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ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் 

 

சாச்தா தமிழ் அறக்கட்டளை  

சசந்தில்துளைசாமி  
திருமதி. விசாலாட்சிவேலு - திரு. வேலுஇராமன் 

“திரைகடல ோடியும் திைவியம் லேடு” என்பது அே்வேயின் 

முதுமமாழி. “திரைகடல ோடியும் திருக்குறள் படி, பைப்பு” என்பது 

புதுமமாழி. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகச ் மசயல்புரிந்து ேருேது 

அமமரிக்காவின் மடக்சாசு மாநிலம், டாலசில் உள்ள சோசே்ோ ேமிழ் 

அறக்கட்டரள என்கிற தன்னாரே்த் மதாண்டு அவமப்பு. 

ஆம், திருக்குறவள அவனத்துத ்

தமிழரக்ளுக்கும், முதன்வமயாக அடுதத் 

தவலமுவறக் குழந்வதகளுக்கும் 

மகாண்டுமசல்ல வேண்டும், அவனேரும் 

திருக்குறவளப் படித்து ோழ்வில் 

பயனுறவேண்டும் என்ற உயரிய வநாக்கில் 

திருக்குறள் சாரந்்த பல்வேறு 

முன்மனடுப்புகவள, பல தன்னாரே்லரக்வள ஒருங்கிவணத்து, 

கடந்த14 ஆண்டுகளாக இந்நிறுேனம் மசய்துேருகிறது. 

மபருவமயுவடயேரஆ்ற்றுோரஆ்ற்றின் 

அருவமஉவடயமசயல். (குறள் 975) 

என்ற குறளுக்கு ஏற்ப, பல அரிய மசயல்கவள அேற்றுக்கு உரிய 

முவறயான ேழியில் மசய்துமுடிக்கும் திறவமயுவடயேரக்ள் சாசத்ா 

தமிழ் அறக்கட்டவள அவமப்பினர.் தமிழ்மமாழிவயயும் நம் 

பண்பாட்வடயும் இளந்தவலமுவறயினரிடம் பரவும் ேவகமசய்தல் 

மற்றும் அறப்பணிகவளச ்மசய்தல், சாசத்ா தமிழ் அறக்கட்டவளயின் 

வநாக்கமாகும். 

இதன் நிறுேனரக்ள் திரு. வேலுஇராமன் மற்றும் அேரது 

துவணவியார ் திருமதி. விசாலாட்சிவேலு அேரக்ள் 1998இல் 

அமமரிக்காவிற்குேந்தாரக்ள். அேரக்ளின் மபற்வறாரக்ள் 

மதாண்டுமனம் மகாண்டேரக்ள். தமிழ்நாட்டில், பிறருக்குப் பணவுதவி 
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மசய்ேது மட்டுமின்றி, உடலாலும் உதவி மசய்யவேண்டும், 

அப்வபாதுதான் மகிழ்சச்ி எப்வபாதும் நிவலக்கும் என்ற கருத்வதாடு, 

மதாண்டறம் மசய்துேந்தேரக்ள். இசச்ூழலில் தமிழ்நாட்டில் 

ேளரந்்ததால், அமமரிக்கா ேந்தபிறகும் மதாடரந்்து வசவே 

மசய்யவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பல்வேறு தமிழ்ப் பணிகவளயும், 

அறப்பணிகவளயும் அமமரிக்காவிலும் இந்தியாவிலும் 

மசய்துேருகிறாரக்ள்.  

அதன் ஒரு பகுதியாக, முதலில் குழந்வதகள் வீட்டில், மற்றும் 

உறவினரக்ளுடன் தமிழிவலவய வபசவேண்டும் என்ற வநாக்கில் 

தம்மகன் உள்ளிட்ட ஏழு குழந்வதகளுக்குத் தமிழ் கற்றுக்மகாடுக்க 

2001இல் பிவளவனா தமிழ்ப்பள்ளிவயத் மதாடங்கினர.் 

தமிழ்ப்பாடத்தின் ஒருபகுதியாகத் திருக்குறவளக் 

குழந்வதகளுக்குக் கற்பிதத்ாலும் அேரக்வள வமலும் 

ஊக்கப்படுத்தவேண்டும் என்பதற்காக சாசத்ா தமிழ்அறக்கட்டவள, 

அமமரிக்காவில் முதன்முவறயாக “ஒருகுறள் ஒருவெள்ளி” என்ற 

திட்டத்வத அறிவித்து, குழந்வதகள் ஒரு திருக்குறவளப் மபாருளுடன் 

கூறினால் ஒரு அமமரிக்க மேள்ளி என்ற திருக்குறள் ஓதும் 

வபாட்டிகவளக் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக நடதத்ிேருகிறது. இப் 

வபாட்டிகளில் இதுேவர  70,000 அமமரிக்கமேள்ளிகள் பரிசாக 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன.  

