્રત્ય તાટવીસ્થાે વા પ્રબાિધતું અ ભ તઃ, ત મૈ િવગુણાં ભૂ મ
પ્રયચ્છેત,્ ગુણવત્યાશ્ચતુભાર્ગં વા કાેશદ ડદાનં અવસ્થા ય, યદ્ ઉપકુવાર્ણઃ પાૈર નપદાન્ કાપેયેત્
13.5.20 કુિપતૈઃ તૈરેનં ઘાતયેત્
13.5.21 પ્રકૃ ત ભ પકુ્રષં્ટ અપનયેત,્ આૈપઘા તકે વા દેશે િનવેશયેત્ - ઇ ત
13.5.22 ભૂતપવૂ યને દાષેેણાપ ત્તઃ તં પ્રકૃ તદાષેં છાદયેત્, યને ચ ગુણને ઉપા ત્તઃ તં તીવ્રીકુયાર્ત્ - ઇ ત
13.5.23 િપ યે િપતુદાષાં છાદયેત,્ ગુણાંશ્ચ પ્રકાશયેત્ - ઇ ત
13.5.24ab ચિરતં્ર અકૃતં ધ ય કૃતં ચા યૈઃ પ્રવતર્યેત્ ।
13.5.24chd પ્રવતર્યેન્ન ચાધ ય કૃતં ચા યૈિનવતર્યેત્ (ઇ ત)
Book .

Chapt . પરબલઘાતપ્રયાેગઃ
14.1.01 ચાતવુર્ યર્રક્ષાઽથ આૈપિનષિદકં અધ મષે્ઠષુ પ્રયુ ત
14.1.02 કાલકૂટાિદિવષવગર્ઃ શ્રદ્ધયેદેશવષે શ પભાષાઽ ભજનાપદેશઃૈ કુ જવામનિકરાતમૂકબિધરજડા ધચ્છદ્મ ભ લચ્છ તીયૈર ભપ્રેતૈઃ
સ્ત્રી ભઃ પુ ભશ્ચ પરશર ર ઉપભાેગે વવધાતવ્યઃ
14.1.03 રાજક્ર ડાભા ડિનધાનદ્રવ્યઉપ ભાેગષેુ ગૂઢાઃ શસ્ત્રિનધાનં કુયુર્ઃ,સ ત્રા િવનશ્ચ રાિત્રચાિરણાેઽ ગ્ િવનશ્ચા ગ્ િનધાનમ્
14.1.04 ચત્રભેકકાૈ ડ યકકૃકણપ ચકુષ્ઠશતપદ ચૂણ ઉ ચ્ચિદઙ્ગક બલીશતક દ(કદર્મ?) ઇ મકૃકલાસચૂણ
ગ્ હગાે લકા ધાિહકક્રક ટકપૂ તક ટગાેમાિરકાચૂણ ભ લાતકાવ ગજુરસ યુક્તં સદ્યઃપ્રાણહરં, અેતષેાં વા ધૂમઃ
14.1.05ab ક ટાે વાઽ યતમઃ તપ્તઃ કૃ ણસપર્ પ્રયઙ્ગુ ભઃ ।
14.1.05chd શાષેયેદ્ અેષ સ યાેગઃ સદ્યઃપ્રાણહરાે મતઃ
14.1.06 ધામાગર્વયાતુધાનમૂલં ભ લાતકપુ પચૂણર્યુક્તં આધર્મા સકઃ
14.1.07 વ્યાઘાતકમૂલં ભ લાતકપુ પચૂણર્યુક્તં ક ટયાેગાે મા સકઃ
14.1.08 કલામાત્રં પુ ષાણાં, દ્વગુણં ખરાશ્વાનાં, ચતુગુર્ણં હ ત્ય્।ઉષ્ટ્ર ાણામ્
14.1.09 શતકદર્મ ઉ ચ્ચિદઙ્ગકરવીરકટુતુ બીમ સ્યધૂમાે મદનકાેદ્રવપલાલને હ તકણર્પલાશપલાલને વા
પ્રવાતાનવુાતે પ્રણીતાે યાવચ્ચર ત તાવન્ મારય ત
14.1.10 પૂિકક ટમ ત્યકટુતુ બીશતકદર્મ ઇ મ ઇ દ્રગાપેચૂણ પૂ તક ટ દ્રારાલાહેમિવદાર ચૂણ વા
બ તશ ◌ૃઙ્ગખુરચૂણર્યુક્તં અ ધીકરાે ધૂમઃ
14.1.11 પૂ તકર જપ ત્રહિરતાલમનઃ શલાગુ રક્તકાપાર્સપલાલા યાસ્ફાેટકાચગાેશકૃદ્રસિપષં્ટઅ ધીકરાે ધૂમઃ
14.1.12 સપર્િનમાકં ગાેઽશ્વપુર ષં અ ધાિહક શરશ્ચા ધીકરાે ધૂમઃ
14.1.13 પારાવત લવકક્રવ્યાદાનાં હ તનરવરાહાણાં ચ મતૂ્રપુર ષં કાસીસિહઙ્ગુયવતષુકણત ડુલાઃ
કાપાર્સકુટજકાેશાતક નાં ચ બી િન ગાેમૂિત્રકાભા ડીમૂલં િન બ શગ્રુફ ણજર્કાક્ષીવપીલુકભઙ્ગઃ સપર્શફર ચમર્
હ તનખશ ◌ૃઙ્ગચૂણ ઇત્યેષ ધૂમાે મદનકાેદ્રવપલાલને હ તકણર્પલાશપલાલને વા પ્રણીતઃ પ્રત્યેકશાે યાવચ્ચર ત
તાવન્ મારય ત
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14.1.14 કાલીકુષ્ઠનડશતાવલીમૂલં સપર્પ્રચલાકકૃકણપ ચકુષ્ઠચૂણ વા ધૂમઃ પવૂર્ક પનેાદ્રર્શુ કપલાલને વા પ્રણીતઃ
સઙ્ગ્રામાવતરણાવસ્ક દનસઙુ્કલષેુ કૃતનજેન ઉદકા ક્ષપ્રતીકારૈઃ પ્રણીતઃ સવર્પ્રા ણનાં નતે્રઘ્નઃ
14.1.15 શાિરકાકપાેતબકબલાકાલે ડં અકાર્ ક્ષપીલુક નુિહક્ષીરિપષં્ટ અ ધીકરણં અ જનં ઉદકદૂષણં ચ
14.1.16 યવકશા લમૂલમદનફલ તીપ ત્રનરમતૂ્રયાેગઃ લક્ષિવદાર મૂલયુક્તાે મૂક ઉદુ બરમદનકાેદ્રવક્વાથયુક્તાે
હ તકણર્પલાશક્વાથયુક્તાે વા મદનયાેગઃ
14.1.17શ ◌ૃઙ્ ગગાૈતમ કક ટકારમયૂરપદ યાેગાે ગુ લાઙ્ગલીિવષમૂ લક ઇઙ્ગુદ યાેગઃ કરવીરા ક્ષપીલુકાકર્ ગમારણીયાેગાે
