
திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் 

ந ோக்கம் 

முக்கோலத்திற்குநேற்ற முதன்மேக்கருத்துக்கமை வதோடர்ந்து ெழங்கி, 
அறிவுப்வெட்டகேோக இருந்து, உலகப் வெரும் தீமேகமைவெல்லோம் 

தீர்க்கெல்லதுேோன ேோேருந்தோய்த் திகழ்கின்றது  ேது திருக்குறள். 

திருக்குறள் நெறு தேிழ் நெறு அல்ல. திருக்குறமைப் நெோற்றுெதும் 

தேிமழப் நெோற்றுெதும் ஒன்றுதோன்.இந்த ெமகெில் 1330 குறள்கமையும் 

உரிெ ெிைக்கங்களுடன் கல்வெட்டுகைோகேமலெில் வெோறித்து, ெல ஆெிரம் 

ஆண்டுகைோனோலும், ெல லட்சம் ஆண்டுகைோனோலும் தேிழ் எப்ெடி சிறந்து 

ெிைங்கிெது? தேிழர்கள் எப்ெடி சிறந்நதோங்கி ெோழ்ந்திருந்தோர்கள் என்ெமத 

உலகிற்கு ெமறசோற்றும் ெிதேோக இவ்வுலகிற்கு ெிட்டுச் வசல்லநெண்டும் 

என்ற உெர்ந்த ந ோக்கத்திறகோக…, 1330 குறள்கமையும்  உரிெ 

ெிைக்கங்களுடன் கல்வெட்டுக்கைோக ேமலெில் வெோறிக்க நெண்டும் என்று 

திட்டேிட்டு,குறள் ேமல உருெோக்கப்ெட்ட ெின் திருக்குறள் ஆரோய்ச்சிக் 

கூடம்  ிறுெியும், ெிழோ ேண்டெங்கமை உருெோக்கியும், ெருடத்தின் 365 

 ோட்கைிலும் வதோடர்ந்து திருக்குறள் ெிழோக்கள் தேிழ் ெிழோக்கள் இங்கு 

 டத்தப்ெடநெண்டும் எனதேிழ் ோடு அரசுக்கு குறள் ேமலச்சங்கம் சோர்ெோக 

ெல ஆண்டுகைோக ேனு அைித்து ெந்நதோம். 

குறள் ேமல ஆய்வு 

திருச்சி உச்சிப் ெிள்மைெோர் வகோெில் ேமல, ெழ ி ேமல, ெெை ேமல, 

ெச்மச ேமல, சிென் ேமல, ஓதி ேமல நெோன்ற ெல ேமலகமை குறள் 

ேமலச் சங்கம் ஆய்வு  டத்திெது.திருச்சி உச்சிப் ெிள்மைெோர் வகோெில் 

ேமல வசங்குத்தோக இருக்கிறது என்றும் இங்கு கல்வெட்டுக்கள் அமேப்ெது 

இெலோதது என்றும் சிற்ெிகள் கூறிெிட்டோர்கள். வதோடர்ந்து ெழ ி ேமல, 

ெெை ேமல, ெச்மச ேமல, சிென் ேமல, ஓதி ேமல நெோன்ற ெல ேமலகள் 

ேண் திட்டுக்கைோலும், ேரம் வசடி வகோடிகைோலும் சூழப்ெட்டிருப்ெதோல் 

கல்வெட்டுக்கள் அமேப்ெது சோத்திெேில்லோதது  என்றும் சிற்ெிகள் 

கூறிெிட்டோர்கள்.   இறுதிெோக ஈநரோடு ேோெட்டம் ேமலெப்ெோமைெத்தில் 



அமேந்துள்ை ேமல ஆய்வு வசய்ெப்ெட்டது.இந்த ேமல ஒநர 

ெோமறெோலோனதோகவும், ெட்ட ெடிெத்திலும், சுேோர் 100 அடி உெரநே 

உமடெதோகவும், 20.5 ஏக்கர் ெரப்பு வகோண்டதோகவும் அமேந்துள்ைது.ேமல 

உச்சிெில் தேிழ்க்கடவுள் முருகன் ஆலெம் உள்ைது. இந்த ஆலெம் 800 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்ெட்டது என்றும், இந்த ஆலெத்தின் சுற்றுச் 

