
எண் குறள்
 எண்

அதிகாரம் குறள் குறள் விளக்கம் 

1

13 வான்சிறப்பு விண்இன்று பபாய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின் றுடற்றும் பசி.

மழை பபய்யாமல் பபாய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த 
அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிழலத்து 
நின்று உயிர்கழே வருத்தும்.

2

35 அறன் வலியுறுத்தல் அழுக்கா றவாபவகுேி இன்னாச்பசால் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்.

பபாறாழம, ஆழச, சினம், கடுஞ்பசால் ஆகிய இந்த 
நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்பகாடுக்காமல் அவற்ழறக் 
கடித்து ஒழுகுவளத அறமாகும்.

3

49 இல்வாழ்க்ழக அறன்எனப் பட்டளத இல்வாழ்க்ழக அஃதும்
பிறன்பைிப்ப தில்லாயின் நன்று

அறம் என்று சிறப்பித்து பசால்லப்பட்டது 
இல்வாழ்க்ழகளய ஆகும். அதுவும் மற்றவன் பைிக்கும் 
குற்றம் இல்லாமல் விேங்கினால் ளமலும் நன்ழமயாகும்.

4

70 மக்கட்ளபறு மகன் தந்ழதக் காற்றும் உதவி இவன்தந்ழத
என்ளநாற்றான் பகால்பலனும் பசால்

மகன் தன் தந்ழதக்குச் பசய்யத் தக்க ழகம்மாறு, இவன் 
தந்ழத இவழன மகனாகப் பபற என்ன தவம் 
பசய்தாளனா என்று பிறர் புகழ்ந்து பசால்லும் 
பசால்லாகும்.

5

72 அன்புழடழம அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புழடயார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்பபாருள்கழேயும் தமக்ளக 
உரிழமயாகக் பகாண்டு வாழ்வார்: அன்பு உழடயவர் தம் 
உடழமயும் பிறர்க்கு உரிழமயாக்கி வாழ்வர்.

6

102 பசய்ந்நன்றியறிதல் காலத்தி னாற்பசய்த நன்றி சிறிபதனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பபரிது.

உற்ற காலத்தில் ஒருவன் பசய்த உதவி சிறிதேவாக 
இருந்தாலும், அதன் தன்ழமழய அறிந்தால் உலழகவிட 
மிகப் பபரிதாகும்.

7

108 பசய்ந்நன்றியறிதல் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்ளற மறப்பது நன்று

ஒருவரர்முன்பசய்த நன்ழமழய மறப்பது அறம் அன்று; 

அவர் பசய்த தீழமழயச் பசய்த அப்பபாழுளத மறந்து 
விடுவது அறம்.

8

131 ஒழுக்கம் உழடழம ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

ஒழுக்களம எல்லார்க்கும் ளமன்ழமழயத் தருவதாக 
இருப்பதால், அந்த ஒழுக்களம உயிழர விடச் 
சிறந்ததாகப் ளபாற்றப்படும்.

சாக்ரமெண்ட ா தெிழ் ென்றம் 
திருக்குறள் ட ாட்டி 2020

குழு 2 (வயது: 7-12)



9

151 பபாழறயுழடழம அகழ்வாழரத் தாங்கும் நிலம்ளபாலத் தம்ழம
இகழ்வார்ப் பபாறுத்தல் தழல.

தன்ழன பவட்டுளவாழரயும் விைாமல் தாங்குகின்ற 
நிலம் ளபால், தம்ழம இகழ்வாழரயும் பபாறுப்பளத 
தழலயான பண்பாகும்.

10

236 புகழ் ளதான்றின் புகளைாடு ளதான்றுக அஃதிலார்
ளதான்றலின் ளதான்றாழம நன்று.

ஒரு துழறயில் முற்பட்டுத் ளதான்றுவதானால் புகளைாடு 
ளதான்ற ளவண்டும், அத்தழகய சிறப்பு இல்லாதவர் 
அங்குத் ளதான்றுவழதவிடத் ளதான்றாமலிருப்பளத 
நல்லது.

