


அ��க்�	உண�

“�த்த ம�த்�வச ்�காமணி” 
�த்த�ழ்க் காவலர ்

 
டாக்டர் �.ஆ.ெப. ��வநாதம், �.�ட்.

 
 

 
 

�ன்�ல் ெவளி��
 

https://TamilEbooks.Org
 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 
        

�ன்�ைர
டாக்டர் �.வரதராசனார ்அவரக்ள் M.A., M.O.L., Ph.D.

(த�ழ்த்�ைறத் தைலவர,் ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகம்)
      
�� வ�வம்; �றந்த க�த்�க்கள்; ��ன் தன்ைம
அத்தைகய�.
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அ� ���ம்; க�த்�க்களின் ��க்ேகாள் இ�.

https://tamilebooks.org/


கற்பைன�லகத்ைத நைட�ைறக்� ஈரத்்�
அைலவ�ம் இங்� இல்ைல. பைழய வரலாற்ைற
இன்ைறய வாழ்�க்�ப் பாய்ச�் இைணப்ப�ம் இங்�
இல்ைல. நைட�ைறைய மறவாமல் வாழ்ைவக் காக்�ம்
அ�பவ அ��ைரேய இங்� உள்ள�.

�னா�ம் �ைட�மாக உள்ள ப��கள் பல்ேவ�
�ைறகைளச ்சாரந்்த அ��ைரகளாக உள்ளன.
�ைட��ம் �ைற �ைவ ��ந்ததாக�ம், ேநேர
உள்ளத்�ல் ப�ய வல்லதாக�ம், உள்ள�. ஏட�்ச்
�ைரக்காயாக வ�ம் அ��ைரைய �ட, அ�பவத்
ெதளிவாக வ�ம் அ��ைர ஆற்றல் ��ந்த� என்பைத
இந்தப் ப��யால் நன்� ெதளியலாம். இைவ இைளஞர்
உள்ளங்க�க்� நல்ல ம�ந்�ம் ஆவன: �றந்த ��ந்�ம்
ஆவன.
‘அ��க்� உண�’ நலம் பயப்பதாக!

அன்�ள்ள,
�.வரதாரசன்       ெசன்ைன

12-9-56
        

 
என� எண்ணம்

 
      “என� நா� த�ழ் நா�; என� ெமா� த�ழ் ெமா�;
ஆகேவ, நான் த�ழன்” என்� ெநஞ்� நி�ரந்்� ��ம்
த���ம் வாய்ப்�ம் உள்ள மக்க�ள் ஒவ்ெவா� வ�ம்,
“எண்ணத்தா�ம், �ணிவா�ம், ெசயலா�ம்,
ெசால்லா�ம், ெபா�ளா�ம் உல�க்��ர ்வழங்�ய நம்
அ�ந்த�ைழப் ேபாற்� வளரத்்�, நா�ம் �ற�ம்
நல்வாழ்� வாழ ேவண்�ம்!” என எண்ண ேவண்�ம்
என்ப� என� எண்ணம்.
-�.ஆ.ெப.��வநாதம்         



உ�ேள ...
 
 

அ��க்�	உண�

�ந்தைனச	்ெசல்வம்

ஏமாற்றம்

�ன்பம்

ேபாற்ற�ம்	�ற்ற�ம்

�ன்�ம்	அற்றவரக்ள்

வஞ்சகர்	உள்ளம்

எ�	இ��?

ேஜா�யம்

நைகச�்ைவ

உணரச்�்

�லவர்	ெப�மக்க�க்�

�ழந்ைத	அ��

ஒன்�பட்டால்

அ��ன்	பயன்



மனிதன்

பைகக்�	�ைத

பழ�தல்

ெசல்வ�ம்	வ�ைம�ம்

எப்ேபா�?

ப�த்த��ள்ள	மக்க�க்�

தம்�!	கவனி!

ெதாண்டர்	நிைல

மணவாழ்க்ைக

வாழ்க்ைக

நீ	யார்?

இன்ப�ம்	�ன்ப�ம்

��ந்�ங்கள்

�ரட்�	ஒங்�க!

வாங்க	மனமானால்	ெகா�!

த�ழ்	மகேன!

‘நா’ைவக்	காப்பாற்�



அர�யல்	இயக்கம்

ெவற்�

அன்�ம்	ஆைச�ம்

ெசயல்

சட்டம்

இரவல்	வாங்காேத

ஒன்�ம்	ெதரியா�

இளைம�ல்	அழ�

�யப்�

உண்ைம

பழத்ைத	உரிக்�ம்	�ைற

ெபா�நலம்

அ��ைடைம

வாழ்�	�றக்க!

ெவட்கம்

அ�பவ	அ��

அ��ம்	ெசய�ம்



ெபான்ெமா�

உலகம்

எ�?

மற�

எவன்	ைபத்�யக்காரன்?

��ப்�ம்	ெவ�ப்�ம்

நாட்ைட	அ�க்�ம்	அ�வர்

நீ	எப்ப�?

உ�ர்ப்ப�

உயர�்

த�ழரின்	பண்�

நாட்�ற்�	ஆபத்�

ெப�ந்தன்ைம

அைம�

அைம�

உயர்ந்த	க�த்�

இைளஞரக்ள்



�ைற	��தல்

வ�ைம

ஒற்�ைம

என்ன	ெபயர்?

ம�ழ்ச�்

நல்ல	வ�

எப்ப�	மக்கள்?

ேதைவ

அபாயம்

ஏமாற்றம்

ேகள்�

அைடசல்

ெபா�	வாழ்�

எசச்ரிக்ைக!

ப��ம்	�க�ம்

��ப்பா��!

வஞ்சகன�	உள்ளம்



உத�

வாழ்�ம்	அ��ம்

இழந்தவைன	இழக்�ம்

நன்�	ெச�த்�

வாழ்�ல்	வளம்

�றப்�	அ�யா�

உயர�்	ெபறா�

எ�த்தாளன்

பழகத்	தகாதவன்

ேபாைர	�ைள�க்�ம்

மக்கள்	�ணம்

ெப��யப்�

உணர�்

சா�ம்

��க்ேகாள்

ெவல்ல	இயலா�

எளி�



வைளந்�	ெகா�

ைவக்��டம்

அைம�

ம�ழ்ச�்யைட!

வ�த்�வ�

மா�தல்

அைர	நாள்

க�தம்

இறந்த	காலம்

ேவ�

ேநாையத்	த�த்தல்

அணிகலன்

ம�ப்��தல்

வ�வற்றைவ

ேயா�யாமற்	ெசய்

நட்�

வள்�வர்



உலகம்	உ�ண்ைட

ஏரி	நீர்

கண்���

�ன்பங்கள்

ேநரம்	இரா�

அன்�	ெக�ம்

அ�சயம்

�யன்�	ெப�

பாரத்்�	நட

வாழ்�ம்	பாழ்

கைலச	்�றப்�

நிைனத்�ப்	பார்

�ைறத்�க்	ெகாள்

நல�ம்	��ம்

அ�ைவ	ெந�ங்�ம்

உயர�்ம்	தாழ்�ம்

ஊர்	ெக�ம்



�ட்�க்	ைகெய�த்�

அரி�ம்	எளி�ம்

நல்ல�

இரண்ைட	ஒன்றாக்�

ெசல்வங்கள்

அைடசல்

ேகள்�ச	்ெசல்வம்

��ந்�

எைதக்	காப்ப�

எ�	நல்ல�?

வள�ம்	ெசல்வம்

எதனால்	வந்த	�ைன?

இ�ைவத்	த�வன!

அ�ய	��யாத�

வளரா�	வாழா�

��த்�

�ன்�	வாழ்!



 



 

�ந்தைனச	்ெசல்வம்

      
ஓயா� ேப�க்ெகாண்��ப்பவன் தன் உள்ளத்�ல்
ஒன்�ம் இல்ைலெயன்பைதக் காட�்க் ெகாள்��றான்.

ஒன்�ேம ேபசா��ப்பவன் தன்�ள்ளத்�ல்
எைதேயா மைறத்�க் ெகாண்��க்�றான் என்பைதக்
காட�் ���ன்றான்.

�ன்னவைன ஒடை்டவாயன் என்�ம் �ன்னவைன
அ�ஞன் என்�ம் ���றவன், தன் அவசர �த்�ையக்
காட�்க் ெகாள்��றான்.

�ன்னவைன நல்லவன் என்�ம், �ன்னவைன
வஞ்சகன் என்�ம் ���றவன், தான் அவைன�ட
அவசரக்காரன் என்பைதக் காட�்க்ெகாள்��றான்.

இந்நால்வ�ம் �ந்தைனச ்ெசல்வத்ைத
இழந்��டட்வர ்என்ப� அ�ஞரின் ���.
        

ஏமாற்றம்

      ேயாக்�யன் தன்ைனப் ேபாலேவ �ற�ம்
ேயாக்�யராய் இ�ப்பார ்என எண்ணி ஏமா�க் ெகட�்ப்
ேபா�றான்.

அேயாக்�ய�ம் தன்ைனப் ேபாலேவ மற்றவரக்ள்
அேயாக்�யரக்ளாய் இ�ப்பாரக்ெளன எண்ணி



ஏமாற்�க் ெகட�்ப்ேபா�றான்.
        

�ன்பம்

      ேசாம்ேப�க�க்� இைட�ல் ����ப்பாய்
இ�ப்பவ�ம், ெபாய்யரக்�க்� இைட�ல் உண்ைம ேப�
வ�பவ�ம், அேயாக்�யரக்�க்� இைட�ல் வாழ்�ன்ற
அ�ஞரக்ைள�ட ��ந்த �ன்பத்ைத அ�ப�ப்பர.்
        

ேபாற்ற�ம்	�ற்ற�ம்

      உ�ேரா��க்�ம் ெபா�� �ாற்�க்ெகாண்��ந்�,
இறந்த �ற� ேபாற்�ப் �கழ்�ன்ற ெகா�ஞ்ெசயைல
இந்�யா�ேலதான் அ�கமாகக் காணலாம்.
        

�ன்�ம்	அற்றவரக்ள்

      அ��ம், ேநரை்ம�ம், ஒ�க்க�ம் உள்ள அ�ஞரக்ள்
அைன வரா�ம் பாராடட்ப்ப�வாரக்ள் அவரக்ைளத்
�ற்�பவரக்ேளா, அம் �ன்�ம் அற்றவரக்ளாய்க்
காணப்ப�வாரக்ள்.
        



வஞ்சகர்	உள்ளம்

      பாைலவனத்�ல் ப�ம்�ல்ைலக் காணலாம்:
எங்�? -�ைனய��ல்! -

ேகாைழகளிடத்�ல் �ரத்ைதக்�டக் காணலாம். 
எப்ேபா�? -உரிைம ப�ேபா�ம் ேபா�

காரக்ாலத்� இ�ளில் ெவளிசச்த்ைதக் �டக்
காணலாம். 
எப்ேபா�? -�ன்�ம் ேபா�!

வஞ்சக மக்களின் உள்ளத்��ள்ளைத மட�்ம்
எங்�ம், எப்ேபா�ம், எவரா�ம் காண இயலா�.
        

