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ெச�ெச�ெச�ெச�! 

 

ஏதாவ� ஒ�ைற சிறி� ேநர� கழி��� ெச�ய ேவ��ய� இ��தா�, அைத இ!ேபாேத ெச�ய 
#�$மா எ�& பா'. 
 

நாைள ெச�ய ேவ��யைத இ�ேற ெச�ய #�$மா எ�& பா'. 
 

இ!ப�� ெச�தா�, அ&ப� வ�ட வா�*ைகைய, உ�னா� இ�ப� வ�ட-களி� வா��� விட 
#�$�.  

#த� ப�#த� ப�#த� ப�#த� ப� 

 

உ�னா� #�$� எ�& எ�0வைதேயா அ�ல� #�$� எ�& கன2 கா�பைதேயா 
�ணி�� ெதாட-4. உன� �ணிவிேலேய அறி2�, ஆ6ற7�, ம�திர#� அட-கி$8ளன. 

- Goethe. 

 

ந�பி*ைகேயா9 உ� #தல�ைய எ9�� ைவ. #:! ப�*க;ைட$� நீ பா'*க ேவ��ய 
அவசியமி�ைல. #த� ப�யி� ஏ&. 

- Martin Luther King Jr. 

 

ெச�ய #�$� எ�& ந�=. ஒ�ைற� ெச�ய #�$� எ�& நீ #:தா� ந�=�ேபா�, உ� 
மன� அைத� ெச�� #�*4� வழிகைள* க�டறி$�. ஒ� கா>ய�தி� ைவ*4� ந�பி*ைக, 
அ�த* கா>ய�ைத #�*4� வழிைய$� கா;9கிற�. 

- Dr. David Schwartz  

 விடா#ய6சிவிடா#ய6சிவிடா#ய6சிவிடா#ய6சி  

 

அ>ய ெசய�க8 அைன��� விடா#ய6சியாேலேய அைடய! ெப6றி�*கி�றன; ெவ&� 
வலிைமயா� ம;9� அ�ல. 

- Samuel Johnson. 

 

ெபா�வாக, ெவ6றி எ�ப�, ம6றவ'க8 ைகவி;9வி;ட பி�=� அயராம� ெதாட'வதாேலேய 
கி;9வதா4�.- William Feather. 

 

உ�னிட� மைற�தி�*4� ஆ6ற�கைள ெவளி*ெகாண�� வழி விடா #ய6சி$�, ெதாட'�த 
உைழ!=ேம ஆ4�; வலிைமேயா, =�திசாலி�தனேமா அ�ல.- Sir Winston Churchill . 

 

நா� ெம�வாக நட!பவ�தா�; ஆனா�, ஒ�ேபா�� பி�வா-4வதி�ைல. 

- Abraham Lincoln.  

 ெவ6றியாள' ெவ6றியாள' ெவ6றியாள' ெவ6றியாள'  

 

ெவ6றியாள'க8 #�2கைள விைரவி� எ9*கிறா'க8; அ!ப� எ9�த #�2கைள மிக 
ெம�வாகேவ மா6&கிறா'க8. ேதா�வி$&பவ'கேளா, #�2கைள மிக ெம�வாக 
எ9*கிறா'க8; அ!ப� எ9�த 

#�2கைள அ�*க�$�, மிக விைரவாக2� மா6&கிறா'க8. 

- Napoleon Hill. 

 

அ�றாட வா�வி� சாதாரன விஷய-கைள$�, அசாதாரன #ைறயி� ெச�$�ேபா� உலகி� 
கவன�ைத உ� மீ� தி�!ப #�$�. 

- George Washington Carver. 

 

ெவ6றி ெப&வ� மிக2� எளிதானேத. எ�ன ெச�கிறா� எ�பைத அறி�� ெச�. ெச�வைத 
வி��பி� ெச�. ெச�வைத ந�பி*ைகேயா9 ெச�. 

- Will Rogers. 

 

பல��, த-கள� A�நிைல ச>யி�ைல எ�ேற 4ைற!ப;9* ெகா8கிறா'க8. 

