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குறசளோடு விரளயோடு / Thirukkural Game 

 

வயது/Ages: 9&10 நிரை/Level : 5 

விதிமுறைகள்:  

விறையாட்டு விவரம்:  

- 10-15  ங்சகற் ோளர்கரளக் சகோண்டு வயது வோரியோன குழு 
அரமக்கப் டும்.  

- குழுவின் ஒவ்சவோருவரும் முரறசய மற்றவர் சேோல்ைோத 
ஒரு குறள் சேோல்ை சவண்டும்.  

- ஏற்சகனசவ சேோல்ைிய குறரள மீண்டும் சேோல் வர் 
விரளயோட்டிைிருந்து நீக்கப்  டுவர்.  

- சுற்றில் சேோல்ைோத குறரள சேோல்ைி கரைேி வரை 
நிரைத்து நிற் வசை சவற்றி ச ற்றவர்  

- முதல் 3 இை சவற்றியோளர்கரளத் சதர்வு சேய்யும் வரை 
சுற்றுக்கள் சதோைரும் 

 

விறையாட்டுச் சுற்றுக்குத் ததர்ச்சி 
1.  ங்சகற் ோளர் முன்னசை சதர்ந்சதடுக்கப் ட்ைப்   

 ட்டியைிைிருந்து 40 திருக்குறள்கரள சமரையில் கூற  
சவண்டும் (கீசழ சகோடுக்கப் ட்டுள்ளது)  

2. சகோடுக்கப் ட்ை 2 நிமிைங்களில் குரறந்தது 25 குறள்கரளப்  
 ிரழயின்றிக் கூறு வர்கள் விரளயோட்டுச் சுற்றுக்கு தகுதிப் 
ச றுவர்  

விறையாட்டின் விதிகள்: 

3.  ங்சகற் ோளர் தங்கள் குறரள ( சகோடுக்கப் ட்ை 

 ட்டியைிைிருந்து) சேோல்வதற்கு 10 வினோடிகள் வரை 
எடுத்துக் சகோள்ளைோம்  

4. சுற்றில் ஏற்சகனசவ சேோல்ைிய குறரள மீண்டும் சேோல்ைக் 
கூைோது. மீண்டும் சேோல் வர் விரளயோட்டிைிருந்து நீக்கப் 
 டுவர் 

5. சுற்ரற ஆைம் ிப் வர் குலுக்கல் முரறயில் சதர்ந்சதடுக்கப் 
 டுவோர்  

6. முந்ரதயச் சுற்றில் கரைேியில் முடித்தவர் மறு சுற்ரற 
ஆைம் ிப் ோர் 

7. சவற்றியோளர் சேோல் உச்ேரிப்பு,  ிரழயின்றி, தங்கு 
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தரையின்றி சேோல்லுதல் ஆகியரவ சகோண்டு 
சதர்ந்சதடுக்கப் டுவர்  

8. நடுவர்களின் முடிசவ இறுதியோனது  

 

 ங்சகற் ோளர்களின்  திவு மற்றும் சதர்ச்ேி ச ோறுத்து, ஒன்றுக்கு 
சமற் ட்ை குழுக்கள் அரமயைோம். ஒவ்சவோரு குழுவின் 3-5 

சவற்றியோளர்கள் இறுதி சுற்றுக்கு சதர்ந்சதடுக்கப்  ட்டு 
விரளயோட்டு சதோைர்ந்து, ச ோட்டியின் சவற்றியோளர்கள் 
நிர்ணயிக்கப்  டுவர் 

 

Instructions: 
 

 

Game Description:  

- 10-15 participants will be grouped based on age 

- Within a group, each kid will take a turn to say a kural that 

cannot be repeated by another in that round  

- The one who repeats is eliminated from the game  

- The one that does not repeat and stays till the end will be the 

winner of that round 

- Until first 3 place winners are identified, multiple rounds will 

be conducted 

 

Game Qualifying Selection: 
1. Kurals should be from the pre-selected list of 40 (Scroll below) 

