
திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

 

 

மழலையர் வகு ்பு,  ோைர் வகு ்பு                                                             அ பிரிவு 

 

திருக்குறலள மட்டும் மனனம் செய்யவும் 

 

 

கற்க கெடறக் கற் லவ; கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. 

கற்க வேண்டியேற்றறப் பிறையில்லாமல் கற்க வேண்டும்; பின்னர ்கற்ற 

கல்விக்வகற்ப நல்ல ேழியில் ோை வேண்டும் 

Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning. 

 

 

 

மைர்மிலெ ஏகினோன் மோணடி பெரந்்தோர் 

நிைமிலெ நீடு வோழ்வோர் 

அடியேர ்மனமாகிய மலர ்மீது வீற்றிருக்கும் இறறேனது திருேடிகறை 

ேணங்குவோர,் இே்வுலகில் நீண்ட காலம் ோை்ேர.் 

They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall 

flourish long above all worlds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

 

ஆரம்பப்பிரிவு, முதலாம் ஆண்டு                                         ஆ பிரிவு 

திருக்குறலள மட்டும் மனனம் செய்யவும் 

 

 

 

திருக்குறலள எழுதியவர் திருவள்ளுவர் என் து மோணவர்களுக்குத் 

சதரிந்திருக்க பவண்டும். 

 

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிபத தம் மக்கள் 

சிறுலக அளோவிய கூழ் 

 

தம்முறடய மக்கை் றககைினால் அைாவிய உணவு, அமுறத விட இனிதாகும் 

The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than 

ambrosia. 

 

 

நன்றிக்கு வித்தோகும் நை்சைோழுக்கம்; தீசயோழுக்கம் 

என்றும் இடும்ல  தரும் 

நல்லலாழுக்கம் எப்வபாதும் இன்பமான ோை்க்றகக்கு உதவும்.; தீலயாழுக்கம் 

துன்பத்துக்குக் காரணமாக அறமயும். 

 Propriety of conduct is the seed of virtue; impropriety will ever cause sorrow 

 

 

 

 



 

 

திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

 

இரண்டாம் ஆண்டு, மூன்றாம் ஆண்டு                                    இ பிரிவு 

திருக்குறலள மட்டும் மனனம் செய்யவும் 

 

 

திருக்குறலள எழுதியவர் திருவள்ளுவர் என் து மோணவர்களுக்குத் 

சதரிந்திருக்க பவண்டும். 

 

 

உடுக்லக இழந்தவன் லகப ோை ஆங்பக  

இடுக்கண் கலளவதோம் நட்பு 

ஆறட நழுவும் வபாது உடவன லென்று உடறல மறறப்பது றக; அது வபால 

உண்றமயான நண்பன் துன்பம் ேந்த வபாது உடவன லென்று உதவுோன். 

True friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment 

is loosened before an assembly. 

 

 

செயற்கரிய செய்வோர் ச ரியர்; சிறியர் 

செயற்கரிய செய்கைோதோர ்

லெய்ேதற்கு அரிய லெயல்கறைெ ்லெய்பேரக்ை் லபரியேரக்ை்; லெய்ேதற்கு அரிய 

லெயல்கறைெ ்லெய்யாதேரக்ை் சிறியேரக்ை். 

he great will do those things which is difficult to be done; but the mean cannot do them 

 

 

மனத்துக்கண் மோசிைன் ஆதை், அலனத்து அறன் 

ஆகுை நீர பிற 

ஒருேன் தனது மனத்தைவில் தூய்றமயாக இருக்க வேண்டும்; அதுவே அறம். 

மற்றறேலயல்லாம் மனத்தூய்றமயற்ற ஆரோரம் உறடயறே. 

Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show 



 

திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

நான்காம் ஆண்டு, ஐந்தாம் ஆண்டு                                        ஈ பிரிவு 

 

 

மோணவர்களுக்குத்    சதரிந்திருக்க பவண்டியலவ. 

1. திருக்குறறை எழுதியேர ்திருேை்ளுேர ் 

2. திருக்குறைின் இன்லனாரு லபயர ்லதய்ேநூல் 

3. ஏவதனும் ஒரு குறளுக்குப் லபாருை் கூற வேண்டும் 

 

 

கற்க கெடறக் கற் லவ; கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. 

கற்க வேண்டியேற்றறப் பிறையில்லாமல் கற்க வேண்டும்; பின்னர ்கற்ற 

கல்விக்வகற்ப நல்ல ேழியில் ோை வேண்டும் 

Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning. 

