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1. அன்பு
அழுது வகலாண்மடை பிறக்கின்ற உலகக் குழந்டதகள, இறுதியில்
சிரித்துக் வகலாண்மடை இறக்கும் வெடரைக்கும் வெலாழ்வியல் அறம்
வெகுத்துத் தந்துளள உலகப் வபலாதுமடறயலாளர் திருவெளளுவெர்
வபருமலான் அன்பு என்ற சுக உணர்டவெ எவ்வெலாறு புறம் கலாட்டுகிறலார்
என்று மநலாக்கலலாமலா? இமதலா அவெரைது குறட்பலாவின் வபலாழிவு!
அன்புளள உடைல்தலான் உயிருளளது; அதன் வெழியில் நடைந்து
வகலாளகிறவெர்களது உடைல்தலான் உயிருளளது; அன்பில்லலாத உடைல்
வவெறும் மதலாலலால் மபலார்த்தப்பட்டை எலும்புகமள. இவெருடடைய
கலாலம் கி.மு. மறுமபச்சுக்கு உண்டைலா இடைம்?
இப்சன் என்பவெர் நலார்மவெ நலாட்டில் வெலாழ்ந்த ஒரு நலாடைக ஆசிரியர்.
அவெர் பல நலாடைகங்கள எழுதிப் புகழ்வபற்ற ஒரு புதுடமப்
புரைட்சியலாளர். இவெர் கி.பி. 1826-ஆம் ஆண்டில் பிறந்தலார். 1906-ஆம்
ஆண்டின் இடடையில் இறந்தலார். இவெர், அன்பு என்ற தத்துவெத்டதப்
பற்றி என்ன எழுதியுளளலார் வதரியுமலா? இமதலா: "அன்பு என்படதப்
மபலால, வபலாய்யும் புடலயும் நிடறந்த வமலாழி, மவெறு எதுவும்
கிடடையலாது” என்கிறலார்.
அமத அன்பு பற்றி எழுதுகின்ற அந்மதலானி என்ற அறிஞர் ஒருவெர்
இப்சன் கருத்துக்கு சற்று முரைணலாக, “உலகத்தின் மக்களிடைம் எவென்
ஒருவென் உண்டமயலான அன்டபக் கலாட்டி மதிக்கிறலாமனலா, அவெமன
உண்டமயில் வெலாழ்ந்து கலாட்டிய மனித மநயன் என்று
மதிக்கபடுபவெனலாகிறலான்” என்கிறலார்.
அமத அன்டப, ஆங்கில மகலா கவிஞரைலான 'மபலாப்' என்பவென் எந்த
மநலாக்கத்தில் பலார்க்கிறலான் பலாருங்கள.
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‘வெலாழ்க்டகயின்
வெறுடமயிமல
துன்பப்படுமவெலார்களுக்கலாக
இரைங்குக! இன்புறுமவெலார் துன்புறும் மக்களுக்குக் கலாட்டும் இரைக்கம்
மட்டுமல்ல அது; கடைன், கடைடம, மனிதமநயம் என்று கூறும் இந்த
கவிஞர், இங்கிலலாந்து நலாட்டில் கி.பி.1688-ஆம் ஆண்டு மதலான்றி
கி.பி. 1744-ஆம் ஆண்டில் மடறந்தவெர். அதலாவெது தனது 56 ஆண்டு
கலாலத்தில் அவெர் கண்டை அனுபவெ அன்பு அது.
சுவீடிஷ் நலாட்டின் அறிஞரைலான மமட்டைர் லிங்க் என்பவெர், அன்பு
குறித்து கூறும்மபலாது, 'அன்பு மூலமம எடதயும் கலாண முடியும்.
அன்பு இல்லலாமல் எடதயும் கலாண்பவென் இருட்டில் தனது
கண்கடள இடுக்கிக் கஷ்டைப்பட்டுக் கலாண முயலுகிறவெனுக்குச்
சமம் அல்லவெலா? என்று மகட்கிறலார் உலடகப் பலார்த்து.
இமத 'அன்டப' மபலார்ன் எப்படி அளவிடுகிறலான் பலாருங்கள;
வியப்பு புகழும், அன்பு ஊடமயலாய் இருக்கும் என்கிறலார்! ஆனலால்,
மலாவீரைன் வநப்மபலாலியன், தனது மபலாரைலாட்டைக் குணத்டதயும் மீறி,
'உண்டமயலான மனிதன் யலாடரையும் துமவெஷிக்க மலாட்டைலானலாம்.'
அவென், பிவரைஞ்சு சக்கரைவெர்த்தி அல்லவெலா? மபலார் வவெறியன்
என்றல்லவெலா உலகம் அவெடனக் கணிக்கிறது. ஆனலாலும் அவென்
கலாட்டும் மனித அன்டபப் பலாருங்கள!
சிறந்த ஆங்கில இலக்கிய மமடதயலான ரைஸ்கின், கி.பி.1819 ஆம்
ஆண்டு மதலான்றி கி.பி.1900-மலாவெது வெருடைத்தில் மடறந்து,
ஏறக்குடறய 81 ஆண்டுகளலாக டவெரை வெலாழ்வு வெலாழ்ந்து கலாட்டிய
அவெர், அன்பு பற்றி என்ன மபசுகிறலார்?
வபருந்தன்டமடயக் கலாண்பதிமல, மற்றவெர்களுக்கு அன்பு
கலாட்டுவெதிமல அதற்மகற்ப மன வநகிழ்வுட்டும் வசயல்கடளச்
வசய்து கலாட்டி மகிழ்ச்சி கலாண்பமத அன்பு என்ற கருடணயின்
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அழகலாகும்
என்று
நமக்குக்
மமம்படுத்துகிறலான். இல்டலயலா?

கூறி

நமது

வெலாழ்டவெ

இந்த மபரைறிஞடனப் மபலால அமத கலாலத்தில் வெலாழ்ந்த வபய்லி
என்ற ஐரிஷ்கலாரைன், அன்பு வசய்பவெர், வபரிய உண்டமகடள
உணர்ந்து கூறுபவெர், இவெர்கள எல்லலாரும் கவிஞர்கமள. எனமவெ,
உண்டமகளில் எல்லலாம் தடல சிறந்த உண்டம அன்பு தலான்.
அறிடவெ எத்தடனமயலா மபர் விடலக்கு வெலாங்கி விடுகிறலார்கள.
ஆனலால், உணர்ச்சி, அன்பு ஒரு நலாளும் நலான் தலான் அன்பு
வெருகிமறன் என்று முரைசு வகலாட்டிக் வகலாண்டு மக்கள சந்டதக்கு
வெருவ்து கிடடையலாது என்கிறலார் மஜ.ஆர்.லவ்லி என்ற மபரைறிஞர்.
ஆனலால், கி.பி.1564-ஆம் ஆண்டில் மதலான்றி 1616 - ஆம் ஆண்டில்
மடறந்த உலகம் புகழும் பிரைபல நலாடைக ஆசிரியரைலான மஷேக்ஸ்பியர்
என்ற மலாவபரும் கவிஞர், "மலாறுதல் கண்டை உடைன் மலாறிடும் அன்பு
உண்டமயிமலமய அன்பலாகலாது" என்று அழுத்தமலாக உலகுக்கு
அறிவிக்கிறலார்.
ஆனலால், அறிவியல் தத்துவெங்களின் தந்டதயலான ஆங்கில
எழுத்தலாளர் மபக்கன் என்பவெர், கி.பி.1561-ஆம் ஆண்டில் பிறந்து
கி.பி. 1616-ஆம் ஆண்டில் மடறந்தவெரைலான அவெர், அன்பு பற்றி என்ன
வசலால்கிறலார்? “அன்டப ஆன்மலாவின் வபருந்தன்டம என்கிறலார்.
அந்த வபருந்தன்டமடய நலாம் என்வனன்ன மவெடளகளில் எத்தடன
முடற எதிவரைலாலிக்கின்மறலாம் என்ற அளடவெப் வபர்றுத்து
உணர்ச்சியின் வபருக்கம் தலான் அன்பு" என்கிறலார்.
அன்பு பற்றி அடிக்கடி மபசும் சிறந்த ஆங்கில இலக்கிய
வித்தகரைலான ரைஸ்கின் ஓரிடைத்தில், அன்பும், நம்பிக்டகயுமம ஓர்
ஆன்மலாவுக்குரிய தலாய்ப்பலால் என்கிறலார்! புட்டிப் பலால் அன்டப
அவெர் ஓர் அன்பின் அணு அளவெலாகக் கூடை ஏற்றுக் வகலாளளவில்டல.
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அன்பும், நம்பிக்டகயும் வபற்றிரைலாவிட்டைலால் அவெனது ஆற்றல்
அடனத்துமம கூடை அழிந்து மபலாய்விடைலலாம்" என்று கூறுகிறலார்.
சிறந்த ஆங்கில கடல விமர்சகரைலாக விளங்கிய இமத ரைஸ்கின் என்ற
மமடத கி.பி.1819-ஆம் ஆண்டு மதலான்றி கி.பி. 1900-ஆம் ஆண்டில்
ஏறக்குடறய 81 ஆண்டுகள வெலாழ்ந்த இந்த இங்கிலலாந்து நலாட்டுக்
கடல, இலக்கிய ஞலானியலான இவெர், அன்பு பற்றி மற்மறலாரிடைத்தில்
குறிப்பிடும்மபலாது, 'அன்பு முக்கியமலாக வெளர்வெது ஒருவெருக்கு
ஒருவெர் வெழங்கிடும் ஈடக என்ற தத்துவெ உணர்விமலதலான்'
என்கிறலார். அவ்வெலாறு ஈடகடயச் வசய்யும் மபலாது என்ன பயன்
உண்டைலாகிறது என்படத அவெர், "நன்டம வசய்யமவெலா, இன்பம்
அளிக்க்மவெலா இருக்கின்ற மன ஆடசதலான், அதன் வபலாழிவு
அதலாவெது சலாறு, அதலாவெது சலாரைம் என்பது மட்டும் உறுதி' என்று
அற்புதமலாகச் சுட்டுகின்றலார்.
கி.பி.1631-ஆம் ஆண்டில் பிறந்து கி.பி. 1700 ஆவெது வெருடைத்தில்
தனது வெலாழ்நலாடள முடித்து மலாண்டை ஆங்கில நலாட்டின் சிறந்த
கவிஞரைலான 'டிடரைடைன்' என்பவெர், அமத அன்டபப் பற்றிக்
குறிப்பிடும்மபலாது, "அன்பு உண்டு, இரைக்கம் இல்டல என்று
கண்கட்டுவித்டதக் கலாட்டைமுடியுமலா? ஏவனன்றலால், அன்பும்,
இரைக்கமும்
இரைட்டடைக்
குழந்டதகமள”
என்று
சுட்டிக்
கலாட்டுகின்றலார்.
நலான் எழுதுகின்ற ஒவ்வவெலாரு வசலால்லும் விடல மதிப்பற்றது
என்படதமய வபயரைலாகக் வகலாண்டை மலாவபரும் ஆங்கில நலாட்டுப்
வபருங்கவிஞரைலான மவெலார்ட்ஸ் வவெலார்த் கி.பி.1770-ஆம் வெருடைம்
பிறந்தவெர் கி.பி.1850-ஆம் ஆண்டு விடல மதிப்பற்ற தனது
எண்பதலாண்டு கலால உலக வெலாழ்வுடைன் மடறந்தலார்.
'அன்பு' என்ற தத்துவெம் பற்றி அவெர் என்ன கூறுகிறலார்? "மனித
வெலாழ்வின் புனிதமலான பலாகம் அன்பு மறந்து மபலான அருளநிடறந்த
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சிறு அக உணர்வின்வசயல்கள என்று விடல மதிப்மப அற்ற
உணர்டவெ மனிதனுக்குள சுரைக்கச் வசய்கிறலார்.
ஆங்கில நலாட்டின் மலாவபரும் எழுத்துலக மமடத என்று
அடழக்கப்பட்டைவெர் மலார்லி என்பவெர். அவெர் கி.பி.1838-ஆம்
ஆண்டில் மதலான்றி கி.பி.1923-ல் புகழ் எய்தியவெர். ஏறக்குடறய 85
ஆண்டுகள இந்த டவெயத்தில் வெலாழ்ந்த அந்த வெலாழ்வியல்
வெழிகலாட்டியலான அவெர், "மக்கள இடடைமய கருடணயும்,
உடைன்பிறப்பு உணர்வுமம மனித வெலாழ்வில் வபறுவெதற்கலாக
முயற்சிக்க மவெண்டிய மபருணர்ச்சி அதுதலான் அன்பு ன்னப்படும்
புண்பு' என்று அவெர் அடடையலாளம் கலாட்டியுளளலார்.
"நலாம் அறியலாதவெரிடைம் கலாட்டும் அன்பு, அறிந்தவெரிடைம் கலாட்டிடும்
அன்டபப் மபலாலமவெ ஓர் அழியலாத உணர்ச்சியின் ஊற்றுக் கண்"
என்று, கி.பி.1874 ல் மதலான்றி, கி.பி. 1936 ல் மடறந்த ஆங்கிலப்
மபரைறிஞரைலான வசஸ்டைர்டைன் கூறுகிறலார் . ஜலார்ஜ் எலியட் என்பவெர் ஓர்
எழுத்துலகப் வபண்ணரைசி! சிறந்த ஆங்கிலப் வபருங்கவிஞரைலான
இந்த அம்டமயலார் கி.பி.1819 ஆம் ஆண்டில் பிறந்து கி.பி.1880-ல்
ஏறக்குடறய 61 ஆண்டுகலாலம் வெலாழ்ந்த ஒரு நலாவெலலாசிரிடய. அவெர்
என்ன வசலால்கிறலார் 'அன்பு' என்ற மனித உணர்டவெப் பற்றி!
பலார்ப்மபலாமம!
'அடைக்கமும், அன்பும் துன்பங்களலால் கற்றுக் வகலாளள மவெண்டிய
தத்துவெ உணர்வுகளலாம்! எவ்வெளவு சுருக்கமலாக அந்தப் வபண்மணி
கூறுகிறலார் பலார்த்தீர்களலா?
பர்ன்ஸ் என்ற இந்த கவிஞர், ஸ்கலாட்லலாந்து நலாட்டிமல கி.பி.1759ஆம் ஆண்டு பிறந்து கி.பி. 1796 ல் மடறந்த மகலாகவி. இவெர் 'அன்பு'
பற்றி விளக்கும் மபலாது,
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'தவெறு வதரிந்து வசய்தலாலும், உனது உடைன் பிறப்பு என்பதற்கலாக
விட்டுவிடைலாமத, ஆரைலாய்வெலாயலாக! அடதவிடை, உனது உடைன்
பிறந்தலான் உன்னிடைம் உன்னதமலான பலாசத்மதலாடும், உயர்வெலான
பண்மபலாடும்
நடைந்தலாலும்
கூடை.
தவெறு
வசய்தலான்
எனப்படும்மபலாதும் ஆரைலாய்வெலாயலாக! ஏன் வதரியுமலா? வநறி
பிறழ்வெது மனித இயல்பு தலாமன என்று சிந்தடன வசய்!
ஆங்கிலப் மபரைறிஞர் கலார்டலல்; அவெர் கி.பி.1795 ஆம் ஆண்டு
பிறந்து கி.பி.1881 ல் மடறந்த புகழலாளர். ஏறக்குடறய 86 ஆண்டுகள
வெலாழ்ந்து கலாட்டிய அறிவு டவெரைம் அவெர் என்ன கூறுகிறலார் அன்பு
பற்றி.
கண்டிக்க அறியலாதவென், வதரியலாதவென், எப்படி கருடண
கலாட்டுவெலான்? கண்டிப்பலாக முடியமவெ முடியலாது என்று வினலா
வதலாடுத்து விடடைடய விளக்கிய வித்தகர் அவெர்!
ஒருவென் அன்பு வசய்தும் கூடை அவெனலால் அந்த அன்டப
வபறமுடியலாமல் இருப்பது துக்ககரைமலான ஒரு வசயல்! ஆனலால்,
ஒருவெனலால் அன்பு வசய்ய இயலலாதிருப்பது அதனினும் அதிகத்
துக்கமலானதலாகும்.
இவ்வெலாறு கூறியவெர் ஒரு நலாடைக ஆசிரியர். ஐமரைலாப்பிய
கண்டைத்துளமள உளள வபல்ஜியம் என்ற நலாட்டில் கி.பி.1852-ஆம்
ஆண்டு பிறந்தவெர். இவெர் நலாடைகக் கடல திறடமக்கலாக மநலாபல் பரிசு
வபற்றவெர். இந்த அறிவெலாளர்க்கு அறிவெலாளியலான இவெருடடைய
வபயர் மலாட்டைர் லிங்க். இவெர்தலான் அன்பு பற்றிய தனது
உணர்ச்சிடய வவெளிப்படுத்தியுளளவெரைலாவெலார்!
உலகப் புகழ் வபற்ற டைலால்ஸ்டைலாய் என்ற நலாவெலலாசிரியடரைப் பற்றி
அதிகம் கூற மவெண்டியது இல்டல அல்லவெலா? இவெர் ருஷ்ய
நலாட்டிமல கி.பி.1828-ஆம் ஆண்டு பிறந்தலார். கி.பி. 1910-ஆம் ஆண்டு
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புகழ் வபற்று மடறந்த மலாவபரும் எழுத்துலக ஞலானி இவெர்தலான்.
கலாந்தியடிகளலாருக்கும் வெழிகலாட்டியலாக விளங்கியவெர். இவெரைது
மபலாரும் சமலாதலானமும் என்ற நலாவெல் உலகப் புகழ் வபற்ற
வபருநூல்! இவெர் என்ன கூறுகிறலார் அன்பு என்ற ஞலானம் பற்றி?
"யலாருக்கு நலாம் அன்பு வசய்கிமறலாமமலா, அவெடரை மநசிக்கிமறலாம்.
யலாருக்குத் தீடம வசய்கிமறலாமமலா அவெடரை வவெறுக்கிமறலாம் என்று
உணர்ச்சியின் பலாவெங்கடள உருவெகப்படுத்தி உடரைத்துளளலார்:
இவெர் ஓர் ஆங்கில ஆசிரியர்; அறிவியல் துடற அறிஞர். கி.பி.1561ஆம் ஆண்டு பிறந்து கி.பி.1626 ல் மடறந்தலார்! ஏறக்குடறய 65
ஆண்டு கலாலம் வெலாழ்ந்த இந்த மலாமனிதர் 'அன்பு பற்றிக்
கூறும்மபலாது, மனிதருக்கும் பல்கள சங்கமம் அல்ல; எந்த
இடைத்தில் அன்பு இல்டலமயலா, அந்த இடைத்தில் கூடியுளள
முகங்கள எல்லலாம் வவெறும் படைங்களதலான்! அங்மக மபசப்படும்
மபச்வசலாலிகள வவெறும் கிண்கிணி ஓடசகமள!, என்று கூறிய
அவெரைது வபலாருள எவ்வெளவு இன்டறய கூட்டைங்களுக்கு, அதுவும்
அரைசியல் கூட்டைங்களுக்குப் வபலாருந்துகிறது பலார்த்தீர்களலா?
இமதலா மறுபடியும் ஆங்கில மகலாகவி மபசுவெடதக் மகளுங்கள:
"பிறர் நலம் கண்டு மகிழமலாட்டைலார்கள யலார்? பிறர் துன்பங்கடளக்
கண்டு மனம் வெருந்தி இரைங்கமலாட்டைலார்கள! யலார்? அவெர்களதலான்
அன்பிலலார்! அவெர்கள எல்லலாரும் இறந்து படுக" என்று சலாபம்
வகலாடுத்துவிட்டைலார் மபலாப் என்ற இந்த ஆங்கிலப் வபருங்கவிஞன்!
★★★
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2. அறம்
அறமம ஆற்றல்! அடத நலாம் நம்புமவெலாம்! அந்த நம்பிக்டகயலால்
நலாம் அறிந்த கடைடமகடளச் வசய்யத் துணிக!
அவமரிக்க குடியரைசுத் தடலவெரைலாக இருந்த ஆப்ரைஹலாம் லிங்கன்
அறம் என்ற தத்துவெத்டத மநலாக்கும் பலார்டவெ இது!
மனத்தில் குற்றமலான மநலாக்கமம இல்லலாமல் வசய்கின்ற நல்ல
வசயல்கள தலான் அறம் அந்த அறம் தன்னலம் உடடையதலாக
இருந்தலால், அது வவெறும் ஆடைம்பரைம், அறமன்று
-உலகப் வபலாதுமடற திருக்குறள
அறத்தின் வெழி நில்! அஞ்சமவெண்டைலாம்! உன் லட்சியவமல்லலாம் உன்
மதசத்டத-உன் கடைவுடள - உண்டமடயப் பற்றியதலாகமவெ
இருக்கட்டும். அங்ஙனமலாயின் நீ வீழ்ந்து விட்டைலாலும் பலாக்கியம்
வபற்றுத் தியலாகியலாகமவெ வீழ்வெலாய்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
அறத்தின் இலட்சணம் அறியலாதவெமரை, 'அறம் வசய்மதலாம், கூலி
எங்மக?' என்று இடரைந்து வகலாண்டிருப்பர்.
-மமட்டைலாலிங்க்
அதர்மம் அணியும் ஆடடை ஐஸ்வெரியம்; தர்மம் தரிப்பது தரித்திரைம்.
-திமயலாக்னீஸ்

14

பிறர்க்கு
நன்டம
மதடிக்வகலாளகிறலான்.

வசய்பவென்

தனக்கும்

நன்டம
-வஸெனீக்கலா

குளிர் மிகுதிதலான். கந்டத உடடைதலான்! ஆனலால் என் ஒழுக்கம்
எனக்கு உஷ்ணம் தரும்.
-ட்டரைடைன்
அறிவு மட்டும் கூறும் வெழியில் வசல்லற்க. ஆன்மலா முழுவெதும்
ஆடணயிடும் வெழியில் வசல்க.
-டைலால்ஸ்டைலாய்
அறத்திற்குத்
தடலசிறந்த
வவெகுமதி
அதனிடைத்திமலமய
கிடடைக்கும்;
மறத்திற்குத்
தடலசிறந்த
தண்டைடனயும்
அதனிடைத்திமலமய கிடடைக்கும்.
-பழவமலாழி
அறம் தன்னில் தலாமன அடடையும் வவெகுமதிடய விடை அதிகமலான
வவெகுமதிடய வவெளியில் வபற முடியலாது. அதுமபலால் மறமும்
தன்னில் தலாமன அடடையும் தண்டைடனடயவிடை அதிகமலான
தண்டைடனடய வவெளியில் வபற முடியலாது.
-மபக்கன்
மபரின்ப வீட்டடை அடடையும் வநறி துறவெறம் அன்று; அனவெரைதமும்
அறச்வசயல் ஆற்றுவெமதயலாகும்.
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-ஸ்வீடைன் பர்க்
மனிதர் கவெனமலாய் வெடித்து எடுப்பின், தீடமயிலும் நன்டம
வதளியலலாம்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
ஒருவபலாழுதும் துன்பமலாக மலாறலாத வபலாருள ஒன்று உண்டு; நலாம்
வசய்யும் நற்வசயமல அது.
-மமட்டைலாலிங்க்
நல்ல விஷேயங்கள தீய விஷேயங்கள என்று பிரிக்க முடியலாது. நலாம்
அவெற்றின் வெசப்படைலாமல், அடவெ நம் வெசம் வெந்துவிட்டைலால்
எல்லலாம் நல்ல விஷேயங்கமள.
-எட்வெர்டு கலார்ப்வபண்டைர்
எல்லலா நல்ல கலாரியமும் மபச்சும் பணம் வபறலாமல் வசய்யப்படை
மவெண்டும் என்பமத இடறவென் திருவுளம் என்பது வதளிவு.
-ரைஸ்கின்
என்ன வசய்யலலாம் என்று வெக்கீல் கூறுவெது விஷேயம் அன்று; என்ன
வசய்யமவெண்டும் என்று அறிவும், அறமும், அன்பும் கூறுவெமத
விஷேயம்.
-பர்க்
அற வெலாழ்வின் அளவுமகலால் விமசஷே முயற்சிகள அல்ல; தினசரி
வெலாழ்க்டகமயயலாகும்.
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-பலாஸ்கல்
மனத்டதத் தவிரை குடறயுளளது இயற்டகயில் மவெறு கிடடையலாது.
அன்பில்லலாதவெமரை அங்கவீனர். அறமம அழகு. அழகலான மறம்
முலலாம் பூசிய சூனியப் மபடழயலாகும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
விரும்ப மவெண்டியவெற்டற விரும்பவும், வவெறுக்கத் தகுந்தவெற்டற
வவெறுக்கவும் வசய்யுமலாறு நன்வனறியில் வசலுத்தப்படும் அன்மப
அறமலாகும்.
-வலயின்ட் அகஸ்டடைன்
நலாம் அறவநறியில் நிற்கும் ஒவ்வவெலாரு சமயத்திலும் ஏமதனும்
இன்பம் அதிகரியலாவிட்டைலால், ஏமதனும் துன்பம் குடறந்திருக்கும்
என்பது உறுதி.
-வபன்தம்
அறம் இதுவவென்று அறியலாமலும், விரும்பியடதச் வசய்ய
முடியலாமலும் இருந்தலாலும், அறத்தில் ஆடச வகலாளவெதலால்
தீடமடய எதிர்க்கும் வதய்வீக சக்தியில் நலாமும் ஓர் அம்சமலாமவெலாம்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
நம்டம நலாம் வவெல்லலாதவெடரை அறம் எதுவும் இல்டல உடழப்பு
மவெண்டைலாத வசயல் எதுவும் ம்தித்தற்கு உரியதன்று
- டிவமஸ்டைர்
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கடைவுள ஆன்மலாடவெப் புழுதியில் புடதத்திருப்பவதல்லலாம் அதன்
மூலம் தவெறினூமடை உண்டமக்கும், குற்றத்தினூமடை அறத்திற்கும்,
துன்பத்தினூமடை
இன்பத்திற்கும்
வெழி
திறந்து
வசல்வெதற்கலாகமவெயலாகும்.
- எங்கல்
தீய
வநறியில்
வசல்லலாதிருக்க
எப்வபலாழுதும்
எச்சரிக்டகயலாயிருப்படத விடை, நல்ல விஷேயங்களில் மனடத
ஈடுபடுத்தி அதன் மூலம் தீய வநறியின் நிடனமவெ எழலாதிருக்கச்
வசய்வெமத நலம்.
-பித்தலாமகலாரைஸ்
நமது உணர்ச்சியின் தன்டம, விசலாலம் ஆகிய இரைண்டின் அளமவெ
நமது ஒழுக்கமலாகும்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
அற வெலாழ்வில் ஆடசயுளளவென் சத்தியத்டதச் சலார்ந்து நிற்கும்
வபலாழுதுதலான் அவென் துக்கம் வதலாடலகிறது; அதற்கு முன்னலால்
அன்று.
-ப்மளட்மடைலா
நன்டம ஒரு நல்ல டவெத்தியன். ஆனலால், தீடம சில சமயங்களில்
அடதவிடை மிக நல்ல டவெத்தியன்.
-எமர்ஸென்
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நம்மில் உயர்ந்மதலாரிடைமும் எவ்வெளமவெலா தீடம இருக்கின்றது;
நம்மில் தலாழ்ந்மதலாரிடைமும் எவ்வெளமவெலா நன்டம இருக்கின்றது.
ஆடகயலால் பிறடரைப் பற்றிப் மபச நம்மில் எவெர்க்கும் தகுதி
இருப்பது அரிது.
-ரைலாக்வபல்லர்க்கு உகந்த கவி
படைம் - ஆப்ரைகலாம் லிங்கன் இருதயத்டதப் வபருக்கி அலங்கரித்துக்
கலாலியலாக டவெத்திருப்பது என்பது நலாம் விரும்பினலாலும் கூடை
முடியலாத கலாரியம். நலாம் தயலாரைலாக்குவெது நன்டம குடிபுகவெலா, தீடம
குடிபுகவெலா என்பமத மகளவி.
- கிப்சன்
நமது நன்டமடய அடடையத் தவெறிவிட்டைலாலும் பிறர் நன்டம
இருக்கமவெ வசய்கின்றது. அதற்கலாக முயலுதல் தக்கமத.
- ஜலார்ஜ் எலியட்
மனிதனலால் இயல்வெவதல்லலாம் இயற்றத் துணிமவென்; அதற்கு
அதிகம் வசய்யத் துணிபவென் மனிதன் அல்லன்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
நமது வசயலின் விடளவுகடள நலாம் ஏற்றுக்வகலாளளும் முடறமய
நமது ஆன்மலாவின் உயர்டவெ அளக்குங் மகலாலலாகும்.
- மலார்லி
பல துன்பங்களுக்குப் பிறப்பிடைவமன்று நலான் நகரைத்தின்
களியலாட்டிடைங்கடள விட்டுவிட்டைலாலும், இன்னும் என்டன
விட்டுவிடை மட்டும் கற்றுக்வகலாளளவில்டல.
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- வசயின்ட் மபஸில்
ஒரு புல் முடளத்த இடைத்தில் இரைண்டு புல் முடளக்கவும், ஒரு கதிர்
விடளந்த இடைத்தில் இரைண்டு கதிர் விடளயவும் வசய்பவெமன
இரைலாஜீயவெலாதிகள அடனவெரிலும் மதசத்திற்கு அதிக உபமயலாகமலான
ஊழியம் வசய்தவெனலாவெலான். அவெமன மனித வெர்க்கத்தலால்
அதிகமலாகப் மபலாற்றப்படைத் தகுந்தவெனு மலாவெலான்.
-ஸ்விப்ட்
தலான் அறத்தில் நிற்பதலால் பிறர் அடடையும் சலாந்தியும் சந்மதலாஷேமும்
இவ்வெளவவென்று கணித்தல் அமநகமலாக இயலலாத கலாரியமலாகும்.
-அக்கம்பிஸ்
தன்வனறி அதிகக் கரைடு முரைவடைன்றலாவெது, அதிக கஷ்டைவமன்றலாவெது
கூறப்படைக் கலாமணலாம். கூறப்பட்டிருப்ப வதல்லலாம் அது குறுகியது
என்றும், கண்டு பிடிக்கக் கடினமலானது என்றுமம.
-ஆவ்பரி
ஒருவெனுக்கு
ஆகலாரைம்
அளிப்படதவிடை
அடத
அவெமன
மதடிக்வகலாளள வெழி கலாட்டுவெமத முக்கியம். ஒருவெனுக்கு உதவி
வசய்வெடதவிடை
அவென்
பிறர்க்கு
உதவி
வசய்யக்
கற்றுக்வகலாடுப்பமத நலம்.
-ஆவ்பரி
குற்றமலான கலாரியம் வசய்யக் கூசமவெண்டியது அவெசியமம; ஆனலால்,
பிறர் குடற கூறுவெலாமரைலா என்று அளவுகடைந்த ஜலாக்கிரைடத
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அடமத்துக்வகலாளபவென்
அன்புடடையவெனலாக
உயர்ந்மதலானலாகமட்டும் இருக்க முடியலாது.

இருக்கலலாம்;
-ப்ளூட்டைலார்க்

நன்றலாய் எழுதப்பட்டை ஜீவிய சரிதம் நன்றலாய் வெலாழப்பட்டை
ஜீவியத்டதப் மபலாலமவெ அரியதலாகும்.
-கலார்டலல்
மனிதடனப் பூரைணமலாக்க மவெண்டிய குணங்கள எடவெ? கலங்கலாத
அறிவு, அன்பு நிடறந்த வநஞ்சு, நீதியலான தீர்மலானம், ஆமரைலாக்கிய
உடைல், கலங்கலாத அறிவு இல்லலாவிடில் அவெசரைமலாய் முடிவு
வசய்துவிடுமவெலாம். அன்பு நிடறந்த வநஞ்சு இல்லலாவிடில்
சுயநலமுளளவெரைலாயிருப்மபலாம்.
நல்வலண்ணம்
இருப்பினும்
நீதியலான தீர்மலானம் இல்லலாவிடில் நன்டம உண்டைலாவெதினும்
தீடமமய உண்டைலாகும். உடைற்சுகம் இல்லலாவிடில் ஒன்றும்
வசய்யமுடியலாது.
-ஆவ்பரி
நலான்
எனக்கலாக
மட்டுமம
உளள
ஆடசகடள
டவெத்துக்வகலாளளலாதிருக்க முயலுகின்மறன். ஏவனனில், அடவெ
பிறருக்கு பயவெலா திருக்கலலாம். தவிரை இப்மபலாழுமத அடவெ
என்னிடைம் அதிகமலாக இருக்கின்றன.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
★★★
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3. மறம்
வெலாழ்வு என்ற ஆடடையில் எப்வபலாழுதும் இரைண்டு வெடக நூல்கள
இருந்மத தீரும். அடவெ நன்டம, தீடமமய!
-மஷேக்ஸ்பியர்
“அறத்திற்மக அன்புசலார்பு என்ப
அறியலார் மறத்திற்கும் அஃமத துடண.”
-உலகப்வபலாதுமடற திருக்குறள
மனிதன் வசய்யக்கூடிய தீய வசயல்களில் எல்லலாம் முற்றிலும்
தீயதும், சற்றும் மன்னிக்க முடியலாததும் களவு ஒன்மற.
-ரைஸ்கின்
தீவயலாழுக்கத்திற்குக் கட்டுப்பலாடில்டல என்று நிடனப்பது தவெறு.
தீயவெமன எஜமலானர்கள அடனவெரிலும் வகலாடிய எஜமலானனுக்கு
அடிடமயலாயிருக்கிறலான்.
அக்வகலாடிய
எஜமலானன்
யலார்?
அவெனுடடைய வசலாந்தத் தீய உணர்ச்சிகமள.
-ஆவ்பரி
மருந்து பல சமயங்களில் பலிக்கலாமல் இருக்கக் கூடும். ஆனலால்,
விஷேமமலா ஒருமபலாதும் பலிக்கலாமல் மபலாகலாது.
-ரைஸ்கின்
பலாவெம் வசய்பவென் மனிதன் பலாவெத்துக்கலாக வெருந்துபவென் ஞலானி;
பலாவெத்துக்கலாகப் வபருடம வகலாளபவென் சலாத்தலான்.
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-புல்லர்
சலாத்தலானுடடைய பந்துக்களில் ஒருவெடரை வீட்டுக்குக் கூட்டிச்
வசன்றலால்
மபலாதும்,
அவென்
குடும்பம்
முழுவெதுமம
குடிபுகுந்துவிடும்.
-ஆவ்பரி
ஒருவென் தன் ஒளியில் தலான் நிற்கும்வபலாழுது உண்டைலாக்கும் நிழமல
அவென் வெலாழ்வில் அதிக இருள உடடையதலாகும்.
-ஆவ்பரி
தீச் வசயல் நம்டமத் துன்புறுத்துவெது, வசய்த கலாலத்தில் அன்று.
வவெகு கலாலம் வசன்று அது ஞலாபகத்திற்கு வெரும்வபலாழுதுதலான்.
அதற்குக் கலாரைணம் அதன் ஞலாபகத்டத ஒருவபலாழுதும் அகற்ற
முடியலாதமத.
-ரூமஸெலா
மனிதன்
பிறர்க்குக்
சூழ்ந்துவகலாளகிறலான்.