મદ્નકાેદ્રવક્વાથયુક્તાે હ તકણર્પલાશક્વાથયુક્તાે વા મદનયાેગઃ
14.1.18 સમ તા વા યવસ ઇ ધન ઉદકદૂષણાઃ
14.1.19 કૃતક ડલકૃકલાસગ્ હગાે લકા ધાિહકધૂમાે નતે્રવધં ઉન્માદં ચ કરાે ત
14.1.20 કૃકલાસગ્ હગાે લકાયાેગઃ કુષ્ઠકરઃ
14.1.21 સ અેવ ચતં્ર અેકા ત્રમધુયુક્તઃ પ્રમેહં આપાદય ત, મનુ યલાેિહતયુક્તઃ શાષેમ્
14.1.22 દૂષીિવષં મદનકાેદ્રવચૂણ અપ જિહ્વકાયાેગઃ
14.1.23 મા વાહકા જ લકારપ્રચલાકભેકા ક્ષપીલુકયાેગાે િવષૂ ચકાકરઃ
14.1.24 પ ચકુષ્ઠકકાૈ ડ યકરાજ ક્ષપુ પમધુયાેગાે વરકરઃ
14.1.25 ભાસનકુલ જહ્વાગ્ર થકાયાેગઃ ખર ક્ષીરિપષ્ટાે મૂકબિધર।કરાે માસાધર્મા સકઃ
14.1.26 કલામાત્રં પુ ષાણાં ઇત્ સમાનં પવૂણ
14.1.27 ભઙ્ગક્વાથ ઉપનયનં આૈષધાનાં, ચૂણ પ્રાણ તાં, સવષાં વા ક્વાથ ઉપનયનં, અેવં વીયર્વત્તરં ભ ત
14.1.28 ઇ ત યાેગસ પત્
14.1.29 શા મલી િવદાર ધા ય સદ્ધાે મૂલવ સનાભસ યુક્તશ્ચુચ્છુ દર શાે ણતપ્રલપેને િદગ્ધાે બાણાે યં િવ ય ત સ
િવદ્ધાેઽ યાન્ દશપુ ષાન્ દશ ત, તે દષ્ટા દશા યાન્ દશ ત પુ ષાન્
14.1.30 બ લાતકયાતુધાનાવાનુધામાગર્વબાણાનાં પુ પૈરેલકા ક્ષગુગ્ગુલુહાલાહલાનાં ચ કષાયં
બ તનરશાે ણતયુક્તં દંશયાેગઃ
14.1.31 તતાેઽધર્ધર ણકાે યાેગઃ સક્તુિપ યાકા યાં ઉદકે પ્રણીતાે ધનુઃશતાયામં ઉદકાશયં દૂષય ત
14.1.32 મ સ્યપર પરા હ્યેતને દષ્ટાઽ ભ ષ્ટા વા િવષીભવ ત, યશ્ચ અેતદ્ ઉદકં િપબ ત શ ત વા
14.1.33 રક્તશ્વેતસષર્પૈગાધા િત્રપકં્ષ ઉ ષ્ટ્રકાયાં ભૂમાૈ િનખાતાયાં િનિહતા વ યને ઉદૃ્ધતા યાવત્ પ ય ત તાવન્
મારય ત, કૃ ણસપા વા
14.1.34 િવદ્યુ પ્રદગ્ધાેઽઙ્ગારાે વાલાે વા િવદ્યુ પ્રદગ્ધૈઃ કાષૈ્ઠગ્ ર્હીતશ્ચાનવુા સતઃ કૃ ત્તકાસુ ભરણીષુ વા રાૈદ્રણે
કમર્ણાઽ ભહુતાેઽ ગ્ ઃ પ્રણીતશ્ચ િન પ્રતીકારાે દહ ત
14.1.35ab કમાર્રાદ્ અ ગ્ આહૃત્ય ક્ષાૈદ્રણે જુહુયાત્ થક્ ।
14.1.35chd સરુયા શાૈ ડકાદ્ અ ગ્ માગર્તાેઽ ગ્ ઘ્ તને ચ
14.1.36ab માલ્યને ચ અેકપ ય્ઽ ગ્ પુંશ્ચલ્ય્ઽ ગ્ ચ સષર્પૈઃ ।
14.1.36chd દધ્ના ચ સૂ તકા વ ગ્ આિહતા ગ્ ચ ત ડુલૈઃ
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14.1.37ab ચ ડાલા ગ્ ચ માંસને ચતા ગ્ માનષુેણ ચ
14.1.37chd સમ તાન્ બ તવસયા માનષુેણ ધ્રવુેણ ચ
14.1.38ab જુહુયાદ્ અ ગ્ મ ત્રેણ રાજ ક્ષસ્ય દા ભઃ ।
14.1.38chd અેષ િન પ્ર તકારાેઽ ગ્ દ્વષતાં નતે્રમાેહનઃ
14.1.39 અિદતે નમ તે, અનુમતે નમ તે, સર વ ત નમ તે, દેવ સિવતનર્મા તે
14.1.40 અગ્ યે વાહા, સાેમાય વાહા, ભૂઃ વાહા ભવુઃ વાહા (ઇ ત)
Chapt . પ્રલ ભનં, તત્ર અદ્ભુત ઉ પાદનમ્

14.2.01 શર ષ ઉદુ બરશમીચૂણ સિપષા સહૃંત્યાધર્મા સકઃ દ્યાેગઃ
14.2.02 કશે ક ઉ પલક દે મૂલ બસદૂવાર્ક્ષીરઘ્ તમ ડ સદ્ધાે મા સકઃ
14.2.03 માષયવકુલ થદભર્મૂલચૂણ વા ક્ષીરઘ્ તા યાં, વ લીક્ષીરઘ્ તં વા સમ સદં્ધ, સાલ શ્નપણ મૂલકલં્ક પયસા
પી વા, પયાે વા ત સદં્ધ મધુઘ્ તા યાં અ શ વા માસં ઉપવસ ત
14.2.04 શ્વેતબ તમતૂ્રે સપ્તરાત્ર ઉ ષતૈઃ સદ્ધાથર્કૈઃ સદં્ધ તૈલં કટુકાલાબાૈ માસાધર્માસ સ્થતં ચતુ પદ દ્વપદાનાં
િવ પકરણમ્
14.2.05 તક્રયવભક્ષસ્ય સપ્તરાત્રાદ્ ઊ વ શ્વેતગદર્ભસ્ય લે ડયવૈઃ સદં્ધ ગાૈરસષર્પતૈલં િવ પકરણમ્
14.2.06 અેતયાેર યતરસ્ય મતૂ્રલે ડરસ સદં્ધ સદ્ધાથર્કતૈલં અકર્તૂલપતઙ્ગચૂણર્પ્રતીવાપં શ્વેતીકરણમ્
14.2.07 શ્વેતકુકુ્કટાજગરલે ડયાેગઃ શ્વેતીકરણમ્
