
# Kural Thirukkural English meaning Tamil meaning

அகர �தல எ	
ெத�லா� ஆதி

பகவ� �த�ேற உல�.

��பா���
 ��பாய ��பா�கி
 ��பா���


��பாய �உ� மைழ.

அ	�கா" அவாெவ�ளி இ�னா'ெசா� நா���

இ	�கா இய�ற� அற�.

ைவய
தி� வா*வா+� வா*பவ� வா�உைற,�

ெத-வ
�. ைவ�க� ப/�.

�ழ� இனி� யா*இனி� எ�பத� ம�க.

மழைல'ெசா� ேகளா தவ�.

அ�பி��� உ1ேடா அைட��3தா* ஆ�வல�

4�கண 6� 7ச� த8�.

ேமா�ப� �ைழ,� அனி'ச� �க3தி93�

ேநா�க� �ைழ,� வி83�.

இனிய உளவாக இ�னாத :ற�

கனிஇ8�ப� கா-கவ�3 த�".

கால
தி னா�ெச-த ந�றி சிறிெதனி;�

ஞால
தி� மாண� ெப9�.

ந�றி மற�ப� ந�ற�" ந�ற�ல�

அ�ேற மற�ப� ந�".

அனி'ச� என�ப/� 7, �க�3த=ட� வா> விட� :>ய�. 

அ�ேபா� ச�" �க+ேகாணி வரேவ�றாேல வி83தின� 
வா>வி/வ�.

இனிைமயான ெசா�க. இ8���ேபா� அவ�ைற வி/
�� 
க/ைமயாக� ேப?வ� கனிகைள ஒ��கி விA/� கா-கைள� 
பறி
�
 தி�பத��' சமமா��.

ேதைவ�ப/� கால
தி� ெச-ய�ப/� உதவி சிறிதளவாக 
இ83தாB�, அ� உலக
ைதவிட� ெப9தாக மதி�க�ப/�.

ஒ8வ� நம��' ெச-த ந�ைமைய மற�ப� ந�லத�ல; அவ� த6ைம 
ெச-தி83தா� அைத மA/� அ�கணேம மற3� வி/வ� ந�ல�.
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A begins the alphabet and God, primordial, 

the world.

The rain begets the food we eat And forms a 

food and drink concrete.
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Anicham smelt withers: like that A wry-faced 

look withers the guest.

When sweet ones are at hand is to prefer 

raw fruit to ripe.

A help rendered in hour of need Though 

small is greater than the world.

To forget good turns is not good Good and 

good it is to forget at once what is not good.
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Envy, greed, wrath and harsh words; These 

four avoided is virtue.

He is a man of divine worth Who lives in 

ideal home on earth. 

த+க. �ழ3ைதகளி� மழைல' ெசா�ைல� ேகAகாதவ�க.தா� 
�ழேலாைச, யாேழாைச ஆகிய இர1/� இனிைமயானைவ எ�" 
:"வா�க..

உ.ள
தி� இ8��� அ�ைப
 தா*�பா. ேபாA/ அைட
� ைவ�க 
�>யா�. அ�4��9யவ9� ��ப+காCமிட
�, க1ண 6�
�ளி 
வாயிலாக அ� ெவளி�பA/வி/�.

The flute and lute are sweet they say Deaf to 

baby's babble's lay!

What bolt can bar true love in fact The 

tricking tears reveal the heart.

எ	
��க. எ�லா� அகர
தி� ெதாட+�கி�றன; (அ� ேபால) 

உலக� கட=ளி� ெதாட+�கிற�.

ந�ல உண=கைள' சைம�க=�, சைம�க�பAட உண=கைள 
உ1பவ��� இ�;ேமா� உணவாக=� பய�ப/வ� மைழேய.

ெபாறாைம, ேபராைச, ெபா+�� ேகாப�, 41ப/
�� ெசா� ஆகிய 
இ3த நா��� அறவழி��� ெபா83தாதைவகளா��.

உலக
தி� வாழேவ1>ய அறெநறியி� நி�" வா*கிறவ�, 

வா;லக
தி� உ.ள ெத-வ �ைறயி� ைவ
� மதி�க�ப/வா�.



யாகாவா ராயி;� நாகா�க காவா�கா�

ேசாகா�ப� ெசா�லி	��� பA/.

த6யினா� ?Aட41 உ.ளா"� ஆறாேத

நாவினா� ?Aட வ/.

ஒ	�க� வி	�ப3 தரலா� ஒ	�க�

உயி9;� ஓ�ப� ப/�.

அக*வாைர
 தா+�� நில�ேபால
 த�ைம

இக*வாைர� ெபா"
த� தைல.

ெசா�Bக ெசா�லி� பய;ைடய ெசா�ல�க

ெசா�லி� பயனிலா' ெசா�.

த6யைவ த6ய பய
தலா� த6யைவ

த6யி;� அEச� ப/�.

அ�றா� அழிபசி த6�
த� அஃெதா8வ�

ெப�றா� ெபா8.ைவ� 4ழி.

ேதா�றி� 4கெழா/ ேதா�"க அஃதிலா�

ேதா�றலி� ேதா�றாைம ந�".

