
எண் அதிகாரம்  குறள்

1 3  கடவுள்வாழ்த்து

2 17 வான்சிறப்பு

3 20 வான்சிறப்பு

4 21   நீத்தார்பெபருமை�

5 33  அறன்வலியுறுத்தல்

6 45 இல்வாழ்க்மைக

   சாக்ரமெமண்ட�ாதமிழ்மன்றம்
  திருக்குறள் ட�ா�்டி 2022

 குழு 3 (வயது: 13-19)

 குறள்
எண்

  குறள்விளக்கம்

   �லரம்ிமை�ஏகினான்�ாணடிசே�ரந்்தார்
  நிலமிமை� நீடுவாழ்வார்

     அன்பரின்அக�ாகிய�லரில்வீற்றிருக்கு�்கடவுளின்
   சிறந்ததிருவடிகமைளபெபாருந்திநிமைனக்கின்றவர,் 

   இன்பஉலகில்நிமைலத்துவாழ்வார்

   பெநடுங்கடலு�்தன்நீரம்ை�குன்று�் தடிந்பெதழிலி
  தான்நல்காதாகிவிடின்

    சே�க�்கடலிலிருந்து நீமைரக் பெகாண்டு
  அதனிடத்திசேலசேயபெபய்யா�ல்விடு�ானால்,  பெபரிய

    கடலு�்தன்வள�்குன்றிப் சேபாகு�்

   நீரின் றமை�யாதுலபெகனின்யாரய்ாரக்்கு�்
  வானின் றமை�யாபெதாழுக்கு

     எப்படிப்பட்டவரக்்கு�் நீர்இல்லா�ல்உலகவாழ்க்மைக
 நமைடபெபறாதுஎன்றால்,   �மைழஇல்மைலயானால்

  ஒழுக்கமு�்நிமைலபெபறா�ல் சேபாகு�்

   ஒழுக்கத்து நீத்தார்பெபருமை�விழுப்பத்து
  சேவண்டு�்பனுவல்துணிவு

     ஒழுக்கத்தில் நிமைலத்துநின்றுபற்றுவிட்டவரக்ளின்
    பெபருமை�மைய�்சிறந்ததாக சேபாற்றிகூறுவசேத

 நூல்களின்துணிவாகு�்.

   ஒல்லு�்வமைகயானஅறவிமைனஓவாசேத
  பெ�ல்லு�்வாய்எல்லாஞ் பெ�யல்

 பெ�ய்யக்கூடியவமைகயால்,  எக்காரணத்தாலு�்
   விடா�ல்பெ�ல்லுமிடபெ�ல்லா�்அற�ப்ெ�யமைலப்
  சேபாற்றி�்பெ�ய்யசேவண்டு�்.

   அன்பு�்அறனு�்உமைடத்தாயின்இல்வாழ்க்மைக
  பண்பு�் பயனு�்அது

    இல்வாழ்க்மைகயின்அன்பு�்அறமு�்உமைடயதாக
விளங்கு�ானால்,    அந்தவாழக்மைகயின்பண்பு�்

  பயனு�்அதுசேவஆகு�்.



7 56

8 68 �க்கட்சேபறு

9 70 �க்கட்சேபறு

10 74 அன்புமைடமை�

11 85 விருந்சேதா�்பல்

12 97  இனியமைவகூறல்

13 99  இனியமைவகூறல்

 வாழ்க்மைகத்
துமைணநல�்

   தற்காத்துத் தற்பெகாண்டாற் சேபணித் தமைக�ான்ற
  பெ�ாற்காத்து�் சே�ாரவ்ிலாள்பெபண்

   கற்புபெநறியில்தன்மைனயு�்காத்துக்பெகாண்டு, 
 தன்கணவமைனயு�்காப்பாற்றி,  தகுதியமை�ந்த

     புகமைழயு�்காத்துஉறுதிதளரா�ல்வாழ்கின்றவசேள
பெபண்.