எ�	இ��?

      உைழக்காமல் உ�ர ்வாழ எண்ணித் தன்ைனப்
ேபான்ற மனிதன் ஒ�வனிடம் மான�ழந்� ைகநீட�்ப்
�சை்ச ேகடப்�தான் இ��. இைத�ட இ�� ேவ�
எ��ம் இல்ைல என்ப� ஒ� ���.

இத்தைகய இ��க்�ம் �ணிந்� மானங்ெகட�்ப்
�சை்ச ேகட�்ன்ற ஒ�வனிடம், “இல்ைல” என்� ைகைய
�ரிப்ப� அைத�ட இ�� என்ப� மற்ெறா� ���.
உங்கள் ��� எ�?
        

ேஜா�யம்



      ேஜா�யர ்: (தம் மாணவைனப் பாரத்்�) தம்�! நீ
ஜாதகம் பாரக்்கக் கற்�க்ெகாண்��டட்ாயா?
       மாணவன்: யா�ம் கற்��டே்டன்; இனி உங்கள்
உத��ன்� நாேன ஜாதகம் பாரத்்�ச ்ெசால்�ேவன்.

ேஜா�யர:் �க்�யமான ஒன்ைற இன்�ம் நான்
ெசால்�க் ெகா�க்க�ல்ைலேய!

மாணவன்: அ� என்ன ஐயா?
ேஜா�யர:் “எவன் ஜாதகத்ைதத் �ரக்�க்ெகாண்�

வ��றாேனா, அவ�க்�க் ெகடட் காலம்
ேநரந்்��க்�ற� என்பைத �த�ல் நிைனத்�க் ெகாள்;
�ற� ேஜா�யம் ெசால்” என்பேத.
        

நைகச�்ைவ

      �ரிப்ப� உடல் நலத்�க்� ஏற்ற� என்ப� ம�த்�வ
அ�ஞரக்ளின் க�த்�. மக்கைளச ்�ரிக்கைவக்க
நைகச�்ைவ ஒ� �றந்த க��. இக் க��ைய
��ப்பாகக் ைகயாள ேவண்�ம். இன்ேறல், இ� �ைமேய
த�ம்.

நைகச�்ைவ ேவ�, ைநயாண்� ேவ�, நைகச�்ைவ
ெசல்��ன்ற பாைத�ல் ஒ� ம�ரிைழ தவ�னா�ம்
ைநயாண் �யாகக் காட�்யளித்� ��ம். நைகச�்ைவ
அ�ஞரக்ைள ம�ழ்�க்�ம்; ைநயாண்� மற்றவரக்ைள
ம�ழ்�க்�ம்.

ஒ�வன் ��ய� நைகச�்ைவயா? ைநயாண்�யா
என்பைத அ�ய ��ம்�னால், அைதக் ேகட�்
ம�ழ்ச�்யைடந்தவரக்ள் அ�ஞரக்ளா, மற்றவரக்ளா?
என்பைதக் ெகாண்� அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.
        



உணரச்�்

      அம்� இன்� ேவடை்டக்�ச ்ெசன்ற ேவடரக்ைள�ம்
கத்��ன்�ப் ேபாரா�ய �ரரக்ைள�ம் எவ�ம் எங்�ம்
பாரத்்��க்கலாம். ஆனால் உணரச்�்�ன்� ெவற்�
ெபற்ற மக்கைள எங்�ம் எவ�ம் காண இயலா�.
      

 
 
 
 

�லவர்	ெப�மக்க�க்�

      ‘கற்�, உணரந்்�, அடங்�’ என்பைதேய த�ழ்ப்
�லவரக்ள் ப�த்தாரக்ள்; அைதேய தாங்க�ம்
ைகயாண்டாரக்ள்; அைதேய மற்றவரக்�க்�ம்
ெசால்�க் ெகா�த்தாரக்ள். அதன் பலனாகத்தான்
த�ழ்நா� இன்� இவ்வா� காட�்யளிக்�ற�.

இனிச ்��� காலத்�ற்காவ� �லவர ்ெப�மக்கள்
அைத மாற்� “கற்�, உணரத்்�, �ளம்�” என்�
ெசால்�க் ெகா�ப்ப� நல்ல�.
        

�ழந்ைத	அ��

      �ழந்ைதகைள வளரப்்ப� ெபரிதன்�; அவரக்ள�
அ�ைவ வளரப்்பேத அைத�டப் ெபரி� அல்ல� தாேன



வள�ம் அ�ைவயாவ� தைடப்ப�த்தாம��ப்ப�
நல்ல�.

“ேசாற்ைற உ�டட்ாேத! உ�ட�்னால் தாய்,
தகப்பைன உ�ட�்�வாய்!” என்� ெசால்லா�ரக்ள்.

“ேசாற்ைற உ�ட�்க் ெகாண்�ராேத! �ைர�ல்
�டே்டா� சாப்��! இன்ேறல், ெசரிக்கா�” எனச்
ெசால்�ங்கள்.

“சாப்��ம் ேபா� ஒ� �ரைல நீட�்க்ெகாண்ேட
சாப்�டாேத. சாப்�டட்ால் ��ம்பத்�ற்� ஆகா�.” எனச்
ெசால்லா�ரக்ள்.

"சாப்��ம்ேபா� ஒ� �ரைல நீட�்க்ெகாண்ேட
சாப்�டட்ால், �ரல் நகத்தால் கண்�க்� ஆபத்�” என்�
ெசால்�ங்கள்.

“இரண்� க�ைதக�க்� இைட�ல் ேபாகாேத!
ேபாதல் சாஸ்�ரத்�க்� ஆகா�” எனச ்ெசால்லா�ரக்ள்.

“இரண்� க�ைதக�க்� இைட�ல் ேபாகாேத!
ேபானால் எந்தக் க�ைதயாவ� உைதக்�ம்” எனச்
ெசால்�ங்கள்.

      

ஒன்�பட்டால்

      மனிதன் எைத எைதேயா கற்�க்ெகாண்��க்�றான்.
ஆனால் ேசரந்்� வாழக் கற்�க்ெகாள்ள�ல்ைல.
மனிதனால் �க அற்பமான� என்� க�தப்ப��ன்ற
ேதங்காய் நாரத்் ��யான� ேசரந்்� வாழக்
கற்�க்ெகாண்�, பல�ா�கள் ேசரந்்� இைழகளா�,
�ன்� இைழ ேசரந்்� �� க�றா�, அ� �ன்� ேசரந்்�
பந்தற் க�றா�, அ� �ன்�ம் ேசரந்்� நீர ்இைறக்�ம்



வால் க�றா�, அ� �ன்� ேசரந்்� ேதர ்இ�க்�ம் வடக்
க�றா�த் தாேன ேதங்காைய உைடக்�ம் அள�க்�
ெவற்� ெபற்��க்�ற�. �க அற்பமான
இத்���னிடத்���ந்� ேசரந்்� வா�ம் அ�ைவ
மனிதன் ெப�வானா? -ெபற்றால், அவன் வாழ்�
�றக்காதா?
        

அ��ன்	பயன்

      கட�ன் ஆழமான இடத்� நீர ்நீல நிறமாய்த்
ேதான்�ம். ஆழம் �ைறந்த இடத்� நீர ்பசை்ச நிறமாய்த்
ேதான்�ம். அைலநீர ்�த்ைதப்ேபான்� ெவள்ைள
நிறமாய்த் ேதான்�ம். அள்ளிப் பாரத்்தால், நிறமற்�த்
ேதான்�ம். உண்ைம, என்னெவனில், நீ�க்� நிற�ல்ைல
என்பேத. இைதக் கண்���த்� ம�ழ்வ�தான்
ஆராய்ச�் அ��ன் ெசயலா�ம். இைத அ�ந்�தான்
வள்�வர,் “எந்தப் ெபா�ள் எப்ப�த் ேதான்�னா�ம்,
நம்பாேத; அப்ெபா�ளின் ெமய்ப்ெபா�ைளத் ேத�க்
காண்ப�தான் அ��” எனக் ��னார ்ேபா�ம்!

      

மனிதன்

      மனிதன் மனிதனாய்ப் �றந்�ம், பாம்ைபப்ேபால
ஊரந்்� ெசல்லக்கற்�க்ெகாண்��க்�றான். �ைனப்
ேபால நீந்தக் கற்�க்ெகாண்��க்�றான். பறைவையப்



ேபாலப் பறக்கக் கற்�க்ெகாண்��க்�றான். ஆனால்
மனிதன் மனிதனாய்ப் �றந்�ம், மனிதைனப்ேபால
வாழக் கற்�க்ெகாள்ள�ல்ைல. அைதக்
கற்�க்ெகாள்வ� நல்ல�.
        

பைகக்�	�ைத

      பறங்�க் ெகா�க்�ப் பறங்� �ைத�ம்,
பாகற்ெகா�க்�ப் பாகல் �ைத�ம் ேவண்�ம் என்ப�
எல்ேலா�ம் அ�ந்தேத. மற்ற எல்லாச ்ெச�க�ம்
அதனதன் �த்�ல் இ�ந்ேத �ைளக்�ன்றன. “�ைர
ஒன்�ேபாடச ்�ைர ஒன்� �ைளக்�மா?” என்ற
பழெமா��ம் இைத வற்��த்��ற�.

ஆனால், ‘பைக’ என்�ம் ெச� ‘நட�்’ என்�ம்
�ைத���ந்�தான் �ைளக்�ற�. ‘நட�்’ என்�ம்
�ைத�ன்�ப் ‘பைக’ என்�ம் ெச� �ைளப்பேத
இல்ைல, என்� �ணிந்� �றலாம்.

      

பழ�தல்

      ஒ�வர ்உடல்ேபால மற்றவர ்உடல் இல்ைல. ஒ�வர்
�கம்ேபால மற்றவர ்�கம் அைமவ�ல்ைல. அப்ப�ேய
ஒ�வர ்அ��ம் �ண�ம் மற்றவர ்அ��ற்�ம்
�ணத்�ற்�ம். மா�படே்ட��க்�ம். இவ்�ண்ைமையப்
�றேரா� பழகத் ெதாடங்��ன்ேன ஒவ்ெவா�வ�ம்



அ�ந்� ெகாள்ளேவண்�ம். இன்ேறல், பழ�ம் பழக்கம்
ெவற்� ெபறா�.
        

ெசல்வ�ம்	வ�ைம�ம்

      ம�ழ்ச�்யால் வந்த �ரிப்� மணிக்கணக்�ல்
நிைலக்�மா? நிைலத்தா�ம், ஆத்�ரத்தால் வந்த ��ப்�
ஐந்� நி�டமாவ� நிைலக்�மா? இவ்�ரண்�ம்
நிைலத்� நின்றா�ம் �ேயாரக்்�ச ்ெசல்வத்தால் வந்த
வாழ்�ம், நல்ேலாரக்்� வ�ைமயால் வந்த தாழ்�ம்
நிைலத்� நில்லா.
        

எப்ேபா�?

      கல்� கல்லா��ப்ப� நல்ல�! எப்ேபா�? -கற்�ம்
அ��ல்லாதேபா�.

