
எண் குறள்
 எண் அதிகாரம் குறள் குறள் விளக்கம் 

1 19 வான்சிறப்பு தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா ததனின்.

மழழ தெய்யவில்ழலயானால், இந்த தெரிய 
உலகத்தில் ெிறர் தொருட்டு தசய்யும் தானமும், தம் 
தொருட்டு தசய்யும் தவமும் இல்ழலயாகும்.

2 130 அடக்கம் உழடழம கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் தசவ்வி
அறம்ொர்க்கும் ஆற்றின் நுழழந்து.

சினம் ததான்றாமல் காத்து, கல்வி கற்று, 

அடக்கமுழடயவனாக இருக்க வல்லவனுழடய 
தசவ்விழய, அவனுழடய வழியில் தசன்று அறம் 
ொர்த்திருக்கும்.

3 138 ஒழுக்கம் உழடழம நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்தலாழுக்கந் தீதயாழுக்கம்
என்றும் இடும்ழெ தரும்.

நல்தலாழுக்கம் இன்ெமான நல்வாழ்க்ழகக்குக் 
காரணமாக இருக்கும்; தீதயாழுக்கம் எப்தொதும் 
துன்ெத்ழதக் தகாடுக்கும்.

4 161 அழுக்காறாழம ஒழுக்காறாக் தகாள்க ஒருவன்தன் தநஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத இயல்பு.

ஒருவன் தன் தநஞ்சில் தொறாழம இல்லாமல் 
வாழும் இயல்ழெத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க 
தநறியாகக் தகாண்டு தொற்ற தவண்டும்.

5 170 அழுக்காறாழம அழுக்கற் றகன்றாரும் இல்ழலயஃ தில்லார்
தெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரு மில்.

தொறாழமப்ெட்டுப் தெருழமயுற்றவரும் உலகத்தில் 
இல்ழல; தொறாழம இல்லாதவராய் 
தமம்ொட்டிலிருந்து நீங்கியவரும் இல்ழல.

6 178 தவஃகாழம அஃகாழம தசல்வத்திற் கியாததனின் தவஃகாழம 
தவண்டும் ெிறன்ழகப் தொருள்.

ஒருவனுழடய தசல்வத்திற்குக் குழறவு 
தநராதிருக்க வழி எது என்றால், அவன் ெிறனுழடய 
ழகப்தொருழை விரும்ொதிருத்தலாகும்.

சாக்ரமெண்ட ா தெிழ் ென்றம் 
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7 200 ெயனில தசால்லாழம தசால்லுக தசால்லிற் ெயனுழடய தசால்லற்க
தசால்லிற் ெயனிலாச் தசால்.

தசாற்கைில் ெயன் உழடய தசாற்கழை மட்டுதம 
தசால்லதவண்டும், ெயன் இல்லாதழவகைாகிய 
தசாற்கழை தசால்லதவ கூடாது.

8 209 தீவிழனயச்சம் தன்ழனத்தான் காதல னாயின் எழனத்ததான்றுந்
துன்னற்க தீவிழனப் ொல்.

ஒருவன் தன்ழனத் தான் விரும்ெி வாழ்ெவனாயின், 

தீய தசயலாகிய ெகுதிழய எவ்வைவு 
சிறியதாயினும் தொருந்தாமல் நீங்க தவண்டும்.

9 216 ஒப்புரவறிதல் ெயன்மரம் உள்ளூர்ப் ெழுத்தற்றால் தசல்வம்
நயனுழட யான்கண் ெடின்.

ஒப்புராவாகிய நற்ெண்பு உழடயவனிடம் தசல்வம் 
தசர்ந்தால் அஃது ஊரின் நடுதவ உள்ை ெயன் 
மிகுந்த மரம் ெழங்கள் ெழுத்தாற் தொன்றது.

10 226 ஈ.ழக அற்றார் அழிெசி தீர்த்தல் அஃததாருவன்
தெற்றான் தொருள்ழவப் புழி.

வறியவரின் கடும்ெசிழயத் தீர்க்க தவண்டும் 
அதுதவ தொருள் தெற்ற ஒருவன் அப் தொருழைத் 
தனக்குப் ெிற்காலத்தில் உதவுமாறு தசர்த்து 
ழவக்கும் இடமாகும்.

