
திருவள்ளுவர் எழுதிய 

திருக்குறள் 

1. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்  

    கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. (100) 

இனிமையான ச ாற்கள் இருக்கும்ப ாது அவற்மை விடுத்துக் கடுமையான 

ச ாற்கமைப் ப சுவது கனிகள் இருக்கும்ப ாது காய்கமைப்  றித்துத் தின் தற்குச் 

 ைைாகும். 

None having ripe fruits will relish raw ones; who will speak harsh when sweetness can achieve good. 

 

2. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது 

        அன்றற மறப்பது நன்று. (108) 

ஒருவர் நைக்குச் ச ய்த நன்மைமய ைைந்து ச யற் டுவது  ண் ாகாது; அவர் ச ய்த 

தீமைமய ச ய்த அப்ச ாழுபத ைைந்து விடுவது நன்று. 

Do not be ungrateful, but do forget at once the folly of a genuine friend. 

 

3. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் 

         உயிரினும் ஓம்பப் படும். (131) 

ஒழுக்கபை எல்ப ாருக்கும் பைன்மைதர வல் தாமகயால், அந்த ஒழுக்கபை 

உயிமரவிடச் சிைந்ததாகப் ப ாற்ைப் டும். 

Discipline sustains dignity; it is like life to the body, to cultivate and protect. 

 

4. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லலாழுக்கம் தீலயாழுக்கம் 

        என்றும் இடும்பப தரும். (138) 

நல்ச ாழுக்கம் இன் ைான நல்வாழ்க்மகக்குக் காரணைாக இருக்கும்; தீசயாழுக்கம் 

எப்ப ாதும் துன் த்மதக் சகாடுக்கும். 

Decorum is the seed of virtue; bad conduct is the source of pain and suffering. 

 

5. பணிவுபையன் இன்ல ாலன் ஆதல் ஒருவற்கு  

     அணியல்ல மற்றுப் பிற. (95) 

அடக்கைான  ண்பும், இனிமையாகப் ப சும் இயல்பும் தவிர, ஒருவருக்குச் சிைந்த 

அணிக ன் பவறு இருக்க முடியாது. 

Those adorned with modesty, speaking sweet truth, do not need other decorations. 



6. றமாப்பக் குபையும் அனிச் ம் முகந்திரிந்து  

    றநாக்கக் குபையும் விருந்து. (90) 

அனிச் ம் எனப் டும் பூ, முகர்ந்தவுடன் வாடி விடக் கூடியது. அதுப ால்  ற்று 

முகங்பகாணி வரபவற்ைாப  விருந்தினர் வாடிவிடுவர். 

A tender flower withers in our breath; the guest is shattered by an indifferent wry look. 

  

7. அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்றற முகனமர்ந்து  

       இன்ல ால னாகப் லபறின். (92) 

முகம் ை ர்ந்து இனிமையாகப் ப சுவது, அகம் குளிர்ந்து ஒன்மைக் சகாடுப் மத விட 

பை ான  ண் ாகும். 

Saying sweet things with a smile is as good as munificence of a kind soul. 

 

8. முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுறநாக்கி அகத்தானாம்  

      இன்ல ா லினறத அறம். (93) 

முகம் ை ர பநாக்கி, அகம் ை ர இனிய ச ாற்கமைக் கூறுவபத அைவழியில் அமைந்த 

 ண் ாகும். 

Earnest words from the mind, conveyed with a smile, have virtue in them. 

 

9. இன்னால ய் தாபர ஒறுத்தல் அவர்நாண 

         நன்னயம் ல ய்து விைல். (314) 

நைக்குத் தீங்கு ச ய்தவமரத் தண்டித்தல், அவபர நாணும் டியாக அவருக்கு 

நன்மைமயபய ச ய்தல்  ான்பைார்  ண் ாகும். 

The best punishment of violent harm is to put the doer in pain of shame, in good turns. 

