




உளள�...

1 பத�ய நலகம

2 நலகச ச�யத�கள

3 தம�ழ�ல பலலடக 
ஆவணபபடததல

4 ��மளவல க�ற!ன

6 எணண�ம 
இடடசவ��

7 பறடவய�யல 
நலகள

8 வடலபபத�வ�லரநத

பத�ய நலகம

எணண�ம நலகஙக��ன வரடகய�னத தகவற பயனப�டடட 
மறற�லம ம�றற�யடமததள�த.  எணண�ம நலகஙகள எனபபடபடவ 
எணண�ம வடவஙக��ல (digital  formats) தகவல வ�ஙகட�க 
சக�ணடடமநத நலகஙகள ஆகம.  எணண�ம நலகஙக��ல 
தகவலகட� எஙக�ரநதம எநள3ரதத�லம அணக�,  ம�க இலகவ�கவம 
ளவகம�கவம வ�டனதத�றனடனம ளதட உடனடய�கப சபறறக 
சக�ள� மடக�றத.

மழதம எணண�ம வடவதத�லடமநத நலகஙகள ஒரபறம 
வ�ரச��யடடய,  ப�ரமப��ய நலகஙகள எணண�ம வ�ஙகட� 
உளவ�ஙக�க கலபப நலகஙக��க (hybrid libraries)  ம�ற�யள�ன. தம�ழச 
சழலல இமம�றறம மநதகத�ய�ளலளய 3�கழக�னறசதன�னம இத 
தவ�ரகக மடய�தத�கம.  கற�பப�கக கலவ���ர நலகஙகளம ஆயவ 
நலகஙகளம இத சத�டரப�ல உடனடய�க அத�க கவனஞ ச�லதத 
ளவணடம.

எமத சழடலப சப�றததவடரய�ல தகவல சவறற�டஙகட� 
அடடய��ங க�ணபதம அவசவறற�டஙகட� 3�ரபபவதறக�ன தகவல 
வ�ஙகட�த ளதடயடடவதம ஆயடவ அடபபடடய�கக சக�ணட 
அப�வ�ரதத�ச ச�யறப�டகளகக அடபபடடய�க இரககம.

அற�வ��ர அப�வ�ரதத�ககத ளதடவய�ன தகவல வ�ஙகட�க கடடறற 
அணககததடன (free  access)  அடனவரககம க�டடககச ச�யய 
ளவணடம எனற ள3�ககததடன பல ச�யறற�டடஙகட� நலக 
3�றவனம ளமறசக�ணட வரக�றத.  அவறற�ல மதனடமய�னத நலக 
(www.noolaham.org)  வடலதத�ம�கம.  8,500  ககம அத�கம�ன 
ம�னனலக��ன வ�பரபபககஙகளடன தம�ழ�ன மதனடம எணண�ம 
நலக வடலதத�ம�க அத ம���ரக�றத.

நலக 3�றவனதத�ன ஒர ச�யறற�டடம�க பத�ய நலகம இதழ 
சவ��வரக�றத.  இத நலக 3�றவனச ச�யத�கட�யம தகவலற�வ�யற 
தடற��ர தகவலகட�யம எணண�மத தகவல வ�ஙகள சத�டரப�ன 
தகவலகள, ச�யத�கட�யம த�ஙக� சவ��வரம.

இநத இதழ�ல தம�ழ�ல பலலடக ஆவணபபடததலன ளதடவ பறற�ய 
கடடடரயம எணண�ம இடடசவ�� சத�டரப�ன அற�மகசம�னறம 
இடமசபறக�னறன.  கடடறற இடணயக கடலகக�ஞ��யம�ன 
வ�கக�பபடய�வ�லரநத ஒர கடடடரயம ��ல வடலபபத�வகளம 
ம!ளப�ரசரம�க�னறன.  நலக வடலதத�தத�ன ஆழதடத வ��ககம 
எடததகக�டட�கப பறடவய�யல நலகள ��ல அற�மகம�க�னறன.

உஙகள கரததககட� எழதஙகள.
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நலகச ச�யத
கள

ம�னனல�ககப பய�றச�

2010 ட�மபர 7,  8  ஆம த�கத�க��ல ��நதடனக 
கடதத�ன��ன ஏறப�டடல ய�ழபப�ணதத�ன 
சபணகள,  அப�வ�ரதத� 3�டலயதத�ல எணண�ம 
ஆவணபபடததல  பய�ற�� வழஙகபபடடத.

சம�ர மபபத ளபர�வ�ல பயனசபறற 
இபபடடடறய�ன ஆரமபதத�ல ��வச�நத�ரன, 
��!வன ஆக�ளய�ர அற�மக உடரகள 3�கழதத�னர. 
பய�ற��டய நலக 3�றவனதத�ன எணண�ம நலகச 
ச�யறற�டட ஒரஙக�டணபப அலவலர�ன 
அ.வ�ரமத� வழஙக�ன�ர.

எணண�மம�ககதல எனற�ல எனன?  அதன 
ளதடவகள,  பயனகள எனன?  எவவ�ற 
எணண�மம�ககலல ஈடபடல�ம எனபத ளப�னற 
சப�தவ�ன வ��ககஙகள வழஙகபபடடதடன 
வடடப ப�வடனககப பயனபடம ��த�ரண 
ம�னவரட சக�ணட ம�னனல�ககம மடற 
சத�டரப�லம பய�ற�� வழஙகபபடடத.

பககஙகட� ம�னவரடதல,  அவவ�ற 
வரடடகய�ல சப�தவ�க ஏறபடம தவறகள,  அத 
தவறகட�த தவ�ரககம வழ�வடககள, 
ம�னவரடபபடட பககஙகட�ச ச�மடமப 
படதததல,  அவறடற ம�னனலக��ககதல 
ஆக�யடவ ச�யலமடற வ��ககததடன அற�மகஞ 
ச�யயபபடடன.

ய�ழ கழ சநத�பப

நலகதத�ன ய�ழபப�ணச ச�யறப�டடக 
கழவ�ன��ன �நத�பப ஒனற 29  ட�மபர 2010 
அனற ய�ழ இநத ஆரமப ப�ட��டல ளகடளப�ர 
கடதத�ல இடமசபறறத.

ரடணஜ!வன கல,  இ.க�ரஷணகம�ர,  இர�.��வச 
�நத�ரன,வ�.ப�.  ��வ3�தன,  சகLதமன,  ��.ள�ரன 
உள��டட 29  ளபர இச�நத�பப�ல கலநத 
சக�ணடனர.  நலகச ச�யறப�டகட� 
ய�ழபப�ணதத�ல ளமலம பரவல�ககவத 
சத�டரப�ல இச�நத�பப�ல ஆர�யபபடடத.

எழதத�ளர ம�ந�டடல நலகம

2011 �னவ�� 6,7,8,9 ஆம த�கத�க��ல சக�ழமப�ல 
3டடசபறற எழதத��ர ம�3�டடல நலக 
3�றவன அற�மகம இடமசபறறத. 

நலக 3�றவனதத�ன எணண�ம நலக வடலதத�ம 
சத�டரப�ன அற�மகப ப�ரசரம ஒனற ம�3�டடல 
கலநத சக�ணட எழதத��ரகளககம,  ப�ரடவ 
ய��ரகளககம வ�3�ளய�க�ககபபடடத.  நலக 
வடலதத�தத�ன உள�டககம,  பயனப�டகள 
சத�டரப�ல�ன தகவலகட�க சக�ணடத�க 
அபப�ரசரம அடமநத�ரநதத.  சம�ரடடவ 
பலகடலககழக ம�ணவரகள உள��டட நலகத 
தனன�ரவலரகள நலகந சத�டரப�ன ளமலத�க 
வ��ககம அ��ததனர.

எணண�மம�ககவதறக�ன அனமத� ஆவணமம 
எழதத��ரகளகக வழஙகபபடடத.  சபரம�வ 
எழதத��ரகள ம�3�டடளலளய தஙகள 
அனமத�ய�டன வழஙக�ச ச�னறனர.  ஒளர 
தடடவய�ல பல அனமத�  ஆவணஙகள 
சபறபபடடடம இதளவ மதற தடடவய�கம.

தம�ழகதத�ல அற�மக ந�கழவகள

நலக 3�றவனதத�ன தடலடம 3�டறளவறறப 
பண�பப��ர க.��!வன 2010  ட�மப��ல 
தம�ழகததககச ச�னற�ரநத�ர. 

தம�ழகதத�ன பல நலக,  ஆவணவ�கக 
3�றவனஙகளககச ச�னறதடன தடற��ர 
வலல3ரகள, நலகவ�யல��ரகட�யம �நத�தத�ர. 
நலகச ச�யறப�டகள ஏறகனளவ பரவல�க 
அற�மகம�க�யள�டத அவத�ன�கக மடநதத.  பல 
3�றவனஙகளம ச�யறப�டட��ரகளம நலகச 
ச�யறப�டகளககத தமம�ல�ன பஙக��படப 
வழஙக ஒததக சக�ணடள�னர. 

ச�னடனப பலகடலககழகதத�லம ளர�ஜ� 
மதடதய� ஆயவ நலகதத�லம ��!வன 
��றப�னடமச �மகஙக��ன ஆவணபபடததல 
சத�டரப�ல உடர 3�கழதத�ன�ர.  ளமலம பல ��ற 
�நத�பபகக��லம கலநத சக�ணட�ர.
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இத ஒர நலக 3�றவன சவ��யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ����யர கழ
இ. க�ரஷணகம�ர

ள��ளம�சநத�� க�ரஷணகம�ர
க. ��!வன

த�. ளக�ப�3�த

பத�பப�����யர
ளக�ப�
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தம
ழ
ல பலலடக ஆவணபபடததல

இ. நறக(ரன

தம�ழ�ன,  தம�ழ��ன,  ப�ற��ன வரல�றடற, 
கடலகட�,  நடபஙகட�,  அற�வ�யடல எணண�ம 
பலலடக மடறய�ல தம�ழ�ல ஆவணபபடதத�ப 
பக�ரவத தம�ழச �மக வ�ரச��ககத ளதடவய�ன 
மகக�ய ச�யறப�டக��ல ஒனற.  �ஙக க�லம, 
ள�ர-ள��ழ-ப�ணடய ளபரசக க�லஙகட� 
ள3�ககடகய�ல தம�ழரகள பல தடறக��ல 
உயரநத அற�டவப சபறற�ரநதடத அற�ய 
மடக�றத.  உலக 3�க��கஙக��ல ஒர மகக�ய 
ஊறற தம�ழரகளடடயத.  ஆன�ல தம�ழரகள 
சவலலபபடட அடகக� டவககபபடடளப�த 3�ம 
எமத அற�டவ இழநளத�ம.  எமத ஆவணப 
படததலன,  ப�தக�ததலன ளப�த�டமகளம 
எமத அற�டவ 3�ம இழககக க�ரணம�ய�ன. 
இதன�ல 3�ம பணப�ட,  அர��யல,  சப�ர��த�ர 
மடனக��ல பல ப�த�பபககட�ச �நத�தளத�ம.

என�னம ப�ற பல சம�ழ�கள ளப�ல அலல�மல 
தம�ழகக சத�னற சத�டளட எழதபபடட 
இலகக�யஙகள உணட.  கலசவடடககள, 
��டலகள,  கடடடஙகள,  சத�லசப�ரடகள 
ஆக�யடவ தம�ழர அற�வ�யடலச அற�ய உதவம 
��னறக��க உள�ன.  வ�ய சம�ழ� இலகக�யம, 
கடலகள,  சத�ழ�லகள தம�ழர அற�வ�ன வ�ழம 
ஆத�ரஙக��க உள�ன.  இனற இநத அற�வ 
எணண�ம பலலடக மடறய�ல ஆவணப 
படததபபடவத ஒர மகக�ய ளதடவய�க உள�த.

19  ஆம நறற�ணடல ஏடடல இரநத தம�ழ 
இலகக�யஙகள அசசப பத�ககபபடடடம தம�ழ��ன 
மறமலரச��கக ஒர வ�ம�க அடமநதத.  20  ஆம 
நறற�ணடல பலர ளமறசக�ணட 3�டட���யல 
ஆயவகள எமத பழசம�ழ�கட�,  ப�டலகட�, 
வழககஙகட�,  இனனம பல கறகட�ப பத�வ 
ச�யத தம�ழச �மகதத�ன உயர3�ட ஒனடறப 
ப�தக�ததத.  ஆன�ல இளத ளப�னற 
ச�யறப�டகள தம�ழர சத�ழ�லநடபஙகள, 
அற�வ�யல ள3�கக�ச ச�யறபடததபபடவ�லடல. 
இனற எமத சழல,  அத ��ரநத உறபதத�கள 
பறற� 3�ம சக�ணடரநத இயலப�ன அற�டவ 
இழநத 3�றக�ளற�ம.  ம!ணடம ளமறக3�டகள 

வழ�ளய இயறடக ளவ��ணடம,  ளபணதக 
ம!னப�டபப,  மர ளவடல,  கடடடககடல ளப�னற 
அற�வகட� அற�யத தள�பபடடரகக�ளற�ம. 
இன�யம க�லம த�ழதத�மல 3�ம எமத அற�டவ 
ஆவணபபடததல அவ��யம�கம.

எமத அற�வ மடடம அலல�மல ளவகம�க ம�றம 
உலக�ன பலதடற அற�வம தம�ழ�ல 
உரவ�ககபபட ளவணடம.  உலக�ல பரநத வ�ழம 
தம�ழரகள அநத அநத 3�டடப பவ�ய�யல, 
பணப�ட,  கடலகள,  இலகக�யஙகள பறற� மடடம 
அலல�மல,  அஙக உள� �மக அடமபபகள, 
�டடஙகள,  சத�ழ�லநடபஙகள பறற�ய 
அற�டவயம பக�ர ளவணடம.  இத எமகக இனற 
இரககம ஓர அ��ய வ�யபப.

இநத அற�வகட� 3�ம இடணயம மலம, 
பலலடக வழ�க��ல ஆவணபபடதத�ப பக�ர 
ளவணடம.  இனற க�ட�� ஊடகளம மகக�யம 
சபறற வரக�றத. பல பதத�க��ல ச��லவடத, ஒர 
க�ட��ய�ல க�டட வ�ட மடயம.  ஒலக ளக�பப 
(audio),  3�கழபடம (video),  இயஙகபடம 
(animation),  3�கழததல (ppt),  படஙகள (images), 
தரவகள (data),  எழதத (text)  என எணண�மப 
பலலடக மடறய�ல 3�ம ஆவணபபடதத�,  எ��ய 
மடறய�ல பக�ர ளவணடம.

இநத கடடற�வ ஆவணபபடததடல, உறபதத�டய 
3�ம கடட�க,  பரவல�ன மடறய�ல,  ள�ரநத�யஙக 
உதவம நடபஙகட�ப பயனபடதத�ச ச�யயல�ம. 
எமத வ�ட�ச�லகட� கடட�க உ��டமபபடதத� 
அடனவரம பயன சபறல�ம.

இநத ச�யறப�டக��ல தம�ழ வ�கக�யடகஙகள, 
மதடரத த�டடம,  நலகத த�டடம,  தம�ழ மரப 
அறககடடட� ளப�னற பலர ச�யறபடக�ற�ரகள. 
இவறற�ல பல 3�டறகளம கடறகளம உள�ன. 
இவறடற ளமமபடதத�,  ளமலம பல க�ஙகட� 
அடமகக ளவணடயத எமத இனடறய ளதடவ 
ய�க�றத.

tamilwikipedia.blogspot.com

-

தம�ழ வ�கக�பபடய�
ta.wikipedia.org

தம�ழ வ�க�ன��
ta.wiktionary.org

தம�ழ எணண�ம நலகம
noolaham.org

தம�ழ மரப அறககடடட�
tamilheritage.org

3�ள ஒர நல
thamizham.net

தம�ழத ளத��ய ஆவணச சவடகள
tamilarangam.net
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கடடறற கடலகக�ஞ��யம�ன வ�கக�பபடய�வ�ல இரநத 

��மவவல  க
ற�ன

��மளவல ஃப�ஸக க�ற!ன (Dr  Samuel  Fisk  Green, 
அகளட�பர 10,  1822 -  ளம 28,  1884)  அசம��கக 
மரததவரம க�ற�ததவ �மய ஊழ�யரம�வ�ர.

இவர 1847 ஆம ஆணடறகம 1872 ஆம 
ஆணடறகம இடடபபடட க�லதத�ளல,  ளமன�டட 
மரததவககடல அசம��கக ம��ன ஊழ�ய��ன 
மயற��ய�ல ய�ழபப�ணதத�ளல தம�ழ�ளல 
வ�ரககபபடவதறக அச��ண�ய�க இரநத 
ச�யறபடடவர. மரததவக கலவ�, தம�ழ�யற கலவ�, 
நல�ககம,  கடலச ச��லல�ககம எனப பலளவற 
மயற��க��ல இவர சவறற� கணட�ர

வ�ழகக�க கற
பப

அசம��கக�வ�ன ம��சச�டஸ ம�3�லதத�ன 
வஸடர (Worcester) 3க��ல வ�லலயம க�ற!ன, 
ஜVலய� ப���மபடன இடணய�ன��ன பத�சன�ர 
ப�ளட�க��ல எடட�வத�கப ப�றநதவர ��மளவல. 
பத�சன�ர வயத�ளலளய த�டய இழநத, 
தநடதய�லம தமகடகய�லம வ�ரககபபடட�ர.
18  வயத�ல க�ற�ஸதவ�ன ள�டவககத தமடம 
ஈனற�ர.  1841  இல 3�ய ளய�ரக மரததவக 
கலல��ய�ல (The College of Physicians and Surgeons 
of  New  York) இடணநத 1845  இல மரததவர�க 
சவ��ளயற�ன�ர.

ய�ழபப�ணதத
ல ச�கவ

ய�ழபப�ணதத�ளல தமத ம��ன��ச ள�டவடய 
3�டலபபடதத�ய அசம��கக ம��ன,  மரததவ 
ள�டவடயயம தவஙகவசதன 1819  இல 
த!ரம�ன�ததத.  அதனபட 1820  இல 
பணடதத��பப�ல மதல�வத மரததவ 3�டலயம 
ட�கடர ஸளடர தடலடமய�ல 3�றவபபடடத. 
அவடரத சத�டரநத ட�கடர ள3தன உவ�ட 
பண�ய�றற�ன�ர.  உவ�டடன ள�டவக க�லம 
மடவடடய வநத பண�டய ஏறறவர த�ன ட�கடர 
��மளவல க�ற!ன.  �மயப பண�கக�கவம க�ற�ததவ 
�மய ளப�தடனககசமன வநத ம��ன��ம�ர �மக 
ள�டவயம மன�த�பம�ன வழ�கட�யம 
சத�டரநத�ரகள.

3!ர�வ�க கபபல மலம வநத க�ற!ன,  ச�னடனய�ல 
தஙக�, ப�னப 1847.10.06 அனற பரதத�ததடறடய 
வநதடடநத�ர.  வடடகளக�டடடய�ளல தமத 
பண�டயத சத�டஙக�,  ப�னனர 1848  இளல 
ம�ன�பப�யகக ம�றறம சபறற�ர.  ம�ன�பப�ய�ல 
மரததவ 3�டலயம ஒனடறத சத�டஙக� பண� 
ப��யத தவஙக�ன�ர.  அஙக த�ன க�ற!ன�ன 
��தடனகள ய�வம இடமசபறறன.  அமமரததவ 
மடன இனற ம�ன�பப�ய க�ற!ன 3�டனவ 
மரததவமடன என அடழககபபடக�னறத.

தமத பதத�ணடச ள�டவ மடநத ப�ன அசம��கக� 
த�ரமப� ஓயவ சபறற க�ற!ன,  த�ரமணம ச�யத 
சக�ணட,  ஐநத ஆணடக��ன ப�ன ம!ணடம ய�ழ 
த�ரமப�,  தம�ழ�ல மரததவம கறப�ததல,  நலகள 
எழததல ஆக�ய பண�கட�த சத�டரநத�ர.

1857 இல கறன பதபபதத நல
வடலதத�ம : books.google.com

தம
ழ
ல மரததவக �லவ


மரததவககலவ�டய ம�ன�பப�ய�ளல தமத 
கலல��ய�ல தம�ழ�ல கறப�பபசதனற 1855  ஆம 
ஆணடளலளய மடவ ச�யத�ர.  அபளப�த 
ம�ணவர ��லர அமம�றறதடத வ�ரமபவ�லடல 
என உணரநத�ர. அவளவட�ய�ளல தமத கரதடத 
சவ��பபடடய�கக கற�ன�ர.

"எத�ரக�லதத�ளல டவதத�யரகள தமத ச��நதக 
க�ர�மஙக��ளல ள�டவய�றறல ளவணடம.  தமத 
க�ர�மஙக��ளல வ�ழநத மககட பண�ய�றறளல 
ள3�ககம�கம.  அதறக இணஙக மறபபவரகள, 
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ளவற சத�ழ�டலத ளதடக சக�ள�ல�ம.  ஈழதத�ல 
தம�ழ�ல கறக இணஙகபவர ம!ணடம தமத 
கலவ�டயத சத�டரல�ம".

இவவணணம உறத�ய�கக கற�ய க�ற!ன,  தம�ழ�ல 
ளமன�டட மரததவதடதத தவஙக�ய 
மனளன�டய�வ�ர.  தம�ழசம�ழ� மலம 33 
டவதத�யடரக கறப�தத ப�னளப, அவர அசம��கக� 
த�ரமப�ன�ர.  என�னம,  அஙக�ரநதம தம�ழ 
நலகட� சவ��ய�டம பண�டயத சத�டரநத�ர.

தம
ழரக��ன மரததவ ஊழ
யர

த�ம இறநதப�ன ஒர 3�டனவககல இரககம�ய�ன 
"தம�ழரகக�ன மரததவ ஊழ�யர"  (Medical 
Evangelist  to  the Tamils)  என அத�ல சப�ற�ககம�ற 
ளவணடக சக�ணட�ர.  1884 இல ட�கடர க�ற!ன 
அவரகள இறநதளப�த அவளவணடளக�ள 
3�டறளவறறபபடடத.  வஸடர க�ர�ம 
அடகக��டலய�ல அந3�டனவககல க�ற!டன 
3�டனவ படதத� இனறம  3�றக�னறத.

மரததவ வவதத�யம நலகக ச. ப�. க�ற�ன எழத�ய மனனவ�

க�ற!ன பறற�ய வ���வ�ன ளதடடல 
ளமறசக�ணளட���ல மகக�யம�னவர அமப� 
எனக�னற எழதத��ர இ.  அமப�டகப�கன. 
அவர எழத�ய நலகள

1. Scientific Tamil Pioneer Dr. Samuel Fisk Green
2. க�ற!ன�ன அடசசவட
3. மரததவத தம�ழ மனளன�ட ட�கடர க�ற!ன
4. ம�ன�பப�ய க��!ன

மகவடர

�றளறனம டவதத�ய ப�!டட�ய�ல மயற�� சக�ணட 
�கலரம மரததவ டவதத�யதடதயம ளதரநத 
பழக�ய�ரகக ளவணடயதவ��யம. இறடற வடரககம 
3டநதத ளப�ல அற�வறறவரகள மரததவ 
டவதத�யஞ ச�யவடத 3�றதத�,  அதன வ�த�கட� 
3னகணரநதவரகள� மரததவ ப��டட�ய�ளலறபடக 
க�லம�ய�றற.  ஆதல�ற ளபரசபறற மரததவ 
டவதத�யர த�ஞ ச�யத த!ரகக ள��தடனக��ன�லம 
ச3டஙக�லப பய�ற��ய�ன�லம கணடடமதத 
ப�ரம�ணஙகளம மடறகளளம இநநலற சரகக�த 
சத��வ�யக கறபபடம.

இவவடக நலகள அரமபதஙக��னற� 
மறறபசபறல கட�த.  ஆக�லம அபபதஙகட� 
இநநலநததத�ல அகர�த�மடறய�கச ள�ரதத 
அவறற�ன சப�ரள சத��ய வ��கக�ய�ரகக�ற 
த�ன�ல,  இநநடலக கரதத�ய வ���பபவரகள 
�கலரம வ��ஙக�க சக�ளவ�ரகச�னற 
க�தத�ரகக�ளற�ம.

மரததவடவதத�யம ய�வரககம ளதடவய�ன 
த�தத�ல அதடதக கறறற�நத க�லதத�ற ப�ர�வ 
ஸத���களகக வ�கக�னங கடறநத,  மரததவர 
மனதசத��வடளன தமத சத�ழ�லகட� 
அனகலம�கவம 3�ரவ�கக�னம�கவம 3�டறளவறற 
வ�ரகள.  ஆனதனடமய�ன�ல மரததவர டவதத�யர 
கடமபத தடலவர மதலய இவரகளகளக இநநல 
ப�ரத�னம�ய ளவணடயத.

த�ளர��சயனனம பணடதர இபபததகதத�னள� 
படஙக��ன அசசகட�த தயவ�ய 3மககத 
தநததவ�ன�ர.

இபபததகம தம�ழச �னஙகளகக 3னடமய�க 
மடயமபட சயளக�வ� அனகக�ரகஞ ச�யவ�ர�க.

�. ப�. க�.

-
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எணண
ம  இடடசவள

கக�ப�

சத�டரப�டல,  தகவல நடப வ�ரச��ய�னத 
இலஙடக ளப�னற 3�டக��லம அற�வ��ர 
அப�வ�ரதத�ககச ��தகம�ன 3�டலடயத 
ளத�றறவ�ததள�த.  கண�ன�,  இடணயம 
ஆக�யவறற�ன பயனப�டடடப பரவல�ககவத 
அடனவரககம �நதரபபம��ககம சழடல 
ஏறபடததக�றத. 

ஆய�னம தகவல நடபதத�ன வ�ரச��ய�ன 
பயனகள அடனவரககம ஒளரய�வ�ல 
க�டடபபத�லடல. எணண�ம, தகவல சத�ழ�லநடப 
வ�ஙகள க�டடபபத�லள� இநத ஏறறதத�ழவ 
எணண�ம இடடசவ�� (Digital  divide) 
எனபபடக�றத.

��ரணங�ள

�மகப ப�னனண�,  சப�ர��த�ர 3�டல,  ப�ல, 
இனம,  சம�ழ�,  வ�ழம ப�ரளத�ம ளப�னற 
பலளவற க�ரணஙக��ல எணண�ம இடடசவ�� 
அத�க��கக�னறத.

கலவ�யற�வ,  கண�ன�யற�வ,  தகவல அற�த�றன 
(Information  Literacy) ளப�னறடவயம கண�ன� 
உபகரணஙகள,  இடணய இடணபபப 
ளப�னறடவயம க�டடகக�த சப�ர��த�ரப 
ப�னனண� எணண�ம இடடசவ��ய�ல மகக�ய 
ச�லவ�ககச ச�லததக�றத. 

சப�ர��த�ர 3�டல ஓர�வ மனளனற�ய 
ப�னனண�ய�ற கட தகவல நடபதத�ன ளதடவ, 
கண�ன�யற�வ�ன மகக�யததவம,  இடணய 
இடணபப�ன அவ��யம ளப�னறவறடற உணர�த 
�மக 3�டலயம எணண�ம உலக�ன ��தத�யஙகட� 
மழடமய�கப பயனபடததத தடடய�க உள�த.

கண�ன�யம இடணய இடணபபம க�டடதத�லம 
கட பயனள� எணண�ம உள�டககம அவரவர 
சம�ழ�க��ல க�டடகக�டமயம,  ப�ற சம�ழ�க��ல 
க�டடககம உள�டககம கற�தத சழலல 
பயனறறத�க இரகக�னறடமயம கட எணண�ம 
இடடசவ��ய�டன ளமலம அத�க��கக�னறன.

த�ரவ�ள

அடனததக கழநடதகளம கலவ� சபறவடத 
உறத�பபடததவத ளப�னற ம�க அடபபடடய�ன 
ச�யறப�டகளகக அபப�ல சப�த நலகஙகள, 
�ன�மக 3�டலயஙகள,  ப�ட��டலகள,  ஏடனய 
�மக 3�றவனஙகள ஊட�க அடனவரககம 
கண�ன�ப பயனப�டம இடணய இடணபபம 
க�டடககச ச�யயம மயற��கள இனற� 
யடமய�தன.

கண�ன�யம இடணயமம ஆடமபரப 
சப�ரடக�லல;  தன�பபடட,  �மக, 
சத�ழ�ல�!த�ய�ன,  கலவ���ரநத இலகககட� 
அடடவதறக அடவ அதத�ய�வ��யம எனற 
வ�ழ�பபணரவ ஏறபட ளவணடம.

அததடன ளப�தம�ன எணண�ம உள�டககதடத 
இடணயளமறறவத�ல கலவ�ய�யல��ரகளம, 
�மக 3�றவனஙகளம அககடற ச�லதத 
ளவணடம.

கடளயறற 3�டக��ன வ�ஙகட�ப சபறறக 
சக�ளவதறக�கப சபரநசதரககட�யம படக 
வணடப ப�டதகட�யம உரவ�கக�யத ளப�ல 
இடணயமட�ன வ�றபடன,  இல�பம!டடலகக�க 
இடணயதடதயம கண�ன�டயயம அடனவரககம 
க�டடககச ச�யயம ளதடவ வ�ரநத 3�டகளககம 
சபர3�றவனஙகளககம உள�த.

ஆன�ல தகவல,  சத�டரப�டல நடபஙக��ன 
வ�ரச��ய�ன மழப பயடனப சபறவதறகப 
ளப�த�ய,  பயனள�,  இறடறபபடததபபடட 
(updated),  3மபகம�ன எணண�ம வ�ஙகள அடவ 
ளதடவபபடளவ�ரகக ளதடவபபடமளப�ளத 
க�டடபபசதனபத மகக�ய மன3�பநதடன ஆகம.

நல� ந
றவனதத
ன பண
�ள

நலக 3�றவனம�னதஉலக அற�வச �மத�யதத�ன 
மழபபயடன தம�ழளபசம இலஙடகயர 
அடனவரம சபறறக சக�ள� ளவணடம எனற 
கற�களக�ளடன இயஙகக�றத.

அவவடகய�ல எணண�ம உள�டகக வ�ஙகட� 
அத�க��பபத�ல ம�க அத�க கவனதடதயம �மக 
வ�ழ�பபணரவ ஏறபடததவத�ல கற�பப�டததகக 
கவனதடதயம ச�லததக�னறத.

தகவல,  சத�டரப�டல நடப வ�ரச��ய�னத 
மனசனபளப�தம இலல�த ��தத�யஙகட� 
ஏறபடதத�யள�த.  கற�பப�கக கடடறற தகவல 
வ�ஙகளம (free  content)  த�றநத அணகக தகவல 
வ�ஙகளம (open  content) இடணய வ�த�யள� 
அடனவர�லம எநள3ரமம பயனபடததக கடடவ 
ஆகம..

அவவடகய�ல அ��பப��டமயடன (copyleft) தகவல 
வ�ஙகள இடணயதத�ல சவ��ய�டபபடவடத 
நலக 3�றவனம ஊககவ�பபளத�ட அத 
சத�டரப�ன ச�யறற�டடஙகளககம வடலத 
த�ஙகளககம நடப,  3�த� உதவ�கட� வழஙக� 
வரக�றத.
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 பறடவய
யல  நலகள

நல: பறடவ உலகம. 
ஆ����யர: ஸலம அல, லயக பதஹ அல
சவ��யட: ச3�னல பக டரஸட, இநத�ய�
மதற பத�பப: 1976

இநத நல பறடவ இயலம பறடவ ள3�ககதலம,  இனபசபரககம, 
இடமசபயரதல ஆக�ய அற�மகக கடடடரகட�யம 100  ககம 
அத�கம�ன பறடவகள பறற�ய வ��ககக கற�பபககட�யம 
சக�ணடள�த.  பறடவக��ன படஙகளம க�ணபபடக�னறன. 
நல�����யரகளல ஒரவர�ன �லம அல பதம வ�ப�ண வ�ரதசபறற 
உலகபபகழ சபறற இநத�ய பறடவய�யல வலல3ர�வ�ர.  Common 
Birds எனற ஆஙக�ல மலதத�லரநத தம�ழ�கக�யவர எம.  வ�. 
இர�ள�நத�ரன.

க�டடககம வடலதத�ம : www.archive.org

நல: பறடவகள� 
ஆ����யர: க. �ச��த�னநதன
சவ��யட: க�நத�கம
மதற பத�பப: 1980

பறடவகட�ப பறற�ய வ��ககஙகட�யம வ�பரஙகட�யம 3���நத 
வ�ழவடன சத�டரபபடதத� எழதபபடட கடடடரகட�க சக�ணட 
இநநல அற�வ�யற கரததககட�ப சப�தமககளம ப��நத 
சக�ள�ககடய வடகய�ல சக�ணடடமநதள�த.  பறடவகள 
சத�டரப�ன வடரபடஙகளம க�ணபபடக�னறன.  இநநலல உள� 
23  கடடடரக��ற ��ல 1980  இல வரளக��� வ�ர சவ��யடடல 
சவ��வநதடவ ஆகம.

க�டடககம வடலதத�ம : www.noolaham.net

நல: தம�ழ�ல பறடவப சபயரகள
ஆ����யர: க. ரதனம
சவ��யட: உலகம சவ��யட, ளக�யமததர
மதற பத�பப: 1998

தம�ழ�ல சவ��ய�கம நலக��லம கடடடரக��லம ஒளர 
பறடவய�னத பல சபயரக��ல கற�ப�டபபடக�றத.  இப சபயர 
ளவறப�டகள படபபவரகளகக ஏறபடததம கழபபதடத 
3!ககவத�க இநநல அடமநதள�த.  அவவடகய�ல இநநலல பல 
நலக��ல இரநத சத�கககபபடட தம�ழப பறடவப சபயரகள 
அவறற�ன வழககப பறற�ய ஆத�ரததடனம ஆஙக�ல 
அகரவ��ட�ய�ல பறடவகளககத சத��வச�யயபபடட தம�ழப 
சபயரகளம உள�ன.

க�டடககம வடலதத�ம : www.thamizham.net

இநத நலகட�யம பறடவய�யல சத�டரப�ன தகவலகள,  ச�யத�கட�க சக�ணட பலளவற 
சவ��யடகட�யம நலக வடலதத�தத�ல (www.noolaham.org) ளதடப சபறல�ம.
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வடலபபத
வ
ல
ரநத

நலகம: ஏழ ம�லலயன பககப ப�ரடவகள

தம�ழ எணண�ம நலக (www.noolaham.org)  வடலதத�ம இனறடன (11.01.2011)  ஏழ ம�லலயன 
தடடவகளககளமல ப�ரடவய�டபபடடள�த.  இத சம�ர 3  ஆணடகள,  3�னகடர ம�தஙகளகக�ன 
பள��வ�பரம ஆகம.

நலக வடலதத�ம�னத ம!டய�வ�கக�ய�ல இயஙகக�றத.  27.08.2007  அனற உள��டபபடட இதத�ம 
2007  ச�பசரமப��ல இரநத வ���வ�ககபபடடவரக�றத.  இபசப�ழத ஏறதத�ழ 8,500  ம�னனல 
வ�பரபபககஙகள நலகத த�தத�ல உள�ன.

இவறற�ல 5,000  ககம அத�கம�ன பககஙகள கடநத இரணட ஆணடக��ல உள��டபபடடடவய�கம. 
அவவடகய�ல நலக வடலதத�தத�ன பயன��ர எணண�கடக சத�டரநதம அத�க��ததவரக�றத.

இபசப�ழத ஒவசவ�ர ம�தமம 200,000  ககம அத�கம�ன தடடவகள பககஙகள 
ப�ரடவய�டபபடக�னறன.  ஒவசவ�ர 3�ளம 450  ககம அத�கம�ன சவவளவற�ன வ��கரகள நலகத 
த�தடதப பயனபடததக�னறனர. ம�தசம�னற�ல வரடகதரம சவவளவற�ன வ��கர எணண�டக 9,200 
ஐத த�ணடயள�த.

இநத�ய�, இலஙடக ஆக�ய 3�டக��லரநளத ம�க அத�க�வ�ன வ��கரகள வரடக தரக�னறனர எனபத 
கற�பப�டததககத.  ஐகக�ய அசம��கக�,  ஐகக�ய இர�ச��யம,  கனட�,  அவஸத�ளரலய�,  ��ஙகபபர, 
ப�ர�னச ளப�னற 3�டக��ல இரநதம கண��ம�ன வ��கரகள வரக�னறனர.

http://www.noolahamfoundation.org/blog/ 

ஈழதத எழதத�வணஙகட� எணண�மபபடதத� ஆவணபபடததம ஒர மயற��

இலஙடகத தம�ழ மகக��ன வ�ழடவ ஆவணபபடததம எநதசவ�ர ஆககபரவம�ன மயற��ய�லம 
அவரகள ஈடபடவத�லடல எனபத இனற ள3றறலல 3!ணடக�லம�களவ பலர�லம மனடவககபபடம 
ஒர கறறச��டட.  அவவ�ற�ன ஒர ��ல ஆவணபபடததல மயற��களம த!ய�லம ளவறம பல 
க�ரணஙகல�லம 3��ம�ககபபடடளத வரல�ற.

ஈழதத எழதத�வணஙகட� எணண�மபபடதத�  ஆவணபபடதத� உலக�வ�ய �!த�ய�ல அடனவ��றகம 
இடணயதத�னளட சக�ணடள�ரககம ஒர சபரம பண�டய நலக 3�றவனம தனத ம�னனலகத 
த�டடதத�ன மலம ஆறற� வரக�னறத.  இத�ல கற�பப�டததகக வ�டயம ய�சதன�ல இம ம�னனலகத 
த�டடம இல�ப ள3�ககறற தனன�ரவ மயற��ய�க உலசகஙகம�ரககம தம�ழ ளபசம தனன�ரவத 
சத�ணடரக��ன ஒததடழபபடன ��றபப�க 3ட�ததபபடட வரக�னறத. 2005 இல ஆரமப�தத இப பண� 
இனற ஏறககடறய 7000  வடரய�ன நலகட� எணண�ம ஆவணஙக��கத தனனகதளத 
சக�ணடள�த. சத�டரச��ய�க இபபண�டய அவத�ன�தத வரபவரகள அணடமகக�லதத�ல நலகட� 
எணண�மபபடததம பண� ம�கநத ஆரமடககபபடட 3�டலய�ல ளமறசக�ள�பபடவடதக க�ணலம

” ”  நலகம எணண�ம நலகதத�ல நலகள,  இதழகள,  பதத���டககள,  ப�ரசரஙகள என ஆவண 
வடகக��கவம எழதத��ரகள,  பத�பப��ரகள,  சவ��யடட ஆணட,  நலவடக ளப�னற பலவ�ற 
பகபப�கக� இலகவ�ல ளதடவய�ன நலகட�ப சபறறகசக�ள�ததககவ�ற 
ப�கபடதத�ய�ரகக�ற�ரகள.

ஈழதத எழதத�வணஙகட� எணண�மபபடதத�  ஆவணபபடததம நலக 3�றவனதத�ன  இநத 
மயற��ககக டகசக�டதத உதவளவணடயத 3ம அடனவர மனன�லள� வரல�றறக கடடம. 
3�டறளவறம�..?

http://nizal-sinmajan.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
18-11-2010
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நலகம 2010

நலக ந�றவனதத�ன 2010 ஆம ஆணடகக�ன ச�யறப�டகள பறற�ய 
தகவலகள மழரமபபடததபபடடள�ன.

2010 இல நலகத த�டடதத�ல சம�ர 3,019 ம�னனலகள இர3ககபபட 
நலக ந�றவனம உதவ�யள�த.  (பககம 2)  இவறற�ல சம�ர 1,070 
பதத���ரககள நலக ந�றவனதத�ன மதல�வத எண3�ம 

’ஆவ3பபடததற ச�யறற�டடம�ன வ���க��ரல 2010’ மலம 
உரவ�ககபபடடரவ ஆகம. (பககம 7)

சம�ர 136 நனசக�ரடய��ரகள ஏறதத�ழ 1.6 ம�லலயன இலஙரக 
ரப�ககர� 2010 இல நலக ந�றவனததகக வழஙக�னர.  2009 உடன 
ஒபப�டரகய�ல நனசக�ரடய��ர எண3�கரக ஏறதத�ழ 
இரமடஙக�க� உள�தடன நனசக�ரடத சத�ரக 55%  ஆல 
அத�க��ததள�த.  நனசக�ரடய��ர,  ந�த�ப பயனப�ட பறற�ய 
தகவலகள www.noolahamfoundation.org இல வ���வ�க உள�ன. 

2010  இல ப��ளத�,  �ரவளத�,  ச�யறற�டடக கழககள 
உரவ�ககபபடடன.  அததடன ளம ம�ததத�ல நலக ந�றவனம �டட 
�>த�ய�கப (GA 2390) பத�வச�யயபபடடத.

�மக மடடதத�ல வ�ழ�பப3ரரவ ஏறபடததவம தகவலகர�க சக�ணட 
ச�லலவம சபரம�வ மயற��கள 2010 இல சத�டஙகபபடடன.  எடட 
அற�மக ந�கழவகளம இர ச�யறப�டட��ர �நத�பபம ஓர 
எண3�மம�ககப பய�ற��ப படடரறயம இடமசபறறன.  இததவ�� 
எண3றற �நத�பபககளம இடமசபறறன.  ஆணடறத�ய�ல நலக 
ந�றவனதத�ன ப��தம ந�ரறளவறறப ப3�பப��ர க.��>வன 
ச�யறப�டட வ���வ�ககம,  ளமமப�ட சத�டரப�ல தம�ழகததகக ஒர 
பய3தரதயம ளமறசக�ணடரநத�ர.  ச�யத�மடல ஒனரற 
சவ��ய�டவதறக�ன மனளன�டச ச�யறற�டடம ஒனறம 
ச�யறபடததபபடடத.

இநத இதழ�ல நலகச ச�யத�கள,  வ���க��ரல ச�யறற�டடம பறற�ய 
தகவலகளடன அற�வதத�ஙகள,  அற�வதசத�டரச��, �மக உர�ய�டல 
எனம கடடர�யம தகவல அற�த�றன சத�டரப�ன அற�மகசம�னறம 
இடமசபறக�னறன.  கடடறற இர3யக கரலகக�ஞ��யம�ன 
வ�கக�பபடய�வ�ன 2010 கக�ன ஆணடற�கரக ம>ளப��ச�ம�க�னறத. 
நலகவ�யல,  ஆவ3பபடததல சத�டரப�ல ச�யறபடடவரம நல 
ளதடடம,  உலகத தம�ழர ஆவ3க க�பபகம,  நலகத த�டடம,  தம�ழப 
பததக தகவல த��டட ஆக�ய 4  மயற��கள பறற�ய ��றநலகள 
அற�மகம�க�னறன. இநத நலகள அரனதரதயம www.noolaham.org இல 
கணடரடயல�ம.

உஙகள கரததககர� எழதஙகள.
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நலகச ச�யத
கள

ச�வய��கம ந�த�யதவ�

இலணடன ��வளய�கம ரறற�ங அமமன ளக�ய�ல 
ந�ரவ�கதத�னர நலகச ச�யறப�டகளகக�க 2,000 
பவணடகர� நனசக�ரட அ��ததள�னர. 
(இலஙரக ரப� 347,200).  இதசத�ரக 2011 
ச�யறப�டகளககப பயனபடக�றத.  இதவர� 
க�லதத�ல ஒள� தடரவய�ல நலகததககக 
க�ரடதத அத�கடய சத�ரகய�ன இநத 
நனசக�ரட க�ரடபபத�ல த�ர.  �>வ�தத�னம 
அவரகளம உதவ�ய�ரநத�ர.  ��வளய�கம ளக�ய�ல 
ந�ரவ�கதத�னரகக எம மனபபரவம�ன நனற�கள.

2010 இல 3,109 ம�னனலகள

நலகத த�டடம�னத ஈழதத எழதத�வ3ஙகர� 
எண3�மம�கக� இர3யதத�னட�கக க�ரடககச 
ச�யயம ச�யறற�டடம�கம.  அத 2010 இல 3,109 
அச��வ3ஙகர� ஆவ3பபடதத�யள�த.

இத 2009 இல ஆவ3பபடததபபடட 
எண3�கரகய�ன 142 %  ஆகம எனபளத�ட 
ஓ��ணடல ஆவ3பபடததபபடட அத�கடய 
எண3�கரகயம�கம.

2010 இல நலக ந�றவனம�னத வ���க��ரல 
எனம ச�யறற�டடதத�னட�க ளந�டய�க 

ம�னனல�ககதத�ல ஈடபடடத.  இததவ�� நலகத 
த�டடததகக�ன ந�த�யதவ�களம எதவ�த 
தரடகளம�லல�மல வழஙகபபடடன.

2010 இல நலக ந�றவனதத�ன வ���க��ரல 
ச�யறற�டடதத�னட�க ���ந�கர,  ந�க��,  த�னம�ச, 
த�ர�,  த�னககத�ர,  பத�ய பம�,  ஆதவன ளப�னற 
பதத���ரககள சபரம�வ�ல ஆவ3பபடததப 
படடன.  நலக ந�றவனம ளந�டய�க உரவ�கக�ய 
ம�னனலகள அரனததககம நலகதத�டடத 
சத�ட��லககளம பயனபடததபபடடத.  ஒள� 
ளவரல ம>ணடம ச�யயபபடவரதத தவ�ரபபதம 
கடடரழபரப ஊககவ�பபதளம இதறக�ன 
க��3ம�கம.

2010  இல ளந�டய�க நலக ந�றவன மயற��ய�ல 
அலலத நலக ந�றவன அன��ர3யடன 
உரவ�க�ய ஈழதத ம�னனலக��ன எண3�கரக 
3,019 ஆகம.  எஞ��ய 90  ம�னனலகள மடடளம 
ளவற மயற��களட�க நலகத த�டடதத�ல 
இர3ககபபடடன.

கனட�வ�ல நலக அற�மகம

கனட�வ�ல, தம�ழ வ�கக�யடகஙகள, நலகம, தம�ழ 
ம�பத த�ஙகள ஆக�ளய�ர ஒரஙக�ர3நத ஒர 
தம�ழக க3�ரமப பயற��ப படடரற �னவ�� 16, 
2011 அனற இசகக�ரபள��வ�ல நரடசபறறத. 
இத�ல பத�சனடட வர�ய�ன ஆரவலரகள, 
நடபவ�யல��ரகள கலநத சக�ணட�ரகள. 
நலகம பறற�ய ந�கழததரல ப�ல� அவரகள 
ச�யத�ரகள.   கலநத சக�ணடவரகள பலர 
நலகதத�ன ளதரவரய நனக உ3ரநதவரக��க 
இரநத�ரகள.   நலகம எத�ரளந�ககம �வ�லகள 
பறற�க ளகளவ�கள மனரவககபபடடன. 
கனட�வ�ல தம�ழ கறபதறக�ன ஒர அ��ய வ�ம�க 
நலகம பயனபடல�ம எனறம இஙகள� தம�ழ 
வகபபகளகக இத அற�மகபபடததபபட 
ளவணடம எனறம ளவணடளக�ள மனரவககப 
படடத.   கலநத சக�ணடவரகளகக நலகம 
பறற�ய அற�மகப ப��ச�மம வழஙகபபடடத.
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அற
வததளஙகள,  அற
வதசத�டரச�
, 
�மக உர�ய�டல

இ. நறக�ரன

தம�ழ எனற�ல இலகக�யம.  இலகக�யம எனற�ல 
��றகரத,  பத�னம,  கவ�ரத,  க�வ�யம எனற 
ளத�றறபப�ட தம�ழச சழலல உள�த.  இநத 
வர�யரறரய ம>றவத பரடபப���களகக 
மடய�த ஒனற�களவ இரநத வரக�றத. 

�மகக கரததககர� எடததர�கக 
வநதவரகளமகட இநத வடவஙகளககளள�ளய 
தள�பபடக�னற�ரகள. எடததகக�டட�க ��த�யம, 
சபணகள அடககமரற,  மடநமப�கரககள 
ளப�னற �மக ளந�யகர� அல� மறபடட 
இடத���� அலலத பகததற�வவ�தச 
��நதரனய��ரகள இநத வர�யரறககள 
வரமவர�,  தம�ழ�ன இலகக�ய வடடததகக 
அபப�ளலளய ரவககபபடடனர.  அபபட அவரகள 
இததரகய இலகக�யம பரடதத�லம,  அநத 
பரடபப�ல அழக�யல அலலத நடபப ப�ரழரய 
தகக�ரவதத ��றரமபபடததபபடவத வழரம. 
எனளவ தம�ழ�ல அற�வதத�ஙகள சம�ழ� 
இலகக�யம எனற வர�யரறரயத த�ணட 
உரவ�க ஒர வரக ம�பத தரட உள�த. 

இநத ம�ப�ல ��றற�தழகள ஒர சபரம உரடபரபச 
ச�யதன.  தம�ழ�ல �மகம சத�டரப�ன �>��ய 
உர�ய�டலகள,  வ�வ�தஙகள,  கரலசச��ல 
உரவ�ககம,  நரட வ�ரதத� ��றற�தழத த�தத�ல 
ந�கழநதன.  இனற அ���யல,  சப�ர��த��ம, 
�மகச ��ககலகள,  �மகவ�யல ளக�டப�டகள 
ஆக�யரவ பறற�ய கரதத�டலகள தம�ழ�ல, 
தலலயம�க நரடசபறக�னறன.  கற�பப�க 
ளமறளக�ளகள தநத,  தரகக மரறய�ன, 
ளக�டப�டகள பறற�ய கரதத�டலகள 
நரடசபறக�னறன. 

ஆன�ல இளத ளப�னற வ�ரச�� தம�ழ�ல 
அற�வ�யல சத�ழ�லநடப த�தத�ல இதவர� 
நரடசபறவ�லரல.  எமம�டம உள� 
சத�ழ�றகரலகள (கபபறகரல,  தசசத 
சத�ழ�லநடபம,  கடடககரல,  ளவ��ணரம,  ம>ன 
ப�டபப),  நடபஙகள பறற�ய கரதத�டளல�, 
அலலத தறளப�த வ�ரச�� சபறற வரம 
அற�வ�யல சத�ழ�லநடபம பறற�ய கரதத�டளல� 
நரடசபறவத�லரல.  ஒர கற�பப�டததகக 
வ�த�வ�லகக பணரடய சத�ழ�றகரலக��ல 
பயனபடததபபடட வநத கரலசச��றகள ��ல 
தரறகளககத சத�கககபபடடத.  இத�ல 
தறளப�தத�ன ��ல மயற��கள க�3பபடக�னறன. 
சப�த மககளகக�ன தரற��ர இதழகள 
க3�ன�யல,  மரததவம,  ளவ��ணரம,  சழலயல, 
�டடம ளப�னற தரறக��ல சவ��வரக�னறன. 

ஆன�ல இயறப�யல,  ளவத�யல,  வ�ன�யல, 
உறபதத�,  த�ன�யஙக�யல ளப�னற தரறக��ல 
எநத இதழகளம சவ��வரவத�க ந�ன அற�ய 
மடயவ�லரல.  ந�ச�யம�க இரவ எதவம 
ஆயளவடகள த�தத�ல இலரல. 

இநத தரற��ர கரதத�டலகளகக,  இதழகளகக, 
ஆயளவடகளகக ளதரவ உள�த� எனற ளகளவ� 
உள�த.  தம�ழரகள ச�ற�நத வ�ழம இடஙக��ல 
தமத தரறகள பறற� தமத சம�ழ�ய�ல 
உர�ய�டல ந�கழததவத எனபத இயலப�க 
இரககக கடய வ�டயம த�ன.  இரவ தவ�� 
இலஙரக,  மளல��ய�,  தம�ழந�ட ளப�னற 
இடஙக��ல அற�வ�யல சத�ழ�லநடபம தம�ழ�லம 
கறப�ககபபடக�றத.  எனளவ தம�ழ சம�ழ� 
ம�3வரக��ன அற�ரவ வ�ரகக இநத ஆககஙகள 
அவ��யம.  சத�ழ�றகரலகள,  ளவ��ணரம, 
சழலயல,  ம>ன ப�டபப ளப�னற பல தரறக��ல 
தம�ழ சம�ழ� ஊட�க ஒர உர�ய�டரல 
ளமறசக�ளளம ளப�தம,  ந�ம எமத ப��மப��ய 
அற�ரவ ம>டசடககவம, பயனபடததவம ளப3வம 
ஒர பலம�ன த�தரத உரவ�கக�க சக�ள�ல�ம. 

அற�வ�யல சத�ழ�லநடபத தரறகளகக�ன ஒர 
நலல த�ம�க இர3யம உள�த.  �மகம 
சத�டரப�ன உர�ய�லகள அற�வ�யல 
சத�ழ�லநடபம தரறகள பறற�ய 
உர�ய�டலகர�,  ஆயவகர� ந�கழததவதறக 
நலல எடததகக�டட�க உள�த.  அதன ஒர 
சத�டகக கடடளம தம�ழ வ�கக�பபடய� மறறம 
நலகத த�டடம.  தம�ழ�ல சவ��வநத அற�வ�யற 
கரலகக�ஞ��யம,  மரததவக கரலகக�ஞ��யம, 
��தத மரததவக கரலகக�ஞ��யம ளப�னற 
தரற��ர ஆககஙகள இர3யததகக எடதத 
வரவத ஒர மகக�ய அடதத கடடம.  இரத 
அடதத ஒவசவ�ர மகக�ய தரற��ர க�ஙகளம 
கடடரமககபபடளவணடம. 

இபபடக ளக�ரவத�ல,  ஆஙக�லதரத தவ�ரபபத 
எனற அரததமலல,  அத ��தத�யமம அலல. 
ம�றற�க இனற அற�வ�யல ஆயவகள கடதல�க 
நரடசபறம �>னம,  ளயரமன,  யபப�ன�ச ளப�னற 
சம�ழ�க��லம கற�பப�டததகக வ�ழகக�டடனர 
த�றரம சபறவத அவ��யம�கம.  வ�ர�வ�ல 
சப�ற�மரற சம�ழ�சபயரபபச ��தத�யம 
ஆகல�ம.  ஆன�ல அத ஒரளப�தம ஒர �மக 
அற�வதத�ஙகர�ளய�,  கரதத�டரலளய� 
ந�கழதத�த.  இரவ எமம�ல மடடம மடநத 
ச�யறப�டகள.

tamilwikipedia.blogspot.com
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கடடறற கரலகக�ஞ��யம�ன வ�கக�பபடய�வ�ல இரநத

 2010 தம
ழ வ
கக
பப%டய� ஆணட அற
கரக

2010  ம ஆணடல தம�ழ வ�கக�பபடய� பத�ய 
மயற��கள��ட வ�ரச�� சபறறத.  இநத ஆணட 
கடடர�க��ன எண3�கரக கடநத ஆணடல 
இரநத 6,500  கட,  சம�ததம 26,700  ஆக 
உயரநதத.  கடநத ஆணடகர�க க�டடலம 
இவவ�ரச�� ம�கக கடயத�கம.  பத�வ ச�யத 
பயனரக��ன எண3�கரகயம ஏறககரறய 
இ�ணட மடஙக�க�,  24,000  ககம ளமல�க 
கடயள�த.  2010-இல பத�த�க ந�னக 
ந�ரவ�க�கள ளதரசதடககபபடடனர.  ந�ளளத�றம 
தம�ழ வ�கக�பபடய� ப�ரககபபடம அ�வ கடநத 
ஆணரட வ�ட 25,000 ஆல கட 89,256 ஆக 
உயரநதத.

2010 ம ஆணட வ�கக�பபடய�வ�ன உள�டககம 
பல தரறக��ல வ���வ சபறறத.  கற�பப�க 
உய���யல (உய�ரச�தத,  ளந�யகள,  கரவறதல), 
மன�த உ��ரமகள,  �ஙக க�லப பலவரகள, 
இ�ணட�ம உலகப ளப�ர,  தம�ழந�ட �டடமனறத 
சத�கத�கள ஆக�ய வ�டயஙகள சத�டரப�க பல 
கடடர�கள உரவ�ககபபடடன.  ஆஙக�ல 
வ�கக�பபடய� ளப�னற தம�ழ வ�கக�பபடய�வம 
பத�ய எ��ய இரடமகதரதப சபறறக 
சக�ணடத.  மரலய�� வ�கக�ப பயனரக��ன 
உதவ�யடன ளந�டய�கத தம�ழ 99  அலலத 
எழததபசபயரபப மலம தம�ழ�ல தடடசச ச�யயம 
வ�த� ஏதவ�ககபபடடத.  தம�ழ வ�கக�பபடய� 
கறநதடடத த�டடம சத�டஙகபபடடத.

2010 ம ஆணடச ச�யறப�டக��ல உலகத தம�ழச 
ச�மசம�ழ� ம�ந�டடடன நடநத தம�ழ 
வ�கக�பபடய� கடடர�ப ளப�டடயம,  ம�ந�டட 
அற�மகபபடததலகளம மகக�ய இடம வக�ததன. 
இநதப ளப�டடய�ல பலளவற கலல��கர�, 
பலகரலககழகஙகர�ச ��ரநத ம�3வரக��ல 
3000-ககம ளமறபடட கடடர�கள 
�மரபப�ககபபடடன.  கரலயம அற�வ�யலம, 
ளவ��ணரம,  மரததவம,  க�லநரட மரததவம, 
சத�ழ�லநடபம,  கலவ�ய�யல,  வ�ர�ய�டட, 
�டடம ஆக�ய ப���வக��ல கடடர�கள 
�மரபப�ககபபடடன.  ளப�டடகக வநத 
கடடர�கர�த தம�ழ வ�கக�பபடயரகளம 
கலவ�ய��ரகளம மத�பபட ச�யத ��றநத 11 
கடடர�களககப ப��சகள வழஙகபபடடன.

ச�மசம�ழ� ம�ந�டடடன இர3நத நடததபபடட 
2010  தம�ழ இர3ய ம�ந�டடல வ�கக�பபடய�, 
வ�க�ன�� பறற� வ��ககவதறக�க ஒதககபபடட 
அ�ஙகக��ல தம�ழ வ�கக�பபடயரக��ல 
ப��த�ய�ர பலகரலககழக ம�3வரகள 
உதவ�யடன ம�ந�டடல கலநத 
சக�ணடவரகளகக அற�மகஙகள வழஙகப 
படடத.  இர3ய ம�ந�டடல நரடசபறற தம�ழ 

ம�Sனத�வ மறறம ம�னனக��த�கள எனம 
தரலபப�ல�ன ஆயவ�ஙக�ல ளதன�.ம.சபப��ம3� 
தம�ழ வ�கக�பபடய� எனம தம�ழக 
கரலகக�ஞ��யம எனற தரலபப�ல கடடர� 
வ���தத�ர.  வரலபபககள மறறம வ�கக�பபடய� 
கற�தத கலநதர�ய�டல ந�கழவ�லம தம�ழ 
வ�கக�பபடயரகள கலநத சக�ணடனர.  இநத 
ம�ந�டடல தம�ழ இர3யக கலவ�ககழகம 
இ�ணட இலட�ம ச��றகர�க சக�ணட 
த�வதத�தரத தம�ழ வ�க�ன��ய�ல 
ள�ரபபதறசகன வழஙக�யத.

2010 வ�கக�ளமன�ய� ம�ந�ட கட�னசக, 
ளப�லநத�ல நரடசபறறத.  இநத ம�ந�டடகக 
மய�ந�தன �மரபப�தத Tamil  Wikipedia:  A Study  of 
The  Challenges  and  Potentials  in  Relation  to  Socio-
Cultural  Context  of  the  Tamil  Community (தம�ழ 
வ�கக�பபடய�:  �மக பணப�டடச சழலல 
தரடகளம வ�யபபககளம பறற�ய ஒர ஆயவ) 
எனற கடடர�யம,  இ�வ��ஙகர �மரபப�தத A 
Review of Google Translation project in Tamil Wikipedia: 
Role  of  voluntarism,  free  and  organically  evolved 
community  in  ensuring  quality  of  Wikipedia (தம�ழ 
வ�கக�பபடய�வ�ல கக�ள சம�ழ�சபயரபபச 
ச�யறத�டடம பறற�ய மத�பபட:  வ�கக�ப 
படய�வ�ன த�தரத உற�த�பபடததவத�ல 
இயலப�க உரவ�ன தனன�ரவலர கமகதத�ன 
பஙக)  எனற கடடர�யம ஏறறக 
சக�ள�பபடடன.  இ�வ� ளந�டய�க கலநத 
சக�ள� மடய�ரமய�ல மய�ந�தன இர 
கடடர�கர�யம வழஙக�ன�ர.  இ�வ�ய�ன 
கடடர� சத�டரப�க பல ளகளவ�கள 
மனரவககபபடடன,  ந�யய�ரக ர�மச ளப�னற 
அரனததலக ஊடகஙக��லம ச�யத�க கற�பபகள 
சவ��வநத�ரநதன.

கடநத ஆணடல இரநத கக�ள ந�றவனம 
அவரக�த சம�ழ�ம�றற�க கரவ�ரயப 
பயனபடதத�,  தரற��ர சம�ழ�சபயரபப��ர 
கர�யம ஈடபடதத� ஆஙக�ல வ�கக�ய�ல இரநத 
��ல இநத�ய வ�கக�களகக கடடர� 
சம�ழ�சபயரபபகர�ச ச�யத வரக�றத.  இநத 
கக�ள சம�ழ�சபயரபபத த�டடதத�ன�ல 
நறறகக3கக�ன ஆழம�ன கடடர�கள 
வ�ர�வ�க ஆககபபடவதறக�ன வ�யபப உள�த. 
ஆன�ல சத�டககதத�ல சம�ழ�சபயரககபபடட 
சபரமப�ல�ன கடடர�க��ன த�ம ம�க 
ளம��ம�னத�க இரநதத.  இதன�ல இநத ஆணட 
தம�ழ வ�கக�பப�டயர �மகம கக�ள த�டட 
ஒரஙக�ர3பப��ரகளடன பல கலநதர�ய�டல 
க��ல ஈடபடட,  ஓ��வ இ3கக மடவ 
எடடபபடடத.  தம�ழ வ�கக�ய�ல 
ள�ரநசதடககபபடட தரலபபக��ல,  ஏறறக 
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சக�ள�பபடடததகக த�தத�ல ஆஙக�ல வ�கக�ய�ன 
��றபபக கடடர�க��ல இரநத கடடர�கள 
தறளப�த சம�ழ�சபயரககபபடக�னறன.

இநத ஆணட வ�கக�யடக அறககடடர�ய�ன 
இநத�யப ப���வம அலவலகமம சபஙகள��ல 
சத�டஙகபபடடத.  அத சத�டரப�ன 
�நத�பபக��லம,  அ3�க��லம தம�ழ 
வ�கக�பபடயரகள பஙக சக�ணட�ரகள.  ளமலம 
தப�ய�ல நடநத �நத�பப ஒனற�லம தம�ழ 
வ�கக�பபடயரகள பஙக சக�ணட�ரகள.

கடநத ஆணடகர�ப ளப�லளவ ஊடகஙகள, 
படடரறகள,  ந�கழவகள ஊட�க தம�ழ 
வ�கக�பபடய�ரவ ப�நத தம�ழச �மகதத�றக 
அற�மகபபடததம ச�யறப�டக��ல ஈடபடளட�ம. 
இநத ஆணட இர அற�மகபபடததல படடரறகள 
ளபரகன,  ளந�ரளவய�ல அனரனபபத� 
தம�ழககரலககட ஆத�வடன நரடசபறறன. 
ளபரகன�ல மதல மரறய�க ந�கழநத 2010  தம�ழ 
த�யசம�ழ� ம�ந�டடலம தம�ழ வ�கக�பபடய� 
பறற�ய ஒர சரககம�ன அற�மகம த�பபடடத. 
ச�னரனய�ல நவமப��ல ஒர வ���வ�ன படடரற 
ந�கழநதத.  ச��றனள��,  கனட�வ�ல ளய�ரக 
பலகரலககழக தம�ழ வகபப ம�3வரகளககம, 
கனட� ச��றளக�ரவக கழவ�றகம 
அற�மகபபடததலகள வழஙகபபடடன.

இலஙரகய�ல மதன மரறய�க ட�மபர 28,  2010 
இல க�ழககப பலகரலககழகதத�ல தம�ழ 
வ�கக�பபடய� பய�ற��ப படடரற நரடசபறறத. 
இத�ல பலகரலககழக வ���வர�ய��ரகள, 
ஊழ�யரகள,  ம�3வரகள கலநத சக�ணட�ரகள. 
ந>ணட க�லதத�றகப ப�னப இலஙரகய�ல இரநத 
பஙக��பபகள ம>ணடம வ�ரச�� சபறத சத�டஙக� 
உள�ன.  தம�ழ�ல உயர கலவ� வர� இரககம 
இலஙரக தம�ழ வ�கக�யடகஙகளகக ஒர 
மதனரம வ�ரச�� மரன ஆகம.

தம�ழ வ�கக�பபடய�,  வ�கக�யடகத த�டடஙகள 
பறற�ய ஆயவ மறறம ச�யத�க கடடர�கள 
பலளவற ஊடகஙக��ல சவ��வநதள�ன. 
த�னம3�ய�ல ம.  இ�ஙளக�வன எழத�ய "தம�ழ 
வ�க�ன��-சம�ழ�வ�ம க�டடம க�ம!”  எனற 
கடடர� சவ��ய�னத.  இநத�யன எகசப��ச,  த 
இநத,  த�னமலர,  த�ய வட,  க�லம �ஞ��ரக 
ளப�னற பல ஊடகஙக��ல தம�ழ வ�கக�பபடய� 
பறற�ய ஆககஙகள சவ��வநத�ரநதன.  தம�ழ 
வ�கக�பபடய� கற�தத அரனதத வ��கரகளககம 
எ��ரமய�க அற�மகம ச�யயம வண3ம 
ளதன�.ம.சபப��ம3� எழத�ய தம�ழ வ�கக�பபடய� 
எனம நல இநத ஆணட சவ��ய�னத.

தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�ன வ�ரச��ரய 

ளவகபபடதத தம�ழந�டடல ஒர தனன�ரவலர 
நடவம ஒனரற அரமபபத சத�டரப�க 
ப��நதர�கள மனரவககபபடடன.  இநத நடவம 
தம�ழ வ�கக�யடகத த�டடஙகள,  தம�ழக க3�ரம, 
பலலடக ஆவ3பபடததல,  அற�வ�யல தம�ழ, 
உ��ததர3 ஆயவ ளப�னற தரறக��ல 
க�பப3�ய�ல ஈடபடல�ம எனபபடடத.  என�னம 
தம�ழந�டடல வலவ�ன ஒர வ�கக� அ3� இனனம 
இலல�த�ல இநதத த�டடம 
ஒதத�பளப�டபபடடள�த.

இநத�ய�,  இலஙரக தவ�ரதத மளல��ய�, 
��ஙகபபர,  ப���னச,  ப���தத�ன�ய�,  ளயரமன� 
ளப�னற தம�ழரகள ச�ற�நத வ�ழம இத� 
ந�டக��ல இரநதம தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�றக 
பயனரகர�க கடடவத எமத ளந�ககம�க 
இரநத வரக�றத.  இநத ஆணட ஒர ��ல நலல 
பயனரகர� இநத ந�டக��ல இரநத பஙக��ககத 
சத�டஙக� உள��ரகள.  என�னம தம�ழ 
வ�கக�பபடய�வ�ன அற�மகம ம�கவம 
கரறநத�ளவ இஙக உள�த.

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ஆணட அற�கரகக��ல 
சத��வ�ககபபடடத ளப�னற தம�ழ 
வ�கக�பபடய�வ�றக நட ந�ரலரம,  இ3கக 
மடவ,  உலக ளந�கக,  த�ம,  நமப�கரக,  �மகம 
மதலயரவ மகக�யம.  எ��ய தம�ழ�ல த�ம�ன 
கடடறற கரலகக�ஞ��யம எனற கற�களக�ள 
எமத ச�யலப�டரட ஒரஙக�ர3தத வழ� 
நடததக�னறத.  உலசகஙகம வ�ழம அரனதத 
தம�ழரகளம இல�ப ளந�ககமறற,  அ���யல-�மய-
பகக-��த�-வரகக ��ரபறற இநத 
அற�வதசத�கபப�ன தம�ழ கடடரழபபத 
த�டடதத�றக பஙக��கக மனவ�ளவணடம.

இநத 2010 தம�ழ வ�கக�பபடய� ஆணட 
அற�கரகய�ன ளந�ககம 2010 ஆணட 
ச�யலப�டகர� வ�வ��தத,  2011  ஆணடகக�ன 
ஒர மனப�ரரவரய ரவககமபட 
ளவணடவதத�ன.  எடததகக�டடககளகக 2005, 
2006,  2007,  2008,  2009  அற�கரகக��ன ளபசசப 
பககஙகர�ப ப�ரககவம.  இவளவணடளக�ர� 
மனரவககம சப�ழத வ�கக�பபடய�வ�ன 
ச�யலப�டகள மறறம வ�ரச��,  இறக�ய 
த�டடஙகர�ளய� கடடரமபரபளய� 
சக�ணடரபபத�லரல எனபத சடடபபடக�னறத. 
இவவற�கரக பயனரக��ன ஒர ப�ரரவ மடடளம. 
ப�ற ப�ரரவகர� வ�கக�பபடய�:ஆலம�ததட, 
வ�கக�பபடய�:வ�ரச��கக�ன த�டட மனசம�ழ�வ 
ளப�னற பககஙக��ல ப�ரககல�ம.  ய�ரம 
எபசப�ழதம வ�கக�பபடய� ஆககஙகர� 
ளமமபடததல�ம எனபத இவவற�கரகககம 
சப�ரநதம.

