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Thirukkural Recital (with meaning)/ திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் (உரையுடன்) 

 

Level/நிரை: 5 

Age Group/வயது: 9 – 10 
 

Duration: 2 minutes 
 
 

 

Instructions: 
Participant must recite Thirukkurals with meaning from 3 given 
adhigarams. All the preselected adhigaram and Thirukkurals are given 
below. Winner recites the most with meaning in given 2 minutes. 
 

வழிமுரற: 

குழந்ரதகள் தங்களுக்கு ககொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று 
அதிகொைத்திைிருந்து குறட்கரள  (எதொவது ஒரு) உரையுடன் 
ஒப்பிக்க வவண்டும். 2 நிமிடத்திற்குள் அதிக 
எண்ணிக்ரகயில் கபொருளுடன் ஒப்பிப்பவர் கவற்றி 
கபற்றவர். 
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13. அடக்கம் உடடடம 

குறள் 121: 

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காடம 

ஆரிருள் உய்த்து விடும் 

மு.வ உடர: 

அடக்கம் ஒருவனை உயரத்்தித் ததவருள் தேரக்்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், ப ால்லாத இருள் 

த ாை்ற தீய வாழ்க்னகயில் பேலுத்தி விடும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

அடக்கம் ஒருவனை ் பிற்காலத்தில் ததவர ்உலகிற்குக் பகாண்டு தேரக்்கும்; அடங்காமல் வாழ்வததா 

அவனை நினறந்த இருளுக்குக் பகாண்டு த ாகும். 

கடலஞர் உடர: 

அடக்கம் அழியாத புகனழக் பகாடுக்கும் அடங்கானம வாழ்னவதய இருளாக்கி விடும் 

 

 

குறள் 122: 

காக்க பபாருளா அடக்கத்டத ஆக்கம் 

அதனினூஉங் கில்டல உயிரக்்கு 

மு.வ உடர: 

அடக்கத்னத உறுதி ் ப ாருளாகக் பகாண்டு த ாற்றிக் காக்க தவண்டும். அந்த அடக்கத்னதவிட 

தமம் ட்ட ஆக்கம் உயிரக்்கு இல்னல. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

அடக்கத்னதே ்பேல்வமாக எண்ணிக் காக்க; அனதக் காட்டிலும் ப ரிய பேல்வம் தவறு இல்னல.  

கடலஞர் உடர: 

மிக்க உறுதியுடை் காக்க ் டதவண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்னதவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது 

தவபறாை்றும் இல்னல 
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குறள் 123: 

பசறிவறிந்து சீரட்ம பயக்கும் அறிவறிந் 

தாற்றின் அடங்கப் பபறின் 

மு.வ உடர: 

அறிய தவண்டியவற்னற அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுக ்ப ற்றால், அந்த அடக்கம் நல்தலாரால் 

அறிய ் டட்ு தமை்னம  யக்கும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

அடக்கத்துடை் வாழ்வதத அறிவுனடனம எை்று அறிந்து, ஒருவை் அடக்கமாக வாழ்ந்தால் அவைது 

அடக்கம் நல்லவரக்ளால் அறிய ் டட்ு அது அவனுக்கு ் ப ருனமனயக் பகாடுக்கும். 

கடலஞர் உடர: 

அறிந்து பகாள்ள தவண்டியவற்னற அறிந்து அதற்தகற்  அடக்கத்துடை் நடந்து பகாள் வரிை்  ண்ன  

உணரந்்து  ாராடட்ுகள் குவியும் 

 

 

குறள் 124: 

நிடலயின் திரியா தடங்கியான் ததாற்றம் 

மடலயினும் மாணப் பபரிது 

மு.வ உடர: 

தை் நினலயிலிருந்து மாறு டாமல் அடங்கி ஒழுகுதவானுனடய உயரவ்ு, மனலயிை் உயரன்வ விட 

மிகவும் ப ரிதாகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

தை் தநரன்மயாை வழினய விடட்ு விலகாது, அடக்கத்துடை் வாழ் வனை ்  ற்றிய பிறர ்மைத் 

ததாற்றம் மனலனயக் காட்டிலும் மிக உயரமாைது. 

