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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 

 

As per each category, the kids should stop when it hits the 
maximum number of Kurals/Aathisudi. Please do not coach the kids 
to recite more than the number of Kurals mentioned under each 
category.  

 

The awards/prizing will be followed using the percentile method, to 
promote motivation, more kids to win prizes and more participation. 

 

VTA will follow below percentile algorithm for Awards: 

 

Average score from all judges will be ranked using percentile algorithm 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Percentile). 
 
 

Percentile 
score 

Award 

100 1st prize 
>=95 and <100 2nd prize 
>=90 and <95 3rd Prize 

 
 
If there are no students in a specific range(Percentile score), 
the next range will be considered for awarding prizes.  
 
Percentile based scoring rather than raw scoring provides 
opportunity for more number of kids to win prizes. This 
method mainly done to increase the participation in the 
competition and motivate kids. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Percentile)
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ஆத்திசூடி  Aathisudi Competition 

 

 
Rules for Category 1 - Age 4 

 

•  Expected to recite Maximum 20 Aathisudi from Avvaiyar Aathusudi. 

•  Students can pick any Avvaiyar’s Aathisudi 

•  Meaning for Aathisudi is not required.  

•  Each Aathisudi carries 1 point. 

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

•  Participant should stop reciting at 2nd timer rings. 
 

 
Rules for Category 2 - Age 5 & 6 

 

•  The list of Aathisudi that are expected to recite are given at the end 
of this section. 

•  Expected to recite Maximum of 10 Aathisudi. 

•  Expected to say meaning for all 10 Aathisudi. 

•  Each Aathisudi carries 1 point 

•  Meanings of each Aathisudi will carry 3 points. 

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

•  Participant should stop reciting at 2nd timer rings. 

 

 

 

ஒளவையார் அருளிய ஆத்திசூடி (உயிர்மெய் ைருக்கம்) 
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எண் ஆத்திசூடி  ைிளக்கம் 

21 நன்றி மறவேல் ஒருேர் உனக்கு செய்த உதேியை ஒரு வ ோதும் மறேோவத. 

22  ருேத்வத  ைிர் செய் எச்செையையும் அதற்குரிை கோைத்திவைவை செய்ை 

வேண்டும். 23 மண்  றித்து உண்வேல்  ிறர் நிைத்யத திருடி அதன் மூைம் ேோழோவத.  

24 இைல்பு அைோதன 

செய்வைல் 

நல்சைோழுக்கத்துக்கு மோறோன செைல்கயைச் செய்ைோவத. 

25 அரேம் ஆட்வேல்  ோம்புகயை  ிடித்து ேியைைோேோவத. 

26 இைேம்  ஞ்ெில் துைில் இைேம்  ஞ்சு' எனும் ஒரு ேயக  ஞ்ெினோல் செய்ைப் ட்ே 

 டுக்யகைிவை உறங்கு. 

27 ேஞ்ெகம் வ வெல் க ேச்(உண்யமக்கு புறம் ோன,கேர்ச்ெிகரமோன) செோற்கயை 

வ ெோவத. 28 அழகு அைோதன 

செய்வைல் 

இழிேோன செைல்கயை செய்ைோவத. 

29 இையமைில் கல் இையம  ருேத்தில் இருந்வத கற்கவேண்டிையேகயை 

(இைக்கேத்யதயும், கேிதத்யதயும்) தேறோமல் 

கற்றுக்சகோள். 30 அறயன மறவேல் தருமத்யத எப்வ ோதும் மறேோமல் செய். 

 
 
 

Athisudi 
competiti

on 

Age as of 
Sep 30th 
based on 

given data 
at 

my.valluva
ntamil.org  

Maximum 
# of 

Athisudi 
for recital 

Athisudi 
Recital - 

# of 
points 

Maximum 
# of 

Athisudi 
for  

Meaning  

Athisudi 
Meaning 

- # of 
points 

Timelim
it 

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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திருக்குறள்  Thirukural Competition 
 
 

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

• 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 (Thirukkural) 
 

• 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 (Thirukkural) 
 

• 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 

• Student should give more detail with example of kural which 
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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 

Thirukkur
al for 
recital 

Thirukkur
al Recital - 
# of points 

Maximum # 
of 

Thirukkural 
for 

Meaning  

Thirukkur
al 

Meaning - 
# of Points 

Thirukkur
al Real 

Life 
Scenario - 
# of Points 

Timeli
mit 

Grace 
Perio

d 

Category 
3 7 to 8 10 1 10 3   4 min 1 min 

Category 
4 9 to 10 15 1 15 3   4 min 1 min 

Category 
5 

11 and 
above 10 1 10 3 6 5 min 1 min 

 
 
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  
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 இயறமோட்ெி 
 வகள்ேி 
 இனிையேகூறல் 

 ேோன்ெிறப்பு 

 அயேைறிதல் 

 நட் ோரோய்தல் 

 ஈயக 

 அழுக்கோறோயம 

 அறன்ேைியுறுத்தல் 

 புறங்கூறோயம 
 
 
 

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  
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✓ 10 points for pronunciation overall. 
✓ 10 points for fluency overall. 
✓ 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.  

 
 

Evaluation Process for Category 5. 
 