கற�பப:  உ��ததர3 வ�ப�ஙகள ம>ளப��ச�ம�கவ�லரல.  வ�கக�பபடய� சத�டரச��ய�க இறரறப 
படததபபடம கரலகக�ஞ��யம�கம.  அவவரகய�ல இநத அற�கரகயம ம�றறஙகளகக உள��கல�ம. 
உ��ததர3களககம ம�கப ப�நத�ய ஆணடற�கரகககம ta.wikipedia.org ககச ச�லலஙகள.
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தகவல அற
த
றன
யக�ப�

தகவல அற�த�றன (Information  Literacy) எனபத 
ஒரவர தமககத ளதரவய�ன தகவலகர�த 
ளதரவபபடம ளவர�ய�ல கணடரடநத 
வ�ரனதத�றனடன பயனபடதத�க சக�ளளம 
த�றரமரயக கற�கக�னறத எனல�ம.

தகவல அற�த�றன எனபபடவத ப�ல�லம பல 
வ�தஙக��லம வர�யறககபபடக�னறத. 
ளதரவபபடம தகவலகர�த ளதடயரடநத, 
அவறரற ஆ��யநத,  சப�ரததம�ன வ�ததத�ல 
பயனபடததவதறக�ன த�றரம எனச சரககம�க 
வர�யறககல�ம.

அசம��கக நலகச �மளம�னதத�ன 
அற�கரகசய�னற தகவலன ளதரவரய 
ளதரவபபடரகய�ல உ3ரநத,  ளதரவய�ன 
தகவலகர�க கணடரடநத அவறற�ன த�மற�நத 
பயனபடதத�க சக�ளபவர தகவல 
அற�த�றனரடயவர என வர�யறகக�றத.

தகவல அற�த�றன எனபரத "மன�த வ�ழவ�ன 
எலல� ந�ரலக��லம அவரக�த தன�பபடட, 
�மக,  சத�ழ�ல�>த�ய�ன,  கலவ���ரநத 
இலகககர� அரடவதறகத தகவலகர� 
வ�ரனதத�றன�க ந�டவம �>ரதகக�ப ப�ரககவம 
பயனபடததவம உரவ�ககவம வ�யபப��கக 
உதவம ஒர வழ�வரக"  என அசலக��நத���ய�ப 
ப��கடனம வர�யறகக�றத.

தகவலகர�ப சபற நலகஙகர� 
வ�ரனதத�றனடன பயனபடததம த�றரமளய 
ஆ�மபதத�ல அரடய��ங க�3பபடடசதனல�ம. 
அவவரகய�ல பதசத�னபத�ம நறற�ணடன 
நலக வழ�க�டடற பய�ற��சநற�கள தகவல 
அற�த�றரனயம கறப�ததன எனக�னறனர 
ஒர����ர.  இரபத�ம நறற�ணடன 
ஆ�மபதத�ளலளய இககரததர உரவ�னத 
எனக�னறனர இனசன�ர ����ர.  Patricia  Knapp 
(1956),  Ernest  Roe  (1965) ளப�னற பலரம நலகப 
பயனப�ட சத�டரப�ல�னத�க கற�பப�டததகக 
கரததககர�த சத��வ�தத வநத ளப�த�லம 1974 
இல Paul  Zurkowski  எனபவள� தகவல அற�த�றன 
எனற பததரத மதனமதலல பயனபடதத�ன�ர. 
"உரவ�க�வரம தகவற �மத�யதத�ல 
ளப�டடய�டவம ந�ரலககவம அரனவரம தகவல 
அற�த�றனள�வரக��க இரகக ளவணடம" எனற 
அவர தனத ஆயவக கடடர�சய�னற�ல 
கற�பப�டட�ர.

தகவல அற�த�றன�னத மன�தர தகவல, 
சத�டரப�டல நடபதரத வ�ரனதத�றனடன 
பயனபடதத ம�கவம அதத�ய�வ��யம எனக 
கரதபபடக�றத.  படஙகள,  ஒல,  தகவல 
ஆக�யனவறற�ன உரவ�ககம,  ப��ம�றறம, 

பயனபடததல,  ள�ம�ததல ளப�னறவறரற 
க3�ன�யம இர3யமம ரகயடககக 
கமப�ய�லல�ச ��தனஙகளம சபரம�வ�ல 
ம�றற�யரமதத�ரகக�னறன எனபரத எலளல�ரம 
ஏறறகசக�ளக�ற�ரகள.  அளதளந�ம உலக அற�வச 
�மத�யதத�ன மழபபயரன ந�டகளம, 
ந�றவனஙகளம,  மன�தரகளம சபற க3�ன�, 
ஊடகத சத�ழ�நடபஙகர� மடடம கறறல 
ளப�த�த எனபதம ஏறறக சக�ள�பபடக�றத.

இநத எண3�ம உலக�ன �வ�லகர� 
எத�ரசக�ள� சத�ழ�நடபதரத வ��ஙக�க 
சக�ளவத மடடம ளப�த�த.  பலத�பபடடதம 
வ�ரனதத�றனம�ககதம�ன பத�ய நடபஙகர� 
வ�ரனதத�றன�கவம ஆககபரவம�கவம 
பயனபடதத�த தகவலகர�த ளதடப சபறற, 
ஒழஙகபடதத�,  பகபப�யவ ச�யத,  �>ரதகக�ப 
ப�ரததப ப�னனர அவறரற கற�தத 
மடசவடததலக��லம ப��ச��ரன த>ரததலலம 
பயனபடததவம ஒவசவ�ரவரம கறறக 
சக�ளவதம அவ��யம�னத�கம.

Understanding Information Literacy: A Primer எனற நல 
ப�னவரம பத�சன�ர படந�ரலகர�க 
சக�ணடத�க தகவல அற�த�றன வ�ழகரக 
வடடதத�ரன வர�யறககக�றத.

1.எத�ரளந�ககம ��ககல அலலத ளதரவரய 
ந�வரதத� ச�யயத தகவல ளதரவ எனபரத 
உ3ரதல;  2.ளதரவரயப பரதத� ச�யய, 
ப��ச��ரனரயத த>ரகக அலலத மடசவ�னரற 
எடககத ளதரவய�ன தகவலகர�த தலலயம�க 
அரடய��ங க�ணதலம வர�யறததலம; 
3.ளதரவய�ன தகவலகள ஏறகனளவ உள�னவ� 
எனபரதத த>ரம�ன�ததல;  4.தகவலகள 
இரகக�னறன என�ன அவறரறத ளதடயரடதல; 
5.இலரலசயன�ன இலல�த தகவலகர� 
உரவ�ககதல அலலத உரவ�ககச ச�யதல; 
6.சபறறக சக�ணட தகவலகர� மழரமய�க 
வ��ஙக�க சக�ளளதல,  வ��ஙக�வ�டன 
ளதரவய�ன உதவ�கர� எஙக�ரநத 
சபறவசதனபரத அற�நத�ரததல;  7.தகவலகர� 
ஒழஙகபடததல,  பகபப�யவ ச�யதல, 
வ��ககதல,  �>ரதகக�ப ப�ரததல.  இதனள தகவல 
மலதத�ன நமபகததனரமரயயம �>ரதகக�ப 
ப�ரகக ளவணடம; 8.தகவலகர� ஏரனளய�ரகக 
சப�ரததம�னதம பயனபடததக கடயதம�ன 
வடவஙக��லம வழ�மரறக��லம சக�டததல; 
9.தகவரலப பயனபடதததல;  10.எத�ரக�லத 
ளதரவகளகக�க தகவலகர�ப ப�தக�ததல, 
க�ஞ��யபபடததல,  ம>�பபயனபடததல, 
பத�வச�யதல,  ஆவ3ப படததல;  11.ளதரவயறற 
தகவலகர� ந>ககதலம ளதரவய�னவறரறப 
ப�தக�ததலம .
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வ��
க��ரல  2010

வ���க��ரல எனபத நலக ந�றவனதத�ன�ல ச�யறபடததப 
படம ச�யத�தத�ளகர� எண3�ம வடவதத�ல பத�வச�யயம, 
இர3யதத�ல க�ரடககச ச�யயம ஒர ச�யறப�ட�கம.

2009 வர� ம�னனல�கக மயற��களகக ந�த�,  நடப உதவ�கர� 
வழஙக�வநத நலக ந�றவனம 2010 இல ம�னனல�ககச 
ச�யறப�டகர�யம சத�டஙக�யத.  அவவரகய�ல 
”வ���க��ரல 2010”  ஆனத நலக ந�றவனதத�ன மதல�வத 
எண3�ம ஆவ3பபடததற ச�யறற�டடம�கம.  இசச�யறற�டட 
ம�னனலகள அரனததககம நலகதத�டடத சத�ட��லககளம 
பயனபடததபபடடத.  ஒள� ளவரல ம>ணடம ச�யயபபடவரதத 
தவ�ரபபதம கடடரழபரப ஊககவ�பபதளம இதறக�ன 
க��3ம�கம.

இச ச�யறற�டடம மலம ஆவ3பபடததபபடட பதத���ரகக��ன 
வ�ப�ம வரம�ற:

த�னம�ச 496

��� ந�கர 214

த�னக கத�ர 165

பத�ய பம� 114

த�ர� 42

ஆதவன 29

ந�க�� 10

சம�ததம 1.070

வ���க��ரல ச�யறற�டடதரத மனசனடபபதறக உதவ�ளய�ர 
பலர.  சத�டரபகர� ஏறபடதத�ளய�ர,  அனமத�ய��தத 
சவ��யடட��ரகள, பதத���ரகத சத�கத�கர�த தநததவ�ளய�ர, 
வ�டபடட இதழகர�த ளதடளய�ர,  தநததவ�ளய�ர, 
பதத���ரககர� ம�னவரடத ளதரவய�ன சப��ய 
ம�னவரடகர� வ�ஙக�ய��ததவரகள,  அவறரறக 
சக�ணடவநத ள�ரதளத�ர,  ம�னவரடலல உதவ�ளய�ர,  ப�ரழ 
த�ரதததத�ல உதவ�ளய�ர,  வரலளயறறதரதச 
��தத�யம�கக�ளய�ர என ந>ளம சப��ய படடயல அத.

உதவ�ய அரனவரககம நலக ந�றவனதத�ன ��ரப�கவம 
வ��கரகள ��ரப�கவம நனற�கர�த சத��வ�ததக 
சக�ளவளத�ட இனனமம வ�டபடடரககம இதழகர�யம ளவற 
பதத���ரககர�யம ஆவ3பபடதத� இர3யளமறற உஙகள 
அரனவ�தம ஒததரழபப�ரன ளவணட ந�றக�ளற�ம.

கற�பப:  கடநத ஆணடக��ல கனட�வ�ன ரவகரற 
பதத���ரகய�னர தமத 169  இதழகர� pdf  வடவதத�ல எமகக 
அனபப�ய�ரநதனர.  அநத இதழகர�யம noolaham.org  இல 
ளதடப சபறல�ம.
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நலகவ
யல அற
மக நலகள

ப��ச�ம : நல ளதடடம தகவல ரகளயட
ஆணட : 2005
பத�பப��ர : அளய�தத� நலக ள�ரவகள

நலகவ�யல��ர ந.  ச�லவ��ஜ�வ�ன நல ளதடடம எனற ஈழததத தம�ழ 
நல வ�ப�பபடடயல மயற��ரயப பறற�ய அற�மகக ரகளயட இதவ�கம. 
தம�ழ�லம ஆஙக�லதத�லம அரமநதள� இபப��ச�தத�ல நல ளதடடம 
மயற�� பறற�யம அளய�தத� நலக ள�ரவகள பறற�யம ச�லவ��ஜ�வ�ன 
நலகவ�யற ப3�கள பறற�யம தகவலகளம வ�ப�ஙகளம உள�ன.  நல 
வ�ப�பபடடயலகக�ன பத�வத த�ளம ப�னன�ர3பப�கக சக�டககப 
படடள�த.

ப��ச�ம : உலகத தம�ழர ஆவ3க க�பபகம ஓர அற�மகம
ஆணட : 1996
பத�பப��ர : நல�����யரகள

கரமப��டட இ��.  கனக�தத�னம,  த�ரமத� பவ���3� கனக�தத�னம 
ஆக�ளய���ன  மயற��ய�ன உலகத தம�ழர ஆவ3க க�பபகம எனற 
ஆவ3பபடததல மயற�� பறற�ய அற�மக சவ��யட இத.  இர3பப�க 
அவரக�த நனற�ச ச�யத�ரயயம பலளவற இதழக��ல சவ��ய�ன 
ச�யத�கள,  தகவலகள,  அற�ஞரக��ன ப���டடச ச�யத�கர�யம 
படஙகர�யம சக�ணடள�த.

ப��ச�ம : உஙகள பரனளய�ரலகள ம�னசவ��கக வநதவ�டடனவ�?
ஆணட : 2007
பத�பப��ர : நலகத த�டடம

க�க�த நலகள ம�னனலக��ககபபட ளவணடய ளதரவ கற�தத ��ற 
உர�ய�டல எனம உப தரலபபடன சவ��ய�ன இநத சவ��யட நலகத 
த�டடம பறற�ய ஓர அற�மகப ப��ச�ம ஆகம.  ம�னனல�ககதத�ன 
ளதரவரய வலயறததம இத எழதத��ரகளகக�ன அற�மகம�க எழதப 
படடத�க உள�த.  நலகத த�டடம பறற�ய கற�பபககர�யம 
ப�னன�ர3பப�கக சக�ணடள�த.

ப��ச�ம : தம�ழப பததக தகவல த��டட
பத�பப��ர : வ�ரப�

இர3யத த�வத த�ம�ன viruba.com பறற�ய அற�மகப ப��ச�ம 
இதவ�கம.  "தம�ழப பததகஙகர�ப பறற�ய மழரமய�ன/ 
ஒரஙக�ர3ககபபடட தகவல த�வத த�ம இதவர� இலரல. 
அககரறரயப ளப�ககளவ வ�ரப� ட�ட க�ம உரவ�ககபபடடத"  எனம 
அற�மகததடன சத�டஙகம இவசவ��யட வரலதத�தத�ன ளந�ககம, 
உள�டககம ளப�னற வ�ப�ஙகளடன சத�டரப சக�ளவதறக�ன 
வ�ப�ஙகள,  வ�ரப� சத�டரப�ல ளவற ஊடகஙக��ல சவ��ய�ன 
கற�பபககர�யம சக�ணடள�த.

இநத சவ��யடகர�யம நலகவ�யல,  நலவ�ப�பபடடயலகள சத�டரப�ன தகவலகள,  ச�யத�கர�க 
சக�ணட பலளவற சவ��யடகர�யம நலக வரலதத�தத�ல (www.noolaham.org) ளதடப சபறல�ம.
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எணண�ம ஆவணபபடததல

தகவல வ�ஙகக� எணண�ம வடவஙக��ல ஆவணபபடததம 
வ�த�களம நடபமம அற�மகம�க�ப பரவல�னகமய�ன சபறளபறகள 
இகணயதத�னட�க அகனததத தரபப�னரககம க�கடககத 
சத�டஙக�யள�ன.

ப�ரமப��ய நலகஙகள,  ஆவணக க�பபகஙக��ல ளபணபபடம தகவல 
வ�ஙகக� அபப�ரளத�தத�ளல� அலலத அநந�டடளல� 
வ�ழபவரக��ல அநந�றவனஙகள த�றநத�ரககம ந�டக��ல மடடளம 
பயனபடதத மடயம.  ஆன�ல த�றநத அணககததடன (open  access) 
இகணயதத�ல சவ��ய�டபபடம எணண�ம வடவ ஆவணஙகக� உலக�ன 
எநத மகலய�லரநதம எவரம எநளநரமம பயனபடதத மடக�றத. 
அததடன ஒளர ளநரதத�ல பலர பயனபடதத மடக�றத.

அழ�வ�ன வ���மப�லள� தகவல வ�ஙகக� எணண�ம வடவஙக��ல 
பத�வச�யத சக�ளவத�ல அகவ அடதத தகலமகறகளககம 
க�கடபபத ��தத�யம�க�றத.  ளமலம ஓ��ர ப�ரத�கள� எஞ��யள�, 
ம�கபபகழய,  க�கடததறக��ய ஆவணஙகக� ம@ணடம ம@ணடம 
பயனபடததவத அவறகறச ��கதவகடயச ச�யதவ�டம.  ஆன�ல 
எணண�ம வடவதத�ல ஒரமகற பத�வச�யத சக�ணட�ல மலபப�ரத� 
ளமலம ��கதவகடவகதத தடபபதடன அததககய ப�ரத�க��ன 
உள�டககதகத அகனவரம பயனபடததவம மடக�றத.

ளமலம ளதடல வ�த�கக�ப பயனபடதத� எணண�மத தகவல வ�ஙகக� 
இலகவ�கவம ம�க ளவகம�கவம ளதட உடனடய�கப சபறறப 
பயனபடதத மடக�றத.

இததககய வ�யபபககள எமத சழலலம வ�கனதத�றனடன 
பயனபடததபபடவகத உறத�ச�யயம ச�யறப�டகக� நலக 
ந�றவனம சத�டரச��ய�க மனசனடதத வரக�றத. அவவககய�ல நலக 
ந�றவனதத�ல ச�யறபடததபபடம இகணய எணண�ம நலகம�ன 
www.noolaham.org தம�ழ�ன மனனண� இகணய நலகம�கத த�கழக�றத. 
நலக ந�றவனம எணண�ம ஆவணபபடததல சத�டரப�ல 
வ�ழ�பபணரவடடவம பய�ற�� வழஙகவம சத�டரநத ச�யல�றற� 
வரக�றத.  அவவககய�ல ஏறப�ட ச�யயபபடட இரணட�வத பய�ற�� 
வகபபத சத�டரப�ன வ�பரஙகள இநத இதழ�ல சவ��ய�க�னறன.

இநத இதழ�ல நலக ந�றவனதத�ன 2010 ஆம ஆணடகக�ன வ���வ�ன 
ந�த�யற�ககக சவ��ய�க�றத.  எணண�ம ஆவணபபடததல பய�ற�� 
வகபபத சத�டரப�ல சவ��ய�ன ச�யத�யம த �ணளட இநத�யன இதழ�ல 
சவ��ய�ன ச�யத�சய�னறம ம@ளப�ரசரம�க�னறன.  இகவதவ�ர, 
பனசம�ழ� ஆறறலன பயனகள எனம கடடகரயம இடமசபறக�றத.

உஙகள கரததககக� எழதஙகள.
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நலகச ச�யத
கள

எணண�ம ஆவணவ	ககப பய�றச�

நலக ந�றவனதத�ன எணண�ம ஆவணவ�ககம 
சத�டரப�ன பய�ற�� வகபபகள 15.02.2011 
ச�வவ�ய மதல மனற ந�டகளகக ய�ழபப�ணம 
வணண�ரபணகண இரதத�னம வத�ய�ல 
அகமநதள� ��நதகனககட ளகடளப�ர கடதத�ல 
இடமசபறறத.

இத ய�ழபப�ணதத�ல நகடசபறம இரணட�வத 
இததககய பய�ற��வகபப ஆகம.  இநந�கழவ�ல 
இர� ��வ�நத�ரன, இரதத�னஜ@வன கல ஆக�ளய�ர 
அற�மகவகர ந�கழதத�னர.  ��வ�நத�ரனத 
உகரய�ன ச�யத� வடவம இநத இதழ�ன 7, 8 ஆம 
பககஙக��ல சவ��ய�க�றத.

நலக ந�றவனதத�ன எணண�ம நலகச 
ச�யறற�டட ஒரஙக�கணபப அலவலர�ன 
அ.வ�ரமத� பய�ற�� வழஙக�ன�ர.

பககஙகக� ம�னவரடதல,  அவவ�ற 
வரடககய�ல சப�தவ�க ஏறபடம தவறகள,  அத 
தவறகக�த தவ�ரககம வழ�வகககள, 
ம�னவரடபபடட பககஙகக�ச ச�மகமப 
படதததல,  அவறகற ம�னனலக��ககதல 
ஆக�யகவ ச�யலமகற வ��ககததடன அற�மகஞ 
ச�யயபபடடன.

நலக ந�றவனதத�ன தகலவர த�ர பதமந�ப 
ஐய��னதம மதனகம ந�கறளவறறப பண�பப��ர 
த�ர களண��னநதன ��@வனதம உகரகள ஐகக�ய 
இர�ச��யதத�லரநத ஸககப மலம ஒ��பரபபப 
படடன.

அற�வவ ஆவணபபடததலம 
பரவல	ககதலம

அற�கவ ஆவணபபடதததல,  பரவல�ககதல 
சத�டரப�ல   ��.ள�ரன அணகமய�ல அற�மக 
உகரசய�னற ந�கழதத�ன�ர.

ஆயவ, அப�வ�ரதத�கய ஊககவ�ககம ளந�ககடன 
ய�ழபப�ணதத�ல இயஙக�வரம ��நதகனக கடம 
அகமபப�னர கடநத சபபரவ�� 5,  6  ஆம 
த�கத�க��ல Resources,  utilization  and development 
strategies எனம படடகறசய�னகற 
ஒழஙகச�யத�ரநதனர. 

தம�ழ�லம ஆஙக�லதத�லம நடநத அநத ந�கழவ�ன 
இரணட�ம ந��னற ள�ரன Knowledge 
preservation,  Archiving  and  dissemination  of 
knowledge  through  digital  form எனம தகலபப�ல 
உகரய�றற�ன�ர.

நலகதத�ல பத வரவகள

ந@.  ப�.  அர��னநதம,  ள��.  பதமந�தன,  ளந�யல 
நளட�ன உள��டட பல எழதத��ரக��ன 
நலகளம ந@ஙகளம எழதல�ம,  ந�கர ளப�னற 
இதழகளம நலக வகலதத�தத�ல பத�த�க 
இகணககபபடடள�ன.

2011  எழதத��ர ம�ந�டடல க�கடககபசபறற 
சவ��யடகக� இகணககம பண�களம 
சத�டஙக�யள�ன.  வ�கரவ�ல ளமலம பல 
எழதத��ரக��ன சவ��யடகக� மழகமய�க 
ஆவணபபடததம மயற��கள சத�டஙகபபட 
உள�ன.

இவணயதத�ல பத�ய நலகம

இபளப�த இகணயதத�ல பத�ய நலகம 
இதழகக� நலக ந�றவன வகலதத�தத�ல 
பத�வ�றககவம வ���ககவம மடயம. 

பத�ய நலகதத�ன அகனதத இதழகக�யம க�ண, 
வ���கக www.noolahamfoundation.org ககச 
ச�லலஙகள.

பத�ய நலகம

இதழ 3

15-03-2011

இத ஒர நலக ந�றவன சவ��யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ����யர கழ
இ. க�ரஷணகம�ர

ள��ளம�சநத�� க�ரஷணகம�ர
க. ��@வன

த�. ளக�ப�ந�த

பத�பப�����யர
ளக�ப�

பத�ய நலகம இதழ�ன உள�டககம  அகனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�கலபப�டகடப ப�ரத�பலபபத�க 
இரககசமனற�லகல.  சவ��ய�கம கடடகரக��ன கரததககள கடடகரய��ரகளகடயகவ.  சப�தவ�க 
இதழ�ன உள�டககம Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) உ��மததடன சவ��ய�க�னறத.
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பனச��ழ
 ஆறறல
ன பயனகள

இ. நறக&ரன

தம�ழந�டடலம பகலட ந�டக��லம வடடளல�, 
ளவகலய�ளல�,  உறவ�னரகள��ளட�,  நணபர 
கள��ளட�,  இதர தம�ழரகள��ளட� தம�ழரகள 
தம�ழ�ல ளபசவத அரக� வரக�றத.  தம�ழ கலவ� 
ஒனறககம உதவ�தத; தம�ழ கலவ� 
ம�ணவரகளகக சகம ள�ரககம எனபத பல��ன 
வ�தம.  ஆஙக�லளம கலவ�ய�ல,  வண�கதத�ல, 
உலகமயம�தலல ஆத�ககம ச�லததவத�ல அத 
மடடளம கறபத,  அத�ளலளய அற�வப பலதகத 
உரவ�ககவத ளப�தம�னத எனபத தறளப�த 
ளவகம�க தம�ழச �மகதத�ல மனசனடககபபடம 
கறப�தம ஆகம.  இத சத�கலளந�ககறற,  கறக�ய, 
ளகட தரககடய ப�ரகவ ஆகம.

மதலல கழநகதகள அலலத ��றவரகள 
த�யசம�ழ� அலலத பனசம�ழ�கக�க க�டடலம 
ஆஙக�லம கறபளத அவரக��ன வரஙக�லததகக 
நலலத எனற கரதத தவற�னத.  பல �@��ய 
ஆயவகள கழநகதகள இர சம�ழ�கக�க 
கறபத�ல அவரக��ன பலளவற ஆறறலகள 
வ�ரதத� சபறவகத எடததக க�டட உள�ன. 
ஒபபடட�வ�ல இர சம�ழ�கக�க கறகம 
கழநகதக��ன கவன�பப ஆறறல மறறக 
கழநகதகக� வ�ட ளமனகமய�க இரகக�றத. 
அவரக��ன ��நத�ககம ஆறறலககம உதவ� 
ச�யக�றத.  ��நதகனகக� சம�ழ�ய�ல இரநத 
ப���தத,  நணபலம�க ��நத�ககப பனசம�ழ� 
ஆறறல உதவக�றத.  சவவளவற பணப�டட 
சம�ழ�ச சழலல பல வ�டயஙகக�ப சப�ரதத� 
ஆர�ய பனசம�ழ� ஆறறல உதவக�றத.  இவரகக 
தம�ழ வ��ஙகம ஆன�ல ககதகக ம�டட�ர, 
அலலத வ���கக ம�டட�ர ளப�னற சம�ழ� 
ஆறறகல இஙக கற�பப�டவ�லகல.

ஒரவரகக அவ��ன அகடய��ம எனபத ம�க 
மகக�யம�னத.  தம�ழரகக�ப சப�றதத வகரய�ல 
அவரக��ன அகடய��ம அவரக��ன 
சம�ழ�ளய�ட ப�னன�ப ப�கணநதத.  எமத 
வரல�ற, இலகக�யம, அற�வ எமத சம�ழ�ய�ளலளய 
சப�த�நத க�டகக�றத.  இநத அகடய��தகத 
ஒரவரககத தரவத�ல தம�ழ சம�ழ� 
அவ��ம�க�றத.  இரணட�ம சம�ழ� ��ஙக�ம�க, 
மல�ய�க,  ஆஙக�லம�க,  இநத�ய�க இரககல�ம, 
ஆன�ல தம�ழ�ல ளப�, எழத, வ���ககத சத��ய�மல 
தம�ழர எனற ச��லவத�ல அரததம இலகல. தம�ழ, 
தம�ழர எனற உணகமய�க உகழககம பலர கட 
இநத அடபபகடகய உணர�மல தமத 
ப�ளக�கக� அனன�யர ஆககக�ற�ரகள.

இனற ஆஙக�லம கறபவரகள வண�கதத�றக�களவ 
சபரமப�லம கறக�ற�ரகள. ஆன�ல சப�ர��த�ர 
உலகம ளவகம�க ம�ற� வரக�றத.  �@ன�,  மதத�ய 
க�ழகக ந�டகள,  யபப�ன,  உர��ய�,  ச�ரமன�, 
ப�ளர��ல,  எசப�ன�ய ந�டகள,  மளல��ய�, 

இநளத�ளன��ய�,  இநத�ய� என சவவளவற 
சம�ழ�க��ன உலகஙகள வ���நத வரக�னறன. 
எனளவ ஆஙக�லதகதத த�ணட �@னம,  அரப, 
யபப�ன�ச,  உர��யன,  ளயரமன,  ளப�ரததகக@ச, 
எசப�ன�ச,  இநத� என பல சம�ழ�கக�க கறபதம 
ளதகவய�க�றத.  எனளவ ஆஙக�லம மடடம 
எனபத ளப�தம�னத அலல.

தம�ழத த�கரததகற, இக�ததகற, பத�பபததகற, 
கலவ�ததகற எனத தம�ழ சம�ழ� ��ரநத,  தம�ழ 
மககள ��ரநத சப�ர��த�ரதகதயம கவனதத�ல 
சக�ள� ளவணடம.  தம�ழ சம�ழ�கய இகணபப 
சம�ழ�ய�கப ளபண� பல தகறக��ல ந�ட கடநத 
சப�ர��த�ர வ�யபபககக�யம கவனதத�ல 
சக�ள� ளவணடம.  ந�ம ஆஙக�ல உலக�ன 
உறபதத�கக� நகரநத�ல ளத�றகப ளப�வத எமத 
உறபதத�கள�,  எமத சப�ர��த�ரளம.  இனற 
மளல��ய�,  ��ஙகபபர,  இலஙகக,  ளமறகந�டகள 
என வலம வரம தம�ழப பகடபப���கள ஆஙக�லம 
மடடம எனற உலக�ல எனன மகக�யததவம 
சபறவ�ரகள எனற எணண�ப ப�ரகக ளவணடம. 
தம�ழப படஙகள��,  ந�டகஙகள��,  பத�னஙகள�� 
சம�ழ�சபயரககபபடவத கடதல�க மகலய��ம, 
சதலஙக ளப�னற சம�ழ�க��ளலளய.  இத 
இயலப�க இரககம ஒர பணப�டடப 
சப�ர��த�ர சவ��பப�ட ஆகம.  இகத ந�ம 
ஒரசம�ழ�ச சழலல இழநத வ�டளவ�ம.

கனட�வ�ல அணகமய�ல சவ��வநத ஆயவகள 
பனசம�ழ�ப பலகம உள�வரகளகக மறத�ளந�ய 
வரவத 4-6  ஆணடகள ப�னளப�டல�ம எனற 
கறக�னறன.  மறறவரகக�க க�டடலம உயரநத 
அற�த�றளன�ட இயஙகக கடயத�க உள�த�கவம 
அவரகள கறக�ற�ரகள.  உஙக��ன அற�த�றகன 
(cognition)  ள�ம�தத கவகக பனசம�ழ� அறறல 
உதவவத�க இநத ஆயவ��ரகள கறக�ற�ரகள.

மடவ�க,  பனசம�ழ� ஆறறல ஒரவரகக 
ளமனகமய�கச ��நத�கக,  கவன�கக,  பல 
ளக�ணஙக��ல வ�டயஙகக� ஆய உதவ� 
ச�யக�றத.  ஒரவ��ன மக�கய,  அற�த�றகன 
கடய க�லம ளபண உதவக�றத.  உஙக��ன 
அகடய��தகத,  பணப�டகட அற�ய,  அதன�ல 
பலம சபற உதவக�றத.  மறறவக��ன 
பணப�டகட,  வ�ழம�யஙகக� அற�ய உதவக�றத. 
ளவகலதத�தத�ல உஙகள ஆறறல படடயகல 
வ���வ�கக�க க�டட உதவக�றத.  ஒர �மகதத�ன 
பணப�டப சப�ர��த�ரதகத தகக கவகக 
உதவக�றத.  இவறறகக ளமல�க சவவளவற 
சம�ழ�க��ல இலகக�யதகத இர��கக உதவக�றத. 
த�யபப�ல ளப�ல த�யசம�ழ�க கலவ�யம, 
�ததணவ ளப�ல பனசம�ழ� அற�வம எமகக 
இனற�யகமய�தகவ. 

tamilwikipedia.blogspot.com
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நலக ந
றவன ந
த
யற
ககக 2010

எஙக�ரநதம எநளநரமம எலளல�ரம அணகக 
கடயகவ எனபத�ல எணண�ம நலகஙகள 
கலவ�ச ச�யறப�டகளககம �மக 
மனளனறறததககம ம�கநத பயனப�டகடயகவ. 
அததககய எணண�ம நலகசம�னகற 
அகககறயள� அகனவரம இகணநத 
தனன�வ�ல மழகமய�னசத�னற�க வ�கரவ�க 
வ�ரதசதடபபத க�லதத�ன கடட�ய 
ளதகவய�கம.

அவவககய�ல இலஙககத தம�ழ��ன ம�கப சபரம 
எணண�ம நலகம�ன www.noolaham.org  ஆனத 
நலக ந�றவனதத�ன�ல மனசனடககபபடக�றத. 
நலக ந�றவனம இலஙககய�ல பத�வச�யயபபடட 
ஓர இல�பளந�ககமறற அகமபப ஆகம.  நலக 
வகலதத�ம மடடமனற� அதனடன 
சத�டரபகடய பல ச�யறற�டடஙகக�யம 
வ�ழ�பபணரவடடம ந�கழவகக�யம நலக 
ந�றவனம சத�டரச��ய�க மனசனடதத 
வரக�னறத.

இலஙககய�ன பல பகத�க��லம உலசகஙகம 
பரநத வ�ழம நறறககணகக�ன 
தனன�ரவலரக��ன மயற��ய�ல 
இசச�யறற�டடஙகள மனசனடககபபடக�னறன. 
அவரக��ல பலர ந�றவனததகக 
ந�த�யதவ�கக�யம அ��தத வரக�னறனர.

கடடச ச�யறப�டடல மனசனடககபபடம 
ந�றவனசம�னற அதன ச�யறப�டகள 
சத�டரப�லம ந�த�ப பயனப�ட சத�டரப�லம 
சவ��பபகடய�னத�கவம நமபகம�னத�கவம 
இரகக ளவணடம.  அவவககய�ல 2010  கக�ன 
ந�த�ப பயனப�டட அற�ககக சவ��ய�க�றத.

ம�த�நத மதனகம ந�த�ப பஙக��பப��ரகள

2010  கக மனனர�ன க�லஙக��ல ந�த�ப 
பயனப�ட சத�டரப�ல மனகடடய 
த�டடம�டலகள ��தத�யம�கவ�லகல. 
நனசக�கடகள க�கடபபகதப சப�றததம 
க�கடதத ப�னனரளம ச�யறற�டடஙகள 
மனசனடககபபடடன.  ��ல ச�யறற�டடஙகள ம�க 
அத�க க�லம எடததகமகக அத க�ரணம�க 
அகமநதளத�ட ந�றவனச ச�யறப�டகக�ச �@ர�க 
மனசனடததச ச�லல மடய�த ந�கலயம 
க�ணபபடடத.

இத ம�கவம ப�தகம�ன வ�க�வகக� 
ஏறபடதத�யகம இனஙக�ணபபடடகதத 
சத�டரநத 2009  இறத�ய�ல ந�த�த த�டடம�டல 
ஒனற ளமறசக�ள�பபடடத.  அவவககய�ல 
ச�யறப�டகக�ச �@ர�க மனசனடககக 
ககறநதத ர.  100,000.00  ம�த�நதம ளதகவ 
எனபதம இனஙக�ணபபடடத.  ந�றவனஙகள 

��ரநதம ச�யறப�டட��ரகள ��ரநதம பனன�ர 
நனசக�கடய��ரகளம இனஙக�ணபபடடனர.

ந�த�த த�டடம�டகலயம ம�த�நத மதனகம ந�த�ப 
பஙக��பப��ரகக� இனஙகணட 
ஒரஙக�கணககம பண�கக�யம நலகதத�ன 
மதனகம ந�கறளவறறப பண�பப��ர�ன 
க.��@வன ளமறசக�ணடரநத�ர.

அவவககய�ல ம�த�நத மதனகம ந�த�ப 
பஙக��பப��ரக��கப பஙக��கக மனவநத 
பனன�ரவ��ல மவர�ல பலளவற க�ரணஙக��ல 
அபபஙக��பப�கனச ச�யய மடயவ�லகல. 
அவவககய�ல க�கடகக�த மனற ம�தஙக��ல 
ஒனறகக மடடம இனசன�ர பஙக��பப�கனப 
சபறறக சக�ள� மடநதத.  அவவககய�ல 
இநந�த�த த�டடம�டலன சபறளபற 83% ஆகம.

ம�த�நத மதனகமப பஙக��பப��ரக�தம 
அவரக�த பஙக��பப�னதம வ�பரம வரம�ற:

1. யனவ�� - கவ�ஞர மஹ�கவ� ந�கனவ�க அவரத 
கடமபதத�னர. (112,050)
2.  சபபரவ�� -  லணடன எனஃபலட ந�கபஷண� 
அமமன ளக�வ�ல (89,500)
3.  ம�ரச -  ம�ரச 8  சபணகள ந�க� மனன�டட 
சபணண�யம,  தலதத�யம இகணயச �ஞ��கககள. 
(100,000)
4.  ஏபரல -  சக�ழமப பலககலககழக 
வ�ஞஞ�னபட தம�ழ பகழய ம�ணவரகள. (70,000)
5. ளம - சத�ழ�ல��ர த�னதகத மனன�டட பகலட 
��நதகன கமயம. (145,133)6. 
6.  யன -  ஏத�லகள அகமபபடன இகணநத 
கனட� வ�ழ நலக அனபரகள. (108,500)
7.  யகல -  �ஞ�@வன ந�கனவ�க ய�ழ இநதக 
கலல�� 2001  உயரதரபப���வ ம�ணவரகள. 
(142,581)
8. ஓகஸற - க�கடககவ�லகல
9.  ச�பசரமபர -  தரமளதவ� �ப�ரதத�னம அவரகள 
ஞ�பகம�க �ப�ரதத�னம அவரகள. (100,000)
10.  ஒகளர�பர -  அமரர ச.  ளவலபப�ளக� 
ந�கனவ�க ந�வறகழ� மக�வ�தத�ய�லய பகழய 
ம�ணவரகள. (107,365)
11.  நவமபர -  சதன கலளப�ரன�ய� வ�ழ நலக 
அனபரகள. (188,193)
12. ட�மபர - க�கடககவ�லகல
ம�த�நத ந�த�ப பஙக��பபகக��ல ம�கக கடய 
சத�கக ஐகக�ய அசம��கக�வ�ன 
சதனகலளப�ரன�ய�வ�லரநத க�கடததத. 
அசச�யறப�டகட ப.ப�ரத@பன ளமறசக�ணட- 
ரநத�ர.
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இததவ�ர �மதத�ர� எனம அனபர ம�த�நதம ர. 
10,000  வதம பதத ம�தஙகள பஙக��தத வநத�ர 
எனபதம கற�பப�ட ளவணடயத�கம.

இநத ந�த�ப பஙக��பபககள க�கடததகமய�னத 
2010  இல ந�றவனச ச�யறப�டகக�த த�றமபட 
ஒரஙக�கணபபகதச ��தத�யம�கக�யத.  அவ 
-வககய�ல அவறகற த�டடம�டட,  ஒரஙக�கணதத, 
ள�க��தத,  பஙக��தத,  ��தத�யம�கக�ய 
அகனவரககம மனபபரவம�ன நனற�கக�யம 
ப�ர�டடககக�யம சத��வ�ததக சக�ளக�ளற�ம.

ந�த�ப பஙக��பபககள 2010

2010  இல சம�ர 136  நனசக�கடய��ரகள 
ஏறதத�ழ 1.6  ம�லலயன இலஙகக ரப�ககக� 
நலக ந�றவனததகக வழஙக�னர.  2009  உடன 
ஒபப�டககய�ல நனசக�கடய��ர எணண�ககக 
ஏறதத�ழ இரமடஙக�க� உள�தடன 
நனசக�கடத சத�கக 55%  ஆல 
அத�க��ததள�த.  பஙக��தத அகனவரத சபயர, 
பஙக��பப வ�பரஙகக�யம ந�றவன 
வகலதத�தத�ல ப�ரகவய�டல�ம.  அததடன 
ந�றவனதத�ன 2010  ஆணடற�கககய�லம 
அவவ�பரஙகள சவ��ய�டபபடம.  ��ல 
பஙக��பப����ன சபயர வ�பரஙகள சத��ய�தத�ல 
அகவ நலனவ�ரமப� எனபத ளப�னற சபயரக��ல 
உள�ன.

2010  ட�மப��ல 2011 கக�ன இர நனசக�கடகள 
க�கடததன.  அகவ 2010 வரவச�லவககள 
ள�ரககபபடவ�லகல.  அவறற�ன வ�பரம 
இவவற�கககய�ல க@ளழ உள�த.

2010 ந�த� வரவ�ன சரககம வரம�ற

31.12.2009 ம@த�                   7,360.56
நனசக�கடகள                      1,645,524.00
வஙக� வரம�னம                       1,797.44

சம�ததம                               1,654,682.00

2010 இல இர தனன�ரவலரக��ன சபய��ல�ன 
வஙக�க கணகசக�னளற பயனபடததபபடடத. 
அத ள�ம�பபக கணகக எனபத�ல ��றசத�கக 
வடட க�கடததத.  அத�லரநத வஙக�ச ச�லவகள 
ளப�க எஞ��யசத�ககளய வஙக� வரம�னம எனக 
கற�பப�டபபடக�றத.  ஆணட இறத�ய�ல 
தணடவ�ழநத சத�ககய�ன 8,481 
நனசக�கடய��சர�ரவர�ல ம@ளந�ரபபபபடடத.

ந�த�ப பஙக��பபகக��க ளமளல கற�பப�டப 
படடகவ அகனததளம க���கப சபறபபடடகவ 
அலல எனபகதயம இஙளக கற�பப�ட ளவணடம. 
வழஙக�ச ச�லவகள,  ��ல பயணச ச�லவகள, 
சவ��வனதடடககள ளப�னறகவ அனப��பபச 
ச�யயபபடடகவ அலலத பஙக��பப��ரக��ல 

ளநரடய�க வழஙகபபடடகவ ஆகம.  எமககச 
���ய�கத சத��நத சத�கககக� மடடளம இஙக 
ள�ரததளள��ம.  சத��ய�த தப�றச�லவகள 
உள��டட ��ல சத�கககள ள�ரககபபடவ�லகல.

ளமலம தனன�ரவலரக��ன ளநரம,  உகழபப�-
கனயம ந�த� அற�கககய�ல ள�ரபபத 
��தத�யம�லகல.  ந�த�ய�கக க�கடததகத வ�ட 
இததககய உகழபப�கக க�கடததத அத�கம 
எனளற நமபக�ளற�ம.

ச�லவகள 2010

2010  இன நலக ந�றவனச ச�லவக��ன வ�பரம 
வரம�ற

இகணய இகணபப   52,417.00
சத�கலளப��     9,990.00
ளப�ககவரவ                  30,407.00
கண�ன�, உபகரணஙகள                 71,900.00
ந�ரவ�கச ச�லவகள            167,995.00
ச�யறற�டட அலவலர                  214,000.00
க�க�த�த�கள                                      3,345.00
�டடச ச�லவகள                             52,500.00
வழஙக�, ஆடக�பசபயர                    15,700.00
ச�யத�மடல ம�த���                25,000.00
நலகத த�டடம                                562,532.00
ஆயவகம                                               4,500.00
க@றற                                                     79,200.00
ந�றவனச ச�யறற�டடஙகள            268,846.00
அச��டல                                              22,350.00
இநத�ய ந�கழவகள                              74,000.00

சம�ததம                                           1,654,682.00

ச�லவக��ல சபரம பகத� நலகத த�டடம 
ம�னனல�ககம ச�யவதறக�ன ந�த�யதவ� ஆகம. 
ச�யறற�டட அலவலரத மதனகமப பண� நலக 
வகலதத�தகத இறகறபபடததவத�க இரநதத.

அததடன ந�றவனம ��ரப�க வ���க��கல 2010 
எனம ம�னப�ரத�ய�ககச ச�யறற�டடதகதயம 
ளமறசக�ணடரநளத�ம.  அசச�யறற�டடம மலம 
ஆய�ரததககம அத�கம�ன பதத���கககள 
எணண�ம வடவம�ககபபடடதடன நலகத த�டட 
சத�ட��லககதத�ளலளய சவ��ய�டபபடடன.

எடட அற�மக ந�கழவகளம இர ச�யறப�டட�ர 
�நத�பபம ஓர எணண�மம�ககப பய�ற��ப 
படடகறயம 2010  இல இடமசபறறன.  இததவ�ர 
எணணறற �நத�பபககளம இடமசபறறன. 
ஆணடறத�ய�ல நலகப பண�பப��ர ச�யறப�டட 
வ���வ�ககம,  ளமமப�ட சத�டரப�ல தம�ழகததகக 
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ஒரபயணதகதயம ளமறசக�ணடரநத�ர. 
ச�யத�மடல ஒனகற சவ��ய�டவதறக�ன 
மனளன�டச ச�யறற�டடம ஒனறம 
ச�யறபடததபபடடத.

2010 இல இர இகணய இகணபபககள 
பயனபடததபபடடன.  அச��டல ச�லவக��ல 
சபரமபகத� ஆணடற�ககககக��யத�கம.  நலகத 
த�டடம தவ�ர க@றற வகலதத�ம,  ஆயவகம 
(IIRAA) ஆக�யவறறககம ந�த�யதவ�கள 
வழஙக�ய�ரநளத�ம.

ந�ரவ�கச ச�லவகள எனபத�ல 2010  மதல 5 
ம�தஙகளகக�ன மக�கமய��ர �மப�ததடன 
சமனசப�ரட ச�லவகள,  எத�ரப�ர�த ச�லவகள, 
அற�மக ந�கழவ-�நத�பபச ச�லவக��ல ஒரபகத�, 
தப�ற ச�லவகள ஆக�யன அடஙகக�னறன. 
மக�கமததவப பண� ளமறசக�ணளட�ர ச�யத 
ச�லவக��ன ம@���பபத சத�கககள� 
அகவய�கம.

2010  ளமய ம�ததத�ல ந�றவனதகத இலஙககய�ல 
�டட�@த�ய�கப பத�வச�யத சக�ணளட�ம. அதறக 
ஏறபடட ச�லவகள �டடச ச�லவக��கக 
கற�பப�டபபடக�னறன.

ச�லவகக� வ�த�கரத�ச சரககம�கப 
ப�னவரம�ற ப�ரககல�ம.

சத�கலளப��, இகணயம, வழஙக�   78,107.00
கண�ன�, உபகரணச ச�லவகள   71,900.00
ந�த�ய��பபககள 381,995.00
நனசக�கடகள 646,232.00 
ச�யறற�டடஙகள 293,846.00 
ந�றவனச ச�லவகள   78,195.00 
பயணச ச�லவகள   104,407.00

சம�ததம              1,654,682.00

கடநதக�ல ந�றவன ந�த�பபயனப�டம 
பஙக��பப��ரகளம

ஆணட�@த�ய�க நலகச ச�லவவ�பரம வரம�ற

2005-06      61,958.25
2007    371,343.00
2008    269,660.75
2009 1,050,506.00
2010 1,654,682.00

2010 வகர ம�க அத�கம பஙக��தளத���ன வ�பரம 
வரம�ற

இ. பதமந�ப ஐயர 497,830.00
இ. நறக@ரன 162,165.00
த�லகல சஜகந�தன  100,000.00
�மதத�ர�   100,000.00
ஆ. �ப�ரதத�னம  100,000.00
ளபரத இலஙககத தம�ழச �ஙகம   90,840.82
எனபலட ந�கப�ண� அமமன ளக�ய�ல  89,500.00
ப. ப�ரத@பன    77,292.75
ஆழ�ய�ள    75,930.00

2011 கக�ன பஙக��பபககள

2010 ட�மப��ல 2011 கக�ன இர நனசக�கடகள 
க�கடததன. அவறற�ன வ�பரம வரம�ற

இ. பதமந�ப ஐயர   50,000.00
��வளய�கம அமமன ளக�ய�ல 347,200.00

சம�ததம  397,200.00

இநதத சத�கககள 2011 ந�த�யற�கககய�ல 
ள�ரககபபடக�னறன.

ளமலம 2011  இலரநத ந�றவனதத�ன சபய��ல 
சத�டஙகபபடட கணகக�லககளம ந�த�க 
சக�டககல வ�ஙகலல பயனபடக�றத.  நலக 
ந�றவனததகக நனசக�கட ச�லதத 
வ�ரமபளவ�ரகக�க அவவ�பரம இஙளக 
தரபபடக�றத.

Account Name        : Noolaham Foundation

Account Number     : 1100063121

Bank : Commercial Bank 
  (Wellawatte Branch),    
  Colombo, Sri Lanka

சத�டரச��ய�க நனசக�கட அ��ததவரம 
அகனவரககம எமத நனற�கக� ம@ணடம 
சத��வ�ததக சக�ளக�ளற�ம.  சத�டரச��ய�ன, 
அத�க��தத பஙக��பளப த�டடம�டட ந�கலய�ல 
ச�யறபடதத மடய�மல இரககம பல 
ச�யறற�டடஙகக�யம ��தத�யம�கக வலலத 
எனபகதயம உஙகள கவனததககக 
சக�ணடவரக�ளற�ம.

நனற�

நலக வகலதத�தத�ல தஙகள நலகள,  இதழகக� சவ��ய�ட வ�ரமபம எழதத��ரகள, 
சவ��யடட��ரகள noolahamfoundation@gmail.com கக எழதஙகள.
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இலஙககத த�
ழரகள
னதம  த�
ழ ந
லதத
னதம 
ஆவணஙககள பபண
பபயனபடததம 

எணண
� நலகத த
டடம
பபர	ச�ர�யர இர	 ச�வசநத�ரன

நலக ந�றவனம (www,noolahamfoundation.org) 
ம�னநல உரவ�ககதத�கனப பரவல�ககம 
பண�கக� ய�ழபப�ணதத�ல �ம@பதத�ல 
சத�டஙக�யள�த.  இப பண�கய ளமறசக�ளவதற-
க�ன வ�வ��ர பய�ற�� வகபபகள 15.02.2011 
ச�வவ�ய மதல மனற ந�டகளகக 
வணண�ரபணகண இரதத�னம வத�ய�ல 
அகமநதள� ��நதகனககட ளகடளப�ர கடதத�ல 
இடமசபறறத.  நலக ந�றவனதத�ன ய�ழபப�ணப 
ப�ரளத� இகணபப��ர�கப பண�ய�றறம 
ளபர�����யர இர� ��வ�நத�ரன தம�ழர எணண�ம 
நலகதத�ன ளதகவ,  வகலதத�தத�ன வரல�றம 
ச�யறப�டம,  அதன பயனகள,  எழதத��ரகளம 
ஆரவலரகளம இப ப���ய பண�கக எவவககய�ல 
பஙக��கக மடயம எனபன பறற� பய�ற��ய�ன 
ஆரமப உகரய�றறககய�ல வ�பரம�க 
எடததகரதத�ர.

தகவல வ�ஙகக� எணண�ம (digital)  வடவதத�ல 
சக�ணடள� நறசற�கத�கய எணண�ம நலகம 
என வழஙகக�னளற�ம. எமத நலகதத�ன இகணய 
மகவ�� www.noolaham.org எனபத�கம.

இனற உலகம அற�கவ அடபபகடய�கக 
சக�ணட அற�வ கமய உலகம�க ம�ற� 
வரக�னறத.  தரவகள ஒழஙககமககபபடடத 
தகவல�க ம�ற� அற�வகக�ன அடதத�தகத 
உரவ�ககக�னறன.  அற�வ�ன ஓர உயரநத 
ந�கலளய ஞ�னம�கம.  இதளவ அற�வ�ன 
ப��ண�மம�கம.  இனற அற�வ��ர சப�ர��த�ரம, 
அற�வ��ர ஊழ�யம எனபத�க ஓர அற�வப பரட�� 
யகம உரவ�க� வரக�னறத.  �மக வரல�ற 
க�டடம வ�வ��யபரட��,  ககதசத�ழ�ல பரட�� 
ளப�ல அற�வபபரட�� மலம�களவ எமத �மக 
சப�ர��த�ர கல���ரதகத வலவள�த�கக 
கடடசயழபப மடயம.  இநந�கலகய எயதவதறக 
எமத தம�ழ மககளககப பண�ய�றறளவ எணண�ம 
நலகத த�டடதகதத த��தம�க வ�ரதசதடகக 
ளவணடய ளதகவ உள�த.

தம�ழ�ல �மக�ல அற�வ பக�ரபபடம ம�க மகக�ய 
வகலதத�ஙக��ல ஒனற�க நலக இகணயதத�ம 
வ��ஙகக�னறத.  எதவ�த இல�பளந�ககம அறற 
கடடமயற��ய�ன இத 2005 கதபசப�ஙகல 
த�னததனற த�ர ம.மயரன,  த�ர.த�.ளக�ப�ந�த 
ளப�னறவரக��ன ஆரவதத�ல உரவ�ககபபடடத. 
ம�ணவரக��க இரநத இவரக��ன இவ 
ஆககபரவம�ன ��நதகனயம ச�யறப�டம 
சபரம�வ தனன�ரவலரக��ன இகணவ�ன�ல 
வ���வகடநத ப�னனர க.  ��@வன�ன மயற��ய�ல 

ஒழஙககமககபபடட நலக ந�றவனம�க 
ம�றறபபடட த�ர பதமந�ப ஐயர அவரகக�த 
தகலவர�கக சக�ணட,  �ரவளத� க�க�கக�யம 
உரவ�கக� இயஙக� வரக�றத.  2011 �னவ�� வகர 
இநநலக வகலதத�தத�ல 8,300  வகரய�ன 
இலஙககத தம�ழ எழதத�வணஙகள பத�வ 
ச�யயபபடடள�ன.  1700 கக ளமறபடட 
எழதத��ரத நல வ�பரஙகள பத�ளவறறம 
ச�யயபபடடள�ன.  நலகள,  இதழகள, 
பதத���கககள,  ��ற ப�ரசரஙகள,  ஆயளவடகள, 
ந�கனவ மலரகள,  வ�ழ� மலரகள,  ஆயவ�தழகள, 
ப�ட��கல மலரகள,  உள��டட எமத 
மணண�றக��ய �கலவ�தம�ன எழதத�வணஙகளம 
ஆவணபபடததபபடட வரக�னறன. ம�தம ளத�றம 
200 – 300  பத�ய ம�ன நலகள பறற�ய வ�பரஙகள 
பத�ளவறறம ச�யயபபடக�னறன.  இந நலகக� 
எழதத��ர சபயர சக�ணடம, ஆணட �@த�ய�கவம, 
சவ��ய�டட பத�பப��ர வ�பரஙகக�க சக�ணடம, 
மறறம நலவகக �@த�ய�கவம ளதடப சபறல�ம. 
தம�ழ,  ஆஙக�லம,  ஆக�ய இர சம�ழ�க��லம 
ளதடவம உல�வவம இயலம.

இநத ம�ன நலகதத�ன பயனகள அ�பப��யன. 
எமத வரல�ற,  இலகக�யம,  பணப�ட,  �மயஙகள, 
ககலகள,  ந�டட�ர வழகக�றற�யல உள��டட 
அகனததம ஆவணபபடததபபடக�னறன.  அழ�யம 
ந�கலய�லள� எழதத�வணஙகள அடதத 
தகலமகறககக க�கடககம வணணம ளபண�ப 
ப�தக�ககப படக�னறன.  ஆயவ��ரகளககம, 
பலககலககழக ம�ணவரகளககம,  ப�ட��கல 
ம�ணவரகளககம நலகம ஓர அகறய�னள 
ஒ��ரநத அ�பப��ய கலவ�ச ள�கவகய 
ஆறறக�னறத.  உலக�ல எநத இடதத�ல 
வ�ழளவ�ரம எதசத�ககய�னரம ஒளர ளநரதத�ல, 
எந ளநரமம சபறறப பயனசபற மடக�னறத.

இகணயதத� வரககக கண�பப�ன மலம த�னமம 
450  ககம அத�கம�ளன�ர இந நலகதகதப 
பயனபடததவத சத��ய வரக�னறத.  இநத�ய�, 
இலஙகக வ��கரகள சபரநசத�ககய�கவம 
ஐகக�ய அசம��கக�,  ஐகக�ய ர�ச��யம,  கனட�, 
அவஸளரலய�,  ��ஙகபபர,  ப�ர�னஸ ளப�னற 
ந�டக��லரநத கண��ம�ன சத�ககய�னரம 
ப�ரகவய�டவத சத��க�னறத.  எணண�ம 
நலகதத�ளல எமககத ளதகவய�ன தகவலகக� 
இலகவ�கவம,  ளவகம�கவம,  எநளநரமம, 
எநந�டடல இரநதம பயனபடதத மடயம.

எனளவ எமத தம�ழச �மகதத�ன ளமமப�டடறக 
இனற�யகமய�த ம�ன நலகதத�ன வ�ரச��கக 
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ய�ழபப�ணதத�லள� அகனதத நலகஙகளம, 
தன�பபடட மகறய�ல நலகக� ள�க��தத 
கவதத�ரபளப�ரம நலகக�த தநத உதவமடயம. 
ம�னப�ரத�ய�ககபபடட ப�னனர அநநல ப�ரத�கள 
அவரக��டம த�ரமபவம ஒபபகடககபபடம. 
எழதத��ரகள,  பத�பப��ரகள,  இதழ�����யரகள, 
அவரக�த சவ��யடகக� எணண�மம�ககம 
அனமத�யடன அனபப� உதவ மடயம.  நலக 
வகலதத�தகத ம�ணவர மதல ஆரவலரகள 
அகனவரம பரவல�க அற�மகபபடதத� அதன 
பயனப�ட அகனவரககம க�கடகக உதவ� 
ச�யயல�ம.  ந�த� ம�கநதவர நலக ந�றவன 
ச�யறப�டகளகக ந�த�யதவ� வழஙக� 
ஊககவ�ககல�ம.

எத�ர க�லதத�ல இநத நலகதத�ல எமத கலவ�, 
பணப�டட அம�ஙகக� ஒ��,  ஒல வடவ�லம 
ஆவணபபடததம த�டடம உணட.  இலஙககத 
தம�ழ��ன பரணம�ன எகக�லதளதயம அழ�கக 
மடய�த நலகம�க இதகன உரவ�ககவதறக 
மககள அகனவரம ஒததகழகக ளவணடம.

ளபர�����யர இர�.  ��வ�நத�ரன�ன அற�மக 
உகரகயத சத�டரநத,  நலக ந�றவனதத�ன 
தகலவர த�ர பதமந�ப ஐய��னதம மதனகம 
ந�கறளவறறப பண�பப��ர த�ர களண��னநதன 
��@வன அவரக�தம உகரகள ஐகக�ய 
இர�ச��யதத�லரநத ஸககப மலம ஒ��பரபபப 
படடகமயம கற�பப�டத தககத.

த �ணபட இநத
யன இதழ
ல
ரநத

��@வன களண��னநதன,  இலஙககத தம�ழ ளபசம 
�மகஙக��ன எழதத�வணஙகக� டஜ�டடல 
மகறய�ல இகணயதத�ல ஆவணபபடததம நலகம 
அறககடடக�ய�ன தகலகம ந�ரவ�க இயககநர. 
இநத இகணயதத�தத�ல ஈழததத தம�ழ நலகக� 
இலவ�ம�கப படககல�ம எனபத ��றபபம�ம. 
அவ��டம ளப��ளன�ம.

இலஙககத தம�ழச �மகம எனபத ஏளத�சவ�ர 
வ�ததத�ல ��கக� ��னன�ப�னனம�க�ய�ரகக�ற ஒர 
�மகம�க இரகக�றத.  பவ�ய�யல �@த�ய�க ஒளர 
இடதத�ல வ�ழககடய சழலனற�,  அத பரநத 
வ�ழக�றத.  ��த�ரண ஒர நலகதகத 
ய�ழபப�ணதத�ல சத�டஙக�ன�ல ப�ரகவய��ரகள 
எனபவரகள மடடபபடததப படவ�ரகள. 
ய�ழபப�ணதத�ல வ��பபவரகள மடடளம அகதப 
பயனபடததககடய ந�கலகம இரககம.  இத 
இலணடன,  கனட� என எஙளக சத�டஙக�ன�லம 
அதத�ன நடககம.

ஆன�ல இகணயபபரபப�ல சத�டஙகபபடம ளப�த, 
அகத எலல� இடஙக��லம எலளல�ரளம 
ப�ரகககடய ந�கலகம ��தத�யம�கம.  அதத�ன 
அதன மகக�ய ளந�ககம.  எமத வரல�ற,  இலகக�யம, 
சம�ழ�,  பணப�ட,  �மயஙகள,  ககலகள,  ந�டட�ர 
வழகக�றகள உள��டட அகனததம 
ஆவணபபடததபபடக�னறன.  அழ�யம ந�கலய�லள� 
எழததககள,  ஆவணஙகள அடதத 
தகலமகறகளககம க�கடககம வணணம 
www.noolaham.org எனற எஙகளகடய டஜ�டடல 
நலகதத�ல ப�தக�ககபபடக�னறன.

நலகக� த�ரடட,  ஒவசவ�ரவ�தம�ன கரவககம 
தன�ததன� ககள கழககக� உரவ�கக� 
கவதத�ரகக�னளற�ம.  இககழககக� ஒரஙக�கண 
பபத�ல ��ல இடரபப�டகள இரகக�னறன.  அகத 
ம@ற�தத�ன சத�டரச��ய�க ச�யலபடடக 
சக�ணடரகக�னளற�ம.  இத�ல �வ�ல எனன 
சவனற�ல,  எலளல�ர�லம எலல� ளநரதத�லம 
ளவகல ச�யயமடய�த.  அவரவர தஙகளகக ளநரம 
க�கடககம ளப�தத�ன அநதப பண�கக�ச 
ச�யவ�ரகள எனபதத�ன.  இநத நலக 
வகலதத�தத�ல ளநரடய�க எழதத ஆவணஙகள 

சத�டரப�ன தகவலகக�ச ���ப�ரததம இகணததம 
த�தத�ல உள�டககதகத வ���வ�ககல�ம. 
இகணயதத�ல க�கடககம ம�னனலகளகக�ன பத�ய 
வ�வரப பககஙகக�த சத�டஙகல�ம.  எஙகளகக 
உதவ�ய ஒரவரகக ளநரம�னகம க�ரணம�கப 
பஙக��பப ககறயம ளப�த,  ளவசற�ரவர வரவ�ர. 
இபபட பத�யவரகள வநதசக�ணளட இரகக�ற�ரகள.

கடநத ஆற ஆணடக��ல ஒர ச�யலத�டடம�கத 
சத�டஙகபபடடத ந�றவனம�க வ�ரநதள�த. 2010 
நவமபர வகரய�ல எடட�ய�ரம ஆவணஙகக� 
ஆவணபடதத�ய�ரகக�னளற�ம.  இத ம�கபசப��ய 
அகடவ�க இரகக�றத.  அதறகபப�ல இன� 
ஆணடகக 12  ஆய�ரம ஆவணஙகள எனற இலககக 
கவதத�ரகக�னளற�ம.

இத�ல ப�டபபததகஙகக�யம கட 
ஆவணபபடததக�ளற�ம.  இகணயதத�ன மலம�க 
�கல ப�டஙகக�யம படககககடய ந�கலகம 
உரவ�கம.  டய�ன கலச�ர பத�க�ரம�க 
வ�ரநத�ரகக�றத.  அகத ஒழ�கக ளவணடய 
ளதகவய�ரகக�றத.  அகத ஒழ�ககம ளப�த சயகலவ� 
எனபத வ�ரம.  இகத ஊககவ�கக ளவணடய 
ளதகவயம ஈரகக�றத.

இதறக சப��ய ந�றவனஙக��டம�ரநத எநத ந�த� 
உதவ�கக�யம ந�ஙகள சபறறக சக�ள�வ�லகல. 
தன�நபரக��டம�ரநத க�கடககம உதவ�கக�த த�ன 
சபறறக சக�ளக�ளற�ம.  இதசவ�ர தனன�ரவக 
கடடமயற�� எனபத�ல ஆரவமள� எவரம 
பஙகசபறல�ம.

1887 மதல 2010  வகரய�ல�ன க�லபபகத�ய�ல 
சவ��ய�ன ஆவணஙகள எஙக��டம உள�ன. 
இலஙககத தம�ழ அலல�த சவ��யடகக�க 
சக�ணடரககம அயலகம பகத�ய�ல ஏறதத�ழ 300 
ஆவணஙகள உள�ன.

இபளப�த தம�ழர வரல�ற சத�டரப�ன 
ஆவணஙகக�த ளதடக சக�ணடரகக�ளற�ம.  அகவ 
ய���டம�வத இரபப�ன சக�டதத உதவல�ம. 
இலவ�ம�க இகணயதத�ல ய�ர ளவணடம�ன�லம 
அகதபபடககம வ�ததத�ல பத�ளவறறளவ�ம.

(06 சபபரவ�� 2011, பககம 25)
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ச�ரனகக அச�	க	 வ�ரத

நலக ந�றவனதத�ன மதனம� ச�யறப�டட 
அலவலர�ன ��வ�னநதமரதத� ச�ரன அச��க� 
ந�றவனம வழஙகம இம$சய�ரகக�ன அச��க� 
வ�ரத�மனப சபறறள$�ர.

அச��க� ந�றவனம எழபத ந�டக$�ல 3,500 ககம 
அத�க��ன தனன�ரவலரக$�ன பஙக$�பபடன 
இயஙகம சத�ணட ந�றவன��கம.  அத �மக 
��றறததகக�ன சவமலதத�டடஙகம$ மனசனட 
ககம ச�யறப�டட�$ரகளகக வழ�க�டடலம 
ந�த�யதவ�யம வழஙக� வரக�றத.  இநந�றவனம 
சத�டரப�ன ச�லத�க வ�பரஙகம$ ashoka.org 
எனம வமலதத$தத�ல க�ணல�ம.

அச��க� ந�றவனம இலஙமகய�ல மதனமமறய�க 
இம$சய�ரகசகன உரவ�கக�ய வ�ரத�மன 
ச�ரன உள$�டட ஐநத சபர சபறறள$னர. 
இதறக�ன வ�ரத வழஙகம ந�கழவ சக�ழமப 3 
இல அம�நதள$ சரணக� ச:�டடலல 03 
ஏபரல 2011  அனற நமட சபறறத.  இநந�கழவ�ல 
வ�ரத சபறசற�ர த�த ச�யறற�டடஙகள 
சத�டரப�ல சரகக��ன அற�மகவமரகம$ 
ந�கழதத�னர.

நலக கக	ழமப வடட இள�ச�	ர �நத�பப

நலகதத�ன சக�ழமப வடட இம$சய�ர �நத�பப 
09 ஏபரல 2011 அனற சக�ழமபத த��ழச �ஙகதத�ல 
இடமசபறறத.

இநந�கழவ�ல சக�ழமப வடட நலகச 
ச�யறப�டட$ரகளம சக�ழமபத த��ழச 
�ஙகதத�ன கத�ரக��ந�தன, இரகபத� ப�லஸதரன, 
த�ரசச�லவன,  ப�ஸகர� ஆக�சய�ரம நலகச 
ச�யறப�டட�$ரம ஆசல��கர��ன 
��வ�நத�ரனம கலநத சக�ணடனர.

க�மல 9 �ண�கக ஆரமப��ன இநந�கழவ�ல வ�ரத 
சபறசற�ரககம ச�யறப�டட�$ரகளகக��ன 
ப�ர�டட ந�கழவம இம$சய�ர கலநதமரய�டலம 
பத�ய நலகம ச�யத��டல அற�மகமம 
இடமசபறறன.

ந�கழவ�ன சப�த சக�ழமபத த��ழச �ஙகதத�னர 
நலகதத�றக வழஙக�ய ப�ர�டடச ச�யத�கள இநத 
இதழ�ன 2 ஆம பககதத�ல சவ$�ய�க�னறன

தம�ழ இள!� ம	ந	டடக கடடளரகள

1997 இல மதனமமறய�கத த��ழ இமணய ��ந�ட 
��ஙகபப��ல நமடசபறறத.  2010 வமர ஒனபத 
த��ழ இமணய ��ந�டகள இடமசபறறள$ன. 
2000 இல உதத�ம எனபபடம உலகத த��ழத 
தகவல சத�ழ�லநடப �னறம அம�ககப 
படடத�லரநத த��ழ இமணய ��ந�டகள அநத 
ந�றவனதத�ன�சலசய மனசனடககபபடக�னறன.

த��ழ இமணய ��ந�டக$�ல ��ரபப�ககபபடட 
ஆயவக கடடமரகள அடஙக�ய ��ந�டட �லரகள 
இமணயதத�லம சவ$�ய�டபபடட சப�த�லம 
அமனதமதயம ஒசர இடதத�ல ப�ரமவய�டவம 
இலகவ�கத சதடப சபறவம மடய�தமவய�க 
இரநதன.  அககமறமயப சப�ககவத�க த��ழ 
இமணய ��ந�டட �லரகள தகவல சத�ழ�லநடப 
கடடமரகள அமடவ எனம த$ம www.infitt.net 
எனம ஆடக$ப சபய��ல உரவ�ககபபடடள$த.