2. Should recite at least 25 Thirukurals in 2 minutes to move on to 

the next round to play the game 

Rules: 
3. Participant can take 10 sec before giving their kural from the 

given list  

4. Kurals said earlier in the round cannot be repeated. The one who 

repeats will be fouled out 

5. The order of kids to start and progress the kurals will be chosen 

from a hat 

6. If started in ascending order in one round, the next round will be 

started in the descending order  

7. Pronunciation and flow will be considered for scoring  

8. Judges decisions are final 

 

Based on enrollment, more than one group will be formed. Top 3 to 

5 finalists from each group will form another final group of 10-15 

participants and the game will be repeated to decide the winners of 

the competition.  
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திருக்குைள் பட்டியல்/Thirukkual List  
 

 

1)     குைள் 4    கடவுள் வாழ்த்து 

தவண்டுதல்தவண் டாறை இலானடி தசர்ந்தார்க்கு 

யாண்டும் இடும்றப இல 

 

உறர:  

விருப்பு சவறுப் ற்றுத் தன்னைமின்றித் திகழ்கின்றவரைப்  ின் ற்றி நைப் வர்களுக்கு 
எப்ச ோதுசம துன் ம் ஏற் டுவதில்ரை  

 
 

2)     குைள் 16     வான்சிைப்பு 

விசும்பின் துைிவழீின் அல்லால்ைற் ைாங்தக 

பசும்புல் தறலகாண் பரிது 

 

உறர:  

சமகத்திைிருந்து மரழத்துளி விழோது ச ோனோல்,  சும்புல்ைின் நுனிரயக்கூை இங்சக 
கோண் து அரிதோகிவிடும். 

 
 

3)     குைள் 20     வான்சிைப்பு 

 

நீரின் ைறையா துலககனின் யார்யார்க்கும் 

வானின் ைறையா கதாழுக்கு 

 

உறர:  

எத்தரன ச ரியவைோனோலும் நீர் இல்ைோமல் வோழமுடியோது; அந்த நீசைோ மரழ 
இல்ைோமல் கிரைக்கோது. 

 

 

4)     குைள் 35           அைன்வலியுறுத்தல் 

 

அழுக்கா ைவாகவகுைி இன்னாச்கசால் நான்கும் 

இழுக்கா இயன்ை தைம் 

 

உறர: 

ச ோறோரம, ச ைோரே, ச ோங்கும் சகோ ம், புண் டுத்தும் சேோல் ஆகிய இந்த நோன்கும் 
அறவழிக்குப் ச ோருந்தோதரவகளோகும் 

 

 

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
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5)     குைள் 70           ைக்கள்தபறு 

ைகன் தந்றதக் காற்றும் உதவி இவன்தந்றத 

என்தநாற்ைான் ககால்கலனும் கசால் 

 

உறர:  

மகன் தன் தந்ரதக்குச் சேய்யத் தக்க ரகம்மோறு, இவன் தந்ரத இவரன மகனோகப் 
ச ற என்ன தவம் சேய்தோசனோ என்று  ிறர் புகழ்ந்து சேோல்லும் சேோல்ைோகும். 

 

 

 

6)     குைள் 86           விருந்ததாம்பல் 

கசல்விருந் ததாம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் 

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு 

 

உறர:  

வந்த விருந்தினரைப் ச ணி, வரும் விருந்ரத எதிர் ோர்த்து இருப் வன் மறுரமயில் 
வோனத்தவர்க்கு நல்ை விருந்தினன் ஆவோன். 

 
 
 

7)     குைள் 99                     இனியறவ கூைல் 

இன்கசால் இனிதனீ்ைல் காண்பான் எவன்ககாதலா 

வன்கசால் வழங்கு வது 

 

உறர:  

இனிய சேோற்கள் இன் த்ரத வழங்கும் என் ரத உணர்ந்தவர் அதற்கு மோறோக 
எதற்கோகக் கடுஞ் சேோற்கரளப்  யன் டுத்த சவண்டும்?. 
 