கடலஞர் உடர: 

உறுதியாை உள்ளமும், அத்துடை் ஆர ்் ாட்டமற்ற அடக்க உணரவ்ும் பகாண்டவரிை் உயரவ்ு, 

மனலனயவிடே ்சிறந்தது எை ் த ாற்ற ் டும் 
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குறள் 125: 

எல்லாரக்்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் 

பசல்வரக்்தக பசல்வம் தடகத்து 

மு.வ உடர: 

 ணிவுனடயவராக ஒழுகுதல்ப ாதுவாக எல்தலாரக்்கும் நல்லதாகும்; அவரக்ளுள் சிற ் ாகே ்

பேல்வரக்்தக மற்பறாரு பேல்வம் த ாை்றதாகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

பேருக்கு இல்லாமல் அடக்கமாக வாழ்வது எல்லாரக்்குதம நல்லதுதாை்; அவ் எல்லாருள்ளும் 

பேல்வரக்ளுக்கு அது தமலும் ஒரு பேல்வமாக விளங்கும். 

கடலஞர் உடர: 

 ணிவு எை்னும்  ண்பு, எல்லாரக்்கும் நலம்  யக்கும் ஏற்கைதவ பேல்வரக்ளாக இரு ் வரக்ளுக்கு 

அந்த ்  ண்பு, தமலும் ஒரு பேல்வமாகும் 

 

 

குறள் 126: 

ஒருடமயுள் ஆடமதபால் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் 

எழுடமயும் ஏமாப் புடடத்து 

மு.வ உடர: 

ஒரு பிற ்பில், ஆனமத ால் ஐம்ப ாறிகனளயும் அடக்கியாள வல்லவைாைால், அஃது அவனுக்கு ்  ல 

பிற ்பிலும் கா ் ாகும் சிற ்பு உனடயது. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ஆனம தை் நாை்கு கால், ஒரு தனல ஆகிய ஐந்து உறு ்புகனளயும் ஆ த்து வரும்த ாது ஓடட்ுக்குள் 

மனறத்துக் பகாள்வது த ால, ஒருவை் தை் ஒரு பிற ்பில் பமய், வாய், கண், மூக்கு, பேவி ஆகிய ஐந்து 

ப ாறிகனளயும் அறத்திற்கு மாறாை தீனம வரும்த ாது அடக்கும் ஆற்றல் ப றுவாை் எை்றால், அது 

அவனுக்கு ் பிறவி ததாறும் ஏழு பிற ்பிலும் - அரணாக இருந்து உதவும். 

கடலஞர் உடர: 
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உறு ்புகனள ஓர ்ஓடட்ுக்குள் அடக்கிக் பகாள்ளும் ஆனமனய ் த ால் ஐம்ப ாறிகனளயும் 

அடக்கியாளும் உறுதி, காலபமல்லாம் வாழ்க்னகக்குக் காவல் அரணாக அனமயும் 

குறள் 127: 

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற் 

தசாகாப்பர் பசால்லிழுக்குப் பட்டு 

மு.வ உடர: 

காக்க தவண்டியவற்றுள் எவற்னறக் காக்கா விட்டாலும் நானவயாவது காக்க தவண்டும்்; காக்கத் 

தவறிைால் போற்குற்றத்தில் அக ் டட்ுத் துை்புறுவர.் 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

எனதக் காக்க முடியாதவராைாலும் நா ஒை்னறயாவது காத்துக் பகாள்ள தவண்டும். முடியாது 

த ாைால் போல்குற்றத்தில் சிக்கித் துை்  ் டுவர.் 

கடலஞர் உடர: 

ஒருவர ்எனதக் காத்திட முடியாவிட்டாலும் நானவயாவது அடக்கிக் காத்திட தவண்டும் இல்னலதயல் 

அவர ்போை்ை போல்தல அவர ்துை் த்துக்குக் காரணமாகி விடும் 

 

 

குறள் 128: 

ஒன்றானுந் தீசப்சால் பபாருட்பயன் உண்டாயின் 

நன்றாகா தாகி விடும் 

மு.வ உடர: 

தீய போற்களிை் ப ாருளால் வினளயும் தீனம ஒை்றாயினும் ஒருவைிடம் உண்டாைால், அதைால் மற்ற 

அறங்களாலும் நை்னம வினளயாமல் த ாகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

தீய போற்களிை் ப ாருளால் பிறரக்்கு வரும் துை் ம் சிறிதத எை்றாலும் அந்தக் குனற ஒருவைிடம் 

இருந்தால் அவனுக்கு ் பிற அறங்களால் வரும் நை்னமயம் தீனமயாக ் த ாய்விடும். 