14.2.08 શ્વેતબ તમતૂ્રે શ્વેતસષર્પાઃ સપ્તરાત્ર ઉ ષતા તક્ર(?)મકર્।ક્ષીરલવણં ધા યં ચ પક્ષ સ્થતાે યાેગઃ
શ્વેતીકરણમ્
14.2.09 કટુકાલાબાૈ વલીગતે ગતંઽધર્માસ સ્થતં ગાૈરસષર્પિપષં્ટ રાે ણાં શ્વેતીકરણમ્
14.2.10ab અલાજુેને ત યઃ ક ટઃ શ્વેતા ચ ગ્ હગાે લકા ।
14.2.10chd અેતને િપ તનેા યક્તાઃ કેશાઃ સ્યુઃ શઙ્ખપા ડરાઃ
14.2.11 ગાેમયને ત દુકાિરષ્ટકલે્કન વા મિદતાઙ્ગસ્ય ભ લાતકરસાનુ લપ્તસ્ય મા સકઃ કુષ્ઠયાેગઃ
14.2.12 કૃ ણસપર્મખુે ગ્ હગાે લકામખુે વા સપ્તરાત્ર ઉ ષતા ગુ ઃ કુષ્ઠયાેગઃ
14.2.13 શકુિપત્તા ડરસા યઙ્ગઃ કુષ્ઠયાેગઃ
14.2.14 કુષ્ઠસ્ય પ્રયાલકલ્કકષાયઃ પ્રતીકારઃ
14.2.15 કુકુ્કટકાેશાતક (?)શતાવર મૂલયુક્તં આહારયમાણાે માસને ગાૈરાે ભવ ત
14.2.16 વટકષાય નાતઃ સહચરકલ્કિદગ્ધઃ કૃ ણાે ભવ ત
14.2.17 શકુનકઙ્ગુતૈલયુક્તા હિરતાલમનઃ શલાઃ યામીકરણમ્
14.2.18 ખદ્યાેતચૂણ સષર્પતૈલયુકં્ત રાત્રાૈ વલ ત
14.2.19 ખદ્યાેતગ ડૂપદચૂણ સમુદ્રજ તનૂાં ઙ્ગકપાલાનાં ખિદરક ણકારાણાં પુ પચૂણ વા શકુનકઙ્ગુતૈલયુક્તં
તજેનચૂણર્મ્
14.2.20 પાિરભદ્રક વન્મષી મ ડૂકવસયા યુક્તા ગાત્રપ્ર વાલનં અ ગ્ ના
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14.2.21 પિરભદ્રક વ ક્તલકલ્કપ્રિદગ્ધં શર રં અ ગ્ ના વલ ત
14.2.22 પીલુ વન્મષીમયઃ િપ ડાે હ તે વલ ત
14.2.23 મ ડૂકવસાિદગ્ધાેઽ ગ્ ના વલ ત
14.2.24 તને પ્રિદગ્ધં અઙ્ગં કુશામ્રફલતૈલ સક્તં સમુદ્રમ ડૂક ફેનકસજર્રસચૂણર્યુકં્ત વા વલ ત
14.2.25 મ ડૂકકુલીરાદ નાં વસયા સમભાગં તૈલં સદં્ધ અ યઙ્ગં ગાત્રાણાં અ ગ્ પ્ર વાલનમ્
14.2.26 વે મૂલશવૈલ લપ્તં અઙ્ગં મ ડૂકવસાિદગ્ધં અ ગ્ ના વલ ત
14.2.27 પાિરભદ્રક પ તબલાવ જુલવજ્રકદલીમૂલકલે્કન મ ડૂકવસા સદ્ધને તૈલનેા યક્તપાદાેઽઙ્ગારેષુ ગચ્છ ત
14.2.28ab ઉપ ઉદકા પ્ર તબલા વ જુલઃ પાિરભદ્રકઃ ।
14.2.28chd અેતષેાં મૂલકલે્કન મ ડૂકવસયા સહ
14.2.29ab સાધયેત્ તૈલં અેતને પાદાવ યજ્ય િનમર્લાૈ ।
14.2.29chd અઙ્ગારરાશાૈ િવચરેદ્ યથા કુસમુસ ચયે
14.2.30 હંસક્રાૈ ચમયૂરાણાં અ યષેાં વા મહાશકુનીનાં ઉદક લવાનાં પુચ્છેષુ બદ્ધા નલદ િપકા રાત્રાવુલ્કાદશર્નમ્
14.2.31 વૈદ્યુતં ભ માઙ્ ગશમનમ્
14.2.32 સ્ત્રીપુ પપાિયતા માષા વ્રજકુલીમૂલં મ ડૂકવસા મશ્રં ચુ લુયાં દ પ્તાયાં અપાચનમ્
14.2.33 ચુ લીશાેધનં પ્રતીકારઃ
14.2.34 પીલુમયાે મ ણર ગ્ ગભર્ઃ સવુચર્લામૂલગ્ર થઃ સતૂ્રગ્ર થવાર્ િપચપુિરવે ષ્ટતાે મખુ્યાદ્ અ ગ્ ધૂમ ઉ સગર્ઃ
14.2.35 કુશામ્રફલતૈલ સક્તાેઽ ગ્ વર્ષર્પ્રવાતષેુ વલ ત
14.2.36 સમુદ્રફેનકઃ તૈલયુક્તાેઽ ભ સ લવમાનાે વલ ત
14.2.37 લવમાનાનાં અ સ્થષુ ક માષવે ના િનમર્ થતાેઽ ગ્ નર્ ઉદકેન શા ય ત, ઉદકેન વલ ત
14.2.38 શસ્ત્રહતસ્ય શલૂપ્રાેતસ્ય વા પુ ષસ્ય વામપાશ્વર્પશુર્કા સ્થષુ ક માષવે ના િનમર્ થતાેઽ ગ્ ઃ સ્ત્રયાઃ
પુ ષસ્ય વાઽ સ્થષુ મનુ યપશુર્કયા િનમર્ થતાેઽ ગ્ યર્ત્ર િત્રરપસવં્ય ગચ્છ ત ન ચાત્રા યાેઽ ગ્ વર્લ ત
14.2.39ab ચુચ્ચુ દર ખ જર ટઃ ખારક ટશ્ચ િપ યતે ।
14.2.39chd અશ્વમતૂ્રેણ સં ષ્ટા િનગલાનાં તુ ભ જનમ્
14.2.40 અયસ્કા તાે વા પાષાણઃ કુલીરદદુર્રખારક ટવસાપ્રદેહેન દ્વગુણઃ
14.2.41 નારકગભર્ઃ કઙ્કભાસપાશ્વર્ ઉ પલ ઉદકિપષ્ટશ્ચતુ પદ દ્વપદાનાં પાદલપેઃ
14.2.42 ઉલૂકગ્ ધ્રવસા યાં ઉષ્ટ્રચમર્ ઉપાનહાવ યજ્ય વટપ ત્રૈઃ પ્ર તચ્છાદ્ય પ ચાશદ્યાજેના યશ્રા તાે ગચ્છ ત