வா-ைம என�ப/வ� யாெதனி� யாெதா�"�

த6ைம இலாத ெசால�.

ெபா-ைம,� வா-ைம இட
த 4ைரத6�3த

ந�ைம பய��� எனி�.

த�ெநE? அறிவ� ெபா-ய�க ெபா-
தபி�

த�ெநEேச த�ைன' ?/�.

நைக,� உவைக,� ெகா�B� சின
தி�

ஒ8வ� எைத� கா
திட �>யாவிAடாB� நாைவயாவ� அட�கி� 
கா
திட ேவ1/�. இ�ைலேய� அவ� ெசா�ன ெசா�ேல அவ� 
��ப
���� காரணமாகி வி/�.

ெந8�4 ?Aட 41:ட ஆறி வி/�; ஆனா� ெவ"�4� ெகா1/ 
திA>ய ெசா�க. விைள
த ��ப� ஆறேவ ஆறா�.

ஒ8வ��� உய�= தர� :>ய� ஒ	�க� எ�பதா�, அ3த 
ஒ	�கேம உயிைரவிட ேமலானதாக� ேபா�ற�ப/கிற�.

த�ைன ெவA/ேவாைர,� விழாம� தா+�கி�ற நில� ேபா�, 

த�ைம இக*வாைர,� ெபா"�பேத தைலயான ப1பா��.

Truthfulnes may be described as utterance; 

wholly devoid of ill.

Even a lie is truthful; if it does not unsullied 

good.

Let not a man knowingly lie;  Conscience will 

scorch and make him sigh.

Is there a foe more fell than wrath; which 

kills laughter and love?

Right conduct leads to excellence and so 

must be guarded above life.

As earth bears up with diggers too To bear 

revilers is prime virtue.

Speak words which are useful, never those 

that are vain.

Fear evil more than fire, as sin leads to sin.

A rich man who removes a poor's killing 

hunger; lays up treasures for himself.

Be born, if you must, for fame; or else better 

not be born at all.
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ெசா�களி� பய� உைடய ெசா�கைள மA/ேம ெசா�லேவ1/�, 

பய� இ�லாதைவகளாகிய ெசா�கைள ெசா�லேவ :டா�.

த6ய ெசய�களா� த6ைமேய விைள,� எ�பதா� அ'ெசய�கைள
 
த6ைய விட� ெகா/ைமயானைவயாக� க8தி அவ�ைற' ெச-திட 
அEசிட ேவ1/�.

Guard your tongue, if nothing else for words 

unguarded cause distress.

Wound casued by fire will heal within; But 

not the scar left by tongue.

மன'சாAசி�� எதிராக� ெபா- ெசா�ல�:டா�; அ�ப>' ெசா�னா�, 

ெசா�னவ9� மனேம அவைர
 த1>���.

சின� ெகா.கிறவ�கG�� �கமல�'சி மா
திரமி�றி 
மனமகி*'சி,� மைற3� ேபா- வி/�.

ஏ�� இ�லாதவ9� க/�பசிைய
 த6�
� ைவ,+க.. ெபா8ைள� 
ெப�றவ� ேசமி
� ைவ��� இட� அ�ேவ.

எ3த
 �ைறயி� ஈ/பAடாB� அதி� 4க	ட� விள+கேவ1/�; 

இயலாதவ�க. அ3த
 �ைறயி� ஈ/படாம� இ8�பேத ந�ல�.

வா-ைம எ�" :ற�ப/வ� எ� எ�றா�, அ� ம�றவ��� ஒ8 
சிறி�� த6+� இ�லாத ெசா�கைள� ெசா�Bத� ஆ��.

��ற� அ�ற ந�ைமைய
 த8� எ�றா� உ1ைம ெசா�ல 
ேவ1>ய இட
தி� ெபா-,� ெசா�லலா�.



பைக,� உளேவா பிற.

இ�னாெச- தாைர ஒ"
த� அவ�நாண

ந�னய� ெச-� விட�.

க�க கசடற� க�பைவ க�றபி�

நி�க அத��
 தக.

எ1ெண�ப ஏைன எ	
ெத�ப இJவிர1/�

க1ெண�ப வா	� உயி���.

ேக>� வி	'ெச�வ� க�வி ஒ8வ��

மாட�ல ம�ைற யைவ.

வில+ ெகா/ ம�க. அைனய� இல+�K�

க�றாேரா/ ஏைன யவ�.

ெச�வ
�. ெச�வ� ெசவி'ெச�வ� அ'ெச�வ�

ெச�வ
�. எ�லா� தைல.

எ�ெபா8. யா�யா�வா-� ேகAபி;� அ�ெபா8.

ெம-�ெபா8. கா1ப தறி=.

அE?வ� அEசாைம ேபைதைம அE?வ�

அEச� அறிவா� ெதாழி�.

திைன
�ைணயா� ��ற� வ9;� பைன
�ைணயா�

ெகா.வ� பழிநாC வா�.

இ>�பாைர இ�லாத ஏமரா ம�ன�

ெக/�பா� இலா;� ெக/�.

மன3�-ைம ெச-விைன �-ைம இர1/�

இன3�-ைம �வா வ8�.

To one who would avoid a bad name; A 

millet of fault is as big as a palm fruit.

