
 

 

 டிரான்ஸ்நேஷ்னல் கலல, கலாசச்ாரம் மற்றும் விலையாட்டு சங்கம் 

                                       & 

அநலாகாஸ் கலலக்கூடம் 

வழங்கும் 

 TRAACS அனைத்துலக திருவிழா 

கல்வி அலமசச்ின் அங்கிகாரதுடன் 

அனைத்துலக திருக்குறை் பாராயணம் நபாட்டி 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          முதல் சுற்று 

பிரிவு 1: 6 வயதுக்கு கீழ் 

                அதிகாரம் (8) அன்புடைடம 

                ஏதேனும் 5 குறள்கள் மை்டும்.  (Any 5 thirukkural from the given athigaram). 

பிரிவு 2:  7 முதல் 10 வயது வலர 

                   அதிகாரம்(13) அைக்கமுடைடம) &  அதிகாரம் (30) வாய்டம  

                   ஏதேனும் 8 குறள்கடள பாராயணம் செய்து 2 குறள்களுக்கு சபாருள் 

கூறவும்.  (Any 8 thirukkural along with meaning for one thirukkural from each of 

the given athigaram). 

பிரிவு 3: 11 முதல் 14 வயது வலர 

                   அதிகாரம் (79) நை்பு, அதிகாரம் (40) கல்வி & அதிகாரம் (11) செய்நன்றி 

அறிேல்.  

                ஏதேனும் 12 குறள்கடள பாராயணம் செய்து 3 குறள்களுக்கு சபாருள் 

கூறவும். (Any 12 thirukkural along with meaning for one thirukkural from each of 

the given athigaram). 

பிரிவு 4: 15 முதல் 18 வயது வலர 

                அதிகாரம் (90) சபரியாடரப்பிடழயாடம, அதிகாரம் (76) சபாருள் 

செயல்வடக, அதிகாரம் (62) ஆள்விடன உடைடம & அதிகாரம் (7) 

மக்கை்தபறு. 

                ஏதேனும் 16 குறள்கடள பாராயணம் செய்து 8 குறள்களுக்கு சபாருள் 

கூறவும். (Any 16 thirukkural along with the meaning for 2 thirukkural from each of 

the given athigaram). 

 

 



 

 

நபாட்டி விதிமுலறகை்: 

 தபாை்டியாளரக்ள்15/10/2021 க்கு முன்பு 

http://alokas.com/TraacsThirumurai&Thirukkural2021competition.php   இடணப்பில் 

விண்ணப்ப படிவேட்ே பதிவு செய்யவும். (Participants can use the given link to 

register).  

 

 நுடழவு கை்ைணம் USD 5 (சவளிநாை்ைவரக்ளுக்கு); மதலசியரக்ளுக்கு 

நுடழவு கை்ைணம் இலவெம்; நன்சகாடைகள் வரதவற்கப்படுகின்றன (Free 

entry for Malaysians; Donations are welcome). 

 

 வங்கி விவரங்கள்: Transnational Association of Arts, Culture and Sports; CIMB bank; 

Ac/No: 8603598682 

 

  பங்தகற்பாளரக்ளுக்கு அடனவருக்கும் சோழில் வல்லுநரக்ளால் இலவெ 

சமய்நிகர ்பயிற்சி பை்ைடற வழங்கப்படும். (All the participants will be given free 

workshops). 

 

 பதிவுசெய்ே பிறகு, பங்தகற்பாளரக்ள் அடனவரும் ேங்கள் செயல்திறன் 

வீடிதயாக்கடள நிகழ்ெச்ி ஏற்பாை்ைாளரால் ‘சைலிகிராம் ஆப்’ மூலம்  

வழங்கப்படும் இடணப்புக்கு அனுப்ப தவண்டும். (Participants must send their 

performance videos to the link to be announced later through telegram app). 

 

 காசணாளிகள் ெரியான சவளிெெ்ே்தில் எந்ேே் திருேே்ம் இல்லாமலும் 

சோைரெ்ச்ியாகவும் 4 நிமிைங்களுக்கு மிகாமலும் இருக்க தவண்டும். (Videos 

must be taken continuously in proper lighting without any cuts & edits & should not be longer 

than 4 minutes). 

 

 பங்தகற்பாளரக்ள் ெமய சநறிடய உணர ்ே்தும்  பாரம்பரிய உடைடய 

அணிந்திருக்க தவண்டும். (Participants must be in decent traditional attire). 

 

 முேல் சுற்றில் தேரவ்ு சபற்ற முேல் 10 தபாை்டியாளரக்ள் இறுதி சுற்றுக்கு 

ேகுதி சபறுவர.் (Top 10 winners will be eligible for the final round). 

 

 இறுதிெ ்சுற்றில் முேல் 3 பிரிவு தபாை்டியாளரக்ள் முேல் சுற்றில் 

அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பை்ை அதிகாரங்களிலிருந்து நீதிபதிகளால் 

தேரந்்சேடுக்கப்படும் குறள்கடள கூறதவண்டும், தமலும் ோங்கள் 

விரும்பும் ஏதேனும் ஐந்து குறள்கடள சபாருளுைன் கூறதவண்டும்;  

பிரிவு 4 தபாை்டியாளரக்ள் தமற்கூறியவற்றுைன் கூடுேலாக ோங்கள் 

விரும்பும் ஏதேனும் 1 அதிகாரே்துக்கு சோைரப்ுடைய ஒரு கடேடயெ ்

சொல்ல தவண்டும்.  (The top 10 winners of the first 3 groups must recite the thirukkural(s) 

selected by the judges from their respective list given for the first round along with any five 
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thirukkural(s) of their own choice with meaning; Group 4 winners must tell a story related to any 

athigaram of their choice in addition to the above). 

 

 இறுதி சுற்று ஜூம் தநரடலயில் நைே்ேப்படும். (Final round will be conducted live 

on Zoom link). 

 

 நீதிபதிகளின் முடிதவ இறுதியானது. (All decisions made by the judges are final). 

 

 பங்தகற்பாளரக்ள் அடனவருக்கும் மின் ொன்றிேழ் வழங்கப்படும். 

(All participants will be provided with E – Certificate). 

 

 முேல் 3 நிடல சவற்றியாளரக்ளுக்கு சராக்கப்பரிசு வழங்கப்படும்.  