11 282 கள்ைாழம உள்ைத்தால் உள்ைலுந் தீதத ெிறன்தொருழைக்
கள்ைத்தால் கள்தவ தமனல்.

குற்றமானழத உள்ைத்தால் எண்ணுவதும் குற்றதம, 

அதானால் ெிறன் தொருழை அவன் அறியாதப் 
வழகயால் வஞ்சித்துக்தகாள்தவாம் என்று 
எண்ணாதிருக்க தவண்டும்.

12 294 வாய்ழம உள்ைத்தாற் தொய்யா ததாழுகின் உலகத்தார்
உள்ைத்து தைல்லாம் உைன்.

ஒருவன் தன் உள்ைம் அறியப் தொய் இல்லாமல் 
நடப்ொனானால் அத்தழகயவன் உலகத்தாரின் 
உள்ைங்கைில் எல்லாம் இருப்ெவனாவான்.

13 305 தவகுைாழம தன்ழனத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்ழனதய தகால்லுஞ் சினம்.

ஒருவன் தன்ழனத்தான் காத்துக் தகாள்வதானால் 
சினம் வராமல் காத்துக் தகாள்ை தவண்டும், காக்கா 
விட்டால் சினம் தன்ழனதய அழித்து விடும்.



14 319 இன்னா தசய்யாழம ெிறர்க்கின்னா முற்ெகல் தசய்யின் தமக்கின்னா
ெிற்ெகல் தாதம வரும்.

முற்ெகலில் மற்றவருக்கு துன்ெமானவற்ழறச் 
தசய்தால் அவ்வாறு தசய்தவர்க்தக ெிற்ெகலில் 
துன்ெங்கள் தாமாக வந்து தசரும்.

15 346 துறவு யாதனன ததன்னுஞ் தசருக்கறுப்ொன் வாதனார்க்
குயர்ந்த உலகம் புகும்.

உடம்ழெ யான் எனக் கருதலும் ததாடர்பு இல்லாத 
தொருழை எனது எனக்கருதலுமாகிய மயக்கத்ழத 
தொக்குகின்றவன், ததவர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த 
நிழல அழடவான்.

16 355 தமய்யுணர்தல் எப்தொரு தைத்தன்ழமத் தாயினும் அப்தொருள்
தமய்ப்தொருள் காண்ெ தறிவு.

எப்தொருள் எத்தன்ழமயதாய்த் ததான்றினாலும் 
(அத்ததாற்றத்ழத மட்டும் கண்டுமங்காமல்) அப் 
தொருைின் உண்ழமயான இயல்ழெ அறிவதத 
தமய்யுணர்வு.

17 364 அவா அறுத்தல் தூஉய்ழம தயன்ெ தவாவின்ழம மற்றது
வாஅய்ழம தவண்ட வரும்.

தூயநிழல என்றுக் கூறப்ெடுவது அவா இல்லா 
திருத்ததல யாகும், அவா அற்ற அத்தன்ழம 
தமய்ப்தொருழை விரும்புவதால் உண்டாகும்.

18 371 ஊழ் ஆகூழால் ததான்றும் அழசவின்ழம ழகப்தொருள்
தொகூழால் ததான்று மடி.

ழகப்தொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் 
தசார்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், ழகப்தொருள் 
தொவதற்க்கு காரணமான ஊழால் தசாம்ெல் 
ஏற்ெடும்.

19 382 இழறமாட்சி அஞ்சாழம ஈழக அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாழம தவந்தற் கியல்பு.

அஞ்சாழம, ஈழக , அறிவுழடழம, ஊக்கமுழடழம 
இந்த நான்கு ெண்புகளும் குழறவு ெடாமல் 
இருத்ததல அரசனுக்கு இயல்ொகும்.

20 414 தகள்வி கற்றில னாயினுங் தகட்க அஃததாருவற்
தகாற்கத்தின் ஊற்றாந் துழண.

நூல்கழைக் கற்றவில்ழலயாயினும், 

கற்றறிந்தவர்கைிடம் தகட்டறிய தவண்டும், அது 
ஒருவனுக்கு வாழ்க்ழகயில் தைர்ச்சி வந்த தொது 
ஊன்றுதகால் தொல் துழணயாகும்.



21 430 அறிவுழடழம அறிவுழடயார் எல்லா முழடயார் அறிவிலார்
என்னுழடய தரனு மிலர்.

