
எ� �ற� 
எ�

அதிகார �ற� �ற� வ�ள�க 

1

6 கட�� வா�	


ெபாறிவாய�� ஐ�தவ�	தா� ெபா�த�� ஒ��க
ெநறிநி�றா� ந��வா� வா�.

எதி�  வ�!"# ெவ$"# இ�லாத கட�ள(� 
தி!வ)கைள மன	தா� எ"ேபா
  நிைன"பவ!�. 
உலக	 
�ப  ஒ!ேபா
  இ�ைல.

2

10 கட�� வா�	


ப�றவ�" ெப!0கட� ந��
வ� ந��தா�
இைறவ� அ)ேசரா தா�

கட�ள(� தி!வ)கைள4 ேச��தவ� ப�றவ�யாகிய 
ெப!0கடைல ந��தி� கட"ப�; ம5றவ� ந��த�  
மா6டா�

3

15 வா�சிற"#

ெக�"ப7உ0 ெக6டா��.4 சா�வா�ம5$ ஆ0ேக
எ�"ப7உ  எ�லா  மைழ .

ெப�யாம� வா�ைவ� ெக��க வ�ல
  மைழ ; 

மைழ ய��லாம� வள  ெக6� ெநா�தவ��.	 

ைணயா� அ;வாேற கா�க வ�ல
  மைழ யா. .

21 ந�	தா� ெப!ைம

ஒ��க	
 ந�	தா� ெப!ைம வ��"ப	

ேவ<�  ப=வ� 
ண��

தம�.>ய ஒ��க	தி� வா��
, ஆைசகைள அ$	
, 

உய��த ேம�ம�கள(� ெப!ைமேய, சிற�தனவ5$� 
சிற�த
 எ�$ ?�க� ெசா�கி�றன.

சா�ரெம�ேடா தமி� ம�ற 
தி���ற� ேபா�� 2020

�� 4 (வய�: 20 ம ! அத � ேம")

4

5

26 ந�	தா� ெப!ைம

ெசய5க>ய ெச�வா� ெப>ய�; சிறிய�
ெசய5க>ய ெச�கலா தா�

ெச�வத5. அ!ைமயான ெசய�கைள4 ெச�ய 
வ�லவேர ெப>ேயா�. ெச�வத5. அ>ய 
ெசய�கைள4 ெச�யமா6டாதவ� சிறிேயா�.

6

29 ந�	தா� ெப!ைம

.ணெம�=  .�$ஏறி நி�றா� ெவ.ள(
கணேமA  கா	த� அ>
.

ந�ல ப<#களாகிய மைலய��ேம� ஏறிநி�ற 
ெப>ேயா�, ஒ! கண"ெபா�ேத சின  ெகா�வா� 
ஆய�=  அதிலி!�
 ஒ!வைர� கா	த� அ>தா. .

7

34 அற�வலிA$	த�

மன	
�க< மாசில� ஆத�; அைன	
அற�;

ஆ.ல ந�ர ப�ற.

ஒ!வ� த� மன	தி� .5ற  இ�லாதவனாக 
இ!�க ேவ<� ; அற  அ;வளேவ; மன	7�ைம 
இ�லாத ம5றைவ ஆரவார	 த�ைம உைடயைவ.



8

36 அற� வலிA$	த�

அ�றறிவா  எ�னா தறBெச�க ம5ற

ெபா�$0கா� ெபா�றா	 
ைண

C
ைமய�� ெச�யலா  என எ<ணாம� இ"ேபாேத 
அற	ைத4 ெச�க; அ�த அற  நா  அழ ிA  ேபா
 
தா� அழ ியாம� நம�. 
ைண ஆ. .

9 42 இ�வா��ைக


ற�தா��.  
;வா தவ��.  இற�தா��. 
இ�வா�வா� எ�பா� 
ைண.


ற�தவ��.  வறியவ��.  த�ன(ட	ேத 
இற�தவ��.  இ�லற  ேம5ெகா<� 
வா�கி�றவ� 
ைணயாவா�.

10 51
வா��ைக	 

ைணநல 

மைன	த�க மா<#ைடய� ஆகி	த5 ெகா<டா�
வள	த�கா� வா��ைக	 
ைண

ப�ற�த, #.�த .� ப0கD�. ஏ5ற ந�ல .ண , 

ந�ல ெசய�கைள உைடயவளா�	, த�ைன 
மண�தவன(� வ!வா��. ஏ5ப வா��ைகைய 
அைம"பவேள மைனவ�.

11 53
வா��ைக	 

ைணநல 

இ�லெத� இ�லவ� மா<பானா� உ�ளெத�
இ�லவ� மாணா� கைட

ந�ல .ணC  ந�ல ெசய�கD  உைடயவனா� 
மைனவ� அைம�
வ�6டா� ஒ!வ=�. 
இ�லாத
தா� எ�ன? அைமயாவ�6டா� அவன(ட  
இ!"ப
தா� எ�ன?

12 57
வா��ைக	 

ைணநல 

சிைறகா�.  கா"ெபவ� ெச�A  மகள(�
நிைறகா�.  கா"ேப தைல

இ	தைன .ண0கD  இ!�. ப) ெப<ைண4 
சிைற ைவ	
� காவ� கா"பதி� பய� எ�ன? 

