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���ைர

உலக� ெபா�மைற என எ�லாரா�� ேபா�ற�ப�வ� ����ற� �� .
இைத எ��யவ� ��வ��வ� ஆவா� . இவர� கால� � . � . �தலா�
��றா��� ��ப��யா�� . ��கால��� வா��த ெப���லவ�க�
ப���ேப� , இ����� ந�றாகேவ உைர எ����ளா�க� . இ���� ,
இ�கால��� பல த�ழ�ஞ�க� ����ற��� உைர எ������றா�க� .
அவ�க�� �ல� , ��ைதய உைரைய ம���� ����� எ����ளா�க� .
ஆனா� நா� , ஒ�ேற��கா� அ�க�� உ�ள �ற�பா�க��� ,
இர���� வ��வ�� க������ ���� மா�படாம� , ச�த�
பாட�களாக எ����ேள� . இத�ைடய ச�த� நா��� �ற�தாலா���
பாட� இைசயா�� .
எ����கா��
க�ேணஎ� க�ம�ேய கனகம� ெபா�சரேம
ெபா�ேன நவம�ேய ெபா�பாவா� க��ற��
இ�வா� �ற���� க����பழ�கைள அ���ெகா��� வைக��
�க எ�ைமயாக எ�லா�� ����ெகா��� �த��� எ����ேள� .
����ற�� உ�ள 133 அ�கார�க��� உ�ள �ற�பா�க��
க���� பழ�கைள� �ர�� , சாறாக� ���� ச��கைர�� ����
������ த�� அ�தமாக� பைட���ேள� .
“எ�ெபா�� யா�யா� வா�ேக����
அ�ெபா�� ெம��ெபா�� கா�ப� அ��“
இ� வ��வ� ெமா�யா�� . தைலயாய க��� கர�யானவ� , ‘
மைழேய ெப�’ எ�� ெசா�னா� அ� ெப��� எ�ப�� ெபா�� ,
எ�னெவ�றா� மைழெப��� எ�பத�ல ; க��ைடைம�� மாெப�� ச��
உ�� என வ����த� ப���ள� . க��ைடைம உய�ய ப�பா��
எ�பைத நா����� ெகா�ள ேவ��� . ‘ ஒ� க�ன��� அைற�தா� ம�
க�ன�ைத� ����� ெகா�’ இ�� ெபா�ைம ேவ��� எ�ப�
வ����த�ப���ள� . ‘ அடேட ! எ�ேப��ப�ட ம�த� – இற��
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ேபானாேர எ�ற ��க��� ஊேர அ�த� ; க��� உ��ய� , ����
க��ய� .’ இ�� இற�த ம�த� ெரா�ப ந�லவ� எ�ப� �ள�க�ப�ட� .
க� உ��� எ�ப� ெபா�� அ�ல . க� உ�கமா�டா� .
கா��ய�க� உ�ைமேய கட�� எ��� , வ�ளலா� அ�ேப கட��
எ��� , அ�ணா�ைர அ�ேவ கட�� எ��� ����ளா�க� .
கட�����ய எ��� ப��க�� அவரவ� க�ட ஒ� ப�ைப ம���
ெத�������றா�க� . எ��� ப��களாவன ; அ��ைடைம ,
அ��ைடைம , வா�ைம ; ந�� �ைலைம ; ஆ�ற�ைடைம , அ��ைடைம
, உவைம��ைம , ப���ைம இ�ப��க� ப��ேய இைறவைன
எ��ண�தா� எ�� ��வ��வ� ������றா� .
����ற� �த� அ�கார��� இைறவா���� �றவ�தவ� இைறவ�
எ�� ம��ேம ������றா� . உைர எ��யவ�க�தா� �த�
அ�கார���� கட�� வா��� எ�� ெபய� ைவ�����றா�க� .
எ�லாவ�ைற�� ஆரா��� பா���� ேபா� , ��வ��வ� சமண ��வ�
எ�ப�� , வ��வ� �ல�ைத� சா��தவ� எ�ப�� �ள���ற� .
எ�ப����தா�� ����றைள ந�� க�� அத�வ� எ�லா��
நட�கேவ��� ; அ�ேவ ம�த வா����� �ற�பா�� . அத��
வ�கா��யாக இ�த ‘�ற� �� ��’ இ���� எ�ப�� ����
ஐய��ைல .
அ�ப� . ஆ . ேவ� எ�ற ேவ�க�ராய�
அ���ப����� அ�க�� : sun_creations@ymail.com
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வண�க�

த���தா� வண�க�
த�� ெமா�யா� ப��தைன ந��� ஆ��
த���க�ஞ� ெந���ட �டைவ க��
கம�ேக� ��டல�ைத� கா�� ����
கா��ய��� தாம�ைய� க���� ����
இ�ழ�ம� ேமகைலைய இ���� ����
இைசபா�� ம���ல�ைப� கா�� ����
|�����வைள யாப�ைய� கர��� ����
ேகாேலா��� த���தாைய வண���ேம !
தாேய த�ட�ேழ தா�ப��� வண���ேற�
�ய �ற� ெந�ைய ���யமா� நா� பாட
�ேய எ�நா�� ��� ஒ����
�ய பைட�பாக� ேதா����க� ெச�வாேய.
த��� சா�ேறா��� வண�க�
வா��க�� வ��வேர வ�ட��� இள�ேகாேவ
ேத�த��� க�யரேச ���லா க�பைரயா
வா�மைழேபா� க�ெபா��த வ�ளேல ராம��கா
நா�க�ட க�ணதாசா ந�ேலாேர எ� வண�க�
�� அ���ைக
ேவ�க�ஞ� ேவ���ேற� ேவத� எ�� �றேள
நா��ைச�� �� ந��
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1. ெத�வ��ற��

ெத�ம�ைர� ேத�ெமா�ேய ேதவ� த�த �றளண�ேக
ேதசெம��� �� ெசா�ல� ெச�� ெசா�ேவ� ேக�பா� �
அகர�த� எ���ேபா� ஆ�பர� ேசா�ெய��
பகவனவ� ‘�வ�’ எனேவ பார�ய� �� ெசா��
க�றவ�தா� எ�றா�� கட�� மண� இ�ைலெய��
க������ க�லாதா� , க���லா� எ�� ெசா��
அேசா�� மல� �தம��த அ�கனவ� �வேன எ��
அ��ெபா�ைள அ��த�ற அைனவ���� அ�����
தன���க� தானவ�� தா�ப��� ெதா�வ�தா�
த�கெதா� க���பய� சகல���� எ���� ெசா��
இைறவென�� ெசா��வ�� எ��ண�தா� எ�ப���
அறவா� அ�தண�� ஆ�டவ�தா� எ�� ெசா��
�ற�யா� ெப��கடைல� �ைண��� ����வா�
இைறவன� மல�பாத� இைற��வா� எ�� ெசா�� .
* பகவ� - �வ� , அ�க� , அ�த� , ைகலாச �க��� கா�க .
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2. வா� �ற��

ெத�ம�ைர� ேத�ெமா�ேய ��வ��வ�� வாசகேம
ேதசெம��� �� ெசா�ல ெச�� ெரா�ப இ���த�மா
ம����க� வா�வெத�லா� வா�வழ��� மைழய�தா�
மா�ட���� அ�மைழேய வ�வ���� எ�� ெசா��
வான� வற��ெம�� ைவயக�� வற�����
தான� த�மெம�லா� த�கா� எ�� ெசா�� .
உ�வா� உழமா�டா� உ���ெபா�� �ைட�கா�
ெதா�வா� வரமா�டா� ெதா�ைக�� எ�� ெசா�� .
ெந��கட�� வ����� ���ைலக� கா������
க��ெவ�லா� ப������ க����� எ�� ெசா�� .
வா��ற�ைப வைக�ப��� வழ����ள ����றேள
ேத�ெமா�ேய நா�இ��� ெச��� ெமா� ேக�பாேய !
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3. ��தா� ெப�ைம

��ப�த�� ஆைச�ைன� ெதாைல����ட ெப�ேயாைர
இ�ன� ஒ��� ெச�யா� எ�ற ெச�� ெசா�வா� � .
�ற�தா� ெப�ைம�ைன� ெசா�ல �ைன�ப���
இற�தாைர எ��வ�� இயலா� எ�� ெசா�� .
இ�ைம ம�ைமெய�� ஈ�லக வா���ேம
ெச�ைம ெந�யாேல �ற�பைடவா� எ�� ெசா��
க�கா� ���ெச� கா��ைள�த உட�ைப��தா�
ெசா�னப� ேக�க ைவ�பா� �ற�ய�தா� எ�� ெசா�� .
அ�தண�க� எ�ெற��� அற�ெச�வா� எ�������
ெதா�தர� ெச�யாேர �ற�ய�தா� எ�� ெசா�� .
சா�தெம�� �ண�ைடய சா�ேறா�க� ஒ�ேபா��
��தாேர ேகாபமைத� ����றேள �� ெசா��
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4.அற��� �ற��

�� ெந� த�பா� ேந�வ��� நட�பவ���
ேம���� அ�ஒ�ேற ���ெச�வ� எ�� ெசா�� .
அற�ைத மற����� ஆ�க�� அக�����
மற�காம� அற�ெச�வா� மா���வா� எ�� ெசா��
ந�லைதேய எ����ற ந�மனைத� ெப����டா�
எ�லா அற�மத� ���ைல எ�� ெசா��
இ�னா�ெசா� ேபராைச இ��கான ேபாறாைம
இ�ைலஎ�� ந�லறெம� �ய���வா� எ�லா����
இய�� �த��ெல�லா� இைடெவ�ேய இ�லாம�
�ய�� அற�ெச�தா� ������� எ�� ெசா��
அற�ெசயலா� வ�வ�தா� அள�ப�ய இ�பமதா�
மற�ெசயலா� ப�ேச�� மா�ட��� எ�� ெசா�� .
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5. இ�வா��ைக

�றவற�தா� ��டா���� ���கவ� இ�லா����
இர�தா���� �ைணயாவா� இ�வா�வா� எ�� ெசா��
ெத�வ� , ����ற� , ெத�வ��� , தா� எ��
அ�வைர�� ேப�வ� அவ� கடைம எ�� ெசா��
அ���வ���� அறவ��� ெபா�� ஈ��
இ�ப�ட� வா�வ�தா� இ�வா��ைக எ�� ெசா�� .
இ�வா��� ���ைறக� எ�னெவ�� தான���
ந�லா��� அ�ேவயா� ந�வா�� எ�� ெசா�� .
அற�எ�� ெசா��வேத அ��ைடய இ�வா��ைக
�ற�ப��� ஆளானா� ெப�ைமய� ������ .
ைவயக��� எ�ெற��� வா�வா�� வா�பாவ�க�
ெத�வமா� வானவ�� ேச�����பா� எ�� ெசா�� .
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6. வா��ைக� �ைணநல�

�ண��ள �லமகளா� ெகா�டவ�� வரவ���
���ப� நட��பவ� ெகா�ந��� �ைணயாவா�
இ�ல��� அர��� இ�ைலெய�� மா�ெப�லா�
இ�லா� ேபா���ேம இ�பெம�லா� இ�வா���
இ�லாத��ைல இ�� இ�லவ� மா�பானா�
இ�ைல எைன�ெதா��� இவ�மா�� இ�ைல எ�றா�
ெகா�டவைன� த�ரஒ� ��மகைன ேநா�காத
��ைம��ள க��ைடயா� �ற�பதைன� ேபா��ெசா��
க�க�ட ெத�வெம�� கணவைனேய ெதா�ெத�வா�
����� ெப�க எ�றா� ெப�� ெம�� ேபா��ெசா��
மைனமா�� எ�ெவ�றா� ம�கலமா� வா�வ�தா�
மைன�ள�க� ��ைளக�� வரேவ��� எ�� ெசா��
த�ைன�� கா���வா� த�தைலவ� ேப��வா�
ந�ெமா�ேய ேப�மவ� ந�லவ�தா� எ�� ெசா��

���� : கணவ� ெதா�ெத�வா� , ” ெப� எ�றா� மைழ ெப��� ?
எ�ப� ? இய�ைக�� ஆைண�ட யாரா�� ��யா� . ‘ மைழேய ெப� ?
எ�றா� அ� ெப�யா� . ெப��� எ�� ெசா�ன வ��வ�� க���
எ�ன ? மா��� க��ைடயவ�� ெசா���� மாெப�� ச�� உ��
எ�பேத அவ� ��� . க�ைக� �ைள�� ஏ�கடைல� ���� ��க�த��த
�ற� இ� ஒ� க�ஞ� ��� . க��� �ைளேபா�டா�� அத�� கடைல�
���த ��யா� . ��யாத ெசயைல ���� எ�� ெசா�ன க�ஞ��
க��� எ�ன ? ஒ� ��ய �ற�பா�� அ�ய ெப�ய க����கைள ெச��கைள அட����ளா� எ�பேத ஆ�� . ம�த ச���� அ�பா�ப�ட
ெசயைல��ட சா�ேறா� ெச�ய ���� எ�பைத நா� ���� ெகா�ள
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ேவ��� .
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7. ம�க�ேப�

ப��ைடய ��ைளகேள ெப�ேறா�� ெப��ெச�வ�
அ�டா� ப�பா� அவ� வா��� எ�� ெசா��
த�ம�க� ெம���ட� த��ட�� ��பமதா�
இ��மவ� ெசா�ேக�ட� இ�பமா� ெச�க��ேக
உ��� உண��ேல ஊழ�ைக ஓ�����
��� எ�� ெசா�னா�� ெத�ள�தா� ெப�ேறா���
த�ைத மக�தன�� த�கக�� தான���
இ�த உலகர��� ஏ�ற�ற� ெச�வாேன
எ�னதவ� ெச�தாேனா இவ�த�ைத எ�� ெசா�ல
மக�தா�� ேவ��ெமன ம�றவ��� �� ெசா��
சா�ேறா� என��ற�க� த�மகைன� பாரா�ட
ெப�றதா� ��ைப�ட� ேப��ப� ெகா�வாேள
ம�க�தா� ேப���ற மழைல�ெசா� ேகளாதா�
மகரயா� இ�ெத�பா� ம��லா� எ�� ெசா��
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8. அ��ைடைம

��ப��� வா��வா� �யரமைத� க�ட�ட�
க��ைர� ����வா� க�ைண உ�ள� ெகா�டவ�க�
அ��ைடயா� எ������� அ�ேபதா� ந���வா�
அ���லா� உதவாதா� அவ��ேக எ�� ெசா��
ேப�ல�� மா�டரா� �ற�தபய� எ�னெவ�றா�
மாறாத ந�ல�ைப ம�றவ��� ஈவ�தா�
அ�ெப��� �ண� ப�� ஆ�வமைத உ�டா���
எ�லா�� ந�பாவா� இ��ல�� எ�� ெசா��
அைனவைர�� ந�பா��� அ�ேபதா� ம��ம�த
பைகவைர�� ந�பா��� பாச�தா� எ�� ெசா��
அ���லா� வா���ேல அ��பா� இ�பம�
வ�பா�க� ப�டமர� வளரா� எ�� ெசா��
அ��னா� இய��வ� ஆ���தா� ம�ற���
எ��ேதா� ேபா����ட இ�வான சடலமதா�
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9. ���ேதா�ப�

இ�வ� மன�வ�� இ�வா��ைக ெச�வெத�லா�
���� உபச��� ேவளா�ைம ெச�வத�ேக
����வ�� �����க ������ உ��வ�
அ�ைம��ள அ�ெத��� ஆகா� எ��ெசா��
���� உபச��பா� ������ �ைற���வா�
��மக� எ��ெசா��� ெச��தா� எ�� ெசா��
����னைர உபச��� ��தைத� தா��பா�
�ைத�காம� அவ��ல��� �ைள�ெம�� ெசா�வா� �
ெச����� தாேனா�� வ����� பா�����பா�
ந����தா� வாேனா��� ந��றேள �� ெசா��
����� அ��சமல� �க� க��தா� ����ன�க�
ேபா�� பல��ைல ேபாசன�தா� எ�� ெசா��
���� : ேவளா�ைம ெச�த� - �ைள��த� . வா��ைக எ���
�ல��� ���� எ��� ப�� வள��� , ���ய� எ�ற க��
�ைளதலா� . �ைத�காம� �ைள�� எ�ப� ���ேதா�பைல
வ����தேவ அ�வா� ெசா�ல�ப�ட� . �ைத�காம� �ல� �ைளயா�
எ�ப� உ�ைம .
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10. ெச�ந�� அ�த�

எ�தெவா� எ��பா���� இ�லாத உத���
எ�த�ல க��தா�� ஈ��ைல எ�� ெசா��
ெச���ட உத���தா� ��தாக இ��தா��
உ���க ஆ�ெம�றா� உலைக�ட� ெப�தா��
�ைனயள� உத���தா� ெச�தெவா� காலம��
பைனயள� ஆ�ெம�� பயன��தா� பக����வா�
தன��வ�த ��பமைத� த���ேம கா�த வைர
மன���� ைவ����பா� ம��ற�� வ�தா��
நலெதா�� ெச�தா��� ந��ெசா�ல மற�காேத
�யெத�றா� மற���� ��வாளா எ�� ெசா��
எ�ன�� ெகா�றா���� உ���டா� உ���ைல
ெச�ந�� தைன�ெகா�ற ����லா மா�ட���

���� : உத� இ�வைக�ப�� , வா�ெமா�யா� ெச�வ� ஒ�� .
ம�ெறா�� ெசய��ல� ெச�வதா�� . வா��ேப�� ஒ�றாேல பல���
பலேநர�க�� , பல �த��� உத� ெச�யலா� . ெம��தா����
ந��தா���� வா��� நல� ெபற ெபா�� ெகா��� உத�வ�
ேப�த�யா�� . இ�த உத�ைய�தா� , வ��வ� ெச�ந�� எ��
������றா� .
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11. ந�� �ைலைம