அறிவுழடயவர் (தவதறான்றும் இல்லாதிருப்ெினும்) 

எல்லாம் உழடயவதர ஆவர், அறிவில்லாதவர் 
தவறு என்ன உழடயவராக இருப்ெினும் ஒன்றும் 
இல்லாதவதர ஆவர்.

22 433 குற்றங்கடிதல்
திழனத்துழணயாங் குற்றம் வரினும் 
ெழனத்துழணயாக்
தகாள்வர் ெழிநாணு வார்.

ெழி நாணுகின்ற தெருமக்கள் திழனயைவாகிய சிறு 
குற்றம் தநர்ந்தாலும் அழத ெழனயைவாகக் கருதிக் 
(குற்றம் தசய்யாமல்) காத்துக் தகாள்வர்.

23 461 ததரிந்து தசயல்வழக அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிெயக்கும்
ஊதியமுஞ் சூழ்ந்து தசயல்.

(ஒரு தசயழலத் ததாடங்குமுன்) அதனால் 
அழிவழதயும் அழிந்த ெின் ஆவழதயும், ெின்பு 
உண்டாகும் ஊதியத்ழதயும் ஆராய்ந்து தசய்ய 
தவண்டும்.

24 471 வலியறிதல் விழனவலியுந் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துழணவலியுந் தூக்கிச் தசயல்.

தசயலின் வலிழமயும் தன் வலிழமயும் 
ெழகவனுழடய வலிழமயும் ,இருவருக்கும் 
துழணயானவரின் வலிழமயும் ஆராய்ந்து 
தசயல்ெட தவண்டும்.

25 485 காலமறிதல் காலங் கருதி இருப்ெர் கலங்காது
ஞாலங் கருது ெவர்.

உலகத்ழதக் தகாள்ைக் கருதிகின்றவர் அழதப்ெற்றி 
எண்ணிக் கலங்காமல் அதற்கு ஏற்ற காலத்ழதக் 
கருதிக்தகாண்டு தொறுத்திருப்ெர்.

26 504 ததரிந்து ததைிதல் குணநாடிக் குற்றமு நாடி அவற்றுள்
மிழகநாடி மிக்க தகாைல்.

ஒருவனுழடய குணங்கழை ஆராய்ந்து, ெிறகு 
குற்றங்கழையும் ஆராய்ந்து, மிகுதியானழவ 
எழவதயன ஆராய்ந்து, மிகுந்திப்ெவற்றால் ததைிந்து 
தகாள்ை தவண்டும்.

27 509 ததரிந்து ததைிதல் ததறற்க யாழரயுந் ததராது ததர்ந்தெின்
ததறுக ததறும் தொருள்.

யாழரயும் ஆராயாமல் ததைியக்கூடாது, நன்றாக 
ஆராய்ந்த ெின்னர் அவரிடம் ததைிவாகக் 
தகாள்ைத்தக்க தொருள்கழைத் ததைிந்து நம்ெ 
தவண்டும்.



28 518 ததரிந்து விழனயாடல் விழனக்குரிழம நாடிய ெின்ழற அவழன
அதற்குரிய னாகச் தசயல்.

ஒருவன் ஒரு ததாழிழலச் தசய்வதற்கு 
உரியவனாக இருப்ெழத ஆராய்ந்த ெிறகு அவழனத் 
அத் ததாழிலுக்கு உரியவனாகும்ெடிச் தசய்ய 
தவண்டும்.

29 535 தொச்சாவாழம முன்னுறக் காவா திழுக்கியான் தன்ெிழழ
ெின்னூ றிரங்கி விடும்.

வரும் இழடயூறுகழை முன்தன அறிந்துக் 
காக்காமல் மறந்து தசார்ந்தவன், ெின்பு அழவ 
வந்துற்றதொது தன் ெிழழழய நிழனத்து 
இரங்குவான்.

30 541 தசங்தகான்ழம ஓர்ந்துகண் தணாடா திழறபுரிந் தியார்மாட்டும்
ததர்ந்துதசய் வஃதத முழற.

யாரிடத்திலும் (குற்றம் இன்னததன்று) ஆராய்ந்து, 

கண்தணாட்டம் தசய்யாமல் நடுவுநிழலழமப் 
தொருந்தி (தசய்யத்தக்கழத) ஆராய்ந்து தசய்வதத 
நீதிமுழறயாகும்.