மகடு

சூழ்வெதில்

தனக்மக

மகடு

-மஹஸியலாட்
அறத்திற்குப் மபலாலமவெ மறத்திற்கும் பிரைலாணத் தியலாகிகள உண்டு.
-மகலால்டைன்
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தீய வசயல் குறித்துத் வதய்வெத்தின் முன் நலாணலாமல், மனிதன் முன்
நலாணக் கற்றுக்வகலாள. அப்வபலாழுமத விமமலாசனம் ஆரைம்பமலாகும்.
-ரைஸ்கின்
ஓடடைகள மசர்ந்து நதிகள, நதிகள மசர்ந்து கடைல். அதுமபலாலமவெ தீய
வெழக்கங்கள அறியலா அளவெலாகக் கூடி வெளர்ந்துவிடும்.
- ட்டரைடைன்
உடைல் துன்பம், மனச்சலான்றின் பச்சர்த்தலாபம் இவ்விரைண்டும் தவிரை
இதரை
துன்பங்கள
எல்லலாம்
வவெறுங்கற்படனகமள,
உண்டமயலானடவெ அல்ல.
-ரூமஸெலா
நல்ல மசடவெ வசய்வெதற்கு உரிய ஆற்றடலக் வகட்டை மனிதனிடைம்
ஒருநலாளும் கலாண முடியலாது.
-பர்க்
அமநகர் தங்கள கலாலத்தில் வபரும் பலாகத்டதப்
அவெலத்திற்கு உளளலாக்குவெதிமலமய கழிக்கின்றனர்.

பிறடரை

-லலாபுரூயர்
கயவெர் முட்டைலாளகளின் நலாட்டில் பட்டினியலாய் இருப்பதில்டல.
-சர்ச்சில்
★★★
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4. வெலாய்டம
உண்டமமய ஞலானத்தின் உடறவிடைம்.
-பழவமலாழி
உண்டம உடரைத்துச் சலாத்தலாடன நலாணமடடையச் வசய்க.
-ரைலாபிமல
கடைவுள சிருஷ்டிகளின் தடலசிறந்தது சத்திய வெந்தமன,
-மபலாப்
உயர்ந்த உண்டம மலர்வெது ஆழ்ந்த அன்பிமலமய.
-ஹீன்
உண்டமடய நலாம் அறிவினலால்
அன்பினலாலும் கலாண்கிமறலாம்.

மட்டும்

கலாண்பதில்டல,
-பலாஸ்கல்

உமலலாபிடயப் மபலால், உளளம் நிடறந்த உண்டமயும் ஒடலக்
குடிடசயிமலமய வெலாழ்கின்றது.
-மஷேக்ஸ்பியர்
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உண்டமயின் முகம் அவ்வெளவு அழகு மதலாற்றம், அவ்வெளவு
கம்பீரைம்:-அடதப் பலார்த்தலால் மபலாதும் மநசியலாமல் இருக்க
முடியலாது.
-ட்டரைடைன்
உலகத்தலார் நலாடும் வபருடமகள
அறிவெவதலான்மற என் விருப்பம்.

மவெண்மடைன்.

உண்டம
-லலாக்ரைடீஸ்

கடைவுள வெலது டகயில் முழு உண்டமடயயும், இடைது டகயில்
உண்டமடயத்
மதடுவெதில்
அழியலா
ஆடசடயயும்
டவெத்துக்வகலாண்டு, எது மவெண்டும் என்று என்டனக் மகலாட்டைலால்இடைது டகயில் உளளடத விரும்பினலால் என்றும் இருட்டிமலமய
இருக்க மவெண்டியிருப்பினும்- நலான் இடைது டக முன் தடலடயத்
தலாழ்த்தி, 'தந்டதமய தலாரும்; உண்டம உமக்மக உரியது' என்று
கூறுமவென். ஏவனனில், மனிதன் உண்டமடய அடடைவெதலாலன்றி
உண்டமடயத் மதடுவெதலாமலமய பரிபூரைணத்துவெத்டதத் தன்னிடைம்
இடடைவிடைலாது வெளர்த்துக் வகலாளவெதற்குரிய தன் சக்திகடள விருத்தி
வசய்துவகலாளகிறலான்.
-வலஸ்ஸிங்
உண்டமடய மநசி. ஆனலால், பிடழடய மன்னித்து விடு.
-வெலால்மடைர்
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அன்பு சில குடறகடளயும், அறிவு சில பிடழகடளயும்
வபலாருட்படுத்தலா. ஆனலால், உண்டம எந்த அவெமலானத்டதயும்
மன்னிக்கலாது; எந்தக் குடறடயயும் வபலாறுக்கலாது.
-ரைஸ்கின்
உண்டம நலாடைமவெ
உடடைடமயலாகும்.

நமக்கு

உரிடம

ஆண்டைவெனுக்மக

அது

- மலான்வடைய்ன்
உண்டமடய அடடைய விரும்பினலால் உண்டமக்குரிய வெழியில்
சிறுகச் சிறுக முன்மனறிச் வசல்க.
-டைலாலர்
மனிதன் பிறந்துளளது உண்டமடயத் மதடைமவெ. ஆனலால் அடத
அடடையும் பலாக்கியம் மவெவறலாரு வபரிய சக்திக்மக உண்டு.
-மலான்வடைய்ன்
உண்டம மபசல் அழகலாய் எழுதுவெடத ஒக்கும். பழகப் பழகமவெ
டககூடும். ஆடசடயவிடைப் பழக்கத்டதமய வபலாறுத்ததலாகும்.
-ரைஸ்கின்
உண்டமடயக் கண்டுபிடிப்பமத மனிதனுடடைய மமகலான்னதமலான
லட்சியம், உண்டமடயத் மதடுவெமத பரைமமலாத்தமமலான வதலாழில்.
அது அவெனுடடைய கடைடமயும் ஆகும்.
-எட்வெர்ட் மபலாப்ஸ்
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நம்பக்கம் உண்டமயிருப்பது மவெறு. நலாம் உண்டமயின் பக்கத்தில்
இருக்க விரும்புவெது மவெறு.
-லிட்வெலா
எல்லலா அம்சங்களிலும் உண்டமயலான உபமதச வமலாழிகள சிலமவெ.
-வெலாவெனலார் கூஸ்
ஒன்மற உளளது. பல மலாறி மடறயும். விண்ணின் வவெளிச்சம்
என்றும் ஒளி தரும். மண்ணின் நிழல்கள பறந்மதலாடிவிடும்.
-வஷேல்லி
உண்டம உடரைப்பதற்குச் சலாத்தியமலான ஒமரை வெழி கடலதலான்,
அதுதலான் கடலயின் புகழும் நன்டமயும் ஆகும்.
-ரைலாபர்ட் பிவரைளணிங்
வபலாருள மசர்ப்பதில் மட்டுமன்று புகழ் மதடுவெதிலுங்கூடை நலாம்
மரிக்கும் மனிதமரை. ஆனலால், உண்டமடய நலாடுவெதில் நகம் அமரைர்.
அழிவுக்கும் மலாறுதலுக்கும் அஞ்ச மவெண்டுவெதில்டல.
- மதலாமரைலா
வபரிய விஷேயங்கடளப் மபலாலமவெ சிறிய விஷேயங்கடளயும்
கவெனிக்கக்கூடிய மனமம உண்டமயும் உரைமும் வபலாருந்திய
மனமலாகும்
-டைலாக்டைர் ஜலான்ஸென்
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ஒவ்வவெலான்றிலும் நன்டமடயக் கலாணவும் மபலாற்றவும் அறிவெமத
உண்டமயிடைம் ஆடச உண்டு என்பதற்கு அடடையலாளம்.
-கமத
உண்டம மனிதனுக்குச்
கலாலத்துக்குச் வசலாந்தம்.

வசலாந்தம்;

பிடழ

அவெனுடடைய
-கமத

உண்டம ஒரு வபரிய தீவெர்த்தி. அருகில் வசல்ல பயந்து கண்கடளச்
சிமிட்டிக்வகலாண்மடை அடதக் கடைந்து வசல்கிமறலாம்.
-கமத
தடரைமயலாடு தடரையலாய் நசுக்கப்பட்டைலாலும், சத்தியம் மறுபடியும்
எழுந்து நிற்கமவெ வசய்யும். ஆண்டைவெனுடடைய அந்தமில்லலா
ஆண்டுகள அதற்கும் உண்டு.
-பிடரையண்ட்
ஏன் உண்டமயலாய் நடைக்க மவெண்டும்?- இந்தக் மகளவி மூலமம
இகழ் மதடிவிட்டைலாய்- 'மனிதனலாயிருப்பதலால்' என்பமத அதற்கு
மறுவமலாழி.
-ரைஸ்கின்
சத்திய வநஞ்சுக்குளள ஒமரை ஓர் அவசளகரியம் யலாவதனில், எளிதலாய்
நம்பிக்வகலாளளும் தன்டமமய.
-ஸ்ர் பிலிப் லிட்னி
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எப்வபலாழுதும் சமர்க்களத்தில் அல்லது வசயக் வகலாண்டைலாட்டைத்தில்
இருப்பவென் சத்தியத்திமலமய கண்ணும் கருத்துமலாய் இருத்தல்
துர்லபம்.
-வகளலி
நமக்கு ஆனந்தம் அளிக்கக் கலாரைணமலாய் இருப்பது எடதயும் மலாடய
என்று கூற நியலாயமம கிடடையலாது.
-கமத
உண்டமமய வதய்வீகம் வபலாருந்தியது. சுதந்திரைம் இரைண்டைலாவெது
ஸ்தலானம்
வபறும்.
உண்டம
உணர்வெதற்குச்
சுதந்திரைம்
அவெசியமலானலாலும் சுதந்திரைத்மதலாடு உண்டம மசரைலாவிடில்,
சுதந்திரைத்தலால் ஒரு பயனும் உண்டைலாகலாது.
-மலார்லி
முரைணில்லலாதிருக்க
உடழத்திடுக.

முயல்க.

உண்டமயலாயிருக்க

மட்டுமம
-மஹலாம்ஸ்

அதிகமலான
ஜனங்கள
நம்புகிறலார்களலா?
அப்படியலானலால்
அவ்வெளவுக் கவ்வெளவு அதிக ஜலாக்கிரைடதயலாக அந்த விஷேயத்டத
ஆரைலாய்தல் அவெசியம்.
-டைலால்ஸ்டைலாய்
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உயிரைளிக்கும் உண்டமயினின்று நம்டமப் பிறழச் வசய்யும் சகப்
வபலாய்கள நலாசமலாய் ஒழிக!
-வடைனிலன்
ஏமதனும் ஓர் உண்டமடயத் தளளி மிதித்து விட்டைலால், அது
சமலாதலான வமலாழியலாயிருப்பதற்குப் பதிலலாகச் சமர் வதலாடுக்கும்
வெலாளலாய் மலாறிவிடும்.
-வஹன்றி ஜலார்ஜ்
'சடைங்கு' -அதன் அடியலார் குழலாங்கள உபமயலாகமற்ற நிழல்களுக்கலாக
உயில் துறக்க எப்வபலாழுதும் தயலார் 'உண்டம' - அழியலா
விஷேயங்களின் அன்டன. ஆயினும் அதற்கு ஒரு நண்படனக்
கலாண்பது அரிது.
-கூப்பர்
உண்டமயலாக
இருக்கத்
துணிக.
ஒன்றிற்கும்
வபலாய்
மவெண்டியதில்டல. வபலாய்டய விரும்பும் குற்றம் அதனலாமலமய
இரைண்டு குற்றமலாய்விடும்.
-வஹர்பர்ட்
சுருதிக்கலாக அறிடவெ அகற்றுபவென் இரைண்டின் ஒளிடயயும்
அவிப்பவெனலாவெலான். அவென் வசயல், க்ண்ணுக்கு எட்டைலா
நட்சத்திரைத்டதத் தூரை திருஷ்டிபக் கண்ணலாடி வெழியலாய்த்
வதளிவெலாய்ப் பலார்ப்பதற்கு என்று கண்கடள அவித்துக் வகலாண்டைது
மபலாலலாகும்.
-லலாக்
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தவெறு ஒன்றுதலான் சர்க்கலார் தயடவெ மவெண்டும். உண்டமக்கு அது
மவெண்டியதில்டல.
-தலாமஸ் வஜவ்வெர்ஸென்
எந்தப் வபலாய்யும் வெமயலாதிகம் அடடையும் வெடரை வெலாழ்ந்ததில்டல.
-மலலாமபலாகிளீஸ்
மனிதனுடடைய முதல் வமலாழி 'ஆம்' இரைண்டைலாவெது 'அன்று';
மூன்றலாவெதும் இறுதியலானதும் 'ஆம்'. பலர் முதலலாவெமதலாடு நின்று
விடுவெர்; வவெகு சிலமரை இறுதி வமலாழிவெடரை வசல்வெர்.
-பழவமலாழி
முதலில் தூசிடயக் கிளப்பி விடுகிமறலாம். பின்னலால் பலார்க்க
முடியவில்டல என்று முடறயிடுகிமறலாம்.
-பிஷேப் பலார்க்லி
வமய்யும் வபலாய்யும் டக கலக்கட்டும். பகிரைங்கமலாகக் டக கலந்து
மபலார் புரியின், என்மறனும் வமய் மதலால்வியடடைந்தடதக் கண்டைவெர்
உளமரைலா?
- மில்டைன்
பலாவெத்திற்குப் பல கருவிகள உண்டு. ஆனலால் அவெற்றிற்வகல்லலாம்
வபலாருத்தமலான டகபிடி வபலாய்.
-மஹலாம்ஸ்
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வபலாய்யலானவெற்றலால் கவெரைப்படும் மனம் நல்ல விஷேயங்களில்
சுடவெ கலாணலாது.
-வஹலாமரைஸ்
முதலில்
ஒரு
குற்றம்
வசய்தவென்
அடத
வபலாய்யுடரைக்கும்
வபலாழுது
இரைண்டு
வசய்தவெனலாகிறலான்.

மடறக்கப்
குற்றங்கள
-வெலாட்ஸ்

முதலில் வபலாய்யலாய்த் மதலான்றுவெது எல்லலாம் வபலாய்யலாகி விடைலா.
-கமத
பிடழ வசய்தலால் பிறர் கண்டுவகலாளள முடியும்.
வபலாய்கூறினலால் பிறர் கண்டுவகலாளள முடியலாது.

ஆனலால்
-கமத

பலவீனத்தின் அளமவெ வபலாய்டமயின் அளவும். பலம் மநரிய
வெழியில் வசல்லும் குழிகள அல்லது துடளகள உளள ஒவ்வவெலாரு
பீரைங்கிக் குண்டும் மகலாணிமய வசல்லும், பலமற்றவெர் வபலாய்
வசலால்லிமய தீரைமவெண்டும்.
-ரிக்டைர்
முழுப் வபலாய்மயலாடு முழு வெல்லடமயுடைன் மபலார்புரிய முடியும்.
ஆனலால் வமய் கலந்த வபலாய்மயலாடு மபலார்புரிதல் கஷ்டைமலான
கலாரியம்.
-வடைனிஸ்ன்
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வமய்
கலந்த
தவெறுகமள
அபலாயகரைமலானடவெ.
வமய்க்
கலப்பலாமலமய அடவெகள எங்கும் பரைவெச் சலாத்தியமலாகின்றது.
-ஸிட்னி ஸ்மித்
சுத்தப் வபலாய்யலால் ஒரு நலாளும் வதலாந்தரைவு உண்டைலாவெதில்டல.
-ஸிட்னி ஸ்மித்
★★★
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5. கடைவுள
கடைவுடளத் தன்னில் கலாணலாதவெனுக்குக் கடைவுள இல்டல.
-டைலால்ஸ்டைலாய்
மக்களிடடைமய கடைவுடள நலாடுக.
-மநலாவெலாலிஸ்
நலானில்டலயலானலால் கடைவுளும் இருக்க முடியலாது.
-எக்கலார்ட்
மகலாவிலில்
டவெத்துக்
கும்பிடும்
சிருஷ்டித்தலான். அதனலால் மனிதன்
கடைவுடளயும் படடைத்திருக்கிறலான்.

கடைவுடள
தன்டனப்

மனிதமன
மபலாலமவெ
-வஹர்மீஸ்

கடைவுள மகலாவில் கட்டும் இடைத்தில் எல்லலாம் சலாத்தலானும் ஒரு
மகலாவில் கட்டிவிடுகிறலான். அதுமட்டுமலா? அவென் மகலாவிலுக்மக
அடியலார்களும் அதிகம்.
-டீமபலா
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மனிதனுக்கு எத்துடணப் டபத்தியம்! ஒரு புழுடவெச் சிருஷ்டிக்க
முடியலாது. ஆயினும் கணக்கில்லலாத கடைவுளடரைச் சிருஷ்டித்துக்
வகலாண்மடையிருக்கிறலான்.
- மலான்வடைய்ன்
கடைவுள
தகுதியுடடையவெர்க்குத்
தலாட்சண்யம்
தகுதியற்றவெர்கமள நியலாயத்டத மட்டும் வெழங்குவெர்.

கலாட்டுவெலார்.
-பிளலாட்டைஸ்

வதய்வெபக்தி லட்சியமன்று, சலாதனமம. அந்தச் சலாதனத்தலால் ஆன்ம
விருத்தி
அடடையலலாம்.
மவெஷேதலாரிகமளவதய்வெ
பக்திடய
லட்சியமலாகச் வசய்து வகலாளவெர்.
- கமத
பரிபூரைண நிடலயில் ஆன்மலாவுக்கு ஏற்படும் வசலாற்ப அவெலாடவெ
டவெத்மத கடைவுள இருப்படதக் கணித சலாஸ்திரை முடறடயக்
கலாட்டிலும் அதிகமலாய் நிரூபித்துக் கலாட்டைலலாம்.
-வஹம்ஸ்டைர் ஹஹூஸ்
'அவென்' என்னும் வமலாழி அவெடனக் குடறத்து விடுகிறது.
-டைலால்ஸ்டைலாய்
ஆண்டைவென் இலன் எனினும் அறவநறி நிற்மபலாம் என்பவெமரை அவென்
அடியரைலாவெர்.
-ரைலாபர்ட் பிவரைளனிங்
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ஒருவென் கடைவுள பக்கம் இருப்பின்,
வபரும்பலான்டமக் கட்சி ஆகிவிடுவெலான்.

அவென்

ஒருவெமன

-வவெண்வடைல் பிலிப்ஸ்
ஆன்மலாவுக்கு வவெளிமய கடைவுடளத் மதடினலால் கடைவுளின்
விக்கிரைகங்கடள மட்டுமம கலாண்பலாய். ஆன்மலாடவெ ஆரைலாய்ந்தலால்
அங்குளள
உணர்ச்சிகளும்
எண்ணங்களும்
ஆண்டைவெடன
அறிவிக்கும்.
அயலலார்க்கு
நன்டம
வசய்யும்வபலாழுதுதலான்
ஆண்டைவெடனத் துதிப்பதலாகக் கூறமுடியும்.
-ஸ்வெனமரைலாலலா
மதடவெகள குடறயும் அளவுக்மக வதய்வெத்தன்டம அடடைமவெலாம்.
-ஸெலாக்ரைடீஸ்
பரிபூரைணமம மதவெடரை அளக்கும் மகலால். பரிபூரைணத்தில் பற்மற
மனிதடரை அளக்கும் மகலால்.
-கமத
ஆன்ம எளிடம கண்மடை ஆண்டைவென் மகிழ்கிறலான். எளிடமக்
குணத்டதக் கண்டுதலான் மகிழ்கிறலான்; இறக்கும் குணத்டதக்
கண்டைன்று.
-கமத
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குழந்டத இயல்புடடையவெர்-அதலாவெது எளிதில் மகிழ்பவெர், அன்பு
வசய்பவெர், பிறர்க்கும் மகிழ்வூட்டுபவெர். இவெர்க்மக கடைவுள
ரைலாஜ்யம்.
- ஆர். எல். ஸ்டீவென்ஸென்
கடைவுள பலார்ப்படதப் மபலால் எண்ணி மனிதமரைலாடு வெலாழ்க மனிதர்
மகட்படதப் மபலால் எண்ணிக் கடைவுமளலாடு மபசுக்.
-வஸெனீகலா
மனிதர் அறிய விரும்பலாதது எடதயும் கடைவுளிடைம் மகட்கலாமத.
கடைவுள அறிய நீ விரும்பலாதது எடதயும் மனிதனிடைம் மகட்கலாமத.
-வஸெனீகலா
வெட்டைத்தில் எந்தவிடைத்திருந்தும் மத்திக்குச் வசல்ல வெழியுண்டு.
எவ்வெளவு வபருந் தவெறலானலாலும் இடறவெனிடைம் வசல்ல
வெழியுண்டு.
-ரூக்கர்ட்
கடைவுடள அறிதல், கடைவுளிடைம் அன்பு வசலுத்துதல் இரைண்டிற்கும்
இடடையிலுளள தூரைம் எவெரைலாலும் இவ்வெளவு என்று வசலால்ல
முடியலாது.
-பலாஸ்கல்

38

கடைவுடள அறிந்துவிடுமவெலாவமன்று எதிர்பலார்க்க இயலலாது.
ஆனலால், கடைவுடள அறியலாமல் மவெறு எடதயும் அறியவும்
எதிர்பலார்க்க இயலலாது.
-பூடின்
மனிதர்க்குப் மபருணர்ச்சி தந்து மபலாருக்கு நடைத்திச் வசல்லும்
மூன்று வமலாழிகள கடைவுள, நித்யத்வெம், கடைடம என்பன. முதல்
விஷேயம் அறிவுக்கு அப்பலாற்பட்டைது.
இரைண்டைலாவெது நம்ப முடியலாதது,
அலட்சியம் வசய்ய முடியலாதது.

மூன்றலாவெது

ஒரு

கலாலும்

-டமயர்ஸ்

ஏமதனும் பழுதிலலாத ஒன்டற இயற்ற முயல்வெடதப்மபலால்
ஆன்மலாடவெப்
புனிதமலாக்குவெதும்
சமயவெலாழ்வு
வெலாழச்
வசய்வெதுமலானது மவெவறதுவும் இல்டல. ஏவனனில் பரிபூரைணமம
கடைவுள. அதனலால் பூரைணத்டத நலாடை முயல்பவென் கடைவுள
தன்டமடய நலாடுபவெனலாவெலான்.
-டமக்மகல் எஞ்சமலலா
கடைவுளின் நீதி வமதுவெலாகத்தலான் நகரும். ஆனலால் ஒருவபலாழுதும்
வெழியில் தங்குவெதில்டல. தவெறு வசய்தவெடனச் மசர்ந்மதவிடும்.
-ரைலாபர்ட் பிவரைளனிங்
★★★
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6. வெழிபலாடு
கடைவுடள மநலாக்கி நிற்கும் ஆடசமய பிரைலார்த்தடனயின் வதளிவெலான
லட்சியம் ஆகும்.
-பிலிப்ஸ் புரூக்ஸ்
கடைவுளிடைம், இது 'மவெண்டும்' என்று குறிப்பிடைலாமல் வபலாதுவெலாகப்
பிரைலார்த்திப்பமத முடற. நமக்கு நன்டம எது என்படதக் கடைவுள
நன்கு அறிவெலார்.
-ஸெலாக்ரைடீஸ்
மனிதனுடடைய இதயம் ஊடமயலாய்
ஒருநலாளும் வசவிடைலாய் இருப்பதில்டல.

இருந்தலாலன்றி

கடைவுள

-குவெலார்ல்ஸ்
கடைவுளிடைம் மக்கள பிரைலார்த்திப்பது எல்லலாம் இரைண்டும் இரைண்டும்
நலான்கு ஆகலாமலிருக்க மவெண்டும் என்பமத.
-ருஷ்யப் பழவமலாழி
நலாம் கடைவுளிடைம் எடத மவெண்டுகிமறலாமமலா அடதமய கடைவுள
நம்மிடைம் மவெண்டுகிறலார்.
-வஜரிமி வடைய்லர்
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நமக்குத் மதடவெயலான எல்லலாம் கடைவுளிடைம் மவெண்டைலலாம்.
ஆனலால், மவெண்டுவெதற்வகல்லலாம் நலாம் கவெனமலாய் உடழத்தல்
அவெசியம்.
-வஜரிமி வடைய்லர்
'கடைவுமள! டதரியம் அருளும்' என்று பிரைலார்த்தித்தலால், துன்பத் தீயில்
தளளுவெமத அவெர் அருளும் வெழி.
-வஸெஸி
என் பிரைலார்த்தடனகளுக்கு எல்லலாம் கடைவுள
என்பதற்கலாக
அவெருக்கு
வெந்தனம்
வெலாழ்ந்துவிட்மடைன்.

அருளவில்டல
அளிக்குமலாறு

-ஜீன் இன்வஜமலலா
அறியலாமமல எம் எண்ணங்களில் சில கடைவுள பிரைலார்த்தடனயலாக
இருப்பதுண்டு.
விக்டைர் ஹமகலா
ஒவ்வவெலாரு புனிதமலான ஆடசயும் கடைவுள பிரைலார்த்தடனமய ஆகும்.
-ஹஹூக்கர்
சுவெர்க்கம்தலான்
மகட்கலாமமல
மகட்டைலால்தலான் கிட்டுவெர்.

கிடடைக்கும்;

கடைவுமளலா
-லவெல்
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கடைவுளிடைம் பிரைலார்த்திக்க மவெண்டிய மூன்று வெரைங்கள: முதலலாவெதலாக
நல்ல மனச்சலான்று, இரைண்டைவெலாதலாக மன ஆமரைலாக்கியம்,
மூன்றலாவெதலாகத் மதக ஆமரைலாக்கியம்.
-வஸெனிகலா
பிரைலார்த்தித்தலால் மகட்டைடதப் வபறுமவெலாம், அல்லது மகட்டிருக்க
மவெண்டியடதப் வபறுமவெலாம்.
-வலய்ட்டைன்
★★★
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7. மமலாட்சம்
அன்பும் அறமும் எவ்வெளமவெலா, சுவெர்க்கமும் அவ்வெளமவெ.
-பலார்க்கர்
சுவெர்க்கத்தின் ஆடச ஒருவெடனச் சுவெர்க்க மயமலாய் ஆக்கிவிடும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
அறம் விரும்பு; அதுமவெ வீடு.
-மில்டைன்
மனிதனுடடைய மனம் அன்பில் இயங்குமலானலால், உண்டமயில்
சுழலுமலானலால், கடைவுளிடைம் ஓய்வு கலாணுமலானலால், அப்வபலாழுது
சுவெர்க்கத்டத இப்பூமியிமலமய கண்டு விடைலலாம்.
-மபக்கன்
நலான் சுவெர்க்கத்தில் இருக்கமவெண்டுமலானலால், முதலில் சுவெர்க்கம்
என்னிடைம் கலாணப்படை மவெண்டும்.
-ஸ்டைலான்மபலார்டு
ஆன்மலாவுக்கு விமமலாசனம் சுவெர்க்கத்திமலமய என்று நடைப்பவென்
விமமலாசனம் வபறுவெதில்டல. ஆனலால், அன்பு வநறியில்
நிற்பவெடன ஆண்டைவென் தலாமன தன் சன்னிதலானத்திற்கு அடழத்துச்
வசல்வெலான்.
-வெலான் டடைக்
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சுவெர்க்கத்துக்கு வவெகு தூரைத்தில் உளளது பூமி, பூமிக்கு வவெகு
சமீபத்தில் உளளது சுவெர்க்கம்.
-மஹர்
வெலாழ்வில் கற்க மவெண்டிய கடின பலாடைங்களில் ஒன்றுண்டு. அடதப்
வபரும்பலாமலலார் கற்பதில்டல. இங்மகமய நம்டமக் சூழ்ந்மத
சுவெர்க்கம் உளது என்பமத அந்தப் பலாடைம்.
-ஜலான் பமரைலாஸ்
அறவநறி பற்றிப் மபசுவெதன்று,
கவெர்க்கத்தில் வகலாண்டு மசர்க்கும்.

அறவநறியில்

நடைப்பதுமவெ
-எம். வஹன்றி

உயிமரைலாடு இருக்கும்வபலாழுது தன் இதயத்டத சுவெர்க்கத்துக்கு
அனுப்பலாதவென், உயிர் மபலானபின் சுவெர்க்கத்துக்குப் மபலாக
முடியலாது.
-பிஷேப் வில்ஸென்
எப்வபலாழுதும் நியலாயம் வெழங்கும் வெளளல்கள, எப்வபலாழுதும்
வெண்டம
உடடைய
நீதிமலான்கள,
இவெர்கள
முன்கூட்டி
அறிவியலாமமல கடைவுள சன்னிதலானத்துக்குப் மபலாகலலாம்.
-பழவமலாழி
சுவெர்க்கத்டத நன்கு மபலாற்ற மவெண்டுமலானலால்
நிமிஷேமலாவெது நரைக அனுபவெம் மதடவெ.

பதிடனந்து
-கலார்ல்டைன்

★★★
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8. நரைகம்
நரைகத்திற்குச் வசல்ல மனிதர் எவ்வெளவு சிரைமம் எடுத்துக்
வகலாளகின்றனர். அதில் மநர்பலாதி மபலாதுமம சுவெர்க்கத்திற்குச்
வசல்ல - அடத நல்வெழியில் எடுத்துக் வகலாளளும் துணிவுமட்டுமம
மதடவெ.
-வபன் ஜலான்ஸென்
நரைகம் என்பது மவெவறங்குமில்டல. நன்றலாய் ஆரைலாய்ந்தலால், அது
பலாவெமம யலாகும். கடைவுளினின்று பிரிந்திருப்பமத நரைகம்.
-பலாஸ்ட்
நரைகம் என்பது யலாது? கலாலங் கடைந்து கண்டை உண்டம; பருவெம்
கடைந்து வசய்த கடைடம.
-எட்வெலார்ட்ஸ்
நரைகத்திற்குளள
மபலாகலலாம்.

வெழி

எளிது,

கண்கடள

மூடிக்வகலாண்மடை
-பியன்

நலான் நரைகம் உண்வடைன்று நம்ப மட்டும் வசய்யவில்டல. நரைகம்
உண்வடைன்று அறியவும் வசய்பவென். அது மட்டுமலா? நரைகத்துக்கு
அஞ்சி
அறவநறி
நிற்பவெர்
யலாவெரும்
நரைகத்தில்
கலால்
டவெத்துவிட்டைவெமரை என்படதயும் அறிமவென்.
-ரைஸ்கின்
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சலாஸ்திரிகளும், சலாமவெலாரும் நரைகத்டதப்பற்றிப் மபசட்டும். ஆனலால்
நரைக மவெதடனகள எல்லலாம் என் இதயத்திமலமய உளளடவெ.
-மஷேக்ஸ்பியர்
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9. மதம்
நூறு விதமலாய்க் கூறினலாலும் மதம் ஒன்று தலான் உண்டு.
-வபர்னலார்ட் ஷேலா
உலகமம என் மதசம், நன்டம வசய்வெமத என் சமயம்.
-தலாமஸ் வபய்ன்
மனிதர் அடனவெருக்கும் மதமலாகிய கடிவெலாளம்
'மரைணத்திற்குப்பின் யலாமதலா?’ என்னும் பயமம மதம்.

மதடவெ.

-ஜலார்ஜ் எலியட்
அவெனியிலுளள சமயங்களில்
உண்டமச் சமயம்.

அறத்தலாறு

உய்ப்பது

ஒன்மற

-ஸெவெனமரைலாலலா
நம்மிடைம் படகப்பதற்குப் மபலாதுமலான சமய உணர்ச்சி உளது.
ஆனலால் அன்பு வசய்வெதற்குப் மபலாதுமலான அளவு இல்டல.
-ஸ்விப்ட்
ஞலானிகள அடனவெர்க்கும் ஒமரை மதமம. அவெர்கள தத்தம் மதத்டத
வவெளிமய கூறுவெதில்டல.
-லலார்ட் ஷேலாப்ட்ஸ்பரி

48

பண விஷேமலாய் நம்பத் துணியலாத இடைத்தில் ஆன்ம விஷேயமலாய்
நம்பத்துணிவெது எவ்வெளவு விபரீதம்! மதலாசலாரியர் கலாலணலா
வகலாடுத்தலால்
அது
வசல்லுமமலா
வசல்லலாமதலா
என்று
சந்மதகிப்மபலாம். ஆனலால் அவெர்கள கூறும் மதத்டத ஆரைலாயலாது சரி
என்று அங்கீகரித்து விடுகிமறலாம். என்மன மனிதர் மடைடம!
- வபன்
சரியலாக அறியலாத சமயமம நம்டம அழகுக்கு அந்நியமலாக்கும்.
சமயம் அழடகக் கண்டு ஆனந்திக்கும்படி வசய்யுமலானலால்,
அப்வபலாழுது சமயம் உண்டம, சரியலாக அறிந்திருக்கிமறலாம் என்று
வதரிந்துவகலாளளலலாம்.
-வலஸ்ஸிங்
எல்லலாச் சமயங்களுக்கும் ஒமரை மநலாக்கம்தலான். விலக்க முடியலாதடத
ஏற்றுக் வகலாளளச் வசய்வெமத அந்த மநலாக்கம்.
-கமத
எந்தக் கலாலமும் எனக்குத் துடணயலாய் நிற்க இடறவெனிடைம்
ஏற்பதலாயிருந்தலால்,
முதலில்
மவெண்டுவெது
சமய
சலாந்தி,
இரைண்டைலாவெது கல்வியில் சுடவெ.
-வஹர்ஷேல்
சமய அனுஷ்டைலானத்துக்கு இன்றியடமயலாது மவெண்டைப்படுவெது
மனித ஜலாதியிடைம் அன்பும் மரியலாடதயும் வசய்தமல.
- அனமடைலால் பிரைலான்ஸ்
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சமயத்டதப் பற்றிச் சிந்தியலாதவென், தலான் பிறந்த சமயமம உண்டமச்
சமயம் என்று எண்ணிக் வகலாளகிறலான்.
- டைலால்ஸ்டைலாய்
மனிதர்கள, இம்டமக்கலாக மறுடமடயயும், மறுடமக்கலாக
இம்டமடயயும், ஒருவபலாழுதும் முழுவெதும் மவெண்டைலாம் என்று
விட்டுவிடை மலாட்டைலார்கள.
-ஸெலாமுமவெல் பட்லர்
சமயம் மலாறுபவென் தடல மபலான பின் இன்ன வதனத்திரும்பிப்
பலார்க்கும் ஈடய ஒப்பலான்.
-பட்லர்
அற உணர்ச்சி அளிக்கலாத சடைங்குகள அடனத்தும் அழிக்கத்
தக்கடவெகமள.
-ஸெவெனமரைலாலலா
கிறிஸ்து, மதநூல் எதுவும் எழுதவில்டல.
கலாரியங்கடளச் வசய்வெதிமலமய கருத்தலாயிருந்தலார்.

