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1. 

अकदम� िमद ंतीथ� भर�ाज िनशामय ।

रमणीय ं �स�ा�ब ु स�मनु�यमनो यथा ॥1.2.5

அக�தமமித� த���த� பர�வாஜ நிசாமய.

ரமணய� � �ரஸ�னா�� ஸ�ம��யமேனா யதா ||1.2.5

(வா�ம�கி சி�ய� பர�வாஜ�ட�) இ�த த���த� 

ேசறி�லாம� எ�வள� நி�மலமாக, மேனாஹரமாக, 

ஸ���ஷ�க�ைடய மன�ேபா� இ��கிற�.

SRIMAD RAMAYANA
DHARMA SANGRAHAM

�ம� ராமாயண 
த�ம ஸ��ரக�
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2. 

मा िनषाद �ित�ां �वमगम�शा�ती�समा: ।

य��ौ�िमथुनादकेमवधी: काममोिहतम्।।1.2.15।।

 
மா நிஷாத �ரதி�டா �வமகமஶா�வத��ஸமா: � 

ய��ெரௗ�சமி�நாேதகமவத�:  காமேமாஹித�৷৷1.2.15৷৷ 

(வா�ம�கி மஹ�ஷி ேவட���  ெகா��த சாப�) �

ேவடேன! உன�� இன� ஒ��கா�� அைமதிேய 

கிைட�கா�; ஏென�றா�, காமவச�ப����த கிெரௗ�ச 

த�பதிய�� ஒ�ைற (ஆ� அ�றிைல) எ�த� காரண�� 

இ�லாம� ெகா�றி��கிறா�.

(ம�ெறா� வ�ள�க�) ல�ம�பதிேய, காமவச�ப�ட ஒ� 

ஆ� ரா�ஸைன வத� ெச�� தா�க� சா�வதமான 

ந��கைழ� பல ஆ��க� பர��ப�� ெச�த��.)

3.

 समा�रै�तु�भय:�  पादगै�तो मह�षणा।

सोऽनु�ाहरणा�भूयः शोकः �ोक�वमागत: ।।1.2.40।। 

ஸமா�ைர�ச��ப��ய: பாைத�கீேதா மஹ�ஷிணா .

ேஸா��யாஹரணா� �ய �ேலாக �ேலாக�வமாகத: 

৷৷1.2.40৷৷

(வா�ம�கி மஹ�ஷிய�� சி�ய�க� இ�வா� ேபசி� 

ெகா�டா�க�.) மக�ஷியா� (அ�றி� பறைவய�� 

�யர�ைத தா�கமா�டாம�) �ற�ப�ட ெசா�க� 

(இல�கண வ�திக��� ஏ�ப) சமமான எ����கேளா��, 

நா�� பாத�கேளா�� ெச��� வ�வ�� அைம���ளன. 

அவ�ைடய உ�ள�தி� ேசாக� (அவ��� ெப���க� 

ஈ���த��) �ேலாக �பமாகிவ��ட�.
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4. 

कामाथ�गुणसंयु�ं धमा�थ�गुणिव�तरम्।

समु�िमवर�ा�ं सव��ुितमनोहरम्।।1.3.8।। 

காமா�த�ணஸ �ஂ�தஂ  த�மா�த�ணவ��தர� .

ஸ��ரமிவர�நா�யஂ  ஸ�வ��திமேநாஹர�৷৷1.3.8৷৷ 

(ராமாயண�) காம�தி� ெபா�ைள உ�ளட�கிய�; 

அற�தி� த��வ�ைத ெவ� வ��வாக� ேப�வ�; 

ர�தின�கைள� ெகா�ட ச��திர� ேபா� ஆழமான�; 

எ�ேலா���� ெசவ� இ�ப�ைத வழ��வ�; 

5. 

रसै�शृ�गार का��य हा�य वीर भयानकै:।

रौ�ा�दिभ� संयु�ं का�मेतदगायताम्।।1.4.9।।

ரைஸ ���கார கா��ய ஹா�ய வர�  பயாநைக:.

ெரௗ�ராதிப��ச ஸ �ஂ�தஂ  கா�யேமததகாயதா�৷৷1.4.9৷৷

சி��கார�, க�ைண, ஹா�ய�, ெரௗ�ர�, பயாநக�, 

வர� � �தலான �ைவக�

நிைற�த காவ�ய�ைத அவ�க� ெம�டைம�� 

பா�னா�க�.
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6. 

तामि�मि�गु�णवि�रावृतां ि�जो�मैव�दषड�गपारगै: ।

सह�द�ैस�यरतैम�हा�मिभ म�ह�षक�पैर्ऋिषिभ�केवलै: 

।।1.5.23।। 
தாம�நிம�ப���ணவ�ப�ரா தாஂ  ��

�வ�ேஜா�தைம�ேவதஷட�கபாரைக: 

ஸஹ�ரைத ஸ�யரைத�மஹா�மப�� 

மஹ�ஷிக�ைப��ஷிப��சேகவைல: ৷৷1.5.23৷৷ 

அ�த நகர�தி� நி�யா�ன�ேஹா��க�, யம-நியம� 

�தலானைவகைள கைட�ப���த அ�டா�க ேயாக சி�த�க�, 

ஆற�க�கேளா� ��ய ேவத�கைள கசடற� க�ற அ�தண� 

ெப�ேயா�க�, வா��� ெகா����தா�க�. ஏராளமாக தான� 

வழ��பவ�க�, வா�ைமய�ன���� ப�றழாதவ�க�, 

மா�ன�வ�கைள�ேபா�� வ�ரத� அ����பவ�க�, 

ந�ெலா��க�, �ய வா��ைக நட��� �ஷிக� ேபா�ேறா�க� 

அேயா�திய�� எ�ேபா�� நிர�ப�ய���தா�க�.

7. 

तेन स�यािभस�धेन ि�वग�मनुित�ता।

पािलता सा पुरी �े�ा इ��णेेवामरावती।।1.6.5।।

ேதந ஸ�யாப�ஸ�ேதந ��வ�கம�தி�டதா .

பாலிதா ஸா �� �ேர�டா இ��ேரேணவாமராவத� 

৷৷1.6.5৷৷ 

த மா��த காம�கைள� த�� ெசய�கள�� �

ஈ�ப����பவ��, �னெசா� தவறாதவ�மான ெசா

அவ�  அமராவதி ப�டண�ைத� ேதேவ�திர� (தசரத�)

ப�பாலி�� வ�வைத� ேபால அேயா�திய�� ஆ�சி 

ெச��தினா�.
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8. 

नाषड�गिवद�ासी�ा�तो नासह�द: ।

न दीन: ि��िच�ोवा �िथतोवाऽिपक�न।।1.6.15।।

நாஷட�கவ�த�ரா�� நா�ரேதா நாஸஹ�ரத: .

ந த�ந:  �ி�தசி�ேதாவா �யதிேதாவாப�க�சந৷৷1.6.15৷৷ 

(அ�த நகர�தி�) ஆ� அ�க�கேளா� ��ய ேவத� 

அறியாதவ�, வ�ரத அ��டான� இ�லாதவ�, 

ஆய�ர�தி��� �ைறவாக தான� அள��பவ�, த�ன�, 

ந�மன� ப�ற��தவ�, கவைல�ப�பவ� எ�� 

எவ�ேம இ��கவ��ைல.

9. 

िव�ािवनीता �ीम�त: कुशला िनयतेि��या: ।

�ीम�त� महा�मान�श��ा दढृिव�मा: ।।1.7.5।। 

வ��யாவ�ந�தா��ம�த: �ஶலாநியேத���யா: .

�ம�த�சமஹா�மாந�சா��ர�ஞா��டவ��ரமா: ৷৷1.7.5৷৷ 

ஆ��தக�ற க�வ�ய�� வ�ைளவாக அட�க�  

உைடயவ�க�, (தவ� ெச�ய) நா�பவ�க�, ெசய�திற� 

ெகா�டவ�க�, �லனட�க� உைடயவ�க�, அைன�� 

வைகயான ெச�வ� ெசழி��� ெப�றவ�க�; தாராள மன� 

உைடயவ�க�; பைட�கல�கைள� ைகயா�வதி� 

நி�ண�க�; மன� �ைலயாத உடலா�ற� ெப�றவ�க�; 

அைம�ச� ெபா��ப�� ெதாட��� இ��� வ�தா�க�.
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10. 

कुशला �वहारेषु सौ�दषेु परीि�ता: ।

�ा�कालंतु ते द�ड ं धारयेयु�सुते�विप।।1.7.8।। 

�சலா �யவஹாேரஷு ெஸௗ��ேதஷு ப��ிதா: .

�ரா�தகாலஂ � ேத த�டஂ  

தாரேய��ஸுேத�வப�৷৷1.7.8৷৷

கா�ய�கள�� திறைம மி�கவ�க�, ச�ேதக�தி�� 

இடமி�லாதப� பல ப�ேசாதைனகள�� ேதறிய 

ெப�ந�� உைடயவ�க�. ��ற� ெச�த 

�த�வ �ட ச�ட�ப� த�டைன ����

வழ��பவ�க�; அைம�ச�களாக இ��தா�க�. 

11. 

िछ� ंिह मृगय�तेऽ� िव�ांसो ��रा�सा:।

िनहत�यच य��य स�: कता� िवन�यित।।1.12.17।।

சி�ரஂ ஹி ��கய�ேத�ர வ��வாஂ ேஸா 

�ர�மரா�ஸா:.

நிஹத�யச ய�ஞ�ய ஸ�ய: க�தா 

வ�ந�யதி৷৷1.12.17৷৷

இ�த வ��வா�களாக உ�ள �ர�மரா�ஸ�க� 

ேவ�வ�ய�� �ைறபா�கைள� ேத�ேய அைல�� 

ெகா����பா�க�. ேவ�வ�ய�� தட�க� ஏ�ப�டா� 

உடேன க��தா (ேவ�வ�ைய நட��பவ�) அழி�� 

ேபாகிறா�.
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12. 

सव� वणा� यथापूजां �ा�ुवि�त सुस�कृता:।

न चाव�ा �यो��ा काम�ोधवशादिप।।1.13.13।।

ஸ�ேவவ�ணா யதா�ஜாஂ  �ரா��வ�தி ஸுஸ� தா:.��

ந சாவ�ஞா �ரேயா�த�யா 

காம�ேராதவஷாதப�৷৷1.13.13৷৷

ேவ�வ�ய�� எ�லா வ�ண�கைள� 

ேச��தவ�கைள�� அ��ட� வரேவ�� ெகௗரவ��க 

ேவ���. வ����, ெவ���க����, ேகாப�தி��� 

ஆ�ப�� யாைர�� அவம�யாைத ெச�ய��டா�.

13. 

अव�या न दात�ं क�यिच�लीलयाऽिपवा ।।

अव�या कृतं ह�याद ्दातारं ना� संशयः । ।1.13.30,31।। 

அவ�ஞயா ந தாத�யஂ  க�யசி��லயாப�வா৷

அவ�ஞயா ��த� ஹ�யா� தாதார� நா�ர ஸ�சய: 

৷1.13.30,31৷৷ 

எவ���� அல�சியமாகேவா வ�ைளயா�டாகேவா 

எைத�� ெகா��க��டா�. அல�சிய��ட� 

ெச�ய�ப�� தான த�ம கா�ய� ெகா��பவைன� 

ெகா��வ��� எ�பதி� ச�ேதகமி�ைல.
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14.

 दीयता ं दीयताम� ं वासांिस िविवधािनच।

इित स�ो�दता�त� तथा च�ुरनेकश:।।1.14.12।।

த�யதாஂ  த�யதாம�நஂ  வாஸாஂ ஸி வ�வ�தாநிச.

இதி ஸ�ேசாதிதா� த�ர ததா ச��ரேநகச:৷৷1.14.12৷৷

ேவ�வ�ய��ேபா� ெகா�, ெகா�, அ�ன� ெகா�, 

ஆைடக� ெகா�, எ�� அரசரா� உ�சாக�ப��த�ப�ட 

அர�� பண�யாள�க�, ேம�� ேம�� வா� 

வழ�கினா�க�.

15. 

अ�कूटा� बहवो द�ृय�ते पव�तोपमा:।

�दवसे �दवसे त� िस��य िविधव�दा।।1.14.13।।

அ�ந�டா�ச பஹேவா ���ய�ேத ப�வேதாபமா:.

திவேஸ திவேஸ த�ர ஸி�த�ய 

வ�திவ�ததா৷৷1.14.13৷৷

���கைள� ேபா� சைம�த உண�� ப�ட�க� 

�வ��க�ப����தன. தின�� �திதாக உண� 

தயா��க�ப�� வழ�க�ப�ட�.
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16. 

पा�भूतोऽिस मे ��न् �द��ा �ा�ोऽिस मानद ।

अ� मे सफलं ज�म जीिवतं च सुजीिवतम् ॥ ।1.18.53।।

பா�ர�ேதாஸி ேம �ர�ம� தி��யா �ரா�ேதாஸி மானத |

அ�ய ேம ஸபல� ஜ�ம ஜவ� �த� ச ஸுஜவ� �த� ||1.18.53।।

(தசரத� வ��வாமி�ர�ட�) ப���ம�ஷிேய, தா�க� எ� 

ேசைவைய� ெப�வத�� உ�தமமான பா�திரமாக 

இ��கிற�� க�. எ� ெப�� பா�கிய�தினா� தா�களாகேவ 

இ�� வ���ள�� க�. இ�ேபா�தா� எ� ஜ�ம� 

பய�ைடயதாய���. எ� வா��ைக�� ந�வா��ைக 

ஆய���. 

17. 
अह ंवेि� महा�मानं रामं स�यपरा�मम्।

विस�ोऽिप महातेजा ये चेमे तपिस ि�थता:। ।1.19.14,15।।

அஹ ேஂவ�மி மஹா�மாநஂ  ராமஂ  ஸ�யபரா�ரம�৷

வஸி�ேடாப� மஹாேதஜா ேய ேசேம தபஸி�திதா: 

৷1.19.14,15৷৷.

(வ��வாமி�ர� தசரத�ட�) ச�தியபரா�கிரம� பைட�த 

மகா�மா ராமைன (அவ� உ�ைம �வ�ப�ைத) 

நா� அறிேவ�. மகாேதஜ�வ�யான வஸி�ட 

மக�ஷி�� இ���ள ம�ைறய தப�வ�க�� இதைன 

ந�� அறிவ�.
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18.

 पूव�मथ � �ित�ु�य �ित�ा ं हातुिम�छिस।

राघवाणामयु�ोऽयं कुल�या�य िवपय�य:।।1.21.2।।

��வம�தஂ  �ரதி���ய �ரதி�ஞாஂ  ஹா�மி�சஸி.

ராகவாணாம��ேதாயஂ  �ல�யா�ய 

வ�ப�யய:৷৷1.21.2৷৷

��னதாக ஒ���ெகா��வ��� ப�� அ�த சபத�ைத 

�ற�கண��க வ����கிறா�. ர��ல�தி�� இ� 

(ெசா�ன ெசா� தவ�வ�) உக�தத�ல. இ� 

�லத�ம�தி�� ேந� எதி�ைடயான�.

19. 

�ित�ु�य क�र�येित उ�ं वा�यमकुव�तः ।

इ�ापूत�वधो भूयात् त�माद ्रामं िवसज�य ॥ (1.11.8)

�ரதி���ய க��ேயதி உ�த� வா�யம��வத: |

இ�டா��த வேதா �யா� த�மா� ராம� வ�ஸ�ஜய || 

(1.11.8)

(வஸி�ட� தசரத�ட�) 'நா� ெச�கிேற�' எ�� ப�ரதி�ைஞ 

ெச��வ���, அ�த வா��ைதைய� கா�காவ���, �� 

ெச�த இ�ட த�ம� (ெபா�நல��காக ெச�த ய�ஞ�, 

�ைஜ �தலியன), ���த த�ம� (��ந��, சாைல �தலியன) 

எ�லா� நாசமாகிவ���. அதனா� ராமைன 

வ��வாமி�திர�ட� அ��ப��.
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20. 

कौस�या सु�जा राम पूवा� स��या �वत�ते।

उि�� नरशादल�ू   कत��ं दवैमाि�नकम्।।1.23.2।।

ெகௗஸ�யா ஸு�ரஜா ராம ��வா ஸ��யா �ரவ�தேத.

உ�தி�ட நரஷா��ல க�த�யஂ  

ைதவமா�நிக�৷৷1.23.2৷৷

(வ��வாமி�திர� ராமன�ட�) எவைர� ெப�றதா� ந�ல 

�த�வைன� ெப�றவ� எ�ற ெபயைர ெகௗச�ைய 

அைட�தாேளா, அ�த �ராமா! கிழ��� தி�கி� 

ச�தியாகால அ�ேணாதய� ஆகிவ��ட�. எ��திரா�, 

ஆ� சி�கேம! ேவதவ�தி�ப�யான நி�திய 

க�மா��டான�கைள� ெச�யேவ���.

21. 

न िह ते �ीवधकृते घृणा काया� नरो�म।

चातुव��य िहताथा�य कत��ं राजसूनुना।।1.25.16।।

ந ஹி ேத ���வத��ேத ��ணா கா�யா நேரா�தம.

சா��வ�ய ஹிதா�தாய க�த�யஂ  

ராஜஸூ�நா৷৷1.25.16৷৷

ராமா! ஒ� ெப�ைண� ெகா�ல ேவ��ய���கிறேத 

எ�� மன� ெவ���� தய�க��டா�. நா�� 

வ�ண�தா�� நலைன ��ன��� அரச�மாரனா� 

(உ�னா�) இ�த வத� ெச�ய�த�க�.
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22.

 नृशंसमनृशंस ं वा �जार�णकारणात्।

पातकंवा सदोषंवा कत��ं र�ता सदा।।1.25.17।।

��ஶ�ஸம��ஶ�ஸ�வா �ரஜார�ணகாரணா�.

பாதகஂ வா ஸேதாஷ வஂா க�த�யஂ  ர�தா 

ஸதா৷৷1.25.17৷৷

ம�கைள� காபா��� ெபா��ப�� உ�ளவ�க�, இ� 

ெகா�ைம அ�ல� க�ைண மி��த� எ�ேறா, 

மாபாதக� எ�ேறா, அற� ப�ற��த ெசய� எ�ேறா 

ஆேலாசி���ெகா��ராம�, ம�கைள� கா�ப� 

தைலயாய கடைம, எ�ற ேநா�க�தி� ெசய�பட 

ேவ���.

23. 

िपता िह �भुर�माकं दवैतं परमं िह न:।

य�य नो दा�यित िपता स नो भता� 

भिव�यित।।1.32.22।।

ப�தாஹி �ர�ர�மாகஂ  ைதவதஂ பரமஂ ஹி ந:.

ய�ய ேநா தா�யதி ப�தா ஸ ேநா ப�தா 

பவ��யதி৷৷1.32.22৷৷

(ராஜா �சநாப�ைடய ெப�க� வா� ேதவ�ட�) 

எ�க� த�ைததா� எ�க���� தைலவ�, எ�கள�� 

ேமலான ெத�வ�, அவ� யா��� எ�கைள� 

ெகா��கிறாேரா, அவ�தா� எ�க� கணவ�.
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24. 

अल�कारो िह नारीणां �मा तु पु�ष�य वा।

द�ुकरं त� य��ा�तं ि�दशेषु िवशेषत:।।1.33.7।।

அல�காேராஹி நா�ணாஂ  �மா� ��ஷ�யவா.

��கரஂ  த�ச ய��ா�தஂ  ��தேஷஷு 

வ�ேஷஷத:৷৷1.33.7৷৷

(�சநாப� த� ெப�கள�ட�) ஆணாக இ��தா��, 

ெப�ணாக இ��தா��, ெபா�ைம எ�ப� 

வ�ைலமதி�க ��யாத அண�கல� ேபா�ற�. அதி��, 

�றி�பாக ேதவைதகள�ட� ெபா�ைமைய� கா�ப� 

எ�ப� மிக�� ெசய�க�ய ெசய�.

25. 

�मा दानं �मा य�ः �मा स�यंिह पुि�का:।

�मा यश: �मा धम�: �मया िनि�तं जगत्।।1.33.8,9।।

�மாதாநஂ �மாய�ஞஃ�மாஸ�யஂஹி���கா:৷

�மாயஷ: �மாத�ம: �மயாநி��தஂ ஜக�. 

৷৷1.33.௮,9৷৷

ெப�கேள! ெபா�ைமேய தான�; ெபா�ைமேய 

ச�திய�; ெபா�ைமேய ய�ஞ�.

ெபா�ைமேய �கைழ� ேத�� த��; ெபா�ைமதா� 

மிக உய��த த�ம�; இ��லக� ��வ�� 

ெபா�ைமய�� நிைலெப�றி��கிற�. 
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26.

 भ�� य: का�तकेय ेकाकु��थ भुिव मानवः।

आयु�मा�पु�पौ�ै� �क�दसालो�यतां �जेत्।।1.37.32।।

ப�த�ச ய: கா�திேகேய கா���த �வ� மாநவஃ.

ஆ��மா� ��ரெபௗ�ைர�ச �க�தஸாேலா�யதாஂ  

�ரேஜ�৷৷1.37.32৷৷

கா���தேன! கா��திேகயன�ட� அபாரமான ப�தி 

ெகா����பவ�க�, இ��லகி� ப��ைளக�, 

ேபர�க�ட� ந��ட கால� இ���, ப��ன� 

�க�த�ைடய உலக�ைத அைடவா�க�.

27. 

शापा��पितता येच गगना�सुधातलम्।।1.43.27।।

कृ�वा त�ािभषेकं ते बभूवुग�तक�मषा:।

ஷாபா��ரபதிதா ேயச ககநா� வஸுதாதல�৷৷1.43.27৷৷

���வா த�ராப�ேஷகஂ  ேத ப���கதக�மஷா:.

சாப� ெப�றதனா�  வ���லக�திலி��� 

ம��லக����� த�ள�ப�டவ�க� (ேதவ-க�த�வ-

ய�ச� �தலாேனா�) அ�த (க�ைக) ந��� ந�ரா� 

மா�க� ந��க�ெப�றா�க�.
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28.

 धूतपापा: पुन�तेन तोयेनाथ सुभा�वता।।1.43.28।।

पुनराकाशमािव�य �वाँलोकान् �ितपे�दरे ।

�தபாபா:  �ந�ேதந ேதாேயநாத 

ஸுபா�வதா৷৷1.43.28৷৷

�னராகாசமாவ��ய �வா�ேலாகா� �ரதிேபதிேர |

ெதள�வான ஒள�வ�� � அ�த த�ணர� ா� உலக� 

மகி��� கள���, க�ைகய�� ��கி ந�ரா� பாவ� 

ந��க�ெப�றா�க�. �பமான ��ண�ய� ெப�� அவ�க� 

ஆகாச�ைத அைட�� த�க�ைடய பைழய 

உலக�க��ேக தி��ப�ன�.

29.

 कि�� े स�भृता भृ�या: कि�ि��ि�त शासने।

कि��े िविजता�सव� �रपवो �रपुसूदन।।1.52.8।।

க�சி�ேத ஸ���தா ���யா: க�சி�தி�ட�தி ஷாஸேந.

க�சி�ேத வ�ஜிதா�ஸ�ேவ �பேவா ��ஸூதந !৷৷1.52.8৷৷

(வஸி�ட� வ��வாமி�திர�ட�) உ�க�ைடய 

ேவைல�கார�க��� ேபா�மான ெபா�� ெகா��� 

ஆத��கிற�� களா? அவ�க� உ�க� உ�திர���� 

க���ப�� நட�கிறா�களா? எதி�கைள மா��பவேர! 

உ�க�ைடய எதி�க� எ�ேலாைர�� 

ெவ��வ����களா?
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30.

 कि��लेष ु कोशेष ुिम�ेषुच पर�तप।

कुशलं ते नर�ा� पु�पौ�े तवानघ।।1.52.9।।

க�சி�பேலஷு ேகாேஷஷு மி�ேரஷுச பர�தப.

�ஷலஂ  ேத நர�யா�ர ��ரெபௗ�ேர தவாநக !৷৷1.52.9৷৷

��றம�றவேர! எதி�கைள வா���� அரசேர, 

உ�க�ைடய ேசைன, க��ல�, ந�ப�க�, ப��ைள- 

ேபர�க�, எ�ேலா�� ந�றாக இ��கிறா�களா?

31. 

िध�बलं �ि�यबलं ��तेजो बलंबलम्।

एकेन ��द�डने  सवा��ािण हतािनमे।।1.56.23।।

தி�பலஂ  ���யபலஂ  �ர�மேதேஜா பலஂ பல�.

ஏேகந �ர�மத�ேடந ஸ�வா��ராண� 

ஹதாநிேம৷৷1.56.23৷৷

(வ��வாமி�திர� வஸி�ட�ட�) ��தி�ய பல�, 

பலமா எ�ன? ப���மேதஜ�தா� உ�ைமயான பல�! 

எ��ைடய எ�லா அ�திர�க�� ஒேர ஒ� 

ப���மத�ட�தா� நாசமா�க�ப�டனேவ.
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32.

 उ�रे �दवस े ���फ�गुनी�या ं मनीिषण:।

वैवािहकं �शंसि�त भगो य� �जापित:।।1.72.13।।

உ�தேர திவேஸ �ர�ம�  ப��ந��யாஂ  மந�ஷிண:.

ைவவாஹிகஂ  �ரஷஂஸ�தி பேகா ய�ர 

�ரஜாபதி:৷৷1.72.13৷৷

(ஜனக� வ��வாமி�திர�ட�) ேவதவ��தகேர! பக� 

எ�பவ� அதி�டான ேதவைதயாக��ள உ�தரப��ன �

(உ�தர) ந�ச�திர�தி� வ�வாக� ெச�வ� சிற�ைப� 

த�� எ�� சா�ேறா�க� �க���ைர�கிறா�க�.  

33. 

इयं सीता मम सुता सहधम�चरी तव।

�ती�छचैनां भ�तें पा�ण गृ�ी�व पािणना।।1.73.27।।
இயஂ  �தா மம ஸுதா ஸஹத�மச� தவ.

�ரத��சைசநாஂ  ப�ரஂ ேத பாண�ஂ  ���ண�� வ 

பாண�நா৷৷1.73.27৷৷

(ஜனக� ராமன�ட�) இ�த சீைத எ��ைடய மக�. த�ம 

க�மா�கள�� உன�� அ�சரைணயாக இ��க� 

ேபாகிறவ�. இவைள ஏ��� ெகா�. உன�� ம�கள� 

உ�டாக���. (இவ�ைடய ல��மிகரமான) 

தி��கர�ைத (உ��ைடய வர� �ைத ெவள��ப��திய) 

தி��கர�தினா� ப��வாயாக.
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34. 

पित�ता महाभागा छायेवानुगता सदा।

इ�यु��वा �ाि�प�ाजा म��पूतं जलं तदा।।1.73.28।।

பதி�ரதா மஹாபாகா சாேயவா�கதா ஸதா.

இ����வா �ரா�ிப� ராஜா ம��ர�தஂ ஜலஂ  

ததா৷৷1.73.28৷৷

இவ� பதி�ரைத. ெப�� பா�கியசாலி. (உ�ைன) 

எ�ேபா�� நிழ�ேபா� ப��ெதாட�வா�; எ�� �றி 

ம�திர�களா� �ன�தமா�க�ப�ட த���த�ைத வா��தா�.

35. 

कथि�दपुकारेण कृतेनैकेन तु�यित।

न �मर�यपकाराणां शतम�या�मव�या।।2.1.11।।

கத�சி�பகாேரண ��ேதைநேகந ��யதி.

ந�மர�யபகாராணா� ஶதம�யா�மவ�தயா৷৷2.1.11৷৷

ராம� எ�ேபாேதா ெச�ய�ப�ட ஏேதாெவா� சி� 

உதவ�யா�� தி��தி அைடபவ�; ப�ற� ெச�த 

����கண�கான ��ற�கைள��, த��ைடய 

ேமலா�ைம� திற�தினா� நிைனவ�� ைவ��� 

ெகா�ளாதவ�. 
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36.

 शीलवृ��ैा�नवृ�वै�योवृ��ै स�नैः।

कथय�ा�त वै िन�यम�यो�या�तरे�विप।।2.1.12।।

ஶலீ���ைத� �ஞாந���ைத� வேயா���ைத�ச 

ஸ�ஜைந:

கதய�நா�தைவ 

நி�யம��ரேயா�யா�தேர�வப�৷৷2.1.12৷৷

நா�ேதா�� அ�திர�பய��சி ெச�� வ�பவ�, ஆனா�, 

பய��சிய�� இைடெவள�கள�� �ண-ஞான-வய� 

�தி��சி ெப�ற ேமேலா�க�ட� ேபசி� பழகி த� 

அறிைவ� பல �ைறகள��� வள���� ெகா�பவ�.

37. 

स तु �े�गुै�णैयु��ः �जानां पा�थवा�मजः।

बिह�र इव �ाणो बभूव गुणतः ि�यः।।2.1.19।।

ஸ � �ேர�ைட� �ைண� ��த: �ரஜாநா� 

பா�திவா�மஜ:

பஹி�சரஇவ �ராேணா ப�வ �ணதஃ��யஃ৷৷2.1.19৷৷

அரச�மாரரான அவ� எ�லாவ�த உய��ண�க�� 

நிர�ப�யவ�. அதனா� ��ம�கள�� ேபர�ைப�ெப��, 

அவ�கள� உட��� ெவள�ேய உல�கி�ற உய�ைர� 

ேபா�றவ�.
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38. 

ब��ुतानां वृ�ानां �ा�णानामुपािसता ।

तॆना�येहातुला क��तय�श�तॆज� वध�ते ॥ (2.2.33)

பஹு��தானா� ���தானா� 

�ரா�மணானா�பாஸிதா.

ேதனா�ேயஹா�லா கீ�தி�யச� ேதஜ�ச வ�தேத. 

(2.2.33)

ராம� ேபரறி�பைட�த வ���வா�க�, வயதி� 

�தி��தவ�க�, அ�தண�க� ஆகிேயாைர உபாஸி�பவ�. 

அதனா� இ��லகி� அவ�ைடய ஒ�ப�ற �க�, 

ந�ெபய�, ஒள� எ�லா� வள�கி�றன..

39. 

शु�ूष�ते च व: िश�याः कि�द ्वम�सु दिंशताः।।2.2.39।।

�सनेषु मनु�याणां भृशं भवित दःुिखतः।।2.2.40।।

ஶு��ஷஶ�ேதச வ: சி�யா: க�சி� வ�மஸு 

த�ஶிதாஃ৷৷2.2.39৷৷

�யஸேநஷு ம��யாணா� ��ச� பவதி �ஃகித:৷৷2.2.40৷৷

உ�க�ைடய சி�ய�க� ேசா�பலி�லாம� ச�யாக� 

பண�வ�ைட ெச�� வ�கிறா�களா? (எ�� 

எ�கைளெய�ல� மன�த�� �லியான ராம� எ�ேபா�� 

வ�சா��கிறா�). ம�க���� க�ட� ஏ�ப��ேபா� இவ� 

மிக�� ��க� அைடகிறா�. 
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40.

 गुणव�यिप तु �ेहा�पु� व�यािम ते िहतम्।

भूयो िवनयमा�थाय भव िन�यं िजतेि��यः।।2.3.42।।

काम�ोधसमु�थािन �यज�व �सनािन च ।

�ணவ�யப� � �ேநஹா� ��ர வ�யாமி ேத ஹித�.

�ேயா வ�நயமா�தாய பவ நி�ய� ஜிேத���யஃ৷৷2.3.42৷৷

காம�ேராதஸ��தான� �யஜ�வ �யஸனான� ச.

(தசரத� ராம�ட�) ந� �ணவானாக இ��தா�� உ�ன�ட��ள 

ப��ய�தினா� உன�� ந�ைமைய� ெசா�கிேற�. 

அட�க�ைத� ெதாட��� கைட�ப����, �ல�கைள எ�ேபா�� 

ெவ��, ஆைச, ேகாப� ஆகியவ�றா� வ�ைள�� 

உைள�ச�கைள� தவ���பாயாக.

41. 

�क�तु िच�ं मनु�याणामिन�यिमित मे मितः।

सतां च धम�िन�यानां कृतशोिभ च राघव।।2.4.27।।

கி�� சி�த� ம��யாணாமநி�யமிதி ேம மதிஃ

ஸதா�ச த�மநி�யாநா� ��தேஶாப�ச ராகவ!৷৷2.4.27৷৷

ராகவா! சா�ேறா�க� ம��� த�ம�ைதேய ப�றி 

ஒ��� மன�த�க�ைடய மன��ட பல 

காரண�களா� வ����-ெவ��ைப அைடகிற�. 

ச�சலமி�லாம� எ�ேபா�� உ�தியாக இ��பதி�ைல 

எ�ற வ�ஷய� எ�ேலா�� அறி�த�தாேன?
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42. 

गतोदके सेतुब�धो न क�यािण िवधीयते । 

(2.9.54)

கேதாதேக ேஸ�ப�ேதா ந க�யாண� 

வ�த�யேத. (2.9.54)

க�யாண�ேய, நதிய�� ந�� ெவள�ேயறியப�� 

அைண க��வ� ெச�லா�.

43. 

स�येन लोकान् जयित दीनान् दानेन राघवः।

गु��छु�ूषया वीरो धनुषा युिध शा�वान्।।2.12.29।।

ஸ�ேயந ேலாகா� ஜயதி த�நா� தாேநந ராகவ:..

������ஷயா வே� ரா த�ஷா �தி 

ஶா�ரவா�৷৷2.12.29৷৷

ராம� உலக ம�கைள உ�ைமய�னா��, 

வறியவ�கைள� ெகாைடய�னா��, ஆசா�ய�கைள� 

பண�வ�ைடயா��, ��த�தி� வ�ேராதிகைள வ�� 

திறனா�� ெவ�றி ெகா�கிறா�.
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44. 

स�यं दानं तप��यागो िम�ता शौचमाज�वम्।

िव�ा च गु�शु�ूषा �ुवा�येतािन राघवे।।2.12.30।।

ஸ�ய� தான� தப� �யாேகா மி�ரதா 

ெசௗசமா�ஜவ�.

வ��யாச �����ஷா ��வா�ேயதாநி 

ராகேவ৷৷2.12.30৷৷

ராமன�ட� ச�திய�, தான�, தவ�, தியாக�, ந��, 

��ைம, ேந�ைம, க�வ�, ெப�ேயா���� பண�வ�ைட 

�தலிய ந��ண�க� நிைலெகா����தன.

45. 

यथा �पालाः पशवो यथा सेना �नायका ।

यथा च�� ंिवना राि�य�था गावो िवना वृषम्। 

एवं िह भिवता रा� ंय� राजा न द�ृयते।।2.14.57।।

யதா �யபாலா: பசேவா யதா ேஸனா �யநாயகா.

யதா ச��ர� வ�நா ரா��� யதா காேவா வ�நா ��ஷ�. 