1999,  2000, 2001, 2002, 2003, 2004,  2009 ஆக�ய ஏழ 
��ந�டக$�ல 318 எழதத�$ரகள ��ரபப�தத 349 
கடடமரகள இதத$தத�ல சவ$�ய�டபபடடள$ன. 
1997,  2010 ��ந�டட �லரக$�ன கடடமரகள 
இனனமம சவ$�ய�டபபடவ�லமல.

இவவமலதத$தத�ல கடடமரகம$ எழதத�$ர 
சபயர சக�ணடம கடடமரய�ன வமக சக�ணடம 
சதடயமடயல�ம.  கடடமரகள 38  வமகக$�கப 
ப���ககபபடடள$ன.  இநத வமலதத$தத�ன 
ச�யலமய உரவ�கக�யவர  வ�ரப� த.  க�சர�ன 
எனபத கற�பப�டததககத.

இவவமலதத$தத�லரநத சபறபபடட கடடமர 
ஒனற இநத இதழ�ல �றப�ரசர��க�றத.

தம�ழ வ�கக�பப&ட�	வ�ல 30,000 கடடளரகள

கடநத ஏபரல 8,  2011 அனற த��ழ வ�கக�பபடய� 
30,000 கடடமரகம$ எடடயள$த. 2003 நவமப��ல 
ச�யறபடத சத�டஙக�ய த��ழ வ�கக�பபடய� 2005 
ஓகஸறற�ல 1,000 கடடமரகம$யம 2007 ஏபரலல 
10,000 கடடமரகம$யம 2009 நவமப��ல 20,000 
கடடமரகமலயம எடடய�ரநதத.

வ�கக�பபடய�வ�ன கடடமழபமபயம ச�யறப�ட 
கம$யம வ�ப��ககம கடடமர ஒனற இவவ�தழ�ல 
�Kளப�ரசர��க�றத.
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இவரகள ப�ரவவய�ல ...
நலகம.சக�ம ச�யயம பண� இனமறய க�லகடடதத�ல அவ��ய��ன பண�. இநதபபண�மய இனமறய 
இம$ஞரகள மனன�னற ச�யவத ��கவம �க�ழச��ய�ன ச�யத�ய�க இரகக�னறத. அவரக$�ன 
அரபபண�பப�ன இநத ஆவணபபத�வ�னத எத�ரக�ல �நதத�ய�னரகக ஒர வரபப�ர��தம எனபத�ல 
��றறக கரதத�லமல. அவரக$�ன பண�மய வ�ழதத� வணஙகக�னசறன.  

- ம.கத�ரக��ந�தன

மறற மழத�க இம$ஞரக$�ல நலகம.சக�ம ஆறற�வரம பண�கள அ$பப��யத. அமமயற��கக 
சக�ழமபத த��ழச �ஙகதத�னர�க�ய ந�மம எம��ல�ன உதவ�கள ப��நத வரக�சற�ம எனபத�ல 
சபர�க�ழச�� அமடக�சற�ம.  உஙகள மயற�� சக�ழமப வ�ழ த��ழசபசம �ககளகக �டடம பயன 
தர�த உலசகஙகம பரநதபடட வ�ழம த��ழ சபசம �ககளககம பயனபடட வரவத உவமக தரம 
ச�யத�ய�கம. தஙகள பண�கள ச�னச�லம ��றபபறற, உலசகஙகம  வ�ழம த��ழ சபசம �ககளகக 
சத�ணட�றற சவணடச�ன �ன��ர வ�ழததக�சற�ம!  

- ஆ. இரகபத� ப�லஸதரன

அழ�வகக உடபடடரககம ஓர இனதத�ன 
தடயஙகம$ த$ர�த
ஆவணபபடததம உஙகள பண� 
��றபபற வ�ழததககள  

- ச�. த�ரசச�லவன

��ற த�ய�கம ச�யத�ல
��ற�த$வ சவறற�மய சபறமடயம
ப���ய த�ய�கம ச�யயம இடதத
ப���ய சவறற�மய அமடய மடயம   

அதறகம�ய கமல, கல�ச��ரம இனதத�ன சத�னம�மய சத�மலதத எ�த த��ழ இனதத�ன 
பத�வகம$ பல த�ய�கஙகள மலம சபண சவணடய கடம�மய ச�யயம இம$ஞரகளகக எனத 
�ன��ரநத வ�ழததககள.  

- ��. ப�ஸககர�

பத�ய நலகம
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இத ஒர நலக ந�றவன சவ$�யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ����யர கழ
இ. க�ரஷணக��ர

ச��ச��சநத�� க�ரஷணக��ர
க. ��Kவன

த�. சக�ப�ந�த

பத�பப�����யர
சக�ப�

பத�ய நலகம இதழ�ன உள$டககம  அமனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�மலபப�டமடப ப�ரத�பலபபத�க 
இரககச�னற�லமல.  சவ$�ய�கம கடடமரக$�ன கரததககள கடடமரய�$ரகளமடயமவ.  சப�தவ�க 
இதழ�ன உள$டககம Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) உ���ததடன சவ$�ய�க�னறத.
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நலக ந�றவன��னத இமணயதத�ல ஓர எணண�� ஆவணக க�பபகதமத ந�றவவத�ல இமடயற�த 
உமழதத வரக�னறத.  2000  ஆம ஆணடசலசய ஈழதத ஆவணக க�பபகம ஒனமற இமணயதத�ல ந�றவ 
சவணடம எனம மனச��ழ�சவ�னற த��ழ இமணய ��ந�டடல மனமவககபபடடரநதம� அணம�ய�ல 
எ�த கவனததகக வநதத.  இலஙமகத த��ழ ஆவணகக�பபகம சத�டரப�ல சப��ய மதல�வத கடடமர 
இதவ�கசவ இரககல�ம.  அவவமகய�ல கற�தத ��ந�டடக கடடமர இஙசக �Kளப�ரசர��க�றத.  �Kளப�ரசர 
அன�த�ய$�தத  கடடமரய�����யரகக  எ�த நனற�கள.

இவயதத�ல தம�ழ ஆவக க�பபகம

சவரணர�ஜ� ந�லக�ன 
இறத�ய�ணட ��ணவர

இலஙமகச �டடக கலல�� சக�ழமப 12, இலஙமக

அற�மகம

த��ழ இமணயம 2000  �ரவசத� ��ந�ட நமடசபறறக சக�ணடரககம இவசவம$ய�ல இமணயதத�ல 
த��ழ ஆவணக க�பபகம எனற தமலபப�ல ஒர சரகக��ன ஆயவககடடமரமய ��ரபப�ககம 
வ�ரபபடன இம மயற��மன ச�றசக�ளக�னசறன. எனத ஆயவமர இலஙமகய�லரநத த��ழ ஆவணக 
க�பபகம ந�றவவத�ல அ$�ககபபடககடய பஙக$�பப�மன அத�க$வ கற�ததக க�டடவத�க 
இரபப�னம,  இசத நமடமமறமய ஏமனய த��ழ கற நலலலகதமதச ச�ரநதவரகளம ப�னபறற�த 
தததம ந�டக$�லரநத உ��ய பஙக$�பமப வழஙகக கடயத�க இரககம எனபத நமப�கமக.

ஆவ!க க	பபகதத�ன மகக��ததவம

ஒர இனதத�ன இரபபக கற�ததம அதனத ச�ழ�பப�ன வ�ழவ கற�ததம தறக�ல �நதத�யம வரஙக�ல 
�நதத�யம அற�நத சக�ள$ வலலத�க வரல�றறப பத�வகம$ப சபண�மவபபத 
அதத�ய�வ��ய��னத�கம,  வரல�றமற எடததக கறவத�ல,  கல சவடடககள,  பமதசப�ரடகள, 
இலகக�யஙகள எனபவறறடன க�ககபபடட ஆவணஙகள சபரமபஙக�மன வக�பபமத ந�ம அற�சவ�ம. 
இதன சப�ரடசட ச�மல ந�டகள ஆவணக க�பபத தமறய�ல சபர�$வ நவன கரவ�கம$யம 
சத�ழ�ல நடபஙகம$யம பயனபடதத� வரக�னறன.

இவ வமகய�ல ஒவசவ�ர ந�டம,  அந ந�டடல வ�ழம ஒவசவ�ர தன�ததவ��ன அமடய�$ஙகம$ 
உமடய இனஙகளம தததம வரல�றகம$ப சபண�பப�தக�ககம வமகய�ல,  ���ய�ன மமறய�ல 
சத�கககபபடட சத�டர ந�கழச��ப பத�வகம$ப சபண�வரதல கறபமனக கமதகள வரல�ற�க ��றறம 
சபறவமதத தடகக உதவவதடன உணம�ச �மபவஙகம$ உலககக எடததக கற உதவம எனபத�ல 
இர கரதத�ரகக மடய�த. இதன க�ரணதத�ன�சல த��ழ �கக$த இரபமபயம வரல�மறயம ���ய�ன 
மமறய�ல எத�ரக�ல �நதத�கக எடததச ச�லல ஓர ஆவணகக�பபகம இனற�யம�ய�தத�க 
அம�க�னறத.

இள!�தத�ல ஆவ!க க	பபகதளத ந�றவ சவணட� அவ���ம

ஏலசவ கணன� யகதத�ல க�லட எடதத மவததவ�டட ந�ஙகள,  இரபதசத�ர�ம நறற�ணடல 
இமணயம எனற இமணயறற வ�ஞஞ�ன சத�ழ�னடப ��தனதத�ன த�ககததககள 
வ�ழசவணடயவரக$�கவம வ�ழப பழககப படதத�க சக�ள$ சவணடயவரக$�யம இரகக�னசற�ம. 
இவவமகய�ல இமணயம எனபத உலசகஙகம பரநத வ�ழம ஒவசவ�ர தன�நபமரயம 
ஒனற�மணககம ��தன��க அம�க�னறத.  இமணயதத�ல எ�த ஆவணஙகம$ப ப�தக�ததக 
சக�ளவதன மலம சப$த�க அழ�வக$�லரநத அமவ க�பப�றறப படக�னறன.

ச�லம அத�க ��ர���னற� ஆவணஙகம$ப சபறறக சக�ளவதடன சநரம,  சப�ரட ��ககனததககம 
இமணய ஆவணக க�பபகம வழ�வகககம.  இமணயதத�ல எ�த ச�க��பபகள தல சவ$�ய�ல 
சபணபபடவத�ல ஆவணக க�பபகம ஒனமற ந�றவ�ப சபணவத�ல மகக�ய ப�ரச�மனய�க இரககம 
இடப ப�ரச��மனயம சபர�$வ தKரககப படக�னறத.  இக க�ரணஙக$�ல ஆவணக க�பபகம ஒனமற 
இமணயதத�ல ந�றவவத சப�ரதத��னத�க இரககம.
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இள!� ஆவ!க க	பபகதத�ன மலம	ன ப�னகள

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம ப�ரத�ன��க த��ழ கறம நலலலக�ல நமடசபறம 
மகக�யததவ��கக அததமன �மபவஙகள சத�டரப�ன அமனதத ஆவணஙகம$யம இயல��ன$வ 
பரண��கக சக�ணடரககம.  இதன மலம த�யத த��ழ ந�டடலம ஈழ நனன�டடலம �டட�னற�, 
த��ழரகள ச�ற�வ�க வ�ழம �சல��ய�,  ��ஙகபபர �றறம ச����ஷ�யஸ,  ப�ஜ� தKவகள ஆக�ய 
ந�டக$�லம வ�ழம அவவத சத�ஙக$�ன ச��நதக கடக$�க வ�$ஙகம த��ழ �கக$�ன வரல�றமறத 
சத�கதத மவதத�ரககம தகவற க$ஞ��ய��க இத வ�$ஙகம.

இனற த��ழ �ககள உலசகஙகம பரநத ஏறதத�ழ அறபதககம ச�றபடட ந�டக$�ல வ�ழநத 
வரவத�ல,  இவவ�ற�க அவவத சத�ஙக$�ன ச��நதக கடக$�யலல�த,  த��ழர பறற�ய தகவலகம$ 
அற�ய வலல மலஙகள அத சத�ஙக$�ல இலல�த க�ரணதத�ல அலலலறம �சக�தரத த��ழரகள, 
இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம மல��க இககமறமயத தKரககக கடயத�க இரககம.

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன �றசற�ர பயன ய�சதன�ல,  வ�ரமப�ய சநரதத�ல வ�ரமப�ய 
வ�டயம பறற�ய தகவலகம$ அற�நத சக�ள$ இத வ�த�ய$�பபத�கம.  கற�தத ஓர இடபபரபப�ல, 
கடடக கடட�ன சக�பபக$�ல ச�க��தத மவககபபடடரககம ஆவணஙகம$ சதடப ப���தசதடதத 
சவணடய தகவமலப சபறவத�ல இரககம ��ர�ஙகள நKககபபடக�னறன.

ச�லம சதமவய�ன ஒவசவ�ர தகவலகம$ப சபறவத�ல இலகவ�ன வழ�பபடததலகம$ வழஙகக 
கடயத�க இரபபத இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன �றசற�ர வ�ச�ட அம���கம.  அத�வத 
கற�தத ஒர ஆவணதத�ல உள$ ஒர ச�யத� அலலத தகவல சத�டரப�ல�ன ச�லத�க தகவல (additional 
information) அலலத அத சத�டரப�ல�ன இமயப�ன தகவல (relevant  information) எதமனயம 
பயனசபறனர அக கற�தத ஆவணதத�மனப ப�ரமவய�டடக சக�ணடரககம சப�சத ச�னறமடயக 
கடயத�கத சத�டபபகள (links)  வழஙகபபட மடயம.  கற�தத அத சத�டபப மகவ��ய�ன ச�ல 
அழததவதன மலம சநரடய�க எநதச ��ர�மம இனற� ச�லத�க அலலத இமயப�ன தகவல ச���ககப 
படடள$ பககததககப பயனசபறனர அமழததச ச�லலபபடக�னற�ர.

உத�ரண��க,  இரபத�ம நறற�ணடல ஈழதத��ழக கவ�மதகள எனனம தமலபப�ல�ன பதத���மகக 
கடடமரசய�னற�மன வ���ததக சக�ணடரககம சப�த,  அத�ல ப�னவரம வ�கக�யம வரக�னறத என 
மவததகசக�ளசவ�ம.

ஈழத தம�ழக கவ�தத வரல�றற�ல மக�கவ�கக மகதத�ன இடம உணட. ம�வ�டடபரம கநதசவ�ம� கக�வ�ல�ல 
இடம ப#றற ஆலயப #�ரகவசம பத�டர#�ல அவர எழத�ய கவ�தத ஒனற. 

என அவ வ�கக�யம சத�டரக�றத.

இவவ�டதத�ல, கவ�மதகள பறற� அற�ய வநத ஒரவரகக, ஆலயபப�ரசவ�ம சத�டரப�ல�ன தகவலகம$ 
அற�யம ஆவல எழநத வ�டக�னறத.  ��த�ரண��க எனற�ல,  வ���ததக சக�ணடரககம கற�தத 
ஆவணக சக�பமப மடமவதத வ�டட, ஆலயப ப�ரசவ�ம சத�டரப�ல�ன �றமறய சக�பமபப பரடடத 
சதடசவணடய சதமவ ஏறபடம. ஆன�ல இமணய ஆவணக க�பபகதத�ல கற�தத வ�கக�யதத�ல ஆலயப 
ப�ரசவ�ம எனற பததத�ல மவதத அழததவதன மலம ஆலயப ப�ரசவ�ம சத�டரப�ல�ன பககஙகளகக 
உடனடய�க வ���பபவர அமழததச ச�லலபபடக�னற�ர. இத, ஆயவ மயற��க$�ல ஈடபடசவ�ரககம 
ஏமனயவரகளககம பயன$�ககம ப�ரத�ன��ன ச�லத�க அம���கம.

இள!� ஆவ!க க	பபகதளத ந�றவளக��ல கவனஞ க�லதத சவணட� அம�ஙகள 

இமணய ஆவணக க�பபகதமத ந�றவமகய�ல அதன த�ரதத��ன தகவலகம$ வழஙகம தனம�, பககச 
��ரப�னம�, உணம�த தனம� எனபமவ  கற�தத அத�க கவனஞ ச�லததபபட சவணடம. ஏசனன�ல, 
இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம ஒர கமத ச��லலம தனம�யத�ய அனற�,  ���ய�ன வரல�றறத 
தகவலகம$ ஆயவ�$ரகளககம,  ப�ற இன ச��ழ� �ககளககம வழஙக வலலத�கக கண�ககப படதல 
சவணடய�கம.

இள!� ஆவ!க க	பபகதளத ந�றவ உதவ��	��ரகக வலல மலஙகள

இமணய ஆவணக க�பபகதமத ந�றவ வலல, மலஙக$�க, பலசவற ந�றவனஙகள,  அம�பபகள,  தன� 
நபரகள எனசப�மரக கற�பப�டல�ம.  உத�ரண��க,  இலஙமகமயப சப�றதத �டடல,  இமணய 
ஆவணக க�பபகததககத சதமவய�ன தகவலகள,  பதத���மகப ப�ரத�கள எனபவறமற இலஙமகத 
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சத��ய சவடகள கடத த�மணகக$தத�லரநத சபறறக சக�ள$ மடயம.  அர��ஙகதத�ன உததரவடன, 
அஙகள$ த��ழ ச��ழ�,  இன,  பணப�ட கற�தத தகவலகம$ வழஙக வலல த��ழ �றறம ப�ற ச��ழ�ப 
பதத���மகக$�ன மலபப�ரத�கம$ப படய�வண��கக�க சக�ள$ல�ம.

இசத சப�னற, ஏமனய ந�டக$�லம உள$ சவடக கடஙக$�ல இரநத இவ ஆவணஙகம$ப சபறறக 
கற�தத அவவந ந�டட அரசகள அலலத தகவமடய அத�க���க$�ன உதவ�மயப சபறறக சக�ள$ல�ம.

அடதத,  ஆவணக க�பபகதத�ல உள$டககப பட வலல தகவலகம$ வழஙக மனவரம 
அம�பபக$�ட��ரநத உ��ய தகவலக$�ன மலப ப�ரத�கம$சய� படகம$சய� சபறறக சக�ள$ல�ம.
தன� நபர ச�க��பபகளம இமணய ஆவணக க�பபகதத�ன உரவ�ககததகக உறதமண ப��யக 
கடயமவய�கம.  இதறக ��க நலல மனனத�ரண��க த�கழபவர இலஙமகய�ன கணட நக��ல வத�யம 
இர�.கனகரதத�னம எனப�ர�வ�ர.

இவ��டம 1900 ம ஆணட மதல சவ$�வநத த��ழரகளடன சத�டரபமடய பதத���மகச ச�யத�கள 
ச�க��பபகள ப�தக�ககபபடட மவககபபடடள$ன.  இநத ��தனம (த��ழ,  ஆஙக�லம),  ஈழசக���, 
சதநத�ரன,  த�னபத� �றறம இனறம சவ$�வநத சக�ணடரககம வரசக���,  த�னககரல,  த�னகரன, 
நவ�ண� சப�னற பலசவற பதத���மகக$�லம சவ$�வநத அர��யல,  கமல,  இலகக�யம,  �மகம 
சத�டரப�ன மகக�ய��ன �மபவஙகள பறற�ய ச�யத�கள ஒழஙக�க கதத��ககபபடட,  உமறக$�ல 
இடபபடடப சபணபபடட வரக�னறன. இலஙமகச சவடகள கடதத�ல க�மடகக�த பல தகவலகள கட 
இவர வ�ம க�ணபபடக�னறன.

இவரத ச��நத மயற��ய�லம,  சபர�தமனப பலகமலக கழகதமதச ச�ரநத சபர�����யரகள ��ல��ன 
ஊககவ�பப�ன�லம உலகத த��ழர ஆவணக க�பபகம எனற அம�பப இவர�ல ஆரமப�தத இனறம 
ந�மலததள$த.  தறசப�த இவர பல தகவலகம$ நணபட��ககம மயற��ய�லம (micro  filming) 
ஈடபடடள$�ர.  இவர வ�மள$ பலசவற தகவலகளம இமணயதத��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன 
உரவ�ககதத�ல பயனமடய பஙக$�பமப வழஙக வலலமவய�ய�ரககம.

ச�லம இலஙமகய�லம,  இனன ப�ற ந�டக$�லம உள$ இவர சப�னற தன��ன�தரகள பல��ன 
ச�க��பபகள இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன உரவ�ககதத�ல உதவவதடன,  இவவ�ற�ன 
மயற��க$�ல ஈடபடசவ�மர உலகத த��ழ �மகததகக அற�மகபபடதத�,  அவரகம$ ஊககவ�ககவம 
ச�யயம

இள!� ஆவ!க க	பபகதளத ந�ரவக�ததல

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதமத ந�ரவக�பபதறக,  ந�டகள சத�றம ப�ரத�ந�த�கள ந�ய��ககபபட 
சவணடம.  எலல� ந�டக$�ன ப�ரத�ந�த�கம$யம உள$டகக�ய உயர�டடப சப�தச �மபசய�னற�ன 
கடடபப�டடன கKழ,  ஒவசவ�ர ந�டக$�லம உப ச�யறகழககள அம�ககபபடல�ம.  அவ உப 
ச�யறகழககளளளம,  ஒவசவ�ர ப���வகளகக�க (உத�ரண��க அர��யல,  கமல,  இலகக�யம சப�னற 
சவவசவற தமறகள) தன�ததன�ப ப���வகள அம�ககபபட சவணடம.

அவவத தமறக$�ல சதரச�� சபறற ஆரவமமடய அனபவம வ�யநதவரகள இககழகக$�ல ச�ரததக 
சக�ள$பபட சவணடம.  அநதநத ந�டகள கற�தத தகவலகள சத�டரப�ல அவறற�ன நமபகததனம�, 
���ய�நதனம� எனபவறமற உறத� ச�யத சக�ளளம சப�றபமப அநதநத ந�டக$�லள$ உப 
கழககள ஏறறக சக�ள$ல�ம.  �ரசம�கள எழ��டதத,  சப�தககழவ�ல இறத� மடவ எடககப 
படல�ம.
ச�லம,  ஒவசவ�ர ந�டக$�லமள$ உபகழககம$ச ச�ரநதவரகள உடனககடன தகவலகம$யம 
ஆவணஙகம$யம இமணயதத�ல ஏறற வ�த�ய�க இதறக��ய வ�த�கள இவ இமணயத த��ழ ஆவணக 
க�பபகப சப�தககழவ�னர�ல ச�யத சக�டககபபடல சவணடம.  இதன மலம இலகவ�கவம 
வ�மரவ�கவம தகவலகம$ இமணயதத�ல ஏறற�, பயனக��களகக உச� வ�த�கம$யம பயமனயம சபற 
உதவக கடயத�ய�ரககம.

மடவளர

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம ஒனற உரவ�ககப படவதன அவ��யதமதயம,  அதன மலம 
தறக�ல �நதத�யம,  வரஙக�ல �நதத�யம சபறறக சக�ள$க கடய பயனகள கற�ததம  இதவமர 
கற�யவறற�ல வ�$ஙக�க சக�ள$க கடயத�ய�ரககம எனபத எனத நமப�கமக.  இப பண� 
வ�மரவ�கவம வ���வ�கவம ச�றசக�ள$ப படவதறக�ன ஊககதமதயம ஆதரமவயம வழஙக 
சவணடயத உலகத த��ழ�னதத�ன கடம�யம சப�றபப��கம.

5



வ�கக�பப�டய� - கடடவ�பப - த�றநத பலவமசச"�தத

ம. மயரன

கறபமன ச�யத ப�ரஙகள.

ஒர கமலகக$ஞ��யதமதத த�றநத ந�மலய�ல உரவ�கக 
மடய��?

த�றநத கமலகக$ஞ��யம எபபட இரககம?

அத மறற�லம இலவ���க இரககம.  ய�ர 
சவணட��ன�லம எபசப�த சவணட��ன�லம அதமனப 
பயனபடதத மடயம.  எவரம அதமனத தமச��ட 
மவததகசக�ள$ மடயம.  கமலகக$ஞ��யம 
சக�ணடரககம கடடமரகம$ வ�ட அத�க��ன தகவலகள 
த�கக சத��நத�ரநத�ல அததகவலகம$ எவரம 
அககமலகக$ஞ��யதத�ல ச�ரததவ�டமடயம. 
தகவறப�மழகள ஏத��ரநத�ல எநதக கடடபப�டகள��னற� 
அவறமற த�ரதத�வ�ட மடயம.  எவரம த�கக சத��நத 
வ�டயஙகள சத�டரப�க எநத அ$வ�ல�ய�னம 
கடடமரகம$ அநத கமலகக$ஞ��யதத�ல பத�த�க 
உரவ�கக மடயம.  அஙசக இரககம ப�ற கடடமரகம$ 
எநத கடடபப�டகளம இலல��ல எதறகம 
பயனபடததமடயம.  அபபடசய நகசலடததத தனனமடய 
பததகம ஒனற�ல ச�ரததகசக�ள$ மடயம.  ய�ரம சகளவ� 
சகடக ��டட�ரகள.  அஙசகயள$ கடடமரகம$ எலல�ம 
சத�கததப பததக�டதத வ�றக மடயம.  எநதக 
க�பப��ம�ச ��ககலம எழ�த.  கமலகக$ஞ��யதத�ல 
பத�த�கச ச�யயபபடம த�றநத ந�மல ��றறஙகம$க 
கணக�ண�தத தக�தனவறமற எவரம நKகக�வ�டவம 
மடயம.

இபபட ஒர கமலகக$ஞ��யம ��தத�ய��?

���,  இபபட ஒர கமலகக$ஞ��யம கடட�யம 
இரககசவணட��?

ஒர பகழ சபறற ந�றவனம ஏர�$��ன அற�ஞரகம$ப 
பயனபடதத� கமலகக$ஞ��யம ஒனற�மன உரவ�ககக�றத 
எனற மவததகசக�ளசவ�ம.  அதமனப 
பயனபடததபசப�கம பயனரக$�ன நKஙகள மககள 
கடடபபடட ந�மலய�சலசய அதமன அணக 
அன�த�ககபபடவரகள.

ஒனற நKஙகள அதமன வ�மலசக�டதசத வ�ஙக சவணடம. 
அஙசக உள$ கடடமரகம$சய� அதன பகத�கம$சய� 
எகக�ரணம சக�ணடம நKஙகள சவற சதமவகளககப 
பயனபடததமடய�த.  க�பப��ம�ச �டடஙக$�ன கKழ 
நKஙகள ��மறககச ச�லலம வ�யபபள$த. 
சவணடச�னசற ச�யயபபடட,  தவறதல�க ச�யயபபடட 
தகவற தவறகம$ நKஙகள உடனடய�க த�ரதத�வ�ட 
மடய�த.  கமலகக$ஞ��யம சக�ணடரககம தகவலகள 
ஒர ��லரகக ��ரப�க இரகக�றத எனற உ��ம�சய�ட 
வ�த�டட கடடமரகம$ த�ரதத�வ�ட மடய�த.  உஙகளகக 
சத��நத பலசவற வ�டயஙகள சத�டரப�ன கடடமரகம$ 
அத�ல நKஙகள உடனடய�க சதநத�ர��கச ச�ரககமடய�த.

எபசப�தம உஙகள மககள கடடபபடசட இரககம. 
க�பப��ம� எனம �ஙக�ல எபசப�தம உஙகம$ப 
ப�மணதசத இரககம.

இநத கடடததம$கம$ அறதத,  பலம�சச��ததககம$த 
த�றநத ந�மலய�ல,  கடடறற ந�மலய�ல 
மவதத�ரககசவணடம.  பக�ரவதறக�ன சதநத�ரம 
சவணடம,  கடடமழபபகக�ன வழ�த�றககசவணடம எனற 
சக�ரம ஒர பத�ய சப�கக இமணய சவ$�ய�ல, 
��னசவ$�ய�ல ஏறபடடரகக�றத.

"தன�ய��ம�"  எனபத அநKத�,  சப�த�ககள உ��ம�ய�க 
பலம�சச��ததககள இரபபசத �ன�த கலம மனசன�கக� 
நகரவதறக�ன வழ� எனற இநத "கடடறபப"  இயககம 
உரததசச��லக�றத.

இமணய உள$டககஙகள �டட�லல,  ச�னசப�ரடகள, 
த�மரபபடஙகள,  பததகஙகள,  கமலபபண�கள அமனததச� 
"த�றநத"  ந�மலய�ல சப�த�ககள உ��ம�ய�க 
இரககசவணடம.  அமவ அமனததம �ன�த கலதத�ன 
ச��ததகக$�க,  வ�ய�பகததடன இரககசவணடச� 
அலல��ல,  தன��ன�தரக$�ன கறக�ய உ��ம� 
சக�ரலகளககள அகபபடடபசப�யவ�டககட�த எனற 
இநத எத�ரபப�யககதமத ஆத��ககம அமனவரம 
வ�ரமபக�னறனர.

இநதப பத�ய பரட��கர��ன ��நதமனபசப�கக 
ச�னசப�ரள சத�ழ�றறமறய�சலசய மதலல சத�னற�யத. 
�ககள உமடம�ய�க,  கடடமழபப�க ச�னசப�ரடகள 
த�றநத ந�மலய�ல உரவ�ககபபடசவணடம, 
பக�ரபபடசவணடம எனற ஆரமப�தத இனற எலல� 
வமகய�ன பலம�சச��ததகக$�னதம த�றநத ந�மலமய 
வலயறததக�றத. பலம�சச��ததககம$ கறகக� மடககம 
"க�பப��ம�"  ஒபபநதஙகம$க க�டட��க எத�ரகக�றத. 
க�பப��ம�கக ��றற�க பலம�சச��ததககம$ 
உரவ�ககம �ன�தரக$த உமழபப�மனயம உ��ம�மயயம 
க�தத,  அதமன பயனபடததம �ன�த கலதத�ன 
சதநத�ரதமதயம க�ககம "அ$�பப��ம�"  ய�மன 
மனமவகக�னறத.  �டட�Kத�ய�ன அ$�பப��ம� 
ஒபபநதஙகளம உரவ�ககபபடடள$ன.

பலம�சச��ததகக$�ன த�றநத ந�மலமய, 
கடடமழபப�மன,  கடடறற பக�ரதமல மனன�றததம 
இயககம,  அநத இயககதத�ன ��நதமனகம$ 
அடபபமடய�ககசக�ணட "த�றநத"  பலம�சச��தத 
உரவ�ககம இனமறய உலக ஒழஙக�ல ��தத�யபபட��? 
அலலத இசதலல�ம சவறம "அழக�ய கனவகள" த�ன�?

இநத சநறற� சரககம �நசதகஙகம$ எலல�ம த�த 
சவறற�க$�ல சடசட��ததகசக�ணட அத� சவக��ய 
வ$ரநதசக�ணடரகக�றத "த�றநத மல"  இயககம.  சபரம 
ந�றவனஙக$�ன ஆத�ககதமதசயலல�ம அடதத 
உமடததவ�ற எலல�ததமறக$�லம த�றநத மயற��கள 
சவறற�சபறறகசக�ணட வரக�னறன.

இநத �கதத�ன சவறற�ய�ன ��கச��றநத எடததகக�டட�க 
இரபபதத�ன த�றநத கமலகக$ஞ��ய��ன "வ�கக�படய�".

ஆஙக�லத�ல �டட�லல�த,  உலகச��ழ�க$�ல 
சபரமப�ல�னவறற�ல இநத கடடமழபப�ல உரவ�கம 
கமலகக$ஞ��யம சவறற�கர��க வ$ரநதவரக�றத.

ஏறதத�ழ 19,600  கடடமரகச$�ட த��ழ வ�கக�படய�வம 
இமணயதத�ல வ$ரக�றத.

ஆஙக�ல வ�கக�படய�சவ�,  இனற உலக�ன ஆகககடய 
கடடமரகம$க சக�ணடரககம கமலகக$ஞ��ய��க, 
நணகக��க ச�வமவ ப�ரககபபடட ப�ரததபப�ரதத 
வ$ரதசதடககபபடம கமலகக$ஞ��யஙகளககச ����ன 
ந�மலய�ல பலகமலககழகஙக$�லம ப�ட��மலக$�லம 
��ணவரகளககப ப��நதமரககபபடக�றத.

எவரம வநத எமதயம சத�கதத,  அழ�தத ��றறககடய 
ந�மலய�ல இரககம இநத கடடபப�டகள எதவ�றற 
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கமலகக$ஞ��யம எபபட இவவ$வ சப��ய சவறற�மய 
சபறறத?

இதறக ஒர ��த�ரண வ�கக�படய� பயன��ன 
ச�யறப�டகம$க கரநத கவன�பபதனமலம பத�லகம$ 
சபறறகசக�ள$ல�ம.

எனத ஊமரபபறற�ய ��ல தகவலகள சதமவபபடவத�ல 
ந�ன வ�கக�படய� கமலகக$ஞ��யதமத இமணய 
சவ$�ய�ல ta.wikipedia.org  எனற மகவ��ய�ல 
அணகக�சறன.  "த�ரகசக�ண�மல"  எனற சதட 
த�ரகசக�ண�மல சத�டரப�ன கடடமரமய 
வநதமடக�சறன.  ஏறகனசவ பலர ச�ரநத உரவ�கக� 
மவதத�ரககம அநத கடடமரய�லரநத எனகக 
சதமவய�ன தகவலகம$ சபறறகசக�ளளக�சறன.

அபசப�தத�ன என கவனதத�ல படக�றத அக�சல�ப�ளம$, 
த�.  த கனகசநதரமப�ளம$,  த�.  த.  �ரவணமததபப�ளம$ 
சப�னறவரகள த�ரகசக�ண�மலய�ல த�ன 
ப�றநதவ$ரநதவரகள எனற தகவல "த�ரகசக�ண�மல 
இலகக�ய வரல�ற"  எனற தமலபப�ன கKழ 
வ�டபடடபசப�ய�ரகக�றத.

உடனடய�க அநதக கடடமரய�ன ச�றபகத�ய�லரககம 
"சத�க"  எனற வ�ம�ய�மன அழதத� கடடமரய�ல 
சதமவய�ன வ��கம$த தடசடழத�ச ச�ரததவ�டக�சறன. 
கKசழ உள$ "ச���ககவம"  எனற வ�ம�ய�மன 
அழதத�யவடன ந�ன பத�த�க ச�ரதத வ��களடன கடடமர 
தறசப�த க�ட��ய$�கக�றத.  இன� இநதகடடமரமயப 
ப�ரககம ஒவசவ�ரவரககம இநத வ��கள சதனபடம.

இநதத சத�கபப�மனச ச�யவதறக எனகக எநத பயனர 
கணககம சதமவ இலமல.  எநத வ�த��ன ��றபப 
அன�த�யம சதமவய�லமல.  எவர சவணட��ன�லம 
இதமனச ச�யயல�ம.

�றந�ள ந�ன ச�யத ��றறஙகள கடடமரய�ல இரகக�றத� 
எனற ப�ரகக ஆம�ய�ய�ரககசவ த�ரகசக�ண�மல 
கடடமரமய �றபட ப�ரமவய�டக�சறன.  அஙசக ந�ன 
ச�யத ��றறஙகள அபபடசய இரகக�றத.  அதசத�ட த�.  த. 
கனகசநதரமப�ளம$கக த.க எனற எழததபப�மழ 
வ�டடரநசதன.  அநத எழதபப�மழ ���ய�ககபபடட த,  த� 
ஆக ��றறபபடடரநதத .  இநத த�ரதததமத ய�ர 
ச�ரதத�ரகள?  எனமனபசப�ல இநத கடடமரமயப 
ப�ரமவய�ட வநத �றறவரகள த�ன.

இநத வ�டயம எனகக நமப�கமகயடடசவ பயனர கணகக 
ஒனற�மன உரவ�ககல�ம எனற மடவகக வரக�சறன. 
எனத சபய��ல பத�ய பயனர கணகமக 
உரவ�கக�ய�க�வ�டடத.  இன� எனத கடவசச��லமல 
பயனபடதத� பகபத�மக ச�யதசக�ணட ப�ன ந�ன 
ச�யயம ��றறஙகள ய�வம எனசபய��ல �றற 
பயனரகளகக அற�வ�ககபபடம.

அணம�ய ��றறஙகள பககததககச ச�னற அணம�ய�ல 
ய�ரய�ர எனன கடடமரகம$ உரவ�கக�ய�ரகக�ற�ரகள, 
த�ரதத�ய�ரகக�ற�ரகள ப�ரககல�ம எனற கவன�தத�ல, 
ச��னகவ�,  சட���ன�க ஜKவ� சத�டரப�ன கடடமர 
ஒனமற அணம�ய�ல உரவ�கக�ய�ரபபத சத��நதத. அநத 
தமலபமபச ச��டகக� கடடமரகக சப�ன�ல அஙசக 
சட���ன�க ஜKவ� சத�டரப�ன ��ற�ய கடடமர 
ஆககபபடடரகக�றத.  அஙசக �லலமக எனற ச��ல 
��வபப ந�ற எழதத�ல இரநதத.  அமத ச��டகக�ன�ல, 
�லலமக எனற தமலபப�ல கடடமர எதவம 
உரவ�ககபபடவ�லமல.  இநத தமலபப�ல கடடமர 
உரவ�கக வ�ரமப�ன�ல தடசடழத�ச ச���ககவம எனபத 
சப�னற அற�வ�ததல வநதத.  ��� �லலமககக கடடமர 
எலல�ம எழதபசப�க�சற�ச�, �லலமக பறற� இரணட வ�� 
சப�டட�ல எனன எனற ந�மனவ�ல எனகக சத��நத 
அ$வ�ல �லலமக பறற�ய இரணட வ��கம$ அநத 

தமலபப�ல ச�ரததச ச���ததவ�டட வரக�சறன.

அடதத ந�ள ந�ன பகபத�மக ச�யயமசப�த எனத 
சபசசபபககதத�ல ச��ன கவ� எனகக நனற� ச��லல 
இரபபசத�ட,  �றறப பயனரகள பலரம �லலமக பறற�ய 
சப��ய கடடமர ஒனற�மனசய வ$ரதசதடதத 
வ�டடரகக�னறனர.  பல பத�ய நடபககளம இநத கடடமர 
ஊட�கக க�மடகக�றத.

இவவ�ற த�ன வ�கக�படய� இயஙகக�றத.

��த�ர�ண �ன�தரகள பலர கட ஒர சபரம தகவற 
க$ஞ��யதமதசய உரவ�ககக�ற�ரகள.  ஒவசவ�ர 
�ன�த��டததம ஏத�வத ஒர வ�டயம சத�டரப�ன அற�வ 
இரககம.  கடடமழபப�க,  ஒர சபரம �மத�ய��க இநத 
தன� �ன�தரகள இமணயமசப�த இநத கடட �த�நடபம 
அத� �கத�வ�யநதத�க ��றக�றத.

கடடமழபபம, �மத�ய ச�யறப�டகளம த�ன இநத �ன�த 
இனதமத மனசன�கக� நகரததம. கறக�ய இல�ப சந�ககம 
சக�ணட வடடஙகள அலல.

��� த�றநதசத� எனனசவ�,  எவசர� ஒரவ��ன 
கமலகக$ஞ��ய வமலதத$ததகக ந�ம ஏன பஙக$�கக 
சவணடம?  இபசப�த த�றநத மவததவ�டட ப�னசன�ர 
ந�$�ல எலல�வறமறயம வ���சசரடடகசக�ணட 
சப�யவ�ட ��டட�ரக$�?

இத ந�கழவதறக�ன ��தத�யபப�டகள ப�னவரம 
க�ரண�க$�ல அறறபசப�க�றத.

ஒனற,  வ�கக�படய� எநத தன��ன�தரகசக�, 
ந�றவனததகசக� ச��நத��னதலல.  "வ�கக��Kடய�" 
எனபபடம ந�ரவ�க கழசவ இவவமலதத$தமதப 
பர����கக�றத.  இநந�ரவ�கககழ ��த�ரண வ�கக�படய� 
பயனரக$�ட��ரநத சதரநசதடககபபடம ஆடகம$க 
சக�ணடத.  இககழ இல�பசந�ககறற ந�றவன��க 
பத�வச�யயபபடடரபபசத�ட (அச���கக �டடஙகளக 
கம�வ�க)  நனசக�மடகளகக�ன வ��வ�லககச 
�லமகமயயம சபறறகசக�ணடள$த.  எகக�ரணம 
சக�ணடம வ�கக�படய�வ�ல வ�$மபரஙகச$�,  வ�ய�ப�ர 
வடவஙகச$� உள$டககபபட மடய�த.

அமனதத ச��ழ� வ�கக�படய� வமலதத$ஙகளகக��ன 
வழஙக�கள,  பர����பப ச�லவகள ய�வம நனசக�மடகள 
மலச� ���$�ககபபடக�னறன.  மனச��ழ�வ வழ�ச��ழ�வ 
வ�கக$�பப மமறய�ல ந�ரவ�க�கள க�லததககக�லம 
சதரநசதடககபபடக�னறனர.

இரணட,  வ�கக�படய� இயஙகம ச�னசப�ர$�ன 
�Kடய�வ�கக� எனபபடம உள$டகக மக�ம�ததவத 
சத�கத�ய�ன (CMS)  அமனதத ந�ரலகளம த�றநத மலம. 
வ�கக�படய�மவபசப�லசவ இநத ச�னசப�ர$�ன 
ந�ரல�ககமம ந�கழக�றத.  ச�னசப�ரள த�றநத�ரபபத�ல 
�மறமக��ன எநத ச�யறப�டமடயம இநத ச�னசப�ரள 
ச�யய மடய�த.

மனற,  வ�கக�படய�வ�ன உள$டககம Creative Commons 
(Atribution  Share  alike)  உ���ம மலம �டட�Kத�ய�க 
ப�தக�ககபபடக�றத.

இநத ஒபபநத��னத க�பப��ம� ஒபபநதஙகள ச�யயம 
சயநல கடடபப�டகம$ கம$நத, பலம�சச��தத �Kத�ன 
சப�த�கக$�ன உ��ம�கம$ �டட�Kத�ய�க 
ப�தக�பபதறசகன உரவ�ககபபடட உ��� ஒபபநத��கம. 
அத�வத அ$�பப��ம�.

சரகக��க கறவத�ன�ல, த�றநத ந�மல உள$டககஙகம$ 
எவரம எதறகம பயனபடததல�ம ஆன�ல,  அநத 
உள$டககஙகம$ மட மவகக மடய�த.  பக�ரம சப�த 

7



நKஙகள எவரகசகலல�ம இதமனகசக�டகக�றKரகச$� 
அவரகளககம நKஙகள இசத சதநத�ரதத�மன 
வழஙக�ய�கசவணடம.

இவவ�ற�னசத�ர �டடபப�தக�பப இநத 
உள$டககஙகளகக உணட.  அதன�ல சப�த�ககள 
உரவ�ககம இநத உள$டககஙகள ய�வம 
சப�த�ககளகக �டடச� ச��நதம.  ய�ரம உ��ம�சக�ர 
வ�யபப�லல��ல சப�யவ�டக�றத.  வ�கக��Kடய� 
ந�ரவ�கககழவ�னர இநதச �டட வ�டயஙகம$க கவன�தத 
சவணடய நடவடகமககம$ ச�றசக�ளக�னறனர.

இதனக�ரணதத�ன�சலத�ன இநத வ�கக�படய�வ�மன ந�ம 
ஒவசவ�ரவரம எ�த�க உணரமடக�றத.  எவரகசக� 
சவமலச�யக�சற�ம எனற எணணம சத�னறவதறக 
��ற�க,  எலசல�ரம எனகக�க சவமல ச�யக�ற�ரகள 
எனற எணணம ச�சல�ஙகக�றத.  அதன�ல 
சப�றபபணரவம �ன�க�ழச��யம அத�க��கக�றத.

���,  த�றநத ந�மலய�ல இரககம இநத கடடமரக$�ல 
தவற�ன வ�டயஙகம$ ய�ரம பகதத�வ�டட�ல? 
கடடமரகம$ வ���ததன��க அழ�ததவ�டட�ல? 
வனச�யலப��நத�ல?

இநத �வ�ல,  தததவ�Kத�ய�கவம சத�ழ�நடப �Kத�ய�கவம 
எத�ரசக�ள$பபடக�றத.

சறற�ய�ரககம எலசல�ரககம ச��நத��ன ஒர த�றநத 
வடடல க$வகள ந�கழமடய�தலலவ�?  இநதத தததவச� 
இஙகம ச�யறபடக�றத.  எலல� வ�கக�படய� பயனரகளம 
த�த ச��நத கமலகக$ஞ��ய��ன வ�கக�ப�டய�வ�ல 
அககமறய�ய இரகக�ற�ரகள.  அணம�ய ��றறஙகள 
பககததகக ச�னற ஒவசவ�ர ந�ளம எனன ��றறம 
ந�கழக�றத எனற ப�ரததகசக�ணடரகக�ற�ரகள.  எவரம 
இநத பககதமத ப�ரமவ இடல�ம.  ஒவசவ�ர 
��றறஙகளம ஆய�ரககணகக�ன,  சக�டககணகக�ன 
பயனரக$�ல அவத�ன�ககபபடக�றத.

எகக�ரணம சக�ணடம ந�ன உரவ�கக�ய கடடமரக$�ல 
தKசச�யலகள ந�கழ ந�ன அன�த�கக��டசடன.  எநத ��ற 
ச�யல வ�கக�படய�வ�ல ந�கழநத�லம அத அடதத கணச� 
அமனதத பயனரக$�ன ப�ரமவககம வநதவ�டம.  இத 
த�ன த�றநத ந�மலய�ன ப�தக�பப.  உலக�ல தKயவரகள 
��கச��லசர.  அவரகள ��க இலகவ�க 
��டடபபடடவ�டவ�ரகள.  இவவ�ற�ன வ�கக�படய� 
கறறஙகள ப��யபபடட�ல அமவ உடனடய�க 
கம$யபபடடவ�டம.

சத�ழ�நடப�Kத�ய�க இநதச �வ�ல பல வழ�க$�ல 
எத�ரசக�ள$பபடக�றத. அழ�ககபபடட கடடமர ஒனற�மன 
�Kடசடடககம வ�த�.  ஒவசவ�ர ��றறஙகளம எநத IP 
மகவ��ய�லரநத ச�யயபபடக�றத எனபமதக கணடற�நத 
கற�தத மகவ��மய வ�கக�படய� சத�கததலலரநத தமட 
ச�யயம வ�த�.  கடடமரகம$த தறக�லக��க 
படடமவககம வ�த� சப�னறன உணட.
அதசத�ட ஒவசவ�ர ச��ழ� வ�கக�படய�வ�றகம 
அதறசகன ந�ரவ�க�கள,  அத�க���கள உள$�டட 
கணக�ண�பப�$ரகள உள$னர.  இவரகள ��த�ரண 
வ�கக�படய� பயனரக$�ட��ரநத அவரவர இயலமக, 
அககமற சப�னறனவறற�ன வ�ய�ல�க 
சதரநசதடககபபடபவரகள.  இவரகள இததக பர����பப 

சவமலக$�ல ஈடபடக�னறனர.  வ�கக�படய�வகசகனற 
ஒழகககசக�மவயம உணட.

இநத �மத�ய உமழபப ��னசவ$�ய�ல �டட�லல,  ச�ய 
உலக நடவடகமககளககம ��கச��றநத மன��த���.

இநதத தததவ அடபபமடய�ல வ�கக�படய�மவ ஒதத பல 
�சக�தர ச�யறற�டடஙகளம உள$ன.  த�றநத 
அகரமதலய�ன வ�க�ன��,  த�றநத பததகஙகள 
எழதவதறக�ன வ�கக�பததகஙகள,  த�றநத ச�யத� 
வழஙகலகக�ன வ�கக�ச�யத�கள சப�னற அவறறள ��ல

இநதத த�றநத கமலகக$ஞ��யதமதத த��ழரகள தஙகள 
அற�வ�மனச ச�க��ததமவககம ம�யபபடததபபடட 
க$ஞ��ய��க கரதவத�ல எனன தமட இரககமடயம?

சத��றற, ந�ல�றற, ப�தக�பபககம உய�ரவ�ழவதறக��ன 
உ��ம�யறற இநத இனம சப��னவ�ததத�ல 
எ��ததவ�டமடய�த ��னசவ$�மயததவ�ர சவசறநத 
இடதமதத த�த தகவலகம$ச ச���கக 
பயனபடததமடயம.  தன�ய��ம� சயநலததகக ��றற�க 
இவவ�ற�ன த�றநத உனனத��ன இடதத�மனதத�சன 
த��ழச�மத�யம தனத அற�வகக$ஞ��ய��க 
சத��வச�யதசக�ளளம?

த��ழ வ�கக�படய� அத�சவக��க வ$ரக�றத. உலகச�ஙகம 
பரநத�ரககம த��ழரக$�ன இமணயமல��ன 
கடடமழபப�ல ஆய�ரககணகக�ன கடடமரகம$த 
சத�டட வ$ரக�றத.  தனமனபபறற�ய 
எலல�ததகவலகம$யம இநத கமலக$ஞ��யதத�ல 
ஆவணபபடதத�கசக�ள$ இநத இனம ஆரமப�ததவ�டடத. 
இநதத தகவலகள அமனததம சப�த�ககளககச ச��நதம. 
ஒவசவ�ரவரம த�த�க உணரககடய உள$டககஙகள. 
எவரம எநத கடடபப�டகம$யம வ�த�கக மடய�த.

எலல�ததமறய�னரம இநத கமலகக$ஞ��ய 
உரவ�ககதத�ல பஙசகடததகசக�ணட�ல�டடச� 
பனமகததனம�சக�ணட ��றநத அற�வகக$ஞ��ய��க இத 
உரவ�கம.  ந�ம ��ரநத தகவலகள இஙசக 
ஆவணபபடததபபட��ல வ�டபடடபசப�க 
அன�த�ககல�க�த.  படஙகம$,  ஒலவடவஙகம$, 
ஒ$�பபடஙகம$க கட அ$�பப��ம� அடபபமடய�ல 
இஙசக ச���ததமவககமடயம

ஒர சபரம வ�கக�படயர �மத�யதமத ந�ம எஙகள 
இடஙக$�ல உரவ�கக�கசக�ளவதனமலம இதமன 
��தத�யபபடததல�ம.  அரக�லரககம வ�கக�படய� பறற� 
சத��நத ஒரவமர அணக�,  அவரத உதவ�சய�ட பயனர 
கணகசக�னமற ஆரமப�தத தகவலகம$த சத�ககக 
ஆரமப�ககல�ம.  ��ற சதனKர வ�ரநதகளடன 
வ�கக�படயரகள �நத�ததக கரததககம$ப 
ப����ற�கசக�ள$ல�ம.  சத�ழ�நடப�Kத�ய�க இவறமற 
ச�யய மடய��லரபபவரகளகக �றறவரகள உதவல�ம.

எமம�பபறற�ய எலல�ததகவலகம$யம ப�தக�பப�க, 
அடதத தமலமமறகக சக�ணட ச�னற ச�ரபபதறக 
இதசவ ��க ஆசர�கக�ய��ன வ�மனதத�றன ��கக வழ�.

"From each according to her/his abilities, to each according 
to her/his needs" - Karl Marx 

நனற�: http://tamilwikipedia.blogspot.com

இககடடமர 2007 �லலமக ஆணட �லரகக�க மதலல எழதபபடடத.  இககடடமரய�ன இலகக 
�லலமக வ��கரகச$ எனக கடடமரய�����யர கற�பப�டடள$�ர.  அககடடமர த�ரதத�ய �Kளபத�வ�க 
2009  ஒகசர�ப��ல த��ழ வ�கக�பபடய� வமலபபத�வ�ல சவ$�ய�னபடய�ன வடவச� இஙசக �Kணடம 
ப�ரசர��க�யள$த.  அவவமகய�ல கடடமர எணண�கமக சப�னற தகவலகள இபசப�ழத 
��றற�மடநத�ரககம எனபத கவனதத�ல எடககபபட சவணடம.
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பத�ய பததகம ப
சத பரக�ணல

நலக ந�றவனதத�ன மதனம� ந�ம�வவறறப 
பண�பப�ளர க.  சச�வன தனத இநத�யப 
பயணதத�னவப�த பத�ய பததகம வபசத இதழகக 
நலக ந�றவனச சசயறப�டகள சத�டரப�ல 
வநரக�ணசல�னம� வழஙக�ய�ரநத�ர. நலகதத�ன 
சசயறப�டகள,  வந�ககஙகள,  எத�ரக�லத 
த�டடஙகள எனபன சத�டரப�ல வ���வ�கப வபசம 
அநத வநரக�ணல இநத இதழ�ல மழம�ய�க 
�றப�ரசர��க��த.

இநத வநரக�ணல இவவ�ணடன ஆரமபதத�ல 
வழஙகபபடடத�கம.  அவவமகய�ல ச�ல தகவலகள 
��ற��மடநத�ரககல�ம.  நலக ந�றவனம 
சத�டரப�ன இறம�பபடததபபடட தகவலகமள 
நலக ந�றவன வமலததளதத�ல க�ணல�ம.

தம�ழம வல�ய�ல 2,800 ம�னனலகள

த��ழம வமலய�ன ந�ள ஒர நல மயறச�ய�னத 
2008 ஒகவர�பர 9 அனற சத�டஙகபபடடத�கம. 
1980 கள�லரநத ஆவணக க�பப�ளர�கவம 
ச�ற��தழச வசக��பப�ளர�கவம சசயறபடடவரம 
சப�ளள�சச� நசன தனத வசகரதமத எணண�� 
வடவதத�ல ப�தக�தத இநத மயறச�யட�க 
இமணயதத�ல சவள�ய�டடவரக���ர.

இமமயறச� மலம சவள�ய�டபபடட ��னனலகள 
எணண�கமக 2011 வ� ஆரமபதத�ல 2,800 இமனத 
த�ணடயளளத. (www.thamizham.org)

தம�ழ வ�கக�ப
"டய�வ�ல 31,000 கடடல(கள

கடடற� கமலககளஞச�ய��ன த��ழ வ�கக�பபடய� 
ஏபரல 28,  2011 அனற 31,000 கடடமரகமள 
எடடயளளத.  2003 நவமப��ல சசயறபடத 
சத�டஙக�ய த��ழ வ�கக�பபடய� 2007 ஏபரலல 
10,000 கடடமரகமளயம 2009 நவமப��ல 20,000 
கடடமரகமளயம எடடய�ரநதத.

கடநத இதழ�ல ஏபரல 8 அனற த��ழ வ�கக�பபடய� 
30,000 கடடமரகமள எடடய சசயத�மய 
சவள�ய�டடரநவத�ம.  அடதத 20  ந�டகள�ல 
வ�லம 1000 கடடமரகள எழதபபடடளளம� 
த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ன வவக��க வளரசச�மயக 
க�டடவத�க உளளத.

அணம�கக�லஙகள�ல த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ல 
கடடமர எணண�கமக அத�க��பபகக எழதத�ளர 
ப.  எம.  பனன�ய���ன�ன பஙகள�பபம ஒர 
க�ரண��கம.  அத சத�டரப�ன சசயத�சய�னற 
இவவ�தழ�ல சவள�ய�க��த.

இலணயதத�ல தம�ழ�யல ஆயவ�தழகள

த��ழ�யல எனவம Journal  of  Tamil  Studies எனவம 
அ��யபபடம இரச��ழ�கள�ல சவள�ய�கம 
த��ழ�யல ஆயவ�தழ�னத 1972 மதல உலகத 
த��ழ�ர�யசச� ந�றவனதத�ன�ல சவள�ய�டப 
படக��த.  2010 யன வமர 77 இதழகள 
சவள�ய�க�யளளன.

இபசப�ழத இவவ�யவ�தழ�ன (கமடச� ச�ல 
இதழகள தவ�ரதத)  சபரமப�ல�ன கடநத க�ல 
இதழகள இமணயதத�ல சவள�ய�டபபடடளளன.

www.ulakaththamizh.org/default.aspx எனம இமணய 
மகவ��ய�ல இநத இதழகமள வ�ச�ககல�ம; 
பத�வ��கக�க சக�ளளல�ம.  வ�லம 
கடடமரய�ச���யர சபயர சக�ணடம கடடமரப 
ப���வகள ஊட�கவம கடடமரகமள சப�ல�ம. 
இநத ஆயவ�தழத சத�கபப வ�ரப� வளரத��ழ 
சசயலய�ல இயஙகக��த.

இலணயதத�ல ந�கச சநத�பப

நலகச சசயறப�டட�ளரகள,  ஆரவலரகள�ன 
சநத�பசப�னற இமணயதத�ல வ� 14, 2011  அனற 
இடமசபற�த.  இ.  நறக�ரன�ன ஒரஙக�மணபப�ல 
இசமகப மலம நமடசபற� இககடடதத�ல இ. 
பத�ந�ப ஐயர,  க.  சச�வன,  க.  கரபரன,  வ�வன�த 
ர�ஜன,  ப.  ப�ரத�பன,  த�.  வக�ப�ந�த,  இரவ�சஙகர, 
சச.  இர�.  சசலவக��ர,  சப� ஆக�வய�ர கலநத 
சக�ணடனர.  தவ�ரகக மடய�த க�ரணஙகள�ல 
�யரந�தன,  ககவனச ஆக�வய�ர�ல 
கலநதசக�ளள மடயவ�லமல.

ச��ர இரணடமர �ண�வநரம நமடசபற� 
இககடடதத�ல நலகதத�ன ச�க�லச சவ�லகள 
சத�டரப�ல பல வ�டயஙகள ஆர�யபபடடன. 
இமணயததத�னட�க நலகக கடடச��னற 
நமடசபற�த இதவவ மதலமம�ய�கம. 
எத�ரக�லதத�லம இததமகய கடடஙகமள நடததத 
த�ர��ன�ககபபடடத.
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பத�ய பததகம ப
சத பரக�ணல 

(ப� 2011)

சச�வன கவணச�னநதன அவரகள ச�ஙகபபர வதச�ய பலகமலககழகதத�ல ஒர த�டடபபண�ய�ன தகவல 
சத�ழ�லநடபதத�ன ஊட�க ஆச�ய�வ�ல இமளஞரகள�ன அரச�யல ஈடப�ட என� தமலபப�ல 
ஆர�யசச�ய�மன வ�றசக�ணட வரக�ன��ர.  இவர ஆயவ �றறம பகபப�யவச சசயறப�டடறக�ன 
ம�யதத�னததம நலகம பவணவடசன�னதம தமலம� ந�ரவ�க�ய�கவம சசயறபடட வரக�ன��ர. 
இலஙமக த��ழவபசம சமகஙகள�ன ஆவணஙகமளப ப�தக�ககம ஆவணகக�பப�ளர�கவம 
த�வ�ர��கச சசயறபடட வரக�ன��ர.

மத��ல www.noolaham.org வல�ததளதலதப 
றற�க 
கறஙகள

www.noolaham.org எனக�� இமணய மகவ��ய�ல இயஙகம 
“ ”  நலகம வமலததளம ஓர எணண�� நலகம ஆகம. 
அத�வத www.noolaham.org  என� ஆடகளபசபய��ல 
இயஙகம இமணய நலகதமத,  கண�ன�யம இமணய 
இமணபபம உளள எவரம பயனபடதத மடயம. இபவப�த 
8,500  ககம அத�க��ன எழதத�வணஙகள�ன வ�பரஙகளம 
இமணபபககளம இநத இமணய நலகதத�ல உளளன. 
பர�டட�கச சச�லவத�ன�ல இனம�ய வதத�ய�ல 3000 
நலகள,  3000  சஞச�மககள,  1500  பதத���கமககள,  1000 
ச�றசவள�யடகள என 8500  ஆவணஙகள சகலர�லம 
ப�ரககக கடயவ�ற ஆவணபபடததபபடடளளன. 
இமவயமனததம ஈழதத ஆவணஙகள.  ஈழதத 
ஆவணஙகள எனனம வப�த ஏவத�சவ�ரவமகய�ல 
ஈழததடன சத�டரபளளமவ.  அவவமகய�ல ஈழதத 
எழதத�ளரகள�ல எழதபபடடவத� அலலத ஈழததப 
பத�பபகஙகள�ல பத�பப�ககபபடடவத� அலலத ஈழம 
சத�டரப�ன வ�டயஙகமள உளளடகக�யவத� என�வ�ற 
அம�யம.

இஙக ந�ன பயனபடததம ஈழம என� சச�ல பனம�ததவ 
வந�கக�ல�ன இலஙமகத த��ழ என� அமடய�ளதமதப 
ப�ரத�பலபபத�கவவ அரததபபடததபபட வவணடம. 
நலகதத�லளள ஆவணஙகளத அரச�யல 
அமடய�ளஙகளத வமரபடதமத க�டச�பபடதத 
எததன�ககம ஒரவர�ல ந�சசய��க அமத உணரநத 
சக�ளள மடயம. த��ழகதத�ல தறவப�த ப�ரவய�க�ககபபடம 
‘ ’  ஈழம என� சச�லலன அரததம,  ந�ன பயனபடததம 
அரததததடன சப�ரநத மடய�த எனவ� 
ந�மனகக�னவ�ன.

இமவ தவ�ர சஙக இலகக�யஙகள மதல வச�வ�யத நலகள 

வமர எனப பலவவற வமகய�ன,  ஏ�தத�ழ 300 
சவள�யடகளகக�ன இமணபபககளம உளளன.  இநத 
நலகம இலவச��னத.  த��நத அணககம (Open  Access) 
உளளத.  அத�வத எவரம எஙக�ரநதம இதமனப 
பயனபடததல�ம.

உஙகளலCய ந�கம தத�Cர
�ன பவல� தம�ழ 
மககள�Cம எபத
�ழத தத(�ய வநதத?

2007  ஆம ஆணட அளவ�வலவய ஒர ந�மளகக 300 
வ�சகரகள என� அமடமவ சத�டடரநவத�ம என�ளவ�ல 
இத சத�டரப�க பலர அ��நத�ரநத�ரகள; 
பயனபடதத�ன�ரகள எனவ� க�வவணடயளளத.  2007 
ஆம ஆணடன இறத�ய�வலவய ந�ஙகள இனற 
பயனபடததம ��டய�வ�கக� (Mediawiki)  என� 
ச�னசப�ரமளப (Software)  பயனபடததத 
சத�டஙக�வன�ம.  அதறக மனனர ச�த�ரண HTML 
படடயலகவள க�ணபபடடன.  வதடவசத�களற� ச�த�ரண 
பககஙகமளக சக�ணட தள��கவவ க�டச�யள�ததத. 
ஆன�ல,  ��டய�வ�கக� பயனபடததத சத�டஙக�யதன 
ப�றப�ட இதன உபவய�கம எனபத பல �டஙக 
சபரக�ய�ரகக�ன�த.  ஏசனன�ல பலவவற வ�த��ன 
மம�கள�ல ஓர ஆவணதமத அணகமடயம எனபதம 
பலவவற வமகபபடட Access  points  அஙக 
இரபபசதனபதம வதடலளள வ�சகமனப சப�றததவமர 
ச�த�ரண வ�டயஙகள அலல.  ஆயவ�ளரகளகக 
உபவய�கபபடககடய அளவ�றகக கடடம�பப 
மறறமழத�க ��ற��யம�ககபபடடதன க�ரண��க 
ச�த�ரண வ�சகரகள கட சபர�ளவ�ல 
பயனசபற��ரகக�ன��ரகள.  ச�த�ரண��க,  ஒர ப�ரத�மய 
இமணயதத�ல க�டச�பபடததவதடன இமணய 
நலகதத�ன பஙக மடவமடநதவ�டவத�லமல.  ப�ரத�மய 
வ�சகனடன ஊட�ட மவபபதம அதன ��த வகளவ�கமளக
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ஆச���யர கழ
இ. க�ரஷணக��ர

வச�வ�சசநத�� க�ரஷணக��ர
க. சச�வன

த�. வக�ப�ந�த

பத�பப�ச���யர
வக�ப�
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வக�ரம ப�ரத�கமள உறபதத� சசயவதம கட நலகதத�ன 
பண�ய�க இரகக மடயம.  �ரப�ரநத நலகஙகள 
ப�ரத�கமளக கடடடஙகள�ன ப�ர��ணடதத�றகள 
அமகக�வ�டக�ன�ன.  அதறக�ன ��றறவழ�கமளக 
கணடமடய வவணடயத இம��த���ய�ன இமணய 
நலகஙகள�ன பண�சயனக கரதக�னவ�ன.  ஆக,  அத 
ஊட�டட த��ன�ன சபற��னதமத சத�டரசச�ய�க 
அத�க��ததக சக�ணடரககம அவதவநரம,  அதமன 
உசசதத�ல மவதத�ரகக வவணடயமளளத.

நலகம சத�டரப�ன அ��மகஙகள ஆஙக�ஙவக 
ந�கழததபபடடன.  நலகததடன சத�டரபளளவரகள�ல 
ந�கழததபபடட அ��மகஙகள வப�க,  அதன பஙகள�பப 
சவள�களகக அபப�ல ந�கழததபபடம அ��மகஙகள அத�க 
மகக�ய��னமவ.  உத�ரண��க,  2007 ஆம ஆணட 
எழதத�ளர அ.  மததலஙகம அவரகள�ல ஒர ச���ய 
அ��மகம த�ர�நத� வநரக�ணலல சசயயபபடடத. 
அநவநரதத�ல அமத ��க மகக�ய��ன அ��மக��கக 
கரத�வன�ம.  அத தவ�ர உஙகள நலகம இதழ�ல 
சச.தனப�லன வ�ல�வ��ய�க கடடமரசய�னம� 
எழத�ய�ரநத�ர.  ஆனநதவ�கடன�ல நலகம சத�டரப�க 
ச���ய அ��மகக க��பசப�னற ப�ரசர��க�ய�ரநததத. 
இமவ த��ழந�டட �ககமள எ�த பயன�ளரகள�கக�ய 
அ��மகஙகள.  இவத ��த���ப பலமசபயர சமகஙகள�லம 
ச�ல அ��மகஙகள ந�கழததபபடடரகக�ன�ன.  பல வமலப 
பத�வகள�லம இமணயததளஙகள�லம நலகதத�றக�ன 
சத�டபபகள வழஙகபபடடரநதன.  இவவமகய�ன 
சத�டபபககள ஊட�கப பலர தளதமத வநதமடநத 
பயனபடதத�க சக�ணடரநத�ரகள.  ஆரமபதத�ல பலம 
சபயர த��ழரவள நலகதத�ன சபரமப�னம�ய�ன 
ப�வமனய�ளரகள�கவ�ரநத�ரகள.  இபவப�தம கட 
பலமசபயர சமகததவரத ப�வமனய�ன அளவ கம�நத 
வ�ட�த வப�தம,  அத�ல சபர�ளவ�ன வளரசச�ப வப�ககக 
க�ணபபடவ�லமல.  ஆன�ல,  இபவப�த ப�ரமவ 
ய�ளரகள�ல சபரமப�ல�வன�ர இலஙமக,  இநத�ய 
ந�டகள�லரநவத வரமக தரக�ன��ரகள.  இபவப�தளள 
ப�வமனய�ளரகள�ல 40  சதவ�க�த��னவரகள 
இலஙமகய�லரநதம 40  சதவ�க�த��னவரகள 
இநத�ய�வ�லரநதம ��கத� 20 சதவ�க�த��னவரகள ஏமனய 
ந�டகள�லரநதம என எ�த பளள� வ�வரஙகள 
சத��வ�கக�ன�ன.

�றம�யத,  அ��மகஙகமள ஒர கடடதத�றக வ�ல அத�ல 
சசயறபடபவரகவள ந�கழதத�க சக�ணடரகக மடய�த. 
அமவ பரவல�க ப�வமனய�ளரகள�லம இதன�ல 
பயனசப�பவப�கம சமகஙகள�லம ந�கழததபபட 
வவணடயமவ.  தனன�ரவலரகளத ச���ய பஙகள�பபககமள 
ஒரஙக�மணதத இவவ���ன வ�டயஙகமளச 
சசயறபடததவவத ��கககடன��ன பண�ய�கவளளத. 
இநவநரதத�ல க�மடககபசபறம கம�நதளவ வளஙகமள 
அ��மக ந�கழவகளககம ஒதகக மடய�த.  இவவ���ன 
சசயற��டடஙகமளப சப�றததவமர அ��மகம / 
பரவல�ககம எனபமவ அத�க மகக�ய��னமவ என� 
வப�த�லம,  இவற��றக�க அத�களவ�ன வளஙகமள 
ஒதககவதறக �னம ஒபபவ�லமல எனபவத உணம�. 
உஙகமளப வப�ன� சசயறப�டட�ளரகள�ல 
ந�கழததபபடம அ��மகஙகள ந�சசய��க எமம�ப 
சப�றததவமர ��கபசபற�த�ய�னமவ.

