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02. அன்பும் சேவயும் 
 

11)                                          
        ? 
“ம்வ அன்பு சேய்கின்நர்களுக்கு ன்வாக அவயுாறு கடவுள் 
அவணத்வயும் திருப்பி விடுகின்நார்.” 

 
12)                                            ன 
    ? 
“ர் குறித்தும் கடுவாகசா, காப்தடுத்தும் வகயிசனா கருத்துக்கூந 
சண்டாசண மிகுந் ஆங்கத்சாடு சண்டுகின்சநன்”              
       . 

 
13)                      ன           ? 

“இவபசார் உங்கவப அன்பு சேய் சண்டுசனில், ாம் இவபசாவ 
அன்பு சேய்சாடு, ாம் அன்பு சேய்கின்சநாம் ன்தவ அர்கள் 
உரும்தடிச் சேய் சண்டும்”                        . 
 

14)                             ? 
“                          ன்று ற்சேய்தியில் (சாான் 
ழுதி ற்சேய்தி) கூநப்தட்டிருப்தது சறும் சண்டுசகாபன்று, அஃது ஒரு 
கட்டவப. சணனில் அன்பு சேய்ார் தாம் சேய்கின்நார்”        
                         .  
 

15)                             ? 
“அச்ேப்தடுவவிட்டு, அன்பு சேய்தில் சுறுசுறுப்தாய் ஈடுதட சண்டும்.” 

 
16)                    ,                        
     ன    ? 
“பிநன்பு சேல்கள் ட்டுச ோத்ான் ற்றும் உனசகாரின் பிள்வபகளிலிருந்து 
கடவுளின் பிள்வபகவபப் பிரித்துக் காட்டுகின்நண.” 

 
17)                                          ன 
       ? 
“ம்மிடத்தில் துமில்வனசல் அடுத்ருக்கு துவும்  இனாது. சகாஞ்ேம் 
இருப்பின் சகாஞ்ோது சகாடுக்கனாம். நிம்த இருப்பின் நிம்த ருசாாக. 
ங்ஙணாயினும் பிநருக்கு உவுசனான்சந து இறுதி சாக்காக 
இருக்கட்டும்” ன்று கூறுகின்நார்.  

 
18)        ன                                   ? 

“சான்பிருத்ல், இவநத்சாண்டின் மிகக் கடிணாணப் தத்வ 
சற்சகாள்பல், மிகத் ாாபாக ாரி ங்குல் சதான்நவ ம் ல்னாாலும் 
முடிாதுான். ஆணால் ாம் ல்னாருச அன்பு சேய் முடியும்.”      
          . 

 
19)                                       ன? 

“நீங்கள் சேய்கின்ந அவணத்துச அடுத்ருக்காண உவிகபாக அவட்டும்” 
ன்று சான் சதாஸ்சகா கூறுகின்நார். 
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20)                             ? 
“ஒருது று தற்றி உணக்குத் சரிரும்சதாது, தீர்ப்புக்கூறுமுன், அது 
குறித் கல்கள் அவணத்வயும் அறி முல்க. சணனில், துரும்தபவு று, 
தூபாகப் சதரிாக்கப்தடுகின்நது ன்தச உண்வ”        
                        . 
 
 

03. ஆன்ாவும் வீடுசதறும் 

 
21)           ன,     ,        ன                       
     ?  
“உன் சிந்வண, சோல், சேல்கள் அவணத்தும் உது ஆன் னனுக்கு 
உகந்வாக அவல் சண்டும்”                     . 

 
22)                 ன            ?  

“ன்ாதிரிவகாலும், அறிவுவகபாலும் ஆன்ாக்கவபக் காத்துக் சகாள்தில் 
ஒருருக்சகாருர் உவிட சண்டுசன்று ான் உங்கவப ற்புறுத்துகின்சநன்” 
ன்று சான் சதாஸ்சகா கூறுகின்நார். 

 
23)                            ன             ?  

“உணக்குள்பது ஒச ஆன்ா! அவ நீ காப்தாசல் உணக்குள்ப 
ற்நவணத்வயும் காக்கின்நாய். அவண இப்தாசல், அவணத்வயும் 
இக்கின்நாய்”                         ன             .  

 
24)     !     !                          ?  

“து ஆன்ாவக் சகடுக்கக்கூடி சகட்ட ண்தர்கள் சருங்கும்சதாது, ஓாய்! 
ஓாய்! ன்று கத் சண்டும்.” 

 
25)                             ?  

