
எண் றள் 
எண் அ காரம் றள் றள் ளக்கம் 

1 1 கட ள் வாழ்த் அகர தல எ தெ்தல்லாம் ஆ
பகவன் தற்ேற உல

எ த் க்கள் எல்லாம் அகரத்ைத அ ப்பைடயாக 
ெகாண் க் ன்றன. அ ேபால உலகம் கட ைள 
அ ப்பைடயாக ெகாண் க் ற .

2 12 வான் றப் ப்பாரக்் த் ப்பாய ப்பாக் த் ப்பாரக்் த்
ப்பாய உ மைழ

நல்ல உண கைளச ்சைமக்க ம், சைமக்கப்படட் 
உண கைள உண்பவரக்்  இன் ேமார ்
உணவாக ம் பயன்ப வ  மைழேய

3 22 நீத்தார ்ெப ைம றந்தார ்ெப ைம ைணக் ன் ைவயத்
இறந்தாைர எண்ணிக்ெகாண் டற்

பற் க்கைளத ் றந்தவரக்ளின் ெப ைமைய 
அளந்  தல், உலகத் ல் இ வைர றந்  
இறந்தவரக்ைள கணக் வைதப்ேபான்ற .

4 39 அறன் வ த்தல் அறத்தான் வ வேத இன்பமற் ெறல்லாம்
றத்த க ம் இல

அறத் டன் வ வேத இன்பம்; ற வ களில் வ வன 
ன்பேம; க ம் ஆகா

5 47 இல்வாழ்க்ைக இயல் னான் இல்வாழ்க்ைக வாழ்பவன் என்பான்
யல்வா ள் எல்லாம் தைல

அறத் ன் இயல்ெபா  இல்வாழ்ைக வாழ் றவன்- 
வாழ யல் றவன் பல றத்தாரி ம் ேமம்பட்  

ளங் றவன் ஆவான்.

6 55
வாழ்க்ைகத் 

ைணநலம்
ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நற் ெறா ெத வாள்
ெபய்ெயனப் ெபய் ம் மைழ

ற ெதய்வங்கைளத ்ெதாழாமல் கணவைனேய 
ெதய்வமாகத ்ெதா  வா ம் மைன , ெபய் என்  
ெசான்னால் மைழ ெபய் ம்.

சாக்ரெமண்ேடா த ழ் மன்றம் 
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7 62 மக்கடே்ப எ றப் ம் யைவ ண்டா ப றங்காப்
பண் ைட மக்கட ்ெப ன்

ப  இல்லாத நல்ல பண்  உைடய 
மக்கைளப்ெபற்றால் ஒ வ க்  ஏ  ற ம் 

ைனப் பயனா ய ன்பங்கள் ெசன்  ேசரா.

8 76 அன் ைடைம அறத் ற்ேக அன் சார ்ெபன்ப அ யார்
மறத் ற் ம் அஃேத ைண

அ யாதவர,் அறத் ற்  மட் ேம அன்  
ைணயா ம் என்  வர:்ஆராய்ந்  பாரத்்தால் 
ரத் ற்க் ம் அ ேவ ைணயாக நிற் ன்ற

9 80 அன் ைடைம அன் ன் வ ய ரந்ிைல அஃ லாரக்்
என் ேதால் ேபாரத்்த உடம்

அன் ன் வ ல் இயங் ம் உடம்ேப உ ரந்ின்ற 
உடம்பா ம்: அன்  இல்லாதவரக்்  உள்ள உடம்  
எ ம்ைபத் ேதால்ேபாரத்்த ெவற் டம்ேப ஆ ம்

10 89 ந்ேதாம்பல் உைடைம ள் இன்ைம ந்ேதாம்பல் ஓம்பா
மடைம மடவாரக்ண் உண்

ெசல்வநிைல ல் உள்ள வ ைம என்ப  
ந்ேதாம் தைலப் ேபாற்றாத அ யாைமயா ம்: 

அஃ  அ களிடம் உள்ளதா ம்.