14.2.43 યનેકઙ્કકાકગ્ ધ્રહંસક્રાૈ ચવીચીર લાનાં મ નાે રેતાં સ વા યાજેનશતાય, સહવ્યાઘ્રદ્વ પકાક ઉલૂકાનાં
મ નાે રેતાં સ વા
14.2.44 સાવર્વ ણકાિન ગભર્પતના યુ ષ્ટ્રકાયાં અ ભષૂય મશાને પ્રેત શશનૂ્ વા ત સમુ થતં મેદાે યાજેનશતાય
14.2.45a અિનષૈ્ટરદ્ભુત ઉ પાતૈઃ પરસ્ય ઉદ્વગેં આચરેત્ ।
14.2.45b આરાજ્યાય ઇ ત િનવાર્દઃ સમાનઃ કાપે ઉચ્યતે (ઇ ત)
Chapt . પ્રલ ભનં, તત્ર ભષૈજ્યમ ત્રયાેગઃ
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14.3.01 મા ર્ર ઉષ્ટ્ર કવરાહશ્વાિવદ્વાગુલીન કાક ઉલૂકાનાં અ યષેાં વા િનશાચરાણાં સ વાનાં અેકસ્ય
દ્વયાેબર્હૂનાં વા દ ક્ષણાિન વામાિન ચાક્ષી ણ ગ્ હી વા દ્વધા ચૂણ કારયેત્
14.3.02 તતાે દ ક્ષણં વામને વામં દ ક્ષણને સમ યજ્ય રાત્રાૈ તમ સ ચ પ ય ત
14.3.03ab અેકા લકં વરાહા ક્ષ ખદ્યાેતઃ કાલશાિરવા ।
14.3.03chd અેતનેા યક્તનયનાે રાત્રાૈ પા ણ પ ય ત
14.3.04 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ શસ્ત્રહતસ્ય શલૂપ્રાેતસ્ય વા પુંસઃ શરઃકપાલે ત્તકાયાં યવાન્
આવાસ્યાિવક્ષીરેણ સચેયેત્
14.3.05 તતાે યવિવ ઢમાલાં આબ ય નષ્ટચ્છાયા પશ્ચર ત
14.3.06 િત્રરત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ શ્વમા ર્ર ઉલૂકવાગુલીનાં દ ક્ષણાિન વામાિન ચાક્ષી ણ દ્વધા ચૂણ કારયેત્
14.3.07 તતાે યથા વં અ યક્તાક્ષાે નષ્ટચ્છાયા પશ્ચર ત
14.3.08 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ પુ ષઘા તનઃ કા ડકસ્ય શલાકાં અ જની ં ચ કારયેત્
14.3.09 તતાે અ યતમનેા ક્ષચૂણના યક્તાક્ષાે નષ્ટચ્છાયા પશ્ચર ત
14.3.10 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ કાલાયસી ં અ જની ં શલાકાં ચ કારયેત્
14.3.11 તતાે િનશાચરાણાં સ વાનાં અ યતમસ્ય શરઃકપાલં અ જનને પૂરિય વા તાયાઃ સ્ત્રયા યાનેાૈ પ્રવે ય
દાહયેત્
14.3.12 તદ્ અ જનં પુ યેણ ઉદૃ્ધત્ય તસ્યાં અ જ યાં િનદ યાત્
14.3.13 તનેા યક્તાક્ષાે નષ્ટછાયા પશ્ચર ત
14.3.14 યત્ર બ્રાહ્મણં આિહતા ગ્ દગ્ધં દહ્યમાનં વા પ યેત્ તત્ર િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ વયં તસ્ય વાસસા
પ્રસવંે કૃ વા ચતાભ મના પૂરિય વા તં આબ ય નષ્ટચ્છાયા પશ્ચર ત
14.3.15 બ્રાહ્મણસ્ય પ્રેતકાય યાે ગાૈમાર્યર્તે તસ્યા સ્થમ જચૂણર્પૂણાર્ઽિહભસ્ત્રા પશનૂાં અ તધાર્નમ્
14.3.16 સપર્દષ્ટસ્ય ભ મના પૂણાર્ પ્રચલાકભસ્ત્રા ગાણાં અ તધાર્નમ્
14.3.17 ઉલૂકવાગુલીપુચ્છપુર ષ વ્ઽ સ્થચૂણર્પૂણાર્ઽિહભસ્ત્રા પ ક્ષણાં અ તધાર્નમ્
14.3.18 ઇત્યષ્ટાવ તધાર્નયાેગઃ
14.3.19ab બ લ વૈરાેચનં વ દે શતમાયં ચ શ બરમ્ ।
14.3.19chd ભ ડીરપાકં નરકં િનકુ ભં કુ ભં અેવ ચ
14.3.20ab દેવલં નારદં વ દે વ દે સાવ ણગાલવમ્ ।
14.3.20chd અેતષેાં અનુયાેગને કૃતં તે વાપનં મહત્
14.3.21ab યથા વપ ત્યજગરાઃ વપ ત્યિપ ચમખૂલાઃ ।
14.3.21chd તથા વપ તુ પુ ષા યે ચ ગ્રામે કુતૂહલાઃ
14.3.22ab ભ ડકાનાં સહસ્રેણ રથને મશતને ચ ।
14.3.22chd ઇમં ગ્ હં પ્રવેક્ષ્યા મ તૂ ણી ંઆસ તુ ભા ડકાઃ
14.3.23ab નમસૃ્ક વા ચ મનવે બદ્ વા શનુકફેલકાઃ ।
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14.3.23chd યે દેવા દેવલાેકેષુ માનષુષેુ ચ બ્રાહ્મણાઃ
14.3.24ab અ યયનપારગાઃ સદ્ધા યે ચ કાૈલાસ તાપસાઃ ।
14.3.24chd અેતે યઃ સવર્ સદ્ધે યઃ કૃતં તે વાપનં મહત્
14.3.25 અ તગચ્છ ત ચ મ યપગચ્છ તુ સહંતાઃ
