
எண் றள் 
எண்

அ காரம் றள் றள் ளக்கம் 

1 7 கட ள் வாழ்த்

தனக் உவைம இல்லாதான் தாள்ேசரந்்தாரக்்  
அல்லால்
மனக்கவைல மாற்றல் அரி .

தனக்  ஒப் ைம இல்லாத தைலவ ைடய வ கைளப் 
ெபா ந்  நிைனக் ன்றவரக்்  அல்லாமல், மற்றவரக்்  
மனக்கவைலைய மாற்ற யா .

2 16 வான் றப்
 ம் ன் ளி ன் அல்லால்மற்  ஆங்ேக
ப ம் ல் தைலகாண்  அரி .

வானத் ந்  மைழத் ளி ழ்ந்தால் அல்லாமல், 
உலகத் ல் ஓர ரா ய ப ம் ல் ன் தைலைய ம் காண 

யா .

3 32 அறன்வ த்தல்
அறத் ன்ஊங்  ஆக்க ம் இல்ைல; அதைன
மறத்த ன் ஊங் இல்ைல ேக .

ஒ வ ைடய வாழ்க்ைகக்  அறத்ைத ட நன்ைமயான ம் 
இல்ைல; அறத்ைதப் ேபாற்றாமல் மறப்பைத டக் 
ெக யான ம் இல்ைல.

4 45 இல்வாழ்க்ைக
அன் ம் அற ம் உைடத்தா ன் இல்வாழ்க்ைக
பண் ம் பய ம் அ .

இல்வாழ்க்ைக அன் ம் அற ம் உைடயதாக ளங் மானால், 
அந்த வாழ்க்ைக ன் பண் ம் பய ம் அ ேவ ஆ ம்.

5 73 அன் ைடைம
அன்ேபா  இையந்த வழக்ெகன்ப ஆ ரக்்
என்ேபா  இையந்த ெதாடர் .

அ ைமயான உ ரக்்  உடம்ேபா  ெபா ந்  இ க் ன்ற 
உற , அன்ேபா  ெபா ந்  வா ம் வாழ்க்ைக ன் பயன் 
என்  வர.்

6 96 இனியைவ றல்
அல்லைவ ேதய அறம்ெப ம் நல்லைவ
நா  இனிய ெசா ன்.

றரக்்  நன்ைமயானவற்ைற நா  இனிைம உைடய 
ெசாற்கைளச ்ெசால் ன், பாவங்கள் ேதய்ந்  ைறய அறம் 
வளரந்்  ெப ம்.

7 122  ந நிைலைம
ெசப்பம் உைடயவன் ஆக்கம் ைத இன்
எசச்த் ற்  ஏமாப்  உைடத் .

ந நிைலைம உைடயவனின் ெசல்வவளம் அ ல்லாமல் 
அவ ைடய வ ள்ளாரக்் ம் உ யான நன்ைம 
த வதா ம்.

8 138 ஒ க்க ைடைம
நன் க்  த்தா ம் நல்ெலா க்கம்: ெயா க்கம்
என் ம் இ ம்ைப த ம்.

நல்ெலா க்கம் இன்பமான நல்வாழ்க்ைகக் க் காரணமாக 
இ க் ம்; ெயா க்கம் எப்ேபா ம் ன்பத்ைதக் ெகா க் ம்.

9 145 றனில் ைழயாைம
எளி என இல் றப்பான் எய் ம்எஞ் ஞான் ம்

ளியா  நிற் ம் ப .

இச ்ெசயல் எளிய  என எண்ணிப் ற ைடய மைன டம் 
ெந தவ ச ்ெசல் ன்றவன், எப்ேபா ம் அ யாமல் 
நிைலநிற் ம் ப ைய அைடவான்.

சாக்ரெமண்ேடா த ழ் மன்றம் 
க் றள் ேபாட்  2021

 4 (வய : 20 மற் ம் அதற்  ேமல்)



10 164 அ க்காறாைம
அ க்காற் ன் அல்லைவ ெசய்யார ்இ க்காற் ன்
ஏதம் ப பாக்  அ ந் .

ெபாறாைமப்ப தலா ய தவறான ெந ல் ன்பம் 
ஏற்ப தைல அ ந் , ெபாறாைம காரணமாக 
அறமல்லாதைவகைளச ்ெசய்யார ்அ வைடேயார.்

11 171 ெவஃகாைம
ந இன்  நன்ெபா ள் ெவஃ ன் ெபான் க்

ற்ற ம் ஆங்ேக த ம்.

ந நிைலைம இல்லாமல் றரக்் ரிய நல்ல ெபா ைள 
ஒ வன் கவர ம் னால் அவ ைடய ம் ெகட்  

ற்ற ம் அப்ெபா ேத வந்  ேச ம்.

12 193  பயனில ெசால்லாைம
நயன்இலன் என்ப  ெசால் ம் பயன்இல
பாரித்  உைரக் ம் உைர.

ஒ வன் பயனில்லாத ெபா ள்கைளப் பற்  ரிவாகச ்
ெசால் ம் ெசாற்கள், அவன் அறம் இல்லாதவன் என்பைத 
அ க் ம்.

13 209 ைனயசச்ம்
தன்ைனத்தான் காதலன் ஆ ன் எைனதெ்தான் ம்

ன்னற்க ைனப் பால்.

