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                                   திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் / Thirukkural Recital 

வயது/Ages: 5&6 Level / நிரை : 3 

விதிமுறறகள்: 1. இைண்டு நிமிடத்திற்குள் ச ோட்டியோளர்கள் கீசழ 

சகோடுக்கப் ட்டுள்ள முப் து குறள்களிைிருந்து ஒப் ிக்க 
சவண்டும் 

2. குறரளத் சதளிவோகவும்,  முழுரமயோகவும் ஒப் ிக்க சவண்டும் 

3. குறளின் ஒவ்சவோரு வோர்த்ரதரயயும் சதளிவோக உச்ேரிக்க 

சவண்டும் 

4. குறட் ோக்கரள 2 நிமிடங்களுக்குள் அதிக எண்ணிக்ரகயில் 
சேோல் வர்கசள சவற்றியோளர்கள் 

5. சவற்றியோளர் சேோல் உச்ேரிப்பு,  ிரழயின்றி, தங்கு 
தரடயின்றி சேோல்லுதல், ஒப்புவிக்கும் விதம் மற்றும் 
எடுத்துக் சகோண்ட சநைம் ஆகியரவ சகோண்டு 
சதர்ந்சதடுக்கப் டுவர்  

6. நடுவர்களின் முடிசவ இறுதியோனது 
 

Instructions: 

 

 

1. Participant must recite Thirukkurals from the preselected list of 

30 (Scroll below)  

 

2. Each recited thirukkural must be clear and complete  

 

3. Each word in the kural should be pronounced clearly  

 

4. Winners recite the most Thirukkurals in 2 minutes 

 

5. Winners selection would be based on 5 criteria – Pronunciation, 

Content, Flow, Presentation, Duration 

 

6. Judges decisions are final 
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திருக்குறள் பட்டியல்/Thirukkual List  
 

1)     குறள் 1    கடவுள் வாழ்த்து 

அகர முதல எழுத்ததல்லாம் ஆதி 
பகவான் முதற்றற உலகு. 
 
உறர: எழுத்துக்கள் எல்ைோம் அகைத்ரத அடிப் ரடயோக சகோண்டிருக்கின்றன. 

அதுச ோை உைகம் கடவுரள அடிப் ரடயோக சகோண்டிருக்கிறது. 

 
 

2)     குறள் 3    கடவுள் வாழ்த்து 

மலர்மிறை ஏகினான் மாணடி றைர்ந்தார் 

நிலமிறை நீடுவாழ் வார். 

 

உறர: அன் ரின் அகமோகிய மைரில் வறீ்றிருக்கும் கடவுளின் ேிறந்த 

திருவடிகரள ச ோருந்தி நிரனக்கின்றவர், இன்  உைகில் நிரைத்து வோழ்வோர்.  

 
 

3)     குறள் 20     வான்ைிறப்பு 

நீர்இன்று அறமயாது உலதகனின் யார்யார்க்கும் 

வான்இன்று அறமயாது ஒழுக்கு. 

 

உறர: எப் டிப் ட்டவர்க்கும் நீர் இல்ைோமல் உைக வோழ்க்ரக நரடச றோது 

என்றோல், மரழ இல்ரையோனோல் ஒழுக்கமும் நிரைச றோமல் ச ோகும். 

 
 

4)     குறள் 19     வான்ைிறப்பு 

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 

வானம் வழங்கா ததனின். 

 

உறர: மரழ ச ய்யவில்ரையோனோல், இந்த ச ரிய உைகத்தில்  ிறர் ச ோருட்டு 

சேய்யும் தோனமும், தம் ச ோருட்டு சேய்யும் தவமும் இல்ரையோகும்.  

 
 

5)      குறள் 26             நீத்தார் தபருறம                                  
தையற்கரிய தைய்வார் தபரியர் ைிறியர்  

தையற்கரிய தைய்கலா தார். 

