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திருக்குறள் பாைாயணம்  

 

திருக்குறள் மற்றும் சம்ஸ்க்ருத மமாழி  மூைம் ததசிய ஒருலமப்பாடு என்ற  

www.sanskritroots.com  இலையதளத்தின் இந்தத் முயற்சிக்கு உங்கலள வரதவற்கிதறாம். 

 

திருவள்ளுவர் இயற்றிய, திருக்குறள் உைகப்புகழ் மபற்ற தமிழ் இைக்கியமாகும். திருக்குறளில் 
எடுத்துலரக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்,  இன, மமாழி, பாைின, சமய தபதங்களின்றி, காைம் கடந்தும் 
மபாருந்துவதால் இந்நூல் “உைகப் மபாது மலற” என்றும் அலழக்கப்படுகிறது.  
 

திருக்குறளானது,  சனாதன தர்மத்தின் அடி நாதம் மற்றும்  ஆைிதவறான   

 கடவுள் நம்பிக்லக   

 பாவ புண்ைியம் 

 மசார்க்கம் நரகம்   

 மறு பிறவி  

 ஏதழழு பிறவி  

 ஒவ்மவாருவரின் உயர்வு தாழ்வு,  பிறப்பினால் அல்ை, அவரவர்களின் 
மசயல்பாடுகளினால் மட்டுதம தீர்மானிக்கப்படுகிறது   

தபான்ற உயரிய தகாட்பாடுகலள வைியுறுத்தும் ஒரு ஆன்மீக மலற நூல். 

ஒவ்மவாரு மனிதனும், தன் வாழ்க்லகயிலும், தன் வாழ்க்லகப் பயைத்தின் பல்தவறு 
காைகட்டங்களில், ஏற்கும் மபாறுப்புகளிலும், கலடப்பிடிக்க தவண்டிய மநறிமுலறகலளயும், 
தவிர்க்கதவண்டிய  சிை அம்சங்கலளயும், திருக்குறள் வகுத்துக் மகாடுத்துள்ளது.  

ஒவ்மவாருவரும் தங்கள் வாழ்க்லக முலறலயயும், சிந்தலனகலளயும், திருக்குறளின் 
தகாட்பாடுகளுடன் ஒப்படீு மூைம், சுயபரிதசாதலன  மசய்து மகாள்ளதவண்டும். 
எல்தைாராலும், எல்ைாவற்லறயும், எல்ைா காைகட்டங்களிலும், கலடப்பிடிக்க முடியாது.  
ஆனால் அக்தகாட்பாடுகலள நிலனவில் நிறுத்தும் மபாழுது, அலவ ஆழ்மனதில் ஏற்படுத்தும் 

தாக்கமானது, நாளலடவில் ஒருவருலடய சிந்தலனகளிலும், மசயல்பாடுகளிலும், ஆக்க 
பூர்வமான ஒரு முன்தனற்றமாக பரிைமிக்கும். அது, தம்லமயும், தம்லமச் சார்ந்துள்ள 
சமூகத்லதயும், தமம்படுத்தும்.  

இத் மதாகுப்பில்,  நலடமுலறயில் பரவைாக தமற்தகாள் காட்டப்படும் 108 குறள்களும், 

அவற்றின் சம்ஸ்க்ருத மமாழியாக்கமும், அக்குறள்களின், ஆங்கிைப் மபாருளும் 

http://www.sanskritroots.com/
javascript:void(0)
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எடுத்துலரக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில், எல்தைாராலும் எளிதில் புரிந்துமகாள்ளும் நலடயில் விளக்க 
உலரயும், மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

இத் மதாகுப்பின் தநாக்கம், திருக்குறள் பற்றிய ஒரு அறிமுகத்லதயும், அதன் மற்ற குறள்களில் 
மபாதிந்துள்ள, உயரிய  மநறிமுலறகலளயும் தகாடிட்டுக்காட்டுவதத.  
 

திருக்குறள் இந்திய, ஆசிய மற்றும் ஐதராப்பிய மமாழிகள் உட்பட, 80க்கும்  தமற்ப்பட்ட 
மமாழிகளில்  மமாழிப்மபயர்க்கப் பட்டுள்ளது. 1961 ஆண்டு, தமிழ் மற்றும் சம்ஸ்க்ருத 
மமாழிகளில் புைலம மபற்ற, திரு. ஸ்ரீைாம ததசிகன் அவர்களால், சம்ஸ்க்ருததில், 

மமாழிப்மபயர்க்கப்பட்டது. சம்ஸ்க்ருத மமாழிலய தவராகக் (Root) மகாண்ட ஹிந்தி, மபங்காைி, 

மராத்தி, குஜராத்தி தபான்ற மமாழிகலள, இந்தியாவில் ஏறக் குலறய 70 சதவிகித மக்கள் 
அறிந்துள்ளனர்.  
 
அவர்கலளயும் திருக்குறளின் உயரிய தகாட்பாடுகள் மசன்றலடயதவண்டும் என்பதும் 

தநாக்கமாகும். அதன் அடிப்பலடயில் சம்ஸ்க்ருத மமாழிப்மபயர்ப்பு இத்மதாகுப்பில் 
இடம்மபற்றுள்ளது.  
 
ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க தவண்டாம் என்று உைகநாதரும்,  

கற்க கசடுஅறக் கற்பலவ கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக என்று திருவள்ளுவரும்,   

தவததா³ நித்யம்  அதயீதாம் தது³தி³தம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீ²யதாம்  

(वेदो नित्यमधीयिाां िददुदिां िमम स्विषु्ठीयिाां)  என்று ஆதி சங்கரும் உலரத்துள்ளனர்  

அவர்கள் உலரத்தபடி, இத் மதாகுப்பில் உள்ள சிை குறள்கலளயாவது, ஒவ்மவாருவரும்,  
தினமும், குலறந்தபட்சம், 10  நிமிடங்களாவது ஓத (அதாவது பாராயைம்) மசய்ய பழக்கப் 

படுத்திக்மகாள்ள தவண்டும்.  
 
அத்துடன், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், உற்றார் உறவினர், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாைவ 
மாைவியர், நண்பர்கள், அலுவைகத்தில் உடன் பைியாற்றுபவர்கள் தபான்தறாருடன், சிறு 
குழுக்கலள அலமத்து, கூட்டுப் பாராயைம் மசய்ய முயற்சிக்கதவண்டும்.  
 
வாழ்நாளில் ஒரு முலறயாவது, மசன்லன, லமைாப்பூர், திருவள்ளுவர் திருக்தகாவிைில் உள்ள, 
வாசுகி உடனுலற திருவள்ளுவர் சன்னதியில் பாராயைம் மசய்யதவண்டும். 
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பை நூற்றாண்டுகளாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு,  நாம் மபற்றுள்ள இந்த அரிய மபாக்கிஷத்லத, பின் 
வரும் தலைமுலறகளுக்கு, முன் உதாரைமாகச் மசயல்பட்டு, அறிமுகப்படுத்ததவண்டும். 
இதுதவ, வாசுகி உடனுலற திருவள்ளுவருக்கு நாம் மசய்யும்  உகந்த ஆராதலன. 
 

108 குறள்கள் மகாண்ட இத் மதாகுப்பிலன  கீழ்கண்ட இலையதள முகவரியிைிருந்து 
இைவசமாக பதிவிறக்கம் மசய்து மகாள்ளைாம். 

https://sanskritroots.files.wordpress.com/2022/06/thirukkural_paarayanam.pdf 

 
சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மசன்லனயில் நலடமபற்ற சம்ஸ்க்ருத பாரதி விழாவில் மாைவ 
மாைவியர் மசய்த திருக்குறள்  பாராயைதின் ஒரு பகுதிலய இங்கு காைைாம். 

https://www.youtube.com/watch?v=2JbU3wycNv8 
 

Foreword 

Thirukkural written by Thiruvalluvar over 2000 years ago, is one of the earliest literary works in 

the world. Thirukkural is a compilation of 1330 couplets, each of 7 words. They are organized 

under 133 Chapters of 10 couplets each.  Each couplet touches upon various aspects of human 

life and has transcended time, which is evident from the relevance of each couplet to modern 

day contemporary life. It is acclaimed that each couplet is a tiny mustard seed stuffed with 

seven seas of knowledge.  

It is not possible for everybody to practice each of the values set out in Thirukkural, in one’s 

day-to-day life. However an awareness and a constant reminder of these values, over a period 

of time, sub-consciously encourages an individual, to try to practice them, as much as possible.   

Since the society is made up of people from different backgrounds, practice of some of these 

values by each one results in maintaing a harmonious balance in the society.  

It is the responsibility of every individual to evaluate their lifestyle, elements of their thought 

process and their value systems against Thirukkural and introspect and elevate themselves and 

the society, they belong to. This effort is intended as a catalyst towards such an endeavour. 

Even though, Thirukkural has been translated to more than 80 languages of the world, 

including most of the Indian languages, its awareness and access is currently restricted to 

Tamilnadu and to literary circles.  

This compilation is intended to reach out to the common man both in India and abroad, cutting 

across linguistic, geographical, religious, ethnic and cultural barriers.  

 

https://sanskritroots.files.wordpress.com/2022/06/thirukkural_paarayanam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2JbU3wycNv8
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In this first volume of a planned series of compilations of Thirukkural, Sanskrit translations of 

108 couplets which are popular and widely quoted are listed along with their meanings in Tamil 

and  English.   

Sanskrit translation of Thirukkural, quoted herein, was authored in 1961 by Sri S.N. Sri Rama 

Desikan, a Sanskrit Scholar with many translation works from Tamil to Sanskrit, to his credit. 

Sanskrit language uses Devanagari Script. The same script with minor variations are used by 

other Indian languages like Hindi, Marati, Gujarati, Assami, Bengali, Punjabi etc., This similarity 

in script, facilitates reaching out to over 70% of the people of Indian origin.  

An introduction to Thirukkural through the above couplets is expected to enthuse readers to 

learn more about Thirukkural and its underlying value benchmarks. 

The objective behind this effort is to reach out to people throughout the world and encourage 

them to chant these couplets on a regular basis. Passing on the legacy of Thiruvalluvar to our 

future generations alone, can make us worthy of its inheritance. That alone can be the right 

tribute to the great Saint Thiruvalluvar.  

108 Thirukkural Couplets can be downloaded in PDF Format from  

https://sanskritroots.files.wordpress.com/2022/06/thirukkural_paarayanam.pdf 

Thirukkkural Paarayanam chanting by School Students is available at the following link 

https://www.youtube.com/watch?v=2JbU3wycNv8  

 

www.sanskritroots.com 

https://sanskritroots.files.wordpress.com/2022/06/thirukkural_paarayanam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2JbU3wycNv8
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குறள் 
எண் 

No 

குறளும் மபாருளும் - िुरळ् (Couplets) with its Meaning 

001 அகை முதை எழுத்மதல்ைாம் ஆதி பகவன் முதற்தற உைகு  
अगर मुदल एऴुत्तेल्लाम् आदद भगवऩ् मुदट्र ेउलगु 
Agara Mudhala Ezhuth-thellaam Aadhi Bagavan Mudhatre Ulagu 
எழுத்துக்கள் எல்ைாம் அகரத்தில் மதாடங்குகின்றன;  (அது தபாை) உைகம் கடவுளில் மதாடங்குகிறது. 
अिारादवे नियामन्ति समस्िान्यक्षराणि च । चराचर प्रपञ्चोऽय मीश्वरादवे जायिे ॥ 
அகாைாதத₃வ நிர்யாந்தி ஸமஸ்தான்ய க்ஷைாணி ச |   

சைாசை ப்ைபஞ்தசா (அ)ய மீஸ்₂வைா தத₃வ ஜாயதத || 

Every alphabet emanates only from “A”. Similarly, it is known that animate and inanimate objects in 
this Universe emanate only from God. 

010 பிறவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இலறவன் அடிதசைா தார்  
तपऱतवप् परेुङ्-िडल् िीन्दवुर् िीन्दार् इऱैवऩ् अनड-सेरा दार् 
Piravip Perung-kadal Neendhuvar Neendhaar Iraivan Adi-seraa Dhaar 
கடவுளின் திருவடிகலளச் தசர்ந்தவர் பிறவியாகிய மபருங்கடலை நீந்திக் கடப்பர்; மற்றவர் நீந்தவும் 
மாட்டார் 
िावां भगवि: पादरूतपिीां प्राप्नुवन्ति य े। िे िरन्ति भवाम्भोनधममिरैस्ििुममक्षमम् ॥ 
நாவம் ப₄க₃வத: பாத₃  ரூபிணமீ் ப்ைாப்னுவந்தி தய |  
தத தைந்தி ப₄வாம் தபா₄தி₄ மிதலைஸ் தர்து மக்ஷமம் || 
Only those, who contemplate on God with devotion and dedication, can traverse through the Ocean 

of birth (and end the cycle of birth and death). 

012 துப்பார்க்குத் துப்புஆய துப்புஆக்கித் துப்பார்க்குத் துப்புஆய தூஉம் மலழ 

िुप्पाकु्कम ि् िुप्पाय िुप्पादक्कि् िुप्पाकु्कम ि् िुप्पाय िूउम् मऴै 
Thuppaark-kuth Thuppaaya Thuppaak-kith Thuppaark-kuth Thup-paaya Thooum Mazhai 
நல்ை உைவுகலளச் சலமக்கவும், சலமக்கப்பட்ட உைவுகலள உண்பவர்க்கு இன்னுதமார் 
உைவாகவும் பயன்படுவது மலழதய आहारापके्षलोिस्य भोज्यां धान्याददिां  बहु । उत्पाद्य पयेिामेति स्वयां वर्ष ंजलात्मिा ॥ 
ஆஹாைா தபக்ஷ தைாகஸ்ய தபா₄ஜ்யம் தா₄ன்யா தி₃கம் ப₃ஹு |   
உத்பாத்₃ய தபய தாதமதி ஸ்வயம் வர்ஷம் ஜைாத்மைா || 
Rain produces good food, and is itself food. 

026 மசயற்குஅரிய மசய்வார் மபரியர் சிறியர் மசயற்குஅரிய மசய்கைா தார்  

सेयऱ-िररय सेय्-वार् परेरयर् ससरऱयर् सेयऱ-क्कररय सेय्-गला दार् 
Seyarkku-ariya Seyvaar Periyar Siriyar Seyarkku-ariya Seygalaa Dhaar 
பிறர் மசய்வதற்கு முடியாத மசயல்கலளச் மசய்பவதர தமன்மக்கள்; மசய்ய முடியாதவதரா 
சிறியவதர. 
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सवेमन्द्न्ियजयाख्यािां िमामन्यैदुमष्िरां जिै: । य ेिुवमन्त्युत्तमास्िे स्यु: अन्यते्वधम मध्यमा: ॥ 
ஸர்தவந்த்₃ரிய ஜயா க்₂யாைம் கர்மான்லயர் து₃ஷ்கைம் ஜலை: |   
தய குர்வந்த் யுத்த மாஸ்தத ஸ்யு: அன்தய த்வத₄ம மத்₄யமா: || 
The great will do those things which are difficult to be done; but the mean cannot do them. 

029 குணமமன்னும் குன்றுஏறி நின்றார் மவகுளி கணதமயும் காத்தல் அரிது  
गुिमेऩ्ऩुम् िुऩ्ु-यरेऱ निऩ्ऱार् वगुेसळ ििमेयुम् िात्तल् अररदु 
Guna-mennum Kundru-yeri Nindraar Veguli Kanameyum Kaaththal Aridhu 

நற்குைங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் தமன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கைப்மபாழுதும் 
தகாபத்லதக் மகாண்டிருப்பது கடினம். 
गुिपवमिमारूढा: मुिय: िुतपिा यदद । क्षणििोऽतप स दुवामरफल: शान्ति प्रसादिे ॥ 
கு₃ணபர்வத மாரூடா₄: முைய: குபிதா யதி₃ |   
க்ஷணிதகா (அ)பி ஸ து₃ர்வாை ப₂ை: ஸா₂ந்தி ப்ைஸாத₃தை || 
The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continues but for a 

moment cannot be resisted. 

030 அந்தணர் என்தபார் அறதவார்மற்று எவ்வுயிர்க்கும் மசந்தண்லம பூண்டுஒழுக ைான் 

अन्दिर् एऩ्बोर् अऱवोर्-मट्-रु एव्-उनयकु्कम म् सेिण्मै पूण्डु-ओऴुग लाऩ 
Andhanar Enbor Aravor-matru evvuyirK-kum Sen-dhanmai Poondu-ozhuga Laan 
எல்ைா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் மகாண்டு வாழ்பவதர அறதவார்; அவதர அந்தைர். 
सवमभूिदयासान्िा: य ेिु धममपरायिा: । ि एव ब्राह्मिा: प्रोक्ता: यिय: सांमशिव्रिा: ॥ 
ஸர்வ பூ₄த த₃யா ஸாந்த்₃ைா: தய து த₄ர்ம பைாயணா: |   
த ஏவ ப்₃ைாஹ்மணா: ப்தைாக்தா: யதய: ஸம்ஸி₂த வ்ைதா: || 
The virtuous are truly called Brahmans; because in their conduct towards all creatures they are 

clothed in kindness. 

034 மைத்துக்கண் மாசுஇைன் ஆதல் அலைத்துஅறன் ஆகுை நீை பிற  
मऩत्तुक्कि् मासु-इलऩ् आदल् अऩैत्तु-अऱऩ् आगुल िीर तपऱ 
Manaththuk-kan Maasu-ilan Aadhal Anaiththu-Aran Aagula Neera Pira 
மனத்து அளவில் குற்றம் இல்ைாதவனாய் ஆகுக; அறம் என்பது அவ்வளதவ; பிற வார்த்லத நடிப்பும், 
வாழ்க்லக தவடங்களுக்கும் மற்றவர் அறியச் மசய்யப்படும் ஆடம்பரங்கதள. यि् िृिां शुद्धमिसा स धमम इति िथ्यिे । हृच्छुमद्धरतहिां िमम िेवलाडम्बरार्मिम् ॥ 
யத் க்ருதம் ஸு₂த்₃த₄  மைஸா ஸ த₄ர்ம இதி கத்₂யதத |   
ஹ்ருச் சு₂த்₃தி₄  ைஹிதம் கர்ம தகவ ைாட₃ம்ப₃  ைார்த₂கம் || 
Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show. 