ஒ வன் தன்ைனத ்தான் ம்  வாழ்பவனா ன், ய 
ெசயலா ய ப ைய எவ்வள  யதா ம் 
ெபா ந்தாமல் நீங்க ேவண் ம்.

14 226  ஈைக
அற்றார ்அ ப  ரத்்தல் அஃ ஒ வன்
ெபற்றான் ெபா ள்ைவப் .

வ யவரின் க ம்ப ையத் ரக்்கேவண் ம்; அ ேவ ெபா ள் 
ெபற்ற ஒ வன் அப்ெபா ைளத் தனக் ப் ற்காலத் ல் 
உத மா  ேசரத்்  ைவக் ம் இடமா ம்.

15 254 லால் ம த்தல்
அ ளல்ல  யாெதனில் ெகால்லாைம ேகாறல்
ெபா ளல்ல  அவ் ன் னல்.

அ ள் எ  என்றால் ஓர ்உ ைர ம் ெகால்லாம த்தல்; 
அ ளல்லாத  எ  என்றால் உ ைரக் ெகால் தல்; அதன் 
உடம்ைபத ் ன் தல் அறம் அல்லாத .

16 269 தவம்
ற்றம் த்த ம் ைக ம் ேநாற்ற ன்

ஆற்றல் தைலப்பட ்டவரக்் .

தவம் ெசய்வதால் ெபறத்தக்க ஆற்றைலப் ெபற்றவரக்்  (ஓர ்
இைட ம் இல்ைலயாைகயால்) யமைன ெவல் த ம் 
ைக ம்.

17 273 டாெவா க்கம்
வ இல் நிைலைமயான் வல் வம் ெபற்றம்

ன்ேதால் ேபாரத்் ேமய்ந் தற் .

மனத்ைத அடக் ம் வல்லைம இல்லாதவன் ேமற்ெகாண்ட 
வ ய தவக்ேகாலம், ப  ன் ேதாைலப் ேபாரத்் க் 
ெகாண்  ப ைர ேமய்ந்தாற் ேபான்ற .

18 284 கள்ளாைம
கள ன்கண் கன் ய காதல் ைள ன்கண்

யா மம் த ம்.

கள  ெசய்  ெபா ள் ெகாள்வதால் உண்டா ய ஆக்கம் 
ெப வ ேபால ேதான் , இயல்பாக இ க்க ேவண் ய 
அளைவ ம் கடந்  ெகட் ம்.

19 300 வாய்ைம

யாெமய்யாக் கண்டவற் ள் இல்ைல 
எைனதெ்தான் ம்
வாய்ைம ன் நல்ல ற.

யாம் உண்ைமயாகக் கண்ட ெபா ள்க ள் வாய்ைமைய ட 
எத்தன்ைமயா ம் றந்தைவகளாகச ்ெசால்லத் தக்கைவ 
ேவ  இல்ைல.

20 315 இன்னா ெசய்யாைம
அ னான் ஆ வ  உண்ேடா ற ன்ேநாய்
தம்ேநாய்ேபால் ேபாற்றாக் கைட?

மற்ற உ ரின் ன்பத்ைதத் தன் ன்பம்ேபால் க க் 
காப்பாற்றா ட்டால், ெபற் ள்ள அ னால் ஆ ம் பயன் 
உண்ேடா?



21 344 ற
இயல்பா ம் ேநான் ற் ஒன்  இன்ைம உைடைம
மயலா ம் மற் ம் ெபயரத்் .

தவம் ெசய்வதற்  ஒ  பற் ம் இல்லா த்தல் இயல்பா ம்; 
பற்  உைடயவராக இ த்தல் ண் ம் மயங் தற்  
வ யா ம்.

22 359 ெமய் ணரத்ல்
சார் உணரந்்  சார்  ெகடஒ ன் மற்ற த் ச்
சாரத்ரா சாரத் ம் ேநாய்.

எல்லாப் ெபா க் ம் சாரப்ான ெசம்ெபா ைள உணரந்்  
பற் க் ெக மா  ஒ னால், சாரவ்தற்  உரிய ன்பங்கள் 

ம்ப வந்  அைடயா.

23 372 ஊழ்
ேபைதப் ப க் ம் இழ ஊழ்: அ வகற் ம்
ஆகல்ஊழ் உற்றக் கைட.

ெபா ள் இழத்தற் க் காரணமான ஊழ், ேபைத யாக் ம்; 
ெபா ள் ஆவதற் க் காரணமான ஊழ், அ ைவப் ெப க் ம்.

24 399 கல்
தாம்இன் வ  உல இன் றக்கண்
கா வர ்கற்ற ந் தார.்

தாம் இன் வதற் க் காரணமான கல் யால் உலக ம் 
இன் வைதக் கண் , கற்ற ந்த அ ஞர ்ேமன்ேம ம் 
(அக்கல் ையேய) ம் வர.்

25 429 அ ைடைம
எ ரதாக் காக் ம் அ னாரக்்  இல்ைல
அ ர வ வேதார ்ேநாய்.

வரப்ேபாவைத ன்ேன அ ந்  காத் க் ெகாள்ளவல்ல 
அ ைடயவரக்் , அவர ்ந ங ம்ப யாக வரக் ய ன்பம் 
ஒன் ம் இல்ைல.

