குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
குறள் தேனீ தபாட்டி விதிமுகறேள் மற்றும் விவரங்ேள்
நிலைகள் மற்றும் வயது வரம்பு [Levels and Age limits]
நிலைகள்
அரும்புகள்

வயது வரம்பு1

குறள்களின் எண்ணிக்லக

8 வயது வலர

35 குறள்கள்2

மைர்கள்

12 வயது வலர

70 குறள்கள்2

கனிகள்

17 வயது வலர

100 குறள்கள்2

1 Age as of June 30, 2019

2 குறள்கள், குறளின் ப ொருள், குறளில் உள்ள ப ொற்கள், குறள் ப ொற்களின் ை ப ொருள்கள் இலவ அலைத்தும் திவு ப ய்த
ப ொட்டியொளர்களுக்கு திவுத் பததி முடிந்தவுடன் வழங்கப் டும்.

அரும்புேள் நிகை

சுற்று

கேள்வி வடிவம்

விளக்ேம் மற்றும் உதாரணம்

1

பகொடுக்கப் டும் முதல்

பேரம் – 30 விைொடிகள்

ப ொல்லிற்குரிய
திருக்குறலளத் தவறின்றி
கூறவும்.

மதிப்ப ண்கள் - 10
உதொரணம்
பகள்வி : "அகர" எைத் பதொடங்கும் குறலளக் கூறவும்
தில் : அகர முதை எழுத்பதல்ைொம் ஆதி
கவன் முதற்பற உைகு

2

பகொடுக்கப் டும் இறுதிச்
ப ொல்லிற்குரிய
திருக்குறலளத்
தவறின்றி கூறவும்

பேரம் – 30 விைொடிகள்
மதிப்ப ண்கள் - 10
உதொரணம்

1

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
பகள்வி : "உைகு" எை முடியும் குறலளக் கூறவும்
தில் : அகர முதை எழுத்பதல்ைொம் ஆதி
கவன் முதற்பற உைகு
3

பகொடுக்கப் டும்
ப ொருளுக்குரிய
திருக்குறலளக் கூறி

பேரம் – 30 விைொடிகள்
மதிப்ப ண்கள் - 10

அதற்கு

உதொரணம்

ஆங்கிைப்ப ொருள்

பகள்வி : எழுத்துக்கள் எல்ைொம் அகரத்தில்

கூறவும்.

பதொடங்குகின்றை; (அது ப ொை) உைகம் தொய் தந்லதயரில்
பதொடங்குகிறது.
தில் : அகர முதை எழுத்பதல்ைொம் ஆதி
கவன் முதற்பற உைகு.
English Meaning – Like Alphabets begin with ‘A’, the world
begins with the parents.

4

வொல் சுற்று (Tie Breaker)

திருக்குறலள ற்றிய ப ொது அறிவுக்பகள்விகள்.

பல அணிேள் சம மதிப்பபண்ேள் பபற்றால், அதத தவிர்க்ே (Tie-breaker) "சவால் சுற்று" கேள்விேள்
கேட்ேப்படும்

பாடத்திட்டம் [Syllabus]
•

அரும்புேள் நிதலக்ோன

திருக்குறள்ேள்(35) தேகேட்டின் இறுதி பகுதியில்

உள்ளது
•

சவால் சுற்றுக்ோன கேள்வி பதில்ேதள பங்கேற்பாளர்ேகள தோரித்து படிக்ே
கவண்டும்

2

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு

மைர்கள் நிலை
சுற்று
1

பகள்வி வடிவம்

விளக்கம் மற்றும் உதொரணம்

பகொடுக்கப் டும் இறுதிச்

பேரம் – 30 விைொடிகள்

ப ொல்லிற்குரிய திருக்குறலளத்

மதிப்ப ண்கள் - 10

தவறின்றி கூறி அதற்கொை

உதொரணம்

ப ொருலளயும் கூறவும்

பகள்வி : " உைகு" எை முடியும் குறலளக் கூறவும்
தில் : அகர முதை எழுத்பதல்ைொம் ஆதி
கவன் முதற்பற உைகு

2

திருக்குறளிலிருந்து ஒரு ப ொல்

பேரம் – 30 விைொடிகள்

பகொடுக்கப் டும், அதற்குரிய 5

மதிப்ப ண்கள் – 10 (5x1 + 5)

ப ொருள்கலளக் கூறி பின் அந்த

உதொரணம்

ப ொல்லுக்கொை திருக்குறலள

பகள்வி : ஆதி என்னும் ப ொல்லுக்கு ை ப ொருள்

முழுலமயொக கூறுதல் பவண்டும்.

கூறுக? பின் அதன் திருக்குறலள முழுலமயொக
கூறுக?
தில் :

ஆதி : பதொடக்கம் ;

லழலம ; கடவுள் ; ;

சூரியன் ; சுக்கிரன் ; ேொலர ; ஆடொபதொலட .
அகர முதை எழுத்பதல்ைொம் ஆதி
கவன் முதற்பற உைகு.
3

பகொடுக்கப் டும் ப ொல்லுக்கு

பேரம் – 30 விைொடிகள்

திருக்குறலளக் கூறி

மதிப்ப ண்கள் - 10

அக்குறளுக்கு ப ொருள் கூறுதல்

உதொரணம்

பவண்டும்.

பகள்வி: " உைகம்" என்ற ப ொல்லுள்ள குறளிலைக்
கூறி அக்குறளுக்கு ப ொருள் கூறுக ?

3

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
தில்: வொன்நின்று உைகம் வழங்கி வருதைொல்
தொன்அமிழ்தம் என்றுணரற் ொற்று
ப ொருள்: உரிய கொைத்தில் இலடவிடொது மலழ
ப ய்வதொல்தொன் உைகம்

நிலைப ற்று வருகிறது;

அதைொல் மலழபய அமிழ்தம் எைைொம்
4

வொல் சுற்று (Tie Breaker)

திருக்குறலள ற்றிய ப ொது அறிவுக்பகள்விகள்.

ை அணிகள் ம மதிப்ப ண்கள் ப ற்றொல், அலத தவிர்க்க (Tie-breaker) " வொல் சுற்று" பகள்விகள்
பகட்கப் டும்

பாடத்திட்டம் [Syllabus]
•
•

மைர்கள் நிதலக்ோன திருக்குறள்ேள்(70) தேகேட்டின் இறுதி பகுதியில் உள்ளது
வொல் சுற்றுக்கொை பகள்வி

தில்கலள

ங்பகற் ொளர்கபள தயொரித்து

டிக்க

பவண்டும்.

ேனிேள் நிகை
சுற்று
1

கேள்வி வடிவம்
போடுக்ேப்படும் இறுதிச்
பசால்லிற்குரிே திருக்குறதளத்
தவறின்றி கூறி, அதற்ோன
பபாருதளக் கூறவும்

விளக்ேம் மற்றும் உதாரணம்
கேரம் – 30 வினாடிேள்
மதிப்பபண்ேள் - 10
உதாரணம்
கேள்வி : " உலகு" என் முடியும் குறதளக் கூறவும்
பதில் : அேர முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி
பேவன் முதற்கற உலகு

4

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
பபாருள்: எழுத்துக்ேள் எல்லாம் அேரத்தில்
பதாடங்குகின்றன; (அது கபால) உலேம் தாய்
தந்ததேரில் பதாடங்குகிறது.
2

திருக்குறளிலிருந்து ஒரு பசால்
போடுக்ேப்படும், அதற்குரிே 5
பபாருள்ேதளக் கூறி பின் அந்த

கேரம் – 30 வினாடிேள்
மதிப்பபண்ேள் – 10 (5x1 + 5)

பசால்லுக்ோன திருக்குறதள

உதாரணம்

முழுதமோே கூறுதல்

கேள்வி : ஆதி என்னும் பசால்லுக்கு பல பபாருள்

கவண்டும். ( மதிப்பபண் 10 )

கூறுே? பின் அதன் திருக்குறதள முழுதமோே
கூறுே?
பதில் :

ஆதி : பதாடக்ேம் ; பதைதம ; ேடவுள் ; ;

சூரிேன் ; சுக்கிரன் ; ோதர ; ஆடாகதாதட .

அேர முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி
பேவன் முதற்கற உலகு
3

போடுக்ேப்படும்
அதிோரத்திலிருந்து ஒரு
திருக்குறள் கூறி அதற்கு
பபாருள் கூறுே.

கேரம் – 30 வினாடிேள்
மதிப்பபண்ேள் - 10
உதாரணம்
கேள்வி: வாய்தம என்னும் அதிோரத்திலிருந்து ஒரு
திருக்குறள் கூறி அதற்கு பபாருள் கூறுே?
பதில் :
உள்ளத்தாற் பபாய்ோ பதாழுகின் உலேத்தார்
உள்ளத்து பளல்லாம் உளன்

5

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
பபாருள்: மனத்தால்கூடப் பபாய்தே நிதனக்ோமல்
வாழ்பவர்ேள், மக்ேள் மனத்தில்

நிதலோன

இடத்ததப் பபறுவார்ேள்)
4

சவால் சுற்று (Tie Breaker)

திருக்குறதள பற்றிே பபாது அறிவுக்கேள்விேள்.

பல அணிேள் சம மதிப்பபண்ேள் பபற்றால், அதத தவிர்க்ே (Tie-breaker) "சவால் சுற்று" கேள்விேள் கேட்ேப்படும்

பாடத்திட்டம் [Syllabus]
•

ேனிேள்

நிதலக்ோன

திருக்குறள்ேள்(100) தேகேட்டின் இறுதி பகுதியில்

உள்ளது
•

சவால் சுற்றுக்ோன கேள்வி பதில்ேதள பங்கேற்பாளர்ேகள தோரித்து படிக்ே
கவண்டும்

6

குறள்ேள் – அரும்புேள் நிதல

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
#
1

2

குறள்
எண்

1

12

அதிோரம்
ேடவுள் வாழ்த்து

வான் சிறப்பு

குறள்

பபாருள் [தமிழ்]

பபாருள் [ஆங்கிலம்]

அேர முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி

எழுத்துக்ேள் எல்லாம் அேரத்தில்

As the letter A is the first

பேவன் முதற்கற உலகு.

பதாடங்குகின்றன; (அது கபால)

of all letters, so the eternal

துப்பார்க்குத் துப்பாே துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

உண்பவர்க்குத் தக்ே உணவுப்

Rain produces good food,

துப்பாே தூஉம் மதை

உலேம் ேடவுளில் பதாடங்குகிறது.
பபாருள்ேதள விதளவித்துத்

God is first in the world
and is itself food

தருவகதாடு, பருகுகவார்க்குத் தானும்
ஓர் உணவாே இருப்பது மதைோகும்
3

4

26

34

நீத்தார் பபருதம

அறன்வலியுறுத்தல்

பசேற்ேரிே பசய்வார் பபரிேர் சிறிேர்

பசய்ே ேடினமான ேல்ல பசேல்ேதள

The great people

பசேல்ேதள பசய்ோகதார் சிறிகோர்!

things but the average

மனத்துக்ேண் மாசிலன் ஆதல் அதனத்தறன்

மனம் தூய்தமோே இருப்பகத அறம்;

Having pure thoughts is

ஆகுல நீர பிற

மற்றதவ எல்லாம் பவறும் ஆடம்பரகம!

known as morality;

பசேற்ேரிே பசய்ேலா தார்

பசய்பவர்ேள் பபரிகோர்! அப்படிப்பட்ட

accomplish difficult
people cannot.

everything else is just a
show off.

5

45

இல் வாழ்க்தே

அன்பும் அறனும் உதடத்தாயின் இல்வாழ்க்தே

அன்பான உள்ளமும் அததபோட்டிே

Love and morality are the

பண்பும் பேனும் அது

ேல்ல பசேல்ேளும் இருந்தால்

essence and purpose of

இல்வாழ்க்தே பண்பும், பேனும் பேனும்

family life.

போண்டு விளங்கும்
6

50

இல் வாழ்க்தே

தவேத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உதறயும்

உலேத்தில் வாைகவண்டிே

Those who live their life

பதய்வத்துள் தவக்ேப் படும்

அறபேறியில் நின்று வாழ்கிறவன்,

the right way will be

வானுலேத்தில் உள்ள பதய்வம் கபால்

regarded as God.

மதிக்ேப்படுவான்
7

69

மக்ேட்கபறு

ஈன்ற பபாழுதின் பபரிதுவக்கும் தன்மேதனச்
சான்கறான் எனக்கேட்ட தாய்

ேல்ல மேதனப் பபற்பறடுத்தவள்

When a mother hears

அவதனப் பபற்றபபாழுது அதடந்த

scholar will be happier

என்று ஊரார் பாராட்டும் பபாழுது

that her child is a great

1

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
மகிழ்ச்சிதேவிட அதிே மகிழ்ச்சிதே

than when she gave birth

பிள்தளேள் தம் பபற்கறார்க்கு பசய்யும்

The favor a son can do to

இவர்ேள் என்ன தவம் பசய்தார்ேகளா

others say that his father

பசால்லாகும்

him as son.

அன்பு இல்லாதவர், எல்லாம் தமக்கே

People with no love keep

உதடேவகரா தம் உடல், பபாருள்,

whereas those with love

அந்தத் தாய் அதடவாள்.
8

70

மக்ேட்கபறு

மேன்தந்ததக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தத
என்கோற்றான் போல்எனும் பசால்

தேம்மாறு, இந்த பிள்தளதே பபற
என்று பிறர் புேழ்ந்து பசால்லும்

9

72

அன்புதடதம

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிேர் அன்புதடோர்
என்பும் உரிேர் பிறர்க்கு

கவண்டும் என்று வாழ்வர். அன்பு

ஆவி ஆகிே அதனத்தும் பிறருக்பேன
10

11

90

100

விருந்கதாம்பல்

இனிேதவகூறல்

108

பசய்ேன்றி அறிதல்

his father is to make

is very fortunate to have

everything to themselves,
will give even their bones

வாழ்வர்.

to others.

