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முன்னுலை 

 

திருவள்ளுவர் இயற்றிய, திருக்குறள் உலகப்புகழ் செற்ற தைிழ் இலக்கியைாகும். இந்நூலில் 
1330 குறள்கள் ெத்து ெத்தாக, 133 அதிகாரங்களின் கீழ் சதாகுக்கப் செற்றுள்ளை.  

 

திருக்குறளில் எடுத்துனரக்கப்ெட்ட கருத்துக்கள்,  இை, சைாழி, ொலிை, ெைய பெதங்களின்றி, 
காலம் கடந்தும் சொருந்துவதால் இந்நூல் “உலகப் சொது ைனற” என்றும் அனழக்கப்ெடுகிறது. 
 “கடுனக துனளத்து ஏழ் கடனலப் புகுத்தி குறுகத் தறித்த குறள்” என்று, குறளின் செருனை 
ெற்றி கூறப்ெட்டுள்ளது. 

ஒவ்சவாரு ைைிதன் தன் வாழ்க்னகயிலும், தன் வாழ்க்னகப் ெயணத்தின் காலக்கட்டங்களில், 
ஏற்கும் ெல்பவறு சொறுப்புகளிலும், கனடப்ெிடிக்க பவண்டிய செறிமுனறகனளயும், 
தவிர்க்கபவண்டிய  ெில அம்ெங்கனளயும், திருக்குறள் வகுத்துக்சகாடுத்துள்ளது. 
ஒவ்சவாருவரும் தங்கள் வாழ்க்னகமுனறனயயும், ெிந்தனைகனளயும் திருக்குறளின் 
பகாட்ொடுகளுடன் ஒப்ெடீு மூலம், சுயெரிபொதனை  செய்து சகாள்ளபவண்டும். 
எல்பலாராலும், எல்லாவற்னறயும், எல்லா காலகட்டங்களிலும், கனடப்ெிடிக்க முடியாது. 
ஆைால் அக்பகாட்ொடுகனள ெினைவில் ெிறுத்தும் சொழுது, அனவ ஆழ்ைைதில் ஏற்ெடுத்தும் 

தாக்கைாைது, ொளனடவில் ஒருவருனடய ெிந்தனைகளிலும், செயல்ொடுகளிலும், ஆக்க 
பூர்வைாை ஒரு முன்பைற்றைாக ெரிணைிக்கும். அது, தம்னையும், தம்னைச் ொர்ந்துள்ள 
ெமூகத்னதயும், பைம்ெடுத்தும்.  

இத் சதாகுப்ெில்,  ெனடமுனறயில் ெரவலாக பைற்பகாள் காட்டப்ெடும் 108 குறள்களும், 

அவற்றின் ெம்ஸ்க்ருத சைாழியாக்கமும், அக்குறள்களின், ஆங்கிலப் சொருளும் 
எடுத்துனரக்கப்ெட்டுள்ளது. தைிழில், எல்பலாராலும் எளிதில் புரிந்துசகாள்ளும் ெனடயில் 

அனைந்துள்ள, திரு. ொலைன் ொப்னெயா அவர்களது விளக்க உனரயும், சகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. 
இத் சதாகுப்ெின் பொக்கம், திருக்குறள் ெற்றிய ஒரு அறிமுகத்னதயும், அதன் ைற்ற குறள்களில் 
சொதிந்துள்ள, உயரிய செறிமுனறகனளயும் பகாடிட்டுக்காட்டுவபத.  
 

திருக்குறள் இந்திய, ஆெிய ைற்றும் ஐபராப்ெிய சைாழிகள் உட்ெட, 40க்கும்  பைற்ப்ெட்ட 
சைாழிகளில்  சைாழிப்செயர்க்கப் ெட்டுள்ளது. 1961 ஆண்டு, தைிழ் ைற்றும் ெம்ஸ்க்ருத 
சைாழிகளில் புலனை செற்ற, திரு. ஸ்ரீராை பதெிகன் அவர்களால், ெம்ஸ்க்ருததில், 

சைாழிப்செயர்க்கப்ெட்டது. அந்த சைாழிப்செயர்ப்னெ அடிப்ெனடயாகக் சகாண்டது இத்சதாகுப்பு. 
ெம்ஸ்க்ருத சைாழினய பவராகக் (Root) சகாண்ட ஹிந்தி, செங்காலி, ைராத்தி, குஜராத்தி 
பொன்ற சைாழிகனள, இந்தியாவில் ஏறக் குனறய 70 ெதவிகித ைக்கள் அறிந்துள்ளைர். 
அவர்கனளயும் சென்றனடயபவண்டும் என்ெதும் இத் சதாகுப்ெின் பொக்கைாகும்.  
 
இந்தியா ைற்றும் சவளி ொடுகளில் ெரவியுள்ள இந்திய ைக்கள், இத் சதாகுப்ெில் உள்ள ெில 
குறள்கனளயாவது, ஒவ்சவாரு ொளும் ஓத,  முயற்ெி  செய்யபவண்டும். ெல நூற்றாண்டுகளாகப் 

ொதுகாக்கப்ெட்டு,  ொம் செற்றுள்ள இந்த அரிய சொக்கிஷத்னத, ெின் வரும் தனலமுனறகளுக்கு, 

முன் உதாரணைாகச் செயல்ெட்டு, அறிமுகப்ெடுத்தபவண்டும். இதுபவ, திருவள்ளுவருக்கு ொம் 

செய்யும்  உகந்த ஆராதனை. 
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Foreword 

Thirukkural written by Thiruvalluvar over 2000 years ago, is one of the earliest literary works in 

the world. Thirukkural is a compilation of 1330 couplets, each of 7 words. They are organized 

under 133 Chapters of 10 couplets each.  Each couplet touches upon various aspects of human 

life and has transcended time, which is evident from the relevance of each couplet to modern 

day contemporary life. It is acclaimed that each couplet is a tiny mustard seed stuffed with 

seven seas of knowledge.  

It is not possible for everybody to practice each of the values set out in Thirukkural, in one’s 

day-to-day life. However an awareness and a constant reminder of these values, over a period 

of time, sub-consciously encourages an individual, to try to practice them, as much as possible.  

It is often said that the strength of a chain lies in the strength of its weakest link. Since the 

society is made up of people from different backgrounds, practice of some of these values by 

each one results in maintaing a harmonious balance in the society. It is the responsibility of 

every individual to evaluate their lifestyle, elements of their thought process and their value 

systems against Thirukkural and introspect and elevate themselves and the society, they belong 

to. This effort is intended as a catalyst towards such an endeavour. 

Even though, Thirukkural has been translated to more than 40 languages of the world, 

including most of the Indian languages, its awareness and access is currently restricted to 

Tamilnadu and to literary circles. This compilation is intended to reach out to the common man 

both in India and abroad, cutting across linguistic, geographical, religious, ethnic and cultural 

barriers.  

In this first volume of a planned series of compilations of Thirukkural, Sanskrit translations of 

108 couplets which are popular and widely quoted are listed along with their meanings in 

English. Sanskrit translation of Thirukkural, quoted herein, was authored in 1961 by Sri S.N. 

Rama Desikan, a Sanskrit Scholar with many translation works from Tamil to Sanskrit, to his 

credit. Sanskrit language uses Devanagari Script. The same script with minor variations are 

used by other Indian languages like Hindi, Marati, Gujarati, Assami, Bengali, Punjabi etc., This 

similarity in script, facilitates reaching out to over 75% of the people of Indian origin. An 

introduction to Thirukkural through the above couplets is expected to enthuse readers to learn 

more about Thirukkural and its underlying value benchmarks. 

The objective behind this effort is to reach out to people throughout the world and encourage 

them to chant these couplets on a regular basis. Passing on the legacy of Thiruvalluvar to our 

future generations alone, can make us worthy of its inheritance. That alone can be the right 

tribute to the great Saint Thiruvalluvar.  
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எண் 

No 
குறளும் ம ாருளும் - कुरळ् (Couplets) with its Meaning 

001 அ ை முதை எழுத்மதல்ைாம் ஆதி   வன் முதற்கற உைகு  
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தில் சதாடங்குகின்றை;  (அது பொல) உலகம் கடவுளில் சதாடங்குகிறது. अकारादवे निर्ाान्ति समस्िान्र्क्षराणि च । चराचर प्रपञ्चोऽर् मीश्वरादवे जार्ि े॥ 
அ ாைாகத₃வ நிர்யாந்தி ஸமஸ்தான்யக்ஷைாணி ச |   

சைாசை ப்ை ஞ்கசா(அ)ய மீஸ்₂வைாகத₃வ ஜாயகத || 

As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world. 

010  ிறவிப் ம ருங் டல் நீந்துவர் நீந்தார் இலறவன் அடிகசைா தார்  
கடவுளின் திருவடிகனளச் பெர்ந்தவர் ெிறவியாகிய செருங்கடனல ெீந்திக் கடப்ெர்; ைற்றவர் ெீந்தவும் 
ைாட்டார் िावं भगवि: पादरूतपिीं प्राप्नुवन्ति र् े। िे िरन्ति भवाम्भोनिममिरैस्ििुामक्षमम् ॥ 
நாவம்  ₄ ₃வத:  ாத₃ரூ ிணமீ் ப்ைாப்னுவந்தி கய |  
கத தைந்தி  ₄வாம்க ா₄தி₄மிதலைஸ்தர்துமக்ஷமம் || 
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God. 

012 துப் ார்க்குத் துப்புஆய துப்புஆக் ித் துப் ார்க்குத் துப்புஆய தூஉம் மலழ 
ெல்ல உணவுகனளச் ெனைக்கவும், ெனைக்கப்ெட்ட உணவுகனள உண்ெவர்க்கு இன்னுபைார் 
உணவாகவும் ெயன்ெடுவது ைனழபய आहारापके्षलोकस्र् भोज्र्ं िान्र्ाददकं बहु । उत्पाद्य परे्िामेति स्वर्ं वर्ष ंजलात्मिा ॥ 
ஆஹாைாக க்ஷகைா ஸ்ய க ா₄ஜ்யம்ʼ தா₄ன்யாதி₃ ம்  ₃ஹு |   
உத் ாத்₃ய க யதாகமதி ஸ்வயம் வர்ஷம் ஜைாத்மனா || 
Rain produces good food, and is itself food. 

026 மசயற்குஅரிய மசய்வார் ம ரியர் சிறியர் மசயற்குஅரிய மசய் ைா தார்  

ெிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்கனளச் செய்ெவபர பைன்ைக்கள்; செய்ய முடியாதவபரா ெிறியவபர. सवेान्द्न्िर्जर्ाख्र्ाि ंकमाान्र्दैुाष्करं जिै: । र् ेकुवान्त्रु्त्तमास्िे स्र्ु: अन्र्ते्विम मध्र्मा: ॥ 
ஸர்கவந்த்₃ரியஜயாக்₂யானம்  ர்மான்லயர்து₃ஷ் ைம் ஜலன: |   
கய குர்வந்த்யுத்தமாஸ்கத ஸ்யு: அன்கயத்வத₄ம மத்₄யமா: || 
The great will do those things which are difficult to be done; but the mean cannot do them. 

029 குணமமன்னும் குன்றுஏறி நின்றார் மவகுளி  ணகமயும்  ாத்தல் அரிது  
ெற்குணங்களாம் ெிறுைனல ைீது ஏறி ெின்ற அம் பைன்ைக்கள், தைக்குள் ஒரு கணப்சொழுதும் 
பகாெத்னதக் சகாண்டிருப்ெது கடிைம். गुिपवािमारूढा: मुिर्: कुतपिा र्दद । क्षणिकोऽतप स दुवाारफल:शान्तिप्रसादि े॥ 
கு₃ண ர்வதமாரூடா₄: முனய: கு ிதா யதி₃ |   
க்ஷணிக ா(அ) ி ஸ து₃ர்வாை ₂ை:ஸா₂ந்திப்ைஸாத₃கன || 
The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continues but for a 

moment cannot be resisted. 

030 அந்தணர் என்க ார் அறகவார்மற்று எவ்வுயிர்க்கும் மசந்தண்லம பூண்டுஒழு  ைான் 
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் சகாண்டு வாழ்ெவபர அறபவார்; அவபர அந்தணர். सवाभूिदर्ासान्िा: र् ेिु िमापरार्िा: । ि एव ब्राह्मिा: प्रोक्ता: र्िर्: संमशिव्रिा: ॥ 
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ஸர்வபூ₄தத₃யாஸாந்த்₃ைா: கய து த₄ர்ம ைாயணா: |   
த ஏவ ப்₃ைாஹ்மணா: ப்கைாக்தா: யதய: ஸம்ஸி₂தவ்ைதா: || 
The virtuous are truly called Brahmans; because in their conduct towards all creatures they are clothed 

in kindness. 

034 மனத்துக் ண் மாசுஇைன் ஆதல் அலனத்துஅறன் ஆகுை நீை  ிற  
ைைத்து அளவில் குற்றம் இல்லாதவைாய் ஆகுக; அறம் என்ெது அவ்வளபவ; ெிற வார்த்னத ெடிப்பும், 
வாழ்க்னக பவடங்களுக்கும் ைற்றவர் அறியச் செய்யப்ெடும் ஆடம்ெரங்கபள. र्ि् कृिं शुद्धमिसा स िमा इति कथ्र्िे । हृच्छुमद्धरतहिं कमा केवलाडम्बरार्ाकम् ॥ 
யத் க்ருதம் ஸு₂த்₃த₄மனஸா ஸ த₄ர்ம இதி  த்₂யகத |   
ஹ்ருச்சு₂த்₃தி₄ைஹிதம்  ர்ம க வைாட₃ம் ₃ைார்த₂ ம் || 
Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show. 

