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Thirukkural Recital / திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் 

 

Level/நிலை: 4 

Age Group/வயது: 7 – 8 

 
Duration: 2 minutes 
 
 
 

 

Instructions: 
Participant must recite Thirukkurals from the preselected 3 
adhigarams, given below. Winner recites the most in given 2 minutes. 
 

வழிமுலற: 

குழந்லதகள் தங்களுக்கு ககொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று 
அதிகொரத்திைிருந்து குறட்கலள ஒப்பிக்க வவண்டும். 2 

நிமிடத்திற்குள் அதிகம் ஒப்பிப்பவர் கவற்றி கபற்றவர். 
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8. அன்புலடலம 

குறள் 71: 

அன்பிற்கும் உண்ட ோ அட க்குந்தோழ் ஆரவ்லர ்

புண்கணரீ் பூசல் தரும் 

உடர: 

உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பைத் தாழ்ை்ைாள் பைாட்டு அபடதத்ு பைக்க முடியாது 

அன்புக்குரியைரின் துன்ைங்காணுமிடதத்ு, கண்ணீரத்்துளி ைாயிலாக அது வைளிை்ைட்டுவிடும் 

குறள் 72: 

அன்பிலோர் எல்லோம் தமக்குரியர் அன்புட யோர ்

என்பும் உரியர் பிறரக்்கு 

உடர: 

அன்பு இல்லாதைர,் எல்லாம் தமக்பக என உரிபம வகாண்டாடுைர;் அன்பு உபடயைபரா தம் உடல், 

வைாருள், ஆவி ஆகிய அபனத்தும் பிறருக்வகன எண்ணிடுைர ்

குறள் 73: 

அன்ட ோ டிடயந்த வழக்ககன்  ஆருயிரக்்கு 

என்ட ோ டிடயந்த கதோ ரப்ு 

உடர: 

உயிரும் உடலும்பைால் அன்பும் வெயலும் இபணந்திருை்ைபத உயரந்்த வைாருத்தமாகும் 

குறள் 74: 

அன்பீனும் ஆரவ்ம் உட டம அதுஈனும் 

நண்க ன்னும் நோ ோச ்சிற ்பு 

உடர: 

அன்பு பிறரிடம் ைற்றுள்ளம் வகாள்ளெ ்வெய்யும் அந்த உள்ளம், நட்பு எனும் வைருஞ்சிறை்பை 

உருைாக்கும் 

குறள் 75: 

அன்புற் றமரந்்த வழக்ககன்  டவயகத்து 

இன்புற்றோர் எய்தும் சிற ்பு 

உடர: 

உலகில் இன்புற்று ைாழ்கின்றைரக்்கு ைாய்க்கும் சிறை்பு, அைர ்அன்புள்ளம் வகாண்டைராக 

விளங்குைதன் ையபன என்று கூறலாம் 
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குறள் 76: 

அறத்திற்டக அன்புசோர் க ன்  அறியோர ்

மறத்திற்கும் அஃடத துடண 

உடர: 

வீரெ ்வெயல்களுக்கும் அன்பு துபணயாகத் திகழ்கிறது என்ைபத அறியாதைரக்பள, அறெ ்

வெயல்களுக்கு மடட்ுபம அன்பு துபணயாக இருை்ைதாகக் கூறுைாரக்ள் 

குறள் 77: 

என்பி லதடன கவயில்ட ோலக் கோயுடம 

அன்பி லதடன அறம் 

உடர: 

அறம் எதுவைன அறிந்தும் அதபனக் கபடை்பிடிக்காதைபர, அைரது மனெெ்ாடச்ிபய ைாட்டி 

ைபதக்கும் அது வையிலின் வைம்பம புழுபை ைாடட்ுைதுபைால இருக்கும் 

குறள் 78: 

அன் கத் தில்லோ உயிரவ்ோழ்க்டக வன் ோற்கண் 

வற்றல் மரந்தளிரத்் தற்று 

உடர: 

மனத்தில் அன்பு இல்லாதைருபடய ைாழ்க்பக, ைாபலைனத்தில் ைட்டமரம் தளிரத்்தது பைான்றது 

குறள் 79: 

புறத்துறு ் க ல்லோம் எவன்கசய்யும் யோக்டக 

அகத்துறு ்  ன்பி லவரக்்கு 

உடர: 

அன்பு எனும் அகத்து உறுை்பு இல்லாதைரக்்குை் புறத்து உறுை்புகள் அழகாக இருந்து என்ன ையன்? 