26 447
ெபரியாைரத் 
ைணக்ேகாடல்

இ க் ம் ைணயாைர ஆள்வாைர யாேர
ெக க் ம் தைகைம யவர?்

க ந்  அ ைர றவல்ல ெபரியாரின் ைண ெகாண்  
நடப்பவைரக் ெக க் ம் ஆற்றல் உைடயவர ்யார ்
இ க் ன்றனர?்

27 458 ற் னஞ் ேசராைம
மனநலம் நன் உைடய ரா ம் சான்ேறாரக்்
இனநலம் ஏமாப்  உைடத் .

மனத் ன் நன்ைமைய உ யாக உைடயவரா ம் 
சான்ேறாரக்்  இனத் ன் நன்ைம ேம ம் நல்ல காவலாக 
அைமவதா ம்.

28 463 ெதரிந்  ெசயல்வைக
ஆக்கங் க  தல்இழக் ம் ெசய் ைன
ஊக்கார ்அ ைட யார.்

ன் ைள ம் ஊ யத்ைதக் க  இப்ேபா  உள்ள தைல 
இழந் டக் காரணமான ெசயைல அ ைடயவர ்
ேமற்ெகாள்ளமாட்டார.்

29 478 வ ய தல்
ஆ ஆ  அள இட்  ஆ ம் ேக இல்ைல
ேபா ஆ  அகலாக் கைட.

ெபா ள் வ ம் வ  (வ வாய்) யதாக இ ந்தா ம், ேபா ம் 
வ  (ெசல ) ரி படா ட்டால் அதனால் ங்  இல்ைல.

30 486 காலம தல்
ஊக்கம் உைடயான் ஒ க்கம் ெபா தகர்
தாக்கற் ப் ேப ம் தைகத் .

ஊக்கம் ந்தவன் (காலத்ைத எ ரப்ாரத்் ) 
அடங் த்தல், ேபார ்ெசய் ம் ஆட் க்கடா தன் பைகையத ்
தாக் வதற்காகப் ன்ேன கால்வாங் தைலப் ேபான்ற .



31 493 இடன தல்
ஆற்றா ம் ஆற்  அ ப இடன்அ ந்
ேபாற்றாரக்ண் ேபாற் ச ்ெச ன்.

தக்க இடத்ைத அ ந்  தம்ைமக் காத் க்ெகாண்  
பைகவரிடத் ற் ெசன்  தம் ெசயைலச ்ெசய்தால், வ ைம 
இல்லாதவ ம் வ ைம உைடயவராய் ெவல்வர.்

32 499 இடன தல்
ைறநல ம் ம் இலரஎ்னி ம் மாந்தர்

உைறநிலத்ேதா  ஒட்டல் அரி .

அரணா ய நன்ைம ம் மற்றச ் றப் ம் இல்லாதவரா ம் 
பைகவர ்வாழ் ன்ற இடத் ற் ச ்ெசன்  அவைரத ்தாக் தல் 
அரி .

33 517  ெதரிந்  ைனயாடல்
ெசய்வாைன நா  ைனநா க் காலத்ேதா
எய்த உணரந்்  ெசயல்.

ெசய் ன்றவ ைடய தன்ைமைய ஆராய்ந் , ெசய ன் 
தன்ைமைய ம் ஆராய்ந் , தக்க காலத்ேதா  ெபா ந் மா  
உணரந்்  ெசய் க்க ேவண் ம்.

34 528 ற்றந்தழால்
ெபா ேநாக்கான் ேவந்தன் வரிைசயா ேநாக் ன்
அ ேநாக்  வாழ்வார ்பலர.்

அரசன் எல்லாைர ம் ெபா வைகயாக ேநாக்காமல், அவரவர ்
றப் க்  ஏற்றவா  ேநாக் னால், அைத ம் ச ் ற்றமாக 

வாழ் ன்றவர ்பலர ்ஆவர.்

35 544 ெசங்ேகான்ைம
த இக் ேகால்ஓச் ம் மாநில மன்னன்

அ த இ நிற் ம் உல .

கைள அன்ேபா  அைணத் க் ெகாண்  ெசங்ேகால் 
ெச த் ன்ற அரச ைடய அ ையப் ெபா ந்  உலகம் 
நிைலெப ம்.

36 559 ெகா ங்ேகான்ைம
ைறேகா  மன்னவன் ெசய் ன் உைறேகா

ஒல்லா  வானம் ெபயல்.
அரசன் ைறதவ  நாடை்ட ஆட்  ெசய்வானானால், அந்த 
நாட் ல் ப வமைழ தவ  ேமகம் மைழ ெபய்யாமல் ேபா ம்.

37 568 ெவ வந்த ெசய்யாைம
இனத்த ஆற்  எண்ணாத ேவந்தன் னத் ஆற் ச்

ன் ம் .

அைமசச்ர ் தலான தன் இனத்தாரிடம் கலந்  எண்ணாத 
அரசன், னத் ன் வ ல் ெசன்   நிற்பானானால், 
அவ ைடய ெசல்வம் ங் ம்.

38 570 ெவ வந்த ெசய்யாைம
கல்லாரப்் ணிக் ம் க ங்ேகால்: அ வல்ல
இல்ைல நிலக் ப் ெபாைற.

க ங்ேகாலா ய ஆட் ைற கல்லாதவைரத ்தனக்  
அரணாகச ்ேசரத்் க்ெகாள் ம்; அ  த ர நிலத் ற் ச ் ைம 
ேவ  இல்ைல.