ெப<க� த0கைள	 தா0கேள மன அட�க	தா� 
கா�.  காவேல Cத�ைமயான


ெப$மவ5$� யாமறிவ தி�ைல அறிவறி�த அறியேவ<�வனவ5ைற அறிA  அறி� பைட	த 

13 61 ம�க6ேப$

ெப$மவ5$� யாமறிவ தி�ைல அறிவறி�த
ம�க6ேப ற�ல ப�ற

அறியேவ<�வனவ5ைற அறிA  அறி� பைட	த 
ப��ைள4 ெச�வ	ைத	 தவ�ர ம5றவ5ைற ஒ!வ� 
ெப$  ந�ைமயாக நா� எ<Eவதி�ைல.

14 64 ம�க6ேப$

அமி�தி=  ஆ5ற இன(ேதத  ம�க�
சி$ைக அளாவ�ய F�

த  ப��ைளகள(� சி$ ைகயா� ப�ைசய"ப6ட F�, 

அமி�ைத� கா6)�  மிக இன(
.

15 68 ம�க6ேப$

த மி�த  ம�க� அறி�ைடைம மாநில	

ம�=ய��� ெக�லா  இன(


த  ப��ைளக� அறி� மி�கவராக இ!"ப
, த ைம� 
கா6)� , இ"ெப>ய Gமிய�� அழ ியாம� ெதாட!  
உய��கD�. எ�லா  இன(




16 77 அ�#ைடைம

எ�# இலதைன ெவய��ேபால� காAேம
அ�# இலதைன அற .

எ� # இ�லாத உட ேபா� வா�  #�ைவ 
ெவய�� கா��
 வ!	
வ
ேபா�, அ�# இ�லாத 
உய�ைர அற  வ!	
 .

17 79 அ�#ைடைம

#ற	
$"# எ�லா  எவ�ெச�A  யா�ைக
அக	
$"# அ�ப� லவ��.?

உட ப�� அக	
 உ$"பாகிய அ�# இ�லாதவ��. 
உட ப�� #ற	
 உ$"#�க� எ�லா  எ�ன பய� 
ெச�A ?

18 84 வ�!�ேதா ப�

அக�அம��
 ெச�யா� உைறA  Cக�அம��

ந�வ�!�
 ஓ #வா� இ�.

ந�ல வ�!�தினரா� வ�தவைர Cகமல�4சி 
ெகா<� ேபா5$கி�றவ=ைடய வ �6)� 
மனமகி��
 தி!மக� வா�வா�.

19 86 வ�!�ேதா ப�

ெச�வ�!�
 ஓ ப� வ!வ�!�
 பா�	
இ!"பா�
ந�வ�!�
 வான	 தவ��..

வ�த வ�!�தினைர" ேபா5றி, இன( வ!  
வ�!�தினைர எதி�பா�	தி!"பவ�, வா=லக	தி� 
உ�ள ேதவ��.  ந�ல வ�!�தினனாவா�.

20 97 இன(யைவFற�

 நய�ஈ�$ ந�றி பய�.  பய�ஈ�$
ப<ப�� தைல"ப�>யா4 ெசா�.

ப�ற��. ந�ைமயான பயைன	 த�
 ந�ல 
ப<ப�லி!�
 ந�0காத ெசா5க�, வழ 0.ேவா=�.  
இ�ப  த�
 ந�ைம பய�. .

ெச�யாம5 ெச�த உதவ��. ைவயகC தா� ஓ� உதவ�A  C� ெச�யாதி!�க" ப�ற� 

21 101 ெச��ந�றி அறித�

ெச�யாம5 ெச�த உதவ��. ைவயகC 
வானகC  ஆ5ற ல>
.

தா� ஓ� உதவ�A  C� ெச�யாதி!�க" ப�ற� 
தன�.4 ெச�த உதவ��. ம<EலைகA  
வ�<EலைகA  ைக மாறாக� ெகா�	தா�  ஈ� 
ஆக C)யா
.

22 109 ெச��ந�றி அறித�

ெகா�ற�ன இ�னா ெசய�=  அவ�ெச�த
ஒ�$ந�$ உ�ள� ெக� .

C� ெச�த உதவ� ெச�தவ� ப��# ெகா�றா5 
ேபா�ற 
�ப	ைத4 ெச�தாரானா� , அவ� C� 
ெச�த ஒ! ந�ைமைய நிைன	தா�  அ�த	 

�ப  ெக� .

23 116 ந�� நிைலைம

ெக�வ�யா� எ�ப
 அறிகத� ெநBச 
ந�ஒJஇ அ�ல ெசய��.

த� ெநBச  ந��நிைலைம ந�0கி	 தவ$ ெச�ய 
நிைன�.மாய��, `நா� ெகட"ேபாகி�ேற�’ எ�$ 
ஒ!வ� அறிய ேவ<� .

24 118 ந�� நிைலைம

சம�ெச�
 சீ�7�.  ேகா�ேபா� அைம�
ஒ!பா�
ேகாடாைம சா�ேறா��. அண�.

C�ேன தா� சமமாக இ!�
, ப��# ெபா!ைள4 சீ� 
7�.  
லா�ேகா�ேபா� அைம�
, ஒ! ப�கமாக4 
சாயாம� ந��நிைலைம ேபா5$வ
 சா�ேறா��. 
அழ கா. .



25 124 அட�கCைடைம

நிைலய�� தி>யா
 அட0கியா� ேதா5ற 
மைலய�=  மாண" ெப>
.

