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வா4ைகபயண5தி
:4நிைலயி

ைர

நா ச!தி ஒ7ெவா8 மனிதாிடமி8!$ ெவ7ேவ9

நம நிைறய அ;பவக, ப%டறி< கிைடகிற$.

இக85$க1 ஏ-ப, தமி4 இலகிய  களி.8!$ ,கியமான
பாட கைள, றகைள ெதா5$, அவ-ைற 5தக வ>வி

ெவளியிட

வி8பிேனா. இ5தக மாணவ, மாணவிக1, ெப-ேறாக1 பய/பட

ேவ?' எ/ப$ எகள$ வி8ப.

தனிமனித சி!தைன, ஒக, க%'பா' ந/றாக இ8!தா , A', நா' நிசய
வளமாக<, அைமதியாக< இ8 எ/ற உ/னத ேகா%பா%>ைன வ.95தி

3

இ5தக எதப%'ள$. ஒ7ெவா8 பாட , ற1 பத<ைர, தமிழிD,
ஆகில5திD தரப%'ள$.

எகள$ Eதாைதய இ ல, ம/னா>யி

104 எ/ற கத< எ?ைண

ெகா?>8!த$. அ!த எ? "104" எக நிைனவி
தா/ 104 பாட கைள5 ேத< ெசேதா.

ந/றாக பதி!$ள$. ஆகேவ

தி8ற D அறி,க ஏ$ ேதைவயி ைல. ஆனா

ெபா$மக ம-9

மாணவ, மாணவிகளிைடேய அதிகமாக ெதாியாத சில 5தககளி.8!$, சில
பாட கைள ேத< ெச$ேளா. ஆகேவ அ5தககைள ப-றி,

ஆசிாியைர ப-றி சில தகவ க பி-ேசைகயாக ேசகப%', கைடசியி
ெகா'கப%'ள$. இதி

ஏேத; ைறக இ8!தா , அத- நாக

ெபா9 ஏ-9 ெகாகிேறா. அைறகைள ெபா95த8 ேவ?'கிேறா.

தகளி/ ேமலான ஆேலாசைனகைள, க85$கைள அ/ட/

வரேவ-கிேறா. இ!த 5தக5ைத ெவளியிட உதவியாக இ8!த தி8. S. எ%வி/
ராF ம-9 வேனGவாி கH%டG நி9வன5தி-, எக ந/றி!
இ!த 5தக ெவளிI%ைட தக1ைடய மக ேசைவயி/ ஒ8 பதியாக

ஏ-9ெகா?', அத-கான உதவிைய ெசத “ேரா%டாி கிள ஆ ெம%ராG
ெச/>னாி கமெமாேரஷ/” ம-9 அ!த கிளபி/ அக5தினக1 எக

மனமா!த ந/றி!

இ5தக5திைன எக தா, த!ைத சமபண ெசகிேறா.
சா.மாணிகவாசக, சா. சப!த

---------------
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PREFACE
In our life's journey we come across a number of people and learn from them a lot.
Based on such wide experience and acquired knowledge, we have collected a

number of poems from Tamil classics, some popularly known and some not so

popular but equally important. We do hope that this collection will enthuse students
and others to delve more into the source materials and benefit.

The collection includes poems which lay emphasis on moral values, societal
obligations, and the fruits of living a purposeful life.

We are living in a peculiar situation. A generation is growing up where youngsters do
not know to write or read Tamil, but only speak a little. The translation in English is
targeted mainly to address this problem. Trust this will enthuse them to learn the
Tamil language!

Our ancestral home in Mannargudi bears the door number 104. This is etched in our
memory. Hence, we selected 104 poems!

Thirukkural needs no introduction. But there are poems selected from books not

popular among the general public and students' community. In order to bridge this
gap, we have appended a bibiliography, giving broad outlines of the source

materials. In addition, we observed there are some words in Tamil which are peculiar
to that language, like, ali (aram) which has multiple meanings, depending on the
context. Such words are also explained for the benefit of the readers.

Errors and ommissions if any, are incidental and we take the entire responsibility for
that.
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1. அமா

ெபா"ளடக
11. ெச வ

2. அபா

3. அற

12. இற

22. உ?ைம

14. -ற

24. ந லைவ

16. உற<

26. ெப8ைம

18. பைக

28. உலக

13. ஊ4விைன

4. க வி

5. மைழ

15. ,ய-சி

7. இ லற

17. ந%

6. உழ<5ெதாழி
8. உதவி

9. அடக

19. பிற

10. ஈைக

-----------------------

21. ,$ைம

23. ெபா

25. தீயைவ

27. சி9ைம

20. இளைம

1. அமா (Mother)
1.

ஈ/ற ெபாதி- ெபாி$வ த/மகைன
சா/ேறா/ எனேக%ட தா.


தி8ற - 69

பத<ைர : ஒ8 தா, த/ மகைன ந-ப? நிைற!தவ/ எனபிற ெசா ல
ேகவி-றேபா$ தா/, அ!த மகைன ெப-ற கால5தி

விடெபாி$ மகி4சி அைடவா.

அைட!த மகி4சிைய
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A mother's joy will exceed the happiness she experi enced at the time of son's birth,
when she learns that he is recognized as a scholar by learned persons.
2.

ேநா/றவி!$ வாழாதா ேநா/பி/னா ஆ இ/னா
ஈ/றாைள ேயாபா விட .

 கபில-இ/னா நா-ப$ - 17

பத<ைர : $/பகைள ெபா95$, மனைத அடகி வாழ மா%டாதவ ேநா/
ேநா-ற

$/பமா; அ7வாேற ெப-ற தாைய பராமாிகாம

பயபதி ைல .

வி'த

ந/ைம

Observance of religious) rituals without taking care of one's mother will not yield any
benefit.
3.

ஈ/றா பசிகா?பா ஆயி;( ெசய-க
சா/ேறா பழி விைன.
 தி8ற - 656

பத<ைர : த/ைன ெப-ற தாயி/ பசிைய க?' வ8!த ேந!தாD, சா/ேறா
பழிபத- காரணமான இழிவான ெசய கைள ஒ8வ ெசயMடா$.

One should not do things which will be condemnable by Scholars, even when his/her
mother is starving.
4.

அரச/, உவா5தியா/, தா, த!ைத , த,/,
நிக இ

ரவ இ7 ஐவ; இவ இவைர5

ேதவைர ேபால5 ெதா$ எக! எ/பேத

யாவ8 க?ட ெநறி.

 ஆசாரேகாைவ-ெவ?பா-16

பத<ைர : அரச/, ஆசிாிய, தா, த!ைத , த/ைனவிட E5தவ, இவகைள

ேதவகைள ேபால க8தி வணக ேவ?' எ/பேத அைனவ8 ெபா$வான
நீதி.

King, Teacher, Mother, Father and Elders are to be worshipped and this is applicable
to all.
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5.

க?ணி/ சிற!த உ9 இ ைல; ெகா?டானி/
$/னிய ேகளி பிற இ ைல; மகளி/
ஒ?ைமய வா சா/ற ெபா8 இ ைல; ஈ/றாளி/
எ/ன கட<1 இ .

 நா/மணிக>ைக-ெவ?பா-54

பத<ைர : ஒ8வ; க?ைண ேபா/ற சிற!த உ9பி ைல. லமக1
கணவைனேபா

ெந8கிய உறவின ேவறி ைல. ெப-ேறா8 மகைளேபா

ஒளிள ெபா8க ேவறி ைல. ழ!ைதக15 தாையேபா

ஏ$மி ைல .

கட< ேவ9

Eyes are very important organs of the body; nobody is a better relation than her

husband to a wife; children are the crown jewels of the parents, and for children,
mother is their God.
6.

த!ைத தாேப?.

-- ஒளைவயா- ஆ5தி:>-20

பத<ைர : ஒ7ெவா8வ8 தகளி/ அமா, அபாைவ உண<, ந ல ஆைட

ெகா'5$ த/;ட/ ந ல இ ல5தி

பராமாி5$ வரேவ?'.

Everyone should take care of their mother and father by providing food, clothes and
shelter for all time to come.
7.

அ/ைன பிதா< ,/னறி ெதவ.

-- ஒளைவயா - ெகா/ைற ேவ!த/ -1

பத<ைர : ஒ8வைரெப-ற தா, த!ைத ெதவ5தி- சமமானவக.
Parents are like our gods.
--------------

2. அபா (Father)
8.

த!ைத மக- ஆ-9 ந/றி அைவய5$
,!தி யி8ப ெசய .
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தி8ற - 67

பத<ைர : த/ மக; ஒ8 த!ைத ெசய5தக ந Dதவி, க-றவ அைவயி

த/

மக/ ,!தியி8 ப>யாக,
அவைன க வியி

ேமபட ெசதலா.

A father's primary duty is to facilitate good education to his son, so that he will be
among eminent scholars.
9.

மக/ த!ைத ஆ-9 உதவி இவ/த!ைத
எ/ேனா-றா/ ெகா எ;( ெசா .
 தி8ற - 70

பத<ைர :

ஒ8 மக/ த/ த!ைத ெசய5தக ைகமா9, இவ;ைடய த!ைத இவைன

மகனாக ெபற எ/ன தவ ெசதாேனா எ/9 பிற க4!$ ெசா வ$.

A son's aim should be to excel in all walks of life, so that people wonder what a noble
father he is!
10.

ப!தமி லாத மைனயி/ வனபி/னா
த!ைதயி லாத த வ னழகி/னா ....


கபில- இ/னாநா-ப$, ெவ?பா-1

பத<ைர : +-றமி லாத இ வா4ைக அழகி ைல. அ$ேபால த!ைதயி லாத
த வ; அழகி ைல.

A family life without relatives lacks beauty; fatherless son lacks (guidance) beauty.
11.

.. ெய(சா விசீ ாி8,$ மகைள

க?ெடத


காைல யினி$.

Pத(ேச!தனா- இனியைவ நா-ப$, ெவ?பா-18

பத<ைர : மிக சிறைடய தா த!ைதயைர, காைலயி
ெச/9, பாதகளி

A4!$ எத

இனிைமயான$.

It is worthy to pay obeisance to parents everyday.
----------

அவக இ8மிட
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3. அற (Charity)
12.

எ/பி லதைன ெவயி ேபால காேம
அ/பி லதைன அற.


தி8ற - 77

பத<ைர : எD இ லாத உடDட/ வா ைவ, ெவயி
ேபா , அ/ இ லாத உயிைர அற - தம வ85$.

கா!$ வ85$வ$

Just like a worm squirms under hot sun, compassionless person will wilt under
dharma.
13.