கடலஞர் உடர: 

ஒரு குடம்  ாலில் துளி நஞ்சுத ால், த சும் போற்களில் ஒரு போல் தீய போல்லாக இருந்து துை் ம் 

வினளவிக்குமாைாலும், அந்த ் த ேச்ில் உள்ள நல்ல போற்கள் அனைத்தும் தீயவாகிவிடும் 
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குறள் 129: 

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதத 

நாவினாற் சுட்ட வடு 

மு.வ உடர: 

தீயிைால் சுட்ட புண் புறத்தத வடு இருந்தாலும் உள்தள ஆறிவிடும்; ஆைால் நாவிைால் தீய போல் கூறிே ்

சுடும் வடு எை்றும் ஆறாது. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ஒருவனை மற்பறாருவை் தீயால் சுட்ட புண் உடம்பிை்தமல் வடுவாக இருந்தாலும் உள்ளத்துக் காயம் 

காலத்தில் ஆறி ்த ாய்விடும். ஆைால் பகாடிய வாரத்்னதகளால் பநஞ்னேே ்சுட்ட வடு அதில் 

புண்ணாகதவ கிடந்து ஒரு நாளும் ஆறாது. 

கடலஞர் உடர: 

பநரு ்பு சுட்ட புண்கூட ஆறி விடும்; ஆைால் பவறு ்புக் பகாண்டு திட்டிய போற்கள் வினளத்த துை் ம் 

ஆறதவ ஆறாது 

 

 

குறள் 130: 

கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் பசவ்வி 

அறம்பாரக்்கும் ஆற்றின் நுடைந்து 

மு.வ உடர: 

சிைம் ததாை்றாமல் காத்து, கல்வி கற்று, அடக்கமுனடயவைாக இருக்க வல்லவனுனடய பேவ்வினய, 

அவனுனடய வழியில் பேை்று அறம்  ாரத்்திருக்கும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

கல்வி கற்று மைத்துள் தகா ம் பிறக்காமல் காத்து, அடக்கமாக வாழும் ஆற்றல்  னடத்தவனை 

அனடவதற்காை தநரத்னத எதிர ்ாரத்்து அறம் அவை் வழியில் நுனழந்து காத்து இருக்கும். 

கடலஞர் உடர: 

கற் னவ கற்றுே,் சிைம் காத்து, அடக்கபமனும்  ண்பு பகாண்டவனர அனடந்திட அறமாைது 

வழி ாரத்்துக் காத்திருக்கும் 



Thiruvalluvar Tamil School. Copyright © 2019 All Rights reserved. 2019 Kids Contest – Category 5 
 

 

30. வாய்டம 

குறள் 291: 

வாய்டம எனப்படுவ தியாபதனின் யாபதான்றந் 

தீடம யிலாத பசாலல் 

மு.வ உடர: 

வாய்னம எை்று கூற ் டுவது எது எை்றால், அது மற்றவரக்்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத போற்கனளக் 

போல்லுதல் ஆகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

உண்னம எை்று போல்ல ் டுவது எது எை்றால், எவரக்்கும் எத்தனகய தீங்னகயும் தராத போற்கனளே ்

போல்வதத ஆகும். 

கடலஞர் உடர: 

பிறருக்கு எள்முனையளவு தீனமயும் ஏற் டாத ஒரு போல்னலே ்போல்வதுதாை் வாய்னம எை ் டும் 

 

 

குறள் 292: 

பபாய்ம்டமயும் வாய்டம யிடத்த புடரதீர்ந்த 

நன்டம பயக்கு பமனின் 

மு.வ உடர: 

குற்றம் தீரத்்த நை்னமனய வினளக்குமாைால் ப ாய்யாே ்போற்களும் வாய்னம எை்று கருதத் தக்க 

இடத்னத ் ப றும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

குற்றம் அற்ற நை்னமனயத் தரும் எை்றால் உண்னம போல்ல தவண்டிய இடத்தில் ப ாய்யும் 

போல்லலாம். 

