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णनवेदन 
 

आधुनिक शासे्त्र, ज्ञािनिज्ञािे, तंत्र आनि अनियानंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमािे िारतीय प्राचीि 
संस्कृती, इनतहास, कला इत्यादी निषयातं मराठी िाषेला निद्यापीठाच्या स्तरािर ज्ञािदाि करण्याचे 
सामर्थयय याि े हा उदे्दश लक्षात घेऊि सानहत्य-संस्कृती मंडळािे िाङ्मयनिर्ममतीचा निनिध काययक्रम हाती 
घेतला आहे. मराठी निश्वकोश, मराठी िाषेचा महाकोश, मराठी िाङ्ममयकोश, निज्ञािमाला, 
िाषातंरमाला, आंतरिारती निश्विारती, महाराष्ट्रनेतहास इत्यादी योजिा मंडळाच्या या काययक्रमात 
अंतिभयत केल्या आहेत. 
 

२. मराठी िाषेला निद्यापीठीय िाषेचे प्रगत स्िरूप ि दजा देण्याकनरता मराठीत निज्ञाि, 
तत्त्िज्ञाि, सामानजक शासे्त्र आनि तंत्रनिज्ञाि या निषयािंरील संशोधिात्मक ि अद्याित मानहतीिे युक्त 
अशा गं्रथाचंी रचिा मोठ्या प्रमािािर होण्याची आियकयकता आहे. नशक्षिाच्या प्रसारािे मराठी िाषेचा 
निकास होईल ही गोष्ट तर निर्मििादच आहे. पि मराठी िाषेचा निकास होण्यास आिखीही एक साधि 
आहे आनि ते साधि म्हिजे मराठी िाषेत निमाि होिारे उत्कृष्ट िाङ्मय हे होय. जीििाच्या िाषेतच ज्ञाि 
ि संस्कृती याचें अनधष्ठाि तयार हाहाि ेलागते. जोपयंन्त मािसे परकीय िाषेच्याच आश्रयािे नशक्षि घेतात, 
कामे करतात ि निचार हायक्त करतात, तोपयंत नशक्षि सकस बित िाही, संशोधिाला परािलंनबत्ि राहाते 
ि निचाराला अस्सलपिा येत िाही, एिढेच िहाहे तर िगेािे िाढिाऱ्या ज्ञािनिज्ञािापासभि सियसामान्य 
मािसे िनंचत राहतात. 
 

३. संस्कृत ि अन्य िारतीय िाषातील आनि त्याचप्रमािे इंग्रजी, फ्रें च, जमयि, इटानलयि, रनशयि, 
ग्रीक, लॅनटि इत्यादी पनिमी िाषातील अनिजात गं्रथाचें ि उच्च सानहत्यामधील निशषे नििडक पुस्तकाचें 
िाषातंर ककिा साराशं अिुिाद अथिा निनशष्ट निस्तृत गं्रथाचंा आियकयक तेिढा पनरचय करूि देिे हा 
मंडळाच्या िाषातंरमालेचा उदे्दश आहे. 
 

४. िाषातंर योजिेतील पनहला काययक्रम मंडळािे आखभि, ज्यािा अग्रक्रम नदला पानहजे अशी 
पािात्त्य ि िारतीय िाषातंील सुमारे ३०० पुस्तके नििडली आहेत. होमर, हाहर्मजल, ईस्स्कलस, 
अॅनरस्टोफेिीस, युरायनपनडस, प्लेटो, अॅनरस्टॉटल, थॉमस ॲक्वायिस, न्यभटि, डार्मिि, रूसो, कान्ट, 
हेगल, जॉि स्टुअटय नमल, गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्तएव स्की, कॅनसरेर, गॉडयि हाही. चाईल्ड 
इत्यानदकाचंा िाषातंरमालेत समािशे केला आहे. ससं्कृतमधील िदे, उपनिषदे, महािारत, रामायि, 
िरताचे िाट्यशास्त्र, संगीत रत्िाकर, ध्िन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, नत्रपीटकातील नििडक 
िाग इत्यानदकाचंाही िाषातंरमालेत समािशे केला आहे. 
 

५. िाषातंरयोजिेखाली मंडळािे आतापयंत ५१ अनिजात गं्रथाचंी िाषातंरे प्रकानशत केली आहेत. 
जॉि स्टुअटय नमलचे “On Liberty”, रूसोचे “Social Contract”, एम. एि. रॉयचे “Reason, 
Romanticism and Revolution” ि “Letters from Jail”, स्तानिस्लाव स्कीचे “An Actor prepares” ि 
“Building a Character”, तुर्मगिेहाहचे “Fathers and Sons", रायशिेबाखचे “Rise of Scientific 
Philosophy”, गन्नर नमदालचे "Economic Theory and Underdeveloped Regions”, कै. पा.ं िा. 
कािे याचें “History of Dharmashastra”, कोपलँडचे “Music and Imagination”, बन्रांड रसेलचे 
“Religion and Science”, तेरझागीचे “Theoretical Soil Mechanics”, निशाखादत्तचे “मुद्राराक्षसम्”, 
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िरतमुिींचे “िरतिाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ ि ७ आनि अध्याय १८ ि १९), निकोलाय मिुचीचे “Storia do 
Mogor”, ए. सी. नपगुनलनखत “Socialism Vs. Capitalism”, इझाडोरा ढंकिचे “My life”, स्रॅनिन्स्कीचे 
“Poetics of Music” इत्यादी गं्रथाचंी िाषातंरे मंडळािे प्रकानशत केली आहेत. 
 

६. दनक्षि िारतातील सिांत जुिी तमीळ िाषा. ह्या िाषेत अत्यंत मौनलक ि सियमान्य 
आद्यगं्रथापंकैी संत नतरुिळ ळुिर् याचंा “नतरुकु्करळ” हा गं्रथ निर्मििादपिे सियश्रेष्ठ पद्यगं्रथ आहे. सदर 
गं्रथाचा अिुिाद करूि मंडळािे तो प्रकानशत करािा अशी सभचिा मद्रास येथील श्री. पु. नद. जोशी यािंी 
केली आनि मंडळाच्या नििंतीिरूि सदर काहायगं्रथाचा उत्कृष्ट अिुिादही त्यािंीच केला आहे. प्राचीि ि 
प्रमुख अशा या तमीळ पद्यगं्रथाचे नततकेच आटोपशीर िाषातंर प्रस्तुत करूि अिुिादकािे मोठीच कामनगरी 
बजािली आहे. इतर िारतीय िाषातंील आद्य-काहायाकंडे पानहल्यास बहुधा इनतहास, पुरािािंर 
आधारलेली अशीच ती काहाये आढळतात. पि दनक्षि िारतातील या फार प्राचीि िाषेमधील प्रस्तुत संकीिय 
पदे्य असलेल्या या काहायात ‘धमय’, ‘अथय’ ि ‘काम’ या तीिही जीििअंगाचें सुबोध नििदेि केलेले आहे. 
िाषातंरकार, श्री. जोशी हे सदर काहायाचे केिळ िाषातंर करूि थाबंले िाहीत; तर मराठी िाचकासंाठी 
त्यािंी संबनंधत नठकािी तत्सम प्रनसद्ध ससं्कृत काहायपकं्तीही मुबलक उद धृत केल्या आहेत. िारतीय 
संस्कृतीची एकात्मता लक्षात येण्यास त्याचंा चागंला उपयोग होतो. मंडळाच्या िाषातंरमालेत सदर 
काहायाचा प्रस्तुत अिुिाद प्रकानशत करण्यास मंडळास आिंद होत आहे. 
 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य सानहत्य-ससं्कृनत मंडळ 

मंुबई, ४०० ०३२ 
आषाढ, शके १८९९ 
२७ जभि, १९७७ 
(आषाढी एकादशी) 
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णि रु कु्क र ळ 
 

प्रस्िावना 
 
प्रस्तुत अिुिानदत गं्रथ “नतरुकु्करळ” ि त्याचे कते संत नतरुिळ ळुिर् याचंा पनरचय करूि घेण्यापभिी 

प्राचीि तनमळ सानहत्याचा थोडक्यात पनरचय करूि घेिे अियकय आहे. 
 

तनमळ ही जगातील अत्यंत प्राचीि िाषापंैकी एक असभि ती अजभिही प्रचनलत आहे. नतचा निकास 
ि निस्तार अद्यापही सियत्र होत आहे. त्या िाषेत निनिध निषयािंर गं्रथनिर्ममती होत आहे, ि या निनिध 
निषयक सानहत्याचा िाचकिगय िाढत आहे. केिळ िाचिालयािंर ि गं्रथालयािंर अिलंबभि ि राहता, त्या 
िाषेतील नियतकानलके ि पुस्तके निकत घेऊि िाचण्याची सिय तनमळ िाचकास आहे. म्हिभिच त्या 
िाषेतील नियतकानलकाचंा आनि गं्रथाचंा खप इतर नकत्येक िारतीय िाषातंील गं्रथापेंक्षा अनधक होतो. 
याच कारिािे गं्रथ ि नियतकानलके स्िस्त दरािे देिे प्रकाशकास परिडते. िाषा संपन्न करिे हे जसे 
लेखकाचें कतयहाय आहे, तसेच लेखकािंा उते्तजि देण्यासाठी िाचकािंी त्याचें सानहत्य निकत घेऊि िाचले 
पानहजे, हे उघड आहे. 

 
दनक्षि िारतातील िाषा द्रानिडी गटाच्या आहेत. त्यातील तनमळ ही प्राचीितम असभि, नतच्यािंतर 

तेलुगु, कन्नड ि मल्याळम् या िाषा याच कालािुक्रमािे निकनसत झाल्या. तनमळ िाषेत संस्कृत िाषेतील 
“ळ” या उच्चाराचा एक ििय आहे, तसाच आिखी एक “ळ” असभि त्याचा उच्चार “ळ” आनि “ष” याचं्या 
मध्यंतरात होतो. असे सागंतात की, या निनशष्ट “ळ” चा उच्चार कठीि िाटल्यामुळे या िाषेसच 
उत्तरेकडील पनंडतािंी “द्रनिड” ( म्हिजे कठीि) अशी संज्ञा नदली. “तनमळ” शब्दातील “ळ” हाच 
निनशष्ट “ळ” आहे. तनमळ या शब्दाचा मभळ अथय मधुर असा आहे. प्रत्येकाला आपापली माता जशी सुंदर ि 
पे्रमळ िाटते तशीच प्रत्येकास आपापली मातृिाषा मधुर िाटते हे खरे आहे. पि हा अथय केिळ रोचिाथय 
िसभि त्या अथािे तो शब्द त्या सानहत्यात िापरलेला आढळतो. 

 
तनमळ िानषकाचंी िस्ती असलेला तनमळिाडभ  याची सीमा उत्तरेस नतरुपतीपासभि दनक्षिेस 

कन्याकुमारीपयंत ि पभिय समुद्रापासभि पनिम समुद्रापयंत अशी प्राचीि गं्रथात आढळते. पनिम समुद्राच्या 
काठी सध्या प्रचनलत असलेली मल्याळम् ही िाषा तनमळमधभिच निघालेली आहे. 
 

िाल्मीनकरामायिात म्हटल्याप्रमािे महषी अगस्स्त हे उत्तर िारतातभि किध्याद्री ओलाडंभि 
(रामायिपभिय काली) दनक्षिेत येिारे पनहले िैनदक ऋषी. या अगस्स्त महषीिीच तनमळ िाषेतील पनहला 
हायाकरिगं्रथ नलनहला. त्याचे िाि “अगनत्तयम्” तो त्यािंी “ऐन्द्र” या िािाच्या संस्कृत हायाकरिगं्रथाच्या 
धतीिर रनचला, अशी आख्यानयका आहे. अगनत्तयम् हा प्राचीितम हायाकरिगं्रथ सध्या उपलब्ध िाही. 
अगस्स्त ऋषींचे १२ नशष्ट्य होते. त्यापंैकी एक “तोल् कास्प्पयर”् यािे रनचलेला “तोल् कास्प्पयम्” हा गं्रथ 
आज उपलब्ध असलेल्या तनमळ गं्रथातं प्राचीितम आहे, असे म्हितात. या गं्रथात ध्ििी ि शब्द याचंी 
शास्त्रीय चचा केली आहे. याचा रचिाकाळ इ. स. पभिय ५ ि ेशतक माितात. तोल् कास्प्पयर् चे गुरू अगस्स्त 
यािंी नलनहलेले हायाकरि अथात् त्यापेक्षाही प्राचीि असले पानहजे. कोित्याही िाषेत शास्त्रीय 
हायाकरिगं्रथाची गरज िासभ लागभि ते रनचण्यापभिी ती िाषा दीघयकाळपयंत चागंली समृद्ध झालेली असभि 
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नतच्यात बरीच गं्रथनिर्ममती झाली असली पानहजे, हे उघड आहे. यािरूि आपि तनमळ िाषेच्या 
प्राचीिपिाची कल्पिा केली पानहजे. 

 
प्राचीि काळी तनमळ िाषेतील निद्वािाचंी एक निद्वत्सिा असे. नतला “संघम्” अशी संज्ञा आहे. या 

संघास िरपभर राजाश्रय असे. पनहल्या संघाचा काळ इ. स. पभिय १००० ते ६०० असा माितात. या संघाचे 
एकभ ि ५४९ सदस्य होते, ि संघकाळात ८९ पाडं्य राजे होऊि गेले. सघंाची मान्यता नमळालेल्या 
गं्रथकाराचंी संख्या ४४४९ इतकी होती. या प्रथम संघाचे उद घाटक महषी अगस्स्त असभि, प्रत्यक्ष िगिाि 
शकंर हे सदस्यापंकैी एक होते. अशीही आख्यानयका आहे. अगस्स्त ऋषींची गििा दुसऱ्या संघाच्या 
सदस्यातही केली जाते. या संघाचे कें द्रस्थाि दनक्षि मदुरा येथे होते. हे िगर ि त्यातील सिय गं्रथसंपदा 
समुद्रात गडप झाली. 

 
दुसऱ्या संघाचा काळ इ. स. पभिय ५०० ते ३०० असा माितात. त्याचे ५९ सदस्य होते. त्यािंी मान्यता 

नदलेल्या गं्रथकाराचंी सखं्या ३६०० असभि, या काळात एकभ ि ५९ राजे होऊि गेले. या संघाचे कें द्र 
कपाटपुरम् येथे होते. या िगराचा उल्लखे िाल्मीनकरामायिात (४-४१-१९) आहे. हे िगर ि तेथील 
गं्रथसंपत्ती याचंाही ग्रास समुद्रािे केला. 

 
तृतीय संघाचा काळ इ. स. पभिय २०० ते इ. स. २०० असा माितात. या संघाचे कें द्रस्थाि उत्तर 

मदुरा होते. हेच अिाचीि मदुरा शहर. या संघाचे ४९ सदस्य होते ि त्यािंी ४४९ गं्रथकारासं मान्यता नदली. 
या काळात राज्य करिाऱ्या राजाचंी संख्याही ४९ होती. नतरुकु्करळचा कता संत नतरुिळ ळुिर् हा या 
नतसऱ्या संघकाळातील निद्वाि किी होता. 

 
एकामागभि एक होऊि गेलेल्या या तीि तनमळ संघाचें काळ अलीकडील निद्वािािंी बऱ्याच 

संशोधिातंी मान्य केले आहेत. प्राचीि परंपरेप्रमािे पनहल्या, दुसऱ्या ि नतसऱ्या संघाचें काळ अिुक्रमे इ. स. 
पभिय ४४००, ३७८० ि १८५० असे मािीत. 

 
आपल्या गं्रथास प्रनतष्ठा नमळनिण्यासाठी किीला आपला गं्रथ संघास सादर करािा लागे. अन्य 

िाषीय ि अन्य प्रातंातंील रनहिासी निद्वािही त्या काळी तनमळ प्रातंात येत आनि येथील ससं्कृतीचा ि 
कलाकौशल्याचा पनरचय करूि घेत. उलटपक्षी तनमळ प्रातंातील निद्वािही अन्य प्रातंात जात ि तेथील 
संस्कृतीशी आनि निद्वािाशंी आपला पनरचय करूि घेत. अशी ही देिािघेिाि प्राचीि काळी कदानचत 
फारशी होत िसेल. पि उत्तरोत्तर ती िाढत्या प्रमािात होऊ लागली. निद्वते्तप्रमािे कलाकौशल्याची ि 
कलाकाराचंीही देिािघेिाि होऊ लागली. दनक्षिेतील नशल्पकृतीत उत्तरेकडील कलाकाराचंाही िाटा 
आहे. पाच तनमळ महाकाहायापंैकी एक “मनिमेखलै” यात उत्तरेकडील कलाकाराचें साहाय्य एक राजमंडप 
उिारण्याच्या कामी घेतल्याचे िियि आहे. 
 

मगद नििैअरुम्, मराट्टरक्कम्मरुम्, 
अिस्न्तक्कोल् लरुम्, यिितच्चरुम्, 
तण् तनमळ नििैअर्, तम्मोडु कभ नड...... 
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मगध देशातील जिानहऱ्ये, महाराष्ट्रातील सोिार, अिन्तीचे लोहार ि यिि देशातील सुतार, या 
कामासाठी आले होते, असा याचा अथय आहे. या िेटी प्रनतिेटी चालभ  झाल्यािंतर एकमेकाचं्या िाषेिर, 
सानहत्यािर, कलेिर, एकमेकाचंा पनरिाम होऊ लागिे स्िािानिक आहे. हायापाराच्या निनमत्तािे तनमळ 
हायापारी द्वीपातंरी जाऊ लागले. मालाच्या आयातनियाती प्रमािे अन्य के्षत्रातंही आयातनियात होऊ 
लागली. नतरुकु्करळमधील कामखंडात िायक समुद्रतीरी (ि कदानचत द्वीपातंरी ) युद्धासाठी गेल्याचा 
उल्लेख आहे. संत िळ ळुिर् याचंा अिेक परदेशी प्रिाशाशंी ि येथभि परदेशात जाऊि आलेल्या प्रिाशाशंी 
चागंला पनरचय होता, अशी िियिे आहेत. एलेळकसगम् (सागरी कसह) या िािाच्या एका िौकाियिी िीराशी 
त्याचंी चागंली मतै्री होती, अशी आख्यानयका आहे. 

 
संस्कृत िाषेच्या िागरी नलपीतील अिेक ििय तनमळ नलपीत िाहीत. तथानप ही नलपी मभळ ब्राह्मी 

नलपीपासभिच निघाली असे निद्वािाचें मत आहे. संस्कृत िाषेतील काही शब्द, निशषेतः निशषेिामे, 
तनमळमध्ये नलनहण्याची गरज कालातंरािे निमाि झाली. तेहाहा तनमळ नलपीत काही अक्षराचंी िर पडली, ि 
त्यािंा “गं्रथ” अक्षरे म्हिभ लागले. ज, ष, स, ह, क्ष, ही ती अक्षरे होत. ही अक्षरे मभळ तनमळ नलपीत िाहीत. 

 
प्राचीि तनमळ िाषेत संस्कृत शब्द सापडत िाहीत. प्रस्तुत नतरुकु्करळमध्येही ते मोजकेच 

सापडतात. याचा उल्लखे पुढे येईल. मभळ तनमळ िाषेचे शब्दिाडंार इतके निपुल ि समृद्ध आहे की, त्याला 
तोड िाही. कालातंरािे निचारनिनिमय होऊ लागल्यािर संस्कृत िाषेतही काही तनमळ शब्द समानिष्ट 
झाले. उदाहरिाथय, फलम् हा शब्द मभळ िैनदक िाषेत िाही पि तनमळमध्ये “पऴम्” आहे. पभजा शब्द िैनदक 
िाही. प्राचीि काळी देितेला तृप्त करण्यासाठी अग्िीत आहुती ककिा बनल देण्याची प्रथा होती. तनमळ 
प्रातंात देितेपढेु फुले ठेिण्याची पद्धत होती. “पभ-शये” (शये = करिे, म्हिभि फुलासंंबधंी कृती) या 
शब्दािरूि तनमळमध्ये “पभश”ै असा शब्द रूढ झाला. ससं्कृतमधील पभजा हा शब्द त्यािरूि निघाला असे 
काही निद्वािाचें मत आहे. 
 

नतरुिळ्ळुिर् या किीिे ( कसनहिीच्या एकाच छाहायाप्रमािे) एकच काहाय नलनहले. िास्तनिक 
पाहता नतरुिळ ळुिर् हे किीचे िािच िाही, ि त्यािे आपल्या गं्रथास नतरुकु्करळ असे (िा अन्य कोितेही) 
िाि नदले िाही. “नतरु” हे उपपद. मागंल्यदशयक श्रीकारासारखे आहे. िळ ळुिन् ही एक अस्पृयकय जात 
आहे. (िळ ळुिन् या िािाचे िळ ळुिर् हे सन्मािाथी बहुिचि) म्हिभि हा किी अिानमक आहे. त्याचप्रमािे 
त्याचा एकमेि गं्रथ हाही अिानमकच आहे. गं्रथाची रचिा ज्या छंदात (कुरळ िणे्बा) केली आहे, त्याचे 
बोधक कुरळ हे िाि असभि त्यामागे नतरु हे उपपद लागले आहे. याचा निचार पुढे करू. प्रनसनद्धपराड्मुखता 
हे या किीचे ब्रीद नदसते, ि ते परंपरागत असाि ेअसे िाटते. प्राचीितम उपलब्ध तनमळ (हायाकरिाचा) गं्रथ 
तोल्कास्प्पयम् याचा कता तोल् कास्प्पयर ्याचें उदाहरिही तसेच आहे. तोल् काप्यन् म्हिजे कपी गोत्रातील 
एक िृद्ध िेता. (काप्यर् हे सन्मािाथी बहुिचि) त्यािे रनचलेला गं्रथ तो तोल् काप्यम् (काप्यमचा सबंधं 
काहायाशी िसभि कपी गोत्राशी आहे.) याच न्यायािे िळ्ळुिन् जातीच्या एका गृहस्थािे रनचलेला निनशष्ट 
छंदातील गं्रथ म्हिजे नतरुिळ ळुिर् चे नतरुकु्करळ. 

 
तोल्कास्प्पयम् गं्रथािरूि त्या काळापयंत प्रचनलत असलेल्या तनमळ सानहत्याची ि त्या देशातील 

समाजपद्धती, लोकाचार, इत्यादी गोष्टींची कल्पिा करािी लागते. प्राचीि तनमळ सानहत्याची नििागिी 
दोि प्रमुख िागातं करतात. (१) “अहम्” म्हिजे आध्यास्त्मक (संस्कृत प्रथम पुरुषी अहम् या सियिामाशी 
याचा काही संबधं िाही) आनि (२) “परुम्” म्हिजे हायािहानरक. अहम्मध्ये अध्यात्म, तत्त्िज्ञाि, िीनतशास्त्र 
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इत्यादी निषय येतात, तर पुर् म् मध्ये इनतहास, राजकारि, अथयशास्त्र इत्यादी निषय येतात. त्यात 
ऐनतहानसक ि पौरानिक हायक्तींची चनरते्रही येऊ शकतात. 

 
िर उल्लेनखल्याप्रमािे नतरुकु्करळ या गं्रथाचा समािशे तृतीय संघकालीि सानहत्यात होतो. या 

काळात बौद्ध ि जैि धमास बरेच महत्त्ि आले होते. अिेक सत्ताधारी पुरुष ि निद्वाि यािंी या धमाचा 
अंगीकार केला होता. बौद्ध ि जैि तत्त्िज्ञािािंी प्रिानित झालेले पुष्ट्कळ तनमळ सानहत्य आज उपलब्ध 
आहे. नतरुिळ ळुिर् हे िास्तनिक कोित्याच एका धमाचे िा पंथाचे िहाहते. तथानप ते जैि िा बौद्ध 
संप्रदायातील होते, असा दािा त्या दोघा सापं्रदानयकािंी केला आहे. (इतकेच िहाहे तर, निस्ती 
धमयप्रचारकािंी या किीला इ. स. च्या आठहाया शतकापयंत अलीकडे खेचले असभ निस्ती उपाध्यायाचं्या 
सानन्नध्यात आल्यािंतर किीिे आपला गं्रथ रनचला असेही ते म्हितात.) बौद्ध ि जैि तत्त्िज्ञािाच्या 
खंडिाथय शिै ि िैष्ट्िि पंथाचंा आनि िस्क्तमागाचा उदय झाला. दनक्षिेतील शिै पंथ हा िैनदक िसभि 
पाशुपत तत्त्िज्ञािाच्या प्रिािािे तो िाढला. शिै सपं्रदायात ६३ प्रमुख नशििक्त होऊि गेले. त्यािंा 
“िायन् मार्” [अिेक नशिमंनदरातभि प्रदनक्षिेच्या िाटेिर या लहाि लहाि ६३ मभती ठेिलेल्या आढळतात.] अशी सजं्ञा आहे. 
नतरुिाचकम् या सुप्रनसद्ध तनमळ गं्रथाचा कता मानिकिाचकर् हा शिैसपं्रदायी होता. िैष्ट्िि पंथात प्रमुख 
असे १२ निष्ट्िुिक्त होऊि गेले. त्यािंा “आळ्िार्” असे म्हितात. यातच श्रीके्षत्र श्रीरंगम् येथील 
“आण्डाळ” या िस्क्तिीचा अंतिाि होतो. नतचे मभळ िाि गोदा. नतिे श्रीरंगिाथाला आपला पती मािले 
होते. स्ितः नतिे गंुफभ ि आपल्या गळ्यात घातलेल्या पषु्ट्पमाला रंगिाथ मभतीच्या गळ्यात नदसभ लागल्या. 
आपल्या आयुष्ट्याच्या अंती ती रंगिाथाच्या मभतीत निलीि झाली. 
 

िैष्ट्ििपंथीय आण्डाळ कृत ३० श्लोकाचें एक स्तोत्र “नतरुप्पािै” या िािाचे आहे. त्याचप्रमािे 
शिैपंथीय मानिकिाचकर् याचं्या नतरुिाचकम् या गं्रथातील २० नििडक श्लोकाचें स्तोत्र िगेळे काढले 
आसभि (हे िणे् बा छंदात आहे.) त्याला “नतरुिणे्बािै” असे िाि नदले आहे. या दोन्ही स्तोत्राचें पठि 
घरोघरी, निदाि मनंदरातंभि, प्रनतिषी मागयशीषय मनहन्यात प्रातःकाळी कराि,े असा आदेश काचंीकामकोटी 
पीठाच्या श्रीमच्छंकराचायांिी काही िषांपभिी नदला असभि, तो मोठ्या प्रमािािर पाळला जातो. 

 
याच संदिात आिखी एका निख्यात िस्क्तिीचा उल्लखे येथे करिे योग्य होईल. ही म्हिजे 

प्रख्यात संत तनमळ किनयत्री ‘औहािैयार्’ (आजीबाई) या िािािे निख्यात आहे. नतिे रचलेली अिेक 
िीनतिचिे नशक्षिसंस्थातंील क्रनमक पुस्तकात घातली असभि निद्यार्थयास ती तोंडपाठ करािी लागतात. 
अपसमजामुळे औहािैयाचा सबंंध नतरुिळ ळुिर याचं्याशी जोडला जातो. ती बहीििािडें होती असा हा 
अपसमज आहे. औहािैयार् ही नतरुिळ्ळुिर याचं्यािंतर अिेक शतकािंी झाली. 

 
सघंकाळ ि त्यािंतरचा िस्क्तकाळ याचं्या सनंधकाळात म्हिजे इ. स. च्या दुसऱ्या शतकात सतं 

नतरुिळ्ळुिर् ि त्याचें एकुलते गं्रथापत्य नतरुकु्करळ याचें अितार झाले. हा गं्रथ इतका लोकनप्रय झाला, ि 
अजभिही तो इतका लोकनप्रय आहे, की त्यािंतरच्या तनमळ सानहत्यािर त्याचा प्रिाि फार मोठ्या प्रमािात 
पडला आहे. नतरुिाचकम् ि नतरुकु्करळ हे तनमळ सानहत्याचे आत्मा ि देह आहेत, असा उल्लखे अिेक 
निद्वािािंी केला आहे. इतकेच िहाहे, तर नतरुकु्करळ म्हिजे ‘तनमळ िदेम्’ असा माि त्या गं्रथास नदला 
जातो. अशीही एक आख्यानयका प्रचनलत आहे, की प्रत्यक्ष ब्रह्मदेिािे माििी अितार घेऊि हा गं्रथ रनचला. 
एका पाण्ड्य राजािे असे नलहभि ठेनिले आहे की, ब्रह्मदेिािे नतरुिळ ळुिचे रूप धारि करूि धमय, अथय ि 
काम या पुरुषाथाचे सत्य स्िरूप या गं्रथात प्रकट केले आहे. म्हिभि माझे काि, मि, मुख ि नशर याचं्या 
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द्वारा त्या गं्रथाचे श्रिि, मिि, स्तिि ि िदंि करूि मी त्याचा सन्माि करतो. प्राचीि काळी िदेान्त 
शास्त्रात (१) दशोपनिषदे (२) िगिद गीता ि (३) ब्रह्मसभत्र अशी प्रस्थाित्रयी प्रनसद्ध आहे. तसेच तनमळ 
सानहत्यात नतरुकु्करळ ि नतरुिाचकम् हे गं्रथ प्रमाििभत आहेत. 
 

नतरुिळ ळुिर् यािंी या गं्रथाची रचिा तीि खंडातं केली आहे. धमय (अरम्) अथय (पोरुळ) ि काम 
(इन् बम्) अशी िाि ेत्या खंडासं देण्यात आली आहेत. या खंडाचें अिुक्रमे ४, ७ ि २ असे िाग करण्यात 
आले असभि, खंडातंील अध्यायाचंी (अनदकारम्) संख्या ३८, ७० ि २५ अशी आहे. प्रत्येक अध्यायात १० 
श्लोक असभि एकभ ि श्लोकसंख्या अथातच १३३० आहे. प्रत्येक अध्यायास अतंगयत निषयािुरूप स्ितंत्र 
मथळा नदला आहे. अशा प्रकारे या काहायगं्रथाची रचिा अगदी प्रमािबद्ध ि िीटिेटकी आहे. प्रत्येक श्लोक 
आपापल्या परीिे अगदी स्ितंत्र असभि त्यात स्ितंत्र निचार (एखाद्या प्रसंगी तोच निचार िगेळ्या 
दृनष्टकोिातभि) माडंला आहे. गं्रथ निस्तृत असल्यामुळे काही पुिरुक्तीचा दोष अपनरहाययपिे जािितो. 

 
िैनदक ि संस्कृत िाङ्मयातील सभत्रगं्रथाचें स्मरि हा गं्रथ िाचीत असतािा झाल्यािाचभि राहात 

िाही. मोजक्या शब्दातं, छंदाचे बधंि पाळभि, पुष्ट्कळ अथय सागंण्याचे कौशल्य या गं्रथात पदोपदी येते. मात्र 
सभत्रगं्रथ म्हिभि त्यात िीरसता मुळीच िाही. नकत्येक श्लोकातं एखादी उपमा िा दृष्टातं असतो, ि तो मोठा 
सभचक आनि अथयपभिय असतो. 

 
या गं्रथाची रचिा होईपयंत तनमळ सानहत्यात िृत्तरचिेस प्रारंि झाला िहाहता. प्राचीि तनमळ 

सानहत्यात चारच छंद असत. त्यापंैकी “िणे्बा” या प्राचीि छंदाचा उपयोग या काहायात केला आहे. या 
छंदाचे ४ चरि असतात. सतं िळभळुिर् यािंी अनंतम चरिाचा अधा िाग छाटभि तो थोडा थोटा केला आहे. 
म्हिभि “कुरळ िणे्बा” असे त्या छंदास िाि पडले: “कुरळ” या शब्दाचा अथयच मुळी लघभ, छोटा, असा आहे. 
म्हिभिच कुरळ िणे् बा छंदात रनचलेल्या या काहायाचे िाि “कुरळ” असे प्रचनलत झाले. अिानमक किीिे 
आपल्या काहायाचेही िामकरि ि करता ते अिानमक ठेिले. किीचा हा नििय त्याच्या प्रनसनद्धपराङ्मुखतेचा 
द्योतक आहे. 

 
िैनदक छंदातील अिुष्टुप हा छंद चार चरिाचंा आहे, तर गायत्री छंदाचे तीिच चरि (नत्रपदा 

गायत्री) असतात. मराठीतील ओिी छंद अिुष्टुपापासभि झाला असभि त्याचे चार चरि ि चारी चरिातं 
बहुधा समाि अक्षरे असतात. पि सतंश्रेष्ठ ज्ञािेश्वरािंी रनचलेली ओिी पानहली, तर नतचा चौथा चरि लघभ 
(कुरळ?) असतो. या चरिात बहुधा चारच अक्षरे असभि क्वनचत एकादे दुसरे अक्षर अनधक असते. म्हिभि 
“ओिी ज्ञािेशाची” साडेतीि चरिाचंी असते, असे आपिास म्हिता येईल. मभळ िणे् बा हा छंद तनमळ 
छंदात सिांत कमी अक्षराचंा आहे. किीिे त्याच्या चौर्थया चरिािर थोडी शस्त्रनक्रया करूि त्याचे सौंदयय 
िाढनिले आहे, असे म्हिण्यास कचता िाही. 
 

किीिे या छंदात पुष्ट्कळ यमकेही साधली आहेत. पनहल्या ि दुसऱ्या चरिाच्या आरंिी, पनहल्या ि 
नतसऱ्या चरिाच्या आरंिी, पनहल्या चरिाच्या आरंिी ि दुसऱ्या चरिाच्या शिेटी, दुसऱ्या चरिाच्या शिेटी 
ि नतसऱ्याच्या आरंिी, असे यमकाचें निनिध प्रकार या काहायात नदसतात. 

 
सघंकाळात अशी प्रथा होती, की एखाद्या किीिे चागंला गं्रथ नलहभि पभिय केला, म्हिजे तो आपला 

गं्रथ घेऊि संघाच्या कें द्रस्थािी येई. तेथे संघाच्या उपस्स्थत सदस्यापंुढे तो गं्रथ संघाची मान्यता 
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नमळनिण्यासाठी सादर करण्यात येई. तत्कालीि तृतीय संघाकडभि आपल्या गं्रथास मान्यता प्राप्त करूि 
घेण्यासाठी संत नतरुिळ ळुिर् हे मदुरा येथे आले. मदुरा येथील मीिाक्षी-मंनदरात पुष्ट्कनरिीच्या काठी एक 
आसि असे. त्याला “संगप्पलहै” (संघपीठ) असे िाि होते. हे आसि नहऱ्यािंी अलंकृत असभि ते िगिाि 
शकंराकडभि नमळाले होते, अशी परंपरागत आख्यानयका आहे. संघाचे उपस्स्थत असलेले सदस्य या 
पीठािर बसभि आपला निियय देत. नतरुिळभळुिर् हे अस्पृयकय असल्यािे पीठाजिळ जाण्यासही त्यािंा 
प्रनतबधं करण्यात आला. म्हिभि ४७ सदस्यासंमिते त्याचंा गं्रथ तेिढा पीठािर ठेिण्यात आला आनि 
(आख्यानयकेप्रमािे) काय आियय! ते सिय पीठ िरील सदस्यासंह पुष्ट्कनरिीत प्रिशे करते झाले ि 
नतरुकु्करळ गं्रथ मात्र पाण्यािर तरंगत रानहला! प्रत्यक्ष िगिाि शकंरािंीच या, गं्रथास मान्यता नदली 
असल्याचे घोनषत करण्यात आले. 

 
धमय, अथय ि काम असे या गं्रथाचे तीि खंड पानहल्यािंतर चार पारंपनरक पुरुषाथांची आठिि 

झाल्यािाचभि राहात िाही. या इतक्या उत्तम गं्रथात मोक्ष या चौर्थया ि अंनतम पुरुषाथाचा समािशे कसा 
िाही, याचे आियय िाटभ  लागते. अिेक टीकाकारािंी यासंबधंी चचा केली आहे. चटकन् सुचण्यासारखे 
उत्तर असे की, या तीि पुरुषाथांचे (त्याच अिुक्रमािे केले पानहजे असा आग्रह ि धरता) साधि केले की, 
चौथा आपोआप साध्य झाला पानहजे. काही टीकाकाराचं्या मते मोक्ष हा अिियिीय आहे. त्याचे िियि इतका 
मोठा किी झाला तरी कसे करिार? काहींच्या मते धमय या पनहल्या खंडाचे पनहले चार अध्याय (ईशस्तुती, 
पजयन्य-मनहमा, यनत-मनहमा ि धमाचे सामर्थयय) निचारात घेतले, तर त्यात मोक्ष हा अध्याहृतच आहे. या 
गं्रथातील उलट्या अिुक्रमािे, म्हिजे प्रथम काम (इंनद्रयसुखाची इच्छा असा संकुनचत अथय ि घेता, िुसती 
इच्छा िा िासिा असा अथय घेऊि) िंतर अथय ि धमय, अशी तीि साधिे अिलंनबली, म्हिजे मोक्ष हा 
आपोआपच साध्य झाला पानहजे. अन्य तीि पुरुषाथय या मोक्षसाधिरूपी मंनदराच्या पायऱ्याच म्हिाहाया. 
महािारतात हायास महषीिी 

 
ऊर्धववबाहुर्ववरोम्येष न ि कणिच्छृिोणि मे। 
धमाद् थवि कामि स धमवः कक न सेव्यिे।।  

(मिा १८·५·६२) 
 
या श्लोकात अथय ि काम हे धमामुळेच साध्य होतात. असे मी हात िर करूि ओरडभि सागंत 

असताही लोक धमाची सेिा का करीत िाहीत? असा साियय ि सरोष प्रयकि केला आहे. येथेही मोक्षाचा 
उल्लेख अध्याहृतच िाही का? 
 

येथे काम या शब्दािी थोडी नचनकत्सा करिे अियकय आहे. कुरळ मधील नतसऱ्या खंडाचा िण्ययनिषय 
काम हा स्त्री-पुरुषामधील प्रिय ि चेष्टा या अथािेच िापरला आहे. पि या खंडातील सिय श्लोक 
िाचल्यािंतर िाचकाच्या सहजच ध्यािी येईल, की हा काम म्हिजे िगिद गीतेत (७-११) िगिाि 
श्रीकृष्ट्िािंी स्ितःचे रूप म्हिभि िियि केलेला “धमाऽनिरुद्ध काम” आहे. या कामखंडात श्रृंगाररस िरपभर 
आहे. नकत्येक िळेी तर (श्लो. ११०८, १२३९) तो उतभ चालला आहे, असे िाटते. पि अश्लीलता अशी 
शब्दातंच काय, पि कल्पिेतही शोधभि सापडिार िाही! 

 
एकदा प्रियी युगुलाचे परस्परािंरील गभढ पे्रम, अल्पकाळपयंत ककिा एकदाच झालेले त्याचें 

मीलि, त्यािंतर नप्रयकर युद्धासाठी परदेशी गेल्यामुळे झालेला परस्पराचंा निरह, त्याची हायथा, लोकातं 
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उठलेले प्रिाद, पभिी झालेल्या मीलिाच्या मधुर स्मतृी, पुिमीलिाची उत्सुकता, नप्रयकराच्या पे्रमासंबधंी 
पे्रयसीच्या मिाची दोलायमाि स्स्थती, त्या मीलिापभिी कृतककलह करण्याचा पे्रयसीचा बते, पि उत्कट 
पे्रमािे आपला डाि साधभि तो बेत हािभि पाडिे, दीघयकालािंतर झालेले पिुमीलि, “निरह, कलह आनि 
मीलि” या नतन्ही घटिाचंी पुिरािृत्ती हाहािी अशी नप्रयकरािे केलेली इच्छा, असे िियि करूि हे खंड 
किीिे मिोहानरत्िािे रंगनिले आहे. यातील पे्रम हे उिाड िसभि त्याची पनरिती नििाहात होिार असल्याची 
(पानतव्रत्याचा उल्लेख करूि) ग्िाही किीिे नदली आहे. 

 
निस्ती धमाच्या उपाध्यायािंी या गं्रथाचा प्रथम अयायास केला, ि पुढे िाषातंरेही केली. तेहाहा त्यािंी 

हा खंड िगळला होता. पि िंतर जेहाहा त्याचं्या ध्यािी आले, की कामदेिाचे ि त्याच्या पराक्रमाचे इतके 
निस्तृत िियि करूिही त्यात िैनतकदृष्ट्ट्या आके्षपाहय असे काही िाही, तेहाहा त्यािंी त्याही खंडाचा अयायास 
करूि त्याचे िाषातंर आपापल्या गं्रथातभि समानिष्ट केले. 

 
नतरुकु्करळ हे प्राचीि सभत्ररूप तनमळ काहाय असल्यािे त्याला प्रथमतःच अिेक टीकाकार लािले. 

या मध्ययुगीि टीकाकारातं प्रथम स्थाि पनरमेळगर् याचें आहे. त्यािंतर मािकु्कडिर्, ककलगर् इत्यादी 
टीकाकार झाले. अिेक प्राचीि ि अिाचीि टीकाकारािंी हा गं्रथ हाताळला असभि आियाची गोष्ट अशी की, 
त्याच्या संनहतेत पाठिेद मुळीच िाहीत. त्यामुळे टीकाकारािंा पाठिेदािंर टीका करण्याचे सौख्य लािले 
िाही. त्यािंा मभळ एकाच संनहतेिर टीका-नटप्पिी कराहाया लागल्या. गं्रथाची िाषा प्राचीि असल्यािे 
गं्रथातभि निनिध अथय काढण्याची सधंी मात्र टीकाकारािंा नमळाली. गं्रथाचा अथय लािण्याच्या कामी आधुनिक 
िाचकास टीकाकाराचें साहाय्य अियकय घ्याि ेलागते. मद्रास शहरातील सरकारी बसगाड्याचं्या आतल्या 
बाजभस, सारथी ि प्रिासी यािंा नदसेल अशा रीतीिे, एक एक कुरळ (श्लोक) रंगनिलेले असते. तो श्लोक 
िाचभि समजभि त्याचंा अथय सागंिारे प्रिासी मात्र निरळा! 
 

निस्ती धमाचा प्रसार करण्यासाठी त्या धमाचे प्रचारक िारतात आले, तेहाहा देशाच्या त्या त्या 
िागात प्रचनलत असलेल्या िाषाचंा अयायास करूि लोकनप्रयता संपादि करण्याचा त्यािंी प्रयत्ि केला. 
त्यािंतर येथील गं्रथाचंी िाषातंरे त्यािंी आपापल्या िाषातं केली. अशा प्रकारे िारतीय िाषेतभि पािात्त्य 
िाषेत िाषातंनरत झालेला पनहला गं्रथ म्हिजे नतरुकु्करळ असे निद्वािाचें मत आहे. याचे पनहले िाषांतर इ. 
स. १७९४ पभिी इंग्रजीत झाले. लॅनटि, फ्रें च, जमयि, याही पािात्त्य िाषातंभि या गं्रथाची िाषातंरे झाली. 
िारतीय िाषेत पनहला अिुिाद होण्याचे िाग्य तेळुगु िाषेस १८८७ मध्ये लािले. कन्नड, मल्याळम्, कहदी, 
संस्कृत, उदभय, या िाषातंभिही त्याची िाषातंरे झाली आहेत. पि पािात्त्य िाषातं झालेल्या अिुिादापेक्षा 
त्याचंी संख्या कमीच! 

 
इंग्रजी अिुिादात प्रख्यात तनमळ पंनडत रेहाह. जी. यभ. पोप यािंी केलेला अिुिाद छंदोबद्ध असभि 

तो उत्कृष्ट आहे, ि म्हिभिच प्रमाििभत मािला जातो. अगदी अलीकडे कै. बालसुब्रह्मण्यम् यािंीही केलेला 
छंदोबद्ध अिुिाद उत्तम िठला असभि त्यािंी नलनहलेल्या आपल्या निस्तृत नटपिातंभि इंग्रजी ि अन्य 
िाषातंील अिेक काहाये ि गं्रथ यातंील साम्यस्थळे उद धृत केली आहेत. 

 
गं्रथाहाया पनहल्या खंडास धमय (अरम्) असे िाि असभि त्याचे ३८ अध्याय (अनदकारम्) आहेत. 

संस्कृत िाषेत धमय हा शब्द त्या हायापक अथािी िापरला जातो, ते सिय अथय या अरम् शब्दािे हायक्त होतात, 
असे अिुक्रमनिकेिर दृनष्टके्षप केल्यास नदसभि येईल. 
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दुसरा खंड अथय (पोरुळ) हा शब्दही ससं्कृत िाषेतील अथय या शब्दाच्या निनिध अथास सामािभि 
घेऊि िापरला आहे. कौनटलीय अथयशास्त्रासारख्या एतनद्वषयक गं्रथातभि जे निषय येतात ते सिय या खंडात 
येतात. राज्यशासि, प्रजापालि, युद्धशास्त्र, करिसुली, राष्ट्राचे उत्पन्न ि हायय, मंत्री ि अनधकारी याचंी 
नििड, स्ितः सत्ताधारी (काही अध्यायातभि राजा या अथाचे िगेिगेळे शब्द िापरूि, केिळ िशंपरंपरेिे 
राजपद प्राप्त झालेला, इतका संकुनचत अथय हायक्त ि करता सत्ताधारी हायक्ती असा अथय या निनिध 
शब्दातंभि निद्वाि टीकाकारािंी काढला आहे.) हायक्तीच्या अंगचे स्िािानिक ि अियकय संपादिीय गुि त्याची 
निनिध कतयहाये, इत्यादी निषयाचंा निस्तृत ऊहापोह केला आहे. या खंडाची अिुक्रमनिका पाहता असे नदसभि 
येईल की, यात अियकय म्हिभि िर्मिलेले सद्गुि केिळ सत्ताधाऱ्यासंाठी िसभि, सामान्य िागनरकासं ि 
त्याचं्या िेत्यासंही ते नततकेच अियकय आहेत. 
 

नतसऱ्या कामखंडानिषयी पभिीच नििचेि केले आहे. 
 
संत िळ ळुिर् हे पके्क आस्स्तक होते यात संदेहच िाही. ईशस्तुनतपर पनहल्या अध्यायाच्या पनहल्या 

श्लोकात आनदिगिाि हे जगाचे मभळ कारि असल्याचे त्यािंी सानंगतलेच आहे. ते िस्क्तमागी होते. कारि 
ईश्वरिक्तीची थोरिी त्यािंी मार्ममकपिे िर्मिली आहे. पि ते सगुि िक्ती माििारे होते, असे नदसत िाही. 
यज्ञकमाची आियकयकता त्यािंी उत्तमप्रकारे िर्मिली आहे. “अनि” (हनि) हा शब्द त्यािंी या संदिात (श्लो. 
४१३) िापरला आहे. चंद्राला ग्रहि लागते ते त्याचा ग्रास सपािे (राहभिे िहाहे) केल्यामुळे लागते (११४६) 
असे ते म्हितात. 

 
त्यािंी या काहायात उल्लनेखलेली शसे्त्र ि हत्यारे म्हिजे िाला, खड ग, धिुष्ट्यबाि (बदंभक अथात् च 

िाही) िागंर, ओली माती कापण्याची कंुिाराची सुरी, कािस, करित, ऐरि ही होत. कािळा (हीि अथािे 
िहाहे, तर आनतर्थयशील ि सहिोजिाची सिय असलेला म्हिभि सन्मािपभियक) मोर, बगळा, हंस, या 
पक्ष्याचंा उल्लेख या काहायात असभि, हत्ती, िाघ, कसह, बैल, गाय, रेडा, मेंढा, कोल्हा, ससा, याक, या 
पशभचंी िाि ेत्यात आली आहेत. सपय, िक, मासा, हेही आहेत. सैनिक, शतेकरी, लोहार, सोिार, कंुिार, 
पारधी, हे हायािसानयक यात सापडतात. िरी, मोहरी, गंुज, ताड, िड, गोखरू या धान्य-िृक्ष-ििस्पती यात 
समानिष्ट आहेत. िाताची पेज ि मीठ हे अन्नपदाथय यात नदसतात. रथ, िौका, पालखी, घोडा ही िाहिे 
आहेत. 

 
िर एकदा सानंगतलेच आहे, की प्राचीि तनमळ िाषा ही ससं्कृतपासभि अगदी अनलप्त आहे. संस्कृत 

िाषेचा िास येिारे, आनदिगिन् अनि (हिी, आहुती) तिम् (तप) असे थोडे शब्द या काहायात आढळतात. 
तनमळ िाषा ही प्राचीि काळीही चागंली समृद्ध असल्यािे, एकाच अथाचे अिेक शब्द (प्रसंगािुरूप निनिध 
अथयच्छटा दशयनििारे ककिा िुसतेच) या काहायात सापडतात. 

 
संत नतरुिळ ळुिर् याचंा जन्म िळ ळुिन् या अस्पयृकय जमातीत झाला असल्याचे मागे सानंगतलेच 

आहे. त्याचे खरे िाि माहीत िाही, मग मातानपत्याची कोठभि असिार? काहायाच्या पनहल्या श्लोकात 
“आनदिगिन्” असा सामानसक शब्द आला आहे, त्यािरूि त्याचं्या मातेचे िाि आनद ि नपत्याचे िगिाि 
असाि,े अशी एक आख्यानयका आहे. दुसऱ्या एका आख्यानयकेप्रमािे ब्राह्मि पुरुष ि चाडंाल स्त्री यापंासभि 
त्याचंी उत्पत्ती झाली. पि या सिय दंतकथाच आहेत. त्यािंा ऐनतहानसक आधार असा काही िाही. अनधकृत 
मानहती एिढीच की, सध्याच्या मद्रास शहराचा एक िाग मलैापभर (मनयलापुरम् = मयभरिगरी) तेथील ते 
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रनहिासी होते. िळ ळुिर् याचंा स्ितःचा हायिसाय कोष्ट्ट्याचा होता. त्यांच्या पत्िीचे िाि िासुकी होते. 
(पतीचे िाि अज्ञात असभिही पत्िीचे िाि कसे सापडते हे गभढच आहे) तनमळ िाषेतील स्त्री-पुरुषाचंी िाि े
मराठी िानषकासं चमत्कानरक िाटतात. िासुकी हे जसे स्त्रीचे िाि, तसेच िसतंा हेही! िासुकी ही उत्तम 
गृनहिी ि पनतव्रता होती. नकत्येक िळेी पतीिे िानदष्टपिािे नदलेल्या आज्ञाही ती निःशकंपिे पार पाडीत 
असे. 
 

एकदा िर दुपारी हातमागाचा एक िाग खाली पडला. तो शोधण्यासाठी पतीच्या आजे्ञिरूि पत्िीिे 
ताबडतोब नदिा लािभि आिला! िासुकी ही एकद पोहऱ्यािे निनहरीतभि पािी काढीत असता, पतीची हाक 
ऐकभ ि तशीच धाित आली ि निनहरीतभि पाण्यािे िरलेला आनि िर येत असलेला पोहरा ती परत येईपयंत 
अधान्तरी लोंबकळत रानहला. पानतव्रत्याच्या प्रिािािे गुरुत्िाकषयिाचा निसगयनियम धाहायािर बसनिला! 
तनमळ प्रातंातील परंपरेप्रमािे रात्रिर पाण्यात ठेिलेला नशळा िात खाण्यासाठी पनतराज सकाळी बसले 
असता, िात फार ऊि असल्याची तक्रार त्यािंी केली. ही पनतव्रता हाती पखंा घेऊि धाित आली, आनि 
िो थंड नशळा िात नििनिण्यासाठी िारा घालभ  लागली! 

 
लग्ि होऊि सासरी आल्यािंतर पनहल्या नदिसापासभि जेिण्याच्या िळेी िोजिपात्राजिळ एक 

स्िच्छ पाण्यािे िरलेले िाडें ि एक सुई ठेिण्याची आज्ञा पनतराजािंी आपल्या अधांगीस नदली होती. 
ककनचत् ही नचनकत्सा ि करता दीघयकाळपयंत नतिे ती आज्ञा तंतोतंत पाळली होती. ती मुत्युशय्येिर 
असतािा, अिेक िष े मिात दाबभि ठेिलेली शकंा नतिे आपल्या पनतराजास निचारली, आनि नतचे 
समाधािकारक निराकरि झाल्यािंतर या पनतव्रतेचे प्राि नतच्या देहास सोडभि गेले! जेितािा िाताचे 
एखादे शीत पािाबाहेर साडंले तर ते हायथय जाऊ िये म्हिभि सुईच्या अग्रािे उचलभि, स्िच्छ पाण्याच्या 
िाडं्यात धरूि धुतल्यािंतर पािात घ्याि,े असा त्या गभढ कृतीचा अथय असल्याचे या संत पतीिे आपल्या 
पत्िीस सानंगतले. 

 
नतरुकु्करळसारखे एकुलते गं्रथापत्य प्रसनििारा नतरुिळ ळुिर् हा जसा महाकिी होता, तसाच 

अनखल निश्वास पदोपदी उपयोगी पडतील असे िीनतपाठ देिारा तो थोर ऋषी होता. उच्च िीनततत्त्िािंी हा 
गं्रथ ठेचभि िरलेला असला, तरी गं्रथकाराचे पाय पृर्थिीिर घदृ रोिले असभि, तो केिळ आकाशाकडे ि 
पाहता जनमिीिर पाहभि चालतो. या गं्रथात त्यािे केलेला उपदेश अत्यतं हायािहानरक स्िरूपाचा आहे. 

