
எண் றள்
 எண்

அ காரம் றள் றள் ளக்கம் 

1

11 வான் றப் வானின் லகம் வழங்  வ தலால்
தான ழ்தம் என் ணரற் பாற்

மைழ ெபய்ய உலகம் வாழ்ந்  வ வதால், மைழயான  
உலகத்  வா ம் உ ரக் க்  அ ழ்தம் என்  
உணரத்தக்கதா ம்

2

28 நீத்தார ்ெப ைம நிைறெமா  மாந்தர ்ெப ைம நிலத்
மைறெமா  காட்  ம்

பயன் நிைறந்த ெமா களில் வல்ல சான்ேறாரின் 
ெப ைமைய, உலகத் ல் அ யாமல் ளங் ம் 
அவரக் ைடய மைறெமா கேள காட் ம்.

3

40 அறன் வ த்தல் ெசயற்பால ேதா ம் அறேன ஒ வற்
உயற்பால ேதா ம் ப

ஒ வன் ெசய்யத் தக்க  அறேம; ட் டத் தக்கைவ ய 
ெசயல்கேள.

4

60
வாழ்க்ைகத் 

ைணநலம்
மங்கலம் என்ப மைனமாட்  மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட ்ேப

மைன ன் நற்பண்ேப இல்வாழ்க்ைகக்  மங்கலம் 
என்  வர:் நல்ல மக்கைளப் ெப தேல அதற்  
நல்லணிகலம் என்  வர.்

5

66 மக்கடே்ப ழ னி யா னி ெதன்பதம் மக்கள்
மழைலசெ்சால் ேகளா தவர்

ெபற்ற ள்ைளகள் ேப ம் ெபா ளற்ற மழைலச ்
ெசால்ைலக் ேகடக்ாதவரத்ாம், ழ ம் யா ம் ேகடக் 
இனியைவ என்பர்

6

71 அன் ைடைம அன் ற் ம் உண்ேடா அைடக் ந்தாழ் ஆரவ்லர்
ண்கணீர ் சல் த ம்

அன் க் ம் அைடத்  ைவக் ம் தாழ் உண்ேடா? 
அன் ைடயவரின்  கண்ணீேர ( உள்ேள இ க் ம் 
அன்ைபப் ) பல ம் அ ய ெவளிப்ப த் ம்

7

81 ந்ேதாம்பல்
இ ந்ேதாம்  இல்வாழ்வ ெதல்லாம் 

ந்ேதாம்
ேவளாண்ைம ெசய்தற் ெபா ட்

ட் ல் இ ந்  ெபா ள்கைளக் காத்  இல்வாழ்க்ைக 
நடத் வெதல்லாம் ந் னைரப் ேபாற்  உத  
ெசய் ம் ெபா டே்ட ஆ ம்

8

100 இனியைவ றல் இனிய உளவாக இன்னாத றல்
கனிஇ ப்பக் காய்கவரந்் தற்

மனத் ற்  இன்பம் த ம் ெசாற்கள் இ க்க, அவற்ைற 
ட் ட் த் ன்பம் த ம் ெசாற்கைளக் வ , நல்ல 

பழம் இ க்க நச் க்காைய உண்ப  ேபாலா ம்.

சாக்ரெமண்ேடா த ழ் மன்றம் 
க் றள் ேபாட்  2021
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9

103 ெசய்ந்நன் ய தல் பயன் க்கார ்ெசய்த உத  நயன் க் ன்
நன்ைம கட ன் ெபரி

இன்ன பயன் ைடக் ம் என் ஆராயாமல் ஒ வன் 
ெசய்த உத ன் அன் ைடைமைய ஆராய்ந்தால் அதன் 
நன்ைம கடைல ட ெபரியதா ம் .

10

114 ந நிைலைம தக்கார ்தக லர ்என்ப தவரவர்
எசச்த்தாற் காணப் ப ம்

ந நிைலைம உைடயவர ்ந நிைல ைம இல்லாதவர ்
என்ப  அவரவரக்் ப் ன் எஞ்  நிற் ம் கழா ம் 
ப யா ம் காணப்ப ம்.

11

129 அடக்கம் உைடைம னாற் டட் ண் உள்ளா ம் ஆறாேத
நா னாற் டட் வ

னால் டட் ண் றத்ேத வ  இ ந்தா ம் உள்ேள 
ஆ ம்; ஆனால் நா னால் ய ெசால் ச ் ம் வ  
என் ம் ஆறா .

12

169 அ க்காறாைம அவ் ய ெநஞ்சத்தான் ஆக்க ம் ெசவ் யான்
ேக ம் நிைனக்கப் ப ம்

ெபாறாைம ெபா ந் ய ெநஞ்சத்தா ைடய ஆக்க ம், 
ெபாறாைம இல்லாத நல்லவ ைடய ேக ம் ஆராயத ்
தக்கைவ

13

181 றங் றாைம அறங் றா னல்ல ெச ம் ஒ வன்
றங் றா ெனன்றல் இனி

ஒ வன் அறத்ைதச ்ெசால்லாமல் பாவேம ெசய்தா ம், 
அ த்தவைரப் பற் ப் றம் ேபசமாடட்ான் என்றால் 
அ ேவ அவ க்  நல்ல

14

195 பயனில ெசால்லாைம ரை்ம றப்ெபா  நீங் ம் பயனில
நீரை்ம ைடயார ்ெசா ன்

இனிய ணத்தவர ்பயனற்ற ெசாற்கைளச ்ெசான்னால், 
அவர ்ெப ைம ம், க ம் அப்ெபா ேத நீங் ம்.