11 82 ந்ேதாம்பல் ந்  றத்ததாத ்தா ண்டல் சாவா
ம ந்ெதனி ம் ேவண்டற்பாற் றன்

ந் னர ் ட் ற்  ெவளிேய இ க்கத ்தான் 
மட் ம் தனித்  உண்ப , சாைவத ்த க் ம் ம ந்ேத 
என்றா ம், ம்பத் தக்க  அன்

12 93 இனியைவ றல் கத்தான் அமரந்் ன்  ேநாக்  அகத்தானாம்
இன்ெசா னேத அறம்

கத்தால் ம் - இனிைம டன் ேநாக் - உள்ளம் 
கலந்  இன்ெசாற்கைளக் ம் தன்ைம ல் 
உள்ளேத அறமா ம்.

13 104 ெசய்ந்நன் ய தல் ைனத் ைண நன்  ெச ம் பைனத் ைணயாக்
ெகாள்வர ்பயன்ெதரி வார்

ஒ வன் ைனயளவா ய உத ையச ்ெசய்த 
ேபா ம் அதன் பயைன ஆராய் ன்றவர,் 
அதைனேய பைனயளவாகக் ெகாண்  ேபாற் வர.்



14 117 ந  நிைலைம ெக வாக ைவயா லகம் ந வாக
நன் க்கண் தங் யான் தாழ்

ந நிைலைம நின்  அறெந ல் நிைலத்  
வாழ ன்றவன் அைடந்த வ ைம நிைலையக் ேக  
என ெகாள்ளா  உல .

15 127 அடக்கம் உைடைம யாகாவா ரா ம் நாகாக்க காவாக்காற்
ேசாகாப்பர ்ெசால் க் ப் பட்

எைதக் காக்க யாதவரானா ம் நா 
ஒன்ைறயாவ  காத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். யா  
ேபானால் ெசால் ற்றத் ல் க் த் ன்பப்ப வர.்

16 140 ஒ க்கம் உைடைம உலகத்ேதா ெடாடட் ஒ கல் பலகற் ங்
கல்லா ர லா தார்

உலகத்  உயரந்்தவேரா  ெபா ந்த ஒ ம் 
ைறையக் கற்காதவர,் பல ல்கைளக் கற் ந்த 

ேபா ம் அ ல்லாதவேர ஆவர.்

17 152 ெபாைற ைடைம ெபா த்த றப் ைன ெயன் ம் அதைன
மறத்த லதனி ம் நன்

வரம்  கடந்  றர ்ெசய் ம் ங்ைக எப்ேபா ம் 
ெபா க்க ேவண் ம்; அத ் ங்ைக நிைன ம் 
ெகாள்ளாமல் மறந்  தல் ெபா த்தைல ட 
நல்ல

18 173 ெவஃகாைம ற் ன்பம் ெவஃ  யறனல்ல ெசய்யாேர
மற் ன்பம் ேவண்  பவர்

அறெந யால் ெப ம் இன்பத்ைத ம் ன்றவர,் 
நிைல ல்லாத ய இன்பத்ைத ம்  அறம் 
அல்லாதவற்ைறச ்ெசய்யார.்

19 184 றங் றாைம கண்ணின்  கண்ணறச ்ெசால் ஞ் ெசால்லற்க
ன்னின்  ன்ேனாக்காச ்ெசால்

எ ேர நின்  கண்ேணா டட்ம் இல்லாமல் 
க ைமயாகச ்ெசான்னா ம் ெசால்லலாம்; ேநரில் 
இல்லாதேபா  ன் ைளைவ ஆராயாத ெசால்ைலச ்
ெசால்லக் டா .