 
 हा गं्रथ अिेक रत्िाचंी खाि आहे. त्यातील काही रत्िे शीतल सौम्य तेजािे सुखिीत असतील, तर 

काही रत्िाचं्या प्रखर तेजािे आपले डोळे नदपतील. पि सिय रत्िेच! त्यात गारगोट्याचंी िर ककिा िेसळ 
िाही! प्रत्येक कुरळ ककिा श्लोक हे एक सुंदर सुिानषत आहे. संतिािी असल्यािे गं्रथाचे मभल्य ि सौंदयय 
स्ितःनसद्ध आहे. िक्ता ि श्रोता या थाटात यातील उपदेश िसभि, महाकिीिे मिातल्या मिात कचति करूि 
काढलेल्या उद्गाराचंा प्रत्यय प्रत्येक श्लोक िाचतािा येतो. 
 

एकाच रंगाच्या निनिध छटािंी युक्त अशी १०-१० पषु्ट्पे नििडभि त्याच्या उपमाला (पदर) 
मालाकारािे बिनिल्या. अशा १३३ उपमाला (पदर) मोठ्या कौशल्यािे गंुफभ ि किीिे ही बृहन्माला 
जितेच्या चरिी अपयि केली आहे. जिताजिादयि या पभजिािे सतुंष्ट झाला आहे. ही तुष्टी नचरंति आहे. 
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या संत किीिे योनजलेली िाषा त्या काळी सोपी ि प्रासानदक असली, तरी आज जिळजिळ दोि 
सहस्त्र िषांिंतर ती तनमळ िानषकासंही चागंलीच दुबोध आहे. गं्रथाचा अथय लाितािा अिेक टीकाकारािंी 
मतनिन्नता दशयनिली आहे. गं्रथाचा मराठी अिुिाद करतािा अिेक िाषातंराचें साहाय्य मी घेतले आहे. 
तथानप मभळ गं्रथाचा आशय शक्य तोिर जसाच्या तसा ठेिण्याचा प्रामानिक प्रयत्ि मी केला आहे. 
संतिािीची प्रासानदकता अिुिादात कशी उतरिार? म्हिभि या अिुिादात अिेक तु्रटी असतील याची 
जािीि मला आहे. िाचकािंा िाषातंरात जे दोष नदसतील ते माझे आहेत, आनि जे काही चागंले त्यािंा 
गिसेल, ते मभळ संत किीचे ि मला साहाय्यिभत होिाऱ्या टीकाकाराचें आहे, असे िाचकािंी कृपा करूि 
समजाि.े 

 
हा नदहाय गं्रथ योगायोगािे िाचिात आल्यािंतर त्यातील काही नििडक श्लोकाचें िाषातंर मी 

हौसेिे केले, ि ते “प्रसाद” मानसकाच्या नडसेंबर १९७२ च्या अंकात प्रनसद्ध झाले. प्रसादच्या संपादकािंी 
मजिर हा मोठा अिुग्रह केला, यासाठी मी त्याचंा ऋिी आहे. ते िाषातंर माझ्या काही नमत्राचं्या िाचिात 
आले ि काहीजिािंा मी ते दाखनिले. या सिय नमत्रमंडळींिी समग्र गं्रथाचे िाषातंर करण्याची पे्ररिा मला 
नदली, पे्रमळ आग्रह केला, म्हिभिच हे सत्कायय तडीस जात आहे. 

 
महाराष्ट्र राज्य सानहत्य-संस्कृनत मंडळािे ही संतिािी महाराष्ट्रशारदेच्या कंठात घालण्याच्या 

योग्यतेची आहे, असे ठरिभि नतचा स्िीकार प्रकाशिासाठी करण्याचे मान्य केले, म्हिभि मी मंडळाचा ऋिी 
आहे. मंडळाच्या सन्मान्य ि (ज्ञाि+तपो+ियो-) िृद्ध अध्यक्षाचं्या हाती ही माला मी निियपभियक देत आहे, 
आनि त्यािंी ती महाराष्ट्रशारदेच्या कंठी घालािी, अशी प्राथयिा त्यािंा करीत आहे. 

 
िारतीय स्िातंत्र्यनदि 
१५ ऑगस्ट १९७५ } पु. णद. जोशी 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

साम्यस्थळाांसांबांधी थोडेसे 
 

नतरुकु्करळच्या प्रथम िाचिाच्या िळेीच, पनहला श्लोक िाचला, तेहाहा त्यातील कल्पिेशी सदृश 
अशी कल्पिा िगिद गीतेतील “अक्षरािामकारोऽस्स्म” या श्लोकपादात असल्याचे सहजच आढळभि आले. 
त्यािंतर श्लोकाचें मराठी िाषातंर करू लागलो, तेहाहा काही संस्कृत सुिानषते मिात येऊ लागली. 
िारताच्या निन्न िागातंील, निन्न िाषा बोलिारे महात्मे कचति ि उपदेश करू लागले, म्हिजे त्याचं्या मिात 
जे निचारतरंग उठत असतील, ि त्यािंा शब्दरूप नमळाले असेल, त्यात असे साम्य असिे अगदी साहनजक 
आहे, असे िाटभ  लागले. 

 
आपल्या घरापासभि दभर असलेल्या एखाद्या उद्यािात िटकत असता एखाद्या सुंदर ि सुिानसक 

फुलािर आपली दृष्टी नखळािी, ि आपि त्याच्या सौंदयाचे ि सुिासाचे कौतुक करू लागाि,े आनि असे 
करतािा एखादे िळेी आपल्या मिात सहजच याि ेकी, “असे फभ ल आपल्या घराच्या आिारातही आहे की!” 
हा निचार थोडा मौजेचा ि कौतुकाचा असतो. कुरळमधील काही श्लोकाचंा अिुिाद करतािा माझ्या मिाची 
अशीच स्स्थती झाली. अिुिाद पभिय झाल्यािंतर मिाला एक छंदच लागला, की अशी साम्यस्थळे मला जशी 
आिडली, तशी ती निद्वाि िाचक बधुंिनगिींसही आिडतील ि तशी ती आपि शोधभि काढभि िाचकापंढेु 
ठेिािी. 

 
यातील काही साम्यस्थळे आियय िाटण्याइतकी समाि आहेत. काहीत आशयाचे तर काहीत 

उपमा, दृष्टातंाचें साम्य आहे, असे िाचकासं आढळभि येईल. काही नठकािी हे साम्य बरेच दभरास्न्ित िाटेल. 
तथानप माझ्या दृष्टीिे बहुतेक सिय स्थळे सुंदर असल्यािे ती कुरळच्या िाचकासं सादर करीत आहे. 
माझ्यासारख्या सामान्य िाचकास ही जी स्थळे आढळली, त्यापेक्षा नकतीतरी अनधक िचिे हायासंगी 
निद्वािासं सापडतील, यात शकंा िाही. पि हीही काही थोडी िहाहेत! 
  

धमय, अथय ि काम असे नतरुकु्करळचे तीि खंड आहेत. ससं्कृत सानहत्यात ितृयहरीची िीती, िैराग्य ि 
शृगंार अशी तीि शतके प्रनसद्ध आहेत, पि ही साम्यस्थळे नििडतािा मी प्राचीि सानहत्याचा शोध घेतला 
आहे. कारि कुरळ गं्रथाची रचिा इसिी सिाच्या दुसऱ्या शतकात झाली असल्याचे निद्वािाचें मत आहे. 
िगिद गीता, दशोपनिषदापंकैी काही उपनिषदे, महािारत, रामायि, योगिानसष्ठ, मिुस्मृती, िागित, 
कौनटलीय अथयशास्त्र, चािक्यसभते्र, या गं्रथातंील ही स्थळे आहेत, ि त्याचें संदिय प्रत्येक नठकािी नदले 
आहेत. ही साम्यस्थळे पाहभि माझ्या मिात मौज ि कौतुक या िाििा जशा उमटल्या, तशाच िाचकाचं्या 
मिातही उमटतील, असे मला िाटते. 
  

सानहत्य-संस्कृनत मंडळािे या साम्यस्थळाचंा समािशे अिुिादात करण्यास संमती नदली, यास्ति 
मी मंडळाचा ऋिी आहे. 

पु. णद. जोशी 
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णिरुकु्करळ 

 
 
 
 
 

खांड पणहला 
 

—धमव 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग १ - प्रस्िावना 
  

अर्धयाय १–ईशस्िुिी 
 

१ अक्षरमानलकेत “अ” चे प्रथम स्थाि आहे. सिय सषृ्टीचे मभळ कारि आदी िगिाि आहे 
 
२ शुद्धबुनद्धरूपी परमेश्वराच्या चरिाचंी आराधिा जर झाली िाही; तर सिय निद्याजयिाचा काय 

उपयोग? 
 
३ सिय प्रानिमात्राचं्या हृदयकमळात िास करिाऱ्या परमेश्वराची जो उपासिा करतो, त्याची िस्ती 

नदहाय लोकातं दीघयकाळपयंत होईल. 
 
४ सकामता ि निष्ट्कामता याचं्या पलीकडे असलेल्या परमेश्वराच्या चरिकमळास जो शरि जातो, 

त्याला कोितेच कष्ट पडत िाहीत. 
 
५ परमेश्वराची उपासिा ि िामस्मरि करिारास अज्ञािजन्य सत्कमय ि दुष्ट्कमय या दोहोंचाही लेप 

लागत िाही. 
 
६ पंचेनद्रयाचं्या (त्याचं्या निषयाचं्या) पार असलेल्या परमेश्वराकडे पोचिाऱ्या सन्मागाचे जो 

अिुसरि करतो, त्याला दीघयकाळ सद गती प्राप्त होईल. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(१) अक्षरािामकारोऽस्स्म । 
—गीता १०·३३ 

 
(३) ईिरः सवव भूिानाां हृदे्दशेऽजुवन णिष्टणि ।  
       िमेव शरिां गच्छ सवव भावेन भारि । 

—गीता १८·६२ 
 

(४) मणित्तः सवव दुगाणि मत्प्रसादात्तणरष्ट्यणस । 
—गीता १८·५८ 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

७ परमेश्वराच्या अतुलिीय पदाची प्राप्ती झाल्यािाचभि मािनसक दुःख ि कचता याचंा िायिाट 
होिार िाही. 

 
८ धमयकसधभ परमेश्वराच्या पदकमळाची प्राप्ती झाली, तरच ििसागर पार करिे शक्य आहे. 
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९ बुद्धीचे स्थाि असलेले असे जे मस्तक अष्टगुिशै्वययसपंन्न [(१) स्िािलंबि (२) पनित्र शरीर (३) स्ितंत्र प्रज्ञा 
(४) सियज्ञता (५) अिासक्ती (६) अपार करुिा (७) सियशस्क्तमत्त्ि (८) अमयाद सुख हे अष्टगुि होत.] परमेश्वराच्या चरिािर िम्र 
होत िाही, ते निष्ट्प्राि ि निबुयद्ध इंनद्रयासमािच होय. 

 
१० परमेश्वराच्या चरिाप्रत जे पोचतात, ते प्रचंड ििसागर तरूि गेलेले असतात. त्या पदाप्रत जे 

जाऊ शकत िाहीत, ते त्या सागरात गटागंळ्या खात राहतात. 
 

अर्धयाय २—पजवन्य-मणहमा 
 

११ आकाशातभि अितरिाऱ्या पजयन्यामुळेच जगाचे धारिपोषि होते. म्हिभि पजयन्य हेच अमृत 
होय. 

 
१२ प्रानिमात्राचं्या जीििास अियकय असे उत्कृष्ट िोज्य पदाथय पजयन्यामुळेच निमाि होतात. इतकेच 

िहाहे तर, पजयन्य हेच प्रानिमात्राचें जीिि (पािी) होय. 
 
१३ ही पृर्थिी जरी महासागरािंी िनेष्टत असली, तरी आकाशातभि पजयन्यिृष्टी ि झाल्यास पृर्थिीिर 

अिषयि पडेल ि नतच्यािरील प्रािी िभकतहािेिे हायाकुळ होतील. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

(११)  देवाद् वृणष्टः प्रविेि वृष्टरेोषधयः स्मृिाः । 
ओषणधम्यो मनुष्ट्यािाां धारयन्सििां णहिम् ॥ 

— मिा १·४१·३१ 
 
(१२)  अन्नाद् भवस्न्ि भूिाणन पजवन्यादन्नसांभवः । 

— गीता ३·१४ 
 
(१३)  अन्नाद् वै प्रजाः प्रजायन्िे । याः काि पृणथवी  

णििाः । अथो अने्ननैव जीवस्न्ि । अथैनदणप 
यन्त्यन्ििः । अन्न # णह भूिानाां ज्येष्टम् । 
िस्मात्सवौषधसुच्यिे । 

— तैनत्त. आिंद. २·१ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
१४ जीििाला आधारिभत असिाऱ्या पजयन्याच्या िृष्टीत जर खंड पडला (िृष्टी कमी झाली) तर 

शतेकऱ्यास शतेात िागंरटही करता येिार िाही. 
 
१५ पजयन्याच्या अकाली िृष्टीमुळे ककिा अनतिृष्टीमुळे हािी होते खरी. पि त्यािंतर निकास 

करण्याचे सामर्थययही पजयन्यासच असते. 
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१६. आकाशातभि पजयन्यकबदभचा नशडकािा झाला िाही, तर पुर्थिीिर हनरत तृिाकुंराचें दशयिही 
होिार िाही. 

 
१७ मेघािंी सागरातभि शोनषलेले पािी जर ते पजयन्यरूपािे परत करिार िाहीत, तर सागरातील 

पािी ि सागरी संपत्ती ही दोन्हीही घटतील. 
 
१८. आकाशातभि पजयन्यिृष्टी झाली िाही, तर स्िगयस्थ देिािंा पृर्थिीिरूि हनििाग नमळिार 

िाहीत. 
 
१९ स्िगीय मेघातंभि जलिृष्टी झाली िाही, तर या निशाल निश्वात दािधमय, तपाचरि याचंा लोप 

होईल. 
 
२० पजयन्याच्या अिािी पृर्थिीिरील जीिि सपंुष्टात येईल. पजयन्यािाचभि सदाचरिाचाहृी िाश 

होईल. 
 

अर्धयाय ३–यणि-मणहमा 
 

२१ सदाचरिी असभि संन्यास ग्रहि करिाराचंी थोरिी सिय धमयगं्रथािंी िर्मिली आहे. 
 
२२. संन्यासाश्रम स्िीकारिाराचं्या माहात्म्याचे मोजमाप करिे म्हिजे आजपयंत या पृर्थिीिर मृत्यभ 

पािलेल्याचंी गििा करण्यासारखे आहे. 
 
२३ जन्म ि मोक्ष या दं्वद्वाचे पभिय ज्ञाि झाल्यािंतर जन्ममरिाच्या फेऱ्यातभि मुक्त होण्यासाठी 

संन्यासाश्रम घेिाराचंा मनहमा अिियिीय आहे. 
 
२४ ज्ञािाच्या अंकुशािे जो पचंेंनद्रयाचंा निग्रह करतो, तो म्हिजे नदहाय लोक प्रसनििारे एक बीजच 

आहे. 
 

(१४)  िस्माद्यदा सुवृणष्टनव भवणि व्याधीयन्िे प्रािा 
अन्नां कनीयो भणवष्ट्यिीत्यथ यदा सुवृणष्टभववणि 
आनस्न्दिः प्रािा भवस्न्ि । 

—छान्दोग्य ७·१० 
 

२५ पंचेंनद्रयािंर निजय प्राप्त करूि घेिाराच्या सामर्थयाचा मभर्मतमतं पुरािा म्हिजे स्िगयलोकाचा 
अनधपती देिराज इदं्र हाच होय. 

२६ महत्काये तडीस िेिारे लोक श्रेष्ठ होत. ज्याचं्या हातभि मोठी काये पार पडत िाहीत, ते 
कनिष्ठच होत. 
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२७ पंचज्ञािेंनद्रयाचं्या रस, रूप, स्पशय, शब्द ि गंध (शब्द, स्पशय, रूप, रस ि गंध) या निषयाचें 
सपंभिय ज्ञाि ज्यािंी प्राप्त करूि घेतले आहे, तेच खरोखर जगाचे शास्ते होत. 

 
२८. सारगिय ि प्रत्ययकारी िािीच्या संन्याशाचंा मनहमा िदेिचिािरूिच या जगात प्रतीत झाला 

आहे. 
 
२९ सद गुिरूपी नशखरािर आरूढ झालेल्या लोकाचंा क्रोध क्षिजीिी असतो खरा. पि त्या 

क्षिापुरता का होईिा, तो असह्य असतो. 
 
३० अनखल प्रानिमात्राकंडे जे स्िेहयुक्त ि दयाद्रय दृष्टीिे पाहतात, तेच खरे धमयनिष्ठ (ककिा 

ब्राह्मि) होत. 
 

अर्धयाय ४–धमािे सामर्थयव 
 

३१ यश ि धिसंपत्ती या दोहोंची प्राप्ती ज्याच्या योगािे होते, त्या धमापेक्षा या जगात श्रेष्ठ काय 
आहे? 

 
३२ या जगात धमापेक्षा कोितीच िस्तभ श्रेष्ठ िाही. धमाचे निस्मरि म्हिजे अधःपति! 
 
३३ आपली सिय कमे सतत ि सिय सामर्थयानिशी करीत राहाि.े आपली धमािरील दृष्टी मात्र 

यस्त्कंनचतही ढळभ देऊ िये. 
 

(२५)  णहत्वा सुखां मनसि णप्रयाणि 
िेन शक्रः कमविा िैष्ट्य माप । 

सत्यां धमं पालयन्नप्रमत्तो 
दमां णिणिष्ाां समिाां णप्रयांि ।। 

— मिा ५·२९·१३ 
 

(३१)  कामाथौ णलप्समानस्िु धमवमेवा ऽ ऽ णदििरेत् । 
न णह धमादपैत्यथवः कामो वा ऽ णप कदािन ।। 

—मिा ५·१२४·३७ 
 

३४ मि निमयळ ि शुद्ध राखिे म्हिजेच धमाचरि. नचत शुद्ध िसता केलेले कमय म्हिजे बाह्य 
अिडंबर। 

 
३५ मत्सर, लोि, क्रोध ि कठोर िचि या चार दुगुयिापंासभि दभर राहिे म्हिजेच धमय. 
३६ धमाचरि सतत करीत राहा. निलंब करू िका. मृत्युशय्येिरील धमाचरिही मरिोत्तर 

साहाय्यक होते. 
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३७ धमाचरि ि अधमाचरि याचंी फनलते िगेळी सागंण्याची काय आियकयकता? पालखीत 
बसलेला ि ती िाहिारा याचं्याकडे दृनष्टके्षप करा! 

 
३८ धमाचरिात एखाद्या नदिसाचाही जरी खंड पडला, तरी त्यामुळे सुखमय मोक्षमागात अडथळा 

निमाि होतो. 
 
३९ सदाचरिापासभि प्राप्त होिारे तेच खरे सुख. त्यािाचभि इतर सुखही िहाहे ि यशही िहाहे! 
 
४० मिुष्ट्यमात्रािे सत्कमाचे नित्य आचरि कराि.े कुकमाचा सदैि त्याग करािा. 
 
(३४) न व्याजेन िरेद् धमवणमणि मे भविः िुिम् । 

—मिा १·२१३·३४ 
 
(३६)  न धमवकालः पुरुषस्य णनणििो 

न िाणप मृत्युः पुरुषां प्रिीक्षिे । 
सदा णह धमवस्य णक्रयवै शोभना 
यदा नरो मृत्युमुखेऽणभविविे ।। 

— मिा १२·२९८·१७ 
 
(३७) महि फलवषम्यां दृश्यिे कमवसस्न्धषु । 

वहस्न्ि णशणबकामन्ये यान्त्यन्ये णशणबकागिाः ।। 
— मिा १२·२३१·४२ 

 
(३८)  शुभेन कमविा सौख्यां दुःखां पापेन कमविा । 

कृिां फलणि सववत्र नाकृिां भुज्यिे क्वणित् ।। 
— मिा १३·६·१० 
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भाग २ – गृहस्थ-धमव 
 

अर्धयाय ५–गृहस्थ-जीवन 
 

४१ गृहस्थाश्रमी हा अन्य तीिही सदाचरिी आश्रनमयाचंा निरंतरचा साहाय्यक असतो. 
 
४२ तपस्िी, निधयि, निरानश्रत ि मृत लोक, या सिांिा गृहस्थाश्रनमयाचंाच आधार असतो. 
 
४३ आपले नपतर, देि, अनतथी, बाधंि ि आपि स्ितः या पाचाचंी सेिा करीत राहिे हा श्रेष्ठ धमय 

होय. 
 
४४ पापाचरिापासभि चार हात दभर राहभि सदाचरिािे सपंानदलेल्या धिाचा निनियोग 

लोककल्यािासाठी करिाऱ्या गृहस्थाची िशंिले िृकद्धगत होत राहील. 
 
४५ पे्रम ि धमय याचं्या आधारािर गृहस्थधमाचे आचरि हेच त्या आचरिाचे सौंदयय ि फल! 
 
४६ गृहस्थाश्रमाची कतयहाये धमास अिुसरूि पार पाडली, तर अनधक लािासाठी अन्य आश्रमात 

प्रिशे करण्याची काय आियकयकता? 
 

(४१)  सवािमानुपादाय स्वािमेि कलत्रवान् ।  
व्यसनािववमत्येणि जलयानैयवथािववम् ।। 

— िाग ३·१४·१७ 
 

(४३) गृहस्थस्य स्वकमाजीवस्िुल्यै : समानर्वषणभव ै
बाह्यमृिुगाणमत्वां देवणपत्रणिणथभृत्येषु त्यागः 
शेषभोजनां ि । 

— कौअ. ३ 
 
(४६) आिमाांस्िुलया सवान्धृिानाहुमवनीणषिः । 

एकिि त्रयो राजन् गृहस्थािम एकिः ।। 
— मिा १२·१२·१२ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

४७ गृहस्थाश्रमाचे आचरि योग्य मागािे करिारा हाच मोक्षमागािरील सिय पनथकामंध्ये श्रेष्ठ होय. 
 
४८ स्ितः धमयच्युत ि होता इतराचं्या धमाचरिास जो साहाय्य करतो, तो गृहस्थाश्रमी 

तपस्हायापेक्षाही श्रेष्ठ होय. 
 
४९ गृहस्थाश्रनमयाचे जीिि हेच खरे धमाचरि आनि ते जर सियथा निदोष असेल, तर आिखी 

काय पानहजे? 
 
५० पृर्थिीिर गृहस्थाश्रमाची कतयहाये धमास अिुसरूि पार पाडिाराची तुलिा स्िगयस्थ देिाशंी सहज 

करता येईल. 
 

अर्धयाय ६–सहधर्वमिीिे गुि 
 

५१गृहस्थाश्रमास अियकय असलेले अिेक सद गुि अंगी बािलेले असिारी ि पतीच्या नमळकतीस 
अिुसरूि योग्य तो संसारखचय करिारी, तीच खरी सहधमयचानरिी. 

 
५२ गृहस्थाचे जीिि नकतीही उच्च स्तरािरचे असले, आनि त्याच्या सहधमयचानरिीच्या अंगी जर 

गृहस्थाश्रमास आियकयक असे सद गुि िसले, तर तो ससंार हायथय होय! 
 
५३ सहधर्ममिी सद्गुिसंपन्न असेल, तर त्या ससंारात कसलीही उिीि िाही. ती सद गुिसपंन्न 

िसेल, तर त्या संसारात काही राम िाही. 
 
५४ पनतव्रतेच्या पनतनिष्ठेपेक्षा संसारात दुसरी कोिती गोष्ट महत्त्िाची आहे? 

 
(४७) ििुिामािमािाां णह गाहवस्र्थयां िेष्मुत्तमम् । 

— रामा २·१०६·२२ 
 

(५२) यस्य भाया गृहे नास्स्ि सार्धवी ि णप्रयवाणदनी । 
अरण्यां िेन गन्िव्यां यथाऽरण्यां िथा गृहम् ।। 

—मिा १२·१४४·१७ 
 
(५३) णियाां िु रोिमानायाां सवं िद्रोििे कुलम् । 

िस्याां त्वरोिमानायाां सववमेव न रोििे ।। 
—मिु ३·६२ 

 
(५४) भिुवववशवर्विनी भाया । 

— चासभ ३३६ 
  



 
 अनुक्रमणिका 

५५ प्रातःकाळी उठल्यािर अन्य देिाचं्या पभजेच्या िािगडीत ि पडता जी पनतव्रता पनतदेिाचीच 
मात्र सेिा करते, नतिे “िृष्टी कर” असे म्हिताच मेघ पजयन्यिृष्टी करील. 

 
५६ जी आपल्या पानतव्रत्याचे नजिापाड संरक्षि करते, पतीचे काळजीपभियक संगोपि करते, आनि 

दक्षतापभियक संसार करते, तीच खरी पत्िी. 
 
५७ घराच्या चार कितींिी नस्त्रयाचें संरक्षि होत िाही. त्याचें पानतव्रत्य हीच त्याचंी संरक्षक कित. 
 
५८ पनतसेिा करूि जी स्त्री पतीचे मि कजकते, नतला स्िगयलोकाची सुखे अिायासािे प्राप्त होतात. 
 
५९ यशस्िी रीतीिे ससंार करूि आपले गृनहिीपद नजिे आकषयक केले िाही, नतचा पती अपमानित 

झाला, तर तो पुरुषकसह असभिही त्याला िर माि करूि चालिे अशक्य आहे. 
 
६० पनतव्रता गनृहिी ही गृहाची शोिा असभि उत्तम सतंती ही त्या गृहाची िभषिे होत. 

 
अर्धयाय ७–सांििीिा लाभ 

 
६१ इहलोकी मिुष्ट्यमात्रास त्या प्राप्य िस्तभ आहेत, त्यातं बुनद्धमाि संततीपेक्षा दुसरी कोितीही 

िस्तभ श्रेष्ठ िाही. 
 
६२ ज्याची संतती सदाचरिी ि निष्ट्कलंक आहे, अशा मिुष्ट्याला सात जन्मातही पाप स्पशय करू 

शकिार िाही. 
 
६३ संतती हीच इहलोकाची खरी संपत्ती. ही संपत्ती आपल्या पभियकमास अिुसरूि प्राप्त होते. 

 
(५५) भिुवः शुिूषया नारी लभिे स्वगवसुत्तमम् । 

अणप या णननवमस्कारा णनवृत्ता देवपूजनात् ।। 
—रामा २·२४·२७ 

 
(५७) अरणक्षिा गृहे रुद्ाः पुरुषैराप्िकाणरणभः । 

आत्मानमात्मना यास्िु रके्षयुस्िा सुरणक्षिाः ।। 
—मिु ९·२ 

 
६४ आपल्या बालकाच्या कोमल करािंी नचिडलेली पेजही अमृतापेक्षा मधुर असते. 
 
६५ आपल्या बालकाच्या अंगास स्पशय केल्यािे नपत्याची काया पलुनकत होते. बालकाचे मधुर बोबडे 

बोल ऐकभ ि काि तृप्त होतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

६६ ज्याला आपल्या बालकाचे मधुर बोबडे बोल ऐकण्याचे िाग्य लािले िाही तोच िीिािाद ि 
ििेुिाद याचं्या माधुयाची प्रशसंा करील. 

 
६७ निद्वत्ससिेत आपल्या पतु्रास उच्च स्थाि प्राप्त करूि देिे हेच नपत्याचे श्रेष्ठ कतयहाय. 
 
६८ आपला पुत्र आपल्यापेक्षाही अनधक बनुद्धमाि (बापसे बेटा सिाई) झाला, तर नपत्यास आिंद 

होईलच. पि जगातील प्रानिमात्रासंही त्याचे कौतुक िाटेल. 
 
६९ मातेला पुत्रजन्माचा जो आिंद होतो, त्यापेक्षाही त्या पुत्राची बुनद्धमाि म्हिभि कीती झाली 

म्हिजे होिारा आिंद श्रषे्ठ होय. 
 
७० “अशा बनुद्धमाि ि श्रेष्ठ पतु्राच्या प्राप्तीसाठी नपत्यािे नकती तपिया केली असेल?” असे जेहाहा 

लोक कौतुकािे निचारू लागतात, तेहाहा पुत्राचे नपतृनिषयक कतयहाय पभिय झाले असे समजाि.े 
 

अर्धयाय ८–स्नेह-सांपदा 
 

७१ स्िेहाच्या दरिाजास कधी तरी अडसर लागतो का? (तो सदैि उघडाच असतो) स्िेहाचे अश्रभ 
त्याचे अंतरंग प्रकट करतात. 

 
७२ स्िेहशभन्य लोक (अप्पलपोटे असल्यामुळे) सिय िस्तभंचा हहायास बाळगतात. स्तेहसंपन्न लोक 

आपले शरीरही दुसऱ्यासंाठी िचेतात! 
 
७३ आत्म्याचा माििी शरीराशी जो संयोग झालेला असतो, तो स्िेहािेच एकजी ि झाला पानहजे. 

 
(६४) प्रणिपद्य यथा स नुधवरिीरेिुगुस्ण्ििः 

णपिुराणिष्ट्यिेऽङ गाणन णकमस्त्यभ्यणधकां  ििः ।। 
—मिा १·७४·५४ 
 

(६५) पुत्रस्पशात्सुखिरः लोके स्पशो न णवद्यिे । 
—मिा १·७४·५८ 
 

(६७) पुत्रा णवद्यानाां पारां गमणयिव्याः । 
— चासभ ३८२ 

 
७४ िात्सल्याचा उगम पे्रमातभि होतो, आनि िात्सल्यातभि घनिष्ट स्िेहसंबधंनि िाम होतात. 
 
७५ संसारात पे्रमपभिय जीिि ज्यािंी उपिोनगले आहे, त्यािंा इहलोकातच स्िगीय आिंदाची प्राप्ती 

होते. 



 
 अनुक्रमणिका 

७६ पे्रम ककिा स्िेह यापंासभि सदाचरिासच स्फभ ती नमळते, असे मभखय लोक म्हिोत बापडे! पि खरे 
पाहता अिेक कठोर ि पराक्रमी कृत्याचं्या मुळाशीही पे्रमच असते. 

 
७७ अस्स्थहीि जीिजंतभ उन्हािे होरपळभि शुष्ट्क होतात, स्िेहशभन्य हायक्तीिर धमाचा पनरिाम 

त्यासारखाच होतो. 
 
७८ शुष्ट्क िृक्षाला ज्याप्रमािे िाळिटंात शाखा फुटण्याचा संिि िाही, त्याचप्रमािे निष्ट्पे्रम जीिाचा 

कोठेही उत्कषय होिार िाही. 
 
७९ शनरराच्या अंतयामी िास करिाऱ्या अंतःकरिात जर स्िेहाचा अिाि असेल, तर बाह्यागंाच्या 

सौंदयाचा काय उपयोग? 
 
८० स्िेहपभिय शरीरच (नजितं) शरीर या संजे्ञस पात्र आहे. ते जर तसे िसेल, तर तो अस्थींचा 

चमयिनेष्टत सागंाडाच होय! 
 

अर्धयाय ९–आणिर्थय 
 

८१ गृहस्थाश्रमाची प्रधाि कतयहाये म्हिजे अनतनथसत्कार ि दातृत्ि. 
 
८२ अनतथीस बाहेर नतष्ठत ठेिभि घरात अमृताचेही प्राशि करिे सियथा अिुनचत आहे. 
 
८३ जो गृहस्थाश्रमी प्रनतनदि अनतथीचा सत्कार करतो, त्याच्या ससंारात दानरद्र्यामुळे कसलीही 

उिीि राहिार िाही. 
 
(८१) अणिणथदेवो भव । 

—तैनत्त. शीक्षो. ११·३ 
(८२)  आशा प्रिीके्ष सांगि ँ#सूनृिाां 

िेष्टापूिे पुत्रपशूिँ# सवान् । 
एिद् वृङ क्िे पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानिन्वसणि ब्राह्मिो गृहे ॥ 

—कठ १·८ 
 

८४ प्रसन्न नचत्तािे जो अनतथीचा सत्कार करतो, त्याच्या घरी लक्ष्मी आिंदािे नििास करते. 
 
८५ अनतथीस यथेष्ट िोजि अपयि करूि त्याचा सत्कार केल्यािंतर जो अिनशष्ट अन्न िक्षि करतो, 

त्याच्या शतेात बी ि पेरताही िरघोस पीक येते. 
 
८६ आलेल्या अनतथीचा सत्कार करूि आिखी अनतथींची जो प्रतीक्षा करतो, तो स्िगातील 

देिाचं्या आनतर्थयाचा उपिोक्ता होतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

८७ अनतनथसत्कारािे प्राप्त झालेल्या यशाचे मभल्यमापि करिे अशक्य आहे. अनतथीच्या योग्यतेिर 
ते अिलंबभि आहे. 

 
८८ अनतनथसत्काररूपी यज्ञ ज्याचं्या हातभि पार पडला िाही, त्यािंा शिेटी पिात्ताप होईल की, 

“अरेरे! कष्टािे नमळनिलेली संपत्ती (नतचा निनियोग अनतनथसत्कारात ि झाल्यामुळे) हायथय गेली! स्िगीय 
देिताकंडभि होिाऱ्या आनतर्थयास आपि आंचिभ!” 

 
८९ अनतनथपभजा ि करिारा श्रीमंत हा िास्तनिक दनरद्रीच म्हटला पानहजे तसाच तो मभखयही असतो. 

 
९० [तनमळ िाषेत अनित्यम् या शब्दाचे लेखि "अनिच्चम्" असे केले जाते. यािरूि फुलाचे अल्पजीनित्ि अनिपे्रत आहे. त्याचप्रमािे हे 

फभ ल कोमलही आहे म्हिभि पुढे कामखंडात या फुलाचा उल्लखे आला आहे तेथे त्याचे िाषातंर “नशरीष पुष्ट्प” असे केले आहे.] “अनिच्चम्” या 
िािािे प्रनसद्ध असलेले फभ ल एकदा हंुगताक्षिीच कोमेजते. गृहस्थाचे िाकडे तोंड पाहताच अनतथीचे मि 
म्लाि होते. 
 

अर्धयाय १०–मधुर भाषि 
 

९१ धमाचे अतंरंग जाििाराचंी िािी निमयत्सर, मधुर ि पे्रमािे ओथंबलेली असते. 
 
(८६) अणिणथः पूणजिो यस्य गृहस्थस्य िु गच्छणि । 

नान्यस्िस्मात्परो धमव इणि प्राहुमवनीणषिः ॥ 
—मिा १३·२·७० 

 
(८७) पात्रां त्वणिणथमासाद्य शीलाढ्यां यो न पूजयेत् । 

स दत्वा दुष्ट्कृिां िस्मै पुण्यमादाय गच्छणि॥ 
—मिा १३·२·९३ 

 
९२ दाि करतािा अतंःकरिात दया तर असािीच, पि त्यापेक्षाही तोंडात मधुर शब्द असिे उत्तम! 
 
९३ प्रसन्न मुद्रा, स्िेहपभिय दृष्टी आनि अंतःकरिापासभि निघालेली मधुर िािी म्हिजेच धमय! 
 
९४ ज्याची िािी मधुर ि सुखप्रद आहे, त्याच्या िाऱ्यासही दुःख ि दानरद्र्य ही उिी राहिार 

िाहीत. 
 
९५ नििय आनि मधुर िािी हीच मिुष्ट्याची खरी िभषिे होत. अन्य अलंकार हायथय समजाि!े 
 
९६ज्याची िािी शुिकंर ि मधुर आहे, त्याच्या पापाची हािी होईल ि पुण्याची िृद्धी होईल. 
 
९७ दािसमयी नहतकर ि मधुर िािीचा उपयोग केल्यािे पुण्य ि आिंद याचंी प्राप्ती होईल. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

९८ दुसऱ्यास त्रस्त ि करिारे ि मधुर शब्द जो िेहमी उपयोगात आिील, त्याला इहलोकी ि 
परलोको िैिि प्राप्त होईल. 

 
९९ ज्याला मधुर शब्दाचंी अपेक्षा आहे, त्यािे स्ितः मधुर िािीचाच उपयोग ि करता कठोर शब्दच 

का िापराि?े 
 

(९२) दानमेव णह सववत्र सान्त्वेनानणभजस्ल्पिम् । 
न प्रीियणि भूिाणन णनव्यवञ्जनणमवाशनम् ।। 
 

—मिा १२·८४·७ 
 

(९३) दे्व कमविी नर: कुववन्नस्स्मांल्लोके णवरोििे । 
अबु्रवन्परुषां णकणिदसिोऽनिवयांस्िथा ।। 

—मिा ५·३३·५४ 
 

(९७) अभ्यावहणि कल्यािां णवणवधां वाक्सुभाणषिा । 
सैव दुभाणषिा राजन्ननथायोपपद्यिे ।। 

—मिा ५·३४·७७ 
 

(९८) िक्षिाां वािीं णनराबाधाां मधुराां पापवर्वजिाम् । 
स्वागिे नाणभभाषन्िे िे नरा स्वगवगाणमनः ।। 

—मिा १३·१४४·२३ 
 
(९९) यस्मादुणद्वजिे लोकः सवो मृत्युमुखाणदव । 

वाकू्कराद्दण्डपरुषात्स प्राप्नोणि महद् भयम् ॥ 
—मिा १२·२६२·१८ 

 
१०० मधुर शब्दाचंा उपयोग करता येण्यासारखा असभि जो कटभ  िचिाचाच उपयोग करतो, त्याची 

ती कृती म्हिजे गोड नपकलेली फळे संग्रही असभिही आंबट कच्ची फळे खाण्यासारखी होय. 
 

अर्धयाय ११ – कृिज्ञिा 
 

१०१ ज्यािर पभिी कधीही उपकार झाला िाही, त्यािे उपकार (प्रत्युपकार िहाहे) केला तर त्याची 
परतफेड पृर्थिीच्याच काय, पि स्िगाच्याही राज्यािे होिार िाही. 

 
१०२ िळेेिर केलेल्या अल्पशा उपकाराचे मोल पृर्थिीमोलापेक्षाही अनधक असते. 
 
१०३ निःस्िाथय बदु्धीिे केलेल्या साहाय्याचे मोल महासागरापेक्षाही निशाल आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१०४ उपकार जरी मोहरीच्या (ककिा िरीच्या) दाण्याइतका अल्प असला, तरी त्याची जािीि 
ठेििारास तो तालिृक्षापेक्षाही मोठा िाटतो. 

 
१०५ उपकार ि प्रत्युपकार याचंी तुलिाच होऊ शकत िाही. उपकाराचे महत्त्ि मभळ उपकृताच्या 

गुिग्राहकतेिर अिलंबभि असते. 
 
१०६ निष्ट्कलंक मािसाचंी मतै्री तोडभ  िका. ज्यािंी तुम्हालंा निपत्काळी साहाय्य केले, त्याचंा त्याग 

करू िका. 
 
(१०१) अर्वथनः कायवणनवृवणत्तमकिुवरणप यिरेत् । 

िस्य स्यात्सफलां  जन्म कक पुनः पूववकाणरिः ।। 
— रामा ४·४३·७ 
 

(१०२) कायवमण्वणप काले िु कृिमेत्युपकारिाम् । 
महदप्युपकारोऽणप णरक्ििामेत्यकालिः ।। 

— योिा १·७·२६ 
 

(१०४) णिलमात्रमप्युपकारां शैलमात्रां मन्यिे साधुः । 
— चासभ ३९८ 

 
(१०५) प्रत्युपकुववन्बह्वणप 

न भाणि पूवोपकाणरिा िुल्यः । 
एकः करोणि णह कृिे 

णनष्ट्कारिमेव कुरुिेऽन्यः ॥ 
—मिा १२·१३८·८२ 

 
१०७ संकटसमयी एकदाच केलेल्या उपकाराचे निस्मरि जो सात जन्मातही होऊ देत िाही, तोच 

खरा सज्जि. 
 
१०८ उपकाराचे निस्मरि मुळीच होता कामा िये. अपकार मात्र त्िनरत निसराियास हिा. 
 
१०९ हत्येसारखा एखादा ियकंर अपराध ज्यािे केला आहे, त्यािे जरी अल्पसा उपकार केला, 

तरी त्याचा पभिीचा अपकार निसरूि गेले पानहजे. 
 
११० इतर कोितीही हत्या हातभि घडल्यास त्या पापाची निष्ट्कृती होिे शक्य आहे. पि कृतज्ञतेच्या 

हत्येस प्रायनित िाही. 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय १२ – णनःपक्षपाि 
 

१११ निःपक्षपात हा सद गुि खरा. पि कतयहायबुद्धी जागृत ठेिभिच तो िापरला पानहजे. 
 
११२ न्यायी मिुष्ट्यािर त्याच्या आयुष्ट्यिर लक्ष्मीचा िरदहस्त राहीलच, पि त्याचे िशंजही 

िैििसंपन्न होतील. 
 
११३ अन्यायािे नमळनिलेल्या संपत्तीमुळे एखादे िळेी सुख नमळेल. पि ती संपत्ती नमळताक्षिीच 

नतचा त्याग केला पानहजे. 
 
११४ मिुष्ट्य आपल्या जीििात न्यायािे (निःपक्षपातािे) िागला की अन्यायािे, याची परीक्षा त्याच्या 

मरिोत्तर त्याच्या प्रजेिरूि होईल. 
 
११५ जीििात उत्कषापकषय दैियोगािे होत राहिारच. पि कशाही पनरस्स्थतीत न्यायीपिािे 

िागिे हे थोर लोकाचें िभषि होय. 
 

(१०८) धमवलोपो महाांस्िावत्कृिे ह्यप्रणिकुवविः । 
अथवलोपि णमत्रस्य नाशे गुिविो महान् ।। 

— रामा ४·३३·४७ 
 

(१०९) स्मरस्न्ि सुकृिान्येव न वैराणि कृिान्यणप । 
सन्िः प्रणिणवजानन्िो लब्धसांभावना: स्वयम् ।। 

— मिा २·७२·९ 
 

(११०) गोघ्ने िैव सुरापे ि िौरे भग्नव्रिे िथा । 
णनष्ट्कृणिर्ववणहिा सद् णभः कृिघ्ने नास्स्ि णनष्ट्कृणिः ॥ 

—रामा ४·३४·१२ 
 

११६ न्याय्य मागापासभि तुमचे नचत्त जर चळभ लागले, तर निनित समजा की लिकरच आपला 
अधःपात होिार आहे! 

 
११७ िीतीस अिुसरूि न्याय्य मागािे जािारा मिुष्ट्य जरी दनरद्री असला, तरी त्याच्या अिित 

स्स्थतीतही लोक त्याला थोर समजतात ि आदरािे िागनितात. 
 
११८ मध्यािर स्स्थर राहभि बरोबर िजि दाखनििाऱ्या तराजभच्या काहायाप्रमािे जगात निःपक्षपातािे 

ि न्यायािे िागिे हे थोराचें िभषि होय. 
 
११९ िाषिात तर िक्रता िसािीच. पि मिातही लेशमात्र िक्रता िसिे हेच निःपक्षपाताचे ककिा 

न्यायीपिाचे लक्षि. 



 
 अनुक्रमणिका 

१२० जो हायापारी आपला स्ितःचा ि शजेाऱ्याचा माल यातं िेद ि करता दोन्ही सारखेच माितो, 
त्याचा उत्कषय होतो. 
 

अर्धयाय १३ – आत्मसांयमन 
 

१२१ आत्मसयंमिािे स्िगयलोकात स्थाि नमळते. स्िैराचाऱ्याचंी पाठििी अधंकारमय िरकलोकात 
होते. 

 
१२२ आत्मसयंमि ही जगातील अनतमभल्यिाि ि म्हिभि रक्षिीय संपत्ती आहे. नतचे रक्षि अनतशय 

दक्षतेिे केले पानहजे. 
 
१२३ जािीिपभियक ि योग्य मागािे जो आत्मसंयमि करता, तो सज्जिाचं्या आदरास पात्र होऊि 

िैििसंपन्न होतो. 
 
१२४ निचनलत ि होता जो सदैि आत्मसयंमि करतो, त्याची प्रनतष्ठा पियतापेक्षाही उंच असते. 
 
१२५ िम्रता हा सद गुि सिांच्याच नठकािी प्रशसंिीय आहे. धििािाचंी तर ती सियश्रषे्ठ संपत्ती आहे. 

 
(११६) बुद्ौ कलुषभूिायाां णवनाशे ससुपस्स्थिे । 

अनयो नयसांकाशो हृदयान्नापसपवणि ।। 
— मिा २·८२·९ 

(१२१) इांणद्रयािाां प्रसांगेन दोषमच्छवत्यसांशयम् । 
सांणनयम्य िु िान्येव णसणद्माप्नोणि मानव: ।। 

—मिा १२·३२३·८ 
 

१२६ जो या जन्मी आपली पचंेंनद्रये कासिाप्रमािे आत सकंोच करूि ओढभि घेतो, त्याच्या कीतीचा 
डंका सात जन्मपयंत िाजत राहतो. 

 
१२७ अन्य िस्तभंचे नियंत्रि मिुष्ट्यािे ि केले तरी चालेल. पि नजहाहेचे नियंत्रि त्यािे जर केले 

िाही, तर नतच्या प्रतापाचे फळ त्यालाच िोगाि ेलागेल. 
 
१२८ एकाद्याच्या तोंडातील दुरुत्तरािे जर दुसऱ्यास पीडा होत असेल, तर अंगी असलेले सिय 

सद गुि मातीमोल होतात! 
 
१२९ िाजलेल्या जागेची खोल जखम िरूि येते. बाहेर फार तर िि राहतो. पि नजिेिे केलेला 

घाि कधीच िरूि येत िाही. 
 
१३० निद्योपाजयिािंतर क्रोधादी नरपभंचा निग्रह करूि जो आपला जीििक्रम चालनितो, त्याच्या 

स्िागतासाठी प्रत्यक्ष धमयच प्रतीक्षा करीत उिा असतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
अर्धयाय १४ – सदािरि 

 
१३१ सदाचरिािे उत्कषय होतो. म्हिभि सदाचरिाचे रक्षि प्रािपिािे केले पानहजे. 

 
(१२६) यदा सांहरिे िायां कूमोङ गानणव सववशः । 

इांणद्रयािीस्न्द्रयाथेभ्यस्िस्य प्रज्ञा प्रणिणष्टिा ।। 
— गीता २·५८ 

 
(१२७) िावणििेस्न्द्रयो न स्याद् णवणजिान्येस्न्द्रयः पुमान् । 

न जयेद्रसनां यावणििां सवे णजिे रसे ।। 
—िाग ११·८·२१ 

 
(१२८) नाऽरुन्िुदः स्यान्न नृशांसवादी 

न हीनिः परमभ्याददीि । 
ययाऽस्य वािा पर उणद्वजेि । 
न िाां वदेदुषिीं पापलोक्याम् ।। 

—मिा २·६६·६ 
 
(१२९) रोहिे सायकैर्ववद्ां वनां परशुना हिम् । 

वािा दुरुक्िां बीभत्सां न सांरोहणि वाक्क्षिम् ।। 
— मिा ५·३४·७८ 
 

(१३०) दमेन शोभिे णवप्रः क्षणत्रयो णवनयेन िु । 
धनेन वैश्यः शूद्रस्िु णनत्यां दाक्षयेि शोभिे ।। 

— मिा १२·२९३·२१ 
 

१३२ सदाचरिाचे रक्षि दक्षतेिे केले पानहजे. सिय सद्गुिाचंी निचारपभियक तुलिा केली तर 
त्याचेच साहाय्य अनधक मोलाचे आहे. 

 
१३३ सदाचरि हे उच्चकुलीि जन्माचे निदशयक होय. दुराचरिािे िीच योिीतील जन्मच नसद्ध 

होतो. 
 
१३४ ब्राह्मिास िदेाचे निस्मरि झाले तर त्याचे अध्ययि पुन्हा करता येईल. पि तो आचारभ्रष्ट 

झाला की त्याची ििानश्रत प्रनतष्ठा कायमचीच िष्ट होते. 
 
१३५ मत्सरग्रस्त मिुष्ट्यास ज्याप्रमािे िैिि प्राप्त होत िाही; त्याचप्रमािे दुराचारी मिुष्ट्याचा उत्कषय 

होत िाही. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१३६ दुराचरिामुळे आयुष्ट्याचा िाश होिारच; याची जािीि ठेिभि दृढनिियी लोक सदाचरिाची 
जोपासिा करतात. 

 
१३७ सदाचरिािे लोक श्रेष्ठ होतात, तर दुराचरिािे त्याचंी अधोगती होते. 
 
१३८ सदाचरिात सुखी जीििाचे बीज असते, दुराचरिािे दुःखच प्राप्त होते. 
 
१३९ सदाचरिी मिुष्ट्याच्या तोंडभि चकुभ िही दुियचि बाहेर पडिार िाही. 
 
१४० अिेक निद्याचें संपभिय अध्ययि करूिही जर निनिध लोकातं नमळभि नमसळभि िागता येत 

िसेल, तर ते अडािीपिाचेच लक्षि होय. 
 

अर्धयाय १५ – अव्यणभिार 
 
१४१ जगातील धमयशील आनि श्रीमान् लोक शजेाऱ्याच्या पत्िीनिषयी मिात अनिलाषा धरण्याचा 

मभखयपिा करीत िाहीत. 
 

(१3२) नाणवरिो दुिणरिान्नाशान्िो नासमाणहिः । 
नाशान्िमानसो वाऽणप प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ।। 

— कठोप १·२·२४ 
 
(१३३) कुलीनमकुलीनां वा वीरां पुरुषमाणननम् । 

िाणरत्र्यमेव व्याख्याणि शुकि वा यणद वाऽशुणिम् ।। 
— मिा २·१०९·४ 

 
(१३४) ििुवेदोऽणप दुवृवत्तः स शूद्रादणिणरच्यिे । 

— मिा ३·३१३·१११ 
 
(१३९) न ह्ययुक्िां न िाऽसत्यां नाऽसह्यां न ि वाऽणप्रयम् । 

भाणषिां िारुभावस्य जजे्ञ पाथवस्य धीमिः ।। 
—मिा १-२२२-११ 

 
१४२ अन्य नस्त्रयाचं्या घराचें उंबरठे नझजनििारे मभखय लोक पापी ि दुराचारी समुदायातच 

सापडतील. 
 
१४३ आपल्यािर नितातं निश्वास ठेििाच्या नमत्राच्या पत्िीशी िाईट संबधं ठेििारे लोक मृतप्राय 

होत. 
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१४४ मिुष्ट्य नकतीही थोर का असेिा, तो जर अनिचारािे शजेारघरी नशरूि शजेाऱ्याच्या गृनहिीशी 
िाईट सबंंध ठेिील, तर त्याच्या थोरपिाचा काय उपयोग ? 

 
१४५ अिायासािे शक्य म्हिभिही परस्त्रीशी हायनिचार करिाऱ्या मिुष्ट्याच्या मागे सतत लोकापिाद 

लागेल. 
 
१४६ दे्वष, पाप, िय ि दुष्ट्कीती हे चार शत्रभ हायनिचारी मिुष्ट्याची पाठ कधीही सोडीत िाहीत. 
 
१४७ शजेाऱ्याच्या पत्िीिर िाईट दृष्टी कदानप ि ठेििारा पुरुषच सद गृहस्थ म्हिभि गिला जातो. 
 
१४८ शजेाऱ्याच्या पत्िीकडे िाईट दृष्टीिे ि पाहिे हा केिळ निद्वाि लोकाचंा धमय िहाहे, तर तो 

सामान्य सदाचार होय. 
 
१४९ ियंकर ििसागरािे िढेलेल्या या जीििात तोच िैििसंपन्न असा राहभ शकतो, की ज्याचा हात 

शजेाऱ्याच्या पत्िीच्या खादं्यािर पडत िाही. 
 
१५० मिुष्ट्यािे नकतीही अधमाचरि केले, आनि शजेाऱ्याच्या पत्िीकडे लोिी दृष्टीिे पाहण्याचे पाप 

मात्र केले िाही, तर तो चागंलाच म्हटला पानहजे. 
 

अर्धयाय १६ – सहनशीलिा 
 

१५१ पृर्थिीिर घातलेले घाि पृर्थिी जशी सहि करते, त्याचप्रमािे किदकािे केलेला अपमाि 
सज्जिािे सहि केला पानहजे. 
 

(१४३) न हीदृशमनायुष्ट्यां लोके ककिन णवद्यिे । 
यादृश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ।। 

—मिा १३·१४०·२१ 
 
(१५०) परदाराणभमशात्त ुनान्यत्पापिरां महत् । 

—रामा ३·३८·३० 
 

(१५१) अमृिस्यवे सांिृप्येदवमानस्य पस्ण्डि । 
सुखां ह्यवमिः शेिे योऽवमन्िा स नश्यणि ।। 

—मिा १२·२९८·२६ 
 

१५२ चीड आििारी गोष्ट सहि करिे चागंले. पि ती निसरूि जािे त्यापेक्षाही उत्तम. 
१५३ दानरद्र्यातील दानरद्र्य म्हिजे अनतथीची उपेक्षा करिे. औदायातील औदायय म्हिजे मभखािे 

केलेल्या किदेची उपेक्षा करिे. 
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१५४ ज्याला आपल्या प्रनतष्ठचेा िाश ि होऊ देता नतचे संरक्षि कराियाचे आहे, त्यािे आपल्या 
सहिशीलतेचे प्रथम संरक्षि कराियास हि.े 

 
१५५ दुसऱ्यािे नदलेल्या दुःखाचा प्रनतशोध घेिारा सज्जिाचं्या आदरास पात्र होत िाही. क्षमाशील 

मिुष्ट्यास मात्र सज्जि सुििासारखा सिंाळभि ठेितात. 
 
