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உலக அறி நூல்களி�ல் தி�ருக்குறிளி�ன் இடம்
The Place of Tirukkuṟaḷ in wisdom literature

விள்ளுவின்  தின்ழைA  உலக�னுக்கேக  திந்து  வி�ன்புகழ்  மொக�ண்ட  தி��ழ்நா�டு  என்றி
��ரதி�ய�ன்  கூற்று  புதுப்புதுப்  மொ��ருள்  திந்து,  நா�ளுக்கு  நா�ள்  புதி�ய  �����ணங்கழைளிச்
சுட்டித்  தி�கழ்க�றிது.  �ன்மொ��ழி�ப்  புலவிர்களி�ல்  உலகப்மொ��து�ழைறி  என்று
ஏற்றுக்மொக�ள்ளிப்�ட்டுள்ளிகேதி�டு,  தி�ருக்குறிகேளி  உலகநூல்  என்று  �ன்A�ட்டுப்
கே�ரழைவிய�ல்  அறி�வி�க்கப்�ட  கேவிண்டிய  திகுதி�யுழைடயமொதினும்  கேக���க்ழைக  இப்கே��து
உலக  அளிவி�ல்  விலியுறுத்திப்�ட்டு  விருக�றிது.  இடம்,  இAம்,  நா�றிம்,  நா�டு,  ச�யம்
ஆக�யவிற்ழைறிக்  கடந்து  ��ந்தி  இAம்  முழுழை�க்கும்  எக்க�லத்தி�ற்கும்  மொ��ருந்தும்
வி�ழ்வி�யல்  அறிங்கழைளி  இக்க�லத்தி�ற்கும்  இA�விரும்  க�லத்தி�ற்கும்  கேதிழைவிய�A
வி�ழு��யங்கழைளித் தி�ருக்குறிள் கே�சுக�றிது.

இரு�தி�ம் நூற்றி�ண்டில் வி�ழ்ந்தி ��மொரஞ்சு தித்துவிகே�ழைதிய�A ச�த்ரு,  தித்துவிம்,
ச�யம்,  அறி�வி�யல்,  அரச�யல்,  மொ��ருளி�தி�ரம்  கே��ன்றி  துழைறிகளி�மொலல்ல�ம்
வி�ழைளிந்துள்ளி  முன்கேAற்றிங்கழைளிக்  கூர்ந்து  �தி�ப்��ட்டு,  “நா�ம்  இப்கே��து
எல்ல�விற்ழைறியும் அறி�ந்துமொக�ண்டுவி�ட்கேட�ம் - எப்�டி வி�ழ்விது என்�ழைதித் திவி�ர” என்று
அறி�வுறுத்தி�A�ர்.  அன்A�ர்,  தி�ருக்குறிள் �ற்றி�த்  மொதி��ந்தி�ருப்��கேரய�A�ல் அது எப்�டி
��ந்தின்  வி�ழி  கேவிண்டும்,  எப்�டி  வி�ழிக்கூட�து  என்�ழைதித்  திவி�ர  கேவிறு  எதிழைAயும்
கணக்க�மொலடுத்துக்  மொக�ள்ளிவி�ல்ழைல  என்�ழைதியும்,  உலகம்  எவ்வி�று  கேதி�ன்றி�யது,
��றிப்��ற்கு  முன்னும்  இறிப்��ற்குப்  ��ன்னும்  �A�திAது  நா�ழைலமொயன்A,  வி�ண்ணுலகம்,
நாரகம்  ஆக�யழைவி  எத்திழைகயழைவி  என்�ழைவி  �ற்றி�  ஊகங்கழைளி  முன்ழைவிக்கவி�ல்ழைல
என்�ழைதியும் உணர்ந்து தி�ருக்குறிழைளிப் ��ர�ட்டி அதிழைA உலக ��ந்தினுக்குப் ���ந்துழைர
மொசய்தி�ருப்��ர் என்�து தி�ண்ணம்.