14.3.26 અ લતે, વ લતે, મનવે વાહા
14.3.27 અેતસ્ય પ્રયાેગઃ
14.3.28 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ કૃ ણચતુદર્ યાં પુ યયાે ગ યાં શ્વપાક હ તાદ્ િવલખાવલખેનં ક્ર ણીયાત્
14.3.29 તન્માષૈઃ સહ ક ડાે લકાયાં કૃ વાઽસઙ્ક ણર્ આદહને િનખાનયેત્
14.3.30 દ્વતીયસ્યાં ચતુદર્ યાં ઉદૃ્ધત્ય કુમાયાર્ પષેિય વા ગુ લકાઃ કારયેત્
14.3.31 તત અેકાં ગુ લકાં અ ભમ ત્રિય વા યત્ર અેતન મ ત્રેણ ક્ષપ ત તત્ સવ પ્ર વાપય ત
14.3.32 અેતને અેવ ક પને શ્વાિવધઃ શલ્યકં િત્રકાલં િત્રશ્વેતં અસઙ્ક ણર્ આદહને િનખાનયેત્
14.3.33 દ્વતીયસ્યાં ચતુદર્ યાં ઉદૃ્ધત્યાદહનભ મના સહ યત્ર અેતને મ ત્રેણ ક્ષપ ત તત્ સવ પ્ર વાપય ત
14.3.34ab સવુણર્પુ પી ં બ્રહ્માણીં બ્રહ્માણં ચ કુશ વજમ્ ।
14.3.34chd સવાર્શ્ચ દેવતા વ દે વ દે સવાશ્ચ તાપસાન્
14.3.35ab વશં મે બ્રાહ્મણા યા તુ ભૂ મપાલાશ્ચ ક્ષિત્રયાઃ ।
14.3.35chd વશં વૈ યાશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ વશતાં યા તુ મે સદા
14.3.36 વાહા - અ મલે િક મલે વયુચારે પ્રયાેગે ફકે્ક વયુહે્વ િવહાલે દ તકટકે વાહા
14.3.37ab સખંુ વપ તુ શનુકા યે ચ ગ્રામે કુતૂહલાઃ ।
14.3.37chd શ્વાિવધઃ શલ્યકં ચ અેતત્ િત્રશ્વેતં બ્રહ્મિન મતમ્
14.3.38ab પ્રસપુ્તાઃ સવર્ સદ્ધા િહ અેતત્ તે વાપનં કૃતમ્ ।
14.3.38chd યાવદ્ ગ્રામસ્ય સીમા તઃ સયૂર્સ્ય ઉદ્ગમનાદ્ ઇ ત
14.3.39 વાહા
14.3.40 અેતસ્ય પ્રયાેગઃ
14.3.41 શ્વાિવધઃ શલ્યકાિન િત્રશ્વેતાિન, સપ્તરાત્ર ઉપાે ષતઃ કૃ ણચતુદર્ યાં ખાિદરા ભઃ સ મધા મર્(?) અ ગ્
અેતને મ ત્રેણાષ્ટશતસ પાતં કૃ વા મધુઘ્ તા યાં અ ભજુહુયાત્
14.3.42 તત અેકં અેતને મ ત્રેણ ગ્રામદ્વાિર ગ્ હદ્વાિર વા યત્ર િનખ યતે તત્ સવ પ્ર વાપય ત
14.3.43ab બ લ વૈરાેચનં વ દે શતમાયં ચ શ બરમ્ ।
14.3.43chd િનકુ ભં નરકં કુ ભં ત તુકચ્છં મહાઽસરુમ્
14.3.44ab અમાર્લવં પ્રમીલં ચ મ ડ ઉલૂકં ઘટ ઉબલમ્ ।
14.3.44chd કૃ ણકંસ ઉપચારં ચ પાૈલાેમી ં ચ યશ વનીમ્
14.3.45ab અ ભમ ત્રિય વા ગ્ હ્ણા મ સદ્ ય્ઽથ શવશાિરકામ્ ।
14.3.45chd જયતુ જય ત ચ નમઃ શલકભૂતે યઃ વાહા
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14.3.46ab સખંુ વપ તુ શનુકા યે ચ ગ્રામે કુતૂહલાઃ ।
14.3.46chd સખંુ વપ તુ સદ્ધાથાર્ યં અથ માગર્યામહે ।
14.3.46ech યાવદ્ અ તં અયાદ્ ઉદયાે યાવદ્ અથ ફલં મમ
14.3.47 ઇ ત વાહા
14.3.48 અેતસ્ય પ્રયાેગઃ
14.3.49 ચતુભર્ક્ત ઉપવાસી કૃ ણચતુદર્ યાં અસઙ્ક ણર્ આદહને બ લ કૃ વા અેતને મ ત્રેણ શવશાિરકાં ગ્ હી વા
પાતૈ્રીપાેટ્ટ લકં બધ્નીયાત્
14.3.50 તન્મ યે શ્વાિવધઃ શલ્યકેન િવદ્ વા યત્ર અેતને મ ત્રેણ િનખ યતે તત્ સવ પ્ર વાપય ત
14.3.51ab ઉપૈ મ શરણં ચા ગ્ દૈવતાિન િદશાે દશ ।
14.3.51chd અપયા તુ ચ સવાર્ ણ વશતાં યા તુ મે સદા
14.3.52 વાહા
14.3.53 અેતસ્ય પ્રયાેગઃ
14.3.54 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ શકર્રા અેકિવશ તસ પાતં કૃ વા મધુઘ્ તા યાં અ ભજુહુયાત્
14.3.55 તતાે ગ ધમાલ્યને પજૂિય વા િનખાનયેત્
14.3.56 દ્વતીયને પુ યેણ ઉદૃ્ધત્ય અેકાં શકર્રાં અ ભમ ત્રિય વા કપાટં આહ યાત્
14.3.57 અ ય તરં્ ચત ણાં શકર્રાણાં દ્વારં અપાિવ્રયતે
14.3.58 ચતુભર્ક્ત ઉપવાસી કૃ ણચતુદર્ યાં ભગ્ સ્ય પુ ષસ્યા ના ઋષભં કારયેત્, અ ભમ ત્રયેચ્ચ અેતને