१५६ प्रनतशोध घेिाराचा आिंद एखादा नदिस नटकेलही. पि क्षमाशील परुुषाची कीती 

प्रलयकालापयंत नटकभ ि राहील. 
 
१५७ तुमचा अपराध करिाराची कीि करा. अधमािे त्याचा प्रनतशोध ि घेिे हेच उत्तम. 
 
१५८ अहंकारास बळी पडभि ज्यािे तुमचा अपराध केला असेल, त्याला क्षमा करूि त्याच्यािर 

निजय नमळिा. 
 
१५९ सियसंगपनरत्याग करिाऱ्यापेंक्षाही किदकास क्षमा करिारा अनधक पनित्र होय. 

 
(१५२) य: समुत्पणििां क्रोधां क्षमयवै णनरस्यणि । 

यथोरगस्त्विां जीिां स वै पुरुष उच्यिे ।। 
— रामा ५·५५·६ 

 
(१५५) पूवापकारी यस्िे स्यादपराधे गरीयसी । 

उपकारेि ित्तस्य क्षन्िव्यमपराणधनः ।। 
— मिा ३·२८·२६ 

 
(१५६) न दुष्ट्करणभदां पुत्र यत्प्रभुर्घाियेत्परम् । 

िार्घनीया यशस्या ि लोके प्रभविाां क्षमा ।। 
—मिा १२·१११·६८ 

 
(१५८) यः समुत्पणििां क्रोधमक्रोधेन णनरस्यणि । 

देवयाणन णवजानीणह िेन सववणमदां णजिम् ॥  
—मिा १·७९·३ 

 
१६० अन्नग्रहि ि करता उपिास करिारा पुण्यिाि खरा. पि किदकास क्षमा करूि त्याची दुरुत्तरे 

सहि करिारा त्यापेक्षाही श्रषे्ठ. 
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अर्धयाय १७ – मत्सर 
 

१६१ अंतःकरिात मत्सर ि बाळगिे हे सदाचरिाचेच लक्षि होय. 
 
१६२ जगातील प्रानिमात्राचा मत्सर ि करिे याहभि कोिताच सद्गुि श्रेष्ठ िाही. 
 
१६३ जो स्ितः िैिि ि सदाचरि यािंी सपंन्न होण्याची महत्त्िाकाकं्षा बाळगीत िाही, तोच 

दुसऱ्याच्या िैििाचा मत्सर करतो. 
 
१६४ मत्सरामुळे होिाऱ्या हािीची जािीि ठेिभि बनुद्धमाि ककिा धार्ममक लोक मत्सरयुक्त आचरि 

करीत िाहीत. 
 
१६५ मत्सरग्रस्त लोकाचंा मत्सर हाच एिढा मोठा घातक शत्रभ आहे की, मत्सरािाचभि अन्य शत्रभची 

त्यास गरजच िाही. 
 
१६६ उदार दात्याचे मत्सरग्रस्त कुटंुबीय ि िातेिाईक अन्निस्त्राच्या अिािी िाश पाितील. 
 
१६७. प्रत्यक्ष देिीच (लक्ष्मी) मत्सरग्रस्त मिुष्ट्याचा दे्वष करील, आनि आपि बाजभस राहभि आपली 

थोरली बहीि अक्काबाई त्याच्या िेटीस पाठिील. 
 
१६८ मत्सर िािाचा पापी प्रािी (आपल्या िक्ताच्या) संपत्तीचा िाश करतो, आनि त्याला िरकात 

ढकलभि देतो. 
 
१६९ मत्सरी मिुष्ट्याची सपंन्नता आनि न्यायी ि सदाचारी मिुष्ट्याची निपत्ती हे अयायास करण्याजोगे 

निषय आहेत. 
 
१७० या जगात मत्सरग्रस्त मिुष्ट्य सहसा संपन्न असत िाही, आनि निमयत्सर मिुष्ट्य निपत्तीिे 

पीडलेला िसतो. 
 

अर्धयाय १८ – णनलोणभिा 
 

१७१. जी संपत्ती दुसऱ्यािे न्यायािे संपादि केलेली असते, नतचा अन्यायािे केलेला लोि कुलक्षय 
करील, आनि अिेक निपत्तीचे मभळ ठरेल. 
 

(१६०) यः परेषाां नरो णनत्यमणिवादाांस्स्िणिक्षिे । 
देवयाणन णवजानीणह िेन सववणमदां णजिम् ।। 

—मिा १·७९·१ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१७२ दुसऱ्याच्या िस्तभचा लोि करण्यापासभि होिारी हािी ध्यािात घेऊि अन्यायाची चाड 
बाळगिारे लोक दुराचरि करिार िाहीत. 

 
१७३ शाश्वत मोक्षाची इच्छा करिारे लोक क्षनिक आिंद देिाऱ्या िस्तभंच्या लोिािे दुियतयि करिार 

िाहीत. 
 
१७४ इंनद्रयनिग्रही ि निदोष आचरिाचे लोक दानरद्रयािे पीडले असताही दुसऱ्याचं्या सपंत्तीचा 

लोि धरीत िाहीत, 
 
१७५ दुसऱ्या कोिाच्याही िस्तभंचा हहायास धरण्याचा मभखयपिा ज्याच्या अंगी आहे. त्याच्या निशाल 

आनि कुशाग्र निद्वते्तचा काय उपयोग? 
 
१७६ सन्मागास अिुसरूि ईश्वरी कृपेची इच्छा करिारा मिुष्ट्य लोिास बळी पडभि जर थोडेही 

दुराचरि करील, तर त्याचा निनित िाश होईल. 
 
१७७ दुसऱ्यािे लोिािे नमळनिलेल्या संपत्तीची अनिलाषा धरू िको. नतच्या उपिोगािे तुझे कल्याि 

होिार िाही. 
 
१७८ तुझ्या संपत्तीचा संकोच ि होता तुझा उत्कषय हाहािा अशी तुझी इच्छा आहे का? तर मग 

दुसऱ्याच्या सपंत्तीचा लोि धरू िको. 
 
१७९ निलोिी िृत्तीिे धमाचरि करिाऱ्या लोकाचें मभल्य लक्ष्मी जािते, आनि ती स्ियमेि त्याचंा 

शोध घेऊि त्याचं्याकडे जाते. 
 
१८० पनरिामाचा निचार ि करिारे लोिी लोक िाश पाितात. उलट अनिच्छा िामक संपत्तीचे 

धिी निजयी होतात. 
 

(१७५) यो न णनवाांसिे नूनां सववधमवपरोऽणप सः । 
सववज्ञोऽप्यणभिो बद्ः पञ्जरस्थो यथा खगः ।। 

— योिा ६·५५·४४ 
 

(१७०) आवृिां ज्ञानमेिेन ज्ञाणननो णनत्यवैणरिा ।। 
कामरूपेि कौन्िेय दूष्ट्पूरेिानलेन ि ।। 

— गीता ३·३९ 
 

(१७८) अनायािणरिां िाि परस्वस्पृहिां भृशम् । 
स्वसांिुष्टः स्वधमवस्थो यः स वै सुखमेधिे ।। 

— मिा २·५४·६ 
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अर्धयाय १९ – कनदा 
 

१८१ एखाद्याच्या िािीत ि आचरिात धमय प्रत्ययास ि आला तरी चालेल. पि तो किदक मात्र 
िसािा. 

 
१८२ सद्धमाचा त्याग आनि पापाचरि यापेक्षाही एखाद्याच्या तोंडािर त्याची स्तुती आनि त्याच्या 

पाठीमागे त्याची किदा करिे हे अनधक अधमपिाचे आहे. 
 
१८३ किदकाचे पापी जीिि जगण्यापेक्षा निधयिािस्थेत मतृ्यभ आला तर धमयप्रिीत मोक्षप्राप्ती होईल. 
 
१८४ कोिाच्याही तोंडािर त्याची हिी तेिढी किदा करा. पि त्याच्या पिात त्याच्यासंबंधी एकही 

िाईट शब्द उच्चारू िका. 
 
१८५ िाचा नकतीही मधुर असली, पि नतच्यात पर-किदा असेल, तर अंतःकरिात धमयिाििेचा 

अिाि असल्याचे नसद्ध होते. 
 
१८६ आपि दुसऱ्याची किदा करीत असतािा दुसराही आपली िैगुण्ये पारखभि आपली किदा करीत 

असेल, हे लक्षात ठेिाि.े 
 
१८७ गोड बोलभि ििीि नमत्र जोडण्याचे कौशल्य ज्याचं्यात िाही, ते आपल्या नमत्रमंडळातच 

लािालािी करूि त्याचं्यात िैर मात्र निमाि करतात. 
 
१८८ जे स्िनकयाचेंही दोष चारचौघातं सागंत सुटतात, ते परकीयाचं्या गुिदोषासंंबधंी काय 

करतील, िगिाि जािे! 
 
१८९ लोकाचंी किदा त्याचं्या पाठीमागे करिाऱ्या दुजयिाचंा िार धरिी सहि करते, तो केिळ नतचा 

धमय तसा आहे म्हिभि! 
 
१९० दुसऱ्याचे दोष हुडकीत बसण्यापेक्षा आपि स्ितःच्याच दोषाचंी जािीि ठेनिली, तर काय 

हािी होईल? 
 

(१८८) परवाच्येषु णनपुिः सवो भवणि सववदा । 
आत्मवाच्यां न जानीिे जानन्नणप न मुह्यणि ।। 

— मिा ८·४५·४४ 
 

(१८९) असिाां शणलमेिदै्व पणरवादोऽथ पैशुनम् । 
— मिा १२·१३२·१३ 

 
(१९०) राजन्सषवपमात्राणि परस्च्छद्राणि पश्यणस । 
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आत्मनो णबल्वमात्राणि पश्यन्नणप न पश्यणस ।। 
—मिा १·७४·८२ 

 
अर्धयाय २०–व्यथव प्रलाप 

 
१९१ निष्ट्फळ बडबड करूि जो इतरासं नचडनितो तो इतराचं्या नतरस्कारास पात्र होतो. 
 
१९२ आपल्या नमत्राशंी अिुनचत ितयि करण्यापेक्षा चारचौघातं हायथय बडबड करिे हे अनधक तुच्छ 

होय.  
 
१९३ चारचौघातं निरथयक ि निष्ट्फळ बडबड करिारा आपला मभखयपिाच प्रकट करतो. 
 
१९४ जिसमुदायापढेु निष्ट्फळ ि असयाय प्रलाप काढिाऱ्या हायक्तीच्या जिळपास न्याय नफरकिार 

िाही, आनि कल्याि त्याच्यापासभि दभर पळभ लागेल. 
 
१९५ सदाचरिी लोकही जर हायथय बडबड करू लागतील, तर त्याचें िैिि ि त्याचंी कीती 

त्याचं्यापासभि दभर पळभ लागतील. 
 
१९६ हायथय प्रलाप करण्यातच जो अनिमाि बाळगतो, तो मािि िहाहेच. माििजातीतील तो िसुा 

समजािा. 
 
१९७ निद्वाि लोकाचं्या तोंडभि एखादा अिुनचत िा अन्याय्य शब्द बाहेर पडला, तरी कचता िाही. पि 

त्यािंी हायथय बडबड ि केली तर चागंले. 
 
१९८ गंिीर ि महत्त्िाच्या निषयाचे नििचेि करिारे निद्वाि लोक निरथयक बाष्ट्फळ बडबड करिार 

िाहीत. 
 
१९९ निरागी आनि निष्ट्कलंक कीती असलेल्या लोकाचं्या तोंडातभि चुकभ िही बाष्ट्कळ ि निरथयक 

शब्द बाहेर पडिार िाहीत. 
 
२०० बोलाियाचे असेल तेहाहा अथयपभिय ि नहतकर शब्द बोला. निरथयक शब्द उच्चारू िका. 

 
(१९३) मूढानामवणलप्िानामसारां भाणषिां बहु । 

दशवयत्यन्िमात्मानमस्ग्नरूपणमवाांशुमान् ।। 
—मिा १२·२८७·३३ 

 
(१९६) यत्तदुक्िां महद्वाक्यां कमविा िणद्वभाव्यिाम् । 

अकमविा कस्त्थिेन सन्िः कुपुरुषां णबदुः ।। 
—मिा २·१६०·८६ 
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अर्धयाय २१ – पापभीरुिा 
 

२०१ उद्दण्ड लोकाचंी िीती पापी, दुराचारी लोकासं िाटत िाही. सज्जिच त्यािंा नितात. 
 
२०२ दुराचरिाचे फळ दुनरतमयच असते. म्हिभि दुराचरि हे अग्िीपेक्षाही ियंकर आहे. 
 
२०३ शत्रभलाही दुःख ि देिे हेच सियश्रेष्ठ ज्ञािाचे लक्षि असे ज्ञािी लोक सागंतात. 
 
२०४ दुसऱ्याचा पाडाि होईल असे कृत्य करण्याचा निचार चुकभ िही करू िका. दुसऱ्याचा पाडाि 

करू इस्च्छिाऱ्याचंा पाडाि करण्याचा धमयच निचार करतो. 
 
२०५ आपि दनरद्री आहो अशा समजुतीिे दानरद्र्याचे नििारि करण्यासाठी दुराचरि करू िका. 

िाहीतर तुम्ही खरोखरच दनरद्री ि म्हिभि दुःखीही हाहाल. 
 
२०६ िनिष्ट्यकाळी तुम्हास दुःख होऊ िये असे िाटत असेल, तर दुराचरिािे दुसऱ्यास दुःख देऊ 

िये. 
 
२०७ अती ियंकर शत्रभपासभि तुम्हालंा आपले संरक्षि करता येईल. पि पापाचरि हा शत्रभ तुमचा 

पाठलाग करूि तुमचा सियिाश करील. 
 
२०८ पापी मिुष्ट्याचा ताठा सािलीप्रमािे त्याच्या पायाखाली (त्याला उमगिार िाही अशा रीतीिे) 

राहभि त्याचा पाठलाग करीत असतो. 
 
२०९ तुझे स्ितःिर खरोखरच पे्रम असेल, तर अल्प िाटिाऱ्या पापाचरिाचाही सियथा त्याग कर. 
 
२१० पुण्यमागास अिुसरूि जो पापाचरिापासभि दभर राहतो, तो मुक्त ि अमर होतो. 

 
अर्धयाय २२ – किवव्यणनष्ा 

 
२११ उदार बुद्धीचे लोक जगापासभि प्रत्युपकाराची अपेक्षा करीत िाहीत. मेघापंासभि प्राप्त होिाऱ्या 

जलिृष्टीची परतफेड जग काय करते? 
 

(२०४) क्षन्िव्यां पुत्र धमो णह हिो हस्न्ि न सांशयः । 
— मिा १·४१·२३ 

 
(२११) सन्िः पराथं कुवािा नावेक्षस्न्ि परस्परम् । 

—मिा ३·२९७·४९ 
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२१२ पनरश्रमािंी नमळनिलेली संपत्ती स्िनकयािंा ि जगातील अन्य गरजितंािंा दाि करण्यासाठीच 
असते. 

 
२१३ परोपकार करूि आपले आयुष्ट्य िचेिे यासारखे मृत्युलोकात ि स्िगयलोकातही दुसरे 

पुण्यकृत्य िाही. 
 
२१४ स्िकतयहायाची जािीि ठेिभि जो आपले आयुष्ट्य िचेतो, तोच नजितं मिुष्ट्य. इतर सिय मृतित 

होत. 
 
२१५ स्िकतयहायनिष्ट बुनद्धमाि मिुष्ट्याची सपंत्ती म्हिजे काठोकाठ िरलेल्या गािातील साियजनिक 

तळ्यासारखी आहे. 
 
२१६ सद गुिी ि उदारधी मिुष्ट्याजिळ असलेली सपंत्ती म्हिजे गािाच्या मध्यिागी उयाया 

असलेल्या मधुर फळािंी ओथंबिाऱ्या िृक्षासारखी आहे. 
 
२१७ थोर ि उदार मिुष्ट्याजिळ असलेली संपत्ती अशा िृक्षासारखी असते. की त्याचा प्रत्येक िाग 

रामबाि औषधाप्रमािे उपयोगी पडतो. 
 
२१८ स्िकतयहायनिष्ठ उदार मिुष्ट्य दानरदद्र्यािे गाजंलेला असला, तरी परोपकार करण्याची आपली 

िृत्ती सोडीत िाही. 
 
२१९ पभिीप्रमािे परोपकार करण्यास आपि असमथय झालो आहो, अशी जािीि जेहाहा उदार 

मिुष्ट्यास होते, तेहाहाच त्याला आपि दनरद्री झालो आहो, असे िाटते. 
 
२२० दाि करूि जिळची संपत्ती संपल्यामुळे (दाि करण्याच्या) स्िकतयहायाची हािी होत असेल, 

तर स्ितःला निकभ िही ती हािी निकत घेण्यासारखी आहे. 
 

(२१२) न्यायागिस्य द्रव्यस्य बोद्व्यौ द्वावणिक्रमौ । 
अपाते्र प्रणिपणत्ति पाते्र िाप्रणिपादनम् ।। 

—मिा ५·१३·५९ 
 
(२१३) यमाजीवस्न्ि पुरुषां सववभूिाणन सांजय ।। 

पक्वां  दु्रमणमवासाद्य िस्य जीणविमथववत् ।। 
—मिा ५·१३३·४३ 

 
(२१९) नाऽिःपरां वैनिेय णकणित् पाणपष्टमुच्यिे । 

यथाऽऽशानाशनाल्लोके देणह नाऽस्िीणि वा विः ।। 
—मिा ५·११५·९ 
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अर्धयाय २३ – दान 
 

२२१ गरजितं, दीिदुबहायास नदलेले दाि तेच खरे दाि. अन्य प्रकारचे दाि म्हिजे परतफेडीच्या 
अपेके्षिे नदलेले ऋिच. 

 
२२२ मोक्षदायक असला तरी प्रनतग्रह िाईटच. उलटपक्षी दािािे मोक्षप्राप्ती होण्यासारखी िसली, 

तरीही ते उत्तमच. 
 
२२३ दाि देण्याची असमथयता दीििािेपिािे प्रकट करण्यापभिी जिळचे सियस्ि देऊि टाकलेले 

असिे, हेच कुलीिपिाचे लक्षि होय. 
 
२२४ याचकाच्या मुदे्रिर जोपयंत तृप्तीचे प्रसन्न हास्य नदसभ लागले िाही, तोपयंत (याचिाच िहाहे, 

तर) दािही दुःखदायक असते. 
 
२२५ क्षुधा सहि करिे हे तपस्िी जिाचं्या सामर्थयाचे लक्षि खरेच. पि क्षनुधताचंी क्षधुाशातंी 

केल्यािे प्राप्त होिाऱ्या समाधािापेक्षा ते गौिच! 
 
२२६ क्षुनधताचंी क्षधुा शातं करूि त्याचंी हायथा दभर करिे म्हिजे िनिष्ट्यकाळी आपिासं उपयोगी 

पडण्यासाठी पेढीिर द्रहाय गंुतनििे होय. 
 
२२७ आपल्या अन्नात क्षुनधतािंा सहिागी करूि जो िोजि करतो, त्याला क्षधुािामक रोगाची बाधा 

होत िाही. 
 
२२८ दाि ि करता संचय केलेल्या धिाचा (स्ितःसाठी) हायय करण्याइतके जे कठोर हृदयी 

आहेत, त्यािंा दािािे प्राप्त होिाऱ्या आिंदाची कल्पिाच िसते! 
 

(२२१) यत्त ुप्रत्युपकाराथव फलमुणद्दश्य वा पुनः । 
दणयिे ि पणरस्क्लष्टां िद्दानां राजसां स्मृिम् ।। 

—गीता १७·२१ 
 

(२२५) यि दानपकि शूरां कु्षणधिाः पृणथवीिराः । 
प्राप्य िुष्टाः प्रणिष्न्िे धमवः कोऽभ्यणधकस्ििः ।। 

— मिा ५·१३२·२८ 
 

(२२६) नास्स्ि सत्यसमो धमो नास्स्ि दानसमो णनणधः । 
— मिा १३·६२·९२ 

 
(२२८) अणभगम्याणभगम्यवैां यािन्िे सििां नराः । 

न िाप्युत्सहिे दािुां णवत्तरक्षी महाजनान् ।। 
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—मिा १२·३२०·४३ 
२२९ आपल्या संपत्तीत इतरासं सहिागी ि करता नतचा जो एकटाच उपिोग घेतो, त्याची ती कृती 

ही निक्षा मागण्यापेक्षाही दुःखदायक आहे. 
 
२३० मरि ही सिांत दुःखदायक घटिा खरी. पि इच्छा. असभिही दाि देण्याचे सामर्थयय 

िसल्यामुळे निधयिास येिारे मरि हे सुखदायक असते. 
 

अर्धयाय २४–कीिी 
 

२३१ दाि देत देत आयुष्ट्य हायतीत करूि नमळनिलेले जे यश, त्यापेक्षा या जगात अन्य श्रेष्ठ िस्तभ 
िाही. 

 
२३२ गरजितं याचकासं दाि करिाऱ्या दात्याची कीती हाच या जगात िक्त्याचं्या िाषिात 

येिाऱ्या प्रशसेंचा निषय असतो. 
 
२३३ मरिोत्तर नमळिाऱ्या महाि कीतीिाचभि शाश्वत ि श्रषे्ठ संपत्ती या जगात िाही. 
 
२३४ इहलोकात पुण्यकमे करूि जे कीती संपादि करतात, त्याचंी प्रशसंा देिलोकातही होते. 

अशी प्रशसंा ज्ञािी ककिा निद्वाि लोकाचं्याही िाट्यास येत िाही. 
 
२३५ मृत्यभमुळे स्थभल शरीराचा जरी िाश झाला, तरी ज्ञात्याचे यशः शरीर मरिोत्तरही नचरंजीि 

होते. 
 
२३६ जन्म घेऊि कीती सपंादि कराियाची असली, तरच जन्म घ्या. िाहीतर जन्म ि घेिेच 

चागंले. 
 

(२३०) दाणरद्र्यां खलु पुरुषस्य जीणविां मरिम् । 
—चासभ २५७ 

 
(२३३) यावत्कीर्विमवनुष्ट्यस्य न प्रिश्यणि कौरव । 

िाविीवणि गान्धारे नष्टकीर्विस्िु नश्यणि ॥ 
—मिा १·२०३·११  

 
(२३४) पुरुषस्य परे लोके कीर्विरेव परायिम् । 

इहलोके णवशुद्ा ि कीर्विरायुर्वववधवनी ॥ 
—मिा ३·३००·३४ 

 
(२३५) यशःशरीरां न णवनश्यणि । 

—चासभ २९८ 
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(२३६) कीत्यवथं िु समारांभः सवेषाां सुमहात्मनाम् । 

— रामा ७·४५·१३ 
 

२३७ ज्यािंी आपल्या आयुष्ट्यात कीती ि नमळनिता अपकीतीच सपंादि केली, त्यािंी स्ितःला दोष 
ि देता किदकास का दोष द्यािा? 

 
२३८ िश्वर शरीराचा िाश झाल्यािंतर मागे राहिारी कीती न्यास आयुष्ट्यात सपंादि करता आली 

िाही, त्याचे आयुष्ट्य कलंकमयच म्हटले पानहजे. 
 
२३९ यशोहीि लोकाचं्या शरीराचा िार सहि करिारी धरिी आपला सुपीकपिाही गमािभि बसेल! 
 
२४० निष्ट्कलंक ि कीर्मतमाि जीिि हेच खरे जीिि. यशोहीि आयुष्ट्य हे मृत्युतुल्यच होय. 

 
(२३९) अवशो भयां भयेषु । 

—चासभ ३१५ 
 
(२४०) कीर्विर्वह पुरुषां लोके सांजीवयणि मािृवत् ।  

अकीर्विजीणविां हस्न्ि जीविोऽणप शरीणरिः ॥  
—मिा ३·३००·३२ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग ३–सांन्यास-धमव 
 

अर्धयाय २५ – दयाळूपिा 
 

२४१ दया हे धि सिांत श्रेष्ठ आहे. आपि ज्याला धि म्हितो, ते तर िीच लोकाजंिळही असते. 
 
२४२ दीघय संशोधिातंी दया हा उत्तम गुि असल्याचे तुम्हाला आढळभि येईल. दया हीच मोक्षमागात 

साहाय्यक होते. 
 
२४३ ज्याचं्या अंगी करुिेची िस्ती आहे, त्याचंा िरकलोकात प्रिशे होत िाही. 
 
२४४ जीिमात्रानिषयी दयेची िाििा मिात बाळगभि जो नतचे संरक्षि करतो, त्याच्या नजिाला या 

जगात कोित्याही ियप्रद गोष्टीची पीडा होत िाही, असे ज्ञाते सागंतात. 
 
२४५ करुिामय अतंःकरिाच्या लोकासं या जगात कसलीच पीडा होत िाही. िायभचा या जगातील 

मुक्त संचार हाच या गोष्टीचा पुरािा आहे. 
 
२४६ ह्या जगात जे निदयय लोक कठोर कमाचे आचरि करतात, त्यािंा पभियजन्मी झालेल्या 

उपेके्षमुळे सदाचरिाचे निस्मरि झाले असाि,े असे ज्ञाते सागंतात. 
 
२४७ इहलोकात निधयिास स्थाि िाही. परलोकात निदययास स्थाि िाही. 
 
२४८ निधयि हायक्तींचा पुढे मागे कदानचत उत्कषय होईल. पि निदययाचं्या बाबतीत तसे होण्याची 

मुळीच शक्यता िाही. 
 
२४९ निदयय मिुष्ट्याचे धमाचरि म्हिजे सभक्ष्म ज्ञािाच्या अिािी मिुष्ट्यािे आत्म्याचे सशंोधि 

करण्यासारखे आहे. 
 
२५० तुमच्यापेक्षा दुबयल असिाऱ्यािंा िीती दाखिभि पळिभि लािीत असतािा, तुमच्यापेक्षा सबळ 

मिुष्ट्यासमोर तुमची काय स्स्थती होईल याचा निचार करा. 
 

(२४२) परो धमात्पाण्डवास्याऽनृशांस्यां 
धमव: परो णवत्तियान्मिोऽस्य । 

सुखणप्रयेऽधमवहीनेऽनपाथेऽ 
नुरुर्धयिे भारि िस्य बुणद्ः ।। 

—मिा ५·३२·१२ 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय २६ – माांसाहार 
 

२५१ आपल्या शरीरािरील मासं िाढनिण्यासाठी जो दुसऱ्याचे मासं खातो, त्याच्या अंतःकरिात 
करुिा उत्पन्न होिे कसे शक्य आहे? 

 
२५२ संपत्तीचे संरक्षि दक्षतेिे ि करिारास सघित्िाचा माि नमळत िाही. तसेच मासंाहारी 

लोकासं दयाळभपिाचा माि नमळिार िाही. 
 
२५३ प्रािघातक शसे्त्र िापरिाराचंी आनि मासंाहार करिाऱ्या लोकांची अंतःकरिे सदय असिे 

शक्य िाही. 
 
२५४ अकहसा म्हिजे दया. कहसा म्हिजेच निदययपिा. मासंाहार हाच अधमय. 
 
२५५ मासंाहाराच्या निषेधामुळेच मािि या जगात नजितं राहतो. म्हिभिच मासंाहारामुळे िरकात 

नपचिाऱ्या लोकाचंी मुक्तता होत िाही. 
 
२५६ मासंाहाराचा त्याग करूि लोकािंी मांसाची मागिी केली िाही, तर जीिहत्या होिार िाही, 

ि कोिी मासं-निक्रयही करिार िाही. 
 
२५७ मासं नमळनिण्यासाठी दुसऱ्याच्या नजिािर घाि घालािा लागतो, असा निचार करूि तरी 

मासंाहाराचा त्याग केला पानहजे. 
 
२५८ नजितं प्राण्याच्या शरीरातभि प्राि निघभि गेल्यािंतर मागे रानहलेल्या शरीरातभि मासं नमळते. 

याचा िीट निचार करूि निदोष बुनद्धमाि लोक मासं िक्षि करीत िाहीत. 
 
२५९ तुपाच्या आहुती देऊि सहस्त्र यज्ञ करण्यापेक्षा एकही नजिाची हत्या ि करिे ि मासंाहार ि 

करिे हे नकतीतरी श्रेष्ठ आहे. 
 

(२५१) स्वमाांसां परमाांसेन यो वधवणयिुणमच्छणि । 
नास्स्ि कु्षद्रिरस्िस्मात्स नृशांसिरो नर: ।। 

— मिा १३·११६·११ 
 

(२५७) नाकृत्वा प्राणिनाां कहसाां माांसमुत्पद्यिे क्वणित् । 
न ि प्राणिवधः स्वग्यवस्िस्मान्माांसां णववजवयेत् ।। 

— मिु ६·४८ 
 
(२५८) न णह माांसां िृिात्काष्टायुत्पलाद्वाणप जायिे । 

हत्वा जन्िुां ििो माांसां िस्माद्दोषस्िु भक्षिे ॥ 
—मिा १३·११५·२६ 



 
 अनुक्रमणिका 

२६० कहसा आनि मासंाहार याचंा जो त्याग करील, त्याला अनखल प्रानिमात्र हात जोडभि प्रिाम 
करतील. 

अर्धयाय २७ – िपश्चया 
 

२६१ स्ितःिर कोसळलेली दुःखे सहि करिे ि दुसऱ्यास दुःख ि देिे हेच तपियेचे खरे स्िरूप. 
 
२६२ तपाचरि करिारािंीच तपस्हायाचा िषे धारि करिे उनचत होय. िाहीतर तो िषे हायथयच होय. 
 
२६३ तपस्िी लोकाचें धारिपोषि करता याि े म्हिभिच की काय अन्य आश्रमी (गृहस्थाश्रमी) 

तपाचरि करण्याचे निसरूि गेले! 
 
२६४ शत्रभंचा िाश करिे ि नमत्रास संपन्न करिे या गोष्टी करण्याचें मिात आनिलें  तर तपस्िी 

जिासं त्याचं्या तपःसामर्थयामुळे त्या सहज साध्य आहेत. 
 
२६५ इष्ट िस्तभंची प्राप्ती इष्ट समयी करूि घ्याियाची असेल, तर इहलोकी ि या म्हिजे 

गृहस्थाश्रमात तपाचरिाचे कष्ट केले पानहजेत. 
 
२६६ तपिया करिारे लोकच स्िकतयहायतत्पर असतात. इतर लोक आसक्तीच्या आधीि होऊि 

त्याचें प्रयास हायथय होतात. 
 
२६७ सोिे अग्िीत अनधकानधक तापिभि ते अनधकानधक निमयळ झाल्यािे त्याची प्रिा फाकते. 

त्याचप्रमािे तपियेच्या अनिरत कष्टािंी मिुष्ट्य अनधकानधक तेजस्िी होतो. 
 
२६८ तपियेच्या योगािे ज्यािे आपला अहंकार िष्ट केला आहे, त्याच्यापुढे अन्य जीि िम्र होऊि 

त्याची सेिा करतील. 
 

(२६०) माांसभक्षिमयुक्िां सवेषाम् । 
—चासभ ५६३ 

 
(२६१) िप्यन्िे लोकिापेन साधवः प्रायशो जनाः । 

परमाराधनां िणद् पुरुषस्याणखलात्मनः ।। 
—िाग ८·७·४४ 

 
(२६७) दह्यन्िे र्धयायमानानाां धािूनाां णह यथा मलाः । 

नथेस्न्द्रयािाां दह्यन्िे दोषाः प्रािस्य णनग्रहात् ।। 
—मिु ६·७१ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

२६९ तपियत मग्ि होण्याऱ्या हायक्ती आपल्या सामर्थयािे यमािरही निजय नमळितात. 
 
२७० या जगात अिेक लोक आिंदास पारखे होतात, याचे कारि तपस्िी लोक अल्पसंख्या, तर 

तपियेची उपेक्षा करिारे अनधक असतात. 
 

अर्धयाय २८ – दांभािरि 
 

२७१ ज्याच्या अंतःकरिात दंिाची िस्ती आहे, अशा हायक्तीच्या शरीरातील पचंमहाितेु सुद्धा 
त्याच्या दानंिक आचरिाची चेष्टा करतात. 

 
२७२ आपले मि जर जािभिबुजभि दुराचरिास बळी पडत असेल, तर स्िगातही शोििाऱ्या बाह्य 

िषेाचा ि अिडंबराचा काय उपयोग? 
 
२७३ अंगी सामर्थयय िसभि जी सामर्थययसंपन्न मािसाप्रमािे बाह्याचरि करू पाहतो, तो िाघाचे कातडे 

पाघंरूि शतेात चरिारा बलैच होय. 
 
२७४ तपस्हायाचा िषे धारि करूि दुराचरि करिारा ढोंगी मिुष्ट्य उंच गितात दडभि राहभि 

जाळ्यात पक्षी पकडिाऱ्या पारध्याप्रमािे होय. 
 
२७५ सियसंग-पनरत्यागाचे ढोंग करिाऱ्या दुराचारी लोकािंा केहाहा तरी आपल्या आचरिाचा 

पिात्ताप होईलच. 
 
२७६ अंतःकरिापासभि कामिाचंा त्याग केल्यािाचभि जे सनं्यासाचे ढोंग करतात, त्याचं्यापेक्षा 

अनधक कठोर हृदयाचे लोक या जगात िाहीत. 
 
२७७ एका बाजभिे आकषयक नदसिाऱ्या पि दुसऱ्या बाजभिे काळ्या असिाऱ्या गंुजेप्रमािे बाहेरूि 

सज्जि नदसिारे पि काळीकुट्ट अंतःकरिे असिारे अिेक लोक या जगात आहेत. 
 

(२६९) दुरन्वयां दुष्ट्प्रधषं दुरापां दुरणिक्रमम् । 
सवं णह िपसाभ्येणि िपो णह बलवत्तरम् ।। 

—मिा १३·१२२·८ 
 
(२७२) कमेस्न्द्रयाणि सांयम्य य आस्िे मनसा स्मरन् । 

इस्न्द्रयािाां णवमूढात्मा णमर्थयािारः स उच्यिे ।। 
—गीता ३·६ 

 
(२७७) योऽन्यथा सन्िमात्मानमन्यथा प्रणिपद्यिे । 

कक िेन न कृिां पापां िौरेिात्मापहाणरिा ।। 
मिा ५·४२·३७ 



 
 अनुक्रमणिका 

२७८ मिातभि पापी िासिा बाळगिारे पि बाह्यतः साधुसनं्याशापं्रमािे तीथात स्िाि करिारे अिेक 
दुजयि या जगात आहेत. 

 
२७९ बाि आकारािे सरळ असला तरी प्रािघातक असतो. िीिा िक्राकार असली, तर नतचा 

झंकार मधुर असतो. मिुष्ट्याची परीक्षा त्याच्या आचरिािरूि करा. 
 
२८० जगातील किद्य दुराचरिाचा त्याग केल्यािंतर डोक्याचे मंुडि करण्याची ककिा डोक्यािरील 

जटा िाढनिण्याची आियकयकता िाही. 
 

अर्धयाय २९ – अस्िेय 
 

२८१ दुसऱ्याकंडभि किदा ककिा नतरस्कार यास पात्र ि होता जर तुमचा आयुष्ट्यक्रम चालिाियाचा 
असेल, तर दुसऱ्याच्या िस्तभची चोरी करण्याचा निचारही मिात आिभ िका. 

 
२८२ मिात लोिाचा प्रादुिाि होिे हेही पापच. म्हिभि दुसऱ्याची िस्तभ त्याच्या ि कळत घेण्याचा 

निचारही करू िका. 
 
२८३ चोरीच्या मागािे प्राप्त झालेले िैिि उत्कषाच्या मागािर िेत आहे, असे िासते. पि िस्तुतः 

ते नििाशाच्या मागािरूि जात असते. 
 
२८४ दुसऱ्याच्या िैििािर दृष्टी ठेिभि िागत असता पनरिामी अतीि निराशाच पदरी पडेल. 
 
२८५ दुसरा सािध िसता त्याच्या संपत्तीचे अपहरि करण्याची संधी जो पाहात असतो, त्याच्या 

अंतःकरिात दया ि पे्रम यािंा स्थाि िसते. 
 
२८६ दुसऱ्याच्या िस्तभचा अपहार करण्याची इच्छा जे बाळगतात, ते सदाचाराच्या मागािे जाऊच 

शकत िाहीत. 
 

(२८१) मा गृधः कस्यस्स्वद् धनम् । 
—ईशा. १ 

 
(२८२) मूलां  लोभस्य मोहो वै कालात्मिणिरेव ि । 

णछने्न णभने्न िथा लोभे कारिां काल एव ि ।। 
—मिा १२·१५९·११ 

 
(२८४) परणवभवेष्ट्वादरोऽणप नाशमूलम् । 

—चासभ २६७ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

२८७ सदाचरिी ि निद्वाि लोकाचं्या अतंःकरिात चोरीसारख्या कृष्ट्िकृत्याचंा निचारच येिार 
िाही. 

 
२८८ सज्जिाचं्या अंतःकरिात धमयबदु्धीचा िास असतो, तर चोराचं्या मिात िचंिेची िस्ती असते. 
 
२८९ चौययकमािाचभि अन्य कोित्याच कलेचे ज्यास ज्ञाि िाही, त्याचं्या हातभि दुराचरि घडभि 

त्यातच त्याचंा त्िनरत िाश होईल. 
 
२९० चोराचं्या नजितं शरीरािंा इहलोकात देखील थारा नमळत िाही. उलट सदाचरिी लोकाचंा 

त्याग स्िगयलोकही करिार िाही. तेथे त्याचें स्िागतच होईल. 
 

अर्धयाय ३० –सत्यविन 
 

२९१ ज्याच्या पनरिामी हािी ि होता नहतच होते, ते सत्यिचि. 
 
२९२ पापािंर पाघंरूि ि घालता पनरिामी नहतकर होिारे असत्यिचिसुद्धा सत्यिचि म्हिभिच 

समजाि.े 
 
२९३ तुमच्या अंतःकरिास जे असत्य िाटते, त्याचा उच्चार करू िका. ते असत्य म्हिभि उघडकीस 

आले, तर ते तुमच्या अतंःकरिाचा दाह करील. 
 
२९४ असत्यापासभि जो जािभिबुजभि चार हात दभर राहील, त्याला लोकाचं्या अंतःकरिात आदराचे 

स्थाि नमळेल. 
 
२९५ ज्याच्या मिात ि िािीत सत्याची िस्ती आहे, त्याची योग्यता तपोधि ि दातृत्िसपंन्न 

मिुष्ट्यापेक्षाही अनधक आहे. 
 

(२९२) यद् भूिणहिमत्यन्िमेित्सत्यां ब्रवीम्यहम् । 
— मिा १२·२८७·२० 

 
(२९४) न मे वृथा व्याहृिमेव वाक्यां 

सत्यां णह सन्िः प्रणिपूजयस्न्ि । 
— मिा १·९३·२५ 

 
(२९५) नास्स्ि सत्यात्परां िप: । 

— चासभ ४१७ 
 

२९६ सत्यधमाच्या आचरिाहभि श्रेष्ठ असे या जगात काही िाही. कष्ट ि करताच ते तुमच्या गाठी 
पुण्य बाधंील. 



 
 अनुक्रमणिका 

२९७ सदैि सत्यिचिाचा आश्रय केल्यािे तुम्हाला पुण्यप्राप्ती होईल. अन्य सद गुिाचें आचरि 
करण्याची आियकयकताच मग राहिार िाही. 

 
२९८ बाह्यागंाची शुद्धी जलािे होते. अंतरंगाची शुद्धी सत्यािे होते. 
 
२९९ पुण्यिाि निद्वज्जिािंा सामान्य दीपक हे दीपक िहाहेत. सत्यिचि हाच त्याचंा दीपक. 
 
३०० आमच्या निचारशक्तीची मयादा जेथिर पोचते, तेथिर निचार करूि आम्ही असे सागंतो की, 

सत्यापेक्षा श्रेष्ठ असे या जगात काही िाही. 
 

अर्धयाय ३१ – अक्रोध 
 

३०१ ज्याच्यािर (तो लहाि असल्यामुळे) आपल्या क्रोधाचा प्रिाि पडभ  शकतो, अशािर ि रागाििे 
म्हिजेच खरा अक्रोध. ज्याच्यापढेु(तो श्रेष्ठ असल्यामुळे) आपली मात्रा चालत िाही, त्याच्यािर रागािले 
काय िा ि रागािले काय, सारखेच. 

 
३०२ आपल्या क्रोधाचा इष्ट पनरिाम ि झाला तर िाईट िाटिारच, (पि म्हिभि) क्रोधाचा पनरिाम 

होतो या निनमत्तािे दुबयळािर राग काढिे, यापेक्षा िाईट ते काय?  
 

(२१६) नास्स्ि सत्यसमो धमो न सत्याणद्वद्यिे परम् । 
न णह िीव्रिरां ककणिदनृिाणदह णवद्यिे ।। 

—मिा १·७४·१०५ 
 
(३००) अिमेधसहस्रां ि सत्यां ि िुलया धृिम् । 

अिमेधसहिाणद् सत्यमेव णवणशष्ट्यिे ।। 
—मिा १२·१६२·२६ 

 
(३०१) द्वाणवमौ कण्िकौ िीक्षिौ शरीरपणरशोणषिौ । 

यिाधनः कामयिे यि कुप्यत्यनीिरः ।। 
—मिा ५·३३·५६ 

 
३०३ तुम्हाला क्रोध आिण्याचा कोिी प्रयत्ि केला, तरी क्रोध निसरूि िागले पानहजे. कारि क्रोध 

हाच अिेक पापे ि दुष्ट्कृत्ये याचंा जिक आहे. 
 
३०४ प्रसन्न हास्य ि आिंद याचंा क्रोध िध करतो. म्हिभि क्रोधापेक्षा मोठा शत्रभ कोिी आहे काय? 
 
३०५ या जगात स्ितःचे सरंक्षि कोिापासभि करायचे असेल तर ते क्रोधापासभि. िाही तर तोच 

तुमचा बळी घेईल. 



 
 अनुक्रमणिका 

३०६ तािडीत सापडलेल्याचें िस्म करिे हा क्रोधाग्िीचा स्ििािच आहे. म्हिभि गरजेच्या िळेी 
िौकेप्रमािे साहाय्य करूि तुम्हाला आिंद देिाऱ्या नमत्रमंडळींचाही तो िाश करील. 

 
३०७ जनमिीिर जोरािे थपडा मारल्यािंतर हाताला नझिनझण्या येतात. राघोबादादाशंी मतै्री 

ठेििाराला तसाच अपाय होतो. 
 
३०८ (तुमच्यािर) अस्ग्िगोलक फेकण्याइतकी तीव्र पीडा तुम्हाला कोिी नदली, तरीही क्रोधाधीि 

ि होिे हे उत्तम. 
 

(३०३) अव्याणधजां किुकां  शीषवरोगी 
यशोऽमुपां पापफलोदयां वा । 

सिाां पेयां यन्न णपबन्त्यसन्िो 
मन्युां महाराज णपब प्रशाम्य ।। 

—मिा ५·२७·२३ 
 

(३०४) क्रोधो णह धमं हरणि यिीनाां दुःखसांणििम् । 
ििो धमवणवहीनानाां गणिणरष्टा न णवद्यिे ।। 

—मिा १·४२·८ 
 

(३०५) िर क्रोधणममां हत्वा नैवां धमं प्रहास्यणस । 
— मिा १·४२·७ 

 
(३०७) परां णक्षपणि दोषेि विवमानः स्वयां िथा । 

यि कुप्यत्यनीशानः स ि मूढिमो नरः ।। 
—मिा ५·३३·३७ 
 

(३०८) आकु्रष्टस्िाणडिः कु्रद्ः क्षमिे यो बलीयसा । 
यिणनत्यां णजिक्रोधो णवद्वानुत्तमपूरुषः ।। 

—मिा १३·२९·३३ 
 

३०९ अंतःकरिात क्रोधास मात्र स्थाि नदले िाही, तर सिय इष्ट िस्तभंची त्िनरत प्राप्ती होईल. 
 
३१० अनतक्रोधािे अधं झालेला मिुष्ट्य मेल्यासमाि असतो. क्रोधास कजकिारा मिुष्ट्य मोक्षाचा 

स्िामी होतो. 
 

अर्धयाय ३२ – पर-पीडा 
 

३११ संपत्तीच्या समृद्धीमुळे जरी कीती प्राप्त होत असली, तरी निष्ट्कलंक चानरत्र्याचे लोक नतच्या 
प्राप्तीसाठी पर-पीडेचे अिलंबि करीत िाहीत. 



 
 अनुक्रमणिका 

३१२ दुसऱ्यािे नदलेल्या पीडेचा प्रनतशोध घेण्यासाठीही दुसऱ्यास पीडा ि देिे, हा निष्ट्कलंक 
चानरत्र्याच्या लोकाचंा स्ििािच असतो. 

 
३१३ तुम्हाला निष्ट्कारि पीडा देिाऱ्याचा प्रनतशोध घेण्यासाठीही तुम्ही त्यास पीडा नदली, तर 

तुमची अधोगती होईल. 
 
३१४ तुमचा अपराध करिारास तुम्ही दंड करू इच्छीत असाल, तर त्याचा अपराध ि तुमची क्षमा 

निसरूि त्याला लनज्जत करिे हाच दंडाचा खरा मागय आहे. 
 
३१५ दुसऱ्यास होत असलेले दुःख स्ितःलाच होत आहे असे मािभि, त्याचे रक्षि जर केले िाही, 

तर आपल्या ज्ञािाचा काय उपयोग? 
 

(३०९) सवं जयत्यक्रोधः । 
—चासभ ३५० 

 
(३१०) िपिे यजिे िैव यि दानां प्रयच्छणि । 

क्रोधेन सवं हरणि िस्मात्क्रोधां णववजवयेत् ।। 
—रामा ८·५९ 

 
(३११) व्याजेन णवन्दस्न्वत्तां णह धमात्स पणरहीयिे । 

—मिा १२·१३२·१८ 
 
(३१२) णवद्वाांस्िथैव यः शक्िः स्क्लश्यमानो न कुप्यणि । 

अनाशणयत्वा क्लेष्टारां परलोके ि नन्दणि ।। 
—मिा ३·२९·१२ 

 
३१६ जी गोष्ट स्ितःला िाईट म्हिभि िाटली, नतचा प्रयोग दुसऱ्यािर करण्याचा निचार सोडभि 

नदला पानहजे. 
 
३१७ एखादे अगदी साधारि असे िाटिारे दुष्ट्कृत्य मिात आले तर त्याचा प्रयोग केहाहाही 

कोिािरही ि करिे ही श्रेष्ठ िीती होय. 
 
३१८ एखाद्या दुष्ट्कृत्यािे आपिास पीडा होते हे ज्याला समजते, त्यािे त्याच दुष्ट्कृत्याचा प्रयोग 

दुसऱ्यािर करूि त्याला का पीडा द्यािी? 
 
३१९ प्रातःकाळी तुमच्या शजेाऱ्यास जर तुम्ही दुःख नदले, तर सायंकाळपयंत तुमच्यािर तेच 

आपोआप उलटेल. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३२० दुसऱ्यास पीडा देिारी दुष्ट्कृत्ये स्ितःिरच उलटतात. म्हिभि ज्याला दुःखरहीत जीिि 
घालािाियाचे असेल, त्यािे दुसऱ्यास दुःख देऊ िये. 
 

अर्धयाय ३३ – अकहसा 
 
३२१ सिांत श्रेष्ठ धमय कोिता? अकहसा. सिय पापाचें मभळ कहसेतच असते. 
 
३२२ स्ितःजिळचे अन्न सिांस िाटभि झाल्यािर उरलेले आपि खाि,े ि अशा प्रकारे सिांचे रक्षि 

कराि,े हाच सियश्रेष्ठ धमय, असे अिेक धमयगं्रथ सागंतात. 
 
३२३ अकहसा हा सिोत्तम ि अतुलिीय धमय होय. धमात त्यािंतर सत्याचा क्रम लागतो. 
 
३२४ सन्मागय कोिता असा जर प्रयकि केला तर त्याचे उत्तर हेच की, कोिाचीही कहसा ि करिे हाच 

सिोत्तम मागय. 
 

(३१६) न ित्परस्य सन्दर्धयात् प्रणिकूलां  यदान्मनः । 
सांग्रहेिैव धमवः स्यात्कामादन्य प्रविविे ।। 

—मिा ५·३९·७२ 
 

(३२१) अकहसा परमो धमवः । 
—मिा ३·२०७·७४ 

 
(३२२) स्वजनां िपवणयत्वा यः शेषभोजी सोऽमृिभोजी । 

—चासभ ५६१ 
 
(३२३) अकहसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शास्न्िरपैशुनम् । 

—गीता १६·२ 
 

३२५ जन्ममरिाच्या ििचक्रास निऊि जे संन्यासमागय पत्करतात, त्या सिांत कहसेचा त्याग करूि 
अकहसेस उते्तजि देिारा उत्तम होय. 

 
३२६ अकहसा ही श्रेष्ठ मािभि नतचे आचरि निष्ठिेे करिाऱ्या मिुष्ट्याच्या प्रािािर प्राििक्षक 

यमराजाचीही सत्ता चालत िाही. 
 
३२७ स्ितःचा प्राि अपयि करण्याची िळे आली, तरीही दुसऱ्याचंा प्राि घेता कामा िये. 
 
३२८ (यज्ञ इत्यादी प्रसंगी) कहसा केल्यािे पुण्य प्राप्त होण्याचा संिि असला, तरी निद्वाि ि 

बुनद्धमाि लोक कहसा त्याज्यच समजतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३२९ कहसाचार करिारे दुष्ट लोक निद्वाि लोकाचं्या मते अती िीच प्रतीचे होत. 
 
३३० शारीनरक हायाधी आनि दानरद्र्य यािंी ज्या दुदैिी लोकाचें आयुष्ट्य ग्रस्त झाले आहे, त्यािंी 

पभियजन्मी कोिातरी प्राण्याची कहसा केली असली पानहजे, असे म्हितात. 
 

अर्धयाय ३४—अणनत्यत्व 
 

३३१ अनित्य िस्तभंिा शाश्वत समजिे यासारखा दुसरा मभखयपिा िाही. 
 
३३२ िृत्योत्सि पाहण्यासाठी पे्रक्षकाचंा समुदाय जसा हळभहळभ येतो, तसेच संपत्तीचे आगमिही 

क्रमाक्रमािे होते. त्याचप्रमािे पे्रक्षकाचें आनि सपंत्तीचे निगयमिही क्रमाक्रमािे होते. 
 
३३३ संपत्ती ही स्ििातःच अनित्य असते. जर ती दैियोगािे प्राप्त झाली, तर नतच्यामुळे पनरिामी 

नमळिाऱ्या शाश्वत िस्तभंचा ककिा गुिाचंा लाि त्िनरत करूि घेतला पानहजे. 
 
३३४ नदिस हे काळाचे एक पनरमाि आहे खरे. पि ज्ञात्यास हे माहीत आहे की, आयुष्ट्य (म्हिजेच 

काळ) ही हळभहळभ कापभि कमी करिारी करित आहे. 
 
३३५ जीि लुळी पडभि मृत्युसमयीची उचकी लागण्यापभिीच त्िरेिे काही पुण्यकमय करा. 

 
(३३४) आयुषः खण्डखण्डाि णनपिन्िः पुनः पुनः । 

न कणिद् वेणत्त कालेन क्षिाणन णदवसान्यहो ।। 
— योिा ७·९३·५१ 
 

(३३५) येन खट् वा समारूढः पणरिप्येि कमविा । 
आदावेव न ित्कुयादधु्रवे जीणविे सणि ।। 

—मिा ५·३९·२९ 
 

३३६ “एखादा मिुष्ट्य काल निद्यमाि होता, आज िाही” असे म्हिाियास लाििारे या जगातील 
जीिि क्षििगुंर असते, ि हाच त्याचा मनहमा आहे. 

 
३३७ आपले जीिि क्षििगुंर आहे याचे ज्ञाि मिुष्ट्यास असते. आनि तरीही कोट्यिधी िहाहे, तर 

असंख्य निषयाचं्या कचतिात तो निमग्ि असतो. 
 
३३८ काही काळ अडं्याच्या अंतिागी िास्तहाय करूि पक्ष्याचे नपलभ  त्यापासभि नििक्त होऊि उडभि 

जाते. मृत्युसमयी शरीरास सोडभि जािाऱ्या आत्म्याचा त्या शरीराशी सबंंध याच प्रकारचा असतो. 
 
३३९ मरि हे निदे्रसमाि आहे. तर जन्म हा झोपेतभि जागे होण्यासारखा आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३४० हे शरीर म्हिजे प्रािाचे तात्पुरते नििासस्थाि (नबऱ्हाड) आहे. प्रािाला जिभ काही शाश्वत 
िसनतस्थाि सापडलेच िाही! 

 
अर्धयाय ३५ – सांन्यास 

 
३४१ ज्या ज्या िस्तभंच्या बधंिातभि मिुष्ट्य मुक्त होतो, त्यापासभि त्याला दुःख होण्याचे बदं होते. 