சுெர்கள், ெிரகோரங்கள், ெடிக்கட்டுகள், ெோெில்கள், மூலெர் உட்ெட, 

ெென்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும் அமனத்துக் கற்களுநே இநத ேமலெிலிருந்து 

வெட்டிவெடுக்கப்ெட்டமெ என்று ெரலோற்று ஆசிரிெர்கள் கூறுகிறோர்கள்.  

 

இவ்ெைவு ஸ்திரத்தன்மே உமடெ ெோமறமெக் வகோண்ட ேமலெோக இந்த 

ேமல இருப்ெதோல், இந்த ேமலநெ குறள் ெதிக்க ஏற்ற இடம் என்று முடிவு 

வசய்து, கல்வெட்டுக்கள் ெதிக்க அரசுக்கு வதோடர்ந்து ேனுக்கள் வசய்நதோம்.   



இது சம்ெந்தேோக நேனோள் குடிெரசுத்தமலெர் திரு.ஏ.ெி.நே.அப்துல்கலோம், 

நேனோள் உச்ச ீதிேன்ற  ீதிெரசர் திரு.சதோசிெம் உட்ெட ெலருடனும் 

கலந்தோய்வு  டத்தப்ெட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரசு கெனமுடன் ெரிசலீித்து, அரசு அதிகோரிகமைக் வகோண்டு ேமலமெ 

ஆய்வு வசய்து, எேது நகோரிக்மக ஏற்றுக் வகோள்ைப் ெட்டதோகவும், குறள் 

கல்வெட்டுக்கள் உருெோக்க அரசு ஆெண வசய்யும் என்றும், 



இந்த இடம் சுற்றுலோத்தலேோக உருெோக்கப்ெடும் என்றும், இது அரசின் 

வகோள்மக முடிவு என்றும் தேிழ் ோடு அரசின் தேிழ் ெைர்ச்சித் துமற 

ெோெிலோக ஒப்புதல் கடிதம் எேக்கு ெழங்கியுள்ைோர்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ேோதிரிக் கல்வெட்டு 



 

கடந்த 2013 சனெரி ேோதம் இந்த ேமலெிநல ேோதிரிக்கல்வெட்டுக்கமை, 

ேோேல்லபுரம் சிற்ெி திரு.அரெிந்தன் அெர்கள் தமலமேெிநல உருெோக்கப் 

ெட்டது. ேோதிரி கல்வெட்டில் எழுத்துக்கைின் சுேோர் 30 அடி தூரத்திலிருந்து 

ெடிக்குேைெிற்கு உருெோக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. 

அைவு: எழுத்தின்  ீைம் 3 அங்குலம், அகலம் 3 அங்குலம், ஆழம் 1 அங்குலம் 

 

 

 

 

 

திருக்குறள் கல்வெட்டுக்கள் ேோ ோடு  



 

 



திருக்குறள் கல்வெட்டுக்கள் ேோ ோடு நகோமெெில் இந்துஸ்தோன் 

கல்லூரிெில்  மடவெற்றது. இதில் கல்வெட்டு ஆரோய்ச்சிெோைர் 

திரு.வச.இரோசு அெர்கள்நெைோண்மேப் ெல்கமலக்கழகத் துமணநெந்தர் 

திரு.ரோேசோேி அெர்கள்சிந்தமனப் நெரமெத் தமலெர் திரு ஸ்டோலின் 

குணநசகரன் அெர்கள்திரு.ெி.ேி.சந்நதோசம் அெர்கள் சிந்தமனக் கெிஞர் 

திரு.கெிதோசன் அெர்கள்குறள்வசல்ெி நதச.ேங்மகெற்கரசி 
அெர்கள்ேோெட்ட முதன்மேக் கல்ெி அலுெலர் ஞோனவகைரி 