 

10. குைல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்  

      மைபலச்ல ால் றகளா தவர். (66) 

தம் ைக்களின் ைழம ச் ச ால்ம க் பகட்டு அதன் இனிமைமய நுகராதவபர குழலின் 

இம  இனியது, யாழின் இம  இனியது என்று கூறுவர். 

Babel of our tender ones is sweeter than the melodies of the flute and the yazh. 

 



11. இருந்றதாம்பி இல்வாழ்வ லதல்லாம் விருந்றதாம்பி  

      றவளாண்பம ல ய்தற் லபாருட்டு. (81) 

முயன்று ச ாருள் ப ர்த்து இல்வாழ்க்மக நடத்துவதன் பநாக்கம், விருந்தினமரப் 

ப ாற்றி உ  ரித்து அவர்க்கு பவண்டிய உதவிகமைச் ச ய்வதற்காகபவ ஆகும். 

Enterprise and earning for homely life are to discharge the duty of hospitality. 

 

12. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்ைல்  ாவா  

      மருந்லதனினும் றவண்ைற்பாற் றன்று. (82) 

விருந்தினர் சவளிபய இருக்க, இல் த்தார் உள்பை உண்ணல், அவ்வுணவு 

உயிர்காக்கும் அருைருந்து எனினும்,  ண்புள்ைவர் ச ய ாகாது. 

Even if it be nectar, to keep out guests and to eat is an unworthy act. 

 

13. அகனமர்ந்து ல ய்யாள் உபறயும் முகனமர்ந்து  

      நல்விருந்து ஓம்புவான் இல். (84) 

உள்ைன்புடன் முகம் ை ர்ச்சி சகாண்டு விருந்தினமரப் ப ாற்றுகின்ைவனுமடய 

வீட்டில் ைனம் ைகிழ்ந்து திருைகள் வாழ்வாள் (ச ல்வம் ச ழிக்கும்). 

Wealth thrives in their home in happiness who rejoices in entertaining the guests who deserve. 

 

14. ல ல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்  

      நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு. (86) 

வந்த விருந்தினமர உ  ரித்து அவர்கமை வழியனுப்பி மவக்கும்ப ாபத, பைலும் 

வரக்கூடிய விருந்தினமர ஆவலுடன் எதிர்பநாக்கி நிற் வமன, புகழ்வானில் 

இருப்ப ார் நல்  விருந்தினன் என்று வரபவற்றுப் ப ாற்றுவர். 

Who come out to feed the sages and renouncers, await their usual guests, are revered guests of noble 

souls. 

 

15. ஈன்ற லபாழுதிற் லபரிதுஉவக்கும் தன்மகபனச்  

      ான்றறான் எனக்றகட்ை தாய். (69) 

தன் ைகமன நற் ண்பு நிமைந்தவன் எனப் பிைர் ச ால் க் பகள்வியுற்ை தாய், தான் 

அவமனப் ச ற்ை கா த்தில் உற்ை ைகிழ்ச்சிமயவிடப் ச ரிதும் ைகிழ்வாள்.  

Elation of a mother hearing others praise her children is greater than the pleasure of begetting them. 



16. தந்பத மகற்குஆற்றும் நன்றி அபவயத்து  

      முந்தி யிருப்பச் ல யல். (67) 

தன் ைக்களுக்குச் ச ய்யபவண்டிய நல்லுதவி அவர்கமை அறிஞர்கள் அமவயில் 

புகழுடன் விைங்குைாறு ஆக்குதப  ஆகும். 

The duty of parents to children is to groom them as leaders of elite assemblies. 

 

17. மகன்தந்பதக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்பத  

      என்றநாற்றான் லகால்எனுஞ் ல ால். (70) 

ைகன் தன் தந்மதக்குச் ச ய்யத்தக்க உதவி, "இவன் தந்மத இவமன ைகனாகப் ச ை 

என்ன தவம் ச ய்தாபனா" என்று பிைர் புகழ்ந்து ச ால்லும் ச ால் ாகும். 