அ/றறிவா எ/னா$ அற(ெசக ம-ற$
ெபா/9கா


ெபா/றா5 $ைண.

தி8ற - 36

பத<ைர : இைளஞராக உளவ, பி-கால5தி
எ?ணாம

அற ெசய ேவ?'.

அ$ேவ இற த8வாயி

பா5$ ெகாளலா எ/9

$ைணயா.

Never postpone charitable deeds; that alone will give everlasting company, till the
end of life.
14.

ெபா8 உைடயா/ க?ணேத, ேபாக, அற;
அ8 உைடயா/ க?ணேத ஆ, அ8 உைடயா/
ெசயா/ பழி; பாவ ேசரா/; றெமாழி
உயா/; பிற/ ெசவி உ5$.


சி9ப(சEல - ெவ?பா -1

பத<ைர : ெபா8 உைடயவ/ இ/ப அைடவா/. அ8 உைடயவ/ அற
ெசவா/. அ5தைகய அ81ளவ/ பழிைய, பாவ5ைத, பிறைர

பழிபடM9 றெமாழிகைள M9தைல ெசய மா%டா/.

Richman will get pleasure out of his wealth. Blessed soul will do good things. Such
enlightened soul will not talk ill (of others), will not commit sinful acts and will not
blame others.
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15.

அற(ெசபவ அறவழி ேநாகி5
திற!ெதாி!$ ெசதகா

ெச வழி ந/றா.

ற(ெசய, ெச வ ெப8; அற(ெசய
அ லைவ நீகிவி'.


E/9ைற அைரயனா - பழெமாழி நாR9 - ெவ?பா-364

பத<ைர : அற ெசபவ8, ததி உைடயவக1ேக அதைன ெசவதனா
தா/, அற5தி/ பயைன உ?ைமயாகேவ அைடவாக. அற ெசய பாவ

நீகிவி'. “அற ெசய அ லைவ நீகிவி'” எ/ப$ பழெமாழி.

One should do good deeds to others (who deserve such help), then only they will get

real benefit from such acts of charity. (Do good to others, and bad things will go away
from you).
16.

ஈத-ெசக ெபா8ைள! அறெநறி

ேசத- ெசக, ெப8ைல - யா$

அ8ாி!$ ெசா Dக ெசா ைல! இE/9
இ8 உலக ேசராத ஆ9.


ந லாதனா- திாிக'க, ெவ?பா - 90

பத<ைர : தா/ ேச5த ெபா8ைள பிற8 ெகா'5$ உத<த , அறெநறியி
வா4வத- சிற!த  கைள ப>5த , எ ேலாாிட5திD அ/பான

ெசா-கைளேய பய/ ப'5$த
ெச லாம

- இE/9 ெசய க1, இற!தபி/ நரக5தி-

த'கM>ய வழிக.

Wealth is for charity; for a dharmic life seek the company of good books. Mind your
language while talking to others. These three, if followed scrupulously will ensure
happy end of life.
17.

 Sனிேம

நீேபா

நிைலயாைம எ/ெற?ணி

இ/னினிேய ெசக அறவிைன, இ/னினிேய
நி/றா/, இ8!தா/, கிட!தா/ த/ேக அலற
ெச/றா/ எனப'தலா .
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நால>யா-ெவ?பா -29

பத<ைர : இ!த உலைக வா4ைக, சிறிய  Sனி ேம

உள நிைலயி லாத

நீ5$ளி ேபா/ற$ எ/9 எ?ணி, அற ெசய கைள ஒ7ெவா8 நா1 ெசக.
ேந-9வைர நல,ட/ இ8!தா/, இ/9 உட

நலமி லாம

கிட!தா/, இேபா$

இற!$ வி%டா/ எ/9 தன$ +-ற5தா அவ எ/ற நிைனபி , அற

ெசய கைள ஒ7ெவா8 நா1 ெசக.

Do good deeds every day, as if life is like dew on the tip of a grass; so, don't

postpone. Life is transient; one who was alive yesterday, may take ill and die today.
Therefore, while alive do good deeds.
18.

அகா9 அவாெவளி இ/னாெசா
இகா இய/ற$ அற.


பத<ைர :

நா/

தி8ற - 35

ெபாறாைம, ஆைச, ேகாப, க'(ெசா

ஆகிய இ!த நா/ -றக1

இடெகா'காம , அவ-ைற விலகி வா4வேத அறமா.

It is best to be far away from the four evils, namely jealous, lust, anger and harsh
words.
19.

மற!$ பிற/ேக' :ழ-க :ழி/
அற(: :4!தவ/ ேக'.


தி8ற - 204

பத<ைர : பிற5 தீைமைய5 த8 தீயெசய கைள ஒ8வ மற!$

நிைனகMடா$. நிைன5தா , எ?ணிய -வ; ேக' விைளமா9 அற -

தம எ?T.

Never ever think of harming others - if done, you will be harmed by 'dharma' in the
same manner.

4. க வி (Education)
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20.

க-க கசடற க-பைவ க-றபி/
நி-க அத-5 தக.


தி8ற - 391

பத<ைர : ஒ8வ க-பத-5 த!த  கைள -றமற க-க ேவ?', அ7வா9
க-றபி/, க-ற க வி ,ைறப> வா4த

ேவ?'.

Learn appropriately all that is required to live unblemished life.
21.

ஊெணா', Mைற, எ5தாணி, 5தக
ேபெணா' எ?T, எ5$, இைவ மாெணா'

ேக%' எதி, ஓதி, வா4வா ஈ!தா- இைமயா/
ேவ%' எத வா4வா, விாி!$.


பத<ைர :

ஏலாதி-ெவ?பா-63

ஊக5$ட/ க- மாணவக1 உணவிைன, உைடைய,
எ5தாணி, எ$ ெபா8க) D ெகா'5$ உத<கி/றவக இபிறபி
ெச வரா வா4வ.

Those who supply food, clothes, books and stationery to students will prosper.
22.

Pவா$ கா மர உள; ந/9 அறிவா
Eவா$ E5தவ, 

வ லா; தாவா,

விைதயாைம நா9வ வி5$ உ; ேமைத
உைரயாைம ெச D உண<


சி9ப(சEல - ெவ?பா-20

பத<ைர : Pவா$ கா மர ேபால வயதி

இைளயவ8, அறிவினா

E5தவராவா. பா5தி க%> விைதகாமேல ,ைளகி/ற விைதேபால, பிற
ெசா .5 தராமேலேய அறி<ைடயவக1 அறி< வள8.

Some trees bear fruits without flowering; likewise, even young persons will be taken
as matured by their exemplary behaviour. Sometimes seeds sprout informally;
likewise, some gain knowledge without formal coaching or guidance.
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23.

ேக>

விெச வ க வி ஒ8வ-

மாட ல ம-ைற யைவ.


தி8ற - 400

பத<ைர : ஒ8வ8 அழி< இ லாத சிற!த ெச வ க விேய ஆ. க விைய5

தவிர ம-ற ெபா8க அ5தைகய சிறைடய ெச வ அ ல.

Education is the greatest of all wealth and all other materials, pale in comparison.
24.

களநில5$ பிற!த உபிைன சா/ேறா

விைளநில5$ ெந ./ விமிதா ெகாவ
கைட நில5ேதாராயி; க-றறி!ேதாைர5
தைலநில5$ ைவகப'.


நால>யா-ெவ?பா-133

பத<ைர : உவ நில5தி
விைள!த ெந

விைள உபிைன சா/ேறா, ந/ெச நில5தி

- அாிசி உண<ட/ கல!$ வி8பி சாபி'வாக. அ$ேபா

கீ4> பிற!த க-றவகைள, சா/ேறா உய> மகளாக க8$வாக.

Salt is obtained from saline water. Scholars will treat it as equivalent to paddy grown

in fertile farmland. Similarly, people from low social status, if learned, will be equated
with the higher societal people.
25.

ப5$ெகா'5$ பதியி8!$ வா4வினிேத

வி5$- 9?ணா விப மிக வினிேத
ப-பல நா1 பதி/றி பாைடய
க-ற.- காழினிய தி .


Pத(ேசதனா - இனியைவ நா-ப$ - ெவ?பா - 40

பத<ைர : ப5$ ெபா8 ெகா'5தாயி; உUாி.8!$ வா4த
விைதெகன ைவ5$ள தானிய5ைத உ?ணாத ெசய

இனி$.

மிக இனி$. ந/ைமைடய

 கைள பல நா1 ைறவி லாத ெதளி<ட/ க-ப$ இனி$.

The following habits are ideal : 1) Live in your place of birth at any cost. 2) Not
consuming seeds meant for sowing. Studying good books to lead better life.
5. மைழ (Rain)
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26.

ெக'பVஉ ெக%டா சாவாம- றாேக
எ'பVஉ எ லா மைழ.


தி8ற - 15

பத<ைர : ெபயாம

உலக வா4ைகைய ெக'க வ ல$ மைழ. மைழ

இ லாம , வள ெக%' கWடப%டவ8 $ைணயாக காக வ ல$

மைழயா.

Rain is the elixir of life. It helps people suffering from drought, but excessive rainfall is
harmful resulting in deluge.
27.

ெந Dகிைற5தநீ வாகா

வழிேயா>

 D ஆேக ெபாசிமா - ெதா
ந லா ஒ8வ உளேர

உலகி

அவ ெபா8%'

எ லா ெப மைழ.


ஒளைவயா - E$ைர - ெவ?பா-10

பத<ைர : வய.

உள ெந-பயி8 பாசப' நீ, அ!த வய.

 D பய/ப'. அ$ேபால இ!த உலகி

உள

ந லவ ஒ8வ இ8!தாD,

அவ8காக ெப மைழ, தீயவக1 பய/ப'. ந லவ ெப9 ெச வ,

எ ேலா8 பய/ப'.

Water irrigation for paddy crop allows grass also to grow! Similarly, rain does not

discriminate good and bad people. Rain benefits all. In the same way, the wealth
earned by a good man helps the poor and the needy.
28.

வான +8கி/ தான +8.

-- ஒளைவயா - ெகா/ைற ேவ!த/ - 82

பத<ைர : இ7<லகி- மைழநீ ேதைவயான அள< கிைடகா வி> ,

வறியவக1 கிைட தான ைற!$ வி'.

Rain is the elixir of life. If there is not rain, there will be no prosperity, and
consequently charity will be a casualty.
29.