கடலஞர் உடர: 

குற்றமற்ற நை்னமனய வினளவிக்கக் கூடுமாைால் ப ாய்யாை போல்லும்கூட வாய்னம எை்று 

கூறத்தக்க இடத்னத ் ப ற்றுவிடும் 
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குறள் 293: 

தன்பநஞ் சறிவது பபாய்யற்க பபாய்த்தபின் 

தன்பநஞ்தச தன்டனச ்சுடும் 

மு.வ உடர: 

ஒருவை் தை் பநஞ்ேம் அறிவதாகிய ஒை்னறக்குறித்து ் ப ாய்ே ்போல்லக்கூடாது, ப ாய் போை்ைால் 

அனதக்குறித்துத் தை் பநஞ்ேதம தை்னை வருத்தும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ப ாய் எை்று உள்ளம் உணரத்்துவனதே ்போல்ல தவண்டா. போை்ைால், அனத ் ப ாய் எை்று உலகு 

அறிய தநரும்த ாது தை் மைதம தை்னைே ்சுடும். 

கடலஞர் உடர: 

மைேே்ாட்சிக்கு எதிராக ் ப ாய் போல்லக்கூடாது; அ ் டிே ்போை்ைால், போை்ைவரிை் மைதம 

அவனரத் தண்டிக்கும் 

 

 

குறள் 294: 

உள்ளத்தாற் பபாய்யா பதாழுகின் உலகத்தார் 

உள்ளத்து பளல்லாம் உளன் 

மு.வ உடர: 

ஒருவை் தை் உள்ளம் அறிய ் ப ாய் இல்லாமல் நட ் ாைாைால் அத்தனகயவை் உலகத்தாரிை் 

உள்ளங்களில் எல்லாம் இரு ் வைாவாை். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

உள்ளம் அறிய ் ப ாய் போல்லாமல் ஒருவை் வாழ்ந்தால் அவை் உயரந்்தவர ்உள்ளத்துள் எல்லாம் குடி 

இரு ் ாை். 

கடலஞர் உடர: 

மைத்தால்கூட ் ப ாய்னய நினைக்காமல் வாழ் வரக்ள், மக்கள் மைத்தில் நினலயாை இடத்னத ் 

ப றுவாரக்ள் 
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குறள் 295: 

மனத்பதாடு வாய்டம பமாழியின் தவத்பதாடு 

தானஞ்பசய் வாரின் தடல 

மு.வ உடர: 

ஒருவை் தை் மைததாடு ப ாருந்த உண்னம த சுவாைாைால் அவை் தவத்ததடு தாைமும் ஒருங்தக 

பேய்வானர விடே ்சிறந்தவை். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

உள்ளம் அறிய உண்னம த சு வை், தவமும் தாைமும் பேய் வனரக் காட்டிலும் உயரந்்தவை் ஆவாை். 

கடலஞர் உடர: 

உதட்டளவில் இை்றி உளமார வாய்னம த சுகிறவரக்ள் தவமும், தாைமும் பேய்கிை்றவரக்னளவிட 

உயரந்்தவரக்ளாவாரக்ள் 

 

 

குறள் 296: 

பபாய்யாடம யன்ன புகழில்டல எய்யாடம 

எல்லா அறமுந் தரும் 

மு.வ உடர: 

ஒருவனுக்கு ப ாய் இல்லாமல் வாழ்தனல விட ் புகழ் நினல தவபறாை்றும் இல்னல, அஃது அவை் 

அறியாமதலபய அவனுக்கு எல்லா அறமும் பகாடுக்கும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ப ாய் போல்லாமல் இரு ் து த ால ் புகழ் தருவது இல்னல. அது அவை் அறியாமதலதய அவனுக்கு 

எல்லா ் புண்ணியங்கனளயும் தரும். 

கடலஞர் உடர: 

ப ாய் இல்லாமல் வாழ்வது த ாை்ற புகழ் மிக்க வாழ்வு தவறு எதுவுமில்னல; எை்றும் நீங்காத அறவழி 

நலை்கனள அளி ் து அந்த வாழ்தவயாகும் 
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குறள் 297: 

பபாய்யாடம பபாய்யாடம ஆற்றின் அறம்பிற 

பசய்யாடம பசய்யாடம நன்று 

மு.வ உடர: 

ப ாய்யானம ஆகிய அறத்னத உண்னமயாகதவ த ாற்றி வாழ முடிந்தால் மற்ற அறங்கனளே ்

பேய்தலும் நல்லது ஆகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ப ாய் போல்லாமல் ஒருவை் வாழ்ந்தால் பிற அறங்கனளே ்பேய்யாமல் இரு ் துகூட, அவனுக்கு 

நல்லதாகிவிடும். 