39 573 கண்ேணாட்டம்
பண்என்னாம் பாடற்  இைய ன்ேறல்: கண்என்னாம்
கண்ேணாட்டம் இல்லாத கண்?

பாடேலா  ெபா ந் தல் இல்ைலயானால் இைச என்ன 
பய ைடயதா ம்? அ ேபால், கண்ேணாட்டம் இல்லா ட்டால் 
கண் என்ன பய ைடயதா ம்?

40 597 ஊக்க ைடைம
ைத இடத்  ஒல்கார ்உரேவார ் ைதயம் ன்

பட் ப்பா  ஊன் ம் களி .

உடம்ைப மைறக் மள  அம் களால் ண்பட் ம், யாைன 
தன் ெப ைமைய நிைலநி த் ம்; அ ேபால், ஊக்கம் 
உைடயவர ்அ  வந்த டத் ம் தளரமாட்டார.்

41 603 ம ன்ைம
ம ம க் ெகாண் ஒ ம் ேபைத றந்த

ம ம் தன்னி ம் ந் .

அ க் ம் இயல் ைடய ேசாம்பைலத் தன்னிடம் ெகாண்  
நடக் ம் அ ல்லாதவன் றந்த , அவ க்  ன் 
அ ந் ம்.



42 610 ம ன்ைம
ம இலா மன்னவன் எய் ம் அ அளந்தான்
தாஅய  எல்லாம் ஒ ங் .

அ யால் உலகத்ைத அளந்த கட ள் தா ய பரப்  
எல்லாவற்ைற ம் ேசாம்பல் இல்லாத அரசன் ஒ ேசர 
அைடவான்.

43 627 இ க்கண யாைம
 இலக்கம் உடம் இ ம்ைபக் ெகன்  கலக்கத்ைதக்
ைகயாறாக் ெகாள்ளாதாம் ேமல்.

ேமேலார,் உடம்  ன்பத் ற்  இலக்கமான  என்  
உணரந்் , ( ன்பம் வந்தேபா ) கலங் வைத ஒ க்க 
ெந யாகக் ெகாள்ளமாட்டார.்

44 635 அைமச்

அறன்அ ந்  ஆன் அைமந்த ெசால்லான்எஞ் 
ஞான் ம்

றன்அ ந்தான் ேதரச்் த் ைண.

அறத்ைத அ ந்தவனாய் அ  நிைறந்  அைமந்த ெசால்ைல 
உைடயவனாய், எக்காலத் ம் ெசயல்ெசய் ம் றன் 
அ ந்தவனாய் உள்ளவன் ஆராய்ந்  ம் ைணயாவான்.

45 646 ெசால்வன்ைம
ேவட்பத்தாம் ெசால் ப் றரெ்சால் பயன்ேகாடல்
மாட் ன் மா அற்றார ்ேகாள்.

றர ் ம் ம் ப யாகத் தாம் ெசால் , றர ்ெசால் ம் 
ேபா  அசெ்சால் ன் பயைன ஆராய்ந்  ெகாள் தல் மாசற்ற 

றப் ைடயவரின் ெகாள்ைகயா ம்.

46 657 ைனத் ய்ைம
ப மைலந்  எய் ய ஆக்கத் ன் சான்ேறார்
க நல் ரேவ தைல.

ப ைய ேமற்ெகாண்  இ ெதா ல் ெசய்  ெப ம் 
ெசல்வத்ைத டச ்சான்ேறார ் ைனத் ய்ைம ேயா ந்  
ெப ம் ெபால்லாத வ ைமேய றந்த .

47 662  ைனத் ட்பம்
 ஊ ஒரால் உற்ற ன் ஒல்காைம இவ் ரண் ன்
ஆ என்பர ்ஆய்ந்தவர ்ேகாள்.

இைட  வ வதற்  ன்ேப நீக் தல், வந்த ன் தளராைம 
ஆ ய இந்த இரண் ன  வ ேய ைனத ் ட்பம் பற்  
ஆராய்ந்தவரின் ெகாள்ைகயாம்.

48 671 ைனெசயல்வைக
ழ்ச்   ணி எய்தல் அத் ணி

தாழ்ச் ள் தங் தல் .

ஆராய்ந்  எண் வதற்  எல்ைல ணி  ெகாள்வேத ஆ ம். 
அவ்வா  ெகாண்ட ணி  காலந் தாழ்த்  நிற்ப  

ற்றமா ம்.

49 679 ைனெசயல்வைக
 நட்டாரக்்  நல்ல ெசய ன் ைரந்தேத
ஒட்டாைர ஒட் க் ெகாளல்.

பைகவராக உள்ளவைரப் ெபா ந் மா  ேசரத்் க் ெகாள்ளல், 
நண்பரக்்  உத யானவற்ைறச ்ெசய்தைல ட ைரந்  
ெசய்யத்தக்கதா ம்.

50 707 ப்ப தல்
கத் ன் க் ைறந்த  உண்ேடா உவப் ம்

கா ம் தான் ந் ம்.

ஒ வன் ப்பம் ெகாண்டா ம் ெவ ப் க் ெகாண்டா ம், 
அவ ைடய கம் ற்பட்  அைதத ்ெதரி க் ம்; அம் 

கத்ைத ட அ  க்க  உண்ேடா?

