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APPRECIATION இ 
Dr. AVVAI NATARAJAN, s.a., Ph.p. 

Secretary, Tamil Development & Culture Govt. of Tanul Nadu 

Thirukkural is acknowledged by eminent scholars 
of the world as an outstanding work in world litera- 
ture by Thiruvalluvar, the “Bard of the Universal man’ 
as characterised by Rev. Dr. G.U. Pope. 

Thiruvalluvar has chosen words of wisdom that 
show his deep insights of human life in general and 
in particular. He is unique in integrating intellect with 
emotion and brevity with brilliance. He has admirably 
represented the response to classifying culture of his 
times in a classical manner with a firm focus on the 
principle of life affirmation theory. 

Following some of the former Thirukkural trans- 
lations, Dr. S. Jagathrakshagan has brought out a new 

edition with Tamil paraphrasings and English translations 

for some Thirukkural couplets which are highly commen- 

dable. The old commentaries by great English scholars 

are retained wherever they are found most suitable. 

My heartiest congratulations for the new attempt. 

As Thiruvalluvar extols ‘the wealth as the wealth 

acquired through the ear (hearing) it is the noblest 

among all the wealth', ‘Wisdom’ V. Ramamurthy has 

chosen to bring out the wealth of knowledge and expe- 

ence through sound of music recorded in compact 

\ dises for which he deserves our earnest thanks. 
   



  

(— பதிப்புரை \ 

உலகத்தின் வாழ்விலக்கியங்களுள் தலைசிறந்தது திருக் 

குறள்: மனித இனத்திற்குக் இடைத்த சிந்தனை ஊற்று. 2120 ஆண்டுக் 
காலமாகப் பற்பல மொழியினரிடை ஓர் உலக ஒருமைப்பாட் 

டிற்குக் கலங்கரை விளக்கமாக ஒவிர்கின்ற ஒரு நூல். 

அறிவியல் வளர்ச்சியால் ஓலையிலிருந்து, அச்சில் அமைந்து 

இன்று 'சிந்தைக்கினிய செவிக்கினிய' ஒலிச் செல்வமாக வெளி 

வந்துள்ளது. தேமதுரக் குறளோசை, செந்தமிழ் வீடுதோறும், 

கல்விக் கூடந்தோறும், கோயில் தோறும், தமிழர் வாழிடம் தோறும் 
ஒலிக்க வேண்டும் என்று என் அரிய இனிய நண்பர் 'விசுடம்' 

இரு. வே. இராமமூர்த்தி விரும்பினார். கல்வித் தொண்டே வாழ்க்கைக் 

கடமையாகக் கொண்ட அவர் இறன் வாய்ந்த இசைவாணர்களைக் 

கொண்டு, ஊதியம் கருதாது தமிழ்த் தொண்டினைச் செய்துள்ளார். 

இரு. வே. இராமமூர்த்தி ஓஒலியிழைக்கு உறுதுணையாகத் 
'திருக்குறள் கருத்துரையையும் ஆங்கிலத் தொகுப்புரையையும், 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் சகத்ரட்சகன் எம்.ஏ., பி.லிட். 

அவர்களைக் கொண்டு இது நாள்வரை தமிழுலகம் அறிந்திரா 
வகையில் கையேடாகத் தந்துள்ளார். இதனைப் பதஇிப்பிக்கவும் ஒலி 
யிழை பதியுங்கால் என்னை நெறிப்படுத்தவும் செய்தமைக்கு நானும், 

தமிழறிந்த மக்களும் “விசுடம்' இரு. வே. இராமமூர்த்திக்கு மிக்க 
நன்றியுடையோம். 

ஆங்கிலத் தொகுப்புரையில் சில அறிஞர்களின் நடையிலும், 

கருத்திலும் இருத்தம் செய்துள்ளமையால் அவர்தம் பெயரைக் 
குறிக்கவில்லை. ஆங்கிலப் பெயர்ப்பு நூல்களைக் கொடுத்துதவிய 
சைவ சித்தாந்த ஆட்சியாளர் இரு. இரா. முத்துக் குமாரசாமி அவர் 

கட்கும், இப்பணியில் ஊக்குவித்துப் பாராட்டுரை வழங்கிய 
தமிழ்ப் பண்பாட்டுச் செயலாளர் முனைவர் அவ்வை நடராசனார்க் 

கும், குறளாயத் தலைவர். வேலா அவர்கட்கும், இருக்குறள் நெறி 
பரப்பு மைய இயக்குநர் இருக்குறளார்க்கும் மிக்க நன்றி. 

வள்ளுவர் கோட்டத்தையும் இருக்குறள் நெறிபரப்பும் 
மையத்தையும் கண்ட த.மிழக அரசும், தமிழ் மக்களும் செவிச் 

செல்வத்தையும், விழிச் செல்வத்தையும் ஒருங்கே நுகர்ந்து உயர்க, 

அன்பன் 

பது த. கோவேந்தன் x | 

   



  

ட , , 
திருக்குறள் அருமை 

வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து 
வான்புகம் கொண்ட தமிழ்நாடு 

தெள்ளு தமிழ்நடை 
சின்னஞ் சிறிய இரண்டடிகள் 

அள்ளு தொறும்சுவை 
உள்ளும்தொறும் உணர்வாகும் வண்ணம் 

கொள்ளும் அறம், பொருள், 
இன்பம் அனைத்தும் கொடுத்த திரு 

வள்ளுவனைப் பெற்ற 
தால்பெற்ற தேபுகழ் வையகமே! 

வெல்லாதது இல்லை 
திருவள்ளு வன்வாய் விளைத்தவற்றுள் 

பொல்லாதது இல்லை 
புரைதீர்ந்த வாழ்வினி லேஅழைத்துச் 

சொல்லாதது இல்லை 
பொதுமறை யான திருக்குறளில் 

இல்லாதது இல்லை 
இணையில்லை முப்பாலுக்கு இந்நிலத்தே! 

சமயக் கணக்கர் மதிவழி கூறாது 

உலகியல் கூறிப் பொருள் இது என்ற வள்ளுவன்... 
— கல்லாடனா 

அணுவைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக் 

(குறுகத் தறித்த குறள் — அவ்வையா   

— புதுமைக் கவிஞர் பாரதியார் 

_- புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் 

ர் 

J  



  

் Kural has entered into the very soul of a whole 
people. It proclaims in sweetest mystic couplets virtue, 
truth, wealth and joy. Valluvar is a seer of spotless souls, 

- Rev. Dr. G.U. Pope 

The Kural is the masterpieces of Tamil literature - 
one of the highest and purest expressions of human 
thought. - M. Ariel 

There is no treatise equal to Kural in any Indian 
language. - John Murdoch 

With sure strokes, the Kural draws the ideal of 
simple ethical humanity. There hardly exists in the 
literature of the world a collection of maxims in which 
we find so much lofty wisdom.~ Dr. Albert Schweitzer 

The maxims of Valluvar have touched my soul. 
- Mahatma Gandhi 

Abbrivations used in this book 

MSP. - MS. PURNALIGAM PILLAI 
M.S.M. - MS. MICHEL 
V.RR. -  V.R. RAMACHANDRA DESHITAR 
MRR. - MR. RAJAGOPALA IYENGAR 
V.V.S.  -  V.V. SUBRAMANIA IYER 
RD. - Rev. DREW & JOHN LAZARUS 
SJ. - DR. S. JAGATHRATCHAGAN 
K.PM. - K.P. MUTHAIAN 
SM. - Dr. S. MAHARAJAN   GUP. - Dr. G.U. POPE 
CR. C. "RAJAJI' J  
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திருக்குறள் 
THIRUKKURAL 

அறத்துப்பால் 
RIGHTEOUSNESS 
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2 Thirukkural 

1. கடவுள் வாழ்த்து 

1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி 
பகவன் முதற்றே உலகு 1 

எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் அகரம் முதன்மை ஆவது போல் 
உலகுக்குக் கடவுள் முதன்மையாகும். 

All letters begin with A. This world has the Supreme Beings 
as its first. (M.S.P.) 

2... கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் 
நற்றாள் தொழாஅர் எனின் 2 

மெய் அறிவனின் திருவடிகளைத் தொழுது பின்பற்று 
வதே கல்வியின் பயனாகும். 

Of what avail learning, if the learned do not adore the 
good feit of Him who is Immaculate Wisdom (V.R.R.) 

3. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் 
நிலமிசை நீடுவாழ் வார் 3 
நெஞ்சமலரில் நிலைத்தவரின் மாட்டிுமையுடைய தாளினைச் 

சேர்ந்தவர் உலகில் நிலைத்திருப்பர். 
Those who find refuge in great feet (of Him) who lives 

in lotus of heart (of devotee) five eternally in heaven.(V.R.R.) 

4. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்அடி சேர்ந்தார்க்கு 
யாண்டும் இடும்பை இல 4 
விருப்பு வெறுப்பற்றவரின் இருவடியைச் சேர்ந்தவர்க்குத் 

துன்பம் என்பதே இல்லை. ் 
To those wha are united to the feet of Him who 1s without 

desire or aversion, evil shall never come. (R.D.) 
5. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் 

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு 5 
மெய்ப்பொருளான இறைவனை விரும்பினவர்கீகு அறி 

வின்மையால் வரும் இடர்கள் சேரா. 
Dark twins, good and bad, afflict them not, by whom His 

glory is wroughts. (S.M.M.)
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6, பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க 
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார் 6 

ஐம்புலன்களை அடக்கியவனின் மெய் ஒழுக்கநெறி 

நின்றவர் உலகில் என்றும் வாழ்வர். 

Long will they live who walk the righteous path of Him 

who has quenched the desires of the five senses. (M.S.P.) 

7. தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது 7 

ஓப்பற்றவர் வழிநிற்பவர்க்கு அல்லால், மற்றவர் மனக் 

கவலையைப் போக்க முடியாது. 

They alone escape from sorrow who take refuge in the 

feet of Him who hath no equal. (7/5. 

8. அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

பிறவாழி நீந்தல் அரிது 
அறக் கடலாகிய சான்றோனின் திருவடிப் பின்செல்ப 

வரே மற்ற துயர்க் கடலைக் கடக்க “முடியும். 

The seas of wealth and sense delights can be crossed by 

those clinging to the feet of sage who is the Ocean of 

Righteousness. (V.V.S.) 

9. கோளில் பொறியில் குணமிலவே எண்குணத்தான் 

தாளை வணங்காத் தலை 

எண்வகைப் பண்பினை எஏற்காவிடில், பொறியிருந்தும் 

புலனற்றவர் ஆவர். 

The head that does not bow down before and worship the 

feet of Lord of eight attnbutes will be as like palsied senses. (0௩.௩) 

10. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் 

இறைவன் அடிசேரா தார் 

இறைவன் திருவடியைப் பின்பற்றினோர் - வாழ்க்கைக் 

கடலைக் கடப்பர். மற்றவர் கடவார். 

None can swim the great sea of births, but those who 

are united to the feet of God. (R.D.) 

8 

9 

10
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2. வான் சிறப்பு 
1. வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 

தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று it 
வான் மழையால் உலகுயிர்கள் வாழ்கின்றன; அம்மழை 

உயிர்கட்குச் சாவா மருந்தாகும். 
As the world sustains itself on progresses with rain from 

the sky, it is ambrosia or nectar, so to be understood. (M.S.P.) 

2. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை 12 

உண்பார்க்கு, உணவுண்டாக்கி, உணவோடு உணவாக 
உதவுவது மழை. ் 

Rain creats fit food for them that eat and ts itself their 
food. (14.௩.ஈ.) 

3. விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 
உள்நின்று உடற்றும் பசி 13 
வேண்டுங்காலத்து மழை பெய்யாவிடில், விரிந்த கடல் 

சூழ்ந்த இந்த உலகம் பசியால் அழியும். 
Hunger would stalk abroad and torment this wide sea-grit 

world, were the rains to fail in time. (V.R.R.) 

4. ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால் 14 
மழை வருவாயின் வளப்பம் குறையின், உழவர் ஏர் 

பிடித்து உழ வாய்ப்பில்லை. 

If the rich resources of rain-bearing cloud fails or there 
be rain-scarcity, the ploughmen will not plough with the yoke 
of the oxen. (M.S.P.) 

5.  கெடுப்பதூஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் (று)ஆங்கே 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் ம்ழை 15 
மண்ணில் வாழ்வாரைப் பெய்யாது கெடுப்பதும்; கெட்ட 

வர்க்குத் துணையாவதும் விண்ணின் மழையே. 
It is rain that both ruins and aids the ruined to rise. (4.5.௨)
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6. விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே 

பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது 16 

வானின் மழைத்துளி நிலத்தில் விழாவிடில் நானிலத் 

தில் சிறுபுல்லும் தளிர்க்காது. 

Even grass will cease to grow if the showers from above 

should cease to. fall. (V.V.S.) 

7. நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி 

தான்நல்கா தாகி விடின் 17 

முகில் மின்னி இடித்து மழை பெய்யாவிடில், பெருங் 

கடலும் தன் இயல்பு குறையும். 

Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the 

cloud that has drawn (its waters) up, given then not back again. 

(R.D.) 

8. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 

வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு 18 

மழை பெய்யாவிடுல், வானவர்க்கும் சிறப்பாக வழி 

பாடு நடவாது. 

If the heavens dry up, neither yearly festivals nor daily 

worship will be offered in this world to the inhabitants of heaven. 

(R.D.) 

9. தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 

வானம் வழங்காது எனின் 19 

வானமழை வறண்டால், உலகில் அறமும் முயற்சியும் 

நடைபெறாது. 

If it does not rain there will be neither munificence nor 

penance tn this world. 

1௦. நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 

வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு 

எத்தகையோர்க்கும் நீர் இன்றி வாழ முடியாது; தண்ணீ 

ரும் மழையின்றி இல்லை. 

The world cannot exist without water; there will be no 

ceaseless supply without rainfall. (V.R.R.) 

20
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3. நீத்தார் பெருமை 

1. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து 

வேண்டும் பனுவல் துணிவு 21 
தல்லொழுக்கம் கொண்டு தீயொழுச்கம் நீத்தவர்களையே 

அறிவுநூற் புலவர் பெருமை செய்வர். 
Who, duty done, world's way do a quit, Are the best, saith 

Holy Writ. (S.M.M.) 
2. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து 

இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்ட டற்று 22 

இறந்தவர் எண்ணிக்கை அறவிலடங்காதது போல் துறந் 
தார் பெருமை அளவிலடங்காது. 

To measure the greatness of one who has renounced is 
like reckoning the number of the dead in this world. (V.R.R.) 

3. இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார் 

பெருமை பிறங்கிற்று உலகு 23 

நன்மை தீமைகளை ஆய்ந்து, நல்லறம் கைக்கொண்ட 
வர் பெருமையே, உலகஇல் சிறந்தது. 

The greatness of those who have taken to ascetic life, after 
duly weighing the two stages, the present and the future, shines 
in the world. (14.52) 

4.  உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் 
வரனென்னும் வைப்பபிற்கோர் வித்து 24 

அறிவு எனும் குத்துக் கோலால் ஐம்பொறியாம் யானையை 
அடக்கினோன் துறவற நிலத்திற்கு வித்து ஆவான். 

He who guides his five senses by the hook of wisdom, 
will be a seed in the world of excellence, (R.D.} 

5. ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு உளார்கோமான் 
இந்திரனே சாலுங் கரி 25 
ஐம்பொறிகளையும் அடக்கிப் புலன்வழிச் செல்லாது, 

உயிர்நிலை பெற்றமைக்கு இந்திரனே சான்றாவான். 
Indra, the Lord of the skies, is himself a witness to the 

might of those who have conquered their five senses.
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6. செயற்கரிய செய்வார் பெரியவர் சிறியர் 

செயற்கரிய செயகலா தார் 26 

பிறர் செய்தற்கு அரிய செயல்களைச் செய்பவர் பெரியர் 

அச்செயற்கு அஞ்சுபவர் சிறியர். 

The great ones are they who can achieve the impossible; 

the feeble ones are those who cannot. 

7.  சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென்று ஐந்தின் 

வகைதெரிவான் கட்டே உலகு 27 

ஐம்புலன்களின் இயல்பினை அறிந்தவனே உலகியலை 

அறிந்தவன் ஆவான். 

The world ts within the knowledge of him who knows the 

properties of taste, sight, touch, hearing and smell. (R.D.} 

8, நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 

மறைமொழி காட்டி விடும் 28 

நீத்தார் பெருமையை அவர் மன நிறைவோடு கூறும் 

மொழிகளால் அறியலாம். 
The greatness of the sages in the world is borne out by 

their. prophetic utterances. (V.R.R.) 

9, குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 

கணமேயும் காத்தல் அரிது 29 

நிறைகுணம் உண்டாக்கும் சினம், நொடியில் தோன்றும் 

அதனைத் தடுத்தல் அரிதாம். 
It is impossible to resist even for a minute the wrath of 

those who stand on the hill of virtue. (V.R.R.) 

10. அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்குஞ் 

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான் 30 

எல்லா உயிர்க்கும் அன்பருள் காட்டுவதால் துறவியர் 

அநீதணர் ஆவார். 

Anthanars are acetics who behave graciously towards all 

other lives, (M.S.P.)
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4. அறன் வலியுறுத்தல் 

். சிறப்பு ஈனும் செல்வமும்எனும் அறத்தினூஉங்கு 

ஆக்கம் எவனே உயிர்க்கு 31 

அறமே மக்கட்குச் சிறப்பையும் செல்வத்தையும் தரும்; 
அதனினும் சிறந்த ஊதியம் இல்லை. 

Righteousness leads unto heaven and it brings wealth also; 
then what is there that 1s more profitable? (V.V.S.) 

2.  அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை 
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு 32 

ஒருவர்க்கு அறத்தினும் சிறந்த ஆக்கமும் இல்லை. 
அதை மறப்பதினும் கேடு இல்லை. 

There is no greater good than Righteousness, nor no greater 
il than forgetting of it (V.V.S.) 

3. ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே 
செல்லும்வாய் எலலாஞ் செயல் 33 
செய்யத்தக்க வழியில் எல்லாம் அறப்பணியை இடை 

விடாது இயன்ற மட்டும் செய்க. 
As much as possible, in every way, incessantly practise 

virtue. {R.D.) 

4. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்துஅறன் 
ஆகுல நீர பிற 34 

மனத்தின் மாசின்மையே அறம்; மற்ற செயலனைத்தும் 
ஆரவாரம் கருதியவையாம். 

Whatever is done with a spotless minds 15 virtue; all else 
is vain show. '  (R.D.) 
5. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் 

இழுக்கா இயன்றது அறம் 35 
பொறாமை, பேராசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய நான் 

கும் இல்லாமல் வாழ்வதே அறம். 
Virtue consists in avoiding envy, lust, wrath and harsh word- 

these four. (M.S.P.)
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6.  அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது 

பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை 36 

வாழ்க்கைத் தொடக்கத்திலிருந்தே அறஞ் செய்க; வாழ் 

விறுதியில் அஃது அழியாத துணையாகும். 

Do not postpone doing Dharma. Do it now. For it will be 

a never failing friend at your death. (V.R.R.) 

7. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை 37 

பல்லக்கில் ஏறியவனையும் - சுமப்பவனையம் கண்டு 

அறத்தின் விளைவு இஃது என்று கருதாதே. 

Why search for the fruits of Dharma? Behold the one in 

the palanquin and the palanquin-bearer. (V.R.R.) 

8. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன் 

வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல் 38 

என்றும் ஒருவன் நன்மையையே செய்யின், அவன் வாழ் 

நாளில் தீமை வரும் வழியை அடைக்கும். 

Good do till in thee there 1s breath; like rock it blocks Birth- 

Death. (S.M.M.) 

9. அறத்தான் வருவதே இன்பம்மற் றெல்லாம் 

புறத்த புகழும் இல 
நல்லொழுக்கத்தால் வருவதே இன்பம், அறமற்ற 

வழியில் வருவனவெல்லாம் துன்பம். 

They alone are joys which flow from virtuous life. All else 

39 

is sorrow and merits no praise. (V.R.R.) 

10. செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு 

உயற்பால தோரும் பழி 40 

ஒருவன் செய்யத்தக்கது அனைத்தும் நன்மையே விலக்கத் 

தக்கது தீமையே. 

Virtue or good-deed is what one ought to do; vice or ill- 

deed what is one must shun.
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௦. இல்வாழ்க்கை 

1. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் 
நல்லாற்றின் நின்ற துணை 41 

மாணவர், தவத்தர், துறவினர் ஆகிய மூவருக்கும் இல்லற 
வாழ்வினன் துணையாவான். 

The householders is the mainstay of all who follow the three 
other paths of life. (V.S.S.) 

2. துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் 
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை 42 

துறவியர், வறுமையுண்டோர், காப்பற்றோர் என்னும் 

மூவர்க்கும் இல்வாழ்வினர் உறுதுணையாம். 
The householder is the mainstay of the ascetics, the needy 

and the dead. (V.R.R.) 

3. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானேன்றாங்கு 
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை 43 

முன்னோர், கடவுள், விருந்தினர், உறவினர், தான் எனும் 
ஐந்து பிரிவினரைப் போற்றுதல் இல்லறத்தானின் கடமை. 

It is supreme virtue (of householder) to full his obligations 
to forefathers, good, guests, relatives and himself. (V.R.R.) 

4. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை 
வழிஎஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் 44 

ஒருவன் இல்வாழ்க்கையில் அன்பும் அறனும் உடையா 
னாயின் வாழ்க்கை நெறி குறைதல் இல்லை. 

He who shares his mea! with others in dread of committing 
sin will never suffer from want. (M.S.P.) 

5: அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 
பண்பும் பயனும் அது 45 
அன்பும் அறனும் உடையதே சிறந்த இல்வாழ்க்கையின் 

குணமும் விளைவும் ஆகும். 
If the married life possesses love and virtue, these will 

be both its duty and reward. (R.D.)
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6. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில் 
போடஒய்ப் பெறுவது எவன் 46 

நல்வழியில் நடத்தும் குடும்ப வாழ்க்கையைவிடத் 

துறவறத்தில் பெறக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. 

Is there any gain greater in resorting to other orders of 

life than by pursuing right path of householder? 

7, இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் 

முயல்வாருள் எல்லாம் தலை 47 

நல்வுதியில் குடும்பம் நடத்துபவனே மேல்நிலை அடைய 

மூயல்வோரினும் சிறந்தவன். 

Among all those who labour (for future happiness) he is 

great who lives well in the household state. (R.D.) 

8. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை 

நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து 48 

நன்னேறியில் அறிந்தவை தவறாதிருக்கும் இல்லறமே 

தவம் செய்வாரினும் சிறந்தது. 

The householder who, not swerving from virtue, help the 

ascetic in his way endures more than those who endure penance. 

(R.D.) 

9.  அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் 

பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று 49 

அறம் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லுதற்குரியது பிறர் பழிப் 

பற்ற இல்லற வாழ்க்கையே. 

The marriage-state is duly called virtue. The other state 

is also good, if others do not reproach ம். (R.D.) 

10. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் 

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் 50 

முறைப்படி இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன், தெய்வத்திற்கு 

நிகராகப் புகழப்படுவான். 

He will be placed among the gods in heaven, who tn this 

world follows the law of the house-holder's life. (M.R.R,)
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6. வாழ்க்கைத் துணைநலம் 

1.  மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான் 

வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை 51 

நற்குண நற்செய்கையளாய்க் கணவன் வருவாயறிந்து 

செலவு செய்பவளே நன்மனைவியாவாள். 

She is true partner in life who possesses all wifely virtues 
and spends according to income of her husband. (V.R.R.) 

2. மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 

எனைமாட்சித் தாயினும் இல் 52 

நல்ல மனைவி இல்லாதான் குடும்பம் எவ்வளவு பெருமை 

யுடையதாயினும் பயனில்லை. 

If wife lacks power of domestic management household life 
will be sham however dignified in other respects. (M.S.P.) 

3. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் 
இல்லவள் மாணாக் கடை 53 

மனைவி சிறந்தவளாயின் எல்லாம் செழிக்கும்; நற்குணம், 
நற்செய்கை இல்லாவிடில் ஒன்றும் இல்லை. 

What will the house lack if the wife be virtuous? What 
will be there in case she be graceless? (M.S.P.) 

4. பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும் 

திண்மையுண் டாகப் பெறின் 54 

கற்புடைய மனைவியைக் காட்டிலும் சிறந்தவர் எவரும் 
இல்லை; அவளே பெருந்தகை. 

What is more excellent than a wife if she possesses the 
stability of hastity? (R.D.) 

5. தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழவாள் 
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 55 
தெய்வம் தொழாமல், கணவன்பால் அன்புடையாள், 

வேண்டுங்கால் பெய்யும் மழை. 
Waking up she worships no other God than her husband. 

Verily at her very bidding it rains. (V.R.R.)
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6. தற்காத்துத் தற்கொண்டான் பேணித் தகைசான்ற 

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண் 56 

மனவுறுதியுடன், கணவனையும், மனைப் புகழையும், 

கடமையையும் மறவாதவளே நல்ல மனைவியாவாள். 

She is good housewife who guards her virtue and her 

reputation and tend husband with loving care. 

7.  சிறைகாக்குங் காப்புஎவன் செய்யும் மகளிர் 

நிறைகாக்குங் காப்பே தலை 57 

பெண்களை அடைத்துக் காப்பதில் பயனில்லை. அவர் 

தம் மனவுறுதியே தலைமையானது. 

What avails the guard of a prison? The chief guard of a 

woman is her chastity. (R.D.) 

8.  பெற்றான்பெறின் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப் 

புத்தேளிர் வாழும் உலகு 58 

மகளிர் தம் கணவரிடத்துப் பேரன்புடையராயினும் புக 

முலகின் பெருஞ்சிறப்புப் பெறுவர். 
When women win (the glory of serving) their Lords, they 

win great glory in the world of the gods. (M.R.R.) 

9.  புகழ்புரிந்த இல்இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன் 

ஏறுபோல் பீடு நடை 59 

நல்ல மனைவி இல்லாதார்க்குப் பலர்முன் அரிமாப் 

போன்ற பீடுடைய நடை இல்லை. 

A cuckold know not the lovely gait of a lion before his 

detractors. (V.R.R.) 

10. மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றுஅதன் 

நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு 6௦ 

நல்ல மனைவியும், நன்மக்களும் இல்வாழ்க்கைக்கு 

அழகும் சிறப்பும் ஆகும். 
They say that an excellent wife is a blessing to house, 

and that her bearing good children is its precious ornament. 

(M.S.P.}
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7. மக்கட்பேறு 
1. பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த 

மக்கட்பேறு அல்ல பிற 61 

நாம் பெறும் செல்வங்களுள், நன்மக்கள் செல்வமே 

சிறந்த செல்வமாகும். 

Among at the benefits acquired, we know no greater benefit 

than the acquisition of intelligent children. (R.D.) 

2. எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப் 

பண்புடை மக்கட் பெறின் 62 

குற்றம் அற்ற நன்மக்களைப் பெற்றால் ஏழு தலைமுறை 
யிலும் இமைகள் சேரா. 

All the seven births no evil befalls one who is blest with 
good and unstained children. (V.R.R.) 

3. தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள் 

தம்தம் வினையான் வரும் 63 

மக்கள் தேடும் பொருள்களுள், நன்மக்களே ஒருவர்க்குச் 

சிறந்த பொருளாகும். 
Men wil call their sons their sons their wealth, because it flows 

to them through the deeds they perform on their behalf. (R.D.) 

4. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேகம் மக்கள் 
சிறுகை அளாவிய கூழ் 64 
தம் குழந்தைகளால் அளையப்பட்ட உணவு, பெற் 

றோர்க்குச் சாவா மருந்தாகும். 

Sweeter verily than ambrosia is the gruel soused and 
spattered by the tender hands of one's children. (V.V.S.) 

5.  மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர் 
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு 65 
பிள்ளைகள், பெற்றோர் உடலினைத் தொடுதல் இன்பம்; 

அவர் மழலைச் சொல் கேட்டல் செவிக்குப் பேரின்பம். 
The delight of the body is the touch of one's children. The 

delight of the ear is their lisp. (V.R.R.)
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6,  குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள் 
மழலைச்சொல் கேளா தவர் 66 

தம் குழந்தைகளின் மழலைச் சொல் கேட்காதவரே குழ 

லோசையை, யாழிசையை - இனிது என்பர். 

"The pipe is sweet; the lute ts sweet,’ say those who have 
no heard the prattle of their own children. (R.D.) 

7. தந்ைத மகற்குஆற்றும் நன்றி அவையத்து 

முந்தி இருப்பச் செயல் 67 

அறிஞர் அவையில் மக்களை முதலிடம் பெறச் செய் 

வதே தந்தையின் முதற்கடமை. 

The good a father can do his son ts to make him occupy 

the first rank Is an assembly. (V.R.R) 

8.  தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து 

மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது 68 

தம்மைவிடத் தம் மக்கள் அறிவுடையராய் இருத்தல் 

உலக மக்கட்கு இன்பம் தரும். 

It is pleasant to ail the powerful creatures of the great 

earth that their children should surpass themseives. (R.D) 

89. ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தம்மகனைச் 

சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய் 69 

தன் மகனை உயர்ந்தவன் என்று அறிஞரால் புகழக் 

கேட்ட தாய், பெற்ற பொழுதினும் பெரிது மகிழ்வாள். 

Joy mother feels more than when her son eye weaned, 

at his fair renown. (S.M.M.) 

10. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை 

என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல் 70 

சிறந்த மகனைப் பெறுவதற்கு, தந்தை என்ன நன்மை 

செய்தானோ என வியக்கச் செய்வதே மகனின் எதிருதவியாம். 

What recompense the son pay his father is the world's 

saying, "What austere life his father must have lived to be get 

such a son?’ (M.S.P.)
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8. அன்பு உடைமை 

1. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர் 

புண்கண்நீர் பூசல் தரும் 71 

அன்பை மறைக்க முடியாது; அன்பிற்குரியவர் துன்புற் 

றால் தம் அன்பைப் பலரும் அறியச் செய்யும். 

Is there a bolt to fasten one’s love? The trickling tears at the 

distress of one's friends will proclaim the love within. (V.R.R.) 

2. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் 

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு 72 

அன்பில்லாதவர் அனைத்தையும் தன்னலத்திற்கே செய் 

வர்; அன்புடையவர் உடலுயிர் பொருள் மூன்றையும் பிறர்க்கு 

எவர். 

The loveless are selfish and clings to all: the loving ones 

sacrifice even the bones of their for others. (M.S.P.) 

3. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு 

என்போடு இயைந்த தொடர்பு 73 

அன்பு காட்டுதற்கே, உடலோடு உயிர் ஒன்றியதன் செயல் 

என்பர் அறிவுடையோர். 

The connection between the dear soul and the body built 
of bone is the union of love with tt. (M.S.P.) 

4. அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும் 

நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு 74 

அன்பு, பிறரை நம்மால், ஈர்த்து, எதிர்பாராத அரிய நட் 
புறவை உண்டாக்கும். 

Love begets desire: and that (desire) begets the immea 
surabie excellence of friendship. (R.D.) 

5. அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து 
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு 75 
வாழ்க்கையில் இன்புற்று வாழ்பவர் அனைவரும் அன்பின் 

அருமை தெரிந்தவர் ஆவர். 
The excellence attained by the conjugal enjoyers on earth 

is said to be the result of their tranquil fife in love. (M.S.P.)
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6. அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார் 

மறத்திற்கும் அஃதே துணை 76 

நன்மையைச் செய்யவும், தீமையை விலக்கவும் துணை 

புரிவது அன்பே ஆகும். 

The ignorant say that Kindness is an ally of virtue, No, 

it is defence against evil too. (௩௩) 

7. என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே 

அன்பி லதனை அறம் 77 

எலும்பில்லாத உயிரியை வெயில் சுடும்; அதுபோல் 

அன்பில்லாதவர்களே அறதெறி சுடும். 

Be hold how the sun burns the boneless worm; even so 

does righteousness burn the man that dees not fove. 

8.  அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண் 

வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று 78 

உள்ளன்பில்லாதவர் வாழும் போலி வாழ்க்கை, சுடும் 

நிலத்தில் வற்றிய மரம் தளித்தால் போலாம். 

To live a life void of love is like a withered tree bursting 

into leaf in a barren land. (6௩௩) 

9.  புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை 

அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு 79 

உள்உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதார்க்குப் புறஉறுப்புகள் 

பொய் உறுப்புகளே. 

Of what avail is lovely outside, if love, the soul's ornament 

has no place in the heart. 

10. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஷ்திலார்க்கு 

என்புதோல் போர்த்த உடம்பு 80 

அன்பு இல்லாதவர் உடம்பு, உடம்பன்று; எலும்பைத் 

தோலால் போர்த்திய பிண்டமாகும். 

That body is the dwelling of a sou! which came in the 

path of love; the body of those who are without love is merely 

bone covered with skin. (R.D.)
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9. விருந்து ஓம்பல் 

1.  இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 

வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு 81 

விருந்தினரைப் போற்றுதலே இல்லறத்தாரின் முதல் 

கடமையாகும். 

To sit and cherish the life of the householder is all for the 

sake of liberally entertaining guests with kind acts. (M.S.P) 

2. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா 
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று 82 

அமிழ்தமே ஆனாலும் விருந்தினரை விலக்கி உண்ணல் 
கூடாது. 

Were it even the draught of immortality, it shall not be 

tasted alone when the quest is in the hall. (V.V.S.) 

3. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை 

பருவந்து பாழ்படுத லின்று 83 

நாள்தோறும் விருந்தினரைப் போற்றுகின்றவன் வாழ்க்கை 

என்றும் மங்காது. 

The life of him who welcomes and entertains guests will 
never suffer want nor run to waste. (M.S.P) 

4. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து 

நல்விருந்து ஓம்புவான் இல் 84 

மகிழ்வுடன் விரும்தோம்புவார் வீட்டில் செல்வ மகள் 
விரும்பி வாழ்வாள். 

Lakshmi shall delightfully dwell in the house of that man 
who, cheerfully entertains the good as guests, (S.3.) 

5S. வித்தும் இடல்வேண்டுங் கொல்லோ விருந்தோம்பி 
மிச்சில் மிசைவான் புலம் 85 

விருந்தினரைப் போற்றுபவன் நிலம், ஊராரால் மிகுந்த 
விளைவைக் கொடுக்கும். 

Does the field of the one who partakes of what remains after 
entertaining the guests, need to be sown with seeds?(V.R.R.)
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6. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் 

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு 86 

எப்பொழுதும் விருந்தோம்புவானைச் சான்றோர் நல் 

விருந்தினனாய் ஏற்பர். 

The man who just tends the cutgoing guest and fs awaiting 

the next one will be welcome to god. (5.1.) 

7... இனைத்துணைத் தென்பதொன்பது இல்லை விருந்தின் 

துணைத்துணை வேள்விப் பயன் 87 

விருந்தோம்பலின் மதிப்பு விருந்தினர் தகுதியைப் 

பொறுத்ததாகும். 

The effects of hospitally cannot be exactly measured. They 

are proportionate to the worth of the guest. (1௩௩௮ 

8. பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி 

வேள்வி தலைப்படா தார் 88 

விருந்தினரைப் போற்றாதார், செல்வத்தை இழப்பர்; 

அவர் போலி மாந்தர். 

Those who have never been benevolent shall at last lament 

miserably at deat hour without any hope. (K.P.M.) 

9. உடைடையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா 

மடமை மடவார்கண உண்டு 89 

விருந்தோம்பாதான் செல்வனே ஆயினும், வறியவன் 

போன்றவனே. 

The stupidly which exercises no hospitality is poverty in 

the midst of wealth. (R.D.) It is found in senseless mortals. 

(M.S.P.) 

10. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து 

நோக்கக் குழையும் விருந்து 

அனிச்சம் பூ முகர்ந்தால் வாடும்; விருந்தினரோ முகம் 

வேறுபட்டாலே வாடிவிடுவார். 

The ‘aniccam' flower withers when smelt, and the guest 

under a displeased look. (V.R.R.) 

90
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10. இனியவை கூறல் 

1. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம் 

செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல் 91 

உண்மை உணர்ந்த அறிஞர் கூறும் அன்பு மொழியே 

இனிய சொல்லாகும். 

Sweet speech flows from love, 1s free from deceit and is 

the word of the mouth of the virtuous. (R.D.) 

2.  அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமாந்து 

இன்சொலன் ஆகப் பெறின் 92 

மனம் உவந்து ஒருவர்க்கு ஒன்றைக் கொடுப்பதினும் 

இனிய சொல்லே ஏற்றம் உடையது. 

If one speaks sweet words with a smiling face, it is better 

than giving with willing heart. (M.S.P.} 

3. முகத்தான் அமர்ந்துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம் 

இன்சொ லினதே அறம் 93 

கண்டு அளாவுவார்க்கு மலர்ந்த முகமும் இனிய சொல் 
லும் இன்றியமையாதன. 

Sweet speech flowing from the heart uttered with a cheerful 
countenance and a sweet look is true virture. (R.D.) 

4.  துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் 

இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு 94 

நெஞ்சார இன்சொல் சொல்லுபவர்க்கு, வறுமையால் 
வருந்தும் நிலைமை நேராது. 

The torment of poverty does not befall those who have 
a good word to say to all. (V.R.R.) 

5. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு 
அணியல்ல மற்று பிற 95 
அடக்கமும் இனிய சொல்லுமே ஒருவனுக்கு அணி 

கலனிலும் சிறந்த அழகாகும். 

Modesty and loving speech, these alone are ornaments to 
a man, and none other. (V.V.S).
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6. அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை 

நாடி இனிய சொலின் 96 

இனிய சொற்களையே பேசினால் உலகில் தீமை கெட, 

நன்மை பெருகும். 

If one seeking good speaks sweet words, evil will wane 

and charity will wax. (M.S.P.) 

7. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று 

பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல் 97 

இன் இனிய சொல் ஒருவருக்கு நன்மையைத் தந்து, 

எல்லா உதவிகளையும் செய்யும். 

That speech which brings benefits, will yield righteousness 

and merit as well. (S.J.) 

8.  சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் 

இம்மையும் இன்பம் தரும் 

புன்மை தவிர்த்த இன்சொல், இம்மை மறுமை இரண்டி 

லும் இன்பம் தரும். 

Sweet and inoffensive words yield one, happiness both here 

and hereafter. 

9. இன்சொல் இனிதுஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ 

வன்சொல் வழங்கு வது 99 

இனிய சொற்கள் இன்பம் தருதலை அறிபவன் 

கடுஞ்சொல் சொல்வது எதற்காகவோ? 

How does a man use harsh words, even after he finds 

98 

the pleasure that kinds words beget. (5...) 

10. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் 

கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று 100 

இனிய சொல் நீக்கிக் கடுஞ்சொல் கூறுதல், கனியை 

விட்டுக் காயைத் தின்பது போல. 

To use bitter words while sweet words are ready Is to make 

choice of unripe to ripe fruits. (M.S.P.)
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11. GQetinsmesrphl glee 

1. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 
வானகமும் ஆற்றல் அரிது 101 

ஓர் உதவியும் செய்யாதபோது மற்றவர் செய்யும் உதவிக்கு 

விண்ணும் மண்ணும் ஈடாகாது. 

The gift of heaven and earth is not an equivalent for a 
benefit which is spontaneously extended unreciprocatively (K.P.M.). 

2. காலத்தி னால்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது 102 

தக்க நேரத்தில் செய்த சிறு உதவியின் பயன் உலகத்தி 
னும் பெரிதாகும். 

A help timely, though small, transcends the world (V.R.R.) 

5. பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தாூக்கின் 
நன்மை கடலிற் பெரிது 103 

பயன் நோக்காது பிறர் செய்த உதவியின் இறப்புக் 
கடலினும் பரந்ததாகும். 

‘Help: done spontaneously if weighed, will be greater than 
vast sea. (S.J.) 

4. தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் 
கொள்வர் பயன்தெரி வார் 104 
பிறர் செய்த சிறிய உதவியையும், அறிஞர் பெரியதாகப் 

பராரராட்டுவர், 

The benefit received may be as small as a tiny millet seed, 
but its worth is big as a palmyra tree (K.P.M.) 

5... உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி 
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து 105 - 
உதவியின் மதிப்புயர்வு, ஏற்றுக் கொள்பவர் தகுதியைப் 

பொறுத்தது. 
Help has no measure of its own. Its worth is as much 

as the worth of the recipient (M.S.P.)
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6. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க 

துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு 106 

மாசிலார் உறவை மறத்தல் ஆகாது; துன்பத்தில் உதவி 

யவர் நட்பை இழத்தல் கூடாது. 

Forget not the benevolence of the blameless; for the sake not 

friendship of those who have been on your staff in adversity (R.D.) 

7. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் 

விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு 107 

தம் துன்பத்தைப் போக்கியவர்களை, மேன் மக்கள் எப் 

பொழுதும் நினைப்பர். 
The good will remember with gratitude, all through seven 

births, the friendship of those who have wiped out their suffering 

(V.R.R.) 

8. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது 

அன்றே மறப்பது நன்று - 108 

மறக்கக் கூடாது பிறர் செய்த நன்மையை; மறக்க வேண்டு 

வது அவரின் தமையை. 

It 1s ignorable to forget a kindness; but on injury received, 

it is the part of nability to forget at ance. (V.V.S) 

9. கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த 

ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும் 109 

கொன்றாலன்ன தீமை செய்யினும் அவர் செய்த நன்மை 

யையே தினைக்க வேண்டும். 

The deadliest deed's straight forgot, by a single benefit's 

thought. (S.M.M.) 

10. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை 

செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு 110 

அறம் கொன்றார்க்கும் வாழ்வுண்டு; நன்றி மறந்தவர்க்கு 

வாழ்வு என்பதில்லை. \ 

He who has killed every virtue may yet escape; there is 

no escape for him who has killed a benefit. (R.D.)
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12. நடுவ நிலைமை 

1. தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியான் 

பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின் 111 

அற முறைப்படி நடக்கும் நடு நிலைமையே சிறந்த பண் 
பாகும். 

The Alpha and the Omega of a righteous life is propriety 
which requires that you extend his due, be him a stranger, a 
friend, or an enemy. ~ (K.P.M.) 

2. செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவின்றி 

எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து 112 

நடுநிலை உடையவன் செல்வம், வாழ்நாளும் வழி மர 
பினர்க்கும் பயன்படும். 

The wealth of the upright dwindle not and passes onto 
their prosterity. (V-R.R.) 

3. நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை 
அன்றே ஒழிய விடல் 113 

நன்மை தரினும் நடுநிலை தவறிய செல்வத்தை ஏற்றுக் 
கொள்ளலாகாது. 

Though :t yields only good, abandon, on the very day the 
wealth ill-gotten by partiality, (M.S.P.) 

*. தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் 
எச்சத்தாற் காணப் படும் 114 

ஒருவர் நடுநிலைமையர் என்பதை அவர் விட்டுச் செல் 
லும் பேறுகளால் அறிய முடியும். 

If person just or unjust be, is proved by their progeny. 

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக் 
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி 

5. 

115 

ஆக்கமும் நீக்கமும் உலக இயற்கை நடுநிலை தவறாதது 
அறிஞர்கட்கு அழகு. 

Adversity and prosperity attend on ail (M.S.P.). It is the 
ornament of the wise to preserve evenness of mind. (R.D.)
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6.  கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம் 

நடுவொரீஇ அல்ல செயின் 116 

நடுநிலைமை தவறியவன் கெடுவது உறுதி என்பதை 

அறிக. 

If one’s heart swerves from the upright path and does 

wrong, let it discern, "I go to ruin”. (M.S.P.} 

7... கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக 

நன்றிக்கண் தாங்கியான் தாழ்வு 117 

நடுநிலைமை உடையவன் இறக்கத்தை அறிஞர் தாழ் 

வாகக் கொள்ள மாட்டார். 

The world doesnot cast aspersion on the poverty endured 

by the upright and virtuous man. (S.3.) 

8. சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால் 

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி 118 

நல்லவர்க்கு அழகு, துலாக்கோல் போல நடுநிலை 

தவறாமல் இருப்பது. 

To incline to neither side, but to rest impartial as the even- 

fixed scale is the ornament of the wise. (R.D.) 

9.  சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா 

உட்கோட்டம் இன்மை பெறின் 119 

மனம், நடுநிலை உள்ளவர்க்கே நடுநிலைச் சொல் 

அமையும். 

If the heart does not lean to one side outright (M.S.P.}, then 

equity is the impartial expression of an unbiased mind (V.R.R.) 

10. வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் 

பிறவுந் தமபோற் செயின் 12௦ 

வணிகர்க்கு நடுநிலை ஆக்கம் தரும். வாழ்வுக்கும் 

நடுநிலை மேன்மை தரும். 

To one who trades, it will be good trade if he takes good 

care of other's goods as he does for his own. (M.S.P.)
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“13. அடக்கம் உடைமை 

். அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை 

ஆரிருள் உய்த்து விடும் 121 
அடக்கம் உயர்த்தி இன்பம் தரும். அடங்காமை தாழ்த்தி 

துன்பம் தரும். 

Self-conftrol places one among the gods; lack of it leads 

one to darkness of hell. (V.R.R.)} 

2. காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் 

அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு 122 

பொருளைப் போல் அடக்கத்தைக் காக்க வேண்டும். 

அதுவே வாழ்வுக்கு மேலான செல்வம். 

Guard self-control as wealth. There is no gain greater than 

that to human hfe. (14.55) 

3.  செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து 

ஆற்றின் அடங்கப் பெறின் 123 

அடக்கமாய் வாழ்தலே அறிவுடைமை. அதனையே 

உலகத்தார் மேலாக மதிப்பர். 

If a man, knowing that self-control is wisdom, in the 

appointed way controls himself, such self-control, known by the 
wise will lead to glory. 

4. நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் 
மலையினும் மாணப் பெரிது 124 

எந்நிலையிலும் அடக்கமுடையவன் வாழ்வு மலையின் 
மாண்பினும் சிறந்தது. 

Tie proud apperance of the man of self-control inflexible in 
hts attitude, is greater and grander than that of the mountain.(M.S.P.) 

5. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் 
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து 125 
அடக்கம் அனைவர்க்கும் நல்லது, செல்வர்க்கு அடக்கம் 

பெரும் சிறப்பாகும். 
To all alike seif-controi is good; but to the wealthy among 

them, it is the nature of a treasure. (M.R.R.)
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6. ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் 

எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து 126 

ஐந்து உறுப்புகளையும் கூட்டுள் அடக்கம் ஆமை போல் 

ஐம்புலன் அடக்கினோன் ஆன்றோனாவான். 

He who, throughout one birth, like a tortoise, keeps in 

(controls) his five senses, will obtain happiness throughout the 

seven births. (R.D.) 

7... யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு 127 

எவற்றினும் நாவைக் காப்பதே சிறந்தது. இல்லையேல் 

பெருந்துன்பமாம். 

Whatever else you may not control, control your tongue, 

lest you should repent your indiscreet words. (V.R.R.) 

8, ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் 

நன்றாகா தாகி விடும் 128 

பேசும் சொற்களில் ஒன்று குற்றமாயினும் அது தமை 

உண்டாக்கும். - 

If even one word of yours causes pain to another, all your 

virtue is lost. 

9. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே 

நாவினாற் சுட்ட வடு 129 

தீயால் சுட்ட புண் ஆறும். பிறரை நாவால் வருத்திய 

வருத்தம் ஆறாது. 
The blister caused by fire will heal. But the brand of a 

bitter tongue will never heal. (V.R.R.) 

(0. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி 

அறம்பார்க்சூம் ஆற்றின் நுழைந்து 130 

சினத்தைக் காலதுக்கற்றபட நிற்பவனை நோக்கி அறம் 

சென்றடையும். 

The god of virtue will come across the path and bide the 

time of man who guards his wrath and learns and is able to 

subdue self. (M.S.P.)
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14. ஒழுக்கமுடைமை 

1, ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் 

உயிரினும் ஓம்பப் படும் 131. 

ஒழுக்கமே மேன்மை தருவதால், உயிரைவிடக் காப் 

பாற்றத் தக்கதாகும். 

As good conduct or demeanour makes excellence, it ought 

to be preserved more carefully than life. (M.S.P.) 

2.  பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பித் 

தேரினும் அஃதே துணை 132 

ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்க வேண்டும். அறத்தினும் 

ஒழுக்கமே சிறந்தது. 
Let propriety of conduct be preserved though one practises 

and excel, in many virtues, that will be an eminent aid.(K.P.M.) 

3. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் 

இழிந்த பிறப்பாய் விடும் 133 

ஒழுக்கமே நற்குடிப் பிறப்பைக் காட்டும். ௮ஃதின்மை 
குடி மதிப்பைக் கெடுக்கும். 

Propriety of codnuct ts true greatness of birth, improprer 
conduct will sink into a mean birth. (R.D.) 
4. மறப்பினும் ஒத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும் 134 

வேதத்தை, பார்ப்பான் மறந்தாலும் குற்றம் இல்லை. 

ஒழுக்கம் கெடின் குடிப் பிறப்பு கெடும். 
His scripture the brahmin may forget, relearn all living, 

his birth all spurn. (S.M.M.) 

5. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை 
ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு 135 

பொறாமை கொண்டாற்கு ஆக்கம் இல்லை. ஒழுக்கம் 
இல்லாற்கு உயர்வு இல்லை. 

As the envious man is bereft of opulence, so the man of 
ne demeanour is devoid of greatness. (M.S.P.)
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6. ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் 

ஏதம் படுபாக் கறிந்து 136 

ஒழுக்கக் கேட்டால் இழிவுண்டாகும். எனவே அறிஞர் 

கள் ஒழுக்கம் தவறார். 

The strong mind will not shrink from virtues for they know 

that any deviation is wrought with dire is wrought with dire 

consequences. (V.R.R.) 

7. ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் 

எய்துவர் எய்தாப் பழி 137 

நல்லொழுக்கம் மேன்மை தரும். தீய ஒழுக்கம் கீழ்மை 

தரும். 

A man of character achieves greatness, but a man who 

has no character achieves infinite disgrace. (S.M.) 

8. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் 

என்றும் இடும்பை தரும் 138 

நல்லொழுக்கம் நன்மைக்கு வித்து. தீயொழுக்கம் என்றும் 

துன்பம் தரும். 

Good demeanour will be the seed of good, but evil 

demeanour will cause eternal distress. (M.S.P.) 

9. ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய 

வழுக்கியும் வாயாற் சொலல் 139 

ஒழுக்கம் உடையவர் மறந்தும் கெட்ட சொற்களை 

வழங்கார். 

ft is difficult for a man of right conduct to utter evil words 

even in a forgetful mood. (M.S.P.) 

19” உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் 

கல்லார் அறிவிலா தார் 140 

நூல் பல கற்றவராயினும் கால நடைமுறைக்கு ஏற்ப 

ஒழுகாதவர் அறிவில்லாதவராவர். 

Those who cannot move in harmony with the world are 

learned fools. (M.S.P.)
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12. பிறனில் விழையாமை 

1.  பிறன்பொருளாட் பெட்பொழுகும் பேதமை ஞாலத்து 

அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல் 141 

பிறன் மனை விரும்புதல் அறம், பொருள், இன்ப நூல் 
அறிந்தவர்க்கு மாறானது. 

The folly of lusting for another's wife cannot be found in 
the world among those who are well versed in sciences of virtue 
and wealth. (M.S.P.) 

2. அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை 

நின்றாரிற் பேதையார் இல் 142 

பிறன் மனையை வேண்டுவார், அறிந்த வறியவர்க் 

குள்ளே கொடியரினும் கொடியர். 
There is no greater fool than he that haunts another man's 

consort among those deviating from virtue. (K.P.M.) 

3.  விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தார்இல் 

தீமை புரிந்தொழுகு வார் 143 

நம்பியவருடைய மனையிடத்தே தவறாக நடப்பவர் 

இருந்தும் இறந்தவராவார். 
Certainly they are no better than corpse who seduce the 

wife of those who unsuspectingly confide in them. (K.P.M.) 

4.  எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும் 

தேரான் பிறனில் புகல் 144 

எவ்வளவு சிறப்புடையனாயினும், பிறர்மனை புகுவோன் 

மாந்தனே அல்லன். 

Whatever be his greatness, what does it avail if without 

at all considering his guilt, one covets the wife of another?(S.J.)} 

5. எளிதென இல்லிறப்பான் எய்தும்எஞ் ஞான்றும் 
விளியாது நிற்கும் பழி 145 

அடைதல் எளிது எனக் கருதி, பிறன்மனை புகுவோன் 
உலகப் பழிக்கு ஆளாவான். 

He who ravages on woman of another, thinking it a mere 
trifly will incur eternal infamy. (5...)
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6.  பகைபாவம் அச்சம் பழிஎன நான்கும் 

இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண் 146 

பிறன்மனை விழைபவனை பகை, தீமை, அச்சம், 

பழிப்பு ஆகியவை விடாமல் பற்றும். 

Enmity, sin, fear and infamy - these four will never leave 

the lusty adulterer. (M.S.P.) 

7.  அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள் 

பெண்மை நயவா தவன் 147 

அயல் மனையை விரும்பாது வாழ்பவனே, அற வழி 

யில் வாழ்பவன் ஆவான். 

He is the righteous householder whose heart is not attracted 

by the charms of his neighbour's wife. (V.V.S.) 

8. பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு 

அறன்ஒன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு 148 

பிறர் மனையை விரும்பாத ஆண்மையே அறமும் ஒழுக்க 

மும் ஆகும். 

The chivalrous of not coveting another's wife is not only 

a virtue to the wise but an examplary conduct. (S.J.) 

9, நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின் 

பிறற்குரியாள் தோள்தோயா தார் 149 

பிறன் மனையை மனத்தாலும் கூடாதாரே உலகில் பல 

நன்மையும் பெறுவர். 

Who on earth deserve all the good things of the world? 

It is they who clasp not the arms of her who belongs to another. 

1௦. அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள் 

பெண்மை நயவாமை நன்று 150 

வேறு அறங்களைச் செய்யாவிடினும், பிறன் மனையை 

விரும்பாமையே சிறந்த அறம். 

Though a man ts not addicted to virtues and commits vices, 

it will be well if he does not covet neighbour's wife.(K.P.M.)
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16. பெரறை உடைமை 

1. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை 151 

தோண்டுபவர்களைத் தாங்கும் நிலத்தைப் போல் பழிப் 

பவரையும் ஏற்றுக் கொள்ளலே பண்பு. 
Like the earth that bears the delvers the delvers, to put 

up with one's scorners is best. (M.S.P.) 

2. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை 

மறத்தல் அதனினும் நன்று 152 
பிறர் செய்த குற்றத்தைப் பொறுத்தல் நல்லது. அதனை 

மறத்தல் அதனினும் நன்று. 
Put up always with one's transgressions. Far greater than 

one's forbearance is one's oblivion of them. (V.R.R.) 

3.  இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள் 
வன்மை மடவார்ப் பொறை 153 

அறிவிலார் செய்யும் தீமையைப் பொறுத்துக் கொள் 
வதே அறிவாற்றலாம். 

To neglect hospitality is poverty of poverty. To bear with 
the ignorant is might of might. (R.D.) 

4.  நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை 
போற்றி ஒழுகப் படும் 154 

பொறாமை உடையவரே மனச் செம்மை உடையவர் 
ஆவார். 

If you want to be grand always, cultivate with patience 
the habit of forgiving other's transgressions. 

5.  ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் 
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து 155 
தண்டித்தவர்களை உலகோர் மதியார். பொறுத்தாரையே 

உலகோர் மதிப்பர். 
Worthless the vindictive we hold, the gentie sterling gold. 

(S.M.M.)
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6.  ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப் 

பொன்றுந் துணையும் புகழ் 156 

தண்டித்தவர் பெறுவது ஒரு நாள் மகிழ்ச்சி. பொறுத்த 

வர்க்கோ உலகம் உள்ளளவும் புகழ். 

Teh delight of the avenger is for a day. The joy of the 
for bearing lasts till the end of the earth. (V.R.R.) 

7. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோதொந்து 

அறனல்ல செய்யாமை நன்று 157 

தனக்குப் பிறர் தீங்கு செய்யினும், பழிக்குப் பழி 

செய்யாதிருப்பதே நல்லது. 

Though others inflict injuries on you, being conscious of 

your own sorrow, refrain from retribution. (5.3.) 

8.  மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாம்தம் 

தகுதியான் வென்று விடல் 158 

நெறி தவறித் தமக்குத் இமை செய்தாரைப் பொறை, 

அன்பால் வெல்லக் கடவர். 

Conquer with forbearance one who has done you harm in 

one's insolent pride. (V.R.R.) 

9.  துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய் 
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர் 159 

மூறையில்லார் கூறும் கடுஞ்சொல்லைப் பொறுப்பவர் 

துறவிகளினும் மேலானவர். 

More saintly than even those have renounced are they that 

bear with the bitter tongue of their detractors. (V.V.S.) 

10. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும் 

இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின் 180 

உண்ணாது தவம் செய்வாரினும் சிறந்தவர், பிறரின் 

கொடுஞ்சொல் தாங்குபவர். 

The great do penance by fasting, taking no food. They 

are not only next in rank to those who endure the bitter words 

of other men. (M S.P.)
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17. அழுக்காறாமை 

3.  ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து 

அழுக்காறு இலா இயல்பு 161 

நெஞ்சத்தில் அழுக்கன்மையே ஒருவர்க்கு ஒழுக்கப் 
பண்பாகும். 

Accept as decorum one's nature of unenvying at heart (M.S.P.) 

2. விழுப் பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லை யார்மட்டும் 

அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் 162 

எவரிடத்தும் பொறாமை இன்மையே, றந்த பேறு 

டைமை ஆகும். 

Amongst all attainable excellences there is none equal to 

that of being free from envy towards everyone. {R.D.). 

3... அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் 

பேணாது அழுக்கறுப் பான் 163 

பிறர் உழைப்பின் செல்வத்தைக் கண்டு பொறாதவன், 

அறத்தால் வரும் பொருளை இழப்பான். 

It is he that does not care for virtue or for wealth that 
envies his neighbour's prosperity instead of rejoicing at it. 

4. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின் 

ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து 164 

பொறாமையினால் துன்பம் மிகும், அறிவுடையவர் 

பொறாமைப்பட மாட்டார். 

The wise do not commit any wrong out of envy, for they 
know the evils that spring from it. (V.R.R.) 

5. அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் 
வழுக்கியும் கேடீன் பது 165 
பொறாமை கொண்டவர்க்கு அப் பொறாமையே கேட்டை 

உண்டாக்கும். 

Envy itself is a scourge enough for the envious man; for 
even if his enemies spare him, his own envy will work his ruin. 

(4145)
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6. கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் 

உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் 166 

கொடுப்பதைப் பொறாமையால் தடுப்பவன் தன் சுற்றத் 

துடன் ஊண் உடையின்றிக் கெடுவான். 

The man that does not bear to see gifts to another, will 

leave finally his family bereft of food and clothing. (K.P.M.) 

7.  அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள் 

தவ்வையைக் காட்டி விடும் 167 

பொறாமை கொண்டவன், செல்வத்தை இழந்து வறு 

மையை ஏற்பான். 

Lakshmi envying the prosperity of the envirous man மார 

depart and introduce her sister (penury) to him. {R.D.) 

8. அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்செற்றுத் 

தீயுழி உய்த்து விடும் 168 

தய பொறாமையன் செல்வத்தை அழித்து, தீமையுள் 

சேர்த்து விடுவான். 

Envy, called a sinner, slays good fortune and hurls the soul 

down to the hell of fire. (M.S.P) 

9. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் 

கேடும் நினைக்கப் படும் 169 

பொறாமை கொண்ட ஒருவனின் பெருஞ் செல்வமும், 

நாணயமானவனின் ஏழ்மையும் நினைக்கப்படும். 

The wealth of a man of envious mind and the poverty 

of an uporight man willbe pondered. (௩.௰.) 

10. அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃ்தில்லார் 

பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் 

பொறாமையால் செல்வமும், ஒழுக்கத்தால் வறுமை 

யும் பெற்றவர் இல்லை. 

There is none prosperous through envy and none (free from 

envy ever bereft of good fortune). (14.5.8) 

170
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18. வெஸ்காமை 

1.  நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக் 

குற்றமும் ஆங்கே தரும் 171 

பிறர் பொருளை விரும்புவார் குடிகெட்டுப் பல குற்றங் 
களுக்கும் ஆளாவர். 

If a man departing from equity covet the property (of 

others) at that very time will his family be destroyed and guilt 
be incurred. (R.D.) 

2. படுபயன் வெஃகிப் பழிபடுவ செய்யார் 

நடுவன்மை நாணு பவர் 172 

நடுநிலை தவறிச் செயல் புரிதற்கு நாணும் அறி வினர் 

பிறர் பொருளை விரும்பார். 

Those who feel ashamed of partiality will nat do an unjust 
thing out of greed for immense gain. (M.S.P.) 

3. சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே 

மற்றின்பம் வேண்டு பவர் 173 

நிலையா இன்பத்தை விரும்புவோர், நிலையற்ற இன்பம் 
கருதிப் பிறர் பொருள் கொள்ளார். 

Those who seek eternal happiness will never commit 
unrighteous acts through love of low pleasures. (V.R.R.) 

4. இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற 
புன்மையில் காட்சி யவர் 174 
சான்றோர், பொருள் இல்லை என்று பிறர் பொருளை 

விரும்ப மாட்டார். 
The wise who have vanquished all their senses will not 

covet the things of others saying, ‘We are destitute! (S.J.) 