அெர்கள்நக.எம்.சி.எச்  ிறுெனர் டோக்டர்  ல்லோ.ேி.ெழனிச்சோேி 
அெர்கள்நகோமெ ேோ ோட்டில் நெருர் ஆதீனம்இமைெெட்டம் ேருதோசல 

அடிகைோர் அெர்கள்சிரமெ ஆதனீம் தெத்திரு குேரகுருெர சுெோேிகள் 

அெர்கள்இந்துஸ்தோன் கல்ெி  ிறுென தோைோைர் திருேதி.சரஸ்ெதி அெர்கள் 

ஆகிநெோர் கலந்துவகோண்டனர். 

 

 

”கல்வெட்டில் திருக்குறள்”ஆய்வு நூல் 



 

ேோ ோட்டில்  கல்வெட்டில் திருக்குறள் என்ற ஆய்வு நூல் வெைிெிடப்ெட்டது. 

கல்வெட்டு ஆரோய்ச்சிெைர் திரு வச.இரோசு அெர்கள், சந்திரோென் திட்ட 

இெக்கு ர் திரு. ேெில்சோேி அண்ணோதுமரஅெர்கள், லண்டமனச் 

நசர்ந்ததிரு.புதுயுகன்அெர்கள், திரு.சிற்ெி ெோல சுப்ரேணிெம், உள்ைிட்ட 

ெலரும் கட்டுமரகள் எழுதி நூமலச்சிறப்ெித்திருந்தோர்கள். 

கல்வெட்டுக்கள் ஆய்வுப் ெணிகளுக்கோக கல்வெட்டு ஆரோய்ச்சிெோைர் 

திரு.வச.ரோசு அெர்களுடன் எேது குறள் ேமலச்சங்கம் வதோடர்ந்து  ோன்கு 

ஆண்டுகைோக தீெரீேோக ஆநலோசமன  டத்தி ெருகிறது. திரு.வச.இரோசு 

அெர்கைின் ஆநலோசமனகளும், அறிவுறுத்தல்களும் குறள் ேமலமெ 

உருெோக்க எேக்குப் நெருதெிெோக அமேந்துள்ைது. 

வெோதுெோக கல்வெட்டுக்கைின் மூலநே  ேது முன்நனோர்கமைப் ெற்றியும், 

முன்நனோர்கைின் ெோழ்க்மகமுமற ெற்றியும்  ன்கு அறிெ 

முடிகிறது.வகோங்கு நதசத்தில் ெல கல்வெட்டுக்கள் அமேந்துள்ைன.வகோங்கு 



நதசம் என்ெது தற்நெோது நகோெமுத்தூர், ஈநரோடு, கரூர், நசலம், ோேக்கல் 

ஆகிெ ேோெட்டங்கமைக் குறிக்கும். 

'தேிழ்ேண்டிலம்ஐந்து' என்றுதிருேந்திரமும், 'ெிென்தேிழ் ோடுஐந்து' 

என்றுதண்டிெலங்கோரப்ெமழெநேற்நகோள்ெோடலும்கூறுகின்றன.இதனோல்
நசர ோடு, நசோழ ோடு, ெோண்டிெ ோடு, வதோண்மட ோட்டுடன் 

வகோங்கு ோட்மடயும் நசர்த்துத்தேிழ் ோடு ஐந்து என்ற ெழக்கம் முன்பு 

இருந்தது என அறிகின்நறோம். ெிறகோலச் வசப்நெடுகளும், கல்வெட்டுகளும் 

வதோடர்ந்து தேிழ் ோடுஐந்து என்று ெல இடங்கைில் வதோகுத்துக் கூறுகின்றன. 