20 198 பயனில ெசால்லாைம அ ம்பய னா ம் அ னார ்ெசால்லார்
ெப ம்பய னில்லாத ெசால்

அ ைமயான பயன்கைள ஆராயவல்ல அ ைவ 
உைடய அ ஞர,் க்க பயன் இல்லாத ெசாற்கைள 
ஒ ேபா ம் ெசால்லமாடட்ார்



21 218 ஒப் ரவ தல் இடனில் ப வத் ம் ஒப் ர ற் ெகால்கார்
கடன  காட்  யவர்

ெசய்யேவண் ய கடைமைய அ ந்த அ வாளிகள், 
தம் டம் ெகா க்க இடம் இல்லாக் காலத் ம், 
உைழக் ம் சக்  அற்றவரக்்  உதவத் தயங்க 
மாடட்ாரக்ள்

22 225 ஈ.ைக ஆற் வா ராற்றல் ப யாற்றல் அப்ப ைய
மாற் வா ராற்ற ற் ன்

தவ வ ைம உைடயவரின் வ ைம ப ைய 
ெபா த் க் ெகாள்ளலா ம், அ ம் அப் ப ைய 
உண  ெகா த்  மாற் ன்றவரின் ஆற்ற க் ப் 

ற்படட்தா ம்.

23 232 கழ் உைரப்பா ைரப்பைவ ெயல்லாம் இரப்பாரக்்ெகான்
வாரே்மல் நிற் ம் கழ்

ெசால்வார ்ெசால்வன எல்லாம், இல்ைல என்  
வ பவரக்் த் த பவரே்மல் ெசால்லப்ப ம் கேழ.

24 247 அ ைடைம அ ளில்லாரக்் கவ் லகம் இல்ைல ெபா ளில்லாரக்்
வ் லகம் இல்லா  யாங்

ெபா ள் இல்லாதவரக்்  இப் லக இன்பம் 
இல்லாத  ேபாலேவ, அ ள் இல்லாதவரக்்  ேமல் 
உலக இன்பம் இல்ைல.

25 261 தவம் உற்றேநாய் ேநான்றல் உ ரக்் கண் ெசய்யாைம
அற்ேற தவத் ற் 

தனக்  உற்ற ன்பத்ைத ெபா த்த ம் மற்ற 
உ ரக்் த் ன்பம் ெசய்யா த்த ம் ஆ ய 
அவ்வளேவ தவத் ற்  வ வமா ம்

26 288 கள்ளாைம அளவ ந்தார ்ெநஞ்சத ்தறம்ேபால நிற் ங்
களவ ந்தார ்ெநஞ் ல் கர

அளவ ந்  வாழ் ன்றவரின் ெநஞ் ல் நிற் ம் அறம் 
ேபால் கள  ெசய்  பழ  அ ந்தவரின் ெநஞ் ல் 
வஞ்சம் நிற் ம்.

27 297 வாய்ைம ெபாய்யாைம ெபாய்யாைம ஆற் ன் அறம் ற
ெசய்யாைம ெசய்யாைம நன்

ெபாய் ெசால்லாமல் ஒ வன் வாழ்ந்தால் ற 
அறங்கைளச ்ெசய்யாமல் இ ப்ப ட, அவ க்  
நல்லதா ம்.



28 304 ெவ ளாைம நைக ம் உவைக ங் ெகால் ஞ் னத் ன்
பைக ம் உளேவா ற

கமலரச்் ம் அகமலரச்் ம் ெகால் ன்ற 
னத்ைத ட ஒ வ க்  பைகயானைவ ேவ  

உள்ளனேவா?

29 320 இன்னா ெசய்யாைம ேநாெயல்லா ேநாய்ெசய்தார ்ேமலவா ேநாய்ெசய்யார்
ேநா ன்ைம ேவண்  பவர்

ெசய் ம் ைம எல்லாம் ெசய்தவரக்்ேக, அதனால் 
நமக் த் ைம ேவண்டா என்பவர,் அ த்தவரக்் த் 

ைம ெசய்யமாடட்ார.்

30 327 ெகால்லாைம தன் ர ்நீப் ஞ் ெசய்யற்க தான்
ன் ர ்நீக் ம் ைன

தன் உ ைரேய இழக்க ேநரந்்தா ம், ற 
இன் ைர அதன் உடம் ந்  ேபாக் ம் 
ெசயைலச ்ெசய்யேவண்டா.

