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   சாக்ரமெமண்ட�ாதமிழ்மன்றம்
  திருக்குறள் ட�ா�்டி 2022

 குழு 1 (  வயது 7-12)

 குறள்
எண்

  குறள்விளக்கம்

   விசு�்பின்துளிவீழின்அல்லால்�ற்றாங்பேக
  பசு�்புல்தமைலகாண்பரிது

   வானத்திலிருந்து�மை$த்துளிவீ$்ந்தால்அல்லா�ல், 
    உலகத்தில்ஓரறிவுயிராகியபசு�்புல்லின்தமைலமையயு�்

 காணமுடியாது

   தான�்தவமிரண்டு�்தங்காவியனுலக�்
  வான�்வ$ங்காபெதனின்

 �மை$பெபய்யவில்மைலயானால்,    இந்தபெபரியஉலகத்தில்
   பிறர்பெபாருட்டுபெ2ய்யு�்தானமு�்,   த�்பெபாருடட்ு

  பெ2ய்யு�்தவமு�்இல்மைலயாகு�்.

   சுமைவபெயாளிஊபேறாமை2நாற்றபெ�ன்மைறந்தின்
  வமைகபெதரிவான் கடப்ேடஉலகு

சுமைவ, ஒளி, ஊறு, ஓமை2,    நாற்ற�் என்றுபெ2ால்லப்படு�்
    ஐந்தின்வமைககமைளயு�்ஆராய்ந்துஅறிய

   வல்லவனுமைடயஅறிவில்உள்ளதுஉலக�்.

   சிறப்பீனு�்பெ2ல்வமு�் ஈனு�்அறத்தினூஉங்கு
  ஆக்க�்எவபேனாஉயிரக்்கு

  அற�்சிறப்மைபயு�்அளிக்கு�்:  பெ2ல்வத்மைதயு�்
அளிக்கு�்:     ஆமைகயால்உயிரக்்குஅத்தமைகயஅறதம்ைத

   விடநன்மை�யானதுபேவறுயாது?

   தந்மைத�கற்காற்று�் நன்றிஅமைவயத்து
  முந்திஇருப்ப2்பெ2யல்

    தந்மைததன்�கனுக்கு2்பெ2ய்யத்தக்க நல்லுதவி, 
     கற்றவர்கூட்டத்தில் தன்�கன்முந்தியிருக்கு�்படியாக

   அவமைனக்கல்வியில்பே��்பட2்பெ2ய்தலாகு�்.

   அன்பிலார்எல்லா�் த�க்குரியர்அன்புமைடயார்
  என்பு�்உரியர்பிறரக்்கு

    அன்புஇல்லாதவர்எல்லாப்பெபாருள்கமைளயு�்த�க்பேக
  உரிமை�யாகக் பெகாண்டுவா$்வார:்   அன்புஉமைடயவர்

    த�்உடமை�யு�்பிறரக்்குஉரிமை�யாக்கிவா$்வர்

   அன்பகத்தில்லாஉயிரவ்ா$்க்மைகவன்பாற்கண்
  வற்றல்�ரந்தளிரத்் தற்று

      அகத்தில்அன்புஇல்லா�ல்வாழு�்உயிர்வா$க்மைக
    வள�ற்றபாமைலநிலத்தில்பட்ட�ர�் தளிரத்்தாற்

பேபான்றது.



8

86 விருந்பேதா�்பல்

9

96  இனியமைவகூறல்

10

102 பெ2ய்ந்நன்றியறிதல்

11 112  நடுவுநிமைலமை�

12 113  நடுவுநிமைலமை�

13 123  அடக்க�்உமைடமை�

14 138  ஒழுக்க�்உமைடமை�

15 164 அழுக்காறாமை�

   பெ2ல்விருந் பேதா�்பிவருவிருந்துபாரத்்திருப்பான்
  நல்விருந்துவானத் தவரக்்கு

  வந்தவிருந்தினமைரப் பேபாற்றி,   இனிவரு�்விருந்தினமைர
 எதிர்பாரத்்திருப்பவன்,   வானுலகத்தில்உள்ள

  பேதவரக்்கு�் நல்லவிருந்தினனாவான்

   அல்லமைவபேதயஅற�்பெபருகு�்நல்லமைவ
  நாடிஇனியபெ2ாலின்

     பிறரக்்குநன்மை�யானவற்மைறநாடிஇனிமை�உமைடய2்
 பெ2ாற்கமைள2்பெ2ால்லின்,    பாவங்கள் பேதய்ந்துகுமைறய

  அற�்வளரந்்துபெபருகு�்.