வகோங்கு ோடு தேிழ் ோட்டின் ெிறெகுதிகமைப் நெோலநெ – அெற்றிற்கும் 

நேலோகநெ திருக்குறமையும் திருெள்ளுெமரயும்  ிமனவுகூர்ந்துள்ைது. 

திருக்குறள் ஏட்டுப்ெிரதிகமை எழுதிக்கோத்துள்ைது. உமரெல கண்டுள்ைது, 

 ோட்டுப்ெகுதிகட்கும், ஆட்களுக்கும் திருெள்ளுெர் வெெமரமெத்துள்ைனர். 

திருக்குறமைக் கல்வெட்டில் வெோறித்துள்ைனர், அெற்றிற்கும் 

நேலோகக்வகோங்கு ோட்டுக் குறு ிலேன்னர்கள் தோங்கள் 

திருக்குறள்வ றிப்ெடி ஆட்சிபுரிந்நதோம் என்று கூறி ேகிழ்ந்துள்ைனர். 

 ோள்நதோறும் வசய்யும் வசெல்களுக்கும் திருக்குறள் சுெடிமெப் 

ெென்ெடுத்தியுள்ைனர். இதமன ெரலோற்று ஆெணங்களும், 

இலக்கிெங்களும், ஏடுகளும் கூறுகின்றன. 

 

வகோங்கு நதசத்தில் குறள் ெற்றி திரு.வச.ரோசு அெர்கள் 

வகோங்கு நதசத்தில் அமேந்துள்ை குறள் கல்வெட்டுகள் ெற்றி கல்வெட்டு 

ஆரோய்ச்சிெோைரும்,தஞ்மசத் தேிழ் ெல்கமலக் கழகத்தின் நேனோள் 

வதோல்லிெல் துமறத் தமலெருேோன திரு வச.இரோசு அெர்கள் கீழ்கோணும் 

ெமகெில் குறிப்ெிடுகிறோர்.                                                         குறள்ெழிஆட்சி         
வகோங்கு ோட்டுக்குறு ிலேன்னர்கள்வேய்க்கீர்த்திகைில்குறள்ெழிஅெர்கள்
ஆட்சிபுரிந்தமேெலஇடங்கைில்கூறப்ெட்டுள்ைன.  

1) பூந்துமற ோட்டோர்நேநலோமல 

'அழும்குழெிக்குஅன்புமடத்தோய்நெோல்  

அமனத்துெிர்கட்கும்இனிமேநெ ல்கி 
ெள்ளுெர்உமரத்தமுப்ெோல்வேோழிெின்ெடிநெ 

வசங்நகோல் ீதிெழுெோேல் ோட்டி 

 டத்திெருகுற ோைில்' 



2) கோமரயூர்ச்வசப்நெடு 

'இன்வசோல்லோல்இனிதைித்து 

ெனவசோல்லோல்ேறம்கடிந்து 

ெள்ளுெர்உமரத்தமுப்ெோல்வேோழிெின்ெடிநெ 

அறநேஅறிந்துஅல்லமெகடிந்து  

ஆறில்ஒன்றுகடமேவகோண்டு' 

3) ெல்லடம்வசப்நெடு 

'ஓதிஉணர்ந்துஉலகம்முழுதோண்டு 

 ீதிசோகரம் ிமனவுடன்கற்று 

மும்வேோழிெிந ோதன்முத்தேிழ்வதரிந்நதோன் 

ெள்ளுெர்ேரபுகோத்துமுப்ெோல்வேோழிெின்ெடிநெ 

அல்லமெகடிந்து ல்லமெ ோட்டி' 

4) ெழனிெரீமுடிெோைர்வசப்நெடு 

'இன்வசோல்லோல்இனிதைித்துெள்ளுெர்ேரபுகோத்து 

முப்ெோல்வேோழிெின்ெடிக்கு 

அல்லமெகடிந்து ல்லமெ ோட்டி 

கலிவேலிெக்குடிதமழக்க 

ஆறிவலோன்றுகடமேவகோண்டு 

அமசெோேணிகட்டிஅரசோளும் ோைில்' 

என்ெனவகோங்கு ோட்டுஓமலச்சுெடி, வசப்நெட்டுத்வதோடர்கைோகும். 

