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திருக்குறள் வினாடி-வினா / Thirukkural Quiz 

 

வயது/Ages: 17 & 

Above 

திருவள்ளுவர் தமிழ்ப்  ள்ளி ச ற்ச ோர்களும் தன்னோர்வலர்களும் 

 

விதிமுறறகள்: 
 

1. திருக்கு ள் வினோடி வினோ ச ோட்டி - ச ற்ச ோருக்கோன ஒரு 

கலகலப் ோன நிகழ்ச்ேி  
2. கீசே சகோடுக்கப் ட்டுள்ள அதிகோைங்களில் இருந்து வினோக்கள் 

வினவப் டும்  

3. இருவர் சகோண்ட குழு.  திரவப் ச ோறுத்து குழுக்கள் 
அரமக்கப் டும் 

4. நடுவர்களின் முடிசவ இறுதியோனது  

5. மோதிரி வினோக்கள் 

- முதல்/ கரடேிச்  சேோல் சகோடுத்து கு ள்  

- எளிய ச ோருள் சகோடுத்து கு ள்  
- உவரம சகோடுத்து கு ள்  
- கருத்ரத ஒத்த  டசமோ  ோடசலோ சகோடுத்து கு ள் 
- ஒருவர் நடித்து மற்ச ோருவர் கு ள் கண்ட ிதல்  
- இன்னும்  ல 
  

 

Instructions: 

 

 

1. Thirukkural quiz for the parents 

2. Participant must use Thirukkurals from the pre-selected list 

(Scroll below)  

3. Two people in a group. Multiple groups based on the enrollment 

4. Recite the Kural in 30 seconds. Else question passes to next 

group 

5. Judges decisions are final  

6. Sample Questions –  

- Given first or last word  

- Given simple meaning  

- Given analogy  

- Given a picture or song  

- Given Act  

- Etc 
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திருக்குறள் பட்டியல்/Thirukkual List 
 

1)     குறள் 1091          குறிப்பறிதல் 

இருசநோக்கு இவள்உண்கண் உள்ளது: ஒருசநோக்கு 

சநோய்சநோக்குஒன்று அந்சநோய் மருந்து. 

 

உறை:  

இவளுரடய ரம தீட்டிய கண்களில் உள்ளது இருவரகப்  ட்ட சநோக்கமோகும்; 

அவற்றுள் ஒரு சநோக்கம் சநோய் சேய்யும் சநோக்கம்; மற்ச ோன்று அந் சநோய்க்கு 

மருந்தோகும்.  

 
 

2)     குறள் 1092           குறிப்பறிதல் 

கண்களவு சகோள்ளும் ேிறுசநோக்கம் கோமத்தில் 

சேம் ோகம் அன்று ச ரிது. 

 

உறை:  

கண்ணோல் என்ரன சநோக்கிக் களவு சகோள்கின்  சுருங்கிய  ோர்ரவ 

கோமத்தில் சநர் ோதி அன்று; அரதவிடப் ச ரிய  குதியோகும். 

 
 

3)     குறள் 1093         குறிப்பறிதல் 

சநோக்கினோள் சநோக்கி இர ஞ்ேினோள் அஃதவள் 

யோப் ினுள் அட்டிய நீர். 

 

உறை:  

என்ரன சநோக்கினோள்; யோன் கண்டதும், சநோக்கித் தரலகுனிந்தோள்; அது 

அவள் வளர்க்கும் அன் ினுள் வோர்க்கின்  நீைோகும். 

 
 

4)     குறள் 1094          குறிப்பறிதல் 

யோன்சநோக்கும் கோரல நிலன்சநோக்கும் சநோக்கோக்கோல் 

தோன்சநோக்கி சமல்ல நகும். 

 

உறை: 

யோன் சநோக்கும்ச ோது அவள் நிலத்ரத சநோக்குவோள்; யோன் சநோக்கோதச ோது அவள் 

என்ரன சநோக்கி சமல்லத் தனக்குள் மகிழ்வோள் 
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5)     குறள் 1095          குறிப்பறிதல் 

கு ிக்சகோண்டு சநோக்கோரம அல்லோல் ஒருகண் 

ேி க்கணித்தோள் ச ோல நகும். 

 

உறை:  

என்ரன சநைோகக் கு ித்துப்  ோர்க்கோத அத்தன்ரமசய அல்லோமல், ஒரு கண்ரணச் 

சுருக்கினவள்ச ோல் என்ரனப்  ோர்த்துத் தனக்குள் மகிழ்வோள். 

