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ಚಾಣಕ್ಯ  ಬೋಧಿಸಿದ ಜೋವನ ನಿವವಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು 

 

ಗೋವರ್ವನ್ ಎಸ್ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

ಚಾಣಕ್ಯ  (ಕಿ್ರ .ಪೂ.371) ಭಾರತದ ಮೆಕ್ವಲಿ್ಲ  : ಭಾರತ ಕಂಡ ಅದಿ್ವ ತೀಯ ರಾಜನೀತ ತಜಞ , ಮಹಾನ್ 

ರಾಜಕ್ರೀಯ ಮುತಸ ದಿ್ವ , ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್್ತ ರಜಞ , ಚಾಣಕ್ಯ . ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ 

ಸಾಮಿ್ರಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾದ ‘ಮೌಯಥಸಾಮಿ್ರಜಯ ದ’ ಸಾಾ ಪನೆಗೆ ಕಾರಣಿಭೂತನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ  

“ಕಿ್ರ .ಪೂ.371ರಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಲಪುತಿದಲಿ್ಲ  ಬಿ್ರಹ್ಮ ಣ ಕುಟಂಬದಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದನು.”             ಇವನು ತಕ್ಷಶಿಲದಲಿ್ಲ  

ಪಿಾಚಾಯಥನಾಗಿ ಸೇವೆಸ್ತಲಿ್ಲಸಿದಿಾನೆ. ಇವನ ಇತರೆ ನಾಮ್ರಂಕ್ರತಗಳಂದರೆ ‘ವಿಶಿ್ ಗುಪ್’, ‘ಕೌಟಿಲಯ ’, 

‘ವಿಷ್ಣು ಶ್ಮಥ’. 

1) ಯಾವ ವಯ ಕ್್ರ  ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಯವನುು  ಗೌರವಿಸುವುದ್ವಲಿವೀ ಅವನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ 

ಅಪಜಯ, ಪಶಾಯ ಯ ತಾಪಗಳೇ ಅವನಗೆ ಸಿಗುತ್ವೆ. 

2) ಜಗತ್ನೆು ಲಿ  ಗೆಲಿಬೇಕಂಬ ಇಚೆ್ಛ  / ಆಸೆ ನನಗಿದಿ ರೆ ಅದಕೆ  ಬೇಕಾದದಿ್ದ  ಒಂದೇ ಒಂದ್ದ ಮ್ರಗಥ. 

ಅದ್ದ ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆೆ  ಕಟ್ಟ ದಾಗಿ ಮ್ರತನಾಡದೆ ಇರುವುದ್ದ. 

3) ವಿದೆಯ  ಕಾಮಧೇನುವಿದಿಂತೆ, ಎಲಿ  ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಫಲವನುು  ಕೊಡುತ್ದೆ. ಪರಸ್ತಾ ಳದಲಿ್ಲರುವಾಗ 

ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದ್ದ ವಿದೆಯ . ಆದ್ದದರಂದ ವಿದೆಯ  ಗುಪ್  ನಧಿ ಇದಿ ಂತೆ. 

4) ರಾಜನ ಪತು , ಗುರುವಿನ ಪತು , ಪತು ಯ ತಾಯಿ ಮತ್್ತ  ಜನಮ ಕೊಟ್ಟ  ತಾಯಿ ಈ ಐವರು 

ತಾಯಿಯಂತೆ. 

5) ವಿದಾಯ ರ್ಥಥಯನುು  ಸೇವಕ್ನನುು , ಪಿಯಾಣಿಕ್ನನುು , ಹ್ಸಿವು ಬ್ರಯಾರಕಗಳಂದ 

ಬ್ರದ್ವತನಾದವನನುು , ಬಯಗಿಸ್ತಾ ನನುು , ಖಜಾನೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನನುು  ಈ ಏಳುಮಂದ್ವ, ಕಲಸ್ತ 

ಮರೆತ್ತ ನದಿೆ  ಮ್ರಡುತ್ದಿ ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಚ್ಯ ರಸ್ತಬೇಕು. 

6) ಪರಸ್ಿ ರೀಯರಲಿ್ಲ  ತಾಯಿಯನುು , ಪರಸಂಪತ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ಸ್ತವನುು , ಎಲಿ್ಲ  ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವರನುು  

ಕಾಣುವವನೇ ಜಾಞ ನವಂತ. 