(Top three winners will be given Cash award). 

 

 அடனே்து அல்லது எந்ே விதிகடளயும் மாற்ற அடமப்பாளரக்ளுக்கு 

உரிடம உண்டு. (Organizers reserve the rights to change all/any of the rules). 

 

 

 

பிரிவு: 1 
 

அதிகாரம்: 8 

அன்புலடலம 

 

1.   அன்பிற்கும் உண்தைா அடைக்குந்ோழ் ஆரவ்லர ்

     புன்கணீர ்பூெல் ேரும். 

 

      சபாருள்:  அன்டபே் ோழ்ப்பாள் தபாை்டுே் ேடுக்க முடியுமா? அன்பு     

மிகுதி அடைந்ோல், கண்ணில் ஈரம் சபருகி சவளிப்படும். 

 

2.    அன்பிலார ்எல்லாம் ேமக்குரியர ்அன்புடையார ்

என்பும் உரியர ்பிறரக்்கு. 

 

      சபாருள்: அன்பு இல்லாேவர,் எல்லாவற்டறயும் ேனக்கு உரியது     

என்பர;் அன்பு உள்ளவரக்தளா, எனது உயிரும் பிறருக்தக என்பர.் 

 

3.   அன்தபாடு இடயந்ே வழக்சகன்ப ஆருயிரக்்கு  

என்தபாடு இடயந்ே சோைரப்ு. 

 

      சபாருள்:  அன்புைன் இடணந்ே செயல் என்பது, சிறந்ே உயிரக்ளின்  

உைம்புைன் உயிர ்சகாள்ளும் சோைரப்ு தபான்றது. 



 

 

 

4.   அன்புஈனும் ஆரவ்ம் உடைடம அதுஈனும்  

நண்சபன்னும் நாைாெ ்சிறப்பு. 

 

      சபாருள்:  அன்பு ேருகின்ற ஆரவ்ம் உண்ைானால், அது ேரும் நல்ல 

பண்புகள் நாை முடியாே அளவு சிறப்புகளாக இருக்கும். 

 

5.    அன்புற்று அமரந்்ே வழக்சகன்ப டவயகே்து 

    இன்புற்றார ்எய்தும் சிறப்பு. 

 

சபாருள்:  அன்பினால் அடமயும் செயலின் பயதன, இந்ே உலகில் 

இன்பம் சபற்றவரக்ளின் சிறப்பு.  

 

6.   அறே்திற்தக அன்புொர ்சபன்ப அறியார ்

மறே்திற்கும் அஃதே துடண. 

 

சபாருள்:  ேரம் செயல்களுக்கு மை்டுதம அன்பு காரணம் என்பாரக்ள் 

அறியாேவரக்ள்; வீரே்துக்கும் அன்தப துடணயாகும். 

 

7.   என்பி லேடன சவயில்தபாலக் காயுதம 

அன்பி லேடன அறம். 

 

     சபாருள்:  எலும்பு இல்லாேவற்டற சவயில் ோக்குவடேப்தபால, 

அன்பு இல்லாேவரக்டள அறம் ோக்கும். 

 

8.   அன்பகே் தில்லா உயிரவ்ாழ்க்டக வன்பாற்கண் 

வற்றல் மரந்ேளிரே்் ேற்று. 

 

சபாருள்:  அகே்தில் அன்பில்லா உயிர ்வாழ்க்டக என்பது, 

கடினமான பாடறயிலும் சவப்பே்திலும் மரம் துளிரவ்டேப் 

தபான்றது. 

 

9.    புறே்துறுப் சபல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்டக 

அகே்துறுப்பு அன்பி லவரக்்கு. 

 

சபாருள்:  சவளிதய இருக்கும் உறுப்புகள் தீங்கு செய்யும், உைம்பின் 

உள் உறுப்பான அன்பு இல்லாேவருக்கு. 

 

10. அன்பின் வழியது உயிரந்ிடல அஃதிலாரக்்கு 

என்புதோல் தபாரே்ே் உைம்பு. 

 



 

 

சபாருள்:  அன்பின் பாடேதய உயிரின் ேன்டம. அன்பு 

இல்லாேவரக்ளுக்கு எலும்பு தமல் தபாரே்த்ிய தோல் தபான்றதே 

உைம்பு. 

 

 

 

 

 

பிரிவு 2 

அதிகாரம்: 13  

அடக்கமுலடலம  
 

1.    அைக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அைங்காடம 

ஆரிருள் உய்ே்து விடும். 

 

சபாருள்:  அைக்கம் ஒருவடன உயரே்்திே் தேவருள் தெரக்்கும்; 

அைக்கம் இல்லாதிருே்ேல், சபால்லாே இருள் தபான்ற தீய 

வாழ்க்டகயில் செலுே்தி விடும். 

 

2.   காக்க சபாருளா அைக்கே்டே ஆக்கம் 

அேனினூஉங் கில்டல உயிரக்்கு. 

 

சபாருள்:  அைக்கே்டே உறுதிப் சபாருளாகக் சகாண்டு தபாற்றிக் 

காக்க தவண்டும். அந்ே அைக்கே்டேவிை தமம்பை்ை ஆக்கம் உயிரக்்கு 

இல்டல. 

 

3.    செறிவறிந்து சீரட்ம பயக்கும் அறிவறிந்து 

ஆற்றின் அைங்கப் சபறின். 

 

      சபாருள்:  அறிய தவண்டியவற்டற அறிந்து, நல்வழியில் அைங்கி 

ஒழுகப்சபற்றால், அந்ே அைக்கம் நல்தலாரால் அறியப்பை்டு 

தமன்டம பயக்கும். 

 

4.    நிடலயின் திரியாது அைங்கியான் தோற்றம் 

      மடலயினும் மாணப் சபரிது. 

 

சபாருள்:  ேன் நிடலயிலிருந்து மாறுபைாமல் அைங்கி 

ஒழுகுதவானுடைய உயரவ்ு, மடலயின் உயரட்வ விை மிகவும் 

சபரிோகும். 

 



 

 

5.    எல்லாரக்்கும் நன்றாம் பணிேல் அவருள்ளும் 

செல்வரக்்தக செல்வம் ேடகே்து. 