எ��ம் எ�தா��ப்ப� நல்ல�! எப்ேபா�?
-எ���ம் எ��யப� ஒ�க இயலாதேபா�,

ஒன்�ம் ேபசாம��ப்ப� நல்ல�! எப்ேபா�?
-ேப��ம் நடக்க இயலாதேபா�.

�தந்�ரம் ெபறா��ப்ப� நல்ல�! எப்ேபா�?
-ெபற்�ம் வாழ �யலாதேபா�.
        



ப�த்த��ள்ள	மக்க�க்�

      எ�ம்�ன் ����ப்�ம், எ��ன் உைழப்�ம், 
நரி�ன் தந்�ர�ம், நா�ன் ��வாச�ம், 
க�ைத�ன் ெபா�ைம�ம், காகத்�ன் �ட�்ற�ம் 
���ன் �ர�ம், �றா�ன் ஒ�க்க�ம், 
�ங்கத்�ன் நைட�ம், யாைன�ன் அ��ம், 
மானின் வாழ்�ம், மக்க�க்�த் ேதைவ.
        

தம்�!	கவனி!

      ����ப்பா��! ஆனால், படபடப்பா�ராேத! 
ெபா�ைமயா��! ஆனால், ேசாம்ேப�யா�ராேத! 
பற்றற்� இ�! ஆனால், காட�்க்�ப் ேபாய்�டாேத! 
இல்லறத்ைத நடத்�! ஆனால், காமெவ�யனா�ராேத!

�ரனா��! ஆனால், ேபாக்�ரியா�ராேத!
அன்பா��! ஆனால், அ�ைமயா�ராேத!
ெகாைடயாளியா��! ஆனால், ஒடட்ாண்�யாய் �டாேத!

�க்கனமா��! ஆனால், க��யா�ராேத;
இரக்கம் காட�்! ஆனால், ஏமா�ப் ேபாகாேத!
      

      



ெதாண்டர்	நிைல

      �றர ்�ற்�வைதக் கண்� ந�ங்��ன்ற ெபா�த்
ெதாண்டனால் நாட�்க்�த் �ைம �ைள�ம்.

அைத�ட அ�கத் �ைம, �றர ்வாழ்த்�வைதக்
கண்� ம�ழ்ச�்யைட�ன்ற ெபா�த்ெதாண்டனால்
நாட�்க்� ஏற்பட�்��ம்.
        

		மணவாழ்க்ைக

      உப்�ல்லாப் பத்�யம் இ�ப்பவன் உப்ைப எவ்வள�
ெபரிதாகக் க���றாேனா, அப்ப�ேய ��மணமாகாத
இைளஞன் ��மணவாழ்ைவக் க���றான்.

உப்ைபக் கலந்�ண்பவன் உப்ைப எவ்வள�
��தாகக் க���றாேனா, அப்ப�ேய மண��த்த �ற�
அவன் மன வாழ்க்ைகையக் க���றான்.
        

வாழ்க்ைக

      �றர ்அைட�ன்ற ம�ழ்ச�்ையப் பாரத்்� ம�ழ்ச�்
அைடயப் பழ�. அ�தான் உண்ைமயான
ம�ழ்ச�்யா�ம். அ�மட�் மன்�; அத்தைகய ம�ழ்ச�்
ஒன்�தான் உன� வாழ்க்ைகைய அழ� ெசய்�ம்.

      



நீ	யார்?

      நீ யார ்என்பைதப் �ற�க்�அ��ப்ப� உன�
ேபசே்ச! ஆகேவ, நீ ேப�ம்ேபா� ��ப்பா��ந்� ேப�ப்
�றைர ஏமாற்��டலாம் என ஒ�ேபா�ம்
எண்ணி�டாேத. அதனால் நீேய ஏமா�வாய்!

உள்ளம் �ய்ைமயாய் இ�ந்தால்தான் ேபச�்த்
ெதளிவாய் இ�க்�ம். ேபச�்த் ெதளிவாய் இ�ந்தால்தான்
நீ ேநரை்மயானவனாய் இ�ப்பாய்.
        

இன்ப�ம்	�ன்ப�ம்

      வாழ்ைவப்பற்� எண்�ம்ேபா� இன்ப�ம்,
சாைவப்பற்� எண்�ம்ேபா� �ன்ப�ம்
உண்டா�ன்றன. ஆனால், மனிதன் சாைவப் பற்�க்
கவைலப்ப�வ�ல்ைல. பாவம்! அவன�
கவைலெயல்லாம் வாழ்ைவப் பற்�யதாகேவ இ�ந்�
வ��ற�.
        

��ந்�ங்கள்

      பஞ்� ெமத்ைதகளில் நைடெப�ம் ெகா�ைமகைளப்
ேபாலத் தாழம் பாய்களில் நடப்பதாக அ�ய
இயல�ல்ைல. �� ��ைசகளில் ேகடக்ப்ப��ன்ற



அன்�செ்சாற்கைளப் ேபாலச ்�ங்கார மாளிைககளில்
ேகடக் இய�வ�ல்ைல.‘�ணம் ெபற்றால், பணம்
�ல�ம்’ என்ப�ம், ‘பணம் ெபற்றால், �ணம் �ல�ம்’
என்ப�ம், பத்�ல் ஒன்ப� பங்� உண்ைம ேபா�ம்!

      

�ரட்�	ஒங்�க!

      ‘�ரட�், �ரட�்’ என்� ப�க்�ேறாம். ேகட�்ேறாம்,
பாரக்்�ேறாம். அ� ேவ� எங்�ம் உண்டாவைத�ட,
நம்நாட�் மக்க�ைடய உள்ளத்�ேலேய உண்டாக
ேவண்�ம்.

மனப்�ரட�் ஏற்பட�்த் ��ந்�னாலன்�, வாழ
வ��ல்ைல. ஆகேவ, எங்�ம் �ரட�் ஒங்�க!
என்பைத�ட �த�ல், ‘மனப்�ரட�் ஒங்�க’ என்ற
��வ� ெப�நலம் பயக்�ம்.
        

வாங்க	மனமானால்
ெகா�!

      �றரிடத்�ல் நீ என்ன எ�ரப்ாரக்்�றாேயா அைதேய நீ
�ற�க்�க் ெகா�!
       �றர ்உன்னிடம் எப்ப� நடந்�ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்� நீ ஆைசப்ப��றாேயா, அப்ப�ேய நீ
�றரிடம் நடந்�ெகாள்!



நீ ேபாற்றப்பட ேவண்�மானால், ேபாற்�! �ற்றப்பட
ேவண்�மானால், �ற்� ! �றர ்உன்ைன வாழ்த்த
ேவண்�மானால் நீ �றைர வாழ்த்�! உன்ைனப் �றர்
ைவய ேவண்�மானால், நீ �றைர ைவ�ெகாண்��!

      

த�ழ்	மகேன!

      உன� ெமா�ையத் ‘த�ழ்’ என்� ��! 
உன� கைலையத் ‘த�ழ்க்கைல’ என்� ெசால்! 
உன� பண்ைபத் ‘த�ழ்ப்பண்�’ என்� க��! 
நீ ‘த�ழன்’ என நிைன! மறவாேத! 
மறந்தால், உனக்� வாழ்�ல்ைல.
      
        

‘நா’ைவக்	காப்பாற்�

      ேகாபம் வந்தேபா� மட�்�ன்�, ம�ழ்ச�்
வந்தேபா�ம் மக்கள் அ��ழந்� பல ெசாற்கைளச்
ெசால்� ���ன்றாரக்ள். ேகாபம் வந்தேபா�
ெகாட�்�ற ெசாற்கைள�ட ம�ழ்ச�் வந்தேபா�
ெகாட�்�ற ெசாற்களினாேலதான் அ�கத் �ைமகள்
�ைள�ன்றன.

‘நாைவக் காப்பாற்றாதவன் வாழ்ைவ
இழந்���வான்’ என்�ம் உண்ைமையச ்�னம்



வந்தேபா�ம் ம�ழ்ச�் வந்தேபா�ம் மட�்மல்லா�,
�ம்மா இ�க்�ம்ேபா�ம் மறந்��டாேத!
        

அர�யல்	இயக்கம்

      அர�யல் இயக்கத்�ற்� ேயாக்�ய�ம், நாணய�ம்
உள்ள மக்கள் ேதைவ.

ஆனால், ேயாக்�ய�ம் நாணய�ம் உள்ள
மக்க�க்� அர�யல் இயக்கம் ேதைவ இல்ைல.
        

ெவற்�

      நியாயமான காரணங்கைள �ன்ைவத்� ேநரான
வ��ல் சரியாகப் ேபாராடத் ெதாடங்�ய எவைன�ம்-
அவன் எத்தைகய பல�னனாய் இ�ந்தா�ம்- ெவற்�
�ைரந்� த��ம்.

ெபாய்யான காரணங்கைள �ன் ைவத்�
மைறவான வ��ல் தவறாகத் தைல��ம் எவைன�ம்-
அவன் எத்தைகய பலசா�யாய் இ�ந்தா�ம் அ�
�ழ்த்���ம்!
        

அன்�ம்	ஆைச�ம்



      நான் தந்ைதயாேனன்; �ற�தான் �ள்ைளகள்��
ைவக்�ம் அன்� இத்தைகய என்� ெதரிந்த�. பாடட்�ம்
ஆேனன்; இப்ெபா��தான் ேபரப்�ள்ைளகள்��
ைவக்�ம் ஆைச இப்ப�ப்படட்� என்ப� ெதரி�ற�.
ெதரிந்�ம், என் அன்ைப�ம் ஆைசைய�ம் அ�யாம�ம்
என்ைன ஒ� ெபா�டட்ாகக்�ட க�தாம�ம்
அப்�ள்ைளகள் நடந்� ெகாள்வைதப் பாரக்்�ம் என்
உள்ளம் ெபரி�ம் வ�ந்��ற�! “என் தந்ைத, பாடட்ன்
இவரக்ள் மனம் இப்ப�த்தான் �ண்பட�்�க்�ம்!” என்�
எண்�ம்ெபா�� என் கண்களி��ந்� இரத்தம்
ெசாட�்�ற�. என் ெசய்ேவன்.

      

ெசயல்

      நாம் எண்ணங்கைளக் ேகா�க்கணக்�ல்
எண்��ேறாம். எ�த்�க்கைள இலடச்க்கணக்�ல்
எ���ேறாம். ேபச�்க்கைள ஆ�ரக்கணக்�ல்
ேப��ேறாம்; ��க்ேகாைள �ற்�க்கணக்�ல்
��க்�ேறாம்.�ணிசச்�ல் பத்�க் கணக்�ல்
�ணி�ேறாம்.

ஆனால் நாம் ெசய�ல் ஒன்ைறயாவ� உ�வாகச்
ெசய்�ேறாேமா? ேகாைட இ� இ�ப்பதாேலேய �ளம்
நிரம்���மா?
        

சட்டம்



      ‘நல்ல சடட்ம் ெசடட் சடட்ம்’ எனச ்சடட்த்�ல் இ�வைக
உண்�. நல்ல அ�காரி, ெகடட் அ�காரி என
அ�காரிக�ள் இ� வைகயர ்உண்�.
       ெகடட் சடட்த்ைத நல்ல அ�காரிகள் நடத்�வைத�ட
நல்ல சடட்த்ைதக் ெகடட் அ�காரிகள் நடத்�வ�ல்தான்
அ�க ஆபத்� இ�க்�ற�.

