
உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

 ஆண்டு 3 (Year 3) 

 

1. அகர முதல எழுத்ததல்லாம் ஆதி 

     பகவன் முதற்றே உலகு. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

agara Mudhala ezhuththellaam aadhi 
Pakavan Mudhatre ulaku 

 
விளக்கம்: 

எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தத அடிப்பதையாக தகாண்டிருக்கின்ேன. அதுறபால உலகம் கைவுதள 

அடிப்பதையாக தகாண்டிருக்கிேது. 

 
English Couplet 1: 

A, as its first of letters, every speech maintains; 

The "Primal Deity" is first through all the world's domains 
 
Couplet Explanation: 

As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world 

 

 

 

 

2.  இனிய உளவாக இன்னாத கூேல் 

       கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

iniya uLavaaka innaadha kooRal 
kani-iruppak kaaikavarnh thatru 
 
விளக்கம்: 
இனிய த ாற்கள் இருக்கும் றபாது அவற்தே விட்டுக் கடுதையான த ாற்கதளக் கூறுதல் கனிகள் 

இருக்கும் றபாது அவற்தே விட்டு காய்கதளப் பறித்துத் தின்பததப் றபான்ேது. 

 
English Couplet 100: 

When pleasant words are easy, bitter words to use, 

Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose 
 
Couplet Explanation: 

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

 
 

 

 

 

 



 

3.  ததய்வத்தான் ஆகா ததனினும் முயற்சிதன் 

தைய்வருத்தக் கூலி தரும். 

 
Transliteration(Tamil to English): 

theyvaththaan aakaa theninum muyaRchidhan 
meyvaruththak kooli tharum 
விளக்கம்: 

விதி நைக்கு உதவ முடியாது றபானாலும், முயற்சி நம் உைல் உதைப்பிற்கு ஏற்ே பலதனத் தரும். 

 
English Couplet 619: 

Though fate-divine should make your labour vain; 
Effort its labour's sure reward will gain. 
 
Couplet Explanation: 

Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with 

bodily exertion, will yield its reward. 
 

 

 

 

 

4. அன்பிலார் எல்லாம் தைக்குரியர் அன்புதையார் 

      என்பும் உரியர் பிேர்க்கு. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

anpilaar ellaam thamakkuriyar anputaiyaar 
enpum uriyar piRarkku 

 
விளக்கம்: 

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்தபாருள்கதளயும் தைக்றக உரிதையாகக் தகாண்டு வாழ்வார்: அன்பு 

உதையவர் தம் உைதையும் பிேர்க்கும்  தகாடுத்து வாழ்வர். 

 
English Couplet 72: 

The loveless to themselves belong alone; 

The loving men are others' to the very bone 
 
Couplet Explanation: 

Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but 
those who possess love consider even their bones to belong to others 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 4 (Year 4) 

 

 

5 கற்க க ைேக் கற்பதவ கற்ேபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

kaRka kasadaRak kaRpavai katrapin 

niRka adhaRkuth thaga 
 
விளக்கம்: 

படிக்க றவண்டும் பழுது இல்லாைல் படித்த பின் படித்ததற்கு ஏற்ேபடி நைக்க றவண்டும். 

 
English Couplet 391: 

So learn that you may full and faultless learning gain, 
Then in obedience meet to lessons learnt remain. 

 
Couplet Explanation: 

Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be 

worthy of his learning. 
 

 

 

 

 

6    ஈன்ே தபாழுதின் தபரிதுவக்கும் தன்ைகதனச் 

         ான்றோன் எனக்றகட்ை தாய். 

 
விளக்கம்: 

தம் ைகதனக் கல்வி ஒழுக்கங்களால் நிதேந்தவன் என்று அறிவுதைறயார் கூே அததக் றகட்ை தாய், 

அவதனப் தபற்ே தபாழுததக் காட்டிலும் மிகுதியாக ைகிழ்வாள். 
 