 

சபாருள்:  பணிவுடையவராக ஒழுகுேல்சபாதுவாக எல்தலாரக்்கும் 

நல்லோகும்; அவரக்ளுள் சிறப்பாகெ ்செல்வரக்்தக மற்சறாரு 

செல்வம் தபான்றோகும். 

 

6.   ஒருடமயுள் ஆடமதபால் ஐந்ேைக்கல் ஆற்றின் 

    எழுடமயும் ஏமாப் புடைே்து 

 

    சபாருள்:  ஒரு பிறப்பில், ஆடமதபால் ஐம்சபாறிகடளயும் 

அைக்கியாள வல்லவனானால், அஃது அவனுக்குப் பல பிறப்பிலும் 

காப்பாகும் சிறப்பு உடையது. 

 

7.     யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் 

தொகாப்பர ்சொல்லிழுக்குப் பை்டு. 

 

      சபாருள்:  காக்க தவண்டியவற்றுள் எவற்டறக் காக்கா விை்ைாலும் 

நாடவயாவது காக்க தவண்டும்்; காக்கே் ேவறினால் 

சொற்குற்றே்தில் அகப்பை்டுே் துன்புறுவர.் 

 

8.    ஒன்றானுந் தீெச்ொல் சபாருை்பயன் உண்ைாயின் 

நன்றாகா ோகி விடும். 

 

சபாருள்:  தீய சொற்களின் சபாருளால் விடளயும் தீடம 

ஒன்றாயினும் ஒருவனிைம் உண்ைானால், அேனால் மற்ற 

அறங்களாலும் நன்டம விடளயாமல் தபாகும். 

 

9.    தீயினாற் சுை்ைபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே 

நாவினாற் சுை்ை வடு. 

 

சபாருள்:  தீயினால் சுை்ை புண் புறே்தே வடு இருந்ோலும் உள்தள 

ஆறிவிடும்; ஆனால் நாவினால் தீய சொல் கூறிெ ்சுடும் வடு என்றும் 

ஆறாது. 

 

10. கேங்காே்துக் கற்றைங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி 

அறம்பாரக்்கும் ஆற்றின் நுடழந்து. 

 

சபாருள்:  சினம் தோன்றாமல் காே்து, கல்வி கற்று, 

அைக்கமுடையவனாக இருக்க வல்லவனுடைய செவ்விடய, 

அவனுடைய வழியில் சென்று அறம் பாரே்்திருக்கும். 



 

 

 

அதிகாரம் 30  

வாய்லம 

 

1. வாய்டம எனப்படுவது யாசேனின் யாசோன்றும் 

தீடம இலாே சொலல். 

 

சபாருள்:  வாய்டம என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது 

மற்றவரக்்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாே சொற்கடளக் சொல்லுேல் 

ஆகும். 

 

2.  சபாய்டமயும் வாய்டம யிைேே் புடரதீரந்்ே 

நன்டம பயக்கும் எனின். 

 

 சபாருள்:  குற்றம் தீரே்்ே நன்டமடய விடளக்குமானால் சபாய்யாெ ்

சொற்களும் வாய்டம என்று கருேே் ேக்க இைேட்ேப் சபறும். 

 

3.    ேன்சநஞ் ெறிவது சபாய்யற்க சபாய்ேே்பின் 

ேன்சநஞ்தெ ேன்டனெ ்சுடும். 

 

 சபாருள்:  ஒருவன் ேன் சநஞ்ெம் அறிவோகிய ஒன்டறக்குறிே்துப் 

சபாய்ெ ்சொல்லக்கூைாது, சபாய் சொன்னால் அடேக்குறிே்துே் ேன் 

சநஞ்ெதம ேன்டன வருே்தும். 

 

4.     உள்ளேே்ாற் சபாய்யா சோழுகின் உலகே்ோர ்

உள்ளே்து சளல்லாம் உளன். 

 

 சபாருள்:  ஒருவன் ேன் உள்ளம் அறியப் சபாய் இல்லாமல் 

நைப்பானானால் அேே்டகயவன் உலகேே்ாரின் உள்ளங்களில் 

எல்லாம் இருப்பவனாவான். 

 

5.    மனேச்ோடு வாய்டம சமாழியின் ேவேச்ோடு 

ோனஞ்செய் வாரின் ேடல. 

 

சபாருள்:  ஒருவன் ேன் மனதோடு சபாருந்ே உண்டம 

தபசுவானானால் அவன் ேவே்தேடு ோனமும் ஒருங்தக செய்வாடர 

விைெ ்சிறந்ேவன். 

 

6.    சபாய்யாடம அன்ன புகழில்டல எய்யாடம 

எல்லா அறமுந் ேரும். 

 



 

 

சபாருள்:  ஒருவனுக்கு சபாய் இல்லாமல் வாழ்ேடல விைப் புகழ் 

நிடல தவசறான்றும் இல்டல, அஃது அவன் அறியாமதலசய 

அவனுக்கு எல்லா அறமும் சகாடுக்கும். 

 

7.    சபாய்யாடம சபாய்யாடம ஆற்றின் அறம்பிற 

செய்யாடம செய்யாடம நன்று. 

 

சபாருள்:  சபாய்யாடம ஆகிய அறே்டே உண்டமயாகதவ தபாற்றி 

வாழ முடிந்ோல் மற்ற அறங்கடளெ ்செய்ேலும் நல்லது ஆகும். 

 

8.     புறள்தூய்டம நீரான் அடமயும் அகந்தூய்டம 

வாய்டமயால் காணப் படும். 

 

சபாருள்:  புறே்தே தூய்டமயாக விளங்குேல் நீரினால் ஏற்ப்படும், 

அதுதபால அகே்தே தூய்டமயாக விளங்குேல் வாய்டமயால் 

உண்ைாகும். 

 

9.    எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல ொன்தறாரக்்குப் 

சபாய்யா விளக்தக விளக்கு. 

 

 சபாருள்:  உலகே்து இருைட்ைப் தபாக்கும் விளக்குகள், விளக்கு 

ஆகா; சபாய் சொல்லாடம என்னும் விளக்தக ொன்தறாரக்்கு 

விளக்கு ஆகும். 

 

10. யாசமய்யாக் கண்ைவற்றுள் இல்டல எடனேச்ோன்றும் 

வாய்டமயின் நல்ல பிற. 