ஏவ�ஹி பவ�தா ரா��ர� ய�ர ராஜா ந ���யேத৷৷2.14.57৷৷

இைடய�க� இ�லாத ப�ம�ைதக�, தைலவன��லாத 

ேபா��பைட, ச�திர� இ�லாத இர�, காைள இ�லாத 

ப����ட� எ�ப�ேயா, அ�ப�ேய ம�ன� இ�லாத நாடான� 

ந�ல நி�வாக� இ�லாைம, ஒள�ய��ைம, கலவர� 

நிைற�ததாக ஆகிவ���.
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46. 

अह ंिह वचनाद ्रा�: पतेयमिप पावके ।

भ�येयं िवषं ती�णं म�ेयमिप चाण�वे।

िनयु�ो गु�णा िप�ा नृपेण च िहतेन च।।2.18.29।।

அஹ� ஹி வசனா� ரா�ஞ: பேதயமப� பாவேக.

ப�ேயய� வ�ஷ� த��ண� ம�ேஜயமப� சா�ணேவ.

நி��ேதா ��ணா ப��ரா ��ேபணச ஹிேதநச৷৷2.18.29৷৷

(ராம� ைகேகய�ய�ட�) ராஜாவ�� ஆ�ைஞய�னா� 

அ�ன�ய�� �தி�ேப�. ெகா�ய வ�ஷ�ைத�� ���ேப�; 

கடலி� ���ேவ�; எ� நல� வ����கிற இவ�தா� 

எ��ைடய ��, த�ைத, ம�ன�. அவரா� 

ஆைணய�ட�ப�டா� நா� எைத�தா� ெச�யமா�ேட�.

47. 

त��ूिह वचनं दिेव रा�ो यदिभकाि��तम्।

क�र�ये �ितजाने च रामो ि�ना�िभभाषते।।2.18.30।।

த���ஹி வசந� ேதவ� ரா�ேஞா யதப�கா��ித�.

க��ேய �ரதிஜாேநச ராேமா �வ��நாப�பாஷேத৷৷2.18.30৷৷

ஆகேவ அரசிேய! ம�ன�� வ���ப� எ�ேவா அைத� 

ெத�வ���க�, அைத க�டாய� ெச�ேவ� எ�� 

உ�தி ��கிேற�. ராமனாகிய நா� �தலி� 

ஒ�ைற� �றிவ���, ப��ன� அைத மா�றி� ேப�பவ� 

அ�ல�.
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48.

 न �तो धम�चरणं �कि�दि�त मह�रम्।

यथा िपत�रशु�ूषा त�य वा वचन��या।।2.19.22।।

ந�யேதா த�மசரண� கி�சித�தி மஹ�தர�.

யதா ப�த� ���ஷா த�யவா வசந��யா৷৷2.19.22৷৷

ஏென�றா�, த�ைத�� பண�வ�ைட ெச�வ�, ம��� 

அவ� ெசா�ப� நட�ப� எ�பைத� கா���� ேமலான 

த�மா��டான� இ�ைல.

49. 

न नूनं मिय कैकेिय �कि�दाशंससे गुणम्।

य�ाजानमवोच��वं ममे�रतरा सती।।2.19.24।।

ந�ந� மய� ைகேகய� கி�சிதாச�ஸேஸ �ண�.

ய�ராஜாநமேவாச��வ� மேம�வரதராஸத�৷৷2.19.24৷৷

ேதவ�ேய! தா�க� என�� ஈ�வரைனவ�ட உய��த 

தாயா�; தா�க�� என��� க�டைளய�ட �� உ�ைம 

ெப�றவ�. தா�க� எ�ன�ட� ந�ல �ண� 

ஏெதா��ேம இ��பதாக� ெகா�ளவ��ைல. அதனா� 

இ� வ�ஷயமாக ம�ன�ட� ேக����கிற�� க�.
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50. 

धम� िह परमो लोके धम� स�यं �िति�तम्।

धम�संि�तमेत� िपतुव�चनमु�मम्।।2.21.40।।

த�ேமாஹி பரேமாேலாேக த�ேம ஸ�ய��ரதி��த�.

த�மஸ���தேமத�ச ப���வசந��தம�৷৷2.21.40৷৷

த�ம� தா� உலகி� எ�லாவ�ைற�கா���� மிக 

உய�வான�. த�ம�தி� ச�திய� (வா��� தவறாைம) 

நிைலெப�றி��கிற�. த�ைதய�� இ�த ஆைண�� 

த�ம� சா��தி��பதா� உ�தமமானேத.

51. 

सं�ु�य च िपतुवा��यं मातुवा� �ा�ण�य वा।

न कत��ं वृथा वीर धम�माि��य ित�ता।।2.21.41।।

ஸ����யச ப���வா�ய� மா��வா 

�ரா�மண�யவா.

ந க�த�ய� ��தாவர�  த�மமா���ய 

தி�டதா৷৷2.21.41৷৷

அற�ைதேய வா��ைக ெநறியாக� ெகா���ள 

ஒ�வ� த� த�ைத, தா�, அ�ல� அ�தண��� 

வா��� ெகா���வ���, அைத நட�தாம� 

வண� ா��வ� எ�ப� ெச�ய�தகாத�.
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52. 

धमा�थ�कामाः खलु तात लोके  समीि�ता धम�फलोदयेषु।

ते त� सव� �युरसंशयं म ेभाय�व व�याऽिभमता सपु�ा।।2.21.56।।

த�மா��தகாமாஃ க� தாத ேலாேக ஸம��ிதா த�மபேலாதேயஷு.

ேத த�ர ஸ�ேவ ��ரஸ�ஶய� ேம பா�ேயவ வ�யாப�மதா 

ஸ��ரா৷৷2.21.56৷৷

��� ெச�த த�மமான� இ�த� ப�றவ�ய�� பய� ெகா��க� 

ெதாட���ேபா� த�ம�, அ��த�, காம� எ�ற ���� 

ேந�ைடயாகேவ காண�ப�கி�றன. எ�ப�ெய�றா�, ப�தின� எ�ற 

ஒ��திய�� �லேம த�ம-அ��த-காம�க� நிைறேவ�கி�றனவ�லவா. 

மைனவ�, கணவ� இய��� வ���தின� உபச��� ேபா�ற 

அற�ெசய�கள�� �ைண நி�கிறா�. அவ�ைடய காம���� ஈ� 

ெகா��கிறா�, ந�மகைன ெப��� ெகா���, கணவ� ��ணய� மான 

ேம�லக�கைள அைடய�� உத�கிறா�. (ப�தின� இ��தா� ம�ற 

���� கிைட���. த�ம� அ����க�படா� ம�றைவ தாேம வ�� 

ேச��.) இதி� ஐயமி�ைல.

53. 

य��म�तु सव� �युरसि�िव�ा धम� यत ��या�दपु�मेत।

��ेयो भव�यथ�परो िह लोके कामा�मता ख�विप न 

�श�ता।।2.21.57।।

ய�மி��� ஸ�ேவ��ரஸ�நிவ��டா  த�ேமாயத� 

�யா�த�ப�ரேமத.

�ேவ�ேயா பவ�ய�தபேராஹி ேலாேக காமா�மதா க�வப� ந 

�ரஶ�தா৷৷2.21.57৷

எ�த ஒ� ெசயலி� நா�� ��ஷா��த�க�� 

ேச��தி��கவ��ைலேயா அ�த� க�மாைவ ெச�ய� �டா�. 

எ�த ஒ� க�மாவ�னா� த�ம� அைடய�ப�கிறேதா அைதேய 

ஆர�ப��� நட�த ேவ���. ெவ�� ெபா�ளாைச 

ெகா�டவ� உலக�தினரா� ெவ��க�ப�கிறா�. காம�தி� 

அதிக ஈ�பா�� ேபா�ற�த�கத�ல.
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54. 

भतु�ः �कल प�र�यागो नृशंसः केवलं ि�याः।

स भव�या न कत��ो मनसाऽिप िवग�हतः।।2.24.12।।

ப��ஃகில ப��யாேகா ��ச�ஸஃ ேகவல� ���யா:.

ஸ பவ�யா ந க�த�ேயா மநஸாப� வ�க�ஹித:৷৷2.24.12৷৷

(ராம� ெகௗஸ�ையய�ட�) ெகா�ட கணவைர� 

�ற�ப� (ைகவ�ட�ப�வ��) எ�ப� ெப�கள�� மிக 

��ரமான ெசய�. இ� மிக�� இகழ�த�க�. ஆகேவ 

த�களா� ஒ�ேபா�� மன�தா��ட சி�தி�கதகாத�.

55.

 मया चैव भव�या च कत��ं वचनं िपतुः।

राजा भता� गु���े��सव�षामी�रः �भुः।।2.24.16।।

மயாைசவ பவ�யா ச க�த�ய� வசந� ப��.

ராஜா ப�தா���ேர�ட� 

ஸ�ேவஷாம��வரஃ�ர�ஃ৷৷2.24.16৷৷

எ� த�ைதயா� இ�நா�� ம�ன�, ந�ைம 

ேபாஷி�பவ�, ந��பேதச� ெச��� ஆசா�ய�, உ�தம�, 

எ�ேலா���� தைலவ�, �� அதிகார� உைடயவ�, 

அவ�ைடய க�டைள எ�வானா�� எ�னா�� 

த�களா�� நிைறேவ�ற�படேவ���.
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56. 

�तोपवासिनरता या नारी परमो�मा।

भता�रं नानुवत�त सा तु पापगितभ�वेत्।।2.24.25।।
�ரேதாபவாஸநிரதா யா நா� பரேமா�தமா.

ப�தார� நா�வ�ேதத ஸா � பாபகதி�பேவ�৷৷2.24.25৷৷

வ�ரத-உபவாஸ�கைள �ைறயாக அ������ 

ெகா������ ஓ� நா�மண�, உ�தமமான 

�ண�கைள� ெகா����தா��, கணவ��� 

இைசவாக நட�கவ��ைல எ�றா�, அவ� பாவ�க� 

ேபா��ேச�� இட�ைதேய அைடவா�.

57. 

भतु� �शु�ूषया नारी लभते �वग�मु�मम्।

अिप या िनन�म�कारा िनवृ�ा दवेपूजनात्।।2.24.26।।

ப�����ஷயா நா� லபேத �வ�க��தம�.

அப� யா நி�நம�காரா நி���தா ேதவ�ஜநா�৷৷2.24.26৷৷

ேவ� எ�த ெத�வ�ைத�� வண�கா� ேதவ�ைஜ 

ெச�யாத ெப�மண� கணவ���� பண�வ�ைட 

ெச�வதாேலேய உய��த ��ண�ய உலக�கைள� 

ெப�கிறா�.
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58.

 शु�ूषामेव कुव�त भतु�ः ि�यिहते रता।

एष धम�ः पुरा द�ृो लोके वेद े�ुतः �मृतः।।2.24.27।।

���ஷாேமவ ��வத�  ப��ஃ��யஹிேத ரதா.

ஏஷ த�மஃ �ரா ���ேடா ேலாேக ேவேத ��தஃ 

���தஃ৷৷2.24.27৷৷

(ெப�க�) கணவ��� இ�ட�-அ��லமானவ�றி� 

ஈ�ப�� எ�ேபா�� பண�வ�ைட ெச�ய ேவ���. 

இ�த த�ம�தா� ப�ைடய கால�திலி��� உலக 

வழ�கமாக இ��� வ�கிற�: ேவத�கள��� 

���திகள��� பாரா�ட� ெப���ள�.

59. 

यं पालयिस धम� �वं धृ�या च िनयमेन च।

स वै राघवशादल�ू  धम���वामिभर�तु।।2.25.3।।

ய� பாலயஸி த�ம��வ�  ���யாச நியேமநச.

ஸ ைவ ராகவஶா��ல த�ம��வாமப�ர��৷৷2.25.3৷৷

(ெகௗஸ�ைய ராம�ட�) எ�த ஒ� த�ம�ைத 

ைத�ய��ட�� சலி�பைடயாம�� ந� கைட�ப���� 

வ�கிறாேயா, ர��ல��� �லி ேபா�றவேன! அ�த 

த�ம� உ�ைன� பா�கா�க� கடவ�.
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60. 

ऋि�यु�ा िह पु�षा न सह�ते पर�तवम्।

त�मा� ते गुणाः क�या भरत�या�तो मम।।2.26.25।।

��தி��தாஹி ��ஷா ந ஸஹ�ேத பர�தவ�.

த�மா�ந ேத �ணாஃ க�யா பரத�யா�ரேதா மம

৷৷2.26.25৷৷

(ராம� �ைதய�ட�) மக�தான ெச�வ� ெசழி�ேபா� 

வ�ள��� ஆ�க� ப�றைர� ப�றி உய�வாக� 

ேபச�ப�வைத சகி��� ெகா�ள மா�டா�க�. அதனா� 

பரத� ��ன�ைலய�� எ��ைடய �ண�கைள 

வா��தி� ேபசாதி��க ேவ���.

61. 

आरािधता िह शीलेन �य�ै�ोपसेिवताः।

राजान�स��सीदि�त कु�यि�तच िवपय�ये।।2.26.35।।

ஆராதிதா ஹி சீேலந �ரய�ைந�ேசாபேஸவ�தாஃ.

ராஜாந ஸ��ர�த�தி ��ய�திச வ�ப�யேய৷৷2.26.35৷৷

அவ�க���� ப���தமான �ைறய�� நட�� 

ெகா�வதா��, மி��த கவன��ட� ேசைவ 

ெச�வதா�� அரச�க� தி��தி அைடகிறா�க�. ேந� 

மாறாக நட�� ெகா�டா� ேகாப� ெகா�கிறா�க�.



74

62. 

न िपता ना�मजो ना�मा न माता न सखीजनः।

इह �े�य च नारीणां पितरेको गित�सदा।।2.27.5।।

ந ப�தா நா�மேஜா நா�மா ந மாதா ந ஸகீஜநஃ.

இஹ �ேர�யச நா�ணா� பதிேரேகா 

கதி�ஸதா৷৷2.27.5৷৷

(�ைத ராம�ட�) இ��லகி�� ம��லகி�� 

த�ைதேயா, ��திரேனா, ெத�வேமா, தாயாேரா, 

ேதாழிகேளா உதவ மா�டா�க�. ெப�க��� 

கணவ�தா� ஒேர கதி (ேபா�கிட�).

63. 

इहलोके च िपतृिभया� �ी य�य महामते। 

अि�द�� ा �वधम�ण �े�यभावेऽिप त�य सा।।2.29.18।।

இஹேலாேகச ப���ப��யா ��� ய�ய மஹாமேத!. 

அ�ப��த�தா �வத�ேமண �ேர�யபாேவப� த�ய 

ஸா৷৷2.29.18৷৷

இ��லகி� ஒ� ெப� ெப�ேறா�களா� த� �ல 

ஆசார�ப� எவ���� தாைர வா���� 

ெகா��க�ப�டாேளா, அவ� உய�� ந��கிய ப��ன�� 

அவ�ைடயவேள.
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64. 

�ुम�सेनसुतं वीर स�यव�तमनु�ताम्।

सािव�ीिमव मां िवि� �वमा�मवशव�तनीम्।।2.30.6।।

��ம�ேஸநஸுத� வர�  ஸ�யவ�தம��ரதா�.

ஸாவ���மிவ மா� வ��தி 

�வமா�மவஶவ�திந��৷৷2.30.6৷৷

வர� ேர! ��ம�ேசன�ைடய �மார� ச�தியவாைன 

அ�ெயா�றி� ெச�ற சாவ��தி�ைய� ேபால, த�க��� 

அ�ைம�ப��� கிட�பவ� நா� எ�பைத அறி�� 

ெகா���க�.

65. 

अ�वाधीनं कथं दवंै �कारैरिभरा�यते।

�वाधीनं समित��य मातरं िपतरं गु�म्।।2.30.33।।

அ�வாத�ந� கத� ைதவ� �ரகாைரரப�ரா�யேத.

�வாத�ந� ஸமதி�ர�ய மாதர� ப�தர� ���৷৷2.30.33৷৷

(ராம� �ைதய�ட�) க����� ெத�கிற தா�, த�ைத, 

�� ஆகிேயாைர ம�றி (அவ�க�ைடய க�டைள��� 

க���படாம�) க����� �லனாகாத ஒ� 

ெத�வ�ைத பலவ�தமாக ஆராதி�� எ�ன பய�.
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66. 

य��यं त��यो लोकाः पिव�ं त�समं भुिव।

ना�यदि�त शुभापा�गे तेनेदमिभरा�यते।।2.30.34।।

ய��ரய� த��ரேயா ேலாகாஃ பவ��ர� த�ஸம��வ�.

நா�யத�தி �பாபா�ேக ேதேநதமப�ரா�யேத৷৷2.30.34৷৷

ந�றட�க�ணாேள, எ�த ஒ� த�ம�ைத� 

கைட�ப���பதா� த�மா��த காம�க� ஒ��ேக 

கிைட��ேமா, ��� உலக�க�� �ஜி�க�ப�டதாக 

ஆ�ேமா, தா�-த�ைத-�� எ�கிற ��ைற� தவ�ர 

ேவெறா� ��ண�ய ���தி இ�த �ம�டல�தி� 

இ�ைல. அதனா�தா� இ��வ�� ம�களா� 

ஆராதி�க�ப�கிறா�க�.

67. 

न स�यं दानमानौ वा न य�ा�ा�दि�णाः।

तथा बलकरा�सीते यथा सेवा िपतु�हता।।2.30.35।।

ந ஸ�ய� தாநமாெநௗவா ந ய�ஞா�சா�தத�ிணாஃ.

ததா பலகரா��ேத யதா ேஸவா ப���ஹிதா৷৷2.30.35৷৷

சீேத! த�ைதய�� வ���ப�ப� ேசைவ ெச�வதா� 

எ�வள� ��ண�ய� கிைட��ேமா, அ�வள� 

��ண�ய�ைத ச�திய� ேப�வ�, ெகாைட வழ��வ�, 

ெப�ைம ெப�வ� ஏராளமான த�சிைண ெகா��� 

யாக�க� ெச�வ� - இவ�றி��� ெகா��க 

ச�திய��ைல.
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68.

 �वग� धनं वा धा�यं वा िव�ाः पु�ा�सुखािन च।

गु�वृ�यनुरोधेन न �कि�दिप दलु�भम्।।2.30.36।।
�வ�ேகா தந�வா தா�ய�வா 

வ��யாஃ��ரா�ஸுகாநிச.

������ய�ேராேதந ந கி�சிதப� ��லப�৷৷2.30.36৷৷

��மா�க��� (தா�-த�ைத-��) பண�வ�ைட 

ெச�வைதேய கடைமயாக� ெகா�டவ��� �வ��க�, 

ெச�வ�, தான�ய�, ஞான�, �த�வ�க�, 

ெசௗக�ய�க� இைவெய�ல� அைடய 

��யாதனவ�ல.

69. 

दवेग�धव�गोलोका���लोकां�तथाऽपरान्।

�ा�ुवि�त महा�मानो मातािपतृपरायणाः।।2.30.37।।

ேதவக�த�வேகாேலாகா� �ர�மேலாகா��ததாபரா�.

�ரா��வ�தி மஹா�மாேநா 

மாதாப���பராயணாஃ৷৷2.30.37৷৷

தா�-த�ைதய���� ப�தி�ட� பண�வ�ைட 

ெசயவைதேய ஒேர கடைமயாக� ெகா�ட உ�தம 

மன�த�க� ேதவ-க�த�வ-ேகாேலாக-ப���மேலாக� 

ஆகியவ�ைற, ம��� இதர ��ண�யேலாக�கைள 

அைடகிறா�க�.
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70. 

आनृशं�यमनु�ोशः �ुतं शीलं दम�शमः।

राघवं शोभय��येते ष�गुणाः पु�षो�मम्।।2.33.12।।

ஆ��ச��யம��ேராஶஃ ��த�ஶலீ� தம�ஶமஃ.

ராகவ� ேஶாபய��ேயேத ஷ��ணாஃ 

��ேஶா�தம�৷৷2.33.12৷৷

(ஜன�க� ெசா�ன�) ப�ற��� உட�ேக� ம��� 

மன�ேக� வ�ைளவ��காைம, இர�க�, அற�� ஞான�, 

ந�ெலா��க�, �லனட�க�, மனவட�க� எ�� ஆ� 

�ண�க�� உ�தம ��ஷனாகிய ராம��� 

அண�கல�களாக� திக�கி�றன.

71. 

मूलं �ेष मनु�याणां धम�सारो महा�ुितः।

पु�पं फलं च प�ं च शाखा�ा�येतरे जनाः।।2.33.15।।

�ல� �ேயஷ ம��யாணா� த�மஸாேரா 

மஹா��திஃ.

��ப� பல�ச ப�ர�ச ஶாகா�சா�ேயதேர 

ஜநாஃ৷৷2.33.15৷৷

அற�ைத� ப�ழி�ெத��த சா� ேபா�றவ��, ெத�வக�  

மகிைம ெபா��தியவ�மான இ�த �ராம�, மன�த 

�ல�தி� ஆதார�தான� ேவ� ேபா�றவ�. ஏைனய 

ம�க� எ�ேலா�� �, பழ�, இைல, கிைளக�.
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72. 

य�मह�े�िमवाज�यं द�ु�क��यिमवाचलम्। 

महोदिधिमवा�ो�यं स�तापयिस कम�िभः।।2.35.7।।

ய�மேஹ��ரமிவாஜ�ய� ���ரக��யமிவாசல�.

மேஹாததிமிவாே�ா�ய� ஸ�தாபயஸி க�மப�ஃ৷৷2.35.7৷৷

(�ம�திர� ைகேகய�ய�ட�) எவ� (தசரத�) ேதவராஜனான 

இ�திரைன�ேபா� எவரா�� ெவ�ல ��யாதவேரா, 

மைலைய� ேபா� அைச�க ��யாதவேரா, 

மாெப��கடைல� ேபா� கல�க ��யாதவேரா, அவைர 

(இ� ேபா�ற) த�ய நடவ��ைககளா� மனேவதைன�பட� 

ெச��வ��டா�.

73. 

आ�ं िछ�वा कुठारेण िन�बं प�रचरे�ु यः।

य�ैनं पयसा िस�े�ैवा�य मधुरो भवेत्।।2.35.16।।

ஆ�ர� சி�வா �டாேரண நி�ப� ப�சேர�� யஃ.

ய�ைசந� பயஸா ஸி�ேச�ைநவா�ய 

ம�ேராபேவ�৷৷2.35.16৷৷

ேகாடா�யா� மாமர�ைத ெவ��வ���, அ�த இட�தி� 

ேவ�ப மர�ைத ந�� பா� ஊ�றி வள��தா��, அ� 

எ�ன இன��பாகவா மாற� ேபாகிற�?
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74. 

यो िह द�वा ि�प�े� ंक�यायां कु�ते मनः।

र�ु�ेहने �क त�य �यजतः कु�रो�मम्।।2.37.3।।

ேயா ஹி த�வா �வ�ப�ேர�ட� க�யாயா� ��ேத மநஃ.

ர�ஜு�ேநேஹந கி� த�ய �யஜதஃ 

��ஜேரா�தம�৷৷2.37.3৷৷

உ�தமமான யாைனைய (தானமாக) ெகா���வ��டவ�, 

அைத ப�ைண��� கய��றி�ேம� ஆைச ைவ�பானா? 

(கய��ைற ம��� த�ன�டேம ைவ���ெகா�ள 

ஆைச�ப�வானா?) யாைனையேய �ற��வ��ட அவ��� 

அ�த� கய��றினா� எ�ன ப�ரேயாஜன�?

75.

 अस�य�सव�लोकेऽि�म�सततं स�कृताः ि�यैः।

भता�रं नानुम�य�ते िविनपातगतं ि�यः।।2.39.20।।

அஸ�ய� ஸ�வேலாேகऽ�மி� ஸதத� ஸ���தாஃ 

��ையஃ.

ப�தார� நா�ம�ய�ேத வ�நிபாதகத� ���யஃ৷৷2.39.20৷৷

கணவ�களா� ேம�ைமயாக நட�த�ப�டா��, 

ெப�க� ஏேதா காரண�தா� வ�ைம நிைல�� 

த�ள�ப�ட த�த� கணவ�ட� ம�யாைத 

ெச���வதி�ைல ெய�றா�, இ��லகி� நட�ைத 

ெக�டவ�களாக� க�த�ப�கிறா�க�.
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76. 

अस�यशीला िवकृता द�ुा���दया�सदा।

युव�यः पापसं�क�पाः �णमा�ाि�रािगणः।।2.39.22।।

அஸ�யசீலா வ���தா ���ரா�ய��தயா� ஸதா.

�வ�யஃ பாபஸ�க�பாஃ �ணமா�ரா�வ�ராகிணஃ৷৷2.39.22৷৷

சில ��ட� ெப�க� ெபா�யான நட�ைத�ைடயவ�க�; 

காம�, ேகாப� ேபா�ற மேனாவ�கார�க��� இட� 

ெகா��பவ�க�; க�ைமயானவ�க�; இதயேம 

இ�லாதவ�க� ேபால யா�ட�� ஒ�ேபா�� க�ைண 

கா�டாதவ�க�; கீழான சி�தைனகள�ேலேய உழ�பவ�க�; 

ெநா��ெபா�தி� (ப��ன� ஏ�ப�� வ�ைள�க� க�தாம�) 

கணவ�ட� உறைவ� ����� வ��வா�க�.

77. 

सा�वीनां िह ि�थतानां तु शीले स�ये �ुते शमे।

�ीणां पिव�ं परमं पितरेको िविश�यते।।2.39.24।।

ஸா�வந� ா� ஹி �திதாநா� � ஶேீல ஸ�ேய ��ேத 

ஶேம.

���ணா� பவ��ர� பரம� பதிேரேகா 

வ�சி�யேத৷৷2.39.24৷৷

இத�� மாறாக சிற�த நா�மண�கள�ட� ந�னட�ைத, 

ச�திய�, சா�திர ந�ப��ைக, மனவட�க� 

�தலியைவகள�� மன� நிைல�தி���� ெப�க��� 

மிக உய��த த�மா��டானமாக கணவ�தா� சிற�பாக 

�றி�ப�ட�ப���ளா�.
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78. 

नात��ी वा�ते वीणा नाच�ो वत�ते रथः।

नापित�सुखमेधेत या �यादिप शता�मजा।।2.39.29।।

நாத��� வா�யேதவண� ா நாச�ேரா வ�தேதரதஃ.

நாபதி�ஸுகேமேதத யா �யாதப� 

ஶதா�மஜா৷৷2.39.29৷৷

த�திய��லாத வை� ணைய வாசி�க ��யா�, ச�கர� 

இ�லாத ேத� ஓடா�; அ�ேபா� ஒ� ெப� ஏராளமான 

ம�க�ெசலவ�ைத� ெப�றவளாக இ��தா�� கணவ� 

அ�கி� இ�லாவ��டா� �க�ைத அைடயமா�டா�.

79. 

िमतं ददाित िह िपता िमतं माता िमतं सुतः।

अिमत�य िह दातारं भता�रं का न पूजयेत्।।2.39.30।।

மித� ததாதிஹி ப�தா மித� மாதா மித� ஸுதஃ.

அமித�யஹி தாதார� ப�தார� கா ந �ஜேய�৷৷2.39.30৷৷

த�ைத தா� மக� இவ�க� ெப�க� �கமாக 

இ��பத�� ஓ� அள����தா� உதவ�யாக இ��க 

����. எ�ைலய��லாத அள� �க� (இகேலாக�தி� 

உலகாயத இ�ப�கைள��, பரேலாக�தி� ��ண�ய� 

பயனான ேபாக�கைள��) ெகா��க� ��ய கணவைர 

யா�தா� �ஜி�காம� இ��பா�க�?
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80. 

रामं दशरथं िवि� मां िवि� जनका�मजाम्। 

अयो�यामटव� िवि�द ग�छ तात यथासुखम्।।2.40.9।।

ராம� தஶரத� வ��தி மா� வ��தி ஜநகா�மஜா�. 

அேயா�யாமடவ��  வ��தி க�ச தாத யதாஸுக�৷৷2.40.9৷৷

(ஸுமி�திைர ல�மணன�ட�) “�ழ�தா�, ராமைன 

தசரதராக எ�ண�� ெகா�. சீைதைய நானாக (தாயாராக) 

எ�ண�� ெகா�. அர�ய�ைத அேயா�தியாக எ�ண�� 

ெகா�. ச�, ெசௗ�கியமாக� ெச�� வா.”

81. 
ह�वेव �ा�णं कामात् �पृ��वाि�िमव पािणना।

अ�वत�यत धमा��मा पु�ं सि���य तापसम् ।।2.42.11।।

ஹ�ேவவ �ரா�மண� காமா� �����வா�நிமிவ 

பாண�நா.

அ�வத�யத த�மா�மா ��ர� ஸ�சி��ய 

தாபஸ�৷৷2.42.11৷৷

ப���மஹ�தி பாவ� வ��வ��� எ�� ெத���� 

மனெமா�ப� ஓ� அ�தணைர� ெகா��வ��டவ�; 

�வாைலவ��� எ���ெகா����கிற ெந��ைப த� 

ைகயா� ெதா��வ��டவ�; இ�வ��வ�� 

ெசய����ப�� வ���வைத� ேபா� த�மா�மாவான 

ம�ன� தவசி ேதா�ற� ஏ��� ெச��� தி���மாரைன 

எ�ண� மன� ப�தவ��தா�.
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82. ि�जात��तु पदात��तान् राम�ा�र�व�सलः।

न शशाक घृणाच�ुः प�रमो�ंु रथेन सः।।2.45.19।।

�வ�ஜாத���� பதாத���தா� ராம�சா��ரவ�ஸலஃ.

ந ஶஶாக ��ணாச�ுஃ ப�ேமா��� ரேதந 

ஸஃ৷৷2.45.19৷৷

ந�ெலா��க�ைத� தவறா� கைட�ப����� ராம�, 

கா�நைடயாக வ�� ெகா����த அ�தண�க�ேம� 

தைய ெகா�� தா�� காலா� நட�க� ெதாட�கினா�. 

தா� ரத�தி� ஏறி� ெச��, அவ�கைள� ப��னா� 

நி��திவ��� அடாத ெசயைல� ெச�ய 

ச�திய�றவரானா�.

83. 

�वं िह ि�पथगे दिेव ��लोकं सम�से ।

भाया� चोदिधराज�य  लोकेऽि�मन् सं�द�ृयसे ॥ (2.52.86)

�வ� ஹி ��பதேக ேதவ� �ர�மேலாக� ஸம�ேஸ.

பா�யா ேசாததிராஜ�ய ேலாேக�மி� ஸ��ர���யேஸ. 

(2.52.86)

(�ைத க�ைகய�ட� ப�ரா��தைன) ேதவ�ேய, ந� �வ�க�, 

�ேலாக�, பாதாள� ஆகிய ��� பாைதகள�� 

பரவ���ளா�. ப�ர�மேலாக� வைரய�� பரவ�, 

இ���லகி� ஸ��திரராஜ�ைடய ப�தின�யாக 

காண�ப�கிறா�.
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84. 

गवां शतसह�ं च व�ा�य�ं च पेशलम् ।

�ा�णे�यः �दा�यािम तव ि�यिचक�ष�या ॥ (2.52.88)

கவா� ஶதஸஹ�ர� ச வ��ரா�ய�ன� ச ேபசல�.

�ரா�மேண�யஃ �ரதா�யாமி தவ ��யசிகீ�ஷயா. (2.52.88)

(நா� ராம�ட� நலமாக� தி��ப� வ�ைகய��) 

த�க��� ��ய�ைத உ��ப��வத�காக, நா� 

ப�ரா�மண�க��� ஒ� ல�� ப��க��, நிைறய 

வ�திர�க��, உய��த அ�ன�� தான� ெச�கிேற�.

85. 

यावता िच�कूट�य नर�श�ृ गा�यवे�ते।

क�याणािन समाध�े न पापे कु�ते मनः।।2.54.30।। 

யாவதா சி�ர�ட�ய நர���கா�யேவ�ேத.

க�யாணாநி ஸமாத�ேத ந பாேப ��ேத மநஃ৷৷2.54.30৷৷ 

ஒ� மன�த� சி�திர�ட�தி� சிகர�கைள 

பா���வ��டா� ேபா��. அ��த� ஏராளமான 

ந�ேப�கைள அைடகிறா�. அவ�ைடய மன� 

பாவ�தி� ப�க� ெச�வதி�ைல.



86

86.

 गितरेका पितना�या� ि�तीया गितरा�मजः।

तृतीया �ातयो राजं�तुथ� नेह िव�ते।।2.61.27।।

கதிேரகா பதி�நா�யா �வ�த�யா கதிரா�மஜஃ.

��த�யா �ஞாதேயா ராஜ��ச��த� 

ேநஹவ��யேத৷৷2.61.27৷৷

ம�னேர! ஒ� ெப�ண��� �த�ைமயான கதி 

அவ�ைடய கணவ�; இர�டாவதாக மக�, 

��றாவதாக உறவ�ன�க�; நா�காவதாக எ�ேம இ�த 

உலகி� இ�ைல.

87. 

भता� तु खलु नारीणां गुणवाि�गु�णोऽिप वा।

धम� िवमृशमानानां ��य�ं दिेव दवैतम्।।2.62.8।।

ப�தா � க� நா�ணா� �ணவா�நி��ேணாப�வா.

த�ம� வ���ஶமாநாநா� �ர�ய�� ேதவ� 

ைதவத�৷৷2.62.8৷৷

ேதவ!� த�ம�ைத� ப�றி ஆரா�� ெப�க��� 

கணவ�தா� – அவ� ந��ண� ெப�றவனாய��� ச� 

– ���ண� ெப�றவனாய��� ச� – க�க�ட 

ெத�வ�.
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88.

 शोको नाशयते धैय� शोको नाशयते �ुतम्।

शोको नाशयते सव� नाि�त शोकसमो �रपुः।।2.62.15।।

ேஶாேகா நாஶயேத ைத�ய� ேஶாேகா நாஶயேத 

��த�.

ேஶாேகா நாஶயேத ஸ�வ� நா�தி ேஶாகஸேமா 

��ஃ৷৷2.62.15৷৷

மன��யர� ைத�ய�ைத அழி�கிற�; மன��யர� 

அற�� ஞான�ைத அழி�கிற�. மன��யர� 

எ�லாவ�ைற�� அழி�கிற�. மன��யர� ேபா�ற 

பரம வ�ேராதி உலகி� இ�லேவ இ�ைல.

89. 

यदाचरित क�यािण शुभंवा य�दवाऽशुभम्।

तदवे लभते भ� ेकता� कम�जमा�मनः।।2.63.6।।

யதாசரதி க�யாண� �ப� வா யதி வா�ப�.