A king unguarded by trechant counsel needs 

no foes to come to grief.

Purity of the thought and deed Comes from 

good company indeed.

Letter, number, art and science Of living kind 

both are the eyes.

Learning is wealth none could destroy 

Nothing else gives genuine joy.

The ignorent are to the learned; as beasts to 

men.

The wealth of wealths is the ear: That wealth 

outtops all else.

Wisdom grasps truth. Of whatever and by 

whomsoever said.

Not to fear what should be feared is folly; 

The wise know better.

kills laughter and love?

Punish an evil-doer by shaming him; when a 

good deed and forget.

Learn well what should be learnt, and then 

live your learning.
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மனமகி*'சி,� மைற3� ேபா- வி/�.

நம��
 த6+� ெச-தவைர
 த1>�பத��' ச9யான வழி, அவ� 
ெவAகி
 தைல�னி,�ப>யாக அவ8�� ந�ைம ெச-வ�தா�.

க�வி க�க ந�ல K�கைள� ��றமற� க�க ேவ1/�, அJவா" 
க�ற பிற�, க�ற க�வி�� த�கவா" ெநறியி� நி�க ேவ1/�.

எ3த� க8
ைத எவ� ெசா�னாB�, அ�க8
தி� உ1ைமைய� 
கா1ப� அறி=.

பய�பட ேவ1>யத��� பய�படாம� இ8�ப� Lட
தன�; 

பய�ப/வ� அறிவாளிகளி� ெசய�.

பழி�� நாCகி�றவ�க., திைனயள= ��ற
ைத,� பைனயளவாக� 
க8தி, அைத' ெச-யாம�, த+கைள� கா
�� ெகா.வா�க..

�ைறைய உண�
�ேவா� இ�லாத அர? தானாகேவ ெக/�.

எ1C� எ	
�� என�ப/� அறி=� க1கைள� ெப�றவ�கேள, 

உயி� வா*ேவா� என� க8த�ப/வா�க..

க�விேய அழி= இ�லாத சிற3த ெச�வ�; பிற எ�லா� ெச�வேம 
அ�ல.

மனித�கG��� வில+�கG��மிைடேய எ�ன ேவ�"ைமேயா, 
அேத அள= ேவ�"ைம அறி= K�கைள� ப>
தவ�கG���, அ3த 
K�கைள� ப>�காதவ�கG��� இைடேய உ1/.

ெசவியா� ேகA/� ெப"� ெச�வேம சிற3த ெச�வ�; இ� பிற 
ெச�வ+க. எ�லாவ�றிB� �த�ைமயான�.

ஒ8வ� ெகா1/.ள ெதாட�4 �-ைமயானதாக இ83தா�தா� 
அவ;ைடய மன�� ெசயB� �-ைமயானைவயாக இ8���.



ந�லின
தி� M+�3 �ைணயி�ைல த6யின
தி�

அ�ல� ப/�ப�உ� இ�.

எ1ணி
 �ணிக க8ம� �ணி3தபி�

எ1Cவ� எ�ப� இ	��.

ஞால� க8தி;� ைக:/� கால�

க8தி இட
தா� ெசயி�.

�ண�நா>� ��ற�� நா> அவ�".

மிைகநா> மி�க ெகாள�.

ெப8ைம��� ஏைன' சி"ைம��� த
த�

க8மேம கAடைள� க�.

கா�ைக கரவா கைர3�1C� ஆ�க��

அ�னந6 ரா��ேக உள.

ெவ.ள
� அைனய மல�ந6Aட� மா3த�த�

உ.ள
� அைனய� உய�=.

�ய�சி தி8விைன ஆ��� �ய�றி�ைம

இ�ைம 4�
தி வி/�.

இ/�க1 வ8+கா� ந�க அதைன

அ/
��வ� அஃ� ஒ�ப� இ�.

ெசா�Bத� யா���� எளிய அ9யவா�

ெசா�லிய வ1ண� ெசய�.

44 645 ெசா�Bக ெசா�ைல� பிறி� ஓ� ெசா� அ'ெசா�ைல

ெவ�B� ெசா� இ�ைம அறி3�.

ெசால�வ�ல� ேசா�வில� அEசா� அவைன

Easy it is to tell a fact But hard it is to know 

and act.

Speak so that what youi say; May never be 

gainsaid.

A good speaker, tireless, unforgetful and 

bold is hard to quell.

Good and evil in man weigh well Judge him 

by virtues which prevail.

A man's conduct is the touchstone. Of his 

greatness and littleness.

Crows trumpet their finds and share them 

gains accrue to such natures.

The lotus raises with the water, and a man as 

high as his will.

Industry adds prosperity Indolence brings 

but poverty.

Laugh away troubles; there is No other way 

to conquer woes.

There  is no greater aid than good compnay; 

Nor worse affliction than bad.

Think and act; to act and then to think is folly.

The whole world is his who chooses. The 

right time and place.
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ஒ8வ9� �ண+கைள,�, அவர� �ைறகைள,� ஆரா-3� பா�
� 
அவ�றி� மி�தியாக இ8�பைவ எைவ எ�பைத
 ெத93� அத� 
பிற� அவைர� ப�றிய ஒ8 ெதளிவான �>=�� வரேவ1/�.