குறள் 80: 

அன்பின் வழிய துயிர்நிடல அஃதிலோரக்்கு 

என்புடதோல் ட ோரத்்த உ ம்பு 

உடர: 

அன்புவநஞ்ெத்தின் ைழியில் இயங்குைபத உயிருள்ள உடலாகும்; இல்பலபயல், அது எலும்பைத் 

பதால் பைாரத்்திய வைறும் உடபலயாகும் 
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11. கசய்ந்நன்றியறிதல் 
குறள் 101: 

கசய்யோமல் கசய்த உதவிக்கு டவயகமும் 

வோனகமும் ஆற்றல் அரிது 

உடர: 

ஒருைருக்கு ஒரு நன்பமயும் நாம் வெய்யாத பைாதும், அைர ்நமக்கு உதவினால், அதற்குக் 

பகம்மாறாக மண்ணுலபகயும் விண்ணுலகயும் வகாடுத்தாலும் ெமம் ஆகாது 

குறள் 102: 

கோலத்தி னோற்கசய்த நன்றி சிறிகதனினும் 

ஞோலத்தின் மோண ் க ரிது 

உடர: 

பதபைை்ைடும் காலத்தில் வெய்யை்ைடும் உதவி சிறிதளைாக இருந்தாலும், அது உலகத்பதவிடை் 

வைரிதாக மதிக்கை்ைடும் 

குறள் 103: 

 யன்தூக்கோர் கசய்த உதவி நயன்தூக்கின் 

நன்டம க லின் க ரிது 

உடர: 

என்ன ையன் கிபடக்கும் என்று எண்ணிை் ைாரக்்காமபல, அன்பின் காரணமாக ஒருைர ்வெய்த 

உதவியின் சிறை்பு கடபல விடை் வைரிது 

குறள் 104: 

திடனத்துடண நன்றி கசயினும்  டனத்துடணயோக் 

ககோள்வர்  யன்கதரி வோர ்

உடர: 

ஒருைர ்வெய்யும் திபனயளவு நன்பமபயக்கூட அதனால் ையன்வைறும் நன்றியுள்ளைர ்ைல்பைறு 

ைபகயில் ையன்ைடக்கூடிய ைபனயின் அளைாகக் கருதுைார ்

குறள் 105: 

உதவி வடரத்தன் றுதவி உதவி 

கசய ்  ் ோர் சோல்பின் வடரத்து 

உடர: 

உதவி என்ைது, வெய்யை்ைடும் அளபைை் வைாருத்துெ ்சிறை்ைபடைதில்பல; அந்த உதவிபயை் 

வைறுைைரின் ைண்பைை் வைாருத்பத அதன் அளவு மதிை்பிடை்ைடும் 
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குறள் 106: 

மறவற்க மோசற்றோர ்டகண்டம துறவற்க 

துன் த்துள் து ் ோயோர் ந ்பு 

உடர: 

மாெற்றைரக்ளின் உறபை மறக்கவும் கூடாது; துன்ைத்தில் துபண நின்றைர ்நடப்ைத் துறக்கவும் 

கூடாது 

குறள் 107: 

எழுடம எழுபிற ்பும் உள்ளுவர் தங்கண் 

விழுமந் துட த்தவர் ந ்பு 

உடர: 

ஏபழழு தபலமுபறக்கு என்றும் ஏபழழு பிறவிக்கு என்றும் மிபகை்ைடுத்திெ ்வொல்ைதுபைால, 

ஒருைருபடய துன்ைத்பதை் பைாக்கியைரின் தூய்பமயான நடப்ை நிபனத்துை் பைாற்றுைதற்குக் 

கால எல்பலபய கிபடயாது 

குறள் 108: 

நன்றி மற ் து நன்றன்று நன்றல்லது 

அன்டற மற ் து நன்று 

உடர: 

ஒருைர ்நமக்குெ ்வெய்த நன்பமபய மறை்ைது நல்லதல்ல; அைர ்தீபம வெய்திருந்தால் அபத 

மடட்ும் அக்கணபம மறந்து விடுைது நல்லது 

குறள் 109: 

ககோன்றன்ன இன்னோ கசயினும் அவரக்சய்த 

ஒன்றுநன் றுள்ளக் ககடும் 

உடர: 

ஒருைர ்வெய்யும் மிகக் வகாடுபமயான தீபமகூட நமது உள்ளத்பதை் புண்ைடுத்தாமல் 

அகன்றுவிட பைண்டுமானால், அந்த ஒருைர ்முன்னர ்நமக்குெ ்வெய்த நன்பமபய மடட்ும் 

நிபனத்துை் ைாரத்்தாபல பைாதுமானது 

குறள் 110: 