      

இரவல்	வாங்காேத

      எைத இரவல் வாங்�னா�ம், ைசக்�ைள�ம்
�ைடைய�ம் மட�்ம் இரவல் வாங்காேத. ஏெனனில்
அவற்ைறக் ெகாண்�ேபாய்க் �ம்ப�ல் ைவத்� �ட�்ப்
�ன் அைடயாளம் ெதரியாமல் ��க்க ேநரி�ம்.
        

ஒன்�ம்	ெதரியா�

      ‘எனக்� எல்லாம் ெதரி�ம்’ என்� ���றவன் தனக்�
ஒன்�ம் ெதரியா� என்பைதக் காட�்க்ெகாள்��றான்.

‘எனக்� ஒன்�ம் ெதரியா�’ என்ற ���றவன்
எைதேயா ெதரிந்� ெகாண்�தான் ���றான்.
        

இளைம�ல்	அழ�



      நீங்கள் ேதள் �ஞ்�, �ைனக்�ட�், பன்�க்�ட�்,
யாைனக்�ட�், எ�க்�ஞ்� பாம்�க்�ட�்
என்பைவகைளக் கண்டால், எவ்வள� ம�ழ்ச�்
அைட��ரக்ள்! அைவ ��ைமயைடந்� �டட்ால் ஏன்
ெவ�க்��ரக்ள்! இளைம�ல் ஒர ்அழ� உண்�!
        

�யப்�

      பாைத�ல் ெசல்�பவரக்ள் ேமாடட்ார ்ஒட�்கைளத்
�ட�்வ�ம் ேமாடட்ார ்ஒட�்கள் நடந்�
ெசல்�பவரக்ைளத் �ட�்வ�ம் �யப்�ல்ைல.

ஒேர ஆள், நடந்� ெசல்�ம் ேபா� ேமாடட்ார்
ஒட�்கைளத் �ட�்வ�ம், ேமாடட்ாரில் ேபா�ம்ேபா�
நடந்� ெசல்�பவரக்ைளத் �ட�்வ�ம் தான் �யப்�.
        

உண்ைம

      ஒயா� ேப�க்ெகாண்��ப்பவன் உள்ளத்�ல் ஒன்�ம்
தங்கா�! ஒன்�ேம ேபசா��ப்பவன் உள்ளத்�ல்
உண்ைம தங்கா�!

பழத்ைத	உரிக்�ம்	�ைற



      ஆரஞ்�ப் பழத்ைத உரிக்க, க�ம்ைபச ்�வ, வாைழ
இைலையக் ��க்க, �ங்�ைலப் �ளக்க
ேவண்�மானால், �னி���ந்� ெதாடங்� அ�
ேநாக்�ச ்ெசல், அ� எளிதாக இ�க்�ம்.
        

ெபா�நலம்

      ெபா�நலத்�ற்� உைழக்�ம் அ�ஞரக்ைள
தந்நலத்�ற்� உைழக்�ம் மக்கள் �ைரவாக
ெவன்���வாரக்ள்.

�ன்ன� ஆற்�ன் ஊற்� நீர ்ேபான்ற�. �ன்ன�
காடட்ாற்� ெவள்ளத்ைதப் ேபான்ற�.
        

அ��ைடைம

      உணரச்�் ஒ� ெசல்வம்! அதைனப் ெபற்ற�ம் �ள்ளிக்
��த்�, ஆ�, ஒ�, அதைனப் பாழாக்���வ�
அ��ைடைம ஆகா�!

அதைன அடக்� ஆண்�, ஒ��ைறப்ப�த்�,
ேநரான வ��ல் பயன்ப�த்�ப் பலனைடவேத
அ��ைடைமயா�ம்!
        

வாழ்�	�றக்க!



      �ற�க்� நீ ெசய்�ள்ள உத�கள் என்ெனன்ன என்�
எண்�! �ற� எ��! ேம�ம் ெசய் ! உன் வாழ்�
�றப்பைட�ம்.
        

ெவட்கம்

      அேயாக்�யன் �கத்ைதக் கான ேயாக்�யன்
ெவடக்ப்ப� வைத�ட, ேயாக்�யன் �கத்ைதக் காண
அேயாக்�யன் ெவடக்ப்ப�வேத அ�கமாய் இ�க்�ற�.

இவ்�ண்ைமைய �ன்னவன் �கத்�ற்கா�ம்
ெவ�ப்�ம் �ன்னவன் �கத்�ற் கா�ம் �ரிப்�ம்
ெமய்ப்�க்�ம்.

      

அ�பவ	அ��

      பாடட்ன் அ��, தந்ைதக்�ம், தந்ைத அ��
மக�க்�ம், மகன் அ�� ேபர�க்�ம் ெபரி�ம்
பயன்ப�வ�ல்ைல. அவரவர ்பட�் அ�ப�த்ேத அ��
ெப��ன்றனர.்

கல்� அ�ைவ�ம், ேகள்� அ�ைவ�ம் அ�பவ
அ�வாக ஏற்�க்ெகாள்�றவேன �ைர�ல் அ�ஞன்
ஆ�றான்.
        



அ��ம்	ெசய�ம்

      ெபரிேயார ்ெசால்�ம் நீ�கள்ைனத்�ம் நான்
அ�ந்தைவ களாகேவ இ�க்�ன்றன. ஆனால்,
அவற்ைறப் �ன்பற்� நடப்பேதா என்னால்
இயலாதததாகேவ இ�க்�ற�.

அ��ல்ைல - பல�க்� அ��ல்ைல என்ப� எனக்�
நன்றாகத் ெதரி�ற�. இதனால் எனக்� அ��ல்ைல
என்ப� �ற�க்�த்தான் ெதரி�ம் ேபா�ம்!
        

ெபான்ெமா�

      ஏமா�பவர ்இல்லா��ல், ஏமாற்�பவர ்இல்ைல
ேகாள் ேகடப்வர ்இல்லா��ல், ேகாள் ெசால்�பவர்

இல்ைல.
ஊன் �ன்பவர ்இல்லா��ல், உ�ர ்ெகால்ேவார்

இல்ைல.
அ�வற்ேறார ்இல்லா��ல், அ��ைடேயார்

இல்ைல.
      
        

உலகம்

      தன்னலம் ஒன்ைறேய க��ப் ��வாதத்ேதா�ம்
க��த்தனத்ேதா� வாழ்பவைனக்�ட இவ்�லகம்



ெகட�்க் காரன், �றைமசா� என்� ��வ��ற�.
இரக்கக் �ணம் பைடத்�, �ட�்க் ெகா�த்�,

�ற�க்� உத�ெசய்� வாழ்டவைனக்�ட இவ்�லகம்
‘ஏமாளி!’ என்� �� நைகக்�ற�.
      
         “இவற்ைற எண்ணிப் பாரக்்�ம்ெபா�� என் தைல
�ழல்�ற�. நான் எப்ப� வாழ்வ�?” என்� �ன�னார்
ஒ�வர.்

“தம்�! அ�தான் உலகம் என்ப�. அ� அப்ப�த்தான்
�ழ�ம்! அதற்�ள்ேளதான் நீ வாழ்ந்ததாக ேவண்�ம்”
என்பேத அதற்� �ைட.
        

எ�?

      �ன்பத்�ற்�ப் �றப்�டம் எ�? 
இன்பத்�ற்� அ��டம் எ�? 
ேதால்�க்�ப் �றப்�டம் எ�? 
ெவற்�க்� அ��டம் எ�? 
�ைமக்�ப் �றப்�டம் எ�? 
நன்ைமக்� அ��டம் எ�? 
வ�ைமக்�ப் �றப்�டம் எ�? 
வாழ்�க்� அ��டம் எ�?

  -ேசாம்பல்.
      

      

மற�



      ‘ைவ�றாரக்ேள!’ என்� வ�ந்��றவன், தன
கடைமைய மறந்����றான்.

‘வாழ்த்��றாரக்ேள!’ என்� ம�ழ்பவ�ம், தன்
கடைமைய மறந்����றான்.

ைவ�ெகாண்�ம் வாழ்த்�க்ெகாண்�ம்
இ�ப்பவைனப் பாரத்்�க் ெகாண்��ப்பவ�ம், தன்
கடைமைய மறந்� ���றான்.
        

எவன்	ைபத்�யக்காரன்?

      கைட�ல் �தலாளி ஒ�வன் அ�கமான பணத்ைத
எண்ணிக் ெகாண்��ந்தான்.

�சை்சக்காரன் ஒ�வன் வந்� கா�
ேகடட்ான்.அவைன கணக்�ப் �ள்ைள �ரட�்னான்.
�சை்சக்காரன் எ�ரத்்தான் �தலாளி, “அவைன
�ரடட்ேவண்டாம்; அவன் ைபத்�யக் காரன்,” எனக்��,
ஒ� கா� ெகா�த்த�ப்�னான்.

�சை்சக்காரன் கனிந்த வாைழப்பழம் �ற்�ம்
கைடக்காரி �டம் ெசன்� காைசக் ெகா�த்�ப் பழம்
ேகடட்ான் கைடக்காரி, ஏ� “சா�யாேர இன்ைறக்�க்
கா�!" என �யந்� ேகடட்ாள். “அேதா அந்தக் கைட�ல்
பணத்ைத எண்ணி எண்ணி அ�க்�க்ெகாண்��க்�ற
ஒ� ைபத்�யக்காரன் ெகா�த்தான்.” எனக் ��னான்
அவன்.

      



��ப்�ம்	ெவ�ப்�ம்

      காணப்ப��ன்ற ெபா�ள்களிேல இல்ைல.
காண்�ன்ற மக்க�ைடய உள்ளத்�ேலேய
இ�க்�ன்றன. ேவப்பங்கனிையப் பறைவகெளல்லாம்
ெவ�க்�ன்றன. காகம் ��ம்��ற�. எல்ேலா�ம்
��ம்�ம் இனிப்ைப�ம் �லரெ்வ�க்�ன்றனர.்

ஒேர ெபண் தன் தந்ைத�ன் உள்ளத்�ற்ெகா�
�தமாக�ம், தைமயனின் உள்ளத்�ற்ெகா� �தமாக�ம்
காதலன் உள்ளத்�ற் ெகா� �தமாக�ம்
காட�்யளிக்�றாள். இவ் ேவ�பா� ெபண்ணிடத்�ல்
ேதான்றாமல், காண்�ன்றவன் கண்ணிடத்ேத
ேதான்��ற�.

இ���ந்� ��ப்�ம் ெவ�ப்�ம் ெபா�ள்களில்
இல்ைலெயன்�ம், மக்கள் உள்ளத்ேத உள்ளெதன்�ம்
எளிதாக உணரலாம். �ன்பத்ைத இன்பமாகக் கண்�
ம�ழ்வ�ம் இன்பத்ைதத் �ன்பமாகக் கண்�
வ�ந்�வ�ம் உன� உள்ளேமயா�ம். ��ெபா�ைள
இழந்� வ�ந்� அ�வா�ம், ெப�ம் ெபா�ைள இழந்�
ம�ழ்ந்� வாழ்ேவா�ம் மக்க�ள் உண்�. நீ உன�
உள்ளத்ைத வ�ப்ப�த்�; �ன்பத்ைதேய அ�யா�
வாழலாம்.
      