 

035 அழுக் ாறு அவாமவகுளி இன்னாச்மசால் நான்கும் இழுக் ா இயன்றது அறம் 
ெிறர் பைன்னை கண்டு சொறானை, புலன்கள் பொகும் வழிச் செல்லும் ஆனெ, இனவ தனடெடும் பொது 
வரும் பகாெம், பகாெத்தில் ெிறக்கும் தீய சொல் எனும் இந்ொன்னகயும் விலக்கித் சதாடர்ந்து 
செய்யப்ெடுவது அறம். क्रोिो लोभ: कठोरोमक्तरसूर्तेि चिुतवािाि् । दोर्षाि् तविा कृि ंकार् ंिमा इत्रु्च्र्िे बुिै: ॥ 
க்கைாகதா₄ கைா ₄:  கடா₂கைாக்திைஸூகயதி சதுர்விதா₄ன் |   
கதா₃ஷான் வினா க்ருதம்  ார்யம் த₄ர்ம இத்யுச்யகத பு₃லத₄: || 
That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech. 

043 மதன்புைத்தார் மதய்வம் விருந்துஒக் ல் தான்என்றாங்கு ஐம்புைத்துஆறு ஓம் ல் தலை  
இறந்து சதன்தினெயில் வாழ்ெவர், பதவர்கள், விருந்திைர், சுற்றத்தார், தான் என்னும் ஐந்து பெருக்கும் 
செய்ய பவண்டிய அறத்னதத் தவறாைல் செய்வது ெிறப்பு. तपिृदेवातिर्ीिां च बन्िूिामात्मिस्िर्ा । सत्कृतििामामागेाि गृहस्र्स्र् वरा मिा ॥ 
 ித்ருகத₃வாதித₂ீனாம் ச  ₃ந்தூ₄னாமாத்மனஸ்ததா₂ |   
ஸத்க்ருதிர்த₄ர்மமார்க ₃ண க்₃ருஹஸ்த₂ஸ்ய வைா மதா || 
The chief duty of the householder is to preserve the five-fold rules of conduct towards the deceased 

souls, the Gods, his guests, his relations and himself. 

044  ழியஞ்சிப்  ாத்துஊண் உலடத்தாயின் வாழ்க்ல  வழிமயஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் 
சொருள் பதடும்பொது ொவத்திற்குப் ெயந்து பதடிய சொருனள உறபவாடு ெகிர்ந்து உண்ணும் 
இல்வாழ்ெவைின் ெரம்ெனர ஒருகாலும் அழிவதில்னல. अपवादभर्ातित्तं सपापाद्य सकलै: सह । भुञ्जािस्र् गृहस्र्स्र् निदुाष्ट ंजीवि ंभवि्े ॥ 
அ வாத₃ ₄யாத்₃வித்தம் ஸம் ாத்₃ய ஸ லை: ஸஹ |   
பு₄ஞ்ஜானஸ்ய க்₃ருஹஸ்த₂ஸ்ய நிர்து₃ஷ்டம் ஜவீனம்  ₄கவத் || 
His descendants shall never fail who, in their lifetime, feared vice (in the acquisition of property) and 

shared his food (with others). 

045 அன்பும் அறனும் உலடத்துஆயின் இல்வாழ்க்ல   ண்பும்  யனும் அது  
ைனைவி ெிள்னளகளிடத்தில் அன்பும், பதடிய சொருனள ெட்பு சுற்றங்களுடன் ெகிர்ந்து சகாள்ளும் 
அறமும் இருந்தால் இல்வாழ்க்னகயின் ெண்பும் அதுபவ; ெயனும் அதுபவ. गाहास्थ्र् जीवि ंर्ि् स्र्ाि् स्नहेिमासमन्द्न्विम् । िदेव सार्ाकं लोके िमद्ध गाहास्थ्र्मुच्र्िे ॥ 
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 ா₃ர்ஹஸ்த்₂ய ஜவீனம் யத் ஸ்யாத் ஸ்கனஹத₄ர்மஸமன்விதம் |   
தகத₃வ ஸார்த₂ ம் கைாக  தத்₃தி₄  ா₃ர்ஹஸ்த்₂யமுச்யகத || 
If the married life possesses love and virtue, these will be both its duty and reward. 

050 லவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ் வன் வான்உலறயும் மதய்வத்துள் லவக் ப்  டும் 
ைனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்னகனயச் ெிறப்ொக வாழ்ெவன், பூைியில் வாழ்ந்தாலும், வாைத்துள் 
வாழும் பதவருள் ஒருவைாகபவ ைதிக்கப்ெடுவான். िमामागामिुल्लङ्घर् गृहस्र्ो र्दद जीवति । दवेवत्पून्तजि:  सोऽत्र देवलोकं ििो व्रजेि् ॥ 
த₄ர்மமார் ₃மனுல்ைங் ₄ய க்₃ருஹஸ்கதா₂ யதி₃ ஜவீதி |   
கத₃வவத்பூஜித:  கஸா(அ)த்ை கத₃வகைா ம் தகதா வ்ைகஜத் || 
He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who 

dwell in heaven. 

055 மதய்வம் மதாழாஅள் ம ாழுநன் மதாழுதுஎழுவாள் ம ய்மயனப் ம ய்யும் மலழ  
ெிற சதய்வங்கனளத் சதாழாைல் கணவனைபய சதய்வைாகத் சதாழுது வாழும் ைனைவி, செய் என்று 
சொன்ைால் ைனழ செய்யும். पतिमेव हररं मत्वा प्रािर्ाा भजिेऽन्वहम् । त्वम् वर्षेाति िर्ाऽऽज्ञप्तो दवेोतप तकल वर्षाति ॥ 
 திகமவ ஹரிம் மத்வா ப்ைாதர்யா  ₄ஜகத(அ)ந்வஹம் |   
த்வம் வர்கஷதி தயா(அ)(அ)ஜ்ஞப்கதா கத₃கவா ி  ிை வர்ஷதி || 
If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain”, it will rain. 

 

062 எழு ிறப்பும் தயீலவ தணீ்டா  ழி ிறங் ாப்  ண்புஉலட மக் ட் ம றின் 
ெழிக்கப்ெடாத ெல்ல குணங்கனள உனடய ெிள்னளகனளப் செற்றால், செற்றவனள அவனுனடய 
ெிறவிகள்பதாறும் துன்ெங்கள் சதாடைாட்டா. निदुाष्टगुिसपापन्न ंपुत्रं प्राप्नोति र्ो िर: । द:ुखानि िं ि बाििे भातवजन्मसु सप्तसु ॥ 
நிர்து₃ஷ்டகு₃ணஸம் ன்னம் புத்ைம் ப்ைாப்கனாதி கயா நை: |   
து₃: ா₂னி தம் ந  ா₃த₄ந்கத  ா₄விஜன்மஸு ஸப்தஸு || 
The evils of the seven births shall not touch those who obtain children of a good disposition, free from 

vice. 

066 குழல்இனிது யாழ்இனிது என் தம் மக் ள் மழலைச்மசால் க ளா தவர்  
செற்ற ெிள்னளகள் பெசும் சொருளற்ற ைழனலச் சொல்னலக் பகட்காதவர்தாம், குழலும் யாழும் பகட்க 
இைியனவ என்ெர். अस्पष्टमिुरं पुत्रभातर्षिं ि शृ्रिोति र्: ।स एव कर्र्ेि् रम्र् ंवीिावणे्वादद वाददिम् ॥ 
அஸ் ஷ்டமது₄ைம் புத்ை ா₄ஷிதம் ந ஸ்₂ர்ருகணாதி ய: |  
ஸ ஏவ  த₂கயத் ைம்யம் வணீாகவண்வாதி₃ வாதி₃தம் || 
 “The pipe is sweet, the lute is sweet”, say those who have not heard the prattle of their own children. 

067 தந்லத ம ற்குஆற்றும் நன்றி அலவயத்து முந்தி இருப் ச் மசயல்  
தகப்ென் தன் ெிள்னளக்குச் செய்யும் ென்னை, கற்றவர் அனவயில் முதன்னைப் செறச் செய்வபத. तपिा तवद्याप्रदािेि पन्द्ण्डिाग्रसेरं सुिम् । र्दद कुर्ाात्सुिस्र्िैि् महि् साह्यमुदीर्ािे ॥ 
 ிதா வித்₃யாப்ைதா₃கனன  ண்டி₃தாக்₃கைஸைம் ஸுதம் |   
யதி₃ குர்யாத்ஸுதஸ்லயதத் மஹத் ஸாஹ்யமுத₃ீர்யகத || 
The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the 
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learned. 

069 ஈன்ற ம ாழுதின் ம ரிதுஉவக்கும் தன்ம லனச் சான்கறான் எனக்க ட்ட தாய் 
தம் ைகனைக் கல்வி ஒழுக்கங்களால் ெினறந்தவன் என்று அறிவுனடபயார் கூற அனதக் பகட்ட தாய், 
அவனைப் செற்ற சொழுனதக் காட்டிலும் ைிகுதியாக ைகிழ்வாள்.  पुत्रस्िे गुिवाि् तविाि् इति वाक्यं महात्मिाम् । शु्रत्ववै जििी िस्र् जििादतप िुष्र्ति ॥ 
புத்ைஸ்கத கு₃ணவான் வித்₃வான் இதி வாக்யம் மஹாத்மனாம் |   
ஸ்₂ருத்லவவ ஜனன ீதஸ்ய ஜனனாத₃ ி துஷ்யதி || 
The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth. 

070 ம ன்தந்லதக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்லத என்கநாற்றான் ம ால்எனும் மசால் 
தன்னைக் கல்வி அறிவு உனடயவைாய் ஆளாக்கிய தந்னதக்கு ைகன் செய்யும் னகம்ைாறு, 
ெிள்னளயின் ஒழுக்கத்னதயும் அறினவயும் கண்டவர், இப்ெிள்னளனயப் செறுவதற்கு இவன் தகப்ென் 
என்ை தவம் செய்தாபைா என்று சொல்லும் சொல்னலப் செற்றுத் தருவபத. तकंवा िप: कृिं तपत्रा प्रापु्तमेिादृशं सुिम् । इति लोकै: स्िुि: पुत्र: तपिु: स्र्ादुपकारक: ॥ 
 ிம்ʼவா த : க்ருதம்  ித்ைா ப்ைாப்துகமதாத்₃ருஸ₂ம் ஸுதம் |   
இதி கைால : ஸ்துத: புத்ை:  ிது: ஸ்யாது₃  ாை : || 
 (So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which 

a son should render to his father. 

071 அன் ிற்கும் உண்கடா அலடக்குந்தாழ் ஆர்வைர் புன் ணரீ் பூசல் தரும்  
அன்ெிற்கும் கூடப் ெிறர் அறியாைல் தன்னை மூடி னவக்கும் கதவு உண்படா? இல்னல. தம்ைால் அன்பு 
செய்யப்ெட்டவரின் துன்ெத்னதக் காணும்பொது வடியும் கண்ணபீர அன்பு உள்ளத்னதக் காட்டிவிடும். अगालं िान्द्स्ि तह प्रीिे: प्रीिािामश्रुतबन्दव: । प्रकाशर्न्ति सवेार्षां प्रीतिमि: न्द्स्र्िामतप ॥ 
அர் ₃ைம் நாஸ்தி ஹி ப்ரீகத: ப்ரீதானாமஸ்₂ரு ி₃ந்த₃வ: |   
ப்ை ாஸ₂யந்தி ஸர்கவஷாம் ப்ரீதிமந்த: ஸ்தி₂தாம ி || 
Is there any fastening that can shut in love? Tears of the affectionate will publish the love that is 

within. 

072 அன்புஇைார் எல்ைாம் தமக்குஉரியர் அன்புலடயார் என்பும் உரியர்  ிறர்க்கு  
அன்பு இல்லாதவர் எல்லாவற்றாலும் தைக்பக உரினை உனடயவராய் இருப்ெர். அன்புள்ளவபரா 
சொருளால் ைட்டும் அன்று; உடம்ொலும் ெிறர்க்கு உரியவராய் இருப்ெர் िर: प्रपेािा तवरतहि: सवामात्मार्ाममच्छति । प्रेमवाि् स्वशरीरं च परार्ाममति मन्र्िे ॥ 
நை: ப்கைம்ணா விைஹித: ஸர்வமாத்மார்த₂மிச்ச₂தி |   
ப்கைமவான் ஸ்வஸ₂ரீைம் ச  ைார்த₂மிதி மன்யகத || 
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love 

consider even their bones to belong to others. 

090 கமாப் க் குலழயும் அனிச்சம் மு ம்திரிந்து கநாக் க் குலழயும் விருந்து  
சதாட்டு பைாந்து ொர்த்த அளவில் அைிச்ெப்பூ வாடும்; ெம் முகம் பவறுெட்டுப் ொர்த்த அளவில் 
விருந்து வாடும். मशरीर्षपुष्पमाघ्रािाि् म्लाि ंसंजार्िे र्र्ा । िर्ाऽतिर्ीिां वदि ंस्र्ाद ्गृहस्र् ेपराङ्मखुे ॥ 
ஸி₂ரீஷபுஷ் மாக்₄ைாணாத் ம்ைானம் ஸஞ்ஜாயகத யதா₂ |   
ததா₂(அ)திதீ₂னாம் வத₃னம் ஸ்யாத்₃ க்₃ருஹஸ்கத₂  ைாங்முக ₂ || 
As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away. 
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100 இனிய உளவா  இன்னாத கூறல்  னிஇருப் க்  ாய் வர்ந் தற்று  
ைைத்திற்கு இன்ெம் தரும் சொற்கள் இருக்க, அவற்னற விட்டுவிட்டுத் துன்ெம் தரும் சொற்கனளக் 
கூறுவது, ெல்ல ெழம் இருக்க ெச்சுக்கானய உண்ெது பொலாகும். कर्ि ंकदठिोक्तीिां मिुरे वचसस न्द्स्र्िे । मिुरं फलमुत्सृज्र् कर्षार्स्र्ाशि ंभविे् ॥ 
 த₂னம்  டி₂கனாக்தனீாம் மது₄கை வசஸி ஸ்தி₂கத |   
மது₄ைம்  ₂ைமுத்ஸ்ருஜ்ய  ஷாயஸ்யாஸ₂னம்  ₄கவத் || 
To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe. 