ெவ6றியாள'கேளா எ:��, த-கB*கான A�நிைலைய� ேத9கிறா'க8; அ�தைகய A�நிைல 
கிைட*கவி�ைலெயனி�, அவ'கேள உ�வா*4கிறா'க8. 

- George Bernard Shaw.  

 உய'2உய'2உய'2உய'2  

 

ெவ8ள� தைனய மல'நீ;ட� மா�த'த� 

உ8ள� தைனய� உய'2. 

- தி�வ8Bவ'.  

 அறி2 அறி2 அறி2 அறி2  

 

உ�ைன அறி�தா� - நீ 
உ�ைன அறி�தா� 

உலக�தி� ேபாராடலா�! 

உய'�தா7� தா��தா7� 
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தைல வண-காம� நீ வாழலா�!! 

 

- கவிஞ' க�ணதாச�.  

 மனித'மனித'மனித'மனித'  

 

ேத�� ேசா& நித� தி�& - பல 

சி�னDசி& கைதக8 ேபசி 
வா�� ��பமிக உழ�& - பிற' 
வாட! பல ெசய�க8 ெச�� - நைர 
E�* கிழ!ப�வ� ெய�தி - ெகா9- 

E6&*கிைர என! பி� மா$� - பல 

ேவ�*ைக மனிதைர! ேபால நாF� - இ-4 

வ�ீேவ� எ�& நிைன�தாேயா? 
 

- மகாகவி G!பிரமணிய பாரதி.  
  

 வா�*ைகவா�*ைகவா�*ைகவா�*ைக 

 

எ� தா�தா ைமA' மகாராஜாவி� அர�மைனயி� பணியா6றியவ'. அவ�ைடய #*கிய 
ேவைல ராஜா2ட� கா;9*4 ேவ;ைடயாட� ெச�வ�. ேவ;ைடயா9வதி� எ� தா�தா 
கி�லா�. ெகா�ய கா;9மி�க-கைள* ெகாDச� Eட! பயமி�லாம� அவ' ச'வசாதாரணமாக 
ேவ;ைடயா9வா' எ�& ெசா�வா'க8. 

 

''தா�தா... 4�மி�;டாக இ�*4� கா;9*48 ேவ;ைடயாட! ேபாகிறீ'கேள, உ-கB*4! 
பயமாக இ�*காதா?‘‘ எ�& சி&வனாக இ��த நா� அவ>ட� ஒ� #ைற ேக;ேட�. 

 

''அேட ைபயா... ேவ;ைட*4! ேபாவேத அ�த �>�7*காக�தாேன!'' சி>�தா' தா�தா. 
 

ஆமா�. ேவ;ைட*4! ேபாவெத�ப� அவ�*4 ஒ� ஜாலியான ெபா:�ேபா*காக�தா� 
இ��தி�*கிற�. கா9 எ�ப� பய-கரமான பிரேதச�. எ�த! =த>லி��� எ�த* கா;9மி�க� 
பா$ேமா... எ�2ேம ெத>யா�. கா;9*48 ேவ;ைடயாட! ேபாவ� திகிலான விஷய�. 

எ�றா7�, ஏ� ேவ;ைடயாட! ேபாகிறா'க8? 

 

எதி'பாராத விஷய-கைள எதி'ெகா8வதி� மனிதF*4 எ!ேபா�ேம ஓ' அலாதியான இ�ப�. 

மகாராஜா த� ஆ;கைள அF!பி ஒ� =லிையேயா, சி-க�ைதேயா பி��� வ�� மர�தி� க;� 
ைவ*க� ெசா�லி அைத அ�= எ�� ெகா�ல#�$�. ஆனா�, அதி� எ�ன ெப>ய 
ச�ேதாஷேமா, �>�ேலா இ�*கிற�? எதி'பாராத ேநர�தி�, எதி'பாராத திைசயி� இ��� வ�� 
தா*4த�கைள எதி'ெகா�9 ெவ6றி ெப&வதி�தாேன #:ைமயான ச�ேதாஷ #� தி�!தி$� 
கிைட*4�? 

