குறள் பேனீ (நிசை-1) - பேரசவ விழா - 2020, அட்ைாண்டா
வரிசை
எண்
1

குறள்
எண்
20

2

அதிகாரம்

குறள்

வான்சிறப்பு

நீ ர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்ெ்குை்
வான்இன்று அமையாது ஒழுெ்கு.

26

நீ த்தார் கபருமை

3

35

அறன்வலியுறுத்தல்

கெயற் ெரிய கெய் வார் கபரியர் சிறியர்
கெயற் ெரிய கெய் ெலா தார்.
அழுெ்ொறு அவாகவகுைி இன்னாெ்கொல் நான்குை்
இழுெ்ொ இயன்றது அறை் .

4

66

ைெ்ெை்ரபறு

குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பதை் ைெ்ெை்
ைழமலெ்கொல் ரெைா தவர்

5

67

ைெ்ெை்ரபறு

6

69

ைெ்ெை்ரபறு

தந்மத ைெற் ொற் றுை் நன்றி அமவயத்து
முந்தி இருப்பெ் கெயல்
ஈன்ற கபாழுதின் கபரிதுவெ்குை் தன்ைெமனெ்
ொன்ரறான் எனெ்ரெை்ை தாய் .

7

70

ைெ்ெை்ரபறு

ைென் தந்மதெ்கு ஆற் றுை் உதவி இவன்தந்மத
என்ரனாற் றான் கொல் எனுை் கொல்

8

72

அன்புமைமை

அன்பிலார் எல் லாை் தைெ்குரியர் அன்புமையார்
என்புை் உரியர் பிறர்ெ்கு.

9

80

அன்புமைமை

அன்பின் வழியது உயிர்நிமல அஃதிலார்ெ்கு
என்புரதால் ரபார்த்த உைை் பு .

பேரா.ோே் சேயா உசர
எத்தமன கபரியவரானாலுை் நீ ர் இல் லாைல்
வாழமுடியாது; அந்த நீ ரரா ைமழ இல் லாைல்
கிமைெ்ொது.
பிறர் கெய் வதற் கு முடியாத கெயல் ெமைெ் கெய் பவரர
ரைன்ைெ்ெை் ; கெய் ய முடியாதவரரா சிறியவரர.
பிறர் ரைன்மை ெண்டு கபாறாமை, புலன்ெை் ரபாகுை்
வழிெ் கெல் லுை் ஆமெ, இமவ தமைபடுை் ரபாது வருை்
ரொபை் , ரொபத்தில் பிறெ்குை் தீய கொல் எனுை்
இந்நான்மெயுை் விலெ்கித் கதாைர்ந்து கெய் யப்படுவது
அறை் .
கபற் ற பிை் மைெை் ரபசுை் கபாருைற் ற ைழமலெ்
கொல் மலெ் ரெை்ொதவர்தாை் , குழலுை் யாழுை் ரெை்ெ
இனியமவ என்பர்.
தெப்பன் தன் பிை் மைெ்குெ் கெய் யுை் நன்மை, ெற் றவர்
அமவயில் முதன்மைப் கபறெ் கெய் வரத.
தை் ைெமனெ் ெல் வி ஒழுெ்ெங் ெைால் நிமறந்தவன்
என்று அறிவுமைரயார் கூற அமதெ் ரெை்ை தாய் ,
அவமனப் கபற் ற கபாழுமதெ் ொை்டிலுை் மிகுதியாெ
ைகிழ் வாை் .
தன்மனெ் ெல் வி அறிவு உமையவனாய் ஆைாெ்கிய
தந்மதெ்கு ைென் கெய் யுை் மெை் ைாறு, பிை் மையின்
ஒழுெ்ெத்மதயுை் அறிமவயுை் ெண்ைவர்,
இப்பிை் மைமயப் கபறுவதற் கு இவன் தெப்பன் என்ன
தவை் கெய் தாரனா என்று கொல் லுை் கொல் மலப்
கபற் றுத் தருவரத.
அன்பு இல் லாதவர் எல் லாவற் றாலுை் தைெ்ரெ உரிமை
உமையவராய் இருப்பர். அன்புை் ைவரரா கபாருைால்
ைை்டுை் அன்று; உைை் பாலுை் பிறர்ெ்கு உரியவராய்
இருப்பர்.
அன்மப அடிப்பமையாெெ் கொண்ைரத உயிர் நிமறந்த
இந்த உைை் பு , அன்பு ைை்டுை் இல் மல என்றால் இந்த
உைை் பு கவறுை் எலுை் பின்ரைல் ரதாமலப் ரபார்த்தியது
ரபான்றது ஆகுை் .