நன்டமயலான

-வஹலாமரைஸ் மலான்
கிறிஸ்து தர்க்க சலாஸ்திரைம் எதுவும் தந்து மபலாகவில்டல. அவெர்
தந்திருப்பது சில எளிய உண்டமகமள.
-வஹடைன்
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கிறிஸ்துவெ மதம் அயலலானுக்கு அன்பு வசய்யப்மபலாதிக்கும்,
ஆனலால் தற்கலால சமூகமமலா அயலலான் ஒருவென் உண்டு என்படதமய
ஒப்புக்வகலாளவெதில்டல.
-டிஸ்மரைலி
தன் மதம் அடிடமத்தனம் என்று உணர்பவென் அடத இன்னும்
அறிய ஆரைம்பியலாதவென்.
-மஜ.ஈ. ஹலாலண்டு
அறிவில்லலாத
சமயவெலாதிகள
சமயக்
வகலாளடககளுக்கலாகச்
சண்டடையிடைட்டும். ஆனலால் தர்ம வெழியில் நடைப்பவென் ஒருநலாளும்
தவெறியவெனலாகலான்.
-மபலாப்
புனிதமலான
விஷேயங்கடள
உணர்ச்சியின்றிக்
டகயலாளும்
மவெஷேதலாரிகமள வபரிய நலாஸ்திகர். அவெர்களுக்கு இறுதியில் சூடு
மபலாடுதல் அவெசியம்.
-மபக்கன்
வதலால்டலயில்லலாமல் இருப்பதற்கலாகமவெ ஜனங்கள, 'நலாங்கள
எல்மலலாரும் ஒமரை மதத்தினர்' என்று கூறிக் வகலாளகின்றனர். ஆனலால்
விஷேயத்டத நன்கு ஆரைலாய்ந்தலால், எல்லலா விஷேயங்களிலும் ஒமரை
மதத்டதயுடடைய மூன்று மபடரைக்கூடை எங்கும் கலாண முடியலாது.
- வஸெல்டைன்
மதப் பிடிவெலாதி, ஆப்பிரிக்க எருடம மபலால் இருப்பவென். மநமரைதலான்
பலார்ப்பலான்- பக்கங்களில் திரும்பலான்.
-பலாஸ்டைர்
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ஜனங்கள சமயத்திற்கலாகச் சண்டடையிடுவெர், வெலாதம் புரிவெர், வெடச
பகர்வெர், அயலலாடரைத் துன்புறுத்துவெர், அனலிலும் இடுவெர்,
உயிடரைத் துறக்கவும் வசய்வெர்- சமயத்திற்கலாக எல்லலாம் வசய்வெர்.
ஆனலால், சமய வெலாழ்வு வெலாழ மட்டும் வசய்யலார். சிலமரைனும் வெலாழ
முயலவெலாவெது மவெண்டைலாமமலா? அதுகூடைக் கிடடையலாது.
-பிரிஸ்வவெல்
விக்கிரைகங்கள
சந்மதகத்திற்கு
இடைமலாயும்,
வெணங்குமவெலார்
இதயத்திற்கு எல்லலாவித நல்லுணர்ச்சியும் தரைச் சக்தியற்ற சர்வெ
சூனியமலாயும் ஆகும்வபலாழுது தலான் விக்கிரைக ஆரைலாதடன
தவெறலாகும்.
-கலார்டலல்
நட்பு விஷேயத்திற் மபலாலமவெ மத விஷேயத்திலும் யலார் அதிகப்
பற்றுடடையவெர்களலாகக் கூறிக் வகலாளகிறலார்கமளலா, அவெர்கமள அந்த
அளவிற்கு உண்டம நம்பிக்டக குடறந்தவெர்களலாவெர்.
-வஷேரிடைன்
மதப்பிடிவெலாதமுடடையவெர் அவெர்கள
மதியுடடையவெரைலாய் மதிக்கப்படுவெர்.

வெலாழ்நலாளில்

மட்டுமம

-தலாமஸ் வில்ஸென்
நலாம் உண்டம என்று நம்புவெடத ஒப்புக்வகலாளள மறுப்பவெடரை
நலாஸ்திகர்
என்று
கருதுவெது
வபருந்தவெறு.
இழிவெலான
மநலாக்கங்வகலாண்டு உண்டமக்குச் வசவிசலாய்க்க மறுப்பவெமரை
நலாஸ்திகர். சமயக் மகலாட்பலாடுகடள எல்லலாம் நம்புவெதலாய்க்
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கூறிக்வகலாண்டு
நலாஸ்திகன்.

சமய

ஒழுக்கம்

இல்லலாதவென்

நலாஸ்திகரில்
-வஹச்.ஏ.

மதப் பிடிவெலாதியின் மனம் கண்டண ஒக்கும், அதிக ஒளி பட்டைலால்
அதிகமலாக இடுக்கும்.
-மஹலாம்ஸ்
மதப் பிடிவெலாதம், மதத்டதக் வகலான்று, அதன் ஆவிடயக் கலாட்டி
மூடைர்கடளப் பயமுறுத்தும்.
-மகலால்டைன்
மதப் பிடிவெலாதத்துக்கு மூடளயில்டல, அதனலால்
முடியலாது; இதயமில்டல, அதனலால் உணரை முடியலாது.

மயலாசிக்க
-ஒகலானல்
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10. தத்துவெ ஞலானம்
தத்துவெ ஞலானம் எல்லலாம் ஆச்சரியத்தில் ஆரைம்பித்து, ஆச்சரியத்தில்
முடிவெடடையும். முதல் ஆச்சரியம் அறியலாடமயின் குழந்டத; மற்ற
ஆச்சரியம் வெணக்கத்தின் தலாய். முன்னது நமது அறிவின் பிரைசவெக்
கஷ்டைம் இறுதியலானது அதன் சுகமரைணம்.
-மகலால்ரிட்ஜ்
நுண்ணிய கருத்துக்கள உடடைடம மட்டுமம தத்துவெ ஞலானம்
ஆகிவிடைலாது. அறிவு கூறும் வெழி நிற்க ஆடச உடடைடமமய அதன்
இலட்சணம்.
-மதலாமரைலா
வெலாழும் முடறடயக் கற்பிக்கும் வித்டதமய தத்துவெ ஞலானத்தின்
இரைண்டு முக்கிய லட்சியங்கள ஆகும்.
-வெலால்மடைர்
உண்டமயலான தத்துவெ ஞலானம், இல்லலாதடதச் சிருஷ்டிக்கலாது,
உளளடதமய நிரூபித்து உறுதி வசய்யும்.
-கலின்
தவெறலான அபிப்பிரைலாயத்டத ஒழிப்பதும், அறிடவெத் துய்டம
வசய்வெதும், நமது அறியலாடமயின் ஆழத்டத உறுதி வசய்வெதுமம
தத்துவெ ஞலானத்தின் வதலாழில்.
-ஹலாமில்டைன்
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தத்துவெ ஞலானத்தின் லட்சியம் அறம்.
- பீட்டைர் வபயின்
அறிவின் உதவியின்றி உணர்ச்சி மூலம் நம்பப்படு அடவெகளுக்குத்
தவெறலான கலாரைணம் கண்டுபிடிப்பமத தத்துவெ சலாஸ்திரைம். ஆனலால்
அக்கலாரைணம் கலாண்பதும் ஓர் உணர்ச்சிமய.
- ப்ரைலாட்லி
தத்துவெ ஞலானத்டத 'அறிடவெ அறியும் அறிவு' என்பர். ஆனலால்
உண்டமயில் அது அறியலாடமடய அறியும் அறிமவெ ஆகும்.
அல்லது கலான்ட் கூறுவெதுமபலால் அது அறிவின் எல்டலடய அறியும்
அறிமவெ ஆகும்.
-மலாக்ஸ்முல்லர்
தத்துவெ ஞலானிமபலால் மபசுவெதும் எழுதுவெதும் எளிது; ஆனலால்
அறிமவெலாடு நடைப்பது - அங்குதலான் கஷ்டைம்
-டரைவெ மரைலால்
தத்துவெ ஞலானிக்குப் பிறர் மயலாசடனகடளக் மகட்க விருப்பமும்,
அவெற்டறத் தலாமன ஆரைலாய்ந்து முடிவு கட்டை மன உறுதியும்
மவெண்டும். உடழப்பும் இருந்து விட்டைலால் இயற்டகயின்
ஆலயத்திலுளள
இரைகசிய
மண்டைபத்தினுள
நுடழயவும்
எதிர்பலார்க்கலலாம்.
-பலாரைமடை
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தத்துவெ ஞலானம் கற்பது என்பது, 'தலான்' சலாகத் தயரைலாக்குவெமதயன்றி
மவெறன்று.
-ஸிஸெமரைலா
தத்துவெ
சலாஸ்திரிகள
உலக
விவெகலாரைங்கடளப்
தர்க்கித்துக்வகலாண்டிருப்பர். ஆனலால் அதற்கிடடையில்
நடைத்திச் வசல்வென பசியும் கலாதலுமமயலாம்.

பற்றித்
உலடக
-ஷில்லர்

நமது தத்துவெ சலாஸ்திரைத்தில் நலாம் கனவு கண்டும் அறியலாத பல
விஷேயங்கள விண்ணிலும் மண்ணிலும் உண்டு.
-மஷேக்ஸ்பியர்
ஒருவென் யலாரிடைம் மபசுகின்றலாமனலா அவெனுக்குப் வபலாருள
விளங்கலாமலும், மபசுகின்ற தனக்குப் வபலாருள விளங்கலாமலும்
இருந்தலால், மபசுவெது தத்துவெ சலாஸ்திரைமலாகும்.
-வெலால்மடைர்
★★★
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11. ஆன்மலா
உடைல்-அது மண்மணயன்றி மவெறன்று ஆன்மலா-அது நித்தியத்தின்
முடக ஆகும்.
-கல்வவெர்வவெல்
மனிதடனயும் அவென் வசயல்கடளயும் அடைக்கியலாளவெது ஜடை சக்தி
அன்று, ஆன்மலா சக்திமயயலாகும்.
-கலார்டலல்
ஆன்மலாவின் கதடவெ ஒரு விருந்தலாளிக்கு ஒருமுடற திறந்து
விட்டைலால், பின் யலாவரைல்லலாம் உளமள வெந்து புகுவெர் என்று கூறிவிடை
முடியலாது.
-மஹலாம்ஸ்
அறிவு கண்ணில் விளங்கும்-அன்பு முகத்தில் விளங்கும்-ஆனலால்
ஆன்மலா விளங்குவெது மனத்தில் மகட்கும் அந்தச் சிறு குரைலிமலமய.
-லலாங்வபமலலா
மனத்தில்
உயர்ந்த
எண்ணங்களும்
இலட்சியங்களும்
இருக்குமலானலால், ஆன்மலா உடைம்பில் இருக்கும் வபலாழுமத
ஆண்டைவென் சன்னிதலானத்தில் இருப்பதலாகும்.
-வஸெனிகலா
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ஆன்மலா சூரியடன ஒக்கும். இரைவில் அஸ்தமித்து விடுகிறது.
கண்ணுக்குப் புலனலாவெதில்டல. ஆனலால் மவெறிடைத்தில் வவெளிச்சம்
பரைப்புவெதற்கலாகமவெ வசன்றுள ளது என்பமத உண்டம.
-கமத
ஆன்மலாவின் வசல்வெம் அது எவ்வெளவு அதிகமலாக உணரும்
என்படதக் வகலாண்டு அறியப்படும்; ஆன்மலாவின் வெறுடம
எவ்வெளவு குடறவெலாக உணரும் என்படதக் வகலாண்டு அறியப்படும்.
-ஆல்ஜர்
நலாகரிக முன்மனற்றத்திற்கு வெகுக்கப்பட்டுளள கருவிகளில் எந்தக்
கலாலத்திலும் சலான்மறலாரின் ஆன்மசக்திமய தடலசிறந்ததலாகும்.
- ஹலாரிஸென்
உடழப்டப மட்டுமம
விற்கலலாகலாது.

விற்கலலாம்.

ஒருநலாளும்

ஆன்மலாடவெ
-ரைஸ்கின்

ஆன்மலா ஆளவில்டலயலானலால், அது மதலாழனலாயிருக்க முடியலாது.
அது ஆளமவெண்டும், அல்லது அடிடமயலா யிருக்கமவெண்டும்அவ்வெளமவெ. மவெவறதுவெலாயும் இருக்க முடியலாது.
-வஜரிமி வடைய்லர்
ஆன்மலாடவெப் பற்றிய முக்கிய பிரைச்சிடன அது எங்கிருந்து வெந்தது
என்பதன்று; அது எங்மக மபலாகிறது என்பதலாகும். அடத அறிய
வெலாழ்நலாள முழுவெதும் மதடவெ.
-ஸெமத
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ஆன்ம அபிவிருத்தி- மனிதடனப் பரிபூரைண மலாக்குவெமத அதன்
லட்சியம். அதனலால் அது சரீரை வெலாழ்டவெ வயல்லலாம் சலாதனமலாகத்
தலாழ்த்திவிடும்.
-எமர்ஸென்
★★★
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12. இலட்சியம்
இலட்சியம் இல்லலாத மனிதன் திடசயறி கருவி இல்லலாத கப்படல
வயலாப்பலான்.
- ஆவ்பரி
மமல் மநலாக்கலாதவென் கீமழமய மநலாக்குவெலான். உயரைப் பறக்கத்
துணியலாத
ஆன்மலா
ஒருமவெடள
தடரையில்
புரைளமவெ
விதிக்கப்பட்டிருக்கும்.
-பீக்கன்ஸ்பீல்டு
தலாழ்ந்த இலட்சியத்தில் வஜயம் வபறுவெடதவிடை
இலட்சியத்தில் மதலால்வியுறுவெமத சிலலாக்கியம்.

உயர்ந்த

- ரைலாபர்ட் பிவரைளணிங்
எவ்விதம் இறந்தலான் என்பதன்று மகளவி- எவ்விதம் வெலாழ்ந்தலான்
என்பமத மகளவி.
-டைலாக்டைர் ஜலான்ஸென்
தன் சக்திகளிலிருந்து சலாத்தியமலான அளவு சலாறு பிழியமவெ
ஒவ்வவெலாரு மனிதனுடடைய வெலாழ்க்டக இலட்சியமலாயிருத்தல்
அவெசியம்.
-ரிக்டைர்
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உடழப்பு,
துக்கம்,
மகிழ்ச்சி-இம்மூன்டறயும்
மனிதன்
அநுபவிக்கப் பிறந்தவென். இந்த மூன்றுமில்லலாத வெலாழ்வு சரியலான
வெலாழ்வெலாகலாது.
-பழவமலாழி
மலானிடை உளளத்தின் தடலசிறந்த சிருஷ்டிகள கூடைப் பரிபூரைணத்தில்
மிகக் குடறந்தடவெ என்பது முற்றிலும் நியலாயம்.
-வெலாவெனலார்கூஸ்
ஒருவெனுடடைய லட்சியம் இதுவவென்று அறிந்து விட்டைலால், பின்
அவெடனப் பற்றி அறிந்துவகலாளளுதல் கஷ்டைமலான கலாரியம் அன்று.
-மஹலாம்ஸ்
எந்த மனிதடனயும் முற்றச் மசலாதிப்பது, இவெனுக்கு எது பிரியம்?
என்னும் மகளவிமய.
- ரைஸ்கின்
ஆட்டு மந்டத மபலால் நடைவெலாடமமய அடனத்திலும் முக்கியமலான
விஷேயம். பிறர்மபலாகும் இடைத்டதவிட்டு நலாம் மபலாகமவெண்டிய
இடைத்டத அறிவெமத கடைன்.
-வஸெனீகலா
வெலாழ்வின் இலட்சியத்டத அடடைய முயல்மவெலானுடடைய வெலாழ்மவெ
நீண்டைதலாகும். யங் இறுதியில் லட்சியத்டத அடடைவிக்குங்
கலாரியங்கடளச் வசய்தலால் மட்டும் மபலாதலாது. வசய்யும் ஒவ்வவெலாரு
கலாரியமுமம ஒரு இலட்சியமலாயிருத்தல் மவெண்டும்.
-கமத
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மனிதனுடடைய உயர்ந்த விஷேயங்கள அவென் அருகிமலமய உள.
அவென் பலாதங்களின் அடியிமலமய அடமயும்.
-ஹலாட்டைன் பிரைபு
இன்பங்கடளப்வபற முயல்வெதிலும் இலட்சியங்கடளப் வபருக்க
முயல்வெமத நலம்.
-ஆவ்பரி
வலளகீக வெலாழ்வினின்று விடுதடல வபற இரைண்டு வெழிகள உள.
ஒன்று இலட்சிய வெலாழ்விலும், மற்வறலான்று மரைணத்திலும்
மசர்க்கும்.
-ஷில்லர்
முடிவில் பிரைதலானமலானது நலாம் எண்ணுவெது எது, அறிவெது எது,
நம்புவெது எது என்பதல்ல. நலாம் வசய்வெது எது என்பவதலான்மற
பிரைதலானமலான தலாகும்.
-ரைஸ்கின்
ஒருவென் பிறர் லட்சியத்திற்கலாக இறக்க முடியும். ஆனலால் அவென்
வெலாழ்வெதலானலால் தன் லட்சியத்திற்கலாகமவெ வெலாழ மவெண்டும்.
-இப்ஸென்
தன் சக்தி எவ்வெளவு உயர்ந்ததலாயும் எவ்வெளவு அளவவெலாத்ததலாயும்
அபிவிருத்தியடடைய முடியுமமலா அவ்வெளவு அபிவிருத்தியும்
அடடைவெமத ஒவ்வவெலாருவெனுடடைய லட்சியமலாயிருக்கமவெண்டும்.
-ஹம்மபலால்ட்
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மனிதர் அவெசியம் கவெனிக்க மவெண்டிய உண்டமயலான, நியலாயமலான,
வகளரைவெமலான விஷேயம் தங்கடளச் சுற்றியுளளவெர், தங்களுக்குப்
பின் வெலாழப் மபலாகிறவெர் இவெர்களுடடைய நன்டமடய நலாடுவெமத.
-ஹலாரியட் மலார்ட்டிமனலா
இவ்வுலகத்டத நன்கு பயன்படுத்திமய அவ்வுலகத்டத அடடைதல்
இயலும் நம் இயல்டபப் பூரைணமலாக்கும் வெழி அடத அழித்து
விடுவெதன்று. அதற்கு அதிகமலாக அமதலாடு மசர்ப்பதும், அதன்
லட்சியத்திலும் உயர்ந்த லட்சியத்டத நலாடைச் வசய்வெதுமம.
-நியூமன்
வெலாழ்வில் ஏற்படும் கஷ்டைங்கடளக் குடறக்க ஒருவவெருக்வகலாருவெர்
உதவி வசய்துவகலாளவெதற்கன்றி மவெவறதற்கலாக நலாம் உயிர்
வெலாழ்கின்மறலாம்?
-ஜலார்ஜ் எலியட்
நீண்டை
கலாலம்
வெலாழமவெண்டுவமன்பது
அமநகமலாக
ஒவ்வவெலாருவெருடடைய ஆடசயுமலாகும். ஆனலால் நன்றலாய் வெலாழ
விரும்புபவெர் வவெகுசிலமரை.
-ஹீஜிஸ்
நலாளுக்கு நலாள ஏற்றம் வபற்றுவெரும் லட்சியம் ஒன்று ஊழிகடள
ஊடுருவி ஓடுகின்றவதன்பதும், வெருஷேங்கள ஆக ஆக மனிதர்
கருத்துக்களும் விரிவெடடைகின்றன என்பதும் வமய்.
-வடைனிஸென்
★★★
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13. நன்டம-தீடம
நன்டம வயன்றும் தீடம வயன்றும் இல்டல; அவ்விதம் ஆக்குவெது
மனமம.
-மஷேக்ஸ்பியர்
'நன்டம, தீடம'- நம் அறியலாடமயலால் எழும் இரு வபயர்கள.
நம் மனத்திற்கு உகந்தடத நன்டம என்கிமறலாம், பிறர் மனத்திற்கு
உகந்தடதத் தீடம என்கிமறலாம்.
'தீடம' - நமக்குத் தீங்கிடழப்பது. 'நன்டம' அமநகமலாய்ப் பிறர்க்குத்
தீங்கிடழப்பது.
- பலால் ரிச்சர்டு
மநர் வெழியில் அடடைய முடியலாதடத ஒருநலாளும் மநரைல்லலாத
வெழியில் அடடைந்துவிடை முடியலாது.
-கமத
அற்ப விஷேயங்கள மனத்டதக் கலக்கினலால் அதிரிஷ்டைசலாலி என்று
அர்த்தம். துரைதிர்ஷ்டை கலாலத்தில் அற்ப விஷேயங்கள உணர்ச்சிக்கு
எட்டுவெதில்டல.
-மஷேலாப்பனலார்
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எப்வபலாழுதும் நமது சூரிய ஒளியில் ஒரு கறுப்புப் புளளி உண்டு,
நமது நிழமல அது.
-கலார்டலல்
ஐமயலா மபடய அடைக்குவெதினும் எழுப்புவெது எளிது.
-கலாரிக்
நன்டம தீடமயினின்று பிறவெலாவிடினும் அது தீடமடய
எதிர்ப்பதிமலமய அடடையக்கூடிய அபிவிருத்தி அடனத்டத யும்
அடடையும்.
-ரைஸ்கின்
வசல்வெர், வெறிஞர் கலாரியத்தில் சிரைத்டதகலாட்டும் வபலாழுது, அது
தர்மம் எனப்படும்.
வெறிஞர், வசல்வெர் கலாரியத்தில் சிரைத்டத கலாட்டும் வபலாழுது, அது
ஒழுங்கீனம் எனப்படும்.
-பலால் ரிச்சர்டு
தண்டைடன வபறுவெடதவிடை
குடறந்தது அன்று.

வவெகுமதி

வபறுவெது

இழிவில்

உன் நற்வசய்டககளுக்கலாக உனக்கு வவெகுமதி அளிப்பலார் என்று நீ
எதிர்பலார்க்கும் வபலாழுது, அடவெகளுக்கலாகச் சலாத்தலான் உன்டனத்
தண்டிக்கக்
கூடும்
என்படத
மறவெலாமத.
ஆயினும்
நற்வசய்டககடளமய வசய்வெலாயலாக.
அமநக ஜனங்கள நன்டம வசய்வெடத விட்டுத் தீடம வசய்வெதன்
கலாரைணம், கடைவுள தண்டித்தலாலும் தண்டிக்கட்டும், சலாத்தலான்
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தண்டைடனடய மட்டும் தலாங்க
என்பதற்குச் சந்மதகமில்டல.

முடியலாவதன்று

கருதுவெமத
-பலால் ரிச்சர்டு

ஒளி நிடறந்த இடைத்தில் நிழல் இருண்டிருக்கும்.
-கமத
தந்திரைமும் ஏமலாற்றமும் அறவநறி நிற்கப் மபலாதுமலான அறிவில்லலாத
மூடைர் வசயல்.
-பிரைலாங்க்லின்
பலாத்திரைம் நிடறந்திருப்பின் வவெளிமய ஊற்றலாமல் உளமள ஊற்ற
முடியலாது.
-அர்னலால்ட் வபன்வனட்
அடதரியப்படைலாமத. ஒன்று தலான் அச்சம் அளிப்பது: பலாபமம அது.
-வலயிண்ட் கிறிஸெலாஸ்டைம்
தீடம வசய்வெதினும் தீடம வபறுதமல நலம்.
-ஸிஸெமரைலா
மரைலாஜலா முளளின்றி மலர்வெதில்டல, உண்டமமய. ஆனலால் மலர்
இறக்க முள இருக்கலலாகலாதன்மறலா?
-ரிக்டைர்
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அமநக சந்தர்ப்பங்களில் நலாம் தீடம வயன்று கூறுவெது, தவெறிமயலா
அல்லது மிதமிஞ்சிமயலா ஏற்பட்டை நன்டமயலாகும். மமனலாடதரியம்
மிதமிஞ்சினலால்
மடைடமயலாகும்.
பட்சம்
மிதமிஞ்சினலால்
பலவீனமலாகும். சிக்கனம் மிதமிஞ்சினலால் மலலாபமலாகும்.
-ஆவ்பரி
மனிதர் தற்சமய நிடலடமயில் கலாணும் தீடமகளுக்கலாக
வெருந்தும்வபலாழுது, மவெண்டுவமன்று விரும்பும் நிடலயில்
ஏற்படைக்கூடிய தீடமகடளப்பற்றிச் சிறிதும் சிந்திப்பதில்டல.
-பிரைலாங்க்லின்
டபயில் துவெலாரைமிருந்தலால் அதில் பணத்டத நிரைப்பிப் பலனில்டல.
ஜலார்ஜ் எலியட் அழுகிய பழங்களில் அது வகலாளளுமவெலாம் இது
தளளுமவெலாம் என்று மதர்வெது எப்படி?
-மஷேக்ஸ்பியர்
★★★

68

14. அறிவு
'அறிவு'-ஆம், அது நலாம் வெலானுலகு ஏறுதற்குரிய வென் சிறகு.
-மஷேக்ஸ்பியர்
கடைவுள ஆமலலாசிப்பவென் ஒருவெடன உலகிற்கு அனுப்பினலால்,
ஜலாக்கிரைடத அப்வபலாழுது அடனத்தும் அபலாய நிடல அடடையும்!
-எமர்ஸென்
எல்லலா உடடைடமகளிலும் ஞலானமம அழியலாததலாகும்.
- ஸெலாக்ரைடீஸ்
சலாத்தலானுக்குச் சிந்தடன வசய்பவெடனப் மபலான்ற வகலாடிய சத்துரு
கிடடையலான்.
-கலார்டலல்
நூலறிவு மபசும் - வமய்யறிவு மகட்கும்.
-மஹலாம்ஸ்
ஞலானத்தின் முதல் மவெடல தன்டன அறிதல்; அன்பின் முதல்
மவெடல தனக்குத் தலான் மபலாதுமலானதலாயிருத்தல்.
-ரைஸ்கின்
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நுண்ணறிவு அன்புடைன் மசர்ந்துவிட்டைலால் அதனலால் அடடைய
முடியலாதது எதுவும் அவெனியில் கிடடையலாது.
-கமத
மமனலா விகலாரைங்கமள வெலாழ்வெலாகிய கப்படலச் வசலுத்தும் கலாற்று.
அறிமவெ அடத நடைத்தும் சுக்கலான். கலாற்றின்மறல் கப்பல்
நின்றுவிடும். சுக்கலானின்மறல் தடரை தட்டிவிடும்.
-ஷேஹூல்ஜ்
வெலாழ்வு மயலாசிப்பவெனுக்கு இன்ப நலாடைகம், உணர்பவெனுக்குத் துன்ப
நலாடைகம்.
-வெலால்ப்மபலால்
நீ எண்ணுவெது எல்மலலாருக்கும் வசலாந்தம், நீ உணர்வெமத உனக்குச்
வசலாந்தம்.
-ஷில்லர்
மனிதனுடடைய உடடைடமயலா யிருக்கக் கூடியது அறிவு ஒன்மற.
ஆடகயலால் அறிடவெ விருத்தி வசய்வெமத ஆடசப்பட்டு அடடைய
முயலத்தக்க ஒமரை வவெற்றியலாகும்.
-பழவமலாழி
உண்டம ஞலானம் கண் முன் இருப்படதக் கலாண்பதன்று, பின்
வெருவெடத முன் அறிவெதலாகும்.
-வடைரைன்ஸ்
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எடத நலாம் அறியவில்டலமயலா அது நம்முடடைய தன்று.
-கமத
ஒரு விஷேயத்டதப் பல வெலாயிலலாகப் பலார்க்க முடியலாத புத்தி
குறுகியதலாகும்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
தலான் தலானலாகமவெ இருக்க அறிவெமத உலகில் வபரிய விஷேயம்.
-மலான்வடைய்ன்
அறிவின் முதல் பலாடைம் ஐஸ்வெரியத்டத வவெறுப்பது; அன்பின்
முதல் பலாடைம் ஐஸ்வெரியத்டத அடனவெருக்குமலாகச் வசய்வெது.
-ரைஸ்கின்
உண்டம அறிவு அன்பில் வகலாண்டு மசர்க்கும்.
-மவெலார்ட்ஸ்வவெலார்த்
உண்டமயின் வபருங்கடைல் நம்மலால் அறியப்படைலாமல் பரைந்து
கிடைக்கின்றது. நலாமமலா, கடைற்கடரையில் விடளயலாடி, அங்குமிங்கும்
ஓடி, அழகலான ஒரு சிப்பிடயயும் வமல்லிய ஒரு கடைற் பலாசிடயயும்
கண்டு மகிழ்ந்து நிற்கும் சிறு குழந்டதகடளப் மபலால்
இருக்கிமறலாம்.
-ஆவ்பரி
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சலாஸ்திரிகடளப்
மபலால்
சலாமர்த்தியமலாய்
அஞ்ஞலானம்
மபசுவெடதவிடை, சலான்மறலார்கடளப்மபலால் சலாமர்த்தியமின்றி ஞலானம்
மபசுதமல சலாலச் சிறந்ததலாகும்.
- வசஸ்டைர்டைன்
கூடிய மட்டும் துன்பம் விடளயலாமல் தடுத்துக் வகலாளவெதும்,
தடுக்கமுடியலாத துன்பத்டதக் கூடிய மட்டும் பயன்படுத்திக்
வகலாளவெதுமம அறிவு ஆகும்.
- ரைஸ்கின்
என்டன நடகக்கச் வசய்வென நம் அறியலாடமகள அல்ல-நம்
அறிவுகமளயலாகும்.
-மலான்வடைய்ன்
ஜீவெனத்துக்கலான
சலாதனமலாக
மட்டுமன்று,
சலாதனமலாகவும் மனிதனுக்கு அறிவு மதடவெ.

ஜீவிதத்துக்கலான
-ஆவ்பரி

நூலறிவு வபற்றவென் குளத்டத
உடடையவென் சடனடய வயலாப்பலான்.

வயலாப்பலான்;

வமய்யறிவு
-ஆல்வஜர்

பகுத்தறிவு என்பது உண்டமடய அறியக் கடைவுள நமக்குத்
தந்துளள ஒமரை புனிதமலான சலாதனம். நம் அடனவெடரையும் ஒன்றலாய்
இயக்கத்தக்கது அதுமவெ. ஆனலால், ஐமயலா, நலாம் அடதத்தலான்
நம்புவெதில்டலமய!
-டைலால்ஸ்டைலாய்
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நூலறிவு வெந்துவிடும், வமய்ஞ்ஞலானம் வெரைத் தயங்குகின்றது.
-வடைனிலன்
பிறர் வெலாசித்திருந்த அளவு நலானும் வெலாசித்திருந்தலால் அவெர்கடளப்
மபலாலமவெ நலானும் அறிவில்லலாத வெனலாயிருப்மடின்.
-ஹலாப்ஸ்
அறிவெலாளி தன்டன மட்டும் உடடையவெனலாயிருந்தலால் மபலாதும்,
அவென் ஒருவபலாழுதும் எடதயும் இழப்பதில்டல.
-மலான்வடைய்ன்
வதரியலாது என்று உணர்வெது அறிடவெ அடடைவெதற்குப் வபரிய வெழி.
-டிஸ்மரைலி
கற்றடத எல்லலாம் முழுதும் மறக்க முடிந்த வபலாழுமத நலாம்
உண்டமயில் அறிய ஆரைம்பிக்கிமறலாம்.
-மதலாமரைலா
தன்னலமின்டமயும் நலாணமுமம வமய்ஞ்ஞலானத்தின் இலட்சணம்.
-ரைஸ்கின்
தன்டனப் பூரைணமலாய் அறியலாதவென் ஒரு நலாளும் பிறடரைச் சரியலாக
அறிய முடியலாது.
-மநலாவெலாலிஸ்
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பயபக்தியில்லலாத
அறிவு
அறிவெலாகலாது.
அது
மூடள
அபிவிருத்தியலாயிருக்கலலாம்
அல்லது
டகத்வதலாழில்
அறிவெலாயிருக்கலலாம். ஆனலால் ஆன்ம அபிவிருத்தியலாக மட்டும்
இருக்கலாது.
-கலார்டலல்
அறிஞர்
படகவெரிடைமிருந்தும்
கற்றுக்வகலாளவெர்.