14.3.59 દ્વગાેયુક્તં ગાેયાનં આહૃતં ભવ ત
14.3.60 તતઃ પરમાકાશે િવરામ ત
14.3.61 રિવસગ ધઃ પિરઘમ ત સવ ણા ત
14.3.62 ચ ડાલીકુ ભીતુ બકટુકસારાેઘઃ સનાર ભગાેઽ સ - વાહા
14.3.63 તાલ ઉદ્ઘાટનં પ્ર વાપનં ચ
14.3.64 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ શસ્ત્રહતસ્ય શલૂપ્રાેતસ્ય વા પુંસઃ શરઃકપાલે ત્તકાયાં તવુર રાવાસ્ય ઉદકેન
સચેયેત્
14.3.65 તાનાં પુ યેણ અેવ ગ્ હી વા ર જુકાં વતર્યેત્
14.3.66 તતઃ સજ્યાનાં ધનષુાં ય ત્રાણાં ચ પુર તાચ્છેદનં જ્યાચ્છેદનં કરાે ત
14.3.67 ઉદકાિહભસ્ત્રાં ઉચ્છ્વાસ ત્તકયા સ્ત્રયાઃ પુ ષસ્ય વા પૂરયેત,્ ના સકાબ ધનં મખુગ્રહશ્ચ
14.3.68 વરાહભસ્ત્રાં ઉચ્છ્વાસ ત્તકયા પૂરિય વા મકર્ટ નાયનુાઽવબધ્નીયાત્, આનાહકારણમ્
14.3.69 કૃ ણચતુદર્ યાં શસ્ત્રહતાયા ગાેઃ કિપલાયાઃ િપત્તને રાજ ક્ષમયી ંઅ મત્રપ્ર તમાં અ જ્યાત્,અ ધીકરણમ્
14.3.70 ચતુભર્ક્ત ઉપવાસી કૃ ણચતુદર્ યાં બ લ કૃ વા શલૂપ્રાેતસ્ય પુ ષસ્યા ના ક લકાન્ કારયેત્
14.3.71અેતષેાં અેકઃ પુર ષે મતૂ્રે વા િનખાતઆનાહં કરાે ત, પદેઽસ્યાસને વા િનખાતઃ શાષેેણ મારય ત,આપણે
ક્ષતે્રે ગ્ હે વા ત્તચ્છેદં કરાે ત
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14.3.72 અેતને અેવ ક પને િવદ્યુદ્દગ્ધસ્ય ક્ષસ્ય ક લકા વ્યાખ્યાતાઃ
14.3.73ab પનુનર્વં અવાચીનં િન બઃ કામમધુશ્ચ યઃ ।
14.3.73chd કિપરાેમ મનુ યા સ્થ બદ્ વા તકવાસસા
14.3.74ab િનખ યતે ગ્ હે યસ્ય દૃ ટ્વા વા યત્ પદં નયેત્ ।
14.3.74chd સપતુ્રદારઃ સધનસ્ત્રીન્ પક્ષાન્ના તવતર્તે
14.3.75ab પનુનર્વં અવાચીનં િન બઃ કામમધુશ્ચ યઃ ।
14.3.75chd વયઙ્ગુપ્તા મનુ યા સ્થ પદે યસ્ય િનખ યતે
14.3.76ab દ્વારે ગ્ હસ્ય સનેાયા ગ્રામસ્ય નગરસ્ય વા ।
14.3.76chd સપતુ્રદારઃ સધનસ્ત્રીન્ પક્ષાન્ના તવતર્તે
14.3.77ab અજમકર્ટરાેમા ણ મા ર્રનકુલસ્ય ચ ।
14.3.77chd બ્રાહ્મણાનાં શ્વપાકાનાં કાક ઉલૂકસ્ય ચાહરેત્ ।
14.3.77chd અેતને િવષ્ઠાઽવ ણા સદ્ય ઉ સાદકાિરકા
14.3.78ab પ્રેતિનમાર્ લકા િક વં રાેમા ણ નકુલસ્ય ચ ।
14.3.78chd શ્ચકાલ્ય્(?) અિહકૃ ત્તશ્ચ પદે યસ્ય િનખ યતે ।
14.3.78ef ભવત્યપુ ષઃ સદ્યાે યાવત્ તન્નાપનીયતે
14.3.79 િત્રરાત્ર ઉપાે ષતઃ પુ યેણ શસ્ત્રહતસ્યશલૂપ્રાેતસ્યવા પુંસઃ શરઃકપાલે ત્તકાયાં ગુ આવાસ્યઉદકેન
સચેયેત્
14.3.80 તાનાં અમાવાસ્યાયાં પાૈણર્માસ્યાં વા પુ યયાે ગ યાં ગુ જવ લીગ્રાર્હિય વા મ ડ લકાિન કારયેત્
14.3.81 તે વન્નપાનભાજનાિન ય તાિન ન ક્ષીય તે
14.3.82 રાિત્રપે્રક્ષાયાં પ્ર ત્તાયાં પ્રદ પા ગ્ ષુ તધનેાેઃ તનાન્ ઉ કૃત્ય દાહયેત્
14.3.83 દગ્ધાન્ ષમતૂ્રેણ પષેિય વા નવકુ ભં અ તલપયેત્
14.3.84 તં ગ્રામં અપસવં્ય પિરણીય યત્ તત્ર ય તં નવનીતં અેષાં તત્ સવ આગચ્છ ત
14.3.85 કૃ ણચતુદર્ યાં પુ યયાે ગ યાં શનુાે લગ્ કસ્ય યાનેાૈ કાલાયસી ં મુિદ્રકાં પ્રષેયેત્
14.3.85 તાં વયં પ તતાં ગ્ હ્ણ યાત્
14.3.87 તયા ક્ષફલા યાકાિરતા યાગચ્છ ત
14.3.88ab મ ત્રભષૈજ્યસ યુક્તા યાેગા માયાકૃતાશ્ચ યે ।
14.3.88chd ઉપહ યાદ્ અ મત્રાંઃ તૈઃ વજનં ચા ભપાલયેત્ (ઇ ત)
Chapt . વબલ ઉપઘાતપ્રતીકારઃ

14.4.01 વપક્ષે પરપ્રયુક્તાનાં દૂષીિવષગરાણાં પ્રતીકારઃ
14.4.02 શ્લે માતકકિપ થદ તદ તશઠગાે જ શર ષપાટલીબલાસ્યાનેાગપુનનર્વાશ્વેતવારણક્વાથયુક્તમ્(?)