தி�ருக்குறிள்  �ற்றி�ய  இக்கருத்து  “உண்ழை�,  மொவிறும்  புகழ்ச்ச�ய�ல்ழைல,  �ழைறிவி�க
நா�க்குள்கேளி  மொச�ல்லிக்மொக�ள்ளும்  �ழிங்கழைதியன்று”  என்�ழைதி  நா�றுவி,  ��கேளிட்கேட�,
அ��ஸ்ட�ட்டில்,  கேகட்கேட�,  மொசAக்க�,  ��ர்க்கஸ்  அவுகேரலியஸ்,  தி�ந்கேதி,  �னு,
ச�ணக்க�யர்,  கன்பூச�யஸ்  கே��ன்கேறி�ர்  வி�ட்டுச்மொசன்றுள்ளி  நூல்ககேளி�டு  ஒப்��ட்டுக்
க�ட்டுதிகேல  இப்�ய�லரங்க�ன்  திழைலய�ய  கேநா�க்க��கும்.  அவிற்ழைறி  ஆய்வு
��ணவிர்களுக்கு அறி�முகம் மொசய்யவும் இப்�ய�லரங்கம் நாடத்திப்மொ�றுக�றிது. 

இப்�ய�லரங்க�ல்  கல்லூ��,  �ல்கழைலக்கழிகம்  �ற்றும்  ஆய்வு  நா�றுவிAங்களி�ல்
�ய�லும் முழைAவிர் �ட்ட ஆய்வி�ளிர்கள், ஆய்வு ��ணவிர்கள் �ங்கேகற்கல�ம்.



ச�றிந்தி  அறி�ஞர்  மொ�ரு�க்கள்  இப்�ய�லரங்க�ல்  ஆய்வுழைர  நா�கழ்த்துவி�ர்கள்.
�ய�லரங்க�ன் வி�தி�முழைறிகளும், வி�விரங்களும் கkழ்விரு��று:

1. �ய�லரங்க�ல் கலந்துமொக�ள்ளி அனு�தி�க்கப்�டுகேவி���ன் எண்ண�க்ழைக 20.
2. �ய�லரங்கு நாழைடமொ�றும் நா�ள்கள்: 15.09.2022 முதில் 21.09.2022 விழைர (மொதி�டர்ந்து

7 நா�ள்கள்).
3. �ய�லரங்கு கேநாரம்: 10.00 - 01.00 விழைர & 02.00 - 5.00 விழைர.
4. �ங்கேகற்��ளிர்ககேளி திங்கு��டத்ழைதி ஏற்��டு மொசய்துமொக�ள்ளி கேவிண்டும்.
5. �ங்கேகற்��ளிர்களுக்குப் �யணப்�டி,  தி�Aப்�டி �த்தி�ய அரசு வி�தி�முழைறிகளி�ன்�டி

விழிங்கப்�டும்.
6. �தி�ய உணவும், கேதிநாkரும் நா�றுவிAத்தி�ன் ச�ர்��ல் விழிங்கப்�டும்.
7. �ய�லரங்க�ல் கலந்துமொக�ள்ளி வி�ரும்புகேவி�ர் இதின்கkழ் திரப்�ட்டுள்ளி

வி�ண்ணப்�த்ழைதி நா�ழைறிவுமொசய்து workshopt@cict.in என்றி ��ன்Aஞ்சல் முகவி��க்கு
�ட்டுகே� அனுப்புதில் கேவிண்டும்.  இப்�ய�லரங்ழைகப் �ற்றி�ய கூடுதில் திகவில்கழைளித்
மொதி��ந்துமொக�ள்ளி கே�ற்கண்ட ��ன்Aஞ்சல் மூல��க மொதி�டர்புமொக�ள்ளி கேவிண்டும். 

8. வி�ண்ணப்�க் கட்டணம் ஏதும் இல்ழைல.
9. வி�ண்ணப்�ம் உ��ய விழி�ய�க அனுப்�ப்�டுதில் கேவிண்டும்.
10.மொசம்மொ��ழி� நா�றுவிA வி�தி�முழைறிகளி�ன்�டி கேதிர்ந்மொதிடுக்கப்�ட்டவிர்களுக்கு

��ன்Aஞ்சல்/புலAம் விழி�ய�க �ட்டும் ஆழைண அனுப்�� ழைவிக்கப்�டும்.
11.வி�ண்ணப்�ம் விந்து கேசரகேவிண்டிய இறுதி� நா�ள்:  08.09.2022 இதிற்குப் ��ன்விரும்

வி�ண்ணப்�ங்கள் ஏற்கப்�ட��ட்ட�து. 
12.இப்�ய�லரங்க�ல் �ங்கேகற்கத் கேதிர்ந்மொதிடுக்கப்�ட்டவிர்களுக்கு 09.09.2022 அன்று