 

8)     குைள் 129         அடக்கமுறடறை 

தயீினாற் சுட்டபுண் உள்ைாறும் ஆைாதத 

நாவினாற் சுட்ட வடு 

 

உறர:  

சநருப்பு சுட்ை புண்கூை ஆறி விடும்; ஆனோல் சவறுப்புக் சகோண்டு திட்டிய சேோற்கள் 
விரளத்த துன் ம் ஆறசவ ஆறோது. 

 
 

9)     குைள் 132    ஒழுக்கமுறடறை 

பரிந்ததாம்பிக் காக்க ஒழுக்கந் கதரிந்ததாம்பித் 

ததரினும் அஃதத துறை 
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உறர: 

எந்சதந்த வழிகளில் ஆைோய்ந்தோலும் வோழ்க்ரகயில் ஒழுக்கசம ேிறந்த துரண 
என் தோல், எத்தரகய துன் த்ரத ஏற்றோவது அரதக் கோக்க சவண்டும். 

 
 

10)     குைள் 157        கபாறையுறடறை 

திைனல்ல தற்பிைர் கசய்யினும் தநாகநாந் 

தைனல்ல கசய்யாறை நன்று 

 

உறர:  

 ிறர் சேய்திடும் இழிவோன கோரியங்களுக்கோகத் துன் முற்று வருந்தி,  திலுக்கு அசத 
கோரியங்கரளச் சேய்து  ழி வோங்கோமைிருப் துதோன் ேிறந்த  ண் ோகும்.. 

 

 

11)     குைள் 169                 அழுக்காைாறை 

அவ்விய கநஞ்சத்தான் ஆக்கமும் கசவ்வியான் 

தகடும் நிறனக்கப் படும் 

 

உறர:  

ச ோறோரம சகோண்ை மனத்தவனின் உயர்வும், அது இல்ைோத நல்ைவனின் தோழ்வும் 
 ற்றி ஆைோய்க  
 
 

12)     குைள் 178            கவஃகாறை 

அஃகாறை கசல்வத்திற் கியாகதனின் கவஃகாறை 

தவண்டும் பிைன்றகப் கபாருள் 

 

உறர:  

சேல்வம் குரறயோமல் இருக்க வழி என்ன என்றோல்,  ிறனுக்கு உரிய ச ோருரள 
விரும் ோமல் இருப் சத. 

 
  

13)     குைள் 184          புைங்கூைாறை  

கண்ைின்று கண்ைைச் கசால்லினுஞ் கசால்லற்க 

முன்னின்று பின்தனாக்காச் கசால் 

 

உறர:  

சநருக்கு சநைோக ஒருவைது குரறகரளக் கடுரமயோகச் சேோன்னோலும் சேோல்ைைோம், 
ஆனோல்  ின் விரளவுகரள எண்ணிப்  ோர்க்கோமல் சநரில் இல்ைோத ஒருவரைப் 
 ற்றிக் குரற கூறுவது தவறு 
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14)     குைள் 197          பயனில கசால்லாறை 

நயனில கசால்லினுஞ் கசால்லுக சான்தைார் 

பயனில கசால்லாறை நன்று 

 

உறர:  

 ண் ோளர்கள், இனிரமயல்ைோத சேோற்கரளக்கூைச் சேோல்ைி விைைோம்; ஆனோல் 
 யனில்ைோத சேோற்கரளச் சேோல்ைோமல் இருப் சத நல்ைது. 

 

 

 

15)     குைள் 202            தவீிறனயச்சம்  

தயீறவ தயீ பயத்தலால் தயீறவ 

தயீினும் அஞ்சப் படும் 

 

உறர: 

தீய சேயல்களோல் தீரமசய விரளயும் என் தோல் அச்சேயல்கரளத் தீரய விைக் 
சகோடுரமயோனரவயோகக் கருதி அவற்ரறச் சேய்திை அஞ்ேிை சவண்டும். 

