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நடைமுடற 
 

கீழ்க்கண்ட வககயில் நடுவர்கள் திருக்குறகை ஒப்பிக்கச் செல்வார்கள்.  

அரும்பு வரிகெயாகக் கூறுதல் 

ச ாக்கு 
வரிகெயாகக் கூறுதல், குறளின் முதல் சொல், 

குறளின் இறுதி சொல், குறளின் அதிகாரம் 

ச ாட்டு,  லர், பூ 

 

வரிகெயாகக் கூறுதல், குறளின் முதல் சொல், 

குறளின் இறுதி சொல் , குறளின் அதிகாரம், 

குறளின் சபாருள் 

 

வரிடையாகக் கூறுேல் :  

•  ாணவர்கள் குறள்ககை ஒவ்சவாரு அதிகாரத்தில் இருந்தும் வரிகெயாக ஒப்பிக்க 

வவண்டும்.  

• ஒரு அதிகாரத்தில் உள்ை அத்தகை திருக்குறள்ககையும் வபாட்டியாைர்கள் கூற 

வவண்டும்.  

• நடுவர்கள் குறிப்பிடும் கால அைவுக்குள்  (உதாரண ாக இரண்டு நிமிடம்) அதிக 

திருக்குறள்ககை  ஒப்பித்தல் சவற்றிக்காை காரணிகைாக சகாள்ைப்படும்.  

• குறிப்பிட்ட கால அைவுக்குள் கூறும் சபாழுது, குறள்  ற்றும் அதிகாரத்கத கூறிைால் 

வபாது ாைது. சபாருள் வதகவயில்கல. 

 

 

த ாட்டி விதிமுடறகள் 

பிரிவுகள் 
 

அரும்பு 
 ழகல  ாணவர்கள் (Pre-k and Kindergarten 

Students) 

ச ாக்கு 
வகுப்பு 1, 2, 3  ாணவர்கள் (Grade 1, 2, 3 

Students) 

ச ாட்டு வகுப்பு 4, 5  ாணவர்கள் (Grade 4, 5 Students) 

 லர் 
நடுநிகலப் பள்ளி  ாணவர்கள் (Middle School 

Students) 

பூ 
உயர் நிகலப் பள்ளி  ாணவர்கள் (High School 

Students) 
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குறளின் முேல் சைால் : ஒரு குறளின் முதல் சொல் (உ.ம்: நீர்இன்று) நடுவர்கைால் 

சகாடுக்கப்படும். சகாடுக்கப்பட்ட முதல் செல்லுக்குரிய திருக்குறகை கூற வவண்டும். 

குறளின் இறுதி சைால் : ஒரு குறளின் இறுதி சொல் (உ.ம்: ஒழுக்கு) நடுவர்கைால் 

சகாடுக்கப்படும். சகாடுக்கப்பட்ட இறுதி செல்லுக்குரிய திருக்குறகை கூற வவண்டும். 

குறளின் அதிகாரம் : ஒரு குறளின் அதிகாரம் (உ.ம்: வான்சிறப்பு) நடுவர்கைால் சகாடுக்கப்படும். 

சகாடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தில் உள்ை அகைத்து திருக்குறள்ககையும் கூற வவண்டும். அவத 

வபால ஒரு குறள் சகாடுக்கப்பட்டு அதன் அதிகாரம் வகட்கப்படும். 

குறளின் ச ாருள் : ஒரு குறளின் சபாருள் நடுவர்கைால் வாசிக்கப்படும். வாசிக்கப்பட்ட 

சபாருளுக்குரிய திருக்குறகை கூற வவண்டும். அவத வபால ஒரு குறள் சகாடுக்கப்பட்டு அதன் 

சபாருள் வகட்கப்படும். 

 

சுற்றுகள் 

• இரண்டு சுற்றுகள் சகாண்டதாக வபாட்டிகள் இருக்கும். 

 

• முதல் சுற்றில் அதிக  திப்சபண்கள் சபறும்  ாணவர்கள் இறுதிச் சுற்றுக்கு செல்வார்கள். 

• இரண்டு சுற்றிலும் வ வல சகாடுக்கப்பட்டுள்ை வபாட்டி நகடமுகறகய ொர்ந்து 

நடுவர்கள் வபாட்டிகய நடத்துவார்கள். 

 

குறள்களின்  ட்டியல் 

• கீழ்க்கண்ட 6 (ஆறு) அதிகாரங்கள்  ட்டுவ  வபாட்டிக்காை அதிகாரங்கள் 

o வான் சிறப்பு 
o அன்புகடக  
o இனியகவகூறல் 
o ஒழுக்கமுகடக  
o வாய்க  
o கல்வி 

 

• மு.வரதராெைார் உகரவய இந்தப் வபாட்டிக்காை உகரயாக இருக்கும் 

 

• தமிழ் இகணயக் கல்விக்கழகம் (TAMIL VIRTUAL ACADEMY) இகணயத்தைத்தில் உள்ை 

திருக்குறள்ககை  ாணவர்கள் பயன்படுத்தலாம். 

http://www.tamilvu.org/library/l2100/html/l2102vur.htm 

 

• வ வல சகாடுக்கப்பட்டுள்ை அதிகாரங்களில் உள்ை குறள்ககை  ட்டும் படித்தால் 

வபாது ாைது.  

 

• சகாடுக்கப்பட்டுள்ை ஆறு அதிகாரங்களுக்கு சவளிவய இருந்து கூறப்படும் 

திருக்குறள்கள் கணக்கில் சகாள்ைப்பட  ாட்டாது. 

 

• ஒரு அதிகாரத்கத எடுத்துக் சகாண்டால் அந்த அதிகாரத்தில் உள்ை அகைத்து 

திருக்குறள்ககையும் படிக்க வவண்டும். 
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• வபாட்டியாைர்கள் எத்தகை திருக்குறள்ககை வவண்டு ாைாலும் படிக்கலாம். 

அதிகபட்ெ ாக 60 திருக்குறள்கள். 

 

• அதிக அைவிலாை வபாட்டியாைர்கள் பங்வகற்கும் பட்ெத்தில் குறிப்பிட்ட கால 

அைவுக்குள் (உதாரண ாக இரண்டு நிமிடம்) அதிக திருக்குறள்ககை கூறும் 

வபாட்டியாைர்கள் சவற்றி சபறும் ொத்தியம் உள்ைது. 
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