பல

விஷேயங்கடளக்
-அரிஸ்மடைலாபீனிஸ்

அறிவு வபற ஆற்றலுடடைய ஒருவென் அறிவிலியலாயிருப்படதப்
மபலான்ற துக்ககரைமலான விஷேயம் மவெறு எதுவுமில்டல.
-கலார்டலல்
ஆறலாத மரைத்டத மவெடலக்கு அதிகமலாக உபமயலாகிக்கக் கூடைலாது அதுமபலால்தலான் பண்படைலாத அறிடவெயும்.
-மஹலாம்ஸ்
அறிய முடியலாதடதயும் அறிய முடியும் என்று நம்புவெடத
ஒருநலாளும் டகவிடைற்க. இன்மறல் அடதத் மதடைப் மபலாவெதில்டல.
-கமத
நலாம் அறிவெதின் அளவு சுருங்குவெமத நலாம் அறிவில் முன்மனற்றம்
அடடைவெடதக்
கலாட்டும்-இப்படிக்
கூறுவெது
முரைணலாகத்
மதலான்றலலாம், ஆனலால் உண்டமமய ஆகும்.
-ஹலாமில்டைன்
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பக்தர் 'தன்'டனத் துறத்தல் மபலாலமவெ அறிஞரும் 'தன்'டனத்
துறத்தல் அவெசியமலானமத.
-எமர்ஸென்
அறிவிலிகள அறிவெலாளிகள மூலம் பயன்வபறுவெடதக் கலாட்டிலும்
அறிவெலாளிகள அறிவிலிகள மூலம் அதிகமலாகப் பயன்வபறுவெர்.
-மகமடைலா
முடியுமலானலால் பிறடரைவிடை அறிவெலாளியலாயிரு. ஆனலால் அடத
அவெர்களிடைம் கூறலாமத.
-வசஸ்டைர்பீல்டு
வித்டதயில் விருப்பமுடடையவென், தன்டன முழுவெதும் அதற்குத்
தத்தம் வசய்யவும், அதிமலமய தன் வவெகுமதிடயக் கலாணவும்
திருப்தியுடடையவெனலாயிருக்க மவெண்டும்.
-டிக்கன்ஸ்
பிறர் அறியலாதடத டவெத்து அவெர்கடள மதித்தல் ஆகலாது.
அறிந்துளளடத எவ்வெலாறு அறிந்திருக்கின்றனர் என்படத டவெத்மத
அவெர்கடள மதிக்கமவெண்டும்.
-பிவரைஞ்சுப் பழவமலாழி
ஒரு பிரைலாணி வெலாழ்வெடதக் கண்டு நீ ஆனந்திக்கும் அளமவெ நீ அடத
அறிய முடியும். மவெறு வெழியில் முடியலாது.
-ரைஸ்கின்
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ஜலக் குமிழி தங்கக் கட்டிக்குச் சமலானமலாகுமலானலால் உயர்ந்த
மூடளயும் உண்டமயலான உளளத்திற்குச் சமலானமலாகும்.
- மஹலாம்ஸ்
நூலறிவு அதிகம் கற்று விட்டைதலாக அகத்தில் கர்வெம் வகலாளளும்.
வமய்ஞ்ஞலானம் இன்னும் அறிய மவெண்டியது அதிகம் என்று
தலாழ்ச்சி வசலால்லும்.
-வகளப்பர்
சலாக்கடடை நீரில் குப்டபடயக் கலாண்பதலா, அல்லது வெலானத்டதக்
கலாண்பதலா? -உன் இஷ்டைம்.
-ரைஸ்கின்
வமய்ஞ்ஞலானம் கடைவுளிடைம் அடைக்கத்டதயும்,
அன்டபயும், தன்னிடைம் அறிடவெயும் உண்டைலாக்கும்.

ஜீவெர்களிடைம்
-ரைஸ்கின்

அறிவுளள
பிரைலாணியலாயிருப்பதில்
அடதக்வகலாண்டு
விரும்பியது
சிருஷ்டித்துவிடைலலாம் அல்லவெலா?

அதிக
வசளகரியமம.
எதற்கும்
கலாரைணம்
-பிரைலாங்க்லின்

தன் உபமயலாகத்திற்கும் அவெசியத்திற்கும் அறிந்துவகலாளள
மவெண்டிய விஷேயங்கடள அறிந்து வகலாளளலாதவென் மவெறு எவெற்டற
அறிந்திருந்தலாலும் அறிவில்லலாதவெமன ஆவெலான்.
-டிலட்ஸென்
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மயலாசடன வசய்யலாதிருக்கக்கூடிய இடைம் மரைண சயனம் ஒன்மற.
ஆனலால் மயலாசடன வசய்வெடத அந்த இடைத்திற்கலாக ஒருவபலாழுதும்
விட்டுடவெக்கக் கூடைலாது.
- ரைஸ்கின்
அறிவின்
முன்னணியில்
மபலார்
புரிமவெலார்க்குப்
வபரும்பலான்டமமயலார் ஆதரைவு ஒரு நலாளும் கிடடைப்பதில்டல.
-இப்ஸென்
ஒன்றும் அறியலாதவென் தலான் கற்றுக்வகலாண்டைடதப் பிறர்க்குக் கற்றுக்
வகலாடுப்பதலாய் நம்பிக்வகலாளகிறலான். அதிகம் அறிந்தவென் தலான்
கூறுவெது பிறர் அறிந்திருக்க முடியலாது என்று நிடனப்பதில்டல.
-லலா புரூயர்
குடறந்தபட்சத் தீடமயும், கூடிய பட்ச நன்டமயும் விடளயும்படி
வெலாழ்வெமத உலகில் தடல சிறந்த ஞலானமலாகும்.
-வரைலாவமய்ன் மரைலாலண்டு
குறுகிய புத்தியுளள மனிதர் குறுகிய கழுத்துளள பலாட்டில்கடள
ஒப்பர். அகத்தில் அற்பமலாயிருந்தலால் புறத்தில் ஊற்றும்வபலாழுது
அதிகச் சப்தம் வசய்யும்.
-ஸ்விப்ட்
தீயவென் ஒருநலாளும் வமய்யறிவு வபற்றதில்டல. ஆம், ஒருநலாளும்
வமய்யறிவு வபற்றதில்டல. இது முக்கலாலும் உண்டம.
-மபலாப்
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அறியலாடம ஆண்டைவென் சலாபம், அறிவு மதவெர் உலகத்திற்குக்
வகலாண்டு வசல்லும் சிறகு.
-மஷேக்ஸ்பியர்
'அறியலாடம'யலால் நமக்குச் வசளகரியங்கள கிடடையலாமல்மபலாகும்
என்பது மட்டுமன்று-நமது மகட்டிற்கு நம்டமமய மவெடல வசய்யத்
துண்டுவெதும் அதுமவெ. அது அறிவு 'இன்டம' என்பது மட்டும்
அன்று-சதலா கலாலமும் துன்பம் தந்துவகலாண்டிருக்கும் தவெறுகளின்
'நிடறவு'ம் ஆகும்.
-ஸெலாமுமவெல் வபய்லி
பலார்க்க மலாட்மடைலாம் என்று சலாதிக்கும் அளவுக்குக் குருடைலாயுளளவெர்
உலகில் கிடடையலார்.
-ஸ்விப்ட்
ஒருவெனுக்கு அறிவிருந்தும் ஆற்றல் இல்டலயலாகில் அவென் வெலாழ்வு
பலாமழ.
-ஷேலாம்பர்ட்
கண் குருடு என்று இரைங்குவெதுமபலாலமவெ
என்பதற்கும் இரைங்க மவெண்டும்.

அறிவு

சூனியம்

- வசஸ்டைர்பீஸ்டு
மூடளயின் முன்புறம் (அறிவு) பின்புறத்டத (உணர்ச்சிடய)
உறிஞ்சி உலர்த்திவிடுமலானலால் மகமடை. அறிவினலால் மட்டுமம
நம்டம வபற்றுவிடை முடியலாது. விசலாலமலான வநற்றிக்மக
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எப்வபலாழுதும் இறுதியில் வவெற்றி. ஆனலால் வவெற்றி கிடடைப்பது
தடலயின் பின்புறம் மிகப்பருமனலாயுளள வபலாழுமத.
-மஜ.ஆர்.லவெல்
அறிஞனுக்கு அடனத்துலகும் தலாய்நலாமடை. சலாந்தமலான மனத்திற்கு
எந்த இடைமும் அரைண்மடனமய.
-லில்லி
அறிவிலி இடைத்டதயும் கலாலத்டதயும் குறுக்க விரும்புகிறலான்.
அறிஞமனலா அவெற்டற நீட்டைமவெ விரும்புகிறலான்.
-ரைஸ்கின்
தனக்குத்தலாமன வெழிகலாட்டி
அறிவுடடையலார் யலாருமிலர்.

என்னும் வெண்ணம்

மபலாதுமலான
-அக்கம்பிஸ்

வெலாழ்விடைமிருந்மதலா
மக்களிடைமிருந்மதலா
அதிகமலாக
பலாரைலாதிருத்தமல வமய்யறிவின் ஜீவெ அம்சமலாகும்.

எதிர்
-மலார்லி

ஏறிக்வகலாளள அசுரைனுடடைய மதலாளகள கிடடைக்குமலானலால் குளளன்
அசுரைடனவிடை அதிகத் துரைம் பலார்க்க முடியும்.
-மகலால்ரிட்ஜ்
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மஷேக்ஸ்பியர் என்டனவிடை அதிக உயரைமுளளவெமரை. எனினும் நலான்
அவெடரைவிடை அதிகத் தூரைம் பலார்க்க முடியும். நலான் அவெருடடைய
மதலாளகளின் மமல் அல்லமவெலா நிற்கின்மறன்!
- வபர்னலார்டு ஷேலா
ஒன்றுமம அறியலாதவென் வெலாழ்பவென் ஆகமலாட்டைலான்.
- கிமரைஸியன்
அறிடவெ எதிர்ப்பவெர் வநருப்டபக் கிளறுபவெர் ஆவெலார். வநருப்புப்
வபலாறி பறந்து எரிக்க மவெண்டைலாதவெற்டறயும் எரித்துவிடும்.
-கமத
ஒருவெனுடடைய அறிடவெ அபகரித்துவிட்டைலால் அவெடனச் சிசு
நிடலடமயில் டவெப்பதலாகலாது. விலங்கு நிடலடமயில்-அதுவும்
விலங்குகளில் எல்லலாம் அதிகத் துஷ்டைத்தனமலான விலங்கின்
நிடலடமயில் டவெப்பமதயலாகும்.
-அர்னலால்டு
அற்ப அறிவு அபலாயகரைம் என்றலால், அபலாயம் மநரைலாத அளவு அதிக
அறிவு அடடைந்துளளவென் எவென்?
-ஹக்ஸ்லி
★★★
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15. அறிவீனம்
மூடைன் தன்டன அறிவெலாளி என்று மதித்துக் வகலாளகிறலான். ஆனலால்
அறிவெலாளிமயலா தன்டன முட்டைலாள என்று அறிவெலான்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
மதவெர்கள வசல்ல அஞ்சும் இடைத்திற்கு மூடைர்கள பலாய்ந்து விடுவெர்.
-மபலாப்
முட்டைலாளகள தவெறு வசய்தலால் அதனலால் அவெர்க்கு விடளயும்
தீடமயினின்று அவெர்கடளக் கலாப்பலாற்றிவிட்டைலால், உலகத்டத
முட்டைலாளகளலால் நிரைப்பியவெர்களலாமவெலாம்.
-வஹர்பர்ட் ஸ்வபன்ஸெர்
ஒவ்வவெலாருவெனும் பிடழ வசய்யக் கூடியவெமன. ஆனலால் மூடைடனத்
தவிரை மவெறு யலாரும் பிடழடய விடைலாமல் பிடித்துக்வகலாளளலார்.
' - 'லிஸெமரைலா
உண்வடைன்மறலா அல்லது இல்டலவயன்மறலா
பகர்மவெலாமரை மூடைர்கள, அடனவெரிலும் தலாழ்ந்தவெர்.

பகுத்தறியலாது
-தலாந்மத

மூடைன் பிறடரைக் குடற கூறுவெலான்; அடரைகுடற அறிவெலாளி தன்டனக்
குடறகூறிக் வகலாளவெலான். அறிவு முற்றியவென் தன்டனயும்
குடறகூறலான், பிறடரையும் குடற கூறலான்.
-வஹர்டைர்
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தங்கள அபிப்பிரைலாயத்டத ஒரு வபலாழுதும் மலாற்றிக்வகலாளளலாதவெர்
மூடைரும் இறந்தவெருமம.
-லவெல்
மபலாக்கிரி என்பவென் தடலடயச்சுற்றி மூக்டகத் வதலாடும் முட்டைலாள.
-மகலால்ரிட்ஜ்
தவெறு-அதில் எவ்வெளவு
அபலாயகரைமலானதலாகும்.

உண்டமயுளமதலா

அவ்வெளவு

அது
-அமீல்

தன் திருப்திடய நலாடைலாது, உலகத்தின் மதிப்டப நலாடி, தன்
விருப்பத்திற்கு மலாறலாகப் வபலாருளும் புகழும் மதடைச் சிரைமம்
எடுத்துக்வகலாளபவென் என் அபிப்பிரைலாயத்தில் முழு மூடைன் ஆவெலான்.
-கமத
பிறர் நம்டம அறிந்துவகலாளள முடியலாதபடி நடைந்து வகலாளவெது நம்
வெழக்கம். அதன் முடிவு யலாவதனில் நலாமம நம்டம அறிந்து வகலாளள
முடியலாதபடி நடைக்கப் பயின்று விடுகிமறலாம் என்பமத.
- பிவரைஞ்சுப் பழவமலாழி
மலாந்தர் மூடைரைலாக வெலாழலலாம், ஆனலால் மூடைரைலாக இறக்க முடியலாது.
-யங்
★★★
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16. மூடை நம்பிக்டக
மூடை நம்பிக்டக மனித அடமப்பிமலமய ஓர் அம்சம். அடத
ஓட்டிவிட்மடைலாம் என்று மமனலாரைலாஜ்யம் வசய்யும்வபலாழுது அது நம்
மனத்தில் ஒரு மூடலயில் பதுங்கியிருக்கும். தனக்கு அபலாயம்
வெரைலாது என்ற நிடலடமயில் திடீவரைன்று வவெளிமயறும்.
-கமத
மூடை நம்பிக்டக பயந்து பதுங்கும்; அதனிடைம் அதர்ம நிடனமவெ
அதிகம்; கடைவுளிடைம் நம்பிக்டக கிடடையலாது துர்த் மதவெடதகடள
அஞ்சி நடுங்கும்.
- நியூமன்
★★★
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17. கடைடம
கடைடமடயச்
துதிக்கிமறன்.

வசய்துவிட்மடைன்;

அதற்கலாகக்

கடைவுடளத்
-வசல்ஸென்

உன் கடைடமடயச்வசய்ய முயல்க; அப்வபலாழுது உன் தகுதிடய
உடைமன அறிந்துவகலாளவெலாய்.
-கமத
கடைடமடய நிடறமவெற்ற அன்பு, டதரியம் என்று இரைண்டு
வெழிக்கலாட்டிகள உள. இரைண்டும் ஒன்று கூடிவிட்டைலால் ஒருநலாளும்
வெழி தவெறுவெதில்டல.
-அனமடைலால் பிரைலான்ஸ்
சலாந்தம், குதூகலம்-இடவெமய அறங்களின் முன்னணியில் நிற்பன.
இடவெமய பரிபூர்ணமலான கடைடமகள ஆவென.
-ஆர். எல். ஸ்டீவென்ஸென்
நல்லவெனும்
மகலாபிக்கலலாம்,
உலகில் தன்
ஒருவபலாழுதும்
நிச்சயம்.

ஞலானியும்
சில
சமயங்களில்
உலகத்டதக்
சில சமயங்களில் அதற்கலாக வெருந்தலலாம். ஆனலால்
கடைடமடயச் வசய்பவென் எவெனும் அதனிடைம்
அதிருப்தி வகலாளவெதில்டல என்பது மட்டும்
-ஸ்மத
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பிறர்க்கு நலான் வசய்ய மவெண்டிய கடைடம யலாது? அவெடரை
நல்லவெரைலாக்குவெதலா?
நலான்
ஒருவெடனத்தலான்
நல்லவெனலாக்க
மவெண்டும். அவென் நலாமன. பிறர்க்குச் சந்மதலாஷேம் அளிப்பமத
அவெர்க்கு நலான் வசய்யக்கூடிய கடைடமயலாகும்.
-ஆர்.எல். ஸ்டீவென்ஸென்
வசய்ய இயலலாததில் சினங்வகலாளவெது ஏன்? வசய்ய இயன்றடதச்
வசய்மவெலாமலாக.
-வரைலாவமய்ன் மரைலாலண்டு
உலக அரைங்கில், 'இன்ன மவெஷேதலாரியலாகத்தலான் நடிப்மபலாம்' என்று
கூற
இயலலாது.
வகலாடுத்தமவெடலடயத்
திறம்படைச்வசய்து
முடிப்பமத நமது கடைன்.
-எபிக்வடைட்டைஸ்
வசய்ய
மவெண்டியடதச்
வசய்ய
முயல்க;
முயன்றலால்
வசய்யமவெண்டியது இது என்பதில் சந்மதகம் ஏற்படைலாது.
-ஆவ்பரி
வகட்டை கலாலம் வெந்தலால் எப்படிச் சகிப்பது என்பது குறித்து, நல்ல
கலாலத்தில் சிந்தடன வசய்வெது மலாந்தர் கடைன்.
-வடைரைன்ஸ்
இன்று உன்னலால் கூடியமட்டும் நன்றலாய்ச் வசய், நலாடள அதனினும்
நன்றலாய்ச் வசய்யும் ஆற்றல் நீ வபறக் கூடும்.
-நியூட்டைன்
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அறமம ஆற்றல் என்று நம்புமவெலாமலாக. அந்த நம்பிக்டகயுடைன் நலாம்
அறிந்த கடைடமடய ஆற்றத் துணிமவெலாமலாக.
-ஆப்ரைகலாம் லிங்கன்
உன் கடைடமடயத் டதரியமலாய்ச் வசய்துவிட்டைலால் நீ அடடையும்
பலன் யலாது? அடதச் வசய்தடதமய பலனலாய் அடடைவெலாய். வசயமல
பலனலாகும்.
-வஸெனீக்கலா
சுயநலத்திலுளள நன்டம யலாது? மனிதர் கடைடமடயக் கடைனலாகவும்,
உரிடமடய வெரைவெலாகவும் ஆக்கிவிட்டைனர்; வியலாபலாரைம் என்றும்
வியலாபலாரைமம!
கடைனின்றி வெலாழ விரும்பினலால் உரிடமகடளத் துறக்க மவெண்டும்.
-பலால் ரிச்சர்டு
ஒருவபலாழுதும் தவெறு வசய்யலாதவென் ஒன்றும் வசய்யமலாட்டைலான்.
-ஆவ்பரி
ஒன்றும் வசய்யலாது கலாத்திருப்பவெரும் ஊழியம் வசய்பவெமரை
-மீல்டைன்
உனக்குத் வதரிந்தவெற்டற வயல்லலாம் நன்றலாக அனுஷ்டிக்க முயல்க.
அங்ங்ணம் வசய்தலால் நீ அறிய விரும்பும் மடறவபலாருளகடள
வயல்லலாம் சரியலான கலாலத்தில் வதரிந்து வகலாளவெலாய்.
-வசம்பிரைலாண்ட்
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தலாமன வசய்யக்கூடியது எடதயும் பிறர் வசய்ய விடைலலாகலாது.
-இப்ஸென்
★★★
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18. துறவு
இந்த உலகில் மூன்று விதத் துறவுகள:- அறிடவெயும் இன்பத்டதயும்
சமயத்துக்கலாக வவெறுத்தலால் சமயத்துறவு; அதிகலாரைத்துக்கலாக
வவெறுத்தலால் மபலார்த்துறவு பணத்துக்கலாக வவெறுத்தலால் பணத்துறவு.
இக்கலாலத்தில் கலாணப்படும் துறவு மூன்றலாவெமத.
-ரைஸ்கின்
எனக்குத் துறவெறத்தில் நம்பிக்டக இல்டல. மரைலாஜலாச்வசடியில்
முட்கடளப் மபலால் மலரும் அவெசியமலானமத. கடைவுள உடைடல
உண்டைலாக்கிய வபலாழுது அனலாவெசியமலானது எடதயும் அடமத்து
விடைவில்டல.
-பலார்க்கர்
★★★
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19. தனிடம
உயர்ந்த
எண்ணங்கடள
தன்னித்தவெரைலாகலார்.

உடடைமயலார்

ஒருவபலாழுதும்
-ஸ்ர்பிலிப் ஸிட்னி

வகலாளடக
உறுதியலாயிருப்பின்
தனிடமயலாகலாது.

தனிடமயலாயிருப்பது
-அனர்பலாஷ்

தன்னந் தனியலாய் நிற்பவெடனவிடை அதிகச் சக்தி வெலாய்ந்தவென்
உலகில் கிடடையலாது.
-இப்ஸென்
உயர்ந்த எண்ணங்களின் மதலாழடம உடடைமயலார் ஒருநலாளும்
தனிடம கலாண்பதிலர்.
-பிலிப்
தனிடமயலாயிருக்கச் சக்தி இல்லலாததினலாமலமய சகல துன்பங்களும்
விடளகின்றன.
-லலா புரூயர்
தனிடமயலாய் வெலாழ ஏன் நலாம் அஞ்ச மவெண்டும்? நலாம் தன்னந்
தனியலாய் இறக்கத்தலாமன சர்மவெச்வெரைனுடடைய திருவுளளம்?
-வகபிள
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தர்ம வநறி தவெறியவெமரை தனியலாயிருப்பவெர்.
-டடைவடைவரைட்
எந்தக் கலாலத்திலும் அறிஞர்கள ஏடழகளினும் அதிகமலான எளிய
வெலாழ்க்டகமய வெலாழ்ந்துளர்.
-மதலாமரைலா
உலகத்தில் வவெகு சிலமரை தனியலாக வெலாழத் தகுதியுடடையவெர்.
அவெர்களுக்கு உலகத்தின் மலாடயடய அறியப் மபலாதுமலான
வலளகிக
ஞலானமும்,
சகல
மலாடயடயயும்
வவெறுத்துத்
தளளப்மபலாதுமலான அறவவெலாழுக்கமும் இருக்கமவெண்டும்.
-வகளலி
★★★
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20. சலான்மறலார்
பிறர்க்கு இன்பம் அளிப்மபலாமரை பலாக்கியவெலான்கள. பிறரிடைம்
சச்சரைடவெ நீக்கி சலாந்திடய விடளவிப்மபலாமரை பலாக்கியவெலான்கள.
-பீச்சர்
இவெர் அடனத்டதயும் தியலாகம் வசய்தலார்; அவ்வெளவு அதிகமலாக
அடதச் வசய்தலார்; அதிகமலாக மன்னிக்கவும் இரைங்கவும் வசய்தலார்.
யலாடரையும் துமவெசித்ததில்டல.
-மலாஜினி கல்லடறமீது
சலால்பின் சலாரைம் அறத்டதச் வசய்வெதற்கு அறமலாகிய கலாரைணமம
மபலாதும் என்பமத.
-எமர்ஸென்
சலான்மறலார் என்பவெர் குடறகடள அறியலாதவெர் அல்லர்; குடறகள
இருந்தும் அடவெகடளத் திருத்திக் குணங்கடள உண்டைலாக்கிக்
வகலாண்டைவெமரை சலான்மறலார் ஆவெர்.
- மஷேக்ஸ்பியர்
எனக்குத் வதரிந்தவெற்றில் சிறந்தடதயும் என்னலால் வசய்யக்
கூடியதில் தடலசிறந்தடதயுமம வசய்கின்மறன். இறுதிவெடரை
அப்படிமய வசய்துவகலாண்டிருப்மபன். இறுதியில் நலான் வசய்தது
நியலாயமலாகுமலானலால்
இப்வபலாழுது
எனக்கு
விமரைலாதமலாகச்
வசலால்வெவதல்லலாம் எளளளவும் நிற்கலாது மபலாகும். இறுதியில் நலான்
வசய்தது தவெறலாய் முடியுமலானலால் இவெர் வசய்தலாலும் தவெறு சரி
ஆய்விடைலாது.
-லிங்கன்
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பணம் படிப்பு பதவி முதலியடவெகளில் பிறடரைப்மபலால் இருப்பமத
சுகம் என்று எண்ணுகிமறலாம். ஆனலால் கடைவுமளலா துன்பத்டதயும்
மதலால்விடயயும்
தந்து
நமக்கு
உயர்ந்த
அன்டபயும்
உண்டமடயயும் அறிவித்துச் சலான்மறலானலாக்க முயல்கிறலார்.
-எமர்ஸென்
சலான்மறலார் சரிடதடய அடரை குடறயலாகமவெ கற்றலாலும் அதனலால்
நன்டம அடடையலாமல் இருக்க முடியலாது.
-கலார்டலல்
வபரிமயலார் எப்வபலாழுதும் வெலானிலிருந்து இறங்கும் மின்னமல
ஆவெர்; மக்கள எல்மலலாரும் அவெர் வெருடகக்கலாகக் கலாத்திருப்பர்,
வெந்ததும் அவெர்களும் மஜலாதியலாவெர்.
-கலார்டலல்
உயர்ந்த விஷேயங்கடள எளிய முடறயில் கூறுவெமத சலால்பின்
லட்சணம்.
-எமர்ஸென்
சங்கடைங்கமள சலான்மறலாடரை நீட்டி அளக்கும் மகலால்.
-பர்க்
மபருண்டமகள எளியன. அதுமபலால் வபரிமயலாரும் எளியர்.
சலான்மறலார் வகட்டைலாலும் சலால்பு அழியலாது.
-லலாங்வபல்மலலா
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தமது உயர்டவெ அறியலாதவெமரை சலான்மறலார்.
-கலார்டலல்
உன்னத லட்சியம் உடடைடமயும் அதற்கலாகமவெ உயிர் வெலாழ்வெதுமம
சலால்பின் லட்சணம்.
-ஜலார்ஜ் லலாங்
★★★
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21. கருடண
கருடணயலானது பிழியப்படுவெதன்று. மடழமபலால் வபலாழிவெதலாகும்.
அது அளிப்மபலாடனயும் வபறுமவெலாடனயும் ஆசிர்வெதிக்கும்.
அதுமவெ ஆற்றல்களில் தடலசிறந்த ஆற்றல். அதுமவெ கடைவுளின்
இலட்சணம். நீதியின் கடுடமடயத் தணிக்கும் கருடணயுடைன்
கூடிய மனித சக்திமய கடைவுள சக்திடய ஒக்கும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
கருடண கலாட்டுபவென் எப்மபலாதும் வவெற்றி கலாண்பலான்.
- வஷேரிடைன்
தீமயலார் கருடணடயயும், மபரைலாடசக்கலாரைர் வெண்டமடயயும்,
கர்விகள பணிடவெயும் விரும்புவெர் - பிறரிடைத்தில்.
-மகலால்டைன்
கடைவுளின் பிரைதம லட்சணம் கருடணமய.
-பிளச்சர்
மகலாடழகள குரூரைமலாய் நடைப்பர் வீரைர்கள கருடண உடடையவெர்.
-ஜலான்மக
இனிய கருடணமய வபருந்தன்டமயின் அடடையலாளமலாகும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
★★★
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22. வெணக்கம்
உயர்ந்ததினிடைம் உண்டைலாகும் பக்தியிலும் உயர்ந்த உணர்ச்சி
கிடடையலாது.
-கலார்டலல்
வெணங்க ஆரைம்பிக்கும் மபலாமத வெளரை ஆரைம்பிப்மபலாம்.
-மகலால்ரிட்ஜ்
மக்கள அடனவெரும் பக்தர்கமள. சிலர்
வபரும்பலாமலலார் சுகத்டதயும் வெணங்குவெர்.

புகடழயும்

பலர்

- கிரீஷியன்
அன்பும் நம்பிக்டகயும் உடடையவெமரை ஆண்டைவெடன வெணங்குபவெர்.
-அகஸ்டடைன் ஞலானி
★★★
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23. குற்றம் கலாணல்
தன்டனக் கலாண்பதுமவெ மிகக் கடினமலான கலாரியம்.
வசயல்களில் குற்றம் கலாண்பதுமவெ மிக எளிதலான கலாரியம்.

பிறர்

-மதல்ஸ்
தீமயலார் தம் குற்றங்கடளத் தலாமம மன்னித்து விடுவெர்; நல்மலலார்
இனிமமல் அத்தடகய குற்றங்கள வசய்யலாதிருப்பர்; முதற்
குற்றத்டதச் சரிவயன்று சலாதிப்பவென் மூன்றலாவெது குற்றம்
வசய்தவெனலாகின்றலான்.
-வபன் ஜலாண்ஸென்
பிறர் குற்றம் கலாண்பதும் தன் குற்றம் மறப்பதுமம மடடைடமயின்
விமசஷே லட்சணம்.
-ஸிஸெமரைலா
பிறர் குற்றங்கடள நம் கண் முன் டவெத்துக் வகலாளகிமறலாம். நம்
குற்றங்கடள நம் பின்புறம் டவெத்துக் வகலாளகிமறலாம்.
-வஸெனிக்கலா
ஒருவெனிடைம் குடறகலாண்பது கடைவுளிடைம் குடற கலாண்டைதலாகும்.
கடைவுள அவெனிடைம் விளங்க விரும்பலாத வபலாழுது நலாம் ஏன்
மனிதடனக் குடற கூற மவெண்டும்?
-பலால் ரிச்சர்ட்
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நலாம் பிறரிடைம் கண்டு பரிகலாசம் வசய்யுங் குற்றங்கள நமக்குள
நம்டமமய பரிகலாசம் வசய்யும்.
-ப்வரைளண்
எல்லலா
விஷேயங்களிலும்
நல்ல
அம்சத்டதக்
கலாணமவெ
எப்வபலாழுதும் முயல்க. அமநகமலாக ஒவ்வவெலாரு விஷேயத்திலும்
நல்ல அம்சம் உண்டு.
-ஆவ்பரி
பிறர் குற்றம் கூறினலால் அடத எதிர்க்கவும் முடியலாது. கலாப்பலாற்றிக்
வகலாளளவும் முடியலாது. அடத அலட்சியம் வசய்ய முடியும்.
அப்படிச் வசய்தலால் அது தலானலாக வெந்து அடிபணிந்து விடும்.
-கமத
யலாமரைனும் குடற கூறினலால் அது உண்டமயலாயின் திருந்திக்வகலாள.
வபலாய்யலாயின் நடகத்துவிடு.
-எபிக்வடைட்டைஸ்
அனலாமமதயமலாய்ப் பிறடரைப் பழிப்பவென் ஒருவெரும் அறியலாத தன்
வசலாந்தப் வபயடரை ஒவ்வவெலாருவெரும் சூட்டும் 'மகலாடழ' என்னும்
வபயரைலாய் மலாற்றிக் வகலாளகிறலான்.
-வபடிட்-வலன்
ஏளனம்
என்பது
நச்சுப்புடகயலாகும்.

சிறிமயலார்

இதயத்தில்

எழுகின்ற
-வடைனிஸென்
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குடற கூறுவெது பிறர் மூலம் நம்டமச் சிறுடம என்பது வசய்து
வகலாளவெமதயலாகும்.
-பலால்ரிச்சர்ட்
உமரைலாமம் ஒன்றலாகயிருந்தலாலும் அதற்கும் நிழல் உண்டு.
-பப்ளியஸ் டஸெரைஸ்
உபகலாரைத்டதவிடை அனுதலாபமம அதிக உதவி வசய்வெதலாகும்.
-ஆவ்பரி
என்டனப்ப்ற்றி அவெதூறு மபசுபவென் என்னுடடைய சிறந்த நண்பன்.
ஏவனனில் அவென் என்டனக் கீழலானவெனிடைமிருந்து விலகச்
வசய்யும் சல்லடடைடய ஒப்பலான்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
கண்ணலாடி வீட்டில் வெலாழ்பவெர் கற்கடள எறியக் கூடைலாது.
-ஆங்கிலப் பழவமலாழி
ஒரு குற்றம் வசய்து விட்டு அடத மடறக்கப் வபலாய் கூறுகிறவென்
குற்றங்கள ஒன்றுக்கு இரைண்டு வசய்தவெனலாகி விடுகிறலான்.
-வெலாட்ஸ்
குழந்டதகள
கற்கும்வபலாழுது
கடினமலான
வமலாழிகடளக்
கவெனியலாமல் கடைந்து வசல்வெதுமபலால் சிலர் தம்முடடைய
குடறகடளக் கவெனியலாதிருந்து விடுகின்றனர்.
-வலய்ட்டைன்
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சில மதலாஷேங்கள குணங்களுடைன் உறவுவகலாண்டைடவெ; அதனலால்
மறத்டதக் கடளயும் வபலாழுது அறத்டதயும் அழிக்க மநரிட்டு
விடைலலாம்.
-மகலால்ட்ஸ்மித்
குடறகடளக் கண்டு மகிழ்ந்தலால் குணங்கடளக் கண்டு வபறும்
நன்டமடய இழந்து விடுமவெலாம்.
-லலா புரூயர்
தலான் பரிகசிப்படதத் திரித்துக்
கூறுவெடதப் பரிகசிப்பதில்டல.

கூறுபவென்

தலான்

திரித்துக்

-ஹலாட்ஜஸென்
வபலாய்யும் சூதும் முடளயலாத மதசமில்டல. அவெற்றிற்கு எந்த
சீமதலாஷ்ண ஸ்திதியும் ஆகும்.
- அடிஸென்
குடற கலாண்மபலார் அமநக சமயங்களில் புழுக்கடளக் கடளயும்
வபலாழுது பூக்கடளயும் கடளந்து விடுகின்றனர்.
- ரிக்டைர்
★★★
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24.வெஞ்சகம்
மனிதர் பிறப்பது வமய்யரைலாக, ஆனலால் இறப்பமதலா வெஞ்சகரைலாகமவெ.
-வெலாவெனலால்கூஸ்
அற உடடை அணிந்த மறத்டதப்மபலால அபலாயகரைமலான்து கிடடையலாது.
-பப்ளியஸ் டஸெரைஸ்
நயனம் ஒன்று வசலால்ல நலாவவெலான்று வசலால்லின், விஷேயம்
அறிந்தவென் நயன வமலாழிகடளமய நம்புவெலான்.
-எமர்ஸென்
சூதிற்கும்
அறிவிற்குமுளள
மவெறுபலாடு
மனிதனுக்குமுளள மவெறுபலாடு மபலாலலாகும்.

