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அதிகாரம் குறள் குறள் விளக்கம் 

1

35 அறன் வலியுறுத்தல் அழுக்கா றவாவவகுளி இன்னாச்வ ால் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்.

வ ாறாமை, ஆம ,  ினம், கடுஞ்வ ால் ஆகிய இந்த 
நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்வகாடுக்காைல் 
அவற்மறக் கடித்து ஒழுகுவதத அறைாகும்.

2

72 அன்புமடமை அன் ிலார் எல்லாம் தைக்குரியர் அன்புமடயார்
என்பும் உரியர்  ிறர்க்கு.

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்வ ாருள்கமளயும் தைக்தக 
உரிமையாகக் வகாண்டு வாழ்வார்: அன்பு உமடயவர் 
தம் உடமையும்  ிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்.

3

102 வ ய்ந்நன்றியறிதல் காலத்தி னாற்வ ய்த நன்றி  ிறிவதனினும்
ஞாலத்தின் ைாணப் வ ரிது.

உற்ற காலத்தில் ஒருவன் வ ய்த உதவி  ிறிதளவாக 
இருந்தாலும், அதன் தன்மைமய அறிந்தால் 
உலமகவிட ைிகப் வ ரிதாகும்.

4

108 வ ய்ந்நன்றியறிதல் நன்றி ைறப் து நன்றன்று நன்றல்லது
அன்தற ைறப் து நன்று

ஒருவரர்முன்வ ய்த நன்மைமய ைறப் து அறம் 
அன்று; அவர் வ ய்த தீமைமயச் வ ய்த அப்வ ாழுதத 
ைறந்து விடுவது அறம்.

5

131 ஒழுக்கம் உமடமை ஒழுக்கம் விழுப் ந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம் ப்  டும்.

ஒழுக்கதை எல்லார்க்கும் தைன்மைமயத் தருவதாக 
இருப் தால், அந்த ஒழுக்கதை உயிமர விடச் 
 ிறந்ததாகப் த ாற்றப் டும்.

6

151 வ ாமறயுமடமை அகழ்வாமரத் தாங்கும் நிலம்த ாலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் வ ாறுத்தல் தமல.

தன்மன வவட்டுதவாமரயும் விழாைல் தாங்குகின்ற 
நிலம் த ால், தம்மை இகழ்வாமரயும் வ ாறுப் தத 
தமலயான  ண் ாகும்.

7

236 புகழ் ததான்றின் புகதழாடு ததான்றுக அஃதிலார்
ததான்றலின் ததான்றாமை நன்று.

ஒரு துமறயில் முற் ட்டுத் ததான்றுவதானால் 
புகதழாடு ததான்ற தவண்டும், அத்தமகய  ிறப்பு 
இல்லாதவர் அங்குத் ததான்றுவமதவிடத் 
ததான்றாைலிருப் தத நல்லது.

சாக்ரமெண்ட ா தெிழ் ென்றம் 
திருக்குறள் ட ாட்டி 2020

குழு 1 (வயது 6 ெற்றும் கீடே)



8

391 கல்வி கற்க க டறக் கற் மவ கற்ற ின் 
நிற்க அதற்குத் தக.

கல்வி கற்க நல்ல நூல்கமளக் குற்றைறக் கற்க 
தவண்டும், அவ்வாறு கற்ற  ிறகு, கற்ற கல்விக்கு 
தக்கவாறு வநறியில் நிற்க தவண்டும்.

9

619
ஆள்விமன 
உமடமை

வதய்வத்தான் ஆகா வதனினும் முயற் ிதன்
வைய்வருத்தக் கூலி தரும்.

ஊழியின் காரணத்தால் ஒரு வ யல் வ ய்ய 
முடியாைல் த ாகுைாயினும், முயற் ி தன் உடம்பு 
வருந்திய வருத்தத்தின் கூலிமயயாவது வகாடுக்கும்.

10

786 நட்பு முகநக நட் து நட் ன்று வநஞ் த்
தகநக நட் து நட்பு

முகம் ைட்டும் ைலரும்  டியா நட்பு வ ய்வது நட்பு 
அன்று, வநஞ் மும் ைலரும்  டியாக உள்ளன்பு 
வகாண்டு நட்பு வ ய்வதத நட்பு ஆகும்.


