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வேங்கடகிருஷ்ணனின் திருக்குறள் இந்தி ம  ழிமபயர்ப்புத்திறன் 
 

  . மப ற்மக டி 
 

முனனவரா் படா்ட ஆயா்வ ளரா், 

அயா்ய ந ட ரா் ஜ னகி அமா்ம ளா்  கலா்லூரி (தனா்ன டா்சி), சிவக சி – 626 124, தமிழா்ந டு, இநா்திய . 
 

ஆய்வுக்கள ்  

   உலகபா் பப துமனைய கபா் பப ைா்ைபா்படுமா்  திருகா்குைளா் , தமிழா்  இலகா்கியஙா்களிலா்  பல 

உனரகனளயுமா்  அதிக பம ழிபபயரா்பா்புகனளயுமா்  பக ணா் ட ஒபர நூல கதா் திகழா்கினா்ைது. இநா்நூலா்  

உலகமகா்களா்  அனனவருகா்குமா்  பப துவ ன வ ழா்வியைா்கருதா்துகா்களுமா்  உலகமா்  பப ைா்றுமா்  விழுமியஙா்களுமா்  

ஒருஙா்பக மிளிருமா்  நூல தல லா் , பல பம ழிகளிலா்  பம ழிபபயரா்கா்கபா்  பபைா்றுளா்ளது. திருகா்குைளா்  முதலிலா்   

பமன டா்டு அறிஞரா் பலர லா்  ஆஙா்கிலமா் , பிபரஞா்சு, இலதா்தீனா்  முதல ன பம ழிகளிலா்  பம ழிபபயரா்பா்புகா் 

கணா் டது. தைா்பப து இநா்திய பம ழிகளா்  மைா்றுமா்  அயலா்ந டா்டு பம ழிகளா்  என முபா்பதுகா்குமா்  பமைா்படா்ட 

பம ழிகளிலா்  பம ழிபபயரா்கா்கபா்படா்டுளா்ளது. திருகா்குைளா்  

முமா்பம ழி பவளியீடா்டிலா்  பவஙா்கடகிருஷா்ணனா்  எனா்பவரினா்  

இநா்தி பம ழிபபயரா்பா்புதா்திைனன இகா்கடா்டுனர ஆயா்கினா்ைது.  

எல்லல  

 ஆயா்வினா்  வனரயனை கருதி, பவஙா்கடகிருஷா்ணனா்  

பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  ‘அனா்புனடனம’ அதிக ர 

பம ழிபபயரா்பா்பு மடா்டுமா்  ஆயா்பவலா்னலய ககா் 

பக ளா்ளபா்படுகினா்ைது. (Dr.K.Kannan & Mr.M.G. Vengata 

Krishnan, Thirukkural, Trilingual Edition, Pappa Publications, 

Madurai, 4th Edition, 2014) 
 

வேங்கடகிருஷ்ணனின் ம  ழிமபயர்ப்பு உத்திகள்  

 பவஙா்கடகிருஷா்ணனினா்  திருகா்குைளா்  இநா்தி 

பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  பநரடி பம ழிபபயரா்பா்பு இலா்னல. அனவ 

ஒவா்பவ னா்றுமா்  விளகா்கமுனையிலா்  அனமநா்த கருதா்த கா்க 

பம ழிபபயரா்பா்ப கபவ உளா்ளது. இவரது பம ழிபபயரா்பா்பு 

உதா்திகனள  

 பெயா்யுளா்  பம ழிபபயரா்பா்பு 

 கருதா்த கா்க பம ழிபபயரா்பா்பு 

 வின , உவமமா் , முரணா்  - பம ழி பபயரா்பா்புநினலகளா்   

 பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  பபயரா்ொ்பெ லா்  அனமபா்புகா்களா்  

 உனரகளுகா்கினடபய உளா்ள பவறுப டா்டுதா்தனா்னமயிலா்  

பம ழிபபயரா்பா்பு 

 பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  அணிநயமா்    

எனபா் ப குபடுதா்த இயலுகினா்ைது. 