குரைங்கிற்கும்
- வபன்

வெஞ்சக நடடை என்பது மறம் அறத்திற்குச் வசய்யும் மரியலாடதமய
யலாகும்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
நம்மிடை முளளதலாக நலாம் பலாசலாங்கு வசய்யும் குணங்கடளப் மபலால்,
நம்மிடைம் உண்டமயலாகமவெயுளள குணங்கள ஒரு வபலாழுதும்
நம்டம நடகப்பிற் கிடைமலாக்குவெதில்டல.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
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உலகில் யலாரும் அறியலாதபடி உலவும் தீடம வெஞ்சக நடடை ஒன்மற.
அடத ஆண்டைவென் மட்டுமம அறிவெலான்.
-மில்ட்டைன்
மவெஷேம் மபலாட்டு வவெகு கலாலத்துக்கு ஏமலாற்ற முடியலாது. உண்டம
இல்லலாத இடைத்தில் இயற்டக தடல கலாட்டை முயன்று
வகலாண்டிருக்கும். என்மறனும் ஒருநலாள வவெளிப்படுத்திமய விடும்.
-பிஷேப் ஹலால்
எல்மலலாரிலும் யலாடரை எளிதலாக ஏமலாற்ற முடியும்? தன்டனத்தலான்.
-புல்வவெல் லிட்டைன்
உயர்ந்மதலார் மதலாஷேங்களலாமலமய உருப்வபற்றவெர் என்பர்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
ஏமலாற்றிப் பழக ஆரைம்பிக்கும்வபலாழுது எவ்வெளவு தூரைம்
நம்பக்கூடிய
வபலாய்கடளச்
வசலால்லத்
வதரியலாமல்
திண்டைலாடுகிமறலாம்!
-ஸ்கலாட்
தீவயலாழுக்கம் நல்வலலாழுக்கத்தின் வபயடரைச் வசலால்லிக்வகலாண்டு
நலாம் அறியலாமமல நம்மிடைம் குடி புகுந்துவிடும்.
-வஸெனீக்கலா
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என்ன அழகலான பழம்-இதனுளமள அழுகல்-வபலாய் எவ்வெளவு
அழகலாய் மவெஷேம் மபலாட்டுக் வகலாளகிறது
-மஷேக்ஸ்பியர்
வெஞ்சக நடடையுளளவென் இயற்டகயலான அமயலாக்கியத் தனம்,
வசயற்டகயலான ஏமலாற்றுக்குணம் ஆகிய இரைண்டு சரைக்குகடளக்
வகலாண்டு வசய்து தங்க நிறம் வகலாடுத்த மலாத்திடரை யலாவெலான்.
-ஓவெர்பரி
★★★
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25. பழி வெலாங்குதல்
பழிவெலாங்குதல் ஆரைம்பத்தில் இனிக்கும். ஆனலால், சிறிது மபலாதில்
கசப்பலாக மலாறிவிடும். அது எய்தவெடனமய திரும்பிவெந்து
வகலால்லும் அம்பலாகும்.
-மில்டைன்
ஒருவென்
மகடு
சூழ்ந்தலால்
அடதப்
பழிவெலாங்குதமல அதிகக் கஷ்டைமலான கலாரியம்.

வபலாறுப்பதினும்
-பிஷேப் வில்ஸென்

பழிவெலாங்குதல் என்னும் கடைடனத் தீர்ப்பதில் அமயலாக்கியர்கள
மயலாக்கியர்களலாயுமிருப்பலார்கள, கலாலமும் தவெறமலாட்டைலார்கள.
-மகலால்ட்டைன்
பழிவெலாங்குவெதில் கருத்துளளவென்
ஆறவிடுவெதில்டல.

பிறர்

தந்த

புண்டண
-மபக்கன்

பழிவெலாங்குதல் என்பது மனிதப் பண்புக்கு விமரைலாத மலானமதலார்
வமலாழியலாகும்.
- வஸெனீக்கலா
பழி வெலாங்குதல் என்பது அற்பர்கள அற்ப ஆனந்தம் கலாணும்
வசயமல யலாகும்.
-ஜஹூவவெனல்
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பிறர் வசய்த தீங்டகக் வகலால்வெதற்குளள ஆற்றல்
வெலாங்குதலுக்குளளடதவிடை அலட்சியத்துக்மக அதிகம்.

பழி

- வபல்தலாம்
பழிவெலாங்மகன், அது எதிரிக்குச் வசய்ய மவெண்டிய கடைடமயலாகும்.
மறமவென், அது எனக்குச் வசய்யமவெண்டிய கடைடமயலாகும்.
-மகலால்ட்டைன்
பழி கூறலாவெண்ணம் வெலாழ்தமல தடலசிறந்த பழி வெலாங்குதலலாகும்.
-வஹர்பர்ட்
பழி வெலாங்கினலால் எதிரிக்கு நிகரைலாமவெலாம். அலட்சியம் வசய்தலால்
எதிரிடயவிடை உயர்ந்தவெரைலாமவெலாம்.
-தலாமஸ் புல்லர்
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26. அனுதலாபம்
எடத நலான் இதய பூர்வெமலாக நம்புகிமறமன. அடதமய மவெவறலாரு
ஆன்மலாவும் நம்புமமல் அப்வபலாழுது நம்பிக்டக அளவு கடைந்து
ஆற்றல் வபறும்.
- வநலாவெலாலிஸ்
எவ்வெளவு தலாழ்ந்மதலாருடடைய அன்பு கிடடைத்தலாலும் மபலாதும்.
எந்தக்கலாலத்திலும் மனிதன் அன்பின்றி மட்டும் வெலாழ முடியலாது.
-வரைலாவமய்ன் மரைலாலண்டு
அருட்கண்ணீர் மதலாய்ந்த முகத்தினும் உண்டம கலாட்டும் முகம்
கிடடையலாது. கண்ணிர்விட்டு வெருந்துவெடதக் கண்டு மகிழ்வெதினும்
கண்ணிர்விட்டு இரைங்குவெது எத்துடணச் சிறப்பலாகும்!
-மஷேக்ஸ்பியர்
அன்பலால் விடுதடல வபறுபவென் அதிர்ஷ்டைசலாலி. அதன்பின்
அவெனுக்குப் பலாபமுமில்டல, பலாடுமில்டல.
-கலார்ப்வபண்டைர்
மனிதன் அடடையக் கூடிய உயர்ந்த வபலாருள அறிவென்று, அறிவுடைன்
கூடிய அனுதலாபமமயலாகும்.
-மதலாமரைலா

106

முகமது நபியின் அழகிற் சிறந்த இரைண்டைலாம் மடனவி அமயஷேலா
ஒருநலாள
'முதல்
மடனவி
கதீஜலாவிடைமுளளடத
விடை
என்னிடைந்தலாமன தங்கட்கு அதிகப் பிரியம்?' என்று மகட்டைவபலாழுது
அவெர் 'இல்டல இல்டல அல்லலா சலாட்சியலாக இல்டல. என்டனப்
பிறர் நம்பலாத கலாலத்தில் ஆதியில் அவெளதலான் நம்பினலாள.
அப்வபலாழுது அவெள ஒருத்திமய என் நண்பர்” என்று
பதிலுடரைத்தலார்.
-கலார்டலல்
அனுதலாபம் கலாட்டுமளமவெ அறவநறியில் முன்மனறுவெதலாகக் கூற
முடியும்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
துன்புறுமவெலார் அடனவெரும் சமகலாதரைர். துன்பம் துடடைப்மபலானும்
சமகலாதரைமன. அவென் ஒருவென் கிடடைத்து விட்டைலால் அந்த
இன்பத்துக்கு இடணமயது?
-பர்ன்ஸ்
பிறரிடைம் துக்கத்டதச் வசலான்னலால் அவெர் அடதக் மகட்டு இறுதியில்
வபருமூச்சு விடுவெமரைல் அப்வபலாழுது துக்கம் ஆறும் என்பதில்
ஐயமில்டல.
-டைலானியல்
அனுதலாபத்மதலாடு பலார்த்தலால் வதளிவு ஏற்படைலாமல் மபலானலாலும்
மபலாகலலாம். அனுதலாபம் இல்லலாவிட்டைலாமலலா ஒன்றுமம வதரியலாமல்
மபலாய்விடும்.
-இஸிமடைலார்
★★★
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27. வகலாளடக நம்பிக்டக
வகலாளடகயில் பரிபூரைணமலான நம்பிக்டக மவெண்டியது தலான்.
ஆனலால் அது குருட்டுத்தனமலானதலாய் இருந்து விடைக்கூடைலாது.
-ஆவ்பரி
கலாதலால்
உபமதசம்
மகட்பினும்
கருத்தில்
உண்டைலாகலாவிடில் கடுகளவு நன்டமயும் ஏற்படைலாது.

நம்பிக்டக
-கமத

ஒருவென் அமநக விஷேயங்களில் டவெதீகமலாயிருக்க மவெண்டும்.
இல்டலவயனில்
அவெனுக்குத்
தன்
வசலாந்த
அடவெதீகக்
வகலாளடகடயப் மபலாதிக்க ஒருவபலாழுதும் மநரைமிரைலாது.
-வசஸ்டைர்டைன்
நலாம்
அடரைகுடறயலாக
நம்பிவிடுகிமறலாம்.

அறிவெடதமய

அதிக

உறுதியலாக
-மலான்வடைய்ன்

உண்டமடயக்
கலாண
அறிடவெ
அழக்கச்
வசலால்லுதல்
பகவலலாளிடயக் கலாணக் கண்கடள அவித்துக் வகலாளளச்
வசலால்லுதல் மபலாலலாம். அறிடவெ அழிக்கச் வசலால்வெது சமயத்தின்
சூழ்ச்சி அன்று, மூடை நம்பிக்டகயினமத.
- தலாமஸ் வில்ஸென்
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சரியலான நம்பிக்டக
அடமக்கும்.

இகத்திலிருந்து

பரைத்துக்குப்

பலாலம்
- யங்

சமயவவெறி வகலாண்டைலார். வகலாளடக முடறகள குறித்துச்
சண்டடையிடைட்டும். வெலாழ்டவெச் சரியலாக நடைத்தினலால் வகலாளடக
தவெறலாய்விடை முடியலாது.
-மபலாப்
வகலாளடகடயக் கூறுவெதில் கலாணப்படும் நம்பிக்டகடயவிடை
அதிகமலான நம்பிக்டக, வகலாளடகடயக் குறித்து சந்மதகம்
கூறுவெதில் கலாணப்படும்.
-வடைனிஸென்
பிடிவெலாதமலான மூடை நம்பிக்டக தனக்குப் பிரியமலான ஒரு வபலாய்டய
மணந்துவகலாண்டைலால் அடத விட்டுப் பிரியலாமல் இறுதிவெடரை
அடணத்துக்வகலாளளும்.
-மூர்
★★★
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28. வெலாழ்க்டகக்கு நம்பிக்டக
மரைலாஜலா
மலரும்மபலாமத
அகலும்மபலாது அரும்பும்
அளிப்பதலாகும்.

அழகு
மிகுந்திருக்கும்;
அச்சம்
நம்பிக்டகமய அதிக உளசலானம்
- ஸ்கலாட்

மனிதடன அழிக்கக்கூடிய ஒமரை விஷேயம் அழிவில் நம்பிக்டக
டவெப்பமத.
- மலார்ட்டின் பூவபர்
நல்ல கலாலம் பிறக்கும் என்ற நம்பிக்டக தவிரை நலிமவெலார்க்கு மவெறு
மருந்து கிடடையலாது.
-மஷேக்ஸ்பியர்
கலாருக்குப்பின் மவெனில், இரைவுக்குப் பின் பகல்; புயலுக்குப் பின்
அடமதி.
-அக்கம்பிஸ்
நம்பிக்டகமய மனிதனுக்கு மநரும் சகல மநலாய்களுக்கும் ஒமரை
மலிவெலான சஞ்சீவி.
- வகளலி
இரைவில் சஞ்சலம் ஏற்பட்டைலாலும் அமநக சமயங்களில் கலாடலயில்
எல்லலாம் சரிப்பட்டுப்மபலாகும்.
-ஆவ்பரி
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நம்பிக்டகமய துக்கத்தலால் ஏற்பட்டை கடறடயப் மபலாக்கும்.
-மூர்
எல்லலாவமலாழிகளிலும்
அதிக
துக்ககரைமலானடவெவசய்திருந்தலால்'- என்னும் வமலாழிகமள.

அப்படிச்
-விட்டியர்

ஆகலாயத்தில் கட்டும் அரைண்மடனகடள அழியலாது டவெத்திருக்க
அதிகமலான வபலாருள மதடவெ
-புல்வவெர் லிட்டைன்
நம்பிக்டக என்பது விழித்திருக்கும் நிடலடமயில் கலாணும் கனவு.
-பிளினி
நம்பிக்டக என்பது ஒருநலாளும் இதயத்திலிருந்து அழிந்து
மபலாவெதில்டல.
மனிதன்
என்றும்
ஆசீர்வெதிக்கப்படை
மவெண்டியவெமன யன்றி ஆசீர்வெலாதம் தருபவெனல்லன்.
-மபலாப்
நம்பிக்டக நடைத்தும் விருந்துக்குச் வசல்ல விரும்பலாதவெர் கிடடையலார்.
-கலாஸ்கலாயின்
நம்பிக்டக
எதிர்
கலாலத்துக்கு
இறந்தகலாலத்துக்கு முலலாம் பூசும்.
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ஒளி

தரும்;

ஞலாபகம்

-மூர்
நம்பிக்டக என்பது அதிர்ஷ்டை மதவெடத நடைத்தும் ஏமலாற்று
லலாட்டைரியலாகும். அதில் நூற்றுக்கு ஒருவெர்க்மக பரிசு உண்டு.
-வகளலி
உயிருளளவெடரை நம்பிக்டகயும் இருந்துவகலாண்டிருக்கும்.
-மக
சலாத்தியம் என்று நம்புமவெலார்க்மக எதுவும் சலாத்தியமலாகும்.
-வவெரிஜில்
★★★
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29. நன்றியறிதல்
நன்டம வசய்தவெர்க்கு நன்டம வசய்யலாதிருப்பது மனித குணத்திற்கு
விமரைலாதம். நன்டம வசய்தவெர்க்குத் தீடம வசய்வெது மபய்க்
குணமலாகும்.
-வஸெனீக்கலா
வசய்நன்றி வசலுத்த அதிகமலாய் ஆத்திரைப்படுவெதும் வசய்நன்றிடயக்
வகலாடல வசய்வெதில் ஒருவெடகயலாகும்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
நன்றி வசய்தலாயலா-அடதப்பற்றிப் மபசற்க. நன்றி வபற்றலாயலாஅடதப்பற்றிப் மபசுக.
-வஸெனீக்கலா
வபற்ற நன்றிடய மறப்பவெனும், பிறரிடைம் மடறப்பவெனும்,
டகம்மலாறு வசய்யலாதவெனும் வசய்நன்றி வகலால்லும் பலாதகர்கள
இவெர்களில் வபரிய பலாதகன் நன்றிடய மறப்பவென்.
- ஸிஸெமரைலா
நன்றியறியலாடமயில் சகல இழிதடகடமகளும் அடைங்கும். இதரை
துர்க் குணங்கமளலாடைன்றி அது ஒரு வபலாழுதும் தனியலாகக்
கலாணப்படுவெதுமில்டல.
- புல்லர்
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நன்றியறியலாடம ஒருவித பலவீனமம.
நன்றியறியலாதிருக்க நலான் பலார்த்ததில்டல.

பல

முடடையவெர்
- கமத

நன்றியறிதடலப்
மபலான்ற
இன்பகரைமலான
மமனலாதர்மம்
மவெவறலான்றுமில்டல. இதரை அறங்கடள அனுஷ்டிப்பதில் கஷ்டைம்
உண்டு. இதிமலலா அணுவெளவு கஷ்டைமும் கிடடையலாது.
-அடிஸென்
நண்பர்களின் உதவிடய நலாம் மிடகப்படுத்திக் கூறுவெதற்குக்
கலாரைணம் நம்முடடைய நன்றியறிவுடடைடமயன்று. நம்முடடைய
தகுதிடயப் பிறர்க்கு அறிவிக்க மவெண்டுவமன்ற ஆடசமயயலாகும்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
நன்றியறிதல் அறங்களில் குடறந்தது. நன்றியறியலாடம மறங்களில்
வகலாடியது.
-பழவமலாழி
சரியலாய் வமச்சக் கற்றுக்வகலாள. வெலாழ்வின் மபரின்பம் அதுமவெ.
வபரிமயலார்
வமச்சுபடவெகடளக்கவெனி;
அவெர்கள
வபரிய
விஷேயங்கடளமய
வமச்சுவெர்
தலாழ்ந்மதலாமரை
இழிவெலான
விஷேயங்கடள வமச்சவும் வெணங்கவும் வசய்வெர்.
-தலாக்கமரை
வீசு, குளிர்கலாற்மற! வீசு. மனிதனுடடைய நன்றியறியலாடமப் மபலால நீ
அவ்வெளவு அன்பற்றவென் அல்ல; உன் மூச்சு சீறினலாலும் உன் பற்கள
கூரியதலாயில்டல.
-மஷேக்ஸ்பியர்
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நன்றியறிதல் என்பது அதிக கவெனமலாய் உண்டைலாக்க மவெண்டிய
பயிரைலாகும். அடதக் கீமழலாரிடடைக் கலாண முடியலாது.
-ஜலான்சன்
★★★
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30. இனிய வசலால்
இன்வசலால் வெழங்குவெதலால் நலாக்கு கலாயமுறுவெதில்டல.
-மஹவுட்
இன்வசலாற்களின் விடல அற்பம், ஆனலால் அதன் மதிப்மபலா அதிகம்.
-வஹர்பர்ட்
பலாடன கீறலலா அன்றலா? ஒலியலால் அறியலலாம். அறிவெலாளியலா,
அறிவிலியலா? மபச்சலால் அறியலலாம்,
-வடைமலாஸ்தனீஸ்
ரூபன்ஸ் என்னும் ஓவியன் ஒரு மகலாடு கிழித்தலால் மபலாதும்,
அழும்முகம் நடகமுகம் ஆகிவிடும். அதுமபலால் நலாமும் வசய்ய
முடியும், நமக்கு ஒரு வமலாழி மபலாதும்.
-ஆவ்பரி
ஜனங்கள இறந்மதலாடரைப் மபசுவெது மபலாலமவெ இருப்மபலாடரையும்
மபசுவெலார்களலானலால் எவ்வெளவு நன்டமயலாய் இருக்கும்?
-ஆவ்பரி
வமலாழிகள மண்ணுலகின் புத்திரிகள; வசயல்கள விண்ணுலகின்
புத்திரைர்கள.
- ஜலாண்சன்
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எண்ணங்களுக்கு
வமலாழிகள
நற்குணத்துக்கு உபசலாரைம்.

எப்படிமயலா

அப்படிமய
- ஜஹூபர்ட்

இருட்டைடறயில் மின்மினி வெந்தலால் எப்படி அடறயில் இருடள
மறந்து பூச்சியின் அழடகப் பருகுகிமறலாமமலா, அப்படிமய நமக்குத்
துன்பம் வெந்த சமயம் யலாமரைனும் இனிய வமலாழி பகர்ந்தலால் நம்
துன்பங்கடள
மறந்து
அந்த
வமலாழியின்
இனிடமடய
உணர்கின்மறலாம்.
-ஆர்தர் வஹல்ப்ஸ்
★★★
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31. வசலால்
சூரிய கிரைணங்கள மபலான்றடவெமய
ஒருமுகப்பட்டைலால் அக்கினியலாய்ச் சுடும்.

வசலாற்கள;

அதிகமலாக
-ஸ்மத

நன்றலாய்ப் மபசும் ஆற்றல் இன்டமயும், நலாடவெ அடைக்கும் ஆற்றல்
இன்டமயும் வபரிய துர் அதிர்ஷ்டைங்களலாகும்
-லலா புரூயர்
சடபயில் மபசலாத கலாரைணம் என்ன? முட்டைலாளலாய் இருப்பதலா,
வமலாழிகள கிடடைக்கவில்டலயலா? -முட்டைலாள ஒருநலாளும் நலாடவெ
அடைக்க முடியலாது.
-டிமலாரைட்டைஸ்
மபச மவெண்டிய கலாலம் அறியலாதவென் மபச மவெண்டைலாத கலாலமும்
அறியலான்.
-பப்ளியஸ் டஸெரைஸ்
மனிதனுக்கு மட்டுமம மபசும்சக்தி உளது; அதன் முதல்
உபமயலாகமும் இறுதி உபமயலாகமும் மகளவிகள மகட்பமத.
-அர்னலால்ட் வபன்னட்
இந்த வெலாக்கியத்தின் பின்னலால் ஒரு மனிதன் உளளனரைலா.
இல்டலயலா? இது ஒரு ஆன்மலாடவெப் பிரைதிபலிக்கின்றதலா,
இல்டலயலா? இடதப் வபலாறுத்தமத அதன் ஆற்றல்.
-எமர்ஸென்
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வமலாழிகள இடலகடள ஒக்கும்; தடழ நிடறந்த மரைத்தில் சத்துளள
பழங்கள இரைலா.
-மபலாப்
நன் வமலாழி கூறலும், ஒருவித நற்வசயமல ஆயினும் வமலாழிகள
வசயல்கள ஆகலா.
-மஷேக்ஸ்பியர்
வமலாழிகள என்படவெ அறிவு உபமயலாகிக்கும் நலாணயங்கமளயலாகும்.
சர்க்கலாரிடைம்
வபலாருளில்டலவயனில்
நலாணயங்கள
வசலலாவெணியலாகலா, அதுமபலால் வபலாருளில்லலாத வமலாழிகளும்
பயன்படைலா.
-மகலால்ட்டைன்
வமலாழிகள சலாதனமமயன்றி லட்சியமன்று. கருத்டதக் கூறுவெமத நம்
மநலாக்கம். அதற்குரிய ஆயுதமம பலாடஷே,
-வரைய்னலால்ட்ஸ்
நலாவென்டம
என்பது
ஆன்மலாவின்
இடடையீடில்லலாத
இயக்கமமயலாகும். அலங்கலாரைமலாய்ப் மபசுமவெலார் நலாவெலர் அல்லர்.
பல வசலால் அடுக்கிப் பலாமரைடரை மயக்கப் பழக்கப் படுத்தப்பட்டை
நலாவினமரையலாவெர்.
-ஸிஸெமரைலா
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கருத்து படழயதலாயுமிருக்கலலாம். பலர் கூறிய தலாயுமிருக்கலலாம்.
ஆயினும் அது உயர்ந்த முடறயில் அழகலாய்க் கூறுபவெனுக்மக
உரியதலாகும்.
- லவவெல்
நமக்கு ஆண்டைவென் நலா அளித்திருப்பது இன்வசலால் இயம்புவெதற்மக.
- ஹீன்
சிமலடடை உபமயலாகிப்பவெர் இருப்புப் பலாடதயில் கற்கடள டவெத்து
மகிழும் விஷேமச் சிறுவெர்கடள ஒப்பர்.
- மஹலாம்ஸ்
வீண்வசலாற்கள விஷேயங்கடள வியர்ந்த மலாக்குகின்றன.
-பிஷேப் ஆண்ட்ரூஸ்
★★★
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32. உடரையலாடைல்
மனித வெலாழ்வில் கிடடைக்கக்கூடிய மகத்தலான இன்பங்களில் நல்ல
சம்பலாஷேடணயும் ஒன்று. இன்பகரைமலாய்க் கழிந்த மலாடலமநரைத்டத
வெர்ணிக்கப் புகுந்த ஜலாண்ஸென் இன்று நன்கு சம்பலாஷித்மதலாம்”
என்று கூறி முடித்தலார்.
-ஆவ்பரி
பிறடரைப் மபசவிடைலாமல் மபசிக்வகலாண்டிருப்பவெர் தம் குரைல்
வதலானிடயக் மகட்க விரும்புபவெர், தம் குரைல் வதலானி
இப்படியிருக்கும் என்று அறியலாதவெர் என இருவெடகயர்.
-வசஸ்டைர்ட்டைன்
சுமுகமலாயிருத்தல் என்பது விடலயின்றிக் கிடடைக்கும். ஆனலால்
அடதக்வகலாண்டு அடனத்டதயும் வெலாங்க முடியும்.
-பிரைலாங்க்ளின்
அறிடவெவிடை அந்தரைங்க விசுவெலாசமம சம்பலாஷேடணடய அதிகச்
மசலாபிதமலாக்கும்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
யலாமரைனும் தவெறலாகப் மபசினலால் கண்டிக்க வெசதியுண்மடைல் உடைமன
கண்டித்துவிடு.
கண்டிக்க
வெசதியின்மறல்
பலார்டவெயலாலும்
வமளனத்தலாலும் அதிருப்திடயத் வதரிவித்துவிடு.
- எபிக்வடைட்டைஸ்
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பிறர் மனம் புண்ணலாகலாமல் மபசுவெது அவெசியமலாவெது மபலாலமவெ
பிறர் மபச இடைங்வகலாடுத்து மரியலாடதயலாகச் வசவிசலாய்ப்பதும்
அவெசியமலாகும்.
- வஹச்.ஏ.
சலாமர்த்தியத்டத
வஜயம் தரும்.

விடைத்

தன்னம்பிக்டகமய

சம்பலாஷேடணயில்
-மரைலாஷிவெக்கல்டு

எவெர் மபசுவெடதயும் மகட்டுக்வகலாள; ஆனலால் சிலரிடைமம
மபச்சுக்வகலாடு. எவெர் கஷ்டைத்டதயும் வதரிந்து வகலாள; ஆனலால் உன்
கருத்டதக் கூறிவிடைலாமத.
-மஷேக்ஸ்பியர்
★★★
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33. நலா அடைக்கம்
மபசலாத வமலாழி உடறயிலுளள வெலாள. மபசிவிட்டைலால் வெலாடளப்
பிறன் டகயில் வகலாடுத்து விடுகிறலாய்.
-குவெலார்ல்ஸ்
வெலாள தரும் புண்ணினும் நலா தரும் புண்மண வகலாடியது. வெலாள தரும்
புண் உடைடல மட்டுமம பலாதிக்கும், நலா தரும் புண்மணலா
ஆன்மலாடவெயும் பலாதித்துவிடும்.
-பித்தமகலாரைஸ்
இதயமம தீயனவெற்றின் உற்பத்திசலாடல, தீயனவெற்டற விற்குமிடைம்
நலா.
-வலய்ட்டைன்
உபமயலாகிக்க உபமயலாகிக்க அதிகக் கூர்டம வபறும் ஆயுதம் தீய நலா
ஒன்மற.
-இர்விங்
அறிவு வபற விரும்பினலால் நலாடவெ அடைக்கும் அறிடவெப் வபறுவெலாய்.
-லவெலாட்டைர்
நலாடவெப் பரிமசலாதித்து டவெத்தியர் உடைல் மநலாடய அறிவெர். அறிஞர்
ஆன்ம மநலாடய அறிவெர்.
-ஜஸ்ட்டின்
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பிறர் நலாடவெ தலாம் அடைக்கமுடியலாது; ஆனலால் பிறர் வமலாழிகடள
நலாம் அலட்சியம் வசய்யமுடியும்.
-மகட்மடைலா
மூடைனுக்கு 'மமளனமலாயிரு' என்படதவிடை உயர்ந்த உபமதசம்
கிடடையலாது. அதன் நன்டமடய அறிந்து விட்டைலால் அவென்
மூடைனலாயிரைலான்.
-ஸெலா அதி
வமளனம் என்பது மூடைர்கள வபற மவெண்டிய அறிவு. அறிஞர்
குணங்களில் ஒன்று.
-பலாய்மலலா
சகல குணங்களிலும் வமளனம் சிறந்ததலாகும். அதன் மூலம் பிறர்
குடறகடள அறியவும் நம் குடறகடள மடறக்கவும் முடியும்.
-ஜீமனலா
ஒருவெடனச் சந்தித்தலால் அவென் வெலாய் திறவெலாதிருந்தலால் அவெடன
அறிவுமிகுந்தவென் என்று எண்ணுமவென். இரைண்டைலாம் முடறயும்
மபசலாதிருந்தலால் ஜலாக்கிரைடத உடடையவென் என்று கருதுமவென்.
ஆனலால் மூன்றலாம் முடறயும் வமளனம் சலாதித்தலால் அறிவு சூன்யம்
என்று சந்மதகிப்மபன்.
-மகலால்ட்டைன்
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இரைண்டு கலாதிருந்தும் ஒரு நலாமவெ இருப்பதலால் மபசுவெடதவிடைக்
மகட்பமத அதிகமலாயிருக்க மவெண்டும்.
-பழவமலாழி
இன்வசலால் கூறுதல் எளிமத. ஆனலால் தீயவசலால் கூறலாதிருக்க
வமளனம்
ஒன்மற
மதடவெ.
அதற்கு
விடலவயலான்றும்
தரைமவெண்டியதில்டல.
-டிலட்ஸென்
அறிவு,வமளனம் கற்பிக்கும்; அன்பு மபசக் கற்பிக்கும்.
-ரிக்டைர்
முட்டைலாளின் உயர்ந்த ஞலானம் வமளனம். அறிஞனின் வபரிய
மசலாதடன மபச்சு.
-குவெலார்ல்ஸ்
அறிவுளளவெமன நலாடவெக் கலாக்கும் ஆற்றலுளளவென்.
-லுக்கலாஸ்
வமலாழியலாத வமலாழி ஒருநலாளும் தீங்கு வசய்வெதில்டல.
-கலாஸெத்
கலாலமறிந்து வமளனமலாயிருத்தல் கடினமலான பலாடைமம. ஆனலால்,
வெலாழ்வில் அறியமவெண்டிய பலாடைங்களில் அதுவும் ஒன்றலாகும்.
-வசஸ்ட்டைர்பீல்டு
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வமளனமலாய் இருக்க முடியலாதவென் மபசுவெது எப்படி என்படத
அறியலான். வசய்வெது எப்படி என்படதமயலா, அடத அறியமவெ
மலாட்டைலான்.
-லவெலாட்டைர்
அறிஞர் சில வமலாழிகளில் பல கூறிவிடுவெர். மூடைர் பலவமலாழிகளில்
சிலமவெ கூறுவெர்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
விஷேயமில்லலாத வபலாழுது விஷேயமில்டல என்படத வவெளிக்
கலாட்டைலாதவென் பலாக்கியவெலான்.
- ஜலார்ஜ் எலியட்
எறும்டபப்மபலால் உபமதசிப்பவெர் யலாருமில்டல; ஆனலால்
எறும்மபலா மபசுவெமத இல்டல.
-பிரைலாங்க்ளின்
பயனில்
வசலால்லுக்குப்
வபலாறுப்பலாவெதுமபலால்
பயனில்
வமளனத்துக்கும் வபலாறுப்பலாமவெலாம்.
-பிரைலாங்க்ளின்
நலா தலான் மனிதனிடைமுளள நல்ல அம்சம் வகட்டை அம்சமும்
அதுமவெதலான். அது நம் வெசமலானலால் அடதவிடை உயர்ந்த
வபலாருளில்டல. நலாம் அதன் வெசமலானலால் அடதவிடைத் தீய
வபலாருளில்டல.
-அனலார்கலாரிஸ்
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மபச்சு வபரியமத. ஆனலால் வமளனம் அதனினும் வபரியதலாகும்.
-கலார்டலல்
★★★
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34. மபலாற்றுதல்
நம்டம வமச்சுவெலாடரைமயயன்றி
ஒருவபலாழுதும் மநசிப்பதில்டல.

நலாம்

வமச்சுவெலாடரை

நலாம்

-மரைலாஷிவெக்கல்டு
பிறன் ஒருவெடன அவென் விரும்பும் வெண்ணம் மதித்தல் கடினமலான
கலாரியம்.
- வெலாவெனலார்கூஸ்
யலாடரைமயனும்
மதித்துத்தலான்
தீரைமவெண்டுமலானலால்,
அவெர்
பிடழயின் சுடமடயத் தலாங்கும் விதத்டத டவெத்து மதிக்க
மவெண்டுமமயன்றி, அவெர் அச்சுடமடய ஏற்படுத்திக்வகலாண்டை
கலாரியத்டத டவெத்து மதிக்கலலாகலாது.
-மலார்லி
உன் தகுதி பிறர்க்குத் வதரிய மவெண்டுமலானலால் பிறர் தகுதிடய நீ
அங்கீகலாரைம் வசய்க.
-பழவமலாழி
பிறருடடைய உத்தமச் வசயல்கடள மனமுவெந்து மபலாற்றுதல்
அடவெகடள ஒரைளவு நமக்கும் வசலாந்தமலாக்கிக் வகலாளவெதலாகும்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
★★★

129

35. முகஸ்துதி
அமநகமலாகப் பிரைமுகர்கடளப் புகழ்வெது அவெர்களுடைன் பழக்கம்
உண்டு என்று கலாட்டிக் வகலாளவெதற்கலாகமவெ.
-லலா புரூயர்
இல்லலாத குணங்கடளக் கூறி மவெந்தர்கடளப் புகழ்வெது
தண்டைடனக்கு ஆளலாகலாமல் அவெர்கடளப் பழிக்கும் முடறயலாகும்.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
மூடைன் தனக்மக முகஸ்துதி வசய்துவகலாளவெலான். அறிஞமனலா
மூடைனுக்மக முகஸ்துதி வசய்வெலான்.
-புல்வவெல்
அன்பு வசய்ய முடியலாவிட்டைலால் முகஸ்துதிமயனும் வசய்யக் கற்றுக்
வகலாள. அதுவுமில்டலயலானலால் அபவஜயம்தலான்.
-கமத
ஐயமன அந்தப் பலாழலாய்ப்மபலான
வநஞ்சிலிருந்து நீக்கிவிடும்.