 
 

 

16)     குைள் 226      ஈறக 

அற்ைார் அழிபசி தரீ்த்தல் அஃகதாருவன் 

கபற்ைான் கபாருள்றவப் புழி 
 

உறர:  

ஏதும் இல்ைோதவரின் கடும் ேிரயத் தீர்த்து ரவயுங்கள். ச ோருரளப் ச ற்றவன் 
சேமித்து ரவக்கும் இைம் அதுசவ. 

 
 

17)     குைள் 280          கூடா  ஒழுக்கம் 

ைழித்தலும் நீட்டலும் தவண்டா உலகம் 

பழித்த கதாழித்து விடின் 

 

உறர:  

உயர்ந்சதோர் சவறுத்தவற்ரற மனத்தோல் ஒதுக்கிவிட்ை  ின் தரைமுடிரயச் 
ேிரைத்தல், நீள வளர்த்தல் என் ன  ற்றி எண்ண சவண்ைோ. 
 

 

18)     குைள் 298                  வாய்றை 

புைந்தூய்றை நீரா னறையும் அகந்தூய்றை 

வாய்றையால் காைப் படும் 
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உறர:  

உைம்பு தண்ணைீோல் சுத்தமோகும்; உள்ளம் உண்ரமயோல் சுத்தமோகும்  

 
 

 

19)     குைள் 303              கவகுைாறை 

ைைத்தல் கவகுைிறய யார்ைாட்டுந் தீய 

பிைத்தல் அதனான் வரும் 

 

உறர: 

யோர்மீது ேினம் சகோண்ைோலும் அரத மறந்துவிை சவண்டும் இல்ைோவிட்ைோல் அந்தச் 
ேினசம தீய விரளவுகளுக்குக் கோைணமோகும். 

 
 

 

20)     குைள் 319            இன்னா கசய்யாறை 

பிைர்க்கின்னா முற்பகல் கசய்யின் தைக்கின்னா 

பிற்பகல் தாதை வரும் 

 

உறர:  

அடுத்தவர்க்குத் தீரமரயக் கோரையில் சேய்தோல், நமக்குத் தீரம நம்ரமத் சதடி 
மோரையில் தோனோக வரும். 

 

21)     குைள் 410       கல்லாறை 

விலங்ககாடு ைக்க ைறனயர் இலங்குநூல் 
கற்ைாதரா தடறன யவர் 

 

உறர:  

மனிதர்களுக்கும் விைங்குகளுக்குமிரைசய என்ன சவற்றுரமசயோ, அசத அளவு 
சவற்றுரம அறிவு நூல்கரளப்  டித்தவர்களுக்கும், அந்த நூல்கரளப் 
 டிக்கோதவர்களுக்கும் இரைசய உண்டு. 

 
 

22)     குைள் 412                 சகள்வி 
கசவிக்குை வில்லாத தபாழ்து சிைிது 

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும் 

 

உறர:  

சேவிக்கு உணவோகிய சகள்வி கிரைக்கோதச ோது, வயிற்றுக்கும் ேிறிது உணவு 
இைப் டும். 
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23)      குைள் 428         அைிவுறடறை 

அஞ்சுவ தஞ்சாறை தபறதறை அஞ்சுவ 

தஞ்சல் அைிவார் கதாழில் 

 

உறர:  

 யப் ை சவண்டியதற்குப்  யப் ைோமல் இருப் து மூைத்தனம்;  யப் டுவது 
அறிவோளிகளின் சேயல். 

 
 

 

24)     குைள் 435           குற்ைங்கடிதல் 

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்றக எரிமுன்னர் 

றவத்தூறு தபாலக் ககடும் 

 

உறர:  

தனக்கு ஒரு குற்றம் வருவதற்கு முன்ச  வைோமல் கோத்துக் சகோள்ளோத அைசு, 
சநருப் ிற்கு முன் ரவக்கப் ட்ை ரவக்சகோல் ச ோை அழிந்துச ோகும்.  