ஒ8வ� ெச-,� கா9ய+கைளேய உைரக�லாக� ெகா1/, அவ� 
தரமானவரா அ�ல� தர+ெகAடவரா எ�பைத� 493� ெகா.ளலா�.

தன��� கிைட
தைத மைற�காம� தன� ?�ற
ைத� :வி 
அைழ
�� கா�ைக உ1C�. அ3த� �ண� உைடயவ�கG�� 
மA/ேம உலகி� உய�= உ1/.

ந6��7�களி� அ>�கா�பி� ந6ள� ந69� அளேவ. அ� ேபால ம�களி� 
உய�=� அவ�களி� மன ஊ�க
தி� அளேவ.

ஒ8வ;�� ந�ல இன
ைத� காA>B� ெப9ய �ைண,� இ�ைல; 

த6ய இன
ைத� காA>B� ��ப� த8வ�� இ�ைல.

ந�றாக' சி3தி
த பிறேக ெசயலி� இற+க ேவ1/�; இற+கிய 
பிற� சி3தி�கலா� எ�ப� தவ".

உ9ய கால
ைத,� இட
ைத,� ஆ-3தறி3� ெசய�பAடா� 
உலகேம:ட� ைக��. வ3�வி/�.

ெசா�லா�ற� பைட
தவனாக=�, ேசா�= அறியாதவனாக=�, 

அEசா ெநEச+ ெகா1டவனாக=� இ8�பவைன எதி�
� எவராB� 

�ய�சி ெச�வ
ைத' ேச����; �யலாம� இ8�ப� வ"ைம��. 
ேச�3� வி/�.

ேசாதைனகைள எதி�
� ெவ�ல� :>ய�, அ3த' ேசாதைனகைள� 
க1/ கல+காம� மகி*=ட� இ8��� மன�தா�.

நா� இ3த' ெசயைல இ�ப>' ெச-ய� ேபாகிேற� எ�" 
ெசா�Bவ� எ�லா���� ?லப�; ெசா�லியப>ேய அைத' ெச-� 
�>�ப�தா� க>ன�.

தா� ெசா�B� ெசா�ைல ெவ�ல, ேவெறா8 ெசா� இ�ைல 
எ�பைத அறி3� ெசா�Bக.



இக�ெவ�ல� யா���� அ9�.

எ1ணிய எ1ணியா+� எ-�ப எ1ணியா�

தி1ணிய� ஆக� ெபறி�.

அ/
த� காA/� பளி+�ேபா� ெநEச�

க/
த� காA/� �க�.

அற�ஈ;� இ�ப�� ஈ;� திறனறி3�

த6தி�" வ3த ெபா8..

�கநக நAப� நAப�" ெநEச
�

அகநக நAப� நA4.

ேகA>;� உ1/ ஓ� உ"தி கிைளஞைர

ந6A> அள�பேதா� ேகா�.

கனவி;� இ�னா� ம�ேனா விைனேவ"

ெசா�ேவ" பAடா� ெதாட�4.

வா.ேபால பைகவைர அEச�க அE?க

ேக.ேபா� பைகவ� ெதாட�4.

ேநா-நா> ேநா-�த� நா> அ�தணி���

வா-நா> வா-�ப' ெசய�.

பிற�ெபா��� எ�லா உயி���� சிற�ெபாJவா

ெச-ெதாழி� ேவ�"ைம யா�.

பணி,மா� எ�"� ெப8ைம சி"ைம

அணி,மா� த�ைன விய3�.

க�றதனா� ஆய பயென�ெகா� வாலறிவ�

The great are always humble, and the small 

lost in self-admiration.

What use is that learning which does not 

lead to the blessed feet of pure intelligence?

One may smile and smile and be no friend. 

The heart should smile with the face.

Adversity has this use - as a yardstick. To 

spread out and measure friends.

Friends whose words differ from their deeds. 

Distress even in dreams.

No need to fear the enemy with swords. 

Beware of the false friend.

Diagnose with care, discover the cause, and 

find and apply the remedy.

All beings are the same in birth But work 

decides their varied worth.

bold is hard to quell.

All one aims at can be gained. If one is but 

firm.

As a mirror shows what is in front. So the  

face reveals the full mind.

Wealth acquired sinless and well, yields both 

virtue and happiness.

54 972

55 978

56 2

51 819

52 882

53 948

48 754

49 786

50 796

46 666

47 706

அEசா ெநEச+ ெகா1டவனாக=� இ8�பவைன எதி�
� எவராB� 
ெவ�ல �>யா�.

எ1ணியைத' ெசய�ப/
�வதி� உ"தி உைடயவ�களாக இ83தா� 
அவ�க. எ1ணியவாேற ெவ�றி ெப"வா�க..

த�ைன அ/
த� ெபா8ைள
 த�னிட� காA/� பளி+� ேபா�, 

ஒ8வ;ைடய ெநEசி� உ.ளைத அவ;ைடய �க� காA/�.

த6ய வழிைய ேம�ெகா1/ திரAட�படாத ெச�வ�தா� ஒ8வ8�� 
அறெநறிைய எ/
��காA>, அவ8�� இ�ப
ைத,� த8�.