102  ாைத்தி னால்மசய்த நன்றி சிறிதுஎனினும் ஞாைத்தின் மாணப் ம ரிது 
ெைக்கு செருக்கடியாை பெரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் ெிறியது என்றாலும், உதவிய 
பெரத்னத எண்ண அது இந்தப் பூைினய விட ைிகப் செரியதாகும் समर् ेरणचिं साह्यम् स्वल्प ंस्र्ाि् पररमािि: । िदवे कालमेदेि महि् स्र्ाद ्भुविादतप ॥ 
ஸமகய ைசிதம் ஸாஹ்யம் ஸ்வல் ம் ஸ்யாத்  ரிமாணத: |   
தகத₃வ  ாைகமகத₃ன மஹத் ஸ்யாத்₃ பு₄வனாத₃ ி || 
A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the 

world. 

103  யன்தூக் ார் மசய்த உதவி நயன்தூக் ின் நன்லம  டைின் ம ரிது  
இவருக்கு உதவிைால் ெிறகு ெைக்கு இது கினடக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த 
உதவியின் அன்னெ ஆய்ந்து ொர்த்தால், அவ்வுதவியின் ென்னை கடனலவிடப் செரியது ஆகும் अिालोच्र् प्रतिफलं साह्यं प्रपेािा तवनिममािम् । तवमृष्ट ंसि् समुिादप्र्निकं स्र्ान्न संशर्: ॥ 
அனாகைாச்ய ப்ைதி ₂ைம் ஸாஹ்யம் ப்கைம்ணா வினிர்மிதம் |   
விம்ருஷ்டம் ஸத் ஸமுத்₃ைாத₃ப்யதி₄ ம் ஸ்யான்ன ஸம்ஸ₂ய: || 
If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than 

the sea. 

107 எழுலம எழு ிறப்பும் உள்ளுவர் தம் ண் விழுமம் துலடத்தவர் நட்பு 
தம் துன்ெத்னதப் பொக்கியவரின் ெட்னெ ஏபழழு ெிறப்ெிலும் ெல்லவர் எண்ணுவர். कष्टकाले समार्ािे उपकुवान्ति र् ेिरा: । सि: स्मरन्ति िन्मैत्रीं सप्तसप्तसु जन्मसु ॥ 
 ஷ்ட ாகை ஸமாயாகத உ குர்வந்தி கய நைா: |   
ஸந்த: ஸ்மைந்தி தன்லமத்ரீம் ஸப்தஸப்தஸு ஜன்மஸு || 
(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away 

their affliction. 

108 நன்றி மறப் து நன்றுஅன்று நன்றுஅல்ைது அன்கற மறப் து நன்று  
ஒருவன் ெைக்குச் செய்த உதவினய ைறப்ெது அறம் அன்று; அவன் செய்த தீனைனய அப்பொபத 
ைறப்ெது அறம். कृिािामुपकारािामिमोा तवस्मृतिभाविे् । तवस्मृतिस्त्वपकारािां सद्यो िमा: स कथ्र्िे ॥ 
க்ருதானாமு  ாைாணாமத₄ர்கமா விஸ்ம்ருதிர் ₄கவத் |   
விஸ்ம்ருதிஸ்த்வ  ாைாணாம் ஸத்₃கயா த₄ர்ம: ஸ  த்₂யகத || 
It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury, in the very moment, it is inflicted. 

110 எந்நன்றி ம ான்றார்க்கும் உய்வுஉண்டாம் உய்வுஇல்லை மசய்ந்நன்றி ம ான்ற ம ற்கு 
எத்தனை செரிய அறங்கனள அழித்தவர்க்கும் ொவத்னதக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆைால், ஒருவர் 
செய்த உதவினய ைறந்து தீனை செய்ெவனுக்கு வழிபய இல்னல. 
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िमाािरतवहीिािां तवद्यिे पापमोचिम् । कृिज्ञिािमाहीि ेिान्द्स्ि व ैपापमोक्षिम् ॥ 
த₄ர்மாந்தைவிஹனீானாம் வித்₃யகத  ா கமாசனம் |   
க்ருதஜ்ஞதாத₄ர்மஹகீன நாஸ்தி லவ  ா கமாக்ஷணம் || 
He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit. 

114 தக் ார் த விைர் என் து அவைவர் எச்சத்தாற்  ாணப்  டும்  
இவர் ெீதியாளர், இவர் ெீதியற்றவர் என்ற பவறுொட்னட அவரவர் தம் செல்வம், புகழ், ெிள்னளகளின் 
ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து சகாள்ளலாம். 
अर् ंमाध्र्स्थ्र्विीाति तवपरीिोऽर्ममत्र्तप । सदसत्पुत्रजन्मभर्ां ज्ञािुं शक्य तवशेर्षि: ॥ 
அயம் மாத்₄யஸ்த்₂யவர்ததீி வி ரீகதா(அ)யமித்ய ி |   
ஸத₃ஸத்புத்ைஜன்மப்₄யாம் ஜ்ஞாதும் ஸ₂க்ய விகஸ₂ஷத: || 
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good off springs. 

118 சமன்மசய்து சரீ்தூக்கும் க ால்க ால் அலமந்துஒரு ால் க ாடாலம சான்கறார்க்கு அணி  
முதலில் ெைைாக ெின்று ெிறகு தன்ைீது னவக்கப்ெட்ட ொரத்னத ெிறுத்துக் காட்டும் தராசு பொல, 
ெீதிக்குரிய இலக்கணங்களால் அனைந்து ஓரம் ொர்ந்து விடாைல் இருப்ெது ொன்பறாராகிய 
ெீதிெதிகளுக்கு அழகாம். मध्र् ेन्द्स्र्िा िुला िव्र् ंन्र्ार्िस्िुलर्ेद्यर्ा । िर्ा निष्पक्षपातित्व ंमाध्र्स्थ्र् ंलक्षि ंसिाम् ॥ 
மத்₄கய ஸ்தி₂தா துைா த்₃ைவ்யம் ந்யாயதஸ்துைகயத்₃யதா₂ |   
ததா₂ நிஷ் க்ஷ ாதித்வம் மாத்₄யஸ்த்₂யம் ைக்ஷணம் ஸதாம் || 
To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise. 

121 அடக் ம் அமைருள் உய்க்கும் அடங் ாலம ஆர்இருள் உய்த்து விடும் 
அடக்கம் ஒருவனைப் ெிற்காலத்தில் பதவர் உலகிற்குக் சகாண்டு பெர்க்கும்; அடங்காைல் வாழ்வபதா 
அவனை ெினறந்த இருளுக்குக் சகாண்டு பொகும். ििोति निग्रहो मत्र्ामुत्तम ंदवेपून्तजिं । अनिग्रहो िरं घोरे िरके पािर्त्र्तप ॥ 
தகனாதி நிக்₃ைகஹா மர்த்யமுத்தமம் கத₃வபூஜிதம் |   
அனிக்₃ைகஹா நைம் க ா₄கை நைக   ாதயத்ய ி || 
Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest 

darkness (of hell). 

127 யா ாவார் ஆயினும் நா ாக்   ாவாக் ால் கசா ாப் ர் மசால்இழுக்குப்  ட்டு 
காக்க பவண்டியவற்றுள் எவற்னறக் காக்கா விட்டாலும் ொனவயாவது காக்க பவண்டுு்ம்; காக்கத் 
தவறிைால் சொற்குற்றத்தில் அகப்ெட்டுத் துன்புறுவர். निरोद्धव्र्रुे्ष बहुरु्ष न्तजह्ा ंवा रोध्दमुहाति । अन्र्र्ा शब्ददोर्षेि जार्िे द:ुखभाजिम् ॥ 
நிகைாத்₃த₄வ்கயஷு  ₃ஹுஷு ஜிஹ்வாம் வா கைாத்₄து₃மர்ஹதி |   
அன்யதா₂ ஸ₂ப்₃த₃கதா₃கஷண ஜாயகத து₃: ₂ ா₄ஜனம் || 
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the 

consequent misery will ensue. 

129 தயீினால் சுட்டபுண் உள்ஆறும் ஆறாகத நாவினால் சுட்ட வடு 
ஒருவனை ைற்சறாருவன் தீயால் சுட்ட புண் உடம்ெின்பைல் வடுவாக இருந்தாலும் உள்ளத்துக் காயம் 
காலத்தில் ஆறிப்பொய்விடும். ஆைால் சகாடிய வார்த்னதகளால் செஞ்னெச் சுட்ட வடு அதில் 
புண்ணாகபவ கிடந்து ஒரு ொளும் ஆறாது. वतिज: स्र्ाि् व्रि: शाि: णचिमात्र ंि शाम्र्ति । वागणिजव्रिस्र्ेह िैवोपशमि ंभवेि् ॥ 
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வஹ்னிஜ: ஸ்யாத் வ்ைண: ஸா₂ந்த: சிஹ்னமாத்ைம் ந ஸா₂ம்யதி |   
வா ₃க்₃னிஜவ்ைணஸ்கயஹ லநகவா ஸ₂மனம்  ₄கவத் || 
The wound burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal. 

131 ஒழுக் ம் விழுப் ம் தைைான் ஒழுக் ம் உயிரினும் ஓம் ப்  டும்  
ஒழுக்கம், அனத உனடயவர்க்குச் ெிறப்னெத் தருவதால் உயினரக் காட்டிலும் பைலாைதாக அனதக் 
காக்க பவண்டும். सदाचारो मिुष्र्ािां सवाश्रेर्ांसस र्च्छति । प्रािभेर्ोतप सदाचार: श्रषे्ठ इत्र्वे पालर्ेि् ॥ 
ஸதா₃சாகைா மனுஷ்யாணாம் ஸர்வஸ்₂கையாம்ஸி யச்ச₂தி |   
ப்ைாகணப்₄கயா ி ஸதா₃சாை: ஸ்₂கைஷ்ட₂ இத்கயவ  ாைகயத் || 
Propriety of conduct leads to eminence; it should therefore be preserved more carefully than life. 

134 மறப் ினும் ஓத்துக் ம ாளைாகும்  ார்ப் ான்  ிறப்புஒழுக் ம் குன்றக் ம டும் 
ொர்ப்ொன் தான் கற்ற பவதத்னத ைறந்து பொைாலும் ெிறகு கற்றுக் சகாள்ளலாம்; ஆைால், அவன் 
ெிறந்த குலத்திற்கு ஏற்ற, பைலாை ஒழுக்கத்திலிருந்து தாழ்ந்தால் அவன் குலத்தாலும் தாழ்வான். अिीितवस्मृिं वेद ंप्राप्नोति पठिाि् पुि: । तवप्रो िष्टकुलाचार: पुििााप्नोति तवप्रिाम् ॥ 
அத₄ீதவிஸ்ம்ருதம் கவத₃ம் ப்ைாப்கனாதி  ட₂னாத் புன: |   
விப்கைா நஷ்டகுைாசாை: புனர்னாப்கனாதி விப்ைதாம் || 
Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore; Failing in ‘decorum due’, birthright’s gone 

for evermore. 

200 மசால்லு  மசால்ைில்  யனுலடய மசால்ைற்  மசால்ைில்  யன்இைாச் மசால்  
சொற்களில் அறம், சொருள், இன்ெம் ஆகிய ெயன்தரும் சொற்கனளபய சொல்லுக; ெயைற்ற 
சொற்கனளச் சொல்லபவண்டா. वाच्र्म् िदेव वाक्येरु्ष र्ल्लाभजिकं वच: । त्र्ाज्र्म् िदेव वाक्येर्षु र्ल्लाभरतहिं वच: ॥ 
வாச்யம் தகத₃வ வாக்கயஷு யல்ைா ₄ஜன ம் வச: |   
த்யாஜ்யம் தகத₃வ வாக்கயஷு யல்ைா ₄ைஹிதம் வச: || 
Speak what is useful, and speak not useless words. 

222 நல்ைாறு எனினும் ம ாளல்ததீு கமல்உை ம் இல்எனினும் ஈ.தகை நன்று  
ெல்லதுதான் என்று எவபரனும் சொன்ைாலும் ெிறரிடம் ஒன்னறப் செறுவது தீனை; ஏதும் 
இல்லாதவர்க்குக் சகாடுப்ெதால் விண்ணுலகம் கினடக்காது என்றாலும் சகாடுப்ெபத ெல்லது. मोक्षलाभी भविे् कामं र्ाचि ंि तह संमिम् । िरकेऽतप समार्ािे दािं सवाात्मिा वरम् ॥ 
கமாக்ஷைா ீ₄  ₄கவத்  ாமம் யாசனம் ந ஹி ஸம்மதம் |   
நைக (அ) ி ஸமாயாகத தா₃னம் ஸர்வாத்மனா வைம் || 
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven). To give is good, even 

though it were said that those who do so cannot obtain heaven. 

231 ஈதல் இலச ட வாழ்தல் அதுஅல்ைது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு 
ஏனழகளுக்குக் சகாடுப்ெது; அதைால் புகழ் செருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி ைைிதர்க்குப் ெயன் பவறு 
ஒன்றும் இல்னல. अणर्ाभर्ो वान्द्छछिं दत्त्वा कीत्र्ाा सह वसेन्नर: । िरस्र् जन्मसाफल्र् ंिान्द्स्ि कीतिं तविा भुतव ॥  
அர்தி₂ப்₄கயா வாஞ்சி₂தம் த₃த்த்வா  ீர்த்யா ஸஹ வகஸன்னை: |   
நைஸ்ய ஜன்மஸா ₂ல்யம் நாஸ்தி  ீர்திம் வினா பு₄வி || 
Give to the poor and live with praise. There is no greater profit to man than that. 
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236 கதான்றின் பு கழாடு கதான்று  அஃதுஇைார் கதான்றைின் கதான்றாலம நன்று 
ெிறர் அறியுைாறு அறிமுகைாைால் புகழ் ைிக்கவராய் அறிமுகம் ஆகுக; புகழ் இல்லாதவர் உலகு 
காணக் காட்ெி தருவதிலும், தராைல் இருப் ெபத ெல்லது. र्दीष्ट ंमािुर्ष ंजन्म कीत्र्ाा जििमुत्तमम् । अन्र्र्ा मृगजन्मैव श्लाघ्र्िे मत्र्ाजन्मि: ॥  
யத₃ீஷ்டம் மானுஷம் ஜன்ம  ீர்த்யா ஜனனமுத்தமம் |   
அன்யதா₂ ம்ரு ₃ஜன்லமவ ஸ்₂ைாக்₄யகத மர்த்யஜன்மன: || 
If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. From those who are destitute 

of them it will be better not to be born. 