தேதவ லபேத ப�ேர க�தா க�மஜமா�மநஃ৷৷2.63.6৷৷

“க�யாண�! உ�தமிேய! ஒ�வ� ந�லேதா, த�யேதா 

எைத� ெச�தா�� அத� வ�ைளவாக, அவ� அைத 

(�க�ைதேயா, ��க�ைதேயா)  அைட�ேத த��வா�. 
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90.

 गु�लाघवमथा�नामार�भ े कम�णा ंफलम्।

दोषंवा यो न जानाित स बालइित हो�यते।।2.63.7।।

��லாகவம�தாநாமார�ேப க�மணா� பல�.

ேதாஷ� வா ேயா ந ஜாநாதி ஸ  பால இதி 

ேஹா�யேத৷৷2.63.7৷৷

எவெனா�வ� ெசய�கைள� ெச�ய� ெதாட��� ேபாேத, 

அத� பய� மி��ததா அ�ல� �ைறவானதா, எ�பைத 

எ�ண�� பா��காம��, த�ைமைய வ�ைளவ��க� ��யதா 

எ�பைத அறியாம��  ெசய�ப�கிறாேனா, அவ� 

அறிவ�றவ� என�ப�கிறா�.

91. 
कि�दा�वणंिछ�वा पलाशां� िनिष�ित।

पु�पं द�ृ�वा फले गृ�ु�सशोचित फलागमे।।2.63.8।।

க�சிதா�ரவண� சி�வா பலாசா��ச நிஷி�சதி.

��ப� ����வா பேல ����� ஸ ேஶாசதி 

பலாகேம৷৷2.63.8৷৷

க�கவ� மல�கைள� க��, அவ�றிலி��� இன�ய 

பழ�க� கிைட��� எ�� க�தி (சிறிய ��க� ����) 

மாமர�கைள ெவ��� சா���வ��� (அழகிய மல�க� 

����) �ரச மர�க��� த�ண��  ஊ�றி வள��பவ�, 

கா� ேதா�றி கன�யா�� கால�தி� வ��தேவ 

ெச�வா�
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92. 

�ि�येण वधो राज�वान��थे िवशेषतः।

�ानपूव� कृत��थाना�यावयेदिप वि�णम्।।2.64.24।।

���ேயண வேதா ராஜ� வாந�ர�ேத வ�ேஶஷதஃ.

ஞாந��வ� ��த� �தாநா��யாவேயதப� 

வ��ண�৷৷2.64.24৷৷

அரேச! ஒ� வானப�ர�தைன மன� அறி�� ஒ� 

���ய� ெகாைல ெச�தா�, அ�ப� ெச�தவ� 

வ�ரா�த� தா�கிய இ�திரனாகேவ இ��ப��� (அ�த 

மகாபாவ�) அவைன� பதவ�ய�லி��� த�ள�வ���.

93. 

नाराजके जनपद ेिव�ु�माली महा�वनः।

अिभवष�ित पज��यो मह� �द�ेन वा�रणा।।2.67.9।।

நாராஜேக ஜநபேத வ����மா� மஹா�வநஃ.

அப�வ�ஷதி ப�ஜ�ேயா மஹ��  தி�ேயந 

வா�ணா৷৷2.67.9৷৷

அரச� இ�லாத நா��� மி�ன� ��ட�க�ட� 

க�ஜைன ெச��� ேமக� தி�வ�யமான மைழ 

ெபாழி�� �மிைய நைன�கா�
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94. 

नाराजके जनपद ेबीजमुि�ः �क�य�ते।

नाराजके िपतुः पु�ो भाया� वा वत�ते वशे।।2.67.10।।
நாராஜேக ஜநபேத பஜ� ���ஃ �ரகீ�யேத.

நாராஜேக ப��ஃ ��ேரா பா�யா வா வ�தேத 

வேஶ৷৷2.67.10৷৷

அரச� இ�லாத நா��� ஒ� ைக�ப�� வ�ைத�� 

வ�ைளநில�தி� ெதள��க�பட மா�டா�. அரச� 

இ�லாத நா��� த�ைதய�� ெசா���� மக� 

அ�பண�ய மா�டா�; கணவன�� க���பா��� 

மைனவ� இ��கமா�டா�.

95. 

नाराजके धनंचाि�त नाि�त भाया��यराजके।

इदम�यािहतं चा�य�कुत�स�यमराजके।।2.67.11।।

நாராஜேக தந� சா�தி நா�தி பா�யா �யராஜேக.

இத ம�யாஹித� சா�ய� �த�ஸ�ய மராஜேக৷৷2.67.11৷৷

அரச� இ�லாத நா��� த��ைடய� எ�� எ�த� 

ெச�வ�ைத�� ைவ��� ெகா�ள ��யா�. அரச� 

இ�லாத நா��� த��ைடய மைனவ� எ�� (�ைற�ப� 

மண�த ெப�ைண��) ெசா�லி� ெகா�ள 

��யாம�ேபா��. அரச� இ�லாத நா��� 

இ�மாதி�யான ெப��ேக� இ���ெகா������. எனேவ 

ேவ� எ��தா� ச�திய�ைத� காண����?
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96. 

नाराजके जनपद ेय�शीला ि�जातयः।

स�ा�य�वासते दा�ता �ा�णा�संिशत�ताः।।2.67.13।।

நாராஜேக ஜநபேத ய�ஞசீலா �வ�ஜாயதாஃ |

ஸ�ரா�ய�வாஸேத தா�தா �ரா�மணாஃ 

ஸ�ஶித�ரதாஃ ||

அரச� இ�லாத நா��� ேவ�வ� ெச�வதி� 

ப��ைடயவ�க��, த�வ�ர 

வ�ரதா��டான�ைடயவ�க��, �ல�கைள 

ெவ�றவ�க��, ேவத வ��ப�ன�க�மான அ�தண�க�, 

ஸ�ர� �தலான ெப�� யாக�கைள ெச�யமா�டா�க�.

97. 

नाराजके जनपद े�भूतनटनत�काः।

उ�सवा� समाजा� वध��ते रा�वध�नाः।।2.67.15।।

நாராஜேக ஜநபேத �ர�தநடந�தகாஃ.

உ�ஸவா�ச ஸமாஜா�ச வ�த�ேத 

ரா��ரவ�தநாஃ৷৷2.67.15৷৷

அரச� இ�லாத நா��� உ�சாக� நிைற�த 

ஆட�வ�லா�க� த� கைல�திறைன� கா�� 

ச�தாய�ைத ேம�ப���� தி�வ�ழா நிக��சிக� 

ம��� ேபரைவ� ��ட�க� அதிக அளவ�� 

நட�த�படமா�டா.
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98.

 नाराजके जनपद ेिस�ाथा � �वहा�रणः।

कथािभरनुर�य�ते कथाशीलाः कथाि�यैः।।2.67.16।।

நாராஜேக ஜநபேத ஸி�தா�தா �யவஹா�ணஃ.

கதாப�ர�ர�ய�ேத கதாஶலீாஃ கதா��ையஃ৷৷2.67.16৷৷

அரச� இ�லாத நா��� ஒ� ெபா�� �றி�� 

வாத�ப�ரதிவாத�க� நைடெப�வதி�ைல; கைத 

ேக�பதி� ஆ�வ�ைடயவ�க��ட இன�ைமயாக கைத 

ெசா�பவ�கள�� நிக��சிகள�� ஈ�ப�வதி�ைல.

99. 
नाराजके जनपद ेधनव�त�सुरि�ताः।

शेरते िववृत�ाराः कृिषगोर�जीिवनः।।2.67.19।।

நாராஜேக ஜநபேத தநவ�த�ஸுர�ிதாஃ.

ேஶரேத வ���த�வாராஃ 

��ஷிேகார�ஜவ� �நஃ৷৷2.67.19৷৷

அரச� இ�லாத நா��� ெச�வ�த�க���� 

பா�கா�� கிைட�கா�. பய���த�, ப��கைள 

பராம��த� ேபா�ற பண�களா� உய��வா�பவ�க� 

கதைவ� திற�� ைவ��� ெகா�� ��கமா�டா�க�. 

(ெசா���க� ெகா�ைள ேபா�வ��ேமா எ�ற அ�ச� 

ேதா�றிவ���.)
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100. 

नाराजके जनपद ेविणजो दरूगािमनः।

ग�छि�त �ेमम�वानं ब�प�यसमािचताः।।2.67.22।।

நாராஜேக ஜநபேத வண�ேஜா �ரகாமிநஃ.

க�ச�தி ே�மம�வாந� 

பஹுப�யஸமாசிதாஃ৷৷2.67.22৷৷

அரச� இ�லாத நா��� ஏராளமான வண�க� 

ெபா��கைள எ���� ெகா��, 

வ�யாபா�க� ஆப���க� இ�லாம� ெவ��ர� 

ெச�ல ��வதி�ைல.

101. 

नाराजके जनपद ेचर�येकचरोवशी।

भावय�ा�मनाऽ�मानं य� सायंगृहो मुिनः।।2.67.23।।

நாராஜேக ஜநபேத சர�ேயகசேரா வஶ.ீ

பாவய�நா�மநா�மாந� ய�ர ஸாய���ேஹா 

�நிஃ৷৷2.67.23৷৷

அரச� இ�லாத நா��� த� மன�தா� 

பரமா�மாைவ� தியான���� ெகா��, தன� ஒ�வனாக 

நட�� ெச�� ெகா��, எ�த இட�தி� 

மாைல�ெபா�� ஏ�ப�கிறேதா, அ�ேகேய த�கிவ��� 

�லனட�க�ைடய தவசீல� ��றி� தி�ய மா�டா�.
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102. 

नाराजके जनपद ेयोग�ेमं �वत�ते।

नचा�यराजके सेना श�ूि�वषहते युिध।।2.67.24।।
நாராஜேக ஜநபேத ேயாகே�� �ரவ�தேத.

நசா�யராஜேக ேஸநா ����வ�ஷஹேத �தி৷৷2.67.24৷

அரச� இ�லாத நா��� ம�களா� அைடய ��யாத 

ெபா�ைள அைடவ�� (ேயாக�), அைட�த 

ெபா��கைள� கா�பா�ற�� (ே�ம�) ��யாம� 

ேபா��. அரச� இ�லாத நா��� பைடவ�� �க� 

ேபா��கள�தி��ட எதி�கைள எதி���� ேபா� 

��யமா�டா�க�.

103. 

नाराजके जनपद ेनरा�शा�िवशारदाः।

संवद�तोऽवित��ते वनेषूपवनेषुच।।2.67.26।।

நாராஜேக ஜநபேத நராஶா��ரவ�ஶாரதாஃ.

ஸ�வத�ேதாவதி�ட�ேத வேநஷூபவேநஷு ச 

৷৷2.67.26৷৷

அரச� இ�லாத நா��� அற�� வ��ந�களான 

அறிஞ�க� ேசாைலகள��� ��கா�கள��� 

��யம��� சா�திர ஆரா��சிய�� ஈ�படமா�டா�க�.
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104.

 यथा�नुदका न�ःयथावाऽ�यतृण ं वनम्।

अगोपाला यथा गाव�तथा रा�मराजकम्।।2.67.29।।

யதா �ய�தகா ந�யஃ யதா வா�ய��ண� வந�.

அேகாபாலா யதா காவ�ததா 

ரா��ரமராஜக�৷৷2.67.29৷৷

அரச� இ�லாத நா�, த�ண��  இ�லாத ஆ�க� 

ேபால��, ப���� இ�லாத கா� ேபால��, இைடய� 

இ�லாத ப��க� ேபால�� பயன�றதாக ஆகிவ���.

105. 

नाराजके जनपद े�वकंभवित क�यिचत्।

म��याइव नरा िन�यं भ�यि�त पर�परम्।।2.67.31।।

நாராஜேக ஜநபேத �வக� பவதி க�யசி�.

ம��யா இவ நரா நி�ய� ப�ய�தி பர�பர�৷৷2.67.31৷

அரச� இ�லாத நா��� த��ைடய� எ�� எ��� 

யா���� கிைடயா�. ஒ� ம�� இ�ெனா� ம�ைன 

வ����வ�ேபால ம�க� ஒ�வைரெயா�வ� அழி��� 

ெகா�வா�க�.
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106. यमो वै�वण�श�ः व�ण�महाबलः।

िवशे�य�ते नरे��णे वृ�ेन महता ततः।।2.67.35।।

யேமா ைவ�ரவண� ஶ�ரஃ வ�ண�ச மஹாபலஃ.

வ�ேஶ�ய�ேத நேர��ேரண ���ேதந மஹதா 

ததஃ৷৷2.67.35৷৷

ம�ன� த��ைடய உய��த ெசய�பா�களா� யம�, 

�ேபர�, இ�திர�, ம��� பலமி�க வ�ண� 

ஆகிேயாைர� கா���� ேமலானவ�. (யம� 

த�டைன ம��� ெகா��கிறா�; �ேபர� 

ெசலவ�ைத� ெகா��கிறா�; இ�திர� ப�பாலி�கிறா�; 

வ�ண� ந�ெலா��க�ைத� த�கிறா�. ஆனா� 

ம�னன�ட� இ�த நா�� �ண�க�� இ��கி�றன.)

107. 

दानय�ािधकारा िह शील�ुितवचोऽनुगा।

बुि��ते बुि�स�प� �भेवाक� �यमि�दरे।।2.72.25।।

தாநய�ஞாதிகாரா ஹி ஶலீ��திவேசாऽ�கா.

��தி�ேத ��திஸ�ப�ந �ரேபவா�க�ய 

ம�திேர৷৷2.72.25৷৷

ந���தி நிைற�தவேன! ஆகாய�தி� ��ய�ட� ��ய 

ப�ரைப ேபால, உன� ேநா�க� தான� ெச�வதி�� 

யாக�க� ெச�வதி�� இைணப��யா� 

இ��கேவ���. ந�ெலா��க�, ேவதேமா�த�, தவ 

வா��ைக�- இவ�ைற சா��தி��க ேவ���.
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108. 

कि�� �ा�णधनं �तं रामेण क�यिचत्।

कि��ा�ो द�र�ो वा तेनापापो िव�हिसतः।।2.72.44।।

க�சி�ந �ரா�மணதந� ��த� ராேமண க�யசி�.

க�சி�நா�ேயா த��ேரா வா ேதநாபாேபா 

வ�ஹி�ஸிதஃ৷৷2.72.44৷৷

(பரத� ைகேகய�ய�ட� ராம� கா����� 

ெச�றைதெயா��) ராம� யாேரா ஓ� அ�தண�ைடய 

ெச�வ�ைத� கவ��தாரா? ��றம�ற ஒ� 

ெச�வ�தேனா, அ�ல�, ஏைழேயா அவரா� க�ைமயாக 

�����த�ப�டனரா?

109. 

कि�� परदारा�वा राजपु�ोऽिभम�यते।

क�मा�सद�डकार�ये �ूणहवे िववािसतः।।2.72.45।।

க�சி�ந பரதாரா�வா ராஜ��ேராப�ம�யேத.|

க�மா�ஸ த�டகார�ேய ��ணேஹவ 

வ�வாஸிதஃ৷৷2.72.45৷৷

அ�ப�ய��ைலெய�றா� அரச�மாரரான ராம�, ப�ற� 

மைனவ�ைய மன�தாலாவ� வ���ப�னாரா? க��சிைத� 

எ�ற மகாபாதக�ைத� ெச�பவ��� அள��க�ப�� 

ெகா��த�டைன ேபால, எ�த� காரண�தி�காக இவ� 

த�டகார�ய�தி��� கட�த�ப�டா�.
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110. 

अङग��यङगजःपु�ो �दया�ािप जायते।

त�माि��यतमो मातुः ि�या एवतु बा�धवाः।।2.74.14।।

அஙக�ர�ய�கஜஃ ��ேரா ��தயா�சாப� ஜாயேத.

த�மா���யதேமா மா�ஃ ��யா ஏவ � 

பா�தவாஃ৷৷2.74.14৷৷

தா�-த�ைதய�� ��கிய உ����க�, ம��� அ��த 

நிைலய�� உ�ள உபகரண�க�, ம��� மன�தி� 

பாச�திலி���� �த�வ� ப�ற�கிறா� எ�ற 

காரண�தா� அ�ைன�� மிக�� ேவ��யவ� 

ஆகிறா�. ம�ற உ�றா�-உறவ�ன�க� எவ�� இைதவ�ட� 

�ைறவான அ���� ம��ேம உ�யவ�க�.

111. 

कृताशा�ानुगा बुि�मा�भू��य कदाचन।

स�यस�ध�सतां�े�ो य�याऽय�ऽनुमतेगतः।।2.75.21।।

��தா ஶா��ரா�கா ��தி�மா��த�ய கதாசந.

ஸ�யஸ�த� ஸதா��ேர�ேடா ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.21৷৷

(பரத� சபத�) எவ�ைடய வ���ப�தி� ேப�� ெசா�ன 

ெசா� தவறாதவ�� ந�ெனறியாள�கள�� சிற�தவ��, 

உய����ப�ற�பாள�மான அவ� (ராம�) (கா����) 

ெச�றாேரா, அவ�ைடய ��தி ஆசா�ய�களா� 

உபேதசி�க�ப�ட ந�வழிய�� ெச�லேவ�டா�.
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112.

 ह��य�रथस�बाध े यु� ेश�समाकुले।

मा�मकाष��सतांधम� य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.27।।

ஹ��ய�வரதஸ�பாேத ��ேத ஶ��ரஸமா�ேல.

மா �ம கா�ஷ��ஸதா� த�ம� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.27৷৷

எவ�ைடய ஸ�மத�தி�ேப��, மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா அவ� யாைன-�திைர-ேத�க� 

நிைற��, அ�திர-ச�திர� ப�ரேயாக� நைடெப�� 

ேபா��கள�தி� ேமேலா�கள�� அறெநறிைய� 

கைட�ப���காதவ�க��� (அத�ம��த� 

ெச�கிறவ�க���) ஏ�ப�� பாவ�ைத அைடவானாக.

113. 

पायसंकृसरं छागंवृथासोऽ�ातु िनघृ�णः।

गु�ं�ा�यवजानातु य�याऽय�ऽनुमतेगतः।।2.75.30।।

பாயஸ���ஸர� சாக���தா ேஸாऽ�நா� நி���ணஃ.

����சா�யவஜாநா� ய�யா�ேயா�மேத கதஃ৷৷2.75.30৷৷

எவ�ைடய அ�மதி�ட� மாமன�தரான அவ� கா����� 

ெச�றாேரா, அவ� பாயஸ�, எ�ள�ன�, ஆ��� பா� 

ஆகியைவகைள (ேதவ�க�, �தாைதய�, பகவா� 

ஆகிேயா��காக அ�லாம�) தன�காகேவ ெச�� 

உ��� ஈரம�ற ெந�சின� ஆவானாக; 

ஆசா�ய�கைள�� அவ� அவம�யாைத ெச�வானாக.
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114.

 िव�ासा�किथत ं�कि��प�रवाद ंिमथः�िचत्।

िववृणोतु सद�ुा�मा य�याऽय�ऽनुमतेगतः।।2.75.32।।

வ��வாஸா�கதித� கி�சி�ப�வாத� மிதஃ �வசி�.

வ���ேணா� ஸ ��டா�மா ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.32৷৷

எவ�ைடய அ�மதிய��ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� ந�பன�ட��ள 

ந�ப��ைகயா� தம��� ப�மாறி� ெகா�ள�ப�ட, 

இ�ெனா�வ�ைடய ��ற�ைத, ம�றவ�க���� 

��வானாக. (ந��� �ேராக� ெச�த பாவ�ைத 

அைடவானாக)

115. 

अ�ा�य सदशृा�दाराननप�यः �मीयताम्।

अनवा�य ��यांध�या� य�याऽय�ऽनुमतेगतः।।2.75.35।।

அ�ரா�ய ஸ��ஶா� தாராநநப�யஃ �ரம�யதா�.

அநவா�ய ��யா� த��யா� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.35৷৷

எவ�ைடய அ�மதி�ட� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா,   அவ� த� க����� ஏ�ற 

மைனவ�ைய  அைடயாம�, அதனா� ���ப� 

த�ம�கைள� ைக�ெகா�ள ��யாம��, ச�ததி 

இ�லாதவனாக�� ம��பானாக.
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116.

 राज�ी बालवृ�ाना ं वध े य�पापमु�यते।

भृ�य�यागेच य�पापं त�पापं �ितप�ताम्।।2.75.37।।
ராஜ��� பால���தாநா� வேத ய�பாப��யேத.

���ய�யாேகச ய�பாப� த�பாப� 

�ரதிப�யதா�৷৷2.75.37৷৷

ம�ன�, ெப�, சி�வ�, வேயாதிக� – இவ�கைள� 

ெகா�றா� எ�ன பாவ� வ�� ேச�� எ�� 

வ�தி�க�ப����கிறேதா, ேம��, த�ைன அ��� 

ப�ைழ�பவ�கைள உதறி வ��வதா� எ�ன பாவ� வ�� 

ேச�ேமா, இைவ யா�� அவைன அைடவதா�க.

117. 

ला�या मधुमांसेन लोहनेच िवषेणच।

सदवै िबभृया�भृ�या�य�याय�ऽनुमते गतः।।2.75.38।।

லா�யா ம�மா�ேஸந ேலாேஹந ச வ�ேஷண ச.

ஸைதவ ப���யா� ���யா� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.38৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� அர��, க�, இைற�சி, 

இ���, வ�ஷ� ஆகியைவகைள வ��பதா�  வ�� 

வ�மான�தினா� த�ைன அ��ய���பவ�கைள 

எ�ேபா�� கா�பா�றி வ�வானாக. (இ�த�ெபா��கைள 

வ��ப� மகா பாவ� எ�� �ற�ப���ள�..)
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118.

 सङ्�ाम े समुपोढे�म श�ुप�भय�करे।

पलायमानो व�येत य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.39।।

ஸ��ராேம ஸ�ேபாேட �ம ச��ப�பய�கேர.

பலாயமாேநா வ�ேயத ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.39৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� எதி� பைடய�ன���� 

பய�கர�ைத வ�ைளவ���� ேபா��கள�திலி���  

�ற��கி��� த�ப�ேயா�பவனாக ெகா�ல�பட���

119. 

कपालपािणःपृिथवीमटतां चीरसंवृतः।

िभ�माणो यथो�म�ो य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.40।।

கபாலபாண�ஃ ��திவம� டதா� சீரஸ���தஃ.

ப��மாேணா யேதா�ம�ேதா ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.40৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� க�ைத��ண� உ��தி, 

க�பைர ஓ� ஏ�தி ப��ைசெய��பவனாக ைப�திய� 

ப���தவ� ேபா� உலகி� ��றி வ�வானாக.
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120.

 म�े�स�ो भवत ु �ी�व�ेषुच िन�यशः।

काम�ोधािभभूत�तु य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.41।।

ம�ேய �ரஸ�ேதா பவ� ����வே�ஷு ச நி�யஶஃ.

காம�ேராதாப��த�� ய�யா�ேயா�மேத கதஃ৷৷2.75.41৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� காம�, ேகாப� ஆகிய 

த�ய �ண�க�� ஆ�ப��, க���, ெப��ற�, 

�தா�ட� ஆகியைவகள�� எ�ேபா�� ஈ�ப�டவனாக 

ஆக���.

121. 

मा�म धम� मनोभूयादधम� स िनषेवताम्।

अपा�वष� भवतु य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.42।।

மா�ம த�ேம மேநா �யாதத�ம� ஸ நிேஷவதா�.

அபா�ரவ�ஷ� பவ� ய�யா�ேயா�மேத கதஃ৷৷2.75.42৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� த�ம�தி� மன� 

ெச���பவனாக ஆகேவ�டா�; அத�ம�திேலேய 

��ய���க���; த�திய��லாதவ�க��� ஏராளமாக� 

தான� ெச�பவனாக���.
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122.

 सि�ता�य�य िव�ािन िविवधािन सह�शः।

द�युिभ�व�लु�य�तां य�याय�ऽनुमते गतः।।2.75.43।।

ஸ�சிதா�ய�ய வ��தாநி வ�வ�தாநி ஸஹ�ரஶஃ.

த��ப��வ��ர��ய�தா� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.43৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� ெப��ய�சி ெச�� 

ேச��� ைவ�த ப�லாய�ர� மதி��ைடய பலவைக� 

ெசா���க� தி�ட�களா� ெகா�ைளய�ட�பட���.

123. 

उभे स��ये शयान�य य�पापं प�रक��यते।

त�पापं भवे��य य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.44।।

உேப ஸ��ேய ஶயாந�ய ய�பாப� ப�க��யேத.

த�சபாப� பேவ�த�ய ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.44৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

நா�ைடவ���� ெச�றாேரா, அவ��� காைல, மாைல 

இ� ஸ�தியாகால�கள��� உற��ப��� எ�த� 

பாவ� வ�தி�க�ப����கிறேதா அ�த� பாவ� 

ஏ�பட�கடவ�.
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124. यदि�दायके पाप ंय�पाप ंग�ु त�पगे।

िम��ोहचे य�पापं त�पापं �ितप�ताम्।।2.75.45।।
யத�நிதாயேக பாப� ய�பாப� ��த�பேக.

மி�ர�ேராேஹ ச ய�பாப� த�பாப� 

�ரதிப�யதா�৷৷2.75.45৷৷

ப�ற� உைடைமகள�� ெகா�ள� ைவ�� அழி�பவ��� 

எ�த� பாவேமா, ��வ�� மைனவ��ட� உற� 

ெகா�பவ��� எ�த� பாவேமா, ந�பைன வ�சகமாக 

ஏமா��பவ��� எ�த� பாவேமா, அ�த� பாவ�ைத�� 

அைடவானாக.

125. 

दवेतानां िप�ूणांच मातािप�ो�तथैवच।

मा�मकाष��स शु�ूषां य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.46।।

ேதவதாநா� ப���ணா� ச மாதாப��ேரா�தைதவ ச.

மா �ம கா�ஷ��ஸ ஶு��ஷா� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.46৷৷

எவ�ைடய அ�மதிய��ேப�� மாமன�தரான அவ� 

நா�ைடவ��� கா����� ெச�றாேரா, அவ� 

ேதவைதக�-ப����க�-ெப�ேறா�க���� ேசைவ 

ெச�யாம� ேபாக���. (இவ�க���� ெச��� 

வழிபா��� பண�களா� கிைட�க� ��ய 

��ண�ய�ைத இழ�தவனாக ஆக���.)
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126. 

सतांलोका�सतांक��या��स�जु�ा�कम�ण�तथा।

��यतु ि��म�ैव य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.47।।

ஸதா� ேலாகா�ஸதா� கீ��யா� ஸ�ஜு�டா� 

க�மண�ததா.

�ர�ய� �ி�ரம�ையவ ய�யா�ேயா�மேத கதஃ৷৷2.75.47৷৷

எவ�ைடய அ�மதிய��ேப�� மாமன�தரான அவ� 

நா�ைடவ��� கா����� ெச�றாேரா, அவ� 

சா�ேறா�கள�� ��ட�திலி����, சா�ேறா�கள�� 

ந�மதி�ப�லி����, அ�வாேற ந�றாக அ����க�ப�� 

வ�த க�மா�கள�லி����,   இ�ேற உடேனேய 

ந�வ�யவ� ஆவானாக.

127. 

अपा�य मातृशु�ूषामनथ� सोऽवित�ताम्।

दीघ�बा�म�हाव�ा: य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.48।।

அபா�ய மா��ஶு��ஷாமந�ேத ேஸாவதி�டதா�.

த��கபாஹு� மஹாவ�ா: ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.48৷৷

எவ�ைடய வ���ப�தி�ேப�� ந��ட �ஜ�கைள�� 

வ�சாலமான மா�ைப��  உைடய மாமன�தரான அவ� 

நா�ைடவ��� கா����� ெச�றாேரா, அவ� த�ைன� 

ெப�ற அ�ைன��� பண�வ�ைட ெச�யாம�ேபாக���; 

ெக�தைல� ெச��� �ைறகள�� உ�தியாக நி�பானாக.
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128. 

धम�दारा�प�र�य�य परदाराि�षेवताम्।

�य�धम�रितमू�ढो य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.53।।

த�மதாரா�ப��ய�ய பரதாரா�நிேஷவதா�.

�ய�தத�மரதி��ேடா ய�யா�ேயா�மேத கதஃ৷৷2.75.53৷৷

எவ�ைடய இ�ட�ப� மாமன�தரான அவ�கா����� 

ெச�றாேரா, அவ�

�ைற�ப� வ�வாக� ெச�� ெகா�ட மைனவ�ைய 

�ற�கண���, ப�ற� மைனவ�கள�ட� ஆைச ெகா�வானாக. 

அறிவ��லாத அவ�, அறெநறிகள�� ஆ��த ப�றிைன� 

�ற�தவ� ஆக���.

129. 

पानीयदषूके पापं तथैव िवषदायके।

य�दके�सलभतां य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.55।।

பாந�ய�ஷேக பாப� தைதவ வ�ஷதாயேக.

ய�தேதக�ஸ லபதா� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.55৷৷

எவ�ைடய ச�மத�தி�ேப�� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� ��ந�ைர (���பத�� 

த�திய��லாதப�) அ��த� ெச�பவ��� எ�ன 

பாவேமா, அேதேபா� வ�ஷ� ெகா���� 

ெகா�பவ��� எ�ன பாவேமா, அைவ 

அைன�ைத�� இவ� ஒ�வேன அைடவானாக.
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130. 

�ा�णायो�तां पूजां िवह�तु कलुषेि��यः।

बालव�सांच गां दो�धु य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.56।।

�ரா�மணாேயா�யதா� �ஜா� வ�ஹ�� க�ேஷ���யஃ.

பாலவ�ஸா� ச கா� ேதா�� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.56৷৷

எவ�ைடய வ���ப�தி�ப� மாமன�தரான அவ�கா����� 

ெச�றாேரா, அவ� ெபாறி கல�கி ேவதவ����க���� 

�ைஜ ெச�வத�காக சி�த� ெச�ய�ப�டைத நாச� 

ெச�பவனா�க. �திதாக ஈ�ெற��த க�றி�ைடய 

ப�வ�டமி��� பாைல கற�க�கடவ�. (க�� ேபா�டப�� 

ப�� நா�க� வைர தா�� ப�வ�டமி��� பா� கற�க� 

�டா� எ�ப� வ�தி).

131. 

तृषात� सित पानीय े िव�ल�भेन योजयेत्।

लभेत त�य य�पापं य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.57।।

��ஷா�த� ஸதி பாந�ேய வ��ரல�ேபந ேயாஜேய�.

லேபத த�ய ய�பாப� ய�யா�ேயா�மேத 

கதஃ৷৷2.75.57৷৷

எவ�ைடய வ���ப�தி�ப� மாமன�தரான 

அவ�கா����� ெச�றாேரா, அவ� த�ன�ட� 

��த�ண��  இ����ேபா�, தாக�தா� தவ���� 

ெகா����பவ���� ெகா��காம� ஏமா��பவ�, 

எ�ன பாவ�ைத அைடவாேனா, அ�த பாவ�ைத 

அைடய� கடவ�.
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132.

 भ��या िववदमानेष ुमाग�माि��य प�यतः।

त�य पापेन यु�येत य�याय�ऽनुमतेगतः।।2.75.58।।

ப��யா வ�வதமாேநஷு மா�கமா���ய ப�யதஃ.

த�ய பாேபந ��ேயத ய�யா�ேயா�மேத கதஃ৷৷2.75.58৷৷

எவ�ைடய வ���ப�தி�ப� மாமன�தரான அவ� 

கா����� ெச�றாேரா, அவ� இ�வ� த�க���� 

வா��ச�ைடய�� ஈ�ப������ேபா� அவ�க� 

ப�ர�ைனய�� எ�ேக நியாய� இ��கிற� எ�பைத ���� 

ெகா�டேபாதி��, அ�வ��வ�� தன�� ேவ��ய 

ஒ�வ��� அ��லமாக� ேப�பவ��� ஏ�ப�� 

பாவ�ைத அைடய� கடவ�.

133. 

इदमेवामृतं �ा� राि� राजष�यःपरे।

वनवासं भवाथा�य �े�यमे �िपतामहाः।।2.94.19।।

இதேமவா��த� �ராஹூ ரா�ஞ� ராஜ�ஷயஃ பேர.

வநவாஸ� பவா�தாய �ேர�ய ேம 

�ரப�தாமஹாஃ৷৷2.94.19৷৷

(ராம� �ைதய�ட�) ேதவ!� எ��ைடய 

��ேனா�க�� ம����ள ராஜ�ஷிக�� 

இ�வ�தமான வனவாச�, உடைல உ��த ப�ற� மிக 

உய��த நிைலைய அைடவ���� சாதன� என� 

�றிய���கிறா�க�.
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134.

 य�� ं बा�धवानांवा िम�ाणांवा �य ेभवेत्।

नाहतं��ितगृ�ीयां भ�याि�वषकृतािनव।।2.97.4।।

ய��ர�ய� பா�தவாநா� வா மி�ராணா� வா �ேய 

பேவ�.

நாஹ� த��ரதி���ணய� � 

ப�யா�வ�ஷ��தாநிவ৷৷2.97.4৷৷

(ராம� ல�மண�ட�) உறவ�ன�க�, ந�ப�க� 

அழிவ�னா� எ�த� ெபா�� கிைட��ேமா, அைத 

வ�ஷ� கல�த உணைவ�ேபால நா� ஏ�கமா�ேட�.

135. 

नेयं मम मही सौ�य दलु�भा सागरा�बरा।

नही�छेयमधम�ण श��वमिप ल�मण।।2.97.7।।

ேநய� மம மஹ � ெஸௗ�ய ��லபா ஸாகரா�பரா.

ந ஹ�� ேசயமத�ேமண ஶ�ர�வமப� ல�மண৷৷2.97.7৷৷

ந�லிய�ப�னா�! கடைல எ�ைலயாக� ெகா�ட 

இ�த� �ம�டல� எ�னா� அைடய ��யாதத��. 

ஆனா� ல��மணா! அத�ம�தினா� (தவறான 

வழிகைள ேம�ெகா�வதா�) இ�திர�பதவ�ேய 

கிைட�பதானா�� அைத நா� வ���பமா�ேட�.
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136. 

कि�ि�नयस�प�ः कुलपु�ो ब��ुतः।

अनसूयुरनु��ा स�कृत�ते पुरोिहतः।।2.100.11।।

க�சி�வ�நயஸ�ப�நஃ �ல��ேரா பஹு��தஃ.

அநஸூ�ர��ர�டா ஸ���த�ேத 

�ேராஹிதஃ৷৷2.100.11

(ராம� பரதன�ட�) பண��மி�கவ�, ந��ல�தி� 

ேதா�றியவ�; பல ��கைள� க��� ேக��� 

அறி�தவ�; ெபாறாைமய�றவ�; ��கால�கைள�� 

அறி�தவ�. இ�ப��ப�ட உ� (நம�) �ேராகிதரான 

(�ய�ஞ�) அவைர, ந� மதி��ட� நட��கிறாயா?

137. 