கடலஞர் உடர: 

பேய்யக்கூடாதனதே ்பேய்யாததால் வினளயும் நை்னமனயவிட ் ப ாய் கூறாத  ண்பு ப ாய்த்து ் 

த ாகாமல் கனட ்பிடிக்கும் அறவழி நை்னம தருவதாகும் 

 

 

குறள் 298: 

புறந்தூய்டம நீரா னடமயும் அகந்தூய்டம 

வாய்டமயால் காணப் படும் 

மு.வ உடர: 

புறத்தத தூய்னமயாக விளங்குதல் நீரிைால் ஏற் ் டும், அதுத ால அகத்தத தூய்னமயாக விளங்குதல் 

வாய்னமயால் உண்டாகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

உடம்பு தண்ணீரால் சுத்தமாகும்; உள்ளம் உண்னமயால் சுத்தமாகும். 

கடலஞர் உடர: 

நீரில் குளி ் தால் உடலிை் அழுக்கு மடட்ுதம நீங்கும்; மைம் அழுக்கு ் டாமல் தூய்னமயுடை் 

விளங்கிட, போல்லிலும் பேயலிலும் வாய்னம தவண்டும் 
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குறள் 299: 

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்தறாரக்்குப் 

பபாய்யா விளக்தக விளக்கு 

மு.வ உடர: 

(புறத்தில் உள்ள இருனள நீக்கும்) விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல, ோை்தறாரக்்கு (அகத்து இருள் 

நீக்கும்) ப ாய்யானமயாகிய விளக்தக விளக்கு ஆகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

உலகத்து இருடன்ட ் த ாக்கும் விளக்குகள், விளக்கு ஆகா; ப ாய் போல்லானம எை்னும் விளக்தக 

ோை்தறாரக்்கு விளக்கு ஆகும். 

கடலஞர் உடர: 

புறத்திை் இருனள ் த ாக்கும் விளக்குகனளவிட அகத்திை் இருனள ் த ாக்கும் ப ாய்யானம எனும் 

விளக்தக ஒருவனை உயரந்்ததாை் எைக் காடட்ும் ஒளிமிக்க விளக்காகும் 

 

 

குறள் 300: 

யாபமய்யாக் கண்டவற்று ளில்டல எடனத்பதான்றும் 

வாய்டமயின் நல்ல பிற 

மு.வ உடர: 

யாம் உண்னமயாக கண்ட ப ாருள்களுள் வாய்னமவிடத் எத்தை்னமயாலும் சிறந்தனவகளாகே ்

போல்லத்தக்கனவ தவறு இல்னல. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

சிறந்தனவ எை்று நாை் கண்டு அறிந்த நூல்களுள் போல்ல ் ட்டவற்றுள், உண்னமனயவிட, நல்லதாகே ்

போல்ல ் ட்ட அறம் தவறு ஒை்றும் இல்னல. 

கடலஞர் உடர: 

வாய்னமனய ் த ால் சிறந்த  ண்பு தவபறாை்றுதம இல்னல எை் துதாை் ஆராய்ந்து உணர ் ட்ட 

உண்னமயாகும் 
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60. ஊக்கம் உடடடம 

குறள் 591: 

உடடயர் எனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார் 

உடடய துடடயதரா மற்று 

மு.வ உடர: 

ஒருவர ்ப ற்றிருக்கிை்றார ்எை்று போல்லத்தக்க சிற ்புனடயது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர ்

தவறு எனத ் ப ற்றிருந்தாலும் அனத உனடயவர ்ஆவதரா. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ஊக்கம் உனடயவதர எல்லாவற்னறயும் உனடயவர;் ஊக்கம் இல்லாதவர ்தவறு எனத உனடயவர ்

எை்றாலும் உனடயவர ்ஆவாதர? 