கமாப்பக் குதையும் அனிச்சம் முேந்திரிந்து

அனிச்சப்பூ முேர்த்தவுடன் வாடி விடும்.

Anicham flower wilts

கோக்ேக் குதையும் விருந்து.

அதுகபால், முேம் மகிழ்ச்சி

when just smelled, so do

இல்லாமல் வரகவற்றால் விருந்தினர்

the guests when received

வாடி விடுவார்

by unwelcoming host.

இனிே உளவாே இன்னாத கூறல்

இனிதமோன பசாற்ேள்

Saying bad things when

ேனிஇருப்பக் ோய்ேவர்ந் தற்று.

இருக்கும்கபாது அவற்தற விட்டு

there are good things to

இருக்கும் கபாது அவற்தற விட்டு

fruit when ripe one is

ேன்றி மறப்பது ேன்றன்று ேன்றல்லது

ஒருவர் ேமக்குச் பசய்த ேன்தமதே

Do not forget good deeds;

அன்கற மறப்பது ேன்று

மறப்பது ேல்லதல்ல. ஆனால், ஒருவர்

but forget the bad deeds

ேடுதமோேப் கபசுவது ேல்ல பைங்ேள்
ோய்ேதளத் உண்பது கபாலாகும்

12

to him.

தீதம பசய்திருந்தால் அதத

say is like eating unripe
available.

right away.

அப்பபாழுகத மறந்து விடுவது ேல்லது

2
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13

127

அடக்ேமுதடதம

ோோவா ராயினும் ோோக்ே ோவாக்ோல்

ஒருவர் எததக் ோத்திட

We should always protect

ேற்பசால்கல பசால்ல கவண்டும் .

bad things. Otherwise, it

பசால்கல அவர் துன்பத்துக்குக்

them.

பேருப்பினால் சுட்ட புண்கூட ஆறி

A burn by fire may heal

பசால்லும் பசாற்ேள் நீங்ோத துன்பம்

words will leave a scar

ஒழுக்ேம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்ேம்

ஒருவருக்கு ஒழுக்ேம் சிறப்தபத் தரும்.

Discipline gives you

உயிரினும் ஓம்பப் படும்

அதனால் அதத உயிதரக் ோட்டிலும்

greatness because of that

கசாோப்பர் பசால்லிழுக்குப் பட்டு

முடிோவிட்டாலும் ோதவ அடக்கிே,
இல்தலஎன்றால் அவர் பசான்ன
ோரணமாகி விடும்

14

129

அடக்ேமுதடதம

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாகத
ோவினாற் சுட்ட வடு

விடும்; ஆனால் பவறுப்புக் போண்டு
தரும்.

15

131

ஒழுக்ேமுதடதம

கமலானதாே ோக்ே கவண்டும்.

our tongue from saying

will come back to haunt

easily whereas hurtful
forever.

it is regarded better than
life.

16

226

ஈதே

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃபதாருவன்

ஏதும் இல்லாதவரின் ேடும்பசிதேத்

Helping the hunger of

பபற்றான் பபாருள்தவப் புழி

தீர்த்து தவப்பகத பபாருதளப்

needy is the only purpose

பபற்றவர் கசமித்து தவக்கும்

of one’s wealth.

இடமாகும்.
17

18

19

292

314

319

வாய்தம

இன்னாபசய்ோதம

இன்னாபசய்ோதம

பபாய்தமயும் வாய்தம யிடத்த புதரதீர்ந்த

குற்றம் அற்ற ேன்தமதேத் தரும்

It is acceptable to say a lie

ேன்தம பேக்கும் எனின்

என்றால் சில கேரங்ேளில் பபாய்

if it is for a good cause

இன்னாபசய் தாதர ஒறுத்தல் அவர்ோண

ேமக்குத் தீதம பசய்தவருக்கு

The punishment to those

ேன்னேஞ் பசய்து விடல்

போடுக்கும் தண்டதன , அவர்

who have done evil, is to

அவருக்கு ேன்தம பசய்வதுதான்.

showing them kindness.

பிறர்க்கின்னா முற்பேல் பசய்யின் தமக்குஇன்னா

அடுத்தவர்க்குத் தீதம பசய்தால்,

If you inflict harm to

பிற்பேல் தாகம வரும்

ேமக்குத் தீதம ேம்தமத் கதடி தானாே

others in the morning, it

பசால்வதில் தவறில்தல

பவட்கித் ததலகுனியும்படிோே

வரும்.

with no harm.

put them to shame by

3
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will come back to you by
the evening.
20

391

ேல்வி

ேற்ே ேசடறக் ேற்பதவ ேற்றபின்
நிற்ே அதற்குத் தே

ேற்கும் கபாது தவறில்லாமல்

ேற்றுக்போள்ள கவண்டும். பிறகு,

Learn without mistakes
and live by it.

அதத பின் பற்றி ேடக்ேகவண்டும்
21

22

23

400

416

423

ேல்வி

கேள்வி

அறிவுதடதம

கேடில் விழுச்பசல்வம் ேல்வி போருவற்கு

ேல்வி ஒன்கற அழிவற்ற பசல்வமாகும்.

The biggest asset to one is

மாடல்ல மற்தற ேதவ

அதற்கிதணோன சிறந்த பசல்வம்

their education, but

எதனத்தானும் ேல்லதவ கேட்ே அதனத்தானும்

ேல்லவற்தற எந்த அளவுக்கு கேட்டு

Choosing to hear good

அதவ நிதறந்த பபருதமதேத் தரும்.

honor.

எந்தக் ேருத்தத ோர் பசால்லக்

Whatever we hear from

உண்தமதே அறிந்து பசேல்பட

before accepting.

தமக்கு ஒரு தீதம வருவதற்கு முன்கப

One should aware and

வாழ்க்தே, பேருப்பின் முன் தவத்த

troubles, otherwise their

ஆன்ற பபருதம தரும்

எப்பபாருள் ோர்ோர்வாய்க் கேட்பினும் அப்பபாருள்
பமய்ப்பபாருள் ோண்ப தறிவு

கவறு எதுவும் இல்தல.

அறிகிகறாகமா , அந்த அளவிற்கு

கேட்டாலும் , அததன ஆராய்ந்து,
கவண்டும்

24

435

குற்றங்ேடிதல்

வருமுன்னர்க் ோவாதான் வாழ்க்தே எரிமுன்னர்
தவத்தூறு கபாலக் பேடும்

ோத்துக் போள்ளாதவனுதடே

தவக்கோல் கபால் அழிந்துவிடும்.

nothing else.

things will yield great

others, ensure it is true

protect from possible

life will be like hay in the
fire.

25

448

பபரிோதரத்

இடிப்பாதர இல்லாத ஏமரா மன்னன்

அறிவுதர கூறும் பபரிகோரின் துதண

Without good advisor

துதணக்கோடல்

பேடுப்பா ரிலானுங் பேடும்

இல்லாதவர்ேள் , தன்தனக் பேடுக்கும்

even a great king could

பதேவர் எவரும் இல்லாவிட்டாலும்

fail in spite no enemies.

தாகன பேடுவர்.
26

467

பதரிந்துபசேல்வதே

எண்ணித் துணிே ேருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

ேன்றாேச் சிந்தித்த பிறகே பசேலில்
இறங்ே கவண்டும்; இறங்கிே பிறகு

Assess and understand a

task before starting it. But

சிந்திக்ேலாம் என்பது தவறு.

4
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once taken, you must
complete it.
27

471

வலிேறிதல்

விதனவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்

பசேலின் வலிதமயும் தன் வலிதமயும்

Assess the task, your

துதணவலியும் தூக்கிச் பசேல்

பதேவனுதடே வலிதமயும்,

strength, hurdle and the

வலிதமயும் ஆராய்ந்து பசேல்பட

starting it.

குணம்ோடிக் குற்றமும் ோடி அவற்றுள்

ஒருவரின் ேல்ல குணங்ேதளயும்,

Weigh the positives and

மிதேோடி மிக்ே போளல்

அவரது குதறேதளயும் ஆராய்ந்து

negatives of a person

இருவருக்கும் துதணோனவரின்
கவண்டும்.

28

504

பதரிந்துபதளிதல்

பார்த்து அவற்றில் மிகுதிோே

available help before

before judging him/her.

இருப்பதவ எதவ என்பததத் பதரிந்து
அதன் பிறகு அவதரப் பற்றிே ஒரு

பதளிவான முடிவுக்கு வரகவண்டும்
29

30

31

32

517

595

664

706

பதரிந்துவிதனோடல்

ஊக்ேமுதடதம

விதனத்திட்பம்

குறிப்பறிதல்

இததன இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து

ஒரு ோரிேத்தத ஒருவர் எப்படி பசய்து

Assign the work to a

அததன அவன்ேண் விடல்

முடிப்பார் என்பதத ஆராய்ந்து பார்த்து,

person only after having

அவரிடம் ஒப்பதடக்ே கவண்டும்

means to complete it.

பவள்ளத் ததனே மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்

நீர்ப்பூக்ேளின் அடிக்ோம்பின் நீளம்

The length of the stem of

உள்ளத் ததனேது உேர்வு

நீரின் அளகவ இருக்கும். அது கபால

water-Lilly depends on

ஊக்ேத்தின் அளகவ இருக்கும்.

one's greatness depends

பசால்லுதல் ோர்க்கும் எளிே அரிேவாம்

பசால்லுவது எல்கலாருக்கும் எளிது;

It's easier said than done.

பசால்லிே வண்ணம் பசேல்

பசால்லிேதத பசால்லிேது கபால்

அடுத்தது ோட்டும் பளிங்குகபால் பேஞ்சம்

தன் அருகே இருக்கும் பபாருதளக்

ேடுத்தது ோட்டும் முேம்

அதற்குப் பிறகு அந்தக் ோரிேத்தத

மக்ேளின் உேர்வும் அவர்ேளின் மன

considered his ability and

the depth of water; so is
on their heart.

பசய்து முடிப்பதுதான் ேடினம்.

ோட்டும் ேண்ணாடி கபால் ஒருவனது

The face reflects the
inner thoughts of a

person like the mirror

5
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மனத்தில் உள்ளதத அவன் முேம்

reflects the object in front

உடுக்தே இைந்தவன் தேகபால ஆங்கே

ஆதட ேழுவும்கபாது உடகன பசன்று

Swift as one's hand

இடுக்ேண் ேதளவதாம் ேட்பு

உதவும் தே கபால, ேண்பனுக்குத்

reaching to the slipping

உதவுவது ேட்பு

for immediate help.

கோய்ோடி கோய்முதல் ோடி அதுதணிக்கும்

கோய் என்ன? கோய்க்ோன ோரணம்

Diagnose and discover

வாய்ோடி வாய்ப்பச் பசேல்

என்ன? கோய் தீர்க்கும் வழி என்ன?

the cause before treating

ோட்டிவிடும்.
33

34

788

948

ேட்பு

மருந்து

துன்பம் வந்த கபாது உடகன பசன்று

இவற்தற ஆராய்ந்து சிகிச்தச பசய்ே

of it.

clothes, true friends come

the patients.

கவண்டும்.
35

1033

உைவு

உழுதுண்டு வாழ்வாகர வாழ்வார்மற் பறல்லாம்

உைவு பசய்து வாழ்பவர்ேகள

Farming is the noblest

பதாழுதுண்டு பின்பசல் பவர்

உரிதமகோடு வாழ்பவர்ேள்.

profession in the world.

சார்ந்து வாழ்பவர்ேள்.

follow it.

மற்றவர்ேள் எல்கலாரும் அவர்ேதளத்

Everything else must

6
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#

குறள்

அதிோரம்

குறள்

பபாருள்

ஒரு பசால் பல பபாருள்

எண்
1

1

ேடவுள் வாழ்த்து

அேர முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி

எழுத்துக்ேள் எல்லாம்

ஆதி : பதாடக்ேம் ;

பேவன் முதற்கற உலகு.

அேரத்தில்

பதைதம ; ேடவுள் ; ; சூரிேன் ;

பதாடங்குகின்றன; (அது

சுக்கிரன் ; ோதர ;

கபால) உலேம் ேடவுளில்

ஆடாகதாதட .

பதாடங்குகிறது.
2

2

ேடவுள் வாழ்த்து

ேற்றதனால் ஆே பேபனன்போல் வாலறிவன்

தூே அறிவு

பேன் : பலன் ; பசல்வம் ; பைம்

ேற்றாள் பதாைாஅர் எனின்

வடிவானவனின்

; அேலம் ; சாறு ; பால் ; அமுதம்

திருவடிேதள

; நீர் .

வணங்ோதவர்,
படித்ததனால் பபற்ற
பேன்தான் என்ன?.
3

11

வான் சிறப்பு

வான்நின்று உலேம் வைங்கி வருதலால்

உரிே ோலத்தில்

அமிர்தம் :

உணவு ;

தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று

இதடவிடாது மதை

ஆவின்பால்; பேய் ; கமார் ; நீர் ;

பபய்வதால்தான் உலேம்

மதை ; கதவருணவு ; பாதரசம்

நிதலபபற்று வருகிறது;

.

அதனால் மதைகே
அமிழ்தம் எனலாம்
4

12

வான் சிறப்பு

துப்பார்க்குத் துப்பாே துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

உண்பவர்க்குத் தக்ே

துப்பாக்கி :

துப்பாே தூஉம் மதை

உணவுப் பபாருள்ேதள

சுடுங்ேருவி ;

துமுக்கி ;

விதளவித்துத்

1
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தருவகதாடு,

ேதிர்த்ததலதேத் தாக்கும்

பருகுகவார்க்குத் தானும்

பேற்பயிர்கோய் .