कि�दि�षु ते यु�ो िविध�ो मितमानृजुः।

�तंच हो�यमाणंच काले वेदयते सदा।।2.100.12।।

க�சித�நிஷு ேத ��ேதா வ�தி�ேஞா மதிமா��ஜுஃ.

ஹுத� ச ேஹா�யமாண� ச காேல ேவதயேத 

ஸதா৷৷2.100.12৷৷

��� அ�ன�கைள�� ெபா���ட� கவன��பத�காக ந� 

நியமி���ள, ேவ�வ� ெநறி�ைற, �� அறி�, 

ேந�ைம ெகா�ட அ�தண�, ச�யான கால�தி� 

ெச�ய�ப�ட ஆ�தி, ெச�ய�படேவ��ய ஆ�திக� 

ப�றி உன�� ெத�வ��கிறாரா?
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138. 

कि��ेवाि�पतॄन् भृ�यान् ग�ु ि�पतृसमानिप।

वृ�ां� तात वै�ां� �ा�णां�ािभम�यसे।।2.100.13।।

க�சி�ேதவா�ப���� ���யா� ���ப���ஸமாநப�.

���தா��ச தாத ைவ�யா��ச 

�ரா�மாணா��சாப�ம�யேஸ৷৷2.100.13৷৷

�ழ�தா�! ேதவைதக� ப����க�, ேவைல�கார�க�, 

ஆசா�ய�க�, த�ைத ேபா� ேபா�ற�த�க வேயாதிக�க�, 

ம���வ�க�, ம��� அ�தண�கைள உ�ய �ைறய�� 

ெகௗரவ�ப���கிறா�, அ�லவா?

139. 
म��ो िवजयमूलंिह रा�ां भवित राघव।

सुसंवृतो म��धरैरमा�यै�शा�कोिवदःै।।2.100.16।।

ம��ேரா வ�ஜய�ல� ஹி ரா�ஞா� பவதி ராகவ.

ஸுஸ���ேதா ம��ரதைரரமா�ைய 

ஶா��ரேகாவ�ைதஃ৷৷2.100.16৷৷

பரதேன! அைம�ச�க�ட� கல�� ஆேலாசி�க�ப�� 

ஆேலாசைனக�தா� எ��த கா�ய�கள�� ெவ�றிய�� 

அ��பைட. அ��� �ட, ஆேலாசைன ெசா�வதி� 

நி�ண�க��, அரசந�தி ப�றி ந��ண��தவ�க�மான 

ம�தி�களா� ஆேலாசைன ���க� ரகசியமாக� 

கா�பா�ற�பட ேவ���.
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140.

 कि��म��यस े नैकःकि��ब�िभ�सह।

कि��े मि��तो म��ो रा� ंन प�रधावित।।2.100.18।।

க�சி�ம��ரயேஸ ைநகஃ க�சி�ந பஹுப��ஸஹ.

க�சி�ேத ம���ேதா ம��ேரா ரா��ர� ந 

ப�தாவதி৷৷2.100.18৷৷

ந� தன� ஒ�வனாக� சி�தி�� ��� எ��காம� 

இ��கிறாயா? ஏராளமானவ�கைள ைவ���ெகாண� 

��கிய ���க� எ��காம� இ��கிறாயா? உ�னா� 

த�க ஆேலாசக�க�ட� க��� ஆேலாசி�க�ப�ட 

���க� நா��� உ�ய கால�தி�� �� 

கசி��வ�டாம� இ��கிறதா? (தி�ட�கள�� ரகசிய� 

பா�கா�க�ப�கிறதா?)

141. 

कि�दथ� िविनि��य लघुमूलं महोदयम्।

ि��मारभसे कतु� न दीघ�यिस राघव।।2.100.19।।

க�சித�த� வ�நி�சி�ய ல��ல� மேஹாதய�.

�ி�ரமாரபேஸ க��� ந த��கயஸி ராகவ৷৷2.100.19৷৷

பரதா! எள�ய �ைறய�� ஆர�ப��க�ப��  ெப�� 

பயைன தர���ய ெசய�கைள நி�சய��தப��, உடேன 

ெசய�ப���கிறாயா? காலதாமத� ெச�யவ��ைல 

அ�லவா?
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142.

 कि��सह�ा�मूखा�णामेकिम�छिस पि�डतम्।

पि�डतो �थ�कृ��ेषु कुया�ि��ेयसं महत्।।2.100.22।।

க�சி� ஸஹ�ரா� ��காணாேமகமி�சஸி ப��த�.

ப��ேதா �ய�த����ேரஷு ��யா� நி�ேரயஸ� 

மஹ�৷৷2.100.22৷৷

அறிவ��லாத பலைர� கா����, ��தி��ைம�ைடய 

ஒ�வைர அ�கி� ைவ��� ெகா�ள வ����கிறா� 

தாேன? ஒ� கா�ய�ைத� ெச��� ேபா� ஏ�ப�� 

இ��க�கைள ஒ� ��திசாலியா�தா� கைள�� 

ந�ைமைய� ெச�ய ����.

143. 

कि��ो�ेण द�डने भृशमु�िेजत �जम्।

रा� ेतवावजानि�त मि��णःकैकयीसुत।।2.100.27।।

க�சி�ேநா�ேரண த�ேடந ��ஶ��ேவஜித�ரஜ�.

ரா��ேர தவாவஜான�தி ம���ணஃ 

ைககயஸ� ுத৷৷2.100.27৷৷

ைகேகய�ய�� ைம�தேன! ��ற�தி��� ெபா��தாத 

க�ைமயான த�டைனைய� ெப�� ��ம�க� 

அைம�ச�கைள மதி�காமலி�ைல அ�லவா.
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144. 

कि��वां नावजानि�त याजकाः पिततं यथा।

उ��ित�हीतारं कामयानिमव ि�यः।।2.100.28।।

க�சி��வா� நாவஜாந�தி யாஜகாஃ பதித� யதா.

உ�ர�ரதி�ரஹத� ார� காமயாநமிவ ���யஃ৷৷2.100.28৷৷

தவறான வழிகள�� ெபா�� ேச���, யாக� ெச�ய 

வ����கிறவைன ��வ���க� எ�வா� ஒ���வா�கேளா; 

ந��ல� ெப�மண�க�, த�கைள காம இ�ைச�ட� 

அ�கிவ�� ஆ�கைள எ�ப� அவமதி�பா�கேளா, 

அ�ேபால ��ம�கைள �����தி, அவ�க� ெச�வ�ைத� 

பறி��� ெகா�பவனா� உ�ன�ட� ��ற� க��, 

��ம�க� உ�ைன அவமதி�காம� இ��கிறா�களா?

145. 

उपायकुशलं वै�ं भृ�यसंदषूणेरतम्।

शूरमै�य�कामंच यो न हि�त स ह�यते।।2.100.29।।

உபாய�ஶல� ைவ�ய� ���யஸ��ஷேண ரத�.

ஶூரைம�வ�யகாம� ச ேயா ந ஹ�தி ஸ 

ஹ�யேத৷৷2.100.29৷৷ 

(சாம-தான-ேபத-த�ட� எ�ற) உபாய�கைள� ப�ரேயாகி�பதி� 

வ�லவ��, ப�றைர வ�சி��� �ைறகைள� ��� 

��கைள� க�றவ��, அரச��� அ�தர�கமான 

பண�யாள�க� ேம� பழி �ம��பவ��, ம�ன��� இ�ன� 

வ�ைளவ��பதி� �ர��, அரசா�சிைய� ைக�ப��� த�ய 

வ���ப� உைடயவ�மான ஒ�வைன� ெகா�லாம� 

வ��டா�, அ�த அரசேன (அ�த கயவனா�) 

சிைற�ப��த�ப�வா�.
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146.

 कि��धृ�� शूर� मितमा�धृितमा�शुिचः।

कुलीन�ानुर�� द��सेनापितः कृतः।।2.100.30।।

க�சி����ட�ச ஶூர�ச மதிமா� ��திமா� ஶுசிஃ.

��ந�சா�ர�த�ச த��ேஸநாபதிஃ ��தஃ৷৷2.100.30৷৷

எ�ேபா�� மனநிைற�ட� இ��பவ��, �ர-வர� ��, 

அறி��ளவ��, ைத�ய�, ��ைம உைடயவ��, 

ந����ேதா�ற��, உ�ன�ட�தி� வ��வாச� 

உ�ளவ��, கா�ய�கைள� ெச�வதி� 

திறைம��ளவ�மான ஒ�வைன பைட�தைலவனாக 

நியமி�தி��கிறாயா?

147. 

कि��ानपदो िव�ा�दि�णः �ितभानवान्।

यथो�वादी दतू�ते कृतो भरत पि�डतः।।2.100.35।।

க�சி�ஜாநபேதா வ��வா� த�ிணஃ �ரதிபாநவா�.

யேதா�தவாத� �த�ேத ��ேதா பரத ப��தஃ৷৷2.100.35৷৷

பரதேன! ந�, ராஜ�த� எ�ற ெபா��ப�� யாைர 

நியமி�தி��கிறாேயா, அவ� உ� நா��� ப�ற�தவ�தாேன? 

ப�ற�ைடய எ�ண�கைள அறிய� ��யவராக��, 

ெசய�கைள� ெச�வதி� சாம��திய� உைடயவராக��, 

சமய�தி��� த�கப� பதி� ெசா�ல� ��யவராக��, ந� 

ெசா�லிய��ப�யைத ந� ெசா�னப�ேய ெசா�பவராக��, அவ� 

ெசா�லியைத ெசா�னப�ேய உ�ன�ட� ெத�வ��பராக��, 

ந�ல�-ெக�ட� எ�ற வ�ேவக� உைடயவராக�� 

இ��கிறார�லவா?
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148.

 कि�� लौकायितका��ा�णां�तात सेवसे।।

अनथ�कुशला�ेते बालाः पि�डतमािननः।।2.100.38।।

க�சி�ந ெலௗகாயதிகா� �ரா�மணா�� தாத 

ேஸவேஸ৷৷

அந�த�ஶலா �ேயேத பாலாஃ ப��தமாநிநஃ৷৷2.100.38৷৷

ெச�வேம! �ைற�ப� ேவத� பய�லாத, பகவ� ப�தி 

இ�லாத, நா�திக (ைவதிக ெநறிக��� �ற�பான 

வழிகள�� ெச�கிற) அ�தண�க�ட� ேசராம� 

இ��கிறாயா? ஏென�றா�, த�க��� எ�லா� ெத��� 

எ�� க�தி� ெகா������ இ�த அறிவ�லிக� த�ைம 

வ�ைளவ��பதி� சாம��திய��ளவ�க�.

149. 

धम�शा�ेषु मु�येषु िव�मानेषु दबुु�धाः।

बुि�मा�वीि�क� �ा�य िनरथ� �वदि�त ते।।2.100.39।।

த�மஶா��ேரஷு ��ேயஷு வ��யமாேநஷு ���தாஃ.

��திமா�வ�� ிகீ� �ரா�ய நிர�த� �ரவத�தி 

ேத৷৷2.100.39৷৷

உய��த க����கைள� ேபாதி��� த�ம 

சா�திர�க� இ����ேபா�, ேம�ெசா�ன அ�ப 

��தி��ள ப��த�க�, ெவ�� த��கவாத�கைளேய 

��ைவ�� இக-பர �க�க���� பய�படாத 

வ�ஷய�கைளேய ேப�வா�க�.
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150.

 कि�� े दियता�सव � कृिषगोर�जीिवनः।

वाता�यां संि�त�तात लोकोिह सुखमेधते।।2.100.47।।

க�சி�ேத தய�தா�ஸ�ேவ ��ஷிேகார�ஜவ� �நஃ.

வா�தாயா� ஸ���த�தாத ேலாேகா ஹி 

ஸுகேமதேத৷৷2.100.47৷৷

வ�வசாய� ெச�பவ�க�, ப��கைள (ஆ�-மா�கைள) 

பராம��� வா��ைக நட��பவ�க�- இவ�க� 

உ�ன�ட� அ��ட� இ��கிறா�களா? �ழ�தா�! 

வாண�ப� ெச��� வ��தக ம�க� �கமாக 

வா�கிறா�களா? அ�ேபா�தா� இ��லக� �கமாக��, 

151. 

कि�� सव� कमा��ताः��य�ा�तेऽिवश�कया।

सव�वा पुन��सृ�ा म�यमेवा�कारणम्।।2.100.52।।

க�சி�ந ஸ�ேவ க�மா�தாஃ �ர�ய�ா�ேதவ�ச�கயா.

ஸ�ேவ வா �ந�����டா ம�யேமவா�ர 

காரண�৷৷2.100.52৷৷

ெவ� �லபமாக உ� ேவைல�கார�க� உ�ைன ெந��கி� 

பா��க ��யாம� ைவ�தி��கிறாயா? (எள�தாக� பா���� 

உ�ைமைய� ெகா��தா� ம�யாைதைய� �ைற�� 

வ��வா�க�.) அ�ேபால உ�ைன� பா��க ��யாம�� 

இ��க��டா�. இர����� ந�வான ஒ� நிைலைய 

அ�ச��கேவ���.
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152.

 आय�त े िवपुलःकि��कि�द�पतरो �यः।

अपा�ेषु न ते कि��कोशो ग�छित राघव।।2.100.54।।

ஆய�ேத வ��லஃ க�சி� க�சித�பதேரா �யயஃ.

அபா�ேரஷு ந ேத க�சி� ேகாேஷா க�சதி 

ராகவ৷৷2.100.54৷৷

பரதா! உ� அரசா�க வர� அதிகமாக�� ெசல� 

�ைறவாக�� இ��கிறதா? உ��ைடய ெச�வ� 

தகாதவ�கள�ட� ேபாகாமலி��கிறதா?

153. 

यािन िम�यािभश�तानां पत��य�ूिण राघव।

तािन पु�ा�पशू��ि�त �ी�यथ�मनुशासतः।।2.100.59।।

யாநி மி�யாப�ஶ�தாநா� பத��ய��ண� ராகவ.

தாநி ��ரா�பஶு��ந�தி ���ய�தம�ஶாஸதஃ৷৷2.100.59৷৷

பரதா! ��ற� ெச�யாதவ�க� தவறாக 

த���க�ப�டா� அவ�க� க�கள�லி��� சி��� 

க�ண��  த� �க�ைதேய ெப�தாக� க�தி ஆ�சி 

ெச�பவ�ைடய �த�வ�கைள�� ப��கைள�� 

(ெச�வ�ைத��) அழி��வ���.
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154. 

कि��गु�ं� वृ�ां� तापसा�दवेताितथीन्।

चै�यां� सवा�ि�स�दाथा���ा�णां� नम�यिस।।2.100.61।।

க�சி�����ச ���தா��ச தாபஸா� ேதவதாதித��.

ைச�யா��ச ஸ�வா�ஸி�தா�தா� �ரா�மணா��ச 

நம�யஸி৷৷2.100.61৷৷

ஆசா�ய�கைள�� �தியவ�கைள�� தவ� 

ெச�பவ�கைள�� ேதவைதகைள�� அதிதிகைள�� 

ெத�வ� வசி��� (அர�, ேவ��, ேபா�ற) மாெப�� 

மர�கைள��, ேயாகமகிைமயா� இ��லக 

ப�த�திலி��� வ��ப�ட ெப�ேயா�கைள�� 

அ�தண�கைள�� வண��கிறாய�லவா?

155. 

कि�दथ�न वा धम�मथ� धम�ण वा पुनः।

उभौ वा �ीितलोभेन कामेन च न बाधसे।।2.100.62।।

க�சித�ேதந வா த�மம�த� த�ேமண வா �நஃ.

உெபௗ வா ��திேலாேபந காேமந ச ந பாதேஸ৷৷2.100.62৷৷

த�ம�ைத ச�பாதி�க ேவ��ய கால�தி� த�ம�ைத� 

ெச�யேவ���; ெச�வ� வா��ைக�� அவசியமானா�, 

அதைன�� உ�ய �ைறய���, கால�தி�� ேச��க 

ேவ���. அேதேபா� காம �க�தி�� எ�� 

வ�தி�க�ப���ள கால�கள�� ம��ேம சி�றி�ப�தி� 

ஈ�படேவ���. ந� த�ம, அ��த�கைள மற�� 

காம�திேலேய இ�ைச ெகா��, அதிேலேய ஈ�படாம� 

இ��கிறாயா?
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156.

 कि�� े �ा�णा�शम � सव�शा�ाथ�कोिवदाः।

आशंस�ते महा�ा� पौरजानपद�ैसह।।2.100.64।।

க�சி�ேத �ரா�மணா ஶ�ம 

ஸ�வசா��ரா�தேகாவ�தாஃ.

ஆச�ஸ�ேத மஹா�ரா�ஞ 

ெபௗரஜாநபைத�ஸஹ৷৷2.100.64৷৷

உ� ேதச�தி��ள, அைன�� அற��கள��� 

வ�லவ�களான ப�ரா�மண�க�� ப�டண�� ம�க�� 

நா����ற�கள�� வசி�பவ�க�� உ� நலைன�ேகா� 

ப�ரா��தைன ெச�கிறா�கள�லவா?

157. 

म�गला��योगं च ��यु�थानं च सव�तः।

कि��वं वज�य�येता�ाजदोषां�तुदश� ।।2.100.67।।

ம�கலா�ய�ரேயாக� ச �ர���தாந� ச ஸ�வதஃ.

க�சி�வ� 

வ�ஜய�ேயதா�ராஜேதாஷா��ச��தஶ৷৷2.100.67৷৷

ம�கள கா�ய�கைள ெச�யாமலி��ப�, எ�லா 

பைகவ�க�ட�� ஒேர ேநர�தி� ேபாைர� 

ெதாட��வ� இ� ேபா�ற பதிநா�� ��ற�கைள�� 

ந� வ�ல�கிய���கிறாயா?
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158. 

शा�तोऽयं सदा धम�ःि�थतोऽ�मासु नरष�भ।

�ये� ेपु�े ि�थते राजन् न कनीया�भवे�ृपः।।2.101.2।।

ஶா�வேதாய� ஸதா த�மஃ �திேதா�மாஸு நர�ஷப.

�ேய�ேட��ேர �திேத ராஜ� ந கந�யா� 

பேவ���ப:৷৷2.101.2৷৷

��ேஷா�தமேன! அரசேன! ந��ைடய பர�பைரய�� 

��த �த�வ� இ����ேபா� இைளயவ� 

இளவரசனாக ஆவதி�ைல எ�ற ெநறி நிர�தரமாக 

(ெதாட�க நா�கள�லி��ேத) இ��� வ�கிற�.

159. 

�ुित�तु खि�वयं स�या लौ�कक� �ितभाित म।े

यद�ःपु�षो भवित तद�ा�त�य दवेताः।।2.103.15।।

��தி�� க�வ�ய� ஸ�யா ெலௗகிகீ �ரதிபாதி ேம.

யத�நஃ ��ேஷா பவதி தத�நா�த�ய 

ேதவதாஃ৷৷2.103.15৷৷

ஒ� மன�த� எ�தைகய உணைவ� �சி�கிறாேனா, 

அேத உணைவ அவன� ெத�வ�க���� 

பைட�கிறா�. எ�ற உலகிய� பழெமாழி, நி�சயமாக 

உ�ைமதா� எ�� என��� ேதா��கிற�.



123

160.

 एतत ् त े राजशादल�ू  िवमल ं तोयम�यम ् ।

िपतृलोकगत�या� म�तमुपित�तु ॥ (1.103.27)

ஏத� ேத ராஜசா��ல வ�மல� ேதாயம�ய� |

ப���ேலாககத�யா�ய ம�த�த�பதி�ட� || (1.103.27)

(ராம� தசரத��� அ�திம கி�ையக� ெச���ேபா�) 

அரச�� �லிேய, இ�� நா� ெகா���� இ�த 

��தமான ஜல� ப���ேலாக�ைத அைட�த 

த�க���� �ைறவ��றி கிைட�க���.

161. 

सुजीवं िन�यश�त�य यः परै�पजी�ते।

राम तेन तु दजु�वं यःपरानुपजीवित।।2.105.7।।

ஸுஜவ� � நி�யஶ�த�ய யஃ பைர�பஜ�� யேத.

ராம ேதந � ��ஜவ� � யஃ பரா�பஜவ� தி৷৷2.105.7৷৷

ராமா! எவ�ைடய உதவ�ைய நா�வ�� ம�க� 

வா��ைக நட��கிறா�கேளா, அவ�ைடய 

வா��ைகேய உ�தமமான�; எவெனா�வ� ப�ற�ைடய 

ஆதரவ�� வா��ைக நட��கிறேனா, அவ�ைடய 

வா�� க�டமான�.
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162.

 नाऽ�मनः कामकारोऽि�त पु�षोऽयमनी�रः।

इत�ेतरत�ैनं कृता�तःप�रकष�ित।।2.105.15।।

நாऽ�மநஃ காமகாேரா�தி ��ேஷாயமந��வரஃ.

இத�ேசதரத�ைசந� ��தா�தஃ ப�க�ஷதி৷৷2.105.15৷৷

(ராம� பரதன�ட�) எ�த மன�த�� த� இ�ட�ேபா� 

நட�க ��யா�; அவ��� அ�த உ�ைம இ�ைல; 

வ�ைன�பய� அவைன இ��ம��மாக� ��கி 

அைல�கிற�.

163.

 सव � �या�ताः िनचयाः पतना�ता समु��याः।

संयोगा िव�योगा�ता मरणा�तंच जीिवतम्।।2.105.16।।

ஸ�ேவ �யா�தாஃ நிசயாஃ பதநா�தா ஸ���ரயாஃ.

ஸ�ேயாகா வ��ரேயாகா�தா மரணா�த� ச 

ஜவ� �த�৷৷2.105.16৷৷

ேச��� ைவ�க�ப�ட ெச�வ�க� எ�லா� ��வ�� 

அழி��தா� ேபா��; ெப�� பதவ�ய�� இ��பவ�க� 

கீேழ வ��கிறா�க�. ேச��ைக (மைனவ�-ம�க�-ந��-

உற�) எ�லா� இ�திய�� ப����தா� ேபா��; 

உய��� ��� மரண�.



125

164.

 यथा फलाना ं प�ाना ंना�य� पतना�यम्।

एवं नर�य जात�य ना�य� मरणा�यम्।।2.105.17।।

யதா பலாநா� ப�வாநா� நா�ய�ர பதநா�பய�.

ஏவ� நர�ய ஜாத�ய நா�ய�ர 

மரணா�பய�৷৷2.105.17৷৷

மர�தி� ந�றாக ப���வ��ட பழ�க��� தா� 

வ����வ��ேவாேமா எ�பைத� தவ�ர ேவ� 

பயமி�ைல; அ� ேபால ப�றவ� எ���வ��ட 

மன�த��� மரண� வ��வ��ேம எ�பைத� 

கா���� ேவ� பயமி�ைல.

165. 

सहवै मृ�यु��जित सह मृ�यु�नषीदित।

ग�वा सुदीघ�म�वानं सह मृ�यु�नवत�ते।।2.105.22।।

ஸைஹவ ������ரஜதி ஸஹ �����நிஷ�ததி.

க�வாஸுத��கம�வாந� ஸஹ 

�����நிவ�தேத৷৷2.105.22৷৷

கால�, (ப�ராண�கள��) �டேவ நட�கிறா�; கால�, 

�டேவ உ�கா�கிறா�; கால�, �டேவ ெவ��ர� 

வைர ெச�� தி���கிறா�.
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166. 

न�द��यु�दत आ�द�ये न�द��य�तिमतेऽहिन।

आ�मनो नावबु��य�ते मनु�या 

जीिवत�यम्।।2.105.24।।

ந�த��தித ஆதி�ேய ந�த��ய�தமிேதஹன� 

ஆ�மேநா நாவ��ய�ேத ம��யா 

ஜவ� �த�ய�৷৷2.105.24৷৷

��ய� உதயமான�ட� மன�த� மகி��சி அைடகிறா�. 

��ய� மைற�த ப���� மகி�கிறா�. ஆனா� (அ�ேதா, 

ப�தாப�) த� வா�வ�� ஒ� நா� �ைற��வ��டைத 

மன�த�க� உண��� ெகா�வதி�ைல.

167. 

यथा का�चं का�चं समेयातां महाण�वे।

समे�यच �पेयातां कालमासा� क�न।।2.105.26।।

யதா கா�ட� ச கா�ட� ச ஸேமயாதா� 

மஹா�ணேவ.

ஸேம�ய ச �யேபயாதா� காலமாஸா�ய 

க�சந৷৷2.105.26৷৷

ெப��கடலி� (தன��தன�ேய மித�� ெகா������) 

இர�� மர�க�ைடக� ஒ� சமய�தி� ஒ�� ேச��; 

ெகா�சேநர�தி� ��ய���த அைவ ப���� 

ெச��வ���
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168.

 एव ं भाया�� पु�ा� �ातय� धनािनच।

समे�य �वथावि�त �ुवो�ेषां िवनाभवः।।2.105.27।।

ஏவ� பா�யா�ச ��ரா�ச �ஞாதய�ச தநாநி ச.

ஸேம�ய �யவதாவ�தி ��ேவா �ேயஷாஂ  

வ�நாபவஃ৷৷2.105.27৷৷

அ�ேபாலேவ, மைனவ�-�த�வ�-உறவ�ன�-ெசலவ�க� 

எ�லா� ஒ�� ேச��தி��� ப����வ��கி�றன. இ�த 

ப��� நி�சய� நைடெபறேவ ெச�கிற�.

169.

 न मया शासन ं त�य �य�ंु �या�यम�र�दम।

त�वयाऽिप सदा मा�यं सवै ब�धु�स नः िपता।।2.105.42।।

ந மயா ஷாஸந� த�ய �ய��� �யா�ய ம��தம.

த��வயாऽப� ஸதா மா�ய� ஸ ைவ ப��� ஸ நஃ 

ப�தா৷৷2.105.42৷৷

எதி�கைள அட��பவேன! அவ�ைடய க�டைளைய 

ம��வ� எ�ப� எ�னா� ஆகாத�. அவ�ைடய 

க�டைள உ�னா�� மதி�க�த�கேத. ஏென�றா�, 

அவ� ந��ைடய நல� வ���ப�; உய�� ெகா��த 

த�ைத���ட.
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170.

 यथा मृत�तथा जीव�यथाऽसित तथा सित।

य�यैष बुि�लाभ��या�प�रत�येत केन सः।।2.106.4।।

யதா ��த �ததா ஜவ� � யதாஸதி ததா ஸதி.

ய�ையஷ ��திலாப� �யா�ப�த�ேயத ேகந ஸஃ৷৷2.106.4৷৷

(பரத� ராம�ட�) மரணமைட�� வ��டவ��� (தா� 

��ேன ெப�றி��த) உய�ேரா���த ச�ர��ட� எ�வா� 

எ�த� ெதாட��� இ�ைலேயா, அ�ேபாலேவ உய�ேரா����� 

ேபா�� ச�ப�த� இைல எ�ற (ஞான�ைத) 

அைட��வ��டவ�; ம���, இ�லாத� ேபா� இ��கி�ற 

ெபா�ள��ம��� வ���� ெவ��� இ�லாதவ� எவேனா, அ�த 

வ�ேவகியான ��ஷ��� �யர� எ�ப� எ�வா� ஏ�ப��?

171. 

परावर�ो य� �या�था �वं मनुजािधप।

स एव �सनं �ा�य न िवषी�दतुमहि� त।।2.106.5।।

பராவர�ேஞா ய�ச �யா�யதா �வ� ம�ஜாதிப.

ஸ ஏவ� �யஸந� �ரா�ய ந 

வ�ஷ�தி�ம�ஹதி৷৷2.106.5৷৷

ம�க� தைலவேர! (ஸ�-அஸ� எ�ற வ�ேவக�ைத� 

ெகா���ள) த�கைள� ேபா�� (கா��� வசி���) 

இ�ேபா�ற ��ப�ைத அைட�தா��, ஞான��� 

ஒ�பானவ�க� மன� வ௫�தமா�டா�க�.
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172.

 िपतु�ह समित�ा�त ं पु�ोय�साध ुम�यते।

तदप�यं मतंलोके िवपरीतमतोऽ�यथा।।2.106.15।।

ப���ஹி ஸமதி�ரா�த� ��ேரா ய�ஸா� ம�யேத.

ததப�ய� மத� ேலாேக வ�ப�தமேதா�யதா৷৷2.106.15৷৷

அறெநறிய�லி��� வ�வ�, த�ைத ெச�தைத எ�த� 

�த�வ�, உ�ய நடவ��ைக எ��� த�மெநறி��� 

ெகா��வ�கிறாேனா, அவேன ந�ல �த�வ� எ�� 

உலக�தாரா� மதி�க�ப�கிறா�. அ�ப� ெச�யாத 

��திர� ேவ�வ�தமாக (அத�ம�தி�� ஆதர� 

அள��பவனாக�) க�த�ப�வா�.

173. 

क� ��य�मु�सृ�य संशय�थमल�णम्।

आयित�थं चरे�म� ��ब�धरु िनि�तम्।।2.106.20।।

க�ச �ர�ய������ய ஸ�ஷய�த மல�ண�.

ஆயதி�த� சேர� த�ம� ��ரப��ரநி�சித�৷৷2.106.20৷৷

க�களா� காண���யைத வ���வ��� (ந�லா�சி ெச�� 

ம�க� �கமாக இ��பைத� க�ணா� க�� மன�தி��தி 

அைடவைதவ���), (இ�த த�ம�ைத இ�ப�� ெச�வ� 

ச�யா, தவறா எ�ற) ச�ேதக�தி�� இடமள��ப��, 

த�சமய� ேதைவய��லாத��, எதி�கால�தி� ந�ல 

பயைன� ெகா���� எ�� �ற�ப�வ��, உ�தியாக 

ப��ப�றேவ ேவ��� எ��� வ�தி�க�படாத ஒ� வழிைய 

(கா��� தவ வா��ைக) பாமரனான ஒ� ��தி�ய� �ட 

அ����க� �ண�யமா�டா�.



130

174.

 चतुणा�मा�माणा ं िह गाह�� �य ं �े�मु�मम्।

आ�ध�म�� धम��ा�तंकथं �य�ुमहि� स।।2.106.22।।

ச��ணாமா�ரமாணா� ஹி கா�ஹ��ய� �ேர�ட ��தம�.

�ராஹு�த�ம�ஞ த�ம�ஞா�த� கத� �ய�� 

ம�ஹஸி৷৷2.106.22৷৷

நா�� வைகயான வா��ைக நிைலகள�� (ஆசிரம�கள��) 

கி�ஹ�த த�ம� -வ�வாக� ெச�� ெகா�� மைனவ�, 

ம�க�ட� வா�� நிைல- தா� உய��த� எ�� அற�� 

வ��ந�க� ��கிறா�க�. தா�க� த�ம� அறி�தவ�. எனேவ 

(���ப வா��ைக எ���) அ�த த�ம�ைத� தா�க� 

�ற�கலாகா�. (ஒ� �ன�வைர� ேபால தவ வா��ைகைய 

ஏ�க��டா�) 

175. 

पु�ा�ो नरका��माि�पतरं �ायते सुतः।

त�मा�पु� इित �ो�ःिपतॄ�यः पाित सव�तः।।2.107.12।।

��நா�ேநா நரகா� ய�மா� ப�தர� �ராயேத ஸுதஃ.

த�மா� ��ர இதி �ேரா�தஃ ப���� யஃ பாதி 

ஸ�வதஃ৷৷2.107.12৷৷

�த�வ� எ�பவ�, �� எ��� நரக�திலி��� 

த�ைதைய� கா�பா��வதா��, ��ேனா�கைள 

எ�லாவ�த�தி�� பா�கா�பதா��, அவ� ��திர� 

எ�� அைழ�க�ப�கிறா�.
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176. 

ए��ा बहवःपु�ा गुणव�तो ब��ुताः।

तेषां वै समवेतानामिप कि��यां �जेत्।।2.107.13।।

ஏ�ட�யா பஹவஃ ��ரா �ணவ�ேதா பஹு��தாஃ.

ேதஷா� ைவ ஸமேவதாநாமப� க�சி�கயா� 

�ரேஜ�৷৷2.107.13৷৷

�ணசாலிகளான ப�கைல அறி� ெப�ற அேனக 

ைம�த�கைள� ெபறேவ��� எ�� ஆைச�பட 

ேவ���. ெப�ெற��த பல ��திர�கள�� எவேன�� 

ஒ�வனாவ� கைய��� ெச�லமா�டானா?

177. 
कुलीनमकुलीनं वा वीरं पु�षमािननम् ।

चा�र�मेव �ा�याित शु�च वा य�द वाशुिचम् ॥ (2.109.4)

��னம��ன� வா வர� � ��ஷமான�ன�.

சா��ரேமவ �யா�யாதி ஶுசி� வா யதி வாஶுசி�. 

(2.109.4)

ஒ�வ�ைடய நட�ைதேய கா��� ெகா��கிற� - 

அவ� ந��ல�தி� ப�ற�தவனா அ�ல� இழிவான 

�ல�தி� ப�ற�தவனா, வர� னா அ�ல� வர� மி�லா� 

த�ைன ஆணாக� ெகா�டா�� ெகா����பவனா, 

��ைமயானவனா அ�ல� மா� நிைற�தவனா 

எ�பைத. 
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178. 

स�यमेवे�रो लोके स�ये धम�ः सदाि�तः ।

स�यमूलािन सवा�िण स�या�ाि�त परं पदम् ॥ (2.109.13)

ஸ�யேமேவ�வேரா ேலாேக ஸ�ேய த�ம: ஸதா��த:.

ஸ�ய�லான� ஸ�வாண� ஸ�யா�நா�தி பர� பத�. 

(2.109.13)

உலகின�� ஸ�தியேம ஈ�வர�; எ�ெபா��� 

ஸ�திய�தி� ஆதார�திேலேய த�ம� நிைல�தி��கிற�. 

எ�லாவ�றி��� ஸ�தியேம ஆண�ேவ�; ஸ�திய�ைதவ�ட 

உய��த� அைடயேவ��ய� எ��ேம இ�ைல. 

179. 

द�िम� ं�तंचैव त�ािनच तपांिसच।

वेदा�स�य�ित�ाना�त�मा�स�यपरो भवेत्।।2.109.14।।

த�தமி�ட� ஹுத� ைசவ த�தாநி ச தபா�ஸி ச.

ேவதா� ஸ�ய�ரதி�டாநா� த�மா� ஸ�யபேரா 

பேவ�৷৷2.109.14৷৷

தான�, ேவ�வ�, ேஹாம�, க�ைமயான 

க���பா�க�ட� ெச�ய�ப�ட தவ�, ம��� 

ேவத�க�� ச�திய�தி� ேம� நி�கி�றன. ஆகேவ, 

மன�த� ச�திய�ைதேய ��றி�மாக அ�ச��க� 

கடவ�.
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180.

