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Thirukkrual
Talvez seja o trabalho antigo mais reverenciado em linguagem Tamil do grande poeta Thiruvalluvar, que
provavelmente viveu em Mylapore (Chennai) bem como em Madurai no colégio de poetas do rei
Pandian. Alguns pensam que Valluvar era um rei que governava há dois mil anos atrás Valluvanadu nos
trilhos montanhosos do Distrito de Kanyakumari de Nadu Tamil.
Os Kriyabans poderão ponderar sobre os seguintes exemplos dos seus poemas:
1. Dizer coisas desagradáveis, quando podemos dizer algo agradável, é como comer frutos verdes,
ignorando os frutos maduros doces.
2. Aprender é a verdadeira riqueza imortal; as outras coisas não são riqueza.
3. Escutar é a melhor de todas as riquezas; é considerada como a mais notável.
4. Os verdadeiros amigos protegem-te do mal, fazem-te caminhar no caminho correto e partilham a
tua tristeza em tempos difíceis.
5. Os agricultores são a roda motriz da humanidade uma vez que suportam todos os outros que não
podem cultivar o solo.
6. O professor erudito faz com que gostes de aprender; quando se retira, faz com continues a
ponderar sobre os seus ensinamentos.
7. A capacidade de sermos livres do ciúme é a força suprema.
8. Os actos perversos devido ao ciúme originam miséria e, deste modo as pessoas maduras não
permitirão que isso suceda.
9. O ciúme é autodestrutivo e, portanto, mais perigoso que um inimigo.
10. É pouco provável que alguém consumido pelo ciúme consiga prosperar. Tal como é também
pouco provável que alguém livre do ciúme seja atingido pela pobreza.
11. Aquele que come carne para se tornar mais forte não será uma pessoa compassiva.
12. O mundo respeitará aquele que não mata nem come carne.
13. Enquanto a água limpa o corpo, a sinceridade limpa a consciência.
14. Não há absolutamente nada melhor do que ser sincero.
15. Não matar é em termos morais o supremo – logo a seguir vem a sinceridade.
16. Aqueles que vivem matando são pessoas doentes e cruéis.
17. A complacência é mais perigosa do que a raiva.
18. Não há nada mais benéfico do que ter a capacidade de vencer a complacência.
19. Terras férteis, a força de trabalho instruída e os investidores de confiança constituem um país.
20. Estabelecer amizade com pessoas com boas qualidades é tão benéfico como ler bons livros.
21. A amizade fica sob tensão quando os amigos começam a gabar-se a si mesmos
22. Um parvo que de repente fica rico comportar-se-á como um bêbado lunático.
23. É uma parvoíce tentar educar uma pessoa arrogante que acredita que é instruído porque é
impossível fazer com que tenha consciência da sua deficiência.
24. Resolver a inimizade causada por conflitos ou crenças leva á prosperidade enquanto tentar
alimentá-los leva á destruição.
25. A hostilidade causada por conflitos devido a crenças cria miséria enquanto a unidade que resulta a
partir da amizade causa felicidade.
26. Não devemos ter medo de um inimigo que é direto mas devemos ter cuidado com uma pessoa
maliciosa e bajuladora.
27. Seria autodestrutivo se uma pessoa tentasse depreciar pessoas maduras cuja nobreza é
sobejamente conhecida.
28. Nada traz mais miséria do que o vício ao jogo porque uma pessoa perde o respeito por si mesmo e
o seu centro.
29. Não adoecerás se só comeres depois de teres digerido a refeição anterior.

30. Aos seres humanos não lhes falta o potencial para se comportarem, serem sinceros e
desenvolverem uma consciência.
31. A autoestima positiva motiva uma pessoa para atingir grandeza, enquanto a sua falta a torna
preguiçosa.
32. Enquanto as pessoas com autoestima positiva são humildes, aqueles com autoestima pobre são
presunçosas.
33. O mundo será um local caótico para viver, se as pessoas perderem a sua nobreza.
34. O cerne da cortesia é um profundo sentido de humildade em relação a todos.
35. Às pessoas que, mesmo sendo inteligentes, lhes falte cortesia só crescerão altas como árvores!
Existem, no total, 1330 parábolas deste género na poesia que são populares entre as pessoas que falam
Tamil. Estas também são cantadas em conferências de música clássica.
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