எந்நன்றி ககோன்றோரக்்கும் உய்வுண் ோம் உய்வில்டல 

கசய்ந்நன்றி ககோன்ற மகற்கு 

உடர: 

எந்த அறத்பத மறந்தாரக்்கும் ைாழ்வு உண்டு; ஆனால் ஒருைர ்வெய்த உதவிபய மறந்தாரக்்கு 

ைாழ்வில்பல 
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40. கல்வி 
குறள் 391: 

கற்க கச றக் கற் டவ கற்றபின்  

நிற்க அதற்குத் தக 

உடர: 

பிபழ இல்லாதைற்பறத் தனது குபறகள் நீங்குமளவுக்குக் கற்றுக்வகாள்ள பைண்டும் கற்ற பிறகு 

அதன்ைடி நடக்கபைண்டும் 

குறள் 392: 

எண்கணன்  ஏடன கயழுத்கதன்  இவ்விரண்டுங் 

கண்கணன்  வோழும் உயிரக்்கு 

உடர: 

எண்ணும் எழுத்தும் எனை்ைடும் அறிவுக் கண்கபளை் வைற்றைரக்பள, உயிர ்ைாழ்பைார ்எனக் 

கருதை்ைடுைாரக்ள் 

குறள் 393: 

கண்ணுட ய கரன் வர் கற்டறோர் முகத்திரண்டு 

புண்ணுட யர் கல்லோ தவர ்

உடர: 

கண்ணில்லாவிடினும் அைர ்கற்றைராக இருை்பின் கண்ணுபடயைராகபை கருதை்ைடுைார ்

கல்லாதைருக்குக் கண் இருை்பினும் அது புண் என்பற கருதை்ைடும் 

குறள் 394: 

உவ ் த் தடலக்கூடி உள்ள ் பிரிதல் 

அடனத்டத புலவர் கதோழில் 

உடர: 

மகிழ்ெச்ி வைாங்கிடெ ்பெரந்்து ைழகுைதும், பிரிந்திட பநரும் பைாது மனங்கலங்குைதும் அறிவிற் 

சிறந்பதார ்வெயலாகும் 

குறள் 395: 

உட யோரம்ுன் இல்லோரட் ோல் ஏக்கற்றுங் கற்றோர ்

கட யடர கல்லோ தவர ்

உடர: 

அறிவுபடயார ்முன் அறிவில்லாதைர ்பைால் தாழ்ந்து நின்று, பமலும் கற்றுக்வகாள்ைைரக்ளின் 

ஆரை்த்பதக் கற்றுக் வகாள்ளாதைரக்ள் கபடநிபல மாந்தராக கருதை்ைடுைாரக்ள் 
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குறள் 396: 

கதோ ் டனத் தூறு மணற்டகணி மோந்தரக்்குக் 

கற்றடனத் தூறும் அறிவு 

உடர: 

பதாண்டத் பதாண்ட ஊற்றுநீர ்கிபடை்ைது பைாலத் வதாடரந்்து ைடிக்கை் ைடிக்க அறிவு வைருகிக் 

வகாண்பட இருக்கும் 

குறள் 397: 

யோதோனும்  ோ ோமோல் ஊரோமோல் என்கனோருவன் 

சோந்துடணயுங் கல்லோத வோறு 

உடர: 

கற்பறாரக்்கு எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா ஊரக்ளிலும் சிறை்பு என்கிறபைாது, ஒருைன் ொகும் 

ைபரயில் கற்காமல் காலம் கழிை்ைது ஏபனா? 

குறள் 398: 

ஒருடமக்கண் தோன்னற்ற கல்வி ஒருவற்  

ககழுடமயும் ஏமோ ் புட த்து 

உடர: 

ஒரு தபலமுபறயில் வைறும் கல்வி அறிைானது, ஏபழழு தபலமுபறக்கும் ைாதுகாை்ைாக அபமயும் 

குறள் 399: 

தோமின் புறுவ துலகின் புறக்கண்டு 

கோமுறுவர் கற்றறிந் தோர ்

 உடர: 

தமக்கு இன்ைம் தருகின்ற கல்வியறிவு உலகத்தாருக்கும் இன்ைம் தருைபதக் கண்டு, அறிஞரக்ள் 

பமலும் பமலும் ைலைற்பறக் கற்றிட விரும்புைாரக்ள் 

குறள் 400: 

டகடில் விழுச ்கசல்வங் கல்வி கயோருவற்கு 

மோ ல்ல மற்டற யடவ 

உடர: 

கல்வி ஒன்பற அழிைற்ற வெல்ைமாகும். அதற்வகாை்ைான சிறந்த வெல்ைம் பைறு எதுவும் இல்பல. 

 