		நாட்ைட	அ�க்�ம்
அ�வர்



நாணய�ல்லாத �யாபாரி 
      ேநரை்ம�ல்லாத அர�யல்வா� 
ஒ�க்க�ல்லாத �ர�்�த்தவா� 
உண்ைம�ல்லாத எ�த்தாளி ெகாள்ைக�ல்லாத
ேபசச்ாளி 
 
அ��ல்லாத ப�ப்பாளி       ஆ�ய அ�வ�ம் நாடை்ட
அரித்�த் �ன்��த்�ம் நல்ல ெசல்�ப் �ச�்களாம்.
        

நீ	எப்ப�?

      கடந்�ேபான காரியங்கைள எண்ணி எண்ணி
வ�ந்�க் ெகாண்��ப்பவன், எ�ரக்ாலத்�ேல
அைடயேவண்�ய பலன்கைள�ம் இழந்����றான்.
இழந்� ேபானைவகள் எண்ணி வ�ந்தாமல்,
ஊக்கங்ெகாண்� உைழப்பவன், எ�ரக்ாலப்
பலன்கைள�ம் ெபற்�, இழந்தைவகைள�ம் ��ம்பப்
ெபற்����றான். நீ எப்ப�?

நல்ல �ழந்ைதகள், ெபரிேயாரக்ளின் �த்�ம�ையக்
ேகடட் உடேன அ�ைவப் ெபற்����றாரக்ள். ெகடட்
�ழந்ைதகள், தாங்களாகத் �ன்பப்பட�் அ�ப�த்த
�றேக, நல்ல�ைவப் ெப��றாரக்ள். நீ எப்ப�?
        

உ�ர்ப்ப�



      தங்கைளத் தாங்கேள காப்பாற�க்
ெகாள்ளத்ெதரியாத மனிதரக்ள், தங்கைளத் தாங்கேள
காப்பாற்�க் ெகாள்ளத் ெதரியாத உ�வங்க�க்�,
தங்கைளத் தாங்கேள காப்பாற்�க் ெகாள்ள இயலாத
�லங்�கைள உ�ரப்்ப� ெகா�க்�றாரக்ள். இ� ஏன்? -

      

உயர�்

      உண்ைம உயரை்வ அளிக்�ம்.
ெபாய்ம்ைம உயரை்வ அ�க்�ம்.
      
        

த�ழரின்	பண்�

அறத்�ன் வ� நிற்றல் 
      ஆண்ைம�ல் உயரத்ல் 
இன்பத்�ல் �ைளத்தல் 
ஈத�ற் �றத்தல்
உள்ளத்�ல் ெதள்ளியராதல் 
ஊக்கத்�ல தளரா��த்தல் 
எவைர�ம் தமராய்க் ெகாள்ளல்
ஏற்றத் தாழ்�ன்� வாழ்தல் 
ஐயந்�ரிபறப் ேப�தல் 
ஒ�க்கத்ைதக் காத்தல் 
ஒரஞ்சாரா� நிற்றல் 



ஒள�யந்தன்ைன அகற்றல் 
ெசவ்�ய த�ழரின் பண்�.
      

      

நாட்�ற்�	ஆபத்�

      ஒ� நாட�்�ள்ள மக்க�ள் �லர ்�டரா��ப்பதால்
ஒன்�ம் �ன்பம் வந்���வ�ல்ைல. அவரக்ள் தங்கைள
அ�ஞரக்ள் எனக் க��க்ெகாண்� ெசயலாற்றத்
ெதாடங்�ம் ெபா��தான் �ன்ப�ம் �ைளயத்
ெதாடங்��ன்றன.

ஒ� நாட�்�ள்ள மக்க�ள் �லர ்அ�ஞராய்
இ�ப்பதால் ஒ� பய�ம் உண்டாவ�ல்ைல. ஆனால்
அவரக்ள் “நம்மால் எ��ம் ெசய்ய இயலா�.” என்�
நிைனக்�ம்ெபா��தான், அந்நாட�்ற்� ஆபத்�
�ைளயத் ெதாடங்��ற�.
        

ெப�ந்தன்ைம

      ெபாறாைம���ந்� அற்பத்தனம் ேதான்��ற�.
ச�ப்�த் தன்ைம���ந்� ெப�ந்தன்ைம
ேதான்��ற�.
        



அைம�

      ஒ� ெசயல் படாேடாபத்���ந்� �ைள�ற�.
ெப�ஞ் ெசயல் அைம����ந்� �ைள�ற�.
      

அைம�

      ஒவ்ெவா�வ�ம் இன்பமயமான அைம�ையப்
ெபறேவ ஆைசப்ப��றான்; உைழக்�றான். ஆனால்,
ெவற்� ெப�வேதா வாழ்நாளில் அன்�, சா�நாளில்!
        

உயர்ந்த	க�த்�

      �றந்த ஓர ்ஒ�க்கத்ைத ஒ� வரலாற்�க் கண்டால்,
அ� அந்த நாட�்ன் பண்� எனக் ெகாள். அைதேய
கற்பைன�ல், கட�்ைர�ல் ெசாற்ெபா��ற் கண்டால்,
அந்த நாட�்ல் இல்ைல எனக் க��.
        

இைளஞரக்ள்

      �ன்னஞ் �� �ழந்ைதகைள�ம், வய�ெசன்ற
ெபரியவர ்கைள�ம் காைளகளா�ய இைளஞரக்ள்



���ம் ெபா�டப்�த்� வ�ல்ைல. இ�
இளந்தளிரக்ைள�ம், உ�ரந்்த ச��கைள�ம் கண்�
மரத்��ள்ள பசை்ச இைலகள் தம் நிைல ��த்�ப்
ெப�ைமப்பட�்க் ெகாள்வைதப் ேபான்ற�.
        

�ைற	��தல்

      ஒ�வன் எவ்வள� உயரந்்த �ணம் உைடயவனாய்
இ�ந் தா�ம், �றைரக் �ைற��ம் �ணம் ஒன்�
இ�க்�மானால், அவன் உ�ேரா� இ�க்�ம் ெபா�ேத
இறந்தவனாய் ��வான்.
        

வ�ைம

      வா�பன் ைக வாைள�ட, வய� ெசன்ற மக்களின்
எண்ணத்�ற்� அ�கவ�ைம�ண்�. அ� ஆக்க�ம்
அ�க்க�ம் வல்ல�.
        

ஒற்�ைம

      மண்ணிற் �றந்த ெபான்�ம், மைல�ற் �றந்த
மணி�ம், கட�ற் �றந்த �த்�ம் ஒன்�ேசரந்்�
மாைலயாய்த் �கழ்ந்� ஒளி���ன்றன. இம்



மாைலையத் தங்கள் க�த்�ல் அணிந்� வா�ம் மக்கள்,
ஒ� ���ற் �றந்�ம் ஒன்�ேசரந்்� வாழ ம�ப்ப� எதன்
ெபா�டே்டா?
        

என்ன	ெபயர்?

      தண்ணிர ்ஊற்� வளரத்்தவ�க்�ப் �ன் பலன்
தராமல் வைளந்� ெசன்�, ேவ�க்� ெவளிேய தைலைய
நீட�்த் ேதங்காைய�ம் மடை்டைய�ம் வ�வாரக்்�ம்
ேபாவாரக்்�ம் ெகாட�் உத��ற ெதன்ைன மரத்ைத,
அ�ஞர ்‘�டத்ெதங்�’ என்பர.் ஆனால், ெபற்ற
நாடை்ட�ம் வளரத்்த ெமா�ைய�ம் மறந்�, �ற
நாட�்ற்�ம் �றெமா�க்�ம் ெதாண்� ெசய்�ற
மக்க�க்� என்ன ெபயர ்இ�வ�?

      

ம�ழ்ச�்

      ெவற்��ம் ேதால்��ம் பாராமல், �க�ம் வைச�ம்
எண்ணாமல், கடைமையச ்ெசய்� ம�ழ்வ�தான்
இவ்�ல�ன் உண்ைமயான ம�ழ்ச�்யா�ம்.

�� என்ப� ஒன்� உண்�. அ� நன்றாய்
�ைளயா�ம் ஒ� �ைளயாட�்ப் �ள்ைள. �யற்� என்ற
வ�ைம ெபற்�ள்ள மனிதன், ஆ�தம் எ�த்� அத�டன்
சண்ைடக்�ப் ேபாக ேவண்�ய அவ�ய�ம் இல்ைல.
ைகையேய ஆ�தமாக உப ேயா�க்க ேவண்�ய



ேதைவ�ம் இல்ைல. �யற்��ைடயாரின் ஆண்ைம
நிைறந்த ஏளனச ்�ரிப்� ஒன்ேற அைத ெவல்வதற்�ப்
ேபா�மான�.
        

நல்ல	வ�

      உண்ைமைய மறவாேத! ேநரை்ம�ல் தவறாேத!
ஒ�க்கத்ைத ஒ�ேபா�ம் ைக�டாேத! நல்ல வாழ்� வாழ
இைத�ட நல்ல வ��ல்ைல!
        

எப்ப�	மக்கள்?

      ஒ�வன் பாைத�ல் ெசன்� ெகாண்��ந்தான். அவன்
�ணி�ல் ஒ� �பாைய ��ந்��ந்தான். அவைன
அ�த்�ச ்ெசன்ற ஒ�வன் அைத அ�ழ்த்தான் �பாய்
மண்ணில் ��ந்த�. அ�ழ்த்தவன் அைதக் ைகயால்
எ�க்க �யன்றான். அைதப் பாரத்்த ேவெறா�வன்,
அவன் ைகம்ேமல் தன்ைகைய ைவத்� அ�த்�, “�பாய்
என்�ைடய�” என்� வாதா�னான். எட�்��ந்த ஒ�வன்
வந்� இ�வ�க்�ம் இரண்� அ�கள் ெகா�த்��ட�்,
�பாைய எ�த்�க்ெகாண்� ேபானான்.
எல்லாவற்ைற�ம் பாரத்்��ந்த ஒ�வன் �பாையப் ப�
ெகா�த்த ஆைளக் �ப்�ட�் உன் �பாய் எங்ேக? எனக்
ேகடட்ான். “ஆம் ஐயா! �ேழ ��ந்� �டட்� ெகா�த்�
��ங்கள்” என அவைனேய ேகடட்ான் அவன் என்ன
ெசால்��ம் நம்ப�ல்ைல. எப்ப� மக்கள்? .



 

ேதைவ

      உன் ேதைவையக் �ைறத்�க் ெகாள். இயலா�டட்ால்
சரிெசய்� ெகாள். ேதைவ�ல்லாதைதத் ேத�த்
�ரியாேத.
        

அபாயம்

      அபாயம் வ�ம் என்� அஞ்�ச ்�லர ்உபாயம் ேத�வ�
உண்�. உபாயம் ேத�ம் வ��ேலேய அபாயம் வ�வ�ம்
உண்�.