நீஇ/9 அைமயா$ உலெகனி/ யாயா
வா/இ/9 அைமயா$ ஒ.
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தி8ற - 20

பத<ைர : எப>ப%டவக1 த?ணீ இ லாம

நைடெபறா$, ஏ/ எ/றா , மைழ இ ைலயானா

ேபாவி'.

உலக வா4ைக சாியாக

ஒக, நிைலெபறாம

Life without water is unimaginable. Drought conditions will result in indisciplined and

chaotic behaviour of people.
30.

ைகமா9 ேவ?டா கடபா' மாாிமா%'
எ/ஆ-9 ெகா ேலா உல.


தி8ற-211

பத<ைர : இ!த உலக5தி

உளவக தம உத< மைழ எ/ன ைகமா9

ெசகிறாக? மைழ ேபா/றவ ெச உதவிக1 ைகமா9 ேவ?டா.
There are philonthrophists in the world who serve the society without expecting
anything in return, just like rain.
6. உழ()ெதாழி
31.

(Farming)

உ$?' வா4வாேர வா4வாம- ெற லா
ெதா$?' பி/ெச


தி8ற - 1033

பத<ைர : உழ<5ெதாழி

பவ.

ெச$ அதனா

கிைட5தைத உ?' வா4கி/றவேர

உாிைமேயா' வா4கி/றவ. ம-றவ எ ேலா8 பிறைர5 ெதா$ உ?' பி/

ெச கி/றவேர.

Farmers (because of the important position they hold in society by producing edible

products) will be like a fulcrum of the society and the rest will revolve around them.
32.

ஆ-றகைரயி/ மர, அரசறிய

A-றி8!த வா4< வி அ/ேற- ஏ-ற

உ$?' வா4வத- ஒபி ைல க?X
ப$?' ேவேறா பணி.


ஒளைவயா - ந வழி - ெவ?பா -12
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பத<ைர :

ஆ-றகைரயி

ஆ-9 நீைர உ%ெகா?' வள,ட/ இ8!த மர,, ஒ8 நா

வி!$ வி'. அரசேன எ?ணி பாப> ெப8மித5ேதா' வா4!த வா4<

ஒ8 நா வி!$ வி'. ஆகேவ உழ<5ெதாழிைல ெச$, அத/ விைளசைல

உ?' வா4தேல ெப8ைம. இத- ஒபான வா4< ேவ9 எ$< இ ைல. ேவ9
எ!த பணியாக இ8!தாD, அத- ப$ உ?'.

Even big trees on the banks of a river will fall one day, just like persons well

recognized by a king may eventually come to a naught; but a farmer will always
flourish and lead a dignified life.
33.

கிைளஞ உதவாதா/ ெச வ, ைபM4

விைளவி/க? ேபா-றா/ உழ< இைளயனா
க1?' வா4வா/ >ைம, இE/9
உளன ேபாலெக'.


ந லாதனா - திாிக'க - ெவ?பா - 59

பத<ைர : +-ற5தா8 உதவாத ெச வ,, விைள கால5தி

ெசயாத உழ<5

ெதாழிD, க1?பவ/ >பிற ஆகிய இE/9 நிைலயி லா$ அழி.

The following three are sure to take one to the path of decline and destruction.

1) Amassing wealth without helping relatives. 2) Failing to do farming operations at
the right time, and 3) Alcoholic addiction.
34.

சீைர5ேத>/ ஏைர5ேத'.

-- ஒளைவயா - ெகா/ைற ேவ!த/-29

பத<ைர : கேழா' வாழ வி8பினா

பயி5 ெதாழி.

Agriculture is a sure way to success and fame (in life).
35.

ஈ'பட ேவ?'.

ள ெதா%', கா< பதி5$, வழி சீ5$
உள ெதா%' உவய

ஆகி, வள ெதா%'

பாப' கிண-ேறா' எ/9 இைவ பா-ப'5தா/
ஏ +வக இனி$.


சி9ப(சEல - ெவ?பா - 64
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பத<ைர : ள ெவ%'த , மர ந'த , மக நட வழி உ?டாத , தாி+

நில5ைத கழனியாத , கிண9 ேதா?'த

ெச வா/.

இைவகைள ெசதவ/ +வக

Following acts will ensure heavenly ascendence : creating a tank (for storing water),
planting trees, paving roads, converting barren to fertile land and digging wells for
water.

7. இ லற (Family Life)
36.

அறெனன ப%டேத இ வா4ைக அஃ$

பிற/பழிப$ இ லாயி/ ந/9.


தி8ற:49

பத<ைர : அற எ/9 ெசா லப%ட$ இ வா4ைகேய ஆ. அ$< ம-றவ

பழி -ற இ லாம

விளகினா

ேமD ந/ைமயா.

A happy family life is the bed rock of every society; if such a family is appreciated by
all, it is all the more better.
37.

ந வி8!$ ஓப./ ந%டாள; ைவகD
இ

ற(ெசத./ ஈ/ற தா - ெதா >யி/

மக ெபற./, மைனகிழ5தி, இE/9

க-ைடயா P?ட கட/.


திாிக'க - ெவ?பா -64

பத<ைர : வி8!தினைர உபசாி5தலா

ந%பானவ ஆவா. இ லற5ைத

காபதா , ெப-ற தா ஆவா. மகைள ெப9தலா

இE/9 க-ைடய ெப?களி/ கடைமயா.

மைனயா ஆவா.

Being a good hostess, she is a good friend. As she looks after the welfare of the

family members, she is considered a kind-hearted woman. Giving birth to children
makes her a good mother. Such is the world of chaste woman.
38.

க லாேன ஆனாD ைகெபா8 ஒ/9?டாயி/
எ லா8 ெச/றெகதி ெகாவ – இ லாைன
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இ லா1 ேவ?டா; ம-றீ/ெற'5த தாேவ?டா
ெச லா$ அவ/ வாயி- ெசா .


ஒளைவயா - ந வழி - 34

பத<ைர : ைகயிேல ெபா8 ைவ5தி8பவ/ ஆயி/, அவ/ க வி அறி<
இ லாதவ/ ஆனாD, அவைன எ ேலா8 எதிெகா?' வரேவ-ப. ைகயி

ெபா8 இ லாத ஏைழயாக வா4!தா , அவைன மைனவி, ெப-ற தா Mட,

மதிக மா%டாக. அவ/ வாயி.8!$ வ8 ெசா-க ெச லா கா+ ேபால
ஆகிவி'.

A wealthy person even if illiterate will be honoured; whereas, a poor man will not be
liked by his wife and even mother. His words will carry no weight.
39.

மைன விளக மடவா மடவா

தன5 தைகசா

த வ மனகினிய

காத- த வ க விேய; க வி,
ஓதி- க4சா


உண<.

நா?மணிக>ைக-ெவ?பா-105

பத<ைர : A%' ஒளி மைனவி; மைனவி அழ ந/ மக; ந/மக1
அழ க வி; க வி விள ெமண<.

Wife is the light of the family. Good children bring happiness to mother. Education is
a source of joy for children, and enlightenment is the hall mark of education.
40.

இ லா அக5தி8க இ லாத$ ஒ/றி ைல
இ லா1 இ லாேள ஆமாயி/ - இ லா
வ.கிட!த மா-ற உைரேம
.கிட!த Vறா வி'.


அ7வி

ஒளைவயா-E$ைர, ெவ?பா-21

பத<ைர : மைனவி A%>

இ8!தா

கணவ; இ லாத ெபா8 ஒ/9ேம

இ ைல. எ லா அவளாக இ8!$ பய/ப'வா. அ!த மைனவி ப?

இ லாதவளாக இ8!தா , எத-ெக'5தாD ,ர?பாடாகேவ ேபசி
ெகா?>8!தா

மாறி வி'.

அ!த நிைலயி

அவ/ வா A', . ப$கியி8 தராக

19

A good wife will fulfill all the requirements of a family life. Conversely, if she is
uncouth, the family life will be like living with a tigress.

(See Kural 890; உடபா' இலாதவ வா4ைக , டக8
பாேபா' உட/ உைற! த-9

8. உதவி (Help)
41.

உதவி வைர5த/9 உதவி, உதவி
ெசயப%டா சா பி/ வைர5$.


தி8ற - 105

பத<ைர : ைகமாறாக ெச உதவி, ,/ ெசத உதவியி/ அளைவ உைடய$
அ/9. அ!த உதவி, உதவிைய ெப-றவாி/ ப? ஏ-ற அளைவ உைடயதா.

The value of the assistance rendered by a virtuous man, to a needy person, is valued
by the nobility and use fulness to the recipient.
42.

உற $ைணயேதா ஆலவி5 தீ?>

இறப நிழ-பய!தா அ - அறபய;
தா/ சிறிதாயி; தகா ைகப%டகா
வா/சிறிதா ேபா5$ வி'.


பத<ைர :

நால>யா-ெவ?பா-38

ஆலமர5$ விைத சிறியதாக இ8!தாD, நிழ
அ$ேபா

த8 மிகெபாிய மரமாக வள8.

ந லவ ஈ%>ய ெச வ5ைத சிறி$ ெப-றாD, ெபா8ைள ெப-றவ

ததிைய ெபா95$, தானமாக ெப-ற ெச வ வா/ அள< ெப8.
The banyan seed though small grows to a mighty tree providing ample shade.
Likewise help from a virtuous per son, received by a worthy, though small, will

multiply mani fold. (Similar view is expressed in chhandogya-Upanishad - Sama
Veda book).
43.

ெசயாம- ெசத உதவி ைவயக,
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வானக, ஆ-ற லாி$.


தி8ற - 101

பத<ைர : தா/ ஒ8 உதவி ,/ ெசயாதி8க பிற/, தன ெசத
உதவி ம?Tலைக வி?Tலைக ைகமாறாக ெகா'5தாD, அ!த
உதவி ஈடாகா$.

Unexpected help from unknown person is incompara ble, and no amount of praise
will compensate such a help.
9. அடக (Humbleness)
44.

எ லா ந/றா பணித

அவ81

ெச வேக ெச வ! தைக5$.


தி8ற - 125

பத<ைர : பணி<ைடயராக இ85த

ெபா$வாக எ ேலா ந லதா.

அவக1, சிறபாக ெச வ அடக, ம-ெறா8 ெச வ ஆ.

Humility is an asset; particularly, it is an extra asset even to a wealthy person.
45.

யாகாவா ராயி; நாகாக காவாகா
ேசாகாப ெசா . ப%'.


தி8ற - 127

பத<ைர : காக ேவ?>யவ-9 எவ-ைற காகா வி%டாD, நாைவயாவ$
காக ேவ?'. அ7வா9 காக5 தவறினா , ெசா
$/பப'வ.