 

ஆனூரில்அமேந்தெள்ைி 

ெமழெநகோட்மடப்ெட்டக்கோரரில்ஒருெர் 200 

ஆண்டுகட்குமுன்புதிருெோெடுதுமறஆதீனம்வசன்றுமுத்துப்ெிள்மைஎன்ெெ
மரக்குடும்ெத்துடன்கூட்டிக்வகோண்டுெந்துெமழெநகோட்மடஅருநகஆனூரி
ல்ஒருெள்ைிக்கூடம்ஏற்ெடுத்தினோர். 

அமதப்ெற்றி ீண்டெோடல்ஒன்றுஓமலச்சுெடிெில்உள்ைது 

(முத்துப்ெிள்மைமெஅைித்தமேக்கோகப்ெமழெநகோட்மடப்ெட்டக்கோரர்திரு
ெோெடுதுமறஆதீனத்துக்கு 28 ஏக்கர் ிலம்வகோமடெோகஅைித்தோர். அப்ெகுதி 
'தம்ெிரோன்ெலசு' 

எனஇன்றும்அமழக்கப்ெடுகிறது. 'எங்கணும்புகழநெகோமரஆனூர்ெந்தெின் 

எட்டு ோட்குஉள்ைோகநெ  



இருநூறுசிறுெர்கட்குஆனெடிெோகஒரு 

எழிலோனகூமறெிட்டு 

வெோங்கிடும்சமேெல்அமறெள்ைிெமறஇமெகளும் 

புனிதஆசிரிெருக்கோய் 

புதிதோகஅமேத்தெர்க்குஉணவுஉமடஇமெகளும் 

நெோதிெெடிக்கைித்து 

சங்கிதப்ெண்ணுடன்வசோலுகின்றதேிழ்ேமற 

சங்கநூல்கள் ிகண்டும் 

சோதிேதநெதேில்லோது ல ீதிெோய் 

சகலர்க்கும்ஓதிமெத்து 

துங்கிதச்வசோல்லுடன்தூெெர்இெரோநல 

துலங்கு ற்ெள்ைிெீது' 

என்ெதுஇப்ெள்ைிமெக்குறிக்கும்ெோடல்ெகுதிெோகும். 

இப்ெோடலின்கீழ் தேிழ்ேமறவென்றதுெள்ளுென்திருக்குறமை' 

என்றுஎழுதப்ெட்டுள்ைது. 

 

திருக்குறள்கல்வெட்டு 

 ோேக்கல்ேோெட்டம்வெோன்வசோரிேமலெில்உள்ைசேணக்குமகெின்நேல்புற
ம்கி.ெி.13-14 

ஆம்நூற்றோண்டுஎழுத்தமேதிெில் 'தன்னூன்வெருக்கற்குத்தோன்ெிறிதூனுண்
ெோன் 

எங்ஙனேோளுேருள்' 

என்றதிருக்குறள்வெட்டப்ெட்டுள்ைது (திருக்குறமைச்சேணர் 'எம்ஒத்து' 

என்றுஉரிமேவகோண்டோடுெர் -  ீலநகசிவேோக்கலெோதச்சருக்கம் 

60,87ஆம்ெோட்டின்உமர). 

 

திருெள்ளுெர் 

 ோேக்கல்ேோெட்டம்கெிலக்குறிச்சிெில்உள்ைகெிலேமலெில்இருந்தஒருஆ
தீனத்தமலெர்வெெர் 'திருெள்ளுெர்' என்ெதோகும். 