கடலஞர் உடர: 

ஊக்கம் உனடயவதர உனடயவர ்எை ் டுவர ்ஊமில்லாதவர ்தவறு எனத உனடயவராக இருந்தாலும் 

அவர ்உனடயவர ்ஆக மாட்டார ்

 

 

குறள் 592: 

உள்ள முடடடம உடடடம பபாருளுடடடம 

நில்லாது நீங்கி விடும் 

மு.வ உடர: 

ஒருவரக்்கு ஊக்கமுனடனமதய நினலயாை உனடனமயாகும், மற்ற ் ப ாருளுனடனமயாைது 

நினலத று இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

மை ஊறுதிதய நினலயாை உனடனம; பேல்வம் உனடனமதயா நினலத்திராமல் நீங்கிவிடும். 

கடலஞர் உடர: 

ஊக்கம் எனும் ஒரு ப ாருனளத் தவிர, தவறு எதனையும் நினலயாை உனடனம எை்று கூற இயலாது 
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குறள் 593: 

ஆக்கம் இைந்ததபமன் றல்லாவார் ஊக்கம் 

ஒருவந்தங் டகத்துடட யார் 

மு.வ உடர: 

ஊக்கத்னத உறுதியாகத் தம்னக ் ப ாருளாக உனடயவர,் ஆக்கம்( இழந்து விட்டக்காலத்திலும்) 

இழந்து விட்தடாம் எை்று கலங்க மாட்டார.் 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ஊக்கத்னதத் தம் னகவேம் பகாண்டவர,் பேல்வத்னத இழந்தாலும், இழந்து விட்தடாதமா எை்று மைம் 

கலங்க மாட்டார.் 

கடலஞர் உடர: 

ஊக்கத்னத உறுதியாகக் பகாண்டிரு ் வரக்ள், ஆக்கம் இழக்க தநரந்்தாலும் அ ்த ாதுகூட ஊக்கத்னத 

இழந்து கலங்க மாட்டாரக்ள் 

 

 

குறள் 594: 

ஆக்கம் அதரவ்ினாய்ச ்பசல்லும் அடசவிலா 

ஊக்க முடடயா னுடை 

மு.வ உடர: 

தோரவ்ு இல்லாத ஊக்கம் உனடயவைிடத்தில் ஆக்கமாைது தாதை அவை் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் 

தகடட்ுக்பகாண்டு த ாய்ே ்தேரும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

தளராத ஊக்கம் உள்ளவைிடம், பேல்வமாைது தாதை அவை் முகவரினய அறிந்து பேல்லும். 

கடலஞர் உடர: 

உயரவ்ு, உறுதியாை ஊக்கமுனடயவரக்னளத் ததடிக் கண்டுபிடித்து அவரக்ளிடம் த ாய்ே ்தேரும் 
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குறள் 595: 

பவள்ளத் தடனய மலர்நீட்டம் மாந்தரத்ம் 

உள்ளத் தடனய துயரவ்ு 

மு.வ உடர: 

நீர ்்பூக்களிை் தாளிை் நீளம் அனவ நிை்ற நீரிை் அளவிைவாகும், மக்களிை் ஊக்கத்னத 

அளவிைதாகும் வாழ்க்னகயிை் உயரவ்ு. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

நீர ்்பூக்களிை் அடிக்காம்பிை் நீளம் நீரிை் அளதவ. அது த ால மக்களிை் உயரவ்ும் அவரக்ளிை் மை 

ஊக்கத்திை் அளதவ. 

கடலஞர் உடர: 

தண்ணீரிை் அளவுதாை் அதில் மலரந்்துள்ள தாமனரத் தண்டிை் அளவும் இருக்கும் அதுத ால 

மைிதரிை் வாழ்க்னகயிை் உயரவ்ு அவர ்மைத்தில் பகாண்டுள்ள ஊக்கத்திை் அளதவ இருக்கும் 

 

 

குறள் 596: 

உள்ளுவ பதல்லாம் உயரவ்ுள்ளல் மற்றது 

தள்ளினுந் தள்ளாடம நீரத்்து 

மு.வ உடர: 

எண்ணுவபதல்லாம் உயரன்வ ் ற்றிதய எண்ண தவண்டும், அவ் வுயரவ்ுக் னககூடாவிட்டாலும் 

அவ்வாறு எண்ணுவனத விடக்கூடாது. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

நினை ் து எல்லாம் உயரந்்த நினை ் ாகதவ இருக்கடட்ும். அவ்வுயரவ்ாை எண்ணம் ஒருதவனள 

தவறு காரணங்களால் நினறதவறாது த ாைாலும், ப ரிதயார ்நம்னம ்  ாராடட்ுவர.் ஆகதவ, அது 

நினறதவறியதாகதவ கருத ் டும். 

