మను స�ృ� -08వ అ��యం

మన ు స �ృ� -08వ అ�� య ం

శల�ం �స� న కృతం� �ం�స�త� స�సదః

08.001
వ�వ��� �దృ�ంతు ��హ��ౖః సహ ���వః

08-013
స�ం � న ప��ష�వ�ం వక�వ�ం� సమంజసం

మన���ౖః మం��� �ౖ�వ ��తః ప�� �� స��

అబు�వ� �బు�వ� �� న� భవ� ����

08-002
త��� నః ��� �� �� ముద�మ� ద�ణం

08-014
యత� ధ�� హ�ధ��ణ సత�ం య�� నృ�న చ

��త ��భరణః ప�� ����� ���ణం

హన�� ������ం హ� స�త� స�సదః

08-003
ప�త�హం �శ దృ�ౖ�శ� �స�� దృ�ౖ�శ� �తు�ః

08-015
ధ�� ఏవ హ� హం� ధ�� ర�� ర�తః

అ��దశసు ���ష ు �బ��� పృధ� పృధ�

త��� ధ�� న హంతవ�ః � � ధర� హ�ఽవ��

08-004
�� �ద� మృ� �నం ��� ౭��� �క�యః
సంభూయచ సము��నం దత�� � నపకర� చ
08-005
�తన�ౖ�వ � �నం సం�దశ� వ��క�మః
క�య �క� యనుశ� ��దః ��� �లయః
08-006
�� ��ద ధర�శ� �రు�� దండ ���
��యం చ �హసం �ౖవ ��� సంగ�హణ �వచ
08-007
��� �ం ధ�� ��గశ� దూ�త �హ�య �వచ
వ� న���ద�ౖ�� వ�వ�ర ��� �హ
08-008
ఏషు ���షు భూ�ష�ం ��దం చ��ం నృ�ం
ధర�ం �శ�త ���త� ���� �ర� ��ర�యం
08-009
య� స�యం న ���తు� నృప�ః �ర� దర�నం
�� �యుం��� ���ంసం ��హ�ణం �ర� దర��
08-010
�౭స� ���� సంప��� స�ౖ��వ ��� ర�ృతః
సభ�వ ప�� ����� ��న ��త ఏవ �
08-011
య��� �� ��దం� ���ః �ద�దస��యః
�� ��కృ� ���� బ�హ�ణ��ం స�� �దుః
08-012
ధ���ద� స��ధ��ణ స�ం య��ప�ష��
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08-016
వృ� � భగ�� ధర�ః తస� యః �రు� హ�ల�
వృషలం తం �దు���ః త��ధ�ర�ం న �ప��
09-017
ఏకఏవ సుహృతద�� � �ధ� వ�ను�� యః
శ��ణ సమం �శ� సర� మన��� గచ��
09-018
�� ధర�స� క��రం �ద ���ణ మృచ��
�ద స��సద స���� �� ��న మృచ��
09-019
��భవత�� �సు� ముచ�ం� చ స�సదః
ఏ� గశ�� క��రం �ం��� యత� �ంద��
08-020
�����ప�� � �మం �� ���ంహణ బు�వః
ధర� ప�వ�� నృప� ర�తు శూద�ః కథంచన
08-021
యస� శూద� సు� �రు� ��� ధర� ��చనం
తస� �దం� త��ష�ం పం� ��వ పశ�త.
08-022
య��ష�ం శూద� భూ�ష�ం ��� ��ంతం మ��జం
�నశ���శు తత�ృత��ం దు���ం ��� ��తం
08-023
ధ��సన మ���య సం��ంగ� స��తం
ప�ణమ� �క ��భ�ః ���దర�న స�ర��
08-024

