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ஒழுக்கமு்ட்ம	(14)

1. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தைலோன் ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம்பப் படும். 

பபபாருள்: ஒழுக்கம் எல்லோர்க்கும் சி்ப்ரபத் தருவதோல்  
அவ்கவோழுக்கத்ரத உயிரினும் யமலோனதோகப் யபணிக் கோக்க யவணடும்.

2. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் யமன்ரம; இழுக்கத்தின் 
எய்துவர் எய்தோப் பழி. 

பபபாருள்: ஒழுக்கமோக வோழும் எல்லோரும் யமன்ரம அரடவர்.  
ஒழுக்கம் தவறுபவர் அரட�க்கூடோத பழிகர் அரடவர்.

3. உலகத்யதோ கடோட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் 
கல்லோர் அறிவிலோ தோர். 

பபபாருள்: உலகத்யதோடு ஒத்து வோைக் கல்லோதோர், பல நூல்கர்க் கற்்ோைோயினும் அறிவு 
இல்லோதவயை (எனக் கருதப்படுவோர்).

பமய்	உணர்தல்	(36)

4. எப்கபோருள எத்தன்ரமத் தோயினும் அப்கபோருள 
கமய்ப்கபோருள கோணப தறிவு. *

பபபாருள்: எந்தப் கபோருள எந்த இ�ல்பினதோகத் யதோன்றினோலும் அந்தப் கபோருளின் உணரமப் 
கபோருர்க் கோணபயத அறிவோகும்.

5. கோமம் கவகுளி ம�க்கம் இரவமூன்்ன் 
ெோமம் ககடக்ககடும் யெோய்.

பபபாருள்: ஆரெ, சினம், அறி�ோரம என்் மூன்றும் அழிந்தோல் அவற்்ோல் வரும் துன்பமும் 
அழியும்.

பபரியபா்ைத்	து்ணக்்கபாடல்	(45)

6. அரி�வற்றுள எல்லோம் அரியத கபரி�ோரைப் 
யபணித் தமைோக் ககோ்ல்.

பபபாருள்: கிரடத்தற்கரி� யபறுகளுள எல்லோம் கபரும்யபறு கபரிய�ோரைப் யபோற்றித் 
துர்ண�ோக்கிக் ககோளளுதல் ஆகும்.

வடாழ்வியல் இலககியம்

திருககு்றள்

்பண்்படாடு
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7. இடிப்போரை இல்லோத ஏமைோ மன்னன் 
ககடுப்போர் இலோனும் ககடும். 

பபபாருள்: குற்்ங கணடகபோழுது இடித்துக் கூறும் கபரி�ோரைத் துர்ணக்ககோள்ோத 
போதுகோப்பற்் மன்னன், பரகவர் இன்றியும் தோயன ககடுவோன்.

8. பல்லோர் பரகககோ்லின் பத்தடுத்த தீரமத்யத 
ெல்லோர் கதோடர்ரக விடல். *

பபபாருள்: தோகனோருவனோக நின்று பலயைோடு பரகயமற்ககோளவரதக் கோட்டிலும் பல மடஙகு 
தீரமர�த் தருவது ெற்பணபுரடய�ோரின் ெட்ரபக் ரகவிடுதலோகும்.

பகபாடுங்கபான்ம	(56)

9. யவகலோடு நின்்ோன் இடுகவன் ்துயபோலும் 
யகோகலோடு நின்்ோன் இைவு

பபபாருள்: ஆட்சி�திகோைத்ரதக் ககோணடுள் அைென் தன் அதிகோைத்ரதக் ககோணடு 
வரிவிதிப்பது, யவல் யபோன்் ஆயுதஙகர்க் கோட்டி வழிப்பறி கெய்வதற்கு நிகைோனதோகும்.

அணி: உவரம�ணி

10. ெோளகதோறும் ெோடி முர்கெய்�ோ மன்னவன் 
ெோளகதோறும் ெோடு ககடும்

பபபாருள்: தன் ெோட்டில் நிகழும் ென்ரம தீரமகர் ஒவ்கவோரு ெோளும் ஆைோய்ந்து ஆட்சி 
கெய்�ோத மன்னவன், தன் ெோட்ரட ெோளயதோறும் இைக்க யெரிடுவோன்.