த� நிைலய�லி!�
 மா$படாம� அட0கி 
ஒ�.ேவா=ைடய உய��, மைலய�� உய�ைவவ�ட 
மிக�  ெப>தா. .

26 135 ஒ��கCைடைம

அ��கா$ உைடயா�க< ஆ�க ேபா�$ இ�ைல
ஒ��க  இலா�க< உய��.

ெபாறாைம உைடயவன(ட	தி� ஆ�க  இ�லாதவா$ 
ேபால, ஒ��க  இ�லாதவ=ைடய வா��ைகய�� 
உய�� இ�ைலயா. .

27 153 ெபாைறAைடைம

இ�ைமA� இ�ைம வ�!�ெதாரா� வ�ைமA�
வ�ைம மடவா�" ெபாைற.

வ$ைமA� வ$ைம, வ�!�தினைர" ேபா5றாம� 
ந��.த�; வ�லைமA� வ�லைம எ�ப
 அறிவ�லா� 
த�0. ெச�தைல" ெபா$	தலா. .

28 159 ெபாைறAைடைம


ற�தா>� 7�ைம Aைடய� இற�தா�வா�
இ�னா4ெசா� ேநா5கி5 பவ�

ெநறி கட�
 த�ய ெசா5களா� தி6�பவைரA  
ெபா$	
� ெகா�பவ�. இ�வா��ைகய�� 
வா��தா�  
றவ�ைய" ேபால	 7யேர.

29 168 அ��காறாைம

அ��கா$ எனஒ! பாவ� தி!4ெச5$	
த�Aழ ி உ�	
 வ�� .

ெபாறாைம எ�$ Fற"ப�  ஒ"ப5ற பாவ�, 
ஒ!வ=ைடய ெச�வ	ைதA  ெக�	
	 த�ய 
வழ ிய�� அவைன4 ெச�	திவ�� .

அஃகி அக�ற அறி�எ�னா  யா�மா6� யா>ட	தி�  ெபா!ைள� கவர வ�! ப�" 

30 175 ெவஃகாைம

அஃகி அக�ற அறி�எ�னா  யா�மா6� 
ெவஃகி ெவறிய ெசய��.

யா>ட	தி�  ெபா!ைள� கவர வ�! ப�" 
ெபா!�தாதவ5ைற4 ெச�தா�, M6பமானதா� 
வ�>�ைடயதா� வள��த அறிவா� பய� எ�ன?

31 182 #ற0Fறாைம

அறனழ �இ ய�லைவ ெச�தலி� த�ேத
#றனழ �இ" ெபா�	
 நைக

அற  எ�பேத இ�ைல என அ)	
" ேபசி" 
பாவ	ைத4 ெச�வைத� கா6)�  ஒ!வைன� 
காணாதேபா
 #ற ேபசி� காE ேபா
 ெபா�யாக4 
சி>"ப
 ெப!0ேக�.

32 185 #ற0Fறாைம

அறBெசா��  ெநBச	தா� அ�ைம #றBெசா�� 
#�ைமயா5 காண" ப� 

அற	ைத" ெப>தாக" ேபN  ஒ!வ� மன	தா� 
அறேவா� அ�ல� எ�பைத அவ� #ற ேபN  
இழ ிவ�ைன� ெகா<� க<�ெகா�ளலா .

33 190 #ற0Fறாைம

ஏதிலா� .5ற ேபா� த .5ற  கா<கி5ப��
த�
உ<ேடா ம�=  உய���..

அயலா!ைடய .5ற	ைத� கா<ப
ேபா� த  
.5ற	ைதA  காணவ�லவரானா�, நிைலெப5ற 
உய�� வா��ைக�.	 
�ப  உ<ேடா?



34 196
பயன(ல 

ெசா�லாைம

பய�இ�ெசா� பாரா6� வாைன மக�என�
ம�க6 பத) என�.

பயன(�லாத ெசா5கைள" பலCைறA  
ெசா��கி�ற ஒ!வைன மன(த� எ�$ 
ெசா�ல�Fடா
; ம�கD� பத� எ�ேற ெசா�ல 
ேவ<� .

35 201 த�வ�ைனய4ச 

த�வ�ைனயா� அBசா� வ��மியா� அBNவ�
த�வ�ைன ெய�=B ெச$�.

த�ைம எ�=  மய�க	ைத4 ெச�ய, C�ைன	 
த�வ�ைன உைடயவ� பய"படமா6டா�; ெப>யவ�கேளா 
பய"ப�வ�.

36 204 த�வ�ைனய4ச 

மற�
  ப�ற�ேக� Oழ 5க Oழ ி�
அறBO�B O��தவ� ேக�

மற�
  ப�ற��.	 த�ைம ெச�ய எ<ணாேத; 

எ<ண�னா� எ<ண�யவ=�. அற�கட�ேள 
த�ைமைய	 தர எ<E .

37 212 ஒ"#ரவறித�

தாளா5றி	 த�த ெபா!ெள�லா� த�கா��.
ேவளா<ைம ெச�த5 ெபா!6�

Cய�$ ச பாதி	த ெபா!� எ�லா , உைழ �க 
C)யாம� ெபா!� ேதைவ"ப�ேவா��. 
உத�வத5ேக.

38 223 ஈ.ைக

இல�எ�=  எ;வ  உைரயாைம ஈத�
.ல�உைடயா� க<ேண உள.

