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jIvitayAthArthyam from Ayodhya Kanda Chapter 105

விதயாதா²rhth²யmh அேயாth◌⁴யா காNhட³அth◌⁴யாய 105

ஸrhேவ யாnhதா நிசயா: பதநாnhதா:ஸiµchch²ரயா: ।
ஸmhேயாகா³ விphரேயாகா³nhதா மரnhதmh ச வதmh ॥ 16॥
ஸமshத ஸŋhkh³ரேஹாmh கா அnhத விநாஶ ைஹ । ெலௗகிக உnhநதிேயாmh கா அnhத
பதந ைஹ ।
ஸmhேயாக³ கா அnhத விேயாக³ைஹஔர வந கா அnhத மரண ைஹ ।
யதா² ப²லாநாmh பkhவாநாmh நாnhயthர பதநாth³ப⁴யmh ।
ஏவmh நரshய ஜாதshய நாnhயthர மரth³ப⁴யmh ॥ 17॥
ைஜேஸ பேக ஹுஏ ப²ேலாŋhேகா பதநேக வாஔர கிேஸ ப⁴ய நmh ைஹ,உ
phரகார உthபnhந ஹுஏ மiνShய ேகா mh’thேக வாஔர கிேஸ ப⁴ய நmh ைஹ
।
யதா²ऽऽகா³ரmh th³’ட⁴shrhணmh rhணmh ⁴thேவாபத³தி ।
ததா²வத³nhதி நரா ஜராmh’thவஶŋhக³தா:॥ 18॥
ைஜேஸ ஸுth³’ட⁴ க²mhேப³வாலா மகாந பீ⁴ ராநா ேஹாேந பர கி³ர ஜாதா ைஹ,

உ
phரகார மiνShய ஜராஔர mh’th ேக வஶ ேமmh பட³கர நShட ேஹா ஜாேத ைஹmh ।
அthேயதி ரஜநீ யா  ஸா ந phரதிநிவrhதேத ।
யாthேயவ யiµநா rhணmh ஸiµth³ரiµத³காrhணவmh ॥ 19॥
ேஜா ராத பீ³த ஜாதீ ைஹ வஹ ெலௗடகர பி²ர ந ஆதீ ைஹ । ைஜேஸ யiµநா
ஜலேஸ
ப⁴ேர ஹுஏ ஸiµth³ர கீ ஓர ஜாதீ ைஹ, உத⁴ர ேஸ ெலௗடதீ நmh ।
அேஹாராthராணி க³chச²nhதி ஸrhேவஷாmh phராணிநாஹ ।
ஆmhபயnhthயாஶு kh³Shேம ஜலவாmhஶவ:॥ 20॥
தி³ந-ராத லகா³தார பீ³த ரேஹ ைஹmh,ஔர இஸஸmhஸாரேமmh ஸபீ⁴ phராணிேயாŋhகீ
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ஆகா தீvhர க³திேஸ நாஶ கர ரேஹ ைஹmh । ²க ைவேஸ  ைஜேஸ ஸூrhயகீ
கிரேணmh kh³Shம ’ேமmh ஜலேகா ஶீkh◌⁴ரதாrhவக ேஸாக²தீ ரஹதீ ைஹmh ।
ஆthமாநமiνேஶாச thவmh கிமnhயமiνேஶாச ।
ஆsh யேத யshய shதி²தshயாshய க³தshய ச ॥ 21॥
ம அபேந  ேய சிnhதா கேரா,³ஸேரேக ேய khேயாmh பா³ர பா³ர ேஶாக கரேத
ேஹா । ேகாஈ இஸ ேலாகேமmh shதி²த ேஹா யா அnhயthர க³யா ேஹா,ஸ கிகீ
பீ⁴ ஆ
ேதா நிரnhதர ண  ேஹா ர ைஹ ।
ஸைஹவ mh’thrhvhரஜதி ஸஹ mh’thrhநித³தி ।
க³thவா ஸுதீ³rhக⁴மth◌⁴வாநmh ஸஹ mh’thrhநிவrhதேத ॥ 22॥
mh’thஸாத²சலதீ ைஹ,ஸாத²ைப³ட²தீ ைஹஔர ப³ஹுத ப³ேட³மாrhக³கீ
யாthராேமmh பீ⁴ ஸாத² ஜாகர வஹ மiνShயேக ஸாத² ெலௗடதீ ைஹ ।
கா³thேரஷு வலய: phராphதா: ேவதாைசவ ஶிேராஹா: ।
ஜரயா ேஷா rhண: கிmh  kh’thவா phரபா⁴வேயth ॥ 23॥
ஶரேமmh ஜு²rhயா◌ँ பட³ க³யீmh,ரேக பா³ல ஸேப²த³ ேஹா க³ேய । பி²ர
ஜராவshதா²ேஸ rhண ஹுஆ மiνShய ெகௗந-ஸா உபாய கரேக mh’thேஸ
ப³சேநேக
ேய அபநா phரபா⁴வ phரகட கர ஸகதா ைஹ ?