 

சபாருள்:  யாம் உண்டமயாக கண்ை சபாருள்களுள் வாய்டமவிைே் 

எே்ேன்டமயாலும் சிறந்ேடவகளாகெ ்சொல்லே்ேக்கடவ தவறு 

இல்டல. 

 

பிரிவு 3 

அதிகாரம்: 79 

 ேட்பு 
 

1.    செயற்கரிய யாவுள நை்பின் அதுதபால் 

விடனக்கரிய யாவுள காப்பு. 

 

சபாருள்:  நைட்பப்தபால் செய்து சகாள்வேற்கு அருடமயானடவ 

எடவ உள்ளன, அதுதபால் சோழிலுக்கு அரிய காவலாக இருப்படவ 

எடவ உள்ளன. 



 

 

 

2.    நிடறநீர நீரவர ்தகண்டம பிடறமதிப் 

பின்னீர தபடேயார ்நை்பு. 

 

சபாருள்:  அறிவுடையவரின் நை்பு பிடற நிடறந்து வருேல் தபான்ற 

ேன்டமயுடையது, அறிவில்லாேவரின் நைப்ு முழுமதி தேய்ந்து பின் 

செல்லுேல் தபான்ற ேன்டமயுடையன. 

3.    நவில்சோறும் நூல்நயம் தபாலும் பயில்சோறும் 

பண்புடை யாளர ்சோைரப்ு. 

 

சபாருள்:  பழகப் பழக நற்பண்பு உடையவரின் நை்பு இன்பம் 

ேருேல், நூலின் நற்சபாருள் கற்கக் கற்க தமன்தமலும் இன்பம் 

ேருேடலப் தபான்றோகும். 

 

4.    நகுேற் சபாருை்ைன்று நை்ைல் மிகுதிக்கண் 

தமற்செனறு இடிேே்ற் சபாருைட்ு. 

 

சபாருள்:  நைப்ுெ ்செய்ேல் ஒருவதராடு ஒருவர ்சிரிே்து மகிழும் 

சபாருை்டு அன்று, நண்பர ்சநறிக்கைந்து செல்லும் தபாது 

முற்ப்பை்டுெ ்சென்று இடிே்துடரப்பேற்காகும். 

 

5.    புணரெ்ச்ி பழகுேல் தவண்ைா உணரெ்ச்ிோன் 

நை்பாங் கிழடம ேரும். 

 

சபாருள்:  நைப்ுெ ்செய்வேற்குே் சோைரப்ும் பழக்கமும் 

தவண்டியதில்டல, ஒே்ே உணரெ்ச்ிதய நைப்ு ஏற்படுே்துவேற்கு 

தவண்டிய உரிடமடயக் சகாடுக்கும். 

 

6.     முகநக நை்பது நைப்ன்று சநஞ்ெே்து 

அகநக நை்பது நை்பு. 

 

சபாருள்:  முகம் மை்டும் மலரும் படியா நை்பு செய்வது நை்பு அன்று, 

சநஞ்ெமும் மலரும் படியாக உள்ளன்பு சகாண்டு நை்பு செய்வதே 

நை்பு ஆகும். 

 

7.     அழிவி னடவநீக்கி ஆறுய்ே்து அழிவின்கண் 

அல்லல் உழப்போம் நை்பு. 

 

சபாருள்:  அழிடவே் ேரும் தீடமகளிலிருந்து நீக்கி, நல்ல வழியில் 

நைக்கெ ்செய்து, அழிவுவந்ே காலே்தில் உைனிருந்து துன்பப்படுவதே 

நை்பாகும். 



 

 

 

8.    உடுக்டக இழந்ேவன் டகதபால ஆங்தக 

இடுக்கண் கடளவோம் நை்பு. 

 

சபாருள்:  உடைசநகிழ்ந்ேவனுடைய டக, உைதன உேவிக்காப்பது 

தபால் நண்பனுக்குே ்துன்பம் வந்ோல் அப்தபாதே சென்று 

துன்பே்டேக் கடளவது நை்பு. 

 

9.    நை்பிற்கு வீற்றிருக்டக யாசேனின் சகாை்பின்றி 

ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிடல. 

 

சபாருள்:  நைப்ுக்கு சிறந்ே நிடல எது என்றால், எப்தபாதும் 

தவறுபடுேல் இல்லாமல், முடியும் தபாசேல்லாம் உேவி செய்து 

ோங்கும் நிடலயாகும். 

 

10.  இடனயர ்இவசரமக்கு இன்னம்யாம் என்று 

புடனயினும் புல்சலன்னும் நை்பு. 

 

சபாருள்:  இவர ்எமக்கு இேே்ன்டமயானவர,் யாம் இவரக்்கு இே் 

ேன்டமயுடைதயம் என்று புடனந்துடரேே்ாலும் நை்பு சிறப்பிழந்து 

விடும். 

 

 

அதிகாரம்: 40  

கல்வி 

 

1. கற்க கெைறக் கற்படவ கற்றபின் 

                          நிற்க அேற்குே் ேக. 

 

சபாருள்:  கல்வி கற்க நல்ல நூல்கடளக் குற்றமறக் கற்க தவண்டும், 

அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு ேக்கவாறு சநறியில் நிற்க 

தவண்டும். 

 

2.     எண்சணன்ப ஏடன எழுேச்ேன்ப இவ்விரண்டும் 

கண்சணன்ப வாழும் உயிரக்்கு.. 

 

சபாருள்:  எண் என்று சொல்லப்படுவன எழுே்து என்று 

சொல்லப்படுவன ஆகிய இரு வடகக் கடலகடளயும் வாழும் 

மக்களுக்குக் கண்கள் என்று கூறுவர.் 

 

3.     கண்ணுடையர ்என்பவர ்கற்தறார ்முகே்திரண்டு 



 

 

புண்ணுடையர ்கல்லா ேவர.் 

 

சபாருள்:  கண்ணுடையவர ்என்றுக் கூறப்படுபவர ்கற்றவதர, 

கல்லாேவர ்முகே்தில் இரண்டுப் புண் உடையவர ்ஆவார.் 

 

4.     உவப்பே் ேடலக்கூடி உள்ளப் பிரிேல் 

அடனே்தே புலவர ்சோழில். 