கண்ணபாட்டம்	(58)

11. பணஎன்னோம் போடற் கிர�பின்ய்ல்; கணஎன்னோம் 
கணய்ணோட்டம் இல்லோத கண. *

பபபாருள்: போடயலோடு கபோருந்தவில்ரலக�னில் இரெ�ோல் என்ன ப�ன்?  அது யபோலயவ 
இைக்கம் இல்லோவிட்டோல் கணக்ோல் என்ன ப�ன்?
அணி: எடுத்துக்கோட்டு உவரம�ணி

12. கருமம் சிரத�ோமல் கணய்ணோட வல்லோர்க் 
குரிரம உரடத்திவ் வுலகு.

பபபாருள்: ெடுநிரல�ோகக் கடரம தவ்ோமல்  இைக்கம் கோட்டுபவருக்கு இவ்வுலகயம உரிரம 
உரட�தோகும்.

13. கப�க்கணடும் ெஞ்சுண டரமவர் ெ�த்தக்க 
ெோகரிகம் யவணடு பவர்.

பபபாருள்: விரும்பத் தகுந்த இைக்க இ�ல்ரபக் ககோணடவர்கள, பி்ர் ென்ரம கருதித் தமக்கு 
ெஞ்ரெக் ககோடுத்தோலும் அதரன உணணும் பணபோ்ர் ஆவோர்.
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ஆள்வி்ன	உ்ட்ம	(62)

14. அருரம உரடத்கதன் ்ெோவோரம யவணடும் 
கபருரம மு�ற்சி தரும். *

பபபாருள்: ஒரு கெ�ல் முடிப்பதற்கு இ�லோதது என்று எணணிச் யெோர்வு அரட�ோதிருக்க 
யவணடும். அச்கெ�ரல மு�ற்சியுடன் முடிப்பது கபருரம தரும்.

15. தோ்ோணரம என்னும் தரகரமக்கண தஙகிற்ய் 
யவ்ோணரம என்னும் கெருக்கு. 

பபபாருள்: விடோமு�ற்சி என்் உ�ர்பணபு ககோணடவர்க்ோல்தோன் பி்ருக்கு உதவுதல் என்் 
உ�ர்ந்த நிரலர� அரட� முடியும்.

16. மு�ற்சி திருவிரன ஆக்கும் மு�ற்றின்ரம 
இன்ரம புகுத்தி விடும். *

பபபாருள்:  மு�ற்சி கெய்தோல் ஒருவர்க்குச் கெல்வம் கபருகும். மு�ற்சி இல்லோவிட்டோல் 
அவருக்கு வறுரமய� வந்து யெரும்.

17. கபோறிஇன்ரம �ோர்க்கும் பழிஅன் ்றிவறிந் 
தோளவிரன இன்ரம பழி.

பபபாருள்: ஐம்புலன்களில் ஏயதனும் குர்யிருப்பினும் அது இழிவன்று. அறி� யவணடி�ரத 
அறிந்து மு�ற்சி கெய்�ோதயத இழிவோகும்.

18. ஊரையும் உப்பக்கம் கோணபர் உரலவின்றித் 
தோைோ துஞற்று பவர்.

பபபாருள்: யெோர்விலோது மு�ற்சி கெய்யவோர் கெய்கின்் கெ�லுக்கு இரடயூ்ோக வரும் 
முன்விரனர�யும் யதோற்கடித்து கவற்றி�ரடவர்.

நனறிஇல்	பசல்வம்	(101)

19. ககோடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லோர்க் கடுக்கி� 
யகோடிஉண டோயினும் இல்.

பபபாருள்: பி்ருக்குக் ககோடுக்கோமலும் தோனும் அனுபவிக்கோமலும் இருப்பவர் 
அடுக்கடுக்கோய்ப் பல யகோடிப் கபோருளகள கபற்றிருந்தோலும் அதனோல் ப�ன் இல்ரல.

20. ெச்ெப் படோதவன் கெல்வம் ெடுஊருள 
ெச்சு மைம்பழுத் தற்று.

பபபாருள்: பி்ருக்கு உதவி கெய்�ோததோல் ஒருவைோலும் விரும்பப்படோதவர் கபற்் கெல்வம், 
ஊரின் ெடுவில் ெச்சுமைம் பழுத்தது யபோன்்தோகும்.

அணி: உவரம�ணி
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திருககு்றள்
வோழவியல் இலககியம்

அலேச்சு	(64)

1. ்கருவியும் ்காலமும் யசய்வ்கயும் யசய்யும்
அருவிவனயும் மாணட தவமச்சு.