-ற5தி

அகப%'5

Appropriate speech is important, lest one is likely to give improper speech and suffer
adverse consequences thereof.
46.

அடக உைடயா அறிவில எ/ெற?ணி
கடக க8த< ேவ?டா -மைட5 தைலயி
ஓ'மீ/ ஓட உ9மீ/ வ8மள<
வா> இ8மா ெகா.


ஒளைவயா-E$ைர-ெவ?பா-16
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பத<ைர :

த/னடக5$ட/ இ8பவைர பா5$, இவ அறிவி லாதவ, எ/9 எ?ணி

அவைர ெவ ல நிைனக Mடா$. நீ பா மைட வாயி.

சிறிய மீ/க

ஓ'ேபா$ வா%ட5$ட/ பா5$ ெகா?>8 ெகா, ெபாிய மீ/ வ!த$
ெகௗவிெகாவ$ ேபா/ற$, வ.ைம உைடயவாி/ அடக எ/பதைன

உண!$ ெகாள ேவ?'.

Humble and simple behaviour does not mean a per son is useless. A stork is known
to wait patiently to pick up a large fish from the stream; similar is the behaviour of a
competent person who is otherwise calm and composed.
47.

ஒ8ைம ஆைமேபா

ஐ!தடக

எைம ஏமா ைட5$.


ஆ-றி/

தி8ற - 126

பத<ைர: ஒ8 பிறபி , ஆைம ேபா

ஐெபாறிகைள அடகியாள

வ லவனானா , அ$ அவ; ஏ பிறபிD பா$கா சிற உைடய$.

If one exercises control over his five senses like a tortoise, he will enjoy a good life in
this birth and also in future births.

10. ஈைக (Charity)
48.

வறியாெகா/9 ஈவேத ஈைகம- ெற லா
றிெயதிைப நீர $ைட5$.


தி8ற - 221

பத<ைர : வறியவ ஒ8 ெபா8ைள ெகா'பேத ஈைக எனப'. ம-றவ
ெகா'பெத லா பயைன எதிபா5$ ெகா' த/ைம உைடய$.

Charity is that which reaches the poor and the needy. Charity to well-to-do has the
underlying meaning of expecting something in return and hence not counted as
charity.
49.

ஏ-றைக மா-றாைம எ/னா; தாவைரயா

ஆ-றாதா ஈவதா ஆ?கட/ - ஆ-றி/
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த?ேசப மாறிவா கீத

ெபா.கட/ எ/; ெபய5$.


நால>யா - ெவ?பா -98

பத<ைர : வ9ைம காரணமாக, ைக நீ%> ஒ8வ உதவி ேக%டா , அவ8
ம9காம

உதவி ெசவ$ ஒ7ெவா8 மனிதனி/ கடைமயா. ெப-ற உதவிைய

ஒ8வ தி8ப ெசய இயDமானா , அ$ அவ8 கட/ ெகா'5த

ேபா/ற$.

Give to him who cannot recompense you. A gift to those who can return the same in

kind is like an investment. It is the duty of a man to help the needy person who seeks
help.

11. ெபா" - ெச வ (Wealth)
50.

அ-றா அழிபசி தீ5த

அஃெதா8வ/

ெப-றா/ ெபா8ைவ ழி.


தி8ற - 226

பத<ைர : ஏைழகளி/ வயி-9பசிைய தீக ேவ?'. அ$ேவ ெபா8 ெப-ற
ஒ8வ அெபா8ைள5 தன பி-கால5தி
இடமா.

உத<மா9 ேச5$ ைவ

Alleviating hungry of the poor is a sure way to invest your wealth.
51.

அ8ளி லா அ7<லக இ ைல ெபா8ளி லா

இ7<லக இ லாகி யா.


தி8ற - 247

பத<ைர : ெபா8 இ லா இ7<லக வா4ைக பய/ இ லாத$ ேபால, பிற
உயிகளிட5தி

அ8 இ லாதவ க1 அ7<லக5$ வா4ைக இ ைல.

One can not enjoy life on earth without wealth, and one can not enjoy a heavenly
future if there is no benediction.
52.

பா'ப%'5 ேத> பண5ைத ைத5$ைவ5$

ேக'ெக%ட மானிடேர ேக1க - M'வி%'
ஆவிதா/ ேபாயினபி/ யாேர அ;பவிபா
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பாவிகா அ!தபண.


ஒளைவயா-ந வழி-22

பத<ைர : மிக< சிரமப%' ேத>ய பண5ைத ெச வ5ைத), யா8
ெகா'காம

மைற5$ ைவ5தி8 ேக'ெக%ட மனிதகேள ேக1க, நீக

இற!த பிற அெச வ5ைத யாதா/ அ;பவிபாக?

You senseless people, who hide your wealth, have no idea as to who will enjoy such
hidden wealth after your death; so, don't do it.
53.

இ லாைர எ ேலா8 எ1வ ெச வைர
எ லா8 ெசவ சிற.


பத<ைர :

தி8ற - 752

ெபா8 இ லாதவைர ேவ9 ந ல ணக இ8!தாD, எ ேலா8 இக4வ.

ெச வைர ேவ9 ந ல ணக இ லாவி>; எ ேலா8 சிற ெசவா.

Poverty stricken man will be treated with disrespect even if he has some good traits;
but, wealthy will be looked upon with courtesy, even if found to be a tainted man.
(Generally, emphasis is given to wealth and not to character)
54.

இ/னாைம ேவ?>/ இர< எக! இ!நில5$
ம/;த

ேவ?>/, இைச ந'க! த/ெனா'

ெச வ$ ேவ?>/, அற ெசக! ெவ வ$

ேவ?>/, ெவளி விட .


நா/மணிக>ைக - ெவ?பா-15

பத<ைர : ஒ8வ/ தன இழி< வரேவ?'மானா

இ!நில5தி

பிறாிட ைகேய!த ேவ?'.

நிைல5$ நி-க ேவ?'மானா , க4 உ?டாப>யான

ெசய கைள ெசய ேவ?' தா/ இற!தபிற த/;ட/ $ைணவர

ேவ?'மானா , த8ம ெசய ேவ?'. பிறைர ெவ-றி ெகாள ேவ?'மானா
ேகாப5ைத விட ேவ?'.
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Begging will bring insult to self. One must do something worthy to establish himself in

society. One must live dharmic life to ascend the path to heaven and shed anger if he
wants to win over others.
12. இற (Death)
55.

உற வ$ேபாD சாகா' உறகி
விழிப$ ேபாD பிற.


தி8ற - 339

பத<ைர : இற எனப'வ$ ஒ8வ8 உறக வ8தைல ேபா/ற$, பிற
எனப'வ$, உறக நீகி விழி5$ ெகாவைத ேபா/ற$.

Death is like sleep, birth is like awakening from sleep.
56.

இற!தா இற!தா அைனய சின5ைத5

$ற!தா $ற!தா $ைண.


தி8ற - 310

பத<ைர : சின5தி

அள< கட!$ ெச/றவ இற!தவைர ேபா/றவ. ேகாப5ைத

அ>ேயா' $ற!தவ $றவிக1 ஒபாவ.

A sense of extreme anger is like death and those who are adept in controlling anger
are comparable to saints.

13. ஊ,விைன விைன ( Karma)
57.

பாியி; ஆகாவா பால ல உ5$
ெசாாியி; ேபாகா த.


தி8ற - 376

பத<ைர : ஊழா

தம உாியைவ அ லாத ெபா8%கைள வ8!தி

காபா-றினாD நி லாம

ெசாாி!தாD ேபாகா$.

ேபா, தம உாியைவ ெகா?' ேபா

Fate will decide destiny. It can ensure good tidings and take away the same at will.

25

58.

உற-பால நீக

உ9வ ஆகா

ெபற-பாலைனய< அ/னவா மாாி

வறபி/ த8வா8 இ ைல அதைன
சிறபி/ தணிபா8 இ .


நால>யா-ெவ?பா-104

பத<ைர : ஞானிக Mட தக உடD ஏ-ப' ேநாகைள, ,/M%>ேய
வராம

த'க ,>யா$. விதிப> நடப$ எ லா நட. வற%சி கால5தி

நம யா8 மைழ ெபவிக ,>யா$. அதிகமான மைழ ெபதா

த'க< ,>யா$.

அதைன யா8

Not even saints can drive away predestined ills and everything happens according to
some design (fate). In time of drought nobody can bring the rain. Nobody can check
the rain when it falls in abundance.
59.

,-பக

ெசயி/ பி-பக

-- ெகா/ைற ேவ!த/-74

விைள.

பத<ைர :

ஒ8வ பிற8 ெச ?ணிய, பாவ காாியக பிாிெதா8 சமய5தி

அவ8ேக மீ?' தி8ப கிைட.
You reap what you sow.
60.

வ8!தி அைழ5தாD வாராத வாரா

ெபா8!$வன ேபாமி/ எ/றா

ேபாகா- இ8!ேதகி

ெந(ச ?ணாக ெந'!Vர தா நிைன5$
$(+வேத மா!த ெதாழி .


பத<ைர :

ஒளைவயா - ந வழி ெவ?பா - 5

வ85தப%' ,ய/9 அைழ5தாD, நம ேசர ேவ?>யைவ அ லாதன நம
வ!$ ேசவதி ைல. நமிட வ!$ ெபா8!த ேவ?>யைவ, நைமவி%' ேபாக

ேவ?' எ/றாD ேபாவ$ இ ைல. அப>யி8 ேபா$ ஒ/ைற அைடய

ேவ?' எ/ற ஏக5ேதா' ெந(ெச லா ?ணாப>, ெந'கால

தி%டமி%' ெகா?>8!$ சாவேத மா!தகளி/ ெதாழிலாக ேபாவி%ட$.
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Despite all your efforts, you shall get only what's due to you, similarly, whatever is
destined that will happen. This being the law of nature, (karma) people keep on
craving for things and suffer all along the life.
61.

அ5த, வா4< அக5$ம%ேட! விழிய ெபாக
ெம5திய மாத8 Aதிம%ேட; விமி விமி இ8

ைக5தல ேம ைவ5$ அ ைம!த8 +'கா' ம%ேட!
ப-றி5 ெதாட8 இ8விைன ?ணிய பாவ,ேம!


ப%>ன5தா பாட

ம$ைர. ெபா$பாட

- எ?-13

பத<ைர : பா'ப%'5 ேத>ய ெச வ,, ெச9கான வா4< A%ேடா' ,>.