ேநா- இ�னெத�" ஆரா-3�, ேநாயி� காரண� ஆரா-3�, அைத
 
தணி��� வழிைய,� ஆரா-3�, உடB�� ெபா83�� ப>யாக' 
ெச-யேவ1/�.

பிற�பினா� அைனவ8� சம�. அவரவ� ெச-,� ெசய� 
ேவ"பா/களா� மA/ேம ெப8ைம வ8�.

ெப8ைம� ப14 எ�கால
திB� பணி3� நட���, ஆனா� 
சி"ைமேயா த�ைன
 தாேன விய3�� பாராA>� ெகா.G�.

த�ைனவிட அறிவி� L
த ெப83தைகயாள9� ��ேன வண+கி 
நி��� ப14 இ�லாவி>� எ�னதா� ஒ8வ� க�"இ83தாB� 

இ��க� காA/வ� மA/� நA4�� அைடயாளம�ல; இதயமார 
ேநசி�பேத உ1ைமயான நAபா��.

த6ைம வ3தா� அதிB� ஒ8 ந�ைம உ1/. அ3த
 த6ைமதா� 
ந1ப�க. எ�ப>�பAடவ�க. எ�" அள3� காA/� க8வியாகிற�.

ெசா� ஒ�", ெசய� ேவறாக இ8�பவ9� நA4 கனவிB� :ட
 
��பமானதா��.

ெவளி�பைடயாக எதிேர வ8� பைகவ�கைளவிட உறவா>� ெக/�க 
நிைன�பவ�களிட�தா� எ'ச9�ைகயாக இ8�க ேவ1/�.



ந�றா� ெதாழாஅ� எனி�.

ெசய�க9ய ெச-வா� ெப9ய� சிறிய�

ெசய�க9ய ெச-கலா தா�.

�ணெம�;� ��ேறறி நி�றா� ெவ�ளி

கணேம,� கா
த� அ9�.

மக�த3ைத�� ஆ�"� உதவி இவ�த3ைத

எ�ேநா�றா� ெகா� எ;� ெசா�.

த3ைத மக�கா�"� ந�றி அைவய
�

�3தி இ8�பப' ெசய�.

அ�பிலா� எ�லா� தம��9ய� அ�4ைடயா�

எ�4� உ9ய� பிற���.

அறி=ைடயா� எ�லா� உைடயா� அறிவிலா�

எ�;ைடய ேர;� இல�.

திைன
�ைண ந�றி ெசயி;� பைன
�ைணயா�

ெகா.வா� பய�ெத9வா�

எ�லா விள��� விள��அ�ல சா�ேறா����

ெபா-யா விள�ேக விள��.

ஏதிலா� ��ற� ேபா� த� ��ற� கா1கி�பி�

த6�1ேடா ம�;� உயி���

த���ற� ந6�கி� பிற���ற� கா1கி�பி�

எ���ற மா�� இைற��.

த�ைன
தா� கா�கி� சின+கா�க காவா�கா� Keep wrath at bay if you would guard 

yourself; unchecked it kills.

The loveless grasp all; while the loving with 

their very bones help others.

Those who have wisdom have all; fools with 

all have nothing.

To the discerning a millte of aid is as big as 

palm fruit.

All lights are not lights for the wise; Truth 

light is light bright like Sun-light.

Can there be evil if we can see our own 

faults like those of others?

How can a king be faulted who removes his 

own fault before seeing that of others?

lead to the blessed feet of pure intelligence?

The great do the impossible; The mean 

cannot.

The wrath of those on virtue's hill, though 

brief, must have its way.

The service a son can render his father is to 

make men ask, "How came this blessing?"

A father's duty to his son is To seat him in 

front of the wise.

66 436

67 305

63 104

64 299

65 190

60 67

61 72

62 430

57 26

58 29

59 70

நி��� ப14 இ�லாவி>� எ�னதா� ஒ8வ� க�"இ83தாB� 
அதனா� எ�ன பய�? ஒ�"மி�ைல.

அ�4 இ�லாதவ� எ�லாவ�றாB� தம�ேக உ9ைம உைடயவரா- 
இ8�ப�. அ�4.ளவேரா ெபா8ளா� மA/� அ�"; உட�பாB� 
பிற��� உ9யவரா- இ8�ப�.

அறி= இ�லாதவ�கG�� ேவ" எ� இ83தாB� ெப8ைமயி�ைல; 

அறி= உ.ளவ�கG�� ேவ" எ� இ�லாவிAடாB� சி"ைம 
இ�ைல.

ஒ8வ� ெச-,� திைனயள= ந�ைமைய�:ட அதனா� 
பய�ெப"� ந�றி,.ளவ� ப�ேவ" வைகயி� பய�பட�:>ய 
பைனயி� அளவாக� க8�வா�.

உலக
� இ8Aைட� ேபா��� விள��க., விள�� ஆகா; ெபா- 
ெசா�லாைம எ�;� விள�ேக சா�ேறா��� விள�� ஆ��.

பிற� ெச-வத�� �>யாத ெசய�கைள' ெச-பவேர ேம�ம�க.; 

ெச-ய �>யாதவேரா சிறியவேர.