   த�்மின்த�்�க்கள்அறிவுமைடமை��ாநிலத்து
  �ன்னுயிரக்் பெகல்லா�்இனிது

     த�்�க்களின்அறிவுமைடமை�த�க்குஇன்ப�்
    பயப்பமைதவிடஉலகத்துஉயிரக்ளுக்சேகல்லா�்

  மிகுந்தஇன்ப�் பயப்பதாகு�்.

    �கன்தந்மைதக்காற்று�்உதவிஇவன்தந்மைத
  என்சேநாற்றான் பெகால்பெலனு�்பெ�ால்

     �கன்தன்தந்மைதக்கு�்பெ�ய்யத் தக்கமைக�்�ாறு, 
       இவன்தந்மைதஇவமைன�கனாகப்பெபறஎன்னதவ�்

     பெ�ய்தாசேனாஎன்றுபிறர்புகழ்ந்துபெ�ால்லு�்
பெ�ால்லாகு�்.

   அன்பீனு�்ஆரவ்�்உமைடமை�அதுஈனு�்
  நண்பெபன்னு�்நாடா�்சிறப்பு

     அன்புபிறரிட�்விருப்ப�்உமைடயவராகவாழு�்
 தன்மை�மையத் தரு�்:    அஃதுஎல்லாரிடத்து�் நட்பு

   என்றுபெ�ால்லப்படு�்அளவற்றசிறப்மைபத் தரு�்

   வித்து�்இடல்சேவண்டு�்பெகால்சேலாவிருந்சேதா�்பி
  மி�ச்ில்மிமை�வான்புல�்

     விருந்தினமைரமுன்சேனசேபாற்றிஉணவளித்துமிஞ்சிய
    உணமைவஉண்டுவாழ்கின்றவனுமைடயநிலத்தில்
  விமைதயு�்விமைதக்க சேவண்டுசே�ா?

   நயன்ஈன்றுநன்றிபயக்கு�்பயன்ஈன்று
  பண்பின்தமைலப்பிரியா�்பெ�ால்

     பிறரக்்குநன்மை�யானபயமைனத் தந்துநல்ல
  பண்பிலிருந்து நீங்காத

பெ�ாற்கள்,     வழங்குசேவானுக்கு�்இன்ப�் தந்துநன்மை�
பயக்கு�்.

   இன்பெ�ால்இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்பெகாசேலா
  வன்பெ�ால்வழங்குவது

    இனியபெ�ாற்கள்இன்ப�் பயத்தமைலக்
காண்கின்றவன்,   அவற்றிற்கு�ாறான

    வன்பெ�ாற்கமைளவழங்குவதுஎன்னபயன்கருதிசேயா?



14 101 பெ�ய்ந்நன்றியறிதல்

15 115  நடுவுநிமைலமை�

16 125  அடக்க�்உமைடமை�

17 139  ஒழுக்க�்உமைடமை�

18 157 பெபாமைறயுமைடமை�

19 161 அழுக்காறாமை�

20 172 பெவஃகாமை�

   பெ�ய்யா�ல்பெ�ய்தஉதவிக்குமைவயகமு�்
  வானகமு�்ஆற்றல்அரிது

      தான்ஓர்உதவியு�்முன்பெ�ய்யாதிருக்கப்பிறன்
    தனக்குபெ�ய்தஉதவிக்கு�ண்ணுலகத்மைதயு�்

   விண்ணுலகதம்ைதயு�்மைக�ாறாகக் பெகாடுத்தாலு�்
  ஈடுஆகமுடியாது.

   சேகடு�்பெபருக்கமு�்இல்லல்லபெநஞ்�த்துக்
  சேகாடாமை��ான்சேறாரக்் கணி

    சேகடு�்ஆக்கமு�்வாழ்வில்இல்லாதமைவஅல்ல; 
    ஆமைகயால்பெநஞ்சில் நடுவுநிமைலமை�தவறா�ல்

  இருத்தசேல�ான்சேறாரக்்குஅழகாகு�்.