முதலில் பள்ளி அளவில் மதாடங்கப்பட்ட இப் வபாட்டிகள், 

பின்னர ் டாலசு மாநகரம், மடக்சசு மாநிலம் என்று விரிேவடந்து, 

இே்ோண்டு முதன்முவறயாக நாடு தழுவிய அளவில், இவணய 

மமய்நிகரே்ழியில் நடதத்ப்பட்டன. இே்ோண்டின் பங்வகற்பாளரக்ள் 

சுமார ்14,500 முவற திருக்குறவள ஓதி புதிய சாதவன பவடத்துள்ளனர.் 

இேற்றில் அமமரிக்கா மற்றும் கனடாவிலிருந்து 310 வபரப்ங்வகற்றனர.் 

நடுேரக்ள் 100 வபர.் 

திருக்குறள் வபாட்டியில் மாணேரக்ள் மட்டுமின்றிப் 

மபரியேரக்ளும் கலந்துமகாள்ளலாம். இதுேவர டாலசுநகவரச ்வசரந்்த 

திருமதி.கீதா அருணாசச்லம், முவனேர ் சித்ரா மவகசு, மசல்வி 

சீதாராமசாமி, திரு. மசந்தில்மசல்ேன் துவரசாமி ஆகிய நால்ேர ்1,330 

குறள்கவளயும் மசால்லி, குறளரசி, குறள்இளேரசி, குறளரசன் 

பட்டங்கவளப் மபற்றுள்ளாரக்ள். 
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இதுேவர குறள் ஓதும் வபாட்டிகளில் இரண்டு ேயவதயான 

குழந்வதமுதல் 73 ேயது மபரியேரக்ள் ேவர 

கலந்துமகாண்டிருக்கின்றனர.் 

திருக்குறள் மட்டுமல்லாமல் ஆத்திசூடி, மகான்வற வேந்தன், 

மூதுவர, நல்ேழி ஓதுதல், மற்றும் பல்வேறு தமிழ்தத்ிறன் 

வபாட்டிகளான வபசச்ுப்வபாட்டி, கட்டுவரப் வபாட்டி, திருக்குறள் 

கருத்தரங்கம், மபாருட்காட்சி, சிறப்புப் வபசச்ாளரக்ள் என்று ஒே்மோரு 

ஆண்டும் இப்பணி வமலும் மேே்வேறு பரிமாணங்களில் விரிேவடந்து 

ேருகிறது. 

ேடஅமமரிக்காவில் உள்ள அவனத்துத் தமிழ்ச ் சங்கங்களின் 

கூட்டவமப்பான ேடஅமமரிக்கத் தமிழ்சச்ங்கப் வபரவேயின் 

குறள்வதனீ நிகழ்சச்ிகவளயும், கடந்த 2015 ஆண்டு முதல் சாசத்ா தமிழ் 

அறக்கட்டவள முன்மனடுத்து நடத்திேருகிறது. அதன் மதாடரச்ச்ியாக, 

இந்த 2021ஆம் ஆண்டின் குறள்வதனீயில் வதசியஅளவில் 

ேடஅமமரிக்கா, மமாத்தம் 8 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 

அேற்றில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான குழந்வதகள் 40,000 முவற 

திருக்குறவள ஓதியிருக்கிறாரக்ள். இேற்றிற்கு ேடஅமமரிக்கா 

மட்டுமல்லாமல் கனடா, அயரல்ாந்து, பின்லாந்து, ஐக்கியஅரபு 

அமீரகம், ஓமான், சிங்கப்பூர,் இந்தியா எனப் பல்வேறு நாடுகளில் 

இருந்தும் நடுேரக்ள் ஆரே்த்துடன் கலந்துமகாண்டனர.்  

2021ஆம் ஆண்டின் குறள்வதனீ வபாட்டியின் ேழிமுவறகவள 

சாஸ்தா தமிழ் அறக்கட்டவளயின் மூதத் தன்னாரே்லரக்ளான திருமதி. 