துதி

மமலாகத்டத

என்
-மபலாப்

எவ்வெளவுதலான்
மடறத்து
டவெத்தலாலும்
எல்மலலாருடடைய
வநஞ்சிலும்
புகழ்
ஆடச
எப்வபலாழுதும்
ஆட்சிவசய்து
வகலாண்மடைதலான் இருக்கிறது.
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- யங்
தங்கத்தலால் வெலாங்க முடியலாதடதத் தருகிமறன். அதுதலான் உண்டம
கூறும் கவிஞனுடடைய புகழுடரை.
-பர்ன்ஸ்
அமநகர் தம்டமப் பிறர் புகழமவெண்டும் என்பதற்கலாகமவெ தம்டம
இழிவெலாகக் கூறிக்வகலாளகிறலார்கள.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
அடனவெடரையும்
ஒன்றுமபலால்
புகழலாதிருப்பமத யலாகும்

புகழ்வெது

யலாடரையும்
-மக

சிறு
வபலாறிமயயலாயினும்
துருத்திவகலாண்டு
ஊதினலால்
வபருவநருப்பலாவெதுமபலால் சிறிய தீடம வசய்தவெமனயலாயினும்
முகஸ்துதி வபறப் வபற அதிகக் வகலாடியவென் ஆகிவிடுகின்றலான்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
ஆண்மகடன ஏமதனும் ஒருவித முகஸ்துதியலால் மட்டும்
வெசப்படுத்தலலாம். ஆனலால் வபண்மகடளமயலா எந்த வித
முகஸ்துதியலாலும் வெசப்படுத்திவிடை முடியும்.
-வசஸ்ட்டைர்பீல்டு
முட்டைலாடள அறிஞன் என்றும், வபலாய்யடன மயலாக்கியன் என்றும்
துதித்து விட்டைலால் அப்புறம் அவென் உன் அடிடமமய
ஆகிவிடுவெலான்.
-பீல்டிங்
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முகஸ்துதிடய முட்டைலாளகளின் உணவு என்று கூறுவெர். ஆனலால்,
அறிஞரும் சில சமயங்களில் அதில் சிறிது உண்பதுண்டு.
-ஸ்விப்ட்
முகஸ்துதி என்பது பரைஸ்பரைம் நடைக்கும் ஒரு இழிவதலாழில்.
ஒருவெடரைவயலாருவெர் ஏமலாற்ற விரும்பினலாலும் ஒருவெரும் ஏமலாந்து
மபலாவெதில்டல.
-மகலால்ட்டைன்
உண்டமயலான நண்பன் முகஸ்துதி வசய்தலால் அடதப் மபலான்ற
அசம்பலாவிதம் கலாண முடியலாது.
-மபலார்டு
குணங்கடள முன்னலால் கூறலாமலும் குடறகடளப் புறத்மத
கூறலாமலும் இருந்து விட்டைலால் முகஸ்துதியும் அவெதூறும் உலகில்
இருக்கமலாட்டைலா.
-பிஷேப் ஹலார்ன்
முகஸ்துதி என்னும் களளநலாணயம் தற்வபருடம இருப்பதலாமலமய
வசலலாவெணியலாகின்றது.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
நலாம் முகஸ்துதிடய வவெறுப்பதலாகச் சில சமயங்களில் எண்ணிக்
வகலாளகிமறலாம். ஆனலால், நலாம் உண்டமயில் வவெறுப்பது நம்டமப்
பிறர் முகஸ்துதி வசய்யும் விதத்டதமய.
-மரைலாஷிவெக்கல்டு
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புகழில் மபரைலாடசயுடடைடம புகழுக்குத் தகுதியில்டல என்படதமய
கலாட்டும்.
-ப்ளூட்டைலார்க்
தகுதியில்லலாப் புகழுடரை மலாறுமவெஷேம் பூண்டை பழிமயயலாகும்.
- மபலாப்
புகழுடரையின் மதிப்பு அடத உடரைப்மபலான் டகயலாளும் முடறடயப்
வபலாறுத்ததலாகும். ஒருவென் கூறினலால் புகழுடரையலாகத் மதலான்றுவெது
மற்வறலாருவென் கூறும் வபலாழுது இகழுடரையலாகத் மதலான்றும்.
-மலாஸென்
இகழ்வெதற்கு மவெண்டிய அறிடவெவிடை அதிகமலான அறிவு, சரியலான
முடறயில் புகழ்வெதற்கு மவெண்டியதலாகும்.
-டிலட்ஸென்
மனமுவெந்து புகழலாதவெர் மட்டைமலான அறிவுடடையவெர்
ஆவெர்.
-வெலாவெனலார்கூஸ்
★★★
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36. பழி
'இகழ்தல்' -அதமனலாடு விடளயலாடினலால் ஆபத்து; அதமனலாடு
வெலாழ்ந்தலாமலலா அழிமவெதலான்.
-கலார்டலல்
நிந்டதவமலாழிகள
வநருப்புப்
வபலாறிகடள
ஊதிவிடைலாவிட்டைலால் தலாமலாக அவிந்து மபலாகும்.

ஒக்கும்;
-மபலாயர்ஹீன்

எந்த ஆழ்ந்த புண்மணனும், வெடுவின்றி ஆறியதுண்மடைலா?
-டபரைன்
தற்புகழ்ச்சி முடடைநலாறும் என்பர்; அப்படியலானலால் அவெர்க்கு
அனியலாயமலாய்க் கூறும் அவெதூற்றின் நலாற்றம் வதரியலாது மபலாலும்!
-கமத
'அவெதூறு' வசலால்லும்
உண்டைலாவெதில்டல.

வெண்டிக்கு

டமமபலாடை

ஆளபஞ்சம்
-ஊய்டைலா

உலகத்தில் ஒருபலாதிக்கு அவெதூறு வசலால்லுவெதில் ஆனந்தம் மற்றப்
பலாதிக்கு அடத நம்புவெதில் ஆனந்தம்.
-பழவமலாழி
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தன்டனப்
பற்றிப்
புறங்கூறுவெது
ஒவ்வவெலாருவெனுக்கும்
வதரியுமலானலால், அதன்பின் உலகில் நலான்கு நண்பர்கடளக் கூடைக்
கலாண முடியலாது.
- பலாஸ்கல்
வதய்வெமம வபண்ணலாக வெந்தலாலும் அவெதூறு என்னும் நலாய்
அவெடளப் பலார்த்துக் குடரையலாமல் இரைலாது.
-மஹலாம்
அடுத்த வீட்டுக் கலாரைனுடடைய குடறகடள அம்பலப்படுத்த
ஆடசயலாயுளள தினவுக்கு மருந்துமில்டல, மந்திரைமுமில்டல.
-ஹலார்வி
அவெதூறு வெலாளினும் அதிகமலான கூர்டமயும், நலாகத்தினும்
அதிகமலான விஷேமும் உடடையது. அது மூச்சு விட்டைலால் மபலாதும்,
அடரைக்கணத்தில் அகிலமலலாகமும் பரைவிடும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
ஒரு மணி மநரைம்கூடை நலாம் ஒருவெர்க்வகலாருவெர் அன்பலாயிருக்க
முடியவில்டல. சமகலாதரைன் தவெறு கண்டைலால் அடதப் பிறரிடைம்
ஊதுகிமறலாம்,
சலாடடை
கலாட்டுகிமறலாம்,
நடகக்கிமறலாம்,
இளிக்கிமறலாம்-எவ்வெளவுதலான் நலாம் நம் வபருடமடயத் தூக்கி
நிறுத்தினலாலும் நலாம் மனிதர்கள ஒரு அற்பமலான ஜலாதிமய.
-வடைனிஸென்
★★★
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37.சிரிப்பு
எடதக் குறித்து நலாம் நடகக்கிமறலாமமலா, அடதத் தவிரை மவெவறதுவும்
நம்முடடைய இயல்டபத் வதளிவெலாகக் கலாட்டைமுடியலாது.
-கமத
அதிகமலான சிரிப்பு அறிவு சூன்யத்டதமய கலாட்டும்.
-மகலால்ட்ஸ்மித்
எத்தடன விஷேயங்கள சிரிப்பில் அடைங்கியுள! வநஞ்டசத் திறந்து
அறிவெதற்மகற்ற திறவுமகலால் அதுமவெ. நடகக்க முடியலாதவென்
துமரைலாகம், தந்திரைம், திருட்டு முதலியன வசய்யத் தகுந்தவென்.
-கலார்டலல்
வீணலாக்கிய நலாட்களுள அதிகமலாக வீணலாக்கிய நலாட்கள நடகயலாத
நலாட்கமள.
-ஷேலாம்பர்ட்
ஆண்டுக்குப் பதினலாயிரைம் தரும் ஆஸ்திடயவிடை அல்லும் பகலும்
சந்மதலாஷேமலாயிருக்கும் இயல்பு கிடடைத்தலால் மபலாதும்.
-மஜலாஸெப் ஹ்யூம்
மகிழ்ச்சி வபலாங்கும் முகத்துடடையவெர் வெந்தலால் மபலாதும், உடைமன
வீட்டில் புதியமதலார் மஜலாதி உதயமலாகி விடும்.
-ஆர்.எல்.ஸ்டீவென்ஸென்
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உன் மநலாக்கத்டத வெலாளலால் சலாதித்துக் வகலாளவெடதவிடை நடக
முகத்தலால் சலாதித்துக் வகலாளவெமத சலாலச் சிறந்த தலாகும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
அறிவுடடைமயலார் சிரித்தற் கஞ்சலார்.
- மலார்ஷியல்
சிரிப்மப
மனிதடன
மற்றப்
மவெறுபடைத்திக்கலாட்டும் வசயலலாகும்.

பிரைலாணிகளினின்றும்
-அடிஸென்

மூடைன் அதிகமலாகச் சிரிப்பலான்; வெஞ்சகன் சிரிக்கமவெ வசய்யலான்.
-புல்லர்
சலான்மறலார் புன்னடகடயக் கலாணலலாம். சிரிப்டபக் மகட்க முடியலாது.
-வசஸ்டைர்பீல்டு
நடகயலாடுபவென் அமநகமலாக எல்லலாவெற்டறயும் நடகயலாடைற்குரிய
விஷேயமலாகக் கருதுவெலான். ஆனலால் அறிஞமனலா எடதயும் அவ்விதம்
கருத மலாட்டைலான்.
-கமத
நடகக்கப்படைக் கூடிய குடற
வசய்யப்படைக் கூடியவெனலாகலான்.

எதுவுமில்லலாதவென்

அன்பு
-மஹர்
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அதிகமலாக நடகயலாமத.
நடகப்பலான்.

ரைஸிகன்

மிகவும்

குடறவெலாகமவெ
-வஹர்பர்ட்

★★★
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38. நலாகரிகம்
ஒரு
மதசத்தின்
நலாகரிகத்டத
அளக்குங்மகலால்
அதன்
ஜனத்வதலாடகமயலா
நகரைங்களின்
விசலாலமமலா
வசல்வெத்தின்
மிகுதிமயலா அன்று. அதில் பிறக்கும் மனிதரின் குணமமயலாகும்.
- எமர்ஸென்
நலாகரிகம் உடடையவெர் யலார்? தமக்கு உடடை வசய்யவும் வெயிறு
நிரைப்பவும் உடைடல அலங்கரிக்கவும் அடிடமகள உடடையலார்
நலாகரிகம் இல்லலாதவெர். தம் அத்யலாவெசியமலான மதடவெகடளப்
பூர்த்தி வசய்யமட்டும் மசவெகர் டவெத்துக் வகலாண்டு அவெர்க்கும்
சுகவெலாழ்வு அளிப்பவெமரை நலாகரிகம் உடடையவெர்.
-ரைஸ்கின்
நம்மிடடையிலும்
இன்னும்
நலாகரிக
தடசயடடையலாத
கலாட்டுமிரைலாண்டிகள பலர் இருக்கமவெ வசய்கின்றனர்.
-ஹலாவ்லக் எல்லிஸ்
மனிதர்
இருதயத்தின்
குணலாதிசயங்கடள
எளளளவும்
மதிப்பதில்டல. அறிவு, உடைல்-இரைண்டிவலலான்றின் ஏற்றத்டதமய
மபலாற்றுகின்றனர்.
-லலா புரூயர்
ஜன சமூகங்கள வெலாழலலாம், அல்லது வெலாழலாமல் மடியலலாம். ஆனலால்
நலாகரிகம் மட்டும் ஒருநலாளும் மடறந்து விடைலாது.
-மலாஜினி
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ஒருவெடன நலாகரிகமலாக்க விரும்பினலால் அவெனுடடைய பலாட்டிடய
நலாகரிகமலாக்க ஆரைம்பிக்கமவெண்டும்.
-விக்டைர் ஹஹூமகலா
நலாகரிகம் உண்டைலாக்கத் தக்க நிச்சயமலான வெழி வபண்களின்
வசல்வெலாக்மக.
-எமர்ஸென்
நலாகரிகத்தின் உச்சிப் வபலாழுது வெந்துவிட்டைதலாக எண்ணுகிமறலாம்.
ஆனலால் இப்வபலாழுதுதலான் மகலாழி கூவும் சமயம்.
-எமர்ஸென்
கலாட்டு மிருகமலாயிருக்கும் மனிதன் வீட்டு மிருகமலாக ஆக்குவெமத
நலாகரிகத்தின் பயன்.
-நீட்மச
சமூகத்தின் நலாகரிகம் சமூகத்டத டவெத்தன்றிச் சலான்மறலாடரை
டவெத்மத மதிக்கப்வபறும். சலான்மறலார் இல்டலவயனில் நலாகரிகமும்
இல்டல.
-பழவமலாழி
★★★
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39. வசல்வெம்
வசல்வெம் என்பது நம்டம வெறுடம
தீடமயினின்று தலான் கலாப்பலாற்ற இயலும்.

என்னும்

ஒமரை

ஒரு

-ஜலாண்ஸென்
பணமம வெலாழ்வின் லட்சியமலானலால் அது தீய வெழியிமலமய
மதடைவும் வசலவிடைவும் படும். இருவிதத்திலும் வெலாழ்வு பலாமழ.
-ரைஸ்கின்
கடைவுள வசல்வெத்டத உயர்ந்த வபலாருளலாக மதித்திருந்தலால் அடத
அமயலாக்கியர்க்கு அளித்திருக்க மலாட்டைலார்.
-ஸ்பிப்ட்
வசல்வெம் இன்பம் தரைலாது; சீமதவி அருள அருளச் சிந்டத அதிகமலாக
ஆடசப் பட்டுக்வகலாண்மடை இருக்கும்.
-யங்
பணத்டத வீணலாக அழிப்படதவிடை பணத்தில் மபரைலாடச டவெப்பமத
மனிதடன நலாசமலாகச் வசய்யும்.
-மகலால்டைன்
பணத்டத மட்டும் தரும் வதலாழில்கடளச் வசய்தலால், உண்டமயில்
மசலாம்பலலாயிருத்தல் அல்லது அதற்குங்கீழலாயிருத்தமலயலாகும்.
-மதலாமரைலா
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தலாழ்ந்த
விஷேயங்களுக்குச
பறிவகலாடுக்கலாமலிருப்பதன்
மூலம்,
பணக்கலாரைனலாயிருப்மபன்.

சிந்தடனடயப்
பணமில்லலாமமல
-கலாலிங்வுட்

வசல்வெனுக்கு வெலாரிசலாகப் பிறப்பது உயிருடைன் பிறப்பதன்று, இறந்து
பிறப்பமத யலாகும்.
-மதலாமரைலா
நலான் கண்டு களிப்படவெகள எல்லலாவெற்றிற்கும் நலாமன அதிபன். என்
உரிடமடய மறுக்க யலாரைலாலும் இயலலாது.
-மதலாமரைலா
கவிஞன் ஒரு மசலாடலயின் சிறந்த பயன்கடள எல்லலாம் நுகர்ந்து
விடுகிறலான். மசலாடலயின் வசலாந்தக் கலாரைமனலா பழங்கடளயும்
மட்டடைகடளயுமம வீட்டுக்குக் வகலாண்டு மபலாகிறலான்.
-மதலாமரைலா
வபருடமப்படுத்திக் வகலாளவெதற்குச் வசல்வெத்தில் பிரைமலாதமலாக
ஒன்றுமில்டல.
-ஆவ்பரி
வசல்வெமுளளவெனலா அல்லனலா என்று தீர்மலானிப்பது எது? மதடுவெது
எது என்பதன்று, வசலவு வசய்வெது எது என்பமதயலாகும்.
-ஒரு ஞலானி
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வசல்வெம் சன்மலார்க்கத்தில் அடடையப்படைவில்டல என்று அடிக்கடி
மகளவிப் படுகிமறலாம். ஆனலால் உண்டமயலாவதனில் வெறுடமயும்
சன்மலார்க்கத்தில் அடடையப்படுவெது அபூர்வெம் என்பமத.
-ஆவ்பரி
நலான் மசர்த்தடத இழந்மதன், வசலவு வசய்தடதப் வபற்மறன்,
வகலாடுத்தடத உடடைமயன்.
-வடைவென்மஷேர்
பணம் மதடுவெது ஒரு வபரிய கலாரியந்தலான். ஆனலால், அடதவிடைப்
வபரிய கலாரியம் ஒன்று உளது. அது யலாவதனில் மதடிய பணத்டதக்
கலாப்பலாற்றிக் வகலாளவெமத.
-டிஸ்மரைலி
வசல்வெத்டத இகழ்பவெனுக்குப் மபலால மவெவறவெர்க்கும் வசல்வெம்
அவ்வெளவு அதிகமலாகத் மதடவெயலாயிருப்பதில்டல.
-ரிக்டைர்
நலான் லட்சுமி மதவியிடைம் பிரைலார்த்திப்பவதல்லலாம் நலான் வசலவு
வசய்யமவெண்டியடத விடைச் சிறிது அதிகமலாக அளித்தருள
மவெண்டும் என்பமத.
- மஹலாம்ஸ்
கற்மறலாரும், அறிஞரும், வீரைரும் பணத்டத வெலாழ்வின் லட்சியமலாகக்
வகலாளளுதல் என்பது ஒருநலாளும் முடியலாத கலாரியம்.
-ரைஸ்கின்
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பணத்டதத் தீயவெழியில் இழப்பது குற்றம். ஆனலால் தீயவெழியில்
மதடுவெது அடதவிடைப் வபரிய குற்றம். தீயவெழியில் வசலவிடுவெமதலா
எல்லலாவெற்றிலும் வபரிய குற்றம்.
-ரைஸ்கின்
தவெறலான வெழியில் லலாபம் வபறலாமத தவெறலான வெழியில் வபறும்
லலாபம் நஷ்டைமமயலாகும்.
-ஹீலியலாட்
உண்டமயலான வசல்வெம் பணமன்று, குணமமயலாகும்.
- ஆவ்பரி
ஒருவெனுக்குத் தன்டனத் தவிரை மவெறு எது வசலாந்தம்? அவென் மவெறு
எடத அனுபவித்து ஆனந்தம் கலாண முடியும்?
-ஆர்.எல்.ஸ்டீவென்ஸென்
வசல்வெனலாயிருக்க முதலலாவெதலாக மவெண்டியது நிடறந்த உளளம்;
இரைண்டைலாவெதலாகமவெ வபலாருள.
-ஆர்.எல்.ஸ்டீவென்ஸென்
எடத உடடையவென் என்பதன்று, எத்தடகயவென் என்பமத வெலாழ்வின்
பிரைதலான பிரைச்டன.
-ஆர்.எல்.ஸ்டீவென்ஸென்
நம்பவும் மகிழவும் உளள குணமம உண்டமயலான வசல்வெம்.
அஞ்சவும் வெருந்தவும் உளள குணமம உண்டமயலான வெறுடம.
-ஹயூம்
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மவெண்டைலாதிருக்கக் கற்று வகலாளவெமத உடடையவெனலாயிருப்பதலாகும்.
-வரைக்கலார்ட்
இழிஞன் ஏரைலாளமலாய்ப் பணம் படடைத்திருப்பது இடறவென்
ஒழுங்குமுடறக்கு இழுக்கன்மறலா? இம்மியும் இழுக்கன்று.
இழிஞன் அந்த லட்சியத்துக்கலாகமவெ தன்டன இழிஞன்
ஆக்கிக்வகலாண்டைலான்.
அவென்
அதற்கலாகமவெ
ஆமரைலாக்கியம்,
மனச்சலான்று, சுதந்திரைம் எல்லலாம் இழந்துளலான். அவெற்டறக்
வகலாடுத்துப்
பணம்
ல்லலாங்கிக்
வகலாண்டைதற்கலாக
நலாம்
வபலாறலாடமப்படைலலாமமலா?
-பலார்பலால்ட்
பிரைபுவெர்க்கம் எது? உண்டைலாக்கலாமல் உண்பவெர், உடழயலாமல்
வெலாழ்பவெர், உத்மயலாகங்கடள வெகிக்கத் திறடமயின்றி வெகிப்பவெர்,
வகளரைவெங்கடளத் தகுதியின்றி அபகரித்துக் வகலாளபவெர்- இவெமரை
பிரைபுக்கள.
- வஜனலல் பலாய்
வசல்வெத்டத உண்டைலாக்கலாமல் நுகரை உரிடம கிடடையலாது. அது
மபலாலமவெ இன்பத்டதயும் உண்டைலாக்கலாமல் நுகரை உரிடம
கிடடையலாது.
-வபர்னலார்ட்ஷேலா
வசல்வெத்மதலாடு பிறப்பதில் வபருடம மபசிக் வகலாளவெதற்கு
யலாவதலான்றும்
இல்லலாததுமபலாலமவெ,
சலாமர்த்தியத்மதலாடு
பிறப்பதிலும் வபருடம மபசிக் வகலாளவெதற்கு யலாவதலான்றும்
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கிடடையலாது. வசல்வெமும் சரி சலாமர்த்தியமும்
உபமயலாகித்தலால் மட்டுமம வபருடம தரும்.

சரி,

நன்றலாய்
-ஆவ்பரி

அறிவிலலார் வசல்வெம் வபற அரும்பலாடுபடுவெர்; அறிஞர்க்மகலா அது
மலாயவெடலயலாக இல்லலாவிடினும் வபரும் பலாரைமலாகமவெ இருக்கும்.
-மில்ட்டைன்
வசல்வெம் மவெண்டுமலா? வசல்வெத்திலுளள ஆடசடய விட்டு விடு.
அதுதலான் வசல்வெத்டதப் வபருக்கும் வெழி.
-அகஸ்ட்டடைன்
மண்ணுலகில் மனிதருக்கு மவெண்டுவெது வவெகு வசலாற்பம். அதுவும்
சின்னலாட்களுக்மக.
- மகலால்ட்ஸ்மித்
வசல்வெம் என்பது ஆன்மலா எரிந்து மிகுந்த சலாம்பமல யலாகும்.
-பலால் ரிச்சர்ட் துர்
அதிர்ஷ்டைத்டதத் தலாங்குவெடதவிடை அதிர்ஷ்டைத்டதத் தலாங்குவெமத
அதிகக் கஷ்டைமலான கலாரியம். பலால் ரிச்சர்ட் வசல்வெம் என்பது
சலாத்தலான் மனிதடன அடிடமயலாக்கும் சலாதனம்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
அசத்தியத்டத
மடறக்கச்
சத்தியத்டத
நலாடுவெதுமபலால்,
அவசளக்கியத்துக்கு வெசதி வசய்யமவெ வசளக்யத்டதத் மதடுகிமறலாம்.
-வசஸ்ட்டைர்டைன்
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தனவெந்தன் ஆமரைலாக்கியமலாயிருக்க மவெண்டுமலானலால் தரித்திரைடனப்
மபலால் வெலாழமவெண்டும்.
-வடைம்பிள
ஒருவென் பணத்டதத் தன் மதடவெக்கு அதிகமலாகத் மதடைவும்
தனவெந்தன் என்ற வபயமரைலாடு சலாகவும் விரும்பினலால், அது
அவெனுக்கும் அவென் சந்ததியலார்க்கும் சலாபமலாகமவெ முடியும்.
- ரைஸ்கின்
வசல்வெம் மபலாதுமலான அளவெலாயிருந்தலால் உன்டன அது துக்கிச்
வசல்லும், அதிகமலான அளவெலாய் விட்டைலால் நீ தலான் அடதத் துக்கிச்
வசல்லமவெண்டும்.
-ஸெலாதி
பணம் மதடுவெது முட்டைலாளுக்கு முடியும். ஆனலால், அடதச் வசலவு
வசய்வெது அறிஞருக்குத்தலான் வதரியும். அமநகர் டகயிலுளள பணம்
தீரைப்மபலாகும் வபலாழுதுதலான் அடதச் சிக்கனமலாகச் வசலவு வசய்ய
ஆரைம்பிப்பர். அது மபலால் தலான் அமநகர் மநரைத்டதச் வசலவு
வசய்வெதிலும்.
-கமத
பணத்டத விடை உயர்ந்தடவெ பலவுள. ஆனலால் அவெற்டறப் வபறப்
பணமம மதடவெ.
-பழவமலாழி
தனவெந்தனலாகச் சலாவெடதவிடைச் சலான்மறலானலாக வெலாழ்வெமத சிறப்பு.
-ஜலாண்ஸென்
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உளளத்தில் லலாப ஆடச இருக்கும் வெடரை கடைவுள ரைலாஜ்யத்டதப்
பற்றிய உண்டமயலான அறிவு உண்டைலாக முடியலாது.
-ரைஸ்கின்
சிலர் பணத்டத வவெறுப்பதலாகக் கூறுவெர். ஆனலால், அவெர் வவெறுப்பது
பிறரிடைமுளள பணத்டதமய.
-மகலால்ட்டைன்
பட்டுப்பூச்சி ஆடி ஓடிக் களிப்பதலாகத் மதலான்றும். ஆனலால், அமத
சமயத்தில் அது தன் உதரைத்திலிருந்து நூல் நூற்றுத் தன்டனத் தலாமன
அழித்துக் வகலாண்டிருக்கும். அது மபலாலமவெ தலான் வசல்வெர்கள
சந்மதலாஷேமலாய் வெலாழ்வெதலாகத் மதலான்றுவெதும்.
-ஐஸெக் வெலால்டைன்
ஊசித்துவெலாரைத்தில்
ஒட்டைகம்
நுடழந்தலாலும்
நுடழயலலாம்.
பணக்கலாரைன் மட்டும் ஒருநலாளும் கடைவுள ரைலாஜ்யத்துக்குள நுடழய
முடியலாது.
-விவிலியம்
அளவுக்கு மிஞ்சியமத அடிடமத்தடளயலாகும்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
எந்த மனிதனும் மயலாக்கியமலான முடறயில் வெலாழ்வெதற்கு மவெண்டிய
பணத்டதத் மதடைமுடியுமம யன்றி ஏரைலாளமலான பணத்டதக் குவித்து
விடை முடியலாது.
-ரைஸ்கின்
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கடைலில் நீர் வபருகும் சமயத்தில் வசன்றலால் நிடனத்தயிடைம் மபலாய்ச்
மசரைலலாம். அதுமபலால வெலாழ்விலும் தக்க சந்தர்ப்பத்டதப்
பயன்படுத்திக் வகலாண்டைலால் லட்சுமியின் அருடளப் வபறலலாம்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
அதிர்ஷ்டை மதவெடதடய நழுவெ விட்டுவிட்டைலால்
மறுபடியும் ஒருநலாளும் கலாண முடியலாமற் மபலாய்விடும்.

அவெடள
-வகளலி

அதிர்ஷ்டைமதவெடத அமநகர்க்கு அளவுக்கு அதிகமலாக அருளவெதலாகக்
கூறுவெர். ஆனலால் அவெமளலா யலார்க்கும் மபலாதுமலான அளவுகூடை
ஒருவபலாழுதும் அளிப்பதில்டல.
-பழவமலாழி
பணம் வெலாழ்வின் லட்சியமலாக ஆகிவிட்டைலால் அது தவெறலான
வெழியிமலதலான் மதடைப்படும்; தவெறலான வெழியிமல தலான்
வசலவெழிக்கப்படும்.
அது
மதடும்வபலாழுதும்
வசலவு
வசய்யும்வபலாழுதும் தீடமமய பயக்கும்.
- ரைஸ்கின்
மதடவெக்குப் மபலாதுமலான பணமிருந்தும் வசல்வென் என்ற
வபயருடைன் சலாக விரும்பிப் பணத்டதத் மதடுபவென் பணத்டதமய
வெலாழ்வின் லட்சியமலாகக் வகலாண்டைவென் ஆவெலான்.
-ரைஸ்கின்
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அதிர்ஷ்டைமதவெடத அதிகமலாக அருள வசய்யப்மபலாகும் வபலாழுது
பலார்த்தலால் அதிக பயங்கரைமலாகத் மதலான்றுவெலாள.
-மஷேக்ஸ்பியர்
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40. வெறுடம
தலான் வசல்வென் என்று அறியலாதவெமன வெறிஞன்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
உலக உடடைடமகடள ஒரு வபலாருளலாக மதியலாதவெமரை உண்டமயலான
வசல்வெர்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
வெறிஞர் என்பவெர் வகலாஞ்சமலாக உடடையவெர் அல்லர். அதிகமலாக
ஆடசப்படுபவெமரை யலாவெர்.
-ஆவ்பரி
வெறுடமயினும் வபருங்மகடுமில்டல; வசல்வெத்தினும் உயர்ந்த
நன்டமயுமில்டல.
-கமத
வெறுடமமய தீடமயிற் தீடமயும், குற்றத்திற் வகலாடியதுமலாகும்.
-வபர்னலார்ட்ஷேலா
வெறுடமடய நீக்க சதலாகலாலமும் பலாடுபடுகிறவென் சன்மலார்க்க
அபிவிருத்தி கலாண முடியலாது.
-மலாஜினி
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எவென் பலாக்கியசலாலி? மண் குடிடசயில் இருந்து வகலாண்டு
மலாளிடகடயக் கண்டுலயித்து நிற்பவெமன. மலாளிடகயில் வெலாழ்ந்தும்
அடதக் கண்டுலயித்து நிற்க வகலாடுத்து டவெக்கலாதவென் பலாக்கியசலாலி
அல்லன்.
- ரைஸ்கின்
மயலாக்கியமலான வெறிஞர் சில சமயமமனும் வெறுடமடய மறந்திருக்க
முடியும். ஆனலால் மயலாக்கியமலான வசல்வெமரைலா வெறுடமடய ஒரு
நலாள கூடை மறந்திருக்க முடியலாது.
-வசஸ்டைர்ட்டைன்
வசல்வெமம வெறுடமக்குக்கலாரைணம், குவியல் உயரை உயரை குழி
ஆழமலாகிக்வகலாண்மடை மபலாகும். ஒருவெனுடடைய மிதமிஞ்சிய ஊண்
மற்வறலாருவெனுடடைய பட்டினியலாகும்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
கிறிஸ்து வெறுடமடய ஒரு அறமலாக வெகுத்தலார். கிறிஸ்தவெர் அடத
ஒரு குற்றமலாகக் கருதுகின்றனர்; ஆனலால் வெருங்கலாலத்தவெமரைலா
வசல்வெத்டதமய ஒரு குற்றமலாக இகழ்வெர்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
இமயசு கூறும் அதர்மச் வசல்வெம் எது? அடனவெர்க்கும்
வசலாந்தமலாயிரைலாத சகல வசல்வெமும் அதர்மச் வசல்வெமமயலாகும்.
-பலால் ரிச்சர்ட்
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குடறயலாத வசல்வெமும் குடலயலாத சமலாதலானமும் மகலாடழகடளக்
மகலாடிக்கணக்கலாய்ப் வபற்றுத்தளளும். வெறுடமமய என்றும்
மனவுறுதியின் தலாய்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
வெறுடமதலான் கலலாமதவியின் பிதிரைலார்ஜிதம்.
- பர்ட்டைன்
வெறுடம என்பது அஞ்சியவெடரை அடிக்கவெரும் மபலாக்கிரியலாகும்.
ஆனலால் அஞ்சலாமல் எதிர்த்து நின்றலால் அது நல்ல குணமுடடையமத.
- தலாக்கமரை
வெறிஞமரை பலாக்கியசலாலிகள. ஏவனனில் அவெமரைலாடுதலான் வெறிஞர்
எப்வபலாழுதும் வெதிந்து வகலாண்டிருப்பதிலர்.
-வசஸ்டைர்ட்டைன்
நலாணங்வகலாளள மவெண்டிய விஷேயம் . வெறிஞனலாயிருப்பதன்று,
வெறிஞனலாயிருக்க நலாணங்வகலாளவெமத.
-பழவமலாழி
அமனக சமயங்களில் வெறுடம ஆடைம்பரைங்களிலும் அளவுகடைநத
வசலவுகளிலும் ஒளித்து டவெக்கப்படும்.
-ஜலாண்ஸென்
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41. அதிர்ஷ்டைம்
துர் அதிர்ஷ்டைத்டதத் தலாங்குவெடதவிடை நல்ல அதிர்ஷ்டைத்டதத்
தலாங்கமவெ அதிக ஆற்றல் மதடவெ.
- மரைலாஷிவெக்கல்டு
குற்றங்குடறகடள நீக்கிக் வகலாளவெமத நமக்கு ஏற்படைக் கூடிய
வபரிய அதிர்ஷ்டைமலாகும்.
- கமத
துர் அதிர்ஷ்டைம் சிறிமயலாடரைப் புறங் கண்டுவிடும். ஆனலால்
வபரிமயலார் அடத வவென்று விடுவெர்.
-வெலாஷிங்க்டைன் இர்விங்
எப்வபலாழுது நலாம் 'அதிர்ஷ்டைம்' எனும் மதவெடதடய அதிகமலாக
விரும்புகின்மறலாமமலா, அப்வபலாழுது அவெள நம்டம அதிகமலாக
அதட்டிப் பலார்க்கின்றலாள.
-மஷேக்ஸ்பியர்
'விடனப்பயன்' என்படத நலாம் பிறர் விஷேயத்தில் நம்பியும், நம்
விஷேயத்தில் நம்பலாமலும் இருக்கக் கூடுமலானலால் அது ஒரு வபரும்
பலாக்கியமலாகும்.
-மில்
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அதிர்ஷ்டைம் அடடையும்வெடரை என்டன அறிவிலி என்று அடழயற்க.
-மஷேக்ஸ்பியர்
பலவீனர் அதிர்ஷ்டைத்தில் நம்பிக்டக டவெக்கின்றனர். பல
முடடையவெமரைலா கலாரைணகலாரியத் வதலாடைர்பிமலமய நம்பிக்டக
டவெக்கின்றனர்.
-எமர்ஸென்
அதிர்ஷ்டைமதவி யலாடரைமயனும் அழிக்க விரும்பினலால் அவெடரை
வவெறியரைலாக்குவெமத அவெளுடடைய ஆரைம்பமவெடல.
-பப்ளியஸ் டஸெரைஸ்
அதிர்ஷ்டைத்டத வெலார்க்கும்
இருந்துவகலாண்டிருக்கிறது.