யா� வறியவ�’ எ�=  
�ப4 ெசா�ைல ஒ!வ� 
உைர"பத5. C� அவ=�. ெகா��.  த�ைம, 

ந�ல .)"ப�ற"# உைடயவன(ட  உ<�.

ந	த ேபா� ேக�  உளதா.B சா�கா� Gத உட ப�� வ$ைமைய" #க�ட ப�� 

39 235 #க�

ந	த ேபா� ேக�  உளதா.B சா�கா� 
வ�	தக�� க�லா� அ>


Gத உட ப�� வ$ைமைய" #க�ட ப�� 
ெச�வமா�.வ
 , Gத உட ப�� அழ ிைவ" 
#க�ட ப�� அழ ியா	 த�ைம ஆ�.வ
 , ப�ற��. 
ஈ�
, தா  ெம� உண��
, அவா அ$	த வ�	தக��. 
ஆ.ேம அ�றி ம5றவ��. ஆவ
 க)ன .

40 238 #க�

வைசெய�ப ைவய	தா�� ெக�லா  இைசெய�= 
எ4ச  ெபறாஅ வ�)�

#க� எ�=  ெப!  ெச�வ	ைத" ெபறா
 
ேபானா�, இ�த உலக	தவ��. அ
ேவ பழ ி எ�$ 
அறி�ேதா� F$வ�.

41 240 #க�

வைசஒழ ிய வா�வாேர வா�வா� இைசஒழ ிய
வா�வாேர வாழ ா தவ�.

தா  வா�  வா��ைகய�� பழ ி உ<டாகாம� 
வா�கி�றவேர உய�� வா�கி�றவ�; #க� 
உ<டாகாம� வா�கி�றவேர உய�� வாழ ாதவ�.

42 243 அ!Dைடைம

அ!�ேச��த ெநBசினா�� கி�ைல இ!�ேச��த
இ�னா உலக  #க�

அ!� நிைற�த ெநBச	தவ��., இ!6டான, 
�ப 
உலகமாகிய நரக  #.  ெந!�க) இ�ைல.



43 244 அ!Dைடைம

ம�=ய� ேரா ப� அ!ளா�வா5 கி�ெல�ப
த�=ய� ரBN  வ�ைன

நிைல	
 வ!  உய��கைள� கா	
 அவ5றி� மP
 
அ!� உ�ளவ=�.	 த� உய�ைர" ப5றிய பய  
வரா
.

44 252 #லா� ம$	த�

ெபா!ளா6சி ேபா5றாதா�� கி�ைல அ!ளா6சி
ஆ0கி�ைல ஊ�றி� பவ��.

ெபா!ளா� பய� ெப$வ
 அைத" 
பா
கா�காதவ��. இ�ைல; அ
 ேபால, இர�க	தா� 
பய�ெப$வ
 இைற4சி தி�பவ��. இ�ைல.

45 268 தவ 

த�உய�� தா� அற" ெப5றாைன ஏைனய
ம�=ய�� எ�லா  ெதா� .

தவவலிைமயா� த�=ைடய உய�� தா� எ�=  
ப5$ ந�0க"ெப5றவைன ம5ற உய��க� எ�லா  
(அவ=ைடய ெப!ைமைய உண��
) ெதா� .

46 276 Fடாெவா��க 

ெநBசி� 
றவா� 
ற�தா�ேபா� வBசி	

வா�வா>� வ�கணா� இ�.

மன	தி� ப5$�கைள	 
ற�காம�, 
ற�தவைர" 
ேபா� வBசைன ெச�
 வா�கி�றவ� ேபா� 
இர�கம5றவ� ேவ$ எவ!  இ�ைல.

47 287 க�ளாைம

கள�எ�=  காரறி வா<ைம அள�எ�= 
ஆ5ற� #>�தா�க< இ�.

கள� எ�பத5.� காரணமான மய0கிய அறி� 
உைடயவராய�!	த�, அள� அறி�
 வா�தலாகிய 
ஆ5றைல வ�! ப�னவ>ட	தி� இ�ைல.

த�ெநB சறிவ
 ெபா�ய5க ெபா�	தப�� ெபா� எ�$ உ�ள  உண�	
வைத4 ெசா�ல 

48 293 வா�ைம

த�ெநB சறிவ
 ெபா�ய5க ெபா�	தப��
த�ெநBேச த�ைன4 N� 

ெபா� எ�$ உ�ள  உண�	
வைத4 ெசா�ல 
ேவ<டா. ெசா�னா�, அைத" ெபா� எ�$ உல. 
அறிய ேந! ேபா
 த� மனேம த�ைன4 N� .

49 298 வா�ைம

#ற�7�ைம ந�ரா னைமA  அக�7�ைம
வா�ைமயா� காண" ப� 

உட # த<ண�ரா� N	தமா. ; உ�ள  உ<ைமயா� 
N	தமா. .

50 309 ெவ.ளாைம

உ�ள(ய
 எ�லா  உட�எ�
  உ�ள	தா�
உ�ளா� ெவ.ள( என(�.

ஒ!வ� த� மன	தா� சின	ைத 
எ<ணாதி!"பானானா�, நிைன	த ந�ைமகைள 
எ�லா  அவ� ஒ!0ேக ெப$வா�.

51 313 இ�னா ெச�யாைம

ெச�யாம5 ெச5றா��.  இ�னாத ெச�தப��
உ�யா வ��ம� த! 