 

அ!ப�! பா'�தா� ந� வா�*ைக$� ஒ� மாய ேவ;ைடதாேன? எதி'பாராத நப'களிட மி��� 
எதி'பாராத ேநர�தி� ேசாதைனக8, ெந�*க�க8 வ��. தா*4த�க8 வ��. அைத 
எதி'ெகா8வதி�தா� ச�ேதாஷ� இ�*கிற�. 'ஐேயா.. எ� ஆ�யி' ந�ப� இ!ப� எ�ைன 
ஏமா6& வா� எ�& கனவி7� நிைன*கவி�ைலேய! ெசழி!பாக ஓ9� எ�& நிைன��� 
ெதாட-கிய வியாபார� இ!ப� ஒேரய�யாக! ப9��வி;டேத!‘ எ�ெற�லா� வ��த!ப;9! 
=ல�=வதி� அ'�த� இ�ைல. 

 

ேவ;ைட*4! ேபா4� யா�� ''இ�த! =லி நா� ஏமா�த ேநர� பா'�� எ� மீ� பா���வி;ட�. 

இ� நீதியி�ைல'‘எ�& =ல�பிய��டா? 
 

வா�*ைகைய ஒ� ேவ;ைடயாக நிைன��*ெகா8B-க8. ேபாரா;ட உ�ேவக#� =திய 
உ6சாக#� கிைட*4�. ஆன�த� பிரவாக� எ9*4�! 

 

- Gவாமி Gகேபாதான�தா.  
  

 ஊ*க�ஊ*க�ஊ*க�ஊ*க� 

 

ஊ*கL;9� சில பழெமாழிக8 இ-ேக: 
 

அ�சமி�லாதவ� அ�பல� ஏ&வா�. 

இளைமயி� ேசா�ப� #�ைமயி� வ��த�. 

இைற*க ஊ&� மண6ேகணி, ஈய! ெப�4� ெப�Dெச�வ�. 

உ:கிற நாளி� ஊ�*4! ேபானா�, அ&*கிற நாளி� ஆ8 ேதைவயி�ைல. 

ஏ�:கிறவ� இள!பமானா� எ�� ம�சா� #ைற ெகா�டா9�. 

ஒ� காG ேபணி� இ� காG ேத&�. 

க9க�தைன ெந�!பானா7� ேபாைர* ெகாB�திவி9�. 

க94 சி&�தா7� கார� ேபா4மா? 
க�ம�ைத #�*கிறவ� க;ட�ைத! பாரா�. 

க8 வி6&* கல!பண� ச�பாதி!பைதவிட* க6Nர� வி6&* கா6பண� ச�பாதி!ப� ேம�. 

க6ைகயி� க�வி கச!=, க6றபி� அ�ேவ இனி!=. 
கா��த மர� க� அ�ப9�. 

கா>யமா4� வைரயி� க:ைதைய$� காைல!பி�. 

கா6& உ8ளேபாேத O6றி*ெகா8. 

4�தி இ��� தி�றா� 4�&� மாB�. 

ெச�வன தி��த� ெச�. 

ேசா�பேல ேசா& இ�ைம*4! பிதா. 
நட�தா� நாெட�லா� உற2 , ப9�தா� பா$� பைக. 

பதறாத கா>ய� சிதறா�. 

ெபா� ெசா�லி வா��தவFமி�ைல , ெம� ெசா�லி* ெக;டவFமி�ைல. 

மைலைய� �ைள*க� சி6&ளி ேபாதாதா? 
#� ைவ�த காைல! பி� ைவ*கலாமா?#�னவேன #� நி�றா� #�யாத ெபா�8 
உளேதா? 
வ�லவF*4! =�7� ஆ$த�. 

வா$8ள பி8ைள பிைழ*4�. 

வா�2� தா�2� சில கால�.  