மைனவி ,தலான A%' ெப?க Aதிவைர தா/ வ8வாக. இற!தவைர

நிைன5$ அ ெப-ற மக;, +'கா' வ!$ எாிேய-9வேதா' சாி. ஒ8வ

இற!தபி/ அவ ஆ/மா தனியாக ெச D ேபா$ $ைணயாக வ8வ$, அவ

ெசத ?ணிய பாவக ம%'ேம.

A comfortable life ends at home; wife and other folks will give company till your body

hits the road; mourning son will accompany your body till the cremation ground; after
your funeral what follows your soul will be your own karma (good and bad)
62.

அைரசிய

உைரசா

பிைழ5ேதாகற M-றாவVஉ

ப5தினி உய!ேதா ஏ5தD

ஊ4விைன உ85$வ!$ ஊ%' எ/பVஉ
:4விைன சில காரணமாக
சிலபதிகார எ/; ெபயரா

யா ஓ பா%'ைட ெசெளன ...


சிலபதிகார - வாிக 55 ,த

60 வைர

பத<ைர : அரச ,ைற ெசத.- சிறி$ வவி; அவ அறகட<ேள

M-றமா எ/ப$; க-ைடய ெப?கைள, மக, ேதவ, ,னிவ
,தலானவக1 ஏ5$த

இய  எ/ப$; ,/ெசத தீவிைன உ8ெகா?'

வ!$ த/ பயைன Sகவி எ/ப$, சில காரணமாக5 ேதா/றியவாத./

சிலபதிகார எ/; ெபய8ட/ ஒ8 காபியமாக நா அE/9?ைமகைள
நி95$$.
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When a king makes a mistake, he will incur the wrath of dharma; chaste women are
held in high esteem by people, sages and angels;past karma will revisit everybody,
the Tamil classical work "Silappathikaram" amply narrates all these aspects of life.
63.

வ5தா/ வ5த வைகய லா
ெதா5தா $5த


தி8ற - 377

அாி$.

ேகா>

பத<ைர : ஊ4 ஏ-ப'5திய வைகய லா$ ,ய/9, ேகா>கண -கான

ெபா8கைள ேச5தவ அவ-ைற அ;பவிக ,>யா$.

If one acquiries wealth by ill-gotten means, he cannot enjoy the fruits of such wealth.
-ற (Fault, Crime, Error)
64.

திைன5$ைணயா -ற வாி; பைன5$ைணயா
ெகாவ பழி நாTவா.


தி8ற - 433

பத<ைர : பழி நாTகி/ற ெப8மக திைனயளவாகிய சி9 -ற ேச!தாD,
அதைன பைனயளவாக க8தி, -ற ெசயாம

கா5$ெகாவ.

Scholars will feel guilty even if they commit small acts of error.
65.

-ற இலனா >ெச$ வா4வாைன

+-றமா +-9 உல.


தி8ற - 1025

பத<ைர : -ற இ லாதவனா5 த/>ைய உய5$வத-கான ெசய

வா4கி/றவைர, உலக5தா +-றமாக வி8பி :4!$ ெகாவாக.

ெச$

Society will praise those who do things which are beneficial to the upliftment of the
people.
66.

-ற பாகி

+-ற இ ைல .

-- ஒளைவயா - ெகா/ைற ேவ!த/ - 18
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பத<ைர : பிற -றகைளேய ஆரா!$ ெகா?>8!தா , +-ற5தா எ/9
எவ8ேம ஒ8வ8 இ8கமா%டாக.

If you are looking for unblemished character, then there can be no long-lasting
relationship.

15. ய/சி (Effort)
67.

>ெசவ

எ/; ஒ8வ-5 ெதவ

ம>த-95 தா/,! $9.


தி8ற - 1023

பத<ைர : எ/ >ைய உயர ெசேவ/ எ/9 ,யD ஒ8வ8 ஊ4 - ெதவ
ஆைடைய இ9க க%> ெகா?', தாேன ,/வ!$ உதவி ெச.

If you want to uplift the family, help will come from all including God.
68.

உ1வ ெத லா உய<ள
தளி; தளாைம நீ5$.


ம-ற$

தி8ற - 596

பத<ைர : ஒ8வ எ?Tவெத லா உயைவ ப-றிேய எ?ண ேவ?'.

அ7<ய< ைகMடாவி%டாD அ7வா9 உயவாவைத ப-றிய எ?ண5ைத
விடMடா$.

Aim for bigger achievements; even if not achieved, there will be a satisfaction that
you have tried to achieve a big target/ goal.
69.

இ/ப விைழயா/ விைனவிைழயா/ த/ேகளி
$/ப $ைட5V/9 V?.


தி8ற - 615

பத<ைர : தன$ இ/ப5ைத வி8பாம , ேம-ெகா?ட ெசயைல ,>க
வி8கி/றவ/, த/ +-ற5தாாி/ $/ப5ைத ேபாகி5 தா V? ஆவா/.
Those who don't practice hedonism will be a pillar of strength to the relatives.
16. உற( (Relationship)
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70.

ெகா'5தD இ/ெசாD ஆ-றி/ அ'கிய
+-ற5தா


+-ற ப'.

தி8ற - 525

பத<ைர : ெபா8 ெகா'5தD இ/ெசா

வ லவனானா

M9தDமாகிய இர?' ெசய

ஒ8வ/ ெதாட!$ +-ற5தா

:ழப'வா/.

Charity and pleasing manners will keep one's relatives around forever.
71.

வாேபா

ேகேபா


பைகவைர அ(ச-க அ(+க

பைகவ ெதாட

தி8ற - 882

பத<ைர : வாைளேபா
ஆனா

ெவளிபைடயான பைகவ அ(ச ேவ?>யதி ைல.

உறவினைரேபால இ8!$, உ%பைக ெகா?டவனி/ ெதாட அ(ச

ேவ?'.

Don't be afraid of a known enemy; but beware of those who pose as relatives but
have ulterior designs (motives).
72.

அ-ற ள5தி

அ9நீ பறைவேபா

உ-9ழி5 தீவ உறவ ல - அள5தி

ெகா%> ஆபD ெநதD ேபாலேவ
ஒ%> உ9வா உற<.


ஒளைவயா - E$ைர - ெவ?பா - 17

பத<ைர : நீவ-றிேபான ள5ைத வி%', நீ பறைவக நீகி வி'. அ$ேபால5
$/ப வ!த கால5தி

விலகி ேபா வி'பவ உறவின ஆக மா%டா. நீ

அ-9ேபானாD அ!த ள5தி

ெகா%>, ஆப , ெநத

ேபா/ற

Pெகா>க ஒ%> ெகா?>8ப$ ேபால5 $/ப வ!த கால5திD $ைண
நி/9 உத<பவேர உறவின ஆவா.

Birds will desert dry water bodies; similarly those who leave us while we experience

problems are not real rela tives. Per contra, even in the midst of troubled times some

people will stick around to help and they are the real rela tives - just like some flowers
thrive even in dry water tanks.
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73.

அழ/ம?' ேபா4தி/ அைட!தவ க%ெக லா
நிழ/மர ேபா

ேநெராப5 தாகி-பமர ேபா

ப லா பய/$ப5 தா/ வ8!தி வா4வேத

ந லா? மக- கட/.


நால>யா ெவ?பா-202

பத<ைர : ,ய-சியா

வ8!$கிற உறவின பலைர பா$கா5தேல ஆ?ைமைய

உைடயவ;ாிய கட/, ெவப அதிகமாக உள ேபா$ ஒ8 மர நிழைல5 த!$

உத<கிற$. ேமD அ!த ப5த மர தன$ பழகைள பல8 ெகா'5$

உத<வ$ ேபால, ெப-ற ெபா8ைள பிற8 ெகா'5$ உத<வ$ தா/, ந ல

ஆ?மகனி/ கடைமயா.

A man with humane qualities will protect those (relatives) who struggle in life.

Compare this with a tree which provides shade under the hot sun and bear fruits

without expecting anything in return. That's the real spirit of a good human being.
17. ந0 (Friendship)
74.

ம8<க மாச-றா ேக?ைம ஒ/றீ5$
ஒ8<க ஒபிலா ந%.


தி8ற - 800

பத<ைர : ஒ8வ -றம-றவ8ைடய ந%ைப ெகாள ேவ?'. ஒ5த ப?
இ லாதவ8ைடய ந%ைப, ஒ/ைற ெகா'5தாவ$ ைகவிட ேவ?'.

Friendship with persons having unblemished character is good. Should avoid at all
costs friendship with bad people.
75.

உ'ைக இழ!தவ/ ைகேபால ஆேக
இ'க? கைளவதா ந%.


தி8ற – 788

பத<ைர : உைடெநகி4!தவ;ைடய ைக உடேன உதவி, மான5ைத காப$ ேபா
தன$ ந?ப8 $/ப வ!த கால5தி
நீவத- உத<வ$ தா/ ந%.

உட/ ெச/9 அவ8ைடய $/ப5ைத
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Real friendship is like a hand involuntarily reaching to tie a loosening garment

(Dhoti). So also one must reach out to help a friend in need (distress). ["A friend in
need is a friend indeed")
76.

ேதாழேனா' ஏைழைம ேபேச .

-- ஒளைவயா ெகா/ைறேவ!த/-47

பத<ைர : ஒ8வ த/ வ9ைமைய ப-றி ெந8கிய ந?பகளிட5தி

ேபசMடா$.

Mட

Never discuss your poverty even with a friend. (when you laugh, everyone laughs

with you; when you cry, you cry alone)
77.

சாகா', ேக', பைக, $/ப, இ/பேம
நா ஆ' நா%' அைறேபா, என நாகா%ட

ந%டா இையயி/ தம இைய!த M9 , உட

அ%டாவா ப%ட$ ப?.


ஏலாதி - ெவ?பா -79

பத<ைர : இற, ேக', $/ப,, பைக, ந?பக1 வ!தா
தன வ!ததாக க8$பவேன சிற!த ந?பனாவா/.

அதைன5

A real friend will feel as if he is hurt when his friend suffers pangs of death, troubled
times and enmity (with others).
78.

யாைன யைனயவ ந?ெபாாீஇ நாயைனயா
ேக?ைம ெகழீஇ ெகாள

ேவ?' - யாைன

அறி!தறி!$ பாகைனேய ெகா D எறி!தேவ
ெமயதா வா ைழ நா.
நால>யா - ெவ?பா - 213

பத<ைர : யாைனயி/ ண5திைன ேபா/ற மனிதக1ட/ ந% ெகாள

ேவ?டா. நாயி/ ண5ைத உைடய மனிதக1ட/ ெகா?ட ந%பிைன
உ9தியாக ப-றி ெகாள ேவ?'. ஏென/றா

யாைன நீ?ட நா%களாக

த/;ட/ இ8!$ வ8 பாகைனேய ெகா/9வி'. ஆனா

நா, த/ உட.