அச்சு

அவெனவென்

டகயிமலமய
-மபக்கன்

அதிர்ஷ்டைமதவி அருள வசய்தலால் அறிவிலிகடளத் தவிரை மவெறு
யலாரும் அவெளுடைன் வகலாஞ்சிக் குலலாவெமலாட்டைலார்கள.
-ட்டரைடைன்
வகட்டைகலாலத்டதத்
தலாங்குவெது
கஷ்டைம்தலான்.
ஆனலால்
நல்லகலாலத்டதத்
தலாங்கக்
கூடியவெர்
ஒருவெர்
இருந்தலால்
வகட்டைகலாலத்டதத் தலாங்கக் கூடியவெர் நூறுமபர் இருப்பர்.
- கலார்டலல்
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அதிர்ஷ்டைமதவி சபலபுத்தியுடடையவெள என்று கூறுவெர். ஆனலால்
சிலசமயங்களில்
அவெள
பலாத்திரைம்
அறிந்து
வெழங்கும்
சற்குணமுடடையவெளலாயிருப்பது முண்டு.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
அதிர்ஷ்டை மதவியின் குன்றின்மமல் இறக்கிவிடைப்படுவெதில் என்ன
வபருடம உண்டு? சகல வபருடமயும் அதில் ஏறிச் வசல்வெதிமலமய.
-வநளல்ஸ்
அதிர்ஷ்டைம் ஒரு சந்டதடய ஒக்கும். அங்மக பலசமயங்களில்
சிறிதுமநரைம் கலாத்திருந்தலால் விடலகள இறங்குவெதுண்டு.
-மபக்கன்
அதிர்ஷ்டைக் குடறவெலால் ஆனந்தம் கிடடையலாமல் இருக்கலலாம்.
ஆனலால், அவெனவெமனதலான் தன்டன இழிஞனலாக ஆக்கிக்
வகலாளகிறலான்.
-கலார்டலல்
அதிர்ஷ்டைமதவி சிலசமயங்களில் சுக்கலானல்லலாத மதலானிகளும்
வகலாண்டு வெருவெதுண்டு.
-மஷேக்ஸ்பியர்
★★★
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42. அடைக்கம்
கதிர் நிடறந்தலால் பயிர் தடரையில் வதலாங்கும்.
-பிஷேப் வரைய்னலால்ட்ஸ்
இடறவெமன! என்னிடைம் தலாழ்டமடய மவெண்டுகிறீர். ஆனலால் நலான்
இன்னும் அந்த உயர்ந்த வபலாருடள எட்டைவில்டல.
-டைலால்ஸ்டைலாய்
எல்மலலார்க்கும் பிறர்க்கு எஜமலானலாயிருக்க ஆடச. ஆனலால் எவெனும்
தனக்கு எஜமலானனலாயில்டல.
-கமத
எஜமலானனலா? சில மவெடளகளில் குருடைலாயிருக்கமவெண்டும்.
ஊழியனலா? சில மவெடளகளில் வசவிடைலாயிருக்கமவெண்டும்.
- புல்லர்
மனித ஜலாதியின் திறடமக்குள அடைங்கும் நன்டமகள எல்லலாம்,
'கீழ்ப்படிதல்' என்பதில் அடைங்கும்.
-மில்
வநஞ்சில் மபலார் நிகழ்த்தும்வபலாழுதுதலான் நலாம் வகலாஞ்சமமனும்
வபறுமதி அடடைகின்மறலாம்.
- ரைலாபர்ட் ப்வரைளணிங்
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தன்டனத்தலாமன
உயர்த்திக்வகலாளபவென்
தலாழ்த்தப்படுவெலான்.
தன்டனத்தலாமன தலாழ்த்திக்வகலாளபவென் உயர்த்தப்படுவெலான்.
-விவிலியம்
வெலாஞ்டசயும் தலாழ்டமயும் துன்பங்கடளச் சகித்துக் வகலாளவெதன்
மூலமம கற்றுக்வகலாளள முடியும்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
தலாழ்டமமய அறிவுடடைடமயின் உத்தம அடடையலாளம்.
-வஜரிமி கலாலியர்
★★★

159

43. கர்வெம்
கண்களுக்கு அருகிலுளள சிறு தூசி உலக முழுவெடதயும்
மடறத்துவிட்டுத் தன்டன மட்டுமம கலாண இடைங்வகலாடுக்கும்.
நலான்' என்படதப்மபலால எனக்குத் வதலாந்தரைவு வகலாடுக்கும் தூசி
மவெறு அறிமயன்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
குடறகளில் எல்லலாம் வபரிய குடற யலாது? குடறயிருந்தும்
குடறயிருப்பதலாக உணரைலாதமத.
-கலார்டலல்
கர்வெமலானது பிறருக்குத் தீங்கிடழக்கத் தூண்டைலாமல் நமக்கு மநர்ந்த
தீங்டக மடறப்பதற்கு மட்டுமம நம்டமத் துண்டுமலானலால்
தீயதன்று.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
கர்வெங்வகலாண்டைவெர்கள சம்பந்தமலான கஷ்டைவமல்லலாம் அவெர்கள
தலாங்கள வீண் வபருடம பலாரைலாட்டுகிறவெர்கள என்படத ஒப்புக்
வகலாளள மலாட்டைலார்கள என்பமத.
-வசஸ்ட்டைர்ட்
பிறர் கர்வெத்டத மலாற்ற நலாம் உபமயலாகிக்கக் கூடிய மருந்து அன்பு
ஒன்மற.
-கமத
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கர்வெமலானது குதிடரையின் மமல் கம்பீரைமலாகச் சவெலாரி வசய்துவகலாண்டு
மபலாகும். ஆனலால் கலால் நடடையலாகத்தலான் திரும்பி வெரும். வெழி
வநடுகப் பிச்டச எடுக்கவும் வசய்யும்.
-லலாங்வபல்மலலா
கர்வெம்-அதுதலான் முட்டைலாளகடள விட்டு ஒரு வபலாழுதும் நீங்கலாத
துர்க்குணம்.
-மபலாப்
சலாத்தலான் இளித்தலான்- அவெனுடடைய
தலாழ்டமமபலால் நடிக்கும் கர்வெமம.

மனதிற்குகந்த

பலாபம்

-மகலால்ரிட்ஜ்
உலகத்தில் எத்தடனமயலா விதமலான கர்வெங்கள உள. ஆனலால்
அவெற்றில் வபரியது ஞலானி என்று ஒருவென் தன்டனத்தலாமன
பிதற்றும் கர்வெமம.
-ஹஹூட்
நம்டமப்பற்றி நலாம் வகலாளளும் அபிப்பிரைலாயத்மதலாடு ஒப்பிட்டுப்
பலார்த்தலால், வபலாது ஜனங்கள நம்டமப் பற்றிக் வகலாளளும்
அபிப்பிரைலாயம் அவ்வெளவு வபரிய வகலாடுங்மகலான்டம அன்று.
-மதலாமரைலா
★★★
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44. சிக்கனம்
சிக்கனமலாயிருத்தல் வெலாழ்வெலாகிய மபலார்க்களத்தில் பலாதி வவெற்றி
வபற்றது
மபலாலலாகும்.
சலாம்பலாதிப்பது
என்பது
வசலவு
வசய்வெடதப்மபலால அவ்வெளவு கடினமலான கலாரியமன்று.
-ஸெமத
சிக்கனம் இல்டலமயல் யலாரும் வசல்வெரைலாக முடியலாது. சிக்கனம்
இருந்தலாமலலா வவெகு சிலர் கூடைத்தரித்திரைர் ஆகலார்.
-ஜலாண்ஸென்
தலாரைலாளம் மசருமலானலால் சிக்கனம் நல்லமத. சிக்கனம் என்பது
அனலாவெசியச் வசலவுகடள ஒழித்தலலாகும். தலாரைலாளம் என்பது
அடவெகடளத்
மதடவெயுளளவெர்க்கு
அனுகூலமலாக
உபமயலாகிப்பதலாகும். தலாரைலாளமிலலாச்சிக்கனம் பிறர் வபலாருளில்
ஆடசடயப் பிறப்பிக்கும். சிக்கனமிலலாத் தலாரைலாளம் வீண் வபலாருள
விரையத்டத விடளவிக்கும்.
-வபன்
சிக்கனம்-அதுவும் ஒரு வித வெருமலானமம.
-வலனிக்கலா
வெருமலானத்டதவிடைக் குடறவெலாகச் வசலவு வசய்ய அறிந்துவிட்டைலால்
ரைசவெலாத ரைகசியத்டத அடடைந்து விட்டைவெர் ஆமவெலாம்.
-பிரைலாங்க்லின்
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தந்டத மகற் கலாற்றும் உதவி அதிகம் டவெத்துப் மபலாவெதன்று
குடறவெலானடதக் வகலாண்டு சரியலாக வெலாழக் கற்பிப்பமத.
-வபன்
மவெண்டைலாத வெஸ்து ஒரு நலாளும் மலிவெலான தன்று. அது கலாசுக்கு
ஒன்றலானலாலும் கிரைலாக்கிமய.
-ப்ளுட்டைலார்க்
சிக்கனம் என்பது வெருவெலாய்க்குத் தக்க வசலவு வசய்தல். அது ஒரு
அறமன்று, அதற்கு அறிவும் திறடமயும் மதடவெயில்டல.
-பழவமலாழி
வசலவு வசய்தலாலும் சிக்கனமலாக இருப்பவெமன இன்ப வெலாழ்வினன்.
அவெமன இரைண்டுவித இன்பமும் துய்ப்பவென்.
-ஜலாண்ஸென்
★★★
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45. கஞ்சன்
வசலவெலாளி தன் வெலாரிடசக் வகலாளடளயடிக்கிறலான். ஆனலால்
உமலலாபிமயலா தன்டனமய வகலாளடளயடித்து விடுகிறலான்.
-லலா புரூயர்
உமலலாபியிடைம் எது உண்டு? எது இல்டல? அவெனிடைம்
உளளடவெகளும் கிடடையலா, இல்லலாதடவெகளும் கிடடையலா
-பப்ளியஸ் டஸெரைஸ்
உமலலாபி தன்டன இழந்து தன் ஊழியனுக்கு அடிடமயலாகி
அவெடனமய வதய்வெமலாக அங்கீகரித்து விடுகிறலான்.
-வபன்
உயர்ந்த நன்டமகள- அடவெகடளப் பணத்தலால் வபற முடியலாது.
வபரிய தீடமகள- அடவெகடளப் பணத்தலால் வபற முடியலாது. இடத
உணர்ந்துவிட்டைலால் பணஆடச என்னும் மநலாய் எளிதில்
நிவெர்த்தியலாய்விடும்.
-மகலால்ட்டைன்
திருடைரில் திருடைன் இங்மக
வகலாளடளயிட்டைவென்.

உளன்,

அவென்

தன்டனமய

-உமலலாபியின் கல்லடற எழுத்து
உமலலாபிகள
உறவினருமலாகலார்,
பிறவிகளுங்கூடை ஆகலார்.

நண்பருமலாகலார்,

-மனிதப்
-லலா புரூயர்
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உமலலாபிகள நல்லவெர்கள, தங்கள மரைணத்டத விரும்புமவெலார்க்குத்
தனம் மசர்த்து டவெப்பவெர்.
- வலஸ் வஜனஸ்கி
சலாத்தலானுடடைய வெலாசஸ்தலம் உமலலாபியின் வநஞ்சமலாகும்.
-புல்லர்
★★★

165

46. தருமம்
பணம் தன்னிடைம் ஆடசடயப் பிறப்பிக்கும் முன் அடதப் பிறர்க்கு
உதவெ ஆரைம்பித்துவிடு.
- ப்வரைளண்
பிறர் துன்பம் கண்டு இரைங்குதல் மனித குணம் அடத நீக்குதல்
வதய்வெ குணம்.
-மலான்
'ஈதல்' -இதிமலமய மனிதன் கடைவுடள ஒப்பலான்.
- ஸிஸெமரைலா
என்னிடைம் உதவி வபற்றவென் அடத மறந்தலால் அது அவென் குற்றம்.
ஆனலால் நலான் உதவி வசய்யலாவிட்டைலால் அது என் குற்றம்.
- வஸெனீக்கலா
ஈத்துவெக்கும் இன்பத்டதமய பரிபூரைணமலாக அனுபவிக்க முடியும்.
மற்ற இன்பங்கடளவயல்லலாம் அடரை குடறயலாகமவெ.
- டூமலாஸ்
த்தடனமயலா இன்பங்கடளத் துய்க்கலலாம், ஆனலால் ஈத்துவெக்கும்
இன்பத்டதப்மபலான்றது எதுவுங்கிடடையலாது.
- மக
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நலாம் வகலாடுக்கும்வபலாழுதுதலான் நம் பணம் நம்முடடையதலாகும்.
-மலாக்கன்ஜி
பரிபூரைண மனிதருக்கும் இன்றியடமயலாத இரைண்டு குணங்கள
அன்பும் வகலாடடையுமம ஆகும்.
-புல்வவெர்
உடடைடம என்பது கடைமன வசல்வெமம சிந்டதயின் உடரைகல்,
வபலாருள டவெத்திருப்பது பலாவெம், அடத வெழங்கிய அளமவெ
மன்னிப்பு.
-பலால் ரிச்சர்ட்
வபறுவெது மபலாலமவெ வகலாடுக்கவும் வவெண்டும் சந்மதலாஷேமலாய்,
விடரைவெலாய்,
தயக்கமின்றிக்,
டகடயவிட்டுக்
கிளம்பலாத
வகலாடடையலால் பயனில்டல.
-வஸெனீக்கலா
பிறர்க்கு வெழங்கியடத மறத்தல் வபருந்தன்டம மபசும்.
-கலாங்க்ரீவ்
ஈதலலாகிய ஆடைம்பரைத்டத அறிய ஏடழயலாயிருத்தல் மவெண்டும்.
-ஜலார்ஜ் எலியட்
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டகயில் டவெத்துக்வகலாண்மடை இன்று மபலாய் நலாடளவெலா என்று
கூறலாமத.
-விவிலியம்
வபரிய
வகலாடடைமயயலாகிலும்
அன்பின்றிக்
வகலாடடையலாகலாமல் மதய்ந்து மபலாகும்.

வகலாடுத்தலால்
-மஷேக்ஸ்பியர்

★★★
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47. மனத்திருப்தி
மரைலாஜலாச் வசடியில் முள இருப்பதற்கு வெருந்தலாமத. முட்வசடியில்
மலர் இருப்பதற்கு மகிழ்வெலாய்.
-ஆவ்பரி
மனம் வகலாண்டைது மலாளிடக, நரைகத்டதச் வசலார்க்க மலாக்குவெதும்
வசலார்க்கத்டத நரைகமலாக்குவெதும் அதுமவெ.
-மில்டைன்
விருப்பத்திற்குக் குடறவெலாய்ப் வபறுபவென் தகுதிக்கு அதிகமலாய்ப்
வபறுவெதலாக அறியக் கடைவென்.
-மஷேலாபனலார்
உயர்ந்த சிலமரைலாடு ஒப்பிட்டுப் பலார்த்துக் வகலாளவெதினும் தலாழ்ந்த
பலமரைலாடு ஒப்பிட்டுப் பலார்த்துக் வகலாளவெமத நலம்.
-ஜலாண்ஸென்
வெருந்துமவெலார் அருகிருப்பது மகிழ்மவெலாருக்குப் பலாசக மவெயிருக்கும்.
ஆனலால் மகிழ்மவெலார் அருகிருப்பது வெருந்துமவெலார்க்கு அதனிலும்
அதிகப் பலாரைமலாக இருக்கும்.
-கமத
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வபற்றது சிறிமதனும் திருப்தியுற
தண்டைடன அனுபவிப்பவெனலாவெலான்.

முடியலாதவென்

முடிவிலலாத்
-கலாரிக்

அதிர்ஷ்டைம் அதிகமலாக அளிக்கக் கூடும், ஆயினும் அதிகத்டதப்
மபலாதுமலானதலாக்குவெது மனமம.
-பலாயில்
விரும்புவெடதப் வபற
விரும்புமவெலாமலாக.

முடியலாதலாடகயலால்

வபற

முடிவெடத

-ஸ்பலானிஷ் பழவமலாழி
ஈமய! மபலா, உனக்மகன் துன்பம் இடழக்க மவெண்டும்? இருவெர்க்கும்
உலகில் இடைம் உளமத.
-ஸ்மடைலான்
திருப்தியுளள
பன்றியலாயிருப்பதினும்
திருப்தியில்லலா
மனிதனலாயிருப்பமத நலம். திருப்தியுளள மூடைனலாயிருப்பதினும்
திருப்தியில்லலா ஞலானியலாயிருப்பமத நலம். பன்றியும் மூடைனும்
மவெறலாக நிடனத்தலால் அதற்குக் கலாரைணம் அவெர்களுக்குத் தங்கள
கட்சி மட்டுமம வதரியும்; இரைண்டு கட்சிடயயும் பிறமரை அறிவெர்.
-மில்
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அனுபவித்துத்
தீரைமவெண்டியதற்கு
எதிரைலாக
வெலாதமிட்டுப்
பயனில்டல. வெலாடடைக் கலாற்றுக்கு ஏற்ற வெலாதம் இறுகப் மபலார்த்திக்
வகலாளவெது ஒன்மற.
-லவெல்
திருப்தியுளள மனமம தீரைலாத விருந்து.
- ஆங்கிலப் பழவமலாழி
எதிர் பலார்ப்பவென் ஏமலாந்து மபலாகலலாம், அதனலால் எதிர் பலாரைலாதவெமன
பலாக்கியசலாலி.
-மபலாப்
வெறுடமமயயலாயினும் மனத்தில் திருப்தி உண்மடைல் அதுவும்
மபலாதிய வசல்வெம் உடடைடமமய ஆகும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
ஒன்றுமில்லலாடம எப்வபலாழுதும் சுகம்,
சந்மதலாஷேமும் கூடை வெறுடமயுற்றலாலும்
வபலாறலாடமப்படைத் தகுந்தவென்.

சில சமயங்களில்
திருப்தியுளளவெமன
-பிஷேப் ஹலால்

அதிர்ஷ்டைம்
தரைலாதடத
வபறுமவெலாமலாக.

வயல்லலாம்

திருப்தியிடைமிருந்து
-மகலால்ட்ஸ்மித்
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குதுகலமும் திருப்தியும் சிறந்த அழுகுண்டைலாக்கும் மருந்துகள.
இளடமத் மதலாற்றத்டதப் பலாதுகலாப்பதில் கீர்த்தி வபற்றடவெ.
-டிக்கன்ஸ்
★★★
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48. உதவி வசய்க
'உதவி வசய்க' என்பமத உலகின் உயர்ந்த ஆதி விதி. அதுமவெ
வெலாழ்வுக்கு மறுவபயர். மரைணத்துக்கு மறுவபயர் 'பிரிந்திரு'
என்பமத.
-ரைஸ்கின்
விளக்கு ஏற்றுவெது விளக்குக்கு வவெளிச்சம் தருவெதற்கலாகவென்று.
அதுமபலால் ஆண்டைவென் அருளிய நம் நற்குணங்கள பிறர்க்கு
நன்டம தரைலாவிடில் இருந்தும் இல்லலாதனமபலால் தலான்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
[உலக அறிஞர்களின் நம்டம மமம்படுத்தும் எண்ணங்கள.pdf]
(Upload an image to replace this placeholder.)
பிறர் பலாரைத்டதத் தலாங்கிக் டகவகலாடுத்தலால் நம் பலாரைம் கனம்
குடறயும்.
-ஆவ்பரி
உபகலாரைமலானது வசய்த மசடவெயில் அடைங்கலாது. வசய்தவெனுடடைய
மநலாக்கத்திமலமய அடைங்கும்.
-வஸெனீக்கலா
உண்டமயலாளர்க்கு உதவியின் மதிப்பு உதவுவெலார் மதிப்பளமவெ
யலாகும்.
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-வடைனிஸென்
பிறர் வசய்த உபகலாரைம் அதிகமலாக உன் டகயில் தங்கவிடைலாமல்
பலார்த்துக்வகலாள, ஜலாக்கிரைடத.
-எமர்ஸென்
நம் விளக்டக ஏற்ற பிறன் விளக்குக்குச் வசல்லுதல் நலமம. ஆனலால்
நம் விளக்டக ஏற்றலாமல் அவென் விளக்கருமக அதிக மநரைம்
தலாமதித்தல் நலமமயன்று.
-ப்ளுட்டைலார்க்
வபறுபவென் மதிக்குமளமவெ வபறுகின்ற உதவியின் மதிப்பலாகும்.
-பப்ளியஸ் டஸெரைஸ்
வகட்டைவென் வகலாடடை நன்டம வகலாடுப்பதில்டல.
-யுரிப்பிடீஸ்
பிறர் உன் விளக்டக உபமயலாகித்துக் வகலாளளட்டும். ஆனலால் உன்
விளக்கு சிறிமதயலாயினும் அதிலுளள வநய்டயக் வகலாடுத்துவிடை
மட்டும் சம்மதிக்கலாமத.
- மமட்டைர்லிங்க்
அதிகமலாக மநசிப்பவென் அதிகமலாக உதவி வசய்பவென்.
-அக்கம்பிஸ்
★★★
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49. இரைத்தல்
இரைப்மபலாடரைக்
குதிடரைமமல்
ஏற்றி
டவெத்தலால்
இறக்கும்வெடரை சவெலாரி வசய்து வகலாண்டிருப்பர்.

குதிடரை

-மஷேக்ஸ்பியர்
உண்டமயலான இரைவெலமன உண்டமயலான அரைசனலாவெலான்.
-வலஸ்லிங்
இரைவெலனலாய் வெலாழ்பவென் இடறவெனலாயிருக்க விரும்புகின்றலான்.
இடறவெனலாய் வெலாழ்ந்தவென் இரைவெலனலாய் வெலாழவில்டல என்று
வெருந்துகின்றலான்.
- ஹலால்
இரைவெலடரை
இல்லலாமல்
வசய்யமவெண்டும்,
அவெர்க்குக்
வகலாடுப்பதும் மவெதடன தருகிறது, வகலாடுக்கலாமலிருப்பதும்
மவெதடன தருகிறது.
-நீட்மச
இரைப்மபலாருக்கு ஈபவெர் இரைப்மபலார் ஆக்குபவெர்.
-மஹமவெலார்ட்
★★★
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50. தியலாகம்
மனிதன்
இறப்பதற்குத்
இறக்குமிடைமம.

தகுந்த

இடைம்

மனிதனுக்கலாக
-எம்.மஜ.பலாரி

முள டதக்கலா வெண்ணம் மரைலாஜலா பறிப்பது எப்படி?
-பில்மப
நல்ல
கலாரியங்களுக்கலாகக்
கஷ்டைப்படை
மவெண்டியிருக்கும்
வபலாழுதுதலான் அடவெ அதிகப் பிரியமலானடவெ ஆகின்றன.
- வெலாவெனலார்கூஸ்
வநருப்பு வெழிச் வசல்பவென் புடகக்கு அஞ்ச மலாட்டைலான்.
-வடைனிஸென்
திரைலாட்டசக் வகலாடி கனி தருவெதலாக எண்ணலாமல் கனி
தந்துவகலாண்டிருப்பதுமபலால், தியலாகம் வசய்வெதலாக எண்ணலாமல்
தியலாகம் வசய்வெமத மனிதனுடடைய உண்டமயலான இயல்பலாகும்.
-மலார்க்க ஒளமரைலியன்
தன்டனப் பிறர்க்கலாகத் தியலாகம் வசய்தல் சகல சமயங்களுக்கும்
அழியலாத அஸ்திவெலாரைம்- அது ஒன்மற சலாஸ்வெதமலான உண்டமயறம்.
-மலாஜினி
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உங்களில் தடலவெனலாக இருக்க
ஊழியனலாக இருக்கக் கடைவென்.

விரும்புபவென்

உங்களுக்கு
-கிறிஸ்து

இலட்சியம் சீக்கிரைமலாகப் பழுத்துப் பயன் தருவெது, தியலாகம்
வசய்மவெலாருடடைய
இரைத்தம்
பலாய்ந்து
மபலாஷிக்கப்படும்
வபலாழுதுதலான்.
-மலாஜினி
தன்டன ஒடுக்கும் தியலாகம்- இதுமவெ இடறவென் மனிதனுக்கு
அருளியுளள தடல சிறந்த ஞலானமலாகும்.
-கலார்டலல்
வபரிய விஷேயங்களில் தியலாகம் வசய்தல்
விஷேயங்களில் தியலாகம் வசய்வெமத கடினமலாகும்.

எளிது,

சிறிய
-கமத

எவ்வித தியலாகமுமின்றி எவ்வித நன்டமயும் வபற முடியலாது.
-வஹல்ப்ஸ்
★★★
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51. கல்வி
கல்விமய ஆன்மலாவின் உணவு, அஃதின்மறல் நம் சக்திகள எல்லலாம்
ஸ்தம்பித்து நின்றுவிடும், பயன்தரைலா.
- மலாஜினி
கல்விச்சலாடலவயலான்று
மூடுபவென்.

திறப்பவென்

சிடறச்சலாடலவயலான்று
-விக்டைர் ஹஹூமகலா

மனத்தில் மநலாயில்டலயலானலால் கல்வி அவெசியமில்டல.
-அந்மதலானி
சலடவெக்கல் மதய்ந்து வகலாண்மடை மபலாகும், சிடல வெளர்ந்து
வகலாண்மடை வெரும்.
-டமக்மகல் ஆஞ்சமலலா
கல்வியும் வெலாளுமம ஒரு மதசம் புத்துயில் வபறுவெதற்கும்
விடுதடல வபறுவெதற்குமலான இரைண்டு சலாதனங்கள ஆகும்.
-மலாஜினி
அறிவு தரும் கல்விக்கு ஆகும் வசலடவெ விடை அறியலாடமக்கு ஆகும்
வசலமவெ அதிகம்.
-ஆவ்பரி
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கல்வி என்பது வதரியலாதடதத் வதரியச் வசய்வெதன்று; ஒழுக்கத்டத
ஒழுக வசய்வெமத யலாகும்.
-ரைஸ்கின்
பிறர் உவெக்கும் வெண்ணம் நடைந்து வகலாளவெதற்கலான ஆடசயும்
அறிவும் ஏற்படுத்துவெமத குழந்டதகடள வகளரைவெமலானவெரைலாக
வெளர்ப்பதன் சலாரைமலாகும்.
-மஹலாம்ஸ்
கல்வி எதற்கலாக? நல்ல வதலாழிலலாளி ஆக்குவெதற்மக.
-ஆவ்பரி
மிருதுவெலாக மரைம் இடழக்க, மநரைலான மகலாடு கிழிக்க, மகலாணலாத சுவெர்
எழுப்பக் கற்றுக் வகலாளளட்டும். அப்படியலானலால் எந்த மனிதனும்
எந்தக் கலாலத்திலும் கற்பிக்க இயலலாத அத்தடன விஷேயங்கடளக்
கற்றுக் வகலாளள முடியும்.
-ரைஸ்கின்
எண்டணயும் எழுத்டதயும் கற்றுக் வகலாடுத்து, எண்டண
மறத்துக்கும்
எழுத்டதக்
கலாமத்துக்கும்
உபமயலாகிக்க
விட்டுவிடுவெது கல்வி யலாகலாது. ஆக்டகக்கும் ஆன்மலாவுக்கும்
பரிபூரைணமலான பயிற்சி தந்து அவெற்டற அடைக்கியலாளக் கற்பிப்பமத
கல்வி.
-ரைஸ்கின்
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கல்வியின் லட்சியம் நல்ல கலாரியங்கடளச் வசய்யக் கற்றுக்
வகலாடுப்பதன்று; நல்ல கலாரியங்கடளச் வசய்வெதில் ஆடசயும்
ஆநந்தமும் உண்டைலாக்குவெமதயலாகும்.
-ரைஸ்கின்
எந்தக் கல்வி மதடவெ? ஒரு மூட்டடை நூல்கடள வெலாசித்தலலா? அன்று.
அடைக்கம், ஒழுங்கு அறம், நீதி இவெற்றின் முன்மலாதிரிகமள மதடவெ.
- பர்க்
கல்வியின் லட்சியம் விஷேயங்கடள அறிவெது அன்று, மவெடலக்கு
அடிமகலாலுவெது
மன்று
சலான்மறலானலாகவும்
அறிஞனலாகவும்
வசய்வெமதயலாகும்.
-ரைஸ்கின்
கல்வி கற்பிக்க ஒவ்வவெலாருவெனிடைம்
இருக்கமவெ வசய்கிறலான்.

ஒரு

மலாணவெனலாவெது
-ஆவ்பரி

ஜீவெரைலாசிகள அடனத்திடைமும் அன்பு வசய்யத் துண்டுவெமத
உண்டமயலான கல்வி. ஆனந்தம் அளிப்பதும் அதுமவெ.
-ரைஸ்கின்
சரியலான வெழியில் சந்மதலாஷேம் அடடையச் வசய்யலாத கல்வி எல்லலாம்
வீமணயலாகும்.
-ரைஸ்கின்
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நடடை எழுதவும் இடச பலாடைவும் உருவெந்தீட்டைவும் முழு வெல்லடம
வபற்றவபலாழுமத கல்வி முற்றுப் வபறும்.
-ரைஸ்கின்
வசலாந்தக்
கலாரியம்
வபலாதுக்
கலாரியம்
எல்லலாவெற்டறயும்
நியலாயமலாயும் சலாமர்த்தியமலாயும் வபருந்தன்டமயலாயும் வசய்யக்
கற்றுக் வகலாடுப்பமத பரிபூரைணமலான கல்வியலாகும்.
- மில்டைன்
இளஞ்சிறலார் வசவிமடுக்க மவெண்டிய வமலாழிகள இடவெமய
'உனக்குமவெண்டியடத நீமய உண்டைலாக்கிக் வகலாளளலலாம். நீ பட்டினி
இருப்பதும் இல்லலாததும் உன் முயற்சிடயப் வபறுத்தமதயலாகும்.'
- வமல்மபலார்ன்
இளடமயில் கல்விடயப் புறக்கணித்தவென் இறந்த கலாலத்டத
இழந்தவென், எதிர்கலால விஷேயத்தில் இறந்தவென்.
-யுரீப்பிடீஸ்
குழந்டதகடள முதலில் 'மனிதர்'
'மதலானுஷ்டைலானிகள' ஆக்கலாலம்.

ஆக்குங்கள.

பின்னலால்
-ரைஸ்கின்

குழந்டதடய எத்தடகய வெழ்விற்குத் தயலார் வசய்ய மவெண்டும்
என்படத முதலில் தீர்மலானித்துக் வகலாளளலா விட்டைலால் ஆசிரியன்
எவெனும் கல்வி அபிவிருத்தி வசய்ய முடியலாது.
-ரைஸ்கின்
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மலாணவெனிடைம் வசய்ய முடியலாதடதச் வசய்யச் வசலால்லலாதவெடரை,
அவென் வசய்ய முடிந்தடதவயல்லலாம் ஒரு வபலாழுதும் வசய்யப்
மபலாவெதில்டல.
-மில்
சிறுவெர்க்கலான பிரைதமக் கல்வி, அறிவு ஊட்டுவெதன்று. நல்ல
வெழக்கங்கள அடமப்பமதயலாகும்.
-மபலானலால்டு
மலாணவெர் அறிவெதற்கு உத்மதசிக்கப்பட்டைடத மட்டுமம அறியும்
ஆசலாடனவிடை பயங்கரைமலான வபலாருள ஒன்றும் உலகில் கிடடையலாது.
-கமத
வபலாய்க் கல்வி வபருடம மபசும் வமய்க் கல்வி தலாழ்ச்சி வசலால்லும்.
-ரைஸ்கின்
மூடைர்முன் முற்றக் கற்றவெனலாகக் கலாட்சிக் வகலாளள விரும்புகிறவென்
முற்றக் கற்றவெர்முன் மூடைனலாக்க் கலாட்டிக் வகலாளகிறலான்.
-குன்றிலியன்
அதிகம் கற்றவெமரை அற்பமலாகமவெ வதரியும் என்று அறிந்து வகலாளளக்
கூடியவெர்.
- ஆவ்பரி

183

இரைண்டுவிதக் கல்விப்பயிற்சி உண்டு-பிறரிடைம் வபறுவெது, ஒன்று
தன்னிடைமம வபறுவெது ஒன்று. இரைண்டிலும் இதுமவெ ஏற்ற
முடடையது.
-கிப்பன்
யலாரிடைம் கற்கிமறலாமமலா அவெமரை ஆசிரியர்.
எல்மலலாரும் ஆசிரியர் ஆகிவிடைமலாட்டைலார்.

