
 

 

திருவருட்பா   

ஒப்பித்தல் பபாட்டி 

வள்ளலார் 200 



 

 

 

பிரிவுகள் 

அரும்பு மழலல நிலல மாணவர்கள் (Pre-k students) 

மமாக்கு 

அடிப்பலை மற்றும் வகுப்பு 1 (நிலல 1) 

மாணவர்கள் (Kindergarten and Grade 1 

Students)  

மமாட்டு 

உயர் அடிப்பலை நிலல (Advanced KG), 

வகுப்பு/நிலல 2 மாணவர்கள் (Advanced KG and 

Grade 2 students) 

மலர் 
வகுப்பு 3, 4,5  மாணவர்கள் (Grade 3, 4, 5 

Students) 

பூ 
வகுப்பு 6, 7, 8 மாணவர்கள் (Grade 6, 7, 8 

Students) 

விதிமுலைகள் 

• வள்ளலார் மற்றும் பூங்கா மமய்நிகர் தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்கள்  இந்தப் பபாட்டியில் 

பங்பகற்கலாம்.  

• இந்தக் லகபயட்டில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள பாைல்கலள  மட்டுபம கூை பவண்டும். 

• ஒரு மாணவர் எத்தலை பாைல்கலள பவண்டுமாைாலும் ஒப்பிக்கலாம். அதிகபட்சமாக 3 

பாைல்கலள மாணவர்கள் ஒப்பிக்கலாம்.  

• ஒவ்மவாரு பாைலுக்கும் ஐந்து மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும்.  

அரும்பு/ மமாக்கு/ மமாட்டு மசய்யுட்கலள மட்டும் கூறிைால் பபாதுமாைது.  

மலர்/பூ 

மசய்யுள், வள்ளலார் குறித்த சிறு குறிப்பு 

ஆகியவற்லைக் கூை பவண்டும். (Students must 

prepare their speech about Vallalar. This speech 

can be in Tamil or English. Talking in Tamil will get 

more Marks) 
 

மதிப்மபண்கள்:  

1. சரியாகக் கூறுதல் (Correctness) -  ஒவ்மவாரு  பாைலுக்கும் 5  மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும்.  

2. சரளமாகக் கூறுதல் ( Fluency) -   ஒவ்மவாரு  பாைலுக்கும் 5 மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும். 

3. சரியாை உச்சரிப்பு (Pronunciation) -   ஒவ்மவாரு  பாைலுக்கும் 5 மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும். 

4. ஆசிரியர் குறிப்பிற்கு 5 மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும். தமிழில் பபசிைால் முழுலமயாக ஐந்து 

மதிப்மபண்கள். ஆங்கிலத்தில் பபசிைால் அதிகபட்சம் 3 மதிப்மபண்கள் வழங்கப்படும். 

திருவருட்பா பபாட்டி, டிசம்பர் 10 ஆம் பததி விழா அரங்கில் நலைமபறும்.  

பூங்கா மமய்நிகர் தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்கள் சூம் மூலமாக இலணந்து பபாட்டியில் பங்பகற்கலாம் 

நடுவர்களின் தீர்ப்பப இறுதியாைது 

 



 

 

ஒருமையுடன் நினது... 

( ஐந்தாம் திருமுலை) 

ஒருமையுடன் நினது திருைலரடி நிமனக்கின்ற 
  உத்தைர்தம் உறவு வேண்டும் 
உள்ஒன்று மேத்துப் புறம்ப ொன்று வ சுேொர் 
  உறவு கலேொமை வேண்டும் 
ப ருமைப று நினதுபுகழ் வ சவேண்டும் ப ொய்மை 
  வ சொ திருக்கவேண்டும் 
ப ருபநறி  ிடித்பதொழுக வேண்டும் ைதைொனவ ய் 
   ிடியொ திருக்கவேண்டும். 