11

322 பகால்லாழம பகுத்துணடு பல்லுயி ளராம்புதல் நூளலார்
பதாகுத்தவற்று பேல்லாந் தழல.

கிழடத்தழதப் பகுந்து பகாடுத்துத் தானும் உண்டு பல 
உயிர்கழேயும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் பதாகுத்த 
அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தழலயான அறமாகும்.

12

391 கல்வி கற்க கசடறக் கற்பழவ கற்றபின் 
நிற்க அதற்குத் தக.

கல்வி கற்க நல்ல நூல்கழேக் குற்றமறக் கற்க 
ளவண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு 
தக்கவாறு பநறியில் நிற்க ளவண்டும்.

13

400 கல்வி ளகடில் விழுச் பசல்வங் கல்வி பயாருவற்கு
மாடல்ல மற்ழற யழவ.

ஒருவனுக்கு அைிவு இல்லாத சிறந்த பசல்வம் கல்விளய 
ஆகும், கல்விழயத் தவிர மற்றப் பபாருள்கள் 
(அத்தழகய சிறப்புழடய) பசல்வம் அல்ல.

14

423 அறிவுழடழம
எப்பபாருள் யார்யார்வாய்க் ளகட்பினும் 
அப்பபாருள்
பமய்ப்பபாருள் காண்ப தறிவு.

எப்பபாருழே யார் யார் இடம் ளகட்டாலும் 
(ளகட்டவாளற பகாள்ோமல்) அப் பபாருேின் பமய்யானப் 
பபாருழேக் காண்பளத அறிவாகும்.

15

467 பதரிந்து பசயல்வழக எண்ணித் துணிக கருமந் துணிந்தபின்
எண்ணுவ பமன்ப திழுக்கு.

(பசய்யத் தகுந்த) பசயழலயும் வைிகழே எண்ணிய 
பிறளக துணிந்து பதாடங்க ளவண்டும், துணிந்த பின் 
எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.

16

497 இடனறிதல்
அஞ்சாழம யல்லால் துழணளவண்டா 
எஞ்சாழம
எண்ணி யிடத்தாற் பசயின்.

பசய்யும் வைிவழககழமக்) குழறவில்லாமல் எண்ணித் 
தக்க இடத்தில் பபாருந்திச் பசய்தால், அஞ்சாழம 
அல்லாமல் ளவறு துழண ளவண்டியதில்ழல.

17

517 பதரிந்து விழனயாடல் இதழன இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்
ததழன அவன்கண் விடல்.

இந்தச் பசயழல இக்கருவியால் இன்னவன் 
பசய்துமுடிப்பான் என்று ஆராய்ந்த பிறளக அத் 
பதாைிழல அவனிடம் ஒப்பழடக்க ளவண்டும்.

18

595  ஊக்கம் உழடழம பவள்ேத் தழனய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ேத் தழனய துயர்வு

நீர்ப்பூக்கேின் தாேின் நீேம் அழவ நின்ற நீரின் 
அேவினவாகும், மக்கேின் ஊக்கத்ழத அேவினதாகும் 
வாழ்க்ழகயின் உயர்வு.



19

618 ஆள்விழன உழடழம பபாறியின்ழம யார்க்கும் பைியன் றறிவறிந்
தாள்விழன இன்ழம பைி.

நன்ழம விழேவிக்கும் ஊழ் இல்லாதிருத்தல் யார்க்கும் 
பைி அன்று, அறிய ளவண்டியவற்ழற அறிந்து முயற்சி 
பசய்யாதிருத்தளல பைி.

20

619 ஆள்விழன உழடழம பதய்வத்தான் ஆகா பதனினும் முயற்சிதன்
பமய்வருத்தக் கூலி தரும்.

ஊைியின் காரணத்தால் ஒரு பசயல் பசய்ய முடியாமல் 
ளபாகுமாயினும், முயற்சி தன் உடம்பு வருந்திய 
வருத்தத்தின் கூலிழயயாவது பகாடுக்கும்.

