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ப ொருளுடன் திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் / Thirukkural Recital with Meaning 

 

வயது/Ages: 7&8 நிரை/Level : 4 

 

விதிமுறறகள்: 
 

1. ச ோட்டியோளர்கள் கீசழ சகோடுக்கப் ட்டுள்ள முப் து 
குறள்களிைிருந்து ச ோருளுடன் ஒப் ிக்க சவண்டும் 

2. இைண்டு நிமிடத்திற்குள் அதிக குறள்கரளப் ச ோருளுடன் 
ஒப் ிப் வர் சவற்றி ச ற்றவர் 

3. ஒரு குறரள ஒப் ித்தவுடன், அதன் ச ோருரளயும் ஒப் ிக்க 
சவண்டும். அதோவது குறளும், ச ோருளும் அடுத்தடுத்து இருக்க 
சவண்டும் 

4. குறரளப் ச ோருளுடன் சதளிவோகவும்,  முழுரமயோகவும் 
ஒப் ிக்க சவண்டும் 

5. குறளின் ஒவ்சவோரு சேோல்ரையும் சதளிவோக உச்ேரிக்க 

சவண்டும் 

6.  சவற்றியோளர் சேோல் உச்ேரிப்பு, குறள் உள்ளடக்கம், தங்கு 
தரடயின்றி சேோல்லுதல், ஒப்புவிக்கும் விதம் மற்றும் சநை 
உ சயோகம் ஆகியரவ சகோண்டு சதர்ந்சதடுக்கப் டுவர்  

7. நடுவர்களின் முடிசவ இறுதியோனது 

 

 

Instructions: 

 

 

1. Participant must recite Thirukkurals with meaning from the pre-

selected list of 30 (Scroll below)  

2. Winner recites the most in given 2 minutes  

3. Each thirukkural must be recited with meaning  

4. Each recited thirukkural with meaning must be clear and 

complete  

5. Each word in the kural should be pronounced clearly  

6. Winner will be evaluated based on 5 criteria - Pronunciation, 

Content, Flow, Presentation, Duration  

7. Judges decisions are final 
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திருக்குறள்  ட்டியல்/Thirukkual List 
 

1)     குறள் 10    கடவுள் வொழ்த்து 

 ிறவிப் ப ருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தொர்  

இறறவன் அடிசேரொ தொர். 

 

உறர:  

வோழ்க்ரக எனும் ச ருங்கடரை நீந்திக் கடக்க முரனசவோர், தரையோனவனோக 
இருப் வனின் அடி சதோடர்ந்து சேல்ைோவிடில் நீந்த முடியோமல் தவிக்க சநரிடும்.  

 
 

2)     குறள் 12     வொன்ேிறப்பு 

துப் ோர்க்குத் துப் ோய துப் ோக்கித் துப் ோர்க்குத்  

துப் ோய தூஉம் மரழ. 

 

உறர:  

யோருக்கு உணவுப் ச ோருள்கரள விரளவித்துத்தை மரழ  யன் டுகிறசதோ, 

அவர்களுக்சக அந்த மரழ அவர்கள் அருந்தும் உணவோகவும் ஆகி அரிய 
தியோகத்ரதச் சேய்கிறது. 

 

3)     குறள் 15     வொன்ேிறப்பு 

 

சகடுப் தூஉம் சகட்டோர்க்குச் ேோர்வோய்மற் றோங்சக  

எடுப் தூஉம் எல்ைோம் மரழ. 

 

உறர:  

ச ய்யோமல் விடுத்து உயிர்களின் வோழ்ரவக் சகடுக்கக் கூடியதும், ச ய்வதன் 
கோைணமோக உயிர்களின் நைிந்த வோழ்வுக்கு வளம் சேர்ப் தும் மரழசய ஆகும். 

 
 

4)     குறள் 31           அறன்வலியுறுத்தல் 

 

ேிறப்புஈனும் சேல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு  

ஆக்கம் எவசனோ உயிர்க்கு. 

 

உறர: 

ேிறப்ர யும், சேழிப்ர யும் தைக்கூடிய அறவழி ஒன்ரறத்தவிை ஆக்கமளிக்கக் 
கூடிய வழி சவசறன்ன இருக்கிறது? 