(ேத்திெத்வதோல்லிெல்துமறகல்வெட்டுஆண்டறிக்மக, ஆண்டு 1929, எண். 18) 

 

ெள்ளுெ ோடு 



நகோெமுத்தூரின்ெடநேற்நகயுள்ைஒருெகுதிக்கு 'ெள்ளுெ ோடு' 

என்றுவெெர்.இப்வெெர்கல்வெட்டில்கோணப்ெடுகிறது. 

 

திருக்குறள்ஏடுகள் 

தருேபுரம்ஆதனீம்வெைிெிட்ட 'திருக்குறள்உமரெைம்' நூலுக்குப்ெரிதி, 
ெரிப்வெருேோள், ேல்லர், 

கோலிங்கர்ஆகிநெோர்உமரஎழுதிெஓமலச்சுெடிகமைஅைித்தவெரும்சிறப்பு
முன்னோள்தேிழகப்புலெர்குழுஉறுப்ெினர், 

அறிெனோரின்சங்ககோலஇமசநூலோன 'ெஞ்சேரபு' நதடிக்கண்டெர், 

அேரர்வெரும்புலெர்நெ.ரோ.வதய்ெசிகோேணிக்கவுண்டர்அெர்கமைநெசோரு
ம். வேோத்தம் 50 ஏடுகமைத்தந்தோர் 

(அேரர்நெ.ரோ.வதய்ெசிகோேணிக்கவுண்டர்இக்கட்டுமரெோைரின்ஆசிரிெர்).அ
வ்வுமரகள்திருப்ெனந்தோள்கோசிேடம்வெைிெிட்டதிருக்குறள்உமரக்வகோத்தி
லும்அச்சோகியுள்ைது. 

 

கல்ெிஒழுக்கம்கூறும்ஆதி 

அவ்மெெோர்அருைிச்வசய்த 'கல்ெிஒழுக்கம்' 

என்னும்நூல்வகோங்கு ோட்டுக்நகயுரிெது.அதன்வதோடக்கநே 'அஞ்சுெெதில்
ஆதிமெஓது 

ஆதிமெஓதஅறிவுண்டோநே' 

என்று வதோடங்குகிறது.இதுமுதற்குறள்கூறும் 'ஆதிெகென்' தோக்கம் 

எனலோம். 

 

அரிெெரிதிெோர்ஏடு 

அண்மேெில்நசலத்திலும், 

ஈநரோட்டிலும்இரண்டுதிருக்குறள்ஏடுகள்ெரிதிெோர்உமரயுடன்கிமடத்துள்ை
ன. ஈநரோட்டுஓமலச்சுெடிெில்ஒவ்வெோருஅதிகோரத்தமலப்ெில் 'உத்தேம்' 

'ேத்திேம்' 'அதேம்' 'உத்தேத்தில்ேத்திேம்' 

நெோன்றெற்றில்ஏநதனும்ஒன்றுஎழுதப்ெட்டுள்ைது. 

திருெள்ளுெமர ிமனந்துகெிறுநெோட்டுசுெடிமெத்திறந்துவசய்ெத்வதோடங்
கும்வசெல்கைின்ெென்கமைஅறிெலோம்.'உத்தேம்' 

என்றுள்ைஏட்டின்ெக்கம்ெந்தோல் ல்லது, 'அதேம்' 

என்றுெந்தோல்வசெலில்ஈடுெடக்கூடோது.ெோழ்க்மகவ றிநூல்திருக்குறமை
அன்றோடெோழ்ெில்வகோங்குேக்கள்ெென்ெடுத்தியுள்ைனர்என்கிறோர் வச.ரோசு 



அெர்கள்.                                                                              இவ்ெோறோக ெழங்கோலம் 

முதநல  ம் முன்நனோர்கள் குறள் கோத்து, குறள் வ றி நெோற்றி ெந்துள்ைனர். 