7) ಪುಸ್್ತಕ್ದಲಿ್ಲರುವ ವಿದೆಯ , ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕೊಟಿಟ ರುವ ಹ್ಣ ಸ್ತಮಯಕೆ  ಬೇಕಾದಾಗ 

ಉಪಯೀಗಕೆ  ಬರುವುದ್ವಲಿ . 

8) ಗುರುವಿನಂದಲಿದೆ ಬರೀ ಪುಸ್್ತಕ್ದ ಸ್ತಹಾಯದ್ವಂದ ಪಡೆದ ವಿದೆಯ , ಚಾರಣಿಯ ಮಗ ಸ್ತಭಾ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ  

ಹೇಗೆ ಶೀಭಿಸುವುದ್ವಲಿವೀ ಹಾಗೆ ಶೀಭಿಸುವುದ್ವಲಿ . 

9) ರಾಜ, ವೈಶ್ಯ , ಯಮ, ಅಗಿು , ಕ್ಳಳ , ಬ್ರಲ್ಲಕ, ಯಾಚ್ಕ್ ಮತ್್ತ  ಗಿಾಮ ಕಂಟ್ಕ್ರು ಈ ಎಂಟ ಜನರಗೂ 

ಬೇರೆಯವರ ದ್ದುಃಖ ತಳಯುವುದ್ವಲಿ . 

10) ಹ್ಣ ಗೃಹ್ಲಕ್ರಮ ಮಯಂತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ನ ಸಿ್ತ ತ್ಾಗಿದಿ ರೆ ಪಿಯೀಜನವಿಲಿ .   ಹ್ಣ 

ಯಾವಾಗಲ್ಲ ವೇಶ್ಯ ಯಂತೆ ಹ್ತ್ಾರು ಜನರಗೆ ಸಿಗುವಂತರಬೇಕು. 

11) ಒಂದೇ ವಸ್ುವನುು  ಮೂರು ಜನರೂ ಮೂರು ವಿಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಡುತ್ಾರೆ. ಯೀಗಿಗೆ ಹೆಣುು  

ಹೆಣಕೆ  ಸ್ತಮ್ರನ, ಕಾಮಿಗೆ ಆಕ ಕಾಮಿನ, ನಾಯಿಗೆ ಅದ್ದ ಮ್ರಂಸ್ತ. 

12) ಕಾಮ, ಕಿೊೀದ, ಲೀಭ, ರುಚಿ, ಅತಪಿಣಯ ವಿಷಯದ ಕುತೂಹ್ಲ, ಅತೀಯಾದ ನದಿೆ , 

ಅತಯಾದ ಪರರ ಸೇವೆ ಇವುಗಳಂದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಥಯಾದವನು ದೂರವಿರಬೇಕು. 
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13) ರಾಜ ಒಂದೇ ಬ್ರರ ಆಜ್ಞಞ  ಮ್ರಡುವುದ್ದ. ಪಂಡಿತನು ಒಮೆಮ  ಮ್ರತಿ  ಉಪದೇಶ್ ಮ್ರಡುತ್ಾನೆ. 

ಮಗಳ ಮದ್ದವೆ ಒಮೆಮಯಾತಿೆ  ನಡೆಯುತ್ದೆ. ಇವು ಮೂರು ಒಂದಂದ್ದ ಬ್ರರ ಮ್ರತಿ  

ಆಗುವಂರ್ದಿ್ದ . 

14) ತಪಸುಸ  ಮ್ರಡುವಾಗ ಒಬಬ ನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಬಬ ರು ಗೆಳಯರು ಕೊಡಿ ಓದಬೇಕು.   ಮೂರು 

ಜನ ಹಾಡಿದರೆ ಚ್ಛನು , ಪಿಯಾಣ ಮ್ರಡುವಾಗ ನಾಲೆು  ಜನರದಿ ರೆ ಒಳಳ ಯದ್ದ, ಐದ್ದ ಜನಕೆ್ರಂತ 

ಹೆಚಿಯ ನ ಜನ ಸೈನಯ ಕೆ  ಮ್ರತಿ  ಬೇಕು. 