ஓர் உணவாே இருப்பது
மதைோகும்
5

15

வான் சிறப்பு

பேடுப்பதூஉம் பேட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே

பபய்ோமல் மக்ேதளக்

எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மதை

வருந்துவதும்,
வருந்துகவார்க்கு
துதணோய் நின்று, பபய்து
ோப்பாற்றுவதும் மதைகே
ோகும்

6

16

வான் சிறப்பு

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே

வானத்திலிருந்து

ததல :

சிரம் ; முதல் ;

பசும்புல் ததலோண்பு அரிது

மதைத்துளி விைாது

சிறந்தது ; வானம் ; இடம் ;

கபானால், பசும்புல்லின்

உேர்ந்கதான் ; ததலவன் ;

நுனிதேக்கூட இங்கே

உச்சி ; நுனி .

ோண முடிோது.
7

20

வான் சிறப்பு

நீர்இன்று அதமோது உலபேனின் ோர்ோர்க்கும்

எவரும் நீர் இல்லாமல்

நீர் :தண்ணீர் ; ேடல் ; இரசம் ;

வான்இன்று அதமோது ஒழுக்கு

வாைமுடிோது; அந்த நீகரா

பனிநீர் ; உடல் இரத்தம் ; ஈரம் ;

மதை இல்லாமல்

மணியின் ஒளி ; குணம் .

கிதடக்ோது
8

26

நீத்தார் பபருதம

பசேற்ேரிே பசய்வார் பபரிேர் சிறிேர்

பசய்ே ேடினமான ேல்ல

பசேற்ேரிே பசய்ேலா தார்

பசேல்ேதள பசய்பவர்ேள்
பபரிகோர்! அப்படிப்பட்ட
பசேல்ேதள பசய்ோகதார்
சிறிகோர்!

9

28

நீத்தார் பபருதம

நிதறபமாழி மாந்தர் பபருதம நிலத்து

சான்கறார்ேளின் அறவழி

பமாழி :

பசால் ; ேட்டுதர ;

மதறபமாழி ோட்டி விடும்

நூல்ேகள , அவர்ேளின்

பசாற்பறாகுதி

2
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10

11

12

29

31

32

நீத்தார் பபருதம

அறன்வலியுறுத்தல்

அறன்வலியுறுத்தல்

பபருதமதே இந்த

(பசால்பதாகுதி) ;

உலகில் அழிோமல்

கபச்சுமுதற ; வாக்குமூலம்;

எடுத்துக் ோட்டும்

பபாருள்; மரக்ேணு.

குணபமன்னும் குன்கறறி நின்றார் பவகுளி

பபரிேவர்ேள் கோபம்

குணம் :

ேணகமயும் ோத்தல் அரிது.

போண்டால் அந்தக்

தன்தம ; ஒழுக்ேம்;

கோபம் அவர்ேள்

கமன்தம ; புத்தித் பதளிவு ;

உள்ளத்தில் ஒரு போடி

நிறம் ; வில்லின் ோண்; குடம் ;

கூட நிதலத்து நிற்ோது

ேயிறு .

சிறப்புஈனும் பசல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு

சிறப்தபயும், பசழிப்தபயும்

.சிறப்பு : பபருதம ; திருவிைா ;

ஆக்ேம் எவகனா உயிர்க்கு

தரக்கூடிே அறவழி

பசல்வம் ; அன்பளிப்பு ; மதிப்பு ;

ஒன்தறத்தவிர ேல்ல வழி

ததலதம ; பேட்டு ; வரிதச ;

கவறு எதுவும் இல்தல

மிகுதி ;

அறத்தினூஉங்கு ஆக்ேமும் இல்தல அததன

அறம் பசய்வதத விட

கேடு : அழிவு ; இைப்பு ;

மறத்தலின் ஊங்கில்தல கேடு

ேன்தமயும் இல்தல.

வறுதம ; தீதம ; பேடுதல் ;

அததச் பசய்ே

கவறுபாடு ; அைகின்தம .

பபாருளின்

மறப்பததவிட தீதமயும்
இல்தல
13

14

34

35

அறன்வலியுறுத்தல்

அறன்வலியுறுத்தல்

மனத்துக்ேண் மாசிலன் ஆதல் அதனத்தறன்

மனம் தூய்தமோே

மாசு : அழுக்கு ; குற்றம் ; மறு ;

ஆகுல நீர பிற

இருப்பகத அறம்; மற்றதவ

மாறுபாடு ; ேருதம ; இருள் ;

எல்லாம் பவறும்

கமேம் ; பாவம் ; தீதம ; தூளி;

ஆடம்பரகம!

பால்வீதிமண்டலம்; கோதை.

அழுக்ோறு அவாபவகுளி இன்னாச்பசால்

பபாறாதம, கபராதச,

ோன்கும்

கோபம், புண்படுத்தும்

இழுக்ோ இேன்றது அறம்

பசால் இந்த ோன்கும்
இல்லாமல் வாழ்வகத
அறமாகும்

3
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15

45

இல் வாழ்க்தே

அன்பும் அறனும் உதடத்தாயின் இல்வாழ்க்தே

அன்பான உள்ளமும்

பண்பு :வண்ணம் , வடிவு ,

பண்பும் பேனும் அது

அததபோட்டிே ேல்ல

அளவு , சுதவ என்னும்

பசேல்ேளும் இருந்தால்

ோற்குணம் ; இேல்பு ;

இல்வாழ்க்தே பண்பும்,

மனத்தன்தம ; ேற்குணம் ;

பேனும் பேனும் போண்டு

விதம்; வதே; முதற; அைகு.

விளங்கும்
16

49

இல் வாழ்க்தே

அறபனனப் பட்டகத இல்வாழ்க்தே அஃதும்

இல்வாழ்க்தேகே சிறந்த

ேன்று : ேல்லது ; சிறப்பு ;

பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் ேன்று

அறம் ஆகும். அதுவும் பிறர்

பபரிது ; அறம் ; இன்பம் ;

பழிக்கு ஆளாோமல்

உதவி ; வாழ்வின் கோக்ேம் .

இருப்பது ேல்லது
17

50

இல் வாழ்க்தே

தவேத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உதறயும்

உலேத்தில் வாைகவண்டிே

தவேம் : பூமி ; உலேம்;

பதய்வத்துள் தவக்ேப் படும்

அறபேறியில் நின்று

குதிதர இழுக்கும் வண்டி ;

வாழ்கிறவன்,

கதர் ; ஊர்தி ; கூடாரவண்டி ;

வானுலேத்தில் உள்ள

எருது ; விளக்கு ; ோழ் .

பதய்வம் கபால்
மதிக்ேப்படுவான்
18

64

மக்ேட்கபறு

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிகததம் மக்ேள்

தம்முதடே மக்ேளின் சிறு

சிறுதே அளாவிே கூழ்

தேேளால் அளாவப்பபற்ற
உணவு, பபற்கறார்க்கு
அமிழ்தத்தத விட மிக்ே
இனிதம உதடேதாகும்.

19

67

மக்ேட்கபறு

தந்தத மேற்ோற்று ேன்றி அதவேத்து

பபற்கறார் தம்

மேன்: புதல்வன் ;

முந்தி இருப்பச் பசேல்

பிள்தளேளுக்கு பசய்யும்

ஆண்பிள்தள ; குைந்தத ;

ேல்லுதவி, அவர்ேதள

சிறந்கதான் ; வீரன் ; ேணவன்

ேற்றவர் அதவயில்

.

முதன்தம பபற பசய்வது.

4
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20

69

மக்ேட்கபறு

ஈன்ற பபாழுதின் பபரிதுவக்கும் தன்மேதனச்

ேல்ல மேதனப்

தாய் :

அன்தன ; அரசி;

சான்கறான் எனக்கேட்ட தாய்

பபற்பறடுத்தவள் என்று

குருவின் மதனவி;

ஊரார் பாராட்டும் பபாழுது

அண்ணன் மதனவி;

அவதனப் பபற்றபபாழுது

மேன்/மேள் போடுத்தவள்

அதடந்த மகிழ்ச்சிதேவிட

(மாமிோர்) .

அதிே மகிழ்ச்சிதே அந்தத்
தாய் அதடவாள்.
21

70

மக்ேட்கபறு

மேன்தந்ததக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தத

பிள்தளேள் தம்

என்கோற்றான் போல்எனும் பசால்

பபற்கறார்க்கு பசய்யும்
தேம்மாறு, இந்த
பிள்தளதே பபற இவர்ேள்
என்ன தவம்
பசய்தார்ேகளா என்று
பிறர் புேழ்ந்து பசால்லும்
பசால்லாகும்

22

71

அன்புதடதம

அன்பிற்கும் உண்கடா அதடக்குந்தாழ் ஆர்வலர்

உள்ளத்தில் இருக்கும்

தாழ் :

தாழ்ப்பாள் ; சீப்பு ;

புன்ேணீர் பூசல் தரும்

அன்தபத் தாழ்ப்பாள்

தாைக்கோல்; திறவுகோல் ;

கபாட்டு அதடத்து தவக்ே

நீளம் ; வணங்கு; அடிபணிதல்.

முடிோது.
அன்புதடேவரின் சிறு
ேண்ணீகர உள்கள
இருக்கும் அன்தபப்
பலரும் அறிே
பவளிப்படுத்திவிடும்

5
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23

72

அன்புதடதம

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிேர் அன்புதடோர்

அன்பு இல்லாதவர்,

என்பும் உரிேர் பிறர்க்கு

எல்லாம் தமக்கே

அன்பு: பற்று ; கேேம் ; அருள் ;

கவண்டும் என்று வாழ்வர்.

பக்தி, பாசம்.

அன்பு உதடேவகரா தம்
உடல், பபாருள், ஆவி
ஆகிே அதனத்தும்
பிறருக்பேன வாழ்வர்.
24

90

விருந்கதாம்பல்

கமாப்பக் குதையும் அனிச்சம் முேந்திரிந்து

அனிச்சப்பூ முேர்த்தவுடன்

முேம் : நுனி ; பதாடக்ேம் ;

கோக்ேக் குதையும் விருந்து.

வாடி விடும். அதுகபால்,

வடிவு ; ; திோனம் ; முேத்துதி ;

முேம் மகிழ்ச்சி

ோரணம் ; முதன்தம .

இல்லாமல் வரகவற்றால்
விருந்தினர் வாடி விடுவார்
25

100

இனிேதவகூறல்

இனிே உளவாே இன்னாத கூறல்

இனிதமோன பசாற்ேள்

ேனி : பைம் ; ேனிவு ; சாரம் ;

ேனிஇருப்பக் ோய்ேவர்ந் தற்று.

இருக்கும்கபாது அவற்தற

இனிதம ; சுரங்ேம் .

விட்டு ேடுதமோேப்
கபசுவது ேல்ல பைங்ேள்
இருக்கும் கபாது அவற்தற
விட்டு ோய்ேதளத்
உண்பது கபாலாகும்
26

27

102

108

பசய்ேன்றி அறிதல்

பசய்ேன்றி அறிதல்

ோலத்தி னாற்பசய்த ேன்றி சிறிபதனினும்

கததவப்படும் ோலத்தில்

ோலம் :

ஞாலத்தின் மாணப் பபரிது

பசய்த உதவி சிறிேதாே

கேரம்; பருவம் ; பருவப் பயிர் ;

இருந்தாலும், அது

முக்ோலம் ; இதசக்குரிே

உலேத்ததவிடப்

மூன்று ோலம் ;

பபரிேதாே மதிக்ேப்படும்

தாளப்பிரமாணம் .

ேன்றி மறப்பது ேன்றன்று ேன்றல்லது

ஒருவர் ேமக்குச் பசய்த

அன்கற மறப்பது ேன்று

ேன்தமதே மறப்பது

பபாழுது ; சமேம் ;

6
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ேல்லதல்ல. ஆனால்,
ஒருவர் தீதம
பசய்திருந்தால் அதத
அப்பபாழுகத மறந்து
விடுவது ேல்லது
28

121

அடக்ேமுதடதம

அடக்ேம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்ோதம

அடக்ேம் அழிோத புேதைக்

அடக்ேம்: கீழ்ப்படிவு ; பணிவு ;

ஆரிருள் உய்த்து விடும்

போடுக்கும். அடங்ோதம

அடங்கிே பபாருள் ; மதற

ஒருவரின் வாழ்தவகே

பபாருள் ; போள்முதல்

பேடுத்து விடும்
29

127

அடக்ேமுதடதம

ோோவா ராயினும் ோோக்ே ோவாக்ோல்

ஒருவர் எததக் ோத்திட

ோக்கு: பசால்; தீயின் சுடர்;

கசாோப்பர் பசால்லிழுக்குப் பட்டு

முடிோவிட்டாலும் ோதவ

பூட்டின் தாள்; தானிேக்ேதிர்;

அடக்கிே, ேற்பசால்கல

துடுப்பு

பசால்ல கவண்டும் .
இல்தலஎன்றால் அவர்
பசான்ன பசால்கல அவர்
துன்பத்துக்குக் ோரணமாகி
விடும்
30

129

அடக்ேமுதடதம

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாகத

பேருப்பினால் சுட்ட

ோவினாற் சுட்ட வடு

புண்கூட ஆறி விடும்;
ஆனால் பவறுப்புக்
போண்டு பசால்லும்
பசாற்ேள் நீங்ோத துன்பம்
தரும்.

31

131

ஒழுக்ேமுதடதம

ஒழுக்ேம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்ேம்

ஒருவருக்கு ஒழுக்ேம்

உயிர் : ோற்று ; மூச்சு;

உயிரினும் ஓம்பப் படும்

சிறப்தபத் தரும். அதனால்

ஆன்மா; ஓரறிவுயிர் முதலிே

அதத உயிதரக்

7
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32

151

பபாதறயுதடதம

ோட்டிலும் கமலானதாே

உயிரினம் ; உயிபரழுத்து ;

ோக்ே கவண்டும்.

ஓதச.

அேழ்வாதரத் தாங்கும் நிலம்கபாலத் தம்தம

தன்தன

நிலம் : ததர ; மண் ; பூமி ; இடம்

இேழ்வார்ப் பபாறுத்தல் ததல

பவட்டுகவாதரயும்

; வேல் ; பதவி ; தானம் ;

விைாமல் தாங்குகின்ற

விடேம்; ேள்ளிவதே .