51 714 அைவய தல்
ஓளியார் ன் ஒள்ளியர ்ஆதல் ெவளியார் ன்
வான் ைத வண்ணம் ெகாளல்.

அ ற் றந்தவரின் ன் தா ம் அ ற் றந்தவராய்ப் 
ேபச ேவண் ம்; அ ல்லாதவர ் ன் தா ம் ெவண் 

ண்ணம்ேபால் அ ல்லாதவராய் இ க்க ேவண் ம்.

52 716 அைவய தல்
ஆற் ன் நிைலதளரந்் தற்ேற யன் லம்
ஏற் உணரவ்ார ் ன்னர ்இ க் .

ரிவான அ த் ைறகைள அ ந்  உணர் ன்றவரின் 
ன்ேன ற்றப்ப தல், ஒ க்கெந ந்  நிைல தளரந்்  

ெக வைதப் ேபான்றதா ம்.



53 723 அைவயஞ்சாைம
பைகயகத் ச ்சாவார ்எளியர ்அரியர்
அைவயகத்  அஞ்சா தவர.்

பைகவர ்உள்ள ேபாரக்களத் ல் (அஞ்சாமல் ெசன் ) சாகத் 
ணிந்தவர ்உலகத் ல் பலர;் கற்றவரின் அைவக் களத் ல் 

அஞ்சாமல் ேபசவல்லவர ் லேர.

54 735 நா

பல் ம் பாழ்ெசய ம் உட்பைக ம் 
ேவந் அைலக் ம்
ெகால் ம் ம் இல்ல  நா .

பலவைகயாக மா ப ம் ட்டங்க ம், உடனி ந்ேத அ  
ெசய் ம் பைக ம், அரசைன வ த் ன்ற ெகாைலத ்
ெதா ல் ெபா ந் ய நில மன்ன ம் இல்லாத  நா .

55 739 நா
நா என்ப நாடா வளத்தன: நா அல்ல
நாட வளந்த  நா .

யற்  ெசய்  ேதடாமேல த ம் வளத்ைத உைடய 
நா கைளச ் றந்த நா கள் என்  வர;் ேத  யன்றால் 
வளம் த ம் நா கள் அல்ல,

56 747 அரண்
ற் ம் ற்றா  எ ந் ம் அைறப்ப த் ம்

பற்றற்  அரிய  அரண்.

ற் ைக ட் ம், ற் ைக டாமல் ேபார ்ெசய் ம், 
வஞ்சைன ெசய் ம் எப்ப ம் பைகவரால் ைகப்பற்ற 

யாத அ ைம உைடய  அரண் ஆ ம்.

57 752 ெபா ள் ெசயல்வைக
இல்லாைர எல்ேலா ம் எள் வர:் ெசல்வைர
எல்லா ம் ெசய்வர ் றப் .

ெபா ள் இல்லாதவைர (ேவ  நன்ைம உைடயவராக 
இ ந்தா ம்) எல்லா ம் இகழ்வர;் ெசல்வைர (ேவ  நன்ைம 
இல்லா ட்டா ம்) எல்லா ம் றப் ச ்ெசய்வர.்

58 758 ெபா ள் ெசயல்வைக

ன் ஏ  யாைனப்ேபார ்கண்டற்றால் 
தன்ைகத் ஒன்
உண்டாகச ்ெசய்வான் ைன.

தன் ைகப்ெபா ள் ஒன்  தன்னிடம் இ க்க அைதக் ெகாண்  
ஒ வன் ெசயல் ெசய்தல், மைல ன்ேமல் ஏ , யாைனப் 
ேபாைரக் கண்டாற் ேபான்ற .

59 773 பைடசெ்ச க்
ேபராண்ைம என்ப த கண்:ஒன்  உற்றக்கால்
ஊராண்ைம மற் அதன் எஃ .

பைகவைர எ ரக்் ம் ரத்ைத க்க ஆண்ைம என்  வர;் 
ஒ  ன்பம் வந்தேபா  பைகவரக்் ம் உத  ெசய்தைல அந்த 
ஆண்ைம ன் ரை்ம என்  வர.்

60 779 பைடசெ்ச க்
இைழத்த  இகவாைமச ்சாவாைர யாேர

ைழத்த  ஒ க் ற் பவர?்
தாம் உைரத்த ள் தவறாதப  ேபாரெ்சய்  சாகவல்லவைர, 
அவர ்ெசய்த ைழக்காகத ்தண் க்க வல்லவர ்யார?்

61 784  நட்
ந தல் ெபா ட்டன்  நட்டல்: க்கண்
ேமற்ெசன்  இ த்தல் ெபா ட் .

நட் ச ்ெசய்தல் ஒ வேரா  ஒ வர ் ரித்  ம ம் ெபா ட்  
அன் ; நண்பர ்ெந  கடந்  ெசால் ம்ேபா  ற்பட் ச ்
ெசன்  இ த் ைரப்பதற்கா ம்.

62 792 நட்பாராய்தல்

ஆய்ந் ஆய்ந்  ெகாள்ளாதான் ேகண்ைம 
கைட ைற
தான்சாம் யரம் த ம்.

ஆராய்ந்  ஆராய்ந்  நட் க் ெகாள்ளாதவ ைடய நட் , 
இ ல் தான் சாவதற் க் காரணமான யரத்ைத 
உண்டாக் ம்.