English Couplet 69: 

When mother hears him named 'fulfill'd of wisdom's lore,' 

Far greater joy she feels, than when her son she bore 
 
Couplet Explanation: 

The mother who hears her son called "a wise man" will rejoice more than she did 
at his birth 

 
Transliteration(Tamil to English): 

eendra pozhudhin peridhuvakkum thanmakanaich 
chaandroan enakkaetta thaai 
 

 

 

 

 

 



 

 

7  இன்னாத ய் தாதர ஒறுத்தல் அவர்நாண 

நன்னயஞ் த ய்து விைல். 

 
Transliteration(Tamil to English): 

innaasey thaarai oRuththal avarnhaaNa 

nannayanhj seydhu vidal 
 
விளக்கம்: 

நைக்குத் தீதை த ய்தவதரத் தண்டிக்கும் வழி, அவர் தவட்கப்படும்படி அவருக்கு நன்தைதயச் 

த ய்து விடுவறத. 

 
English Couplet 314: 

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; 
Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by. 

 
Couplet Explanation: 

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. 

 
 

 

 

 

8  நன்றி ைேப்பது நன்ேன்று நன்ேல்லது 

     அன்றே ைேப்பது நன்று. 

 

விளக்கம்: 

ஒருவரர்முன்த ய்த நன்தைதய ைேப்பது அேம் அன்று; அவர் த ய்த தீதைதயச் த ய்த அப்

தபாழுறத ைேந்து விடுவது அேம் ஆகும். 

English Couplet 108: 

'Tis never good to let the thought of good things done thee pass away; 

Of things not good, 'tis good to rid thy memory that very day 
 

Couplet Explanation: 

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) 
 

Transliteration(Tamil to English): 

nandri maRappadhu nandrandru nandralladhu 

andrae maRappadhu nandru 

 

 

 

 

 



உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 5 (Year 5) 

 

 

9  தீயினாற் சுட்ைபுண் உள்ளாறும் ஆோறத 

நாவினாற் சுட்ை வடு. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

theeyinaar suttapuN uLLaarum aaRaadhae 

naavinaaR sutta vadu 
 
விளக்கம்: 
ஒருவதன ைற்தோருவன் தீயால் சுட்ை புண் உைம்பின்றைல் வடுவாக இருந்தாலும் உள்ளத்துக் காயம் 

காலத்தில் ஆறிப்றபாய்விடும். ஆனால் தகாடிய வார்த்ததகளால் தநஞ்த ச் சுட்ை வடு அதில் 

புண்ணாகறவ கிைந்து ஒரு நாளும் ஆோது. 

 
English Couplet 129: 

In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore; 
In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more 

 
Couplet Explanation: 

The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by 
the tongue will never heal 
 
 

 

 

 

10  ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம் 

உயிரினும் ஓம்பப் படும். 

 
Transliteration(Tamil to English): 

ozhukkam vizhuppanh tharalaan ozhukkam 
uyirinum Ompap padum 
 

விளக்கம்: 

ஒழுக்கறை எல்லார்க்கும் றைன்தைதயத் தருவதாக இருப்பதால், அந்த ஒழுக்கறை உயிதர விைச் 

சிேந்ததாகப் றபாற்ேப்படும். 

 
English Couplet 131: 

'Decorum' gives especial excellence; with greater care 
'Decorum' should men guard than life, which all men share 

 
Couplet Explanation: 

Propriety of conduct leads to eminence, it should therefore be preserved more 
carefully than life 
 

 
 

 



 
 

11  றதான்றின் புகதைாடு றதான்றுக அஃதிலார் 

றதான்ேலின் றதான்ோதை நன்று. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

thoandrin pukazhotu thoandruka aqdhilaar 

thoandralin thoandraamai nandru 
 

விளக்கம்: 

பிேர் அறியுைாறு அறிமுகைானால் புகழ் மிக்கவராய் அறிமுகம் ஆகுக; புகழ் இல்லாதவர் உலகு 

காணக் காட்சி தருவதிலும், தராைல் இருப்பறத நல்லது. 

 
English Couplet 236: 

If man you walk the stage, appear adorned with glory's grace; 
Save glorious you can shine, 'twere better hide your face. 

 
Couplet Explanation: 

If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. From 

those who are destitute of them it will be better not to be born. 
 