ચ દનસાલા ક લાેિહતયુક્તં નજેન ઉદકં રાજ ઉપભાેગ્યાનાં ગુહ્યપ્રક્ષાલનં સ્ત્રીણાં, સનેાયાશ્ચ િવષપ્રતીકારઃ
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14.4.03 ષતનકુલનીલક ઠગાેધાિપત્તયુક્તં મહીરા ચૂણ સ દુવાિરતવરણવા ણીત ડુલીયકશતપવાર્ગ્રિપ ડીતકયાેગાે
મદનદાષેહરઃ
14.4.04 ગાલિવન્નામદન સ દુવાિરતવરણવારણવલીમૂલકષાયાણાં અ યતમસ્ય સમ તાનાં વા ક્ષીરયુક્તં પાનં
મદનદાષેહરમ્
14.4.05 કૈડયર્પૂ ત તલતૈલં ઉન્માદહરં ન તઃકમર્
14.4.06 પ્રયઙ્ગનુક્તમાલયાેગઃ કુષ્ઠહરઃ
14.4.07 કુષ્ઠલાેધ્રયાેગઃ પાકશાષેઘ્નઃ
14.4.08 કટફલદ્રવ તીિવલઙ્ગચૂણ ન તઃકમર્ શરાેરાેગહરમ્
14.4.09 પ્રયઙ્ગુમ જષ્ઠાતગરલાક્ષારસમધુકહિરદ્રાક્ષાૈદ્રયાેગાે ર જુ।ઉદકિવષપ્રહારપતનિનહ્સજં્ઞાનાં
પનુઃપ્રત્યાનયનાય
14.4.10 મનુ યાણાં અક્ષમાતં્ર, ગવાશ્વાનાં દ્વગુણં, ચતુગુર્ણં હ ત્ય્।ઉષ્ટ્ર ાણામ્
14.4.11 ક્મગભર્શ્ચ અેષાં મ ણઃ સવર્િવષહરઃ
14.4.12 વ તીશ્વેતામુ કકપુ પવ દાકાનાં અક્ષીવે તસ્યાશ્વ થસ્ય મ ણઃ સવર્િવષહરઃ
14.4.13ab તૂયાર્ણાં તૈઃ પ્ર લપ્તાનાં શ દાે િવષિવનાશનઃ ।
14.4.13chd લપ્ત વજં પતાકાં વા દૃ ટ્વા ભવ ત િનિવષઃ
14.4.14ab અેતૈઃ કૃ વા પ્રતીકારં વસૈ યાનાં અથાત્મનઃ ।
14.4.14chd અ મત્રષેુ પ્રયુ ત િવષધૂમા બુદૂષણાન્ (ઇ ત)
Book .

Chapt . ત ત્રયુક્તયઃ
15.1.01 મનુ યાણાં ત્તરથર્ઃ, મનુ યવતી ભૂ મિરત્યથર્ઃ
15.1.02 તસ્યાઃ થવ્યા લાભપાલન ઉપાયઃ શાસં્ત્ર અથર્શાસં્ત્ર ઇ ત
15.1.03 તદ્દવ્ાિત્રશદ્ યુ ક્તયુક્તં - અિધકરણં, િવધાનં, યાેગઃ, પદાથર્ઃ, હે વ્ઽથર્ઃ, ઉદે્દશઃ, િનદશઃ, ઉપદેશઃ,
અપદેશઃ, અ તદેશઃ, પ્રદેશઃ, ઉપમાનં, અથાર્પ ત્તઃ, સશંયઃ, પ્રસઙ્ગઃ, િવપયર્યઃ, વાક્યશષેઃ, અનુમતં, વ્યાખ્યાનં,
િનવર્ચનં, િનદશર્નં, અપવગર્ઃ, વસજં્ઞા, પવૂર્પક્ષઃ, ઉત્તરપક્ષઃ, અેકા તઃ, અનાગતાવેક્ષણં, અ તક્રા તાવેક્ષણં,
િનયાેગઃ, િવક પઃ, સમુચ્ચયઃ ઊહં્ય ઇ ત
15.1.04 યં અથ અિધકૃત્ય ઉચ્યતે તદ્ અિધકરણમ્
15.1.05 થવ્યા લાભે પાલને ચ યાવ ત્યથર્શાસ્ત્રા ણ પવૂાર્ચાયઃ પ્રસ્થાિપતાિન પ્રાયશઃ તાિન સહૃંત્ય અેકં ઇદં
અથર્શાસં્ત્ર કૃતમ્ ઇ ત
15.1.06 શાસ્ત્રસ્ય પ્રકરણાનપુવૂ િવધાનમ્
15.1.07 િવદ્યાસમુદે્દશઃ, દ્ધસ યાેગઃ, ઇ દ્રયજયઃ, અમાત્ય ઉ પ ત્તઃ ઇત્યેવં।આિદકં ઇ ત
15.1.08 વાક્યયાજેના યાેગઃ
15.1.09 ચતવુર્ણાર્શ્રમાે લાેકઃ ઇ ત
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15.1.10 પદાવિધકઃ પદાથર્ઃ
15.1.11 મૂલહર ઇ ત પદમ્
15.1.12 યઃ િપ પૈતામહં અથ અ યાયને ભક્ષય ત સ મૂલહરઃ ઇત્યથર્ઃ
15.1.13 હેતુરથર્સાધકાે હે વ્ઽથર્ઃ
15.1.14 અથર્મૂલાૈ િહ ધમર્કામાૈ ઇ ત
15.1.15 સમાસવાક્યં ઉદે્દશઃ
15.1.16 િવદ્યાિવનયહેતુિર દ્રયજયઃ ઇ ત
15.1.17 વ્યાસવાક્યં િનદશઃ
15.1.18 કણર્ વગ્ઽ ક્ષ જહ્વાઘ્રાણ ઇ દ્રયાણાં શ દ પશર્ પરસગ ધે વિવપ્ર તપ ત્તિર દ્રયજયઃઇ ત
15.1.19 અેવં વ તતવ્યં ઇત્યુપદેશઃ
15.1.20 ધમાર્થર્િવરાેધને કામં સવેેત, ન િનહ્સખુઃ સ્યાત્ ઇ ત
15.1.21 અેવં અસાવાહ ઇત્યપદેશઃ
15.1.22 મિ ત્રપિરષદં દ્વાદશામાત્યાન્ કુવ ત ઇ ત માનવાઃ - ષાેડશ ઇ ત બાહર્ પત્યાઃ - િવશ ત ઇત્યાૈશનસાઃ -
યથાસામ ય ઇ ત કાૈિટલ્યઃ ઇ ત
15.1.23 ઉક્તને સાધનં અ તદેશઃ
15.1.24 દત્તસ્યાપ્રદાનં ઋણાદાનને વ્યાખ્યાતમ્ ઇ ત
15.1.25 વક્તવ્યને સાધનં પ્રદેશઃ