5. அஸ்கி அகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும் 
வெஃகி வெறிய செயின் 175 
பிறர் பொருளை வேட்டு விரும்புவார், நுணுகி விரிந்த 

அறிவுடையவராயினும் சறப்பிலர். 
Of what avail is a mind that is subtle and comprehneding, 

ர் ம் succumbs to greed and indulges in insensate deeds?(K.P.M.)
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6.  அருள்வெஃ்கி ஆற்றின்௧ண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப் 

பொல்லாத சூழக் கெடும் 176 

அருளை விரும்பி இல்வாழ்க்கையில் நிற்பவன் பிறர் 

பொருளை விரும்பின் கெடுவான். 

He who, out of desire for grace, sticks to righteous path 

will flop soon, if he hankers after opulance and devises plans 

for securing ம். (K.P.M.) 

7- வேண்டற்க வெஷஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின் 

மாண்டற்கு அரிதாம் பயன் 177 

பிறர் பொருளை விரும்பி அடையும் செல்வம் நல்ல 

பயனைத் தராது. 

Covet not the wealth that greed gathers for its fruit 1s 

bitter in the day of enjoyment. 

8, அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை 

வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள் 178 

தன் செல்வம் குறையாதிருக்க விரும்புபவன், பிறன் 

பொருளை விரும்பாதிருக்க. 

Do you ask, “What is the indestructibility of wealth?” It 

is to be free from coveting the possessions of others. (R.D.) 

9. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும் 

திறனறிந்து ஆங்கே திரு 179 
பிறன் பொருளை விரும்பாதவனிடம் செல்வம் தானே 

வந்தடையும். 

The wise man that understands justice and does no covet, 

prosperity takes care of him automatically. (K.P.M.) 

10. இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும் 

வேண்டாமை என்னும் செருக்கு 180 

பிறன் பொருளை விருமபுவது அழிவு ஆகும். விரும் 

பாமை வெற்றியாகும் 
Thoughtless greed will bring on extinction. The pride of 

non-desire will bring about victory. (M.S.P.)
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19. புறங்கூஜாமை 

1.  அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் 

புறங்கூறான் என்றல் இனிது 181 

வேறு எக்குற்றம் உடையவனாயிருப்பினும், புறங்கூறாத 

வன் என்ற பெயர் எடுப்பது சிறப்புடையது. 
Though one speaks no words of virtue and does only ifl- 

deeds yet to say that he does not backbite is very pleasing. 

2.  அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே 

புறனழீஇப் பொய்த்து நகை 182 

அறத்தை அழித்துப் பொல்லாங்கு செய்வதினும் புறங் 
கூறுதல் கொடுமை. 

It is wrong to turn away from good and do evil, but it 
is far worse to smile before and vilify behind (45. 

53. புறங்கூறிப் பொய்ததுயிர் வாழ்தலின் சாதல் 
அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும் 183 

புறங்கூறி உயிர் வாழ்வதைவிட, அவ்வாறு செய்யாமல் 
இறத்தல் அறவீரன் என்ற பெயரை வழங்கும். 

It is worthier to die at once than five by lying and slander; 
for such a death brings with it the fruits of righteousness. 

4. கண்நின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க 
முன்இன்று பின்நோக்காச் சொல் 184 
ஒருவன் எதிரில் அவன் குற்றத்தைக் கூறலாம்; காணாத 

போது சொல்லக் கூடாது. 
Though you speak unkind words in harsh tones in one's 

presence, don't utter in his absence words, the effects of which 
you do not anticipate. (M.S.P.) 
5. அறம்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும் 

புன்மையால் காணப் படும் 185 
புறங்கூறுதலிலிருந்து ஒருவன் அறவோன் அல்லன் 

என்பதை அறியலாம். 
It will be seen from base backbiting that one does not po- 

Ssess a virtuous heart though his tongue blabs virtue.(M.S.P.)
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6.  பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் 

திறன்தெரிந்து கூறப் படும் 186 

பிறர் மீது ஒரு பழி சொன்னால், சொல்பவர் மீது பல 

பழிகள் சொல்லப்படும். 

The fauits of the man who slanders will be sought out 
and exposed. 

7. பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி 

நட்பாடல் தேற்றா தவர் 187 

மகிழப் பேசி எவரையும் நட்புறவு கொள்ளாதவர், 

புறங்கூறி நட்பும் உறவும் பிரிப்பர். 

Those who know not well how to say pleasing words and 
be friendly, will sever friends by sowing discord. (M.S.P.) 

8. துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் 

என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு 188 

நண்பரைப் பற்றியே பலரறியக் குறை கூறுபவரிடம் 

அயலார் மிக விழிப்பாய் இருக்க வேண்டும். 

Those whose trumpet the faults of their closest friends, 

what would they not do in the case of strangers? (V.R.R.) 

9,  அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப் 

புன்சொல் உரைப்பான் பொறை 189 

கோள் சொல்பவனை நிலமகள் கடமையின் பொருட்டுச் 

சுமக்கின்றனள் போலும். 

By her virtue mother earth hold blacks marlers, slanderers 

bold. (S.M.M.) 

10. ஏதிலார் குற்மபோல் தங்குற்றம் காண்கிற்பின் 

தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு 190 

மற்றவர் குற்றத்தைப் போலத் தம் குற்றம் காணின் 

உயிர்க்கு எத் தீமையும் இல்லை. 

If each person scans his own faults as he does his 

neighbour's can any evil befall a living man or undying soul. 

(M.5.P.)
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20. umefle Gereeorenin 

1. பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் 
எல்லாரும் எள்ளப் படும் 191 

வெறுக்கத் தக்கனவற்றைப் பலர் முன் பேசுபவன் 
அனைவராலும் இகழப்படுவான். 

He who revels in frivolous talk, kindling the wrath of many 
willbe despised by all. (௩௨௩) 

2. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில 

நட்டார்கண் செய்தலின் தீது 192 

நண்பர்களிடம் தீங்கு இயற்றுவதினும், பலர் முன் 
பயனில சொல்வோனும் இகழப்படுவான். 

To talk idly in the presence of many is worse than doing 
ungracious acts to friends. (M.S.P.) 

3... நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில 
பாரித்து உரைக்கும் உரை 193 

பயனற்றவன் என்பதை அவன் பேசும் வெற்றாரவாரப் 
பேச்சாலே அறியலாம். 

Indulgence in useless words at once betrays one's lack- of 
probity. (V.R.R.) 

4.  நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப் 
பண்பில்சொல் பல்லார் அகத்து 194 
பலர்முன் பயனற்ற சொற்களை ஒருவன் கூறுவது அவனை 

நன்மையினின்று நீக்கும். 
Look at the man that utters vain words in an assembly; no 

good will follow and ail that is good will desert him. (5.3.) 
5... சீர்மை சிறப்பொடு. நீங்கும் பயனில 

நீர்மை உடையார் சொலின் 195 
பெருந்தன்மை உடையவர், பயனற்ற சொற்களைச் சொன் 

னால் அவர் பெருந்தன்மை நீங்கும். 
If the good speak vain words, their eminence and excellence 

will leave them. 
(R.D.)
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6. பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல் 

மக்கட் பதடி எனல் 196 

பயன் இல்லாத சொற்களைப் பேசுபவன் மாந்தர் பதரா 

வான. 

Not men are they that babble most - but human chaff 

and dust. (K.P.M.)} 

7. நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர் 

பயனில சொல்லாமை நன்று 197 

மேலோர் அறம் அல்லாதவற்றைச் சொல்லினும் சொல் 

லுக; பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லற்க. 

If you will speak things excellence, speak them, but it will be 

improper for the wise to pronounce anything useless. (K.P.M.) 

8.  அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் 

பெரும்பயன் இல்லாத சொல் 198 

ஒன்றின் பயனை ஆராயும் அறிவினர், பயனிலாச் சொற் 

களைக் கூறார். 

Men of great discernment will never speak, words devoid 

of great import. (V.R.R.) 

9.  பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த 

மாசறு காட்சி யவர் 

தெளிந்த அறிவுடையவர் மறந்தும் பயனற்ற சொற் 

கைளச் சொல்லார். 

Men of clear unbewildered vision willnot speak vain words 

199 

even in self-forgetfulness. (M.S.P.) 

310. சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க 

சொல்லிற் பயனிலாச் சொல். 200 

சொன்னால் பயனோடு சொல்; இல்லையேல் சொல்லா 

மல் விடுக. 

Speak you only such words as are worth saying; and speak 

not ever words that are profitless and vain.
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21. தீவினை அச்சம் 
1... தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் 

தீவினை என்னும் செருக்கு 201 
கொடியவர் தீச்செயலுக்கு அஞ்சிடார்; நல்லவர் அஞ்சு 

வர். 

The sinful will not dread, the great will dread the wanton 
pride of sinful action. (M.S.P.) 

2. தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை 
தீயினும் அஞ்சப் படும் 202 

தீச் செயல்கள் தீயினும் கொடியவை; தீயினும் அதற்கு 
அஞ்ச வேண்டும். 

Evil brings forth evil; evil therefore is to be feared even 
more than fire. 

3... அறவினுள் எல்லாம் தலையென்ப தீய 
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் 203 

துன்பம் செய்பவர்க்கும் துன்பம் செய்யாமையே அறி 
வுடைமையாகும். 

To do no evil even to enemies will be called the chief of 
all the virtues. (R.D.) 

4. மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின் 
அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு 204 
மறந்தும் பிறருக்குக் கேடு நினைப் பவரைக் கேடு தானே 

வந்து சேரும். 
Let none plot evil to others even in forgetfulness. If he does 

so, the god of righteousness will compass his ruins. (V.R.R.) 

5. இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் 
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து 205 
வறுமையை நீக்கிக் கொள்ளவும். பிறர்க்குத் தீங்கு 

செய்யின் மேலும் வறுமை வரும். 
Let none do wrong on account of poverty; if he does so 

he becomes poorer still. (4௩௩)
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6.  தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால 
தன்னை அடல்வேண்டா தான் 206 

துன்பத்தை விரும்பாதவன், பிறர்க்குத் தீங்கு செய்யா 

திருக்க வேண்டும். 
Whose desires do not to be saddened by ills, let him abstain 

from doing injury to others. 

7.  எனைப்பகை உற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை 

வீயாது பின்சென்று அடும் 207 

பெரும் பிழை செய்தாரும் தப்புவர், தீச்செயல் செய் 

தோர் தப்பாது கெடுவர். 

However great be the enmity of men have incurred, they may 

live. The enmity of sin will incessantly pursue and kill. (R.D.) 

8, தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை 

வியாது அடிஉறைந்து அற்று 208 
நிழல் தன் அடியின் Sip தங்குதல் போல, தீமையர் தீச் 

செயலால் தீய்வர். 

As one's shadow follows his footsteps wheresoever he goes 

so do evil deeds pursue their designer and work his destruction. 

(S.J.) 

9. தன்னைத்தான் காதலன் ஆயின் எனைத்தொன்றும் 

துன்னற்க தீவினைப் பால் 209 

நன்மையை விரும்புபவன், எத்தமையையும் பிறர்க்குச் 

செய்யக் கூடாது. 

If you hold your “self dear, don't approach anything that 

may be called evil. (M.S.P.) 

10. அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்குஓடித் 

தீவினை செய்யான் எனின் 21௦ 

எவர்க்கும் எத்தீங்கும் செய்யாதவன், எவ்வகைத் துன் 

பத்திற்கும் ஆளாகான். 

் Know you that he is freed from destruction who commits 

no evil, going to neither side of the right path. (R.D.)
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22. ஓப்பூரவு அறிதல் 
3. கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு 

என்ஆற்றும் கொல்லோ உலகு 211 

வான் மழைக்கு எதிருதிவி உண்டா? அதுபோல் உத 
விக்கு எதிருதவி கருத வேண்டா. 

Benevolence seek not a return. What does the world give 
back to the clouds? (R.D.) 
2.  தாளாற்றித் தந்த பொருள்எல்லாம் தக்கார்க்கு 

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு 212 

உழைப்பால் வந்த பொருளை, உழைக்கும் பாட்டாளி 

கட்குக் கொடுப்பதே கடமை. 

The substance gathered in by the worthy by the labour 
of their hands is all for others’ use. (V.V.S.) 
3. புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே 

ஒப்புரவின் நல்ல பிற 213 

எதிர்நாடா உதவிக்கு ஈடான இன்பம் எவ்வுலகத்திலும் 
இல்லை. 

A better thing than a gracious complaisance cannot be had 
either here or in heaven. (V.V.S.) 

4. ஓத்தது அறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான் 
செத்தாருள் வைக்கப் படும் 214 

தன்னையொத்த மக்கட்கு உதவுபவனே உயிர் வாழ் 
பவன்; மற்றவர் செத்தவராவர். 

Verily he is alive who is in harmony with the world; others 
should be ranked with the dead. (V.R.R.) 
5. ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம் 

பேரறி வாளன் திரு 215 
பிறருக்கு உதவுவார் செல்வம், உர்க் குளத்தில் நிறைந் 

திருக்கும் நீர் போலாம். 
The wealth of the wise man who desires to do good to the 

world ts like the village tank filled and full with water.(K.P.M.)
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6.  பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம் 

நயனுடை யான்கண் படின் 216 

உதவி செய்பவனுடைய செல்வம், ஊர் நடுவில் நல்ல 

பழ மரம் பழுத்ததை நிகர்க்கும். 

If wealth goes to an obliging man, it will do good to all 

like the fruit-bearing tree in the heart of the village. (M.S.P.) 

7... மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் 

பெருந்தகை யான்கண் படின் 217 

பிறர்நலம் விரும்புவான் செல்வம், அடி முதல் முடி 

வரை பயன்படும் மருந்து மரம் ஒப்பாகும். 

If wealth goes to a liberal minded man, it is like a tree 

that fails not to cure with its healing balm. 

8.  இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் 

கடனறி காட்சி யவர் 218 

தெளிந்த அறிவுடையார், எந்நிலையிலும் பிறர்க்கு உதவி 

செய்யத் தவறார். 
Even in poverty the truly discerning never cease to be 

liberal. (V.R.R.) 

9.  நயனுடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும்நீர 

செய்யாது அமைகலா ஆறு 

பிறர்க்கு உதவும் இயல்புடையானுக்கு அது செய்ய முடி 

யாமையே வறுமையாம். 

The complaisant man thinks himself poor only when he 

is impotent to oblige those who solicit his aid. 

1௦. ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன் 

விற்றுக்கோள் தக்கது உடைத்து 

பிறர்க்கு உதவுவதனால் ஏற்படும் வறுமையை ஒருவன் 

விரும்பிப் பெற வேண்டும். 

If tt be said that loss will result from benevolence, such 

loss is, worth being proccured by the sale of one’s self. 
(R.D.) 
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23. ஈகை 
1.  வறியார்க்குஒன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம் 

குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து 221 
இல்லாதார்க்குக் கொடுப்பதே கொடை; அல்லாதார்க்குக் 

கொடுப்பது கைம்மாற்றாம். 
Giving to the poor alone is charity. Everything else is of 

the nature of a barter. (V.R.R.) 

2. நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேல்உலகம் 

இல்லெனினும் ஈதலே நன்று 222 

நல்வழியில் வருவதாயினும் பெறுவது இழிவு; புகழுலகு 

இல்லை என்றாலும் கொடுப்பதே நன்று. 
Though it leads to heaven, receiving is bad and though 

heaven should be denied to the giver, even then the giving of 
alone would be the highest virtue. (V.V.S.) 
3. இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் 

குலன்உடையான் கண்ணே உள 223 

நற்குடி பிறந்தவர் இரப்போர்க்கு இல்லை என்னாது 

கொடுப்பர். 
To give without pleading dire penury becomes a man of 

noble birth. (M.S.P.) 

4. இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர் 
இன்முகம் காணும் அளவு 224 

கேட்பவர் இனிய முகத்தைக் காணும் வரை கொடுப் 

பவர் மனம் அமைதஇயுறாது. 
To be begged is agonizing, till you give and see the smile 

lighting up the face of the beggar. (S.M.) 
5. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை 

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் 225 
பசியைப் பொறுக்கும் தவசியைவிடப் பசியைப் போக்கு 

பவரே சிறந்தவர். 
The power of ascetics who perform penance is the power 

of enduring hunger. It is inferior to the power of those who 
appease the hunger (of others). (K.P.M.)
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6. அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் 

பெற்றான் பொருள்வைப் புழி 226 

பொருள் பெற்றவன் சேர்த்து வைப்பதற்குரிய இடம் 

ஏழையர் வயிறே ஆகும். 

To relieve the wasting hunger of the needy or destitude 
is for the earner of wealth the proper place to lay by. 

(M.S.P.) 

7... பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும் 

தீப்பிணி தீண்டல் அரிது 227 

பங்கிட்டு உண்ணுபவனுக்குப் பசிப் பிணி இருக்காது. 

The fiery disease of hunger shall never touch him who 

habitually distributes his food to others. (R.D.) 

8.  ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை 

வைத்திழக்கும் வன்க ணவர் 228 

பிறர்க்குக் கொடுத்து மகிழாதவரே, பொருளைச் சேர்த்து 

வைத்து மடிவர். 

Hard-hearted men who hoard but to lose, probably know 

not the happiness which springs from the pleasrue of giving. 

9.  இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய 

தாமே தமியர் உணல் 

தேடிய பொருளைத் தானே உண்ணுதல், இரத்தலைக் 

காட்டிலும் கொடிது. 

It is certainly more painful than begging if they to replenish 

the store, should eat solitarily. 

10. சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிததூஉம் 

ஈதல் இயையாக் கடை 

பிறர்க்கு உதவ முடியாத நிலையைக் காட்டிலும் இறப் 

பது மேலாம். 

Nothing ts more joyiess than death; yet even that is joyful 

where charity cannot be excercised. (R.D.) 
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24. புகழ் 
1. ஈதல் ஈசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது 

ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு 231 

கொடுத்துப் புகழ் பெற வாழ்வதினும் சிறந்த வாழ்க்கை 

வேறு இல்லை. 

Give and live with praise. there is no greater profit to man 

than that. (R.D.) 

2. உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்குஒன்று 

ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ் 232 

கொடையாளர் புகழே அனைவராலும் சிறப்பித்துப் 

பேசப்படும். 

The words of all who speak are in praise of those that 

give to those that ask. (M.S.P.) 

3. ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால் 

பொன்றாது நிற்பதொன்று இல் 233 

உலகில் பெறுதற்கு அரிய பெரும் பொருள் கொடுப் 

பதால் வரும் புகழே ஆகும். 

Nothing stands undying in the world but high fame 

incomparable. (M.S.P.) 

4. நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப் 

போற்றாது புத்தேள் உலகு 234 

உலகில் கொடுத்துப் புகழ் பெற்றவரை தேவர்கள் 

தம்மினும் சிறந்தவராகப் போற்றுவர். 
If one has acquired extensive fame within the limits of the 

earth, the world of the gods will no longer praise the gods. (R.D.) 

5. நத்தம்போற் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும் 
வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது 235 
புகழ்தரும் வறுமையும், புகழுடமபுச் சாவும் மேன் 

மக்கட்கே வாய்க்கும். 
The ruin that adds into fame and the death that brings 

glory are impossible of attainment except only by men of soul.
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6. தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார் 

தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று 236 

மக்களாய்ப் பிறந்தவர் புகழுடன் வாழ வேண்டும்; 

இல்லையே வாழாமை நல்லது. 

In this world, let every man acquire exalted glory and fame 
as to those who have accomplished nothing and it would be 
better they were not born at ail. (K.P.M.) 

7. புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை 

இகழ்வாரை நோவது எவன் 237 

புகழ் இல்லாத வாழ்வுடையார், பிறரால் இகழப்பட்டு 

வருந்துவர். 

Why do those who live with no fame, blame those who 

despise them without blaming themselves? (S.3.) 

8. வசையென்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசைஎன்னும் 

எச்சம் ,பெறா விடின் 238 

பிறரால் புகழப் பெறாமையே, உலக மக்களுக்குப் பெரும் 

பழியாம். 

Not to beget fame will be esteemed a disgrace by all who 

are in the world. (R.D.} 

9.  வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா 

யாக்கை பொறுத்த நிலம் 

புகழ் இல்லாத மக்களைச் சுமக்கும் நிலம் தன் விளைவை 

இழக்கும். 

In a land which bears the burden of the unréowned, even 

nature's bounty is on the wane. (V.R.R.) 

10. வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய 

வாழ்வாரே வாழா தவர் 

பழி இல்லாமல் வாழ்வாரே வாழ்வர், புகழற்றவர் 

வாழ்பவர் அல்லர். 

Men who live without blame are those that reafly live 

(M.S.P.) Those who live without fame live not. (R.D.) 

239 

240



50 Thirukkural 

23. அருள் உடைமை 
1. அருட்செல்வம் செல்வத்துட் செல்வம் பொருட்செல்வம் 

பூரியார் கண்ணும் உள 241 
அருளுடைமையே சிறந்த உடைமை; பொருளுடைமை 

த$ழோரிடத்தும் உண்டு. 
The crown of wealth is one's compassion; all other weaith 

is found even among meanest men. (V.R.R.) 

2.  நல்லாற்றான் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றான் 

தேரினும் அஃதே துணை 242 

அருள் வழியைத் தனக்குரியதாக்குக; அதுவே உயிர்க்கு 
அருந்துணையாம். 

Pursue the good path and be merciful; when you examine the 
teachings of all faiths mercy is held as the only recourse. (S.J.) 

3. அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள்சேர்ந்த 
* இன்னா உலகம் புகல் 243 

அருள் உடையவர்க்கு, அறியாமை ஆகிய துன்ப வாழ்வு 

இல்லை. 

To enter the world of darkness and pain is not for those 
who have grace at heart. (M.S,P.) 
4. மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வாற்கு இல்லென்ப 

தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை 244 

தன் ஒத்த உயிர்களிடத்து அருள் செய்வார், தம் உயிர்க்கு 

அஞ்ச வேண்டுவதில்லை. 
Those who help others by exercising grace will never fear 

for their lives. (5.14.) 
5. அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கும் 

மல்லன்மா ஞாலங் கரி 245 
அருளுடையார் ஒருநாளும் துன்பம் அடையார்; அதற்கு 

உலகமே சான்று. 
Men of grace suffer no pain here at any time. The vast 

plentiful world where winds blow bears witness. (M.S.P.)
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6. பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி 

அல்லவை செய்தொழுகு வார் 246 

அருளுக்கு மாறான செயல்புரிபவர், அறமும் கடமை 

யும் மறந்தவர் ஆவர். 

The wise say that those who negiect love and inflict cruel 
ties, and abandon virtue will sever from graceful life.(K.P.M.) 

7.  அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள்இல்லார்க்கு 

இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு 247 

பொருள் இல்லையேல் உலக வாழ்வு இல்லை; அருள் 

இல்லையேல் மறுமை இல்லை. 

As this world is not for those who are without wealth, so 

that world is not for those who are without kindness. (R.D.) 

8. பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார் 

அற்றார்மற் றாதல் அரிது 
பொருளை இழந்தவர் மீண்டும் பெறலாம்; அருளை 

இழந்தவர் அதனைப் பெற முடியாது. 

Men of indigence may make riches at times. Men bereft 

of grace are undone once for all, seldom to they get better. 
(M.S.P.) 
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9.  தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின் 

அருளாதான் செய்யும் அறம் 

தெளிவில்லாதவன் மெய்ப்பொருளைக் காண முடி 

யாது; அருள் இல்லாதவன் அறவழி காண இயலாது. 

If the charity of the graceless man be scruttnized it is like 

the ignorant seeing the truth. (S.J.) 

10. வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின் 

மெலியார்மேல் செல்லும் இடத்து 

எனியாரை வருத்த முற்படும் போது, வலியார்முன் தான் 

அஞ்சி நிற்றலை நினைக்க வேண்டும். 

Think of yourself in the presence of the valiant when you, 

in angry mood, fall upon men weaker than yourself. (M.S.P.) 
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26, புலால் மறுத்தல் 
3,  தன்ஊன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான் 

எங்ஙனம் ஆளும் அருள் 251 

தன் உடம்பை வளர்க்கக் கருதி உயிர்களைக் கொல்வோ 
னிடம் இரக்கம் இருக்காது. 

How can he feei pity, who eats other flesh in order to 
fatten his own? 

2.  பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி 

ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு 252 

போற்றிக் காவாதார் பொருளை இழப்பர்; புன்ஊன் 

உண்பார் அருளை இழப்பர். 
Wealth is not for the unwary. Compassion is not for the 

flesh eater. (V.R.R.) 

3. படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றூக்காது ஒன்றன் 
உடல்௬வை உண்டார் மனம் 253 
கொலைக் கருவியை எடுத்தவன் நன்மை நாடான்; உன் 

உண்பார் பரிவு காட்டான். 
The heart of the man that tasts flesh turns not towards 

good, even as the heart of him that is armed with steel. 

4.  அருளல்லது யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் 
பொருளல்லது அவ்வூன் தினல் 254 
கொலைத் தொழில் அருளுக்கு மாறானது; என் உண்ணு 

தல் அறமன்று. 
Not to kill is grace to kill is what js called tack of grace. 

To eats the meat of the killed animal is unworthy.  (M.S.P.) 
5. உண்ணாமை உள்னது உயிர்நிலை ஊனுண்ண 

அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு 255 
sare விரும்பியதால் பல உயிர்கள் மறைந்தன; ஊன் விரும் 

பின் மீளாத் துயர் சேரும். 
Not to eat flesh contnbutes to own life; when one eats flesh 

hell will not open its door to let him free once fallen im. 
(K.P.M.)
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6. தினல்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனில் யாரும் 

விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல் 256 

தின்னுதற்கு வாங்குவார் இல்லை என்றால் கொன்று 

விற்பாரும் உலகில் இல்லை, 
If the world will not buy meat for eating, none will 

sell meat for the sake of making money. (M.S.P.) 

7... உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதுஒன்றன் 

புண்அது உணர்வார்ப் பெறின் 257 

தூய்மை மிகுந்தவர் புலாலைப் புண்ணாக நினைத்துத் 

தவிர்ப்பார்கள். 
How can be possessed af grace, who to swell his own 

flesh eats the flesh of others. (S.M.) 

8,  செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார் 

உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன் 258 

நல்லறிவுடையோர் உயிர்நீக்கிய உடம்பினை விரும்பி 

உண்ணார். 

Those who are free from blame and have the clear 

vision will not eat the meat of animals which are slaughtered. 
(M.S.P.) 

9. அவிசொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் 

உயிர்செகுத்து உண்ணாமை நன்று 

கொலை வேள்விகள் பல செய்தலைவிட, ஒருயிரைக் 

கொன்று உண்ணாமல் இருப்பது நல்லது. 

To abstain from killing and eating of living being is 

better than a thousand abstentions commended in religion. 

(K.P.M.) 
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10. கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி 

எல்லா உயிரும் தொழும் 

பிற உயிர்களைக் கொன்று உண்ணாதவனை எல்லா 

உயிர்களும் வணங்கும். 

The whole world folds its hands in prayer to one who 

kills not and abjures flesh. (V.R.R.) 
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27. தவம் 
1. உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை 

அற்றே தவத்திற்கு உர 261 
தன் நோய் பொறுத்தலும், பிற உயிர்க்கும் துன்பம் செய் 

யாமையுமே தவமாம். 

The true form of penance 6 to put up with all pain 

and to abstain from injury. (1.௩௩) 

2. தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அவம்அதனை 

அஃதிலார் மேற்கொள் வது 262 

நன்னெறியினர்க்கே தவநிலை வாய்க்கும்; புன்னெறி 

யினர் மேற்கொண்டால் பழி சேரும். 
Penance becomes thsoe who are real penitents. It is sheer 

waste of time and energy tf others undertake it.(M.S.P.) 

3. துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல் 

மற்றை யவர்கள் தவம் 263 

துறவிகளைப் போற்றும் கடமையைச் செய்ய இல்வாழ் 

வார் தவத்தினை மறந்தனர் போலும். 

It is because there should be some to tend and feed 
the ascetics, allof the rest have refrained. (S.J.) 

4. ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் 
எண்ணின் தவத்தான் வரும் 264 

பகைவரை அழித்தலும், நண்பரை ஆக்கலும் தவ 
முடையவர்க்கு இயலும். 

Undoing foes and doing good to friends of virtue penance 
can achieve, if these be willed by them. (M.S.P.) 
5. வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம் 

ஈண்டு முயலப் படும் 265 
தவ வலிமையால் விரும்பியவை வந்து எய்தும். எனவே 

தவம் செய்க. 
Thavam fulfils all higher aspirations even as they aspired for. Therefore many endeavour after it hear. (S.M.)
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6.  தவம்செய்வார் தங்கருமம் செய்வார்மற் றல்லார் 

அவம்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு 266 

தவம் செய்வாரே உரிய தொழிலைச் செய்வர், அல்லார் 

ஆசையில் சிக்குண்டு அலைவர். 

Those who do penance discharge their legitimate round 

of duties. Others do vain things caught in the mesh of desire. 

7.  சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பம் 
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு 

£ மிக மிகப் பொன் ஒளி மிகும்; தவம் செய்வார் துன்பம் 

உற உற உள்ளொளி மிகும். 
Bright as gold which has been purified in the fire wil 

those shine, who have endured the burning of pain (in 

frequent austerities). (R.D.) 

8. தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய 

மன்னுயிர் எல்லாம் தொழும் 

தான் எனும் செருக்கற்றவனை உலக மக்கள் அனைவரும் 
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போற்றுவர். 

Behold the man who has attained mastery over humself, 

afl other men worship him. 

9. கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் 

ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு 

தவப் பயிற்சி நிறைந்தவர், உடல் உள்ளம் வலுப்பட்டு 

நெடுநாள் வாழ்வர். 

Those who have won power by penance can quite 

succeed in overleaping or vanquishing death. (M.S.P.) 
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1௦. இலர்பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் 

சிலர்பலர் நோலா தவர் 

வறியார் பலர், செல்வர் சிலர் காரணம் - பலர் 

முயன்றார்; சிலர் முயலவில்லை. 

If the needy are the many in the world. It is because 

those that do penance are few and those that do not, 

form the large number. 
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26. கூடா ஓழுக்கம் 

1. வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 

ஐந்தும் அகத்தே நகும் 271 
தவநெறி விட்டு அவநெறி செல்வானைக் கண்டு உல 

கினர் உள்ளத்து இகழ்ந்து சிரிப்பர். 
The five elements of his body will laugh within him, at 

the feigned conduct of the deceitful minded man. (R.D.) 

2. வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்நெஞ்சம் 

தானறி குற்றப் படின் 272 

தன் மனமறிந்து குற்றம் செய்யும் மேலான தோற்றத்தால் 
எப்பயனும் இல்லை. 

What is use of an imposing appearance when the heart 
steals after what it very well knows in crime? (5...) 

3. வலியின் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று 273 
மன வலிமையற்றவன் உயர்ந்தோனாய்த் தோன்றுதல் 

மாடு புலித் தோல் போர்த்து மேய்வதை ஓக்கும். 
For a man who has no power of self-control, to put 

on @ brave appearance is just like a cow wrapped in a 
tiger's skin razing with impunity. (4.5.௨) 

4... தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து 
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று 274 
தவ வடிவில் மறைந்து தீயவை புரிதல், புதரில் மறைந்து 

வேடன் பறவைகளைப் பிடிப்பது போலாம். 
Behold the man who masquarades in a sainty garb. He is 

like a hunted hiding in the bush and decoying birds.(S.J.) 
5.  பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்று 

ஏதம் பலவும் தரும் 275 
பற்று விட்டேம் என்னும் கள்ளத் துறவிகளின் தீய 

ஒழுக்கம் பிறகு துன்பம் தரும். 
The false declaration of renunciation of all desires will 

eventually east sorrows that will make them repent. ""Oh! 
what have we done, what have we done!" (K.P.M.)
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6. நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து 

வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் 276 

மனப்பற்று அறாமல் துறவிகள் போல் நடித்து ஏமாற்றித் 

திரிபவர் மிகக் கொடியவர். 
Amongst living men there are none so _ hard-hearted 

as those who, without forsaking desrie in their heart, pretend 

50. (5.1) 

7.  புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி 

மூக்கிற் கரியார் உடைத்து 277 

புறத்தே குன்றிமணி போலத் துவராடை அணியும் 

பொய்த் துறவி அகத்தே கறுத்தவனே. 
(The world) contains persons whose outside appears 

(as fair) as the red berry of the abrus (kunri) but whose 

Inside is as black as the nose of that berry. {R.D.) 

8. மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீர் ஆடி 

மறைந்தொழுகும் மாந்தர் பலர் 

மனமாசு கழுவாமல் உடல் மாசு கழுவித் திரியும் 

போலித் துறவிகள் பலர். 

Many are men who though foul-hearted, appear holy, 

bathing in scared waters and pass forgreatmen in the eye 

of the world. (M.S.P.) 

9.  கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங்கு அன்ன 

வினைபடு பாலாற் கொளல் 

அம்பு நேராயிருப்பினும் துன்புறுத்தும்; யாழ் வளைந் 

இருப்பினும் இன்புறுத்தும். துறவியர் செயலால் அறிக, 

We must judge men not by their appearance, but 

by the actual deeds that they perform. (5.14.) 

10. மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் 

பழித்தது ஒழித்து விடின் 
உயர்ந்தோரால் மெய்த்துறவியர் என மதிக்கப்படின் 

பொய்த் தவக் கோலம் தேவையில்லை. 

Neither matted hair you want nor shaven head, if 

you abstain from that which the world condemnes. 
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29. கள்னாமை 
3. எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் 

கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு 281 

பிறர் இகழாதிருக்க விரும்புவோன், பிறர் பொருளை 

வஞ்சிக்கக் கருதாத உள்ளத்தைக் கொள்க. 

He who wants to keep off infamy - let him shield his 

mind from ail thoughts of fraudulent possession. (M.R.R.) 

2. உள்ளத்தால உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக் 

கள்ளத்தாற் கள்வேம் எனல் 282 

பிறர் பொருளை வஞ்சித்துக் கொள்ள, நெஞ்சால் 

நினைப்பதும் பிழையாம். 

To covet within the heart is also sinful, say not, therefore, 

"We will possess by fraud what belongs to another'.(M.R.R.) 

3. களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து 

ஆவதுபோலக் கெடும் 283 

திருட்டில் வந்த செல்வம் வளர்வது போலத் தோன்றிப் 

பின் அழிந்து விடும். 
The gain that comes by fraud will go to ruin in haste 

through it might seem to grow apace and beyond bounds. 

(M.S.P.) 
4.  களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் 

வீயா விழுமம் தரும் 283 

பிறர் பொருளைக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விருப்பம் 

முடிவில் தொலையாத் துன்பத்தைத் தரும். 
Inordinate desire to steal brings in its tram endless 

suffering. (V.R.R.) 

5.  அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப் 

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல் 285 

வஞ்சனையால் பிறர்பொருளைக் கொள்ள நினைப்ப 
வர்க்கு அன்பும் அருளும் இல்லையாம். 

Kindness and dispensation of love to fellow-men are 
not found in opportunists who watch for another's unwary 
moment for grabbing. (K.P.M.)
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6.  அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண் 

கன்றிய காத லவர் 286 

பிறர் பொருளினமேல் ஆசையுள்ளவர் நேர்மையாய் 

நடந்து கொள்ள மாட்டார். 

ஞு கெப் have gait of the steadfast who are after 

cheating others. (S.J.) 

7. களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும் 

ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல் 
நேர்மையை விரும்பும் ஒருவரிடம் திருட்டுக் குணம் 

உண்டாகாது. 

To cherish the dark art of theft or fraud will not 

be found in those who have desired and gained the power 

of measuring every thing in the wortd. {M.S.P.) 

8.  அளவறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம்போல நிற்கும் 

களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு 

நேரிய நெஞ்சத்தில் அறம் நிற்பது போல், களவைப் 

பழகியவரிடம் வஞ்சனை நிற்கும். 

As righteousness resides in the heart of him who values 

things aright, even so deceit has its seat in the heart 

of the thief. 

9.  அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல 

மற்றைய தேற்றா தவர் 

களவை விரும்பி உயிர் இயல்புகளை அறிந்திராதவர் 

பழி செய்தே கெடுவர். 

Those who know nothing else than stealing will indulge 

in unrighteous acts and fortwith perish. (V.R.R.) 
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1௦, கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத் 

தள்ளாது புத்தேள் உலகு 

கள்வர்க்குத் தண்டனையால் உடம்பு அழியும், களவை 

விரும்பார்க்குப் புகழுலகு கிடைக்கும். 

Their very bodies fail the defrauding. The world of 

the gods fail not the upright. (V.R.R.) 

290
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30. ஸாவ்மை 
1. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 

தீமை இலாத சொலல் 291 

உயிர்கட்குத் தீங்கு விளைவிக்காத சொற்களைச் சொல்லு 

தல் உண்மை உரைப்பதாகும். 

What ts truthfulness? It is to speak nothing that is harmful. 

(M.R.R.) 

2. பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரைதீர்ந்த 

நன்மை பயக்கும் எனின் 292 

குற்றமற்ற நன்மையைத் தருமானால் பொய்ச் சொற் 

களும் மெய்ச் சொற்களாகக் கருதப்படும். 

Even falsehood belongs to the real of truth if it can produce 

faultless good. (5.14.) 

3. தன்நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் 

தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும் 293 

தன் நெஞ்சு அறியப் பொய்யை விட வேண்டும். இல்லை 

யேல் அவன் நெஞ்சமே அவனை வருத்தும். 

Don't speak what your heart knows to be false. After 

uttering falsehood, your own conscience will scold you.(M.S.P.) 

4.  உள்ளத்தாற் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் 
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன் 294 

தன் மனம் அறியப் பொய் கூறாது வாழுவானாயின், 
உலக மக்களின் மனங்களில் அவன் வாழ்வான். 

He, who in his conduct preserves a mind free from deceit, 
will dwell in the minds of all men. (R.D.) 
5. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு 

தானஞ்செய் வாரின் தலை 295 
தன் மனம் அறிய மெய் கூறுபவன், தவம் கொடை, 

செய்வோரினும் சிறந்தவனாம். 
_ Greater than they that perform penance and do acts of 

charity is he who tells the truth with afl his heart.
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6. பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை 

எல்லா அறமும் தரும் 296 

பொய் சொல்லாமையைப் போன்ற புகழ் வேறு இல்லை; 

அஃது எல்லா நலன்களையும் தரும். 

Nothing is so glorious as truthfuless it leads without effort 

to all the (other) virtue. (M.R.R.) 

7. பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற 

செய்யாமை செய்யாமை நன்று 297 

பொய்யாமை என்னும் அறத்தை ஒருவன் கைக் கொண் 

டால் வேறு அறங்கள் செய்ய வேண்டுவதில்லை. 

If one can be free from falsehood it 1s needless for him 

to practise any other virtue. (S.M.) 

8.  புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை 

வாய்மையால் காணப் படும் 298 

உடல் நீரினால் தூய்மை அடையும்; மனம் மெய்மை 

யால் தூய்மை கொள்ளும். 

External cleanliness can be had by the use of water. Internal 

purity can be found out from one's spoken word. (M.S.P.) 

9. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் 

பொய்யா விளக்கே விளக்கு 299 

புற இருளை நீக்கும் விளக்குகள், விளக்கல்ல; ௮௧ 

விருள் நீக்கும் மெய்மையே சிறந்த விளக்காகும். 

The worthy regard not ali other lights as light; It is only 

the light of truth that they look upon as veritable illumination. 

(V.V.S.) 

10. யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும் 

வாய்மையின் நல்ல பிற 300 

யாம் அறிந்தமட்டில் மெய் பேசுவதைக் காட்டிலும் 

மேலான அறம் வேறு இல்லை. 

In all the scriptures we have read, there ts no virtue greater 

than truth. (V.R.R.)
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31. வெகுணாமை 
1. செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக் 

காக்கின்என் காவாக்கால் என் 301 

தன் சினம் செல்லும் இடத்து அடக்குபவனே சினத்தை 
அடக்குபவன் ஆவான். 

He who restrains his wrath where it can be vented shows 
real restraint. What does it matter whether one restrains it or 
not in an unavailing hour? (V.R.R.) 

2. செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்இடத்தும் 
இல்அதனின் தீய பிற 302 
வலியார் மேல் எழும் வெகுளி தனக்கே தீதாகும்; மெலி 

யார் மேல் எழுதல் அதனினும் தீதாம். 
Where it can have no effect, anger 1s dangerous; even 

where it can be effective thereis no evil that டி worse.(M.R.R.) 

3. மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய 
பிறத்தல் அதனான் வரும் 303 
சினத்தால் தமை உண்டாகும். எவரிடத்தும் சினங் 

கொள்ளாது தணிக. 
Wheever the offender may be forget your anger for from 

anger spring a multitude of ils. 

4, நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்திற் 
பகையும் உளவோ பிற 304 
சிரிப்பு மகிழ்ச்சியைத் தரும் நட்பை நீக்கி, சினம், 

பகையை உண்டாக்கும். 
Can there be a greater foe than anger which would kill 

laughter as well as joy? (S.M.) 
5. தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் 

தன்னையே கொல்லும் சினம் 305 
தன்னைத் துன்பம் சாராமல் இருக்க வேண்டின் தன் 

சற்றத்தைத் தடுக்க வேண்டும். 
If you would guard yourself, guard against anger; if you 

do not, anger will slay you.
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6.  சினம்என்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும் 

ஏமப் புணையைச் சுடும் 306 

சினமாகிய த தன்னைச் சுடுவதுடன், துணையானவர் 

களையும் நீக்கி விடும். 

Wrath, the killer of associate, will burn the helpful float 

of dear kinsman. (M.S.P.) 

7. சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு 

நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று 

நிலத்தைக் குத்திய கை வலிக்குமாபோல், சினம் தன் 

307 

குணம் என்பவர் துன்புறுவர். 

Destruction will come upon him who regards anger as a 

good thing, as surely as the hand of him who strikes the ground 

will not fail. (R.D.) 

8. இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும் 

புணரின் வெகுளாமை நன்று 

கொடுந்தி அன்ன இங்கு செய்தாரும் பின்வந்தால் கோணா 

மல் கொள்வதே குணம். 

Though one does great injury like many flames of fire, 

it is well for him, if possible to avoid anger. (M.S.P.) 

9, உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் 

உள்ளான் வெகுளி எனின் 

சினத்தை விட்ட ஒருவன் எண்ணியவற்றை எல்லாம் 
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அடைவான். 

If a man never indulges anger in his heart he will at once 

obtain all he has thought of. (R.D.) 

10, இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத் 

துறந்தார் துறந்தார் துணை 
வெகுளி உடையவர் இறந்தவர்க்கும், வெகுளி துறந்தவர் 

இறவாதவர்க்கும் சமம். 

Whose is overwhelmed with anger is like one head; but 

who so has forsworn wrathfuiness is like the saints. 

310
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3௨. இன்னா செய்யாமை 
1. சிறப்புஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா 

செய்யாமை மாசற்றார் கோள் 311 

பெருமை தரும் செல்வம் மிகினும், பிறர்க்குத் துன்பம் 

செய்யாமை நல்லவர்க்கு அழகு. 
It is the nature of the spotless not to inflict suffering on 

others, though by it they may get wealth and renown.{V.R.R.) 

2. கறுத்தின்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா 

செய்யாமை மாசற்றார் கோள் 312 

தமக்குத் துன்பம் செய்தவரி.டத்தும், தமை செய்யாமல் 

இருப்பதே பெரியோர் கொள்கை. 
It ts the determination of the spotiess not to do evil in 

deturn even to those who have been at enmity with and rone 

evil to them. (௩௰.) 

3.  செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின் 
உய்யா விழுமம் தரும் 313 

துன்பம் செய்யாதவர்க்குத் துன்பம் செய்தால், 

பெருந்துன்பம் வந்து சேரும். 

If a man causes suffering on those who hate him, without 
having been injured by them, it will afterwards bocmerang with 
sorrow. (K.P.M.) 

4... இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண 
நன்னயம் செய்து விடல் 314 

தீமை செய்தவர் வெட்கமுற நன்மை செய்வதே கடமை. 
To punish wrong-doers is to do them great good and 

thereby make them feet ashamed of their action. (M.S.P.) 

5. அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிறிதின்நோய் 
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை 315 
பிற உயிர்த் துன்பத்தைத் தனக்குற்றதாக நினைப்பதே 

அறிவின் பயனாகும். 

_Of what avail is intelligence to a man if he does not feel 
as his very own the pain suffered by other beings. (5.7.)
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6. இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை 

வேண்டும் பிறன்கண் செயல் 316 

தான் தீயவை என்று அறிந்தவற்றைப் பிறர்க்குச் செய்யக் 

கூடாது. 

When a man has felt a pain for himself, let him take care 
that he inflict it not on others. 

7. எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம் 

மாணாசெய் யாமை தலை 317 

தம் மனமறியத் தீமையை எவர்க்கும் எப்பொழுதும் 

செய்யாமையே அறம். 

Not to do evil in any manner at any time to any one, 

even mentally. (S.M.) 

8.  தன்னுயிர்க் கின்னாமை தானறிவான் என்கொலோ 

மன்னுயிர்க் கின்னா செயல் 

தனக்குப் பிறர்செய்யும் தமை வேண்டாதவன், பிறர்க்குத் 

துன்பம் செய்யாதிருத்தல் சிறப்பு. 

How is it a man inflicts injury upon others knowing how 

painful it would be to himself? (V.R.R.) 

9. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா 

பிற்பகல் தாமே வரும் 

முற்பொழுது பிறர்க்குச் செய்த துன்பம், பிற்பொழுது 

தமக்கே வந்து சேரும். 

if you do harm to others in the forenoon, harm will certainly 

affect you of itself in the afternoon. (M.S.P.) 

1௦. நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார் 

நோயின்மை வேண்டு பவர் 

துன்புறாமல் இருக்க விரும்புவோர், பிறர்க்குத் துன்பம் 

செய்ய மாட்டார்கள். 

Evil recoils on him that does evil; (therefore) those that 

seek freedom from evil shun doing evil. (M.R.R.) 
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33. கொல்லாமை 
1. அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் 

பிறவினை எல்லாம் தரும் 321 

கொல்லாமை அறச் செயலாம்; கொல்லுதல் மறச் செய 

லாம். 

What is virtue except non-killing? For killing brings in its 

train all the other vices. (S.M.) 

2. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் 

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை 322 

பசித்த உயிர்கட்குப் பங்கிட்டு உண்டு வாழ்தலே அறங்் 

களஞள் தலையாய அறமாகும். 

To divide, one's bread with the needy and to abstain from 
killing; these are the greatest of afl the commandment of all 
the prophets. (V.V.S.) 

3. ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன் 

பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று 323 

ஒப்பற்ற அறம் கொல்லாமை; அதனினும் சிறந்தது பொய் 

யாமை ஆகும். 

The greatest good is without doubt non-killing; next to it 
in rank comes freedom from falsehood. (S.M.) 
4. நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 

கொல்லாமை சூழும் நெறி 324 

ஓருயிரையும் கொல்லாமையே எல்லா நெறிகளிலும் 

சிறந்த நெறி. 
Is it asked what is the good way? It is the path which 

considers. How it may avoid killing any creature. (R.D.) 

5.  நிலையஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலையஞ்சிக் 
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை 325 
பிறப்பிற்கு அஞ்சித் துறநீதவரினும், இறப்பினை உண் 

டாக்காதவரே தலையானவர். 
Of all who renounce in dread of instability, the foremost 

is he who dreads killing and does not Slay. (M.S.P.)
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6. கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள்மேற் 

செல்லாது உயிருண்ணும் கூற்று 326 

கொல்லாமை அறம் மேற்கொண்டவனே, நெடுநாள் 

வாழ்வுடையவன் ஆவான். 
The man who has taken the vow of non-killing; death that 

eats away all life makes no inroads in to his days. 

7. தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது 

இன்னுயிர் நீக்கும் வினை 

தன்னுயிரே போயினும் மன்னுயிர் கொல்வது நன் 

327 

முறையன்று. 

Let no one do that which would destroy the life of another 

although he should lose him own life. (R.D.) 

8. நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குக் 

கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை 

கொலை வேள்வியால் வரும் பயன் பெரிதென்றநாலும், 

அப்பயனைப் பேரறிவினர் இழிவென்பர். 

Great as the benefits of wealth may be, the good set the 

least store by wealth arising from slaughter. (M.R.R.)- 

9. கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர் 

புன்மை தெரிவார் அகத்து 

கொலைத் தொழிலை உடையவரைப் புலையர்களாகக் 

929 
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கருதுவர் அறிஞர். 

In the eyes of the discerning, men given Co slaughter are 

but churls. (V.R.R.) 

10. உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிருடம்பிற் 

செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர் 

நோயுடம்பும் வறுமை வாழ்க்கையும் முற்பிறவியில் 

கொலையூன் உண்டவர்க்காம். 

Men who are diseased in body and live ignoble and starving 

lives are, it is said, they that took the lives of others (in their 

previous birth). (M.R.R.} 
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34. நிலையரமை 
1. நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும் 

புல்லறி வாண்மை கடை 331 
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று நினைத் 

தல் புல்லறிவுடைமையாம். 
The ignorance of those who mistake the transient for the 

permanent or stable is of the worst type. (M.S.P.) 

2. கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம் 
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று 332 
கூத்தவையில் சிறுகச் சிறுகக் கூட்டம் சேர்வது போலும், 

முடிகையில் விரைவது போலும் செல்வம். 
The flow of fortune ts ke the gathering of a crowd at 

a concert; its ebb is like the melting of the crowd at its close. 
(V.R.R.} 

3. அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால் 
அற்குப ஆங்கே செயல் 333 

செல்வம் நிலையற்றது. முயற்சியால் வரும் செல்வத் 
தால் அறப் பணி செய்ய வேண்டும். 

All weaith is of a transient nature. Masters of wealth must 
then and there do works that will las tlong. (M.S.P,) 
4. நாளென ஒன்றுபோல் காட்டி உயிரீரும் 

வாள்அது உணர்வார்ப் பெறின் 334 
காலத்தைப் பல கூறாகக் காட்டி உயிருடம்பை அறுக் 

கும் வாளே நாள். 
Life ts on the edge of a sword that seems to be a measure 

of time called day, if there are people who can realize tt. 
(M.R.R.) 

5... நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை 
மேற்சென்று செய்யப் படும் 335 
பேச்சு எழாதபடி நாக்கு உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும் நிலை 

வருமுன் அறத்தைச் செய்க. 
Before the tongue stops functioning and the hiccough arises, 

hasten to do acts that are gcod, (M.R.R.)
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6. நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும் 

பெருமை உடைத்திவ் வுலகு 336 

நேற்றிருந்த ஒருவன், இன்றில்லை என்று சொல்லக் 

கூடிய பெருமையை உடையது உலகம். 
The one, who existed yesterday, is no more today; that 

is the glory of earthly life. (S.M.) 

7. ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருது 

கோடியும் அல்ல பல 

ஒரு கண வாழ்வையும் வாழத் தெரியாதவர்கள் எண் 

ணற்ற கனவுகளைக் காணுகின்றனர். 

Innumerable millions of thoughts occupy the mind of the 

unwise who know not that they shail live another moment. 
(R.D.) 
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8. குடம்பை தனித்தொழியப் புள்பறந் தற்றே 

உடம்போடு உயிரிடை நட்பு 

உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் உடைய தொடர்பு, முட்டை 

ஓட்டிற்கும் வாழ்ந்த குஞ்சுக்கும் உள்ள தொடர்பாம். 

The fledgeling abandons the broken shell of the egg and 

parts away; that is the symbol of love between the soul and 

the body. (V.V.S.) 

9. உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி 

விழிப்பது போலும் பிறப்பு 

தூக்கமும் விழிப்பும் நடத்தல் போல, உலகில் இறப்பும் 

பிறப்பும் நடக்கின்றன. 

Death is like into sleep and birth is like a waking up from 

slumber. (S.M..) 

10. புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள் 

துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு 

உடம்பினை ஒதுக்கெமாகக் கொண்ட உயிர்க்கு நிலை 

யான இடம் இல்லை போலும். 

Is there no permanent refuge for the soul, which takes 

a temporary shelter in the body? (S.M.) 
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93. துறவு 
1. யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் 

அதனின் அதனின் இலன் 341 
எவ்வெப்பொருள் மீது பற்று விட்டோமோ, அவ்வப் 

பொருளால் வரும் துன்பம் அறுபடும். 
Wheatever it is that you have renounced you are sure to 

be liberated from the pain that it can cause. (S.M.) 
2.  வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் 

ஈண்டுஇயற் பால பல 342 

இளமையில் துறப்பதே சிறப்பு; அப்பொழுதுதான் அத 
னால் வரும் இன்பங்கள் பலவுள்ளன. 

If you want joy, renounce early, for many are the delights 
that you shall enjoy after renouncing. 

3. அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும் 
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு 343 
ஐம்புல நுகர்ச்சிகளையும், பிற பொருள்கவின பற்றை 

யும் துறப்பதே துறவாம். 

Subdued must be the senses five and relinguished must 
be desires all together. (M.S.P.} 
4. இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் நின்மை உடைமை 

மயலாகும் மற்றும் பெயர்தது 344 
ஒரு பற்றும் இலலாமையே துறவாகும்; சிறிய பற்றும் 

ஆசைக்கு வித்தாகும். 
The nature of penance is to be without .possession: (for) 

possession breaks up penance and.leads again tO delusion. 
(M.R.R.) 

5. மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன்கோல் பிறப்பறுக்கல் 
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை 345 
துறவு பூண்டவர்க்கு உடம்பே ஒரு சுமை; வேறு பற்றுக் 

கொள்ளுதல் வீண். 
To them that want to avert tirths, even the body is too 

much, where indeed is the need ‘fon other ties? 4௩௩)
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6. யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்கு 

உயர்ந்த உலகம் புகும் 345 

யான், எனது என்ற பற்றினை விட்டவன், மேலான 

இன்பத்தை அடைவான். 

He who severs the pride of I and Mine will enter a world 

beyond tht of the gods. (M.S.P.) 

7. பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப் 

பற்றி விடாஅ தவர்க்கு 

அகப் புறப் பற்றினை விடாதவர்களைத் துன்பங்கள் 

347 

நீங்காமல் பற்றும். 

Sorrows will never let go their hold of those who give not 

up their hold of desire. (௩.௰.) 

8. தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி 

வலைப்பட்டார் மற்றை யவர் 

முற்றுந் துறந்தவர் இன்புறுவர்; அவ்வாறு துறவாதவதர் 
துன்புறுவர். 

They that have completely renounced have attained the 

supreme; others delude themselves and fall into snare.(M.R.R.) 

9. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று ' 

நிலையாமை காணப் படும் 

நிலைமையை உணர்ந்து பற்றற்றவனுக்கு எவ்விதத் 

துன்பமும் இல்லை. 

At the moment in which desire has been abandoned, (other) 

birth will be cut off; when that has not been done instability 

will be seen. (R.D.) 

10, பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு . 

பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றினை விடுவதற்குப் பற் 

றற்றவனின் அன்பைப் பற்ற வேண்டும். 

Attach yourself to Him in order that you may detach 

yourself from all attachment. (S.M.M.) 

348 

349 

350



72 Thirukkural 

36. மெய் உணர்தல் 
1.  பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரும் 

மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு 351 

மெய்ப் பொருளை மெய்ப் பொருள் என்று உணர்வதே 
துன்பத்திற்குக் காரணம். 

Out of the delusion that looks upon the unreal as real 
springs birth which உ bitter. (M.R.R.) 

2.  இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி 
மாசறு காட்சி யவர்க்கு 352 

மயக்கம் அற்ற நல்லறிவினர், அறியாமை நீங்கி இன்பம் 
அடைவர். 

Hell (darkness, birth) departs and heaven (moksha, 
liberation, happiness) comes to men who have the pure vision 
free from delusion. (14.5...) 
3... ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் 

வானம் நணியது உடைத்து 353 
மயக்கம் அற்று உண்மைப் பொருளை உணர்ந்தவர்க்கு 

வானகம் மிக நெருங்கியதாம். 
For those that have dispelled doubts and achieved clarity 

heaven 1s nearer than earth. (S.M.) 
4. ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே 

மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு 354 
ஐம்பொறிகளின் அறிவை அடைந்தாலும், உண்மை 

அறிவில்லாதவர்க்குப் பயனில்லை. 
To them that have no vision of truth, the five senses yield 

no good, albeit functioning well. (M.R.R.) 
5. எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு 355 
ஒரு பொருள் எவ்வாறு காணப்படினும், அப்பொருளின் 

உண்மையை ஆராய்வதே மெய்யறிவாம். 
Whatever thing of whatever kind it to be, it is wisdom 

to preceive the real truth. (14.52)
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6.  கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் 

மற்றீண்டு வாரா நெறி 356 

நூல்களைக் கற்று உண்மைப் பொருள் கண்டவர் பிறவாப் 

பெருநிலை எய்துவர். 
The man who has studied deeply and has realised the truth; 

he will enter the path that leads not again into this world. 

7. ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப் 

பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு 357 

பொருள்களை ஆராய்ந்து உண்மையை அறிந்தவன் மீண் 

டும் பிறவி ௮டையான். 

Verily those that have meditated upon and attained to the 

truth need not think at all of future incarnations. (V.V.S.) 

8.  பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும் 

செம்பொருள் காண்பது அறிவு 

பிறப்பின் அறியாமை நீங்கிச் சிறப்புடைய உண்மைப் 

பொருளைத் தேர்வதே உயர்ந்த அறிவாகும். 

True knowledge consists tn the removal of ignorance which 

is the cause of births, and the perception of the true being who 

is the bestower of heaven. (R.D.) 

9.  சார்புணர்ந்து சார்பு கெடஒழுகின் மற்றழித்துச் 

சார்த்ரா சார்தரு நோய் 

உறுதியாகும் பொருள்தெரிந்து, பற்றுகளைக் கெடுத்த 

வனைப் பிறவித் துன்பம் பின்பற்றாது. 

Should a man know his refuge and lead his life so that 

all bonds may cause the ills of life that lie in wait to him would 

not approach. (M.R.R.) 

10. காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமூன்றன் 

நாமம் கெடக்கெடும் நோய் 

ஆசை, சினம், அறியாமை மூன்றும் அற்றால் பிறவித் 

துன்பம் நீங்கும். 

Let the very names of lust, anger and delusion perish, at 

once all pain shail perish. (S.M.) 
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37. அவா அறுத்தல் 

3... அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்எஞ் ஞான்றும் 

தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து 361 

பேராசையே எல்லா உயிர்கட்கும் என்றும் துன்பத்தை 
உண்டாக்கும் வித்தாகும். 

They say that desire is the seed from which sprouts 
unfailing birth to all creatures and for all time. (M.R.R.} 

2. வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது 

வேண்டாமை வேண்ட வரும் 362 

அறிஞன் பிறவாமையை விரும்புவான்; பேராசை அற் 

றால் அந்நிலை கைக்கூடும். 
If anything be desired freedom from births should be 

desired; that (freedom from births) willbe attained by desiring 
to be without desire, (R.D.) 

3. வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை 

யாண்டும் அஃ்தொப்பது இல் 363 

பேராசை கொள்ளாமை என்னும் செல்வம்போல், சிறந்த 

செல்வம் எங்கும் இல்லை. 
In mundane world there is no greater wealth than 

desirelessness; and even in heaven you cannot find an es 

4.  தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது 

வாஅய்மை வேண்ட வரும் 364 

உண்மையை விரும்பினால் ஆசை அறும்; ஆசை 
அற்றால் மனத் தூய்மை உண்டாகும். 

Purity is non-avidity. That too will come when truth is 
sought. (M.S.P.) 

5. அற்றவர் என்பார் அவாவற்றார் மற்றையார் 

அற்றாக அற்றது இலர் 365 
ஆசையற்றவரே உண்மையாகப் பற்றற்றவர்; அறாதவர் 

பற்று விட்டவர் ஆகார். 
The free are those who are free from desire, the others 

are never completely free. (S.M.)
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6. அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை 

வஞ்சிப்ப தோரும் அவா 

ஒருவனைத் துன்பத்தில ஆழ்த்தி வங்சிப்பது பற்றே; 

அதற்கு அஞ்சுவதே முறையாகும். 

Intense desire st is, which brings on delusion. Therefore, 

to guard against its assault is ascetic virtue. (M.S.P.) 

7. அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தாவவினை 

தான்வேண்டும் ஆற்றான் வரும் 

ஆசையை அறவே ஒழித்தால், எண்ணிய செயல் கைக் 

கூடும். 

If a man thoroughly cut of all desire, the deeds, which 

confer immortality, will come to him, in the path in which he 

seeks them. (R.D.) 

8.  அவாவில்லார்க் கில்லாகும் துன்பம் அஃ்துண்டேல் 

தவாஅது மேன்மேல் வரும் 

ஆசையற்றவர்க்குத துன்பம் இல்லை; உற்றவர்க்குத் 

துன்பம் தொடர்ந்து வரும். 

There is no sorrow for those who are free from desire. 

Endless sorrows befall men with desire. (V.R.R.) 

9. இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவாவென்னும் 

துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் 

பெருந்துன்பமாகிய ஆசை அற்றால், இடையறாத இன்பம் 

எய்தும். 

If desire, the woe among woes, is destroyed, joy will 

become eternal even in this world. (S.M.) 

10. ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே 

பேரா இயற்கை தரும் 

ஆசை நீங்கினால் ஒருவனுக்கு உறுதியான உண்மை 

நிலையைக் கொடுக்கும். 