 
(३३६) को णह जानाणि कस्माद्य मृत्युकालो भणवष्ट्यणि । 

युवैव धमवशीलः स्यादणनत्यां खलु जीणविम् ।। 
—मिा १२·१७५·१६ 

 
(३३७) अल्पकालां  जीणविां यन्मनुष्ट्ये 

महािावां णनत्यदुःखां िलां  ि । 
भूयि िद्यशसो नाऽनुरूपां 

िस्मात्पापां पाण्डव मा कृथास्त्वम् । 
—मिा ५·२७·३ 

 
(३३८) नेह िात्यन्िसांवासः ककहणित्केनणित्सह । 

राजन्स्वेनाणप देहेन णकमु जायात्मजाणदणभः ।। 
— िाग १०·४९·२० 

 
(३४०) यथा णह पुरुषः शालाां पुनः सांप्रणवशेन्नवाम् । 

एवां जीवः शरीराणि िाणन िाणन प्रपद्यिे ।। 
—मिा १२·१५·५७ 

 
(३४१) यिो यिो णनविविे ििस्ििो णवमुच्यिे । 

णनविवनाणद् सवविो न वेणत्त दुःखमण्वणप ।। 
—मिा ५·३६·१४ 

 
३४२ सुखप्राप्तीची इच्छा असेल, तर सियस्िाचा त्याग करा. त्यािंतरही इहलोकात अिेक सुखे 

प्राप्त होतील. 
 
३४३ पंचेंनद्रयाचं्या सामर्थयांचा िाश करा. इनंद्रयांिा आधारिभत असलेल्या गोष्टींचा ककिा इनंद्रय 

निषयाचंाही त्याग करा. 
 
३४४ सनं्यास म्हिजे स्िािानिकच सिय िस्तभंचा पनरत्याग. एखाद्या िस्तभचे ककिा निषयाचे बंधि मागे 

रानहले, तर पुन्हा गोंधळ निमाि होतो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३४५ जन्ममरिाच्या फेऱ्यातभि मुक्त हाहाियाचे असेल तर शरीर हेच सिांत मोठे बधंि आहे. मग 
आिखी बधंिे कशासाठी लादभि घ्याियाची? 

 
३४६ “मी, माझे” या ममत्िाच्या मोहाचा जो त्याग करील त्याला स्िगाहभिही उच्च लोकात प्रिशे 

नमळेल. 
 
३४७ आसक्तीच्या बंधिाचा जे त्याग करीत िाहीत, त्यािंा अिेक दुःखाचंी बधंिे जखडभि ठेितात, 

आनि त्याचंी मुक्तता होत िाही. 
 
३४८ सियसंगपनरत्याग करूि संन्यास घेिारे मुक्त होतात. इतर लोक अज्ञािाच्या जाळ्यात 

गुरफटभि गोंधळतात. 
 
३४९ संसारबधंिातभि मुक्त होताच मिुष्ट्य जन्ममृत्यभच्या ििचक्रातभि सुटतो. िाही तर जन्ममृत्यभचे 

रहाटगाडगे चालभच राहते. 
 
३५० बंधिरनहत असलेल्या परमेश्वराशी स्ितःला बाधंभि घ्या. हे बंधि स्िीकारण्यासाठी अन्य 

बंधिाचंा त्याग करािा लागतो. 
 

अर्धयाय ३६ – ित्त्वबोध 
 

३५१ अशाश्वत िस्तभ शाश्वत आहेत असे मािभि जे निपरीत ज्ञािाचा आश्रय करतात, ते जन्ममृत्यभच्या 
चक्रात सापडभि दुःखद ि िीच योिीत जन्म घेतात. 
 

(३४३) प्रसृिैणरस्न्द्रयदुवःखी िैरेव णनयिैः सुखी । 
िस्माणदस्न्द्रयरूपेभ्यो यच्छेदात्मानमात्मना ।। 

—मिा १२·२०४·९ 
 
(३४४) अथवा वसिो राजन्वने वन्येन जीविः । 

द्रव्येषु यस्य ममिा मृत्योरास्ये प्रविविे ।। 
—मिा १२·१३·१० 

 
३५२ अज्ञाि िाहीसे होऊि शुद्ध ि निमयळ तत्त्िज्ञािाचा लाि झाला, म्हिजे जन्ममृत्यभचा अंधकार 

िाहीसा होऊि शाश्वत आिंदाची प्राप्ती होते. 
 
३५३ संशयनििृती होऊि ज्यािंा तत्त्िज्ञाि प्राप्त झाले आहे, अशा लोकािंा पृर्थिीपेक्षा स्िगयलोकच 

जिळचा िाटतो. 
 
३५४ पचंज्ञािेंनद्रयाचं्या द्वारा प्राप्त होिारे ज्ञाि पदरात पडभिही ज्यािंा सद्वस्तभचे ज्ञाि झाले िाही, 

त्यािंा काहीच लाि झाला िाही. 



 
 अनुक्रमणिका 

३५५ आपल्या दृनष्टपथात आलेली िस्तभ बाह्यतः कशीही नदसली, तरीही नतच्या अंतरंगाचे पभिय ज्ञाि 
करूि धेिे हेच खरे ज्ञाि. 

 
३५६ श्रििद्वारा अियकय त्या अध्ययिािंतर ज्याला तत्त्िज्ञािाची प्राप्ती झाली, त्याला या जगात 

पुिजयन्माची िीती िाही. 
 
३५७ स्ितःच संशोधिद्वारा ज्यािे तत्त्िज्ञािाची प्राप्ती करूि घेतली, त्याला पिुजयन्माची िीती 

िाही. 
 
३५८ संसारात पीडा देिारे अज्ञाि दभर केल्यािंतर सिाति ि सत्य िस्तभचे ज्ञाि होते. तेच खरे 

ज्ञाि. 
 
३५९ सिय बंधिातभि मुक्त होऊि सिाति ि सिाधार सद्वस्तभचे ज्यास ज्ञाि होईल, त्याला 

जन्ममरिापासभि होिाऱ्या यातिा सताििार िाहीत. 
 
३६० काम, क्रोध ि मोह या तीि मिोनिकाराचंी िािहेी पसुभि टाकली, तर त्यािंी संसारात नदलेली 

पीडाही िाहीशी होईल. 
 

अर्धयाय ३७ – अनासक्िी 
 

३६१ सिय प्रानिमात्राचं्या नठकािी सदैि िास करिारे िासिा हे बीज आहे. त्यापासभि जन्ममरिाची 
उत्पत्ती होते. 
 

(३५२) ज्ञानेन िु िदज्ञानां येषाां नाणशिमात्मनः । 
िेषामणदत्यवद् ज्ञानां प्रकाशयणि ित्परम् ।। 
िद् बुद्यस्िदात्मानस्िणन्नष्ास्ित्परायिाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृकत्त ज्ञानणनधूविकल्मषाः ।। 

—गीता ५·१६·१७ 
 
(३६०) णत्रणवधां नरकस्येदां द्वारां नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्िथा लोभस्िस्मादेित् त्रयां त्यजेत् ।। 
—गीता ६१·२१ 

 
३६२ िासिा बाळगाियाचीच असेल तर जन्ममरिातभि मुक्त होण्याची. अिासक्तीच्या बळािेच ते 

शक्य आहे. 
 
३६३ अिासक्तीसारखी श्रेष्ठ संपत्ती इहलोकी िाही. परलोकी तरी ती कोठे आहे ? 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३६४ िासिाचंा त्याग म्हिजेच नचत्तशुद्धी. सत्याची अनिलाषा बाळगली म्हिजे ती सहज साध्य 
होते. 

 
३६५ अिासक्त लोक हेच खरे मुक्त होत. इतर बधंिातंभि मुक्ती ही खरी मुक्ती िहाहे. 
 
३६६ लोिाचे िय बाळगभि त्यापासभि दभर राहिे हाच धमय. कारि लोिामुळेच इतराशंी कपटािे 

िागण्याची बुद्धी होते. 
 
३६७ िासिाचंा सपंभियतः त्याग केला, तर मोक्ष आपोआपच नमळेल. 
 
३६८ अिासक्त मिुष्ट्य दुःखमुक्त होईल. लोिी मिुष्ट्याच्या दुःखाची िृद्धीच होत राहील. 

 
(३६३) यि कामसुखां लोके यि णदव्यां महत्सुखम् । 

िृष्ट्िाक्षयसुखस्यिेै नाईिः षोडशीं कलाम् ।। 
—मिा १२·२७६·६ 

 
(३६४) सनावागुराकृष्टो मनो हणरिको नृिाम् । 

पराां णववशिामेणि सांसारवनगुल्मके ।। 
—योिा ३·११०·११ 

 
(३६६) लोभो धमवस्य नाशाय भगवन्नाऽहमुत्सहे । 

अनहा वरमादािुां िृिीयां राजसत्तम ।। 
—मिा २·७१·३५ 

 
(३६७) बद्ो णह वासनाबद्ो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 

—योिा ४·५७·१९ 
 
(३६८) आस्थामात्रमनन्िानाां दुःखनामाकरां णवदुः । 

अनास्थामात्रमणभिः सुखानामाकरां णवदुः ।। 
—योिा ४·२७·२७ 

 
३६९ दुःखातील महाि दुःख जो लोि, त्याचा जो िाश करील, त्याला शाश्वत सुखाची प्राप्ती 

होईल. 
 
३७० कधीच तृप्त ि होिाऱ्या लोिाचा त्याग करता आला, तर त्याच स्स्थतीत शाश्वत आिंदाची 

प्राप्ती होईल. 
 

(३६९) पापानाां णवद्यनुष्ानां लोभमेव णद्वजोत्तम । 
— मिा ३·२०७·५८ 



 
 अनुक्रमणिका 

 
(३७०) न िृस्प्िः णप्रयलाभेऽस्स्ि िृष्ट्िा नाद् णभः प्रशाम्यणि । 

सांप्रज्वलणि सा भूयः सणमद् णभणरव पावकः ।। 
—मिा १२·१८०·२६ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग ४ – दैव 
 

अर्धयाय ३८ – दैव 
 

३७१ दैि अिुकभ ल असेल, तरच पनरश्रम करूि धिप्राप्ती होईल. दैि प्रनतकभ ल असेल, तर 
आळसामुळे हाती असलेल्या धिाचाही िाश होईल. 

 
३७२ दुिाग्यािे नित्तहािी झाली, तर शहाण्याचा मभखय होतो. सुदैिािे धिप्राप्ती झाली, तर 

मभखाचाही शहािा होतो. 
 
३७३ अिेक निद्याचें अध्ययि करूि मिुष्ट्य निद्वाि झाला, तरी त्याला पभियपुण्याईमुळे लािलेली 

उपजत बदु्धी महत्त्िाची आहे. 
 
३७४ या जगात िाग्यािुरूप लोकाचें दोि प्रकार होतात. एक श्रीमाि लोकाचंा, ि दुसरा निद्वाि 

लोकाचंा. 
 
३७५ धिप्राप्तीसाठी प्रयत्ि करीत असतािा, दैि जर अिुकभ ल असेल, तर िाइटाचे बरे होते. दैि 

प्रनतकभ ल असेल, तर बऱ्याचे िाईट होते. 
 

(३७१) दैवमेव परां मन्यां पौरुषां ि णनरथवकम् । 
दृष्टवा कुन्िीसुिे शुद्ाां णियां िाां महिाां िथा ।। 

—मिा २·४७·३६ 
 

(३७२) न णवकध ग्रसिे प्रज्ञा प्रज्ञाां िु ग्रसिे णवणधः । 
णवणधपयागिानथान्प्राज्ञो न प्रणिपद्यिे ।। 

— मिा १·११८·१० 
 

(३७३) यस्य नास्स्ि णनजा प्रज्ञा केवलां  िु बहुिुि । 
न स जानाणि शािाथं दवी सूपरसाणनव । । 

—मिा २·५५·१ 
 

(३७४) समृद्वा गुििः केणिद् भवस्न्ि धनिोऽपरे । 
धनवृद्ान्गुिैहीनान् धृिराष्ट्र णववजवथ ।। 

— मिा ५·३९·८ 
 

(३७५) धात्रा िु णदष्टस्य वशे णकलेदां 
सवं जगिषे्टणि न स्विांत्रम् । 

—मिा २·५७·४ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३७६ आपल्या िाग्यात एखादी गोष्ट िसेल तर हरप्रयत्िािंी आपि ती सािंाळभ शकत िाही. उलट 
ती जर आपल्या िाग्यात असेल तर फेकभ ि नदल्यािेही ती िाहीशी होिार िाही. 

 
३७७ तुम्ही कोट्यिधी (अगनित) संपत्ती संपादि केली असताही तुमच्या िाग्यात जर नतचा 

पुष्ट्कळसा िाग िसेल, तर तुम्हाला नतचा उपिोग घेता येिार िाही. 
 
३७८ पभियजन्मातील पापामुळे या जन्मात मिुष्ट्य दुःखािे गाजंला जातो, त्यामुळेच त्यास सद बदु्धी 

होत िाही. िाही तर अन्नान्न दशा झाल्यािर तरी त्यािे संन्यासच घेतला असता. 
 
३७९ सुदैिािे सुख प्राप्त झाले म्हिजे त्याचा उपिोग घेण्यात जर आिंद होतो, तर दुदैिािे संकटे 

आली म्हिजे त्याचे दुःख का मािाि?े 
 
३८० दैिापेक्षा बलित्तर काय आहे? दुसऱ्या एखाद्या शक्तीिे जर त्याच्यािर आक्रमि केले तर दैि 

त्यापभिीच नतची अडििभक करील. 
 

(३७६) दैवां णवनाऽणिप्रयत्नां करोणि यत्तणद्वफलम् । 
— चासभ ९९ 

 
(३७७) सववथा भागधेयाणन स्वाणन प्राप्नोणि मानवः । 

— मिा ५·१७५·३३ 
 

(३७८) भणविव्यां िथा िि नानुशोणििुमहवणस । 
दैवां प्रज्ञाणवशेषेि को णनवर्वििुमहवणि ।। 

—मिा १·१·२४६ 
 
(३७९) णवणधपूवं णह सववस्य दुःखां वा यणद वा सुखम् । 

— मिा १·२०४·१५ 
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खांड दुसरा —अथव 
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भाग १ – राज्य 
 

अर्धयाय ३९ – राजािे गुि 
 

३८१ सैन्य, प्रजा, संपत्ती, अमात्य, नमत्र ि दुगय या सहाचंा स्िामी असा तो राजा, तो राजकसह. 
 
३८२ धैयय, औदायय, बनुद्धमत्ता ि उत्साह हे राजाचे चार स्िािानिक गुि समजाि.े 
 
३८३ सदैि सािधािता, निद्या ि दृढनििय हे तीि गुि राजािे संपादि करूि ते कधीही सोडभ  

ियेत. 
 
३८४ निदोष राज्यशासि, राज्यातील दुगुयिाचें निष्ट्कासि ि सानिमाि पराक्रम या तीि गोष्टींिी 

राजा सपंन्न असला पानहजे. 
 
३८५ धि सपंत्तीचे संपादि, रक्षि, िृद्धी ि (दाि इत्यादी) योग्य मागािे हायय या सिय कायांत 

राजािे िैपणु्य नमळनिले पानहजे. 
 
३८६ ज्याचे दशयि सुलि असते ि ज्याच्या िािीत कठोरता िसते, अशा राजाच्या राज्याची सिय 

लोक प्रशसंा करतात. 
 
३८७ ज्या राजाच्या िािीत माधुयय असभि जो दािशभर आहे, त्याची लोक प्रशसंा करतात ि त्यास 

िश होतात. 
 
३८८ प्रजेचे न्यायािे पालि करिाऱ्या राजाला प्रजा परमेश्वरासमाि मािते. 
 
(३८१) स्वाम्यमात्यजनपददुगकाशेदण्डणमत्राणि प्रकृियः । 

 
(३८२-३-४) क्षमा णिणिक्षा दम आजववां ि 

सांत्यांव्रित्वां िुिमप्रमादः । 
भूिानुकम्पा ह्यनुशासनां ि 

युणधणष्टरे राजगुिाः समस्िाः ।। 
—मिा ५·१४९·३४ 

 
(३८५) अलब्धणमच्छेद् दण्डेन लब्धां रके्षदवेक्षया । 

रणक्षिां वधवयेद् वृद्या वृद्ां दानेन णनणक्षपेत् ।। 
—मिु ७·१०१ 

 
३८९ कािािर आदळिाऱ्या कठोर शब्दाचंा आघात सहि करण्याचे सामर्थयय असलेल्या राजाच्या 

छत्राखाली सिय लोक जमतात. 



 
 अनुक्रमणिका 

३९० औदायय, दया, न्यायदाि आनि प्रजापालि या चार गुिािंी सपंन्न असिारा राजा दीपकाप्रमािे 
प्रकाशदायी असतो. 
 

अर्धयाय ४० – णवद्यार्धययन 
 

३९१ अियकय त्या निद्याचें सपंभिय ि निदोष अध्ययि केल्यािंतर त्या ज्ञािास अिुसरूि जगातील 
हायिहार करा. 

 
३९२ गनितशास्त्र ि सानहत्य हे या जगातील मिुष्ट्यमात्राचे दोि िेत्र आहेत. 
 
३९३ निद्याध्ययि केलेला मिुष्ट्य हाच खरा िेत्रिाि असतो. निद्याध्ययि ि केलेल्या मिुष्ट्याचे िेत्र 

म्हिजे त्याच्या मुखािरील दोि ब्रिच होत. 
 
३९४ निद्वाि लोकाचें सुखप्रद संमेलि पार पडल्यािंतर निसजयिसमयी त्याचंी इतकीच हायथा असते 

की, पुन्हा आपल्या गाठी दैियोगािे केहाहा पडतील ? 
 
३९५ जे निधयि लोक धििािासमोर िम्र होऊि त्याचं्या साहाय्यािे निद्याध्ययि करतात, ते श्रेष्ठ 

होत. जे असे अध्ययि करीत िाहीत, ते सदा िीच स्स्थतीतच राहतात. 
 
३९६ िालुकामय प्रदेशात निहीर नजतकी खोल खिािी, नततके अनधक पािी देिारे झरे लागतात. 

मिुष्ट्याच्या निदे्यचे अध्ययि नजतके खोल असेल, नततकी त्याची बदु्धी तीक्ष्ि होईल. 
 
३९७ निद्वाि लोक जगातील सिय देश ि सिय िगरे आपलीच समजतात. असे असभिही काही लोक 

आमरि निद्याध्ययि का करीत िाहीत?  
 
३९८ एका जन्मात संपादि केलेली निद्या मिुष्ट्याला सात जन्म साहाय्यिभत होते. 

 
(३९०) स्वधमे विवमानस्त्वां कक नु शोिणस पाण्डव । 

राजा णह हन्याद् दद्याि प्रजा रके्षि धमविः ।। 
—मिा १२·३२·६ 

 
(३९६) यथा यथा णह पुरुषो णनत्यां शािमवेक्षिे । 

िथा िथा णवजानाणि णवज्ञानमथ रोििे ।। 
—मिा १२·१३०·१० 

 
३९९ ज्या निदे्यपासभि स्ितःला आिंद होतो, नतच्यापासभि सिय जगही सुखी होते, हे जािभि निद्वाि 

लोक निदे्यचे अनधकानधक अध्ययि करीत राहतात. 
 
४०० निद्या हे नचरंजीि धि आहे. अन्य कोितीही संपत्ती इतकी श्रेष्ठ िाही. 
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अर्धयाय ४१ – णवद्याराणहत्य 
 

४०१ चागंल्या गं्रथाचंा अयायास केला असल्यािाचभि निद्वत्सिेत प्रिशे करिे म्हिजे पटािाचभि 
बुनद्धबळाचा खेळ खेळण्याचा प्रयत्ि करिे होय. 

 
४०२ निद्यारनहत मिुष्ट्यािे निद्वत्सिेत िाषि करण्याची अनिलाषा बाळगिे म्हिजे स्तिरनहत स्त्रीिे 

केलेल्या कामचेनष्टतासारखे आहे. 
 
४०३ निद्वािासमोर अनिद्वािािे िाचाळपिा ि करता मौि धारि केले, तर तोही एकप्रकारचा 

नशष्टाचारच होय. 
 
४०४ निद्याध्ययि ि केलेल्या मिुष्ट्याची बदु्धी नकतीही चागंली असली, तरी त्याला निद्वाि लोक 

माि देत िाहीत. 
 
४०५ अडािी मिुष्ट्यािे शहािपिाची नकतीही ऐट आनिली, तरी निद्वाि मिुष्ट्याशी बोलतािा त्याचा 

मभखयपिा उघडकीस येतो. 
 
४०६ अडािी मिुष्ट्य जगतो इतकेच म्हिाियाचे! िाहीतर त्याचे जीिि हे िापीक जनमिीसारखेच 

असते. 
 
४०७ सुंदर मिुष्ट्याची बुद्धी जर उत्तम, तीक्ष्ि ि हायापक िसेल, तर त्याचे सौंदयय हे उत्तम 

िस्त्रालंकारािंी मंनडत अशा मातीच्या बाहुलीसारखे आहे. 
 
४०८ अडािी लोकाचें िैिि हे निद्वािाचं्या दानरद्र्यापेक्षाही अनधक दुःखदायक असते. 
 
४०९ उच्च कुळात जन्मलेला पि निद्याहीि मिुष्ट्य हा िीच कुळात जन्म घेतलेल्या निद्वाि 

मिुष्ट्याइतका सन्माििीय होत िाही. 
 

(४०४) िुिां प्रज्ञानुगां यस्य प्रज्ञा िैव िुिानुगा । 
असांणभन्नाथवमयादः पस्ण्डिाख्याां लभेि सः ।। 

—मग ५·३३·२९ 
 

(४०५) कोणकलः काकसांधािैः समविाननाकृणिः । 
गणदिैव्यवक्ििामेणि सभायाणमव पस्ण्डिः ।। 

—योिा ७·११६·७३ 
 

४१० पशभशंी तुलिा करतािा जसा मिुष्ट्यप्रािी, तसाच अडािी मिुष्ट्याच्या तुलिेिे चागंल्या गं्रथाचें 
अध्ययि केलेला निद्वाि असतो. 
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अर्धयाय ४२ – िवि 
 

४११ इतर धिसंपत्तीपेक्षा श्रििसंपत्तीचे (श्रििमागे सपंानदलेल्या ज्ञािाचे) मभल्य अनधक आहे. 
श्रििसंपत्ती ही सिय संपत्तीत श्रेष्ठ आहे. 

 
४१२ कािािंा द्याियाचे अन्न (निद्या, ज्ञाि) नमळण्यासारखे िसले, तर पोटाला थोडेसे अन्न द्याि.े 
 
४१३ श्रििाहारािे (श्रििमागे ज्ञािािे) संपन्न होिारे निद्वाि हे हनििागािे संतुष्ट होिाऱ्या 

देिापं्रमािे होत. 
 
४१४ आपि स्ितः निद्याध्ययि केलेले िसले तर निदाि निद्वाि मिुष्ट्याची िचिे ऐकािी. गरजेच्या 

िळेी ती हातात धरण्याच्या काठीप्रमािे उपयोगी पडतात. 
 
४१५ निसरड्या जनमिीिरूि चालतािा जसा (हाती धरण्याच्या) काठीचा उपयोग होतो, 

त्याप्रमािे सज्जिाचं्या मुखातभि आलेली िचिे संकटकाळी उपयोगी पडतात. 
 
४१६ कोिाच्याही (लहािाच्याही) तोंडभि बाहेर पडिारी चागंली िचिे ऐनकली, तर तीही आपिास 

मोठेपिा देतात. 
 
४१७ सभक्ष्म निरीक्षि आनि श्रिि या मागािे ज्ञाि संपादि केलेले लोक चुकभ िही अयोग्य शब्द 

उच्चारीत िाहीत. 
 
४१८ ज्ञािािे ज्याचें काि टोचले िाहीत (ज्यािंी श्रििमागे ज्ञाि नमळनिले िाही) त्यािंा चागंले ऐकभ  

आले तरी ते बनहरेच होत. 
 
४१९ सभक्ष्मतेिे श्रिि करूि ज्याचें अध्ययि झाले िाही त्याचं्या िाषिात नििय क्वनचतच आढळतो. 
 
४२० श्रििमाधुयाचा आस्िाद ि घेता जो केिळ नजिेचे चोचले पुरनिण्यात आिंद माितो, तो मिुष्ट्य 

जगला काय ककिा मेला काय, सारखाच! 
 

(४१६) युस्क्ियुक्िमुपादेयां विनां बालकादणप । 
अन्यत्तिृणमव त्याज्यमप्युक्िां पद्मजन्मिा ।। 

—योिा २·१८·३ 
 

अर्धयाय ४३ – बुणद्मत्ता 
 

४२१ बुनद्धमत्ता हे नििाशापासभि िाचनििारे साधि ि शत्रभंिाही दाद ि देिारा बालेनकल्ला आहे. 
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४२२ स्िैर मिाला उन्मागयगामी होऊ ि देिे आनि योग्य मागािे जाण्यास प्रिृत्त करिे ही काये 
बुनद्धमते्तची होत. 

 
४२३ कोिताही निषय कोिाकडभिही कािािर आला, तरी त्यातील सत्य पारखभि घेिे हे बुनद्धमते्तचे 

काम आहे. 
 
४२४ आपले उपयुक्त निचार दुसऱ्यास समजतील अशा रीतीिे हायक्त कनरता येिे ि दसऱ्याच्या 

िाषिातील सभक्ष्म निचार पारखभि घेता येिे ही बनुद्धमते्तची लक्षिे होत. 
 
४२५ जगाची मतै्री सपंादि करिे ही बनुद्धमत्ता. फुलासारखे केिळ निकसिे ि म्लाि होिे ही 

बुनद्धमत्ता िहाहे. 
 
४२६ जग ज्या मागािे जात आहे त्याच मागािे आपला हायिहार करिे हे बुनद्धमते्तचे लक्षि. 
 
४२७ िनिष्ट्यकालीि घटिाचें आगाऊ ज्ञाि ज्यास होते तो बुनद्धमाि. तसे ज्ञाि ज्यास होत िाही तो 

बुनद्धहीि. 
 
४२८ ज्या गोष्टीचे िय बाळगिे अियकय आहे, त्यानिषयी निियय राहिे ही बुनद्धहीिता. त्याचे िय 

बाळगिे हीच बुनद्धमत्ता. 
 
४२९ िनिष्ट्यकालीि घटिानंिरुद्ध दभरदशीपिािे दक्षता घेिाऱ्या निद्वाि लोकािंा कोितीच निपत्ती 

धक्का देत िाही. 
 
४३० बुनद्धमाि लोक (जिळ काही िसले तरी) सियसंपन्न असतात. बनुद्धहीि लोक सपंन्न नदसले 

तरी ते दनरद्रीच असतात. 
 

(४२१) ये बुद्या णह बणलनस्िे भवस्न्ि बलीयसः । 
— मिा १२·१५६·१२ 

 
(४२२) प्रवृकत्ति णनवृकत्त ि कायाकाये भयाभये । 

बांन्धां मोक्षां ि या वेणत्त बुणद्ः सा पाथव साणत्त्वकी ।। 
—गीता १८·३० 

 
(४२९) अनागिणवधानां िु किवव्यां शुभणमच्छिा । 

आपदाशङ कमानेन पुरुषेि णवपणििा ।। 
—रामा ३·२४·११ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ४४ – दोषणनमूवलन 
 

४३१ अहंकार, क्रोध ि निषयिासिा यापंासभि मुक्त असलेल्या राजाचा सदैि उत्कषय होत राहील. 
 
४३२ लोिीपिा, तेजोहीि (हायथय) सन्मािाचा हहायास आनि कनिष्ठ प्रतीचा आिंद हे राजाचे दोष 

आहेत. 
 
४३३ ज्यािंा आपली मािहािी सहि होत िाही, त्यािंा स्ितःचे नतळाएिढे दोष ताडाएिढे 

नदसतात. 
 
४३४ स्ितःच्या दोषाकंडे गिंीरपिािे दृष्टी ठेिभि त्यांपासभि सािध राहा. कारि तेच तुमचा अपमाि 

ि नििाश करिारे शत्रभ आहेत. 
 
४३५ संकट कोसळण्यापभिी त्यापासभि संरक्षि करण्याची दक्षता जो घेत िाही, त्याचे जीिि 

अस्ग्िसन्मुख येिाऱ्या तृिासारखे आहे. 
 
४३६ प्रथम स्ितःचे दोष िष्ट केल्यािंतर मगच जो दुसऱ्याचे दोष हुढकतो, त्या राजाला कोिते दोष 

नचकटिार आहेत?  
 
४३७ आपल्या कृपि स्ििािामुळे जो आपली आियकयक तीही कतयहाये बजािीत िाही, त्याची सपंत्ती 

समभळ िष्ट होते. 
 
४३८ कृपि मिुष्ट्याच्या अनतलोिी स्ििािाची गििा कोित्याच ज्ञात दोषात करता येत िाही (ती 

ज्ञात दोषापलीकडे असते). 
 
४३९ स्ितःिर मोठेपिा लादभि अहंकाराच्या आहारी जाऊ िका. त्याचप्रमािे निरथयक ि अिुनचत 

कमे करू िका. 
 

(४३१) कामां क्रोधां ि लोभां ि दांभां दपं ि भूणमपः । 
सम्यग् णवजेिुां यो वेद स महीमणभजायिे ।। 

—मिा ५·१२९·३३ 
 
(४३२) सक्िां ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तां महीपणिम् । 

लुब्धां न बहु मन्यन्िे श्मशानास्ग्नणमव प्रजाः ।। 
—रामा ३·३३·३ 

 
(४३५) पुरिः कृच्रकालस्य धीमाञ् जागर्वि पुरुषः । 

स कृच्रकालां  सांप्राप्य व्यथाां नैवौणि कर्वहणित् ।। 
—मिा १·२३२·१ 



 
 अनुक्रमणिका 

४४० तुमची इस्च्छत काये दुसऱ्यास ि कळत जर तुम्हास पार पाडता आली, तर त्यासं प्रनतबधं 
करण्याची तुमच्या शत्रभची इच्छा सफल होिार िाही. 
 

अर्धयाय ४५ – थोराांिे साहाय्य 
 

४४१ आपल्यापेक्षा ज्ञािािे िृद्ध ि सज्जि असलेल्या धमयशील लोकाचें मभल्य ओळखभि त्याचंी मतै्री 
संपादि करा. 

 
४४२ ितयमाि निपत्ती दभर करूि आगामी संकटास प्रनतबधं करण्याची पात्रता असिाऱ्या श्रषे्ठ 

लोकाचें साहाय्य संपादि करा. 
 
४४३ श्रेष्ठ हायक्तींचा सन्माि करूि त्याचंी मतै्री सपंादि करिे ही दुलयिातील दुलयि गोष्ट आहे. 
 
४४४ आपल्यापेक्षा श्रषे्ठ हायक्तींची निकट मतै्री संपादि करिे हे श्रेष्ठ प्रकारचे सामर्थयय होय. 
 
४४५ अमात्य हे राजाचे िेत्र असल्यामुळे त्याचंी नििड राजािे अनतशय दक्षतेिे केली पानहजे. 
 
४४६ ज्या राजाला श्रेष्ठ ि बलशाली नमत्र लाितील, त्याला शत्रभंकडभि कोित्याही प्रकारची बाधा 

होिार िाही. 
 

(४४०) नास्य कृत्याणन बुदे्यरन् णमत्राणि णरपवस्िस्था । 
आरब्धान्येव पश्येरन्सुपयववणसिान्यणप ।। 

— मिा १·१४०·८२ 
 

(४४१) सकृत्सिाां सांगिां णलस्प्सिव्यां 
ििः पदां भणविा भव्यमेव । 
ना ऽ णिकामेत्सत्पुरुषेि सांगिां 
िस्मात्सिाां सांगिां णलस्प्सिव्यम् ।। 

— मिा ५·१०·२३ 
 

(४४२) सांगृह िीयादनुरूपान्सहायान् 
सहायसार्धयाणन ि दुष्ट्कराणि । 

– मिा ५·३७·२४ 
 

(४४५) अपस्ण्डिो वा ऽ णप सुहृत् पस्ण्डिो वाप्यनात्मवान् । 
नापरीक्षय महीपालः कुयात्सणिवमात्मनः ।। 

—मिा ५·३८·१९ 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

४४७ िळेप्रसंगी राजाला तंबी देण्यास समथय असिारे सहचर त्याच्या पनरिारात असले, तर त्याची 
हािी करण्याचे सामर्थयय कोिासही िाही. 

 
४४८ ज्याच्या पनरिारात तंबी देण्यास समथय असलेले टीकाकार िाहीत, अशा राजाचा नििाश, 

शत्रभच्या अिािीही होईल. 
 
४४९ ज्याच्याजिळ (हायापारासाठी) िाडंिल िसेल, त्यािंा लाि होिे शक्य िाही. ज्याला 

सामर्थययिाि साहाय्यक िाहीत त्याला स्थैयय प्राप्त होिार िाही. 
 
४५० अिेक हायक्तींच्या शतु्रत्िापेक्षा सज्जिाचं्या स्िेहाचा त्याग दसपट हानिकारक आहे. 

 
अर्धयाय ४६ – कुसांगिीिा त्याग 

 
४५१ सज्जिािंा कुसंगतीची िीती असते. िीच लोक मात्र स्ितःपेक्षा िीच लोकाशंी संबधं ठेितात. 
 
४५२ पाण्याचे गुिधमय जनमिीच्या गुिधमाप्रमािे बदलतात. त्याचप्रमािे मिुष्ट्याचंी बुद्धी त्याचं्या 

सोबत्यािंा अिुरूप अशी होत जाते. 
 
४५३ मिुष्ट्याची बुद्धी त्याच्या मिािर आधारलेली असते. कोि मिुष्ट्य कसा आहे हे त्याच्या 

नमत्राचं्या स्ििािािरूि सागंता येते. 
 
४५४ मिुष्ट्याची बदु्धी त्याच्या मिापासभि उत्पन्न होते असे िाटते. पि िस्तुतः ती त्याच्या 

सत्संगतीपासभि ककिा कुसगंतीपासभि निमाि होते. 
 
४५५ स्ितःच्या मिाची ि आचरिाची शुद्धता ही आपल्या नमत्रमंडळीच्या शुद्धतेिर अिलंबभि असते. 
 
४५६ ज्याचंी मिे पनित्र असतात, त्याचें पानित्र्य जन्मिर पुरूि त्याचं्या पिातही नटकभ ि राहते. 

ज्याचें नमत्र पनित्राचरिी असतात, त्याचं्या हातभि अपनित्र गोष्ट घडतच िाही. 
 
४५७ मिाचे पानित्र्य हेच माििाचे िैिि. सहकाऱ्याचं्या पानित्र्यािे कीती प्राप्त होते. 
 
४५८ निद्वाि लोकािंा मािनसक पनित्रता लािली असली तरी, त्याचं्या सहकाऱ्याचं्या पानित्र्यािे 

त्यािंा अनधक सामर्थयय प्राप्त होते. 
 

(४४७) केणिणद् सौहृदादेव न दोषां पणरिक्षिे । 
स्वाथवहेिोस्िथैवान्ये णप्रयमेव वदन्त्युि ।। 

—मिा २·१३·५१ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

४५९ मािनसक पानित्र्यामुळे स्िगयसुख प्राप्त होते. (ककिा पुिजयन्मात सुख नमळते.) आपल्या 
नमत्राचं्या पनित्रतेिे त्या सुखात िाढ होते. 

 
४६० सत्संगासारखा दुसरा साहाय्यक नमत्र िाही. कुसगंतीपेक्षा मोठा दुष्ट शत्रभ िाही. 

 
अर्धयाय ४७ – णववेकपूववक कमव 

 
४६१ प्राप्तीतभि खचय िजा करूि आपिास लाि नकती उरेल, याचा निचार करूि मग कामास 

लागा. 
 
४६२ नििडक नमत्राशंी सनिस्तर चचा करूि कायास आरंि केला, तर अशा राजाला (ककिा 

हायक्तीला) दुलयि अशी िस्तभ िाही. 
 
४६३ अती लािाच्या लोिािे मभळ िाडंिलही गमािभि बसण्याची पाळी येईल अशा कायास कोिीही 

बुनद्धमाि मिुष्ट्य (ककिा राजा) प्रिृत्त होिार िाही. 
 
४६४ संिाहाय अपयशामुळे पदरी पडिाऱ्या अपकीतीचे ज्यािंा िय िाटते. असे लोक (ककिा राजे) 

ज्यात खरोखर लाि होण्यासारखा िाही, अशा कायास प्रिृत्त होत िाहीत. 
 
४६५ पनरस्स्थतीचा पभिय निचार केल्यानििा राजािे आपल्या शत्रभिर आक्रमि करिे म्हिजे त्याच्या 

पोषिासाठी सुपीक जमीि दाि करण्यासारखे आहे. 
 
४६६ अिुनचत कमे करिे आनि उनचत कमे ि करिे, या दोि गोष्टी मिुष्ट्यास अधोगतीस िेतात. 
 
४६७ कोित्याही कायाचा प्रारंि करण्यापभिी पभिय निचार करा. एकदा प्रारंि केल्यािंतर निचार करू 

असे म्हििे हा मभखयपिा आहे. 
 

(४६२) िाि बुद्र्धयाणप ित्सव ंबुद्र्धयस्व बलमात्मनः । 
णनयिां सववणमते्रषु बलवत्स्वबलेषु ि ।। 

—मिा ४·२९·९ 
 
(४६३) लोभः प्रज्ञानमाहस्न्ि प्रज्ञा हस्न्ि हिा ह णरथम् । 

—मिा ५·७२·१८ 
 
(४६४) गुरुलार्घवमथानामारम्भे कमविाां फलम् । 

दोषां वा यो न जानाणि स बाल इणि होच्यिे ।। 
—रामा २·६३·७ 

 
४६८ योग्य निचार ि कनरता आरंनिलेले कायय, अिेक हायक्तींचे साहाय्य नमळाले तरी हायथय होईल. 



 
 अनुक्रमणिका 

४६९ तुम्ही (दुसऱ्यासाठी) चागंले कायय करीत असताही, दुसऱ्याच्या स्ििािास ते अिुकभ ल िसले, 
तर त्यापासभि हािी होण्याचा संिि आहे. 

 
४७० लोकािंा अिुकभ ल होतील असा निचार करूिच कमे करािी. त्यािंा जी अिुकभ ल िसतील, 

त्यािंा त्याचंी मान्यता नमळिार िाही. 
 

अर्धयाय ४८ – शस्क्ि-मापन 
 

४७१ इस्च्छत कायास लागिारी शक्ती, स्ितःचे ि शत्रभचे सामर्थयय आनि दोघाचं्या साहाय्यकाचें 
सामर्थयय, या सिांचा िीट निचार करूि मगच कायाचा आरंि करािा. 

 
४७२ आपले इष्ट कायय ि त्याला अियकय असिारे सामर्थयय (ककिा साधिे) याचंा िीट निचार करूि 

एकाग्रपिे कायय करू लागले, म्हिजे दुघयट असे काही िही. 
 
४७३ आपल्या सामर्थयाचे योग्य मापि ि करता जे आिशेािे कायास आरंि करतात, आनि मग ते 

मध्येच सोडभि देतात, त्याचं्या कायाचा िाश होतो. 
 
४७४ आपल्या शजेाऱ्याची मतै्री संपादि ि करता ि आपल्या सामर्थयांची मयादा ि ओळखता, केिळ 

अहंकारास बळी पडभि एखादे कायय घाईिे आरंनिले, म्हिजे त्याचा नििाश होतो. 
 
४७५ िरपभर ओझे लादलेल्या गाडीिर एखादे मोरपीसही अनधक झाले, तर गाडीचा आस मोडेल. 
 
४७६ िृक्षाच्या शाखेच्या शेंड्यािर चढल्यािंतरही आिखी िर चढण्याचा प्रयत्ि एखाद्यािे केला, 

तर तो आिशे प्रािघातकच ठरेल. 
 
४७७ आपल्या संपत्तीची मयादा ओळखभि योग्य दाि करिे, हाच संपन्नता आनि दातृत्ि यािंा 

संिाळण्याचा उनचत मागय आहे. 
 

(४७०) एकान्िेन ही सवेषाां न शक्यां िाि रोणििुम् । 
—मिा १२·८९·१९ 

 
(४७१) सारासारां बलां  वीयवमात्मनो णद्वषिि यः । 

जानस्न्विरणि प्राज्ञो न स याणि पराभवम् ।। 
—मिा १२·११३·१३ 

 
४७८ संपत्तीच्या उत्पादिाचे मागय जरी रोडािले, तरी हाययाचे मागय फार िोंगळ िसल्यास हािी 

होण्याचा संिि िाही. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

४७९ आपल्या सपंत्तीच्या मयादा ि ओळखता जो समदृ्ध जीिि जगभ पाहतो, त्याचे ते जीिि समदृ्ध 
नदसले, तरी अल्पजीिी ठरते. 

 
४८० आपल्या सपंत्तीची सीमा ि जािता नतचे औदायािे दाि करू लागले, तर ती लिकरच संपभि जाईल. 
 

अर्धयाय ४९ – योग्य सांधीिा लाभ 
 

४८१ नदिसाढिळ्या कािळाही घुबडाचा परािि करू शकतो. शत्रुंजय राजाला हिी असते ती 
योग्य सधंी. 

 
४८२ योग्य सधंी पाहभि आचरि करण्याची राजाची सिय म्हिजे त्याला ि िैििाला एकत्र बाधंिारे 

दृढ सभत्रच होय. 
 
४८३ योग्य सधंी साधभि ि योग्य साधिे जमिभि कायास प्रिृत्त होिाऱ्या राजाला अशक्य असे काही 

आहे काय? 
 
४८४ योग्य स्थळ ि काळ याचंी नििड करूि कायारंि करण्याचे ठरनिले, तर निश्वाचेही साम्राज्य 

प्राप्त होईल. 
 
४८५ ज्यािंा जग कजकण्याची महत्त्िाकाकं्षा आहे, ते योग्य सधंीची संथपिे ि नििययपिे िाट 

पाहतात. 
 
४८६ प्रनतपक्षाला टक्कर देण्यापभिी मेंढा दोि पािले मागे सरतो, त्याचप्रमािे बलशाली मिुष्ट्य 

(ककिा राजा) मिोनिग्रह करूि सधंीची िाट पाहतो. 
 

(४८१) णदवा काकः कौणशकां  हस्न्ि । रात्रौ कौणशकः काकम् । 
— कौअ १२२ 

 
(४८२) अकाले कृत्यमारब्धां किुवनाथाय कल्पिे । 

िदेव काल आरब्धां महिेऽथाय कल्पिे ।। 
—मिा १२·१३८·९५ 

 
(४८३) कालाकालौ सांप्रधायव बलाबलमथात्मनः । 

परस्परां बलां  ज्ञात्वा ित्रात्मानां णनयोजयेत् ।। 
—मिा १३·१४०·२९ 

 
(४८४) देशे काले ि णवक्रान्िां कल्यािाय णवधीयिे । 

—मिा ४·४९·३ 
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४८७ बुनद्धमाि लोकािंा (ककिा राजािंा) कोप आला तर ते तो त्िनरत बाहेर दाखिीत िाहीत. 
योग्य सधंीची िाट पाहात ते त्याची ज्िाला आत दाबभि ठेितात. 

 
४८८ शत्रभ समोर आला की अियकय तर िम्र हाहा. (त्याला खादं्यािर घ्या.) पि योग्य संधी आली की 

त्याचे डोके जनमिीिर आपटेल असा त्यास फेकभ ि द्या. 
 
४८९ इतर िळेी दुलयि अशा गोष्टी अिुकभ ल सधंी येताच प्राप्त करूि घ्या. 
 
४९० योग्य संघीची िाट पाहात बगळ्याप्रमािे नििल राहा. संधी येताच त्याच्याचप्रमािे चोचीचा 

प्रहार करूि आपले कायय शिेटास न्या. 
 

अर्धयाय ५०–स्थान-माहात्म्य 
 

४९१ युद्धासाठी योग्य स्थळ आढळेपयंत (युद्धाचा) कायारंि करू िका. तोपयंत शत्रभचा उपहासही 
करू िका. 

 
४९२ बलिाि राजािे आक्रमक युद्धास प्रारंि केल्यािंतर स्िसंरक्षिासाठी त्याला दुगाचा अिेक 

प्रकारे उपयोग होतो. 
 
४९३ योग्य स्थळ नििडभि आपल्या संरक्षिाची हायिस्था केल्यािंतर शत्रभिर आक्रमि करिाऱ्या 

दुबयल राजालाही बलिाि राजाप्रमािे निजय प्राप्त होतो. 
 
(४८७) न णह वैरां महात्मानो णववृण्वन्त्यपकाणरषु । 

शनैः शनैः महाराज दशवयस्न्ि स्म िे बलम् ।। 
—१२·१५७·१० 

 
(४८८) वहेदणमत्रां स्कन्धेन यावत्कालस्य पयवयः । 

प्राप्िकालां  िु णवज्ञाय णभन्द्याद् र्घिणमवाश्मणन ।। 
—मिा १२·१४०·१८ 

 
(४८९) यो णह कालो व्यणिक्रामेत्पुरुषां कालकाणििम् । 

दुलवभः स पुनस्िेन कालः कमवणिकीषुविा ।। 
— मिा १२·१०३·२१ 

 
(४९२) यदा िु पीणडिो राजा भवेद्राज्ञा बलीयसा । 

िदाऽणभसन्धयेद् दुगं बुणद्मान्पृणथवीपणिः ।। 
— मिा १२·६९·३३ 
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(४९३) यत्रस्थानां प्रजविाभूणमव्यूवहस्य, ित्र स्स्थिः 
प्रजणवििोभयथा जीयेि । णवपयवये जयणि 
उभयथा स्थाने प्रजवे ि । 

—कौअ १३१ 
 

४९४ योग्य स्थळाची नििड करूि शत्रभशी युद्ध िेटािे चालनिण्यास जो राजा प्रिृत्त होतो, 
त्याच्यािर निजय नमळनििे शत्रभला शक्य िाही. 

 
४९५ खोल पाण्याचा आश्रय असेतोपयंत िक्र कोिाचाही िाश करील. तो पाण्याबाहेर आला की 

कोिीही त्याचा बळी घेईल. 
 
४९६ मोठी चके्र बसनिलेला िहाय रथ पाण्यािरूि चालिार िाही. पाण्यािरूि जािारी िौका 

जनमिीिर गनतमाि होिार िाही. 
 
४९७ पभिय निचार करूि ि योग्य स्थळाची नििड करूि (युद्ध-) कायास प्रारंि केला म्हिजे 

नििययतेिाचभि अन्य कोित्याही साहाय्याची गरज िाही. 
 
४९८ जिळ अल्प सैन्यबळ असभिही जर योग्य स्थळाच्या आश्रयािे दबा धरूि बसले तर शत्रभच्या 

मोठ्या सैन्याचाही िाश करता येईल. 
 
४९९ दुगय ककिा मोठे सैन्य इत्यादी अन्य साधिाचं्या अिािीही आपल्याच प्रदेशात आपि असलो, 

तर आपल्यािर आक्रमि करिे दुसऱ्यास दुघयट होते. 
 
५०० िालाधारी िीराबरोबर टक्कर देिाऱ्या निधड्या हत्तीचे पाय जर नचखलात रुतलेले असले, तर 

एखादा कोल्हाही त्याचा परािि करील. 
 

अर्धयाय ५१ – णविारपूववक णनवड 
 

५०१ एखाद्या मिुष्ट्यासबंंधी आपले मत बिनितािा धमय, अथय, काम ि प्राििय या चार निषयाचं्या 
संदिात त्याचे आचरि कसे असेल याचा निचार करािा. 
 

(४९४) देशकालौ समासाद्य णवक्रमेि णविक्षिः । 
देशकालव्यिीिो णह णवक्रमो णनष्ट्फलो भवेत् ॥  

—मिा १२·१४०·२८ 
 
(४९५) स्थलगिो णह िा नक्रां  णवकषवणि । 

णनम्नगिो नक्रः िानम् ।। 
—कौअ १२२ 
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(४९६) नावां न शक्यमारुह्य स्थले णवपणरवर्वििुम् । 
िथैव रथमारुह्य नाप्सु िया णवधीयिे ।। 

—ममा १४·५०·३० 
 

(५०१) भयोपधाशुद्ानासन्नकायेषु (स्थापयेत्) राज्ञः । 
—कौअ १० 

 
५०२ कुलीि, निष्ट्कलंक आचरिाचा ि पापिीरू असा मिुष्ट्यच निश्वासपात्र होऊ शकतो. 
 
५०३ निदोष आचरिाच्या ि निनशष्ट निदे्यत प्रिीि असलेल्या लोकाचंी जर सभक्ष्म परीक्षा केली, तर 

त्याचं्यातही अज्ञािाचा अिािच असेल असे िाही. 
 
५०४ मिुष्ट्याचे गुि ि दोष या दोहोंचीही परीक्षा करूि, ि आनधक्य कसले आहे याचा निचार 

करूि, मग त्याची नििड करािी. 
 
५०५ मिुष्ट्य आपापले (ककिा त्याच्यािर सोपनिलेले) काम कसे करतो, यािरूिच त्याची श्रेष्ठता ि 

िीचता याचंी कसोटी लागते. 
 
५०६ ज्यािंा िाईबंद ककिा िातेिाईक िाहीत, अशा अकुलीि लोकाचंी नििड करू िका. कारि 

बहुधा ते निष्ट्पे्रम असभि आपल्या दोषानंिषयी ते निलयज्ज असतील. 
 
५०७ अियकय ती निद्या (ि म्हिभि पात्रता) अंगी िसतािा, तुमच्या नप्रय हायक्तीची एखाद्या स्थािी 

नििड केली, तर पदरी मभखयपिाच येईल. 
 
५०८ िीट परीक्षा केल्यािाचभि आपिास अज्ञात असलेल्या हायक्तीची नििड निश्वासाच्या 

अनधकारािर केली, तर आपल्या िािी नपढ्ािंाही त्याचे दुष्ट्पनरिाम िोगािे लागतील. 
 
५०९ मािसाची परीक्षा केल्यािाचभि निश्वासाच्या स्थािी एखाद्याची नििड करू िका. एकदा नििड 

केल्यािंतर मात्र त्याच्यािर निश्वास ठेिा ि त्याला योग्य काम िेमभि द्या. 
 
५१० परीक्षा केल्यािाचभि निश्वासाच्या स्थािी एखाद्याची िेमिभक करिे आनि निश्वासाहय 

मिुष्ट्यानिषयी संशय घेिे, या दोन्ही गोष्टी हानिकारक आहेत. 
 

अर्धयाय ५२ – णविासाहव अणधकारी 
 

५११ (सोपनिलेल्या) प्रत्येक कायापासभि होिाऱ्या लािहािीची परीक्षा करूि लािदायक कायास 
प्रिृत्त होिाऱ्या अनधकाऱ्याची नििड करािी. 
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(५०२) दूिां िैव प्रकुवीि सववशािणवशारदम् 
—मिु ७·६३ 

 
(५०३) णवपणित्स्वणप सुलभा दोषाः । 

—चासभ १७० 
 
(५०८) णविासाद् भयमभ्येणि नापरीक्षय ि णविसेत् । 

—मिा १२·१४०·४३ 
 

५१२ संपत्तीची आिक िाढनििे, हाती असलेल्या सपंत्तीचे रक्षि करिे ि मागातील अडथळे पभिीच 
हेरूि दभर करिे, या सिय निषयातं जो प्रिीि असेल, त्याचीच िेमिभक अनधकारस्थािािर करािी. 

 
५१३ निष्ठा, बुध्दी, सभक्ष्म दृष्टी आनि निलोनिता या चारी गुिािंी जो संपन्न असेल असा मिुष्ट्य 

निश्वासाहय असतो. 
 
५१४ िेमिभक करतािा मिुष्ट्याची कसभि परीक्षा घेतलेली असली, तरी िेमिभक झाल्यािर त्याची 

बुध्दी अिेक नदशािंी चळण्याचा संिि असतो. 
 
५१५ मागातील अडथळ्यासं ि जुमािता, िेटािे ि चातुयािे आपले काम पार पाडण्याची पात्रता 

ज्याच्या अंगी आहे, त्यािाचभि अन्य मािसािर, तो आपिास नप्रय असला तरी, चागंले काम सोपिभ िये. 
 
५१६ कता ि कमय (कायय) याचंी योग्य प्रकारे नििड करूि आनि त्याचंी योग्य संधीशी सागंड 

घालभि, मग त्यािर ते कायय सोपिाि.े 
 
५१७ “अमुक मिुष्ट्य अमुक कायय अमुक साधिानिशी योग्य प्रकारे पार पाडील,” असा निियय घेऊि 

त्या मिुष्ट्यािर ते काम सोपिािे. 
 
५१८ निनशष्ट मिुष्ट्य निनशष्ट कायास योग्य आहे असा निियय घेतल्यािंतर, त्या मिुष्ट्यािर ते काम 

सियस्िी सोपिाि,े ि त्यािर उत्तरदानयत्ि टाकाि.े 
 
५१९ जो आपले कायय निष्ठापभियक पार पाडीत असेल, त्याच्या निष्ठेनिषयी संशय घेिाऱ्याचंा लक्ष्मी 

त्याग करते. 
 
५२० राज्यातील अनधकारीिगय भ्रष्ट झाल्यािाचभि प्रजाजि भ्रष्ट होत िाहीत. म्हिभि 

अनधकारीिगािर राजाची सदोनदत दृष्टी असािी. 
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अर्धयाय ५३–बांधुजनाांिे पोषि 
 

५२१ निपत्तीत सापडलेल्या बंधुजिाचंा पभियसंबधं लक्षात घेऊि, त्याचंा त्याग ि करता त्यािंा 
साहाय्य कराि.े 
 

(५१७) यो यस्स्मन्कुशलः स िस्स्मन्योक्िव्यः । 
—चासभ ३५७ 

 
(५१८) यो यस्स्मन्कमवणि कुशलस्िां िस्स्मने्नव योजयेि । 

—चासभ ११७ 
 

(५२१) भक्िानाां णह पणरत्यागो न धमेषु प्रशस्यिे । 
— मिा ५·१७५·१२ 

 
५२२ आपल्यािर अखंड पे्रम करिारे िातेिाईक ज्यास लािले असतील, त्याला सतत 

निकासोन्मुख असिारे िैिि प्राप्त होईल. 
 