 

 

 

 

12 ததாட்ைதனத் தூறும் ைணற்றகணி ைாந்தர்க்குக் 

கற்ேதனத் தூறும் அறிவு. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

thottanaith thooRum maNaRkaeNi maandharkkuk 

katranaith thooRum aRivu 
 

விளக்கம்: 
றதாண்டும் அளவிற்கு நீர் தபருகும் ைணல் பாங்கான கிணற்றில் அதுறபாலறவ ைனிதர்களுக்கு 
கற்கின்ே அளவிற்கு தபருகும் அறிவு 

 
English Couplet 396: 

In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below; 

The more you learn, the freer streams of wisdom flow. 
 
Couplet Explanation: 

Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is 
dug, and knowledge will flow from a man in proportion to his learning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 6 (Year 6) 

 
 

13  எப்தபாருள் யார்யார்வாய்க் றகட்பினும் அப்தபாருள் 

தைய்ப்தபாருள் காண்ப தறிவு. 

 
விளக்கம்: 
எததபற்றியும் யார் யார் என்ன த ால்ல றகட்ைாலும் அதன் உண்தைதய  றதடி விளங்கிக் தகாள்வறத 

அறிவு. 

 
English Couplet 423: 

Though things diverse from divers sages' lips we learn, 
'Tis wisdom's part in each the true thing to discern. 
 
Couplet Explanation: 

To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

epporuL yaaryaarvaaik kaetpinum apporuL 

meypporuL kaaNpa thaRivu 
 

 

 

 

 

14 எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியார் 

        திண்ணியர் ஆகப் தபறின். 

 

விளக்கம்: 
ஒன்தேச் த ய்ய எண்ணியவர் அததச் த ய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ே ைனஉறுதிதய உதையவராக 

இருந்தால், அதைய நிதனத்தவற்தே எல்லாம் அவர் எண்ணப்படிறய அதைவார். 

 

English Couplet 666: 
Whate'er men think, ev'n as they think, may men obtain, 

If those who think can steadfastness of will retain. 
 
Couplet Explanation: 

If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) 
they will obtain what they have desired even as they have desired it. 

 
Transliteration(Tamil to English): 
eNNiya eNNiyaangu eydhu eNNiyaar 

thiNNiyar aagap peRin 

 

 

 

 



 

15 தன்தநஞ்  றிவது தபாய்யற்க தபாய்த்தபின் 

தன்தநஞ்ற  தன்தனச் சுடும். 

 
விளக்கம்: 
தனது தநஞ் ம் அறிந்து தபாய் த ால்லக்கூைது தபாய்யாக இருப்பின் தனது தநஞ்ற  தன்தன 

துன்புறுத்தும். 

 
English Couplet 293: 

Speak not a word which false thy own heart knows 
Self-kindled fire within the false one's spirit glows. 
 
Couplet Explanation: 

Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, his mind will burn 

him (with the memory of his guilt). 
 
Transliteration(Tamil to English): 

thannenhj saRivadhu poiyaRka poiththapin 
thannhenjae thannaich sudum 

 
 

 

 

 

16  வாய்தை எனப்படுவது யாததனின் யாததான்றும் 

தீதை இலாத த ாலல். 

 
விளக்கம்: 

உண்தை என்று த ால்லப்படுவது எது என்ோல், எவர்க்கும் எத்ததகய தீங்தகயும் தராத த ாற்கதளச் 

த ால்வறத ஆகும். 

 
English Couplet 291: 

You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free. 

 
Couplet Explanation: 

Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to 

others). 
 
Transliteration(Tamil to English): 

vaaimai enappaduvadhu yaadhenin yaadhondrum 
theemai ilaadha solal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 7 (Year 7) 

 

17 தபாய்தையும் வாய்தை யிைத்த புதரதீர்ந்த 

நன்தை பயக்கும் எனின். 

 
விளக்கம்: 
குற்ேம் அற்ே நன்தைதயத் தரும் என்ோல் உண்தை த ால்ல றவண்டிய இைத்தில் தபாய்யும் 

த ால்லலாம். 