         

ஏமாற்றம்

      �றைர ஏமாற்��ற ஒவ்ெவா�வ�ம் தன்ைன நல்ல
வ�� ��ந்ேத மாற்�க்ெகாள்��றான்; �ற�
மாற்�க்ெகாண்ட���ந்� மாற��யாமல், தாேன
ஏமாற்றமைட�றான்.
        

ேகள்�



      ேகள்� ேவ�, ஐயப்பா� ேவ�. �ன்ன� ெதரிந்�
ெகாண்� ேகடப்�; �ன்ன� ெதரிந்� ெகாள்ளக் ேகடட்�.
        

அைடசல்

      நீ, ம�வா��க்�ற� என்பதற்காக எைத�ம் வாங்�
�ட�்ல் அைடக்காேத. இதனால் �ட�்ல் அைடசல்,
ஏற்ப�ம் என்ப� க�த்தன்�. அதற்� �ன்ேன உன்
�ைள��ம் ஒ� அைடசல்' ஏற்பட�்��ம்.
        

ெபா�	வாழ்�

      நீ ��த்த காலத்�ல் ெசய்யப் பழ�; அல்ல� ெசய்�ம்
காலத்ைதயாவ� ��க்கப் பழ�; இரண்�ம்
��யா�டட்ால் ெபா�வாழ்���ந்� �ல�.
        

எசச்ரிக்ைக!

      எசச்ரிக்ைகயாய் இ�ப்பவரக்�ம் வாழ்�ல்
ஏமாற்றத்ைதக் காண்�றாரக்ள்! எசச்ரிக்ைகயற்�
இ�ப்பவரக்ள் வாழ்�ல் என்ெனன்ன காண்பாரக்ள்?



ப��ம்	�க�ம்

      நீ ப�ைய ��ம்�னால் ��மணத்ைத
��த்�ைவக்�ம் ேபச�்களில் கலந்�ெகாள்; �கைழ
��ம்�னால் ��மண �ட�் ேவைலக�ள்
கலந்�ெகாள்.
        

��ப்பா��!

      சாம்�ராணி ேபாட�்க் கைட �ட�்�றவரக்�ம் �ளக்
ேகற்� ைவத்� �ட�் �� �ட�்�றவரக்�ம் ���
��ப்பா ��க்க ேவண்�ம; அகல் �ளக்�ல் எரி�ம்
�ரிைய ஒர ்எ� இ�த்�ப் ேபா�மானால், �� பற்�
எரிய அ� ஏ�வா���ம்.
        

வஞ்சகன�	உள்ளம்

      ேநரான பாைத�ல் ெநஞ்� நி�ரந்்� நடக்�ம் ேநரை்ம
யானவ�ைடய நைடையக் கண்�, தவறான பாைத�ல்
அஞ்� அஞ்� நடக்�ம் வஞ்சகன� உள்ளம் ப�ம் �ன்பம்,
ெகாைல �ண்�ம் �ன்பத்��ம்
ெகா�தானதா��க்�ம்.
        



உத�

      உத� ெசய்�ங்கள் என்� ேகடப்வரக்�ள், பத்�
ேபரில் ஒன்ப� ேபர ்ஏமாற்�க்காரரக்ளாய்
இ�க்�றாரக்ள். உத� ெசய்பவரக்�ள் பத்�ல் ஐந்�
ேபர ்ஏமா�ப் ேபாய்���றார்
        

வாழ்�ம்	அ��ம்

      ச�ப்�த் தன்ைம�ம், �ட�்க்ெகா�க்�ம்
மனப்பான்ைம�ம் எல்ேலா�க்�ம் ேவண்�பைவ.
ஆனால், அ� வாழ்ந்� ெகாண்��ப்பவனிடத்�ல்
ெப�ந்தன்ைமயாக�ம், அ�ந்�
ெகாண்��ப்பவனிடத்�ல் ஏமாளித்தனமாக�ம் காட�்
அளிக்�ம்.
        

இழந்தவைன	இழக்�ம்

      அ�பவம் என்ப� ெதாட�், ெகட�், பட�் அ�ந்�
ெப��ற உயரந்்த ெசல்வம். இைத இழந்தவைனச்
ெசல்வம் இழந்� ��ம்.

      



நன்�	ெச�த்�

      �ன்பத்ைத நீேய ேத�க்ெகாள்; அல்ல� �றர்
உண்டாக் �னால் அதற்காக நன்� ெச�த்�. ஏெனனில்,
மனவ�ைம என்ப� �ன்பத்���ந்�தான் �றக்�ற�.
        

வாழ்�ல்	வளம்

      உைழப்�ல் ஊக்க�ம், உண்ைம�ல் உ���ம்,
ெதா��ல் �றைம�ம், ெதாண்�ல் ேநரை்ம�ம்,
ெசால்�ல் இனிைம�ம், �ன்பத்�ல் ச�ப்�ம்
காணப்ப�மானால், வாழ்�ல் வளம் காணப்ப�ம்.
        

�றப்�	அ�யா�

      ெசல்வம் நிைறந்தேபா� ெப�ைம�ம், �ைறந்தேபா�
ேசார�்ம் ெகாள்ளாதவனிடத்�ல், ெசல்வம் அ�ந்தா�ம்
�றப்� அ�யா�.

      

உயர�்	ெபறா�



      வாள் �ைனேய வ�ைம�ைடய� என்றான்
ெநப்ேபா�யன். நா. �ைனேய வ�ைம�ைடய�
என்றான் நாவலன். ேபனா �ைனேய வ�ைம�ைடய�
என்றார ்வால்ேடர.் அ�� �ைனேய வ�ைம�ைடய�
என்றார ்ஷா. இைவ அைனத்ைத�ம் ம�த்� ஒ�க்க
�ைனேய வ�ைம�ைடய� என்றார ்வள்�வர.்
ஒ�க்கமற்றவ�ைடய வாேளா, நாேவா, ேபனாேவா,
அ�ேவா வ�ைம ெபறா�; ெபற்றா�ம் ெவற்� ெபறா�
ெபற்றா�ம் நிைலத்� நில்லா�.
        

எ�த்தாளன்

      ேப�வ� ேபால எ��பவன் எ�த்தாளனாகான். 
�ைழபட எ��பவன் ப�ப்பாளியாகான்
ைவ� எ��பவன் அ�வாளியாகான். 
வாழ்த்� எ�� வாழ்பவன் வாழத் ெதரியாதவன்.
        

பழகத்	தகாதவன்

      காதற்கைதகைள எ��பவன் ேசாம்ேப�கைள
வளரப்்பவன். காமக் கைதகைள எ��பவன்
�ெயா�க்கத்ைத வளரப்்பவன். பலெமா�ச்
ெசாற்கைளக் கலந்� எ��பவன் ஒ� ெமா���ம்
பற்�க் ெகாள்ளாதவன்; ெப�ந்தன்ைமேயா� பழ�
அ�யாதவன் ேபனாேவா� பழகத் தகாதவன்.
        



ேபாைர	�ைள�க்�ம்

      �ற�ைடய க�த்ைத உணர ம�ப்ப�ம், �ற�ைடய
ஆைசைய அ�ய ம�ப்ப�ம் �ற�ைடய உரிைமைய
ஒப்ப ம�ப்ப�ம் ஆ�ய �க்�ணங்கேள, மக்களிைட�ல்
ேபாைர �ைள�க்�ன்றன.
        

மக்கள்	�ணம்

      ஒ�வைன ஒ�வன் அ�த்� வாழ்வ� �லங்� �ணம்.
தன்னலங்க�� உயரப்பறப்ப� பறைவக்�ணம்.
�ைமக்�த் �ைம ெசய்� வாழ்வ� ேதள், பாம்� �ணம்,
�ைம ெசய்யாதவரக்�க்�ம் �ைம ெசய்� வாழ்வ�
ேபய்க்�ணம். அைவ அைனத்�ம் இல்லாத� மக்கட்
�ணம். �ைம ெசய்தவரக்்�ம் நன்ைம ெசய்� வாழ்வேதா
ேதவ�ணம்.
        

ெப��யப்�

      வாழப் �றந்த மக்கள் மாளப்ேபாவ� ஒ� �யப்�.
மாள்வ�தான் வாழ்வதற்� வ� என்ற ��வ� அைத
�ட �யப்�. எல்லாவற்ைற�ம் �டப் ெப��யப்�
மனிதன� அ�� வளரச்�்ையக் ெகாண்� மனிதைனேய
அ�க்க �யல்வ�.
        



உணர�்

      அடக்க அடக்க ஒ�ங்�வ�ம் தவ� என்பைத மக்கள்
உணரந்்தால்தான, ஒ�ங்க ஒ�ங்க அடக்�வ�ம் தவ�
என்பைத ஆள்பவர ்உணரவ்ர.்
        

சா�ம்

      சா�ைய �ன் நி�த்�னால் சண்ைடகள் �ளம்�ம்.
சமயத்ைத �ன்நி�த்�னால் �ணக்�கள் ஏற்ப�ம்.
கட�்கைள �ன் நி�த்�னால் ேபாராடட்ங்கள்
உண்டா�ம். ெமா�ைய �ன் நி�த்� அைனவ�ம்
த�ழராய் ஒன்�படட்ால் �ன்னைவ அைனத்�ம் சா�ம்.
        

��க்ேகாள்

      ��ப்� நிைல�ல் மட�்�ன்�, உறக்க
நிைல��ங்�ட உன் ��க்ேகாைள நீ மறந்��டாேத.
மைலகளில் ேமய்�ன்ற ஆ�களின் மணி ஓைசையக்
ேகட�்க்ெகாண்ேட தான் இைடயரக்ள் உறங்�க்
ெகாண்��ப்பாரக்ள்.

      



ெவல்ல	இயலா�

      ெபா�ைம�ள்ள மக்கைளப் படபடப்�க்காரரக்ளால்
ஒ�ேபா�ம் ெவல்ல இயலா�. காரணம், படபடப்�
வ�யற்ற� என்பேத.
        

எளி�

      ெசால்�யப� ெசய்வ� க�னமன்�; �க எளி�!
ஆனால், ெசால்�ம்ேபா� ேயா�த்�ச ்ெசால்லப் பழ�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம்.
        

வைளந்�	ெகா�

      �ரடரக்ளின் தாக்�தைல அ�த்� ஒ�க்க எ�ரத்்�
நிற்பைத�ட, ஒ�ங்� நிற்ப� நல்ல�.
ெவள்ளப்ெப�க்�ன் தாக்�த���ந்� எப்ப� உ�ர்
தப்�னரக்ள் என்�, ஆற்றங்கைர�ல் நிைலத்� நிற்�ம்
நாணற்ெச�கைள ேநாக்� ேவெரா� �ழ்ந்��டட் �ளிய
மரங்கள் ேகட�்க் ெகாண்�

      



ைவக்��டம்

      ைவரத்ைத இ�ம்�ப் ெபட�்�ல் ைவ. நம்�க்ைகைய
ேயாக்�யனிடத்�ல் ைவ. இன்ேறல், ஏமாற ேநரி�ம்!
        