Should a man give up desire, which Is insatiable, that state 

itself would lead to the state from which there is no change. 
(M.R.R.) 
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38. ஊழ் 

1.  ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் 

போகூழால் தோன்றும் மடி 371 

ஒருவர்க்கு நல் வினையால் முயற்சியும், தீ வினையால் 

சோம்பலும் உண்டாகும். 
Activity due to good fate will produce prosperity. Sloth, 

due to ill-fate will produce adversity or loss of weaith.(M.S.P.) 

2. பேதைப் படுக்கும இழவூழ் அறிவகற்றும் 

ஆகலூம் உற்றக் கடை 372 

தீவினை ஒருவனின் அறியாமைக்கும், நல்வினை அறி 

வின் விரிவுக்கும் காரணங்கள் ஆகும். 
Adverse fate produces folly and a prosperous fate produces 

enlarges knowledge. (R.D.) 

3. நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன் 

உண்மை அறிவே மிகும் 373 

உயரிய நூல்களை ஒருவன் கற்றாலும், அவனுக்கு 
இயற்கை அறிவே மேற்படும். 

Although a man may study the most polished treatises, 
the knowledge which fate has decreed to him will still PRD) 

4.  இருவே றுலகத் தியற்கை திருவேறு 
தெள்ளிய ராதலும் வேறு 374 
பொருளாளி ஆவதும், அறிவாளியாவதும் வேறு வேறு 

முறைகளைக் கொண்டுள்ளன. 
Two fold is the nature of the world; one is the luck for 

wealth and the other (which is different) is the luck for wisdom. 
(M.R.R.) 

5. நல்லவை எல்லாஅம் தீயவாம் தீயவும் 
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு 375 
நல்லது தீயதாவதும், தீயது நல்லதாவதும், தீவினை 

நல்வினைச் செயல்களினாம். 
_ In the pursuit of wealth all good becomes evil and even 

evil becomes good (in accordance with fate). (M.R.R.)
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6. பயிரினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச் 

சொரியினும் போகா தம 376 

ஆகாதவற்றை வருந்தினாலும் பெற முடியாது; தமக் 

குரியதை எறிந்தாலும் இழக்க முடியாது. 

When destiny disfavours you will lose despite vigilance and 

likewise what is earmarked for you cannot leave you.(K.P.M.) 

7. வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி 

தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது 377 

எவ்வகைச் செல்வம் உடையவர்க்கும் முறைப்படியே 

எதனையும் துய்க்க முடியும். 

Even the man who has amassed ten million cannot enjoy 

his riches except as the ordainer has ordained. 

8.  துறப்பார்மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால 

ஊட்டா கழியும் எனின் 378 

துன்புறுத்த வேண்டிய முறைமையினால், பொருள் இல் 

லாதவர் துறவாதிருக்கின்றனர். 

Should fate exempt them from the sufferings to come, the 

men that have no wealth would think of renunciation.(M.R.R.) 

9.  நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால் 

அல்லல் படுவ தெவன் 379 

நல்வினையால் இன்பம் நேர மகிழ்பவர், தீயவை 

உண்டாகும்போது துன்புறுதல் ஏன்? 

Why do men who enjoy happiness in times of fortune bewail 

their sad lot or evil in adverse circumstances? (M.S.P.) 

10. ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று 

சூழினும் தான்முந் துறும் 380 

ஊழ்வினை மிக்க வலிமையுடையது; ஒன்றைச் செய்ய 

எண்ணினால் வினை தனக்குரியதைச் செய்யும். 

What is there so potent as fate? Even if we devise some 

way of counteracting it, it takes up by surprise. (4௩௩)
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39. இறைமாட்சி 
1. படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்புஅரண் ஆறும் 

உடையான் அரசருள் ஏறு 381 
படை, குடிமக்கள், உணவு, அமைச்சர், நண்பர், காவல் 

என்ற ஆறும் பெற்றவன் அரசருள் சிறந்தவன். 
He is a lion among monarchs who owns these six things: 

army, people, wealth, counsel, friend, forts. (M.S.P.) 

2. அஞ்சாமை ஈகை அறிவுஊக்கம் இந்நான்கும் 

எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு 382 
துணிவு, கொடை, அறிவு, முயற்சி ஆகியன குறை 

யாமல் இருப்பவனே மன்னனாவான். 
Dauntlessness, liberality, wisdom, diligence { It is the virtue 

of a king not to fall in these four. (M.R.R.) 

3... தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும் 

நீங்கா நிலன்ஆள் பவர்க்கு 383 

சோம்பலின்மை, கல்வி, அஞ்சாமை முதலிய மூன்று 
குணங்களும் அரசர்க்கு இன்றியமையாம். 

Vigilance, learning and bravery { these three things should 
never be absent from the ruler of a country. (R.D.) 

4.  அறன்இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன்இழுக்கா 

மானம் உடையது அரசு 384 

அறநெறி தவறாமல், குற்றங்களற்று முறை தவறாது 

காப்பவனே அரசனாவான். 

He alone deserves to be called king who never swerves 
from dharma and puts adharma out of his kingdom and military 
honour ts unsullied. (C.R.) 

5.  இயற்றலும்ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த 
வகுத்தலும் வல்லது அரசு 385 

பொருள் வருவாய் அறிந்து, பொருளீட்டிக் காத்து நாட்டு 
நலம் புரிபவனே அரசன், 

The prince shall know how to develop the resources of 
his wisdom, enrich his treasure and preserve his wealth and how to spend it worthily. (V.V.S.)



திருக்குறள் 81 

6. காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல் 

மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் 386 

காண்பதற்கு எளியனாய்க் கண்டபோது இன்சொல் தரு 

பவனாய், உள்ள அரசனே உலகோரால் போற்றப்படுவான். 

The world will extol the kingdom of one who is easy of 

access and who does not indulge in harsh words. (V.R.R.) 

7. இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லாற்குத் தன்சொலால் 

தான்கண் டனைத்துஇவ் வுலகு 387 

இன்சொல்லுடன் மக்கள் தேவை நிறைவேற்றும் ஒருவ 

னுக்கு உலகம் தன்சொல் வழிப்பட்டு நிற்கும். 

The world will praise and submit itself to the mind of the 

king who speaks kindly, gives gracefully and rules firmly. 

8. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு 

இறைஎன்று வைக்கப் படும் 388 

குறை தீர்த்துப்பசியில்லாமல் மக்களைக் காக்கும் மன்னன் 

கடவுட்குச் சமானம். 

The king who rules justly and protects is looked upto as 

a god by his subjects. (M.R.R.) 

9. செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன் 

குவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு 

அறிவுடையார் நன்மொழிகள் தனக்கு வெறுப்பாயினும் 

பொறுத்து ஏற்றால் குடிமக்கள் ௮வன் ஆட்சியை ஏற்பர். 

The world will rest under the umbrella of the king who 

has the quality of litstening to bitter advice of his ministers. 
(C.R.) 

389 

10.  கொடைஅளி செங்கோல் குடிஓம்பல் நான்கும் 

உடையானாம் வேந்தர்க்கு ஒளி 390 

கொடுத்தலும் அன்பும் நீதியும் காத்தலும் ஆகிய பண் 

புடைய அரசனே வேந்தருள் விளக்குப் போல்வான். 

He is a light among kings who has these four excellences; 

munificence, gracefulness, justice and care of common weal. 
(M.S.P.)
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407 கல்வி 

3. கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக 391 
கற்றற்குரிய நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க; கற்ற பிறகு 

கல்விக்கேற்ப ஒழுகுக. 
Acquire thoroughly the knowledge that is worth acquiring 

and after acquiring it walk you in accordance therewith. 

2.  எண்என்ப ஏனை எழுத்துஎன்ப இவ்விரண்டும் 

கண்௭என்ப வாழும் உயிர்க்கு 392 

கணக்கும் இலக்கிய இலக்கணமும் மக்களுக்கு இரு 
கண்களைப் போலாம். 

Numbers and letters are like the two eyes of the highest 
of living beings. (S.M.} 

3. கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றோர் முகத்துஇரண்டு 

புண்ணுடையர் கல்லா தவர் 393 

கல்வியுடையவரே உண்மையான விழியுடையவர்; 

கல்லாதவர் பழிப்புண் உடையவராவர். 

The learned are said to have eyes, but the unlearned have 
(merely) two sores mn their face. (R.D.) 

1.  உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல் 

அனைத்தே புலவர் தொழில் 394 

பிறர் மகிழக் கூடி, அவர்தம் பிரிவுக்கு வருந்துமாறு 
பிரிதல் அல்லவா கற்ற புலவர்க்குரிய செயல். 

It is the part of the fearned to give joy to those whom 
they meet and on leaving to make them think, "Oh, when shall 
we meet them again?" 

5.  உடையார்முன் இல்லாரபோல் ஏக்கற்றும் கற்றார் 
கடையரே கல்லா தவர் 395 
செல்வர்முன் ஏழைகள்போல், கற்றவர்முன் கல்லாதவர் 

தாழ்நீதவர் ஆவார். 

In humility they கார, standing like the poor before rich; 
base are they that acquire no learning (in the manner)(M.R.R.)
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6. தொட்டனைத்து ஊறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக் 

கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு 396 

தோண்டத் தோண்டக் இணற்றுநீர் ஊறுவது போலக் 

கற்கக் கற்க அறிவு வளரும். 

The more the sandy spring is dug up, more water wells 

up in it. The more, men learn more of knowledge do they gain. 
(M.S.P.) 

7. யாதானும் நாடாமல் ஊராமால் என்ஒருவன் 

சாந்துணையும் கல்லாத வாறு 

கற்றவனுக்கு எந்த நாடும் ஊரும் சொந்தமாகும், 

ஒருவன் சாகும் வரை படியாமல் இருப்பது ஏனோ? 

All Jands and towns the learned hail, to learn lifelong why 
(S.M.M.) 

397 

fail? 

8.  ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு 

எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து 

ஒரு பிறவியில் ஒருவன் கற்ற கல்வி, ஏழு பிறவிக்கும் 

398 

பயன்படுவதாம். 

The knowledge that a person gains in one birth stands 

him in good stead for seven births. (V.R.R.) 

9.  தாம்இன் புறுவது உலகுஇன் புறக்கண்டு 

காமுறுவர் கற்றறிந் தார் 
தாம் இன்புறும் கல்வியால் உலகோர் இன்புறுதலைக் 

கண்டு கற்றோர் மேலும் மேலும் கற்க விரும்புவர். 

The enlightened tke to see the world taking part in the 

joy which learning gives them. (S.M.) 

10. கேடுஇல் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு 

மாடுஅல்ல மற்றை யவை 

ஒருவனுக்கு அழிவற்ற செல்வம் கல்வியே; மற்ற 

பொருள்கள் அல்ல. 

The precious undecaying wealth of a man டீ his learning. 

All other riches are no wealth at all. (V.R.R.) 

399 

400
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41. கல்லாமை 
1.7... அரங்குஇன்றி வட்டாடி அற்றே நிரம்பிய 

நூல்இன்றிக் கோட்டி கொளல் 401 
நல்ல நூல்களைக் கல்லாது அவையில் பேசுதல் ஆடு 

களம் இன்றிச் சூதாடுவதை ஓக்கும். 
To speak in an assembly without fullness of knowledge is 

like playing at chess without squares. (5.7.) 
2... கல்லாதான் சொற்கா முறுதல் முலைஇரண்டும் 

இல்லாதாள் பெண்காமுற் நற்று 402 
கற்றாரிடம் கல்லான் பேச விரும்புதல், அலி பெண் தன் 

மையை விரும்புவது போலாம். 
The uniettered man desiring to speak is like a damsel 

without the two breasts desiring womanhood. (M.R.R.)} 

3: கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன் 
சொல்லா திருக்கப் பெறின் 403 
கல்லாதவர் கற்றவர் முன் வாயடங்கிப் பேசாது நின் 

றால் நல்லவராவார், 
The unlearned also are very excellent men, if they know 

how to keep silence befare the learned. (R.D.) 
4... கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன்று ஆயினும் 

கொள்ளார் அறிவுடை யார் 404 
கல்லாதவன் அறிவு ஓர் ஒருகால் நுண்ணியதாயினும் 

அறிவுடையார் மதியார். 
Although the intelligence of the illiterate may be very good, the wise will not accept it. 

5... கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து 
சொல்லாடச் சோர்வு படும் 405 
கல்வி அறிவு இல்லான் கொண்டுள்ள மதிப்பு, கற்றவன் 

கண்டு உரையாடக் கெடும். 
The concert of an unlettered man has its fall when conversing closely with one (That has learning) (4.௩௩)
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6.  உளர்என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவாக் 

களர்அனையர் கல்லா தவர் 406 

களர்நிலம் போலப் பேருக்கு இருப்பவரே கல்லாதவர், 

பயன் சிறிதும் இல்லை. 

The unlearned are like worthless barren land. They just 
subsist unproductive. (S.3.) 

7... நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம் 

மண்மாண் புனைபாவை அற்று 407 

கூரிய அறிவு இல்லாதவரின் தோற்றப் பொலிவு மண் 

பொம்மையின் அழகு போன்றதாம். 
The beauty of the man who lacks the power of appreciating 

wisdom niceties of thought ts like that of the well-decked puppet 
of clay. (M.S.P.) 

8.  நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே 

கல்லார்கண் பட்ட திரு 

கற்றவரிடம் வந்த வறுமையினும், கல்லாதவரிடம் 

வத்த செல்வம் கொடியது. 

The fortune of the illiterate is more harmful than the 

adversity of the wise and the good. (M.S.P.) 

9.  மேற்பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழப்பிறந்தும் 

கற்றார் அனைத்துஇலர் பாடு 

கல்லாதவன் உயர்குடியில் பிறந்தாலும், தாழ்ந்த குடி 

யில் பிறந்த கற்றவர்க்குரிய பெருமை இல்லை. 

High though their birth, the unlettered are not as much 

408 

409 

honoured as men of learning, albeit of low birth. (M.R.R.} 

10. விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல் 

கற்றாரோடு ஏனை யவர் 410 

விலங்கிற்கும் மக்கட்கும் வேறுபாடுள்ளதுபோல் கற்ற 

வர்க்கும் கல்லாதவர்க்கு வேறுபாடு உண்டு. 

As beasts are to men, so are the unlearned to the learned. 
(S.M.)
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42. கேள்வி 

1, செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் 

செல்வத்துள் எல்லாம் தலை 411 

கேட்டறியும் செல்வமே ஒருவன் அடைய வேண்டிய 
செல்வங்களுள் சிறந்ததாம். 

The wealth of all wealth is the wealth of hearing noblest 
among all the wealths. (S.J.) 

2.  செவிக்குஉணவு இல்லாத போழ்து சிறிது 

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும் 412 

வாழ்வுயர்த்தும் செவியுணவு இல்லாதபோது வயிற் 

றுக்கு அவிவுணவு சிறிது கொடுக்கப்படும். 

When there is no food for the ear, a little food might be 
given even to the stomach. (S.M.) 
3. செவியுணவிற் கேள்வி உடையார் அவியுணவின் 

ஆன்றோரோடு ஒப்பர் நிலத்து 413 

செவி உணவாகிய கேள்வியறிவுடையவர், குறைந்த 
உணவுண்ணும் அறிவுடையாரோடு ஒப்பர். 

Those who, in the world, enjoy instruction which is food 
of the ear, are equal to the gods who enjoy food of sacrifices. 

(R.D.) 

4. கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃதுஒருவற்கு 

ஒற்கத்தின் ஊற்றாம் துணை 414 
நூல் கற்கும் வாய்ப்பிருப்பினும், கேள்வி அறிவு பெருக 

அஃது உற்ற துணையாகும். 
Though devoid of fearning let one fill one’s ear with 

knowledge. It is his prop in his hour of gloom. (V.R.R.) 
5. இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே 

ஒழுக்கம் உடையார்வாய்ச் சொல் 415 
வழுக்கல் நிலத்திற்கு ஊன்றுகோல் போல அறிஞர்பால் 

கேட்ட அறிவு வாழ்க்கைக்கு உதவும். 
; The oral words of the righteous willstand in good stead 
like staff to those treading on slippery ground. (M.S.P.)
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6. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் 

ஆன்ற பெருமை தரும் 416 

சிறிதளவு நல்ல கேள்வியறிவினை ஒருவன் பெற்றிருப் 

பினும் பெரும் பயனைத் தரும். 

Hear anything good, however, little and that will to that 

extent, bring him great dignity. (M.S.P.) 

7.  பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்துணர்ந்து 

ஈண்டிய கேள்வி யவர் 417 

கூரிய கல்வியும் நிறைந்த கேள்வியும் உடையார் அறி 

வற்ற சொற்களைச் சொல்ல மாட்டார். 

Even in their erring mood, men who have reflected deeply 

and have listened to the wise utter not (word of) folly.(M.R.R.) 

8. கேட்பினும் கேளாத் தகையவே கேள்வியால் 

தோட்கப் படாத செவி 

கேள்வியறிவு கொள்ளாத செவிகள், ஒலிகளைக் கேட் 

பினும் செவிட்டுக் காதுகளாம். 

The ear which has not been bored by instruction although 

it hears, ts deaf. (R.D.) 

9. நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய 

வாயின ராதல் அரிது 

நுணுக்கமான செவியறிவினைப் பெறாதவர், பணிந்த 

மொழியினர் ஆவது இல்லை. 

Humility of speech is hard to be attained by those who 

have not listened to the subtle words of the wise. (V.V.S.) 

418 

419 

10. செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் 

அவியினும் வாழினும் என் 

செவியுணவு வேண்டாது அவியுணவு வேட்பார் இருப் 

பதும் இறப்பதும் ஒன்றே. 

Men that taste with tongue but know not taste of the ear; 

what does it matter whether they live or die. (5. 

420
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43. அஜடிவ உடைமை 

1.  அறிவுஅற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் 

உள்ளழிக்கல் ஆகா அரண் 421 

ஒருவர்க்கு அழிவு வராது காப்பது அழிக்க முடியாமல் 
காப்பதும் அறிவு ஆகும். 

Wisdom Is a weapon to ward off destruction; it is an inner 
fortress which enemies cannot destroy. (R.D.) 

2. சென்ற இடத்தால் செலவிடாது தீதுஒரீஇ 

நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு 422 

மனத்தைத் தீமையில் விடாது நன்மையில் செலுத்து 

வதே அறிவாம். 

Not to let the mind roam where it will, to withdraw it from 
evil, and direct it to that which is good - this is wisdom. 

(M.R.R.) 
3. எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு 423 

யார் எதைக் கூறினும் அதன் உண்மைப் பொருளைக் 

கண்டுணர்வதே அறிவாம். 

To discern the truth in everything, by whomsoever spoken 
this is wisdom. (R.D.) 

4.  எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய் 
நுண்பொருள் காண்பது அறிவு 424 
பிறர்க்கு எளிதில் விளங்கும்படி பே௫ப் பிறர் பேச்சின் 

நுண்ணிய பொருளைக் காண்பதே அறிவாம். 
To speak making the thought clear and to discern the subtle 

truth that comes from another's mouth - this is wisdom.(M.R.R.) 

5. உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும் 

கூம்பலும் இல்லது அறிவு 425 
உயர்ந்தாரை நட்பாக்குவதும், அந்நட்பில் நிலையாய் 

இருப்பதும் அறிவாகும். 
7௦ befriend the world is wisdom; and wisdom 1s not incons- 

tant like the flower that blossoms and fades. (V.R.R.)
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6.  எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு 

அவ்வது உறைவது அறிவு 

மேன்மக்கள் எவ்வாறு நடக்கின்றார்களோ, அவ்வாறு 

தாமும் நடப்பதே மெய்யறிவு. 

Wisdom hes in dwelling in harmony with the world, however 

it might fare. (M.S.P.) 

7. அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் 

அஃதுஅறி கல்லா தவர் 

பின்வருவதனை முன்னமே எண்ணி அறிய வல்லவரே 

அறிவுடையவர். அறிய மாட்டார் அறிவில்லாதவர். 

The man of understanding knows what is coming; but the 

fool foresees not what 1s before. 

426 

427 

8. அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது 

அஞ்சல் அறிவார் தொழில் 

அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்ச வேண்டியதே அறிவுடைமை 

ஆகும். 
‘ 

It is folly not to fear what must be feared; it is wisdom 

to fear what must be feared. (V.R.R.) 

9.  எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை 

அதிர வருவதோர் நோய் 

பின் வருவதனை முன்னறிந்து காக்கும் அறிவுடை 

யோர்க்குத் துன்பம் இல்லை. 

To the wise that look ahead and keep a good watch no 

sorrow comes to make them tremble. (M.R.R.) 

428 

429 

1௦. அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் 

என்னுடைய ரேனும் இலர் 

அறிவுடையோர் எல்லாச் செல்வமும் உடையவர்; 

அஃதிலார் எல்லாமிருந்தும் ஒன்று மில்லாதவர். 

He that has understanding has everything; but the fool 

though he possesses everything has nothing. (K.P.M.) 

430
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44, குற்றம் கடிதல் 

1. செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் 

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து 431 

திமிரும், சீற்றமும், 8ழ்மைப் பண்பும் இல்லாதவரின் 
செல்வமே வளர்ச்சியடையும். 

Truly great is the excellence of those (kings) who are free 

from pride, anger and lust. (R.D.) 

2.  இவறலும் மாண்புஇறந்த மானமும் மாணா 
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு 432 

ஈயாத் தன்மை, முறைகெட்ட மானம், மிகு மகிழ்ச்சி 

இம்மூன்றும் ஆள்வோர்க்குக் குற்றமாம். 
Parsimony, over-weening and excessive partiality these are 

the faults of kingship. (M.R.R.) 

3. தினைத்துணையாம் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக் 

கொள்வர் பழிநாணு வார் 433 

சிறு குற்றத்தையும் பெரிதாக எண்ணுவது பெரியார்தம் 
இயல்பு. 

Those who fear disgrace will deem their faults which are 
as small as millet seed, as great as palmyra. (M,S.P.) 

4. குற்றமே காக்க பொருளாக் குற்றமே 
அற்றம் தரூஉம் பகை 434 

_. குற்றம் அழிவைத் தருவதால், குற்றம் வராமல் காக்க 
வேண்டும். 

Guard yourself jealously against weaknesses for they are 
the foes that will end you to ruin. 

5. வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் 
வைத்தூறு போலக் கெடும் 435 

குற்றம் வருமுன் காத்துக் கொள்ளாதவன் நெருப்பின் 

மூன் வைத்த வைக்கோல் போல் அழிவான். 

Like a stack of straw in a consuming flame will be destroyed 
the life of one who does not guard aginst faults. (V.R.R.}
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6. தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண்கிற்பின் 

என்குற்றம் ஆகும் இறைக்கு 436 

தன் குற்றத்தை முன்னர் விலக்கிப் பின் பிறர் குற்றம் 

காண்பவனே சிறந்தவன். 

If the prince corrects his own faults and then looks into 

those of others where is the il that can approach him?(V.V.S.) 

7... செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வம் 

உயர்பால தன்றிக் கெடும் 

பொருளினால் தனக்கு வேண்டியதைச் செய்து 

கொள்ளாதவன் செல்வம் பின் நில்லாது. 

The wealth of a miser who fails to do what should be done 

perishes without growth. (M.R.R.) 

437 

8.  பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் 

எண்ணப் படுவதொன்று அன்று 

பொருளைவிட வேண்டிய இடத்து விடாது, பற்றும் 

பிசிறுத் தன்மை கொடிய குற்றமாகும். 

Close-fisted parsimony is not advice to be classed with other 

vices; it formes a class apart. 

438 

9. வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க 

நன்றி பயவா வினை 

தன்னைத் தானே புகழ்தலும், நன்மை தராத செயலைச் 

செய்தலும் எப்போதும் செய்ய வேண்டா. 

Never extol yourself; don't desire to do any deed that brings 

no good. (M.S.P.) 

439 

10. காதல் காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் 

ஏதில ஏதிலார் நூல் 

தான் விரும்பிய பொருள்களைப் பகைவர் அறியாமல் 

நுகர்பவன் அவரால் வஞ்சிக்கப்படான். 

If (a king) enjoys privately the things which he desires, 

the designs of his enemies will be useless. (R.D.) 

440
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45. பெரியாரைத் துணைகோடல் 
1.  அறன்அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை 

திறன்அறிந்து தேர்ந்து கொளல் 441 

அறத்தின் இயல்பை நன்கறிந்து, பெரியார் நட்பைக் 

கொள்ளும் வகையறிந்து கொள்ள வேண்டும். 

Acquire the friendship of virtuous and supremely wise, 
aftermature consideration and careful choice. (M.S.P.} 

2. உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும் 

பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல் 442 

வந்த துன்பத்தைப் போக்கி, இனித் துன்பம் வராமல் 

காக்கும் பெரியாரைத் துணையாகக் கொள். 
With men who can cure evils that have already befallen 

and who can guard you from future ones; cultivate your 

friendship. (K.P.M.) 

3. அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரைப் 

பேணித் தமராக் கொளல் 443 

பெரியாரை மகிழச் செய்து, தனக்கு உரியவராக்கிக் 

கொள்ளுதல் முதன்மையானதாகும். 
To cherish the great and make them one's own ts the rarest 

of all rare virtues. (M.S.P.} 

4. தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் 
வன்மையுள் எல்லாம் தலை 444 

பெரியவர்கள் வழிநின்று நடத்தல் ஒருவர்க்குப் பெரு 
வலிமையாம். 

So to act as to make those men, his own, who are greater 
than himself, is of all powers, the highest. (R.D.) 

5.  சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன் 
சூழ்வரரைச் சூழ்ந்து கொளல் 445 
கண்போன்ற அமைச்சரை, அரசன் ஆராய்ந்து தனக்குத் 

துணையாகக் கொள்ள வேண்டும். 
Since he should hold his counsellors as his eyes, the king 

should choose them with circumspection. (M.R.R.)
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6. தக்கார் இனத்தனாய்த் தான்ஒழுக வல்லானைச் 

செற்றார் செயக்கிடந்த தில் 446 

பெரியார் துணையுடன் தானும் ஆராய்ந்து நடப்பவனை 

வெல்லக் கூடியவர் எவரும் இல்லை. 
There is nothing that foes can do to a king who has worthy 

counsellors and is capable of acting rightly. (M.R.R.) 

7... இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே 

கெடுக்கும் தகைமை யவர் 

இடித்து அறிவு கூறும் பெரியார் துணைக் கொண்டவர் 

களை ஒருவரும் கெடுக்க முடியாது. 
Who can rum the man that commands the friendship of 

those that can reprove him. (S.3.} 

447 

8.  இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் 

கெடுப்பார் இலானும் கெடும் 448 

குற்றங்கண்ட போது இடித்துக் கூறுவார் துணை 

யில்லாதவன் பகைவர் இல்லாமலே கெட்டு விடுவான். 

The king, who is without guard of men who can rebuke 

him, will perish, eventhough there be no one to destroy him. 
(R.D.) 

9.  முதல்இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலையாம் 

சார்புஇலார்க்கு இல்லை நிலை 

முதலீடு இல்லாதவர்க்கு ஆதாயம் இல்லை; அறிவில் 

பெரியார் துணையில்லார்க்கு வாழ்க்கை இல்லை. 

Profit is not for those that have no capital; even so stabuity 

is not for them that repose not on firm support of the wise. 

(V.V.S.) 

1௦. பல்லார் பகைகொளலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே 

நல்லார் தொடர்கை விடல் 

பெரியார் நட்பைக் கைவிடுதல், பன்மடங்கு பகையி 

னும், தீங்காகும். 

To forego the friendship of the good is ten times worse 

than the hate of many foes. (M.S.P.) 

449 
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46. சிற்நினம் சேரரமை 
1. சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் 

சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும் 451 
பெரியார் கழ்மக்களைச் சேர அஞ்சுவர்; அறியார் 

அதனை விரும்பிச் சேர்வார்கள். 
Greatness dreads companionship with the low; meanness 

regards it as kindred. (14.௩௩) 

2.  நிலத்துஇயல்பான் நீர்திரிந்து அற்றாகும் மாந்தர்க்கு 
இனத்தியல்பது ஆகும் அறிவு 452 
மழைநீர், மண்ணிற்கேற்ப நிறம் வேறுபடும்: மக்கள் 

சார்ந்த இனத்திற்கேற்ப அறிவும் மாறுபடும். 
Water takes the character the soil through which it flows; 

even so mind takes colour of company with which it consorts. 

3. மனத்தான்ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான்ஆம் 
இன்னான் எனப்படும் சொல் 453 

மக்கட்கு அறிவு மனவளத்தாலாம்; இத்தகையவன் 
என்பது அவன் சேரும் இனத்தைப் பொறுத்ததாம். 

The power of knowing is from the mind; (But) from a man's 
associates it will be determined what sort of man he is. 

4. மனத்துளது போலக் காட்டி ஒருவற்கு 

இனத்துளது ஆகும் அறிவு 454 
சிறப்பறிவு உள்ளது போலக் காணப்படினும், உண்மை 

அறிவு சேர்ந்த இனத்திலிருந்தே தோன்றும். 
Wisdom, which appears to reside inside the mind of man, 

actually exists in his environment. (5.14.) 
5: மனத்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் 

இனந்தூய்மை தூவா வரும் 455 
ஒருவனுக்கு, மனத்தூய்மையும், செயல் தூய்மையும் 

சிறக்கச் சேரும் இனமே காரணம். 
Both purity of mind and purity of action issue from and 

depend upon purity of association. (M.S.P.)
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6.  மனந்தூயார்க்கு எச்சம்நன்று ஆகும் இனந்தூயார்க்கு 

இல்லைநன்று ஆகா வினை 456 

நன்மனம் உடையார்க்கு நற்புகழ் உண்டாகும்; நல்லினம் 

சேர்ந்தார்க்கு எல்லாம் நல்லனவாகும். 

They will have worthy decendants whose hearts are pure; 
for those with worthy kinsfelk there is no action that leads to 

evil. (S.J.) 

7. மனநலம் மன்உயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம் 

எல்லாப் புகழும் தரும் 457 

மக்களுக்கு மனநலம் செல்வத்தைக் கொடுக்கும்; 

இனநலம் புகழைக் கொடுக்கும். 
Purity of heart is a treasure to a man; and virtuous 

company brings him every glory. 

8. மனநலம் நன்குஉடையர் ஆயினும் சான்றோர்க்கு 

இனநலம் ஏமாப்பு உடைத்து 

மனச்சிறப்பு உடையவர்களுக்கு, இனநலம் அம்மனச் 

சிறப்பை வளர்விக்கும் வலிமையுடையதாம். 

The wise are pure in mind. Good company is the source 

of one’s strength. (5...) 

9.  மனநலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்றுஅஃதும் 

இனநலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து 459 

மறுமை இன்பம் மனச்சிறப்பினால் வரும்; அதுவும் 

நல்லவர் சேர்க்கையால் அமைவதாகும். 

Future bliss is (the result) the goodness of mind; and even 

this acquires strength from the society of the good. (R.D.) 

10௦. நல்லினத்தின் ஊங்கும் துணைஇல்லை தீயினத்தின் 

அல்லற் படுப்பதூஉம் இல் 

நல்லவர் உறவைக் காட்டிலும் சிறந்த துணையில்லை; 

கெட்டவர் உறவைக் காட்டிலும் பகையும் இல்லை. 

There 1s no greater ally to a man than good company; 

and nothing brings greater troubles than evil company. 
(K.P.M.) 
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460



96 Thirukkural 

47. தெரிந்து செயல்வகை 
1.  அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும் 

ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் 461 

ஒரு செயலால் அழிவதையும் ஆவதையும் எண்ணிப் 

பார்த்து நன்மை மிகுதியாயின் அச்செயலைச் செய்க. 

After much deliberation over profit and loss and the final 
gains, launch on a task. (V.R.R.) 

2. தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்துஎண்ணிச் செய்வார்க்கு 

அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல் 462 

தோழரோடு ஆராய்ந்து தாமும் எண்ணிச் செய்வார்க்கு 

ஆகாதது ஒன்றுமில்லை. 

The prince whose undertakings are carefully launched after 
deliberation with tried counsellors will find no impediment.(S.J.) 

3. ஆக்கம் கருதி முதல்இழக்கும் செய்வினை 

ஊக்கார் அறிவுடை யார் 463 

பின்வரும் பயன்கருதி முன்புள்ள முதலிழக்கும் செயலை 

அறிவுடையார் செய்யார். 

The wise venture not on business which loses the capital 
in quest of the profit. (M.R.R.) 

4. தெளிவு இலதனைத் தொடங்கார் இழிவென்னும் 

ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர் 464 

முடிப்போம் என்ற நம்பிக்கையற்ற செயலைப் பிறர் 

ஏளனத்துக்கு அஞ்சுபவர் தொடங்கார். 

The men who fear to be ridiculed by ‘others, do not 
enterprise without previous deliberation. (5.1.) 

5.  வகைஅறச் சூழாது எழுதல் பகைவரைப் 

பாத்திப் படுப்பதோர் ஆறு 465 

விளைவினை எண்ணாமல் போர்மேற் செல்லுதல் பகை 
வரை வளரச் செய்யும் எனலாம். 

7௦ make war without planning in every detail of it before 
hand is only to transplant your enemy on carefully prepared soil.
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6. செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க 

செய்யாமை யானும் கெடும் 466 

செய்யக் கூடாதவற்றைச் செய்தாலும், செய்ய வேண்டு 

வதை விட்டாலும் கேடுண்டாகும். 

It is ruinous to do what should not be done, and ruinous 

also to omit what should be done. (M.R.R.) 

7. எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் 
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு 

ஒரு செயலைத் தொடங்குமுன் ஆராய்ந்து தொடங்குக; 

தொடங்கிய பின் ஆய்வது குற்றமாகும். 

Think out fully before launching out into action. Probing 

ways and means in the course of the action is fatal.(K.P.M.) 

467 

8. ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று 

போற்றினும் பொத்துப் படும் 

முடிக்கும் வழியில் ஒரு செயலைச் செய்யாவிட்டால், 

பலர் துணையானாலும் குறையுடையதாம். 

The work, which is not done by suitable methods, wil fail 

although many stand up to uphold it. (R.D.) 

9.  நன்றுஆற்றல் உள்ளும் தவறுஉண்டு அவரவர் 

பண்புஅறிந்து ஆற்றாக் கடை 

அவரவர் இயல்பறிந்து செய்யவில்லையானால் நல்லன 

செய்யினும் குற்றம் உண்டாகும். 

There are failures even in acting well when ம் 15 0006 

without knowing the various dispositions of men. (R.D.) 

468 
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10. எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மொடு 

கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு 

ஒரு செயலைச் செய்கையில் பிறர் இகழா வகையில் தம் 

தகுதிக்கேற்பச் செய்தல் வேண்டும். 

Think and do what the world will not despise. The world 

will not accept anything done which 1s unbecoming to the doer. 
(M.S.P.) 
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48. வலியறிதல் 

1.  வினைவவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் 

துணைவலியும் தூக்கிச் செயல் 471 

செயல் வலிமை, தன் வலிமை, பகை வலிமை, துணை 
வலிமை நினைந்து வலிமை மிகுமேல் செய்க. 

Weigh magnitude of action, your strength, strength of enemy, 
and strength of allies, and then resort to action. (14.௩௩) 

2. ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச் 

செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல் 472 

தொழிலை முடிக்கும் திறனறிந்து, அதற்குரிய வேண் 
டிய வலியறிந்து, வினைசெய்யின் எளிதில் வெல்வர். 

There is nothing beyond accomplishment for them who, 
confident with their own ability apply themselves, wholly to the 
task. (S.J.) 

3... உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 

இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் 473 

தம் வலியறியாது மன எழுச்சியால் தொடங்கின் தோற் 

பர்; வலியறிந்தே வினை தொடங்க வேண்டும். 
Many have fallen in middle of their adventures begun 

unconscious of their own strength and carried away by their 
enthusiasm. (5.].) 

4. அமைந்தாங்கு ஒழுகான் அளவறியான் தன்னை 

வியந்தான் விரைந்து கெடும் 474 

தன் வலியறியாது அயலாரோடு பகைத்தவன் விரைந்து 

கெடுவான். 
He is doomed who does not behave wisely towards alien 

powers, and is not conscious of the self-timitations. (5.3.) 

5. பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம் 
சால மிகுத்துப் பெயின் 475 
மயிலிறகு ஏற்றப்பட்ட வண்டியானாலும் அளவுக்கு 

மிஞ்சினால் அச்சு முறியும். 
The axle-tree of a cart jaden even with light peacock 

feathers breaks, when the stuff is overloaded. (S.1.)
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6.  நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதறிந்து ஊக்கின் 

உயிர்க்கிறுதி யாகி விடும் 476 

ஒரு மரக்கிளையில் நுனியில் ஏறினவர் மேலும் ஏறி 

னால் உயிருக்குக் கேடாய் முடியும். 
Those that have climbed to the top of the tree will lose 

their lives if they attempt to climb still highs. (V.V.S.) 

7. ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள் 

போற்றி வழங்கும் நெறி 

பொருளினது வலியறிந்து அதற்குத்தக்க செலவு செய்தல் 

வேண்டும். 

Keep in mind the extent of your wealth and let your gifts 

be commensurate withit. That 1s the way to conserve and divide 

your possession. (K.P.M.) 

8. ஆகாது அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை 
போகாறு அகலாக் கடை 

பொருள் செலவு அதிகம் இல்லாதிருக்குமாயின் வரும் 

வழி சுருக்கமாயினும் குற்றம் இல்லை. 

It is not a great misfortune (for a state) if it revenues 

are limited, provided the expenditure is kept within bounds. 
(C.R.} 

477 

478 

9. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல 

இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும் 

பொருளின் வரவறிந்து செலவு செய்யாதவன் வாழ்க்கை 

உள்ளது போல் தோன்றி அழியும். 

The prosperity of him who does not live a life of maderation, 

though plausible, will soon vanish out of sight. (M.S.P.} 

479 

10. உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை 

வளவரை வல்லைக் கெடும் 

தன் பொருளின் அளவைப் பாராது செய்யும் உதவியால் 

செல்வம் கெடும். 

The measure of his wealth will quickly perish whose 

liberality weighs not the measure of his property. (R.D.) 

480
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49. காலம் அறிதல் 

1.  பகல்வெல்லுங் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும் 
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது 481 

காக்கை, கோட்டானைப் பகலில் வெல்லும்; அதுபோல் 

பகைவரை வெல்லக் காலம் இன்றியமையாதது. 
The diurnal crow conquers the nocturnal owl. So the 

monarch who wishes to defeat the enemy must choose the proper 
time. (5.1) 

2.  பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத் 
தீராமை யார்க்கும் கயிறு 482 

காலத்தோடு பொருந்திக் காரியம் செய்பவர்க்குச் செல்வம் 

நீங்காது. 

Action at the appropriate hour is the rope that holds for 
ever the goddess of fortune to the king. (V.R.R.) 

3. அருவினை என்ப உளவோ கருவியான் 

காலம் அறிந்து செயின் 483 

உரிய முறையோடு காலம் அறிந்து ஒரு செயல் செய்தால் 

எல்லாம் கைகூடும். 
Is there anything impossible if right means are adopted 

and the right hour is chosen. (C.R.) 

4. ஞாலம் கருதிணனும் கைகூடும் காலம் 

கருதி இடத்தாற் செயின் 484 

காலமும் இடமும் அறிந்து முயன்றால் இவ்வுலகத்தை 

யும் கூட ஒருவன் பெற முடியும். 
You can conquer even the whole world, if you choose the 

proper time and the objectives. 0.5.) 

5. காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது 
ஞாலம் கருது பவர் 485 

உலகைத் தன்8ழ்க் கொணர விரும்புபவர், ஏற்ற காலம் 

வரும் அளவும் காத்திருப்பர். 
They who wish to conquer the worid will bide their time 

unperturbed in mind. (M.S.P.)
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6. ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் 

தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து 486 

ஏற்ற காலம் வருமளவும் ஒடுங்குவது, ஆட்டுக்கடாப் 

பாயப் பின் செல்லும் தன்மை ஓத்தது. 

The restraint of the energetic is like the backward steps 

that the fighting ram always take before charging. (C.R.) 

7. பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து 

உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர் 487 

காலம் பாராது பகைவர் மேல் சினந்து செல்லுதல் முழு 

வெற்றி தராது. 

The wise will not immediately and hastily show their anger; 

they will watch their time and keep their anger within,(R.D.) 

8.  செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை 

காணின் கிழக்காம் தலை 488 

காலம் வரும் வரை பொறுத்திருந்தால் பகைவரின் தலை 

கீழே விழும். 

Put up with your foes when you see them. When you see 

that their fateful hour has arrived, see their heads down on the 

ground. (M.S.P.) 

9.  எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே 

செய்தற்கு அரிய செயல் 

காலம் வாய்த்த உடனே தாம் செய்யக் கருதியதை முடித் 

தல் வேண்டும். 

When a rare opportunity offers itself, accomplish forthwith 

489 

the design that 1s difficult. (M.R.R.) 

10. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் 

குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து 490 

மீனுக்குக் காத்திருக்கும் கொக்குப் போலக் காத்திருந்து 

காலத்தால் பகை முடிக்க வேண்டும். 

When the time ts against you feign in action like the stork. 

But when the tide ts on, strike with the swiftness of its souse.
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50. இடன் அறிதல் 
1.  தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும் 

இடங்கண்ட பின்னல் அது 491 

பகை வெல்லற்குரிய இடம் காணும் வரை, வினை 

தொடங்கலும், இகழ்தலும் ஆகாது. 
Till you find the place suitable for surrounding the opposing 

force, do not charge and commit the fatal mistake of under- 
estimating the enemy's strength. 

2.  முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம் 

ஆக்கம் பலவுந் தரும் 492 

வலிமை மிகுந்தவர்க்கும் காவலோடு கூடிய இடம் 

பெருநன்மையைக் கொடுக்கும். 
Even to valiant and mightly warriors the possession of 

strong fortresses yields many benefits. (M.R.R.) 

3. ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து, 
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின் 493 

வலிமை இல்லாதாரும் ஏற்ற இடமறிந்து போர் செய் 

தால் பகைவரை வெல்வர். 
Even weak will be strong and conquer if they strategically 

guard themselves, while they make war. (K.P.M.) 

4. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து 

துன்னியார் துன்னிச் செயின் 494 

போர் செய்பவர், பாதுகாவலான இடமறிந்து போரிட் 

டால் வெல்லக் கருதிய பகைவர் தோல்வியடைவர். 
Should they take action choosing the proper place, the 

enemies who hope to win would be baffled in their designs. 

(M.R.R.) 
5.  நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின் 

நீங்கின் அதனைப் பிற 495 

நீரிலிருக்கையில் முதலை மற்றவற்றை வெல்லும்; கரைக்கு 
வந்தால் மற்றவை முதலையை வெல்லும். 

The crocodile in waters deep overpowers all; once it leaves 
the waters, it falls an easy prey to its foes. (V.R R.)
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6.  கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும் 

நாவாயும் ஓடா நிலத்து 496 

நிலத்தில் ஒடும் தேர்கள் கடலில் ஓடா; கடலில் ஒடும் 

கப்பல் நிலத்தில் ஓடாது. 

The strong wheeled lofty chariot cannot cross the seas nor 

can ocean-sailing ships move on Land. (V.R.R.) 

7. அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை 

எண்ணி இடத்தாற் செயின் 497 

ஆவன அறிந்து ஏற்ற இடத்தில் போரிட்டால், மன 

உறுதியன்றி வேறு துணை வேண்டா. 

If after full deliberation carefully one acts at the right place, 
one will require no help other than one's own valour.(M.R.R.) 

8. சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான் 

ஊக்கம் அழிந்து விடும் 498 

இடம் நோக்காது படைப் பெருமை மட்டும் கருதிச் 

செல்பவன் அழிவான். 

If the prince whose army is weak chooses a proper theatre 
of war, all the efforts of his strongest foes even wouid be in 
vain. (S.J.) 

9.  சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர் 

உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது 

சிறந்த அரணும், பெருமையும் இல்லாதவரையும் 

அவரிடத்தில் சென்று வெல்லுதல் அரிது. 
Eventhough their fortifications and army may be weaker, 

it is not easy to overcome those who operate in their native 
country. (5...) 

10. காலாழ் களரின் நரியடுங் கண்ணஞ்சா 

வேலாள் முகத்த களிறு 

பகைவரின் பல வேல்கட்கும் அஞ்சாத யானை சேற்றில் 

சிக்கி விடின், சிறு நரியால் தோற்கடிக்கப்படும். 
The fox will have the upper hand over the fearless and 

ferocious elephant with jancet-smitten face when its feet are deep 
in the marsh. (K.P.M.) 

499 

500
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51. தெரிந்து தெளிதல் 
1. அறம்பொருள் இன்பம் உயிரெச்சம் நான்கின் 

திறந்தெரிந்து தேறப் படும் 501 

அறம், பொருள், இன்பம், உயிரச்சம் இவற்றில் மாறு 
படாதவனையே உரியவனாய்க் கொள்ளல் வேண்டும். 

The ministers should be chosen by the four tests of virtue, 
wealth, (love of) pleasure and the fear of death. (M.R.R.} 

2. குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும் 
நாணுடையான் கட்டே தெளிவு 502 

நற்குடியில் பிறந்து குற்றம், பழிக்கு அஞ்சுபவனையே 
பணிக்குத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 

One of good family, free of faults and possessed of a 
wholesome fear of sin, should be chosen. (V.R.R.} 

3. அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால் 
இன்மை அரிதே வெளிறு 503 

நூல்களைக் கற்றுக் குற்றம் அற்றவர்களிடத்தும் எதேனும் 
குறை காணப்படும். 

Even in those of rare learning and flawless character, when 
carefully scanned, absolute freedom from Ignorance is rare. 

(M.S.P. 

4.  குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் 
மிகைநாடி மிக்க கொளல் 504 

ஒருவன் குணத்தையும் குற்றத்தையும் ஆராய்ந்து, மிகுதி 
கொண்டு கொள்ளலும் தள்ளலும் ஆம். 

Consider merits and faults; see which weighs more and 
choose the man with greater merits. (S.J.) 
5. பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம் 

கருமமே கட்டளைக் கல் 505 
ஒருவன் உயர்வையும் இழிவையும் அறிவதற்கு அவன 

வன் செயல்களே உரைகல்லாம். 
One's own deed is the touch-stone of one’s greatness and 

littleness. (V.R.R.)
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6.  அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர் 

பற்றிலர் நாணார் பழி 506 

சுற்றம் இல்லாதவரைக் கொள்ளற்க; அவர் உலகத் 

தொடர்பற்றவர்; பழிக்கஞ்சாதவர். 
Beware of trusting men that have no kindred; for their 

hearts will be without attachment and they will be callous to 
sharne. (V.V.S.) 

7. காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல் 

பேதமை யெல்லாம் தரும் 507 

அன்புடைமை இல்லாதவரைத் தேர்ந்தெடுத்தால், ஒரு 

வனுக்கு 'அறிவிலி' என்ற பெயரே கிடைக்கும். 
To confide in unwise men out of mere fond affection will 

lead to endless follies. (14.5.2.) 

8. தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை 

தீரா இடும்பை தரும் 

ஆராயாது ஒருவனைத் தேர்ந்தெடுத்தால் துன்பத்திற்கு 
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இடமாகும். 
The man that trusts another without trying him; he creates 

endiess evils even to his posterity. (S.J.) 

9.  தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின் 

தேறுக தேறும் பொருள் 

யாரையும் ஆராயாது கொள்ளால் ஆகாது; கொண்டபின் 

அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். 

Let (a king) choose no one without previous consideration; 

after choice jet him select (for each) such duties as are approp- 

riate. 

10. தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்௧ண் ஐயுறவும் 

தீரா இடும்பை தரும் 

ஒருவனை ஆராயாது கொள்ளலும், கொண்டபின் ஐயப் 

படுதலும் தீராத் துன்பமாம். 
To trust a man whom you have not tried and to suspect 

a man whom you have found worthy will lead alike to endless 

ills. (K.P.M.) 

509 

510
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32. தெரிந்து வினையாடல் 
1... நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த 

தன்மையான் ஆளப் படும் 511 

தீயன விலக்கி நல்லன ஆய்ந்து செய்வோனையே சிறந்த 
பணியில் அமர்த்த வேண்டும். 

He should be employed who after a careful scrutiny of good 
and evil, is found, to have choosen good for his guide.(M.S.P.} 

2. வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை 
ஆராய்வான் செய்க வினை 512 

செல்வங்களை வளர்த்து அவற்றின் இடையூறுகளை 
நீக்க வல்லவனே காரியத்துக்கு உரியவன். 

Let him (alone) manage affairs who can improve resources 
increase wealth and scrutinize obstacles to progress. (5.7.) 

3.  அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும் 
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு 513 

அன்பும் அறிவும் தெளிவும் ஆசை இல்லாமையும் 
உடையவனையே நம்புதல் வேண்டும். 

Let him alone be selected for service who is well endowed 
with kindness and intelligence and decision and free from greed. 

(5...) 
4... எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான் 

வேறாகும் மாந்தர் பலர் 514 
எல்லா வகையிலும் தெளியப்பட்டவரானாலும் செய 

லின் வகையால் வேறுபடுபவர் பலர் உளர். 
Though tested in every way, many are the men who change 

owing to the nature of their work. (M.R.R,) 

5.  அறிந்தாறறிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான் 
சிறநதானென்று ஏவற்பாற் றன்று 515 

வழியறிந்து துன்பம் பொறுத்துச் செயற்படுகிறவனைத் 
தவிர்த்துத் தன்னவன் என்று ஒருவனை ஈடுபடுத்தல் ஆகாது. 

A king's work can be executed by a man of wisdom and 
Patient endurance. It is not of a nature to be given on mere 
personal attachment.
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6. செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு 
எய்த உணர்ந்து செயல் 516 

வினையாளன் தன்மை, செயல், காலம் ஆய்ந்து வினை 

செய்ய ஒருவனை அமர்த்த வேண்டும். 
The thing to be done by proper person for it and appropriate 

time for doing tt, must all be duly weighed. (௩) 

7. இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து 

அதனை அவன்கண் விடல் 517 

இச்செயலை இக்கருவியால் இத்தகையன் முடிப்பான் 

என்றாய்ந்து அச்செயலை அவனிடம் விடுக. 

After satisfying, ""This man can accomplish this, by these 

means" tet (the king) entrust. (S.J.) 

8.  வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை 

அதற்குரிய னாகச் செயல் 518 

செயல் செய்வதற்கு உரியவனாக ஏற்ற பிறகு அவனைச் 

செயலாளனாக்க வேண்டும். 

Entrust the particular work to be done to a man after 

ascertaining his special aptitude for it. (M.S.P.) 

9, வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மை வேறாக 

நினைப்பானை நீங்கும் திரு 519 

தன் தொழிலில் முயற்சியுடையவனின் நட்பை வேறு 

பாடாக நினைப்பவனை விட்டுச் செல்வம் நீங்கி விடும். 

The man who misunderstands the liberties taken by the 

servant who is skilful at work; wil see fortune departs from 

him. (5.3.) 

10. நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான் 

கோடாமை கோடா துலகு 520 

செயல் செய்பவனின் ஒழுங்கைப் பொறுத்தே ஆட்சி 

யின் ஒழுங்கமையும், ஆள்வோன் தன்னையே ஆய்க. 

When he who administers swerves not, the world does not 

swere; so let the king watch him everyday. (M.R.R.)
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௦3. சுற்றந் தழால் 

1. பற்றற்ற கண்ணும் பழைமை பாராட்டுதல் 

சுற்றத்தார் கண்ணே யுள 521 

ஒருவன் வறியவனானாலும் அவன் பழைய நிலையை 

எண்ணிக்கை விடாத்தன்மை சுற்றத்தார்க்கே உண்டு. 

To show old attachment even in adversity is to be found 
only in the kindred. (M.S.P.) 

2.  விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா 

ஆக்கம் பலவும் தரும் 522 

அன்புடைய சுற்றத்தை உடையவர்க்குப் பல நன்மைகள் 

உண்டாகும். 

If (a man's) relatives remain attached to him with un 
changing love, it will be a source of ever-increasing wealth. 

(R.D.) 

3... அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக் 

கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று 523 
உறவினருடன் மனங்கலந்து வாழாதவன் வாழ்க்கை, 

கரையற்ற குளத்து நீர் நிறைந்தாற் போன்றது. 
The life of the man who does not freely mix with his kindred 

will be a waste as a full flooded tank without a bank.(M.S.P.) 

4. சுற்றத்தாற் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வந்தான் 
பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன் 524 
செல்வம் பெற்றவன் அதனால் அடையும் பயன் உற 

வினர் சூழ வாழ்தலாம். 
To live surrounded by relatives, is the advantage to be 

derived from the acquisition of wealth. (R.D.) 

5. கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய 
சுற்றத்தான் சுற்றப் படும் 525 

கொடையும் இன்சொல்லும் உடையவன் பல சுற்றமும் 
சூழ வாழ்வான். 

If a man have a sweet tongue and a liberat hand him 
kinsmen will gather round tim in serried rank. (V.V.S.)
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6. பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் 

மருங்குடையார் மாநிலத் தில் 526 

மிகுதியாகக் கொடுப்பதாலும், சினம் இன்மையாலும் 

ஒருவன் சுற்றஞ் சூழ வாழ்வான். 
There is no one in this wide world who has relatives around 

him like the man who is generous in his gifts and averse to 
anger. (M.R.R.) 

7. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் 

அன்னந் ரார்க்கே யுள 527 

காக்கைகள் இனத்தைக் கூட்டி உண்ணும். அதுபோல், 

சுற்றத்துடன் துய்ப்பவர்க்குச் செல்வம் பெருகும். 
The crow invites its kind to share its prey; fortune abides 

only with men of similar nature. (K.P.M.) 

8.  பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் 
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர் 528 

ஆள்பவன் அவரவர் தகுதிக்கேற்பக் கருதுவானானால் 

பலர் அவனைச் சுற்றி வாழ்வார். 
While the king does not regard ail alike but regards each 

according to his merit, "Men dwell happily on that account.’ 
(S.J) 

9.  தமராகித் தற்துறந்தார் சுற்றம் அமராமைக் 

காரணம் இன்றி வரும் 

உறவாய் இருந்து பிரிந்தவர், பிரிவுக்கான குற்றம் நீங்கிய 

வுடன் மீண்டும் வந்து சேர்வர். 
Those relatives that go away for some reason will come 

back after your discovery of the cause and the defect is removed, 

(5.7.) 

529 

10. உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் 

இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல் 590 

காரணமின்றிப் பிரிந்து விட்டு, மீண்டும் சேர்பவனை 

ஆராய்ந்து கொள்ளல் வேண்டும். 
When one may have left him and for some cause has 

returned, let the king fulfil the object (for his come-back) and 

thoughtfully receive him again. (S.J.)
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54. பொச்சாவாமை 

1. இறந்த வெகுளியில் தீத சிறந்த 
உவமை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு 531 

மிக்க சினத்தைக் காட்டிலும், மட்டற்ற மகிழ்ச்சியால் 

உண்டாகும் மறதி கொடியது. 

The neglectfulness that is apt to arise out of the intoxication 

of great joy is more harmful than even inordinate anger.(C.R.) 

2.  பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழ்மை அறிவினை 

நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு 532 

வறுமை அறிவைக் கெடுக்கும்; மறதி புகழைக் கெடுக்கும். 

Negligence kills renown even as perpetual poverty kills 

wisdom. (M.R.R.) 

3. பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை அதுவுலகத்து 

எப்பாணூ லோர்க்குந் துணிவு 533 

மறதி உடையோர் புகழுடன் வாழ மாட்டார்; இது அறிஞர் 

கண்ட முடிவு. 

Glory (s not for the unwatchful: that is the conclusion of 

every school of thinkers in the world. (V.V.S.) 

4. அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை ஆங்கில்லை 

பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு 534 

அச்சம் உடையார்க்குப் பாதுகாப்பால் பயன் இல்லை; 

மறதியுடையார்க்குச் செல்வத்தால் பயன் இல்லை. 

The fearful have no fort (or refuge). In a like manner the 

forgetful have no good. (M.S.P.) 

5.  முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை 
பின்னூறு இரங்கி விடும் 535 

துன்பங்கள் வருமுன் காக்க மறந்தவன், பின்னர் இரக்கப் 
படுவான். 

Whosover ts negligent and 1s not fore-armed he will repent 
his folly when misfortunes happen. (M.R.R.}
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6. : இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை 

வாயி னதுவொப்ப தில் 536 

எவரிடத்தும் எப்பொழுதும் தப்பாமல் மறதியின்றி 

இருக்க வேண்டும். 
There is nothing like unforgetfulness if it can be had 

unfailingly, at all times and towards all. (M.S.P.) 

7. அரியவென் றாகாத இல்லை பொச்சாவாக் 

கருவியாற் போற்றிச் செயின் 537 

மறதியில்லாத மனத்தோடு ஆராய்நீது செயல்படுப 

வர்க்கு ஆகாத செயல் இல்லை. 
To one who works with the tool of vigilance there is nothing 

that is not possibile. (M.R.R.) 

8. புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டுஞ் செய்யாது 

இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் 538 

புகழ்ந்து கூறப்பட்டவற்றை மறந்தார்க்கு எப்பொழுதும் 

நன்மை இல்லை. 

Things praise-worthy must be cherished and done. Those 

who neglect and will have no joy in their sevenfold births. 

(M.S.P.} 

9.  இகழ்ச்சியிற் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம் 

மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து 539 

மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்து ஒருவன் செய்ய வேண்டியதை 

மறந்தால் கெட்டு விடுவர். 

Let a king think of those who have been ruined by neglect, 

when his mind is elated with joy. (R.D.) 

10. உள்ளிய தெய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான் 

உள்ளிய துள்ளப் பெறின் 540 

மறதி இல்லாமல் ஒன்றைத் தொடர்ந்து நினைப்பவன் 

அதனை எளிமையாகப் பெறுவான். 

It is easy for a man to achieve alt that he desires, provided 

he keeps his purpose constantly before his mind. (S.J.)
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595. செங்கோன்மை 
1. ஓர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந்து யார்மட்டும் 

தேர்ந்துசெய் வதே முறை 541 

குற்றம் ஆய்ந்து நடுநிலையுடன் எல்லாரிடத்தும் தீர்ப்பை 
வழங்குவதே முறையாகும். 

Deliberate well and lean not to either side; consult with 
the men of law; that is the way to administer justice.(K.P.M.) 

2. வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் 
கோனோக்கி வாழுங் குடி 542 

உயிர்கள் மழையினால் வாழும்; மக்கள், ஆட்சி முறைமை 
யினால் வாழ்வார்கள். 

When there is rain the world enjoys prosperity; and when 
the king rules lustly, his subjects prosper. (௩.4) 

3. அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் 
நின்றது மன்னவன் கோல் 543 
அருளாளர் நூல் செய்வதற்கும், அறம் நிலைபெறுவதற் 

கும் அடிப்படை முறையான ஆட்சி. 
The savant's codes and austerity rest after all on good 

government. (5.3.) 

4.  குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன் 
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு 544 
குடிகளைக் கருத்தால் செயலால் தழுவி, முறை செய்யும் 

ஆட்சியை மக்கள் விரும்புவர். 
The world clings to the feet of the great king who wields 

his sceptre with love for his subjects. (M.R.R.) 
5. இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட 

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு 545 
மூறையான அரசாட்சி இருப்பின் பருவ மழையும் நல்ல 

விளைவும் உண்டாகும். 
Rain and plentiful crops wilt ever dwell together in the country of the king who sways his sceptre with justice.(R.D.)
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6. Garver வென்றி தருவது மன்னவன் 
கோலதூஉம் கோடா தெனின் 546 

ஆட்சிக்கு வெற்றி தருவது படையன்று; முறையான 

ஆட்சயேயாகும். 
It is not Jance that gives victory to the king, but the sceptre, 

if it be not swayed amiss or inequitably. (M.S.P.) 

7. இறைகாக்கும் வையக மெல்லாம் அவனை 

முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின் 547 

உலகைக் காக்கக்கூடிய ஆட்சியைக் காக்கக் கூடியது, 

ஆள்வோர் ஆட்சிமுறையே. 
The king stands over the earth and the law stands sentinel 

ever the king. (S.M.) 

8.  எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன் 

தண்பதத்தான் தானே கெடும் 

குடிகளுக்கு எளியனாய் ஆராய்ந்து முறை செலுத்தாத 

ஆள்வோன் தாழ் நிலை அடைவான். 

The inaccessible, unconsulting and unjust king sinks low 

in status (rank) and estimation and perishes by himself. 
(M.S.P.) 

548 

9.  குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல் 

வடுவன்று வேந்தன் தொழில் 

குடிகளைத் துன்புறுத்தாது காப்பாற்றிக் குற்றமும் 
களைந்து ஒழுகுவது ஆள்வோர் கடமை. 

It is duty of a king, who should protect his subjects to 

be severe with those that are found to offend against the law. 
(S.J.) 

549 

10. கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ் 

களைகட் டதனொடு நேர் 

பயிரைக் காக்கக் களையைக் களைக; உயிரைக் காக்க 

550 

உதவாதாரை ஒழிக்க. 

Killing by the king of the murderousiy cruel is like pulling 

out weeds from the tender paddy field. (S.M.)
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56. GanQimGaresrenin 

1.  கொலைமேற் கொண்டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு 

அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து 551 

பொருளைச் சுரண்டக் குடிகளைத் துன்புறுத்தும் ஆள் 
வோன் கொலைகாரரினும் கொடியவனாவான். 

The unrighteous king who oppresses his subjects is more 
cruel than the one who leads the life of a murderer.(V.R.R.) 

2. வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும் 

கோலொடு நின்றான் இரவு 552 

அரசிறைக்கு மேல் மக்களை வருத்திப் பொருள் பறித் 
தல் வழிப்பறி வல்லந்தத்தை நிகர்க்கும். 

The wielder of the sceptre asking for gifts, is like the 
spearman asking the way-farer "give'. மு) 

3. நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன் 
நாடொறும் நாடு கெடும் 553 

நாட்டு நிகழ்ச்சிகளை நாள்தோறும் ஆய்ந்து ஒழுங்கு 
செய்யாத ஆட்சி நாள்தோறும் சீரழியும். 

The country of the king who does not daily examine into 
and punish (crimes), will daily fall to ruin. (R.D.) 

4. கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச் 
சூழாது செய்யும் அரசு 554 

ஆராயாது முறை தவறி ஆட்சி புரியும் ஆள்வோன் 
பொருளையும் குடிகளையும் ஒருங்கே இழப்பான். 

The king who welds his rod awry and takes no counsel 
will lost at once both his wealth and subjects. (M.S.P.) 

5. அல்லற்பட. டாற்றாது அழுதகண் ஸணீரன்றே 
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை 555 
துன்பம் பொறுக்காமல் மக்கள் விடும் கண்ணீரே 

ஆள்வோர் செல்வத்தை, செல்வாக்கை அதித்து விடும். 
Verily it is the tears of those groaning under oppression that wear away the prosperity of the prince. (V.V.S.)
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6.  மன்னவர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல் 

மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி 556 

ஆள்வோர்க்குப் புகழொளி உண்டாவது ஆட்சி முறைமை 

யினாலேயாம். 

Righteous government gives permanance to the (fame of) 

kings: without that their fame will have no endurance. (R.D.) 

7. துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன் 

... அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு 557 

மழையின்மை உலகிற்குத் துன்பம்; ஆள்வோன் அன் 

பின்மை குடிகட்குத் துன்பமாம். 

As lack of rain is to the parched world, so is lack of royal 

grace to his subjects (living beings.) (M.S.P.) 

8. இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா 

மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின் 

முறையற்ற ஆட்சியின் ழ் வாழ்பவர்க்கு வறுமையைக் 

காட்டிலும் செல்வம் துன்பமாம். 

Under a ruler who does not follow the law, it is a greater 

misery to be possessed of wealth than to be poor. (C.R.) 

558 

9.  முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி 

ஒல்லாது வானம் பெயல் 

மூறை தவறிய ஆட்சியின் கீழ், முறையான மழையும் 

தவறும். 

The heavens will not send showers in their season if the 

prince swerves from justice and right. 

10. ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூன்மறப்பர் 

காவலன் காவான் எனின் 

கொடுங் கோலாட்சியின் கழ், பால் பெருக்கம் கெடும்; 

அறிஞர்கள் நால் முறை மறந்து விடுவர். 

Where the ruler misrules, the cows stint yield and savants 

forget sixfold duties of scripturel. (K.P.M.) 

559 

560
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57. வெருவந்த செய்யாமை 

1. தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் 

ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து 561 

தக்க வகையில் ஆய்ந்து மெலியவரை வலியவர் ஆட்டிப் 

படைக்காமல் தண்டிக்க வல்லவனே ஆள்வோன். 

He is a king who makes proper investigation and metes 
out punishment as a deterrent to the increase of crime.(M.S.P.) 

2. கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதாக்கம் 

நீங்காமை வேண்டு பவர் 562 

நீள் புகழ் வேண்டின் தண்டிக்கையில் மிகுதி போலக் 

காட்டி அளவாகச் செய்தல் வேண்டும். 

Raise the rod high but let it fali gently upon the criminal. 
(S.M.) 

3. வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் 

ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும் 563 

குடிமக்கள் அஞ்சும் செயல் செய்வான் கட்டாயம் விரை 
வில் கெடுவான். 

The king who oppresses and rules by fright. Fulness will 
find a speedy and certained. (C.R.) 

4, இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன் 

உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும் 564 

குடிகளால் கொடியவன் என்னும் ஆள்வோன் வாழ் 

நாளும் செல்வமும் குறைந்து அழிவான். 
The king of whom it 1s said bitterly, "He is a tyrant - his 

life will become short and he will soon perish. (M.R.R.) 

5. அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம் 
பேஎய்கண் டன்ன துடைத்து 565 

தன்னைக் காண வருவோரிடம் கடுமுகத்துடன் பேசு 
வோன் செல்வாக்கு, பேய் பெற்ற செல்வம் போலாம். 

Behold the dour-faced prince who is inaccessible to his 
people; the wealth in his hands ts like treasure guarded by a 
demon. (V.V.S.)
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6.  கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம் 

நீடின்றி ஆங்கே கெடும் 566 

ஆள்வோன் கடுமையாகவும், இரக்கமில்லாதவனாக 

வும் இருந்தால் நாட்டின் செல்வம் அழியும். 

If his words are cruel and his eyes without love, even 

boundless riches do not last and are lost at once. (M.R.R.) 

7. கடுமொழியுங் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் 
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம் 567 

கொடுஞ் சொல்லும் மீறிய தண்டனையும் ஆள்வோனின் 

வலிமையைக் குறைக்கக் கூடியன. 
Severe words are excessive punishment will be a file to 

waste away a2 king's power. (R.D.) 

8, இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச் 

சீறின் சிறுகுந் திரு 568 

அமைச்சருடன் ஆய்ந்து செய்யாது, சினம் பற்றும் ஆள் 

வோனின் செல்வம் சுருங்கும். 

The king who does not consult his counsellors nor think 

for himself, but reproves in his angry mood will lose his fortune. 

(4.5.8) 

9.  செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன் 

வெருவந்து வெய்து கெடும் 569 

போர் வருமுன் பாதுகாப்புச் செய்து கொள்ளாத ஆள் 

வோன் அஞ்சி விரைவில் அழிவான். 

The king who has not a defence for himself, in time of 

war, will be seized with fear and quickly perish, (R.D.) 

10. கல்லார்ப் பிணிக்குங் கடுங்கோல் அதுவல்லது 

இல்லை நிலக்குப் பொறை 

தீங்கரசினன் கல்லாதவரைத் துணை சேர்த்துக் கொள் 

வான்; அவன் நிலத்திற்குச் சுமை. 

A cruel monarch favours ignorant counsellors; the earth 

bears no greater burden than this. (K.P.M.) 

570
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56. கண்ணோட்டம் 

3. கண்ணோட்டம் என்னுங் கழிபெருங் காரிகை 

உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு 571 

பரிவிரக்கம் ஆன பண்பு ஆள்வோனிடம் அமைந்திருப் 

பதால்தான் உலகம் நிலைத்துள்ளது. ் 

The world abides for the fact that complaisance alias the 

beautiful high dame grace exists. (M.S.P.) 

2.  கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார் 

உண்மை நிலக்குப் பொறை 572 

பரிவிரக்கமே உலகுக்குநல்லது; அஃதில்லாமல் இருப் 
பது நிலத்திற்குச் சுமையாம். 

Inconsiderateness have the amenities of life their existence; 

those who possess it not are a burden unto the earth.(V.V.S.) 

3. பண்ணென்னாம் பாடற் கியைபின்றேல் கண்ணென்னாம் 

கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் 573 

பாட்டோடு பொருந்தாத இசை பயனற்றது போல் 

பரிவிரக்கம் இல்லாத வாழ்வு பயனில்லை. 

Of what use is a tune, not accordant with the song? Of 
what use is the eye, not endowed with graciousness. (S.J.) 

4.  உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினால் 
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் 574 

பரிவிரக்கம் இல்லாத கண்கள் முகத்தில் இருப்பினும் 
அவற்றால் ஒரு பயனும் இல்லை. 

Beyond appearance in the face, what good do they do, 
those eyes in which is no well-regulated kindness? (R.D.) 

5. கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேல் 
புண்ணென்று உணரப் படும் 575 

கண்களுக்குச் சிறப்பழகு பரிவிரக்கமே; அஃதில்லை 
யேல் புண் என்று பழிக்கப்படும். 

Kindliness is the fitting ornament for the eyes. The eyes 
are a sore, where it is absent. (V.R.R.)
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8. மண்ணோடு இயைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடு 

இயைந்துகண் ணோடா தவர் 576 

கண்ணிருந்தும் இரக்கம் இல்லாதவர் மண்ணில் நிற்கும் 

பட்டமரம் ஆவர். 

They that have eyes which are not moved to graciousness 

are like trees that are rooted to the soil. 14௩௩.) 

7... தண்ணோட்ட மில்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார் 

கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் 577 

கண்ணுடையவர் இரக்கம் உடையவர். அஃது இல்லாத 

வர் குருடராம். 

The ungracious are devoid of eyes. Those who have eyes 

never lack complaisance. (M.S.P.) 

8. கருமஞ் சிதையாமற் கண்ணோட வல்லார்க்கு 

உரிமை உடைத்திவ் வுலகு 578 

தம் தொழில் கெடாமல் இரக்கம் காட்டுபவரே இவ் 

வுலகில் உரிமையுடன் வாழ்வதற்கு உரியவர். 

To them that can be gracious and at the same time fail 

not from duty-to them the world duly belongs. (M.R.R.) 

9.  ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணுங்கண் ணோடிப் 

பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை 579 

தமை செய்தவரிடத்தும் பரிவிரக்கம் காட்டுதல் சிறப் 

புடைமை ஆகும். 

The quality of forbearance with grace is excellent even in 

the case of those of vexations temperament. (M.S.B) 

10. பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க 

நாகரிகம் வேண்டு பவர் 580 

உயிர்க்கொல்லியைத் தரினும் உவந்தேற்பதே உயர்ந்த 

பரிவிரக்கப் பண்பாளர்க்கு அழுகு. 

Those who desire to be styled the very pink of courtesy 

will drink off even the poison that has been mixed for them 

before their own eyes. (45.
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59. ஒற்றாடல் 

1. ஒற்றும் உரைசான்ற நாலும் இவையிரண்டும் 
தெற்றென்க மன்னவன் கண் 561 

ஒற்றரும் சிறந்த நீதி நூலும் நாடாள்வோர்க்கு இரு கண் 
களாகும். 

The spy service and authoritative books on state-craft 
should be deemed as the two eyes of the king. (C.R.) 

2. எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் 

வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் 582 

நாட்டில் நடப்பவற்றை, நாடோறும் ஒற்றரைக் கொண்டு 

அறிதல் ஆள்வோர் கடமையாகும். 
It is the duty of a king to know quickly all that happens, 

at all times amongst all men. (R.D.) 

3. ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன் 
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல். 583 

ஒற்றரால் நாட்டின் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து அவற்றை 
ஆராயாத ஆட்சி வெற்றி பெற முடியாது. 

Victory does not go to the king who does not know how 
to get at the truth out of the information furnished by his spies. 

(M.S.P.) 

4. வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு 
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று. 584 

உறவினர், பகைவர் என்று அனைவரையும் ஆராய்ந்து 

அறிய வல்லவனே ஒற்றனாவான். 
Espionage consists of watching all people, to wit, the king‘s 

employees, his retations and his enemies. (V.R.R.) 

5. கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும் 

உகாஅமை வல்லதே ஒற்று 585 
ஐயப்படாத உருவத்துடன், அஞ்சாமல் எந்நிலையிலும் 

திரியாமையே சிறந்த ஒற்றனது இயல்பு. 
He is a spy who can assume an unsuspicious disguise, 

fearless of gaze is capable of keeping a secret under all circums- 
tances. (M.R.R.)
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6. துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்த்து 
என்செயினும் சோர்விலது ஒற்று 586 

துறவுக் கோலம் பூண்டு, மறைவிடங்களை ஆராய்ந்து 

எவ்வளவு துன்புறுத்தினும் அயராதவனே ஒற்றன். 
He is a spy who passes for an ascetic enters all places, 

learns all secrets and never betrays himself whatever is done 

{to him). (M.R.R.) 

7.  மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை 

ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று 587 

பிறர் மறைவாய்ச் செய்யும் செயல்களை உரியவர் வழி 

அறிந்து ஐயமின்றித் துணிந்தவனே ஒற்றன். 
A spy is one who discovers what 1s hidden, and who retains 

no doubt concerning what he has known. (R.D.) 

8.  ஓற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர் 

ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல் 

ஓர் ஒற்றன் உரைக்கும் உளவு உரைகளை மற்றோர் 

ஒற்றனால் தெரிந்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 

Even the information that has been obtained by a spy 

should be checked up by that of another. 

9.  ஒற்றொற் றுணராமை ஆள்க உடன்மூவர் 

சொல்தொக்க தேறப் படும் 

ஓர் ஒற்றர் அறியாது, மற்றோர் ஒற்றரைக் கொண்டு அவர் 

சொல்லும் ஒத்ததாயின் கொள்ளல் வேண்டும். 

Let them be so handled that one spy does not know 

another, consider that as truth which three spies agree in saying. 

(14௩.௩) 

588 

589 

10. சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் 

புறப்படுத்தா னாகும் மறை 

பலரறிய ஒற்றருக்குச் சிறப்பளித்தல் ஆகாது; கமுக்கம் 

வெளிப்பட்டு விடும். 

Let not a king honour the spy publicly; for by so doing 

he will be letting out his own secret. (V.R.R.) 

590
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60. ஊக்கம் உடைமை 

3. உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 

உடையது உடையரோ மற்று 591 

ஊக்கமே ஒருவர்க்கு உடைமையாகும்; மற்ற உடைமை 
களால் பயனில்லை. 

He is said to have possessions, who has devotion to work; 
he who is without it, can he be said to possess anything? 

(14.௩௩) 
2. உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை 

நில்லாது நீங்கி விடும் 592 

ஊக்கமே நிலைத்த உடைமை; மற்ற பொருளடைமை 

கள் மறையக் கூடியவை. 
The possession of (energy of} mind is true property. The 

possession of wealth passes away and abides not. (R.D.) 

3... ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார் 593 

நிலைத்த ஊக்கத்தை உடையவர், செல்வம் இழப்பினும் 

அது குறித்து வருந்த மாட்டார். 
They who have the wealth of concentrated energy will never 

cry in despair that they have lost their wealth. (M.S.P.) 

4. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா 
ஊக்கம் உடையரன் உழை 594 

அயரா க்கம் உடையவனிடத்துச் செல்வம் தானே 

வழிகேட்டுக் கொண்டு தேடியடையும். 
Behold the man who remits not even from exertion; good 

fortune inquires the way to his home and enters there.(V.V.S.) 

5. வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் 
உள்ளத் தனையது. உயர்வு 595 
நீரின் அளவே நீர்மலர்த் தண்டின் உயர்ச்சி; அதுபோல 

முயற்சியின் அளவே மாந்தரின் வாழ்வு. 
The height of the flower's stem is that of the water (in 

which it grows); the greatness of men is in Proportion to their 
mental energy. (M.R.R.)
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6.  உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது 

தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து 596 

உயர்ச்சியையே கருதுவர் முயற்சியுடையார்; தவறினும் 

பிறரால் போற்றப்படுவார். 
Aim loftily whatever you think of. Have high ideals, though 

they may fail they will not have the nature of failure (but wiil 

be guard). (M.S.P.) 

7. சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற் 
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு 597 

அம்புகள் தாக்கினும் யானை பெருமிதம் விடாது; முயற்சி 

யுடையார் துன்பத்தால் துவள்வதில்லை. 
Men of energy quail not in case of defeat or failure, as 

elephant keeps up its majesty though it be smitten by deadly 

arrows. (4.55) 

8. உள்ளம் இல்லாதவர் எய்தார் உலகத்து 

வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு 598 

உளக்கம் இல்லாதவர், கொடைக் குணம் உடையேம் 

என்னும் பெருமிதம் அடைய முடியாது. 

Those who have no greatness of mind will not acquire the 

joy of saying tn the worid, "We have exercised Itberality."(R.D,) 

9.  பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை 

வெரூஉம் புலிதாக் குறின் 599 

கொம்பன் யானையும் புலிக்கு அஞ்சும்; ஊக்கம் உடை 

யவர்முன் பொருளாளியும் அழிவர். 

Huge is the elephant and possessed by sharp-pointed tusks, 

but it trembles before the tiger. (C.R.) 

10. உரமொருவற்குஉள்ள வெறுக்கை அஃதிலார் 

மரம்மக்க ளாதலே வேறு 600 

ஊக்கம் மிகுதியே ஒருவர்க்குச் சிறந்த அறிவாகும்; மற்ற 

6 ர் மரங்களாம். 

Exuberance of spirit, that alone is strength; those that have 

it not are mere stocks; their human bodies alone make the 

difference. (VV.S.)
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61. மடி இன்மை 

1.  குடியென்னுங் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும் 
மாசூர மாய்ந்து கெடும் 601 

பிறந்த குடியாகிய அணையா விளக்கு, சோம்பல் என் 

னும் இருள் சூழ அணைந்து விடும். 
By the darkness of idieness, the indestructible lamp of 

family will go out and be extingutshed. (௩௰.) 

2. மடியை மடியா ஒழுகல் சூடியைக் 

சூடியாக வேண்டு பவர் 602 

பிறந்த குழியை உயர்த்த விரும்புவோர், சோம்பலை 

விட்டு, முயற்சி விடாதிருக்க வேண்டும். 

Those who wish the esteem of their family should never 
encourage sloth. (V.R.R.} 

3. மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த 

குடிமடியும் தன்னினும் முந்து 603 
சோம்பலை உடையவன் குடி, அவன் அழியும் முன்னே 

அழிந்து விடும். 
The family which has given birth to the ignorant man who 

fosters ruinous indolence will perish before him. (M.S.P.) 

4. குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து 
மாண்ட உளநற்றி லவர்க்கு 604 

சோம்பலால் முயற்சி இல்லாதவர்க்குக் குடியும் அழிந்து 

குற்றமும் பெருகும். 
The men who are sunk in sioth and who turn not their 

hand to high and noble undertakings, their house will go to ruin. 

(5.3.) 

5. நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும் 
கெடுநீரார் காமக் கலன் 605 

சோம்பல், மெத்தனம், மறதி, உறக்கம் இவை நான்கும் 
அழிபவர் விரும்பி ஏறும் கப்பலாகும். 

Procrastination, forgetfulness, langour and sleep are the 
four festive boats that tempt and lead the ill-fated to destruction. 

(C.R.)
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6.  படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார் 

மாண்பயன் எய்தல் அரிது 606 

உலகச் செல்வமே ஒருங்கு கொண்டிருந்தாலும் சோம்ப 

லுடையார் அ௮ச்செல்வப் பயன் எய்திடார். 

Though in the good grace of the lords of the earth the 

indolent will hardly attain good gain. (M.S.P.) 

7. இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து 

மாண்ட உளுற்றி லவர் 607 

சோம்பலால் முயற்சி இன்றி வாழ்வார் நண்பரால் இடித் 

துரைத்து இகழப்படுவர். 

Those who love idleness and do not engage in dignified 

exertions, will hear the words of rebuke and reproach. (R.D.) 

8.  மடிமை கூடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு 

அடிமை புகுத்தி விடும் 608 

சோம்பலுக்கு இடம் கொடுத்தால், ௮ஃது பகைவருக்கு 

அடிமையாக்கி விடும். 

If sloth comes to stay in one's family, it will make one 

the slave of one's enemies. 

9.  குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன் 
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும் 609 

ஒருவன் சோம்பலை ஒழித்தால், குடிப்பெருமையால் 

விளைத்த குற்றங்கள் நீங்கும். 

Should servitude to sloth be given up, the evils that came 

to the race will pass away. (M.R.R.) 

10. மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான் 

தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு 610 

சோம்பல் இல்லாத ஆள்வோன், உலகம் எல்லாம் தன் 

ஆட்சிக்கீழ்்ப் பெறுவான். 

The king who 1s not indolent will gain enmasse all that 

was covered by the foot of the god who measured the world. 

(M.S.P.)
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62. ஆள்வினை உடைமை 

1. அருமை யுடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும் 

பெருமை முயற்சி தரும் 611 
அரியது என்று தளராமை வேண்டும்; யற்சி எச்செயலை 

யும் முடிக்கும் பெருமையைத் தரும். 
Shrink not, from any work saying, "It is impossible.’ For 

your labour will give strength to achieve everything. 

2. வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை 

தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு 612 

உரிய பணியைச் செய்யாதவரை உலகம் விட்டு விடும். 

செய்ய வேண்டும் பணியைத் தவறாமல் செய்க. 
Do not give up your task in the middie; for the world 

will abandon those who leave their task unfinished. (V.R.R.) 

3... தாளாண்மை யென்னுந் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே 

வேளாண்மை யென்னுஞ் செருக்கு 613 

எல்லோருக்கும் உதவும் மேம்பாடு முயற்சி உடையா 
ரிடமே அமைந்தது. 

It is on the excellence of manly effort that the glory of 
benevolence has its abode. (M.R.R.) 

4... தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை 
வாளாண்மை போலக் கெடும் 614 

பேடி கை வாளால் பயனின்மை போல, முயற்சி 
இல்லாதவன் நினைப்பதும் பயனின்மையே. 

The liberality of him, who does not labour will fail, like 
the manliness of a hermaphrodite, who has a sword in hand. 

5. இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர் 
துன்பம் துடைத்தூன்றுந் தூண் 615 

தன்னலம் கருதாது மன்னலம் கருதுபவன் உறவினரைத் 
தாங்கும் தூண். 

Spurning pleasure in love with work, a man wipes off the 
troubles of his friends and relatives and stands like a pillar from 
their support. (C.R.)
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6. முயற்சி திருவினை யாக்கும் முயற்றின்மை 

இன்மை புகுத்தி விடும் 616 

முயற்சி செல்வத்தையும், முயற்சி இன்மை வறுமை 

யையும் உண்டாக்கும். 

Labour will produce wealth; idleness will bring poverty. 

(R.D.) 

7. மடியுளான் மாமுகடி யென்ப மடியிலான் 

தாளுளாள் தாமரையி னாள் 617 

சோம்பல் வறுமையை உண்டாக்கும்; முயற்சி செல் 

வத்தை உண்டாக்கும், 

Black goddess of ill-luck abides in sloth and goddess (of 

wealth) whose abode ts lotus, rests on the effort of non-siothful. 

(K.P.M.) 

8.  பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து 

ஆள்வினை இன்மை பழி 618 

செல்வமின்மை குற்றமும் பழிப்பும் ஆகா. முயற்சி 

இன்மையே பழியாகும். 

To be without a favourable fate is no disgrace; but to be 

without manly effort based on right knowledge is disgraceful. 

(M.R.R.)} 

9.  தெய்வத்தா னாகாது எனினும் முயற்சிதன் 

மெய்வருத்தக் கூலி தரும் 619 

ஊளழ்வலியால் எண்ணிய பலன் வராவிடினும், விடா 

முயற்சியால் நற்பயன் உண்டாம். 

Although to be said that, through fate, it cannot be attained, 

yet labour, with bodily exertion will yield its reward. (R.D.) 

1௦. ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித் 

தாழா துஞற்று பவர் 
விடாமுயற்சி உடையார் பயனை விலக்கவரும் விதியை 

யூம் வென்று பயன் எய்துவர். 

Those who strive strenuously, unflinchingly of perseveringly 

will see the back of the relentiess fate of doom. (M.S.P.} 

620
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63. இடுக்கண் அழியாமை 

1. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை 

அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல் 621 

துன்பம் வரும் போது கலங்காது மகிழ வேண்டும். 

மகிழ்ச்சியே அதனை வெல்லும் கருவியாம். 
Laugh when you meet misfortune. There is nothing like 

this to overcome it and pass on to victory. (C.R.) 

2. வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான் 

உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும் 622 

வெள்ளம் போல் வரும் துன்பத்தை அறிவுடையவன் 

மாறுபட நினைத்தவுடன் அகலும். 

Fiood-like sorrow will vanish when the wise man thinks of 
it in his mind or spends his thought over it. (M.S.P.) 

3. இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு 

இடும்பை படாஅ தவர் 623 

இடையில் வரும் துன்பத்திற்கு அஞ்சாதவர், அத்துன்பத் 
திற்குத் துன்பம் விளைவிப்பர். 

Troubles they send away troubled who trouble not 
themselves at the sight of troubles. (V.V.S.) 

4.  மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற 

இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து 624 

தடையுடைத்து முன்னேறும் வண்டியின் எருது போல் 
இடையூறு அழிப்பவன் எடுத்த பணியை முடிப்பான். 

Before a man who is like a bullock pushing its way through 
uneven tracks, obstacles meet with obstruction. (M.R.R.) 

5. அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற 
இடுக்கண் இடுக்கட் படும் 625 
உறுதியை விடாதவனை அடைந்த துன்பங்கள் மேன் 

மேல் வரினும் அவை அழியும். 
The man whose heart sinks not even at a whole host of 

troubles arrayed against him; the obstacles in his path have themselves met with an obstacle.
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6.  அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றெமென்று 

ஓம்புதல் தேற்றா தவர் 626 

செல்வக் காலத்தில் ஈந்து வந்தார் வறுமைக் காலத்தில் 

துன்பம் அடையார். 

They who do not stint in times of prosperity. Will they 
grieve that they are in straits, in times of adversity? (M.S.P.) 

7. இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக் 

கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல் 627 

உடம்பு துன்பத்திற்குரியது; அறிவுடையார் துன்பம் 

வந்த போது வருந்தார்; அதனை எதிர்ப்பார். 

Knowing that the body is a target for troubles, the great 

do not treat misfortune as an affliction. (M.R.R.) 

8. இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான் 

துன்பம் உறுதல் இலன் 628 

இன்பம் விரும்பாது, துன்பம் இயல்பென்பவன் என்றும் 

துன்பம் அடையான். 

He who desires not joy and says, "Grief is natural" is never 

to sorrow subject. (S.M.) 

9. இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் 

துன்பம் உறுதல் இலன் 629 

இன்பத்தை விரும்பாதவன் துன்பத்தால் வந்தான். 

He, who in pleasure exuits not in pleasure, does not in 

sorrow, suffer from sorrow. (S.M.) 

10. இன்னாமை இன்பமாகக் கொள்ளின் 

பகைவராலும் மதிக்கப்படுவான் 630 

துன்பத்தை இன்பமாகக் கொள்ளின் பகைவராலும் மதிக்கப் 

படுவான். 

He who finds pleasure in pain-his greatness will be 

esteemed by his foes. (M.R.R.}
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64, அமைச்சு 

3. கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் 
அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு 631 

காலமும் செயலும் பொருளும் படையும் எண்ணி முடிப் 
பவனே அமைச்சனாவான். 

A minister is one, wise in the choice of means, season 
and action skilled in execution of rare enterprise.(M.S.R.) 

2. வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு 

ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு 632 

உறுதி, மக்களைக் காத்தல், அறம் பொருள் நால் 

ஆய்தல், முயற்சி இவையுடையவனே அமைச்சன். 
He is a minister who along with those five attributes, 

undaunted resoluteness, an interest of the subjects, a spirit of 
study and manly effort. (S.J.) 

3.  பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப் 
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு 633 

தீயாரை நீக்கலும், தம்மவரைக் காத்தலும், பிரிந்தவரைச் 

சேர்த்தலும் வல்லவனே அமைச்சன். 
The able minister possesses the capacity to disunite alltes, 

to cherish and keep up existing friendshup and to reunite those 
who were enemies. (54) 
4.  தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச் 

சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு 634 

ஆராய்ந்து அறிதலும், பொருந்தச் செய்தலும், துணிந்து 
சொல்லுதலும் அமைச்சனின் கடமை. 

The minister comprehends (the whole nature of an undertaking) 
and executes ti in best manner and offer assuring advice.(S.J.) 

5. அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லன்எஞ் ஞான்றும் 
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை 635 

அறம் அறிந்து கல்வி கேள்வியில் சிறந்த அமைச்சன் 
ஆள்வோனுக்குத் தக்க துணையாவான். 

A worthy counsellor who knows the laws, in calm and weighty tn expression (of his views) and knows always right 
course of action, (K.P.M.)
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6. மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் 
யாவுள முன்நிற் பவை 636 

நூலறிவோடு, நுண்ணறிவுடைய அமைச்சருக்கு ஆகா 

தது ஒன்றும் இல்லை. 
What is there, too subtle to be faced by them that have 

penetration and learning? (S.J.) 

7... செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து 

இயற்கை அறிந்து செயல் 637 

செய்யும் முறைகளை நூல்வழி அறிந்தாலும், உலக 

நடைமுறையோடு பொருந்தச் செய்க. 
Besides being well-versed in the methods of action, one 

should also understand the current ways of the world and act 
suitably. (C.R.)} 

8.  அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி 

உழையிருந்தான் கூறல் கடன் 635 

தன்னறிவும் கேட்பறிவும் இல்லாத ஆள்வோனுக்கு 

நன்மையை உரைக்க வேண்டியது அமைச்சன் கடமை. 

It is the duly of the minister to give out decisively what 
is right and true though the king be unwise and throws away 
hts counsel. (M.S.P.) 

9.  பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர் 

எழுபது கோடி உறும் 

இய வழி கூறும் ஓர் அமைச்சன் பகைவர் பலரைக் காட்டி 

னும் பெருந்தீங்கு உண்டாக்குவான். 
Far better are multitudes of enemies for @ king than a 

minister at his side who intends his ruin. (K.P.M.) 

10. முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர் 

திறப்பாடு இலாஅ தவர் 

திறமை இல்லாதார் ஒரு செயலை நன்கறிந்தும், செய் 

யும் போது அரைகுறையாகச் செய்வர். 
Those mintsters lacking(executive) ability will fail to carry 

out their projects, although they may have contrived ன 
8.0.) 

639 

640
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65. சொல்வன்மை 
1.  நாநல மென்னும் நலனுடைமை அந்நலம் 

யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று 641 

சொல்வன்மை என்னும் சிறப்பு எல்லாச் சிறப்புகட்கும் 
மேலானது. 

The blessing of the tongue ts a blessing indeed; for it is 
a blessing apart and form not part of other blessings. 

2. ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் 

காத்தோம்பல் சொல்லின்௧ண் சோர்வு 642 

வாழ்வும் தாழ்வும் சொல்லால் வருவதால், பிழை 

படாமல் சொல்லைக் காத்தல் வேண்டும். 
As both prosperity and ruin are caused by words a minister 

must guard against imperfection in his speech. (௩௩) 

3.  கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும் 

வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல் 643 

கேட்பவரைக் கவரக் கூடியதாய்ப், பகைவரும் 
,விரும்புவதாய்ப் பேசும் பேச்சே சொல்வன்மை. 

That is speech which is capable of captivating the friendly 
and is delivered so as to attract even the unfriendly.(M.R.R.} 

4. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் 
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல் 644 
சொல்லை வகையறிந்து சொல்லுக; அஃதே அறமும் 

பொருளும் தரக் கூடியதாகும். 
Understand qualities (of your hearers) and then make your 

speech; far superior to it, there is neither virtue nor wealth. 
(R.D.) 

5. சொல்லுக சொல்லைப் பிநிதோர்சொல் அச்சொல்லை 
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து 655 
தம் சொல்லை வேறு ஒரு சொல் வெல்ல முடியாமல் 

நன்கு ஆய்ந்து பேச வேண்டும். 
Utter not a word without making sure there is no other word to beat it. (5.14.)
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6.  வேட்பத்தாம் சொல்லிப் பிறர்சொற் பயன்கோடல் 
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள் 646 

பிறர் விரும்பும்படி சொல்லிப் பிறர் சொல்லின் கருத்தை 

அறிவதே அறிஞர் கடமையாம். 

It is the nature of men that are faultless to speak with 

charm and to grasp the gist of the words of others.(M.R.R.) 

7. சொலல்வலலன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை 

இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது 647 

அஞ்சாமல், சோர்வுபடாமல், எடுத்துச் சொல்ல வல்ல 

வனை எவராலும் வெல்ல முடியாது. 

It is impossible for any one to conquer him by intrigue 

who possesses power of speech and is neither faulty nor timid. 

(R.D.) 

8. விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது 

சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின் 648 

சொல்லை முறையாக இனிமையுடன் சொன்னால் 

உலகம் விரைந்து மகிழ்ந்து ஏற்கும். 

The world follows the rare counsellor who speaks weighty 

things with orderly sweet expression. (5.3.) 

9.  பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற 

சிலசொல்லல் தேற்றா தவர் 649 

சில சொற்களில் தெளிவாகச் சொல்ல அறியாதவர் பல 

சொற்களைக் கூற விரும்புவர். 

Those not deft in use of a few choice words in a clear 

manner will desire to be profuse in thier speech. (K.P.M.) 

10. இணர௱ுூழ்த்தும் நாறா மலரனையர் கற்றது 

உணர விரித்துரையா தார் 650 

கற்றதைப் பிறர்க்கு உரைக்கும் திறமற்றவர், மணம் இல் 

லாத மலராவார். 

The men who cannot expound the knowledge acquired; are 

like the flower blossomed but gives forth no fragrance. (S.J.)
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66. வினைத் தூய்மை 
1. துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம் 

வேண்டிய எல்லாம் தரும் 651 

தோழமையால் செல்வம் மட்டும் சேரும்; வினைத் 

தூய்மையால் விரும்பும் அனைத்தும் பெறலாம். 

The efficacy of support will yield (only) wealth; but the 
efficacy of action will yield all that is desired. (R.D.) 

2. என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு 

நன்றி பயவா வினை 652 

அறமும் புகழும் தராத செயல்களை ஒருவன் செய் 
யாமை வேண்டும். 

Those actions should be given up which bring neither good 
nor fame. (M.R.R.) 

3. ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை 

ஆஅதுவும் என்னு மவர் 653 

முன்னேற விரும்புவோர் புகழைக் கெடுக்கும் செயல் 
களைச் செய்யாது விடுக. 

Those who seek to be great, should refrain from everything 
that may tarnish their good names. (C.R.) 

4.  இடுக்கட் படினும் இளிவந்த செய்யார் 

நடுக்கற்ற காட்சி யவர் 654 

தெளிவான அறிவுடையார், எத்துன்பம் வரினும் இழி 

வானதைச் செய்யார். 

Those who see things steadily and clearly through, will 
never do mean things though fallen on evil times. 

5.  எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் 
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று 655 
தானே வருந்தக் கூடியதைச் செய்யற்க; தவறிச் செய்தால் 

இரங்குவதை ஒழிக. 
_ Let a minister never do acts, which he would grieve over 

saying, "What 1s this I have done?" but should he do them, 
it were good that he grieved not. (R.D.)}
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8. ஈன்றாள் பசிகாண்பாள் ஆயினும் செய்யற்க 

சான்றோர் பழிக்கும் வினை 656 

தாயின் பசியைப் போக்கவும் ஒருவன் தவறான செயல் 

களைச் செய்யலாகாது. 

Though you find your mother starving, do not do anything 

which will be condemned by the great. (V.R.R.) 

7.  பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தில் சான்றோர் 

கழிநல் குரவே தலை 657 

பழியான காரியம் செய்து செல்வம் பெறுவதினும் பழி 

யற்ற சான்றோரின் வறுமை உறவே மேலானது. 

Far better than wealth earned by disreputable means is 

the pinching poverty of the pure. (M.R.R.) 

8. கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம் 

முடிந்தாலும் பீழை தரும் 658 

பெரியோரால் விலக்கப்பட்ட தச்செயல்களைச் செய் 

தால் துன்பம் விளையும். 

The actions of those who have not desisted from doing 

deeds forbidden by (the great) will even if they succeed cause 

them sorrow. (R.D.) 

9. அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும் 

பிற்பயக்கும் நற்பா லவை 

வருத்திப் பெற்றவை வருத்திச் செல்லும்; நற்செயல் முத 

லில் இழப்பைத் தரினும், பின்னர் நன்மை பயக்கும். 

All that is won by making others shed tears will vanish 

with the tears shed. All good deeds attended with loss now may 

prove blessings later. (5.3.) 

10. சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமட் 

கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று 

வஞ்சனையால் கொண்ட பொருள் கொண்டு செருக்கு 

தல், பச்சை மண் பானையில் நீர் சேர்த்தது! போலாம். 

To try to lay by wealth by means of guile is like trying 

to preserve water in a pot of clay that Is not baked.(V.V.S.) 

659 

660
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67/. வினைத்திட்பம் 

1. வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் 

மற்றைய எல்லாம் பிற 661 

ஒருவன் கொண்ட செயலை முடிப்பதற்கு உறுதியாவது 
மன உறுதி மட்டுமே. 

Firmness in action is (simply) one's firmness of mind. All 
other abilities are not of this nature. (R.D.) 

2. ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின் 
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் 662 

பழுதுபடும் செயல்களைச் செய்யாமையும் மனந் தளராமை 
யும் அறிவுடையோர் கொள்கையாகும். 

To avoid ali action that is bound to fail and not to turn 
away from one's purpose because of obstacles - these two are 
said to be the guiding principles of the wise. (V.V.S.) 

3... கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின் 
எற்றா விழுமந் தரும் 663 

செயல் முடிந்தபின் பிறர்க்குத் தெரிய வேண்டும்; இடை 
யில் தெரிந்தால் துன்பம் உண்டாகும். 

So to perform an act as to publish it only at its termination 
(5 (true) manliness; for to announce it before hand will cause 
irremediable sorrow. (R.D.) 

4. சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் 

சொல்லி வண்ணம் செயல் 664 

ஒரு செயலைச் செய்வோம் என்பது யார்க்கும் எளிது; 
சொல்லியபடி செய்தல் அரிது. 

It is easy for one to say, but it is difficult to do it in 
the said manner. (V.V.R.) 

5.  வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண் 
ஊறெய்தி உள்ளப் படும் 665 
தீர எண்ணிச் செயலாற்றும் உறுதியுடையவர் ஆள்வோ 

னால் மதிக்கப்படுவர். 
The firmness in action of those who have become great by the excellence of their counsel will be esteemed by all.(S.J.)
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6. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் 

திண்ணிய ராகப் பெறின் 666 

தாம் எண்ணிய செயலில் உறுதியுடையவர், எண்ணிய 

படியே வெற்றி அடைவர். 

They who plan will get what they plan for just as they 

plan it, provided they have strength of mind. (M.R.R.) 

7.  உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு 
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து 667 

வடிவத்தைக் கண்டு இகழ்தல் கூடாது; பெரிய தேருக்கு 

அச்சாணி சிறியது போலாம். 

Let there be no scorn on seeing the external appearance. 

The world has men who are like exle pin of a big rolling car. 

(M.R.R.) 

8. கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது 

தூக்கங் கடிந்து செயல் 

துணிந்த செயலைத் தாமதமின்றிச் செய்து முடிக்க. 

When you have resolved upon a thing with all you wits 

about you waver not but pursue your purpose with vigour.(S.J.) 

668 

9. துன்பம் உறவரினுஞ் செய்க துணிவாற்றி 

இன்பம் பயக்கும் வினை. 669 

முதலில் துன்பம் தருமாயினும், இன்பம் தரக்கூடிய 

செயலையே செய்க. 

Though toil and trouble beset you in what you do, do with 

a firm will that will yield pleasure and profit in the end.(M.S.P.) 

1௦, எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம் 

வேண்டாரை வேண்டாது உலகு. 

செயல் செய்வதில் உறுதியில்லாதவர், எவ்வகைச் சிறப் 

பினராயினும் உயர்ந்தோரால் மதிக்கப்படார். 

Whatever firmness one may attain, the world will not desire 

those who do not go in for firmness in action. (M.S.P.)} 

670
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68. வினை செயல்வகை 

1. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு 
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது 671 
ஆராய்ந்து முடிவு செய்த செயலை உடனடியாகச் செய்து 

முடிக்க வேண்டும். 
The end of all delibrations is to arrive at a decision; and 

when a decision is come to, it is wrong to delay execution. 
(K.P.M.) 

2... தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க 

தூங்காது செய்யும் வினை 672 

நீட்டித்துச் செய்வதை நீட்டித்தும், விரைந்து செய்வதை 

விரைந்தும் செய்க. 
Delay such things as call for delay, But never delay that 

which cannot be delayed. (V.R.R.) 

3. ஓல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால் 

செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல் 673 

முடிந்த போது செய்தல் நல்லது; முடியாத போது ஏற்ற 
வழிகளைக் கொள்ளல் நல்லது. 

Aggressive action, wherever it is feasible 1s good; where 
it is not likely to be successful, try other means to attain your 
object. (C.R.) 

4. வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் 
தீயெச்சம் போலத் தெறும் 674 

செயலை முடியாமலும், பகையை வெல்லாமலும் 
குறையாக விடுதல் கூடாது. 

The remnant of an action and of an enemy will, on reflec- 
tion, be found as ruinous as the remnant of a fire. (M.R.R.) 

5. பொருள்கருவி காலம் வினைஇடனொடு ஐந்தும் 
இருள்தீர எண்ணிச் செயல் 675 
ஒரு செயல் செய்கையில், பொருள், கல்வி, காலம், 

செயல், இடம் இவற்றை எண்ணிச் செயல்படுக. 
Five things should be carefully pored tn deciding of ail 

actions, namely, resources, instrument, proper time, nature of 
action and proper place. (K.P.M.)
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6. முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும் 
படுபயனும் பார்த்துச் செயல் 676 

செய் பணியில் முயற்சியும் துன்பமும் பயனும் ஆராய்ந்து 

பார்த்துச் செய்க. 
Consider the aim, the obstacle and the greatness of the 

ultimate gain and then resort to action. (M.R.R.) 

7. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை 

உள்ளறிவான் உள்ளங் கொளல் 677 

ஒரு செயலைத் தொடங்குமுன் அச்செயல் முடித்தவன் 

பட்டறிவைத் தெரிந்து செய்வதே முறையாகும். 
The method of performance for one who has begun an 

act is to ascertain the mind of him who knows the secret thereof. 
(R.D.) 

8. வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள் 

யானையால் யானையாத் தற்று 678 

யானையால் யானையைப் பிடிப்பது போல ஒரு செய 

லால் மற்ற செயலை முடித்துக் கொள்க. 

To make one undertaking the means of accomplishing 

another (similar to it) ts like making one rutting elephant cap- 

turing another. (R.D.) 

9.  நட்டார்க்கு நல்ல செயின் விரைந்ததே 
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல் 679 

நண்பர்க்கு நல்லவை செய்வதினும், பகைவர்க்குப் 

பகைவரை நட்பாக்கிக் கொள்ளுக. 
One should rather hasten to secure the alliance of the foes 

(of one's foes) than perform good offices to one's friends.(R.D.)} 

10. உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின் 

கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து 680 

வலியாரோடு எதிர்த்து அழிவதைவிட, உடன்பாடு 

செய்து கொள்ளுதலே முறையாகும். 

Ministers of small states, will acknowledge their superior 

foes, if the latter offer them a chance of reconciliation. (S.J.}
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69. தூது 
1, அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம் 

பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு 681 

அன்பு, நற்குடிப் பிறப்பு, மன்னன் விரும்பும் குணம் 
உடையவனே தூதுவனாவான். 

A loving nature, high birth and manners that captivate 
princes these are the qualifications of the ambassador.(V.V.S.) 

2.  அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு 
இன்றி யமையாத மூன்று 682 
அன்பும் அறிவும் சொல்லாற்றலும் தூதுவர்க்கு இன்றி 

யமையாதனவையாம். 
Devotion to one's sovereign, knowledge of politics, and well- 

considered and effective speech are absolutely for all ones 

3. நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள் 
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு 683 
வேற்று அரசனிடம் தூது செல்பவன் அறநூலில் வல்ல 

வனாதல் வேண்டும். 
The man who undertakes to speak before princes words 

that shall profit his master; shall be a scholar among scholars. 

4.  அறிவுரு ஆராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன் 
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு 684 
இயற்கை அறிவும், ஆளுமையும், அரசியற் கல்வியும் 

உடையவனே தூது செல்ல ஏற்றவனாவான். 
Let him be sent as envoy who abundantly possesses natural 

wisdom, best acquired knowledge of arts and sciences, and a 
good personality. (S.J.) 
5.  தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி 

நன்றி பயப்பதாம் தூது 685 
செயல்களை முறைப்படுத்திப் புன் சொல்லின் இன்றி 

சொல்லுரைப்பவன் தூதனாவான். 
He is an ambassadar who (in foreign courts) speaks briefly, avoids harshness and make them smile and brings good. (to his own sovereign). (5...)
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6.  கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால் 

தக்கது அறிவதாம் தூது 686 
அறநூல் கற்று, அஞ்சாமல் பிறர் மனம் கொள்ளக் காலத் 

திற்கேற்ப செயல் முடிப்பவன் தாதனாவான். 
He is an envoy, well-read and speaks with persuasion and 

without fear and who also knows what is fit for the occasion. 
(M.R.R.) 

7.  கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்து 
எண்ணி யுரைப்பான் தலை 687 

வேற்றரசரிடம் முறையும் காலமும் இடமும் அறிந்து 

உரைப்பவனே தூதரில் சிறந்தவன். 
Fore most is he who knows his duty and speaks with an 

understanding of right time and right place and with forethought. 
(M.R.R.) 

8. தூய்மை துணைமை துணிவுடமை இம்மூன்றின் 
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு 688 

மனத்தூய்மையும் அமைச்சர் துணையும் மன உறுதியும் 

தூதர்க்கு வேண்டுவனவாம். 
The qualification of him who faithfully delivers his sove- 

reign's message are purity, the support and boldness with truth- 
fulness. (S.J.) 

9.  விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்ற 
வாய்சோரா வன்க ணவன் 689 

தனக்கு வரும் துன்பத்திற்கு அஞ்சி, தன்னரசனுக்குப் 
பழி வராமல் காப்பவனே தூதுக்குமியவனாம். 

He who has the courage never to falter in speech and 
(never) to utter degrading words-is fit to carry a message to 
kings. (14.௩௩, 

10. இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு 
உறுதி பயப்பதாம் தூது 690 

உயிர்க்கு முடிவு தருமாயினும், அஞ்சாமல் அயலரச 

ரிடம் செய்தியுரைப்பவனே தூதனாவான். 

He is the ambassador who fearlessly seeks his sovereign's 

good though it should cost him his life (to deliver his message). 
(R.D.)
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70. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் 
1. அகலா தணுகாது தீக்காய்வார் போல்க 

இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார் 691 

ஆள்வோரைச் சேர்ந்து வாழ்பவர் தீக்காய்வார் போல 

விலகாமலும் நெருங்காமலும் பக்குவமாய் இருத்தல் வேண்டும். 
They who serve a sovereign that is flighty should be like 

them that warm themselves at a fire standing neither too far 
nor too near. (M.LR.R.) 

2. மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் 
மன்னிய ஆக்கம் தரும் 692 

ஆள்வோன் விரும்புவதை நாம் விரும்பக் கூடாது, 

விரும்பாமையே ஆள்வோனால் வரும் செல்வமாகும். 
For ministers not coveting things desired by their kings 

will through the kings themselves yield them everlasting “ED 

3. போற்றின் அறியவை போற்றல் கடுத்தபின் 

தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது 693 

ஆள்வோனோடிருப்போர் பெரும் பிழைகள் வராமல் 

காக்கக்கடவர்; அவர் ஐயுறின் தெளிவித்தல் அரிது. 
If you desire not to fall into disgrace steer clear at all 

graver failings, for once suspicion is roused, it is impossible for 
anyone to remove tt. (V.V.S.) 

4.  செவிச்சொல்லுஞ் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல் 
ஆன்ற பெரியா ரகத்து 694 

அரசன் அருகிலிருப்பவர், ஒருவரிடமும் காதில் சொல் 

வதையும் நகைப்பையும் விடவேண்டும். 
All whispered words and interchange of smile repress, in 

presence of the men who kingly power possess. (G.U.P.)} 

5. எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் நறப்பொருளை 
விட்டக்கால் கேட்க மறை 695 

ஆள்வோன் பிறருடன் மறைவாகப் பேசுவதைக் கேட் 
காமலும் வினவாமலும் இருத்தலே முறை. 

Let not the minister lead ear to the king's secret or be 
inquisitive to know it. But let him iisten to it when the listen 
reveals it. (V.R.R.}
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6. குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில 

வேண்டுப வேட்பச் சொலல் 696 

ஆள்வோன் மனக் குறிப்பறிந்து, காலம் பார்த்து அவன் 

விரும்புவனவாகக் கூறவேண்டும். 
Knowing the king's disposition and seeking the right time, 

(the minister) should suggest things such as are desirable and 

not disagreeable. (S.1.) 

7.  வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும் 

கேட்பினும் சொல்லா விடல் 697 

அரசன் விரும்புவன சொல்லி, பயனில்லாதவற்றைக் 

கேட்டாலும் சொல்லாது விடவேண்டும். 

Teli what please them, never tell, though they press you, 

what is unprofitable. 

8. இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற 

ஒளியோ டொழுகப் படும் 698 

இளையவர் என்றும், உறவினர் என்றும் கருதாது அரச 

ரிடம் பண்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். 

One should behave towards the king as befitting his splen 

dour, never making fight of him on the score of youth or kinship. 
(M.R.R.) 

9, கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார் 

துளக்கற்ற காட்சி யவர் 

தெளிந்த அறிவினர் ஆள்வோனால் மதிக்கப்பட்டோம் 

என்று அவன் விரும்பாதன செய்யார். 

Those who are unshakable in their understanding will not 

do anything displeasing to their king, fancying that he holds them 

in esteem. 

1௦. பழைய மெனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும் 

கெழுதகைமை கேடு தரும் 

நாம் ஆள்வோனுக்கு மிகப் பழக்கம் என்று முறை 

மீறினால் கேட்டினை உண்டாக்கும். 

Taking advantage of one’s long association with the king 

and doing unworthy things will lead one to this ruin. (S.J.) 

699 

700
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71. குறிப்பறிதல் 
1. கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் 

மாறாநீர் வையக் கணி 701 

பிறர் முகத்தையும் கண்களையும் உற்று நோக்கிக் கருத்தை 

அறியவல்லவனே மக்களுள் மாணிக்கம். 
The minister who by looking (at the king) understand his 

mind will be a perpetual ornament to the world surrounded by 
a never-drying sea. (K.P.M.) 

2. ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத் 

தெய்வத்தோடு ஒப்பக் கொளல் 702 

ஒருவன் மனத்தில் உள்ளதை ஐயமறத் தெரிந்தவனை 

மேன்மையாக மதிக்க வேண்டும். 

He should be considered as a god - He who reads without 
any doubt what ts in the mind. (M.R.R.) 

3. குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள் 

யாது கொடுத்தும் கொளல் 703 

தம் பட்டறிவினால் பிறர் குறிப்பை அறிபவரை எப் 

பொருள் கொடுத்தும் கொள்ள வேண்டும். 

The king should give whatever and secure him who by 
indications is able to read the mind of others. (K.P.M.) 

4. குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை 
உறுப்போர் அனையரால் வேறு 704 

குறிப்புணர மாட்டாதார் உறுப்பால் மக்களே அல்லா 
மல் அறிவால் வேறாவர். 

Those who make out the aim of others without its being 
expressed, may be one in form with others, but are different 
in other respects. 

5. குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள் 
என்ன பயத்தவோ கண் 705 
காட்சியறிவினால், முகக்குறிப்பால் மனக் கருத்தை 

உணராதார் கண்களால் பயனில்லை. 
If a man cannot observe another's face, perceive his purpose, of what use are his eyes? (S.1.)
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6. அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம் 
கடுத்தது காட்டும் முகம் 706 

சார்ந்த பொருளைக் காட்டும் கண்ணாடி போல ஒருவன் 

மனத்துள்ளதை அவன் முகம் காட்டும். 

Like a mirror that reflects what is near it, the face will 

show what passes in the mind. (V.R.R.) 

7. முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் 

காயினும் தான்முந் துறும் 
மகிழ்ந்தாலும் வெறுத்தாலும் முகம் முற்படக் காட்டும்; 

ஆதலின் மூகம் அறிவிற் சிறந்தது. 
What is there subtler than the face (whether the heart 

is angry or glad) it is the face that expresses first. (V.v.S.) 

797 

8. முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி 

உற்றது உணர்வார்ப் பெறின் 708 

அகக்குறிப்பை அறிவார்முன் முகம்பார்க்கும்படி நின் 

றால் மேலும், குறிப்பறிந்து ஆவன செய்வர். 

Should there be one who can icok into the mind and read 

it would suffice to stand face to face (with him) (K.P.M.) 

9. பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின் 

வகைமை உணர்வார்ப் பெறின் 709 

விழியின் வேறுபாட்டை அறிய வல்லவர், நெஞ்சின் 

விருப்பு வெறுப்புக்களைக் கண்களால் அறிவர். 

Ministers who can understand the mind from variations in 

the look can find out from eyes, whether friends or enemies. 

(S.J.) 

10. நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால் 

கண்ணல்லது இல்லை பிற 

நுண்ணறிவுடையர் பிறர் கருத்துகளை அளக்கும் அளவு 

கோல் ஒருவர் கண்களேயாம். 

The measuring rod of those that call themselves subtle is, 

when you search for it, nothing else but their eyes. 

710
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72. அலை அறிதல் 
1. அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் 

தொகையறிந்த தூய்மை யவர் 711 

அவையோர் தன்மையை அறிந்து அதற்கேற்றவாறு 

சொல்ல வேண்டும். 

Let men of sagacity who understand the use of word-study, 
the assembly address it with discretion. (M.R.R.) 

2.  இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் 
நடைதெரிந்த நன்மை யவர் 712 

அவையின் சமயம் அறிந்து ஏற்ற நடையில் தெளிவாகச் 

சொல்க. 

Good men, expert in the usage of words, should choose 
occasion and speak what they have well thought out.(M.S.P.) 

3. அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின் 

வகையறியார் வல்லதூஉம் இல் 713 

பேசும் வகையும் கல்வியறிவும் இல்லாதவரே அவை 

யறியாது பேசப் புகுவர். 

The men who address an assembly without studying its 
nature, know not art of speaking nor anything else. (S.J.) 

4. ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன் 

வான்சுதை வண்ணம் கொளல் 714 

அறிஞர் கூடிய அவையில் பேரறிஞர் ஆகுக; அல்லா 

தாரிடத்துப் பாராட்டும்படி விளங்குக. 

Before the bright ones shine as doth the light! Before the 
dull ones be as purest stucco white. (0.0.8) 

5.  நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள் 
முந்து கிளவாச் செறிவு 715 

சிறந்த அறிவுடையார், அவையில் முற்பட்டுப் பேசா 
திருத்தல் நல்ல பண்பாகும். 

The modesty that one does not rush forward and speak 
in (an assembly of) superiors is best among all (one's) good 
qualities, (௩௦.)
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6. ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம் 

ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு 

அறிஞர் அவையில் ஒருவன் பேச்சுத் தவறுதல், 

நன்னெறி செல்வதை விட்டுத் தீ நெறி செல்வது ஓக்கும். 

To fail before the wise who have studied widely and with 

discernment is like a fall from virtues. (M.R.R.) 

7... கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச் 

சொற்றெரிதல் வல்லார் அகத்து 

சொற்பொருள் பயனை அறிவார் அவையில் சொல்லின் 

கற்ற கல்வியின் சிறப்பு விளங்கும். 

It is among those who are competent in the flawless use 

of words that the learning of the scholar shines. (M.R.R.) 

716 
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8. உணர்வது உடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன் 

பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று 
பொருளுணரும் அறிஞர் முன் கற்றவர் ஒன்றைச் சொல் 

வது, பயிர்ப் பாத்தியில் நீரை விடுவது போலாம். 

Lecturing to those to understand (by themselves) is like 

watering a bed of plants growing themselves. (S.3.) 

9. புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள் 

நன்கு செலச்சொல்லு வார் 

நல்லவையில் நற்பொருள் சொல்ல வல்லவர், புல்லவை 

யில் பேசாதிருத்தல் நல்லது. 

Those who speak effectively in a good assembly ought not 

to speak in the assembly of fools. (5...) 

10, அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தர் 

அல்லார்முன் கோட்டி கொளல் 

அறிவிலாரவையில் நற்பொருள் கூறல், சாக்கடையில் 

பால் ஊற்றியது போலாம். 

Let not the learned speak to men who do not belong to 

same rank. It 1s like spilling nectar on a filtlhy ground. (K.P.M.) 
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73. அவை அஞ்சாமை 

1. வகையறிந்து வல்லமை வாய்சோரார் சொல்லின் 

தொகையறிந்த தூய்மை யவர் 721 

அவையின் திறன் தெரிந்து பேசும் போது கற்றவர் அச்சத் 

தால் பிழைபடப் பேசார். 

The pure slive to the classification of words having first 
ascertained the nature (of the court) will not falter in their speech. 

(S.J.) 
2.  கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன் 

கற்ற செலச்சொல்லு வார் 722 

கற்றவர் முன்னில் கற்றவற்றை அஞ்சாது சொல்பவர் 

கற்றவராய் மதிக்கப்படுபவர். 
Who, what they've learned, in penetrating words have 

before the learne'd, among the learn'd most learn'd are they. 

3.  பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர் 

அவையகத்து அஞ்சா தவர் 723 

ஆண்மையற்றவர் பலர் பகைவரிடையில் அழிவர்; 

அவையஞ்சாது பேசும் அறிஞர் ஒரு சிலரே. 

They are common, those that can brave death on the battle- 
field, but they are rare who can face an audience without tremb- 
ling. (V.V.S.) 
4. கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற 

மிக்காருள் மிக்க கொளல் 724 

கற்றவர் அவையில் பேசி, அவரிடமிருந்து அறிய வேண்டு 
வதை அறிவது கடமையாகும். 

Before men of ‘earning expose what you have learnt in 
a manner that will appeal and learn what is still to be learnt. 

(S.J.) 
5. ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா 

மாற்றம் கொடுத்தற் பொருட்டு 725 
அவையில் அஞ்சாது மறுமொழி தரக் கற்க வேண்டிய 

நூல்களைக் கற்க வேண்டும். 
Learn logic in accordance with grammar so to give an 

effective reply without fear of the audience. (M.R.R.)
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6. வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூாலொடென் 

நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு 

வீரம் இல்லார்க்கு வாளால் பயனில்லை; அவை அஞ்சு 

வார்க்குக் கல்வி நூலால் பயனில்லை. 

Of what use is the sword for the unvaliant? What use is 

learning for the timid to face an assembly. (V.R.R.) 
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7.  பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்து 

அஞ்சு மவன்கற்ற நூல் 
அவையைக் கண்டு அஞ்சுபவன் கற்ற கல்வி, பகைவன் 

மூன் பேடிகை வாளாகும். 

The learning of one afraid of an assembly is like the shining 

sword in the hands of an enouch in a battle-field. (V.R.R.) 
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8.  பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள் 

நன்கு செலச்சொல்லா தார் 

அவையில், அச்சத்தால் நல்லதைச் சொல்ல மாட்டாத 

வர், பல நூல் கற்றும் பயனில்லாதவர். 

Though many things they've learned, yet useless are they 

all, to men who cannot well and strongly speak in council hall. 

(G.U.P.) 
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9. கல்லா தவரின் கடையென்ப கற்றறிந்தும் 

நல்லார் அவையஞ்சு வார் 729 

கற்றறிந்திருந்தும், நல்லவர் அவையில் சொல்ல அஞ்சு 

பவர், கல்லாதவரினும் கடையாம். 

The men with learning but fear to face an assembly of 

worthy men, will be lower than even ignorant. (S.1.) 

10. உளரெனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களனஞ்சிக் 

கற்ற செலச்சொல்லா தார் 

கற்றவற்றை அச்சத்தால் அவையில் சொல்ல இயலாத 

வர், இறந்தவரோடு ஒப்பர். 

Those with assembiy phobia yet complete in their learning 

in an interesting manner, though alive, are yet the dead.(K.P.M.) 
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74. நாடு 
1. தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச் 

செல்வரும் சேர்வது நாடு 731 

தப்பாது விளையும் நிலங்களும், சான்றோரும், எல்லா 
ரும் செல்வராய் உடையதே நாடாம். 

The great country never fails in its yield of harvests, and 
is the abode of sages and rich. (5.3.) 

2.  பெரும்பொருளால் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால் 
ஆற்ற விளைவது நாடு 732 

விளைவால் விரும்பத்தக்கதாகிக் கேடற்று மிகுதியாக 

எல்லாத் தவசங்களும் விளைவதே நாடாம். 
A kingdom is desired for its immense wealth and grows 

greatly in prosperity without destructive causes. (5...) 

3. பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு 
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு 733 

அல்லற் காலத்துத் தாங்கி, மக்கட்கு நலன் செய்ய இறை 

பொருள் தரக்கூடியதே நாடாம். 

That is a country which can bear a sudden inrush of burden 

and pay its taxes regularly to the king. (M.R.R.) 

4,  உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும் 
சேராது இயல்வது நாடு 754 

பெரும் பசியும், தீரா நோயும், பகையும் இல்லாமல் 
முன்னேறுவதே நாடாம். 

A kingdom is that which continues to be free from excesive 
starvation, irremediable epidemics and destructive foes. (R.D.) 

5.  பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும் 
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு 735 
கொள்கை மாறுபட்ட கூட்டமும், உட்பகையும், கொலை 

ஞரும் இல்லாததே நாடாம். 
That is the land or country which is free from factions, 

desolating civil strife and assasins harassing kings. (M.S.P.}
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6. கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா 

நாடென்ப நாட்டின் தலை 736 

பகைவரால் கெடாததாய், கெட்டாலும் வளமுடைய 

தாகும் நாடே சிறந்தது. 

The top kingdom is not harassed by an enemy, and even 

if harassed does not experience want. (5...) 

7. இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் 
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு 

மழைநீர், ஊற்றுநீர், அருவிநீர், மலைத் தொடர், பாது 

காப்பு, ஒரு நாட்டின் உறுப்புகளாம். 