243 அருள்கசர்ந்த மநஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள்கசர்ந்த இன்னா உை ம் பு ல்  
அருள் ெினறந்த செஞ்ெத்தவர்க்கு, இருட்டாை, துன்ெ உலகைாகிய ெரகம் புகும் செருக்கடி இல்னல. अन्िकारमर् ंघोरं िरकं ि भजन्ति िे । र् ेव ैदर्ािहृदर्ा विािे सवाजिुरु्ष ॥  
அந்த₄ ாைமயம் க ா₄ைம் நை ம் ந  ₄ஜந்தி கத |   
கய லவ த₃யாத்₃ைஹ்ருத₃யா வர்தந்கத ஸர்வஜந்துஷு || 
They will never enter the world of darkness and wretchedness whose minds are the abode of kindness. 

 

247 அருள்இல்ைார்க்கு அவ்வுை ம் இல்லை ம ாருள்இல்ைார்க்கு இவ்வுை ம் இல்ைா ி ஆங்கு 

சொருள் இல்லாதவர்க்கு இப்பூவுலக இன்ெம் இல்லாதது பொலபவ, அருள் இல்லாதவர்க்கு பைல் 
உலக இன்ெம் இல்னல. तवत्तहीिो ि लभिे इहलोके र्र्ा सुखम् । परलोके ि लभिे दर्ाशून्र्: सुखं िर्ा ॥  
வித்தஹகீனா ந ை ₄கத இஹகைாக  யதா₂ ஸு ₂ம் |   
 ைகைாக  ந ை ₄கத த₃யாஸூ₂ன்ய: ஸு ₂ம் ததா₂ || 
As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without 

kindness. 

251 தன்ஊன் ம ருக் ற்குத் தான் ிறிது ஊன்உண் ான் எங்ஙனம் ஆளும் அருள்  
தன் உடம்னெ வளர்ப்ெதற்காக இன்பைார் உடம்னெத் தின்ெவன் ைைத்துள் இரக்கம் எப்ெடி இருக்கும்? पोर्षिार् ंस्वदहेस्र् कृत्वा र्: प्राणितहंसिम् । िन्मांसभक्षिपर: स दर्ावाि् कर् ंभवेि् ॥ 
க ாஷணார்த₂ம் ஸ்வகத₃ஹஸ்ய க்ருத்வா ய: ப்ைாணிஹிம்ஸனம் |  
தன்மாம்ஸ ₄க்ஷண ை: ஸ த₃யாவான்  த₂ம்  ₄கவத் || 
How can he be possessed of kindness, who to increase his own flesh, eats the flesh of other creatures. 

259 அவிமசாரிந்து ஆயிைம் கவட்டைின் ஒன்றன் உயிர்மசகுத்து உண்ணாலம நன்று  
(ைந்திரம் சொல்லித் பதவர்களுக்கு இடும் உணவாகிய) அவிகனளத் தீயில் பொட்டு ஆயிரம் பவள்வி 
செய்வனதக் காட்டிலும் ஓர் உயினரப் பொக்கி அதன் உடம்னெ உண்ணாைல் இருப்ெது ெல்லது. िािार्ाग तविाििे जार्मािाि् फलादतप । मांसाहार पररत्र्ागाच्रेर्: फलमवाप्र्िे ॥ 
நானாயா ₃ விதா₄கனன ஜாயமானாத்  ₂ைாத₃ ி |   
மாம்ஸாஹாை  ரித்யா ா₃ச்ச்₂கைய:  ₂ைமவாப்யகத ||  
Not to kill and eat (the flesh of) an animal, is better than the pouring forth of ghee etc., in a thousand 

sacrifices. 

260 ம ால்ைான் புைாலை மறுத்தாலனக் ல கூப் ி எல்ைா உயிரும் மதாழும்  
எந்த உயினரயும் சகால்லாதவைாய், இனறச்ெினயத் தின்ை ைறுத்தவைாய் வாழ்ெவனை எல்லா 
உயிர்களும் னக குவித்துத் சதாழும். 
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प्राणितहंसा तवरतहिं तवमुखं मांसभक्षिे । सवेा देवा िराश्चैव तविमन्ति िरोत्तमम् ॥ 
ப்ைாணிஹிம்ஸா விைஹிதம் விமு ₂ம் மாம்ஸ ₄க்ஷகண |   
ஸர்கவ கத₃வா நைாஸ்₂லசவ வினமந்தி நகைாத்தமம் || 
All creatures will join their hands, and worship him who has never taken away life, nor eaten flesh. 

266 தவம்மசய்வார் தம் ருமம் மசய்வார்மற்று அல்ைார் அவம்மசய்வார் ஆலசயுள்  ட்டு  
தவத்னதச் செய்ெவபர தைக்குரிய செயனலச் செய்தவர்; ைற்றவர்கபளா ஆனெ வனலப்ெட்டு 
வணீாைவற்னறச் செய்தவர் ஆவர். तक्रर्िे र्सै्िप: कमा कृिकृत्र्ास्ि एव तह । आशापाशवशा हि दलिश्यि इिरे जिा: ॥  
க்ரியகத லயஸ்த :  ர்ம க்ருதக்ருத்யாஸ்த ஏவ ஹி |   
ஆஸா₂ ாஸ₂வஸா₂ ஹந்த க்ைிஸ்₂யந்த இதகை ஜனா: || 
Those discharge their duty who performs austerities; all others accomplish their own destruction, 

through the entanglement of the desire (of riches and sensual pleasure). 

280 மழித்தலும் நீட்டலும் கவண்டா உை ம்  ழித்தது ஒழித்து விடின்  
உயர்ந்பதார் சவறுத்தவற்னற ைைத்தால் ஒதுக்கிவிட்ட ெின் தனலமுடினயச் ெினரத்தல், ெீள 
வளர்த்தல் என்ெை ெற்றி எண்ண பவண்டா. लोकदषू्र्ो दरुाचारस्त्र्ज्र्िेचि्े िपस्वस्वमभ: । कुिो वा मुण्डि ंिेर्षां जटाभारेि वा तकमु ॥ 
கைா தூ₃ஷ்கயா து₃ைாசாைஸ்த்யஜ்யகதகசத் த ஸ்வி ி₄: |   
குகதா வா முண்ட₃னம் கதஷாம் ஜடா ா₄கைண வா  ிமு || 
There is no need of a shaven crown, or of tangled hair, if a man abstains from those deeds which the 

wise have condemned. 

290  ள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை  ள்ளார்க்குத் தள்ளாது புத்கதள் உைகு 
திருடுெவனர அவரது உயிரும் சவறுக்கும்; திருடாதவனரபயா பதவர் உலகமும் சவறுக்காது. जीविं स्पष्टमाकृत्र्ा चोरािाममह दलुाभम् । चौर्ाकमा तवहीिािां स्वगोाऽतप सुलभार्िे ॥ 
ஜவீனம் ஸ் ஷ்டமாக்ருத்யா கசாைாணாமிஹ து₃ர்ை ₄ம் |   
மசௌர்ய ர்ம விஹனீானாம் ஸ்வர்க ா₃(அ) ி ஸுை ா₄யகத || 
Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free 

from fraud. 

291 வாய்லம எனப் டுவது யாதுஎனின் யாதுஒன்றும் தலீம இைாத மசாைல்  
உண்னை என்று சொல்லப்ெடுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தனகய தீங்னகயும் தராத சொற்கனளச் 
சொல்வபத ஆகும். वचििे प्ररु्के्ति कस्र्णचि् मात्रर्ाऽतप चेि् । द:ुखािुत्पादि ंलोके सत्र्लक्षिमुच्र्िे ॥ 
வசகனன ப்ையுக்கதன  ஸ்யசித் மாத்ையா(அ) ி கசத் |   
து₃: ா₂னுத் ாத₃னம் கைாக  ஸத்யைக்ஷணமுச்யகத || 
Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others). 

292 ம ாய்ம்லமயும் வாய்லம இடத்த புலைதரீ்ந்த நன்லம  யக்கும் எனின் 
குற்றம் அற்ற ென்னைனயத் தரும் என்றால் உண்னை சொல்ல பவண்டிய இடத்தில் சொய்யும் 
சொல்லலாம். असत्र् वचि ंचातप र्दद स्र्ाि् प्राणििाममह । अनिन्द्न्दिोपकारार् िि् सत्र्वचि ंमिम् ॥ 
அஸத்ய வசனம் சா ி யதி₃ ஸ்யாத் ப்ைாணினாமிஹ |   
அனிந்தி₃கதா  ாைாய தத் ஸத்யவசனம் மதம் || 
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Even falsehood has the nature of truth, if it confers a benefit that is free from fault. 

298 புறம்தூய்லம நீைான் அலமயும் அ ம்தூய்லம வாய்லமயான்  ாணப்  டும்  
உடம்பு தண்ணரீால் சுத்தைாகும்; உள்ளம் உண்னையால் சுத்தைாகும். बाह्यदेहस्र् संशुमद्ध: सणलले स्नाििो र्र्ा । अिहृादर्संशुमद्धस्िर्ा स्र्ाि् सत्र्भार्षिाि् । 
 ா₃ஹ்யகத₃ஹஸ்ய ஸம்ஸு₂த்₃தி₄: ஸைிகை ஸ்னானகதா யதா₂ |  
அந்தர்ஹ்ருத₃யஸம்ஸு₂த்₃தி₄ஸ்ததா₂ ஸ்யாத் ஸத்ய ா₄ஷணாத் | 
Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness. 

299 எல்ைா விளக்கும் விளக்குஅல்ை சான்கறார்க்குப் ம ாய்யா விளக்க  விளக்கு  
உலகத்து இருட்னடப் பொக்கும் விளக்குகள், விளக்கு ஆகா; சொய் சொல்லானை என்னும் விளக்பக 
ொன்பறார்க்கு விளக்கு ஆகும். लोकान्िकारं िुदिां दीपािां ि तह दीपिा । हृत्तमोिाशकं सत्र्वचि ंदीप उच्र्िे ॥ 
கைா ாந்த₄ ாைம் நுத₃தாம் த₃ீ ானாம் ந ஹி த₃ீ தா |   
ஹ்ருத்தகமானாஸ₂ ம் ஸத்யவசனம் த₃ீ  உச்யகத || 
All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise. 

301 மசல்இடத்துக்  ாப் ான் சினம் ாப் ான் அல்இடத்துக்  ாக் ின்என்  ாவாக் ால் என்  
எங்பக தன் பகாெம் ெலிக்குபைா அங்பக பகாெம் சகாள்ளாதவபை உண்னையாகபவ பகாெம் 
சகாள்ளாதவன்; ெலிக்காத இடத்தில் பகாெத்னதத் தடுத்து என்ை? தடுக்காைல் விட்டுத்தான் என்ை? अशके्त कोपरतहि: न्तजिक्रोि इिीर्ािे । शके्त क्रोि ंजर्िु वा मा वा स तवर्षर्: पर: ॥  
அஸ₂க்கத க ா ைஹித: ஜிதக்கைாத₄ இதரீ்யகத |   
ஸ₂க்கத க்கைாத₄ம் ஜயது வா மா வா ஸ விஷய:  ை: || 
He restrains his anger who restrains it when it can injure; when it cannot injure, what does it matter 

whether he restrains it, or not ? 

302 மசல்ைா இடத்துச் சினம்ததீு மசல்இடத்தும் இல்அதனின் தயீ  ிற 
ெலிக்காத இடத்தில் பகாெம் சகாள்வது ெைக்பக தீனை; ெலிக்கும் இடத்தில் பகாெம் சகாண்டாலும் 
அனத விடத் தீனை பவறு இல்னல. शके्तरु्ष कोपकरिाि् दण्डद:ुखममहाश्नुिे । अशके्त कुतपिो निन्दां पाप ंच लभिे िर्म् ॥ 
ஸ₂க்கதஷு க ா  ைணாத் த₃ண்ட₃து₃: ₂மிஹாஸ்₂னுகத |   
அஸ₂க்கத கு ிகதா நிந்தா₃ம்  ா ம் ச ை ₄கத த்₃வயம் || 
Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil. 

305 தன்லனத்தான்  ாக் ின் சினம் ாக்   ாவாக் ால் தன்லனகய ம ால்லும் சினம்  
தைக்குத் துன்ெம் வராைல் காக்க விரும்ெிைால் பகாெம் சகாள்ளாைல் காக்கவும், காக்க முடியாது 
பொைால் உனடயவனரபய ெிைம் சகால்லும். र् आत्मरक्षि ेव्र्ग्र: स कोप ंपररवजार्िे् । अन्र्र्ा शतु्र भूिोऽसौ िाशर्िे् कोपशाणलिम् ॥ 
ய ஆத்மைக்ஷகண வ்யக்₃ை: ஸ க ா ம்  ரிவர்ஜகயத் |   
அன்யதா₂ ஸ₂த்ரு பூ₄கதா(அ)மஸௌ நாஸ₂கயத் க ா ஸா₂ைினம் || 
If a man would guard himself, let him guard against anger.If he doesn’t, guard it, anger will kill him. 