  

 உதவிஉதவிஉதவிஉதவி 
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உதவி கி;9� எ�ற ந�பி*ைக$ட�, அDசாம� ெசயலி� ஈ9ப9. எ-கி��தாவ� உதவி 
உ�ைன வ�� ேச��. ந�பி*ைக இ��தா�, ெசய� ெவ6றி ெப&�! - Gவாமி விேவகான�த'. 
 

Gயமாக #�ேனறிய மனித� எ�& ஒ�& கிைடயா�. என*4 அதிக உதவிக8 கி;�ன. நா� 
க�9ெகா�ட� எ�னெவனி�, நீ உைழ*க� தயாரா� இ��தா�, பல' உன*4 உதவ� தயாரா� 
இ�*கிறா'க8. 

- O. Wayne Rollins. 

 

ஒ�வF*4 மீைன* ெகா9; அவF*4 நீ ஒ� நா8 ம;9ேம உணவளி�தவனாவா�. அவF*4 
மீ� பி�*க* க6&* ெகா9; அவF*4 நீ அவன� வா�நா8 #:*க உணவளி�தவனாவா�. 

- Lao Tzu  

  

  

உைழ!= உைழ!= உைழ!= உைழ!= = ெவ6றி ெவ6றி ெவ6றி ெவ6றி  

 

��!பி���� ேத�வைத விட உைழ��� ேத�வேத ந�ல�. நீ நிைன�தா�, வி� மீைன$� 
வி:-கிவிட #�$�. இ�ேவ உ� உ�ைம பல�. Lட ந�பி*ைககைள உத>� த8ளிவி;9� 
ைத>யமாக� ெசய�ப9! 

 

க9ைமயான உைழ!பி�றி மக�தான கா>ய-கைள� சாதி*க #�யா�. பய�� பய�� 
=:ைவ!ேபா� ம�வைத விட, கடைம எF� கள�திேல ேபா>;9 உயி' �ற!ப� ேமலான�. 

 

எ�2� ெச�யாம� இ�!பைதவிட ஏதாவ� ெச�வேத ந�ல�; அதி� தவ& ேந'�தா7� 
பாதக� இ�ைல. 

 

எதி' கால�தி� எ�ன ேந�ேமா எ�& கண*4! பா'��* ெகா�ேட இ�!பவனா� எைத$� 
சாதி*க #�யா�. #ய�& ெசய�கைள ெச�பவேன வா�*ைகயி� ெவ6றி ெப&வா�. 

 

- Gவாமி விேவகான�த'.  
  

 ந�பி*ைக ந�பி*ைக ந�பி*ைக ந�பி*ைக 

இ� நா� சமீப�தி� ப��� விய�த ஒ� நிக��சி: 

த� சி& வயதி�, வா>யா' Gவாமிகளி� ஒ� காலி� க�ணா� 4�தி ெப��த ேசத�ைத 
உ�9 ப�ணி வி;ட�. =� ப:��! ேபா� காைலேய எ9*க ேவ��ய A�நிைல*4 ஆனா'. 
ம���வ', காைல எ9�� விட P 500 ேக;டா'. 
 

வா>யா' Gவாமிக8, " ஒ� காைல எ9!பத64 இ�த ம���வ�*ேக இQவள2 ெகா9*க 
ேவ�9� எ�றா� , இர�9 கா�கைள த�த #�கF*4 நா� எQவள2 ெகா9*க ேவ�9� " 
எ�& ேயாசி*கலானா'. காைல , மாைல எ�& இ�ேவைளகளி� 41 நா;க8 சி�தா>!ேப;ைட 
#�க� ேகாயி� பிரகார�ைத� G6றி வ�தா'. 
 

=� இ��த அைடயாளேம காலி� இ�லாம� ேபான�.  

  

  

ெவ6றிெவ6றிெவ6றிெவ6றி-ேதா�வி ேதா�வி ேதா�வி ேதா�வி  

 

நீ பிற�த� ெவ6றி ேம� ெவ6றி ெப&வத6ேக; ேதா�வி$ற அ�ல. அ!ப�ேய உ�ைன� 
ேதா�வி வ�� அைண�தா7�, அ�த� ேதா�வி$� ஒ� த6காலிக� தைடேய. உன� 
த�ன�பி*ைகேய அ�த� தைடகைள� தக'�ெதறி$�. 