Surface and subsoil water, well-situated hills from which 

flow waters and an invincible fort are the limbs of a kingdom. 
(V.R.R.) 
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8.  பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம் 

அணிணெயன்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து 738 

நோயின்மை, செல்வம், விளைவு, இன்பம், காவல் 

இவ்வைந்தும் நாட்டிற்கு அழகாம். 

Freedom from disease, wealth, harvests happiness, and 

(strong) defence-these are called five ornaments of a country. 

(M,.R.R.) 

9.  நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல 

நாட வளந்தரு நாடு 
வருத்தாமல் செல்வம் தரக்கூடியதே நாடாகும்; அல்லது 

739 

நாடாகாது. 

The learned cali it kingdom whose weaith is not laboured 

for, and those obtained through labour. (S.1.) 

10. ஆங்கமைவு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே 

வேந்தமைவு இல் லாத நாடு 740 

எல்லாச் சிறப்பும் நிறைந்த நாடாயினும் ஆள்வோனுடன் 

பொருந்தாதது பயனற்றது. 
Though biested with all these varied gift's increase, a land 

gains nought that ts not with tts king at peace. (G.U.P.)
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75. அரண் 

1. ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற் 
போற்று பவர்க்கும் பொருள் 741 

பகைமேல் தாக்குவார்க்கும் தங்குவார்க்கும் காப்புடை 

யது அரண் ஆகும். 
A fortress is essential to those who attack foes. It is equally 

an object of importance to those who defend themselves fearing 
foes. (M.S.P.} 

2.  மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் 

காடும் உடையது அரண் 742 

வற்றாத அகழி நீரும், வறள் நிலமும் தொடர் மலையும், 

அடர்ந்த காடும் ஒரு நாட்டின் காப்பாகும். 
A fort is what which owns a fount of waters crysta! clear, 

an open space, a hill and shade of beauteous forestnear.(G.U.P.) 

3. உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின் 

அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல் 743 

உயர்ச்சி, அகலம், உறுதி, கடத்தற்கு அருமை என 

அமைந்த மதிலே சிறந்தது. 
Height, thickness, solidity and impregnability - these are 

the four requisities that science demands of fortresses.(K.P.M.) 

4, சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை 
ஊக்கம் அழிப்பது அரண் 744 

நுழைவிடம் சிறுத்தும், மதிலகம் பெருத்தும் பகைவர் 

நெஞ்சழிக்க வல்லதே மதிலாகும். 
A fort with an extensive space within, but only small places 

to be guarded can destroy courage of beseiging foes. (S.J.) 

5.  கொளற்கரிதாய்க் கொண்ட கூழ்த் தாகி அகத்தார் 

நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண் 745 

பகை கைப்பற்றக் கூடாததாய், உள் உணவுடையதாய்ப் 

போரிடக் கூடியதாய் இருப்பதே நல்ல மதிலாம். 
That is a fortress which cannot be easily stormed, which 

is well stocked with food, and whose garrison can easily maintain 
their stand. (MRR)
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6. எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும் 
நல்லாள் உடையது அரண் 746 

எல்லாப் பொருளும் உடையதாய், பகை காக்க வல்ல 

வீரர்களையும் கொண்டதே கோட்டையாம். 

That is a fortress which is stocked with all provisions and 

has a good garrison for its defence in times of need.(M.R.R.) 

7... முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும் 
பற்றற் கரியது அரண் 

நெருக்கியும் தாக்கியும் மனம் மாற்றிக் கைப்பற்றக் 

கூடாததாய் அமைந்ததே சிறந்த காவலாம். 

That 1s a veritable fortress which cannot be reduced whether 

by a regular siege or by storm or by treachery. (V.V.S.) 

8.  முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப் 
பற்றியார் வெல்வது அரண் 

பெரும் படையினைச் சிறுபடையால் எதிர்த்து நிற்கும் 

படி அமைந்ததே சிறந்த மதிலாகும். 
That is a fort whose inmates are able to overcome, without 

losing their ground, even able men who have be seiged it.(R.D.} 

TAT 

748 

9. முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து 

வீறெய்தி மாண்டது அரண் 

களத்தில் பகைவர் சாயவும், மறை வழிகள் பல உள்ளது 

வும் பெருமிதம் சார்ந்ததுமே கோட்டையாம். 

That fortress is famous which makes it poss:ble for its 

defenders to destroy the besiegers even at the outset.(V.R.R.) 

749 

10. எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி 

இல்லார்கண் இல்லது அரண் 

காவல் பல சிறப்புடையதாயினும் செயலாற்றும் திற 

மற்றவர்க்கு அதனால் பயனில்லை. 

Whatever be the excellences of a fort, it is of no use if 

the defenders do not possess the excellence of action.(K.P.M.) 

750
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76. பொருள் செயல்வகை 
1. பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் 

பொருளல்லது இல்லை பொருள் 751 
ஒரு பொருளாக மதிக்காதவரையும் மதிக்கக் கூடியவ 

ராய்ச் செய்வது பொருளேயாம். 
There is nothing other than wealth which turns a man of 

no worth into one of great worth. (M.R.R.) 

2. இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை 

எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு 752 

பொருள் இல்லாரைப் பலரும் இகழ்வர்; பொருளாளி 
தீயராயினும் அனைவரும் போற்றுவர். 

All will despise the poor and all will honour (ட வணர. 

(5.3.) 

3... பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும் 

எண்ணிய தேய்த்துச் சென்று 753 

செல்வம் என்னும் விளக்கு எண்ணிய இடத்தில் சென்று 

பகை இருளை விலக்கும். 

Wealth, called an unfailing lamp, goes to every place 

designed and dispels darkness or quells enmity. (M.S.P.) 

4.  அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து 
தீதின்றி வந்த பொருள் 754 
நல்வழியில் ஈட்டிய பொருள் ஒருவனுக்கு அறத்தையும் 

இன்பத்தையும் தரும். 

Weaith attained by proper means and without foul practice 
will generate virtue as well as joy. (S.M.) 

5.  அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம் 
புல்லார் புரள விடல் 755 
அருளுடனும் அன்புடனும் வாராத பொருளீட்டம், ஆள் 

வோர் கொள்ளாது விடுக. 
Let the man cast off from his embrace all wealth which 

comes not out of grace of love. (S.M.)
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6.  உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த் 

தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள் 756 

தானே வந்த பொருள் சுங்கப் பொருள், பகைவர் திறைப் 

பொருள் மூன்றுமே அரசர் பொருளாம். 

Wealth inherited, wealth from kingdom's dues - spoils of 

slaughered foes: these are royal revenues. (S.J.) 

7.  அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும் 

செல்வச் செவிலியால் உண்டு 757 

அன்பினால் பெறப்படும் அருள் என்னும் குழந்தை, 

பொருள் என்னும் வளர்ப்புத் தாயால் வளரும். 

Compassion, the child of love, is nurtured by that loving 

foster-mother, wealth. (5.14.) 

8. குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று 

உண்டாகச் செய்வான் வினை. 

குன்றேறியவன் யானைப் போரைக் காண்பது போல் 

பொருளாளி எச்செயலையும் செய்வான். 

An undertaking of one who has means is like viewing an 

elephant-fight from a_ hill-top. (5.3.) 

9. செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும் 

எஃகதனிற் கூரியது இல் 759 

பொருளை ஈட்டுக; பகைவர் தருக்கை அழிக்கும் படை 

அஃது ஒன்றே ஆகும். 
Let riches be gathered; it is the steel that cuts through 

the pride of foes and there is nothing sharper. (M.R.R.) 

10. ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள் 

ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு 

பொருளை உடையார்க்கு அறமும் இன்பமும் எளிதில் 

வந்து எய்தும். 

They who have acquired glorious wealth in plenty will easily 

gain the other two together (virtue and pleasure). (M.S.P.) 

760
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77. uso மாட்சி 
1.  உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படை வேந்தன் 

வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை 761 

நால்வகைப் படையுடன், போரில் அஞ்சாமல் பகையை 
வெல்பவனே சிறந்த செல்வமாம். 

The army which is complete and conquers without fear of 
wounds is the chief wealth of the king. (R.D.) 

2.  உலைவிடத்து ஊறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத் 
தொல்படைக்கு அல்லால் அரிது 762 

போரின் அழிவு வந்த போது முன்னேறித் தாக்க அஞ்சாத 
வீரம் மூலப்படைக்கே உளதாம். 

Nowhere but in an army with a iong tradition can be found 
valour which is undaunted by danger even when reduced by 
repulses, 04.௩௩ 

5.  ஓலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை 

நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும் 763 

பாம்பின் €ற்றத்தின் முன் எலிப்படை தோற்பது போல் 

வலிய படையின் முன் பகைவர் தோற்பர். 

Sea-like, angry mice send forth their battle-cry. What then? 
The dragon breathes upon them, and they die. 

4. அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த 

வன்க ணதுவே படை 764 

போரில் தளர்வின்றி, மாறுபடுத்தப்படாமல் தொன்று 
தொட்டு வளத்தை உடையதே படையாம். 

That army aione deserves the name which knows no defeat, 
and incorruptible and has tong tradition of valour. (S.J.) 

5.  கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும் 
ஆற்ற லதுவே படை 765 
காலனுக்கும் அஞ்சாது எதிர் நின்று தாங்கும் வல்லமை 

உள்ளதே படையாகும். 
__ That indeed is an army which ts capable of offering a united resistance, even if death-god advances against it with fury.
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6.  மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம் 

எனநான்கே ஏமம் படைக்கு 766 

வீரமும் மானமும் முன்னோர் வழி நடத்தலும் நம் 

பிக்கை பெறுதலும் படைக்கு உறுதி தருவதாம். 

Boidness, military pride, tradition of chivalry and trust- 

worthiness are the four qualities that make a regiment invincible. 
(C.R.) 

7. தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த 

போர்தாங்கும் தன்மை யறிந்து 767 

மாற்றான் படையை விலக்கும் வகை தெரிந்து அடுத்துத் 

துரத்தி வெல்பதே படையாம். 

An army that knows how to stand enemy's onset and then 

to advance resisting his vanguard. (5...) 

8.  அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை 

படைத்தகையால் பாடு பெறும் 768 

தாக்கும் வலிமையும்; தாங்கும் வலிமையும் இல்லை 

யென்றாலும் தோற்றத்தால் ஒரு படை சிறப்புறும். 

Incapable of defence or offence though it be, an army wins 

esteem by the splendour of its array. (M.R.R.) 

9.  சிறுமையுஞ் செல்லாத் துனியும் வறுமையும் 

இல்லாயின் வெல்லும் படை 769 

அளவில் குறைதலும், மனவெறுப்பும், வறுமை நிலை 

யும் இல்லாத படையே வெல்லும். 

An army can triumph (over its foes) if it is free from 

diminution, irremediable adversion and poverty. (R.D.) 

10, நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை 

தலைமக்கள் இல்வழி இல் 770 

நிலையான வீரர் பலர் இருப்பினும், தலைவன் இல் 

லாத படை வெல்லாது. 

Though an army may contain a large number of permanent 

soldiers; it cannot last if it has no generals. (R.D.)
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78. படைச் செருக்கு 
1. என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்என்னை 

முன்நின்று கல்நின் றவர் 771 

என் தலைவனை எதிர்க்காதீர், எதிர்த்தவருள் நடுகல் 

லாயினோர் பலராவர். 

Stand not before my war-lord. 0, ye foes! Many who faced 
my war-lord now stand in stone. (M.S.P.) 

2. கான முயலெய்த அம்பினில் யானை 
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது 772 

முயலைக் கொன்ற அம்பைத் தாங்குவதினும் யானையை 

எறிந்து தப்பிய வேலை ஏந்துவதே சிறப்பாகும். 
It is more pleasant to hold the dart that has missed an 

elephant than that which has hit a hare in the forest. (R.D.) 

3. பேராண்மை என்ப தறுகண்டன் றுற்றக்கால் 
ஊராண்மை மற்றதன் எஷ்கு 773 

போராடுவதே வீரமாகும்; பகைவர் தாழ்கையில் அவர்க்கு 
உதவுவதோ பெரு வீரமாகும். 

The furious courage that strikes hard what they call valour, 
but it is chivalrous generosity to fallen that gives it its edge. 

(K.P.M.) 
4. கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் 

மெய்வேல் பறியா நகும் 774 

தன் வேலை யானை மீது எறிந்து, பின்வந்த யானைக்கு 

உடம்பில் தைத்த வேலைப் பிடுங்கி மகிழ்வோனே வீரன். 
The hero who after hurling tance in his hand on an elephant, 

comes searching one and plucks the one that stuck up at his 
chest. (S.3.) 

5. விழித்தகண் வேல்கொண்டு எறிய அழித்திமைப்பின் 
ஒட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு 775 

மாற்றான் வேலுக்கு வீரன் விழிகளை மூடித் இறக்கினும் 

அது புறங்கொடுத்தலோடு ஓக்கும். 
If a hero winks his fierce-glancing or stern eye, when the 

lance is hurled at it, is it not a shame or defeat to him?(M.S.P.}
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6. விழுப்புண் படாதநா ளெல்லாம் வழுக்கினுள் 

வைக்குந்தன் நாளை எடுத்து 

படைஞன் வீரப்புண் பெறாத நாள்களை வீண் நாள் 

சுளாகக் கணக்கிடுவான். 

Counting days passed the brave soldier would deem those 

days spent in vain wherein he did not receive grievous wounds 
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பா battle. {C.R.) 

7. சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார் 

கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து 777 

புகழை விரும்பி உயிரை நீக்கும் மறவர்க்கு வீரக் கழல் 

தேவை இல்லை. 

They that disdam life for the sake of fame that spreads 

the anklets they wear are of the nature of an ornament.(M.R.R.) 

8.  உறினுயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் 

செறினுஞ்சீர் குன்றல் இலர் 

போரில் உயிர்க்கு அஞ்சாத மறவர் தம் அரசன் தடுத் 

தாலும் வீரம் குன்றார். 

The heroes not afraid of losing their life in a contest will 

not cool their ardour even if the king prohibits (their fighting). 

(R.D.) 
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9, இழைத்தது இகவாமைச் சாவாரை யாரே 

பிழைத்தது ஒறுக்கிற் பவர் 779 

வஞ்சினம் கூறிப் போர் மேல் சென்று மடியச்கூடிய 

வீரரைப் பழிக்க யாருள்ளார்? 

Who can find fauft with those (solidiers) who will lay down 

their fives to fulfil ther vow? (V.R.R.) 

10. புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு 

இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து 
தன்னைக் காத்தவன் கண்ணீர் விடச்செய்யும் சாவு ஒரு 

வீரன் வரவேற்கும் சாவாகும். 

If death is to happen on (the battle) field bringing tears 

into the eyes of the ruler death is such as to be aspired.{K.P.M.} 

780
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79. நட்பு 
1. செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல் 

வினைக்கரிய யாவுள காப்பு 781 

ஆக்கற்கு உரியது நட்பே; அந்நட்பு ஒருவற்குப் பெரிய 
பாதுகாப்பாகும். 

What in the world, so difficult to acquire as friendship; 
and what other armour equalls it as a defence against of foes? 

(S.3.) 
2.  நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப் 

பின்நீர பேதையார் நட்பு 782 

அறிவுடையார் நட்பு வளர்பிறையாகும்; அறிவிலார் 

நட்பு அழிபிறையாகும். 

The friendship of wise is the waxing crescent; the friendship 
of unwise fades away like waning moon. (S.J.) 

3.  நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும் 
பண்புடை யாளர் தொடர்பு 783 

குணமுடையார் நட்பு படிக்குந்தோறும் நற்சுவை தரும் 

நூலைப் போல் இன்பம் தரும். 

The friendship of the good, when continually cultivated is 
like the beauty of a book when studied again and again.(M.R.R.) 

4. நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் 

மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு 784 

நட்புக் கொள்வது கலந்து மகிழ்வதற்கு அன்று; தகாச் 

செயற் காலத்து இடித்து உரைத்தற்காம். 
Friendship is not for pleasant laughter; but harsh advice, 

promptly to is be given when one swerves from the right path. 

(C.R.) 

5. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான் 
நட்பாம் கிழமை தரும் 785 
கலத்துறவாடலன்று நட்பு; ஒத்த உணர்ச்சியே நட்புரிமை 

உண்டாக்கும். 

Living together and constant meeting are not necessary for 
friendship; identity of feelings alone can create the right to tt.
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6. முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து 

அகநக நட்பது நட்பு 786 

முகத்தில் மலர்ச்சி காட்டுவது நட்பாகாது; மனமும் 

மலருமாறு அமைவதே நட்பு. 

Friendship is not companionship that smiles to the face; 

it is rather love that delights the hearts. (S.J.) 

7. அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்௧ண் 
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 787 

தோழனைத் தீயவழிச் செல்ல விடாது நல்வழிச் செலுத்தித் 

துன்பத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வதே தோழமையாம். 

Friendship prevents ways leading to ruin, persuades entry 

into right ways and shares suffering in time of adversity. 

8. உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே 

இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு 

ஆடை குலைந்தவனுக்குக் கை உதவுதல் போல் மானம் 

காப்பது தோழனின் கடமை. 

(True) friendship hastens to relieve one’s distress as readily 

as human hand when garment slips away. (S.J.) 

9. நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனில் கொட்பின்றி 

ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை 

மாறுபாடு இல்லாது முடிந்தவரை உதவி செய்வதே 

788 

789 

தோழமையாம். 

The throne of friendship is the strength which, without any 

change, gives support on all possible occasions. (S.J.) 

10. இனையர் இவரெமக்கு இன்னம்யாம் என்று 

புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு 

அன்புடைமையையும் உரிமையுடைமையையும் கூறினும் 
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நட்பருமை குறைந்து விடும். 

Friends may praise saying, “He Is so intimate and we so 

much with him,' (still} such friendship will appear mean.(S.J.)
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60, நட்பாராய்தல் 

1, நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின் 

வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு 791 

நட்புக் கொள்ளுமுன் ஆராய்ந்து கொள்ளல் வேண்டும்; 

நட்புச் செய்தபின் பிரிதல் கூடாது. 
Nothing is as hurtful as hasty friendship for, after once 

contracted, it is difficult for those sincere to separate.(K.P.M.) 

2. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை 
தான்சாம் துயரம் தரும் 792 

குணம் செயல் முதலியன ஆராய்ந்து நட்புக் கொள்ளாத 

வர் துன்பம் அடைவர். 

Friendship made without reftection brings misery which 
would end at last in his death. (S.J.) 

3.  குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா 
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு 793 

குணம், குடிப்பிறப்பு, குற்றம், சுற்றம் எல்லாம் ஆராய்ந்து 

நட்புக் கொள்ளுக. 

Make friendship (with one) after ascertaining (his) character, 
birth, defects and the whole of one's relations. (R.D.) 

4. குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக் 

கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு 794 

நற்குடியில் பிறந்து, பழிக்கு அஞ்சுபவனைப் பொருள் 

கொடுத்தாயினும் தோழமை பெறுக. 
The man born of good family dreads disgrace; one ought 

to acquire his friendship even by paying a price. (K.P.M.) 

5.  அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய 
வல்லார்நட்பு ஆய்ந்து கொளல் 795 

முறை மீறின் அழச்சொல்லி விலக்கியும், கண்டித்துரைக் 
கும் உலகறிந்தவரை நண்பராய்த் தேர்க. 

seek friendship of who reprove evil, whose words make 
you shed tears and who are able to show you the right path. 

(5...)
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6.  கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை 

நீட்டி அளப்பதோர் கோல் 796 

வறுமை என்பது நண்பர் சுற்றத்தார் எல்லையை அளந் 

தறிவதற்குரிய கோல் போலாம். 

There is virtue even in misfortune; for misfortune is the 

rod wherewith one can measure loyalty of friends. (V.V.S.) 

7. ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார் 

கேண்மை ஒரீஇ விடல் 797 

பேதையர் நட்பை நீக்கி விடுவதே ஒருவற்கு ஆக்கம் 

ஆகும். 
Dropping the friendship of fools in the greatest profit one 

can gain. (S.J.) 

8.  உள்ளற்க உள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க 

அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு 

ஊக்கம் குறைக்கும் செயல்களை விடுக; துன்பம் வந்த 

காலை உதவும் நட்பினைக் கொள்க. 

The thought that dwarfs or depresses the heart does not 

make friendship with those who will desert you in times of 

distress. (5.7.) 

9.  கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை 

உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் 

கெட்ட காலத்தை விட்டு நீங்கும் நட்புறவு கொலை 

ஞரைக் காட்டிலும் வருத்தும். 

The friendship to those that fail at time of distress burns 

heart when remembered even at time of death. (S.J.) 

1௦, மருவுக மாசற்றார் கேண்மை ஒன்றீத்தும் 

ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு 

குற்றமற்றவர் நட்பைக் கொள்ஞுக; குணங்குறியற்ற 

வனை அவன் வேண்டுவதைத் தந்து தள்ளுக. 

Continue to enjoy friendship of pure. (but) renounce offe- 

ring a gift false friendship of those who do not agree.(S.J.) 
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81. பழைமை 
3. பழைமை எனப்படுவது யாதெனில் யாதும் 

கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு 801 

பழகியவர் உரிமையால் செய்வனவற்றை விலக்காமல் 
ஒப்புக் கொள்ளும் நட்பே பழமை. 

What is meant by intimacy? It is friendship which does 
net scorn the liberty (taken by the friend). (M.R.R.) 

2. நட்பிற்கு உறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்கு 

உப்பாதல் சான்றோர் கடன் 8:2 

உரிமையால் செய்வன நட்புக்கு அங்கமாகும்; அவ் 

வுரிமைக்கு இயைந்து கொள்ளல் நல்லவர் முறைமை. 

Constituents of friendship are (things done through) right of 
intimacy; to be pleased with such a right is duty of wise.(R.D.) 

3. பழகிய நட்புஎவன் செய்யும் கெழுதகைமை 

செய்தாங்கு அமையாக் கடை 803 

தாம் செய்ததைத் தாம் செய்தது போல் கொள்ளாவிட் 

டால் பழகிய நட்பால் பயனில்லை. 

Of what avail is long-standing friendship. if friends do not 
admit as their own actions done through the right of intimacy. 

(R.D.) 
4.  விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையால் 

கேளாது நட்டார் செயின் 804 

நட்பினால், கேளாது செய்தால் நல்லதே என்று விரும்பு 
வர் அறிவுடையார். 

If friends, through the right of friendship, do (anything) 
without being asked, the wise will be pleased with them on 
account of its desirability. (R.D.) 

5. பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க 
நோதக்க நட்டார் செயின் 805 
நண்பர் தகாதன செய்தால் அறியாமலோ மிகுந்த உரிமை 

யாலோ செய்தாரென்று கொள்ள வேண்டும். 
If the friendship do anything to offend you, consider it effect 

of thoughtlessness or of too great familiarity. (K.P.M.)
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6.  எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் 

தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு 806 

நட்பின் முறை தெரிந்தவர், நண்பரால் பொருளழிவு - 

செயலழிவு வரினும் நட்பினை விடார். 
Constant friends will not forsake those, who from old times 

have been faithful, those who stick even when they are injured. 

(5.7.) 

7.  அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின் 

வழிவந்த கேண்மை யவர் 807 

பழம் நட்புடையவர், வருந்தக்கூடியதை நீணபர் செய் 

தாலும் அவரிடத்து அன்பு நீங்கார். 

They that have friendship based on affection (they) never 

lose their affection even when wronged. (M.R.R.) 

8.  கேளிழுக்கங் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கும் 

நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின் 805 

நண்பர் செய்த பிழையைத் தாமாகவோ பிறர் கூறியோ 

மனங்கொள்ளார்க்கு அந்நாள் நன்னாளாகும். 

To them who appreciate liberty of friendship and will not 

listen to offences, it is a red-letter day when friends offend them. 
(K.P.M.) 

9. கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை 

விடாஅர் விழையும் உலகு 809 

பழைய நட்பினர் பிழை செய்தாலும் அவரைக் கை 

விடாதவரை உலகம் நட்புக் கொள்ள விரும்பும். 

They will be Joved by the world, who have not forsaken 

those with whom they have kept up an unbroken intimacy. 

1௦. விழையார் விழையப் படுப பழையாக்கண் 

பண்பின் தலைப்பிரியா தார் 810 

பழம் நண்பர் பிழை புரியினும் அவரிடம் மாறுபாடு 

கொள்ளாதவரைப் பகைவரும் விரும்புவர். 

Even enemies will love those who have never changed in 

their affection to their long-standing friends. (R.D.)



166 Thirukkural 

62. தீ நட்பு 

1.  பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை 

பெருகலின் குன்றல் இனிது 811 

அன்பால் விழுங்குவார் நிலையினராயினும் தீயவரின் 

நட்புக் கூடுவதினும், குறைவதே நன்று. 
Though evil men, should all-absorbing friendship show, their 

love had better die away than grow. 

2.  உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை 

பெறினும் இழப்பினும் என் 812 

உள்ள போது உறவாடிப் பயன் இல்லாத போது உதறு 

வார் நட்பைப் பெற்றாலென்ன? விட்டால் என்ன? 
What matters whether we gain or lose friendship of selfish 

men who befriend us when it 1s profitable and leave us when 
it is not. (K.P.M.) 

3. உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது 

கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் 813 

தன்னலப் பயன் கருதும் நண்பரும், பரத்தையரும், 

கள்வரும் தம்முள் ஒப்பாவார். 
Alike are the friend that weighs his profit the barlot that 

is bent only on receiving and the man that theives. (M.R.R.) 

4.  அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார் 

தமரின் தனிமை தலை 814 

போர்க்களத்தில் வீழ்த்திச் செல்லும் அறிவிலாக் குதிரை 

போல் இடர்க் காலத்தில் விட்டுச் செல்லும் நட்புக் கொடியது. 
Better solitude than alliance with wicked who fail, like 

unbroken steed leaves its rider in battle-field. (S.J.) 

5.  செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை 

எய்தலின் எய்தாமை நன்று 815 

துன்பத்தில் துணை வராத $ழ்மக்கள் நட்பைப் பெறு 

தலினும் பெறாமையே நன்று. 
The base friendship made with the low that never come 

to one's rescue had better not to be made than made.(M.R.R.)
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6. பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் 
ஏதின்மை கோடி உறும் 816 

அறிவிலியின் நட்பைக் காட்டிலும், அறிவுடையவனின் 

பகை நல்லது. 

The enmity of the wise is million times better than intimacy 

of fools. 

7. நகைவகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரால் 
பத்தடுத்த கோடி உறும் 817 

சிரிப்புக் கேதுவாகிய நட்பினர் நன்மையினும், பகை 

வரால் வரக்கூடியன பன்மடங்கு நல்லனவாம். 

From foes ten millionfold a greater good you gain, Than 

friendship yields that's formed with laughers vain. (G.U.P.) 

8. ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை 

சொல்லாடார் சோர விடல் 818 

த.ம்மால் முடியும் செயலை முடியாமல் செய்வார் 

நட்பை அவரிடம் கூறாமலே விடுக. 

Let your friendship silently drop out with men who plead 

inability and fail to help where they could. (C.R.) 

9, கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு 

சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு 819 

சொல்லும் செயலும் பொருந்தாமல் வெவ்வேறாய் 

இருப்பவர் நட்புக் கனவிலும் துன்பந்தரும். 

The association of those who say one thing and do another 

is certainty injurious even in the dream state. (M.S.P.) 

10. எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ 

மன்றிற் பழிப்பார் தொடர்பு 

மனையிடத்துப் புகழ்ந்தும் மன்றிடத்துப் பழித்தும் 

பேசுபவர் நட்பை விடல் வேண்டும். 

Avoid approach to a contraction of frendship with those 

who would love you in private but ridicule you in public.(S.J.) 

820
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63. கூடா நட்பு 

1.  சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை 

நேரா நிரந்தவர் நட்பு 821 

மனத்தில் அன்பில்லாதவர் நட்பு, தாங்குவது போல் 

இருந்து பிறர் வெட்ட இடங்கொடுக்கும் பட்டடையாம். 
The friendship of who pretends to be friendly serves like 

anvil to hammer at the suitable opportunity. (5.3.) 

2.  இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர் 

மனம்போல வேறு படும் 822 

நட்பினர் போன்று நட்பில்லார் தொடர்பு, பொது மகளிர் 

மனம்போல வேறுபடும். 

The friendship of those who are not but who seem to be 

kinsmen will change as the heart of womankind. (M.S.P.) 

3. பலநல்ல கற்றக் கடைத்தும் மனநல்லர் 

ஆகுதல் மாணார்க் கரிது 823 

நல்நூல் பல கற்ற போதும், மனம் திருந்தி நண்பராகுதல் 

பகைவர்க்கு இல்லை. 

To heart-felt goodness men ignoble hardly may attain. 
Although abundant stores of goodly lore they gain. (G.U.P.) 

4. மூகத்ன் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா 

வஞ்சரை அஞ்சப் படும் 624 

(முகத்தால் சிரித்து மனத்தால் தீயவராக உள்ளார் நட்பு 
அஞ்சவேண்டியதே. 

Be in dread of assemblers who wear a sweet smile on 
their face, but are at heart full of hate. (M.R.R.) 

5. மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும் 
சொல்லினால் தேறற்பாற் றன்று 825 

மனத்தால் பொருந்தாதவரை அவர் சொல்லைக் கொண்டு 
எந்த அளவும் நம்புதல் கூடாது. 

Whatever may be the affair it is not proper to rely on 
the words of those whose hearts are not with you. (K.P.M.)
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6.  நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல் 

ஒல்லை உணரப் படும் 826 

நண்பர்களைப் போல் நல்லன சொல்லினும், தீய நட் 

பினர் சொல் தமையையே தரும். 

Though many goodly words they speak in friendly tone, 

the words of foes will speedily be known. (G.U.P.) 

7. சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம் 

தீங்கு குறித்தமை யான் 827 

வில்லினது வணக்கம், தீமையின் அறிகுறி; பகைவர் 

சொல் வணக்கமும் அதுவே. 
Since bending of bow indicate evil, one should not accept 

(as good) humiliating speeches of one's foes. 

8. தொழுத கையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் 

அழுதகண் ணீரும் அனைத்து 828 

பகைவர் தொழினும் அழுதாலும் தாம் செய்யும் தீங்கின் 

நடிப்புகளே. 

The folded hands of enemy in an attitude of devotion 

conceal a weapon; likewise are his false tears. (V.R.R.} 

9. மிகச்செய்து தம்எள்ளு வாரை நகச்செய்து 

நட்பினுள் சாப்புல்லற பாற்று 

நட்புறவு காட்டி அழிக்கும் பகைவரை, அவர் போல் 

நடித்து மனங்கொள்ளாதிருக்க வேண்டும். 

It is the duty of kings to affect great love but make it 

die (inwardly) as regards those foe who show them false 

friendship externally. (K.P.M.) 

829 

10. பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு 

அகநட்பு ஒரீஇ விடல் 
பகைவர் நண்பராக நடிக்கும் போது தாமும் முகத்தால் 

நட்பாடி மனத்தால் தவிர்க்க. 

When time shail come that foes appear as freinds. Look 

like a friend in the face and avoid being friendly at heart. 

830
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84. பேதைமை 
1. பேதைமை என்பதொன்றும் யாதெனின் ஏதங்கொண்டு 

ஊதியம் போக விடல் 831 
கேட்டைக் கைக்கொண்டு, நன்மையைக் கைவிடுவதே 

பேதைமையாகும். 
What is the thing called folly? It is to cling to what is 

harmful and give up what is good. (M.R.R.) 

2... பேதமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை 
கையல்ல தன்கண் செயல் 632 
தனக்கு ஆகாத நடைமுறையை விரும்புவதே மிக்க அறி 

யாமையாம். 
The folly of all follies is to desire to do what is forbidden. 

3... நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும் 
பேணாமை பேதை தொழில் 833 

வெட்கம், ஆராய்ச்சி, அன்பு, கல்வி, ஒழுக்கம் ஆகியன 

போற்றாதது அறிவிலியின் தொழிலாம். 
Shamelessness, indifference, (to right and wrong) callous- 

ness and aversion (from what ts desirable) - these are the marks 
of a fool. (M.R.R.) 

4. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தான்அடங்காப் 
பேதையின் பேதையார் இல் 834 

கற்றறிந்தும், பிறர்க்குரைத்தும் தான் அடங்கி ஒழுகாத 
அறிவிலியைப் போல் வேறு அறிவிலி இல்லை. 

There is no bigger fool than the man who has studied and 
acquired much knowledge and also preaches without out 
practising. (5...) 

5. ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும் 
தான்புக் கழுந்தும் அளறு 835 
அறிவிலி, ஏழு பிறவிகளில் அழுந்திக் கடக்கும் பெரும் 

துன்பத்தை, ஒரு பிறவியிலே செய்வான். 
A fool can procure in a single birth a hell into which he 

may enter and suffer through all the seven births. (R.D.)



திருக்குறள் 171 

6. பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப் 

பேதை வினைமேற் கொளின் 836 

அறிவிலி ஒரு செயலை மேற்கொண்டால், செயல் கெடு 

வதுடன் தானும் கெடுவான். 

If a fool who knows not how to act undertaken work not 
only does it fall but he will wear fetters. 

7. ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை 

பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை 837 

அறிவிலி பெருஞ்செல்வம் அடையின் அயலார் பய 

னடைய உறவினர் பசித்திருப்பர். 

If the fool should come by a great fortune, It is strangers 
that will feast and his kindered will only starve. (V.V.S.} 

8. மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன் 

கையொன்று உடைமை பெறின் 838 

அறிவிலிக்குச் செல்வம் சேரின், மயக்கம் உள்ளவனுக்கு 

மதுவுண்டது போலாம். 

When folly's hand grasps wealth's increase,’ twill be as when 

a mad man raves in drunken glee. (G.U.P.) 

9.  பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்௧ண் 

பீழை தருவதொன்று இல் 

பிரிவு நேர்ந்த போது துன்பம் இல்லாததால் அறிவிலி 

யின் நட்பு மிக மிகச் சிறந்தது. 

Supremely sweet is the friendship of fools, for when they 
depart you shed not a tear. (S.M.) 

10. கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர் 

குழாஅத்துப் பேதை புகல் 
அறிஞர் அவையில் அறிவிலி புகுவது, தூய்மையற்ற 

காலைப் படுக்கையில் வைத்தல் போலாம். 

A fool's entry into the assembly of the wise ts like one's 
unclean foot on the bed. (V.R.R.) 

839 

840
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85. புல்லறிவாண்மை 

1. அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிநிதின்மை 

இன்மையா வையாது உலகு 841 

அறிவில்லாமையே, இல்லாமை; மற்ற பொருளில் 

லாமை ஒரு பொருட்டன்று. 
Want of all wants is want of wisdom; want of other things, 

world does not hold as a want. (M.R.R.) 

2.  அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறதியாதும் 

இல்லை பெறுவான் தவம் 842 

அறிவிலி ஒன்றை மனமறிந்து கெடுத்தல், பெறுகின்ற 

வன் தவப்பயனேயாகும். 

When a fool bestows a gift to his own free will, it is simply 

the good fortune of the receiver and nothing else. (V.V.S.) 

3. அறிவிலார் தாம்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை 

செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது 843 

அறிவிலார் தமக்குத் தாம் உண்டாக்கிக் கொள்ளும் துன் 

பத்தின் அளவு, பகைவராலும் தரமுடியாது. 

The suffering that fools inflict upon themselves is hardly 

possible even to foes. (R.D.) 

4. வெண்மை எனப்படுவது யாதெனில் ஒண்மை 

உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு 844 

பேரறிவுடையேம் என்று தமக்குத் தாமே மதிக்கும் 

மயக்கம் சிற்றறிவுடைமையாகும். 

What ts called want of wisdom is the vanity which says, 

"We are wise.” (R.D.) 

5. கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடற 

வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் 845 

சிற்றறிவினரின் போலி நடிப்பு, அவர் நன்கு கற்றதிலும் 

பிறர்க்கு ஐயத்தை உண்டாக்கும். 

The pretensions of a fool to the learning beget doubts even 
to the faultess learning that he does possess. (S.3.)
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6. அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் 
குற்றம் மறையா வழி 846 

சிற்றறிவுடையன், தன் குற்றமறிந்து விலக்காவிடில், 

ஆடையால் மானம் மறைத்ததாகக் கருதலாம். 

Even to cover one’s nakedness would be folly, if (one's) 

faults were not covered (by forsaking them). (R.D.) 

7. அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் 

பெருமிறை தானே தனக்கு 847 

அறிவுரையைக் கொள்ளாத சிற்றறிவினன் தனக்குத் 

தானே துன்பம் உண்டாக்கிக் கொள்வான். 
The fool who neglects previous counsel, does of his own 

accord, a great injury to himself. (R.D.) 

8.  ஏவவுஞ் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர் 

போஒம் அளவுமோர் நோய் 848 

சொல்லியும் செய்யாது, தானேயும் அறியாத புல்லறி 

வினன் உலகுக்கு ஒரு நோயாம். 

Advised, he heeds not; of himseif knows nothing wise, this 

man's whole life is all one plague unti he dies. (G.U.P.) 

9.  காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான் 

கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு 849 

புல்லறிவாளனுக்கு அறிவு கூறுபவன் அறியாதவனா 

வான். அவன் ஒன்றும் அதியாதவன். 

He who tries to teach the fool befools himself, for the fool 

sees only as the saw before. 

10. உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து 

அலகையா வைக்கப் படும் 

உயர்ந்தவர் கூறும் ஒன்றை இல்லை என்பவன் உலகத் 

850 

இன் பேயாம். 

He who denies the existence of what the world believes 

in - (He) will be held as an evil spirit that walks the earth. 

(MLR.R.)
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8G. இகல் 

1. இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் 
பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய் 851 

உயிர்களோடு உயிர் உறவாடாத குற்றத்தை உண்டாக்கு 
வது (பகை) மாறுபாடாம். 

The disease which fosters the evil of disunion among all 
creatures is termed hatred by the wise. (R.D.) 

2. பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி 
இன்னாசெய் யாமை தலை 852 
உறவறுக்கும் செயல்களைச் செய்யினும் தாம் மாறு 

பட்டுத் தமை செய்யாதது நல்லது. 
Though offence is given with hostile intentions, it is best 

not to do evil out of enmity. (M.R.R.} 

3. இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத் 
தாவில் விளக்கம் தரும் 853 

மாறுபாடான நோயை விலக்கின் அஃது அவனுக்கு 
அழியாத புகழைத் தரும். 

If hostility, that dire disease, be shonned, it will yield a 
man endless evarlasting fame. (M.S.P.) 

4, இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும் 
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் 854 
மாறுபாடென்னும் பெருந்துன்பம் இல்லையென்றால் 

பேரின்பம் உண்டாகும். 
When hostility, the woe of woes, ceases to exist it will 

yield the pleasure of pleasures, (M.S.P.) 

5.  இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே 
மிகலூக்கும் தன்மை யவர் 855 
மாறுபாட்டை விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை உடை 

யாரை யாரும் வெல்லுதல் அரிது. 
If men from enmity can keep their spirits free, who over 

them shail gain the victory? (G.U.P,)
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6. இகலின் மிகலினிது என்பவன் வாழ்க்கை 
தவலும் கெடலும் நணித்து 856 

முரண்படுவதையே தொழிலாகக் கொண்டவன் வாழ்க்கை 

சிறுமையுற்று அழியும். 
The fife of him who say it is sweet to excel another in 

hatred wil! soon come to trouble and perish. 

7. மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல் 

இன்னா அறிவி னவர் 857 

பகை கொண்ட அறிவுடையார், வாழ்க்கையில் வெற்றி 

யடையும் வழியை அறிய மாட்டார். 

Those whoa do not see the very truth accruing from great- 

ness are men of harmful talents which breed malice.(M.S.P.) 

8.  இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை 

மிகலூக்கின் ஊக்குமாங் கேடு 858 

மாறுபாட்டை ஏற்றுக் கொள்ளாமையே செல்வம்; 

ஏற்றுக் கொள்வது கேடு, 

Shrinking back from hatred will yield wealth; indulging in 

its increase will hasten ruin. (R.D.) 

9. இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை 

மிகல்காணும் கேடு தரற்கு 

மாறுபாட்டினால் வறுமையும், மாறுபாடு இன்மையால் 

செல்வமும் உண்டாகும். 

At the approach of wealth one will not think of hatred; 

(but) to secure one's ruin, one will look to its increase.(R.D.) 

859 

10. இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம் 

நன்னயம் என்னும் செருக்கு 860 

பகைக் குணத்தால் துன்பமும், நட்புக் குணத்தால் நல்லறச் 

செல்வமும் உண்டாகும். 

From enmity do all afflictive evils flow, but friendliness does 

wealth of kindly good bestow. (G.U_P.}
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87. பகைமரட்சி 

1,  வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா 

மெலியார்மேல் மேக பகை 861 

வலியவர் பகையைக் கொள்ளாதே; மெலியவர்க்கு நீ 
பகையாகாதே. 

With stronger than thyself, turn from the strife away, with 
weaker shun not, rather court the fray. (G.U.P.) 

2.  அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான் 

என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு 862 

அன்பு, துணை, வலிமை இல்லாதவன் பகைவரை 

அழித்தல் எவ்வாறு இயலும் 
He who has no affection, has no staunch allies and is weak 

in himself - How can he subdue the might of his enemy? 
(M.R.R.) 

3. அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான் 

தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு _ 863 

அஞ்சுபவன், அறியாதவன், பொருந்தாதவன், ஈயாத 

வன் பகைவர்க்கு மிக எளியனாவான். 
He is a craven, knows nothing, agrees with none, a miser 

such as one will fall an easy prey to enmity. (M.S.P.) 

4. நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும் 
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது 864 

சீற்றமும் கமுக்கமும் இல்லாத ஒருவனை எப்பொழு 

தும், எவ்விடத்தும் எவரும் வெல்லுவர். 
He who neither refrains from anger nor keeps his secrets 

will at ali times and in all places be easily conquered by all. 
(R.D.) 

5. வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான் 
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது 865 

கற்றவழி நில்லாமல், பழிக்கஞ்சாமல் இருக்கும் பண் 
பிலியை எளிதில் வெல்லலாம். 

He reads not moral works, does nothing that is enunciated, 
cares not for reproach, is a sure hit for enemies as without good 
qualities. (S.J.)
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6. காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான் 

பேணாமை பேணப் படும் 866 

முன்பின் நோக்காத வெகுளியைப், பேராசைக்காரனைப் 

பகையாக விரும்பிக் கொள்க. 
Welcome is the enmity of a king who is blind in his wrath 

and excessive in his lust. (M.R.R.) 

7. கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து 

1மாணாத செய்வான் பகை 867 

அடுத்துக் கெடுக்கும் பகையை அவன் வலுவடையும் 
முன் சில பொருள் கொடுத்தேனும் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 

He who starts an enterprise but does what is prejudicial 

to it - his enmity should surely be purchased at some cost even. 
(M.R.R.) 

8,  குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்கு 

இனனிலனாம் ஏமாப்பு உடைத்து 868 

குணமற்றுப் பல குற்றம் கொண்டு துணையில்லாதவன் 

பகைவர்க்குத் துணை செய்தவனாகிறான். 

If one has no virtues and has many vices, he will have 
no allies and this is a source of strength to enemies. 

9,  செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா 

அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின் 

அறன் அறியாத அஞ்சும் இயல்பினராய்ப் பகைவர் 

இருப்பின் அவர் பகைவர்க்கு உயர்ந்த இன்பமாம். 

The joy of victory is never far removed from those who've 

luck to meet with ignorant and timid foes. (G.U.P.) 

10. கல்லான் வெகுளுஞ் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் 

ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி 

அறநூல் அறியானைப் பகைத்தால், அவனை வெல் 

வார்க்கு உயர்ந்த இன்பங்கள் வந்தடையும். 

Fame will never attend a man who has not gained the 

least object (victory) by contending against the 1 os) 

B69 

870
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88. பகைத்திறம் தெரிதல் 

1. பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன் 

நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று B71 

பகைக் குற்றத்தை ஒருவன் விளையாட்டிற்காகவும் 

விரும்பக் கூடாது. 

That ill-natured thing called enmity should not be desired 
even in jest. 

2. SleoGet உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க 

சொல்லேர் உழவர் பகை 872 

வில் ஆண்மையரோடு பகை கொண்டாலும், சொல் 

ஆண்மையரோடு பகை கொள்ளல் ஆகாது. 

Although you hate incur of those whose ploughs are bows- 

make not the men whose ploughs are words your foes.(G.U.P.) 

3... ஏழுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப் 

பல்லார் பகைகொள் பவன் 873 

தனியாக இருந்து பலருடன் பகை கொள்பவன், 

பித்தரைக் காட்டிலும் அறிவில்லாதவன். 

He who, being alone, incurs the hatred of many is more 
infatuated than even mad men. (R.D.} 

4.  பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன் 

தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு 874 

பகையை மாற்றி நட்புறவு செய்து கொள்ளும் ஒருவன் 

உலகப் பெருமைக்கு உரியவனாகிறான். 
The world abides in the greatness of that good-natured 

man who behaves so as to turn hatred into friendship.(R.D.) 

5.  தன்துணை இன்றால் பகையிரண்டால் தான்ஒருவன் 

இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று 875 

தனக்குத் துணையில்லை; பகையோ இரண்டு; இந் 
நிலையில் பகையிரண்டில் ஒன்றை நட்பாக்கிக் கொள். 

One who has no ally but two adversaries must befriend 
one of them. (V.R.R.)
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6.  தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்௧ண் 

தேறான் பகாஅன் விடல் 876 

பகைவனைத் தெளிந்தாலும் தெளியாவிடினும் தனக்குத் 

தாழ்வெனில் நடுநிலையில் விட்டு விடுக. 

Whether he is trusted or not, in the time of adversity tet 

him be neither trusted nor estranged. (M.R.R.) 

7... நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க 

மென்மை பகைவ ரகத்து 877 

அறியாத நண்பர்க்குத் தன்வருத்தம் கூறற்க; பகைவ 

ரிடம் தன் வலியின்மையைக் காட்டாதிருக்கவும். 

Whisper not your troubles to friends who cannot divine 

them; but say not your weakness to your enemy. (V.R.R.) 

8. வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும் 

பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு 

போர் வகையைத் தெரிந்து தன்னைப் பெருக்கிக் காக் 

இன், பகைவன் செருக்கு ஒழியும். 

If one understands the situation, accemplishes the needful 

and defends oneself, the pride of one's foes will fall. (M.R.R.) 
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9. இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர் 

கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து 

முள்மரத்தைத் தோன்றுகையில் அழிக்க வேண்டும்; 

முற்றிய பின் வெட்டுவோர் கை வருத்தும். பகைக்கும் 

இதுவே முறை. 

Fell Gown thorn-trees while yet young; for when overgrown 

they will cut hand that attempts to fell them. (5...) 
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1௦. உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் 

செம்மல் சிதைக்கலா தார் 

பகையைக் களைய வேண்டும் காலத்தில் களையா 

விட்டால் விரைவில் அழிவர். 

They will surely die at a (m 

down the pride of their enemies. 
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ere) breath, who cannot bring 

(M.R.R.)
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69. உட்பகை 

3.  நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும் 

இன்னாவாம் இன்னா செயின் 881 

நிழலும் நீரும் நோய் செய்யின் தமையாம்; அதுபோல் 

தீமை செய்யும் உறவும் தகாது. 
Shade and water are not pleasant, if they cause disease: 

so are the qualities of one’s relations if they cause pain.(K.P.M.} 

2. வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக 

கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு 882 

வெளிப்படையான பகைவர்க்கு அஞ்சாதே. உள் பகை 

வரின் நட்புக்கு அஞ்சுக. 
Dread not your foes who are like swords, but dread the 

foes who profess them selves to be your kinsmen. (M.S.P) 

3. உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து 

மட்பகையின் மாணத் தெறும் 883 

உட்பகைக்கு அஞ்ச வேண்டும்; சமயம் அறிந்து பசும் 

மட்கலம் அறுக்கும் குயவனின் கைச்சிம்பு அவர். 
Fear internal enmity and guard self; it will destroy in an 

evil hour as surely as the tool cuts the potter's clay. 

4. மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா 

ஏதம் பலவும் தரும் 884 

நல்லெண்ணம் இல்லாத உட்பகை, அவன் சுற்றத்தாரைப் 

பகைவராக்கும் குற்றமாம். 

Should there be a secret enmity in heart he would create 

many evil causing estrangements among kinsfolks. (5.3.) 

5,  உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான் 

ஏதம் பலவும் தரும் 885 

உறவுமுறை பாராட்டும் உட்பகை, அவனுக்கு இறத்தற் 

குரிய குற்றத்தைத் தரும். 
If enmity lurks secretly in kindred, it will cause multitudes 

of evils and do you te death.
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6.  ஒஓன்றாமை ஒன்றியார் கண்படின் எஞ்ஞான்றும் 

பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது 886 

உறவினர் உட்பகையாக மாறின், தப்புதல் மிக மிக அரி 

தாகும். 

If discord arises among those who are in concord, hard 

is it at any time to escape death. 

7. செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே 

உட்பகை உற்ற குடி 887 

செப்பின் மூடிப்போலப் புறத்தே கூடினும், உட்பகை 

கொண்ட குடி உள்ளத்தால் கூடாது. 

As casket with its cover though in one they live always 

no union to the house where hate concealed has sway. 

(G.U.P.) 

8 அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது 

உட்பகை உற்ற குடி 

உட்பகை உண்டாக்கிய குடி, அரத்தால் ௮ராவப்பட்ட 

இரும்பு போல் தேய்ந்து வலி குறையும். 

A family subject to internal hatred will wear out and lose 

its strength like iron that has been filed away. (R.D.) 
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9. எட்பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் 

உட்பகை உள்ளதாம் கேடு 

எள்ளுப் பிளவைப் போல் உட்பகை சிறிதாயினும் மிகப் 

பெரிய கேடு வரும். 

Hidden hate its ruinous, small as the shred of a sesame 

though it be. (M.R.R.) 

10. உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் 

பாம்போடு உடனுறைந் தற்று 

உள்ளம் ஒன்றாரோடு கூடி வாழ்வது, புட்டியில் பாம் 

போடு வாழ்வதைப் போலாம். 

Living with one not it concord ts like dweiling in a hut 

with a cobra as companion. (M.S.P.) 
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90. பெரியாரைப் பிழையாமை 

1. ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் 

போற்றலுள் எல்லாம் தலை 891 

வல்ல பெரியோர்களின் ஆற்றலைப் போற்றுவார்க்கு 

யாதொரு தீங்கும் வராது என்பது உறுதி. 
The greatest care of a man to his safety should be to 

guard himself carefully from offenders. (S.J.) 

2. பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாராற் 

பேரா இடும்பை தரும் 892 

வலிமை மிகுந்த சான்றோரை அவமதித்தால் தீராத் 

துன்பங்கள் உண்டாகும். 

Should a man behave with indifference to the great, it 
would bring him, through these great men, evils that are 
irreparable. (M.R.R.) 

3, கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின் 

ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு 893 

தன்னினும் பெரியாருக்குத் தவறு செய்பவன் தானே 
கெடுவான். 

If ruin is desired, let offence be done without heeding 
advice to those who are mighty. (K.P.M.) 

4.  கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு 

ஆற்றாதார் இன்னா செயல் 894 

வன்மை உடையவர்க்கு வன்மை இல்லாதவர் தீமை 

செய்தல் கலனை அழைப்பது போலாம். 

The feeble man doing an injury to men of might and power: 
it is as if he beckons to the god of death to come to him.(K.P.M.) 

5.  யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின் 
வேந்து செறப்பட். டவர் 895 

மிக்க வலிமையுடையவரால் றப்பட்டவர் எங்குச் 
சென்றும் வாழ்தல் முடியாது. 

Those who have incurred the wrath of a cruel and mighty 
potentate will not prosper wherever they may go. (R.D.)
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6. எஎரியாற் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார் 

பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார் 896 

நெருப்பில் கடப்பட்டாலும் பிழைத்தல் கூடும்; ஆனால் 

பெரியாரைப் பிழைத்தவர் பிழையார். 
_ They who are caught in flames may survive the confla- 

gration; they who offend the great ones will have no escape. 
(M.S.P.) 

7. வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம் 

துகைமாண்ட தக்கார் செறின் 897 

அறிவிற்பெரியார் சினந்தால், செல்வமும் செல்வாக்கும் 

கெட்டழியும். 
If worthy men of mighty virtue frown, of what avail would 

the splendid auxikaries and mighty riches be? 

8.  குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு 

நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து 898 

மலையை ஒத்த மதிஞர் அழிய வேண்டி நினைத்தால் 

மலையை ஒத்த செல்வரும் மண்ணாவார். 

Should they who are mighty as the mountain think of 

ruining, even men of firm standing in the world would perish 

with all their kins. (R.V.) 

9. ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து 

வேந்தனும் வேந்து கெடும் 

உயர்ந்த குறிக்கோளுடைய சான்றோர் சீறினால் ஆள் 

வோரும் ஆட்சியும் அழியும். 

If those of exalted rows burst in a rage, even the king 

of gods will fail from his place and lose his sovereignty.(R.V.) 

1௦. இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார் 

சிறந்தமைந்த சீரார் செறின் 

பெருமை மிகுந்த அருமையர் சீற்றத்தின் முன், பெருந் 

துணையும் பீடழியும். 
t upon the most solid of supports will 

Even kings who res 

not be saved if men of great spiritual power frown 9 ட 
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91. பெண்வழிச் சேறல் 
3.  மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார் 

வேண்டாப் பொருளும் அது 901 

பெருவேட்கையால் மனைவியை விரும்பி முயற்சியை 

விட்டவர் அறமும் பொருளும் பெறார். 
Those who have intense desire for their wives will not attain 

the excellence of virtues and it is just the thing that is not desired 

by those who have ambition to do great. 

2. பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் 

நாணாக நாணுத் தரும் 902 

பெண்மைக்கு அடங்கிச் சேர்த்த செல்வம் மற்றவர்க்கும் 
தனக்கும் நாணத்தைத் தரும். 

The prosperity of the man who has no self-respect and 
infatuated with his wife will cause great shame to himself. 

3. இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும் 

நல்லாருள் நாணுத் தரும் 903 

மனைவியிடம் தாழ்ந்து செய்யும் செயல் நல்லவர் முன் 

வெட்கத்தை உண்டாக்கும். 

The fraitty that stoops to a wife will always make (her 

husband) feel ashamed among the good. (R.D.) 

4. மனையாளை அஸஞ்சும் மறுமையி லாளன் 

வினையாண்மை வீறெய்தல் இன்று 904 

மனைவிக்கு அஞ்சி வாழ்கிறவன் செய்யும் பணி நல்ல 

வர்களால் மதிக்கப்படாது. 

The noble action done by a wife-fearing man who does 
not deserve the other world wil! never be glorious. (M.S.P) 

5. இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும்மற்று எஞ்ஞான்றும் 
நல்லார்க்கு நல்ல செயல் 905 
மனைவிக்கு அஞ்சுகிறவன் நல்லவர்க்கு நல்லன செய்ய 

அஞ்சுவான். 
He that fears his wife will always be afraid of doing good 

deeds (even) to the good. (R.D.)
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6. இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே இல்லாள் 
அமையார்தோள் அஞ்சு பவர் 906 

இல்லாளுக்கு அஞ்சி வாழ்பவர், ஏற்றமுடையவர் 

ஆயினும் பெருமை இல்லாதவர். 

They who dread the bamboo-like arms of their wives can never 

be great though they live like gods. (M.R.R.) 

7.  பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடையப் 
பெண்ணே பெருமை உடைத்து 907 

கொண்டவலின் ஏவற்படி வாழும் கொழுநனைக் 

காட்டிலும் வெட்கமுடைய பெண்ணே சிறந்தவள். 

The modest or shame-faced women herself is more dignified 

than the manliness of htm who obeys his wife. (M.S.P.)} 

8, நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள் 

பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர் 

மனைவியின் சொல்படி வாழ்பவர் நண்பர் குறை தீரார்; 

அறமும் செய்யார். 

Those who yield to the wishes of their wives will neither relieve 
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the wants of their friends nor perform virtuous deeds. (R.D.) 

9.  அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும் 

பெண்ணேவல் செய்வார்கண் இல் 909 

மனையாளின் ஏவல்படி வாழ்பவரிடம் பொருள் 

சேர்தலும் அறம் செய்தலும் இன்பச் செயலும் இல்லை. 

No virtuous deed, no seemly wealth, no pleasure rests-with 

them who live obedient to their wives behests. (G.U.P.) 

10. எண்சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடனுடையார்க் கெஞ்ஞான்றும் 

பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல் 

ஆராய்ந்து அறியும் அறிவினையுடையார் பெண் ஏவல் 

செய்து வாழ மாட்டார். 

The madness from devotion to a wife will never be found in 

those who possess a reflecting mind and prosperity therefrom.(S.J.) 

910
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32. வரைவில் மகளிர் 

3. அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார் 
இன்சொல் இழுக்குத் தரும் 911 

அன்பின்றிப் பொருளுக்காக ஒருவனை விரும்பும் 

பெண்ணின் இனிய சொல் கேட்டைக் கொடுக்கும். 

Those that choice armlets wear who seeks not you with love, 

but seek your wealth, their pleasant words will ruin prove. (G.U.P.) 

2. பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பில் மகளிர் 

நயன்தூக்கி நள்ளா விடல் 912 

நற்குணம் இல்லாதிருநீதும் உள்ளவர் போல் காட்டும் 

கணிகையரைச் சேராது விடுக. 

Ascertain the character of evil women who weigh the gain and 
speak virtuous words, and avoid them. 

3.  பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில் 

ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று 913 
பொருளைவிரும்பும் விலைமகளிர்அணைப்பு, இருட்டு 

அறையில் கூலிக்காகப் பிணம் தழுவியதை ஓக்கும். 

The false embrace of mercenary women is like embracing some 

unknown corpse in a dark-room. (M.S.P.) 

4.  பொருட்பொருளார் புன்னலம் தோயார் அருட்பொருள் 

ஆயும் அறிவி னவர் 914 

பொருள் நாடும் மகளிர் இன்பத்தை, அருள்நாடும் 

அறிவுடையார் விரும்பார். 

Wish men who seek the wealth of grace will keep away from 

worthless charms of mercenary harlots. (S.J.) 

5.  பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின் 
மாண்ட அறிவி னவர் 915 

நூலறிவுடைய நன்மக்கள் பொது மகளிர் இன்பத்தை 
நோக்கார். 

Those whose knowledge is sharpened with instuituion will not 
covet the trifling delights of courtesan's favours. (S.3.)
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6.  தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப் 

புன்னலம் பாரிப்பார் தோள் 916 

ஆடல் பாடலால் விலை கொடுப்பாரிடம், இன்பத்தைப் 

புகழாளர் என்றும் கொள்ள விரும்பார். 

They that seek to extend their renown never seek the arms of 

mercenary women, proud of their charms. (5...) 

7. நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிறநெஞ்சிற் 

பேணிப் புணர்பவர் தோள் 917 

திருந்திய உள்ளம் இல்லாதவரே, பொருள் கொடுப்பாரை 

விரும்பும் மகளிரைச் சேர்வர். 

(Only) those whe do not stick to strict morality will seek the 

arms of mercenary embrace of courtesans. (K.P.M.) 

8. ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப 

மாய மகளிர் முயக்கு 

ஆராயும் அறிவில்லாதவரே வடிவு சொல் செயல்களால் 

மயக்கும் மகளிரைச் சேர்வர். 

To those penetrating on sham covetous coutesan's embraces 

are like courting evil spirits. (S.J.) 

9. வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப் 

பூரியாகள் ஆழும் அளறு 

பலரைக் கூடும் பணப்பெண்டிரின் தோள்கள், அறிவற்ற 

8ழ்மக்கள் சேரும் படுகுழியாம். 

The embracing shoulders of prostitutes with excellent jewels 

are a veritable hell to ignorant base. (5.14) 

10. இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் 

திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு 

விலைமகளிர், மது, சூது இம்மூன்றிலன் தொடர்பால் 

செல்வம் நீங்கும். 

Women of twin hearts, drink and dice: these are the companions 

of those abandoned by the goddess of fortune. (S.J) 
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93. கள்ஞாண்ணாமை 
1... உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும் 

கட்காதல் கொண்டொழுகு வார் 921 
மது மீது விருப்பம் உடையவர் பெருமை இழப்பர்; 

பகைவரால் இகழப்படுவர். 

Men addicted to drinking toddy, every day will not be feared 
by their foemen and they wil! lose the glory already achieved.(M.S.P.) 

2.  உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரால் 
எண்ணப் படவேண்டா தார் 922 

அறிவுடையார் மதுவை அருந்தாது விடுக; நல்லவர் 
மதிப்பை வேண்டாதார் உண்க. 

Let one none drink liquor: If drink is desired, let them drink 
who do not seek the esteem of the goad. (M.R.R.) 

3. ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என்மற்றுச் 
சான்றோர் முகத்துக் களி 923 

பெற்ற தாயே பொறுக்காத மதுவுண்ணலைப் பெரியோர் 
எவ்வாறு பொறுப்பர்ர 

The drunkard’s joy is sorrow to his mother's eyes; what must't 
be in presence of the truly wise? (G.U.P.) 

4. நாணென்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்னும் 
பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு 924 

மதுவுண்டு குற்றம் செய்வாரைக் காண, நாணம் எனும் 
மகள் அஞ்சுவாள். 