நா  ஒ! த�ைமA  ெச�யாதி!�க, ேகாப  ெகா<� 
நம�.	 த�ைம ெச�தவ��., நா  த�ைம ெச�தா�, 

த"ப��க C)யாத அள� 
�ப	ைத அ
 நம�.	 
த! .



52 317 இ�னா ெச�யாைம

எைன	தா=  எBஞா�$  யா��.  மன	தானா 
மாணாெச� யாைம தைல

எ;வள� சிறிதாய�= , எவ!�. எ�றா� , 

எ"ெபா�
 ஆனா�  ச>, மன	தா� Fட	 
த�ைமைய4 ெச�யா தி!"பேத உய��த
.

53 321 ெகா�லாைம

அறவ�ைன யாெதன(� ெகா�லாைம ேகாற�
ப�றவ�ைன எ�லா� த! 

அற4ெசய� எ
 எ�றா�, ப�ற உய��கைள� ெகாைல 
ெச�யா
 இ!"பேத; ெகா�வ
 அைன	
" 
பாவ0கைளA  த! .

54 332 நிைலயாைம

F	தா6 டைவ�.ழ ா	 த5ேற ெப!Bெச�வ 
ேபா�.  அ!வ�ள(� த5$

நாடக அர0கி5. F6ட  வ!வ
 ேபா� சி$க4 
சி$க ெச�வ  ேச! . நாடக  C)�த
ம F6ட  
கைலவ
 ேபா� ெமா	தமா�" ேபா�வ�� .

55 336 நிைலயாைம

ெந!ந� உள�ஒ!வ� இ�$இ�ைல எ�= 
ெப!ைம உைட	
இ; �ல..

ேந5$ இ!�தவ� ஒ!வ�, இ�$ இ�லாம� 
இற�
 ேபானா� எ�$ ெசா�ல"ப�  நிைலயாைம 
ஆகிய ெப!ைம உைடய
 இ;�லக .

56 363 அவாவ$	த�

ேவ<டாைம அ�ன வ��4ெச�வ  ஈ<)�ைல:

யா<�  அஃ
ஒ"ப
 இ�.

அவா அ5ற நிைலைம ேபா�ற சிற�த ெச�வ  
இ;�லகி� இ�ைல; ேவ$ எ0.  அத5. நிகரான 
ஒ�$ இ�ைல.

ந�லைவ ெய�லாஅ� த�யவா� த�ய� நா  பண	ைத" ெப!�க எ��.  Cய5சிய�� 

57 375 ஊ�

ந�லைவ ெய�லாஅ� த�யவா� த�ய� 
ந�லவாB ெச�வB ெசய5.

நா  பண	ைத" ெப!�க எ��.  Cய5சிய�� 
கால , இட , ெதாழ ி� ஆகியைவ ச>யாக 
இ!�தா� , த�ய வ�தி .$�கி6டா� ந6ட  
உ<டா. . அைவ ச>யாக இ�ைல எ�றா�  ந�ல 
வ�தி வ!மானா� லாப  உ<டா. .

58 378 ஊ�


ற"பா�ம� 
"#ர வ��லா� உற5பால
ஊ6டா கழ ிA ெமன(�


�ப0கைள அ=பவ��க ேவ<�  எ�=  வ�தி, 
ஏைழ கைள	 த�	தி!�கவ��ைல எ�றா�, அவ�க� 

றவ�ய� ஆகிய�!"பா�க�.

59 381 இைறமா6சி

பைட.) Fழ ைம4N ந6பர< ஆ$ 
உைடயா� அரச! ேள$

வ �ர  மி�க பைட, நா6�"ப5$ மி�க ம�க�, எ��க� 
.ைறயாத ெச�வ , நா6)� நல  அறி�
 
ெசய�ப�  அைம4ச�, 
�ப	தி� உத�  அ<ைட 
மாநில ந6#, அழ ி�கC)யாத காவ� ஆ$  
உைடயேத அரNகள(� சி0க  ேபா�ற
.

60 387 இைறமா6சி

இ�ெசாலா� ஈ	தள(�க வ�லா5.	 த�ெசாலா�
தா�க< டைன	தி; �ல.

இன(ய ெசா��ட� ப�ற��.� ெகா��க� , 

அவ�கைள� கா�க�  ஆ5ற� ெப5ற அரசி5. அ
 
எ<ண�ய எ�லாவ5ைறA  இ;�லக  த! .



61 394 க�வ�

உவ"ப	 தைல�F) உ�ள" ப�>த�
அைன	ேத #லவ� ெதாழ ி�

ம5றவ�க� F) வ! ேபா
, மன  மகிழ  
அவ�கDட� கல�
 ேபசி, இன( இவைர எ"ேபா
, 

எ;வா$ ச�தி�க" ேபாகிேறா  எ�$ அவ�க� 
எ<Eமா$ ப�>வ
 க5$ அறி�தவ>� ெசய�.

62 397 க�வ�

யாதா=  டாடாமா� ஊராமா� எ�ெனா!வ�
சா�
ைணA0 க�லாத வா$

க5றவ=�. எ�லா நா�  ெசா�த நாடா ; எ�லா 
ஊ!  ெசா�த ஊரா . இதைன	 ெத>�
  ஒ!வ� 
இற�.  வைர Fட" ப)�காம� இ!"ப
 ஏ�?

63 407 க�லாைம

M<மா< Mைழ #ல  இ�லா� எழ ி�நல 
ம<மா< #ைனபாைவ ய5$.