మను స�ృ� -08వ అ��యం

మను స�ృ� -08వ అ��యం

అ�� �ర� �� బు��� ధ�� ధ��చ �వ�
వర� క��ణ స��� ప��� ���� ���ణం
08-025
��ౖ� ���వ�ౖః �ం�ౖః �వ మంతర�తం మనృ�ం
స�ర వ��ం����ౖః చ�� ����నచ
08-026
ఆ��ౖ �ం��ౖర��� �ష�� ���నచ
�త� వక� � ���ౖ శ� గృహ�� అంతర�తం మనః
08-027
�ల ���కం �క�ం �వ���ను �ల��
�వ త��� త��వృ�� �వ���త �ౖశవః
08-028
వ� ���స ు �ౖవం ��ద��ణం ల�షు��సుచ
� సు చ ���షు �ధ� ��తు�సుచ
ప� వ�
08-029
�వం��ం తు ��ం � తద��యుః స��ంధ�ః
����� ��రదం�న ���కః పృ�� ప�ః
08-030
ప�ణష� ���కం �క�ం �� త��బ�ం ��ప��
� ద��� ��� ప�ణ నృప� ర���
అ�� క����

త�ౖ�వ� ��నస� సం�� ���య�ం క�ం
08-037
���ంసు� ��హ�� దృ��� ���ప ��తం ��ం
అ�ష�ఽ �� ద�త సర���� ప��� సః
08-038
యం తు ప�� ���ం �� ��ణం ��తం ��
త��� ����� త��ర�ం అర�ం �� ప��శ��
08-039
���ంతు ����ం �తూ� �వ చ��
అర��గ��� ��� భూ� ర�ప��� సః
08-40
�తవ�ం సర� వ���� ��� ��ౖః హృతం ధనం
�� తదుపయుం�న శ� ర����� ���షం
08-041
�� �న ప�న ధ��� ��� ధ��ం శ� ధర���
స��� �ల ధ��ం శ� స�ధర�ం ప�� �ద��
08-042
��� క��� ���� దూ� సం�� �న�ః
��� భవం� �కస� �� �� కర�ణ�వ���ః
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08-043
���ద�� స�యం �ర�ం �� �ప�స� �రుషః

08-031
మ�ద�� � బూ��� �౭ను��� య���

నచ ���త మ��వ గ�� దర�ం కధంచన

సం�ద� రూప సం���� ��� త� ద�వ� మర��

08-044
య� నయ� సృ���ౖః మృగస� మృగయుః పదం

08-032
అ�ద�� నష�స � �శం �లంచతత�తః

న� త�ధను��న ధర�స� నృప�ః పదం

వర�ం రూపం ప�� ణం చ తత�మం దండ మర��

08-045
సత�ం మర�ంచ సంప��� ఆ��నం అథ���ణః

08-33
అద�� ష��గం ప�ణ��� గ�న�ృపః

�శం రూపంచ �లంచ వ�వ�ర �� ��తః

దశమం ��దశం �� స�ం ధర� మను స�ర�
08-034
ప�ణ��� గతం ద�వ�ం ���� యు�� ర���తం
యంస�త� ��� గృ��� �� �జ�న �త��
08-035
మ�య ��� బూ�� ���ం స��న �నవః
త��ద�త ష��గం �� ��దశ �వ�
08-036
అనృతం తు వద� దం��ః స� ���ంశ మష�కం