இராதிகா நாராயணன் மற்றும் திருமதி. கவிதாமேங்கவடசன் 

இருேரும் மற்ற மண்டல ஒருங்கிவணப்பாளரக்ளுடன் 

கலந்தாவலாசித்து, அேரக்ளுக்குப் பயிற்றுவித்து சிறப்பாக 

ேழிநடத்தினர.் 

  இத் திருக்குறள் வதனீ வபாட்டிகளில் கலந்து மகாள்ேதற்குக் 

குழந்வதகவள  ஆயத்தப்படுத்த, தமிழகதத்ில் இருந்து திருக்குறள் 

கேனகர ் திரு. தமிழ் மகிழ்நன் ஐயா அேரக்வளக் மகாண்டு ஒரு 

இலேசப் பயிற்சிப் பட்டவறயும் ஐந்து அமரவ்ுகளாக நடதத்ப்பட்டது. 

சாசத்ா தமிழ் அறக்கட்டவள, திருக்குறள் பரிசளிப்பு விழாக்கள் 

மற்றும் வபரவேயின் குறள்வதனீ நிகழ்வுகளில், திருக்குறள் சாரந்்து 
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பணியாற்றும் பல ஆன்வறாரக்ள், சாதவனயாளரக்ள் ஆகியேரக்வளச ்

சிறப்பு விருந்தினரக்ளாக அவழத்து அேரக்வளப் பாராட்டி 

யுள்ளாரக்ள்.  

அேரக்ளில் குறிப்பிடத்தக்க சிலர:் 

முவனேர ்அழகப்பா இராம்வமாகன், 

இயக்குநர,் உலகதத்மிழ்ேளரச்ச்ிஅறக்கட்டவள. 

முவனேர ்இரவிதமிழ்ோணன், 

மணிவமகவலப்பிரசுரம். 

எழுத்துசம்சல்ேர ்முவனேர ்வலனாதமிழ்ோணன். 

முவனேர ்சுபாசிணி, தமிழ்மரபுஅறக்கட்டவள. 

முவனேர ்கவல. மசழியன், கேனகர,் நிவனோற்றலர.் 

முவனேர ்வி. ஏ. சிோ ஐயாதுவர. 

மசால்லின்மசல்வி உவமயாள் முத்து. 

மசல்வி குறள்சூடி உவமயாள். 

“ஒருகுறள் ஒருமேள்ளி” வபாட்டிகள், “குறள்வதனீ” தவிர, 

திருக்குறள்நூவல அவனத்து ேடஅமமரிக்கத் தமிழ் இல்லங்களுக்கும் 

மகாண்டுவசரப்்பது, தமிழ்சச்ங்கங்களில் திருேள்ளுேர ் சிவலவய 

அவமப்பது வபான்ற வபரவேயின் முயற்சிகளிலும் சாசத்ா 

தமிழ்அறக்கட்டவள இவணந்து மசயல்பட்டுேருகிறது. 

சாசத்ா தமிழ்அறக்கட்டவளயின் மிகப் மபரிய பலம் அேரக்ளின் 

திறவம ோய்ந்த தன்னாரே்லரக்ுழு, 

மற்றும்அேரக்வளேழிநடத்திசம்சல்லும்தவலவம.  

மதரிந்த இனத்மதாடு வதரந்்மதண்ணிச ்மசய்ோரக்்கு 

அரும்மபாருள் யாமதான்றும் இல். (குறள் 462) 

என்னும் குறளின் ேழியில், பல்வேறு மதரிந்மதடுதத் 

தன்னாரே்லரக்ளுடன் குழுோக ஒருங்கிவணந்து மசயலாற்றுேதால் 
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பல மசயற்கரிய மசயல்கவள ஆற்ற இயலுகிறது. அடுதத் தவலமுவற 

மாணேரக்ள் பலரும் இக்குழுவில் இவணந்திருப்பது வமலும் சிறப்பு. 