நிலம் கபால், தம்தம
இேழ்வாதரயும்
பபாறுப்பகத ேல்ல
பண்பாகும்
33

190

புறங்கூறாதம

ஏதிலார் குற்றம்கபால் தங்குற்றங் ோண்கிற்பின்

பிறர் குற்றத்ததக்

குற்றம்: பிதை ; பழி ; தவறு ;

தீதுண்கடா மன்னும் உயிர்க்கு

ோண்பவர்ேள் தமது

தப்பு; துன்பம் ; உடற்குதற ;

குற்றத்ததயும் எண்ணிப்

தீங்கு ; அபராதம்.

பார்த்தல்,புறங்கூறும்
பைக்ேமும் கபாகும்;
வாழ்க்தேயும் நிம்மதிோே
அதமயும்.
34

35

200

202

பேனில பசால்லாதம

தீவிதனேச்சம்

பசால்லுே பசால்லிற் பேனுதடே பசால்லற்ே

பசாற்ேளில் பேன் உதடே

பசால் : பமாழி ; கபச்சு ;

பசால்லிற் பேனிலாச் பசால்

பசாற்ேதள மட்டுகம

பைபமாழி ; உறுதிபமாழி ;

பசால்லகவண்டும், பேன்

புேழ் ; மந்திரம் ; ; ேட்டதள ;

இல்லாத பசாற்ேதளச்

புத்திமதி ; சத்தம் ; ோமேள் ; ;

பசால்லகவ கூடாது

பேல்; வார்த்தத.

தீேதவ தீே பேத்தலால் தீேதவ

தீே பசேல்ேளால் தீதமகே

தீயினும் அஞ்சப் படும்

விதளயும் என்பதால்
அச்பசேல்ேதளத் தீதே
விடக்
போடுதமோனதாேக்

8
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ேருதி அவற்தறச்
பசய்ேக்கூடாது
36

37

38

212

226

231

ஒப்புரவறிதல்

ஈதே

புேழ்

தாளாற்றித் தந்த பபாருபளல்லாம் தக்ோர்க்கு

ஒருவன் முேன்று

தக்ோர்: தகுதியுதடகோர்

கவளாண்தம பசய்தற் பபாருட்டு

சம்பாதித்த பபாருள்

;கமன்மக்ேள் ;

தகுதியுதடேவருக்கு

ேடுவுநிதலதமயுதடகோர் ;

உதவி பசய்ேகவ பேன் பட

பபருதமயிற் சிறந்கதார் ;

கவண்டும்

உறவினர் .

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃபதாருவன்

ஏதும் இல்லாதவரின்

பபாருள்: பசல்வம்; பசய்தி ;

பபற்றான் பபாருள்தவப் புழி

ேடும்பசிதேத் தீர்த்து

உண்தமக்ேருத்து ; தத்துவம் ;

தவப்பகத பபாருதளப்

அறிவு ; போள்தே ; அறம் ;

பபற்றவர் கசமித்து

பேன்; ேடவுள் ; பலபண்டம் ;

தவக்கும் இடமாகும்.

பபான் ; மேன் ; தந்திரம் .

ஈதல் இதசபட வாழ்தல் அதுவல்லது

ஏதைேளுக்கு போடுப்பது,

ஊதிேம் : சம்பளம்; ேல்வி ;

ஊதிேம் இல்தல உயிர்க்கு

அதனால் புேழ் பபற்று

பேன்; பவகுமதி;

வாழ்வது இதுகவ

பவகுமானம்; சன்மானம்

ஒருவருக்கு பேன்
தரக்கூடிேது.
39

236

புேழ்

கதான்றின் புேபைாடு கதான்றுே அஃதிலார்

எந்தத் துதறயில்

புேழ்: துதி ; கீர்த்தி ; பபருதம;

கதான்றலின் கதான்றாதம ேன்று.

ஈடுபட்டாலும் அதில்

அருஞ்பசேல் ; அேத்தி ;

புேழுடன்

வாதே .

விளங்ேகவண்டும்;
இல்தலகேல் அந்தத்
துதறயில் ஈ.டுபடாமல்
இருப்பகத ேல்லது
40

280

கூடாபவாழுக்ேம்

மழித்தலும் நீட்டலும் கவண்டா உலேம்

உலேம் பழிக்கும்

பழித்தது ஒழித்து விடின்

தீபோழுக்ேத்தத விட்டு

9
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விட்டால் பமாட்தட
அடித்தல், சதட வளர்த்தல்
கபான்ற புற கவடங்ேள்
கததவயில்தல
41

42

292

294

வாய்தம

வாய்தம

பபாய்தமயும் வாய்தம யிடத்த புதரதீர்ந்த

குற்றம் அற்ற

புதர: குற்றம் ; குரல்வதள ;

ேன்தம பேக்கும் எனின்

ேன்தமதேத் தரும்

விளக்குமாடம் ; உள்களாடும்

என்றால் சில கேரங்ேளில்

புண் ; ேண்கணாய்வதே ;

பபாய் பசால்வதில்

பபாய் ; ேளவு ; மடிப்பு ; வீடு ;

தவறில்தல

ஆசிரமம்.

உள்ளத்தாற் பபாய்ோ பதாழுகின் உலேத்தார்

மனத்தால்கூடப் பபாய்தே

உள்ளம் : மனம் ;

உள்ளத்து பளல்லாம் உளன்

நிதனக்ோமல்

உள்ளக்ேருத்து; எண்ணம் ;

வாழ்பவர்ேள், மக்ேள்

ஞானம் ; ஊக்ேம் ; முேற்சி.

மனத்தில் நிதலோன
இடத்ததப் பபறுவார்ேள்
43

314

இன்னாபசய்ோதம

இன்னாபசய் தாதர ஒறுத்தல் அவர்ோண

ேமக்குத் தீதம

ோணம்: பவட்ேம்; அறிவு;

ேன்னேஞ் பசய்து விடல்

பசய்தவருக்கு போடுக்கும்

பேபக்தி; மானம்; தணிதே;

தண்டதன , அவர்

கூச்சம்.

பவட்கித்
ததலகுனியும்படிோே
அவருக்கு ேன்தம
பசய்வதுதான்.
44

319

இன்னாபசய்ோதம

பிறர்க்கின்னா முற்பேல் பசய்யின் தமக்குஇன்னா

அடுத்தவர்க்குத் தீதம

பிற்பேல் தாகம வரும்

பசய்தால், ேமக்குத் தீதம
ேம்தமத் கதடி தானாே
வரும்.
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45

391

ேல்வி

ேற்ே ேசடறக் ேற்பதவ ேற்றபின்

ேற்கும் கபாது

ேசடு: குற்றம்; அழுக்கு; மாசு ;

நிற்ே அதற்குத் தே

தவறில்லாமல்

தழும்பு ; வடு; குதறவு.

ேற்றுக்போள்ள கவண்டும்.
பிறகு, அதத பின் பற்றி
ேடக்ேகவண்டும்
46

396

ேல்வி

பதாட்டதனத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்

கதாண்டத் கதாண்ட

ேற்றதனத் தூறும் அறிவு

ஊற்று நீர் கிதடப்பது
கபாலத் பதாடர்ந்து படிக்ேப்
படிக்ே அறிவு பபருகிக்
போண்கட இருக்கும்.

47

400

ேல்வி

கேடில் விழுச்பசல்வம் ேல்வி போருவற்கு

ேல்வி ஒன்கற அழிவற்ற

பசல்வம்: ேல்வி; அைகு;

மாடல்ல மற்தற ேதவ

பசல்வமாகும்.

பசழிப்பு; பபாருள்; பணம்;

அதற்கிதணோன சிறந்த

மேளிரின் போஞ்சற்கபச்சு .

பசல்வம் கவறு எதுவும்
இல்தல.
48

416

கேள்வி

எதனத்தானும் ேல்லதவ கேட்ே அதனத்தானும்

ேல்லவற்தற எந்த

ஆன்ற பபருதம தரும்

அளவுக்கு கேட்டு

பபருதம: மாட்சிதம ; மிகுதி ;

அறிகிகறாகமா , அந்த

பருதம ; புேழ் ; வல்லதம ;

அளவிற்கு அதவ

அேந்தத ; அருதம .

நிதறந்த பபருதமதேத்
தரும்.
49

423

அறிவுதடதம

எப்பபாருள் ோர்ோர்வாய்க் கேட்பினும் அப்பபாருள்

எந்தக் ேருத்தத ோர்

பமய்: உண்தம ; உடல் ;

பமய்ப்பபாருள் ோண்ப தறிவு

பசால்லக் கேட்டாலும் ,

உயிர் ; உணர்ச்சி ; மார்பு ;

அததன ஆராய்ந்து,

ஒற்பறழுத்து .

உண்தமதே அறிந்து
பசேல்பட கவண்டும்
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50

435

குற்றங்ேடிதல்

வருமுன்னர்க் ோவாதான் வாழ்க்தே எரிமுன்னர்

தமக்கு ஒரு தீதம

தவத்தூறு கபாலக் பேடும்

வருவதற்கு முன்கப
ோத்துக்
போள்ளாதவனுதடே
வாழ்க்தே, பேருப்பின்
முன் தவத்த தவக்கோல்
கபால் அழிந்துவிடும்.

51

448

பபரிோதரத்

இடிப்பாதர இல்லாத ஏமரா மன்னன்

அறிவுதர கூறும்

துதணக்கோடல்

பேடுப்பா ரிலானுங் பேடும்

பபரிகோரின் துதண
இல்லாதவர்ேள் ,
தன்தனக் பேடுக்கும்
பதேவர் எவரும்
இல்லாவிட்டாலும் தாகன
பேடுவர்.

52

452

சிற்றினஞ்கசராதம

நிலத்திேல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு

நீர், கசர்ந்த நிலத்தின்

இனம்: வதே ; குலம் ; சுற்றம் ;

இனத்திேல்ப தாகும் அறிவு

தன்தமோல் தன

சாதி ; கூட்டம்.

இேல்தப இைந்து,
நிலத்தின் இேல்பாேகவ
மாறி விடும். அதுகபால
மனிதனின் அறிவும் அவர்
கசர்ந்த இனத்தின்
இேல்பாேகவ ஆகி விடும்
53

467

பதரிந்துபசேல்வதே

எண்ணித் துணிே ேருமம் துணிந்தபின்

ேன்றாேச் சிந்தித்த பிறகே

துணி: ஒளி; பதளிவு; துண்டம்;

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

பசேலில் இறங்ே

உறுதி; ஆதட; கதரில் ேட்டிே

கவண்டும்; இறங்கிே பிறகு

போடி .
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சிந்திக்ேலாம் என்பது
தவறு.
54

471

வலிேறிதல்

விதனவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்

பசேலின் வலிதமயும் தன்

தூக்கு: பதாங்ேவிடும்

துதணவலியும் தூக்கிச் பசேல்

வலிதமயும்

பபாருள் ; உறி ; ;

பதேவனுதடே

நிதலகோல்; ; பாட்டு ; கூத்து ;

வலிதமயும், இருவருக்கும்

இதச; ஆராய்ச்சி;

துதணோனவரின்

தூக்ேணங்குருவி; .ஆராய்;

வலிதமயும் ஆராய்ந்து

உேர்த்து ; நிறுத்து

பசேல்பட கவண்டும்.
55

475

வலிேறிதல்

பீலிபபய் சாோடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்

மயில் இறோே

சால மிகுத்துப் பபயின்

இருந்தாலும்கூட
அதிேமாே ஏற்றப்பட்டால்
அதன் தாங்ோமல்
வண்டியின் அச்சு
முறிந்துவிடும்.

56

479

வலிேறிதல்

அளவறிந்து வாைாதான் வாழ்க்தே உளகபால

தன் பசல்வத்தின்

இல்லாகித் கதான்றாக் பேடும்

அளதவ அறிந்து
வாைாதவனுதடே
வாழ்க்தே இருப்பது கபால்
கதான்றி இல்லாமல்
ஆகிவிடும்.

57

481

ோலமறிதல்

பேல்பவல்லும் கூதேதேக் ோக்தே

ோக்தே தன்தனவிட

இேல்பவல்லும்

வலிே கோட்டாதனப்

கவந்தர்க்கு கவண்டும் பபாழுது

பேலில் பவன்றுவிடும்.
அதுகபால, எதிரிதே
வீழ்த்துவதற்கு ஏற்ற
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ோலத்ததத் கதர்ந்பதடுக்ே
கவண்டும்.
58

504

பதரிந்துபதளிதல்

குணம்ோடிக் குற்றமும் ோடி அவற்றுள்

ஒருவரின் ேல்ல

மிதே: மிகுதி ; சிறந்த

மிதேோடி மிக்ே போளல்

குணங்ேதளயும், அவரது

பபாருள் ; கமன்தம ;

குதறேதளயும் ஆராய்ந்து

பபருதம ; கததவேற்றது ;

பார்த்து அவற்றில்

பசருக்கு ; தீச்பசேல் ; தவறு ;

மிகுதிோே இருப்பதவ

தண்டதன ; வருத்தம் ;

எதவ என்பததத் பதரிந்து

துன்பம் ; கேடு .

அதன் பிறகு அவதரப்
பற்றிே ஒரு பதளிவான
முடிவுக்கு வரகவண்டும்
59

517

பதரிந்துவிதனோடல்

இததன இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து

ஒரு ோரிேத்தத ஒருவர்

அததன அவன்ேண் விடல்

எப்படி பசய்து முடிப்பார்
என்பதத ஆராய்ந்து
பார்த்து, அதற்குப் பிறகு
அந்தக் ோரிேத்தத
அவரிடம் ஒப்பதடக்ே
கவண்டும்

60

594

ஊக்ேமுதடதம

ஆக்ேம் அதர்வினாய்ச் பசல்லும் அதசவிலா

தளராத ஊக்ேம்

ஊக்ேம்: உள்ளக் கிளர்ச்சி ,

ஊக்ே முதடோ னுதை

உள்ளவனிடம், பசல்வம்

மனஎழுச்சி ; உள்ளத்தின்

தாகன பசன்று கசரும்.