அைம�

      ஒவ்ெவா�வ�ம் இன்பமயமான அைம�ையப்
ெபறேவ ஆைசப்ப��றான்; உைழக்�றான். ஆனால்,
ெவற்� ெப�வேதா வாழ்நாளில் அன்�, சா�நாளில்!
        

ம�ழ்ச�்யைட!

      நீ உனக்� உரியைதப் �ற�க்�க் ெகா�! அவரைட�ம்
ம�ழ்ச�்ையப் பாரத்்� நீ ம�ழ்ச�்யைட! அ�
ஒன்�தான் உனக்�ப்�� இன்பத்ைதத் தரக்��ய�.
        

வ�த்�வ�

      சா� ஒ�ேபா�ம் மக்கைள வ�த்�வ�ல்ைல. சாைவப்
பற்�ய பயேம வ�த்தக்��ய�!
        



மா�தல்

      மனிதர ்�லங்காக மாற ஆைசப்படட்ா�ம் படலாம்.
ஆனால், அ� நாயாக, நரியாக, க�ைதயாக, �ரங்காக
மா�வதா�ராமல், யாைனயாக மா�வதா��க்க
ேவண்�ம்.
        

அைர	நாள்

      அ�ப�த்� அ�ப�த்�ப் �த்� ெபற அ�ப�
ஆண்�கள் ேவண்�ம் அ�ப�த்தவரக்ளிடம் �த்� ெபற
அைர நாள் ேபா�மான�!
        

க�தம்

      நீ ேகாபம் வந்தேபா� எ��ம் க�தங்கைள உடேன
தபா�ல் ேபாட�்�டாேத! ெபட�்�ல் ைவ; ம�நாள்
அைதப் ப�த்�ப் பார.் �ற� அ� தபா�க்� ேபா�ற்றா,
�ப்ைபத் ெதாட�்க்�ப் ேபா�ற்றா என்பைத எனக்�
எ��!

      



இறந்த	காலம்

      இறந்தகால நிகழ்ச�்கைளப்பற்�ப்
ேபசேவண்�மானால் எப்ேபாதாவ� ேப�! அ��ம்,
நாடை்ட, ெமா�ைய, ச�கத்ைத, ��ப்ெப�ைமைய
�ன் நி�த்�யதாக இ�க்கேவண்�ம். உன்ைன
�ன்நி�த்�யதாக இ�க்�மானால், ஒன்�க்�ம்
பயன்படாமற் ேபாய்��ம்!
        

ேவ�

      ப�ப்� ேவ� அ�� ேவ� என்பைத
ஒப்�க்ெகாள்பவரக்ள், ப�த்தவரக்ளின் அ�� ேவ�
என்பைத�ம் ஒப்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். அ�� ேவ�,
ஒ�க்கம் ேவ� என்பைத ஒப்�க்ெகாள்��றாரக்ள்.
அ��ைடயவரக்ளின் ஒ�க்கம் ேவ� என்பைத�ம்
ஒப்�க்ெகாண்�தான் ஆகேவண்�ம்.
        

ேநாையத்	த�த்தல்

      ேநாய் வராமல் த�ப்பவன் அ�ஞன்; 
வந்� த�ப்பவன் மனிதன்; 
வந்�ம் த�க்காதவன் �ணம்.
      
        



அணிகலன்

      மண்�க்� அணிகலன் ெதன்ைன; ெபண்�க்�
அணிகலன் நாணம்; கண்�க்� அணிகலன் இரக்கம்.
        

ம�ப்��தல்

      �ைள���ந்� �ைளைவ ம�ப்��தல் ேபால,
ெசய���ந் �ம் �ைளைவ ம�ப்�டலாம்.
        

வ�வற்றைவ

      அ�ப்பைட�ன்�� எ�ம்பாத �வ�ம் அ�பவத்�ன்
�� எ�ம்பாத ஆேலாசைன�ம் வ�வற்றைவ.
        

ேயா�யாமற்	ெசய்

      வாங்�க் ெகாள்ளலாமா, ேவண்டாவா என்� எண்�ம்
நிைல வந்தேபா� வாங்காேத! ெகா�த்� �டலாமா,
ேவண்டாவா என்� எண்�ம் நிைல வந்� �டட்ால்
ெகா�த்� ��: உண்ணலாமா, ேவண்டாவா என்�
எண்�ம் நிைல வந்��டட்ால், உண்ணாேத!



இம்�ன்�ம் ேயா�யாமல் ெசய்ய ேவண்�ய
���களாம்.
        

நட்�

      �க �ைரவாக நண்பரக்ைளப் ெபற்�க் ெகாண்ேட
ேபா�றவன், அ��ைரவாக நண்பரக்ைள இழந்�
ெகாண்ேட வ�வான்.
        

வள்�வர்

      மடா�ப�க�ள் பலர ்�ற�யர.் இளங்ேகா�ம்,
ெதால்காப்�ய�ம் �ற�ய�ம், �லவ�ம் ஆவர.்
பட�்னத்தார,் தா�மானவர,் இராம�ங்கர ்ஆ�ய
�வ�ம் �ற�ய�ம் �லவ�ம் ஞானிய�ம் ஆவர.்
��ப்பராய்த்�ைற �த்பவனாந்த அ�கைளப்
ேபான்றவர,் �ற�ய�ம். �லவ�ம் ஞானிய�ம்
ெதாண்ட�ம் ஆவர.் ஆனால், வள்�வேரா, �ற�யர,்
�லவர ்ஞானியர,் ெதாண்டர ்மட�்மல்லர;் வாழ்ந்�, வாழ
வ�வ�த்�த் தந்த இல்லறத்தா�ம் ஆவர.்
        

உலகம்	உ�ண்ைட



      இன்பத்�ன் ��� �ன்பம். �ன்பத்�ன் ���
இன்பம். இர�ன் ��� பகல், பக�ன் ��� இர�.
இனிப்�ன் ��� �ளிப்�: �ளிப்�ன் ��� இனிப்�.
அ�ைம�ன் ��� ��தைல; ��தைல�ன் ���
அ�ைம, இ���ன் ��� ெதாடக்கம்; ெதாடக்கத்�ன்
��� இ��, ஆம்; வாழ்ேவ ஒ� வடட்ம்.
        

ஏரி	நீர்

      அைல�ல்லாத ஏரி நீைரப்ேபான்ற உள்ள�ைடய
நைரத்�ப் ப�த்த ெபரியவரக்ளின் மனத்ைத நீ ஒ�
ேபா�ம் �ண்ப�த்தாேத! அவரக்ளின் வைச
ெமா�யான� கைர உைடத்த ஏரி நீர ்ஊைரத் தாக்�
அ�ப்ப� ேபால, உன்ைனத் தாக்� அ�க்�ம்
வன்ைமைய உைடய�.
        

கண்���

      உன் நண்பரக்�ள் நல்லவர ்யார,் ெகடட்வர ்யார்
என்பைதக் கண்���க்க �யல்வைத�ட நீ யார்
என்பைதக் கண்���க்க �யல்வ� நல்ல�.
        

�ன்பங்கள்



      கடன் வாங்�ச ்ெசாத்�க்கைள வாங்��றவைன�ட
கடன் இ�க்�ம்ேபா� ேம�ம் ெசாத்�க்கைள
வாங்��றவன் ெப�ந்�ன்பங்கைள அைட�றான்.

      

ேநரம்	இரா�

      நல்லைத எண்ணத் �யவ�க்�ம், �யைத எண்ண
நல்லவ�க்�ம் ேநரேம இரா�.
        

அன்�	ெக�ம்

      அள�க்� �� உண�ப்ெபா�ள்கைளத் தயாரித்�
��ந்� ெசய்�ம் அன்பரக்ளின் �ட�்ற்� நீ அ�க்க�
ேபாகாேத. ேபானால், அன்� ெக�ம்.
        

அ�சயம்

      கட�்ப் பற்�க் காரணமாக நல்லவன்
ெவ�க்கப்ப�வ�ம், �யவன் ேபாற்றப்ப�வ�ம்,
அர�யல் உல�ன் அ�சயமா�ம்!
        



�யன்�	ெப�

      �யற்��ள்ளவன் ெவற்� ெப�வான்.
உண்ைம�ள்ளவன் உயரத்்தப்ெப�வான். ஒ�க்கம்
உள்ளவன் வாழ்த்தப்ெப�வான். ஆகேவ, நீ
இம்�ன்ைற�ம் �யன்� ெப�.
        

பாரத்்�	நட

      “இந்�ைலப் ப�த்� நட” என்� காடட் இப்ேபா�
அ�கமான �ல்கள் ேதான்�வ��ன்றன. இ�
ம�ழ்ச�்க்�ரிய�. இைத�ட ம�ழ்ச�்யான�. “இன்ன
ஆ�ரியைரப் பாரத்்� நட.” என்� காடட் �லா�ரியர்
ேதான்�வ� தான்.
        

வாழ்�ம்	பாழ்

      �செ்சயைலச ்ெசய்ய மனம் நிைனக்�ற�; ஆைச
�ண்� �ற�; இ�ட�்த் �ைண ெசய்�ற� �ழ்நிைல
ெவற்�ையத் த��ற�. ஆனால், வாழ்ேவா, �க
�ைர�ற் பாழா����ற�.
        



கைலச	்�றப்�

      பரதநாட�்ய ந�ைக�ன் உடல் ெநளி��ம், பாடட்ாளி
மக்களின் உடல் ெநளி��ம் கைலையக் காணலாம்.
ெசல்வர ்��ம்�வ� �ன்ன�. வ�யவர ்��ம்�வ�
�ன்ன�. �ன்னைதக் காணப் பண�ம், �ன்னைதக்
காண் �ண�ம்

      

நிைனத்�ப்	பார்

      ெபா�த்ெதாண்� ெசய்ய எண்ணித் ேதரத்�க்�
நின்� ெப�ம் ெபா�ைளச ்ெசல� ெசய்�ம் ஒ�வ�க்�,
“அப்ெபா�ளில் ஏ�ல் ஒ� பங்ைகக் ெகாண்�
எவ்வளேவா ெபா�த்ெதாண்� ெசய்யலாேம!” என்ற
எண்ணம் ஏன் உண் டாவ�ல்ைல என்பைத, அவன்
நிைனத்�ப் பாரக்்கா�ட ்டா�ம், நீயாவ� நிைனத்�ப்
பார,்
        

�ைறத்�க்	ெகாள்

      ெசய�ல் ��தளவாவ� ெசய்ய �யற்� ெசய்.
இயலா��ல், ேபசை்சயாவ� �ைறத்�க் ெகாள். அ��ம்
இயலா��ல், உன்னால் எ��ேம ெசய்ய இயலா�.
        



நல�ம்	��ம்

      தாழ்ந்தவரக்ைள உணரத்்த எண்�வ� உனக்�ம்
நல்ல�. �றரக்்�ம் நல்ல�. உயரந்்தவரக்ைளத் தாழ்த்த
எண்�வ� உனக்�ம் ��, உல�க்�ம் ��.