63 796 நட்பாராய்தல்
ேகட் ம் உண் ஓர ்உ  ைளஞைர
நீட்  அளப்பேதார ்ேகால்.

ேக  வந்தேபா ம் ஒ வைக நன்ைம உண் ; அக்ேக  
ஒ வ ைடய நண்பரின் இயல் கைள நீட்  அளந்  
பாரப்்பெதா  ேகாலா ம்.



64 801 பைழைம
பைழைம எனப்ப வ  யா எனின் யா ம்

ழைமையக் ழ்ந் டா நட் .

பைழைம என்  ெசால்லப்ப வ  எ  என்  ன னால் அ  
பழ யவர ்உரிைமபற் ச ்ெசய் ம் ெசயைலக் 

ழ்ப்ப த்தாமல் ஏற் ம் நட்பா ம்.

65 807 பைழைம
அ வந்த ெசய் ம் அன் அறார ்அன் ன்
வ வந்த ேகண்ைம யவர.்

அன் டன் ெதான் ெதாட்  வந்த உறைவ உைடயவர,் அ  
த ம் ெசயல்கைளப் பழ யவர ்ெசய்த ேபா ம் தம் அன்  
நீங்காம ப்பார.்

66 813 நட்
 உ வ  ர் க் ம் நட் ம் ெப வ
ெகாள்வா ம் கள்வ ம் ேநர.்

ைடக் ம் பயைன அளந்  பாரக்் ம் நண்ப ம், அன்ைபக் 
ெகாள்ளாமல் ெப ன்ற ெபா ைளக் ெகாள் ம் 

ைலமகளி ம், கள்வ ம் ஒ  நிகரானவர.்

67 826 டாநட்
நட்டாரே்பால் நல்லைவ ெசால் ம் ஒட்டாரெ்சால்
ஒல்ைல உணரப் ப ம்.

நண்பரே்பால் நன்ைமயானவற்ைறச ்ெசான்ன ேபா ம் 
பைகைம ெகாண்டவர ்ெசால் ம் ெசாற்களின் உண்ைமத ்
தன்ைம ைர ல் உணரப்ப ம்.

68 833 ேபைதைம
 நாணாைம நாடாைம நாரஇ்ன்ைம யாெதான் ம்
ேபணாைம ேபைத ெதா ல்.

தகாதவற் ற்  நாணாம த்தல், தக்கவற்ைற 
நாடாம த்தல், அன்  இல்லாைம, நன்ைம ஒன்ைற ம் 

ம்பாைம அ யைவ ேபைத ன் ெதா ல்கள்.

69 837 ேபைதைம
ஏ லார ்ஆரத் தமரப் ப்பர ்ேபைத
ெப ஞ்ெசல்வம் உற்றக் கைட.

ேபைத ெப ஞ் ெசல்வம் அைடந்தேபா , (அவேனா  
ெதாடர் ல்லாத) அயலார ்நிைறய நன்ைம ெபற. அவ ைடய 

ற்றத்தார ்ப யால் வ ந் வர.்

70 841 ல்ல வாண்ைம
அ ன்ைம இன்ைம ள் இன்ைம இன்ைம
இன்ைமயா ைவயா  உல .

அ ல்லாைமேய இல்லாைம பலவற் ள் ம் ெகா ய 
இல்லாைமயா ம்; மற்ற இல்லாைமகைள உலகம் அத்தைகய 
இல்லாைமயாகக் க தா .

71 847 ல்ல வாண்ைம
அ மைற ேசா ம் அ இலான் ெசய் ம்
ெப ைற தாேன தனக் .

அரிய மைறெபா ைள மனத் ல் ைவத் க் காக்காமல் 
ேசாரந்்  ெவளிப்ப த் ம் அ ல்லாதவன் தனக் த் தாேன 
ெப ந் ங்  ெசய் ெகாள்வான்.

72 853 இகல்
இகல்என் ம் எவ்வேநாய் நீக் ன் தவல்இல்லாத்
தா ல் ளக்கம் த ம்.

ஒ வன் இகல் என்  ெசால்லப்ப ம் ன்ப ேநாைய 
நீக் ட்டால். அஃ  அவ க்  அ ல்லாத நிைலயான 

கைழக் ெகா க் ம்.

73 860 இகல்
 இகலான்ஆம் இன்னாத எல்லாம் நகலான்ஆம்
நல்நயம் என் ம் ெச க் .

ஒ வ க்  இகலால் ன்பமானைவ எல்லாம் உண்டா ம்; 
அதற்  மாறான நட்பால் நல்ல நீ யா ய ெப த நிைல 
உண்டா ம்.

74 866 பைகமாட்
காணாச ் னத்தான் க ெப ங் காமத்தான்
ேபணாைம ேபணப் ப ம்.

ஒ வன் உண்ைம காணாத னம் உைடயவனாய், கப் 
ெபரிய ஆைச உைடயவனாய் இ ந்தால், அவ ைடய பைக 

ம்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.



75 870 பைகமாட்
 கல்லான் ெவ ம் ெபா ள் எஞ்ஞான் ம்
ஒல்லாைன ஒல்லா  ஒளி.

 கல்லான் ெவ ம் ெபா ள் எஞ்ஞான் ம்
ஒல்லாைன ஒல்லா  ஒளி.