நலகதத�ன ஆரமப க�லதத�ல சபர�ளவ�ல இலகக�யம 
ச�ரநத வ�சகரகவள பயன�ளரகள�க இரநத ந�லம� 
படபபடய�க ����,  தறவப�த அரச�யல 
சசயறப�டட�ளரகள,  சமகவ�யல ஆயவ�ளரகள, 
பலகமலககழக ��ணவரகள என பயன�ளரகள�ன வடவம 
சவகவ�க ����யளளத.  அடதத கடட��க ப�டச�மல 
��ணவரகமளப சபர�ளவ பயன�ளரகள�க ��ற� 
வவணடய வதமவய�ன ந���தத��கச சசயறபடடக 
சக�ணடரகக�னவ��ம.  ஏசனன�ல,  ப�டச�மல 
��ணவரகமளப பயன�ளரகள�க ��றறம வப�த ந�ணட 
க�லபவப�கக�ல அத�க��வன�ரடன ப��சசய��ன தனம� 

ஏறபடததபபடடவ�டம எனபவத�ட,  பலதரப 
படடவரகள�லம ந�ள�நதம ப�வ�ககபபடம ந�லம�மய 
எடடவ�டம எனபத மகக�ய��னத.  அவதவநரம, 
தன�ததன�ய�ன தம�ச�ரநத ஆரவமளளவரகமள 
அவரகளகக ஏற�வ�ற அணக வவணடய வதமவயம 
கம�நதவ�டம.

உஙகள ந�க வல�ததளம 2005  ஆம ஆணட 
தத�Cஙக�யதன 
�னனண� எனன என
லத 
றற� 
கறமடயம�?

2005  ஆம ஆணட க�லபபகத�கக மனனர�க �தமர 
த�டடம வப�ன� சசயறத�டடஙகள�ல நணபரகள இயஙக� 
வநத�ரகக�ன��ரகள.  இயஙக� வநத வவமளய�ல 
ஈழததகசகன,  ஈழதத நலகமள தன�வய 
ப�தக�பபதறக�ன ஒர சசயறத�டடம வதமவ என� 
எணணம வலபசபற��ரகக�ன�த.  அவவவமளய�ல 
மகக�ய��க இலகக�யம சமபநத��ன நலகமள ம�ய��க 
மவதத இசசசயறத�டடம சத�டஙகப சபற��ரகக�ன�த. 
ஆரமபதத�ல தடசடழதபபடட நலகள பத�வவற�ம 
சசயயபபடடளளன.  ஆய�னம ப�றக�லதத�ல நலகள என� 
வமரயம�மயத த�ணட சஞச�மககளம வசரககபபடடன. 
அதனப�னப பதத���மககள,  ச�றசவள�யடகள என இதர 
எழதத�வணஙகளம உளவ�ஙகபபடட இனற இலஙமகத 
த��ழ வபசம சமகஙகள�ன சகல எழதத�வணஙகளம 
ஆவணபபடததபபடம ஓர ஆவணகக�பபக��க இத 
ப��ண��ததளளத.  எத�ரக�லதத�ல,  எழதத�வணஙகமளத 
த�ணட இதர ஆவணஙகமளயம உளளடகக�ய 
ஆவணகக�பபக��க ��ற�,  அமதச 
சசயறபடததவதறக�ன சத�ழ�லநடப ச�தத�யஙகள 
சத�டரப�க ஆயவ சசயத சக�ணடளவள�ம. அவவமகய�ல 
ஒலக வக�பப (audio),  ந�கழபடம (video),  இயஙகபடம 
(animation),  ந�கழததல (ppt),  படஙகள (images),  தரவகள 
(data) வப�ன�வறம�யம ந�ஙகள எத�ரக�லதத�ல வசரததக 
சக�ளள இரகக�னவ��ம.

�றம�யத, இநத ��ன நலகம (ஏன) வதமவ என� வ�டயம. 
இலஙமகத த��ழச சமகஙகள ஏவத�சவ�ரவமகய�ல மறற 
மழத�க ச�மதககபபடட ஒர சமக அம�பப�கக 
க�ணபபடக�ன�ன.  த�த ந�லம சத�டரப�ன 
ஆத�ரஙகள�லரநத ஏவத� ஒர வமகய�ல 
சபயரககபபடடளள ஒர சமகம.  இலஙமகய�ல வ�ழம 
எணண�கமகககச சறறம கம�வ�லல�த அளவ�வன�ர 
பலம சபயரநத பலவவறபடட ந�டகள�லம த�கக த�கக�க 
வ�ழக���ரகள.  யததம மடவமடநதளள வப�த�லம 
பலமசபயரதல சத�டரசச�ய�க ந�கழநத 
சக�ணடத�ன�ரகக�ன�த.  அவத வநரம,  பவ�ய�யல 
அம�வ�டம ச�ரநத இலஙமகத த��ழ வபசம 
சமகஙகளகசகன ஓர ஆவணகக�பபகதமத 
அம�பபதறக�ன சழந�மல எஙகம க�ணபபடவ�லமல. 
அவவ�ற க��தத இடதத�ல அம�யபசபற��லம அதன 
மலம எலவல�ரம பயனசபறவ�ரகள எனகக� மடய�த. 
ஆக,  இமணயமல��ன ஆவணகக�பபகம ��தத�ரவ� ஒவர 
சத��வ�க உளளத.  இவவ���ன க�ரணஙகள எ�த 
சசயறத�டடஙகளககம இயககதத�றகம வலச வசரபபத�க 
அம�க�ன�ன.  ஒரவமகய�ல இதன மல��ன அத�த 
பயசனனபத எமம� மரகக��க இயஙக மவகக�ன�த 
எனறகடக க� மடயம. ஏசனன�ல ந�ணடக�லப வப�கக�ல 
இதன பயசனனபத ந�மனததப ப�ரகக மடய�த வ�டயம. 
தகவல சமகமம அதன நகரவம எ�கக எடதத�யமபவதம 
அமததத�ன. இவவ�ற ச�மதநதவப�யளள இநத சமகஙகள 
இமணயம மல��க ��தத�ரவ� ஏவத� ஒர வமகய�ல 
ஒரஙக�மணககபபடக��த.  அவவமகய�ல இசசசயறத�டடம 
–  இசசசயறப�ட அத�க மகக�யததவம சபறக�ன�த. 
எனமனப சப�றததவமர சத�டஙக�யதன ப�னனண� அதன 
நகரவகள�ல பலவவறபடட க�ரணஙகமளயம வசரததக 
சக�ணட இனற அதன சபற��னதமத 
அத�க��கக�ய�ரகக�ன�த எனறத�ன கறவவன.
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2005 இல தத�Cஙகம த
�ழத எப
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ட 
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இசசசயறத�டடம 2005  இல சத�டஙகபபடடவப�த இமத 
சசயறபடதத�யத ஆக இரணவட இரணட வபர 
��தத�ரமத�ன.  எவவ�த��ன ப�னனண�ய�ற� சமக 
வந�ககளள ஆரமப��க அம�நத�ரகக�ன�த.  2005  ஆம 
ஆணட மதப சப�ஙகல த�னதத�ல,  ஒர ��னநலக��க 
நலகத த�டடம என� வ�டயதத�ல 
சத�டஙகபபடடரகக�ன�த.  இரணவட இரணட நபரகள 
ஒர �டல�டல கழ ஒர வமலததளம ஏர�ள��ன �ன 
உறத� ஆக�யமவவய ந�ஙகள இனற க�ணம 500,000 
பககஙகமள ஆவணபபடதத�யளள நலகதத�ன 
மலதனச�ன�ல நமபக கடன��கவவ இரககம. 
படபபடய�க பலவவறபடட ஆரவலரகமளயம 
நலனவ�ரமப�கமளயம இமணததக சக�ணட 
நகரநத�ரகக�ன�த.  இமணததகசக�ளளதல என� தனம� 
–  த�யம�யடன சத�டரபளள அதன தனம�வய 
இனம�ய வளரசச� வமரககம க�ரண��க 
இரநத�ரகக�ன�த எனவ� நமப வவணடய�ரகக�ன�த.

ந�ன ந�மனகக�னவ�ன,  மதல இரணடமர ஆணட 
ந�ம�வறம க�லபபகத�ய�ல 60  தனன�ரவலரகள 
பஙகள�பப�ளரகள�க இரநத�ரகக�ன��ரகள. 
ஒவசவ�ரவரமடய வவமலமயயம ச�பபடதத� 
வந�ககமடய�த.  ஒவசவ�ரவரம பலவவற வ�த��ன 
பஙகள�பமப வழஙக� இரகக�ன��ரகள.  ஒரவ�ததத�ல 
தனன�ரவப பஙகள�பபககள�ல ச�னற� பஙகள�பபககவள 
அதன வ�வசட அமசம எனற கறவவன.  அதத�ன அதன 
அழக சப�ரநத�ய அமசமம கட.  ச�லர ஆவல�சகரகள�கச 
சசயலபடடரகக���ரகள,  தடசடழத� நலகமள 
இமணதத�ரகக�ன��ரகள,  தடசடழத நலகமள 
வழஙக�ய�ரகக�ன��ரகள,  சத�ழ�லநடபப பஙகள�பப�ல 
உதவ�ய�ரகக�ன��ரகள என�வ���க ஒவர தளதத�ல 
மவதத அணக மடய�த பலவவறபடட படட 
சபற�த�யமடய பலவவற தளஙகள�ல அம�நத 
பஙகள�பபககள.  ஏன,  �டல�டல கழவ�ல �டலகமள 
எழதவதன ஊட�கத த�டடதமதச சசழம�ப 
படததபவரகள�க உதவ�ய�ரகக�ன��ரகள.  ஆரமப கடட 
பஙகள�பப ந�லவரஙகள இவவ�றத�ன அம�த�ரநதன.

அதன ப�னனர,  பஙகள�பபககள அலலத பஙகள�பப 
வடவஙகள சறற வ�தத�ய�சபபடததபபடக�ன�ன. 
எலவல�ர�லம நலகமள தடசடழத� இமணபபத எனபத 
இயல�த க���யம.  அவத ச�யம ச�லர�ல ந�த� பஙகள�பப 
சசயயககடயத�க இரககம படசதத�ல அவரகள அநத 
ந�த�மய சக�ணட,  எஙகள மயறச�கக வவகம அள�ததனர. 
தனன�ரவ கழவ�ல இரநதவரகள�ட��ரநத ச�றசத�மக 
ந�த� உதவ�கமள சபறற உளந�டடல ச�ல சசயறத�டடஙகள 
ஒழஙகபபடததபபடடன.  அநத வமகய�ல 
பஙகள�பபவடவம ��ற�ம சபற�த.  பஙகள�பப சவள� 
தன�நபர பஙகள�பமபத த�ணட தன�நபர மல��ன கடடப 
பஙகள�பப எனனம கடடதமத அமடநதத.  இத�ல ச�ல 
ப�தக��ன அமசஙகள அவத�ன�ககபபடட அவத வநரம 
ச�தக��ன அமசஙகமளக கரதத�ல சக�ணட ��ற�ஙகள 
நமடசபற��ரகக�ன�ன.  அத�க�ரப படந�மலகள 
வ�லககபபடட ந�மலய�ல சசயறபடடக சக�ணடரநத 
சசயற��டடம தனமன வ�மரவபடததம வந�கவக�ட 
எடககபபடட மயறச�கள�ல ஏவத�சவ�ர வ�ததத�ல 
தனமன அத�க�ரபபடந�மலகளககள உடபகதத�க 
சக�ணடத.  கடடச சமகச சசயறப�டட ந�கழவ�ல 
இவவமகய�ன அணகமம�கள ப�தக��ன ந�லம�கள 
என� வப�த�லம வ�மரவபடததம வந�கவக�ட பஙகள�பப 
வடவஙகள ���தசத�டஙக�ன.  சப�றபபககள �றறம 
மக�ம�ததவஙகள சத�டரப�கவம அத�க 
பஙகள�பபககமள வழஙக�யவரகள மகக�யததவம 
சபற��ரகள.

எனமனப சப�றததவமர,  இரணட�வத வரட க�ல 

ந�ம�வ�ன ப�னனவர இசசசயறத�டடம சத�டரப�க கடதல 
அககம� சசலததத சத�டஙக�வனன.  நலகத த�டடதத�ன 
மதல இரணட வரட பயணதத�ன சபறவபறம�ப 
ப�ரதவத�வ�ய�ன�ல, இத ��க ச�தவ�ன பயணம எனவ� 
க�மடயம.  அததடன பயனப�டட��த�ய�ல மழம�யமடய 
வ�யபப இலல�த ஒன��கக க�ணபபடடத.  அகக�லதத�ல 

–  ந�ன ஈழததக கவ�மதகள கவ�ஞரகள சத�டரப�ல�ன  
வதடலல இரநவதன.  என வதடலற க�மடககம 
ஆவணஙகமள நலகதத�ல இமணகக மயனவ�ன. 
இதத�ன நலகததடன�ன எனத ஊட�டடதத�ன 
ஆரமப��க அம�நதத.  அநவநரதத�ல ந�ம�யப 
வப�த�ம�கமள அமடய�ளங க�ண மடநதத.  சசயல 
ஒழஙகமதல ச�நதமனமம� வமர ந�ம�ய ��ற�ஙகள 
வதமவபபடடன.  ஏறகனவவ உரவ�க�ய�ரநத 
அத�க�ரபபடந�மலகள ஏவத�சவ�ரவமகய�ல வதககமறற 
அமவ ந�மலககதத�ன வப�க�ன�ன எனபமத �னத�ல 
மவதத சப�றபப ச�ரநத அவறம� வமரயறதத ப�னனர 
அதறக சவள�வய ப���சத�ர சபர�ளவ�வன�ர பஙகள�ககக 
கடய தனன�ரவ சவள�மய உரவ�ககவத என� 
எணணதத�ல சசயறபடத சத�டஙக�வனன.  இதறக 
வ�கக���டய� �றறம வ�கக�படய� ��த���கமள �னத�ல 
மவதத நலகதமத நகரதத�ச சசலல மயனவ�ன. 
தறவப�மதகக நலகதத�ன பஙகள�பப�ளரகமள, 
அவரகள�ன பஙகள�பமப மவதத சப�றபப ச�ரநத 
உறத�ய�ன கடடம�பப ஏறபடததபபடடளளத.  இன�வ�ல 
நலகதத�டடதத�ன ஆரமப க�லகடடதத�ல ஆமசபபடடத 
வப�னற தனன�ரவ சவள�கமள இலஙமகத த��ழவபசம 
சமகஙகள ஊட�டம பலவவற தளஙகள�லம கடடம�கக 
வவணடயத ��தத�ரவ� ��சச��ரகக�ன�த.  பலவவறபடட 
ந�டகள ச�ரநதம ப�ரவதசஙகள ச�ரநதம பரவல�ன 
அ��மகஙகமள ந�கழததவதன ஊட�க தனன�ரவக 
கழககமள உரவ�கக வவணடய வதமவயளளத. 
உரவ�ககபபடம தனன�ரவககழககமள,  தஙகள 
ப�ரவதசஙகள ச�ரநத ஆவணபபடததல ந�கழவகள�ல 
பஙகபற� மவபபவத ந�ம தறவப�மதகக எத�ரப�ரககம 
வ�டய��கம.  சவள�ய�லரநத ப�ரபவப�ரகக,  இதன 
வமரபடம வ�லரநத க�ழ�ன அணகமம�ய�கக 
க�ணபபடம வப�த�லம அவவமரபடஙகள க�ழ�ரநத 
வ�ல�ன அணகமம�கள�வலவய வமரயபபட வவணடம 
அலலத இறத�பபடததபபட வவணடம எனபத�ல ந�ன ��க 
அவத�ன��ய�ரகக�னவ�ன.  எவவமகய�ன ஆவணஙகள 
எவவ�ற ஆவணபபடதத வவணடம எனபத அபப�ரவதசக 
கழககள�ல த�ர��ன�ககபபட வவணடம எனபத ��க 
மகக�ய��ன வ�டயச�னக கரதக�னவ�ன.

ந�க �றவனம எபப
�த�ரநத,  எவவ�ற இயஙக� 
வரக�றத?

நலக ந�றவனம (www.noolahamfoundation.org) 
பத�வசசயயபபடடத சசன� ஆணட, 2010 வ� ��தமத�ன. 
2008  இலரநத மகக�ய பஙகள�பப�ளரகமள இமணததக 
சக�ணட ந�றவன��க இயஙக�வரக�வ��ம.  நலகத 
த�டடததகக சவள�வயய�னத�கவவ ந�றவனம உளளத. 
ஆன�ல ந�றவனதத�ன சபரமப�ல�ன வளஙகள நலகத 
த�டடததககச சசலததபபடக�ன�ன. அவவமகய�ல நலகம 
வமலததளதமத 2009 இல சப�றபசபடதத அதமன ��கப 
பயனளளசத�ன��க வளரதசதடததளவள�ம.  ந�றவனம 
எனபத வவச��ரவ�த��ன வ�டயம.  அநத ந�றவனம 
நலகம வப�ன� வவறவமகய�ன சசயறத�டடஙகளககம 
உதவ�ப��ய கடய ஒன��கம.  பலவவறதரபபடட 
நலகவ�யல,  ஆவணபபடததல சத�டரப�ன 
ந�றவனஙகளடன ஏவத� ஒர வமகய�ல ந�ஙகள ஊட�டக 
சக�ணடரகக�னவ��ம. அவரகளமடய உதவ�மய சபறறக 

– சக�ணடளவள�ம சபறறக சக�ணடரகக�னவ��ம .  அவத 
வநரம,  எஙகள�ல இயன� உதவ�மய ப�� நலகம ச�ரநத 
அம�பபககளககச சசயத சக�ணடரகக�னவ��ம. 
ந�றவன��க இயஙக�ன�லம தனன�ரவ சவள�மய 
(Volunteer  space)  இயல��ன வமரககம கறகக�த 
வமரய�ல ப�ரததக சக�ளக�வ��ம.  அமத வ�லம வ�லம 
எவவ�ற அகலததச சசலவசதனபவத எ�கக மனனளள 
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��கபசப��ய சவ�ல�கம.  ஏசனன�ல,  தனன�ரவ சவள�த�ன 
இநத சசயறப�டடன,  இநத சமக இயககதத�ன அடந�தம. 
தனன�வர சவள�மய ந�ஙகள கறகக மயலவத 
ஏவத�சவ�ர கடடதத�ல எ�ககப ப�தக��னத�கவவ 
அம�யம.  ந�ம அமடய வவணடய இலகமக ��தத�ரம 
�னத�லசக�ணட நகரமவப�த,  பலவவற வ�த��ன 
தமடகமளச சநத�கக வவணடய�ரககம.  ச��ய�ன ப�மதகள 
ச�லவவமள பயண�ககககடய ச�தத�ய��ன ப�மதகள�க 
இரபபத�லமல.  அவதவநரம பயண�கக இலகவ�ன 
ப�மதகள ச��ய�னமவய�க இரபபத�லமல.  இவற��றக 
இமடய�ல�ன பளள�கமளக கணடமடநத எ�கக�ன 
ப�மதகமள வமரநதவ�ற மனவன�கக�ச சசலவத 
��கககடன��னத எனபமத அனபவபரவ��க உணரநத 
சக�ணடடளவள�ம.

தறவப�த ச��தத��க தனன�ரவ பஙகள�பப�ளரகள எனற 
ப�ரதத�ல 500  லரநத 600  வபர என� எணண�கமகமயத 
த�ணடயளளத.  நலகம ந�றவனம என� அளவ�ல மவதத 
ப�ரககம வப�த அதன வடவவ� எ�த வதமவகள ச�நவத 
உரவ�ககபபடடத த�ன.  ப�� ந�றவன மன��த���கமளக 
கட ந�ம மறறமழத�கப ப�னபற�வ�லமல. 
சத�ழ�லநடபம சத�டரப�ன சப�றபபககள,  பரவல�ககல 
சத�டரப�ன சப�றபபககள,  ந�றவன ந�த�கமகய�ளமக 
சத�டரப�ன சப�றபபககள என சப�றபபககமள 
வமரயறதத ஏறகனவவ அவசவள�கள�ல 
இயஙக�யவரகமள அதறகப சப�றபப�க ந�ய��ததளள 
அவதவநரம,  அவரகள சய��க த�ஙகள �றறம தஙகள 
சப�றபபககள ச�ரநத தனன�ரவககழககமள அம�தத 
சசயறபடக�ன��ரகள.  இதனமலம அத�க�ரப 
படந�மலகள�ல இறககதமத கம�தத இயஙகவதறக�ன 
சப���மம�மயக கடடம�பபவத மகக�ய வந�ககம. 
இவவமகய�ன அத�க�ரப ப���பபககளம அவற��ன 
இயஙகமககக�ன சவள�பபமடததனம�களம ஜனந�யக 
��த�ய�ன அம�பமப உரவ�ககவவத�ட ஜனந�யக 
��த�ய�ன சசயறப�டகளககக களம சம�ககம எனற 
எத�ரப�ரகக�னவ��ம.

அடதத,  சசயலப�டடததளதத�ல ��ணவர தரபபககமள 
உளவ�ஙகவத ��கமகக�ய��னத. மதல�வத அவரகளகக 
இத சத�டரப�ன அககம�மய உணட�ககக�னவ��ம. 
இரணட�வத,  அவரகள�ல சமகம ச�ரநத வ�டயஙகமளப 
சப�றபவபறறச சசயயககடய த��மனயம 
வளரகக�னவ��ம.  ��ணவரகள இன�� Volunteerism  என� 
வ�டயம ஒர வ�ததத�ல அடபபடட வப�கம ந�மலம� 
க�ணபபடக�ன�த.  இனம� மதலடடயச சமகதத�ல 
Volunteerism  எனபத சத�ழ�லநடப சவள�களககபப�ல 
��கவம சரஙக�ப வப�யவ�டடத.  ��ணவபபரவம 
��தத�ரவ� ஓரளவ�றக Volunteerism  ச�ரநத ச�தக��ன 
க�லபபகத�ய�கம.  சத�ழ�லதம�மய வளரககம 
வந�ககமடய கலவ�மம�ம�,  ��ணவரகளத சமகச 
சசயறப�டடகக மடடககடமடய�க இரகக�ன� 
அவதவநரம,  க�மடககம ச�லலய இமடசவள�கள�ல 
அவரகமள ஈடபடதத�தத�ன ஆக வவணடய�ரகக�ன�த. 
மன��வத,  ��ணவபபரவச சசயறப�டகள 
ஏவத�சவ�ரவமகய�ல அதறகப ப�னமனய க�லதத�ய 
சசயறப�டகள�ல த�ககம சசலததம.  சவவவவற 
பரபபககள�ல இயஙக ந�மனபபவரகளகக�ன கள��க 
இதமன வளரதசதடததவ���ரகக�னவ��ம.

2005  இரநத தத�Cரநத Digitize  தசயத தக�ணட 
வரக�னற"ரகள.  Gradualize  ஆக� வநத"ரகள�? 
அல�த ஒர கற�ப
�டC வரCதத�ல அத�க மயறச� 
தசயத அத�க ஆவணஙகலள Digitize தசயத"ரகள�?

மதல வரடதத�ல 100  (நற)  ஆவணஙகள 
ஆவணபபடததபபடடரகக�ன�ன.  இரணட�ம வரடதத�ல 
262 (இரநறற அறபதத�ய�ரணட)  ஆவணஙகள.  மன��ம 
வரடம 1256  ஆவணஙகள.  ந�னக�ம ஆணட 1270 
ஆவணஙகள.  ஐநத�ம ஆணட 2190  ஆவணஙகள.  ஆ��ம 
ஆணட 3109  ஆவணஙகள.  இபவப�த ஆ��ணட மடவ�ல 

எணண�ய�ரதத நற ஆவணஙகமள எஙகள�ல 
ஆவணபபடதத மடநத�ரகக�ன�த.

இன�வரம க�லஙகள�ல தன�வய ஆவணஙகள�ன 
எணமணகமகமய அத�க��பபத எனபமத ��தத�ரம 
இலகக�கக சக�ளள��ல,  ஆவணஙகமளப ப�தக�பபத 
சத�டரப�ன அககம�மய பரவல�க �ககள �தத�ய�ல 
ஏறபடததம வந�கக�ல�ன சசயறப�டகமளயம 
ச��நதர��கச சசயய வவணடம எனற வ�ரமபக�னவ��ம. 
எ�த உணம�ய�ன சவற�� தன�வய 
ஆவணபபடததவத�லம ஆவண எணண�கமகமயக க��ப 
சபரம�பபடவத�லம ��தத�ரம தஙக�ய�லமல. 
ஆவணபபடததல சத�டரப�ன ஆரவதமத சமகதத�ல 
எவவளவ தரம ஏறபடதத�ய�ரகக�னவ��ம எனபத�லம 
ஆவணபபடததல சத�டரப�ன ப�ரகமஞய�ன மல��ன 
சவள�பப�டகள எவவளவ தரம ஆவர�கக�ய��க 
இரகக�ன�த எனபத�லம த�ன தஙக�ய�ரகக�ன�த.

எகக�(ணஙகள�ன�ல ஆவணப
டததவத�ல இ(ணட 
வரCக��தத�றக 
�றக ஒர த
ரம 
�யசசல 
(Gigantic leap) ஏற
டCத?

ஆரமபககடடதத�ல தடசடழதபபடட �டடம ஆவணஙகள 
இமணககபபடடன.  ஒர கடடதத�றகப ப�னனர எ�த 
வளரசச�பபடய�ல Digital  Library  என� 
கரதத�யமலதத�ணடச ச�நத�ககத சத�டஙக�வன�ம.  Digital 
Library  என� எணணககர ஆவணகக�பபக��க ��ற�ம 
சபற�த.  ஆவணஙகமள ஆவணஙகள�க அவதவடவதத�ல 

–  அபபடவய க�டச�பபடததல ப�தக�ததல எனபத  
சத�டரப�ன அககம�ய�ன க�ரண��க ��னப�ரத�ய�ககம 
(Scan)  சசயயம ஒர மம�மய வந�கக� ந�ம நகர வவணட 
வநதத.  ��னப�ரத�ய�கக மம�ய�ன மலம தடசடழதவமத 
வ�ட க�டடததடட 30  �டஙக அத�க��ன ஆவணஙகமள 
ஆவணபபடததககடயத�க இரநதத எனபத மதல�வத 
மகக�ய��ன வ�டயம.  இரணட�வத மகக�ய��ன வ�டயம 
நலகள என� ந�மலமயதத�ணட சஞச�மககமளயம 
ஆவணபபடததககடய ந�மலம� ��னப�ரத�ய�ககம மலவ� 
ச�தத�ய��னத.  ஆக,  தடசடழதவமத வ�ட 
��னப�ரத�ய�ககம சசயவதன மலம ஆவணபபடததவத 
அத�கம வசத�ய�னத�கக கரதபபடடத. ஆவணபபடததலல 
தலலயம,  வவக��க ஆவணபபடததல ஆக�ய 
க�ரணஙகள�ல ஒரகடடதத�ல தடசடழதவதன மல��ன 
ஆவணபபடததல மம�ம� மற��க 
இலல�சத�ழ�ககபபடட ��னப�ரத�ய�கக மம�ம� ஆத�ககம 
சபற�த.

அவத வநரம அநவநரதத�ல சப��யளவ�ல�ன 
சசயற��டடஙகள ஒழஙகம�ககபபடடத இனசன�ர 
மகக�ய க�ரண��கம.  20  இறகம வ�றபடட 
��னப�ரத�ய�கக�கமளப பயனபடதத�ப பரநதளவ�ல�ன 
ஆவணபபடததமலச சசயயவத மன��வத 
வரடதத�வலவய ந�கழநதத.  இதன க�ரண��க 
சபரமப�யசசல ந�கழநதத வப�ன� வத�ற�ம 
உரவ�க�ய�ரகக�ன�த.

அவதவநரம,  எ�ககத தனன�ட��ரநத மழ வசக��பமபயம 
தநததவ�ய எழதத�ளர சதள�வதமத வஜ�சப அவரகள 
இசசடத�ய�ன ��ற�தத�றக ஒர க�ரணச�னற கறவவன. 
ஏசனன�ல அநவநரதத�ல அவர தனன�ட��ரநத 
மழசவசகரஙகமளயம எ�கக தநததவ�னர.  அதன 
க�ரண��க ஒவர வரடதத�ல ஆய�ரதத�றகம வ�றபடட 
ஆவணஙகமள இமணயதத�றகக சக�ணடவரவத 
ச�தத�ய��னத.  அவதவநரம,  அதறகப ப�னனர வநத 
வரடஙகள�ல வரட�நத ஆவணபபடததல 
எணண�கமகமயக கம�ய��ல ப�ரதத சக�ணவட�ம. 
இன�வரம க�லஙகள�ல,  ��ததத�றக ஆய�ரம ஆவணஙகள 
என� இலகமக வந�கக�ச சசலல வவணடம எனச��ர 
உநததலடன சசயறபடட சக�ணடரகக�வ��ம.  அத 
ச�தத�ய��க��,  இலமலய� எனபத சத�டரப�க ந�ம�ய 
வகளவ�கள இரநத�லம,  ஏவத� ஒர கடடதத�ல அமத 
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ச�தத�ய��கக� வ�டவவ�ம எனற நமபக�வ��ம.  எனமனப 
சப�றததவமர அவசவலமலமயவய,  உசச எலமலய�க 
வமரயறகக ந�மனகக�னவ�ன.  அவசவலமலமய 
அமடநததன ப�றப�ட ந�ம ஆவணபபடததலடன ச�ரநத 
ப�� தளஙகள�ல கவனதமதச சசலதத வவணடம எனபத 
எனத எத�ரப�ரபப�க உளளத.  ஆவணஙகமள 
பலவவறவமகய�க ஒழஙகபடததல,  ஒழஙகபடததபபடட 
ஆவணஙகமளப பயனபடதத�ய ஆயவகள,  அ��த�ன 
ஆவணஙகமளத வதடச சசலலதல,  எழதத�வணஙகள 
தவ�ரநத ப�� ஆவணபபடததல சசயறப�டகள�ல 
கவனதமதக கவ�ததல எனபத வப�ன� பலவ�த��ன 
சப�றபபககள எமமன கவ�நதளளன.

தறப
�த 8000  இறகம பமற
டC Digitized  files 
இரப
த�கக கறக�னற"ரகள.  இத�ல மத��ல 
தடதCழதப
டட இலணததலதயம ம�ன
�(த�ய�ககம (Scan) 
தசயத இலணததலதயம 
�ரகக மடயம அல�வ�?

தடசடழதபபடடமவ HTML  வடவதத�ல ��தத�ரம 
க�ணபபடம.  ��னப�ரத�ய�ககம சசயயபபடடமவ PDF 
வடவதத�ல க�ணபபடம.  மதல 380  நலக 
இலககஙகளககள உளள ஆவணஙகள மழவத 
தடசடழதபபடடமவ. ஆய�னம ந�ம ப�னவநத க�லஙகள�ல 
��னப�ரத�ய�ககம சசயயமவப�த அவற��ல சபரமப�ல�ன 
ப�ரதத�கமள ��னப�ரத�ய�ககம சசயதம இமணததளவள�ம. 
அதன�ல,  380  என� நலக இலககஙகளககள 
உளளவற��ல சபரமப�ல�னவறம� HTML  �றறம PDF 
ஆக�ய இரணட வடவஙகள�லம ப�ரமவய�டல�ம.  380 
இறகப ப�னனர�ன நலக இலககமளளமவ அமனததம 
��னப�ரத�ய�ககம சசயயபபடடமவ.  அவற��ல ஒர ச�ல 
��தத�ரம அசசககச சசன� மலவடவதத�வலவய 
க�ணபபடபமவ.  ஆக ச��ததம 380  இறகப ப�னனளள 
இலகக ஆவணஙகமள PDF  வடவதத�வலவய ப�ரககல�ம. 
தடசடழதபபடட இமணககபபடபமவ,  வதடசப���கள 
மலம க��தத சச�றகமளத வதட வரபவரகளகக உதவ�ய 
வப�த�லம அவற��ன நமபகததனம� வகளவ�கக��யத. 
எழததப ப�மழகள ��தத�ர�லல�த,  ஆவணஙகள�ன ச�ல 
பகத�கள கட இலல��ல வப�ய�ரககம வ�யபபககள 
உணட.  அவதவநரம அத�க�ரதத�ல உளளவரகள த�ககத 
வதமவய�லல�த பகத�கமள ந�ககவம வ�யபப உணட. 
வ�றக��தத க�ரணஙகள�ல எனமனப வகடட�ல 
��னப�ரத�ய�ககம சசயயபபடவவத ச��நதத எனவபன. 
எழததண�� (OCR)  த��ழ�ல ச�தத�யபபடமவப�த PDF 
வடவதத�ல உளள அமனதமதயம உமரக வக�பபககள�வம 
��ற��க சக�ளளக கடயத�க இரககம.

எணண�மப
டதத� இலணப
தறக ஆவணஙகலள 
எப
ட �ரணயம தசயவ"ரகள?

ஆரமப க�லககடடதத�ல சபரமப�லம இலகக�யம ச�ரநத 
நலகவள ஆவணபபடததபபடடன.  பமனவகள, 
அபமனவகள எனற ப�ரதத�ல கட சபரமப�லம 
இலகக�யம ச�ரநதமவய�கவவ க�ணபபடக�ன�ன. 
த�டடததடன சத�டரபளளவரகளத சத��வகள மதனம� 
சபற��ரநததன�ல அவவ�ற க�ணபபடடரநத�லம 
ப�வரதத�வயக��ன க�ரணஙகள இரநத�ரககம என 
ந�மனககவ�லமல.  அதனப�னப,  சஞச�மககள �றறம இதர 
எழதத�வணஙகள என எவவமகய�ன எழதத�வணஙகள�க 
இரபப�னம அமவ அசச�ல சவள�வநத�ரபப�ன, 
ஆவணபபடததத தகத�ய�னமவ என�வ���க ��ற�ம 
சபற�த.  அசச�ல சவள�வநத�ரகக வவணடம எனபத 
��தத�ரவ� எ�த ந�பநதமனய�கத சத�டரக�ன�த.

தர��னத /  தர�ற�த,  பயனளளத /  பயனற�த வப�ன� 
தண�கமககள எதமனயம ந�ம ப�னபறறவத�லமல.  அத 
எ�த வவமலயம அலல.  அமவ வ��ரசகரகளம சமகமம 
த�ர��ன�கக வவணடயமவ. எத�ரக�லச சநதத�கக இனம�ய 
க�லபபகத�ய�லம கடநத க�லபபகத�ய�லம அசச�ல 
சவள�வநத ஆவணஙகமள வ�டடச சசலவத ��தத�ரவ� 
நலகதத�றகட�ன எ�த பண�ய�கம.  உத�ரணததககச 

சச�லவத�ன�ல இனம�கக ந�ஙகள கலசவடட எனற 
அமழககபபடம ந�மனவ�லரகமளக கட 
ஆவணபபடததக�னவ��ம.  ஏசனன�ல கலசவடடககள�ல 
கட மகக�ய��ன வ�டயஙகள க�ணபபடககடம.  ந�ம 
ஆவணபபடததம ந�மனவ�லசர�னற ச�லவவமள 
ஒவரசய�ர ஆயவகக�வத ��தத�ரவ� எத�ரக�லதத�ல 
பயனபடககடம.  உத�ரண��க ஒர கலசவடடலரநத 
வமச�வள�,  பரமபமர சமபநத��ன தகவல எத�ரக�லதத�ல 
ஆயவகளககத வதமவபபடககடம.  ஈழதத��ழரகமள 
சப�றததவமர அபபடய�ன ஆயவகள எத�ரக�லதத�ல 
ந�சசய��க மகக�யததவம சப�ககடயமவ. 
ச�மதவககளள�க�ப பலவவற ப�ரவதசஙகள�ல பலவவற 
ச��ழ�கமளப வபச� வ�ழம சமகம தனத உ�வகமள வதட 
மறபடமவப�த இவவ���ன ந�மனவ�லரகள 
பயனபடககடம

�றச��ர மகக�ய��ன வ�டயம வரல�ற சத�டரப�னத. 
இனம�ய வரல�ற இனற அத�க�ரதத�ல உளளவரகள�ல 
எழதபபடம வரல�ற.  பலவவற வமகய�ல ப�ளவறற 
அத�க�ரபபடந�மலகமளக சக�ணடளள சமகம 
என�ளவ�ல இனறளள ஒடககபபடட சமகஙகள 
எத�ரக�லதத�ல இனம�ய அத�க�ர வரககதத�ல எழதபபடட 
ப�ரத�கள�ல இரநவத த�த வரல�றம� ��ளவ�ச�பபச சசயய 
வவணடய�ரககம.  ரணஜ�த கக� அவரகள�ல எழதபபடட 
சநத�ர�வ�ன �ரணம என� கடடமர ��க நலல உத�ரணம. 
எநதசவ�ர ஆவணதமதயம அழ�ய வ�டபவப�வத�லமல 
என� க��கவக�ளடன சசயறபடடக 
சக�ணடரகக�னவ��ம.

�ரததவப பத�வவட (Medical  Records),  ந�ல உ��ம�ப 
பத�வகள (Landrights documents) வப�ன� ஆவணஙகமளக 
கட ஆவணபபடதத வவணடய வதமவ உளளத. 
எத�ரக�லதத�ல சப�தததம� ந�றவனஙகள (Public 
Institution)  வப�ன�வற��ன ஆவணஙகமளயம ந�ஙகள 
ஆவணபபடதத வவணடம எனற க��சமனயடன 
சசயறபடட ந�மனகக�னவ��ம.  எவவளவ தரம 
ச�தத�யபபடம எனற சத��யவ�லமல.  ஆய�னம ந�ம 
ச�தத�யஙகள சத�டரப�லம அலடடக சக�ளவத�லமல. 
அச�தத�யஙகமளச ச�தத�ய��ககவத த�வன 
சசயறப�டட�ளரகள�ன பண�.

உஙகள�ன த�டCம இ�ஙலக அ(சகக 
தத(�நத�ரநதத�?

அரச�ஙகதத�றக இபபட ஒர த�டடம இயஙக�க 
சக�ணடரகக��த எனபத சத��யவ��,  சத��ய�வத� எனற 
எனகக சத��ய�த.  எ�த ந�றவனம இலஙமகய�லத�ன 
பத�வ சசயயபபடடளளத என� வமகய�ல அரச�ஙகதத�றக 
ந�ம சத��யபபடதத�ய�ரகக�னவ��ம எனறத�ன ந�மனகக 
வவணடய�ரகக�ன�த.  வ�லம,  அரச�ஙகதமதக கணட 
பயபபட, ந�ம அரச�ஙகதத�றக எத�ர�க இயஙகவ�லமலவய. 
அரச�ஙகம சசயய வவணடய வவமலமயதத�ன ந�ம 
சசயதசக�ணடரகக�னவ��ம.  த��ழ வபசம �ககள�ன 
ஆவணகக�பபகம என�ளவ�ல அரச�ஙகதத�ல வவமல 
சசயபவரகள,  அரச ஆதரவ�ளரகள,  அரச எத�ரபப�ளரகள 
என பலரத பஙகள�பபம நலகதத�ல உணட.  நலகதமத, 
அதன பயன ச�ரநத அரச�யல வந�கவக�ட அணக 
மடநத�லம,  அமத உரவ�ககம எ�த சசயறப�டகள 
ந�சசய��க அரச�யல ந�ககம சசயயபபடடமவ.

அவதவநரம,  ��கவம சவள�பபமடய�க இயஙகக�னவ��ம 
என�ளவ�ல எ�த சசயறப�ட சத�டரப�ல அசசபபட 
ஏத��லமல.  ஆன�ல,  எ�த சசயறப�டகள சபர�ளவ�ல 
ந�கழநத�ல,  ச�ல வவமள ஏத�வசத�ர வமகய�ல 
ப�ரசசமனகள ஏறபடததபபடல�ம என� அசசதத�ன 
க�ரண��க,  ச���ய அளவ�ல சசயறபடடக 
சக�ணடரநவத�ம எனபத�ல உணம� இலல��ல இலமல. 
ச�ல வவமளகள�ல த��ழரகள�ன அமடய�ளம,  த��ழரகள�ன 
பணப�ட,  த��ழரகள�ன வ�ழவ�யல சத�டரப�ன 
வ�டயஙகமள ஆவணபபடததவசதனபத அத�ல 
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ஈடபடபவரகளகக ப�ரசசமனகள வரககடம என� பயம 
இனற வமரககம இரநத சக�ணடத�ன இரகக��த. 
அதறக�க மழவத��க இயஙக��ல இரககவம மடய�வத.

தம�ழ�டடல உஙகள மயறச�களகக எநத 
அளவ�றக ஊககம க�லCதத�ரகக�றத?

இனற வமரககம எநத வ�த��ன ஆதரவம த��ழக 
அரச�ஙகதத�டம இரநதம க�மடககவ�லமல. 
க�மடககவ�லமல எனற கற�ம ச�டடவத�லம ப�ரகக ந�ம 
அணகவ�லமல எனபதத�ன உணம�ய�னத.  ஆய�னம, 
இமமம� எனத இநத இநத�ய பயணதத�ன வந�ககஙகள�ல 
ஒனற,  த��ழந�டடல க�ணபபடம ஈழதத ஆவணஙகமள 
படடயலடவதம,  அவறம� வசக��தத 
ஆவணபபடததவதம.  அதறக�ன கடடம�பபககமள 
ஏறபடதத மயறச�ததக சக�ணடரகக�னவ�ன.

அவத வநரதத�ல ச�ல ஆவணபபடததலடன சத�டரபமடய 
–  ந�றவனஙகமள அரச ந�றவனஙகள �றறம அரச  

ச�ரபற� ந�றவனஙகளடன இமணநத சசயறபடவதறக�ன 
அடததளதமத இடம வந�கவக�ட சசயறபடடக 
சக�ணடரகக�னவ�ன.  பலர பலவவற உதவ�கமள 
அள�பபத�க உறத� அள�தத�ரகக�ன��ரகள. 
க�லபவப�கக�ல ஒர சசயறத�டடதமத த��ழந�டடல 
சத�டஙக மயறச� எடககம வப�த பலவவற 
தரபபடடவரகள�ன உதவ�கமளப சபறறக சக�ளள மடயம 
என ந�மனகக�வ�ன.  ஆய�னம த��ழந�டட அரமச 
வநரடய�க இதவமர அணகவ�லமல.  அதறக�ன 
சநதரபபஙகள ச�லவறம� ஏறபடதத மயறச�ததக 
சக�ணடரகக�னவ�ன.  சபரமப�லம ச�தத�யபபடம என 
நமபக�னவ�ன.  ச�தக��ன சழந�மலகள அம�நத�ல 
வ�றசக�ணட சப��யளவ�ல�ன சசயற��டடஙகமள 
ஆரமப�கக மடயம.

தம�ழகக தசமதம�ழ� அநதஸத க�லCததளளத. 
இவவநதஸத க�டடய 
�றக மதத�ய 
அ(ச�ஙகதத�Cம�ரநத 
லபவற சலலககள 
தக�டககப
டக�றத.  தம�ழ தசவவ�யல இ�கக�யம 
எனற கறம த
�ழத ஈழதத அற�ஞரகள�ன 

ஙகள�பபம அத�ல அCஙக�யளளத.  அககறகலள 

�தக�ப
தம அ(ச�ன கCலமய�க�னறத. 
அவதவள�லய "ஙகள 
யன
டதத�க தக�ளள 
வ�யபபளளத�?

த��ழ என� ஒடடச��தத பரபப�ல இயஙகமவப�த இநத 
ஏடடசசவடகமள ப�தக�கக வவணடய சப�றபப ந�ஙகள 
க��யவ�ற த��ழக அரசககம உணட.  ந�ஙகள கறவத 
சத�டரப�க ச�ல மயறச�கமள வ�றசக�ணடரகக�னவ�ன. 
எ�த ந�றவனததடன சத�டரபமடய ஆயவ�ளர ஒரவர 
அதறக�ன மயறச�கள�ல மம�ர��க ஈடபடடளள�ர. 
இவவ�டயம எவவளவ தரம சசயறப�டடததளதமத 
வந�கக� நகரம எனபமதப பற�� இபசப�ழத க� 
மடய�த.

இலஙமகய�ல,  வடகக க�ழகக எஙகம பல ஏடடசசவடகள 
அழ�நதவப�கம ந�மலம�ய�ல உளளன.  க�ழகக�ல 
சன���ய�ன வப�த பல ஏடடசசவடகள,  மகக�ய��க 
�ரததவகக��பபககள அடஙக�ய ஏடடசசவடகள பல 
அழ�நத வப�னத�க க�பபடக��த.  இனற எவவ�த 
பர����பபம,  ப�தக�பபம அறற பலவவற இடஙகள�ல 
ஏடடச சவடகள அந�தரவ�க வ�டபபடடரகக�ன�ன. 
யததம க�ரண��க பலவவற வமகபபடட ஏடடச 
சவடகளம அ��த�ன ஆவணஙகளம அழ�நத 
வப�ய�ரகக�ன�ன.  வ�டதமலபபலகள�ன ��கபசப��ய 
வசகரதத�றக எனன நடநதசதனற சத��யவ�லமல. 
சபரமப�லம மற��க அழ�நத வப�ய�ரககல�ம.  இவவ�ற 
ஏவத�சவ�ரவமகய�ல அழ�நத வப�யளளவற��ல 
இரநதத�ன எஞச�யவறம�ச வசக��தத ஆவணபபடதத 
வவணடய�ரகக�ன�த.  யதததத�ன ப�னமனய 
க�லபபகத�ய�ல,  யதததத�ல ப�த�ககபபடடளள �ககவள 

சகல தரபபகள�லம அந�தரவ�க வ�டபபடடளள 
சழந�மலய�ல,  அவரகளகக அடபபமட வசத�கமள 
ஏறபடதத�க சக�டககம சசயறப�டகள�ல ஈடபட��ல 
இவவ���ன வவமலகள�ல ஈடபடவமத ந�மனதத 
கற�வணரவககளள�க�ய சநதரபபஙகளம உணட.

உஙகள �றவனதலத C�ததவதறக �த� எவவ�ற 
சம�ள�ககப
டக�றத?  ஒர பததகதலத எணண�ம 
வடவதத�றக (Digital  Format)  ம�றறவததன
த 
"ணC தசயற
�Cல�வ�? அதறக �த�யம அத�கம�க 
பதலவப
டம அல�வ�?

ந�ம ந�றவன�ய��க��ல இயஙகவத என� வ�டயதத�ல, 
கவனம சசலதத� வநத�ரநத வப�த�லம,  ஒர கடடதத�ல 
ந�றவனக கடடம�பப�றகள உடபட��ல அடதத 
கடடதத�றகச சசலலமடய�த என� ந�லம� வநதவப�வத 
ந�றவன��கப பத�வ சசயவத�ம.  ந�றவன��கப பத�வ 
சசயத வப�த�லம,  வழம�ய�ன ந�றவனஙகளககளள 
பணபகளடன இயஙக��ல இசசசயறப�டமட ஒர சமக 
இயகக��க வளரதத சசலலம ப�ண�ய�லத�ன இயகக�க 
சக�ணடரகக�வ��ம.  எ�கசகன அலவலகம எதவ��லமல. 
பலவவறபடட ந�றவனஙகளடன சத�டரப சக�ணட 
அவற��ன உதவ�கமளப சபற�வ�வ� இயஙக�க 
சக�ணடரகக�னவ��ம.  சசலவகமள இயன�வமர ��கவம 
கடடபபடதத�யவ�வ� இயஙகக�னவ��ம.  எ�த வரவ 
சசலவ வ�பரஙகமள சவள�பபமடய�க வமலததளதத�ல 
சவள�ய�டக�வ��ம.  எ�த சசயறப�டகமள ந�றவன 
தளதத�ன மல��க சவள�யலக�றகத சத�டரசச�ய�கத 
சத��யபபடதத�க சக�ணடரகக�னவ��ம.

எ�ககக க�மடககம ந�த�யதவ�கள அமனததம எ�த 
சசயறப�டகமளப ப�ரததவரகளம பயனமடநவத�ரம 
வழஙக�யமவ த�ன.  ஓ��ரவவர ��கபசப��ய ந�த�யதவ�மய 
அள�ககம சநதரபபஙகமளத தவ�ரகக ந�மனகக�னவ��ம. 
����க,  ஆய�ரககணகக�ன பயன�ளரகளத ச���ய 
அனபள�பபககமளக சக�ணட இயஙகவவத 
ஆவர�கக�ய��னத.  இவவமகய�ன அணகமம� 
சபர�ளவ�ன உமழபமபக வக�ரம சசயறப�சடன� 
வப�த�லம இயன�வமர பஙகள�பப�ளரகளத 
எணண�கமகமய அத�க��பபவத ச��நதத.  இயன�வமர 
ந�த�கசக�டககல வ�ஙகலகள மல��ன சசயறப�டகமள 
இழ�வ�கக�,  இதர பஙகள�பப மம�கமள 
ஊககவ�ததவ���ரகக�னவ��ம.  சமக இயகக��க ��ற��க 
சக�ணடளள ந�மலய�ல எத�ரக�லதத�ல சத�டரசச�ய�கப 
சபர�ளவ ந�த� மகய�ளமக இரகக�த என� வப�த�லம, 
பதத���மககமள ஆவணபபடததவத வப�ன� 
சசயறப�டகளகக இனனம அத�க��ன ந�த� வதமவபபடம. 
அத�டட�லல�த அமசபடஙகள மல��ன 
ஆவணபபடததலகள இனனம அத�க��ன ந�த�மயக 
வக�ரம சசயறப�டகள�கம.

பலவவறபடட சமக அககம�யளளவரகள�ட��ரநதம 
நணபரகள�ட��ரநதம ஒர ச�ல ந�றவனஙகள�ட��ரநதவ� 
ந�த� சப�பபடக�ன�த.  இனம�ய வதத� வமரய�ல 
சப��யளவ�ன ந�றவனஙகளத எவவ�த ந�த�யதவ�மயயம 
சபறறக சக�ளளவ�லமல.  ஒரவமகய�ல 
இசசசயற��டடதத�னட�ன எ�த ஆத��ரதத��ன 
ப�மணபப�றக இதவவ க�ரணச�னவபன.  சபரம 
ந�த�கமகய�ளமக ந�சசய��க இசசசயற��டடதத�ன 
உய�ரபமபச ச�மதததவ�டம தனம� சக�ணடத.

�றவனம�ன 
�றகம உஙகளகக �த�லயப 
த
றவதறக வ�யபபககள அத�கம�க� இரகக�னறத 
அல�வ�?  �றவனம எனற த
ய(�ல ஒர 
அஙக"க�(ம க�லCகக�றத.  அதன ம�ம உஙகள 
த�றலமய�ன தசயல
�டகலளத தக�ணட �த�லய 
பகடக��ம. அதறக�க வ�ணணப
�கக��ம அல�வ�?

அபபடய�ரநதம கட ந�ஙகள இனற வமரககம 
தன�பபடட நபரகள அலலத தன�பபடட நபரகள ச�ரநத 
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��கசச���ய ந�றவனஙகள ஊட�கதத�ன ந�த�மயப சபறற 
வரக�னவ��ம.  எத�ரக�லதத�ல சபர�ளவ 
ந�த�தவதமவயளள சசயறத�டடஙகளகக ந�த�மயப சபறறக 
சக�ளளம வந�கக��ரபப�னம கட ந�றவனதமத பல 
தனன�ரவலரகளத ச�னனஞச���ய பஙகள�பபககள மலம 
இயககவவத ச��நதத.  க��பப�டட சசயற��டடஙகளகக 
��தத�ரம ந�த� வகடட வ�ணணபப�ககல�ம.  ந�றவனதத�ன 
அடபபமடச சசயறப�டகள எபவப�த 
தனன�ரவலரகள�லம தனன�ரவலரகளத ச�னனஞச���ய 
ந�த�பபஙகள�பபகள�லம ��தத�ரம ந�ம�நத�ரகக 
வவணடச�னபவத எனத வ�ரபப��கம.

தத�ழ�லநட
 வ�Cயஙகளகக "ஙகள எஙக�ரநத 
ஆப��சலனகலளப த
றறக தக�ளக�ற"ரகள?

ஆரமபதத�ல சபரமப�ல�ன சத�ழ�லநடப வ�டயஙகமள 
�யரன ப�ரததக சக�ணடரநத�ர. ��டய�வ�கக�மய நலகத 
தள��க ஒழஙகம�ததவர வக�ப�ந�த என�வப�த�லம, 
அதன ப�னனர அதமன ஒவசவ�ர வ�டயஙகமளயம 
��ற�ம சசயதவ�ற,  அடதத கடடதத�றக சக�ணட 
சசன�வர த��ழந�டமட வசரநத ஓர இமளஞர 
வ�வன�தர�ஜன எனனம வத�ழர.  த��ழ 
வ�கக�பபடய�வ�னட�க அ��மக��க�ய அவர 
தனன�ரவலர�க இனற வமரககம எமமடன இமணநத 
சசயறபடட வரக�ன��ர.  அவமரப வப�னவ��ரத 
தனன�ரவ உதவ�கள,  எ�ககப சப��ய உநத சகத�மய 
அள�ததவத�ட,  ந�ம இனற இவவளவ தரம வளரவதறகக 
க�ரண��க இரநத�ரகக�ன�த.  ந��லப�ரக�சன 
வப�னவ��ரடன இமணநத வ�வன�த தனன�ரவத 
சத�ழ�லநடபக கழசவ�னம� சசயறபடதத� வரக�ன��ர. 
சத�ழ�லநடபம சத�டரப�ன வ�டயஙகள எனற வரமவப�த 
பலவவறபடட சத�ழ�லநடபத தனன�ரவலரகளடன 
கலநதமரய�ட மடவகமள எடபபவத�ட அவரகளத 
பஙகள�பப�ன மலம அவறம�ச சசயறபடதத�யம 
வரக�னவ��ம.

த��ழ� மகநத என� த��ழந�டட இமளஞர (தறவப�த 
ஆஸத�வரலய�வ�ல இரகக�ன��ர)  தனத Server  இல Host 
பணணல�ம எனற க��,  நலகதத�றசக�ர இடதமத 
ஒதகக�த தநத�ர.  அதனப�னனர வல�வகஷ எனம 
இனசன�ர இநத�யர அநத உதவ�மய இனறவமரககம 
சத�டரக�ன��ர.  த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ன தனன�ரவப 
பஙகள�பப�ளரகள�க�ய சநதர வப�னவ��ரம நடப 
உதவ�கமள வழஙகக�ன�னர.  இனறவமரககம 
நடபபப�ரசசமனகமளயம நடபச சசயறப�டகமளயம 
தனன�ரவலரகள மலவ� சபறறம த�ரததம 

வநத�ரகக�னவ��ம.

ந�க வல�ததளதத�ன 
யன
�ட,  �றவனம�க 
இதவல( ச�த�ததலவ எனற எவறலறச தச�ல���ம?

நலகத தளதத�ன பயனப�ட சத�டரப�ல வநரடய�க 
அளவட ச�தத�ய��லமல.  ஆன�ல பல வமலப பத�வக 
கடடமரகள�லம,  ஆயவக கடடமரகள�லம,  த��ழ 
வ�கக�பபடய� வப�ன�வற��லம நலகம சபர�ளவ�ல 
உச�ததமணய�கப பயனபடக��த.  ஏறகனவவ 
க��பப�டடதவப�ல இலஙமக,  இநத�யப பயனப�ட ��க 
அத�க��ததளளத.  எணண�� ஆவணபபடததல சத�டரப�ல 
த��ழசசழலல மன��த���ச சசயறத�டட��க உளவள�ம 
எனபமதக க��பப�டல�ம.  இதறக நலல உத�ரணஙகள 
சப�ளள�சச� நசன�ன ந�ள ஒர நல த�டடம, த��ழத வதச�ய 
ஆவணச சவடகள ஆக�யமவ.  சப�ளள�சச� நசன 
எணபதகள�லரநவத ச�ற��தழச வசக��பப�ளர�க,  ஆவணக 
க�பப�ளர�கச சசயறபடபவர.  அவர நலகதமத 
மன��த���ய�கக சக�ணட சத�டஙக�ய ந�ள ஒர நல 
எனம சசயறத�டடம இபவப�த 2000  ஆவணஙகமளக 
சக�ணடரபபவத�ட வவக��க வளரநத வரக��த. 
இதவப�ல த��ழரஙகதத�னர நலகததகக ந�த�யதவ� 
சசயபவரகள.  இபசப�ழத த�மம ஆவணபபடததலல 
சசயறபடக�ன�னர.  அவவமகய�ல நலலசத�ர 
மன��த���ய�க,  ஊககவ�பப�க இரகக�வ��ம எனபத�ல 
�க�ழசச�வய.  இனனம ந�ம�ய,  இனனம வவக��க 
இததமகய சசயறப�டகள நமடசப� வவணடம.

ந�றவன��க ந�ம ச�த�கக வவணடயமவ பல.  சவறம 
ஆவணபபடததல ந�கழவகமளத த�ணட அவற��ன வதமவ 
சத�டரப�கத சத�டரசச�ய�க சமகதத�ன �தத�ய�ல 
இயஙகவவத�ட,  ஆவணபபடததல எனனம பளள�கமளத 
த�ணடய சசயறப�டகமளயம வ�றசக�ளள 
வவணடயளளத.  �ரப��வப ப�தக�பப,  தகவல அ��த��ன, 
அ��வபபரமபல,  கலவ� வ�மப�ட என ந�ம 
இயஙகவவணடய தளஙகள எம கணமனவன எணணறறப 
சபரக�கசக�ணடரகக�ன�ன.  இவவ�டயஙகமள தன��ன�த 
ந�கழவ என� பளள�ய�ல இரநத ந�றவனதத�ன சசயறப�ட 
என� பளள�மய வந�கக� நகரதத�ய�ரகக�னவ��ம. 
இவவ�மடந�மலபபள�ய�ல இரநத சமகப வப��யகக��க 
��ற� வவணடய ��கபசபரம கடபப�ட எ�ககளளத�கக 
கரதக�னவ��ம.

நமப�கமகயள�ககம சழல ந�லவக��த எனவ� 
ந�மனகக�வ�ன

தம�ழ வ�கக�ப
"டய�வ�ல 
�. எம. பனன�ய�ம"ன�ன 
ஙகள�பபககள

எழதத�ளர ப. எம. பனன�ய���ன 173+ நலகமள எழத�ப பனனல�ச���யர�க அ��யபபடபவர. ச�நதமன 
வடடம எனம சவள�யடடகம மலம பலநற நலகமளப பத�பப�ததவர.  நலகத தளதத�ல பல நலகள 
இமணககத சத�டரசச�ய�க உதவ� வரபவர.  அணம�ய�ல த��ழ வ�கக�பபடய�வ�லம இவர தனத 
சசயறப�டகள�ன�ல ச�தமன பமடததவரக���ர.

நவமபர 14, 2011 அனற த��ழ வ�கக�பபடய�வ�ல பஙகள�ககத சத�டஙக�ய பனன�ய���ன ��கக கறக�ய 
க�லதத�ல 2000 கடடமரகமள எழத� ஈர�ய�ரவர பதககதமதப சபறறளள�ர.  ஏபரல 5 வமர மதல 1000 
கடடமரகமள எழத�ய இவர அடதத ஒர ��தததககள அடதத ஆய�ரம கடடமரகமள எழத� வ� 5 
அனற 2000 கடடமரகமள எடடன�ர.  இத�ல ஒர ந�ள�ல சத�டரசச�ய�க 20 �ண�வநரம உமழதத 300 
கடடமரகமள எழத�யம� க��பப�டத தககத�கம.

நலக வமலததளதத�ல பனன�ய���ன எழத�ய 44 நலகள உளளன.  த�ன எழதம நலகமள 
இமணயதத�னட�க அமனவரம சபறறப பயனசப� வவணடச�னம வந�ககடன உடனககடன 
அனபப� மவபபதடன நலக மயறச� பற��ச ச�ல நலகள�ல க��பபககமள சவள�ய�டடவத�ட ப�� 
எழதத�ளர நலகமளயம சவள�ய�ட இவர உதவ�வரக�ன�ம� வப�றறதறக��யத�கம.
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நலக ந�றவன ஆணடற�ககக

நலக ந�றவனதத�ன மனற�வதம 2010 ஆம 
ஆணடகக�னதம�ன ஆணடற�ககக கடநத மம 
ம�ததத�ல வவள�ய�க�யளளத.  ஆஙக�லதத�லம 
தம�ழ�லம�க வம�ததம 32  பககஙகள�ல வவள�ய�ன 
இநத அற�ககக நலகச வ(யறப�டகள பறற�யம 
ந�த�ப பயனப�ட வத�டரப�லம வ���வ�ன 
தகவலககளக வக�ணடளளத. 

கடநத ஆணடகளடன ஒபப�டககய�ல தம�ழ�ல 
அகமநத பககஙகள அத�கம�க உளளன.  இநத 
அற�ககககய www.noolahamfoundation.org இல Publi-
cations பகத�ய�ல வ�(�ககல�ம;  தரவ�றகக�க 
வக�ளளல�ம.  அற�கககய�ன அசசவடவதகதப 
வபறறக வக�ளள வ�ரமபமவ�ர ம�னனஞ(லல 
தமத வத�டரப வ�பரஙககள அனபப� கவககல�ம.

ய�ழபப�ண நலகச சநத�பப

நலக ய�ழபப�ணக கழவ�ன��ன மம 
ம�தததகக�ன ஆவணபபடததல வ(யலமரவம 
ம�த�நத ஒனறகடலம 29.05.2011  ஞ�ய�றனற 
ய�ழபப�ணதத�ல இடமவபறறத.

மபர�(���யர இர�.  (�வச(நத�ரன தகலகமய�ல 
நகடவபறற இநத ந�கழவ�ல எழதத�ளர 
க.(டடந�தன ப�ரதம வ�ரநத�னர�கக கலநத 
வக�ணட�ர.  பத�ய நலகம வ(யத�மடல 
அற�மகமம இடமவபறறத.

ய�ழ பலககலககழக நணககலததகற 
வ���வகரய�ளர ப�. அக�லன க�ததலம மபணலம - 
இலஙககய�ன மரப��கமகள எனம தகலபப�ல 
(�றபபப மபரகரய�றற�ன�ர.  ய�ழ பலககலககழக 
(டடததகற வ���வகரய�ளர மக�(கல மமன�கரன 
பயன�ளர உகர ந�கழதத�ன�ர.

அவஸத�ர�ல�ய�வ�ல வ�னன�ல� அற�மகம

இகணய எணண�ம நலகஙகள�ன மதகவ 
வத�டரப�ன வ�வன�ல உகரய�டல ஒனற 
அவஸத�மரலய தம�ழ ஒலபரபபக கடடத 
த�பனதத�ன�ல கடநத யன மதல�ம த�கத�யனற 
ஒலபரபபபபடடத.

வகலபபத�வரம எழதத�ளரம�ன க�ன� 
ப�ரப�வம நலக ந�றவனதத�ன மக�ப�யம 
இவவகரய�டகல மமறவக�ணடரநதனர.  இநத 
ந�கழச(� யன 3,  2011 அனற மறஒலபரபபம 
வ(யயபபடடத.

அவஸத�ர�ல�ய�வ�ல நலகம

நலகச வ(யறப�டககள அவஸத�மரலய�வ�ல 
வ���வபடததம மந�கக�ல�ன மனமன�டக 
கலநதகரய�டல ஒனற கடநத யன 1, 2011 அனற 
(�டன� மக�மபஷ ஆணகள ப�ட(�கலய�ல 
நகடவபறறத.

நலகதத�ன பஙகள�பப�ளரகளள ஒரவர�ன 
கவதத�ய கல�ந�த� வப�.  மகதGஸவரன�ன 
மயற(�ய�ல நகடவபறற இககடடதத�ல மக�ப�யம 
மகதGஸவரனம நலகச வ(யறப�டகள வத�டரப�ல 
அற�மகம வ(யதனர.

எழதத�ளரகள,  பத�பப�ளரகள,  வ�வன�ல 
அற�வ�பப�ளரகள (அவஸத�மரலய தம�ழ 
ஒலபரபபக கடடதத�பனம,  இனபத தம�ழ ஒல), 
தம�ழ வ�கக�பபடயரகள, தம�ழ மரச இகணய இதழ 
ஆ(���யரகள,  (�டன� தம�ழ அற�வக நலகதத�னர, 
(�டன� தம�ழப ப�ட(�கலய�னர,  (மகச 
வ(யறப�டட�ளரகள என சம�ர 25 மபர இநத 
ந�கழவ�ல கலநதவக�ணடனர.

ஏறதத�ழ இரணட மண�மநரம இடமவபறற இநதக 
கலநதகரய�டலல அவஸத�மரலய�வ�ல நலகச 
வ(யறப�டககள வ���வ�ககவத வத�டரப�லம 
அவஸத�மரலய வவள�யடககள எணண�ம 
வடவஙகள�ல ஆவணபபடததவத வத�டரப�லம 
கரததககள மனகவககபபடடன.  நலகதத�ன 
எத�ரக�லத த�டடஙகள வத�டரப�லம நலகம 
எத�ரமந�ககம (வ�லகள வத�டரப�லம வ���வ�ன 
உகரய�டலம இடமவபறறத.

கனட�வ�ல நலகம

கனட�வ�ல நலகச வ(யறப�டககள 
மனவனடபபதறக�ன மனமன�டக கடடம கடநத 
யன 4 அனற இடமவபறறத.

இச(நத�பப�ல கனடயத தம�ழ பரவ வவள�யடககள 
ஆவணபபடதததல,  கனட�வ�ல வவள�ய�ன தம�ழ 
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நலககளச ம(க��ததல,  கனட� அரச தம�ழ�ல 
வவள�ய�டட ப�ரசரஙககளச ம(க��ததல, கனட�வ�ல 
எணண�மம�கக நடவம ஒனற�கன உரவ�ககதல, 
பலலடக ஆவணஙககளச ம(க��ததலம ஆவணப 
படததலம,  தகவறம(க��பபகக�ன வகலபபத�வ 
அலலத வகலததளவம�னற�கன ஆரமப�ததல, 
நடபச (�தத�யஙககள ஆர�யதல,  நலக 
அற�மகஙககள மமறவக�ளளதல,  ந�த� ம(க��பப 
மயற(�கள�ல ஈடபடல, (மக ந�றவனஙகளடன�ன 
ஊட�டடதகதத வத�டஙகதல எனப பல 
வ�டயஙகள கலநதகரய�டபபடடன.

ம�த�நதம வத�டரச(�ய�கச (நத�தத மயற(�ககளத 
வத�டரவம தGரம�ன�ககபபடடத.

அவஸத�ர�ல�ய தம�ழ எழதத�ளர வ�ழ�

அவஸத�மரலய தம�ழ இலகக�ய,  ககலச 
(ஙகம�னத ஆணடமத�றம அவஸத�மரலய�வ�ன 
பலமவற ம�ந�லஙகள�ல எழதத�ளர வ�ழ�கககள 
நடதத� வரக�னறத.  அவவககய�ல பத�வன�ர�வத 
எழதத�ளர வ�ழ�வ�னத கடநத யன 4  (ன�க 
க�ழகம வமலமபண�ன ப�ரஸடன நகரமணடபதத�ல 
(ஙகததகலவர ககலவளன (�ச.  ந�மகநத�ரன 
தகலகமய�ல நகடவபறறத.

கற�தத வ�ழ�வ�ன இலகக�ய அரஙக�ல நலக 
ந�றவனம (�ரப�ல கலநதவக�ணட மக�ப� 
எணண�மம�ககம வத�டரப�லம நலக ந�றவனச 
வ(யறப�டகள வத�டரப�லம அற�மகவகர 
ந�கழதத�ன�ர.  ப�னனர கலநதகரய�டலனமப�த 
வகலததளஙககள ஆவணபபடதததல வத�டரப�ல 
மகடகபபடட மகளவ�களககம வ���வ�ன வ�ளககம 
அள�ககபபடடத.

நறககம அத�கம�மன�ர பஙகபறற�ய இநத 
ந�கழவ�ல நலக வகலததளம வத�டரப�ன 
அற�மகபப�ரசரம வ�ந�மய�க�ககபபடடமத�ட நலக 
ந�றவன ஆணடற�கககயம பத�ய நலகம 
இதழகளம எழதத�ளரகளகக வழஙகபபடடன. 

கற�தத எழதத�ளர வ�ழ� வத�டரப�ல 
அவஸத�மரலய தம�ழ மரச இகணய இதழ�ல 

ரஸஞ�ன� எழத�ய கடடகர இநத இதழ�ல 
நனற�யடன மGளப�ரசரம�க�றத.

க��ழமப நல� ந��ழவ

வக�ழமப நலகக கழவ�ன��ன ம�த�நத 
(நத�பப�னத கடநத யன 5,  2011 அனற 
வக�ழமபத தம�ழச (ஙகதத�ன வ�மன�தன 
மணடபதத�ல நகடவபறறத.

வO.  த�வ�தரன தகலகமய�ல நகடவபறற இநத 
ந�கழவ�ல கமரன பதத இலல அத�பர க.  கமரன 
ப�ரதம வ�ரநத�னர�கக கலநதவக�ணட�ர.

மபர�தகனப பலககலககழகதத�ன க.  (ரவணன�ன 
வரமவறபகரயடன வத�டஙக�ய இநந�கழவ�ல 
ப�ரதம வ�ரநத�னர�ல பத�ய நலகம வ(யத�மடல 
அற�மகம வ(யயபபடடத.  ப�ரதம வ�ரநத�னர 
உகரகயக கமரனம (�றபபப மபரகரகயப 
மபர�(���யர (ப� வOயர�(�வம ந�கழதத�னர.