५२३ बंधुजिामंध्ये ज्याला मोकळेपिािे नमसळता येत िाही, अशाचे आयुष्ट्य म्हिजे िरपभर पािी 

असलेल्या, पि बाधंच िसलेल्या, मोठ्या तळ्यासारखे आहे. 
 
५२४ आपल्या िोिती आप्तेष्टाचं्या घोळक्यात राहिे हेच श्रीमंतीचे िैिि आहे. 
 
५२५ उदार हाताच्या ि मधुर िािीच्या मिुष्ट्यािोिती िातेिाईकाचंा िेहमी घोळका असतो. 
 
५२६ स्ििािािे उदार असभि ज्यािे क्रोध कजकला आहे, अशा मिुष्ट्यािोिती नजतके िातेिाईक 

जमतात, नततके कोिािोितीही जमत िाहीत. 
 
५२७ कािळ्याला अन्न नमळाले की ते एकट्यािेच ि खाता तो ओरडभि गोतािळा जमा करतो ि 

सहिोजि करतो. असा स्ििाि असिाऱ्या मिुष्ट्याला िैिि प्राप्त होऊि त्याची िृद्धी होते. 
 
५२८ सिांस सारखे ि लेखता राजािे योग्य कामािर योग्य मािसाचंी िेमिभक करािी, म्हिजे 

त्याला लोकनप्रयता लािेल. 
 
५२९ आपल्या पनरिारातील लोक काही कारिामुंळे आपिास सोडभि गेले असतील, तर ते कारि 

िाहीसे होताच ते स्ियमेि परततील. 
 
५३० आपल्यापासभि दभर गेलेला मिुष्ट्य सकारि परत आला, तर राजािे त्याला संतुष्ट करूि 

दक्षतापभियक आपल्या पनरिारात येऊ द्याि.े 
 



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ५४–सावधानिा 
 

५३१ अत्यािंदाच्या धंुदीत होिारी उपेक्षा ही अनतक्रोधापेक्षाही हानिकारक असते. 
 

(५२५) ज्ञाणिबन्धुजनावके्षी णमत्रसांबस्न्ध सांवृिः । 
पौरकायवणहिान्वेषी भव कौरवनन्दन ।। 

—मिा १२·११९·१९ 
 

(५२६) सहस्रपणरवेष्टारस्िथैव ि सहस्रदाः । 
त्रािारि सहस्रािाां िे नराः स्वगवगाणमनः ।। 

—मिा १३·२३·९४ 
 

(५२७) कणित्स्वादुकृिां भोज्यमेको नाश्नाणस । 
कणिदाशांसमानेभ्यो णमते्रभ्यः सांप्रयच्छणस ।। 

—रामा २·१००·७५ 
 

५३२ सदोनदत ग्रासिारे दानरद्र्य बदु्धीचा िध करते. त्याचप्रमािे उपेक्षा यशाला प्रनतबधं करते. 
 
५३३ दक्षताहीि हायक्तींिा या जगात यशाची आशा िाही. अिेक गं्रथकारािंी या नसद्धातंाचे 

प्रनतपादि केले आहे. 
 
५३४ स्ििािािे नितऱ्या राजाला बळकट दुगाचाही उपयोग िाही. त्याचप्रमािे उपेक्षाग्रस्त 

मिुष्ट्याला सुसधंीचा उपयोग होत िाही. 
 
५३५ आगामी संकटानिरुद्ध दक्षता ि घेता निद्रािश होिाऱ्या मिुष्ट्यािर संकटे दुदैिािे येऊि 

कोसळली, म्हिजे मग त्यास पिात्ताप होतो. 
 
५३६ सदैि दक्ष राहभि जो मिुष्ट्य कोिाच्याही बधंिात सापडत िाही, त्याच्यासारखा सद गुिी मिुष्ट्य 

दुसरा िाही. 
 
५३७ जो आपली काये दक्षतापभियक ि िेटािे पार पाडतो, त्याला दुघयट असे काही िाही. 
 
५३८ थोर लोकािंी प्रशनंसलेली काये दक्षतेिे केली पानहजेत. आपल्या हातभि उपेके्षमुळे जर ती 

झाली िाहीत, तर सात जन्म सुखाला आचंिाि ेलागेल. 
 
५३९ स्ितःच्या उपेके्षमुळे जे लोक निपत्तीिे ग्रस्त झाले होते, अशाचंी निचारपभस राजािे स्ितः 

अत्यािंदात निमग्ि असतािा करािी. 
 
५४० पभिय नियोनजत कायािर सतत सािधाितेिे नचत्त एकाग्र केले तर यशःप्राप्ती निनित होईल. 



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ५५ – न्याय्य शासन 
 

५४१ पभिय निचार करूि, कोिताही पक्षपात ि करता, िीनतशास्त्राच्या आधारािे अपराध्यास नशक्षा 
देिे हेच खरे न्यायदाि. 

 
(५३३) न णह प्रमादात्परमस्स्ि कणित् 

वधो नरािाणमह जीवलोके । 
प्रमत्तमथा णह नरां समन्िात् 

त्यजन्त्यनथाि समाणवशस्न्ि ।। 
—मिा १०·१०·१९ 

 
(५३५) यस्िु कृच्रमनुप्राप्िां णविेिा नाऽवबुर्धयिे । 

स कृच्रकालेः व्यणथिो न िेयो णवन्दिे महत् ।। 
—मिा १·२३२·२ 

 
५४२ आकाशातील मेघाकंडे दृष्टी लािभि लोक जगात हायिहार करतात. त्याचप्रमािे प्रजेचे लक्ष 

िेहमी राजदंडाकडे असते. 
 
५४३ ऋनषमुनिप्रिीत धमयगं्रथ आनि तत्प्रिीत िीनतशास्त्र यािंा राजदंडाचाच आश्रय असतो. 
 
५४४ जो सम्राट आपल्या प्रजेचे शासि पे्रमािे करतो, त्याच्या पायािर सिय जग लोटागंि घालील. 
 
५४५ धमयशास्त्रास अिुसरूि राजदंड िापरिाऱ्या राजाच्या राज्यात यथाकाल िरपभर पजयन्य पडेल 

आनि िभमी िरपभर पीक देईल. 
 
५४६ राजाला निजय प्राप्त करूि देतो तो िाला िहाहे, तर राजदंड. मात्र तो दंड िक्र असता कामा 

िये. 
५४७ राजा जगाचे (आपल्या प्रजेचे) संरक्षि करतो. राजिीतीस अिुसरूि त्यािे राज्यशासि केले, 

तर तीच िीती त्याचे संरक्षि करते. 
 
५४८ ज्या राजाचे दशयि दुलयि असभि जो योग्य न्यायनििाडा करीत िाही, त्याची अपकीती ि 

अधोगती होते. 
 
५४९ प्रजेचे संरक्षि करतािा प्रजेच्या अपराधानिरुद्ध राजदंडाचा उपयोग करािा लागला, तर तो 

राज्यकारिारािरील कलंक िसभि ते राजाचे कतयहायच आहे. 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

(५४२) णनयन्िा िेन्न णवदे्यि न कणिद्मवमािरेत् । 
—मिा ४·६८·४५ 
 

(५४३) नीणिशािानुगो राजा । 
—चासभ ४८ 

 
(५४६) सम्यग्दण्डधरो णनत्यां राजा धमवमवाप्नुयात् । 

नृपस्य सििां दण्डः सम्यग्धमवः प्रशस्यिे ।। 
—मिा १२·६९·३० 

 
(५४८) दुदवशवना णह राजानः प्रजा नाशयस्न्ि । 

—चासभ ५५७ 
 

(५४९) राज्ञो ही परमो धमवः स्वधमवस्थानुपालनम् । 
शासिोऽन्यान् यथाशािमनापदु्यत्पथाणनह ।। 

—िाग १·१७·१६ 
 

५५० राज्यातील आततायी लोकासं मतृ्युदंड देिे, हे चागंल्या नपकाचे संरक्षि करण्यासाठी 
शतेातील हायथय ति उपटभि टाकण्यासारखे आहे. 
 

अर्धयाय ५६–दुष्ट शासन 
 

५५१ शस्त्राचा दुरुपयोग करूि िधकमय करिाऱ्या दुष्ट लोकापेंक्षाही प्रजेला अन्यायािे छळिारा 
राजा अनधक निष्ठुर असतो. 

 
५५२ िाल्याची (ककिा बंदुकीची) िीती दाखिभि रात्रीच्या िळेी िाटसरूस लुटिारा दरोडेखोर, 

आनि राजदंडाचे िय दाखिभि प्रजाजिासं छळभि लुटिारा राजा हे सारखेच होत. 
 
५५३ प्रजेच्या अपराधािंर प्रनतनदि लक्ष ठेिभि जो न्यायदाि करीत िाही, तो राजा लिकरच राज्य 

गमािभि बसेल. 
 
५५४ जो राजा पनरिामाकडे लक्ष ि देता अन्यायािे राज्यकारिार करतो, तो आपले िैिि ि प्रजा 

या दोघािंाही लिकरच गमािभि बसेल. 
 
५५५ छळिादािे गाजंलेल्या प्रजाजिाचं्या डोळ्यातंभि िाहिारा अश्रुप्रिाह म्हिजे राजिैििाचा 

समभळ िाश करिारी शसे्त्रच िहाहेत काय? 
 
५५६ न्याय्य शासिािेच राजाच्या कीतीत िर पडते. ते कोलमडले की यशाचाही अस्त होतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

५५७ पजयन्याच्या अिािाचा धनरत्रीिर होिारा पनरिाम ि राजकृपेच्या अिािाचा प्रजाजिािर 
होिारा पनरिाम हे सारखेच होत. 
 

(५५०) यथोद्रणि णनदािा कक्षां धान्यां ि रक्षणि । 
िथा रके्षन्नृपां राष्ट्रां हन्याि पणरपस्न्थनः ।। 

—मिु ७·११० 
 
(५५२) ऊधणश्छन्द्यात्त ु यो धेन्वाः क्षीराथी न लभेत्पयः । 

एवां राष्ट्रयोगेन पीणडिां न णववधविे ।। 
—मिा १२·७१·१६ 

 
(५५५) याणन णमर्थयाणभशस्िानाां पिन्त्यिूणि रोदिाम् । 

िाणन पुत्रान्पशून् घ्रस्न्ि िेषाां णमर्थयाणभशांसनात् ।। 
—मिा १२·९१·२० 

 
५५८ अन्यायी राजाच्या शासिात राहण्याचे दुिाग्य ज्याचं्यािर ओढिते, त्याचं्या निधयितेपेक्षा 

संपन्नताच अनधक क्लेशकारी असते. 
 
५५९ राजाचे शासि न्यायानिरुद्ध होऊ लागले, तर आकाशातील मेघही कालोनचत पजयन्यिृष्टी 

करण्याचे टाळतील. 
 
५६० राज्याचे रक्षि करिाऱ्याकंडभि राज्यकारिार योग्य प्रकारे झाला िाही तर गाई कमी दभध 

देतील ि षट कमयरत ब्राह्मि िदे निसरू लागतील. 
 

अर्धयाय ५७–कू्रर शासन 
 

५६१ अपराध्याची योग्य चौकशी करूि त्याचेकडभि पनु्हा अपराध होऊ िये या हेतभिे त्यास जो 
नशक्षा करतो, तोच खरा राजा. 

 
५६२ आपले िैिि दीघयकाळ नटकाि ेअसे ज्या राजास िाटत असेल, त्यािे अपराध्यास उग्र दंडाचे 

िय दाखिभि शिेटी सौम्य नशक्षा देिे हेच योग्य. 
 
५६३ कठोर शासक आपला राजदंड िीनतदायकपिे िापरील, तर त्याचा त्िनरत ि निनितपिे िाश 

होईल. 
 
५६४ ‘हा राजा क्रभ र आहे’ अशी आरोळी जर प्रजा ठोकीत असेल, तर त्या राजाचे आयुष्ट्य लिकरच 

संपुष्टात येईल ि त्याचा िाश होईल. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

५६५ ज्याचे दशयि दुलयि आनि मुद्रा कठोर असते, अशा राजाचे नदखाऊ िैिि जिभकाय ितुािंी 
झपाटलेले असते. 

 
५६६ कठोर िचिी ि कोनपष्ट दृष्टीच्या राजाजिळ जरी िरपभर संपत्ती असली, तरी ती स्स्थर ि 

राहता त्िनरत िाश पािले. 
 

(५५८) वधबन्धपणरक्लेशो णमत्यमथवविाां भवेत् । 
ममत्वां न ि णवन्देयुयवणद राजा न पालयेत् ।। 

—मिा १२·६८·१९ 
 

(५५९) क्वणिद्दषवणि पजवन्यः क्वणित्सस्यां प्ररोहणि । 
रसाः सवे क्षयां यास्न्ि यदा नेच्छणि भूणमपः । 
प्रजाः सांरणक्षिां सम्यग्दण्डनीणिसमाणहिः ।। 

—मिा १२·६९·९७ 
 

(५६६) अणिमाणननमग्राह्यमात्मसांभाणविां नरम् । 
क्रोधनां व्यसने हस्न्ि स्वजनोऽणप नराणधपम् ।। 

—रामा ३·३३·१६ 
 

५६७ कटभ  िचि आनि अमयाद दंड, या राजाचे निजयी सामर्थयय तासभि कमी करिाऱ्या कािशी 
आहेत. 

 
५६८ आपल्या सहकाऱ्याचंी (अमात्याचंी) समंती ि घेता, क्रोधास बळी पडभि जो कठोर शासि 

करतो, अशा राजाची संपत्ती क्षीि होऊि िाश पािले. 
 
५६९ योग्य िळेी स्िसंरक्षिाची दक्षता ि घेता, संकट कोसळले म्हिजे मग ियिीत होिारा राजा 

त्िनरत िाश पाितो. 
 
५७० िीच ि अडािी लोकाचं्या बधंिात सापडलेल्या ि त्याचं्या तंत्रािे चालिाऱ्या क्रभ र शासकापेक्षा 

जड िार या धरिीला धारि करािा लागत िाही. 
 

अर्धयाय ५८–दयादृष्टी 
 

५७१ राजाच्या अतंयामी करुिेची िस्ती असते. म्हिभिच जगाची िाटचाल योग्य मागािे होते. 
 
५७२ दयेच्या आधारािेच सनृष्टक्रम िीट चालला आहे. ती ज्याचं्यापाशी िसेल, त्याचंा धरिीला िार 

होतो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

५७३ संगीताचे संिादी सभर ज्यात प्रतीत होत िाहीत, ते गीत काय कामाचे? ज्यातभि दया पाझरत 
िाही, ते िेत्र काय कामाचे? 

 
५७४ ज्यातभि दयेचे दशयि होत िाही, असे िेत्र मुदे्रिर असभि काय उपयोग? 
 
५७५ दयाद्रयता हे िेत्राचें िभषि आहे. अन्यथा ते घािाचं्या ििासारखे मुदे्रिर नदसतात. 
 
५७६ ज्या मिुष्ट्यािंा डोळे आहेत, पि दयाद्रय दृष्टी िाही, ते धरिीिर खड्या असलेल्या िुसत्या 

िृक्षासंारखेच होत. 
 
५७७ ज्याचं्या अंतःकरिात दया िाही, ते िेत्रहीिच होत. कारि िेत्रसपंन्न लोक निदयय असभच 

शकत िाहीत. 
 
५७८ ज्याचंी अंतःकरिे करुिामय असभि जे कतयहायभ्रष्ट होत िाहीत, त्याचंा अनधकार या जगािर 

चालतो. 
 
५७९ अपराधी मिुष्ट्यािे केलेला आपला अपराध दयाद्रय बदु्धीिे सहि करिे हा सियश्रेष्ठ सद गुि होय. 
 
५८० िागनरक ककिा नशष्ट म्हिभि यशस्िी होऊ इस्च्छिाऱ्या लोकापंढेु जरी निषपात्र ठेनिले, तरी 

त्यातील निष पाहभिही ते ते शातंनचत्तािे नपतील. 
 

अर्धयाय ५९–गुप्ििर 
 

५८१ गुप्तचर आनि सियमान्य राजिीनतगं्रथ हे राजाचे दोि िेत्र होत. 
 
५८२ प्रत्येक प्रजाजिाकडभि प्रनतनदि घडिाऱ्या प्रत्येक कृतीची जािीि त्िनरत करूि घेिे, हे 

राजाचे कतयहाय आहे. 
 
५८३ गुप्तचराचं्या द्वारा राज्यातील िस्तुस्स्थतीचे ज्ञाि करूि घेिे, यािाचभि यशःनसद्धीचा अन्य 

कोिताही मागय राजाला उपलब्ध िाही. 
 
५८४ राजाचा अनधकारीिगय, बंधुिगय आनि शतु्रिगय, या सिांच्या आचरिाची टेहळिी करिे हे 

गुप्तचराचे कतयहाय आहे. 
 
५८५ आपल्या गुप्त िषेािे िािरण्याचा संशय येऊ देत िाही, ि सापडल्यास निियय राहभि आपली 

गुनपते उघडकीस येऊ देत िाही, तोच खरा गुप्तचर. 
 
५८६ बैराग्याचा िषे घेऊि जो सिय नठकािांच्या िाता गोळा करतो, आनि कोित्याही पनरस्स्थतीत 

त्या फुटभ  देत िाही, तोच खरा गुप्तचर. 



 
 अनुक्रमणिका 

५८७ गुप्त घटिा ि गुप्त िाता शोधभि काढण्याचे सामर्थयय असभि, जमनिलेल्या िातांनिषयी ज्याला 
अल्पही संशय िसतो, तो खरा गुप्तचर. 

 
५८८ एका गुप्तचरािे नमळिभि राजास सुपभतय केलेल्या िातांचा मेळ अन्य गुप्तचरािे नमळिभि 

आिलेल्या िातांशी बसला, तरच राजािे त्यािंर निश्वास ठेिािा. 
 
५८९ एकमेकाचंा पत्ता एकमेकासं िसलेल्या तीि हेराकंडभि जर सारख्याच िाता नमळाल्या, तर 

त्यािर निःशकंपिे निश्वास ठेिािा. 
 

(५८१) िारैः पश्यस्न्ि राजानः । 
—मिा ५·३४·३४ 

 
(५८३) राज्यां प्रणिणधमूलां  णह मांत्रसारां प्रिक्षिे । 

—मिा १२·८३·५१ 
 

(५८४) पूणजिािथवमानाभ्याां राज्ञा राजोपजीणवनाम् । 
जानीयुः शौिणमत्येिाः पांिसांस्थाः प्रकीर्वििाः ।। 

—कौअ ११ 
 

(५८९) त्रयािामेकवाक्ये सांप्रत्ययः । 
—चासभ ३२ 

 
५९० गुप्तचराचंा प्रकट सन्माि केहाहाच करू िये. तसा तो केल्यास आपलेच रहस्य आपि उघड 

केल्यासारखे होते. 
 

अर्धयाय ६० – उत्साह 
 

५९१ उत्साह हीच खरी संपत्ती. उत्साहाच्या अिािी िुसती संपत्ती ही आपली राहातेच कोठे? 
 
५९२ उत्साह हीच शाश्वत सपंत्ती. िुसती संपत्ती ही चंचल असभि केहाहाच स्स्थर राहात िाही. 
 
५९३ ज्याचंा मािनसक उत्साह अमयाद असतो, त्याचें िैिि िष्ट झाले तरी ते त्याच शोक करीत 

िाहीत. 
 
५९४ ज्याचंा मािनसक उत्साह दाडंगा असतो, त्याचें स्थाि शोधीत लक्ष्मी त्याचं्याकडे स्ियमेि येते. 
 
५९५ कमलिालाची लाबंी जलाशयाच्या खोलीिर अिलंबभि असते. मिुष्ट्याची थोरिी त्याच्या 

उत्साहाच्या प्रमािािर अिलंबभि असते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

५९६ सदोनदत महत्त्िाकाकं्षा बाळगा. जरी यशःनसनद्ध झाली िाही, तरी आकाकें्षचा त्याग करू िका. 
 
५९७ मिोधैययिाि लोक नििाशसमयीही निराश होत िाहीत. अंगात बाि रुतण्याइतकी शरिृष्टी 

झाली, तरी हत्ती निचलीत होत िाही. 
 
५९८ ज्याचें मिोधैयय दृढ िाही, त्यािंा या जगात बलिाि ि दातृत्िशील होण्याचा आिंद लाििार 

िाही. 
 

(५९३) उत्साहवन्िः पुरुषा नावसीदस्न्ि कमवसु । 
—रामा ४·१·१२३ 

 
(५९४) उत्थानेनामृिां लब्धमुत्थानेनासुरा हिाः । 

उत्थानेन महेन्दे्रि िैष्ट्यां प्राप्िां णदवीह ि ।। 
—मिा १२·५८·१४ 

 
(५९६) न ि कमवस्वणसदे्षु दुःखां िेन ि न ग्लपेत् । 

सवैंरेव गुिैयुवक्िो द्रव्यवानणप यो भवेत् ।। 
—मिा ५·४३·३१ 

 
५९९ उत्साहमभती िाघािे आक्रमि केले, तर तीक्ष्िदंत ि महाकाय हत्तीसुद्धा ियिीत होतो. 
 
६०० दुदयम्य उत्साह हेच खरे िैिि होय. त्याच्या अिािी मािि हा माििदेहधारी िृक्षच होय. 

 
अर्धयाय ६१ – अनालस्य 

 
६०१ अक्षय तेित राहिाऱ्या िशंदीपािर आलस्याची काजळी धरली, तर तो क्रमशः निस्तेज होऊि 

निझुि जाईल. 
 
६०२ ज्याला आपला िशं उत्तम राहािा असे िाटत असेल, त्यािे आलस्याचा त्याग केला पानहजे. 
 
६०३ जो िोळा ककिा अडािी मिुष्ट्य आळसाला माडंीिर घेऊि त्याचे लाड करील, तो स्ितः िष्ट 

होण्यापभिीच त्याचा िशं िाश पािले. 
 
६०४ आलस्यग्रस्त होऊि जे उद्योगाचा आश्रय करीत िाहीत, त्याचें कुल क्रमाक्रमािे कलंनकत 

होऊि िाश पािले. 
 
६०५ दीघयसभत्रता, निस्मृती, आलस्य आनि निद्रा या नििाशोन्मुख लोकािंा नप्रय असिाऱ्या चार 

िौका आहेत. 



 
 अनुक्रमणिका 

६०६ सम्राटाची सपंत्ती जरी पायाशी चालभि आली, तरी आळशी मिुष्ट्याला नतचा फारसा लाि नमळभ 
शकत िाही. 

 
(६००) उत्साहो बलवानायव नास्त्युत्साहात्परां बलम् । 

सोत्साहस्य णह लोकेषु न ककणिदणप दुलवभम् ।। 
—रामा ४·१·१२२ 

 
(६०४) अथवस्य मूलमुत्थानमनथवस्य णवपयवयः । 

अनुत्थाने धु्रवो नाशः प्राप्िस्यानागिस्य ि ।। 
—कौअ १९ 

 
(६०५) षड्दोषाः पुरुषेिेह हािव्या भूणिणमच्छिा । 

णनद्रा िन्द्री भयां क्रोध आलस्यां दीर्घवसूत्रिा ।। 
— मिा ५·३३·७८ 

 
(६०६) अलसस्य लब्धमणप रणक्षिुां न शक्यिे । 

—चासभ ३९ 
 

६०७ उद्योगाची कासं ि धरता जे आलस्यग्रस्तच राहतील, त्यािंा इतराकंडभि नतरस्कारयुक्त 
अपशब्दच ऐकभ ि घ्याि ेलागतील. 

 
६०८ कुलीि कुटंुबात आलस्यास आश्रय नमळाला की ते कुटंुब शत्रभच्या गोटात निनितच जाईल. 
 
६०९ स्ितःच्या ि कुटंुबाच्या कीतीिर एखादा कलंक असला, तर आलस्याची हकालपट्टी करताच 

तो आपोआप िष्ट होईल. 
 
६१० राजा जर निरलस असेल तर िामिाितारात नत्रनिक्रमािे तीि पािलािंी आक्रनमलेली िभमी 

त्याला एकदमच प्राप्त होईल. 
 

अर्धयाय ६२ – दीर्घोद्योग 
 

६११ कोितेही कायय असाध्य समजभि स्िस्थ बसभ िका. उद्योगािे निनित यशःप्राप्ती होईल. 
 
६१२ कायारंि केल्यािर ते मध्येच सोडभ  िका. काम अपुरे सोडिाऱ्यास जगही सोडते. 
 
६१३ परोपकार करण्याच्या श्रेष्ठ प्रिृत्तीची मुळे दीघोद्योगाच्या िभमीत खोल गेलेली असतात. 
 
६१४ दीघोद्योगाची कास ि धरता परोपकार करू पाहिाऱ्या मिुष्ट्याची इच्छा िपुंसक मिुष्ट्याचं्या 

हातातील खड गाप्रमािे होते. 



 
 अनुक्रमणिका 

६१५ फळाची आशा ि बाळगता जो सतत उद्योग करीत राहतो, तो आपल्या बंधुजिाचंी दुःखे दभर 
करूि त्यािंा स्तंिाप्रमािे आश्रय देतो. 

 
६१६ प्रयत्िािे िैििाची िृद्धी होते. आळसािे दानरद्र्य ओढिते. 
 
(६११) न िदस्स्ि पृणथव्याां वा णदणव देवेषु वा क्वणित् । 

पौरुषेि प्रयत्नेन यन्नाप्नोणि गुिास्न्विः ।। 
—योिा ४·६२·१९ 

 
(६१२) नाऽसम्यकृ्किकारी स्यादुपक्रम्य कदा ि न । 

कण्िको ह्याणप दुणश्छन्न आिावां जनयेणिरम् ।। 
—मिा १·१४०·९ 

 
(६१६) सांग्रहे णवग्रहे िैव यत्नः कायोऽनुसूयिा । 

उत्साहिाणप यत्नेन किवव्यो भूणिणमच्छिा ।। 
—मिा १·१४०·८१ 

 
६१७ आळशाच्या घरी अक्काबाईची फेरी असते. सततोद्योगी असिाऱ्याच्या घरी कमलासिा लक्ष्मी 

नििास करते 
 
६१८ दैिाची अिुकभ लता िसिे हा काही कोिाचा दोष िाही. जािभिबजुभि उद्योग ि करिे हा मात्र 

दोष सोय. 
 
६१९ प्रनतकभ ल दैिामुळे प्रयत्िातंी यशःप्राप्ती झाली िाही, तरी केलेल्या शारीनरक श्रमाचें ितेि 

निनितपिे नमळेल. 
 
६२० निरंतर नििययपिे उद्योग करिारा मिुष्ट्य दुिाग्यालाही माघार घेण्यास लाितो. 

 
अर्धयाय ६३ – णवपत्तीि धैयव 

 
६२१ संकट कोसळले तर िरपभर हसा. संकटाशी लढभि त्यािर निजय नमळनिण्याचा अन्य मागय 

िाही. 
 
६२२ बुनद्धमाि मिुष्ट्य संकटाच्या महापुरात सापडला, तर त्यािे धैययपभियक निचार करािा. म्हिजे 

ती संकटे िष्ट होतील. 
 
६२३ संकटािंी हायनथत ि होिारे लोक त्या संकटािंाच हायनथत करतील. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

६२४ अिेक अडथळे असलेल्या मागातभि बलै जसा गाडी ओढभि िेतो, त्याचप्रमािे निियय ि उद्योगी 
मिुष्ट्यािर आलेली सकंटे दभर पळभि जातात. 

 
६२५ उद्योगी मिुष्ट्यािर नकतीही सकंटे कोसळली, तरी तो ियिीत होत िाही. उलट ती संकटेच 

ियिीत होऊि पळभि जातात. 
 

(६१८) मूढैः प्रकस्ल्पिां दैवां ित्परास्िे क्षयां गिाः । 
प्राज्ञास्िु पौरुषाथेन पदमुत्तमिाां गिाः ।। 

— योिा २·८·१६ 
 

(६१९) धमवकायं यिञ् छक्त्या न िेत्प्राप्नोणि मानवः । 
प्राप्िो भवणि ित्पुण्यमत्र मे नास्स्ि सांशयः ।। 

—मिा ५·९३·६ 
 

(६२०) दैवां पुरुषकारेि यः समथवः प्रबाणधिुम् । 
न दैवेन णवपन्नाथवः पुरुषः सोऽवसीदणि ।। 

— रामा २·२३·१८ 
(६२५) न सांत्याज्यां ि िे धैयं कदाणिदणप पाण्डव । 

धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न भयां णवद्यिे क्वणित् । 
—मिा १२·५६·४७ 

 
६२६ िैिि आले असता त्यानिषयी जे लोि बाळगीत िाहीत, ते िैिि िष्ट झाल्यािंतर निचनलत 

होऊि दुःख कसे करतील? 
 
६२७ माििी शरीरे हे संकटाचे लक्ष्यच आहे. हे जािभि संकटे आली असता शहािे लोक ियिीत 

होत िाहीत. 
 
६२८ सुखाचा लोि ि धरिारा ि संकटाचे आगमि हे स्िािानिक माििारा मिुष्ट्य, त्याच्यािर 

संकटे कोसळली तरी दुःखीत होत िाही. 
 
६२९ सुखप्राप्तीच्या समयी आिंदािे चढभि ि जािारा मिुष्ट्य संकटसमयी डगमगत िाही. 
 
६३० जो दुःखालाही सुख मािभ लागतो, तो आपल्या शत्रभच्याही प्रशसेंस पात्र होतो. 

 
(६२६) य एवां कृिबुणद्ः स कमवस्वेव प्रविविे । 

नाऽणसद्ौ व्यथिे िस्य न णसद्ौ हषवमश्नुिे ।। 
—मिा ५·७७·१२ 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(६२८) या णववेकणवकाणसन्यो मियो महिाणमह । 
न िा णवपणद मिस्न्ि िुम्बकानीव वाणरणि ।। 

—योिा २·१४·११ 
 
(६२९) दुःखेष्ट्वनुणद्वग्नमनाः सुखेषु णवगिस्पृहः ।।  

वीिरागभयक्रोधः स्स्थिधीमुवणनरुच्यिे ।। 
—गीता २·५६ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग २ - राज्यािी अांगे 
 

अर्धयाय ६४ - मांत्री 
 

६३१ नियोनजत कायय, त्याची साधिे, त्याला योग्य काळ ि ते करण्याची पद्धत, या सिांचे ज्यास 
उत्तम ज्ञाि आहे, तो मंत्री. 

 
६३२ नििययता, कुलीिता, प्रजेचे संरक्षि करण्याचे सामर्थयय, निद्वत्ता आनि दीघोद्योग, या पाच 

गुिािंी संपन्न असा मंत्री असािा. 
 
६३३ शत्रभत िेद पाडिे, जुिे स्िेहसबंंध दृढ करिे, आनि तुटलेले स्िेहसंबधं पनु्हा जुळनििे, या 

तीिही कायांत जो निष्ट्िात असतो, तो उत्तम मंत्री. 
 
६३४ निनिध निषयाचंी चचा करूि योग्य निियय घेण्याची शक्ती, तो निियय काययिाहीत आिण्याचे 

सामर्थयय, आनि स्ितःचा अनिप्राय नििययपिे राजाला सागंण्याचे धैयय, हे मंत्र्याचे गुि होत. 
 
६३५ धमयज्ञ, निद्यासंपन्न िक्ता, आनि प्रत्येक कायाचे ि हायक्तीचे ममय जाििारा असा मिुष्ट्य, मंत्री 

ि नमत्र होण्यास पात्र असतो. 
 
६३६ धमयगं्रथाचें ज्ञाि ि कुशाग्र बुद्धी यािंी संपन्न असलेल्या निद्वािापढेु कोिता मिुष्ट्य नटकाि धरू 

शकेल? 
 
६३७ गं्रथातरीच्या आचारपद्धतीचे ज्ञाि करूि घेतलेले असले, तरी त्या तत्कालीि 

लोकहायिहारास जुळिभि घेतल्या पानहजेत. 
 

(६३२) अणभजनप्रज्ञाशौिशौयानुरागयुक्िानमात्यान्कुवीि । 
—कौअ ८ 

 
(६३३) दूि एव णह सांधत्त ेणभनत्त्येव णह सांहृिान् । 

दूिस्ित्कुरुिे कमव णभद्यन्िे येन वा न वा ।। 
— म िु ७·६६ 

 
(६३५) अन्यानणप प्रकुवीि शुिीन्प्राज्ञानवस्स्थिान् । 

सम्यगथवसमाहितवनमात्यान्सुपरीणक्षिान् ।। 
—म िु ७·६० 

 
६३८ दुसऱ्यािे आपल्यासारखा केलेला उपदेश राजािे अज्ञािामुळे पायदळी तुडनिला असला, 

तरीही आपिास योग्य िाटिारा उपदेश राजाला करिे, हे मंत्र्याचे कतयहाय आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

६३९ दुष्ट दुराचारी मंत्र्याच्या संगतीत राहण्यापेक्षा, सत्तर कोटी शत्रभच्या सानन्नध्यात राहिेही 
श्रेयस्कर आहे. 

 
६४० ज्याचं्या अंगी दृढ काययक्षमता िाही, त्यािंी स्ितःच योजिापभियक आरंनिलेली काये त्यािंा पार 

पाडता येिार िाहीत. 
 

अर्धयाय ६५ – वक्िृत्व 
 

६४१ अन्य कोित्याही गुिापेक्षा िाक्पटुत्ि िामक सद गुिाचे सामर्थयय अनधक आहे. 
 
६४२ िक्तृत्िात निकासाचे ि नििाशाचेही सामर्थयय आहे. म्हिभि आपि बोलतािा घसरिार िाही, 

याची मंत्र्यािे सदैि दक्षता घेतली पानहजे. 
 
६४३ िक्तृत्ि तेच, की जे ऐकिाऱ्यास तर िश करतेच पि ि ऐकिाऱ्याच्याही मिात (तो िैरी 

असला तरी) उत्सुकता निमाि करते. 
 
६४४ श्रोत्याचें सामर्थयय ओळखभि िक्तृत्ि कराि.े िािीच्या सामर्थयापेक्षा धमय ि धि याचंीही शक्ती 

अनधक िाही. 
 
६४५ तुमच्या शब्दाला निरोध करूि अन्य कोिी तुमच्यािर निजय नमळनििार िाही, याची दक्षता 

घेऊि तुमच्या िाषिात शब्दाचंा उपयोग करा. 
 
६४६ स्ितःच्या मधुर शब्दािंी श्रोत्याचंी तृप्ती करूि दुसऱ्याच्या शब्दातंील ममय शोधभि घेिे, हे 

निष्ट्कलंक चानरत्र्याच्या थोर लोकाचें लक्षि आहे. 
 
६४७ ज्याचं्या अंगी िाक्पाटि, निदोषत्ि ि नििययता हे गुि आहेत, त्यािंा त्याचें िैरीही कजकभ  

शकिार िाहीत. 
 
६४८ आपल्या िाषिात माधुयय ि अलंकार याचंा उपयोग करूि जे आपले िक्तृत्ि गाजितील, 

त्याचंा उपदेश सिय जग आचरिात आिील. 
 
६४९ ज्यािंा आपले निचार थोड्या ि निदोष शब्दातं माडंता येत िाहीत, त्यािंाच पाल्हाळाची हौस 

असते. 
 
६५० स्ितः अध्ययि करूि संपादि केलेली निद्या ज्यािंा इतरास नशकनिता येत िाही, ते 

नदसण्यात सुंदर पि गंधहीि पुष्ट्पगुच्छाप्रमािे होत. 
 

(६४२) णजह वायत्तौ वृणद्णवनाशौ । 
—चासभ ४४० 



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ६६ – शुद्ािरि 
 

६५१ सस्न्मत्राचं्या साहाय्यािे मिुष्ट्याला संपत्तीची प्राप्ती होते. स्ितःच्या शुद्धाचरिािे त्याला हहाया 
त्या सिय गोष्टी नमळतात. 

 
६५२ ज्या कायामुळे (राजाला) कीती ि धमय या दोहोंचीही प्राप्ती होण्यासारखी िसेल, त्या 

कायाचा मंत्र्यािे सदैि त्याग केला पानहजे. 
 
६५३ िनिष्ट्यकाळी यशःप्राप्तीची इच्छा करिाऱ्या सदाचारी मिुष्ट्यािे, त्या यशास कानळमा 

आििाऱ्या गोष्टींचा त्याग केला पानहजे. 
 
६५४ नििल बदु्धीचे लोक निपत्तीत सापडले असताही किद्य कमय करिार िाहीत. 
 
६५५ मागाहभि पिात्ताप करण्याची पाळी येईल अशी कोितीही गोष्ट करू िका. करण्याचा प्रसंग 

ओढिलाच, तर आधीच दक्षता घ्या. 
 
६५६ स्ितःच्या मातेचे प्राि िकेुिे हायाकुळ होत असले, तरी निद्वज्जिाचं्या मते किद्य ठरेल अशी गोष्ट 

करू िका. 
 
६५७ दुराचरिािे प्राप्त झालेल्या समदृ्धीपेक्षा थोर लोक अती निधयिताही श्रेष्ठ समजतात. 
 
६५८ थोर लोकािंी किद्य म्हिभि सानंगतलेल्या गोष्टींचा त्याग ि करता, त्या करीतच रानहले, आनि 

प्रसंग-निशषेी त्यात यश प्राप्त झाले, तरी अंती संकट ठेिलेलेच. 
 

(६५४) दैवादेशादापदां प्राप्य 
णवद्वाांिरेन्नशृांसां न णह जािु राजा । 

—मिा १·९२·१७ 
 
(६५५) येन खट वाां समारूढः पणरिप्येि कमविा । 

आदावेव न ित्कुयादधु्रवे जीणविे सणि ।। 
—मिा ५·३९·२९ 

 
(६५७) महान्िमप्यथवमधमवयुक्िां 

यः सांत्यजत्यनपाकृष्ट एव । 
सुखां सुदुःखान्यवमुच्य शेिे 
जीिां त्विां सपव हवावमुच्य ।। 

—मिा ५·४०·२ 
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६५९ दुसऱ्याचा अश्रुपात करूि प्राप्त झालेले िैिि तुम्हालंा अश्रपुात कराियास लािभि िाहीसे 
होईल. सदाचरिािे प्राप्त झालेले िैिि निघभि गेले तरी पुन्हा परत येईल. 

 
६६० दुराचरिािे नमळनिलेले िैिि सुरनक्षत राहील अशी ज्याची अपेक्षा आहे, त्याची तुलिा 

मातीच्या कच्च्या मडक्यात पािी साठनििाऱ्याशीच करािी लागेल. 
 

अर्धयाय ६७ – दृढ कायवक्षमिा 
 

६६१ स्ितःच्या मिाचा दृढनििय म्हिजेच दृढ काययक्षमता, इतर सिय गोष्टी हायथय होत. 
 
६६२ नसद्धीस ि जाण्यासारखी काये हाती ि धेिे, ि कायात अपयश आले तरी निराश ि होिे हे 

दृढ काययक्षमतेचे दोि मागय आहेत, असे िीनतनिपिु लोक सागंतात. 
 
६६३ आरंनिलेले कायय यशस्िी होईपयंत त्याचे ममय उघड ि करिे, हे सामर्थयाचे लक्षि आहे. 

मध्यंतरीच त्याचा स्फोट झाला, तर त्यातभि ियकंर संकट निमाि होते. 
 
६६४ ‘आम्ही अमुक करू’ अशी आश्वासिे देिे सोपे आहे. नदलेल्या आश्वासिाप्रमािे कृती करिे हे 

दुघयट आहे. 
 
६६५ मंत्र्यािंी दृढ काययक्षमतेच्या बळािर पार पाडलेल्या कृत्याचें श्रये राजाला नमळेल, आनि 

म्हिभि ती कृत्ये सिांच्या अनधकच आदरास पात्र होतील. 
 
६६६ योजकाचं्या अंगी जर दृढ काययक्षमता असेल, तर त्यािंी योजिािुसार आरंनिलेली काये 

नियोनजत फळ प्राप्त करूि देतील. 
 

(६६२) अथानारभिे बालो नाऽनुबन्धमवेक्षिे । 
—मिा २·१५·१५ 

 
(६६३) एकां  णवषरसो हस्न्ि शिेिैकि वर्धयिे । 

सराष्ट्रां सप्रजां हस्न्ि राजानां मांत्रणवप्लवः ।। 
—मिा ५·३३·४५ 

(६६४) यदीदां कत्थनाल्लोके णसद्र्धयेत्कमव धनांजय । 
सवे भवेयुः णसद्ाथाः कत्थने को णह दुगविः ।। 

—मिा ५·१६०·१७ 
 

६६७ मिुष्ट्याचा आकार पाहभि त्याला तुच्छ लेखभ िका. मोठ्या रथाच्या चक्राच्या आसाच्या लहािशा 
नखळीसारखा तो (क्षदु्र पि महाि काययकता) असेल. 
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६६८ निदोष योजिा करूि आरंनिलेले कायय अखंड पनरश्रम करूि उत्तम प्रकारे यशस्िी केले 
पानहजे. 

 
६६९ कायाला आरंि करतािा ि केल्यािंतर मध्येच संकटे कोसळली, तरी धैयय धरूि कायात यश 

ि आिंद प्राप्त करूि घेतला पानहजे. 
 
३७० इतर कसली दृढता असो िा िसो. काययकत्याच्या अंगी जर काययक्षमतेची दृढता िसेल, तर 

लोक त्याची पिा करिार िाहीत. 
 

अर्धयाय ६८–कायवपद्िी 
 

६७१ दृढ निियािे कायाचा आरंि केल्यािंतर निचाराचा काळ सपंला. िंतर नशनथलता आििे 
ककिा निलंब लाििे हे हानिकारक आहे. 

 
६७२ एखादे काम निलंबािेच करिे इष्ट असले तर निलंबािे करा. ज्या कामात निलंबास स्थाि 

िाही तेथे मात्र मुळीच निलंब करू िका. 
 
६७३ आरंनिलेले कायय शक्य तोिर धडाडीिे करा. शक्य िसेल, तर ते पुरे करण्यासाठी योग्य 

उपाय सुचण्याची िाट पाहा. 
 
६७४ अिनशष्ट (अपुरे) कायय ि अिनशष्ट (ि कजकलेले) शत्रभ ही दोन्हीही अिनशष्ट अग्िीप्रमािे तुमचा 

घात करतील. 
 

(६६८) णनणित्य यः प्रक्रमिे नान्िववसणि कमविः । 
अबन्र्धयकालो वश्यात्मा स वै पस्ण्डि उच्यिे ।। 

—मिा ५·३३·२४ 
 

(६७१) महान्भवत्यणनर्ववण्िः सुखां िानन्त्यमश्नुिे । 
—मिा ५·३९·५९ 

 
(६७२) सांसारयणि कृत्याणन सववत्र णवणिणकत्सिे । 

णिरां करोणि णक्षप्राथे स मूढो भरिषवभ ।। 
—ममा ५·३३·३४ 

 
(६७४) ऋिशेषमस्ग्नशेषां शतु्रशेषां िथैव ि । 

पुनः पुनः प्रवधवन्िे िस्माच्छेषां न धारयेत् ।। 
— मिा १२·१४०·५८ 
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६७५ संपत्ती, साधिसामग्री, योग्य समय, काययपद्धती आनि स्थाि, या पाच गोष्टींचा निचार करूि 
मगच एखाद्या कायास प्रिृत्त हाहाि.े 

 
६७६ कोित्याही कायास प्रारंि करण्यापभिी, ते पुरे करण्याची पद्धती, ते चालभ  असतािा मागात 

येिारी संकटे, आनि पनरिामी नमळिारे फळ, या तीिही गोष्टींचा निचार करािा. 
 
६७७ आपि अंगीकारलेल्या कायासारखे कायय ज्यांिी पभिी केलेले असेल, त्याचं्याकडभि त्या 

कायाचे ममय जािभि घेऊि त्या कायास प्रिृत्त होिे, हा काययनसद्धीचा मागय आहे. 
 
६७८ एक कायय चालभ  असता त्यातभि दुसरे पभिय करूि घेिे, म्हिजे मदस्रािी हत्तीकडभि दुसरा हत्ती 

पकडण्यासारखे आहे. 
 
६७९ आपल्या नमत्राचे त्याच्या साहाय्याबद्दल कौतुक करण्यापभिी आपल्या शत्रभच्या शत्रभशी नमत्रत्िाचे 

संबंध जोडिे अगत्याचे आहे. 
 
६८० लहाि बलहीि राजािंी आपली अस्स्थर ि दीििािी पनरस्स्थती जािभि घेऊि, संधी सापडेल 

तेहाहा, बलिािापुढै िम्र होऊि त्याच्याशी संधी करािा. 
 

(६७५) अणधष्ानां िथा किा करिां ि पृथस्ग्वधम् । 
णवणवधाि पृथक्िेष्टा दैवां िैवात्र पांिमम् ।। 
शरीरवाङ्मनोणभयवत्कमव प्रारभिे नरः । 
न्याय्यां वा णवपरीिां वा पांिैिे िस्य हेिवः ।। 

— गीता १८·१४·१५ 
 

(६७६) अनुबन्धां ि सांपे्रक्षय णवपाकां  िैव कमविाम् । 
उत्थानमात्मनशै्र्वव धीरः कुवीि वा न वा ।। 

— मिा ५·३४·९ 
 

(६७८) अधनेनाथवकामेन नाथवः शक्यो णवणधस्त्सिुम् । 
अथैंरथा णनबर्धयन्िे गजैणरव महागजाः ।। 

— मिा १२·८·२० 
 
(६७९) ये सपत्नः सपत्नानाां सवास्िामुपसेवयेत् । 

आत्मनश्र्वाणप बोद्व्याश्र्वारा णवणनहिाः परैः ।। 
—मिा १२·१४०·३६ 

 
(६८०) परस्माद् हीयमानः सांदधीि । 

– कौअ ९९ 
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अर्धयाय ६९ – दूि (राजदूि) 
 

६८१ स्िेहपभियता, कुलीिता आनि राजाला इष्ट असलेले सदाचरि, हे राजदभताला अियकय असिारे 
गुि आहेत. 

 
६८२ राजनिष्ठा, निद्वत्ता आनि नििचेक िक्तृत्ि, हे राजदभताला अियकय असिारे तीि गुि आहेत. 
 
६८३ आपल्या राज्याच्या निजयेच्छेिे दुसऱ्या शस्त्रधारी राजाच्या सिेत नशष्टाईसाठी जािारा 

राजदभत निद्वािात अग्रगण्य असािा. 
 
६८४ बुनद्धमत्ता, आकषयक रूप आनि निद्याध्ययि, या तीि गुिािंी सपंन्न असलेला मिुष्ट्य राजदभत 

म्हिभि पाठिािा. 
 
६८५ कठोर शब्दाचंा उपयोग ि करता, सौम्य िािीिे आपल्या राजाचे मिोगत थोडक्यात हायक्त 

करूि त्याला यश नमळिभि देतो, तोच चागंला राजदभत. 
 
६८६ गहि निद्वत्ता, नििययता, मिोिधेक िक्तृत्ि आनि समयज्ञता हे गुि ज्याच्या अंगी असतील, 

तो राजदभत निजयी होतो. 
 
६८७ स्िकतयहायनिष्ठ, देशकाल पनरस्स्थतीचे ज्ञाि असिारा आनि पनरपक्व निचार हायक्त करिारा, 

तोच श्रेष्ठ राजदभत समजािा. 
 
६८८ निदोष चानरत्र्य, सिासदाशंी स्िेह आनि धैयय, हे तीि गुि, आनि त्याचप्रमािे सत्य, या गोष्टी 

उत्तम राजदभतास अियकय आहेत. 
 
६८९ ज्याच्या तोंडातभि चुकभ िही सदोष शब्द बाहेर पडत िाहीत, ि तरीही जो आपल्या राजाचे 

निचार दुसऱ्या राजाच्या सिेत नििययपिे हायक्त करतो, तोच यशस्िी राजदभत. 
 

(६८२) अनुरक्िः शुणिदवक्षः स्मृणिमान्देशकालणवत् । 
वपुष्ट्मान्वीिभीवाग्मी दूिो राज्ञः प्रशस्यिे ।। 

— मिु ७·६४ 
 

(६८४) कुलीना वाक्यसांपन्ना ज्ञानणवज्ञान कोणवदाः । 
 रूपवन्िो गुिोपेिास्िथाऽलुब्धा णजििमाः ।। 

—मिा १२·१६८·१७ 
 

(६८६) कुलीनः कुलसांपन्नो वाग्मी दक्षः णप्रयांवदः । 
यथोक्िवादी स्मृणिमान्दूि स्यात्सप्िणभगुविैः ।। 

—मिा १२·८५·२८ 



 
 अनुक्रमणिका 

६९० प्रािसकंट ओढनिण्याची िीती असली, तरी नििययपिे आपल्या राजास यश प्राप्त करूि 
देण्याच्या हेतभिे त्याचे निचार जो दुसऱ्या राजाच्या सिेत हायक्त करतो, तोच खरा राजपभत. 
 

अर्धयाय ७० – राजसभेिील विवन 
 

६९१ (ऊब घेण्याच्या शकेोटीतील) अग्िीपासभि फार दभर राहाियाचे िसते, ि त्याच्या फार 
जिळही जाियाचे िसते. राजसिेत रागीट राजापासभि योग्य अंतर राखण्यासंबधंी हाच न्याय लािािा. 

 
६९२ राजसिेत िािरिाऱ्या मिुष्ट्यािे राजास नप्रय असिाऱ्या गोष्टींनिषयी अनिलाषा दाखनिली 

िाही, तर राजाकडभिच त्याला स्स्थर िैिि प्राप्त होण्याचा संिि असतो. 
 
६९३ राजकृपा राखाियाची असेल, तर तीव्र दोषापंासभि अनलप्त रानहले पानहजे. राजाला एकदा 

संशय आला, तर तो दभर करिे कठीि आहे. 
 
६९४ राजाची दृष्टी तुमच्याकडे असतािा कोिाच्या कािात कुजबुजिे, ककिा कोिाकडे पाहभि 

स्स्मत करिे या गोष्टी टाळल्या पानहजेत. 
 
६९५ राजा कोिाशी रहस्यमय गोष्ट बोलत असेल, तर राजकृपा इस्च्छिारािे त्या िाषिाकडे लक्ष 

देऊ िये, ककिा त्याची चौकशीही करू िये. राजािे एकादे रहस्य (आपि होऊि) सानंगतले, तर मात्र ते 
ऐकभ ि घ्याि.े 

 
६९६ राजाची अिुकभ ल मिःस्स्थती ओळखभि ि योग्य सधंी पाहभि त्याला नप्रय िाटतील अशा गोष्टी 

राजाला मधुर शब्दािी सागंाहाया. 
 

(६९१) यत्नािोपिरेदेिमस्ग्नवदे्दववस्त्वह । 
अनृिेनोपिीिो णह हन्यादेव न सांशयः ॥ 

— मिा ४·४·२२ 
 

(६९४) न िोष्ौ न भुजौ जानू न ि वाक्यां समाणक्षपेत् । 
सदा वािां ि वािां ि ष्ीवनां िाऽऽिरेच्छनैः ।। 

— मिा ४·४·३५ 
 

(६९६) पृष्टः णप्रयणहिां ब्रयूान्नब्रूयादणहिां णप्रपम् । 
अणप्रयां वा णहिां ब्रूयात् िृण्विोऽनुमिो णमथः ।। 

—कौला ९४ 
 
६९७ राजाला नप्रय ि लािदायक असिाऱ्या गोष्टी त्याच्या कािािर घालाच्या. पि त्यािे निचारले 

तरीही निरथयक बडबड करण्याचे टाळाि.े 
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६९८ “राजे अल्पियीि आहेत ककिा माझ्या िात्यातील आहेत” असे म्हिभि त्याचंी अिज्ञा करू 
िये. त्याचं्या प्रनतष्ठलेा शोिेल अशा रीतीिेच त्याचं्याशी हायिहार करािा. 

 
६९९ राजसिेतील दभरदशी ि तीव्र बुद्धीचे सिासद, “मी राजाच्या कृपेतील आहे” या ऐटीिे 

राजाला अनप्रय अशा गोष्टी कदानप करिार िाहीत. 
 
७०० राजाशी माझा जुिा स्िेहसंबधं आहे या िाििेिे जर कोिी अयोग्य आचरि करू लागला, तर 

ते हानिकारक ठरल्यािाचभि राहिार िाही. 
 

अर्धयाय ७१ – इांणगि ज्ञान 
 
७०१ कोिीही ि सागंता दुसऱ्याच्या मिातील इंनगत अचभक ओळखिारा मिुष्ट्य म्हिजे जलािे 

सदैि पनरपभिय असिाऱ्या सागरािे पनरिनेष्टत अशा पृर्थिीचे एक िभषिच आहे. 
 
७०२ दुसऱ्याच्या मिातील इनंगत अचभक ओळखिारा मिुष्ट्य हा स्िगातील देिासमािच होय. 
 
७०३ मुदे्रिरील िािािरूग जे मिातील इनंगत जाितात, त्यािंा यथेष्ट देिग्या देऊि (राजािे) िश 

करूि घ्याि.े 
 
७०४ कोिीही ि सागंता दुसऱ्याच्या मिातील इनंगत त्याच्या मुदे्रिरूि ओळखिारे ि तसे ि 

ओळखिारे, हे दोघे सारखेच िासले तरी ते िगेळेच असतात. 
 