76 882 உட்பைக
வாள்ேபால் பைகவைர அஞ்சற்க: அஞ் க
ேகள்ேபால் பைகவர ்ெதாடர் .

வாைளப்ேபால் ெவளிப்பைடயான பைகவரக்்  அஞ்ச 
ேவண் ய ல்ைல; ஆனால் உற னைரப்ேபால இ ந்  
உட்பைக ெகாண்டவரின் ெதாடர் க்  அஞ்ச ேவண் ம்.

77 889 உட்பைக
எள்பக  அன்ன ைமத்ேத ஆ ம்
உட்பைக உள்ளதாம் ேக .

எள்ளின் ளைவப் ேபான்ற ய அள  உைடயேத ஆனா ம், 
ஒ  ைய அ க்கவல்ல ேக  உட்பைக ல் உள்ளதா ம்.

78 893
ெபரியாைரப் 

ைழயாைம
ெகடல்ேவண் ன் ேகளா  ெசய்க அடல்ேவண் ன்
ஆற்  பவரக்ண் இ க் .

அ க்க ேவண் மானால் அவ்வாேற ெசய் க்க 
வல்லவரிடத் ல் தவ  ெசய்தைல, ஒ வன் ெகட 
ேவண் மானால் ேகளாமேல ெசய்யலாம்.

79 896
ெபரியாைரப் 

ைழயாைம
 எரியால் டப்ப ம் உய் உண்டாம்: உய்யார்
ெபரியாரப்் ைழத் ஒ  வார.்

யால் டப்பட்டா ம் ஒ கால் உ ர் ைழத்  வாழ ம்; 
ஆற்றல் ந்த ெபரியாரிடத் ல் தவ  ெசய்  நடப்பவர ்
தப் ப் ைழக்க யா .

80 900
ெபரியாைரப் 

ைழயாைம
இறந் அைமந்த சார் ைடயர ்ஆ ம் உய்யார்

றந் அைமந்த ரார ்ெச ன்.

கச ் றப்பாக அைமந்த ெப ைம ைடயவர ்ெவ ண்டால், 
அள  கடந்  அைமந் ள்ள சார் கள் உைடயவரானா ம் 
தப் ப் ைழக்க யா .

81 912 வைர ன் மகளிர்
பயன் க் ப் பண் உைரக் ம் பண் ல் மகளிர்
நயன் க்  நள்ளா டல்.

ைடக்கக் ய பயைன அளந்  பாரத்் , அதற்  ஏற்றவா  
இனியெசால் ன்ற பண்பற்ற ெபா  மகளிரின் 
இன்பத்ைத ஆராய்ந்  ெபா ந்தாமல் டேவண் ம்.

82 917 வைர ன் மகளிர்
 நிைறெநஞ்சம் இல்லவர ்ேதாய்வர ் றெநஞ் ன்
ேபணிப் ணரப்வர ்ேதாள்.

ெநஞ்சத்ைத நி த்  ஆ ம் ஆற்றல் இல்லாதவர,் தம் ெநஞ் ல் 
ேவ ெபா ைள ம் க் ம் ெபா  மகளிரின் ேதாைளப் 
ெபா ந் வர.்

83 921 கள் ண்ணாைம
உடக்ப் படாஅர ்ஒளிஇழப்பர ்எஞ்ஞான் ம்
கள்காதல் ெகாண் ஒ  வார.்

கள்ளின்ேமல் ப்பம் ெகாண்  நடப்பவர,் எக்காலத் ம் 
பைகவரால் அஞ்சப்படார;் தமக்  உள்ள கைழ ம் 
இழந் வார.்

84 925 கள் ண்ணாைம
ைகய  யாைம ைடத்ேத ெபா ள் ெகா த்
ெமய்அ  யாைம ெகாளல்.

ைலப்ெபா ள் ெகா த் க் கள் ண்  தன் உடம்ைபத் தான் 
அ யாத நிைலைய ேமற்ெகாள் தல், ெசய்வ  இன்னெதன்  
அ யாத அ யாைம உைடயதா ம்.

85 928 கள் ண்ணாைம
களித் அ ேயன் என்ப  ைக க: ெநஞ்சத்
ஒளித்த உம் ஆங்ேக ம்.

கள் ண்பவன் `யான் ஒ ேபா ம் கள் ண்ட ேயன்' என்  
ெசால் வைத டேவண் ம்: ெநஞ் ல் ஒளிந் ந்த ற்ற ம் 
கள் ண்டேபாேத ெவளிப்ப ம்.



86 933
உ ள்ஆயம் ஓவா  ன் ெபா ளாயம்
ேபாஒய்ப் றேம ப ம்.

ஒ வன் உ ன்ற க யால் வ ம் ெபா ைள 
இைட டாமல் ச ் தா னால், ெபா ள் வ வாய் 
அவைன ட்  நீங் ப் பைகவரிடத் ல் ேச ம்

87 938

ெபா ள்ெக த் ப் ெபாய்ேமல் ெகாளஇீ 
அ ள்ெக த்
அல்லல் உழப் க் ம் .

, உள்ள ெபா ைள அ த் ப் ெபாய்ைய ேமற்ெகாள்ளச ்
ெசய்  அ ைள ம் ெக த் ப் பலவைக ம் ன்ப ற்  
வ ந்தச ்ெசய் ம்.