��ன்Aஞ்சல் மூலம் திகவில் மொதி��வி�க்கப்�டும்.
13.இப்�ய�லரங்க�ல்  �ங்கேகற்கே��ர்   28  அ�ர்வுகளி�லும்  மொதி�டர்ந்து  கலந்து  மொக�ள்ளி

கேவிண்டும்.அ�ர்வுக்குத் தி��தி��க விருதிழைலத்  திவி�ர்த்தில் கேவிண்டும்.தி��திம் �ற்றும்
இழைட நா�ற்றில்  இருப்��ன் நா�ட்�டியும் ச�ன்றி�திழும் விழிங்கப்�ட ��ட்ட�து. 

14.�ங்கேகற்��ளிர்கள் மொசம்மொ��ழி� நா�றுவிA வி�தி�முழைறிகழைளிப் ��ன்�ற்றி�ட கேவிண்டும்.
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வி�ண்ணப்�ப்வி�ண்ணப்�ப்  �டிவிம்�டிவிம்

1.1. மொ�யர்மொ�யர்
தி��ழ்தி��ழ்

ஆங்க�லம்ஆங்க�லம்

2.2. ��றிந்தி��றிந்தி  நா�ள்நா�ள்/ / வியதுவியது

3.3. ��லிAம் ��லிAம் (✓ (✓ மொசய்கமொசய்க)) ஆண்ஆண் மொ�மொ�
ண்ண்

தி�ருநாங்ழைகதி�ருநாங்ழைக

4.4. விகுப்புவிகுப்பு  (✓ (✓ மொசய்கமொசய்க))
மொ��து   மொ��து                     இஇ..����..விவி.           .           �ட்டியல்�ட்டியல்  இAத்திவிர்இAத்திவிர்  

5.5. கல்வி�த்கல்வி�த்  திகுதி�கள்திகுதி�கள்

6.6.
முழைAவிர் �ட்டப் �டிப்��ல் கேசர்ந்தி முழைAவிர் �ட்டப் �டிப்��ல் கேசர்ந்தி 
நா�ள்நா�ள்//ஆண்டுஆண்டு

7.7. முழைAவிர்முழைAவிர்  �ட்ட�ட்ட  ஆய்வுத்ஆய்வுத்  திழைலப்புதிழைலப்பு

8.8.
�ல்கழைலக்கழிகம்�ல்கழைலக்கழிகம்//கல்லூ��கல்லூ��//நா�றுவிA முகவி�� நா�றுவிA முகவி�� 
((மொதி�ழைலகே�ச�மொதி�ழைலகே�ச�/ / ��ன்Aஞ்சல்��ன்Aஞ்சல்  முகவி��யுடன்முகவி��யுடன்))

9.9. இல்லஇல்ல  முகவி��முகவி��
((மொதி�ழைலகே�ச�மொதி�ழைலகே�ச�/ / ��ன்Aஞ்சல்��ன்Aஞ்சல்  முகவி��யுடன்முகவி��யுடன்))

10.10. புலAபுலA  எண்எண்

11.11.

மொசம்மொ��ழி� நா�றுவிAம்மொசம்மொ��ழி� நா�றுவிAம்
இக்கல்வி�ய�ண்டில் நாடத்தி�ய �ய�லரங்க�ல் இக்கல்வி�ய�ண்டில் நாடத்தி�ய �ய�லரங்க�ல் 
கலந்துமொக�ண்டீர்களி�கலந்துமொக�ண்டீர்களி�? ? 
ஆம் எA�ல் வி�விரம் திருகஆம் எA�ல் வி�விரம் திருக

ஆம்ஆம் இல்ழைலஇல்ழைல

நா�ள்நா�ள்  ::             (    (ழைகமொய�ப்�ம்ழைகமொய�ப்�ம்))
இடம்இடம்::

மொநாறி�ய�ளிர் மொநாறி�ய�ளிர் //துழைறித்திழைலவிர்துழைறித்திழைலவிர்//முதில்விர்முதில்விர்//�தி�வி�ளிர்�தி�வி�ளிர்
உ��யஉ��ய  முத்தி�ழைரயுடன் ழைகமொய�ப்�ம்முத்தி�ழைரயுடன் ழைகமொய�ப்�ம்