�ண���"களான ெப9யவ�க. ேகாப� ெகா1டா� அ3த� ேகாப� 
அவ�க. உ.ள
தி� ஒ8 கண� :ட நிைல
� நி�கா�.

மக� த� த3ைத��' ெச-ய
 த�க ைக�மா", இவ� த3ைத 
இவைன மகனாக� ெபற எ�ன தவ� ெச-தாேனா எ�" பிற� 
4க*3� ெசா�B� ெசா�லா��.

த3ைத த� மக;��' ெச-ய
த�க ந�Bதவி, க�றவ� :Aட
தி� 
த� மக� �3தியி8���ப>யாக அவைன� க�வியி� ேம�பட' 
ெச-தலா��.

பிற� ��ற
ைத� கா1பவ�க. தம� ��ற
ைத,� எ1ணி� 
பா��பா�கேளயானா� 4ற+:"� பழ�க�� ேபா��; வா*�ைக,� 
நி�மதியாக அைம,�.

�தலி� தன��.ள �ைறைய ந6�கி� ெகா1/ அத� பி�ன� பிற� 
�ைறைய� க1/ ெசா�B� தைலவ;�� �ைற ஏ�� வரா�.

தன��
 ��ப� வராம� கா�க வி8�பினா� ேகாப� ெகா.ளாம� 
கா�க=�, கா�க �>யா� ேபானா� உைடயவைரேய சின� 



த�ைனேய ெகா�B� சின�.

பணி=ைடய� இ�ெசால� ஆத� ஒ8வ��

அணிய�ல ம�"� பிற.

உ.ள� உைடைம உைடைம ெபா8Gைடைம

நி�லா� ந6+கி வி/�.

ெதாAடைன
 �"� மண�ேகணி மா3த����

க�றைன
 �"� அறி=.

மன
��க1 மாசில� ஆத� அைன
� அற�

ஆ�ல ந6ர பிற.

அட�க� அமர8. உ-��� அட+காைம

ஆ98. உ-
� வி/�.

ந�றி�� வி
தா�� ந�ெலா	�க� த6ெயா	�க�

எ�"� இ/�ைப த8�.

ஒ	�க
தி� எ-�வ� ேம�ைம இ	�க
தி�

எ-�வ� எ-தா� பழி.

உலக
ேதா/ ஒAட ஒ	க� பலக�"�

க�லா� அறிவிலா தா�.

அ8ளி�லா��� அJ=லக� இ�ைல ெபா8ளி�லா���

இJ=லக� இ�லாகி யா+�.

ெபா8ள� லவைர� ெபா8ளாக' ெச-,�

ெபா8ள�ல� இ�ைல ெபா8..

எ�ெபா8. யா�யா�வா-� ேகAபி;� அ�ெபா8.

ெம-�ெபா8. கா1ப� அறி=.

ெசவி��ண வி�லாத ேபா*� சிறி� When there  is no food for the ear, we may 

think of some food for the stomach.

Good conduct sows seeds of blessings Bad 

conduct endless evil brings.

Right conduct exalts one, while a bad name 

exposes one to undeserved disgrace.

Those are foolshowever learned who have 

not learned to walk with the world.

This world is not for thr poor, nor the next 

for the unkind.

There is nothing like wealth, to make the 

worthless wothy.

Wisdom grasps truth of whatever and by 

whomsoever said.

yourself; unchecked it kills.

Sweet words and humilty are one's true 

jewels; all else are foreign and none.

Psychic heart is wealth indeed Worldly 

wealth departs in speed.

A well dug in sand yields water as dug, so 

learning, wisdom.

A spotless mind is virtue's sum, all else is 

empty noise.

Self-control takes one to the gods; its lack to 

utter darkness.

78 423

79 412

75 140

76 247

77 751

72 121

73 138

74 137

69 592

70 396

71 34

68 95

ஊ�க� எ;� ஒ8 ெபா8ைள
 தவிர, ேவ" எதைன,� நிைலயான 
உைடைம எ�" :ற இயலா�.

ேதா1ட
 ேதா1ட ஊ�"ந6� கிைட�ப� ேபால
 ெதாட�3� ப>�க� 
ப>�க அறி= ெப8கி� ெகா1ேட இ8���.

மன� �-ைமயாக இ8�பேத அற�; ம�றைவ ஆரவார
ைத
 தவிர 
ேவெறா�"மி�ைல

அட�க� அழியாத 4கைழ� ெகா/���. அட+காைம வா*ைவேய 
இ8ளா�கி வி/�.

கா�க=�, கா�க �>யா� ேபானா� உைடயவைரேய சின� 
ெகா�B�.

அட�கமான ப14�, இனிைமயாக� ேப?� இய�4� தவிர, 
ஒ8வ8��' சிற3த அணிகல� ேவ" இ8�க �>யா�.

த�தி அ�றவைர,�:ட
 த�தி உைடயவராக ஆ�கிவி/� த�தி 
உைடய�, பணேம அ�றி ேவெறா�"� இ�ைல.

எ3த� க8
ைத எவ� ெசா�னாB�, அ�க8
தி� உ1ைமைய� 
கா1ப� அறி=.