 नैव लोभा�मोहा�ा न ��ाना�मोऽि�वतः।

सेतुं स�य�य भे��यािम गुरो�स�य�ित�वः।।2.109.17।।

ைநவ ேலாபா�ந ேமாஹா�வா ந 

�ய�ஞாநா�தேமா�வ�தஃ.

ேஸ�� ஸ�ய�ய ேப��யாமி �ேரா� 

ஸ�ய�ரதி�ரவஃ৷৷2.109.17৷৷

த�ைத�� அள��த வா�ைக� ேபராைசயாேலா, 

மதிமய�க�தாேலா, ெத�ள�ய அறிவ��ைமயாேலா, 

அறியாைமயா� மதிய�ழ�ேதா, ச�திய வர�ைப ம�றி 

நட�க மா�ேட�.

181. 

अस�यस�ध�य सत�ल�याि�थरचेतसः।

नैव दवेा न िपतरः �ती�छ�तीित नः�ुतम्।।2.109.18।।

அஸ�யஸ�த�ய ஸத� சல�யா�திர ேசதஸஃ.

ைநவ ேதவா ந ப�தரஃ �ரத��ச�த�தி நஃ ��த�৷৷2.109.18৷৷

அச�திய� ேப�கிறவ��, நிைலயான அற�சி�தைன 

இ�லாதவ��, ந�ெசய�கள�� 

த�மா�ற�ைடயவ�மான ஒ�வனா� அள��க�ப�� 

ைநேவ�திய�, ப��ட� ஆகியவ�ைற �ைறேய 

ேதவைதக�� ப����க�� ஏ�கமா�டா�க� எ��, 

நா�க� (���கமாக) ேக����கிேறா�.
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182.

 कायेन कु�त े पाप ंमनसा स��धाय�च।

अनृतं िज�वया चाह ि�िवधं कम�पातकम्।।2.109.21।।

காேயந ��ேத பாப� மநஸா ஸ��ரதா�ய ச.

அ��த� ஜி�வயா சாஹ ��வ�த� 

க�மபாதக�৷৷2.109.21৷৷

உடலினா� பாவ�ைத� ெச��� மன�த� அைத 

மனதி� த��மான��கிறா�. நாவ�னா� ெபா� ேப�கிறா�. 

ஆக, பாவ�ெசய� எ�ப� (மன�, வா��, காய� எ�ற) 

��� வைகயா�� ெச�ய�ப�கிற�.

183. 

भूिमःक��तय�शो ल�मीः पु�षं �ाथ�यि�त िह।

स�यं समनुवत��ते स�यमेव भजेत् ततः ।।2.109.22।।

�மிஃ கீ�தி�யேஶா ல�ம�ஃ ��ஷ� �ரா�தய�தி ஹி.

ஸ�ய� ஸம�வ�த�ேத ஸ�யேமவ பேஜ� தத:৷৷2.109.22৷৷

�ேதவ�, இகேலாக� �க�, மைற�த ப�� நிைல�� நி��� 

�க�, ெச�வ� தி�மக�– இைவெய�லா� ச�திய� ேப�� 

��ஷைனேய அைடய வ����கி�றன.; ேம��, 

சா�ேறா�க� ச�திய�ைதேய கைட�ப���கிற�க�. ஆகேவ 

மன�த� எ�ேபா�� ச�திய�ைதேய அைன�தி�� 

ேமலாக� ெகா�ளேவ���.
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184. 

कम�भूिमिममां �ा�य कत��ं कम� य�छुभम्।

अि�वा�यु� सोम� कम�णां फलभािगनः।।2.109.28।।

க�ம�மிமிமா� �ரா�ய க�த�ய� க�ம ய��ப�.

அ�நி�வா��ச ேஸாம�ச க�மணா� 

பலபாகிநஃ৷৷2.109.28৷৷

க�ம�மியான இ�த நா��� ப�ற�தி���� நா� 

��ண�ய க�ம�கைளேய ெச�ய ேவ���. 

ஏென�றா�, அ�ன�, வா�, ச�திர� ஆகிேயா� த�த� 

க�மா�கள�� பயைனேய (அ�த�த பதவ�ைய 

அைட�தத� �ல�) அ�பவ��� வ�கிறா�க�.

185. 

स�यंच धम�च परा�मंच भूतानुक�पां ि�यवा�दतां च।

ि�जाितदवेाितिथपूजनंच प�थानमा�ि��दव�य स�तः।।2.109.31।।

ஸ�ய� ச த�ம� ச பரா�ர� ச �தா�க�பா� ��யவாதிதா� ச.

�வ�ஜாதிேதவாதிதி�ஜந� ச ப�தாநமாஹு���திவ�ய 

ஸ�தஃ৷৷2.109.31৷৷

ச�திய�, த�ம�, ேபா�� �ற��� கா�டாத வர� �, அைன��� 

ப�ராண�கள�ட�தி�� க�ைண, இ�பமான ெசா�ைலேய 

ேப�த�, அ�தண�கைள�� ேதவைதகைள�� 

வ���தின�கைள�� வண�கி� ேபா��த� – இைவகேள 

ஒ�வைன �வ��க�தி�� அைழ��� ெச��� வழிக� எ�� 

மகா�க� ெசா�லிய���கிறா�க�.
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186. 

धम� रता�स�पु�षै�समेता�तेजि�वनो दानगुण�धानाः।

अ�हसका वीतमला� लोके भवि�त पू�या मुनयः 

�धानाः।।2.109.36।।

த�ேம ரதா� ஸ���ைஷ� ஸேமதா� ேதஜ�வ�ேநா 

தான�ண�ரதாநாஃ.

அஹி�ஸகா வத� மலா�ச ேலாேக பவ�தி ��யா �நயஃ 

�ரதாநாஃ৷৷2.109.36৷৷

த�ம�தி� உ�தியான ந�ப��ைக உைடயவ�க�, 

ெம�ஞான�க�ட� உற� ெகா����பவ�க�, ஆ�ம ஒள� 

மி�கவ�க�, ஈைக �ண�ைத ��கியமாக� ெகா�டவ�க�. எ�த 

ஜவ� ைன�� �����தாதவ�க�. மனமா�க� ந��கியவ�க� 

இ�ப��ப�ட உ�த�மான �ன�வ�க�தா�, உலக�தி� 

�ஜி�க�த�கவ�க� ஆகி�றா�க�.

187. 
िपता �ेनं जनयित पु�षं पु�षष�भ ।

��ां ददाित  चाचाय��त�मात् स गु���यते ॥2.111.3

ப�தா �ேயன� ஜனயதி ��ஷ� ��ஷ�ஷப |

�ர�ஞா� ததாதி சாசா�ய� த�மா� ஸ ����யேத || 

2.111.3

ஆ�க�� ஏேற! த�ைத மன�தன�� உடைல 

உ�வா��கிறா�. ஆசா� அவ��� ஞான�ைத 

அ��கிறா�; ஆைகயா� அவ� �� என�ப�கிறா�.
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188. 

य�मातािपतरौ वृ�ं तनये कु�त�सदा।

न सु�ितकरं त�ु मा�ा िप�ाच य�कृतम्।।2.111.9।।

ய�மாதாப�தெரௗ ���த� தநேய ��த�ஸதா.

ந ஸு�ரதிகர� த�� மா�ரா ப��ரா ச 

ய���த�৷৷2.111.9৷৷

தா� த�ைதய� �த�வன�ட� அ��ட� ேபசி� 

பழ�கிறா�க�; அவ��� மகி��சியள��க� 

��யைவகைள� ெச�கிறா�க�; இவ�றி�� 

ைக�மாறாக எ�கால�தி�� எைத�� ெச�� த���க 

��யா�

189. 

यथाशि� �दानेन �वापनो�छादनेनच।

िन�यंच ि�यवादने तथा संवध�नेनच।।2.111.10।।

யதாச�தி �ரதாேநந �வாபேநா�சாதேநந ச.

நி�ய� ச ��யவாேதந ததா ஸ�வ�தேநந ச৷৷2.111.10৷৷

அவ� வ���ப�� ேக�டைவகைள, த�களா� 

இய�றைத� ெகா��கிறா�க�; �ட இ��� ��க� 

ப��கிறா�க�. அவைன ந�ரா�� ஆைட 

அண�வ��கிறா�க�, எ�ேபா�� பாச�ேதா� 

ேப�கிறா�க�, ஊ�� வள��கிறா�க�. 



138

190. 

�ा�णो�ेकपा��न नरा�ो�धुिमहाहि� त।

न तु मूधा�िभिष�ानां िविधः ��युपवेशने।।2.111.17।।

�ரா�மேணா �ேயகபா��ேவந நரா� 

ேரா��மிஹா�ஹதி.

ந � ��தாப�ஷி�தாநா� வ�திஃ �ர��பேவஶேந৷৷2.111.17৷৷

அ�தண�, ஒ��றமாகேவ ப��தி���, வ�ேராத� 

ெத�வ����கமாக (ஹ�தா� ேபால), தன�� 

அநியாயமிைழ��வ��ட மன�த�கைள� தைட ெச�யலா�; 

ஆனா�, ������ ெகா��� உ�ைம ெப�ற 

��தி�ய�க��� இ� வ�தி�க�படவ��ைல.

191. 

िव��तमािहतं ��तं यि�प�ा जीवता मम।

न त�लोपियतुं श�यं मया वा भरतेनवा।।2.111.28।।

வ���தமாஹித� ��த� ய�ப��ரா ஜவ� தா மம.

ந த�ேலாபய��� ஶ�ய� மயா வா பரேதந 

வா৷৷2.111.28৷৷

எ� த�ைதயா� உய��ட� இ����ேபா� வ���வ��ட-

வா�கிய-அட� ைவ�க�ப�ட ெபா�ைள எ�னாேலா 

பரதனாேலா மா�றியைம�க ��யா�.
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192.

 उपािधन � मया काय� वनवास े जुगुि�सतः।

यु�मु�ंच कैके�या िप�ामे सुकृतं कृतम्।।2.111.29।।

உபாதி�ந மயா கா�ேயா வநவாேஸ ஜு��ஸிதஃ.

��த��த�ச ைகேக�யா ப��ரா ேம ஸு��த� 

��த�৷৷2.111.29৷৷

வனவாச�தி� ெவ���� ெகா�� (அைத தவ���பத�காக) 

எ�னா� ேவெறா�வைர� ப�ரதிநிதியாக� ெச�ய��யா�. 

ைகேகய�� தாயா� நியாயமாகேவ வர� ேக�டா�. (த�ைத 

��� ெகா��த வா���திைய�தாேன ேக�டா�. அ� 

எ�ப� தவறா��.) எ� த�ைத ெச�த�� ச�யான�தா�.

193. 

ल�मी���ादपेया�ा िहमवा�वा िहमं �यजेत्।

अतीया�सागरो वेलां न �ित�ामह ंिपतुः।।2.112.18।।

ல�ம��ச��ராதேபயா�வா ஹிமவா�வா ஹிம� �யேஜ�.

அத�யா� ஸாகேரா ேவலா� ந �ரதி�ஞாமஹ� 

ப��ஃ৷৷2.112.18৷৷

ச�திரன�டமி��� அத�ைடய ஒள� ந��கி� ேபானா�� 

ேபாகலா�; இமயமைல பன��க��கைள வ���� வ�டலா�; 

ெப��கட� கைரைய� கட�க�� ெச�யலா�. ஆனா� 

த�ைத��� ெகா��த வா�ைக நா� கா�பா�றாம� 

இ��கமா�ேட�.
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194.

 द�ुशीलः कामवृ�ोवा धनैवा � प�रव�जतः।

�ीणामाय��वभावानां परमं दवैतं पितः।।2.117.23।।

��ஶலீஃ காம���ேதா வா தைந�வா ப�வ�ஜிதஃ.

���ணாமா�ய�வபாவாநா� பரம� ைதவத� 

பதிஃ৷৷2.117.23৷৷

(அனஸூைய �ைதய�ட�) கணவ�, த�ய 

நட�ைத�ைடயவனாக இ��தா��, காமா�ரனாக 

இ��தா��, ெச�வ� இ�லாதவனாக இ��தா�� 

ேம�ைமயான �ண�க� ெகா�ட ெப�க��� 

கணவேன மிக உய��த ெத�வ�.

195. 

नातो िविश� ंप�यािम बा�धवं िवमृश��यहम्।

सव�� यो�यं वैदिेह तपःकृतिमवा�यम्।।2.117.24।।

நாேதா வ�ஶி�ட� ப�யாமி பா�தவ� 

வ���ஶ��யஹ�.

ஸ�வ�ர ேயா�ய� ைவேதஹி! தபஃ 

��தமிவா�யய�৷৷2.117.24৷৷

ைவேதகி! நா� த�வ�ரமாக� சி�தி��� பா���வ��ேட�. 

கணவைரவ�ட ெந��கமான ஓ� உறைவ நா� 

கா�கிேல�. ெச�த தவ�தி� அழிவ�ற (ெபா��காத) 

பல�ேபா�, எ�வ�ட�தி�� (இ��லகிலி� 

ேம�கி��) அவேர நம�� உ��ைணயாக இ��பவ�.
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196. 

न�वेवमवग�छि�त गुणदोषमसि��यः।

कामव���दया भतृ�नाथा�रि�त याः।।2.117.25।।

ந �ேவவமவக�ச�தி �ணேதாஷமஸ����யஃ.

காமவ�த�ய��தயா ப���நாதா�சர�தி 

யாஃ৷৷2.117.25৷৷

கணவைன அட�கி ஆ�பவ�க��, காம�தி� ஈ�ப�ட 

மன�ைடயவ�களான த�ய ஒ��க� உைடய ெப�க�, 

ந�ல� ெக�ட�கைள அறியமா�டா�க�.

197. 

�ा�ुव��ययश�ैव धम��ंशंच मैिथिल।

अकाय�वशमाप�ाः ि�यो याःखलु ति�धाः।।2.117.26।।

�ரா��வ��யயஶ�ைசவ த�ம�ர�ச� ச ைமதிலி.

அகா�யவஶமாப�நாஃ ���ேயா யாஃ க� 

த�வ�தாஃ৷৷2.117.26৷৷

ைமதிலி! இ�ப��ெப�ட ெப�க� ெச�ய�தகாத 

கா�ய�கள�� சி�கி� ெகா�கிறா�க�. ேநரான 

வழிய�லி��� வ�வ�� ெச�� இக��சிைய 

அைடகிறா�க�.
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198.

 �वि�धा�त ु गुणैयु��ा द�ृलोकपरावराः। 

ि�य��वग� च�र�यि�त यथा धम�कृत�तथा।।2.117.27।।

�வ�வ�தா�� �ைண���தா ���ட ேலாக பராவராஃ. 

���ய� �வ�ேக ச��ய�தி யதா 

த�ம��த�ததா৷৷2.117.27৷৷

ஆனா� உ�ைன� ேபா�� உ�தம �ண�கேளா� ��ய 

ெப�மண�க�, உலக�தி� உய��-தா��கைள (அ�ல� 

இகேலாக�, பரேலாக� இவ�றிைன) உண��� ெகா��  

(கணவ� அ������ த�ம கா�ய�கள�� அ��லமாக 

இ���), ��ண�ய�ைத ஏராளமாக� ச�பாதி�தவ�க� 

ெச�றைட�� �வ��க�ைதேய ெச�றைடவா�க�.

199. 

धम�पालो जन�या�य शर�य��वं महायशाः।

पूजनीय� मा�य� राजा द�डधरो गु�ः।।3.1.18।।

த�மபாேலா ஜந�யா�ய ஶர�ய��வ� 

மஹாயஶாஃ.

�ஜந�ய�ச மா�ய�ச ராஜா த�டதேரா ��ஃ৷৷3.1.18৷৷

(தப�வ�க� ராம�ட�) அரசத�ட�ைத� த���� 

அரசனாகிய ந�� த�ம�ைத� கா�பவனாக��, 

ஜன�க��� அைட�கலமாக��, ெப���க� 

வா��தவனாக��, எ�ேலாரா�� 

ெகா�டாட�த�கவனாக��, �ைஜ���யவனாக��, 

��வாக�� இ��கிற�� .
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200.

 इ���येह चतुभा�गः �जा र�ित राघव।

राजा त�मा�रा�भोगा��या�भुङ�े 

नम�कृतः।।3.1.19।।

இ��ர�ேயஹ ச��பாகஃ �ரஜா ர�தி ராகவ.

ராஜா த�மா� வரா�ேபாகா� ர�யா� ���ேத 

நம���தஃ৷৷3.1.19৷৷

ராகவா! அரச� இ�திரன�� நா�கிெலா� ப�காக 

இ���ெகா��, ப�ரைஜகைள ர�ி�கிறா�. அதனா� 

அரச� எ�ேலாரா�� வண�க�ப�� இ�� 

மனதி�கின�ய உய��த ேபாக�கைள அ�பவ��கிறா�.

201. 

ते वयं भवता र�या भवि�षयवािसनः।

नगर�थो वन�थो वा �वं नो राजा जने�रः।।3.1.20।।

ேத வய� பவதா ர�யா பவ�வ�ஷயவாஸிநஃ.

நகர�ேதா வந�ேதா வா �வ� ேநா ராஜா 

ஜேந�வரஃ৷৷3.1.20৷৷

நா�க� த�க� ரா�ய�தி� வசி�கிேறா�; அதனா� 

த�களா� ர�ி�க�படேவ��யவ�க�. 

நகர�திலி��தா�� ச�, வன�திலி��தா�� ச�, 

தா�க� எ�க� அரச�. எ�ேலா���� தைலவ�. 
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202.

 �य�तद�डा वय ं राजि�त�ोधा िजतेि��याः।

र�णीया��वया श�द ्गभ�भूता�तपोधनाः।।3.1.21।।

�ய�தத�டா வய�ராஜ� ஜித�ேராதா ஜிேத���யாஃ.

ர�ணய� ா� �வயா ச�வ� க�ப�தா� 

தேபாதநாஃ৷৷3.1.21৷৷

அரேச, நா�க� எ�த ஜவ� ���� த�டைன ெகா��பைத 

வ���வ��ேடா�. ேகாப�ைத��, �ல�கைள�� 

ெவ���ேளா�. தவ�ைதேய ெச�வமாக� 

ெகா���ேளா�. தா� க��ப�திலி���� சி�ைவ� 

கா�ப�ேபா�, தா�க� எ�கைள� கா�கேவ���.

203. 

अधम��सुमहां�तात भवे��य महीपतेः।

यो हरे�िलष�भा  न च र�ित पु�वत्।।3.6.11।।गं

அத�ம�ஸுமஹா��தாத பேவ�த�ய மஹப� ேதஃ.

ேயா ஹேர� பலிஷ�பாக� ந ச ர�தி 

��ரவ�৷৷3.6.11৷৷. 

எ�த ேவ�த� ஆறி�ஒ�பாக� வ� வ�லி��வ���, 

��ம�கைள� ப��ைளகைள�ேபா� 

கா�பா��வதி�ைலேயா, அ�த அரச� ெப�ய 

அத�மக��தாவாகிறா�.
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204. 

यु�ान��वािनव�ाणा��ाणै�र�ा�सुतािनव।

िन�ययु��सदार��सवा�ि�वषयवािसनः।।3.6.12।।

��ஜாந� �வாநிவ�ராணா� �ராைண��டா� 

ஸுதாநிவ.

நி�ய��த� ஸதார�� ஸ�வா� 

வ�ஷயவாஸிநஃ৷৷3.6.12৷৷

எ�த ேவ�த� எ�லா ��ம�கைள�� மிக�� 

க���ட� த� �ராணைன� ேபால��, �ராணைனவ�ட 

அதிக� ப��யமான ��திர�கைள� ேபால�� 

ர�ி�கிறாேனா..............................

205. 

�ा�ोित शा�त� राम क��त स ब�वा�षक�म्।

��ण��थानमासा� त� चािप महीयते।।3.6.13।।

�ரா�ேநாதி ஷா�வத�� ராம கீ�தி� ஸ பஹுவா�ஷிகீ�.

�ர�மண� �தாநமாஸா�ய த�ர சாப� 

மஹய� ேத৷৷3.6.13৷৷

அ�வரச�, ராமேன, பல வ�ஷ�க� நிைல�தி���� 

�கைழயைட��, ப��ன� ப�ர�மேலாக� ெச��, 

வ�ேஶஷமாக ெகௗரவ��க�ப�கிறா�.
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206. 

य�करोित परं धम� मुिनमू�लफलाशनः।

त� रा��तुभा�गः �जा धम�ण रि�तः।।3.6.14।।

ய�கேராதி பர� த�ம� �நி��லபலாஶநஃ.

த�ர ரா�ஞ�ச��பாக: �ரஜா த�ேமண ர�ிதஃ৷৷3.6.14৷৷

அரசன�� ரா�ய�தி� ஒ� �ன�வ� பழ�கைள�� 

ேவ�கைள�� உ�� எ�த உய��த த�ம�ைத 

அ����கிறாேரா,  அ�த த�ம�தி� நா�கி� ஒ� 

ப�� த�மவ�தி�ப�  அரசைன� ேச�கிற�.

207. 

तमेवमु��वो परमं राम�स��यामुपागमत्।।3.7.22।।

अ�वा�य पि�मां स��यां त� वासमक�पयत् ।

தேமவ���ேவா பரம� ராம� ஸ��யா�பாகம�৷৷3.7.22৷৷

அ�வா�ய ப�சிமா� ஸ�தியா� த�ர வாஸமக�பய�.

�ன�வ�ட� இ�வா� �றிவ��� ெமௗனமாக ராம� 

ஸ�தியாவ�தன� ெச�ய� ெச�றா�. மாைல 

ஸ�தியாவ�தன�ைத ���� ராம� அ�ேகேய (ஶுத��ண� 

ஆசிரம�திேலேய) த�கினா�. (ராம� எ�லா நிைலகள��� 

நி�திய க�மா��டான�கைள� ச�வர� ெச�யாமலி�ைல 

எ�ப� கவன��க�படேவ��ய�).
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208.

 अथतेऽ�� सुरां�ैव वैदहेी रामल�मणौ।

का�यं िविधवद�य�य� तपि�वशरणेवने।।3.8.3।।

उदय�तं �दनकरं द�ृ�वा िवगतक�मषाः ।

அதேதऽ�நி� ஸுரா��ைசவ ைவேதஹ � ராமல�மெணௗ.

கா�ய� வ�திவத�ய��ய தப�வ�ஶரேணவேந৷৷3.8.3৷৷

உதய�த� தினகர� ����வா வ�கதக�மஷா:.

ராம�, �ைத, ல�மண� �வ�� காைலய�� 

ெச�யேவ��ய வ�தி�ப� அ�கின�ைய��, 

ேதவைதகைள�� �ஜி��, தப�வ�க� வசி��� வன�தி� 

உதி��� ��யைன� த�சி�� ��ற� ந��க�ெப�றா�க�.

209. 
�ी�येव �सना�य� कामजािन भव��युत।

िम�यावा�यं परमकं त�मा�गु�तरावुभौ।।3.9.3।।

परदारािभगमनं िवनावैरं च रौ�ता ।

���ேயவ �யஸநா�ய�ர காமஜாநி பவ���த.

மி�யாவா�ய� பரமக� த�மா� ��தரா�ெபௗ৷৷3.9.3৷৷

பரதாராப�கமன� வ�னா ைவர� ச ெரௗ�ரதா.

(�ைத ராம�ட�) காம�தினா� ஏ�ப�� ��� 

வைகயான த�ைமக� உ�ளன. �தலாவதாக, 

ெபா�ேப�த� மிக�ெப�ய த�ைம; அதைனவ�ட ெப�ய 

த�ைமக� இர�� உ�ளன. ப�ற� மைனவ�ைய நாட�; 

வ�ேராதமி�லாமேலேய ப�ற�ட� ெகா�ைமயாக 

நட��ெகா��த�.
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210.

 �ि�याणामिप धनु�त� ाश�ये�धनािन च।।3.9.16।।

समीपतः ि�थतं  तेजोबलमु��यते भृशम् ।

���யாணாமப� த�� ஹுதாஷ�ேய�தநாநிச৷৷3.9.16৷৷

ஸம�பத: �தித� ேதேஜாபல���யேத ��ஶ�.

அ�கின�ய�� அ�கி� ைவ�த வ�ற� எ�வா� 

அ�கின�ய�� ஒள�ைய மி�தியா��கிறேதா, அ�ேபால, 

��தி�ய�கள�ட� வ�� எ�� உளேதா,  அ� 

அவ�கள�� பல�ைத அதிக�ப���கிற�.

211. 

�ि�याणां तु वीराणां वनेषु िनयता�मनाम्।।3.9.26।।

धनुषा काय�मेतावदाता�नामिभर�णम् ।

���யாணா� � வர� ாணா� வேநஷு 

நியதா�மநா�৷৷3.9.26৷৷

த�ஷா கா�யேமதாவ�-ஆ�தானா�-அப�ர�ண�.

மன�ைத அட�கிய ��தி�ய வர� �க��� வன�தி� 

வ�� ைவ�தி��பத� ப�ரேயாஜன�, ����ேறாைர� 

கா�தேல.
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212. 

� च श�ं � च वनं � च �ा�ं तपः � च ।

�ािव�िमदम�मािभदश� धम��तु पू�यताम् ॥ 3.9.27||

�வ ச ஶ��ர� �வ ச வன� �வ ச �ா�ர� தப: �வ ச.

�யாவ��தமிதம�மாப�� ேதசத�ம�� ��யதா�.||3.9.27||

ஆ�தேம��த� எ�ேக, வனவாஸ� எ�ேக. ��தி�ய 

�வபாவமான ஹி�ைஸ எ�ேக, சா�தமான தவ� எ�ேக. 

இைவக� ஒ���ெகா�� வ�ேராதமானைவ. ஆைகயா� 

நாமி���� இட�தி�� உக�த த�ம�ைதேய மதி�ேபாமாக.

213. 

धमा�दथ�ः�भवित धमा���भवते सुखम्।।3.9.31।।

धम�ण लभते सव� धम�सारिमद ंजगत्।

த�மாத�தஃ �ரபவதி த�மா� �ரபவேத ஸுக�৷৷3.9.31৷৷

த�ேமண லபேத ஸ�வ� த�மஸாரமித� ஜக�.

ந�தி ெச�வ�ைத� த�கிற�. ெச�வ� மகி��சிைய� 

த�கிற�. ந�தி எ�லாவ�ைற�� ெகா��வ�கிற�. 

உ�ைமய��, உலகி� சார� ந�திேய.
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214. 

आ�मानं िनयमै�तै�तै: कषि� य�वा �य�तः।।3.9.32।।

�ा�यते िनपुणैध�म� न सुखा�ल�यते सुखम्।

ஆ�மாந� நியைம�ைத�ைத: க�ஷய��வா 

�ரய�நதஃ৷৷3.9.32৷৷

�ரா�யேத நி�ைண�த�ேமா ந ஸுகா�ல�யேதஸுக�.

��திமா�க� க�ைமயான நியம�களா� த�க� 

ேதக�ைத வ��தி, ெப��ய�சி�ட� த�ம�ைத 

ஸ�பாதி�கிறா�க�. ஏெனன�� ெலௗகீக �க�களா� 

நிர�தர �க�தி� ஆதாரமான த�ம�ைத 

அைடய��வதி�ைல.

215. 

सं�ु�यच न श�यािम जीवमानः �ित�वम्।

मुनीनाम�यथा कतु� स�यिम� ंिह मे सदा।।3.10.18।।

ஸ����யசநஶ�யாமிஜவ� மாநஃ�ரதி�ரவ�.

�ந�நாம�யதாக���ஸ�யமி�ட�ஹிேமஸதா৷৷3.10.18৷৷

(ராம� �ைதய�ட�) �ன�வ�கள�ட� ப�ரதி�ைஞ 

ெச��வ���, நா� உய�� இ���� வைர 

ப�ரதி�ைஞைய� ெபா�யா�கமா�ேட�. ஏெனன�� 

ஸ�திய�ைத� கா�ப� என�� எ�ெபா��� 

ப��யமான�.



151

216. 

अ�यह ंजीिवतं ज�ां �वां वा सीते सल�मणाम्।

न तु �ित�ां सं�ु�य �ा�णे�यो िवशेषतः।।3.10.19।।

அ�யஹ  ஂஜவ� �த� ஜ�யா� �வா� வா �ேத 

ஸல�மணா�.

ந � �ரதி�ஞா� ஸ����ய �ரா�மேண�ேயா 

வ�ேஶஷதஃ৷৷3.10.19৷৷

�ைதேய! நா� எ� உய�ைர வ��டா�� வ��ேவ�. 

உ�ைனேயா ல�மணைனேயா�ட தியாக� 

ெச�ேவ�. ப�ரதி�ைஞைய நா� ம�றமா�ேட�, அ��� 

ப�ரா�மண�க���� ெகா��த வா�ைக.

217. 

ना� जीवे�मृषावादी �ूरो वा य�द वा शठः।

नृशंसः कामवृ�ो वा मुिनरेष तथािवधः।।3.11.90।।

நா�ர ஜே� வ� ��ஷாவாத� ��ேராவா யதிவா சட:.

��ஶ�ஸஃ காம���ேதாவா �நிேரஷ 

ததாவ�தஃ৷৷3.11.90৷৷

இ�த ஆசிரம�தி� ெபா� ெசா�பவ�, 

ெகா�ைமயானவ�, ஏமா���கார�, ஹி�ஸி�பவ�, 

பாவ�ெசய� ெச�பவ� யா�� உய��ட� 

இ��க��யா� - அ�வள� ச�திவா��தவ� 

இ��ன�வ� அக�திய�.
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218. 

एषा िह �कृितः �ीणामासृ� ेरघुन�दन। 

सम�थमनुर�यि�त िवषम�थं �यजि�तच।।3.13.5।।

ஏஷாஹி �ர��திஃ ���ணாமா���ேட ர�ந�தந. 

ஸம�தம�ர�ய�தி வ�ஷம�த� �யஜ�திச৷৷3.13.5৷৷

(அக�திய� ராம�ட�) ராமா! ����கால�திலி��� 

இ�ேபா� வைர ெப�க� �வபாவ� இ�வா�தா� 

இ��தி��கிற�- கணவ� ந�ல நிைலய�� இ���� 

வைர அவ�ட� ப��யமாக இ��ப�; ேமாசமான 

நிைலய�� இ����ேபா� கணவைர� 

ைகவ���வ��வ�.

219. 

शत�दानां लोल�वं श�ाणां ती�णतां तथा। 

ग�डािनलयो�शै�यमनुग�छि�त योिषतः।।3.13.6।।

ஷத�ரதாநா� ேலால�வ� ஶ��ராணா� 

த��ணதா�ததா.

க�டாநிலேயா�ைச��யம�க�ச�தி ேயாஷிதஃ৷৷3.13.6৷৷

ெப�க� மி�ன� ேபா�ற ச�சல��, ஆ�த�கள�� 

��ைம��, க�ட�, வா� ஆகிேயா�� ேவக�� 

ெகா����ப�.
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220. 

इयं तु भवतो भाया� दोषैरेतै�वव�जता।

�ा�याच �पद�ेयाच यथा दवेी ���धती।।3.13.7।।

இய� � பவேதா பா�யா ேதாைஷேரைத� வ�வ�ஜிதா. 

�லா�யாச �யபேத�யாச யதா ேதவ �

�ய��தத�৷৷3.13.7৷৷

இ�த �ைத- த�க� மைனவ�- ேம�ெசா�ன இ�த� 

��ற�க� இ�லாதவ�. அ��ததி ேதவ�ைய�ேபா� 

இவ� பதிவ�ரைத, ேபா�ற�த�கவ�, �றி�ப�ட�த�கவ�.

221. 

भाव�ेन कृत�ेन धम��ेनच ल�मण।

�वया पु�ेण धमा��मा न संवृ�ः िपता मम।।3.15.29।।

பாவ�ேஞந ��த�ேஞந த�ம�ேஞநச ல�மண.

�வயா ��ேரண த�மா�மா ந ஸ����தஃ ப�தா 

மம৷৷3.15.29৷৷

(ராம� ல�மண�ட�) ல�மணா! ந� எ� 

மேனாபாவ�ைத ந�� ����ெகா�பவனாக��, 

ெச�ந�றி மி�கவனாக��, த�ம� அறி�தவனாக�� 

இ��கிறா�. உ�ைன�ேபா�ற ��திர� காரண�தினா� 

த�ம��ஷரான எ� ப�தா இ�ெபா�� ம��கவ��ைல. 

(உ� உ�வ�� ஜவ� ��தி��கிறா�.) 
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222. 

एनां िव�पामसत� करालां िनण�तोदरीम्।

भाया� वृ�ां प�र�य�य �वामेवैष भिज�यित।।3.18.11।।

ஏநா� வ��பாமஸத�� கராலா� நி�ணேதாத��.

பா�யா� ���தா� ப��ய�ய �வாேமைவஷ பஜி�யதி৷৷3.18.11৷৷

(ல�மண� ���பணைகய�ட�) அழகி�லாத, ��நட�ைத��ள, 

பய�கரமான, ெப�வய��ைடய இ�த� கிழ மைனவ�ைய வ���, 

இவ� உ�ைனேய வ����வா�. இ� ���பணைக�காக 

ெசா�ல�ப�ட ெபா��. ல�மணன�� உ�ள��த�- �ைத வ�ேசஷ 

�பவதி, த�ைனவ�ட உய��த நட�ைத யா�ட�� இ�லாதவ�, 

ச�ர�பா�� இ��கேவ��யப� இ��பவ�, வய��றி� கீ�பாக� 

��கி அழ�மி�கவ�, ஞான�தி� �தி��தவ�. அதனா� 

உ�ைனவ��� இவைளேய ராம� அைடவா�.

223. 

लोभा�पापािन कुवा�णः कामा�ा यो न बु�यते।

��ः प�यित त�या�तं �ा�णी करका�दव।।3.29.5।।

ேலாபா� பாபாநி ��வாணஃ காமா�வா ேயா ந ��யேத.

�ர�டஃ ப�யதி த�யா�த� �ரா�மண �

கரகாதிவ৷৷3.29.5৷৷

இ�லாத ெபா���காக ஆைச��, இ���� ெபா�� 

ேம�ேம�� ேவ��� எ�பதி� ேபராைச�� 

ெகா��, பாவ�ெசய�க� ெச�� அத� வ�ைளைவ� 

����ெகா�ளம�, �க�திைன அ�பவ��பவ� ��வ�� 

அழிகிறா� - ெப�ய எ��� (ப�ரா�மண� எ�கிற ��சி) 

ஆல�க��ைய வ����வ�ேபால.
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224.

 न िचरं पापकमा�णः �ूरा लोकजुगुि�सताः।

ऐ�य� �ा�य ित�ि�त शीण�मूला इव �मुाः।।3.29.7।।

ந சிர� பாபக�மாணஃ ��ரா ேலாகஜு��ஸிதாஃ.

