
  

कर्म�णै�व हि	 सं�हिसंहि�।
കര്മംകകൊണ്ടൊണ് സിദ്ധിയുണ്ടൊകുന്നത്.



  

हि�ष्ठ� �त्रै�व हि�ष्ठ�। भवदी�यं� संव�   प्रयंच्छ�। नो� चे��� प्र�णै�नो� 	हि ष्यं�म्यं	र्म�।
നില്ക്കൂ അവിക�ത്തകന്ന നില്ക്കൂ. നിങ്ങളക� കയ്യിലുളളകതല്ലൊം  എടുക്കൂ

ഇകല്ലങ്കില് ഞൊന്  നിങ്ങളുക� പ്രൊണകനടുക്കും.



  

क�नोनोर्मध्यं��� कणै�कठो� � गर्ज�नो� श्रु(त्व� संप्�र्ष�यं चेहिक�� अभवनो�।
झहि.हि� ��क्ष्णै�  क्�पहि2लं� खड्ग� प्रसं�यं� भयं2  कश्चनो हिनोर्ष�दी��र्ष7 प( � आप���।

വനമധ്യത്തില്  നിന്ന് കര്ണകഠ�ോരമോയ അലര്ച്ച ഠകട്ടിട്ട് സപ്തര്ഷികള്
ഭയചകിതരോയിത്തീര്ന്നു.പെ#പെട്ടന്ന് രക്തം #ുരണ്ടതും 

മൂര്ച്ചഠയറിയതുമോയ വോള് വീശിപെ*ോണ്ട് ഒരു ഠവടന് അവര്*ുമുന്നില്  ചോടിവീണു.

"संव�र्महिप प्रयंच्छ�”
(सं उच्चे� �क्रो�श��।)

"എല്ലോം തരൂ”
(അവന് ഉറപെ* ആഠ5ോശിച്ചു.)



  

पदीच्छ�दी

�त्रै�व       =     �त्रै  +    एव
	हि ष्यं�म्यं	र्म�   =   	हि ष्यं�हिर्म+  अ	र्म�

संव�र्महिप       =    संव�र्म�    + अहिप
उच्चे� �क्रो�श��   =    उच्चे�  +आक्रो�श��।



  

��ष्वन्यं�र्म र्म	�नो� यं�ग� वहिसंष्ठस्�र्मपEच्छ��।
അവരിപെലോരോളും മഹോഠയോഗിയുമോയ വസിഷ്ഠന് അവഠനോട് ഠചോദിച്ചു.

 

"अयं� वत्सं कस्त्वर्म� ? क� वलं� 
कर्मण्डलं(व�ल्कलंश्च अस्र्म�क�  धनोर्म�।

��नो �व हिक�  प्रयं�र्जनोर्म� ?
"അല്ലഠയോ കുട്ടി നീയോരോണ് ?

ഠകവലം കമണ്ഡലുവും വല്ക്കവുമോണ്
ഞങ്ങളുപെട ധനം.അതുപെകോണ്ട്
നിനപെ*ന്തോണ് പ്രഠയോജനം?

"कर्मण्डलं(श्च��� कर्मण्डलं(,दी��व्यं� ���”
(हिनोर्ष�दी संक्रो�धर्मवदी��। )

കമണ്ഡലുപെവങ്കില് കമണ്ഡലു,
എടു*് ഠവഗം.

(ഠവടന് ഠ5ോധഠത്തോപെട #റഞ്ഞു.)



  

�था�हिप र्म(नो�' वत्सं ' इहि� संम्बो�धनो�नो �स्यं 
	Eदीयंर्मभQ�पQवR क�र्मप्यंनो(भQहि�र्म� अलंभ�।

എന്നൊലും മുനിയുക� 'വത്സ 'എന്ന സംബ+ൊധന
കകൊണ്ട് 

അവകന്റ ഹൃദയത്തില് മുമ്പില്ലൊത്തവിധം
ഏബതൊ ഒരു അനുഭൂതി ലഭിച്ചു. 

 



  

पदीच्छ�दी
           ��ष्वन्यं�र्म     =      ��र्ष(  +  अन्यं�र्म
 वहिसंष्ठस्�र्मपEच्छ��      =       वहिसंष्ठ  + �र्म�  +  अपEच्छ��
              कस्त्वर्म�      =       क  +   त्वर्म�  
कर्मण्डलं(व�ल्कलंश्च      =       कर्मण्डलं( +  वल्कलं  + चे
        कर्मण्डलं(श्च���     =       कर्मण्डलं( +  चे���
       संक्रो�धर्मवदी��     =       संक्रो�धर्म�  + अवदी��
   क�र्मप्यंनो(भQहि�र्म�       =      क�र्महिप  + अनो(भQहि�र्म�।



  

 त्ना�क � नो�र्म हिनोर्ष�दी�ऽ	र्म�। पहिथाक�नो7 धनो�हिनो अवश्यंञ्चे��� 
प्र�णै�नो� चे�प	Eत्यं क( .( म्बो� प�र्षयं�हिर्म ।

(सं प्रत्यंवदी��। )
രത്നൊകരന് എന്നുബ=രുളള ബവ�നൊണ് ഞൊന്.വഴിയൊത്രക്കൊരുക� 

ധനവും ആവശ്യകമങ്കില്   ജീവകനയും അ=ഹരിച്ച്
കുടും+ം പുലര്ത്തുന്നു.(അവന് മറു=�ി =റഞ്ഞു.)