15) ದನದಾನಯ ದ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲರುವನು, ವಿದಾಯ ಕಾಂಕ್ರಮ ಯಾದವನು, ತನುು ವುದರಲಿ್ಲ  ಮತ್್ತ  

ಸಿ್ತ ಭಾವದಲಿ್ಲ  ಸಂಕೊೀಚ್ಬಿಟ್ಟ ರೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ಾನೆ. 

16) ಹ್ಣ ಕ್ಳದ್ದಕೊಂಡ ಬಗೆೆ  ಜಗಳವಾಡಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ತನು  ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ದಿ್ದಷಠ ರ 

ಬಗೆೆ , ಮೀಸ್ತ ಹೀದ ಬಗೆೆ , ಅವಮ್ರನವಾದ ಬಗೆೆ , ಬುದಿ್ವವಂತರು ಯಾರಂದ್ವಗೂ 

ಹೇಳಕೊಳಳ ದ್ವರುವುದ್ದ. 

17) ಸುಳುಳ  ಹೇಳುವುದ್ದ ಮೂಖಥತನ, ಶುಚಿತಿ  ಇಲಿದ್ವರುವುದ್ದ, ದಯೆ ಇಲಿದ್ವರುವುದ್ದ, ಮೀಸ್ತ 

ಮ್ರಡುವುದ್ದ, ಅತಯಾದ ಸಾಹ್ಸ್ತ. ಇವು ಹೆಂಗಸ್ತರ ಸ್ತಹ್ಜವಾದ ದೀಷಗಳು. 

18) ಪುರುಷರಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಸ್ಿ ರೀಯರಗೆ (ಹ್ಸಿವು) ಆಹಾರ ಎರಡುಪಟಟ , ಬುದಿ್ವ  ನಾಲೆುಪಟಟ , 

ಸಾಹ್ಸ್ತ ಆರುಪಟಟ  ಹಾಗೆ ಕಾಮ (ಆಸೆ) ಎಂಟಪಟಟ  ಜಾಸ್ಿ . 

19) ಕ್ತ್ೆಯು ಮನುಷಯ ನಗೆ ಮೂರು ಅಂಶ್ಗಳನುು  ಬೀಧಿಸುವುದೇ ನರಂತರ ದ್ದಡಿತ, ವಿರಕ್್ರ , 

ತೃಪ್್ತಯ ಭಾವಗಳೇ ಈ ಮೂರು ಅಂಶ್ಗಳು. 

20) ನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ದರೆತಾಗ ಹಟ್ಟಟ  ಬಿರಯುವಂತೆ ತನುು ವುದ್ದ. ಅಕಾಸಾಮ ತ್, ಆಹಾರ 

ದರಕ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಚಿಂತಸ್ತದೇ ಕ್ಣ್ುಂಬ್ರ ನದಿೆ  ಮ್ರಡುವುದ್ದ. 

21) ಶ್ತಿ್ತವನುು  ಸ್ತಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಂದ್ವಸ್ತಬ್ರರದ್ದ. 

22) ಇಂದಿ್ವಯಗಳನುು  ನಗಿಹಿಸಿದವನಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಭಯವಿಲಿ . 

23) ಬೇರಬಬ ರ ತಪುು ಗಳಂದ ಕ್ಲ್ಲಯಬೇಕು, ಎಲಿ್ಲ  ತಪುು ಗಳನ್ನು  ನೀವಬಬ ರೆ ಮ್ರಡಲು 

ನಮಮ  ಆಯಸುಸ  ಸಾಲದ್ದ. 

24) ಅತ ಪಿಾಮ್ರಣಿಕ್ರಾಗದ್ವರ, ನೇರವಾದ ಮರಗಳು ಮದಲು ನೆಲಕೆ  ಉರುಳುತ್ವೆ.         ಆ 

ಬಳಕ್ ಡಂಕು ಮರದ ಸ್ತರದ್ವ. 

25) ಶಿಕ್ಷಣವು ಹುಲ್ಲಯ ಹಾಲು ಇದಿ ಂತೆ, ಅದನುು  ಕುಡಿದವನು ಘಜಥಸ್ತಲೇಬೇಕು. 
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