 

http://www.thirukkural.com/2009/01/11.html
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உறர: சேய்வதற்கு அருரமயோன சேயல்கரள சேய்ய வல்ைவசை ச ரிசயோர். 

சேய்வதற்கு அரிய சேயல்கரளச் சேய்யமோட்டோதவர் ேிறிசயோர். 

 
 

6)     குறள் 39            அறன்வலியுறுத்தல்  

அறத்தான் வருவறத இன்பம் மற்தறல்லாம் 

புறத்த புகழும் இல. 

 

உறர: அறசநறியில் வோழ்வதன்  யனோக வருவசத இன் மோகும். அறத்சதோடு 

ச ோருந்தோமல் வருவன எல்ைோம் இன் ம் இல்ைோதரவ: புகழும் இல்ைோதரவ. 

 
 

7)     குறள் 45          இல்வாழ்க்றக 

அன்பும் அறனும் உறடத்தாயின் இல்வாழ்க்றக 

பண்பும் பயனும் அது. 

 

உறர: இல்வோழ்க்ரகயின் அன்பும் அறமும் உரடயதோக விளங்குமோனோல், அந்த 

வோழக்ரகயின்  ண்பும்  யனும் அதுசவ ஆகும். 

 
 

8)     குறள் 72            அன்புறடறம  

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புறடயார்  

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. 

 

உறர: அன்பு இல்ைோதவர் எல்ைோப்ச ோருள்கரளயும் தமக்சக உரிரமயோகக் 

சகோண்டு வோழ்வோர்: அன்பு உரடயவர் தம் உடரமயும்  ிறர்க்கு உரிரமயோக்கி 
வோழ்வர். 

 
 

9)     குறள் 100      இனியறவ கூறல் 

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் 

கனியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. 

 

உறர: இனிய சேோற்கள் இருக்கும் ச ோது அவற்ரற விட்டுக் கடுரமயோன 

சேோற்கரளக் கூறுதல் கனிகள் இருக்கும் ச ோது அவற்ரற விட்டு கோய்கரளப் 

 றித்துத் தின் ரதப் ச ோன்றது. 
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10)     குறள் 101           தைய்ந்நன்றி அறிதல் 

தைய்யாமல் தைய்த உதவிக்கு றவயகமும் 

வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 

 

உறர: தோன் ஓர் உதவியும் முன் சேய்யோதிருக்கப்  ிறன் தனக்கு சேய்த உதவிக்கு 

மண்ணுைகத்ரதயும் விண்ணுைகத்ரதயும் ரகமோறோகக் சகோடுத்தோலும் ஈடு ஆக 

முடியோது. 

 
 

11)     குறள் 108           தைய்ந்நன்றி அறிதல் 

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது  

அன்றற மறப்பது நன்று. 

 

உறர: ஒருவைர்முன்சேய்த நன்ரமரய மறப் து அறம் அன்று; அவர் சேய்த 

தீரமரயச் சேய்த அப்ச ோழுசத மறந்து விடுவது அறம் ஆகும். 

 
 

12)     குறள் 110          தைய்ந்நன்றி அறிதல் 

எந்நன்றி தகான்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்றல 

தைய்ந்நன்றி தகான்ற மகற்கு.  

 

உறர: எந்த அறத்ரத அழித்தவர்க்கும் தப் ிப்  ிரழக்க வழி உண்டோகும்; ஒருவர் 

சேய்த உதவிரய மறந்து அழித்தவனுக்கு உய்வு இல்ரை.  

 
 

13     குறள் 121    அடக்கமுறடறம  

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காறம  

ஆரிருள் உய்த்து விடும். 

 

உறர: அடக்கம் ஒருவரன உயர்த்தித் சதவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் 

இல்ைோதிருத்தல், ச ோல்ைோத இருள் ச ோன்ற தீய வோழ்க்ரகயில் சேலுத்தி விடும். 