 

சபாருள்:  மகிழும் படியாகக் கூடிபழகி இனி இவடர எப்தபாது 

காண்தபாம் என்று  வருந்தி நிடனக்கும் படியாகப் பிரிேல் புலவரின் 

சோழிலாகும். 

 

5.    உடையாரம்ுன் இல்லாரத்பால் ஏக்கற்றுங் கற்றார ்

கடையதர கல்லா ேவர.் 

 

சபாருள்:  செல்வர ்முன் வறியவர ்நிற்பது தபால் கற்றவரம்ுன் 

ஏங்கிே் ோழ்ந்து நின்றும் கல்விக் கற்றவதர உயரந்்ேவர,் கல்லாேவர ்

இழிந்ேவர.் 

 

6.    சோை்ைடனே் தூறும் மணற்தகணி மாந்ேரக்்குக் 

கற்றடனே் தூறும் அறிவு. 

 

சபாருள்:  மணலில் உள்ள தகணியில் தோண்டிய அளவிற்க்கு நீர ்

ஊறும், அதுதபால் மக்களின் கற்றக் கல்வியின் அளவிற்கு அறிவு 

ஊறும். 

 

7.    யாோனும் நாைாமால் ஊராமால் என்சனாருவன் 

ொந்துடணயுங் கல்லாே வாறு. 

 

சபாருள்:  கற்றவனுக்கு ேன் நாடும் ஊரும் தபால தவறு 

எதுவாயினும் நாைாகும், ஊராகும் ஆடகயால் ஒருவன் ொகும் 

வடரயில் கல்லாமல் காலங்கழிப்பது ஏன். 

 

8.    ஒருடமக்கண் ோன்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு 

எழுடமயும் ஏமாப் புடைே்து. 

 

சபாருள்:  ஒரு பிறப்பில் ோன் கற்றக் கல்வியானது அப்பிறப்பிற்கு 

மை்டும் அல்லாமல் அவனுக்கு ஏழுபிறப்பிறப்பிலும் உேவும் ேன்டம 

உடையது. 

 

9.    ோமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு 



 

 

காமுறுவர ்கற்றறிந் ோர.் 

 

சபாருள்:  ோம் இன்புறுவேற்குக் காரணமான கல்வியால் உலகமும் 

இன்புறுவடேக் கண்டு, கற்றறிந்ே அறிஞர ்தமன்தமலும் அக் 

கல்விடயதய விரும்புவர.் 

 

10.  தகடில் விழுெச்ெல்வம் கல்வி சயாருவற்கு 

மாைல்ல மற்டற யடவ. 

 

சபாருள்:  ஒருவனுக்கு அழிவு இல்லாே சிறந்ே செல்வம் கல்விதய 

ஆகும், கல்விடயே் ேவிர மற்றப் சபாருள்கள் அே்ேடகய 

சிறப்புடைய செல்வம் அல்ல. 

 

 

அதிகாரம்: 11 

சசய்ே்ேன்றி அறிதல் 

 

1.    செய்யாமல் செய்ே உேவிக்கு டவயகமும் 

வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 

 

சபாருள்:  ோன் ஓர ்உேவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் ேனக்கு 

செய்ே உேவிக்கு மண்ணுலகே்டேயும் விண்ணுலகே்டேயும் 

டகமாறாகக் சகாடுே்ோலும் ஈடு ஆக முடியாது. 

 

2.    காலே்தி னாற்செய்ே நன்றி சிறிசேனினும் 

ஞாலே்தின் மாணப் சபரிது. 

 

சபாருள்:  உற்ற காலே்தில் ஒருவன் செய்ே உேவி சிறிேளவாக 

இருந்ோலும், அேன் ேன்டமடய அறிந்ோல் உலடகவிை மிகப் 

சபரிோகும். 

 

3.    பயன்தூக்கார ்செய்ே உேவி நயன்தூக்கின் 

நன்டம கைலின் சபரிது. 

 

சபாருள்:   இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் 

செய்ே உேவியின் அன்புடைடமடய ஆராய்ந்ோல் அேன் நன்டம 

கைடலவிை சபரியோகும். 

 

4. திடனே்துடண நன்றி செயினும் படனே்துடணயாக் 

 சகாள்வர ்பயன்சேரி வார.் 

 



 

 

சபாருள்:  ஒருவன் திடனயளவாகிய உேவிடயெ ்செய்ே தபாதிலும் 

அேன் பயடன ஆராய்கின்றவர,் அேடனதய படனயளவாகக் 

சகாண்டு தபாற்றுவர.் 

 

5. உேவி வடரே்ேன்று உேவி உேவி 

 செயப்பை்ைார ்ொல்பின் வடரே்து. 

 

சபாருள்:  டகமாறாகெ ்செய்யும் உேவி முன் செய்ே உேவியின் 

அளடவ உடையது அன்று, உேவி செய்யப்பை்ைவற்றின் பண்புக்கு 

ஏற்ற அளடவ உடையோகும். 

 

6. மறவற்க மாெற்றார ்தகண்டம துறவற்க 

துன்பே்துள் துப்பாயார ்நை்பு. 

 

சபாருள்:  குற்றமற்றவரின் உறடவ எப்தபாதும் மறக்கலாகாது: 

துன்பம் வந்ே காலேத்ில் உறுதுடணயாய் உேவியவரக்ளின் நைட்ப 

எப்தபாதும் விைாலாகாது. 

 

7.    எழுடம எழுபிறப்பும் உள்ளுவர ்ேங்கண் 

விழுமந் துடைேே்வர ்நை்பு. 

 

சபாருள்:  ேம்முடைய துன்பேட்ேப் தபாக்கி உேவியவரின் நை்டபப் 

பல்தவறு வடகயான பிறவியிலும் மறவாமல் தபாற்றுவர ்

சபரிதயார.் 

 

8.     நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது 

அன்தற மறப்பது நன்று. 

 

சபாருள்:  ஒருவரரம்ுன்செய்ே நன்டமடய மறப்பது அறம் அன்று; 

அவர ்செய்ே தீடமடயெ ்செய்ே அப்சபாழுதே மறந்து விடுவது 

அறம் ஆகும். 

 

9.     சகான்றன்ன இன்னா செயினும் அவரச்ெய்ே 

ஒன்றுநன்று உள்ளக் சகடும். 