வக�ழமப (டடக கலல��ய�ன ந�ல� மல�கந�தன 
பயன உகரகயயம வக�ழமபப பலககலக 
கழகதத�ன ப.தவ�ரகன பஙகள�பப�ளர 
உகரகயயம ந�கழதத�னர.  (�.ப�ரக�ஷ நனற�யகர 
ந�கழதத�ன�ர.

இகணயதத�ல நலகச சநத�பப

நலகச வ(யறப�டட�ளரகள,  ஆரவலரகள�ன 
மதல�வத  ஸககப (நத�பப கடநத மம 14,  2011 
அனற இடமவபறறத. 

அதன வத�டரச(�ய�க இ.  நறகGரன�ன 
ஒரஙக�கணபப�ல மமலம (நத�பபககள 
மனவனடககபபடட நலகந வத�டரப�ன பலமவற 
வ�டயஙகளம ஆர�யபபடக�னறன.  அவவககய�ல 
மம 21,  மம 28,  யன 4 ஆக�ய த�கத�கள�லம இநதச 
(நத�பபககள இடமவபறறளளன.

இகவ பறற�ய மமலத�க வ�பரஙகள நலக ந�றவன 
வகலததளதத�ல பத�வவ(யயபபடடளளன.

பத�ய நலகம
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கலவ�, கல�, இ�கக�யம சஙகம�தத 
எழதத�ளரவ�ழ�  2011

- �ஸஞ�ன� -

அவஸத�மரலய� தம�ழ இலகக�ய ககலச(ஙகதத�ன 
வரட�நத தம�ழ எழதத�ளரவ�ழ� இமமகற 
வமலபன�ல கடநத OQன 4  ஆம த�கத� ப�ரஸடன 
நகரமணடபதத�ல (ஙகததகலவர ககலவளன (�ச. 
ந�மகநத�ரன தகலகமய�ல நகடவபறறத. 
(�டன�ய�லரநத ப�ரபல எழதத�ளரம (Gரம�ய 
வ(யறப�டட�ளரம�ன த�ரமத� மக�க�ல� 
மமகநத�ரன, கமபன கழக ஸத�பகரம தம�ழககலவ� 
மப�தன�(���யரம இலகக�யவ�த�யம�ன 
த�ர.த�ரநநதகம�ர, மறறம மபரதத�லரநத நலகம 
பவணமட(ன அகமபகபச ம(ரநத த�ர. மக�ப�ந�த 
ஆக�மய�ர (�றபப வ�ரநத�னரகள�க வரககதநத 
உகரய�றற�ன�ரகள.

உலகடஙகம யததஙகள�ன�லம இயறகக 
அநரததஙகள�ன�லம மரண�தத மககளகக�ன 
வமRன அஞ(லயடன வத�டஙக�ய பத�வன�ர�வத 
எழதத�ளரவ�ழ�,  தம�ழ இலகக�ய ககலச(ஙகதத�ன 
பண�ககள கற�பப�டம வ�ழததபப�டலடன 
(ந�கழச(�கள)  ஆரமபம�க�ன.  த�ரமத� டவன� 
மவநதன�ன ம�ணவ�கள வ(லவ�கள அப�த�ரண� 
(நத�ரன,  (�க�தத�ய� மவநதன,  தGபத� மரள�தரன 
ஆக�மய�ர இன�யகரலடன வ�ழததபப� ப�டனர.

இமமகறயம (�றவர அரஙக ம�ணவர அரஙக 
எனபன இவவ�ழ�வ�ல ககளகடடன. 
மதததகலமகறய�னர ம�தத�ரம பஙமகறகம 
வ�ழ�வ�க அகமய�மல இளம தகலமகறச 
(�ற�ரகளம தமத ஆறறலககள 
வவள�பபடததவதறமகறறவ�ற ந�கழச(�கள 
வடவகமககபபடடரநதன.

(�றவர அரஙக�றக தகலகமத�ஙக�யதம ஒர 
(�றம�த�ன.  வ(லவ� க�வ�ய� மவநதன 
தகலகமய�ல தம�ழககபபண� வ(யதவரகள எனற 
தகலபப�ல வ(லவ� ந�தத�ய(�ற� பதம(�ற� 
(ப�ரத�ய�ர)  வ(லவ� ஆரப� மத�யழகன 
(ம(�மசநதரபபலவர)  வ(லவன அஜயன 
மண�வணணன (ப�ரத�ய�ர கவ�கத) 
தம�ழககபபண� வ(யபவரகள எனற தகலபப�ல 
வ(லவன தவ�ரகன (நத�ரன (அமப�தத�தத�) 
வ(லவன க�வ�யன பதம(�ற� (இளமரகன�ர 
ப�ரத�)  வ(லவன ஆரரன மத�யழகன 
(இளமரகன�ர கவ�கத)  ஆக�மய�ர (ரளம�க 
உகரய�றற�னர.

த�ரமத� ம�லத� மரகபபத� தகலகமய�ல நடநத 
ம�ணவர அரஙக�ல (�டன�ய�லரநத வரககதநத 
வ(லவ� தர(ன� (�றG(நத�ரமப�ஸ எழதத�ளர 
மபர�(���யர ஆ(�.  கநதர�O�வ�ன (�றககதகள�ல 
(மக மந�கக எனற தகலபப�ல ஆயவகர 

ந�கழதத�ன�ர.  (�டன�ய�லரநத வரககதநத�ரநத 
மறறவம�ர ம�ணவர�ன வ(லவன வ�தரன 
வOகதGஸவரன த�கரபபட இயககநர ம(ரன�ன 
படஙகள பறற�ய தமத மனபபத�வககள வ�மர(னக 
கணமண�டடததடன (மரபப�தத�ர.  வமலபன 
ப�ரத� பளள� ம�ணவரகள வ(லவ�கள கGரததன� 
வOயரபன,  மத(� (ணமகர�O�,  மத(� 
ஆனநதர�(�,  வமலபன ம�லகப�ரக 
தம�ழபப�ட(�கல ம�ணவரகள�ன வ(லவ�கள 
(ஞ(�த� ந�க(�நதகம�ர,  அம(வ� மக�ப�ல(�ஙகம, 
வ�ப(ன� வOயமமன�கரன,  வOகன� நமட(மரதத� 
ஆக�மய�ர உகரய�றற�னர.  அவரகளத உகரகள 
அவரகள�ன சயவ�ரதத�ய�னதம வ�(�பப மறறம 
ர(கனய�னதம  அனபவப பக�ரவ�க 
அகமநத�ரநதகம கற�பப�டததகநதத.

த�ர.  (ணமகம (நத�ரன தகலகமய�ல நகடவபறற 
இலகக�ய கரததரஙக�ல த�ர.த�ரநநதகம�ர 
உகரய�றறககய�ல தம�ழர பலமவபயரநத வ�ழம 
அவஸத�மரலய� மப�னறவத�ர ந�டடல 
கடமயற�ய தம�ழச(�ற�ரகளககம பகலட 
ந�டகள�ல ப�றநத தம�ழக கழநகதகளககம 
எவவ�ற தம�கழ கறப�ககல�ம அவரகளகக�ன 
எழதம த�றகன எவவ�ற ஊககவ�ககல�ம 
எனபகத பலதரபபடட வ�ளககஙகளடன 
வ���வகரபப�ஙக�ல கற�பப�டட�ர.

த�ரமத� மக�க�ல� மமகநத�ரன இலகக�யப 
பகடபப�ளர பல நலககள எழத�ய�ரபபவர. 
உளவ�யல (�ரநத பல (Gரம�ய பண�ககள 
இலஙககய�ல மப���ல ப�த�ககபபடடவரகள�ன 
நலன கற�ததம மமறவக�ணடவர.   அவர தமத 
உகரய�ல தம�ழ�னம வநரககடகள�ன�ல 
ப�த�ககபபடடரககமமப�த எழதத�ளரகள 
எவவ�ற இயஙகமவணடம எனபகத உளவ�யல 
த��(னததடன வ�ளகக�ன�ர.

கண�ன� யகத�ல வ�ழம எமமவரத 
இலகக�யபபகடபபககள இலதத�ரண�யல 
ஊடகஙகள�ல ம(ம�தத கண�ன� நலகதத�ல 
எவவ�ற ப�தக�பபத எனபத வத�டரப�க அ��ய 
பல ஆமல�(கனககள வத��வ�தத�ர நலகம 
பவணமட(ன (�ரப�க உகரய�றற�ய  த�ர. 
மக�ப�ந�த.  அததடன இதவத�டரப�ன 
ப�ரசரஙககளயம தகவலகளகக�க  வழஙக�ன�ர.

இவரகள மவ��னதம உகரகள (�றநத 
ஆவணபபத�வகள எனறம வ(�லலல�ம. 
அவரகளகடய கரததககள க�றமற�ட கலநத 
மகறநதவ�ட�மல ஊடகஙகள�ல மழகமய�க 
பத�வ�கமவணடம.  எழதத�ளர வ�ழ�கவ கடநத 
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பத�வன�ர வரடக�லம�க தஙக தகடய�னற� 
நடதத�வரம அவஸத�மரலய தம�ழ இலகக�ய 
ககலச(ஙகம இநத (�றபபகரககள இன�வரம 
க�லஙகள�ல ப�ரசரஙகள�க வவள�ய�டவத 
(�லச(�றநதத.  மதததகலமகறய�னரத உகரகள 
ம�தத�ரம�னற� இளம தகலமகறய�னரத 
எழதத�ளர வ�ழ� உகரகளம அவவ�ற ப�ரசர 
வடவ�ல வவள�ய�கமவணடம.

மதத தகலமகறய�னர மவர பஙமகறற இலகக�யக 
கரததரஙக�ல இளமதகலமகற ம�ணவ� வ�மல� 
ஸந�வ�(ன தம�ழ இக(கக மகதத�ன 
ம(கவய�றற�ய மனற இக(மவநதரகள பறற� 
உகரய�றற�ன�ர.

வ�மர(ன அரஙக�ல வடனம�ரக OGவகம�ரன 
வத�கதத மகஙகள பலமவபயர-  பகலட வ�ழகவ 
(�தத���ககம 50  (�றககதகள இடமவபறற நகல 
த�ரமத� மரணக� தனஸகநத�வம மக�க�ல� 

‘ ’மமகநத�ரன எழத�ய உளளததள உகறதல  
எனனம உளவ�யல (�ரநத நகல த�ரமத� உஷ� 
(நத�ரனம அற�மகபபடதத� வ�மர(�தத�ரகள.

அவஸத�மரலய�வ�ன ந�னக வககய�ன 
பரவக�லஙககள இலகக�யநயததடன (�தத���ககம 
கவ�யரஙக த�ர.  ந�ரமலன (�வ� தகலகமய�ல 
நடநதத.  கவ�ஞரகள கல�ந�த� மண�வணணன, 
வ(லவ� ஹம(�ய�ன� த�லகலந�தன,  த�ரவ�ளரகள 
ஆனநதகம�ர ப�லசபப�ரமண�யம,  ((�தரன 
தனப�ல(�ஙகம ஆக�மய�ர இககவ�யரஙக�ல 

பஙகபறற�னர.

எழதத�ளர வ�ழ� ககலயரஙக�ல இடமவபறற 
இரணட ந�கழவகள�லம (�றவரகள�ன 
இளமதகலமகறய�னமர பஙமகறறனர.  ப�ரத� 
பளள�ய�ன ��ம(ரவயர வள�க ம�ணவரகள 
எலககஞச வ(டடய�ர எனற ந�டகதத�ல 
நடததனர.  வ(லவ�கள உப�ஷன�,  லகன� 
ரமமஷவரககரககள,  ல�வணய� அற�வழகன, 
வ(லவனகள அஷவ�ன,  ஆக�ஷ வப�னனததகர 
ஆக�மய�ர இநந�டகதத�ல பஙமகறறனர.  ஆ(���யர 
த�ர.  மய�லவ�கனம மக�மதவ� இநந�டகதகத 
தய���தத வநற�பபடதத�ய�ரநத�ர.

வநமதன வநதனம எனனம த�ளலய ந�டகதத�ல 
வ(லவனகள தர(�கன (�ற�க�நதன,  ரவ�(ஙகர 
சபம(கரன ஆக�மய�ர நடததனர.  பககவ�தத�யம 
த�ரவ�ளரகள ஸநநதகம�ர,  வ�(வன 
பஞ(�ட(ரம.  இநந�டகதகத எழத� 
வநற�பபடதத�யவர த�ர. ந�ரமலன (�வ�.

கறமபடகக�ட(�,  இர�பமப�(ன வ�ரநதடன 
பத�மன�ர�வத எழதத�ளரவ�ழ� பலசகவ 
அரஙக�க ந�கறவகடநதத.  (ஙகதத�ன வ(யல�ளர 
த�ரமத� வகR(லய� அனரன�பப�ளகள நனற� 
நவ�னற�ர. வ�னமதம ஊடகவ�யல�ரம (ஙகதத�ன 
ந�த�ச வ(யல�ளரம�ன த�ர.  நவரதத�னம 
அலலமமதவன ந�கழச(�ககள ஒரஙக�கணதத�-
ரநத�ர.

நனற� : www.tamilmurasuaustralia.com

அப�த�னகக�சம
   தம�ழ�ன மதற �லலக�ளஞச�யம

நல� வலலததளதத�ல 
அப�த�னக��சம 

மழலமய��ப பத�வகசயயபபடடளளத.

அப�த�னமக�(ம எனபத தம�ழ�மல மதன மதல�கத மத�னற�ய 
இலகக�யக ககலககளஞ(�யம�கம. வடவம�ழ�, வதனவம�ழ� 
ஆக�ய இர வம�ழ�கள�லம இயறறபவபறற மவதஙகள, 
பர�ணஙகள, இத�க�(ஙகள, தரமநலகள, இலகக�யஙகள�ற 
க�ணபவபறற வதயவம, மதவர, இரட, மன�வர, அசரர, அர(ர, 
பலவர, பரவலர மதலய வ�பரஙககள அகர வ��க(ய�மல 
வத�கததள�ககம மயற(� அப�த�னமக�(ம ஆகம.

அப�த�னமக�(தகதத வத�கததள�ததவர ம�ன�பப�ய ஆ. 
மததததமப�பப�ளகள (1858-1917) சயம�க எழத�யம 
உகரவயழத�யம பத�பப�ததம உதவ�யவர; (ஞ(�கக 
நடதத�யவர; அகர�த� வத�கததவர.

அப�த�ன மக�(ம 1902 ஆம ஆணட ய�ழபப�ணம ந�வலர 
அசசககடதத�ற பத�பப�ககபபடட வவள�ய�டபபடடத. 
தம�ழகதத�ல (�ஙக�ரமவல மதலய���ன அப�த�ன (�நத�மண� 
(1910) வவள�வரம மன இத வவள�வநதத கற�பப�டததககத. 
என�னம அப�த�னமக�(தகதக க�டடலம வ���வ�கவம வ�டயப 
பரபப�மல ஆழம�கவம அகமநத வவள�வநதத அப�த�ன 
(�நத�மண�.

நனற�: தம�ழ வ�கக�பபடய�
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நலகதத�லரநத...

மல��லக மத��தழ�ன ஆச�ர�யத தல�யஙகம

வக�ட 1 மலர 1
ஆகஸட 15, 1966

வணககம

மலலககய�ன மதல இதழ த�ன இத.

இநத (ஞ(�கககக மலலகக எனற ந�மகரணம சடடபபடடமத 
ஒர தன�க ககத; சவ�ரஸயம�ன வரல�ற.

ஒர நணபர இதயம எனப வபயர கவககல�ம எனற�ர. 
இனவன�ரவர கமலம எனப வபயர சடடல�ன�ர. 
மவவற�ரவர மலர எனற கவககல�வமன மக மலரச(�யடன 
வ(�னன�ர. (றறத தGவ�ரவ�த�ய�ன ப�ற�மத�ர அனபர 
வ(நத�ரகக என அகழககல�மம என அப�பப�ர�யபபடட�ர. 
மடவ�ல ககலஞன எனற வபயர சடடபபடட அதறக��ய 
ஆரமப ஆயதத மவகலகள வ(யயப படட வநதன.

(மபநதபபடடவரகளகக இப வபய��ல அவவளவ அப�ம�னம 
இலகல. (�லர அஙகGக��ககவம�லகல. மGணடம 
ஆமல�(கனயம, கலநதகரய�டலம.

மடவ�ல ஏமக�ப�தத மடவ க�ணபபடடத. அநத ஏகமனத�ன 
மடவ�ன ந�மகரணம த�ன மலலகக.

ம�க நடபம�ன கரதமத� அலலத அறபதம�ன ககலமய� 
தமககத த�மம நடபம�கமவ� அலலத அறபதம�கமவ� 
இரநத வ�டவத�ல ம�தத�ரம அகவ (�றநத வ�ளஙகவத�லகல; 
உயரநதத�க ஆக�வ�டவதம�லகல.

அகவககள மககள எவவளவ வ�ரமபக�ற�ரகமள�, அவரகளத 
வ�ழககககயச வ(மகமப படதத ககலயம கரததம எவவளவ 
உதவக�னறனமவ� அநதக ககலயம கரததமம நGணடக�லம 
வ�ழம; அதமவ ப�னனர மககள ககலகள�க மலரம. இதமவ 
எஙகள நமப�ககக.

ம�க எள�கமய�கவம தயகமய�கவம அமத (மயம 
மஙகளகரம�ன மகக�ய ந�கழச(�கள�ல மதலடம வபறம 
மலலகக மலகரப மப�லமவ அகமபப�ல ம�க எள�கமய�கவம, 
கரதத�ல தயகமய�கவம அமத மநரம மககள�ன வ�ழகககப 
ப�கதய�ல ஏறபடம ஏறற இறககஙகள�ல மத�மள�ட மத�ள 
ம(ரநத ந�றகம நணபகனப மப�னற ஏமத� ஒர வககய�ல 
பயனபடக கடயதம�ன அம(ஙககளத தனனகதமத வக�ணட 
மலர இரபபத மலலகக.

ஆடமபரம�ன வ�ரதகதகள�ன�ல வ(�லலபபடம எநத 
வ�ககறத�களமம இதயதத�லரநத வவள�பபடப 
படபகவயலல.

மலலககய�ன கரதமத உஙகளத கரதத�ன�ல அதமவ 
மப�தம.
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இ�ஙலகய�ல  இலசய�யல நலகள
- ச�நத ரக�ப� -

உலகள�வ�ய �Gத�ய�ல பலவககய�ன இக( 
வகககள உளளன.  அவறறள இநத�ய இக( 
வகககளம கற�பப�டததகககவ.  பலவ�த 
வம�ழ�ககளயம மபசக�னற பலமவற இனதகதச 
(�ரநத மககள வ�ழக�னற இநத�ய�வ�ல வவவமவற 
வககய�ன இக(வகககள க�ணபபடக�னறன. 
அவறற�ல தம�ழ�க(,  க�ர�ம�ய இக(, கரந�டக 
இக( வககககள தம�ழ மககள இக(ததம கறறம 
வரக�னறனர.

கரந�டக இக(ய�னத வதனன�நத�ய�வ�ல எழநத 
ஓர இக( வடவம�கம.  ஏழ சரஙககள 
அடபபகடய�கக வக�ணடகமநத இக கரந�டக 
இக( கரலக(ய�க மடடமனற� வ�தத�ய 
இக(ய�கவம ப�டபபடடம பய�லபபடடம 
வரக�னறத.  இவவ�க(யடன வத�டரப�ன 
கரவ�கள�க வயலன,  வகண,  பலல�ஙகழல, 
ந�தஸவரம,  ஆரமம�ன�யம,  ம�ரதஙகம,  தவ�ல 
மப�னற இக(ககரவ�கள வ�ளஙகக�னறன.  தவ�ர 
தறக�லதத�ல மமறகதத�ய மறறம இநதஸத�ன�ய 
இக(க கரவ�கள�லம இவவ�க( 
வ�(�ககபபடக�னறத. 

இலஙகககயத தம�ழர மதத�ய�ல வதனன�நத�ய 
இக(வகககள கற�பப�டததகக இடதத�கனப 
வபறக�னறன.  இனனம கற�பப�கச 
வ(�லவத�ன�ல வதனன�நத�ய இக( (�ரநத ஒர 
நGணட இக(ப ப�ரமப��யம இலஙககய�லம 
க�ணபபடக�னறத. இக(க கலவ�ய�னத 
ப�ட(�கலப ப�டம�கவம உளளத. உலகள�வ�ய 
�Gத�ய�ல வ�ழம இலஙககததம�ழர வதனன�நத�ய 
இக(ய�கன தமத பணப�ட வமனமமலம ந�னற 
ந�கலககக கரத�யம தமத ப�ரமப��ய இக(ய�கக 
வக�ணடம பய�லக�னறனர.

இநத�ய�வ�ல இக( வத�டரப�க பல 
நறறககணகக�ன நலகள எழநதளளன. 
இலஙககய�ல வதனன�நத�ய நலகள வபரமளவ�ல 
பயனபடததபபடம அமதமவகள கற�பப�டததகக 
பல நலகள இஙகம வவள�ய�க� வரக�னறன.

அவவககய�ல இச(�ற கடடகரய�னத 
இலஙககய�ல ப�றநத எழதத�ளர�ல எழதபவபறற 
அலலத இலஙககய�ல மத�னற�ய இக( நலகள 
பறற�ய ஒர மதடல�க அகமக�னறத.  இத ஓர 
ஆரமபந�கலத மதடல மயற(� மடடமம.  இத ம�க 
வ���வ�கச வ(யயபபடக கடய (வ(யயபபட 
மவணடய)  ஓர மதடலன வத�டககம�க மடடம 
அகமக�றத.

மதடலல ஐமபதககம மமறபடட இலஙககய�ல 
எழநத இக( நலகள க�கடககப வபறறன. 
ககவ(ம உளள நலகள தவ�ரநத ஏகனய நலகள, 

ககவ(ம�ரநத நலகள எழத உ(�ததகணய�க 
இரநத நலகள படடயலல இரநதம வட 
இலஙகக (ஙகGத (கபய�ன ப�டதத�டட ஏடடல 
பயனபடதத மவணடய உ(�ததகண நலகள 
படடயலல இரநதம நலகம இகணயத 
தளதத�லரநதம என.  வ(லவர�O� அவரகள�ல 
எழதபவபறற நலமதடடம வத�கத�கள�லரநதம 
வபறபபடடகவய�கம. 

இலஙககய�ல இகச நலகள

ஈழதத இக( நலகள பலதரபபடடகவய�கக 
க�ணபபடக�னறன.  இக( வத�டரப�ன அற�மகற 
வ(யனமகறகய வ�ளககம நலகள மதல 
ஆழம�ன ஆயவகள வகர உளளன.  தகற(�ர 
வலலனரகள�ல எழதபபடடகவ மதல ஆரவங 
க�ரணம�க எழநதகவ வகர உளளன. 

ஈழதத இக( நலகள�ல இக(ப ப�டற 
வத�கத�கள,   கற�தத ஓர இக(ய�யல�ளர�ல 
இயறறபபடட ப�டலககளக வக�ணட நலகள, 
இக(ய�யல�ளரகள பறற�ய வரல�ற கறம 
நலகள,  இக(ய�ன வரல�ற பறற�ய நலகள, 
இக( வ�ளககம கற�தத நலகள,  இர�கஙகள 
பறற�ய நலகள,   ப�ட(�கல ம�ணவரகள கறகம 
வககய�ல அவரகளத இக(யற�வகக ஏறப 
எழதபபடட  வ�ளகக நலகள,  பய�ற(� நலகள, 
ஆணட மலரகள, இக(ககரவ�கள கற�தத நலகள, 
இக( வகககள வத�டரப�ன நலகள,  ஆயவ 
நலகள,  பணண�க( வத�டரப�ன நலகள என 
வவவமவற வககககள அகடய�ளங க�ண 
மடக�றத.

ப�ட நலகள

இலஙககய�ல வட இலஙகக (ஙகGத (கபய�னத 
வ�யபப�டட,  வயலன,  வகண,  பலல�ஙகழல, 
ந�கசரம,  ஆரமம�ன�யம,  ம�ரதஙகம,  தவ�ல, 
நடனம,  ந�டகமம அரஙகக ககலகளம 
மப�னறவறற�ல மதரவககள நட�தத� 
(�னற�தழககள வழஙக�  வரக�னறத. இச(கபய�ன 
மதரவகள ஒர கற�பப�டட ப�டதத�டட 
ஒழஙக�மலமய ந�கழக�னறத.  இதமதரவகக 
மத�றறம ம�ணவரகளகக�க (�ல நலகள 
எழதபபடடன.  உத�ரணம�க மGர� வ�லலவர�யர 
அவரகள�ல எழதப வபறற வட இலஙகக (ஙகGத 
(கப ப�டதத�டடதத�றக அகமவ�க எழதபபடட 
இக(ய�யல வ�ளககம (3  வத�கத�கள),  வ(லவ� 
கமத�ன� கனகரதத�னம அவரகள�ல எழதபவபறற 
(ஙகGதம (இர வத�கத�கள) ஆக�ய இக( அற�மகற 
நலககளக கற�பப�டல�ம. 
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மத(�ய கலவ� ந�றவக அழக�யலதகற, 
ப�ட(�கலகள�ல இக(ய�கன ஒர ப�டம�க 
பய�லம ம�ணவரகளகக இக(கய மப�த�ககம 
ஆ(���யரகளகக  ஆ(���யர ககநநலககள 
வவள�ய�டடளளத.  இத தரம 6  மதல 13 
வகரய�ல�ன இக(ய�கனப பய�லம 
ம�ணவரகளககக கறப�பபதறக பயனபடம 
வககய�ல வவள�ய�டபபடடளளன.  தவ�ர 
ம�ணவரகளகக�ன அற�மகற வ(யனமகற 
வ�டயஙககள வ�ளககம வககய�ல மமலம 
வவள�வநதளள (�ல நலகள ப�னவரம�ற:

• கரந�டக (ஙகGதம (2  வத�கத�கள)  -  (�றGமத� 
வOயநத� இரதத�னகம�ர

• கரந�டக (ஙகGதம (ஆணட 6-7 வகர) - வ(லவ� 
கமத�ன� கனகரதத�னம

• கரந�டக (ஙகGதம தரம 10  –  வ(லவ� 
க�ரஷணமவண� மய�லவ�கனம

• ஹ�நதஸத�ன�,  மமறகதத�ய வ(நவநற�  இக( 
மரபகள ஓர அற�மகம - மGர� வ�லலவர�யர

அததடன ஆணட 6  மதல ஆணட 11  வகரய�ன 
ப�டதத�டடதத�றககமயவம வட இலஙகக (�ஙகGத 
(கபய�ன மதரவகளகக அமரம ம�ணவரகளகக 
பயனபடம வககய�லம வ�ன�வ�கடககளயம 
அற�மகற வ�டயஙககளயம வக�ணட வவள�வநத 
நலகள�க (ஙகGதம (வப�ன (�றG வ�மமதவன), 
கரந�டக (ஙகGதம (அமநக� இளஙமக�வன), 
அழக�யறகலவ� (ஙகGதம ((ச(�த�னநதம (�றG 
க�நத�)  மப�னறகவ அகமநதளளன.  மமலம 
கடநத ஆணடகள�ல ந�கழநத ப�Gடக( வ�ன�த 
த�ளககளயம அவறறகக�ன வ�கடககளயம 
வக�ணட நலகள வவள�வநதளளன.  எடததக 
க�டட�க கலவ�ப வப�தத தர�தர உயர 
தரபப���வ�ன கரந�டக (ஙகGத ம�ணவரகளகக�ன 
கடநத க�ல வ�ன�ககளம வ�கடகளம ஒர நல 
வடவ�ல ய�ழபப�ணம உயரகலவ�ச ம(கவ 
ந�கலயதத�ன�ல வவள�ய�டபபடடளளத.

மமறகற�பப�டட,  ப�டதத�டடதத�கன 
அடபபகடய�கக வக�ணட வவள�வநத நலகள�ல 
பல இநத�ய�வ�ன ட�கடர ப�.ட.வ(லலததகர 
எனபவர எழத�ய வதனனக இக(ய�யல எனற 
நகலப ப�ரத�ன உ(�ததகணய�கப 
பயனபடதத�யளளகமகய அவத�ன�கக மடக�றத. 
தவ�ர மபர�(���யர (�மபமரதத�ய�ன நலகளம 
உ(�ததகணகள�கப பயனபடததபபடக�னறன.

ந�றவன னவள�ய3டகள

1931ஆம ஆணட மதல 80 ஆணடகள�க பல இக( 
ஆ(���யரககளயம,   இக(க ககலஞரககளயம 
உரவ�கக�ய,  உரவ�கக� வரக�னற 
வபரகமகக��ய வட இலஙகக (ஙகGத (கபய�னத 
தனத வப�னவ�ழ�,  கவரவ�ழ�வ�ன மப�த 
வவள�ய�டட மலரபப�ரசரஙகளம 
க�கடககபவபறக�னறன.  இவறற�ல (ஙகGதம, 
பரதம,  ம�ரதஙகம,  ந�டகம,  ஈழதத 
இக(கககலஞரககளப பறற�ய கற�பபகககளயம, 

இக(ய�ன வரல�ற,  தம�ழப பணண�க(,  (ஙகGத 
மமமண�கள,  இக( கறப�ககம மகற,  சரத�களம 
அவறற�ன உபமய�கமம,  இக(ய�ன தததவம, 
ஈழதத�ல கதகள�,  வட இலஙகக (ஙகGத (கபய�ன 
மத�றறமம வளரச(�யம ஆக�ய வ�டயஙகள 
வத�டரப�ன கடடகரககளயம  வக�ணட 
வவள�வநதளளன.

மOரமன�ய�ன மட�ரடமணட நக��ல 1992ம ஆணட 
மதறவக�ணட இயஙக� வரக�னற தம�ழர 
ககலயகம எனற அகமபப�னர தம�கழயம,  தம�ழக 
கல�ச(�ரதகதயம வளரககம மகம�க 
இவவகமபகப நட�தத� வரக�னறனர.  தம�ழர 
ககலயகதத�ன�ல வவள�ய�டபபடட நலகள 
இலஙககயடன வத�டரபகடய நலகள என 
நலதமதடடதத�ல கற�பப�டபபடக�னனறன.  தம�ழர 
ககலயகதத�ன��ன ப�டதத�டடம வடவம�ழ�ய�ன 
ஆத�ககதகத நGகக� தய தம�ழ�ல 
தய���ககபபடடளளகம கற�பப�டததககத�கம. 
இவவகமபப�ன��ன இக(,  ந�டடய ப�டத 
த�டடதத�றக அகமய நலகள வவள�வநதளளன. 
இவவகமபப இனபததம�ழபப�ககள,  கGரததன 
ம�கல,  பத�ய மந�ககடன வ(நதம�ழ 
வ(வவ�க(பப�ககள,  கபநதம�ழபப�ககள மப�னற 
கGரததகனககள,  ப�டலககள உளளடகக�ய 
நலககளயம,  தம�ழர இக(ய�யல எனற நகலயம 
வவள�ய�டடளளத.

இகசப ப�டற னத�கத�கள

பல வககய�ன ப�டலககள உளளடகக�ய நலகள 
வவள�வநதளளன.  (�றG த�ய�கர�O சவ�ம�கள�ன 
பஞ(ரதத�ன கGரததகனகள,  ஸவர த�ள 
அகமபபடன க�ற�ஸதவ தம�ழத தத�பப�டலகள�ன 
வத�கபப,  (�வமய�க சவ�ம�கள�ன நற(�நதகனக 
கGரததகனகள,  ஈழதத ந�டட�ர ப�டலகள, 
அமப�ள,  வ�ந�யகர,  மரகன,  வவஙகமடஸவரர 
ஆக�ய கடவளர மGத எழநத கGரததகனகள 
ஆக�யவறகற உளளடகக�யம,  கGரததகன ம�கல, 
கGரததன�(�கரம,  தம�ழ�க(ப ப�டலகள எனனம 
வபயரகள�லம ப�டலகள உளளடஙக�ய நலகளம 
வவள�வநதளளன. 

இகசய�யல�ளரகள

இக(க ககலஞரகள வத�டரப�ன நலகள 
வபரமப�லம இநத�ய இக(க ககலஞரகள 
கற�தமத� அலலத மகறநத ஈழதத இக(க 
ககலஞரகள கற�தமத� எழநத நலகள�க 
க�ணபபடக�னறன.  எடததகக�டட�க ஆர. 
க�ணடபன அவரகள ப�டகர மக.மO.மOசத�ஸ 
அவரககளப பறற�ய நலகள இரணகட 
வவள�ய�டடளள�ர.  அமத மவகள மகறநத தவ�ல 
வ�ததவ�ன தட(ண�மரதத� அவரககளப பறற� வ. 
மமகஸவரன எழத�ய நகலயம கற�பப�டல�ம. 
மமலம அ.ந�.  ம(�மஸகநத(ரம� அவரகள 
இரபத�ம நறற�ணடன ஈழதத இக( 
மனமன�டகள எனம நகல எழத�யளள�ர.
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இலசக �ரவ��ள பறற�ய நல�ள

இக( எனனம மப�த கரலக( மடடமனற� 
கரவ�ய�க(களம அடஙகம.  கரவ�ய�க( கற�தத 
நலகளம இலஙககய�ல வவள�வநததளளன.  பல 
வ�தம�ன கரவ�கள உளள மப�த�லம 
வவள�வநததளள இக(க கரவ�கள கற�தத (�ல 
நலகள�ல வபரமப�ல�னகவ ம�ரதஙகதத�கனப 
பறற�யகவய�கமவ உளளன.  ம�ரதஙகம கற�தத 
வவள�வநத நலகள�க அ.ந�.ம(�ம�ஸகநத (ரம� 
எழத�ய ம�ரதஙக (ஙகGத (�ஸத�ரம,  எம.  என. 
வ(லலதகர எழத�ய ம�ரதஙக (ஞ(Gவ�,  இணவ�ல 
க.(ஙகர(�வம எழத�ய ம�ரதஙகம சரகக வ�ளககம 
ஆக�ய நலககளக கறல�ம.  தவ�ர தம�ழ�க( 
அரஙகக கரவ�கள,  தம�ழர மழவ�யல,  வ�லலக(க 
ககல இனன�க( ய�ழ மப�னற நலகளம 
வவள�வநதளளன.

வ�பல�னநத அடகளகடய ய�ழ நல இலஙககயர 

ஒரவர�ல எழதபபடட ம�க மகக�ய ஆயவ 
நலகள�ல ஒனற�கம.  இநநல பழநதம�ழ��ன 
இக(நடபஙககளயம இக(க கரவ�க கற�தத 
வ(யத�ககளயம ஆர�யநத கறக�றத.  பத�கனநத 
ஆணடக�ல ஆர�யச(�ய�ன வபறமபற ய�ழ நல.

ப�ற நலகள

இலஙககய�ல இக( கற�தத ஆயவ நலகளம 
மவறம பல வகக நலகளம வவள�வநதளளன. 
ஈழததக ககலததகறப பத�வகள கற�தத நல, 
மமகலதமத( இக(ய�யல,  இலகக�ய இக( பறற�ய 
நல,  இக(கயயம (மகதகதயம பறற�ய நல, 
பணண�க( கற�தத ஆயவ நல, இக(யம நடனமம 
கற�தத நல என அவறகற வகக ப���ககல�ம. 
அடபபகடக கரந�டக இக(ய�யல எனற 
ப.ஞ�னவரதன�ல எழதப வபறற கரந�டக 
இக(ய�ன அடபபகட அம(ஙககள வ�ளககம 
நகலயம கட இத�ல கற�பப�டல�ம.

மதஙகசள�மண�

மதஙக சள�மண� எனபத மததம�ழ�ல ஒனற�க�ய 
ந�டகத தம�ழகக என எழநத ஒர நல.  தம�ழக 
க�பப�யஙகளள மனனண�ய�ல கவதத 
எணணததகக (�லபபத�க�ரதத�ல வ(�லலபபடட 
தகவலககளயம,  (�லபபத�க�ரததகக அடய�ரகக 
நலல�ர எழத�ய உகரய�ல க�ணம தகவலககளயம 
அடபபகடய�கக வக�ணட 1926  ஆம ஆணடல, 
இலஙககய�ன மடடககளபப�ல ப�றநத சவ�ம� 
வ�பல�னநதர இதகன எழத�ன�ர.

ம(கசபப�ய��ன அடவய�றற�, ந�டகப ப�தத�ரஙகள, 
உகரய�டலகள எவவ�ற அகமயமவணடம 
எனபகதவயலல�ம ம�க நணககம�க ஆர�யநத 
அடகள�ர இநநலல தநத�ரகக�ற�ர.

மதஙக சள�மண� 3  இயலகள�கப 
ப���ககபபடடளளத.

1. உறபப�யல
2. எடததகக�டடயல. 
3. ஒழ�ப�யல

உறபப�யல

உறபப�யலல (�லபபத�க�ர அடய�ரகக 
நலல�ரகரய�ன�ல வபறபபடட அழ�நத மப�ன 
ந�டகததம�ழ நல சதத�ரஙகள (�லவறகற 
ஆத�ரம�கக வக�ணட தம�ழ ந�டக இலகக�யதகத 
உகரகக�னற�ர.

இவவ�யலல ந�டக உறபபககள,  ந�டகதத�றக��ய 
கடடகமக�பப எனபவறறடன ந�டகதத�றக�ன 
ப�தத�ரஙகள,  ந�டகம தரம சகவ எனபன பறற� 
இநத�ய ர(கமக�டப�டடனடய�க எடததக 
கறபபடக�றத.

எடததகக�டடயல

இரணட�ம இயல�ன எடததகக�டடயலல 
ம(கஸப�ய��ன 12  ந�டகஙகள உறபப�யலற 
கறபபடட தம�ழ ந�டக இலககணஙகளகககமய 
வ�ளககபபடக�னறன.  ந�டகதத�ன அகமபகப 
மகம,  ப�ரத�மகம,  கரபபம,  வ�களவ,  தயததல என 
வ�ளகக� அநத அகமபப இநத ந�டகஙகள�ல 
எவவ�ற க�ணபபடக�றத எனபதகனயம 
அதமத�ட ந�டகம தரம வரம,  அச(ம,  இள�வரல, 
அறபதம,  இனபம,  அவலம,  நகக,  உரதத�ரம, 
நடவ ந�கலய�க�ய ஒனபத சகவககளயம தநத 
அசசகவககள இநந�டகஙகள எவவ�ற 
தரக�னறன எனபதகனயம வ�ளககக�ற�ர.

இநதப 12  ந�டகஙகள�ற (�லவறற�ன அகமபகப 
வ�பரம�கக க�டடச வ(லலம அவர (�லவறற�ன 
ககதககள ம�தத�ரமம கற�ச வ(லக�ற�ர.

ஒழ�ப�யல

ஒழ�ப�யல,  தனஞ(யன�ர வடவம�ழ�ய�ல இயறற�ய 
ந�டக இலககண நல�ன த(ரபகதத�ன 
மடபககளத வத�கததக கறக�றத.  தனஞ(யன�ர 
பரத நல,  ந�டடய (�தத�ரதத�ல வப�த�நத க�டநத 
அ��ய இலககணஙககளவயலல�ம ஆர�யநத 
வத�கததச வ(யதமத த(ரபகம.  இதகனவ�ட 
வத�லக�பப�யச சதத�ர உகரய�ன�னற 
எடககபபடட ந�டகதத�றக��ய அப�நயம பறற�ய 
சதத�ரஙகளடன நடததல,  ந�டகதத�றக ப�டட 
வகததல,  ஆடடம அகமததல,  அரஙக�ன அகமத� 
பறற�ய வ(யத�களம தரபபடடளளன

நனற�: தம�ழ வ�கக�பபடய�
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தயர பக�ரக�ற	
ம

ப�ர�ச���யர க�ரதத�பகச ச�வததம�� அவரகள 2011 யல� 6 ஆம 
த�கத�யனற தமத 79 ஆவத வயத�ல அமரர�ன�ர.  �ழநதம�ழ 
இ�கக�ய இ�ககணம,  நவன இ�கக�யம,  மம�ழ�ய�யல,  தம�ழ 
ந�டகம,  இ�கக�ய வர��ற,  தம�ழர �ண��ட,  அரச�யல, 
ம��ரள�த�ரம,  மத�டர��டல எனப ��தல,கள�ல ஆயவகலள 
பமறமக�ணடவர ப�ர�ச���யர ச�வததம��.

அவர ந�க ந�றவனதத�ன ஓர ஆப��சரகர�க நலமத��வ 
ப��ன,வற,�ல எமகக ஆப��சலன வழஙக� வழ�க�டடயலமலய 
இசசநதரப�தத�ல நன,�யடன ந�லனவ கரக�ப,�ம.

ப�ர�ச���ய��ன மல,லவமய�டட எழதத�ளர மரகப�த� அவரகள 
எழத�ய அஞசலக கடடலரயம தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�ல ப�ர�ச���யர 
�ற,� உளள �ககமம  அவலரப �ற,�ய மவள�யடகள மத�டர��ன 
தகவலகளம இநத இதழ�ல ��ரசரம�க�ன,ன.

��னவரவத ப�ர�ச���ய��ன மல,வச மசயத� அ,�நத ச��.  அரள 
சப��ரமண�யம எழத�ய அஞசலககவ�ய�ன ஒர�கத�. 

பநரதத�ய�கத தம�ழரதம இ�கக�யதலத
நCணடந�ள ஆர�யநத பத�யபந�கக�ல

��ரதத�டதல பவணடமமனத தண�நதக,�ப
��லதய�லனப பத�த�க வகததமசமமல!

க�ரதத�பகச ச�வததம�� மல,வபகடபட�ம!
கணணCலரப பவ�கக� வணஙகக�னப,�ம!!

வ�ரதலதகள�ல எமதயலரக கறதறக
வழ�ய�ன,�த தடம�,� ஏஙகக�னப,�ம!!
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நல அ	�மகம

ச. கபணஸவரன  

ஆய�ஷ
 

ந��ச���யர  : இர�. நடர�சன
மவள�யட     : ��ரத� பததக��யம
                       7, இளஙபக� ச�ல�, 
                       பதன�மப�டலட, 
                       மசனலன - 600 018.

ஆய�ஷ
 

தம�ழந�டட எழதத�ளர இர� நடர�சன�ன ஆய�ஷ� எனம,�ர 
கறந�வல இ�கக�ய உ�க�ல அணலமகக��ஙகள�ல 
ப�சப�டட ஒர �லடபப.  1997 ஆம ஆணட கலணய�ழ�ய�ல 
மவள�வநத இநதக கலதலய ஈழதத�ல அ,�வமத 
�த�ப�கதத�னர மறமவள�யட�கக மக�ணட வநத�ரததனர. 
அநநல �ற,�ய ச�� க,�பபகள ...

ஆகக இ�கக�யப �லடபபககள�ப� வ�ஞஞ�னக கலதகலள 
லமயம�க லவதத கலத கறம ��ண� கல,வ.  என,�லம; 
ம�கககறக�ய 32 �ககஙகள�ப� ஆழம�ன கரதலத இநதக 
கறந�வல உணரததக�ன,த.

எதறகம தரவ�ததரவ�க பகளவ� பகடட தமத ஐயதலத 
மதள�வ�டதத வ�ரமபம ம�ணவரகலள அடதத இரதத� 
ஆச���யர த�ன மச�லவலதபய எழதம�ற த�ண�ககம 
மபன���வம எமத கலவ�மல,ய�ல இரநத மற,�க 
அறறபப��ய வ�டடத எனக க,மடய�த.

இனல,ய தன�ய�ர கலவ�ககடஙகள�ல இரநத ��டச�ல�, 
மறறம உயரகலவ� ந�றவனஙகள வலர ம�ணவரகள�ன 
மச�நதக கரததககலளபய�,  பதடலகலளபய�,  வலரயறதத 
பதயநதப��ன ஒலததடடபப��ல ஆச���யர கறவலதபய 
மCணடம மCணடம பகடகம ந�ல�கக ம�ணவரகள உளளனர. 
இநத ந�ல�ய�ல ம�ணவரகள�டம இரநத சC��ய 
ச�நதலனகபள�,அல�த ஆய�ஷ� பகட�தப��ல;

“……கபர�லன ஏரஷர ப���பவ� பம�� க�ய�� ப���பவ� 
ம�யர மச�லலக�, ம�த��� ஒர ம�ண கட வ�ஞஞ�ன�ய� வர 
மடயல�பய ஏன? ”

எனற பகடகத தணடக�,த.  இதறக ஒர வலகய�ல இநதக 
கலவ�மல,ய�லனயம,  அதறகள ஊ,�பப��ய இனனமம 
தமலம ம�ற,�க மக�ளள�த ஆச���யரகலளயம இர�.  நடர�சன 
கற,ம ச�டடக�,�ர.

ஓர ஆகக இ�கக�யதத�றக��ய அததலன �ணபகலளயம இநதக 
கறந�வல மக�ணடர�வ�டட�லம ஆய�ஷ� மனலவககம 
கரதத ம�க மகக�யம�னத.  எமத சமக வளரசச�ய�ல 
அககல,யளள ஒவமவ�ரவரம �டககபவணடய நல. 
க,�ப��க ஆச���யரகளம எழதத�ளரகளம!

பத�ய நலகம
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இத ஒர ந�க ந�றவன மவள�யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆச���யர கழ
இ. க�ரஷணகம�ர

பச�பமசசநத�� க�ரஷணகம�ர
க. சசCவன

த�. பக���ந�த

�த�ப��ச���யர
பக���

பத�ய ந�கம இதழ�ன உளளடககம  அலனததம ந�க ந�றவனதத�ன ந�ல�ப��டலடப ��ரத��லப�த�க 
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ஆளம�யம ஆற	லம ��கக �ககள பண�ய
ளன 
றபர
ச�ர�யர  ச�வததமப� 

மரகபபத� - அவஸத�ர�ல�ய�

நவன தம�ழ இ�கக�ய வ�மரசனதலத 
மந,�ப�டதத�யவரகள�ன வ��லசய�ல இடமம�ற, 
ப�ர�ச���யர க�ரதத�பகச ச�வததம�� அவரகள 
கடநத 6 ஆம த�கத� பதன க�ழலம இரவ 
இ�ஙலகய�ல மக�ழம��ல க��ம�ன�ர என, 
தகவல தம�ழ இ�கக�ய உ�க�றக ம�கநத 
கவல�லய தரக�,த.

ச�வததம�� கரமவடடய�ல 1932 ஆம ஆணட 
��,நத�ர.  நCணடக��ம�க �லபவற உடல 
உ��லதகளடன ப��ர�டன�லம அவரத 
ச�நதலனகள ம�கவம கரலமயடன 
�த�வ�க�கமக�ணடரநதன.  அநத�ம க��தத�ல 
கண��ரலவ கல,நதப��த�லம எதவ�த 
தடம�ற,ஙகளம இன,�த தனத கரததககலள 
மதள�வ�கசமச�லல மற,வரகலளகமக�ணட 
எழதத�ல �த�யலவதத�ர.  அநதவலகய�ல அவரத 
சறசறப��ன இயககம அலனவரககம 
மனனத�ரணம�னத. 

இறத�ய�க அவலரக  கடநத ஜனவ�� ம�தம ந�ம 
நடதத�ய சரவபதச தம�ழ எழதத�ளர ம�ந�டடல 
சநத�தபதன.  அவர  தமத உடலந�ல�லயயம 
ம��ரட�டதத�மல வநத க�நதமக�ணட 
வ�ழததலர வழஙக�ன�ர.

ஈழதத இ�கக�ய வளரசச�லயக க,�ப��கவம தம�ழ 
இ�கக�யதலத ம��தவ�கவம பந�ககம�டதத 
ப�ர�ச���யர ச�வததம��ய�ன �ஙகம �ண�யம 
வ���வ�னத;  ஆழம�னத.  அவரத வ�ழவம 
�ண�களம தம�ழர ந�ன ச�ரநபத வ�ளஙக�ன. 
அதன�ல அவர வ�மரசனஙகளககம ஆள�ன�ர. 
அதறக�க அவர தம�ழ ஆயவததல,கக�க 
பமறமக�ணட கடன உலழபல�க கல,தத 
மத�ப��ட மடய�த.

அவர தனத வ�பசட ஆயவததல,கலள ந�னக�க 
வலக����தத இயஙக�ய�ரப�த�க இ�ஙலகய�ல 
நCணடக��ம மவள�ய�கம ஞ�னம இதழ�ல 
வழஙக�ய பநரகணலல மத��வ�ததளள�ர.  தம�ழ��ன 
சமக இ�கக�ய வர��ற, தம�ழ��லடபய �ண��டம 
மத�டர��டலம,  தம�ழ ந�டகம,  இ�கக�ய 
வ�மரசனம. 

அவரத வ�ழவ இ�ஙலகய�ல வடமர�டச�ய�ல 
கரமவடடய�ல மத�டஙக� சரவபதச �Cத�ய�க 
வ�ய���தத வளரநத �டரநத�ரநதத.

தனத வ�ழலவயம �ண�லயயம அவர இவவ�ற 
மச�லலய�ரகக�,�ர:-

“எனககத தம�ழ இ�கக�யதத�லம தம�ழ 
சமகதத�லம தம�ழ சமக வர��ற,�லம அதன�ல 
அதனலடய �ண��டடலம உளள ஈட��டத�ன. 
ஒர சமகதலதப ��ரககமப��த அதனலடய 
�ண��டடலன எவவ�ற ப��நதமக�ளள 
பவணடமமன�த எனனலடய ம�ரகஸய 
ச�நதலன க�ரணம�க ம�ரகஸயதத�லரநத ஆரவம 
க�ரணம�க அவவ�ற ��ரகக�ன, ஒர தனலம 
ஏற�டடத.  சமக ந�ல�மக�ணட அதனலடய 
அடததள ந�ல�ய�லரநத ��ரகக�ன, தனலம 
வளரநதத எனற கரதக�னப,ன.  இதன�ல 
உணலமய�ல எனனலடய ஆயவ ஈட��ட எனற 
மச�லக�,வற,�ல இநத ந�னலகயம 

”உளளடககபவன

ச�வததம�� அவரகள�ன கலவ�பப�லம, 
இ�கக�யதத�,ன�யவ,  அவர �ஙக�ற,�ய 
ம�ந�டகள,  ம�ற, வ�ரதகள,  ப�ர�ச���யர�கவம 
வரலகதர ப�ர�ச���யர�கவம �ண�ய�ற,�ய 
�லகல�ககழகஙகள �ற,�மயல��ம தறப��த 
��ரம அவலரப�ற,� ந�லனவ கரவத�ன�ல 
ந�னம அதலனபய இஙக மCள�த�வ 
மசயயவ�லல�.

அவரத பமறக,�தத ��னப�ம மறறம இ�ஙலக 
மறப��கக இ�கக�ய மக�ம,  மறப��கக 
எழதத�ளர சஙகதத�ல அவரத �ஙகள�பப 
மத�டர��கமவல��ம இன�வரம க��தத�ல 
அவரத ம�ண�ககர, அவரடன இ�கக�ய வ�ழவ�ல 
�யண�தத நண�ரகள எழதவ�ரகள என 
நமபக�னப,ன.

அவரத �லகல�ககழக மடட கலவ�ப�ண� மறறம 
இ�கக�ய வ�மரசனததல, ச�ரநத அயர�த 
எழததப�ண�களகக அப��ல,  தனத உடல 
உ��லதகலளயம ம��ரட�டதத�மல 
வலமவடடததல, ��ரலஜகள கழ மறறம 
வட��ரபதச ��ரலஜகள கழ,  யததந�றதத 
கணக�ண�பபககழ மத��னவற,�ல அவர ம�கநத 
அரப�ண�பபடன இயஙக�யலத 1980 கள�ல 
அவத�ன�தத�ரகக�னப,ன.

ஒர ப,ம ஆயதம ஏநத�ய தம�ழ இலளஞரகள�ன 
இயககஙகள மறப,ம அரச�ஙகதத�ன 
ஆயதப�லடகள.  இலவ இரணடககம இலடபய 
ச�கக�ததன�ஙகலள அன�வ�தத-  எத�ர பந�கக�ய 
அப��வ�ததம�ழ ம��தமககள. 

ப�ர�ச���யர ��த�ககப�டட மககள�ன �ககபம 
ந�ன,�ர.  அதன�ல இரணட தரப��னதம 
கணக�ண�பபககம ஆள�ன�ர.
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ஓவமவ�ற மசயலககம எத�மர�ல இரப�த 
ப��னற தம�ழ மககள மCத�ன த�ககதலனப��த 
அதன எத�மர�லய�க இயககஙகள�ன மசயலகளம 
அலமநத க��தத�ல ம��றப��ன  மககள ந�ன 
ச�ரநத ��ரலஜகள கழ �தவ�ய�லரநதமக�ணட 
ச�த��யம�க இயஙக�ன�ர.  அவரத ச�த��யஙகள 
கடம வ�மரசனஙகளககம உட�டடத.

கமத�ன� �டக�ல நடநத மன�தபப�ரவ�ம 
ம��லகணட ந�கததககள �� அப��வ�மககள 
தடததலவககப�டட கணடலவதத 
மக�ல�ப�டட சம�வம,  மலல�ததCவ ஓத�ய மல� 
சம�வம உட�ட �� மக�டலமகலள ப�ர�ச���யர 
ஆவணப�டதத� ஊடகஙகளககத தநத�ர. 
மககளகக இலழககப�டம அநCத�கலள அரசககம 
ஆயதப�லட அத�க���களககம உடனககடன 
எடததலரதத�ர.

ச�வததம�� அவரகள ப�ர�ச���யர�க 
இரநதலமய�ல அவரகக இரணட தரப��லம ஒர 
கனவ�னகக��ய மத�பபம ம��ய�லதயம இரநதத. 
ப�ர�ச���யர க��ய கதத�ய�ன பமல நடககம 
ந�ல�கக ஆள�ன�ர. 

அகக��ப�கத�ய�ல வரபகச��ய�ல ந�ன ஆச���ய 
படதத�ல ��ரதம ஆச���யர மசயத� ஆச���ய��ன 
�ண�ப��னப���ல ப��ர சம�நதப�டட 
மசயத�கலள பசக��தத எழத�கமக�ணடரநதப��த 
ய�ழ.  ம�வடட ந�ர�ரகள ஊட�க க�லடதத �� 
மசயத� ஆவணஙகளககப��னன�ல  ச�வததம�� 
அவரகபள இயஙக�ய�ரநத�ரகள. 

அநர�தபரதத�ல தம�ழ ஈழ  வ�டதல�பபலகள�ன 
த�ககதல நடநதப��த அதலன ம���த�டதத� 
��ர�ளமன,தத�ல வ�வ�தம நடநதப��த 
தம�ழப��ரபதசஙகள�ல அரச �லடகள�ன�ல 
பமறமக�ளளப�டட த�ககதலகள கவனதத�ல 
எடககப�டவ�லல�.  எத�ரககடச�யம ��வனம�க 
இரநதத.  ச�வததம�� அவரகள�ன 
ஆத�ரஙகளடன�ன ஆவணஙகபள  தம�ழ��ன 
தயரஙகலள ��ர�ளமன,தத�ல மச�லவதறக 
உதவ�ன. 

த�ககதலகக �த�ல த�ககதல என, �Cத�ய�ல 
���ண�ம வளரசச�கணட ப��ர�டடததககள 
எஙகள ப�ர�ச���யர வ�ரகத�பய� பச�ரபவ� 
அலடய�மல இயஙக�யதம அவரத ஆளலமய�ன 
ஒர ���ம�ணமத�ன. 

அடப��ல மக�த�தத மநரப��ல தவ,� 
வ�ழநததப��னற எமத தம�ழ மககள இநத�ய 
அலமத� க�ககம �லடகக மகமமக�டதத 
பவலளய�ல மககள�ன ��ரசச�லனகலள இநத�ய 
அத�க���கள கவனததகக ச�வததம�� 
மக�ணடவநத�ர.  அவரத  கரததககலள 
அத�க���கள மசவ�மடததலமககம அவரத 
ப�ர�ச���யர என, கனவ�ன ��தத�ரம 
வழ�பக�லயத.

தனத கலவ�பப�லமலயயம  மறறம தம�ழ 

அ,�வ�க ஆற,ல�யம தம�ழர ந�ன ச�ரநபத 
அவர தனத வ�ழந�ள பர�வம வ�மரசனஙகலள 
த�ஙக�கமக�ணபட இயஙக�ன�ர. 

இதக,�ததம அவர,   ஞ�னம ஆச���யர 
ஞ�னபசகரனகக  வழஙக�ய நCணட பநரகணலன 
இறத�ய�ல இவவ�ற மச�லக�,�ர:-

“வ�ழகலகய�ல ந�ன ம�ற, அன�வஙகள 
எல��வறல,யம ��ரககமம��ழத,  இலவ 
மயல��ம ஏற�டதத�ய ஒடடமம�ததம�ன 
த�ககமத�ன ந�ன.  ஏன ந�ன ம�,�பனன.  அல�த 
ஏன ம�,வ�லல� என,�ல எனகக ஏற�டட 
அன�வஙகளத�ன இதறகக க�ரணம.  ச�� 
நண�ரகள கடலமய�க வ�மரச�ப��ரகள.   ச�� 
நண�ரகள ந�ன மனப இரநத ந�ல�ய�லரநத 
வ�ட�டடத�க ச���க�ததசமச�லவ�ரகள.  ந�ன 
மச�லவத எனனமவன,�ல மன�தலனப 
ப��நதமக�ளளப ��ரஙகள.  அத இ�கக�யக 
க�ரனகக,  கல�ஞனகக அடப�லடத பதலவ. 
ந�ன மCணடம மச�லலக�ப,ன.  �லடப��ள�ய�கச 
மச�லலக�ப,ன.  ஒர சமகபம��த மன�தன�கச 
மச�லலக�ப,ன.  ந�ஙகள சமகததகக எவவளலவ 
மக�டகக�னப,�பம� அவவளலவதத�ன ந�ஙகள 

”  ம�றறகமக�ளள மடயம

அவரகக 1992 ஆம ஆணட மண�வ�ழ� 
நடநதப��த ��ர�னஸல மவள�ய�ன ����ஸ 
ஈழந�ட இதழ�ல அவலரப�ற,� வ���வ�க எழத� 
அதன ��ரத�லய ��,நதந�ள வ�ழதத மடலடன 
அவரகக அனப��ய�ரநபதன.  அதலனப��ரதத 
உளளம ப��கக தனத நன,�லயசமச�னன�ர. 
அவஸத�பரலய பதச�ய வ�மன�ல SBS  தம�ழ 
ஒல�ரப��ல அவரத வ���வ�ன பநரக�ணல 
இடமம�,பவணடம எனற க,�ப��டட வ�மன�ல 
ஊடகவ�ய��ளர நண�ர மரயசலடம ந�ன 
பகடடகமக�ணடப��த அவர அதறக வ�ரம�� 
ஏற��ட மசயத தநத�ர.  மமல�ன ஒலப�த�வ 
கடதத�லரநத அவலர மதல�ப�ச� ஊட�க 
ப�டடகணபடன.  இரணட வ�ரஙகள அநத 
பநரக�ணல SBS தம�ழ ஒல�ரப��ல ஒலததத. 

அவஸத�பரலய�வ�லம ந�யச���நத�லம அதலன 
மசவ�மடதத ப�ர�ச���ய��ன �� ம�ணவரகள 
அவரகக மத�ல�ப�ச� ஊட�க வ�ழததத 
மத��வ�ததனர என, தகவல� எனககசமச�லல 
அகம மக�ழநத�ர.

ந�ம எமத மத��வத சரவபதச  தம�ழ எழதத�ளர 
ம�ந�டடன பந�ககஙகலள அவ��டம 2010 
ஜனவ��ய�ல மச�னனப��த அதலன வரபவறற 
மத��வத ஆப��சலனககடடதத�ல �யனளள 
பய�சலனகலள வழஙக�ன�ர.  ��னனர 
ப�ரல�மயன எழநத எத�ரவ�லனகலளயடதத 
தமத கரதலத ம�ற,�கமக�ணட அ,�கலக 
வ�டட�ர.  SBS வ�மன�லய�லம கரததச 
மச�னன�ர. மரயசல எனத கரதலதயம ஒல�ரப�� 
ஊடக தரமதலத க�ப��ற,�ன�ர.

மத�ல�ப�ச� ஊட�கவம ��னனர மக�ழம��ல 
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அவரத இல�தத�ல பந��லம ம�ந�டடன 
பந�ககஙகலளயம மனமனடககவளள 
�ண�கலளயம எமத அலமபபககழவ�னர 
மதள�வ�டதத�யலதயடதத அவர ம�ந�டடகக 
வ�ழததசமசயத� வழஙக�யதடன தனத 
உடலந�லனயம கரத�த பந��ல வநத 
வரலகதநத ப�ர�ளரகளடன அகமம மகமம ம�ர 
உலரய�டயதடன ம�ந�டடன மத�டகக 
வ�ழ�வ�லம உலரய�ற,�ன�ர.

அதபவ அவர பதன,�ய இறத�ப  ம��த ந�கழவ 
என�த தறமசய��னத.  ம�ந�ட ந�ல,வறற 
ச��ய�க ஆறம�தஙகள�ல அவர எஙகள�டம�ரநத 
ந�ரநதரம�க வ�லடம�றறகமக�ணட�ர என�லத 
ம�கநத பவதலனயடன மத��வ�கக�னப,ன.

அவரத மரணம ப�ர�ச���யர நஃம�ன 
மத��வ�தத�ரப�த ப��னற ம���ய மவற,�டதலத 
பத�றறவ�ததளளத.  அதன�ல ப�ர�ச���ய��ன 
இழபல� ஈட மசயயபவணடய இழபப எனற 
�த�வமசயக�னப,ன.

1976 ஆம ஆணட ய�ழ.  �லகல�ககழக 
வள�கதத�ல அசசமயம தல�வர�க இரநத 
ப�ர�ச���யர லக��ச�த�ய�ன�ல இரணட ந�டகள 
நடததப�டட தம�ழ ந�வல நற,�ணட 
ஆயவரஙக�லத�ன எனகக ச�வததம�� 
அவரகளடன நடப உரவ�னத.  அனற மதல 
அவர எனத பநசததகக��யவர�க வ�ளஙக�யவர. 

அவர மரண�தத�ரகக��ம.  ஆன�ல அவலரப 
�ற,�ய ந�லனவகளகக மரணம இலல�.

இலஙமக இலகக�யப  றபரமவ  வ�ரத பபற	 நலகள

2008 கக�ன ப��சம ப���டடம பபறம நலகள

ந�வல
ப��ம�ய� (எஸ.ஏ.உதயன)

ச�றகலத
ந�லனவகள மடவத�லல� (ச�ற�� சரவண�வன)

கவ�லத
இத நத�ய�ன ந�ள (ம�ணண�ய�)

ச�றவர இ�கக�யம
லவரப�லனமரம (த�ரமத� சநத�ர� தன���ச�ஙகம)

ந�டகம
ஒர கல�ஞ��ன கலத (கல�ஞர கல�சமசலவன)

சமயம (இரவரகக ���சகள)
1. ச�வப��தச ச�றறலர (மடடவ�ல அ.நடர�ச�)
2. இல,வ�ழம�யம (அரடதநலத அ.ஸ���ன)

�லதல,
மனமமனம பத�ண� (பக�க��� மபகநத�ரன)

மம�ழ�ம�யரபப(இரவரகக ���சகள)
1.சளவமசம கறம இ�ஙலக வர��ற (மசஙலக 
ஆழ�ய�ன)
2. ச�றவர நCத�ப ப��தலனக கலதகள (லவரமதத 
சநதபரசன)

மத,�ஞர கவ�ஞர பக.வ� ஐய�ததலர ஞ��க�ரதத  (2008) 
கவ�லதகக�ன ய�ழ இ�கக�ய வடடம வழஙகம வ�ரத
1. இத நத�ய�ன ந�ள  (ம�ணண�ய�)
2. மசசகக�ற,�ல ந�ல,யம மவள�கள (தவ�ரகன)

2009 ஆம ஆணட ப��ச பபறம நலகள

ந�வல 
தயரம சமப�வரகள (நC.��.அரள�னநதம)

ஆயவ 
இ�ஙலகத தம�ழர ச�நதலன வளரசச�ய�ல அமம��கக 
ம�ஷன (க��ந�த� எஸ.மஜ�பநசன)

ச�றகலத 
ஒரவரகக�க அல� (அமரர த.லவதத�லஙகம)

கவ�லத
கரலவழ�க கவ�லத (அல.அஹXமத)

ச�றவர இ�கக�யம
தCநபதன (�ணடதர ம.ந.கடமப�ஸவரன)

ந�டகம
கஙலகய�ன லமநதன (அகளஙகன)

சமயம
ஞ�னதC�ம  (ச�வததம�ழ வ�ததகர ச�வ.மக�லஙகம)

�லதல,
�ணலடத தம�ழர �ண��டடத தடஙகள  (க��ந�த� 
ம.இரகந�தன )

மம�ழ� ம�யரபப 
த�,நத கதவ (த�ககவலல� கம�ல)

2009 ச�னற�தழ பபறம நலகள

கவ�லத
1. வ�ற�லனகக ஒர கற�லன (ஆலரயர த�மலர)
2.  இக��ல கவ�லதகள   (ஏ. இக��ல)

ச�றவர இ�கக�யம 
1. த�மலரய�ன ஆடடம (பக. எம. எம இக��ல)
2. கறமபகக�ர ஆலமய�ர (ஓ.பக கணந�தன)

ச�றகலத
1. மத�ல�யம ம��கக�சஙகள (இர�பஜஸகணணன)
2. ��டடத த�,தத�ப� (க��ந�த� த. க��மண�)

�லதல, 
1. இ�ஙலகய�ன கலவ�யம இன உ,வம (மகள�� 
சணமகலஙகன)
2. சத�வத�ன� ந�.கத�ரபவற��ளலள (ச�,C��ரச�நதன)

ந�டகம
கததககள ஐநத (கல�ய�ரவன)

தகவல : ச. கபணஸவரன  
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கடடற, கல�ககளஞச�யம�ன வ�கக�பபடய�வ�லரநத

க
ரதத�றகச ச�வததமப� 

ப�றபப பம 10, 1932. கரமவடட, ய�ழப��ணம
இறபப சல� 6, 2011 (அகலவ 79)

கலவ�

PhD (ப�ரம�ஙஹ�ம �லகல�ககழகம, 1970), MA (இ�ஙலகப 
�லகல�ககழகம, 1963), BA (இ�ஙலகப �லகல�ககழகம, 1956)
ஸ�க�ர�க கலல�� (மக�ழமப, 1949-53), வ�கபனசவர�க 
கலல��(கரமவடட, 1948)

பத�ழ�ல ப�ர�ச���யர
பபறரற�ர வளள�யமலம, T.P.க�ரதத�பகச (�ணடதர, லசவபப�வர)

வ�ழகககத  தக2 ர�வத� நடர�ஜ� (1963)
ப�ளக3கள க���தத�க�, த���ண�, வரததன�

ச�றபபத ரதரசச� தம�ழ��கக�ய வர��ற, இ�கக�யத த�,ன�யவ, தம�ழர சமக வர��ற, 
தம�ழ��லடபயய�ன க��ச�ரமம மத�டர��டலம, தம�ழ ந�டகம

க�ரதத�பகச ச�வததம�� (பம 10, 1932 -  சல� 6, 2011)  ஒர மகக�ய தறக��த தம�ழ இ�கக�ய வ�மரசகர, 
த�,ன�யவ�ளர மறறம சமக ச�நதலனய�ளர ஆவ�ர.

கலவ�யம கலவ�பப2�யம

ய�ழப��ணம கரமவடட பமறக�ல ��,நத ச�வததம�� ஆரம�க கலவ�லய கரமவடட வ�கபனசவர� 
கலல��ய�ல கற,�ர.  ��னனர இலடந�ல�க கலல��லய மக�ழமப ச�க�ர� கலல��ய�ல கற,�ர. 
ஆரம�தத�ல 1956 மதல 1961 வலர மக�ழமப ச�க�ர� கலல��ய�ல ஆச���யர�கவம, 1961 மதல 1965 வலர 
இ�ஙலக ந�ட�ளமன, சமக�� மம�ழ�ம�யரப��ளர�கவம �ண�ப��நத�ர.

இ�ஙலகய�ன மதத�ய �கத�ய�ல அலமநதளள ப�ர�தலனப �லகல�ககழகதத�ல இளம�ண�ப 
�டடதலதயம,  ��னனர அபத �லகல�ககழகதத�ல �ய�னற மதம�ண�ப �டடதலதயம 
ம�றறகமக�ணட�ர.  ஐகக�ய இர�சச�யதத�லளள �ரம�ஙக�ம �லகல�க கழகதத�ல ஆயவப �டபல� 
பமறமக�ணட மலனவர (Ph.D) �டடதலதயம ம�றறகமக�ணட�ர.

பலககலககழகப ப2�

1965  மதல 1970 வலர மக�ழமபப �லகல�ககழகதத�ல உதவ� வ���வலரய�ளர�கவம,  1970 மதல 1975 
வலர வ���வலரய�ளர�கவம, 1976 மதல இலணப ப�ர�ச���யர�கவம �ண�ய�ற,�ன�ர.