M6பமானதா� மா6சிAைடயதா� ஆராயவ�லதான 
அறி� இ�லாதவ=ைடய எ�4சியான அழ ., 

ம<ணா� சிற"பாக" #ைனய"ப6ட பாைவ ேபா�ற
.

64 413 ேக�வ�

ெசவ�Aணவ�5 ேக�வ� Aைடயா� அவ�Aணவ��
ஆ�றாேரா ெடா"ப� நில	


ெசவ� உணவாகிய ேக�வ�ைய" ெப5றி!"பவ� 
இ"Gமிய�� வா�பவேர எ�றா� , ேவ�வ�	 த�ய�� 
ெகா��க"ப�  ெந� Cதலிய உணைவ" ெப$  
வ�<Eலக	 ேதவ��.4 சமமாவ�.

65 426 அறி�ைடைம

எ;வ
 உைறவ
 உலக  உலக	ேதா�
அ;வ
 உைறவ
 அறி�.

உலக  எ;வா$ நைடெப$கி�றேதா, உலக	ேதா� 
ெபா!�திய வைகய�� தா=  அ;வா$ நட"பேத 
அறிவா. .

.5றேம கா�க ெபா!ளாக� .5றேம அரசி5. அழ ி�த!  பைக மன�.5ற�தா�. 

66 434 .5ற0க)த�

.5றேம கா�க ெபா!ளாக� .5றேம
அ5ற� தSஉ  பைக

அரசி5. அழ ி�த!  பைக மன�.5ற�தா�. 

அதனா� அ�.5ற  த�ன(ட  வராம� கா"பைதேய 
ெபா!ளாக� ெகா�ள ேவ<� .

67 439 .5ற0க)த�

வ�யவ5க எBஞா�$� த�ைன நயவ5க
ந�றி பயவா வ�ைன

எ;வள� ெப>தாக வள��தா�  அக0கார  
ெகா<� ெப>தாக" ேபசாேத; நா6��.  ஆ6சி�.  
ந�ைம தராத ெசய�கைள4 ெச�ய வ�! பாேத.

68 448
ெப>யாைர	 


ைண�ேகாட�

இ)"பாைர இ�லாத ஏமரா ம�ன�
ெக�"பா� இலா=0 ெக� .

க)�
 அறி�ைர F$  ெப>யா>� 
ைண இ�லாத 
காவல5ற அரச� த�ைன� ெக��.  பைகவ� 
எவ!  இ�லாவ�6டா�  ெக�வா�.

69 452 சி5றின  ேசராைம

நில	திய�பா� ந��தி>� த5றா.  மா�த��
கின	திய�ப தா.  அறி�

தா� ேச��த நில	தி� த�ைமயா� ந�� த� 
இய�ைப இழ �
, நில	தி� இய�பாகேவ மாறிவ�� ; 

மன(த>� அறி�  அவ� ேச��த இன	தி� 
இய�பாகேவ ஆகிவ�� .



70 466 ெத>�
 ெசய�வைக

ெச�த�க அ�ல ெசய�ெக�  ெச�த�க
ெச�யாைம யா=  ெக� .

ஒ!வ� ெச�ய	தகாத ெசய�கைள4 ெச�வதனா� 
ெக�வா�; ெச�ய	த�க ெசய�கைள4 ெச�யாம� 
வ��வதனா�  ெக�வா�.

71 475 வலியறித�

 பTலிெப� சாகா�  அ4Nஇ$  அ"ப<ட 
சால மி.	
" ெபய��.

மய�லிற. ஏ5றிய வ<)ேய ஆனா� , அ�த" 
ப<டC  (அளேவா� ஏ5றாம�) அள�கட�
 
மி.தியாக ஏ5றினா� அ4N CறிA .

72 481 காலமறித�

பக�ெவ��  Fைகைய� கா�ைக: இக�ெவ�� 
ேவ�த��. ேவ<�  ெபா�
.

கா�ைக த�ைனவ�ட வலிய ேகா6டாைன" பகலி� 
ெவ�$வ�� ; அ
ேபா� பைகைய ெவ�ல� க!
  
அரச��.  அத5. ஏ5ற கால  ேவ<� 

73 505 ெத>�
ெதள(த�

ெப!ைம�.  ஏைன4 சி$ைம�.  த த 
க!மேம க6டைள� க�.

(ம�கDைடய .ண0களாலாகிய) ெப!ைம�.  
(.5ற0களாலாகிய) சி$ைம�.  ேத��தறிA  உைர 
க�லாக இ!"பைவ அவரவ!ைடய ெசய�கேள 
ஆ. .

74 512
ெத>�
 

வ�ைனயாட�

வா> ெப!�கி வள ப�	 
5றைவ
ஆரா�வா� ெச�க வ�ைன

ெபா!� வ!  வழ ிைய வ�>வா�கி, வ�த ெபா!ளா� 
ேம�  ெச�வ	ைத வள�	
, அ"ேபா
 அதனா�  
வ!  இைடU$கைள ஆரா��
 ந��க� F)யவ� 
பண�யா5$க

N5ற	தா� N5ற" படஒ�க� ெச�வ தா� N5ற	தாரா� N5ற"ப� ப)யாக அவ�கைள	 த�வ� 

75 524 N5ற�தழ ா�

N5ற	தா� N5ற" படஒ�க� ெச�வ தா�
ெப5ற	தா� ெப5ற பய�.