306 சினம்என்னும் கசர்ந்தாலைக் ம ால்ைி இனம்என்னும் ஏமப் புலணலயச் சுடும்  
பெர்ந்தவனரக் சகால்லி எைப்ெடும் பகாெம், பெர்ந்தவனர ைட்டும் அன்று; பெர்ந்தவர்க்குத் துனணயாக 
இருப்ெவனரயும் எரித்துவிடும். आश्रर्ं िाशर्ेिति: कोपाणि: स्वाणश्रि:ै सह । ज्ञािोपदेष्टि् दरूस्र्ाि् दहेन्नौकासमाि् गुरूि् ॥ 
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ஆஸ்₂ையம்ʼ நாஸ₂கயத்₃வஹ்னி: க ா ாக்₃னி: ஸ்வாஸ்₂ரிலத: ஸஹ |   
ஜ்ஞாகனா கத₃ஷ்டன் தூ₃ைஸ்தா₂ன் த₃கஹன்மனௌ ாஸமான் கு₃ரூன் || 
The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship. 

314 இன்னாமசய் தாலை ஒறுத்தல் அவர்நாண நல்நயம் மசய்து விடல்  
ெைக்குத் தீனை செய்தவனரத் தண்டிக்கும் வழி, அவர் சவட்கப்ெடும்ெடி அவருக்கு ென்னைனயச் செய்து 
அவர் செய்த தீனைனயயும், ொம் செய்த ென்னைனயயும் ைறந்துவிடுவபத. उपकृत्र्ातप शतू्रिा मुपकारापकारर्ो: । तवस्मृति: सािुमभदात्तं दण्डि ंस्र्ातिरोनिरु्ष ॥ 
உ க்ருத்யா ி ஸ₂த்ரூணா மு  ாைா  ாைகயா: |   
விஸ்ம்ருதி: ஸாது₄ ி₄ர்த₃த்தம் த₃ண்ட₃னம் ஸ்யாத்₃விகைாதி₄ஷு || 
The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing 

them kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides. 

319  ிறர்க்குஇன்னா முற்  ல் மசய்யின் தமக்குஇன்னா  ிற்  ல் தாகம வரும்  
அடுத்தவர்க்குத் தீனைனயக் கானலயில் செய்தால், ெைக்குத் தீனை ெம்னைத் பதடி ைானலயில் தாைாக 
வரும். अपकाराि् र्: करोति पूवााहे्ण परदतेहिाम् । अपराहे्ण िु द:ुखानि स्वि एव भजन्ति िम् ॥  
அ  ாைான் ய:  கைாதி பூர்வாஹ்கண  ைகத₃ஹினாம் |   
அ ைாஹ்கண து து₃: ா₂னி ஸ்வத ஏவ  ₄ஜந்தி தம் || 
If a man inflicts sorrow upon others in the morning, it will come upon him unsought the very evening. 

350  ற்று   ற்றுஅற்றான்  ற்றிலன அப் ற்லறப்  ற்று   ற்று விடற்கு  
ஆனெ ஏதும் இல்லாதவைாகிய இனறவன் ைீது ஆனெ சகாள்க; அவன் ைீது ஆனெ சகாள்வது ெம் 
ஆனெகனள விடுவதற்பக. सवाबन्ितवनिमुाके्त हरौ बध्नाति र्ो मि: । सवास्माद ्बन्ििान्ममुक्त: स्विस्िस्र् भतवष्र्ति ॥ 
ஸர்வ ₃ந்த₄வினிர்முக்கத ஹமைௌ  ₃த்₄னாதி கயா மன: |   
ஸர்வஸ்மாத்₃  ₃ந்த₄னான்முக்தி: ஸ்வதஸ்தஸ்ய  ₄விஷ்யதி || 
Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire. 

355 எப்ம ாருள் எத்தன்லமத்து ஆயினும் அப்ம ாருள் மமய்ப்ம ாருள்  ாண் து அறிவு  
எந்தப் சொருளாைாலும், அது எப்ெடிக் காட்ெி தந்தாலும், அப்சொருளின் சவளித்பதாற்றத்னதக் 
காணாைல், உள்ளடக்கைாகிய உண்னைப் சொருனளக் காண்ெபத சைய்யுணர்தல். िेरु्ष िेरु्ष पदार्ेारु्ष पदार्ाािर तवभ्रमम् । तवहार् ित्त्विो ज्ञाि ंित्त्वज्ञािममिीर्ािे ॥ 
கதஷு கதஷு  தா₃ர்கத₂ஷு  தா₃ர்தா₂ந்தை விப்₄ைமம் |   
விஹாய தத்த்வகதா ஜ்ஞானம் தத்த்வஜ்ஞானமிதரீ்யகத ||  
 (True) knowledge is the perception concerning everything of whatever kind, that thing is the true 

thing. 

358  ிறப்புஎன்னும் க லதலம நீங் ச் சிறப்புஎன்னும் மசம்ம ாருள்  ாண் து அறிவு  
ெிறவி என்னும் அறியானையிலிருந்து விலகப் ெிறவானை என்னும் செவ்விய சொருனளக் காண்ெபத 
சைய்யுணர்தல். जन्म बािाकराज्ञाि मुक्तर् ेमुमक्तदस्र् िु । ब्रह्मिो दशाि ंर्त्तु ित्त्वज्ञाि ंिदचु्र्िे ॥ 
ஜன்ம  ா₃தா₄ ைாஜ்ஞான முக்தகய முக்தித₃ஸ்ய து |   
ப்₃ைஹ்மகணா த₃ர்ஸ₂னம் யத்து தத்த்வஜ்ஞானம் தது₃ச்யகத || 
True knowledge consists in the removal of ignorance; which is (the cause of) births, and the 
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perception of the True Being who is (the bestower of) heaven. 

 

360  ாமம் மவகுளி மயக் ம் இலவமூன்றன் நாமம் ம டக்ம டும் கநாய் 
விருப்பு, சவறுப்பு, ையக்கம் என்னும் இம்மூன்றன் செயருங்கூட உள்ளத்திற்குள் இல்லாது பொைால், 
அவற்றால் வரும் துன்ெங்களும் இல்லாைல் பொகும். काम: क्रोिस्िर्ाऽज्ञािममति दोर्षास्त्रर्ो हृदद । िाम्नातप ि भवरुे्शे्चद्भवदु:खं तविश्यति ॥ 
 ாம: க்கைாத₄ஸ்ததா₂(அ)ஜ்ஞானமிதி கதா₃ஷாஸ்த்ைகயா ஹ்ருதி₃ |  
நாம்னா ி ந  ₄கவயுஸ்₂கசத்₃ ₄வது₃: ₂ம் வினஸ்₂யதி || 
If the very names of these three things, desire, anger, and confusion of mind, be destroyed, then will 

also perish evils (which flow from them). 

388 முலறமசய்து  ாப் ாற்றும் மன்னவன் மக் ட்கு  இலறஎன்று லவக் ப்  டும் 
ெீதிவழங்கி ைக்கனளக் காக்கும் அரசு ைக்கனளக் காக்கும் கடவுள் என்று கருதப்ெடும். िमािीत्र्िुसारेि पालर्ि् सकला: प्रजा: । पाणर्ाव: श्लाघ्र्िे सवैा: जगिां पतिररत्र्सौ ॥ 
த₄ர்மனதீ்யனுஸாகைண  ாையன் ஸ ைா: ப்ைஜா: |   
 ார்தி₂வ: ஸ்₂ைாக்₄யகத ஸர்லவ: ஜ ₃தாம்  திரித்யமஸௌ || 
That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his 

subjects). 

391  ற்   சடுஅறக்  ற் லவ  ற்ற ின் நிற்  அதற்குத் த   
கற்கத் தகும் நூல்கனளப் ெினழ இல்லாைல் கற்க; கற்ற ெிறகு கற்ற கல்விக்கு ஏற்ெ ெல்ல வழிகளில் 
வாழ்க. अध्र्िेव्र्ा: समे ग्रन्र्ा: निस्सन्देहं र्र्ार्ाि: । अिीिग्रन्र्दृष्टेि पर्ा रु्कं्त प्रविािम् ॥ 
அத்₄கயதவ்யா: ஸகம க்₃ைந்தா₂: நிஸ்ஸந்கத₃ஹம் யதா₂ர்த₂த: |   
அத₄ீதக்₃ைந்த₂த்₃ருஷ்கடன  தா₂ யுக்தம் ப்ைவர்தனம் || 
Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning. 

393  ண்ணுலடயர் என் வர்  ற்கறார் மு த்துஇைண்டு புண்ணுலடயர்  ல்ைா தவர்  
கற்றவபர கண் உனடயவர்; கல்லாதவபரா முகத்தில் இரண்டு புண்னணபய உனடயவர். चकु्षष्मिस्ि एव स्रु्: ज्ञािचकु्षरु्ािास्िु र् े। इिरेर्षामुभे िेत्र ेव्रि ेस्र्ािां मुखोन्द्थर्िे ॥ 
சக்ஷுஷ்மந்தஸ்த ஏவ ஸ்யு: ஜ்ஞானசக்ஷுர்யுதாஸ்து கய |   
இதகைஷாமுக ₄ கநத்கை வ்ைகண ஸ்யாதாம் முக ா₂த்தி₂கத || 
The learned are said to have eyes, but the unlearned have (merely) two sores in their face. 

396 மதாட்டஅலனத்து ஊறும் மணற்க ணி மாந்தர்க்குக்  ற்றஅலனத்து ஊறும் அறிவு 
ைணலில் பதாண்டிய அளவு ெிறு குளத்தில் ெீர் ஊறும்; ைக்கள் கற்ற அளபவ அறிவும் வளரும். तवद्याभर्ासािुसारेि िृिां ज्ञाि ंप्रविािे । खििािुगुि ंिोर्ं विािे सैकिे र्र्ा ॥ 
வித்₃யாப்₄யாஸானுஸாகைண ந்ருணாம் ஜ்ஞானம் ப்ைவர்த₄கத |   
 ₂னனானுகு₃ணம் கதாயம் வர்த₄கத லஸ கத யதா₂ || 
Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is dug, and knowledge 

will flow from a man in proportion to his learning. 

411 மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச்மசல்வம் அச்மசல்வம் மசல்வத்துள் எல்ைாம் தலை 
செவியால் பகட்டுப் செறும் செல்வபை ெிறந்த செல்வம்; இது ெிற செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் 
முதன்னையாைது. 
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श्रतु्वा र्द ्ज्ञार्िे तत्त्व ंिदप्र्कंे िि ंभवेि् । सत्सु तवते्तरु्ष बहुरु्ष मुख्र्मेितिभाव्र्िे ॥ 
ஸ்₂ருத்வா யத்₃ ஜ்ஞாயகத தத்த்வம் தத₃ப்கய ம் த₄னம்  ₄கவத் |   
ஸத்ஸு வித்கதஷு  ₃ஹுஷு முக்₂யகமதத்₃வி ா₄வ்யகத || 
Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth. 

412 மசவிக்குஉணவு இல்ைாத க ாழ்து சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்  டும்  
செவிக்கு உணவாகிய பகள்வி கினடக்காதபொது, வயிற்றுக்கும் ெிறிது உணவு இடப்ெடும். श्रोत्रम् श्रविरूपान्नतवहीि ंस्र्ाद्यदा िदा । दरे् ंदहेस्र् चाप्र्न्न ंश्रोत्राभाव ेकर्ं श्रुति: ॥ 
ஸ்₂கைாத்ைம் ஸ்₂ைவனரூ ான்னவிஹனீம் ஸ்யாத்₃யதா₃ ததா₃ |   
கத₃யம் கத₃ஹஸ்ய சாப்யன்னம் ஸ்₂கைாத்ைா ா₄கவ  த₂ம் ஸ்₂ருதி: || 
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach. 

423 எப்ம ாருள் யார்யார்வாய்க் க ட் ினும் அப்ம ாருள் மமய்ப்ம ாருள்  ாண் து அறிவு  
எந்தக் கருத்னத எவர் சொன்ைாலும், அக்கருத்தின் உண்னைனயக் காண்ெது அறிவு. बहुभर्ो तवर्षर्ाि् श्रतु्वा िेरु्ष र्: के्षमदार्क: । तवमृश्य िस्र् निष्कर्षेा सािि ंज्ञािमुच्र्िे ॥ 
 ₃ஹுப்₄கயா விஷயான் ஸ்₂ருத்வா கதஷு ய: கக்ஷமதா₃ய : |   
விம்ருʼஸ்₂ய தஸ்ய நிஷ் ர்கஷ ஸாத₄னம் ஜ்ஞானமுச்யகத || 
To discern the truth in everything, by whomsoever spoken, is wisdom. 

424 எண்ம ாருள வா ச் மசைச்மசால்ைித் தான் ிறர்வாய் நுண்ம ாருள்  ாண் து அறிவு  
அரிய கருத்துகனளக்கூடக் பகட்ெவர்க்கு விளங்கும்ெடி எளியைவாகவும், அவர் ைைங் 
சகாள்ளும்ெடியும் சொல்லும்; ெிறர் சொல்லும் கருத்து நுண்ணியது என்றாலும் அனத எளிதாக 
விளங்கிக் சகாள்ளும்; இது அறிவு. स्पष्टार्ाकं सुतवज्ञेर् ंज्ञािी वाक्य्मुदीरर्िे् । शु्रत्वाऽन्र्वचि ंदलिष्टमतप तवद्यातिमृश्य च ॥ 
ஸ் ஷ்டார்த₂ ம் ஸுவிஜ்கஞயம் ஜ்ஞான ீவாக்ய்முத₃ீைகயத் |   
ஸ்₂ருத்வா(அ)ந்யவசனம் க்ைிஷ்டம ி வித்₃யாத்₃விம்ருஸ்₂ய ச || 
To speak so as that the meaning may easily enter the mind of the hearer, and to discern the subtlest 

thought which may lie hidden in the words of others, is wisdom. 

427 அறிவுலடயார் ஆவது அறிவார் அறிவிைார் அஃதுஅறி  ல்ைா தவர்  
அறிவுனடயார் ொனள வர இருப்ெனத முன் அறிய வல்லவர்; அறிவு இல்லாதவபரா அதனை அறிய 
இயலாதவர். पूव ंभातवफलं ज्ञािुं समर्ाा ज्ञानििो मिा: । िद ्ज्ञािुमसमर्ाास्िु मिव्र्ा ज्ञािवन्तजािा: ॥ 
பூர்வம்  ா₄வி ₂ைம் ஜ்ஞாதும் ஸமர்தா₂ ஜ்ஞானிகனா மதா: |   
தத்₃ ஜ்ஞாதுமஸமர்தா₂ஸ்து மந்தவ்யா ஜ்ஞானவர்ஜிதா: || 
The wise are those who know beforehand what will happen; those who do not know this are the 

unwise. 