மிகுதி ; முேற்சி ; வலிதம ;
உேர்ச்சி ; உண்தம

61

595

ஊக்ேமுதடதம

பவள்ளத் ததனே மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்

நீர்ப்பூக்ேளின்

உள்ளத் ததனேது உேர்வு

அடிக்ோம்பின் நீளம் நீரின்
அளகவ இருக்கும். அது
கபால மக்ேளின் உேர்வும்
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குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
அவர்ேளின் மன
ஊக்ேத்தின் அளகவ
இருக்கும்.
62

616

ஆள்விதனயுதடதம

முேற்சி திருவிதன ஆக்கும் முேற்றின்தம

முேற்சி பசல்வத்ததச்

இன்தம புகுத்தி விடும்

கசர்க்கும்; முேலாமல்
இருப்பது வறுதமக்குள்
கசர்ந்து விடும்.

63

664

விதனத்திட்பம்

பசால்லுதல் ோர்க்கும் எளிே அரிேவாம்

பசால்லுவது

வண்ணம் : நிறம் ; ; அைகு;

பசால்லிே வண்ணம் பசேல்

எல்கலாருக்கும் எளிது;

ஒப்பதன ; குணம் ; ேன்தம ;

பசால்லிேதத

சிறப்பு ; ேனம் ; வடிவு ; சாதி ;

பசால்லிேது கபால் பசய்து

இனம்; பண் ; மாதல ;

முடிப்பதுதான் ேடினம்.
64

706

குறிப்பறிதல்

அடுத்தது ோட்டும் பளிங்குகபால் பேஞ்சம்

தன் அருகே இருக்கும்

பளிங்கு: படிேம் ; ேண்ணாடி;

ேடுத்தது ோட்டும் முேம்

பபாருதளக் ோட்டும்

சுக்கிரன் ; கதாணிக்ேயிறு ;

ேண்ணாடி

புட்பராேம் .

கபால் ஒருவனது
மனத்தில் உள்ளதத
அவன் முேம் ோட்டிவிடும்.
65

734

ோடு

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் பசறுபதேயும்

பசியும், கோயும்,,

பிணி : கோய் ; ேட்டு ; பற்று ;

கசரா திேல்வது ோடு

பதேயுமற்ற ோடுதான்

பின்னல் ; அரும்பு ; துன்பம் ;

சிறந்த ோடு எனப்

பேசவுத்தறியின் நூற்பதட .

பாராட்டப்படும்.
66

786

ேட்பு

முேேே ேட்பது ேட்பன்று பேஞ்சத்து

முேம் மட்டுகம மலரப்

அேேே ேட்பது ேட்பு

பைகுவது ேட்பு அல்ல..
அன்பால் மனமும் மலரப்
பைகுவகத ேட்பு.

15
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67

788

ேட்பு

உடுக்தே இைந்தவன் தேகபால ஆங்கே

ஆதட ேழுவும்கபாது

தே: ேரம் ; ோதனத்துதிக்தே

இடுக்ேண் ேதளவதாம் ேட்பு

உடகன பசன்று உதவும்

; ேதிர் ; சிறகு ; கசதன ;

தே கபால, ேண்பனுக்குத்

ஒப்பதன ; ஆற்றல் ;

துன்பம் வந்த கபாது

தேேளவு ; ஆள் ; சிறுதம ; ;

உடகன பசன்று உதவுவது

குற்றம்

ேட்பு
68

948

மருந்து

கோய்ோடி கோய்முதல் ோடி அதுதணிக்கும்

கோய் என்ன? கோய்க்ோன

வாய்ோடி வாய்ப்பச் பசேல்

ோரணம் என்ன? கோய்
தீர்க்கும் வழி என்ன?
இவற்தற ஆராய்ந்து
சிகிச்தச பசய்ே
கவண்டும்.

69

972

பபருதம

பிறப்பபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பபாவ்வா

பிறப்பினால் அதனவரும்

பசய்பதாழில் கவற்றுதம ோன்

சமம். பசய்யும் பதாழிலில்
ோட்டுகிற திறதமயில்
மட்டுகம கவறுபாடு ோண
முடியும்.

70

1033

உைவு

உழுதுண்டு வாழ்வாகர வாழ்வார்மற் பறல்லாம்

உைவு பசய்து

பதாழுதுண்டு பின்பசல் பவர்

வாழ்பவர்ேகள
உரிதமகோடு
வாழ்பவர்ேள். மற்றவர்ேள்
எல்கலாரும் அவர்ேதளத்
சார்ந்து வாழ்பவர்ேள்.
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குறள்ேள் – ேனிேள் நிதல

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு

#

குறள்
எண்

அதிோரம்

குறள்

பபாருள்
எழுத்துக்ேள் எல்லாம்

1

1

ேடவுள் வாழ்த்து

அேர முதல எழுத்பதல்லாம் ஆதி
பேவன் முதற்கற உலகு.

அேரத்தில்
பதாடங்குகின்றன; (அது
கபால) உலேம் ேடவுளில்
பதாடங்குகிறது.

ஒரு பசால் பல பபாருள்
ஆதி : பதாடக்ேம் ;
பதைதம ; ேடவுள் ; ;
சூரிேன் ; சுக்கிரன் ;
ோதர ; ஆடாகதாதட .

தூே அறிவு
வடிவானவனின்
2

2

ேடவுள் வாழ்த்து

ேற்றதனால் ஆே பேபனன்போல் வாலறிவன்

திருவடிேதள

ேற்றாள் பதாைாஅர் எனின்

வணங்ோதவர்,
படித்ததனால் பபற்ற

பேன் : பலன் ; பசல்வம் ;
பைம் ; அேலம் ; சாறு ; பால்
; அமுதம் ; நீர் .

பேன்தான் என்ன?.
பமய், வாய், ேண், மூக்கு,
பசவி ஆகிே ஐந்து
3

6

ேடவுள் வாழ்த்து

பபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பபாய்தீர் ஒழுக்ே
பேறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்

பபாறிேளின் வழிப் பிறக்கும்
தீே ஆதசேதள அழித்து,
ஒழுக்ே வழி வாழ்பவர்
நிதல பபற்ற ேல்வாழ்க்தே
வாழ்வர்
உரிே ோலத்தில்

4

11

வான் சிறப்பு

பபாறி : வரி , கோடு ,
புள்ளி ; தழும்பு ; எழுத்து;
வண்டு ; விதி ; பமய் ,
வாய் , ேண் , மூக்கு ,
பசவி என்னும்
ஐம்பபாறி ; ஒளி;ேண்ணி.
அமிர்தம் :

உணவு ;

வான்நின்று உலேம் வைங்கி வருதலால்

இதடவிடாது மதை

ஆவின்பால்; பேய் ; கமார்

தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று

பபய்வதால்தான் உலேம்

; நீர் ; மதை ; கதவருணவு ;

நிதலபபற்று வருகிறது;

பாதரசம் .

1
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அதனால் மதைகே
அமிழ்தம் எனலாம்
உண்பவர்க்குத் தக்ே
உணவுப் பபாருள்ேதள
5

12

வான் சிறப்பு

துப்பாக்கி :

துமுக்கி ;

துப்பார்க்குத் துப்பாே துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்

விதளவித்துத் தருவகதாடு,

சுடுங்ேருவி ;

துப்பாே தூஉம் மதை

பருகுகவார்க்குத் தானும் ஓர்

ேதிர்த்ததலதேத்

உணவாே இருப்பது

தாக்கும் பேற்பயிர்கோய் .

மதைோகும்
ேடல்நீர் சூழ்ந்த
6

13

வான் சிறப்பு

விண்இன்று பபாய்ப்பின் விரிநீர் விேனுலேத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி

உலேமாயினும் மதை
பபய்ோது கபானால் வாழும்
உயிர்ேதளப் பசி வாட்டி
வததக்கும்
ோல் :
மதை என்னும் வருவாய்

7

14

வான் சிறப்பு

ஏரின் உைாஅர் உைவர் புேல்என்னும்

தன் வளத்தில் குதறந்தால்,

வாரி வளங்குன்றிக் ோல்

உைவர் ஏரால் உைவு
பசய்ேமாட்டா

ோலில் ஒன்று ;

பாதம் ; எழுத்தின் ோல் ;
பேசவுத்தறியின் மிதி ;
தேப்பிடி ; மரக்ோல் ;
அளவு ; ேதிர் ; ; ோற்று ; ;
ோலன் ; ேருநிறம்.

பபய்ோமல் மக்ேதளக்
பேடுப்பதூஉம் பேட்டார்க்குச் சார்வாய்மற்
8

15

வான் சிறப்பு

றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மதை

வருந்துவதும்,
வருந்துகவார்க்கு
துதணோய் நின்று, பபய்து
ோப்பாற்றுவதும் மதைகே
ோகும்

2
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வானத்திலிருந்து
9

16

வான் சிறப்பு

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் ததலோண்பு அரிது

மதைத்துளி விைாது
கபானால், பசும்புல்லின்
நுனிதேக்கூட இங்கே
ோண முடிோது.
எவரும் நீர் இல்லாமல்

10

20

வான் சிறப்பு

நீர்இன்று அதமோது உலபேனின் ோர்ோர்க்கும்

வாைமுடிோது; அந்த நீகரா

வான்இன்று அதமோது ஒழுக்கு

மதை இல்லாமல்
கிதடக்ோது

ததல :

சிரம் ; முதல் ;

சிறந்தது ; வானம் ; இடம் ;
உேர்ந்கதான் ; ததலவன்
; உச்சி ; நுனி .
நீர் :தண்ணீர் ; ேடல் ;
இரசம் ; பனிநீர் ; உடல்
இரத்தம் ; ஈரம் ; மணியின்
ஒளி ; குணம் .

ேன்தம எது, தீதம எது
என்பதத ஆய்ந்தறிந்து
11

23

நீத்தார் பபருதம

இருதம வதேபதரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பபருதம பிறங்கிற்று உலகு

ேன்தமேதள
கமற்போள்பவர்ேகள
உலகில்
பபருதமக்குரிேவர்ேளாவா

அறம் :

தருமம் ;

புண்ணிேம் ; அறச்சாதல;
மதம்; ஞானம் ; கோன்பு ;
இதம் ; இன்பம்

ர்ேள்.
பசய்ே ேடினமான ேல்ல
12

26

நீத்தார் பபருதம

பசேற்ேரிே பசய்வார் பபரிேர் சிறிேர்
பசேற்ேரிே பசய்ேலா தார்

பசேல்ேதள பசய்பவர்ேள்
பபரிகோர்! அப்படிப்பட்ட
பசேல்ேதள பசய்ோகதார்
சிறிகோர்!
சான்கறார்ேளின் அறவழி

13

28

நீத்தார் பபருதம

நிதறபமாழி மாந்தர் பபருதம நிலத்து
மதறபமாழி ோட்டி விடும்

நூல்ேகள , அவர்ேளின்
பபருதமதே இந்த உலகில்
அழிோமல் எடுத்துக்
ோட்டும்

பமாழி :

பசால் ;

ேட்டுதர ; பசாற்பறாகுதி
(பசால்பதாகுதி) ;
கபச்சுமுதற ;

3
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வாக்குமூலம்; பபாருள்;
மரக்ேணு.
பபரிேவர்ேள் கோபம்
14

29

நீத்தார் பபருதம

குணபமன்னும் குன்கறறி நின்றார் பவகுளி
ேணகமயும் ோத்தல் அரிது.

போண்டால் அந்தக் கோபம்
அவர்ேள் உள்ளத்தில் ஒரு
போடி கூட நிதலத்து
நிற்ோது
சிறப்தபயும், பசழிப்தபயும்

15

31

அறன்வலியுறுத்தல்

சிறப்புஈனும் பசல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு

தரக்கூடிே அறவழி

ஆக்ேம் எவகனா உயிர்க்கு

ஒன்தறத்தவிர ேல்ல வழி
கவறு எதுவும் இல்தல
அறம் பசய்வதத விட

16

32

அறன்வலியுறுத்தல்

அறத்தினூஉங்கு ஆக்ேமும் இல்தல அததன
மறத்தலின் ஊங்கில்தல கேடு

ேன்தமயும் இல்தல.
அததச் பசய்ே
மறப்பததவிட தீதமயும்
இல்தல

குணம் :

பபாருளின்

தன்தம ; ஒழுக்ேம்;
கமன்தம ; புத்தித்
பதளிவு ; நிறம் ; வில்லின்
ோண்; குடம் ; ேயிறு .
சிறப்பு : பபருதம ;
திருவிைா ; பசல்வம் ;
அன்பளிப்பு ; மதிப்பு ;
ததலதம ; பேட்டு ;
வரிதச ; மிகுதி ;
கேடு : அழிவு ; இைப்பு ;
வறுதம ; தீதம ;
பேடுதல் ; கவறுபாடு ;
அைகின்தம .
மாசு : அழுக்கு ; குற்றம் ;

மனம் தூய்தமோே
17

34

அறன்வலியுறுத்தல்

மனத்துக்ேண் மாசிலன் ஆதல் அதனத்தறன்

இருப்பகத அறம்; மற்றதவ

ஆகுல நீர பிற

எல்லாம் பவறும்
ஆடம்பரகம!

மறு ; மாறுபாடு ; ேருதம ;
இருள் ; கமேம் ; பாவம் ;
தீதம ; தூளி;
பால்வீதிமண்டலம்;
கோதை.