அதிக ரத் தலலப்பு  

   அனா்புனடனம  எனா்னுமா்  பணா் புபா்பபயரா்ொ்பெ லா் , 

‘அனா்புணரா்வு’  எனா்னுமா்  பணா் புபா் பப ருளிலா்  பா்பரமா்ப வா்  पे्रम भाव 

(Prembhaav) என பம ழிபபயரா்கா்கபா்படா்டுளா்ளது. இநா்தி பம ழியிலா்  

அனா்பினன உணரா்தா்த பா்ய ரா், பா்பரமா் , ஸா் பநஹா் , பா்ரிய, பம ஹபா்பதா் பப னா்ை பலபெ ைா்களா்  இருபா்பினுமா் , அதீத 

அனா்பினன உணரா்தா்துமா்  பா்பரமா்  எனா்னுமா்  பெ லா்லினனபய அதிக ரதா்தனலபா்ப க பவஙா்கடகிருஷா்ணனா்  

பயனா் படுதா்தியுளா்ள ரா். 

மசய்யுள் ம  ழிமபயர்ப்பு 

     திருகா்குைளா் , ‘குைளா் ’ எனா்னுமா்  ய பா்பனமபா்பிலா்  அனமநா்த மரபுகா்கவினத நூல குமா் . இது 

பவணா் ப  ய பா்புடனா்  அனமநா்த இரணா் டு அடிகளா்  பக ணா் ட கவினத வடிவ குமா் . தமிழிலா்  குைளா்  ய பா்புபா் 

பப னா் பை இநா்தியிலா்  பத ஹ  - Dhoha ( दोहा  ) எனா்னுமா்  மரபுகா்கவினத வடிவமுளா்ளது. பத ஹ  எனா்பதைா்கு 

ஈரடிொ் பெயா்யுளா்  - ஈரடிபா்ப  - ஈரடிொ் ெநா்தமா்  எனா்று பப ருளா்படுமா் . பவஙா்கடகிருஷா்ணனினா்  திருகா்குைளா்  இநா்தி 

பம ழிபபயரா்பா்பு தமிழா்ொ்பெயா்யுளா்  வடிவதா்திைா்குமா்  இநா்திொ் பெயா்யுளா்  வடிவதா்திைா்குமா்  ஏைா்ை ைா்  பப னா்று, 
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பத ஹ  அனமபா்பிலா்  இடமா்பபறுமா்  இரணா் டு அடிகளிலா்  பெயா்யுளா்  நனடயிலா்  இனயபுதா்பத னடயிலா்  ((Rhyming 

Words) அனமநா்துளா்ளன. இநா்திகா்கவினத நனடயிலா்  திருகா்குைளா்  பம ழிபபயரா்கா்கபா்படா்டுளா்ளது. 

பெயா்யுளா்                பெயா்யுளா்  பம ழிபபயரா்பா்பு 

     

     குைளா்  (தமிழா் )             பத ஹ  (இநா்தி) 

 பம ழிபபயரா்பா்ப ளரா் பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  ஒபர ெநா்தநயமா்  அனமயபா்பபைா்ை 

இனயபுதா்பத னடகனளபா் (Rhyming Words) பயனா்படுதா்துவனதகா் க ணமுடிகினா்ைது.  

கருத்த க்க ம  ழிமபயர்ப்பு  

   பவஙா்கடகிருஷா்ணனினா்  பம ழிபபயரா்பா்பு 

பெ லா்லுகா்குொ் பெ லா்  பநரடி பம ழிபபயரா்பா்ப க இலா்ல மலா் , 

பப ருணா் னம மைா்றுமா்  விளகா்கமுனை அடிபா்பனடயிலா்  அனமநா்த 

பம ழிபபயரா்பா்ப க உளா்ளது. மூல நூலிலா்  (திருகா்குைளா் ) க ணபா்படுமா்  

சுருஙா்கிய வடிவு, பபறுபம ழியிலா்  பப ருளா்  விரிவுடனா்  

பபயரா்கா்கபா்படா்டுளா்ளது. ெ னா்ை க, 

 “அன்பிற்கு ் உண்வட  அலடக்குந்த ழ் ஆரே்லர் 

  புன்கண்நீர் பூசல் தரு ்.”     (திருகா்குைளா் . 71)  

எனா்னுமா்  குைளுகா்கு, “அனா்ப னவரா்களினா்  இதயதா்திலா்  உளா்ள 

அனா்பினன அனடகா்குநா்த ழா்பா்ப ளா்  ய ரிடமா்  உளா்ளது? கணா் களிலா்  

பவளிபா்படுமா்  சிறிய கணா் ணீபர  தூயா்னமய க அறிவிதா்துவிடுமா்” 

எனா்னுமா்  பப ருளா்படுமா்படி பம ழிபபயரா்தா்துளா்ள ரா். 