428 அஞ்சுவது அஞ்சாலம க லதலம அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் மதாழில்  
ெயப்ெட பவண்டியதற்குப் ெயப்ெடாைல் இருப்ெது மூடத்தைம்; ெயப்ெடுவது அறிவாளிகளின் செயல். र् ेि तबभर्ति िे मूढा दषु्कृत्र्ाि् पापभीतिदाि् । भीरुिा पापकृत्र्रुे्ष िीमिां प्रकृतिभावेि् ॥ 
கய ந  ி₃ப்₄யதி கத மூடா₄ து₃ஷ்க்ருத்யாத்  ா  ீ₄திதா₃த் |   
 ீ₄ருதா  ா க்ருத்கயஷு த₄ீமதாம் ப்ைக்ருதிர் ₄கவத் || 
Not to fear what ought to be feared, is folly; it is the work of the wise to fear what should be feared. 

436 தன்குற்றம் நீக் ிப்  ிறர்குற்றம்  ாண் ிற் ின் என்குற்றம் ஆகும் இலறக்கு  
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முதலில் தன் குற்றத்னதக் கண்டு விலக்கிப் ெிறகு அடுத்தவர் குற்றத்னதக் காணும் ஆற்றல் ைிக்க 
அரெிற்குக் குற்றம் ஏதும் வராது! ज्ञात्वा स्वदोर्षाि् िाि् तहत्वा परदोर्ष निवारि े। र्िमािो महीपाल: कर्ं स्र्ाद ्दोर्षभाजिम् ॥ 
ஜ்ஞாத்வா ஸ்வகதா₃ஷான் தான் ஹித்வா  ைகதா₃ஷ நிவாைகண |   
யதமாகனா மஹ ீாை:  த₂ம் ஸ்யாத்₃ கதா₃ஷ ா₄ஜனம் ||  
What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evil of others. 

445 சூழ்வார்  ண்ணா  ஒழு ைான் மன்னவன் சூழ்வாலைச் சூழ்ந்து ம ாளல்  
தன்னைச் சூழ இருப்ெவனரக் கண்ணாகக் சகாண்டு அரசு இயங்குவதால் அப்ெடிபய சூழும் துனறப் 
செரியவனரபய துனணயாகக் சகாள்க. तवमृश्य सणचवो ग्राह्यो िेत्रिुल्र्ो िृपिे िु । र्िोऽमात्र्ो राज्र्भारं वहि् राज्ञ: सहार्कृि् ॥ 
விம்ருஸ்₂ய ஸசிகவா க்₃ைாஹ்கயா கநத்ைதுல்கயா ந்ருக ண து |   
யகதா(அ)மாத்கயா ைாஜ்ய ா₄ைம் வஹன் ைாஜ்ஞ: ஸஹாயக்ருத் || 
As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their 

character and qualifications before he engages them. 

467 எண்ணித் துணி   ருமம் துணிந்த ின் எண்ணுவம் என் து இழுக்கு  
ஒரு செயனலச் செய்து முடிக்கும் வழினய அறிந்து சதாடங்குக. சதாடங்கியெின் அது ெற்றி எண்ணிக் 
சகாள்பவாம் என்ெது குற்றம். कार्नंिवाहिोपार्मादौ ज्ञात्वा तक्रर्ां कुरु । प्रतवश्य कार्ेा िोपार्णचििम् कार्ासािकम् ॥ 
 ார்யம்னிர்வஹகணா ாயமாமதௌ₃ ஜ்ஞாத்வா க்ரியாம் குரு |   
ப்ைவிஸ்₂ய  ார்கய கநா ாயசிந்தனம்  ார்யஸாத₄ ம் || 
Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say “We will consider,” is folly. 

475  ீைிம ய் சா ாடும் அச்சுஇறும் அப் ண்டம் சாை மிகுத்துப் ம யின் 
ையில்பதானகதாபை என்று அனத அளவுக்கு அதிகைாக வண்டியில் ஏற்றிைால் வண்டியின் அச்சு 
முறிந்துபொகும். लघुतपछछं भारवस्िु भवने्नात्र तवचारिा । भारपूिेा िु शकट ेभवेदक्षस्र् भञ्जिम् ॥ 
ைகு₄ ிஞ்ச₂ம்  ா₄ைவஸ்து  ₄கவன்னாத்ை விசாைணா |   
 ா₄ைபூர்கண து ஸ₂ கட  ₄கவத₃க்ஷஸ்ய  ₄ஞ்ஜனம் || 
The axle tree of a cart, loaded only with peacocks’ feathers will break, if it be greatly overloaded. 

495 மநடும்புனலுள் மவல்லும் முதலை அடும்புனைின் நீங் ின் அதலனப்  ிற  
முதனல ெீரில் சவற்றி செறும்; ெீனரவிட்டு சவளிபய வந்தால் அதனை ைற்றனவ சவல்லும். अगािसणललावासो िक्र: सवााि् जर्दे ्धु्रवम् । स एव िीरमापन्नो हन्र्िे दबुालैरतप ॥  
அ ா₃த₄ஸைிைாவாகஸா நக்ை: ஸர்வான் ஜகயத்₃ த்₄ருவம் |   
ஸ ஏவ தைீமா ன்கனா ஹன்யகத து₃ர் ₃லைை ி || 
In deep water, a crocodile will conquer (all other animals); but if it leave the water, other animals will 

conquer it. 

504 குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மில நாடி மிக்  ம ாளல்  
ஒருவைின் குணங்கனள ஆராய்ந்து அவைிடம் இருக்கும் குற்றங்கனளயும் ஆராய்ந்து இரண்டிலும் 
எனவ அதிகைாக இருக்கின்றை என்ெனதயும் ஆராய்ந்து குணங்களின் ைிகுதினயக் சகாண்பட 
அவனைப் ெதவிக்குத் சதரிவு செய்யபவண்டும். दोर्ष ंगुि ंवा कन्द्स्ममंश्चि् न्द्स्र्िं तवज्ञार् ित्त्वि: । ग्राह्य: स्र्ाद ्गुिभूनर्ष्ठ: त्र्ाज्र्ो तवतविदोर्षभाक् ॥  
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கதா₃ஷம் கு₃ணம் வா  ஸ்மிம்ஸ்₂சித் ஸ்தி₂தம் விஜ்ஞாய தத்த்வத: |   
க்₃ைாஹ்ய: ஸ்யாத்₃ கு₃ணபூ₄யிஷ்ட₂: த்யாஜ்கயா விவித₄கதா₃ஷ ா₄க் || 
Let (a king) consider (a man’s) good qualities, as well as his faults, and then judge (of his character) 

by that which prevails. 

517 இதலன இதனான் இவன்முடிக்கும் என்றுஆய்ந்து அதலன அவன் ண் விடல்  
இந்தச் செயனல இன்ை ஆள் ெலத்தாலும், சொருள் ெலத்தாலும் இவன் செய்து முடிப்ொன் என்ெனத 
ென்கு எண்ணி அந்தச் செயனல அவைிடம் விடுக. अिेि हेिुिा कार्ामेिि् किुामर् ंक्षम: । इथर्मालोच्र् ित्कार्ेा स एव प्रेर्ािां िृपै: ॥  
அகனன கஹதுனா  ார்யகமதத்  ர்துமயம் க்ஷம: |   
இத்த₂மாகைாச்ய தத் ார்கய ஸ ஏவ ப்கைர்யதாம் ந்ருல : || 
After having considered, “this man can accomplish this, by these means “, let (the king) leave with him 

the discharge of that duty. 

543 அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் க ால்  
அறினவ வளர்த்துக் சகாள்ெவர்தம் ஞாை நூல்களுக்கும், அறத்திற்கும் அடிப்ெனடயாய் இருப்ெது 
ஆளுபவாரின் பெர்னையாை ஆட்ெிபய. तवप्रप्रवतिािं वेद ंिमं वेदरुे्ष बोनििम् । लक्ष्र्ीकृत्र्  न्र्ा्र्मागेा रक्षि ंराजलक्षिम् ॥  
விப்ைப்ைவர்திதம் கவத₃ம் த₄ர்மம் கவகத₃ஷு க ா₃தி₄தம் |   
ைக்ஷ்யீக்ருத்ய  ந்யாய்யமார்க ₃ ைக்ஷணம் ைாஜைக்ஷணம் || 
The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein 

described. 

550 ம ாலையின் ம ாடியாலை கவந்துஒறுத்தல் ல ங்கூழ்   லள ட் டதமனாடு கநர்  
சகாடியவர்களுக்கு ைரண தண்டனை சகாடுத்துத் தக்கவனரக் காப்ெது, உழவன் கனளனயக் கனளந்து 
ெயினரக் காப்ெதற்குச் ெைம். मृतिदण्डप्रदाि ंिु पातपिामाििानर्िाम् । िृिनिमूालिसमं रूढसस्र्ामभवृद्धर् े॥ 
ம்ருதித₃ண்ட₃ப்ைதா₃னம் து  ா ினாமாததாயினாம் |   
த்ருணனிர்மூைனஸமம் ரூட₄ஸஸ்யா ி₄வ்ருத்₃த₄கய || 
For a king to punish criminals with death, is like pulling up the weeds in the green corn. 

560 ஆ யன் குன்றும் அறுமதாழிகைார் நூல்மறப் ர்  ாவைன்  ாவான் எனின் 
காவல் செய்யபவண்டிய ஆட்ெியாளர் ைக்கனளக் காவாத, பொைால், அறைற்ற அவர் ொட்டில் ொல் 
வளம் குனறயும். ஞாைியர் நூல்கனள ைறந்துவிடுவர். अरक्षति भुव ंभूप ेपर्ा न्र्ार्ािुरोनििा । तवप्रा: शु्रतिं तवस्मरेरु्: ि ददु्य: पशव: पर्: ॥ 
அைக்ஷதி பு₄வம் பூ₄க   தா₂ ந்யாயானுகைாதி₄னா |   
விப்ைா: ஸ்₂ருதிம் விஸ்மகையு: ந த₃த்₃யு:  ஸ₂வ:  ய: || 
If the guardian (of the country) neglects to guard it, the produce of the cows will fail, and the men of 

six duties viz., the Brahmins will forget the vedas. 

595 மவள்ளத்து அலனய மைர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அலனயது உயர்வு 
ெீர்ப்பூக்களின் அடிக்காம்ெின் ெீளம் ெீரின் அளபவ. அது பொல ைக்களின் உயர்வும் அவர்களின் ைை 
ஊக்கத்தின் அளபவ. दघै्र् ंप्रसूििालस्र् िीरागािनिबन्ििम् । िर्ा जीतविवृमद्धश्च स्र्ादतु्साहनिबन्ििा ॥ 
லத₃ர்க்₄யம் ப்ைஸூனனாைஸ்ய நீைா ா₃த₄னி ₃ந்த₄னம் |  
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ததா₂ ஜவீிதவ்ருத்₃தி₄ஸ்₂ச ஸ்யாது₃த்ஸாஹனி ₃ந்த₄னா || 
The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness 

proportionate to their minds. 

596 உள்ளுவது எல்ைாம் உயர்வுஉள்ளல் மற்றுஅது தள்ளினும் தள்ளாலம நீர்த்து  
ெினைப்ெது எல்லாம் உயர்ந்த ெினைப்ொகபவ இருக்கட்டும். அவ்வுயர்வாை எண்ணம் ஒருபவனள 
பவறு காரணங்களால் ெினறபவறாது பொைாலும், செரிபயார் ெம்னைப் ொராட்டுவர். ஆகபவ, அது 
ெினறபவறியதாகபவ கருதப்ெடும். भूपेि णचन्त्र्िाम् स्वीर्मौन्नत्र्म् प्रति सवादा । कार्ं भविु वा मा वा श्लाघ्र्िे र्त्नवान्नरै: ॥  
பூ₄க ன சிந்த்யதாம் ஸ்வயீமமௌன்னத்யம் ப்ைதி ஸர்வதா₃ |   
 ார்யம்  ₄வது வா மா வா ஸ்₂ைாக்₄யகத யத்னவான்னலை: || 
In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), 

it will have the nature of not being thrust from him. 

619 மதய்வத்தான் ஆ ாது எனினும் முயற்சிதன் மமய்வருத்தக் கூைி தரும்  
விதி ெைக்கு உதவ முடியாது பொைாலும், முயற்ெி ெம் உடல் உனழப்ெிற்கு ஏற்ற ெலனைத் தரும். तविौ िे प्रतिकूलेऽतप मा र्त्न ंत्र्ज सवादा । अलब्िऽेतप फले कार्लेिशो िैव वृर्ा भवेि् ॥ 
விமதௌ₄ கத ப்ைதிகூகை(அ) ி மா யத்னம் த்யஜ ஸர்வதா₃ |   
அைப்₃கத₄(அ) ி  ₂கை  ாயக்கைகஸா₂ லநவ வ்ருதா₂  ₄கவத் || 
Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield 

its reward. 

621 இடுக் ண் வருங் ால் நகு  அதலன அடுத்துஊர்வது அஃதுஒப் து இல்  
ொம் அறியாைபல ெைக்கு ஒரு துன்ெம் வந்தால் அப்பொது ைைம் தளராைல் ைைத்துள் ைகிழ்க; அந்தத் 
துன்ெத்னதத் பதாற்கடிக்க அம்ைகிழ்ச்ெினயப் பொல் ஆற்றல் ைிக்கது பவசறான்றும் இல்னல. प्राप्तेऽतप व्र्सि ेखेद ंत्र्क्तवोत्साहपरो भव । द:ुखापिोदिपटुरुत्साहान्नान्द्स्ि कश्चि ॥ 
ப்ைாப்கத(அ) ி வ்யஸகன க ₂த₃ம் த்யக்தகவாத்ஸாஹ கைா  ₄வ |  
து₃: ா₂ கனாத₃ன டுருத்ஸாஹான்னாஸ்தி  ஸ்₂சன || 
If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow. 