 

http://thirukural-world.blogspot.co.uk/2014/12/1-10.html
http://thirukural-world.blogspot.co.uk/2014/12/11-20_1.html
http://thirukural-world.blogspot.co.uk/2014/12/11-20_1.html
http://thirukural-world.blogspot.co.uk/2014/12/31-40.html


                   Thiruvalluvar Tamil School, Edison, NJ                                               
                             சேர்ந்து வளர்ப்ச ோம் சேந்தமிழ்ப்  யிரை !!!                                              

குழந்ரதகளுக்கோன திறனறி ச ோட்டிகள்  2020   

Skills Contest for Children  
 

. Copyright © 2020 All Rights Reserved                      Page 3 of 9                 Level 4 - Ages7-8 - Thirukkural Recital with 

Meaning 

 

5)     குறள் 71          அன்புறடறை 

அன் ிற்கும் உண்சடோ அரடக்குந்தோழ் ஆர்வைர்  

புன்கணரீ் பூேல் தரும். 

 

உறர:  

உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்ர த் தோழ்ப் ோள் ச ோட்டு அரடத்து ரவக்க முடியோது. 

அன்புக்குரியவரின் துன் ங்கோணுமிடத்து, கண்ணரீ்த்துளி வோயிைோக அது 
சவளிப் ட்டுவிடும். 

 
 

6)     குறள் 73           அன்புறடறை 

அன்ச ோடு இரயந்த வழக்சகன்  ஆருயிர்க்கு  

என்ச ோடு இரயந்த சதோடர்பு. 

 

உறர:  

உயிரும் உடலும்ச ோல் அன்பும் சேயலும் இரணந்திருப் சத உயர்ந்த 
ச ோருத்தமோகும். 

 
 
 

7)     குறள் 103                    பேய்ந்நன்றி அறிதல் 

 யன்தூக்கோர் சேய்த உதவி நயன்தூக்கின் 

நன்ரம கடைிற் ச ரிது. 

 

உறர:  

 ைரன எதிர் ோர்க்கோமல் ஒருவர் சேய்த உதவியின் ேிறப்பு கடரை விடப் 
ச ரியது. 

 
 

8)     குறள் 104      பேய்ந்நன்றி அறிதல் 

திரனத்துரண நன்றி சேயினும்  ரனத்துரணயோக் 

சகோள்வர்  யன் சதரிவோர். 

 

உறர:  

ஒருவர் சேய்யும் திரனயளவு நன்ரமரயக்கூட அதனோல்  யன்ச றும் 
நன்றியுள்ளவர்  ல்சவறு வரகயில்  யன் டக்கூடிய  ரனயின் அளவோகக் 
கருதுவோர். 

 
 

http://thirukural-world.blogspot.co.uk/2014/12/71-80.html
http://thirukural-world.blogspot.co.uk/2014/12/71-80.html
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9)     குறள் 105   பேய்ந்நன்றி அறிதல் 

உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி 
சேயப் ட்டோர் ேோல் ின் வரைத்து. 

 

உறர: 

உதவி என் து, சேய்யப் டும் அளரவப் ச ோருத்துச் ேிறப் ரடவதில்ரை; அந்த 
உதவிரயப் ச று வரின்  ண்ர ப் ச ோருத்சத அதன் அளவு மதிப் ிடப் டும். 

 
 

10)     குறள் 106      பேய்ந்நன்றி அறிதல் 

மறவற்க மோேற்றோர் சகண்ரம துறவற்க 

துன் த்துள் துப் ோயோர் நட்பு. 

 

உறர:  

மோேற்றவர்களின் உறரவ மறக்கவும் கூடோது; துன் த்தில் துரண நின்றவர் 
நட்ர த் துறக்கவும் கூடோது.. 

 
 

11)     குறள் 107          பேய்ந்நன்றி அறிதல் 

எழுரம எழு ிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் 

விழுமந் துரடத்தவர் நட்பு. 

 

உறர:  

துன் த்ரதப் ச ோக்கியவரை எப்ச ோதும் நிரனத்துக்சகோண்டிரு. 

 
 

12)     குறள் : 109          பேய்ந்நன்றி அறிதல் 

சகோன்றன்ன இன்னோ சேயினும் அவர்சேய்த 

ஒன்றுநன்று உள்ளக் கடும். 

 

உறர:  

ஒருவர் சேய்யும் மிகக் சகோடுரமயோன தீரமகூட நமது உள்ளத்ரதப் 
புண் டுத்தோமல் அகன்றுவிட சவண்டுமோனோல், அந்த ஒருவர் முன்னர் நமக்குச் 
சேய்த நன்ரமரய மட்டும் நிரனத்துப்  ோர்த்தோசை ச ோதுமோனது. 
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13)     குறள் 151    ப ொறறயுறடறை  

அகழ்வோரைத் தோங்கும் நிைம்ச ோைத் தம்ரம  

இகழ்வோர்ப் ச ோறுத்தல் தரை. 