   எல்லாரக்்கு�் நன்றா�் பணிதல்அவருள்ளு�்
  பெ�ல்வரக்்சேகபெ�ல்வ�்தமைகத்து

  பணிவுமைடயவராகஒழுகுதல்பெபாதுவாக
 எல்சேலாரக்்கு�் நல்லதாகு�்;   அவரக்ளுள்சிறப்பாக�்

   பெ�ல்வரக்்சேக�ற்பெறாருபெ�ல்வ�் சேபான்றதாகு�்.

   ஒழுக்கமுமைடயவரக்் பெகால்லாசேவதீய
  வழுக்கியு�்வாயாற் பெ�ாலல்

     தீயபெ�ாற்கமைளத் தவறியு�்த�்முமைடயவாயால்
 பெ�ால்லு�்குற்ற�்,   ஒழுக்க�்உமைடயவரக்்குப்

பெபாருந்தாததாகு�்.

   திறனல்லதற்பிறர்பெ�ய்யினு�்சேநாபெநாந்
  தறனல்லபெ�ய்யாமை�நன்று

     தகுதிஅல்லாதமைவகமைளத் தனக்குப்பிறர்பெ�ய்த
சேபாதிலு�், அதனால்,    அவரக்்குவரு�்துன்பத்திற்காக
பெநாந்து,    அற�்அல்லாதமைவகமைள�்பெ�ய்யாதிருத்தல்
நல்லது.

   ஒழுக்காறாக் பெகாள்கஒருவன்தன்பெநஞ்�த்
  தழுக்காறிலாதஇயல்பு

      ஒருவன்தன்பெநஞ்சில்பெபாறாமை�இல்லா�ல்வாழு�்
     இயல்மைபத் தனக்குஉரியஒழுக்கபெநறியாகக்

  பெகாண்டுசேபாற்ற சேவண்டு�்.

   படுபயன்பெவஃகிப்பழிப்படுவபெ�ய்யார்
  நடுவன்மை�நாணுபவர்

      பிறர்பெபாருமைளக்கவரந்்துஅனுபவிக்கஎண்ணிப் பழி
 தரு�்பெ�யல்கமைள,    நீதிக்குஅஞ்சுபவர்பெ�ய்ய

�ாட்டார.்



21 190 புறங்கூறாமை�

22 197  பயனிலபெ�ால்லாமை�

23 204 தீவிமைனய��்�்

24 209 தீவிமைனய��்�்

25 211 ஒப்புரவறிதல்

26 223

27 234 புகழ்

   ஏதிலார்குற்ற�்சேபால் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
  தீதுண்சேடா�ன்னுமுயிரக்்கு

     அயலாருமைடயகுற்றதம்ைதக் காண்பதுசேபால் த�்
  குற்றத்மைதயு�்காணவல்லவரானால்,  நிமைலபெபற்ற

   உயிர்வாழ்க்மைகக்குத்துன்ப�்உண்சேடCா?

   நயனிலபெ�ால்லினுஞ்பெ�ால்லுக�ான்சேறார்
  பயனிலபெ�ால்லாமை�நன்று

    நீதியற்றபெ�ாற்கமைள�்பெ�ான்னாலு�்பயனற்ற
    பெ�ாற்கமைள�்பெ�ால்லா�ல்இருப்பது�ான்சேறாரக்்கு

நல்லது.

   �றந்து�்பிறன்சேகடுசூழற்கசூழின்
  அறஞ்சூழுஞ்சூழ்ந்தவன் சேகடு

      பிறனுக்குசேகட்மைடத்தரு�்தீயபெ�யல்கமைளஒருவன்
  �றந்து�்கூடஎண்ணக்கூடாது,  எண்ணினால்

    எண்ணியவனுக்குசேகடுவிமைளயு�ாறுஅற�்
எண்ணு�்.

   தன்மைனத்தான்காதலனாயின்எமைனதப்ெதான்றுந்
  துன்னற்கதீவிமைனப்பால்

 தன்மீதுஅன்புள்ளவன்,    எவ்வளவுசிறிதுஎன்றாலு�்
�ரி,    �ற்றவரக்்குத் தீமை�பெ�யயசேவண்டா.