 

 

6)     குறள் 1096          குறிப்பறிதல் 

உ ோஅ தவர்ச ோல் சேோலினும் சே ோஅர்சேோல் 

ஒல்ரல உணைப்  டும். 

 

உறை:  

பு த்சத அயலோர்ச ோல் அன் ில்லோத சேோற்கரளச் சேோன்னோலும் அகத்சத 

 ரகயில்லோதவரின் சேோல் என் து விரைவில் அ ியப் டும். 

 
 
 

7)     குறள் 1097          குறிப்பறிதல் 

சே ோஅச் ேிறுசேோல்லும் சேற் ோர்ச ோல் சநோக்கும் 

உ ோஅர்ச ோன்று உற் ோர் கு ிப்பு. 

 

உறை:  

 ரகசகோள்ளோத கடுஞ்சேோல்லும்,  ரகவர்ச ோல்  ோர்க்கும்  ோர்ரவயும் பு த்சத 

அயலோர்ச ோல் இருந்து அகத்சத அன்பு சகோண்டவரின் கு ிப் ோகும். 

 
 

8)     குறள் 1098          குறிப்பறிதல் 

அரேஇயற்கு உண்டுஆண்டுஓர் ஏஎர்யோன் சநோக்கப் 

 ரேயினள் ர ய நகும். 

 

உறை:  

யோன் சநோக்கும்ச ோது அதற்கோக அன்பு சகோண்டவளோய் சமல்லச் ேிரிப் ோள்; அரேயும் 

சமல்லிய இயல்ர  உரடய அவளுக்கு அப்ச ோது ஓர் அேகு உள்ளது. 
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9)     குறள் 1099          குறிப்பறிதல் 

ஏதிலோர் ச ோலப் ச ோதுசநோக்கு சநோக்குதல் 

கோதலோர் கண்சண யுள. 

 

உறை: 

பு த்சத அயலோர்ச ோல் அன் ில்லோத ச ோதுசநோக்கம் சகோண்டு  ோர்த்தல், அகத்சத 

கோதல் சகோண்டவரிடம் உள்ள ஓர் இயல் ோகும். 

 
 

10)     குறள் 1110          குறிப்பறிதல் 

கண்சணோடு கண்ணிரண சநோக்குஒக்கின் வோய்ச்சேோற்கள் 

என்ன  யனும் இல. 

 

உறை:  

கண்கசளோடு கண்கள் சநோக்கோல் ஒத்திருந்து அன்பு சேய்யுமோனோல் வோய்ச்சேோற்கள் 

என்ன  யனும் இல்லோமற் ச ோகின் ன. 

 
 

11)     குறள் 1121        காதற் சிறப்புறைத்தல் 

 ோசலோடு சதன்கலந் தற்ச   ணிசமோேி 
வோல்எயிறு ஊ ிய நீர். 
 

உறை:  

சமன்ரமயோன சமோேிகரளப் ச சுகின்  இவளுரடய தூய  ற்களில் ஊ ிய நீர், 

 ோலுடன் சதரனக் கலந்தோற் ச ோன் தோகும். 

 
 

12)     குறள் : 1122        காதற் சிறப்புறைத்தல் 

உடம்ச ோடு உயிரிரட என்னமற்று அன்ன 

மடந்ரதசயோடு எம்மிரட நட்பு. 

 

உறை:  

இம்மடந்ரதசயோடு எம்மிரடசய உள்ள நட்பு முர கள், உடம்ச ோடு உயிர்க்கு உள்ள 

சதோடர்புகள் எத்தன்ரமயோனரவசயோ அத்தன்ரமயோனரவ. 

 
  

13)     குறள் 1123         காதற் சிறப்புறைத்தல்  

கருமணியில்  ோவோய்நீ ச ோதோய்:யோம் வழீும் 

திருநுதற்கு இல்ரல இடம். 
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உறை:  

என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள  ோரவசய! நீ ச ோய்விடும்! யோம் விரும்புகின்  

இவளுக்கு என் கண்ணில் இருக்க இடம் இல்ரலசய! 

 
 

14)     குறள்  1124         காதற் சிறப்புறைத்தல் 

வோழ்தல் உயிர்க்குஅன்னள் ஆயிரே ேோதல் 

அதற்குஅன்னள் நீங்கும் இடத்து. 