 



  

पदीच्छ�दी
 त्ना�क � नो�र्म       =     त्ना�क  +  नो�र्म
    हिनोर्ष�दी�ऽ	र्म�      =    हिनोर्ष�दी  +  अ	र्म�

अवश्यंञ्चे���       =    अवश्यं�  +  चे���
                चे�प	Eत्यं   =          चे   +  अप	Eत्यं।



  

 

"एव� व� ?, पहि�धर्म� एव क( .( म्बोप�लंनोर्म�। हिकन्�( पहिथाक�नो7 
धनोप्र�णै�प	 णै� हिक�  नो प�प�यं ? अस्यं प�पस्यं

 �व कलंत्रैप(त्रै�दीयं फलंभ�र्ज हिकर्म� ?”
( र्म(हिनो पEच्छ��।) 

"അങ്ങകനയൊബണൊ ? =തിധര്മമൊണ് 
കുടും+കത്ത =രി=ൊലിക്കുക എന്നത്.

എന്നൊല് വഴിയൊത്രക്കൊരുക� ധന-പ്രൊണൊ
=ഹരണം =ൊ=മകല്ല ? ഈ =ൊ=ത്തികന്റ

 ഫലം നികന്റ ഭൊര്യയും പുത്രന്മൊരും
അനുഭവിക്കുബമൊ ?” (മുനി ബPൊദിച്ചു.)



  

 

" �दी	� नो र्ज�नो� ”
" അകതനിക്കറിയില്ല”

(इहि� हिनोर्ष�दी�नो उक्��)
"एव� चे���  ��नो� पEष्ट्व�गच्छ�( ,��वत्क�लंर्म� 

अत्रै�व हि�ष्ठ�र्म” (इहि� र्म(हिनो वदी��।)
(എന്ന് ബവ�ന് =റഞ്ഞബSൊള്)

"അങ്ങകനകയങ്കില് അവബരൊ�് ബPൊദിച്ചു 
വരൂ,അതുവകര ഞങ്ങള് ഇവിക�ത്തകന്ന

നില്ക്കൊം.”(എന്ന് മുനി =റഞ്ഞു.)



  

पदीच्छ�दी
र्म(हिनो पEच्छ��      =   र्म(हिनो   +  अपEच्छ��
पEष्ट्व�गच्छ�(   =   पEष्ट्व� + आगच्छ�(

    अत्रै�व  =    अत्रै   +  एव
   र्म(हिनो वदी��    =    र्म(हिनो +  अवदी�� ।



  

" स्व�नो कE �स्यं कर्म�णै फलं� स्व�नो�व भ�क्�व्यं� नो�� �”
"അവനവന് കPയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുക� ഫലം

 അവനവന് തകന്ന അനുഭവിക്കണം.അല്ലൊകത 
മറ്റുളളവരല്ല.”

(इहि� भ�यंYदी�नो7 प्रहि�वचेनो� हिनोशम्यं हिनोर्ष�दी हिनो� 7 
हिखन्नो�ऽभव��।)

(എന്ന് ഭൊര്യ മുതലൊയവരുക� മറു=�ി ബകട്ടിട്്ട
ബവ�ന് വളകരയധികം ദുഃഖിതനൊയിത്തീര്ന്നു).



  

 

पश्च�त्ता�पहिववश सं प्रत्यं�गत्यं र्म(नो� प�दीयं� हिनोपत्यं क्षर्म�र्मयं�चे�।
��  �र्मर्मन्त्रै�च्चे� णै�यं सं�प्र�यं� �� र्म(नोयं अगच्छनो�।

=ശ്ചൊത്തൊ=ംകകൊണ്ട് വിവശനൊയ അവന് തിരിച്ചു 
വന്ന്  മുനിയുക� =ൊദങ്ങളില് വീണ് ക്ഷമ യൊPിച്ചു.

അവബനൊ�് രൊമമന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിനൊയി 
ബപ്രരിSിച്ചിട്ട് ആ മഹര്ഷിമൊര് ബ=ൊയി.