நேலும் சங்கம் ெைர்த்த ேதுமரெில் ேீனோட்சி அம்ேன் ஆலெ 

வதப்ெக்குைத்தின் ெடிக்கட்டுகைிலும், வசன்மன திருெல்லிக்நகனிெில் 

உள்ை ஒரு கிணற்றிலும் குறள்களுக்கோன கல்வெட்டுக்கமைக்கோண 

முடிகிறது. ஆனோல் இந்தக் கல்வெட்டுக்கள் அமனத்துநே தனித்தனிக் 

கற்கைில் சுேோர் 2 ேில்லிேீட்டர் ஆழத்திற்கும் குமறெோகநெ 

அமேக்கப்ெட்டுள்ைது. 

தற்நெோது  குறள் கல்வெட்டுக்கள் ஒநர ெோமறெினோலோன வெரிெ ேமலெில், 

எழுத்துக்கள் ஒவ்வெோன்றும் சுேோர் ஒரு அங்குல ஆழத்தில் 

அமேக்கப்ெடவுள்ைது. குறள் ேமல உருெோக்கப்ெட்ட ெின் திருக்குறள் 

ஆரோய்ச்சிக் கூடம்  ிறுெியும், ெிழோ ேண்டெங்கமை உருெோக்கியும், 

ெருடத்தின் 365  ோட்கைிலும் வதோடர்ந்து திருக்குறள் ெிழோக்கள் தேிழ் 

ெிழோக்கள் இங்கு  டத்தப்ெடநெண்டும்.  

 

 

 

 

குறள் ேமல இறுதிெடிெம்  



 

 

ஈநரோடு ேோெட்டம் நகோெி ெட்டம் ேமலெப்ெோமைெத்திலுள்ை ேமல 

இதற்குப் வெோருத்தேோன ேமல என்று தீர்ேோனிக்கப்ெட்டது. இந்த ேமல 

சுேோர் 20 ஏக்கர் ெரப்ெைவு வகோண்ட, ஒநர ெோமறெோைோன ேமலெோகும். 1330 

குறமையும் உரிெ ெிைக்கங்களுடன் ெதிக்க சுேோர் ஏழு ஏக்கர் ெரப்ெைநெ 

நெோதுேோனது. ேீதமுள்ை இடத்மத,  மடெோமத, சிறுெர் 

ெிமைெோட்டுத்திடல், கோர் மெக் ெோர்க்கிங் நெோன்ற ெென்ெோடுகளுக்கோக 

திட்டேிட்டுள்நைோம். ஈநரோடு ேோெட்ட ஆட்சிெரும் தேிழ் ெைர்ச்சித்துமற 



அதிகோரிகளும் இந்த ேமலமெ ஆய்வு வசய்து முடித்துெிட்டோர்கள்.                                                      

முதல் குறமை ேமலெிநல ெதித்து 3.7.2016 அன்று திறப்புெிழோ 

 டத்தப்ெட்டது. இஸ்நரோ இெக்கு ர் ெிஞ்ஞோனி ேெில்சோேி அண்ணோதுமர 

அெர்களும்  ீதிெரசர் திரு.ேகோநதென் அெர்களும் முதல்குறமைத் 

திறந்துமெத்து சிறப்புமரெோற்றினோர்கள்.                                                                 

ஒரு குறைின்  ீைம் 16 அடி ; அகலம் 5 அடி 

எழுத்தின் ஆழம் 12 எம்எம் 

 



 

 



 

 

வதோடர்ந்து ெணிகள்  மடவெற்று ெருகின்றன.அடுத்த ஒன்ெது குறள்கமை 

ெதிப்ெதற்கோன அைெடீுகள் ( marking ) வசய்ெப்ெட்டுெிட்டன. அதற்கோன 

நுண்கருெிகள் ( tools ) வேர்வேனி  ோட்டிலிருந்து தருெிக்கப்ெட்டுெிட்டன. 