இத் தன்னாரே்லரக்ளின் முயற்சியில் திருக்குறள் ஓதும் 

வபாட்டிகளுக்கான ேழிமுவறகள், மசயல்திட்டம் அதற்கான 

மமன்மபாருள்உருோக்கம் என்று ஒே்மோரு ஆண்டும் மமன்வமலும் 

மமருவகறி ேருகிறது.  

தங்களின்  வபாட்டிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், மற்ற பள்ளிகள், 

அவமப்புகள் திருக்குறள் வபாட்டிகள் நடத்துேதற்கும், 

மமன்மபாருவளப் பயன்படுத்தவும் உதவி ேருகின்றனர.் வேறு 

யாவரனும் இே்ேவகயான முயற்சிகவள எடுதத்ாலும் அேரக்ளுடன் 

இவணந்து அல்லது அேரக்வள தங்களுடன் இவணத்துக்மகாண்டு 

பணியாற்றத் தயாராக இருக்கிறாரக்ள் சாசத்ா தமிழ் அறக்கட்டவள 

அவமப்பினர.் 

குழந்வதகள் திருக்குறள் ஓதுதவல உலகளாவிய அளவில் 

எடுத்துச ் மசல்லவேண்டும், உலமகங்கும் திருக்குறள் பரேவேண்டும் 

என்பவதத் தங்களது அடுத்தக் குறிக்வகாளாகக் மகாண்டு, 

முவனப்புடன் மசயலாற்றி ேரும் சாசத்ா தமிழ் அறக்கட்டவளவய 

நாமும் ோழ்த்துவோவம!. 

மதாடரப்ுமகாள்ள: https://www.stfnonprofit.org 

  

https://www.stfnonprofit.org/
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முளைவர் (திருமதி) சித்ைா மககசு 
அவர்ககைாடு ஒரு கேர்காணல் 

முளைவர் இை. பிைபாகைன் 

லகள்வி: முவனேர ் (திருமதி) சித்ரா மவகசு அேரக்வள! ேணக்கம். 

தமிழ்நாட்டிலிருந்து, உலகத் திருக்குறள் இவணயக் கல்விக்கழகம் 

என்ற அவமப்பு திங்கள்வதாறும் “குறள்முழக்கம்” என்ற மின்மடவல 

மேளியிடுகிறது. அந்த மின்மடலில் திருக்குறளில் சாதவன 

புரிந்தேரக்வளப் பற்றிய மசய்திகவள மேளியிட விரும்புகிவறாம். 

அமமரிக்காவில் 1330 குறட்பாக்கவளயும் மனப்பாடம் மசய்து சாதவன 

புரிந்தேரக்ளில் நீங்களும் ஒருேர ் என்று வகள்விப்பட்வடன். உங்கள் 

சாதவனகவளப் பற்றி உங்களிடம் ஒரு சில வகள்விகவளக் 

வகட்கவிரும்புகிவறன்.  

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: ேணக்கம். உங்கள் திருக்குறள் 

மற்றும் குறள்முழக்கம் சாரந்்த பணிக்கு ோழ்த்துகள். திருக்குறள் 

இவணயக் கல்விக்கழகம் அவமப்பின் குறள்முழக்கம் நடத்தும் 

மின்மடலில் பங்வகற்பதில் மகிழ்சச்ி. இந்த ோய்ப்பிற்கு என் நன்றி. 

உங்கள் வகள்விகளுக்குப் மபாருத்தமான விவடயளிக்க முயல்கிவறன். 

லகள்வி: நீங்கள் எப்மபாழுது திருக்குறவளப் படிக்கத ்

மதாடங்கினீரக்ள்? 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: ேணக்கம். பள்ளி மற்றும் 

கல்லூரிக்காலங்களில் படித்தது. அே்ேப்வபாது படிக்கும் பழக்கம் 

மதாடரந்்து நடந்துமகாண்டுதான் இருந்தது. எங்கள் குடும்பநண்பர ்

தினகர ்அண்ணன், தமிழில் மிகுந்த ஆரே்தவ்தாடு இருப்பவதப் பாரத்்து 
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1330 குறள்கவளயும் மனப்பாடம் மசய்திடும் ஆரே்த்வத எனக்கு 

ஏற்படுதத்ினார.் 

லகள்வி: உங்களுக்குத் திருக்குறளில் ஆரே்த்வத உண்டாக்கியேர ்

யார?் 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: திருேள்ளுேர ் என்றுதான் 

மசால்லவேண்டும்.  அப்படியாரும் இல்வல. ஏமனன்றால் எனக்குப் 

பிடிதத்ால் மட்டுவம படிக்கும் மனது ேரும், எனக்குத் தாய்மமாழிமீது 

காதல். கவிவத பிடிக்கும். தமிழ்இலக்கியம் படிதவ்தன். திருக்குறளும் 

அப்படிவய.  