 

உறர:  

தன்மீது குழி  றிப்ச ோரைசய தோங்குகின்ற பூமிரயப் ச ோல் தம்ரம இகழ்ந்து 
ச சுகிறவர்களின் சேயரையும் ச ோறுத்துக் சகோள்வசத தரைேிறந்த  ண் ோகும் 

 
 

14)     குறள்  154    ப ொறறயுறடறை 

நிரறயுரடரம நீங்கோரம சவண்டின் ச ோற்யுரடரம  

ச ோற்றி சயோழுகப்  டும். 

 

உறர:  

ச ோறுரமயின் உரறவிடமோக இருப் வரைத்தோன் நிரறவோன மனிதர் என்று 
உைகம் புகழும். 

 
 
 

15)     குறள் 155    ப ொறறயுறடறை  

ஒறுத்தோரை ஒன்றோக ரவயோசை ரவப் ர்  

ச ோறுத்தோரைப் ச ோன்ச ோற் ச ோதிந்து. 

 

உறர: 

தமக்கு இரழக்கப் டும் தீரமரயப் ச ோறுத்துக் சகோள் வர்கரள உைகத்தோர் 
ச ோன்னோக மதித்துப் ச ோற்றுவோர்கள். ச ோறுத்துக் சகோள்ளோமல் தண்டிப் வர்கரள 
அதற்கு ஒப் ோகக் கருத மோட்டோர்கள். 

 
 
 

16)     குறள் 160    ப ொறறயுறடறை 

உண்ணோது சநோற் ோர் ச ரியர்  ிறர்சேோல்லும்  

இன்னோச்சேோல் சநோற் ோரின்  ின். 

 

உறர:  

 ேி ச ோறுத்து உண்ணோசநோன்பு இருக்கும் உறுதி  ரடத்தவர்கள்கூடப் 
 ிறர்கூறும் சகோடுஞ்சேோற்கரளப் ச ோறுத்துக் சகோள் வர்களுக்கு, அடுத்த 
நிரையில் தோன் ரவத்துப் ச ோற்றப் டுவோர்கள். 
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17)     குறள் 309            பவகுளொறை 

உள்ளிய சதல்ைோம் உடசனய்தும் உள்ளத்தோல்  

உள்ளோன் சவகுளி எனின். 

 

உறர:  

உள்ளத்தோல் ேினங்சகோள்ளோதவனோக இருந்தோல் எண்ணியவற்ரறசயல்ைோம் 
உடனடியோகப் ச ற முடியும். 

 
 

18)     குறள் 319           இன்னொபேய்யொறை 

 ிறர்க்கின்னோ முற் கல் சேய்யின் தமக்குஇன்னோ  

 ிற் கல் தோசம வரும். 

 

உறர:  

 ிறருக்குத் தீங்கு விரளவித்துவிட்சடோம் என்று ஒருவர் மகிழ்ந்து 
சகோண்டிருக்கும்ச ோசத, அசதச ோன்ற தீங்கு அவரைசய தோக்கும்  

 
 
 

19)     குறள் 403     கல்லொறை 

கல்ைோ தவரும் நனிநல்ைர் கற்றோர்முன்  

சேோல்ைோ திருக்கப் ச றின். 

 

உறர: 

கற்றவர்களின் முன்னிரையில் எதுவும் ச ேோமல் இருக்கக் கற்றிருந்தோல் கல்வி 
கற்கோதவர்கள்கூட நல்ைவர்களோகசவ கருதப் டுவோர்கள். 

 
 

20)     குறள் 421         அறிவுறடறை 

அறிவற்றங் கோக்குங் கருவி சேறுவோர்க்கும்  

உள்ளழிக்க ைோகோ அைண். 

 

உறர:  

 றகயொல் அழிவு வோைோமல்  ோதுகோக்கும் அைண், அறிவு ஒன்றுதோன். 

 

21)     குறள் 422         அறிவுறடறை 

சேன்ற இடத்தோல் சேைவிடோ  தீசதோரீஇ  

நன்றின் ோல் உய்ப்  தறிவு. 
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உறர:  

மனம் ச ோகும் வழிசயல்ைோம் ச ோக விடோமல் தீய வழிகரளத் தள்ளிவிட்டு, 

நல்வழிரயத் சதர்வு சேய்வசத அறிவுரடரமயோகும். 