	பெொருள்: யதாழில் யசய்வதற்குத் பதவவயான ்கருவி, அதற்கு ஏற்்ற ்காலம், யசயலின் தன்வம, 
யசய்யும் முவ்ற ஆகியவற்வ்ற அறிநது அரிய யசயவலச் யசய்பவபர அவமச்சர் ஆவார்.

2. வன்்கண குடி்காத்தல் ்கற்்றறிதல் ஆள்விவனபயா
வடநதுடன் மாணட தவமச்சு.

	பெொருள்: மனவலிவம, குடி்கவளக ்காத்தல், ஆடசி முவ்ற்கவளக ்கற்்றல் , நூல்்கவளக ்கற்்றல், 
விடாமுயற்சி ஆகிய ஐநதும் சி்றப்பா்க அவமநதவபர அவமச்சராவார்.

3. மதிநுடபம் நூபலா டுவடயார்க ்கதிநுடபம்
யாவுள முன்நிற் பவவ.

	பெொருள்: இயற்வ்கயான நுணணறிவும் நூலறிவும் உவடய அவமச்சர்்களுககு முன், எநத 
நுடபமான சூழ்ச்சி்கள் நிற்்க முடியும்? (எநத சூழ்ச்சியும் நிற்்க இயலாது). 

4. யசயற்வ்க அறிநதக ்கவடத்தும் உல்கத்
 தியற்வ்க அறிநது யசயல். *
	பெொருள்: ஒரு யசயவலச் யசய்வதற்குரிய முவ்ற்கவள நூல்வழியா்க அறிநதிருப்பினும், 
உலகியல் நவடமுவ்ற்கவள அறிநது யசயல்பட பவணடும்.

பெொருள்பெயல்	வலக	(76)

5. யபாருளல் லவவரப் யபாருளா்கச் யசய்யும்
யபாருளல்ல தில்வல யபாருள். *
	பெொருள்: ஒரு யபாருளா்க மதிக்கத் த்காதவவரயும் மதிப்புவடயவரா்கச் யசய்வது யசல்வம். 
அஃது அல்லாமல் உலகில் சி்றநத யபாருள் பவறு இல்வல.

அணி:	பெொல்	பின்வருநிலை	அணி

6. அ்றனீனும் இன்பமும் ஈனும் தி்றனறிநது
தீதின்றி வநத யபாருள்.

	பெொருள்: முவ்றயறிநது தீவமயற்்ற வழியில் பசர்த்த யபாருள் ஒருவருககு அ்றத்வதயும் தரும்; 
இன்பத்வதயும் தரும்.

7. அருயளாடும் அன்யபாடும் வாராப் யபாருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்.

	பெொருள்:  ம ற் ்ற வ ர் ்க ளி ட ம்  இ ர க ்க மு ம்  அ ன் பு ம்  இ ல் ல ா ம ல்  ஈ ட டு ம்  ய ப ா ரு வ ள 
ஏற்றுகய்காள்ளாமல் நீககிவிடபவணடும்.

கசல
௬
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8. குன்ப்றறி யாவனப்பபார் ்கணடற்்றால் தன்வ்கத்யதான்
றுணடா்கச் யசய்வான் விவன. *
	பெொருள்: தன் வ்கப்யபாருவளக ய்காணடு ஒருவர் ஒரு யசயவலச் யசய்வது, மவலபமல் 
பாது்காப்பா்க நின்றுய்காணடு யாவனப்பபாவரக ்காணபது பபான்்றது.

அணி:	உவலே	அணி

9. யசய்்க யபாருவளச் யசறுநர் யசருக்கறுககும்
எஃ்கதனிற் கூரிய தில்.

	பெொருள்: ஒருவர் யபாருவள ஈடட பவணடும்; அவருவடய பவ்கவவர யவல்லும் கூர்வமயான 
ஆயுதம் அவதவிட பவறு இல்வல.

கூ்டொநடபு	(83)

10. யதாழுதவ்க யுள்ளும் பவடயயாடுஙகும் ஒன்னார்
அழுத்கண ணீரும் அவனத்து.

	பெொருள்: பவ்கவரின் யதாழுது நிற்கும் வ்கயின் உள்ளும், ய்காவலக்கருவி மவ்றநது இருககும். 
அது பபால் அவர்அழுத ்கணணீரின் உள்ளும் வஞச்கம் மவ்றநது இருககும் என்பவத உணர 
பவணடும்.