The help children can render their parents is to gain recognition for their penance to beget them. 

 

18. தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுபைபம மாநிலத்து  

      மன்னுயிர்க் லகல்லாம் இனிது. (68) 

தம முமைக்குத் தம முமை பிள்மைகள் தம் ச ற்பைாமரவிடப்  டிப் டியாக 

அறிவில் சிைந்தவர்கைாக முன்பனறுவது உ க உயிரின வாழ்க்மகக்கு பைன்பைலும் 

இனிமை ப ர்க்கவல் து. 

Growing knowledge and skills of youth down generations makes worldly life all the more pleasant. 

 

19.  றமலிருந்தும் றமலல்லார் றமலல்லர் கீழிருந்தும் 

          கீைல்லார் கீைல் லவர். (973) 

பைல்நிம யில் இருந்தாலும் பைன்மைப்  ண்பு இல் ாதவர் பை ானவர் அல் ர்; 

கீழ்நிம யில் இருந்தாலும் குணத்தில் உயர்ந்தவர்கள் பைன்ைக்கபை ஆவர். 

Wealth and position are not essential signs of greatness; the honest retain virtues even in extreme 

privation. 

 

20. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 

      துப்பாய தூஉம் மபை. (12) 

உண் வர்க்குத் தக்க உணவுப் ச ாருள்கமை விமைத்துத் தருவபதாடு,  ருகுவார்க்குத் 

தானும் ஓர் உணவாக இருப் து ைமழயாகும். 

Water is food essential, and it helps growth of all inputs for life on earth. 



21. அன்பிற்கும் உண்றைா அபைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்  

       புன்கண்நீர் பூ ல் தரும். (71) 

அன்புக்கும் அமடத்துமவக்கும் தாழ் உண்படா? அன்புமடயவரின் சிறு கண்ணீபர 

(உள்பை இருக்கும் அன்ம ப்)   ரும் அறிய சவளிப் டுத்திவிடும். 

Kindness born of true love hardly controls tears for the distressed. 

 

22.  அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புபையார்  

       என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (72) 

அன்பு இல் ாதவர், எல் ாம் தைக்பக என உரிமை சகாண்டாடுவர்; அன்பு 

உமடயவபரா தம் உடல், ச ாருள், ஆவி ஆகிய அமனத்தும் பிைருக்சகன 

எண்ணிடுவர். 

To the loveless other possessions are of no use the loving ones give out everything. 

 

23. அன்புஈனும் ஆர்வம் உபைபம அதுஈனும்  

      நண்பு என்னும் நாைாச் சிறப்பு. (74) 

அன்பு, பிைரிடம் விருப் ம் உமடயவராக வாழும் தன்மைமயத் தரும்; அஃது 

எல்ப ாரிடத்திலும் நட்பு என்று ச ால் ப் டும் அைவற்ை சிைப்ம த் தரும். 

Love generates aspirations for kind acts; that in turn springs up natural friendship. 

 

24. என்பி லதபன லவயில்றபாலக் காயுறம  

     அன்பி லதபன அறம். (77) 

எலும்பில் ாத ைண்புழுமவ சவயில் வாட்டுவமதப் ப ா  அன்பில் ாத தீய 

ச ய மர அைக்பகாட் ாடுகள் வருத்தும். 

As the Sun blazes the worms, virtue burns the loveless souls. 

 

25. அன்பின் வழியது உயிர்நிபல அஃதிலார்க்கு   

      என்புறதால் றபார்த்த உைம்பு. (80) 

அன்புசநஞ் த்தின் வழியில் இயங்குவபத உயிருள்ை உட ாகும்; இல்ம பயல், அது 

எலும்ம த் பதால் ப ார்த்திய சவறும் உடப யாகும். 

The throb of life is in love; in its absence the body is a bundle of bones and skin. 