N5ற	தாரா� N5ற"ப� ப)யாக அவ�கைள	 த�வ� 
அ�பாக வா�த� ஒ!வ� ெச�வ	ைத" 
ெப5றதனா� ெப5ற பயனா. .

76 532 ெபா4சாவாைம

ெபா4சா"#� ெகா��  #கைழ  அறிவ�ைன
நி4ச நிர"#�ெகா� றா0.

நி	த வ$ைம அறிைவ� ெகா�$வ��வ
 ேபால, 

மறதி #கைழ � ெக�	
வ�� .

77 537 ெபா4சாவாைம

அ>யெவ� றாகாத இ�ைலெபா4 சாவா�
க!வ�யா5 ேபா5றி4 ெசய��

மறதி இ�லாத மன	தா� எ<ண�4 ெச�தா� 
ஒ!வ!�.4 ெச�ய C)யாத
 எ�$ எ
�  
இ�ைல.

78 540 ெபா4சாவாைம

உ�ள(ய
 எ�த� எள(
ம� ம5$ தா�
உ�ள(ய
 உ�ள" ெபறி�.

ஒ!வ� எ<ண�யைத வ�டாம� எ<ண�, 
(ேசா�வ��லாம�) இ!�க" ெப5றா�, அவ� 
க!தியைத அைடத� எள(தா. .



79 552 ெகா�0ேகா�ைம

ேவெலா� நி�றா� இ�ெவ� ற
ேபா� 
ேகாெலா� நி�றா� இர�

த<)�.  இய�ேபா� ஆ6சியாள� த� .)கள(ட  
வ> ேக6ப
, ஆAத	ைத" ப�)	
� ெகா<� 
ெந�வழ ி" பயண�கள(ட  பண	ைத" ேபா� எ�$ 
மிர6�வத5.4 சம .

80 558 ெகா�0ேகா�ைம

இ�ைமய�� இ�னா 
ைடைம Cைறெச�யா
ம�னவ� ேகா5கீ�" ப)�

தவறாக ஆ�பவ>� ஆ6சி�.� கீ� ஏைழ யா� 
வா�வைத� கா6)�  பண�காரனா� வா�வ
 

�ப .

81 563
ெவ!வ�த 
ெச�யாைம

ெவ!வ�த ெச�ெதா�.  ெவ0ேகால னாய��
ஒ!வ�த  ஒ�ைல� ெக� 

.)ம�க� அBN ப)யாக4 ெசய� ெச�A  ெகா)ய 
ஆ6சி வ�ைர�
 அழ ிவ
 உ$தி.

82 567
ெவ!வ�த 
ெச�யாைம

க�ெமாழ ிA0 ைகய�க�த த<டC  ேவ�த�
அ�Cர< ேத��.  அர 

க�ைமயான ெசா5கD , வர # மPறிய த<டைனA  
அரசி� பைகைய ெவ��த5. ஏ5ற ஆAத	ைத	 
ேத�	
� .ைற�.  அர  ஆ. .

83 575 க<ேணா6ட 

க<ண�5 கண�கல0 க<ேணா6ட  அஃதி�ேற5
#<ெண� $ணர" ப� 

ஒ!வ� க<ண�5. அண�A  நைக க<ேணா6டேம; 

அ�த நைக ம6�  இ�ைல எ�றா� அ
 #< 
எ�$ ெப>ேயாரா� அறிய"ப� .

வ�ைனெச�வா� தBN5ற  ேவ<டாதா ெர�றா0 அரN" பண�யாள�, ஆD  க6சி, அத� எதி�க6சிய�ன�, 

84 584 ஒ5றாட�

வ�ைனெச�வா� தBN5ற  ேவ<டாதா ெர�றா0
கைனவைரA  ஆரா�வ ெதா5$

அரN" பண�யாள�, ஆD  க6சி, அத� எதி�க6சிய�ன�, 

அயலவ� எ�$ அைனவ>� ெசா�, ெசய� ெகா<� 
அவ�த  மன�க!	ைத அறிபவேர ஒ5ற�.

85 587 ஒ5றாட�

மைற�தைவ ேக6கவ5 றாகி அறி�தைவ
ஐய"பா )�லேத ஒ5$

ரகசியமாக நட�த ெசய�கைளA  அவ5ைற4 
ெச�தவ� வாயாேலேய ேக6� அறிA  ஆ5ற� 
பைட	தவரா�, ேக6டவ5$� எ	தைகய ச�ேதகC  
இ�லாதவரா� இ!"பவேர ஒ5ற�.

86 599 ஊ�க  உைடைம

ப>ய
 F�0ேகா6ட
 ஆய�=  யாைன
ெவSஉ  #லிதா� .றி�.

யாைன ப!	த உட ைப உைடய
; F�ைமயான 
ெகா #கைள உைடய
; ஆய�=  ஊ�கC�ளதாகிய 
#லி தா�கினா� அத5. அBN .

87 605 ம)ய��ைம

ெந�ந�� மறவ� ம)
ய�� நா�. 
ெக�ந�ரா� காம� கல�.

கால  ந�6)	த�, மறதி, ேசா ப�, அள� மPறிய 
7�க  ஆகிய இ� நா�.  ெக�கி�ற 
இய�#ைடயவ� வ�! ப� ஏ$  மர�கலமா .