 
English Couplet 292: 

Falsehood may take the place of truthful word, 
If blessing, free from fault, it can afford. 

 
Couplet Explanation: 

Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from 
fault. 
 
Transliteration(Tamil to English): 

poimaiyum vaaimai yitaththa puraidheerndha 

nanmai payakkum enin 
 

 
 

 

 

 

18 பிேப்தபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிேப்தபாவ்வா 

த ய்ததாழில் றவற்றுதை யான். 

 
விளக்கம்: 

எல்லா ைக்களும் பிேப்பால்  ைறை ; அவரவர் த ய்யும் த யல் றவறுபாடுகளால் ைட்டுறை தபருதை 

வரும். 

 
English Couplet 972: 

All men that live are one in circumstances of birth; 
Diversities of works give each his special worth. 
 
Couplet Explanation: 

All human beings agree as regards their birth but differ as regards their 

characteristics, because of the different qualities of their actions. 
 
Transliteration(Tamil to English): 

piRappokkum ellaa uyirkkum siRappovvaa 
seydhozhil vaetrumai yaan 
 

 

 

 

 



 

19 யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் 

ற ாகாப்பர் த ால்லிழுக்குப் பட்டு. 

 
விளக்கம்: 

எததக் காக்க முடியாதவரானாலும் நா ஒன்தேயாவது காத்துக் தகாள்ள றவண்டும். முடியாது 

றபானால் த ால்குற்ேத்தில் சிக்கித் துன்பப்படுவர். 

 
English Couplet 127: 

Whate'er they fail to guard, o'er lips men guard should keep; 

If not, through fault of tongue, they bitter tears shall weep 
 
Couplet Explanation: 

Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of 
speech and the consequent misery will ensue 

 
Transliteration(Tamil to English): 

yaakaavaa raayinum naakaakka kaavaakkaal 
soakaappar sollizhukkup pattu 
 

 
 

 

 

 

20. எந்நன்றி தகான்ோர்க்கும் உய்வுண்ைாம் உய்வில்தல 

த ய்ந்நன்றி தகான்ே ைகற்கு. 

 
விளக்கம்: 

எத்ததன தபரிய அேங்கதள அழித்தவர்க்கும் பாவத்ததக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆனால், ஒருவர் 

த ய்த உதவிதய ைேந்து தீதை த ய்பவனுக்கு வழிறய இல்தல. 

 
English Couplet 110: 

Who every good have killed, may yet destruction flee; 
Who 'benefit' has killed, that man shall ne'er 'scape free 
 

Couplet Explanation: 

He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who 
has killed a benefit 
 
Transliteration(Tamil to English): 

enhnhandri kondraarkkum uyvuNdaam uyvillai 

seynhnhandri kondra makaRku 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 8 (Year 8) 

 

21   எண்ணித் துணிக கருைம் துணிந்தபின் 

         எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. 

 
 விளக்கம்: 

ஒரு த யதலச் த ய்து முடிக்கும் வழிதய அறிந்து ததாைங்குக. ததாைங்கியபின் அது பற்றி எண்ணிக் 

தகாள்றவாம் என்பது குற்ேம். 

 
English Couplet 467: 

Think, and then dare the deed! Who cry, 

'Deed dared, we'll think,' disgraced shall be. 
 
Couplet Explanation: 

Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say "We 
will consider," is folly. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

eNNith thuNika karumam thuNindhapin 
eNNueam enpadhu izhukku 
 

 

 

 

 

22     துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 

            துப்பாய தூஉம் ைதை. 

 
விளக்கம்: 

உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் தபாருள்கதள விதளவித்துத் தருவறதாடு, பருகுறவார்க்குத் தானும் ஓர் 

உணவாக இருப்பது ைதையாகும். 
 

English Couplet 12: 

The rain makes pleasant food for eaters rise; 

As food itself, thirst-quenching draught supplies 
 
Couplet Explanation: 

Rain produces good food, and is itself food 
 
Transliteration(Tamil to English): 

Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth 

Thuppaaya Thoou Mazha 
 
 

 

 

 



23      உழுதுண்டு வாழ்வாறர வாழ்வார்ைற் தேல்லாம் 

            ததாழுதுண்டு பின்த ல் பவர். 