   காலத்தினாற்பெ2ய்த நன்றிசிறிபெதனினு�்
  ஞாலத்தின்�ாணப்பெபரிது

      உற்றகாலத்தில்ஒருவன்பெ2ய்தஉதவிசிறிதளவாக
இருந்தாலு�்,     அதன்தன்மை�மையஅறிந்தால்உலமைகவிட

 மிகப்பெபரிதாகு�்.

   பெ2ப்ப�்உமைடயவன்ஆக்கஞ்சிமைதவின்றி
  எ22்த்திற் பேக�ாப் புமைடத்து

   நடுவுநிமைலமை�உமைடயவனின் பெ2ல்வவள�்
    அழிவில்லா�ல்அவனுமைடயவழியில்உள்ளாரக்்கு�்

  உறுதியானநன்மை�தருவதாகு�்.

   நன்பேறதரினு�் நடுவிகந்தா�்ஆக்கத்மைத
  அன்பேறபெயாழியவிடல்

     தீமை�பயக்கா�ல்நன்மை�பேயதருவதானாலு�்நடுவு
     நிமைலமை�தவறிஉண்டாகு�்ஆக்கத்மைதஅப்பேபாபேத

 மைகவிடபேவண்டு�்.

   பெ2றிவறிந்துசீரம்ை�பயக்கு�்அறிவறிந்
  தாற்றின்அடங்கப் பெபறின்

  அறியபேவண்டியவற்மைறஅறிந்து,   நல்வழியில்அடங்கி
ஒழுகப்பெபற்றால்,    அந்தஅடக்க�் நல்பேலாரால்

  அறியப்படட்ு பே�ன்மை�பயக்கு�்.

   நன்றிக்குவித்தாகு�் நல்பெலாழுக்கந் தீபெயாழுக்க�்
  என்று�்இடு�்மைபதரு�்

   நல்பெலாழுக்க�்இன்ப�ானநல்வா$்க்மைகக்குக்
 காரண�ாகஇருக்கு�்;   தீபெயாழுக்க�் எப்பேபாது�்

 துன்பத்மைதக் பெகாடுக்கு�்.

   அழுக்காற்றின்அல்லமைவபெ2ய்யார்இழுக்காற்றின்
  ஏத�் படுபாக் கறிந்து

     பெபாறாமை�பெகாண்டால்துன்ப�்வரு�்என்பமைத
    அறிந்துஅறிவுமைடபேயார்பெபாறாமை�காரண�ாகத்

 தீமை�கமைள2்பெ2ய்ய�ாட்டார்



16 183புறங்கூறாமை�

17 200

18 203தீவிமைனய22்�்

19 221

20 233புக$்

21 265தவ�்

22 282கள்ளாமை�

23 292வாய்மை�

   புறங்கூறிப்பெபாய்த்துயிர்வா$்தலிற் 2ாதல்
  அறங்கூறு�்ஆக்கந் தரு�்

   காணாதபேபாதுஒருவமைனப்பற்றிப் புற�்பேபசிக், 
    காணு�்பேபாதுபெபாய்யாகஅவனுடன் பேபசி

     வா$்வமைதக்காட்டிலு�்இறந்துபேபாவதுஅற
   நூல்கள்கூறு�்உயரம்ைவத் தரு�்.

 பயனில
பெ2ால்லாமை�

   பெ2ால்லுகபெ2ால்லிற் பயனுமைடயபெ2ால்லற்க
  பெ2ால்லிற்பயனிலா2்பெ2ால்

     பெ2ாற்களில் பயன்உமைடயபெ2ாற்கமைள�ட்டுபே�
பெ2ால்லபேவண்டு�்,   பயன்இல்லாதமைவகளாகிய

  பெ2ாற்கமைளபெ2ால்லபேவகூடாது.

   அறிவினுபெளல்லாந் தமைலபெயன்பதீய
  பெ2றுவாரக்்குஞ்பெ2ய்யாவிடல்

    த�்மை�வருத்துபேவாரக்்கு�் தீயபெ2யல்கமைள2்
பெ2ய்யா�லிருத்தமைல,   அறிவுஎல்லாவற்றிலு�்

   தமைலயானஅறிவுஎன்றுகூறுவர.்

ஈ.மைக
   வறியாரக்்பெகான்றீவபேதஈமைக�ற் பெறல்லாங்

  குறிபெயதிரப்்மைப நீரதுமைடத்து

   ஏது�்இல்லாதவரக்்குக் பெகாடுப்பபேதஈமைக;  பிற
    எல்லா�் பெகாடுத்தமைதத்திரு�்பப் பெபறு�்
 பேநாக்க�்உமைடயபேத.