  

पदीच्छ�दी
         स्व�नो�व =  स्व�नो + एव

हिखन्नो�ऽभव��  =  हिखन्नो + अभव��

क्षर्म�र्मयं�चे�  =   क्षर्म�र्म�  + अयं�चे�।



  

अ����र्ष( बो	(र्ष( सं�वत्सं �र्ष( ��नो�व र्म�ग]णै प्रत्यं�ग�� �� र्म	र्ष�यंवनोर्मध्यं��� र्मध( र्मनो�	 �  �र्मर्मन्त्रैर्म�कण्यं� हिवहिस्र्म�� �स्था(।
 र्मन्त्रैध्वनो� प्रभवस्था�नोर्म� एक�  वल्र्म�कहिर्महि� ज्ञा�त्व� �� ऋर्षयंस्�दीभञ्जयंनो�। �दी� अहि���र्जहिस्वनो� कञ्चेनो र्म(हिनोश्रु�ष्ठर्म� अपश्यंनो�। 

�दी� ��"व�ल्र्म�क�  ,उहित्ताष्ठ हिसं��ऽहिसं" इत्यंवदीनो�। हिनोर्ष�दीत्व��� ऋहिर्षत्व� प्र�प्�स्यं �स्यं प( � ऋर्षयं सं�ष्टा�ङ्गं� प्र�णैर्मनो�।
   കുറച്ചു സംവത്സരങ്ങള് കഴിഞ്ഞതിനുഠശഷം അഠത വഴിയിലൂപെട തിരിപെച്ചത്തിയ ആ മഹര്ഷിമോര് വനമധ്യത്തില്നിന്നും 

മധുരമഠനോഹരമോയ രോമമന്ത്രം ഠകട്ടിട്ട് വിസ്മയിച്ച് നിന്നു. മന്ത്രധ്വനിയുപെട ഉദ്ഭവസ്ഥോനം ഒരു 
ചിതല്പ്പുറ്റോപെണന്നറിഞ്ഞിട്ട്  ആ മഹര്ഷിമോര് അത് പെ#ോളിച്ചു. അഠപ്പോള് അതിഠതജസ്വിയോയ 

ഒരു മുനിഠPഷ്ഠപെന കണ്ടു. അഠപ്പോള് അവര് "വോല്മീകി ,എഴുഠന്നറ്റോലും  നീ സിദ്ധനോയിരി*ുന്നു.”
എന്ന് #റഞ്ഞു. നിഷോദനില്നിന്നും ഋഷിത്വം ഠനടിയ അഠTഹത്തിപെന്റ മുന്നില്

മഹര്ഷിമോര് സോഷ്ടോംഗം പ്രണമിച്ചു.



  

पदीच्छ�दीपदीच्छ�दी
                   ��नो�व  ��नो�व  =   =   ����नो  नो  +  +  एएवव

         �र्मर्मन्त्रैर्म�कण्यं�   �र्मर्मन्त्रैर्म�कण्यं�  =   =    �र्मर्मन्त्रै �र्मर्मन्त्रैर्म� र्म�   +  +  आआकण्यं�कण्यं�

              वल्र्म�कहिर्महि�   वल्र्म�कहिर्महि�   =   =   वल्र्म�कवल्र्म�कर्म� र्म�   +  +  इइहि�हि�

ऋर्षयंस्�दीभञ्जयंनो�  ऋर्षयंस्�दीभञ्जयंनो�  =   =   ऋर्षऋर्षयंयं    +  +  ���� ��   + +   अअभञ्जयंनो�भञ्जयंनो�

                      हिसं��ऽहिसं  हिसं��ऽहिसं  =    =    हिसंहिसं� � +   +   अअहिसं।हिसं।



  

अथा सं व�ल्र्म�हिक �र्मसं�नोद्याः� �� � आश्रुर्म� 
व�संर्म� आ भ�। �त्रै�कदी� क्रोdञ्चेहिर्मथा(नोस्यं प(�सं
 	न्�� � हिनोर्ष�दी�,"त्व� श�श्व�f प्रहि�ष्ठ7 र्म� गर्म”

इहि� शश�प।
അനന്തരം വോല്മീകി തമസോനദിയുപെട 

തീരത്ത്  ആPമത്തില്  വോസം ആരംഭിച്ചു.
അവിപെട ഒരി*ല് 5ൗഞ്ചമിഥുനത്തില്

നിന്ന് ആണ്#ക്ഷിപെയ പെകോന്ന 
ഠവടഠനോട്, "നിനപെ*ോരി*ലും ശോശ്വതമോയ 

നിലനില്പ് ഉണ്ടോകോപെത ഠ#ോകപെട്ട”
എന്ന് ശ#ിച്ചു.



  

�� ब्रह्मदी�वस्यं हिनोदी]श�नो(सं� �  �र्म�यंणै�  चेयं�र्म�सं।
അതിനുബശഷം ബ്രഹ്മബദവകന്റ നിര്ബദശമനുസരിച്ച്

രൊമൊയണം രPിച്ചു.



  

कQ र्जन्��  �र्म  �र्म�हि� र्मध( � र्मध( �क्ष र्म�।
आरुह्य कहिव��श�ख7 वन्दी� व�ल्र्म�हिकक�हिकलंर्म�।।

രോമന് തോന് രോമപെനന്നുളള മോധുര്യം കൂടുമക്ഷരം
കോവ്യപെ*ോമ്പില് സദോകൂകും വോല്മീകി*ുയിപെലപെത്തോഴോം .

രൊമ രൊമ എന്ന് മധുരസ്വരത്തില് ആല=ിക്കുന്ന
വൊല്മീകിയൊകുന്ന കവിബകൊകിലകത്ത ഞൊന്

വന്ദിക്കുന്നു.(മധുരൊക്ഷരത്തില് കൊവ്യരPന ന�ത്തുന്നു.)
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