035 அழுக்காறு அவாமவகுளி இன்ைாச்மசால் நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் 

अऴुक्काु अवा-वेगुसळ इऩ्ऩा-च्चोल् िाऩ्गुम् इऴुक्का इयऩ्ऱद ुअऱम् 
Azhukkaaru Avaa-veguli Innaach-chol Naangum Izhukkaa Iyandradhu Aram 
பிறர் தமன்லம கண்டு மபாறாலம, புைன்கள் தபாகும் வழிச் மசல்லும் ஆலச, இலவ தலடபடும் 
தபாது வரும் தகாபம், தகாபத்தில் பிறக்கும் தீய மசால் எனும் இந்நான்லகயும் விைக்கித் மதாடர்ந்து 
மசய்யப்படுவது அறம். 
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क्रोधो लोभ: िठोरोमक्तरसूयतेि चिुतवमधाि् । दोर्षाि् तविा िृिां िाय ंधमम इत्युच्यिे बुधै: ॥ 
க்தைாததா₄ தைாப₄:  கதடா₂தைாக்தி ைஸூதயதி சதுர் விதா₄ன் |   
ததா₃ஷான் விைா க்ருதம் கார்யம் த₄ர்ம இத்யு ச்யதத பு₃லத₄: || 
That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter 

speech. 

043 மதன்புைத்தார் மதய்வம் விருந்துஒக்கல் தான்என்றாங்கு ஐம்புைத்துஆறு ஓம்பல் தலை  
िेऩ्पुलत्तार् दये्वम् तवरुन्दु-ओक्कल् िाऩ्-एऩ्ऱाङु्ग ऐम्बुलत्तारु ओम्बल् िलै 
Thenpulath-thaar Dheivam Virundhu-okkal Thaan-endraangu Aimpulaththu-aaru Ombal Thalai 
இறந்து மதன்திலசயில் வாழ்பவர், ததவர்கள், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்னும் ஐந்து 
தபருக்கும் மசய்ய தவண்டிய அறத்லதத் தவறாமல் மசய்வது சிறப்பு. 
तपिृदेवातिर्ीिाां च बन्धूिामात्मिस्िर्ा । सत्िृतिधममममागेमि गृहस्र्स्य वरा मिा ॥ 
பித்ரு தத₃வாதி த₂ீைாம் ச ப₃ந்தூ₄ைா மாத்மைஸ் ததா₂ |   
ஸத் க்ருதிர் த₄ர்ம மார்தக₃ண க்₃ருஹஸ் த₂ஸ்ய வைா மதா || 
The chief duty of the householder is to preserve the five-fold rules of conduct towards the deceased 

souls, the Gods, his guests, his relations and himself. 

044 பழிஅஞ்சிப் பாத்துஊண் உலடத்தாயின் வாழ்க்லக வழிஎஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் 

पसऴयणञ्चप् पात्तु-ऊि् उडैत्तानयऩ् वाऴ्क्कै्क वसऴ-यञे्चल् एञ्ञाऩ्ुम् इल् 
Pazhi-yanjip Paaththu-oon Udaith-thaayin Vaazhkkai Vazhiyenjal en-jnaandrum ILL 
மபாருள் ததடும்தபாது பாவத்திற்குப் பயந்து ததடிய மபாருலள உறதவாடு பகிர்ந்து உண்ணும் 
இல்வாழ்பவனின் பரம்பலர ஒருகாலும் அழிவதில்லை. 
अपवादभयातित्तां सम्पाद्य सिलै: सह । भुञ्जािस्य गृहस्र्स्य निदुमष्टां जीविां भवि्े ॥ 
அபவாத₃  ப₄யாத்₃ வித்தம் ஸம்பாத்₃ய ஸகலை: ஸஹ |   
பு₄ஞ்ஜாைஸ்ய க்₃ருஹஸ்த₂ஸ்ய நிர்து₃ஷ்டம் ஜவீைம் ப₄தவத் || 
His descendants shall never fail who, in their lifetime, feared vice (in the acquisition of property) and 

shared his food (with others). 

045 அன்பும் அறனும் உலடத்துஆயின் இல்வாழ்க்லக பண்பும் பயனும் அது  अऩ्बुम् अऱऩुम् उडैत्तानयऩ् इल्-वाऴ्क्कै्क पण्बुम् पयऩुम् अदु 
Anbum Aranum Udaiththu-aayin ILL vaazhkkai Panbum Payanum Adhu 
மலனவி பிள்லளகளிடத்தில் அன்பும், ததடிய மபாருலள நட்பு சுற்றங்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்ளும் 
அறமும் இருந்தால் இல்வாழ்க்லகயின் பண்பும் அதுதவ; பயனும் அதுதவ. गाहमस्थ्य जीविां यि् स्याि् स्नहेधममसमन्द्न्विम् । िदेव सार्मिां  लोिे िमद्ध गाहमस्थ्यमुच्यिे ॥ 
கா₃ர்ஹஸ்த்₂ய ஜவீைம் யத் ஸ்யாத் ஸ்தைஹ த₄ர்ம ஸமன்விதம் |   
ததத₃வ ஸார்த₂கம் தைாதக தத்₃தி₄ கா₃ர்ஹஸ்த்₂ய முச்யதத || 
If the married life possesses love and virtue, these will be both its duty and reward. 

050 லவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உலறயும் மதய்வத்துள் லவக்கப் படும் 

वयैतु्तळ् वाऴ्क्वाङु्ग वाऴ्क्बवऩ् वाऩुऱैयुम् दये्वत्तुळ् वैक्कप् पडुम् 
Vaiyath-thul Vaazh-vaangu Vaazh-bavan Vaan-urayum Deivaththul Vaikkap Padum 
மலனவியுடன் வாழும் வாழ்க்லகலயச் சிறப்பாக வாழ்பவன், பூமியில் வாழ்ந்தாலும், வானத்துள் 
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வாழும் ததவருள் ஒருவனாகதவ மதிக்கப்படுவான். धमममागममिुल्लङ्घय गृहस्र्ो यदद जीवति । दवेवत्पून्तजि:  सोऽत्र देवलोिां  ििो व्रजेि् ॥ 
த₄ர்மமார்க₃  மனுல்ைங்க₄ய க்₃ருஹஸ்ததா₂ யதி₃ ஜவீதி |   
தத₃வவத் பூஜித:  தஸா (அ)த்ை தத₃வதைாகம் தததா வ்ைதஜத் || 
He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who 

dwell in heaven. 

055 மதய்வம் மதாழாஅள் மகாழுநன் மதாழுதுஎழுவாள் மபய்மயைப் மபய்யும் மலழ  
दये्वम् िोऴाअळ् िोऴुिऩ् िोऴुदु-एऴुवाळ् पये्यऩेप् पये्युम् मऴै 
Deivam Thozhaa-al Kozhunan Thozhudhu-ezhuvaal Peyyenap Peyyum Mazhai 
பிற மதய்வங்கலளத் மதாழாமல் கைவலனதய மதய்வமாகத் மதாழுது வாழும் மலனவி, மபய் என்று 
மசான்னால் மலழ மபய்யும். पतिमेव हररां मत्वा प्राियाम भजिेऽन्वहम् । त्वम् वर्षेमति ियाऽऽज्ञप्तो दवेोतप तिल वर्षमति ॥ 
பதிதமவ ஹரிம் மத்வா ப்ைாதர்யா ப₄ஜதத (அ)ந்வஹம் |   
த்வம் வர்தஷதி தயா(அ) (அ)ஜ்ஞப்ததா தத₃தவாபி கிை வர்ஷதி || 
If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain”, it will rain. 

062 எழுபிறப்பும் தயீலவ தணீ்டா பழிபிறங்காப் பண்புஉலட மக்கட் மபறின் 

एऴुतपऱप्पुम् िीयवै िीण्डा पसऴतपऱङ्काप् पण्बुडै मक्कट् परेऱऩ् 
Ezhu-pirappum Theeyavai Theendaa Pazhi-pirangaap Panbudai Makkat Perin 
பழிக்கப்படாத நல்ை குைங்கலள உலடய பிள்லளகலளப் மபற்றால், மபற்றவலள அவனுலடய 
பிறவிகள்ததாறும் துன்பங்கள் மதாடமாட்டா. निदुमष्टगुिसम्पन्नां पुत्रां प्राप्नोति यो िर: । द:ुखानि िां ि बाधिे भातवजन्मसु सप्तसु ॥ 
நிர்து₃ஷ்ட கு₃ண ஸம்பன்ைம் புத்ைம் ப்ைாப்தைாதி தயா நை: |   
து₃:கா₂ைி தம் ந பா₃த₄ந்தத பா₄வி ஜன்மஸு ஸப்தஸு || 
The evils of the seven births shall not touch those who obtain children of a good disposition, free from 

vice. 

066 குழல்இைிது யாழ்இைிது என்பதம் மக்கள் மழலைச்மசால் தகளா தவர்  
िुऴणलनऩद ुयासऴनऩद ुएऩ्ब-िम् मक्कळ् मऴलैच्चोल् िेळा दवर् 
Kuzhal Inidhu Yaazh-inidhu Enba-tham Makkal Mazhalai-chchol Kelaa Dhavar 
மபற்ற பிள்லளகள் தபசும் மபாருளற்ற மழலைச் மசால்லைக் தகட்காதவர்தாம், குழலும் யாழும் 
தகட்க இனியலவ என்பர். अस्पष्टमधुरां पुत्रभातर्षिां ि शृ्रिोति य: ।स एव िर्येि् रम्यां वीिावणे्वादद वाददिम् ॥ 
அஸ்பஷ்ட மது₄ைம் புத்ை பா₄ஷிதம் ந ஸ்₂ர்ருதணாதி ய: |  
ஸ ஏவ கத₂தயத் ைம்யம் வணீா தவண்வாதி₃ வாதி₃தம் || 
 “The pipe is sweet, the lute is sweet”, say those who have not heard the prattle of their own 

children. 

067 தந்லத மகற்குஆற்றும் நன்றி அலவயத்து முந்தி இருப்பச் மசயல்  
िन्द ैमगऱ्-कु्क-आट्ऱुम् िन्द्ऩ्ऱ अवयैत्तु मुन्द्न्द इरुप्पच् चयेल् 
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Thandhai Magarku-aatrum Nandri Avaiyath-thu Mundhi Iruppach Cheyal 
தகப்பன் தன் பிள்லளக்குச் மசய்யும் நன்லம, கற்றவர் அலவயில் முதன்லமப் மபறச் மசய்வதத. तपिा तवद्याप्रदािेि पन्द्ण्डिाग्रसेरां सुिम् । यदद िुयामत्सुिस्यिैि् महि् साह्यमुदीयमिे ॥ 
பிதா வித்₃யா ப்ைதா₃தைை பண்டி₃தாக்₃தை ஸைம் ஸுதம் |   
யதி₃ குர்யாத் ஸுதஸ் லயதத் மஹத் ஸாஹ்ய முத₃ீர்யதத || 
The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the 

learned. 

069 ஈன்ற மபாழுதின் மபரிதுஉவக்கும் தன்மகலைச் சான்தறான் எைக்தகட்ட தாய் 

ईऩ्ड्-ऱ पोऴुददऩ् परेरद-ुउवकु्कम् िऩ्मगऩच्ै साऩ्ड्-ऱोऩ् एऩके्कट्ट िाय् 
Eendra Pozhudhin Peridhu-uvakkum Than-maganaich Chaandron Enak-ketta Thaai 
தம் மகலனக் கல்வி ஒழுக்கங்களால் நிலறந்தவன் என்று அறிவுலடதயார் கூற அலதக் தகட்ட தாய், 
அவலனப் மபற்ற மபாழுலதக் காட்டிலும் மிகுதியாக மகிழ்வாள்.  पुत्रस्िे गुिवाि् तविाि् इति वाक्यां महात्मिाम् । शु्रत्ववै जििी िस्य जििादतप िुष्यति ॥ 
புத்ைஸ்தத கு₃ணவான் வித்₃வான் இதி வாக்யம் மஹாத் மைாம் |   
ஸ்₂ருத்லவவ ஜைை ீதஸ்ய ஜைைா த₃பி துஷ்யதி || 
The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth. 

070 மகன்தந்லதக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்லத என்தநாற்றான் மகால்எனும் மசால் 

मगऩ् िन्दकुै्क आट्-ुम् उदतव इवऩ्िन्दै एऩ्िो-ट्-ऱाऩ् िोल्-एऩुम् सोल् 
Magan-thandhaikku Aatrum Udhavi Ivan-thandhai Ennotraan Kol Enum Sol 
தன்லனக் கல்வி அறிவு உலடயவனாய் ஆளாக்கிய தந்லதக்கு மகன் மசய்யும் லகம்மாறு, 
பிள்லளயின் ஒழுக்கத்லதயும் அறிலவயும் கண்டவர், இப்பிள்லளலயப் மபறுவதற்கு இவன் தகப்பன் 
என்ன தவம் மசய்தாதனா என்று மசால்லும் மசால்லைப் மபற்றுத் தருவதத. तिां वा िप: िृिां तपत्रा प्रापु्तमेिादृशां सुिम् । इति लोिै: स्िुि: पुत्र: तपिु: स्यादुपिारि: ॥ 
கிம்வா தப: க்ருதம் பித்ைா ப்ைாப்து தமதா த்₃ருஸ₂ம் ஸுதம் |   
இதி தைாலக: ஸ்துத: புத்ை: பிது: ஸ்யா து₃ப காைக: || 
 (So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which 

a son should render to his father. 

071 அன்பிற்கும் உண்தடா அலடக்குந்தாழ் ஆர்வைர் புன்கணரீ் பூசல் தரும்  
अन्द्ऩ्ब-ऱ्-कु्कम् उण्डो अडैकु्कि्-िाऴ् आवमलर् पुऩ्ििीर् पूसल् िरुम् 
Anbirkkum Undo Adaikkun-thaazh Aarvalar Punkaneer Poosal Tharum 
அன்பிற்கும் கூடப் பிறர் அறியாமல் தன்லன மூடி லவக்கும் கதவு உண்தடா? இல்லை. தம்மால் 
அன்பு மசய்யப்பட்டவரின் துன்பத்லதக் காணும்தபாது வடியும் கண்ைதீர அன்பு உள்ளத்லதக் 
காட்டிவிடும். अगमलां िान्द्स्ि तह प्रीिे: प्रीिािामश्रुतबन्दव: । प्रिाशयन्ति सवेमर्षाां प्रीतिमि: न्द्स्र्िामतप ॥ 
அர்க₃ைம் நாஸ்தி ஹி ப்ரீதத: ப்ரீதாைா மஸ்₂ரு பி₃ந்த₃வ: |   
ப்ைகாஸ₂ யந்தி ஸர்தவஷாம் ப்ரீதி மந்த: ஸ்தி₂தா மபி || 
Is there any fastening that can shut in love? Tears of the affectionate will publish the love that is 

within. 
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072 அன்புஇைார் எல்ைாம் தமக்குஉரியர் அன்புலடயார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு  
अऩ्बु-इलार् एल्लाम् िमकु्क-उररयर् अऩ्बुडैयार् एऩ्बुम् उररयर् तपऱकु्कम  
Anbilaar Ellaam Thamakku-uriyar Anbudaiyaar Enbum Uriyar Pirarkku 
அன்பு இல்ைாதவர் எல்ைாவற்றாலும் தமக்தக உரிலம உலடயவராய் இருப்பர். அன்புள்ளவதரா 
மபாருளால் மட்டும் அன்று; உடம்பாலும் பிறர்க்கு உரியவராய் இருப்பர் िर: प्रमे्िा तवरतहि: सवममात्मार्मममच्छति । प्रेमवाि् स्वशरीरां च परार्मममति मन्यिे ॥ 
நை: ப்தைம்ணா விைஹித: ஸர்வ மாத்மார்த₂  மிச்ச₂தி |   
ப்தைமவான் ஸ்வ ஸ₂ரீைம் ச பைார்த₂ மிதி மன்யதத || 
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love 

consider even their bones to belong to others. 

090 தமாப்பக் குலழயும் அைிச்சம் முகம்திரிந்து தநாக்கக் குலழயும் விருந்து  
मोप्पि् िुऴैयुम् अनऩच्चम् मुगम् तिररन्द ुिोक्कि् िुऴैयुम् तवरुन्दु 
Moppak Kuzhaiyum Anich-cham Mugam-thirindhu Nokkak Kuzhaiyum Virundhu 
மதாட்டு தமாந்து பார்த்த அளவில் அனிச்சப்பூ வாடும்; நம் முகம் தவறுபட்டுப் பார்த்த அளவில் 
விருந்து வாடும். मशरीर्षपुष्पमाघ्रािाि् म्लािां सांजायिे यर्ा । िर्ाऽतिर्ीिाां वदिां स्याद ्गृहस्र् ेपराङ्मखुे ॥ 
ஸி₂ரீஷ புஷ்ப மாக்₄ைாணாத் ம்ைாைம் ஸஞ்ஜா யதத யதா₂ |   
ததா₂  (அ)தித₂ீைாம் வத₃ைம் ஸ்யாத்₃ க்₃ருஹஸ்தத₂ பைாங் முதக₂ || 
As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away. 