अर्गल है क्या जो रखे, पे्रमी उर में प्यार ! 

       घोषण  करती साफ ही, तुच्छ नयन जल धार !!  

             (திருகா்குைளா்  முமா்பம ழிபா்பதிபா்பு, பகா்கமா்  15)  
மூலபம ழியிலா்  இடமா்பபை த இதயமா் , ய ரிடமா் , தூயா்னமய க 

பப னா்ை பெ ைா்களா்  பபறுபம ழியிலா்  இடமா்பபறுகினா்ைன. பமலுமா்  

‘எனா்பிலதனன’ என மூலபம ழியிலா்  எலுமா்பிலா்ல த உயிரினஙா்களா்  

எனகா் குறிபா்ப ககா் கூறியனத, எலுமா்பிலா்ல த புழுகா்களா்  (கீபட 

அஸா் திவிஹினா்  - कीड़े अस्थि ववहीन) எனா்னுமா்  பப ருளா்படுமா்படி 

உனரய சிரியரா் பப லா்  விரிதா்துமா்  பம ழிபபயரா்தா்துளா்ள ரா். இவா்வ று 

பம ழிபபயரா்பா்ப ளர க அனனதா்துகா்குைளா்கனளயுமா்  

அதா்திருகா்குைளினா்  உளா்ள ரா்நா்த கருதா்துகா்கனள விளகா்குமா்  முனையிலா்  

பவஙா்கடகிருஷா்ணனினா்   பம ழிபபயரா்பா்பு அனமகினா்ைது.  

 

ம  ழிமபயர்ப்பில் உேல   

 மூலபம ழியிலா்  இடமா்பபைா்ை உவனமகா்கு முகா்கியதா்துவமா்   அளிகா்குமா்  வனகயிலா்  அபத 

உவனமயினனகா் னகய ணா் டுமா் , விரிதா்துமா்  பம ழிபபயரா்தா்துளா்ள ரா் (திருகா்குைளா் , அனா்புனடனம, குைளா்  

எணா் களா்  77,78).  பமலுமா்  தமிழா்  பம ழியிலா்  இடமா்பபறுமா்  உவமஉருபுகா்கு நிகர ன உவமஉருபு நிகரனா்களா்  

பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  இடமா்பபறுகினா்ைன. (ஜகநா்ந தனா் , கி.வ  – 

திருகா்குைளா்  ஆர யா்ொ்சிபா் பதிபா்பு, பக யமா்புதா்தூரா், 2004, 

இரணா் ட மா்  பதிபா்பு.) 

 

உே  உருபு 
திருக்குறள் 

எண் 

திருகா்குைளா்  

பெ லா்லனடவு 
இநா்தி 

பம ழிபபயரா்பா்பு  

பப ல ஜா்பய னா்  

ज्ोों 
ஜா்பய னா்  ज्ोों 77 

அைா்று னவெ  वैसा 78 

 
வின ,  முரண் அல ப்பு  

    வின  அனமபா்பு வின  அனமபா்ப கபவ 

பம ழிபபயரா்கா்கபா்படா்டுளா்ளது (திருகா்குைளா் , அனா்புனடனம, குைளா்  

எணா் களா்  71,79). எனினுமா்  மூலபம ழியிலா்  அனமநா்த அபத வின  

அனமபா்புபா் பபறுபம ழியிலா்  இடமா்பபைவிலா்னல. உணா் பட ? 