The dignified maid of modesty will turn her back on those who 
are in steep abominable crime of drunkenness. (S.J.) 

5.  கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து 
மெய்யறி யாமை கொளல் 925 
விலை கொடுத்து மதுவுண்டு மயங்கும் காரணம், நன்மை 

இமையை அறியாமையே. 
To give money and buy unconsciousness is due to ignorance 

of what one should do. (M.R.R.)
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6. துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும் 

நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர் 926 

உறங்கினார், செத்தாரோடு ஒப்பர். அதுபோல் மது 

வுண்டார் நஞ்சுண்டவர்க்கு ஒப்பாவர். 
The sleeping and the dead are not different; those that 

intoxicate are like them taking in poison, (5...) 

7.  உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் 
கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர் 927 

மதுவுண்டு மதி சோர்பவர், தாம் வாழும் ஊராராலேயே 

மதிக்கப்படார். 

Those that drink secretly and lose their senses will have their 

secrets detected and scorned at by all men. 

8.  களித்தறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து 

ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் 928 

குடித்தாலும் குதியேன் என்பதை நம்பற்க; மது அருந்திய 

பின் உண்மை வெளிப்பட்டு விடும். 

Let the drunkard give up saying, "I have never drunk;' (for) 

the moment (he drinks) he will simply lose his former posture to 

conceal. (K.P.M.) 

9. களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க் 

குளித்தானைத் தீத்துரீஇ யற்று 929 

மதுவுண்டவன் மதியைத் தெளிவித்தல் என்பது நீருக்குள் 

இருப்பவனைத் தீப்பந்தம் கொண்டு தேடுதல் போலாம். 

Behold the man whe arguing with an intoxicated and trying to 

reform just as one goes in search of another under water with a 

burning torch. (5...) 

30, கள்ளுண்ணாப் போழ்தில் களித்தானைக் காணுங்கால் 

உள்ளான்்கொல் உண்டதன் சோர்வு 

மதுவருந்தாத போது மதுவுண்டவன் செய்கையைக் 

காண்பவன் மனம் திருந்தான் போலும். 

A sober man who sees the drunken state of another cannot 

picture to himself hts own drunken state? (K.P.M.) 

930



190 Thirukkural 

94. சூது 

1. வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉந் 
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று 931 

வெல்லும் வலிமை இருப்பிலும் சூதாடலை விடுக; 

தூண்டில் இரையைக் கருதிய மீன் போலாம் வெற்றி. 
Desire not playing with the dice though you should win. Your 

gain is as the baited iron-hook which the fish swallows. (M.S.P.) 

2.  ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல் 

நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு 932 

சிறுநன்மை செய்து பேரிழப்பைத் தருவது சூது; அதனை 

நம்பினோர் அறமும் நன்மையும் எய்தார். 

To the gamblers who win once but lose a hundred times, will 

there be way to obtain good and live in prosperity? (M.S.P.) 

3. உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம் 

போடஷய்ப் புறமே படும் 933 

பணயத்தைக் கூறி இடைவிடாது சூதாடுவான், 

பொருளை வருவாயைப் பகைவனிடம் சேர்ப்பான். 
If the king is an addict to rolling dice his wealth and resources 

will all depart soon. (K.P.M.) 

4, சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின் 
வறுமை தரூவதொன்று இல் 934 

துன்பந் தந்து, புகழ் கெடுத்து, வறுமையை உண்டாக்கு 

வதே சூதாகும். 
There is nothing else that brings (one) to poverty, like gambling 

which causes many a misery and destroys (one's) reputation.(R.D.) 

5. கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி 

இவறியார் இல்லாகி யார் 935 

சூதாட்டத்தினை விரும்பி அவ்விடத்தினையே புகலிட 
மாய்க் கொண்டவர் வறுமை எய்துவர். 

The dice, and gaming-hall, and gamester's art, they eager 
sought, - Thristing for gain - the men longing came to nought.(G.U.P.)
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6.  அகடாரார் அல்லல் உழப்பர் சூதென்னும் 
முகடியான் மூடப்பட் டார் 936 

சூது வயப்பட்டவர் வறுமையில் உழன்று உணவின்றித் 

துன்புறுவர். 

They that with the elder sister (of Lakshmi) called gambling - 

(they) will be reduced to nothing and become woefurer. (5...) 

7. பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் 

கழகத்துக் காலை புகின் 

நாடொறும் சூதாடும் இடம் சென்றால், முன்னோர் 

பெருஞ் செல்வத்தையும் தன் குணத்தையும் போக்கும். 

Ancestral wealth and noble fame to ruin haste, if men in 

gambler's halls their precious moments waste. (G.U.P.) 

8.  பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்து 

அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது 

சூது, பொருளை அழித்துப் பொய்யைச் சொல்ல வைத்துத் 
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துன்பத்தை அடையச் செய்யும். 

Gambling destroys weaith, makes one play false, kills all virtues 

and brings on distress. (V.R.R.) 

9. உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்வியென்று ஐந்தும் 

அடையாவாம் ஆயங் கொளின் 

சூது மேற்கொண்டவன், உண்டி, புகழ், கல்வி, செல்வம், 

உடை ஐந்தினையும் பெறான். 

None of these five willa man have who takes to dice, garment, 

wealth, food, fame and learning. (M.R.R.) 

1௦. இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம் 

உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர் 

துன்பப்படுந்தோறும் உடம்பின்மீது விருப்பம் தோன்று 

வது போல், பொருள் இழக்கும் தோறும் சூதினை விரும்புவர். 

Like gambling wh ich a man loves even while he loses, the 

body is loved by foving beings even while they suffer. (M.R.R.) 

939 

940
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95. மருந்து 
3. மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் 

வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று 941 

ஒருவர்க்கு உணவு, செயல் உடம்பிற்கு ஏற்றவாறன்று 
மிகுந்தாலும் குறைந்தாலும் நோய் உண்டாகும். 

If intake excessive or deficient the three vitals enunciated by 
authorities (flatulence, billousness, and phlegm) diseases manifest. 

(S.J.) 
2. மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது 

அற்றது போற்றி உணின் 942 

முன் உண்ட உணவு செரித்த பிறகு உண்டால், அதுவே 
தோய் வராமல் தடுக்கும் நன்மருந்து. 

No medicine is necessary to your body if you always eat after 
assimilation of the food taken. (K.P.M.) 

3. அற்றால் அளவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு 

பெற்றான் நெடிதுய்க்கு மாறு 943 

செரிக்கும் அளவை அறிந்து உண்டு, செரித்த பின் 
உண்பவன் நெடுங்காலம் வாழ்வான். 

After digestion let one eat conscious of the limit: that is the 
way to prolong human life. (S.J.) 

4. அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல 
துய்க்க துவரப் பசித்து 944 

மிகப் பசித்து, காலமறிந்து, மாறுபாடு இல்லாத உணவு 

வகைகளைக் குறிக்கொண்டு உண்க. 
Knowing that the food taken is digested and feeling really 

very hungry, let one eat with constant care whatever is not 
disagreeable. 

5. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின் 
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு 455 
அளவு தெரிந்து உண்பாராயின், அவர் உயிர்க்கு நோய் 

களால் துன்பம் உண்டாகாது. 
No sudden disaster to one's life will come if one eats with 

moderation, food that is not disagreeable. (R.D.)
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6,  இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும் 

கழிபேர் இரையான்கண் நோய் 946 

அளவு குறைத்து உண்பவனிடம் இன்பம் நிலைக்கும்; 

மிகுத்து உண்பவனிடம் துன்பம் நிறைக்கும். 

As pleasure dwells with him who eats moderately, so disease 
(dwells) with the glutton who eats voraciously. (R.D.) 

7. தீயளவு அன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின் 

நோயளவு இன்றிப் படும் 947 

தம் உடம்பின் இயல்பறியாது அளவுக்கு மேல் உண்பவர் 

நோய்க்கு ஆட்படுபவர். 
He who ignorantly overconsumes beyond digestive limit will 

be subjected to disease beyond all measure. (K.P.M.) 

8. நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும் 

வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல் 

மருத்துவர், நோயாளியின் நோயைத் தெரிந்து, காரணம் 

அறிந்து, தீர்க்கும் வழியில் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும். 

Let the disease be diagnosed and the cause of disease and its 

remedy and let it be applied conformably. (M.R.R.) 

948 

9. உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும் 

கற்றான் கருதிச் செயல் 

மருத்துவர் பிணியாளன் நிலை, நோய்த் தன்மை, நோய்க் 

காலம் அறிந்து மருத்துவம் புரிய வேண்டும். 

The learned (physician) should ascertain the condition of his 

patient, his disease and climatic season and prescnbe treatment.(S.J.) 

949 

10. உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துழைச் செல்வானென்று 

அப்பால்நாற் கூற்றே மருந்து 

நோயாளன், மருத்துவன், மருந்து வினைஞன் என நான்கு 

வகையால் அமைந்ததே மருந்து. 

Medical science consists of four parts, namely patient, 

physician, medicine and dispenrer. (5...) 

950



194 Thirukkural 

96. குடிமை 

1. இற்பிறந்தார் கண்ணல்லது இல்லை இயல்பாகச் 

செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு 951 

செம்மையும், பழிக்கஞ்சுதலும் நற்குடிப் பிறந்தாரிடமே 

சிறக்கும். 
Except in the members of a noble family can never be found 

both natural rectitude and sense of shame. (M.S.P.) 

2... ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும் 

இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார் 952 

ஒழுக்கம், உண்மை, நாணம் மூன்றிலும் தவறாது நடப்பர் 

உயர்ந்தோர். 

Men of gentle birth fall not from these things, namely, correct 

conduct, truth and delicacy. (V.V.S.) 

3. நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும் 

வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு 953 

இனிய முகமும், கொடுத்தலும், இன்சொல்லும், இக 

ழாமையும் நற்குடியினர்க்கு அணியாகும். 

A cheerful countenance, liberality, pleasant words, and an 

unreviling disposition - these four are the proper qualities of high- 
born. (5.].) 
4. அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் 

குன்றுவ செய்தல் இலர் 954 

பலகோடிப் பொருள் கொடுத்தாலும் பண்பினர் பழியான 

செயல்களில் ஈடுபடார். 

Crores upon crores they may earn, still the high - born will 
never do what is derogatory. (M.R.R.) 

5. வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி 
பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று 955 

செல்வ நிலை சுருங்கிய போதும் தொன்று தொட்டு வரும் 
உயர் குடியினர் தம் கடமையில் தவறார். 

Men of ancient family do not discard their wonted liberality 
when their means of benefaction have gone down. (M.S.P.)}
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6.  சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற 

குலம்பற்றி வாழ்துமென் பார் 956 

நற்குடிப் பிறந்தவர் வறுமை வரினும் நாணத்தகும் 

செயல்களை நாடிடார். 

Those who would live in accordance with the traditions of their 

noble descent never stoop to low deceit nor do ignoble actions.(M.S.P.) 

7. குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் 

மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து 957 

உயர்ந்தவரிடத்துக் குற்றம் சிறிதாயினும், வான் நிலவின் 

மறுப்போல் உலகறியும். 

The fault of a man of no noble family will show conspicuously 

even as the spot in the face of the moon. (45. 

8.  நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக் 

குலத்தின்௧ண் ஐயப் படும் 

அன்பின்மை ஒருவனிடம் இல்லையேல் அவன் குடிப் 

பிறப்பில் ஐயம் உண்டாகும். 

Should there be no compassion among a man’s virtue, doubts 

might arise about his lineage. (M.R.R.) 

9. நிலத்திற் கிடந்தமை கால்மாட்டும் காட்டும் 

குலத்திற் பிறந்தார் வாய்ச்சொல் 

நிலத்தின் இயல்பை முளைத்த மூளை காட்டும்; மாந்தர் 

மேன்மையை அவர் வாய்ச்சொல் காட்டும். 

The nature of a soll is known by seediing grown therein; the 

family of a man known by the words he utters. (5...) 

958 
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10. நலம்வேண்டின் நாணுடமை வேண்டும் குலம்வேண்டின் 

வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு 

நலத்தை விரும்புபவர் பழிக்கு நாண வேண்டும், 

பணிவாக நடத்தலே பண்பாளர்க்கு அழகு. 

If good be sought one should have a sense of shame. If nobility 

be sought one should show humility to all. 

970
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97. மானம் 

1. இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும் 
குன்ற வருப விடல் 961 

மிகுபெரும் சிறப்புடையதாயினும் குடிப்பிறப்புக்கு 

இழிவுதரும் செயலைச் செய்யற்க. 

Reject what will lessen your honour, however indispensable 
they be. (M.S.P.) 

2.  சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு 

பேராண்மை வேண்டு பவர் 962 

நிலையான புகழைக் கருதியும் மானமுடையவர் 

நேர்மையற்ற செயலைச் செய்ய மாட்டார். 
Even for the sake of glory, men who aspire to greatness and 

glory never do what is dishonourable. (M.R.R.) 

3.  பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய 

சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு 963 

செல்வக் காலத்துத் தாழ்வும், வறுமைக் காலத்துச் 

செம்மையும் வேண்டும். 

In great prosperity humility is becoming; dignity in great 

adversity. (R,0.) 

4. தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர் 

நிலையின் இழிந்தக் கடை 964 

நற்குடியார் இழிந்த செயலில் ஈடுபடின் தலையை விட்டு 

நீங்கிய மயிரைப் போல் ஆவர். 

Like unto the hair that has fallen from the head is a man who 
has fatlen from his status. (S.M.) 
5.  சூன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ 

குன்றி அனைய செயின் 965 

மலை போன்ற உயர்ச்சியுடையாரும் மாண்பிலாதன 
செய்யின் குன்றிமணி அளவும் மஇக்கப்படார். 

Men, mountain high will sink if they will do a mean act as 
small as abrus (kunri) seed. (M.S.P.)
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6.  புகழின்றால் புத்தேள்நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று 

இகழ்வார்பின் சென்று நிலை 966 

மானத்தை விட்டு மாற்றானிடம் சென்று வாழ்ந்தால் 

என்றும் எங்கும் புகழ் மண்டாது. 

It brings no glory; neither dose it open way unto heaven; why 

a man tries to live by fawning on men that despise him? (5...) 

7.  ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே 
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று 967 

பகைவரிடம் பொருள் பெற்று வாழ்வதைவிட வறுமை 

யால் இறந்து விடுதல் நல்லது. 
It is better for a man to die in his usual state than he eked out 

his life by following these who disgraced him (S.J,) 

8.  மருந்தோமற்று ஊனோம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை 

பிடழிய வந்த இடத்து 
தன்மானம் கெட வந்த போது இறத்தலைவிட உயிரைக் 

968 

காப்பது மருந்தாகுமா? 

For the high-born to keep their body in life, when their honour 

is gone, will it prove a remedy against death? (R.D.) 

9.  மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார் 

உயிர்நீப்பர் மானம் வரின் 969 

கவரிமான் ஒரு மயிர் நீங்கினும் உயிர் வாழாது; 

தன்மானத்துக்குக் கேடுவரின் அறிஞர் ஒருபொழுதும் உயிர் 

வாழார். 

They that are like the kavariman which dies when it loses its 

hair would even give up their lives for the sake of honour. (S.J.} 

10. இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார் 

ஒளிதொழுகு ஏத்தும் உலகு 

தன்மானங் காத்து உயிர் விட்டவர் புகழை உலகினர் 

என்றும் தழுவிப் போற்றுவர். 

Behold the noble persons who refuse to live when dishonoured 

- the world will praise and adore their fame. 

970
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98. பெருமை 

1,  ஒளியொருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளியொருவற்கு 
அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல் 971 

ஒருவர்க்குப் பெருமை தருவது ஊக்க மிகுதி; ஊக்க.மின்றி 

வாழ்தல் ஒருவர்க்கு இழிவு தருவதாகும். 
Aspire for noble achievements that is greatness; and baseness 

is the thought that says, "I shall live without tt.’ (5.].) 

2. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா 

செய்தொழில் வேற்றுமை யான் 972 

பிறப்பால் மக்கள் நிகராவார்; அவரவர் செயல்பாடு 

களாலேயே பெருமையும் சிறுமையும் சேர்கின்றன. 

Alike is birth to all; but in their greatness they are not alike 

owing to the divergence of their actions. (MLR.R.) 

3. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும் 

கீழல்லார் கீழல் லவர் 973 

சிறியார் உயர்ந்த இடத்திருந்தாலும் பெரியாராகார்; 

பெரியார் தாழ்ந்த தரையிலிருப்பினும் சிறியாராகார். 

Though ranked above, they that have lowly, accomplished 

cannot be great and though ranked below, they that have become 

great can never be low. (S.J.} 

4.  ஓருமை மகளிரே போலப் பெருமையும் 

தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு 974 

ஒருவனிடத்தே வாழும் கற்பினள் போல் பெருமை 
மனிதப் பண்பு மாறாதவனிடத்தே மஇப்புறும் 

Even greatness, like a woman's chastity, belongs only to him 

who guards himseff. (R.D.)} 

5... பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் 

அருமை உடைய செயல் 975 

அரிய செயல்களை ஏற்ற வழியில் செய்பவரே பெருமைக் 
குரிய ஆற்றலுடையவர். 

The man endowed with greatness, true, rare deeds in refectwise 
wiil do. (G.U.P.)
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6. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப் 

பேணிக்கொள் வேம்என்னும் நோக்கு 976 

பெரியாரைத் துணையாகக் கொள்ளும் கருத்துச் சிறியார் 

மனத்தில் தோன்றுவதில்லை. 

It is never in the nature of the base to seek the society of the 

great and partake of their nature. (R.D.) 

7. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான் 
சீரல் லவர்கண் படின் 977 

சிறியவரிடம் சிறப்புகள் சேருமாயின் அவர் செருக்கி 

னால் சீரழிவர். 

If disinction alights on the head of a little man, his action will 

only be head-haughty or insolent. (M.S.P.) 

8.  பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை 

அணியுமாம் தன்னை வியந்து 978 

பெருமையவர் எந்நிலையினும் தணிந்து வாழ்வர்; 

சிறுமையர் செருக்கிற் திரிவர். 

Greatness is always modest; littleness exults in self-praise. 
(M.R.R.) 

9. பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை 

பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல் 

பெருமையாவது செருக்கில்லாமை; சிறுமையாவது 

செருக்கில் அடங்காமை, 

Greatness is freedom from pride; littleness carries pride to an 

979 

extreme. 
(M.LR.R.) 

10, அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் 

குற்றமே கூறி விடும் 980 

பெரியோர் பிறர் குற்றத்தை மறைத்துச் சொல்வர்; 

சிறியோர் பிறர் குற்றங்களைக் கூறுவர். 

Greatness hides the faults of others; littleness trumpets their 

faults alone. (V.R.R.)
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99. கான்றாண்மை 

1.  கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து 
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு 981. 

நல்ல குணங்கள் எல்லாம் அமைந்தவரே பண்பட்டவர் 
என்ற பெயருக்கு உரியவராவர். 

They say that all good things are natural to therm who know 
what is proper and seek perfection. (M.R.R.) 

2. குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம் 

எந்நலத் துள்ளதூஉம் அன்று 982 

சான்றோர்க்கு நற்பண்புச் சிறப்பே சிறப்பாகும்; உருவச் 
சிறப்புச் சிறப்பாகாது. 

To the perfect, the only good is the goodness of character; all 
other good cannot be classed as in any way good. (14.௩.௩.) 

3. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு 
ஐந்துசால்பு ஊன்றிய தூண் 983 

அன்பும் நாணும் ஒப்புரவும் அருளும் உண்மையும் 
சால்பின் பண்பாட்டின் தூண்களாகும். 

Love, modesty, beneficence, benignant grace with truth, are 
pillars five of perfect virtue's resting-place. (வப) 

4. கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை 
சொல்லா நலத்தது சால்பு 984 

கொல்லாமை அறத்திற்கு அழகு; பிறர் குற்றம் சொல் 
லாமை சான்றாண்மைக்கு அழகு. 

Penance consists in goodness that kills not, and perfection in 
the goodness that tells not others’ faults, (R.D.) 
5- ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர் 

மாற்றாரை மாற்றும் படை 985 

ஒருவரின் வலிமை தோழர்களினைக் கூட்டிக் கொள்ளு 
தல்; அது பகைவரின் பகையைப் போக்கும். 

Humility is the strength of the great. It is the weapon that disarms the foe. (4௨௩)
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6.  சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனில் தோல்வி 

துலையல்லார் கண்ணும் கொளல் 986 

தம்மினும் தாழ்ந்தவரிடத்தும் தோல்வியை ஒப்புக் 

கொள்ளல், தம் சால்பை அறிவிக்கும் உரைகல் ஆகும். 

The touch-stone for testing the gold of a man's noble 

conduct is his acceptance of defeat at the hands of his inferiors 

and superiors alike. (5.].) 

7. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் 

என்ன பயத்ததோ சால்பு 

இமை செய்தவர்க்கும் நன்மை செய்யவில்லை என்றால் 

987 

சால்பினால் பயன் இல்லை. 

What is sagely perfection worth if it does not do good to 

even evil-doers? (M.S.P.} 

8. இன்மை ஒருவற்கு இளிவன்று சால்பென்னும் 

திண்மையுண் டாகப் பெறின் 

சால்பெனும் உறுதி ஒருவரிடம் நீங்காது இருந்தால் 

வறுமை இழிவைத் தராது. 

Poverty is no disgrace to a man if he possess the strength 

of the virtue known as nobieness. 

9. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு 

ஆழி யெனப்படு வார் 

சால்பு ஆகிய கடலுக்குக் கரை என்பவர், கடல் கரை 

புரண்டாலும், தாம் தம் நிலையில் தவறார். 

Those who are said to be the shore of the sea of perfection 

will never change, though ages may change. (R.D.) 

10. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தான் 

தாங்காது மன்னோ பொறை 

நிறை குணம் உடையவர் இயல்பு குன்றினால் நிலம் 

சுமையைத் தாங்கி நிற்காது. 

The earth will cease to bear its b 

deteriorate in their virtues. 
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(S.M.)
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100. பண்புடைமை 
1.  எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும் 

பண்புடைமை என்னும் வழக்கு 991. 

எவர்க்கும் எளியனாக வாழ்வதால் பண்புடைமையைப் 

பெறலாம். 
If one is easy of access to all, it will be easy for one 

to obtain the virtues called goodness. (R.D.) 

2. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும் 

பண்புடைமை என்னும் வழக்கு 992 

அன்புடைமையும் நற்குடிப் பிறத்தலும் பண்புடை 

யார்க்கு அடிப்படையாம். - 

Love and moble birth - these two are the foundations of 

courteousness. (5...) 

3, உறுப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க 

பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு 993 

உடம்பால் ஒத்திருத்தல் ஒத்ததாகாது; குணத்தால் ஒத் 

திருத்தலே மக்கட்கு ஒப்பாகும். 

Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true 

resemblance is the resemblance of qualities that attract.(R.D.) 

4.  நயனொரு நன்றி புரிந்த பயனுடையார் 

பண்பு பாராட்டும் உலகு 994 

முறையையும் அறத்தையும் விரும்பும் பண்பாளரையே 

உலகத்தார் கொண்டாடுவர். 
The tact of them that are just, virtuous and benevolent- 

the world holds (it) in (high) esteem. (M.R.R.) 

5.  நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் 

பண்புள பாடறிவார் மாட்டு 995 

விளையாட்டிற்காயினும் இகழ்ச்சி துன்பம் தரும்; பகை 
யுள்ள போது பிறரை இகழார் பண்புடையவர். 

Reproach is painful even sportively. Hence those who know 
the nature of others, exhibit (pleasing) qualities though they are 
despised. (S.3.}
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6.  பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுவின்றேல் 

மண்புக்கு மாய்வது மன் 996 

பண்புடையார் துணையால் உலகம் இயங்குகின்றது; 

இல்லையேல் உலகியல் நடைபெறாது. 

The worid revolves smoothly bowing to men of good bree- 

ding; verily, but for them, all this harmony would be lost.(S.J.) 

7. அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர் 

மக்கட் பண்பில்லா தவர் 997 

மக்கட்குரிய பண்பாடு இல்லாதவர்; மதிநுட்பம் மிகுந் 

திருந்தாலும் பட்ட மரத்தினுக்கு ஒப்பாவர். 

Though they are shard as files, the men that are lacking 

good manners are no better than mere wooden stocks.(V.V.S.) 

8.  நண்பாற்றா ராகி நயமில செய்வார்க்கும் 

பண்பாற்றா ராதல் கடை 

நட்புக் கொள்ளாது பகை செய்பவரிடத்தும் பண்புடைய 

வராய் ஒழுகாமை அறிவுடையார் குற்றமாகும். 

It is most unbecoming In a man to show no good nature 

eventhough men do him no good and do him real harm.{(M.S.P.} 

998 

9. நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம் 

பகலும்பாற் பட்டன்று இருள் 

பண்பிலாருடன் கலந்து மகிழ முடியாதவர்க்குப் பகலும் 

இரவைப் போலாம். 

To those who cannot laugh this big world is all darkness 

even during the day. (C.R.) 

10. பண்பிலான் பெற்ற பெஞ்செல்வம் நன்பால் 

கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று 

மாசுற்ற ஏனத்தில் பெய்த பால் கெட்டு விடுவது 

*பாலப் பண்பிலான் பெற்ற செல்வம் பாழ்படும். 

s wealth of uncultured man 5 like 9008 215 
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101. நன்றியில் செல்வம் 
3... வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான் 

செத்தான் செயக்கிடந்த தில் 1001 
பெரும் பொருள் சேர்த்தும் அதனை உண்ணாதவன், 

செத்தவனுக்கு நிகராவான். 
He who stores up in his house enormous wealth but enjoys 

nothing is dead, as nothing will be the outcome of it.(M.S.P.) 

2... பொருளானாம் எல்லாமென்று ஈயாது இவறும் 
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு 1002 
எல்லாச் சிறப்பும் பொருளே என்று ஈட்டியவன் பிறர்க்குக் 

கொடாவிடில் அமைதி இராது. 
He who knows that weaith yields every pleasure and yet 

is so blind as to lead misemly life will be born ardemon.(R.D.} 

3. ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர் 

தோற்றம் நிலக்குப் பொறை 1003 
பொருளை விரும்பிச் சேர்த்துக் கொடுத்துப் புகழ் 

பெறாதவர் நிலத்திற்கு வீண் சுமையாம். 
Men that are eager to amass but averse to part-they are 

burden to earth. (S.J.) 

4. எச்சமென்று எனெண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால் 
நச்சப் படாஅ தவன் 1004 
பொருளைக் கொடுக்காதவன் எவராலும் விரும்பப் 

படான்; அவனிறப்பின் நிலைக்கக்கூடியது எதுவோ? 
He who ts not loved by anyone-what indeed does he think, 

will survive him? (M.R.R.) 

5.  கொடுப்பதூஉந் துய்ப்பாதாஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய 
கோடியுண் டாயினும் இல் 1005 
பிறர்க்குக் கொடுப்பதும் தாம் நுகர்வதும் இல்லாத 

வர்க்கு கோடிப் பொருளிலிருந்தும் பயன் இல்லை. 
Behold the mean that neither part with nor enjoy their 

wealth themselves; even with tens of millions they really possess 
nothing. 

(5.3.)
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6. ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்றுவ்வான் தக்கார்க்கொன்று 

ஈதல் இயல்பிலா தான் 1006 

தானும் நுகராது, பிறர்க்கும் கொடுக்காது பொருள் 

சேர்த்த செல்வன் உலகுக்கு ஒரு நோய் போன்றவன். 

Disastrous is the ample wealth of the man, who neither 

enjoys it nor gives it to the worthy. (5.14.) 

7. அற்றார்க்கொன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம் 

பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று 1007 

வறியவர்க்குக் கொடுக்கப்படாத செல்வம், அழகு நங்கை 

கணவனின்றிக் கழியும் நிலையது. 

Like woman fair in loneli hood who aged grows is wealth 

of him no needy men who nought bestows. (G.U.P.) 

8.  நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள் 

நச்சு மரம்பழுத் தற்று 
பிறர்க்குக் கொடாமலே சேர்த்த செல்வம் ஊர் நடுவே 

எட்டி மரம் பழுத்தது போலாம். 

The prosperity of the man that is not loved by men is like 

the fruiting of the poison tree in the midst of the village.(V.V.S.) 

9.  அன்பொரீஇத் தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய 

ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர் 

பொருட்பயனான அறமும் இன்பமும் செய்து கொள்ளா 

தார் செல்வத்தை அயலார் கொள்வர். 

The hoards extracted without human love and who stint 

for themselves and care no Jot for charity will slip to others.(S.J.) 

10. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி 

வறங்கூர்ந் தனையது உடைத்து 

பயன்படும் செல்வர் வறுமை அடைதல், மழை சிறிது 

காலம் பெய்யாது துன்பம் தருவது போலாம். 

The short-lived poverty of the generous rich is the 

of rain-laden clouds. 

1008 

1009 

1010 

draught 

(௩.௩)
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102. நாணுடைமை 

1.  கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல் 
நல்லவர் நாணுப் பிற 1011 

இழி செயற்கு நாணுவது ஆடவர் நாணம்; எதற்கும் 

நாணுவது மகளிர்க்கு இயல்பு. 
That is true shame which is sequel to unworthy deeds; shame 

other than this is that of women with beautiful brows.(M.R.R.) 

2. ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல 

நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு 1012 

ஊணும் உடையும் உறக்கமும் காமமும் மாந்தர்க்குப் 
பொது. நாணம் சான்றோர்க்குச் சிறப்பு. 

Common to all human beings are food and clothing and 

other necessities of life. But modesty is peculiar to the good. 

3.  ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாணென்னும் 

நன்மை குறித்தது சால்பு 1013 

உயிர்கள் உடம்பைச் சார்பாகக் கொண்டவை; சால்பு 

நாணத்தைச் சார்பாகக் கொண்டது. 

All spirits homes of flesh as habitation claim and perfect 
virtue ever dwells with shame. (G.U.P.) 

4.  அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல் 
பிணியன்றோ பீடு நடை 1014 
மக்கட்கு நாணுடைமை அழகாகும்; ௮ஃதற்ற பெருமித 

நடை அழகாகாது. 

Is not a sense of shame an ornament to the wise? If it 
is not present, a stately strut is a disease. (M.R.R.) 

5.  பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு 
உறைபதி யென்னும் உலகு 1015 

..... பிறர்க்கு வரும் பழியையும் தமக்கு வந்த பழியாய் நாணு 
பவரே நாணத்தில் இறந்தவர். 

The world regards, as the abode of modesty him, who fears 
his own and other's guilt. (R.D.)
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6.  நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம் 

பேணலர் மேலா யவர் 1016 

இழிவால் உலகம் கடைக்கினும் பெறாமல், நாணத்தைக் 

காப்பாகக் கொள்வர் மேன்மக்கள். 

They that are high, hoid a sense of shame as their defence 
and do not long (even) for the wide world. (M.R.R.) 

7.  நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால் 

நாண்துறவார் நாணாள் பவர் 

நாணத்தின் சிறப்பறிந்தவர் அதற்காக உயிரும் விடுவர்; 

அல்லாதார் பிறரிடம் தாழ்ந்து ஈனராய் வாழ்வர். 

Men will sacrifice their lives for shame but they do not 

sacrifice their sense of shame for saving their lives. (M.S.P.) 

1017 

8.  பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணான் ஆயின் 

அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து 

பிறர் நாணத்தக்க செயலைத் தான் நாணாது செய்யின் 

அறம் அவனைக் கண்டு வெட்கி விலகும். 

if a man blush not for those things that call forth a blush 

in others, righteousness will have cause to blush for him.(V.V.S.) 

9.  குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும் 

நாணின்மை நின்றக் கடை 

ஒழுக்கம் தவறின் குடிப்பிறப்பை மட்டும் கெடுக்கும்; 

நாணின்மை நன்மை அனைத்தையும் கெடுக்கும். 

‘Twill race consume if right observance fail; ‘twill every good 

consume if shamelessness prevail. (G.U.P.) 

10. நாணகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை 

நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று 

நெஞ்சில் வெட்கம் அற்றவர் வாழ்வு, சுயிற்றால் மரப் 

பொம்மை இயங்குவது போலாம். 

The movements of a man who has not a sensitive 

conscience are like the simulation of life by marionettes moved 

by strings. 
(C.R.) 

1018 

1019 

1020
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103. குடிசெயல் வகை 

3, கருமம் செயவொருவன் கைதூவேன் என்னும் 

பெருமையிற் பீடுடைய தில் 1021 

குடிமேன்மையை உயர்த்த கொண்ட பணியை முடிக்கா 
மல் விடேன் எனும் உறுதியைப் போல் சிறந்தது இல்லை. 

Nothing is so exalted as greatness of a man who, starting work 
for exaltation of his family says, "I will never give it up."(S.J.) 

2.  ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின் 
நீள்வினையால் நீளும் குடி 1022 

முயற்சியும் அறிவும் உடையவன் குடும்பம் உயர்ச்சி 
அடையும். 

Manly exertion and a sound understanding; it is the fullness 
of these two that exalts the family. (V.V.S.) 

3. குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம் 

மடிதற்றுத் தான்முந் துறும் 1023 
தன் குடி உயரப் பாடுபவர்க்குத் தெய்வம் ஆடையை 

இறுக்கிக் கட்டித் துணைக்கு வரும். 

If a man is determined to raise the honour of his family, 
god himself will grid up his loins and hasten to aid him. 

4.  சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம்குடியைத் 
தாழாது உளுற்று பவர்க்கு 1024 
குடியுயரப் பெருமுயற்சி செய்வார்க்கு, மேற்கொண்ட 

செயல் விரைவில் முடியும். 
Who labours for his race with unremitting pain, without 

a thought, spontaneously his end will gain. (G.U.P,) 

5. குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச் 
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு 1025 

குற்றமற்றவனாய்க் குடியை உயரச் செய்பவரை உல 
கோர் தம் சுற்றமாய்ச் சுற்றி ஏற்பர். 

The world will cling to and ciaim kinship with him who leads 
an unblemished fife and is bent upon advancing his family.(M.S.P.)
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6. நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த 

இலலாண்மை ஆக்கிக் கொளல் 1026 

தான் பிறந்த குடியை ஆளும் தன்மையே நல்ல ஆளுமை 

யாம். 

It is true manliness for a man to raise the status of the 
family into which he was born. 

7. அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும் 

ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை 1027 

போரைத் தாங்கும் திறம் வலிமையுடையர்க்கே; குடி 

யுயர்த்தும் பொறுப்பும் நற்குடி வல்லவர்க்கேயாம். 

As on the valiant in the battle-field, the burden (of the 

family) falls on the man who can bear it. (M.R.R.) 

8.  குடிசெய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடிசெய்து 

மானம் கருதக் கெடும் 

ஒரு குடியை உயர்த்துவோர் காலத்தையும் மானத்தை 

யும் கருத மாட்டார். 

There is no season for advancement of one's family, but 

taking things easy or standing upon dignity will bring the house 

low. (S.).) 

9.  இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக் 

குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு 

குடியை உயர்த்த விரும்பும் கொள்கையுடையவன் உடம்பு 

துன்பத்திற்கு நிலைக்களம் போலும். 

Tt not his body vase that various sorrows fill, who would 

his household screen from every ill. (G.U.P.) 

10. இடுக்கண்கால் கொன்றிட. வீழும் அடுத்தான்றும் 

நல்லாள் இலாத குடி 

எதையும் தாங்கும் ஆண்மகன் பிறவாத குடும்பமாகிய 

மரம் துன்பக் கோடரியால் விழும். 

The house without strong men to serve as prop, would 

a collapse when felled up axe of adversity. (S.J.) 

1028 

1029 

1030



210 Thirukkural 

104. உழவு 

1.  சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் 
உழந்தும் உழவே தலை 1031 

எத்தொழிலும் ஏர்த்தொழிற்குப் பின்னாகும். முயற்சி 

யில் உழுதொழிலே உலகில் உயர்ந்தது. 

Whirl as world will, it must after ali rely on plough. 
Therefore agriculture is noblest of all industries. (M.S.P.) 

2. உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது 

எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து 1032 

உலகம் அனைத்திற்கும் உணவு கொடுப்பவர் உழவர்; 

உலகத்தாராகிய தேருக்கு அச்சாணி போல்வர். 

Husbandmen are linch-pin of society; for they support all 

that take to other works, not having strength to plough.(V.V.S.} 

3. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம் 

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர் 1033 

பயிர் செய்பவரே உரிமை வாழ்வு வாழ்பவர்; மற்றவர் 

பிறரை வணங்கி வாழ்பவர். 

Who ploughing eat their food, they truly live, the rest to 

others bend subservient, eating what they give. (G.U.P.) 

4.  பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர் 

அலகுடை நீழ லவர் 1034 

ஆள்வோரின் ஆட்சி நிழலனைத்தையும் தம் தாள் பயிரின் 
நிழலில் கொள்வர் உழவர். 

The gracious who own ears (of corn) will see under umbrella 
of thier king earth which is under other kings. (S.J.) 

5. இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர் கரவாது 
கைசெய்தூண் மாலை யவர் 1035 

உழைப்பால் உழுதுண்ணும் உழவர், பிறரிடம் ஒன்றும் 
பெறார். உவந்து ஈவதே அவர் இயல்பு. 

Those whose nature is to live by manual labour will never 
beg, but give something to these who beg. (R.D.)
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6.  உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூ௨உம் 

விட்டோம்என் பார்க்கும் நிலை 1036 

உழுதொழிலை உழவர் செய்யவில்லை யென்றால் 

முற்றும் துறந்தவரும் வாழ முடியாது. 
Even they who have renounced ail desire will have to suffer 

if the husbandman sits still with folded arms. (V.V.S.) 

7.  தொடிப்புழுதி கஷ்சா உணக்கின் பிடித்தெருவும் 

வேண்டாது சாலப் படும் 

நிலத்தை உழுபவர் பல உழவுகள் காயவிடில், அந்நிலம் 

பிடி எருவும் வேண்டாது நன்கு விளையும். 

Should a man let a palam of mud dry into a fourth of 

Its weight, the land would yield richly even without a handful 

of manure. (M.R.R.) 

8.  ஏரினும் நன்றாய் எருவிடுதல் கட்டபின் 

நீரினும் நன்றதன் காப்பு 

உழுதலினும் எருவிடுதல் நல்லது; களையை நீக்கிய 

பின் நீர் விடுவதினும் காப்புச் சிறந்தது. 

More important than ploughing is manuringh then, after 

weeding field more important than even watering is guarding 

of crop. (C.R.) 

9. செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து 

இல்லாளின் ஊடி விடும் 1039 

நிலத்துக்குரியவன் நாள்தொறும் சென்று வேண்டுவன செய்யா 

விடில் ஆண் அன்பற்ற மனையாள் போல் பிணங்கி விடும். 

if owner of field stays at home without inspecting it, it 

will sulk like wife in her angry mood. (M.S.P.) 

10. இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின் 

நிலமென்னும் நல்லாள் நகும் 

ஆற்றல் இல்லை என்று சோம்பி இருப்பவனைப் பார்த்து 

நிலமகள் எள்ளிச் சிரிப்பாள். 

The maiden earth, will laugh at sight of those who piead 

poverty and lead an idle life. (R.D.) 

1037 

1038 
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105. நல்குரவு 
3. இன்மையின் இன்னாதது யாதெனில் இன்மையின் 

இன்மையே இன்னா தது 1041 

ஒருவனுக்கு வறுமையைப் போலத் துன்பம் தருவது 

வேறில்லை. வறுமைக்கு ஒப்பு வறுமையே. 

What is there so painful as poverty? Poverty alone is as 

painful as poverty. (M.R.R.) 

2. இன்மை எனஷஒரு பாவி மறுமையும் 

இம்மையும் இன்றி வரும் 1042 

வறுமையாகிய பாவி, ஒருவனை அடைந்தால் அவற்கு 

எங்கும் இன்பங்கள் இல்லை. 

When cruel poverty comes on, it deprives one of both the 

present and future bliss. (R.D.) 

3. தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக 
நல்குரவு என்னும் நசை 1043 

வறுமை பழங்குடிப் பிறப்பையும், நற்சொல்லையும் 

ஒரு சேர அழிக்கும். 

Avarice which is called poverty destroys both ancient 

descent and gentle speech. 

4. இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த 

சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும் 1044 

நற்குடியில் பிறந்தவரையும் வறுமை நிலை இழி சொற் 
களைக் கூறச் செய்யும். 

Even in the case of men of good family poverty will make 

them utter vile words that will be unbecoming to them.(M.S.P.) 

5. நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத் 

துன்பங்கள் சென்று படும் 1045 

வறுமைத் துன்பத்திலிருந்து பல துன்பங்களும் பெரும். 
From poverty, that grievious woe, attendant sorrows 

plenteous grow. (G.U.P.)
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6. நற்பொருள் நண்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் 

சொற்பொருள் சோர்வு படும் 1046 

வறுமையில் உண்மைப் பொருளைச் சொன்னாலும் 

வெறுமையாகவே முடியும். 

The words of indigent will carry no weight even when they 

expound grand truths with masterly skiil and knowledge.(V.V.S.) 

7.  அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும் 

பிறன்போல நோக்கப் படும் 1047 

வறுமையனை ஈன்ற தாயும் அயலாள் போலக் கருது 

வாள். 

Indigence, unmixed with virtue will make mother look at 

her son as a stranger to her. (M.S.P.) 

8. இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும் 

கொன்றது போலும் நிரப்பு 

நேற்று வந்தது போல வறுமை நிலை இன்றும் 

வருமோ வந்தால் என்ன செய்வேன்? 

Will It come, today too-the poverty that well-nigh killed 

me yesterday. 
(S.M.) 

9.  நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் 

யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது 

ஒருவர் தீயினுள் உறங்குதலும் கூடும்; வறுமை வந்த 

போது உறங்க முடிவதில்லை. 

Even in the midst of fire, sleep may be possible (but) in 

the midst of want there is no sleep. (MLR.R.)} 

10. துப்புரவு இல்லார் துவரத் துறவாமை 

உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று 

பொருள் இல்லாதவர் துறவாதிருத்தல், பிறர் வீட்டு 

உப்புக்கும் புளித்த நீருக்கும் கேடு. 
ther by those who nave 

Not to renounce their lives altoge 

no food to eat, is to cause wastage of other men's salt op 

(M.S.P. 
gruel. 
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106. இரவு 

3... இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின் 
அவர்பழி தம்பழி யன்று 1054 

தகுதி இல்லாதாரிடத்து யாதொன்றும் பெறவில்லை 
என்றால், பழி ஏற்பாரிடத்து இல்லை. 

If you meet with those that may be begged of, you may 
beg; (but) if they withhold their gift, it is their blame and not 
yours. (R.D.) 

2... இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை 
துன்பம் உறாஅ வரின் 1052 

இரந்த பொருள்கள் துன்பம் இன்றி வரக் கூடுமாயின் 
அதுவும் ஓர் இன்பமாம். 

Begging would be pleasant when one would get the thing 
begged, without pain. (S.J.) 

3. கப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று 

இரப்புமோர் ஏஎர் உடைத்து 1053 

ஒளிவு மறைவில்லா உள்ளமுடைய மனத்தர்முன் ஒன்றைக் 
கேட்டலும் ஒர் அழகாகும். 

To beg of those who know the duty of dispensing charity 
without pleading want or inability on their part has a charm 
indeed. (M.S.R.) 

4. இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் 
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு 1054 

கனவிலும் தமக்குள்ளதை மறைக்காதவரிடத்துப் பெறல் 
புகழ் தராதெனினும் கொடுத்தலே போலும் சிறப்பதாம். 

To beg of them that cannot hide (what they have) even in 
their dreams is as good even as to bestow what is begged.(M.R.R.) 

5.  கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையாற் கண்ணின்று 
இரப்பவர் மேற்கொள் வது 1055 
உள்ளதை ஒளிக்காது தருவோர் உலகில் இருப்பதால் தம் 

உயிர் காக்க மானிகள் இரப்பர். 
Because on earth the man exist, whoever say tham nay, 

men bear to stand before their eyes for help to pray.(G.U.P.)



திருக்குறள் 215 

6.  கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை 

எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் 1056 

உள்ளதை மறைக்காதவரைக் கண்டால் இரப்போர்க்கு 

வறுமை போகும். 
Behold men that havenot churlishness to deny charity; 

pangs of poverty would cease at the very sight of them. (V.V.S.) 

7. இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் 

உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து 1057 

இகழ்ந்து இழிவுறுத்தாமல் கொடுப்பாரைக் கண்டால் 

இரப்போர் உள்ளம் மிகவும் மகிழும். 

If givers be seen who give wthout using insulting words, 

the mendicants hearts’ will overflow with joy. (M.S.P.} 

8. இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம் 

மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று 

கொள்வதும் கொடுப்பதும் இல்லையென்றால் இவ்வுலக 

இயக்கம் மரப்பொம்மையின் ஆடரங்கமே. 

Were there not men that beg, this great earth with Its 

cool spots would be (like a stage) where wooden 00115 move 

to and fro. 
(M.R.R.) 

9, ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள் 

மேவார் இலாஅக் கடை 

இரப்பார் இல்லையென்றால் கொடுப்பார்க்குப் புகழ் 

எவ்வாறு உண்டாகும்? 

What glory will there be to the generous givers if there 

should be none to beg? 

10. இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை 

தானேயும் சாலும் கரி 

இரப்பவர் தன் வறுமைபோல அவருக்கும் இருத்தல் 

கூடும் என நினைத்து வெகுளாதிருத்தல் வேண்டும். 

The beggar must on no account get wrath. His own plaguing 

poverty will bear ample witness. (M.S.P.) 
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107. Qvaéerw 

1. கரவாது உவந்தீயுங் கண்ணன்னார் கண்ணும் 

இரவாமை கோடி யுறும் 1061 

உள்ளதை மறைக்காமல் மகிழ்ந்து ஈபவரிடத்தும் கேட் 

பதினும், கேளாமை கோடி மடங்கு சிறந்தது. 
Not to beg even of them that give gladly and without hiding 

is ten million times better (than begging). (M.R.R.) 

2. இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து 

கெடுக உலகியற்றி யான் 1062 

சிலர் இரந்து வாழ வேண்டுமென்று இறைவன் படைத் 

திருப்பின் அவ்விறைவனும் பிச்சை எடுத்துக் கெட்டழிக. 
May the creator of the world perish if he has ordained 

life only through mendicancy. (1௩.௩) 

3. இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும் 

வன்மையின் வன்பாட்ட தில் 1063 

வறுமைத் துயரை முயற்சியால் போக்காமல் இரப்பால் 

போக்க முயல்வது கொடுஞ் செயலாகும். 
Nothing is hardier than the hardihood that says to itself, 

‘LT shall put an end to my indigence by begging’. 

4. இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக் 

காலும் இரவொல்லாச் சால்பு 1064 

வறுமை நிலையிலும், பிறரிடம் இறக்காத நிலை 

எல்லா உலகம் சேரினும் ஓப்பாகாது. 

The contentment which cannot stop to begging while in want- 
its greatness is such that universal space cannot hold it.(M.R.R.) 

5. தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினுந் தாள்தந்தது 
உண்ணலின் ஊங்கினிய தில் 1065 
தன் முயற்சியால் இடைத்தது நீர்க்கஞ்சியானாலும் அதற்கு 

மேல் இனியது வேறு இல்லை. 
Though it is only thin gruel as clear as crystal water, nothing 

is sweeter than food earned by one's own toil. (M.S.P.)
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6. ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு 

இரவின் இளிவந்த தில் 1066 

ஆவினைக் காப்பாற்ற, ஒருவரிடம் நீரினை இரத்தலும் 

இழிவே ஆகும். 
Even if what is asked foris water for cow, nothing is so 

degrading to tongue as begging. (M.S.P.) 

7. இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் 

கரப்பார் இரவன்மின் என்று 1067 

உள்ளதை மறைப்பவனிடம் இரக்க வேண்டாம் என்று 

இரப்பவரை நான் இரக்கின்றேன். 

Of all that beg, I shall beg but this one thing: “If needs 

be beg. But beg not of those that shirk’. (5...) 

8. இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும் 

பார்தாக்கப் பக்கு விடும் 1068 

மூயற்சித் தோணியே அன்றி, இரப்புத் தோணி வறுமைக் 

கடலைக் கடக்க ஏற்றதில்லை. 

The unsafe raft of begging will split when it strikes on 

the rock refusal. (R.D.) 

9.  இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள 

உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும் 

இரப்பதை எண்ணினால் உள்ளம் உருகும்; இல்லை 

என்னும் கொடுமையால் உள்ளம் அடியோடு அழியும். 

The heart will melt away at thought of beggary; with 

thought of stern repulse it will perish utterly. (G.U.P.) 

1069 

10. கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர் 

சொல்லாடப் போஒம் உயிர் 

உள்ளதை மறைப்பவர் இல்லை என்றதும் இரப்பவர் 

உயிர்போம்; அச் சொல்லை சொன்னவர் உயிர் எவ்வாறிருக் 

1070 

கும்? 
Beggar's life passes away at a rebuff; where then would 

life of man be who denies help itself. (S.J.)
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1068. கயமை 

1. மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன 

ஒப்பாரி யாம்கண்டது இல் 1071 

கழ் மக்கள் வடிவத்தால் மக்கள் போலக் காட்சி தரு 

வதில் மிகச் சிறந்தவர் ஆவர். 

The wicked look utterly like men, such close mimics we 
have never seen. (S.M.)} 

2. நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர் 

நெஞ்சத்து அவலம் இலர் 1072 

கழ் மக்கள்மனத்தில் எது பற்றியும் கவலை கொள்ளாத 

தால் நெறியறிந்த மக்களைக் காட்டிலும் சிறந்தவர் போல்வர். 

Than those of grateful heart the base must luckier be, their 

minds from every anxious thought are free. (வே) 

3. தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம் 

மேவன செய்தொழுக லான் 1073 

விருப்பம்போல் இயங்குவதால் 8ழ் மக்களும் தேவரும் 

நிகராவார்கள். 

The base resembie the celestials for the base act as they 
ike. (K.P.M.)} 

4.  அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின் 
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்குங் கீழ் 1074 

$ழோன் தன்னைக் காட்டிலும் ஒழுக்கமற்றவரைக் 
கண்டால் ௮வரினும் தான்மேல் என்று இறுமாப்புறுவான். 

When the degenerate meets a reprobate he would out do 

him in his vices and pride himself on the achievement.(V.V.S.) 

5. அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் 

அவாஉண்டேல் உண்டாம் சிறிது 1075 

அச்சத்தால் 8ழோரிடம் ஒழுக்கம் தோன்றலாம்; இன் 
றேல் ஆசையினால் சிறிது காணலாம். 

Fear is the only virtue of the degenerates, motive for good 
conduct, is storng desire. (5.7.)
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6. அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட 

மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான் 1076 

தாம் கேட்ட கமுக்கச் செய்திகளை ர் அறியச் 

செய்வதால் கயவர் அறையும் தோற்பறைக்கு ஒப்பாவார். 

The base are like the tom-tom-trum, for they make public 

the secrets which fall into their ears. (M.S.P.)} 

7. எஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும் 

கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு 1077 

கயவர் தம்மைத் தாங்குவோர்க்கன்றிப் பிறர்க்கு ஒன் 

றும் உதவ மாட்டார். 
The degenrate would grudge even to jerk his hands 

moistened with food save to those that can break his jaw with 

clenched fists. (V.V.S.) 

8. சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல் 

கொல்லப் பயன்படும் கீழ் 1078 

மேலோர் சொல்லினாலே நல்லது செய்வர்; கீழோர் 

நையப் புடைத்தால்தான் நன்மை செய்வர். 

The worthy can be commanded by a simpel word; but like 

the sugarcane, the low can be made to give only by a sound 

thrashing. (V.V.S.) 

9.  உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல் 

வடுக்காண வற்றாகும் கீழ் 

நன்கு உடுத்தலையும் உண்பதையும் காணின் கீழ் மக்கள் 

அவர்மீது இல்லாத குற்றங்களை ஏற்றுவர். 

At the sight of the clothes and food (of others) the mean 

are moved to bear tales on them. (M.R.R.) 

10. எற்றிற்கு உரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால் 

விற்றற்கு உரியர் விரைந்து 

தன்னலம் கருதி விரைந்து தம்மைப் பிறர்க்கு விற்றே 

(டிமையாவர் கீழ் மக்கள். 

For what are the villains fit except to sell themselves while 

in trouble? (SM.) 

1079 

1080
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103. தகையணங்குறுத்தல் 

1. அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை 

மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு 1081 

என் நெஞ்சை மயக்கும் இவள் அழகுயிரோ? மயிலோச 

காதற்குரிய மங்கையோ 

Is this a goddess or a rare peacock or a maiden with heavy 

ear-rings? azed is my Dmind. (M.R.R.) 

2. நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு 

தானைக்கொண் டன்னது உடைத்து 1082 

என் பார்வைக்கு எதிர்ப் பார்வை பார்த்தாள்; அழகு 

ஆயிரம் படைகொண்டு தாக்குதே! 

This female beauty returning my look is like a celestial 

maiden coming with an army to contend against me. (R.D.) 

3.  பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனிஅறிந்தேன் 

பெண்தகையால் பேரமர்க் கட்டு 1083 

உயிரை வாங்கும் ஒன்றை இதற்குமுன் அறிந்திலேன்; 

பெண்ணின் கண் உயிரை உண்ணுகின்றதே! 

I never knew death before; I know it now, it wears the 

form of a woman with battling eyes. (S.J.) 

4. கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்தகைப் 

பேதைக்கு அமர்த்தன கண் 1084 

பெண்மை நிறைந்த நங்கையின் கண்கள்; கண்டவர் 

உயிருண்ணுதே, அன்பில்லையோ௦ 

These eyes that kill those who look to them, are as they 
were in hostilities with this feminine simplicity. (K.P.M.) 

5.  கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் 

நோக்கமும்இம் மூன்றும் உடைத்து 1085 

துன்புறுத்தும் கூற்றேமா? இன்புறுத்தும் கண்ணோ 

மருளும் மனோ? இம்மூன்றுமோ இவள் பார்வை. 

Is it death or eye ar fawn? The simple maidens’ glance 
partakes of the nature of the three. (M.S.P.)
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6.  கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்களூர் 

செய்யல மன்இவள் கண் 1086 

புருவங்கள் இவள் கண்களை மறைத்தால் அவை 

என்னைப் புண்பநடுத்தா. 

Should her arched eye brows be just and stand in the 

way, her eyes would not make me tremble with pain. (M.R.R.)} 

7. கடாஅக் களிற்றின்மேல் கட்படாம் மாதர் 

படாஅ முலைமேல் துகில் 1087 

காதலியின் முலை மேல் இட்ட மேலாடை, வெறி 

யானையின் கண்ணை மறைத்த முகப்படாம் போலும். 

The robe that shields twin breasts of this fair maiden are 

even as the eye-cover of angry elephant. (K.P.M.) 

8.  ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் 

நண்ணாரும் உட்கும்என் பீடு 

பகைவர் அஞ்சும் என் வலிமை இம் மங்கை நெற்றியின் 

முன் வெற்றி காணாமல் விட்டதே! 

My prowess which made my foemen flinch in battle field 

has been cast off before (her) brows. (S.3.) 

9,  பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு 

அணிஎவனோ ஏதில தந்து 

மானின் பார்வையும் யக்கும் நாணமும் கூடிய இப் 

பெண்ணுக்கு அணிகலனின் அழுகு எதற்கோ 

What need of ornament has this lady of modes endowed 

with glances of an antelope. (K.P.M.) 

10.  உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல் 

கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று 

மது அருந்தியவர்க்கு மட்டுமே களிப்பைத் தரும். காமமோ 

கண்டார்க்குக் களிப்பைத் தருகின்றதே. 

Can wine which intoxicates only when drunk, intoxicate like 

love, at mere sight. (5.14.) 

1088 

1089 

1090
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110. குறிப்பறிதல் 
1.  இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு 

நோய்நோக்குஒன்று அந்நோய் மருந்து 1091 

இவள் கண்கள் இரு தன்மையுடையன; ஒன்று நோய் 

செய்கிறது; மற்றொன்று நோய் தீர்க்கிறது. 

There are two looks in the dyed eyes of this (fair one) 
one cause pain and the other ts the cure thereof. (R.D.) 

2.  கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில் 

செம்பாகம் அன்று பெரிது 1092 

இவள் கண்களின் சிறு பார்வையே, புணர்ச்சி இன்பத் 

தில் பாதிக்கு மேல் இன்பத்தைத் தருவதாம். 

The furtive lightning glance inflicted is tendencious and it 

is more than a moiety of love. (K.P.M.) 

3. நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள் 

யப்பினுள் அட்டிய நீர் 1093 

காணாதபோது கண்டு தலை குனிந்தாள், அஃது அன்புப் 

பயிருக்குப் பாய்ச்சிய நீர் போலும். 

She looked and looking she lowered her head that gesture 

is the thing that watered our pliant of love. (S.M.) 

4.  யான்நோக்கும் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால் 

தான்நோக்கி மெல்ல நகும் 1094 

யான் காணும்போது தரையைக் காண்பாள், காணாத 

போது என்னைப் பார்த்து புன்னகை புரிவாள். 

She casts her shy look on earthy when I gaze ather; 
conversely when I turn aside, she hurls a warming smile.(K.P.M.) 

5. குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண் 
சிறக்கணித்தாள் போல நகும் 1095 

நேரே காணாது, ஓர விழியால் கண்டு மகிழ்வாள்; ஆத 
லால் அவள் என் காதலாள். 
; Besides avoiding a straight look at me, she scares up, as 
it were one of her eyes and smiles. (M.R.R.)
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6. உறாஅ தவர்போல் சொலினும் செறாஅர்சொல் 

ஒல்லை உணரப் படும் 1096 

அன்புடையார் கடுஞ்சொல்லும் நன்மை தரும்; அதைக் 

குறையுடையவர் விரைவில் அறிவர். 

Speak like straners as they may, the cryptic words bear 

no illwill and understood at once. (S.J.) 

7. செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும் 

உறாஅர்போன்று உற்றார் குறிப்பு 1097 

நன்மை தரும் கடுஞ்சொல்லும், பொய்ப் பகைப் 

பார்வையும், அயலார் போன்றஅன்பும் காதலுக்கே உரியன. 

Trifling harsh words and hateful encounters and looks are 

expressions of jiovers acting like strangers. (S..) 

8.  அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏசர்யான் நோக்கப் 

பசையினள் பைய நகும் 1098 

யான் பரிந்து பார்ப்பின் மகிழ்ந்து முறுவல் செய்வாள்; 

அது காதற் குறிப்புடையது. 
When I look she smiles tenderly and in that smile there 

is a unique grace. (K.P.M.) 

9. ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல் 

காதலார் கண்ணே யுள 1099 

மூன்பின் அறியாதார் போலப் பொதுப் பார்வை பார்த் 

தல் காதலுடையாரிடத்தே உண்டு. 

To cast a generai look like a stranger Is found in the way 

of true lovers. (M.S.P.) 

10. கண்ணொடு கண்ணினை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள் 

என்ன பயனும் இல 1100 

காதலர் இருவர் கண்களால் கலந்தோன்றியபின் வாய்ப் 

பேச்சுக்கு வழியில்லை. 

When eye answers to eye, oral words are of no use and 

avail nothing. (M.S.P.)
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111. youre! w&lipHed 

1. கண்டுகேட்டு உண்டுஉயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் 
ஒண்டொடி கண்ணே யுள 1101 

கண்டும் கேட்டும் உண்டும் மோந்தும் தொட்டும் நுக 
ரும் ஐவகை இன்பமும் காதலி இடத்தே உள்ளன. 

Sight, hearing, taste, smell, touch-experiences by the five 
senses are found in the damsel adorned. (M.S.P.) 

2. பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை 
தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து 1102 

மற்ற நோய்க்கு வேறு மருந்துண்டு, மங்கை உண் 
டாக்கிய காம நோய்க்கு ஆ, அவளே மருந்து. 

Diseases are remedied through different meicines but this 
jewelled maiden ts herself the cure of the ailment inflicted.(K.P.M.) 

3. தாம்வீழ்வார் மென்தோள் துயிலின் இனிதுகொல் 
தாமரைக் கண்ணான் உலகு 1193 
காதலியின் தோளை அணைந்து காமம் நுகர்வதற்கு எந்த 

இன்பமும் நிகராகாது. 
Is heaven sweeter than slumbering on the soft shoulders 

of the woman you love? (5.14.) 

4. நீங்கின் தெறூஉங் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும் 
தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள் 1104 

விலகினால் சுடுவதும், நெருங்கினால் குளிர்வதும் ஆகிய 
தீயைக் காதலி, ஓ எங்கிருந்து பெற்றாள்? 

Where did she get this strange fire? When I withdraw from 
her it burns; when I go near it is cold (cooling). (M.S.P.} 

5. வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே 
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் 1105 
விரும்பிய பொருளால் மகிழ்ச்சி உண்டாவது போல் 

காதலியின் தோள்களை எப்பொழுது கூடினும் இன்பம் தரும். 
The arms of my beloved with flowers in her tresses, grant 

every object whenever it is desired. (5.3.)
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6. உறுதோறு உயிர்தளிப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு 

அமிழ்தின் இயன்றன தோள் 1106 

மங்கையின் தோள் அமிழ்தத்தால் ஆனவை; தோளோடு 

தோள் சேரும்தோறும் உயிர் நீள்கின்றது. 

The shoulders of this fair one are made of ambrosia; for 
they revive me with pleasure everytime I embrace them.(R.D.) 