15.1.26 સામદાનભેદદ ડવૈાર્, યથાઽઽપ સુ વ્યાખ્યાસ્યામઃ ઇ ત
15.1.27 દષૃ્ટેનાદષૃ્ટસ્ય સાધનં ઉપમાનમ્
15.1.28 િન ત્તપિરહારાન્ િપતા ઇવાનુગ્ હ્ણ યાત્ ઇ ત
15.1.29 યદ્ અનુક્તં અથાર્દ્ આપદ્યતે સાઽથાર્પ ત્તઃ
15.1.30 લાેકયાત્રાિવદ્ રા નં આત્મદ્રવ્યપ્રકૃ તસ પનં્ન પ્રયિહતદ્વારેણાશ્રયેત
15.1.31 ના પ્રયિહતદ્વારેણાશ્રયેત ઇત્યથાર્દ્ આપનં્ન ભવ ત ઇ ત
15.1.32 ઉભયતાેહેતુમાન્ અથર્ઃ સશંયઃ
15.1.33 ક્ષીણલુ ધપ્રકૃ ત અપચિરતપ્રકૃ ત વા ઇ ત
15.1.34 પ્રકરણા તરેણ સમાનાેઽથર્ઃ પ્રસઙ્ગઃ
15.1.35 કૃ ષકમર્પ્રિદષ્ટાયાં ભૂમાૈ - ઇ ત સમાનં પવૂણ ઇ ત
15.1.36 પ્ર તલાેમને સાધનં િવપયર્યઃ
15.1.37 િવપર તં અતુષ્ટસ્ય ઇ ત
15.1.38 યને વાક્યં સમા યતે સ વાક્યશષેઃ
15.1.39 છન્નપક્ષસ્ય ઇવ રાજ્ઞશ્ચેષ્ટાનાશશ્ચ ઇ ત
15.1.40 તત્ર શકુનેઃ ઇ ત વાક્યશષેઃ
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15.1.41 પરવાકં્ય અપ્ર ત ષદં્ધ અનુમતમ્
15.1.42 પક્ષાવુરસ્યં પ્ર તગ્રહ ઇત્યાૈશનસાે વ્યૂહિવભાગઃ ઇ ત
15.1.43 અ તશયવણર્ના વ્યાખ્યાનમ્
15.1.44 િવશષેતશ્ચ સઙ્ઘાનાં સઙ્ઘધ મણાં ચ રાજકુલાનાં દ્યૂતિન મત્તાે ભેદઃ તિન્ન મત્તાે િવનાશ ઇત્યસ પ્રગ્રહઃ
પાિપષ્ઠતમાે વ્યસનાનાં ત ત્રદાૈબર્લ્યાત્ ઇ ત
15.1.45 ગુણતઃ શ દિન પ ત્તિનવર્ચનમ્
15.1.46 વ્યસ્યત્યેનં શ્રેયસ ઇ ત વ્યસનમ્ ઇ ત
15.1.47 દષૃ્ટા તાે દષૃ્ટા તયુક્તાે િનદશર્નમ્
15.1.48 િવગ્ હીતાે િહ જ્યાયસા હ તના પાદયુદં્ધ ઇવા યપુૈ ત ઇ ત
15.1.49 અ ભ લુતવ્યપકષર્ણં અપવગર્ઃ
15.1.50 િનતં્ય આસનં્ન અિરબલં વાસયેદ્ અ યત્રા ય તરકાપેશઙ્કાયાઃ ઇ ત
15.1.51 પરૈરસ મતઃ શ દઃ વસજં્ઞા
15.1.52 પ્રથમા પ્રકૃ તઃ, તસ્ય ભૂ ય્ઽન તરા દ્વતીયા, ભૂ ય્।અેકા તરા તીયા ઇ ત
15.1.53 પ્ર તષેદ્ધવં્ય વાક્યં પવૂર્પક્ષઃ
15.1.54 વા ય્ઽમાત્યવ્યસનયાેરમાત્યવ્યસનં ગર યઃ ઇ ત
15.1.55 તસ્ય િનણર્યનવાક્યં ઉત્તરપક્ષઃ
15.1.56 તદ્।આયત્ત વાત્, ત કૂટસ્થાનીયાે િહ વામી ઇ ત
15.1.57 સવર્ત્રાયતં્ત અેકા તઃ
15.1.58 ત માદ્ ઉ થાનં આત્મનઃ કુવ ત ઇ ત
15.1.59 પશ્ચાદ્ અેવં િવિહતં ઇત્યનાગતાવેક્ષણમ્
15.1.60 તુલાપ્ર તમાનં પાૈતવા યક્ષે વક્ષ્યામઃ ઇ ત
15.1.61 પુર તાદ્ અેવં િવિહતં ઇત્ય તક્રા તાવે કણમ્
15.1.62 અમાત્યસ પદ્ ઉક્તા પુર તાત્ ઇ ત
15.1.63 અેવં ના યથા ઇ ત િનયાેગઃ
15.1.64 ત માદ્ ધ ય અ ય ચાસ્ય ઉપિદશતે,્ નાધ ય અનથર્ય્ં ચ ઇ ત
15.1.65 અનને વાઽનને વા ઇ ત િવક પઃ
15.1.66 દુિહતરાે વા ધ મષે્ઠષુ િવવાહેષુ તાઃ ઇ ત
15.1.67 અનને ચાનને ચ ઇ ત સમુચ્ચયઃ
15.1.68 વય તઃ િપતુબર્ ધનૂાં ચ દાયાદઃ ઇ ત
15.1.69 અનુક્તકરણં ઊહ્યમ્
15.1.70 યથા ચ દાતા પ્ર તગ્રહીતા ચ ન ઉપહતાૈ સ્યાતાં તથાઽનુશયં કુશલાઃ ક પયેયુઃ ઇ ત
15.1.71ab અેવં શાસં્ત્ર ઇદં યુક્તં અેતા ભઃ ત ત્રયુ ક્ત ભઃ ।
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15.1.71chd અવાપ્તાૈ પાલને ચ ઉક્તં લાેકસ્યાસ્ય પરસ્ય ચ
15.1.72ab ધમ અથ ચ કામં ચ પ્રવતર્ય ત પા ત ચ ।
15.1.72chd અધમાર્નથર્િવદ્વષેાન્ ઇદં શાસં્ત્ર િનહ ત ચ
15.1.73ab યને શાસં્ત્ર ચ શસં્ત્ર ચ ન દરાજગતા ચ ભૂઃ ।
15.1.73chd અમષણ ઉદૃ્ધતા યાશુ તને શાસં્ત્ર ઇદં કૃતમ્ (ઇ ત)
End of the ArthashAstra
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