(६९७) ऐश्वयं प्राप्य दुष्ट्प्राप्यं नप्रयं प्राप्य च राजतः । 
 अप्रमत्तो ििदे्राज्ञः नप्रयेषु च नहतेषु च ।। 

—मिा ४·४·३३ 
 

(६९८) बालोऽणप नावमन्िव्यो मनुष्ट्य इणि भूणमपः । 
महिी देविा हे्यषा नररूपेि णिष्णि । । 

—मिु ७·८ 
 

(७००) नाऽहमस्य णप्रयोऽस्मीणि मत्वा सेवेि पस्ण्डिः । 
अप्रमत्ति सििां णहिां कुयास्त्प्रयां ि यत् । । 

—मिा ४·४·३६ 
 

७०५ दुसऱ्याच्या मुदे्रिरूि त्याच्या मिातील इंनगत ज्याला ओळखता येत िाही, त्याच्या पाच 
ज्ञािेनद्रयापंैकी डोळ्याचंा काय उपयोग? 

 
७०६ स्फनटकाशजेारी (ककिा आरशासमोर) ठेिलेल्या िस्तभ त्यात जशा स्पष्टपिे नदसतात, तसेच 

अंतरंगातील निचार मुदे्रिर उमटतात. 
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७०७ नजच्याकडे पाहताच आपल्या अंतरंगातील आिंद िा दुःख ही हायक्त होतात, त्या मुदे्रपेक्षा 
अनधक ज्ञािी कोिी आहे काय? 

 
७०८ मुदे्रिरूि इनंगत जाििाऱ्यासमोर तुम्ही िुसते उिे रानहलात, तर तुमच्या अंतरंगातील निचार 

ताबडतोब प्रकट होतील. 
 
७०९ डोळ्याकंडे पाहभि अंतरंगाचा ठाि घेिारे लोक राजाच्या पदरी असतील, तर एखाद्याच्या 

(दुसऱ्या राजाच्या) अंतरंगात आपल्यानिषयी असलेले नमत्रत्ि ककिा शतु्रत्ि त्याला अशा लोकासंमोर उिे 
करूि पारखता येईल. 

 
७१० जे आपल्या कुशाग्र बुद्धीचा अनिमाि बाळगतात, त्याचें ज्ञािसाधि ककिा मािदंड म्हिजे 

दुसऱ्याच्या मिातील इंनगत ओळखिारे त्याचें डोळे. 
 

अर्धयाय ७२ – िोिृ-परीक्षा 
 

७११ एकाच अथाचे अिेक शब्द िक्त्यास पनरनचत असले, तरी श्रोतृिगास रुचतील अशा शब्दाचंा 
उपयोग करूि त्यािे िाषि कराि.े 

 
७१२ चागंल्या शब्दाचंा उपयोग करण्याची िक्तृत्िशक्ती आपल्या अंगी असली, तरी स्थलकालास 

अिुरूप शब्दाचंी योजिा आपल्या िाषिात करािी. 
 
७१३ श्रोतृिगाचे पभिय ज्ञाि करूि ि घेता जे िक्तृत्ि गाजिभ पाहतात, त्यािंा शब्दाचं्या अथातील 

छटाचें ज्ञाि िसते, आनि निद्वत्ताही बतेाचीच असते. 
 
७१४ बुनद्धमाि लोकासंमोर आपल्या निद्वते्तचे प्रदशयि करा. कोऱ्या करकरीत लोका ं समोर 

चुन्यासारखे पाढंरे फटफटीत हाहा. 
 

(७०६) णनमवले मुकुरे वक्त्रमयत्नेनैव णसर्धयणि । 
—योिा २·२·१९ 

 
(७०७) आकारश्छाद्यमानोऽणप न शक्यो णवणनगूणहिम् । 

बलाणद् णववृिोत्येव भावमन्िगविो नृिाम् ।। 
— रामा ६·१७·६४ 

 
७१५ निद्वत्सिेत (अिाहभतपिे) घुसभि िाषि ि करण्याचा संयम हा सद्गुि सियश्रेष्ठ आहे. 
 
७१६ बनुद्धिाडंार समृद्ध असलेल्या निद्वािाचं्या सिेत चुका करिे, म्हिजे चागंल्या मागािर 

चालतािा धडपडभि पडण्यासारखे आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

७१७ निद्वािाचंी परीक्षा करण्याची पात्रता अंगी असिाराचं्या उपस्स्थतीतच निद्याध्ययिसंपन्न 
मिुष्ट्याचे तेज पडेल. 

 
७१८ थोर निद्वािाचं्या सिेत िाषि करिे म्हिजे िाढत्या नपकािर जलकसचि करण्यासारखे आहे. 
 
७१९ निद्वािाचं्या सिेत आपला प्रिाि पाडभ  शकिाऱ्या िक्त्यािे मभखाच्या सिेत चकुभ िही तोंड उघडभ  

िये. 
७२० आपल्यापेक्षा निकृष्ट पातळीिरच्या लोकाचं्या सिेत िाषि करिे म्हिजे गटारात अमृत 

ओतण्यासारखे आहे. 
 

अर्धयाय ७३ – सभाधीिपिा 
 

७२१ एकाच अथाचे अिेक शब्द पनरनचत असिारा निद्वाि िक्ता श्रोतृिगाचा योग्य अंदाज घेऊि 
अिुनचत शब्दाचंा उपयोग करूि गडबडिार िाही. 

 
७२२ निद्वािाचं्या सिेत आपल्या निद्वते्तचा प्रिाि पाडिारे िक्तृत्ि जे करतील, ते निद्वािातंील 

निद्वाि होत. 
 
७२३ युद्धात शत्रभशी शौयािे लढत असता प्रािापयि करिारे िीर अिेक असतील पि निद्वत्सिेत 

धैयािे ठाम उिे राहिारे निरळाच. 
 
७२४ निद्वत्सिेत प्रिािी िाषि करूि आपल्या निद्वते्तचे िैिि दाखिा. त्याचबरोबर तुमच्यापेक्षा श्रषे्ठ 

निद्वािाकंडभि अनधक ज्ञाि सपंादि करा. 
 

(७१५) न सभाां प्रणवशेत्प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन् । 
अांबु्रांवस्न्वबु्रवन्नज्ञो नरः णकस्ल्बषमश्नुिे ।। 

— िाग १०·४४·१० 
 
(७२०) अणशष्ट्यायाणवरक्िाय यस्त्कां णिदुपणदश्यिे । 

ित्प्रयात्यपणवत्रत्वां गोक्षीरां िदृिाणबव ।। 
— योिा २·२·२१ 

 
(७२४) प्राज्ञां प्राप्य न पृच्छस्न्ि ये केणित्त ेनराधमाः । 

— योिा ३·७८·३३ 
 

७२५ सिेत प्रनतपक्षीयासं नििययपिे उत्तर देण्याची पात्रता येण्यासाठी तकय शास्त्र ि इतर शासे्त्र याचंा 
अयायास करिे आियकयक आहे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

७२६ मिािे िेकड असिाऱ्या लोकासं खड गाचा काय उपयोग? कुशाग्र बुनद्धमाि लोकाचं्या सिेत 
जे घाबरतात, त्याचं्या गं्रथाध्ययिाचा काय उपयोग? 

 
७२७ निद्वत्सिेत ियग्रस्त होिाऱ्या सिासदाच्या हातातील गं्रथ (त्यािे केलेले अध्ययि) आनि 

रिागंिािर शत्रभसमोर उिा राहिाऱ्या िपुसंकाच्या हातातील तेजस्िी खड ग, ही सारखीच. 
 
७२८ निद्वािाचं्या सिेिर जो आपल्या निद्वते्तचा प्रिाि पाडभ  शकत िाही, त्यािे केलेले निनिध गं्रथाचें 

अध्ययि हायथय होय. 
 
७२९ निद्याध्ययि केल्यािरही निद्वत्सिेत िाषि करतािा जे िीनतग्रस्त होतात, ते अडािी 

लोकापेंक्षाही कनिष्ठ प्रतीचे होत. 
 
७३० िीनतग्रस्त होऊि आपल्या अध्ययिाचा प्रिाि जे निद्वत्सिेिर यशस्िीपिे पाडभ  शकत िाहीत, 

ते नजितं असभि मेल्यासारखे होत. 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग – ३ दुगव 
 

अर्धयाय ७४ – राज्य 
 

७३१ सदैि िरपभर पीक देिारी जमीि, सदाचारसंपन्न प्रजा आनि अक्षय संपत्ती याचंी एकत्र िस्ती 
जेथे आहे, तेच राज्य ककिा देश. 

 
७३२ जेथील सपंत्तीचे इतरास आकषयि िाटते, जेथे िरपभर पीकपािी येते, आनि जेथे नििाशकारी 

घटिाचंा अिाि आहे, तोच उत्तम देश. 
 
७३३ परराज्यातभि आश्रयाथय आलेल्या लोकाचंा िार जे सहि करते, आनि जेथील प्रजा ि चुकता 

कर देते, ते उत्तम राज्य. 
 
७३४ िभकबळी, साथीचे रोग ि परचक्र यापंासभि जे राज्य सदैि मुक्त असते, तेच खरे राज्य. 
 
७३५ निरोधी गुप्त संघटिा, अंतःकलह आनि राज्याच्या अस्स्तत्िािर उठिारे िभनमगत सशस्त्र लोक 

यापंासभि जे मुक्त आहे, तेच खरे राज्य. 
 
७३६ शत्रभच्या आक्रमिापासभि मुक्त असभि, शत्रभिे आक्रमि केले तरीही जेथील समृद्धी कमी होत 

िाही, तेच उत्तम राज्य, असे ज्ञाते म्हितात. 
 
७३७ पािसाचे ि झऱ्याचें पािी, पियतराजी ि त्यातंभि उगम पाििाऱ्या िद्या आनि दुगयम दुगय, ही 

उत्तम राज्याची लक्षिे होत. 
 

(७३३) णधक्िस्य जीणविां राज्ञो राष्ट्रां यस्यावसीदणि । 
अवृत्त्यान्यमनुष्ट्योऽणप यो वैदेणशक इत्यणप । 

—मिा १२·१३०·३४ 
 

(७३४) अनुकषं ि णनष्ट्कषं व्याणधपावनमूच्छवनांम् । 
सववमेव न िन्नाऽऽ सीद्मवणनत्ये युणधणष्रे ।। 

— मिा २·१३·१४ 
 

(७३५) कणित्पौरा न सणहिा ये ि िे राष्ट्रवाणसनः । 
त्वया सह णवरुद्न्िे परैः क्रीिा कथां ि न ।। 

— मिा २·५·९६ 
 

७३८ आरोग्य, संपत्ती, िरपभर पीकपािी, आिंदी िातािरि आनि सुरनक्षतता, हे श्रेष्ठ राज्याचे पाच 
अलंकार आहेत. 



 
 अनुक्रमणिका 

७३९ कष्टािाचभि जेथे संपत्ती निमाि होते, असे काही देश असतात. तर काही देशातं संपत्तीची 
निर्ममती कष्टसाध्य असते. 

 
७४० िरील सिय गोष्टींची अिुकभ लता ि समृद्धी असभिही, ज्या राज्यात राजा ि प्रजा याचें सबंंध 

सामरस्याचे िसतात, ते राज्य हायथयच होय. 
 

अर्धयाय ७५ – दुगव 
 

७४१ आक्रमक युद्धात दुगयरूपी संपत्ती महत्त्िाची आहे. त्याचप्रमािे शत्रभच्या आक्रमिापासभि संरक्षि 
करण्याच्या कामीही दुगय उपयुक्त असतो. 

 
७४२ स्फनटकासारखे निमयळ पािी, िहाय मदैाि (पठार), उंच पियत आनि शीतल छाया देिारे दाट 

िृक्ष असलेले अरण्य, या चार गोष्टींिी युक्त असिारा दुगय उत्तम होय. 
 
७४३ ज्या दुगाची तटबंदी, उंची, रंुदी, बळकटपिा आनि दुलय घ्यता या चारी गुिािंी संपन्न असते, 

तो उत्तम दुगय, असे युद्धशास्त्रज्ञ सागंतात. 
 
७४४ ज्या दुगाच्या आतल्या िागात मोठे मदैाि असभि, बचािाची स्थािे मात्र कचचोळी असतात, 

आनि आक्रमक शत्रभचे धैयय िष्ट करण्याची क्षमता ज्यात असते, तो उत्तम दुगय. 
 
७४५ कजकण्यास दुघयट, िरपभर धान्याचा साठा असलेला, आनि आतील लोकासं संरक्षि करण्यास 

सोपा, असा जो दुगय, तो उत्तम. 
 
७४६ ज्यािर धान्य ि इतर आियकयक िस्तभ याचंा िरपभर साठा आहे, आनि आक्रमक शत्रभचा प्रनतकार 

करण्यास समथय असे योदे्ध ज्यािर आहेत, तो उत्तम दुगय. 
 

(७४१) पावविां वनदुगं वा सापसारप्रणिग्रहम् । 
स्वभूमौ पृष्िः कृत्वा युर्धयेि णनणवशेि ि ।। 

— कोअ १३० 
 
(७४६) कणिद् दुगाणि सवाणि धनधान्यायुधोदकैः । 

यन्तै्रि पणरपूिाणन िथा णशस्ल्पधनुधवरैः ।। 
— मिा २·५·३७ 

 
७४७ िढेा घालभि ककिा िेढा ि घालताही शत्रभिे केलेले आक्रमि, त्याचप्रमािे अतंःशत्रभची ककिा 

बाह्य शत्रभची नफतुरी, यापंासभि िक्कम संरक्षि करिारा, तो उत्तम दुगय. 
 
७४८ शत्रभचा िढेा पडला असता, आपले संरक्षि करूि शत्रभिर निजय नमळनिण्याचे कौशल्य 

असलेले शभर योदे्ध ज्याच्या अतंिागी आहेत, तो उत्तम दुगय. 



 
 अनुक्रमणिका 

७४९ (शत्रभचा िढेा पडला असताही) ज्यातील शभर योदे्ध प्रारंिापासभि योग्य ते डािपेच लढिभि 
शत्रभिर निजय संपादि करू शकतात, तोच उत्तम दुगय. 

 
७५० िरील सिय गुिािंी युक्त असा दुगय असला, पि त्याचे संरक्षि करिारे िीर जर शभर ि 

युद्धकुशल िसले, तर ते गुि असभि िसभि सारखेच. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग ४ – अन्न 
 

अर्धयाय ७६ - धनसांपादनािे मागव 
 

७५१ अज्ञात हायक्तींिा प्रनसद्धीच्या प्रकाशात आिण्यासाठी संपत्तीसारखे दुसरे साधि िाही. 
 
७५२ निधयिाचंा सियजि उपहास करतात. श्रीमंत सिांच्या प्रशसेंस पात्र होतात. 
 
७५३ संपनत्तिामक सदैि प्रकाशदायी असा दीपक, आपल्या धन्याला इष्ट त्या स्थािी प्रिशे करूि 

देऊि, तेथील अधंकाराचे (शत्रभचे) निरसि करतो. 
 
७५४ िीनतमागािे संपादि केलेली संपत्ती, आपल्या धन्याला धमय ि आिंद याचंी प्राप्ती करूि 

देईल. 
 
७५५ जी संपत्ती दया ि पे्रम याचं्या संगतीिे आलेली िसते, नतचा स्िीकार ि करता त्याग करािा. 
 
७५६ (राज्यातील बेिारशी लोकाचंी) स्ियमेि चालभि आलेली, जकात ि करयाचं्या उत्पन्नाची, 

आनि कजकलेल्या शत्रभकडभि नमळनिलेली, ही सिय नमळभि राजाची संपत्ती होते. 
 
७५७ दया ही पे्रमाची कन्या असभि, संपनत्तिामक दाईकडभि नतचे पोषि होते. 

 
(७५१) लोकणप्रयत्वमथवसांयोगेन । 

—कौअ ७ 
 
(७५२) अथववान् सववलोकस्य बहुमिः । 

—चासभ २५५ 
 
(७५४) न्यायागिां धनां िैव न्यायेनैव णववर्वधिम् । 

सांरक्षयां यत्नमास्थाप धमाथवणमणि णनियः ।। 
—मिा १२·२९२·४ 

 
(७५६) नष्टप्रस्मृिमायुक्िदण्डः पािं पाणरहीणिकमौपा- 

यणनकां डमरगिकस्वमपुत्रकां  णनणधश्र्वान्यजािः ।। 
— कौअ २७ 

 
७५८ हाती असलेल्या िरपभर संपत्तीच्या साहाय्यािे उद्योगास प्रिृत्त होिे, म्हिजे उंच डोंगरािर 

चढभि तेथभि सुरनक्षतपिे हत्तीची लढाई पाहण्यासारखे आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

७५९ िरपभर संपत्ती नमळिभि नतचा सगं्रह करा. शत्रभचा अहंकार िष्ट करण्यासाठी संपत्तीइतके दुसरे 
तीक्ष्ि शास्त्र िाही. 

७६० ज्यािे सन्मागािे अथय प्राप्त करूि घेतला आहे, त्याला धमय ि काम हे दुसरे दोि पुरुषाथय 
सहज साध्य आहेत. 
 

(७६०) अथाद्मवि कामि स्वगविैव नराणधप । 
प्राियात्राऽणप लोकस्य णवनाह्यथं न णसर्धयणि ।। 

— मिा १२·८·१७ 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग ५ – सैन्य 
 

अर्धयाय ७७ - सैन्यािे महत्त्व 
 

७६१ निनिध अंगािंी पनरपभिय आनि नििययपिे लढभि निजय नमळनििारी सेिा, ही राजाची श्रेष्ठ 
संपत्ती होय. 

 
७६२ आिीबािीच्या िळेी संख्याबळ कमी होत असताही, पराििाचा धोका पत्करूि, संिाहाय 

हािीचे िय ि बाळगता, रिागंिािर शत्रभस तोंड देण्याचे काम राजाच्या परंपरागत सैन्यािाचभि होिे शक्य 
िाही. 

 
७६३ मभषकाचं्या मोठ्या सैन्यािे सागरासारखी मोठ्यािे गजयिा केली, तरी नतचा काय उपयोग? 

एकाच सपाच्या िुसत्या नफसकाऱ्यािे ती सिय सेिा िाश पािले. 
 
७६४ शत्रभकडभि िाश ि पािता ि शत्रभस नफतभर ि होता, जे सैन्य दीघयकाळपयंत रिागंिािर उिे 

राहते, तेच खरे परंपरागत सैन्य. 
 
७६५ प्रत्यक्ष यमराजािे आक्रमि केले असताही, संघनटतपिे ि शौयािे त्याचा प्रनतकार जे करू 

शकते, तेच खरे सैन्य. 
 
७६६ शौयय, प्रनतष्ठा, परंपरागत मागास अिुसरूि आचरि आनि राजनिष्ठा, हे सैन्याचे चार संरक्षक 

गुि होत. 
 
७६७ शत्रभच्या आक्रमिाचा योजिापभियक प्रनतकार करूि, शत्रभच्या आघाडीच्या सैन्यास तोंड देऊि 

प्रगती करिारी सेिा, तीच उत्तम सेिा. 
 
७६८ आक्रमिासाठी अियकय असिारे धैयय आनि सरंक्षिसामर्थयय याचं्या अिािीही, केिळ िैििाच्या 

प्रदशयिािे सैन्य प्रशसेंस पात्र होते. 
 
७६९ संख्याबळात घट, पराकाष्ठेची अप्रीती आनि दानरद्र्य, या तीि दोषापंासभि सैन्य मुक्त असेल, 

तर ते निनित यशस्िी होईल. 
 
७७० सैन्यात शभर सैनिकाचंा मोठा िरिा असला, तरी उत्तम सेिापतीच्या अिािी ते निरथयक होय. 

 
(७७०) ऋिे सेनाप्रिेिारां पृिनासु महत्यणप । 

दीयविे युद्मासाद्य णपपीणलकपुिां यथा ।। 
— मिा ५·१५६·२ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ७८ – सैन्यािी प्रणिष्ा 
 

७७१ (एक सैनिक समोरच्या शत्रभसैनिकास म्हितो) हे मभखय सैनिकािंो, आमच्या सेिापतीसमोर 
असे येऊ िका. त्याच्यापुढे आलेले अिेकजि दगड बिले आहेत. (त्याचं्या पुरलेल्या पे्रतािंर दगड उिे 
आहेत.) 

 
७७२ सशािर अचभक फेकभ ि त्याला ठार मारिाऱ्या बािापेक्षा, हत्तीिर प्रहार करतािा िेम चुकलेला 

िाला अनधक श्रेष्ठ आहे. 
 
७७३ शत्रभशी कराहाया लागिाऱ्या कठोरपिास शौयय असे म्हितात. पि संकटात सापडलेल्या शत्रभस 

साहाय्य करिे हे त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ पौरुष होय.  
 
७७४ आपल्या हातातील िाला हत्तीिर फेकल्यािंतर, स्ितःच्या छातीत पभिीच घुसलेला िाला 

(युद्धासाठी) उपटभि काढण्यात सैनिकास निलक्षि आिंद होतो. 
 
७७५ युद्धात समोरच्या शत्रभिर रोखलेले डोळे, त्यािे आपल्यािर िेम धरूि फेकलेल्या िाल्यास 

निऊि, जर सैनिकािे नमटले, तर तो त्याचा पराजयच िहाहे का? 
 
७७६ (युद्धसमयी) ज्या नदिशी आपल्या अंगािर ियंकर जखमा झाल्या िाहीत, ते नदिस हायथय 

गेले, असे शभर सैनिक समजतो. 
 
७७७ स्ितःच्या प्रािाची पिा ि करता जो नदगंत कीती संपादभ पाहतो, त्या सैनिकास आपल्या 

पायात अलंकार म्हिभि कडे घालण्याचा अनधकार आहे. 
 
७७८ प्राित्यागाचेही िय ि बाळगिारे योदे्ध, राजाच्या क्रोधास िीक ि घालता (त्यािे लढण्याची 

मिाई केली तरी) आपल्या प्रनतष्ठेस धक्का लागभ देिार िाहीत. 
 
७७९ आपली प्रनतज्ञापभती करण्यासाठी जे मरिही पत्करतात, त्याचं्या चुका काढभि त्यािंा कोि 

दोष देिार? 
 
७८० राजाच्या डोळ्यातंभि अश्रुपात कराियास लाििारे िीरमरि निक्षा मागभिही प्राप्त करूि 

घेण्यासारखे आहे. 
 

(७७३) अणमत्रमणप िेद्दीनां शरिैणषिमागिम् । 
व्यसने योऽनुगृह िाणि स वै पुरुषसत्तमः ।। 

— मिा १३·५९·१० 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग ६ – मैत्री 
 

अर्धयाय ७९ - मैत्री 
 

७८१ अियकय संपादिीय अशी मतै्रीपेक्षा कोिती गोष्ट अनधक कठीि आहे? त्याचप्रमािे आपले 
संरक्षि करिारे मतै्रीसारखे दुसरे काय साधि आहे? 

 
७८२ सज्जिाचंी मतै्री ही (शुक्लपक्षातील) चदं्रकोरीसारखी िाढत असते. दुजयिाचंी मतै्री पभिय 

चंद्रनबबाप्रमािे (कृष्ट्िपक्षात) क्षीि होत जाते. 
 
७८३ चागंल्या गं्रथाचें अनधकानधक अध्ययि होत गेल्यािर त्यातील सौंदयय अनधकानधक प्रतीत होऊ 

लागते. त्याचप्रमािे सस्न्मत्राचं्या अनधकानधक संपकािे अनधकानधक आिंद प्राप्त होतो. 
 
७८४ मतै्री ही केिळ हसण्यानखदळण्यासाठी िसते. आपल्या हातभि काही चभक झाली, तर नमत्रािे 

पुढे होऊि चागंले ठोकले पानहजे. 
 
७८५ िारंिार िेटण्यानमसळण्यािेच केिळ मतै्री नसद्ध होत िाही. परस्पराचं्या िाििा समजभि 

घेण्यािेच मतै्रीची िृद्धी होत जाते. 
 
७८६ मुदे्रिर हास्य धारि करिारी ही खरी मतै्री िहाहे. अंतःकरिात खोलिर आिंद उत्पन्न 

करिारी तीच खरी मतै्री. 
 
७८७ उन्मागािरूि दभर करूि योग्य मागािर िेिारा तो नमत्र. निपत्तीच्या िळेी ती आपल्याबरोबर 

सहि करतो तो नमत्र. 
 
७८८ कमरेचे धोतर सैल झाले म्हिजे आपला हात जसा (ते सािरण्यासाठी) आपोआप जातो, 

त्याचप्रमािे संकटसमयी धािभि येऊि त्यातभि जो आपली मुक्तता करतो तो नमत्र. 
 

(७८१) आढ्यो वाणप दणरद्रो वा दुःणखिः सुणखिोऽणप वा । 
णनदोषि सदोषि वयस्यः परमा गणिः ।। 

— रामा ४·८·८ 
 
(७८७) पकाथानथवसांबन्धमुपकायवणवकाणर ि । 

णमत्रभाणव भवत्येिस्न्मत्रमदै्वर्धयमापणद ।। 
— कौअ १०७ 

 
७८९ कोित्याही काळी ककिा पनरस्स्थतीत, नमत्र जेहाहा साहाय्याथय नसद्ध असतो, तेहाहा मतै्री 

उत्कषाच्या नशखरािर असते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

७९० “मी त्याच्याशी असा िागतो” ककिा “तो माझ्याशी असे िागतो” अशी परस्पराचंी स्तुती जेहाहा 
नमत्र करू लागतात, तेहाहा मतै्रीचे महत्त्ि कमी होते. 
 

अर्धयाय ८० – णमत्र-परीक्षा 
 

७९१ मतै्री एकदा जोडल्यािंतर ती तोडण्याचे स्िातंत्र्य िष्ट होते. म्हिभि नमत्राची नििड करतािा 
त्याची चागंली परीक्षा करािी. 

 
७९२ पुन्हा पुन्हा परीक्षा केल्यािाचभि जर नमत्राची नििड केली, तर त्या मतै्रीपासभि मरिप्राय दुःख 

होण्याचा संिि आहे. 
 
७९३ चानरत्र्य, कुलशील, शारीनरक हायंगे ि कुटंुनबयाचें गुि, याचंी परीक्षा केल्यािंतर नमत्राची 

नििड करािी. 
 
७९४ जो कुलशीलिाि आनि पापिीरू आहे, अशाची मतै्री िाटेल ते मभल्य देऊि सपंादि करािी. 
 
७९५ तुमच्याकडभि चभक होऊ ि देण्याची दक्षता घेिारा ि चभक झाल्यास तुमचा निषेध करिारा जो 

असेल, अशाची मतै्री संपादि करा. 
 
७९६ आपत्तीचाही एक लाि आहे. आपले नमत्र ि िातेिाईक याचं्या मिाचा मोठेपिा मोजण्याची ती 

एक मोजपट्टी असते. 
 
७९७ िीच लोकाचंी संगती टाळभि त्याच्यापासभि दभर राहिे हा एक लािच होय. 
 
७९८ मिातील उत्साह कमी होईल अशा गोष्टी करू िका. निपत्तीत तुमचा त्याग करतील अशा 

लोकाशंी मतै्री जोडभ  िका. 
 
७९९ आपत्काळी ज्यािंी आपला त्याग केला, अशाचंी आठिि आपि मृत्युशय्येिर असतािाही 

आपल्या हृदयाचा दाह करते. 
 

(७८९) सहाय्यः समसुखदुःखः । 
—चासभ १८ 

 
(७९८) व्यसने स्क्लश्यमानां णह यो णमत्रां नाऽणभपद्यिे । 

अनथाय यथाशस्क्ि िनु्नशांसां णवदुबुवधाः ।। 
—मिा ५·९३·१० 

 
८०० निष्ट्कलंक लोकाचंी मतै्री सपंादि करा. कोिी काही देऊ केले तरी निषम लोकाशंी संबधं 

सोडभि द्या. 



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ८१ – णिरकालीन मैत्री 
 

८०१ नचरमतै्री कोिती? जुन्या मतै्रीच्या अनधकारािे एकादे अपकृत्य घडले तरीही नजचा अंत होत 
िाही ती. 

 
८०२ अनधकारािे एकादी गोष्ट करिे हा मतै्रीचा एक िाग आहे. नतचा गोड म्हिभि स्िीकार करिे हे 

शहाण्याचे कतयहाय आहे. 
 
८०३ जुन्या मतै्रीच्या अनधकारािे नमत्रािे केलेली एकादी गोष्ट आपि स्ितः केल्यासारखी मािभ 

शकलो िाही, तर नचरमतै्रीचा काय उपयोग? 
 
८०४ जुन्या नमत्रािे ि सागंता एकादी गोष्ट जर आपल्या अनधकारात केली, तर शहािे लोक इष्ट 

म्हिभि नतचा स्िीकार करतात. 
 
८०५ तुमच्या नमत्रािे तुम्हाला ि आिडिारी एकादी गोष्ट केली, तर ती त्यािे ि कळत केली ककिा 

त्यािे आपल्या अनधकारात केली असे समजा. 
 
८०६ आपल्या नमत्रािे जर एकादी चभक केली, पि मतै्रीच्या मयादेचे उल्लंघि केले िाही, तर 

त्याच्या नचरमतै्रीचा त्याग करू िये. 
 
८०७ मतै्री पे्रमािर उिारलेली असली, म्हिजे नमत्रािे आपली काही हािी केली, तरी त्यािरील 

पे्रमात ि मतै्रीत अंतर पडभ  देता कामा िये. 
 
८०८ नमत्राच्या अनधकारािर निश्वास असल्यामुळे, त्यािे आपल्यािर एकदा अपकार केला असे 

ऐकभ ि घेण्याचीही ज्याची नसद्धता िाही, अशािर त्या नमत्रािे खरोखरच एखाद्या नदिशी अपकार केला, तर 
तो सुनदि म्हिभिच म्हिािा लागेल. 
 

(८००) नाऽिोणत्रयः िोणत्रयस्य नाऽरथी रणथनः सखा । 
साम्याणद् सख्यां भवणि वैषम्यान्नोपपद्यिे ।। 

— मिा १·१३३·६६ 
 
(८०१) अल्पेऽप्यकृिे मोहान्न शास्न्िमणधगच्छणि । 

िादृशैः सांगिां नीिैनृवशांसैरकृिात्मणभः ।। 
— मिा ५·३९·१६ 

 
८०९ आपल्या जुन्या नमत्राशंी असलेली मतै्री ज्यािंी ि सोडता दीघयकाळ नटकिभि ठेिली आहे, 

त्याचं्याशी मतै्री जोडण्यास जगही उत्सुक असते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

८१० आपल्या नचरकालीि नमत्रांिरील पे्रमात जे खंड पडभ  देत िाहीत, त्याचें शत्रभ देखील त्याचंी 
प्रशसंा करतील. 
 

अर्धयाय ८२ – दुष्टाांशी मैत्री 
 

८११ िरिर अपार मतै्री दाखिभि अंतरंगात चागुंलपिा िसिाऱ्या लोकाशंी मतै्रीचे संबधं 
िाढनिण्यापेक्षा कमी केलेलेच बरे. 

 
८१२ आपल्या लािकाळी आपल्यािर पे्रम दाखनििारे ि संकटकाळी आपिास सोडभि जािारे, 

अशा लोकाशंी मतै्री असली काय ककिा िसली काय, नतचा काय उपयोग? 
 
८१३ मतै्री जोडतािा लािहािीचा नहशबे करिारे, ियेकया आनि चोर, या सिांची जात एकच. 
 
८१४ आपल्या पाठीिरील घोडेस्िाराला िर रिागंिािर फेकभ ि देऊि, पळभि जािाऱ्या अनशनक्षत 

घोड्याप्रमािे िागिाऱ्याबरोबर मतै्री ठेिण्यापेक्षा एकाकीच असिे चागंले. 
 
८१५ साहाय्य करण्याचे पत्करूिही, संकटकाळी ते ि करिाऱ्या िीच लोकाशंी मतै्री जोडण्यापेक्षा 

दभर राहिे बरे. 
 

(८०९) सववथा सुकरां णमत्रां दुष्ट्करां प्रणिपालनम् । 
अणनत्यत्वात्त ुणित्तानाां प्रीणिरल्पेऽणप णभद्यिे ।। 

— रामा ४·३२·७ 
 

(८११) वसेत्सह सपत्नने कुदे्नाशीणवषेि ि । 
न िु णमत्रप्रवादेन सांवसेच्छतु्रसेणवना ।। 

— रािा ६·१६·२ 
 

(८१२) एिाविा पुरुषां ये त्यजस्न्ि 
िेषाां सख्यमन्िवद् ब्रूणह राजन् । 

राज्ञाां णह णित्ताणन पणरप्लुिाणन 
सान्त्वां दत्वा मुसलैधाियस्न्ि ।। 

— मिा २·६४·१३ 
 

(८१५) सुहृदाां णह धनां भुक्त्वा कृत्वा प्रियमीस्प्सिम् । 
प्रणिकिुवमशक्िस्य जीणविान्मरिां वरम् ।। 

— मिा ५·१०७·७ 
 

८१६ िीच लोकाचं्या गाढ मतै्रीपेक्षा निद्वाि लोकाचंा दे्वषही कोटीपट अनधक चागंला. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

८१७ आपिास लोकाचं्या चेष्टचेा निषय बिनििाऱ्या नमत्रापेंक्षा दे्वष करिारे शत्रभ देखील दहा 
कोटीपट अनधक लािदायक असतात. 

 
८१८ करता येण्यासारखी काये करण्याचे जे िाकारतात ि ती सोडभि देतात अशाचंी मतै्री त्यािंा 

पभियसभचिा ि देताही सोडािी. 
 
८१९ ज्याचंी उक्ती आनि कृती या निन्न असतात (त्यात मेळ िसतो) अशा लोकाशंी केलेली मतै्री 

स्िप्िातही दाहक असते. 
 
८२० घरी सख्याचा देखािा करूि िरसिेत तुमची किदा करिाऱ्या (तथाकनथत) नमत्राशंी संबधं 

टाळा. 
 

अर्धयाय ८३ – खोिी मैत्री 
 

८२१ अंतःकरिात पे्रमाचा अिाि असताही बाह्यतः दाखनिलेली मतै्री, म्हिजे अिुकभ ल संधी येताच 
घाि घालण्यास योग्य अशी ऐरि आहे. 

 
८२२ अंतरंगात अस्स्तत्ि िसलेला पि बाहेर नदसिारा बधुंिाि, हा नस्त्रयाचं्या (ियेकयाचं्या) 

मिासारखा चंचल असतो. 
 
८२३ आपल्या शत्रभंिी पुष्ट्कळ चागंल्या गं्रथाचें अध्ययि केलेले असले, तरी त्याचं्या अतंरंगास 

(आपिािर) पे्रमाची निर्ममती होिे अशक्य आहे. 
 
८२४ मुदे्रिर हास्य धारि करूि अतंःकरिात पे्रमाचा अिाि असलेल्या दानंिकाचंी िीती बाळगिेच 

योग्य होय. 
 
८२५ मिापासभि पे्रम ि करिाऱ्याच्या कोित्याही शब्दािर निश्वास ठेििे हे योग्य िाही. 
 
८२६ आपल्या शत्रभच्या तोंडातभि नमत्रासारखे मधुर शब्द बाहेर पडले, तरी त्याचा खरा अथय 

आपिास त्िनरत कळतो. 
 

(८१६) िेष्ो णह पस्ण्डिः शतु्रनव ि णमत्रमपस्ण्डिः । 
— मिा १२·१३८·४६ 

 
(८२६) कृिवैरे न णविासः कायवस्स्त्वह सुहृद्यणप । 

छन्नां सांणिष्िे वैरां गूढोऽस्ग्नणरव दारुषु ।। 
— मिा १२·१३९·४४ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

८२७ धिुष्ट्य कोिी आपल्यासमोर िाकनिले म्हिजे जशी निघ्िाची आगाऊ सभचिा नमळते, 
त्याचप्रमािे शत्रभच्या िाषिातील िम्रता ही ियसभचक समजािी. 

 
८२८ शत्रभिे जोडलेल्या हाताच्या पोकळीत शस्त्र लपनिले असण्याचा सिंि असतो. तसाच त्याच्या 

डोळ्यातंभि पाझरिाऱ्या अश्रभतंही धोका दडलेला असण्याचा संिि असतो. 
 
८२९ जे बाह्यतः मतै्री दाखिभि मिातभि आपला नतरस्कार करतात, त्याचं्याशी आपिही (राजािे) 

मतै्रीचे ढोंग कराि;े पि आतभि मात्र ती िष्ट करािी. 
 
८३० ज्या िळेी आपले शत्रभ िाह्यतः आपल्यानिषयी नमत्रिाि दाखिभ लागतील, तेहाहा आपिही हास्य 

मुद्रा धारि करूि अंतःकरिातील पे्रमिाि निपटभि काढािा. 
 

अर्धयाय ८४ – मूखवपिा 
 

८३१ मभखयपिा तोच, की जो आपली हािी करतो, आनि लाि होऊ देत िाही. 
 
८३२ त्याज्य ककिा प्रनतकभ ल गोष्टींनिषयी पे्रम बाळगिे म्हिजे सिांत मोठा मभखयपिा. 
 
८३३ निलयज्जपिा, उपेक्षाबदु्धी, कठोरपिा आनि तुसडेपिा ही मभखयपिाची लक्षिे होत. 
 
८३४ निदे्यचे अध्ययि, कचति आनि अध्यापि करूिही त्याप्रमािे जो आचरि मात्र करीत िाही, 

त्याच्यापेक्षा दुसरा कोिी मभखय िाही. 
 
८३५ सात जन्म यातिा िोगाियास लाििाऱ्या िरकाची प्राप्ती मभखय मिुष्ट्य एकाच जन्मात करू 

शकेल. 
 
८३६ स्ितःला ि जमिारे काम मभखय मिुष्ट्य करू लागला, म्हिजे ते नसद्धीस तर जात िाहीच. 

इतकेच िहाहे, तर त्याच्या हातात बडे्याही पडतात. 
 
८३७ मभखय मिुष्ट्यास िरपभर संपत्ती कदानचत नमळालीच, तर नतऱ्हाइताचंी चैि होईल; पि त्याचे 

िातेिाईक मात्र िकेुलेलेच राहतील. 
 

(८२८) हस्िगिमणप शतु्रां न णविसेत् ।। 
—चासभ १९७  

 
(८३२) जडः क इव वा नाम गुिागुिमपेक्षिे । 

— योिा ३·७०·६२ 
 

 



 
 अनुक्रमणिका 

(८३४) णिरां ह्यणप जडः शूरः पस्ण्डिां पयुवपास्य ह । 
न स धमास्न्वजानाणि दवी सूपरसाणनव ।। 

— मिा १०·५·३ 
 

८३८ मभखाच्या हाती सपंत्ती आली, तर त्याची अिस्था आधीच िडे लागलेल्या मिुष्ट्याच्या (मद्य 
नपऊि) कझगण्यासारखी होईल. 

 
८३९ मभखाशी मतै्री ही मधुर आपत्तीच होय. कारि ती तुटतािा आपली काहीच हािी होत िाही. 
 
८४० मभखाचा निद्वत्सिेत प्रिशे, म्हिजे नचखलािे बरबटलेले पाय ि धुता स्िच्छ अंथरुिािर 

ठेिण्यासारखा आहे. 
 

अर्धयाय ८५ – बुणद्हीनिा 
 

८४१ बुद्धीचा अिाि हा सिांत मोठा अिाि होय. अन्य अिािािंा जग नततके महत्त्ि देत िाही. 
 
८४२ मभखय मिुष्ट्यािे मिापासभि जरी दाि नदले, तर त्याचे कारि अन्य काही िसभि ते नमळिाराची 

पभियपुण्याई होय. 
 
८४३ बुनद्धहीि मिुष्ट्य स्ितःची नजतकी हािी करतो, नततकी हािी त्याचे शत्रभही करू शकिार 

िाहीत. 
 
८४४ बुनद्धहीितेचे लक्षि हेच की, “आम्ही शहािे आहो” असे ऐटीिे सागंिे. 
 
८४५ स्ितःला अिगत िसलेल्या निषयात आपली चागंली गती आहे अशी ऐट जर मभखािे मारली, 

तर त्याला खरोखरच अिगत असलेल्या निषयातील त्याच्या ज्ञािानिषयीही लोक शकंा घेतील. 
 
८४६ आपले दोष दभर ि करता आपली िग्िता (िस्त्रािे) लपनिण्याचा प्रयत्ि करिे, हे बुनद्धहीितेचे 

लक्षि िहाहे काय? 
 
८४७ मभखय मिुष्ट्य आपिास ठाऊक असलेल्या रहस्याची िाच्यता करतो, आनि स्ितःिर हािी 

ओढिभि घेतो. 
 
८४८ मभखय मिुष्ट्याला आपि होऊि काही समजत िाही. दुसऱ्यािे सानंगतलेले तो ऐकत िाही. 

म्हिभि त्याचा प्राि जाईपयंत तो म्हिजे (इतरािंा) एक संकटच असते. 
 
८४९ मभखय मिुष्ट्याला नशकिभ पाहिारा स्ितःच मभखय बितो; आनि तरीही मभखय मिुष्ट्य स्ितःला 

समजेल नततकेच नशकतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

८५० ज्याच्या अस्स्तत्िानिषयी लोकाचंी श्रद्धा आहे, अशा परमेश्वराला (त्याच्या अस्स्तत्िाला) जो 
िाकारतो, तो या पृर्थिीिरील नपशाच्चच होय. 
 

अर्धयाय ८६ - शत्रुत्व 
 

८५१ जगातील प्रानिमात्रात निरोध निमाि करिारा जो रोग, त्याचेच िाि शत्रतु्ि. 
 

८५२ निरोधापायी कोिाचे अनिष्ट कराियाचे असेल, तरी त्याचा दे्वष करूि त्याला दुखिभ िका. 
 
८५३ शतु्रत्ि िामक रोगाचे निमभयलि केले, तर निदोष ि अक्षय कीतीची प्राप्ती होईल. 
 
८५४ दुखातील परम दुःख जे शत्रतु्ि, त्याचा िाश केला, म्हिजे आिंदातील उत्तम असा जो 

परमािंद, त्याचा लाि होईल. 
 
८५५ निरोधास बळी ि पडता काययरत होण्याचा ज्याचंा स्ििाि आहे, त्याचं्या निरुद्ध निजय 

नमळनिण्याची आशा कोिास असेल? 
 
८५६ शत्रुत्िामुळे आपिास सुखसमदृ्धी प्राप्त होईल असे ज्यास िाटते, त्याच्या जीििातील 

दुःखाचा ि नििाशाचा काळ जिळ आलेला असतो. 
 
८५७ शत्रुत्िरूपी दुबुयद्धी ज्यािंी धारि केली आहे, त्यािंा नचरंति सत्याचे दशयि घडिार िाही. 
 
८५८ िैरिािापासभि दभर राहण्यािे िैिि प्राप्त हाईल. तो िाढभ  नदला तर नििाश जिळ येईल. 
 
८५९ िैििाच्या काळी िैरिािाचा कोिी निचार करीत िाही. अधःपात होऊ लागला म्हिजे मात्र 

िैरिािाची िृद्धी होते. 
 
८६० सिय दुःखाचंा उगम दे्वषापासभि होतो. सौहादातभि आिंद ि सुख याचंी प्राप्ती होते. 

 
अर्धयाय ८७ – वैरािा मणहमा 

 
८६१ तुमच्यापेक्षा बलाढ् शत्रभचा प्रनतकार ि करता माघार घ्या. शत्रभ दुबयळ असेल, तर मात्र तुमचा 

िैरिाि सोडभ  िका. 
 
८६२ अंतःकरिात माया िाही, बलिािाचें साहाय्य िाही, आनि स्ितःही दुबयळ, अशाला शत्रभचा 

प्रनतकार कसा करता येईल? 
 
८६३ जो िेकड, बुनद्धहीि ि कंजभष असभि, ज्याच्या अंतःकरिात माया िाही, तो शत्रभच्या दृष्टीिे 

अगदी सामान्य ि दुबयळ ठरतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

(८६१) समज्यायोभ्याां सांधीयेि । हीनेन णवगृहिीयात् । 
— कौअ १०१ 

 
८६४ जो आपला क्रोध आिरीत िाही, आनि आपली रहस्ये उघड करतो, त्याचा केहाहाही ि कोठेही 

परािि होईल. 
 
८६५ जो चागंल्या गं्रथाचे अध्ययि करीत िाही, ज्याचे आचरि शुद्ध िाही, जो निलयज्ज आनि 

दुराचारी आहे, तो शत्रभचे सहज िक्ष्य बितो. 
 
८६६ क्रोधाधं आनि अमयाद निलासमग्ि मिुष्ट्याचे शत्रतु्ि, जािभिबजुभि हि ेते मोल देऊि निकत 

घ्याि.े 
 
८६७ एखाद्या कायास प्रारंि केल्यािर, ते तडीस िेण्यासाठी अियकय ते प्रयत्ि ि करिाऱ्या मिुष्ट्याचे 

शत्रुत्ि, हि ेते मोल देऊि निकत घ्याि.े 
 
८६८ अंगी गुि मुळीच िसभि दुगुयि मात्र िरपभर आहेत, अशा मिुष्ट्यास नमत्र तर नमळत िाहीतच, 

उलट शत्रभला मात्र त्याचे साहाय्य होते. 
 
८६९ ज्याचे शत्रभ बुनद्धहीि ि िेकड आहेत, अशाला निजयाचे स्िगयसुख फार दभर िाही. 
 
८७० बुनद्धहीि शत्रभिर निजय नमळिभि त्याच्याकडभि नकरकोळ खंडिी िसभल करण्याचेही सामर्थयय 

ज्याच्या अंगी िाही, त्याला यशोदीपाचे दशयि केहाहाही होिार िाही. 
 

अर्धयाय ८८ – शत्रूच्या सामर्थयािी जािीव 
 

८७१ शत्रतु्ि िामक दुगुयिाच्या प्राप्तीची इच्छा कोिीही चेष्टेत देखील करू िये. 
 
८७२ धिुधारी शतेकऱ्याचे (योध्याचें) शत्रुत्ि एक िळे केले तरी चालेल. पि शब्दािंी शते 

नपकनििाऱ्याशंी (बनुद्धमाि मुत्सद्द्ाशंी) िैर धरू िका. 
 
८७३ जो एकाकी असभि अिेक शत्रभ मात्र निमाि करतो, तो मभखय मािसापेक्षाही मंदबदु्धी होय. 
 
८७४ शत्रभचे नमत्रात रूपातंर करण्याचे कौशल्य ज्याचं्या अंगी आहे, अशाचं्या मोठेपिाचा जगाला 

आधार असतो. 
 

(८७२) एकां  हन्यान्न या हन्याणदषुमुवक्िो धनुष्ट्मिा । 
बुणद्बुवणद्मिोत्सृष्टा हन्याद्राष्टां सराजकम् ।। 

— मिा ५·३३·४३ 
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८७५ साहाय्यक नमत्र कोिीही िाही, आनि शत्रभ मात्र दोि असभि आपि एकाकी पडलो, तर दोघा 
शत्रभंपैकी एकाला आपला साहाय्यक नमत्र बिनिले पानहजे. 

 
८७६ आपल्या शत्रभची परीक्षा पभिी केलेली असो िा िसो, निपत्काळी त्याच्याशी शत्रुत्िाचे िा 

नमत्रत्िाचे कोितेही संबधं ठेिभ िये. 
 
८७७ तुमच्या नमत्रासमोर त्याला माहीत िसलेल्या तुमच्या हायथेची िाच्यता करू िका. तुमच्या 

शत्रभसमोर तुमची दुबयलता हायक्त करू िका. 
 
८७८ योग्य मागािे सामर्थयय आनि साहाय्य संपादि करूि जर तुम्ही आपले संरक्षि केले, तर 

तुमच्या शत्रभचा अहंकार िष्ट होईल. 
 
८७९ काटेरी झाड कोिळे असतािाच (त्याचे काटे टोचभ लागण्यापभिीच) तोडभि टाका. ते जभि झाले 

(ि त्याचे काटे टोचभ लागले) म्हिजे ते तोडिाराचा हातच कामी येईल. 
 
८८९ जे आपल्या शत्रभचे गियहरि करीत िाहीत, त्याचें जीिि त्िनरत िष्ट होते. 

 
अर्धयाय ८९ – अांिःशतू्र 

 
८८१ छाया आनि पािी (िेहमी सुखदायक असली तरी) यापंासभि उपद्रि होऊ लागला तर त्याचें 

सुख नमळत िाही. आपले बधुंजिही उपद्रि देऊ लागले, तर तेही दुःखदायक होतात. 
 
८८२ खड गासारख्या (खुल्या) शत्रभचे िय बाळगभ िका. बधुंजिाचं्या मतै्रीमागे दडलेल्या शत्रुत्िाची 

मात्र िीती बाळगली पानहजे. 
 
८८३ अंतःशत्रभंच्या िीतीपासभि आपले संरक्षि करा. िाही तर संकटकाळी कंुिाराच्या (ओली माती 

कापण्याच्या) सुरीसारखा ते तुमचा िाश करतील. 
 
८८४ गभढ शत्रभच्या अंतःकरिात असलेला िैरिाि आपल्या बधुंजिात अिेक नकस्ल्मषे निमाि 

करील. 
 

(८७५) यणद वा मन्येि- “सांणधनैकेिः स्वकमाणि 
प्रविवणयष्ट्याणम णवग्रहेिैकिः परकमाण्युपहणनष्ट्याणम ।। 
इणि दै्वधीभावेन वृणद्माणिष्टेत् । 

— कौअ ९९ 
 
(८८२) कृत्स्नाद् भपाद् ज्ञाणिभयां सुकष्टां णवणदिां ि नः । 

— रामा ६·१६·८ 
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८८५ तुमच्या बधुंजिातं जर अंतिरै निमाि झाले, तर ते अिेक मरिप्राय संकटे निमाि करतील. 
 
८८६ अंतेिासी बंधुजिात जर अंतिरै निमाि झाले, तर अंतकाळ फार दभर असिार िाही. 
 
८८७ डबी आनि नतचे झाकि ही एकत्र असली तरी एकच िसतात. त्याचप्रमािे कुटंुबातील 

अंतिरैाची स्स्थती असते. 
 
८८८ कािशीचा उपयोग केल्यािे सोिे जसे थोडे थोडे नझजत जाते, तसाच अंतिरैािे कुटंुबाचा 

िाश होतो. 
 
८८९ अंतिरै हे नतळाच्या तुकड्यासारखे लहाि नदसत असले, तरी त्याच्या अंतरंगात नििाश 

दडलेला असतो. 
 
८९० निन्न मताच्या लोकाचं्या संगतीत जीिि कंठिे, म्हिजे एखाद्या गुहेत सपा समिते िस्ती 

करण्यासारखे आहे. 
 

अर्धयाय ९० – थोराांिा अपमान 
 

८९१ स्िसंरक्षिाची दक्षता घेण्यापेक्षा, आपले कतयहाय निियािे पार पाडिाऱ्या लोकाचंा अपमाि ि 
करिे, हे अनधक श्रेयस्कर आहे. 

 
८९२ िृद्ध िा थोर लोकासं आपि आदरािे िागनिले िाही, तर त्याचं्याकडभिच आपला िाश होईल. 
 
८९३ आपला नििाश ओढिभि घ्याियाचा असेल, तर थोरास ि निचारता आपले कायय करा. 

तुम्हाला मरिच हि ेअसेल, तर थोराचंा अपमाि करा. 
 
८९४ दुबयळ मािसािे सामर्थययिाि मिुष्ट्याची हािी करू पाहिे म्हिजे हात उंचािभि यमराजास 

आमंत्रि देण्यासारखे आहे. 
 
८९५ निष्ठुर राजाच्या कोपास जे पात्र झाले असतील, ते कोठेही गेले तरी त्याचंा िाश चुकत िाही. 

 
(८८७) यथा णह काष्जिुनोयवथा बदरकुण्डपोः । 

णिष्टयोरणप नैकत्वां देहदेहविोस्िथा ।। 
—योिा ३·११४·६२ 

 
(८९५) एकमेव दहत्यस्ग्ननवरां दुरुपसर्वपिम् । 

कुलां  दहणि राजास्ग्नः सपशुद्रव्यसांियम् ।। 
— मिु ७९ 
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८९६ ििहायात सापडभि होरपळलेल्या मिुष्ट्याचाही प्राि िाचेल. पि थोराचंा अपमाि करिारा 
नजितं राहिे कठीि! 

 
८९७ निनिध प्रकारचे िैिि आनि अगनित धि यािंी सपंन्न असभि सुद्धा, सज्जिाचंा क्रोध ओढिभि 

घेतला असेल, तर त्या जीििाचा काय उपयोग? 
 
८९८ डोंगराएिढ्ा थोर लोकािंी िाश करण्याचेच मिात आनिले, तर जनमिीिर राहिाऱ्या 

(सामान्य) लोकाचंा घरादारासुद्धा िाश होईल. 
 
८९९ उच्च ध्येयािुसार िागिाऱ्या लोकाचंा क्रोध अिािर झाला, तर इंद्रासारखे देिही िग्ि होऊि 

िाश पाितील. 
 
१०० श्रेष्ठ तपस्िीजिाचंा राग ओढिभि घेिाराला कोिीही नकतीही साहाय्य केले, तरी त्याचा सिय 

िाश होिारच. 
 

अर्धयाय ९१ – िैिपिा 
 

९०१ स्त्रीच्या िजिी लागिाराला पुण्यलाि होिार िाही. अशा प्रकारच्या मिुष्ट्याची कोितीही 
महत्त्िाकाकं्षा सफल होिार िाही. 

