
எண் றள் 
எண்

அ காரம் றள் றள் ளக்கம் 

1

2 கட ள் வாழ்த் கற்றதனால் ஆய பயெனன்ெகால் வால வன்
நற்றாள் ெதாழாஅர ்எனின்

ய அ  வ வானவனின் வ கைள 
வணங்காதவர,் ப த்ததனால் ெபற்ற பயன்தான் என்ன?

2

14 வான் றப் ஏரின் உழாஅர ்உழவர ் யல்என் ம்
வாரி வளங் ன் க் கால்

மைழ என் ம் வ வாய் வளம் ன்  டட்ால், ( 
உண ப் ெபா ள்கைள உண்டாக் ம்) உழவ ம் ஏர ்
ெகாண்  உழமாடட்ார்

3

50 இல்வாழ்க்ைக ைவயத் ள் வாழ்வாங்  வாழ்பவன் வான்உைற ம்
ெதய்வத் ள் ைவக்கப் ப ம்

உலகத் ல் வாழேவண் ய அறெந ல் நின்  
வாழ் றவன், வா லகத் ல் உள்ள ெதய்வ ைற ல் 
ைவத்  ம க்கப்ப வான்.

4

69 மக்கடே்ப ஈன்ற ெபா ன் ெபரி வக் ம் தன்மகைனச்
சான்ேறான் எனக்ேகடட் தாய்

தன் மகைன நற்பண்  நிைறந்தவன் என றர ்
ெசால்லக் ேகள் ற்ற தாய், தான் அவைன ெபற்றக் 
காலத் ல் உற்ற ம ழ்ச் ைய டப் ெபரி ம் 
ம ழ்வாள்.

5

98 இனியைவ றல் ைம ள் நீங் ய இன்ெசால் ம ைம ம்
இம்ைம ம் இன்பம் த ம்

றரக்்  மனத் ன்பம் தராத இனிய ெசால் ஒ வ க்  
இம்ைம ம் ம ைம ம் இன்பம் த ம்.

6

110 ெசய்ந்நன் ய தல் எந்நன்  ெகான்றாரக்் ம் உய் ண்டாம் உய் ல்ைல
ெசய்ந்நன்  ெகான்ற மகற்

எந்த அறத்ைத மறந்தாரக்் ம் வாழ்  உண் ; ஆனால் 
ஒ வர ்ெசய்த உத ைய மறந்தாரக்்  வாழ் ல்ைல

7

291 வாய்ைம வாய்ைம எனப்ப வ யாெதனின் யாெதான்றந்
ைம லாத ெசாலல்

உண்ைம என்  ெசால்லப்ப வ  எ  என்றால், 
எவரக்் ம் எத்தைகய ங்ைக ம் தராத ெசாற்கைளச ்
ெசால்வேத ஆ ம்.

சாக்ரெமண்ேடா த ழ் மன்றம் 
க் றள் ேபாட்  2021

 1 (வய  6 மற் ம் ேழ)



8

314 இன்னா ெசய்யாைம இன்னாெசய் தாைர ஒ த்தல் அவரந்ாண
நன்னயஞ் ெசய்  டல்

இன்னா ெசய்தவைரத ்தண் த்தல் அவேர நா ம் 
ப யாக அவ க்  நல் த  ெசய்  அவ ைடய 

ைமைய ம் நன்ைமைய ம் மறந்  தலா ம்.

9

392 கல் எண்ெணன்ப ஏைன ெய தெ்தன்ப இவ் ரண் ங்
கண்ெணன்ப வா ம் உ ரக்்

வா ம் நல்லவரக்்  அ ய ம் கைலஇய ம் றந்த 
கண் என்  அ ந்தவர ் வர.்

10

722 அைவ அஞ்சாைம கற்றா ள் கற்றார ்எனப்ப வர ்கற்றார் ன்
கற்ற ெசலசெ்சால்  வார்

கற்றவரின் ன் தாம் கற்றைவகைளச ்அவ ைடய 
மன ல் ப மா ச ்ெசால்லவல்லவர,் கற்றவர ்
எல்லாரி ம் கற்றவராக ம த் ச ்ெசால்லப்ப வார.்