The judges will evaluate the students in all age categories 
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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 4 (Ages 11 and 
Above) 
 

உதோரணம் ஓன்று: 
குறள் 76:  குறள்  ோல்: அறத்துப் ோல். குறள்  
இயல்: இல்லறவியல்.  
அதிகோரம்: அன்புமைமம 

 
அறத்திற்பக அன்புசோர் ப ன்  அறியோர்  
மறத்திற்கும் அஃபத துமண 

 
குறள் விளக்கம்: 
 
அறத்திற்கு மட்டுமம அன்பு துணையாகும் என்று 
கூறுபவர்கள்  அறியாணமயில் அவ்வாறு கூறுகின்றனர்.  
உண்ணமயில் நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் 
வரீத்திற்க்கும் அதுமவ துணையாக நிற்கின்றது. 

 
குறளுக்கு தகுந்த உண்மம சம் வம்: 
 
வரீ தீரச் செயலுக்கான அண்ைா பதக்கத்ணத மவலூர் 
மாவட்டம் மபரைாம்மபட்ணட மெர்ந்த துர்கா மதவிக்கு 
முதல்-அணமச்ெர் வழங்கினார். 
 
கடந்த 5-6-2016 அன்று மார்பக புற்றுமநாய் 
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விழிப்புைர்வுக்காக மாரத்தான் ஓட்டம் தீவுத்திடலில் 
நடத்தப்பட்டது. அதில் கலந்து சகாள்ள வந்த 
மாைவர்கள் கூவம் ஆற்றின் மமமல அணமந்திருந்த 
மரப்பாலத்தில் 15 நிமிடம்.காத்திருந்தனர். 
 
அப்மபாது பாலம் உணடந்து விழுந்ததில் 30 மபர் கூவம் 
ஆற்றில் மூழ்கினர். ப ரும் ோலோனவர்கள் உயிர்தப் ிய 
நிமலயில் நந்தினி என்ற ப ண் சகதியில் சிக்கிக் 
பகோண்ைோர். அவமர துர்கோபதவி தனது உயிமரயும் 
ப ோருட் டுத்தோது கோப் ோற்றினோர். அங்கு அன் ினோல் 
வரீம் விமளந்தது , அதனோல் ஒரு உயிர்  ிமைத்தது. 
இதற்காக அவருக்கு அண்ைா பதக்கத்துடன் ரூ.1 
லட்ெத்துக்கான காமொணல மற்றும் ரூ.50 ஆயிரம் 
மதிப்புள்ள தங்க முலாம் பூெிய பதக்கமும், ொன்றிதழும் 
வழங்கப்பட்டன. 
 
 

 உதோரணம் இரண்டு : 
 

குறள் 42:   குறள்  ோல்: அறத்துப் ோல். குறள்  
இயல்: இல்லறவியல்.  
அதிகோரம்: இல்வோழ்க்மக 
 
 
துறந்தோர்க்கும் துவ்வோ தவர்க்கும் இறந்தோர்க்கும்  
இல்வோழ்வோன் என் ோன் துமண 

 
 
 
 குறள் விளக்கம்: 
 

துறவிகளுக்கும், வறுணமயில் உள்ளவர்களுக்கும், 
சொந்தங்கள் யாருமின்றித் தன்னிடம் வந்து 
இறந்தவர்களுக்கும் இல்வாழ்க்ணக வாழ்பவன் என்றும் 
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அவர்களுக்கு மிக்க துணைமயாடு இருக்கமவண்டிய 
கடணமப்பட்டவன்.  

 
 குறளுக்கு தகுந்த உண்மம சம் வம்: 
 

ஆதரவற்மறாருக்கு உைவளிக்கும் வணகயில், 
ொணலமயாரத்தில் இலவெ உைவு வங்கி, திருப்பூரில் 
மநற்று துவக்கப்பட்டது.திருப்பூர், காங்கயம் மராடு, 
மவலன் ஓட்டல் எதிரில், 'புட் எக்ஸ்பிரஸ்' ஓட்டல் 
முன்பகுதியில், உைவு வங்கி திறக்கப்பட்டுள்ளது. 
இணத ஏற்பாடு செய்த, கவிதா ஜனார்த்தனன் 
கூறியதாவது:திருப்பூர் நகரில் பல பகுதிகளிலும், 
ஆதரவற்ற முதிமயார், குடும்பத்தாரால் 
ணகவிடப்பட்மடார், உணழத்து உண்பதற்கு முடியாத 
நிணலயில் பலர் உள்ளனர். வயிற்றுக்கு உைவுக்காக 
பலரிடமும் ணகமயந்தியும், பெியாற முடியாமல் 
தவிக்கும் இது மபான்மறாருக்காக இங்கு தினமும் 
உைவு வழங்க ஏற்பாடு செய்துள்மளாம்.தினமும், 
மதியம் 12:00 மைி முதல் இரவு 11:00 மைி வணர, பழம், 
பிஸ்சகட், சராட்டி, ொத வணக, குடிநீர் பாட்டில் என 
மதணவயான உைவு வணககள் பிரிட்ஜில் 
ணவக்கப்பட்டிருக்கும். மதணவப்படுமவார், தாங்கள் 
விரும்பும் உைவு வணகயிணன எடுத்து உண்டு 
பெியாறலாம். 
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