லகள்வி: 1330 குறட்பாக்கவளயும் மனப்பாடம் மசய்ேதற்கு எே்ேளவு 

காலம் ஆகியது? அேற்வறஎப்படிப்படித்தீரக்ள்? 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: 6 மாதங்கள் மட்டுவம 

எடுத்துக்மகாண்வடன். திடீமரன்று முடிமேடுத்துப் படித்ததுதான். 

முவறயாக அதிகாரங்களாகத்தான் ஆரம்பித்துப் படித்வதன். 

மபாருவள நிவனவு வேத்து, அதன் மதாடரச்ச்ியாக என்னேரும் என்று 

முவறப்படுத்திப் படித்வதன். 

லகள்வி: நீங்கள் “குறளரசி” என்ற பட்டம் மபற்றதாகக் 

வகள்விப்பட்வடன். இந்தப் பட்டம் உங்களுக்கு யார ் அளித்தது? 

எப்மபாழுது அளிக்கப்பட்டது? 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: சாசத்ா அறக்கட்டவள 

ஆண்டுவதாறும் நடதத்ிேரும் திருக்குறள் வபாட்டியில் 2016 ஆம் ஆண்டு 

நடந்த வபாட்டியில் அளிக்கப்பட்டது. UT Austin – இல் இருந்து ேந்திருந்த 

முவனேர.் இராதாகிருட்டிணன் சங்கரன் மற்றும் திரு.வேலுஇராமன் 

மற்றும் திருமதி.விசாலாட்சிவேலு ஆகிவயார ்ேழங்கினர.் 

லகள்வி: எல்லாக் குறளுக்கும் உங்களுக்குப் மபாருளும் மதரியும் 

அல்லோ? 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: மபாருள் புரிந்துதான் படித்வதன். 

ஒே்மோரு முவற படிக்கும்வபாதும் மபாருள் உணரே்தில் புரிதல் 

புதுப்பிக்கப்படுகின்றது ேள்ளுேத்தால். இன்னும் ஆழமாகக் கற்று 

உணரவேண்டியுள்ளது திருக்குறளின் மபாருவள. 
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லகள்வி: திருக்குறள், தமிழ் மதாடரப்ாக நீங்கள் வேறு என்ன பணிகள் 

மசய்துேருகிறீரக்ள்?  

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: 

தினமும் ஒரு குறள் என்று என்னுவடய 

புரிதலில் மபாருளும், 6 மசாற்களுக்குள் 

மிகாமல் குறுவிளக்கமும் 

(வைக்கூேடிேம் வபான்று) அதனுடன் 

குறவளாடு மபாருந்திப் 

வபாகும்படியான ஆங்கிலக்குறிப்பிவனயும் பதிவிட்டுேருகின்வறன்.  

 

லகள்வி: தமிழில் வேறு சாதவனகள் புரியும் திட்டம் உள்ளதா? 

முவனேர ் (திருமதி) சித்ராமவகசு: நிவறயப் படிக்கவேண்டும், எழுத  

வேண்டும். 

லகள்வி: உங்கவளப் வபால் திருக்குறள் கற்கவேண்டும் என யாராேது 

முயற்சி மசய்திருக்கிறாரக்ளா? நீங்கள் மற்றேரக்வள 

ஊக்குவித்திருக்கிறீரக்ளா? 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு:  ஆம், வகட்பேரக்ளுக்கு என்னால் 

எப்படி முடிந்தது என்று மசால்லியிருக்கின்வறன். முயன்றால் 

அவனேராலும் முடியும் என்று மசால்வேன். 