100 இைிய உளவாக இன்ைாத கூறல் கைிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று  
इनऩय उळवाग इऩ्ऩाद िूऱल् िनऩ इरुप्पि् िाय् िवन्दमट्ऱु 
Iniya Ulavaaga Innaadha Kooral Kani-iruppak Kaai-kavarn Dhatru 
மனத்திற்கு இன்பம் தரும் மசாற்கள் இருக்க, அவற்லற விட்டுவிட்டுத் துன்பம் தரும் மசாற்கலளக் 
கூறுவது, நல்ை பழம் இருக்க நச்சுக்காலய உண்பது தபாைாகும். िर्िां िदठिोक्तीिाां मधुरे वचसस न्द्स्र्िे । मधुरां फलमुत्सृज्य िर्षायस्याशिां भविे् ॥ 
கத₂ைம் கடி₂தைாக் தைீாம் மது₄தை வசஸி ஸ்தி₂தத |   
மது₄ைம் ப₂ை முத்ஸ்ருஜ்ய கஷாயஸ்யா ஸ₂ைம் ப₄தவத் || 
To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe. 

102 காைத்தி ைாற்மசய்த நன்றி சிறிதுஎைினும் ஞாைத்தின் மாணப் மபரிது 

िालमत्त ऩाऱ्-सेय्द िन्द्ऩ्ऱ ससरऱदु-एनऩऩुम् ञालमत्तऩ् मािप् परेरदु 
Kaalaththi-Naal seydha Nandri Siri-dheninum Gnaalath-thin Maanap Peridhu 
நமக்கு மநருக்கடியான தநரத்தில் ஒருவர் மசய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய 
தநரத்லத எண்ை அது இந்தப் பூமிலய விட மிகப் மபரியதாகும் समय ेरणचिां साह्यम् स्वल्पां स्याि् पररमािि: । िदवे िालमेदेि महि् स्याद ्भुविादतप ॥ 
ஸமதய ைசிதம் ஸாஹ்யம் ஸ்வல்பம் ஸ்யாத் பரிமாணத: |   
ததத₃வ காை தமதத₃ை மஹத் ஸ்யாத்₃ பு₄வைாத₃பி || 
A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the 
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world. 

103 பயன்தூக்கார் மசய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்லம கடைின் மபரிது  
पयऩ्िूक्कार् सेय्द उदतव ियऩ्िूदक्कऩ् िऩ्मै िडणलऩ् परेरदु 
Payan-thookkaar Seydha Udhavi Nayan-thookkin Nanmai Kadalin Peridhu 
இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிலடக்கும் என்று எண்ைாதவராய் ஒருவர் மசய்த 
உதவியின் அன்லப ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்லம கடலைவிடப் மபரியது ஆகும் अिालोच्य प्रतिफलां साह्यां प्रमे्िा तवनिमममिम् । तवमृष्टां सि् समुिादप्यनधिां  स्यान्न सांशय: ॥ 
அைாதைாச்ய ப்ைதி ப₂ைம் ஸாஹ்யம் ப்தைம்ணா விைிர் மிதம் |   
விம்ருஷ்டம் ஸத் ஸமுத்₃ைா த₃ப்யதி₄கம் ஸ்யான்ை ஸம்ஸ₂ய: || 
If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger 

than the sea. 

107 எழுலம எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தம்கண் விழுமம் துலடத்தவர் நட்பு 

एऴुमै एऴुतपऱप्पुम् उळु्ळवर् िम्िि् तवऴुमम् िुडैत्तवर् िट्पु 
Ezhumai Ezhu-pirappum Ulluvar Thamkan Vizhumam Thudaith-thavar Natpu 
தம் துன்பத்லதப் தபாக்கியவரின் நட்லப ஏதழழு பிறப்பிலும் நல்ைவர் எண்ணுவர். िष्टिाले समायािे उपिुवमन्ति य ेिरा: । सि: स्मरन्ति िन्मैत्रीां सप्तसप्तसु जन्मसु ॥ 
கஷ்டகாதை ஸமாயாதத உபகுர்வந்தி தய நைா: |   
ஸந்த: ஸ்மைந்தி தன்லமத்ரீம் ஸப்த ஸப்தஸு ஜன்மஸு || 
(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away 

their affliction. 

108 நன்றி மறப்பது நன்றுஅன்று நன்றுஅல்ைது அன்தற மறப்பது நன்று  िन्द्ऩ्ऱ मऱप्पद ुिऩ्ु-अऩ्ु िऩ्ु-अलद ुअऩ्ऱे मऱप्पदु िऩ्ु 
Nandri Marappadhu Nandru-andru Nandru-alladhu Andre Marappadhu Nandru 
ஒருவன் நமக்குச் மசய்த உதவிலய மறப்பது அறம் அன்று; அவன் மசய்த தீலமலய அப்தபாதத 
மறப்பது அறம். िृिािामुपिारािामधमोम तवस्मृतिभमविे् । तवस्मृतिस्त्वपिारािाां सद्यो धमम: स िथ्यिे ॥ 
க்ருதாைா முபகாைாணா மத₄ர்தமா விஸ்ம்ருதிர் ப₄தவத் |   
விஸ்ம்ருதிஸ் த்வப காைாணாம் ஸத்₃தயா த₄ர்ம: ஸ கத்₂யதத || 
It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury, in the very moment, it is inflicted. 

110 எந்நன்றி மகான்றார்க்கும் உய்வுஉண்டாம் உய்வுஇல்லை மசய்ந்நன்றி மகான்ற மகற்கு 

एन्नन्द्ऩ्ऱ िोऩ्ऱाकु्कम म् उय्वु-उण्डाम् उय्वु-इलै्ल सेय्न्नन्द्ऩ्ऱ िोऩ्ऱ मगऱ्-िु 
Ennandri Kondraark-kum Uyvu-undaam Uyvu-illai Seynnandri Kondra Magarku 
எத்தலன மபரிய அறங்கலள அழித்தவர்க்கும் பாவத்லதக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆனால், ஒருவர் 
மசய்த உதவிலய மறந்து தீலம மசய்பவனுக்கு வழிதய இல்லை. धमामिरतवहीिािाां तवद्यिे पापमोचिम् । िृिज्ञिाधममहीि ेिान्द्स्ि व ैपापमोक्षिम् ॥ 
த₄ர்மாந்தை விஹைீாைாம் வித்₃யதத பாப தமாசைம் |   
க்ருத ஜ்ஞதா த₄ர்மஹதீை நாஸ்தி லவ பாப தமாக்ஷணம் || 
He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit. 
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114 தக்கார் தகவிைர் என்பது அவைவர் எச்சத்தாற் காணப் படும்  
िक्कार् िगतवलर् एऩ्बद ुअवरवर् एच्चत्ताऱ् िािप् पडुम् 
Thakkaar Thagavilar Enbadhu Avaravar Ech-chaththaar Kaanap Padum 
இவர் நீதியாளர், இவர் நீதியற்றவர் என்ற தவறுபாட்லட அவரவர் தம் மசல்வம், புகழ், பிள்லளகளின் 
ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து மகாள்ளைாம். 
अयां माध्यस्थ्यविीमति तवपरीिोऽयममत्यतप । सदसत्पुत्रजन्मभयाां ज्ञािुां शक्य तवशेर्षि: ॥ 
அயம் மாத்₄யஸ்த்₂ய வர்ததீி விபரீததா ( அ)யமித் யபி |   
ஸத₃ஸத் புத்ை ஜன்மப்₄யாம் ஜ்ஞாதும் ஸ₂க்ய விதஸ₂ஷத: || 
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good off springs. 

118 சமன்மசய்து சரீ்தூக்கும் தகால்தபால் அலமந்துஒருபால் தகாடாலம சான்தறார்க்கு அணி 

समऩ्सेय्दु सीिूमकु्कम् िोल्पोल् अमैन्दु-ओरुपाल् िोडामै साऩ्ऱोकु्कम  अणि 
Samanseydhu Seer-thookkum Coal-poal Amaindhu-orupaal Kodaamai Saandroarkku- ani  
முதைில் சமமாக நின்று பிறகு தன்மீது லவக்கப்பட்ட பாரத்லத நிறுத்துக் காட்டும் தராசு தபாை, 
நீதிக்குரிய இைக்கைங்களால் அலமந்து ஓரம் சார்ந்து விடாமல் இருப்பது சான்தறாராகிய 
நீதிபதிகளுக்கு அழகாம். मध्य ेन्द्स्र्िा िुला िव्यां न्यायिस्िुलयेद्यर्ा । िर्ा निष्पक्षपातित्व ंमाध्यस्थ्यां लक्षिां सिाम् ॥ 
மத்₄தய ஸ்தி₂தா துைா த்₃ைவ்யம் ந்யாய தஸ்துை தயத்₃யதா₂ |   
ததா₂ நிஷ்பக்ஷ பாதித்வம் மாத்₄யஸ்த்₂யம் ைக்ஷணம் ஸதாம் || 
To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise. 

121 அடக்கம் அமைருள் உய்க்கும் அடங்காலம ஆர்இருள் உய்த்து விடும் 

अडक्कम् अमररुळ् उय्कु्कम् अडङ्गामै आरररुळ् उय्तु्त तवडुम् 
Adakkam Amararul Uykkum Adan-gaamai Aarirul Uyththu Vidum 
அடக்கம் ஒருவலனப் பிற்காைத்தில் ததவர் உைகிற்குக் மகாண்டு தசர்க்கும்; அடங்காமல் வாழ்வததா 
அவலன நிலறந்த இருளுக்குக் மகாண்டு தபாகும். ििोति निग्रहो मत्यममुत्तमां दवेपून्तजिां । अनिग्रहो िरां घोरे िरिे पाियत्यतप ॥ 
ததைாதி நிக்₃ைதஹா மர்த்ய முத்தமம் தத₃வ பூஜிதம் |   
அைிக்₃ைதஹா நைம் தகா₄தை நைதக பாத யத்யபி || 
Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest 

darkness (of hell). 

127 யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க காவாக்கால் தசாகாப்பர் மசால்இழுக்குப் பட்டு 

यागावार् आनयऩुम् िािाक्क िावाक्काल् सोिाप्पर् सोल्-इऴुकु्कप् पट्टु 
Yaagaavaar aayinum Naakaakka Kaavaak-kaal Sokaappar Sollizhukkup Pattu 
காக்க தவண்டியவற்றுள் எவற்லறக் காக்கா விட்டாலும் நாலவயாவது காக்க தவண்டுு்ம்; காக்கத் 
தவறினால் மசாற்குற்றத்தில் அகப்பட்டுத் துன்புறுவர். निरोद्धव्यरुे्ष बहुरु्ष न्तजह्ा ंवा रोध्दमुहमति । अन्यर्ा शब्ददोर्षेि जायिे द:ुखभाजिम् ॥ 
நிதைாத்₃  த₄வ்தயஷு ப₃ஹுஷு ஜிஹ்வாம் வா தைாத்₄து₃  மர்ஹதி |   
அன்யதா₂ ஸ₂ப்₃த₃  ததா₃தஷண ஜாயதத து₃:க₂  பா₄ஜைம் || 
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the 
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consequent misery will ensue. 

129 தயீிைால் சுட்டபுண் உள்ஆறும் ஆறாதத நாவிைால் சுட்ட வடு 

िीनयऩाल् सुट्टपुि् उळाुम् आऱाद ेिातवऩाल् सुट्ट वडु 
Theeyinaal Suttapunn Ullaarum Aaraadhe Naavinaal Sutta Vadu 
ஒருவலன மற்மறாருவன் தீயால் சுட்ட புண் உடம்பின்தமல் வடுவாக இருந்தாலும் உள்ளத்துக் காயம் 
காைத்தில் ஆறிப்தபாய்விடும். ஆனால் மகாடிய வார்த்லதகளால் மநஞ்லசச் சுட்ட வடு அதில் 
புண்ைாகதவ கிடந்து ஒரு நாளும் ஆறாது. वतिज: स्याि् व्रि: शाि: णचिमात्रां ि शाम्यति । वागणिजव्रिस्येह िैवोपशमिां भवेि् ॥ 
வஹ்ைிஜ: ஸ்யாத் வ்ைண: ஸா₂ந்த: சிஹ்ை மாத்ைம் ந ஸா₂ம்யதி |   
வாக₃க்₃ைிஜ வ்ைணஸ் தயஹ லநதவாப ஸ₂மைம் ப₄தவத் || 
The wound burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal. 

131 ஒழுக்கம் விழுப்பம் தைைான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும்  
ओऴुक्कम् तवऴुप्पम् िरलाऩ् ओऴुक्कम् उनयररऩुम् ओम्बप् पडुम् 
Ozhukkam Vizhuppam Tharalaan Ozhukkam Uyirinum Oambap Padum 
ஒழுக்கம், அலத உலடயவர்க்குச் சிறப்லபத் தருவதால் உயிலரக் காட்டிலும் தமைானதாக அலதக் 
காக்க தவண்டும். सदाचारो मिुष्यािाां सवमश्रेयाांसस यच्छति । प्रािभेयोतप सदाचार: श्रषे्ठ इत्यवे पालयेि् ॥ 
ஸதா₃ சாதைா மனுஷ்யாணாம் ஸர்வ ஸ்₂தையாம்ஸி யச்ச₂தி |   
ப்ைாதணப்₄ தயாபி ஸதா₃சாை: ஸ்₂தைஷ்ட₂  இத்தயவ பாைதயத் || 
Propriety of conduct leads to eminence; it should therefore be preserved more carefully than life. 

134 மறப்பினும் ஓத்துக் மகாளைாகும் பார்ப்பான் பிறப்புஒழுக்கம் குன்றக் மகடும் 

मऱन्द्प्पऩुम् ओत्तुि् िोळलागुम् पाप्पामऩ् तपऱप्पु-ओऴुक्कम् िुऩ्ऱि् िेडुम् 
Marappinum Oaththuk Kolalaagum Paarppaan Pirappu-ozhukkam Kundrak Kedum 
பார்ப்பான் தான் கற்ற தவதத்லத மறந்து தபானாலும் பிறகு கற்றுக் மகாள்ளைாம்; ஆனால், அவன் 
பிறந்த குைத்திற்கு ஏற்ற, தமைான ஒழுக்கத்திைிருந்து தாழ்ந்தால் அவன் குைத்தாலும் தாழ்வான். अधीितवस्मृिां वेदां प्राप्नोति पठिाि् पुि: । तवप्रो िष्टिुलाचार: पुििामप्नोति तवप्रिाम् ॥ 
அத₄ீத விஸ்ம்ருதம் தவத₃ம் ப்ைாப்தைாதி பட₂ைாத் புை: |   
விப்தைா நஷ்ட குைாசாை: புைர் ைாப்தைாதி விப்ைதாம் || 
Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore; Failing in ‘decorum due’, birthright’s gone 

for evermore. 

200 மசால்லுக மசால்ைில் பயனுலடய மசால்ைற்க மசால்ைில் பயன்இைாச் மசால்  
सोलु्लग सोनल्लल् पयऩुडैय सोल्-लऱ्-ि सोनल्लल् पयनऩलाच् चोल् 
Solluga Sollil Payanudaiya Sollarka Sollil Payanilaach Chol 
மசாற்களில் அறம், மபாருள், இன்பம் ஆகிய பயன்தரும் மசாற்கலளதய மசால்லுக; பயனற்ற 
மசாற்கலளச் மசால்ைதவண்டா. वाच्यम् िदेव वाक्येरु्ष यल्लाभजििां  वच: । त्याज्यम् िदेव वाक्येर्षु यल्लाभरतहिां वच: ॥ 
வாச்யம் ததத₃வ வாக்தயஷு யல்ைாப₄ ஜைகம் வச: |   
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த்யாஜ்யம் ததத₃வ வாக்தயஷு யல்ைாப₄ ைஹிதம் வச: || 
Speak what is useful, and speak not useless words. 

222 நல்ைாறு எைினும் மகாளல்ததீு தமல்உைகம் இல்எைினும் ஈ.ததை நன்று  
िल्लाु एनऩऩुम् िोळल्-िीद ुमेलुलगम् इल्-एनऩऩुम् ईदले िऩ्ु 
Nallaaru Eninum Kolal-theedhu Mel-ulagam Ill-eninum Eedhale Nandru 
நல்ைதுதான் என்று எவதரனும் மசான்னாலும் பிறரிடம் ஒன்லறப் மபறுவது தீலம; ஏதும் 
இல்ைாதவர்க்குக் மகாடுப்பதால் விண்ணுைகம் கிலடக்காது என்றாலும் மகாடுப்பதத நல்ைது. मोक्षलाभी भविे् िामां याचिां ि तह सांमिम् । िरिेऽतप समायािे दािां सवामत्मिा वरम् ॥ 
தமாக்ஷைாபீ₄ ப₄தவத் காமம் யாசைம் ந ஹி ஸம்மதம் |   
நைதக (அ)பி ஸமாயாதத தா₃ைம் ஸர்வாத் மைா வைம் || 
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven). To give is good, even 

though it were said that those who do so cannot obtain heaven. 

231 ஈதல் இலசபட வாழ்தல் அதுஅல்ைது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு 

ईदल् इसैपड वाऴ्क्दल् अदअुल्लद ुऊददयम् इलै्ल उनयकु्कम  
Eedhal Isaipada Vaazh-dhal Adhu-valladhu Oodhiyam Illai Uyirkku 
ஏலழகளுக்குக் மகாடுப்பது; அதனால் புகழ் மபருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் தவறு 
ஒன்றும் இல்லை. अणर्मभयो वान्द्छछिां दत्त्वा िीत्याम सह वसेन्नर: । िरस्य जन्मसाफल्यां िान्द्स्ि िीतिं तविा भुतव ॥  
அர்தி₂ப்₄தயா வாஞ்சி₂தம் த₃த்த்வா கீர்த்யா ஸஹ வதஸன்ைை: |   
நைஸ்ய ஜன்ம ஸாப₂ல்யம் நாஸ்தி கீர்திம் விைா பு₄வி || 
Give to the poor and live with praise. There is no greater profit to man than that. 