எனுமா்  வின  -  ய பரனுமா்  னவதா்துளா்ள ரா்கள ? (क्या जो रखे ) 

எவனா்பெயா்யுமா்  (எனா்ன பெயா்யுமா்  எனா்னுமா்  பப ருளா் ) எனுமா்  வின  எனா்ன பலனா் ? (क्या फल),  எனா்னுமா்  குறிபா்புபா்  

பப ருளிலா் ; வின  அனமபா்பிலா்  ம ைா்ைமா்  அனடகினா்ைன. 

  

சந்த ் (இலயபு) 
திருக்குறள் 

எண் 

பா்ய ரா்   प्यार 

த ரா்   धार 
71 

க மா்    काम 

ெ மா்   चाम 
72 

ெனா்பய கா்  सोंयोग 

பல கா்     लोग 73 

பா்பரமா்   पे्रम 

பஷமா்   के्षम 74 

பய கா் योग 

பல கா்  लोग 75 

அஜ னா்  अजान 

ஜ னா்  जान 76 

கரா்மா்  घमम 

தரா்மா்  धमम 
77 
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   திருகா்குைளிலா்  அனமநா்த முரணா் பத னடகா்கு பம ழிபபயரா்பா்ப ளரா் பபறுபம ழியிலா்  

இயலா்ப கவுமா்  பநரடிய கவுமா்  சிலவைா்றிைா்கு முரணா் பத னடயிலா்  பம ழிய கா்கமா்  பெயா்துளா்ள ரா். இனா்னுமா்  

சிலவைா்றிைா்கு முரணா் பத னடய க இலா்ல மலுமா்  பம ழிய கா்கமா்  பெயா்துளா்ள ரா். அைமா்  - மைமா்  எனா் பது தரா்ம 

धमम  – அதரா்ம अधमम எனா்னுமா்  முரணா் நனட பம ழிபபயரா்பா்ப க அனமவனதகா் க ணமுடிகினா்ைது. 

 

  

திருக்குறள் 

மச ல்லலடவு 
இந்தி 

ம  ழிமபயர்ப்பு 
ம  ழிமபயரத்்த 

தன்ல  
திருக்குறள் எண் 

 

அனா்பு 

 

 

பா்ய ரா்  ( प्यार ) 
இனணநிகரனா்  

பயனா் ப டு 71 

பா்ரிய ( वप्रय ) 

 
இனணநிகரனா்  

பயனா் ப டு 73 

பா்பரமா்  ( पे्रम ) இனணநிகரனா்  

பயனா் ப டு 72>74>76>77>78>79 

எனா் பு 

ஹடா்டி (हड्डी) இனணநிகரனா்  

பயனா் ப டு 72 

எலுமா்புகா்கு 

பம ழிபபயரா்பா்பு இனா்னம 
பப ருணா் னம 

அடிபா்பனடயிலா்  
73 

 

அஸா் தி  अस्थि இனணநிகரனா்  

பயனா் ப டு 
79 

 

இனவ பப னா் பை தமிழுகா்கு நிகர க உளா்ள இநா்திொ் பெ ைா்கனளபா் பயனா் படுதா்தியுளா்ள ரா். 

 

ம  ழிமபயர்ப்பில் அணிநய ்  

   பம ழிபபயரா்பா்பு ஆசிரியரா் பெயா்யுளிலா்  (திருகா்குைளிலா் ) இலா்ல தவைா்னையுமா்  

அணிநயதா்திைா்க கவுமா்  ஓனெ நயதா்திைா்க கவுமா்  ஹிநா்தி பத ஹ  அனமபா்பிைா்க கவுமா்  சில பெ ைா்கனள 

வலிநா்து பெரா்தா்துளா்ள ரா். பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  ெநா்த நயதா்திைா்கு முதனா்னம பக டுதா்திருபா்பதன லா் , மூல நூலிலா்  

(திருகா்குைளா் ) இலா்ல த பெ ைா்கனள வலிநா்து பெரா்தா்துளா்ள ரா். ெ னா்ை க, அனா்புனடனமயிலா்  ‘எனா்புமா்  உரியரா் 

பிைரா்கா்கு’ எனா்ை குைளடியிலா்  வளா்ளுவரா் ‘பத லா் ’ எனா்னுமா்  பெ லா்னலபா் பயனா்படுதா்தவிலா்னல. ஆன லா்  

பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  பத லா்  எனுமா்  பப ருளிலா்  ெ மா்  (चाम) எனா்னுமா்  பெ லா் , இனயபு நயதா்திைா்க கபா் 

பயனா் படுதா்தபா்படா்டுளா்ளது. எனினுமா்  மூலபம ழியினா்  கருதா்துபா் பப ருணா் னம சினதயவிலா்னல.  