 
९०२ आपले कतयहाय निसरूि जो स्त्रीच्या िादी लागतो, त्याचे िैिि लज्जास्पद होऊि त्याची 

अपकीती होते. 
 
९०३ स्त्रीच्या िजिी लागण्याचा ज्याचा स्ििाि आहे, त्याची स्स्थती सज्जिाचं्या समुदायात मोठी 

लज्जास्पद होते. 
 

(८९६) अप्येव दहनां स्पृष्ट् वा वने णिष्स्न्ि पादपाः । 
राजदण्डपरामृष्टास्स्िष्न्िे नापराणधनः ।। 

— रामा ६·२९·१२ 
 
(८९८) अपकृत्य बुणद्मिो दूरस्थोऽस्मीणि नािसेत् । 

दीर्घौ बुणद्मिो बाहू याभ्याां कहसणि कहणसिः ।। 
— मिा ५·३८·८ 

 
(८९९)  पुनबाल एव त्वां िपसा भाणविः सदा । 

वधविे ि प्रभविाां कोपोऽिीव महात्मनाम् ।। 
— मिा १·४२·५ 
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९०४ स्त्रीला निऊि िागिारास परलोकी सुख प्राप्त होत िाहीच; पि इहलोकीही त्यािे 
सपंानदलेल्या यशाची प्रशसंा होत िाही. 

 
९०५ स्त्रीला निऊि िागिाऱ्या मिुष्ट्यास सज्जिाचंी सेिा करतािाही िीती िाटेल. 
 
९०६ (पापण्या ि नमटिाऱ्या) देिासारखे स्िगीय जीिि जगत असतािाही, जो स्त्रीच्या 

बाबंभसारख्या बाहभस निऊि िागत असेल, त्याला िैिि प्राप्त होिार िाही. 
 
९०७ स्त्रीच्या आजे्ञत राहिाऱ्या निलयज्ज मिुष्ट्यापेक्षा, लज्जाशील स्त्री हीच अनधक सन्माििीय असते. 
 
९०८ सुंदर स्त्रीच्या िचिात राहिारा मिुष्ट्य आपल्या गरजभ नमत्राचं्या उपयोगी पडभ  शकत िाही, 

ककिा दुसरे एकादे सत्काययही करू शकत िाही. 
 
९०९ स्त्रीच्या आजे्ञत राहिाऱ्या सै्त्रि मिुष्ट्यास सत्कमय, संपत्ती िा इंनद्रयसुख याचंा लाि होण्याची 

आशा िाही. 
 
९१० कचतिशील अंतःकरि आनि त्यापासभि प्राप्त होिारे िैिि याचंा जो धिी आहे, त्याला स्त्रीच्या 

िजिी लागण्याचे िडे िसते. 
 

अर्धयाय ९२ – वेश्या 
 

९११ ियेकयाचं्या हातातील कंकिाचंा मधुर ध्ििी, पे्रमाची िहाहे तर अथयलािाची अपेक्षा सुचनितो; 
म्हिभि तो दुखःदायक होतो. 

 
९१२ तुमच्यापासभि होिाऱ्या लािाचा अंदाज घेऊि गोड गोड बोलिाऱ्या पण्यागंिेच्या स्ििािाचा 

निचार करूि नतच्याशी संबधं टाळला पानहजे. 
 
९१३ धिलोिी ियेकयेस नदलेले गाढ आकलगि, हे अंधारात अपनरनचत पे्रताला मारलेल्या नमठीसारखे 

आहे. 
 
९१४ ज्यािंा पुण्यसंचय कराियाचा आहे, ते केिळ धिालाच सियस्ि माििाऱ्या ियेकयाचं्या तुच्छ 

सौंदयाला स्पशय करिार िाहीत. 
 
९१५ बुनद्धमाि ि अध्ययिसपंन्न लोक पण्यागंिाचं्या सौंदयाच्या स्पशाला िलुिार िाहीत. 

 
(९०४) अनुकम्प्यो नरः पत्न्या पुष्टो रणक्षि एव ि । 

प्रपिेद्यशसो दीप्िात्स ि लोकान्न िाप्नुयात् ।। 
मिा – १४·९०·४७ 
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९१६ आपल्या श्रेष्ठत्िाचा प्रसार करू इस्च्छिारे लोक आपल्या सौंदयाचा प्रसार करूि सिांस 
िलुनििाऱ्या ियेकयाचंा स्कंधस्पशय करिार िाहीत. 

 
९१७ ज्याचं्या अंतःकरिात िीतीची चाड िाही असेच लोक, एकाच्या नमठीत असतािा दुसऱ्यािर 

मि जडनिलेल्या ियेकयाचं्या स्कंधासं आकलगि देतात. 
 
९१८ ियेकयेचे आकलगि हे नििकेहीि लोकािंाच स्िगीय अप्सरेच्या आकलगिासमाि िाटते. 
 
९१९ अमयाद आचरिाच्या ियेकयाचें सालंकृत सुंदर बाहभ, म्हिजे िीच लोकािंा डंुबण्यासाठी 

िरकच होय. 
 
९२० लक्ष्मीिे लाथाडलेले लोक, अिेकािंा िादी लाििाऱ्या ियेकया, मद्य ककिा द्यभत या तीिच 

गोष्टींचा आधार घेतात. 
 

अर्धयाय ९३ – मद्यपान 
 

९२१ मद्यपे्रमी लोकािंा त्याचें शत्रभ िीत िाहीत. आनि त्याचंा यशोदीपही निझभि जातो. 
९२२ मद्य सेिि करू िका. थोर लोकाकंडभि बरे म्हििभि घेण्याची ज्याचंी इच्छा िसेल, त्यािंी हि ेतर ते 
कराि.े 

 
९२३ मद्यपािामुळे मातेच्या मुखािरील प्रसन्नताही िष्ट होईल. मग थोर लोकाचं्या मिािी 

(त्याचं्यासमोर मद्यपाि केले तर) काय अिस्था होईल? 
 
९२४ मद्यपािासारखे ियंकर महत्पाप करिाऱ्याकंडे लज्जािामक ललिा पाठ नफरनिते 
 
९२५ द्रहाय देऊि मद्यपािाचा उन्माद निकत घेिे हे अज्ञािाचे लक्षि आहे. 
 
९२६ निनद्रस्त मिुष्ट्य हा मृत मिुष्ट्याहभि (फारसा) िगेळा िसतो. त्याचप्रमािे मद्यपी हा निषप्राशि 

करिाऱ्या समािच होय. 
 
९२७ लपभि छपभि मद्यपाि करिाऱ्याचें ते हायसि केहाहा तरी उघडकीस येते. आनि िंतर ते 

गािकऱ्याचं्या चेष्टेचा निषय होतात. 
 
९२८ “मी मद्य पीत िाही” असे मद्यप्यािे उगीच म्हिभ िये. तो उन्मादािस्थेत असतािा त्याच्या 

मिात दडलेली रहस्ये उघड झालेली असतात. 
 
९२९ मद्यपी मिुष्ट्याचे मि िळिभि त्याला त्याच्या हायसिापासभि परािृत्त करण्याचा प्रयत्ि करिे, 

म्हिजे पाण्यात बुडालेल्या मिुष्ट्याचा शोध नदिा लािभि घेण्यासारखेच आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

९३० मद्यप्याच्या उन्मादािस्थेतील चेष्टा शुद्धीिर असिाऱ्या दुसऱ्या मद्यप्याच्या दृष्टीस पडल्या, तर 
आपल्या तशा अिस्थेतील चेष्टाचें त्याला स्मरि होिार िाही काय? 
 

अर्धयाय ९४ – द्यिू 
 

९३१ द्यभतात यशस्िी झालात, तरी ते (आिखी) खेळण्याची इच्छा धरू िका. कारि ते यश माशािे 
नगळलेल्या आनमष लािलेल्या गळासारखे आहे. 

 
९३२ एकािे कजकभ ि शिंरािंी हरिाऱ्या द्यभतकारापढेु, सुखदायक जीिि प्राप्त करूि देिारा एखादा 

हायिसाय आहे काय? 
 
९३३ लािाच्या अपेके्षिे जर कोिी (राजा) द्यभतात दंग राहभ लागला, तर त्याची सिय संपत्ती शत्रभच्या 

हाती जाईल. 
 
९३४ दु्यतामुळे अिेक आपत्ती ओढिभि यशाचा िाश होतोच. पि द्यभतासारखे दानरद्र्य आििारे दुसरे 

काही िाही. 
 
९३५ द्यभत, द्यभतगृह आनि द्यभतनिदे्यतील कौशल्याचा अनिमाि याचंा जो त्याग करीत िाही, तो निधयि 

होईल. 
९३६ द्यभतनिद्या िामक अक्काबाईच्या जाळ्यात सापडलेले लोक, पोट िरू ि शकल्यािे संकटग्रस्त 

होतील. 
 
९३७ द्यभतगृहात पाऊल पडले, की िनडलार्मजत सपंत्ती ि कीती याचंी हािी होईल. 
 
९३८ धििाश, असत्याचरि, आचारभ्रष्टता आनि इतर निपत्ती या द्यभतामुळे ओढितात. 
 
९३९ द्यभतात फासे फेकिाराला पढुील पाच गोष्टींचा लाि होत िाही; िसे्त्र, संपत्ती, अन्न, कीती 

आनि निद्या. 
 
९४० शरीरहायाधीच्या बदु्धीबरोबर आपले शरीरािरील पे्रम जसे िाढत जाते, तसेच द्यभतात येिाऱ्या 

अपयशामुळे द्यभतकाराचे फाशािरील पे्रम िाढत जाते. 
 

(९३३) िदलां  पुत्र द्यिेून द्यिेू भेदो णह दृश्यिे । 
भेदे णवनाशो राज्यस्य ित्पुत्र पणरविवय ।। 

— मिा २·५०·१२ 
 
(९३४) को णह राज्यां पांणरत्यज्य सववस्वां िात्मना सह । 

प्रव्रज्यायवै दीव्येि णवना दुद्यूविदेणवनम् ।। 
— मिा ४·८·११ 



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ९५ – औषधी 
 

९४१ निद्वाि लोकािंी सानंगतलेल्या िातादी (िात, कफ ि नपत्त) नत्रदोषापैकी एखाद्याचे न्यभिानधक्य 
झाले, तर रोगाचा प्रादुिाि होतो. 

 
९४२ पभिी खाल्लेले अन्न चागंले पचल्यािंतरच िोजि करण्याची दक्षता घेतली, तर औषधाची 

गरजच पडिार िाही. 
 
९४३ पभिी खाल्ललेे अन्न पचल्यािंतरही मयानदत आहार करा. देहधारी प्राण्यािंा दीधयजीििाचा हाच 

एक मागय आहे. 
 
९४४ पभिी खाल्लेले अन्न पचल्याची खात्री करूि घेतल्यािंतर, चागंली िभक लागेल तेहाहा, उनचत 

पदाथाचे सेिि करा. 
 
९४५ योग्य प्रमािात आनि शरीराला माििले असे अन्न खाल्ल,े तर प्रािाला कोितेच िय िाही. 
 
९४६ नमत िोजि करिाराला आरोग्य लािते. खादाड मािसामागे हायाधी लागतात. 
 
९४९ जठराग्िीची शक्ती निचारात ि घेता जो खादाडपिा करतो, त्याला अगनित रोग होतात. 

  
(९४१) शीिोष्ट्िे िैव वायुि त्रयः शारीरजा गुिाः । 

िेषाां गुिानाां साम्यां यत्तदाहुः स्वस्थलक्षिम् ।। 
िेषामन्यिमोदे्रके णवधानमुपणदश्यिे । 
उष्ट्िेन बार्धयिे शीिां शीिेनोष्ट्िां प्रबार्धयिे । 

—मिा १२·१६·१ / २ 
 

(९४२) जीिवभोजनां-व्याणधनोपसपवणि ।। 
—चासभ २२० 

 
(९४५) भारः सौम्य किवव्यो यो नरां नावसादयेत् । 

िदन्नमणप भोक्िव्यां जीयविे यदनामयम् ।। 
— रामा ३·५०·१८ 

 
(९४६) णमिभोजनां स्वास्र्थयम् । 

— चासभ २१८ 
(९४७) अनारोग्यमनायुष्ट्यमस्वग्यं िाणिभोजनम् । 

अपुण्यां लोकणबणद्वष्टां िस्मात्तत्पणरवजवयेत् ।। 
— मिु २·५७ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

९४८ रोग, रोगाचे मभळ, त्याच्या निमभयलिाचे उपचार, या सिांची नचनकत्सा करूि मग (िैद्यािे) 
योग्य उपायाचंी योजिा करािी. 

 
९४९ रोग्याची स्स्थती, रोगाचा प्रकार ि रोगाचा अिधी, या सिांचा निचार करूि निद्वाि 

नचनकत्सकािे (रोग्यािर) योग्य तो उपचार करािा. 
 
९५० रोगी, िैद्य, औषनध आनि पनरचारक अशी िैद्यकशास्त्राची चार अंगे आहेत. 
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भाग ७ – पुरविी 
 

अर्धयाय ९६ – कुलीनिा 
 

९५१ चानरत्र्यसंपन्नता आनि नििय याचंा उनचत सगंम सत्कुळातं जन्मलेल्या लोकातंच असतो. 
 
९५२ सदाचरि, सत्यनिष्ठा आनि नििय या तीि गुिापंासभि कुलीि लोक भ्रष्ट होत िाहीत. 
 
९५३ प्रसन्न मुद्रा, औदायय, मधुर िािी ि परकिदा ि करण्याचा स्ििाि, हे कुलीि लोकाचें चार 

स्िािानिक गुि होत. 
 
९५४ कोट्यिधी संपत्तीची रास पुढे ओतली, तरी कुलीि लोक क्षुद्र कमय करिार िाहीत. 
 
९५५ संपत्ती क्षीि झाली, तरी कुलीि लोक आपले (औदायासारखे) सद्गुि सोडिार िाहीत. 
 
९५६ आपल्या कुळाच्या कीतीचे संरक्षि करण्याची ज्याचंी इच्छा आहे, असे लोक त्या कीतीला 

कलंक लागेल अशी कृत्ये करिार िाहीत. 
 
९५७ कुलीि लोकातंील दोष आकाशातंील चदं्रािरील डागाप्रमािे लोकािंा स्पष्ट नदसतात. 
 
९५८ चागंल्या कुळात जन्म झालेल्या मिुष्ट्यात जर पे्रमाचा अिाि नदसभि आला, तर त्याच्या 

कुलीितेनिषयी संशय उत्पन्न होतो. 
 

(९५५) न िुल्यिेजाः सुकृिां कामयेि 
योगके्षमां पाणथंव पार्वथवः सन् । 
दैवादेशादापदः प्राप्य णवद्वाां — 
िरेन्नृशांसां न णह जािु राजा ।। 

— मिा १·९२·१७ 
 

(९५८) न कुलां  वृत्तहीनस्य प्रमािणमणि मे मणिः । 
अन्िेष्ट्वणप णह जािानाां वृत्तमेव णवणशष्ट्यिे । 

— मिा ५·३४·४१ 
 

९५९ िभमीतभि निघालेल्या अकुंरािरूि िभमीचा गुि प्रत्ययास येतो. मिुष्ट्याच्या शब्दािरूि त्यािे 
जन्म घेतलेल्या कुळाची ओळख पटते. 

 
९६० सद गुिी म्हििभि घेण्याची इच्छा असेल तर िम्रता धारि करा. कुळाचे िाि राखाियाचे 

असेल, तर इतरानंिषयी आदर बाळगा. 
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अर्धयाय ९७ – मानापमान 
 

९६१ अनििायय असली तरीही (तुमच्या कुळाच्या) कीतीला धक्का पोचेल, अशी कमे करू िका. 
 
९६२ सुयश आनि सन्माि याचंी आकाकं्षा धरिारािे यशस्िी झाल्यािरही दुष्ट्कमे करू ियेत. 
 
९६३ िैििकाळी िम्र हाहा. आपत्काळी (धैयािे) माि उंच ठेिा. 
 
९६४ सन्माििीय हायक्तीच्या अनिमािास धक्का पोचला, की त्याची अिस्था डोक्यािरूि गळभि 

पडलेल्या केसासारखी होते. 
 
९६५ डोंगराएिढ्ा उंच कीतीचे लोक, त्यािंी क्षदु्र कमे केली, तर गंुजेसमाि क्षुद्र होतात. 
 
९६६ जे आपला अपमाि करतात, त्याचं्यामागे धािण्यात काय अथय आहे? तसे केल्यािे इहलोकीचे 

िैिि ि स्िगयसुख या दोहोंचा लाि होिार िाही. 
 
९६७ आपला अपमाि करिारािंर अिलंबभि राहभि जीिि कंठण्यापेक्षा एकाकी मरि आलेले 

चागंले! 
 
९६८ आपला अपमाि होऊि कीती िष्ट झाल्यािंतर केिळ नजितं राहिे हे काय मृत्यभच्या पाशातभि 

िाचनििारे औषध आहे? 
 

(९६४) यदा मानां लभिे माननाहव- 
स्िदा स वै जीवणि जीवलोके । 
यदावमानां लभिे महान्िां 
िदा जीवन्मृि इत्युच्यिे सः ।। 

— मिा ८·६९·८१ 
 
(९६७) परािया वासुदेव या जीवणि णधगस्िु िाम् । 

वृत्तःे कापवण्यलब्धाया अप्रणिष्ैव ज्यायसी ॥ 
— मिा ५·१०·७३४ 

 
९६९ अपमाि होण्याचा प्रसंग येताच प्राित्याग करिारे लोक, केसाला धक्का लागताच प्राि 

सोडिाऱ्या याक पशभप्रमािे होत. 
 
९७० अपमाि होण्याचा प्रसगं येताच प्राित्यागास नसद्ध होिारे लोक जगाच्या आदरास ि प्रशसेंस 

पात्र होतात. 
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अर्धयाय ९८ – थोरवी 
 

९७१ महत्त्िाकाकं्षा हाच मिुष्ट्याच्या आयुष्ट्यातील प्रकाश. “अमुक गोष्टीिाचभि माझे चालेल” अशी 
िृत्ती म्हिजेच त्याचा अस्त. 

 
९७२ सिय मािसे जन्माच्या दृष्टीिे समािच असतात. त्याचं्यात निनिधता येते ती त्याचं्या बऱ्यािाईट 

कमामुळेच. 
 
९७३ जे थोर िहाहेत, ते केिळ उच्च स्थािी बसभि थोर होत िाहीत. जे िीच िहाहेत, त्यािंा केिळ 

िीच स्थािािर बसाि ेलागले तरी ते िीच राहात िाहीत. 
 
९७४ स्त्रीच्या पानतव्रत्याप्रमािे श्रेष्ठत्ि हेही स्िकतयहायनिषे्ठत असते. 
 
९७५ श्रेष्ठ लोकासं थोडीशी दुःस्स्थती प्राप्त झाली, तरी इतरासं दुघयट िाटिारी कमे त्याचं्या हातभि 

पार पडतात. 
 
९७६ थोर लोकाचं्या सानन्नध्यात येऊि आपि काही त्याचं्यापासभि नशकाि,े असा निचारही िीच 

लोकाचं्या मिात येत िाही. 
 
९७७ िीच लोकािंा जर िैिि आनि यश प्राप्त झाले, तर त्याचं्या अंगी उमयटपिा येतो. 
 
९७८ थोर लोक िम्रता धारि करतात. िीच लोक स्ितःची प्रौढी गात बसतात. 
 
९७९ अहंकाराचा अिाि म्हिजेच श्रेष्ठपिा. िीचपिात अहंकाराची पनरसीमा असते. 
 
९८० दुसऱ्याचं्या दोषािंर पाघंरूि घालिे हे थोरपिाचे लक्षि आहे. त्याचें प्रदशयि करिे हे 

िीचपिाचे लक्षि आहे. 
 

(९६९) नैवांणवधमसत्कारां रार्घवो मषवणयब्यणि । 
बलवाणनवशादूवलो वालधेरणभ मशवनम् ।। 

–रामा २·६१·१९ 
 

(९७७) दपो नाम णियः पुत्रो जजे्ञऽधमाणदणि िुणिः । 
— मिा १२·९०·२६ 

 
(९८०) असिाां शीलमेिदै्व पणरवादोऽथ पैशुनम् । 

गुिानामेव वक्िारः सांिः सत्सु नराणधप ।। 
— मिा १२·१३२·१३ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय ९९ – िाणरत्र्य 
 

९८१ कतयहायनिष्ठ आनि चानरत्र्यसपंन्न लोकासं, जगात जे चागंले, ते आपले कतयहायच िाटते. 
 
९८२ श्रेष्ठ लोक चानरत्र्यासच महत्त्ि देतात. इतर गुि त्याचं्या दृष्टीिे महत्त्िाचे िाहीत. 
 
९८३ पे्रम, िम्रता, सदाचरि, दयाद्रयता आनि सत्यिचि हे सच्चानरत्र्याचे पाच स्तंि आहेत. 
 
९८४ अकहसा ही उत्तम तपिया होय. दुसऱ्याचे दोष ि दाखनििे हे सदाचरिातील पभियत्िाचे लक्षि 

आहे. 
 
९८५ समथाचे सामर्थयय निियात आहे. त्याच शस्त्रािे ते शत्रभचे नमत्रात पनरितयि करतात. 
 
९८६ कनिष्ठाकंडभिही परािि स्िीकारिे ही सियगुिसंपन्नतेची कसोटी होय. 
 
९८७ तुम्हाला दुःख देिारासही जर तुम्ही सुख नदले िाही (ककिा अपकारकत्यािर उपकार केला 

िाही) तर तुमच्या श्रषे्ठपिाचा काय उपयोग? 
 
९८८ सद गुिसपंन्नतेचे सामर्थयय अंगी असले, म्हिजे दानरद्र्य हा काही दोष िहाहे. 
 
०९० सद गुिाचें सागर असे जे श्रेष्ठ लोक, ते प्रलयकालीही आपली (सदाचाराची) मयादा उल्लंघीत 

िाहीत. 
 
९९० सद्गुिसंपन्न लोकाचं्या गुिात जरी थोडी उिीि निमाि झाली, तरी पृर्थिीला आपला िार 

सहि करता येिार िाही. 
 

अर्धयाय १०० – सुसांस्कृििा 
 

९९१ ज्याला िेटण्यासाठी कोिासही मुक्तद्वार असते, असा मिुष्ट्य (ककिा राजा) सुसंस्कृत म्हिभि 
सहजच गिला जातो. 
 

(९८२) शीलां  प्रधानां पुरुषे िद्यस्येह प्रिश्यणि । 
न िस्य जीणविेनाथौ न धनेन न बन्धुणभः ।। 

— मिा ३·१२·६८ 
 

(९८८) वृत्तां यत्नेन सांरके्षणद्वत्तमेणि ि याणि ि । 
अक्षीिो णवत्तिः क्षीिो वृत्तिस्िु ििो हिः ।। 

— मिा ५·३६·३० 
 



 
 अनुक्रमणिका 

९९२ पे्रमळपिा आनि कुलीिता ही सुसंस्कृतपिाची दोि लक्षिे होत. 
 
९१३ दोि मिुष्ट्याचं्या शरीरातील सादृयकय हे खरे सादृयकय िहाहे. त्याचं्या स्ििािातील सादृयकय हेच 

खरे आकषयक असते. 
 
९९४ अंगी असलेला न्यायीपिा ि परोपकारबदु्धी याचं्यामुळे जे लोकाचें नहत करतात, त्याचें ितयि 

जगाच्या प्रशसेंस पात्र होते. 
 
९९५ चेष्टेतही किदा केलेली कोिास आिडत िाही. म्हिभि मिुष्ट्य स्ििािाची पारख असलेले लोक 

िैऱ्याशंी िागतािाही नशष्टाचार सोडीत िाहीत. 
 
९९६ सुसंस्कृत लोकामुंळेच जगातील लोक िभतलािर नटकभ ि आहेत. त्याचं्या अिािी लोक पृर्थिीत 

गडप होऊि त्याचंा िाश झाला असता. 
 
९९७ ज्याची बदु्धी कािशीसारखी तीक्ष्ि असभिही मि सुससं्कृत िसेल, तो मिुष्ट्य केिळ िृक्षासारखा 

निबुयद्ध होय. 
 
९९८ केिळ मतै्री िसल्यामुळे जे आपला दे्वष करतात, अशा लोकाशंी िागतािाही सुसंस्कृतपिा ि 

धरिे हे किद्य आहे. 
 
९९९ या निशाल निश्वात ज्याला आपले नचत्त प्रसन्न ठेिता येत िसेल, त्याला िर नदिसाही अधंारच 

नदसेल. 
 
१००० असंस्कृत मिुष्ट्यास प्राप्त झालेले मोठे िैिि म्हिजे अशुद्ध पात्रात ठेिल्यामुळे हायथय जािाऱ्या 

शुद्ध दुधाप्रमािे होय. 
 

अर्धयाय १०१ – सांपत्तीिा सद्व्यय 
 

१००१ पुष्ट्कळ संपत्तीिे घर िरूि नतचा जो उपिोग घेत िाही, तो मृतप्राय होय. कारि त्याला 
काहीच लाि झालेला िसतो. 

 
१००२ सपंत्तीपासभि सिय सुखे नमळतात अशा समजुतीिे जो दाि ि करता कंजभषपिािे िागतो, 

त्याला नपशाच्च योिीतच जन्म प्राप्त होतो. 
 

(१०००) कपाले यद्ददापः स्युः िदृिौ ि यथा पयः । 
आियस्थानदोषेि वृत्तहीने यथा िुिम् ।। 
 

— मिा १२·३६·४२ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(१००२) द्वावम्भणस णनवेष्टव्यौ गले बद्र्धवा दृढाां णशलाम् । 
धनवन्िमदािारां दणरद्रां िािपस्स्वनम् ।। 

— मिा ५·३३·६० 
 

१००३ संपत्तीचा संग्रह करूिही ज्याला सत्कीतीची इच्छा िाही, तो मिुष्ट्य या धरिीला िारिभत 
होतो. 

 
१००४ जन्मात कधी दाि ि केल्यामुळे ज्याच्यािर कोिी पे्रम केले िाही, असा मिुष्ट्य आपल्या 

मृत्यभिंतर मागे काय ठेििार आहे? 
 
१००५ कोट्यिधी धिाचा सगं्रह करूि त्याचा हायय दाि करण्यात ि स्ितः उपिोग घेण्यात ज्यािे 

केला िाही, तो मिुष्ट्य दनरद्रीच होय. 
 
१००६ जो संपत्तीचा स्ितः उपिोग घेत िाही, ककिा सत्पात्री नतचे दाि करीत िाही, तो म्हिजे 

आपल्या सपंत्तीच्या मागे लागलेला रोगच होय. 
 
१००७ गरजितंास दाि ि देिाराची संपत्ती म्हिजे नििाह ि करता एकाकी िृद्ध होिाऱ्या सुंदर स्त्री 

प्रमािे होय. 
 
१००८ (जन्मात कोिासही साहाय्य ि केल्यामुळे) अनप्रय असलेला मिुष्ट्य म्हिजे िगराच्या 

मध्यिस्तीत असभि निषारी फळे धारि करिाऱ्या िृक्षाप्रमािे होय. 
 
१००९ मतै्री, (स्ितःचे) सुख आनि दािधमय याचंा निचार ि करता जमिलेली संपत्ती दुसऱ्याच्या 

(कोिाच्या तरी) हाती पडेल. 
 
१०१० िैििसंपन्न लोकाचें अल्पकालीि दानरद्र्य हे पजयन्यिृष्टीत अल्पकाळ पडलेल्या खंडासारखेच 

होय. 
 

अर्धयाय १०२ – णवनयशीलिा 
 

१०११ दुष्ट्कमानिषयी िाटिारी लज्जा तीच खरी लज्जा. अन्य लज्जा म्हिजे निियशील कुमारीच्या 
भु्रकुटींिर नदसते तीच. 

 
१०१२ अन्न, िस्त्र ि इतर अिेक निषय यासंंबधंी मिुष्ट्यमात्रात िेद िसतो. निियशीलता ही मात्र श्रेष्ठ 

लोकातंच नदसते. 
 
१०१३ मासंमय शरीर हे आत्म्याचे िसनतस्थाि आहे. त्याचप्रमािे नििय हे पभियत्िाचे निधाि आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१०१४ नििय हे थोर लोकाचें िभषिच िहाहे काय? त्यािाचभि त्याचें (निियहीि) आचरि म्हिजे 
एक उपद्रिच असतो. 
 

(१००५) धनेन कक यन्न ददाणि नाश्नुिे । 
बलेन कक येन णरपुां न बार्धयिे ।। 

— मिा १२·३२१·९३ 
 

१०१५ स्ितःच्या ि इतराचं्याही दुष्ट्कृत्याचंी ज्यास लाज िाटते, ते निियाचे िसनतस्थाि असे लोक 
माितात. 

 
१०१६ लजे्जची संरक्षक कित उिारल्यािाचभि थोर लोक या जगात हायिहार करीत िाहीत. 
 
१०१७ निियशील हायक्ती आपल्या चानरत्र्याच्या रक्षिासाठी प्राित्याग करतील. पि प्राि 

िाचनिण्यासाठी आपल्या चानरत्र्याचा त्याग करिार िाहीत. 
 
१०१८ दुसऱ्यािंा (ही) ज्याचंी लाज िाटेल अशी कृत्ये जो निलयज्जपिे करीत राहतो, त्याची लाज 

धमालाही िाटभि तो त्यापासभि पळभि जातो. 
 
१०१९ आचरिात काही चभक झाली तर कुळाला दोष लागतो. पि निलयज्ज बिले की चानरत्र्याचाच 

िाश होतो. 
 
१०२० निलयज्ज लोकाचंी कृत्ये ही निजीि कळसभत्री बाहुल्याचंा भ्रमोत्पादक हालचालीप्रमािे होत. 

 
अर्धयाय १०३ – कुलोत्कषव 

 
१०२१ “माझे काम सपेंपयंत माझे हात निश्रातंी घेिार िाहीत” असे जो म्हिभ शकतो, त्यापेक्षा 

त्याला गौरिपर असे दुसरे काही िाही. 
 
१०२२ अनिश्रातं पनरश्रम ि बनुद्धमत्ता या दोहोंचा संगम झाला, म्हिजे कुळाची उंची िाढते. 
 
१०२३ आपल्या िशंाची कीती उंचािण्यासाठी जो प्रयत्िशील असतो, त्याच्या साहाय्याथय (दैि 

ककिा) देिसुद्धा कनटबद्ध होतो. 
 
१०२४ आपल्या िशंाची उन्नती करण्यासाठी जो (फारसा) निचार ि करताही अनिश्रातं पनरश्रम 

करतो, त्याचे पनरश्रम सहज नसद्धीस जातात. 
 
१०२५ निदोष आचरिािे आपल्या कुळाच्या उत्कषासाठी जो पनरश्रम करतो. त्याला सिय जग 

प्रदनक्षिा घालते (तो सिय जगाच्या आदरास पात्र होतो). 



 
 अनुक्रमणिका 

१०२६ आपि जन्म घेतलेल्या कुळाच्या उत्कषासाठी आपि जे प्रयत्ि करतो, त्यामुळे आपलाच 
गौरि होतो. 
 

(१०२१) ना सम्यकृ्किकारी स्यादुपक्रम्य कदािन । 
कण्िको ह्यणप दुणश्छन्नां आिावां जनयेणिरम् ।। 

— मिा १·१४०·९ 
 

(१०२३) ज्ञाियो वधवनीयास्िैयव इच्छन्त्यात्मनः शुभम् । 
— मिा ५·३९·१८ 

 
१०२७ रिागंिात युद्धाचा िार जसा सैन्यातील िीर पुरुषािंर पडतो, त्याप्रमािेच कुलोत्कषाचा 

िार कुळातील कतृयत्ििाि परुुषािंरच पडतो. 
 
१०२८ कुलोत्कषासाठी प्रयत्िशील असिारे लोक सधंीची िाट पाहात बसत िाहीत. कारि 

आळस ि िृथानिमाि याचं्या आहारी गेल्यास कुळाचाच िाश होतो. 
 
१०२९ आपल्या कुटंुबाचे जो आगामी संकटापंासभि संरक्षि करतो, त्याचे शरीर म्हिजे काय केिळ 

दुःखिाजिच आहे? 
 
१०३० निपत्तीच्या आघातामुळे कोसळिारा कुटंुबिृक्ष सािरूि उिा करण्यास कुटंुबातील एखादा 

सच्छील मिुष्ट्य उपस्स्थत िसेल तर त्या िृक्षाचा िाशच होईल. 
 

अर्धयाय १०४ – कृणष 
 

१०३१ जगातील लोक कोित्याही हायिसायात िटकत असले, तरी अंती िागंर हाच त्याचंा 
(अन्नासाठी) आधार असतो. म्हिभि नकतीही श्रम पडले तरी कृषी हाच उत्तम हायिसाय. 

 
१०३२ कृषीिल हाच जगातील सिय हायािसानयकाचंा किा (ककिा नकल्ली) आहे. कारि िागंर ि 

पेलिाऱ्या अशा सिांचा िार त्यालाच सहि करािा लागतो. 
 

१०३३ शतेात अन्न नपकिभि जे खातात, त्याचेंच खरे जीिि. इतर लोक त्यािंा शरि जाऊि त्यािंी नदलेले 
अन्न खातात. 

 
१०३४ िाताच्या िरदार लोंब्याचं्या छायेखाली जो कृषीिल (िाताचे पीक िरपभर आल्यािे) िािरत 

असतो, त्याच्या देशाच्या राजछत्राखाली इतर देश येतात. 
 
१०३५ शतेात धान्य नपकिभि जे खातात, ते याचिा करीत िाहीत. तेच याचकािंा निक्षा घालतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१०३६ कृषीिल जर हात जोडभि स्िस्थ बसले, तर सियसगंपनरत्याग करिाराचें ही जीिि कठीि 
होईल. 
 

(१०३०) प्रज्ञािुिाभ्याां वृत्तने शीलेन ि समस्न्विः । 
िारयेि कुलां  सववमेकोऽपीह णद्वजषवभ ।। 

—मिा १·३२२·३८ 
 
(१०३५) रसानाां िाथ बीजानाां धान्यानाां ि युणधणष्र । 

स्वयमुत्पाद्य दािारः पुरुषाः स्वगवगाणमनः ।। 
—मिा १३·२३·१०१ 

 
१०३७ जनमिीतील शरेिर मातीची सुकभ ि जर पािशरे धभळ होऊ नदली, तर खत घातल्यािाचभि 

िरघोस पीक येईल. 
 
१०३८ शते िागंरल्यािंतर खत देिे अनधक महत्त्िाचे आहे. ति काढभि टाकल्यािंतर पािी 

देण्यापेक्षा राखि करिे अनधक महत्त्िाचे आहे. 
 
१०३९ घर सोडभि राहिाऱ्या गृहस्थाची पत्िी जशी त्याला इनंद्रयसुख (िोग) देऊ इच्छीत िाही; 

तशीच शते सोडभि राहिाऱ्या धन्याची जमीि त्याला पीक (िाग) देऊ इस्च्छत िाही, ( तनमळ िाषेत 
“िोगम्” या शब्दाचे “इंनद्रयसुख” ि “पीक” असे दोि अथय होतात. 
 

१०४० दानरद्र्याचे निनमत्त सागंभि जे आळशी लोक ि हलता स्िस्थ बसभि राहतात, त्याचं्याकडे 
पाहभि िभनमसुंदरी िुसती हसतच राहते. 
 

अर्धयाय १०५ – दाणरद्र्य 
 

१०४१ दानरद्र्याहभि अनधक दुःखदायक काय आहे असा प्रयकि निचारला, तर त्याचे उत्तर हेच की, 
दानरद्र्यासारखे दुःखदायक दानरद्र्यच आहे. 

 
१०४२ दनरद्रता (ही अिदसा) आली, म्हिजे इहजन्मी ि पुढील जन्मीही सुख नमळभ देत िाही. 
 
१०४३ थोर कुलपरंपरा आनि आपल्या शब्दास नमळिारा माि या दोहोंचाही िाश दानरद्र्य करते. 
 
१०४४ उच्च कुळात जन्म घेतलेल्या पुरुषाचं्याही तोंडातभि दानरद्र्यामुळे अिुनचत ि उपहासपभिय शब्द 

बाहेर पडतात. 
 
१०४५ दानरद्र्य िामक आपत्तीपासभि अिेक हायथादायक सकंटे निमाि होतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१०४६ निधयि मिुष्ट्याच्या तोंडातभि नकतीही अथयगिय ि निचारपनरप्लुत शब्द बाहेर पडले, तरी ते 
निष्ट्प्रि ठरूि हायथय जातात. 
 

(१०४२) धनात्कुलां  प्रभवणि धनाद्मवः प्रविविे । 
नाधनस्यास्त्ययां लोको न परः पुरुषोत्तम ।। 

—मिा १२·८·२२ 
 
(१०४६) णहिमप्यधनस्य वाक्यां न गृह्यिे । 

—चासभ २९२ 
 
१०४७ दुराचारी दनरद्री मिुष्ट्याकडे त्याची मातासुद्धा परक्या मुलासारखी पाहते. 
 
१०४८ (एक नित्यदनरद्री मिुष्ट्य म्हितो) कालच जिळ जिळ प्रािघातक ठरलेली दनरद्रता 

आजही पनु्हा माझ्या िेटीस येिार आहे की काय?  
 
१०४९ अस्ग्िज्िाळाचं्या मध्यिागीही एखाद्यास झोप येऊ शकेल. पि दनरद्रािस्थेत डोळे नमटभि 

कोिासही झोप येिार िाही. 
 
१०५० दनरद्री लोकाजंिळ त्याग करण्यासारखे काहीच रानहलेले िसते, म्हिभि त्याचंा डोळा 

शजेारघरातील मीठ ि पेज याचं्यािर असतो. 
 

अर्धयाय १०६ – यािना 
 

१०४१ याचिा करण्यास योग्य अशी हायक्ती िेटली, तर नतच्याजिळ याचिा करा. ती नतिे पुरनिली 
िाही, तर तो नतचा दोष, तुमचा िहाहे. 

 
१०४२ मानगतलेली िस्तभ सतंोषािे नमळाली, तर निक्षा मागण्यातही एक आिंद आहे. 
 
१०४३ कतयहायास स्मरूि औदायािे दाि देिाऱ्या दात्यासमोर (याचक म्हिभि) उिे राहण्यातही 

एक प्रकारचे सौंदयय आहे. 
 
१०४४ जिळ काही शषे ि ठेिता स्िप्िातही सियस्िाचे दाि करिाऱ्या दात्यासमोर याचिा करिे, हे 

स्ितः दाि देण्याइतकेच सुखप्रद आहे. 
 
१०४५ कोिासही िकार ि देता दाि करिारे लोक या जगात आहेत आनि म्हिभिच त्याचं्यापढेु 

हात पसरिारे याचकही आहेत. 
 
१०४६ दािास िकार देण्याच्या रोगापासभि मुक्त असिारे दाते दृष्टीस पडले, की याचिेचा रोग 

त्िनरत िष्ट होईल. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
(१०४७) अधनः स्वभायवयाऽणप अवमन्यिे । 

—चासभ २९३ 
 

(१०५१) आर्वथनाां यणन्नराशत्वां सत्तमेऽणभभवो णह सः । 
—योिा १·७·१० 

 
(१०५३) यदेव ददिः पुण्यां िदेव प्रणिगृह ििः । 

न हे्यकिक्रां  विेि इत्येवां ऋषयो णवदुः ।। 
—मिा १३·१२१·१४ 

 
(१०५६) णियिे यािमानो वै न जािु णियिे ददत् । 

ददत्सांजीवयत्येनमात्मानां ि युणधणष्र ।। 
—मिा १३·६०·७ 

 
१०५७ कारुण्यपभिय िाििेिे ि प्रसन्न अंतःकरिािे दाि देिारे दाते दृष्टीस पडले, की याचकाचंी 

अंतःकरिे हषयनिियर होतात. 
 
१०५८ याचकच ि उरल्यामुळे नजकडे नतकडे शीतलतेचे साम्राज्य पसरले, तर हे जग म्हिजे 

निजीि लाकडी बाहुल्याचंी रंगिभमी बिेल. 
 
१०५९ निक्षा मागभि पोट िरिारे याचकच जर उरले िाहीत, तर उदार दात्यािंा मोठेपिा कसा 

नमळिार? 
 
१०६० िकार नमळाल्यास याचकािे क्रोधाधीि होऊ िये. दानरद्र्य हाच त्याच्या दुःखाचा िरपभर 

पुरािा आहे. 
 

अर्धयाय १०७ – यािनेिी भीणि 
 

१०६१ िकार ि देता प्रसन्न अंतःकरिािे दाि देिारा दाता समोर असताही याचिा ि करिे, हे 
याचिा करण्यापेक्षा कोटीपट उत्तम. 

 
१०६२ निक्षा मागभि पोट िरिारे लोक या जगात असलेच पानहजेत अशी जर निधात्याची कल्पिा 

असेल, तर तो निधाताही त्या निके्षकऱ्यापं्रमािे िटकत राहभि िष्ट होिो ! 
 
१०६३ निक्षा मागभि दानरद्र्याची आपत्ती दभर करािी असा निचार करिे ही सिांत दुष्ट कठोरता आहे. 
 
१०६४ मोठ्या निपत्तीत असताही जो याचिा करीत िाही, त्याची श्रषे्ठता या पृर्थिीपेक्षाही निशाल 

आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

१०६५ स्ितः श्रम करूि नमळनिलेल्या पाण्यासारख्या बचेि अन्नापेक्षा दुसरी मधुर िस्तभ या जगात 
िाही. 
 

(१०५७) यत्र दानपकि शूरां क्षणधिाः पृणथवीिराः । 
प्राप्य िुष्टाः प्रणिष्न्िे धमवः कोऽभ्यणधकस्ििः ।। 

—मिा ५·१३२·२८ 
 
(१०६३) सििां णनरयां प्राप्िाः परणपण्डोपजीणवनः । 

न भवेम यथा राजांस्िथा नीणिर्ववधीयिाम् ।। 
—मिा १·१४१·३७ 

 
(१०६५) अणप शाकां  पिानस्य सुखां वै मर्घवन् गृहे । 

अर्वजिां स्वेन वीयेि नाप्यनाणित्य कां  ि न ।। 
—मिा ३·१९३·२९ 

 
१०६६ गायीसाठी सुद्धा घोटिर पाण्याची याचिा करण्याइतके नजिेला लज्जास्पद असे दुसरे काही 

िाही. 
 
१०६७ “निक्षा मागाियाचीच असेल, तर हात राखभि दाि करिाऱ्या दात्याजंिळ ती मागभ िका” 

अशी मी याचकाजंिळ निक्षा मागतो. 
 
१०६८ याचिा िामक अदृढ (असुरनक्षत) िाि िकार िामक खडकािर आपटभि फुटेल! 
 
१०६९ निक्षा मागण्याच्या निचारािे हृदय निरघळभि जाते. िकार ऐकभ ि ते फुटभिच जाईल. 
 
१०७० लनज्जत होऊि याचिा करिाराचे प्राि िकार कािी पडताच निघभि जातात. पि तो िकार 

देिाराचे प्राि कोठे दडभि बसतात? (निघभि का जात िाहीत?) 
 

अर्धयाय १०८ – नीिपिा 
 

१०७१ िीच लोकाचें बाह्य स्िरूप तेिढे माििासारखे नदसते. दुसरे काही साधम्यय त्याचं्यात 
आढळत िाही. 

 
१०७२ ज्ञािी लोकापेंक्षा िीच लोकच अनधक िाग्यिाि असतात. कारि त्याचं्या मिात कसलीच 

काळजी िसते. 
 
१०७३ िीच लोकाचें देिाशी साधम्यय असते. कारि ते आपल्या इच्छेिुसार आचरि करू शकतात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१०७४ स्ितःपेक्षा िीच कृत्ये करिाराशंी िीच लोकाचंी गाठ पडते., तेहाहा त्याचं्यापेक्षा आपि श्रेष्ठ 
असल्याचा त्यािंा अनिमाि िाटतो. 

 
१०७५ िीच लोकाचंी काययप्रिृत्ती िीतीतभिच होते. त्याचप्रमािे नतचा उगम केहाहा केहाहा अपेनक्षत 

लािात असतो. 
 
१०७६ िीच लोक िगाऱ्यासारखे असतात. कारि िगाऱ्यािर नटपरीिे केलेल्या प्रहाराचा ध्ििी तो 

सिय दभर पसरनितो. त्याचप्रमािे िीच मिुष्ट्याच्या कािािर पडलेली रहस्ये तो प्रकट करूि सागंतो. 
 

(१०६७) िस्मादणवद्वान् णवणभयाद्यस्मात्तस्मात्प्रणिग्रहात् । 
स्वल्पकेनाप्यणवद्वान् णह पांके गौणरव सीदणि ।। 

—मिु ४·१९१ 
 

१०७७ िळलेल्या मुठीिे थोबाड फोडल्यािाचभि िीच मािसाच्या ओल्या (उष्ट्ट्या) हातचे शीत 
देखील सुटिार िाही. 

 
१०७८ (याचकाच्या) शब्दािंीच थोर मिुष्ट्याचे मि द्रिभि याचक सतुंष्ट होतो. िीच मिुष्ट्याच्या हातभि 

तो उसासारखा नपळला गेल्यािाचभि काही सुटत िाही. 
 

१०७९ शजेारी अन्निस्त्रसंपन्न असलेले पानहले, तर िीच लोक त्याचें दोषान्िषेि करू लागतात. 
 
१०८० िीच लोक संकटात सापडले, तर ते स्ितःस निकभ ि घेण्यासही नसद्ध होतात. िाहीतर ते 

दुसरे काय करू शकिार?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खांड णिसरा — काम 

  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग १ – गुप्ि पे्रम 
 

अर्धयाय १०९ – सौंदयव-दशवनािी प्रणिणक्रया 
 

१०८१ सुंदर कियिभषिािंी अलंकृत अशी ही सुंदरी कोि आहे? ती देिता आहे, की मयभरी, की 
माििीच? माझ्या मिात गोंधळ उडालेला आहे. 

 
१०८२ माझ्या दृष्टीस आपल्या िेत्रकटाक्षािंी प्रनतसाद देिारी ती सुंदरी प्रबळ सैन्यानिशी आक्रमि 

करिाऱ्या सुरकन्येसारखी नदसते. 
 
१०८३ यम कोि ते आतापयंत मला ठाऊक िहाहते! आता समजले! सुंदर िेत्रायुधे ि स्त्री-िषे धारि 

करूि तोच मजकडे येतो आहे! 
 
१०८४ ही बाला िोळी नदसली, तरी पे्रक्षकाचे प्रािच िक्षि करिारे हे नतचे िेत्र काही िगेळेच 

आहेत! 
 
१०८५ हे काय मृत्यु-शर, की िेत्रबाि की हनरिीचे िेत्रकटाक्ष? की या नतहींचा सगंम या बालेच्या 

दृनष्टके्षपात झाला आहे? 
 
१०८६ आपल्या भु्रकुटी आिखी िक्र करूि मग या सुंदरीिे आपले िेत्र झाकले, तर नतच्या 

कटाक्षािंी निद्ध होऊि माझी गाळि उडण्याचा प्रसंग ओढििार िाही. 
 

१०८७ या सुंदरीच्या कंपायमाि उरोजािंरील सभक्ष्म िस्त्र मदोन्मत्त हत्तीच्या डोळ्यािंरील आिरिासारखे 
आहे. 

 
१०८८ रिागंिात शत्रभच्या हृदयात धडकी िरनििारे माझे सामर्थयय या सुंदरीच्या िेत्रकटाक्षािंी 

िगंभि गेले आहे. 
 
१०८९ हनरिीचे कोमल िेत्रकटाक्ष आनि निियाचे सुंदर िस्त्र यािंी ही सुंदरी अलंकृत असल्यािर, 

अनधक अलंकाराचें काय प्रयोजि? 
 
१०९० मद्यापासभि होिारा आिंद उपिोगण्यासाठी त्याचे प्राशि कराि ेलागते. पे्रमनिषयाच्या केिळ 

दशयिािेच हषय होतो. 
 

अर्धयाय ११० – पे्रम-सांकेि  
 

१०९१ नतच्या अजंिानंकत िेत्रातं दोि प्रकारची दृष्टी आहे. एका दृष्टीतभि निमाि होतो रोग, तर 
दुसरीतभि त्या रोगािरचे औषध! 

 



 
 अनुक्रमणिका 

१०९२ नतच्या िेत्राचं्या चोरट्या दृनष्टके्षपात मीलिाचे अध्यापेक्षा अनधक सौंदयय आहे. 
 
१०९३ मजकडे दृनष्टके्षप करूि ती अधोिदि होते. आनि त्या िळेी नतच्या दृष्टीतभि पे्रमाकुंरािर 

जलकसचि होते. 
 
१०९४ मी नतच्याकडे पाहात असतो, तेहाहा नतची दृष्टी धनरत्रीकडे लागलेली असते माझी दृष्टी 

नतच्याकडे िसते, तेहाहा मात्र ती माझ्याकडे पाहभि मंद स्स्मत करीत असते. 
 
१०९५ ती माझ्याकडे सरळ पाहात िाही, पि अधोन्मीनलत िेत्रािंी नतरपे कटाक्ष फेकभ ि ती मंद 

स्स्मत करते. 
 
१०९६ (पे्रयसीचे) शब्द अपनरनचतासारखे िासले, तरी ते पे्रमािे ओथंबलेले असल्याचा प्रत्यय 

त्िनरत येतो. 
 
१०९७ मधुर पि कठोर शब्द आनि क्रोधपभिय दृष्टी ही बाह्यतः अपनरनचतासारखी िाटली, तरी ती 

पे्रमपभिय असतात, असा पे्रनमकाचंा संकेत आहे. 
 
१०९८ मी नतच्याकडे पाहात असतो तेहाहा ती कोमलागंी मंद स्स्मत करीत असते. त्यातभिच पे्रमाचा 

नकरि नदसभ लागतो. 
 
१०९९ अपनरनचत (ककिा शजेारी) लोकासंारखे एकमेकाकंडे केलेले पे्रमगिय दृनष्टके्षप हे पे्रनमकािंाच 

साधतात. 
११०० िेत्रपल्लिीिे पे्रनमकाचंी जी िाषा होते, नतच्यािंतर तोंडातभि शब्द निघण्याची काही गरजच 

राहात िाही. 
 

अर्धयाय १११ – मीलन सुख  
 

११०१ शब्द, स्पशय, रूप, रस ि गंध ही पंचज्ञािेंनद्रयािंी उपलब्ध होिारी सुखे या कंकििभनषत 
सुंदरीच्या मीलिात एकिटली आहेत. 

 
११०२ रोग ि त्यािरील औषध ही सामान्यतः िगेिगेळी असतात. पि या अलंकृत सुदंरीिे निमाि 

केलेल्या रोगािर ती स्ितःच औषधही आहे. 
 
११०३ पे्रयसीच्या कोमल बाहभंच्या नमठीत नमळिाऱ्या निद्रासुखापेक्षा कमलियि निष्ट्िभच्या लोकात 

काय अनधक सुख आहे? 
 
११०४ या सुंदरीिे हा अग्िी कोठभि संपादि केला, की जो दृढ मीलिािे एकदम शातं होतो, पि 

पृथक होताच त्िनरत प्रदीप्त होतो? 



 
 अनुक्रमणिका 

११०५ कुसुमालंकृत केशकलापधारी केसाचं्या या सुंदरीच्या स्कंधािर निसाितािा मला कोितीही 
इच्छा पभिय झाल्यासारखा आिंद होतो. 

 
११०६ या रमिीच्या स्कंधात अमृतच आहे. कारि त्यािंा नमठी मारताच माझ्या प्रािािंा जिभ अंकुर 

फुटभ  लागतात! 
 
११०७ इतरािंा तृप्त केल्यािंतर आपल्या घरातील स्िकष्टार्मजत अिनशष्ट अन्न खाण्यात जो आिंद 

आहे, तोच या सुंदरीच्या आकलगिात आहे. 
 
११०८ एकमेकाचं्या घट्ट आकलगिात पे्रनमक मग्ि असले, म्हिजे त्याचं्यामधभि िायभलाही मागय 

नमळिार िाही. 
 
११०९ पे्रम-कलह, कलह-समाप्ती आनि पुिमीलि हे नििानहत पे्रनमकाचं्या आयुष्ट्यातंील तीि लाि 

आहेत. 
 
१११० अनधकाअनधक अध्ययि करीत असतािा आपल्या अनधकानधक अज्ञािाचा प्रत्यय येतो. तीच 

अिस्था िभषिमनंडत सुंदरीच्या मीलिात येते. 
 

अर्धयाय ११२ – सौंदयव-प्रशांसा 
 

११११ नशरीषपुष्ट्पा [९० हाया कुरळािरील टीप पाहा.] (अनिच्चम्) तुझे कल्याि असो! धन्य तुझ्या 
कोमलतेची! पि तुझ्यापेक्षा माझी पे्रयसी अनधक कोमल आहे! 

 
१११२ हे हृदया, तुला िाटत होते की लोकाचं्या दृष्टीस पडिारी कोमल कुसुमे नतच्या 

डोळ्यासंारखी असतात. पि नतची िेत्रकुसुमे पाहताच तुझा गोंधळ उडालेला नदसतो! 
  