ஈ%> பா!தி8!த நிைலயிD தன$ எஜமானைர பா5$ வாைல ஆ%'.

32

Avoid friendship with those who resemble the elephant; embrance and hold fast

friendship with those who are like the dog; for the elephant will slay even its keeper

(mahout) though it has known him for long, but the dog will wag its tail when it has in
its body the javelin.
79.

தாளாள/ எ/பா/ கட/படா வா4பவ/

ேவளாள/ எ/பா/ வி8!$ இ8க உ?ணாதா/
ேகாளாள/ எ/பா/ மறவாதா/ - இEவ

ேக ஆக வா4த


இனி$.

திாிக'க - ெவ?பா-12

பத<ைர : ,ய-சி உைடயவ/ கட/படா$ வா4வா/; உதவி ெசபவ/, வி8!தின
பசி5தி8க உ?ணாதவ/; பிற காாியகைள அறிபவ/ ேக%டவ-ைற
மறவாதவ/, இEவ8ட; ந% ெகா1த

ந/ைம த8வதா.

Energetic and enterprising person will not become a borrower; a good host will not

eat while his guest is waiting; a good listener will not forget the demands of a friend.
Friend ship with such people is always a virtue.
80.

அ%டாD பா

+ைவயி

/றா$ அளவளவா

ந%டாD ந?ப லா ந?ப ல

ெக%டாD ேம/மக ேம/மகேள; ச

+%டாD ெவ?ைம த8


ஒளைவயா - E$ைர - ெவ?பா-4

பத<ைர : காசினாD பா

+ைவ /றா$. அ$ேபால ந ல ந?பக ந%பா

$/ப அைட!தாD விலக மா%டாக. ந ல ந% இ லாதவக $/ப வ8

கால5தி

A%>

மாறிவி'வ. ெவ?ைமயான ச +%டாD +?ணாபாக மாறி,

அ>ேபா$ ெவைள நிற5ைதேய த8. அ$ேபால வ9ைமயி

வா>னாD ேம/மக ேம/மகளாகேவ திக4வாக.

Boiling doesn't make milk tasteless. Similarly, good friends will not desert you in

troubled times. Sea shells even after heating will retain their whiteness. (and used for
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white wash) Similarly, even when poverty reduces one's material wealth, noblemen
will remain noble.

18. பைக (Enmity)
81.

வி ேல8ழவ பைகெகாளி; ெகாள-க
ெசா ேல8ழவ பைக.


தி8ற - 872

பத<ைர : வி ைல ஏராக உைடய உழவராகிய Aர8ட/ பைக ெகா?ட ேபாதிD,
ெசா ைல ஏராக உைடய உழவராகிய அறிஞ8ட/ பைக ெகாளMடா$.

One can fight openly with a soldier; but never pick up a quarrel with scholars. (The
pen is mightier than the sword).
82.

ைக வி5தா ெபா அழ

ேதா/9 சிற!த

நைக வி5தா5ேதா/9 உவைக; பைக, ஒ8வ/
,/ன வி5$ ஆக ,ைள; ,ைள5தபி/

இ/னா வி5$ ஆகிவி'.


நா?மணிக>ைக - ெவ?பா-30

பத<ைர : ைகயி/ காரணமாக ெந8 உணரப'. ,கமலசியி/ காரணமாக

மனமகி4சி உணரப'. ெச ெசய களி

பைகைம ெவளிப'. பைகைம

உண!தபி/ அத/ காரணமாக5 $/பக உ?டா.

Smoke indicates presence of fire. A smile unfolds genuine happiness. Our actions
reveal enmity and that will trigger bad tidings (See : அக5தி/ அழ ,க5தி

ெதாி.)
83.

பைக,/ன வா4ைக ெசயD ெதாைகநி/ற
ெப-ற5$ ேகா./றி ேசறD, ,-ற/ைன

காவாைன ைகவாகி ேகாடD - இE/9
சாவ உ9வா/ ெதாழி .


திாிக'க - ெவ?பா – 4
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பத<ைர : பைகவ8 ,/ேன த/ ெச வ5ைத கா%'வ$, மா%' ம!ைதயி
ேகா

இ லாம

ெச வ$, பைகவேரா' ந% பாரா%'வ$ ஆகிய E/9,

ெக'திைய உ?டா.

The ultimate result of the following is bound to be disas trous; namely, bragging

about one's wealth to the adversary, walking among the cow herd without a cane,
and having friendship with adversary.
84.

ந(+ைடைம தானறி!$ நாக கர!$ைற
அ(சா றகிட நீபா - ெந(சி
கர<ைடயா தைம கரப கரவா
கரவிலா ெந(ச5தவ.


ஒளைவயா-E$ைர - ெவ?பா- 25

பத<ைர : நாகபா தன ந(+ இ8பைத ெதாி!$ ெகா?' த/ைன

மைற5$ ெகா?' வா. அ$ேபால ெந(சி

வ(சக இ8பவக

ெவளிபைடயாக ேபச மா%டாக. த?ணீ பா ந(+ இ ைல. எனேவ அ$

ெவளிபைடயாக நீாி

மித!$ ெதாி. அ$ேபால ெந(சி

இ லாதவக ெவளிபைடயாக ேப+வ.

வ(சக

Cobra will reside and move stealthily; similarly, cunning and shrewd persons will act
in an opaque manner. Water snake is not poisonous but moves around freely in

water bodies, like innocent persons who talk and behave in a transparent manner.
19. பிற (Birth)
85.

பிறெபா எ லா உயி சிறெபா7வா
ெசெதாழி


ேவ-9ைம யா/.

தி8ற - 972

பத<ைர : எ லா உயி பிற ெபா$வான$. ஆயி;, ெசகி/ற

ெதாழி களி/ உய< தா4< ேவ9பா'களா

சிறபிய  ஒ5தி8பதி ைல .

All are equal by birth; name and fame will come suo-motu depending on your
achievements in life.
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86.

?ணிய ஆ பாவ ேபா
ம?ணி

ேபானநா ெசத அைவ

பிற!தா ைவ5த ெபா8 - எ?Tகா

ஈெதாழிய ேவறி ைல, எசமய5ேதா ெசா D

தீெதாழிய ந/ைம ெசய .


ஒளைவயா - ந வழி - ெவ?பா-1

பத<ைர : ம?ணி

பிற!தவ ைவ5தி8 ெபா8, ேபான பிறவியி

ெசத

?ணிய பாவ எ/; இர?ேட ஆ. இைத5தவிர ேவ9 இ ைல எ/9

எ லா சமயக1 க8திபா5$ ெசா Dகி/றன. எனேவ தீைமகைள
விலகிவி%', ந/ைமத8 ெசய கைள ெசேவா. அதனா

?ணிய

ெப8, பாவ ேபாவி'. அைவ அ'5த பிறவி ,தலாக அைம.

All religions (Faiths) say, that you inherit all your karma (good and bad) from your
previous birth, simi larly, what you practice in this birth will pave way for the next
birth; so be good and do good.
87.

வி5திைண5 ேதா/றாதவ; எ5திைன
ஒ/9 உணராத ஏைழ, எ/9

இற!$ைர கா,9வா; - இEவ

பிற!$ பிறவாதவ.


திாிக'க - ெவ?பா -92

பத<ைர : சிற!த ல5தி

,ைறயி லாம

பிறவாதவ;, இலகண ைல அறியாதவ;,

ேப+பவ; ஆகிய இEவ8 மகளாக பிற!தாD மகளாக

மதிகபட மா%டாக.

The following three will not be recognized as human beings; namely, a person who is
not brought up well, an illiterate and anyone who blabbers uncontrollably.
88.

எள-க எ/9 எளிய எ/9! எ/ ெபறி;
ெகாள-க, ெகாளா ைகேம-பட! உ+>;
சீற-க, சி-றி

பிற!தாைர! Mற-க

Mற லவ-ைற விைர!$!


நா/மணிக>ைக - ெவ?பா -1
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பத<ைர : எவைர எளியவ எ/9 எ?ணி இக4!$ விடாேத. மிகசிற!த
ெபா8ளாக இ8!தாD ததிய-றவகளிட -மி8!$ ெப-9 ெகாளாேத.

ெசயMடாதவ-ைற ெசதாD ஏைழ மகளிட ேகாப ெகாளாேத. ெசா ல5

தகாத ெசா-கைள ேகாப5திD Mறிவிடாேத.

Don't denigrate the poor; don't receive gift of any kind from unknown persons; and
don't get angry and scold the poor.
20. இளைம (Youth)
89.

இளைம ப8வ5$ க லாைம -ற,

வளமிலா ேபா4த5$ வள/ைம -ற
கிைளஞாி

ேபா4தி- சின -ற; -ற

தமர லா ைகயக5$ ஊ?.


நா?மணிக>ைக - ெவ?பா - 91

பத<ைர : இளைம ப8வ5தி
வள

த/ைமட/ நட5த

ேகாபப'த

-ற.

க லாைம -ற, ெச வ வள இ லாத ேபா4$

-ற. உறவின $ைணயி லாத ேபா4$ பிறாிட

-ற, உள/ இ லாதவகளிட உண< ெப-9 உ?ப$

The following four traits are bad; namely, ignoring studies at young age; being

charitable when one is poverty stricken; anger when you don't have relatives around,
and taking food from those who are not affectionate towards you.
90.

,!ைத எ5தி/ வர< உண!$, பி-பா'
த!ைத தா வழிப%', வ!த

ஒக ெப8ெநறி ேசத , இE/9
விப ெநறி Vராவா9.


திாிக'க-ெவ?பா -56

பத<ைர : இளைம ப8வ5தி

க-ப$, த!ைதைய தாைய ேபா-றி

வணவ$, ெபாிேயாகைள ேசவ$ உய!த ெநறியா.

The following three qualities are commendable; namely, learning during youthful
years, respect one's par ents and keep company of respected persons.
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91.

க-ற$ ஒ/9 இ/றிவி>; க8ம5ைத
அ-ற ,>பா/ அறி<ைடயா/, உ-9 இய

நீ5த நீேசப! இைளேயாேன ஆயி;

E5தாேன, ஆ' மக/.