ெசவி வழியாக இ�ப� த8� உண= இ�லாதேபாேத சிறிதள= 
உண= வயி�"��
 த8� நிைல ஏ�ப/�.

ந�ெலா	�க� இ�பமான ந�வா*�ைக��� காரணமாக இ8���; 

த6ெயா	�க� எ�ேபா�� ��ப
ைத� ெகா/���.

ந�ல நட
ைதயினா� உய�= ஏ�ப/�; இ�ைலேய� இழிவான பழி 
வ3� ேச8�.

உய�3ேதா� ஏ�"� ெகா1ட ஒ	�க� எ;� ப1ேபா/ வாழ� 
க�காதவ�க. பல K�கைள� ப>
தி83��:ட 
அறிவி�லாதவ�கேள ஆவா�க..

ெபா8. இ�லாதவ�கG�� வா*�ைக சிற�பாக இரா�. 

அ�ேபாலேவ க8ைண உ.ள� இ�லாதவ�களி� �றவற 
வா*�ைக,� சிற�பாக அைமயா�.



வயி�"��� ஈய�ப/�.

பிற��கி�னா ��பக� ெச-யி� தம��இ�னா

பி�பக� தாேம வ8�.

ஈ�ற ெபா	தி� ெப9�வ��� த�மகைன'

சா�ேறா� என�ேகAட தா-.

அ�பி� வழிய� உயி�நிைல அஃதிலா���

எ�4ேதா� ேபா�
த உட�4

வி83� 4ற
ததா
 தா;1ட� சாவா

ம83ெதனி;� ேவ1ட�பா� ற�"

ெச�வி83� ஓ�பி வ8வி83� பா�
தி8�பா�

ந�வி83� வான
 தவ���.

மறவ�க மாச�றா� ேக1ைம �றவ�க

��ப
�. ��பாயா� நA4

எ3ந�றி ெகா�றா���� உ-=1டா� உ-வி�ைல

ெச-3ந�றி ெகா�ற மக��

ெச-யாம� ெச-த உதவி�� ைவயக��

வானக�� ஆ�ற� அ9�.

எ�லா���� ந�றா� பணித� அவ8.G�

ெச�வ��ேக ெச�வ� தைக
�.

ெபா"
த� இற�பிைன எ�"� அதைன

மற
த� அதனி;� ந�".

ஒ"
தா��� ஒ8நாைள இ�ப� ெபா"
தா����

Donot neglect the friendship of the pure nor 

forsake the props in your need.

All other sins may be redeemed, except 

ingratitude.

Neither earth nor heaven can truly repay 

spontaneous aid.

Humility is good for all To the rich it adds a 

wealth special.

Forgive transgressions always, better still 

forget them.

The avenger's joy is for a day, the forgiver's 

fame lasts like the earth's.

think of some food for the stomach.

The hurt you cause in the forenoon self-

propelled will overtake you in the afternoon.

The mother, hearing her son's merit Delights 

more than when she begot

Love's way is life; with out it humans are but 

bones skin-clad.

It is wrong to eat even nectar alone leaving 

your guest outside.

Who hosts the passing guests and waits for 

more will be hosted by the gods.

90 156

87 101

88 125

89 152

84 86

85 106

86 110

81 69

82 80

83 82

80 319

உண= வயி�"��
 த8� நிைல ஏ�ப/�.

அ/
தவ���
 த6ைமைய� காைலயி� ெச-தா�, நம��
 த6ைம 
ந�ைம
 ேத> மாைலயி� தானாக வ8�.

மாச�றவ�களி� உறைவ மற�க=� :டா�; ��ப
தி� �ைண 
நி�றவ� நAைப
 �ற�க=� :டா�.

எ3த அற
ைத மற3தா���� வா*= உ1/; ஆனா� ஒ8வ� ெச-த 
உதவிைய மற3தா��� வா*வி�ைல.

ஒ8வ8�� ஒ8 ந�ைம,� நா� ெச-யாத ேபா��, அவ� நம�� 
உதவினா�, அத��� ைக�மாறாக ம1Cலைக,� வி1Cலக,� 
ெகா/
தாB� சம� ஆகா�.

பணி= எ�;� ப14, எ�லா���� நல� பய���. ஏ�கனேவ 
ெச�வ�களாக இ8�பவ�கG�� அ3த� ப14, ேமB� ஒ8 
ெச�வமா��.

ந�ல மகைன� ெப�ெற/
தவ. எ�" ஊரா� பாராA/� ெபா	� 
அவைன� ெப�றெபா	� அைட3த மகி*'சிையவிட அதிக 
மகி*'சிைய அ3த
 தா- அைடவா..

அ�4ெநEச
தி� வழியி� இய+�வேத உயி8.ள உடலா��; 

இ�ைலேய�, அ� எB�ைப
 ேதா� ேபா�
திய ெவ"� 
உடேலயா��.

வி83தின� வ 6A>�� ெவளிேய இ8�க
 தா� மA/� தனி
� 
உ1ப�, சாைவ
 த/��� ம83ேத எ�றாB�, வி8�ப
 த�க� 
அ�".

வ3த வி83தினைர� ேபா�றி, இனிவ8� வி83தினைர எதி� 
பா�
தி8�பவ�, வா;லக
தி� உ.ள ேதவ���� ந�ல 
வி83தினனாவா�.