“ஆன்ாவக் சகால்னக் கூடி சகாடி தாம், சகாடி தாம் சேய் 
நிவனயில் ோவ அவடது”    ண்டு தற்றியும் சான் சதாஸ்சகா 
அஞ்சுகின்நார். 

 
26)                                     ?  

“ஆன்மீக சருக்கடியில் இருக்கும் இவபஞனுக்கு உவுல், கடவுளுக்காக 
ஆன்ாக்கவப மீட்டல்” ஆகி    சேல்களில் ாம் அேம் காட்டுாகத் 
சான் சதாஸ்சகா கூறுகின்நார். 

 
27)                           ன                     
      ?  
“ஆன்ாக்கவபத் ாருங்கள்! ற்நவணத்வயும் ன்னிடமிருந்து டுத்துக் 
சகாள்ளுங்கள்” ன்று சான் சதாஸ்சகா கூறுகின்நார். 
 

28)                              ?  
“விண்கத்வ அவடயும் தடிக்கற்கபாக ண்க அறிவப் தன்தடுத் 
சண்டுசண ார்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்சநன்”              
       . 

 
29)                          ன  ன              ?  

“து சவனயில் அல்னது துரில், க்காக ானுனகில் சகுதி சேர்த்து 
வக்கப்தட்டுள்பது ன்தவ நாலிருப்சதாம்.” 
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30)                                            
       ?  
“இவ்வுனகப் புகழ்ச்சிக்காகப் தாடுதடுசார் ேபிக்கப்தட்டர். சணனில், இவ்வுனகம் 
ஒரு சாோண ட்டிக்கான். து உவப்பிற்கு அது ன்றிசகட்டத்ணத்வ 
ட்டுச ஊதிாகத் ருகின்நது”                         .  
 

04. இபவ 
 

31)                                            ?  
“நீ இவபஞன்! அதுசதாதும் ணக்கு உன் னனில்     சதரிதும் அக்கவந 
சேலுத்” ன்கின்நார் சான் சதாஸ்சகா. 

 
32)                       ?  

“ாலிதம் (இபவ)ான் னிாழ்வின் ேந் கானம் ன்தது 
நிவணவிருக்கட்டும்!” 
 

33)                                     ன?  
“இவபஞர்கசப, குதியுங்கள்! ஓடுங்கள்! ஆடுங்கள்! விருப்தம்சதால் கத்துங்கள்! 
ஆணால் தாத்வ ட்டும் சகாள்வப சாசணக் கருதி வினக்குங்கள்! 
விண்வே உறுதிாகப் சதறுவீர்கள்!” ன்று அறிவுவ கூறுகின்நார். 
 

34)                  ன?  
“இபவ, து இண்டுச ளிதில் ரிக் கூடிவ.” 
 

35)                                         ன  
          ?  
“உங்கள் அகவ நீண்டுசகாண்சட சதாகும் ன்று ணக்சகாட்வட கட்ட 
சண்டாம். ோவு திடீசணத் ாக்கி உங்கவபத் துன்தத்துக்குள்பாக்கும். ணச, 
தூய்வயில் நிவனத்திருந்து, ோவ திர்சகாள்ப ப்சதாதும் ாாக 
இருங்கள்”               .  
 

36)                                               ன 
       ?  
“நீங்கள் ன்வ புரி சண்டுா? இவபசாருக்குக் கற்பியுங்கள். நீங்கள் தூ 
தணி சேய் சண்டுா? இவபசாருக்குக் கற்பியுங்கள். இப்சதாதும் 
ப்சதாதும் உண்வயில் தூற்றிற்சகல்னாம் தூ தணி இஃது ஒன்சந” 
       . 

 
37)                                                  
  ன       ?  
“இந் இவபஞர்கள் அவணரும் பிநர் ங்களுக்குச் சேய்கின்ந ன்வவ 
உர்ந்து சகாள்பத்க்க அறிவுள்பர்கபாக இருக்கிநார்கள். கட்டவபகளில் 
முன்வாணதும், கடவுள் னிகுனத்தின் மீது வத்துள்பதுாண அன்வத 
அர்கள் உள்ாங்கிக் சகாள்ப ாம் சாடர்ந்து முல்சாாக!” ன்கின்நார்.  