பழெமாழி நாR9-ெவ?பா-150

பத<ைர : ப>5தறி!த$ ஒ8 சிறி$ இ ைலயாயி; ெதாடகிய ெசயைல

ேசாப./றி, ,>பவ/ அறி<ைடயா/ எனப'வா/. அப>ப%டவ/
இைளயவேனயானாD அறிவி

,தி!தவ/ எனப'வா/.

If an illiterate person after taking up a job completes it successfully, he will be well
appreciated. Such a person even if young will be considered a matured man.

21. 1ைம (Old Age)
92.

ஒ8 தைலயா/ வ!$\உ E ண!தா
இ8தைல இ/னாபிாி<, உ8விைன
உஉ8கி5 தி/; ெப8 பிணி; இE/9
கவாி/ அ(சப'.


திாிக'க - ெவ?பா - 18

பத<ைர : உ9தியாக வ8 E, ந?பாி/ பிாி<, உடைப உ8கி/ற தீராத
ேநா, இE/9 அ(சி எசாிைகட/ இ85த

ேவ?'.

We must guard against the consequences of the follow ing namely; old age,
separation from a friend, and chronic ailment.
93.

உ?ெபா$ நீரா> உ?டD, எ/ ெபறி;
பா ப-றி ெசா லா வி'தD ேதா வ-றி

சாயி; சா/றா?ைம /றாைம - இE/9

Vஉய எ/பா ெதாழி .


திாிக'க - ெவ?பா - 27
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பத<ைர : ளி5தபி/ உ?ப$, ெபா ெசா லாம
ேதா வ-றி +8கினாD ந-ணகளி
இE/9 ந லவ ெசயலா.

இ85தD, ,$ைமயி

இ8!$ ைறயாைம, ஆகிய

The following are attributed to noble persons; namely, taking meal after bath; keep
away from telling lies, and being a good human being even at ripe old age.
22. உ2ைம (Truth)
94.

S?ணிய  பல க-பி; ம-9!த/

உ?ைம அறிேவ மி.


தி8ற - 373

பத<ைர : ஒ8வ S%பமான பலவ-ைற க-றாD, ,/விைன (ஊழி-
ஏ-றவா9, அவ8 உள அறிேவ ேமப%' நி-.

Even if a person learns a lot, his intrinsic wisdom inherited from previous birth
(karma) will prevail.
23. ெபா (Lie)
95.

த/ென( சறிவ$ ெபாய-க ெபா5தபி/
த/ென(ேச த/ைன +'.


தி8ற - 293

பத<ைர : ஒ8வ த/ மன அறி!$ ஒ/ைற றி5$ ெபா ெசா லMடா$.
ெபா ெசா/னா , அைதறி5$5 த/ மனேம த/ைன வ85$.

Conscience will hurt a person, if he deliberately lies.
24. ந லைவ (Good deeds)
96.

அ லைவ ேதய அறெப8 ந லைவ
நா> இனிய ெசா./.


தி8ற - 96
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பத<ைர : பிற ந/ைமயானவ-ைற நா> இனிைம உைடய ெசா-கைள

ெசா ./, பாவக ேத!$ ைறய, அற வள!$ ெப8.

There will be all round prosperity if everyone talks to each other good and useful
issues.

25. தீயைவ (Bad Deeds)
97.

தீயைவ தீய பய5தலா

தீயி; அ(சப'.


தீயைவ

தி8ற - 202

பத<ைர : தீயெசய க தீைமைய விைளவி த/ைம உைடய$. ஆதலா
அ5தீய ெசய க தீையவிட ெகா>யனவாக க8தி அ(சப'.

Bad deeds bring bad results and therefore such bad deeds are feared more than fire.
26. ெப"ைம (Feeling dignified, pride)
98.

ெப8ைம ஏைன சி9ைம த5த
க8மேம க%டைளக .


தி8ற - 505

பத<ைர : மகளி/ ணகளாகிய ெப8ைம, -றகளாகிய சி9ைம
ேத!தறி உைர க லாக இ8பைவ, அவரவ8ைடய ெசய கேள ஆ.

A man's deeds are the touchstone of his greateness and pettiness.
27. சி3ைம (Pettiness)
99.

சி9ைம பலெச$ சீரழி :தி/
வ9ைம த8வெதா/9 இ .


தி8ற - 934

பத<ைர : ஒ8வ; $/ப உ?டாகி அவ;ைடய கைழ ெக'கி/ற

:ைதேபா

வ9ைம த8வ$ ேவெறா/9 இ ைல .

Gambling is harmful. It will spoil one's reputation and bring misery.
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28. உலக (World)
100. ஞால க8தி; ைகM' கால
க8தி இட5தா- ெசயி/.


தி8ற - 484

பத<ைர : ஒ8வ ெச ெசயைல ,>பத- ஏ-ற கால5ைத அறி!$, இட5ேதா'

ெபா8!$மா9 ெசதா , உலகேம ேவ?' எ/9 க8தினாD அெசய

நிைறேவ9.

If you factor into account "time and place" to accomplish a job, you can achieve
anything in the world.

101. க?ேணா%ட எ/; கழிெப8 காாிைக
உ?ைமயா/ உ?>7 <ல.


தி8ற - 571

பத<ைர : க?ேணா%ட (அ/பான இரக ண,ள பாைவ) எ/9

ெசா லப'கி/ற மிகசிற!த அழ இ8 காரண5தா

அழியாம

இ8கி/ற$.

தா/, இ!த உலக

Empathy is a wonderful thing. Humanity survives trials and tribulations because of
the feeling of empathy - compassion towards one another.
102. ெந8ந

உளெனா8வ/ இ/றி ைல எ/;

ெப8ைம உைட5$ இ7 <ல.


தி8ற - 336

பத<ைர : ேந-9 இ8!தவ/ ஒ8வ/, இ/9 இ லாம

இற!$ ேபானா/ எ/9

ெசா லப' நிைலயாைம ஆகிய ெப8ைம உைடய$ இ!த உலக.

Life is all but transient. Some, who were alive yesterday, are no more today. Such is
the way of this world.

103. விைர!$ ெதாழி ேக% ஞால நிர!தினி$
ெசா Dத

வ லா ெபறி/.
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தி8ற - 648

பத<ைர : க85$கைள ஒகாக ேகா5$, இனிைமயாக ெசா ல வ லவைர

ெப-றா , உலக விைர!$

அவ8ைடய ஏவைல ேக%' நட.

The world will listen carefully to those, who can gather their ideas cogently and
deliver it in a pleasant manner (A good orator will be listened to)
104. தா/ெக>; தகாேக ெட?ண-க த/ உடபி/

ஊ/ெக>; உ?ணாைக5 $?ண-க - வா/கவி!த

ைவயகெம லா ெபறி; உைரய-க
ெபாேயா>ைட மிைட!த ெசா .


நால>யா - ெவ?பா- 80

பத<ைர : தா/ ெக%டாD ந'<நிைலைமயாளக1 ேக' ெசய

எ?ணMடா$. தன$ உட.

உள சைத ,வ$ பசியா

உலவதானாD,

உ?ண5தகாத உணைவ உ?ணMடா$. இ7<லக ,வ$ ெப9வதாயி;,

ெபா கல!த ெசா-கைள ெசா ல Mடா$

Even in adversity one shouldn't harm good people; even when you pass through
troubled times like struggling for a meal, don't eat or take help from an unworthy
person; don't resort to lie even if you are destined to conquer the world.
(See - . பசி5தாD  ைல5 தி/னா$)

------------

விவரகைள) த" )தகப04ய

(Bibiliography)

தி"ற : (Thirukkural)

உலகக4ெப-ற தமி4 இலகியமா. இ!ைல இய-றியவ தி8வ1வ.

உலக இலகிய அரகி

தமிழாி/ ெப8ைமைய உய5தி கா%' சிறைடய$.

133 அதிகாரகைள 1330 ற%பாகைள ெகா?ட$. இ!த 

உலகெபா$மைற எ/9 அைழகப'கிற$. +மா 2000 ஆ?'க1 ,/
இய-றப%ட$.
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சிலபதிகார : (Silappathikaram)
(Silappathikaram)

அற, ெபா8, இ/ப, A' எ/; நா வைக உ9தி ெபா8க அடகியைவ

''காபிய” (Epic) எனப%ட$. தமி4 இலகிய5தி

சிலபதிகார, மணிேமகைல,

சீவக சி!தாமணி, வைளயாபதி, ?டலேகசி ஆகிய ஐ!திைன தமிழி

ஐெப8 காபியக எனM9வ. சிலபதிகார5திைன இய-றியவ

ேதா/றிய

இளேகாவ>க. கால +மா 1600 ஆ?'க1 ,/.
ஒளைவயா6 : (Av
(Avvaiyar)
Avvaiyar)

ஒளைவயா எ/ற ெபயாி
ஆனா

தமிழக5தி

ஒளைவயா எ/ற ெபயாி

காலக%டகளி

ஒ8 ெப?பா

லவ இ8!$ளா.

நா/ லவக ெவ7ேவ9

இ8!தி8பதாக வரலா-9 ஆவாளக க8$கிறாக.

,தலாவ$ வா4!த சக கால அ7ைவயா ெதா?ைட நா%' ம/ன

அதியமா; ந ல ந?ப. ம/ன நீ?ட நா வாழ ேவ?' எ/9 க8தி,
நீ?ட நா வா4ைவ5 த8 ெந .கனிைய, ம/ன8 ெகா'5தவ.

இர?டாவ$ அ7ைவயா பதி+ைவ உைடய  கைள இய-றியவ.

E/றாவ$ அ7ைவயா ஆ5தி:>, ெகா/ைற ேவ!த/, E$ைர, ந வழி ேபா/ற

நீதி  கைள பா>யவ.

நா/காவ$ அ7ைவயா மிகசிற!த தனிபாட க மிதியாக பா>யவ.
ஒளைவயா- E$ைர : (Awaiyar - Moothurai)
வா?டா பா%>/ ,த
ெவ?பாக உளன.

ெதாடரா

இ!

இெபய ெப-ற$. ெமா5த 31

ஒளைவயா - ந வழி : (Avvaiyar - Nalvazhi)
வா4ைக ந ல வழிைய கா%' 
ெவ?பாகைள ெகா?ட$.

எ/பதா

இெபய ெப-ற$. 41

ஒளைவயா - ஆ5தி:> : (Avvaiyar - Aathichoodi)
பா%>/ ,த

ெதாடரா

இ!

இெபய ெப-ற$. இதி

109

ஒ8வாிபாட க உளன. ந ெலாக5திைன வ.95தி இபாட க எத
ெப-ற$ எ/9 அறியப'கிற$.