அக்கச்சி 

(ஆைாம் திருமுலை) 

ேொனத்தின் ைீது ையிலொடக் கண்வடன் 
ையில்குயில் ஆச்சுதடி - அக்கச்சி 
ையில்குயில் ஆச்சுதடி. 

துள்ளமல ேிட்டுத் பதொடங்கிவனன் ைன்றொடும் 
ேள்ளமலக் கண்வடனடி - அக்கச்சி 
ேள்ளமலக் கண்வடனடி. 

சொதி சையச் சழக்மக ேிட்வடன் அருட் 
வசொதிமயக் கண்வடனடி - அக்கச்சி 
வசொதிமயக் கண்வடனடி. 

ப ொய்மய ஒழித்துப் புறப் ட்வடன் ைன்றொடும் 
ஐயனைக் கண்வடனடி - அக்கச்சி 
ஐயனைக் கண்வடனடி. 

 

வேண்டுவகோள் 

(ஆைாம் திருமுலை) 

அப் ொநொன் வேண்டுதல் வகட்டருள் புரிதல் வேண்டும் 
   ஆருயிர்கட்பகல்லொம் நொன் அன்புபசயல் வேண்டும் 
எப் ொரும் எப் தமும் எங்கணும்நொன் பசன்வற 
   எந்மத நினதருட்புகமழ இயம் ியிடல் வேண்டும் 
தப்வ து நொன் பசயினும் நீ ப ொறுத்தல் வேண்டும் 
  தமலேநிமனப்  ிரியொத நிமலமையும் வேண்டுேவன. 



 

 

வாடிய பயிமை  

(ஆைாம் திருமுலை) 

வாடிய பயினைக் கண்டபபா தெல்லாம் 
   வாடிபைன் பசியிைால் இனைத்பெ 
வடீுபொ ைறிந்தும் பசியறா ெயர்ந்ெ 
   தவற்றனைக் கண்டுைம் பனெத்பென் 
நீடிய பிணியால் வருந்துகின் பறார்என் 
   பநர்உறக் கண்டுைந் துடித்பென் 
ஈடின்மா ைிகைாய் ஏனைகைாய்தநஞ் 
   சினைத்ெவர் ெனமக்கண்பட இனைத்பென். 

எத்துணையும் வேதமுறோ  

(ஆைாம் திருமுலை) 

எத்துமையும் வ தமுறொ பதவ்வுயிரும் 
 தம்உயிர் வ ொல் எண்ைி உள்வள 
ஒத்துரிமை உமடயேரொய் உேக்கின்றொர் 
 யொேர் அேர் உளந்தொன் சுத்த 
சித்துருேொய் எம்ப ருைொன் நடம் புரியும் 
 இடம் என நொன் பதரிந்வதன் அந்த 
ேித்தகர் தம் அடிக்வகேல் புரிந்திட என் 
 சிந்மதைிக ேிமழந்த தொவலொ. 
 

 

அன்பேனும் பிடியுள்... 

(ஆைாம் திருமுலை) 

அன்ப னும்  ிடியுள் அகப் டும் ைமலவய 
   அன்ப னும் குடில்புகும் அரவச 
அன்ப னும் ேமலக்குட் டு  ரம்ப ொருவள 
   அன்ப னும் கரத்தைர் அமுவத 
அன்ப னும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடவல 
   அன்ப னும் உயிர்ஒளிர் அறிவே 
அன்ப னும் அணுவுள் ளமைந்த வ பரொளிவய 
  அன்புரு ேொம் ர சிேவை. 

 

 

 



 

 

அருள்விளக்க மோணை 

(ஆைாம் திருமுலை) 

கல்லொர்க்கும் கற்றேர்க்கும் களிப் ருளும் களிப்வ  
  கொைொர்க்கும் கண்டேர்க்கும் கண்ைளிக்கும் கண்வை 
ேல்லொர்க்கும் ைொட்டொர்க்கும் ேரைளிக்கும் ேரவை 
  ைதியொர்க்கும் ைதிப் ேர்க்கும் ைதிபகொடுக்கும் ைதிவய 
நல்லொர்க்கும் ப ொல்லொர்க்கும் நடுநின்ற நடுவே 
  நரர்களுக்கும் சுரர்களுக்கும் நலங்பகொடுக்கும் நலவை 
எல்லொர்க்கும் ப ொதுேில் நடம்இடுகின்ற சிேவை 
  என்அரவச யொன்புகலும் இமசயும் அைிந்தருவள. 