31 331 நிைலயாைம நில்லாத வற்ைற நிைல ன என் ண ம்
ல்ல  வாண்ைம கைட

நிைல இல்லாத ெபா ள்கைள நிைலயானைவ என்  
எண் ம் அற்ப அ  இ வான .

32 341 ற யாதனின் யாதனின் நீங் யான் ேநாதல்
அதனின் அதனின் அலன்

எந்த எந்தப் ெபா ள்களின் ேமல் ப்பம் 
இல்லாதவனாய் ல றாேனா அவன் அந்த அந்த 
ெபா ள்களால் ன்பப்படமாடட்ான்.

33 360 ெமய் ணரத்ல் காமம் ெவ ளி மயக்கம் இைவ ன்றன்
நாமங் ெகடக்ெக  ேநாய்

ப் , ெவ ப் , அ யாைம ஆ ய இக் ற்றங்கள் 
ன்ற ைடய ெபய ம் ெக மா  ஒ னால் 
ன்பங்கள் வராமற் ெக ம்.

34 366 அவா அ த்தல் அஞ் வ ேதா ம் அறேன ஒ வைன
வஞ் ப்ப ேதா ம் அவா

ஒ வைன வஞ் த் க் ெக ப்ப  ஆைசேய. அதனால் 
ஆைச உண்டா  டாமல் அஞ்  வாழ்வேத அறம்.



35 383 இைறமாட் ங்காைம கல்  ணி ைடைம அம் ன் ம்
நீங்கா நிலனாள் பவற்

காலம் தாழ்த்தாத தன்ைம, கல் ைடைம, 
ணி ைடைம இந்த ன்  பண் க ம் நிலத்ைத 

ஆ ம் அரச க்  நீங்காமல் இ க்க ேவண் யைவ.

36 396 கல் ெதாடட்ைனத ்  மணற்ேகணி மாந்தரக்் க்
கற்றைனத ் ம் அ

மண ல் உள்ள ேகணி ல் ேதாண் ய அள ற்க்  
நீர ்ஊ ம், அ ேபால் மக்களின் கற்றக் கல் ன் 
அள ற்  அ  ஊ ம்.

37 405 கல்லாைம கல்லா ஒ வன் தைகைம தைலப்ெபய்
ெசால்லாடச ்ேசார்  ப ம்

ப த்தவர ் ன் ேப னால் ப க்காதவரின் ெப ைம 
ைறந்  ேபா ம்.

38 410 கல்லாைம லங்ெகா  மக்க ளைனயர ்இலங் ல்
கற்றாேரா ேடைன யவர்

லங்ைக ேநாக்க மக்கள் எவ்வள  ேவ படட்வேரா, 
றந்த ைலக் கற்றவைர ேநாக்கக் கல்லாதவர ்

அவ்வள  ேவ படட்வர.்

39 411 ேகள் ெசல்வத் ட ்ெசல்வஞ் ெச செ்சல்வம் அசெ்சல்வஞ்
ெசல்வத்  ெளல்லாந் தைல

ெச யால் ேகட் ப் ெப ம் ெசல்வேம றந்த 
ெசல்வம்; இ  ற ெசல்வங்கள் எல்லாவற் ம் 

தன்ைமயான .

40 418 ேகள் ேகட் ங் ேகளாத் தைகயேவ ேகள் யால்
ேதாடக்ப் படாத ெச

ேகள்  ஞானத்தால் ைளக்கப்படாத ெச கள் 
ஓைசகைளக் ேகடட்ா ம் அைவ ெச ட் த் 
தன்ைமயேவ.