31 596  ஊக்கம் உழடழம உள்ளுவ ததல்லாம் உயர்வுள்ைல் மற்றது
தள்ைினுந் தள்ைாழம நீர்த்து.

எண்ணுவததல்லாம் உயர்ழவப்ெற்றிதய எண்ண 
தவண்டும், அவ் வுயர்வுக் ழககூடாவிட்டாலும் 
அவ்வாறு எண்ணுவழத விடக்கூடாது.

32 644 தசால்வன்ழம திறனறிந்து தசால்லுக தசால்ழல அறனும்
தொருளும் அதனினூஉங் கில்.

தசால்லின் திறத்ழத அறிந்து தசால்ழல வழங்க 
தவண்டும், அத் தழகய தசால்வன்ழமழய விடச் 
சிறந்த அறமும் தொருளும் இல்ழல.

33 646 தசால்வன்ழம தவட்ெத்தாஞ் தசால்லிப் ெிறர்தசாற் ெயன்தகாடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் தகாள்

ெிறர் விரும்பும் ெடியாகத் தாம் தசால்லின் ெிறர் 
தசால்லும் தொது அச் தசால்லின் ெயழன 
ஆராய்ந்து தகாள்ளுதல் மாசற்ற சிறப்புழடயவரின் 
தகாள்ழகயாகும்.

34 654 விழனத் தூய்ழம இடுக்கண் ெடினும் இைிவந்த தசய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்

அழசவற்ற  ததைிந்த அறிவிழனயுழடயவர், 

துன்ெத்தில் சிக்குண்டாலும் (அத் துன்ெத்ழதத் 
தீர்ப்ெதற்க்காகவும்) இழிவானச் தசயல்கழைச் 
தசய்யமாட்டார்.



35 666 விழனத்திட்ெம் எண்ணிய எண்ணியாங் தகய்துெ எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் தெறின்

எண்ணியவர் (எண்ணியெடிதய தசயல் ஆற்றுவதில்) 

உறுதியுழடயவராக இருக்கப்தெற்றால் அவர் 
எண்ணியவற்ழற எண்ணியவாதற அழடவர்.

36 672 விழன தசயல்வழக தூங்குக தூங்கிச் தசயற்ொல தூங்கற்க
தூங்காது தசய்யும் விழன

காலந்தாழ்த்தி தசய்யத் தக்கவற்ழறக் 
காலந்தாழ்ந்தத தசய்ய தவண்டும், 

காலந்தாழ்த்தாமல் விழரந்து தசய்யதவண்டிய 
தசயல்கழைச் தசய்ய காலந்தாழ்த்தக் கூடாது.

37 717 அழவ அறிதல் கற்றறிந்தார் கல்வி விைங்கும் கசடறச்
தசாற்தறரிதல் முன்னர் இழுக்கு

குற்றமறச்தசாற்கழை ஆராயவதில் வ ல்ல 
அறிஞர்கைிடத்தில் ெல நூல்கழைக் கற்றறிந்தவரின் 
கல்வியானது நன்றாக விைங்கித் ததான்றும்.

38 718 அழவ அறிதல் உணர்வ துழடயார்முன் தசால்லல் வைர்வதன்
ொத்தியுள் நீர்தசாரிந் தற்று

தாதம உணர்கின்ற தன்ழம உழடயவரின் முன் 
கற்றவர் தெசுதல், தாதன வைரும் ெயிருள்ை 
ொத்தியில் நீழரச் தசாரிந்தாற் தொன்றது.

39 725 அழவ அஞ்சாழம ஆற்றின் அைவறிந்து கற்க அழவயஞ்சா 
மாற்றங் தகாடுத்தற் தொருட்டு

அழவயில் (ஒன்ழறக் தகட்டவர்க்கு) அஞ்சாது 
விழடகூறும் தொருட்டாக நூல்கழைக் கற்க்கும் 
தநறியில் அைழவ நூல் அறிந்து கற்க தவண்டும்.

40 734 நாடு உறுெசியும் ஓவாப் ெிணியும் தசறுெழகயும்
தசரா தியல்வது நாடு

மிக்க ெசியும், ஓயாத தநாயும் (தவைிதய வந்து 
தாக்கி) அழிவு தசய்யும் ெழகயும் தன்னிடம் 
தசராமல் நல்ல வழகயில் நழடதெறுவதத 
நாடாகும்.