236 ததான்றின் புகதழாடு ததான்றுக அஃதுஇைார் ததான்றைின் ததான்றாலம நன்று 

िोन्द्ऩ्ऱऩ् पुगऴोडु िोऩ्ुग अःदु-इलार् िोऩ्ऱ-णलऩ् िोऩ्ऱामै िऩ्ु 
Thondrin Puga-zhodu Thondruga Aqdhilaar Thondralin Thondraamai Nandru 
பிறர் அறியுமாறு அறிமுகமானால் புகழ் மிக்கவராய் அறிமுகம் ஆகுக; புகழ் இல்ைாதவர் உைகு 
காைக் காட்சி தருவதிலும், தராமல் இருப் பதத நல்ைது. यदीष्टां मािुर्षां जन्म िीत्याम जििमुत्तमम् । अन्यर्ा मृगजन्मैव श्लाघ्यिे मत्यमजन्मि: ॥  
யத₃ீஷ்டம் மானுஷம் ஜன்ம கீர்த்யா ஜைை முத்தமம் |   
அன்யதா₂ ம்ருக₃  ஜன்லமவ ஸ்₂ைாக்₄யதத மர்த்ய ஜன்மை: || 
If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. From those who are 

destitute of them it will be better not to be born. 

243 அருள்தசர்ந்த மநஞ்சிைார்க்கு இல்லை இருள்தசர்ந்த இன்ைா உைகம் புகல்  
अरुळ्सेन्दम िणेञ्जऩाकु्कम  इलै्ल इरुळ्सेन्दम इऩ्ऩा उलगम् पुगल् 
Arul-serndha Nenjinaarku illai Irul-serndha Innaa Ulagam Pugal 
அருள் நிலறந்த மநஞ்சத்தவர்க்கு, இருட்டான, துன்ப உைகமாகிய நரகம் புகும் மநருக்கடி இல்லை. अन्धिारमयां घोरां िरिां  ि भजन्ति िे । य ेव ैदयािहृदया विमिे सवमजिुरु्ष ॥  
அந்த₄காை மயம் தகா₄ைம் நைகம் ந ப₄ஜந்தி தத |   
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தய லவ த₃யாத்₃ை ஹ்ருத₃யா வர்தந்தத ஸர்வ ஜந்துஷு || 
They will never enter the world of darkness and wretchedness whose minds are the abode of 

kindness. 

247 அருள்இல்ைார்க்கு அவ்வுைகம் இல்லை மபாருள்இல்ைார்க்கு இவ்வுைகம் இல்ைாகி ஆங்கு 

अरुळ-इल्लाकु्कम  अवु्वलगम् इलै्ल पोरुळ-इल्लाकु्कम  इवु्वलगम् इल्लानग आङु्ग 
Arul-illaarkku Avvulagam Illai Porul-illaarkku Ivvulagam Illaagi Aangu 
மபாருள் இல்ைாதவர்க்கு இப்பூவுைக இன்பம் இல்ைாதது தபாைதவ, அருள் இல்ைாதவர்க்கு தமல் 
உைக இன்பம் இல்லை. तवत्तहीिो ि लभिे इहलोिे यर्ा सुखम् । परलोिे ि लभिे दयाशून्य: सुखां िर्ा ॥  
வித்தஹதீைா ந ைப₄தத இஹ தைாதக யதா₂ ஸுக₂ம் |   
பைதைாதக ந ைப₄தத த₃யாஸூ₂ன்ய: ஸுக₂ம் ததா₂ || 
As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without 

kindness. 

251 தன்ஊன் மபருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊன்உண்பான் எங்ஙைம் ஆளும் அருள்  
िऩ्-ऊऩ् पेरुक्क-ऱ्-िुि् िान्द्ऩ्परऱद ुऊऩ-उण्बाऩ् एङ्ङऩम् आळुम् अरुळ् 
Than-oon Perukkar-kuth Thaan-piridhu Oon-unbaan Yeng-gyanam Aalum Arul 
தன் உடம்லப வளர்ப்பதற்காக இன்தனார் உடம்லபத் தின்பவன் மனத்துள் இரக்கம் எப்படி இருக்கும்? पोर्षिार् ंस्वदहेस्य िृत्वा य: प्राणितहांसिम् । िन्माांसभक्षिपर: स दयावाि् िर्ां भवेि् ॥ 
தபாஷணார்த₂ம் ஸ்வ தத₃ஹஸ்ய க்ருத்வா ய: ப்ைாணி ஹிம்ஸைம் |  
தன்மாம்ஸ ப₄க்ஷணபை: ஸ த₃யாவான் கத₂ம் ப₄தவத் || 
How can he be possessed of kindness, who to increase his own flesh, eats the flesh of other 

creatures. 

259 அவிமசாரிந்து ஆயிைம் தவட்டைின் ஒன்றன் உயிர்மசகுத்து உண்ணாலம நன்று  
अतवसोररन्द ुआनयरम् वटे्टणलऩ् ओऩ्ऱऩ् उनयसेम-गुत्तु उण्िामै िऩ्ु 
Avi-sorindhu aayiram Vettalin Ondran Uyir-seguth-thu un-naamai Nandru 
(மந்திரம் மசால்ைித் ததவர்களுக்கு இடும் உைவாகிய) அவிகலளத் தீயில் தபாட்டு ஆயிரம் தவள்வி 
மசய்வலதக் காட்டிலும் ஓர் உயிலரப் தபாக்கி அதன் உடம்லப உண்ைாமல் இருப்பது நல்ைது. िािायाग तवधाििे जायमािाि् फलादतप । माांसाहार पररत्यागाच्रेय: फलमवाप्यिे ॥ 
நாைா யாக₃ விதா₄தைை ஜாய மாைாத் ப₂ைாத₃பி |   
மாம்ஸா ஹாை பரித்யாகா₃  ச்ச்₂தைய: ப₂ை மவாப்யதத ||  
Not to kill and eat (the flesh of) an animal, is better than the pouring forth of ghee etc., in a thousand 

sacrifices. 

260 மகால்ைான் புைாலை மறுத்தாலைக் லககூப்பி எல்ைா உயிரும் மதாழும்  
िोल्लाऩ् पुलालै मुत्ताऩि्ै िैिून्द्प्प एल्ला उनयरुम् िोऴुम् 
Kollaan Pulaalai Maruth-thaanaik Kai-kooppi Ellaa Uyirum Thozhum 
எந்த உயிலரயும் மகால்ைாதவனாய், இலறச்சிலயத் தின்ன மறுத்தவனாய் வாழ்பவலன எல்ைா 
உயிர்களும் லக குவித்துத் மதாழும். प्राणितहांसा तवरतहिां तवमुखां माांसभक्षिे । सवेम देवा िराश्चैव तविमन्ति िरोत्तमम् ॥ 
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ப்ைாணி ஹிம்ஸா விைஹிதம் விமுக₂ம் மாம்ஸ ப₄க்ஷதண |   
ஸர்தவ தத₃வா நைாஸ்₂ லசவ விைமந்தி நதைாத்தமம் || 
All creatures will join their hands, and worship him who has never taken away life, nor eaten flesh. 

266 தவம்மசய்வார் தம்கருமம் மசய்வார்மற்று அல்ைார் அவம்மசய்வார் ஆலசயுள் பட்டு  
िवम्सेय्वार् िम्िरुमम् सेय्वार् मट्ऱु अल्लार् अवम्सेय्वार् आसैयुळ् पट्टु 
Thavam Seivaar Tham-Karumam Seivaar matru allaar Avam-seivaar Aasaiyul Pattu 
தவத்லதச் மசய்பவதர தமக்குரிய மசயலைச் மசய்தவர்; மற்றவர்கதளா ஆலச வலைப்பட்டு 
வைீானவற்லறச் மசய்தவர் ஆவர். तक्रयिे यसै्िप: िमम िृििृत्यास्ि एव तह । आशापाशवशा हि दिश्यि इिरे जिा: ॥  
க்ரியதத லயஸ்தப: கர்ம க்ருத க்ருத்யாஸ்த ஏவ ஹி |   
ஆஸா₂ பாஸ₂ வஸா₂ ஹந்த க்ைிஸ்₂ யந்த இததை ஜைா: || 
Those discharge their duty who performs austerities; all others accomplish their own destruction, 

through the entanglement of the desire (of riches and sensual pleasure). 

280 மழித்தலும் நீட்டலும் தவண்டா உைகம் பழித்தது ஒழித்து விடின் 

मसऴत्तलुम् िीट्टलुम् वणे्डा उलगम् पसऴत्तद ुओसऴतु्त तवनडऩ्  
Mazhith-thalum Neet-talum Vendaa Ulagam Pazhith-thadhu Ozhith-thu Vidin 
உயர்ந்ததார் மவறுத்தவற்லற மனத்தால் ஒதுக்கிவிட்ட பின் தலைமுடிலயச் சிலரத்தல், நீள 
வளர்த்தல் என்பன பற்றி எண்ை தவண்டா. लोिदषू्यो दरुाचारस्त्यज्यिेचि्े िपस्वस्वमभ: । िुिो वा मुण्डिां िेर्षाां जटाभारेि वा तिमु ॥ 
தைாக தூ₃ஷ்தயா து₃ைாசாை ஸ்த்யஜ்ய தததசத் தபஸ்விபி₄: |   
குததா வா முண்ட₃ைம் ததஷாம் ஜடா பா₄தைண வா கிமு || 
There is no need of a shaven crown, or of tangled hair, if a man abstains from those deeds which the 

wise have condemned. 

290 கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத் தள்ளாது புத்ததள் உைகு 

िळ्वाकु्कम ि् िळु्ळम् उनयनिमलै िळ्ळाकु्कम ि् िळ्ळाद ुपुत्तेळ् उलगु 
Kalvaark-kuth Thallum Uyirnilai Kallaark-kuth Thallaadhu Puththel ulagu 
திருடுபவலர அவரது உயிரும் மவறுக்கும்; திருடாதவலரதயா ததவர் உைகமும் மவறுக்காது. जीविां स्पष्टमािृत्या चोरािाममह दलुमभम् । चौयमिमम तवहीिािाां स्वगोमऽतप सुलभायिे ॥ 
ஜவீைம் ஸ்பஷ்ட மாக்ருத்யா தசாைாணா மிஹ து₃ர்ைப₄ம் |   
மசௌர்ய கர்ம விஹைீாைாம் ஸ்வர்தகா₃  (அ)பி ஸுை பா₄யதத || 
Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free 

from fraud. 

291 வாய்லம எைப்படுவது யாதுஎைின் யாதுஒன்றும் தலீம இைாத மசாைல்  
वाय्मै एऩप्पडुवद ुयाद ुएनऩऩ् यादु ओऩ्ुम् िीमै इलाद सोलल् 
Vaaimai Enap-paduvadhu Yaadu-enin Yaadhu-ondrum Theemai Ilaadha Solal 
உண்லம என்று மசால்ைப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தலகய தீங்லகயும் தராத மசாற்கலளச் 
மசால்வதத ஆகும். 
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वचििे प्रयुके्ति िस्यणचि् मात्रयाऽतप चेि् । द:ुखािुत्पादिां लोिे सत्यलक्षिमुच्यिे ॥ 
வசதைை ப்ையுக்ததை கஸ்யசித் மாத்ையா (அ)பி தசத் |   
து₃:கா₂னுத் பாத₃ைம் தைாதக ஸத்ய ைக்ஷண முச்யதத || 
Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others). 

292 மபாய்ம்லமயும் வாய்லம இடத்த புலைதரீ்ந்த நன்லம பயக்கும் எைின் 

पोय्म्मैयुम् वाय्मै इडत्त पुरैिीन्दम िऩ्मै पयकु्कम् एनऩऩ् 
Poimaiyum Vaaimai Yidaththa Purai-theerndha Nanmai Payakkum Enin 
குற்றம் அற்ற நன்லமலயத் தரும் என்றால் உண்லம மசால்ை தவண்டிய இடத்தில் மபாய்யும் 
மசால்ைைாம். असत्य वचिां चातप यदद स्याि् प्राणििाममह । अनिन्द्न्दिोपिाराय िि् सत्यवचिां मिम् ॥ 
அஸத்ய வசைம் சாபி யதி₃ ஸ்யாத் ப்ைாணிைா மிஹ |   
அைிந்தி₃ததாப காைாய தத் ஸத்ய வசைம் மதம் || 
Even falsehood has the nature of truth, if it confers a benefit that is free from fault. 

298 புறம்தூய்லம நீைான் அலமயும் அகம்தூய்லம வாய்லமயான் காணப் படும்  
पुऱम्िूय्मै िीराऩ् अमैयुम् अगम्िूय्मै वाय्मैयाऩ् िािप् पडुम् 
Puram-thooimai Neeraan Amaiyum Agam-thooimai Vaaimaiyaan Kaanap Padum 
உடம்பு தண்ைரீால் சுத்தமாகும்; உள்ளம் உண்லமயால் சுத்தமாகும். बाह्यदेहस्य सांशुमद्ध: सणलले स्नाििो यर्ा । अिहृमदयसांशुमद्धस्िर्ा स्याि् सत्यभार्षिाि् । 
பா₃ஹ்ய தத₃ஹஸ்ய ஸம்ஸு₂த்₃தி₄:  ஸைிதை ஸ்ைாைததா யதா₂ |   
அந்தர் ஹ்ருத₃ய ஸம்ஸு₂த்₃தி₄  ஸ்ததா₂ ஸ்யாத் ஸத்ய பா₄ஷணாத் || 
Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness. 

299 எல்ைா விளக்கும் விளக்குஅல்ை சான்தறார்க்குப் மபாய்யா விளக்தக விளக்கு  
एल्ला तवळकु्कम् तवळकु्क-अल्ल साऩ्ऱोकु्कम प् पोय्या तवळके्क तवळकु्क 
Ellaa Vilakkum Vilakku-alla Saand-roark-kup Poiyaa Vilakke Vilakku 
உைகத்து இருட்லடப் தபாக்கும் விளக்குகள், விளக்கு ஆகா; மபாய் மசால்ைாலம என்னும் விளக்தக 
சான்தறார்க்கு விளக்கு ஆகும். लोिान्धिारां िुदिाां दीपािाां ि तह दीपिा । हृत्तमोिाशिां  सत्यवचिां दीप उच्यिे ॥ 
தைாகாந்த₄  காைம் நுத₃தாம் த₃ீபாைாம் ந ஹி த₃ீபதா |   
ஹ்ருத்த தமாைா ஸ₂கம் ஸத்ய வசைம் த₃ீப உச்யதத || 
All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise. 

301 மசல்இடத்துக் காப்பான் சிைம்காப்பான் அல்இடத்துக் காக்கின்என் காவாக்கால் என்  
सेल्-इडत्तुि् िाप्पाऩ् ससऩम्िाप्पाऩ् अल्-इडत्तुि् िादक्कऩ्-एऩ् िावाक्काल् एऩ् 
Sell-idaththuk Kaappaan Sinam-kaap-paan Al-idaththuk Kaakkin-en Kaavaak-kaal En 
எங்தக தன் தகாபம் பைிக்குதமா அங்தக தகாபம் மகாள்ளாதவதன உண்லமயாகதவ தகாபம் 
மகாள்ளாதவன்; பைிக்காத இடத்தில் தகாபத்லதத் தடுத்து என்ன? தடுக்காமல் விட்டுத்தான் என்ன? अशके्त िोपरतहि: न्तजिक्रोध इिीयमिे । शके्त क्रोधां जयिु वा मा वा स तवर्षय: पर: ॥  
அஸ₂க்தத தகாப ைஹித: ஜிதக்தைாத₄ இதரீ்யதத |   
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ஸ₂க்தத க்தைாத₄ம் ஜயது வா மா வா ஸ விஷய: பை: || 
He restrains his anger who restrains it when it can injure; when it cannot injure, what does it matter 

whether he restrains it, or not ? 

302 மசல்ைா இடத்துச் சிைம்ததீு மசல்இடத்தும் இல்அதைின் தயீ பிற 

सेल्ला इडत्तुच् णचऩम्-िीद ुसेल्-इडत्तुम् इल्-अदनऩऩ् िीय तपऱ 
Sellaa Idaththuch Chinam-theedhu Sell-idaththum Ill-adhanin Theeya Pira 
பைிக்காத இடத்தில் தகாபம் மகாள்வது நமக்தக தீலம; பைிக்கும் இடத்தில் தகாபம் மகாண்டாலும் 
அலத விடத் தீலம தவறு இல்லை. शके्तरु्ष िोपिरिाि् दण्डद:ुखममहाश्नुिे । अशके्त िुतपिो निन्दाां पापां च लभिे ियम् ॥ 
ஸ₂க்ததஷு தகாபகைணாத் த₃ண்ட₃  து₃:க₂  மிஹாஸ்₂னுதத |   
அஸ₂க்தத குபிததா நிந்தா₃ம் பாபம் ச ைப₄தத த்₃வயம் || 
Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil. 

305 தன்லைத்தான் காக்கின் சிைம்காக்க காவாக்கால் தன்லைதய மகால்லும் சிைம்  
िऩ्ऩतै्ताऩ् िादक्कऩ् ससऩम्िाक्क िावाक्काल् िऩ्ऩयैे िोलु्लम् ससऩम् 
Thannaith-thaan Kaakkin Sinam-kaakka Kaavaak-kaal Thannaiye Kollum Sinam 
தனக்குத் துன்பம் வராமல் காக்க விரும்பினால் தகாபம் மகாள்ளாமல் காக்கவும், காக்க முடியாது 
தபானால் உலடயவலரதய சினம் மகால்லும். य आत्मरक्षि ेव्यग्र: स िोपां पररवजमयिे् । अन्यर्ा शतु्र भूिोऽसौ िाशयिे् िोपशाणलिम् ॥ 
ய ஆத்ம ைக்ஷதண வ்யக்₃ை: ஸ தகாபம் பரிவர்ஜதயத் |   
அன்யதா₂ ஸ₂த்ரு பூ₄ததா (அ)மஸௌ நாஸ₂தயத் தகாப ஸா₂ைிைம் || 
If a man would guard himself, let him guard against anger.If he doesn’t, guard it, anger will kill him. 