 

உலர வேறுப டு ் ம  ழிமபயர்ப்பு   றுப டு ்  

   மூலநூலினா்  பப ருணா் னமனய உனரய சிரியரா்களா்  பக ணா் பட அறிய முடியுமா் . எனினுமா் , 

உனரய சிரியரா்களினா்   பப ருளா்பவறுப டா்டின லா் , பம ழிபபயரா்பா்பிலுமா்  பவறுப டு அனமயுமா் . அவா்வ ை க 

அனா்புனடனம அதிக ரதா்திலா்  ஒரு குைளிலா்  பம ழிபபயரா்பா்புொ்சிகா்கனலகா் க ணமுடிகினா்ைது. 

 “அறத்திற்வக அன்புச ர் மபன்ப அறிய ர் 

   றத்திற்கு ் அஃவத துலண”   ((திருகா்குைளா் , அனா்புனடனம, குைளா்  எணா்  78)  

எனா்னுமா்  இகா்குைளிலா்  ‘மைமா் ’ எனா்ை பெ லா்லுகா்கு வீரமா் , ப வமா்  எனபா் பப ருளா்  பக ணா் டு உனரய சிரியரா்களா்  

ஒருபுைமா்  எழுதியுளா்ளனரா். ப வமா்  எனா்னுமா்  பப ருளா்  பக ணா் டு ப வமா்  பெயா்ய அனா்பு துனண பெயா்யுமா்  

எனா்றுமா் , ப வமா்  பெயா்ய விட மலா்  தடுகா்க, அனா்பு துனண பெயா்யுமா்  எனா்னுமா்  பவறுபடா்ட பப ருளிலா்  

உனரய சிரியரா்களா்  உனரனயகா் னகய ணா் டுளா்ளனரா். 

 

 பரிதிய ரா் : தனா்மதா்திலா்  பபரியது அனா்புனடனம, அது ஆதா்தும னவ ரடா்சிகா்குமா் ;, பரபகதி 

பக டுகா்குமா் . அறிவிலா்ல ரா் பெயா்யுமா்  மைதா்னதயுமா்  அனா்பு பவலா்லுமா் . 

 க ளிஙா்கரா் : ஒருவனா்  அனனதா்துயிரா் ம டா்டுமா்  னவகா்கினா்ை உளா்ளனா் ப னது த னா்  நடதா்துகினா்ை 

இலா்லைதா்தினுகா்பக ெ லா்பு அனமநா்தது எனா்பரா் அறிய த ரா். ஈணா் டு ப வம கிய மைதா்திைா்குமா்  அவா்வனா்பப 

துனண. 

 கவிர ஜபணா் டிதரா் : ப வதா்திைா்கு அனா்பு துனணய கிைது எபா்படிபயனா்ை லா் , ஒருவனா்  பெயா்த 

பனகனமனய மனதா்திபல னவதா்த லா்  ப வமா்  வருமா் . அவனா் பமபல சிபநகமா்  பணா் ணிதா் தனய னவதா்த லா்  

அநா்தபா்பனகயுமா்  ப வமுமா்  பப மா் . 

 

 பரிபமலழகரா் : ஒருவனா்  பெயா்த பனகனம பைா்றி உளா்ளதா்து மைமா்  நிகழா்நா்துழி அவனன நடா்ப ககா் 

கருதி, அவனா் பமலா்  அனா்பு பெயா்ய அது நீஙா்கும தலினா் , மைதா்னத நீகா்குதைா்குநா் துனணய மா்  எனா்ப ரா், 

‘மைதா்திைா்கு மஃபத துனண’ எனா்ை ரா்.  