 

உறை:  

ஆைோய்ந்த அணிகலன்கரள அணிந்த இவள் கூடும் ச ோது உயிர்க்கு வோழ்வு 

ச ோன் வள்;  ிரியும் ச ோது உயிர்க்குச் ேோவு ச ோன் வள். 

 
 
 

15)     குறள் 1125         காதற் சிறப்புறைத்தல்  

உள்ளுவன் மன்யோன் ம ப் ின் ம ப்  ிசயன் 

ஒள்ளமர்க் கண்ணோள் குணம். 

 

உறை: 

ச ோர் சேய்யும் கண்கரள உரடய இவளுரடய  ண்புகரள யோன் ம ந்தோல்  ி கு 

நிரனக்க முடியும்; ஆனோல், ஒருச ோதும் ம ந்ததில்ரலசய! 

 
 
 

16)     குறள் 1126         காதற் சிறப்புறைத்தல் 

கண்உள்ளின் ச ோகோர்: இரமப் ின்  ருவைோர்: 

நுண்ணியர்எங் கோத லவர். 
 

உறை:  

எம் கோதலர் எம் கண்ணுள்ளிருந்து ச ோகமோட்டோர்; கண்ரண மூடி இரமத்தோலும் 

அதனோல் வருந்தமோட்டோர்; அவர் அவ்வளவு நுட் மோனவர். 
 
 

17)     குறள் 1127         காதற் சிறப்புறைத்தல் 

கண்உள்ளோர் கோத லவைோகக் கண்ணும் 

எழுசதம் கைப் ோக்கு அ ிந்து. 
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உறை:  

எம் கோதலர் கண்ணினுள் இருக்கின் ோர், ஆரகயோல், ரம எழுதினோல் அவர் 

மர வரத எண்ணிக் கண்ணுக்கு ரமயும் எழுதமோட்சடோம்! 

 
 

18)     குறள் 1128         காதற் சிறப்புறைத்தல் 

சநஞ்ேத்தோர் கோத லவைோக சவய்துஉண்டல் 

அஞ்சுதும் சவ ோக்கு அ ிந்து. 

 

உறை:  

எம் கோதலர் சநஞ்ேினுள் இருக்கின் ோர்; ஆரகயோல் சூடோன ச ோருரள உண்டோல் 

அவர் சவப் முறுதரல எண்ணிச் சூடோன ச ோருரள உண்ண அஞ்சுகின்ச ோம்  

 
 
 

19)     குறள் 1129         காதற் சிறப்புறைத்தல் 

இரமப் ின் கைப் ோக்கு அ ிவல் அரனத்திற்சக 

எதிலர் என்னும்இவ் வூர். 
 

உறை: 

கண் இரமத்தோல் கோதலர் மர ந்துச ோதரல அ ிகின்ச ன். அவ்வளவிற்சக இந்த 

ஊைோர் அவரை அன் ில்லோதவர் என்று சேோல்லுவர். 

 
 

20)     குறள் 1130         காதற் சிறப்புறைத்தல் 

உவந்துஉர வர் உள்ளத்துள் என்றும்: இகந்துஉர வர் 

ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர். 
 

உறை:  

கோதலர் எப்ச ோதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வோழ்கின் ோர்; ஆனோல் அரத 

அ ியோமல்  ிரிந்து வோழ்கின் ோர்,`அன் ில்லோதவர்' என்று இந்த ஊைோர் அவரைப் 

 ேிப் ர். 

 
 

21)     குறள் 1151         பிரிவாற்றாறை 

சேல்லோரம உண்சடல் எனக்குஉரை மற்றுநின் 

வல்வைவு வோழ்வோர்க்கு உரை. 
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உறை:  

 ிரிந்து சேல்லோத நிரலரமயோக இருந்தோல் எனக்குச் சேோல்;  ிரிந்து சேன்று 

விரைந்து வருதரலப்  ற் ியோனோல் அதுவரையில் உயிர் வோே வல்லவர்க்குச் 

சேோல். 

 
 
 

22)     குறள் 1152         பிரிவாற்றாறை 

இன்கண் உரடத்தவர்  ோர்வல்:  ிரிவுஅஞ்சும் 

புன்கண் உரடத்தோல் புணர்வு. 

 

உறை:  

அவருரடய  ோர்ரவ முன்பு இன் ம் உரடயதோக இருந்தது; இப்ச ோது அவருரடய 

கூட்டம்  ிரிவுக்கு அஞ்சுகின்  துன் ம் உரடயதோக இருக்கின் து. 