 
 

14)     குறள் 131     ஒழுக்கமுறடறம  

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்  

உயிரினும் ஓம்பப் படும். 
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உறர:  ிறர்க்கு நன்ரமயோனவற்ரற நோடி இனிரம உரடயச் சேோற்கரளச் 

சேோல்ைின்,  ோவங்கள் சதய்ந்து குரறய அறம் வளர்ந்து ச ருகும். 

 
 

15)     குறள் 140    ஒழுக்கமுறடறம 

உலகத்றதாடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் 

கல்லார் அறிவிலா தார். 

 

உறர:  உைகத்து உயர்ந்தவசைோடு ச ோருந்த ஒழுகும் முரறரயக் கற்கோதவர்,  ை 

நூல்கரளக் கற்றிருந்த ச ோதிலும் அறிவில்ைோதவசை ஆவர். 

 
 

16)     குறள் 225      ஈறக 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பைிஆற்றல் அப்பைிறய 

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். 

 

உறர: தவ வைிரம உரடயவரின் வைிரம  ேிரய ச ோறுத்துக் சகோள்ளைோகும், 

அதுவும் அப்  ேிரய உணவு சகோடுத்து மோற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் 

 ிற் ட்டதோகும். 
 
 

17)     குறள் 236      புகழ்                            

றதான்றின் புகதழாடு றதான்றுக அஃதிலார்  

றதான்றலின் றதான்றாறம நன்று. 

 

உறர: ஒரு துரறயில் முற் ட்டுத் சதோன்றுவதோனோல் புகசழோடு சதோன்ற 

சவண்டும், அத்தரகய ேிறப்பு இல்ைோதவர் அங்குத் சதோன்றுவரதவிடத் 

சதோன்றோமைிருப் சத நல்ைது.  

                                      
 

18)     குறள் 240      புகழ்                            

வறைதயாழிய வாழ்வாறர வாழ்வார் இறைதயாழிய 

வாழ்வாறர வாழா தவர். 

 

உறர:  தோம் வோழும் வோழ்க்ரகயில்  ழி உண்டோகோமல் வோழ்கின்றவசை உயிர் 

வோழ்கின்றவர், புகழ் உண்டோகோமல் வோழ்கின்றவசை உயிர் வோழோதவர். 
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19)     குறள் 291          வாய்றம                                    

வாய்றம எனப்படுவது யாததனின் யாததான்றும்  

தறீம இலாத தையல். 

 

உறர: வோய்ரம என்று கூறப் டுவது எது என்றோல், அது மற்றவர்க்கு ஒரு ேிறிதும் 

தீங்கு இல்ைோத சேோற்கரளக் சேோல்லுதல் ஆகும்.  
                                      
 

20)     குறள் 299     வாய்றம 

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல ைான்றறார்க்குப்  

தபாய்யா விளக்றக விளக்கு.  

 

உறர: புறத்தில் உள்ள இருரள நீக்கும்) விளக்குகள் எல்ைோம் விளக்குகள் அல்ை, 

ேோன்சறோர்க்கு (அகத்து இருள் நீக்கும்) ச ோய்யோரமயோகிய விளக்சக விளக்கு 

ஆகும். 
                                      
 

21)     குறள் 305              தவகுளாறம                                         

தன்றனத்தான் காக்கின் ைினங்காக்க காவாக்கால் 

தன்றனறய தகால்லுஞ் ைினம். 

 

உறர:  ஒருவன் தன்ரனத்தோன் கோத்துக் சகோள்வதோனோல் ேினம் வைோமல் கோத்துக் 

சகோள்ள சவண்டும், கோக்கோ விட்டோல் ேினம் தன்ரனசய அழித்துவிடும். 

                                      
 

22)     குறள் 310               தவகுளாறம             

இறந்தார் இறந்தார் அறனயர் ைினத்றதத் 

துறந்தார் துறந்தார் துறண. 