      

அ�ைவ	ெந�ங்�ம்

      படட்த்ைத நிைனத்ேதா, பத�ைய எண்ணிேயா,
ெபா�ைள ��ம்�ேயா, �கைழக் க��ேயா,
ெபா�த்ெதாண்� ெசய்யப் �றப்ப��ன்ற மக்கைளப்
ெப�க்� வ�ம் நா�, அ�ைவ ெந�ங்�க்
ெகாண்ேட��க்�ம்.
        

உயர�்ம்	தாழ்�ம்

      �றைர உயரவ்ாகக் க��க் ெகாண்��ப்பவன்,
தா�ம் உயரந்்� ெகாண்ேட இ�க்�றான். �றைரத்
தாழ்வாகக் க��க் ெகாண்��ப்பவன், தா�ம் தாழ்ந்�
ெகாண்ேட��க்�றான். நிைனப்�த்தான் ெசய�ல்
காணப்ப��ன்ற�.
      



ஊர்	ெக�ம்

      வ�ற்�ப் �ைழப்ைபக் க�� எ��ம் ெசய்ய
எண்�ம் �யர ்பலர ்இ�ப்��ம் ஊர ்ெகட�்�டா�;
நல்ல�ஞர ்அவ்�ரில் இரண்ெடா�வேர�ம்
இல்லா��ந்தால்தான் ெகட�்��ம்.

      

�ட்�க்	ைகெய�த்�

      எவெனா�வன் �ற�ைடய கட�க்காகக் �ட�்க்
ைகெய�த்�ப் ேபாடத் ெதாடங்��றாேனா, அவன்
அன்ைற���ந்ேத தன்ைன�ம் அ�த்�க் ெகாள்ளத்
ெதாடங்����றான். �ட�்க்ைகெய�த்�ப் ேபாட�்ப்
�ற�க்� உத� ெசய்ய ��ம்�வைத�ட, தன் ைக�ல்
இ�க்�ம் பணத்ைத அவ�க்� நன்ெகாைடயாகக்
ெகா�த்� ��வ� எவ்வளேவா ேமலான�.
        

அரி�ம்	எளி�ம்

      �றர ்எண்ணங்கைள அ�ந்�, அவரக்ள் நல்லவரக்ளா
ெகடட்வரக்ளா என்பைதக் கண்���ப்ப� �க�ம்
அரி�. ஆனால், உன் எண்ணங்கைள அ�ந்�, நீ யார்
என்பைதக் கண்���ப்பேதா, �க�ம் எளி�.
        



நல்ல�

      ஒ� கழகத்�ற்�ப் ெபா�ைளத் ேத�க்ெகா�க்க
இயலாதவர ்கள், இ�ப்பைதேய�ம் அ�க்கா��ப்ப�
நல்ல�. ஒ� நிைலயத் �ற்�ச ்�றப்ைபத் ேத�த்தர
இயலாதவரக்ள். ப�ப்ைபேய�ம் ேத�த் தரா��ப்ப�
நல்ல�.

      

இரண்ைட	ஒன்றாக்�

      நீ�ம் உன் மைன��ம் ேசரந்்� நான்� கண்களால்
உலைகப் பாரத்்�ம், நான்� கா�களால் ெசய்�கைளக்
ேகட�்ம் இல்லறத்ைத நடத்�ங்கள்; �றப்பைட�ரக்ள்.
ஆனால், கா�கைள�ம் கண்கைள�ம்
ெப�க்�க்ெகாள்வதனால் மட�்ம் ெவற்� ெபற்��ட
இயலா�. வாய்கள் இரண்ைட�ம் ஒன்றாகக் �ைறத்�க்
ெகாள்வ�ேலதான் ெவற்� அடங்���க்�ற�.
      

ெசல்வங்கள்

      மண்ணிேல மைறந்� �டக்�ன்ற ெபான், மைல�ேல
�த�க் �டக்�ன்ற மணி, கட�ேல ஆழ்ந்� �டக்�ன்ற
�த்� ஆ�ய இைவ மட�்மல்ல ெசல்வங்கள்.



இலக்�யத்�ேல �ைதந்� �டக்�ம் க�த்�க்க�ம்
ெசல்வங்கேளயாம்.
        

அைடசல்

      ஒ�வ�க்��ன் உள்ள ேமைசப் பலைக�ேல,
ப�ப்பைற �ேல, ப�க்ைக அைற�ேல, சடை்டப்
ைப�ேல அைடசல்கள் இ�ந்தால், அவன� �ைள��ம்
ஓர ்அைடசல் ஏற்பட�்��ம்.

      

ேகள்�ச	்ெசல்வம்

      எைத�ம் எவரிட�ம் ேகட�்�டாேத. ேகட�்ம்ேபா�
ேயா�த்�க்ேகள். அவ�ம் ேயா�த்�ப் ப�ல் ��வைத
மட�்ேம ேகள். �றர ்எளிதாகப் ப�ல் ���ற ஒன்ைற நீ
எவரிட�ம் ேகட�்�டாேத.

�டட்ாளிடம் எைத�ம் ேகட�்�டாேத. அ�ல்
இரண்��த ஆபத்� உண்�; ஒன்�, அவன் தவறாகப்
ப�ல் ����வான். மற்ெறான்� அவன் உன்ைனத்
தன்ைன�ட மடட்மானவன் என்� க����வான்.

அ�ஞனிடம் மட�்ேம ேகள். அ�ல் இரண்��த
இலாப�ண்�; ஒன்�, அவன் சரியான �ைடையேய
��வான். மற்ெறான்�, உன்ைன மடட்மானவன் என்�
க�த�ம் மாடட்ான்.



நீ �றரிடம் ேகட�்ன்ற ேகள்� ஒவ்ெவான்ைற�ம்
ஆர அமர ேயா�த்�க் ேகள். ேகள்� ஒவ்ெவான்�ம்
அவ�யம் ேகட�்த் �ரேவண்�ய�தானா என்�ம்
ேயா�த்�க் ேகள். அப்ப�ப் படட்வற்��ம் �லவற்ைற
மட�்ேம ேகள்.

ெப�ம்பான்ைமயான ேகள்�கைளப் �றரிட�ம்
ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்வைத�ட, நீேய ெபா�ைமயாய்
இ�ந்� அ�ந்� ெகாள்வ� நல்ல�. .

இரண்� நி�டங்க�க்�ப் �ற� நீேய அ�ந்�
ெகாள்ளக் ��ய எளிதான ஒன்ைற, அவசரப்பட�்ப்
�றரிடம் ேகட�்க் ெகாண்ேட இராேத.

நீ ேகட�்ற ேகள்� ஒவ்ெவான்�ம் உன்ைன�ம்
உன� அ�ைவ�ம் �ற�க்�க் காட�்க்ெகாண்ேட
இ�க்�ம். ஆைக�னால், �றரிடம் ேகள்�கைளக்
ேகட�்ம் ப்ே◌ா�, இைத மனத்�ல் ைவத்�க் ெகாண்�
ேகள்.

      

��ந்�

      �றர ்அன்� காரணமாக உணைவத் தயாரித்�
உனக்� உண்ணக் ெகா�ப்பர.் அ�, உன்ைன ம�ழச்
ெசய்� அவர ்தான் ம�ழ்ச�் அைடவதற்காகேவயாம்.
ஆனால், உண்� �ன்பப்ப��றவேனா நீதான். அதனால்,
அவரக்�க்� நன்� ெச�த்�, ��ந்� உண்ப�ல்
எசச்ரிக்ைகயா��.
        



எைதக்	காப்ப�

      வாழ்ந்� ெகடட் மனிதர ்�லர;் ேப�க் ெகடட்
மனிதேரா பலர.் ஆகேவ, �த�ல் காப்பாற்றப் ெபற
ேவண்�வ� நாக்�.
        

எ�	நல்ல�?

      எைத�ம் வய�ெசன்ற ெபரியவரக்ளிடம்
ஆேலாசைன. ேகட�்ச ்ெசய்வேத நல்ல�. அவரக்ேளா�
வா� �ரி�ம் அள�ற்� நீ வந்��டட்ால், அவரக்ளிடம்
எைத�ம் ேகளா��ப்ப� நல்ல�.

      

வள�ம்	ெசல்வம்

      ெபா�ட ்ெசல்வம் பங்� �ரித்��டட்ால் �ைற�ம்.
கல்�ச ்ெசல்வம் பங்�ட�்க் ெகா�த்தால் �ைறயா�.
ஆனால், அ�டெ்சல்வேமா பங்�ட�்க் ெகாண்டால்
வள�ம்.
        

எதனால்	வந்த	�ைன?



      ஒவ்ெவா�வ�ம் �றைரப்பற்�த் தப்�க்
கணக்�கைளப் ேபாடே்ட வாழ்�ன்றனர.் இ� அவரக்ள்
�த�ல் தங்கைளப் பற்�ேய தப்�க் கணக்�ப் ேபாட�்ப்
பழ�யதால்வந்த �ைன.
        

இ�ைவத்	த�வன!

      அ�வாளிகேள வரிைச�ல் நின்� �ல்கைள வாங்�ம்
காட�்ைய அெமரிக்கா�ல் காணலாம். த�ழகத்�ல்
அ��ைடயவரக்�ங்�ட நல்ல �ல்கைள வாங்�ப்
ப�ப்ப �ல்ைல இ� மக்களின் தரத்ைதக் காட�்னா�ம்
சரி.�ல்களின் தரத்ைதக் காட�்னா�ம் சரி- இரண்�ேம
நமக்� இ�ைவத் த�வன.

      

அ�ய	��யாத�

      த�ழ்ப் பண்ைப அ�ய ேவண்�மானால், த�ைழ
அ�ய ேவண்�ம். த�ழ் மக்கைள அ�ய
ேவண்�மானால் த�ழ்ப் பண்ைப அ�ய ேவண்�ம்.
த�ழகத்ைத அ�ய ேவண்�மா னால், த�ழ் மக்கைள
அ�யேவண்�ம். இம்�ன்ைற�ம் அ�யாதவரக்ள்
த�ழகத்�ச ்சான்ேறாரக்ைள அ�ய ��யா�.
        



வளரா�	வாழா�

      தனக்ெகன்� ஒ� பல்கைலக் கழகத்ைத நடத்தாத
நா� ெச�க்கா�. தனக்ெகன்� ஒ� பல்கைலக்கழகம்
இல்லாத ெமா� வளரா�. தமக்ெகன்� ஒ�
பல்கைலக்கழகத்ைதத் ெதாடங்காத மக்கள் வாழார.்
        

��த்�

      நாடை்டத் ��த்த ேவண்�பவரக்ள் மக்கைளத் ��த்த
ேவண்�ம். மக்கைளத் ��த்த எண்�பவரக்ள்
ச�கத்ைதத் ��த்தேவண்�ம். ச�கத்ைதத் ��த்த
��ம்�பவர ்தங்கைளத் ��த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

      

�ன்�	வாழ்!

      ப�ச ்ெசயல்கைள ��. பாவச ்ெசயல்கைள �லக்�.
ெபரிேயாைரப் ேபண். ெபா�ைமையக் ெகாள். �றைர
அ�. �ன்� உத�. �ற� வாழ்.

�ைழ: ெசல்�ப�யாகாத இைடெவளி
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