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Thirukkural and Athisudi competitions helps to stimulate the children’s 

memory power. Hence all kids are encouraged to participate regardless of 

age group. Children from all Nilai’s are eligible to participate in the 

competition.  

ஆத்திசூடி :Athisudi Competition 
          Kids can pick any Avvaiyar’s athisudi and this Competition for only Age 4 (Category 1) and Age 5 & 6 

(Category 2). 
Category 1 -Age 4 -  (Athisudi) 

Rules  

 Expected to recite Maximum 20 Athisudi from Avvayar Athusudi. 

 Each Athisudi carries 1 point. 

 Time given is 2 minutes and grace time is 1 minute. 

 Participant should stop reciting at 2nd timer rings. 

 NOTE: MEANING FOR ATHISUDI IS NOT REQUIRED FOR AGE 4 – 

CATEGORY 1. 

 

Category 2 –Age 5 & 6  (Athisudi) 

Rules  

 Expected to recite Maximum 20 Athisudi from Avvayar Athusudi. 

 Expected to Say meaning for 5 Authisudi. 

 Each Athisudi carries 1 point 

 Meanings of each Athisudi will carry 5 points.  

 Each Student will be given 3 minutes. There is a grace period of 1 minute.  

Participant should stop reciting at 2nd timer ring. 

 
Athisudi 

competition 
Age as of Sep 

30th based 
on given 
data at 

my.valluvant
amil.org  

Maximum # 
of Athisudi for 

recital 

Athisudi 
Recital - # 
of points 

Maximum # 
of Athisudi 

for  
Meaning  

Athisudi 
Meaning - 
# of points 

Timelimit Grace 
Period 

Category 1 4 20 1     2 min 1 min 

Category 2 5 to 6 20 1 5 3 3 min 1 min 
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Thirukural Competition 

 

Category -3 –Ages 7-8 years  (Thirukural) 

 Expected to recite any Thirukkural from any below given Adhigaarams. 

 Maximum number of Kural to recite is 10 

 Each kural recited will carry 1 point. 

 Expected to say meaning for Maximum 10 kurals. 

 Meanings for the kural carries 3 points. 

 Each student will be given 4 mins. There is a grace time of 1 min. Participant 

should stop reciting at 2nd timer rings. 

                         

Category -4 - Ages 9 to 10   (Thirukural) 

 

 Expected to recite any Thirukkural from any below given Adhigaarams. 

 Maximum number of Kurals to recite is 15 

 Each kural recited will carry 1 point. 

 Expected to say meaning for Maximum 15 kurals. 

 Meanings for the kural carries 3 points. 

 Each student will be given 4 minutes. There is a grace time of 1 min. Participant 

should stop reciting at 2nd timer rings. 

 

Category -5 -Ages 11 and above (Thirukural) 

 

 Expected to recite any Thirukkural from any below given Adhigaarams. 

 Maximum number of Kurals to recite is 10 

 Each kural recited will carry 1 point. 

 Expected to say meaning for Maximum 10 kurals. 

 Meanings for the kural carries 3 points. 

 Extra Points for Real time scenario explanation – 6 points 
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 Student should give more detail with example of kural which should 

be related to any real-life scenario.   

 Please refer the samples below in “Sample Kural with meaning and 

example” section. 

  Marks will be considered based on how the student is explaining the kural with 

real life example.  

 Each student will be given 5 minutes. There is a grace time of 1 min. Participant 

should stop reciting at 2nd timer rings. 

 
Age 

Category 
Age as of 
Sep 30th 
based on 

given data 
at 

my.valluvan
tamil.org  

Maximum # 
of 

Thirukkural 
for recital 

Thirukkural 
Recital - # of 

points 

Maximum # 
of 

Thirukkural 
for Meaning  

Thirukkural 
Meaning - # 

of Points 

Thirukkural 
Real Life 

Scenario - # 
of Points 

Timeli
mit 

Gr
ace 
Per
iod 

Category 
3 7 to 8 10 1 10 3   4 min 

1 
mi
n 

Category 
4 9 to 10 15 1 15 3   4 min 

1 
mi
n 

Category 
5 

11 and 
above 10 1 10 3 6 5 min 

1 
mi
n 

 

High-level inputs 

 Pronunciation and fluency are key points to the competition.  