 

உறர: ேினத்தில் அளவு கடந்து சேன்றவர் இறந்தவரைப் ச ோன்றவர், ேினத்ரத 

அடிசயோடு துறந்தவர் துறந்தவர்க்கு ஒப் ோவர். 
                                      
 

23)     குறள் 314            இன்னாதைய்யாறம                                         

இன்னாதைய் தாறர ஒறுத்தல் அவர்நாண  

நன்னயஞ் தைய்து விடல். 
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உறர: இன்னோ சேய்தவரைத் தண்டித்தல் அவசை நோணும்  டியோக அவருக்கு 

நல்லுதவி சேய்து அவருரடய தீரமரயயும் நன்ரமரயயும் மறந்து 

விடுதைோகும். 
                                                                        
 

24)     குறள் 391                கல்வி 
கற்க கைடற கற்பறவ கற்றபின்  

நிற்க அதற்குத் தக.  

 

உறர: கல்வி கற்க நல்ை நூல்கரளக் குற்றமறக் கற்க சவண்டும், அவ்வோறு கற்ற 

 ிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவோறு சநறியில் நிற்க சவண்டும்.  

                                      
 

25)     குறள் 392               கல்வி 
எண்தணன்ப ஏறன எழுத்ததன்ப இவ்விரண்டும் 

கண்தணன்ப வாழும் உயிர்க்கு. 

 

உறர: எண் என்று சேோல்ைப் டுவன எழுத்து என்று சேோல்ைப் டுவன ஆகிய இரு 

வரகக் கரைகரளயும் வோழும் மக்களுக்குக் கண்கள் என்று கூறுவர்.  

                                      
 

26)     குறள் 411             றகள்வி 
தைல்வத்துட் தைல்வஞ் தைவிச்தைல்வம் அச்தைல்வம் 

தைல்வத்து தளல்லாந் தறல. 

 

உறர: சேவியோல் சகட்டறியும் சேல்வம், சேல்வங்களுள் ஒன்றோகப் 

ச ோற்றப் டும் சேல்வமோகும், அச் சேல்வம் சேல்வங்கள் எல்ைோவற்றிலும் 

தரையோனதோகும். 
                                      
 

27)     குறள் 416             றகள்வி 
எறனத்தானும் நல்லறவ றகட்க அறனத்தானும் 

ஆன்ற தபருறம தரும். 

 

உறர: எவ்வளவு ேிறிசத ஆயினும் நல்ைவற்ரறக் சகட்டறிய சவண்டும், சகட்ட 

அந்த அளவிற்கு அரவ நிரறந்த ச ருரமரயத் தரும். 
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28)     குறள் 423           அறிவுறடறம                                              

எப்தபாருள் யார்யார்வாய்க் றகட்பினும் அப்தபாருள் 

தமய்ப்தபாருள் காண்ப தறிவு. 

 

உறர: எப்ச ோருரள யோர் இடம் சகட்டோலும் (சகட்டவோசற சகோள்ளோமல்) அப் 

ச ோருளின் சமய்யோனப் ச ோருரளக் கோண் சத அறிவோகும். 

                                      
 

29)     குறள் 786       நட்பு                                              

முகநக நட்பது நட்பன்று தநஞ்ைத்து 

அகநக நட்பது நட்பு.                                              

 

உறர: முகம் மட்டும் மைரும்  டியோ நட்பு சேய்வது நட்பு அன்று, சநஞ்ேமும் 

மைரும்  டியோக உள்ளன்பு சகோண்டு நட்பு சேய்வசத நட்பு ஆகும். 

                                      
 

30)     குறள் 788      நட்பு                                              

உடுக்றக இழந்தவன் றகறபால ஆங்றக 

இடுக்கண் கறளவதாம் நட்பு. 

 

உறர: உரடசநகிழ்ந்தவனுரடய ரக, உடசன உதவிக்கோப் து ச ோல் 

(நண் னுக்குத் துன் ம் வந்தோல்) அப்ச ோசத சேன்று துன் த்ரதக் கரளவது நட்பு. 

                                      