306 சிைம்என்னும் தசர்ந்தாலைக் மகால்ைி இைம்என்னும் ஏமப் புலணலயச் சுடும்  
ससऩमेऩ्ऩुम् सेन्दाम-रैि् िोनल्ल इऩमेऩ्ऩुम् येमप् पुियैैच् चुडुम् 
Sinam-ennum Serndhaaraik Kolli Inam-ennum Yemap Punaiyaich Chudum 
தசர்ந்தவலரக் மகால்ைி எனப்படும் தகாபம், தசர்ந்தவலர மட்டும் அன்று; தசர்ந்தவர்க்குத் துலையாக 
இருப்பவலரயும் எரித்துவிடும். आश्रयां िाशयेिति: िोपाणि: स्वाणश्रि:ै सह । ज्ञािोपदेष्टि् दरूस्र्ाि् दहेन्नौिासमाि् गुरूि् ॥ 
ஆஸ்₂ையம் நாஸ₂தயத்₃ வஹ்ைி: தகாபாக்₃ைி: ஸ்வா ஸ்₂ரிலத: ஸஹ |   
ஜ்ஞாதைாப தத₃ஷ்டன் தூ₃ைஸ்தா₂ன் த₃தஹன் மைௌகா ஸமான் கு₃ரூன் || 
The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship. 

314 இன்ைாமசய் தாலை ஒறுத்தல் அவர்நாண நல்நயம் மசய்து விடல்  
इऩ्ऩा सेय्-दारै ओुत्तल् अविामि िल्-ियम् सेय्दु तवडल् 
Innaa-sei Dhaarai Oruth-thal Avar-naana Nal-nayam Seidhu Vidal 
நமக்குத் தீலம மசய்தவலரத் தண்டிக்கும் வழி, அவர் மவட்கப்படும்படி அவருக்கு நன்லமலயச் 
மசய்து அவர் மசய்த தீலமலயயும், நாம் மசய்த நன்லமலயயும் மறந்துவிடுவதத. उपिृत्यातप शतू्रिा मुपिारापिारयो: । तवस्मृति: साधुमभदमत्तां दण्डिां स्यातिरोनधरु्ष ॥ 
உபக்ருத்யாபி ஸ₂த்ரூணா முபகாைாப காைதயா: |   
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விஸ்ம்ருதி: ஸாது₄  பி₄ர்த₃த்தம் த₃ண்ட₃ைம் ஸ்யாத்₃  விதைாதி₄ஷு || 
The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing 

them kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides. 

319 பிறர்க்குஇன்ைா முற்பகல் மசய்யின் தமக்குஇன்ைா பிற்பகல் தாதம வரும்  
तपऱकु्कम -इऩ्ऩा मुऱ्-पगल् सेन्द्य्यऩ् िमकु्क-इऩ्ऩा तपऱ्-पगल् िामे वरुम् 
Pirarkku-innaa Murpagal Seyyin Thamakku Innaa Pirpagal Thaame Varum 
அடுத்தவர்க்குத் தீலமலயக் காலையில் மசய்தால், நமக்குத் தீலம நம்லமத் ததடி மாலையில் 
தானாக வரும். अपिाराि् य: िरोति पूवामहे्ण परदतेहिाम् । अपराहे्ण िु द:ुखानि स्वि एव भजन्ति िम् ॥  
அபகாைான் ய: கதைாதி பூர்வாஹ்தண பைதத₃ஹிைாம் |   
அபைாஹ்தண து து₃:கா₂ைி ஸ்வத ஏவ ப₄ஜந்தி தம் || 
If a man inflicts sorrow upon others in the morning, it will come upon him unsought the very evening. 

350 பற்றுக பற்றுஅற்றான் பற்றிலை அப்பற்லறப் பற்றுக பற்று விடற்கு  
पट्ऱु-ग पट्ऱु-अट्ऱऱाऩ् पन्द्ट्ऱऱऩ ैअप्पट्ऱऱैप् पट्ऱुग पट्ऱु तवडकु्कम  
Patruga Patru-atraan Patrinai Ap-patraip Patruga Patru Vidarku 
ஆலச ஏதும் இல்ைாதவனாகிய இலறவன் மீது ஆலச மகாள்க; அவன் மீது ஆலச மகாள்வது நம் 
ஆலசகலள விடுவதற்தக. सवमबन्धतवनिमुमके्त हरौ बध्नाति यो मि: । सवमस्माद ्बन्धिान्ममुक्त: स्विस्िस्य भतवष्यति ॥ 
ஸர்வ ப₃ந்த₄  விைிர்முக்தத ஹமைௌ ப₃த்₄ைாதி தயா மை: |   
ஸர்வஸ்மாத்₃ ப₃ந்த₄ைான் முக்தி: ஸ்வதஸ் தஸ்ய ப₄விஷ்யதி || 
Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire. 

355 எப்மபாருள் எத்தன்லமத்து ஆயினும் அப்மபாருள் மமய்ப்மபாருள் காண்பது அறிவு  
एप्पोरुळ् एत्तऩ्मैतु्त आनयऩुम् अप्पोरुळ् मेय्प्पोरुळ् िाण्बद ुअरऱवु 
Epporul Eth-thanmaith-thu aayinum Apporul Meyp-porul Kaanbadhu Arivu 
எந்தப் மபாருளானாலும், அது எப்படிக் காட்சி தந்தாலும், அப்மபாருளின் மவளித்ததாற்றத்லதக் 
காைாமல், உள்ளடக்கமாகிய உண்லமப் மபாருலளக் காண்பதத மமய்யுைர்தல். िेरु्ष िेरु्ष पदार्ेमरु्ष पदार्ामिर तवभ्रमम् । तवहाय ित्त्विो ज्ञािां ित्त्वज्ञािममिीयमिे ॥ 
ததஷு ததஷு பதா₃ர் தத₂ஷு பதா₃ர் தா₂ந்தை விப்₄ைமம் |   
விஹாய தத்த்வததா ஞாைம் தத்த்வ ஜ்ஞாை மிதரீ்யதத ||  
 (True) knowledge is the perception concerning everything of whatever kind, that thing is the true 

thing. 

358 பிறப்புஎன்னும் தபலதலம நீங்கச் சிறப்புஎன்னும் மசம்மபாருள் காண்பது அறிவு  
तपऱप्पु-एऩ्ऩुम् पेदमैै िीङ्ग-च् णचऱप्पु-एऩ्ऩुम् सेम्पोरुळ् िाण्बदु अरऱवु 
Pirappu-ennum Pedhaimai Neengach Chirappu-ennum Semporul Kaanbadhu Arivu 
பிறவி என்னும் அறியாலமயிைிருந்து விைகப் பிறவாலம என்னும் மசவ்விய மபாருலளக் காண்பதத 
மமய்யுைர்தல். जन्म बाधािराज्ञाि मुक्तय ेमुमक्तदस्य िु । ब्रह्मिो दशमिां यत्तु ित्त्वज्ञािां िदचु्यिे ॥ 
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ஜன்ம பா₃தா₄  கைாஜ்ஞாை முக்ததய முக்தி த₃ஸ்ய து |   
ப்₃ைஹ்மதணா த₃ர்ஸ₂ைம் யத்து தத்த்வ ஞாைம் தது₃ச்யதத || 
True knowledge consists in the removal of ignorance; which is (the cause of) births, and the 

perception of the True Being who is (the bestower of) heaven. 

 

360 காமம் மவகுளி மயக்கம் இலவமூன்றன் நாமம் மகடக்மகடும் தநாய் 

िामम् वेगुसळ मयक्कम् इवै-मूऩ्ट्ऱऱऩ् िामम् िेटके्कडुम् िोय् 
Kaamam Veguli Mayakkam Ivai-moondran Naamam Kedak-kedum Noai 
விருப்பு, மவறுப்பு, மயக்கம் என்னும் இம்மூன்றன் மபயருங்கூட உள்ளத்திற்குள் இல்ைாது தபானால், 
அவற்றால் வரும் துன்பங்களும் இல்ைாமல் தபாகும். िाम: क्रोधस्िर्ाऽज्ञािममति दोर्षास्त्रयो हृदद । िाम्नातप ि भवयुेशे्चद्भवदु:खां तविश्यति ॥ 
காம: க்தைாத₄ஸ் ததா₂ ( அ)ஜ்ஞாை மிதி ததா₃ஷா ஸ்த்ைதயா ஹ்ருதி₃ |  
நாம்ைாபி ந ப₄தவ யுஸ்₂தசத்₃  ப₄வ து₃:க₂ம் விைஸ்₂யதி || 
If the very names of these three things, desire, anger, and confusion of mind, be destroyed, then will 

also perish evils (which flow from them). 

388 முலறமசய்து காப்பாற்றும் மன்ைவன் மக்கட்கு  இலறஎன்று லவக்கப் படும் 

मुऱै-सेय्द ुिाप्पाट्ऱुम् मऩ्ऩवऩ् मक्कट्-िु इऱै-एऩ्ु वकै्कप् पडुम् 
Murai-seydhu Kaap-paatrum Mannavan Makkatku Irai-yendru Vaikkap Padum 
நீதிவழங்கி மக்கலளக் காக்கும் அரசு மக்கலளக் காக்கும் கடவுள் என்று கருதப்படும். धममिीत्यिुसारेि पालयि् सिला: प्रजा: । पाणर्मव: श्लाघ्यिे सवैम: जगिाां पतिररत्यसौ ॥ 
த₄ர்ம நீத்யனு ஸாதைண பாையன் ஸகைா: ப்ைஜா: |   
பார்தி₂வ: ஸ்₂ைாக்₄ யதத ஸர்லவ: ஜக₃தாம் பதி ரித்யமஸௌ || 
That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his 

subjects). 

391 கற்க கசடுஅறக் கற்பலவ கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக  
िऱ्-ि िसडुअऱि् िऱ्-पव ैिट्ऱऱ-तपऩ् निऱ्-ि अदऱ्-कु्कि् िग 
Karka Kasadarak Karpavai Katrapin Nirka Adharkuth Thaga 
கற்கத் தகும் நூல்கலளப் பிலழ இல்ைாமல் கற்க; கற்ற பிறகு கற்ற கல்விக்கு ஏற்ப நல்ை வழிகளில் 
வாழ்க. अध्यिेव्या: समे ग्रन्र्ा: निस्सन्देहां यर्ार्मि: । अधीिग्रन्र्दृष्टेि पर्ा युक्तां  प्रविमिम् ॥ 
அத்₄தய தவ்யா: ஸதம க்₃ைந்தா₂: நிஸ் ஸந்தத₃ஹம் யதா₂ர் த₂த: |   
அத₄ீத க்₃ைந்த₂  த்₃ருஷ்தடை பதா₂ யுக்தம் ப்ைவர்தைம் || 
Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning. 

393 கண்ணுலடயர் என்பவர் கற்தறார் முகத்துஇைண்டு புண்ணுலடயர் கல்ைா தவர் 

िण्िुडैयर् एऩ्बवर् िट्ऱऱोऱ् मुगत्तु-इरण्डु पुण्िुडैयर् िल्ला दवर्  
Kannudaiyar Enbavar Katroar Mugaththu-irandu Punnudaiyar Kallaa Dhavar 
கற்றவதர கண் உலடயவர்; கல்ைாதவதரா முகத்தில் இரண்டு புண்லைதய உலடயவர். 
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चकु्षष्मिस्ि एव स्यु: ज्ञािचकु्षयुमिास्िु य े। इिरेर्षामुभे िेत्र ेव्रि ेस्यािाां मुखोन्द्थर्िे ॥ 
சக்ஷுஷ் மந்தஸ்த ஏவ ஸ்யு: ஜ்ஞாை சக்ஷுர் யுதாஸ்து தய |   
இததைஷா முதப₄ தநத்தை வ்ைதண ஸ்யாதாம் முதகா₂ த்தி₂தத || 
The learned are said to have eyes, but the unlearned have (merely) two sores in their face. 

396 மதாட்டஅலைத்து ஊறும் மணற்தகணி மாந்தர்க்குக் கற்றஅலைத்து ஊறும் அறிவு 

िोट्टु-अऩतै्त ुऊुम् मिऱ्-खेणि मान्दर्-कु्कि् िट्ऱु-अऩैत्तु ऊुम् अरऱवु 
Thotta-anaithu oorum Manarkeni Maandhark-kuk Katra-anaithu oorum Arivu 
மைைில் ததாண்டிய அளவு சிறு குளத்தில் நீர் ஊறும்; மக்கள் கற்ற அளதவ அறிவும் வளரும். तवद्याभयासािुसारेि िृिाां ज्ञािां प्रवधमिे । खििािुगुिां िोयां वधमिे सैििे यर्ा ॥ 
வித்₃யா ப்₄யாஸானு ஸாதைண ந்ருணாம் ஜ்ஞாைம் ப்ைவர்த₄தத |   
க₂ைைானு கு₃ணம் ததாயம் வர்த₄தத லஸகதத யதா₂ || 
Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is dug, and knowledge 

will flow from a man in proportion to his learning. 

411 மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச்மசல்வம் அச்மசல்வம் மசல்வத்துள் எல்ைாம் தலை 

सेल्-वत्तुळ् सेल्-वम् सेतवच्चल्े-वम् अच्चल्े-वम् सेल्-वत्तुळ् एल्लाम् िलै 
Selvaththul Selvam Sevich-chelvam Ach-chelvam Selvaththul Ellaam Thalai 
மசவியால் தகட்டுப் மபறும் மசல்வதம சிறந்த மசல்வம்; இது பிற மசல்வங்கள் எல்ைாவற்றிலும் 
முதன்லமயானது. 
श्रतु्वा यद ्ज्ञायिे तत्त्व ंिदप्यिेां  धिां भवेि् । सत्सु तवते्तरु्ष बहुरु्ष मुख्यमेितिभाव्यिे ॥ 
ஸ்₂ருத்வா யத்₃ ஜ்ஞாயதத தத்த்வம் தத₃ப்தயகம் த₄ைம் ப₄தவத் |   
ஸத்ஸு வித்ததஷு ப₃ஹுஷு முக்₂ய தமதத்₃ விபா₄வ்யதத || 
Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth. 

412 மசவிக்குஉணவு இல்ைாத தபாழ்து சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்  
सेतवकु्क-उिवु इल्लाद पोऴ्क्दु ससरऱद ुवनयट्ऱु-कु्कम् ईयप् पडुम् 
Sevikku unavu-illaadha Pozhdhu Siridhu Vayitruk-kum Eeyap Padum 
மசவிக்கு உைவாகிய தகள்வி கிலடக்காததபாது, வயிற்றுக்கும் சிறிது உைவு இடப்படும். श्रोत्रम् श्रविरूपान्नतवहीिां स्याद्यदा िदा । दयेां दहेस्य चाप्यन्नां श्रोत्राभाव ेिर्ां श्रुति: ॥ 
ஸ்₂தைாத்ைம் ஸ்₂ைவை ரூபான்ை விஹைீம் ஸ்யாத்₃  யதா₃ ததா₃ |   
தத₃யம் தத₃ஹஸ்ய சாப்யன்ைம் ஸ்₂தைாத்ைா பா₄தவ கத₂ம் ஸ்₂ருதி: || 
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach. 

423 எப்மபாருள் யார்யார்வாய்க் தகட்பினும் அப்மபாருள் மமய்ப்மபாருள் காண்பது அறிவு  
एप्पोरुळ् यार्-यार्-वाय्ि् िेट्-तपऩुम् अप्पोरुळ् मेय्-प्-पोरुळ् िाण्बद ुअरऱवु 
Epporul Yaar-yaar-vaaik Ketpinum Apporul Meyp-porul Kaanbadhu arivu 
எந்தக் கருத்லத எவர் மசான்னாலும், அக்கருத்தின் உண்லமலயக் காண்பது அறிவு. बहुभयो तवर्षयाि् श्रतु्वा िेरु्ष य: के्षमदायि: । तवमृश्य िस्य निष्िर्षेम साधिां ज्ञािमुच्यिे ॥ 
ப₃ஹுப்₄தயா விஷயான் ஸ்₂ருத்வா ததஷு ய: தக்ஷம தா₃யக: |   
விம்ருஸ்₂ய தஸ்ய நிஷ் கர்தஷ ஸாத₄ைம் ஜ்ஞாை முச்யதத || 
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To discern the truth in everything, by whomsoever spoken, is wisdom. 

424 எண்மபாருள வாகச் மசைச்மசால்ைித் தான்பிறர்வாய் நுண்மபாருள் காண்பது அறிவு  
एण्पोरुळ् आगच् चलेच्-चोनल्लि् िान्द्ऩ्पऱवामय् िुण्पोरुळ् िाण्बद ुअरऱवु 
Enporul aagach Chelach-chollith Thaan-pirar-vaai Nun-porul Kaanbadhu arivu 
அரிய கருத்துகலளக்கூடக் தகட்பவர்க்கு விளங்கும்படி எளியனவாகவும், அவர் மனங் 
மகாள்ளும்படியும் மசால்லும்; பிறர் மசால்லும் கருத்து நுண்ைியது என்றாலும் அலத எளிதாக 
விளங்கிக் மகாள்ளும்; இது அறிவு. स्पष्टार्मिां  सुतवज्ञेयां ज्ञािी वाक्यमुदीरयिे् । शु्रत्वाऽन्यवचिां दिष्टमतप तवद्यातिमृश्य च ॥ 
ஸ்பஷ்டார் த₂கம் ஸுவிஜ்தஞயம் ஜ்ஞாை ீவாக்ய் முத₃ீைதயத் |   
ஸ்₂ருத்வா (அ)ந்ய வசைம் க்ைிஷ்ட மபி வித்₃யாத்₃ விம்ருஸ்₂ய ச || 
To speak so as that the meaning may easily enter the mind of the hearer, and to discern the subtlest 

thought which may lie hidden in the words of others, is wisdom. 