அள=கட3� ெச-ய�பAட த6+ைக� ெபா"
�� ெகா.வைத� 
காA>B�, அ3த
 த6+ைக அறேவ மற3� வி/வேத சிற3த ப1பா��.

தம��
 த6+� ெச-தவைர
 த1>
தவ���
 த1>
த அ�" 
மA/ேம இ�ப�; ெபா"
�� ெகா1டவ��ேகா உலக� அழி,� 



ெபா�"� �ைண,� 4க*.

க1ணி�" க1ணற' ெசா�லி;� ெசா�ல�க

��னி�" பி�ேநா�கா' ெசா�.

வ8��ன�� காவாதா� வா*�ைக எ9��ன�

ைவ
�" ேபால� ெக/�.

வறியா��� ஒ�" ஈவேத ஈைக ம�ெற�லா�

�றிெயதி��ைப ந6ர� உைட
�.

ஈத� இைசபட வா*த� அ�வ�ல�

ஊதிய� இ�ைல உயி���.

உ.ள
தா� உ.ளB� த6ேத பிற�ெபா8ைள�

க.ள
தா� க.ேவ� என�

உ.ள
தா� ெபா-யா� ஒ	கி� உலக
தா�

உ.ள
�. எ�லா� உள�.

சின
ைத� ெபா8. எ�" ெகா1டவ� ேக/

நில
� அைற3தா� ைகபிைழயா� அ�"

ேவ1டாைம அ�ன வி	'ெச�வ� ஈ1/ இ�ைல

யா1/� அஃெதா�ப� இ�.

அ�4ைடைம ஆ�ற �>�பிற
த� இJவிர1/�

ப14ைடைம எ�;� வழ��.

ஒ8ைம�க1 தா� க�ற க�வி ஒ8வ��

எ	ைம,� ஏமா�4 உைட
�.

Though harsh you speak in one's presence 

Abuse is worse in his absence.

A life that does not guard against faults is a 

heap of straw before fire.

The only gift is giving to the poor; all else is 

exchanged.

The only asset in life is fame that comes of 

charity.

Gentle kin and kindliness combined 

constitute courtesy.

The joy of learning in one birth Exalts man 

upto his seventh

The very thought of robbing another is evil.

He lives in loving hearts of all Who serves 

the Truth serene in soul.

A wrathful man's ruin is as truthful and sure 

as the  earth struck with one's hand.

No greater fortune here than not to yearn, 

and none to excel in hereafter it too!

fame lasts like the earth's.

96 294

97 307

100 398

98 363

99 992

93 221

94 231

95 282

91 184

92 435

எ�லா9ட�� அ�4.ளவனாக வா*வ�. உலக
ேதா/ ஒ
� வா	� 
�/�ப
தி� பிற3தி8
த� இைவ இர1/� ப14ைடைம எ�;� 
ந�ல வழிகளா��.

ஒ8 பிற�பி� தா� க�ற� க�வியான� அ�பிற�பி�� மA/� 
அ�லாம� அவ;�� ஏ	பிற�பிற�பிB� உத=� த�ைம உைடய�.

வறியவ��� ஒ8 ெபா8ைள� ெகா/�பேத ஈைக என�ப/வ�, 

ம�றவ���� ெகா/�பெத�லா� பய� எதி�பா�
� ெகா/��� 
த�ைம உைடய�.

ஏைழகG��� ெகா/�ப�; அதனா� 4க* ெப8க வா*வ�; இ�4க* 
அ�றி மனித���� பய� ேவ" ஒ�"� இ�ைல.

அ/
தவ� ெபா8ைள அவ8��
 ெத9யாம� தி8/ேவா� எ�" 
மன
தா� நிைன�ப�� த6ைமயான�.

மன
தா�:ட� ெபா-ைய நிைன�காம� வா*பவ�க., ம�க. 
மன
தி� நிைலயான இட
ைத� ெப"வா�க..

நில
ைத� ைகயா� அைற3தவ;�� அவ� ைகதா� வலி���. அ� 
ேபால
தா� சின
ைத� ப1பாக� ெகா1டவ� நிைல,� ஆ��.

எ3த� ெபா8ைள,� வி8�பாம� இ8�ப� ேபா�ற சிற3த ெச�வ� 
இ�7மியி� ேவ" ஒ�" இ�ைல; வா� உலக
திB� இத�� 
ஒ�பான� இ�ைல.

மA/ேம இ�ப�; ெபா"
�� ெகா1டவ��ேகா உலக� அழி,� 
வைர 4க* இ8���.

ேந8�� ேநராக ஒ8வர� �ைறகைள� க/ைமயாக' ெசா�னாB� 
ெசா�லலா�, ஆனா� பி� விைள=கைள எ1ணி� பா��காம� 
ேந9� இ�லாத ஒ8வைர� ப�றி� �ைற :"வ� தவ".

��:A>ேய எ'ச9�ைகயாக இ83� ஒ8 தவறான ெசயைல
 
தவி�
�� ெகா.ளாதவ8ைடய வா*�ைகயான� ெந8�பி� 
��னா� உ.ள ைவ�ேகா� ேபா� ேபால� க8கிவி/�.