15

202 ைனயசச்ம் யைவ ய பயத்தலால் யைவ
ம் அஞ்சப் ப ம்

யெசயல்கள் ைமைய ைள க் ம் தன்ைம 
உைடயனவாக இ த்தலால், அத ் யச ்ெசயல்கள் 

ைய டக் ெகா யனவாகக் க  அஞ்சப்ப ம்

16

214 ஒப் ரவ தல் ஒத்த த வான் உ ரவ்ாழ்வான் மற்ைறயான்
ெசத்தா ள் ைவக்கப் ப ம்

உைழக் ம் சக்  அற்றவரக்்  உத பவேன உ ேரா  
வாழ்பவன். உதவாதவன் இ ந்தா ம் இறந்தவனாகேவ 
எண்ணப்ப வான்.

17

231 கழ் ஈத ைசபட வாழ்தல் அ வல்ல
ய ல்ைல உ ரக்்

வ யவரக்்  ஈதல் ேவண் ம் அதனால் கழ் உண்டாக 
வாழ ேவண் ம், அப் கழ் அல்லாமல் உ ரக்்  
ஊ யமான  ேவெறான் ம் இல்ைல.

18

280 டா ஒ க்கம் ம த்த ம் நீடட் ம் ேவண்டா உலகம்
ப த்த ெதா த்  ன்

உலகம் ப க் ம் ெயா க்கத்ைத ட்  டட்ால் 
ெமாடை்ட அ த்த ம் சைட வளரத்்த மா ய 

றக்ேகாலங்கள் ேவண்டா.



19

282 கள்ளாைம கள னா லா ய ஆக்கம் அள றந்
தாவ  ேபாலக் ெக ம்

வதால் வ ம் ெசல்வம், ெப வ  ேபாலத ்ேதான்  
ைர ல் அ ம்.

20

299 வாய்ைம எல்லா ளக் ம் ளக்கல்ல சான்ேறாரக்் ப்
ெபாய்யா ளக்ேக ளக்

உலகத்  இ டை்டப் ேபாக் ம் ளக் கள், ளக்  ஆகா; 
ெபாய் ெசால்லாைம என் ம் ளக்ேக சான்ேறாரக்்  

ளக்  ஆ ம்.

21

303 ெவ ளாைம மறத்தல் ெவ ளிைய யாரம்ாட் ந் ய
றத்தல் அதனான் வ ம்

ைம வ வ  எல்லாம் ேகாபத்தால்தான்; அதனால் 
எவரிடமானா ம் சரி, ேகாபம் ெகாள்வைத ட் க.

22

318 இன்னா ெசய்யாைம
தன் ரக்் ன்னாைம தான வான் 
என்ெகாேலா
மன் ரக்் ன்னா ெசயல்

தன் உ க் த் ன்பமானைவ இைவ என்  
உணரந்்தவன், அத ் ன்பத்ைத மற்ற உ க் ச ்ெசய்தல் 
என்ன காரணத்தாேலா.

23

333 நிைலயாைம அற்கா இயல் ற் ச ்ெசல்வம் அ ெபற்றால்
அற் ப ஆங்ேக ெசயல்

நிைலயாத இயல் ைன உைடய  ெசல்வம்; அ  
ைடத்தால் நிைலயான அறங்கைளச ்ெசய்க.

24

339 நிைலயாைம உறங் வ  ேபா ஞ் சாக்கா றங்
ப்ப  ேபா ம் றப்

உறங் வ  ேபான்ற  சா ; உறங்  ப்ப  ேபான்ற  
றப் .

25

369 அவா அ த்தல் இன்பம் இைடயறா ண் ம் அவாெவன் ந்
ன்பத் ள் ன்பங் ெக ன்

ஆைச எனப்ப ம் ெப ந் ன்பம் இல்லா  ேபானால், 
இன்பம் இைட டாமல் வ ம்.

26

388 இைறமாட் ைறெசய்  காப்பாற் ம் மன்னவன் மக்கட்
ைறெயன்  ைவக்கப் ப ம்

நீ வழங்  மக்கைளக் காக் ம் அர  மக்கைளக் காக் ம் 
கட ள் என்  க தப்ப ம்.

27

393 கல் கண் ைடய ெரன்பவர ்கற்ேறார ் கத் ரண்
ண் ைடயர ்கல்லா தவர்

கற்றவேர கண் உைடயவர;் கல்லாதவேரா கத் ல் 
இரண்  ண்ைணேய உைடயவர.்

28

403 கல்லாைம கல்லா தவ ம் நனிநல்லர ்கற்றார் ன்
ெசால்லா க்கப் ெப ன்

கற்றவர ்அைவ ல் ேபசா ந்தால் ப க்காதவ ம் 
கநல்லவேர



29

416 ேகள் எைனத்தா ம் நல்லைவ ேகடக் அைனத்தா ம்
ஆன்ற ெப ைம த ம்

 ேநரேம என்றா ம் உ  தரம் நற்ெபா ைளக் 
ேகடக் ேவண் ம். அ ட நிைறந்த ெப ைமையத ்த ம்.

30

645 ெசால்வன்ைம
ெசால் க ெசால்ைலப் ேதாரெ்சால் 
அசெ்சால்ைல
ெவல் ஞ்ெசால் இன்ைம அ ந்

தாம் ெசால் ம் ெசால்ைல ெவல்ல, ேவெறா  ெசால் 
இல்ைல என்பைத அ ந்  ெசால் க.