 

உ� வா�*ைகயி� எ!ேபா� ேதா�விக8 நி6கிறேதா, அ!ேபா� ெவ6றி$� நி�& வி9கிற�. 

 

ஒ� மனித� விழாமேல வா��தா� எ�ப� ெப�ைமய�லவி:�தேபாெத�லா� எ:�தா� 
எ�ப�தா� ெப�ைம! 

 

எ�த� �ைறைய$� சா'�த, ஒQெவா� ெவ6றியாள��, சாதைனயாள�� இ�த வ'�ைதகளி� 
ெபாதி�தி�*4� ம�திர�ைத அறி�தி�!பா'க8: "வா�*ைகயி� ச�தி*4� ஒQெவா� 
இட'பா;�7�, மிக! ெப>ய அREல�தி6கான விைத ஒளி�தி�*கிற�." 

- W. Clement Stone 

 

��ப-கB*4 இைடயி�தா� வா�!=க8 ஒளி�தி�*கி�றன. 

- Albert Einstein  

 பய�பய�பய�பய�  

 

கட28 ந�பி*ைக உ8ளவ� எத64� பய!பட ேவ��யதி�ைல. உன*4! பய� ஏ6ப;டா�, 

அ� கட28 ேம� உன*கி�*4� அவந�பி*ைகையேய கா;9கிற�.  

  

 பா'ைவ பா'ைவ பா'ைவ பா'ைவ  

 

நீ உய'�� ேமேல ெச�ல� ெச�ல, இ�F� கீேழேய இ�!பவ'கB*4 நீ சிறியவனா�� 
ேதா�&வதி� விய!ெபா�&� இ�ைல. அதனா�, அவ'க8 உ� #ய6சிகைள! ப6றி எ8ளி 
நைகயா�னா�, க�9 ெகா8ளாேத. 
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உ� #ய6சிகைள ஏளன� ெச�ேவா>டமி��� விலகிேய இ�. சிறிேயாேர அQவா& ெச�வ'; 
மாறாக, உ�ைமயான ெப>ேயாேரா உ�னா7� #�$� எ�& உ�ைன உணர ைவ!ப'. 
- Mark Twain. 

 

சராச> மனிதனி� விம'சன�, உ� ேநா*க�ைத� திைச தி�!ப அFமதி*காேத. நீ கன2 
க�டா�, அவ� உ�ைன! ைப�திய*கார� எ�பா�; நீ ெவ6றி ெப6றா�, நீ அதி'Tடசாலி 
எ�பா�; நீ ெச�வ�த� ஆனாேலா, உ�ைன! ேபராைச*கார� எ�பா�. அவைன* 
க�9ெகா8ளாேத. அவனா� உ�ைன எ!ேபா�ேம =>��ெகா8ள #�யா�. 

- Robert Allen. 

 

நியாயமி�லாத விம'சன�Eட ஒ� வித�தி� பாரா;ேடயா4�. நீ ஒ�வ>� ெபாறாைமைய� 
O��வி;டா� எ�பைதேய இ� கா;9கிற�. 

- Dale Carnegie  

  

 உயர�உயர�உயர�உயர�  

 

 

நீ உ� சிறைக வி>*4� வைர நீ எ;9� உயர� யாரறிவா'?  
  

 #ய6சி#ய6சி#ய6சி#ய6சி  

 

விைத��*ெகா�ேட இ�. #ைள�தா� மர�; இ�ைலேய� உர�.  

  

 வா�!= வா�!= வா�!= வா�!=  

 

இ� நா� சமீப�தி� ப��த, ஒ� ந�ப>� அFபவ�: ஒ� நா8 பணி நிமி�தமாக ஒ� மணி 
ேநர� கா>� கா�தி�*க ேவ��ய நிைல. அ!ேபா� நா� க�ட கா;சி எ� வா�*ைகயி� 
தி�!= #ைனயாக இைம�த�. 