ேவ��வா� ேவ�டாதா� ேவ��ைம பாராம�
நாைவ அைச�ப�தா� ந���ைல எ�� ெசா��
சம�ெச�� ������ தரா�ன� ெசய�ேபால
�ற�பா� ேந�ைம�ட� ���ப��த� ந�றா��
ெச�ைமெந� வ�நட�� ேச���ைவ�த ெச�வெமலா�
�ைதயா� பலன���� தைல�ைற��� எ�� ெசா��
ந�லவரா ெக�டவரா ந���ைல உ�ளவரா
எ�பைத அவ�ம�க� எ���ைர�பா� எ�� ெசா��
அற�தா��� வா�நா�� வா���ற ேவைள���
��ைமத�� எ�ெசய�� ெச�வத�� �ைனயாேர
வா�க� ெச���வா� வா��த� ��ப���
ேப�த� ேவ��ம�ேறா �ற�நல�� த�னல�ேபா�
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12. அட�க� உைடைம

ேம�ைம எ�� ப�வா� ேம�லக� பாரா���
��ைம அட�காைம ெக������ எ�� ெசா��
அட�கெம�� ந�ப�ேப அ�ய ெப�� ெச�வெம��
எ��� இய���வா� இ��லக மா�த���
மா�ற� ஒ��� இ�லாத மனஅட�க� ெகா�டவ��
ஏ�ற� �க�ெப�� இமய�ேபா� எ�� ெசா��
ஆைம அட��� வ�ண� ஐ��லைன அட�கவ�லா�
அ�ைம ெப�ைம�ைன அைனவ���� ேபா�� ெசா��
நாவட�க� உ�ளவைர நாடா� ��பெமா���
நாவட�க� இ�லா��� நா�வ�� ப�தாேன
��ப�� ெவ�த��ைண ���ரமா� ஆ��டலா�
நா�னா� ��ட��ைண நலமா�க ��யா�
���� : ெச�வ�த��� ப�� எ�ப�� ஒ� ெச�வமா�� .
ெச�வ�த� ப�வாக நட�� ெகா�வதா� , தா� ெப�ற ெச�வ�ைத
�ைதயாம� கா�க ���� . அதனா� ப��� அவ��� ஒ� ெச�வமா��
எ�� ெசா�ல�ப�ட� . ஆைமத� உ���கைளெய�லா� த� ���
ஓ����� அட���ெகா�வதா� அத�� ��� ேநரா� .
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13. ஒ��க� உைடைம

ஒ��க� ஒ�வ��� உய�வ���� எ�பதனா�
ஒ��க�ைத� ேப���� உ�� ேபால எ�� ெசா�� .
ஒ��க� அ�ெவா�ேற உய���� ெப�ைம எ�பா�
இ��க� இைண�ெம�� இ��த �ற�பா���� .
ம��ர�ைத� பா��பா� மற�தா�� ெக�த��ைல
மக�தான ஒ��கமைத மற���ட� �டா� .
ம��ர�ைத� ப��� மன�பாட� ெச��டலா�
மா�����ட ஒ��கம� ம�ப��� வாரா�
ெபாறாைம� �ண�தாேல ெபா���ேக வ�� நாச�
ஒ��க� �ைறவாேல உய�ம��� ஓ����
ஒ��க� உைடயா��� ஒ�ேபா�� வாரா�
இ��காண வா�� ேப�� எ��� � ேபா��ெசா��
உலக ெம�� ����ேல ஒ��வாழ� ெத�யாதா�
பலக��� பய��ைல பதறாவா� எ�� ெசா��
���� : ம��ர� - அ��சக� ெசா��� �ைச���ய �ேலாக�
ேதா��ர�பாட�க�
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14. �ற� இ� �ைழயாைம

�ற�மைன�தைன நா�� ேபைதைம� �ண� எ���
அறெந��� வா���ற ஆ�ேறா�� �ைலெய�பா�
கைடயா� எ�� ��ட��� கைட�கைடய� யாெர�றா�
அைடவா� �ற�மைன�� அவேரதா� எ�� ெசா��
ந�ப� மைன��ட� நாணய�ைத ������
ெப����� ேபா�றவ� �ண� எ�� � ெசா��
ெசா�த��லா �ற�மைன�� ெசா�த� ெகா�டா�வ�
ப�தமா�� ப��� ெகா��� ப� பாவ� எ�� ெசா��
பைகபாவ� அ�செமா� ப�நா��� ேச���வ��
�ைகேபால� �ற�மைன�� ��வ� தா� எ�� ெசா��
�ற� மைனைய ேநா�காத ேபரா�ைம சா�ேறா��
அற�க�� ெப�யெத�� அைனவ���� ேபா�� ெசா��
அற�ைத மற�தா�� அ�லைவேய ெச�தா��
�ற�� �ைழயாதா� �ைழ�கலா� எ�� ெசா��
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15. இ�யைவ �ற�

ந��ண� சா�ேறா�க� நா��� எ�� ெசா�க�
க�க�� ேபாலா�� க�ைண�� �ைற������
க�ைண உள�ெகா�� க����� ஈவ���
அ�ைமயா� �கமல��� அ���� இ�ெசா�க�
இ���உ� இ�ெசா�லா� இதமாக உைர�ேபாைர
����உ� ெசயெல��� �����த மா�டா�
ப��ைடைம இ�ெசா��� பழ�வ�� ஒ�வ���
அ�கலனா� அஃெதா�ேற அைற���வா� �ற� மாேத
இ�ெசா� ேப�வதா� இ�பமா� எ�ற����
வ�ெசா� ேப��வா� வா�வ��� பாழா��
இ�ய ெசா� த������� இ��தெசா� ேப�வ�
க�ைய ������� கா���யா� ஆவாேன
�ய�ைன ேத������ ெச�வ�க� ைக���
ேநயமா� ெசா�க�னா� ���க� உ�டாேம
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16. ெபாைற உைடைம

அக�வாைர� தா����ற அ�ட�ைத� ேபா�நா��
இக�வாைர� ெபா��ப�தா� எ�லா��� நலமா��
ெத��ேதா ெத�யாேதா �ைமெச�த ��யாைர
ம���த� ம����� மற�ப��� ந�றா��
வ�ைம��� �க�ெப�ய வ�ைமய� எ�னெவ�றா�
���� �ற�த�ள� ேவ��ைல அ�ேவயா�
���ப� நட�தவ�ல �ண��ள ம�ைகய��
வ�ைம எ�ெவ�றா� மன���ைம ஒ�ேறயா�
ெபா�ைம மன�ெகா�� �க���வா� இ�லம��
�ைறய� ெபா�� ேச�� ��கா� எ�� ெசா��
ஒ��தா� ஒ�நா�� உய�வைடய மா�டா�க�
ெபா��தாைர எ�லா�� ேபா��� �க����வா�
ஒ��தா���� ���வ� ஒ�நாைள இ�ப�தா�
ெபா��தா���� சா��வைர �க�ேச�� எ�� ெசா��
ஆ�பல� ெகா�டவ�க� அ��ரம� ெச�தா��
த����� ��ைம�னா� த����வா� ெபாைற�ைடயா�
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17. அ��காறாைம

ெபாறாைமெய�� ேப���ண�ைத �ற�த�������டா�
அறெவா��க� அ�ெவ�� அைனவ���� ேபா�� ெசா��
அற�தா� வ��பல�க� அ�தைன�� இழ���வா�
அறன���� ெபாறாைம�ைன அக� ைவ�பா� எ�� ெசா��
ெபாறாைம எ�� �ண�ைத� ெபா�����ட ெப�ேயா�க�
ெபா�லாத ெசயெலைத�� ��� ெக��� ெச�யாேர
இர�க�தா� �ற��� ஈவாைன� த��பா�இ�
உ�ளா� உ��வ�� உ���வ�� அ�தா��
ெபாறாைமயா� ெப��பா� ெபா�ைள அ��ப�ட�
வ�ைமயா� ��பமைத ைவ���வா� ����ேல
ெபா�லாத பைகவனவ� ெபாறாைமெய�� �ய எ�ண�
எ�லா� பைகக��� இவ�பைகேய ெப�தா��
ெப��கா� ேபாறாைம ெப�ைமெப�� ந�வா�ைவ
ெப��கமா� வா����வா� ேப�ல�� எ�� ெசா��
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18. ெவஃகாைம

அ�யாயமா� ெச�� அ��தவ� ெபா�� ப��தா�
அவ���ெக����� ஆகா� எ�� ெசா��
ப�பாவ� அ����ற ப���ேளா� ெதாடமா�டா�
�ைழெச�� �ற� ெபா�ைள ெப�வத�� எ��ெசா��
ேப��ப� ேவ��ெம�பா� ேபரற�க� ெச���வா�
����ப� கா�பவ�க� ெச�யாேர ந�லற�தா�
ெபா���� ����ப��� �ல����ற ேவைள���
�லனட�க� உ�ளவ�க� ேபாகாேர ��ெசய��
அ�ெவ��� ெச�வமைத அைட������ பய��ைல
ெவ���� ெசய� ெச�� ெவஃ�வா� �ற�ெச�வ�
�ற�ைடய ைக�ெபா�ைள �����ட எ�ணாதா�
�ைறயாத ெச�வமைத� ெகா���ைவ�த ���யரா�
ஒ��க� தவறாத உ�தவ�த� ����ேல
���க �ைற������ ெமா�தமதா� ��ெவ�லா�
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19. �ற��றாைம

அற�க�பல ெச�யா� அ�லைவேய ெச�தா��
�ற��றா� எ�ற�க� ேபா�ெம�� ேபா��ெசா��
���ெகா�ட ����னா� �ைமபல ெச�தா��
ேகா�ெசா��� ���ய� �டா� எ�� ெசா��
�ற���� ெக�டெபய� ேபா���ேய வா�வ���
���வா�� ேநாவாம� ெச���ட� ேமலா��
ேந��� ேந���� ேநாக���� ேப�டலா�
ேபாக���� �ற��ற� ெபா�லா�� எ�� ெசா��
பலேன�� இ�லாம� ப��� ெசா� ேப�வதா�
நல�ஒ��� ேசரா� ந�வா��� எ�� ெசா��
�ற���ற� ஒ�ைறம��� ெப�தாக� ேப�பவ�
த���ற� எ�பைத�� ச�ெச�ய ேவ��ம�ேறா
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20. பய�ல ெசா�லாைம

பலேப� பைகெகா�ள பய��ெசா� ேப�பவ�
பலேப�� நைக���ேக பய�ப�வா� எ�� ெசா��
ஒ����� உதவாதா� ஒ�ேபா�� இவ� எ��
ந�றாக அ���டலா� ந�ைம��லா அவ� ேப�சா�
பய��லா �� ேப�ைச� பாரா��� ேப�பவ�
பய��ள ம�க�ேல பதறாவா� எ�� ெசா��
நல�பய�கா வா��ைதகைள ந�ம�க� ேப����
பய��லா வா�ைதய� ப�படேவ �டா� .
அ��பய� ஆ��த��த அ��ைடேயா� ெசா�லாேர
ெப��பய� ஏ���லா� �ைழப�ட வா��ைதகைள
ெப�ேயாேர ேப��க� பய���� ெசா�கைளேய
ேபசா� �����க� பய��லா� ெசா�கைள�தா�
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21. ��ைன அ�ச�

�ய�ண� உ�ளவ�க� ��ைன�� அ�சாேர
�ய�ண� உ�ளவ�க� ெதாடமா�டா� அ�ெசயைல
�யதா� ெசய�க�னா� �ைமேய உ�டா��
ஆைகயா� அ�ெச�ய அ��வ� ந�றா��
அ��ைடைம யாைவ��� ேமலான அ��ைடைம
�யைவ ெச�தவ���� �����ெசய� ஆகா�
மற��� ஒ�வர� மன�ேநா�� ெசய� ெச�தா�
அற����� ெக������ அ�னவைர எ�� ெசா��
எ�தெவா� பைகவ��� எ���� ��� ெவ��
ெசா�த�ைன� பைகய�தா� ���வ�� ேக� ெச���
வா��� ம����த�ைன வரேவ��� மாம�த�
��வ���� ெசயெலைத�� ெச�யாேர ெச���வா�
தா�வாழ� �ற�வ��த தா�ெச��� ��ெசய�க�
த��ைடய �ழ�ேபால த�ைன��� அகலா�
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22. ஒ��ர� அ�த�

ைகமா� ேவ�டா� கா�ேமக� ெபா�வ�ேபா�
ெச�வா� �ற���த� ெச�மன�தா� எ�� ெசா��
எ�கா�� பா�ப�� இ��� ைவ��� ெபா�ெள�லா�
த�கா�� �த��வா� சா�ேறா�க� எ�� ெசா��
உத��� உத�ெச�� ஒ��ப�� வா�பவ�க�
உ��ெப�றா� ம�றவ�க� ஊ�ெப�றா� எ�� ெசா��
ஊ���� ���ைற�தா� ஊ�ம�க� வா����வா�
அ��ைடயா� ெச�வம�� அ�ப��தா� எ��ெசா��
ப�க��ள ேதா�ட��� ப������� பழமர�ேபா�
ந�லவ�க� ெச�வம�� நா�� பய�ப�ேம
��ேபா�க ம���த�� ெப�மர�ேபா� ப� ம�க�
��ேபா��� ெப��தைகயா� ெப��ெச�வ� எ�� ெசா��
ஒ��ர� தா�க�� உத�யதா� ெச�வெம�லா�
ஒ��தா�� அவ��க�தா� ஓ������ எ�� ெசா��
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23. ஈைக

இ�லா��� ஈவ�தா� ஈைகயா� ம�����
இ��பவ��� ஈ����டா� எ��பா��� அ����
ந�ைமெபற� த�வா��� நாணமைத ������
த�ைகைய ����� ‘ தா ‘ எ�றா� இ�வாேம
இ�பமா� ேமா�சம� இ�ைலெய�� ெசா�னா��
ஈதேல எ�ெற��� இ�பமா� எ�� ெசா��
ஈைகெய�� ந�ல�ண� எ�லா���� வாரா�
உய���� ப�பாள� ஒ�வ��ேக அ�சா��
ப�யா� வா�பவ� ப�ேபா�க� ெசல��த�
அ�ேவதா� கா�பா�� அ�ெபா��� அ���ைல
�ற��� ஈயாம� ெப�றெபா�� அ�தைன��
தாேனதா� அ�ப��த� தகாத ெசய� எ�� ெசா��
மரண� ஒ� ெகா��பா� ம�த��� அஃைத�ட
ெகா��க இயலாைம ெகா��பா� அவ��ேக
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24. �க�

த�ம�பல ெச�வ�னா� தார��� �க��ைட���
வ�மான� அ�ேவயா� வா���ற உ��க���
இ�ைலெய�� ெசா�லாம� ஈ����� ஏைழகைள
�ர�பதா� ெப�வ�தா� �க�எ�� ேபா�� ெசா��
உய�வான ெச�வெமலா� உலக��� �ைல��ைல
�க�ஒ�� ம���தா� ெபா�றா� எ�� ெசா��
��ல�� எ�ெற��� �க�ெப�� வா�வாைர
வா�ல�� உ�ளவ�� வா���வா� எ�� ெசா��
�ற�தா� உல��ேல ��நைட தா� ேவ���
இ�ைலெய�� �ற�த�னா� இ�ைல�கழ எ�� ெசா��
�க�ஒ��� இ�லாம� ��த�� வா�பவ�க�
இக�வாைர ேநாவ�னா� எ�னபய� �ேக�
வா�வா� என�ப�வா� வைசெயா�ய வா�வாேர
வைச� ெசா��� காளானா� வா��லா� எ�� ெசா��
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25. அ��ைடைம

ெச�வ��� �க�ெப�ய ெச�வம� அ��ெச�வ�
ெபா��ெச�வ� எ�லா���� ெபா�வா�� எ��ெசா��
ப��இ வ���� பரமன�� ெப����டா�
�றவற�தா� வா����� �ைணயா�� எ�� ெசா��
இைறவன�� �ற�ய��� இ����ற காரண�தா�
இ�ளான ��ப�க� இ��கா� இவ�வா���
அைன�� உ��கைள�� அவ� உ��ேபா� ேந����
அ�பான �ற�யைர அ�கா� ����ப�
இ��லக வா���� இ�ைலெபா�� எ�� ெசா�னா�
இ��கா� இ�பெமா��� இ�வா��� எ�� ெசா��
இைறவன�� இ�லா��� இ�ைல�ட� ேமா�சம��
இ�வா��� ெபா���� இ�ப��ைல எ�ப� ேபால
ெசலவான ெப��ெபா�ைள� ேதடலா� ம�ப���
ேதவன�� ேத������ ேத�த�� அ�தா��
எ�யவ�தா� இவெர�� ஏ��� ச�ைட��
வ�யா��� உ�கள� வ�லைமைய� கா��ேர
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26. �லா� ம��த�

த��டைல வள��பத�� தவ� ெச�யா� �ற����
ெம��டைல� ெகா����றா� ேம��ேமா இைறய��� ?
ெபா��த�ைன� ேப� ெப�டக��� ைவ�பவ�தா�
ெபா�ளா�� ெச�பவரா� ����� எ�� ெசா��
க�ைணெயா��� இ�லாம� கைள�� �லா� உ�பா���
அ�ளா�� ஒ�ேபா�� அைமயா� எ�� ெசா��
பைடெய���� �ற� ேதச� ப���ைர� ெகா�றவ���
அட�ெந�ச� அ�லா� அ��ெந�ச� அவ��ேக� ?
�ற�ல��� ஊ�த�ைன ��ய�ட� உ�பா���
அறெந�க� அவ�மன�� அைமயா� எ�� ெசா��
ெகா�லாைம எ�� �ரத� ெகா�டவேர உ��ெப�றா�
ெகா�ற உட� ஊ���பா� ெகா�யநர ���பாேர
உ��வா� உ�டா�� ஊ���பா� உளராவா�
உ��வா� இல�எ�றா� ஊ���பா� வரமா�டா� .
ெகா�லா� ஒ� உ�ைர� �ண��ள சா�ேறாைர
எ�லா உ��க�ேம இ�ைகயா� ����ேம
���� : ஊ� உ�பா��� எ�ஙன� ஆ�� அ�� ? எ�ப�
வ��வ�� ேக��யா�� . அ�� ��டா� எ�� ெபா�வாக�
ெசா�லலா� . ஆனா� �த�� ெசா�னா� ம�த ேநய� உ�ளவ��� எ�த
உண� உ�டா�� அ������ எனலா� . இ��தா�� �லா�
உ�ணாதவேன ம�த�� �ற�தவ� எ�� உ��பட� �றலா� .
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27. தவ�

எைன�தா�� �ற����� இ�ன� ெச�யா���ப���
தன�� வ�த ��பமைத� தா��வ�� தவமா�� .
தவ�ைடயா� யாெர�றா� ச�சல�ைத ெவ�றவ�க�
அவர�� ம�றவ�க� அைத�ைன�த� அவமா��
�றவற� ��டெப�� �ற�ய���� ெதா�� ெச�ய
மற�தாேரா ம�றவ�க� மாதவ�ைத எ�பாேயா
த�ெதா�ைல எ�ெற��� ச�யாக� ெச�பவேர
தவ�ெச�வா� எ�றெச�� சகல���� ேபா��ெசா��
��ப�வ�� உ�மனைத� ��ெட��க� ��ெட��க
த�கமய� ஆ���� தவ�ெச�வா� மனம���
ஏ�றதவ வ�ைம�னா� ஏமைன�� ெவ���வா�
ஆ�ற��� தவேயா� அவ�ெப�ைம தா� ��
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28. �டா ஒ��க�

மா���ள ஒ��கமைத மைற���ட �ைன�பாேன�
அவ�ைடய நட�ைத�ைன ஐ��ல�� ேக� ெச���
ந�ெலா��க� இ�லாம� ந�ெசய�� இ�லாம�
ேதா�ற�தா� பக����� ெச�த ��ற� மைறயா�
த�மன�� �ட���� தவேவட� ெகா�டவ�க�
ப��ேதா� ��ேபால� பாவ�ெசய� தா�ெச�வா�
சா�ேபா� உைடய��� தகாத ெசய� ெச�பவ�க�
வைல����� ������� வனேவட� ஒ�பாேர
ந��தைன உ�ைவ�� ந�லவ�ேபா� ந��பவ�க�
வ�சக� த�ைன�ட வ�ெசயல� எ�� ெசா��
ந�லவ�ேபா� ெத�ப�வா� ந�ல ெசய� ெச�யாேர
ெபா�லாதவ� ேபா�வா� ந�லேத ெச���வா�
தைலெமா�ைட ேவ�டாேம தா�ய�� ேவ�டாேம
ந�ேலா� ப��காம� நட�ப�தா� தவமா��
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29. க�ளாைம

க�ள�தா� �ற�ெபா�ைள� களவா�� ேச��பவைர
எ��நைக யா�வேர இவைர��ற� எ�� ெசா��
ெவ�ள� ேபா� ��ப�க� �ைள�தா�� �ற�
ெகா�ள�தா� �ைன�ப�� ெகா�யதா� எ�� ெசா��
களவா�� ெப��ெபா�ைள� க���தா� ைவ�தா��
ெசா��வ�த வ�பா���� ெசா�லாம� ேபா���ேம
எ�ெபா�� ேசா�����பா� இவ�ெபா�ைள எ���டலா�
எ�ெற��� இவ�மன�� இ��கா� அ�� அ��
ேந�ைமயா� வ�நட�பா� ெந�சம�� அ�� இ����
கள�ெச�வா� ெந�சம�� கயைமேய �������
கள�ெச�வா� உடலம� க�நர�� த�ள�ப��
க�ள��லா� உடல�தா� க��ெகா��� ேமா�ச�ைத
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30. வா�ைம

வா�ைமஎ�� ெசா���� வ��ெபா�ேள உ�ைமயதா�
�ைமெயா��� இ�லாத ��ெசா�க� ேப�வதா�
ெபா�ைம�� �லசமய� ெம�யாக மா�டலா�
உைரசா�� ந�ைமய� உ�டா�� எ�� ெசா�னா�
மன�சா�� இ�லாம� ம�ற��� ெபா� ெசா�னா�
த�ென�ேச ெந��பா�� த�ைனேய ������
ஒ�நா�� ெபா�ெசா�லா� உய��ண�க� உ�ளவ��
ெப�ைம த�ைனெம��� ேப��வா� ெப�ேயா�க�
தான�க� பலெச�� தைல�ப�வா� த���ேம
ஒ�நா�� ெபா�ெசா�லா� உய��தவனா� எ�� ெசா��
ெபா�யாைம ஒ�ைறம��� ெபா�ளாக ைவ����பா�
இ�லம�� ெச�வ�க� எ�லாேம ேச������
த��ட� ��த� ெச�ய� த��� அவ�ய� ேபா�
வ�மனைத� ��த� ெச�ய வா�ைம�க ���யமா�
ெபா�யாைம எ��� அற� ேபா��வா� ேவ� அற�
ெச�யேவ ேதைவ��ைல ����றேள �� ெசா��
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31. ெவ�ளாைம

�ன� எ��� ேகாபமைத ெச���ட� கா�டா�
�ண� எ��� ந�ப�ைப ெகா�வ�தா� நலமா��
ெச��ட��� கா�பவேன �ன�கா�பா� ம��ம�த
ெச�லாத இட�த�ேல ெச���வ�� �தா��
ெபா��வ�� பாைலெயா� ெபா���� அட��த� ேபா�
ஓ��ெய�� ேகாபமைத ஒ����ட� ந�றாேம .
ேகாபம� ஆ�ெகா�டா� ெகா�யெப�� ேநாயா��
�ண� ஒ��� ஆகா� ெகா�� ��� எ�� ெசா��
�னெம��� காமாைல ேச��தவைர� ெகா�����
இனெம��� ெசா�தப�த� எ�லாேம ெக�����
�ன� ெகா�ட ம�த உட� ெச�த�ண� ேபாலா��
�ன�ைத� �ற����டா� ேசம�ட� வா�வா�க�
க���ேம� அைற���டா� ைக���தா� ேநா� வ��
�ன�ப�ட ெந�சம�� ேத��ய�� எ�� ெசா��
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32. இ�னா ெச�யாைம

ெப��ெச�வ� ���ெம�� �ற� ெசா�ல�ேக��மன�
மாச�றா� ெச�யாேர மா�த���� ��ப�தா�
ேகாப�ெகா�� ஒ�ம�த� ெகா�ய��ப� ெச�தா��
தா�� அைத�ெச�யா� சா�ேறா�க� எ�� ெசா��
�ைமெச�த ஒ�வ��� �ைமெச�ய �ைன�காம�
ந�ைமெச�தா� அ�ேவதா� ந�லெதா� த�டைனயா�
ஒ� நா�� ம�றவ��� ஊ�ெச�ய எ�ணாதா�
தைலயாய மா��தைன சா���வா� ஊெர�லா�
��பக�� ஒ�வ��� �����ட ��பம�
��பக�� ����வ�� ���றமா� ���ம�ேறா
ச�சல�க� �டா� த�வா��� எ�� ெசா�னா�
அ��தவ� வா���ேல அைத� ெச�ய��டா�
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33. ெகா�லாைம

த�ம��� �க�ெப�ய த�மம� யாெத�றா�
ெகா�லாைம ‘ ம�ற அற� ��வ�� எ�� ெசா��
உ��வாழ� ேதைவ��ள உ�ெபா�ைள எ�லா����
ப���� ெகா������ ப�� ந�ல பயன����
ெச��� அற�க�ேல �ற�த அற� எ�ெவ�றா�
ெகா�லாைம எ��அறேம �வலய��� �க� ெப�தா�
த����தா� ���ெபற� தவ���பா� த���ேம
இ���ைர� ெகா�லாதா� எ�லா�� ந�லவேர
ந���ைர� கா�பா�ற தைய��� �ற��ைர
�����ற பாவமைத� ெதாைல��ட�� ��யா�
ெகா�லாைம எ��� அற� ெகா�ைகக�� �க�ய��
ெபா�யாைம அறம��� �க� ேச���� எ�� ெசா��

44

34. �ைலயாைம

நாடக� ���த�ட� நக������ ம�கைள� ேபா�
ேத�ய ெச�வம�� ெச����� எ�� ெசா��
�ைல��லா ெச�வமைத �ைலஎ��� ஊ�உடல�
அ�யா� எ�ப��� அ��ைடைம ஆகா� .
ெபா������ ேநர��ேல �க�ேச���� ந�ெசய�க�
�ைர�� �����ட� ேவ��ெம�� ெசா�வாேய
இ��நா� பா����ற இ�ம�த� நாைள��
இ��பாரா இ��ல�� எ�� ெசா�ல ��யா�
எ�ேபா� சா�வ�� எ�பெதா��� ெத�யா�
த���த�பா வ�� எ�ண� சதேகா� எ�� ெசா��
ெசா�லாம� வ��சா� ���வ� ேபாலா��
ெதா�ைலயா� இ��ற�� ������ எ�வத�ேறா
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35. �ற�

எ�ெத�த ஆைசகைள இ�லாம� ெச�தாேரா
அ�த�த ஆைச�னா� அவ���� ��ப��ைல
ஐ��லைன� க��ைவ�� ஆைசகைள ������
��மா இ��ப�தா� �ற��ைல எ�� ெசா��
ப�றவ�� ஆைச�ைன ப�றா� ெச����டா�
ப�றா� ��ப� வ�� பரேத� எ�பா���
ெமா�தமதா� ஆைசகைள ��ைட க�� ைவ�தவேர
அ�தைன ஞா�க�� அவ�ெப�யா� ஆவாேர
���� �ற�தவேர ��வ�க�� தைலயாவா�
ம�றவேரா மாைய எ�� வைல���ேள மய��வேர
ப�ைற அக����டா� �றவாைம ைக���
�றவாைம ெப����டா� �ற����ப� ������
ப�ற�றா� எ�பவேனா பகவ� எணஉண���
ப��க அவைனேய ப���ட எ�� ெசா��
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36. ெம� உண�த�

இ����� ேம�லக இ�பமைத� ெப��டலா�
ம����� ெம�ஞான மன�ெகா�டா� எ�� ெசா��
உ�ைம எ� இ�ைம எ� உண��� ெகா�ளமா�டாதா�
ந�ைம ெபறமா�டா�க� நா���ண�தா� ������
ச�ேதக� தைன��� தவஒ��க� ேம�ெகா�டா�
எ�நா�� ேமா�ச�தா� இவ� வா��� எ�� ெசா��
உ���தா� க��பா�� உ��� உ�� உைர�பா��
இ�ெபா�����ள�ண� எ��ண�த� அ�வா��
ேக�வர�� ெந�இ��� ேக��க� எ�� ெசா�னா�
இ��கா� இ�ெபா�தா� எ��ண�த� அ�வா��
ெத�வ�ெதா�வ�னா� ேதடலா� ேப��ப�
ெபா���ைல உ�ைம எ�� ேபா��ெசா�� எ�லா����
ெத�வ��� ��வ�ைள� �ற�பாக� ெப�றவ�க�
�ற�ெப��� ெப�ேநாைய ெபய��� அக���வா�
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37. அவா அ��த�

�ல உ�க ஆைச�ேல ���� �ைள�தவ�க�
பலகா�� �ற�பத��� ப���ைள�தா� எ�� ெசா��
ேவ��� ம��ற�� ேவ�டாேம அ��ற��
எ�வா� ேவ��னேரா அ�வாேற அ��ைட���
���ெச�வ� ஒ�வ��� ‘ ேவ�டாைம ‘ ஒ�ேறதா�
ஒ��க� அதைன�ட ஒ����ைல எ�� ெசா��
மன���ைம உ�ளவ�க� மற���வா� ஆைசெய�லா�
ம��ம� ெசா��க��� வாச�ப� எ�� ெசா��
ம�ணாைச ெபா�னாைச ம�� ��ள ஆைச எ�லா�
ப����� த����டா� ப�ற�றா� எ�� ெசா��
ஆைச�ேப� ���தவ�க� அற�ெச�யமா�டா�க�
ேமா�செம�� இ�ப�ைத �க���வா� எ�� ெசா��
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38. ஊ�

ந�ல ேநர� வ�� ��டா� ந�லெத�லா� ைக���
அ�லாத ேநர� வ�தா� அ�தைன�� ெக�����
ெக�டேநர� வ����டா� ெக������ ���ைய�தா�
ந�லேநர� வ����டா� ந�ல�ைவ வள������
பண�ைத� ேகா�ைடக��� பா��க� வா�வ���
ஒ����லா� வா�வ��� ஊ��ைன�� ெசயலா��
ஊ� எ��� பழ�ைனதா� ஓ�வ�� வா���ேல
ஊ�பல ெச����� ஒ��� ெச�ய ��யாேத
ெச�வ�க� பைட�தவ�க� ெச���ற ெசய�க�ேல
ெக�டைத�� ந�லெத�பா� ந�லைத�� ெக�டெத�பா�
ஒ�ேகா� ெச�வ�க� உ����� இ��தா��
‘ அ�க��� ‘ இ�ைல எ�றா� அ�ப��க ��யா�
வா��� கச��வ�� வ�த�� க���வ��
இர�ைட�� சமமாக ஏ�ப�தா� நலமா��
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39. இைறமா��

பைட���� , ந�லைம��� , பா�கா� , பர� , ந�ப�
அள�லா� ெபா��ைடயா� அரச���� அரசாவா�
அ�சாைம ஈைக�ட� அ���க� இ�நா���
எ�சா� ஆ�ேவா��� இ���ட�� ேவ��ம�ேறா
��காைம க���ட� ���ைடைம இ�����
��கமற� ெப�றவேர �ல� ஆ�வா� எ�� ெசா��
நா��� நல�க�� ந�லா�� ெச�பவைர�
ேபா��வா� ம�கெள�லா� ���யேர வா�க ெவ��
��யபல ச�ட�க� ேபா�வதா� ெபா��ேச���
��ட��� ந�ப�க� ெச��டலா� ந�லா��
ேகா��ைக ெகா��வ�� ��ம�க� கா�பத��
க�ைண �க�கா�� க�வாக� ேப�ட��
�ைறெயா��� இ�லாம� ேகாேலா��� ம�னவ� தா�
இைறவனா� ம�க��� இ�ெச�� ேபா��ெசா��

50

40. க��

ந�ல ந�ல ��கெள�லா� ந�றாக� க�� அ��
ெசா�னப� நட�ப�தா� �கவா�� எ�� ெசா��
எ�க�த� க�ப��� எ��வைத� க�ப���
க�ெப�றா� ெப�றபய� க�� ெசா�� வா�வா���
க��ைடயா� எ�பவ�க� க�றவேர �க��ர��
���ைடயா� க�லாதா� ேபா� உைர�பா� எ�லா����
���த�� க��ெயா�ேற ெபா�னைகயா� க�ேறா���
ேவ�எ�த அ�கல�� ேவ�டாேம எ�� ெசா��
ேதா��� அள�வைர �ர��� �� மண� ேக�
க��� அள��ேல கைலஞான� ேமேலா���
யாதா�� ஊராமா� ந�லவ�க� ந�பாமா�
சா��வைர க�லாதா� சகவா�� எ�னாவா� ?
�ைழேய�� இ�லாத ெப��ெச�வ� க��யதா�
ேச����ள ம�றெபா�� ெச�வ��ைல எ�� ெசா��
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41. க�லாைம

ப��ப�� இ�லாதா� ப��தவ��� ெசா�லாட�
அர����� பகைட�கா� ஆ�வ� ேபாலா��
க�லாத ஒ�ம�த� க�றா��� த�மடைம
கா�டா� நட�� ��� க�லாதா� ந�லவேர
ஐயமற� க�லாதா� அ��டைம ந�ேற��
அ��ைடயா� அவ� ெசா�ைல அ�ப�ேய ஏ�ப��ைல
மாச��� க�லாதா� ம�தேர எ�றா��
பய��லா� கள��ல�ேபா� பய��லா� எ�� ெசா��
ந�ல�� இ�லாதா� ந�ல உட� க�டழ�
ம�ெபா�ைம ேபாலா�� ம��கபட மா�டாேன
ந�ம�க� ெப���ள ந��ர� �ைம��ைல
க�லாதா� ெச�ம� ைக�ல�க மா�����
கர� �� ��கெம�லா� கா��� வா� �ல��களா�
க�லாத ம�தெர�லா� ���� வா� �ல�காவா�
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42. ேக��

ெச�வ�க� பலவ��� ெச�வ��� வ�� ெச�வ�
ெச�வ��� �க உய��த ெச�வெம�� ேபா��ெசா��
���லா� ெப�ேயா�க� ேச��ைக�க ந�றா��
ம��மவ� ெசா�ேக�ட� இ�பமா� ெச�க���
க�லாதா� ஆனா�� க�றவ�� ெசா� ேக�டா�
ெபா�லாத காலம�� ெபா�றாத �ைணயா�� .
ஆ�ேறா� வழ����ற அ��ைரக� ேக�டா�கா�
அற���� வ�நட�� ஆ����� ஒ�����
ேக��� �ற����� ேக��வ� க�லாதா�
ெச��� ெச��ர��� ெச�டா�� எ�� ெசா��
ஒ��க� �க�ைடேயா� உபேதச� ேகளாதா�
ப�வாக� ேப�த�� ப��வ�� வரா�
ெச�வ�ேய �ைவய�யா� ெச�தாைர� ேபா�வாேர
வா�வ�ேய ��ய�வா� வா��ம�� வா�வாேமா
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43. அ��ைடைம

அ���லா வா���� அ��ைடைம அரணா��
ேகாேவ�த� க����ள ேகா�ைட� �வ� ேபால
தவறான பாைத�ேல த�மனைத� ெச��தாம�
ந�வ��� நட�ப�தா� ந�ல�வா� எ�� ெசா��
அ��ைடேயா� ெசா�னா�� அ�யாதா� ெசா�னா��
அ�ெபா��� உ�ைம�ைன அ��� ெகாள� ந�றா��
உய��ேதா� ெசா��வ��� ஒ��வ� ந�றா��
இ�ப��ப� இர�ைட�ேம ஏ�ப�தா� அ��ைடைம
எ�தெவா� ஒ��க��� இ��லக� வா��றேதா
அ�வ�ேய ேபாவ�தா� அ��ைடைம எ�� ெசா��
இ�லாத ெச�வ��ைல இ��ல�� அ����தா�
இ��தா�� ெச�வ�க� இலவா�� அ�����
வ���ன� கா���ற வ�ய��தா� ஒ�வ���
வ�����ற ேநா�எ��� வாரா� எ�� ெசா��
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44. ��ற� க�த�

க��ேகாப� அக�கார� காமமா� இ��ண�க�
க�கள�� இ�லாதா� கட���� ஒ�பாவா�
ேதசநல� க�தாத ெச�க�ம� ெச�யாத
மற� இ�லா ம�ன��� மான� ேபா� எ�� ெசா��
�ைனயள� ��றமைத� ெச��ட�� அ���வா�
பைனயளவா� அைத எ��� ப� நா�� ெப�ேயா�க�
வ���ன� காவாதா� வா��ைக �ைலயா�
ெந�����ப�டெதா� ெந��ழ� எ�� ெசா��
அரச�த� ��ற�ைத அக����� ம�ெறா�வ�
ைக�ப�ட ��ற�ைத� க���த� �ைறயா��
த�ெப�ைம தைன�ய�� த�ப�ட� �டா�
ந�ைம��லாதெசய� நய�ப��� �டா�
தா�ெச��� ��றெமா�� தன�ேகதா� பைகயா��
த�மான� ேவ��பவ� தவ� ெச�ய��டா�
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45. ெப�யாைர� �ைண� ேகாட�

அ��ைடய ெப�ேயா�� அள�ப�ய ந�பதைன
ேத�வ� ந�லெத�� ேதசெம��� ேபா��ெசா��
��பம� வ���ன� �ற��� வ� க�டவ��
�ைணெகா�� ெசயலா�ற� ��� ெகா�ள ேவ��ம�ேறா
ெப�யாைர �க�ேப�� ெப���ற அவ��ைணதா�
அ�ைம��� அ�ைமெய�� அைனவ���� ேபா��ெசா��
த��ைடய க��ர��� தன��த� ஆவ� ேபா�
��பாய அ�ஞ�கைள� �ைணெகா�ள� ேவ��ம�ேறா
எ�ெற��� ���ம� இ���ைர�பா� �ைணயானா�
ந�றா�� அவ�ெசய�தா� நா�ல��� எ�� ெசா��
இ���ைர�பா� இ�லாத ஏமா� ம�னனவ�
ெக��பா� இைலெய��� ெக���தா� ேபாவாேன
�லதன� இ�லாதா� �தலா� ஆவ��ைல
அைம�சரைவ இ�லாதா� அரசாள ��யா�
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46. ���ன� ேசராைம

அ��ைடய ெப�ேயா�க� அ��வேரா அ�ப�ட�
அ�ப�ண� உ�ளவேர அவேரா� ந�பாவா�
�ரளேவ ஆ�மா� �ரா�ப� ஒ�வ���
மன�தளேவ ேமேலா��� மா�ப��� எ��ெசா��
�ல��ய�பா� �ற�மா�� ��ன� �ண� ேபா�
இன��ய� ேபா� �ண� மா�� இய���ேவ எ�� ெசா��
இன���ைம உ�ளவ�க� இ����� ெச�வெத�லா�
நலமாக அைம�ெம�� நா��ைச�� பைறசா��
ந�லமன� ெகா�டவ�க� ந�லைதேய ெச���வா�
இனநல�� உ�டானா� இவ�ெப�வா� �கழார�
ந�லமன� இ��தா�� ந�ெசய�க� இ��தா��
இனநல� ஒ�வ��� ஏமா�� எ�� ெசா��
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47. ெத��� ெசய�வைக

ெச�ய� ���ெசயலா� ெசலைவ�ட வர����
ெச�வ�தா� ந�லெத�� ேதசெம��� ேபா��ெசா��
ெதா��ெத��த வ��ந�� ெதாட�� ெகா�� ெச�வா���
அ�யெசய� ஒ����ைல அவ��� ெவ�����
ஆ�க� தைன�க�� அ��ைடேயா� ெச�யாேர
ேபா�ட �த� இழ��� ��ைமயா� ெசயெலைத��
ேதைவயா� ெசயெலைத�� ெச�யாைம �ைமயதா�
ேதைவய�ற ெசயெலைத�� ெச�வ��தா� �ைமயதா�
எ��� ����ட�� எ�ெசய�� ெச�வத��
���த�� எ��வ� ேதா��யா� எ�� ெசா��
ந�லைத ெச����� ந�றாக� ெகா�ளாேர
ெப�வா� த����� �ைழயானா� எ�� ெசா��
நைக���� இடமான , ந�ம�க� ���பாத
ெசய�கைள அரசா�வா� ெச�யாைம ந�றா��
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48. வ�ய�த�

ேபா�ெச�ய� ேபா��கா� �ற�பல�� த�பல��
பைடபல�� ஆரா��� பா����த� ந�றா��
இத��ல� இ�வ�யா� எ��பைட ெவ��டலா�
எ�றா��� ெசய�ப�டா� இயலாத ெதான���ைல
த�ைன�ட� பலசா� தார��� இ�ைலஎ��
ஆணவ� ெகா����றா� அ����வா� எ�� ெசா��
ம��ேதாைகயானா�� ம���� ஏ����டா�
இ��பாக இ��தா�� இ����� வ��ய��
அ�ேபால அரச��� அ�க�ேப� பைகயானா�
அ�மாைவ�ேபா�றவ�� அ����வா� எ�� ெசா��
த�� ெகா��� ஏ�யைத� தா���� கா�ைவ�தா�
ம��� தா����� ம����வா� எ�� ெசா��
வ�மான� தைனய��� வா�வத�� அ�யாதா�
��ெவ�லா� ேபாக��� ெசய�ழ�� �ைக���வா�
* அ�மா - ��க�
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49. காலம�த�

���காக� பக� ேவைள ேகா�டாைன ெவ�����
இக�ெவ�ல� ேவ�த��� எ��கால� ேவ��ம�ேறா
கால� தைனய��� ைக�ெபா��� தான���
ேவைல தைன�ெதாட��தா� ெவ������ ேவ�த���
ேப�லக� ��வைத�� ெப���ட� தா�����
வ��கால� தைனய��� வ�ைம�ட� எ����றா�
மன�கல�க� இ�லாம� வ��கால� கா����பா�
ஞால�ைத ெப���வா� ந��றேன ேபா��ெசா��
ெப��ர� சா�ேறதா� ��வா�� ��பாேன�
��ேபால� பா�வ�� ேபா��ணேம எ�� ெசா��
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50. இடன�த�

ேபா�ெச�ய� த�கெதா� ேபா��கள�ைத ேத�� ெச��
ேபா�ெச��� ம�னனவ� ெப���வா� ெவ���ைன
பைட�ர� வ�ேயா� பல��ள அர���தா�
பைகவ�பைட ெவ��டலா� பாரா�ேவா� எ�� ெசா��
நா� ���க எ��� ந�பாைச ம�னவைன
சா�வா� இடம��� த�பா�� ெவ��டலா�
த���� �தைல�� தாளாத பல���
ெவ�ேய�� �ற�ல�� ெவ����� �தைல�ைன
கட���� ஓடா� கைட�ெத��த ெந��ேத��
கட� ஓ�� நாவா�� க��ல��� ஓடா�
ேவ�பைட�� அ�சாத ேவழ�ைத ெவ�� �ன��
ேச����� ஆ������ ��ந��� ெவ�����
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51. ெத��� ெத�த�

ெபா���ண��� நட�பவைர� ெபா�ளாைச
ெத��� ெகாள� ேவ��� ேதசமைத ஆ�வத��
நட�ைத ெசய�க�ேல ந��ண� ���ண��
எைடேபா�� ���யைத ஏ�ப�தா� �ைறயா��
ெப�ைம��� ம��ம�த ��ைம��� அவரவ��
ெச�க�ம� சா�றா�� ெத��� ெகாள� ந�றா��
நா���ப�� இ�லாதா� ந�ைம �ைம ெத�யாதா�
ஆ��ம�ற� ����� ஆகாதா� எ�� ெசா��
ந�றாக ஆரா��� ந�லவைர� ேத�� ெச��
நாடாள� ச�டம�ற� நா��ட�� ேவ��ெம�ேறா
அ�கைத அ�றவைர ஆ�� ெபா���� ைவ�தா�
அவராேல வ����ப� அைனவ���� எ�� ெசா���
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52. ெத��� �ைனயாட�

�ைமெயா��� சாராம� ������� ப�ெச���
�றைம��ள ம�தைரேய ேத���ெத��த� நலமா��
வ�வா�தைன� ெப��� வள� ெப��� �ள�ெப���
உற�கா� உைழ�க வ�ல ஒ�ம�த� வரேவ���
அ�ப�� ெத��த உ�ள� அ�தைன�� ெப�றவேன
அரசான� த����ளா� அ��தவைன� ெகாள� ேவ���
இ�ெசயைல இ�வ�யா� இவ�ெச�ய�த����ளா�
எ�றா��� அ�ெசயைல அவ�டேம �ட� ேவ���
ேத�� ெச�� வ�தவ�� ெச��ைனயா� மா�டலா�
அ�ம�த� ப�ெச�ய அ�ம��க��டா� .
ெச��ைனைய� �ற�பாக� ெச�வைர �ல�� ���
ேசத�தா� ம�ன��� ெச�வ� வ�� ேசரா�
அர��ப� ெச�வாைன அ�றாட� பா�ைவ���
தவேற�� வாராம� ச�ெச�த� ந�றா�� .
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53. ��ற� தழா�

ெபா�� இழ�தகால��� ேபாக�டா� பாச�ைத
��ற�தா� எ�நா�� ��றமா�� ���� ��பா� .
அ��ைடய ��ற�தா� அைம������ ஒ�வ���
இ�லாத ெச�வ��ைல இ�பமா� வா���ேல .
மக����க உைரயா�� மா�படா ��ற�தா�
இ�லாதா� வா�� �� இ�லாத �ள�ேபாலா� .
ெச�வ�க� ெப�றவ�க� ேத�� ெபா�� எ�னெவ�றா�
��ற�தா� யாவைர�� ����ெகாள� எ��ெசா��
கா�ைகெய�லா� ������ க�ெட�� ேச������
ஆ�க� ����பவ� அ�ப��தா� ெசய� ேவ���
அரசா�க� சா����ளா� அவரவ�� த���ைன
அ��� ெபா��ெகா��தா� அவ�வா��� ம�����வா�
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54. ெபா�சாவாைம

ேகாப�எ�� ெகா��பா� ெகா��வ�� �ைத�ட
ேசா�பெல�� ேப�ெச��� ெப����ப� எ��ெசா��
ெபா�சா�� எ�� ேசா�� �கெழ�லா� அ������
அ�றாட� வ�ைமவ�� அ��தைன அ��ப�ேபா�
அ�ச� உ�ள அரச��� அர� இ���� பய��ைல
ெபா�சா���ெகா�டவ��� �க�இ�ைல ந�ைம��ைல .
��பம� வ���ன� �ற���வ� ேபணா�
ேசா��� இ��பாேர� ெதா�தர� ���வ�� .
��பம� வ���ன� �ற���வ� ேபணா�
ேசா��� இ��பாேர� ெதா�தர� ������
ேசா��தைன ������ ெதாட��� �ய��வா�
அ�யெசய� ெச���வா� அவ����ைல ேதா��ய�
இ�எ�ன ெப�யெசய� எ�ெற�� இ�மா��
ேசா��� இ������ ெதாட��� வ�� ��பெம�லா�
�ைன�த ஒ� ெசயெலைத�� �ைறேவ���ட����
மன�ேசா�� இ�லாத மா�ட�தா� எ��ெசா��
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55. ெச�ேகா�ைம

இவ�நம�� ேவ��பவ� இவ�ேவ�டா� எ�ெறா�வ�
அக� ஏ�� இ�லாத ஆ�ைமேய ெச�ேகா�ைம
வா�வழ��� மைழ�ரா� வா���த ைவயெம�லா�
ேகா�வழ��� ஆ���� �� ��ம�க� வா����வா�
அற���� ேவத�க�� அ�தண�� சா��ர��
����லா ம�னவனா� �ைல�ைல�� ேபா�ம�ேறா
��பைடக� நல�க��� ேகாேலா��� ம�னவ��
அ�ெதா�� வா����வா� அவ�ம�க� எ��ெசா��
ேவ�பைடதா� ேவ�த��� ெவ��த�� எ�பத�ல
ேகாேலா��� ெந��ைற�� ெகா��வ�� ெவ���ைன
ெகாைலெச��� ெகா�யவைர� ேகாேவ�த� த���த�
கைளெய��� �� , ெச�ைய� கைள���ட� ேபாலா�� .
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56. ெகா��ேகா�ைம

ேகாேவ�த� ம�க��� ெகா����ப� ெச�யாேன�
ெகாைல ெச�வா� த�ைன�ட� ெகா�யவன� எ��ெசா��
வ��ப�� ெகா�ைளய�ேபா� வ�வா��� ம�னவைன
ெகா��ேகால� எ��ைர�பா� ��ம�க� எ��ெசா��
வழ��கைள ஆரா��� ம�கள� �ைறேபா��
ந�லா�� ெச�யாதா� நா�ெக�� எ��ெசா��
நா��� வள�ெப��� ந�லா�� ெச�யாேன�
ெச�வா�� ம����� ெச�வம�� ேபா���ேம
அ�ல�ப�� ம�கெள�லா� அ���ட க���தா�
அரசன� ெச�வ�ைத அ������ எ�� ெசா��
மைழ��ைம ந�லத�ல ம�க��� , ம�னன�
அ���ைம ந�லத�ல அ�ல�தா� எ��ெசா��
பா�வள� ������ ப��ெந� வாழா�
காவல� எ�மரச� காவா� ேபாவாேன�
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57. ெவ�வ�த ெச�யாைம

ந�றாக ஆரா��� ந�லெதா� ���ப��த�
எ�லா�� மன�வ�� ஏ���வா� எ��ெசா��
��ற����தவைன� ேகாப�தா� தா�����
ச�ேற ெம�வாக� த���த� நலமா��
ெவ�வ�த ெச�ெதா��� ெவ�ேகால� ஆனா�கா�
அ�ம�த அவனா�� அ������ எ��ெசா��
அரச� ெகா��ேகால� அ�ய�ேயா எ��ெசா�னா�
ஆகா� ம�ன��� அழ�வ�� எ��ெசா��
க��ெசா� க�ைண��லா� காவல�தா� எ��ெசா�னா�
ெந��ெச�வ� அவைன ��� ������ எ��ெசா��
பைகம�ன� �ைலய��� பைடபல�ைத� ��டாதா�
�ைல எ��� அ�ச�தா� ��ம�ேய இ��கா�
��ெசா�க� ேப�வ�� �தா�ட� ஆ�வ��
மா�த��� ம�னவ�� வ�ைம�� இ��கா��

���� : ெவ�வ�த – அ�ச� , பய�
ெவ�ேகால� - ெகா�ைம ெச��� அரச� , �� இ�லாதவ�
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58. க�ேணா�ட�

க�ேணா�ட� எ���ற க�ைணயா� ஈ�ர�க�
உ�டானா� ம�கெள�லா� உவைக�ட� வா�வா�க�
ம�னன� க�ேணா�ட� மா�ல��� ��மானா�
இ���� வா�வா�க� இ�லற�தா� எ��ெசா��
‘ ப� ‘ எ��� ச�தமேத பாட��� ெப�ைமயதா�
க�ேணா�ட� ஒ�ேறதா� க�க��� ெப�ைமயதா�
க�க��� அ�கலனா� க�ேணா�ட� எ�லா����
க�ேணா�ட� இ�லாத க�க� �க���ணா��
கா�ய��� க�ைவ�� க�ேணா�ட� ெச�வாேன�
மா��� ஒ�பாவா� ம�னவ�� எ��ெசா��
�ைமேய த��ெகா�வ� ெச�தா�� ெபா��தா��
ந�ைமேய ெச�வ�தா� ந�ப�� எ��ெசா��
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59. ஒ�றாட�

ஒ�றாட� ெச�வ��� உலக�ய� அ�வ���
ெப�றவ�� ஆ���ேல �ைழெயா��� வாரா�
நா��� நட�பெத�லா� நா�ேதா�� ேக�ட���
வா�ட��� ம�க��� வா�வ��க ேவ��ம�ேறா
ஒ�றாட� ெச�யா� உ�ைம�ைல அ�யாதா�
ெகா�ற� �ைறப��� ெக����� எ��ெசா��
அரசா�க� ப�ெச�வா� , அ�லாதா� ��ற�தா�
அைனவர� ெசய�கைள�� ஆரா�த� ஒ�றா��
ஒ�ற�என� கா�டாத உ�மா�ற� ெச��ெகா��
உ�ைமக�� ெசா�பவேன ஒ�றனா� எ��ெசா��
ஒ�ஒ�ற� ��வைத ம�ஒ�ற� வ�யாக
ச�ெச�� ெகா�வ�தா� தைலவ��� ந�றா��
ஒ�ற� ஒ�வ��� ஓ��ற��� ெச���கா�
ம�றவ���� ெத�யாம� மைற���ட� ந�றா��

���� : ஒ�ற� - உள� ெசா�ேவா� . நா��� நட�பவ�ைற ேந��
பா��� ரக�யமா� அரச���� ெத�ய�ப���பவ�
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60. ஊ�க� உைடைம

ஊ�க�தா� ஒ�வ��� உைடைமக� , ஊ�க��லா�
உைடைமகைள ஒ����� உதவா� எ��ெசா��
உ�ள��� வ�ைமயேத உைடைமக�� ெப�தா��
ெபா�ைடைம இ��ப�ேபா� , இ�லாம� ெச�����
மனவ�ைம உைடயவ�க� மன�வ��தா� ெபா��ேபானா�
ம�ப��� ேபானெபா�� வர���� அவ� உைழ�பா�
��இ���� உயர�வைர ���வ�� �மல��
எ�ண��� உயர�வைர எ���ெப�� வா��ைக��
உலைகேய �ைலேபச உ��வ�� த���ைல
வ�தா� வரவா�� வர��ைல , கவைல��ைல
��ைம��ள ெகா��ர�ைட� ெகா���ள யாைன��தா�
பா���வ�� ��க�� பய�ேதா�� எ��ெசா��
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61. ம���ைம

ந�ல��� ப��கைள நாச�தா� ெச�����
ெபா�லாத ேசா�பலைத� ெபா����ட� ந�றா��
‘ ம� ‘ எ��� ேப�மகைன ம�யாேல �ர�����
���ெப�ைம தா�ய���� ெகாள� ேவ��� எ��ெசா��
ம�தைனேய �ைலெகா�ட மைடயனா� மா�ட��
��ெப�� �ளா� மா����� எ��ெசா��
ேசா���ேக வ���லா� ேசா�ேப�யா���தா�
பா��ேபா� நைக���வா� ப�ேபா��� ேப��வா�
ேசா�ப� வ�� ��ெகா�டா� ெசா�த��� இ��கா�
அ��த��� ம�த��ேக அ�ைமயா� எ�� ெசா��
��ெபா�நா� மாயவ�� ��ல�� அள�த�ேபா�
ேசா�ப��லா ம�ன��� ெசா�தமதா� ��லக�

* ���� : ம� - ேசா�ப� , �� - மய�க� , மடைம
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62. ஆ��ைன உைடைம

அ�யெசய� இ�ெவ�� அச���ட� ஆகா�
�ய��ேம� ெகா��வதா� ��யாதெதா����ைல
ெச��� ெதா�� ஒ�ைற� ெச�ைமெபற� ெச�யாம�
இைட�ேல �����டா� இ��லக� ம��கா�
தாளா�ைம ேம�ெகா�� த�க�ம� ெச�வாேர
ேவளா�ைம ெசய����� ����வ�� ம�றவ���
�ர��லா� வாளா�ைம �ணா�� அ�ேபால
தாளா�ைம இ�லா��� ேவளா�ைம ஆகா� .
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63. இ��க� அ�யாைம

��ப�வ�� ந�லவைர ெதா�தர� ெச���கா�
��னைக ெச�� அைத� ேபா���ட� ந�றா�� .
ெவ�ள�ேபா� ��ப�க� ������பா��தா��
அ��ைடயா� அைத�க�� அ�சா� எ��ெகா�வா� .
��பமைத� ��ப�தா� �ர�� அ��கவ�லா�
��ப�தா� ஒ�ேபா�� ��ப�படமா�டா�க� .
அைலஅைலயா� ��ப�க� ஆ��ப��� வ�தா��
�ைலெகா�ள �டமா�ட� ெந���� ெகா�டவ�க� .
இ�ப�ைத இ�பமதா� எ�ணாத இய��ைடயா�
��ப�தா� ஒ�ேபா�� ��ப�படமா�டா�க� .
இ�லாைம எ�பைத�� இ�பமா� ஏ�பாைர
��ப� வ�� ��ப�ெச�ய� ��யா� எ��ெசா�� .