ஒரு குறமை உரிெ ெிைக்கங்களுடன் ேமலெிநல ெதிப்ெதற்கு  ோன்கு 

இலட்ச ரூெோய் வசலவு ஆகிறது. திருக்குறமைக் கல்லிநல ெதிப்ெது ஒரு 

ேிகச்சிறந்த கல்ெிப்ெணியும்கூட என்று சோன்நறோர்கள் ( சரெணம்ெட்டி 

முமனெர் குேரகுருெர சுெோேிகளும், நெரூர் ஆதீனம் தெத்திரு இரோேசோேி 
அடிகைோரும், திரு.சிற்ெி ெோலசுப்ரேணிெம் அெர்களும், ெிஞ்ஞோனி 
திரு.ேெில்சோேி அண்ணோதுமர அெர்களும், திரு.ெி.ேி.சந்நதோசம் 

அெர்களும் ) கூறுகிறோர்கள். முழுத்வதோமகயும் கிமடக்கப்வெற்றதும், சுேோர் 

25 ( இருெத்மதந்நத ) ேோதங்கைில்  அமனத்து குறள்கமையும் ேமலெிநல 

ெதித்துெிடமுடியும். ெத்து ஆண்டுகளுக்கும் நேலோக இமதநெ 



ெோடேோகக்வகோண்டு ேனதிநல ஆழேோகப் ெதித்து அமனத்மதயும் 

ஒருங்கிமணத்து ெணிெோற்றி ெருெதோல் இது சோத்திெேோகிறது.                                                                                                                

அரசிடம் எேது நகோரிக்மககள் :                                                                 1. 1330 

திருக்குறமையும் உரிெ ெிைக்கங்களுடன் ேமலெிநல கல்வெட்டிநல 

ெதித்து குறள்ேமல உருெோக்கப்ெடநெண்டும்                                                              

2.அந்தக் கல்வெட்டு அமேந்த குறள்ேமலெின் அடிெோரத்தில் ெருடத்தின் 365 

 ோட்கைிலும் தேிழ் ெிழோக்கள்  டத்தப்ெடநெண்டும். அதற்கோன கட்டிடங்கள் 

தங்கும் ெிடுதி உணவுக்கூடம் அமேக்கப்ெடநெண்டும்.                                                                                

3. தேிழ் ோட்டிலிருந்து ஒைிெரப்ெோகும் வசய்தித் வதோமலக்கோட்சிகைில், 

உலகச்வசய்திகள், ெிமைெோட்டுச்வசய்திகள் ஒைிெரப்புெமதப் நெோல் 

தேிழ்ச்வசய்திகள் என்ற தமலப்ெில் அமர ேணி ந ரத்திற்வகோருமுமற 

தேிழ்ெைர்ச்சிச் வசய்திகள் ஒைிெரப்ெப்ெட நெண்டும்.                            

இதில் முதல் நகோரிக்மகமெ ேட்டும் அரசு ஏற்றுக்வகோண்டுள்ைது.                                                                               

நேலதிக ெிெரங்களுக்கு  www.thirukkuralmalai.org           

thirukkuralkalvettukkal.blogspot.in 

You tube links 

Location                    :       http://www.youtube.com/watch?v=z2BiGLx1bu8  

Presentation             :    http://www.youtube.com/watch?v=rCntWhwJn5o 

Stalin gunesekaran :                            http://www.youtube.com/watch?v=YvGb6GAz-Vk 

S.K.M         :  http://www.youtube.com/watch?v=CGng2-wvf0k 

Appavu                   :  http://www.youtube.com/watch?v=Sp2WgJSrYms 

Collector        :  http://www.youtube.com/watch?v=jLhq8uagCA4 

Kavidasan        :  http://www.youtube.com/watch?v=AE211DzdlYI 

Raw rock    http://youtu.be/s3P5UbEfITc 

Collector video  :   http://youtu.be/SqwCtv0VMdA 
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