1978 ஆம ஆணட மத�டககம சம�ர 17 ஆணடகள ய�ழப��ணப �லகல�ககழகதத�ல �ண�ய�ற,�ன�ர. 
��னனர மடடககளப��ல அலமநதளள க�ழககப �லகல�ககழகதத�ன அலழப��ன ப���ல இரணட 
ஆணடகள அஙக �ண�ய�ற,�ன�ர.  மத�டரநத தம�ழ�ர�யசச� ந�றவனதத�ன வரலகப 
ப�ர�ச���யர�கவம ஓர�ணட வலர �ண� ப��நத�ர.  இநத�ய�,  இஙக���நத,  மஜரமன� ப��ன, �லபவற 
ந�டகள�லளள �லகல�க கழகஙகள�லம வரலகப ப�ர�ச���யர�கவம இரநதளள�ர.
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ககலப பஙக3�பப

�லகல�ககழக க��தத�ல பமலட ந�டகஙகள�ல நடததபத�ட ��னனர வ�மன�ல ந�டகஙகள�லம 
நடதத பகழ ம�ற,வர. இ�ஙலகயரபக�ன எழத�ய "வ�த�லனய�ர வடடல" மத�டர ந�டகதத�ல இவபர 
மகக�ய ��தத�ரதத�ல நடதத�ர.

ஆககஙகள

ஆயவககடடலரகள,  நலகள உட�ட நறறககம பமற�டட ஆககஙகலள �லபவற தல,கள�லம, 
ஆஙக��ம,  தம�ழ ஆக�ய இர மம�ழ�கள�லம உரவ�கக�யவர.  இவர மதனலமய�கப �ய�ன, 
தல,களககப ப,ம��கவம �� தல,கள�ல இவர ஆரவம மக�ணடரநத�ர.  இவரத ஆரவம,  தம�ழ, 
சமயம,  சமகவ�யல,  ம�ன�டவ�யல,  அரச�யல,  வர��ற,  கவ�ன கல�கள எனப �லபவற தல,கலளயம 
தழவ�ய�ரநதத.  ம�ரகச�யச ச�நதலனப ப��ககலடய இவர ய�ழப��ணச சமத�யதத�ன �லபவற 
கல,��டகலளயம கடலமய�க வ�மரச�தத�ர.

மகறவ

ப�ர�ச���யர க�ரதத�பகச ச�வததம�� அவரகள தனத 79 வத வயத�ல 2011, சல� 6 பதனக�ழலம இரவ 8 
.15 மண�கக மக�ழமப, மதக�வலளய�ல உளள அவரத மகள�ன இல�தத�ல க��ம�ன�ர.

இவர பறற�ய பக8பபககள

தம�ழக அரச�ன த�ர.வ�.க.  வ�ரத அள�ககப�டட மகளரவ�ககப�டட ஈழததம�ழ அ,�ஞர ப�ர�ச���யர க�. 
ச�வததம��ய�ன ஆளலம வ�கச�ப��ன ச�� ஊறறககலள �த�வ மசயயம வலகய�ல, 'கரலவயறற'  எனம 
தல�ப��ல ய�ழப��ணம கரமவடட வ�கக�பனஸவர�க கலல�� �லழய ம�ணவர சஙகம -  மக�ழமபக 
க�லள நல ஒனல, மவள�ய�டடளளத. 'கரலவயறற' நலன மத�கபப ஆச���யர வ.ஏ.த�ரஞ�னசநதரம.

நலகதத�ல இபபப
ழத . . .

2005  இல ஆரம��ககப�டட ந�க வல�ததளம�னத (www.noolaham.org)  இபம��ழத தம�ழ�ன 
மனனண� இலணய ந�கம�கத த�கழக�,த.  9,600  ககம அத�கம�ன ஆவணஙகள�ன �த�வகலள 
உளளடகக�யளள ந�கம வ�லரவ�ல �தத�ய�ரம ஆவணஙகலள எடடவளளத.

2011 யன மடவ�ல உளள�ட எணண�ம ந�க வல�ததளதத�ல
• 9,322 ந�கத த�டட ஆவணஙகள �டடயலடப�டடளளன
• 323 அய�க நலகள க�ணப�டக�ன,ன

ந�கத த�டடப �டடயலல இலணககப�டட மதல 9,322 ஆவணஙகள�ல

• நலகள                      3,284
• இதழகள                     3,418
• �தத���லககள             1,603
• ��ரசரஙகள                 1,017
• மம�ததம                     9,322

ந�கத த�டடப�டடயலல  இலணககப�டடளள அலனதத மவள�யடகளம இ�ஙலகத தம�ழ 
எழதத�வணஙகபள. நலகள, சஞச�லககள, மசயத�த த�ளகள,  ��டச�ல� ம�ரகள,  பக�ய�ல ம�ரகள, 
ஆயவ�தழகள,  கலமவடடககள,  ச�ற ��ரசரஙகள என எல��வலகய�ன மவள�யடகளம ந�கதத�ல 
இலணககப�டக�ன,ன.

ந�கதத�ல தமத மவள�யடகலள இலணகக வ�ரமபம எழதத�ளரகள noolahamfoundation@gmail.com 
என, ம�னனஞசல மகவ��கக எழதஙகள.  உஙகள நலகலள இலணயபமறறவதறக�ன 
வழ�வலககலள ந�ம உஙகளகக அ,�யத தரபவ�ம.
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க
. ச�வததமப� பற	�ய பவள�ய+டகள

தல�பப : ப�ர�ச���யர க�ரதத�பகச ச�வததம�� கலவ�ச�ர வ�ழவம �ண�யம
�த�பப : 2005-12-12

மசனலனப �லகல�ககழகதத�ன தம�ழ இ�கக�யத தல,யம கனட� 
மர�,னபர� �லகல�ககழகதத�ன மதனன�ச�ய ஆயவ லமயமம 
இலணநத 2005 டசம�ர 12, 13, 14 ஆம த�கத�கள�ல இர�த�ம நற,�ணடத 
தம�ழ�யல ஆயவ:  ப�ர�ச���யர க�.  ச�வததம�� அவரகள�ன வக���கமம 
த�லசவழ�களம எனம தல�ப��ல �னன�டடக கரததரஙகம ஒனல, 
நடதத�ன.  அநத ந�கழலவமய�டட மவள�ய�ன,  தம�ழ�லம ஆஙக��தத�லம 
அலமநத இநத நல ச�வததம��ய�ன தன�ப�டட,  சமக வ�ழலக 
மத�டர��ன ம�ரமளவ தகவலகலளயம அவரத எழததககள �ற,�ய 
நலவ��ரப�டடயல�யம மக�ணடளளத.

தல�பப : ப�ர�ச���யர க�ரதத�பகச ச�வததம�� �வளவ�ழ� ம�ர
�த�பப : 2007
�த�ப��ச���யர : த�. ஞ�னபசகரன

ச�வததம��ய�ன �வளவ�ழ� ம�ர�க மவள�வநத ஞ�னம 84  இதழ�ல 
மவள�ய�ன கடடலரகலளயம பமலம ச�� கடடலரகள,  தகவலகலளயம 
இலணததப �த�ப��ககப�டட இநத நலல ச�.மம\னகர, 
அ.சணமகத�ஸ,  எஸ.சநத�ரபசகரன,  ப�.ம�லதயன,  ந�.சப��ரமண�யன, 
மச.பய�கர�ச�,  க.இரக�ரன,  அ.மகமமத சமCம,  பவ.வ�ம�ர�ஜ�, 
மதண�ய�ன,  க.கணர�ச�,  அ.இரவ�,  எஸ.பம�பசஸ,  எஸ.எச.எம.மஜமCல, 
அநதன� ஜCவ�,  த�.ஞ�னபசகரன ஆக�பய�ர கடடலரகள எழத�யளளனர. 
Karthigesu  Sivathamby AT A GLANCE எனம தகவலகள,  நலவ��ரப�டடயல 
மக�ணட �கத�யம உளளடககப�டடளளத.

தல�பப : க�ரதத�பகச ச�வததம�� இ�கக�யமம வ�ழகலகயம
�த�பப : 2005
�த�ப��ச���யர : த�. ஞ�னபசகரன

ஞ�னம இதழ�ச���யர த�.  ஞ�னபசகரன ஞ�னம இதழகக�கச 
ச�வததம��ய�டம ம�ற, ம�க நCணட பநரக�ணலன மத�கபப� இநத நல. 
ஞ�னம இதழகள�ல மத�டரசச�ய�க மவள�வநத இநத பநரக�ணலன 
நலவடவம 160 �ககஙகள நCளக�,த.  ச�வததம�� வழஙக�ய ம�க நCணட 
பநரக�ண��க இதபவ இரகக மடயம. ”பவற பநரக�ணலகள எவற,�லம 
மச�லலய�ர�த �� வ�டயஙகலள இநத பநரக�ணலல ப�ர�ச���யர 
மச�லலய�ரகக�ன,�ர.  அவரத வ�ழகலகப பததகதத�ல இதவலர 
த�,ககப�ட�த �ககஙகள ச�� இநத பநரக�ணலல த�,ககப 
�டடரகக�ன,ன.” என மனனலரய�ல க,�ப��டக�,�ர ஞ�னபசகரன.

இநத மனற மவள�யடகலளயம ந�க வல�ததளதத�ல (www.noolaham.org) பதடப ம�,��ம.  பமலம 
ச�வததம�� அவரகள�ன �வளவ�ழ�ச ச�,ப��தழ�க மவள�வநத ஞ�னம 84 ஆவத இதழம (பம 2007) அபத 
க��ப�கத�ய�ல ச�வததம�� ச�,ப��தழ�க மவள�வநத ஓல� 44-45 ஆவத இதழம ந�க வல�ததளதத�ல 
�த�வமசயயப�டடளளன.

இலவ தவ�ர மககள �த�ப�கம ம��றப��ளர பம.  த.  ர�சகம�ர க�ரதத�பகச ச�வததம��ய�ன 
பநரக�ணலகள:  மத�கத� 1 எனம ஒர நலலனத மத�கததளள�ர.  ’கரலவயறற'  எனம தல�ப��ல 
ய�ழப��ணம கரமவடட வ�கக�பனஸவர�க கலல�� �லழய ம�ணவர சஙகதத�ன மக�ழமபக க�லள 
மத�கபப நல ஒனல, மவள�ய�டடளளத.   'கரலவயறற'  நலன மத�கப��ச���யர 
வ.ஏ.த�ரஞ�னசநதரம.
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பதத�ய�ரததத  எடடம ஆவணப பத�வகள

நலக வலலததளதத
ல (www.noolaham.org)  நலவ
பரபபத
வ 
ச�யயபபடடளள ஆவணஙகள
ன எணண
கலக வ
லரவ
ல 
பதத�ய
ரதத
ல� எடடவளளத.  அவவலகய
ல ஈழததத தம
ழ 
ஆவணபபத
வகள ம
கபசப�
ய அளவ
ல சத�கககபபடடளள 
வலலததளம�க நலகம வளரச�
யலடநதளளத.

நலக வலலததளதத
ல நலகள மடடமலல�மல �ஞ�
லககள, 
பதத
�
லககள,  ஏல�ய ப
ரசரஙகள எ� எலல�வ
த அசச 
ஆவணஙகளம பத
வச�யயபபடக
னறலம வரல�றற��
�
யரகள, 
ம�ணவரகள,  ஆயவ�ளரகள,  சப�தமககள எ� அல�ததத 
தரபப
�ரககம பயனளளத�க உளளத.

2011 யன இறத
வலர பத
வச�யயபபடடளள 9,525 ஆவணஙகள
ல 
3,346  நலகளம 387  இதழகள
ன 3,436  எணகளம 23 பதத
�
லககள
ன 
1,638 எணகளம 1,105 ப
ரசரஙகளம அடஙகம. இநத ஆவணஙகள 1833 
மதல 2011 வலரய�� க�லபபகத
ய
ன 99 ஆணடகள
ல சவள
வநதலவ 
ஆகம. 1,900 ககம அத
கம�� எழதத�ளரகள�ல எழதபபடட ஏறதத�ழ 
1,400 பத
பபகஙகள�ல பத
பப
ககபபடடலவ ஆகம.

இலவ அல�ததம இலஙலகத தம
ழசம�ழ
 எழதத�ளரகள�ல 
எழதபபடட அலலத இலஙலகய
ல பத
பப
ககபபடட அலலத 
இலஙலகயடன சத�டரபலடய ஆவணஙகளள ஆகம.  தம
ழக,  ப
ற 
ந�டட எழதத�ளரகள
ன 300 ககம அத
கம�� ஆவணஙகள அயலகம 
எனம பகத
ய
ல த�
ய�கப பத
வசபறறளள�.

இநத ஆவணஙகலள அகர வ�
ல�ய
லம சவள
யடட ஆணட 
வ�
ல�ய
லம எழதத�ளர வ��
ய�கவம பத
பப�ளர வ��
ய�கவம 
நலவலக வ��
ய�கவம ம
க ம
க இலகவ�கக கணடலடய மடயம. 
ளதடல வ�த
யம இலணககபபடடளளத.  ஒர சத�கத
 ஆவணஙகலள 
இலணயதத
னட�கப சபறற வ��
ககவம மடயம.

அததடன ஒவசவ�ர ஆவணததககம சப�ரட தலலபபககலள 
(Subject Headings) இலணககவம உளளடகக அடடவலணய
ல� (Table 
of  Contents)  இடவம மயற�
கள சத�டஙகபபடடளள�.  வ��கரகக 
வழ
க�டடம வலகய
ல வலலவ��லகள (Portals) அலமககம பண
களம 
சத�டஙகபபடடளள�.  அததடன ம
க வ
லரவ
ல �
றபபச ள�கரஙகள 
�
லவம சத�கககபபட உளள�.
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நலகதத�ல க. சடடந�தன�ன நலகள

எழதத�ளர க.  �டடந�தன ஈழதத
ன கற
பப
டததகக �
றகலதய��
�
யரகளள ஒரவர. 1940 
ஏபரல 22  அனற ய�ழபப�ணதத
ன ளவலலணய
ல ப
றநத இவர பரண
 இதழ
ன 
இலணய��
�
யர�க இரநதவர. இவர ஓர ஓயவசபறற ஆ�
�
யர ஆவ�ர.

க.  �டடந�த�
ன மனற �
றகலதத சத�கபப நலகள நலக வலலததளதத
ல பத
வ 
ச�யயபபடடளள�.  அததடன அலவ மழலமய�க வ��
ககக கடயவ�ற இலணயதத
ல 
லவககபபடடளள�. இதல�ச ��தத
யம�கக
ய �டடந�தன அவரகளகக எமத நனற
கள.

ம�றறம உல� �டடந�தன கலதகள

ம�றறம : 1980 இல சவள
ய�� இநநல �டடந�த�
ன மதல�வத �
றகலதத சத�கபப ஆகம. iv+102 
பககஙகலளக சக�ணட இநநலல ஆற �
றகலதகள இடமசபறறளள�.

உல�:  1992 இல சவள
ய�� இநநல vi+133 பககஙகள
ல எடடச �
றகலதகலளக சக�ணடளளத. 
“சமனலமய�� உணரவகலளக கலல நயதளத�டம ம�
த ளநயதளத�டம சவள
பபடததவத
ல ஆ�
�
யர 
சவறற
 சபறவத�ல,  ”ஈழததச �
றகலத உலக
ல �டடந�தன த�த த�
ததவதலத ந
லலந�டடயளள�ர 
எ� மனனலரய
ல ஏ. ளI. க�கரதத
�� கற
பப
டடளள�ர.

சடடந�தன கததகள:  �டடந�த�
ன பன�
ர �
றகலதகலளயம நJளம ப�லல எனம 
கறந�வலலயம சக�ணட சத�கபப இதவ�கம.  xvi+192  பககஙகள சக�ணடலமநத இநநல 1995 இல 
ளத�
ய கலல இலகக
யப ளபரலவய�ல சவள
ய
டபபடடத�கம.

பத�ய நலகம

இதழ 8

15-08-2011

இத ஒர நலக ந
றவ� சவள
யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ�
�
யர கழ
இ. க
ரஷணகம�ர

ள��ளம�சநத�
 க
ரஷணகம�ர
க. ��Jவன

த
. ளக�ப
ந�த
ச. களணஸவரன

பத
பப��
�
யர
ளக�ப


பத
ய நலகம இதழ
ன உளளடககம  அல�ததம நலக ந
றவ�தத
ன ந
லலபப�டலடப ப
ரத
பலபபத�க 
இரககசமனற
லலல.  சவள
ய�கம கடடலரகள
ன கரததககள கடடலரய�ளரகளலடயலவ.  சப�தவ�க 
இதழ
ன உளளடககம Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) உ�
மததடன சவள
ய�க
னறத.
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 ஆஸத�ரரல�ய�வ�ல  தம�ழமம�ழ� கறப�ததல 
நல அற�மகம

ச.கண�ஸவரன 

நல ஆஸத
ளரலய�வ
ல தம
ழ சம�ழ
 
கறப
ததல 

ஆ�
�
யர கல�ந
த
 ஆ.கநலதய�
சவள
யட ந�னக�வத உலகத தம
ழ��
�
யர 

ம�ந�ட, ச�னல�
3-5 டச�மபர 1998

பககம 48

கல�ந
த
 ஆ.கநலதய� ஆஸத
ளரலய�வ
ல வ�ழநத 
வரக
ற�ர.  இலஙலகய
ல இரநதளப�த கலவ
 
மறறம ந
ரவ�கம ��ரநத பல பதவ
கலள 
வக
ததவர.  தம
ழசம�ழ
,  �மயம,  �
றவர 
இலகக
யம,  கவ
லத,  ந�வல,  கடடலர,  ஆயவ எ� 
பல தலறகள
ல பஙகள
பபச ச�யத
ரகக
ற�ர. 
தம
ழ
லம ஆஙக
லதத
லம இதவலர 45 நலகள 
எழத
ய
ரகக
ற�ர.  இவறறள ஆஸத
ளரலய� 
��ரநத மடடம எழத
ய பததகக ளமறபடட 
நலகள இதவலர சவள
வநதளள�. 

இநத வலகய
ல 1998 இல சவள
வநத 
ஆஸத
ளரலய�வ
ல தம
ழசம�ழ
 கறப
ததல எனற 
நல பறற
ய அற
மகம�க இககற
பப 
அலமக
னறத.  இத
ல மனற ஆயவக கடடலரகள 
உளள�. 
1. ஆஸத
ளரலய�வ
ல தம
ழரகளம தம
ழ சம�ழ
யம 
2. ஆஸத
ளரலய�வ
ல தம
ழசம�ழ
 கறப
ததல 
3. ஆஸத
ளரலய�வ
ல தம
ழப ப
ளலளகலளத தம
ழ 
ளபசளவ�ர�க உரவ�ககச �
ல ஆளல��ல�கள

இநதக கடடலரகள
ல ளப�பபடம வ
டயம 
ஒனறத�ன.  இரநத�லம படபபடய�க தகவல 
கள
ல கரததககள
ல மடவகள
ல வளரச�
லயக 
க�ணமடக
னறத.  இநநலல அவர தநதளள 
அற
மகதத
ன ஊட�க இககடடலரகள 1998 ஆம 
ஆணட நலடசபறற ந�னக�ம உலகத தம
ழ��
�
யர 
ம�ந�டடகக�க எழதபபடடலவ எனபத 
சத�
க
றத. 

மகக
யம�க இனற பலமசபயரநத ந�டட 
ப
ளலளகள
ன எத
ரக�லம பறற
ச �
நத
ககமளப�த 
தம
ழசம�ழ
யம பணப�டம மகக
ய ளபச-
சப�ரளகள�க  உளள�. 

தம
ழசம�ழ
லயப பலமசபயரநத தம
ழரகள
ல 
எததல� வதம�ள��ர வடடசம�ழ
ய�கப 
ளபசக
னற�ர.  தம
ழ கறப
ததலல ந
றவ�ஙகள 
த�
நபரகள
ன மயற�
கள,  ப�டதத
டடம, 
நலகஙகள
ல தம
ழ நலகள,  தம
ழசம�ழ
லய 
பரவல�ககவத
ல ஊடகஙகள
ன பஙக ஆக
ய� 
பறற
சயலல�ம இநநலல கற
பப
டக
ற�ர. 

அவஸத
ளரலய�வ
ல உளள 8 ம�ந
லஙகள
லம 
வ�ழக
னற தம
ழரகள
ன 1996 வலரய
ல�� 

கடதசத�லக மத
பபடகலள ஆத�ரம�கக 
சக�ணட அவஸத
ளரலய�வ
ல தம
லழ 
வடடசம�ழ
ய�கப ளபசளவ�ர பறற
ய 
கரததககலள மனலவததளள�ர.  இநநல 
சவள
வநத பதத�ணடகள கடநதவ
டட ந
லலய
ல 
இத
ல இன�மம ம�றறஙகள ஏறபடடளள�. 
எ�ளவ அலவ பறற
யம எழதளவணடய 
ளதலவலய இநநல வலயறததக
னறத. 

ஆ��ல இககடடலரகள
ல அவர த�த ஆயவ 
மடவகள�க மனலவததளள கரததககள ம
க 
மகக
யம�க அலமநதளள�.  அலவ இனறமகட 
சப�ரநதக கடய�வ�களவ உளள�. 

இநநலன இறத
க கடடலரய
ல உளள 
தம
ழபப
ளலளகளம தம
ழ சம�ழ
யம எனற 
உபப
�
வ
ல அவர கற
பப
டபவறலறக கவ�தத
ற 
சக�ளளளவணடம.

1. ஆஙக
லம சத�
ய�த சபறளற�ரகள
ன 
ப
ளலளகள தம
ழ
ளல ளப�ககடயவரகள�க 
இரகக
னற�ர.  அபப
ளலளகள
ன ஆஙக
ல 
அற
வம ஆறறலம ஏல�ய ப
ளலளகள
லம எவ 
வலகய
லம கலறவ��லவ எனற கறமடய�த. 
2. ஆஙக
லம சத�
நத சபறளற�ரகளள 
சபரமப�ல�ள���
ன ப
ளலளகள தம
லழப ளப� 
மடய�தவரகள�கக க�ணபபடக
னற�ர. 
ஏச��
ல ஆஙக
லம சத�
நத சபறளற�ரகளள 
சபரமப�ல�ள��ர வடடல ப
ளலளகளடன 
ஆஙக
லதத
ளலளய உலரய�டக
னற�ர. 
3. ப�டடன ப�டடயடன வ�ழம 
ளபரபப
ளலளகள தம
ழ
ல ளப�ககடயவரகள�க 
இரகக
னற�ர.  ஏச��
ல ளபரபப
ளலளகளடன 
ப�டடனம ப�டடயம ஆஙக
லம சத�
நத�லம 
தம
ழ
ளலளய ளபசக
னற�ர. 

இதனட�க நல��
�
யர கணடசக�ணடலம 
வடடசம�ழ
ய�க பலமசபயரநதவரகள தம
லழப 
பயனபடதத ளவணடம எனபளத.  தம
லழப 
ளபசவத மதறகடடம�க சவறற
சபறம ளப�தத�ன 
அடதத ந
லலய
ல தம
லழ எழத வ��
ககககடய 
படந
லலகக சக�ணட ச�லல மடயம.  இலல� 
வ
டட�ல த�
ளய தம
லழப ளப�
கசக�ணட அடதத 
தலலமலறய
ல�வத ந�ஙகள தம
ழர எனற அலட-
ய�ளதலத எனற�லம த�ஙக
 ந
றபர எனக
ற�ர. 

தம
ழ ச�மசம�ழ
ய�க உயரநத ந
றக
னற 
இவளவலளய
ளல எஙகள
ன தலலமலறகள 
தம
லழப ளப�மடய�தவரகள�க ந
றக
னற 
அவலந
லலலய சக�ஞ�ம�வத ளப�ககவதறக 
இனலறய தலலமலறய
ல வ�ழபவரகள 
சப�றபப�� பண
கலள மனச�டகக ளவணடம 
எனபலத இநநல வலயறததக
னறத. 

3



1983 மதல 2000 வதர மவள�வநத
பலமமபயரநரத�ர�ன  ந�வலகள 

(படடயல)

ச. கண�ஸவரன 

1983 - 1990
 
1. வ
தத
ய��பபடம வ
தத
ய��ஙகள. 1986. 
ப�ரதத
பன (ளIரம�
)
2. ப�த
 உறவ. 1987. ப�ரதத
பன (ளIரம�
)
3. த
லலலய�றறஙகலர. 1987. ர�ளIஸவ�
 
ப�லசபப
ரமண
யம (இலணடன)
4. ஆணகள வ
றபல�கக. 1988. ப�ரதத
பன 
(ளIரம�
)
5. க�லவ ம
த
ததவன. (தணடல �ஞ�
லகய
ல 
1988 சவள
வநத ந
லறவ சபற�தத.) ப�ரதத
பன 
(ளIரம�
)
6. I��ம. (இபபலடபப பறற
ய கற
பப ப�த
 
உறவ
ல உளளத) ப�ரதத
பன (ளIரம�
)
7. ந
Iஙகள (இபபலடபப பறற
ய கற
பப ப�த
 
உறவ ந�வலல உளளத) ப�ரதத
பன (ளIரம�
)

1991 - 2000
 
1. உலகசமலல�ம வ
ய�ப��
கள. 1991. 
ர�ளIஸவ�
 ப�லசபப
ரமண
யம (இலணடன)
2. ளதமஸ நத
ககலரய
ல. 1992. ர�ளIஸவ�
 
ப�லசபப
ரமண
யம (இலணடன)
3. கடலல ஒர படக. 1992. க��
. வ
 ந�கலஙகம 
(ளIரம�
)
4. ப�
 சபயயம இரவகள. 1993. ர�ளIஸவ�
 
ப�லசபப
ரமண
யம (இலணடன)
5. சயமவரம,1993. தலர. க
.ச� (சடனம�ரக)
6. ஆதம�. 1994. மலலல அமதன (இலணடன)
7. ச�ககம�ட. 1994. சIயப�லன .வ.ஐ.� 
(ளந�ரளவ)
8. மணமணம. 1994. (சவடகள �ஞ�
லகய
ல 
சவள
ய�க
யத) ஆதவன
9. ஒர ப. 1995. தலர. க
. ச�. (சடனம�ரக)
10. வ
ளம��ம ந�லள. 1995. மலலல அமதன 
(இலணடன)
11. கடலமய
ன ப�லதய
ல. 1995. க��
. வ
 
ந�கலஙகம (ளIரம�
)
12. ஒலகக�த ஓல�கள. 1995. பஸபர�ண
 ளI�ரச 
(ளIரம�
)
13. வடடககள வநத சவளளம. 1996. க��
. வ
 
ந�கலஙகம (ளIரம�
)
14. அசம�
கக�. 1996. க
�
தரன, வ. ந. (க�ட�)
15. ஒர அகத
 உரவ�கம ளநரம. 1996. 
கரண�கரமரதத
, சப�. (ளIரம�
)
16. ம�றறம.  (ஒர அகத
 உரவ�கம ளநரம 
சத�கபப
ல உளளத) கரண�கரமரதத
. சப� 
(ளIரம�
)

17. வ�ழவ வ�பபடம (ஒர அகத
 உரவ�கம ளநரம 
சத�கபப
ல உளளத) கரண�கரமரதத
. சப�. 
(ளIரம�
)
18. அழ
ய�த சவடகள. 1997. பஸபர�ண
 ளI�ரச 
(ளIரம�
)
19. த
ல�கள. 1997. ளதவக�நதன
20. படடஙகள சமகக
னற�ன. 1998. மலலல 
அமதன (இலணடன)
21. வ
ழ
ளய�ரததக க�வகள. 1998. கடததல� 
உதயன (சவ
ஸ)
22. ளவலகள. 1998. கடறபதத
ரன
23. சவகணட உளளஙகள (ளவலகள சத�கபப
ல 
உளளத) கடறபதத
ரன
24. உளளதத
ல மடடம. 1998. க
ற
ஸ�
யன. ம�.க
 
(ப
ர�னஸ)
25. கடளல�ரக க�றற. (உளளதத
ல மடடம 
சத�கபப
ல உளளத) க
ற
ஸ�
யன. ம�.க
 
(ப
ர�னஸ)
26. ஒர ம�
த�
ன ந�டகற
பப
லரநத .1998. 
ச�ழ
யன (க�ட�)
27. மணண
ன கரல. 1998. க
�
தரன. வ. ந (க�ட�)
28. அரசச��
ன ளதடல. (மணண
ன கரல 
சத�கபப
ல உளளத) க
�
தரன, வ. ந (க�ட�)
29. வன�
மண. (மணண
ன கரல சத�கபப
ல 
உளளத) க
�
தரன, வ. ந. (க�ட�)
30. கணஙகளம கணஙகளம (மணண
ன கரல 
சத�கபப
ல உளளத) க
�
தரன, வ. ந (க�ட�)
31. சத�ணணற ந�டகளள. 1999. மனவல 
ளIசத��ன (க�ட�)
32. ஒர ளர�I�வ
ன க�தல. 1999. இர�. தண
. 
(க�ட�)
33. வ�நதம வநத ளப�யவ
டடத. 1999. 
ர�ளIஸவ�
 ப�லசபப
ரமண
யம (இலணடன)
34. மணணம மலலலகயம. 1999. கழநலதளவல. 
வ
மல (இலணடன)
35. ந�லள. 1999. த
ய�கலஙகம. இ (ளந�ரளவ)
36. ஸளநகம. 1999.   மலலல அமதன 
(இலணடன)
37. எ�கக�கப பககம. 1999.  ரகந�தன (�நதவ
, 
ப
ர�னஸ)
38. ய�கம. 2000. மலலல அமதன (இலணடன)
39. வ
டயலல மலரம பககள. 2000. க��
. வ
 
ந�கலஙகம (ளIரம�
)
40. நலலளத�ர வலண ச�யளத. ம�ரச 2000. மள�� 
சIளகநத
ரன (அவஸத
ளரலய�)
41. அவனம �
ல வரடஙகளம. 2000. ர�ளIஸவ�
 
ப�லசபப
ரமண
யம (இலணடன)
42. �
தற
ய �
தத�ரததன. 2000. ப�ம
�
 
ச�லலததலர (ஆஸத
ளரலய�)

இநதப படடயலல இலல�த ந�வலகள ஏதம
ரபப
ன அத சத�டரப�� தகவலகலள எமகக அனபப
 
லவயஙகள. (noolahamfoundation@gmail.com)
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எணண�ம நலகஙகள�ன பயனப�ட

- ணக�ப� -

எணண
ம நலகம (Digital Library)  கரதளக�ள�க 1945 
ஆம ஆணடளவ
ளலளய  அற
மகம�க
வ
டடத.  1960 
கள
ல கற
பப
டததகக �
ல மயற�
கள 
சத�டஙகபபடட�.  லவய வ
�
 வலல (www) 
அற
மகம�வதறக மனபத�களவ க��க
 சமலன 
பலகலலககழகதத
ன (Carnegie  Mellon  University) 
ளமரகக�
 ம
ன நலகம (1989)  ளப�னற மயற�
கள 
சத�டஙகபபடடரநத�.

1990  கள
ல எணண
ம நலக மயற�
கள ம
கநத 
ளவகமலடநத�.  1994  இல ஐகக
ய அசம�
கக�வ
ன 
அரச ந
றவ�ஙகள மனற இலணநத 
சபரசமடபப
ல�� எணண
ம நலக ஆயவச 
ச�யறற
டடஙகலளத சத�டஙக
�.

அதன ப
ன�ர ம
கபசபரமளவ ந
த
 ஒதககJடடடன 
பலளவற ச�யறற
டடஙகளம அப
வ
ரதத
ப 
பண
களம மனச�டககப படடளள�. 
நறறககணகக�� ஆயவ ம�ந�டகள நடநத 
மடநதளள�.  எணண
ம நலகஙகள பறற
யத�களவ 
பல ஆயவ
தழகள ளத�னற
யளள�.  பலல�ய
ரக 
கணகக
ல ஆயவக கடடலரகள எழதபபடடளள�. 
பலநற பயனளள நலகள சவள
ய�க
யளள�. 

இநத ஆயவ,  அப
வ
ரதத
ச ச�யறப�டகள
ன 
க�ரணம�க நலக, தகவலற
வ
யற தலறய��த கடநத 
இரபத ஆணடகள
ல ம
கபசபரமளவ 
வ
ரதத
யலடநதளளத.  தகவலற
வ
யல எனபத 
�கலவ
தம�� ச�யறப�டகள
லம கற
பப
டததகக 
ச�லவ�ககச ச�லததம தலறய�க 
ம�றறமலடநதளளத.

தம
ழச சழலலப சப�றததவலர இநத மனள�றறம 
மழலமய�கப ப�
நத சக�ளளபபடடளளத� எனபத 
சத�
யவ
லலல. 

சவறமள� ஒர �
தத�நதம�களவ� அலலத 
பத
யசத�ர தகவற பத
வ மலறய�களவ� 
எள
லமபபடததபபடடப ப�
நதசக�ளளபபடக
றளத� 
எனளற ஐயற ளவணடயளளத.

எச��
ல எணண
ம நலக அப
வ
ரதத
 
மயற�
களககத தம
ழச �மகஙகள வழஙகம வள 
ஒதககJட எனபத வளத ளதலவகளடன 
ஒபப
டலகய
ல பறககண
ககததகக அளவ
�த�களவ 
உளளத.  இநந
லல ம�றறமலடநத ளப�த
ய 
வளஙகளம உலழபபம ச�லததபபடட ம
க வ
லரவ
ல 
ளப�த
ய எணண
ம வளஙகள உரவ�ககபபடட 
எணண
ம நலகஙகள�க ஒழஙகபடததபபடவத 
க�லதத
ன ளதலவய�க உளளத.  தம
ழச �மகஙகள
ன 
சப�ரள�த�ர,  கலவ
,  �மக ளமமப�டடகக  இத 
இனற
யலமய�தத�கம.

எணண
ம நலகஙகள
ன பயனப�டடச ��தத
யஙகலள 
அலசவதனட�க இநத அவ�
யதலத ளமலம ப�
நத 
சக�ளளல�ம.

எண��ம நலகஙகள 

தகவல வளஙகலள எணண
ம வடவஙகள
ல 
சக�ணடரபபளத�ட தகவல உரவ�ககம,  ளதடதல, 
பயனபடததவதறக�� நடபஙகலளயம சக�ணட 
நலகஙகள எணண
ம நலகஙகள எ�ச சரககம�க 
வலரயலற ச�யயல�ம.  தகவல வளஙகள,  அநத 
வளஙகள பறற
ய வ
பரத தரவகள,  தகவற 
கடடலமபப ஆக
ய� எணண
ம நலகசம�னற
ன 
மகக
ய கறகள எ�ல�ம. 

எணண
ம நலகஙகள
ல க�ணபபடவத ளப�னற 
அத�வத எணண
ம வடவஙகள
ல அலமநத தகவல 
வளஙகள இலணயசமஙகம இரபபத�ல 
ஒடடசம�தத இலணய உலக
ல� ஓர எணண
ம 
நலகம�கக கரதளவ�ரம உளள�ர.

ஆ��ல எணண
ம நலகஙகள
1. த
டடம
டட வலகய
ல அலலத நலடமலறய
ல 

ள�கர மக�லமததவக சக�ளலககலளக 
சக�ணடரகக
னற�.  அத�வத எவறலறச 
ள�ரபபத எவறலறத தவ
ரபபத,  தரக 
கடடபப�ட ளப�னறலவ சத�டரப
ல 
சதள
வ�� வலரயலறகள உளள�.

2. தகவல வளஙகலள மJளபசபறவதறக�� 
ஒழஙககலளக சக�ணடரகக
னற�.  வ
பரத 
தரவகள ளப�னறவறலறக சக�ணடரபபதடன 
ளதடல வ�த
 இலகவ��த�க இரககம.

அவவலகய
ல ஒடடசம�தத இலணயளம� அலலத 
ஒர வலலததளளம� எணண
ம நலகசம�னறகக�
ய 
தகவல வளஙகலளக சக�ணடரநத�லம எணண
ம 
நலகததகக�
ய தகவல மJளசபறலக ஒழஙகலமப-
லபக சக�ணடர�வ
டட�ல  அதல�யம எணண
ம 
நலகம�கக கரத மடய�த.

எணண
ம நலகஙகள ப�ரமப�
ய நலகஙகளகக�� 
ப
ரத
யட அலல.  ஏச��
ல எணண
ம வடவஙகள
ல 
ப
ரத
கலள உரவ�கக
��லம மலப ப
ரத
கள
ன 
வரல�றற மகக
யததவம ப�ரமப�
ய நலகஙகள
ன 
ளதலவலயத சத�டரநதம ளக��
 ந
றகம.  அததடன 
ஒர �மக ந
றவ�ம�கப ப�ரமப�
ய நலகஙகள 
ஆறறம பஙகள
பப
ல� எணண
ம நலகஙகள
��ல 
உட�டய�க வழஙக
வ
டவம மடய�த. 

ஆ��ல ப�ரமப�
ய நலகதத
ல வழஙகமடய�த 
எணண
ம வளஙகலள எணண
ம நலகஙகள ஊட�க 
மடடளம வழஙக மடயம.   தரவத தளஙகள, 
ஆயவ
தழகள உளள
டட சபரமளவ தகவல வளஙகள 
எணண
ம வடவஙகள
ல மடடளம சவள
வரக
னற�.

மழலமய�க எணண
ம வடவ ஆவணஙகலள மடடம 
சக�ணடத�க எணண
ம நலகஙகள பல 
உரவ�க
யளள அளத ளவலள ப�ரமப�
ய நலகஙகள 
எணண
ம வளஙகலள உளவ�ஙக
க கலபப 
நலகஙகள�க ம�றறமலடநதளள�.
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எலல� நலகஙகளம எணண
ம நலகப பகத
 
சய�னற
ல�க சக�ணடரபபத தவ
ரகக மடய�தத�க 
ம�ற
யளளத.  கற
பப�க ஆயவ நலகஙகளம 
கலவ
��ர நலகஙகளம  எணண
ம நலகப 
பகத
கலளக சக�ணடர� வ
டட�ல அலவ தததம 
பய�ரகள
ன ளதலவகலளப பரதத
ச�யய மடய�த 
மழலமசபற�த நலகஙகள�கக கரதபபடம ந
லல 
ளத�னற
யளளத.

அவவலகய
ல எணண
ம நலகஙகள
ன வரலக 
தவ
ரகக மடய�தத மடடமலல அவ�
யமம 
அவ�ரமம��த�கம. 

1. அத
க�
தத  அணககம

1.1  ப�ரமப�
ய நலகஙகலளக கற
தத நலகம 
அலமநதளள ப
ரளத�தத
ல வ�ழளவ�ர அநத நலகம 
த
றநத
ரககம ந�டகள
ல த
றநத
ரககம ளநரஙகள
ல 
மடடளம பயனபடதத மடயம.  ஆ��ல எணண
ம 
நலகஙகலள இலணயதத
னட�க அணக மடயம 
எனபத�ல உலக
ன எநத மலலய
ல இரநதம எநத 
ளநரதத
லம பயனபடதத மடயம.  இத��ல பயண 
ளநரம,  பயணச ச�லவ ளப�னறலவ 
தவ
ரககபபடவளத�ட பய�ர தமகக வ�த
ய�� எநத 
ளநரதத
லம நலகதத
லரநத பயனசபற மடக
றத.

1.2  ப�ரமப�
ய நலகஙகள
ன தகவல வளஙகலள 
அத�வத அசச வடவதத
ல அலமநத நலகள, 
இன�ப
ற ஆவணஙகலள ஒர ளநரதத
ல ஒரவர 
மடடளம பயனபடதத மடயம. அநத ஒரவரத தகவற 
ளதலவ ந
லறவலடயம வலர கற
தத 
ஆவணதத
லரநத ளவற எவரம பயனசபற 
மடய�த.  ஆ��ல எணண
மத தகவல வளஙகலள 
ஒளர ளநரதத
ல எததல� ளபரம பயனபடதத மடயம. 
அவவலகய
ல தகவல வளஙகள
ன பயனப�ட 
ம
கபசபரமளவ
ல அத
க�
கக
றத.

1.3  அ�
ய ஆவணஙகளம பலழய ஆவணஙகளம 
அடககட எடததப பயனபடதத
��ல சத�லலயல�ம, 
பழதலடயல�ம ளப�னற க�ரணஙகளகக�கப  படட 
லவககபபடக
னற�.   அததடன ளதலவகரத
ப 
பலழய ஆவணஙகலளப பயனபடதத வழஙகம 
ஒவசவ�ர தடலவயம அலவ ளமலம 
பழதலடவதறக�� வ�யபபககள அத
கம�க 
உளள�.  பய��ளர ஆவணதத
ன உளளடககதத
ல 
மழககவ�மம ச�லதத மடய�மல ஆவணதலதக 
கவ�ம�கக லகய�ளவத
லம கவ�ம ச�லதத 
ளவணடய
ரககம.  ஆ��ல கற
தத ஆவணதத
ல� 
எணண
ம வடவதத
ல ப
ரத
 எடததக சக�ணட�ல 
எதவ
தத தலடகளம
லல�மல அதன 
உளளடககதலத அல�வரம பயனபடதத மடயம.

(வளரம)

இயலவ�ரத  : ஆளதமகளம நலகளம 

க�ட�வ
ல,  இயஙக
 வரக
னற க�டய தம
ழ 
இலகக
யத ளத�டடமம சர�சற�னளர� 
பலகலலககழக சதன���
யக கழகமம இலணநத 
ஆணடளத�றம இயல வ
ரத
ல� வழஙக
 
வரக
னற�. 

உலகளவ
ல தம
ழ கலவ
,  இலகக
ய 
��தல�களகக�க பஙகள
பப ச�யதவரம ஆளலம 
ஒரவலர ளதரவ ச�யத அவரகக வ
ரத 
வழஙகக
னறத.  இநத வ
ரத ப�ர�டடக ளகடயமம, 
1500 க�டய சட�லரகள பணப ப�
ல�யம 
சக�ணடத. 

கடநத 2001 மதல இயல வ
ரத சபறறவரகள

2001 – சநதரர�ம��ம
 (தம
ழந�ட)
2002 – ளக.களணஷ (இலஙலக)
2003 – சவஙகட��ம
 ந�தன (தம
ழந�ட)
2004 – இ. பதமந�ப ஐயர (இஙக
ல�நத)
2005 – ளI�ரஜ எல. ஹ�ரட  (ஐகக
ய அசம�
கக�)
2006 – ஏ.�J. த��Jயஸ (இஙக
ல�நத)
2007 – லஷம
 ளஹ�மஸளர�ம 
2008 – அமலப (மமலப)
2009 – ளக�லவ ஞ��
, ஐர�வதம மக�ளதவன 
(தம
ழந�ட)
2010 – எஸ.சப� (அவஸத
ளரலய�)

2010 மதல இயலவ
ரத ந
கழளவ�ட �
றநத 
நலகளகக�� ப�
�
லகளம வழஙகபபடடளள�. 

தம
ழ ளத�டடம 2010 இல �
றநத நலகளகக 
வழஙகம இயல வ
ரதகள

1. பதஙக கழ
 - பல�வ - சப�.கரண�கரமரதத
 
(ளIரம�
) - ளபர��
�
யர க.கணபத
பப
ளலள 
ந
ல�வ வ
ரத
2. க�வலளக�டடம - பல�வ - ச.சவஙகளட�ன 
(தம
ழந�ட) - ளபர��
�
யர க.கணபத
பப
ளலள 
ந
ல�வ வ
ரத
3. பணப�டடப சப�றக�
கள - –அபல�வ  
�ச�
த��நதன சக
ரதர�I� - �
.�
. 
க�கசநதரமப
ளலள வ
ரத
4. –இனனம ப
றகக�த தலலமலறகக�க  
அபல�வ- ச.த
யளட�ர ப�ஸகரன (தம
ழந�ட) - �
.�
. 
க�கசநததரமப
ளலள மறறம உலகததம
ழ��
�
யர 
வ
ரத
5. இரளய�ழ
 - கவ
லத - த
ரம�வளவன (க�ட�) - 
ளபர��
�
யர ஆ.வ
. மய
லவ�க�ம வ
ரத
6. அதJததத
ன  ர�
 - கவ
லத - மனஷயபதத
ரன 
(தம
ழந�ட) - ளபர��
�
யர ஆ.வ
. மய
லவ�க�ம 
வ
ரத
7. மரச அஞ�ல மறறம தம
ழ கறஞச�யத
 
ச�லல�ம சமனசப�ரளகக�க - கண
லம - மதத 
சநடம�றன (மளல�
ய�)- சநதரர�ம��ம
 வ
ரத
8. ANALYSING THE TRAJECTORY OF TAMIL NATIONALISM 
AND DMK POLITICTS THROUGH FILM - Serothy 
Ramachandran (Canada) -  Scholarship Award to Student for 
Outstanding Essay.

பத
வ : ச. களணஸவரன  
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கடடறற கலலககளஞ�
யம�� வ
கக
பபடய�வ
ல இரநத 

ஆ. மததததமப�பப�ளதள

ஆ. மததததமப
பப
ளலள (ஏபரல 18, 1858 - நவமபர 2, 
1917, ம��
பப�ய,  ய�ழபப�ணம)  ஓர ஈழதத 
எழதத�ளர,  பத
பப�ளர.  தம
ழ
ன மதற கலலக 
களஞ�
யம�� அப
த�� ளக��தலத  எழத
யவர.

வரல�ற

மததததமப
பப
ளலள அவரகள
ன தநலத ஆறமகம. 
த�ய �Jளதவ
.  தமத 25 ஆவத வயத
ல 
�ணடலபப�லயச ள�ரநத கநதபபர எனபவ�
ன மதத 
மகள�� தஙகமம�லவத த
ரமணஞ ச�யத�ர.

ப
ளலளயவரகள
ன ஆரமபககலவ
 ப
.எஸ.  ளபஜ எனற 
ஆ�
�
ய�
டம அவ�
ன வடடளலளய ஆரமபம��த. 
இநத வட ப
ன��ள
ல ம��
பப�ய சமளம�ற
யல 
கலல�
ய�க ம�ற
யத.  ஆரமபக கலவ
லயத 
சத�டரநத ய�ழபப�ணம உசவஸலயன மதத
ய 
வ
தத
ய���லலய
ல படதத�ர.  ஆஙக
லம தம
ழ, 
வடசம�ழ
 ஆக
யவறலற நனக கறற ப
ளலளயவரகள, 
இலககணக சக�டடர எ�ப பகழ சபறற,  கடநலத 
சவணப� மதலய ப�டலகள இயறற
ய சன��கம 
மரளக�ப பணடத�
டம தம
லழச �
றபப�கக கறற�ர.

தமத பத
ச�டட�வத வயத
ல ந�வலபப
டட ச�னற 
இலஙலக கமசப�
தளத�டடதத (Ceylon  Company 
Estates)  அத
க��
கக மனஷ
ய�க (ஆ�
�
யர�க) 
சத�ழ
ல ப�
நத�ர.  இர ஆணடகள
ன ப
ன (1880 இல) 
தம
ழகம ச�னற த
ரததலறபபணடய
ல 
அழக
யந�தன ச�டடய��
ன ப
ளலளகளககப ப�டம 
ச��லலக சக�டதத�ர.  �
ல ம�தஙகள
ன ப
ன 
ந�கபபடட�தத
லளள Anderson  &  Co எனற 
கபபறசற�ழ
ல ந
றவ�தத
ல இவர இரணடலர 
ஆணடகள தலலலம எழதவ
ல�ஞர�கத 
சத�ழ
ல�றற
��ர.  ப
ன�ர தம
ழ�ரவதத�ல 
ப
ளலளயவரகள உநதபபடட 1884 இல க�லரகக�ல 
ச�னற�ர.  அஙளக த
ரவ�ஙகரப பகத
லயச ள�ரநத 
தவ�
மததந�ட�ர எனனம ச�லவநத�
ன 
ளவணடளக�ளகக இணஙக
 �தத
ய�ப
ம��
 எனற 
வ�ர இதலழத சத�டஙக
 அதன ஆ�
�
யர�கப 
பண
ளயறற�ர.

1885 இல ச�னல� ச�னற மததததமப
 அநதர�ன 
சதர எனற இடதத
ல யப
ல அசசககடம எனற 
சபய�
ல ஓர அச�
யநத
ர��லலலய ந
றவ
��ர.  �
. 
லவ.  த�ளம�தரமப
ளலளய
ன சத�லக�பப
யம 
ச��லலத
க�ரபபத
பபம,  உ.  ளவ.  ��ம
ந�லதய�
ன 
�
லபபத
க�ரப பத
பபம இதன மலளம சவள
வநத�.

1893 இல ய�ழபப�ணம த
ரமப
ய மததததமப
ப 
ப
ளலள,  வணண�ரபணலணய
ல தவதத
ர ஆறமக 
ந�வலர கடய
ரநத வடலட வ�ஙக
 அதறக 'ந�வலர 
ளக�டடம'  எ�பசபய�
டட,  அஙக
ரநத பல பண
கள 
ப�
நத�ர.  ந�வலர வழ
ய
ல பண
ய�றற
ய 
ப
ளலளயவரகள,  ந�வலர அசசககடம எனற ஒர 
அச�
யநத
ர��லலலயயம ந
றவ
��ர.

ஒர பததக��லலயம,  Ward  &  Davy எனற சபய�
ல 
பல�ரகக மரநதகள வ
றகம ஒர கலடயம அவர�ல 
ந
றவபபடட�.  1898  இல தம
ழ லவதத
ய வ
��ரண
 

எனனம �ஞ�
லக இவர�ல ப
ரச�
ககபபடடத.

1898 இல ஆறமகந�வல�
ன மரமகனம,  அவ�
ன 
பண
கள
ல ம
கநத ஈடப�டடடன பஙக 
பறற
யவரம�� த.லகல��ப
ளலள அவரகள�ல ஒர 
தம
ழச �ஙகம ந
றவபபடடத.  இத
ல ஈடபடட 
ஒததலழதத ப
ளலளகளகக மதலரத தம
ழச 
�ஙகததடனம சத�டரப ஏறபடடத.  மதலரத 
தம
ழச�ஙகம நடதத
ய '''ச�நதம
ழ'''  ம�த இதழ
ல பல 
ஆயவக கடடலரகள (1902-1917) எழத
 வநத�ர.

மததத தமப
பப
ளலளயவரகள எழத
ய பல நலகள
ல 
இலஙலகச ��
தத
ரச ச��ம,  அப
த�� ளக��ம, 
ஆஙக
ல-ஆஙக
ல-தம
ழ அகர�த
,  ய�ழபப�ணச 
��
தத
ரம ஆக
யலவ கற
பப
டததகக�. 
அப
த��ளக��ம 1902  இல ய�ழபப�ணம ந�வலர 
அசசககடதத
ல அச�
டபபடட சவள
ய
டபபடடத. 
தம
ழகதத
ல �
ஙக�ரளவல மதலய��
ன அப
த�� 
�
நத�மண
 (1910) சவள
வர மன இத சவள
வநதத 
கற
பப
டததககத.

இயறற�ய நலகள

• இலஙலகச ��
தத
ர ச��ம (1883)
• க�ள
த�� ��
தத
ரம (1884)
• ப
ரளப�த �நத
ளர�தய வ��ம (1889)
• வ
ளவக��நத சவ�ம
கள ச��றசப�ழ
வகள
ன 

��ரம (1897)
• அப
த��ளக��ம (1902)
• ப�ரதச சரககம (1903)
• நனனல இலகளப�தம-எழததத
க�ரம (1904)
• நனனல இலகளப�தம ச��லலத
க�ரம (1905)
• ஆஙக
ல-ஆஙக
ல-தம
ழ அகர�த
 (1907)
• Civilian Tamil Grammar (1912)
• நனனல உத�ரண வ
ளககம (1912)
• ய�ழபப�ணச ��
தத
ரம (1912)
• இலஙலகப பம
��தத
ரம (1914)
• ல�வ ப�லளப�தம (1916)
• சதனசம�ழ
 வரல�ற (1920)
• ஈழமணடலப பலவர ��
தத
ரம
• க�ளளமகப பலவர ��
தத
ரம
• அறபதளய�க
 ��
தத
ரம
• �நத
ரக��ன கலத
• ஸமத
 அன�
 சப�னட �மய வரல�ற
• த
ரவ��கம (பத
பப)
• ந
கணட 1-5 சத�கத
 (பத
பப)
• பத
ய இலகளப�த ப
ளலளபப�டம (ப�டநல)
• பத
ய இலகளப�த ப�லப�டம 1-8 ஆம வகபப 

(ப�டநல)
• பத
ய இலகளப�த இலககணம 4-5 ஆம வகபப 

(ப�டநல)
• தம
ழகசக�பப
 �டடசவழதத 1-4
• ச�நதம
ழ அகர�த
 (சவள
ய
டபபடவ
லலல)

வவள�ய�டட இதழகள

• �தத
ய�ப
ம��
 (1884) வ�ர இதழ (தம
ழ ந�ட)
• லவதத
ய வ
��ரண
 (1897) த
ஙகள இதழ (ஈழம)
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ஈழதத மம�ழ�மபயரபப�யல நலகள

நல: சம�ழ
சபயரபபககலல
ஆ�
�
யர: அ. க. சபப
ரமண
யம
ஆணட : 1954

இநத ��த� ஆஙக
ல தம
ழப பத
பபககள
ன உதவ
 ஆ�
�
யர�கவம 
இலஙலக அர��ஙக சம�ழ
கள அலவலக �
ளரடட தம
ழ 
சம�ழ
சபயரபப�ளர�கவம இரநத அ.  க.  சபப
ரமண
யம எழத
ய இநநல 
சபரமளவ எடததகக�டடககளடன சம�ழ
சபயரபபககலலலய 
வ
ளககக
றத.  க
றJததவப ப�த
�
ம�ர க�டடய வழ
,  �டட �மபநதம�� 
சம�ழ
சபயரபப,  கலலசச��றகள,  சம�ழ
சபயரபப
ல ப
றசம�ழ
ககலபப, 
க
ரநத எழததககள உளள
டட பன�
ர அதத
ய�யஙகலள இநநல 
சக�ணடளளத.

நல: சம�ழ
சபயரபப மரப
ஆ�
�
யர: எவ. எகஸ. ஸ. நடர���
ஆணட : நவமபர 1954

எவ. எகஸ. ஸ. நடர���வ�ல ச�நதம
ழ இதழ
ல எழதபபடட கடடலரய
ன 
நலவடவளம இதவ�கம.  40  பககஙகள சக�ணடலமநதளளத. 
சம�ழ
சபயரததல தம
ழ மககளககப பத
யதனற.  பணட சத�டட நடநத 
வரவத எ�த சத�டஙகம நனமகததடன ஆரமப
ககம இநநல ஒர 
வ
�
வ�� கடடலரலயயம தம
ழகக சம�ழ
சபயரககசவ� ஆஙக
ல 
உலரபபகத
லயயம சக�ணடளளத.  லவதத
யர �.  வ
.  க
றJன 
கலடபப
டதத கலலசச��லல�கக மலற பறற
ய கற
பபககளம இநநலல 
சடடபபடடளள�.

நல: சம�ழ
சபயரபபம ச��லல�ககமம
ஆ�
�
யர: ம. கணபத
பப
ளலள
ஆணட : 1954

சதனபளல�லயர ம.  கணபத
பப
ளலளய�ல எழதபபடடச ச�னல� 
அரள ந
லலயதத�ல பத
பப
ககபபடட இநநல 76  பககஙகலளக 
சக�ணடத.  சம�ழ
சபயரபபம ச��லல�ககமம,  பனற
ய
ரமபப பதம 
ப�ரதத கலத,  த
லணக களம வநத கலத,  ப�ய
ரமம மத
பபலரயம, 
வ
ம�
��மம மத
பபலரயம,  ச��லல�ககம எனம ஆற அதத
ய�யஙகள�க 
நல அலமநதளளத.  Department  எனபதறகத த
லணககளம எனம ச��ல 
இலஙலகய
ல சபரவழககப சபறற வரல�ற சலவபட இநநலற 
ச��லலபபடடளளத.

நல: சம�ழ
சபயரபப நடபம ஓர அற
மகம
ஆ�
�
யர: இ. மரலகயன
ஆணட : 2002

அர�கரம சம�ழ
த த
லணககள நல சவள
யடடப ப
�
வ
ல நJணடக�லம 
பண
ய�றற
ய கவ
ஞர இ.  மரலகயன எழத
ய இநநல கமரன பததக 
இலலதத
��ல சவள
ய
டபபடடத�கம.   viii,  144 பககஙகள
ல வ
�
யம 
இநநல வ
ளககஙகளம வலரவ
லககணஙகளம,  வழ
மலறகளம 
ம�த
�
யரககளம,  அலமபபகள
ன ஒபபட,  ச��லலம சப�ரளம,  மரபத 
சத�டரகள எ�பபடம ஆகசம�ழ
கள,  சம�ழ
ய
ல ந
கழம ம�றறஙகள, 
கலலசச��ல ஆககம, கவ
லத சம�ழ
சபயரபப, பனசம�ழ
ப பய
லவ ஆக
ய 
ஒனபத இயலகலளயம தம
ழ சம�ழ
சபயரபப
ன சத�டககஙகள எனம 
ப
ன�
லணபலபயம சக�ணடளளத.
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ச�றபபச சசகரஙகள, வல�வ�சலகள

நலகம��னற	லரநத வ�சகரகளம ஆயவ�ளரகளம மழம�ய�ன 
பயமனப மபற வவணட��ய	ன கற	தத நலகம தனனளவ	ல 
மழம�ய�னத�க இரகக வவணடயத அவச	ய��க	றத.  வதமவய�ன 
ஆகககமறநத உளளடககம (critical  mass)  இலல�வ	டன அததமகய 
நலகதத	ன பயனப�டடப மபற�த	 �	கக கமறவ�னத�கவவ 
இரககம.

நலக வமலததளதத	ல (www.noolaham.org)   நலகள,  சஞச	மககள, 
பதத	�	மககள,  ஏமனய ப	ரசரஙகள என ஒவவவ�ர�ணடம ஆய	ரக 
கணகக	ல ஆவணஙகள இமணககபபடக	னறன.  அததடன 
ந	னறவ	ட�த மழம�பபடததம வதடலகளம நமடமபறக	னறன.

அவவமகய	ல ந�னக ச	றபபச வசகரஙகள இபமப�ழத 
உரவ�ககபபடடளளன. அமவ ப	னவரவனவ�கம.

மஸலம ஆவணகம
மபணகள ஆவணகம
தலத ஆவணகம
�மலயக ஆவணகம

இநத ஆவணகஙகள (Archives)  ஊட�க ��ணவரகள,  ஆயவ�ளரகள 
உடபட அமனததத தரபப	னரம பயனமபறம வமகய	ல�ன ஆவணப 
படததற மசயறப�டகள மனமனடககபபடக	னறன.

நலகம��னற	ன பயன�ளரகள தகவல வளஙகமளப பயனபடதத 
மகய	ல மப�ரதத��ன வளஙகமள அமடய�ளங க�ணபத	ல 
�டட�	னற	 வதடலல க	மடபபனவறற	ல மப�ரதத��ன தகவல 
வளஙகமளத மத�	வ மசயவத	லம ச	ர�ஙகமள எத	ரமக�ளவதணட. 
அததமகய சநதரபபஙகள	ல நலகரகள	ன வழ	க�டடல �	கநத 
பயனளளத�க உளளத.

அவவமகய	ல நலக வமலததளதத	ல பத	வ மசயயபபடட தகவல 
வளஙகமள இலகவ	ல அமடய�ளங க�ண உதவம வமலவ�சலகள 
எனம பகத	மய வ	�	வ�ககவதறக�ன மசயறப�டகள மத�டஙகப 
படடளளன.  பல வ	த ஆயவத தமறகள ச�ரநதம ஆளம�கள,  பரவ 
மவள	யடகளகக�கவம தன	ததன	ய�ன வமலவ�சலகள மத�டஙகப 
படவளளன.
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எணண�ம ந�க அற�மகம

கக�ழமப  லசவ மஙலகயர வ�தத�ய��யம

இடம : மசவ �ஙமகயர வ	தத	ய�லயம
த	கத	 : 21 மசபடமபர 2011

2011 மசபடமபர 21 ஆம த	கத	 நணபகல 12.30 
�ண	கக மவளளவதமத மசவ�ஙமகயர 
வ	தத	ய�லயதத	ல எணண	� நலகம ச�ரப�க 
பலகமலகழக ��ணவரகள�ல வளரநத வரம 
இளம சநதத	ய	னர�ன ப�டச�மல 
��ணவரகளகக�க வ	வசட��க வ	ழ	பபணரவக 
கரததரஙக ஒனற ஒழஙக மசயயபபடடத. 
இநந	கழவ	ல ச	றபப வ	ரநத	னர�க மசவ�ஙமகயர 
வ	தத	ய�லய ப�டச�மல அத	பர த	ர�த	. பத��வத	 
கவCநத	ரத�ஸ அவரகள கலநத ச	றபப	தத�ர.

ந	கழவ�னத மதல வதவ�ரததடன 
ஆரமப	ககபபடடத.  அதமன மத�டரநத 
வபர�தமனப பலகமலககழக ��ணவன 
ப�லசபப	ர�ண	யம பவ	தரன எனபவர�ல 
வரவவறபமர வழஙகபபடடத.  அதமன அடதத 
ம��றடடவ பலகமலகழக ��ணவ	 வ�கல� 
உதயக��ர�ல அற	மக உமர வழஙகபபடடத. 
அவ உமரய	ல எணண	� நலகம 
அம�ககபபடடதன வந�ககம,   அதனமடய 
வதமவபப�ட,   ந�ம பயண	கக	னற ப�மத �றறம 
எத	ரக�லதத	ல இநவந�ககதமத அமடவதறக�க 
ந�ம எடகக வவணடய யகத	கள பறற	ய மதள	வ�ன 
வ	ளககதமத அவர  வழஙக	னர.

மத�டரநத,  ச	றபப வ	ரநத	னர�க கலநத மக�ணட 
ப�டச�மல அத	பர எணண	� நலகம பறற	ய 
தனத ப�ரமவமயயம,  இளம சநதத	ய	னர இத 
வப�னற ச	றநத சமத�யபரவ��ன மசயலகள	ல 
த�த ஆரவதமத க�டடவமத ப�ர�டடயம 
வ	மடமபறற�ர.

அந ந	கழவ	மன மத�டரநத  "எணண	� நலகம 
பறற	ய  ஒர கணவண�டடம"   எனம தமலபப	ல 
ம��றடடவ பலகமலககழக  ��ணவர 
ஞ�னசமபநதன அப	ர���ல ஓர அற	மகம 

வழஙகபபடடத.  இத	ல எணண	� நலகதத	ன 
பயனகள,  ப�டச�மல ��ணவரகளகக இவ 
வம�பப பறற	ய அற	மவ வழஙக வவணடயதன 
அவச	யம �றறம இத வமர க�லமம எம��ல 
வ�றமக�ளளபபடம பயனளள மசயலகள பறற	ய 
வ	�	வ�ன தகவலகள கலநதமரய�டபபடடன.

வ�லம,  அடதத ந	கழவ�க பலகமலக கழக 
��ணவரகள�ல உரவ�ககபபடட எணண	� நலக 
ந	கழவகமள உளளடகக	ய க�மண�ள	 ஒனற 
க�ணப	ககபபடடத.  இக க�மண�ள	ய	ல ந�ம 
கடநத வநத ப�மத பறற	ய வ	ளககமம, ஏறகனவவ 
நடநவதற	ய மசயல�ரவகள,  ந	கழவகள பறற	ய 
தகவலகளம பமகபபடவடவ	ல க�ணப	ககப 
படடன. 

இதமன மத�டரநத ப�டச�மல ��ணவரகளகக, 
நலக ந	றவனதத�ல அசச	டபபடட 
மவள	ய	டபபடட மசயத	�டலகள நலக 
அஙகததவரகள�ல வ	ந	வய�க	ககபபடடத.  அடதத 
பஙக�ளர  உமரமய மக�ழமப பலகமலகழக 
��ணவன ச	வ�னநதர�C� ஆத	ரயன அவரகள 
வழஙக	ன�ர.  இவ அம�பப,  எம��ல 
வழஙகபபடக	னற பஙகள	பபககள பறற	யம 
வளரநத வரம சமத�யம எவவ�ற�ன 
பஙகள	பபகமள மசயயமடயம எனபத பறற	யம 
அவர வ	ளககதமத மக�டதத�ர.

இந ந	கழசச	கள அமனதத	ன மலமம எணண	� 
நலகம பறற	ய ஒர ச	றநத மழம�ய�ன அற	மகம 
ப�டச�மல ��ணவரகளகக எம��ல 
வழஙகபபடடத.

இறத	ய�க ம��றடடவ பலகமலகழக ��ணவ	 
வI�ப	க� சணமகத�சன	ன நனற	யமரயடன 
ந	கழவ மவறற	கர��க ந	மறவ மபறறத.

தகவல : ச	. சசரன
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 அஜநதகம�ர
ன

பத�ய தர�சனம
ஒர ந	ன�சவ�ன�

இர�கவன 

ந�ன ��மலவவமளகள	ல கபப	ழ�ன ஐ. 
சணமகன	ன வடடறகச மசலவத வழம�. 
அவவ	தம��ரந�ள அவரத வடடறகச 
மசனற	ரநதவப�த ஒர மப�டயன அவரடன 
கமதததக மக�ணடரநத�ன.  அபவப�த சணமகன 
எனகக,  “இவர மபயர அCநதக��ர.  எனத 
��ணவன.  தறவப�த இலகக	யச 
சஞச	மகமய�னமற மவள	ய	டம மயறச	ய	ல 
இறஙக	யளள�ர.” என அநதப மப�டயமன எனகக 
அற	மகபபடதத	ன�ர.  ப	னனர எனமனயம 
அவனகக சமப	ரத�யபரவ��க அற	மகபபடதத 
எனன	டம அவன தனன�ல மவள	ய	டபபடவளள 
இலகக	யச சஞச	மககக ஏத�வத பமடபமப 
எழத	ததரமபட வகடடகமக�ணட�ன.  ந�னம ஒர 
கவ	மத எழத	 அதனடய	ல த	கத	 ��தம ஆணட 
வநரம�லல�ம கற	பப	டட அவன	டம 
மக�டதவதன. 

2003  க�லபபகத	ய	ல பத	ய த�	சனம எனற 
மபய�	ல அCநதக��ர தனத இலகக	யச 
சஞச	மகய	ன மதல�வத இதமழ மவள	ய	டட�ன. 
அத	ல ந�ன எழத	க மக�டதத கவ	மதயம 
இடமமபறற	ரநதத.  ஆன�ல அதனடய	ல ந�ன 
கற	பப	டடரநத த	கத	 ��தம ஆணட வநரம 
இமவமயலல�ம மறற�க நKககபபடடரநதன. 
எனத அன�த	ய	னற	த த�வன சய��க 
இமதலல�ம வதமவயறறமதன மடமவடதத அவன 
நKகக	ய	ரநதத�ல இன	வரங க�லஙகள	ல அவன 

வகடட�லம பத	ய த�	சனம இதழகக எநதமவ�ர 
பமடபமபயம வழஙகவத	லமலமயனத 
தKர��ன	தவதன.  கபப	ழ�ன ஐ.  சணமகனம இத 
கற	தத தனத அத	ரபத	மய அCநதக���	டவ� 
மவள	ய	டட�ர.  ப	னனர மத�	ய��ல வ	டட 
தவறகக�க அCநதக��ர எனன	டம 
�னவரதததமதத மத�	வ	ததக மக�ணட�ன. 
க�லபவப�கக	ல எனகக மநரகக��ன 
நணபன��ன�ன. 

அவன மவள	ய	டட பத	ய த�	சனம மத�டககதத	ல 
ப�டச�மல ��ணவரகமளவய தனத இலககச 
சநமதய�கக மக�ணடரநதத.  க�லபவப�கக	ல 
அCநதக��ர தKவ	ர வ�ச	பப	ல கவனம மசலதத	ய 
ப	னனர பத	ய த�	சனம நவன இலகக	யம கற	ததம 
கவனயரபமப ஏறபடதத மமனயம இதழ�கத 
வத�றறங மக�ளளல�ய	றற.   வ�-  CKன 2005 
க�லபபகத	ய	ல மவள	வநத ஐநத�வத இதவழ�ட 
பத	ய த�	னம ந	னற வப�யவ	டட�லம அவவ	தழ	ன 
மவள	யடடல இமணநத மசயல�றற	யவப�த 
எனககக க	மடதத அனபவம பதம�ய�னத. 