மபலாதிப்பவெர்
-கமத

கல்வியில்லலாத ஆன்மலா பணி வசய்யலாத சலடவெக் கல்.
-அடிஸென்
நம் மனத்டதக் கல்வியிடைம் ஈடுபடுத்தற்கு ஆசிரியரிடைம் இருக்க
மவெண்டிய இரைண்டு முக்கிய சக்திகள புதியடத அறிந்ததலாகச்
வசய்வெதும், அறிந்தடதப் புதியதலாகச் வசய்வெதுமலாகும்.
-தலாக்கமரை
அதிகம் படிப்பவென் அகந்டத உடடையலான், கல்விடயக் கலாட்டுவெதில்
கருத்துடடையலான், அதிகம் பலார்ப்பவென் அறிவு உடடையலான்,
அயலலாருடைன் வெலாழ்வெலான், அவெர்க்கு உதவுவெலான்.
-லிச்வசன்பரி
அவென் கலலாசலாடல வெழியலாகச் வசலான்றலானலா என்று மகளலாமத.
கலலாசலாடல அவென் வெழியலாகச் வசன்றதலா என்று மட்டுமம மகள.
-கலாட்லின்
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வெலாழ்வில் வவெகு முக்கியமலாய்க் கற்றுக்வகலாளள மவெண்டிய விஷேயம்
எங்ஙனம் வெலாழ்வெது என்பமத.
-ஆவ்பரி
கற்பது கடினம், ஆனலால் அடத விடைக் கடினம் கற்படத மறப்பது.
-ஆவ்பரி
கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியன் நூலறிடவெப் புகட்டும் வபலாழுது
வமய்யறிடவெ மறந்து விடைலலாகலாது. வடைம்பிள ஆரைலாய்ச்சி முடறடய
ஒட்டிய கல்வி முடறமய இடணயற்றதலாகும்.
-பர்க்
வெலாழக் கற்பிப்பவென் மரிக்கவும் கற்பிக்கக் கட்வென்.
-யங்
வசடியின் மூட்டில் மண்டண அடணத்து டவெ. ஆனலால் மலருக்குள
விழுந்து விடைலாமற் பலார்த்துக் வகலாள. உலக விஷேயங்கடள எல்லலாம்
கற்றுக் வகலாள. ஆனலால் அடவெகளிடைம் ஆன்மலாடவெப் பறிவகலாடுத்து
விடைலாமத.
-ரிக்டைர்
நலாம் வபறும் கல்வியில் அதிகச் சிறப்பலான பலாகம் நமக்கு நலாமம
வகலாடுத்துக் வகலாளவெதுதலான்.
-ஸ்கலாட்
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சலான்மறலானலாக்கலாத கல்வி சலாமர்த்தியமலாய்க் கழித்த மசலாம்பமல
யலாகும். அதனலால் வபறும் அறிவும் தன்டனப் பிறர் வமச்சும்படி
வசய்ய மட்டும் கற்றுக் வகலாண்டை ஒருவித மடைடமமயயன்றி
மவெறன்று.
-மபலாலிங்புரூக்
★★★
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52. மகளவி
பிறர் கூறுவெதற்குச் வசவி சலாய்க்கக் கற்றுக் வகலாள. தவெறலாய்ப்
மபசுமவெலாரிடைமிருந்து கூடை அறிவு வபறுவெலாய்.
-ப்ளூட்டைலார்க்
பிறர் மூடளமயலாடு நம் மூடளடயத் மதய்த்து ஒளி வபறச் வசய்தல்
நலம்.
-மலாண்மடைய்ன்
ஒருமுடற அறிவெலாளியுடைன் சம்பலாஷிப்பது ஒரு மலாதம் நூல்கடளப்
படிப்படதவிடை அதிக நன்டம தருவெதலாகும்.
-சீனப் பழவமலாழி
கலாது நல்லடதத் தவிரை மவெவறடதயும் அறிவிற் மசர்க்கலா வெண்ணம்
எல்லலாவித விஷேயங்கடளயும் மகட்கப் பழகிக் வகலாளளல் நலம்.
-ஏரைலாஸ்மஸ்
★★★
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53. இடச
இடசயுணர்ச்சி
இல்லலாதவெனும்,
இன்னிடசயலால்
இதயம்
இளகலாதவெனும் துமரைலாகம், தந்திரைம், திருட்டு முதலியன வசய்யத்
தகுந்தவெர்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
அளவு கடைந்து அனுபவித்தலாலும் சன்மலார்க்க உணர்ச்சிக்கும் சமய
உணர்ச்சிக்கும் மகடு உண்டைலாக்கலாத புலனுகர்ச்சி இடசவயலான்மற.
-அடிஸென்
அழகலான உடடையும் சத்தலான உணவும் நல்ல இடசயும் வெலாழ்வின்
ஊற்றலாகவும் அறத்தின் சலாதனமலாகவும் ஆக்கப் வபற்றடவெ. ஆனலால்
சலாத்தலான்
அவெற்டறக்
குற்றம்,
அலங்மகலாலம்,
மரைணம்
ஆகியவெற்றின் சலாதனங்களலாகச் வசய்துவிடுகிறலான்.
-ரைஸ்கின்
இடச மக்கள அறிந்த மகத்தலான நன்டம. உலகில் கலாணும் சலார்க்கம்
முழுவெதும் அதுமவெ.
-அடிஸென்
மனிதனுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும் வபலாது உடடைடமயலாகவுளள
கடல இடசமய.
- ரிக்டைர்
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இடசமய ஏடழகளின் கலலா வசலார்க்கம்.
-எமர்ஸென்
இடசமய ஏமதமதலா மபசுகிறலாய். இதுவெடரை நலான் கண்டைதுமில்டல,
இனிமமல் கலாணப்மபலாவெதுமில்டல.
- ரிக்டைர்
★★★
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54. கவிடத
வபரிய கவிஞன் ஒவ்வவெலாருவெனும் ஒரு ஆச்சலாரியமன. அவ்விதம்
கருதப்படைமவெ நலானும் விரும்புகின்மறன்.
-மவெலார்ட்ஸ்வவெலார்த்
ஆரைலாய்ச்சி என்பது மரைத்திலிருந்து
புழுக்கடளயும் எடுத்துக் வகலாளளும்.

அடிக்கடி

பூக்களுடைன்
-ரிக்டைர்

கூறியது யலார் என்று அறிவெதற்குக் கூறியடத மட்டுமம ஆரைலாய்க.
-ஆக்கம்பிஸ்
ஆறுதலளிக்கும் மதலாத்திரைப் பலாடைல்கள மனத்டதச் சந்மதலாஷேமும்
சலாந்தியும் உளள நிடலடமயில் டவெக்கும்.
-மபஸில்
நம்டம
அறியலாமமல
நம்முடடைய
மனத்திற்குள
மபலாதடனமய நலாம் கவி மூலம் வபறும் மபலாதடன.

புகும்
-லலாம்

இதயத்தில்
நல்லுணர்ச்சிகடள
ஏற்படுத்துவெடதத்
தவிரை
ஏடனயவவெல்லலாம் மபதடம என்று கருதுவெமத கவிஞனின்
மநலாக்கமும் வதலாழிலுமலாகும்.
-ஸ்கலாட்
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உணர்ச்சி ததும்பும் கவிகமள உயர்ந்தடவெ.
-மவெலார்ட்ஸ்வவெலார்த்
கவிச்சுடவெயும் உணர்ச்சியும் வபலாருந்திய இலக்கியங்கமள தினசரி
உபமயலாகத்திற்குத் மதடவெ.
-ஹலாரிஸென்
உயர்ந்த லட்சியங்களுக்கலாக உத்தம புருஷேர்கள அனுபவிக்கும்
இன்பத்டதமயனும் துன்பத்டதமயனும் உணர்ச்சி உண்டைலாக்கும்
சிறந்த முடறயில் வவெளியிடுவெமத உண்டமயலான கவிகள.
-ரைஸ்கின்
இலக்கிய ஊழியர் மட்டுமல்ல, எந்தப் வபலாது ஜன ஊழியரும்
எளிய
முடறயிமலமய
வெலாழமவெண்டும்
என்பது
என்
அபிப்பபிரைலாயம்.
-மவெலார்ட்ஸ்வவெலார்த்
தன் வெலாழ்வில் ஒருமுடறமயனும் கவிஞனலாய் இருந்திரைலாதவென் துர்
அதிர்ஷ்டைசலாலிமய.
-லலாமலார்ட்டடைன்
அனலாவெசியமலாக அதிகமலாயிருப்பவெற்டற
எனப்படுவெதலாகும்,

அகற்றுவெமத

அழகு

-டமக்மகல் ஆஞ்சமலலா
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அழகுடடைய வபலாருள அந்தமில் ஆநந்தம் ஆகும்.
-கீட்ஸ்
நலாம் வசய்ய மவெண்டியடதக் கலாட்டுபவெர் தீர்க்கதரிசி; நலாம் மநசிக்க
மவெண்டியடதக் கலாட்டுபவெர் கவிஞர்.
-கலார்டலல்
அடனவெரிடைத்திலும்
கவிடதயம்சம்
உண்டு.
முற்றிலும்
கவிடதயம்சமலாக உளளவெர் யலாருமிலர். கவிடதடயச் சரியலாக
வெலாசிக்கக் கூடியவெர் அடனவெரும் கவிஞமரை.
-கலார்டலல்
கவிடத துக்கத்தின் சமகலாதரி. துக்கம் அறிந்தவென் கவிஞன்.
ஒவ்வவெலாரு கண்ணீர்த்துளியும் ஒருகவி, ஒவ்வவெலாரு இதயமும்
ஒருகீதம்.
-ஆண்ட்மரை
கவிடதயின் லட்சியம் நன்றலாய் மயலாசிக்கச்
உண்டமடய உணரைச் வசய்வெமதயலாகும்.

வசய்வெதன்று,
- ரைலாபர்ட்ஸென்

உன்னிடைம் வகலாஞ்சமலாவெது கவிடதயில்லலாவிட்டைலால் நீ எங்கும்
கவிடதடயக் கலாணமலாட்டைலாய்.
-ஜஹூவபர்ட்
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கவிடத என்பது கருத்தின் இடசடயப் பலாடஷேயின் இடசயில்
வதரிவிப்பதலாகும்.
-சலாட்பீல்ட்
கவிடதடய ரைசிக்கக் கூடியவெனும் கவிஞமன யலாவெலான்.
-இப்ஸென்
கவிடத வவெற்றி வபறுவெது அழுவெடத மலாற்றுவெதிலும் மனத்திற்குத்
திருப்தி
அளிப்பதிலுமில்டல.
அடடைய
முடியலாதடத
அடடைவெதற்கலாக மறுபடியும் முயற்சி வசய்யும்படி நம்டம எழுப்பி
விடுவெதிமலமய உண்டு.
-எமர்ஸென்
கண்ணுளளவென் கவிஞன்.
-இப்ஸென்
எனக்கு மதசத்துக்கு மவெண்டிய பலாடைங்கடளப் பலாடும் பலாக்கியம்
கிடடைத்தலால் மபலாதும் யலார் மவெண்டுமலானலாலும் சட்டைங்கள வசய்யும்
அதிகலாரைத்டத வெகித்துக் வகலாளளட்டும்.
-பிளச்சர்
உயர்ந்த கவிடதடய சிருஷ்டிக்க விரும்புபவென் தன் வெலாழ்வு
முழுவெடதயுமம ஒரு உன்னதக் கவிடதயலாக ஆக்கிக்வகலாளளக்
கடைவென்.
-மில்டைன்
★★★
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55. புத்தகங்கள
ஒரு வபலாழுது கூடைத் திறக்கலாவிடினும் சரி, ஒரு வமலாழிகூடைப்
படிக்கலாவிடினும் சரி, நூல்கடளப் மபலால வீட்டடை அலங்கரிக்கும்
அழகலான வபலாருளகள மவெறு கிடடையலா.
-ஸிட்னி ஸ்மித்
நூடல உண்டைலாக்கியவெருடடைய ஆன்மலாடவெப் மபலாலமவெ
நூலும் உயிரைலாற்றல் உடடையதலாகும்.
-மில்டைன்
நல்ல புஸ்தகமம தடல சிறந்த நண்பன் இன்று மபலாலமவெ என்றும்.
- மலார்டின் டைப்பர்
உண்டமயிமலமய
நல்ல
நூல்கள
கலாட்டில்
மலரும்
பூக்கடளப்மபலால இயற்டகயலானதும், எதிர்பலாரைலாத அழகலானதும்,
கலாரைணம் கூற முடியலாத பூரைணமலானதுமலான வெஸ்துக்கள ஆகும்.
- மதலாமரைலா
தன் வபயடரை அச்சில் கலாண்பது சகலர்க்கும் சந்மதலாஷேமம.
புஸ்தகத்தில் விஷேயம் ஒன்றுமில்லலாவிடினும் புஸ்தகத்டதப்
புஸ்தகமில்டல என்று யலார் கூறுவெர்!
-டபரைன்
வெலாசிக்கத் தகுந்த நூல் வெலாங்கவும் தகுந்தமத.
-ரைஸ்கின்
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மருந்டதப் மபலாலமவெ நூல்கடளயும் விஷேயமறிந்மதலார் மயலாசடன
மகட்டு
உபமயலாகிக்க
மவெண்டுமமயன்றி
விளம்பரைத்டதப்
பலார்த்தன்று.
-ஸ்கிரைன்
எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் உதவியலாயும், எப்வபலாழுதும் இன்பம்
தருவெதலாயும், இன்னல்களுக்கு ஒரு மகடையமலாயும் உளள ஒரு
சுடவெடய மவெண்டிப் பிரைலார்த்திப்பதலானலால்- "நூல் கற்கும் சுடவெ"
டயமய மவெண்டுமவென். இந்தச் சுடவெயும் அடத அனுபவிப்பதற்கு
மவெண்டிய சலாதனங்களும் வபற்றுவிட்டைலால் ஆனந்தத்திற்கு ஒரு
நலாளும் குடற வெரைலாது.
-வஹர்ஷேல்
இக்கலாலத்தும் அற்புதங்கள நிகழ்வெதில்டலமயலா? நூல்கள மக்கள
மனத்டத வெயப்படுத்துகின்றனமவெ.
-கலார்டலல்
என்டனயலா ஏடழ என்று கூறுகிறலாய்? என்னிடைமுளள நூல்கள
இரைலாஜ்யத்திலும் உயர்ந்தன அல்லமவெலா?
-மஷேக்ஸ்பியர்
தலான் படிக்கக்கூடிய அளவு நூல்கடள வெலாங்க முடியலாதவென்
தரித்திரைம் மிஞ்சியவெனலாகமவெ இருக்க மவெண்டும்.
-ஆவ்பரி
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இதயத்திலிருந்து உதிக்கும் நூமல இதரை இதயங்கடளயும் கவெரை
வெல்லது. அது முடியுமலானலால் மவெறு கடலத்திறடம எதுவும்
அவெசியமில்டல.
-கலார்டலல்
ஒருமுடற படிக்கத் தகுந்த அமநக நூல்கள இருமுடற படிக்கத்
தகுந்தடவெகளலாகவும் இருக்கும்.
-மலார்லி
தீடமமயலாடு நம்டமப்
தீயடவெகமள.

பழக்கப்படுத்தும்

நூல்கள

எல்லலாம்
-ஆவ்பரி

சலாத்தலானுடடைய நட்டபத் தரும் நூல்கடளப் படிக்கலாதிருப்பது
சலாலவும் நன்று.
-நீபூர்
நண்படரைப் மபலாலமவெ நூல்களும் மதர்ந்வதடுத்த சிலமவெ மதடவெ.
-ஜயினரியலான
சலாதலாரைணமலாக நூல்கள என்பன நம்முடடைய தவெறுகளுக்குப்
வபயரிடுவெடதத் தவிரை மவெவறலான்றும் வசய்வெதில்டல.
- கமத
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புஸ்தகங்கள எவ்வெளவு நல்லடவெயலாயினும் எப்வபலாழுதுமம
சந்மதலாஷேம் தந்து வகலாண்டிரைலா. அறிவு எப்வபலாழுதும் ஆகலாரைத்தில்
மதடைக் கூடியதலாக இருப்பதில்டல.
-க்ரைலாப்
சில நூல்கடளச் சுடவெத்தலால் மபலாதும், சில நூல்கள விழுங்கவும்
மவெண்டும். ஆனலால், வவெகு சில நூல்கமள வமன்று ஜீரைணிக்கத்
தகுந்தடவெ.
-மபக்கன்
அறிஞனலாகவும் சலான்மறலானலாகவும் வசய்வெது பல நூல்கடளப்
படிப்பதன்று, சில நூல்கடள முடறயலாகக் கற்பமத யலாகும்.
-பலாக்ஸ்டைர்
மனிதடனக் வகலால்பவென் அறிவுளள பிரைலாணிடய ஆண்டைவென்
பிம்பத்டதக் வகலால்கிறலான். ஆனலால் புஸ்தகத்டதக் வகலால்பவெமன
அறிடவெஆண்டைவென்
பிம்பத்தின்
கண்டணக்
குத்திக்
வகலால்பவெனலாகிறலான்.
-மில்டைன்
அவென் சலாமர்த்தியசலாலியலாக இருக்கலலாம் ஆனலால் நலான்
அறிந்தமட்டில் அவென் மூடள மவெடல வசய்ய முடியலாத அளவு
அமநக புஸ்தகங்கடளத் தடலயில் ஏற்றிவிட்டைலான்.
-ரைலாபர்ட் ஹலால்
என் மனத்துக்குகந்த நூல்கடள மட்டும் வகலாடுத்து என்டன என்
வெலாழ்வு முழுவெதும் சிடறயிட்டைலாலும் நலான் கஷ்டைப்படைமலாட்மடைன்.
198

-மலாஜினி
சலான்மறலார்களுடடைய
நூல்களுடைமனமய
பழகு,
சலால்பின்றி
சலாமர்த்தியம் மட்டும் உடடையவெர்களுடடைய நூல்கடளக் டகயலால்
வதலாடைக்கூடைச் வசய்யலாமத.
-வமல்வில்
ஆண்டைவெனுக்கு வெந்தனம் உணவு உண்ணுமுன் கூறுவெதினும், புது
நூவலலான்று வவெளிவெந்ததும் கூறுவெமத வபலாருந்தும்.
-லலாம்
படிப்பில் பிரியமில்லலாத அரைசனலாயிருப்படதவிடை ஏரைலாளமலான
நூல்களுடடைய ஏடழயலாயிருப்படதமய விரும்புமவென்.
-மக்கலாமல
★★★
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56. படித்தல்
நூல் கற்பவென் - அவெனுக்கலாகமவெ உலகம் ஆக்கப்பட்டுளளது.
அவென் எந்த மதசத்திலும் இருப்பலான், எல்லலாக் கலாலங்களிலும்
வெலாழ்வெலான்.
-வஹர்ஷேல்
படித்துக்வகலாண்மடை இருந்தலால் அறிவு வபருகும் என்று
எண்ணுவெது, உண்டுவகலாண்மடை இருந்தலால் பலம் வபருகும்
என்படத ஒக்கும்.
-புல்லர்
படிப்பலானது அறிவு தரைமவெண்டிய விஷேயங்கடளமய தரும்.
படித்தவெற்டறச் சிந்தித்தமல படித்தவெற்டற நமக்குச் வசலாந்தமலாகச்
வசய்யும்.
-லலாக்
மற்றவெர்கடளப் மபலாலமவெ நலானும் படித்திருந்தலால் அவெர்கடளப்
மபலாலமவெ நலானும் முட்டைலாளலாய் இருந்திருப்மபன்.
- ஹலாப்ஸ்
நூல்கடள முடறயலாகக் கற்றல் நன்டம தரும். ஆனலால் இன்பம்
அளிப்பது முடறயின்றிக் கற்றமல.
-வஸெனீக்கலா
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நூல்கடளப் படிப்பது ஒன்றிமலமய கலாலம் முழுவெடதயும்
வசலவுவசய்மவெலார் மசலாம்மபறிகளில் வபரிய மசலாம்மபறிகள.
-ஸிட்னி ஸ்மித்
சிந்தியலாது படிப்பது சீரைணியலாது உண்படத ஒக்கும்.
- பர்க்
படித்தல்
விஷேயங்கள
நிடறந்த
மனிதனலாகச்
வசய்யும்.
சம்பலாஷித்த்ல் எந்தச் சமயத்திலும் மபசத்தக்க மனிதனலாகச்
வசய்யும். எழுதுதல் எதிலும் திட்டைமலான கருத்துக்கள உளள
மனிதனலாகச் வசய்யும்.
-மபக்கன்
சிந்தியலாது படித்தல் மூடளடயச் வசழிப்புளளதலாகச் வசய்யுமம
யன்றி ஒருநலாளும் வதளிவுளளதலாகச் வசய்யலாது.
-நலாரிஸ்
எவ்வெளவு படித்தலாலும் பலதிறப்பட்டை நூல்கடளப் படிப்பமத
நல்லது. ஒமரை வெடக நூல்கடள மட்டுமம படிப்பவென் தவெறலான
அபிப்பிரைலாயங்கள உடடையவெனலாவெலான். அறிவு வெளர்ச்சி சம்பந்தமலாய்
எனக்குளள திடைமலான அபிப்பிரைலாயம் இது.
-டைலாக்டைர் அர்னலால்டு
படிப்பின் மநலாக்கம் ஆட்மசபம் வசய்தலும், ஆரைலாயலாது நம்பிக்டக
வகலாளளுதலும், வெலாதம் வசய்தலும் அல்ல. ஆய்ந்து சீர்துக்கித்
தீர்மலானித்தமல.
-மபக்கன்
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வெண்டுக்கு ஏடழ முற்றத்திலுளள ஒமரை வசடியில் கூடைத் மதன்
கிடடைக்கும். வெண்ணலாத்திப் பூச்சிக்மகலா அரைசர் மதலாட்டைத்தில் கூடை
அணுவெளவு மதனும் அகப்படைமலாட்டைலாது.
-எட்வெர்ட் புல்லக்
படிப்பு அறிவிற்கலான உபகரைணங்களலாக மட்டுமம உதவும்:
படிப்படத நமதலாக்குவெது சிந்தடனமய. நலாம் அடசமபலாடும்
இனத்டதச் மசர்ந்தவெர். விஷேயப் வபரும் சுடமடய நம்மிடைம்
திணித்துக் வகலாண்டைலால் மட்டும் மபலாதலாது. அடத மறுபடியும்
சுடவெத்தலாலன்றி மபலாஷேடணயும் பலமும் உண்டைலாகலா.
-லலாக்
சிலர் வெலாழ்நலாள முழுவெதும் படிக்கிறலார்கள. இறப்பதற்குள
எல்லலாவெற்டறயும் படித்துத் தீர்த்தும் விடுகிறலார்கள-மயலாசடன
வசய்வெடதத் தவிரை.
- மடைலாமமர்கு
கற்றவெற்டறயும்
கற்க
மவெண்டியவெற்டறயும்
டவெப்பவெமன கல்வியில் விருப்பமுடடையவென்.

கருத்தில்
-கன்பூஷியஸ்

முட்டைலாளகளுக்கு
அர்த்தமலாவெமதயில்டல.
சலாதலாரைணமலான
அறிவுடடையவெர் சந்மதகமற அறிந்து விட்டைதலாக எண்ணிக்வகலாளவெர்.
மபரைறிஞர்க்கு விளங்கலாத பகுதிகள இருந்தலாலும் இருக்கும்.
சலாமர்த்தியம்
கலாட்டை
விரும்புமவெலார்
வதளிந்தவெற்டறத்
வதளிவெலாயில்டல என்பர், வதளிவெலாயில்லலாதவெற்டற அர்த்தமலாக்கிக்
வகலாளள முயல்வெர்.
-லலா புரூயர்
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கற்படவெ கற்கவும், அஞ்சுவெதஞ்சவும், நிச்சயமலாக நன்டம வெரும்
என்று நம்பவும், நன்டம அருளும்படி பிரைலார்த்திக்கவும், நன்டம
வசய்ய முடனயவும் வகலாடுத்து டவெத்தவெமரை மபரின்பம் துய்ப்பவெர்.
தர்க்கம் வசய்யமவெண்டும் என்பதற்கலாகமவெலா ஏளனம் வசய்ய
மவெண்டும் என்பதற் கலாகமவெலா கற்பவெர் பிறவெலாமமல இருந்தலால்
எத்துடண நன்டமயலாயிருக்கும்!
-ஸ்கலாட்
படிக்கத் வதரியலாதவெடனப் மபலாலமவெ படிக்கத் தகலாதடவெகடளப்
படிப்பவெனும் நிரைட்சரை குட்சிமய ஆவென்.
-மதலாமரைலா
★★★
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57. நூல் நிடலயம்
நல்ல நண்பர்க்கு அடுத்த படியில் ஸ்தலானம் வெகிப்படவெ நல்ல
நூல்கமள.
-மகலால்ட்டைன்
நூல்கள இல்லலாத மலாளிடககளில்
தனவெந்தர்க்கு இரைங்குமவெலாமலாக.

வெசிக்கும்

தரித்திரைமலான
-பீச்சர்

நூல் நிடலயம் என்பது மனித வெலாழ்வில் ஒரு ஆடைம்பரைமன்று.
அவெசியமமயலாகும்.
-பீச்சர்
நூல் நிடலயம் வபரிமயலார் ஆன்மலாக்கள வெலாழும் புண்ணியஸ்தலம்.
அங்மக எப்வபலாழுதும் அறிவு மணம் கமழ்ந்து வகலாண்டிருக்கும்.
-லலாம்
என் நூல் நிடலயம் எனக்கு ரைலாஜ்யத்திலும் வபரியதலாகும்.
-மஷேக்ஸ்பியர்
நூல் நிடலயமம இக்கலாலத்தில் உண்டமயலான சர்வெகலலாசலாடல.
-கலார்டலல்
★★★
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58. புத்தகச் சுடவெ
நல்ல மமற்மகலாள அறிவெலாளி டக டவெரை மமலாதிரைம், அறிவிலி டகக்
கூழலாங்கல்.
-மஜ.ரூ.
ஒரு கருத்டத ஆயிரைம் முடற கூறினலாலும் அது அமநக சமயம் புதிய
தலாகமவெ இருக்கும்.
- மஹலாம்ஸ்

சுடவெயின் தூய்டமக்கு உடரைகல் எதுவவெனில் தூய விஷேயங்கள
சிலவெற்றிலன்றி அடனத்திலும் சுடவெ கலாண்பதுமவெ.
-ரைஸ்கின்
நற்சுடவெ கற்பிப்பமத நல்வலலாழுக்கம் அடமயச் வசய்வெதலாகும்.
- ரைஸ்கின்
நூற்சுடவெ அறிவு என்பது யலாது? நூல்களின் குணங்கடளச்
சந்மதலாஷேத்மதலாடும், குற்றங்கடள வெருத்தத்மதலாடும் கலாணும்
மனப்பலான்டமமய ஆகும்.
-அடிஸென்
நல்ல சுடவெயறிவு குடறகடளப் பலாரைலாது, நியலாயமலான சுடவெயறிவு
குணங்கடளத் மதடும். நல்ல சுடவெயறிவு குடறந்மதலா வகட்மடைலா
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மபலாகலலாம். நியலாயமலான சுடவெயறிவு நலாளுக்கு நலாள அதிகமலாக
வெளரும்.
-மஜமிஸென்
சுடவெயறிவு இல்லலாத கற்படன சக்திடயப்மபலால பயங்கரைமலான
வதலான்றும் கிடடையலாது.
-கமத
நல்ல சுடவெயறிவு குணங்கடளக் கலாணும், நியலாயமலான சுடவெயறிவு
அவெற்றின் அளடவெக் கணிக்கும்.
-பழவமலாழி
★★★
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59. புத்தகம் எழுதுதல்
எந்த நூல், ஆக்கிமயலான் இரைத்தத்தலால் ஆக்கப் பட்டிருக்கிறமதலா
அந்த நூமல எனக்குப் பிரியம்.
-நீட்மச
ஆசிரியன் தன் நூலில் தன் ஆன்மலாடவெக் கலாட்டும் அளமவெ அவென்
நமக்கு அவெசியம் ஆவெலான்.
-டைலால்ஸ்டைலாய்
கடலஞன் மபசுவெது நம் அறிமவெலாடைன்று, மனத்தில், நலாம் மதடைலாமல்
கிடடைத்த அம்சவமலான்றுண்டு. அதனலாமலமய அது அழியலாதது.
அந்த அம்சத்மதலாடு தலான் கடலஞன் மபசுவெலான். அன்பு அழகு
அச்சரியம் ஆநந்தம் இந்த உணர்ச்சிமய அது.
-மகலான்ரைலாட்
நல்ல விஷேயம் என்று எண்ணி நலான் பலாடுவெதில்டல. என்
மமனலாநிடலடம அல்லது என் வெலாழ்வில் ஏற்பட்டை சம்பவெம்,
அதுமவெ என் பலாடைல்களுக்கு உற்பத்தி மூலம்.
-இப்ஸென்
அறிஞன் சமலாதலானப் பிரியர், ஆயுதம் பூண்பதில்டல. ஆனலால் அவெர்
நலாமவெலா கூடிவெரைக் கத்தியிலும் அதிகக் கூர்டமயலானது. அவெர்
மபனலாமவெலா அடதவிடை அதிகக் கூர்டம உடடையது.
-ப்வரைளண்

207

ஒரு எளிய அழகலான வெலாக்கியம் எழுதப் பல வெருஷேங்கள ஒரு
முகமலாக உடழத்தலால் முடியும் என்படத அறிமவென்.
-டைங்கன்
உண்டமயலான ஆசிரியடன உலகக் கஷ்டைம் எதுவும் அடைக்கிவிடை
முடியலாது. ஒய்ந்துமபலான ஆசிரியடன எவ்வித அதிர்ஷ்டைமும் தூக்கி
நிறுத்திவிடை முடியலாது.
-நலாரிஸ்
படிப்மபலாருடடைய கலாலத்டத வீணலாக்கலாமல் அதிகமலான அறிடவெக்
வகலாடுக்கும் நூடல இயற்றும் ஆசிரியமன அதிகப் பயன் தருபவென்
ஆவெலான்.
-ஸிட்னி ஸ்மித்
வெலாலிப ஆசிரியர்கள தம் மூடளக்கு அதிகப் பயிற்சி
வகலாடுக்கிறலார்கமளயன்றி மபலாதுமலான உணவு வகலாடுப்பதில்டல.
-ஜஹூபர்ட்
வதரிந்தவெற்டறப்
புதியனவெலாகவும்
வதரிந்தனவெலாகவும் வசய்யக்கூடிய சக்திமய
நம்டம ஈடுபடுத்தும்.

புதியனவெற்டறத்
ஆசிரியனிடைத்தில்
-தலாக்கமரை

இதுவெடரை யலாரும் கூறலாதடதக் கூறுவெவதலான்மற சிறப்பு என்று
எண்ணற்க, இதற்கு முன் இதுவெடரை யலாரும் கூறவில்டல என்று
எண்ணுமலாறு அடதக் கூறுவெதும் சிறப்மப யலாகும்.
-கமத
★★★
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60. புத்தகத்தலால் வபறும் புகழ்
பண்டிதர் என்பவெர் படித்துப் படித்துக் கலாலத்டதக் வகலால்லும்
மசலாம்மபறிகளலாவெர்.
-வபர்னலார்ட் ஷேலா
அயல் பலாடஷே எதுவும் அறியலாதவென் தலாய் பலாடஷேடயயும்
அறியலாதவெமன.
-வஸெபயின்ட் பூவ்
பலாண்டித்தியம் தடலக்குள பல வபலாருளகடள நிரைப்பும். ஆனலால்
அப்படிச் வசய்வெதற்கலாக அது மூடளடய எடுத்து வவெளிமய
எறிந்துவிடைவும் வசய்யும்.
-மகலால்ட்டைன்
பலாண்டியத்தியமின்றி பலாவெனலாசக்தி மட்டும் உடடையவெருக்குச்
சிறகுகள உண்டு. கலால்கள கிடடையலா.
-ஜஹூவபர்ட்
★★★
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61. உடரைநடடை
ஆசிரியனுடடைய உடரை நடடை அவெனுடடைய மனத்திற்குச் சரியலான
நகலலாகும்.
-கமத
இயற்டகயலான
உடரைநடடைடயக்
கண்டைலால்
ஆச்சரியமும்
ஆநந்தமும் உண்டைலாகின்றன. அதற்குக் கலாரைணம் அதில்
எதிர்பலார்க்கும் வெண்ணம் ஆசிரியன் ஒருவெடனக் கலாணலாமல்
மனிதன் ஒருவெடனக் கலாண்பமத யலாகும்.
-பலாஸ்கல்
ஆசிரியன் எடத எழுதலாமல் விடுக்கின்றலாமனலா அடதக்வகலாண்மடை
அவென் திறடமடய நிர்ணயிக்க முடியும்.
-ஷில்லர்
உடரைநடடையின் வமலாழிகள கவெனத்டதக் கவெருமலானலால் அந்த
உடரைநடடை தவெறலானது. வபரிமயலார் நூலில் எத்தடன பக்கங்கள
படித்தலாலும்
உடரைநடடையின்
வமலாழிகளில்
கவெனம்
வசல்லலாதிருக்கும்.
-மகலால்ரிட்ஜ்
உடரைநடடை எழுத விரும்பினலால் உடரைப்பதற்கு ஏமதனும்
விஷேயமிருத்தல் இன்றியடமயலாததலாகும். ஆனலால் விஷேயம்
ஒன்றுமில்லலாதவெனும் வசய்யுள வசய்து விடை முடியும்.
-கமத
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சிறந்த எழுத்தலாளர் பிறர் எழுதும் வெண்ணம் எழுதலாமல் தலாம்
எழுதும் வெண்ணமம எழுதுவெர்.
-மலாண்வடைஸ்க்யூ
இவெர் எழுதுவெதில் வதளிவில்டல என்று கூறுமவெலார் அப்படிக்
கூறுமுன் தம் இதயத்தில் வதளிவுண்டைலா என்று ஆரைலாய்தல்
அவெசியம். எழுத்து எழுத்தலாகப் பிரித்து எழுதியிருந்தலாலும்
கண்ணுக்கு இருட்டில் ஒன்றும் புலனலாகலாது.
-கமத
வதளிவில்லலாத உடரைநடடை படிப்மபலார்க்கு விளங்கலாத நடடை
எனவும்,
எழுதியவெனுக்கு
விளங்கலாத
நடடை
எனவும்
இருவெடகப்படும்.
-மலாரி
★★★
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62. வெலாழ்க்டக வெரைலலாறு
சரியலாக ஆரைலாய்ந்து பலார்த்தலால் சரித்திரைம்" என்று ஒன்று இல்டல;
உளளது ஜீவிய சரிதமம.
- லலாண்டைலார்
சகல நூல்களிலும் அதிகமலான
உபமயலாகமலானதும் ஜீவிய சரிதமம.

சந்மதலாஷேம்

அளிப்பதும்
-லலாண்டைலார்

உண்டமயலாக எழுதும் ஜீவிய சரிதம் எப்வபலாழுதும் உபமயலாகமம
வசய்யும்.
-ஜலாண்ஸென்
எல்லலா நூல்களிலும் ஜீவிய சரிடதகமள எல்மலலார்க்கும் இனியன,
பயன் அளிப்பன.
-கலார்டலல்
நல்ல முடறயில் நடைத்திய ஜீவியத்டதப் மபலாலமவெ
முடறயில் எழுதிய ஜீவிய சரிதமும் அபூர்வெமலானதலாகும்.

நல்ல

-கலார்டலல்
★★★
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63. சரித்திரை உண்டம
முன்னலாளில் நடைந்தவெற்டற அறியலாவிடில்
குழந்டதகமள.

நலாம் என்னலாளும்
-ஸிஸெமரைலா

எடதப்பற்றி எழுதினலாலும் வபரிய எழுத்தலாளர் எல்லலாரும் சரித்திரை
ஆசிரியர்கமள.
-லலாண்டைலார்
சகலரும் ஏற்றுக்வகலாளளும் கட்டுக்கடத தலாமன சரித்திரைம் என்பது?
-வநப்மபலாலியன்
சரித்திரைம் என்பது முன்மலாதிரி
சலாஸ்திரைமம யன்றி மவெறன்று,

மூலம்

கற்பிக்கும்

தத்துவெ

-மபலாலிங்புமரைலாக்
சரித்திரைம் என்பது மனித ஜலாதியின் குற்றங்கள குடறகள
அதிர்ஷ்டைங்கள அறிவீனங்கள ஆகியவெற்டறப் பதிவு வசய்யும்
நூமலயன்றி மவெறன்று.
-கிப்பன்
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