 
 
 

23)      குறள் 1153         பிரிவாற்றாறை 

அரிதசைோ சதற் ம் அ ிவுஉரடயோர் கண்ணும் 

 ிரிவுஓர் இடத்துண்ரம யோன். 

 

உறை:  

அ ிவுரடய கோதலரிடத்தும்  ிரிவு ஒரு கோலத்தில் உள்ள டியோல், அவர் ' ிரிசயன்' 

என்று சேோல்லும் உறுதிசமோேிரய நம் ித் சதளிவது அரிது. 

 
 

 

24)     குறள் 1154         பிரிவாற்றாறை 

அளித்துஅஞ்ேல் என்றுஅவர் நீப் ின் சதளித்தசேோல் 

சத ியோர்க்கு உண்சடோ தவறு. 

 

உறை:  

அருள் மிகுந்தவைோய் 'அஞ்ே சவண்டோ' என்று முன் சதற் ியவர்  ிரிந்து 

சேல்வோைோனோல் அவர் கூ ிய உறுதி சமோேிரய நம் ித் சதளிந்தவர்க்குக் குற் ம் 

உண்சடோ?  

 
 

25)     குறள் 1155         பிரிவாற்றாறை 

ஓம் ின் அரமந்தோர்  ிரிவுஓம் ல்: மற் வர் 

நீங்கின் அரிதோல் புணர்வு. 
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உறை: 

கோத்துக் சகோள்வதோனோல் கோதலைோக அரமந்தவரின்  ிரிவு சநைோமல் கோக்க 

சவண்டும்; அவர்  ிரிந்து நீங்கினோல் மீண்டும் கூடுதல் அரிது. 

 
 

26)     குறள் 1156         பிரிவாற்றாறை 

 ிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதுஅவர் 

நல்குவர் என்னும் நரே. 

 

உறை:  

 ிரிரவப் ற் ித் சதரிவிக்கும் அளவிற்குக் கல் சநஞ்ேம் உரடயவைோனோல், 

அத்தரகயவர் திரும் ி வந்து அன்பு சேய்வோர் என்னும் ஆரே  யனற் து. 

 
 

27)     குறள் 1157         பிரிவாற்றாறை 

துர வன் து ந்தரம தூற் ோசகோல் முன்ரக 

இர இ வோ நின்  வரள. 

 

உறை:  

என் சமலிவோல் முன்ரகயில் இர கடந்து சுேலும் வரளயல்கள், தரலவன் 

விட்டுப்  ிரிந்த சேய்திரயப்  லை ியத் சதரிவித்துத் தூற் ோமலிருக்குசமோ? 

 
 

28)     குறள் 1158        பிரிவாற்றாறை 

இன்னோது இனன்இல்ஊர் வோழ்தல்: அதனினும் 

இன்னோது இனியோர்ப்  ிரிவு. 

 

உறை:  

இனத்தவைோக நம்சமல் அன்புரடயோர் இல்லோத ஊரில் வோழ்தல் துன் மோனது; இனிய 

கோதலரின்  ிரிவு அரதவிடத் துன் மோனது. 

 
 

29)     குறள் 1159       பிரிவாற்றாறை 

சதோடின்சுடின் அல்லது கோமசநோய் ச ோல 

விடின்சுடல் ஆற்றுசமோ தீ. 
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உறை:  

சநருப்பு, தன்ரனத் சதோட்டோல் சுடுசம அல்லோமல் கோமசநோய்ச ோல் தன்ரன விட்டு 

நீங்கியச ோழுது சுடவல்லதோகுசமோ? 

 
 

30)     குறள் 1160      பிரிவாற்றாறை 

அரிதுஆற் ி அல்லல்சநோய் நீக்கிப்  ிரிவுஆற் ிப் 

 ின்இருந்து வோழ்வோர்  லர். 

 

உறை: 

 ிரியமுடியோத  ிரிவிற்கு உடன் ட்டு,( ிரியும் ச ோது) துன் த்தோல் கலங்குவரதயும் 

விட்டு,  ிரிந்த ின் ச ோறுத்திருந்து  ின்னும் உயிசைோடிருந்து வோழ்சவோர் உலகில் 

 லர்.  
 
 

31)     குறள் 1211   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

கோதலர் தூசதோடு வந்த கனவினுக்கு 

யோதுசேய் சவன்சகோல் விருந்து ? 