 
38)                                                   
       ன?  
“இவப திலிருப்தர்கவப ரின்வண அன்பு சேய்கின்நார். ஆகச 
இவபசாச, அடிக்கடி அவ (ரிாவ) அவப்ததில் உறுதிாய் இருங்கள்!” 
ன்று கூறுகின்நார்.  
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39)                                       ன       ?  
“இவபஞன் அன்பு சேய்ப்தடுகிநான் ன்று அறிந்திருப்தசாடு, அவண அன்பு 
சேய்கின்ந ஒருர் ல்னா ன்வகவபயும் அவடசாடு, இவபஞரிடமிருந்து 
அர் அன்வதப் சதறுது உறுதி” ன்று சாழிகின்நார். 

 
40)                               ?  

“சகட்ட இனக்கித்வவிட இவபஞர்கவபக் சகால்னக் கூடி ஞ்சு பிறிதில்வன. 
சகட்ட நூல்கள் அதிக அபவில் இருப்தசாடு, ல்ன நூல்கள் சதால் சடம் 
ரித்து ருால், ற்ந அவணத்வயும்விட சகட்ட இனக்கிம் இவபஞர்கவபக் 
சகடுக்கின்நது.”  
 

05. இவநப்தற்று 
 

41)                            ன         ?  
“ஆண்டச, இப்தணிவ உக்கு அர்ப்தணிக்கின்சநன். இவண ற்று 
ஆசீர்தியும்” ன்று கூறிச் சேபித்து, உன் சேல் ஒவ்சான்வநயும் ஆண்டவ 
சாக்கித் திருப்பு. 
 

42)                 ன            ?  
“தூ, னர்ந் முகத்சாடு இவநப்தணி புரிசாம்! முகனர்ச்சி சகாள்க! 
உண்வாணாக, தாத்திலிருந்து விடுதட்ட தூ ணச்ோன்றிலிருந்து 
உருாணாக அஃது அவட்டும்.” 

 
43)            ன                  ன           ?  

“கடவுளுடன் ஒப்புசாடு இருந்ானன்றி, உனகில் ரும் உண்வாண 
கிழ்ச்சிசாடு இருக்க முடிாது.” 

 
44)                                      ?  

“ாழ்வும் ோவும் கடவுளின் வககளில் உள்பண. து விருப்தம்சதால் அர் 
அற்வநப் தகிர்ந்ளிக்கின்நார்.” 

 
45)                          ன             ?  

“கடவுவப அன்பு சேய்சாம்! ஒருசதாதும் அவ ணம் சாகச் 
சேய்ாதிருப்சதாம்! வகம்ாநாக து சவகள் அவணத்வயும் அர் 
நிவநசற்றுார்.”  
 

46)       ,    ,                                ?  
“ம் கண்கள் கடவுளுக்காகச தார்க்கட்டும்! ம் தாங்கள் கடவுளுக்காகச 
டக்கட்டும்! ம் வககள் அருக்காகச உவக்கட்டும்!” 
 

47)                         ?  
“இவந ம்பிக்வக ற்றும் இவநப்தற்றுறுதியில் சாடர்ந்து தணித்ல், இவ 
இண்டும் இல்னா அசுகள் வயும் வீழ்ந்து சதாயிண. னி சவனகள் 
அவணத்தும் தனிந்ண.”  
 

48)       ன                                  ன      
               ?  
“ோத்ாவண திர்த்து நிற்க, இவந ம்பிக்வக ன்ந கேத்வ அணிந்து 
சகாள்ளுங்கள்!” ன்று கூறுகின்நார் சான் சதாஸ்சகா. 
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49)                      ன             ?  
“அது சித்த்வ (திருவுபத்வ) ற்று டப்தன் மூனமும், அது 
விதிமுவநகவபக் கவடபிடிப்ததின் மூனமும் இவநனுக்கு து ன்றிவ 
சளிப்தடுத்னாம்.”   

 
50)        ?        ?         ?  

“கடவுள் தக்கதனாக இல்னாசதாது தவடதனம் அவணத்தும் வீாகும்.” 
 

 
06. கல்வி 

 
51)                                                  
                ?  
“சனீக்கள் சவணச் சேகரிக்கும்சதாது, ன்னிச்வோக இங்கால் குழுக்கபாக 
ாணியின் கட்டுப்தாட்டில் இங்குகின்நண. அடுத்து, ஒச னவ ட்டும் ாடால் 
தன னர்கவபயும் ாடுகின்நண. மூன்நாாக, னர்களின் ற்ந னன்கவபத் 
விர்த்துத் சவண ட்டுச உறிஞ்சுகின்நண” ன்தால், கற்சதார் சனீக்கவபப் 
பின்தற்ந சண்டும்.  
 