   மைக�்�ாறுசேவண்டாகடப்பாடு�ாரி�ாட்
  பெடன்னாற்றுங்பெகால்சேலாஉலகு

     இந்தஉலகத்தார்�மைழக்குஎன்னமைக�ாறு
பெ�ய்கின்றனர;்,    �மைழசேபான்றவர்பெ�ய்யு�்

  உதவிகளு�்மைக�ாறுசேவண்டாதமைவ.

ஈ.மைக    இலபெனன்னு�்எவ்வ�்உமைரயாமை�ஈதல்
  குலனுமைடயான்கண்சேணயுள

   ஏமைழஎன்று�ற்றவரிட�் பெ�ால்லாதிருப்பது�்,,  ஏது�்
    அற்றவரக்்குத் தருவது�்நல்லகுடு�்பத்தில்

  பிறந்தவனிட�்�ட்டுசே�உண்டு.

   நிலவமைர நீள்புகழ்ஆற்றின்புலவமைரப்
  சேபாற்றாதுபுத்சேதளுலகு

    நிலவுலகின்எல்மைலயில்பெநடுங்கால�் நிற்கவல்ல
 புகமைழ�்பெ�ய்தால்,  வானுலக�் (   அவ்வாறுபுகழ்

  பெ�ய்தாமைரப் சேபாற்றுசே�அல்லா�ல்)  சேதவமைரப்
சேபாற்றாது..



28 241 அருளுமைடமை�

29 267 தவ�்

30 273  கூடாஒழுக்க�்

31 284 கள்ளாமை�

32 294 வாய்மை�

33 305 பெவகுளாமை�

34 311  இன்னாபெ�ய்யாமை�

   அருடப்ெ�ல்வஞ் பெ�ல்வத்துள்பெ�ல்வ�்பெபாருடப்ெ�ல்வ�்
  பூரியார்கண்ணுமுள

     பெ�ல்வங்கள் பலவற்றுள்ளு�்சிறந்ததுஅருள்என்னு�்
பெ�ல்வசே�.    பெபாருடப்ெ�ல்வ�்இழிந்த�னிதரிடமு�்
உண்டு.

   சுட�ச்ுடரு�்பெபான்சேபால்ஒளிவிடுந்துன்பஞ்
  சுட�ச்ுட சேநாற்கிற் பவரக்்கு

     பெநருப்புசுட�ச்ுடப்பெபான்னின்ஒளி பெபருகுவது
      சேபாலத்துன்ப�்வருத்தவருத்தத் தவ�்பெ�ய்பவரக்்கு
 ஞான�்பெபருகு�்.

   வலியில்நிமைலமை�யான்வல்லுருவ�்பெபற்ற�்
  புலியின்சேதால் சேபாரத்்துசே�ய்ந் தற்று

   பெகட்டவன் நல்லவன் சேபாலநடிப்பது,   பசுபுலியின்
    சேதாமைலப் சேபாரத்்திக் பெகாண்டுசே�ய்ந்தது

சேபாலாகு�்.

   களவின்கண்கன்றியகாதல்விமைளவின்கண்
  வீயாவிழு�ந்தரு�்

   அடுத்தவர்பெபாருமைளத்திருடு�்ஆமை�, 
   நிமைறசேவறியபின்அழியாததுன்பதம்ைதத் தரு�்.

   உள்ளத்தாற் பெபாய்யாபெதாழுகின்உலகத்தார்
  உள்ளத்துபெளல்லா�்உளன்

     உள்ள�்அறியப்பெபாய்பெ�ால்லா�ல்ஒருவன்
     வாழ்ந்தால்அவன்உயரந்்தவர்உள்ளத்துள்எல்லா�்

 குடிஇருப்பான்.