ஐ�வ�ய� �ரா�ய தி�ட�தி ஷ��ண�லா இவ 

��மாஃ৷৷3.29.7৷৷

பாவ�ெசய� ெச�பவ�, ெகா�ைமயானவ�, ஜன�களா� 

நி�தைன���ளானவ�, (பைழய ��ண�யவச�தினா�) 

ெச�வ�ைத அைட�தா���ட, ெவ� நா�க� அதைன� 

த�கைவ���ெகா�ள ��யா� - ேவ� சிைத�த 

மர�கைள�ேபால.

225. 

अव�यं लभते ज�तुःफलं पाप�य कम�णः।

घोरं पया�गते काले �मुाः पु�पिमवात�वम्।।3.29.8।।

அவ�ய� லபேத ஜ��ஃ பல� பாப�ய க�மணஃ.

ேகார� ப�யாகேத காேல ��மாஃ 

��பமிவா�தவ�৷৷3.29.8৷৷

பாவ�ெசய� ெச�பவ� பாவ�ெசயலி� பலைன உ�ய 

கால�தி� அவசிய� அ�பவ��ேத த��வ� - மர�தி� 

ச�யான ப�வகால�தி� ��க� ��ப�ேபா�.
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226. 

स�ं �ा�येषु भोगेषु कामवृ�ं महीपितम् ।

लु�धं न ब� म�य�ते �मशानाि�िमव �जाः ॥3.33.3

ஸ�த� �ரா�ேயஷு ேபாேகஷு காம���த� 

மஹப� தி�.

��த� ந பஹு ம�ய�ேத �மசானா�ன�மிவ 

�ரஜா:.||3.33.3||

எ�த அரச� கீழான ேபாக�கள�� மி�தியாக ஈ�ப��, 

த�ன��ட�ேபா� நட��ெகா��, ேபராைச�காரனாக 

இ��கிறாேனா, ஜன�க� அவைன மயான�தி� 

அ�கின�ைய�ேபா� மதி�கமா�ட�க�.

227. 

�वयं काया�िण यः कालेनानुित�ित पा�थवः।

स तु वै सहरा�येन तै� काय��वन�यित।।3.33.4।।

�வய� கா�யாண� யஃ காேல நா�தி�டதி பா�திவஃ.

ஸ � ைவ ஸஹரா�ேயந ைத�ச 

கா�ைய�வ�ந�யதி৷৷3.33.4৷৷

ச�யான ேநர�தி� தாேன ெசய�படாத அரச� 

ரா�ய��ட�� அத� பைட��க�ட�� அழிவா�.
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228. 

अयु�चारं ददुश� �म�वाधीनं नरािधपम्।

वज�यि�त नरा दरूा�दीप�कािमव ि�पाः।।3.33.5।।

அ��தசார� ��த�ஶம�வாத�ந� நராதிப�.

வ�ஜய�தி நரா�ரா� நத�ப�காமிவ �வ�பாஃ৷৷3.33.5৷৷

எ�த அரச� (அர� கா�ய�தி�காக) ஒ�ற�கைள 

நியமி�கவ��ைலேயா, ப�ரைஜக��� பா��க� 

கிைட�காம� இ��கிறாேனா, �யக���பா��றி 

ெசய�ப�கிறாேனா, அவைன ெவ� �ர�திலி��ேத 

ம�க� ஒ��கிைவ�ப� - யாைனக� ேச�நிைற�த 

ஆ�றிைன ஒ���வ�ேபால.

229. 

ये न र�ि�त िवषयम�वाधीना नरािधपाः।

ते न वृ��या �काश�ते िगरय�सागरे यथा।।3.33.6।।

ேய ந ர��தி வ�ஷயம�வாத�நா நராதிபாஃ.

ேத ந ����யா �ரகாஶ�ேத கிரய� ஸாகேர 

யதா৷৷3.33.6৷৷

எ�த அரச�க� ச�யாக ர�ி�காம� த� ரா�ய�தி� 

ப�திைய� ப�ற��� இழ��வ��கிறா�கேளா, ம�ப��� 

அதைன� த� அதிகார�தி�கீ� ெகா��வர 

�ய�சி�கவ��ைலேயா, அ�த அரச�க� ஒள�ெப�� 

நி�லா� - மைலக� கடலி� அ��கிவ��வ�ேபா�.
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230. 

येषां चार� कोश� नय� जयतां वर।

अ�वाधीना नरे��ाणां �ाकृतै�ते जनै�समाः।।3.33.9।।

ேயஷா� சார�ச ேகாச�ச நய�ச ஜயதா� வர.

அ�வாத�நா நேர��ராணா� �ரா��ைத�ேத 

ஜைந�ஸமாஃ৷৷3.33.9৷৷

ெவ�றிவர� �கள�� சிற�தவேர! எ�த அரச�க�ைடய 

ஒ�ற�க�, க��ல�, ந�தி இைவ அவ�ைடய 

க���பா��� இ�ைலேயா, அவ�க� ஸாதாரண 

ஜன�கைள�ேபா� ஆகிவ��வ�.

231. 

ती�णम�प�दातारं �म�ं ग�वतं शठम्।

�सने सव�भूतािन नािभधावि�त पा�थवम्।।3.33.15।।

த��ணம�ப�ரதாதார� �ரம�த� க�வ�த� ஶட�.

�யஸேந ஸ�வ�தாநி நாப�தாவ�தி பா�திவ�৷৷3.33.15৷৷

எ�வரச� க�ைமயான நட�ைத��ளவனாக��, 

ெகாைடய�� வறியவனாக��, 

ேபாைதேயறியவனாக��, க�வ� மி��தவனாக��, 

ஏமா���காரனாக�� இ��கிறாேனா, ��ப� 

வ��கா� எ�லா ப�ராண�க�� அவ��� உதவ 

��வரா�.
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232. 

अितमािननम�ा�मा�मस�भािवतं नरम्।

�ोिधनं �सने हि�त �वजनोऽिप महीपितम्।।3.33.16।।

அதிமாநிநம�ரா�யமா�மஸ�பாவ�த� நர�.

�ேராதிந� �யஸேந ஹ�தி �வஜேநாப� 

மஹப� தி�৷৷3.33.16৷৷

அதிக க�வ� ப���தவ��, ப�றரா� 

ஏ���ெகா�ள��யாதவ��, த�ைன�தாேன உய�வாக 

எ�ண��ெகா�பவ��, ேகாப� மி��தவ�� ஆன 

மன�தைன, அரசைன, க�ட� வ��கா� அவைன� 

ேச��தவ�கேள ெகா��வ��வ�.

233. 

नानुित�ित काया�िण भयेषु न िबभेितच।

ि��ं रा�या�युतो दीन�तृणै�तु�यो 

भिव�यित।।3.33.17।।

நா�தி�டதி கா�யாண� பேயஷு ந ப�ேபதிச.

�ி�ர� ரா�யா��ேதா த�ந� ��ைண� ��ேயா 

பவ��யதி৷৷3.33.17৷৷

எ�த அரச� கா�ய�கைள� ச�வர� ெச�யாம�, 

அ�ச�படேவ��யவ�றி�� அ�ச�படாம� உ�ளாேனா, 

ெவ�வ�ைரவ�ேலேய அவ� ரா�ய�திலி��� ந�வ�, 

எள�யவனாக, ����� சமமாக ஆகிறா�.
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234.

 सुलभाः पु�षा राज�सतत ं ि�यवा�दनः।

अि�य�य तु प�य�य व�ा �ोता च दलु�भः।।3.37.2।।

ஸுலபாஃ ��ஷா ராஜ� ஸதத� ��யவாதிநஃ.

அ��ய�ய � ப�ய�ய வ�தா �ேராதாச 

��லபஃ৷৷3.37.2৷৷

அரேச! எ�ேபா�� நம��� ப���த ெசா�கைளேய 

ெசா��� மன�த�க� �லபமாக� கிைட�ப�. ஆனா� 

நம��� ப���காத, அேதசமய� ந�ைம பய��� 

ெசா�கைள� ��பவ�க��, அதைன� ெசவ�ம���� 

ேக�பவ�க�� அ��.

235. 

रामो िव�हवा�धम��साधु�स�यपरा�मः।

राजा सव��य लोक�य दवेानां मघवािनव।।3.37.13।।

ராேமா வ��ரஹவா� த�ம� ஸா�� ஸ�யபரா�ரமஃ.

ராஜா ஸ�வ�ய ேலாக�ய ேதவாநா� 

மகவாநிவ৷৷3.37.13৷

(மா�ச� ராவணன�ட�) ராம� த�மேம உ�வானவ�; 

ந�நட�ைத��ள எள�யவ�; ஸ�தியேம 

வலிைமயாக��ளவ�. இ�திர� எ�வா� 

ேதவ�க�ைடய அதிபதிேயா, அ�வாேற ராம� 

இ��லக� ��ைம��� அரச�.
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236.

 रकारादीिन नामािन राम��त�य रावण।

र�ािन च रथा�ैव �ासं संजनयि�त मे।।3.39.17।।

ரகாராத�நி நாமாநி ராம�ர�த�ய ராவண.

ர�நாநி ச ரதா�ைசவ �ராஸ� ஸ�ஜநய�தி 

ேம৷৷3.39.17৷৷

ராவணா! நா� ராமைர�க�� இ�வள� 

பய��ேபாய���கிேற� - 'ர' எ�ற எ��தி� 

ஆர�ப���� ெசா�க�,  உதாரணமாக ர�ன�, ரத� 

�தலானைவ, காதி� வ���தாேல என�� மி��த 

பய� உ�டாகிற�.

237. 

प� �पािण राजानो धारय��यिमतौजसः।

अ�े�र���य सोम�य व�ण�य यम�यच।।3.40.12।।

ப�ச �பாண� ராஜாேநா தாரய��யமிெதௗஜஸஃ.

அ�ேந���ர�ய ேஸாம�ய வ�ண�ய 

யம�யச৷৷3.40.12৷৷

எ�ைலய��லா ஒள� ெபா��திய அரச�க� ஐ�� ேதவ 

�வ�ப�கைள� தா��கி�றன� - அ�கின�, இ�திர�, 

ச�திர�, வ�ண�, யம� ஆகிேயா�.
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238. 

औ��यं तथा िव�मंच सौ�यं द�ड ं �स�ताम्।

धारयि�त महा�मानो राजानः �णदाचर।।3.40.13।।

ஔ��ய� ததா வ��ரம�ச ெஸௗ�ய� த�ட� 

�ரஸ�நதா�.

தாரய�தி மஹா�மாேநா ராஜாநஃ �ணதாசர৷৷3.40.13৷৷

அ�கின�ய�� ேதஜ�, இ�திரன�� வர� �, ச�திரன�� 

மனமகி��, யமன�� த�ட�,  வ�ணன�� ச�ேதாஷ� 

இவ�ைற மஹா�மா�களான அரச�க� ெகா���ளன�.

239. 

अथ� वा य�द वा कामं िश�ाः शा�ॆ�वनागतम् ।

�व�य��यनु राजानं धम� पौल��यन�दन। 3.50.9||

அ��த� வா யதி வா காம� ஶி�டா: ஶா��ேர�வநாகத�.

�யவ�ய��ய� ராஜாந� த�ம� ெபௗல��யந�தந. |3.50.9||

�ல�திய�ல� ேதா�றேல! த�மேமா, அ��தேமா, காமேமா, 

ஶா�திர�கள�� ெசா�ல�படாத வ�ஷய�கைள��ட, 

உ���த நட�ைத ��டவ�க��ட, அரசைன� பா��� 

அ����க ஆர�ப��� வ��வா�க�.



163

240.

 राजा धम��य काम�य ��ाणा ं चो�मो 

िनिधः।।3.50.10।।

धम��शुभंवा पापंवा राजमूलं �वत�ते।.

ராஜா த�ம�ய காம�ய �ர�யாணா� ேசா�தேமா 

நிதிஃ৷৷3.50.10৷৷.

த�ம��ப� வா பாப�வா ராஜ�ல� �ரவ�தேத

அரச� த�ம�, காம� இவ�றி�� ஊ�றாக��, 

ெபா��கள�� நிைற�த ெபா�கிஷமாக�� உ�ளா�. 

அதனா� ந�லேதா, ெக�டேதா, எ�லா வ�ஷய�க�ேம 

அரசைனேய �லமாக� ெகா�� வ�ள��கி�றன.

241. 

आ�िसिह नर�ॆ� �ािणन: क�य नापद: ।

सं�पृश��यि�व�ाजन् �णेन �पयाि�त च ॥3.66.6||

ஆ�வஸிஹி நர�ேர�ட �ராண�ன: க�ய நாபத:.

ஸ����ஶ��ய�ன�வ� ராஜ� �ேணன �யபயா�தி ச. 

||3.66.6||

(ல�மண� ராம�ட�) மன�த�க�� சிற�தவேர! 

தா�க� ைத�யமாக இ��க�. உலகின�� எ�த 

ப�ராண��� ஆப�ேத வராமலி��கிற�. ஆப���க� 

அ�கின�ைய� ேபா� ஒ� �ண� �ப�ச� ெச�ய��, 

ம� �ண� வ�லக�� ெச�கி�றன.
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242. 

येन याित मु�त�न सीतामादाय रावणः।

िव�ण� ंधनं ि��ं त��वामी �ितप�ते।।3.68.12।।

ேயந யாதி �ஹூ�ேதந �தாமாதாய ராவணஃ.

வ��ரண�ட� தந� �ி�ர� த��வாம� 

�ரதிப�யேத৷৷3.68.12৷৷

(ஜடா� ராம�ட�) ராவண� �ைதைய எ�த 

�ஹூ��த�தி� ��கி ெச�றாேனா, அதன�� இழ�த 

ெபா�� தி��ப உைடைமயாள��ேக கிைட��வ���.

243. 

िव�दो नाम मु�त�ऽयं स च काकु��थ नाबुधत्।

�वि��यां जानक� ��वा रावणो रा�से�रः।।3.68.13।।

வ��ேதா நாம �ஹூ�ேதாய� ஸ ச கா���த நா�த�.

�வ���யா� ஜாநகீ� ���வா ராவேணா 

ரா�ேஸ�வரஃ৷৷3.68.13৷৷

க���த �ல�ேதா�றேல! இ�த 'வ��த' எ�ற 

�ஹூ��த� அ�ேப��ப�ட�. அைத ரா�ஸ 

அரசனான ராவண� - உ� ப��யமான ஜானகிைய� 

கவ��தவ� - அறியா�.
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244.

 झषव�िडश ंगृ� ि��मेव िवन�यित।

न च �वया �था काया� जनक�य सुतां �ित।।3.68.14।।

ஜஷவ� ப�ஶ� ���ய �ி�ரேமவ வ�ந�யதி.

ந ச �வயா �யதா கா�யா ஜநக�ய ஸுதா� 

�ரதி৷৷3.68.14৷৷

ம�� எ�வா� வைலைய� ப����� ெகா�கிறேதா, 

அேதேபா� ராவண�� ெவ�சீ�கிர�தி� அழிைவ 

அைடவா�. தா�க� வண� ாக ஜானகிைய�ப�றி 

��க�படேவ�டா�.

245. 
उ�साहो बलवानाय� ना��यु�साहा�परं बलम्। 

सो�साह�याि�तलोकेऽि�म� �कि�दिप दलु�भम्।।4.1.121।।

உ�ஸாேஹாபலவாநா�ய நா����ஸாஹா� பர� 

பல�. 

ேஸா�ஸாஹ�யா�தி ேலாேக�மி� நகி�சிதப� 

��லப�৷৷4.1.121৷৷

அ�ணாேவ! உ�சாகேம பல� ெபா��திய�. 

உ�சாக�ைத� கா���� உய��த பலமி�ைல. 

உ�சாக� மி��த மன�த��� உலகின�� எ��ேம 

அைடய��யாததி�ைல.
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246. 

नानृ�वेदिवनीत�य नायजुव�दधा�रणः।

नासामवेदिवदषु�श�यमेवं िवभािषतुम् ||4.3.28।।

நா���ேவதவ�ந�த�ய நாயஜு�ேவததா�ணஃ.

நாஸாமேவதவ��ஷ� ஶ�யேமவஂ  வ�பாஷி��4.3.28৷৷

(ராம� ல�மண�ட� ஹ�மாைர�ப�றி) எவ� 

��ேவத�ைத� க�கவ��ைலேயா, யஜு�ேவத�ைத� 

பய��சி ெச�யவ��ைலேயா, ஸாமேவதவ���வானாக 

இ�ைலேயா, அவனா� இ�வள� அழகாக� ேபச��யா�. 

(��ேவத�தி� ெசா�லைம��, யஜு�ேவத�தி� 

ெசா�ேகா�ைவ, ஸாமேவத�தி� இன�ைம இைவ இவ� 

ேப�சி� உ�ளன எ�� ெபா��.)

247. 

एवंगुणगणैयु��ा य�य �युः काय�साधकाः।

त�य िस�यि�त सवा�ऽथा� दतूवा�य�चो�दताः4.3.35।।

ஏவ��ணகைண� ��தா ய�ய ��ஃ கா�யஸாதகாஃ.

த�ய ஸி�ய�தி ஸ�வாऽ�தா 

�தவா�ய�ரேசாதிதாஃ4.3.35৷৷

எ�த அரச�ைடய �த�க� இ�வள� உ�தமமான 

�ண�க�ட� கா�ய� ஸாதி��� திற� ெப�� 

உ�ளா�கேளா, அ�த அரச�ைடய கா�ய�க� யா�ேம 

�த�ைடய ேப�� ஸாம��திய�தினாேலேய 

நட��வ��கி�றன.
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248. नाह ंजानािम केयूरे नाह ंजानािम कु�डल े

||4.6.22।।

नूपुरे�विभजानािम िन�यं पादािभव�दनात्।

நாஹ� ஜாநாமி ேக�ேர நாஹ� ஜாநாமி 

��டேல4.6.22৷৷

��ேர�வப�ஜாநாமி நி�ய� பாதாப�வ�தநா�.

(ல�மண� ராம�ட� �ைதய�� நைககைள� பா���) 

நா� இ�த ேதா�வைளகைள அறிேய�; இ�த 

காதிலண��� ��டல�கைள�� அறிேய�; ஆனா� 

தின�� நா� �ைதய�� பாத�தி� வ���� 

வண��வதினா�, இ�த பாத�திலண��� சல�ைககைள 

அறிேவ�.

249. 

�सने वाऽथ�कृ��े वा भये वा जीिवता�तके।

िवमृश�वै �वयाबु��या धृितमा�ावसीदित||4.7.9।।

�யஸேந வாऽ�த����ேர வா பேய வா ஜவ� �தா�தேக.

வ���ஶ�ைவ �வயா���யா 

��திமா�நாவ�ததி4.7.9৷৷

ேசாக�, பண�ச�கட�, உய���� ஏ�ப�� ஆப�தி� 

பய�, இைவக� ��ப��ேபா�, எவ� த� 

அறிவ�னா� க�ட நிவாரண உபாய�ைத அலசி�பா��� 

ைத�ய��ட� ெசய�ப�கிறாேனா, அவ� 

�யர�ப�வதி�ைல.
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250. 

धन�याग�सुख�यागो दहे�यागोऽिपवा पुनः।

वय�याथ� �वत��ते �ेह ंद�ृ�वा तथािवधम् ||4.8.9।।

தந�யாக� ஸுக�யாேகா ேதஹ�யாேகாப� வா �நஃ.

வய�யா�ேத �ரவ�த�ேத �ேநஹ� ��� வா �

ததாவ�த� ||4.8.9৷৷

ந�மன�த�க� ந�பன�� உய��த அ�ைப� பா���, 

ேதைவ ஏ�ப��, அவ��காக த� ெச�வ�, �க�, 

ேதச�ைத���ட தியாக� ெச�வ�.

251. 

दम�शमः �मा धम� धृित�स�यं परा�मः।

पा�थवानां गुणा राज�द�ड�ा�यपरािधषु 4.17.18।।

தம�சமஃ �மா த�ேமா ��தி� ஸ�ய� பரா�ரமஃ.

பா�திவாநா� �ணா ராஜ�த�ட�சா�யபராதிஷு 

|4.17.18৷৷

அரேச! �லனட�க�, மன�க���பா�, ெபா�ைம, 

ைத�ய�, உ�ைம, வ�ைம, ��ற� ெச�தவ�கைள� 

த���த� - இைவ அரசன�� �ண�க�.
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252. 

राजहा ��हा गो��ोरः �ािणवधे रतः 4.17.35।।

नाि�तकः प�रवे�ा च सव� िनरयगािमनः।

ராஜஹா �ர�மஹா ேகா�ந� ேசாரஃ �ராண�வேத 

ரதஃ4.17.35৷৷

நா�திகஃ ப�ேவ�தாச ஸ�ேவ நிரயகாமிநஃ.

அரசைன� ெகா�றவ�, ப�ரா�மணைன� ெகா�றவ�, 

ப�மா��ைன வத� ெச�தவ�,  தி�ட�, ப�ராண�கைள 

வத� ெச�வதி� ஈ�ப�டவ�, நா�திக�, ப�ேவ�தா 

(அ�ண� வ�வாகமாகாமலி����ேபா�, வ�வாக� 

ெச��ெகா��� த�ப�) - இவ�க� யாவ�� நரக� 

ெச�வ�.

253. 

सूचक� कदय�� िम��ो गु�त�पगः 4.17.36।।

लोकं पापा�मनामेते ग�छ�ते ना� संशयः।

ஸூசக�ச கத�ய�ச மி�ர�ேநா ��த�பகஃ 4.17.36৷৷

ேலாக� பாபா�மநாேமேத க�ச�ேத நா�ர ஸ�ஶயஃ.

ேகா� ெசா�பவ�, ேலாப�, ந�பைன� ெகா�றவ�, 

��வ�� மைனவ�ைய� த���பவ� - இவ�க� 

பாப�கள�� உலகி��� ெச�வ�; இதி� 

ஸ�ேதகமி�ைல.
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254.

 �ये�ो �ाता िपताचैव य� िव�ा ं�य�छित।

�य�ते िपतरो �ेया ध�य�च पिथव�तनः 4.18.13।।

�ேய�ேடா �ராதா ப�தாைசவ ய�ச வ��யா� 

�ரய�சதி.

�ரய�ேத ப�தேரா �ேஞயா த��ேயச 

பதிவ�திநஃ4.18.13৷৷

(ராம� வாலிய�ட�) அ�ண�, த�ைத, க�வ� �க��� 

�� - இவ�க� �வ��, த�மமா��க�தி� 

இ��பவ�க���, த�ைதைய� ேபாலேவ எ�� 

அறியேவ���.

255. 

यवीयाना�मनःपु�: िश�य�ािप गुणो�दतः।

पु�व�े �यि���या धम��ेद� कारणम् 4.18.14।।

யவய� ாநா�மநஃ��ர: சி�ய�சாப� �ேணாதிதஃ.

��ரவ�ேத �ரய�சி��யா த�ம�ேசத�ர காரண� 4.18.14৷৷

இைளய த�ப�, த� மக�, ந��ண� பைட�த சீட� - 

இ��வ�� மக��� சமமாகேவ எ�ண�த�கவ�; 

இத�� த�மேம ஆதார�.
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256.

 न िह त े मष�य ेपाप ं�ि�योऽह ंकुलो�वः।

औरस� भिगन�वािप भाया�वा�यनुज�य यः 4.18.22।।

ந ஹி ேத ம�ஷேய பாப� ���ேயாऽஹ� 

�ேலா�பவஃ.

ஔர�� பகின�� வாப� பா�யா�வா�ய�ஜ�ய 

யஃ4.18.22৷৷

நா� உ�தமமான ��தி�ய �ல�தி� உதி�தவ�. 

அதனா� உ� பாவ�ைத நா� ம�ன��க ��யா�. த� 

மக�, ஸேகாத� அ�ல� இைளய த�ப�ய�� மைனவ� 

இவ�க�ட� .......

257. 

�चरेत नरः कामा��य द�डो वधः �मृतः।

भरत�तु महीपालो वयं�वादशेव�तनः 4.18.23।।

�ரசேரத நரஃ காமா�த�ய த�ேடா வதஃ ���தஃ

பரத�� மஹப� ாேலா வய��வாேதஶவ�திநஃ 4.18.23৷৷

காம�தினா� உற� ெகா�பவ��� வதேம 

த�டைனயாக� ெசா�ல�ப����கிற�. பரத� எ�க� 

அரச�; அவ�ைடய ஆைணைய நா�க� 

ப��ப��கிேறா�.



172

258.

 राजिभधृ�तद�डा� कृ�वा पापािन मानवाः ।

िनम�लाः �वग�मायाि�त स�तः सुकृितनो यथा ॥4.18.31

ராஜப�� ��த��டா�ச ���வா பாபான� மானவா: |

நி�மலா: �வ�கமாயா�தி ஸ�தஃ ஸு��திேனா யதா 

||4.18.31

மன�த�க� பாப� ெச�� அரச� ெகா��த 

த�டைனைய அ�பவ���வ��டா�, அவ�க� ��தமாக 

ஆகி ��ண�ய��ஷ�கைள�ேபா� �வ��க� ெச�வ�.

259. 

शासनाद ्वािप मो�ाद ्वा �तेनः पापात् �मु�यते ।

राजा �वशासन् पाप�य तदवा�ॊित �कि�बषम् ॥4.18.32

ஶாஸனா� வாப� ேமா�ா� வா �ேதன: பாபா� �ர��யேத |

ராஜா �வஶாஸ� பாப�ய ததவா�ேனாதி கி�ப�ஷ� ||4.18.32

பாப�க��� த�டைனேயா அ�ல� வ��தைலேயா அரச� 

த��வ��டா�, தி�ட� ேபா�ற பாப�க� தா�க� ெச�த 

பாப�திலி��� வ��தைல அைடவ�. ஆனா� அரச� 

பாப�க��� த�க த�டைன அள��காவ���, அ�த பாப�தி� 

பலைன அரசேன அ�பவ��க ேந���.
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260. 

दलु�भ�यच धम��य जीिवत�य शुभ�यच 4.18.42।।

राजानो वानर�े� �दातारो न संशयः।

��லப�யச த�ம�ய ஜவ� �த�ய ஶுப�யச4.18.42৷৷

ராஜாேநா வாநர�ேர�ட �ரதாதாேரா ந ஶ�ஶயஃ.

வானர�ேர�டேன! அரச�க� கிைட�த�க�ய த�ம�, 

வா��ைக, உலகாயத ��ேன�ற� இைவகைள� 

ெகா��க வ�லவ�க�. இதி� ஸ�ேதஹமி�ைல.

261. 

ता� �ह�या�चा�ोशे�ाि�पे�ाि�यं वदत्े4.18.43।।

दवेा मानुष�पेण चर��येते महीतले।

தா�ந ஹி��யா� நசா�ேராேஶ� நா�ிேப� நா��ய� 

வேத� 4.18.43৷৷

ேதவாமா�ஷ �ேபண சர��ேயேத மஹத� ேல.

அரச�கைள ஹி�ஸி�தேலா, நி�தைன ெச�தேலா, 

ஆே�ப��தேலா, ப��யமி�லாத ெசா� ேப�தேலா 

�டா�. அவ�க� உ�ைமய�� ேதவ�க�; 

மன�த�ப�தி� இ�த �மிய�� ஸ�ச��கி�றன�.
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262.

 न चाित�णयः काय�ः कत��ोऽ�णय� ते।

उभयंिह महा�दोष�त�माद�तरद�ृभव 4.22.23।।

நசாதி�ரணயஃ கா�யஃ க�த�ऽேயா�ரணய�ச ேத.

உபய� ஹி மஹா�ேதாஷ� த�மாத�தர���பவ 

4.22.23৷৷

(வாலி அ�கதன�ட�) யா�ட�� அத�த ப�ேரைம 

ேவ�டா�; ப�ேரைம ��வதாக இ�லாம�� 

இ��க��டா�. அதனா� ந�நிைலய�� இ�.

263. 

िनयितः कारणं लोके िनयितः कम�साधनम्।

िनयित�सव�भूतानां िनयोगेि�वह कारणम् 4.25.4।।

நியதிஃ காரண� ேலாேக நியதிஃ க�மஸாதந�.

நியதி� ஸ�வ�தாநா� நிேயாேக�வ�ஹ காரண� 

4.25.4৷৷

உலகி� நியதிேய (பகவா� ஏ�ப��தி��ள 

ஒ����ைற) எ�லாவ�றி��� காரண�. நியதிேய 

எ�லா கா�ய�க���� ஸாதன�. நியதிேய எ�லா 

ஜவ� ராசிகைள�� ெவ�ேவ� கா�ய�கள�� நியமி�க� 

காரண�.
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264.

 न काल�याि�त ब�धु�व ं न हतुेन�परा�मः।

न िम��ाितस�ब�धः कारणं ना�मनो वशः4.25.7।।

ந கால�யா�தி ப���வ� ந ேஹ�� ந பரா�ரமஃ.

ந மி�ர�ஞாதிஸ�ப�தஃ கார � நா�மேநா ண

வஶஃ4.25.7৷৷

கால�தி�� யா�ட�� உற�, ந�� கிைடயா�. 

கால�ைத வச�ப��த உபாய�மி�ைல. யா�ைடய 

வர� �� கால�தி�ம�� ெச�லா�. கால� (காலனாகிய 

கட��) ஜவ� �ைடய வச�திலி�ைல.

265. 

अ�थनामुपप�ानां पूव� चा�युपका�रणाम्।

आशां सं�ु�य यो हि�त स लोके पु�षाधमः 4.30.71।।

அ��திநா�பப�நாநா� ��வ� சா��பகா�ணா�.

ஆஶா� ஸ����ய ேயா ஹ�தி ஸ ேலாேக 

��ஷாதமஃ4.30.71৷

ந�மிட� கா�ய�ைத எதி�பா��பவ�; ந�மிட� சர� 

���தவ�;  ��ன� நம�� உபகார� ெச�தவ�; - 

இ�ேப��ப�டவ�க��� ப�ரதி�ைஞ�ட� ஆைச கா��, 

ப��ன� அ�த ப�ரதி�ைஞைய �றி�தவ� உலகி� 

மிக�� இழிவானவ�.
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266. 

िम�ं �थ�गुण�े� ंस�यधम�परायणम्।

त�यंतु प�र�य�ं न तु धम� �वि�थतम्।।4.33.48।।

மி�ர� �ய��த�ண�ேர�ட� ஸ�யத�மபராயண�.

த��வய� � ப��ய�த� ந � த�ேம 

�யவ�தித�৷৷4.33.48৷৷

(ல�மண� தாைரய�ட�) ந�ப�க� இ�வைகய�ன� - 

ஒ�வ�, த� ந�ப�ைடய ெபா�� வள��சிய�� 

த�வ�ரமாகய���பவ�; ம�றவ�, ஸ�திய�, த�ம�தி�� 

உ�தியாக நி�பவ�. உ� தைலவ� இ� �ண�கைள�� 

வ��டவ�- ந�ப� கா�ய�ைத�� நிைறேவ�றவ��ைல; 

தா�� த�ம�தி� நிைலநி�கவ��ைல.

267. 

���ेच सुरापेच चोरे भ��ते तथा।

िन�कृित�विहता सि�: कृत�े नाि�त 

िन�कृितः।।4.34.12।।

�ர�ம�ேநச ஸுராேபச ேசாேர ப�ந�ரேத ததா.

நி���தி� வ�ஹிதா ஸ�ப�: ��த�ேந நா�தி 

நி���திஃ৷৷4.34.12৷৷

ப�ர�மஹ�தி, ம�பான� ெச�தவ�, க�ள�, 

வ�ரத�ைத �றி�தவ� - இவ�க��� சா�ேறா�க� 

ப�ராய�சி�த� வ�தி���ளன�. ஆனா� ெச�ந�றி 

ெகா�றவ��� ப�ராய�சி�த� இ�ைல.
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268. 

धम�मथ� च कामं च काले य�तु िनषेवते ।4.38.20||

िवभ�य सततं वीर�स राजा ह�रस�म।

த�மம��த�ச காம� ச காேல ய�� நிேஷவேத | 

4.38.20||

வ�ப�ய ஸதத� வர� � ஸ ராஜா ஹ�ஸ�தம.

வர� ேன! வானர �ேர�டேன! யா� த�ம�, ெபா��, 

காம� இவ�றி�� கால�ைத ச�வர ஒ��கி, அ�த�த 

கால�தி� அதனதைன ேசவ��கிறாேனா, அவேன சிற�த 

அரச�.

269. 

िह�वा धम� तथाऽथ�च कामं य�तु िनषेवते।।4.38.21।।

स वृ�ा�े यथा सु�ः पिततः �ितबु�यते।

ஹி�வா த�ம� ததா��த�ச காம� ய�� 

நிேஷவேத৷৷4.38.21৷৷

ஸ ���ா�ேர யதா ஸு�தஃ பதிதஃ �ரதி��யேத.

எவ� த�ம�, ெபா�� இவ�ைற தியாக� ெச��வ���, 

காம� ஒ�ைறேய ேஸவ��கிறாேனா, அவ� மர�தி� 

கிைள �ன�ய�� ���பவைன� ேபா�றவ�; கீேழ 

வ���தப��னேர அவ� வ�ழி���கிறா�.
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270.

 �वसाय� त े वीर स�वयु�� िव�मः।

सु�ीव�यच स�दशेि�स�� कथयतीव मे।।4.44.14।।

�யவஸாய�ச ேத வர�   ஸ��வ��த�ச வ��ரமஃ.

ஸு��வ�யச ஸ�ேதஶ� ஸி�தி� கதயத�வ 

ேம৷৷4.44.14৷৷

(ராம� ஹ�மா�ட�) வர� ேன! உ� �ய�சி, ைத�ய�, 

ச�தி, ம��� ��கி�வ� உ�ன�ட� ஒ�பைட�த ��� 

ெச�தி, இைவகள�� �ல�, உ� வழியாக எ� கா�ய� 

நிைறேவற� ேபாகிற� எ�� அறிேவ�.

271. 

िवगृ�ासनम�या�दब�ु �लेन बलीयसः।

आ�मर�ाकर�त�मा� िवगृ�ीत दबु�लः।।4.54.12।।

வ����யாஸநம�யாஹு� ��பேலந ப�யஸஃ.

ஆ�மர�ாகர�த�மா�ந வ����ணத�  ��பலஃ৷৷4.54.12৷৷

பல� ��றியவன�ட� வ�ேராத� ெச��ெகா��, 

பலவானாக இ��பவ� ெவ�மேன இ��க����. ஆனா� 

பலவான�ட� வ�ேராத� ���, பல� ��றியவ� 

ெவ�மேன �கமாக இ��க��யா�. ஆைகயா� அவ� 

த� பா�கா�ைப உ�ேதசி�� பலவான�ட� வ�ேராத� 

ெச��ெகா�ள��டா�. இ� ந�திமா�கள�� ���.
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272. 

अितिथः�कल पूजाहः�  �ाकृतोऽिप िवजानता।

धम� िज�ासमानेन �क पुन��वादशृो महान्।।5.1.120।।

அதிதிஃகில �ஜா�ஹஃ �ரா��ேதாऽப� வ�ஜாநதா.