 Judges Decision will be final. 

 The winners will be announced within 24 to 48 hours from event completion.  

 For thirukural, the participants are expected to pick the 

Thirukural Adhigaarams from below choices. 
 

திருக்குறள் அதிகோரம்  
 அன்புமைமம  
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 விருந்பதோம் ல்  

 செய்ந்நன்றி அறிதல் 

 அைக்கமுமைமம 

 ஒழுக்கமுமைமம   

 செோல்வன்மம  

 வோய்மம   

 இன்னோசெய்யோமம   

 அறிவுமைமம 

 கூைோநட்பு   

 

 

The Thirukural Adhigaarams are chosen keeping in mind that the children 

can relate to the above topics and will be able to understand their meaning 

especially when most of them are in the preliminary level of Thirukkural 

learning. 

 

 

Registration Inputs 
While registering, the kids from Age 9 and above should mention their 

adhigaaram in the comment section.  

 

Age 7-8 pick the kural from any of the above Thirukural Adhigaarams. 

But you should give the kural number. This will help the competitors to 

get help from the judges when they get stuck in the middle of their 

recitation. 

 

Ages 4 to 6, kids should provide the Athisudi list before performing the 

competition. 

 

Evaluation Process 

Evaluation Process for Category 1 

 10 points for pronunciation overall. 

 10 points for fluency overall. 
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 10 points for overall presentation. 

 1 point for each Authisudi. 

 

Evaluation Process for Category 2 

 10 points for pronunciation overall. 

 10 points for fluency overall. 

 10 points for overall presentation. 

 1 point for each Authisudi. 

 5 points for Each Authisudi meaning  

 25 maximum points for meaning. 

 

Evaluation Process for Category 3 

 

The judges will evaluate the students in all age categories based on 

the following criteria: 

 10 points for pronunciation overall. 

 10 points for fluency overall. 

 10 points for overall presentation. 

 1 point for each recited Kural. 

 3 points for each kural meaning. 

 30 maximum points for meaning. 

 

Evaluation Process for Category 4. 

 

The judges will evaluate the students in all age categories based on 

the following criteria: 

 10 points for pronunciation overall. 

 10 points for fluency overall. 

 10 points for overall presentation. 

 1 point for each recited Kural. 

 3 points for each kural meaning. 

 45 maximum points for meaning. 
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Evaluation Process for Category 5. 

 

The judges will evaluate the students in all age categories based on 

the following criteria: 

 10 points for pronunciation overall. 

 10 points for fluency overall. 

 10 points for overall presentation. 

  1 point for each kural recited. 

   3 points for Meaning for each kural. 

   6 Point for each Kural for any real-life scenario. 

 30 Maximum points for meaning.  

 60 Maximum points for Detailed Real-life scenario 

meaning. 

 

Sample Kural with meaning and example for Category 5 
(Ages 11 and Above) 
 

உதாரணம் ஓன்று: 

குறள் 76:  குறள் பால்: அறத்துப்பால்.  குறள் 

இயல் :  இல்லறவியல் . அதிகாரம்: அன்புடைடம 

 

அறத்திற்கக  அன்புசார்  பபன்ப அறியார்  

மறத்திற்கும்  அஃகத துடண 

 

குறள் விளக்கம்: 

 

அறத்திற்கு மட்டுமம அன்பு துணையாகும் என்று கூறுபவரக்ள்  

அறியாணமயில் அவ்வாறு கூறுகின்றனர.்  

உை்ணமயில் நன்கு ஆராய்ந்து பாரத்்தால் வீரத்திற்க்கும் அதுமவ 

துணையாக நிற்கின்றது. 