* இ��க� - ��ப�
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64. அைம��

ெசய���ட� ெச�க�� ெச�கால� ேதைவெய�லா�
ஆரா��� ெசா�பவேன அைம�சனா� எ�� ெசா��
வ�ைம�ட� ��கா�தா� , வரலா� , தா��த�
அற�ெசய�க� தாேனா�ப� அைம�சக��� ெசயலா�� .
ெச�த�க இ�ெவ��� ெச���வ� இ�ெவ���
நய�த�க ெசா�பவ�தா� ந�லைம�ச� எ�� ெசா��
சா�ேபா� இ���ெகா�� ச�ெச��� ஒ� அைம�ச�
எ�ேகா� பைகவ��� இவ�ஒ�வ� சமமாவா�
ம�����த�ேனா� ����ப� க�ற���
ெசய���ப� உ�ளவேன �ற�தந� ம���யா�
அைம�ச��� உ�ளப�� அ�தைன�� இ��தா��
�றைமெயா�� இ�ைலெய�� �ற�பாகா ெச��ைனதா�

* ����ப� - ச�ட���க� , ெதா�� கைல
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65. ெசா�வ�ைம

ேப�சா�ற� ஒ�வ��� ெப��ெச�வ� அ� ெகா��
எ�லா� ெசய�கைள�� எ�தாக� ெச���வா�
ஆ�க�� ேக�க�� அவ�ேப�சா� வ�வ�னா�
நா�ைக அட��வேத நலமா�� எ��ெசா��
எ�லா�� ஏ��� வ�ண� இதமாக உைரெச�தா�
க�ெந�ச�காரைன�� கைர��டலா� எ��ெசா��
ம��� ப��ைர�க ம�றவ��� இட���
ெபா���� ப��ெகைத�� �க���த� ந�றா��
ெசா�வ�ைம உைடயவைன , ேசா�ேவ�� இ�லாைன
ெவ��வ� ��யா� ேவ�தேன எ�றா��
ெசா�ப� ேக���வா� ெசா�லா�� ந�றானா�
���வைள���வா� ெசா�லா�ற� இ�லாதா�
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66. �ைன���ைம

அைம�ச� �ைண���தா� ஆ�கம� ைக���
ந�ெசயலா� அைத���ட ந�ைமபல உ�டா��
ஒ����ட� ந�றா�� ஒ�பய�� �ைளயாத
க�ம�க� எ��ண�� காவல�தா� எ�� ெசா��
நா��ன� ெச�வெம�லா� நாசமா�� ேபா�ெம�றா�
ேவ��ைவ�� அ��ைனைய �ர��வ� ந�றா��
ந��க� உறமா�டா�க� ந�ல உ�ள� ெகா�டவ�க�
இ��க�வ�� கால��� இ�வ�த ெச�யாேர
ஈ�றதா� ப�ேபா�க இ�ைல பண� எ�றா��
ஈன�வ�� ெசயெல��� ஈ�பட� ஆகா�
ச�சல�தா� வ�தெபா�� த�கா� ம�ன���
ெவ�சம�� �ரெம�லா� �ைடெப��� ெசா�வ�ேபா�
���� : இ��க� - ��ப� , ச�சல�தா� - ம�கைள�
ச�சல�����ளா�� . �ைடெப�� - உ�ைர ������� ெச��த� .
அதாவ� ெச�� ம�த� . ஈன� - ேகவல� - இ�� .
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67. �ைன���ப�

ஆ�பல�� ெபா��பல�� அைன��ேம இ��தா��
மன���ப� �கேவ��� ம�ன��� எ�� ெசா��
உதவாத ஒ�ெசயைல ஒ������ ந�ெசயைல
மறவா� ெச�வ�தா� ம����� அழகா�� .
ெசா��வ� �கஎ�� ெசா�னப� ெச�வ�தா�
எ�லா���� �கஅ�� எ�பைத� ெசா�வாேய
எ��யவ� எ�ண�ேபா� எ���வா� ந�பல�க�
���ய உள�ெகா�� ெசய�ப�வா� எ�� ெசா�� .
உ�வ�ைத� க�ெடா�வ� உள� அள�க��டா�
உ�வ�தா� ��யவ�� உ�ள�தா� உய�����பா�
இ�ப� பய����ைன எ�றா��� ெச�ைக�ேல
��ப� �கவ��� ����ெசய� ேவ��ெம�ேறா
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68. �ைன ெசய�வைக

����� ந�றாக� ேத��ெச�த ஒ� ெசயைல
��கால� ேபா�காம� �ைர�� ெசய� ந�றா��
��தமா� ������ைன ��கா� ெசய�ேவ���
அவசர� இ�ைலெய�� அைதெம�வா�� ெச��டலா�
ெச�கால� , ெபா�� க�� , ெச��ைன�� இடம���
ெச���டா� எ��ைன�� ெச�வா��� ெவ��த��
யாைனதைன� ெகா�� யாைனெயா�ைற� ���ப�ேபா�
��ட� ஒ�ைற ைவ�ேத ��ட� ஒ�� க��டலா� .
ந�ப��� ந�ைமெச�� ந�ைப வள��ப� ேபா�
பைகவ���� பைகயான பலேபைர� ெகாள� ேவ���
பைகம�ன� வ�க�� பய�ெகா�வா� ம�க� எ��
பய�ேபா�க அவ���� ப����த� தவற�ல .
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69. ��

அ��ைடைம , ����ற�� , அரச��� ��வாச�
ப��ைடைம இ����� ப�பா�� ��வ���
அ�ப�� , ெசா�வ�ைம அ���� ப��க��
அரசன� ��வ��� அைம����த� ந�றா��
ேகாேவ�த� ஒ�வ��� ெகா��ெச�ற ெச�� எ�லா�
����ைர�க வ�லவேன ேவ�த� ��வனா� .
அ�வா�ற� உ�ளவ�� ஆ�எ��பா� உ�ளவ��
ெசா�ஆ�ற� உ�ளவ�� �� ெசா�ல�த�கவனா�
��ைம மன�ெகா�� ���ைடைம ைக�ெகா��
வா�ைம தவறாம� வழ��ைர�பா� ��வனா� .
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70. ம�னைர� ேச��ெதா�க�

அகலா� அ�கா� அன�கா�வா� அவ�ேபால
இக�ேவ�த� ப�க��� இ���வர� ந�றா�� .
ம�னவ�� �கேபாக� ம����� ஆகா�
ம��ர�க� த��ர�க� மற���ட� �டா�
ம�ன� ம���ப� ம����� நட�� ெகா�டா�
இ�ப� இவ� வா��� எ��டலா� எ�� ெசா��
ஒ�வர� கா���� உைரெச�� நைக���டா�
ெப�யவ�க� பா�ைவ��� �ைழயாக� ேதா���ேம
காவல� ���ப��� கால�� தான���
நாைவ அைச���த� நலமா�� ம�����
அரச� இைளஞென��� அவ�நம��� ெசா�தெம���
அர��ப� ெச�வா� . அவம��க� �டா� .
வ�வா� ெப���த�� வ�வ��� ம�ன���
ெகா��பா� உட���தா� ேகா� உய�வா� எ��ெசா��
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71. ���ப�த�

ெச�வா� �ைர�� ெசய� ேதைவயா� ���ப���
ைவய�� மா�த�ேல மா��க� எ�� ெசா��
ஒ�வன� உ�ள��� உண��கைள அ�ப�ேய
ெத��� ெத�வாைன ெத�வ�தா� எ�� ெசா��
���பா� ����ண�� ��ம� ெகா�டவைர
இ���� எ�ெகா���� இைண���த� ந�றா�� .
����� ����ணரா ���க�க� ெப�றதனா�
வ��பய� ஒ����ைல வா���ேல எ��ெசா��
ப��� பட�கா��� ப�பதைன �க�கா���
ெத��� ெகாள�ேவ��� ���ைடயா� யாெர��
க�கேள கா����� பைகவைர�� ந�பைர��
பா���� க���டலா� பா�ைவ�ேல எ��ெசா��
��பமா� அள���ேகா� �தனமா�� பல���
க�கைள�ேபா� அைவெய�லா� கண��� ேபாட��யா�
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72. அைவ அ�த�

ம�ற��� ����ேளா� மன�ைலைய� தான���
��தைன�� ���தாக� ெச��ட�� ெசா�ெபா��
ெசா��� நைடெத��ேதா� ெசா�ெபா�� ெச���டா�
எ�லா�� ெம��ற�� இ�ப�ட� ேக���வா�
த�ழ�ஞ� ��டெம�� த���ழ�க� ெச��டலா�
ெத�ேமைட� ேப�ெச�றா� ������� ேப�ட��
அ�ஞ�த� அைவத�ேல ஆரா��� பாராம�
அவசர��� ேப�வதா� அ��க�பட ேந�டலா�
க�ற��தா� ேப�வைத� க�ற��தா� ேக���வா�
க�ற��தா� ேப�வ�� க�ற��த ேப�சானா�
����ெகா�வா� ���ைல�� �� இயைல� ேபா��தா�
வள�� ப���� வா������ ேபாலா�� .
பழ�த�� அ�யா��� ப��ம�ற� உைரயாட�
அ�கன��� ஊ����ட ஆ��பா� ேபாலா�� .

* அ�கண� - சா�கைட
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73. அைவ அ�ச�

ேப��� கைலப��றா� ேப�� ெபா�� தான��தா�
அைவேயா��� ேப�த�� அ�ச�படமா�டா�க� .
க�றா� என�ப�வா� க�றெத�லா� ம�றவ���
ெத�ெறன �ள���ப� ேத��� ெசால� ந�றா��
ேபா��கள� அ�சாம� ேபாவா� பலேப�க�
அைவ�கள� அ�சாதா� அ�தா�� எ��ெசா��
தா�க�ற ��ெபா�ைள� த�கா���� ப�மா�
அவ�ெப�ற க��ெய�லா� இவ�ெப�த� ந�றா�� .
ேபரா�ைம��லாதா� ெப�றைக வா�ேபா��
ேபரைவ�� அ�� ��பா� ெப�றெதா� க����தா�
பலக�� க�ற���� பய��ைல ேபரைவ��
ேத��� உைரயா�ற� ெத�யாதா� எ��ெசா��
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74. நா�

ெப�மள�� ேவளா�ைம ெப�ைம��ள ��ம�க�
ெப��ெச�வ� ேபர�ஞ� ெப�ற� ந�நாடா��
உ�ப��� ெச�பைக�� ஒ�யாத ெப������
ேசரா� இ��ப�தா� �ற�தெதா� நாடா��
ப����� பா�ப���� பலக��� ��ட�க��
உ����� இ���ெகா�� ஊ� ெச�தா� நா�ெக��
��ெப��� ஏ�க�� ெந�யபல மைல�ெதாட��
��அக� ேபரர�� �ைலயான அ�க�களா� .
�ைள��ப� , ����ைம , ேவ��ெபா�� , ெப�ைம �க�
அழகா�� நா���� அ�ைவ��� எ�� ெசா��
��வள�� �லவள�� ேந���யா�� கா�க��
மைலவள�� இய�ைக�� மா�ட��� நாடா�� .
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75. அர�

ேகா�ைட�� ெகா�தள�� ேகாேலா��� ம����
அரணா�� எ�நா�� அ���வா� பைகயரச�
ம��� அக��ட� வ�வான ேகா�ைடய��
அ��ழ� கா�மைல அரணா�� எ�� ெசா��
அகல� உயரமதா� அைசயாத உ���ட�
அ�ைமயா� அைம�த� அரணா�� எ�� ெசா��
வா���க� ��தா�� உ�ளர�க� ெப�தா��
ெவ��ேதா�ற� பய�கரமா� �ள��வ� அரணா��
எ��க�� க�க��� எ�தவ� ��வத��
எ�பெதா��� ெத�யாம� இ��ப�ேவ அரணா��
வ�லர�� , வா�பைட�� வைகெதாைகயா� இ��தா��
வ�லைம�� ேபா���ற�� ம�ல��� ெவ��த��
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76. ெபா�� ெசய�வைக

ெப�ைமயா� ப�ேப�� ெப����த� ேதைவ��ைல
ெபா��ம��� ெப����தா� ெப�ைம வ�� ேச������
அ��லா� எ�றா�� அ�யதன� ெப����தா�
அ��ைடேயா� எ�லா�� அவைர� �க����வா�
இ�லாைர எ�லா�� ஏளனமா�� ேப��வா�
ெச�வ�க உ�ளவ��� ெச���வா� �ற�ெப�லா�
அறவ��� வ�தெபா�� அற�ெச�ய� ������
அதனா� ெப���க�� அள�லா இ�ப�மா�
அ��கேம இ�லாத ஆ�ஒ�வ� எ�றா��
�ள�� எ�� ெபா��வ�தா� ெவ��ச����கா�����
ெச�தவ� �ர�ய�� ெச�ெவ�ற ெப��ெபா���
ம��� ம� �ைதய�க�� ம�னவ��கா� எ�� ெசா��
�� எ��� ெப��ெபா�ைள� ெகா�டவேர இ�����
அற�ப�� தா��ைள�� அைட���வா� இ�பமைத

���� : �� = எ�லா� ெச�வ�கைள�� ����� ெபா�� ெபய� .
இ����� எ�வாெற�லா� ெபா�ைள� ேச��க ேவ��� எ�ற ���
���பாக அரச���� , ெபா�வாக ம�றவ���� ெசா�ல�ப���ள� .
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77. பைடமா��

ம�ல� ெப��பைட�� மா�யாைன �ர�க��
ெச�நைர�ெகா�பைட�� ெச�வமா� ேவ�த���
ெவ���� அ�சா� ெவ���ேக ேபா�ெச���
�ர�கைள� ெப�றவேன ேவ� ேவ�த� எ�� ெசா��
எ����ட� ேபாலெவ� எ���பைட வ�தா��
நாக�ேபா� எ���ர� ந����வா� எ�� ெசா��வ�
ஏமன� உத��ட� எ��பைட வ�தா��
எ����� பைகெவ��� ஏமா�� பைட�கழகா�
வ�வ�யா� வ�தமற� மானெம�� உய�ப��
இைவஎ�லா� �ர��� ஏமமா� என உைர�பா� .
ேபா���க� ந�க��த ேபா��ர� தைலைம�ேல
ேபா�ெச�த� ேவ�த��� ���யா� எ�� ெசா��
ெப�ய பைட , மன���� , ப���லா ந��ண�
இைவெய�லா� ெப�றபைட இக� ெவ��� எ�� ெசா��

���� : ��ம�ன� ஆ�டகால��� யாைன�பைட , ��ைர� பைட ,
ேத��பைட , காலா� பைட , ( �� �ர� , ேவ� �ர� , வா� �ர� ) என
நா�வைக� பைட���� உ�� . இவ��� எ���னா� ெச�ல ேவ��� ,
எ� ��னா� ெச�ல ேவ��� , எ� ப�கவா��� ெச�ல ேவ��� ,
பைகவ�பைடைய எ��ெகா�ள ேவ��� என வ���� ெசா�வ�தா�
ேபா���க� என�ப�� .
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78. பைட�ெச���

எ�ேனா� ேபா�ெச�� எம�லக� ெச�றவ�க�
எ��� அட�காதா� எ�ச��ைக எ��கேள
ந����க மா�டாேன நா�வா� ேவழமைத
ைகேவ� தைனஒ�� கதற���� �ரனவ�
ேபாரா�ைம ெகா�ெடா�வ� ேபா��கள��� �����கா�
ெவ��ைகய� எ�� எ�றா� ����ட� ஊரா�ைம
கன��வ�த க����ேம� ைகேவைல� பா���யவ�
த� மா��� ைத����த ேவ������ ெகா����பா�
ேவ�பா��� வ��ேபா� ���தக� �டாம�
�ர�ட� ைக����பா� ேவ��ர� எ�� ெசா��
உ����� தா�அ�சா� ஒ�கா� �க� ஒ�ேற
�ர�கழ� அ��தா� ����வா� எ�� ெசா��
ேபா��� அ�சாத ேபா�மறவ� ஒ�நா��
��வா�க மா�டா�க� ��னைட� க�டா��

���� : நா�வா� ெதா��� வா� - ைக , க�� - ஆ� யாைண , ேபா�
ஆ�ைம - �ர� , ஊரா�ைம - இர�க� , ஒ�கா��க� - �ைல�த �க� ,
கன�� - ேகாப�ெகா��
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79. ந��ய�

ெசய�க�ய ெசய�க�ேல �ேநக�தா� ந� ெப��
ெச�க�ம� யா����� �ற�தெதா� கா�பா�� .
ேபர�வ� ந�பானா� �ைறம�ய� ேபா�வள��
�யவ�� ந�பானா� ேத��ைறேபா� ேத������
வா��க வா��க ம�வள�� ��தக�தா�
ேந��க ேந��க நல�ெப��� ந�லவரா�
�க�பா��� பழ�வதா� ��ந�� ஆகா�
உ�ள�க� ஒ���� ஒ��வேத ந�பா��
ஆைடய� அ���கா� அவசரமா� ���ப�ேபா�
உடன�� ேதைவ�� உத��த� ந�பா�� .
ஒ��� வைகெய�லா� உத��த� ந�பா��
இ�லாைம இ��தா�� இைண��யா� எ�� ெசா��
�யவ� ெச���கா� ����வ�� ந�ப���
�யதா� ��ப�வ�� ேச��� ெகாள� ந�பா��
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80. ந�� ஆரா�த�

ஆரா��� ெசய�ேவ��� அகலாத ந�பதைன
அைண���ட� �டா� அ�ந�ைப ந�டவ�க�
ேத��தா��� ெகா�ளாத �ந�� ஒ�வ���
சா��வைர ��ப�ைத த����� எ��ெசா��
�ண� , ��ைம , ��ற��லா ��றாத ப��ைடயா�
இன�ெகா�� ந�பதைன இய��வ� ந�றா�� .
ந����� �ற�தவ�� நா�வா� ப�பாவ�
எ�ெபா�ைள� ெகா��ேத�� ஏ��டலா� அவ� ந�ைப
��ைள தவ�க�� ெப�றவ� அ��ப� ேபா�
அ�லைவ ெச�வாேன� அழ அ��பா� ந�ப��தா�
தா��வ�த கால��� த�ந�ைப �டமா�டா�
உ�றா� ந�டா��� உத�வேத அவ�ெதா�லா�
மாச�றா� ேக�ைமயைத ம��ேய ெகாள� ேவ���
ேவ�டாதா� ந�பதைன ����ட� ந�றா��
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81. பழைம

வாைழய� வாைழயா� வள���வ�த ந�பானா�
�ைழக�டா� எ�றா�� ��யமன� வாரா�
உண��� ��ேச���� உ�ைப�ேபா� ந����
உ�பா�� ெப��த�ைம உைர�பா� � உல���
ந�றாக பழ�வ�� ந�ப� ஒ� ���ெச�தா�
ச��பேத அ�லாம� ச�சல�தா� ெகா�ளாேர
ந��� அ��பைட�� ந�பைன� ேகளாம�
எ��பாேன� ஒ�ெபா�ைள இவ� ��ற� ெசா�லாேன
ெப��த�ைம ெகா�ட ந�ப� ேப�ழ�� வ�ெம��
ெத�யாம� ெச�வாேன� �ன� ெகா�ள��டா� .
��சேல இ�லாத �டாந��� ெகா�டவைர
ெவ��லக� எ�ெற��� �����க� பாரா���
உ�ள�தா� உய��ைடேயா� உ�ளாேர ஒ� ேபா��
ந�ைப அ���� ெசய� ந�டா��� எ�� ெசா��
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82. �ந��

ேத�ேபா�� ெசா�கைளேய ெச��வா� எ�றா��
ப���லா� எ�ற��தா� பழ�வ� �டா�
த�நலேம எ���ற தக�லா� �ந��
இ��ெத�ன ேபா�எ�ன எ�பதைன� ேபா��ெசா��
த�வா�� ஒ�� ம��� தைழ��டேவ எ��மவ�
க���ேன �����ற க�வனா� எ�� ெசா��
ேபா��கள��� இட��� ப��� �ர�ைய�ேபா�றவ��
ந�ைப அக���த� நலமா�� எ�� ெசா��
����� க��த��பா� ெச�ந�� த�ைன�ட
பைகவ�� �ைமய� ப�மட�� ந�ைமயதா�
ெசா����� ெசய���� ெசா�த��லா� ந�பதைன
கன��� �ைனயாைம க��யமா� எ�� ெசா��

93

83. �டா ந��

ந�ப�� உ�ளவ�ேபா� ந����வா� ேக�ைமய�
�ைலமக�� மன�ேபா� ேவ�ப�� எ�� ெசா��
ெபா�ெகா�ல� ப�டைடயா� ெபா�ைன வைள�பத��
ந�ப�யா� ப�ைடயா� ந�பைன வைள�பத��
ந�லபல ��கெள�லா� ந�றாக� க�ற��தா�
மனநல� இ�ைலெய�றா� மா���ைல எ�� ெசா��
மனநல� ஏ���லா மா�ைடயா� ந�பதைன
�ண�ைடயா� ெகா�வாேர� ��ற� வ�� எ�� ெசா��
���தைக� ��ேள�� ���க�� ைவ����பா�
வ����ற க���� ேபாலா�� அவ� ந��

���� : ப�டைட - இ��பா� ஆன ஒ� க�� , இ� ெபா�ெகா�ல�
பய�ப���வ� . த�க� , ெவ�� ேபா�ற த�ம�கைள உ����
க��யா�� இ�த� ப�டைட�� ைவ�� அ��� , க��யாக ��� நைக
ெச�ய� பய�ப���வ� ஆ�� . ‘ �டா ந�� ‘ எ�ப� வ�சக ந�ப���
ஒ� ப�ைட� க� ஆ�� . இ�த ப�டைட க�ைல� பய�ப��� அ�பா�
ந�பைன , த��� த�� அவ�ட� உ�ள ெபா��கைளெய�லா� கவ���
ெகா�வா� இ�த �ய ந�ப� .
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84. ேபைதைம

ஒ� மட�� ெபா��ெகா��தா� இ�மட�� �ைட��ெம��
இ��தெபா�� அ�தைன�� இழ���ட� ேபைதைமயா�
ேபைதைம�� ேபைதைமயா� ேபராைச ெகா�ெடா�வ�
��டாத ெபா����� ெகா�டா� ெகா�வ�தா�
ேபைதைம� ெசய� ெச��� ேபைத ஒ�வ��தா�
எ��ற� ��பமைத இ��ற� �ம���வா�
ேபைதெப�� ெச�வம� ெப�றவ�� காகா�
�யவ��� ஆ�ம�த� ��ெவ�லா� எ�� ெசா��
ேபைதயா� ேக�ைமய� ெப���� ����க�
ஏென�றா� அவராேல இட�ஒ��� வாரா�
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85. ��ல�வா�ைம

இ�ைம�� இ�ைமயதா� எ�லா���� அ���ைம
எ�தெவா� இ�ைமய�� இத���க� ஆகா� .
அ��லா� ஒ��த� அவ� அ��� ெச�வ��ைல
ெகா�வா� தவ�பய�தா� ெகா����ப� ெச�தத�ேறா
அ��லா� தன�ேகதா� த���வா� ��பெம�லா�
�றெரா�வ� அவ��� �ைழ ெச�ய�ேதைவ��ைல
அ�மைற உபேதச� அ����� வ�தவ��
ெச�வாேன� தன���தா� ேத�வா� ��பெமலா�
ந�லெத�லா� ெக�டெத��� ெக�டெத�லா� ந�லெதா���
�க�வா� �����லா� ேப� ஆவா� எ��ெசா��

* ��ல�� - அ�ப���
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86. இக�

இக� எ��� ேப����தா� இைண����க �டா�
ஒ��ப�� வா�ேவா��� ஊ�ெச��� எ��ெசா��
�ேரா� என�ைன�� �ைனெயா�வ� ெச�வாேன�
ப���� ப�லாக ப��ைன�க� �டா�
இக� எ��� ��பமைத இ�லாம� ெச���வா�
இ�வா��� எ�ெற��� இ�ப�ட� வா����வா�
பைக��ைய வள��ப�னா� பல�ஒ��� வாரா�
அைண�பா� அதைன எ�றா� அைட���வா� ஆ�கெமலா�
இக� எ��� ����� இண�க�ட� நட�பாேன�
எ�லா�� ந�பா� எ��வா� இ�பெம�லா�
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87. பைகமா��

வ�ைம��ளா� த�ேமா� வ�� ெச�தா� ��பமதா�
எ�ேயா�� பைகயானா� இ�ன� ஒ��� ேநரா�
அ��ைடய ��ற�தா� ஆ�ற�ைண இ�லாதா�
எ�தெதா� பைகதைன�� எ��ெகா�ள ��யா�
ேகாப�க� ெகா�டவைன �ண��லா அ���ைய
எ�தாக ெவ���வா� எ��ெகா�வா� எ��ெசா��
��மா��க� ப��க�சா� �யெசய� இ�லாைன
பைகெவ�வா� பைகெகா�டா� பய�ெப�வா� எ��ெசா��
தகாதஒ� எ�ண�ெசய� த�னக�ேத ெகா�டாைன
பைகெச��� அவைன�க�ப�ப��த� ந�றா��
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88. பைக� �ற� ெத�த�

பைக எ��� ப�ேபதா� பாதகேம ெச�வ�னா�
�ைளயா�டா�� �ட அைத �ைள���ட� �டா�
���ர� அ�ைப�ட ெசா��ர� பைகெகா�தா�
நயமாக� ேப�யைத ந�பா��� ெகாள� ேவ���
ேக�காம� உத�வேத ேக�ைம�� அழகா��
ச�ைட���� கைள�தவ��� சகஅரச� �ைணவர��
�ைள�ைக�ேல அக��ட�� ��மர�ைத ������
�ைள�� உ��ைகைய ேவர��த� ந�றா��
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89. உ�பைக

�ழ� �� இ��ர��� இ�ப�� ��ப�மா�
உற�ன� எ�பா�� அ�வாேற எ�� ெசா��
உற�ன� ஒ�சமய� உத��வா� ம��ம�த
உற�ன� உ����ேத உைத�பா�� உ�டாேம
வா�பைட�� அ�சாத வ�ைம�க� ெப�றவ��
உ�பைக�� அ��வ�� ஒ���வ�� ந�றா��
அரசன� க�டைள�� அட�காதா� ெப�����
அரசன� ஆ���ேக அ�� வ�� எ��ெசா��
�ண��லா� த�ேமா� ��ேய வா�வ�தா�
������ பா�ேபா� �����த� ேபாலா��
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90. ெப�யாைர� �ைழயாைம

ெசய�க�ய ெசயெல�லா� ெச�யவ�ல ெப�ேயாைர
ேச��� ெசயலா�ற� �ற�பா�� எ�� ெசா��
��ஞான ேமைதகைள �ல��ைவ�த� �டா�
அரசா�வா� யா���� அவ� ேசைவ அவ�யமா�
அ��ைடய ெப�ேயா�� அ��ைரக� ேக��ட��
பைடேவ��� ம�ன��� பைடயா�� அ��ைரக�
அன�ப�� ெவ�தா�� ஆ�றலா� நல� ெபறலா�
ெப�ேயா�� அன� ப�டா� ெப��ேக� உ�டா��
ெப�யாைர� �ைழ�ெதா��� ேபரரச� எ�றா��
நா���ேக ேக�வ�� ந�ைம��ைல எ��ெசா��

���� : �ைழயாைம = பைக��� ெகா�ளாைம , ேப�� ெகா��த� ,
சா�ேறா� ெசா�ேக�ட�
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91. ெப� வ��ேசர�

மைனயா�� �க� ஒ�ேற மாதனமா� என �ைன�பா�
ேவெற�த ந�ெச�� ���பாதா� எ��ெசா��
மைனயா�� ெசா�ேக�� மா�� ெக�� ெசய�ெச�வா�
ந�லா�க� ெச�வத�� நா�வா� எ�� ெசா��
ேபணா� ெச�வ�ைத ெப��ைழவா� ஆனா�கா�
ெப��ெச�வ� தா�ழ�� ேப�ேபா� உழ�வாேன
மைனயா�� க����ற ம�தனவ� ஒ�நா��
ந�ெசய�க� ெச�யாேன ந�லவ��� உதவாேன
ெப�ஏவ� ெச���ற ேபைத�� ஆ�ைம���
ெப�ைம அவைன�ட� ெப�ைமயதா� எ��ெசா��
ந�ப��� உதவாதா� ந�லவ�� �ைண�ழ�பா�
இ�லா�� ெசா�ப�ேய இய���வா� எ��ெசா��

���� : ெப�வ�� ேசற� - மைனயா�� ���ப�ேய நட�பவ� த� அ�� ெகா�� ெசய�படமா�டாதவ�
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92. வைர�� மக��

பண���ேக கா��வ� ப���லா �ைல மக��
இ��பான ெசா�க� எ�லா� இ��கா�� எ��ெசா��
இ�பமா� வா�வத�� எ�தைனேயா ெதா�� இ��க
இ�வான ெதா��ெச��� இவ�ெதாட�� ேவ�டாேம
ெபா��ெப��� த�ேனா� ேபாக�தா� ெகா��வ�
இ��டைற�� ெத�யாத �ண�த�வ� ேபாலா��
ேவைசய�� இ�லமைத ����த� ெச�யாேர
ஆ��த அ��ைடயா� அத�இ��� க��வேர
க�ேளா�� �ேதா�� க�ைகய�க� த�ேமா��
ேச�����பா� த�ைம ���� ��மக�தா� ெச���வா�

���� : வைர�� மக�� - ெபா� மக�� - �ைல மாத�
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93. க���ணாைம

மான� தைன�ழ�பா� ம�ைய�� தா�ழ�பா�
க� காத� ெகா�ெடா��� கைட ம�த� எ��ெசா��
க�ைள� �������� கயைம�தன� ெச�வாேய�
கா�ேய உ����வா� க�டவ�க� எ�லா��
அ�ைன ெவ����வா� அக�ைடயா� ெச���வா�
க�ெள��� கா�ைகைய� ைக����தா� ஆனா�கா�
��க��� ப�����பா� ���னா� ேபா�றவேர
க� எ��� ந���� க���� �ட�பா��
க���� தா�மய��� க�ம��� �ட�பாைன
க�ட���� அ�க�ைள� க��வ� எ�னா�ெகா� ?
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94. ��

�தா�ட� எ�பெதா� ������ ேபாலா��
உ�ைவ �����கவ�ல உ�ைனேய ���பத�கா�
ஒ��பா� வ�� உடேன ஒ��� ெச�����
ஒ����லா� ைகேயா� உ��� வ��டலா�
��ைமபல ெச���ைன� �ர���� ��ைன�ேபா�
வ�ைமத�� ெசயெல��� வாரா� உ�வா���
கவறா�� ெதா��தைனேய ைக�ெகா�டா� த��ைடய
ெபா�ெள�லா� ேபாக���� ���ைய�� தா�ழ�பா�
ெபா�� ெக���� அ��ெக���� ெபா� ெசா�ல� ������
அ�ல� பலெச�� ஆ������ எ��ெசா��
ெபா�� இழ�� ேபானா�� , ேபானா�� ம�ப���
காத� ஒ�யா� கவறாட� க���� ேம�
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95. ம���

வாத�� ��தம�� வைதெச��� �ேல��ம��
���� �ைற����� ெகா�ைமயா� உட���
ெச�மான� ஆ���� ெச���னா� உ���ைன
ம��ெதா��� ேவ�டாவா� மா�த��� எ��ெசா��
�ரான ந��ண� �ரண�தா� ஆன���
அளவ��� உ�பாேர� ஆ���தா� �����
வ���ள ேநா�த��� வைகெதாைகைய� க�ட���
ேத��த ம���ெகா�� ெச��ட�� ைவ��ய�ைத
மா�பா� ெச�யாத மர�க�யா� உண��டா�
ஊ�பா� வரா� உட���� எ��ெசா��
உ�றா� உட��ைல�� உ�ற�� ��னள��
க�றா� ம���வ�� கால�தா� ெசய�ந�றா�
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96. ��ைம

ந����� �ற�தா��� ந�ப�� இய�பா��
ேப�வ�� ெசய�பா�� ெப�ைமெப�� எ��ெசா��
ஒ��க� தவறாதா� ஒ�ேபா�� ெபா�ெசா�லா�
நா�� ெசய�க��� நா�வா� ����ற�தா�
ேகா�ேம� ேகா�பண� ெகா��ேய ெகா��தா��
��ற� வ�� ெசயெலைத�� ����ற�தா� ெச�யாேர
நா�னா� ����ற� ந�ம�க� ெச�தா��
மைலயளவா�� ேதா��ம� ம�றவ�� க�க���
�ல��� வளைம�ைன ெந�ப�ேர கா�����
�ல��� ெப�ைம�ைன ��� ெசா� கா�����
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98. ெப�ைம

ந�ெல�� ந�ெசய�க� ந��ள�கா� ெப�ைம��
உ�ள��லா�� ��ைலய�த ஒ��ள�� எ��ெசா��
�ற�பா� ம�த�ேல ேபத��ைல எ�றா��
ெச�ெதா�� ஈனெம�றா� �ற���ைல எ��ெசா��
ெப�ைம உைடயவேர �ைழசாரா வ����
அ�ைம உைடயெசய� ஆ��வா� எ��ெசா��
ெப�ைம� �ண�ைடயா� ேப�வா� ப��தைன
��ைமதா� தைன�ய�� �����பா� எ��ெசா��
ெப�ைம மைற����� �ற�ைடய ��றமைத
��ைமதா� த�ப��� த�ேடாரா ேபா���மா�
���� : ஈன� - இ�� , ��ைம , ப���ைம , ேகவல� , ��ற�
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99. சா�றா�ைம