அழுக்ோறு அவாபவகுளி இன்னாச்பசால்
18

35

அறன்வலியுறுத்தல்

ோன்கும்
இழுக்ோ இேன்றது அறம்

பபாறாதம, கபராதச,
கோபம், புண்படுத்தும் பசால்

4
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இந்த ோன்கும் இல்லாமல்
வாழ்வகத அறமாகும்
பிறகு பார்த்துக்போள்ளலாம்
19

36

அறன்வலியுறுத்தல்

அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்பசய்ே மற்றது
பபான்றுங்ோல் பபான்றாத் துதண

என எண்ணாமல்

துதண : அளவு ;
இதண; ஒப்பு ; ஆதரவு ,

இப்கபாகத அறத்ததச்

உதவி ; பாதுோப்பு ;

பசய்ே; அதுகவ அழிோத

கூட்டு ; இரண்டு;

புேதை போடுக்கும்

ஆயுதமுதன ; அம்பு.

அறவழியில் வாழ்வதன்
20

39

அறன்வலியுறுத்தல்

அறத்தான் வருவகத இன்பம் மற்பறல்லாம்
புறத்த புேழும் இல

பேனாே வருவகத
இன்பமாகும். அதற்கு
மாறான வழியில் வருவது

புேழ்: துதி ; கீர்த்தி ;
அருஞ்பசேல் ; அேத்தி ;
வாதே; பாராட்டு.

புேதை போடுக்ோது.
பபாருள் கசர்க்கும் பபாது
பழிக்கு அஞ்சிச் கசர்த்து,
21

44

இல் வாழ்க்தே

பழிேஞ்சிப் பாத்தூண் உதடத்தாயின் வாழ்க்தே
வழிபேஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்

பசலவு பசய்யும் கபாது
பகுந்து உண்பதத
கமற்க்போண்டால்,
அவ்வாழ்தேயின் ஒழுங்கு

பழி :

குற்றம் ; குதற ;

பாவம் ; பபாய் ; பதே;
ஒன்றுக்கும்
உதவாதவன் .

எப்கபாதும் குதறவதில்தல
அன்பான உள்ளமும்
அததபோட்டிே ேல்ல
22

45

இல் வாழ்க்தே

அன்பும் அறனும் உதடத்தாயின் இல்வாழ்க்தே

பசேல்ேளும் இருந்தால்

பண்பும் பேனும் அது

இல்வாழ்க்தே பண்பும்,
பேனும் பேனும் போண்டு
விளங்கும்

பண்பு :வண்ணம் , வடிவு ,
அளவு , சுதவ என்னும்
ோற்குணம் ; இேல்பு ;
மனத்தன்தம ;
ேற்குணம் ; விதம்; வதே;
முதற; அைகு.

5
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23

49

இல் வாழ்க்தே

இல்வாழ்க்தேகே சிறந்த

ேன்று : ேல்லது ; சிறப்பு ;

அறபனனப் பட்டகத இல்வாழ்க்தே அஃதும்

அறம் ஆகும். அதுவும் பிறர்

பபரிது ; அறம் ; இன்பம் ;

பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் ேன்று

பழிக்கு ஆளாோமல்
இருப்பது ேல்லது
உலேத்தில் வாைகவண்டிே

தவேத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்
24

50

இல் வாழ்க்தே

வான்உதறயும்
பதய்வத்துள் தவக்ேப் படும்

அறபேறியில் நின்று
வாழ்கிறவன்,
வானுலேத்தில் உள்ள
பதய்வம் கபால்
மதிக்ேப்படுவான்
பண்பாடுதான்

25

60

வாழ்க்தேத்

மங்ேலம் என்ப மதனமாட்சி மற்று அதன்

துதணேலம்

ேன்ேலம் ேன்மக்ேட் கபறு

இல்வாழ்க்தேயின் சிறப்பு;
அதற்கு கமலும் சிறப்பு ேல்ல
பிள்தளேதளப்
பபற்றிருப்பது

உதவி ; வாழ்வின்
கோக்ேம் .
தவேம் : பூமி ; உலேம்;
குதிதர இழுக்கும்
வண்டி ; கதர் ; ஊர்தி ;
கூடாரவண்டி ; எருது ;
விளக்கு ; ோழ் .
மங்ேலம் :ஆக்ேம் ;
பபாலிவு ; ேற்பசேல் ;
ேன்தம ; தாலி ; தருமம் ;
சிறப்பு ; வாழ்த்து;
பசல்வம்.

தம்முதடே மக்ேளின் சிறு
26

64

மக்ேட்கபறு

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிகததம் மக்ேள்
சிறுதே அளாவிே கூழ்

தேேளால் அளாவப்பபற்ற
உணவு, பபற்கறார்க்கு
அமிழ்தத்தத விட மிக்ே
இனிதம உதடேதாகும்.
பபற்கறார் தம்

27

67

மக்ேட்கபறு

தந்தத மேற்ோற்று ேன்றி அதவேத்து
முந்தி இருப்பச் பசேல்

பிள்தளேளுக்கு பசய்யும்
ேல்லுதவி, அவர்ேதள
ேற்றவர் அதவயில்
முதன்தம பபற பசய்வது.

மேன்: புதல்வன் ;
ஆண்பிள்தள ; குைந்தத
; சிறந்கதான் ; வீரன் ;
ேணவன் .

6
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ேல்ல மேதனப்
பபற்பறடுத்தவள் என்று
28

69

மக்ேட்கபறு

ஈன்ற பபாழுதின் பபரிதுவக்கும் தன்மேதனச்
சான்கறான் எனக்கேட்ட தாய்

தாய் :

அன்தன ;

ஊரார் பாராட்டும் பபாழுது

அரசி; குருவின்

அவதனப் பபற்றபபாழுது

மதனவி; அண்ணன்

அதடந்த மகிழ்ச்சிதேவிட

மதனவி; மேன்/மேள்

அதிே மகிழ்ச்சிதே அந்தத்

போடுத்தவள் (மாமிோர்) .

தாய் அதடவாள்.
பிள்தளேள் தம்
பபற்கறார்க்கு பசய்யும்
29

70

மக்ேட்கபறு

மேன்தந்ததக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தத
என்கோற்றான் போல்எனும் பசால்

தேம்மாறு, இந்த
பிள்தளதே பபற இவர்ேள்
என்ன தவம் பசய்தார்ேகளா
என்று பிறர் புேழ்ந்து
பசால்லும் பசால்லாகும்
உள்ளத்தில் இருக்கும்
அன்தபத் தாழ்ப்பாள்

30

71

அன்புதடதம

அன்பிற்கும் உண்கடா அதடக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புன்ேணீர் பூசல் தரும்

கபாட்டு அதடத்து தவக்ே
முடிோது. அன்புதடேவரின்
சிறு ேண்ணீகர உள்கள
இருக்கும் அன்தபப் பலரும்

தாழ் :

தாழ்ப்பாள் ; சீப்பு ;

தாைக்கோல்; திறவுகோல்
; நீளம் ; வணங்கு;
அடிபணிதல்.

அறிே பவளிப்படுத்திவிடும்
அன்பு இல்லாதவர், எல்லாம்
31

72

அன்புதடதம

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிேர் அன்புதடோர்
என்பும் உரிேர் பிறர்க்கு

தமக்கே கவண்டும் என்று
வாழ்வர். அன்பு

அன்பு: பற்று ; கேேம் ;

உதடேவகரா தம் உடல்,

அருள் ; பக்தி, பாசம்.

பபாருள், ஆவி ஆகிே

7
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அதனத்தும் பிறருக்பேன
வாழ்வர்.
அன்தப அடிப்பதடோேக்
போண்டகத உயிர் உள்ள
32

80

அன்புதடதம

அன்பின் வழிேது உயிர்நிதல அஃதிலார்க்கு
என்புகதால் கபார்த்த உடம்பு

உடம்பு. அன்பு இல்தல
என்றால் இது பவறும்
எலும்பின்கமல் கதாதலப்
கபார்த்திேது கபான்றது
ஆகும்.
அனிச்சப்பூ முேர்த்தவுடன்

33

90

விருந்கதாம்பல்

கமாப்பக் குதையும் அனிச்சம் முேந்திரிந்து
கோக்ேக் குதையும் விருந்து.

வாடி விடும். அதுகபால்,
முேம் மகிழ்ச்சி
இல்லாமல் வரகவற்றால்
விருந்தினர் வாடி விடுவார்

முேம் : நுனி ; பதாடக்ேம் ;
வடிவு ; ; திோனம் ;
முேத்துதி ; ோரணம் ;
முதன்தம .

இனிதமோன பசாற்ேள்
இருக்கும்கபாது அவற்தற
34

100

இனிேதவகூறல்

இனிே உளவாே இன்னாத கூறல்
ேனிஇருப்பக் ோய்ேவர்ந் தற்று.

விட்டு ேடுதமோேப்
கபசுவது ேல்ல பைங்ேள்

ேனி : பைம் ; ேனிவு ;
சாரம் ; இனிதம ; சுரங்ேம்

இருக்கும் கபாது அவற்தற

.

விட்டு ோய்ேதளத்
உண்பது கபாலாகும்
கததவப்படும் ோலத்தில்
35

102

பசய்ேன்றி அறிதல்

ோலத்தி னாற்பசய்த ேன்றி சிறிபதனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பபரிது

பசய்த உதவி சிறிேதாே
இருந்தாலும், அது
உலேத்ததவிடப் பபரிேதாே
மதிக்ேப்படும்

ோலம் :

பபாழுது ;

சமேம் ; கேரம்; பருவம் ;
பருவப் பயிர் ; முக்ோலம் ;
இதசக்குரிே மூன்று
ோலம் ; தாளப்பிரமாணம் .

8
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ஒருவர் ேமக்குச் பசய்த
ேன்தமதே மறப்பது
36

108

பசய்ேன்றி அறிதல்

ேன்றி மறப்பது ேன்றன்று ேன்றல்லது
அன்கற மறப்பது ேன்று

ேல்லதல்ல. ஆனால்,
ஒருவர் தீதம
பசய்திருந்தால் அதத
அப்பபாழுகத மறந்து
விடுவது ேல்லது
ஒருவர் கேர்தமோனவரா
அல்லது
கேர்தமயில்லாதவரா
என்பது அவருக்குப் பின்

37

114

ேடுவு நிதலதம

தக்ோர் தேவிலர் என்பது அவரவர்

அவதரப்பற்றி

எச்சத்தாற் ோணப்ப படும்

பசால்லப்படும் புேழ்
பசால்தலக் போண்கடா

எச்சம்: எஞ்சி நிற்பது ,
மிச்சம் ; எச்சில் ;
பறதவக்ேழிவு; குதறவு

அல்லது பழிச் பசால்தலக்
போண்கடாதான்
அறிேப்படும்.
அடக்ேம் அழிோத புேதைக்
38

121

அடக்ேமுதடதம

அடக்ேம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்ோதம

போடுக்கும். அடங்ோதம

ஆரிருள் உய்த்து விடும்

ஒருவரின் வாழ்தவகே
பேடுத்து விடும்

அடக்ேம்: கீழ்ப்படிவு ;
பணிவு ; அடங்கிே
பபாருள் ; மதற பபாருள்
; போள்முதல்

ஒருவர் எததக் ோத்திட
39

127

அடக்ேமுதடதம

ோோவா ராயினும் ோோக்ே ோவாக்ோல்
கசாோப்பர் பசால்லிழுக்குப் பட்டு

முடிோவிட்டாலும் ோதவ
அடக்கிே, ேற்பசால்கல
பசால்ல கவண்டும் .

ோக்கு: பசால்; தீயின்
சுடர்; பூட்டின் தாள்;
தானிேக்ேதிர்; துடுப்பு

இல்தலஎன்றால் அவர்

9
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பசான்ன பசால்கல அவர்
துன்பத்துக்குக் ோரணமாகி
விடும்
பேருப்பினால் சுட்ட
புண்கூட ஆறி விடும்;
40

129

அடக்ேமுதடதம

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாகத

ஆனால் பவறுப்புக்

ோவினாற் சுட்ட வடு

போண்டு பசால்லும்
பசாற்ேள் நீங்ோத துன்பம்
தரும்.
ஒருவருக்கு ஒழுக்ேம்

41

131

ஒழுக்ேமுதடதம

ஒழுக்ேம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்ேம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்

சிறப்தபத் தரும். அதனால்
அதத உயிதரக் ோட்டிலும்
கமலானதாே ோக்ே
கவண்டும்.

உயிர் : ோற்று ; மூச்சு;
ஆன்மா; ஓரறிவுயிர்
முதலிே உயிரினம் ;
உயிபரழுத்து ; ஓதச.

தன்தன
பவட்டுகவாதரயும்
42

151

பபாதறயுதடதம

அேழ்வாதரத் தாங்கும் நிலம்கபாலத் தம்தம

விைாமல் தாங்குகின்ற

இேழ்வார்ப் பபாறுத்தல் ததல

நிலம் கபால், தம்தம
இேழ்வாதரயும் பபாறுப்பகத

நிலம் : ததர ; மண் ; பூமி ;
இடம் ; வேல் ; பதவி ;
தானம் ; விடேம்;
ேள்ளிவதே .

ேல்ல பண்பாகும்
மனதில் பபாறாதம
43

161

அழுக்ோறாதம

ஒழுக்ோறாக் போள்ே ஒருவன்தன் பேஞ்சத்து
அழுக்ோறு இலாத இேல்பு

இல்லாமல் வாழும்
குணத்தத, ஒருவன்
தனக்கு உரிே ஒழுக்ேமாேக்
போண்டு வாை கவண்டும்

10
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ஒருவர் முேத்திற்கு கேராே
ேண்ணின்று ேண்ணறச் பசால்லினும்
44

184

புறங்கூறாதம

பசால்லற்ே
முன்னின்று பின்கோக்ோச் பசால்

ேண்: விழி ;

அவரது குதறேதளப்

ேண்கணாட்டம்;

பற்றிக் ேடுதமோேப்

மரக்ேணு ; பதாதள ;

கபசினாலும், அவர் இல்லாத

மூங்கில் முரசடிக்குமிடம்

கபாது அவதரப் பற்றிக்

; மூட்டுவாய் ; பபருதம ;

குதற கூறுவது தவறு

இடம் ; அறிவு

பிறர் குற்றத்ததக்
ோண்பவர்ேள் தமது
45

190

புறங்கூறாதம

ஏதிலார் குற்றம்கபால் தங்குற்றங் ோண்கிற்பின்
தீதுண்கடா மன்னும் உயிர்க்கு

குற்றத்ததயும் எண்ணிப்
பார்த்தல்,புறங்கூறும்
பைக்ேமும் கபாகும்;
வாழ்க்தேயும் நிம்மதிோே

குற்றம்: பிதை ; பழி ; தவறு
; தப்பு; துன்பம் ;
உடற்குதற ; தீங்கு ;
அபராதம்.