21

642 பசால்வன்ழம ஆக்கமுங் ளகடும் அதனால் வருதலாற்
காத்ளதாம்பல் பசால்லின்கட் ளசார்வு

ஆக்கமும் ளகடும் பசால்லுகின்ற பசால்லால் வருவதால் 
ஒருவன் தன்னுழடய பசால்லிற்க்கு தவறு ளநராமல் 
காத்துக்பகாள்ே ளவண்டும்.

22

664 விழனத்திட்பம் பசால்லுதல் யார்க்கும் எேிய அரியவாம்
பசால்லிய வண்ணம் பசயல்

இச் பசயழல இவ்வாறு பசய்து முடிக்கலாம் என்று 
பசால்லுதல் எவர்க்கும் எேியனவாம், பசால்லிய படி 
பசய்து முடித்தல் அரியனவாம்.

23

724 அழவ அஞ்சாழம கற்றார்முன் கற்ற பசலச்பசால்லித் தாங்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க பகாேல்

கற்றவரின் முன் தான் கற்றழவகழே அவருழடய 
மனதில் பதியுமாறு பசால்லி, மிகுதியாகக் கற்றவரிடம் 
அம்மிகுதியான கல்விழயக் அறிந்து பகாள்ே ளவண்டும்.

24

783 நட்பு நவில்பதாறும் நூனயம் ளபாலும் பயில்பதாறும்
பண்புழட யாேர் பதாடர்பு

பைகப் பைக நற்பண்பு உழடயவரின் நட்பு இன்பம் 
தருதல், நூலின் நற்பபாருள் கற்கக் கற்க ளமன்ளமலும் 
இன்பம் தருதழலப் ளபான்றதாகும்.

25

786 நட்பு முகநக நட்பது நட்பன்று பநஞ்சத்
தகநக நட்பது நட்பு

முகம் மட்டும் மலரும் படியா நட்பு பசய்வது நட்பு 
அன்று, பநஞ்சமும் மலரும் படியாக உள்ேன்பு பகாண்டு 
நட்பு பசய்வளத நட்பு ஆகும்.

26

925 கள்ளுண்ணாழம ழகயறி யாழம உழடத்ளத பபாருள்பகாடுத்து
பமய்யறி யாழம பகாேல்

விழேப் பபாருள் பகாடுத்து கள்ளுண்டு தன் உடம்ழபத் 
தான் அறியாத நிழலழய ளமற்பகாள்ளுதல், பசய்வது 
இன்னபதன்று அறியாத அறியாழம உழடயதாகும்.

27

945 மருந்து மாறுபா டில்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்
ஊறுபா டில்ழல உயிர்க்கு

மாறுபாடில்லாதா உணழவ அேவு மீறாமல் மறுத்து 
அேளவாடு உண்டால், உயிர் உடம்பில் வாழ்வதற்கு 
இழடயூறான ளநாய் இல்ழல.

28

969 மானம் மயிர்நீப்பின் வாைாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்

தன் உடம்பிலிருந்து மயிர் நீங்கினால் உயிர்வாைாத 
கவரிமாழனப் ளபான்றவர் மானம் அைிய ளநர்ந்தால் 
உயிழர விட்டுவிடுவர்.
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972 பபருழம பிறப்பபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பபாவ்வா
பசய்பதாைில் ளவற்றுழம யான்

எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்ழமயானளத, 

ஆயினும் பசய்கின்ற பதாைில்கேின் உயர்வு தாழ்வு 
ளவறுபாடுகோல் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்ழல.
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1031 உைவு சுைன்றும்ஏர்ப் பின்ன துலகம் அதனால்
உைந்தும் உைளவ தழல

உலகம் பல பதாைில் பசய்து சுைன்றாலும் ஏர்த் 
பதாைிலின் பின் நிற்கின்றது, அதனால் எவ்வேவு 
துன்புற்றாலும் உைவுத் பதாைிளல சிறந்தது.