ஒளைவயா- ெகா/ைற ேவ!த/ : (Avvaiyar-Kondraivendhan)
பா%>/ ,த
உளன.

ெதாடரா

இ!

இெபய ெப-ற$. இதி

91 அ>பாக
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நால4யா6 : (Naaladiyar)
(Naaladiyar)

நா/ அ>கைள ெகா?ட ெவ?பாவா
எனப%ட$. இ!

இய-றப%டதா

சமண ,னிவக நாR9 ேபரா

நால>யா

பாடப%ட$.

நாமணிக4ைக : (Nanmanikkatigai)
(Nanmanikkatigai)

நா/மணிக>ைக எ/ப$ நா/ இர5தின $?டக எ/; ெபா8ைள5 த8.
ஒ7ெவா8 பாட.D நா/ சிற!த க85$கைள M9வதா

நா/மணிக>ைக

என அைழகப'கிற$. இதைன இய-றியவ விளபி நாகனா.
ஏலாதி : (Elathi)
(Elathi)

ஏல, இலவகப%ைட, நாகேகசர, மிள, திபி., + ஆகிய ஆ9 ெபா8%க

ேச!த ஒ8வைக :ண "ஏலாதி” என ம85$வ  களி

Mறெப9. ஏலாதி

D, ஒ7ெவா8 பாட.D ஆ9 ெபா8%கைள ெப-9, உயி8
உ9$ைணயாக அறெநறிைய உைர  . இ!./ ஆசிாிய

கணிேமதாவியா.

சி3ப7ச 8ல : (Sirupanchamoolam)
(Sirupanchamoolam)

சி9ப(சEல எ/ப$ ஐ!$ சிறிய ேவக எ/9 ெபா8ப'. சி9ப(சEல

ஆகிய ம8!$ உட

நல ேபTமா9 ேபால, இ!த ./ பாட களி

உள

ஐ!ைத!$ ெபா8க1 உயி நல ேபTவன. இ!ைல இய-றியவ
காாியாசா/ எ/பவ.

ஆசாரேகாைவ : (Asarakkovai)
(Asarakkovai)

ஆசாரேகாைவ எ/பத- ஆசாரகைள5 ெதா5த ேகாைவ எ/9 ெபா8
Mறலா. தினசாி வா4ைகயி

ஒ7ெவா8வ8 பி/ப-ற ேவ?>ய

ெசய ,ைறகைள, பாட களாக இய-றிளா. இத/

ஆசிாிய கய5V ெப8வாயி/ ,ளியா.
பழெமாழி நா;3 : (Palamozhi
(Palamozhi Naanooru)

இ!.Dள பாட க1 ஒ7ெவா/றிD ஒ7ெவா8 பழெமாழிைய அைம5$,
அத- விளக M9 வைகயி

ஆசிாிய பா>யி8பதா

நாR9
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பாட கைளெகா?ட இ!

“பழெமாழி நாR9" எ/9 அைழகெப-ற$. இ!த

./ ஆசிாிய E/9ைற அைரயனா.
திாிக<க : (Thirikadugam)
(Thirikadugam)

திாிக'க எ/ப$ +, மிள, திபி. எ/ற E/9 ம8!$ெபா8%கைள
றி. E/9 ம8!$ ப?டகளா

ஆகிய திாிக'க எ/; ம8!$,

உட நல ேபTவைத ேபா/9, இ!./ பாட க உயி நல

ேபTவனவா. இத/ காரணமாக இ!

இ!./ ஆசிாிய ந லாதனா ஆவா.

திாிக'க எனெபய ெப-ற$.

இனியைவ நா/ப1 : (Iniyavai
(Iniyavai Narpathu)
இ!த 

40 ெவ?பாகைள ெகா?ட$. Pத(ேச!தனா இய-றிய$.

இனா நா/ப1 : (Inna
(Inna Narpathu)

ஒ7ெவா8 பாட.D நா/ க85$கைள ெகா?', ஒ7ெவா/ைற இ/னா

எனM9த./ "இ/னா நா-ப$” எனெபய ெப-ற$. இ!த ைல இய-றியவ
கபில.

ப04ன)தா6 பாட க : (Saint
(Saint Pattinathar Songs)

ப%>ன5தா எ/பவ ப5தா -றா?>

வா4!தவ. "காத-ற ஊசி வாரா$

கைட வழிேக” எ/ற ெபா/னான ேபாதைனைய உல உைர5தவ.

ேபா.5தன,, ெபாைம, +யநல,, நிர!தரமி லா சி-றி/ப, வா

,ைற ஏ-றத ல எ/ற உ?ைமைய உணரெச பாட கைள பா>ளா.
இவர$ இய-ெபய +ேவதார?ய. தலவணிக5தி

தைலசிற!$ விளகியதா
அைழகப%டா.
----------------------

ெப8 ெபா8ளீ%>

“ப%>ன5$ ெச%>யா" எ/9 “ப%>ன5தா” எ/9
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ெபா" அகராதி
அற : த8ம, நீதி (Justice) (Charity)

அ8 : க8ைண (Kindness)

இரக (Pity) தயாளண (Generosity)

அ5த : ெபா8 (Material) ெபா/ (Gold)

இ8விைன : ந விைன (Good deed) தீவிைன (evil deed) (பாவ, ?ணிய)

இைச : க4, M>நி-ற , ெசா , இைசபா%' (Fame, assemble, word, music)
இைம : இபிற (Present life)

இைய : ெபா85த (Suitable)

இரவல : இரேபா (One who begs for something)

இவ? : இ7விட (here)

இ8 உலக : நரக (hell)

இ : ஈன, ேக', ெபா, மறதி (lowness, harm, lie, forget)
இ/னாைம : தீைம, $/ப (bad, unhappy)

இ லா : தைலவி, மைனவி (Female head, wife)
இ'க? : $/ப (displeasure)
இ'ைப : தீைம (evil)

ஈைக : ஈத , ெபா/, ேமக (gift, gold, cloud)
ஈத

: ெகா'5த , ெசாாித

(give, donate)

ஈன : இழி<, ைறபா' (lowness, defect)
ஈ/றா : தா (mother)

உ'ைக : $ணி-ஆைட, இைட +8 பைற - உ' . (clothes, percussion
instrument)

உபநிடத : ேவதS%ப (a part of vedas)

உ8< : வ><, அச (appearance, size, Fear)

உவாி : கட
உள

(Sea)

: நிைன5த , உளா/ 8வி (think; a kind of bird)

ஊ8ணி : ஊர'5த ள (a water body in the midst of a town)

46

ஊ4 : ,/விைன, தைலவிதி, கமா (fate, action over - which one has no control,

karma)

ஊதிய : இலாப, க வி (Profit, education)

ஊ? : இைர, ேசா9 (Prey, food)

ஊ/ : தைச , உட

(Flesh, human body)

எைம : ஏ பிற, உயசி (Seven rebirths; highly respectable)
ஒ : ஒத , நீள, ,ைறயாக நட5த

(Leak, Length, behave orderly)

கட/ : ைகமா-9 பண, கடைம (Loan, duty)

க?ேணா%ட : இரகபாைவ, க8ைண ெகா?ட பாைவ , நாகாிக (empathy,
gracious demeanour, compassion, civilization)
க%டைளக

: ெசக

ெசய பய/ப' மர அ+ - மாி மாவ%ட5தி

எனப'. அ!த மர அசினா

தயாாிகப' ெசக , க%டைள க

அைழகப'கிற$. (Wooden Frame)

“க%டைள”
எ/9

க8ைண : ஒ8வைக கிழ, ெபாாிகறி (elephant yam,mercy, eatable side-dish)
கா : ஆைட, கத<, காவ , தி8நீ9, மதி

கடபா' : ஈைக, ,ைறைம (gift, obligation)

(dress, door, security, sacred ash, wall)

ேக?ைம : உற<, க?ேணா%ட (relation, empathy)

ைகமா9 : பிரதிபல/ (help rendered in return, requite, recompense)
சகடகா

: வ?>சகர (wheel of a cart)

சாகா' : இற (death)

சா  : ஊக, க வி, நிைற<, ேம/ைம (encourage, education, completion,

respectable, high regard)
சில : கா.

அணி ெகாD+, த?ைட (anklet)

ெசா ேல8ழவ : லவ, ம!திாி (Poet, Minister)
தகா : உறேவா, ெப8ைமயி

த,/ : தைமய/ (brother)

தம : உறேவா (relative)

சிற!தவ (Great, honorable, virtuous persons)

தாளா?ைம : ,ய-சி, ஊக (effort, encouragement)

திரவிய : ெச வ (wealth)
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தீ$ : -ற, தீைம (Mistake, fault, harm, mischief)

$(+வ$ : உறவ$, ேசாப
$5த

(sleeping, laziness)

: அ;பவி5த , சாபி'த

(enjoyment, eating)

ெத : ெத/ைன மர (coconut tree)
ந%டா : உறவின (relative)
ெந'!$யி
ெந8ந
ப+

: சா< (death)

: ,/ைன நா (yesterday)

: பயி (plant)

ப-9 : அ/ , ஆைச (affection, ambition)

பதி : E5ேதா/, அர?, கணவ/, ஊ, நகர, A' (elder, fort, town, house,

husband)

பாக/ : யாைனைய பராமாிபவ (mahout)

பாவ : தீகான ெசய , ,கபாவ (sin, facial expression)
பிணி : க%', $/ப, ேநா (tie, agony, disease)
பிதா : த!ைத , ெப8நாைர (Father, big stork)
ேபா4$ : கால (Time)

மகல : த8ம, ெபா.<, விவாக (Charity, attraction, marriage)

மகள : வா45$ (greeting)

ம9ைம : வ8 பிற, அ'5த பிற (next birth)
ம?Tல : Pமி (World)

ம/; : ேதவேலாக (Heaven)

Eட : அறிவி லா, கீ4மக (illiterate)
E$ைர : பழெமாழி (Proverb, maxim)
ெம : உட , உ?ைம (Body, Truth)

ேமேலா : அறிஞ, லவ (Wiseman, Poet)
வ5த

: வைகப'5த

(classification)

வ5தா/ : பைட5தவ/, கட< (God)

விதி : தைல எ5$, ெகாைக (Fate, Principle)

வி ேல8ழவ : பைடAர, ேவட (soldier, hunter)
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ெவளி : சின (angry)

ெவஃகாைம : ேவ?டாைம (refusal)

ேவ?டாைம : ெவ9 (dejection)
ைவயக : உலக (world)
------