அதமயும்.
பசாற்ேளில் பேன் உதடே
46

200

பேனில
பசால்லாதம

பசால்லுே பசால்லிற் பேனுதடே பசால்லற்ே
பசால்லிற் பேனிலாச் பசால்

பசாற்ேதள மட்டுகம
பசால்லகவண்டும், பேன்
இல்லாத பசாற்ேதளச்
பசால்லகவ கூடாது

பசால் : பமாழி ; கபச்சு ;
பைபமாழி ; உறுதிபமாழி ;
புேழ் ; மந்திரம் ; ; ேட்டதள
; புத்திமதி ; சத்தம் ;
ோமேள் ; ; பேல்;
வார்த்தத.

தீே பசேல்ேளால் தீதமகே
விதளயும் என்பதால்
47

202

தீவிதனேச்சம்

தீேதவ தீே பேத்தலால் தீேதவ

அச்பசேல்ேதளத் தீதே

தீயினும் அஞ்சப் படும்

விடக் போடுதமோனதாேக்
ேருதி அவற்தறச்
பசய்ேக்கூடாது

11
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ஒருவன் முேன்று
48

212

ஒப்புரவறிதல்

தாளாற்றித் தந்த பபாருபளல்லாம் தக்ோர்க்கு
கவளாண்தம பசய்தற் பபாருட்டு

சம்பாதித்த பபாருள்
தகுதியுதடேவருக்கு உதவி
பசய்ேகவ பேன் பட
கவண்டும்

49

221

ஈதே

வறிோர்க்போன்று ஈவகத ஈதேமற் பறல்லாம்
குறிபேதிர்ப்தப நீர துதடத்து

பலதன எதிர்பார்க்ோமல்,

தக்ோர்: தகுதியுதடகோர்
;கமன்மக்ேள் ;
ேடுவுநிதலதமயுதட
கோர் ; பபருதமயிற்
சிறந்கதார் ; உறவினர் .
ஈதே : போதட ; பபான் ;

ஏதும் இல்லாதவர்ேளுக்குக்

ோதட ; ோற்று ; கமேம் ;

போடுப்பகத ஈதே

ேற்பேமரம் ; போடுத்தல்.
பபாருள்: பசல்வம்;

50

226

ஈதே

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃபதாருவன்
பபற்றான் பபாருள்தவப் புழி

ஏதும் இல்லாதவரின்

பசய்தி ;

ேடும்பசிதேத் தீர்த்து

உண்தமக்ேருத்து ;

தவப்பகத பபாருதளப்
பபற்றவர் கசமித்து
தவக்கும் இடமாகும்.

தத்துவம் ; அறிவு ;
போள்தே ; அறம் ; பேன்;
ேடவுள் ; பலபண்டம் ;
பபான் ; மேன் ; தந்திரம் .

ஏதைேளுக்கு போடுப்பது,
51

231

புேழ்

ஈதல் இதசபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதிேம் இல்தல உயிர்க்கு

அதனால் புேழ் பபற்று
வாழ்வது இதுகவ
ஒருவருக்கு பேன்

ஊதிேம் : சம்பளம்; ேல்வி
; பேன்; பவகுமதி;
பவகுமானம்; சன்மானம்

தரக்கூடிேது.
எந்தத் துதறயில்
52

236

புேழ்

கதான்றின் புேபைாடு கதான்றுே அஃதிலார்
கதான்றலின் கதான்றாதம ேன்று.

ஈடுபட்டாலும் அதில்
புேழுடன்
விளங்ேகவண்டும்;

புேழ்: துதி ; கீர்த்தி ;
பபருதம; அருஞ்பசேல் ;
அேத்தி ; வாதே .

இல்தலகேல் அந்தத்
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துதறயில் ஈ.டுபடாமல்
இருப்பகத ேல்லது
உலேம் பழிக்கும்
தீபோழுக்ேத்தத விட்டு
53

280

கூடாபவாழுக்ேம்

மழித்தலும் நீட்டலும் கவண்டா உலேம்

விட்டால் பமாட்தட

பழித்தது ஒழித்து விடின்

அடித்தல், சதட வளர்த்தல்
கபான்ற புற கவடங்ேள்
கததவயில்தல
அடுத்தவர் பபாருதள

54

281

ேள்ளாதம

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீகத பிறன்பபாருதளக்
ேள்ளத்தால் ேள்கவம் எனல்

அவருக்குத் பதரிோமல்
திருடுகவாம் என்று
மனத்தால் நிதனப்பதுகூட
தீதமோனது.
புதர: குற்றம் ;
குற்றம் அற்ற ேன்தமதேத்

55

292

வாய்தம

பபாய்தமயும் வாய்தம யிடத்த புதரதீர்ந்த

தரும் என்றால் சில

ேன்தம பேக்கும் எனின்

கேரங்ேளில் பபாய்
பசால்வதில் தவறில்தல

குரல்வதள ;
விளக்குமாடம் ;
உள்களாடும் புண் ;
ேண்கணாய்வதே ;
பபாய் ; ேளவு ; மடிப்பு ;
வீடு ; ஆசிரமம்.

மனத்தால்கூடப் பபாய்தே
56

294

வாய்தம

உள்ளத்தாற் பபாய்ோ பதாழுகின் உலேத்தார்
உள்ளத்து பளல்லாம் உளன்

நிதனக்ோமல்
வாழ்பவர்ேள், மக்ேள்
மனத்தில் நிதலோன
இடத்ததப் பபறுவார்ேள்

உள்ளம் : மனம் ;
உள்ளக்ேருத்து;
எண்ணம் ; ஞானம் ;
ஊக்ேம் ; முேற்சி.

13
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57

298

வாய்தம

புறள்தூய்தம நீரான் அதமயும் அேந்தூய்தம
வாய்தமோல் ோணப் படும்

உடம்பு தண்ணீரால்
சுத்தமாகும்; உள்ளம்
உண்தமோல் சுத்தமாகும்.

அேம் :

இருப்பிடம் ;

பூமி ; வீடு ; உள் ; மனம் ;
அேப்பபாருள் ; ' ; பாவம் ;
அேம்பாவம் ; மார்பு .

எங்கே தன் கோபம்
பலிக்குகமா அங்கே கோபம்
பசல்லிடத்துக் ோப்பான் சினங்ோப்பான்
58

301

பவகுளாதம

அல்லிடத்துக்
ோக்கின்என் ோவாக்ோல் என்

போள்ளாதவகன
உண்தமோேகவ கோபம்
போள்ளாதவன்; பலிக்ோத
இடத்தில் கோபத்ததத்
தடுத்து என்ன? தடுக்ோமல்
விட்டுத்தான் என்ன?.
ஒருவன் தன்தனக்

தன்தனத்தான் ோக்கின் சினங்ோக்ே
59

305

பவகுளாதம

ோவாக்ோல்
தன்தனகே போல்லுஞ் சினம்

ோத்துக் போள்ள கோபம்
வராமல் பார்த்துக் போள்ள
கவண்டும், இல்லா
விட்டால் அந்தக் கோபம்
அவதனகே அழித்து விடும்
ேமக்குத் தீதம
பசய்தவருக்கு போடுக்கும்

60

314

இன்னாபசய்ோதம

இன்னாபசய் தாதர ஒறுத்தல் அவர்ோண

தண்டதன , அவர் பவட்கித்

ேன்னேஞ் பசய்து விடல்

ததலகுனியும்படிோே
அவருக்கு ேன்தம

ோணம்: பவட்ேம்; அறிவு;
பேபக்தி; மானம்;
தணிதே; கூச்சம்.

பசய்வதுதான்.

14

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
பிறர்க்கின்னா முற்பேல் பசய்யின்
61

319

இன்னாபசய்ோதம

தமக்குஇன்னா
பிற்பேல் தாகம வரும்

அடுத்தவர்க்குத் தீதம
பசய்தால், ேமக்குத் தீதம
ேம்தமத் கதடி தானாே
வரும்.
ேற்கும் கபாது

62

391

ேல்வி

ேற்ே ேசடறக் ேற்பதவ ேற்றபின்
நிற்ே அதற்குத் தே

தவறில்லாமல்
ேற்றுக்போள்ள கவண்டும்.
பிறகு, அதத பின் பற்றி

ேசடு: குற்றம்; அழுக்கு;
மாசு ; தழும்பு ; வடு;
குதறவு.

ேடக்ேகவண்டும்
கதாண்டத் கதாண்ட ஊற்று
63

396

ேல்வி

பதாட்டதனத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
ேற்றதனத் தூறும் அறிவு

நீர் கிதடப்பது கபாலத்
பதாடர்ந்து படிக்ேப் படிக்ே
அறிவு பபருகிக் போண்கட
இருக்கும்.
ேல்வி ஒன்கற அழிவற்ற

64

400

ேல்வி

கேடில் விழுச்பசல்வம் ேல்வி போருவற்கு
மாடல்ல மற்தற ேதவ

பசல்வமாகும்.
அதற்கிதணோன சிறந்த
பசல்வம் கவறு எதுவும்
இல்தல.

பசல்வம்: ேல்வி; அைகு;
பசழிப்பு; பபாருள்; பணம்;
மேளிரின்
போஞ்சற்கபச்சு .

ேல்லவற்தற எந்த
65

416

கேள்வி

எதனத்தானும் ேல்லதவ கேட்ே அதனத்தானும்
ஆன்ற பபருதம தரும்

அளவுக்கு கேட்டு

பபருதம: மாட்சிதம ;

அறிகிகறாகமா , அந்த

மிகுதி ; பருதம ; புேழ் ;

அளவிற்கு அதவ நிதறந்த

வல்லதம ; அேந்தத ;

பபருதமதேத் தரும்.

அருதம .

15

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
எந்தக் ேருத்தத ோர்
66

423

அறிவுதடதம

எப்பபாருள் ோர்ோர்வாய்க் கேட்பினும்

பசால்லக் கேட்டாலும் ,

பமய்: உண்தம ; உடல் ;

அப்பபாருள்

அததன ஆராய்ந்து,

உயிர் ; உணர்ச்சி ; மார்பு ;

பமய்ப்பபாருள் ோண்ப தறிவு

உண்தமதே அறிந்து

ஒற்பறழுத்து .

பசேல்பட கவண்டும்
தமக்கு ஒரு தீதம
வருவதற்கு முன்கப
67

435

குற்றங்ேடிதல்

வருமுன்னர்க் ோவாதான் வாழ்க்தே எரிமுன்னர்
தவத்தூறு கபாலக் பேடும்

ோத்துக்
போள்ளாதவனுதடே
வாழ்க்தே, பேருப்பின் முன்
தவத்த தவக்கோல் கபால்
அழிந்துவிடும்.
அறிவுதர கூறும்
பபரிகோரின் துதண

68

448

பபரிோதரத்
துதணக்கோடல்

இடிப்பாதர இல்லாத ஏமரா மன்னன்

இல்லாதவர்ேள் , தன்தனக்

பேடுப்பா ரிலானுங் பேடும்

பேடுக்கும் பதேவர் எவரும்
இல்லாவிட்டாலும் தாகன
பேடுவர்.
நீர், கசர்ந்த நிலத்தின்
தன்தமோல் தன இேல்தப
இைந்து, நிலத்தின்

69

452

சிற்றினஞ்கசராதம

நிலத்திேல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு

இேல்பாேகவ மாறி விடும்.

இனம்: வதே ; குலம் ;

இனத்திேல்ப தாகும் அறிவு

அதுகபால மனிதனின்

சுற்றம் ; சாதி ; கூட்டம்.

அறிவும் அவர் கசர்ந்த
இனத்தின் இேல்பாேகவ
ஆகி விடும்

16

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
பசய்ேக் கூடாதததச்
70

466

பதரிந்துபசேல்வ
தே

பசய்தக்ே அல்ல பசேக்பேடும் பசய்தக்ே
பசய்ோதம ோனுங் பேடும்

பசய்வதால் கேடு ஏற்படும்;
பசய்ே கவண்டிேததச்
பசய்ோமல் விட்டாலும்
கேடு ஏற்படும்.
ேன்றாேச் சிந்தித்த பிறகே

71

467

பதரிந்துபசேல்வ
தே

எண்ணித் துணிே ேருமம் துணிந்தபின்

பசேலில் இறங்ே

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

கவண்டும்; இறங்கிே பிறகு
சிந்திக்ேலாம் என்பது தவறு.
பசேலின் வலிதமயும் தன்
வலிதமயும் பதேவனுதடே

72

471

வலிேறிதல்

விதனவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்

வலிதமயும், இருவருக்கும்

துதணவலியும் தூக்கிச் பசேல்

துதணோனவரின்
வலிதமயும் ஆராய்ந்து
பசேல்பட கவண்டும்.