ந�ல ந�ல கா�ய�க� நல�பய��� கா�ய�க�
ச������ ெச�வ�தா� சா�றா�ைம எ��ெசா��
�ணநல� ஒ�ேறதா� அ�யா�� சா�ேறா���
உட� அழ�� நைகயழ�� உய���ைல எ��ெசா��
அ�� , நா� , ஒ��ர� , வா�ைமெயா� க�ேணா�ட�
ஐ��� அ�கலனா� அ��ைடய சா�ேறா���
ெகா�லாைம கா�ப�தா� ��ற��லா ேநா�பா��
�ற��ைம ���த�தா� சா�றா�ைம�கழகா��
�ைத�தா� ெச�தா��� ����யைத� ெச�யாைம
ந�ைமேய ெச�வ�தா� ந�லவ�� மா�பா��
இய�ைக எ��ஊ� இட�மா�� ேபானா��
சா�ேறா� ஒ�நா�� , தட��ரளா� எ�� ெசா��
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100. ப��ைடைம

இதமாக யா�ட�� இ��க�தா� ேப�வேத
ப��ைடைம ஆ�ெம�� பைறசா��� ெசா�வாேய
ஆ�ற ����ற��� அ��ைடைம இ��ர���
ப��ைடைம மா�த��� பார�ய� �� ெசா��
ந�ென��� வ���� ந��பல ெச�பவ��
ப��தைன� தா��ய�� பாரா��� இ��ல�
அர�ேபா�� ��ைம��ள அ��ைடயா� எ�றா��
ம�க�ப� ��லாதா� மர� ஆவா� எ��ெசா��
ந��� வைகய��� நய�இல ெச�வா����
நய�பல ெச�வ�தா� ந�ப�� எ��ெசா��
ப���லா� ெப�றெச�வ� பய���� பாழா��
��கான பா��ர�தா� �ைர����� பா�ேபால
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101. ந���� ெச�வ�

ேச��த ெப��ெபா�ைள� ��னாம� ம�றவ����
உதவாதா� உண������ உட�ெச���ேபானவேன
ஈ��யந� ெச�வ�தா� இைசெப�க வாழாதா�
ெபாற�� நடமாட� ����� பாரமதா�
த�ம�பல ெச�யாம� தா�மைத� ���காம�
ைவ����பா� ெச�வம� வ�ைமயா� அவ��ேக
வ�யா��ெகா� �யாதா� மாதன�தா� ���க��
மணவா�� இ�லாம� வயதைட�தா� ேபாலா�� .
இ�லா��� ஈயாத இவ�ெச�வ� ஊ����
ந���� �ைற�த�ேபா� ந�ைம��ைல எ��ெசா��

���� : ந���� ெச�வ� - உதவ�படாத ெச�வ�
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102. நா�ைடைம

ந��� ெப���� நாணேம கா�பா��
ந�ேலா�� கா�பா�� நா�த� ப�பாவ�
ஊ� , உைட ெகா��வ�� உ���ெப��க� ெச�வ���
ெபா�வா�� நா�ைடைம �க�ேச���� மா�த���
அ�யா�� நா�ைடைம அஃ��ேற� சா�ேறா���
��யா�� ெப�ைம��ைல �� நைடவாரா�
நா�ைடைம இ�ைலஎ�� ந������ ப�க� வ��
‘ நல� ‘ எ��� ந�ைகயவ� நைக���வா� எ��ெசா��
நடமா�� ம�த��� நா�ைடைம இ�ைல எ��
‘ நட� ‘ ஆ�� ெபா�ைம�� �க� ஆவா� எ��ெசா��
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103. ��ெசய� வைக

த����ப� ��ேனற சைள�கா� உைழ���த�
��ெசய� வைகயா�� �றளண�ேக �� ெசா��
ஆரா��� ஒ�ெதா�ைல ஆ�வ�ட� ெச�வ��தா�
��வ�� ெச�வ��� ��உய�� எ��ெசா��
த����� நல�ேப� தாளா� ப�ெச�வா�
ேவெறா�வ� �ைண��� ெவ��ெகா�வா� எ��ெசா��
�ைறெய��� வாராம� ��ேயா�� ப�ெச�வா�
உடேலா�ப� தைனமற�� உைழ���வா� எ��ெசா��
��ற� இலாதவனா� ��ேயா�ப� ெச�வாைன
ெசா�த� என�ெசா�� ��பா�� ஊெர�லா�
��பெம�� கா��வ�தா� �ேரா� சா������
��எ��� ெப�மர�ைத� தா��பவ� இ�ைல எ�றா�
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104. உழ�

உழவ� �ைள���� உ�ெபா�ளா� இ��லக�
உ�ெட�றா� அ�ெதா�ேல உய�வா�� எ��ெசா��
ேத��� அ�சா� ேத����� ��டா��
உலகெம�� ேத��� உழவ�தா� அ�சா�
���தா� பற���ப� ெபா�ேன� உழ�ெச�தா�
எ����� ப���ைள�� இ��ல��� எ��ெசா��
உ��ப�ப��� உர��த� ந�றா��
அ�ேதா� ��பா��ச� , அத�கா��� ேதைவயதா�
ேவளா�ைம ெச�தவ�� �ைள�ல�ைத� பாராேன�
இ�லாைள � ேபால��� இண�கா� ேபா�ம�ேறா
இ�ைலேய ந��ைள�ச� எ�ெற��� ேசா�வாைன
வய�எ��� ந�ைகயவ� வா����� �����வா�
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105. ந��ர�

வ�ைம எ��� ��ப�ேபா� வ�ைம��ள ம�ெறா��
இ��லக இ�வா��� இ�ைலெய�� � ெசா��
இ�ைமெய�� ஒ�பா� இ�ைம��� வாழ�டா�
ம�ைம��� இ�பம� வரா� ெச���வா�
ந����� �ற�தா���� ந��ர� வ����டா�
ெசா�லாத ேப��வ�� ேசா�� ஒ��� �டவ��
ந�ெபா�ைள ஆரா��� ந�லெச�� ெசா�னா��
ஏைழெசா��� க��ெத��� ஏறா� அ�பல���
வரெவா��� இ�லாதா� வாழ� ெத�யாதா�
����� உ����� ���வனா� எ��ெசா��
* ���� : ந��ர� - வ�ைம , ஏ�ைம , ���வ� - எம�
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107. இரவ�ச�

ஈைகமன� இ�லாதா� இக���ைர�பா� த� ����
இரவாைம ேகா� இ�ப� இர�ப��� எ��ெசா��
இர��தா� இ��ட�ைப ஈேட�ற ேவ��ெம��
உலைக� பைட�தவைன ஓேடாட� சா�ட��
வ�ைம��� கால�� வ��� உட� உைழ�காம�
இர�� உ��வா�த� இ�வா�� எ��ெசா��
பா�ப��� ேத�ய� பழ�க�� எ�றா��
இர����� இ�ைவ�ட இ� இ�ப� ஆ�ம�ேறா
நா�மைற�� வ���� நா�ேதா�� உைழ���டா�
வ�ைமயா� ��ப�ைத வ�ய��� ைவ��டலா�
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108. கயைம

கயவ� என�ப�வா� கா�பத�� ம�த�களா�
நட�ைத ெசய�க�ேல நாமவைர� க��டலா�
கவைலெயா��� இ�லாம� கா�ய�க� ஆ��வதா�
கயவ�� ஒ�வைக�� கனவானா� எ��ெசா��
ேதவ�க�� ெகா�பாவா� �யெசய� கயவ�க��
ஏென�றா� இ�வ�ேம� இ�ட� ேபா� ேம����வா�
அைறபைறைய� ேபாலாவா� அ�கயவ� ம�றவ�ேம�
இ�லாத ெச��எ�லா� இ���க��� பைறய��பா�
ம�றவ�க� உ�பைத�� மனம���� வா�வைத��
க�டாேல ெவ����வா� கயவ�தா� எ��ெசா��
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109. தைக அண����த�

ேதவைததா� வ�த�ேவா ��ம��தா� வ�த�ேவா
மா�தா� வ�தாேளா மய��ேத எ�மன�
ேநா��னா� அவ� எ�ைன ேநா��ய� எ�ெந���
ேவ�ெகா�� ���னேளா ! ேவெற�ன மாயமேதா !
எம�எ��� ெபயைர�தா� இ�தைனநா� ேக����ேத�
கா���ேற� ெப����� கைர�ேத எ�மன�
எம��� வட�க�� இவ��ேகா க�அ��
எ���ைர� ெகா�ல�தா� இ�ப��� வ�தாேளா
அழகான படாம��த ஆைன�க� பாராம�
ப������ அ��த ப��ைலைய� பா��பெத�ன
உ�டா�தா� ம����த�� ஒ�கலய� க� ஆனா�
க�ட�ேம ெப�கலச� காம�ைத உ��ப���

���� : தைகஅண����த� - அழ����� அண�� ேபா�ற
ம�ைக�� அ����த� , கள�ய� - ��மண� ஆ��� ம�றவ��
ெத�யாம� பழ�த�
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110. ���ப�த�

இ�ேநா�கா� ம�ைக�� ேநா� ெச��� ஒ� ேநா��
ம�ெறா�� அ�ேநா��� ம��தா�� எ��ெசா��
ேநா��னா� , தைல���தா� ேநா�கம� எ�கள�
ேநசமா� ப��வளர ��வா��த� ேபாலா��
நா�ேநா��� ேபா�அவ� �ல� ேநா��� �����வா�
ேநா�காத ேபா� அவ� தா� ேநா�� நைக���வா�
ெத�யாத ஒ�நபைர� ெத��� ெகா�ள� பா��ப�ேபா�
காத�ெகா�டா� க�க��தா� கல�� உைரெச��ம�ேறா
க�ேணா� க�ேப�� க��த�வா� காதல�தா�
வா��ேப�� இவ�க��� வாரா� எ��ெசா��
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111. �ண��� ம��த�

க�� ேக�������� உ�ற��� ஐ��ல��
ெப��ட��� உ�ள�ைவ� ெப�டகமா� எ��ெசா��
ேநா�ேபா�க ம����� �� இவ�த� ேநா���
தாேன ம��தாவா� தைகயண�� எ��ெசா��
����கா� ����ற� , அக��கா� ���ற�
அண��வ�� உட�ெந��� அ�சயமா� இ��ல��
�ண��வ�� , �ண����� ��வ�� �ய��வ��
காமம� ெகா�டவ�� க�யா�ட� எ��ெசா��
காம� ����வர� காத�ைய ெந����கா�
��யதா� அ�பவ�க� ெப���ேற� மைடய�நா�
���� : �ைவ�ெப�டக� = �ைவக� உ�ள ெப�� - க�� ம��த� ,
ேக�� ம��த� , உ�� ம��த� , உட�த�� ம��த� , �க��� ம��த�
ஆ�ய ஐ�� இ�ப�கைள�� ஒ�ேசர அ�ப���� இட� ெப�தா� .
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112. நல� �ைண��ைர�த�

த���� வா���ற அ��சேம � வா�க !
எ�ேனா� வா��றவ� உ���� ெம��யலாவா�
ெச� ெகா��� மலேரதா� ேச�ைழயா� க� மல�க�
எ�ணாேத எ�மனேம இவ�க�க� ேம�ைமயதா�
ேவ��ேதா�� ேவ����� , ெவ�ைம�ட� , ����ப�
நைக�க�� ெகா�டவளா� நா� ����� ந�ைகயவ�
க�ட�ட� �வைளமல� , க���ேத �ல� ேநா�க�
ஒ�ெடா�யா� க�க��� ஒ���ைல எ��ண���
���லேவா இ�ைல�� �க�தாேனா ஒ� ெப���
ேவ��ைம ெத�யாம� ���தேத - �ள����
அ�ன��� ெவ�ம��� அ��சமா� ெம�மல��
ந��யவா� கா�க��� ெந��� ��ேபாலா�� .

���� : அ��ச�� �கெம�ைமயான� . ெந����� - ஒ� �� பட�
ெச��� கா���� கா� , கா� ��வ�� ��ய ��க� இ���� . நல�
�ைன��ைர�த� - ெப��� இய��கைள �ைக�ப���� ��த� .
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113. காத� �ற��ைர�த�

பாேலா� ேத�கல�தா� ேபாலா�� ேத�ெமா�யா�
வா� ஊ�� உ����� வா� அ�த� காதல��� .
உடேலா� உ�� ேச��� ஒ��வ� ஆவ�ேபா�
எ�ந��� அவ�ந��� இைண�ததா� ஓ� உ�வ�
க�ம��� பாவா�� க�ைண��� �ல���
காத�ைய அ��ைவ�� கா�பா�ற எ���ேற� .
க�ைணநா� ��வதா� காதல�தா� பய�ப�வா�
எ�ெற�� எ�ேபா�� இைம�ப���ைல எ� க�ைண
க����� இ���� எ� காதல� வ��த�றா
க��ைம�த� இய�ெப�� க���வா� அ�வா� .
உ�ள��� ��கா� உைற������ காதலைர
இ�ைலஎ�� ெசா��வ� எவ�ெகாேலா ம�றவ�க� .

���� : உ���� எ�ப� எ��� . இ� காதல�க��� ேத� ேபா�ற�
எ�� ெசா�ன� �க�ப���� �ற�ப�டதா�� . எ��� எ���தா� .
க�வா� ��பவ� , க�வா� மண��ற� எ��றா� . க� ���பவ����
அ�ப��தா� . காம��� ��� இ��பவ���� அ�ப��தா� .
இவ�க��� ந�ைம �ைம ெத�யா� . ந�ல� ெக�ட�� ெத�யா� .
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114. நா���ற� உைர�த�

காமெம�� ���ேல க��வ�� காதல�தா�
மட� ஏ��சாவ த�� வ���ைல எ��ெசா��
காம�தா� ைந���ள க��ட��� எ�����
நாண�ைத ������ நா�யேத மடேலேற
மான�தா� ெப�ெத�� வா���வ�த நா� இ��
மான�ைத ������ மட� ஏற ஆேனேன
நா� ெகா�ட ந�லா�ைம நாணமா� ஓடம�
காமமா� கட� ��� கா�ேறா� ெச��றேத
கடலைல ேபா� காம� கைர�ர�� வ�தா��
மடேலறா� ெப�ைம�� வா����க� எ��ெசா��
காதெல�� ��ப��� க������ எைன�பா���
�����றா� இ���ப� ெத�யாதா� எ��ெசா��
���� : மட� ஏ�த� = மட� எ�ப� பைன ம�ைடயா� ��ைர
உ�வ��� ெச�ய�ப�ட ெபா�ைம� ��ைர . காத��த ெப�ைண மண�க�
தைட ஏ�ப�டேபா� காதல� அ�த� ெபா�ைம� ��ைர�� ஏ� காத���
����� ��பாக ஆ��பா�ட� ெச�வ�தா� மட� ஏ�த� எ�ப� .
காதல� இ�வ� ெபயைர�� ெப�ய அ�ைட�� எ�� , அைத� ைக��
உய��������� ெகா�� , ‘ காத� வா�க ‘ எ�� ���ர� எ���வ� .
அ�ப� ஆ��பா�ட� ெச�வ���ல� ��மண� ைக��� எ�ப�
ந���ைக . அ�கால��� மட�ஏ�த� எ��� பழ�க� இ��த� எ�பைத
அ�ய�� .
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115. அல� அ����த�

என��� காத���� இ��கமா� ந�பதைன
ஊெர�லா� ���வதா� உ�� வா��ேதா� எ�பா� �
மல� ேபா�ற க��ைடயா� ம��� எ� காத���
அ�ைம ெத�யாம� அல�ெச�வா� இ��ரா�
���வா� ���வதா� �ட���ேத காமம�
சாைடெசா�வா� இ�ைலெய�� த��த�ைம இழ�����
க����� ேபாெத�லா� க��பா�� அ�ேபால
காமெம�� ேபாெத�லா� க�ெவ�தா� காதல���
ச��ரைன வா��ள�� ச��ப�தா� �����ேமா
எ�கள� காத��தா� ஏ�வதா� மைற���ேமா
���� : அல� - அ�பல� ப���த� - �ள�பர�ப���த� . ரக�யமான
ஒ�ைற ம�களா� பரவலாக� ேபச�ப�வ� . கள�ய� - கள� ஒ��க���
�ைல�பா� . பழ�த���ச�தாய��� இ�த ஒ��கெந� பரவலா�க� ��
ப��யதாக� ெத��ற� . த�ழ� ��மண��� தா� எ�ற பழ�க� வ����
கள� ஒ��க� ��ப�ற�ப���ள� .
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116. ��� ஆ�றாைம

க����� வா���ற காதலேன ெசா�லாேத
வ��ேற� எ�றஉைர வா����� எ���ைர
காதல�� க�பா��க� க���� எ�ென��
���எ�� ெசா�ன�ட� ��தாேன� எ��ெசா��
அ�சாேத எ�னவேள அ����ேப� எ�நா��
எ�றவ�� ெசா�ன உைர எ�னா�� ெத�யைலேய
��யஊ� ேபா� வா�த� ெப����ப� அைத���ட
கணவைர� ������த� ெகா����ப� எ��ெசா��
ெதா�டா��தா� ���ெந��� �ர��� அவ���க
ெதாடாம� நா���க ���றேத காம��
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117. பட� ெம���ர�க�

���தா� ைவ�தா�� �����ற எ���ப�
ஊ���� ேபாலஅ� ஊெர�லா� பா��றேத
��பமைத� காதல��� ெசா�ல�தா� �ைன���ேற�
த���ேத நாண�வ�� ேதா�ேய எ�ன ெச�ேவ�
காம�வ�� ஒ�ப�க� ெகா��ேவ� எ��ற�
ெவ�க�வ�� ம�ப�க� ெவ��ேவ� எ��றேத
காதல� த��இ�ப� கடைல�ட� ெப�தா��
அவ���வா� வ����ப� அஃைத�ட� ெப�தா��
ெகா�யவ� ெகா�ைம��� ெகா�யதா� இரா�ெபா��
ெந�யதா� ��யாம� ���றேத எ�ேதா�

126

118. க����ப�த�

காதல�தா� ����ெச�ல� க����க க�கேள எ�
காதலைர கா��என� க��ைர வ��பெத�ன ?
த�யாக� ெச�றவைர� த��காம� ��� ���
அவைரேய எ��எ�� அ�வ�னா� எ�ன பய�
���ைள� ெத�யாம� ேப�ேய ம���த க�க�
ெசய�பா�ைட� தா��ைன�தா� �����தா� வ��றேத
காம��� த��எ�ைன� கல�க ைவ�த எ�க�கா�
ெச�தா�க�� ெச�தபல� ேதைவதா� உ�க���
அ�த�� உ�க��� அ���தா�ேபான�ேவ
இ�எ�ன ெச�வா�� இ��தழ� எ�ன பய�
வாராத ேநரெம�லா� வளரா� க�க��தா�
வ�தா�� உற�கா� வ����� எ�ற��

���� : க� ���ப�த� - க�கல��த� காதல�� �����
ஆ�றாத காத� த� க� கைள�����றா� . க�கைளேய எ��ேபா�
எ�� ேவ�ப���� ேப��றா� . ���� ���தவ� ேபா� �த���றா� .
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119. பச��� ப�வர�

��னாேல நா�ெச�த �ட� ெசயலாேல
பசைலயா� எ�ேம� பரத��க� ெச��றேத
பாராத கணவ�தா� பசைலவர� காரணேம
நா�ெப�ற இ�பசைல நாண�தா� ைக���ேத
காமம�� பசைலய�� ைகமா� ெச�����
அழைக�� நாண�ைத�� அவ� எ���� ெச�றாேரா
�ள�ைக அைண�த�ட� ெவ��ச� ேபா� வ�� இ��ேபா�
இைண�தா� ���த�ட� எ� ேம� பச���ேத
இவ�ேம� பசைல�� இவேளதா� ெபா��ெப��
ஏ�வா� எ�ைனம��� ஏ� ? அவைர ������
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120. த��பட����

காத��க� ப�டவ�� காத��க� ப�டவ��
காம�க��கர� கா���ேற� என��ைலேய
வா�வா��� வைரயா� வா� , மைழைய� ெகா��ப� ேபா�
காதல� ெகா���� இ�ப� காத��ேக எ�� ெசா��
�����ற ேநரெமலா� ��வா� அைம����டா�
�கமல��� இ�பம�� ���வா� - �லமக��
ஒ�தைலயா� காமம� ஒ�நா�� இ��கா�
இ�வ�பா� இ��தா�தா� இ�ப�ைத� ெபற����
ெசா�லாேத எ�ென�ேச ேசாகமைத� காதல���
��ப� கட�தைனேய ������ வா�வா� � !
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121. �ைன�தவ� �ல�ப�

க�ைள� ���தா�தா� க��� வ�� ���தவ���
உ�ளம�� �ைன�தாேல ஊ�வ�� காம இ�ப�
எ�தெவா� ேவைள��� இ�ப�தா� காம�தா�
உட�உற� ெகா�டா�தா� உ�டா�� எ�ப��ைல
��ம�வ�� ேபாெத�லா� ���ேன� �ழ��ைல
�ைன�தவ�� உ�ளம�� எ�ெந�ச� ப�யைலேயா
கணவ�ட� நா�ேச��� க�ட�க� �ைன��ேல
��பெம�� கடலைல�� ேசா��� நா� �த���ேற�
வா�க � ெவ��லேவ வாராேத க���னா�
வாரா�����றா� வ�ைம��ள எ�கணவ�
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122. கன� �ைல உைர�த�

காதல�� ��ெசா�ல� க��� கனா����
எ�னவைக உணவ��� எ�ப� - நா� உபச��ேப�
க�ேண � உற���வா� கனா� கா�ேப� காதல���
�தாக அ�ெச�� ெசா��� ��பெமலா�
நனவா�� ேவைள�ேல ந�காதா� இ�பமைத
கன��ேல க��க�� க��பாேன� எ�ேதா�
����கா� எ�ைனவ�� ேதா�த��� காதல�தா�
���த�ட� காணாம� �ைர�� மைற���வா�
கன�னா� கா���ற காதலைர ஒ�ேபா��
வர��ைல எ�� ெசா�� வ��த�படமா�ேட� நா�
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123. ெபா�� க�� இர�க�

ம�ைக�� உ����� மாைலேய வாராேத
வ�வாேய� வைசெபா�ேவ� வா���ேவ� பக�ெபா�ைத
மாைல� ெபா�ேத� ம����� ெப�றெத�ன
எ�க�வ� ேபா� உ�த� இர�க��லா �ண�தாேன
அ�நா�� எ�க��� அ��� ப� உ��தா�
எ�க� ��� க�� எக�தாள� ெகா���றா�
காதல� இ�ைலஎ�� க��ெகா�ட மாைல��தா�
எ��ேபா� எ���ைர எ��க �ைன��றேத
காைல� ெபா�த��� பக�ேவைள ெமா�டா�
மாைல� ெபா���ேல மலரா�� காம�தா�
மாய� �ழேலாைச ‘ மாைல�� ‘ �தா�
ெகா��யா� ெந��பா� ெகா��ேத எ���ைர
காைல� ெபா�ெத�ைன� கா�வ��ைல மாைல ம���
பைகயா� வ�ெத�ைன� பாடா�� ப���வேத� ?
���� : ெபா�� க�� இர�க� - மாைல� ெபா�� வ�தேபா�
அ��த� . காதல�க� மாைல ேவைள��தா� காம ேவ�ைக ெகா��
�ண����� �ய�வா�க� , காத� இ�ப�ைத �க�வா�க� . காதலைன�
���� த�யாக இ��பவ��� மாைல�ெபா�� வ�த�� ேச��ைக��
வ���� ��ப�ப��றா� . அ�ெபா�ைத� ����றா� . ைப��ய�
ெகா�டவ� ேபா� வா�� வ�தப� ேப��றா� . ப� உ��தா� ப�யா�ய க��ைர� ���னா� . எக�தாள� - ைகெகா��� ���த� .
மாய� - க�ண�ரா� , ப�சபா�டவ�க��காக �� ெச�றவ� ,
அவ�ைடய இ�ய �ழ� ஓைச , இ�த� ��ெந��பா�ய மாைல�
ெபா����� �� ெசா��� , பைட�க��யாக வ�� எ� உ�ைர வைத
ெச��றேத எ� ெச�ேவ� நா� எ�� �����றா� தைல� .
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124. உ��� நலன�த�

ந��ைடய க�க��� நா���ற ந�மல�க�
ந�க�க� ஒ��ழ�� நாணைவ�தா� காதல�தா�
உட�ைறவா� இ�லாத உ�ைம�ைன ெவ��ப���
உ���ேத எ�க�க� ஊ� அ�ய� க��ைர
ெத�க�கா� ேபாலஅ�� �ர����த எ� ேம�
���ைக�� ெந���ேபா� ���� ெம��றேத
ைகக� ெம�வைட�� ைகவைளய� கழ���ழ
க��நா� கல��வைத� காதல���� ெசா�வாேய
எ�ேம� ��ேத�� இர�க�லா� ���வதா�
நா�ெகா�ட வா�டமைத ந� ெந�ேச த��பா� �
அைண�த எ� ைககைள�� அக��ய �� ெபா�ேத
அல�வ�� ெந���ேல அைட�ேத� நா�பசைல �ற�
இ��கமா� அைண�தா�� இைடெவ��� கா� �ைழ��
காத��� க���ைய� கைல�� �ற� மா��யேத
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125. ெந�ெசா� �ள�த�

ெந�ேச � ந�றா��� ேந����ள ேநா����க
ந�லேதா� ம��ெதன�� ந��வா� � நா� வாழ
அவ��ைன�� நா��ைல அவைர ஏ� � �ைன��
அ�ல� ஏ� ப���றா� அசேட எ� மட ெந�ேச
��� ேநா� ெச�தவ��� ப�� ஏ� கா��வ�
�ைன�� வ��தாேத ெந�ேச � அக����
ெச�ெந�ேச அவ�ட�தா� ெச�ல �ைன�பாேய�
உ�ேனா� க�கைள�� உட���� ெச�வாேய
க�கைள ������� காதல�பா� ெச�வாேய�
க�க� எைன����� கவைல�� ெப�தா�� .
ந�ென�ேச ேவ���ேற� நாண�ைத �����
நாண�தா� ேவ��ெம�� காம�ைத �����
இ��ர��� ேச�����தா� எ���ைர� ெகா�����
ந�லா இ��பா� � நா�வாழ �����
இ��� அவைர எ�� இ��ப�னா� பல��ைல
எ�னழைக �ணாக இழ��ட�� ேதைவ��ைல
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126. �ைற அ�த�

மான� எ�� கத���� மா��ைவ�த ��ைட இ��
காமெம�� ைக���� கழ��யேத எ� ேதா�
காம� எ�� ேநா�வ�� க����� ���� ெகா��
க��ற�க �டா� க���ேத இராெவ�லா�
எ�ப�நா� மைற�தா�� எ���ற காமம�
��ம�ேபா� ��ெர�� ேதா���ேத எ� ெச�ேவ�
எ�கணவ� ேப���ற இ��பான மா�மால�
ெப�ைம எ�� ப��தைன� ெபய��� எ����ேத
�ல�நா� ெச�றா�� ேவ�டா�� காமெம��
ேபாகாேத எ��ெசா��� �ல���ேத எ�ென��
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127. அவ�ைவ�� ���ப�

��வா� வ�ைக�ைன ������� பா��த�ேல
ஒ���� எ�க�க� ஒ�ம��� ேபா�னேவ
ைக�ரலா� ேகா���� கண����� பா��த�னா�
ைக�ர�தா� ேத��தத�� கணவ� வ�� ேசரைலேய
இ�றவைர� ���நா� இற����பா� இல��ைழயா�
எ���றா� இ��தா�� எ� அ�க� கழ���ேத
எ���ள� அவேரா� எ����டா� எ�கணவ�
ைகேயா� ெகா��வ�� கா��வேரா எ�ேதா�
காம�ைத� த������ கட�தா��� ெச�றவைர
மைல�� ஏ���� வ��வ�ைய ேநா����ேற�
காதல�� வ��நாைள� கண����� பா��ைக�ேல
ஒ�நா� ஓரா�டா� உய�ேத எ�ெச�ேவ�

���� : ��வா� - கணவ� . ேகா��� - ைக�ரலா� �வ�� ேகா�
ேபா�த� . ஒ� ேகா� ஒ� நாைள� ����� . ” ேகா� ேபா��� கண��
பா��தா� ” எ�� ெசா�வ����� ப��ப�� அறேவ இ�ைல எ�பைத
நா� ���� ெகா�ளலா� .
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128. ���� அ����த�

�ேய ம��தா�� ����ப� உ�க�க�
உ�ைமைய உைர���ேமா� உைர�க�லா� நான�ேவ�
ேபரழ�� ெப�டகமா� ெப��தேதா� காத���
ெப�ைம���ய ப�� ெப�தா�� எ�� ெசா��
மலராத ெமா����� மைற���ள வாச� ேபா�
���காத இத�க�ேல ெத�யாம� உ�ெடா��
ைக�ைறய வைளய�க�� க�ள��ள உ�மன��
ெகா���ள காத�யா� ெகா�ட�ய� என����
� என��� த�த��ப� ���ட�� ேவ��ெம��
�ேயதா� ம��தாவா� ேந�ைழேய நான�ேவ�
எ�கணவ� ������ ஏ�நா� ஆக��ைல
அத���ளேல எ�ேம� அ��கமா� பச�த�ேவ
ெப�ென�பா� ெப�ைமயைத� ேப�� வைக எ�ென�றா�
க�க�னா� ேப�ய�த� கா�ய�ைத� ெப�வாளா� .
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129. �ண��� ���ப�

�ைன�தாேல இ�ப�வ�� க�டா� க������
க���� இ�ைலய�த காம�����ள ப��
�ைனயள� எ�றா�� �ற�பா� இைண��ட��
பைனயளவா�� காமம� ப��� வ�� ேவைள�ேல
எ�காத� ேபணா� இ��தா�� காதலைர�
காணாம� இ��பத��� க�க� ���பைலேய
ெகா�ேட� �ரத�நா� ��த�� இ�ைல எ��
ெபா�லாத எ�மன� ேபா�ேத அைத மற��
காணாத ேவைள�ேல கா��ேற� அவ� ��ற�
கா���ற ேவைள�ேல கா��ேல� ��ற� ஒ���
க�ளா� வ���ைம க������ ���பவ�தா�
க���கைட க�டா� க�வாம� �டமா�டா�
காம�தா� வ���ைம க������ உ�மா���
க���பா� ேபா�நா�� கல���ப� கா�ேபேன
மல�ேபா� ெம��யதா� மல��� வ�� காமம�
அத� த�ைம தான��� அைண���த� அ��ைடைம
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130. ெந�ெசா� �ல�த�

அவேரா� அவ�ெந�� அட�க�ட� இ��ைக�ேல
எ�ெந�ேச �ம��� எ�ைன ��� ஏ�வேத�
அ���லா� என அ���� அவ�டேம ேபாவ�தா�
�யாயமா எ�ெந�ேச நா� அத�� ச�ம�ேய�
ேவ�டாத அவ�டேம ����� ேபாவ�தா�
ேக�பத�� ஆ��ைல �����வ� என �ைன�பா
����� �� அ��� ���த�� அ� அ���
எ�ேபா�� எ�ெந�� இ�ன�தா� ெச��றேத
ெந��� �ைற�த��ப� ���வா� வ�வாேரா
ெந�ேச �ய�� ேவ�யா� �ைண என��
மற���� ���தவைர மடெந�ேச நாணமைத
���� இழ�ேதேன �ேத� உ�னாேல
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131. �ல�

���தவ� வ�த�ட� ேபசாேத ெந�ேச �
அ�ேபா� அவ���ப� அ���நா� ம�����ேவா�
உ��� �ணமா�� ஊ�த� எ�பத���
க�ஒ�� ���தா�� ைக�பா�� எ��ெசா��
ஊட� ெகா���ளவைள ஊட�நா� ெச�ேவேன�
��ப��� உ�ளவைள� �����த� ேபாலா��
ஊ�ய காதல�தா� உ���ப� ��கைலேய�
வா�ய மல��ெகா��� ேவற��த� ேபாலா��
மல�ேபா�ற க��ைடயா� மன�கவைல ���த� தா�
ந�ப��� கணவ��� நல�பய��� எ��ெசா��
த���� த��ழ�� தாக�ைத ���த� ேபா�
���ய கணவெரா� �ண���ய�� இ�தா��
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132. �ல� ���க�

பலெப�க� உ�மா�ைப� பா�����பா� எ�ப�னா�
அைண��ேட� அ�மா�ைப அ���ள காதலேர
ேதா�ேய எத�காக� ���னா� ெத��ேத� நா�
வா�க� ����� வா���ேவ� என �ைன��
இ�ைம� �ற����ைன இ��ேப� ��யாம�
எ�ற�ட� க��ைர இைற���டா� ��ய��ைல
இ�ைம� �ற��� ம��� இ����ேப� எ��ேர
எ��வ�� �ற���ேல எ������ அ���ேற�
ந�ெச�� ���ேன� ந�வா��� எ��ெசா��
�ைன�தவ� யாெர�� ெந���� ��ெட��தா�
அவைளேய க���� அழைகநா� ப���ேற�
எ�னழைக� ச�பா��க எவ� ெசா�னா� எ���றா�
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133. ஊட� உவைக

ஒ��ைற�� ைவ�காம� ஓ��வா� எ�றா��
ஊ�ேவ� ஓ�வ�� உ�கா�க� த�செம�பா�
�ல�ெதா��� ேச��தா�ேபா� ����� வா��தா��
�ண��த� க��டலா� ேப��ப� எ�� ெசா��
�ண��� இ��கம� ெபா�லாத எ��ணப�ைக
அ��� ெநா������ அ��கா�� இ�பம�
த�வ� ெபறாதஅவ� தைல�ற�த தைலவெர�றா�
த�வாத ேவைள��� த���� இ�பெம�பா�
உண� �ர��தா� உ�� உட���ப�
ஊட� எ��தா�� உ�டாேம இ�பம�
ஊ�த� ெச�வ�னா� உய�காம� ெப��இ�ப�
��த� ெச�வ�னா� ஊ�த�� ெப��இ�ப�
ெத�ம�ைர� ேத�ெமா�ேய ேதவ�த�த �றளண�ேக
இ���ந�ல ெச��ெய�லா� எ���ைர�பா� ம�க���
* ஊ�த� - �ண��த� , இண��க� இ��த� , அட����த�
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ஆ��ய� ப��

”ெச�ெசா� �லவ� ��தைன� ���
க�த� ெப�மா� கட�� ப�த�
ெம�ேய ேப�� ���ய ெந�ச�
ெபா�யா ைமயற� ���� வா�ேவா�
பழ�ப� �ரா ண�ெம�� ேப��
�ள�பர� ேதடா ேவ�க� ராய�”
ெபய� : ஆ.ேவ�
ஊ� : �ராண�
�ற�� : 18.08.1927
ெபா��க�� : SSLC
ெதா��க�� : இைட�ைல ஆ��ய� ப�டய�
ப� : இைட�ைல ஆ��ய� ப�
பத� : தைலைம ஆ��ய�
ப�� : உலகமாதா ந��ைல�ப��, சா���
காைளயா� ேகா�� ஒ��ய�.
ப� ஓ�� : 18.08.1986
எ��ய �� : ஒ�� ம���
��� ெபய� : ெத��க ��தைனக� (ெத�வ� ெகா�ைக�� ேம�ைம
ப�� �ள�க�)

144

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���
ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle,
Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன.
இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன
வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
145

����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��
ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள
“Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள�
ப��க� �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண�
இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க��
�த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
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ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற
ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
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வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���
உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���
ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
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FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ���
ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ� ?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�
தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ����
���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள
ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���
ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான
தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
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Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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