இனியமவகூறல்

இனிய உைவாெ இன்னாத கூறல்
ெனிஇருப்பெ் ொய் ெவர்ந் தற் று.

137

ஒழுெ்ெமுமைமை

17

138

ஒழுெ்ெமுமைமை

ஒழுெ்ெத்தின் எய் துவர் ரைன்மை இழுெ்ெத்தின்
எய் துவர் எய் தாப் பழி.
நன்றிெ்கு வித்தாகுை் நல் கலாழுெ்ெை் தீகயாழுெ்ெை்
என்றுை் இடுை் மப தருை் .

18

151

கபாமறயுமைமை

அெழ் வாமரத் தாங் குை் நிலை் ரபாலத் தை் மை
இெழ் வார்ப் கபாறுத்தல் தமல.

19

293

வாய் மை

தன்கநஞ் ெறிவது கபாய் யற் ெ கபாய் த்தபின்
தன்கநஞ் ரெ தன்மனெ் சுடுை் .
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391

ெல் வி

21

423

அறிவுமைமை

ெற் ெ ெெைறெ் ெற் பமவ ெற் றபின்
நிற் ெ அதற் குத் தெ.
எப்கபாருை் யார்யார்வாய் ெ் ரெை்பினுை் அப்கபாருை்
கைய் ப்கபாருை் ொண்ப தறிவு
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ைனத்திற் கு இன்பை் தருை் கொற் ெை் இருெ்ெ, அவற் மற
விை்டுவிை்டுத் துன்பை் தருை் கொற் ெமைெ் கூறுவது,
நல் ல பழை் இருெ்ெ நெ்சுெ்ொமய உண்பது ரபாலாகுை் .
கெய் ந்நன்றி அறிதல் ொலத்தி னாற் கெய் த நன்றி சிறிகதனினுை்
நைெ்கு கநருெ்ெடியான ரநரத்தில் ஒருவர் கெய் த உதவி,
ஞாலத்தின் ைாணப் கபரிது.
அைவில் சிறியது என்றாலுை் , உதவிய ரநரத்மத எண்ண
அது இந்தப் பூமிமய விை மிெப் கபரியதாகுை்
கெய் ந்நன்றி அறிதல் பயன்தூெ்ொர் கெய் த உதவி நயன்தூெ்கின்
இவருெ்கு உதவினால் பிறகு நைெ்கு இது கிமைெ்குை்
நன்மை ெைலின் கபரிது.
என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் கெய் த உதவியின்
அன்மபஆய் ந்து பார்த்தால் , அவ் வுதவியின் நன்மை
ெைமலவிைப் கபரியது ஆகுை் .
கெய் ந்நன்றி அறிதல் எந்நன்றி கொன்றார்ெ்குை் உய் வுண்ைாை் உய் வில் மல எத்தமன கபரிய அறங் ெமை அழித்தவர்ெ்குை்
கெய் ந்நன்றி கொன்ற ைெற் கு.
பாவத்மதெ் ெழுவ வழிெை் உண்டு. ஆனால் , ஒருவர்
கெய் த உதவிமய ைறந்து தீமை கெய் பவனுெ்கு வழிரய
இல் மல.
அைெ்ெமுமைமை
யாொவா ராயினுை் நாொெ்ெ ொவாெ்ொல்
எமதெ் ொெ்ெ முடியாதவரானாலுை் நா ஒன்மறயாவது
ரொொப்பர் கொல் லிழுெ்குப் பை்டு.
ொத்துெ் கொை் ை ரவண்டுை் . முடியாது ரபானால்
கொல் குற் றத்தில் சிெ்கித் துன்பப்படுவர்.
அைெ்ெமுமைமை
தீயினாற் சுை்ைபுண் உை் ைாறுை் ஆறாரத
ஒருவமன ைற் கறாருவன் தீயால் சுை்ை புண்
நாவினாற் சுை்ை வடு
உைை் பின்ரைல் வடுவாெ இருந்தாலுை் உை் ைத்துெ் ொயை்
ொலத்தில் ஆறிப்ரபாய் விடுை் . ஆனால் கொடிய
வார்த்மதெைால் கநஞ் மெெ் சுை்ை வடு அதில்
புண்ணாெரவ கிைந்து ஒருநாளுை் ஆறாது.
ஒழுெ்ெத்தினால் உயர்மவ அமைவர்; ஒழுெ்ெை்
இல் லாதவர் ரவண்ைாத பழிமய அமைவர்.
நல் கலாழுெ்ெை் , அறைாகிய நன்மைெ்கு வித்தாெ
அமைந்து இை் மை ைறுமையிலுை் இன்பை் தருை் ;
தீகயாழுெ்ெரைா துன்பரை தருை் .
தன்மனரய ரதாண்டினாலுை் ரதாண்டுபவர்
விழுந்துவிைாதபடி தாங் குை் நிலை் ரபாலத் , தன்மன
வார்த்மதெைால் அவைதிப்பவமரயுை் ைதித்துப்
கபாறுப்பது முதன்மை அறை்
கபாய் என்று உை் ைை் உணர்த்துவமதெ் கொல் ல
ரவண்ைா. கொன்னால் , அமதப் கபாய் என்று உலகு
அறியரநருை் ரபாது தன் ைனரை தன்மனெ் சுடுை் .
ெற் ெத் தகுை் நூல் ெமைப் பிமழ இல் லாைல் ெற் ெ; ெற் ற
பிறகு ெற் ற ெல் விெ்கு ஏற் ப நல் ல வழிெைில் வாழ் ெ.
எந்தெ் ெருத்மத எவர் கொன்னாலுை் , அெ்ெருத்தின்
உண்மைமயெ் ொண்பது அறிவு.
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428