 
 

25)     குைள் 441      கபரியாறரத் துறைக்தகாடல் 

அைனைிந்து மூத்த அைிவுறடயார் தகண்றை 

திைனைிந்து ததர்ந்து ககாைல் 

 

உறர: 

அறம் உணர்ந்தவைோய்த் தன்ரன விை மூத்தவைோய் உள்ள அறிவுரையவரின் நட்ர , 
சகோள்ளும் வரக அறிந்து ஆைோய்ந்து சகோள்ள சவண்டும். 

 
 

26)     குைள் 466          கதரிந்து கசயல் வறக 

கசய்தக்க அல்ல கசயக்ககடுஞ் கசய்தக்க 

கசய்யாறை யானுங் ககடும் 

 

உறர:  

சேய்யக் கூைோதரதச் சேய்வதோல் சகடு ஏற் டும்; சேய்ய சவண்டியரதச் சேய்யோமல் 
விட்ைோலும் சகடு ஏற் டும். 

 
 

27)     குைள் 479                  வலியைிதல் 

அைவைிந்து வாழாதான் வாழ்க்றக உைதபால 

இல்லாகித் ததான்ைாக் ககடும் 
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உறர: 

தன் சேோத்தின் மதிப்ர  அறிந்து அதற்கு ஏற்  வோழோதவனின் வோழ்க்ரக, இருப் து 
ச ோல் கோட்ேி தந்து இல்ைோமல் அழிந்துவிடும்  

. 
 

28)     குைள் 596      ஊக்கம் உறடறை 

உள்ளுவ கதல்லாம் உயர்வுள்ைல் ைற்ைது 

தள்ைினுந் தள்ைாறை நீர்த்து 

 

உறர:  

நிரனப் து எல்ைோம் உயர்ந்த நிரனப் ோகசவ இருக்கட்டும். அவ்வுயர்வோன எண்ணம் 
ஒருசவரள சவறு கோைணங்களோல் நிரறசவறோது ச ோனோலும், ச ரிசயோர் நம்ரமப் 
 ோைோட்டுவர். ஆகசவ, அது நிரறசவறியதோகசவ கருதப் டும். 

 
 

29)     குைள் 783               நட்பு 

நவில்கதாறும் நூனயம் தபாலும் பயில்கதாறும் 

பண்புறட யாைர் கதாடர்பு 

 

உறர:  

 டிக்கப்  டிக்க இன் ம் தரும் நூைின் ேிறப்ர ப் ச ோல்  ழகப்  ழக இன் ம் 
தைக்கூடியது  ண்புரையோளர்களின் நட்பு. 

 
 

30)     குைள் 942            ைருந்து 

ைருந்கதன தவண்டாவாம் யாக்றகக் கருந்திய 

தற்ைது தபாற்ைி உைின் 

 

உறர: 

ஒருவன் முதைில் உண்ைது ேீைணமோகிவிட்ைரத நன்கு அறிந்து அதன்  ிறகு 
உண்ைோல், அவன் உைம்புக்க மருந்து என்று ஒன்று சவண்டியது இல்ரை.  

 

 

31)     குைள் 396            கல்வி 
கதாட்டறனத் தூறு ைைற்தகைி ைாந்தர்க்குக் 

கற்ைறனத் தூறும் அைிவு 

 

உறர: 

சதோண்ைத் சதோண்ை ஊற்றுநீர் கிரைப் து ச ோைத் சதோைர்ந்து  டிக்கப்  டிக்க அறிவு 
ச ருகிக் சகோண்சை இருக்கும்.  
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32)     குைள் 306             கவகுைாறை 

சினகைன்னுஞ் தசர்ந்தாறரக் ககால்லி இனகைன்னும் 

ஏைப் புறைறயச் சுடும் 

 

உறர: 

சேர்ந்தவரைக் சகோல்ைி எனப் டும் சகோ ம், சேர்ந்தவரை மட்டும் அன்று; 
சேர்ந்தவர்க்குத் துரணயோக இருப் வரையும் எரித்துவிடும்.  