நnhத³nhthதி³த ஆதி³thேய நnhத³nhthயshதேதऽஹநி ।
ஆthமேநா நாவ⁴th◌⁴யnhேத மiνShயா விதயmh ॥ 24॥
ேலாக³ஸூrhேயாத³ய ேஹாேநபர phரஸnhந ேஹாேத ைஹmh,ஸூrhயாshத ேஹாேநபர பீ⁴
²ஶ ேஹாேத
ைஹmh । கிnh யஹ நmh ஜாநேத கி phரதிதி³ந அபேந வநகா நாஶ ேஹா ரஹா
ைஹ ।
’Shயnhthyh’iµக²mh th³’ShThவா நவmh நவவாக³தmh ।
’நாmh பவrhேதந phராணிநாmh phராணஸŋhய:॥ 25॥
கி ’கா phராரmhப⁴ ேத³க²கர மாேநா வஹ நயீ நயீ ஆயீ ேஹா (பஹேல
கபீ⁴ ஆயீ  ந ேஹா) ஐஸா ஸமஜ²கர ேலாக³ஹrhஷேஸ கி²ல உட²ேத ைஹmh,
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பரnh யஹ நmh ஜாநேத கி இந ’ஓŋhேக பவrhதநேஸ phராணிேயாŋhேக
phராேŋhகா
(ஆகா) khரமஶ:ய ேஹா ரஹா ைஹ ।
யதா² காShட²mh ச காShட²mh ச ஸேமயாதாmh மஹாrhணேவ ।
ஸேமthய  vhயேபயாதாmh காலமாஸாth³ய கசந ॥ 26॥
ஏவmh பா⁴rhயாச thராச jhஞாதயச வஸூநி ச ।
ஸேமthய vhயவதா⁴வnhதி th◌⁴ேவாேயஷாmh விநாப⁴வ:॥ 27॥
ைஜேஸ மஹாஸாக³ரேமmh ப³ஹேதஹுஏ ேதா³காட²கபீ⁴ ஏக ³ஸேரேஸ ல ஜாேத
ைஹmh
ஔர ச² காலேக பா³த³அலக³ பீ⁴ ேஹா ஜாேத ைஹmh, உ phரகார shth, thர,
mhப³,ஔர த⁴ந பீ⁴ லகர பி³²ட³ ஜாேத ைஹmh; khேயாŋhகி இநகா
விேயாக³அவயmhபா⁴வீ ைஹ ।
நாthர கசிth³யதா²பா⁴வmh phராணீ ஸமதிவrhதேத ।
ேதந தshnh ந ஸாமrhth²யmh phேரதshயாshthயiνேஶாசத:॥ 28॥
இஸ ஸmhஸாரேமmh ேகாஈ பீ⁴ phராணீ யதா²ஸமய phராphத ேஹாேநவாேல ஜnhமமரணகா
உlhலŋhக⁴ந நmh கர ஸகதா । இஸேய ேஜா கி மேர ஹுஏ vhயkhதிேக ேய
பா³ரmhபா³ர ேஶாக கரதா ைஹ, உஸேமmh பீ⁴ யஹ ஸாமrhth²ய நmh ைஹ கி வஹ
அபேந  mh’thேகா டால ஸேக ।
யதா²ஸாrhத²mh க³chச²nhதmh ph³யாth கசிth பதி²shதி²த: ।
அஹமphயாக³Shயா ph’Shட²ேதா ப⁴வதாதி ॥ 29॥
ஏவmh rhைவrhக³ேதா மாrhக:³ பிth’ைபதாமைஹrhth◌⁴வ: ।
தமாபnhந: கத²mh ேஶாேசth யshய நாshதி vhயதிkhரம:॥ 30॥
ைஜேஸ ஆேக³ ஜாேத ஹுஏ யாthேயாmh அத²வா vhயாபாேயாŋhேக ஸiµதா³யேஸ
ராshேதேமmh
க²டா³ ஹுஆ பதி²க ேயாmh கேஹ கி ைமmh பீ⁴ ஆப ேலாேகா³mh ேக பீேச²-பீேச²
ஜாஊ◌ँகா³
ஔர தத³iνஸார வஹ உநேக பீேச²-பீேச² ஜாய, உ phரகார ஹமாேர rhவஜ
பிதா-பிதாமஹ ஆதி³ ஸ மாrhக³ேஸ க³ேய ைஹmh ஸபர ஜாநா அநிவாrhய ைஹ
ததா²
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ஸேஸ ப³சேநகா ேகாஈ உபாய நmh ைஹ, உ மாrhக³பர shதி²த ஹுஆ மiνShய
கிஔரேக ேய ேஶாக ைகேஸ கேர ?

வயஸ: பதமாநshய shேராதேஸா வாநிவrhதிந: ।
ஆthமா ஸுேக² நிேயாkhதvhய:ஸுக²பா⁴ஜ: phரஜா:shmh’தா:॥ 31॥
ைஜேஸ நதி³ேயாŋhகா phரவாஹ பீேச² நmh ெலௗடதா,உ phரகார தி³ந-தி³ந ட⁴லதீ
ஹுஈ அவshதா² பி²ர நmh ெலௗடதீ ைஹ । உஸகா khரமஶ: நாஶ ேஹா ரஹா ைஹ,

யஹ ேஸாசகர ஆthமாேகா கlhயாணேக ஸாத⁴ந⁴த த⁴rhமேமmh லகா³ேவ; khேயாŋhகி
ஸபீ⁴
ேலாக³அபநா கlhயாண சாஹேத ைஹmh ।
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This piece of advice which Rama gives to Bharata on the transient nature
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is from Gitapress version.
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