துணி: ஒளி; பதளிவு;
துண்டம்; உறுதி; ஆதட;
கதரில் ேட்டிே போடி .
தூக்கு: பதாங்ேவிடும்
பபாருள் ; உறி ; ;
நிதலகோல்; ; பாட்டு ;
கூத்து ; இதச; ஆராய்ச்சி;
தூக்ேணங்குருவி;
.ஆராய்; உேர்த்து ;
நிறுத்து

மயில் இறோே
73

475

வலிேறிதல்

பீலிபபய் சாோடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பபயின்

இருந்தாலும்கூட அதிேமாே
ஏற்றப்பட்டால் அதன்
தாங்ோமல் வண்டியின்
அச்சு முறிந்துவிடும்.
நுனிக்கிதளக்கு கமகல

74

476

வலிேறிதல்

நுனிக்போம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்

ஏறுபவர்ேளின் நிதலதான்,
தன்தனப் பற்றி அதிேமாே
நிதனத்துக் போண்டு
எல்தல மீறிப்

17

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
கபாகிறவர்ேளுக்கு
ஏற்படும்.
வருவாய் அளதவ அறிந்து,
75

477

வலிேறிதல்

ஆற்றின் அறவறிந்து ஈே அதுபபாருள்

அதற்கு ஏற்ப பிறருக்குக்

கபாற்றி வைங்கு பேறி

போடுப்பகத பபாருதளச்
ோத்து வாழும் வழிோகும்.
தன் பசல்வத்தின் அளதவ

76

479

வலிேறிதல்

அளவறிந்து வாைாதான் வாழ்க்தே உளகபால
இல்லாகித் கதான்றாக் பேடும்

அறிந்து வாைாதவனுதடே
வாழ்க்தே இருப்பது கபால்
கதான்றி இல்லாமல்
ஆகிவிடும்.
ோக்தே தன்தனவிட
வலிே கோட்டாதனப்

77

481

ோலமறிதல்

பேல்பவல்லும் கூதேதேக் ோக்தே

பேலில் பவன்றுவிடும்.

இேல்பவல்லும்

அதுகபால, எதிரிதே

கவந்தர்க்கு கவண்டும் பபாழுது

வீழ்த்துவதற்கு ஏற்ற
ோலத்ததத் கதர்ந்பதடுக்ே
கவண்டும்.
ஈடுபடும் பசேல் ஒன்றும்
பபரிதல்ல என

78

491

இடனறிதல்

பதாடங்ேற்ே எவ்விதனயும் எள்ளற்ே முற்றும்
இடங்ேண்ட பின்அல் லது

விதன: பதாழில்;

இேழ்ச்சிோேக் ேருதாமல்,

பசய்தற்குரிேது; பசேல்;

முற்றிலும் சரிோன

முேற்சி ; கபார் ; வஞ்சேம் ;

இடத்ததத் கதர்ந்பதடுத்து
அச்பசேலில் இறங்ே

தந்திரம் ; ேருத்து ;
பதாந்தரவு.

கவண்டும்.

18

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
ஒருவரின் ேல்ல
குணங்ேதளயும், அவரது
குதறேதளயும் ஆராய்ந்து
79

504

பதரிந்துபதளிதல்

குணம்ோடிக் குற்றமும் ோடி அவற்றுள்
மிதேோடி மிக்ே போளல்

பார்த்து அவற்றில்
மிகுதிோே இருப்பதவ
எதவ என்பததத் பதரிந்து
அதன் பிறகு அவதரப்
பற்றிே ஒரு பதளிவான

மிதே: மிகுதி ; சிறந்த
பபாருள் ; கமன்தம ;
பபருதம ; கததவேற்றது
; பசருக்கு ; தீச்பசேல் ;
தவறு ; தண்டதன ;
வருத்தம் ; துன்பம் ; கேடு .

முடிவுக்கு வரகவண்டும்
ஒரு ோரிேத்தத ஒருவர்
எப்படி பசய்து முடிப்பார்
80

517

பதரிந்துவிதனோ
டல்

இததன இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து

என்பதத ஆராய்ந்து பார்த்து,

அததன அவன்ேண் விடல்

அதற்குப் பிறகு அந்தக்
ோரிேத்தத அவரிடம்
ஒப்பதடக்ே கவண்டும்
ோக்தே தன் உணதவ

81

527

சுற்றந்தைால்

ோக்தே ேரவா ேதரந்துண்ணும் ஆக்ேமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள

மதறக்ோமல், தன்

ஆக்ேம்: பதடப்பு ;

இனத்ததச் சத்தமிட்டு

பசல்வம் ; பபான் ;

அதைத்து உண்ணும்; அந்த

பபருக்ேம்; ஈட்டம்;

குணம் உதடேவருக்கு
மட்டுகம உலகில் உேர்வு

திருமேள்; மங்ேளேரம்;
வாழ்த்து .

உண்டு
குடிமக்ேதளப் பாதுோத்துத்
82

549

பசங்கோன்தம

குடிபுறங் ோத்கதாம்பிக் குற்றம் ேடிதல்

துதண நிற்பதும், குற்றம்

வடுவன்று கவந்தன் பதாழில்

பசய்தவர்ேள் ோராே
இருந்தாலும் அவர்ேதளத்

ேடி: ோவல் ; விதரவு ;
கூர்தம ; அச்சம் ; விேப்பு ;
ேடுதம; நீக்ேம்.

19

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
தண்டிப்பது அரசின்
ேடதமோகும்.
ோடி: ஆராய்தல்;
ோள் கதாறும் தன்
ஆட்சியில் ேன்தம
83

553

போடுங்கோன்தம

ோபடாறும் ோடி முதறபசய்ோ மன்னவன்

தீதமேதள ஆராய்ந்து ஏற்ற

ோபடாறும் ோடு பேடும்

நீதிதே வைங்ோத அரசன்,
பமல்ல பமல்லத் தன்
ோட்தட இைந்து விடுவான்

ோட்டிலுள்ளவள் ;
இரத்தக்குைாய்
முதலிேன ;
மூச்சுக்குைாய் ோழின்
ேரம்பு ; பூவின் தாள் ;
ோழிதே ; மூக்கு ;
கமாவாய்; ; இதலேரம்பு .
ஊக்ேம்: உள்ளக்

84

594

ஊக்ேமுதடதம

ஆக்ேம் அதர்வினாய்ச் பசல்லும் அதசவிலா
ஊக்ே முதடோ னுதை

தளராத ஊக்ேம்

கிளர்ச்சி , மனஎழுச்சி ;

உள்ளவனிடம், பசல்வம்

உள்ளத்தின் மிகுதி ;

தாகன பசன்று கசரும்.

முேற்சி ; வலிதம ;
உேர்ச்சி ; உண்தம

நீர்ப்பூக்ேளின்
அடிக்ோம்பின் நீளம் நீரின்
85

595

ஊக்ேமுதடதம

பவள்ளத் ததனே மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் ததனேது உேர்வு

அளகவ இருக்கும். அது
கபால மக்ேளின் உேர்வும்
அவர்ேளின் மன
ஊக்ேத்தின் அளகவ
இருக்கும்.
பிறந்த குடிப் பபருதம

86

601

மடியின்தம

மடி: வயிறு ; அதர ; தாள் ;

குடிபேன்னும் குன்றா விளக்ேம் மடிபேன்னும்

என்னதான்

அடக்ேம் ; தனிதம ;

மாசூர மாய்ந்து பேடும்

ஒளிமேமாே இருந்தாலும்,

கசாம்பல் ; கோய் கேடு;

கசாம்பல் குடிபோண்டால்

பதே ; பபாய் ; தீோற்றம் ;

20

குறள் தேனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
அது மங்கிப் கபாய் இருண்டு

ஆதடவதே ; கசாறு ;

விடும்

தாதை ; தாதைவிழுது ;
மடங்கு .

முேற்சி பசல்வத்ததச்
87

616

ஆள்விதனயுதட
தம

முேற்சி திருவிதன ஆக்கும் முேற்றின்தம

கசர்க்கும்; முேலாமல்

இன்தம புகுத்தி விடும்

இருப்பது வறுதமக்குள்
கசர்ந்து விடும்.
பதளிந்த அறிவிதன

88

654

விதனத்தூய்தம

இடுக்ேண் படினும் இளிவந்த பசய்ோர்
ேடுக்ேற்ற ோட்சி ேவர்

உதடேவர் தாம் துன்பப்பட

இடுக்ேண்: இரக்ேம்;

கேர்ந்தாலும் இழிவான

துன்பம்; வறுதம;

பசேல்ேதளச்

வருத்தம்; ேடுதம.

பசய்ேமாட்டார்
பசால்லுவது
89

664

விதனத்திட்பம்

பசால்லுதல் ோர்க்கும் எளிே அரிேவாம்
பசால்லிே வண்ணம் பசேல்

வண்ணம் : நிறம் ; ;

எல்கலாருக்கும் எளிது;

அைகு; ஒப்பதன ; குணம்

பசால்லிேதத பசால்லிேது

; ேன்தம ; சிறப்பு ; ேனம் ;

கபால் பசய்து முடிப்பதுதான்

வடிவு ; சாதி ; இனம்; பண்

ேடினம்.

; மாதல ;

உருவத்தால் சிறிேவர்ேள்
என்பதற்ோே ோதரயும்
உருவுேண்டு எள்ளாதம கவண்டும்
90

667

விதனத்திட்பம்

உருள்பபருந்கதர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உதடத்து.

கேலி பசய்து
அலட்சிேப்படுத்தக் கூடாது.
பபரிே கதர் ஓடுவதற்குக்
ோரணமான அச்சாணி கூட

உருள்: கதருருதள ;
வண்டி; வட்டம்; உருட்டு;
புரள்

உருவத்தால் சிறிேதுதான்
என்பதத உணர கவண்டும்.
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தன் அருகே இருக்கும்
பபாருதளக் ோட்டும்
91

706

குறிப்பறிதல்

அடுத்தது ோட்டும் பளிங்குகபால் பேஞ்சம்

ேண்ணாடி

ேடுத்தது ோட்டும் முேம்

கபால் ஒருவனது மனத்தில்
உள்ளதத அவன் முேம்

பளிங்கு: படிேம் ;
ேண்ணாடி; சுக்கிரன் ;
கதாணிக்ேயிறு ;
புட்பராேம் .

ோட்டிவிடும்.
பிணி : கோய் ; ேட்டு ;
92

734

ோடு

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் பசறுபதேயும்
கசரா திேல்வது ோடு

பசியும், கோயும்,, பதேயுமற்ற

பற்று ; பின்னல் ; அரும்பு ;

ோடுதான் சிறந்த ோடு எனப்

துன்பம் ;

பாராட்டப்படும்.

பேசவுத்தறியின்
நூற்பதட .

பசல்வம் உள்ளவர்ேதளப்
93

752

பபாருள்பசேல்வ
தே

இல்லாதர எல்லாரும் எள்ளுவர் பசல்வதர
எல்லாரும் பசய்வர் சிறப்பு

புேழ்ந்து கபாற்றுவதும்
இல்லாதவர்ேதள இேழ்ந்து
தூற்றுவதும்தான் உலே
ேடப்பு..
முேம் மட்டுகம மலரப்

94

786

ேட்பு

முேேே ேட்பது ேட்பன்று பேஞ்சத்து

பைகுவது ேட்பு அல்ல..

அேேே ேட்பது ேட்பு

அன்பால் மனமும் மலரப்
பைகுவகத ேட்பு.
ஆதட ேழுவும்கபாது

95

788

ேட்பு

உடுக்தே இைந்தவன் தேகபால ஆங்கே
இடுக்ேண் ேதளவதாம் ேட்பு

உடகன பசன்று உதவும்
தே கபால, ேண்பனுக்குத்
துன்பம் வந்த கபாது உடகன
பசன்று உதவுவது ேட்பு

தே: ேரம் ;
ோதனத்துதிக்தே ; ேதிர்
; சிறகு ; கசதன ;
ஒப்பதன ; ஆற்றல் ;
தேேளவு ; ஆள் ; சிறுதம
; ; குற்றம்
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கோய் என்ன? கோய்க்ோன
96

948

மருந்து

கோய்ோடி கோய்முதல் ோடி அதுதணிக்கும்
வாய்ோடி வாய்ப்பச் பசேல்

ோரணம் என்ன? கோய்
தீர்க்கும் வழி என்ன?
இவற்தற ஆராய்ந்து
சிகிச்தச பசய்ே கவண்டும்.
ஒழுக்ேம், வாய்தம, மானம்
ஆகிே இந்த மூன்றிலும்

97

952

குடிதம

ஒழுக்ேமும் வாய்தமயும் ோணும்இம் மூன்றும்

நிதலதவறி

இழுக்ோர் குடிப்பிறந் தார்

ேடக்ோதவர்ேகள
உேர்ந்தவர்ேளாேக்
ேருதப்படுவார்ேள்.

குடி: பருகு; அருந்து;
மதுபானம்; புருவம்;
குடிோனவன்;
குடியிருப்கபான்;
ஆட்சிக்குட்பட்ட
குடிேள் ; குடும்பம் ; குலம்
; வீடு ; ஊர் ; வாழிடம்.

பிறப்பினால் அதனவரும்
98

972

பபருதம

பிறப்பபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பபாவ்வா
பசய்பதாழில் கவற்றுதம ோன்

சமம். பசய்யும் பதாழிலில்
ோட்டுகிற திறதமயில்
மட்டுகம கவறுபாடு ோண
முடியும்.
உைவு பசய்து
வாழ்பவர்ேகள

99

1033

உைவு

உழுதுண்டு வாழ்வாகர வாழ்வார்மற் பறல்லாம்

உரிதமகோடு வாழ்பவர்ேள்.

பதாழுதுண்டு பின்பசல் பவர்

மற்றவர்ேள் எல்கலாரும்
அவர்ேதளத் சார்ந்து
வாழ்பவர்ேள்.

100

1038

உைவு

ஏரினும் ேன்றால் எருவிடுதல் ேட்டபின்
நீரினும் ேன்றதன் ோப்பு

உழுவததக் ோட்டிலும்
உரம் இடுதல் ேல்லது; ேதள
எடுப்பதும், நீர் பாய்ச்சுவதும்
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மிேவும் ேல்லது; அததவிட
ேல்லது அந்தப் பயிதரப்
பாதுோப்பது.

பதாடர்பு
kuraltheni2019@fetna.org
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