லகள்வி: உங்கள் ோழ்க்வகயில் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் மூன்று குறட்பாக்கவளக் கூறுங்கள். உங்கள் அரிய 

சாதவனகளுக்காக உங்களுக்கு எங்கள்ோழ்த்துகள்! 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு:  

1. மபண்ணின் மபருந்தக்க யாவுள கற்மபனும் 

    திண்வம உண்டாகப் மபறின்.(54) 

ஒரு மபண் கற்பு என்னும் உறுதிவயக் மகாண்டேளாயின், அவத விடப் 

மபருவம வேறு எது? கற்பு என்பது உறுதி என்று அறிந்து மகாண்ட ஆகப் 

மபரும்மபண்ணியம் மசால்லும் குறளாகப் பாரக்்கிவறன். 
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2. மசன்ற இடத்தால் மசலவிடாது தீதுஒரீஇ 

நன்றின் பால் உய்ப்பதறிவு(422) 

அறிவே ஆயுதமாக்கிச ் மசயல்பாட்டால் மனவதக் கட்டுப்படுத்தி 

நல்லேழியில் மசயல்படலாம் எனச ்மசால்லும் குறள் 

3. மபருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய 

   சுருக்கத்து வேண்டும் உயரவ்ு. (963) 

ோழ்வில் உயரந்்த நிவல ேரும்வபாது பணிவும், பண்பும் வேண்டும். 

அந்த நிவல மாறும்வபாது யாரிடமும் தாழ்ந்துவபாகாது 

தன்மானத்துடன் ோழவேண்டும். 

முரைெை் (திருமதி) சிே்ைோமலகசு: இந்த நல்ோய்ப்வப 

அளித்தவமக்கு மிகுந்த நன்றியும், அன்பும். 

 

இரையவழி இலவசத் தனிச்சுற்றுக்கு  விற்பரனக்கு அல்ல. 

உ கே் திருக்குறள் இரையக்க ்விக்கழகம் மேளியிடும் மசய்திமடல் 

(திங்கள்வதாறும் பத்தாம்நாள் மேளிேருகின்றது.) 

 

ேள்ளுேர ் குறவள வேயகமமங்கும் பரப்புேது நம் கடவம. அதவனப் வபான்வற 

வேயகமமங்கும் நடக்கும் திருக்குறள் மதாடரப்ான நிகழ்சச்ிகள் அவனத்வதயும் ஒருங்கு திரட்டி 

ஓர ் இதழ் மூலமாகத் தமிழ்மக்கள் அவனேரும் அறியும்ேண்ணம் ேழங்குேதும் 

இன்றியவமயாதவத.உலவகவய சுருட்டி சட்வடப்வபயில் இருக்கும் வகப்வபசி ேழியாக 

அறிமுகப்படுத்தும் இவணயமும் புலனமும் நமக்கு இப் பணியில் துவணநிற்கும்வபாது நாம் 

ோளா இருக்கலாமா? 

ஆங்கிலத் திங்கள்வதாறும் பத்தாம் நாள் உலகத் திருக்குறள் இவணயக் கல்விக் 

கழகத்தினால் மேளிேரும் இந்த மசய்திமடல் உங்களுக்கானது.நீங்கள் உலகின் எந்த 

மூவலயிலிருந்தாலும் உங்கள் பகுதியில் நிகழும் குறள் மதாடரப்ான நிகழ்சச்ிகவள எங்களுக்கு 

எழுதியனுப்புங்கள்.ேழவமயான ஒருங்குறி (யூனிவகாடு) அசச்ுருக்கவளப் பயன்படுத்தி மசால் 

வகாப்புகளாக (MS Word) anjal@kuralvirtual.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகேரிக்கு  

அனுப்புங்கள்.படங்கள் இருப்பின் அேற்வறயும் தனிவய படக்வகாப்புகளாக அனுப்புங்கள். 

குறவளப்  பரப்பும் பணியில் முவனந்துள்ள அவமப்புகவளயும் சான்வறாரக்வளயும் 

பற்றி எமக்குத் மதரிவியுங்கள்.அே் விேரங்கள் மேளிேந்தால் குறள்பரப்பும் பணிக்கு அறிந்வதற்பு 

ேழங்கிய நிவறவு நம் அவனேருக்குவம ஏற்படும் அன்வறா? 
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