 

 

33)     குைள் 156    கபாறையுறடறை 

ஒறுத்தார்க் ககாருநாறை இன்பம் கபாறுத்தார்க்குப் 

கபான்றுந் துறையும் புகழ் 

 

உறர: 

தீங்கு சேய்தவரைப் ச ோறுக்கோமல் வருத்தினவர்க்கு ஒருநோள் இன் சம; 
ச ோறுத்தவர்க்கு உைகம் அழியும் வரைக்கும் புகழ் உண்டு.  

 

 

34)     குைள் 243          அருளுறடறை 

அருள்தசர்ந்த கநஞ்சினார்க் கில்றல இருள்தசர்ந்த 

இன்னா உலகம் புகல் 

 

உறர: 

அறியோரமயோகிய இருள் ச ோருந்திய துன்  உைகில் இருந்து வோழும் வோழ்க்ரக, 
அருள் ச ோருந்திய சநஞ்ேம் உரையவர்களுக்கு இல்ரை.  

 

 

35)     குைள் 138    ஒழுக்கமுறடறை 

நன்ைிக்கு வித்தாகும் நல்கலாழுக்கந் தகீயாழுக்கம் 

என்றும் இடும்றப தரும் 

 
 

உறர: 

நல்சைோழுக்கம், அறமோகிய நன்ரமக்கு வித்தோக அரமந்து இம்ரம மறுரமயிலும் 
இன் ம் தரும்; தீசயோழுக்கசமோ துன் சம தரும்.  

 

 

36)     குைள் 1033              உழவு 

உழுதுண்டு வாழ்வாதர வாழ்வார்ைற் கைல்லாம் 

கதாழுதுண்டு பின்கசல் பவர் 
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உறர: 

உழவு சேய்து அதனோல் கிரைத்தரதக் சகோண்டு வோழ்கின்றவசை உரிரமசயோடு 
வோழ்கின்றவர், மற்றவர் எல்சைோரும்  ிறரைத் சதோழுது உண்டு  ின் சேல்கின்றவசை.  
 

 

37)     குைள் 102          கசய்ந்நன்ைி அைிதல் 

காலத்தி னாற்கசய்த நன்ைி சிைிகதனினும் 

ஞாலத்தின் ைாைப் கபரிது 

 

உறர: 

சதரவப் டும் கோைத்தில் சேய்யப் டும் உதவி ேிறிதளவோக இருந்தோலும், அது 
உைகத்ரதவிைப் ச ரிதோக மதிக்கப் டும்.  

 

 

38)     குைள் 96    இனியறவ கூைல் 

அல்லறவ ததய அைம்கபருகும் நல்லறவ 

நாடி இனிய கசாலின் 

 

உறர: 

 ிறர்க்கு நன்ரம தரும் இனிய சேோற்கரள மனத்தோல் எண்ணிச் சேோன்னோல், 
அவனுள்ளும், நோட்டிலும் அறம் வளரும்;  ோவங்கள் குரறயும்.  

 

 

39)     குைள் 231                 புகழ் 

ஈத லிறசபட வாழ்தல் அதுவல்ல 

தூதிய ைில்றல உயிர்க்கு 

 

உறர: 

ஏரழகளுக்குக் சகோடுப் து; அதனோல் புகழ் ச ருக வோழ்வது; இப்புகழ் அன்றி 
மனிதர்க்குப்  யன் சவறு ஒன்றும் இல்ரை.  

 

 

40)     குைள் 996            பண்புறடறை 

பண்புறடயார்ப் பட்டுண் டுலகம் அதுவின்தைல் 

ைண்புக்கு ைாய்வது ைன் 

 

உறர: 

 ண்பு உரையவரிைத்தில் ச ோருந்தியிருப் தோல் உைகம் உள்ளதோய் இயங்குகின்றது, 
அஃது இல்ரையோனோல் மண்ணில் புகுந்து அழிந்து ச ோகும்.  

 