 
 
 

22)     குறள் 424         அறிவுறடறை 

எண்ச ோருள வோகச் சேைச்சேோல்ைித் தோன் ிறர்வோய்  

நுண்ச ோருள் கோண்  தறிவு. 

 

உறர:  

நோம் சேோல்ை சவண்டியரவகரள எளிய முரறயில் சகட்ச ோரின் இதயத்தில் 
 தியுமோறு சேோல்ைிப்  ிறர் சேோல்லும் நுட் மோன கருத்துக்கரளயும் ஆைோய்ந்து 
சதளிவசத அறிவுரடரமயோகும். 

 
 
 

23)      குறள் 425         அறிவுறடறை 

உைகம் தழீஇய சதோட் ம் மைர்தலும்  

கூம் லும் இல்ை தறிவு. 

 

உறர:  

உயர்ந்சதோசை உைசகோர் எனப் டுவதோல் அவர்களுடன் நட்பு சகோண்டு இன் ம் 
துன் ம் ஆகிய இைண்ரடயும் ஒசை நிரையோகக் கருதுவசத அறிவுரடரமயோகும். 

 
 

 

24)     குறள் 426         அறிவுறடறை 

எவ்வ துரறவது உைகம் உைகத்சதோடு  

அவ்வ துரறவ தறிவு. 

 

உறர:  

உயர்ந்சதோர் வழியில் உைகம் எவ்வோறு நரடச றுகின்றசதோ அதற்சகற்  நடந்து 
சகோள்வசத அறிவோகும்.  

 
 

25)     குறள் 427         அறிவுறடறை 

அறிவுரடயோர் ஆவ தறிவோர் அறிவிைோர்  

அஃதறி கல்ைோ தவர். 
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உறர: 

ஒரு விரளவுக்கு எதிர் விரளவு எப் டியிருக்குசமன அறிவுரடயவர்கள்தோன் 
ேிந்திப் ோர்கள்; அறிவில்ைோதவர்கள் ேிந்திக்க மோட்டோர்கள். 

 
 

26)     குறள் 428         அறிவுறடறை 

அஞ்சுவ தஞ்ேோரம ச ரதரம அஞ்சுவது  

அஞ்ேல் அறிவோர் சதோழில். 

 

உறர:  

அறிவில்ைோதவர்கள்தோன் அஞ்ே சவண்டியதற்கு அஞ்ே மோட்டோர்கள். அறிஞர்கள் 
மட்டுசம அஞ்ே சவண்டியதற்கு அஞ்சுவோர்கள். 

 
 

27)     குறள் 429         அறிவுறடறை 

எதிைதோக் கோக்கும் அறிவினோர்க் கில்ரை  

அதிை வருவசதோர் சநோய். 

 

உறர:  

வருமுன் அறிந்து கோத்துக்சகோள்ளும் திறனுரடயவர்களுக்கு அதிர்ச்ேி தைக்கூடிய 
துன் ம் ஏற் டோது. 

 
 

28)     குறள் 430          அறிவுறடறை 

அறிவுரடயோர் எல்ைோ முரடயோர் அறிவிைோர்  

என்னுரடய சைனும் இைர். 

 

உறர:  

அறிவு இல்ைோதவர்களுக்கு சவறு எது இருந்தோலும் ச ருரமயில்ரை; அறிவு 
உள்ளவர்களுக்கு சவறு எது இல்ைோவிட்டோலும் ேிறுரம இல்ரை. 

 
 

29)     குறள் 485             கொலைறிதல் 

கோைம் கருதி இருப் ர் கைங்கோது  

ஞோைம் கருது  வர். 

 

உறர:  

கைக்கத்துக்கு இடம் தைோமல் உரிய கோைத்ரத எதிர் ோர்த்துப் ச ோறுரமயோக 
இருப் வர்கள் இந்த உைகத்ரதசயகூட சவன்று கோட்டுவோர்கள். 
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30)     குறள் 979     ப ருறை 

ச ருரம ச ருமிதம் இன்ரம ேிறுரம  

ச ருமிதம் ஊர்ந்து விடல். 

 

உறர: 

ஆணவமின்றி அடக்கமோக இருப் து ச ருரம எனப் டும். ஆணவத்தின் 
எல்ரைக்சக சேன்று விடுவது ேிறுரம எனப் டும்.  

 
 