427 அறிவுலடயார் ஆவது அறிவார் அறிவிைார் அஃதுஅறி கல்ைா தவர்  
अरऱवुडैयार् आवद ुअरऱवार् अरऱतवलार् अःदु-अरऱ िल्ला दवर् 
Arivudaiyaar Aavadhu arivaar Arivilaar Aqdhari Kallaa Dhavar 
அறிவுலடயார் நாலள வர இருப்பலத முன் அறிய வல்ைவர்; அறிவு இல்ைாதவதரா அதலன அறிய 
இயைாதவர். पूव ंभातवफलां ज्ञािुां समर्ाम ज्ञानििो मिा: । िद ्ज्ञािुमसमर्ामस्िु मिव्या ज्ञािवन्तजमिा: ॥ 
பூர்வம் பா₄வி ப₂ைம் ஜ்ஞாதும் ஸமர்தா₂ ஜ்ஞாைிதைா மதா: |   
தத்₃ ஜ்ஞாதும ஸமர்தா₂ஸ்து மந்தவ்யா ஜ்ஞாை வர்ஜிதா: || 
The wise are those who know beforehand what will happen; those who do not know this are the 

unwise. 

428 அஞ்சுவது அஞ்சாலம தபலதலம அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் மதாழில்  
अञु्जवद ुअञ्जामै पेदमैै अञु्जवद ुअञ्जल् अरऱवार् िोसऴल् 
Anjuvadhu anjaamai Pedhaimai Anjuvadhu Anjal Arivaar Thozhil 
பயப்பட தவண்டியதற்குப் பயப்படாமல் இருப்பது மூடத்தனம்; பயப்படுவது அறிவாளிகளின் மசயல். य ेि तबभयति िे मूढा दषु्िृत्याि् पापभीतिदाि् । भीरुिा पापिृत्यरुे्ष धीमिाां प्रिृतिभमवेि् ॥ 
தய ந பி₃ப்₄யதி தத மூடா₄ து₃ஷ் க்ருத்யாத் பாப பீ₄தி தா₃த் |   
பீ₄ருதா பாப க்ருத்தயஷு த₄ீமதாம் ப்ைக்ருதிர் ப₄தவத் || 
Not to fear what ought to be feared, is folly; it is the work of the wise to fear what should be feared. 

436 தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கிற்பின் என்குற்றம் ஆகும் இலறக்கு  
िऩ्िुट्ऱऱम् िीदक्कप् तपऱिुम ट्ऱऱम् िान्द्ण्गऱ्-तपऩ् एऩ्िुट्ऱऱम् आिुम् इऱैकु्क 
Thankutram Neekkip Pirar-kutram Kaangir-pin Enkutra Maagum Iraikku 
முதைில் தன் குற்றத்லதக் கண்டு விைக்கிப் பிறகு அடுத்தவர் குற்றத்லதக் காணும் ஆற்றல் மிக்க 
அரசிற்குக் குற்றம் ஏதும் வராது! ज्ञात्वा स्वदोर्षाि् िाि् तहत्वा परदोर्ष निवारि े। यिमािो महीपाल: िर्ां स्याद ्दोर्षभाजिम् ॥ 
ஜ்ஞாத்வா ஸ்வ ததா₃ஷான் தான் ஹித்வா பைததா₃ஷ நிவாைதண |   
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யதமாதைா மஹபீாை: கத₂ம் ஸ்யாத்₃ ததா₃ஷ பா₄ஜைம் ||  
What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evil of others. 

445 சூழ்வார் கண்ணாக ஒழுகைான் மன்ைவன் சூழ்வாலைச் சூழ்ந்து மகாளல்  
सूऴ्क्वार् िण्िाग ओऴुगलाऩ् मऩ्ऩवऩ् सूऴ्क्वारैच् सूऴ्क्न्द ुिोळल् 
Soozhvaar kannaaga Ozhugalaan Mannavan Soozh-vaaraich Soozhndhu Kolal 
தன்லனச் சூழ இருப்பவலரக் கண்ைாகக் மகாண்டு அரசு இயங்குவதால் அப்படிதய சூழும் துலறப் 
மபரியவலரதய துலையாகக் மகாள்க. तवमृश्य सणचवो ग्राह्यो िेत्रिुल्यो िृपिे िु । यिोऽमात्यो राज्यभारां वहि् राज्ञ: सहायिृि् ॥ 
விம்ருஸ்₂ய ஸசிதவா க்₃ைாஹ்தயா தநத்ை துல்தயா ந்ருதபண து |   
யததா (அ)மாத்தயா ைாஜ்ய பா₄ைம் வஹன் ைாஜ்ஞ: ஸஹாய க்ருத் || 
As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their 

character and qualifications before he engages them. 

467 எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு  
एन्द्ण्िि् िुणिग िरुमम् िुणिन्दतपऩ् एण्िुवम् एऩ्बद ुइऴुकु्क 
Ennith Thuniga Karumam Thunindha-pin Ennuvam Enbadhu Izhukku 
ஒரு மசயலைச் மசய்து முடிக்கும் வழிலய அறிந்து மதாடங்குக. மதாடங்கியபின் அது பற்றி எண்ைிக் 
மகாள்தவாம் என்பது குற்றம். िायनंिवमहिोपायमादौ ज्ञात्वा तक्रयाां िुरु । प्रतवश्य िायेम िोपायणचििम् िायमसाधिम् ॥ 
கார்யம் நிர்வஹதணா பாய மாமதௌ₃ ஜ்ஞாத்வா க்ரியாம் குரு |   
ப்ைவிஸ்₂ய கார்தய தநாபாய சிந்தைம் கார்ய ஸாத₄கம் || 
Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say “We will consider,” is folly. 

475 பீைிமபய் சாகாடும் அச்சுஇறும் அப்பண்டம் சாை மிகுத்துப் மபயின் 

पीणलपेय् सािाडुम् अच्चु-इुम् अप्पण्डम् साल ममगुत्तुप् पनेयऩ् 
Peelipey Saakaadum Achchu-irum Appandam saala Miguththup Peyin 
மயில்ததாலகதாதன என்று அலத அளவுக்கு அதிகமாக வண்டியில் ஏற்றினால் வண்டியின் அச்சு 
முறிந்துதபாகும். लघुतपछछां भारवस्िु भवने्नात्र तवचारिा । भारपूिेम िु शिट ेभवेदक्षस्य भञ्जिम् ॥ 
ைகு₄பிஞ்ச₂ம் பா₄ைவஸ்து ப₄தவன் ைாத்ை விசாைணா |   
பா₄ை பூர்தண து ஸ₂கதட ப₄தவ த₃க்ஷஸ்ய ப₄ஞ்ஜைம் || 
The axle tree of a cart, loaded only with peacocks’ feathers will break, if it be greatly overloaded. 

495 மநடும்புைலுள் மவல்லும் முதலை அடும்புைைின் நீங்கின் அதலைப் பிற 

िडुेम्-पुऩलुळ् वेलु्लम् मुदलै अडुम्-पुऩणलऩ् िीदङ्गऩ् अदऩप्ै तपऱ  
Nedum-punalul Vellum Mudhalai Adum-punalin Neengin Adhanaip Pira 
முதலை நீரில் மவற்றி மபறும்; நீலரவிட்டு மவளிதய வந்தால் அதலன மற்றலவ மவல்லும். अगाधसणललावासो िक्र: सवामि् जयदे ्धु्रवम् । स एव िीरमापन्नो हन्यिे दबुमलैरतप ॥  
அகா₃த₄  ஸைிைா வாதஸா நக்ை: ஸர்வான் ஜதயத்₃ த்₄ருவம் |   
ஸ ஏவ தைீ மாபன்தைா ஹன்யதத து₃ர் ப₃லை ைபி || 
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In deep water, a crocodile will conquer (all other animals); but if it leave the water, other animals will 

conquer it. 

504 குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிலகநாடி மிக்க மகாளல்  
गुिम्-िानडि् िुट्ऱऱ-मुम् िानड अवट्ऱुळ् ममगिैानड ममक्क िोळल् 
Gunam-naadik Kutramum Naadi Avatrul Migai-naadi Mikka Kolal 
ஒருவனின் குைங்கலள ஆராய்ந்து அவனிடம் இருக்கும் குற்றங்கலளயும் ஆராய்ந்து இரண்டிலும் 
எலவ அதிகமாக இருக்கின்றன என்பலதயும் ஆராய்ந்து குைங்களின் மிகுதிலயக் மகாண்தட 
அவலனப் பதவிக்குத் மதரிவு மசய்யதவண்டும். दोर्षां गुिां वा िन्द्स्मांमश्चि् न्द्स्र्िां तवज्ञाय ित्त्वि: । ग्राह्य: स्याद ्गुिभूनयष्ठ: त्याज्यो तवतवधदोर्षभाि् ॥  
ததா₃ஷம் கு₃ணம் வா கஸ்மிம் ஸ்₂சித் ஸ்தி₂தம் விஜ்ஞாய தத்த்வத: |   
க்₃ைாஹ்ய: ஸ்யாத்₃ கு₃ண பூ₄யிஷ்ட₂: த்யாஜ்தயா விவித₄ ததா₃ஷ பா₄க் || 
Let (a king) consider (a man’s) good qualities, as well as his faults, and then judge (of his character) 

by that which prevails. 

517 இதலை இதைான் இவன்முடிக்கும் என்றுஆய்ந்து அதலை அவன்கண் விடல்  
इदऩ ैइदऩाऩ् इवऩ्-मुनडकु्कम् एऩ्ट्ऱु आय्-न्द ुअदऩै अवऩ्िि् तवडल् 
Idhanai Idhanaan Ivan-mudikkum Endru-aaindhu Adhanai Avan-kan Vidal 
இந்தச் மசயலை இன்ன ஆள் பைத்தாலும், மபாருள் பைத்தாலும் இவன் மசய்து முடிப்பான் என்பலத 
நன்கு எண்ைி அந்தச் மசயலை அவனிடம் விடுக. अिेि हेिुिा िायममेिि् ििुममयां क्षम: । इथर्मालोच्य ित्िायेम स एव प्रेयमिाां िृपै: ॥  
அதைை தஹதுைா கார்ய தமதத் கர்து மயம் க்ஷம: |   
இத்த₂  மாதைாச்ய தத் கார்தய ஸ ஏவ ப்தைர் யதாம் ந்ருலப: || 
After having considered, “this man can accomplish this, by these means “, let (the king) leave with 

him the discharge of that duty. 

543 அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்ைவன் தகால்  
अन्दिर् िूऱ्-कु्कम् अऱमत्तऱ्-कु्कम् आददयाय् निऩ्ट्ऱऱद ुमऩ्ऩवऩ् िोल् 
Andhanar Noorkum Arath-thirkum Aadhi-yaai Nindradhu Mannavan Coal 
அறிலவ வளர்த்துக் மகாள்பவர்தம் ஞான நூல்களுக்கும், அறத்திற்கும் அடிப்பலடயாய் இருப்பது 
ஆளுதவாரின் தநர்லமயான ஆட்சிதய. तवप्रप्रवतिमिां वेदां धमं वेदरुे्ष बोनधिम् । लक्ष्यीिृत्य  न्याय्यमागेम रक्षिां राजलक्षिम् ॥  
விப்ை ப்ைவர்தி தம் தவத₃ம் த₄ர்மம் தவதத₃ஷு தபா₃தி₄தம் |   
ைக்ஷ்யீ க்ருத்ய  ந்யாய்ய மார்தக₃ ைக்ஷணம் ைாஜ ைக்ஷணம் || 
The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein 

described. 

550 மகாலையின் மகாடியாலை தவந்துஒறுத்தல் லபங்கூழ்  கலளகட் டதமைாடு தநர்  
िोलैनयऩ् िोनडयारै वने्दु-ओुत्तल् पङूै्कऴ्  िळैिट् टदऩोडु िर्े 
Kolaiyin Kodiyaarai Vaendhu-oruththal Pyn-koozh Kalai-kat Tadha-nodu Ner 
மகாடியவர்களுக்கு மரை தண்டலன மகாடுத்துத் தக்கவலரக் காப்பது, உழவன் கலளலயக் கலளந்து 
பயிலரக் காப்பதற்குச் சமம். 
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मृतिदण्डप्रदािां िु पातपिामाििानयिाम् । िृिनिमूमलिसमां रूढसस्यामभवृद्धय े॥ 
ம்ருதி த₃ண்ட₃ ப்ைதா₃ைம் து பாபிைா மாத தாயிைாம் |   
த்ருண நிர்மூைை ஸமம் ரூட₄ ஸஸ்யாபி₄ வ்ருத்₃த₄தய || 
For a king to punish criminals with death, is like pulling up the weeds in the green corn. 

560 ஆபயன் குன்றும் அறுமதாழிதைார் நூல்மறப்பர் காவைன் காவான் எைின் 

आपयऩ् िुऩ्-ट्ऱुम् अुिोसऴलोर् िूल्-मऱप्पर् िावलऩ् िावाऩ् एनऩऩ् 
Aapayan Kundrum Aru-thozhilor Nool-marappar Kaavalan Kaavaan Enin 
காவல் மசய்யதவண்டிய ஆட்சியாளர் மக்கலளக் காவாத, தபானால், அறனற்ற அவர் நாட்டில் பால் 
வளம் குலறயும். ஞானியர் நூல்கலள மறந்துவிடுவர். अरक्षति भुवां भूप ेपर्ा न्यायािुरोनधिा । तवप्रा: शु्रतिां तवस्मरेयु: ि ददु्य: पशव: पय: ॥ 
அைக்ஷதி பு₄வம் பூ₄தப பதா₂ ந்யாயானு தைாதி₄ைா |   
விப்ைா: ஸ்₂ருதிம் விஸ்மதையு: ந த₃த்₃யு: பஸ₂வ: பய: || 
If the guardian (of the country) neglects to guard it, the produce of the cows will fail, and the men of 

six duties viz., the Brahmins will forget the vedas. 

595 மவள்ளத்து அலைய மைர்நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அலையது உயர்வு 

वळे्ळत्तु अऩयै मलिीमट्टम् मान्दिमम् उळ्ळतु्त अऩयैद ुउयवुम 
Vellathu Anaya Malar-neettam Maandhar-tham Ullathu anaiyadhu Uyarvu 
நீர்ப்பூக்களின் அடிக்காம்பின் நீளம் நீரின் அளதவ. அது தபாை மக்களின் உயர்வும் அவர்களின் மன 
ஊக்கத்தின் அளதவ. दघै्य ंप्रसूििालस्य िीरागाधनिबन्धिम् । िर्ा जीतविवृमद्धश्च स्यादतु्साहनिबन्धिा ॥ 
லத₃ர்க்₄யம் ப்ைஸூை நாைஸ்ய நீைாகா₃த₄  நிப₃ந்த₄ைம் |  
ததா₂ ஜவீித வ்ருத்₃தி₄ஸ்₂ச ஸ்யாது₃த் ஸாஹ நிப₃ந்த₄ைா || 
The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness 

proportionate to their minds. 

596 உள்ளுவது எல்ைாம் உயர்வுஉள்ளல் மற்றுஅது தள்ளினும் தள்ளாலம நீர்த்து  
उळु्ळवद ुएल्लाम् उयवूमळ्ळल् मट्-ु-अद ुिमळ्ळऩुम् िळ्ळामै िीतु्तम 
Ulluvathu ellaam Uyarvu-ullal Matru-adhu Thallinum Thallaamai Neerththu 
நிலனப்பது எல்ைாம் உயர்ந்த நிலனப்பாகதவ இருக்கட்டும். அவ்வுயர்வான எண்ைம் ஒருதவலள 
தவறு காரைங்களால் நிலறதவறாது தபானாலும், மபரிதயார் நம்லமப் பாராட்டுவர். ஆகதவ, அது 
நிலறதவறியதாகதவ கருதப்படும். भूपेि णचन्त्यिाम् स्वीयमौन्नत्यम् प्रति सवमदा । िायं भविु वा मा वा श्लाघ्यिे यत्नवान्नरै: ॥  
பூ₄தபை சிந்த்யதாம் ஸ்வயீ மமௌன்ைத்யம் ப்ைதி ஸர்வதா₃ |   
கார்யம் ப₄வது வா மா வா ஸ்₂ைாக்₄யதத யத்ை வான்ைலை: || 
In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), 

it will have the nature of not being thrust from him. 

619 மதய்வத்தான் ஆகாது எைினும் முயற்சிதன் மமய்வருத்தக் கூைி தரும்  
दये्वत्ताऩ् आगाद ुएनऩऩुम् मुयऱ्-णच्च-िऩ् मेय्-वरुत्ति् िूणल िरुम् 
Deivath-thaan Aagaadhu eninum Muyarchi-than Mey-varuththak Kooli Tharum 
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விதி நமக்கு உதவ முடியாது தபானாலும், முயற்சி நம் உடல் உலழப்பிற்கு ஏற்ற பைலனத் தரும். तवधौ िे प्रतििूलेऽतप मा यत्न ंत्यज सवमदा । अलब्धऽेतप फले िायिेशो िैव वृर्ा भवेि् ॥ 
விமதௌ₄ தத ப்ைதிகூதை ( அ)பி மா யத்ைம் த்யஜ ஸர்வதா₃ |   
அைப்₃தத₄  (அ)பி ப₂தை காய க்தைதஸா₂ லநவ வ்ருதா₂ ப₄தவத் || 
Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield 

its reward. 