 

சபாருள்:  முன் உேவி செய்ேவர ்பின்பு சகான்றார ்தபான்ற 

துன்பே்டேெ ்செய்ோரானாலும், அவர ்முன் செய்ே ஒரு நன்டமடய 

நிடனேே்ாலும் அந்ேே் துன்பம் சகடும். 

 

10. எந்நன்றி சகான்றாரக்்கும் உய்வுண்ைாம் உய்வில்டல 

செய்ந்நன்றி சகான்ற மகற்கு. 



 

 

 

சபாருள்:  எந்ே அறேட்ே அழிேே்வரக்்கும் ேப்பிப் பிடழக்க வழி 

உண்ைாகும்; ஒருவர ்செய்ே உேவிடய மறந்து அழிே்ேவனுக்கு உய்வு 

இல்டல. 

 

 

 

பிரிவு 4 

 
அதிகாரம்: 90  

சபரியாலரப் பிலழயாலம 

 

1.   ஆற்றுவார ்ஆற்றல் இகழாடம தபாற்றுவார ்

தபாற்றலுள் எல்லாம் ேடல. 

 

சபாருள்:  எடுே்துக் சகாண்ை செயல்கடள இனிது முடிப்பவரின் 

வலிடமகடள அவமதியாமல் இருப்பது, ேமக்குே் தீங்கு ஏதும் 

வராமல் காப்பவர ்செய்யும் காவல்கள் எல்லாவற்றிலும் 

முேன்டமயானது. 

 

2.   சபரியாடரப் தபணாது ஒழுகிற் சபரியாரால் 

தபரா இடும்டப ேரும். 

 

சபாருள்:  ஆற்றல் மிகுந்ே சபரியாடர விரும்பி மதிக்காமல் 

நைந்ோல், அது அப் சபரியாரால் நீங்காே துன்பே்டேே் ேருவோகும். 

 

3.    சகைல்தவண்டின் தகளாது செய்க அைல்தவண்டின் 

ஆற்று பவரக்ண் இழுக்கு. 

 

சபாருள்:  அழிக்க தவண்டுமானால் அவ்வாதற செய்து முடிக்க 

வல்லவரிைே்தில் ேவறு செய்ேடல, ஒருவன் சகை தவண்டுமானால் 

தகளாமதலெ ்செய்யலாம். 

 

4.  கூற்றேட்ேக் டகயால் விளிேே்ற்றால் ஆற்றுவாரக்்கு 

ஆற்றாோர ்இன்னா செயல். 

 

சபாருள்:  ஆற்றல் உடையவரக்்கு ஆற்றல் இல்லாேவர ்தீடம 

செய்ேல், ோதன வந்து அழிக்க வல்ல எமடனக் டககாை்டி 

அடழேே்ாற் தபான்றது. 

 

5.    யாண்டுெச்ென்று யாண்டும் உளராகார ்சவந்துப்பின் 



 

 

தவந்து செறப்பை் ைவர.் 

 

சபாருள்:  மிக்க வலிடம உள்ள அரெனால் சவகுளப்பை்ைவர,் 

அவனிைமிருந்து ேப்புவேற்க்காக எங்தக சென்றாலும் எங்கும் வாழ 

முடியாது. 

 

6.    எரியால் சுைப்படினும் உய்வுண்ைாம் உய்யார ்

சபரியாரப்் பிடழேச்ோழுகு வார.் 

 

சபாருள்:  தீயால் சுைப்பை்ைாலும் ஒருகால் உயிர ்பிடழே்து வாழ 

முடியும், ஆற்றல் மிகுந்ே சபரியவரிைேத்ில் ேவறு செய்து நைப்பவர ்

ேப்பி பிடழக்க முடியாது. 

 

7.    வடகமாண்ை வாழ்க்டகயும் வான்சபாருளும் என்னாம் 

ேடகமாண்ை ேக்கார ்செறின். 

 

சபாருள்:  ேகுதியால் சிறப்புற்ற சபரியவர ்ஒருவடன சவகுண்ைால் 

அவனுக்கு பலவடகயால் மாண்புற்ற வாழ்க்டகயும் சபரும் 

சபாருளும் இருந்தும் என்ன பயன். 

 

8.    குன்றன்னார ்குன்ற மதிப்பின் குடிசயாடு 

நின்றன்னார ்மாய்வர ்நிலே்து. 

 

சபாருள்:  மடல ஒேே் ஆற்றல் உடைய சபரியவர,் ஒருவடர அழிக்க 

எண்ணிவிை்ைால், அவர ்எண்ணிய அளவிதலதய இப்பூமியில் 

நிடலசபற்று வாழ்பவர ்தபான்தறாரும், ேம் குடிதயாடும்கூை 

அழிவர.் 

 

9.     ஏந்திய சகாள்டகயார ்சீறின் இடைமுரிந்து 

தவந்ேனும் தவந்து சகடும். 

 

சபாருள்:  உயரந்்ே சகாள்டகயுடைய சபரியவர ்சீறினால் நாை்டை 

ஆளும் அரெனும் இடை நடுதவ முறிந்து அரசு இழந்து சகடுவான். 

 

10. இறந்ேடமந்ே ொரப்ுடையர ்ஆயினும் உய்யார ்

சிறந்ேடமந்ே சீரார ்செறின். 

 

சபாருள்:  மிகெ ்சிறப்பாக அடமந்ே சபருடமயுடையவர ்

சவகுண்ைால் அளவு கைந்து அடமந்துள்ள ொரப்ுகள் 

உடையவரானாலும் ேப்பி பிடழக்க முடியாது. 

 



 

 

 

அதிகாரம்: 76  

சபாருை்சசயல்வலக 

 

1.    சபாருளல் லவடரப் சபாருளாகெ ்செய்யும் 

சபாருளல்லது இல்டல சபாருள். 

 

சபாருள்:  ஒரு சபாருளாக மதிக்கே் ேகாேவடரயும், 

மதிப்புடையவராகெ ்செய்வோகிய சபாருள் அல்லாமல் 

சிறப்புடைய சபாருள் தவறு இல்டல. 

 

2. இல்லாடர எல்லாரும் எள்ளுவர ்செல்வடர 

எல்லாரும் செய்வர ்சிறப்பு. 