கடலஞர் உடர: 

நினை ் பதல்லாம் உயரந்்த நினை ் ாகதவ இருக்கதவண்டும் அது னககூடாவிட்டாலும் அதற்காக 

அந்த நினை ்ன  விடக்கூடாது 
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குறள் 597: 

சிடதவிடத் பதால்கார் உரதவார் புடதயம்பிற் 

பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு 

மு.வ உடர: 

உடம்ன  மனறக்குமளவு அம்புகளால் புண் டட்ும் யானைத் தை் ப ருனமனய நினலநிறுத்தும், 

அதுத ால் ஊக்கம் உனடயவர ்அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார.் 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

தை்மீது அம்புகள் புனதந்து புண் ட்டத ாதும் யானை தளராமல் தை் ப ருனமனய நினலநிறுத்தும்; 

இதுத ால ஊக்கம் உனடயவர ்தமக்கு தகடு வந்த த ாதும் ஊக்கம் இழக்கமால் தம் ப ருனமனய 

நினலநிறுத்துவர.் 

கடலஞர் உடர: 

உடல் முழுதும் அம்புகளால் துனளக்க ் ட்டாலும் யானையாைது உறுதி தளராமல் இரு ் துத ால, 

ஊக்கமுனடயவரக்ள், அழிதவ வந்தாலும் அதற்காகக் கவனல ் டமாட்டாரக்ள் 

 

 

குறள் 598: 

உள்ளம் இலாதவர ்எய்தார் உலகத்து 

வள்ளியம் என்னுஞ் பசருக்கு 

மு.வ உடர: 

ஊக்கம் இல்லாதவர ்இவ்வுலகில் யாம் வண்னம உனடதயம் எை்றுத் தம்னமத் தாை் எண்ணி மகிழும் 

மகிழ்ேச்ினய அனடயமாடடார.் 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ஊக்கம் இல்லாதவர ்பிறரக்்கு உதவும் வள்ளல் யாம் எை்னும் மை உயரன்வ ் ப றமாட்டார.் 

கடலஞர் உடர: 

அள்ளி வழங்கும் ஆரவ்ம் இல்லாத ஒருவர ்தம்னம வள்ளல் எை ் ப ருனம ் டட்ுக் பகாள்ள வழிதய 

இல்னல 
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குறள் 599: 

பரியது கூர்ங்தகாட்ட தாயினும் யாடன 

பவரூஉம் புலிதாக் குறின் 

மு.வ உடர: 

யானை  ருத்த உடம்ன  உனடயது, கூரன்மயாைக் பகாம்புகனள உனடயது, ஆயினும் 

ஊக்கமுள்ளதாகிய ் புலி தாக்கிைால் அதற்கு அஞ்சும். 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

யானை ப ரிய உடம்ன யும் கூரன்மயாை பகாம்பினையும் உனடயது எை்றாலும் புலி தாக்கிைால் 

 ய ் டும். 

கடலஞர் உடர: 

உருவத்னதவிட ஊக்கதம வலிவாைது எை் தற்கு எடுத்துக்காடட்ு: பகாழுத்த உடம்பும் கூரன்மயாை 

பகாம்புகளுங்பகாண்ட யானை, தை்னைத் தாக்க வரும் புலினயக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குவது தாை் 

 

 

குறள் 600: 

உரபமாருவற் குள்ள பவறுக்டகயஃ தில்லார் 

மரமக்க ளாததல தவறு 

மு.வ உடர: 

ஒருவனுக்கு வலினமயாைது ஊக்க மிகுதிதய, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர ்மரங்கதள, (வடிவால்) மக்கனள ் 

த ால் இருத்ததல தவறு ாடு. 

சாலமன் பாப்டபயா உடர: 

ஊக்க மிகுதிதய ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. அவ்வூக்கம் இல்லாதவர ்வடிவத்தால் மக்கள்; 

மைத்தாதலா பவறும் மரதம. 

கடலஞர் உடர: 

மைத்தில் உறுதியாை ஊக்கமில்லாதவரக்ள் உருவத்தில் மைிதரக்ளாகக் காண ் ட்டாலும் 

மரங்களுக்கும் அவரக்ளுக்கும் தவறு ாடு இல்னல 

 