१११३ बाबंभसारखे बाहभ असिाऱ्या नतच्या तिभचा िगय कोमल पल्लिासारखा आहे. दंतपंक्ती 

मौस्क्तकासंारखी आहे, श्वास सुगंधी आहे, आनि िेत्र तीक्ष्ि बािासारखे आहेत. 
 
१११४ ही दृष्टीस पडताच िीलकमनलिी अधोिदि होईल, आनि म्हिेल, “या अलंकृत सुंदरीच्या 

िेत्राशंी माझी तुलिाच होिे शक्य िाही! “ 
 
१११५ कोमल नशरीषपुष्ट्पे धारि करतािा या कोमलागंीिे निस्मरिामुळे त्याचंी देठे तोडली िहाहती. 

त्याचंा िार सहि ि झाल्यािे (जिभ) नतची कमर िाकली. 
 
१११६ आकाशातील चंद्र आनि या रमिीचा मुखचदं्र यातभि खरा चंद्र कोिता याचा निियय करता ि 

आल्यािे, आकाशातील तारका आपापल्या स्थािीच निस्मयचनकत होऊि चमचमत आहेत! 
 



 
 अनुक्रमणिका 

१११७ शुक्ल पक्षात प्रनतनदि पभियत्िाकडे जािाऱ्या चदं्रािर कलंक असतो. तसाच कलंक या 
रमिीच्या मुखचदं्रािर आहे काय? 

 
१११८ चंद्रा, तभ जर या रमिीच्या मुखचंद्राप्रमािे सदैि प्रकाशमाि राहिार असशील तरच तुला 

माझे पे्रम नमळेल. चदं्रा, नचरंजीि हो! 
 

१११९ या कमलियिेच्या मुखचदं्राप्रमािे तभ तेजस्िी राहिार असशील, तर हे चंद्रा तभ 
(माझ्यािाचभि) इतराचं्या दृष्टीस पडभ  िकोस! 

 
११२० नशरीषकुसुमे आनि हंसाची नपसे ही सुद्धा या सुंदरीच्या पायात काटेरी गोखरूप्रमािे 

बोचतात. 
 

अर्धयाय ११३ – पे्रम-मणहमा  
 

णप्रयकर: 
 

११२१ मधुर िानषिी पे्रयसीच्या शुभ्र दंतपंक्तीतभि स्रििारे (चुबंि समयीचे) िीर हे क्षीर-मधु 
नमश्रिासारखे आहे. 

 
११२२ मी आनि माझी नप्रया याचं्यातील पे्रमसंबधं हे शरीर ि मि याचं्यातील संबधंासंारखे आहेत. 
 
११२३ माझ्या िेत्रातील प्रनतमे (बाहुले), तभ आपल्या स्थािािरूि निघभि जाऊि ते मोकळे कर. 

माझ्या सुभ्रभ नप्रयतमेजोगे त्यािाचभि अन्य योग्य स्थाि िाही. 
 
११२४ नििडक अलंकारािंी मंनडत अशा माझ्या पे्रयसीशी माझे मीलि झाले की प्रािास जीिि 

नमळते. नतचा नियोग झाला की तो मृत्यभच! 
 
११२५ नतचे केहाहा निस्मरि झाले असते तरच नतच्या स्मरिाचा प्रयकि. पि िेत्रशरांिी निद्ध 

करिाऱ्या त्या रमिीचे निस्मरि होिेच शक्य िाही. 
 
पे्रयसी : 
 

११२६ माझ्या नप्रयतमाची प्रनतमा माझ्या िेत्रातंभि निघभि जािारच िाही. मी पापण्याचंी िुसती 
हालचाल केली तरी नतला दुःख होत िाही. (इतकी ती सभक्ष्म आहे). 

 
११२७ माझ्या नप्रयकराची िस्ती माझ्या िेत्रात आहे. म्हिभि मी डोळ्यात काजळ घालीत िाही. 

कारि तेिढ्ातच तो दृष्टीआड होईल िा? 
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११२८ माझ्या नप्रयतमाचे िास्तहाय माझ्या हृदयात आहे. म्हिभि कोिताही उष्ट्ि पदाथय िक्षि 
करण्याचे िय िाटते. त्या उष्ट्ितेचा त्याला त्रास होईल िा? 

 
११२९ डोळ्याचं्या पापण्या नमटल्या तर तेिढ्ात तो लपभि बसेल. म्हिभि मी पापण्याचंी उघडझाप 

करीत िाही, आनि मग त्याचे माझ्यािर पे्रम िाही असे गािकरी बोलभ  लागतात! 
 
११३० माझा नप्रयकर माझ्या हृदयात मोठ्या आिंदोि िास्तहाय करतो. (तो बाहेर ि नदसल्यािे) 

त्याच्या अंतःकरिात पे्रम िाही ि म्हिभि तो दभर राहतो, असे गािकरी म्हितात. 
 

अर्धयाय ११४ – णवनयािा त्याग 
 
णप्रयकर : 
 

११३१ एकदा मीलिसुख अिुिनिल्यािंतर कामज्िराची पीडा होऊि निराश झालेल्या युिकास 
कंटकमय [नियोगामुळे निराश झालेला नप्रयकर ताडपत्राचा घोडा (मडल) करूि त्यािर आरोहि करतो, ि क्लेश सहि करूि आत्महत्येस 

प्रिृत्त होतो.] तालपत्राश्वािाचभि (मडल) दुसरा सबळ आधार िाही. 
 
११३२ शरीर ि प्राि ही दोन्हीही निरहदुःख सहि करण्यास असमथय झाल्यामुळे लजे्जचा त्याग 

करूि तालपत्राश्वाच्या आश्रयािेच त्याचे रक्षि करता येईल. 
 
११३३ मी एकदा पराक्रम ि नििय यािंी संपन्न होतो. आज मात्र माझ्याजिळ कामज्िरपीनडताचंा 

आधार अशा मडलिाचभि दुसरे काही रानहले िाही. 
 
११३४ माझा पराक्रम ि नििय याचंी िौका कामरूपी िगेिाि प्रिाहािे दभर िाहभि िेली आहे. 
 
११३५ फुलाचं्या गजऱ्यासारखी कोमल कंकिे घातलेल्या माझ्या पे्रयसीिे तालपत्राश्व आनि 

सायनंिरह अशा दोि देिग्या मला नदल्या आहेत. 
 
११३६ माझ्या िोळ्या नप्रयतमेच्या निरहामुळे माझे िेत्र निद्राधीि होत िाहीत. म्हिभि िर 

मध्यरात्रीही मी तालपत्राश्वािर आरोहि करतो. 
 
११३७ कामसागरात आकंठ बुडालो असताही, तालपत्राश्वािर आरूढ ि होता ती पीडा सहि 

करण्याइतकी सहिशीलता स्त्रीस्ििािािाचभि अन्यत्र आढळिार िाही. 
 
पे्रयसी :— 
 

११३८ आम्ही नस्त्रया निियशील असभि कामदेिाच्या प्रिािास बळी पडिाऱ्या िाही. ही गोष्ट 
निसरूि तो आपली मयादा ओलाडंभि पे्रमरहस्य प्रकट करतो. 
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११३९ आमचे पे्रम अजभिही गुप्त आहे याची जािीि असभिही कामदेिाचे मि गोंधळते, आनि तो 
आपली रहस्ये गािातील रस्त्यािर उघडी करतो. (लोकप्रिाद उठतात). 

 
११४० मीलिापभिी निरहाचे जे कष्ट आम्हासं िोगाि ेलागले, त्याचंी कल्पिा यािंा िसल्यामुळे, हे 

मभखय लोक आमच्या देखत हसभि आमची चेष्टा करीत आहेत. 
 

अर्धयाय ११५ – प्रवाद-स्फोि 
 
णप्रयकर : 
 

११४१ पे्रमरहस्याच्या प्रिादाचा प्रसार झाल्यामुळे माझे प्राि िाचले. सुदैिािे इतर अिेक लोकािंा 
ही गोष्ट ठाऊक िाही. 

 
११४२ या गािातील लोकािंा या कमलियिेचे मोल माहीत िसल्यािे त्यािंी माझ्यानिषयीचा प्रिाद 

पसरनिला आहे. 
 
११४३ माझ्यानिषयी या गािात उठलेल्या प्रिादामुळे माझा लािच झाला िाही काय? कारि मला 

प्रत्यक्ष ि नमळालेली गोष्ट आता नमळाल्यासारखीच आहे. 
 
११४४ प्रिादामुळे माझे पे्रम िृकद्धगत होते. त्यािाचभि कदानचत ते क्षीि झाले असते. 
 
११४५ मद्याच्या अनधकानधक सेििािे मद्यपािाची इच्छा तीव्रतर होते. आपल्या गुप्त पे्रमाची उघड 

चचा होऊ लागली की, पे्रमाची गोडी िाढत जाईल. 
 
पे्रयसी : 
 

११४६ त्याला मी एकदाच िेटले. पि सपय (राहभ) जसा चदं्रास ग्रासतो, तसा त्या िेटीचा प्रिाद 
पसरला आहे. 

 
११४७ आमच्या पे्रमरहस्याला गािकऱ्याचं्या प्रिादाचे खत नमळाले आहे आनि माझ्या आईच्या 

कठोर शब्दािंी त्याला पािी घातले आहे. 
 
११४८ पे्रमरहस्याचे प्रिाद उठिभि पे्रम िष्ट करू पाहिे म्हिजे तुपाच्या धारेिे अस्ग्िज्िाला 

निझनिण्यासारखे आहे. 
 
११४९ (युद्धािर) जाण्यापभिी सिांसमोर “निऊ िको” असे आश्वासि देऊि त्यािे मला लाजनिले 

होते. आता मी या प्रिादाला कशी निईि? 
 



 
 अनुक्रमणिका 

११५० आम्हाला हहाया असलेल्या प्रिादाचा प्रसार गािकरी करीत आहेत. माझा नप्रयकरसुद्धा 
त्यािंा साहाय्य करील. 
 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

भाग २ – पाणिव्रत्य 
 

अर्धयाय ११६ – असह्य णवरह 
 

११५१ (हे नप्रयतम,) तभ जािार िसशील तर ती िाता मला सागं. तुझ्या लिकर परतण्यानिषयी 
काही सागंिार असशील, तर तभ परत येईपयंत जे नजितं राहिार असतील, त्यािंाच सागं. 

 
११५२ पभिी त्याचे दशयिही सुखकर असे. पि आताचे आकलगिही नियोगाच्या िीतीमुळे दुःखदायक 

होते. 
 
११५३ माझ्या निरहिदेिेची पभिय जािीि असभिही जो दभर जातो, त्याच्या (लिकर परतण्याच्या) 

आश्वासिािर निश्वास ठेििे कठीि आहे. 
 
११५४ जाण्यापभिी “निऊ िको” असा धीर देऊि जो जातो, त्याच्या आश्वासिािर निश्वास 

ठेििाराचा काय दोष? 
 
११५५ माझा जीि िाचिायचा असेल, तर त्याला जाण्यापासभि परािृत्त करा. िाहीतर एकदा 

नियोग झाला, की पुिमीलि अशक्य आहे. 
 
११५६ तो जािार असल्याचे मला सागंण्याइतका कठोर असला, तर तो परत आल्यातंतर 

माझ्यािर पे्रम करील अशी आशा करिे हायथय आहे. 
 
११५७ (पतीच्या दीघय निरहामुळे कृश झालेली त्याची पे्रयसी म्हिते,) माझ्या हातातभि घसरत 

जािारी कंकिे सागरी प्रातंािर सत्ता गाजनििाऱ्या माझ्या नप्रयकराच्या दीघय निरहाची साक्ष देत िाहीत 
काय ? 

 
११५८ कोिीही नमत्र ककिा पनरनचत िसलेल्या गािी एकटे राहिे हे दुःखदायक आहेच. पि 

त्याहभिही दुःखदायक आहे तो नप्रयतमाचा नियोग! 
 
११५९ अग्िीला स्पशय करताच चटका बसतो. पि कामाग्िीप्रमािे तो नियोगािंतरही जाळतो का? 
 
११६० दीघयकाळ निरहिदेिा सहि करूि नियोगािंतर जीिि जगिारे अिेक आहेत!  

 
अर्धयाय ११७ – णवरणहिीिा णवलाप 

 
११६१ माझी निरहहायथा मी लपिभि ठेिीि. पि एकीकडे पािी उपसले जात असतािाही िारंिार 

िर उसळिाऱ्या निझयराप्रमािे ती िाढतच आहे. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

११६२ माझी निरहिदेिा मला लपिभि ठेनिता येत िाही. आनि ज्याच्यामळे ती निमाि झाली, 
त्याला ती निलयज्जपिे सागंितही िाही. 

 
११६३ माझ्या प्रािरूपी खादं्यािर धरलेल्या काठीच्या (कािडीच्या) दोि टोकािंा टागंलेल्या पे्रम ि 

लज्जा या दोि िाििाचंा िार असह्य झाला आहे. 
 
११६४ माझ्यापुढे निशाल कामसागर पसरलेला आहे. पि तो तरूि जाण्यासाठी सुरनक्षत अशी 

िौका मात्र नदसत िाही. 
 
११६५ पे्रमातभिही जो दुःख निमाि करतो, तो िैरी बिला म्हिजे काय करिार िाही? 
 
११६६ कामीजिाचं्या मीलिाचा आिंद समुद्रासारखा निशाल असतो. पि निरहाची िदेिा 

त्याहभिही निशाल असते. 
 
११६७ कामिासिेच्या महापरुात सापडभि मी तरंगत आहे. पि अजभि कोठेच तीर नदसत िाही. 

मध्यरात्र झाली तरी मी एकटीच आहे. 
 
११६८ या रात्रीच्या अंकािर सिय जीिसृष्टी निद्रािश झाली आहे. पि त्या नबचाऱ्या रात्रीला 

माझ्यािाचभि (पनतनिरहामुळे मीच तेिढी जागी असल्यामुळे) कोिाचीही सोबत िाही. 
 
११६९ माझ्या निष्ठुर नप्रयकरापेक्षाही या रात्री अनधक निष्ठुर आहेत. कारि त्याचंी दीघयता िृकद्धगत 

होत आहे. 
 
११७० माझ्या अंतःकरिाप्रमािे माझे िेत्रही नप्रयकरापयंत पोचले असते, तर त्यािंा आपल्याच 

अश्रभंच्या पुरात पोहाि ेलागले असते. 
 

अर्धयाय ११८ – नेत्राांिी णवरह-वेदना 
 

११७१ काजळ घातलेल्या या डोळ्यांिीच मला माझ्या नप्रयकराचे दशयि नदले. आनि म्हिभिच ही 
असह्य निरहिदेिा मला छळीत आहे. असे असभिही या डोळ्यािंीच का निलाप करािा? 

 
११७२ त्या नदिशी दभरदृष्टी ि राखता हे अंजिानंकत िेत्र त्याच्याकडे धािले. आता आपल्या त्या 

अपराधाची लाज ि िाटता ते दुःख का िोगीत आहेत? 
 
११७३ काजळ घातलेले हे डोळे त्या नदिशी घाईिे ि उत्सुकतेिे धािले आनि आता तेच अश्रुपात 

करीत आहेत. हे हास्यास्पद िाही का? 
 
११७४ काजळ घातलेल्या माझ्या या डोळ्यािंा मला तीव्र ि मरिप्राय िदेिा नदल्या. आनि आता 

रडभिरडभि पािी आटल्यािे त्यािंा रडताही येईिासे झाले आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

११७५ समुद्रापेक्षा निशाल आनि असह्य अशा कामिदेिा निमाि करूि हे िेत्र आता स्ितः 
निद्रािाशाच्या िदेिा िोगीत आहेत. 

 
११७६ माझ्या नठकािी असह्य कामिदेिा निमाि करिारे हे िेत्र आता स्ितःच कसे सकंटात 

सापडले आहेत! फार उत्तम झाले! (खोड मोडली!) 
 
११७७ त्या नदिशी त्याच्याकडे हािरटपिािे दृनष्टके्षप करिारे हे िेत्र रडभिरडभि दुःख िोगभि आतील 

पािी आटल्यामुळे थकभ ि जािोत! 
 
११७८ त्यािे एकदा मजिर पे्रम केले ते केिळ शब्दािंीच, अंतःकरिापासभि िहाहे! त्याला (पुन्हा) 

प्रत्यक्ष पानहल्यािाचभि माझ्या डोळ्याचें समाधाि होिार िाही! 
 
११७९ तो दभर असेल तेहाहा त्याची मागयप्रतीक्षा करीत असल्यामुळे डोळे निद्रािश होत िाहीत. 

नप्रयतमाच्या आगमिािंतरही त्यािंा निदे्रपासभि दभर राहाि ेलागते. म्हिभि त्यािंा केहाहाही असह्य िदेिास 
तोंड द्याि ेलागते. 

 
११८० माझे डोळे जिभ काही ढोल बडिभि निरहिदेिा हायक्त करीत असतािा गािातील 
लोकािंा आमचे रहस्य समजिे कठीि िाही. 

 
अर्धयाय ११९ – णनस्िेजिेिी व्यथा 

 
११८१ तो गेला तेहाहा त्याच्या जाण्यास मी संमत्ती नदली. आता माझ्या शरीराच्या निस्तेजतेची हायथा 

कोिास सागंभ? 
 
११८२ माझ्या नप्रयकरािेच निमाि केले असल्याच्या अहंकारािे चढभि जाऊि हा निस्तेजपिा 

माझ्या शरीरािर आक्रमि करू लागला आहे! 
 
११८३ जातािा त्यािे माझे लािण्य ि लज्जा यािंा नहरािभि िेले आनि निस्तेजता ि निरहहायथा या 

दोि देिग्या त्यािे मला नदल्या. 
 
११८४ मी त्याचे कचति करते आनि गुिगािही करते आनि तरीही ही निस्तेजता? ही शुद्ध 

फसििभक आहे! 
 
११८५ माझा नप्रयकर निघभि जाऊि नतकडे िटकतो आहे आनि इकडे हा नफकटपिा माझे शरीर 

हायापभि टाकतो आहे! 
 
११८६ ज्याप्रमािे नदिा निझण्याची िाट अंधकार पाहात असतो, त्याचप्रमािे आमच्या गाढ 

आकलगिातभि नप्रयतम मुक्त होण्याची िाट हा नफकटपिा पाहात होता! 



 
 अनुक्रमणिका 

११८७ गाढ आकलगिात मग्ि असतािा क्षििरच मी बाजभस झाले. इतक्यात या नफकटपिािे मला 
आपल्या पकडीत घेतले! 
 

११८८ “ही निस्तेज झाली आहे” असे म्हििारे लोक आहेत. पि “त्यािे नहचा त्याग केला” असे 
मात्र कोिी म्हित िाही. 

 
११८९ माझी संमती घेऊि गेल्यािंतर तो जर निरपराध ि खुशाल असला, तर येऊ दे बापडा 

माझ्या शरीरािर निस्तेजपिा! 
 
११९० माझा नप्रयतम मला सोडभि गेला म्हिभि लोक जर त्याची किदा करिार िसतील, तर माझ्या 

नफकटपिाला लोकािंी िाि ेठेिली तरी चालेल! 
 

अर्धयाय १२० – णवरहािी िीव्रिा 
 

११९१ पतीचे पत्िीिर ि पत्िीचे पतीिर पे्रम असले, म्हिजे रसाळ बेदािा खाण्यासारखा त्यािंा 
मीलिात आिंद प्राप्त होतो. 

 
११९२ पतीचे नप्रय पत्िीिर पे्रम हे मेघािंी स्िगातभि पृर्थिीिर केलेल्या पजयन्यिृष्टीसारखे असते. 
 
११९३ पतीचे पत्िीिर गाढ पे्रम असले म्हिजे त्याचं्या पुिमीलिािंतर “सुखमय एकत्र जीिि जगभ” 

असे त्यािंा अनिमािािे म्हिता येते. 
 
११९४ ज्या स्त्रीिर नतच्या पतीचे पे्रम िसते, नतला नतच्या मनैत्रिींिी िा अन्य नस्त्रयािंी माि नदला, 

तरी ती खरी िाग्यिाि होत िाही. 
 
११९५ मी माझ्या पतीिर जसे पे्रम करते, तसे त्यािे माझ्यािर जर केले िाही, तर त्याचा काय  

उपयोग? 
 
११९६ एकपक्षीय पे्रम हे पीडादायक असते. कािडीच्या दोि टोकािंा तर सारखाच िार असला, 

तर जसा समतोल साधतो, तसे दोन्ही पक्षाचें एकमेकािंर सारखेच पे्रम हि.े 
 
११९७ पक्षपाती होऊि कामदेि मला एकटीलाच हायापभि रानहला आहे. त्याला माझे दुःख ि शोक 

याचंी कल्पिा िाही काय?  
 
११९८ पतीकडभि गोड शब्दही िाट्यास ि येता नजला आपले आयुष्ट्य कंठाि ेलागते, अशा पत्िीपेक्षा 

अनधक कठोरहृदयी कोिी िाही. 
 
११९९ (पुिरागमिािंतर) माझ्या नप्रय पतीिे माझ्यािर पे्रम दाखनिले िाही, तरी (इतरािंी 

काढलेले) त्याचं्या प्रशसेंचे उद गार माझ्या कािासं गोड लागतात. 



 
 अनुक्रमणिका 

१२०० हे हृदया, तुझे िले होिो! िाििाशभन्य नप्रयतमापुढे तभ आपल्या दुःखाचा पाढा िाच. ठीक 
आहे! (पि) तुझा तो प्रयत्ि समुद्र कोरडा करण्यासारखा (निष्ट्फळ) आहे! 
 

अर्धयाय १२१ – शोकमय स्मृणि 
 
णप्रयकर : 
 

१२०१ पे्रमाची माधुरी मद्यापेक्षाही अनधक आहे. कारि पे्रमाच्या केिळ स्मृतीिेच अत्यािंद होतो. 
 
१२०२ नप्रयतमेचे स्मरि करताच दुःखाचा िायिाट होतो. खरोखरच पे्रम हे नकती आिंददायक 

आहे! 
 
पे्रयसी : 
 

१२०३ कशक येते येतेशी िाटताच नजरली! काय माझा नप्रयकर माझे स्मरि करताकरताच पनु्हा 
मला निसरला? 

 
१२०४ माझ्या हृदयात त्याचे नित्य िास्तहाय आहे. मलाही त्याच्या हृदयात तसेच स्थाि आहे का? 
 
१२०५ त्याच्या हृदयात प्रिशे करण्यास मला प्रनतबधं करतािा, माझ्या हृदयात मात्र िारंिार प्रिशे 

करण्याची त्याला लाज कशी िाटत िाही? 
 
१२०६ त्याच्या संगतीत घालनिलेल्या नदिसाचं्या स्मतृींच्या बळािरच मी जीिि कंठीत असते. 

िाहीतर मी नजितंच कशी रानहले असते? 
 
१२०७ त्याच्या संगतीत घालनिलेले मधुर नदिस मी निसरले िाही. त्याचं्या स्मरिािेच माझे 

अंतःकरि जळभ लागते. निस्मरिािे माझी काय अिस्था होईल? 
 
१२०८ माझ्या नप्रयतमाचे मी नकतीही स्मरि केले, तरी तो रुष्ट होत िाही. यामुळेच त्याच्या पे्रमाचे 

दशयि होत िाही का? 
 
१२०९ “आपि निरंतर एकच आहोत” असे तो (जाण्यापभिी) म्हिाला होता. असे असभिही त्याच्या 

निष्ठुरपिाची शकंा घेऊि मी आपले प्राि (उगीच) का नझजिीत आहे? 
 
१२१० चंद्रा, नचरंजीि हो! मला सोडभि गेल्यािंतरही ज्याचे िास्तहाय माझ्या हृदयात आहे, त्याला 

मी डोळ्यािंी समक्ष पाहीपयंत अस्तास जाऊ िको! स्स्थर राहा! 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अर्धयाय १२२ – स्वप्न-कथन 
 
पे्रयसी : 
 

१२११ माझ्या नप्रयकराकडभि संदेश घेऊि त्याचा दभत माझ्या स्िप्िात आला. हा उत्सि मी कसा 
साजरा करू? 
 

१२१२ माझे अंजिानंकत मीिाकृती िेत्र जर माझ्या नििंतीिरूि निद्रािश झाले, तर स्िप्िात दशयि 
देिाऱ्या माझ्या नप्रयकरासमोर मी आपली हायथा प्रकट करीि. 

 
१२१३ मी जागी असतािा तो मला केहाहाच िेटत िाही. स्िप्िात होिाऱ्या त्याच्या दशयिामुळेच तर 

मी नजितं रानहले आहे. 
 
१२१४ मी जागी असतािा तो मला केहाहाच िेटत िाही. त्याचे दशयि मला स्िप्िात होते. म्हिभि 

स्िप्िसृष्टी ही माझ्या िाग्याचीच गोष्ट आहे. 
 
१२१५ मी जागी असतािा झालेली आमची िेट ही तर आिंददायक होतीच. पि तसेच िुकतेच 

स्िप्िसृष्टीत झालेले आमचे मीलि हेही िाग्याचेच होते. 
 
१२१६ जागृती िािाची अिस्थाच जर अस्स्तत्िात िसती, तर स्िप्िसृष्टीत िेटिारा माझा नप्रयकर 

माझ्यापासभि दभर झालाच िसता. 
 
१२१७ मी जागी असतािा मला संतुष्ट ि करिाऱ्या माझ्या नप्रयतमाला स्िप्िसृष्टीत मला त्रास 

देण्याचा काय अनधकार आहे? 
 
१२१८ स्िप्िसृष्टीत तो माझ्या बाहभंच्या नमठीत निसाितो. जागी होताच मात्र तो त्िरेिे माझ्या 

हृदयात प्रिशे करतो. 
 
१२१९ ज्यािंा स्िप्िसृष्टीत िेटिारे नप्रयकर िाहीत, त्या नस्त्रया माझा नप्रयकर मला जागेपिी िेटत 

िाही म्हिभि त्याला दोष देतात. 
 
१२२० "मी जागी असतािा माझा नप्रयकर मला टाकभ ि गेला" असे या गािातील नस्त्रया म्हितात. 

तो मला स्िप्िात येऊि िेटतो हे त्यािंा माहीत िसते! 
 

अर्धयाय १२३ – सायां-वेदना 
 
पे्रयसी : 
 

१२२१ हे संध्ये, तुझे कल्याि असो! तभ संध्या िाहीस. पे्रनमकाचें प्राि हरि करिारे तभ शस्त्र आहेस! 



 
 अनुक्रमणिका 

१२२२ संध्ये, नचरंजीि हो! तुझी दृष्टी मंद झाल्यासारखी नदसते. तुझा नप्रयकरसुद्धा माझ्या 
नप्रयकराप्रमािे कठोर हृदयी झाला आहे काय? 

 
१२२३ संध्येच्या आगमिसमयी पभिी केिळ प्रकाश धभसर होत असे. आता त्या िळेी जीििानिषयी 

नतरस्कार ि िीती िाटभ  लागतात. 
 
१२२४ माझा नप्रयकर दभर गेला असतािा संध्या जेहाहा येते, तेहाहा ती िधिभमीकडे येिाऱ्या सशस्त्र 

िधकासारखी नदसते. 
 
१२२५ प्रातःकाळािर मी काय उपकार केले आहेत आनि सायंकाळची काय हािी केली आहे, 

कोिास ठाऊक? 
 

१२२६ माझा नप्रयकर मला सोडभि जाण्यापभिी सायं-िदेिा कशा असतात याची मला कल्पिा 
िहाहती! 

 
१२२७ पे्रमहायथारूपी ही कनलका प्रातःकाळी मभक ि आकारािे लहाि असते. नदिसाबरोबर ती 

िृकद्धगत होत जाते, ि सायंकाळी नतचा पभिय निकास होऊि ती मला अतीि पीडा देते. 
 
१२२८ गोपाळाची मुरली ही सायंकाळी मला अग्िीसारखी जळजळीत ि माझ्या िधाथय येिाऱ्या 

प्रािघातक शस्त्रासारखी िाटते. 
 
१२२९ सायंछायािंी माझे मि जसे गोंधळभि जाईल, त्याचप्रमािेच या गािातील लोकाचंी मिेही 

गोंधळभि जाऊि शोकमग्ि होतील. 
 
१२३० द्रहायाजयिासाठी दभर गेलेल्या माझ्या नप्रयकराचे स्मरि करीत करीत, आतापयंत देहास 

सोडभि ि जाता मागे रानहलेला माझा प्राि, सायकंाळाच्या आगमिािे आता बाहेर जाऊ पाहात आहे. 
 

अर्धयाय १२४ – शरीर सौंदयािी क्षीििा 
 
सखी : 
 

१२३१ आपल्याला येथे सोडभि तो प्रिासाला गेल्यािंतर तुझ्या कमलिेत्रातील दृष्टी क्षीि झाल्यामुळे 
सुंदर फुलाचं्या दशयिािेही तभ लनज्जत होत आहेस. 

 
१२३२ अश्रभपात करूि क्षीि ि निस्तेज झालेले तुझे िेत्र जिभ काही नप्रयकराच्या पे्रमाच्या 

अिािाचीच घोषिा करीत आहेत. 
 
१२३३ प्रथम मीलि-नदिी आिंदािे पुष्ट नदसिारे तुझे बाहभ आता क्षीि झाले असभि निरहिदेिा 

हायक्त करीत आहेत. 
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१२३४ नप्रयतमाच्या निरहापभिी पुष्ट असलेले तुझे बाहभ सौंदययहीि होऊि इतके क्षीि झाले आहेत, 
की सुििाची बाहुिभषिे नशनथल झाली आहेत. 

 
१२३५ नशनथल झालेली बाहुिभषिे ि सौंदययहीि आनि क्षीि झालेले तुझे बाहभ नप्रयकराची निष्ठुरताच 

हायक्त करीत आहेत. 
 
पे्रयसी : 
 

१२३६ बाहुिभषिे नशनथल झाली असली आनि बाहभ क्षीि झाले असले, तरी तभ माझ्या नप्रयतमाला 
निष्टुर म्हिभि दभषिे नदलीस, याचे मला दुःख होते. 

 
१२३७ हे हृदया, माझे बाहभ क्षीि झाल्याची ि लोकप्रिाद मात्र िाढत असल्याची िाता माझ्या 

नप्रयतमास ऐकिभि तुला काय मोठेपिा नमळिाियाचा आहे? 
 
णप्रयकर : 
 

१२३८ एकदा नतचे बाहभ माझ्या घदृ नमठीत असतािा मी ते थोडे नशनथल सोडले. बाहुिभषिािंी 
मंनडत अशा माझ्या िोळ्या नप्रयेचा िालप्रदेश निििय झाला! 

 
१२३९ आम्ही घट्ट नमठीत असतािा मंद िाऱ्याची झुळभक आमच्यामध्ये नशरली. माझ्या िोळया नप्रयेचे 

शीतल आनि निशाल िेत्र निस्तेज होऊ लागले. 
 
१२४० माझ्या नप्रयतमेच्या िालप्रदेशािर नििियता लिकर पसरलेली पाहभि िेत्राचं्या निस्तेजतेला 

अनधक दुःख झाले. 
 

अर्धयाय १२५ – स्वगि कििन 
 
पे्रयसी : 
 

१२४१ हे हृदया, थोडासा िीट निचार करूि माझ्या या असाध्य रोगािर उपयोगी पडेल असे एखादे 
औषध तभ सुचनििार िाहीस काय? 

 
१२४२ हे हृदया, धन्य आहेस तभ! त्याचे माझ्यािर पे्रम िसतािा तुझा निलाप म्हिजे केिळ मभखयपिा 

होय! 
 
१२४३ हे हृदया, येथे राहभि तभ त्याच्यासाठी का शोक करीत आहेस? तुझ्या शोकाला कारि 

असलेल्या माझ्या नप्रयकराला तुझे स्मरिसुद्धा िाही. 
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१२४४ हे हृदया, तभ माझ्या नप्रयकराकडे जातािा माझ्या िेत्रािंा बरोबर घेऊि जा. त्याच्या 
दशयिासाठी ते इतके िकेुले आहेत, की ते येथे मलाच खाऊि टाकतील! 

 
१२४५ त्याच्या िेटीसाठी मी इतकी उत्सुक असतािा तो मात्र तशी उत्सुकता दाखिीत िाही, 

म्हिभि हे हृदया, तो आपला शत्रभ समजभि त्याचा िाद आपि सोडभि देऊ का? 
 
१२४६ दुःखाचे सातं्िि करण्यासाठी तो जेहाहा आकलगि देईल तेहाहा प्रथम कोप आल्याचे ढोंग 

करूि तभ त्याच्या नमठीत नशरशील. हे हृदया, तुझा आताचा शोक हा खोटा आहे! 
 
१२४७ माझ्या िल्या हृदया, तभ एक तर पे्रमाचा, िाहीतर लजे्जचा त्याग कर. या दोहोंचा िार एकाच 

िळेी मला सहि करता येिार िाही! 
 
१२४८ हे माझ्या िोळ्या हृदया, त्याचे पे्रम िसल्यामुळे एकीकडे तभ शोक करीत आहेस, तर त्याच 

िळेी त्याच्या मागे धाितोही आहेस, मभखय आहेस झाले! 
 
१२४९ हे हृदया, माझ्या नप्रयकराचे िास्तहाय तर माझ्या अतंःकरिातच आहे. मग तभ कोिाच्या मागे लागभि 
िटकतो आहेस? 
१२५० माझ्यािर पे्रम ि करता ज्यािे माझा त्याग केला, त्याला मी माझ्या हृदयात आश्रय नदला, तर माझ्या 
सौंदयाची अनधकच हािी होईल! 
 

अर्धयाय १२६ – लिेिा त्याग 
 
पे्रयसी : 
 

१२५१ निियाचा अडसर घालभि बंद केलेला निष्ठेचा दरिाजा कामदेि आपल्या कुऱ्हाडीिे फोडील! 
 
१२५२ कामदेि निदयय ि बलिाि आहे. िर मध्यरात्रींही माझ्या मिािर तो आपला अनधकार 

चालितो! 
 
१२५३ मी कामदेिाला माझ्या अतंःकरिात दडिभि ठेिते. पि पभियसभचिा ि देता तो अचािक 

कशकेसारखा प्रकट होतो. 
 
१२५४ मी स्ितःला स्त्रीसुलि लजे्जच्या आिरिात सुरनक्षत समजत होते. पि ते आिरि फाडभि 

टाकभ ि कामदेि अंतःकरिाबाहेर येऊि प्रकट होतो. 
 
१२५५ आपिास टाकभ ि जािाऱ्या नप्रयकराच्या मागे ि लागण्याइतका स्िानिमाि पे्रमहायथेिे पीनडत 

झालेल्या पे्रयसीला राहात िाही! 
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१२५६ जो माझा दे्वष करतो, त्याच्यामागे लागण्यास मला िाग पाडिारी माझी ही निरहहायथा नकती 
गौरिशाली आहे पाहा! 

 
१२५७ माझी इच्छा जर माझ्या नप्रयकरािे पभिय केली, तर लोक नजला लज्जा म्हितात, ती िाििा मी 

निसरूि जाईि. 
 
१२५८ माझ्या युस्क्तिाि आनि िचंक नप्रयकराची िम्र िचिे म्हिजे स्त्रीच्या निियशीलतेिर 

उगारलेली शसे्त्रच िहाहेत काय? 
 
१२५९ रोषाचे प्रदशयि करण्याच्या नमषािे मी नप्रयतमाकडे गेले. पि जिळ जाताच माझ्या हृदयािे 

मला फसनिले, आनि मी त्याच्या नमठीतच सापडले! 
 
१२६० मेि अग्िीजिळ गेले म्हिजे नितळल्यानििा जसे राहात िाही, तसेच पे्रयसीचे हृदय 

नप्रयकराच्या सानन्नध्यात गेल्यािंतर क्रोधिशतेचे ढोंग करू शकत िाही! 
 

अर्धयाय १२७ – परस्पराांिी मागवप्रिीक्षा 
 
पे्रयसी : 
 

१२६१ नप्रयतमाची िाट पाहभि पाहभि िेत्राचें तेज क्षीि झाले, दृष्टी मंद झाली, आनि निरह 
झाल्यापासभिचे नदिस मोजता मोजता हाताची बोटे नझजत चालली! 
 

१२६२ हे अलंकारमंनडत नस्त्रये, आजही जर मी त्यास निसरूि गेले, तर माझे सौंदयय िष्ट होऊि ही 
बाहुिभषिेही गळभि पडतील! 

 
१२६३ निजयाच्या आकाकें्षिे ि उत्साहाचे साहाय्य घेऊि दभरदेशी गेलेल्या माझ्या नप्रयकराची िाट 

पाहात मी अजभिही नजितं आहे! 
 
१२६४ दीघय नियोगािंतर माझा नप्रयकर परत येिार आहे ि माझ्यािर पे्रमाचा िषाि करिार आहे, 

या कल्पिेिेच माझे हृदय आिंदािे फुलभि गेले आहे. 
 
१२६५ (प्रत्यागमिािंतर) माझ्या नप्रयकराकडे िेत्राचंी तृप्ती होईपयंत मी एकदा पानहले, की माझ्या 

कोमल बाहभंिर आलेली निस्तेजता तत्काल दभर होईल!  
 
१२६६ माझ्या नप्रयकराला एक नदिस परत येऊ द्या. त्याला डोळे िरूि पाहताच माझी निरहिदेिा 

तत्काळ पळभि जाईल! 
 
१२६७ ियिाप्रमािे नप्रय असिारा माझा नप्रयकर परत आल्यािंतर त्याच्याशी पे्रमकलह करू, की 

त्याला नमठी मारू, की दोन्हीही एकदम करू? 
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णप्रयकर : 
 

१२६८ राजािे आपले (युद्धाचे) कतयहाय (पुरे) करूि यश संपादि करािे; इकडे मी माझ्या नप्रयेच्या 
आकलगिात आजची सायंकाळ साजरी करीि! 

 
१२६९ दीघयकाळपयंत दभर गेलेल्या आपल्या नप्रयजिाची मागयप्रतीक्षा करिारािंा एक नदिस सात 

नदिसासंारखा दीघय िाटतो! 
 
१२७० दीघयकालीि निरहामुळे िग्िहृदय होऊि धरिीिर कोसळलेल्या (गतप्राि) पे्रयसीचेच 

दशयि हाहाियाचे असेल, तर घरी परतण्याचा आनि मीलिाच्या प्रतीके्षचा काय उपयोग? 
 

अर्धयाय १२८ – सांकेिािी अणभव्यस्क्ि 
 
णप्रयकर पे्रयसीस : 
 

१२७१ तभ लपनिण्याचा नकतीही प्रयत्ि केलास तरी तुझे अजंिानंकत िेत्र तुझ्या प्रनतबधंास ि 
जुमािता काही तरी सागंभ पाहात आहेत! 
 
णप्रयकर सखीस : 
 

१२७२ बाबंभसारखे बाहभ असलेल्या या सुंदरीचे लािण्य माझ्या डोळ्यातं माित िाही. आनि नतचा 
स्ििाि बाबंभसारखाच सरळ आहे. 

 
१२७३ स्फनटकमाला ओिलेल्या सभत्राप्रमािे या सुंदरीच्या अंतःकरिात (बाहेरूि ि नदसिारे) 

काही तरी गभढ आहे. 
 

१२७४ अधोन्मीनलत कनलकेतील मंद सुगंधाप्रमािे या सुदंरीच्या मंद स्स्मतात काही तरी गभढ आहे. 
 
१२७५ घट्ट चुडा िरलेल्या या सुंदरीच्या मिात ज्या युक्त्या आहेत, त्याचंा उपयोग माझी 

निरहिदेिा सौम्य करण्यासाठी औषधासारखा झाला. 
 
पे्रयसी सखीस : 
 

१२७६ त्याच्या आताच्या गाढ आकलगिािे मी तृप्त आनि सुखी झाले असभि पभिीच्या निरहिदेिा 
आनि त्याच्या पे्रमानिषयी मला असलेला संशय याचें निराकरि करण्याचे सामर्थयय त्यात आहे. 

 
१२७७ शीतल समुद्रतीराचा स्िामी अशा माझ्या नप्रयकरापासभि होिाऱ्या माझ्या नियोगाची कल्पिा 

माझ्यापभिी माझ्या कंकिािंा आली होती. 
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१२७८ माझा नप्रयकर मला कालच सोडभि गेला. पि एका नदिसातच माझे शरीर एका आठिड्यािे 
िृद्ध झाले आहे, असे त्याच्या निस्तेजपिाकडे पाहभि िाटते. 
 
सखी णप्रयकरास : 
 

१२७९ नतिे आपली (नशनथल) कंकिे पानहली. िंतर नतची दृष्टी नतच्या (निस्तेज झालेल्या) 
बाहभंकडे गेली आनि शिेटी नतिे आपल्या (कृश झालेल्या) पािलाकंडे पानहले. इतक्याच गोष्टी नतिे केल्या. 
 
णप्रयकर सखीस : 
 

१२८० निरहिदेिा आनि नियोगास द्याियाचा िकार याचंी अनिहायक्ती िेत्राचं्या द्वारे करण्याची 
सुंदर नस्त्रयाचंी निनशष्ट पद्धती आहे. 
 

अर्धयाय १२९ – मीलनािी उत्सुकिा 
 
पे्रयसी : 
 

१२८१ केिळ स्मरिािे सुख ि दशयिािे आिंद देण्याचे सामर्थयय मनदरेत िाही. पि पे्रमात ते आहे. 
 
१२८२ पे्रमाचे प्रमाि ताडाएिढे िाढले, तरी कलहाचे प्रमाि नतळाइतकेही असता कामा िये. 
 
१२८३ माझा नप्रयकर माझ्या सुखाचा निचार ि करता त्याला हि ेअसेल तसे िागतो. हे जरी खरे 

असले, तरी त्याला मी डोळ्यािंी पानहल्यािाचभि माझ्या हृदयाचे समाधाि होिार िाही. 
 

१२८४ हे सखे, मी त्याच्याकडे कलह करण्याच्या उदे्दशािे गेले खरी. पि माझ्या हृदयास त्या 
उदे्दशाचा निसर पडला, आनि ते त्याला नमठी मारण्यास उत्सुक झाले. 

 
१२८५ िेत्रातं शलाकेिे अंजि घालतािा िेत्रािंा ती शलाका जशी नदसत िाही, त्याचप्रमािे माझा 

नप्रयकर माझ्या सनन्नध असतािाही त्याचे दोष मला नदसत िाहीत! 
 
१२८६ माझ्या नप्रयकराच्या सानन्नध्यात मी असले, म्हिजे त्याचे दोष मला नदसत िाहीत. पि तो 

दभर जाऊि नदसेिासा झाला, म्हिजे त्याच्या दोषािंाचभि दुसरे मला काहीच नदसत िाही. 
 
१२८७ प्रिाहाबरोबर आपि िाहात जाऊ हे ठाऊक असता जािभिबजुभि त्या प्रिाहात कोिी उडी 

घेत िाही; त्याचप्रमािे आपिास धीर धरििार िाही हे ठाऊक असतािा पे्रयसीिे कलहाचे सोंग का 
कराि?े 
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सखी : 
 

१२८८ मद्यपािामुळे प्राप्त होिाऱ्या अपकीतीची जािीि असभिही मद्यपी मद्यसेिि करतो. हे 
िचंका, तुझे हृदय नतला मद्यासारखे िाटते. 
 
णप्रयकर स्वगि : 
 

१२८९ पे्रम हे कुसुमापेक्षा कोमल असते. त्याचे ‘खरे स्िरूप फारच थोड्यािंा माहीत असते.’ 
 
१२९० नतच्या िेत्रातं क्रोधाची िाििा होतीच. पि आमची गाठ पडताच माझ्यापेक्षा मीलिाची घाई 

नतलाच अनधक नदसली. 
 

अर्धयाय १३० – ह्रदयाशी सांवाद 
 
पे्रयसी : 
 

१२९१ हे हृदया, त्याचे हृदय त्याच्याशी सहकायय करते आनि हे पाहभिही तभ मात्र माझ्याशी सहकायय 
करीत िाहीस! 

 
१२९२ हे हृदया, त्याचे तुझ्यािर पे्रम िाही हे उघड आहे, असे असभिही त्याचा तुला निरोध िाही 

अशा समजुतीिे तभ त्याच्याजिळ कशासाठी जातोस? 
 
१२९३ निपदग्रस्तासं कोिी नमत्र िसतात, अशा समजुतीिे, हे हृदया, तभ माझा त्याग करूि 

त्याच्यामागे धाितो आहेस का? 
 
१२९४ त्याच्याजिळ पे्रमापभिी तभ रोषाचे प्रदशयि कराियाचे होते. (मी सागंभिही तभ तसे केले िाहीस 

म्हिभि) यािंतर अशा गोष्टी तुझ्याजिळ कोि बोलेल? 
 
१२९५ निरहकाळी माझे हृदय िीनतग्रस्त होते. मीलिािंतरही (पनु्हा नियोग होईल या शकेंिे) 

त्याला िीती िाटते. एकभ ि माझ्या हृदयामागचे िय आनि दुःख काही टळत िाही. 
 
१२९६ एकातंिासात मी त्याचे सदैि कचति करीत असते. तेहाहा माझे हृदय मला जिभ खाऊिच 

टाकाियास निघते. 
 
१२९७ नप्रयकराला निसरूि जाण्याइतका स्िानिमाि माझ्या मभखय हृदयात उरला िाही. त्याच्या 

तािडीत मी सापडल्यामुळे माझ्या (स्त्रीसुलि) निियाचेही मला निस्मरि झाले आहे. 
 
१२९८ माझ्या नप्रयकराची किदा केली तर आपली अपकीती होईल या कल्पिेिे माझे हृदय त्याच्या 

केिळ गुिाचेंच कचति करीत नजितं रानहले आहे. 
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१२९९ आपल्या निपत्काळी आपले स्ितःचेच हृदय जर आपिास साहाय्य करिार िसेल, तर दुसरे 
कोि करिार? 

 
१३०० आपलेच हृदय आपल्याशी स्िकीय िाििेिे िागत िाही, तेहाहा बाहेरचे लोक आपल्याशी 

कुटंुनबयासंारखे िागत िाहीत, हे स्िािानिकच आहे. 
 

अर्धयाय १३१ – पे्रम-कलह 
 
सखी पे्रयसीस : 
 

१३०१ थोडा िळे रागािल्याचे सोंग कर आनि आकलगि ि देता दभर राहा. या रागािण्याच्या िदेिा 
त्याला कशा जािितात, ते तरी आपि पाहभ या. 

 
१३०२ पे्रनमकाचं्या कलहाचे प्रमाि खाद्यपदाथांतील नमठासारखे असते. त्याचा अनतरेक होता कामा 

िये. 
 
पे्रयसी : 
 

१३०३ रागािल्याचे सोंग करिाऱ्या पे्रयसीला आकलगिसुख ि देिे म्हिजे आधीच हायनथत झालेल्या 
नचत्तािर आिखी तीव्र दुःख लादण्यासारखे आहे. 

 
१३०४ रागाचे सोंग केलेल्या पे्रयसीची समजभत ि घालिे म्हिजे कोमेजलेल्या िेलीच्या मुळािर 

घाि घालण्यासारखे आहे. 
 
णप्रयकर : 
 

१३०५ कुसुमियिा पत्िीिे केलेले पे्रमकलहाचे प्रदशयि हे देखील गुििाि पतीला आकषयक 
िाटण्यासारखे आहे. 
 

१३०६ लहाि मोठे पे्रमकलह ज्यात िाहीत असे जीिि म्हिजे एकतर अगदी कच्च्या ककिा नपकभ ि 
अनधक झालेल्या फळासारखे आहे. 

 
१३०७ दीघय निरहािंतरचे मीलि लिकर होिार की निलंबािे, अशी एक दुःखदायक शकंा 

पे्रमकलहाच्या प्रसंगी येत असते. 
 
१३०८ तुझे दुःख पे्रमळपिािे ऐकभ ि घेण्यासारखे तुझ्याजिळ कोिी िसतािा, तुझ्या दुःख 

करण्याचा काय उपयोग? 
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१३०९ शीतल छायेत बसभि केलेले जलपाि हे अनधक संतोषदायक असते. त्याचप्रमािे पे्रमकलह 
हाहाियाचा तो नप्रयतम जिात झाला, तरच तो मधुर होतो. 
 
पे्रयसी : 
 

१३१० पभिी माझा त्याग करूि मला दीघय निरहिदेिा िोगाियास लाििाऱ्या नप्रयतमाबरोबर 
होिाऱ्या आिंददायक मीलिाची मला उत्सुकता आहे. 
 

अर्धयाय १३२ – पे्रमकलहािील सूक्षमिा 
 
पे्रयसी : 
 

१३११ (नप्रयकरास उदे्दशभि) सियच नस्त्रया आपल्या िेत्रािंी तुला जिभ खाऊि टाकतात. (ि तभ त्यािंा 
िश होतोस) तुझ्या छातीिर मी िाही निसाित! 

 
१३१२ मी कोपाकुल असतािा त्यािे कशक नदली. त्याला िाटले की, “शतायुषी हो!” असे मी त्याचे 

शुिकचति करीि. 
 
णप्रयकर : 

 
१३१३ मी एकदा पुष्ट्पमाला धारि केली तर ती क्रोधिश होऊि म्हिाली, “(दुसऱ्या) कुिाला 

दाखनिण्यासाठी ती घेतली आहेस?” 
 
१३१४ मी एकदा म्हटले, “सिांपेक्षा तुझ्यािर माझे अनधक पे्रम आहे.” रुष्ट होऊि नतिे प्रयकि केला, 

“आिखी कोिापेक्षा?” 
 
१३१५ “या जन्मात मी तुझा त्याग करिार िाही” असे नतच्या ियनििारिाथय मी नतला आश्वासि 

नदले. (पुढील जन्मी काय होिार या शकेंिे) नतचे डोळे अश्रभंिी िरूि आले! 
 
१३१६ मी नतला म्हटले, “निरहकालातही मला तुझे स्मरि होत असे.” नतिे फिकाऱ्यािे मला 

निचारले, “पि त्यापभिी मला निसरलातच कसे?” आनि माझ्या नमठीत ि येता ती दभर जाऊि बसली. 
 

१३१७ मला एकदा कशक आली. तेहाहा नतिे (िेहमीच्या संियीिे) “शतायुषी हो!” असा आशीिाद 
नदला. पि लागलीच नतिे निचारले “कोिाच्या आठििीमुळे ही कशक आली?” 

 
१३१८ पुन्हा एकदा मला कशक आली, पि मी ती दाबली. नतिे तत्काळ निचारले, “कोित्या 

नप्रयेची आठिि तभ माझ्यापासभि लपिभि ठेितो आहेस?” 
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१३१९ ती रुष्ट झाली असता मी नतची समजभत घालभि नतला शातं करण्याचा प्रयत्ि केला. तेहाहा ती 
म्हिाली “दुसऱ्याचंीही तभ अशीच समजभत घालतोस का?” 

 
१३२० नतच्या सौंदयाचे कौतुक करीत मी नतच्याकडे मुकाठ्यािे पाहात होतो. ती रुष्ट होऊि 

म्हिाली, “माझ्याकडे इतके पाहात असतािा निचार कोिाचा करीत आहेस?” 
 

अर्धयाय १३३ – पे्रमकलहािील आनांद 
 
पे्रयसी : 
 

१३२१ माझ्या नप्रयकराच्या अंगी काहीच दोष िाहीत. पि कृतककोपामुळे त्याच्या आकलगिातील 
सुख अनधक प्रमािात प्रत्ययास येते. 

 
१३२२ अल्पजीिी कृतककोपामुळे पे्रम प्रथम कमी होऊि त्रास होतो खरा. पि त्याचा पुन्हा निकास 

होतो तो अनधक मिोहर असतो. 
 
१३२३ पृर्थिी आनि जल याचं्या एकजीि नमश्रिाप्रमािे पनतपत्िींच्या मिाचे मीलि ज्या 

पे्रमकलहामुळे होते, त्यापेक्षा स्िगयलोक काही िगेळा असतो का? 
 
१३२४ गाढ आकलगिािंतर झालेल्या पे्रमकलहात माझ्या हृदयािर आघात करिारे शस्त्र दडलेले 

असते. 
 
णप्रयकर : 
 

१३२५ स्ितःच्या अंगी काही दोष िसले, तरी पे्रमकलहाच्या निनमत्तािे नप्रयेच्या कोमल बाहभंच्या 
आकलगिापासभि काही काळ दभर राहण्यातही काही आिंद आहे. 

 
१३२६ अन्नाच्या िक्षिापेक्षा पचिातच अनधक आिंद असतो. त्याचप्रमािे पे्रम हे मीलिापेक्षा 

कलहातच अनधक आिंददायक असते. 
 
१३२७ पे्रमयुद्धात शरिागती पतकरिारा पक्षच निजयी होतो. कलहािंतरच्या मीलिात याचा 

प्रत्यय येतो. 
 

१३२८ (पे्रमकलहािंतर झालेल्या मीलिातभि मुक्त झाल्यािर) पे्रमकलहोत्तर झालेल्या मीलिात 
पे्रयसीच्या िालप्रदेशािर स्िदेकबदभ आले आहेत. असाच पे्रमकलह आनि त्यािंतरचे मीलि याचें सुख पनु्हा 
नमळेल का? 

 
१३२९ तेजस्िी अलंकार धारि केलेल्या या सुंदरीिे पनु्हा पे्रमकलह करािा, मी नतची समजभत 

करीत राहाि,े आनि तोपयंत ही रात्र लाबंतच राहािी! 



 
 अनुक्रमणिका 

१३३० पे्रमकलहािे पे्रमाला अनधक माधुरी येते. त्यािंतरच्या मीलिािे कलहातील आिंद िाढतो. 
* * * 
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