அபவப�த ச��த�ன ஒபபநதம 
நமடமமறய	லரநத க�லம.  எவவ	த 
மநரககடகள�	னற	ச மசயறபடத கடயத�க 
இரநதத.  ஈழதத�	ழதத	மரபபட வரல�றற	ல �	க 
மகக	ய��ன இயககநர�ன ஞ�னரதன 
அகக�லபபகத	ய	ல உடபப	டடய	லளள தனத 
மச�நத வடடல வச	தத வநத�ர.  இபவப�த 
சழலயல�ளமரன அற	யபபடம மப�. ஐஙகரவநசன 
அபவப�த ஞ�னரதமன ஒர நKணட வநரக�ணல 
மசயத	ரநத�ர.  அநவநரக�ணல ஞ�ய	ற 
த	னககரலல மத�டரநத ஐநத வ�ரஙகள�க 
மவள	வநதத.  (இவவ�	ய வநரக�ணலகக�க 
ந��மனவரம மப�.  ஐஙகரவநசனகக 
எனமறனறம நனற	யமடயவரகள�க இரபவப�ம) 
அதனடபபமடய	ல (ஏறமகனவவ பத	ய த�	சனம 
மதல�வத இதழ	ல கபப	ழ�ன ஐ.  சணமகன	ன 
வநரக�ணலம இரணட�வத இதழ	ல ந�டகக 
கமலஞர வவ.  க.  ப�லச	ஙகதத	ன வநரக�ணலம 
வநத	ரநதம� கற	பப	டததககத)  பத	ய த�	சனம 
இதழகக ஞ�னரதமன வநரக�ணல மசயய��ற 
அCநதக��ரகக வ	தநதமரதவதன.  அபவப�த 
ஞ�னரதமன அCநதக��ரககத மத�	நத	ரகக 
வ	லமல.  என	னம அவன மழமமனபவப�ட 
உடபப	டடககச மசனற அவமரச சநத	தத 
வநரக�ணமலச மசயத மவள	ய	டட�ன.

பத	ய த�	சனம மத�டரப�ன பமடபபககள	ன 
வதரவ	லம வ	வ�ததத	லம ந�னம அCநதக��ரம 
ஈடபடம களஙகள�க த�	ழபபஙக�  அசசகமம 
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கடமடவவல  மநலலயட கடடறவக 
க��	ய�லயத	றகக கKழளள மப�ஙகல வ	றபமன 
ந	மலயமம வ	ளஙக	ன.  ந�ஙகள அநதக 
களஙகள	லரநததத�ன பல மசயறப�டகமள 
வ�றமக�ணட வநவத�ம.  த�	ழபபஙக� அசசக 
உ�	ம�ய�ளர கவணஷ அணண� எஙகளகக 
இமடகக	மட வதநKர வரவமழததத தரவ�ர. 
மப�ஙகல வ	றபமன ந	மலய வ�மசய	ல 
ஏற	ய�ரநத ந�ஙகள பல வ	டயஙகமளயம 
கமதபவப�ம.  அவவவமள பல நணபரகள அத	ல 
வநத கடவ	டவர.  மப�ஙகல வ	றபமன ந	மலய 
ஊழ	யரகள�ன மரகபப�,  ச	வகர வப�னவற�ர 
அபவப�தத�ன எஙகளககத வதரநத 
கமதமச�லலகள�க அற	மக��ய	னர. 

ஒரந�ள ச	தத	ர�தரன எனற நணபர.  இவர 
தறவப�த பரதத	ததமறத தப�லகதத	ல 
கடம�ய�றற	 வரக	ற�ர.  அஙவக வநத தனத 
அனபவதமதப பக	ரநத மக�ணட�ர.  இவர 
களததமறச ச	மறய	ல பல க�ல��கச ச	மறவ�சம 
அனபவ	தத�ர.  ச	மறய	லரநத இவர எழத	ய 
கவ	மத ச�	ந	கர இதழ	ல ப	ரசர��க	ய	ரநதத.  அத 
இவரககத மத�	ய�த.  ந�ன மச�னன ப	னபத�ன 
மத�	யம.  களததமறச ச	மறய	ல ஒர நலகம 
இரபபத�கவம அநநலகதத	லரநவத மCய 
வ��கன	ன த	மசகள	ன நடவவ,  �ண �றறம க�. 
ந�.  சவ	ன ம��ழ	மபயரபப	ல வநத வந�பல ப�	ச 
மபறற ந�வல�ன �தகர �றறம பரப�ஸ 
ஆக	யவறமற வ�ச	ததத�கவம ச	தத	ர�தரன 
மச�லலய	ரநத�ர.  இமவமயலல�ம பத	ய த�	சனம 
கற	தத எழதமவப�தம ந	மனவ	வல�டக	னறன. 

ச	ர�ஜ �னசர எழத	ய எத	ரபப	லகக	யம ஒர 
கல�ச�ர ஆயதம கற	ததப பத	ய த�	சனதத	ல 
ந�மன�ர வ	�ரசனக கற	பமப எழத	ய	ரநவதன. 
அபவப�த வனன	ப மபரந	லபபரபப	ல இரநத 
எழத	கமக�ணடரநத ச	ல இலகக	யவ�த	களகக 
அத உவபபள	ககவ	லமல.  அவரகள பத	ய 
த�	சனததககக கணடனக கடதம எழத	ன�ரகள. 
அதவம பத	ய த�	சனதத	ல எனத 
எத	ரவ	மனவய�ட ப	ரசர��ய	றற.  இவதவப�னற 
மடமபடட எனற எனத பமனகமத பத	ய 
த�	சனதத	ல மவள	ய�னவப�த வனன	ப 
மபரந	லபபரபப	லரநத இன	வரஙக�லஙகள	ல 
பத	ய த�	சனதத	ல எனத பமனகமதகமளப 
ப	ரச�	கக வவணட�ம�ன அனப �டமல�னற 
அCநதக��ரகக வநத	ரநதத.  அவன அமதயம 
பத	ய த�	சனதத	ல மவள	ய	டட�ன. 

வI�ப�சகத	ய	ன வதசததவர�க	 கமதத 
மத�கபப	றக கவணஸவரன எழத	ய இரசமனக 
கற	பபம பத	ய த�	சனதத	லத�ன மவள	வநதத. 
ந�னற	ய ய�ழபப�ணதத	ல மதனமதலல 
வதசததவர�க	மய அற	மகபபடதத	யத பத	ய 
த�	சனம �டடமத�ன எனபமதக கற	பப	டவடய�க 
வவணடம.  அதன ப	றகத�ன ந�த 
இலகக	யவ�த	கள தய	ல கமலநத வதசததவர�க	 
பறற	த தமபடட�டககத மத�டஙக	னர. 

ஈழதத	ன �	க மகக	ய��ன நவன ஓவ	யர வக�. 

மகல�சந�தமன ஒர நKணட வநரக�ணல மசயத 
பத	ய த�	சனதத	ல மவள	ய	ட அCநதக��ர 
வ	ரமப	ன�ன.  அதனடபபமடய	ல ந�ன வக�. 
மகல�சந�தமன வநரக�ணல மசயவதன. 
இரபகத	கள�க அநவநரக�ணமல மவள	ய	டத 
தKர��ன	தவத�ம.  அநவநரக�ணலல மதல�ம பகத	 
பத	ய த�	சனம ஐநத�வத இதழ	ல வக�. 
மகல�சந�தன	ன க	ரI�நத	ய	ன வலலறவக 
மக�மலசசமபவதமதப ப	ரத	பலககம 
மகபவப�வ	யததடன அவரத மகக	ய��ன 
ஓவ	யஙகள ச	லவறமறயம உளளடகக	 
மவள	வநதத.  அததடன பத	ய த�	சனமம 
ந	னறவப�ய	றற.  அநவநரக�ணமல மழம�ய�கச 
ச�	ந	க�	ல மவள	ய	டவதறக எடதத மயறச	யம 
வத�லவ	ய	ல மடநதத. 

பத	ய த�	சனதத	ல மவள	ய�ன கபப	ழ�ன ஐ. 
சணமகன,  மச.வய�கர�ச� (கரமண வய�கன) 
ஞ�னரதன,  வக�.  மகல�சந�தன என அமனதத 
ஆளம�கள	னதம வநரக�ணலகள ஏவத�மவ�ர 
வமகய	ல மகக	ய��னமவத�ன. 

கவ	மத எழதவத	ல ஆரவமளள இமளய 
தமலமமறய	னமர ஊககவ	ககவம தணடவம 
பத	ய த�	சனதத	ல ஓவ	யம ஒனமற மவள	ய	டட 
அதறகக கவ	மத எழத��ற அற	வ	பபச மசயயம 
நமடமமறமயயம அCநதக��ர மசயற 
படதத	ன�ன.  அபபகத	ய	ல ந�ன வமரநத 
ஓவ	யம��னமறயம அவன மவள	ய	டடரநத�ன. 
இததவ	ர பத	ய த�	சனதத	ன 4 வத இதழகக 
மகபவப�வ	யமம வமரநத	ரநவதன.  இததவ	ர 
ச	ஙகளப பதத	�	மகமய�னற	லரநத ந�ன 
கதத�	தத ஓவ	யம ஒனறடன ந�ன எழத	ய 
கவ	மதமயயம அவன ப	ரச�	தத	ரநத�ன. 

இபவப�த ந	த�ன	தத வந�ககம தரணம 
ந�னக�வத ஐநத�வத ஆணட �லமரன 
மவள	ய	டட வறநமடவப�டம ��ச	மககவள�ட 
ஒபப	டமவப�த ஐநவத ஐநத இதழகள �டடவ� 
மவள	வநத பத	ய த�	சனம மப�	தளவககச 
ச�த	தததத�ன இரகக	றத எனற மச�லலல�ம. 
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வனன�ய�ல அழ�நத நலகள

த�பசசசலவன 

வனன	ய	ல உளள ப	ரவதச நலகஙகள	ன நலகள 
மழவதம கடநத யதததத	ல அழ	நத வப�யளளன. 
இதன�ல �Kளகடவயற	ய இடஙகள	ல நலகஙகமள 
�Kணடம த	றபபத	ல ப	ரசச	மனகள 
வத�னற	ய	ரகக	னறன.  �Kளகடவயற	ய �ககளகக�	ய 
வ�ச	பப	றகம பத	னஙகமள அற	யவம இமவ ப��	ய 
ச	ர�ஙகமள ஏறபடதத	யளளன.  க	ள	மந�சச	ய	ல 
மCயபரம வப�னற பகத	களகக மசனற மப�ழத 
ந�ள	தழகள,  வ�ர இதழகள வப�னறன 
க	மடபபத	லமல எனற அநதப பகத	 ��ணவரகள 
கற	பப	டட�ரகள.  அநதப பகத	ய	ல உளள 
நலகஙகள அழ	நத வப�ய	ரபபத�ல கற	தத 
பதத	�	மககமள வ�ச	ககம வசத	 இலல��ல �ககள, 
மகக	ய��க ��ணவரகள ச	ர�ஙகமள எத	ர 
மக�ளளக	ற�ரகள. 

வவரவ	ல இநத �க� வ	தத	ய�லயம எனற 
ப�டச�மலமயச வசரநத ��ணவ	 ஒரவர வபச	ன�ர. 
“எபமப�ழத�வத ச	ல பதத	�	மககள வரக	னறன. 
அதவம கசஙக	 க	ழ	நத மத�ஙக	யபடத�ன வரக	றத. 
இனற படகக வவணடய பத	னதமத ச	ல ந�டகள 
ப	நத	தத�ன படகக மடக	னறத.  ச	ல Cனரஞசகப 
பதத	�	மககள க	மடகக	னறன.  அமவ சமக அரச	யல 
மப�ரள�த�ர வ�ழகமக ந	லவரஙகமளப பறற	 
எ�கக ஒனமறயம மக�ணட வரவத	லமல.  ச	ன	��. 
ப�லயல.  மப�ழத கழ	ததல எனற எஙகளகக 
மக�ஞசமம மத�டரப	லல�த வமகய	லத�ன 
வரக	றத.  அணம�ய	ல எஙகள ப	ரவதசம பறற	 
எஙகமளப பறற	 மசயத	 வநத	ரகக	றத எனற அற	நத 
ப	னனர ய�ழபப�ணதத	லரநத மச�லலவ	டடதத�ன 

”ஒர பதத	�	மக எடதவத�ம  எனற கற	பப	டட�ர. 

க	ள	மந�சச	 கமரசச	ப ப	ரவதச மப�தநலகதத	ல 
இரநத இரபத�ய	ரதத	றக வ�றபடட நலகள 
அழ	நத வப�ய	ரபபத�க கமரசச	ப ப	ரவதச வ	வசட 
ஆமணய�ளர மப�ன.  ந	தத	ய�னநதன எனன	டம 
கற	பப	டட�ர.  ச	ல ந�ள	தழகளடன தஙகள	டம 
இரநத 20 பததகஙகமளக மக�ணடம ப	ரவதச சமப 
அலவலகதத	ல உளள ச	ற	ய �ணடபதத	ல �Kணடம 
க	ள	மந�சச	 ப	ரவதச நலகதமத அவரகள 
ஆரமப	தத	ரநத�ரகள.  155 ஆம கடமடய	ல பத	த�க 
அம�ககபபடட க	ள	மந�சச	 ப	ரவதச நலகம 
ச	மதவமடநத ந	மயலல அழ	வ	ன எசச��க 
இரகக	றத.  அமத ஒர ஆளம கடச	 அரச	யலவ�த	 
தனத கடச	 அலவலக��க பயனபடதத மமனக	ற�ர. 
அமதத தவ	ர கமரசச	ப ப	ரவதசதத	ல இரநத 
வடடககசச	 ப	ரவதச நலகம,  மரசவ��டமட ப	ரவதச 
நலகம,  மCயநத	நகர ப	ரவதச நலகம,  ஸகநதபரம 
ப	ரவதச நலகம,  மதலயவறற	ன ச��ர 
லடசககணகக�ன மப�ற�த	 �	கக நலகள அழ	நத 
வப�யளளன.  இநத தகவல அற	வததளதத	லம 
வ�ச	பப தளதத	லம மபரம அத	ரசச	மயத தரக	றத.  

க	ள	மந�சச	 மCயபரம �க� வ	தத	ய�லயம எனற 
ப�டச�மலமயச வசரநத மதத ஆச	�	யர ஒரவர 

“கற	யமப�ழத வனன	ய	ல க�லஙக�ல��க நடநத  

அழ	வகள,  வப�ர�டடஙகள,  வ�ழகமககள பறற	 பல 
நலகள எழநதன.  மக�பப	தத�ளகள	லம 
ச�த�ரண��ன த�ளகள	லம எள	ம�ய�க 
பத	பப	ககபபடட அநத நலகமளயம எஙகளடன 
யததம அழ	தத வ	டடத. அமவ ச�த�ரண வ	டயஙகள 
அலல.  ச�	தத	ர பரவ��க ந	மலகக வவணடயமவ. 
எஙகள அனபவஙகள.  அவறற	ன மலப ப	ரத	கமளத 
வதட �Kணடம பத	பப	தத எ�த சநதத	கக வ�ச	கக 
மகயள	கக வவணடம.  இநதச சழலல இரநத 
மக�ணட ந�ம இழநத பததகஙகமள ந	மனககம 

”மப�ழத எனகக �	கவம அத	ரசச	ய�க இரகக	றத 
எனற�ர. 

இமதபவப�ல பநக�	ய	ல உளள வ�டயட ப	ரவதச 
நலகம,  மCயபரம ப	ரவதச நலகம மதலயவறற	ன 
நலகளம அழ	நத வப�ன க�ரணதத	ன�ல அநத 
நலகஙகள இயஙகமடய�த ந	மலய	ல உளளத�க 
பநக�	ப ப	ரவதசசமபப ப	ரவதசதத	லரநத 
அற	யமடநதத. மத�டரபகள கமறநத ந	மலய	ல ப	ன 
தஙக	ய இநதப ப	ரவதச �ககள ��ணவரகள அடஙக	ய 
வ�சகரகளகக இநத நலகஙகள மபரம உதவ	 
ப�	நதளளன.

கரகக�யததKவ எனற இடதத	ல வச	ககம உயரதர 
வகபப படககம ��ணவன ஒரவர இநத வ	டயம 
கற	தத கற	பப	டட�ர.  “ந�ஙகள அத	கம அத	கம 
நலகஙகமளதத�ன நமப	ய	ரநத	ரகக	வற�ம.  ப�டப 
பததகஙகள,  பய	றச	ப பததகஙகள,  பதத	�	மககள, 
தகவலகள எனபவறமற நலகஙகள	லத�ன படதத 
வநவத�ம.  வடடல படகக மடய�த சழல பகலல 
��மல வநரஙகள	ல இரககம மப�ழத நலகதத	றக 
மசனற படபபத ஒர ��றற��ன சழல�க இரநதத. 
படககவம ஆரவ��க இரநதத.  ஆன�ல இபமப�ழத 
அபபட ஒர சழல இலமல.  வனன	ய	ல அமத 

’’�Kணடம மக�ணட வர வவணடம  எனற�ர. 

வனன	ய	ல இபபட நறறகக வ�றபடட நலகஙகள 
அழ	நதவத�ட பல லடசம நலகள அழ	நத வ	டடன. 
கற	பப�க உலக	ன மகக	ய��ன வ�ச	கக வவணடய 
நலகள பல இநத நலகஙகள	ல இரநதன. அதவத�ட 
வனன	ய	ன வப�ர அவலம வப�ர�டடம ச�ரநத 
பத	வகள மக�ணட பல நலகள இநத யதததத	ல 
அழ	நத வ	டடன.  

க	ள	மந�சச	 நலகதத	ல பமழய பதத	�	மக ஒனமற 
வ�ச	ததக மக�ணடரநத க	ள	மந�சச	மயச வசரநத 
ஓயவ மபறற அரச ஊழ	யர ஒரவரடன இமதப 
பறற	க கமததவதன.  “மனப நடநத யததஙகள	ல 
நலகமளத தகக	க மக�ணடத�ன ஓடவனன. 
பதககடய	ரபப	ல மக�ணட வப�ய மவதத	ரநவதன. 
எனத வடடல ப�த	 நலக��க இயஙக	க 
மக�ணடரநதத.  நலகஙகள	ன நலகமளயமகட 
ஏறற	க மக�ணடத�ன ஓடன�ரகள.  அற	வமத 
பததகக கமடய	ல பல அ�	ய நலகள இரநதன. 
அற	வமத எனற அநத நல வ	றபமன ந	மலயம 
வனன	ய	ல பல ப�கஙகள	லம இரநதன.  அவறற	ல 
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பலவறமற வ�ச	கக வ�ஙக	ய	ரநவதன.  அவவளவ 
நலகளம அழ	நத வ	டடன.  இவவளவ  வயத	லம 
எனன�ல வ�ச	கக��ல இரகக மடயவ	லமல. 
இபமப�ழத க	மடதத பதத	�	மககமள த	ரமப	த 

”    த	ரமப	 வ�ச	கக	வறனஎனற�ர . 

ஈழதத	ல யததம மத�டஙக	ய க�லதத	லரநத 
நலகஙகளம நலகளம அழ	ககபபடட வரக	னறன. 
ஈழத த�	ழரகள	ன அழ	பப	ன அமடய�ள��க ய�ழ 
நலகம அழ	ககபபடடத. ஈழத த�	ழரகள	ன இரபமப 
அழ	கக பமடமயடபபவரகள இநத உதத	மய 
மகய�ளக	ற�ரகள.  வரல�றமறயம இனதத	ன 
இரபமபயம ச	மதககம அற	வ	யல மக�மலமய 
பமடமயடபபவரகள ந	கழததக	னறனர.  ப�டச�மல 
கள	ல இரநத பல நலகள அழ	நத வ	டடன எனபமத 
வனன	ய	ல உளள ப�டச�மல அத	பரகளகள பலர 
மச�லலய	ரகக	ற�ரகள.  ம��தததத	ல ப	ரவதச க	ர�� 
நலகஙகள,  ப�டச�மல நலகஙகள,  தன	ய�ர வடட 
நலகஙகள மழவறற	லம இபபட நலகள அழ	நத 
வப�ய	ரகக	னறன.

வப�ர�ள	 எழதத�ளரகள பலர எழத	ய நலகளம 
வனன	யததத	ல அழ	நதளளன.  ச	ல நலகள 
அஙக�ஙவக ப�தக�பப�க உளள மப�ழதம பல 
நலகமள �Kளப மபற மடய�த ந	மல 
ஏறபடடவ	டடத.  வனன	ய	ல இறத	கக�லதத	ல 
எழதபபடட பல பத	வகள இவவமகய	ல அழ	நத 
வப�யளளன. வப�ர�ள	 எழதத�ளரகள	ன எழததககள 
ப	ற எழதத�ளரகள	ன எழததககள எனபன 
அழ	நதவ	டடன.  ப�மதகள மடணட க�லதத	ல 
மவள	ய�ன ஈழந�தம பதத	�	மகய	ன ப	ரத	கமள 
மழம�ய�க இழநதவ	டவட�ம.  அமவ வப�ரகக�ல 
வ�ழகமகமகயம வப�ர�ள	கள	ன மசயறப�ட 

கமளயம பத	வ மசயத	ரநதன.  ஈழந�ததத	ல 
வப�ரகக�லம ச�ரநத வநத கவ	மதகள,  கமதகள, 
கடடமரகள,  பமகபபடஙகள எவறமறயம 
இபமப�ழத மபற மடய�த. எலல�வறமறயம யததம 
அழ	தத வ	டடத. 

எ�த ப	ரவதசஙகள	ல உளள நலகஙகளககம 
ப�டச�மல நலகஙகளககம �Kணடம நலகள மபரக 
எழதத�ளரகள,  பத	பபகஙகள,  மக�மடய�ளரகள 
மனவர வவணடம.  அவரகள மசயயம ச	ற	ய 
உதவ	கள ந	சசயம வ�சகரகள	ன வ�ச	பபத 
வதமவமயப பரதத	 மசயயம.  பலமமபயரநத 
உறவகள எ�கக�ன பததகஙகமள அனபள	பபச 
மசயய வவணடம.  ஏமனனற�ல ச	மதவமடநத எ�த 
சமகம �Kணடம தள	ரதத வலம�மபற வ�ச	பபம 
ச	நதமனயம கலவ	யமத�ன ஆத�ர��க அம�யம. 
வப�ர�ல �ககள  நலவமடநதளள இனமறய 
ந	மலய	ல வ�ச	பப அவச	ய��னத. 

நலகள	ன அழ	வம ஆவணஙகள	ன அழ	வம 
எனமனயம கடம�ய�க ப�த	தத	ரகக	றத.  வடடல 
வசரதத மவதத	ரநத எலல� நலகளம யதததத	ல 
அழ	நத வ	டடன.  எனமனப வப�ல பல நணபரகள 
தஙகள நலகமள யதததத	ல இழநத வ	;டட�ரகள. 
நலகள	ன அழ	வ எனபத வரல�றற	ன அழ	வ�கவம 
வ�ழவ	ன அற	வ	ன அழ	வ�கவம இனதத	ன 
அழ	வ�கவம சமபவ	தத	ரகக	றத. �Kணடம வனன	ய	ல 
ப	ரவதச நலகஙகமள உரவ�கக	 வ�சகரகளககத 
வதமவய�ன நலகமள வழஙக	 அவரகள	ன வ�ச	பபத 
வதமவமய ந	மறவவறற வவணடம இத எ�த 
சநதத	களககச மசயயககடய கடம�ய�கவம 
உளளத. 

கடடறற கமலககளஞச	ய��ன வ	கக	பபடய�வ	ல இரநத 

அ. சயசர�ச�

அ.  வயசர�ச� (1945, கரநகர,  ய�ழபப�ணம) 
ஈழதத	ன கற	பப	டததகக கவ	ஞர, 
ச	றகமதய�ச	�	யர,  வ	�ரசகர,  இதழ�ச	�	யர 
�றறம பத	பப�ளர ஆவ�ர.

1968  மதல கவ	மதகள,  ச	றகமதகள, 
ம��ழ	மபயரபப,  பதத	 எழததககள,  வ	�ரசனம 
வப�னற பல தளஙகள	ல தKவ	ர��க இயஙக	வரம 
அ.  வயசர�ச� ஓர ஓயவமபறற அஞசல தமற 
அத	க��	.

த	மரபபடஙகள �Kத �	கநத ஈடப�ட மக�ணட அ. 
வயசர�ச� 1979  -  1981  க�லபபகத	ய	ல ய�ழ. 
த	மரபபட வடடதத	ன மசயறப�டகள	ல மகக	ய 
பஙக�றற	ன�ர.  தறவப�த ய�ழ.  பலகமலககழக 
த	மரபபட வடடதத	ன த	மரபபடக க�டச	கள	ல 
பஙமகடதத வரக	ற�ர.

1975 இல மத�டஙகபபடட அமல இதழ	ன 

ஆச	�	யர கழவ	ல ஒரவர�ன வயசர�ச� 1990 வமர 
மத�டரநத மசயறபடட 35  இதழகமள 
மவள	ய	டட�ர.  1994  -  1995 க�லபபகத	ய	ல 
இளஙகவ	ஞரகளகக�ன இர��த இதழ�ன 
கவ	மத இதமழ மவள	ய	டட�ர.  2003-2006 
க�லபபகத	ய	ல மத�	தல எனற ச	றற	தமழ 
மவள	ய	டட�ர.  அமல மவள	யட மலம பல 
நலகமளயம மவள	ய	டடளள�ர.

இவரத நலகள

அற	யபபட�தவரகள ந	மனவ�க,  மத�மலவம 
இரபபம ஏமனய கமதகளம,  தவ�னம, 
பன	�மழ, பத	வகள, கற	பவபடடலரநத

சஞச	னககள

அமல, கவ	மத, மத�	தல
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தம�ழ�ல த�றநத தரவகள ஏன, எபபட

- நறக�ரன -

இமணயம �	க வவக��க ��ற	 வரக	றத. இமணயம 
உலகள�வ	ய வமலய�கவம,  ப	னனர வமல 2.0 
ஆகவம,  இபவப�த மப�ரளணர வமலய�க 
(semantic web) உரவ�க	 வரக	றத. ப	ற ஊடகஙகள, 
அலலத தமறகள வப�ல அலல��ல த�	ழ 
இமணயதத	ல அதன ம�ய வவகததகக 
ஈடமக�டதத மனவனற	 வநத	ரகக	றத.  அநத 
வமகய	ல இநதப மப�ரளணர வமலகக எபபடத 
த�	ழ வளரசச	 மபறவவணடம எனற த�	ழ 
ஆரவலரகள ச	நத	ககத மத�டஙக வவணடம.  அநத 
வந�ககததடன,  �	க வ�வல�டட��ன அலசல�க 
இநதப பத	வ அம�யம. 

உலகள�வ	ய வமலய	ன மதல கடடதத	ல ந�ம 
வமலபபககஙகள மசனற மசயத	கமளப படதவத�ம. 
�	னனஞசலகமள பயனபடததத மத�டஙக	வன�ம. 
த�	ழ படகக வவணடம எனற�ல த�	ழ எழததககமள 
தரவ	றககல,  ந	றவதல எனற ச	ககலகள இரநதன. 
அநதச ச	ககலகளகக எலல�ம ஒரஙகற	 ஓரளவ 
தKரவ�க அம�நதத.  வமல 2.0  இறக த�	ழ 
வவக��கவவ வநதத.  வமலபபத	வகள,  வ	கக	, 
டவ	டடர,  மகநல என எலல� வமல 2.0 
மத�ழ	லநடபஙகளம த�	ழ	ல பயனபடதத மடயம. 
நகரவபச	த மத�ழ	லநடபஙகள	ல ச	ல தமடகள 
இரநத�லம,  த�	ழ	ல ச��ள	ததக மக�ளளல�ம. 
இதமவலல�ம,  ஒடட ம��தத��க த�	ழ 
ஆரவலரகள�ல ச�தத	ய��னமவவய. 
(இனறவமரகக த�	ழக அரச�ல இவறறகக தள	ப 
பஙகள	பபம க	மடய�த.  த�த கடச	 
வமலததளஙகள	ல இரநத,  பலகமலககழகஙகள, 
அரச த	மணககளஙகள என எலல�ம மபரமப�லம 
ஆஙக	லதத	ல �டடவ� வமலததளஙகமள 
மவதத	ரக	னறன எனபத �டடவ� த�	ழக அரச	ன 
மக�ளமக ந	மலபப�டமடயம,  மசயறத	றமனயம 
சடடந	றக	னறன.  கனட�வ	ல ப	மரஞச ��ந	லதத	ல 
(க	யமபக)  வப�ல,  எலல�க கண	ன	கள	லம (வண	க 
ந	றவனஙகள உடபட)  ப	மரஞச 
ந	றவபபடவவணடம எனற மக�ளமகமய 
த�	ழகதத	ல எத	ரப�ரகக மடய�த.) 

மப�ரளனர வமல (semantic  web)  இமணயதத	ல 
அலலத உலகள�வ	ய வமலய	ன அடதத கடட��க 
கறபபடக	றத.  அடபபமடய	ல மப�ரளணர வமல 
எனற�ல,  வமலய	ல க	மடககம தரவகள அலலத 
தகவலகமள கண	ன	கள மப�ரள 
ப�	நதமக�ளளததககவ�ற ஒழஙகபடததம நடபம 
ஆகம.  தறவப�த ஒர வமலபபககதத	ல உளள 
தரவகள அலலத தகவலகள எநத வமகய�ன 
சKரதரபபடட கடடம�பபககள இரபபத	லமல. 
இதன�ல இநத தரவகள �Kத கண	ததல மசயவத 
ச	ர��னத.  இநதத தகவலகள மமறய�ன ஒர 
கடடம�பபககள வநத�ல,  பலவவற வமகய�ன 
வதமவகளகக,  கண	ததலகக அவறமறப 
பயனபடதத மடயம.  அததமகய மமறம�கமளவய 
மப�ரளணர வமல சடடக	றத.  உலகள�வ	ய 
வமலய	ன மதல இர கடடஙகள தகவல�ல 

மதனம� மபறறத எனற�ல,  அதன அடதத கடடம 
தரவகள�ல,  அவறற	ன �Kத�ன கண	ததல�ல 
மதனம� மபறம. 

ச�	 அமவத�ன எனன தரவகள, அமவ ஏன மகக	யம. 
ஒர நகரதத	ன பலவவற கறகள அலலத 
மத�ழ	றப�டகள பறற	ய தரவகமள எடததக 
மக�ளவவ�ம.  நகரதத	ன ந	லவமரபடம. 
வப�ககவரததச ச�மலகள.  மப�தப வப�ககவரதத 
வசத	கள.  நகரதத	ல வ�ழம �ககளவமகபப�ட. 
�	கவம ஏமழய�ன �ககள எஙக வ�ழக	ற�ரகள. 
அவரகள வ�ழம இடஙகள	ல உளள 
ப�டச�மலகள	ன தரம எனன?  அரச த	டடஙகள 
எஙக,  ய�ர�ல,  எபவப�த,  எபபட 
ந	மறவவறறபபடக	னறன.  எஙக கறறஙகள அத	கம 
நமடமபறறக	னறன.  எஙக ஊழல அத	க��க 
இரகக	றத.  இபபடப படட தகவலகள 
மப�த�ககளகக க	மடகக��ய	ன அவரகள	ன 
மடமவடககம ஆறறமல,  அலலத அவரகள 
மடவகள	ன தரதமத பல �டஙக அத	க�	ககம. 
ஐகக	ய அம��	கக�,  கனட�,  ஐவர�பப� வப�னற 
ந�டகள	ல இநதத தரவகள மப�தவ	ல,  த	றநத 
மமறய	ல தறவப�த க	மடககத மத�டஙக	 
இரகக	னறன.  அநத ந�டட அரசகள	ன 
மக�ளமகய�க இத நடகக	றத.  எ.க� 
toronto.ca/open,  toronto.ca/wellbeing/.  நகரஙகள 
�டடம அலல, ஊரகளகக இவத வதமவ இரகக	றத. 

��ணவரகளகக தரவகளம,  கண	ககம கரவ	களம 
மகக	யம ஆகம. எ.க� www.wolframalpha.com எனற 
வதடல அலலத கண	ததல கரவ	 பலவவற 
வகளவ	களகக பத	ல மச�லலம த	றம� மக�ணடத. 
www.gapminder.org,  google.com/publicdata, 
linkeddata.org  எனப பலரம தரவகமள ஆழத 
வத�ணடத மத�டஙக	 இரகக	ற�ரகள.  தரவகமளக 
கண	ததலம க�டச	பபடததலம ந�மம,  ந�த 
கண	ன	களம மத�ழ	றபடம மமறமய பரடச	கர��க 
��றற	வரக	னறன. 

ந�ம தரவகள எனற அடதத கடடதமத வந�ககம 
மன,  தறவப�த இமணயதத	ல த�	ழ உளளடககம 
எனபத இனனம பல வப�த�ம�கமளக மக�ணடத 
எனபமத ஏறறக மக�ளள வவணடம.  �தமரத 
த	டடம,  நலகத த	டடம,  வ	கக	யடகத த	டடஙகள, 
த�	ழ இமணயக கலவ	ககழகம வப�னற ச	ல நலல 
த	டடஙகள இரநத�லம இமவ ச	ற தள	வய. த�	ழ	ன 
அற	வ	யல,  வ�ழவ	யல,  �ரததவ �றறம ப	ற 
கமலககளஞச	யஙகள இமணயததகக வரவவணடம. 
ந�டடடம� நலகள இமணயததகக வர வவணடம. 
எ�த கமலகள,  மத�ழ	லகள,  வ�யம��ழ	 அற	வ 
பலலடக மமறய	ல ஆவணபபடததப பட 
வவணடம. இவறமற ந�ம வ	மரநத மசயதல மலவ� 
�	க வவக��க உரவ�க	 வரம அற	வச சமகதத	ல 
பஙக மக�ளள மடயம. 
தரவ எனபத எணத�வன,  அத	ல எபபட த�	ழ வர 
மடயம எனற எணணக கடம.  ஆன�ல ந�டகள 
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மபயரகள,  அளவடகள மபயரகள வப�னறமவ 
த�	ழ	ல அம�வத	லமல.  அவறமறத த�	ழப படதத 
வவணடம.  (கக	ள தனத ம��ழ	மபயரபபக 
கரவ	ய	ல த�	ழ வ	கக	பபடய�வ	ல இரநத எடதத 
தரவகள	ன ஒர பகத	 இநத வமகய�னமவ.) இத ஒர 
வமக தனம��ழ	ய�ககவ�.  அடததத தரவகமளக 
மகய�ளம மகக	ய கரவ	கள	ல த�	ழ 
இமடமகஙகமள உரவ�கக வவணடம. இத த�	ழ	ல 
தரவகமள உரவ�கக ஒர வழ	. 

அடததத த�	ழ,  த�	ழர பறற	ய தரவகமள ந�வ� 
உரவ�கக அலலத மத�ககக வவணட இரகக	றத. 
தரவகள பறற	 த�	ழ ஆரவ அம�பபகள ஒர மப�த 
உடனப�டடகக வரவவணடய வதமவ இரகக	றத. 

த�	ழ நலகள,  த�	ழத த	மரபபடஙகள,  த�	ழ 
இதழகள, த�	ழக கமலகள, த�	ழ �ககளவமகபப�ட, 
ஊடகஙகள,  அம�பபகள ஆக	யவறமறப பறற	ய 
தரவகமள எநத மமறம�ய	ன கKழ வசரககப 
வப�க	வற�ம.  எபபடக கடட�க உரவ�கக	ப பக	ரப 
வப�க	வற�ம எனபத எ�கக மன உளள ஒர மகக	ய 
பண	 ஆகம. 

ஈழம,  த�	ழகம,  �வலச	ய� எஙகம ஆஙக	லம 
த	றம�ய�கத மத�	நத அநத 20-40% 
வ	டடவ	டவவ�ம.  �றறவரகளகக�க,  எ�த தறச�ரப 
�	கக அற	வகக�க, எ�த சமக உமரய�டலகளகக�க 
த�	ழ	ல தரவகமள உரவ�ககவத எ�த 
பண	ய�க	றத.

எணண�ம ந�க அற�மகம

கக�ழமப இர�மந�தன இநத மகள�ர கலலர�

இடம : மக�/ இர��ந�தன இநத �கள	ர கலல�	
த	கத	 : 21 மசபடமபர 2011

பரடட�த	 ��தம 23 ஆம த	கத	யனற மக�/ 
இர��ந�தன இநத �கள	ர கலல�	ய	ன ப	ரத�ன 
�ணடபதத	ல ப	றபகல 2 �ண	யளவ	ல எணண	� 
நலகம பறற	ய வ	ழ	பபணரவக கரததரஙக�னத 
நமடமபறறத.  இந ந	கழவ	ல ச	றபப வ	ரநத	னர�க 
அப ப�டச�மலய	ன உப -  அத	பர த	ர�த	. 
ப��	�வன�கரன அவரகள கலநத மக�ணட�ர.  இக 
கரததரஙக�னத ந�மளய சமத�யதமத உரவ�கக 
வப�கம இளம தமலமமறய	னரகக வழஙகபபடடத. 

இந ந	கழவ�னத அப ப�டச�மல ��ணவரகள	ன 
வதவ�ரததடன இன	வத  ஆரமப��க	யத.  அதன 
ப	னனர வநவத�மர வரவவறகம மக��க ம��றடடவ 
பலகமலககழக ��ணவ	 ஆரதத	க� அரநதவ 
ந�தன	ன�ல வரவவறபமர ந	கழததபபடடத.  இதமன 
மத�டரநத ச	றபப வ	ரநத	னர உமரய�னத அப 
ப�டச�மலய	ன உப அத	பர த	ர�த	. 
ப��	�வன�க�	ன�ல ஆறறபபடடத.  இத	ல அவர இக 
கரததரஙமக ஏறப�ட மசயத அஙகததவரகமள 
உறச�கபபடதத	யவத�ட �டடம ந	லல�த 
www.noolaham.org  எனற இமணய மகவ�	ய	ல 
இயஙகம நலகதமத ��ணவரகள 
ப�ரமவய	டவதறக ஆரவதமத ஏறபடததம வமகய	ல 
தன உமரமய ந	கழதத	ன�ர.  வ�லம இந ந	கழசச	த 
த	டட��னத ச	றபபற அம�வதறக தன 
வ�ழததககமளயம மத�	வ	தத வ	மடமபறறச 
மசனற�ர.

ப	னனர ம��றடடவ பலகமலகழக ��ணவன 
ஸபவன ரCKபவன எணண	� நலகம பறற	ய ஓர 
அற	மகதமத ��ணவரகளகக வழஙக	ன�ர.  இவ 
உமரய	ல அவர இவ எணண	� நலகம 
உரவ�ககபபடடதன வந�ககம,  அதன வதமவபப�ட, 
இனற வமர பயண	தத வநத ப�மத,  எத	ரக�ல 
மசயறத	டடம எனபமவ பறற	 வ	ளககதமத வழஙக	 
இரநத�ர.  இதமன மத�டரநத ம��றடடவ 

பலகமலககழக ��ணவ	 �தரத	 வப�	னபந�யகம ஒர 
க�டச	யள	பப மலம ��ணவரகளகக எணண	� 
நலகம பறற	ய வ	ழ	பபணரமவ ஏறபடதத	ய	ரநத�ர. 
இத	ல அவர எணண	� நலகதத	ன வளரசச	, 
இமணயததளம உரவ�ககபபடடதன மலம 
சமத�யம அமடயம பயன, ஆவண��ககலல மத�மக 
�Kத	ய	ல கணட மனவனறறம, எணண	�பபடததபபடட 
ஆவணஙகள	ன தனம�,  பயன�ளரகள	மடவய இத 
கணட மவறற	 பறற	யம கற	 தனத உமரமய 
மடததக மக�ணட�ர. 

இந ந	கழவ	ன ப	னனர நலகதத	னர�ல அசச	டபபடட 
பததகககற	, மசயத	�டல ஆக	யவறமற மமறவய அப 
ப�டச�மலய	ன மதனம� ��ணவ தமலவ	யம,  உப 
��ணவ தமலவ	யம மபறறக மக�ணடனர.  இதமன 
ம��றடடவ பலகமலககழக ��ணவன பவ	ர�ஜ 
இவர�Iன வழஙக	ய	ரநத�ர.

இதமன மத�டரநத பலகமலகழக ��ணவரகள	ன�ல 
உரவ�ககபபடட வ	வசட க�மண�ள	ய�னத 
க�டச	பபடததபபடடத.  இக க�மண�ள	ய�னத இந 
நலகம கடநத வநத ப�மதமய ம�ய��கக மக�ணட 
அம�ககபபடட ஒர ச	ற கணவண�டட��க 
அம�நத	ரநதத.

இக க�மண�ள	மயத மத�டரநத ம��றடடவ 
பலகமலகழக ��ணவன ச	வகக��ர ப	ரக�I	ன�ல 
பஙக�ளர உமர ஆறறபபடடத. இத	ல இவ எணண	� 
நலகதத	றக இளம சமத�யதத	னர ஆறறவவணடய 
பஙகள	பப பறற	யம, ��ணவ சமத�யதத	ன�	டம இவ 
வ	ழ	பபணரவ கரததரஙமக ந	கழதத	யதன வந�ககம 
பறற	யம கற	ய	ரநத�ர.

இறத	ய�க ம��றடடவ பலகமலககழக ��ணவ	 
ஆத	தத	ய� ஆனநதநவடசன	ன�ல ஆறறபபடட 
நனற	யமரயடன இக கரததரஙக�னத ப	றபகல 3 
�ண	யளவ	ல இன	வத ந	மறவவற	யத.

தகவல : ச	. சசரன
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பதத�ய�ரம  ஆவணஙகள  பலல�ய�ரம  வ�சகரகள

நலக வலலததளதத
ல (www.noolaham.org)  நலவ
பரபபத
வ 
ச�யயபபடடளள ஆவணஙகள
ன எணண
கலக 2011 நவமபர 
இறத
ய
ல பதத#ய
ரதத
ல$த த#ணடயளளத.

ட�மபர நடபபகத
 வலர பத
வ ச�யயபபடடளள ஈழதத 
சவள
யடகள
ன வ
பரம வரம#ற:

சம#தத பத
வகள 10,056
நலகள 3,513
இதழகள 3,590
பதத
#
லககள 1,726
ஏல$யலவ 1,227

இநதப பத
வகள சத#டரப#$ பகபபககள
ன வ
பரம வரம#ற:

இதழத தலலபபககள 400
பதத
#
லககள தலலபபககள 23
எழதத#ளரகள 2012
சவள
யடட ஆணடகள 100

மமலம நலக வலலததளதத
ல$ப ப#ரலவய
டடப பயனபடததம 
வ#�கர எணண
கலக ந#ளகக ந#ள அத
க#
தத வரக
னறத.  கடநத 
யலலய
ல இரநத ஒவசவ#ர ம#தமம வரலகதரம சவவமவற#$ 
வ#�கர எணண
கலக 10,000  இல$த த#ணடயளளத.  வலலததளப 
பளள
வ
பரஙகள வரம#ற:

ம#தம            வ#�கர பககஙகள
2011/01   7,000 160,175
2011/02   7,516 166,355
2011/03   8,815 207,552
2011/04   8,093 175,307
2011/05   9,161 200,513
2011/06   9,100 175,267
2011/07 10,859 216,972
2011/08 10,877 284,775
2011/09 11,679 238,139
2011/10    9,986 229,590
2011/11 10,782 247,623
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கடடறற கலலககளஞ�
யம#$ வ
கக
பபடய#வ
ல இரநத 

ம�வவ வரர�தயன

ம#லவ வமர#தயன (�
வகட#ட�மப
ளலள 
�தத
யகம#ரன,  ச�பசடமபர 12,  1965 -  ஆகஸட 29, 
2009)  ஈழதத எழதத#ளர.  கவ
லதகள,  �
றகலதகள, 
கடடலரகள,  ந#டகஙகள பல எழத
யவர. 
வ
லலபப#டடகள எழத
 அத
ல நடதத
ரகக
ற#ர.

வ�ழகக�க கற
பப

ம#லவ வமர#தய$
ன இயறசபயர �தத
யகம#ரன. 
இவர ய#ழபப#ணதத
ன வடகமக உளள ம#வ
டடபரம 
எனற ஊலரப ப
றபப
டம#கக சக#ணடவர. 
தநலதய#ர �
வகட#ட�மப
ளலள,  த#ய#ர மதவ
. 
க#ஙமக�னதலற நமடசவர#க கலல#
ய
ல கலவ
 
கறற#ர.  தநலதய
ன பண
 க#ரணம#க 
மடடககளபபகக ச�னறவர அஙக �மம#நதலறய
ல 
மஸலம மதத
ய கலல#
ய
லம, ப
ன$ர �மம#நதலற 
சத#ழ
லநடபக கலல#
ய
லம கலவ
 பய
னற#ர. 
இதறகப ப
ன$ர அவர ய#ழபப#ணம சத#ழ
லநடபக 
கலல#
ய
லம பய
னற சக#ழமப
ல ப#Gடல�த 
த
லணககளதத
மல பண
ப#
நத#ர.  ப
ன$ர அவர 
சக#த#ரப ப#
ம�#தகர#கப (P.H.I) சவல�லறய
ல 
உளள ம#ரப �
க
சல� ந
லலயதத
ல இரநத 
பண
ய#றற
$#ர.

இலகக
யப பண


அவரத இலகக
யப பண
கலளப ப#ரககம மப#த 
அவர ஒர கவ
லதய#ளர#க,  �
றகலதய#ளர#க, 
கடடலரய#ளர#க எனற பனமகபபடட மகஙகலளக 
க#டடய
ரகக
ற#ர,  அவர ந#டகஙகலள 
எழத
ய
ரகக
ற#ர.  வ
லலபப#டட எழத
 அத
ல 
நடதத
ரகக
ற#ர.  மத�
யக கலல இலகக
யப 
மபரலவய
ன மகக
ய உறபப
$ர#க இரநத#ர. 
சக#ழமப
மல மத�
யக கலல இலகக
யப மபரலவய
ன 
இலகக
யக கழச ச�யல#ளர#க அவர நGணடக#லம 
பண
ய#றற
க சக#ணடரநத#ர.  �
லலலயர 
ச�லவர#�ன ச�யத சக#ணடரநத "ப# வளம" 
"கவ
லதக கல�ம" மப#னற வ#ச$#ல ந
கழச�
கள
மல 
பஙகபறற
ய
ரகக
ற#ர.

மத�
யக கலல இலகக
யப மபரலவய
ன ம#�
லகய#$ 

த#யகம பதத
#
லகய
மல "வலக#மம லமநதரகள" 
எனற தலலபப
மல ஒர சத#டர எழத
 வநத#ர. 
வலக#மம பகத
ய
மல வ#ழநத ம$லதக கவரநத 
நபரகள,  ப#தத
ரஙகள பறற
 சத#டரச�
ய#க அத
ல 
எழத
 வநத#ர.  அலதத தவ
ர 
ஐமசபரஙக#பப
யஙகலள லவததக சக#ணட அவர 
ந#டகஙகலள எழத
ய
ரகக
ற#ர.  வ
ம$#தன கலல 
இலகக
ய மனறம ஒவசவ#ர ம#தமம நடதத
ய 
ந
கழவ
மல அநத ந#டகஙகள அரஙமகறறபபடட$.

சவள
வநத நலகள

* இன$மம வ#ழமவன (கவ
லதத சத#கத
)
* மவபபமரம (�
றகலதத சத#கத
)

மலறவ

�
ல க#லம ம#லவ வமர#தயன மலளப 
பறறமந#ய#ல ப#த
ககபபடட, 2009,ஆகஸட 29 இல 
ய#ழபப#ணதத
ல இறநத#ர.  இவரகக சKயசகL#
 
எனற மல$வ
யம,  அரணன,  சக#பரண
 எனற இர 
ப
ளலளகளம உளள$ர.

பத�ய நலகம

இதழ 10

15-12-2011

இத ஒர நலக ந
றவ$ சவள
யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ�
#
யர கழ
இ. க
ரஷணகம#ர

ம�#மம�சநத#
 க
ரஷணகம#ர
க. ��Gவன

த
. மக#ப
ந#த
ச. கமணஸவரன

பத
பப#�
#
யர
மக#ப


பத
ய நலகம இதழ
ன உளளடககம  அல$ததம நலக ந
றவ$தத
ன ந
லலபப#டலடப ப
ரத
பலபபத#க 
இரககசமனற
லலல.  சவள
ய#கம கடடலரகள
ன கரததககள கடடலரய#ளரகளலடயலவ.  சப#தவ#க 
இதழ
ன உளளடககம Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) உ#
மததடன சவள
ய#க
னறத.
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மம�ழ�ச�ர உலக : 
கடட ரவவலகளத ரதவவ

ப
ரத�ப� �ன�� த
லக�ந�தன 

ச
ற வகரப

வடல பத
பபகதத
ன நலகளத சவள
யட 
ஸக#பமர# �
வ
க ச�னரற
ல கடநத ம#தம 
நலடசபறற
ரநதத.  த$
மய ஒர பத
பபகதத
ன 
மதலவ எனபத#யனற
 சப#த மந#கக
ல எம 
மதத
ய
ல ஒவசவ#ர தலறய
லம மதலவய#ய 
இரகக
னற இலணநத ச�யயம கற
பப#ய சம#ழ
 
மறறம வரல#ற சத#டரப#$ �மக 
மனம$றறததககக கடட#யம#$த#$ �
ல 
மவலலத த
டடஙகள கற
தத எழதத மத#னற
யத.

சபயலர ஈடடத தர#த அததக �மக மவலலகள
ல 
பஙகசக#ளள மகக
யம#க அநத மவலல சபயலர 
ஈடடத தரம# எனபலதயற
யவ
யல#த அதன 
ஆரமப கடடஙகள
ல மப#ய,  அதறகத தம 
மநரதலதப  பஙகமப#ட சப#
யளவ
ல ய#ரம 
மனவரவத
லலல.   அததலகய மகமற
ய#த 
மவலலகளகசக$ �மகதத
ல ஒர பகத
 
எபமப#தம தய#ர#கமவ இரகக
றத.  அத ம
கச 
�
ற
ய இலககஙகள
மலமய தம பண
லயத 
சத#டஙகக
றத.  அபபண
கமள �மகதலத 
வளபபடததம தணகள#க ந
றக
னற$.

இக�யம – தத�ழ
லநடபம

இனற இலணயதத
ல ந#ஙகள அனபவ
கக
னற 
வ�த
கள ய$
கமக#ட எழதத,  ப#ம
$
 உளள
டட 
எழததரககள தன$#ரவரகளத உலழபப
மலமய 
மத#றறம சபறறலவ.

இலணயதத
ல தம
ழ-ஆஙக
ல,  ஆஙக
ல-தம
ழ 
அகர#த
கள,  வ
கக
படய#,    மழலமய#யத 
தம
ழ
மலமய கண
$
 மறறம இலணயப ப#வல$, 
எணண
ம நலகத த
டடஙகள (Digital  library)…. 
மமலம,  த#ம இலணயதலத உபமய#க
தத மப#த 
(இலணய நலகத த
டடஙகள மப#னற) அஙக
ரநத 
அம$க வளஙகள தம
ழக உளளடககதலத 
சக#ணடரகக
னற$ எ$ ஈழ நலகள மறறம ஈழம 
சத#டரப#$ தகவலகலள (வ
கக
படய# உளள
டட 
தளஙகள ஊட#க)  இலணயதத
ல இலணககத 

…சத#டஙக
யவரகள.   மதடம ஒர தலலமலறகக#ய 
இலணயதத
ல ஈழ நலகளம இரகக மவணடம 
எனக
ற ஒர எணணம ஈழ நலகலள ஒர இடதத
ல 
இலணககம நலகத த
டடம#க உரவ#க, 
அததலகய நலகலளப படததல அத த
டடதலத 
பயனபடதததல உடபட இலணயதத
ல ச�யத 
தரபபடடரகக
ற பல ம�லவகளத பய$#ளரகமள 
இனற எமம
ல பலரம.

நவ$ யகதத
ல ஒர சம#ழ
 ந
னறப
டபபதறக அத 

தனல$ ஒவசவ#ர பத
ய சத#ழ
லநடபதத
றகம 
ஏறப தகவலமததக சக#ளவமத வழ
 ச�யக
றத. 
மமறகற
பப
டடவரகளத மவலலகளத மகக
யம 
என$சவ$
ல அலவ ஒர சம#ழ
ய
ன உய
ர 
ப
லழததலல உறத
 ச�யக
னற$.   சம#ழ
 
வ#ழக
றத எனக
றமப#த த$
மய தம
ழ எனபதலல 
அம சம#ழ
ய
ல பத
யபபடட வரல#றகளமம 
அதம$#ட ம�ரநத வ#ழக
னற$.

வர��றம ஆவ�பபடததல�ளம

பலமசபயர ந#டகள
ல 1980 கள
ன 
ஆரமபதத
லரநத ஈழத தம
ழரகளத பலமவற 
பஙகள
பபகள அவர சபயரநத ந#டகசளஙகம 
உளள$.   சப#தநGமர#டடதத
ற பரவல#க 
அற
மகம#$ ஏறறக சக#ளளபபடட அர�
யல 
கரததககளகக ம#றற#$லவ மதல#$ �
ற �மக 
இயகக ச�யறப#டகள,  இலகக
யப பத
வகள 
அனபஙகள எ$ அவறற
ன பயணப பரபப சப#
த. 
இனற அலவ அநதநத இடஙகளடனம �
ற 
கழககளடனம த$
நபரகளடனம சரஙக
 
மறறவரகள வ#�
ககப சபறக கடய வடவ
லறற 
பத
வறறப மப#யவ
டட$.   தம
ழ
லணயதத
ல 
அதன ஆரமப க#லதத
லரநத வ
வ#த
ககப 
படடலவய
$தம ந
லலம க
ணறற
ல மப#டட 
கலல$மத.  வ
லளவ#க:  ஏலமவ  வ
வ#த
தத 
வ
டயஙகலள வ
ளககஙகலளமய மGளமGளக கற 
மவணட வரக
றத.  எணண
ம நலத  த
டடஙகளத 
அவ�
யம மப#லமவ பத
பபததலறய
$த 
அவ�
யதலதயம அலவ வலயறததக
னற$.

இதவலர இலணயதத
ல எழத
யலவ க
ணறற
ல 
ஆறற
ல அலல கடலல மப#டட கலசல$ க#ண#த 
மப#க அலவ எ#
ககபபட#மலம அழ
நத 
மப#க#மலம இலணய ம�கரதத
ல இரகக
னற$ 
எனபத தவ
ர அதன அததலகய வடவம இன$மம 
இலணயதத
ல அனற
ப பததகதத
ல வ
டயஙகலளப 
படககம மரப#$ வ#�கரகலள அலடவதறக#$ 
தலடய#கமவ இரகக
னறத.

வடல மப#னற பத
பபகஙகளத மதலவயம 
வளரச�
யம இதன மப#கக
மலமய மகக
யம#$த. 
ஏலமவ இரகக
ற பத
பபகஙகளத மப#த#லமகள 
எ$ப ப#ரகக
ற மப#த மகக
யம#க அவறற
ன 
பத
பபகள எலமல#லரயம க
லடககக கடய 
ம#த
#
ய#$ �நலதபபடததல அலலத வ
ந
மய#கம 
கற
ததத#$ மதனலமய#$ �
ககலகள இலணய 
பததகக கலட மப#னற$ ஊட#க வடலய#ற 
தGரககபபடடரகக
றத.  இததலகய பத
பப வ�த
கள 
ஊட#க அலவ பத
யபபடவதட#கவம 
மப�பபடவதட#கவமம அலத மனலவதத 
உலரய#டலகளககள ந#ஙகள ச�லல மடயம
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இனலறய எம க#லதத
ல 25 வரடஙகளகக 
மமல#ய இழபபகலளமய கணடவநத ஒர 
�மகதத
ன மரணதத
னள இறத
வலர வ#ழநத 
ம$
தரகள
ன பலமவற கரலகள (பககஙகள) 
பததகஙகள#யப பத
யபபட மவணடம.   அமத 
மப#ல:  1980 கள
ல வநத �ஞ�
லககள
ல 
வ
வ#த
ககபபடட மப#ர#டட அர�
யல#கடடம 
இலணயதத
ன தண
கலகயறற கடடலமபப
ல 
பக
ரபபடடலவ ஆகடடம அலவயம பரநத 
வ#�
பபகசக$ பத
பப
ககபபட மவணடயலவமய. 
பத
வகள இரகக
ற �நதரபபஙகள
மலமய, 
`சபரமப#னலமய
ன அர�
யல ம$ந
லலககள 
எமத கரல �
ற
யத#ய இரநத மப#தம,  1980 கள
ன 
இறத
ய
ல எமத மப#ர#டடம சத#டரப#$ 
இததலகய வ
வ#தஙகள,  மகளவ
கள எமம#ல 
மனலவககபபடட$`  எனற எமகக மநலதய 
தலலமலறய
ல ஒர �#ர#ர ச�#லக
றமப#த 
இனலறய மறறம இ$
 வரம தலலமலற அலத 
`அத நமபமபடய#ய இலலல`  எ$ இலகவ#கக 
கடநத ச�லல மடய#த மப#கம.  இவறற
ன பயன 
வரல#றலற அற
தல த#ன.   வரல#றற
ன எலல#ப 
பககஙகளம ப
னவரபவரகளககக கடததபபட 
மவணடம.  அபமப#தத#ன மநரலமய#$ 
கடநதக#லம கற
தத ப#
�Gலல$கள சய 
வ
மர�$ஙகள �#தத
யம.

�லவ
 வடடங�ள

சர#றனமர# பலகலலககழகதத
ல தம
ழ
யலல ஒர 
தலறய#கக சக#ணரம நGணட க#லத 
த
டடததகக#$ அற
மகதத
ன சப#ரடட 
வரட#வரடம சர#றனமர#ப பலகலலக 
கழகதத
$#ல தம
ழ
யல ம#ந#ட எ$ ஒனற 
நடபபதணட. கலவ
ய#ளரகள தமத#$ தலறகள
ல 
தம
ழ
யலடன சத#டரபபடட ஆயவகலள 
வ#�
ககம அநத ம#ந#டடன த#பகர#$ �
ல 
வரடஙகளகக மன வலர இலஙலக த
ரமப
ச 
ச�னற இபமப#த மடடககளபப
ல �மக 
மவலலகள ச�யதசக#ணடரகக
ற தர�ன 
அமபலவ#ணர  மப#னறவரகளடன பல 
ம#ணவரகள தன$#ரவரகளடன இலணநத 
ஒரஙக
லணககம ஒர ந
கழவ
த.

கலவ
ய#ளரகள இடமசபற
னம மறற
லம 
தன$#ரவரகள#மலமய ஒரஙக
லணககபபடம 
இநத ம#ந#டடறகச ச�லவத சத#டரப
ல 
சத#ழ
ற�#லலத சத#ழ
ல#ளரகள அலல#த 

‘ ’மழமநர மவலலகள
லரகக
ற �மகதத
ல ம#றறம  
கற
ததப மபசக
ற பலர அத
க கடடணம எ$ 
மலறய
டவலதக மகடடரகக
மறன.  வ
மர�$ங 
கலளயம ப#
நதலரகலளயம ஏறறக சக#ளள 
வ
யல#த எநத சழலம ஆமர#கக
யம#$தலலத 
த#ன.   ஆகமவ அநத மலறயடடன ந
ய#யத 
தனலம அலல மகளவ
கக#
யத ம#ற#க  இததலகய 
�நதரபபஙகள
ல அவரகலள ஒதத இடதத
ல 
இரகக
ற அவரகலள வ
ட (அத
க)  கடமபப 
சப#றபபககலள உலடய நபரகள இவவ#ற#$ 
தன$#ரவ மயற�
கள
ல பஙசகடததக சக#ளவதம 
கடடணம ச�லதத
 வரவதம அதன ப
றமக தமத 

வ
மர�$ஙகலள மன லவபபதம அலவ 
கவ$ததகக எடககபபட#த மப#த வ
லகவலதயம 
வழககம#யக சக#ணடளள#ரகள எனபதம, 
கடடணம கற
தத கறக
ற  மனல$யவரகள த#ம 
இததலகய ந
கழவகள#ல பயனசபறபவரகள#க 

‘ ’இரகக
ற மப#த ப
னல$யவரகளத ந
ய#யம#$  
வ
மர�$ஙகலளக கட ந
ய#யமறறத எ$ப மப#ட 
மப#டக கடயவரகள எனபதம த#ன 
மகளவ
கக#
யத.

ம#றறதலத வ
ரமபபவரகள அதறக#$ வ
லதகலள 
மப#டவதடன ய#ர#மல# ஏலமவ வ
லதககப 
படடலவககம நGரபப#யச�
 அவறலற தள
ரவ
டச 
ச�யபவரகள#வ#ரகள.   உஙகளகக சழலயற 
ப
ரச�
ல$கள கற
தத அககலறகள உணசட$
ல 
உஙகள வ#ழ ந#ள
ல கலறநத பட�ம ஒர 
மரதலதத த#னம நGரறற
 வளரகக சத#
ய 
மவணடம.     (வளரககம)  �
ற கழககள#$ 
வறறடன எமகக சவவமவற மரணப#டகள, 
வ
மர�$ஙகள இரககல#ம.  ஆ$#ல இவறற
ன 
இரபபம வளரச�
யம மகக
யம#$த.

ஒரம
தத கடட  மவலலகள அவறறகக#$ 
உற�#கபபடததலகள  பஙகள
ததலகள உ#
ய 
வ
மர�$ஙகள இலவயனற
 அலவ வளரவம 
மடய#த.

ம�றறததககப பங�ள
ததல

ஒர எழதத#ளரட#$ எம மதத
ய
ல பத
பபகஙகளத 
மதலவலய மன$
றதத
ய ஒர உலரய#டலன 

“மப#த அவர என$
டம கற
$#ர ந#ன ஒர  
க#லமம க#ச கடதத பததகம மப#டடத
லல.”

இனலறய ந
லலய
ல பலமசபயரநத வ�
கக
ற 
அற
யபபடக
ற எழதத#ளரகள சவள
ந#டடல 
வ�
கக
ற ஒர  சபண அலலத ஆண   கவ
ஞர 
பலமசபயரநதவர  இநத அலடய#ளஙகளடன 
த$த பததகதலத இலவ�ம#கத தம
ழகதத
ல 
பத
பப
ததக சக#ளள மடயம.  ஏச$$
ல அநத 
அலடய#ளஙகலள வ
றபதறக#$ �நலத 
அஙகணட.  மறவழதத
ல,  ஈழதத
ல இரநத 
எழதக
ற அலலத எழத#த மப#$ அமத 
தலலமலறலயச ம�ரநத சவள
த சத#
ய#த 
கரலகள கற
தத அவரகளககம �#
 பலமசபயர 
ஈழத தம
ழரகளககம �#
 மதடலம  அககலறயம 
இலலல எனக
ற மப#த எபபட அலத வளம#$ 
சழல#ய எடததக சக#ளள மடயம?

எமத#$ அலடய#ளம எனபதம சயம#
ய#லத 
எனபதம எலல#ச �நதரபபஙகள
லம  த$
 
ஒரவரலடயத மடடமலல.  ஆலகய#ல த#ன �
ல 
எமத எழதத#ளரகளகக தம
ழகதத
ல பததகச 
�நலதய
ல ந
லறய சபறமத
 இரநத#லமம கட 
அப பததகச �நலதகள,  பத
பபகஙகள 
மன$
றதத#த பலடபப#ள
களத வரலகலய 
ஊககவ
ககவம பத
பபகஙகள உரவ#ககபபட 
மவணடம.

சவள
ய
ல மரம நடதல, ப#ரபட�ஙகளகக எத
ரபப, 
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வ
லல சக#டதத பததகதலத வ#ஙகதல, 
இலணநத சக#ளளதல,  கடடணம சக#டதத  ஒர 
ந
கழவககச ச�லலல -  கடட மவலலளட#ய#$ 
ம#றறததகக#$ மதல பஙகள
பபகள வளரச�
ப 
படகள இவவ#ற#$லவமய.

தபயரறற சம� ஆரவ�ர�ள

உணலம எதவ#ய
னம,  கடடலழபபககத 
தய#ர#ய இலல#த தனமல$பப#$ பலலர ந#ம 
அனற#டம க#ண மடயம.  இநத ந#டடல (ப
ற 
க$டய ம#ந
லஙகள பலவறற
ற கட கலறவ#ய 
இரகக
ற)  அடபபலடச �மபள உயரவ 
சர#றனமற#வ
ல �
ற கழககள இலணநத 
சபறறத தநத சவறற
மய (கற
பப#க சத#ழ
ல#ளர 
நடவடகலக ந
லலயம எ$ சர#றனமர#வ
ல இனற 
இயஙகக
ற அலமபப
$#ல 5 வரடஙகள
றக மன 
மதரதலல மனலவதத அர�
யலவ#த
கள-
வ#கக#ளரகள எனற சத#டர ப
ரச�#ர 
பரபபலரகளம [$10  Minimum  Wage  Campaign] 
அடததள மவலலகளம அதறக சபரம பஙக 
வக
தத$.  ப
ற இ$ததவரடன அததலகய 
மவலலகள
ல இலணநத
ரநத எமத
$தலதச 
ம�ரநத ப#ல$ மவறப#டறற பல சபயரறற 
சத#ழ
ல#ளரகள ந
ல$வ
ல வரக
ற#ரகள). 
அவரகளத உலழபப
ல வ
லளநத ப
ரத
பலல$ 
மவலலய
லரககம அல$வரம அனபவ
பப#ரகள. 
ம#றறததகக#க உலழபபவரகள தம இறத
 
ந#டகள வலரயம கட தன$#ரவத 
சத#ணடரகள#க இரகக,  மக#லமததவ ம$ஙகள 
அத
ல இல#பமGடடலல அனபவ
பபவர#கவம 
அர�
யலவ#த
கள#கவம கலவ
ய#ளரகள#கவம 
இவரகளத உலழபலப உற
ஞ�
யவ#றம தம 
ஆயவகளகக#கத த
ரடயவ#றம தனவய 
சவறற
கலள சபறறவ#ற இவரகலளக கடநத 
ச�னற
ரகக மடயம.

கவ$
தத#லத சத#
யம எபமப#தம 
அரபபண
பபணரவடன,  ஊத
யமறற பஙகள
பப 
கலள வழஙக
 ம#றறஙகலள உரவ#ககபவர 
கள#ய சபயரறற ய#ரம இரபப#ரகள.  அம 
ம#றறதத
ல பஙசகடகக#மமல,  அத ப
ன$ர 
தமககப பய$ள
கக
ற �மயதத
ல வநத இலணநத 
சக#ளவத எனபத �மக ஆரவலரகளலடய 
இயலபலல.

�மக #Gத
ய#$ ப
ரகலஞயடன அதறக#$ 
பஙக#ளரகள#கவம வ#ழ வ
ரமபக
றவரகலளக 
கவரவத இச �
ன$ஞ�
ற கடட மவலலகள#ல 
உரவ#கக மடக
னற ம#றறஙகமள.  �மக #Gத
ய#$ 
சப#றபபகலள எடததக சக#ளக
ற ஒவசவ#ர 
வரம பத
ல#க நலலசத#ர வ
லளச�லகக#யத 
தய#ரபபடதத தமத வ#ழந
லதலத உழக
ற#ரகள. 
ஒவசவ#ர த$
நபரம தல# ஒரவரககத த#ம 
கறறலத பக
ரதல எனக
றத#$ (each one teach one) 
�மகச  �மந
லலலய மவணடய மக#�ஙகமள எமத 
தலலமலறய
$த ஆனம#வ#க இரகக
றத. இரகக 
மவணடம.

எடதத�ளபபடட தளங�ள

நலகம த
டடம: 
http://www.noolaham.net/
எணண
ம நலகம: 
http://www.noolaham.org
வ
கக
படய# அகரமதல: 
http://ta.wiktionary.org/
வடல பத
பபகம:  
http://vadaly.com/
சர#றனமர# தம
ழ
யல ம#ந#ட: 
http://tamilstudiesconference.ca/
சத#ழ
ல#ளர நடவடகலக ந
லலயம: 
http://workersactioncentre.org/

நனற�: த�யவ�ட நவமபர 2011

இவணயதத�ல ஒர த�றநத வ�ச�பபவற

மதலரதத
டடம,  தம
ழ மரப அறககடடலள,  நலகம, 
தம
ழம,  தம
ழரஙகம,  ச�னல$ நலகம,  வ
ரப# எ$ 
எழதத#வணஙகலள எணண
ம ஆவணஙகள#கக
ப 
பக
ரம வலலததளஙகள அற
வத மதடலலயம பரநத 
வ#�
பபனபவதலதயம �#தத
ம#கக
 வரக
னற$. 

அவவலகய
ல த
றநத வ#�
பபலற எனம இலணயத 
தளமம பலநறறககணகக#$ ம
னனலகளடன 
உரவ#க
யளளத.  �
ஙகபபலரச ம�ரநத ரமமஷ 
�ககரப#ண
 எனபவரம நணபரகளம இலணநத 
இநத மயற�
ய
ல$ மமறசக#ணடளள$ர.

இநத வலலததளதத
ல க
லடககம சபரமளவ 
நலகள தம
ழக அர�
$#ல ந#டடலடலம 
ஆககபபடட எழதத#ளரகள எழத
ய நலகள எனபத 
கற
பப
டததககத.  அவவலகய
ல கலக
,  சப.  தரன, 
பதலமபப
ததன,  க.ந#.ச,  அணண#ததலர, 

கனறககட அடகள, �#வ
, வலலககணணன, வ
நதன 
எ$ ம
கவம அற
யபபடட பல எழதத#ளரகள
ன 
நலகள இலணககபபடடளள$.  ம�#வ
யத 
சம#ழ
சபயரபப நலகள உளள
டட மவற பயனளள 
நலகளம க#ணபபடக
னற$.