 

உறை: 

யோன்  ிரிவோல் வருந்தி உ ங்கியச ோது) கோதலர் அனுப் ிய தூசதோடு வந்த கனவுக்கு 

உரிய விருந்தோக என்ன சேய்து உதவுசவன்? 

 
 

32)     குறள் 1212   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

கயல்உண்கண் யோன்இைப் த் துஞ்ேின் கலந்தோர்க்கு 

உயல்உண்ரம ேோற்றுசவன் மன். 

 

உறை:  

கண்கள் யோன் சவண்டுவதுச ோல் தூங்குமோனோல்,(அப்ச ோது வரும் கனவில் கோணும்) 

கோதலர்க்கு யோன் தப் ிப்  ிரேத்திருக்கும் தன்ரமரயச் சேோல்சவன். 

 
 

33)     குறள் 1213   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

நனவினோல் நல்கோ தவரைக் கனவினோல் 

கோண்டலின் உண்டுஎன் உயிர். 
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உறை:  

நனவில் வந்து அன்பு சேய்யோத கோதலரைக் கனவில் கோண் தோல்தோன் என்னுரடய 

உயிர் இன்னும் நீங்கோமல் உள்ளதோகின் து. 

 
 

34)     குறள் 1214   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

கனவினோன் உண்டோகும் கோமம் நனவினோன் 

நல்கோரை நோடித் தைற்கு. 

 

உறை:  

நனவில் வந்து அன்பு சேய்யோத கோதலரைத் சதடி அரேத்துக்சகோண்டு 

வருவதற்கோகக் கனவில் அவரைப்  ற் ிய கோதல் நிகழ்ச்ேிகள் உண்டோகின் ன. 

 
  

35)     குறள் 1215   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

நனவினோல் கண்டதூஉம் ஆங்சக கனவும்தோன் 

கண்ட ச ோழுசத இனிது. 

 

உறை: 

முன்பு நனவில் கண்ட இன் மும் அப்ச ோழுதுமட்டும் இனிதோயிற்று; இப்ச ோழுது 

கோணும் கனவும் கண்ட ச ோழுது மட்டுசம இன் மோக உள்ளது.  

 
 
 

36)     குறள் 1216   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

நனவுஎன ஒன் ில்ரல ஆயின் கனவினோல் 

கோதலர் நீங்கலர் மன். 

 

உறை:  

நனவு என்று சேோல்லப் டுகின்  ஒன்று இல்லோதிருக்குமோனோல், கனவில் வந்த 

கோதலர் என்ரன விட்டுப்  ிரியோமசல இருப் ர். 

 
 
 

37)     குறள் 1217   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

நனவினோல் நல்கோக் சகோடியோர் கனவினோல் 

என்எம்ரமப்  ேீிப்  து?. 
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உறை:  

நனவில் வந்து எமக்கு அன்பு சேய்யோத சகோடுரம உரடய அவர், கனவில்மட்டும் 

வந்து எம்ரம வருத்துவது என்ன கோைணத்தோல்? 

 
 

38)     குறள் 1218   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

துஞ்சும்கோல் சதோள்சமலர் ஆகி விேிக்கும்கோல் 

சநஞ்ேத்தர் ஆவர் விரைந்து. 

 

உறை:  

தூங்கும்ச ோது கனவில் வந்து என் சதோள்சமல் உள்ளவைோகி, விேித்சதழும்ச ோது 

உடசன விரைந்து என் சநஞ்ேில் உள்ளவைோகின் ோர். 

 
  

39)     குறள் 1219   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

நனவினோல் நல்கோரை சநோவர் கனவினோல் 

கோதலர்க் கோணோ தவர். 

 

உறை: 

கனவில் கோதலர் வைக் கோணோத மகளிர் நனவில் வந்து அன்பு சேய்யோத கோதலரை 

(அவர் வைோத கோைணம்  ற் ி) சநோந்துசகோள்வர். 

 
 

40)     குறள் 1220   கனவுநிறை யுறைத்தல் 

நனவினோல் நம்நீத்தோர் என் ர் கனவினோல் 

கோணோர்சகோல் இவ்ஊ ைவர்?. 

 

உறை:  

நனவில் நம்ரமவிட்டு நீங்கினோர் என்று கோதலரைப்  ேித்துப் ச சுகின் னசை! இந்த 

ஊைோர் கனவில் அவரைக் கோண் தில்ரலசயோ! 

 
 