அறிவுமைமை

அஞ் சுவ தஞ் ொமை ரபமதமை அஞ் சுவது
அஞ் ெல் அறிவார் கதாழில் .
கொலல் வல் லன் ரொர்விலன் அஞ் ொன் அவமன
இெல் கவல் லல் யார்ெ்குை் அரிது.
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647

கொல் வன்மை
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786

நை்பு

முெநெ நை்பது நை்பன்று கநஞ் ெத்து
அெநெ நை்பது நை்பு.
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972

கபருமை

பிறப்கபாெ்குை் எல் லா உயிர்ெ்குை் சிறப்கபாவ் வா
கெய் கதாழில் ரவற் றுமை யான்.

பயப்பை ரவண்டியதற் குப் பயப்பைாைல் இருப்பது
மூைத்தனை் ; பயப்படுவது அறிவாைிெைின் கெயல் .
தான் எண்ணியமதப் பிறர் ஏற் ெெ் கொல் லுை் ஆற் றல்
உை் ைவன் , கொல் லுை் கெய் தி ெடினைானது என்றாலுை்
ரொர்வு இல் லாதவன் , ரெை்பவர் பமெயாைர் என்றாலுை்
அஞ் ொதவன் இவன்மீது பமெகொண்டு கவல் வது
எவர்ெ்குை் ெடினரை.
பார்ெ்குை் ரபாது ைனை் ைகிழாைல் , முெை் ைை்டுரை
ைலரப் பழகுவது நை்பு அன்று. அன்பால் ைனமுை்
ைலரப்பழகுவரத நை்பு.
எல் லா ைெ்ெளுை் பிறப்பால் ெைரைே; அவரவர் கெய் யுை்
கெயல் ரவறுபாடுெைால் ைை்டுரை கபருமை வருை் .