 

குறளுக்கு தகுந்த உண்டம சம்பவம்: 

 

வீர தீரச ் சசயலுக்கான அை்ைா பதக்கத்ணத மவலூர ் மாவட்டம் 
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மபரைாம்மபட்ணட மசரந்்த துரக்ா மதவிக்கு முதல்-அணமசச்ர ்வழங்கினார.் 

 

கடந்த 5-6-2016 அன்று மாரப்க புற்றுமநாய் விழிப்புைரவ்ுக்காக மாரத்தான் 

ஓட்டம் தீவுத்திடலில் நடத்தப்பட்டது. அதில் கலந்து சகாள்ள வந்த 

மாைவரக்ள் கூவம் ஆற்றின் மமமல அணமந்திருந்த மரப்பாலத்தில் 15 

நிமிடம் காத்திருந்தனர.் 

 

அப்மபாது பாலம் உணடந்து விழுந்ததில் 30 மபர ்கூவம் ஆற்றில் மூழ்கினர.் 

பபரும்பாலானவரக்ள் உயிரத்ப்பிய நிடலயில் நந்தினி என்ற பபண் 

சகதியில் சிக்கிக் பகாண்ைார.் அவடர துரக்ாகதவி தனது உயிடரயும் 

பபாருை்படுத்தாது காப்பாற்றினார.் அங்கு அன்பினால் வீரம் 

விடளந்தது , அதனால் ஒரு உயிர ் பிடைத்தது. இதற்காக அவருக்கு 

அை்ைா பதக்கதத்ுடன் ரூ.1 லட்சத்துக்கான காமசாணல மற்றும் ரூ.50 

ஆயிரம் மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூசிய பதக்கமும், சான்றிதழும் 

வழங்கப்பட்டன. 

 

 உதாரணம் இரண்டு : 

 

குறள்  42:   குறள்  பால் : அறத்துப்பால் .  குறள்  இயல் :  இல்லறவியல் .  அதிகாரம்: 

இல்வாை்க்டக  

 

துறந்தாரக்்கும் துவ்வா தவரக்்கும் இறந்தாரக்்கும்  

இல்வாை்வான் என்பான் துடண 

 

 குறள் விளக்கம்: 

 

துறவிகளுக்கும், வறுணமயில் உள்ளவரக்ளுக்கும், சசாந்தங்கள் 

யாருமின்றித ் தன்னிடம் வந்து இறந்தவரக்ளுக்கும் இல்வாழ்க்ணக 

வாழ்பவன் என்றும் அவரக்ளுக்கு மிக்க துணைமயாடு இருக்கமவை்டிய 

கடணமப்பட்டவன்.  

 

 குறளுக்கு தகுந்த உண்டம சம்பவம்: 

 

ஆதரவற்மறாருக்கு உைவளிக்கும் வணகயில், சாணலமயாரத்தில் இலவச 
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உைவு வங்கி, திருப்பூரில் மநற்று துவக்கப்பட்டது.திருப்பூர,் காங்கயம் 

மராடு, மவலன் ஓட்டல் எதிரில், 'புட் எக்ஸ்பிரஸ்' ஓட்டல் முன்பகுதியில், 

உைவு வங்கி திறக்கப்பட்டுள்ளது. இணத ஏற்பாடு சசய்த, கவிதா 

ஜனாரத்்தனன் கூறியதாவது:திருப்பூர ் நகரில் பல பகுதிகளிலும், 

ஆதரவற்ற முதிமயார,் குடும்பதத்ாரால் ணகவிடப்பட்மடார,் உணழதத்ு 

உை்பதற்கு முடியாத நிணலயில் பலர ்உள்ளனர.் வயிற்றுக்கு உைவுக்காக 

பலரிடமும் ணகமயந்தியும், பசியாற முடியாமல் தவிக்கும் இது 

மபான்மறாருக்காக இங்கு தினமும் உைவு வழங்க ஏற்பாடு 

சசய்துள்மளாம்.தினமும், மதியம் 12:00 மைி முதல் இரவு 11:00 மைி வணர, 

பழம், பிஸ்சகட், சராட்டி, சாத வணக, குடிநீர ் பாட்டில் என மதணவயான 

உைவு வணககள் பிரிட்ஜில் ணவக்கப்பட்டிருக்கும். மதணவப்படுமவார,் 

தாங்கள் விரும்பும் உைவு வணகயிணன எடுத்து உை்டு பசியாறலாம். 
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