88 947 ம ந்
யள  அன் த் ெதரியான் ெபரி உண்ணின்

ேநாயள  இன் ப் ப ம்.

ப த் ன் அள ன்ப  அல்லாமல், அைத ஆராயாமல் 
யாக உண்டால், அதனால் ேநாய்கள் அள ல்லாமல் 

ஏற்பட் ம்.

89 952
ஒ க்க ம் வாய்ைம ம் நா ம்இம் ன் ம்
இ க்கார ் ப் றந் தார.்

உயர் ல் றந்தவர ்ஒ க்க ம் வாய்ைம ம் நாண ம் 
ஆ ய இம் ன் ந் ம் வ வாமல் இயல்பாகேவ 
நன்ென ல் வாழ்வர.்

90 955
வழங் வ  உள் ழ்ந்தக் கண் ம் பழங்
பண் ல் தைலப் ரிதல் இன் .

தாம் றரக்் க் ெகா த் த ம் வண்ைம வ ைமயால் 
ங் ய ேபா ம், பழம்ெப ைம உைடய ல் 

றந்தவர ்தம் பண் ந்  நீங் வ ல்ைல.

91 965  மானம்
ன் ன் அைனயா ம் ன் வர ் ன் வ
ன்  அைனய ெச ன்.

மைலேபால் உயரந்்த நிைல ல் உள்ளவ ம், தாழ் க் க் 
காரணமான ெசயல்கைள ஒ  ன் மணி அள  ெசய்தா ம் 
தாழ்ந்  ேபாய் வர.்

92 973 ெப ைம

ேமல்இ ந் ம் ேமல்அல்லார ்ேமல்அல்லர:் 
ழ்இ ந் ம்
ழ்அல்லார ் ழஅல் லவர.்

ேமல்நிைல ல் இ ந்தா ம் ேமன்ைமப் பண்  இல்லாதவர ்
ேமலானவர ்அல்லர;் ழ்நிைல ல் இ ந்தா ம் இ ணம் 
இல்லாதவர ் ழ்மக்கள் அல்லர.்

93 984  சான்றாண்ைம
ெகால்லா நலத்த  ேநான்ைம: றர் ைம
ெசால்லா நலத்த  சால் .

தவம் ஓர ்உ ைர ம் ெகால்லாத அறத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ; சால்  ற ைடய ைமைய எ த் ச ்ெசால்லாத 
நற்பண்ைப அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட .

94 994 பண் ைடைம
நயெனா  நன்  ரிந்த பயன்உைடயார்
பண் பா ராட் ம் உல .

நீ ைய ம் நன்ைமைய ம் ம் ப் றரக்் ப் பயன் பட 
வா ம் ெபரிேயாரின் நல்ல பண்ைப உலகத்தார ்ேபாற் க் 
ெகாண்டா வர.்

95 1005 நன் ல் ெசல்வம்
 ெகா ப்ப உம் ய்ப்ப உம் இல்லாரக்்  அ க் ய
ேகா உண் டா ம் இல்.

றரக்் க் ெகா த்  உத வ ம் தான் கரவ் ம் 
இல்லாதவரக்்  ேமன்ேம ம் ெப ய பல ேகா ப் ெபா ள் 
உண்டானா ம் பயன் இல்ைல.

96 1082
தைகயணங் த்தல்

ேநாக் னாள் ேநாக்ெக ர ்ேநாக் தல் 
தாக் அணங்
தாைனக்ெகாண் டன்ன  உைடத் .

ேநாக் ய அவள் பாரை்வக்  எ ேர ேநாக் தல் தாேன தாக்  
வ த் ம் அணங் , ஒ  ேசைனய ம் ெகாண்  வந்  
தாக் னாற் ேபான்ற .



97 1100 ப்ப தல்

 கண்ேணா  கண்ணிைண ேநாக் ஒக் ன் 
வாய்செ்சாற்கள்
என்ன பய ம் இல.

கண்கேளா  கண்கள் ேநாக்கால் ஒத் ந்  அன்  
ெசய் மானால் வாய்செ்சாற்கள் என்ன பய ம் இல்லாமற் 
ேபா ன்றன.

98 1229 ெபா கண் ரங்கல்
ப ம ண்  ைபதல் உழக் ம் ம ம ண்
மாைல படரத் ம் ேபாழ் .

அ  மயங் ம்ப யாக மாைலப்ெபா  வந்  பட ம்ேபா , 
இந்த ஊ ம் மயங்  என்னப்ேபால் ன்பத்தால் வ ந் ம்.

99 1274 ப்ப த்தல்
ைகெமாக் ள் உள்ள  நாற்றம்ேபால் ேபைத

நைகெமாக் ள் உள்ளெதான்  உண் .

அ ம்  ேதான் ம்ேபா ம் அடங் க் ம் மணத்ைதப் 
ேபால், காத ன் ன் வ ன் ேதாற்றத் ல் அடங்  
இ க் ம் ப்  ஒன்  உள்ள .

100 1315 ல க்கம்
இம்ைமப் றப் ல் ரியலம் என்ேறனாக்
கண்நிைற நீரெ்காண் டனள்.

இப் றப் ல் யாம் ரியமாட்ேடாம்` என்  காத டம் 
ெசான்ேனனாக, இனி வ ம் றப் ல் ரிவதாக உணரந்்  
கண் நிைறயக் கண்ணீர ்ெகாண்டாள்.,