இதிலா்  க ளிஙா்கரினா்  உனரனயபா் பினா்பைா்றிபய இமா்பம ழிபபயரா்பா்பு அனமநா்துளா்ளது 

 

साथी केवल, धमग का, मानें पे्रम, अजान I  

त्राण करे वह  पे्रम ही, अधमग से भी जान II 
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திருக்குறள் 

மச ல்லலடவு 

“ப ே ்” என்னு ் 

மப ருண்ல யில் 

உலரய சிரியரக்ள் 
உலரய க்க ் ம  ழிமபயர்ப்பு 

 
மைமா் 

பரிதிய ரா் மைதா்னத அனா்பு பவலா்லுமா்  

க ளிஙா்கரா் உனர 

தழுவலா்  

 

க ளிஙா்கரா் மைதா்திைா்குமா்  அனா்பு துனண 

கவிர ஜபணா் டிதரா் மைமா்  பப க அனா்பு பதனவ 

எனலா் . 

பரிபமலழகரா் மைதா்னத நீகா்க அனா்பு 

துனண எனலா்  
 

 

ம ய் ்ல கள்  

பவஙா்கடகிருஷா்ணனினா்  இநா்திபம ழிபபயரா்பா்பினா்  வழி அறியல குமா்  பமயா்மா்னமகளா் : 

 இநா்தியுமா்  தமிழுமா்  பவறுபவறு பம ழிகா்குடுமா்பஙா்கள க இருபா்பினுமா் , இநா்திய 

பம ழிகா்குடுமா்பஙா்களுகா்கு உளா்ள ன ஒைா்றுனம க ரணம க பெயா்யுளா்  நனடயிலுமா்  

பம ழிய கா்கதா்திலுமா்  ஒதா்து விளஙா்குகினா்ைன. 

 பநரடி பம ழிபபயரா்பா்பு இலா்ல னம  . குறிபா்புபா்பப ருளிலுமா் முனையிலுமா் கருதா்த கா்க

பம ழிபபயரா்கா்கபா்படலா் .உனரய சிரி சிலவிடஙா்களிலா் பம ழிபபயரா்பா்ப ளரா் யரா் பணினய 

பமைா்பக ளா்ளுமா்  திைனா்  பபயரா்பா்பு பம ழிகா்கு வலுபெரா்தா்துளா்ளது. 

 தமிழா்பம ழியிலா்  உவனமகா்கு உவம உருபு பயனா்படுதா்துதலா்  பப னா்பை இநா்திபம ழியிலுமா்  

உவமஉருபு பயனா்படுதா்தபா்படுகினா்ைது. 

 பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  இநா்தி பத ஹ  அனமபா்பிைா்கு ஏைா்ை ைா்  பப னா்று, ெநா்த அனமபா்புடனா்  ஓனெ 

நயதா்துடனா்  பம ழிபபயரா்கா்கபா் பபைா்றுளா்ளது.  

 பம ழிபபயரா்பா்ப ளரா் பவஙா்கடகிருஷா்ணனா்  சிலவிடஙா்களிலா்  பெ ைா்களுகா்கு அழுதா்தமா்  பக டுகா்குமா்  

வனகயிலா்  மகா்களா்  புழகா்கதா்திலுளா்ள பெ ைா்கனளபா் பயனா் படுதா்தியுளா்ள ரா் ஆன லா்  ஒடா்டு பம தா்த  

பம ழிபபயரா்பா்புொ் பெ ைா்களுமா்  பெயா்யுளா்  நனடகா்கு ஏைா்ை ைா்பப னா்று, பெயா்யுளா்  வழகா்குொ் 

பெ ைா்கள கபவ அனமநா்துளா்ளன. 

 பப ருளா்நயதா்திைா்க கவுமா் , பப ருளா்  விளகா்கதா்திைா்க கவுமா்  பம ழிபபயரா்பா்பிலா்  ம ைா்ைஙா்களா்  

ஏைா்படுதா்தினுமா்  பவஙா்கடகிருஷா்ணனினா்  பம ழிபபயரா்பா்பு மூலநூலினா்  கருதா்தனமபா்பிலா்  இருநா்து 

விலகவிலா்னல. 