41 431 ற்றங்க தல் ெச க் ஞ் ன ஞ் ைம ம் இல்லார்
ெப க்கம் ெப த நீரத்்

ெச க் ம் ன ம் காம ம் ஆ ய இந்தக் 
ற்றங்கள் இல்லாதவ ைடய வாழ் ல் கா ம் 

ெப க்கம் ேமம்பா  உைடயதா ம்.



42 444
ெபரியாைரத ்
ைணக்ேகாடல்

தம் ற் ெபரியார ்தமரா ஒ தல்
வன்ைம  ெளல்லாந் தைல

தம்ைம ட (அ  த யவற்றால் ) ெபரியவர ்
தமக் ச ் ற்றத்தரா மா  நடத்தல், வல்லைம 
எல்லாவற் ம் றந்ததா ம்.

43 468 ெதரிந்  ெசயல்வைக ஆற் ன் வ ந்தா வ த்தம் பலரந்ின்
ேபாற் ம் ெபாத் ப் ப ம்

ஒ  ெசயைல க் ம் வ  அ யா  
ெதாடங் னால், பலர ்ேசரந்்  ைண ெசய்தா ம், 
அசெ்சயல் ெகட் ப் ேபா ம்.

44 477 வ ய தல் ஆற் ன் அளவ ந் க அ ெபா ள்
ேபாற்  வழங்  ெந

தக்க வ ல் றரக்்  ெகா க் ம் அள  அ ந்  
வாழாதவ ைடய வாழ்க்ைக (பல வள ம்) இ ப்ப  
ேபால் ேதான்  இல்லாமல் மைறந்  ம்.

45 482 காலம தல் ப வத்ேதா ெடாடட் ஒ கல் ைனத்
ராைம ஆரக்் ங் க

காலந் தவறாமல் காரியம் ஆற் வ , ஓ ம் 
ெசல்வத்ைத ஓடாமல் கட் ம் க  ஆ ம்.

46 509 இடன தல் ேதறற்க யாைர ந் ேதரா  ேதரந்்த ன்
ேத க ேத ம் ெபா ள்

எவைர ம் ஆராயாமல் பத ல் அமரத்்த ேவண்டா; 
ஆராய்ந்த ற  ேதரந்்தவற் ன்ேமல் சந்ேதகம் 
ெகாள்ள ம் ேவண்டா.

47 511 ெதரிந்  ைனயாடல் நன்ைம ம் ைம ம் நா  நலம் ரிந்த
தன்ைமயான் ஆளப் ப ம்

ஒ  ெசயைல நம் டம் ெசய்யக் ெகா த்தால் 
அசெ்சய ன் நன்ைம ைம இரண்ைட ம் ஆராய்ந்  
எ  நன்ைமேயா அைதேய ெசய்ய ேவண் ம்.

48 525 ற்றந் தழால் ெகா த்த ம் இன்ெசால் ம் ஆற் ன் அ க் ய
ற்றத்தாற் ற்றப் ப ம்

ெபா ள் ெகா த்த ம் இன்ெசால் த மா ய 
இரண் ம் ெசய்யவல்லவனானால் ஒ வன் 
ெதாடரந்்த பலச ் ற்றத்தால் ழப்ப வான்.



49 531 ெபாசச்ாவாைம இறந்த ெவ ளி ன் ேத றந்த
உவைக ம ழ்ச் ற் ேசார்

ெபரிய உவைகயால் ம ழ்ந் க் ம் ேபா  
மற யால் வ ம் ேசார் , ஒ வ க்  வரம்  கடந்த 

னம் வ வைத டத் ைமயானதா ம்.

50 542 ெசங்ேகான்ைம வாேனாக்  வா ம் உலெகல்லாம் மன்னவன்
ேகாேனாக்  வா ங் 

உ ரக்ள் எல்லாம் மைழைய எ ரப்ாரத்்ேத வா ம்; 
மக்கேளா ஆ ேவாரின் ேநரை்மயான ஆட் ைய 

எ ரப்ாரத்்ேத வாழ்வர.்