 

 

திருப்ேள்ளி எழுச்சி 

(ஆைாம் திருமுலை) 

ப ொழுது ேிடிந்தபதன் உள்ளபைன் கைலம் 
 பூத்தது ப ொன்பனொளி ப ொங்கிய பதங்கும் 
பதொழுது நிற்கின்றனன் பசய் ைி எல்லொம் 
 பசொல்லுதல் வேண்டும் என் ேல்லசற்குருவே 
முழுதும் ஆனொன்என ஆகை வேத 
 முமறகபளலொம் பைொழிகின்ற முன்னேவன 
எழுதுதல் அரியசீர் அருட்ப ருஞ்வசொதி 
 என்தந்மதவய  ள்ளி எழுந்தருள்ேொவய. 

 

திருநடப் புகழ்ச்சி 

(ஆைாம் திருமுலை) 

 ைிந்தறிவயன் அன்புடவன  ொடுதலும் அறிவயன் 
   டித்தறிவயன் வகட்டறிவயன்  த்தியில் பூைொமல 
அைிந்தறிவயன் ைனம்உருகக் கண்களின் நீர்ப ருக 
  அழுதறிவயன் பதொழுதறிவயன் அகங்கொரம் சிறிதும் 
தைிந்தறிவயன் தயேறிவயன் சத்திய ேொசகமும் 
  தொன்அறிவயன் உழுந்தடித்த தடியதுவ ொல் இருந்வதன் 
துைிந்பதனக்கும் கருமைபசய்த துமரவய என் உளத்வத 
  சுத்தநடம் புரிகின்ற சித்த சிகொைைிவய. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அருட்வ ோதி நிணை 

(ஆைாம் திருமுலை) 
 
அருட்வசொதித் பதய்ேம்எமன ஆண்டுபகொண்ட பதய்ேம் 
  அம் லத்வத ஆடுகின்ற ஆனந்தத் பதய்ேம் 
ப ொருட்சொரும் ைமறகபளலொம் வ ொற்றுகின்ற பதய்ேம் 
  வ ொதொந்தத் பதய்ேம்உயர் நொதொந்தத் பதய்ேம் 
இருட் ொடு நீக்கிஒளி ஈந்தருளுந் பதய்ேம் 
  எண்ைியநொன் எண்ைியேொ பறனக்கருளுந் பதய்ேம் 
பதருட் ொடல் உேந்பதமனயும் சிேைொக்கும் பதய்ேம் 
  சிற்சம யில் ேிளங்குகின்ற பதய்ேைவத பதய்ேம். 
 

முணறயீடு 

(ஆைாம் திருமுலை) 

ைருந்தறிவயன் ைைிஅறிவயன் ைந்திரம் ஒன்றறிவயன் 
  ைதிஅறிவயன் ேிதிஅறிவயன் ேொழ்க்மகநிமல அறிவயன் 
திருந்தறிவயன் திருேருளின் பசயலறிவயன் அறந்தொன் 
  பசய்தறிவயன் ைனைடங்கும் திறத்தினில் ஓர்இடத்வத 
இருந்தறிவயன் அறிந்வதொமர ஏத்திடவும் அறிவயன் 
  எந்மத ிரொன் ைைிைன்றம் எய்தஅறிவேவனொ 
இருந்ததிமச பசொலஅறிவயன் எங்ஙனம்நொன் புகுவேன் 
யொர்க்குமரப்வ ன் என்னபசய்வேன் ஏதும் அறிந்திலவன. 

 