52)                               .  
“கல்விமுவநயில் இற்வக சறி, இவந சறி ன்ந இரு வகாண 
முவநகவபத் சாற்றுவிக்கின்சநன். இற்றுள் இவந சறி ன்தது குதிவ 
ாயில் கடிாபம் சதாலும், இற்வக சறி ன்தது சேம் சதாலும் அவந்து, 
ாவண ஒழுங்குதடுத்திக் கல்வியில் கணம் சேலுத் உவுகின்நண” ன்று 
சான் சதாஸ்சகா து கல்வி முவநவ தற்றிக் கூறுகிநார். 
 

53)             ,                                 
                  ?  
“ஒரு கப்சதாழுவக்கூட வீாக்கால் உவப்தது, அறிவு சதறுற்காண 
ழிாகும். தடிப்புக்காக ஒதுக்கப்தட்ட சத்வ அற்சகன்சந சேனவிடுக” 
                        . 

 
54)                                            ?  

“ன்ணம்பிக்வகயும், அன்பும் இல்னால் உண்வாண கல்வி அவாது.” 
 

55)     ன      ன                                  ?  
“நாண தடிப்பிவணகள் ணதில் ளிதில் ததிந்துவிடுகின்நண, ஆணால், அற்வந 
திர்த்து ாாடி அவ சநண சய்ப்பிக்க, திநவயும் அறிவும் சவ.” 
 

56)                                                 
                     ?  
“இவபசார் ற்கல்வி சதற்நால், அநசறியுள்ப ஒழுங்குமுவந நினவும்; 
இல்வனசல் தீவயும் ஒழுங்கின்வயும் சசனாங்கும்”              
       . 

 
57)                       ?                 ?  

“சதருஞ்சேல்ாக சண்டுசன்ந, ற்தண்புகபால் சதருஞ்சேல்ாக 
சண்டுசன்ந சாக்சகாடு தடியுங்கள். சணனில் தூாண இவநச்ேச 
சேல்ங்களிசனல்னாம் சிநந் சேல்ம்.” 
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58)                           ?                  ?  
“சதாருளீட்டத் சவாண திநவகவப பர்க்கச நீ தடிக்கின்நாய். பிநரின் 
உவப்பில் நீ பிவக்கின்நாய் ண ாரும் உன்வணப் தார்த்து ன்றும் சோல்னக் 
கூடாது.” 

 
59) „             ன          ‟                         
   ன     ?  
“கற்நலுக்குக் கடிண முற்சி சவ. அம்முற்சி திநுட்தத்திற்சகற்த ாறுதடும். 
முற்சிவக் வகவிடாதீர்கள்! கடிணாணவகவபயும், புரிாற்வநயும் 
புநந்ள்ளி, ளிவாணற்வந ட்டுச தயில்து பிவாகும்”        
            . 

 
60)      ,                                             
  ன        ?  
“ல்னசாரு ேமுாம் அவ சண்டுாயின், து ஆற்நல் முழுவயும் 
இவபசாரின் கல்விமீது ஒருமுகப்தடுத் சண்டும். இது குறித் ணது 
அனுதம் ணக்குக் கற்பிப்தது இதுான். ற்தண்புள்ப ேமுாத்வக் 
கட்டிவக்க விரும்பிணால், து இவபசார் கல்வி சதறுது குறித்து ாம் 
மிகுந் கணம் சேலுத் சண்டும்” ன்று சான் சதாஸ்சகா கூறுகின்நார். 

 
07. சேல் திநம் 

 
61)                                 ன     ?  

“சேனாற்றும்சதாது உன் முழுத்திநவணயும் தன்தடுத்து. உன்ணால் 
முடிாவக் கடவுள் முடித்துத் ருார்” ன்று கூறுகின்நார் சான் சதாஸ்சகா. 
 

62)                   ன                       ?  
“இன்சந சேய்க்கூடி ன்வவ ாவபக்சகண ஒதுக்காச, ாவப ன்தது 
ாசனச சதாகனாம்”                                   . 
 

63)                             ?  
“வடகவப சல்லும்வ ஊக்கத்துடன் முற்சி சேய்ால், இடர்தாடுகள் 
காாற் சதாகும்.” 
 

64)                  ன       ன             ?  
“வச் சேய்ாலும் அற்கு மிகுந் முக்கித்தும் ருாக து ணநிவன 
அவ சண்டும்.”  
 