7. தம்மில் இருந்த தமதுபாத்து உண்டற்றால் 

அம்மா அரிவை முயக்கு 1107 

தம் வீட்டிலிருந்து பீறர்க்கந்து உண்பதுபோல் பேரின் 

பம் தருகின்றது காதலியின் கலவி. 

Embrace of this dame is supremely joyous even as in family 

life one eats his food sharing with guests. (K.P.M.) 

8. வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை 

போழப் படாஅ முயக்கு 1108 

காற்றும் புகாதபடி இரண்டறக் கலக்கும் கலவியே இன் 

பத்துள் இன்பமாம். 

Rapturous are the fair who embrace so tightly that even 

ari could not pass. (S.J,) 

9. ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம் 

கூடியார் பெற்ற பயன் 

பிணங்குதல், இணங்குதல், பின் கூடுதல் என்பன காதல 

ரிருவர் அடையும் பயனாம். 

Petulance, reconciliation and conjugation are gains derived 

through artful living. (K.P.M.) 

10. அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றாமல் காமம் 

செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு 

கற்கக் கற்க அறியாமை புலப்படல் போல் புணரப் 

புணரப் புத்தின்பம் மிகுகின்றது. 

Everytime we embrace passionately and deeply is like 

induction to new knowledge revealing former complacent igno- 

rance,. (5.3.) 

1109 

1110
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112. நலம் புனைந்துரைத்தல் 
1. நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் 

மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள் 1113 

அனைத்துப் பூவினும் சிறந்த அனிச்சமே வாழ்க! என் 

காதலி நின்னிலும் மெல்லியள். 
Soft is prodigious Anicha blossom, but softer is the damsel 

I am embracing with. (K.P.M.) 

2.  மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள்கண் 

பலர்காணும் பூவொக்கும் என்று 1112 

மனமே, யான் ஒருவனே கண்டுவக்கும் காதலியின் 
கண்களைப் பலர் காணும் மலருக்கு ஓ, உவமிக்கின்றாயே! 

O my soul, when you saw the flowers, you were at once 
dismayed that her eyes resemble the flowers seen by many. 

(M.S*P.) 

3. முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம் 

வேலுண்கண் வேய்த்தோள் அவட்கு 1113 

என் காதலியின் திருமேனி தளிர் நிறம்; பல் முத்து, 
மணக்கும் உடல், விழி வேல், தோள் கரும்பு. 

Her arms are ductile like bamboos, her complexion is like 
tender sprouts, her teeth are pearls, her body has natural 
fragrance and her eyes painted black are spears, (M.R.R.) 

4. காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும் 
மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று 1114 
குவளைப் பூ என் காதலியின் கண்ணுக்கு ஒப்பாகாமை 

எண்ணி வெட்கத்தால் முகம் கவிழும். 
If the blue lotus could see, it would rerecisively brood "I 

never resemble the eyes of this exquisitety jewelled lass".(K.P.M.) 

5.  அனிச்சப்பூக் கால்களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு 
நல்ல படாஅ பறை 1115 
அனிச்சப் பூவைக் காம்பு நீக்காது சூடினாள். ஆதலால் 

அவள் இடை முறிந்து போவதாம். 
She who had worn the delicate stalks of anicham flower 

felt pricked and could not stand knele. (S.J.)
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6. மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா 

பதியின் கலங்கிய மீன் 1116 

வான நிலவிற்கும் மங்கை முகத்திற்கும் வேறுபாடு 

காணாமல் விண்மீன்கள் திகைத்தன. 

The stars tend to deviate their periphery dazzed between 

moon and the maiden’s face. (S.J.) 

7 அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல 

மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து 1117 

குறைவு நிலை நிலவிடம் அமைந்துள்ளது போல் 

மங்கையின் முகத்தில் மருவில்லை. 

Is there a dark spot on the face of my lady-love as on 

the shining moon which waxes and wanes? (V.R.R.) 

8. மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல் 

காதலை வாழி மதி 

மதியே வாழ்க, காதலியின் முகம்போலக் கவின் ஒளி 

வீசின் நீ அன்பிற்கு உரியை. 

If you can tndeed shine like the face of women, flourish, 

O moon for then would you be worth living? (R.D.) 

1118 

9. மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தி யாயின் 

பலர்காணத் தோன்றல் மதி 

காதலியின் முகத்திற்கு ஒப்பாக வேண்டுமெனில், 

மதியே நீ பலரும் காணாதிருப்பாயாக. 

O moon, if you can shine as her face with eyes, like flowers, 

do not make public appearance. (K.P.M.) 

10. அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் 

அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம் 

அனிச்சப் பூவும் அன்னச் சிறகும் காதலியின் அடிகட்கு 

நெருஞ்சி முள் ஆகும். 
Even the softest anicham blooms and swan'f feather will 

prick like thron the softest sole of maiden. (S.J.) 

1119 

1120
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113. காதல் சிறப்புரைத்தல் 
1. பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி 

வாலெயிறு ஊறிய நீர் 1121 

பாலும் தேனும் கலந்ததினும் சவையுடையது என் 

காதலியின் முத்தச் சுவை. ள் 

Like milk mixed with honey is the spittle sprung of white 
teeth of her and her speech is mellifluous. (S.J.) 

2. உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன 

மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு 1122 

உடம்புடன் கூடிய உயிரின் தோழமை போல் காதலி 

யின் நட்பு பிரிவரியது. 

The friendship between dame this and me is like that 

between the body and the soul. (S.M.) 

3, கருமணியின் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும் 

திருநுதற்கு இல்லை இடம் 1123 
கண்ணின் பாவையே நீ சென்று விடு; என் கண்மணி 

யாள் வாழிடம் அஃதொன்றே. 
O you image in pupil (of my eye)! Depart as there is no 

room for my fair-browed beloved. (R.D.) 

4. வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல் 
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து 1124 

கலவியில், உடம்புடன் உயிர் வாழ்வதுபோல் உள்ளாள்; 
பிரிகையில் உயிர் நீங்கிய உடம்பு போல்இன்றாள். 

Life to me is her company; and death, when she the 

choicely decked withdraws from me. (M.S.P.) 

5.  உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன் 

ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம் 1125 

காதலியின் சிறப்புகளை மறந்தால் அன்றோ நான் 
நினைப்பவன் ஆவேன். 

Could I ever forget, so as to recollect the disposition of 
my darting whose pugnacious eyes hustling a war? (K.P.M.)
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6. கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் 
நுண்ணியர்எங் காத லவர் 1126 

என் காதலர் விழியை விட்டு விலகார்; யான் இமைப் 

பினும் வருந்தார். 

My lover will never move in my eyes, nor be disturbed 

if I close them; he is ethereal and invisible. (S.J.) 

7.  கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும் 

எழுதேம் கரப்பாக் கறிந்து 

காதலர் என் விழிலுள்ளார்; ஆதலால் மை தீட்டேன். 

அந்நேரம் மறைந்துவிட மாட்டாரா? 

As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, 

for they would then have to conceal themselves. (R.D.) 

1127 

8.  நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல் 

அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து 

காதலர் என் நெஞ்சிலுள்ளார்; அவர் வெந்து விடுவர் 

என்று சூடாக உண்ண அஞ்சுகிறேன். 

As my beloved is ever in my heart I fear to eat hot food 

lest it burn him there. (V.V.S.) 

9, இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே 

ஏதிரல் என்னுமிவ் ஊர் 

இமைத்தால் காதலர் மறைவர் என இமையேன்; 

இஃதறியாது நான் உறங்கவில்லை என்பார் இவ் ஊரார். 

I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide 

himself, and for this reason this town says, "He is unloving'.(R.D.) 

1128 

1129 

10. உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர் 

ஏதிலர் என்னுமிவ் ஊர் 

காதலர் என் மனத்தில் மகிழ்ந்து தங்கியுள்ளார்; Hoos DP) 

யாது அவர் பிரிந்துள்ளார் என்கிறது: இவ்வூர். 

He dwells lovingly within my bosom yet the folks assert 

he has abandoned my cruely. (K.P.M.) 

1130
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114. நாணுத் தூறவுரைத்தல் 
1. காமம் உழ்ந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம் 

மடலல்லது இல்லை வலி 1131 

புணர்ச்சி இன்பத்தை அடைந்து பின் அதனைப் பெற 
மணம் கொள்ள மடலேறுதல் ஒன்றே வழி. 

People with happy life suffer later. No remedy is so 
efficacious as mounting the palm-stalk horse. 

2. நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும் 
நாணினை நீக்கி நிறுத்து 1132 

காம இன்பம் பொறாமையால் உடம்பும் உயிரும் மடல் 
ஏறக் கருதுகின்றன. 

Unable to endure the pang, my body and my soul acquisce 
to public disgrace of mounting the palm-horse. (5.3.) 

3. நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன் 
காமுற்றார் ஏறும் மடல் 1133 
நாணமும் ஆண்மையும் முன்னர் உடைய நான், இன்று 

மடலேறும் நிலையில் உள்ளேன். 
1 possessed rectitude and modesty previously; now over- 

full of love I stoop to paim-horsing. ({K.P.M.) 

4. காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நாணொடு 
நல்லாண்மை என்னும் புணை 1134 

என் நாணத்தையும் ஆண்மையையும் காம வெள்ளம் 
இழுத்துச் சென்று விட்டது. 

The raft of modesty and manliness is, alas, carried off by 
the strong current of lust. (R.D.) 

5. தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு 
மாலை உழக்கும் துயர் 1135 
மாலை நேரத்தின் துன்பத்தையும் மடல் ஊர்தலையும் 

இந்நங்கை தந்தனளே. 
The maiden wearing curves armlets and garlands gave me 

the palm-horse and the pangs of evening. (M.S.P.)
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6.  மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற 

படலொல்லா பேதைக்கென் கண் 1136 

காரிகையின் காரணமாய்க் கண்ணுறங்கேன்; நள்ளிரவி 

லும் மடல் ஏறலை எண்ணுவேன். 

IE will think of mounting the palm-horse even at mid-night. My 

eyes do not surely go to sleep, ever conscious of her. (M.S.P.} 

7. . கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப் 

பெண்ணின் பெருந்தக்கது இல் 1137 

காமம் மிகினும் மடல் மறுத்துப் பொறுக்கும் பெண்மை 

யினும் சிறப்பில்லை. 

Nothing 1s grander than the self-restraining woman who 

resist siding palm-stalk even with passion of her heart ocean 

deep. (K.P.M.) 

8.  நிறையரியர் மன் அளியர் என்னாது காமம் 

மறையிறந்து மன்று படும் 1138 

மனத் திண்மை மீறி அன்பிற்கு இரங்காது பெண்ணின் 

காமம் வெளிப்படும். 

Love without considering that women have self control 

deserving of mercy, leaps over concealment and betrays (itself) 

to the public. (V.R.R.) 

9. அறிகிலார் எல்லாரும்என்றேஎன் காமம் 

மறுகின் மறுகும் மருண்டு 

பலரு.ம் அறியவில்லை என்று கருதி என் காமம் ஊர் 

அறியத் திரிகின்றது. 
My lust, feeling that it is not known by all reels confused 

in the streets (of this town). (R.D.) 

10. யாம்கண்ணிற் காண நகுப அறிவில்லார் 

யாம்பட்ட தாம்படா வாறு 

யான் பட்ட துன்பத்தை தாம் அடையாதலால் அறி 

விலார் என்னைக் கண்டு சிரிக்கின்றனர். 

Fools laugh at me before my very eyes, for they have 

not felt at all the pangs that I have felt. 
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115. அலம் அறிவுறுத்தல் 
1.  அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப் 

பலரறியார் பாக்கியத் தால் 1141 

இருவரின் காதலை உஊரில் பலர் பேசுவதால் என் உயிர் 

இருக்கிறது; அதனை அவர் அறியார். - 
Dear life lasts on account of this rumour and many do 

not know this, by good luck. (M.S.P.)} 

2. மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது 

அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் ஊர் 1142 

மலர் விழியாளை அடைய முடியாத அருமை அறியாது 

அலர்கூறி இவ் ஊர் எனக்குத் துணை செய்கிறது. 

The village has gossips it knows not my hardship to win 
this maiden with flower like eyes. (5.].) 

3.  உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப் 

பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து 1143 

எங்கள் காதலுறவை அறிந்த இவ்வூர் கூறும் அலர் 
மொழியால் இன்பமேயாம். 

If the village gossip does not suit me, it makes me feel 

as if I have what I have not. (S.J.) 

4.  கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல் 
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து 1144 
ஊரார் கூறும் அலர் மொழியால் காமம் மலர்ந்தது; அவ் 

அலர் இல்லையேல் மொட்டாகசக் கருகும். 
The rumours set afloat have heightened my love; but for 

these it might lose its sweetness and wither away. (V.R.R.) 

5.  களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம் 
வெளிப்படும் தோறும் இனிது 1145 
களிப்பு மிக மிக மது இனிமை தரும்! அதுபோல் அலர் 

மிகுந்தோறும் காமம் இனிமை தரும். 
The more one drinks toddy, the more he desires it. SO 

the more the rumour spreads, the sweeter it is to me. (M.S.P.)
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6. கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும் 

திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று 1146 

காதலனைக் கண்டது ஒரு நாளே; பழி மொழியோ 

உலகு மறைத்த நிலவுபோல் பரவி விட்டது. 

It was but once that I looked on (my lover); but rumour 

has spread like seizure of moon by serpent. (S.J.) 

7. ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல் 
நீராக நீளுமிந் நோய் 

காம நோயாகிய பயிருக்கு ஊரவர் பழி எருவாகவும், 

தாயின் கடுஞ்சொல் நீராகவும் உதவுகின்றன. 

Public talk fertilises and reproach of mother waters which 

combine to prolong this anguish. (K.P.M.) 

8. நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கெளவையால் 

காமம் நுதுப்பேம் எனல் 

பழி மொழியால் காமத்தை அவிக்க நினைத்தல் நெய் 

யால் நெருப்பை அவிக்க நினைப்பதாகும். 

To say that one could extinguish passion by rumour is like 

extinguishing fire with ghee. (R.D.) 

9.  அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார் 

பலர்நாண நீத்தக் கடை. 

என்னைப் பிரியேன் என்று கூறிய தலைவரே, பிறர் 

நாண நம்மைத் துறந்தபின் நாம் பழிக்கு அஞ்ச முடியுமா? 

My lover who assuaged has left me in shame. Can I stand 

(K.P.M.) 
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scandal? 

10. தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும் 

கெளவை யெயடுக்கும் இவ் ஊர் 

விரும்பிய பழியை இவ்வூர் கூறி உதவியது; இனிக் 

உரதலர் உடன் போக்கை ஒப்புக் கொள்வார். 

My lover causes slander as he would. Lo! village would 

gossip on me. 
(S.J.) 

1150



236 நபியை 

116, பிமிவு ஆற்றாமை 

1. செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் 
வல்லரவு வாழ்வார்க் குரை 1151 

பிரியாமல் இருப்பதாயின் எனக்குச் சொல்; உன் 

வருகையை அப்பொழுது வாழ்ந்திருப்பவர்க்குச் சொல். 
If you are not to go away, tell me so. If you are to go 

and return, inform those who can survive. (V.R.R.) 

2.  இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும் 

புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு 1152 

புணர்ச்சி குறித்த அவர் பார்வை கனவில் இனித்தது. 

பிரிவைக் குறித்துப் புணர்ச்சி அச்சத்தை உண்டாக்குகிறது. 

His mere 10016 86 0006 8 வேம் பார me; but now even 

his embrace saddens for that I fear that he is to part. 

3.  அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் 

பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான் 1153 

எல்லாம் அறிந்தவரிடத்துப் பிரிவுச் செயல் நிகழ்வதால் 

அவர் அன்பை நம்ப முடியவில்லையே. 

Since separation from him who knows (his promise and 
my suffering) happens at times, it is difficult to repose confidence 

in him. (M.R.R.) 
4. அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல் 

தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு 1154 

அன்பு காட்டி அஞ்சேல் என்றவர் பிரிந்தால், அவர் 
சொல்லை நம்பினோர்க்குக் குற்றம் உண்டோ? 

If he who bestowed his love and assuaged has left, will 
it be a fault of those who believed his assurance? (K.P.M.) 

5. ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர் 
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு 1155 
என் உயிர் காக்கத் தலைவர் பிரிவைத் தடுப்பாய்; பிரிந் 

தால் அவரைப் புணர்தல் அரிதாகும். 
lf you will save my life, see that my lover does not part. 

But if he departs, it is rare for us to meet again. (M.S.P.)
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6.  பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர் 
நல்குவர் என்னும் நசை 1156 

கூடியிருந்து அன்பின்றிப் பிரிய நினைப்பவர், வந்து 

கூடுவர் என்னும் ஆசை வீணாம். 

If he is that crue) to mention departure, I have succumbed 

with no hope of mercy. (K.P.M.) 

7. துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை 

இறைஇறவா நின்ற வளை 1157 

தோழி, தலைவன் பிரிவை வளைகளே அறிவித்து விட் 

டன; நீ வேறு வந்து தெரிவிக்க வேண்டுமா? 

Will not my close-fisting bracelets themselves that have now 

slipped from my wrists, raise bruit of parting of my Lord?{V.V.S.) 

8. இன்னாது இனனில்லூர் வாழ்தல் அதனினும் 

இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு 1158 

குறிப்பறியும் தோழியர் இல்லாத ச௪௭ரில் வாழ்தல் 

துன்பம். அதனினும் துன்பம் காதலரின்றி வாழ்தல். 

To tive in a village friendless, is painful; more painful is 

it to be parted from one whom we love. (M.R.R.) 

9. தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல 

விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ நீ 
நெருப்பு தொட்டாலும் சுடும்; ஓ காம நோய் விட்டா 

லும் சுடுகின்றதே. 

Fire burns when touched; but like the sickness of one can 

it also burn when removed? (R.D.) 

1௦.  அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப் 

பின்இருந்து வாழ்வார் பலர் 

காதலன் பிரிவைப் பொறுத்துத் துன்பங்களைத் தாங்கி 

உலகத்து வாழும் மகளிர் பலர், சே! 

What a contrast many may survive meekly bearing pain, 

alleviating sore distress and enduring pang of separation.(M.S.P.) 
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117. படர்மெலிந்து இரங்கல் 

1. மறைப்பேன்மன் யானிஃ்தோ நோயை இறைப்பவர்க்கு 
ஊற்றுநீர் போல மிகும் 1161 

காம நோயை நாணத்தால் மறைப்பேன்; ௮ஃதோ ஊற்று 

நீர் போலப் பலரறியப் பொங்குகின்றது. 

I would surely hide this love-sickness, but it swells like spring 
water which increases everytime the water is baled out.(M.S.P.) 

2.  கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு 
உரைத்தலும் நாணுத் தரும் 1162 

காம நோயை மறைக்கவும வலியில்லை; நோயுண்டாக் 

கியவர்க்குக் கூறவும் வெட்கமாயுள்ளது. 
I cannot conceal this sickness and I feel ashamed to divuige 

it to my lover. (M.S.P.) 

3. காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என் 

நோனா உடம்பின் அகத்து 1163 

காமமும் நாணமும் உயிர் என்னும் காவடித் தண்டின் 

இரு பக்கங்களிலும் தொங்குகின்றன. 

Inside my body which ts too weak to bear them, love and 

shame hang on either side of the pole of life. (M.R.R.) 

4. காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும் 

ஏமப் புணைமன்னும் இல் 1164 

காமக் கடலில் சிக்கிக் கொண்டேன்; ஆனால், எனக்குக் 
கடந்ததற்குத் தெப்பம் இல்லையே. 

There is indeed a sea of lust, but there is no safe ferry 
to cross it. (K.P.M.) 

5. துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு 
நட்பினுள் ஆற்று பவர் 1165 
நட்பாய் இருந்தே துன்பம் செய்பவர், பகைவரானால் 

யாது செய்ய மாட்டார்ர 
They that cause affliction when in love-what would they 

not do when in hate? (M.R.R.)
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6. இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால் 

துன்பம் அதனிற் பெரிது 1169 

புணர்ச்சி இன்பம் கடலினும் பெரிது; பிரிவோ அக் 

கட்லினும் மிகப் பெரிது. 

Like the sea the joy of love; but deeper than the sea is 

the pang when it causes affliction. (M.R.R.) 

7. காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன் 
யாமத்தும் யானே உளேன் 1187 

காமக் கடல் நீந்திக் கரை காண முடியவில்லை. நள்ளிர 

விலும் தனித்துத் துன்புறுகிறேன். 
I swim in stormy sea of love, but I spy a not any shore 

thereto; even in the dead of night I am alone. (S.J.) 

8. மன்ணுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா 

என்ன்லது இல்லை துணை 

இந்த இரவு, உலகத்து உயிர்களை உறங்கச் செய்து 

என்னை மட்டும் தன் துணையாக வைத்துள்ளது. 

The night which graciously lulls to sleep all living creatures 

has me alone for her companion. (R.D.) 

9. கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள் 

நெடிய கழியும் இரா 

கூடிய நாளில் குறுகிய இரவு, தலைவன் பிரிவின்போது 

நீடியதாய் இருத்தல் மிகக் கொடிது. 

More cruel than cruelty of him who Js cruel are nights which 

drag on at great length now. (S.3.) 

10, உள்ளம்போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர் 

நீந்தல மன்னோ என்கண் 

மனம் போன்று காதலரிடத்து விழி செல்லுமாயின் நான் 

கண்ணீர் சிந்த வேண்டுவதில்லை. 

If my eyes can run, even as my heart runs, to where 

he is, they need not now be swimming in a sea of tears.(S.J.) 
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118. கண் விதுப்பு அழிதல் 
1. கண்தாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய் 

தாங்காட்ட யான்கண் டது 1171 
காதலரைக் காட்டிய கண்களே, பிரிவில் அவரைக் 

காட்டச் சொல்லி அழுகின்றனவே. 
As this incurable malady has been caused by my eyes which 

showed (him) to me, why should they now weep for (him)?(R.D.) 

2.  தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப் 
பைதல் உழப்பது எவன்? 1172 
ஆய்நீதறியாது நோக்கிய கண்கள், நம்மால் விளைந்தது 

என்று துன்பத்தைப் பொறுக்காமல் இருக்கின்றன. 
Why should the unwary pretty eyes that inadvertently 

glanced be punished without sympathy? (S.3.) 

3.  கதுமெனத் தாம்நோக்கித் தாமே கலுழும் 
இதுநகத் தக்கது உடைத்து 1173 
மனத்தைப் போல் காதலர் உள்ளவிடம் செல்லுமேல் 

கண்கள் வருந்த வேண்டுவதில்லை. 
They themselves looked eagerly (on him} and now they 

weep. Is not this to be laughed at? (R.D.) 
4.  பெயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா 

உய்வில்நோய் என்கண் நிறுத்து ' 1174 

இவ்விழிகள் எனக்குத் துன்பத்தைத் தந்து தாமும் நீர் 
வற்றி விட்டன. 

Bequeathing te me incurable grief that consumes me, my 
eyes have now dried up. (K.P.M.) 
5.  படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றநாக் 

காமநோய் செய்தஎன் கண் 1175 
கடலான காம நோயைத் தந்த கண்கள், அத் தீவினை 

யால் தாமும் துயிலிழந்து வருந்துகின்றன. 
_My eyes that caused a disease of love vaster than the 

sea itself, do not now close themselves in sleep; they lunguish in grief. 
(V.R.R.)
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6. ஓஓ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகண் 

தாஅம் இதற்பட் டது 

காம நோயை உண்டாக்கிய கண்கள் விழிப்பின்மையால் 

மேலும் துன்புறட்டும். 

Glad, indeed am I that these eyes which gave me this 

disease are now themselves affected. (M.R.R.)} 

7. உழந்துழந்து உள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து 
வேண்டி யவர்க்கண்ட கண் 

மனங்குழைந்து விரும்பிக் காதலரைக் கண்ட கண்கள் 

வருந்தி நீரற்றுப் போகட்டும். 

Let eyes that cast their fond glances at him with an eager 

heart, now shed tears in aching pain til they become dry.(S.J.) 

8. பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க் 

காணாது அமைவில கண் 

மனத்தாலன்றிச் சொல்லால் விருப்பூட்டிய காதலர் 

இங்கே உள்ளார்; அவரைக் காணாமல் விழிகள் அமைதியுறா. 

He is indeed here who loved me with his lips but not with 

his heart, but mine eyes suffer from not seeing him. (R.D.) 

9. வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை 

ஆரஞளுர் உற்றன கண் 

காதலர் வாராத போதும் துயிலுதல் இல்லை; வந்தாலும் 

துயிலுதல் இல்லை; கண்ணின் பாடு பெரும்பாடுதான். 

My eyes sleep not when he is away; neither sleep they 

when he is returned. Either way it is their lot to suffer unceasing 

(7/5. 
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pain. 

1௦. மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல் 

அறைபறை கண்ணா ரகத்து 

என்போல் விழிகளை உடையவர்க்கு நெஞ்சிலுள்ள 

கமூக்கத்தை அறிதல் ௨ளராக்கு சளிது. 

It is not hard (but easy) for men of the place to know 

the secret when my weeping eyes like drum-beats proclaim it 

to all. 
(M.S.P.) 
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119. பசப்புறு பருவரல் 
1.  நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்் 

பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற 1181 
அன்புடன் பிரிவுக்கு உடன்பட்ட நான், அதனை ஆற் 

றாது உடல் நிற மாறுபாட்டை யாரிடம் சொல்வேன். 
It is I myself that consented to the parting of my beloved; 

to whom shail I complain now of my pallor? (V.V.S.) 

2. அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென் 
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு 1182 

காதலர் ஆக்கிய பசப்பு ஆனதால் என் உடலைப் பற்றி 
ஆட்சி செய்கிறது. 

Proud of having been caused by him, this pallor spreads 
all over my body and rides on tt. 

3. சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா 
நோயும் பசலையும் தந்து 1183 

காதலர் பிரியும்போது காமத்தையும் பசலையையும் 
தந்தார்; என் அழகையும் நாணத்தையும் கொண்டு சென்றார். 

He took from me my beauty and modesty in return for 
his gift of love. Sickness and sallowness to me. (M.S.P.) 
4.  உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால் 

கள்ளம் பிறவோ பசப்பு 1184 
காதலர் புகழ்ச் சொற்களை நினைப்பேன். அப்படி 

இருந்தும் பசப்புக் கள்ளத் தனமாக வஞ்சனை செய்யும். 
I think only of him; I speak only of his goodness. How 

deceitful (then) is this pallor? (M.R.R.) 
5. உவக்காண்௭எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என் 

மேனி பசப்பூர் வது 1185 
தலைவர் அணித்தாய் இருக்க இங்கே என்மேனி நிறம் 

மாறுதல் இயல்பேயாகும். 
Lo. Yonder is my lover gone. And here is the pallid hue spreading over my frame. (V.R.R.)
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6.  விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன் 

முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு 1186 

... ஓளி மறையின் இருள் தொடரும்; உறவோன் அணைப் 

பின் நெகிழ்வு கண்டு பசப்புப் படரும். 
Like darkness lying in wait for the dimness of the lamp, 

this pallor was lying in wait for the faintness of my lover's 

embrace. (M.R.R.) 

7. புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவிகல் 

அள்ளக்கொள் வற்றே பசப்பு 

தலைவரை அணைத்திருந்த நான் சிறிது நெகிழ்ந்தேன்; 

அடடே, பசப்பு என்னைப் பற்றிக் கொண்டது. 
I who was in close embrace just turned aside and the 

moment I did sallowness come on me like something to be seized 

on. (R.D.) 

8.  பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத் 

துறந்தார் அவர்என்பார் இல் 

பசப்புக் கொண்டாள் என்று என்னைக் குறை கூறுவோர் 

பிரிந்த அவரைக் குறை கூறுவார் இல்லை. 

Besides those who say, "she has turned sallow’, there are 

none who say, "He has forsaken her’. (R.D.) 

9.  பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார் 

நன்னிலையர் ஆவா எனின் 

என்னைப் பிரிவுக்கு ஆளாக்கியவர் நல்லவர் என்றால் 

என் உடல் எக்கேடும் கெடட்டும். 

If he who made me agree to the separation fares well 

jet this pallor overspread my body. (5.4) 

10. பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் 

நல்காமை தூற்றார் எனின் 

காதலர் அன்பற்றவர் எனப் பிறர் தூற்றாமல் இருப்பின் 

யான் பசப்பின் வடிவமாக இருப்பேன். 

"Good it is for me to be known as pallor incarnate". If 

my lover who had my consent for his separation be not ill-spoken. 
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120. தனிப்படர் மிகுதி 
1. தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பற்றாரே 

காமத்துக் காழில் கனி 1191 

காதலைப் பெற்ற ஆண், பெண் இருவரும் காம இன்பம் 

என்னும் விதையற்ற கனியைப் பெற்றவர் ஆவர். 
They alone win the pipless fruit of love who have won 

the love of their beloved. (M.R.R.) 

2. வாழ்வார்க்கு வானம் பயத்தற்றால் வீழ்வார்க்கு 

வீழ்வார் அளிக்கும் அளி 1192 

விரும்பும் பெண்ணுக்குக் காதலன் கூட்டும் காமம், 

வானம் பருவக் காலத்தே பெய்தது ஓக்கும். 
Bestowal of love by beloved on those who love them is 

like rain raining (at the proper season) on those who live by 

it. (R.D.} 

3.  வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே 

வாழுநம் என்னுஞ் செருக்கு 1193 

காதல் மகளிர்க்கு, காதலர் பிரியினும், அவர் வந்தால் 

நாம் இன்புற்று வாழ்வோம் என்னும் செருக்கு உள்ளதாம். 
The pride that says, "We shall live’ suits only those who 

are loved by their beloved. (R.D.) 

4. வீழப் படுவார் கெழீஇயலர் தாம்வீழ்வார் 

வீழப் படாஅர் எனின் 1194 

மதிப்பிற்குரிய மகளிரும் கணவனால் விரும்பப்பட 

வில்லை என்றால் தீவினை உடையோரே. 
Even those who are esteemed (by virtuous women) are 

considered unlucky if they are not loved by their beloved. 

5. நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ 
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை 1195 

காதலிக்கப்பட்டவர், காதலிக்காதபோது நமக்கு அவர் 
இன்பம் செய்வது எங்ஙனம் 

What can our lover do us if he does not require our love? 

(M.S.P.)
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6.  ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல 

இருதலை யானும் இனிது 1196 

காமம், ஒருபால் இல்லாமல் காவடிபோல் ஈரிடத்தும் 

ஒப்ப அமையின் இன்பம் தருவதாம். 

One sided love is bitter; if felt on both sides sweet it is 

like the well-balanced pole. (5.7.) 

7.  பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன் 

ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான் 1197 

ஒரு பக்கத்தவரிடம் நின்று போர் புரியும் காமன், 

பெண்ணின் பசப்பும் துன்பமும் அறியானோ? 
Cannot the god of love, who pays his attention to me alone, 

behold all my anguish and sorrow. (V.R.R.) 

8. வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து 

வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் 1198 

காதலரிடமிருந்து இன்சொல் பெறாது வாழும் மகளிர் 

முரடராயிருத்தல் வேண்டும். 
More wicked there is none in the world than she who 

continues to love without even a kind word from one whom she 

loves. (M.R.R.) 

9. நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு 

இசையும் இனிய செவிக்கு 1199 

காதலர் என்னிடம் அன்பிலர் ஆயினும் அவரைப் 

பற்றிய பேச்சு இனியவாம். 

Though the loved one favours me not, delightful indeed 

Is stray news of him that reaches my €ars. (V.R.R.) 

10. உறாதர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச் 

செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு 

நெஞ்சே, தலைவருக்கு உன் சன்பம் உரைப்பதினும் 

துயர் செய்யும் கடலைத் தூர்த்து விடு. 

Bless you, my heart you would tell you grief to one. Who 

loves you not; you may as well try to dry up the sea. 

1200
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121. நினைந்தவர் புலம்பல் 

். . உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால் 

கள்ளினும் காமம் இனிது 1201 

பெற்ற இன்பத்தை நினைக்கும்தோறும் பெருமகிழ்வு 

மிகுதலால் கள்ளினும் காமம் களிப்பூட்டுவது. 

Even in the recollection love is sweet with endless delights; 
love is therefore sweeter than wine. (V.V.S.) 

2.  எனைத்தொன்று இனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார் 
நினைப்ப வருவதொன்று இல் 1202 

காதலைரைப் பிரிவில் நினைப்பவர்க்குத் துன்பம் 

இல்லை. ஆதலால் எந்நிலையிலும் காமம் இனிதாம். 
Sweet is love in ever way; for even to think of one's beloved 

(during separation) is freedom from pain, (M.R.R.} 

3. நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல் 
சினைப்பது போன்று கெடும் 1203 

தும்மல் வருவது தோன்றி அடங்கி விட்டது; காதலர் 

என்னை நினைப்பது போன்று காட்டி, நினைக்கவில்லை. 
I feel as if 1am going to sneeze, but do not, and (therefore) 

my beloved is about to think (of me) but does not. (R.D.) 

4. யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து 
ஓஒ உளரே அவர் 1204 

காதலர் எப்போதும் மனத்தில் உள்ளார்; அவர் மனத்தில் 
நாம் உள்ளேமோ இல்லையோ? 

He is ever present in my thoughts. Am I or am I not 
ever present in his thoughts? (V.R.R.) 

5.  தந்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல் 
எந்நெஞ்சத்து ஓவா வரல் 1205 
தம் மனத்தில் யாம் புகாமல் காவல் செய்தவர், எம் 

மனத்தில் இடைவிடாது வரல் குறுத்து நாணுவரோச 
He enters freely into my heart, while he guards against 

My entry into his; does he not feel ashamed? (MLR.R.)
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6.  மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடுயான் 

உற்றநாள் உள்ள உளேன் 1206 

தலைவரைக் கூடிய நாளின் இன்பத்தால் உயிர் வாழ்கி 

றேன்; வேறு எதனால் உயிர் வாழ முடியும்? 

You know why I live? To tive in remembrance of the days 

I lived in union with him. (5.14.) 

7. மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன் 

உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் 1207 

அந்நாள் இன்பத்தை மறக்காமையால், பிரிவால் வருந்து 

கிறேன். மறப்பின் இறப்பே; வாழ்வேது? 

When I think (of the past) unable to forget, it burns my 

heart; were I to forget, what indeed would befall me?(M.R.R.) 

8. எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ 

காதலர் செய்யும் சிறப்பு 

நான் எவ்வளவு நினைத்தாலும் சினம் கொள்ளார்; அதுவே 

காதலர் எனக்குச் செய்யும் இன்பமாம். 

He will not be angry however much I may think of him; 

is it not so much the delight my beloved affords me? (R.D.) 

9,  விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார் 

அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து 
இருவரும் வேறல்லாம் என முன் கூறிய அவரின் அன்பு 

இல்லாததால் உயிர் வருந்துகின்றது. 

As I think and think of the cruelty of my love who swore 

that our lives were inseparable, my soul ebbs away. (V.R.R.) 

1208 

1209 

10. விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப் 

படாஅதி வாழி மதி 

நிலவே, என் நெஞ்சில் இடைவிடாது இருந்து சென்ற 

வர் கண்ணில் காணும்படி உலவுவாயாக. 

O moon! Set on in the horizon, till my eyes look again 

upon him abiding still within my heart. (S.J.) 

1210
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122. கனவு நிலை உரைத்தல் 

1. காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு 
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து 1211 

காதலன் விடுத்த தூாதினைக் கொணர்ந்த கணவினுக்கு 

யான் எந்த வகை விருந்து செய்வேன்? 

With what banquet shall I celebrate the dream which 

brought me the messenger of my beloved. (S.M.) 

2. கயலுண்கண் யானிரைப்பத் துஞ்சின் கலந்தார்க்கு 

உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன் 1212 

விழிகள் என்வேண்டுதற்கு இணங்கி உளங்கின், கன 

வில் என் காதலனுக்கு என் இருத்தலை உரைப்பேன். 

If my wish-like painted eyes should at my request close 

in sleep I will recount to my lover the story of my long endurance. 

3. நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால் 

காண்டலின் உண்டென் உயிர் 1213 

நனவில் வந்து அன்பு செய்யாதவரை என் கனவில் 

காண்பதால் உயிர் நிலை பெற்றுள்ளது. 

My life exists, for I see in dreams the lover who shows 

me no grace in my waking state. (M.R.R.) 

4.  கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் 

நல்காரை நாடித் தரற்கு 1214 

நனவில் வந்து அருள் செய்யாதவரைத் தேடிடும் கனவு 

எனக்கு இன்பம் நல்குகின்றது. 

Dream gives me all the joys of love, for it brings back 
to me my beloved who refuses to pity mein my waking state. 

5. நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான் 
கண்ட பொழுதே இனிது 1215 

நனவில் கூடிய காதலன் உறவும் இனித்தது; கனவில் 
கண்டுற்ற இன்பமும் இப்பொழுது இனிதாயிற்று. 

i saw him in my waking hours and then it was pleasant; 1 
see him just now in my dream and it is (equally) pleasant.(R.D.)
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6. நனவென ஒன்றில்லை யாயின் கனவினால் 

காதலர் நீங்கலர் மன் 1216 

நனவு என்னும் பாவி இல்லையானால் கனவில் கூடிய 

வர் பிரியார். 

Were there no such things as wakefulness, my beloved who 

visited me in my dream would not depart from me. (R.D.) 

7. நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவினான் 

என்னெம்மைப் பீழிப் பது 1217 

நனவில் வந்து அன்பு செய்யாதவர், கனவில் வந்து 

நம்மைத் துன்புறுத்துவது எத்தொடர்பினால்? 

Why does the cruel one plague me in my dreams when 
he shows no compassion on me in my waking state?(V.R.R.) 

8.  துஞ்சுங்கால் தோள்மேல ராகி விழிக்குங்கால் 

நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து 
நான் உறங்கும்போது மார்பினைத் தழுவுகிறார்; விழிக்கை 

யில் விரைந்து நெஞ்சில் மறைந்து விடுகிறார். 

While I am asleep, he lies on my shoulders, but the moment 

I awake he rushes into my heart! (S.M.) 

9. நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினான் 

காதலர்க் காணா தவர் 

காதலர் இன்மையால் கனவில் கண்டறியா மகளிர் நம் 

காதலர் நனவில் அன்பு செய்யாமை குறித்துக் குறை கூறுவர். 

Only those who see their lovers in dreams will reproach 

my ungracious lover to me in my waking state (but turns in 

my dreams). (K.P.M.) 

10. நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால் 

காணார்கொல் இவ்வூ ரவர் 

காதலர் கனவிடை அருள் செய்தலை அறியாது இவ் 

வூரார் நனவில் நம்மைப் பிரிந்தார் என்று கொடுமை கூறுவர். 

The peopie of the place will say that my lover has quit 

me in my waking hours. Of course they do not see him in கம 
M.S.P.) 

1218 

1219 

1220
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123. பொழுதுகண்டு இரங்கல் 
1. மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும் 

வேலைநீ வாழி பொழுது 1221 

மாலைப் பொழுதே! நீ நேற்றைய மாலையில்லை; காத 

லரைப் பிரிந்த என் உயிரை உண்ணும் கடல். 

Blessed be you, O evening! you are not (the former) 

evening; you are really the hour that devours the lives of the 
wedded ones. 

2.  புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல் 

வன்கண்ண தோநின் துணை 1222 

மாலைப் பொழுதே, நீயும் துயர் அடைகிறாய், நின் 

துணைவரும் என் துணைவர் போல அன்பற்றவரோ! 

O darksome evening! You too have blurred vision. I hail 

you. Like my lover, is your love hard-hearted too? (M.S.P.) 

3.  பனியரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனியரும்பித் 

துன்பம் வளர வரும் 1223 

காலைர் கூடியபோது குளிர்ச்சி தந்த மாலை, இப்போது 

துன்பத்தைத் தருகின்றது. 
Evening that of old trembled and paled before me - She 

now comes causing disgust to me in life and increasing my pang. 

4. காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து 

ஏதிலர் போல வரும் 1224 

காதலர் இருந்தபோது நான் மகிழ்ந்து வந்த மாலைக் 

காலம் இப்போது கொலைஞர்போல் வருஇன்றது. 
In the absence of my lover evening comes in like slayers 

on the field of slaughter. (R.D.) 

5.  காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல் எவன்கொல்யான் 
மாலைக்குச் செய்த பகை? 1225 

நான் காலைக்குச் செய்த நன்மை யாது? மாலைக்குச் 

செய்த கொடுமை யாது? 
What good have I done to morn and what harm have I 

done to eve? (14.௩௩.
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6. மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத 

காலை அறிந்தது இலேன் 1226 

காதலர் பிரியாதிருந்த காலத்து மாலைப் பொழுது எனக்குத் 

துன்பம் செய்ததை அறிந்திலேன். 

When my wedded lord had not feft me, I never knew that 

evening could inflict pain. (M.R.R.) 

7. காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி 

மாலை மலருமிந் நோய் 1227 

காமப்பூக் காலையில் அரும்பிப் பகலில் பேரரும்பாகி, 

மாலையில் மலர்ந்து வருத்தும். 

This malady buds forth in the morning, expands all day 

long and blossoms in the evening. (R.D.) 

8.  அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன் 

சூழல்போலும் கொல்லும் படை 

இனிய வேய்ங்குழல், இப்போது மாலைப் பொழுதுக்குத் 

துணையாகி எனக்கு இன்னலூட்டுகிறது. 

The cowherd's flute has become the herald of evening that 

(burns) like fire and is itself a weapon that kills. (M.R.R.) 

9.  பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு 

மாலை படர்தரும் போழ்து 

மாலை வருங்கால் ஊரார் ம௫ழ்வர், தலைவரைப் பிரிந்த 

நானோ வருந்தி உழல்வேன். 

When evening comes distracting the mind of the whole 

village will get confused and be plauged in sorrow. 

1228 

1229 

10. பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை 

மாயும்என் மாயா உயிர் 

பொருளில் மயங்கிப் பிரிந்த காதலரை எண்ணி இருளில் 

மயங்க மாய்கின்றது என் உயிர். 

My (hither to) unextinguished life is now fost in this 

bewildering night at the thought of him who has gone in quest 

of wealth. 
(R.D.) 

1230
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124. உறுப்பு நலன் அழிதல் 
1. சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி 

நறுமலர் நாணின் கண் 1231 
காதலரை நினைத்து அழுதலால் கண்கள், அகமகிழ்ந்து 

மலரைக் கண்டு கவிழ்ந்து நாணின. 
Thinking of him who had gone afar to mitigate our misery 

the eyes are now ashamed to see the fragrant fiowers.(M.S.P.) 

2.  நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் 

பசந்து பனிவாரும் கண் 1232 

பசப்புற்ற பிறகும் நர் சொறியும் விழிகள் காதலர் பற்றின் 
மையை உணர்த்தும். 

You pallid eyes streaming with tears proclaim the callous 
ness of your lord. (V.R.R.) 

3. தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் 
மணந்தநாள் வீங்கிய தோன் 1233 

பூரித்து நின்ற தோள்கள் இன்று காதலர் பிரிவைச் 
சொல்வன போல் மெலிந்தன. 

The shoulders that swelled on the day of our union (now) 
seem tc announce our separation clearly to the public. (R.D.) 

4.  பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும்துணைநீங்கித் 
தொல்கவின் வாடிய தோள் 1234 
காதலர் பிரிவால் வாடிய தோள்கள் மேலும் மெலி 

வடைநீது வளை கழல நின்றன. 
Having parted from my lover, the arms that have lost their 

beauty of old are {now} shrunk and the armiets of gold drop 
down. (M.R.R.) 

5. கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு 
தொல்கவின் வாடிய தோள் 1235 
தலைவர் பிரிவுக் கொடுமையை வளைகள் கழன்று 

தோள்கள் வெளிப்படுத்தின. 
The (looseened) bracelets and the shoulders from which the 

old beauty has faded, relate the cruelty of the pitiless one.(R.D.)
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6. தொடியொடு தோள்நெகிழ நோவல் அவரைக் 

கொடியர் எனக்கூறல் நொந்து 1236 

நான் பொறுக்கவும், வளை கழலத் தோள் மெலியவும், 

தோழி காதலரைக் கொடியவர் என நீ கூற, நான் வருந்து 

கிறேன். 
My arms having become so thin as to make the armiets 

drop, I am grievously pained at his being called cruel.(M.R.R.) 

7. பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்குஎன் 

வாடுதோள் பூசல் உரைத்து 1237 

நெஞ்சமே, கொடிய என் காதலர்க்கு எம் தோள்கள் உண் 

டாக்கிய அவரை உரைத்து மேம்பாடு அடைவையோச 

Will you obtain glory, O my heart? Then hurry and tell 

him of the bruit arisen here from my arms slimming.(K.P.M.) 

8. முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது 

பைந்தொடிப் பேதை நுதல் 

அணைத்த சைகளை இவளுக்கு நோகும் என்று சற்றுத் 

தளர்த்தினேன். பிரிவென்று அவள் நெற்றி பசந்தது. 

When I once loosened the arms that were in embrace, 

the forehead of the gold-bracelated women turned sallow.(R.D.)} 

1238 

9,  முூயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற 

பேதை பெருமழைக் கண் 

தளர்த்திய கசைகட்கு இடையில் புகுந்தது. ஓ அஃதாற் 

றாது சிவந்த கண்கள் வெறுத்தன. 

When the breeze crept in between (us) during a close 

embrace, her large eyes, cool like the rain cloud became instantly 

pale. 
(M.R.R.) 

10. கண்ணின பசப்போ புருவரல் எய்தின்றே 

ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு 

தெ௫ிழ்ந்த அளவில் வெளுப்புற்றது நெற்றி; நெற்றியின் 

மென்மை எனக்கில்லை எனக் கண்கள் கலங்கின. 

Seeing what the bright forehead had done, the pallor of 

her eyes became sad. 
(S.}.) 

1239 
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125. நெஞுசொடு கிளத்தல் 
1.  நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும் 

எவ்வநோய் தீர்க்கும் மருந்து 1241 

நெஞ்சமே, தீராத இக்காம நோயைத் தீர்க்கும் மருந் 
தினை ஆய்ந்து உரைக்க மாட்டாயா? 

O my heart, won't you think and tell me of some medicine, 
be it what may be, that can cure this incurable disease. 

2. காதல் அவரிலர் ஆகநீ நோவது 
பேதைமை வாழிஎன் நெஞ்சு 1242 

நெஞ்சமே வாழ்க! காதலர் வருகையை எதிர்பார்த்து 
வருந்துவது அறியாமையாகும். 

May you live, O my soul, while he is without love, for 
you to suffer is (a simple) folly. (R.D.) 

3.  இருந்துள்ளி என்பரிதல் நெஞ்சே பரிந்துள்ளல் 
பைதல்நோய் செய்தார்கண் இல் 1243 

நெஞ்சமே, வருந்துவதால் யாது பயன்? வர வேண்டும் 
என்னும் இரக்கம் காதலரிடம் இல்லையே. 

My heart pines over. He who has inflicted me with this 
has no compassion. (S$.J.) 
4. கண்ணும் கொளச்சேறி நெஞ்சே இவையென்னைத் 

தின்னும் அவர்க்காணல் உற்று 1244 
நெஞ்சே, காதலர்பால் செல்லின் விழிகளையும் கொண்டு 

செல்; இல்லையேல் அவரைக் காட்டென என்னைத் இன்று 
விடும். 

My heart I take my eyes with you. Else these eyes longing 
to see him, will eat my life away. (M.S.P.) 

5. செற்றார் எனக்கை விடலுண்டோ நெஞ்சேயாம் 
உற்றால் உறாஅ தவர் 1245 

நெஞ்சே, நாம் விரும்பினும் விரும்பாத காதலரைப் 
பகைவர் என விலக்கும் வலிமை இல்லையே. 

Cannot you, O my heart, give up him who does not return 
you love saying that he hates? (M.R.R.)
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6.  கலந்துணார்த்துங் காதலர்க் கண்டாற் புலந்துணராய் 

பொய்க்காய்வு காய்தியென் நெஞ்சு 1246 

புலந்தால் புலவியைக் கலவியால் நீக்கும் காதலரைப் 

பொய்யாக நீக்காத நெஞ்சே நீ ஏன் நடிக்கிறாய்? 

My heart when you are reconciled you embrace,you 

simulate anger and continue to be so. (K.P.M.) 

7. காமம் விடுவொன்றோ நாண்விடு நன்னெஞ்சே 

யானோ பொறேனிவ் விரண்டு 1247 

நெஞ்சே, ஒன்று காமத்தை விடு; அல்லது நாணத்தை 

விடு; இரண்டையும் தாங்க மாட்டேன். 

My good heart. I either forsake your Jove or your shame. 

I cannot endure both of them. (M.S.P.) 

8.  பரிந்தவர் நல்காரென் றேங்கிப் பிரிந்தவர் 

பின்செல்வாய்பேதையென் நெஞ்சு 1248 

துன்பத்தை அறியாமல் அவர் அன்பு செய்திலர் என்று 

துன்பத்தை அறிவிக்க எண்ணும் நீ அறிவிலியே. 

O' my foolish heart, grieving that he will neither pity nor 

requite love, you pursue him who has parted from you.(M.S.P.) 

9. உள்ளத்தார் காத லவராக உள்ளிநீ 

யாருழைச் சேறியென் நெஞ்சு 

நெஞ்சே, காதலர் நின் அகத்தே இருக்க, நீ அவரைப் 

புறத்தே சென்று எங்குக் காண்பாய்? 

Who you do seek to join, O my heart, when you know 

that the beloved is seated within thy ownself? 

10. துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமா 

இன்னும் இழத்தும் கவின் 
சேராது நீங்கினவரை மனத்தில் கொண்டுள்ளதால் புற 

அழகும் அகத்து திறையும் இழப்போம். 

As I keep in mind him who has renounced me altogether, 

it will surely make me lose my inward beauty too. (M.S.P.) 

1249 
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126. நிறையழிதல் 
1. காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும் 

நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு 1251 
நாணமாகிய தாழிட்ட கதவினைக் காமம் என்னும் குந்தாலி 

முரிக்கின்றது. 
Love's axe will break open the door of what is called chastity 

bolted with modesty. (M.S.P.) 

2. காமம் எனஒன்றோ கண்ணின்றென் நெஞ்சத்தை 
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் 1252 

நள்ளிரவிலும் என மனம் நோகின்றது; ஓ, காமம் 

பரிவும் இரக்கமும் அற்ற ஒன்று. 
Heartless 1s this thing called tove; for it oppresses my heart 

even in the dead of night. 

3.  மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித் 
தும்மல்போல் தோன்றி விடும் 1253 

காமத்தை மறைக்க எண்ணுவேன்; ஆயினும் இது 
தும்மலைப் போல் வெளிப்பட்டு விடுகின்றதே. 

I strive to hide this my passion yet it breaks out against 
my wish like a sudden sneeze. (V.R.R.) 
4.  நிறையுடையேன் என்பேன்மன் யானோ என்காமம் 

மறையிறந்து மன்று படும் 1254 

உறுதியுள்ளவளாக இருந்தேன். காமம் மறைவிடத்தைக் 
கடந்து அம்பலத்திற்கு வந்து விட்டதே. 

I say I would be firm; but alas my malady breaks out 
from its concealment and appears in public. (R.D.) 

5. செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோய் 
உற்றார் அறிவதொன்று அன்று 1255 
தம்மை வெறுத்தவரை நினையாதிருக்கும் பெருந்தன்மை 

காமநோய் உற்றவர்க்கு இல்லை. 
The dignity of not pursuing the beloved who has cruelly 

deserted is a thing unknown to those who are lovesick
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6. செற்றவர் பின்சேறல் வேண்டி அளித்தரோ 
எற்றென்னை உற்ற துயர் 1256 

வெறுத்தார் பின் என்னைச் செல்லத் தூண்டுதலால் இக் 

காம நோய் மிக்கக் கொடியதில் நல்லது. 

As it wants me to follow after him who has deserted me 
what sort of woe is mine; very good indeed (it is cruel)! 

7. நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால் 

பேணியார் பெட்ப செயின் 1257 

காதலர் வந்து விரும்பிய கூடல்களைச் செய்யும்போது 

நாணம் என்பதை அறிய மாட்டோம். 

When the lover gives us what is desired, we become 

unconcious of such a thing as sense of shame. (14.₹.₹.) 

8.  பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம் 

பெண்மை உடைக்கும் படை 

மாயங்கள் கற்ற காதலன் பணிவு மொழிகளே மன 

உறுதியை அழிக்கும் படைக்கலம் ஆகும். 

Are not the enticing words of my trick-abounding roguish 

jover the weapon that breaks away my feminine firmness?(R.D.) 

9.  புலப்பல் எனச்சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் 

கலத்தல் உறுவது கண்டு 

பிணங்குதல் கருதி விலகினேன்; நெஞ்சு உறுதி குலைந்து 

தளர்வதறிந்து யானே வலிய அணைத்தேன். 

I said I would feign dislike and so went away, (but) I 

embraced him the moment I say my mind began to unite with 

him. 
(R.D.) 

10. நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ 

புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல் 

நெருப்பில் கொழுப்பு உருகாதிருக்குமோ? காதலர்க்கு 

ஏங்குவார் அவர் நெருங்கியபோது பிணங்க முடியுமா? 

Is it possible for those whose hearts melt like fat in the 

fire to say that they can feign a strong distike and remain so? 

1258 
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12/. அவர்வயின் விதும்பல் 

1.  வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற 

நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல் 1261 

காதலரை நோக்கி நோக்கி விழிகள் ஒளியிழந்தன; விரல் 

நாள் கோடிட்டுத் தேய்ந்து விட்டது. 

My eyes have lost thier lustre like dried grass and my finger 
has worn away for marking the days (of separation) on wall. (K.P.M.) 

2. இலங்கிழாய் இன்று மறப்பினென் தோள்மேல் 

கலங்கழியும் காரிகை நீத்து 1262 

இன்று காதலரை மறந்தால் என் மெல்லிய தோள்கள் 

APH pH Gi; வளை துறக்கும். 
O lass with shining jewels, were I to forget him today, 

my arms would lose their charm, the bracelets sliding down, 
their positions! (S.J.} 

3. உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார் 
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன் 1263 

போர் வெற்றி கருதிச் சென்றவர் வருகையை விரும்பி 
நான் இன்னும் உயிர் வாழ்கிறேன். 

T still live longing for the arrival of him who has gone 
out of love for victory and with valour as this guide. (R.D.) 

4. கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக் 
கோடுகோ டேறும்என் நெஞ்சு 1246 
பிரிந்த தலைவர் காதற்காமத்துடன் வந்துநம்மைக் 

கூடும் என நினைந்து மனம் மலையென ஓங்கும். 
My heart is rid of its sorrow and swells with rapture to 

think of my absent lover returning with his love, (R.D.) 
5.  காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின் 

நீங்குமென் மென்தோள் பசப்பு 1265 
கண்களார என் தலைவரைக் கண்டபின் என் தோளின் 

நிறம் மாறிக் கவின் கொள்ளும். 
May my eyes see the consort to their heart's content after 

seeing him the pale colour of my shoulders will vanish.(M.S.P.)
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6.  வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன் 

பைதல்நோய் எல்லாம் கெட 1266 

வராத கணவன் வருக; வந்தால் காம நோய் தீர மெய், 

வாய், கண், மூக்கு செவியால் பருகுவேன். 

Let my spouse return for just a day; then will I sat fast the 

pleasure, so that all this agonising sorrow will be effaced.(S.J.) 

7.  புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல் 

கண்ணன்ன கேளிர் வரின் 1267 

காதலர் வந்தால் பிணங்குவேனா? இணங்குவேனாா 

ஒரு வேளை இரண்டும் செய்வேனோர 

When my darling would come, should I pine? or embrace 

him? Or shall I do both? (K.P.M.) 

8. வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து 

மாலை அயர்கம் விருந்து 

வேந்தன் போரில் வெல்க; வீட்டில் மாலைப் பொழு 

தில் யானும் மனைவியும் விருந்தோம்புவோம். 

May the prince begin the battle at once and triumph so 

that I would return in the evening and feast at home with my 

beloved one! 
(S.J.) 

8. ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும் சேண்சென்றார் 

வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு 

நெடுந்தொலைவு சென்றவரை நினைக்கும் மகளிர்க்கு 

ஒரு நாள் பல நாள் போல் தோன்றும். 

To those who yearn for the day of return of their lovers 

who have gone far, one day drags on like seven days. 

10. பெறினென்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறினென்னாம் 
1270 

1268 

1269 

உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால் 

பிரிவதனால் காதலிக்கும் உள்ளம் உடைந்தபின் காதலன் 

திரும்பினாலென்ன? நாடிக் கூடினாலென்ன? 

If the heart is broken, of what avail is the hope of return 

or reunion or even the embrace? 
(M.R.R.)
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128. குறிப்பறிவுறுத்தல் 

1.  கரப்பினும் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண் 

உரைக்கல் உறுவதொன்று உண்டு 1271 

நீ மறைத்தாலும் உன் விழிகள் அறிவிக்கும் செய்தி 

ஒன்றுண்டு. நீயே அதனைச் சொல்லுக. 
Though you would conceal (your feelings) your painted eyes 

would not; for transgressing (their bounds) they have something 
to tell. (R.D.) 

2. கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோள் பேதைக்குப் 

பெண்ணிறைந்த நீர்மை பெரிது 1272 

கண் நிறைந்த அழகையும் தோளையும் உடைய தலை 

விக்குப் பிற பெண்களைக் காட்டிலும் மடமை மிகுந்துள்ளது. 
Excessive is the feminine nature of this innocent whose 

charms fill my gaze and whose arms are lire the bamboo.(M.R.R.) 

3. மணியில் திகழ்தரும் நூல்போல் மடந்தை 

அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு 1279 

மணிமாலையில் நூல் புறத்தில் தெரிவது போல் காதலி 

யின் அழகு தெரிவிக்கும் குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. 
Like the shining thread passing through the crystal beads, 

something shines through the jewelled lady-love. (M.S.P.) 

4.  முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை 

நகைமொக்குள் உள்ளதொன்று உண்டு 1274 

அரும்பினுள் தோன்றும் மணமயபோல் அழகியின் புன் 

முறுவல் ஒரு குறிப்பினை அறிவிக்கும். 
Even as the fragrance that is locked up in the bud, there 

is something hidden in this damsel's smile. (4௩௩) 

5.  செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர் 

தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து 1275 

பிரிவு குறித்து மனத்தில் எண்ணி மறைத்துச் சென்ற 
குறிப்பு என் துயர் தீர்க்கும் மருந்தாயிற்று. 

The trickery of the bracelet-worn is combined with its 
solution. (K.P.M.)
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6.  பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி 

அன்பின்மை சூழ்வது உடைத்து 1276 

காதலர் வந்து கலக்கின்ற கலவி, பிரிந்து செல்லும் 

குறிப்பை உடையது; அன்பின்மையை நினைவூட்டுவதாம். 

His delightful embrace assuaging pangs of separation is 

likely to remind him of her own rare endurace and reflection. 

(K.P.M.) 

7. தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும் 

முன்னம் உணாந்த வளை 

உடம்பால் கூடி உள்ளத்தால் பிரிந்தமையைக் கைகளை 

விட்டுக் கழலும் வளையல்களே அறிவிக்கும். 

Swifter than myself, my bracelets have divined the 

indifference of him who is the lord of the cool ferry port.(S.J.) 

1277 

8.  நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும் 

எழுநாளேம் மேனி பசந்து 

காதலர் பிரிந்தது நேற்று; ஆனால், என் திருமேனி நிறம் 

மாறி ஏழு நாள்கள் ஆயின. 

It was but yesterday my lover departed (from me) and 

it is seven days since my complexion turned sallow. (R.D.) 

9.  தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி 

அஃதாண்டு அவள்செய் தது 

கை வளையையும் தோளையும் நோக்கிப் பின் தன் அடி 

களையும் நோக்கினாள். அக்குறிப்பு உடன் போக்காயிருந்தது. 

She looked at her bracelet and her tender arm and then 

she looked at her feet; these are the signs that she made to 

me. 
(V.V.S.) 

10. பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால் 

காமநோய் சொல்லி இரவு 1280 

மகளிர் காம நோயனைத்தும் தோழியர்க்கும் கூறார்; விழி 

யாலேயே உணர்த்துவர். இது பெண்மைக்குப் பெண்மையாம். 

They say that women tell by their eyes the pain of their love 

and beg for relief that is womanhood's most womanly way. (M.S.P.) 

1278 

1279
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129. புணர்ச்சி விதும்பல் 

1. உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் 

கள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு 1281 

நினைத்த அளவில் களிப்பும், கண்ட அளவில் மகிழ்வும் 

மது தருவதில்லை; ஆனால், காமம் தருஇறது. 

Rapture at the very thought and delight at the mere seeing 

belong not to wine; they belong only unto love. (V.V.S.) 

2. தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும் 

காமம் நிறைய வரின் 1282 

மகவிர்க்குக் காமம் மிகுதியாயின், சிறிதும் பிணங்காமல் 

மருவிக் கலக்க வேண்டும். 

When love has soared up to the height of the palm, let 

there be no sulkiness even to the measure of tiny millet.(S.J.) 

8. பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக் 

காணாது அமையல கண் 1283 

விரும்பாது, விரும்பியபடியே கணவன் நடப்பினும் 

அவனைக் காணாமல் கண்கள் இரா. 

Though he does not care for me and does only as it pleases 
him, my eyes will not rest unless they behold him. (K.P.M.) 