88 615 ஆ�வ�ைனAைடைம

இ�ப  வ�ைழ யா� வ�ைனவ�ைழ வா� த�ேகள(�

�ப  
ைட	
ஊ�$  7<.

த� இ�ப	ைத வ�! பாதவனா� ேம5ெகா<ட 
ெசயைல C)�க வ�! #கி�றவ�, த� N5ற	தா>� 

�ப	ைத" ேபா�கி	 தா0.கி�ற 7< ஆவா�.

89 623 இ��கணழ ியாைம

இ� ைப�. இ� ைப ப�"ப� இ� ைப�.
இ� ைப படாஅ தவ�.


�ப  வ�தேபா
 அத5காக வ!�தி� கல0காதவ� 
அ�த	 
�ப	தி5ேக 
�ப  உ<டா�கி அைத 
ெவ�$ வ��வ�.

90 632 அைம4N

வ�க< .)கா	த� க5றறித� ஆ�வ�ைனேயா
ைட�
ட� மா<ட தைம4N

ெசய��. ஏ5ற மன உ$தி, ம�கைள� கா	த�, உ>ய 
ந�தி ?�கைள� க5ற�, க5றா>ட  ேக6� அறித�, 

Cய5சி ஆகிய ஐ�ைதA  உைடயவேர அைம4ச�.

91 636 அைம4N

மதிM6ப ?ேலா �ைடயா�� கதிM6ப 
யா�ள C�ன(5 பைவ

இய�பான M<ணறிேவா� ெசய5ைக ஆகிய ?� 
அறிைவA  உைடய அைம4ச!�. எதிராக, மி.�த 
M6பமான O�4சிக� எ�$ எைவ நி5கC)A ?

92 641 ெசா�வ�ைம

 நாநல  எ�=  நல�உைடைம அ�நல 
யாநல	
 உ�ள7உ  அ�$.

நாவ�ைமயாகிய நல  ஒ!வைக4 ெச�வ  ஆ. ; 

அ�த நாநல  தன(4சிற"#ைடய
. ஆைகயா� ம5ற 
எ�த நல0கள(�  அட0.வ
 அ�$.

.றி"ப�� .றி"#உண� வாைர உ$"ப�=� Cக  க< இவ5றி�) .றி"#�களா� உ�ள� 

93 703 .றி"பறித�

.றி"ப�� .றி"#உண� வாைர உ$"ப�=�
யா
 ெகா�	
  ெகாள�.

Cக  க< இவ5றி�) .றி"#�களா� உ�ள� 
.றி"ைப உணர வ�லவைர நா6)� உ$"#�கD� 
எைத� ெகா�	தாவ
 
ைணயாக" ெப5$�ெகா�ள 
ேவ<� .

94 819 த� ந6#

கனவ�=  இ�னா
 ம�ேனா வ�ைனேவ$
ெசா�ேவ$ ப6டா� ெதாட�#

ெசா� ஒ�$, ெசய� ேவறாக இ!"பவ>� ந6# 
கனவ��  Fட	 
�பமானதா. .

95 822 Fடா ந6#

இன ேபா� றினம�லா� ேக<ைம மகள(�
மன ேபால ேவ$ ப� 

ேவ<)யவ� ேபால	 ேதா�றி, மன	தா� 
ேவ<டாதவராக இ!"பவேரா� உ<டான ந6# 
பாலிய� ெதாழ ிலாள� மன  ேபால ேவ$ப� .

96 1071 கயைம

 ம�கேள ேபா�வ� கயவ�: அவர�ன
ஒ"பா>் யா க<ட
 இ�.

ம�கேள ேபா� இ!"ப� கயவ�; அவ� ம�கைள 
ஒ	தி!"ப
 ேபா�ற ஒ"#ைம ேவ$ எ�த 
இ!வைக" ெபா!�கள(ட	தி�  யா  க<டதி�ைல.



97 1100 .றி"பறித�

க<ேணா� க<ண�ைண ேநா�.ஒ�கி� வா�4ெசா5க�
எ�ன பய=  இல.

க<கேளா� க<க� ேநா�கா� ஒ	தி!�
 அ�# 
ெச�Aமானா� வா�4ெசா5க� எ�ன பய=  
இ�லாம5 ேபாகி�றன.

98 1218
கன�நிைல 
Aைர	த�


BN கா� ேதா�ேமல� ஆகி வ�ழ ி�. கா�
ெநBச	த� ஆவ� வ�ைர�
.

70. ேபா
 கனவ�� வ�
 எ� ேதா�ேம� 
உ�ளவராகி, வ�ழ ி	ெத� ேபா
 உடேன வ�ைர�
 
எ� ெநBசி� உ�ளவராகி�றா�.

99 1228 ெபா�
க<)ர0க�

அழ �ேபா�  மாைல�.	 7
ஆகி ஆய�
.ழ �ேபா�  ெகா��  பைட.

ஆய=ைடய #�லா0.ழ �, ெந!"#"ேபா� வ!�
  
மாைல" ெபா�தி5.	 7தாகி எ�ைன� ெகா��  
பைடயாக வ!கி�ற
.

100 1317 #லவ�ME�க 

வ�	தினா� 
 மிேன னாக அழ ி	
அ�தா�
யா�உ�ள(	 
 மின �� எ�$.

யா� 
 மிேனனாக அவ� `?றா<�` என 
வா�	தினா�; உடேன அைதவ�6� யா� நிைன	ததா� 

 மின ��? எ�$ ேக6� அ�தா�.