 

நா� கா�தி��த இட�தி� அ�கி� இ��த 4!ைப� ெதா;�யி� பைழய ேப!ப' பிளாU�* 
ெபா�;க8 ேசக>!பவ', அ�த 4!ைபைய* கிளறி அவ�*4� ேதைவயான சில ெபா�;கைள 
எ9��� ெச�றா'.பி� சிறி� ேநர� கழி�� ம6ெறா� பைழய ெபா�8 ேசக>!பவ' வ�� 
அ!ப�ேய ெச�தா'. அ� ேபா� அ�த ஒ� மணி ேநர�தி� ஆ& நப'க8 வ��, அ�த 4!ைப� 
ெதா;�ைய* கிளறி ேதைவயான� கிைட*க, ந�பி*ைகேயா9 அ9�த இட� ெச�றன'. 
 

வா�*ைகயி� மிக2� ேதா�விகைள� ச�தி�� எதி'கால� ேக8வி*4றி எ�ற நிைலயி� 
அ!ேபா� இ��ேத�. ஆனா� ஒேர ஒ� 4!ைப� ெதா;�யி� ஆ& ேப�*4! பல� கிைட*4� 
ேபா�, இ�த பர�த உலகி� வா�*ைகயி� #�ேனற எ�தைனேயா ேந'ைமயான, 

நிைலயானஒளிமயமான வா�!=க8 உ�9 எ�பைத அறி��, அத� பிற4 மனதி� உ&திேயா9 
ெசய�ப;ேட�.  

  

 எ�ண�எ�ண�எ�ண�எ�ண�, ெசா�ெசா�ெசா�ெசா�, ெசய�ெசய�ெசய�ெசய�  

 

நம� ெசா� அ�ல� ெசய7*4 Lல காரணியாக இ�!ப� ந� எ�ணேம. நா� எைத$� 
ெசா�7� #�ேபா, அ�ல� எைத$� ெச�$� #�ேபா, அத6கான உ��தத�, #தலி� ந� 
எ�ண�தி�தா� உ�வாகிற�. 

 

உ-க8 எ�ண� ப� ப;9 இ��தா�, உ-கB*4 ெக;ட எ�ண-கேள ேதா�றா�. இதனா�, 

உ-க8 ெசா�7�, ெசய7� த�னாேலேய ப� ப;9வி9�. இதனா�, உ-க8 எ�ண-களி� 
ேம� அதீத* கவன� ெச7�த ேவ��ய� இ�றியைமயாத�.  

  

 வழி வழி வழி வழி  

 

ஒ� இல*4 ேநா*கி ெச�7�ேபா�, ெச�7� பாைதயி� பல #;=த'கைள$�, விஷ! 
பா�=கைள$�, ேவ& பல வி��ப� தகாதவ6ைற$� பா'*க ேந>டலா�. இதனா�, ந� கவன� 
சிதறி, அ�த! ெபா�;களி� ேம� ெதைவயி�லாம� ெச�&விட அFமதி*க* Eடா�. அ�த 
#;=த'கைள ெவ;� எறிவ��, பா�=கைள அழி!ப�� ந�ல�தா�. ஆனா�, அ�வா நம� 
இல*4? இைத� ெச�வதா� வணீாவ� ந� ேநர�தாேன! 

 

ந� கவன� நம� இல*கி� ம;9ேம இ���, ெதைவய6ற விஷய-கைள க�9ெகா8ளாம� 
வி;9விட ேவ�9�. ேராஜா மல' #;கேளா9தா� வள'�� மண� பர!=கிற�. ேராஜா 
மலைர! பறி*க� ெச�7� ஒ�வ', எ�லா #;கைள$� அக6றிவி;9�தா� மலைர! 
பறி!ேப� எ�றா�, அவ' எ!ேபா� #;கைள அக6&வ�; எ!ேபா� மல'கைள! பறி!ப�?  
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