4.  ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து 
கூடற்கண் சென்றதென் நெஞ்சு 1284 

காதலரைக் காணாமுன் பிணங்கியிருந்த உள்ளம், கண்ட 
வுடன் அதனை மறந்து கலவியை நாடிற்று. 

O my friend, I was prepared to feign displeasure but my 
mind (forgetting it) was ready to embrace him. (௩௦௰.) 

5. எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோ கொண்கன் 
பழிகாணேன் கண்ட விடத்து 1285 
மை தீட்டும்போது கோலைக் காணாத விழிகளைப் போல் 

கணவனைக் கண்டதும் அவனிடம் பிழை காணவில்லை. 
Like the eys that see not the painting brush, I do not 

566 any fault in my lover when I see him with me. (M.S.P.)
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6. காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால் 
காணேன் தவறல் லவை 1286 

கணவனைக் காணும்போது தவறு காணேன்; காணாத 

போது தவறு அல்லாமல் வேறு காணேன். 

When I behold him, I don't see his faults at all. When 

I don't see him, I see nothing at all but his faults. (M.S.P.) 

7. உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல் 

பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து 

இழப்பினை அறிந்தும் நீரில் பாய்பவர்போல ஊடல் 

வெல்லாமை அறிந்தும் பிணங்குவானேன்? 

Like them that fall into a flood knowing that they willbe 

carried away wherefore should I show resentment knowing that 

it will fail. (M.R.R.) 

8.  இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக் 

கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு 

இழிவைத் தந்தாலும் மது அருந்தியவர்க்கு இன்பம் தரு 
வது போல, மனங்கவர்ந்தவன் மார்பு மகிழ்வைத் தருகின்றது. 

O you dissembler, your breast is to me what liquor is to those 

who rejoice in it, though it only gives them an unpleasant disgrace. 

1287 

1288 

9, மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன் 

செவ்வி தலைப்படு வார் 

காம இன்பம் மலரினும் மென்மையானது; அருமை 

அறிந்து நுகர்பவர் ஒரு சிலரே. 

Softer than flower in love and but a few can indutge in 

its delicacy. 
(S.M.) 

10. கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் 

என்னினும் தான்விதுப் புற்று 

காதலி கண்ணினால் சிறிது பிணக்குக் கட்டினாள், பின் 

அதனை மறந்து அணைக்கச் சென்ற என்னினும் ஆசை கொண் 

1289 

1290 

டனைத்தாள். 

She once feigned dislike in her eyes but she hastened more 

than myself for the embrace (forgetting the anger).
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130. நெஞுசேோடு புலத்தல் 

1.  அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே 

நீயெமக்கு ஆகா தது 1291 

நெஞ்சமே, காதலர் மனம் அவர் வயமாய் இருத்தலை 

அறிந்தும் நீ என் வயமாகாதது ஏன்? 

You see his heart clinging to him. Oh! heart, why do you 
not cling to me. (S.M..) 

2. உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச் 

செறாஅர்எனச் சேறிஎன் நெஞ்சு 1292 

நெஞ்சே, நம்பால் அன்பிலாக் காதலரைக் கண்டால் 

சினவார் என நீசேர்கிறாய், இஃது அறியாமை அன்றோ 
Even after realizing that he is indifference (to you) you 

hasten to him. O my heart, thinking that he will not scorn you. 

3. கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ 
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல் 1293 

கெட்டவர்க்கு நண்பர் இல்லை என்பதுபோல், நெஞ்சே 
நீ என்னிடம் இல்லாமல் அவரிடம் செல்கஇறாயர௫ 

Is it because that the fallen have no friends that you follow 
him at your will and pleasure, Q my heart! 

4.  இனிஅன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே 

துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று 1294 

நெஞ்சே, அவரைக் கண்டதும், கூடி இன்புற நினைக் 

கிறாய், ஊடுவதில்லை, இனி உன்னோடு கலந்தெண்ணேன். 
0 my soul, you would not first seem sulky and then enjoy 

(him); who then in future will consult you about such things? 
(R.D.) 

5. பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும் 
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு 1295 
காதலரைப் பெறாத போதும் துடிக்கும்; பெற்றபின் பிரி 

வாரோ என அஞ்சும் நெஞ்சுக்கு எப்பொழுதும் துன்பந்தான். 
My heart sinks while not getting him; but alas! once he 

has come it apprehends his departure. (K.P.M.)}
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6. தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத் 

தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு 1296 
என் நெஞ்சு காதலரைப் பிரிந்து இங்கிருப்பது, என்னைத் 

தின்று தீர்ப்பதற்கேயாம். 
When I was brooding alone, my heart remained with me, 

as at here, to eat me up. (M.R.R.) 

7. நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன் 

மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு 

காதலர் மறந்தும் அவரை மறக்காத என் இள நெஞ்சுடன் 

உயிரினும் சிறந்த நாணத்தை மறந்தேன். 

I have even forgotten my modesty, having been caught 

in my foolish mind which 1s not dignified enough to forget him. 
(R.D.) 

1297 

8. எள்ளின் இளிவாம் என் றெண்ணி அவர்திறம் 

உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு 

விட்டுச் சென்றாரை விட்டு விடுவோம் என்று உயிரை 

விரும்பிய நெஞ்சு தலைவர் அருமையை நினைக்கின்றது. 

My heart that loves life and views it ignoble to blame (and 

to deny access to him) and even thinks of his success.(V.R.R.} 

1298 

9. துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய 

நெஞ்சம் துணையல் வழி 

துன்பத்தைப் போக்கப் பிறர் துணையால் முடியாது; 

தம்முடைய நெஞ்சமே நல்ல துணையாம். 

When one’s own heart does not help, who else can be 

a help in distress? 
(M.R.R.) 

10. தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய 

நெஞ்சம் தமரல் வழி 

தம்முடைய நெஞ்சம் ஒருவர்க்கு உறவாகாதபோது 

அயலார் உறவாகாமை வியப்பில்லை. 

When one's heart is not one's own kinsman need it be 

said that your enemies will not be at your side as relatives? 

(M.S.P.) 

1299 

1300
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131. புலவி 

3. புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும் 

அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது 1301 

சிறிது ஊடினால் தலைவரின் தவிப்பைக் காண்போம்; நீ 

அவரைக் கலவாமல் சிறிது ஊடேன். 
Let us witness awhile his keen suffering; just feign disklike 

and embrace him not. (R.D.) 

2.  உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது 

மிக்கற்றால் நீள விடல் 1302 

உளடல் உறவின்பத்திற்கு உப்புப் போலும்; அவ் 

ஊடலை மிகுவிப்பது மிகை உப்புப் போலுமாம். 

A temporary pouting willbe as salt to food; prolongation 
of sulk willbe like excess of salt. (M.S.P.) 

3... அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப் 

புலந்தாரைப் புல்லா விடல் 1303 

ஊடல் கொண்டவளை ஊடல் நீக்கு அணைக்காமல் 
விடுதல், துன்புற்றார்க்குத் துன்பம் செய்தாற்போலும். 

For men not to embrace those who have found dislike is 
like torturing those already in agony. (R.D.) 

4, ஊடி யவரை உணராமை வாடிய 

வள்ளி முதலரிந் தற்று 1504 
ஊடியவளை, ஊடல் தீர்த்துக் கூடாதிருத்தல், நீரின்றி 

வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தது ஒக்கும். 
Not to pacify the lady who feigns coolness is to cut the 

withering creeper at its root. (V.R.R.) 

5.  நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை 
பூவன்ன கண்ணா ரகத்து 1305 

தம் காதலியிடம் நிகழும் ஊடல் நற்குணமுடைய தலை 
வர்க்குத் தலையாய இன்பமாம். 

It adds to the beauty of the good and virtuous lover of 
the lady with flowery eyes continues to feign dislike to her lover.
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6. துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் 

கனியும் கருக்காயும் அற்று 1306 

நீக்கமும் ஊடலும் இல்லையேல் காம இன்பம் கன்றிய 

கனி போலும் கனியாத பழம்போலும் சுவையற்றதாம். 

Love without strifé and sulkiness is as ripe and unripe fruit. 

(M.S.P.) 

7. ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது 

நீடுவ தன்றுகொல் என்று 

புணர்ச்சி நீஞூமோ நீளாதோ என நினைக்க வைத்தலால் 

ஊடலும் சிறிது துன்பம் தருவதாகும். 

The doubt as to whether reunion would take place soon 

or not, creates a sorrow (even in feigned dislike). (R.D.) 

1307 

8. நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென்று அஷ்தறியும் 

காதலர் இல்லா வழி 

நமக்காகவருந்தினார் என்று உணரும் அன்புடையாரைப் 

பெறாதபோது ஒருவர் வருந்துவதில் பயன் என்ன? 

Of what avail is my grieving when there ts no loving one 

migh to see how much I suffer? (V.V.S.) 

9. நீரூம் நிழலது இனிதே புலவியும் 
வீழுநர் கண்ணே இனிது 

நிழலிடத்தே நீர் இருப்பின் இனிதாகும்; ஊடலும் 

அன்புடையாரிடத்து இன்பம் கொழிப்பதாகும். 

Water under the shade ts pleasant. So is pouting with these 

(1.5.8) 

1308 

1309 

whom we love. 

10, ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என்நெஞ்சம் 

கூடுவேம் என்பது அவா 

ஊடலால் வருந்தும்படி விட்டிருப்பாரைப் புணர 

நினைப்பதும் நெஞ்சத்தின் பேராசையே. 

With one who leaves me in misunderstanding, my heart 

sayd, I should be united - this is (sheer) infatuation.(M.R.R.) 

1310
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132. புலவி நுணுக்கம் 
1.  பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொதுவுண்பர் 

நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு ் 1311 

பலரும் கண்ணேறு படத் திறந்த மார்புடைய தலைவ, 

நின்னை நெஞ்சாரத் தழுவேன். 

All that are women devour you with their eyes, you false 
gallant! I shall have none of your embrace. 

2. ஊடி இருந்தேமாத் தும்மினார் யாந்தம்மை 

நீடுவாழ் கென்பார்க்கு அறிந்து 1312 

கூடி இருந்தபோது காதலர் தும்மினார். தும்முங்கால் 
வாழ்த்தி உரையாடுவோம் எனக் கருதி. 

When I was sullen, he sneezed expecting that I should 
say, ‘may you five long’. 

3. கோட்டுப்பூச் சூடினும் காயும் ஒருத்தியைக் 

காட்டிய சூடினீர் என்று 1313 

மரமல்லியை அணிந்தாலும், வேறு ஒருத்திக்குக் காட் 
டவே இது சூடினீர் என என்மேல் தலைவி சினப்பாள். 

Even if I were adorned with a garland of bunch flowers, 
she would say I did so to show it to another woman. 

4. யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினான் 
யாரினும் யாரினும் என்று 1314 

யாரினும் காதல் மிகவுடையேம் என்றேன்; யாரினும் 
காதலுடையீர் என்று ஊடினாள். 

I said to her, I love you above all and behold she frowned 
at once asking, ‘above whom? and above whom?! 

5. இம்மைப் பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனாக் 
கண்நிறை நீர்கொண் டனள் 1315 
இப்பிறவியில் யாம் பிரியோம் என்று கூற மறுமையில் 

பிரிவோம் என்ற குறிப்பில் கண் கலங்கினாள். 
Whe said, "We shall not separte in this life', her eyes were 

full of tears (meaning that I would separate from her in the 
next life). (V.R.R.)
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6. உள்ளினேன் என்றேமற்று என்மறந்தீர் என்றென்னைப் 

புல்லாள் புலத்தக் கனள் 1316 

பிரிந்திருந்தபோது உன்னை நினைந்தேன் என்றேன் 

மறந்தால் அல்லவா நினைக்க முடியும் என்று ஊடினாள். 

I said, ‘I remembered you'. At once she snapped out ‘Where 

fore had you forgotten me' and refrained from the embrace. 

7.  வழுத்தினாள் தும்மினேன ஆக அழித்தழுதாள் 

யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று 1317 

யாம் தும்மவும் வாழ்த்தினாள் தலைவி; பின் உம்மை 

யார் நினைக்கிறார்கள் என்று அழுது பிணங்கினாள். 

I sneezed and she hailed me, but changing her mind at 

once she wept and asked, “Who is thinking of you to make 

you sneeze?" 

8.  தும்முச் செறுப்ப அழுதாள் நுமருள்ளல் 

எம்மை மறைத்திரோ என்று 1318 

ஊடுவாள் என்றஞ்சித் தும்மலை அடக்கினேன்; நினைப்ப 

வரை மறைப்பதற்காகவா தும்மலை அடக்குகிறீர் என்றாள். 

1 repressed my sneeze and then she wept saying, "You 

want to conceal! from me that some of your friends are thinking 

on you." 
(S.J.) 

9. தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறாக்கும்நீர் 

இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று 
ஊடலைத் தீர்க்கப் பணிந்து வேண்டினேன்; தலைவி, 

'நீர் பிறரிடத்தும் இவ்வாறு நடப்பீர் போலும்” எனச் சினந்தாள். 

Though I console her, she flares up you have done the 

life with others. 
(K.P.M.) 

10.  நினைந்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர் 

யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று 

அமைதியாக அவள் அங்கங்களை நோக்குகையில் 

எவரை நினைந்து தன்னைப் பார்க்கிறீர்கள் என்று ஊடுவாள். 

Even when I gaze at her in rapt attention she flares up, 

"While looking at my features, whom did you think of for 

comparison?” 
(M.R.R.) 

1319 

1320
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133. ஊடல் உவகை 

1. இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல் 

வல்லது அவரளிக்கு மாறு 1324 

காதலரிடம் பிழை இல்லையாயினும் அவர் காதலன்பே 
ஊடுதலை உஎக்குவிக்கின்றது. 

Although my husband ts free from defects the way In which 

he embraces me is such as to make me feign dislike. (R.D.) 

2. ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி 

வாடினும் பாடு பெறும் 1322 

ஊடலால் உண்டாகும் சிறு வெறுப்பினால் காதலர் 

அன்பு சிறிது குறையினும் பின்னர் பெருமை தரும். 

Though the little resentment that appears from feigned 
dislike may affect his graciousness, it yields delight in the end. 

3. புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு 

நீரியைந் தன்னார் அகத்து 1323 

ஒற்றுமையுடைய காதலரிடம் ஊடுவது போலப் பேரின் 

பம் வானுலகிலும் இல்லை. 

Is there any other heaven than the quarrel between lovers 
whose minds are united even as earth and water. (V.V.S.) 

4. புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென் 
உள்ளம் உடைக்கும் படை 1324 
காதலரை அணைத்துப் பின் விடாமைக்குக் காரணம் 

என் ஊடலை அழிக்கும் தலைவரின் பணிவும் பனி பொழியு 
மாம். 

A quarrel culminates with an embrace and will keep me. 
After it lies the weapon that shatters my resolution. (K.P.M.) 

5.  தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள் 
அகறலின் ஆங்கொன்று உடைத்து 1325 
தவறு இல்லாராயினும் காதலியின் மென்தோள் நீங்குத 

லால் ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம். 
Even when one ts free from faults there is a delight when 

the aims of the beloved re withdrawn from one’s clasp.(V.V.S.)
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6.  உணலினும் உண்டது அறலினிது காமம் 

புணர்தலின் ஊடல் இனிது ் 

உண்பதினும், முன் உண்ட உணவு செரித்தல் இன்பம்; 

காமத்திற்குக் கூடலினும் ஊடல் இன்பம் தரும். 

Disgestion is better than feeding. In love feigned dislike 

is sweeter the union itself. (M.S.P.) 

7. ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும் 

கூடலிற் காணப் படும் 

காமம் நுகர்ந்த இருவருள் ஊஎடலில் தோற்றவரே வென்ற 

வர், இது புணர்ச்சியின் போதே தெரியும். 

In a lovers' quarrel, the vanquished becomes the victor; 

this is revealed when they reunite. (V.R.R.) 

8.  ஊடிப் பெறுகுவங் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக் 

கூடலில்தோன்றிய உப்பு 

வியர்க்கும் வகை தலைவியுடன் கூடிப் பெற்ற இன் 

பத்தை மற்றும் ஒருமுறை இவள் டிப் பெறக் கூடுமோ? 

Will 1 enjoy once more through her feigned dislike the 

delight experienced in the union which makes her brow perspire? 

1327 
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9. eas மன்னோ ஒளியிழை யாம்இரப்ப 

நீடுக மன்னோ இரா 

இவள் இன்னும் ஊடுவாளாக; அதனை வேண்டி நிற் 

பதன் பொருட்டு இவ் இரவு விடியாது நீளுக. 

Let her, decked with shining jewels, feign anger. O night, 

be you tong and protracted, that may plead on for its 

(M.S.P.) appeasement. 

10, ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம் 

கூடி முயங்கப் பெறின் 

காமம் இன்பமாவது காதலர் தம்முள் ஊடுதல்; அவ் 

உளஎடலுக்கு இன்பம் அதனை விலக்கிக் கூடுதல். 

Sulking is the charm of love; and the charm of that 

is the sweet connubial embrace. 
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உரைச் சிறப்பு 

கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் 

கல்லாமோ? வையத்துச் 

சொல்லெல்லாம் வள்ளுவர் 

சொல்லாமோ? - சொல்லின் 

கருத்து சகத்ரட்.ச 

கன்உரைத்த காமர் 

திருத்தம் பெறுமோ தெளி!     -- த, கோவேந்தன் 

பனு பசி



செய்யுள் முதற்குறிப்பு 
(எண்-செய்யுண் எண்) 

அல்காமை 

அஃகி 

அகடு 
அகப்பட்டி 

ADT 

அகலாது 

அகழ்வாரை 

அகனமர்ந்து ஈதலின் 

அகனமர்ந்து செய் 

அங்கணத்துள் 

அசையியற்கு 

அச்சமே 

அச்சம் 

அஞ்சாமை அல் 

அஞ்சாமை ஈகை 

அஞ்சும் 

அஞ்சுவது அஞ் 

அஞ்சுவது ஒரும் 
அடக்கம் அமர் 

அடல்தகையும் 

அடல் வேண்டும் 

அடுக்கி 
அடுக்கிய 

அடுத்தது 
அணங்குகொல் 

அணியன்றோ 

அந்தணர் என் 

அத்தணர் நூற் 

178 

175 

936 

1074 

1 

691 

151 

92 

64 

720 

1098 

1075 

534 

497 

382 

863 

428 

366 

121 

768 

343 

625 

954 

706 

1081 

20/4 

அமரகத்து ஆற் 
அமரகத்து வன் 

அமிழ்தினும் 
HOO HHT 

அரங்கு 
அரம் பொருத 
அரம் போலும் 

அரிதரோ 

அரிது 
ஆரிய 

அரிய கற்று 
அரியவற்றுள் 
அருங்கேடன் 

அருஞ் செவ்வி 
அருட்செல்வம் 

அருமறை 
அருமை 
அரும்பயன் 

அருவினை 

அருள் ௮ல் 
அருள் இல் 
அருளென்னும் 
அருளொடும் 

அருள்கருதி 
அருள்சேர்ந்த 

அருள்வெஃகி 

அலந்தாரை 
அலரெழ 

814 

1027 

474 

401 

997 

1158 

1160 

337 
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41 
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அலர்நாண 

அல்லல் 

அல்லற்பட்டு 

அல்லவை 

அவர்தந்தார் 

அவர்நெஞ்சு 

அவா இல்லா 

அவா என்ப 

அவாவினை 

அவி சொரிந்து 

அவை யறிந்து 
அவ்விய 

அவ்வித்து 
அழக்கொண்ட 

அழச்சொல்லி 
அழல்போலும் 

அழிவதூஉம் 

அழிவந்த 
அழிவி னவை 

அழிவின்றி 
அழுக்கற்று 
அழுக்காறு 

அழுக்கா றுடையார் 
அழுக்காறென 

அழமுக்காற்றின் 

அளவளாவு 

அளித்து 
அளவு அலல 

அளவு அறிந்தார் 
அளவறிந்து 
அளவின்கண் 

1149 

96 

1182 

1291 

368 

361 

367 

259 

711 

169 

167 

659 

795 

1228 

461 

&07 

787 

764 

170 

165 

168 

164 

523 

1104 

289 

479 
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அறத்தாறு 37 
அறத்தாற்றின் 46 
அறத்தான் 39 
அறத்திற்கே 76 
அறத்தினூங்கு 32 
அறம் கூறான் 181 

அறம் சாரா 1047 

அறம் சொல்லும் 185 

அறம்பொருள் 501 

அறவாழி 8 

அறவினை 321 
அறவினையும் 909 

அறன் அழீஇ 182 

அறன் அறிந்து ஆன்ற 635 
அறன் அறிந்து மூத்த Mi 
அறன் அறிந்து வெஃகா 179 

அறன் ஆக்கம் 763 
அறன் இயலான் 147 
அறன் இமுக்காது 384 

அறன்ஈனும் 75ம் 

அறன் எனப் 9 

அறன் கடை 142 

அறன் நோக்கி 189 

அறன் வரையான் 750 

அறிகிலார் 1139 

அறிகொன்று 638 

அறிந்தாற்றிச் 515 

அறிவினான் 315 

அறிவினுள் 203 

அறிவு அற்றம் 49] 
அறிவிலார் 843



திருக்குறள் 
அறிவிலான் 

அறிவின்மை 

அறிவுடையார் ஆவது 

அறிவுடையார் எல் 

அறிவு ௨௫௬ 
அறுவாய் 

அறைபறை 

அற்கா 
அற்றது 
அற்றம் மறைக் 

அற்றம் மறைத் 

அற்றவர் 
அற்றார் 
அற்றாரைத் 
அற்றார்க்கு 
அற்றால் 
அற்றேம் என்று 
அனிச்சப்பூக் 

அனிச்சமும் 

அன்பகத்தில்லா 

அன்பறிவு ஆ 
அன்பறிவு தேற்றம் 
அன்பிலன் 

அன்பிலார் 

அன்பிற்கும் 
அன்பின் வழி 

அன்பின் விழை 

அன்பீனும் 

அன்புடைமை ஆன்ற 

அன்புடைமை 

அன்புற்றமர்ந்த 

841 

427 

1117 

1076 

980 

846 

365 

226 

1007 

626 

1115 

1120 

78 

682 

513 

862 

71 

70 

él 

914 

72 

992 

681 

75 
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அன்பொரீஇத் 1009 

அன்பு நாண் 983 

அன்பும் அற 45 
அன்போடியைந்த 37 

அன்றறி ர 
ஆகாறு 478 

ஆகூழால் 37] 

ஆக்கம் அதர் 594 

ஆக்கம் இழந் 583 
ஆக்கம் கருதி 463 

ஆக்கமும் 642 
ஆங்கு 740 

ஆபயன் 360 
ஆயும் 918 

ஆய்ந்தாய்ந்து me 
ஆரா 970 

ஆவிற்கு 1066 
ஆள்வினையும் 1022 

ஆற்றாரும் 493 
ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக 

477 

ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க 
725 

ஆற்றின் ஒழுக்கி a 
ஆற்றின் நிலைதளர் 716 

ஆற்றின் வருந்தா 468 
ஆற்றுபவர்க்கும் 741 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் ee 
ஆற்றுவார் பசி 225 

ஆற்றுவார் பணி 985 

இகலானாம் 860
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இகலிற்கு 
இகலின் 

இகல் எதிர் 

இகல் என்ப 

இகல்என்னும் 

இகல்காணான் 

இகழ்ச்சியின் 

இகழ்ந்து 
இடமெல்லாம் 
இடனில் பரு 

இடிக்கும் துணை 

இடிபுரிந்து 
இடிப்பாரை 

இடுக்கண் கால் 

இடுக்கண் படினும் 

இடுக்கண் வருங்கால் 
இடும்பைக்கு 

இடும்பைக்கே 

இடைதெரிதந்து 
இணருழ்த்தும் 
இணர்எரி நோய் 

இதனை 
இமைப்பின் 

இமையாரின் 

இம்மைப் பிறப் 

இயல்பு ஆகும் 

இயல்பினான் 

இயல்புளி 

இயற்றலும் 
இரக்க 

இரத்தலின் 

856 

251 

853 

659 

339 

1057 

1064 

218 

447 

607 

1030 

621 

623 

1029 

712 

517 

1129 

1315 

47 

1051 

229 
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இரத்தலும் 1054 

இரந்தும் 1062 
இரப்பான் 7067 

இரப்பாரை 1058 
இரப்பார் 7060 

இரவார் 1035 

இரவுள்ள 1069 
இரவென்னும் 1068 

இருநோக்கு 1091 
இருந்துள்ளி 1243 
இருந்தோம்பி 81 
இருபுனலும் 737 

இருமனப் 920 
இருமை வகை 23 

இருவேறு 374 

இருள்சேர் இரு 5 
இருள்நீங்கி 352 

இலக்கம் 627 
இலங்கிழாய் 1262 

இலர்பலர் 270 

இரும்என்று அசைள் 

இலமென்று வெஃகி 

இலன்என்று 
இலன் என்னும் 

இல்லதென் 

இல்லாரை 

இல்லாளை 

இல்லாள்கண் 

இல்லை தவறு 

இல்வாழ்வான் 

இவறலும் 

1040 

174 

223 

752 

1321 

41 

432,



திருக்குறள் 

இழத்தொறாஉம் 

இழிவறிந்து 
இழுக்கல் 

இழுக்காமை 

இழைத்தது 
இளித்தக்க 
இளிவரின் 

இளைதாக 

இறந்த 
இறந்தார் 
இறதந்தமைந்த 
இறப்பே புரிந்த 
இறல் ஈனும் 
இறுதி பயப் 

இறைகடியன் 

இறைகாக்கும் 

இற்பிறந்- கண்ணன் 

இற்பிறந்- கண்ணே 

இனத்தாற்றி 
இனம்போன்று 

இனிஅன்ன 

இனிய உளவாக 

இனைத்துணைத்து 

இனையர் இனமுறை 
இனையர் இவர் 
இன்கண் உடைத் 
இன்சொலால் ஈந்து 

இன்சொலால் ஈரம் 

இன்சொல் 

இன்பத்துள் இன்பம் 

இன்பத்துள்-விழை 

946 

416 

539 

770 

1289 

978 

870 

315 

977 

180 

690 

564 

547 

951 

1044 

568 

622 

1294 

100 

67 

691 

790 

1152 

387 

91 

99 

854 

629 
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இன்பம் இடை 369 

இன்பம் ஒருவற்கு 1052 

இன்பம் கடல் 1166 

இன்பம் விழை-இடும்பை 

628 

இன்பம் விழை-வினை 615 

இன்மை இடும்பை 1063 

இன்மை என 1042 

இன்மை ஒருவற்கு 988 

இன்மையின் இன்னாதது 

1041 

இன்மையின் இன்னாது 558 

இன்மையுள் 153 
இன்றி அமையா 961 

இன்றும் 1048 

இன்னா என 316 

இன்னா செய்தாரை 314 
இன்னா செய்தார் 987 

இன்னாது இரக்கப் 224 
இன்னாது இனனில் 1158 

இன்னாமை 630 

ஈட்டம் 1003 
ஈதல் 231 

ஈத்து 228 

ஈர்ங்கை 1077 

ஈவார்கண் 1059 
ஈன்ற 69 

ஈன்றாள் பசி 656 

ஈன்றாள் முகத் 923 

உடம்பாடு 890 

உடம்பொடு 1142
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உடுக்கை 

உடுப்பதூஉம் 

உடை செல்வம் 

உடைத்தம் 

உடைமையுள் 

உடையார் என 

உடையார் 

உட்கப்படாதுர் 

உட்பகை 

உணர்வது 

உணலினும் 

உண்டார்கண் 

உண்ணற்க 

உண்ணாது 

உண்ணாமை உள்ள 

உண்ணாமை வேண்டும் 

உதவி வரைத் 

உப்பு அமைந் 

உயர்வகலம் 

உயிர் உடம்பின் 

உயிர்ப்ப 

உய்த்தல் 

உரம்ஒரு 
உரனென் 

உரன்நசைஇ 

உருவுகண்டு 
உருளாயம் 

உரைப்பார் 

உலகத்தார் 

உலகத்தோடு 

உலகம் 

788 
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395 
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922 

160 

205 

207 

105 

1302 

743 

330 

880 

1287 

1263 

667 

232 

140 

Thirukkural 

உலைவிடத்து 762 

உவக்காண் 1185 

உவந்து உறை 1130 
உவப்பத் 394 

உழந்துழந்து 1177 
உழவினார் 1036 

உழுதுண்டு 1033 
உழுவார் 1032 

உழைப்பிரிந்து 530 

உளபோல் 574 

உளரெனினும் 730 

உளர்என்னும் 406 

உளவரை 480 

உள்ஒற்றி 927 
உள்ளக் களி 1287 

உள்ளத்தார் 1249 

உள்ளத்தால்-பொய் 294 

உள்ளத்தால்-உள் 282 

உள்ளம் இலா 598 

உள்ளம் உடை 592 

உள்ளம் போன்று 1180 

உள்ளற்க 798 

உள்ளிய 309 

உள்ளியது 540 

உள்ளினும் 1201 
உள்ளினேன் 1316 

உள்ளுவது 596 

உள்ளுவன் மன் 1125 

உள்ளுவன் மன்யான் 1184 

உறங்குவது 339 

உறல்முறை 885



திருக்குறள் 

உறாஅதவர் 

உறாஅ தவர்போல் 

உறாஅதோ 

உறாதர்க்கு 

உறின்உயிர் 

உறின்நட்டு 

உறுதொறு 

உறுபசியும் 

உறுபொருளும் 

உறுப்பமைந்து 

உறுப்பொத்தல் 

உறுவது 

உறைகிறியார் 

உற்றநோய் நீக்கி 
உற்றநோய் நோன் 

உற்றவன் 

உற்றான் 

க்கம் 

ஊடலின் உண் 

ஊடலின் தோற் 

ஊடலின் தோன் 

ஊடல் உணங்க 

ஊடல் உணர்தல் 

ஊ.டற்கண் 

கஊடியிருந்தேமா 

ஊடிப் பெறுகுவம் 

ஊடியவரை 

268 (1S 

ஊடுதல் 
எண் உடை 

ஊதியம் 

1292 
1096 
1743 
1200 
778 
872 

1706 
734 
756 
761 
993 
813 
680 

261 

949 

486 

1307 

1827 

1322 

1310 

1109 

1284 

1312 

1318 

1304 

1329 

1330 

1012 

797 

DT TOIT 

ger Revell 

ஊழி பெய 

DOT GO LP tf LD 

ஊறுஒரால் 

26 GO GOT 

எச்சம் 

எட்பகவு 

எண்என்ப 

எண்சேர்ந்த 

எண்ணி 

எண்ணிய எண்ணி 

எண்ணியார் 

எண்பதத்தால் 

எண்பதத்தான் 

எண்பொருள் 
எண்பொருள 

எதிரதா 
எந்நன்றி 
எப்பொருளும் 

எப்பொருள் எத் 

எப்பொருள் யார் 

எய்தற்கு 
எரியாற் 

எல்லா 

எல்லார்க்கும் எல் 
எல்லார்க்கும் நன் 

எல்லா விளக்கும் 

எல்லைக்கண் 

279 

1149 

216 

989 

620 

662 

1013 

1004 

889 

92 

910 

467 

666 

494 

991 

429 

110 

695 

423 

489 

696 

746 

582 

299



260 

எவ்வது 

எழுதுங்கால் 

எழுபிறப்பும் 

எழுமை 

எளிதென 

எள்ளாத 

எள்ளாமை 

எள்ளின் 

ஏற்றிற்கு 
எற்றென்று 

எனைத்தானும் எங் 

எனைத்தானும் நல் 

எனைத் இட்பம் 

எனைத்து நினை 

எனைத் துணையர் 

எனைத்து 

எனைத்தும் 

எனைப்பகை 

எனைமாட்சித்து 

எனைவகையான் 

என்ஜஐ முன் 

என்பிலதனை 

என்றும் 

ஏதம் 
ஏதிலார் ஆரத் 

ஏதிலார் குற்றம் 

ஏந்திய 

ஏமுற்றவ 
ஏரினும் நன்றால் 
ஏரின் உழாஅர் 

ஏவ்வும் 

426 

1285 

62 

107 

145 

470 

261 

1298 

1080 

317 

416 

670 

1202 

14 

1208 

520 

207 

730 

514 

771 

77 

652 

1006 

837 

190 

800 

873 

1038 

14 

Thirukkural 

ஐந்தவித்தான் 25 
ஐயத்தின் 3 
ஐயப்படாஅது 702 

ஐயுணர்வு 354 
ஒட்டார்பின் 967 

ஒண்நுதற்கு 1088 
ஒண்பொருள் 760 

ஒத்தது 214 
ஒப்புரவினால் 220 

ஒருதலையான் 1196 

ஒருதாள் 1269 

ஒருபொழுதும் 337 

ஒருமைக்கண் 328 

ஒருமைச் செயலா 835 
ஒருமை மகளிரே 974 

ஒருமை 126 

ஒலித்தக்கால் 763 

ஒல்லும் கருமம் 518 

ஒல்லும் வகையான் 33 

ஓல்லும்வாய் 673 

ஒல்வது 472 

ஒழுக்கத்தின் எய் 137 

ஒழுக்கத்தில் ஒல் 136 

ஒழுக்கத்து 21 
ஒழுக்கமும் 952 

ஒழுக்கம் உடைமை 133 

ஒழுக்கம் உடையவர் 

ஒழுக்கம் 

ஒழுக்கு ஆறாக 
ஒளியொருவர்க்கு 

ஒளியார்முன் 

139 

131 

161 

971 

714



திருக்குறள் 

ஒறுத்தாரை 
ஒறுத்தார்க்கு 
ஒறுத்தாற்றும் 
ஒற்றினான் 

ஒற்றிஒற்றி 
ஒற்றுஒற்று 
ஒற்றும் உரை 
ஒன்றா உல்க 

ஒன்றாக நல் 

ஒன்றாமை 

ஒன்றானும் 

ஒன்றுஎய்தி 

ஒன்னார் 

ஓஒ இனிதே 
ஓஒதல் 
ஒதி உணர் 

ஓம்பின் 

ஓர்த்து உள் 
ஓர்ந்துகண் 
கடல் அன்ன 

கடல் ஓடா 

கடன் அறிந்து 
கடன்என்ப 

கடாஅ 

கடாறக்களிற் 

கடிது ஓச்சி 
கடிந்த கடிந்து 
கடுஞ்சொல்லன் 

கடுமொழியும் 
கடைக் கொட்க 

கணைகொடிது 

155 

156 

579 

க 
ல 

௦89 

58] 

323 

886 

128 

932 

264 

1176 

663 

1145 

3௦7 

241 

1137 

496 

687 

981 

1087 

562 

566 

567 

663 

279 

கண்ணுடையர் 

கண்ணுள்ளார் 

கண்உள்ளின் 

கண்டது 

கண்டார் 

கண்களவு 

கண்டு கேட்டு 

கண்ணிற்கு 

கண்ணின் துனி 

கண்ணின் பசப் 

HOSTS TOY 

கண்ணும் 

கண்ணொடு கண் 

கண்ணோட்டத்து 

கண்ணோட்டம் இல் 

கண்ணோட்டம் என் 

கண்தாம் 

கண் நிறைந்த 
கத.ம் காத்து 

கதுமென 

கரம் உண்கண் 

கரத்தலும் 
கரப்பவர்க்கு 

கரப்பினும் 
கரப்பு இடும்பை 

கரப்பு இலா நெஞ் 
கரப்பு இலார் 

கரவாது 

கருமணியின் 

கருமத்தான் 

கருமம் சிதை 

281 

1127 

1126 

1084 

1146 

1092 

2092 

575 

1290 

1240 

18 

1244 

1100 

572 

577 

371 

1171 

1272 

130 

1173 

7212 

1162 

1017 

1271 

1056 

1053 

1055 

1061 

1123 

1017 

578



282 

கருமம் செய 

கருவியும் 

கலங்காது 

கலந்து 
கல்லா 

கல்லாத மேற் 

கல்லாதவரின் 

கல்லாதவரும் 

கல்லாதான் ஒட்பம் 

கல்லாதான் சொல் 

கல்லார் 

கல்லான் 

கவறும் 

கவ்வையால் 

கழாஅக்கால் 

களவினால் 

களவின்கண் 

களவு 

களித்தானை 

களித்து 

களித்தொறும் 

கள்ளுண்ணா 

கள்வார்க்கு 

கறுத்து 
கற்க 

கற்றதனால் 
கற்றறிந்தார் 
கற்றாருள் 

கற்றார்முன் 

கற்றிலன் 

கற்றுஈண்டு 

௦70 

670 

935 

1144 

&40 

284 

287 

929 

928 

1145 

290 

312 

391 

717 

722 

724 

414 

356 

Thirukkural 

கற்றுக்கண் 686 
கனவிணான் 1214 

கனவிலும் இன் 819 

காக்க 122 

காக்கை 527 

காட்சிக்கு 386 

காணாச் சின 366 

காணாதான் 849 

காணின் 1114 

காணுங்கால் 1286 

காண்க மன் 1265 

காதல காதல் 440 

காதலர் இல் 1224 

காதலர் தூதொடு 1211 

காதல் அவரிலர் 1242 

காதன்மை 507 

காமக் கடல் 1164 

காமக் கடும்புனல் உய் 1724 

காமக் கடும்புனல் நீந் 1767 

காமக் கணிச்சு 1251 

காமமும் 1163 

காமம் உழந்து 1131 
காமம் என 1252 

காமம் விடு 7247 

காமம் வெகுளி 360 

காலத்தினால் 102 

காலம் கருதி 485 

காலை 1227 

காலைக்கு 1225 

காலாழ் 500 

கான முயல் 772



திருக்குறள் 
குடம்பை 338 

குடி ஆண்மை 609 
குடி என்னும் 601 
குடி செய்வல் 1023 
குடிசெய்வார் 1028 

குடிதழீஇ 544 
குடிபுறம் 549 
குடிப்பிறந்தார் 957 

குடிப்பிறந்து GP 502 
குடிப்பிறந்து தன் 794 

குடிமடிந்து 604 
குணநலம் 982 

குணம் என்னும் 29 

குணம்நாடி 304 
குணனும் 793 
குணன் இலனாய் 868 
குலம் சுடும் 1019 

குழலினிது பட 
குறிக்கொண்டு 1095 

குறித்தது 704 
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா 705 

குறிப்பின் குறிப்பு உணர் 703 

குறிப்பறிந்து 696 
குற்றம் 1025 
குற்றமே = 
குன்றின் 965 
குன்றன்னார் 898 

தன்று ஏறி 758 
கூடிய 1264 

கூத்தாட்டு 332 
கூழும் 564 

கூறாமை 

கூற்றத்தை 
கூற்றம் 

கூற்றமோ 

கூற்றுடன்று 
கெடல் வேண்டின் 

கெடா௮ வழிந்த 

கெடுங்காலை 

கெடுப்பதூஉம் 

கெடுவலயான் 

கெடுவாக 

கெட்டார்க்கு 

கேடு அறியாக் 

கேடு இல் 

கேடும் பெருக் 

கேட்டார் 

கேட்டினும் 

கேட்பினும் 

கேள் இழுக்கம் 

கையறியாமை 

கைம்மாறு 

கைவேல் 

கொக்கு ஓக்க 

கொடியார் 

கொடியார்-கொடு 

கொடுத்தலும் 
கொடுத்தும் 
கொடுப்பதாஉம் 

கொடும்புருவம் 

கொடை அளி 

கொலைமேற் 

283 

701 

894 

269 

1085 

765 

799 

15 

116 

117 

1292 

736 

115 

796 

418 

925 

217 

774 

490 

1169 

1235 

867 

1005 

1086 

551



284 

கொலையின் 

கொலைவினையர் 

கொல்லா 

கொல்லாமை 

கொல்லான் 

கொளப்பட்டேம் 

கொற்கரிதாய் 

கொன்று 
கோட்டுப்பூ 

கோளில் 

சமன் செய்து 

சலத்தால் 

சலம்பற்றி 

சாதலின் 

சாயலும் 

சார்பு 

சால்பிற்கு 

சான்றவர் 

சிதைவிடத்து 

சிறப்பு அறிய 
சிறப்புஈனும் செல்வமு 

சிறப்புஈனும் செல்வம் 
சிறப்பொடு 

சிறியார் 

சிறுகாப்பின் 

சிறுபடையான் 

சிறுமை நமக்கு 

சிறுமை பல 

சிறுமையும் 

சிறுமையுள் 

சிறைகாக்கும் 

329 

326 

260 

699 

109 

1313 

118 

660 

956 

1183 

359 

986 

990 

597 

590 

31 

311 

18 

976 

744 

498 

769 

57 

Thirukkural 

சிறை நலனும் 499 
சிற்றினம் 451 
சிற்றின்பம் 173 

சினத்தை 307 
சினம் என்னும் 306 

சீரிடம் காணின் 821 

சீருடை 1010 
சீரினும் 962 

சீர்மை 195 

சுடச்சுடரும் 207 

சுவையொளி 27 

சுழலும் இசை 777 

சுழன்றும் 1031 

சுற்றத்தால் 524 

சூழாமல் 1024 

சூழ்ச்சி முடிவு 677 
சூழ்வார் 445 

செப்பம் 112 

செப்பின் புணர்ச்சி 887 

செயற்கரிய யா 781 

செயற்கை 637 

செயற்பால செய் 437 

செயற்பால தோரும் 40 
செயிரின் தலைப் 258 

செய்க பொருள 759 

செய்தக்க 466 

செய்து ஏமம் 815 

செய்யாமல் செய்த 101 
செய்யாமல் செற் 313 

செய்வானை 516 

செய்வினை 677



திருக்குறள் 
செருக்கும் 

செருவந்த 
செல்லிடத்து 

செல்லா இட 

செல்லாமை 

செல்லான் 

செல்வத்துள் 

செல்விருந்து 

செவியுணர்வின் 

செவிகைப்ப 
செவிக்கு 
செவிச்சொல்லும் 
செவியின் 

செறாஅச் 
செறிதொடி 

செறிவறிந்து 

செறுநரை 

செறுவார்க்கு 
செற்றவர்பின் 
செற்றார் எனக் 
செற்றார்பின் 

சென்ற 

சொலல் வல்லன் 

சொல்லப் பயன் 

சொல்லுக சொல்லில் 
சொல்லுக சொல்லை 

சொல்லுதல் 

சொற்கோட்டம் 
சொல்வணக்கம் 

ஞாலம் 

தகுதியென 

431 

569 

301 

302 

1151 

1039 

21] 

413 

389 

412 

694 

420 

1097 

1275 

123 

869 

1256 

1245 

1225 

647 

1078 

200 

664 

119 

827 

iii 

தக்காங்கு 
தக்கார் இன 

தக்கார் தக 

தஞ்சம் தமர் 

தணந்தமை 
தண்ணம் துறை 

தந்தை 
தந்நலம் 
தமர் ஆகி 

தம் நெஞ்சத்து 
தம் பொருள் 

தம்மில் இருந்து 
தம்மிற் பெரியார் 
தம்மின் தம் 

தலைப்பட்டார் 

தலையின் இழிந்த 

தவமும் தவம் 

தவம் செய்வார் 

தவம் மறைந்து 
தவறுஇலர் 
தள்ளாவ ளை 

தற்காத்து 
தனக்குவமை 

தனியே 

தன் உயிர்க்கு 

தன்னுயிர் 

தன் உயிர் நீப் 

தன் ஊன் 

தன் குற்றம் 
தன் துணை 

தன்நெஞ்சு 

285 

561 

446 

114 

1300 

1233 

1277 

67 

916 

318 

268 

327 

251 

436 

875
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தன்னை உணர் 

தன்னைத்தான் காக் 

தன்னைத்தான் சாத 

தாம் இன்புறு 
தாம்வீழ்வார் தம் 
தாம்வீழ்வார் மென் 

தாம்வேண்டின் 

தார்தாங்கி 

தாளாண்மைஇல் 

தாளாண்மைஎன் 

தாளாற்றி 
தானம் தவம் 

திறன் அல்ல 
திறன் அறிந்து 
இனற்பொருட்டால் 
தினைத்துணை நன்றி 

தினைத்துணையாம் 

தினைத்துணையும் 
தீயளவன்றி 

தீப்பால்தான் 

தீயவை செய் 

தீயவை தீய 

தீயினால் 

தீவினையார் 

துஞ்சினார் 

துஞ்சுங்கால் 

துணை நலம் 

துப்பார்க்கு 

துப்பின் 

துப்புரவு இல் 
தும்மு 

1319 

305 

209 

399 

1191 

1103 

1150 

767 

614 

613 

212 

19 

157 

106 

1282 

947 

208 

202 

129 

201 

926 

1218 

651 

12 

1165 

1050 

1318 

Thirukkural 

துளிஇன்மை 557 

துறந்தாரின் 159 
துறந்தார்க்குத் 263 
துறந்தார்க்கும் 42 
துறந்தார் படிவ 586 
துறந்தார் பெரு 22 
துறப்பார் 378 

துறைவன் 1157 

துனியும் 1306 
துன்பத்திற்கு 1299 
துன்பம் 669 

துன்புறூஉம் 94 

துன்னா 1250 

துன்னியார் 188 

தூஉய்மை 204 

தூங்காமை 383 

தூங்குக 672 

துய்மை துணைமை 688 

தெண்ணீர் 1065 

தெய்வத்தான் 619 

தெய்வம் 55 

தெரிதலும் 634 

தெரிந்த 462 

தெரிந்து 1178 
தெருளாதான் 249 

தெளிவு 464 

தென்புலத்தார் 43 

தேரான் தெளி 507 
தேரான் பிற 508 

தேவர் 1073 
தேறற்க 509



திருக்குறள் 

தேறினும் 
தொகச்சொல்லி 

தொடங்கற்க 
தொடலைக் 

தொடி நோக்கி 

தொடிப்புழுதி 
தொடியொடு 
தொடிற் சுடின் 

தொட்டனைத்து 
தொல்வரவும் 

தொழுதகை 

தோன்றின் புக 
நகல்வல்லர் 

நகுதற் பொருட் 
நகைஈகை 
நகையும் 

நகையுள்ளும் 

நகைவகையரா 
நசைஇயார் 

தச்சப்படா 

நடுவின்றி 
நட்டார் 
நட்டார்க்கு 

நட்டார்போல் 

நட்பிற்கு உறு 
நட்பிற்கு வீற்றி 
நண்பு ஆற்றார் 
நத்தம்போல் 

நயந்தவர்க்கு 
நயந்தவர் நல் 

நயனொடு 

876 

491 

1135 

1279 

1037 

1236 

1159 

396 

1043 

&28 

236 

999 

784 

953 

995 

817 

1199 

1008 

171 

679 

826 

802 

789 

998 

1161 

994 

நயன்இல 
நயன் இலன் 

நயன் ஈன்று 

நயன் உடை 

நயன்சாரா 

நலக்குரியார் 

நலத்தகை 
நலத்தின்௧கண் 

நலம்வேண்டின் 

நல்லாண்மை 

நல்லா என 

நல்லாறு எனினும் 

நல்லாற்றான் 
நல்லினத்தின் 

நல்குரவு 
நல்லவை 

நல்லார்கண் 

நவில்தொறும் 

நற்பொருள் 

நனவினான் கண்ட 

நனவினான் நத்நீத் 

நனவினான் நல்கா 

நனவினான் நல்காத 

நனவினான் நல்காரை 

நனவென 

நன்மையும் 

நன்றிக்கு 
நன்றி மறப் 

நன்றறி 
நன்று ஆகும் 
நன்று ஆங்கால் 

287 

197 

219 

375 

783 

1046 

1215 

1217 

1218 

1219 

1216 

211 

138 

108 

1062 

379
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நன்று ஆற்றல் 
நன்று என்ற 

நன்றே 
நன்னீரை 

நாச்செற்று 

நாடாது 

நாடென்ப 

நாங்காதல் 

நாடோறும் 

நாணாமை 

நாணால் 

நாணும் 

நாணொடு 

நாணகத்து 
நாண்என 

நாணென்னும் 

தாண்வேலி 

நாநலம் 

நாள்தொறும் 

நாள்என 

நிணம்தீயில் 

நிலத்தியல் 
நிலத்தில் 
நிலவரை 
நிலை அஞ்சி 
நிலைமக்கள் 

நிலையின் 

நில்லாதவற்றை 

நிழல்நீரும் 

நிறைஅரியர் 
நிறையுடைமை 

469 

715 

112 

7117 

797 

739 

1195 

520 

1017 

1297 

1133 

1020 

1257 

924 

1016 

641 

553 

1260 

452 

959 

234 

770 

124 

331 

881 

1138 

154 

Thirukkural 

நிறையுடையேன் 1254 

நிறைநீர 782 
நிறைநெஞ்சம் 917 
நிறைமொழி 28 

நினைத்திருந்து 1320 
நினைத்தொன்று 124] 
நினைப்பவர் 1203 
நீங்கான் 864 

நீங்கின் 1104 
நீரும் 1309 
நீரின்று 20 
நுணங்கிய 410 

நுண்ணிய 379 

நுண்ணியம் 713 
நுண்மாண் 407 

நுனிக்கொம்பர் 476 

நூலாருள் 683 

நெஞ்சத்தார் 1128 

நெஞ்சின் 276 

நெடுங்கடலும் 17 

நெடுநீர் மறவி 605 

நெடும்புன 495 

நெய்யால் 1148 

நெருநல் 336 

நெருநற்று 1278 
நெருப்பினுள் 1049 

நோக்கினாள் நோக்கி 1093 

நோக்கினாள் நோக்கு 1182 

நோதல் எவன் 1308 

தோய் எல்லாம் 320 

நோய்நாடி 948



திருக்குறள் 
நோவற்க 
நோனா உடம்பு 

பகச்சொல்லி 

பகல்கருது 

பகல்வெல்லும் 

பகுத்துண்டு 
பகையகத்துச் சாவா 

பகையகத்துப் பேடிகை 

பகைஎன்னும் 

பகைநட்பாக் கொண்டு 

பகைநட்பார் 

பகைபாவம் 

பகைமையும் 

பசக்கமன் 

பசந்தாள் 

பசப்பென 

படல் ஆற்றா 

படியுடையார் 

படுபயன் 

படைகுடி 

படைகொண்டார் 

பணியுமாம் 

பணிடையன் 

பணைநீங்கி 

பண்என்னாம் 

பண்பிலான் 

பண்புடையார் 

பதிமருண்டு 
பயனில 

பயன்இல் சொல் 

877 

1132 

187 

852 

481 

322 

723 

727 

871 

874 

146 

709 

1189 

1188 

1190 

1175 

172 

381 

978 

1234 

573 

1083 

1000 

996 

1229 

192 

196 

பயன் தூக்கார் 

பயன்தாக்கி 

பயன்மரம் 

பரிந்தவர் 

பரிந்தோம்பிக் காக்க 

பரிந்தோம்பிப் பற்று 

பரியது 

பரியினும் 

பருகுவார் 

பருவத்தோடு 

பருவரலும் 

பலகுடை 

பலசொல்ல 

பலநல்ல 

பல்குழுவும் 
பல்லவை 

பல்லார் பகை 

பல்லார் முனிய 

பழகிய செல்வ 

பழகிய நட்பு 

பழிமலைந்த 

பழியஞ்சி 

பழுது எண்ணும் 
பழைமை 

பழையம் 

பற்றற்ற கண்ணும் 
பற்றற்ற கண்ணே 

பற்றற்றேம் 
பற்றிவிடா௮ 

பற்றுஉள்ளம் 

பற்றுக 

289 

912 

216 

1248 

132 

599 

376 

911 

482 

1197 

1034 

649 

&23 

735 

728 

191 

937 

637 

639 

207 

700 

521 

349 

275 

8
8
%
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பனியரும்பி 

பன்மாயக் 

பாடு பெறுதியோ 

பாத்தூண் 

பாலொடு 

பிணிக்கு 

பிணியின்மை 

பிணைஎர் 

பிரித்தலும் 
பிரிவுரைக்கும் 

பிழைத்துஉணர் 
பிறப்பு என்னும் 

பிறப்பொக்கும் 

பிறர்க்கின்னா 

பிறர்நாண 

பிறர்பழியும் 

பிறவிப் பெரும் 

பிறன்பழி 

பிறன்பொருளாள் 

பிறன்மனை 

பீலிபெய் 

புகழின்றால் 

புகழ்ந்தவை 
புகழ்பட 

புகழ்புரிந்த 
புக்கில் 

புணர்ச் 

புத்தேள் 
புரநதாா 

புலத்தலின் 
புலப்பல் 

1223 

1258 

1237 

227 

112] 

1102 

738 

1089 

633 

1156 

417 

972 

319 

1018 

1015 

10 

186 

747 

148 

475 

966 

237 

59 

785 

213 

780 

1323 

1259 

Thirukkural 

புலப்பேன் 1267 

புல்லவை 219 

புல்லாது 1301 
புல்லிலிக்கிட 1187 

புல்லி விடா 7234 

புறம்குன்றி 877 
புறங்கூறி 183 
புறத்துறுப்பு 79 
புறம்தூாய்மை 298 

புன்கண்ணை 1222 

பெண்ணியலார் 1311 

பெண்ணேவல் 907 

பெண்ணின் 4 

பெண்ணினால் 1280 

பெயக்கண்டும் 580 

பெயலாற்றா 1174 

பெரிதாற்றி 1276 
பெரிதினிது 839 

பெரியாரை 892 

பெருக்கத்து 963 
பெருங்கொடை 526 

பெருமை 975 

பெருமைக்கும் 505 

பெருமை பெரு 979 
பெரும் பொரு 732 

பெறாஅமை 1295 

பெறின்என்னாம் 1270 

பெறுமவற்றுள் 61 

பெற்றாற் பெறின் 58 
பேணாது பெட்டார் 1178 

பேணாது பெட்பவே 1283



திருக்குறள் 
பேணாதுபெண் 

பேதை பெருங் 

பேதைப் படுக்கும் 

பேதைமை என் 

பேதைமை ஒன்றோ 

பேதைமையுள் 

பேராண்மை 

பொச்சாப்பார் 

பொரச்சாப்பு 

பொது நலத்தார் 
பொதுநோக்கான் 
பொய்படும் 

பொய்ம்மையும் 

பொய்யாமை அன்ன 

பொய்யாமை பொய் 

பொருளானாம் 

பொருளென்னும் 

பொருள்கருவி 

பொருள் கெடுத்து 
பொருளல்லவரை 

பொருள் அல்ல 

பொருள் அற்றார் 
பொருள் ஆட்சி 

பொருள் தீர்ந்த 
பொருள் பெண்டிர் 

பொருள் பொருளா 
பொருள் நீங்கி 
பொருள்மாலை 

பொள்ளென 

பொறியின்மை 
பொறிவாயில் 
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1002 
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351 
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199 
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246 
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487 

616 

பொறுத்தல் 
பொறைஞஒருங்கு 

போற்றின் 

மகன் தந்தை 

மக்கள்மெய் 

மக்களே 

மங்கலம் 

மடலூர்தல் 

மடிமடி 

மடிமை 

மடியில்லா 

மடியுளாள் 

மடியை 

மடுத்தவாய் 

மணிநீரும் 

மணியில் 

மண்ணொடு 

மதிநுட்பம் 

மதியும் 

மயிர் நீப்பின் 

மருந்தாகி 
மருந்துஎன 
மருந்தோமற்று 
WHYS 

மலர் அன்ன அரு 

மலர் அன்ன முக 

மலரினும் 
மலர்காணின் 

மலர்மிசை 

மழித்தலும் 
மறத்தல் 
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132 

733 

693 

70 
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1136 
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742 
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969 

217 
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112
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மறந்தும் பிறன் 
மறப்பினும் 

மறப்பின் 

மறம்மானம் 

மறவற்க 

மறைந்தவை 

மறைபெறல் 

மறைப்பேன்மன் கா 

மறைப்பேன்மன் யா 

மற்றுயான் 

மற்றும் தொடர்ப்பாடு 

மனத்தது 
மனத்தானாம் 

மனத்தின் அமை 

மனத்துளது 

மனத்துக்கண் 

மனத்தொடு 

மனநலத்தின் 

மனநலம் நன்கு 

மனநலம் மன்னுயிர் 

மனம் தாயார் 

மனம் தூய்மை 

மனம் மாணா 

மனைத்தக்க 

மனைமாட்சி 

மனையாளை 

மனைவிழைவார் 

மன்னர்க்கு 

மன்னர் 

மன்னுயிர் எல் 
மன்னுயிர் ஒம்பி 

204 

134 

1207 

766 

106 

587 

1180 

1255 
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1206 

278 

453 
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459 

457 

456 

91 

52 

901 

556 

692 

1168 
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மாதல் முகம் 1118 
மாலைநோய் 1226 

மாலையோ 7927 

பமாறுபாடு 945 

மிகச்செய்து 829 

மிகல்மேவல் 857 

மிகினும்குறை 941 

மிகுதியான் 158 
முகத்தான் 93 

முகத்தின் இனிய 894 

மகத்தின் முது 707 
முகம்நக 786 

மூகம் நோக்கி 708 

முகைமொக்கு 1274 

முடிவும் 676 

முதல் இலார்க்கு 446 

மூயக்கிடை 1239 

முயங்கிய கை 1138 

முயற்சி 619 

முரண்சேர்ந்த 492 
முறிமேனி 1213 

முறைகோடி 559 

முறைசெய்து 388 

முறைப்பட 640 

மூற்றியும் 747 
மற்று ஆற்றி 248 
முனைமுகத்து 749 

முன்னுற 535 
மேலிருந்தும் 973 

மேற்பிறந்தார் 409 

மையல் 838
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மோப்ப 

யாகாவார் 

யாண்டு 

யாதனின் 

யாதானும் 

யாழும் 

யாம்கண்ணில் 

யாமெய்யா 

யாரினும் 

யான் எனது 

யான் நோக்கும் 

வகுத்தான் 
வகையறிந்து தன் 
வகையறிந்து வல் 

வகைமாண்ட 

வகைஅற 

வசைஇலா 

வசைஎன்ப 

வசைஓஒழிய 
வஞ்ச மனத்தான் 

வருகமன் 
வருமுன்னர் 

வருவிருந்து 
வரைவுஇலா 

வலியார்க்கு 

வலியார்முன் 

வலியில் நிலைமை 

வழங்குவது 

வழிநோக்கான் 

வழுத்தினாள் 

வறியார்க்கொள்று 
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721 
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239 

401 

272 
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273 
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1317 

221 

வன்கண் குடி 

வாணிகம் 

வாய்மை 

வாராக்கால் 

வாரி பெருக்கி 

வாழ்தல் 

வாழ்வார்க்கு 

வாளற்றுப் 

வாளொடு 

வாள்போல் 

வானின்று 

வானுயர் 

வான்நோக்கி 

விசும்பின் 

விடாஅது 

விடுமாற்றம் 

விண்இன்று 

வித்தும் இடல் 

வியவற்க 

விருந்து புறத் 
விருப்பறா 

விரைந்து 
விலங்கொடு 

வில்லேர் 

விழித்தகண் 

விழுப்புண் 

விழுப்பேற்றின் 

விழைதகை 
விழையார் 

விளக்கற்றம் 

விளந்தாரின் 
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13 
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விளியுமென் 

வினைகலந்து 

வினைக்கண் வினை 

வினைக்கண் 

வினையுடை 

வினைக்குரிமை 

வினைசெய்வார் 

வினைத்திட்பம் 

வினைபகை 

வினையான் 

வினைவலியும் 

வீழப்படுவார் 

வீழுநர் வீழப் 

வீழும் இருவர் 
வீழ்நாள் படா 

வீழ்வாரின் 

வீறுஎய்தி 

வெண்மை 

1209 

1268 
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519 

518 

584 
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674 

678 

471 

1194 

1193 

1108 

1198 

665 
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வெருவந்த 363 

வெள்ளத்து அனைய-இ 622 

வெள்ளத்து அனைய-ம 595 
வேட்ட பொழுதின் 

வேட்பத்தாம் 

வேட்பன 

வேண்டற்க வெஃகி 

வேண்டற்க வென் 

வேண்டாமை 

வேண்டி 

வேண்டின் 

வேண்டுங்கால் 

வேண்டுதல் 

வேலன்று 
வேலொடு நின்றான் 

வைத்தான் 

வையத்துள் 

1105 

647 

696 

177 

931 

363 

262 

345 

362 

546 

502 

1001
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அறிஞர்கள் அவித்த பெருமை 

எல்லா நாட்டினர், எல்லா மதத்தினர், எல்லாக் 

கொள்கையினர்க்கும் இன்றியமையா வாழ்க்கை ஒழுக்கங் 

களைத் தெளிவாக எடுத்துக் கூறும் பெருமை வாய்ந்தது 

திருக்குறள். உ.வே. சாமிநாத ஐயர் 

திருக்குறள் வாழ்வுக்கு ஆக்கம் தரும் மெய்ம்மைப் 

பொருளைக் கூறுவது. மற்றப் பொய்ம்மைச் சிறுமை 

களைக் கூறுவதன்று. இத்தகைய ஒரு நூல் ஓர் இனத்தார்க்கு 

மட்டும் உரியதாகாது. அது மன்பதைக்குரிய பொதுமையது. 

திருக்குறள் தமிழ் மொழியில் பிறந்த ஒரு பெரும் பொது 

மறை. உலகைக் கூறப்படுத்தும் பொருள்கள் அதன்கண் இல்லை; 

உலகை ஒருமைப்படுத்தும் செவ்விய பொருள்கள் அதன் 

கண் மிளிர்கின்றன. இப்பெரிய பொது மறையை மன்பதை, 

பயின்று ஒருமை இன்பத்தை நுகர்வதாக. திரு.வி.க. 

இலக்கிய உலகில் திருக்குறளுக்கு ஈடு இணை நேர் 

நிகர். ஒப்பு உவமை கிடையாது. தமிழ் இலக்கியத்தில் அது 

தான் பெருஞ்செல்வம். வள்ளுவனின் வான்மறை உலகப் 

பொது நரலாக ஒளிவீசி ஒங்குகிறது. ப. சீவானந்தம்
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