 

 

உடுக்லக இழந்தவன் லகப ோை ஆங்பக  

இடுக்கண் கலளவதோம் நட்பு 

ஆறட நழுவும் வபாது உடவன லென்று உடறல மறறப்பது றக; அது வபால 

உண்றமயான நண்பன் துன்பம் ேந்த வபாது உடவன லென்று உதவுோன். 

True friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment 

is loosened before an assembly. 

 

 

நவிை்சதோறும் நூை்நயம் ப ோலும்  யிை்சதோறும்  

 ண்புலடயோளர் சதோடர்பு 

கற்கக் கற்க நல்ல நூல் இன்பம் தருேது வபால நற்பண்பு உறடயேரக்ை் லதாடரப்ும் 

பைகப் பைக நன்றம தரும் 

Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become. 

 



திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

ஆறாம் ஆண்டு, ஏழாம் ஆண்டு                                       உ பிரிவு 

 

மோணவர்களுக்குத்    சதரிந்திருக்க பவண்டியலவ. 

1. திருக்குறறை எழுதியேர ்திருேை்ளுேர ் 

2. திருக்குறைின் மறுலபயரக்ை் லதய்ேநூல், உலகப் லபாதுமறற 

3. ஏவதனும் ஒரு குறளுக்குப் லபாருை் கூற வேண்டும் 

 

முகநக நட் து நட் ன்று சநஞ்ெத்து  

அகம்நக நட் து நட்பு 

மனம் மகிைாமல் முகம் மட்டும் மகிை்ேது நல்ல நட்பு இல்றல. மனமும் முகமும் 

அன்பால் மலரே்வத நல்ல நட்பு 

The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep 

in the smiles of the heart is true friendship. 

 

இன்னோ செய்தோலர ஒறுத்தை் அவர் நோண 

நன்னயம் செய்து விடை் 

நமக்குத் தீறம லெய்தேறரத் தண்டிக்க வேண்டுமானால், அேர ்

லேட்கப்படும்படியாக அேருக்கு நாங்கை் நன்றம லெய்தல் வேண்டும். 

The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing them 

kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides 

 

குழை் இனிது யோழ் இனிது என் தம் மக்கள் 

மழலைெ ்செோை் பகளோதவர் 

தங்கை் குைந்றதகைின் மைறலெ ்லொல் வகட்காதேரக்ை், புல்லாங்குைல், யாை் 

என்பேற்றின் இறெ இனியது எனக் கூறுோரக்ை்.  

The pipe is sweet, the lute is sweet," say those who have not heard the prattle of their own children 

 

பமோ ் க் குலழயும் அனிெெ்ம் முகம் திரிந்து 

பநோக்கக் குலழயும் விருந்து 

அனிெெ்ம் பூ முகரந்்தாவல ோடி விடும்; அது வபால விருந்தினறர விருப்பமின்றி 

ேரவேற்றால் அேரக்ை் முகம் ோடி விடும். 

As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away 



திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

எட்டாம் ஆண்டு, ஒன்பதாம்ஆண்டு                                     ஊ பிரிவு 

 

மோணவர்களுக்குத்    சதரிந்திருக்க பவண்டியலவ. 

1. திருக்குறறை எழுதியேர ்திருேை்ளுேர ் 

2. திருக்குறைின் மறுலபயரக்ை் லதய்ேநூல், உலகப் லபாதுமறற 

3. ஏவதனும் நடுேர ்வகட்கும் குறளுக்குப் லபாருை் கூற வேண்டும். 

4. நடுேர ்வகட்கும் 4 குறை்கை் கூற வேண்டும். 

 

இனிய உளவோக இன்னோத கூறை்  

கனியிரு ் க் கோய் கவர்ந்தற்று 

இனிறமயான லொற்கை் இருக்கும் வபாது, அேற்றறெ ்லொல்லாது துன்பம் தரும் லொற்கறைெ ்

லொல்ேது, பைம் இருக்க அதறன உண்ணாது காறயெ ்ொப்பிடுேது வபான்றதாகும். To say 

disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe. 