41 784 நட்பு நகுதற் தொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
தமற்தசன் றிடித்தற் தொருட்டு

நட்புச் தசய்தல் ஒருவதராடு ஒருவர் சிரித்து 
மகிழும் தொருட்டு அன்று, நண்ெர் தநறிக்கடந்து 
தசல்லும் தொது முற்ப்ெட்டுச் தசன்று 
இடித்துழரப்ெதற்காகும்.



42 796 நட்ொராய்தல் தகட்டினும் உண்தடார் உறுதி கிழைஞழர
நீட்டி அைப்ெததார் தகால்

தகடு வந்த தொதும் ஒருவழக நன்ழம உண்டு, அக் 
தகடு ஒருவனுழடய நண்ெரின் இயல்புகழை 
நீட்டிஅைந்து ொர்ப்ெததாரு தகாலாகும்.

43 811 தீ நட்பு ெருகுவார் தொலினும் ெண்ெிலார் தகண்ழம
தெருகலிற் குன்றல் இனிது

அன்பு மிகுதியால் ெருகுவார் தொல் 
ததான்றினாலும் நற்ெண்பு இல்லாதவரின் நட்பு, 

வைர்ந்து தெருகுவழத விடத் ததய்ந்து குழறவது 
நல்லது.

44 824 கூடா நட்பு முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா 
வஞ்சழர அஞ்சப் ெடும்

முகத்தால் இனிழமயாகச் சிரித்துப் ெழகி அகத்தில் 
தீழம தகாண்டுள்ை வஞ்சகருடன் நட்பு 
தகாள்வதற்கு அஞ்ச தவண்டும்.

45 826 கூடா நட்பு
நட்டார்தொல் நல்லழவ தசால்லினும் 
ஒட்டார்தசால்
ஒல்ழல உணரப் ெடும்

நண்ெர்தொல் நன்ழமயானவற்ழறச் 
தசான்னதொதிலும் ெழகழம தகாண்டவர் 
தசால்லும் தசாற்கைின் உண்ழமத் தன்ழம 
விழரவில் உணரப்ெடும்.

46 832 தெழதழம தெழதழமயுள் எல்லாம் தெழதழம காதன்ழம
ழகயல்ல தன்கண் தசயல்

ஒருவனுக்கு தெழதழம எல்லாவற்றிலும் மிக்க 
தெழதழம, தன் ஒழுக்கத்திற்குப் தொருந்தாததில் 
தன் விருப்ெத்ழத தசலுத்துதல் ஆகும்.

47 938 சூது
தொருள்தகடுத்துப் தொய்தமற் தகாைஇீ 
அருள்தகடுத்
தல்லல் உழப்ெிக்கும் சூது

சூது உள்ை தொருழை அழித்துப் தொய்ழய 
தமற்தகாள்ைச் தசய்து அருழையும் தகடுத்துப் 
ெலவழகயிலும் துன்ெமுற்று வருந்தச் தசய்யும்.

48 959 குடிழம நிலத்திற் கிடந்தழம கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்திற் ெிறந்தார்வாய்ச் தசால்

இன்ன நிலத்தில் இருந்து முழைத்தது என்ெழத 
முழை காட்டும், அதுதொல் குடியிற் ெிறந்தவரின் 
வாய்ச் தசால் அவருழடய குடிப்ெிறப்ழெக் காட்டும்.



49 960 குடிழம
நலம்தவண்டின் நாணுழடழம தவண்டும் 
குலம்தவண்டின்
தவண்டுக யார்க்கும் ெணிவு

ஒருவனுக்கு நன்ழம தவண்டுமானால் நாணம் 
உழடயவனாக தவண்டும், குடியின் உயர்வு 
தவண்டுமானால் எல்தலாரிடத்தும் ெணிவு 
தவண்டும்.

50 1015 நாணுழடழம ெிறர்ெழியும் தம்ெழியும் நாணுவார் நாணுக்
குழறெதி என்னும் உலகு

ெிறர்க்கு வரும் ெழிக்காகவும், தமக்கு வரும் 
ெழிக்காகவும் நாணுகின்றவர் நாணத்திற்கு 
உழறவிட மானவர் என்று உலகம் தசால்லும்.