623 இடும்ல க்கு இடும்ல   டுப் ர் இடும்ல க்கு இடும்ல   டாஅ தவர்  
வரும் துன்ெத்திற்குத் துன்ெப்ெடாத ைை ஊக்கம் உள்ளவர். துன்ெத்திற்குத் துன்ெம் தருவர். द:ुखेष्वचञ्चलो भतू्वा िरो िरै्ागुिान्द्न्वि: । दु:खस्र् द:ुखं जिर्न्नारब्ि ंकमा सािर्ेि् ॥ 
து₃:க ₂ஷ்வசஞ்சகைா பூ₄த்வா நகைா லத₄ர்யகு₃ணான்வித: |   
து₃: ₂ஸ்ய து₃: ₂ம் ஜனயன்னாைப்₃த₄ம்  ர்ம ஸாத₄கயத் || 
They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow. 

644 திறன்அறிந்து மசால்லு  மசால்லை அறனும் ம ாருளும் அதனின்ஊங்கு இல்  
எவரிடம் பெெகிபறாபைா அவர் குடிப்ெிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்கம், செல்வம், பதாற்றம், வயது ஆகிய 
தகுதிகனள அறிந்து பெச்சு; அப்ெடிப் பெசுவனதவிட உயர்ந்த அறமும் சொருளும் பவறு இல்னல. वकृ्तश्रोत्रोमािस्ित्त्व ंज्ञात्वा वचिमुच्र्िाम् । िादृग्वच: प्रर्ोगिे िमाार्ौा भुतव ससद्धर्ि: ॥ 
வக்த்ருஸ்₂கைாத்கைார்மனஸ்தத்த்வம் ஜ்ஞாத்வா வசனமுச்யதாம் |   
தாத்₃ருக்₃வச: ப்ைகயாக ₃ண த₄ர்மார்மதௌ₂ பு₄வி ஸித்₃த₄யத: || 
Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is 

neither virtue nor wealth. 
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664 மசால்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் மசால்ைிய வண்ணம் மசயல்  
ொன் இந்தச் செயனல இப்ெடிச் செய்யப் பொகிபறன் என்று சொல்லுவது எல்லார்க்கும் சுலெம்; 
சொல்லியெடிபய அனதச் செய்து முடிப்ெதுதான் கடிைம். एव ंकिाव्र्ममत्र्िेिकंु्त शक्ता: समे भुतव । र्र्ोकं्त कार्ाकरि ेसमर्ोा िान्द्स्ि कश्चि  ॥ 
ஏவம்  ர்தவ்யமித்கயதத்₃வக்தும் ஸ₂க்தா: ஸகம பு₄வி |   
யகதா₂க்தம்  ார்ய ைகண ஸமர்கதா₂ நாஸ்தி  ஸ்₂சன  || 
To say (how an act is to be performed) is (indeed) easy for any one; but far difficult it is to do 

according to what has been said. 

666 எண்ணிய எண்ணிஆங்கு எய்து  எண்ணியார் திண்ணியர் ஆ ப் ம றின்  
ஒன்னறச் செய்ய எண்ணியவர் அனதச் செய்து முடிப்ெதற்கு ஏற்ற ைைஉறுதினய உனடயவராக 
இருந்தால், அனடய ெினைத்தவற்னற எல்லாம் அவர் எண்ணப்ெடிபய அனடவார். णचकीतर्षािप्रकारेि र् ेिीरा: कार्ासािि े। णचकीतर्षािं फलं चातप प्राप्नुवन्ति िर्ैव िे ॥ 
சி ீர்ஷிதப்ை ாகைண கய த₄ீைா:  ார்யஸாத₄கன |   
சி ீர்ஷிதம்  ₂ைம்ʼ சா ி ப்ைாப்னுவந்தி தலத₂வ கத || 
If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what 

they have desired even as they have desired it. 

675 ம ாருள் ருவி  ாைம் விலனஇடமனாடு ஐந்தும் இருள்தைீ எண்ணிச் மசயல் 
ஒரு செயனலச் செய்யத் சதாடங்கும்பொது தைக்கும் தன் எதிரிக்கும் இருக்கும் செல்வம், ொதைங்கள், 
ஏற்ற காலம், செயல்திறம், சொருத்தைாை இடம் ஆகிய ஐந்னதயும் ெந்பதகத்திற்கு இடம் இல்லாைல் 
ெிந்தித்துச் செய்க. िव्र्कालतक्रर्ाहेिुस्र्लािामिुकूलिाम् । पञ्चािामतप तवस्पष्ट ंबुध्वा कार् ंतविीर्िाम् ॥ 
த்₃ைவ்ய ாைக்ரியாகஹதுஸ்த₂ைானாமனுகூைதாம் |   
 ஞ்சானாம ி விஸ் ஷ்டம் பு₃த்₄வா  ார்யம் வித₄ீயதாம் || 
Before acting resolve all doubts through consideration of these five: Cost, means, time, place and the 

action itself. 

676 முடிவும் இலடயூறும் முற்றிஆங்கு எய்தும்  டு யனும்  ார்த்துச் மசயல்  
ஒரு செயனலச் செய்யும்பொது அது முடிவதற்காை முயற்ெி, இனடயில் வரும் தனட, முடியும்பொது 
அனடயும் செரும்ெயன் ஆகியவற்னற எண்ணிப் ொர்த்துச் செய்க. तक्रर्ासम्बन्द्न्ििो र्त्नाि् तवघ्नाि् सम्भातविाि् िर्ा । अिे महाफलप्रातप्तं त्रर् ंबुध्वा तक्रर्ां कुरु ॥ 
க்ரியாஸம் ₃ந்தி₄கனா யத்னான் விக்₄னான் ஸம் ா₄விதான் ததா₂ |   
அந்கத மஹா ₂ைப்ைாப்திம் த்ையம் பு₃த்₄வா க்ரியாம் குரு || 
An act is to be performed after considering the exertion required, the obstacles to be encountered, and 

the great profit to be gained (on its completion). 

701 கூறாலம கநாக் ிக் குறிப்புஅறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் லவயக்கு அணி  
ஒருவன் வாயால் சொல்லாைல் இருக்க, அவனுனடய முகத்னதயும் கண்னணயும் ொர்த்பத அவன் 
ைைக்கருத்னத அறிந்து சகாள்ெவன், எப்பொதும் வற்றாத கடலால் வனளக்கப்ெட்ட இவ்வுலகத்தவர்க்கு 
ஆெரணம் பொன்றவன். मुखिते्रगिैभाावै: अिुकं्त चािराशर्म् । र्ो वमेत्त सणचवो लोकभूर्षि ंस भवदे ्धु्रवम् ॥  
மு ₂கனத்ை ₃லதர் ா₄லவ: அனுக்தம் சாந்தைாஸ₂யம் |   
கயா கவத்தி ஸசிகவா கைா பூ₄ஷணம் ஸ  ₄கவத்₃ த்₄ருவம் || 
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The minister who by looking (at the king) understands his mind without being told (of it), will be a 

perpetual ornament to the world which is surrounded by a never-drying sea. 

706 அடுத்தது  ாட்டும்  ளிங்குக ால் மநஞ்சம்  டுத்தது  ாட்டும் மு ம் 
தன் அருபக இருக்கும் சொருளின் ெிறத்னதக் காட்டும் ெளிங்கினைப்பொல் ஒருவைது ைைத்பத 
ெிகழ்வனத அவன் முகம் காட்டும். विाभेद ंवस्िनुिष्ठ ंस्फतटको दशार्दे्यर्ा ।मिोगिं भावभेद ंमुखं ििि् प्रदशार्िे् ॥ 
வர்ணக ₄த₃ம் வஸ்துனிஷ்ட₂ம் ஸ் ₂டிக ா த₃ர்ஸ₂கயத்₃யதா₂ |  
மகனா ₃தம்  ா₄வக ₄த₃ம் மு ₂ம் தத்₃வத் ப்ைத₃ர்ஸ₂கயத் || 
As the mirror reflects what is near so does the face show what is uppermost in the mind. 

714 ஒளியார்முன் ஒள்ளியர் ஆதல் மவளியார்முன் வான்சுலத வண்ணம் ம ாளல்  
தன்ைிலும் பைலாை தைக்குச் ெைைாை அறிஞர் கூடியுள்ள அனவயில் தன் நூல் அறிவும் 
சொல்வன்னையும் சவளிப்ெடப் பெசுக; தன் அறிவிலும் குனறவாை ைக்கள் கூடியுள்ள அனவயில் 
அவருக்கு விளங்கும்ெடி இறங்கிப் பெசுக. पन्द्ण्डिािां सभामध्र् ेस्वपान्द्ण्डत्र्म् प्रदश्य यिाम् । मूढािां पुरिो र्ुकं्त ि पान्द्ण्डत्र्प्रदशािम् ॥ 
 ண்டி₃தானாம் ஸ ா₄மத்₄கய ஸ்வ ாண்டி₃த்யம் ப்ைத₃ர்ஸ்₂யதாம் |   
மூடா₄னாம் புைகதா யுக்தம் ந  ாண்டி₃த்யப்ைத₃ர்ஸ₂னம் || 
Ministers should be lights in the assembly of the enlightened, but assume the pure whiteness of mortar 

(ignorance) in that of fools. 

724  ற்றார்முன்  ற்ற மசைச்மசால்ைித் தாம் ற்ற மிக் ாருள் மிக்  ம ாளல்  
ெலதுனற நூல்கனளயும் கற்றவர் அனவயில், அவர்கள் ைைங் சகாள்ளுைாறு, தான் கற்றவற்னற 
எல்லாம் சொல்லுக; தான் கற்றவற்றிற்கும் பைலாைவற்னற ைிகவும் கற்றவரிடைிருந்து அறிந்து 
சகாள்க. र्दिीिं त्वर्ा शास्त्र ंस्पष्ट ंसदसस ििद । अज्ञािं शास्रमन्र्भेर्ो ज्ञानिभर्स्त्व ंभज स्वर्म् ॥ 
யத₃த₄ீதம் த்வயா ஸா₂ஸ்த்ைம் ஸ் ஷ்டம் ஸத₃ஸி தத்₃வத₃ |   
அஜ்ஞாதம் ஸா₂ஸ்த்ைமன்கயப்₄கயா ஜ்ஞானிப்₄யஸ்த்வம்  ₄ஜ ஸ்வயம் || 
(Ministers) should agreeably set forth their acquirements before the learned and acquire more 

(knowledge) from their superiors (in learning). 

738  ிணியின்லம மசல்வம் விலளவுஇன் ம் ஏமம் அணிஎன்  நாட்டிற்குஇவ் ஐந்து 
பொய் இல்லானை, செல்வம், வினளச்ெல், ைகிழ்ச்ெி, ெல்ல காவல் இனவ ஐந்தும் ஒரு ொட்டிற்கு 
அழகு என்று நூபலார் கூறுவர். सपापन्नीरोगिािान्र्समृमद्ध: सुखजीविम् । दगुाश्च पञ्च दशेस्र् मण्डिानि भवन्ति तह ॥ 
ஸம் ன்னகீைா ₃தாதா₄ன்யஸம்ருத்₃தி₄: ஸு ₂ஜவீனம் |   
து₃ர் ₃ஸ்₂ச  ஞ்ச கத₃ஸ₂ஸ்ய மண்ட₃னானி  ₄வந்தி ஹி || 
Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, the 

learned, say, are the ornaments of a kingdom. 

752 இல்ைாலை எல்ைாரும் எள்ளுவர் மசல்வலை எல்ைாரும் மசய்வர் சிறப்பு  
ெணம் இல்லாதவனர எல்லாரும் இகழ்வர். செல்வனரபயா எல்லாரும் செருனைப்ெடுத்துவர். गुणिि ंचाप्र्र्ाहीि ंदरू्षर्न्ति िरा भुतव । निगुाि ंचाप्र्र्ाविं मािर्न्ति जिा: सदा ॥ 
கு₃ணினம் சாப்யர்த₂ஹனீம் தூ₃ஷயந்தி நைா பு₄வி |   
நிர்கு₃ணம் சாப்யர்த₂வந்தம் மானயந்தி ஜனா: ஸதா₃ || 
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All despise the poor; (but) all praise the rich. 

786 மு ந  நட் து நட்புஅன்று மநஞ்சத்து அ ந  நட் து நட்பு 
ொர்க்கும்பொது ைைம் ைகிழாைல், முகம் ைட்டுபை ைலரப் ெழகுவது ெட்பு அன்று. அன்ொல் ைைமும் 
ைலரப் ெழகுவபத ெட்பு. मैत्री मुखतवकासेि केवलं ि तह जार्िे । हृदर्स्र् तवकासोऽतप मैत्रर्ां मुख्र्मपके्ष्र्िे ॥ 
லமத்ரீ மு ₂வி ாகஸன க வைம் ந ஹி ஜாயகத |   
ஹ்ருத₃யஸ்ய வி ாகஸா(அ) ி லமத்ர்யாம் முக்₂யமக க்ஷ்யகத || 
The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in 

the smiles of the heart is true friendship.  

788 உடுக்ல  இழந்தவன் ல க ாை ஆங்க  இடுக் ண்  லளவதாம் நட்பு  
ெலர் முன்பை ஆனட ெழுவும்பொது உடபை சென்று உதவும் னக பொல, ெண்ெனுக்குத் துன்ெம் வந்த 
பொது உடபை சென்று பொக்குவபத ெட்பு. 
स्त्रस्ि ंवस्रं स्विो गत्वा र्र्ा गृह्णाति वै कर: । िर्ा द:ुखे स्वर् ंसाह्यकरि ंसख्र्मुच्र्िे॥ 
ஸ்த்ைஸ்தம் வஸ்த்ைம் ஸ்வகதா  ₃த்வா யதா₂ க்₃ருஹ்ணாதி லவ  ை: |   
ததா₂ து₃:க ₂ ஸ்வயம் ஸாஹ்ய ைணம் ஸக்₂யமுச்யகத|| 
 (True) friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment 

is loosened (before an assembly). 