 

சபாருள்:  சபாருள் இல்லாேவடர தவறு நன்டம உடையவராக 

இருந்ோலும் எல்லாரும் இகழ்வார,் செல்வடர தவறு நன்டம 

இல்லாவிை்ைாலும் எல்லாரும் சிறப்பு செய்வர.் 

 

3.   சபாருசளன்னும் சபாய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும் 

எண்ணிய தேயே்துெ ்சென்று. 

 

சபாருள்:  சபாருள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நந்ோ விளக்கு, 

நிடனேே் இைே்திற்குெ ்சென்று உள்ள இடையூற்டறக் சகடுக்கும். 

 

4. அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து 

தீதின்றி வந்ே சபாருள். 

 

சபாருள்:  தெரக்்கும் திறம் அறிந்து தீடம ஒன்றும் இல்லாமல், 

தெரக்்கப் பை்டுவந்ே சபாருள் ஒருவனுக்கு அறேட்ேயும் சகாடுக்கும் 

இன்பே்டேயும் சகாடுக்கும். 

 

5.    அருசளாடும் அன்சபாடும் வாராப் சபாருளாக்கம் 

புல்லார ்புரள விைல். 

 

சபாருள்:  அருதளாடும், அன்தபாடும் சபாருந்ோே வழிகளில் வந்ே 

செல்வே்தின் ஆக்கேட்ேப் சபற்று மகிழாமல் அடேே் தீடமயானது 

என்று நீக்கிவிை தவண்டும். 

 

6.    உறுசபாருளும் உல்கு சபாருளும்ேன் ஒன்னாரே் ்

சேறுசபாருளும் தவந்ேன் சபாருள். 

 



 

 

சபாருள்:  இடறயாக வந்து தெரும் சபாருளும், சுங்கமாகக் 

சகாள்ளும் சபாருளும், ேன் படகவடர சவன்று திறடமயாகக் 

சகாள்ளும் சபாருளும் அரெனுடைய சபாருள்களாகும். 

 

7.    அருசளன்னும் அன்பீன் குழவி சபாருசளன்னும் 

செல்வெ ்செவிலியால் உண்டு. 

 

சபாருள்:  அன்பினால் சபறப்பை்ை அருள் என்றுக் கூறப்படும் 

குழந்டே, சபாருள் என்றுக் கூறப்படும் செல்வமுள்ள செவிலிே் 

ோயால் வளரவ்ோகும். 

 

8.    குன்தறறி யாடனப்தபார ்கண்ைற்றால் ேன்டகேச்ோன்று 

உண்ைாகெ ்செய்வான் விடன. 

 

சபாருள்:  ேன் டகப்சபாருள் ஒன்று ேன்னிைம் இருக்க அடேக் 

சகாண்டு ஒருவன் செயல் செய்ோல், மடலயின் தமல் ஏறி யாடனப் 

தபாடரக் கண்ைாற் தபான்றது. 

 

9.     செய்க சபாருடளெ ்செறுநர ்செருக்கறுக்கும் 

எஃகேனிற் கூரிய தில். 

 

சபாருள்:  ஒருவன் சபாருடள ஈை்ைதவண்டும், அவனுடைய 

படகவரின் செருக்டகக் சகடுக்க வல்ல வாள் அடேவிைக் 

கூரட்மயானது தவறு இல்டல. 

 

10. ஒண்சபாருள் காழ்ப்ப இயற்றியாரக்்கு எண்சபாருள் 

ஏடன இரண்டும் ஒருங்கு. 

 

சபாருள்:  சிறந்ேோகிய சபாருடள மிகுதியாக ஈை்டியவரக்்கு, மற்ற 

அறமும் இன்பமுமாகிய இரண்டும் ஒரு தெரக்டககூடும் எளிய 

சபாருளாகும். 

 

அதிகாரம்: 62  

ஆை்விலனயுலடலம 

 

1. அருடம உடைேச்ேன்று அொவாடம தவண்டும் 

      சபருடம முயற்சி ேரும். 

 

சபாருள்:  இது செய்வேற்கு அருடமயாகாது என்று தொரவ்ுறாமல் 

இருக்க    தவண்டும், அடேெ ்செய்வேற்க்குே் ேக்க சபருடமடய 

முயற்சி உண்ைாக்கும். 



 

 

 

2. விடனக்கண் விடனசகைல் ஓம்பல் விடனக்குடற 

தீரந்்ோரின் தீரந்்ேன்று உலகு. 

 

 

சபாருள்:  ஒரு செயடலெ ்செய்யும்தபாதே, அடேே் சோைரந்்து 

செய்வது கடினம் என எண்ணிெ ்செய்யாது விை்டுவிைாதே. 

அவ்வாறு விை்டுவிடுபவடர இந்ே உலகமும் விை்டுவிடும். 

 

3. ோளாண்டம என்னும் ேடகடமக்கண் ேங்கிற்தற 

தவளாண்டம என்னுஞ் செருக்கு. 

 

சபாருள்:  பிறரக்்கு உேவிசெய்ேல் என்னும் தமம்பை்ை நிடலடம 

முயற்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயரந்்ே பண்பில் 

நிடலே்திருக்கின்றது. 

 

4.  ோளாண்டம இல்லாோன் தவளாண்டம தபடிடக 

வாளாண்டம தபாலக் சகடும். 

 

சபாருள்:  முயற்சி இல்லாேவன், பிறரக்்கு உேவுதவன் என்பது, 

படை கண்டு நடுங்கும் தபடி, களே்துள் நின்று ேன் டக வாடளெ ்

சுழற்றுேல் தபால ஒரு பயனும் இல்லாமல் தபாகும். 

 

5. இன்பம் விடழயான் விடனவிடழவான் ேன்தகளிர ்

துன்பம் துடைே்தூன்றும் தூண். 

 

சபாருள்:  ேன் இன்பே்டே விரும்பாேவனாய் தமற்க்சகாண்ைெ ்

செயடல முடிக்க விரும்புகிறவன், ேன் சுற்றே்ோரின் 

துன்பே்டேப் தபாக்கிே் ோங்குகின்ற தூண் ஆவான். 

 

6. முயற்சி திருவிடன ஆக்கும் முயற்றின்டம 

      இன்டம புகுே்தி விடும். 