ெலக	ேொடசி	(87)

11. அன்பிலன் ஆன்்ற துவணயிலன் தான்துவவான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.

	பெொருள்: சுற்்றத்தாரிடம் ஒருவர் அன்பு இல்லாமலும் யபாருநதிய துவண இல்லாமலும், 
வலிவமயில்லாமலும் இருநதால் அவர் எப்படிப் பவ்கவரின் வலிவமவய எதிர்ய்காள்வார்?

12. அஞசும் அறியான் அவமவிலன் ஈ்கலான்
தஞசம் எளியன் பவ்கககு.

	பெொருள்:  மனத்தில் துணிவு இல்லாதவராய், அறிய பவணடியவற்வ்ற அறியாதவராய், 
யபாருநதும் பணபு இல்லாதவராய், பி்றர்ககுக ய்காடுத்து உதவாதவராய் இருநதால்  எளிதில் 
பவ்கககு ஆடபட பநரும்.

குடிபெயல்	வலக	(103)

13. ஆள்விவனயும் ஆன்்ற அறிவு யமனவிரணடின்
நீள்விவனயால் நீளும் குடி.

	பெொருள்: விடா முயற்சி, சி்றநத அறிவாற்்றல் இவவிரணவடயும் இவடவிடாமல் பின்பற்றுபவரின் 
குடி உயர்நது விளஙகும்.

14. குற்்றம் இலனாய்க குடியசய்து வாழ்வாவனச்
சுற்்றமாச் சுற்றும் உலகு. *
	பெொருள்: குற்்றம் இல்லாமல் தன் குடிப்யபருவமவய உயரச்யசய்து வாழ்பவவர உல்கத்தார் 
உ்றவா்கக ய்காணடு பபாற்றுவர்.
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நல்குைவு	(105)

15. இன்வமயின் இன்னாத தியாயதனின் இன்வமயின்
இன்வமபய இன்னா தது. *
	பெொருள்: ஒருவருககு வறுவமவயப் பபான்று துன்பம் தருவது எது என்்றால் அது வறுவமபய ஆகும்.

அணி:		பெொறபெொருள்பின்வருநிலை	அணி

இைவு	(106)

16. ்கரப்பிடும்வப இல்லாவரக ்காணின் நிரப்பிடும்வப
எல்லாம் ஒருஙகு ய்கடும்.

	பெொருள்: தம்மிடமுள்ள யபாருவள மவ்றத்து வவத்தல் என்னும் துன்பம் தராத நல்லாவரக 
்காணின் வறுவமயின் ய்காடுவம முழுதும் ய்கடும்.

17. இ்கழ்நயதள்ளா தீவாவரக ்காணின் மகிழ்நதுள்ளம்
உள்ளுள் உவப்ப துவடத்து.

	பெொருள்: இ்கழ்நது ஏளனம் யசய்யாமல் யபாருள் ய்காடுப்பவவரக ்கணடால், இரப்பவரின் 
உள்ளத்தின் உள்பள மகிழ்ச்சி யபாஙகும்.

கயலே	(108)

18. மக்கபள பபால்வர் ்கயவர்; அவரன்ன
ஒப்பாரி யாம்்கணட தில்.

	பெொருள்: ்கயவர் மக்கவளப் பபாலபவ இருப்பர்; ்கயவர்ககும் மக்களுககும் உள்ள பதாற்்ற 
ஒப்புவமவய பவய்றதிலும் நாம் ்கணடதில்வல.

19. பதவர் அவனயர் ்கயவர் அவரும்தாம்
பமவன யசய்யதாழு்க லான்.

	பெொருள்: பதவரும் ்கயவரும் ஒரு தன்வமயர்; எவவாறு எனில் பதவர்்கவளப் பபாலக 
்கயவர்்களும் தாம் விரும்புவனவற்வ்றச் யசய்து ஒழுகுவர்.

அணி:	வஞெப	புகழச்சி	அணி

20. யசால்லப் பயன்படுவர் சான்ப்றார்; ்கரும்புபபால்
ய்கால்லப் பயன்படும் கீழ்.

	பெொருள்: ஒருவர் தம் குவ்றவயச் யசால்வவதக ப்கடடவுடபனபய உதவியசய்வர் சான்ப்றார்; 
்கரும்வபப் பிழிவது பபால யநருககிப் பிழிநதால்தான் பயன்படுவர் ்கயவர்.

அணி:	உவலே	அணி
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