   தன்மைனத்தான்காக்கின்சினங்காக்ககாவாக்கால்
  தன்மைனசேயபெகால்லுஞ்சின�்

     தனக்குத் துன்ப�்வரா�ல்காக்கவிரு�்பினால்
  சேகாப�்பெகாள்ளா�ல்காக்கவு�்,   காக்கமுடியாது

   சேபானால்உமைடயவமைரசேயசின�்பெகால்லு�்.

   சிறப்பீனுஞ்பெ�ல்வ�்பெபறினு�்பிறரக்்கின்னா
  பெ�ய்யாமை��ா�ற்றார் சேகாள்

    சிறப்மைபத்தரு�் பெ�ல்வத்மைதப் பெபறுவதாக
   இருந்தாலு�்கூடஅடுத்தவரக்்குத் தீமை�

  பெ�ய்யாதிருப்பதுகுற்ற�ற்றவரின் பெகாள்மைக.



35 322 பெகால்லாமை�

36 336 நிமைலயாமை�

37 365  அவாஅறுத்தல்

38 390 இமைற�ாட்சி

39 397 கல்வி

40 408 கல்லாமை�

41 421 அறிவுமைடமை�

   பகுத்துணடுபல்லுயிசேரா�்புதல்நூசேலார்
  பெதாகுத்தவற்றுபெளல்லாந்தமைல

  இருப்பமைதப் பகிரந்்துஉண்டு,   பலஉயிரக்மைளயு�்
பாதுகாப்பது,    நூல்எழுதியவரக்ள் பெதாகுத்த

   அறங்களுள்எல்லா�்முதன்மை�யானஅற�ாகு�்.

   பெநருநலுளபெனாருவன்இன்றில்மைலஎன்னு�்
  பெபருமை�யுமைடத்திவ்வுலகு

      சேநற்றுஇருந்தஒருவன்இன்றுஇல்மைலஎன்று
   பெ�ால்லு�்படிநிமைலயாமை�மையஉமைடயது

இவ்வுலக�்.

   அற்றவபெரன்பார்அவாவற்றார்�ற்மைறயார்
  அற்றாகஅற்றதிலர்

   ஆமை�இல்லாதவசேரஎதுவு�்இல்லாதவர;்  �ற்றவசேரா
  முழுவது�்இல்லாதவர்ஆகார.்

   பெகாமைடயளி பெ�ங்சேகால்குடிசேயா�்பல் நான்கு�்
  உமைடயானா�் சேவந்தரக்் பெகா

பெகாமைட, அருள், பெ�ங்சேகால்முமைற,  தளரந்்த
    குடி�க்கமைளக்காத்தல்ஆகியநான்கு�்உமைடய

அர�ன்,   அர�ரக்்பெகல்லா�்விளக்குப் சேபான்றவன்.

   யாதானு�்டாடா�ால்ஊரா�ால்என்பெனாருவன்
  �ாந்துமைணயுங்கல்லாதவாறு

    கற்றவனுக்குஎல்லாநாடு�்பெ�ாந்தநாடா�்;  எல்லா
  ஊரு�்பெ�ாந்தஊரா�்.    இதமைனத் பெதரிந்து�்ஒருவன்

     இறக்கு�்வமைரகூடப் படிக்கா�ல்இருப்பதுஏன்?

   நல்லாரக்ண்பட்டவறுமை�யின்இன்னாசேத
  கல்லாரக்ண்பட்டதிரு

  படிக்காதவரிட�்இருக்கு�்பெ�ல்வ�்,  நல்லவரிட�்
   இருக்கு�்வறுமை�மையக்காட்டிலு�்பெகாடியது.