899 ஏந்திய ம ாள்ல யார் சறீின் இலடமுரிந்து கவந்தனும் கவந்து ம டும்  
உயர்ந்த சகாள்னகனய உனடய செரிபயார் ெிைம் சகாள்வார் என்றால், ஆட்ெியாளனும்கூடத் தன் 
ெதவினய இனடயிபலபய இழந்து சகடுவான். िािाव्रिपरा: सि: कुप्र्न्ति तकल र् ंप्रति । दवेने्िो वा भवत्वरे्ष: स्र्ािाद्भ्रष्ट: पित्र्ि: ॥ 
நானாவ்ைத ைா: ஸந்த: குப்யந்தி  ிை யம் ப்ைதி |   
கத₃கவந்த்₃கைா வா  ₄வத்கவஷ: ஸ்தா₂னாத்₃ப்₄ைஷ்ட:  தத்யத₄: || 
If those of exalted vows burst in a rage, even (Indra) the king will suffer a sudden loss and be entirely 

ruined. 

926 துஞ்சினார் மசத்தாரின் கவறுஅல்ைர் எஞ்ஞான்றும் நஞ்சுஉண் ார்  ள்உண்  வர்  
உறங்குெவர், இறந்துபொைவரிலும் பவறுெட்டவர் அல்லர்; அதுபொலபவ, எப்பொதும் பொனதப் 
சொருனளப் ெயன்ெடுத்துெவர் ெஞ்சு உண்ெவரிலும் பவறுெட்டவர் அல்லர். ज्ञािाभावान्न भेदोऽन्द्स्ि नििािस्र् मृिस्र् च । तवर्षपार्ी सुरापार्ी िातवमौ च िर्ा समौ ॥ 
ஜ்ஞானா ா₄வான்ன க ₄கதா₃(அ)ஸ்தி நித்₃ைாணஸ்ய ம்ருதஸ்ய ச |   
விஷ ாயீ ஸுைா ாயீ த்₃வாவிமமௌ ச ததா₂ ஸமமௌ || 
They that sleep resemble the deed; (likewise) they that drink are no other than poison-eaters. 

930  ள்உண்ணாப் க ாழ்தில்  ளித்தாலனக்  ாணுங் ால் உள்ளான்ம ால் உண்டதன் கசார்வு 
பொனதப் சொருனள ஒருவன் ெயன்ெடுத்தாத பொது, அனதப் ெயன்ெடுத்தி இருப்ெவனைப் ொர்த்துத் 
தான் ெயன்ெடுத்தும்பொது தைக்கும் இத்தனகய ெினலதாபை உண்டாகும் என்று எண்ணிப் 
ொர்க்கைாட்டாபைா?. अपीिमददर: कमश्चद ्दृष्ट्वा पािमदान्द्न्विम् । ‘इर् ंदशा ममातप स्र्ाि् पाििेे’ति ि तकम् स्मरेि् ॥ 
அ ீதமதி₃ை:  ஸ்₂சித்₃ த்₃ருஷ்ட்வா  ானமதா₃ன்விதம் |   
இயம் த₃ஸா₂ மமா ி ஸ்யாத்  ாகனகனதி ந  ிம் ஸ்மகைத் || 
When (a drunkard) who is sober sees one who is not, it looks as if he remembered not the evil effects 
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of his (own) drink. 

931 கவண்டற்  மவன்றிடினும் சூதிலன மவன்றதூஉம் தூண்டில்ம ான் மீன்விழுங் ி அற்று 
சவற்றி செறும் ஆற்றல் இருந்தாலும் சூதாடுவனத விரும்ெ பவண்டா. அதில் செறும் சவற்றி, 
தூண்டிலின் முள்ளில் இருக்கும் உணனவ ைீன் விழுங்கியது பொன்றதாம். ि कुर्ााज्जर्शीलोऽतप द्यूिं िश्यमेज्जिं ििम् । भक्ष्र्ाशर्ा मीिभुक्तजालोद्गार समं भवेि् ॥ 
ந குர்யாஜ்ஜயஸீ₂கைா(அ) ி த்₃யூதம் நஸ்₂கயஜ்ஜிதம் த₄னம் |   
 ₄க்ஷ்யாஸ₂யா மீனபு₄க்தஜாகைாத்₃ ா₃ை ஸமம்  ₄கவத் || 
Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the 

iron in fish-hook. 

942 மருந்துஎன கவண்டாவாம் யாக்ல க்கு அருந்தியது அற்றது க ாற்றி உணின்  
ஒருவன் முதலில் உண்டது ெீரணைாகிவிட்டனத ென்கு அறிந்து அதன் ெிறகு உண்டால், அவன் 
உடம்புக்க ைருந்து என்று ஒன்று பவண்டியது இல்னல. भुकं्त जीिामभूितेि तवमशााििरं पुि: । भुञ्जािस्र् शरीरस्र् वृर्ा भवति भेर्षजम् ॥ 
பு₄க்தம் ஜரீ்ணமபூ₄த்₃கவதி விமர்ஸா₂னந்தைம் புன: |   
பு₄ஞ்ஜானஸ்ய ஸ₂ரீைஸ்ய வ்ருதா₂  ₄வதி க ₄ஷஜம் || 
No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what he has (already) eaten 

has been digested. 

948 கநாய்நாடி கநாய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப் ச் மசயல் 
பொயாளியின் உடல்ைாற்றங்களால் வந்துள்ள பொனய இன்ைது என்று அறிந்து அந்த பொய் 
வருவதற்காை மூல காரணத்னதயும் அனதத் தீர்க்கும் வழினயயும் அறிந்து அனதப் பொக்குவதில் 
தவறு வந்துவிடாைல் ைருத்துவர் செயல்ெட பவண்டும். रोगतत्व ंपरामृश्य ज्ञात्वा रोगस्र् कारि ं। शमिोपार्मालोच्र् वैद्य: कुर्ाानन्नवारि ं।। 
கைா ₃தத்வம்  ைாம்ருஸ்₂ய ஜ்ஞாத்வா கைா ₃ஸ்ய  ாைணம் |   
ஸ₂மகனா ாயமாகைாச்ய லவத்₃ய: குர்யான்னிவாைணம் || 
Let the physician enquire into the (nature of the) disease, its cause and its method of cure and treat it 

faithfully according to (medical rule). 

 

957 குடிப் ிறந்தார்  ண்விளங்கும் குற்றம் விசும் ின் மதிக் ண் மறுப்க ால் உயர்ந்து  
ெல்ல குடும்ெத்தில் ெிறந்தவரிடம் ஏபதனும் குனற இருந்தால் அது ெிலாவில் சதரியும் களங்கம் பொல் 
செரிதாகத் சதரியும். महाकुलप्रसूिेरु्ष न्द्स्र्ि: स्वल्पोऽतप दगुुाि: । व्र्ोमचन्िकलङे्कि समं दृश्यिे सुस्फुटम् ॥ 
மஹாகுைப்ைஸூகதஷு ஸ்தி₂த: ஸ்வல்க ா(அ) ி து₃ர்கு₃ண: |   
வ்கயாமசந்த்₃ை ைங்க ன ஸமம் த்₃ருஸ்₂கயத ஸுஸ்பு₂டம் || 
The defects of the noble will be observed as clearly as the dark spots in the moon. 

969 மயிர்நீப் ின் வாழாக்  வரிமா அன்னார் உயிர்நீப் ர் மானம் வரின்  
ையிர்எலாம் இழந்துவிட்டால் உயிர் வாழ முடியாத கவரிைான் (ொைரம்) பொன்றவர் தம் குடும்ெப் 
செருனை எல்லாம் அழிய பெர்ந்தால் உயிர் வாழைாட்டார். रोमौकमात्र पििाि् चमरो मरि ंव्रजेि्  । माििाशे प्रसके्त िु ि जीवन्ति कुलोद्भ्ववा: ॥ 
கைாமமௌ மாத்ை  தனாத் சமகைா மைணம் வ்ைகஜத்  |   
மானனாகஸ₂ ப்ைஸக்கத து ந ஜவீந்தி குகைாத்₃ப்₄வவா: ||  
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Those who give up (their) life when (their) honour is at stake are like the yark which kills itself at the 

loss of (even one of) its hairs. 

972  ிறப்புஒக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் சிறப்புஒவ்வா மசய்மதாழில் கவற்றுலம யான்  
எல்லா ைக்களும் ெிறப்ொல் ெைபை; அவரவர் செய்யும் செயல் பவறுொடுகளால் ைட்டுபை செருனை 
வரும். िुल्र्ा: स्रु्जान्मिा सवेा तकिु कमातवभेदि: । महत्त्विदभावौ िु मभन्नौ जीवेरु्ष तिष्ठि: ॥ 
துல்யா: ஸ்யுர்ஜன்மனா ஸர்கவ  ிந்து  ர்மவிக ₄த₃த: |   
மஹத்த்வதத₃ ா₄மவௌ து  ி₄ன்மனௌ ஜகீவஷு திஷ்ட₂த: || 
All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the 

different qualities of their actions. 

973 கமல்இருந்தும் கமல்அல்ைார் கமல்அல்ைர்  ீழ்இருந்தும்  ீழ்அல்ைார்  ீழ்அல் ைவர்  
ெல்ல ெண்புகள் ( செருனைகள்) இல்லாதவர் உயர்ந்த ெதவியில் இருந்தாலும் செருனைக்கு உரியவர் 
அல்லர்; ெிறிய ெதவியில் இருந்தாலும் உயர்வாை ெண்புகனள உனடயவர் செருனை குனறந்தவர் 
அல்லர். श्रषे्ठकमा तविा स्र्ािमात्राि् को वा महाि् भविे् । तविा स्र्ाि ंश्रषे्ठकृत्र्ाि् सामान्र्ोऽतप महाि् भविे् ॥ 
ஸ்₂கைஷ்ட₂ ர்ம வினா ஸ்தா₂னமாத்ைாத் க ா வா மஹான்  ₄கவத் |   
வினா ஸ்தா₂னம்ʼ ஸ்₂கைஷ்ட₂க்ருʼத்யாத் ஸாமான்கயா(அ) ி மஹான்  ₄கவத் ||  
Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot 

become base of their actions. 
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National Integration through Sanskrit  

I see the necessity for every Indian to have knowledge of Sanskrit. We have lost so much in the 

past that it will take some time and also a good deal of effort to regain and consolidate it. It has 

to be done sooner or later. Mahatma Gandhi 

 

Sanskrit and culture go together. It is necessary that the masses should get access to this great 

language, for being acquainted with spirituality and culture of their forefathers. Education 

should be imparted through mother-tongue but “at the same time Sanskrit education must go 

on along with it because the very sound of Sanskrit words gives a prestige and a power and a 

strength to the race”. This is possible only when the Sanskrit language is made the national 

language of India. Swami Vivekananda 

 

Dr B. R. Ambedkar was among those who sponsored an amendment making Sanskrit as the 

official language of the Indian Union in place of Hindi. 

 

ெைது ொரம்ெரிய சொத்தாை ெம்ஸ்க்ருதம் வழக்கிலிருந்து ைனறந்துவிட்டாலும் அதில் 

ைனறயாைல் புனதந்துள்ள அறிவியல் உண்னைகனள பதடி கண்டறிய பவண்டும். ொட்டின் ெல 

ெகுதிகளில் ெிதறிக்கிடக்கும் ெம்ஸ்க்ருத இலக்கியங்கனள கண்டறிந்து, அவற்னற ஆவணப்ெடுத்தி, 
ொதுகாக்க பவண்டும். இந்த நூல்கனள ஒலி, ஒளி ஊடகங்களில் ெதிவு செய்யும் 

சதாழில்நுட்ெத்தின் உதவிபயாடு ஒரு டிஜிட்டல் நூலகம் பொன்று உருவாக்கிைால், ெல 

தனலமுனறகளுக்கும் ெீண்ட காலங்களுக்கும் இந்த செல்வத்னத ொதுகாக்கலாம். டாக்டர் அப்துல் 

 ைாம். 

 

ொரதிய கலாச்ொரப் ெண்ொட்டிற்கு இருப்ெிடைாக உள்ள ெம்ஸ்க்ருத சைாழினய இந்ொட்டில் உள்ள 

ஒவ்சவாருவரும் கற்ெது அவெியம் என்ெனத ொன் உணர்கிபறன். ம ருந்தலைவர்  ாமைாஜர் 

 

ொன் ஆங்கிலத்தில் பொதிய புலனை செறாததற்காக வருந்த வில்னல. ெம்ஸ்க்ருதத்தில் 
புலனை செறாததற்காக வருந்துகிபறன். ஆங்கிலப் புலனையால் வாழ்க்னக வெதிகனளப் 
செறலாம். ஆைால் ெம்ஸ்க்ருதப் புலனையால் ஆன்ைீக ஞாைம் செறலாம். ெம்ஸ்க்ருதம் 
ெயின்றிருந்தால் தைிழ் சைாழிக்கு இப்பொது செய்வனத விடவும் அதிக அளவு சதாண்டு 
செய்ய முடிந்திருக்கும் என்று ெம்புகிபறன். சிைம்புச் மசல்வர்  ம. ம ா. சிவஞானம். 
 
தைிழ் ஒரு கண் என்றால் ெம்ஸ்க்ருதம் ைற்சறாரு கண். இரண்டு கண்களும் முக்கியம். “ொர்னவ” 

ெரியாக இருக்க பவண்டுைாைால் இரண்டு கண்களும் பதனவ. இந்திய ைண்ணில் விஷயம் 

சதரிந்தவராய் உருவாக ஒருவருக்கு இந்த இரண்டும் பவண்டும். திரு. சாைமன்  ாப்ல யா 

 