 

நன்றி மற ் து நன்றன்று; நன்றை்ைது 

அன்பற மற ் து நன்று 

ஒருேர ்லெய்த உதவிறய மறப்பது நல்லதல்ல; ஆனால் ஒருேர ்தீறம லெய்தால் அதறன 

உடவன மறக்க வேண்டும். It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment 

(in which it is inflicted) 

 

ஆக்கம் இழந்பதம் என்று அை்ைோவோர் ஊக்கம் 

ஒருவந்தம் லகத்து உலடயோர் 

ஊக்கம் உறடயேரக்ை், லபாருறை இைந்தாலும் லபாருறை இைந்து 

விட்வடாவமலயன்று கலங்கமாட்டாரக்ை். They who are possessed of enduring energy will not 

trouble themselves, saying, "we have lost our property." 

 

தீயலவ தீய  யத்தைோை் தீயலவ  

தீயினும் அஞ்ெ ்  டும் 

தீய லெயல்கைால் தீறமகவை ஏற்படும் என்பதால் அதறனத் தீறய விடக் 

லகாடியலதனக் கருதி அஞ்ெ வேண்டும். Because evil produces evil, therefore should evil be feared 

more than fire. 

 

அகழ்வோலரத் தோங்கும் நிைம் ப ோைத் தம்லம 

இகழ்வோர ்் ச ோறுத்தை் தலை 

தன்றன லேட்டுவோறரயும் தாங்கும் நிலம் வபால எம்றம இகை்கின்றேரக்றை நாம் 

லபாருத்துக் லகாை்ை வேண்டும். To bear with those who revile us, just as the earth bears up those 

who dig it, is the first of virtues. 



திருக்குறள் ப ோட்டி 2020/2021 

பத்தாம் ஆண்டு, பதின ாராம் ஆண்டு                                எ  பிரிவு 

 

மோணவர்களுக்குத்    சதரிந்திருக்க பவண்டியலவ. 

1. திருக்குறறை எழுதியேர ்திருேை்ளுேர ் 

2. திருக்குறைின் மறுலபயரக்ை் லதய்ேநூல், உலகப் லபாதுமறற 

3. ஏவதனும் நடுேர ்வகட்கும் குறளுக்குப் லபாருை் கூற வேண்டும். 

4. ஏவதனும் நடுேர ்வகட்கும் லபாருளுக்குக்  குறை் கூற வேண்டும். 

5. குறைில் உை்ை லொல்லுக்கு விைக்கம் கூற வேண்டும். 

 

மனத்துக்கண் மோசிைன் ஆதை், அலனத்து அறன் 

ஆகுை நீர பிற 

ஒருேன் தனது மனத்தைவில் தூய்றமயாக இருக்க வேண்டும்; அதுவே அறம். 

மற்றறேலயல்லாம் மனத்தூய்றமயற்ற ஆரோரம் உறடயறே. Let him who does virtuous deeds be of 

spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show 

 

நவிை்சதோறும் நூை்நயம் ப ோலும்  யிை்சதோறும்  

 ண்புலடயோளர் சதோடர்பு 

கற்கக் கற்க நல்ல நூல் இன்பம் தருேது வபால நற்பண்பு உறடயேரக்ை் லதாடரப்ும் பைகப் 

பைக நன்றம தரும் Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it 

become. 

 

அகழ்வோலரத் தோங்கும் நிைம் ப ோைத் தம்லம 

இகழ்வோர் ் ச ோறுத்தை் தலை 

தன்றன லேட்டுவோறரயும் தாங்கும் நிலம் வபால எம்றம இகை்கின்றேரக்றை நாம் 

லபாறுத்துக் லகாை்ை வேண்டும். To bear with those who revile us, just as the earth bears up those who dig it, is 

the first of virtues. 

 

பமோ ் க் குலழயும் அனிெெ்ம் முகம் திரிந்து 

பநோக்கக் குலழயும் விருந்து 

அனிெெ்ம் பூ முகரந்்தாவல ோடி விடும்; அது வபால விருந்தினறர விருப்பமின்றி ேரவேற்றால் 

அேரக்ை் முகம் ோடி விடும். As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned 

away 

 

இனிய உளவோக இன்னோத கூறை்  

கனியிரு ் க் கோய் கவர்ந்தற்று 

இனிறமயான லொற்கை் இருக்கும் வபாது, அேற்றறெ ்லொல்லாது துன்பம் தரும் லொற்கறைெ ்

லொல்ேது, பைம் இருக்க அதறன உண்ணாது காறயெ ்ொப்பிடுேது வபான்றதாகும். To say 

disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe. 