   அறிவற்றங்காக்குங்கருவிபெ�றுவாரக்்கு�்
  உள்ளழிக்கலாகாஅரண்

     அறிவுந�க்குஅழிவுவரா�ல்காக்கு�்ஆயுத�், 
   பமைகவராலு�்அழிக்கமுடியாதஉட்சேகாடம்ைட



42 427 அறிவுமைடமை�

43 428 அறிவுமைடமை�

44 433 குற்றங்கடிதல்

45 435 குற்றங்கடிதல்

46 437 குற்றங்கடிதல்

47 463  பெதரிந்துபெ�யல்வமைக

48 485 கால�றிதல்

   அறிவுமைடயார்ஆவதறிவார்அறிவிலார்
  அஃதறிகல்லாதவர்

      அறிவுமைடயார்நாமைளவரஇருப்பமைதமுன்அறிய
வல்லவர;்     அறிவுஇல்லாதவசேராஅதமைனஅறிய
இயலாதவர.்

   அஞ்சுவதஞ்�ாமை�சேபமைதமை�அஞ்சுவ
  தஞ்�ல்அறிவார்பெதாழில்

    பயப்பட சேவண்டியதற்குப் பயப்படா�ல்இருப்பது
மூடத்தன�்;   பயப்படுவதுஅறிவாளிகளின் பெ�யல்.

   திமைனத்துமைணயாங்குற்ற�்வரினு�்
பமைனத்துமைணயாக்

  பெகாள்வர்பழிநாணுவார்

 பழிபாவங்களுக்குஅஞ்சி,  நானு�்பெபரிசேயார,்  திமைன
    எனமிக�ச்ிறியஅளசேவகுற்ற�்வந்தாலு�்,  அதமைனப்

    பமைனஎனமிகப்பெபரியஅளவாகக்பெகாள்வர.்

   வருமுன்னரக்் காவாதான்வாழ்க்மைகஎரிமுன்னர்
  மைவத்தூறுசேபாலக்பெகடு�்

      தனக்குஒருகுற்ற�்வருவதற்குமுன்சேபவரா�ல்
  காத்துக் பெகாள்ளாதஅரசு,   பெநருப்பிற்குமுன்

   மைவக்கப்பட்டமைவக்சேகால் சேபாலஅழிந்துசேபாகு�்.

   பெ�யற்பாலபெ�ய்யாதிவறியான்பெ�ல்வ�்
  உயற்பாலதன்றிக்பெகடு�்

   பெ�ய்யத்தக்க நன்மை�கமைள�்பெ�ய்யா�ல்
   பெபாருமைள�்சே�ரத்்துமைவத்திருப்பவனுமைடயபெ�ல்வ�், 

   உய்யுந் தன்மை�இல்லா�ல்அழியு�்.

   ஆக்கங்கருதிமுதலிழக்குஞ்பெ�ய்விமைன
  ஊக்கா ரறிவுமைடயார்

  வரு�்லாபத்மைதஎண்ணி,   இருக்கு�்முதமைலயு�்
    இழந்துவிடுவதற்குஏற்றபெ�யமைலஅறிவுள்ளவர்

பெ�ய்ய�ாட்டார.்

   காலங்கருதிஇருப்பர்கலங்காது
  ஞாலங்கருதுபவர்

   பூவுலக�்முழுவது�் சேவண்டு�்என்சேபார,்  ஏற்ற
    காலத்மைதஎண்ணித் தவறா�ல்காத்துஇருப்பர.்



49 496 இடனறிதல்

50 504  பெதரிந்துபெதளிதல்

   கடசேலாடாகால்வல்பெநடுந்சேதர்கடசேலாடு�்
  நாவாயு�்ஓடாநிலத்து

      வலிய�க்கரங்கமைளஉமைடயபெநடியசேதரக்ள் கடலில்
ஒட�ாட்டா;     கடலில்ஓடு�்கப்பல்கள் நிலத்தில்
ஓட�ாட்டா.

   குணநாடிக்குற்றமுநாடிஅவற்றுள்
  மிமைகநாடிமிக்கபெகாளல்

  ஒருவனுமைடயகுணங்கமைளஆராய்ந்து,  பிறகு
 குற்றங்கமைளயு�்ஆராய்ந்து,  மிகுதியானமைவ

 எமைவபெயனஆராய்ந்து,   மிகுந்திப்பவற்றால் பெதளிந்து
 பெகாள்ளசேவண்டு�்.
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