த�ம� ஜி�ஞாஸமாேநந கி� �ந��வா��ேசா 

மஹா�৷৷5.1.120৷৷

அதிதியாக வ�தி��பவ� பாமரனாக இ��தேபாதி��, 

ப��ெநறி அறி�தவ�களா� ெகௗரவ��க� த�கவ� 

எ�றி����ேபா�, உ�கைள� ேபா�ற மகா�, நி�சய� 

ந�றாக உபச��க�பட ேவ��� எ�பைத� 

ெசா�ல�� ேவ��மா?

273. 

य�य�वेतािन च�वा�र वानरे�� यथा तव।।5.1.198।।

धृितदि�ृ �म�ितदा��यं स कम�सु न सीदित ॥

ய�ய�ேவதாநி ச�வா� வாநேர��ர யதா தவ৷৷5.1.198৷৷

��தி� ����� மதி� தா�ய� ஸ க�மஸு ந �ததி.

வானேர�திரா! ைத�ய�, ெதாைலேநா��, ச�ெட�� 

��ெவ���� �ண��, ெசய� திற� ஆகிய நா��� 

உ�ைன� ேபா�� எவ�ட� இ�கி�றனேவா, அவ� 

கா�ய�கள�� ேதா�� வ��த� அைடய மா�டா�..
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274. 

भूता�ाथा� िवप��ते दशेकालिवरोिधताः।

िव�लबं दतूमासा� तमः सूय�दये यथा।।5.2.39।।

�தா�சா�தா வ�ப�ய�ேத ேதஶகாலவ�ேராதிதாஃ.

வ��லப� �தமாஸா�ய தமஃ ஸூ�ேயாதேய 

யதா৷৷5.2.39৷৷

வ�ேவகமி�லாத �தன�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட 

கா�ய�க�, இட�, கால� ேவ�ப�� வ��டா�, 

���� த�வாய�� உ�ளைவ �ட, அவனா� 

த��தப� நட�� ெகா�ள ��யாததா�, ��ேயாதய 

கால இ��ேபா�, அழி�� ேபாகி�றன.

275. 

अथा�नथा��तरे बुि��नि�तािप न शोभते।

घातयि�त िह काया�िण दतूाः पि�डतमािननः।।5.2.40।।

அ�தாந�தா�தேர ��தி� நி�சிதாப� ந ேஶாபேத.

காதய�திஹி கா�யாண� �தாஃ ப��தமாநிநஃ৷৷5.2.40৷৷

ெச�ய� த�க�; ெச�ய� தகாத� எ��, 

(த���காேலாசைன���ப��, எஜமானனா�) ��� 

ெச�ய�ப�டைவக���ட (வ�ேவகமி�லாத �தன�ட� 

ஒ�பைட�க�ப�ட கா�ய�க��) ெவ�றி அைடவதி�ைல; 

த�கைள மஹா��திசாலிக� எ�� நிைன��� ெகா��� 

�த�க�, கா�ய�கைள� ெக��� வ��கிறா�க�.



181

276.

 काम ं द�ृा मया सवा � िव��ता 

रावणि�यः।।5.11.40।।

न िह मे मनसः �कि��कृै�यमुपजायते।

காம� ���டா மயா ஸ�வா வ��வ�தா 

ராவண���யஃ৷৷5.11.40৷৷

ந ஹி ேம மநஸஃ கி�சி� ைவ���ய�பஜாயேத.

தா�மாறாக கிட�த இராவண�ைடய மைனவ�க� 

எ�ேலா�� எ�னா� பா��க� ப�டா�க�; ஆனா�, எ� 

மன�தி� ெகா�ச�� வ�கார� ஏ�படவ��ைலேய?

277. 

मनो िह हतुेः सव�षािमि��याणां �वत�ने।।5.11.41।।

शुभाऽशुभा�वव�थासु त� मे सु�वि�थतम् ॥

மேநா ஹி ேஹ�ஃ ஸ�ேவஷாமி���யாணா� 

�ரவ�தேந৷৷5.11.41৷৷

�பா�பா�வவ�தாஸு த�ச ேம ஸு�யவ�தித�.

��ண�ய-பாவ க�மா�கைள� ெச���ப� �ல�கைள� 

��� வ��வ� மன� தா�. அ�த எ� மன� 

ச�சலமி�லாம� நிைலயாக இ��கிற�.
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278.

 अिनव�दः ि�यो मूलमिनव�दः परं सुखम्।

अिनव�दो िह सततं सवा�थ�षु �वत�कः।।5.12.10।।

அநி�ேவதஃ ��ேயா �லமநி�ேவதஃ பர�ஸுக�.

அநி�ேவேதாஹி ஸதத� ஸ�வா�ேதஷு 

�ரவ�தகஃ৷৷5.12.10৷৷

மன� தளராைம தா�, ெசலவ�தி�� �ல காரண�; 

மன� தளராைம தா� பரம�க�ைத� ெகா��க� 

��ய�; எ�த� கா�ய�ைத�� எ�ேபா�� 

���வ��வ� மன�தளராைமேய.

279. 

मा�या गु�िवनीत�य ल�मण�य गु�ि�या।

य�द सीताऽऽिपदःुखाता� कालोिह दरुित�मः।।5.16.3।।

மா�யா ��வ�ந�த�ய ல�மண�ய ����யா.

யதி �தாப� �ஃகா�தா காேலாஹி �ரதி�ரமஃ৷৷5.16.3৷৷

ெப�ேயா�கள�ட� ம�யாைத ெகா�ட ல��மணனா� 

ெகௗரவ��க� த�கவ��, ராம�ைடய ப�தின��மான 

சீைத��� இ�வள� ��க� ஏ�ப�கிற� எ�றா�, 

வ�திைய யாரா�� ம�ற��யா� – எ�ப� 

ச�தியம�லவா?
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280. 

भता� नाम परं नाया� भूषणं भूषणादिप।

एषातु रिहता तेन भूषणाहा� न शोभते।।5.16.26।।

ப�தா நாம பர� நா�யா �ஷண� �ஷணாதப�.

ஏஷா� ரஹிதா ேதந �ஷணா�ஹா ந 

ேஶாபேத৷৷5.16.26৷৷

ெப�க���, ம�ெற�லா அண�கல�கைள� கா���, 

ெகா�ட கணவேன சிற�த ஆபரண�. கணவேனா� 

�ட இ��க� த�கவளான இவேளா, அவ� 

இ�லாததா�, ஒள��ட� இ��கவ��ைல.

281. 

तृणम�तरतः कृ�वा ��युवाच शुिचि�मता।

िनवत�य मनो म�ः �वजने ��यतां मनः।।5.21.3।।

��ணம�தரதஃ���வா �ர��வாச ஶுசி�மிதா.

நிவ�தய மேநா ம�தஃ �வஜேந ��யதா� மநஃ৷৷5.21.3৷৷

அழகிய ��சி��� ெகா�ட �ைத ��லிைன ந�வ�� ேபா�� 

ராவணன�ட� பதி� ெசா�னா�: (��லிைன ந�வ�� ேபா��� 

ேபசியைத மகா�க� பலவாறாக அ�பவ��தி��கிறா�க�. 

பர��ஷ�ட� ேந�ைடயாக� ேபசாம� ��லிைன ந�வ�� 

ேபா��� ேபசினா�. ந� ����� சமமானவ�; எ� உய��ைன நா� 

����� சமமாகேவ க��கிேற�; ��லிைன எ��ப� ேபா� ராம� 

உ�ைன� ேபா�� அழி�பா� எ�ெற�லா� உ�ள��த��ட�.) 

எ�ன�டமி��� மன�ைத� தி���; உ� ெசா�த மைனவ�கள�டேம 

மன�ைத� ெச���.  



184

282. 

अहमौपियक� भाया� त�यैव वसुधापतेः।।5.21.17।।

�त�ात�य िव��य िव�ेव िव�दता�मनः।

அஹெமௗபய�கீ பா�யா த�ையவ 

வஸுதாபேதஃ৷৷5.21.17৷৷

�ரத�நாத�ய வ��ர�ய வ��ேயவ வ�திதா�மநஃ 

எ�வா� ேவதா�யயன� ெச�� ஆ�மத�சன� ெப�ற 

ப�ரா�மண��� ேவதவ��ைய ெச�வமாகிறேதா, 

அ�வாேற நா� �ம�டல�தி� அரசரான அ�த 

ராம�ைடய ப�தின�யாகேவ இ��க� த�தி��ளவ�.

283. 

अस�दशेा�ु राम�य तपस�ानुपालनात्।

न �वां कु�म दश�ीव भ�म भ�माहत� ेजसा।।5.22.20।।

அஸ�ேதஶா�� ராம�ய தபஸ�சா�பாலநா�.

ந �வாஂ ��மி தஶ��வ ப�ம 

ப�மா�ஹேதஜஸா৷৷5.22.20৷৷

ப��� தைலயேன! ராமன�டமி��� நா� உ�திர� 

ெபறவ��ைல; நியம�கேளா� ��ய ஒ� தவ 

வா��ைகய�� இ��கிேற�. அதனா�தா� 

சா�பலா��� வ�லைம ெப�ற எ� (க�ப�� ச�தியா�) 

ேதஜஸா�, உ�ைன சா�பலா�காமலி��கிேற�.
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285. 

यथा शची महाभागा श�ं समुपित�ित।

अ��धती विस�चं रोिहणी शिशनं यथा।।5.24.10।।

யதா ஶசீ மஹாபாகா ஶ�ர� ஸ�பதி�டதி.

அ��தத� வஸி�ட�ச ேராஹிண � ஶசின� 

யதா৷৷5.24.10৷৷

ெப�� பா�கியசாலியான சசி ேதவ� இ�திரைன��, 

அ��ததி வசி�டைர��, ேராகிண� ச�திரைன�� 

ேபால……….

284. 

दीनोवा रा�यहीनोवा यो मे भता� स मे गु�ः।

तं िन�यमनुर�ाि�म यथा सूय� सुवच�ला।।5.24.9।।

த�ேநாவா ரா�யஹே� நாவா ேயா ேம ப�தா ஸ ேம ��ஃ.

த� நி�யம�ர�தா�மி யதா ஸூ�ய� 

ஸுவ�சலா৷৷5.24.9৷৷

எ��ைடய கணவ�, எள�யவராக இ��தா��, 

அரசா�சி இ�லாதவராக இ��தா�� அவேர எ� 

மதி���� உ�யவ�. எ�ேபா�� ��யைன� ெதாட�� 

�வ��சைல ேபால, நா� அவ�ட� ஈ�ப�கிேற�.
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286. 

लोपामु�ा यथाग��यं सुक�या �यवनं यथा।

सािव�ी स�यव�तंच किपलं �ीमती यथा।।5.24.11।।

ேலாபா��ரா யதாக��ய� ஸுக�யா �யவய� யதா.

ஸாவ��� ஸ�யவ�த�ச கப�ல� �மத� யதா৷৷5.24.11৷৷

ேலாபா��ரா அக�தியைர��; �க�யா 

�யவனைர��; சாவ��� ச�தியவாைன��; �மதி 

கப�லைர�� ேபால……….

287. 

सौदासं मदय�तीव केिशनी सगरं यथा।

नैषधं दमय�तीव भैमी पितमनु�ता।।5.24.12।।

तथाऽहिम�वाकुवरं रामं पितमनु�ता।

ெஸௗதாஸ� மதய�த�வ ேகஶிந� ஸகர� யதா.

ைநஷத� தமய�த�வ ைபம� பதிம��ரதா৷৷5.24.12৷৷

ததாஹமி�வா�வர� ராம� பதிம��ரதா.

மதய�தி ெஸௗதாஸைர��; ேகசின � சகரைன��;

 பம� ��தி�யான தமய�தி ைநஷதைன�� (நள�), எ�வா� 

ப��ப��கிறா�கேளா, அ�வாேற நா��, இ�வா� 

�ல�தி� சிற�தவரான ராமைர� கணவனாக அைட��, 

அவைர� ப��ெதாட��� நட�கிேற�.  
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288.

 ध�याः खल ु महा�मानो 

मुनय��य��कि�बषाः।।5.26.49।।

िजता�मनो महाभागा येषां न �तः ि�याि�ये।

த�யாஃக� மஹா�மாேநா �நய� 

�ய�தகி�ப�ஷாஃ৷৷5.26.49৷৷

ஜிதா�மேநா மஹாபாகா ேயஷா� ந �தஃ ��யா��ேய.

மா� ம�வ�றவ�களாக��, த�ைம ெவ�றவ�களாக��, 

மகா பா�கியசாலிளாக�� உ�ள மகா�மா�களான 

�ன�வ�க� ேபா�ற�த�கவ�க� அ�லவா? அவ�க��� 

ப��ய� – அ��ய� எ�ற ேவ��ைமேய இ�ைல.

289. 

ि�या� संभवे�दःुखमि�यादिधकं भयम्।।5.26.50।।

ता�यांिह ये िवयु�य�ते नम�तेषां महा�मनाम्।

��யா�ந ஸ�பேவ� �ஃகம��யாததிக� பய�৷৷5.26.50৷৷

தா�யா�ஹி ேய வ���ய�ேத நம�ேதஷா� 

மஹா�மநா�.

மஹா�மா�க��� ப��யமான ெபா�ள�� ப��வ�னா� 

��கேமா, ப��யமி�லாத ெபா�ள�� வரவ�னா� அதிக 

பயேமா ஏ�ப�வதி�ைல. ப��ய, ப��யமி�லாத 

இர����� ேமலான நிைலய���ள அ�த 

ம �மா�க��� எ� நம�கார�க�.கா
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290. 

मनसा पूव�मासा� वाचा �ितगृहीतवान्।

द�ा� �ितगृ�ीया� �ूयाि�कि�दि�यम्।।5.33.25।।

अिप जीिवतहतेोवा� राम�स�यपरा�मः।

மநஸா ��வமாஸா�ய வாசா �ரதி��ஹத� வா�.

த�யா� ந �ரதி���ணய� ா� ந ��யா� கி�சித��ய�৷৷5.33.25৷৷

அப� ஜவ� �தேஹேதா� வா ராம� ஸ�யபரா�ரமஃ.

ராம� மன�தா� த�ைதய�� ெசா�கைள ��னதாக ஏ��, 

ப��ன� ெசா�களா�� அ�கீக��தா�. (மன���வமாக� 

த�ைதய�� க�டைளைய ஏ��� ெகா�டா�.) எவ�டமி���� 

எைத�� ஏ�க� �டா�; ப��யமி�லாதைவகைள� ேபச� 

�டா�; உய�ைர� கா�பா�றி� ெகா�வத�காக� �ட ச�திய� 

தவற� �டா� – எ�ப� ராம�ைடய ெகா�ைக.

291. 

क�याणी बत गाथेयं लौ�कक� �ितभाित मा। 

एित जीव�तमान�दो नरं वष�शतादिप ॥

க�யாண � பத காேதய� ெலௗகிகீ �ரதிபாதி மா |

ஏதி ஜவ� �தமான�ேதா நர� வ�ஷசதாதப� ||

மன�த� ஜவ� ��தி��தா�, �� வ�ஷ� கழி�தாவ� 

ஆன�த�ைத அைடவா� எ�கிற உலக�தி� வழ��� 

பழெமாழி, உ�ைமயாக��, நல��ளதாக�� 

த�ேபா� வ�ள��கிற�.
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292. 

ऐ�य�वा सुिव�तीण� �सनेवा सुदा�णे।

र�वेव पु�षं ब��वा कृता�तः प�रकष�ित।।5.37.3।।

ஐ�வ�ேயவா ஸுவ��த��ேண �யஸேநவா 

ஸுதா�ேண.

ர��ேவவ ��ஷ� ப��வா ��தா�தஃ 

ப�க�ஷதி৷৷5.37.3৷৷

காலமான�, மன�த�கைள� கய��றா� க��னா�ேபா�, 

மிக�ெப�� ெசழி�� அ�ல� மிக�� பய�கரமான 

��ப� ஆகிய ப�ேவ� நிைலக��� இ���� 

ெச�கிற�

293. 

उ�साहः पौ�षं स�वमानृशं�यं कृत�ता।

िव�म� �भाव� सि�त वानर राघवे।।5.37.13।।

உ�ஸாஹஃ ெபௗ�ஷ� ஸ��வமா��ஶ��ய� 

��த�ஞதா.

வ��ரம�ச �ரபாவ�ச ஸ�தி வாநர ராகேவ৷৷5.37.13৷৷

வானரேன, கா�ய�ைத� ெச�� ���க ேவ��� 

எ�ற �����, க�ைமயான �ய�சி��, பல��, 

ெகா�ைமயான ெசய�கைள� ெச�யாம� இ��ப�� 

ந�றிமறவாைம�� பரா�கிர�� ப�ரபாவ�� 

ராகவன�ட�தி� இ��கி�றன.
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294. 

भतु�भ��� पुर�कृ�य रामाद�य�य वानर ।

नाह ं���ु ं�वतो गा�िम�छेयं वानरो�म ॥ (5.37.62)

ப���ப�தி� �ர����ய ராமாத�ய�ய வானர.

நாஹ� ��ர��� �வேதா கா�ரமி�ேசய� 

வானேரா�தம. (5.37.62)

வானேரா�தமேன, கணவன�ட� ெகா�ட ப�திய�ைன 

��ன���, ராமைர�தவ�ர ேவெறா� ��ஷ� 

ச�ர�ைத எ� வ���ப�ப� �ப�ச� ெச�ய நா� 

இ�ட�படவ��ைல.

295. 

आनृशं�यं परोधम� ��व� एव मया �ुतः।

जानािम �वां महावीय� महो�साह ंमहाबलम्।।5.38.41।।

ஆ��ஶ��ய� பேராத�ம� �வ�த ஏவ மயா ��தஃ.

ஜாநாமி �வா� மஹாவ�� ய� மேஹா�ஸாஹ� 

மஹாபல�৷৷5.38.41৷৷

(�ைத ராமைர�ப�றி ஹ�மா�ட�) க�ைண 

கா��த� ேமலான த�மெம�� த�கள�டமி��ேத நா� 

ேக����கிேற�.  த�க� வ�� ய�, உ�ஸாஹ�, பல� 

எ�லா� மக�தானைவ எ�� நானறிேவ�.
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296. 

अपारपारम�ो�यं गा�भीया��सागरोपमम्।

भता�रं ससमु�ाया धर�या वासवोपमम्।।5.38.42।।

அபாரபாரமே�ா�ய� கா�ப�� யா� ஸாகேராபம�.

ப�தார� ஸஸ��ராயா தர�யா 

வாஸேவாபம�৷৷5.38.42৷৷

க�பர� �த�ைமய��, கட�க ��யாத�� வ�ற� ெச�ய 

��யாத�மான ெப��கட��� நிகரானவ� எ���, 

கட� �� உல���� தைலவ� எ���, 

ேதேவ�திரைன� ேபா�றவ� எ�பைத�� நா� 

அறிேவ�. 

297. 

मि�िश�ा� तु�या� सि�त त� वनौकसः।

म�ः ��यवरः कि��ाि�त सु�ीवसि�धौ।।5.39.38।।

ம�வ�ஶி�டா�ச ��யா�ச ஸ�தி த�ர வெநௗகஸஃ.

ம�தஃ �ர�யவரஃ க�சி�நா�தி 

ஸு��வஸ�நிெதௗ৷৷5.39.38৷৷

(ஹ�மா� �ைதய�ட�) எ�ைன வ�ட� 

திறைமயானவ�க�� என�� இைணயானவ�க�� 

அ�� இ��கிறா�க�. எ�ைன� கா���� தா��த 

வானர� ஏ�� ���வ�ைடய பைடய�� இ�லேவ 

இ�ைல.
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298. 

अह ंताव�दह�ा�ः �कपुन�ते महाबलाः।

निह �कृ�ाः �े�य�ते �े�य�ते हीतरे जनाः।।5.39.39।।

அஹ� தாவதிஹ�ரா�தஃ கி��ந�ேத மஹாபலாஃ.

நஹி �ர���டாஃ �ேர�ய�ேத �ேர�ய�ேத ஹத� ேர 

ஜநாஃ৷৷5.39.39৷৷

(அ�வள� சாமா�யமான) நாேன இ�த இட�ைத 

வ�தைட�� வ��ேட� எ���ேபா�, ெப�� 

பலசாலிகளான அவ�க��� எ�ன? சிற�தவ�க� 

(இ�ப�� ேத�� தி��� அ�ப ேவைலக���) அ��ப� 

ப�வதி�ைல; (எ�ைன� ேபா�ற) சாமான�ய�க� தா� 

அ��ப�ப�வா�க�.

299. 
न साम र��सु गुणाय क�पते न दानमथ�पिचतेषु यु�यते।

न भेदसा�या बलद�पता जनाः परा�म��वेव ममेह रोचते।।5.41.3।।

ந ஸாம ர��ஸு �ணாய க�பேத ந தாநம�ேதாபசிேதஷு 

��யேத.

ந ேபதஸா�யா பலத�ப�தா ஜநாஃ பரா�ரம��ேவவ மேமஹ 

ேராசேத৷৷5.41.3৷৷

ரா�சஸ�க�ட� சமாதான� ெச�� ெகா�வ� எ�ப� 

ந�லத�ல; அளவ�ற ெபா��வள� ெகா�டவ�கைள, 

ெசலவ�ைத� ெகா��� வச�ப��த ��யா�; பல�தா� 

ெச���� ெகா����பவ�கைள ேபத� ெச�� ப���க 

��யா�: ஆகேவ, இவ�கள�ட� பரா�கிரம�ைத� கா��வ� 

தா� சிற�த உபாய� எ�� என��� ப�கிற�.
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300. 

काय� कम�िण िन�द� ेयो ब��यिप साधयेत्।

पूव�काया�िवरोधेन स काय� कतु�महि� त।।5.41.5।।

கா�ேய க�மண� நி�தி�ேட ேயா பஹூ�யப� ஸாதேய�.

��வகா�யாவ�ேராேதந ஸ கா�ய� க��ம�ஹதி৷৷5.41.5৷৷

ஒ� �றி�ப��ட ேவைலைய� ெச��வ��ேபா�, அ�த 

�ல ல�சிய���� வ�ேராதமி�லாத ம�ற பல 

கா�ய�கைள�� ெச�� ���பவேன ெசய�திற� 

உைடயவ�.

301. 

न�ेक�साधको हतुे��व�प�यापीह कम�णः।

यो�थ� ब�धा वेद स समथ�ऽथ�साधने।।5.41.6।।

ந�ேயக� ஸாதேகா ேஹ�� �வ�ப�யாபஹ�  

க�மணஃ.

ேயா�ய�த� பஹுதா ேவத ஸ 

ஸம�ேதா�தஸாதேந৷৷5.41.6৷৷

சி� கா�யமான�� அைத ���பத�� ஒேர வழிைய 

ந�ப�� ெகா����க� �டா�; பலவ�த உபாய�கைள�� 

அறி�தி��கேவ���. அ�ப��ப�டவ� தா�, கா�ய�ைத� 

ெச�� ����� திற� உ�ளவராவ�.
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302.

 न मेऽ�ब�ध�यच शि�रि�त िवमो�ण े लोकगुरोः �भावात्।

इ�येवम�वा िविहतोऽ�ब�धो 

मयाऽऽ�मयोनेरनुव�तत�ः।।5.48.41।।

ந ேம��ரப�த�யச ஶ�திர�தி வ�ேமா�ேண ேலாக�ேராஃ 

�ரபாவா�.

இ�ேயவம�வா வ�ஹிேதா��ரப�ேதா 

மயா�மேயாேநர�வ�தித�யஃ৷৷5.48.41৷৷

ப���மாவ�� ேபரா�றைல உ�ளட�கிய இ�த� க��லி��� 

வ��வ���� ெகா�வத�� என�� ஆ�ற� இ�ைல எ�� 

இ�திரஜி� எ�ண���ளா�; இ���� ப�ர�மேதவ�ைடய 

ம�யாைத�காக இ�த அ�திர�க���� நா� உ�ப�கிேற�.

303. 

य�धम� न बलवा��यादयं रा�से�रः।

�यादयं सुरलोक�य सश��यािप रि�ता।।5.49.18।।

ய�யத�ேமா ந பலவா��யாதய� ரா�ேஸ�வரஃ.

�யாதய� ஸுரேலாக�ய ஸஶ�ர�யாப� 

ர�ிதா৷৷5.49.18৷৷

பலவானாகிய இ�த ரா�சஸ ம�ன� ம���, அத�ம� 

ப�றி�லாதவனாக இ��தா�, ேதவேலாக�ைத�� 

ேதேவ�திரைன�� �ட கா�பா�ற� ��யவானாக 

இ��பா�.
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304. 

श�का�ता�मा द�यौ स कपी�� ंतेजसा वृतम्।

�कमेष भगवा��दी भवे�सा�ा�दहागतः।।5.50.2।।

ஶ�கா��தா�மா த�ெயௗ ஸ கப�� �ர� ேதஜஸா 

��த�.

கிேமஷ பகவா�ந�த� பேவ�ஸா�ாதிஹாகதஃ৷৷5.50.2৷৷

ராவண� ேதஜ� நிர�ப� எதி�� நி��� வானர 

சிேர�டைன  பா���,  தன��� ச�ேதக�களா� �

ெந�ச� பதறி சி�தி�தா�.  சா�சா� பகவா� ந�திேய 

இ�� வ�தி��கிறாரா? 

305. 

येनश�ोऽि�म कैलासे मया स�ािलते पुरा।

सोऽयं वानरमू�त��या��कि�व�ाणो महाऽसुरः।।5.50.3।।.

ேயநஶ�ேதா�மி ைகலாேஸ மயா ஸ�சாலிேத �ரா.

ேஸாய� வாநர��தி� �யா�கி��வ�� பாேணா 

மஹாऽஸுரஃ৷৷5.50.3৷৷

நா� ��� ைகலாசமைலைய  ப���� அைச�தேபா� �

எ�ைன� சப��தாேர, அ�த பகவா� ந�திேயா, அ�ல�, 

அ�த பாணா�ரேன இ�மாதி� வானர உ�வ��ட� 

வ�தி��கிறாேனா? 
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306. 
वै��यम�गेषु कशािभघातो मौ��ं तथा ल�णसि�पातः।

एताि�ह दतेू �वदि�त द�डा�वध�तु दतू�य न नः �ुतोऽि�त।।5.52.15।।

ைவ��யம�ேகஷு கஶாப�காேதா ெமௗ��ய� ததா 

ல�ணஸ�நிபாதஃ.

ஏதா�ஹி �ேத �ரவத�தி த�டா� வத�� �த�ய ந 

நஃ��ேதா�தி 5.52.15৷৷

உட� அ�க�கைள� சிைத�த�; கைசய� ெகா��த�; 

ெமா�ைடய��த�; உ�வ�ைத அல�ேகால�ப��த� – 

எ�பைவகைள, �த��� உ�ய த�டைனகளாக� 

��கிறா�க�; �த வத� எ�ப� ந�மா� 

ேக�க�ப�டேதய��ைல

307. 

उपत�थे िवशाला�ी �यता ह�वाहनम्।

य�ि�त पितशु�ूषा य�ि�त च�रतं तपः।|5.53.28।।

உபத�ேத வ�சாலா� � �ரயதா ஹ�யவாஹந�.

ய�ய�தி பதிஶு��ஷா ய�ய�தி ச�த� தபஃ.|| 5.53.28

அக�ற க�கைள�ைடய சீைத, ��தமான இதய��ட� 

அ�ன� பகவாைன ேவ��� ெகா�டா�. நா� எ� 

கணவ���� பண�வ�ைடக� ெச�த� உ�ைமயானா�, 

நா� தவ� ெச�� ெகா����ப� நி�சயமானா�............ 
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308.

 य�द चा��येकप�ी�व ं शीतो भव हनूमतः।।

य�द �कि�दनु�ोश�त�य म�यि�त धीमतः।।5.53.29।।

य�द वा भा�यशेषो मे शीतो भव हनूमतः ।

யதி சா��ேயகப�ந��வ� சீேதாபவ ஹ�மதஃ৷৷

யதி கி�சித��ேராஶ�த�ய ம�ய�தி த�மதஃ৷৷5.53.29৷৷

யதி வா பா�யேஶேஷா ேம ஶெீதா பவ ஹ�மத:

நா� க��ைடயவ� எ�ப� நிஜமானா�, ஞான�யாகிய 

�ராகவ��� எ�ன�ட� ெகா�சேம�� இர�க� இ��ப� 

உ�ைமயானா�, அ�மா��� �ள���சிைய� ெகா��பர� ாக. 
என�� இ�ன� சிறிதளேவ�� ந�ைம ஏ�ப�வத�� 

இடமி���ேமயானா�, அ�மா���� �ள���சிைய� 

ெகா��பர� ாக.

309. 

य�द मां वृ�संप�ां त�समागमलालसाम् ।

स िवजानाित धमा��मा शीतो भव हनूमतः ||5.53.30||

யதி மா� ���தஸ�ப�னா� த�ஸமாகமலாலஸா�.

ஸ வ�ஜானாதி த�மா�மா ஶேீதா பவ ஹ�மத:.||5.53.30||

த�மா�மாவான �ராம� ந�ல நட�ைத�ட�� 

அவைர� காணேவ��ெம�� ேபராவ� 

ெகா����பவ�மாக, எ�ைன அறி�தி��ப� 

உ�ைமயானா�, அ�மா���� �ள���ைசைய� 

ெகா��பர� ாக. 
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310.

 य�द मा ं तारयेदाय�ः सु�ीवः स�यसंगरः । 

अ�माद ्दःुखांबुसंरोधात् शीतो भव हनूमतः 

||5.53.31||

யதி மா� தாரேயதா�ய: ஸு��வ: ஸ�யஸ�கர:.

அ�மா� ��கா��ஸ�ேராதா� ஶேீதா பவ 

ஹ�மத:.||5.53.31||

உய��தவரான, ஸ�திய� தவறாத ஸு��வ� எ�ைன 

இ�த ��க�ெப��கடலிலி��� கைரேய��வாரானா�, 

அ�மா���� �ள���ைசைய� ெகா��பர� ாக. 

311. 

ध�या�ते पु�ष�े�ा ये बु��या कोपमुि�थतम्।

िन��धि�त महा�मानो दी�मि�िमवा�भसा।।5.55.3।।

த�யா�ேத ��ஷ�ேர�டா ேய ���யா 

ேகாப��தித�.

நி��த�தி மஹா�மாேநா த��தம�நிமிவா�பஸா৷৷5.55.3৷৷

எ��� ெகா������ ெந��ைப� த�ணர� ா� 

அைண�ப� ேபால, ெபா�கி வ�� ேகாப�ைத� த� 

அறிவ�னா� அட��கிறா�கேள, அ�த மகா�மா�க� 

அ�லவா, ��ஷ சிேர�ட�க�.
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312.

 �ु�ः पाप ंन कुया��कः �ु�ो ह�या�गु�निप।

�ु�ः प�षया वाचा नर�साधूनिधि�पेत्।।5.55.4।।

���தஃ பாப� ந ��யா� கஃ���ேதா ஹ�யா� 

��நப�.

���தஃ ப�ஷயா வாசா 

நர�ஸா�நதி�ிேப�৷৷5.55.4৷৷

எ�த ேகாப� ெகா�டவ� பாவ�ைத� 

ெசயாமலி��பா�?  ேகாப� ெகா�டவ� 

ஆசா�யைன�� ெகா�வான�ேறா? ேகாப� ெகா�ட 

மன�த�, க�ைமயான ெசா�களா� சா��கைள 

இழி��ைர�பா�.

313. 

यो िह भृ�यो िनयु�ः सन् भ�ा� कम�िण द�ुकरे || 6.1.7

कुया��दनुरागेण तमा�ः पु�षो�मम् |

ேயா ஹி ���  நி��தஃஸ� ப��ரா க�மண� ேயா

��கேர || ௬-௧-7

��யா� த��ரா ண த ஹுஃ ��ேஷா�தம� |ேக மா

எ�த ேசவக� எஜமானனா� க�டமான பண�ய�� 

நியமி�க�ப��, அ�பண�ைய நிைறேவ�றி அ� 

ச�ப�த�ப�ட ேவெறா� பண�ைய�� ெச�� 

���பானாகி�, அவ� ேசவக�க���� 

உ�தமமானவ� எ�� ��கிறா�க�.
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314. 

यो िनयु�ः परं काय� न कुया� पतेः ि�यम् || 6.1.8�ृ

भृ�यो यु�ः समथ�� तमा�म��यमं नरम् |

ேயா நி��தஃ பர� கா�ய� ந ��யா��பேதஃ ��ய� || 

6-1-8
���ேயா ��தஃ ஸம�த�ச தமாஹு�ம�யம� நர� |

எ�த ேசவக� எஜமானனா� பண�ய�� நியமி�க�ப��, 

த�தி�� சாம��திய�� இ�����ட, 

எஜமான�ைடய ேவெறா� ப��யமான கா�ய�ைத� 

ெச�யாவ���, அவ� ம�தியம ேசவகனாக 

எ�ண�ப�கிறா�.

315. 

िनयु�ो नृपतेः काय� न कुया�द ्यः समािहतः ।6.1.9

भृ�यो यु�ः समथ�� तमा�ः पु�षाधमम् ॥

நி��ேதா ��பேதஃ கா�ய� ந ��யா� யஃ ஸமாஹிதஃ 

|| 6-1-9 

���ேயா ��த: ஸம��த�ச தமாஹு: ��ஷாதம�.

எ�த ேசவக� எஜமானனா� பண�ய�� நியமி�க�ப��, 

த�தி�� சாம��திய�� இ�����ட, 

எஜமான�ைடய கா�ய�ைத� கவன��ட� 

ெச�யாவ���, அவ� கீ�ம�ட ேசவகனாக 

எ�ண�ப�கிறா�.
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316. 

एष सव��वभूत�तु प�र�व�गो ह मतः || 6.1.13नू

मया कालिममं �ा�य द��त�य महा�मनः ॥ 

ஏஷ ஸ�வ�வ�த�� ப��வ ேகா ஹ மதஃ || 6-1-13� �

மயா காலமிம� �ரா�ய த�த� த�ய மஹா�மன:.

(ராம� ெசா�ன�) இ�சமய� நா� மஹா�மாவான 

ஹ�மா��� எ� திடமான ஆலி�கன�ைத�தா� தர 

����; ஏெனன�� இ�தா� எ�ன�ட� உ�ள 

ஸகல�மா��.

317. 

मि��िभ�हत स�यु�ैः समथ�म��� िनण�ये || 6.6.7

िम�ैवा�ऽिप समानाथ�बा��धवैरिप वा िहतैः |

ம���ப�� ஹிதஸ���ைதஃ ஸம�ைத� ம��ரநி�ணேய 

|| 6-6-7

மி�ைர� வாப� ஸமாநா��ைத� பா�தைவரப�வா 

ஹிைதஃ |

ந�லைத எ��� அைம�ச�க�ட� ��, அேதேபா� 

ம�திராேலாசைனய�� சிற�த, சாம��திய� மி�க 

ந�ப�க�ட� ேச���, ந�ைமைய� ��� 

உறவ�ன�க�ட� �� ...... 
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318. 