621 இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதலை அடுத்துஊர்வது அஃதுஒப்பது இல்  
इडुक्कि् वरुङ्काल् िगुग अदऩ ैअडुत्तु-ऊवमदु अःद-ुओप्पद ुइल् 
Idukkan Varun-gaal Naguga Adhanai Aduththu-oorvadhu Aqdhoppadhu ILL 
நாம் அறியாமதை நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தால் அப்தபாது மனம் தளராமல் மனத்துள் மகிழ்க; அந்தத் 
துன்பத்லதத் ததாற்கடிக்க அம்மகிழ்ச்சிலயப் தபால் ஆற்றல் மிக்கது தவமறான்றும் இல்லை. प्राप्तेऽतप व्यसि ेखेदां त्यक्तवोत्साहपरो भव । दु:खापिोदिपटुरुत्साहान्नान्द्स्ि िश्चि ॥ 
ப்ைாப்தத (அ)பி வ்யஸதை தக₂த₃ம் த்யக்ததவாத்ஸாஹ பதைா ப₄வ |   
து₃:கா₂ பதைாத₃ைபடு ருத்ஸாஹான் நாஸ்தி கஸ்₂சை || 
If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow. 

623 இடும்லபக்கு இடும்லப படுப்பர் இடும்லபக்கு இடும்லப படாஅ தவர்  
इडुम्बकुै्क इडुम्ब ैपडुप्पर् इडुम्बकुै्क इडुम्ब ैपडा-अ दवर् 
Idumbaikku Idumbai Paduppar Idumbaikku Idumbai Padaa adha-var 
வரும் துன்பத்திற்குத் துன்பப்படாத மன ஊக்கம் உள்ளவர். துன்பத்திற்குத் துன்பம் தருவர். द:ुखेष्वचञ्चलो भतू्वा िरो धयैमगुिान्द्न्वि: । दु:खस्य द:ुखां जियन्नारब्धां िमम साधयेि् ॥ 
து₃:தக₂ஷ்வ சஞ்சதைா பூ₄த்வா நதைா லத₄ர்ய கு₃ணான்வித: |   
து₃:க₂ஸ்ய து₃:க₂ம் ஜையன் நாைப்₃த₄ம் கர்ம ஸாத₄தயத் || 
They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow. 

644 திறன்அறிந்து மசால்லுக மசால்லை அறனும் மபாருளும் அதைின்ஊங்கு இல்  
तिऱऩरऱन्द ुसोलु्लग सोलै्ल अऱऩुम् पोरुळुम् अदनऩऩ्-ऊङु्ग इल् 
Thiran-arindhu Solluga Sollai Aranum Porulum Adhanin-ooungu ILL 
எவரிடம் தபசகிதறாதமா அவர் குடிப்பிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்கம், மசல்வம், ததாற்றம், வயது ஆகிய 
தகுதிகலள அறிந்து தபச்சு; அப்படிப் தபசுவலதவிட உயர்ந்த அறமும் மபாருளும் தவறு இல்லை. वकृ्तश्रोत्रोममिस्ित्त्व ंज्ञात्वा वचिमुच्यिाम् । िादृग्वच: प्रयोगिे धमामर्ौम भुतव ससद्धयि: ॥ 
வக்த்ரு ஸ்₂தைாத்தைார் மைஸ் தத்த்வம் ஜ்ஞாத்வா வசை முச்யதாம் |   
தாத்₃ருக்₃வச: ப்ைதயாதக₃ண த₄ர்மார்மதௌ₂ பு₄வி ஸித்₃த₄யத: || 
Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is 

neither virtue nor wealth. 

664 மசால்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் மசால்ைிய வண்ணம் மசயல்  
सोलु्लदल् याकु्कम म् एसळय अररयवाम् सोनल्लय वण्िम् सेयल् 
Solludhal Yaarkkum Eliya Ariyavaam Solliya Vannam Seyal 
நான் இந்தச் மசயலை இப்படிச் மசய்யப் தபாகிதறன் என்று மசால்லுவது எல்ைார்க்கும் சுைபம்; 
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மசால்ைியபடிதய அலதச் மசய்து முடிப்பதுதான் கடினம். एवां ििमव्यममत्यिेिकु्तां  शक्ता: समे भुतव । यर्ोक्तां  िायमिरि ेसमर्ोम िान्द्स्ि िश्चि  ॥ 
ஏவம் கர்தவ்ய மித்தயதத்₃ வக்தும் ஸ₂க்தா: ஸதம பு₄வி |   
யததா₂க்தம் கார்ய கைதண ஸமர்ததா₂ நாஸ்தி கஸ்₂சை  || 
To say (how an act is to be performed) is (indeed) easy for any one; but far difficult it is to do 

according to what has been said. 

666 எண்ணிய எண்ணிஆங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணியர் ஆகப் மபறின்  
एन्द्ण्िय एन्द्ण्ि-आङु्ग एय्-दबु एन्द्ण्ियार् तिन्द्ण्ियर् आगप् परेऱऩ् 
Enniya Enni-yaangu Yei-dhuba Enniyaar Thinniyar Aagap Perin 
ஒன்லறச் மசய்ய எண்ைியவர் அலதச் மசய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ற மனஉறுதிலய உலடயவராக 
இருந்தால், அலடய நிலனத்தவற்லற எல்ைாம் அவர் எண்ைப்படிதய அலடவார். णचिीतर्षमिप्रिारेि य ेधीरा: िायमसाधि े। णचिीतर्षमिां फलां चातप प्राप्नुवन्ति िर्ैव िे ॥ 
சிகீர்ஷித ப்ைகாதைண தய த₄ீைா: கார்ய ஸாத₄தை |   
சிகீர் ஷிதம் ப₂ைம்ʼ சாபி ப்ைாப்னு வந்தி தலத₂வ தத || 
If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what 

they have desired even as they have desired it. 

675 மபாருள்கருவி காைம் விலைஇடமைாடு ஐந்தும் இருள்தைீ எண்ணிச் மசயல் 

पोरुळ्-िरुतव िालम् तवऩै-इटऩोटु ऐन्दुम् इरुळ्-िीर एन्द्ण्िच् चयेल् 
Porul-karuvi Kaalam Vinai-ida-nodu Aindhum Irultheera Ennich Cheyal 
ஒரு மசயலைச் மசய்யத் மதாடங்கும்தபாது தனக்கும் தன் எதிரிக்கும் இருக்கும் மசல்வம், 
சாதனங்கள், ஏற்ற காைம், மசயல்திறம், மபாருத்தமான இடம் ஆகிய ஐந்லதயும் சந்ததகத்திற்கு இடம் 
இல்ைாமல் சிந்தித்துச் மசய்க. िव्यिालतक्रयाहेिुस्र्लािामिुिूलिाम् । पञ्चािामतप तवस्पष्टां बुध्वा िाय ंतवधीयिाम् ॥ 
த்₃ைவ்ய காை க்ரியாதஹது ஸ்த₂ைாைா மனுகூைதாம் |   
பஞ்சாைா மபி விஸ்பஷ்டம் பு₃த்₄வா கார்யம் வித₄ீயதாம் || 
Before acting resolve all doubts through consideration of these five: Cost, means, time, place and the 

action itself. 

676 முடிவும் இலடயூறும் முற்றிஆங்கு எய்தும் படுபயனும் பார்த்துச் மசயல் 

मुनडवुम् इडैयूुम् मुन्द्ट्ऱऱ-आङु्ग एय्-दम्ु पडुपयऩुम् पातु्तमच् चेयल्  
Mudivum Idai-yoorum Mutri-yaangu Eydhum Padu-payanum Paarth-thuch Cheyal 
ஒரு மசயலைச் மசய்யும்தபாது அது முடிவதற்கான முயற்சி, இலடயில் வரும் தலட, முடியும்தபாது 
அலடயும் மபரும்பயன் ஆகியவற்லற எண்ைிப் பார்த்துச் மசய்க. तक्रयासम्बन्द्न्धिो यत्नाि् तवघ्नाि् सम्भातविाि् िर्ा । अिे महाफलप्रातप्तां त्रयां बुध्वा तक्रयाां िुरु ॥ 
க்ரியா ஸம்ப₃ந்தி₄தைா யத்ைான் விக்₄ைான் ஸம்பா₄ விதான் ததா₂ |   
அந்தத மஹா ப₂ை ப்ைாப்திம் த்ையம் பு₃த்₄வா க்ரியாம் குரு || 
An act is to be performed after considering the exertion required, the obstacles to be encountered, 

and the great profit to be gained (on its completion). 

701 கூறாலம தநாக்கிக் குறிப்புஅறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் லவயக்கு அணி  
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िूऱामै िोक्कि् िुरऱप्पु-अरऱवाऩ् एञ्ञाऩ्ुम् माऱािीर् वयैकु्क अणि 
Kooraamai Nokkak Kurippu-arivaan Yen-gynaan-drum Maaraa-neer Vaiyakku ani 
ஒருவன் வாயால் மசால்ைாமல் இருக்க, அவனுலடய முகத்லதயும் கண்லையும் பார்த்தத அவன் 
மனக்கருத்லத அறிந்து மகாள்பவன், எப்தபாதும் வற்றாத கடைால் வலளக்கப்பட்ட 
இவ்வுைகத்தவர்க்கு ஆபரைம் தபான்றவன். मुखिते्रगिैभामवै: अिुक्तां  चािराशयम् । यो वमेत्त सणचवो लोिभूर्षिां स भवदे ्धु्रवम् ॥  
முக₂  தநத்ை க₃லதர் பா₄லவ: அனுக்தம் சாந்தைா ஸ₂யம் |   
தயா தவத்தி ஸசிதவா தைாக பூ₄ஷணம் ஸ ப₄தவத்₃ த்₄ருவம் || 
The minister who by looking (at the king) understands his mind without being told (of it), will be a 

perpetual ornament to the world which is surrounded by a never-drying sea. 

706 அடுத்தது காட்டும் பளிங்குதபால் மநஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம் 

अडुत्तिु िाट्टुम् पसळङु्ग-पोल् िेञ्चम् िडुत्तदु िाट्टुम् मुगम् 
Aduth-thadhu Kaattum Palingu-pol Nenjam Kaduth-thadhu Kaattum Mugam 
தன் அருதக இருக்கும் மபாருளின் நிறத்லதக் காட்டும் பளிங்கிலனப்தபால் ஒருவனது மனத்தத 
நிகழ்வலத அவன் முகம் காட்டும். विमभेदां वस्िनुिष्ठां स्फतटिो दशमयदे्यर्ा ।मिोगिां भावभेदां मुखां ििि् प्रदशमयिे् ॥ 
வர்ண தப₄த₃ம் வஸ்து நிஷ்ட₂ம் ஸ்ப₂டிதகா த₃ர்ஸ₂ தயத்₃யதா₂ |  
மதைா க₃தம் பா₄வ தப₄த₃ம் முக₂ம் தத்₃வத் ப்ைத₃ர்ஸ₂ தயத் || 
As the mirror reflects what is near so does the face show what is uppermost in the mind. 

714 ஒளியார்முன் ஒள்ளியர் ஆதல் மவளியார்முன் வான்சுலத வண்ணம் மகாளல்  
ओसळयार्-मुऩ् ओमळ्ळयर् आदल् वसेळयार्-मुऩ् वाऩ्-सुद ैवण्िम् िोळल् 
Oliyaar-mun Olliyar aadhal Veliyaar-mun Vaan-sudhai Vannam Kolal 
தன்னிலும் தமைான தனக்குச் சமமான அறிஞர் கூடியுள்ள அலவயில் தன் நூல் அறிவும் 
மசால்வன்லமயும் மவளிப்படப் தபசுக; தன் அறிவிலும் குலறவான மக்கள் கூடியுள்ள அலவயில் 
அவருக்கு விளங்கும்படி இறங்கிப் தபசுக. पन्द्ण्डिािाां सभामध्य ेस्वपान्द्ण्डत्यम् प्रदश्य यिाम् । मूढािाां पुरिो युक्तां  ि पान्द्ण्डत्यप्रदशमिम् ॥ 
பண்டி₃தாைாம் ஸபா₄ மத்₄தய ஸ்வ பாண்டி₃த்யம் ப்ைத₃ர்ஸ்₂ய தாம் |   
மூடா₄ைாம் புைததா யுக்தம் ந பாண்டி₃த்ய ப்ைத₃ர் ஸ₂ைம் || 
Ministers should be lights in the assembly of the enlightened, but assume the pure whiteness of 

mortar (ignorance) in that of fools. 

724 கற்றார்முன் கற்ற மசைச்மசால்ைித் தாம்கற்ற மிக்காருள் மிக்க மகாளல்  
िट्ऱऱार्-मुऩ्  िट्ऱऱ सेलच्चोनल्लि् िाम्-िट्ऱऱ ममक्कारुळ् ममक्क िोळल् 
Katraar-mun Katra Selach-chollith Thaam-katra Mikkaarul Mikka Kolal 
பைதுலற நூல்கலளயும் கற்றவர் அலவயில், அவர்கள் மனங் மகாள்ளுமாறு, தான் கற்றவற்லற 
எல்ைாம் மசால்லுக; தான் கற்றவற்றிற்கும் தமைானவற்லற மிகவும் கற்றவரிடமிருந்து அறிந்து 
மகாள்க. यदधीिां त्वया शास्त्र ंस्पष्टां सदसस ििद । अज्ञािां शास्रमन्यभेयो ज्ञानिभयस्त्व ंभज स्वयम् ॥ 
யத₃த₄ீதம் த்வயா ஸா₂ஸ்த்ைம் ஸ்பஷ்டம் ஸத₃ஸி தத்₃வத₃ |   
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அஜ்ஞாதம் ஸா₂ஸ்த்ை மன்தயப்₄தயா ஜ்ஞாைிப்₄  யஸ்த்வம் ப₄ஜ ஸ்வயம் || 
(Ministers) should agreeably set forth their acquirements before the learned and acquire more 

(knowledge) from their superiors (in learning). 

738 பிணியின்லம மசல்வம் விலளவுஇன்பம் ஏமம் அணிஎன்ப நாட்டிற்குஇவ் ஐந்து 

तपणिनयऩ्मै सेल्-वम् तवळैवु-इऩ्बम् यमेम् अणिएऩ्ब िाट्टट्टऱ्-िु -इव् ऐन्दु 
Pini-inmai Selvam Vilaivu-inbam Emam Ani-yenba Naattirkku Iv-aindhu 
தநாய் இல்ைாலம, மசல்வம், விலளச்சல், மகிழ்ச்சி, நல்ை காவல் இலவ ஐந்தும் ஒரு நாட்டிற்கு 
அழகு என்று நூதைார் கூறுவர். सम्पन्नीरोगिाधान्यसमृमद्ध: सुखजीविम् । दगुमश्च पञ्च दशेस्य मण्डिानि भवन्ति तह ॥ 
ஸம்பன் நீதைாக₃  தாதா₄ன்ய ஸம்ருத்₃தி₄: ஸுக₂   ஜவீைம் |   
து₃ர்க₃ஸ்₂ச பஞ்ச தத₃ஸ₂ஸ்ய மண்ட₃ நாைி ப₄வந்தி ஹி || 
Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, the 

learned, say, are the ornaments of a kingdom. 

752 இல்ைாலை எல்ைாரும் எள்ளுவர் மசல்வலை எல்ைாரும் மசய்வர் சிறப்பு  
इल्लारै एल्लारुम् एळु्ळवर् सेल्-वरै एल्लारुम् सेय्-वर् ससऱप्पु 
Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai Ellaarum Seyvar Sirappu 
பைம் இல்ைாதவலர எல்ைாரும் இகழ்வர். மசல்வலரதயா எல்ைாரும் மபருலமப்படுத்துவர். गुणििां चाप्यर्महीिां दरू्षयन्ति िरा भुतव । निगुमिां चाप्यर्मविां माियन्ति जिा: सदा ॥ 
கு₃ணிைம் சாப்யர்த₂  ஹைீம் தூ₃ஷயந்தி நைா பு₄வி |   
நிர்கு₃ணம் சாப்யர்த₂  வந்தம் மாையந்தி ஜைா: ஸதா₃ || 
All despise the poor; (but) all praise the rich. 

786 முகநக நட்பது நட்புஅன்று மநஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு 

मुगिग िट्-पदु िट्-पु अऩ्ु िेञ्चतु्त अगिग िट्-पदु िट्-पु 
Muga-naga Natpadhu Natpu-andru Nenjath-thu Aga-naga Natpadhu Natpu 
பார்க்கும்தபாது மனம் மகிழாமல், முகம் மட்டுதம மைரப் பழகுவது நட்பு அன்று. அன்பால் மனமும் 
மைரப் பழகுவதத நட்பு. मैत्री मुखतविासेि िेवलां ि तह जायिे । हृदयस्य तविासोऽतप मैत्रयाां मुख्यमपके्ष्यिे ॥ 
லமத்ரீ முக₂  விகாதஸை தகவைம் ந ஹி ஜாயதத |   
ஹ்ருத₃யஸ்ய விகாதஸா (அ)பி லமத்ர்யாம் முக்₂ய மதபக்ஷ்யதத || 
The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in 

the smiles of the heart is true friendship.  

788 உடுக்லக இழந்தவன் லகதபாை ஆங்தக இடுக்கண் கலளவதாம் நட்பு  
उडुकै्क इऴि्-दवऩ् िैपोल आङे्ग  इडुक्कि् िळैवदाम् िट्-पु 
Udukkai Izhandhavan Kaipola Aange Idukkan Kalai-vadhaam Natpu 
பைர் முன்தன ஆலட நழுவும்தபாது உடதன மசன்று உதவும் லக தபாை, நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்த 
தபாது உடதன மசன்று தபாக்குவதத நட்பு. 
स्त्रस्िां वस्रां स्विो गत्वा यर्ा गृह्णाति वै िर: । िर्ा द:ुखे स्वयां साह्यिरिां सख्यमुच्यिे॥ 
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ஸ்த்ைஸ்தம் வஸ்த்ைம் ஸ்வததா க₃த்வா யதா₂ க்₃ருஹ்ணாதி லவ கை: |   
ததா₂ து₃:தக₂ ஸ்வயம் ஸாஹ்ய கைணம் ஸக்₂ய முச்யதத|| 
 (True) friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose 

garment is loosened (before an assembly). 