65)                 ன        ன             ?  
“தணிாற்று! ஆணால், உன் உவப்பு உன் ஆற்நலுக்கு ற்தச அவட்டும்.” 
 

66)                             ன       ?  
“இவநன்நாட்டு முன்வாணது, இவநன்நாட்டுடன் இவந்து உவக்க 
சண்டும். உவக்கான் உண் குதிற்நன்” ன்கின்நார் சான் 
சதாஸ்சகா. 
 

67)             ,                        ன       ?  
“ன் ாழ்ாளில் இதுச கவடசிப் தணி ன்ததுசதால் ஒவ்சான்வநயும் 
கணமுடன் சேய்சன். சேல்திட்டம் சதாடும்சதாது சடுங்கானம் ாப்சதாது 
சதால் திட்டமிடுசன்” ன்று கூறுகின்நார். 
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68)                                 ன        ?  
“னின் உவக்கப் பிநந்துள்பான். அன்சதாடும் ஊக்கம் பாலும் 
உவக்கிநனுக்கு சவன ளிாகின்நது” ன்கின்நார். 
 

69)                                              ?  
“தூ பிான்சிஸ்கு ேசனசிாவப் சதான கனிசாடும், சாபுவப் சதானப் 
சதாறுவசாடும் உவக்க சண்டும்” ன்று சான் சதாஸ்சகா உம் 
கூறுகிநார். 
 

70)                                   ன            ?  
“உவப்புான் ஒழுக்கத்வப் தாதுகாக்கும் அண்” ன்று சான் சதாஸ்சகா 
கூறுகிநார். 
 
 

08. சோம்தல் 

 
71)                                   ?  

“சோம்தவனயும் சோம்சதறிகவபயும் வினக்குக! கடவகவபக் கருத்தூன்றிச் 
சேய்க”                                  . 
 

72)                       ,            ?  
“ோத்ான் சதரிதும் விரும்புது நீங்கள் சோம்பி இருப்தவ! அன் மிகவும் 
சறுப்தது உங்கள் சுறுசுறுப்வத.” 
 

73)                      ?  
“சோம்தல் ான் உன் மிகப் சதரும் தவகன். வனதூக்க விடாாறு அவ 
திர்த்துப் சதாாடு!”                     . 
 

74)                                   –     ?  
“ஓய்வுக்குப் சதாருள் சோம்பியிருத்ல் அன்று.” 
 

75)                     ?  
“சோம்பிக் கிடக்கும் மூவப, ோத்ானின் சாழிற்ோவன!” 
 

76)                        ?  
“தீவகள் அவணத்வயும் சோம்தல் க்குக் கற்பிக்கும். சணனில் தீவகளின் 
ந்வ அது.” 
 

77)                      ன            ன?  
“சோம்தசனாடு ஒழுக்கம் ஒத்துப்சதாகாது. ஆகச நீ சோம்பியிருக்வகயில் 
ஒழுக்கத்திற்கு திாண தீவவ சற்சகாள்கிநாய்” ன்கிநார் சான் 
சதாஸ்சகா. 
 

78)            ன         ?  
“அறிவு ற்றும் ஆன்மீகம் ோர்ந் தடிப்பில் ஆழ்ந் கணம் சேலுத்துன் 
மூனம் சோம்தவன சல்னனாம்.” 
 

79)                       ?  
“விண்சு சோம்சதறிகளுக்காக உண்டாக்கப்தட்டன்று.” 
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80)                         ன            ? 
 “                       ”                . 
 

09. ட்பு 
 

81)     ன                       ?  
“உன் ண்தன் மீது உணக்கு ாது ணத்ாங்கல் இருப்பின், அதுதற்றி 
அசணாடு அச்ேமின்றிப் சதசி ஒப்புாகுக. உள்பக் குமுநவனச் சுந்து திரி 
சண்டாம்.” 
 

82)               ?          ன           ?  
“கடவுவபப் தழிக்கின்ந, திருடுகின்ந, இவநச்ேமில்னார்கள் தீ ண்தர்கள். 
அர்கவப வினக்கி விட சண்டும்.” 
 

83)         ன             ?  
“மிவகப்தடப் புகழ்தவண ண்தணாகக் கருற்க.” 
 

84)                            ன           ?  
“உன்வண, உன் ண்தர்கள் திக்க சண்டுா? அப்தடிாயின், அவணவயும் 
உர்ாக தித்து, அர்களுக்கு உவிட காத்திரு. அப்சதாது நீ கிழ்ச்சியில் 
திவபப்தாய்.” 
 