 
விளக்கம்: 

உைவு த ய்து அதனால் கிதைத்தததக் தகாண்டு வாழ்கின்ேவறர உரிதைறயாடு வாழ்கின்ேவர், 

ைற்ேவர் எல்றலாரும் பிேதரத் ததாழுது உண்டு பின் த ல்கின்ேவறர. 

 
English Couplet 1033: 

Who ploughing eat their food, they truly live: 

The rest to others bend subservient, eating what they give. 
 
Couplet Explanation: 

They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life. 
 
Transliteration(Tamil to English): 

uzhudhuNdu vaazhvaarae vaazhvaarmaR Rellaam 

thozhudhuNdu pinsel pavar 
 

 

 

 

 

24      ைகன்தந்ததக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தத 

            என்றநாற்ோன் தகால்எனும் த ால். 

 
விளக்கம்: 
 

விளக்கம்: 

குைந்தத தபற்றோருக்கு த ய்யும் உதவி 'இவர் தபற்றோர்கள் என்ன தவம் த ய்தார்கறளா இந்தக் 

குைந்தததயப்தபே' என்ே த ால். 

 
English Couplet 70: 

To sire, what best requital can by grateful child be done? 
To make men say, 'What merit gained the father such a son?' 

 
Couplet Explanation: 

(So to act) that it may be said "by what great penance did his father beget him," 
is the benefit which a son should render to his father 
 
Transliteration(Tamil to English): 

makan-dhandhaikku aatrum udhavi ivan-dhandhai 

ennoatraan kol-enum sol 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 9 (Year 9) 

 
 

25        உடுக்தக இைந்தவன் தகறபால ஆங்றக 

            இடுக்கண் கதளவதாம் நட்பு. 

 
விளக்கம்: 
உதை உைலில் இருந்து விலக்க அதத தடுத்து காக்கும் தக றபால் நண்பரின் துன்பம் கண்டு 

உதவுவறத நட்பு. 

 
English Couplet 788: 

As hand of him whose vesture slips away, 
Friendship at once the coming grief will stay. 
 
Couplet Explanation: 

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

of one whose garment is loosened (before an assembly). 
 
Transliteration(Tamil to English): 

udukkai izhandhavan kaipoala aangae 
idukkaN kaLaivadhaam natpu 

 

 

 

 

 

26          முகநக நட்பது நட்பன்று தநஞ் த்து 

                 அகநக நட்பது நட்பு. 

 
விளக்கம்: 

பார்க்கும்றபாது ைனம் ைகிைாைல், முகம் ைட்டுறை ைலரப் பைகுவது நட்பு அன்று. அன்பால் ைனமும் 

ைலரப் பைகுவறத நட்பு. 

 
English Couplet 786: 

Not the face's smile of welcome shows the friend sincere, 

But the heart's rejoicing gladness when the friend is near. 
 
Couplet Explanation: 

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. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

mukanhaka natpadhu natpandru nenjaththu 

akanhaka natpadhu natpu 
 

 

 

 

 



 

 

27          தந்தத ைகற்காற்றும் நன்றி அதவயத்து 

               முந்தி இருப்பச் த யல். 

 
விளக்கம்: 

தகப்பன் தன் பிள்தளக்குச் த ய்யும் நன்தை, கற்ேவர் அதவயில் முதன்தைப் தபேச் த ய்வறத. 

 
English Couplet 67: 

Sire greatest boon on son confers, who makes him meet, 

In councils of the wise to fill the highest seat 
 
Couplet Explanation: 

The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in 
the assembly of the learned 

 
Transliteration(Tamil to English): 

thandhai makaRkaatrum nandri avaiyaththu 
mundhi iruppach cheyal 
 

 

 

 

 

 

28          யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் றநாதல் 

                அதனின் அதனின் இலன். 

 
விளக்கம்: 
ஒருவன் எந்த எந்தப் தபாருள்களின் றைல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிோறனா அவன் அந்த 

அந்த தபாருள்களால் துன்பப்பைைாட்ைான். 