899 ஏந்திய மகாள்லகயார் சறீின் இலடமுரிந்து தவந்தனும் தவந்து மகடும்  
यने्द्न्दय िोळ्गै-यार् सीरऱऩ् इडैमुररन्द ुवने्दऩुम् वने्द ुिेडुम् 
Yendhiya Kolgaiyaar Seerin Idai-murindhu Vaendhanum Vaendhu Kedum 
உயர்ந்த மகாள்லகலய உலடய மபரிதயார் சினம் மகாள்வார் என்றால், ஆட்சியாளனும்கூடத் தன் 
பதவிலய இலடயிதைதய இழந்து மகடுவான். िािाव्रिपरा: सि: िुप्यन्ति तिल यां प्रति । दवेने्िो वा भवत्वरे्ष: स्र्ािाद्भ्रष्ट: पित्यध: ॥ 
நாைா வ்ைத பைா: ஸந்த: குப்யந்தி கிை யம் ப்ைதி |   
தத₃தவந்த்₃தைா வா ப₄வத் தவஷ: ஸ்தா₂ைாத்₃ ப்₄ைஷ்ட: பதத் யத₄: || 
If those of exalted vows burst in a rage, even (Indra) the king will suffer a sudden loss and be 

entirely ruined. 

926 துஞ்சிைார் மசத்தாரின் தவறுஅல்ைர் எஞ்ஞான்றும் நஞ்சுஉண்பார் கள்உண் பவர்  
िुणञ्ज-ऩार् सेत्ताररऩ् वेु-अल्लर् एज्ञाऩ्-ट्ऱुम् िञ्जु-उण्बार् िळ्-उि् बवर् 
Thunji-naar Seth-thaarin Veru-allar Yen-gynaan-drum Nanjun-baar Kall unbavar 
உறங்குபவர், இறந்துதபானவரிலும் தவறுபட்டவர் அல்ைர்; அதுதபாைதவ, எப்தபாதும் தபாலதப் 
மபாருலளப் பயன்படுத்துபவர் நஞ்சு உண்பவரிலும் தவறுபட்டவர் அல்ைர். ज्ञािाभावान्न भेदोऽन्द्स्ि नििािस्य मृिस्य च । तवर्षपायी सुरापायी िातवमौ च िर्ा समौ ॥ 
ஜ்ஞாைா பா₄வான்ை தப₄ததா₃ (அ)ஸ்தி நித்₃ைாணஸ்ய ம்ருதஸ்ய ச |   
விஷபாயீ ஸுைாபாயீ த்₃வா விமமௌ ச ததா₂ ஸமமௌ || 
They that sleep resemble the deed; (likewise) they that drink are no other than poison-eaters. 

930 கள்உண்ணாப் தபாழ்தில் களித்தாலைக் காணுங்கால் உள்ளான்மகால் உண்டதன் தசார்வு 

िळ्-उण्िाप् पोऴ्-ददल् िसळत्ताऩि्ै िािुङ्-िाल् उळ्ळाऩ्-िोल् उण्डदऩ् सोवुम 
Kall-unnaap Pozhdhil Kalith-thaanaik Kaanun-gaal Ullaan-kol Undadhan Soarvu 
தபாலதப் மபாருலள ஒருவன் பயன்படுத்தாத தபாது, அலதப் பயன்படுத்தி இருப்பவலனப் பார்த்துத் 
தான் பயன்படுத்தும்தபாது தனக்கும் இத்தலகய நிலைதாதன உண்டாகும் என்று எண்ைிப் 
பார்க்கமாட்டாதனா?. अपीिमददर: िमश्चद ्दृष्ट्वा पािमदान्द्न्विम् । ‘इयां दशा ममातप स्याि् पाििेे’ति ि तिम् स्मरेि् ॥ 
அபீத மதி₃ை: கஸ்₂சித்₃ த்₃ருஷ்ட்வா பாை மதா₃ன் விதம் |   
இயம் த₃ஸா₂ மமாபி ஸ்யாத் பாதைதைதி ந கிம் ஸ்மதைத் || 
When (a drunkard) who is sober sees one who is not, it looks as if he remembered not the evil effects 

of his (own) drink. 

931 தவண்டற்க மவன்றிடினும் சூதிலை மவன்றதூஉம் தூண்டில்மபான் மீன்விழுங்கி அற்று 

वणे्डऱ्-ि वेऩ्-न्द्ऱऱ-नडऩुम् सूददऩ ैवेऩ्-ऱऱ-दउूम् िून्द्ण्डल् पोऩ् मीऩ्-तवऴुदङ्ग अट्ऱु 
Vendarka Vendri-dinum Soodhinai Vendra-dhoo-vum Thoondil-pon Meen-vizhungi Atru 
மவற்றி மபறும் ஆற்றல் இருந்தாலும் சூதாடுவலத விரும்ப தவண்டா. அதில் மபறும் மவற்றி, 
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தூண்டிைின் முள்ளில் இருக்கும் உைலவ மீன் விழுங்கியது தபான்றதாம். ि िुयामज्जयशीलोऽतप द्यूिां िश्यमेज्जिां धिम् । भक्ष्याशया मीिभुक्तजालोद्गार समां भवेि् ॥ 
ந குர்யாஜ் ஜயஸீ₂தைா (அ)பி  த்₃யூதம் நஸ்₂தயஜ் ஜிதம் த₄ைம் |   
ப₄க்ஷ்யா ஸ₂யா மீைபு₄க்த ஜாதைாத்₃ கா₃ை ஸமம் ப₄தவத் || 
Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the 

iron in fish-hook. 

942 மருந்துஎை தவண்டாவாம் யாக்லகக்கு அருந்தியது அற்றது தபாற்றி உணின்  
मरुन्द ुएऩ वणे्टावाम् याकै्ककु्क अरुन्द्न्दयद ुअट्ऱऱद ुपोन्द्ट्ऱऱ उणिऩ् 
Marundhu yena Vendaa-vaam Yaak-kaikku Arundhi-yadhu Atradhu Potri Unin 
ஒருவன் முதைில் உண்டது சீரைமாகிவிட்டலத நன்கு அறிந்து அதன் பிறகு உண்டால், அவன் 
உடம்புக்க மருந்து என்று ஒன்று தவண்டியது இல்லை. भुक्तां  जीिममभूितेि तवमशामििरां पुि: । भुञ्जािस्य शरीरस्य वृर्ा भवति भेर्षजम् ॥ 
பு₄க்தம் ஜரீ்ண மபூ₄த்₃தவதி விமர்ஸா₂  நந்தைம் புை: |   
பு₄ஞ்ஜாைஸ்ய ஸ₂ரீைஸ்ய வ்ருதா₂ ப₄வதி தப₄ஷஜம் || 
No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what he has (already) eaten 

has been digested. 

948 தநாய்நாடி தநாய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் மசயல் 

िोय्-िानड िोय्-मुदल् िानड अदु-िणिकु्कम् वाय्-िानड वाय्-प्पच् चयेल् 
Noi-naadi Noi-mudhal Naadi Adhu-thanikkum Vaai-naadi Vaaip-pach Cheyal 
தநாயாளியின் உடல்மாற்றங்களால் வந்துள்ள தநாலய இன்னது என்று அறிந்து அந்த தநாய் 
வருவதற்கான மூை காரைத்லதயும் அலதத் தீர்க்கும் வழிலயயும் அறிந்து அலதப் தபாக்குவதில் 
தவறு வந்துவிடாமல் மருத்துவர் மசயல்பட தவண்டும். रोगतत्व ंपरामृश्य ज्ञात्वा रोगस्य िारिां । शमिोपायमालोच्य वैद्य: िुयामनन्नवारिां ।। 
தைாக₃  தத்வம் பைாம்ருஸ்₂ய ஜ்ஞாத்வா தைாக₃ஸ்ய காைணம் |   
ஸ₂மதைா பாய மாதைாச்ய லவத்₃ய: குர்யான் நிவாைணம் || 
Let the physician enquire into the (nature of the) disease, its cause and its method of cure and treat it 

faithfully according to (medical rule). 

 

957 குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் மதிக்கண் மறுப்தபால் உயர்ந்து  
िुनडप्-तपऱन्दार् िि्-तबळङु्गम् िुट्ऱऱम् तवसुन्द्म्बऩ् मददक्कि् मुप्पोल् उयन्दुम 
Kudip-piran-dhaar Kan-vilangum Kutram Visumbin Madhik-kan Marup-pol Uyarndhu 
நல்ை குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் ஏததனும் குலற இருந்தால் அது நிைாவில் மதரியும் களங்கம் 
தபால் மபரிதாகத் மதரியும். महािुलप्रसूिेरु्ष न्द्स्र्ि: स्वल्पोऽतप दगुुमि: । व्योमचन्ििलङे्कि समां दृश्यिे सुस्फुटम् ॥ 
மஹா குை ப்ைஸூததஷு ஸ்தி₂த: ஸ்வல்தபா (அ)பி து₃ர்கு₃ண: |   
வ்தயாம சந்த்₃ை கைங்தகை ஸமம் த்₃ருஸ்₂தயத ஸுஸ்பு₂டம் || 
The defects of the noble will be observed as clearly as the dark spots in the moon. 

969 மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்ைார் உயிர்நீப்பர் மாைம் வரின்  
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मनयर्-िीन्द्प्पऩ् वाऴाि् िवररमा अऩ्ऩार् उनयिीमप्पर् माऩम् वररऩ् 
Mayir-neep-pin Vaazhaak Kavari-maa Annaar Uyir-neeppar Maanam Varin 
மயிர்எைாம் இழந்துவிட்டால் உயிர் வாழ முடியாத கவரிமான் (சாமரம்) தபான்றவர் தம் குடும்பப் 
மபருலம எல்ைாம் அழிய தநர்ந்தால் உயிர் வாழமாட்டார். रोमौिमात्र पििाि् चमरो मरिां व्रजेि्  । माििाशे प्रसके्त िु ि जीवन्ति िुलोद्भ्ववा: ॥ 
தைாமமௌக மாத்ை பதைாத் சமதைா மைணம் வ்ைதஜத்  |   
மாைைாதஸ₂ ப்ைஸக்தத து ந ஜவீந்தி குதைாத்₃  ப₄வா: ||  
Those who give up (their) life when (their) honour is at stake are like the yark which kills itself at the 

loss of (even one of) its hairs. 

972 பிறப்புஒக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் சிறப்புஒவ்வா மசய்மதாழில் தவற்றுலம யான்  
तपऱप्पु-ओकु्कम् एल्ला उनयकु्कम म् ससऱप्पु-ओव्वा सेय्-िो-सऴल् वट्े-ुमै याऩ् 
Pirapu-okkum Ellaa Uyirkkum Sirappu-ovvaa Sei-thozhil Vetrumai Yaan 
எல்ைா மக்களும் பிறப்பால் சமதம; அவரவர் மசய்யும் மசயல் தவறுபாடுகளால் மட்டுதம மபருலம 
வரும். िुल्या: स्युजमन्मिा सवेम तििु िममतवभेदि: । महत्त्विदभावौ िु मभन्नौ जीवेरु्ष तिष्ठि: ॥ 
துல்யா: ஸ்யுர் ஜன்மைா ஸர்தவ கிந்து கர்ம விதப₄த₃த: |   
மஹத்த்வ தத₃பா₄மவௌ து பி₄ன்மைௌ ஜதீவஷு திஷ்ட₂த: || 
All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of 

the different qualities of their actions. 

973 தமல்இருந்தும் தமல்அல்ைார் தமல்அல்ைர் கீழ்இருந்தும் கீழ்அல்ைார் கீழ்அல் ைவர்  
मेणलरुि्-दम्ु मेलल्लार् मेलल्लर् िीऴ्-इरुि्-दम्ु िीऴ्-अल्लार् िीऴल् लवर् 
Mel-irundhum Mel-allaar Mel-allar Keezh-irundhum Keezh-allaar Keezh-al Lavar 
நல்ை பண்புகள் ( மபருலமகள்) இல்ைாதவர் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் மபருலமக்கு உரியவர் 
அல்ைர்; சிறிய பதவியில் இருந்தாலும் உயர்வான பண்புகலள உலடயவர் மபருலம குலறந்தவர் 
அல்ைர். श्रषे्ठिमम तविा स्र्ािमात्राि् िो वा महाि् भविे् । तविा स्र्ािां श्रषे्ठिृत्याि् सामान्योऽतप महाि् भविे् ॥ 
ஸ்₂தைஷ்ட₂  கர்ம விைா ஸ்தா₂ை மாத்ைாத் தகா வா மஹான் ப₄தவத் |   
விைா ஸ்தா₂ைம்  ஸ்₂தைஷ்ட₂  க்ருத்யாத் ஸாமான்தயா (அ)பி மஹான் ப₄தவத் ||  
Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot 

become base of their actions. 
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National Integration through Sanskrit  

I see the necessity for every Indian to have knowledge of Sanskrit. We have lost so much in the past 

that it will take some time and also a good deal of effort to regain and consolidate it. It has to be done 

sooner or later. Mahatma Gandhi 

 

Sanskrit and culture go together. It is necessary that the masses should get access to this great 

language, for being acquainted with spirituality and culture of their forefathers. Education should be 

imparted through mother-tongue but “at the same time Sanskrit education must go on along with it 

because the very sound of Sanskrit words gives a prestige and a power and a strength to the race”. 

This is possible only when the Sanskrit language is made the national language of India. Swami 

Vivekananda 

 

Dr B. R. Ambedkar was among those who sponsored an amendment making Sanskrit as the official 

language of the Indian Union in place of Hindi. 

 

நமது பாரம்பரிய மசாத்தான சம்ஸ்க்ருதம் வழக்கிைிருந்து மலறந்துவிட்டாலும் அதில் மலறயாமல் 

புலதந்துள்ள அறிவியல் உண்லமகலள ததடி கண்டறிய தவண்டும். நாட்டின் பை பகுதிகளில் 

சிதறிக்கிடக்கும் சம்ஸ்க்ருத இைக்கியங்கலள கண்டறிந்து, அவற்லற ஆவைப்படுத்தி, பாதுகாக்க 

தவண்டும். இந்த நூல்கலள ஒைி, ஒளி ஊடகங்களில் பதிவு மசய்யும் மதாழில்நுட்பத்தின் உதவிதயாடு 

ஒரு டிஜிட்டல் நூைகம் தபான்று உருவாக்கினால், பை தலைமுலறகளுக்கும் நீண்ட காைங்களுக்கும் இந்த 

மசல்வத்லத பாதுகாக்கைாம்.        டாக்டர் அப்துல் கைாம். 

 

பாரதிய கைாச்சாரப் பண்பாட்டிற்கு இருப்பிடமாக உள்ள சம்ஸ்க்ருத மமாழிலய இந்நாட்டில் உள்ள 

ஒவ்மவாருவரும் கற்பது அவசியம் என்பலத நான் உைர்கிதறன்.   மபருந்தலைவர் காமைாஜர் 

 

நான் ஆங்கிைத்தில் தபாதிய புைலம மபறாததற்காக வருந்த வில்லை. சம்ஸ்க்ருதத்தில் புைலம 
மபறாததற்காக வருந்துகிதறன். ஆங்கிைப் புைலமயால் வாழ்க்லக வசதிகலளப் மபறைாம். ஆனால் 
சம்ஸ்க்ருதப் புைலமயால் ஆன்மீக ஞானம் மபறைாம். சம்ஸ்க்ருதம் பயின்றிருந்தால் தமிழ் 
மமாழிக்கு இப்தபாது மசய்வலத விடவும் அதிக அளவு மதாண்டு மசய்ய முடிந்திருக்கும் என்று 
நம்புகிதறன். சிைம்புச்மசல்வர்ம.மபா.சிவஞாைம். 
 
தமிழ் ஒரு கண் என்றால் சம்ஸ்க்ருதம் மற்மறாரு கண். இரண்டு கண்களும் முக்கியம். “பார்லவ” சரியாக 

இருக்க தவண்டுமானால் இரண்டு கண்களும் ததலவ. இந்திய மண்ைில் விஷயம் மதரிந்தவராய் 

உருவாக ஒருவருக்கு இந்த இரண்டும் தவண்டும்.      திரு. சாைமன் பாப்லபயா 
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திருவள்ளுவருக்கு  ஆைாதலை 
 

உைகப் மபாது மலற  என்று அலழக்கப்படுகிற திருக்குறலள, ஒவ்மவாருவரும்,  தினமும், குலறந்தப

ட்சம், 10  நிமிடங்களாவது ஓத (பாராயைம்) மசய்யதவண்டும். அத்துடன், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், 

பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாைவ மாைவியர், நண்பர்கள், அலுவைகத்தில் உடன் பைியாற்றுபவர்கள் 

தபான்தறாருடன், சிறு குழுக்கலள அலமத்து, கூட்டுப் பாராயைம் மசய்ய முயற்சிக்கதவண்டும். 

வாழ்நாளில் ஒரு முலறயாவது, மசன்லன, லமைாப்பூர், திருவள்ளுவர் திருக்தகாவிைில் உள்ள, 

திருவள்ளுவர் சன்னதியில் பாராயைம் மசய்யதவண்டும். இத் மதாகுப்பு மற்றும் இதன் 

ஒைியாக்கத்திலன http://sanskritroots.com/thirukkural/  என்ற இலையதள முகவரியிைிருந்து 

இைவசமாக பதிவிறக்கம் மசய்து மகாள்ளைாம். 

 
Tribute to Saint Thiruvalluvar  

 
Every individual should make it a habit to chant Thirukkural couplets for atleast 10 minutes a day. 

Apart from that, they should also organize and participate in Group Chanting. A group can be your 

Family, Neighbourhood, Friends, Educational Institution or even your Workplace. Also, once during life 

time, chant Thirukkural couplets at Thiruvalluvar Temple, Mylapore, Chennai. This compilation and 

Audio Files can be downloaded free, from the following address http://sanskritroots.com/thirukkural/.   