85)               ,                        ?  
“சகட்ட ண்தர்கவப வினக்கு, ல்ன ண்தர்கசபாடு சருங்கிப் தகு!” 
 

86)                                  ன        ?  
“சகட்ட ண்தர்கவப வினக்காவ நீ சதாதத்தில் சிக்கியுள்பாய் ன்தவணக் 
கருத்தில் சகாள்க. உண்வயில் நீயும் தீணாகிவிட்டாய் ன்சநண்ணி அஞ்சுக!” 
       . 
 

87)                    ன                 ?  
“ற்சதசடுத் கூட்டத்திலிருந்து உன் ண்தர்கவபத் சரிவு சேய்க. 
ல்னர்களுக்குள்ளும் மிகுந் ல்னர்கவபச ண்தாக்கு!” 
 

88)                            ?                 ?  
“ண்தர்கசபாடு தகும்சதாது, அர்களின் ற்தண்புகவப ட்டுச பின்தற்ந 
சண்டும். குவநதாடுகள் அர்களிடத்திலும் இருக்கனாம். அற்வநப் பின்தற்நக் 
கூடாது.” 
 

89)        ன                 ன           ?   ன       
    ?  
“சேய் சண்டி கடவகவபச் சேவ்சண சேய்! தீ சதச்சு ற்றும் 
சதருந்தீனியில் திவபக்காச! இவநருள் சதறுதில் இனிது கிழ்! அப்சதாது 
ோவு உன்வண அச்சுறுத்ாது.” 
 

90)                „           ‟     ?  
“சகட்ட ண்தர்கள், சகட்ட நூல்களிலிருந்து வினகி நில்!”  
 
 
 
 



 10                  ,                  ,        ,       636 809. 

 

10. டத்வ 
 

91)  ன                            ?  
“உன் சேல் குறித்து ாவப நீ சட்கப்தடத் சவயில்னா வகயில் இன்று 
அஃது அவ சண்டும்.” 
 

92)          ?  
“ன் ந்வதற்றி இழிாகப் சதசுதன் இழிகன் ன்று உறுதிாகக் 
கூறிவிடனாம்.” 
 

93)                            ?  
“உன் முகத்துக்கு முன்தாக, இடநனாண, இருசதாருள் ருகின்ந இழிசோல் சதே 
ாாவண விட்டுத் தூ வினகு.” 
 

94)               ன           ?   ன           ? 
குற்நம் புரிந்ன், “ோக்குச் சோல்லி குற்நங்கவப      முனால், திருத்திக் 
சகாள்ப முற்சி சேய் சண்டும்!” 
 

95)                           ? 
“ல்சனாழுக்கம் ன்தது ேரிாண ஒழுங்காண சதச்சு, சேல் ற்றும் டத்வ 
ஆகும்.” 
 

96)                           ?  
“உண்டு குடித்து உநங்குதில் மிாக இருப்தன், சர்வாணன், 
கணமுள்பன், ாாபன்”       முற்றிலும் ல்னனின் ாற்குங்கள். 
 

97)                                      ?  
“வயும் காப்தடுத்தும் வகயில் ழுத்தில் ததிாச; சணனில், ழுதிது 
ழுதிச!” 
 

98)                                     ?  
“ஒழுக்கற்ந அறிவு, ஆன்ாவின் அழிவு ன்தவ சஞ்சில் நிறுத்துக!”     
          . 
 

99)                                 ன         ? 
உடல் னத்தில் கிவும், சடுங்கானம் ாவும் சவாக இருப்தவ 
பின்ரும் ான்கு. 

1. குற்நற்ந ணச்ோன்றுடன் உநங்கச் சேல்லுல். 
2. மிாக உருந்துல். 
3. சுறுசுறுப்தாக, ஆற்நல் குவநால் ாழ்ல் 
4. ல்ன ண்தர்கவபப் சதற்றிருத்ல்.  

 
100)                                           ? 

  
“தாம் ஆன்ாவுக்குள் நுவயும் தனகணிகள் கண்கசப. ஆலின், அற்வநக் 
கணாகக் காத்துக் சகாள்ளுங்கள்” ன்று சான் சதாஸ்சகா கூறுகிநார். 
 
 

 
“நீ இளைஞன்! அதுபபோதும் எனக்கு உன் நலனில் பபரிதும் அக்களை பெலுத்த!” 

- சான் சதாஸ்சகா. 