2 of 7

2 of 7

మను స�ృ� -08వ అ��యం
08-046
స�� �చ�తం య���� ����ౖశ� �����ః
త��శ �ల ���ం అ�రుద�ం ప�కల���
08-047
అధమ ��ర� �ధ��ర�ం ఉత�మ��న ��తః
�ప�� ధ�క��ర�ం అధమ�� ����తం
08-048
��ౖ�రు��ౖరర�ం స�ం ����� దుత�మ��కః
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�ౖ �� రు��ౖ సంగృహ� �ప� దధమ��కం
08-049
ధ��ణ వ�వ��ణ ఛ�న చ��నచ
ప�యుక�ం �ధ� దర�ం పంచ�న బ�న చ
08-050
యః �ధ� దర�ం ఉత�మ�� అధమ��� �
న స ��� �� క�వ�ః స�కం సం�ధయ� ధనం
08-051
అ��౭అపవ�య�నం తు కర�న ���తం
�పయ�� ధ�క��ర�ం దండం �శం చ శ��తః
08-052
అపహ��౭అధమర�స � ��తు�క�స � సంస�
అ���� ����శ�ం కరణం �న�దు����
08-053
అ�శ�ం యశ� �శ� �����ప��� చ యుః
య��ధ� త��న��� ��� న�వబుధ��
08-054
అప� ��ప�శ�ం చ �నర�స��ప�వ�
సమ�� ప���తం �ర�ం పృష�స ��� నంద�
08-055
అసం��� ���శ� �� సం�ష� �థః
�రుచ� �నం ప�శ�ం చ న����� �ష���
08-056
బూ�� తు���� శ� న బూ��� ఉక�ంచ న ��వ��
న చ ��� పరం ���� త�� ద�� త��య�
08-057
��ణః సం� � తు���� ��తు��� ��న�యః
ధర�స�ః �ర�ౖ ��ౖః �నం తమ� �����
08-058
అ����న �దూ��యుః బ�� దండ�శ� ధర�తః

3 of 7

08-061
�దృశ ధ��ః ��� వ�వ��షు ��ణః
�దృ�న సంప�వ��� య� ���మృతం చ�ౖః
08-062
గృ�ణః ��� న��ః �త� �టూ�ద� �నయః
అరు���� ��� మర�ం� న � �� ద�ప�
08-063
ఆ�� స���షు వ��ష ు ���ః ���షు ��ణః
సర� ధర� �� లు�� �ప��ంసు� వర���
08-064
�ర� సంబం�� న స�� న �ౖ�ణః
నదృష� ��ః కర��� న������ న దూ��ః
08-065
న �� నృప�ః �ర�ః న �రుక �� ల�
న ����� న �ంగస�ః న సం��� ��ర�తః
08-066
� ద��� నవక��� న దసు� ర� న�కర�కృ�
న వృ�� న �శు�ౖ�� న �క�ం��యః
08-067
��� న మ�� న��� న �� తృ��ప ��తః
న శ�� �� న ���� న కృ�� �� తస�రః
08-068
��� ం ���ం ���యః �రు�ః ����ం సదృ� ���ః
శూ��శ� సంత శూ���ణ� అం�� �� అంత� �నయః
08-069
అను�� తు యః క��� ���� ���ం �����
అంత��శ��అర�� � శ���ర� �త��
08-070
��� �ప� సంభ� �ర�ం ��న స�� �ణ �
���ణ బంధు� �� ��న భృత�న�

న���ప�� ప�బూ�� ద�ర�ం ప�� ప��తః
08-059
� �వ������ర�ం ��� �వ� � వ��

08-071
�ల వృ ��తు��ం ���షు వద�ం మృ�

� నృ�ణ హ�ధర��� ��� త��గుణం దమం

���ద ���ం �చ� ఉ��క� మన�ం త�

08-060
పృ��౭ప వ�య �నసు� కృ�వ�� ధ�ౖ��

08-072
�హ�షుచ స��షు ��య సంగ�హ�షుచ

త��వ�ౖ ���� ���� నృప ��హ�ణ స���

�గ�ండ �శ� �రు�� న ప��త ��ణః

మను స�ృ� -08వ అ��యం
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08-073
బ�త�ం ప�గృ��� ��� ��� న��పః
స�షు తు గు�త�ృ��� గు� ��� ���త�� న
08-074
సమ� దర��� ���ం శ�వ� �ౖ�వ �ధ���
తత� సత�ం బృవ� �� ధ������ం న �య�
08-075
�� దృశు�� దన� ��బు�వ ��ర�సంస�
అ�ఙ�రకమ��� ��త� స���శ� �య�

మన�ం� �ౖ �పకృ� న క�� త�శ� �� నః
�ంసు� ప�పశ�ం� స� �ౖ� �ంతర �రుషః
08-086
�� రూ�� �� హృదయం చం ���� య���ః
��� సం�� చ ధర�శ� వృత��� సర� ����
08-087
�వ ��హ�ణ ����� ���ం పృ�� దృతం ����
ఉదఙు��� ��ఙు���� ����� �ౖ శు�శు���
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08-088
బూ��� ��హ�ణం పృ�� త�త�ం బూ��� ���వం

08-076
య��� బ��౭��త శృణు����� �ంచన

� �జ �ంచ�ౖ �ౖ�శ�ం శూద�ం స�ౖ�సు� �త�ౖః

పృష� స��� � తదూ��� ద�� దృష�ం య� శు�త�

08-089
బ�హ��� � స�ృ� �� � చ ��� �ల ��నః

08-077
ఏ�౭ లు��స ు� �� ��� బహ��ః శు� అ� న ���యః

�త� దు�హః కృతఘ�స� � � సు�ః బు�వ�మృ�

��� బు��ర��ర��తు� ��ౖ����� �వృ�ః

08-090
జన� ప�భృ� య��ం� తు�ణ�ం భద� త�� కృత�

08-078
స��� �ౖవయదూ��యుః త���హ�ం వ�వ��కం

త �� సర�ం శు� గ�� త�� బూ�� స� మన��

అ� యదన� ��బూ�యుః ధ��ర�ం తద�ర�క�
08-079
స�ంత ���ణః ��� � అవ�� ప�త���స ���
����� �నుయుం�త �� ���న �ంత�య�
08-080
యద��� రన� ��త� ������ ���తం �థః
తదూ��త సర�ం స��న యు��కం హ�త� ���
08-881
�త�ం ��� బు�వ� �� �� ���� �ష���
అహ �నుత�� ం ���ం ��� బ�హ� ���
08-082
��౭అనృతం వద� ��ౖఃబధ�� �రు�ౖః భృశ�
�వశ శ�త� ��ః త�� ����ం వ� దృతం
08-083
స��న �య� �� ధర�స���న వర��
త�� త�త�ం � వక�వ�ం సర� వ��షు���ః
08-084
ఆ�ౖ�వ ����న ��� గ���� త���నః
మవమం�� స����నం నృ�ం ��ణ ముత�మ�
08-085
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08-091
ఏ�౭హమ �� �� ��నం యత�ం క��ణ మన��
�త�ం ��త �� హృ��ష �ణ� ���� ము�ః
08-092
య� �ౖవస�� �� యస��ౖష హృ���తః
�న �ద ��ద�� � గం�ం ��రూ�
08-093
న�� ముండః క��న ���� �����తః
అంధ శ�తు��లం గ��� య���� మనృతం వ��
08-094
� �
అ� ��� స� మస�ం� ���� నరకం వ�
యః ప�శ�ం �తథం బూ�� త�ృష�స ��
08-095
అం� మ��� �� ��� స నరః కంట�ౖస �హ,
� �ష� ౭ర� �ౖకల�ం అప�త��ం స�ంగతః
08-096
యస� ���� వదతః �త��� �బ� శంక�
త��న� ��ః ���ంసం ��న�ం �రుషం �దుః
08-097
�వ�ః �ంధ�� య��� హం� ��౭ నృతం వద�
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�వ త�ంఖ�� త��� శృణు ���ను �ర�ః
08-098
పంచ పశ� నృ� హం� దశహం� గ�నృ�
శత�శ� నృ� హం� సహస�ం �రు�నృ�
08-099
హం� �� న ��ంశ� �ర���� ౭నృతం వద�
సర�ం భూమ� నృ� హం� �స� భూమ� నృతం వ�ః
08-100
అ�� భూ� వ����ః ���� ం �� చ �ౖధు�
అ��ష ు �ౖవ ర��షు స��ష�శ� మ�షుచ
08-101
ఏ�� �� న��� త�ం స�� నృత �ష�
య� శు�తం య� దృష�ం సర���ంజ� వద
08-102
�ర� న����ం స�� �రు �� ల��
��చ��� �రు���ం�ౖ�వ ���� శూద�వ�చ��
08-103
తద�� ధర����ష ు �నన� ప�న�� నరః
న స���శ��వ� ��� �ౖ� వదం� ��
08-104
శూద�వ� �త� ���� ం యత� ���� భ�ద�దః
తత� వక�వ�ం మనృతం త�� స�� ���ష��
08-105
��ౖ�వ�ౖ�శ� చరు�ః �రం �� సరస���,
అనృత�ౖ� నసస�స � ���� �ష�ృ�ం ప��
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08-110
మహ��� ��ౖశ� ���ర�ం శప�ః కృ�ః
వ������ �� �ౖజవ� నృ�
08-111
న వృ� శపథం ���� స���౭ప��� న� బుధః
వృ� � శపథం �ర�� ��త� �హ చ నశ��
08-112
���షు ���షు గ�ం భ�� త�ం ధ�
��హ��భు�ప ప��చ శప� ��� �తకం
08-113
స��న �ప���ప�ం ���యం �హ�యు�ౖః
� �జ �ంచ�ౖ �ౖ�శ�ం శూద�ం స�ౖ�సు� �త�ౖః
08-114
అ�� ��ర�న మ�� �ౖనం �మజ���
�త��రస� ���నం ��ం� స�ర��త�ృథ�
08-115
య��� న దహ త��� �� �న�జ�యం� చ
న ��� మృచ�� �ప�ం స ��యశ�ప� శు�ః
08-116
వత�స� హ��శ స�స � �� ���� య�య�
�గ�ర��హ ��� స��న జగతః స�శః
08-117
య��� య��� ���తు �ట ���ం కృతం భ��
తత���ర�ం �వ��త కృతం �ప� కృతం భ��

మను స�ృ� -08వ అ��యం

08-118
�� ��� ద�� �ౖ��� ��� ���� త�ౖవ

08-106
���ం�ౖ��� �� �� ఘృతమ�� య� ��,

అ��� ��ల ��చ� ���ం �తథ ముచ��

ఉ�త�ృ� � �రు��� వృ� ���వ �న�

08-119
ఏ� మన�త� ��� య���� మనృతం వ��

08-107
�� ప�ద బు�వ� ���ం ఋ��షు న�౭ గదః

తస� దండ ���ం సు� ప�వ�� మను �ర�శః

తదృణం �����త�ర�ం దశ బంధం చ సర�తః

08-120
�� త�హస�ం దండ� సు� �� తూ�ర�ం తు �హసం

08-108
యత� దృ��త స���� ఉక� �క�శ� ��ణః

భ��� మధ�� దం� �ౖ�� తూ�ర�ం చతు రు�ణం

��౭�� ���� మరణం ఋణం ��� దమం చసః
08-109
అ�� �షు త���ష ు �� �వద�న�ః,

మను స�ృ� -08వ అ��యం
08-121
�� ద�శగుణం �ర�ం ���త�నః పరం పర�
అ��� ��� శ� ��� �� ��చ�త �వ తు

అ�ంద త�ర�త స�త�ం శప� �� లంభ��

5 of 7

మను స�ృ� -08వ అ��యం

మను స�ృ� -08వ అ��యం

08-122
ఏ���ః �ట ��� ��� �� మ��భః

పంచ కృష�ల � �ష�� సువర�స ు� �డశ

ధర��� వ����ర� మధర� �యముయ చ

08-135
పలం సువ��శ���రః ప�� ధరణం దశ

08-123
�ట���ంతు ����ం ���న���న ���� నృపః

�� కృష�� సమధృ� ���� �ప� �షకః

ప��స� ద�ండ��� ��ంహ�ణం తు ��స��
08-124
దశ ���� దండస� మను స�యంభు�బ�� �
��ష ు వ��ష ు �� సు� ర�� ��హ��బ�� �
08-125
ఉపస� ముదరం ��� హ�� ��చ పంచమ�
చ���� చ క��చ ధనం �హ త�ౖవ చ
08-126
అనుబంధం ప���య �శ ��చ తత��తః
��వ�� ��క� దండం దం��షు �త��
08-127
అధర�ం దండనం �� య�ఘ�ం ��� �శన�
అస�ర��ంచ పర��� త��� ప�వర���
08-128
అదం��� దండ� ��� దం��ం �ౖ��ప� దండయ�
అయ� మహ ���� నరకం �ౖవ గచ��
08-129
�గ�ండం ప�థమం ��� �గ�ండం తనంతర�
తృ�యం ధనదండం తు వధ దండం మతః పరం
08-130
వ��� య� ��� �� గ��తుం న శ����
త�ౖష ు సర� మ��త త��యు�త చతుష�యం
08-131
�క సంవ�వ��ర�ం �స�ం�� ప��� భు�
�ంమ� రూప సువ���ం �ః ప�వ��మ� �షతః
08-132
��ంతరగ� �� �తూ��ం దృశ�� రజః
ప�థమం త� ప�� ��ం త�స �ణుం ప�చ��
08-133
త�స �ణ�౭�� �ఙ�� ��� ప��ణతః
� �జ సర�ప ��స � �� త�� �రసర�పః
08-134
సర�� షడ�� మధ� ���యవం ��క కృష�ల �
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08-136
� �డక ��ద�రణం ��ణ�ౖ�వ �జత
���పణసు� ���య ����కః కర�కః పణః
08-137
ధర�� దశ��యః శత �నసు� �జతః
తతు �వ��� ��� ���యసు� ప�� ణతః
08-138
ప��� ��శ� ��� ప�థమ ��హసః స�ృతః
మధ�మం పంచ ���యః సహస�ం ��వ �త�మః
08-139
ఋ� �� ప����� పంచకం శతమర��
అపహ�� త���గుణం తన�� రను�సన�
08-140
వ�ష� ��తం వృ��ం సృ� ��త� వ����
ఆ�� �గం గృ��� �� ��రు�కశ��
08-141
��కం శతం� గృ��� త��ం ధర� మనుసర�
ద�కం శతం� గృ��� న భ�త�ర� ����
08-142
��కం శతం చతుష�ం చ పంచకం చ శతం సమం
�సస� వృ��ం గృ��� ద���� మను�ర�శః
08-143
న���� �ప�� ��� వృ�� �����
న��ః �ల సం�� �� స��౭�� న�క�యః
08-144
న �క��� బ��� రు�ం�� వృ��ముత�ృ��
మూ��న �ష��ౖ�న �����౭న� భ��
08-145
అ���ప ����� న �లత�య మర�తః
అవ��� భ��ం � �ర�� ల మవ���
08-146
సం���� భుచజ� ��� న శ�ం� క�చన
�ను రు��� వహ న��� యశ� దమ�ః ప�యుజ��
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08-147
య��ం� దశ వ��� స��� ���� ధ�

08-149
అ� ��ము �లధనం ���ప �� ���యః

భుజ��నం ప�ౖ సూ���ం న స తల�బు� మర��

�జస�ం ����యస�ం చ న ��న ప�ణశ��

08-148
అజడశ�ద� గం� �ష� �స� భుజ��

08-150
య���� �ను��త ��ం భుం��౭�చ�ణః

భగ�ం తద��వ��ణ ��� తద�వ� మర��

��రకథ వృ�� ��క��� తస� �గస��ష�ృ�ః
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