 
English Couplet 341: 

From whatever, aye, whatever, man gets free, 
From what, aye, from that, no more of pain hath he!. 
 
Couplet Explanation: 

Whatever thing, a man has renounced, by that thing; he cannot suffer pain. 

 
Transliteration(Tamil to English): 

yaadhanin yaadhanin neengiyaan noadhal 

adhanin adhanin ilan 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



உலகப் ப ொதுமறை (திருக்குைள்) அறிவ ொம் 

 

ஆண்டு 10 (Year 10) 

 
 

29            காலத்தி னாற்த ய்த நன்றி சிறிததனினும் 

                  ஞாலத்தின் ைாணப் தபரிது. 

 
விளக்கம்: 

 ரியான றநரத்தில் த ய்த உதவி சிறியதாக இருப்பினும் அதுறவ உலகத்தின் மிக தபரியது. 

 
English Couplet 102: 

A timely benefit, -though thing of little worth, 

The gift itself, -in excellence transcends the earth 
 
Couplet Explanation: 

A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) 
much larger than the world 

 
Transliteration(Tamil to English): 

kaalaththi naaRseydha nanRi siRidheninum 
Gnaalaththin maaNap peridhu 
 

 

 

 

 

 

30            அன்பிற்கும் உண்றைா அதைக்குந்தாழ் ஆர்வலர் 

                   புன்கணீர் பூ ல் தரும். 
 

விளக்கம்: 

அன்பிற்கும் கூைப் பிேர் அறியாைல் தன்தன மூடி தவக்கும் கதவு உண்றைா? இல்தல. தம்ைால் 
அன்பு த ய்யப்பட்ைவரின் துன்பத்ததக் காணும்றபாது வடியும் கண்ணீறர அன்பு உள்ளத்ததக் 

காட்டிவிடும். 

 
English Couplet 71: 

And is there bar that can even love restrain? 
The tiny tear shall make the lover's secret plain 
 
Couplet Explanation: 

Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will 

publish the love that is within 
 
Transliteration(Tamil to English): 

anpiRkum uNdoa adaikkundhaazh aarvalar 
pun-kaNeer poosal tharum 

 
 

 

 



 

 

 

31            குணம்நாடிக் குற்ேமும் நாடி அவற்றுள் 

       மிதகநாடி மிக்க தகாளல். 

 
விளக்கம்: 
ஒருவனின் குணங்கதள ஆராய்ந்து அவனிைம் இருக்கும் குற்ேங்கதளயும் ஆராய்ந்து இரண்டிலும் 
எதவ அதிகைாக இருக்கின்ேன என்பததயும் ஆராய்ந்து குணங்களின் மிகுதிதயக் தகாண்றை 

அவதனப் பதவிக்குத் ததரிவு த ய்யறவண்டும். 

    
English Couplet 504: 

Weigh well the good of each, his failings closely scan, 
As these or those prevail, so estimate the man. 

 
Couplet Explanation: 

Let (a king) consider (a man's) good qualities, as well as his faults, and then 

judge (of his character) by that which prevails. 
 
Transliteration(Tamil to English): 

kuNamnhaatik kutramum naati avatruL 
mikainhaati mikka koLa 

 

 

 

 

 

 

32            அன்பும் அேனும் உதைத்தாயின் இல்வாழ்க்தக 

                   பண்பும் பயனும் அது. 

 
விளக்கம்: 

ைதனவி பிள்தளகளிைத்தில் அன்பும், றதடிய தபாருதள நட்பு சுற்ேங்களுைன் பகிர்ந்து தகாள்ளும் 

அேமும் இருந்தால் இல்வாழ்க்தகயின் பண்பும் அதுறவ; பயனும் அதுறவ. 

 
English Couplet 45: 

If love and virtue in the household reign, 

This is of life the perfect grace and gain 
 
Couplet Explanation: 

If the married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward 
 
Transliteration(Tamil to English): 

anpum aRanum udaiththaayin ilvaazhkkai 

paNpum payanum adhu 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