 

சபாருள்:  முயற்சி ஒருவனுக்குெ ்செல்வேட்ேப் சபருகெ ்செய்யும், 

முயற்சி இல்லாதிருே்ேல் அவனுக்கு வறுடமடயெ ்தெரே்்துவிடும். 

 

7. மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான் 

                              ோளுளான் ோமடரயி னாள். 

 



 

 

சபாருள்:  ஒருவனுடைய தொம்பலில் கரிய மூதேவி 

வாழ்கின்றாள், தொம்பல் இல்லாேவனுடைய முயற்சியிதல 

திருமகள் வாழ்கின்றாள். 

 

8. சபாறியின்டம யாரக்்கும் பழியன்று அறிவறிந்து 

      ஆள்விடன இன்டம பழி. 

 

சபாருள்:  நன்டம விடளவிக்கும் ஊழ் இல்லாதிருே்ேல் 

யாரக்்கும் பழி அன்று, அறிய தவண்டியவற்டற அறிந்து முயற்சி 

செய்யாதிருேே்தல பழி. 

 

9. சேய்வே்ோன் ஆகா சேனினும் முயற்சிேன் 

      சமய்வருேே்க் கூலி ேரும். 

 

சபாருள்:  ஊழியின் காரணே்ோல் ஒரு செயல் செய்ய முடியாமல் 

தபாகுமாயினும், முயற்சி ேன் உைம்பு வருந்திய வருேே்ே்தின் 

கூலிடயயாவது சகாடுக்கும். 

 

10. ஊடழயும் உப்பக்கம் காண்பர ்உடலவின்றிே ்

     ோழாது உஞற்று பவர.் 

 

     தொரவ்ு இல்லாமல் முயற்சியில் குடறவு இல்லாமல் 

முயல்கின்றவர,்செயலுக்கு இடையூறாக வரும் ஊடழயும் ஒரு 

காலே்தில் தோல்வியுறெ ்செய்யும். 

 

 

அதிகாரம்: 7 

 மக்கட்நபறு 

 

1. சபறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்டல அறிவறிந்ே 

      மக்கை்தபறு அல்ல பிற. 

 

      சபாருள்:  அறியதவண்டுவனவற்டற அறியும் அறிவு படைே்ே 

பிள்டளெ ்செல்வேட்ேே ்ேவிர மற்றவற்டற ஒருவன் சபறும் 

நன்டமயாக நான் எண்ணுவதில்டல. 

 

2. எழுபிறப்பும் தீயடவ தீண்ைா பழிபிறங்காப் 

      பண்புடை மக்கை் சபறின். 

 



 

 

சபாருள்:  பழி இல்லாே நல்ல பண்பு உடைய 

மக்கடளப்சபற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவிடனப் 

பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று தெரா. 

 

3. ேம்சபாருள் என்பேம் மக்கள் அவரச்பாருள் 

      ேம்ேம் விடனயான் வரும். 

 

சபாருள்:  பிள்டளகடளே் ேம் செல்வம் என்று அறிந்தோர ்

கூறுவர.் அப்பிள்டளகள் உள்ளபடிதய செல்வமாவது அவரவர ்

செய்யும் நற்செயல்களால் அடமயும். 

 

4. அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேேம் மக்கள் 

      சிறுடக அளாவிய கூழ். 

 

      சபாருள்:  ேம்முடைய மக்களின் சிறு டககளால் அளாவப்சபற்ற 

உணவு, சபற்தறாரக்்கு அமிழ்ேேட்ே விை மிக்க இனிடம 

உடையோகும். 

 

5. மக்கள்சமய் தீண்ைல் உைற்கின்பம் மற்றுஅவர ்

      சொற்தகை்ைல் இன்பம் செவிக்கு. 

 

சபாருள்:  மக்களின் உைம்டபே் சோடுேல் உைம்பிற்கு இன்பம் 

ேருவோகும்: அம் மக்களின் மழடலெ ்சொற்கடளக் தகை்ைால் 

செவிக்கு இன்பம் ேருவோகும். 

 

6. குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பேம் மக்கள் 

      மழடலெச்ொல் தகளா ேவர.் 

 

சபாருள்:  ேம் மக்களின் மழடலெ ்சொல்டலக் தகை்டு அேன் 

இனிடமடய நுகராேவதர குழலின் இடெ இனியது யாழின் 

இடெ இனியது என்று கூறுவர.் 

 

7. ேந்டே மகற்காற்றும் நன்றி அடவயே்து 

      முந்தி இருப்பெ ்செயல். 

 

சபாருள்:  ேந்டே ேன் மகனுக்குெ ்செய்யே்ேக்க நல்லுேவி, 

கற்றவர ்கூை்ைே்தில் ேன் மகன் முந்தியிருக்கும்படியாக 

அவடனக் கல்வியில் தமம்பைெ ்செய்ேலாகும். 

 

8.  ேம்மின்ேம் மக்கள் அறிவுடைடம மாநிலே்து 

       மன்னுயிரக்் சகல்லாம் இனிது. 



 

 

 

சபாருள்:  ேம் மக்களின் அறிவுடைடம ேமக்கு இன்பம் 

பயப்படே விை உலகே்து உயிரக்ளுக்தகல்லாம் மிகுந்ே இன்பம் 

பயப்போகும். 

 

9. ஈன்ற சபாழுதின் சபரிதுவக்கும் ேன்மகடனெ ்

      ொன்தறான் எனக்தகை்ை ோய். 

 

சபாருள்:  ேன் மகடன நற்பண்பு நிடறந்ேவன் என பிறர ்

சொல்லக் தகள்வியுற்ற ோய், ோன் அவடன சபற்றக் காலேத்ில் 

உற்ற மகிழ்ெச்ிடய விைப் சபரிதும் மகிழ்வாள் 

 

10. மகன்ேந்டேக்கு ஆற்றும் உேவி இவன்ேந்டே 

      என்தநாற்றான் சகால்எனும் சொல். 

 

     சபாருள்:  மகன் ேன் ேந்டேக்குெ ்செய்யே் ேக்க டகம்மாறு, 

இவன் ேந்டே இவடன மகனாகப் சபற என்ன ேவம் செய்ோதனா 

என்று பிறர ்புகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லாகும். 
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