   ஒன்றாஉலகத்துயரந்்தபுக$ல்லாற்
  பெபான்றாதுநிற்பபெதான்றில்

      உயரந்்தபுக$்அல்லா�ல்உலகத்தில்ஒப்பற்றஒரு
    பெபாருளாகஅழியா�ல் நிமைலநிற்கவல்லது

 பேவபெறான்று�்இல்மைல.

   பேவண்டியபேவண்டியாங் பெகய்தலால் பெ2ய்தவ�்
  ஈண்டுமுயலப்படு�்

   விரு�்பியவற்மைறவிரு�்பியபடிபேயஅமைடய
    முடியு�ாதலால்இப்பூமியில்தவ�்முயன்று

பெ2ய்யப்படு�்.

   உள்ளத்தால்உள்ளலுந்தீபேதபிறன்பெபாருமைளக்
  கள்ளத்தால் கள்பேவபெ�னல்

    அடுத்தவர்பெபாருமைளஅவருக்குத் பெதரியா�ல்
    திருடுபேவா�் என்று�னத்தால் நிமைனப்பது�்

தீமை�யானது.

   பெபாய்�்மை�யு�்வாய்மை�யிடத்த புமைரதீரந்்த
  நன்மை�பயக்குபெ�னின்

     குற்ற�்அற்ற நன்மை�மையத் தரு�் என்றால்
     உண்மை�பெ2ால்ல பேவண்டியஇடத்தில்பெபாய்யு�்

பெ2ால்லலா�்.



24 319

25 347துறவு

26 355பெ�ய்யுணரத்ல்

27 382இமைற�ாட்சி

28 400கல்வி

29 412பேகள்வி

30 423அறிவுமைடமை�

 இன்னா
பெ2ய்யாமை�

   பிறரக்்கின்னாமுற்பகல் பெ2ய்யின்த�க்கின்னா
  பிற்பகல் தாபே�வரு�்

   அடுத்தவரக்்குத் தீமை�மையக்காமைலயில்பெ2ய்தால், 
      ந�க்குத் தீமை�ந�்மை�த் பேதடி�ாமைலயில்தானாக

வரு�்

   பற்றிவிடாஅஇடு�்மைபகள்பற்றிமைனப்
  பற்றிவிடாஅதவரக்்கு

    ஆமை2கமைளப்பற்றிக்பெகாண்டுவிடமுடியா�ல்
    இருப்பவமைரத்துன்பங்கள் பற்றிக் பெகாண்டு

விட�ாட்டா.

   எப்பெபாருபெளத்தன்மை�த் தாயினு�்அப்பெபாருள்
  பெ�ய்ப்பெபாருள் காண்பதறிவு

   எப்பெபாருள்எத்தன்மை�யதாய்த் பேதான்றினாலு�்
(   அத்பேதாற்றத்மைத�ட்டு�்கண்டு�ங்கா�ல்)  அப்

    பெபாருளின்உண்மை�யானஇயல்மைபஅறிவபேத
பெ�ய்யுணரவ்ு.

   அஞ்2ாமை�ஈமைகஅறிவூக்க�்இந்நான்கு�்
  எஞ்2ாமை�பேவந்தற்கியல்பு

அஞ்2ாமை�,  ஈமைக , அறிவுமைடமை�,  ஊக்கமுமைடமை�
     இந்தநான்குபண்புகளு�்குமைறவுபடா�ல்

  இருத்தபேலஅர2னுக்குஇயல்பாகு�்.

    பேகடில்விழு2்பெ2ல்வங் கல்விபெயாருவற்கு
  �ாடல்ல�ற்மைறயமைவ

    கல்விபேயஅழிவுஇல்லாதசிறந்தபெ2ல்வ�்;  பிற
  எல்லா�் பெ2ல்வபே�அல்ல.

   பெ2விக்குணவில்லாதபேபா$்துசிறிது
  வயிற்றுக்கு�் ஈயப் படு�்

   பெ2விக்குஉணவாகியபேகள்விகிமைடக்காதபேபாது, 
   வயிற்றுக்கு�்சிறிதுஉணவுஇடப்படு�்.

   எப்பெபாருள்யாரய்ாரவ்ாய்க் பேகட்பினு�்அப்பெபாருள்
  பெ�ய்ப்பெபாருள்காண்பதறிவு

   எந்தக் கருத்மைதஎவர்பெ2ான்னாலு�்,  அக்கருத்தின்
  உண்மை�மையக்காண்பதுஅறிவு.
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