सिहतो म��िय�वा यः कमा�र�भान् �वत�येत् || 6.6.8 

दवेै च कु�ते य�ं तमा�ः पु�षो�मम् |

ஸஹிேதா ம��ரய��வா யஃக�மார�பா� �ரவ�தேய� || 

6-6-8

ைதேவச ��ேத ய�ந� தமாஹுஃ ��ேஷா�தம� |

ஆேலாசி��, எவ� ெசயலி� இற�க� 

ெதாட��கிறாேனா, ெத�வ�தி� �ைண ெகா�� 

�ய�சி�கிறாேனா, அவைன உ�தம ��ஷனாக� 

ெசா�வ�.

319. 

एकोऽथ� िवमृशेदकेो धम� �कु�ते मनः || 6.6.9

एकः काया�िण कु�ते तमा�म��यमं नरम् |

ஏேகா��த� வ���ேஶேதேகா த�ேம �ர��ேத மநஃ || 6-

6-9

ஏகஃ கா�யாண� ��ேத தமாஹு� ம�யம� நர� |

எவ� தன�யாகேவ கா�ய�கைள அலசி� 

சி�தி�கிறாேனா, தன�யாகேவ த�ம�தி� மனைத� 

ெச���கிறாேனா, தன�யாகேவ ெசய�கைள� 

ெச�கிறாேனா, அவைன ம�தியம ��ஷென�� 

��வ�.
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320. 

गुणदोषौ अिनि��य �य��वा दवै �पा�यम् || 6.6.10

क�र�यामीित यः काय�मुपे�ेत् स नराधमः |

�ணேதாெஷௗ அநி�சி�ய �ய��வா ைதவ 

�யபா�ரய� || 6-6-10

க��யாம�தி யஃ கா�ய�ேபே�� ஸ நராதமஃ |

ந�ல�, ெக�ட� இவ�ைற� த��மான��காம�, 

ெத�வ�தி� �ைணைய�� வ���, நா� ெச�ேவ� 

எ�� ெசயைல� ெதாட�கி, ப��ன� அ�ெசயைல�� 

அல�ிய� ெச�பவ� கீ�ம�ட ��ஷனாவா�.

321. 

यथेमे पु�षा िन�यमु�माधमम�यमाः ॥ 6.6.11

एवं म��ोऽिप िव�ेय उ�माधमम�यमः ।

யேதேம ��ஷா நி�ய��தமாதமம�யமா: ||

ஏவ� ம��ேராப� வ��ேஞய உ�தமாதமம�யமஃ |

இ�த ��ஷ�க� எ�வா� எ�ேபா�� உ�தம, ம�தியம, 

கீ�ம�ட ஆகிய நிைலய�� உ�ளா�கேளா, அேதேபா� 

ம�திரவ�சாரைண�� உ�தம, ம�தியம, கீ�ம�ட ஆகிய 

��� நிைலகள�� உ�ளெத�� அறியேவ���.
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322. 

ऐकम�यमुपाग�य शा�द�ृने च�ुषा । 6.6.12

मि��णो य� िनर�ता�तमा�म���मु�मम् |

ஐகம�ய�பாக�ய ஶா��ர���ேடந ச�ுஷா || 6-6-12

ம���ேணா ய�ர நிர�தா� தமாஹு� ம��ர��தம� |

ஶா�திர�ப� ஆரா��� எ�லா ம�தி�க�� ஒேர 

அப��ப�ராய�ைத அைட�� ெசய�ப��ேபா�, அ�த 

ம�திராேலாசைன உ�தமெம�� ��வ�. 

323. 

ब��ोऽिप मतयो ग�वा मि��णो �थ� िनण�ये || 6.6.13

पुनय��ैकतां �ा�ः स म��ो म�यमः �मृतः |

ப��ேயாப� மதேயா க�வா ம���ேணா 

�ய��தநி�ணேய || 6-6-13

�ந�ய�ைரகதா� �ரா�தஃ ஸம��ேரா ம�யமஃ 

���தஃ |

ஆர�ப�தி� பலவ�தமான அப��ப�ராய�க� இ���, 

ப��ன� ம�தி�க� ேச��� ஆேலாசி�� 

ெச�யேவ �யதி� ஒேர ����� வ��ேபா�, அ�த �

ம�திராேலாசைன ம�தியமெம�� ��வ�.
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324. 

अ�यो�य मितमा�थाय य� स��ितभा�यते || 6.6.14

न चैकम�ये �ेयोऽि�त म��ः सोऽधम उ�यते |

அ�ேயா�யமதிமா�தாய ய�ர ஸ��ரதிபா�யேத || 6-6-14

நைசகம�ேய �ேரேயா�தி ம��ரஃ ேஸாதம உ�யேத |

ெவ�ேவ� ��தி� ேகாண�கள�� �ைணெகா��, எ�லா 

ப�க�� ேபா���ட� ெசா�ெபாழி� நட��, கைடசிய�� 

ஒேர ��வ��� வ���, அ���� ந�ைம பய�பதாக 

இ�ைலெய�றா�, அ�த ம�திராேலாசைன 

கீ�ம�டெம�� ��வ�.

325. 

अनुपायेन कमा�िण िवपरीतािन यािन च | 6.12.31

��यमाणािन द�ुयि�त हव��य�यतेि�वव || 

அ�பாேயன க�மாண� வ�ப�தாநி யாநிச |

��யமாணாநி ��ய�தி ஹவ�� �ய�ரயேத�வ�வ || 

6-12-31

உசிதமான உபாய��ட� ெச�யாம�, ஶா�திர, 

��நிைலக���� ெபா��தாம�, ெச�ய�ப�ட 

ெசய�க�, ��ற��ள ய�ஞ�தி� ேஹாம� 

ெச�ய�ப�ட ஹவ�ைஸ�ேபால, பாப�தி� ��கி�றன.
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326. 

यः प�ा�पूव�काया�िण कमा��यिभिचक�ष�ित | 6.12.32

पूव� चापरकया�िण न स वेद नयानयौ || 

யஃ ப�சா� ��வகா�யாண� க�மா�யப�சிகீ�ஷதி |

��வ� சாபரக�யாண� ந ஸ ேவத நயாநெயௗ || 6-12-32

எவ� �தலி� ெச�����கேவ��ய கா�ய�கைள� 

ப��னா��, ப��னா� ெச�யேவ��ய கா�ய�கைள 

��னா�� ெச�கிறாேனா, அவ� ந�தி, அந�திைய 

அறியா�.

327. 

पर�य वीय� �वबलं च बु��वा �थानं �यं चैव तथैव वृि�म् | 

6.14.22

तथा �वप�ेऽ�यनुमृ�य बु��या वदत्े �मं �वािमिहतं स म��ी || 

பர�ய வ�� ய� �வபல�ச ���வா  �தாந� �ய�ைசவ 

தைதவ ���தி� |

ததா �வபே��ய����ய ���யா வேத� �ம� 

�வாமிஹித� ஸ ம��� || 6-14-22

எதி�ய�� வ�� ய�, த�ப�க�தி� பல� இவ�ைற ந�� 

ஆ���, இ� தர�பா�� நிைல, ���த�, வள�த� 

இவ�ைற�� ��தி��வமாக� க�தி, எஜமான��� ந�ைம 

பய�ப��, உசிதமான�மான வ�ஷய�ைத எ���� 

ெசா�பவ�தா� உ�ைமயான ம�தி�.
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328. 

वसेत् सह सप�ेन �ु�नेाशीिवषेण च | 6.16.2

न तु िम��वादने संवसे�छ�ुसेिवना || 

வேஸ� ஸஹ ஸப�ேனந ���ேதநாஶவீ�ேஷணச |

ந� மி�ர�ரவாேதந ஸ�வ �ச��ேஸவ�னா || 6-16-2ேஸ

வ�ேராதி, ேகாப��ற வ�ஷ�ெகா�ட பா�� 

இவ�க�ட��ட வா��தா�� வாழலா�. ஆனா� 

ந�ப� எ�� �றி�ெகா�� எதி��ட� 

ேச��தி��பவ�ட� ஒ�ேபா�� வாழ��டா�.

329. 

िव�ते गोषु स�प�म् िव�ते �ािततो भयम् |

िव�ते �ीषु चाप�यम् िव�ते �ा�णे तपः || 6.16.9 

வ��யேத ேகாஷு ஸ�ப�ந� வ��யேத ஞாதிேதா பய� |

வ��யேத ���ஷு சாப�ய� வ��யேத �ரா�மேண 

தபஃ || 6-16-9

ப�மா�கள�� (பா�) ஸ���தி உ�ள�. 

உறவ�ன�கள�டமி��� பய� உ�ள�. ெப�கள�ட� 

நிைலய��ைம உ�ள�. ப�ரா�மணன�ட� தவ� உ�ள�.
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330. 

यथा पूव� गजः �ा�वा गृ� ह�तेन वै रजः ।

दषूय�या�मनो दहे ंतथानाय�षु सौ�दम् ॥6.16.15

யதா ��வ� கஜ: �னா�வா ���ய ஹ�ேதன ைவ ரஜ:.

�ஷய�யா�மேனா ேதஹ� ததாநா�ேயஷு ெஸௗ��த�. 

||६-१६-१५

யாைன �தலி� ந�� �ள���வ���, ப��ன� த� 

�தி�ைகய�னா� ம�ைண வா�ய��� த� ேதக�ைத 

எ�வா� அ��கா�கி� ெகா�கிறேதா, அ�வாேற 

ெக�டவ�கள�� ந�� ெக���வ���.

331. 

आकार�छा�मानोऽिप न श�यो िविनगूिहतुम् |

बलाि� िववृणो�येव भावम�तग�तं नृणाम् || 6.17.64

ஆகார� சா�யமாேனாப� ந ஶ�ேயா வ�நி�ஹி�� |

பலா�தி வ���ேணா�ேயவ பாவம�த�கத� ��ணா� 

||6-17-64

த� ெவள� உ�வ�ைத ஒ�வ� எ�வள�தா� 

மைற���ெகா�டா��, உ� எ�ண�ைத மைற�க 

��யா�. ெவள� உ�வ� மன�த�கள�� உ� க��ைத 

எ�ப��� பலவ�தமாக� கா��� ெகா���வ���.
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332. 

आत� वा य�द वा द�ृः परेषां शरणं गतः || 6.18.28

अ�रः �ाणान् प�र�य�य रि�त�ः कृता�मना |

ஆ�ேதாவா யதிவா ���தஃ பேரஷா� ஶரண� கதஃ ||6-18-28

அ�ஃ �ராணா� ப��ய�ய ர�ித�யஃ ��தா�மனா |

(ராம� வ�பஷ� ண சரணாகதிய�� ேபா�) எதி� 

க�ட�ப�டவேனா அ�ல� க�வ�ெகா�டவேனா, சரணாகதி 

ெச��வ��டா�, ந�ல மன�ைடயவ� த� ப�ராணைனேய 

ேவ��மானா�� வ���, அவைன� கா�கேவ���.

333. 

स चेद ्भयाद ्वा मोहाद ्वा कामाद ्वािप न र�ित || 6.18.29

�वया श��या यथा�यायं तत् पापं लोकग�हतम् ।

ஸ ேச� பயா�வா ேமாஹா�வா காமா�வாப� ந ர�தி 

||6-18-29

�வயா ச��யா யதா�யாய� த�பாப� ேலாகக�ஹித�.

அவ� பய�தினாேலா, மய�க�தினாேலா, 

ஆைசய�னாேலா, சரணாகதி ெச�த எதிராள�ைய� த� 

ச�திய�னா� �ைற�ப� கா�கவ��ைலெய�றா�, 

அ�த� பாப�ைத உலக� க�டன� ெச���.



210

334. 

िवन�ः प�यत�त�य रि�णः शरणं गतः । 6.18.30

आदाय सुकृतं त�य सव� ग�छेदरि�तः |

வ�ன�ட: ப�யத�த�ய ர�ிண: ஶரண� கத:.

ஆதாய ஸு��த� த�ய ஸ�வ�க�ேசதர�ிதஃ | 

6.18.30

யா�ட� சரணாகதி ெச�தாேனா, அவ� 

பா��ைகய�ேலேய, சரணாகதி ெச�தவ� 

கா�க�படாமேலேய அழிைவயைட��வ��டா�, அவ� 

��னவ�ைடய ��ண�ய� யாவ�ைற�� 

கவ���ெகா�� ெச�வா�.

335. 

एवं दोषो महान� �प�ानामर�णे || 6.18.31

अ�व�य� चायश�यं च बलवीय�िवनाशनम् ।

ஏவ� ேதாேஷா மஹான�ர �ரப�னானாமர�ேண.|| 

6.18.31

அ�வ��ய� சாயஶ�ய�ச பலவ�� யவ�னாஶந� |

சரணாகதி ெச�தவைன� கா�காைம ெப�ய 

��றமா��. அ� �வ��க� ேபாக�, ந���த �க�, 

பல�, வ�� ய� யாவ�ைற�� அழி��வ���.
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336. 

क�र�यािम यथाथ� तु क�डोव�चनमु�मम् || 6.18.32

ध�म� ंच यश�यं च �व�य� �यात् तु फलोदये |

க��யாமி யதா��த�� க�ேடா� வசந��தம� ||6-18-32

த�மி�ட�ச யஶ�ய�ச �வ��ய� �யா� � 

பேலாதேய|

ஆைகயா� நா� க�� மஹ�ஷிய�� 

நைட�ைற��க�த உய��த வசன�ப� ெச�ேவ�. அ� 

��வ�� ந���த �க�, �வ��க� இவ�ைற 

அள��கவ�ல�.

337. 

सकृदवे �प�ाय तवा�मीित च याचते || 6.18.33

अभयं सव�भूते�यो ददा�येतद ्�तम् मम |

ஸ��ேதவ �ரப�னாய தவா�ம�திச யாசேத||6-18-33

அபய� ஸ�வ�ேத�ேயா ததா�ேயத� �ரத� மம |

ஒ� தடைவயாவ� சர� எ�� வ��, 'நா� 

த�கைள� ேச��தவ�' எ�� ஒ�வ� 

யாசி�பாேனயாகி�, நா� அவ��� எ�லா 

ஜவ� ராசிகள�லி���� பயமி�ைமைய ந��கிேற�. இ� 

எ��ைடய வ�ரத�.
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338. 

आनयैनं ह�र�े� द�म�याभयं मया || 6.18.34

िवभीषणो वा सु�ीव य�द वा रावणः �वयम् |

ஆநையன� ஹ��ேர�ட த�தம�யாபய� மயா ||6-18-34

வ�பஷ� ேணா வா ஸு��வ யதி வா ராவணஃ �வய� |

வானர�ேர�டேன! ���வா! அவைன அைழ�� வா. 

வ�பஷ� ணேனா, ராவணேன �வய� சரணகதி எ�� 

வ�தா�� அவ��� நா� அபய� ப�ரதான� 

ெச��வ��ேட�.

339. 

अवलेप: समु��य न दश�यित यः �वयम् |

�शम� �मा चैव आज�वं ि�यवा�दता || 6.21.14

असाम�य�फला �ेते िनगु�णेषु सतां गुणाः ।

அவேலப: ஸ��ர�ய ந த�ஶயதி ய: �வய� |

�ரஶம�ச �மா ைசவ ஆ�ஜவ� ��யவாதிதா || 6.21.14

அஸாம��யபலா �ேயேத நி��ேணஷு ஸதா� �ணா: |

ஸ��திர�தி�� மிக�� அக�கார�; அதனா�தா� ேந�� 

வரவ��ைல. மன�சா�தி, ெபா�ைம, ேந�ைம, ப��யமான 

ெசா�கைள� �ற� ேபா�ற ஸ���ஷ�கள�� �ண�கைள, 

�ணமி�லாதவ�கள�ட� கா�ப��தா�, அவ�க� அ�த 

ந�ேலாைர ஸாம��தியமி�லாதவெர�� நிைன�ப�.
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340. 

नूनम�यां मया जा�त वा�रतं दानमु�मम् | 6.32.30

याहम�ेह शोचािम भाया� सवा�ितथेरिप || 

�னம�யா� மயா ஜாதி� வா�த� தாந��தம� |

யாஹம�ேயஹ ேஶாசாமி பா�யா ஸ�வாதிேதரப� || 6-32-30

யா�ைடய வ�� �� எ�ேலா�� யாசக�களாக வ�வேரா, 

அ�த �ராம�ைடய ப�தின�யாகிய நா� இ�� 

��கி�பத��� காரண�, நி�சயமாக �� ப�றவ�ய�� 

உ�தமமான தான�தி� தட�க� வ�ைளவ��தி��ேப�.

341. 

संदधानो िह कालेन िवगृ�ं�ा�रिभ: सह ।

�वप�वध�नं कुव�न् महद�ैय�म�ुते || 6.35.8

ஸ�ததாேனா ஹி காேலன வ����ண��சா�ப�: 

ஸஹ |

�வப�வ�தந� ��வ� மஹைத�வ�யம��ேத || 

6.35.8 

சமய�தி���த�கப� எதி�க�ட� சமாதானேமா, 

வ�ேராதேமா ெச��ெகா��, த� ப�� ந�ல வ���தி 

ெச�பவ� ெப�ய ஐ�வ�ய�ைத அைடகிறா�.
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342. 

हीयमानेन कत��ो रा�ा संिधः समेन च | 

न श�ुमवम�येत �यायान् कुव�त िव�हम् || 6.35.9

ஹய� மாேனன க�த�ேயா ரா�ஞா ஸ�திஃ ஸேமநச | 

ந ஶ��மவம�ேயத �யாயா� ��வத�  வ��ரஹ� ||6-35-9

எ�த அரசன�� ச�தி ��றி�ெகா����கிறேதா 

அ�ல� எதி�ய�� அளேவ ச�தி��ளவனாக 

உ�ளாேனா, அவ� சமாதான� 

ெச��ெகா�ளேவ���. எதி�ைய 

அவமான�ப��த��டா�. பல� அதிகமாக இ��ப��, 

எதி�ய�� ம�� ேபா� ��யலா�.

343. 

एको िह कु�ते पापं कालपाशवशं गतः |

नीचेना�मापचारेण कुलं तेन िवन�यित || 6.38.7

ஏேகா ஹி ��ேத பாப� காலபாஶ வஶ� கதஃ |

ந�ேசநா�மாபசாேரண �ல� ேதந வ�ந�யதி || 6-38-7

காலபாச�தி� க���ட ��ஷ� பாப�ெசயலி� 

இற��கிறா�. அ�த இழி�தவ�ைடய ��ற�தினா� 

அவ�ைடய �லேம நாசமைட��.
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344. 

वायुसूनोः सु��वेन भ��या परमया च सः || 6.59.119

श�ूणाम�क��योऽिप लघु�वमगम�कपेः |

வா�ஸூேனாஃ ஸு���ேவந ப��யா பரமயா ச ஸஃ 

|| 6-59-119

ஶ��ணாம�ரக��ேயாऽப� ல��வமகம� கேபஃ |

(ேபா��கள�தி�) ல�மண�, எதி�க��� 

அைச�க��யாதவராய���, வா���திரனான 

ஹ�மா�� ந�ப�னா��, பரம ப�திய�னா��, 

அவ�ைடய ைகக��� ல�வாக ஆனா�. (ஹ�மா� 

ல�மணைன� ��கி�ெகா�� ராம�ட� ெச�றா�.)

345. 

शी�ं ख�व�युपेतं �वां फलं पाप�य कम�णः |

िनरये�वेव पतनं यथा द�ुकृतकम�णः || 6.63.3

ஶ�ீர� க�வ��ேபத� �வா� பல� பாப�ய க�மணஃ |

நிரேய�ேவவ பதந� யதா ����தக�மணஃ || 6-63-3

(��பக�ண� ராவணன�ட�) உ� பாப� ெசயலி� பல� 

உன�� சீ�கிரேம கிைட��வ��ட�. இ� பாப�க� 

நரக�கள�� வ��வ� ேபா��.
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346. 

�याणां प�धा योगं कम�णां यः �प�ते |

सिचवैः समयं कृ�वा स स�यगिभवत�ते || 6.63.7

�ரயாணா� ப�சதா ேயாக� க�மணா� யஃ �ரப�யேத |

ஸசிைவஃ ஸமய� ���வா ஸ ஸ�யகப�வ�தேத || 6-63-7

எ�த அரச� ம�தி�க�ட� கல�தாேலாசி��, ஸாம, தான, 

த�டமாகிற ��� ெசய�கள�� ஐ��வ�த ப�ரேயாக�கைள 

உபேயாக�ப���கிறாேனா, அவேன ந�� ச�யாக� ெசய� 

���தவனாவா�. (ஐ�� ப�ரேயாக�க�: கா�ய� ஆர�ப��க 

உபாய�; ஆ�க�, ெபா��க� ஆகிய ெச�வ�; இட�, ேநர� 

இவ�றி� பா�பா�; வ�ப�ைத� தவ���க உபாய�; கா�ய�ைத 

நிைறேவ�ற�).

347. 

ि�षु चैतेषु य��े� ं�ु�वा त�ावबु�यते |

राजा वा राजमा�ो वा �थ� त�य ब��ुतम् || 6.63.10

��ஷு ைசேதஷு ய��ேரேர�ட� ���வா த�னாவ��யேத 

|

ராஜாவா ராஜமா�ேராவா �ய�த� த�ய பஹு��த� || 6-63-

10

த�ம�, ெபா��, இ�ப� ��றி�� த�மேம ேமலான� 

(சமய� ஏ�ப�டா� ம�ற இர�ைட�� ஒ��கேவ���) 

எ�� ந�ப��ைக���யவ�கள�ட� ேக��� ெத����, எ�த 

அரசேனா, அரச�தான�திலி��பவேனா ���� 

ெசயலா�றவ��ைலேயா, அவ�ைடய ெப��க�வ� வே� ண.
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348. 

अि�म�ीवित वीरे तु हतम�यहतं बलम् |

हनूम�युि�झत�ाणे जीव�तोऽिप मृता वयम् || 6.74.22

அ�மி� ஜவ� தி வே� ர� ஹதம�யஹத� பல� |

ஹ�ம���ஜித�ராேண ஜவ� �ேதாப� ��தாவய� || 

6-74-22

(ஜா�பவா� வ�பஷ� ணன�ட� ��த�மிய��) இ�த 

ஹ�மா� எ�கிற வர� � ஜவ� ��தி��தா�, ேசைன ம���� 

ம��காத� ேபா�ற�. ஹ�மா� ப�ராணைன இழ�தா�, 

நாெம�ேலா�� ஜவ� ��தி���� ம��தத��� சமேம.

349. 

मृतस�ीवन� चैव िवश�यकरणीमिप |

सौवण�करण� चैव स�धान� च महौषधीम् || 6.74.33

��தஸ�ஜவ� ந�� ைசவ வ�ஶ�யகரணம� ப� |

ெஸௗவ�ணகரண�� ைசவ ஸ�தாந��ச மெஹௗஷத�� || 

6-74-33

(ஜா�பவா� ஹ�மா�ட�) இ�த நா�� ெத�வக�  

ஓஷதிகைள� ெகா��வா:- ��தஸ�ஜவ� ன� 

(இற�தவ�கைள� ப�ைழ�கைவ�ப�); வ�ஸ�யகரண� (அ�� 

ேபா�றைவகைள� ச�ர�திலி��� ெவள�� ெகாண��� 

�வ�தமா��வ�); ெஸௗவ�ணகரண� (ச�ர�தி��� 

பைழய நிற�ைதயள��ப�); ஸ�தான� (உைட�த எ��� 

�தலானைவகைள� ேச��� �வ�தமா��வ�).
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350.

 पर�वहरणे यु�ं परदारािभमश�कम् || 6.87.22

�या�यमा�दर�ु ा�मानं वे�म ��विलतं यथा |

பர�வஹரேண ��த� பரதாராப�ம�ஶக� ||6-87-22

�யா�யமாஹு� �ரா�மாந� ேவ�ம �ர�வலித� யதா |

ப�ற� ெபா�ைள� தி��பவ�, ப�ற� மைனவ�ைய 

அ��பவ� ஆகிய ெக�ட இதய�ெகா�டவைன, 

எ���ெகா������ வ�� �ைன� தியாக� ெசவ�ேபா� 

தியாக� ெச�யேவ��ெம�� ��வ�.

351. 

पर�वानां च हरणं परदारािभमश�नम् ||6.87.23

सु��दामितश�काच �यो दोषा: �यावहा: ।

பர�வானா�ச ஹரண� பரதாராப�ம�ஶந� ||6- 87-23

ஸு��தாமதிஶ�காச �ரேயா ேதாஷா: �யாவஹா: |

ப�ற� ெபா�ைள� தி�ட�, ப�ற� மைனவ�ைய� 

த��ட�, ந�ல இதய� பைட�த ந�ப�கைள 

அதிகமாக� ச�ேதகி�த� ஆகிய ��� �ைறக�� 

அழிவ�ைன உ��ப���.
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352. 

धमा��मा स�यस�ध� रामो दाशरिथय��द ||6.90.71

पौ�षे चा�ित����तदनंे जिह राविणम् |

த�மா�மா ஸ�யஸ�த�ச ராேமா தாஶரதி� யதி ||6-90-71

ெபௗ�ேஷ சா�ரதி�வ��வ�தேதந� ஜஹி ராவண�� |

(ல�மண� இ�திரஜி��ட� ��த இ�திய��) 

தசரத��திரனான ராம� த�மா�மாவாக��, 

ஸ�திய�தி� உ�தி��ளவராக��, வர� �தி� தன�� 

நிகரானவ� யா�மி�லாதவராக�� இ��பாரானா�, 

அ�திரேம, ந� ராவண��திரனான இ�த இ�திரஜி�ைத� 

ெகா��வ��.

353. 

गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ||6.107.52

रामरावणयोयु�� ंरामरावणयो�रव |

ககந� ககனாகார� ஸாகரஃ ஸாகேராபமஃ ||6-107-52

ராமராவணேயா� ��த� ராமராவணேயா�வ |

ஆகாய� ஆகாய� ேபா�றேத. ச��திர� ச��திர� 

ேபா�றேத. ராம����, ராவண���� நட�த 

��தமான�, ராம����, ராவண���� நட�த ��த� 

ேபா�றேத. அதாவ�,  உவைம ெசா���ப�யாக ேவ� 

��த� கிைட�கவ��ைல. அ�த ��த� நிகர�ற�.
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354. 

मरणा�तािन वैरािण िनवृ��ं नः �योजनम् |

��यताम�य सं�कारो ममा�येष यथा तव || 6.109.25

மரணா�தாநி ைவராண� நி����த� நஃ �ரேயாஜந� |

��யதாம�ய ஸ��காேரா மமா�ேயஷ யதா தவ || 6-109-25

(ராம� வ�பஷ� ணன�ட� ராவண� ப�றி) வ�ேராத�க� மரண� 

வைரய��தா�. ந��ைடய �றி�ேகாைள அைட�ேதா�. 

இவ�ைடய அ�திம� சட��கைள� ச�வர� ெச�வாயாக. 

இவ� உன�� எ�ப�ேயா (எ�வள� ப��யமானவேரா) 

அ�ப�ேய என���.

355. 

न परः पापमाद�े परेषां पापकम�णाम् ||6.113.45

समयो रि�त��तु स�त�ा�र�भूषणाः ।

ந பரஃ பாபமாத�ேத பேரஷா� பாபக�மணா� || 6-113-45

ஸமேயா ர�ித�ய�� ஸ�த� சா��ர�ஷணா:.

(�ைத ஹ�மா�ட�) ப�ற பாப�ெசய� ��ேவா�� 

பாப�கைள சா�ேறா�க� தா�க�� 

ப��ப�றமா�டா�க�. ந�நட�ைதேய அண�கலனாக� 

ெகா�ட சா�ேறா�க� த�க� நட�ைதைய எ�ேபா�� 

கா�ப�.
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356. 

पापानां वा शुभानां वा वधाहा�णामथािप वा ॥6.113.46

काय� का��यमाय�ण न कि��ापरा�यित ।

பாபானா� வா ஶுபானா� வா வதா�ஹாணாமதாப� வா ||

6-113-46

கா�ய� கா��யமா�ேயண ந க�சி�னாபரா�யதி |

பாப�களாக���, ��ண�யவா�களாக���, 

வத�தி���யவ�களாகேவ இ��க���, அவ�கள�ட� 

சா�ேறா�க� க�ைணேய கா��வா�க�. ஏெனன�� 

��றேம ��யாத ப�ராண� கிைடயேவ கிைடயா�.

357. 

लोक�हसािवहाराणां �ूराणां पापकम�णाम् || 6.113.47

कुव�तामिप पापािन नैव काय�मशोभनम् ।

ேலாகஹி�ஸாவ�ஹாராணா� ��ராணா� 

பாபக�மணா� || 6-113-47

��வதாமப� பாபான� வ கா�யமேஶாபன� |ைந

ஜன�க��� ஹி�ைஸேய ெச�வதி� ரமி�பவ�, 

ெகா�ைமயாள�, பாப�ெசய� ெச�பவ� 

ஆகிேயா�����ட அம�களமான கா�ய�ைத� 

ெச�ய��டா�.
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358. 

�सनेषु न कृ��ेषु न यु�षुे  �वयंवरे |

न �तौ नो िववाह ेच दश�नं द�ूयते ि�याः ||6.114.28 

�யஸேனஷு ந ���ேரஷு ந ��ேதஷு �வய�வேர |

ந �ரெதௗ ேநா வ�வாேஹச த�ஶந� ��யேத ���யாஃ || 

6-114-28

ஆப��� கால�தி�, ச�ர, மன� ச�ப�த�ப�ட ��ப�தி�, 

��த�தி�, �வய�வர�தி�, ய�ஞ�தி�, வ�வாக�தி� 

ெப�க� ப�றரா� பா��க�ப�டா� ��றமி�ைல. 

356. 

कम�णा मनसा वाचा यथा नाितचरा�यहम् |

राघवं सव�धम��ं तथा मां पातु पावकः || 6.116.27

க�மணா மநஸா வாசா யதா நாதிசரா�யஹ� |

ராகவ� ஸ�வத�மஞ� ததா மா� பா� பாவகஃ || 

6-116-27

(�ைத அ�கின�ய�ட�) நா� ெசயலினா�, மன�தினா�, 

வா�கினா�, எ�லா த�ம�க�மறி�த ராமைர 

ஒ�ேபா�� ம�றியதி�ைலயானா�, அ�கின� எ�ைன� 

கா�பா�ற���.
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360. 

नेयमहि� त चै�य� रावणा�तःपुरे शुभा |

अन�या िह मया सीता भा�करेण �भा यथा ||6.118.19 

ேநயம�ஹதி ைச�வ�ய� ராவணா�தஃ�ேர ஶுபா |

அந�யா ஹி மயா �தா பா�கேரண �ரபா யதா || 

6-118-19

(ராம�  ) இ�த ம�களமான �ைத ராவண�ைடய 

அ�த��ர�தி� ஐ�வ�ய�தி� இ��க��யா�. 

ஏெனன�� ��யன�டமி��� ஒள� எ�வா� 

ப��யாமலி��கிறேதா, அ�வாேற �ைத�� 

எ�ன�டமி��� எ�ேபா�ேம ப��யாதவ�.

361. 

सव� �या�ता िनचयाः पतना�ताः समु��याः ।

संयोगा िव�योगा�ता मरणा�तं च जीिवतम् ॥7.52.11

ஸ�ேவ �யா�தா நிசயா: பதனா�தா: ஸ��ரயா: |

ஸ�ேயாகா வ��ரேயாகா�தா மரணா�த� ச ஜவ� �த� || 

7.52.11

உலகி� ேச��த ெபா��கெள�லா� அழிவைடகி�றன. 

எ��சிக� வ�� �சிய�� ��கி�றன. மன�த�க� 

ேச�வ�� ப��வத�ேக. வா��ைக�� மரண�தி� 

��கிற�.
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362. 

त�मात् पु�ेषु दारेषु िम�ेषु च धनेषु च ।

नाित�स�गः कत��ो िव�योगो िह तै�ु�वम् ॥7.52.12

த�மா� ��ேரஷு தாேரஷு மி�ேரஷு ச தேனஷு ச |

நாதி�ரஸ�க: க�த�ேயா வ��ரேயாேகா ஹி 

ைத���வ� ||7.52.12

ஆைகயா� மைனவ�, ��திர�க�, ந�ப�க�, 

ெச�வ�க� இவ�றி� அதிக� ப��த� �டா�; 

ஏெனன�� அவ�கள�டமி��� ப��� நி�சய�.

363. 

धारणाद ्धम� इ�या�ध�म�ण िवधृता: �जाः ।

य�माद ्धारयते सव� �ैलो�यं सचराचरम् ॥7.59.7

தாரணா� த�ம இ�யாஹுஃ த�ேமண வ���தாஃ �ரஜாஃ |

ய�மா� தாரயேத ஸ�வ� �ைரேலா�ய� ஸசராசர� || 

7.59.7

உலக� ��வைத�� தா��வதா� (த��பதா�) த�ம� 

எ�� அைழ�க�ப�கிற�. த�மேம எ�லா� 

ப�ரைஜகைள�� தா��கிற�. த�மேம அைச�� ெபா��, 

அைசயா� ெபா�� ஆகிய எ�லாவ��ட� ��ய ��� 

உலக�கைள�� தா��கிற�.
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364. 

�ोधः �ाणहरः श�ुः �ोधो िम�मुखो �रपुः ।

�ोधो �िसम�हाती�णः सव� �ोधोऽपकष�ित ॥7.59.21

�ேராதஃ �ராணஹரஃ ஶ��ஃ �ேராேதா மி�ர�ேகா ��ஃ |

�ேராேதா �யஸி�மஹாத��ணஃ ஸ�வ� 

�ேராேதாபக�ஷதி ||7.59.21

ேகாப� ப�ராணைன எ����ெகா��ேபா��. ேகாப� 

ந�பைன�ேபா� ெவள�ேவஷ� ேபா�� எதி�. ேகாப� 

மிக�� ��ைமயான வா�. ேகாப� எ�லா 

ந��ண�கைள�� இ����ெகா��ேபா��.

365. 

अधीत�य च त��य कम�णः सुकृत�य च ।

ष� ंभजित भागं तु �जा धम�ण पालयन् ॥7.74.31

அத�த�ய ச த�த�ய க�மணஃ ஸு��த�ய ச |

ஷ�ட� பஜதி பாக� � �ரஜா த�ேமண பாலய� || 7.74.31

ப�ரைஜகைள த�மமாக� கா��� அரச�, ப�ரைஜகள�� 

ேவத�க�வ�, தவ�, ந�ெசய�க� இவ�றி� 

��ண�ய�தி� ஆறிெலா� ப�ைக� ெப�கிறா�.

ॐ तत् सत्