�
றகலதத சத#கபபககள, கடடலரத சத#கபபககள, 
சம#ழ
சபயரபப ந#வலகள,  தபபற
யம ந#வலகள, 
அற
வ
யல நலகள,  �
றவர நலகள,  இல�ய
யல 
நலகள,  பயணக கடடலரகள,  �ஙக இலகக
யம, 
ந#டடபபற இலகக
யம,  பகத
 இலகக
யம,  கவ
லத 
நலகள எ$ப பலதரபபடட நலகள இநத 
வலலததளதத
ல வ#�
ககக க
லடகக
னற$.

இலணய மகவ#
 : www.openreadingroom.com
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தம�ழர�ன பரவலம ம�ற�மபலதத�ன ரத�றறமம
நல அற
ம�ம

ப. நக�ன 

த#ன �#ரநத தனல$ச சழ ந
கழநத வ
டயஙகலளயம 
தன அனபவதத
ன சபறமத
லயயம உணரநத 
‘ ’தம
ழ#
ன பரவலம ம#ற#மபலதத
ன மத#றறமம 
எனற நலல அலவ#லயச ம�ரநத �
.  கமண�மரதத
 
எழத
யளள#ர.

வரல#ற �மய ஆயவ எனபவறலற 
ஆயவபசப#ரள#கக சக#ணடத#க இநநல 
அலமக
னறத.  2010 ம#ரகழ
ய
ல மதல#வத பத
பலப 
இநநல கணடளளத.  இநநலன உளளடககம 
இரணட பகத
கலள சக#ணடத#க வ
ளஙகக
னறத. 
பகத
 ஒனற வரல#ற எனற ப
#
வ#க அலமநதளளத. 
பகத
 இரணட ஆககஙகள கடடலரகள எனற 
ப
#
வ#க அலமநதளளத.

இறநதக#ல ந
கழவகலள எத
ரக#ல �நதத
யம அற
நத 
சக#ளளம மந#கக
ல ந
கழக#லதத
ல ச�யயபபடம ஒர 
ஆவணம அலலத ஆககம வரல#ற எ$ல#ம.  ஒர 
இ$ம தன இரபப
ல$ ந
லல ந
றதத
க 
சக#ளவதறக#$ மயற�
கள
ல ஈடபடவத 
இயலப#$த.  அததலகய மயற�
கள
ல ஒனற#கமவ 
வரல#றம அலமக
றத.  க
லடககததகக ஆத#ரஙகலள 
�#
ய#கப பயனபடதத
 இவவரல#ற 
எழதபபடக
னறமப#த வரல#றலற எழதக
னற 
ஆ�
#
யர பலர#லம மத
ககபபடவத 
இயலப#$த#கம.  மத
ககபபட மவணடம எனக
னற 
உநததலம வரல#றற#�
#
ய#
டம இயலப#கக 
கடசக#ணட வ
டவதம உணட.

இததலகயசத#ர வரல#றறப ப
னபலதத
ல தம
ழ#
ன 
பரவலல ஆ�
#
யர எடததலரகக
னற#ர.  ம$
த 
இ$தத
ன மத#றறம பரவல,  தம
ழ#
ன மத#றறம 
பரவல,  ஈழததம
ழர வரல#ற பரவல,  எனக
னற 
வ
டயஙகலளத த#ஙக
யத#க மதல#ம பகத
 
அலமநதளளத.  தம
ழரகள ய#வரம அற
நத
ரகக 
மவணடய ச�யத
கலள இலவ சக#ணடரகக
னற$. 
இததலகய ச�யத
கள கடடககலதகள#க 
அலமயவ
லலல எனபலத �
.  கமண�மரதத
 
மகவலரய
ல கற
பப
டக
ற#ர..  வரல#றற நலகள
ல 
இரநத ஆத#ரஙகலளத த
ரடடய
ரகக
னற#ர.

இலஙலகத தம
ழரத அத
க#ர மGடபப மப#ர#டடம 
சவறற
சபற#மல நGணட மப#$த
றகக க#ரணம#$ 
வ
டயதலத த$த கரதத#க கமண�மரதத
 
கற
பப
டக
ற#ர.  கலவ
,  ஆளலம,  தன$மப
கலக 
மதலயவறலற சக#ணட அர�
யல நடதத
ய 
தலலவரகள சயநலதலத அனபவ
ததவரகள#கமவ 
இரநத$ர.  இனறவலர ஒர தம
ழததலலவர கட 
�மக பலதலதக கடடசயழபபவ
லலல.  தம
ழரகள 
தமகக
லடமய �மக பலதலதக கடடசயழபப
$#ல 
தம
ழரகளகக#$ சதநத
ரம ம
கவம எள
த#கக 
க
லடககம.  எனக
னற ஆதஙகதத
ல$ ஆ�
#
யர 
இககடடலரய
ல கற
பப
டக
ற#ர.

மதல#ம பகத
ய
ன சத#டரச�
ய#க ம#ற#மபலம 
எஙகள ஊர,  ம#ற#மபலம ம#ண
ககப ப
ளலளய#ர 
வரல#ற, எமத �மக அர�
யல சத#டரப#$ பத
வகள, 
எமத ஊர மனம$#ரகள,  எனக
னற வ
டயஙகள 
க#ணபபடக
னற$.  ம#ற#மபலம ப
ளலளய#ர 
மக#ய
லன வரல#ற மழலமயம#க இபபகத
ய
ல 
வ
ப#
ககபபடக
னறத.  பணலடய க#லஙகள
ல தல 
வரல#ற கறம பர#ணஙகள எமத தம
ழசம#ழ
ய
ல 
எழநத
ரகக
னற$.  இததலகய ப
னபலதத
ல 
ம#ற#மபலம ப
ளலளய#ர வரல#றம ஆ�
#
யர#ல 
எழதபபடடரகக
னறத.  ம#ற#மபலம �#ரநத 
வ
டயஙகலளக கற
ய
ரகக
னற அமதமவலள 
ம#ற#மபலதத
ல த$த பண
 எவவ#ற அலமநதத 
எனபலத அர�
யல சத#டரப#$ பத
வகள எனற 
பகத
ய
ல கற
பப
டடளள#ர.

இநநலன உளளடககம#க அலமயம இரணட#ம 
பகத
ய
ல த
ரககறள
ன சப#ரடப#ல பகத
லய 
லமயம#கக சக#ணட த$த அனபவஙகலள 
மன$
றதத
 தறக#ல உலக
ல சப#ரள
ன மதலவலய 
உணரநத ஒர கடடலரலயத தநத
ரகக
னற$#ர. 
‘வளளவர கணமண#டடதத
ல சப#ரளம 
சப#ளளம�ர வழ
யம ஆயவ வ
ளககமம எனபத#க 
இககடடலர அலமநதளளத,  வளளவர 
கறளகலளயம �#னற#கத தநத சப#ரள சத#டரப#$ 
மதடலல வலயறததம கரததககலளயம 
கற
பப
டடளள#ர.  �
ற�
ற உபதலலபபககளடன 
சப#ரடப#ல அத
க#ர கறடப#ககள இலகவ#$ 
சம#ழ
 நலடய
ல எடதத#ளபபடடளளத.
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ஆலயம அதன மகக
யததவம சத#டரப#க அலமநத 
‘இனச$#ர கடடலரய
ல மணண
ல நலல வணணம  
’  வ#ழ மக#ய
லலக க#ணகஎனபத அலமநதளளத , 

ஆ�
#
ய#
ன ல�வ அனபவதலத வ
ளககக
னற 
கடடலரய#க இத அலமநதளளத.  �மத#யதத
ன 
ந
லலககள$#க வ
ளஙகம ஆலயதலத மபண
க 
க#ககம கடல$ வலயறததவத#கவம இககடடலர 
க#ணபபடக
னறத.

ம#ற#மபலம ம#ண
கக வ
ந#யகர ஆலயதத
ல 
எழநதரள
ய
ரககம வ
ந#யக$
ன மக
லமலய 
கறவத#க அலமக
னற கடடலர ஒனற 
க#ணபபடக
னறத.  பரமபலர பரமபலரய#க 
கறபபடடவரம கரததககள க#றமற#ட க#றற#க 
ச�லல#த அடயவர ம$த
ல எனறம ந
லலதத
ரகக 
மவணடயலவ எ$ உணரநத வ
ந#யகர சத#டரப#$ 
வழ
வழ
ய#க வநத கரததககலள இககடடலரய
ல 
ஆ�
#
யர சத#கததத தரக
னற#ர.

மதரதத
ரவ
ழ# எனனம கடடலர ஆலயதத
ல 
நலடசபறம மதரதத
ரவ
ழ#லவ மன$
றததவத#க 
அலமக
னறத.  மதரதத
ரவ
ழ#வ
ன உளள#நத 
கரததககலள அலசவத#கவம தததவதலத 
வ
ளககவத#கவம அககடடலர உளளத.

ல�வம ஒர வ#ழகலக சநற
 எனக
னற கடடலர 
வ#ழவ#ஙக வ#ழ வழ
க#டடம ல�வ சந#ற
ய
ன 
�
றபபககலள ல�வப சப#
யவரகள
ன 
தவமய#க
கள
ன மமறமக#ளடன எடததலரகக
னறத.
ம#ற#மபலம ப
ளலளய#லர மவணடப ப#டய 
ப#டலகலளயம ஆ�
#
யர இநநலல 
இலணததளள#ர.  ஆ�
#
ய#
ன கவ
லத 
அனபவஙகலளயம இஙக க#ணல#ம.

இலறவன தலணய
ரநத#ல அல$ததம சவறற
ய#க 
அலமயம எனபலதயம அனப வழ
ய
ல ந#ம 
அல$வரம வ#ழமவணடம எனபலதயம ஆ�
#
யர 
கற
பப
டக
னற#ர.  அனமப �
வம#ய அமரநத
ரககம 
தனலமலய ஒர கடடலரய
ல ஆ�
#
யர தரக
னற#ர.
இநநல எழதவதறக தலணந
னற ஆத#ரஙகலள 
இறத
ய
ல தநதளள#ர.

ம
க அழக#கவம எள
லமய#கவம அலமநத இநநல: 
ஊரவரல#றகள கற
ததம தம
ழர வரல#ற கற
ததம 
மதடமமப#தம வ#�கரகளகக அடபபலடய#$ �
ல 
வழ
க#டடலகலள இநநல வழஙகம எனபத எனபத 
த
ணணம.

எழதபபட�த  அற�வ

நற��ரன 

கரவ
ய
ல,  ஓவ
யதத
ல,  �
லலய
ல,  கடடடதத
ல, 
லகமவலலபசப#ரள
ல,  ந
கழததலல,  ச�யல#ககங 
கள
ல,  நணககஙகள
ல ந
லறநத க
லடகக
றத 
எமத அற
வ.  ஓர எணணதலத சவள
பபடதத, 
அடதத தலலமலறகக எடததச ச�லல எழதத 
எனபத ஒர வழ
மலற மடடமம.  இனனம பல 
வழ
மலறகள உளள$. 

உளவ
யலன பல அற
வகள மக#டப#டடன பட 
எழததற
லவ அலலத சம#ழ
யற
லவ வ
ட மவற 
பல அற
வகள உளள$.  உடல�#ர அற
வ,  இல� 
அற
வ,  அக அற
வ,  க#ட�
 அலலத இடம�#ர 
அற
வ (spatial intelligence),  ம$
தத சத#டரப#டல 
அற
வ, இயறலக அற
வ இரததலயல அற
வ எனற 
பலமவற அற
வகள ம$
தரகக உளள$. 
சவவமவற நபரகள சவவமவற அற
வகள
ல கடய 
ஆறறலகலளயம ப
றவறற
ல கலறநத 
ஆறறலகலளயம சபறற இரபபர.  இநத அற
வகள 
எலல#வறலறயம ந#ம எழதத மலம மழலமய#க 
சவள
பபடதத மடய#த. 

ஆடலக#ரரகக,  நடகரகக,  அறலவச �
க
சல� 
ந
பணரகக,  வ
லளய#டட வரரகக உடல அற
வ 
மகக
யம சபறக
றத.  ந#ம எவவளவத#ன ஓர 
ஆடலல எழதத
ல வ
ப#
தத#லம அநத ஆடலல 
க#ணபதறக இலணய#க#த. 

ஓவ
யரகக,  வடவலமபப#ளரகக,  கடடடக 
கலலஞரகக இடம�#ர அலலத க#ட�
யற
வ 

மகக
யம சபறக
றத.  ஆய
ரம ச�#றகளகக ஒர 
படம இலணய#$த எனபத ஒர பழசம#ழ
. 
வடடதலத வலரயலற ச�யத வ
ளககவத
லம 
ப#ரகக படதலதக கGற
,  இத வடடம எனற 
கறவத ம
க எள
த#$த.  ஒரவ#
ன �
நதல$த 
த
றல$ வ
#
தத பத இயலபகலள கறபல$ ச�யய 
அலலத வடவலமகக இநத அற
வ பயனபடக
றத. 
இவவ#மற பலமவற அற
வகள பலமவற வழ
கள
ல 
மகக
யம சபறக
னற$. 

தம
ழ
மல நடபஙகள பறற
 வ
#
வ#$ தகவலகள 
எதவம எழதபபடவ
லலலசய$
னம ந#ம 
அவரகள வ
டடச ச�னற சத#லசப#ரடகள
ல 
இரநதம,  இனறம எமம
டம தலலமலற 
தலலமலறய#க வழஙகம கலலகள
ல இரநதம 
அவறலறப பறற
 ஓரளவ அற
நதசக#ளள 
மடக
றத.  இநதக கலலகள அழ
யவ
டவத எனபத 
எமத பல அற
வகலள அழ
யவ
டவத எனபத#கம. 
இத
ல இரநத ந#ம மGளல#ம,  எமத அற
வகலள 
மGடசடககல#ம,  மGளரவ#ககல#ம,  மபணல#ம, 
பதத#ககம ச�யயல#ம. 

எழதலதத த#ணட படஙகள#க,  ஒலக 
மக#பபககள#க,  ந
கழபடஙகள#க,  பலலடகப 
பத
வகள#க,  சப#ரடகள#க,  ந
கழகலலகள#க ந#ம 
இவறலற ஆவணபபடததல க#லதத
ன மதலவ 
ஆகம.

நனற
 : tamilwikipedia.blogspot.com 
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ச�ஙகளம கறகச ச�ல நலகள

தம
ழ
ல �
ஙகள சம#ழ
ப 
பய
ற�


1955
�
வகரந#தன �
றGக#நத

எம. ட. கணம�$
59 பககஙகள

�
ஙகள மப#த
$

1955

ந#. சபப
ரமண
யம
வரமக�#
 சவள
யட

118 பககஙகள

அடபபலடச �
ஙகளம
1993

அர�கரம சம#ழ
கள 
த
லணககளம
191 பககஙகள

�
ஙகளம மபசவதறக#$ 
லகநநல

1996
எம. ப#லக
ரஷணன

ப
#
�#னம
 க
#
மய�னஸ
72 பககஙகள

தம
ழ �
ஙகள சரகக அகர#த

1999

மக. என. ட. ப#
ஸ
155 பககஙகள

தம
ழ �
ஙகள அகர#த

1972

என. ட. ப#
ஸ
அறலஸ மY#ல சவள
யட

464 பககஙகள
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நலகம 10000

நலக ந�றவனம கடநத ததபப��ஙகலனற ஏழ ஆணடகத� ந�த�வப�யத 
எடட�வத ஆணடல ப�யற��டகத�த பத�டஙக�யள�த.  நலக வதலதத�தத�ல 
(www.noolaham.org)  நலவ��ரப�த�வ ப�யயப�டடள� ஆவணஙக��ன 
எணண�கதக 2011 நவம�ர இறத�ய�ல �தத�ய�ரதத�தனத த�ணடயள�த.  இவவ�ர 
அதடவகத�யம பக�ணட�டமகம�க  நலகம 10000 எனம ���பப வ�ழ� எத�ரவரம 
ப�பரவ�� 25 அனற பக�ழம��ல நதடப��வள�த.

நலக ந	றவன அட�வகள

● நலகத த�டடம பத�டஙகப�டடத 2005

● ந�த� �யன�டதத�ய மதற ப�யற��டடம 2006

● மதல�வத அலவலகம 2007

● மதல ந�த�ச ச�க��பபச ப�யற��ட 2007

● மதல இதணநத ப�யற��டடம 2007

● நலக ந�றவன அதமபப 2008

● அலவலரகள இதணககப�டடனர 2009

● மதல�வத ஆணட��கதக (2008 இறக�னத) 2009

● நலக ந�றவன வதலதத�ம 2010

● நலக ந�றவனம �த�வப�யயப�டடத 2010

● ப�யத�மடல ஆரம��ககப�டடத 2011

● மதல�வத வ�யகத த�டடம�டல 2011

நலக வடலததள அட�வகள

நலக வதலதத�ம இநத�ய பம�ழ� எணண�ம நலகஙக��ல மகக�யம�ன-
பத�ன��கம.  2005  இல ஆரம��ககப�டட இநத எணண�ம நலகம 10,000 ககம 
அத�கம�ன இலஙதகத தம�ழ எழதத�வணஙகத�க பக�ணடத�க 
வ�ரச��யதடநதள�த. 

● 100 ஆவணஙகள ட�ம�ர 2005

● 5,000 ஆவணஙகள ட�ம�ர 2009

● 10,000 ஆவணஙகள நவம�ர 2011

இலஙதகத தம�ழ ஆவணஙகள அலல�த சம�ர 500  ககம அத�கம�ன ம�னனலகள 
�ற��ய வ��ரஙகள அயலகம எனம �கத�ய�ல ச�க��ககப�டடள�ன.  சமலம 
ஏ�தத�� 3000  ந�றவனஙகள,  வதலதத�ஙகள பத�டர��ன தரவகளம 
ச�க��ககப�டடள�ன.

1

www.noolaham.org   www.noolahamfoundation.org

பத�ய நலகம

இதழ 11          15-02-2012



கடடற� கதலகக�ஞ��யம�ன வ�கக�பபடய�வ�ல இரநத 

கக�க�ல� மககநத�ரன

சக�க�ல� மசகநத�ரன (நவம�ர 17,  1950, 
பதலலப�த�,  வ�ழ���டட,  இலஙதக)  ஈழதத 
எழதத��ர.  கதலத த���ன�யவ��ர,  ந�டகக 
கதலஞர,  �மக��நததனய��ர,  உ�வ� ஆசல��கர. 
இவர ��றகததகள,  ந�வலகள,  கடடதரகள, 
கவ�ததகள,  வ�மர�னம,  ந�டகம எனப �னமகப 
���ண�மம பக�ணட �ல வ�டயஙகத� எழத�யள� 
�னமகக கதலஞர.  இவ��ன எழததககள 
இலஙதகய�ன பகழ ப�ற� �தத���தகக��ல எலல�ம 
இடம ��டதத�ரகக�ன�ன,

இவ��ன தநதத ப�லதலய� ��வசப��ரமண�யம �மய 
எழததகக�க ��க�தத�ய வ�ரத ப�ற�வர.  த�ய�ர 
ப�லலமதத.  �னன�தல ச�ர கனக�த� 
வ�தத�ய���தலய�ல ஆரம�க கலவ�தயக கறற, 
��னனர பதலலப�த� மக�ஜனக கலல��ய�ல 
வ�ஞஞ�னககலவ�தயக கற��ர.  ச�ர�ததனப 
�லகதலககழக மரததவபட ம�ணவ�.  1974 இல 
ய�ழப��ணம ப��லகணட தம�ழக கலவன 
��ட��தலய�ல ஒர வ�ஞஞ�ன ஆ����யர�க 
வ�ழகதகதயத பத�டஙக�, 1994 இல அத��ர�க �தவ� 
உயரவ ப�றற,  1999 இல அசத கலவ�பபலதத�ல 
��ரத�ப�ண�ப���ர�க உயரநத தனத பத�ழ�லல 
உச� ந�தலதய அதடநதவர.  கலவ�ததத�ககச 
�ம�நதரம�க உ�வ�யல �ற��யம உ�வ�தததண 
�ற��யம மனவடவகக அ��ககப�டம உ�ச��க�சத� 
�ற��யம கற�வர.  அர� �ண�ய�ல இரநத 
க�லதத�சலசய எழததப �ண�ய�லம தனதன 
ஈட�டதத�க பக�ணடசத�ட ந�டகத தத�தயயம 
மத�ய�கக கறற ந�டக ஆ����யர தரப ��Iடத�ய�ல 
சதரவ ப�ற�வர.  இவர 2007 இல அர� �ண�ய�ல 
இரநத ஓயவ ப�ற��ர.

1972 இல கய�ல �ஞ��தகய�ல பவ��ய�ன "அன��றக 
மனன�ல'’  என�த இவரத மதல�வத 
��றகததய�கம.  பம�ததம 76 ��றகததகத� இவர 
எழத�யள��ர.  இககததக��ல சதரநபதடககப 
�டடதவ இவரத ஆற ��றகததத பத�கத�க��க 
பவ��வநதள�ன.  இவறறள "��ர�வஙகள',  "வ�ழவ 
ஒர வதலப�நத�டடம'’  ஆக�ய இர பத�கத�களம 
சத��ய ��க�தய வ�ரத ப�ற�த.  ��னதனய நல 
வடக�ழகக ம�க�ண இலகக�ய வ�ரத�தனயம 
பவன��ரநதத.

ஈழந�ட �தத���தகய�லம சடர �ஞ��தகய�லம�க 
இவர �ல கறந�வலகள,  ந�வலகத� 
எழத�ய�ரப��னம,  "தய�லம ஒரந�ள கதலயம'’, 
"தவ�னம கவனம'’  ஆக�ய இர ந�வலகளசம 
நலரப ப�றறள�ன.  ந�டகஙக��ல கய�லகள, 
க�சரககதத�ன பத�ல�Iர அரஙக,  அரஙகக கதலய�ன 
ஐம�த�ணட ஆக�ய மனறம �னவலக��கப �த�வ 
ப�யயப�டடள�ன.  "வ�ஞஞ�னக கததகள'’  என� 
அ��வ�யல பதனகதத நல ஒனத�யம 
எழத�யள��ர.

ப�ணண�யம �ற��ய கரதத�யல ம�ற�ததத 
ஏற�டதத�யவர.  ப�ணண�யக கரததககத� தனத 
��றகததக��லம ந�வலக��லம பவ��ப�டததவத�ல 
பவற�� கணடவர.

இலஙதக வ�பன�லய�ல பவம ப��டடம,  இத�யம 
கததயம,  நவ�கத�,  கதலகசக�லம,  இ�சவன�ல 
ச��ன� வ�பன�ல ��ர ந�கழவகள �லவற��ல இவர 
�ஙக �ற��யள��ர.  "த�வநற��நததன"  என� 
பத�ட��ல ஒலதத இவரத கரல ம�கநத வரசவறத�ப 
ப�ற��ரநதத.

"சகளவ�க��ன மழககம"  எனம இவரத ந�டகம,  வட 
இலஙதகச �ஙகIத �த�ய�ன "ந�டக கல�வ�ததகர'’ 
என� �டடதத�தன இவரகக ஈடடகபக�டததத. இத 
தவ�ர சமலம 23 ந�டகஙகத� இவர எழத� 
இயகக�யள��ர.

வட இலஙதக �ஙகIத �த�ய�ன ந�டக கல� வ�ததகர 
எனனம �டடதததப ப�றறக பக�ணடவர.  இரணட 
மத� இலஙதக ��க�தத�யப ���த�யம ப�ற�வர.

பத�ய நலகக கற�பப:  க����ல� மக�நத�ரன 
அவர�ள 20  ககம அத��ம�ன நல�ள� 
எழத�யள��ர எனபத கற�பப�டததக�த.  அவரத 
23  நல�ள நல� ந�றவனதத�ன�ல 
ம�னவரடபபடட நல� வளலதத�தத�ல 
(www.noolaham.org)  உள�ன.  இநத நல�ள� 
ஆவணபபடததத தநதகத�ட  ம�னவரடவதறகம 
உதவ��ள ச<யத�ரநதளம மழளமய�ன 
ஆவணபபடததளலச <�தத�யம�க��யத.

பத�ய நலகம

இதழ 11

15-02-2012

ஆ����யர 
ச. கசணஸவரன

இத ஒர நலக ந�றவன பவ��யட
noolahamfoundation@gmail.com

பத�ய நலகம இதழ�ன உள�டககம  அதனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�தலப��டதடப ��ரத��லப�த�க 
இரககபமன��லதல.  பவ��ய�கம கடடதரக��ன கரததககள கடடதரய��ரகளதடயதவ.  பத�ய நலகம 
இதழகபகன எழதப�டம உள�டககம Attribution-ShareAlike  3.0  Unported  (CC  BY-SA  3.0)  உ��மததடன 
பவ��ய�க�ன�த. மற�த�பபககள அவற��ன மலப��ரத�ய�ன உ��மததடன பவ��ய�க�ன�ன.
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ஆவணம�ககல�ல 
ப�டச�லல நலகஙகள�ன பஙகள�பப

க. ஜ�யஜக�ர	 
நலக உதவ�ய��ர, உடப��டட மக��ர கலல��

�ணதடகக�லம பத�டட ஏசத� ஒர வதகய�ல 
மககள த�ம வ�ழநத வ�ழவ�ன அதடய��ஙகத� 
தம �நதத�களககக தகய��ததவ�டசட 
ப�லக���ரகள.  இத க�லஙக�லம�க 
இடமப�றறவரம ஒர ப�யற��ட�கம.  அனற 
ஏடடலம சடமண வடவஙக��லம 
கலபவடடகக��லம ப�பச�டக��லம �த�வ 
ப�யதவறத� இனறம ஆவணம�கப ��தக�தத 
தவதத�ரகக�ச��ம.  அநத வதகய�ல ��ட��தல 
நலகஙகள இநத ஆவணம�ககலல எவவ�ற 
�ஙபகடககல�ம என�த �ற��ய ஓர அ��மகம�க 
இககடடதர அதமக�ன�த. 

“ஆவணம�ககல (Documentation) என�த ஒனத�ப 
�ற��ய அ��வககத சததவய�ன ஆவணஙகத�ப 
ப�றதல அலலத உரவ�ககதல ஒழஙகதமததல 
��தக�ததல �க�ரதல ச��ன� ப�யற��டகத�க 
க��கக�ன�த.” (ஆத�ரம-வ�கக�பபடய�) 

ஒர �மகம எப�ட வ�ழநதத என�தத வரஙக�லச 
�நதத�கக எடததக கறமமகம�க ஆவணம�ககல 
மகக�யம�க அதமநதள�த.  �ணதடய மகக��ன 
வ�ழதவ அவரக��ன �ண��டதட இனறம 
கலபவடடகக��லம ப�பச�டக��லம சதடக 
பக�ணடத�சன இரகக�ச��ம.  அசதச��ல 
இனத�ய எமத வ�ழவம ���ய�கப 
ச�ணப�டசவணடயத ம�க அவ��யம�கம.  

தம�ழச �மகதததப ப��றததவதரய�ல,  அவரதம 
வரல�ச�� வ�ழவ �ற��ய ஆத�ரஙகச�� 
பத�டரச��ய�கப ச�ணப�டவ�லதல.  அவவ�ற 
ச�ணப�டட ப��ற� ஆத�ரஙகளம த�டடம�டட 
அழ�ககப�டசட� அலலத மத�ககப�டசட� 
அலலத ��ததககப�டசட� வநதள�தம ந�ம 
அ��நத வரல�ற ஆகம. 

இனற எமத ஆவணஙகள ஆஙக�ஙக தன�ந�ர 
மயற��ய�லம கடடதழப��லம 
ச�ணப�டக�ன�ன.  இதறக ���நத உத�ரணம�க 
நலகம த�டடதத�ன ஊட�க ஈழததம�ழ��ன 
�தத�ய�ரம வதரய�ன எழதத�கக ஆவணஙகள 
�த�வ ப�யயப�டடள�தமதயக க��ப��டல�ம. 

இவவ�டதத�ல ��ட��தல நலகஙகள இநத 
ஆவணம�ககலல எவவ�ற �ஙக��ககல�ம என�த 
�ற��ய ��ல ஆரம� ந�தலகத� இககடடதரய�ல 
எடததக க�டடல�ம.  ��ட��தல என�த ஒர 
�மகதத�ன ம�கப ப�றமத�ய�ன ஒர 
ந�றவனம�கம.  எத�ரக�லச�நதத�கத� 
ஆளதமயதடயவரக��க ஆககம 

மதலந�தலய�ன ந�றவனம இத.  இஙக தன�சய 
கற�ல மடடமன�� எத�ரக�லதத�ல அநத 
ம�ணவரகள ���நத ததலமத�ய�னர�க 
உரவ�கதறக��ய வழ�க�டடலகளம வழஙகப 
�டக�ன�ன. 

இதறக ஏற� சதடதலயம வ���பத�யம 
ந�கழததவதறக மகக�யம�க அதம�தவ 
��ட��தல நலகஙகள ஆகம.  இநத நலகஙகள 
தன�சய நலகத�யம �தத���தககத�யம த�ஙக� 
ந�ற�னவ�க அலல�மல எமத வ�ழவ வரல�ற 
��ரநதவறத�ச ச�க��தத ஆவணப�டததம 
க�ம�கவம த�கழ சவணடயத அவ��யம�க 
உள�த.  ஏறகனசவ இநதச ப�யற��டக��ல 
இலஙதகய�ல உள� ப��தநலகஙகள மறறம 
�லகதலககழக நலகஙகள ப�யல�ற�� 
வரக�ன�ன. 

ஒவபவ�ரர ��ட��தல நலகமம ஏறகனசவ 
வழககதத�ல உள� நலகள,  �தத���தககள, 
�ஞ��தககள மறறம ��� எழதத�கக 
மயற��கத�யம ��த�ரணம�க வ���பபகக 
தவதத�ரகக�ன�த.  இதவ ம�ணவரக��னதம 
ஆ����யரக��னதம வ���பபககம ஆயவககம 
உ��யனவ�க அதமநத�ரப�ன.  இததன நலகம 
எனற ப��லலப�டக�ன� எலல� அதமபப-
ககளசம கதடப��டகக�ன�ன. 

ஒர ��ட��தல நலகதத�ல இதறகம அப��ல 
எவவ���னவறத� ஆவணப�டததல�ம எனற 
சந�ககசவ�ம. 

1.  ��டநலகள -  கலவ� பவ��யடடத 
த�தணகக�தத�ல இலவ�ப��டநலக��க 
க�லததககக க�லம பவ��ய�டப�டட 
எலல�ததத� ��ரநத நலகளம 
2. ஆ����யர தகநநலகள -  சத��ய கலவ� 
ந�றவகம மறறம கலவ� பவ��யடடத 
த�தணகக�தத�ல அ��மகப�டததப�டம ஏதனய 
வழ�க�டடலகள 
3. கலவ� அதமச��ன�ல வ�ச�டம�க 
பவ��ய�டப�டவன.  (உத�ரணம -  நலகள, 
மலரகள)
4. ம�ணவரக��ன ப�யற��டடம அலலத 
ஆயவகள (க.ப��. உ/த ம�ணவரக��னத) 
5. க��தத ��ட��தலக��ல கற��ககம 
ஆ����யரக�த நலகள மறறம ஆயசவடகள 
(மடயம�ன�ல)
6. க��தத ��ட��தலச சழல ��ரநத 
பவ��யடகள (எழதத��ர,  மறறம ப��த 
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ந�றவனஙகள)
7. ��ட��தல ��ரநத ப�யயப�டம ஏதனய 
ப�யற��டடம அலலத ஆயவகள (ம�ணவர, 
ஆ����யர, ஏதனயவர)
8. ��ட��தல ஆணட மலரகள,  மலரகள, 
�ஞ��தககள, �ரவ இதழகள, ப�யத� மடலகள 
9. �தழய ம�ணவர �ஙகம மறறம ��ட��தல 
��ரநத க�த�ச�ஙகஙக��ல பவ��ய�டப�டம 
எழதத�கக ஆவணஙகள
10. ��ட��தல வரல�ற,  கடடட அதமபப 
மறறம அதனடன இதணநத ஆவணஙகள 
11. ��ட��தல ந�கழவகள பத�டர��ன 
அதழப��தழகள,  �தத���தக நறகககள, 
பதகப�டஙகள 
12. ��ட��தல பத�டர��ன மகக�யம�ன 
ஒ��பச�தழகள, ஒ��ந�ட�ககள
13. த��கர,  அத��ரகள,  ஆ����யரகள 
ஆக�சய���ன மகக�யம�ன க��பபககள 
14. ��ட��தலய�ன ��ததனகள 

இவவ���னவறத� ஆவணப�டததமச��த ஒர 
��ளத� அலலத ��ட��தல ��ரநத �மகம தமத 
��ட��தல �ற��யம அத வ�ரநத வநத வரல�ற 
�ற��யம அ��நத  பக�ளவதறக வ�யபப ஏற�டம. 
ம�கப ப�றமத�ய�ன ஆவணஙக��க இதவ 
கரதப�டம கடடதத�ல எமத தம�ழர கலவ� 
வரல�ற��ல க��தத ��ட��தலயம அத ��ரநத 
�மகமம எவவ���ன ந�தலய�ல இரநதள�ன 
என� வரல�றற ஆயவகக வழ�க�டடக��க அதவ 
அதமயககடம. 

இவவ���ன சவதலகள ஒர ��ட��தல 
நலகதத�ன சவதலசசதமதய அத�க��ககம 
எனச�� அலலத ��ட��தலக கற�ற 
ப�யற��டடல இதவ ப�லவ�ககச 
ப�லததம�டட� எனச�� கரத� �லர இததனத 
தடடக கழ�ககல�ம. 

ஆன�ல ��ட��தல ��ரநத �மகதத�றக 
எபச��தம இதவ சததவய�னதவய�க 
இரகக�ன�ன.  க��தத ��ட��தலய�ல இரநத 
கலவ� கறற பவ��சயறம ��ளத� தனத எத�ரக�ல 
ஆயவத சததவகளகக இநத நலகஙகத� மI�வம 
ந�டசவணடய ந�தல உள�த.  வரல�றற 
நலகத�யம ��� தத� ��ரநத நலகத�யம 
எழதம ச�ர�����யர மறறம ஆயவ��ரகளகக 
ம��ன��ம�ர த���தத கலல�� நலகஙகள ம�கப 
ப�றமத�ய�ன ஆவணஙகத� வழஙக�யள�ன. 

ஆன�ல தம�ழர ��ரசத�ஙகத�ப 
ப��றததவதரய�ல பத�டரச��ய�ன ச��ரசசழல 
எலல�வறத�யம அழ�தத வ�டடரகக�ன�த. 
இனற பவ��ந�டக��ல கலவ� மறறம ஆயவ�தனச 
ப�யயம �லர அநதநத ந�டக��ல உள� 
நலகஙக��ல இரநத தம�ழர வ�ழவ �ற��யம 
வரல�ற �ற��யம சமதலதசத�ததவரகள எழத�ய 
க��பபகக��ல இரநத சதடப��டதததத�ன எமத 
வரல�றத� எழத சவணடய தரப��கக�ய ந�தல 
ஏற�டடள�த. 

எனசவ எமத ��ரசத�தத ஆவணஙகத�ய�வத 
ந�ம ச�ண�ப ��தகக�கக மனவரசவணடம. 
அதவ எமகக இலல�வ�டட�லம எத�ரக�லதத�ல 
வரபச��க�ன� எமத �நதத�களகக ந�ச�யம 
உதவபச��க�ன�ன.  இவவ���ன ப�யற-
��டடததத இலஙதகய�ல உள� ��ட��தல 
நலகஙகள தததமத தகத�ப��டடகக ஏற� 
சமறபக�ளளம ச��த எலல�வறறககம 
ஒரவதரசய� அலலத க��தத நலகதததசய� ந�ம 
சதடசப�லலசவணடய ந�தல ஏற�ட�த. 
எலல�வறறககம சமல�க  எமத வ�ழதவயம 
எமத வரல�றத�யம எமத �ண��டதடயம 
எமகக அநந�யர வநத கறறததரசவணடய 
தரப��கக�யம ஏற�ட�த எனறம ப��லலல�ம. 

இலணயதத�ல தம�ழக கலலககளஞச�யஙகள

தம�ழ�ல மதனமதலல வ���வ�ன கதலக 
க�ஞ��யஙகத� பவ��ய�டட ப�ரதம தம�ழ 
வ�ரச��க கழகதத�தனசய ��ரம.

த�.  ச.  அவ�ன���லஙகம ப�டடய�ர ததலதமய�ல 
தம�ழ வ�ரச��க கழகம 1947 ஆம ஆணட தம�ழக 
கதலகக�ஞ��யம ஆககம �ண�கத� ஆரம��ததத. 
மதல�வத பத�கத� 1954 இல பவ��ய�னத. 
�தத�வத பத�கத� 1968 இல பவ��ய�னத. 
இவற��ல மதல 9 பத�கத�கள ஒவபவ�னறம 
ஏ�தத�ழ 750 �ககஙகத�யம கதட��த பத�கத� 560 
�ககஙகத�யம பக�ணடதமநதன.

கழநததகள கதலகக�ஞ��யதத�ன ம�த��� ஒனற 
1965 இல தம�ழ வ�ரச��க கழகதத�ல 
பவ��ய�டப�டடத.  மதற�த�பபப �ண�கள 1968 இல 
பத�டஙக� 1976 இல ந�த�வப�ற�ன. மதற�த�ப��ன 
�த�ப������யர�கப ப���ய��ம�த தரன 

ப�யற�டட�ர.  ��றவரகளகபகன பவ��வநத 
இககதலகக�ஞ��யம �ததத பத�கத�கத�க 
பக�ணடத�க அதமநதள�த.  ஒவபவ�ர 
பத�கத�யம ஏ�தத�ழ 100 �ககஙகத�க 
பக�ணடள�த.

இவவ�ர கதலகக�ஞ��யஙகளம இபப��ழத தம�ழ 
இதணயக கலவ�ககழக வதலதத�தத�ல �டககக 
க�தடகக�ன�ன.

தம�ழக கதலகக�ஞ��யம
http://www.tamilvu.org/library/kalaikalangiyam/lkk00/html/lk
k00hom.htm

கழநததகள கதலகக�ஞ��யம
http://www.tamilvu.org/library/kulandaikal/lku00/html/lku00
hom.htm

தகவல  - சக���  
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ஆவணபபடததல  பயனம அத�ல தம�ழரகள�ன  ச�றபபம

க�ச	 வ	சவந�தன  

ஆவணப�டததல என�த தன� ஒரவர வ�ழவ�லம ���, 
ஒர �மக அ�வ�லம ���,  ஒர அர��ஙகதத�லம ���, 
ஒடட பம�தத இனதத�ன,  அதடய��தத�ன எத�ர 
க�லததத,  உறத� ப�யவத -  ஆவணஙகளம, 
ஆவணப�டததலசம.  அப�டய�ன�ல ஆவணம 
என�த எனன? ஆவணப�டததல  என�த எனன?

ஆவணம என�த அன��ட நதடமத� வ�ழவ�ல 
நமம�ல �யன�டததப�டம ம�க எ��தமய�ன 
கடதஙகள,  க��பச�டகள,  தகசயடடக க��பபகள 
மறறம ந�ம நமத கலவ� க��தத தரவ மறறம 
தகத�ச��ன��தழகள,  வடட மதன மறறம 
ப��ததகக��ன உ��தமப �தத�ரஙகள என�னவ�க, 
ந�ம எ��தமய�க ப��நத பக�ள�ல�ம..  இதவன�� 
அர��ஙகம அன��டம பவ��ய�டம க��பபகள 
அதனததம ஆவணஙகச�.  சமறப��னனதவக��ல 
ந�ம �லவறத�த தவ�ரகக இயல�த ஆவணஙக��க 
��தக�கக�னச��ம.  இதவக��ன அபச��ததய 
சததவ நIஙகம ச��த,  அததன ந�மம ம�நத 
வ�டக�னச��ம.  அதன இன��யதமய�த தனதமதய 
உணர �ல �மயஙக��ல ந�ம உய�ரடன கட இரப�த 
இலதல. அதன சததவ க��தத நம வழ�தசத�ன�லகள 
சதடம ச��த,  க�தடகக�மசலசய ச��யவ�டம. 
இதறகப ப�ரம��லம,  ப��தவ�ல ��ல �ல 
க��பபகளம,  தரவகளம இன� சததவப�ட�த எனற 
ந�சம ஒர வழககம�ன மடவ�றக வநத 
வ�டக�னச��ம.

ஆவணப�டததல என�த வ�ழ�பபணரவடன,  ந�ம 
நதடமத�ய�ல �யன�டததம ஒவபவ�ர 
��ன��தழகள,  தரவகக��பபகள,  கடதஙகள, 
அர��தணகள,  உ��தமப �தத�ரஙகள,  ந�ம �டதத 
பததகஙகள (கலவ�, கதல மறறம இலகக�ய வடவஙகள 
உட�ட ),  ந�ள சத�றம �யன�டததம ப��ரடகளம 
கட,  தகவ�டப�ட�மல அதன க�ல ந�தலய�ன 
அவ��யம க��தத அலட��யம இலல�மல,  இதவகத� 
பத�கததப ��தக�ததல.

சமறப��னனதவகள எலல�ம ஒர �மத�யதத�ல 
உள� ஒவபவ�ர கடமகனககம  ம�க இன��யதமய� 
கடதமய�கக க��ப��டக�ச�ன.  இதன க�ரணம 
க��தத ம�க அவ��யம�க,  வ���வ�க ந�ம ப��ரள 
உணரநத பக�ளவத,  க�லதத�ன கடட�யம.  இநத 
வதகய�ல ஆவணப�டததல என�த �ல த�ஙக��ல 
(அரச,  மககள இயககஙகள,  �லகதலககழகஙகள, 
கலவ� ந�தலயஙகள,  இலகக�யவ�த�கள,  அ��வ�யல�ர, 
பத�ழ�ல��ர ந�றவனஙகள,  தன� ஒரவர,  தன� ஒர 
கடம�ம ��ரநத,  என �ல தரப�டட அஙகதத�னரகள ) 
இயஙகம �மகம,  தம ப��றப��ல அதவகத� 
இதடவ�ட�த,  பத�யவ�லல�த அவவபச��த 
தஙக��ன தடயஙகத�,  ஆவணஙகத�,  ந�கழவகத� 
க��பபக��கசவ� அலலத ப��ரள �டம 
க��யடக��கசவ� ��தக�ததல என�சத 
ஆவணப�டததல.  ஆக,  ஆவணப�டததல என� 
ப�யல��ட ஒர �மகதத�ன பத�டர வ�தனய�கப 
��ன�ற�� வரவத�கம.  இத�ல பத�யவ ஏற�டட�ல; 
அத,  ந�ம நம எத�ரக�லததத பத�தலதத ந�றகம 
ந�தலககக பக�ணடவநத வ�டம.

இன� ஆவணஙகத� இனம க�ண�த எவவ�ற எனற 
��ரபச��ம.

நம வடடல ம�டதத�ல,  ���ரதத�ன இடககக��ல, 
�ரண�ல,  இரககம எநத ஒர அவ��யம�லல�க 
க��பபகளம,  ப��ரடகளசம எத�ர��ர�மல 
ஆவணஙக��க ம�றம.  ��னற :  க�தரககடதய 
அடதத சக�டதடயர என� ��றற��ல வ�ழநத சர�ஜ� 
மதததய� என�வர தன வ�ழ ந�ள மழதம 
ஆவணஙக��க அவர க�லதத�லம,  அதறகச �றற 
மநததய க�லஙக��லம பவ��வநத வ��ம�ர 
க��பபச�Iடடகள ( Bit notices for social events)  வ�ர 
இதழகள,  ம�த இதழகள,  இநத�ய 
வ�டததலபச��ர�டட க�லஙக��ல வ�டப�டட 
தணட��கதககள,  அணதட அயல�ர,  மறறம 
நண�ரக��டம ப�ற� பததகஙகள,  தகவ�டப�டட 
ப��ரடகள,  அனத�ய ந�டக��ல கடல கடநத 
வ�ண��ம ப�யத தம�ழரக��ன பதறக ஆ��ய ந�டட 
ஆவணஙகள அதன ஊட�க க�தடககபப�ற� 
ஐசர�ப��ய இதழகள,  �யன�ட ப��ரடகள என 
��க��டன�� சதடவதம,  அதவகத� 
க�லவ��த�ப�ட த�சன பத�கதத ��தக�ததம 
வநத�ர.

அவர வ�ழம க�லஙக��சலசய, �லகதலககழகஙகளம 
ம�ணவரகளம அவரத ��றறர சந�கக� தஙக�த 
ஆயவ�றகப �தடபயடததனர.  அவர தவதத�ரநத �ல 
தகவ�டப�டட தணட��கதககள,  வ��ம�ர 
க��பபச�Iடடகள ச��ன�தவயம கட ஆயவகளககப 
ப���தம உதவ�ய�க இரநதத.  அத மடடம அலல, 
அத பவளத� அர��ட��ய�ன இரணட 
நற��ணடக��ன இதடப�டட க�லதத�ன 
கணண�டய�க இரநதத,  இரநத வரக��த.  அவர 
வ�ழ ந�ள மழவதம தமத வடடல அதர 
நற��ணடகளககம சமல�க ச��ற�� ப�ப�ம�டட 
��தக�தத வநததன வ�த�வ,  ஒர  �மத�யதத�றக 
மடடமலல,  ஒர க�ல ந�தலய�தன ஆர�ய சவணட 
உலக�ல �ல கணடஙக��ல இரநதம ப�னதன வநத 
6ர��ஜ� மதததய�  (ப�னதன தரமண� )  ஆயவ 
ந�தலயதத�ல தஙக�த ந�டடன கடநத க�லததத 
பத��நத பக�ளக�ன�னர.  அதமடடமலல எத�ர 
க�லதததயம உறத� ப�யத பக�ளக�ன�னர.

இபச��த ந�ம சமசல கணட ��னறக��ல,  இரணட 
ப�யத�கத� பத��நத பக�ள�ல�ம.

*  தன� ஒரவர த��டட என�த கடம� ஆவணஙகள 
என� ந�தல கடநத,  ஒர க�லதத�ன �த�வகத� ஒர 
அரச ப�யய சவணடய ஒன��தன தன� ஒரவசர 
ப�யத,  அதசவ ��ன ந���ல சத��ய ஆவணம�க 
உரபப�றவத. (National Archive).
*  கழ�ககப�டட தணட��கதககள உட�ட, 
�யன�டப��ரடக��க இரநத தகவ�டப�டடதவ 
(ச�ன�,  ந�டக��பச�ட,  மகககணண�ட,  பஙக�ன 
கவத�கள, எழதம தமக கடதவகள, மரப��தவகள 
)  எனற �மகதத�ல வ�ரம�ப�ட�ததவகள எலல�ம, 
��றக�ல ஆவணஙக��க ம�றம என�தம,  அத 
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க�லதத�ன �த�வக��ய ந�னற �ல வ��ககஙகள தரம 
என�சத.
*  இவறத� ந�ம ஏன கவனதத�ல பக�ள� சவணடம 
என��ல?  இதவபயலல�ம ஒர கடம� ஆவணம�க 
இரகக மழதம தகத�ய�னதவ.  அத�வத ந�ம நமத 
கடம�தத�ல உள� �ல ஆவணஙகள,  வடட 
உ��தமப�தத�ரம உட�ட ��தக�ககப�ட 
சவணடயதவ.  அவற��ல நம கடம� 
உறப��னரக��ன கலவ�ச��ன��தழகள,  கடதஙகள, 
ந�டக��பச�டகள,  ந�தனவகக��பச�டகள 
(Autograph) ஆக�யதவயம ஆவணஙகச�.

இவறத�க கடவ� ந�ம ��தக�கக சவணடம 
என��ல?  ஆம,  சவணடம என�சத �த�ல. 
ஆவணஙகள என�த ஊதமய�க இரநத, 
உணதமதய தகக �மயதத�ல வ��ககம க�� ந�றகம. 
தன� ஒரவ��ன கடம� ஆவணம, சத��ய ஆவணதத�றக 
ஒப��னசத.  இததன ந�ம உணரநத வ�டட�ல,  ��ன 
அநத �மகம ஒர �I��ய பந��யடன 
மனசன�கக�சப�லலம.

ஆவணபபடததடல நம கழநடதகளகக கறப	பபப�ம 
அஞ�ல ததலகள ச�க��ப�தன வ�ய�ல�க 
வழககப�டததல�ம.  அதத�ன ஒர கடமகன�ன மதல 
ஆவணப�டததல க��தத வ�ழ�பபணரவ�கம. 
இததடன,  ந�ம நமத கழநததகளகக நமத 
�ண��டடன பத�டர ந�கழவ�தன அவரகள வயத 
மத�ரச��கக ஏற� ப�வ� வழ�ய�க க��வரம ச��த, 
நமத கடநத மறறம எத�ரக�ல தனனணரவ�தன 
ப�ப�ம ப�யயல�ம.  அதசவ ஒர ஆவணப�டததல 
த�ன.  இநத வ�ழ�பபததனதம ��னனர தன கடம�தத 
தகவலக��ல இரநத ஒர இனதத�ன,  ந�டடன 
�த�வகத� ��தக�ககம �I��ய கடதமகக 
இடடசப�லலம. சமலம ஒர ��னற.

இர�த�ம நற��ணட பத�டகக க�லதத�ல ரஷய 
ந�டடன �மக அர��யல ச��ர�டடஙகள 
நதடப�ற�ன.  அதன பத�டர ந�கழவ�க ச��வ�யத 
பரட�� ந�கழநத அதன ததலதமப ப��றப��றக வநத 
த�ர.  வ���டம�ர உலய�னவ பலன�ன,  தமத ந�டட 
மகக��டம சவணடசக�ள ஒனத� வ�டதத�ர.  அத 
”மககள ய�வரம தஙக��டம உள� ��ற ��ற 
க��பபகள,  தகப��ரத�கள,  தகசயடகள,  கடதஙகள, 
எழததகக��பபகள அதனதததயம ச�க��ததத 
த�ரஙகள,  ந�ம நமத ச��ர�டடஙகத� 
ஆவணப�டதத� க�லவ��த�யடன �கதத,  பத�கதத 
��னனர வரம நம வழ�தசத�ன�லகளகக தவகக 
சவணடம.  அதசவ ந�ம அவரகளகக நமத 
உதழப��ன வலய�தன உணரவம,  அவரக��ன 
எத�ரக�லதத�றக உநததல�கவம இரககச ப�யயம. 

“இத க�லதத�ல ப�யய சவணடய அவ��யம . என��ர.

பதச	ய ஆவணஙகள 
சத��ய ஆவணஙகள என�த ஒர ந�டடன 
அர��ஙகதத�ல தன கடநத க�ல,ந�கழ க�ல அரச 
நடவடகதககள,  ந�கழவகள,  நIத�மன� 
ஆவணதபத�கபபகள,  �டட மன�,  ��ர�ளமன� 
க��பபகள,  அதவ நடவடகதககள,  பத�லலயல 
மதனபப வ�யநத,  பத�டரபதடய க��பபகள, 
அர��யல ததலவரகள,  கவ�ஞரகள மறறம �லதத� 
அ��ஞரகள ஆக�யவரக��ன எழததகக��பபகள 
ஆக�யவறத�த பத�கதத ��தக�ததசல,  ஒர சத��ய 
ஆவணகக�ப�கம�கம (National  Archive). இத 
அர��ஙகதத�ல ந�தலய�ன, ஒர கழ அதமதத ப�யல 

�டததப�டம. அநத ந�டடன கடமககள, ம�ணவரகள, 
கலவ�ய��ரகள,  ஆயவ சமறபக�ளசவ�ர இஙசக 
தஙகத� மத�ய�கப �த�வ ப�யத தஙகளககத 
சததவய�ன ஆயவகத� சமறபக�ள�ல�ம. 
கடய��தம இலல�த ��� ந�டடனரம தஙகள 
ந�டக��ன ���நததரக கடதததடன மத�ய�கப �த�வ 
ப�யத ஆயவகள சமறபக�ள�ல�ம.  இஙக ஆயவகள 
சமறபக�ணடவரக��ன பததகஙகளம மறறம ஏதனய 
சவ��யடகளம பக�ணட ஒர நலகமம ப�யல�டம. 
இத தவ�ர ஆவணஙகத�ப ��தக�ககம �ண�யம 
உலக��வ�ய தரப�ட ��தக�ககம ����வ ஒனறம 
இயஙக� வரம.  ப��தவ�க ஆவணக க�ப�கஙகள 
ப��தமககள அதனவரம எ��த�ல �ஙகப�� 
மடய�த.  அத சததவயம இலதல.  இத ஆயவகள 
ப�ய�வரகளகக மடடசம உதவம.

அரஙக�டச	யகஙகள
ப��தமககள எ��த�ல கணட �யனப�ரம வதகய�ல 
அதமயபப�ற�தவ அரஙக�ட��யகஙகச�.  இதசவ 
எ��ய மககள  ப��நத பக�ளளம வதகய�ல 
பத�லலயல ��னறகள, உரவச��தலகள, ஓவ�யஙகள, 
�ழஙக�ல �யன�ட ப��ரடகள,  க�லம சத�றம 
அகழவ�யவ�ல பவ��ப�டம கற�டவஙகள 
ஆக�யவறத� அழக�ய கணண�ட க�ட��ப ச�தழக��ல 
தவதத,  ��மரரம உணரம வணணம நமத பத�னமச 
��னறகத� ப��தமககளகக அ��யத தரவ�ரகள. 
அரஙக�ட��யகஙகள,  ஒர ந�டடல ததலதமய�க ஒர 
இடதத�லம,  மறறம ம�வடட ந�ரவ�கஙகள உள� 
ப�ர நகரஙக��ல ����ய அ�வ�லம அதமப��ரகள. 
ஒவபவ�ர ம�வடடதத�ன ���பப பத�லலயல 
��னறகள அஙக தவககப�டடரககம.  ம�க உனனத 
பத�லலயல வடவஙகள ததலதம அரஙக�ட��யகம 
ப�னற வ�டட�ல அததன பதகப�டம அலலத, ம�த��� 
வடவம எடதத க��பபகளடன அநத ம�வடட 
க�ட��யகதத�ல தவப��ரகள.  கழநததகத� 
ஒவபவ�ர அரஙக�ட��யகஙகளககம அதழததச 
ப�லவத உனனதம�ன கடதம.  அவரகளகக இ�ம 
வயத�சலசய பத�னதம வரல�றகளம,  பத�லலயல 
வடவஙகத�யம,  அததன ��தக�ப�த க��தத 
வ�ழ�பபணரவம,  ��றக�ல ததலமத�ய�னர வ�தழயட 
வ�தழய�க ப��றபபணரச��யடன ப�யல�ட வழ� 
வதக ப�யயம.

தன	 ஒரவர ஆவணதத	ரடட
தன� ஒரவர ஆவணம த�ரடடதல அலலத ��தக�ததல 
என�த ஒவபவ�ர கடம�ம சத�றம ப�யய மடயம. 
அத கடம� ஆவணம�க அ��யப�டம.  அவரக��ன 
ந�டக��பச�ட,  ��ர�டடச ��ன��தழகள,  தம 
மனசன�ர ப��தவ�ழவ�ல ஈட�டட க��பபகள, 
பதகப�டஙகள அதசன�ட பத�டரபதடய 
ஆவணஙகள,  ஆக�யவறத�த பத�கப�தம 
��தக�ப�தம ஆகம.  இத ச��ல �லர தஙக��ன 
ஆவணஙகத� தஙகள வடடன வரசவற�த�ய�ல 
தவததள�னர.  அப�ட இட வ�த� இலல�வ�டட�லம 
அதவகத� மத�ய�க சக�பபக��ல தவதத 
��தக�தத வரல�ம.  இப�ட ��தக�ககப�டம தன� 
ஒரவர ஆவணதத�ரடட ��றக�லஙக��ல சத��ய 
ஆவணதத�ன ந�தலகக உயரநத ந�றகம.  எ��ய 
ச�க��ததல என� ந�தலய�ல மனபனடககப�டட, 
சர��� மதததய� அவரக��ன,  த�ரடட �ல 
�லகதலககழகஙகள சதடவநத �யன�டததம 
ப�டடகம�க த�கழக��த..  நம தம�ழ மணண�ல 
ஒபபயரவற� அரஞப�யதல ப�யத,  வ�ழவ�ஙக 
வ�ழநத தம�ழபப�ரஙகட மகக��ன வ�ழவ�யல, 

6



இலகக�யம,  பத�னதம அதனதததயம 
ஆவணப�டதத�ய ப�ரதம தம�ழ த�தத� த�ரம�க. 
உ.சவ.��ம� ந�த ஐயர அவரகத�சய ��ரம.

தம	ழ த�தத�
ப�வவ�யல தம�ழ பம�ழ�ய�தன மIடடரவ�ககம ப�யத 
ப�ரநததக:  இனற ந�மம,  நம கழநததகத�யம 
��தழபபகக�கசவ �டககதவககம சந�ககம இரககம 
க�லதத�ல,  �றற மனனசர தன வ�ழதவ,  தம�ழ 
�டப�சத தன சந�ககம எனற,  ஒர நலல�����யதரத 
சதட இறத�ய�ல,  மக�வ�தவ�ன மIன�ட�� சநதரம 
��ளத� அவரக��டம வநத ச�ரநத,  அநத ந�ள 
மதல�ய தம�தழயம,  தன வ�ழதவயம 
ஆவணம�கக�யவர த�ரம�க ஐய� தம�ழ த�தத� 
அவரகள.  அவர வ�ழநத க�லம என�த,  ம�கச���ய�க 
ஒர க�ல ந�தலய�னதனம�ற�தததக பக�ணடரநதத 
அதன நம இனறமகட அவரத'என ���தம'  என� தன 
வரல�றற நலல,  க�ணம ச��த உணர மடயம. 
ஆன�ல அததன த�ன வ�ழம ந���சலசய உணரநத 
தம�ழ த�தத� அவரகள, ���ய�ன சநரதத�ல ஏடடல, ஒர 
��ல கவ�ர�யர வடக��ல இரநத �ழநதம�ழ 
இலகக�யஙகத� அசச�ற��ன�ர.  இநத க�ல 
ம�ற�தததயம,  வ�ழவ�யலன தனம�ற�தததயம 
ம�கச���ய�க ப��நத பக�ளவசத ஒர கடமகனகக 
சததவய�ன �ணப.  அததனயம த�ணட,  வழகக�ல 
இரநத தவதIக �கத� இலகக�யஙகள தவ�ரதத,  ம�கச 
��ற��னதமய�க உயர �ணடதர வடக��ல இரநத 
�ல இலகக�யஙகள ப�யர பத��ய�த �ல தம�ழரக��ல 
2500 வரடஙக��க �ட எடககப�டட,  (இதவம 

…ம�கபப���ய பத�டர ஆவணப�டததசல.!)ப�யர 
பத��ய�த �ல தம�ழரகள க�லதசத தம கடதமதய, 
இதடவ�ட�த �லன எத�ர ��ர�மல ப�யத 
ச��னதன�ல,  அததன தம�ழ த�தத� 19 ஆம 
நற��ணடல அசச�ற��ன�ர. இதறக மனசன�டய�க, 
ஈழதத அ��ஞர த�ரம�க ��.தவ.  த�சம�தரம ��ளத� 
அவரகள 1853 இல நIத� பந�� வ��ககம,  மறறம 
பத�லக�ப��யததத அச��ல ஏற��ன�ர.  இதன ���க 
�ல அ��ய நலகத�யம,  அதன மண�மடய�ய �ஙக 
இலகக�யஙகத�யம தம�ழ த�தத� அவரகள 
பவ��ய�டட ���சக,  தம�ழ�ன பத�னதம உலக��நத 
ஒன��னத.

ஊர சத�றம ப�னற ஒவபவ�ரவர வடக��லம 
இரககம அரநதம�ழ இலகக�யததத மIடட அசச�ற�� 
அழக�டதத�ன�ர என��ல-  அவரத ஆவணப�டததல 
என� அரம�ண�ய�தன,  ஈபதனன ப���த?  எனற 
இனத�ய ததலமத� ந�தனககககடம.  �தன 
ஓதலசசவடகள எலல�ம ஒர நற��ணடறக சமல 
இறறபச��கம.  அததன இர �ககஙக��லம நல 
பக�ணட சக�ரதத கடட (அதன�ல த�ன,  ந�ம 

” ”  �டககம பததகம என� வடபம�ழ� ப��லலகக நம 
�ஙக க�லம பத�டட 'நல'  என�னர.  நகல�ர 
சத�கததவறறள எலல�ம தளல என�த �டததவரகள 
�த�வ ப�யத பத�கப�த எனற ப��ரள.)  சவப��தல 
ச��ன� மரததவ க�ப��ல த�ன ��தக�ப�ர.  அதன 
உறத�கக�லம இறத�ய�தன அதடவத அ��நத, 
மIணடம �ட எடப�ர.  இவவ�ற �ஙக 
இலகக�யஙகத�,  கடநத இரணட�ய�ரதத ஐநற 
ஆணடக��ய  மதம கடநத,  உணதம அ��நத, 
�ணடதர ப�ரமககள க�தத வநதள�த,  தம�ழ ப�யத 
தவப�யசனயன�� சவற எனன?  அநதத பத�டர 
வழ�ய�ல க�ல ம�ற�தத�தன உணரநத இரவர த�ன, 

தம�ழ த�தத�வம ஈழதத அ��ஞர ��.தவ.த�சம�தரம 
��ளத� அவரகளம.

க�தடதத சவடகத� தரம����ப�த,  அததன சவற 
இடதத�ல க�தடதத சவடகளடன ஒபப சந�ககவத, 
ப�லல��தத இடஙகத� அதன சநர இதணய�ன சவற 
சவடக��ல �����ரதத க�க�ததத�ல ப�யரதத 
எழதவத,  ப�லல��தத வ�ட�டட தகக ��னற 
இலல�த இடஙகத� (……  )  சக�டடட,  "இநத 
இடஙகத� �ழத�டட சவடக��ல க�ணக 

…க�தடகக�தமய�ல அதன�டசய வ�டக�ச�ன.”  எனற 
க��பப�ழதவத,  எழத�யவறத� பத�கதத க�க�த 
வடவ�சலசய ��தக�தத (அவர க�லதத�ல கடதவய�ல 
பத�டட எழதம ச�ன� என�ததனயம ந�தனவ�ல 
பக�ளக;  சமலம க�க�தம என�த அத�கம பழககதத�ல 
இலல�த ஒனற என�தம ந�தனவ�ல பக�ளக) ��னனர 
ப�னதன வநத (மதலல தம�ழ த�தத� 
கம�சக�ணதத�ல வ�ழநத வநத�ர) அச��ல ஏறறவதம 
அதறக மனனர அசசப��தழ �����ரப�த,  (Proof 
reading) என�த�க ஒர ப�ரம�ண�தய ப�ப�ம� 
ப�யத�ர.  இநதத தகவலகள ம�க எ��தமய�க, 
ப�னதன வநத ச��கம �யண ந�கழவ�தனககட தன 
வரல�ற��ல எழத� உள��ர.  “ ”அவரத என ���தம 
என� தன வரல�றற நலம ஒர நற��ணடன 
ஆவணம�ய த�கழக��த.

இப�டய�க தன� ஒரவர ஆவணதத�ரடட என�த ��ன 
ந���ல சத��ய ஆவணதத�ன உயர ந�தலககச ப�னற 
ந�றகம.  தம�ழ த�தத� அவரக��ன ஆவணஙகள 
அதனததம அவர ப�ய��ல ஒர நலகம�க,  அவரத 
சவடகள,  அவரத ந�ட க��பச�ட மறறம அவர 
�த�ப��தத நலகள,  மறறம தம�ழ இலகக�யஙகள 
��ரநத நலகள என அதனததம பக�ணட,  ஒர 
ஆவண நலகம�க,  ப�னதன த�ரவ�னம�ய��ல 
இயஙகக��த. அவர இன��வம தம�சழ�ட அஙகத�ன 
வ�ழக�ன��ர.

மதல ந	டல ஆவணஙகள

ஆவணஙகத� இனம க�ண�த�ல சமலம ஒர வதக. 
அத�வத,  1.  ந�டக��பச�ட,  2.கடதஙகள,  3.  வ�ரப� 
உய�ல,  4.அரச அ��வ�கதககள,  5.  எழதத��ரகள, 
கவ�ஞரக��ன எழததப�டகள,  க��பபகள.  6.  நIத� 
மன� வழககக க��பபகள, 7.  அர��தழ (Gazetteer), 8. 
தடயவ�யல ��ன��தழகள ச��ன�தவகள. 
ந�டக��பச�ட,  தன வரல�ற ஆக�யதவ,  வரல�ற��ல 
மதல ந�தல ஆவணஙகள ஆக�ன�ன.  ஒர 
சநரதமய�ன ��நததனய����ன சமற�ட �த�வகள, 
க�லததத பவனற �மகததத த�ஙக�ப��டககம 
ஆற�ல உதடயன.
 
���நத எடததகக�டட
*  பததவ ஆனநத பரஙகப��ளத� அவரக��ன 
ந�டக��பச�டட பத�கபபகள
* மனனர ��ஸகர ச�த�த� அவரக��ன ந�டக��பச�ட
* மத� மதல அடகள ந�ட க��பச�ட
*  தம�ழ த�தத� மறறம ந�மககல கவ�ஞர ஆக�சய���ன 
தன வ�ல�ற நலகள ஆக�யதவ ���நத மதல ந�தல 
ஆவணஙக��க உள�ன.

(ம�கத� அடதத இதழ�ல)

நன�� : www.siragu.com
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வலலபபத�வகள�ல�ரநத ...

நலகம தளம - இலஙடகத தம	ழ எழதத�ளரகள	ன பட�பபகள

நலகம என� த�ததத �மI�தத�ல ��ரதசதன.  இலஙதகத தம�ழ எழதத��ரக��ன �தடபபகள இஙசக 
ச�க��ககப�டடரகக�ன�ன.  தம�ழப பததகஙகள மடடமலல,  ஆனநத பகணடஷ கம�ர��ம� எழத�ய 
Dance of Siva ச��ன� ஆஙக�லப பததகஙகளம pdf வடவ�ல க�தடகக�ன�ன. கடட�யம ��ரஙகள எனற 
���நததரகக�ச�ன.

ப��தவ�க தம�ழகதத தம�ழரகளகக இலஙதகத தம�ழ எழதத��ரகத�ப �ற�� அத�கம பத��வத�லதல. 
ந�ன ஓர�வ�வத �டதத�ரப�த அ.  மததலஙகததத மடடசம.  �டப�தத வ�டஙகள,  எனகக பத��நத 
இலஙதகத தம�ழ எழதத��ரகத� வ�ரல வ�டட எணண�வ�டல�ம  அ.  மததலஙகம,  ம.  தத�ய��ஙகம, 
பட�ம�ன�க ஜIவ�,  சW��� �கத�,  சதவக�நதன.  (தத�ய��ஙகம �ற�� பஜயசம�கன ஓர�வ எழத� 
இரகக���ர.  ��ற வயத�ல கமததத�ல பட�ம�ன�க ஜIவ�வ�ன எழததகத�ப �டதத�ரகக�ச�ன.  சW��� 
�கத� எழத�ய பக���லல� பததகம �மI�தத�ல ந�த�ய ச��ப�டடத.  சதவக�நதன 'கத�க�லம'  என� 
மக���ரதப பததகம ஒனத� எழத� இரகக���ர�ம.)  �ர����கக �றற சமம�டட வ��கன�ன,  �டப��ல 
சம�கம மறறம சதடல உள� என கத�சய இதத�ன.

இநதத த�ததத தவததக பக�ணட�வத இலஙதகப �தடபபலகதததப �ற��த பத��நத பக�ள� 
மயற�� ப�யசவ�ம.

- ��லக�ன பWலஃப

http://siliconshelf.wordpress.com/2011/12/26/நலகம-த�ம-இலஙதகத-தம�/

ச�ல எணணஙகள

ய�ழப��ண நலகம எ��ககப�டட 28 ஆணடக��க�வ�டடன.  ��ல வரடஙக��ன மனனர எ��யம 
ந�தனவகள என� ப�ய��ல, இபச��த ��ரதத�லம பநஞத� உலககம அநத ந�தனவகத� ச��ம�தரன 
ஆவணப�டதத�ய�ரநத�ர.  இநத நலக எ��பபப �ற�� அத�கம ச�சம �லர கட இநத ஆவணப 
�டதததப ��ரககவ�லதல எனற �லரடன ச���யச��த பத��நத பக�ணசடன.  'ய�ழப��ணம 
எ��க��த',  '24 மண� சநரம'  ஆக�ய இரணட நலக��லம ய�ழப��ண எ��பபப �ற��ச 
ப��லலப�டடரகக��த.  சஜ�த� ஒர லட�ம பததகஙகள என� ப�ய��ல அநத வலதய,  அதறகப 
��னன�ல நடநத சம��ம�ன ��ஙக� மறறம ��ல தம�ழரக��ன அர��யதல ஒர கறந�வல ஆகக�ன�ர. 
இதவபயலல�ம ந�ச�யம எலல�ரம ��ரககவம,  �டககவம,  �தத�ரப�டததவம சவணடய ஆவணஙகள. 
தம�ழரக��டம இரககம ம�க சம��ம�ன வழககம ���ய�ன மத�ய�ல ஆவணப�டதத�தம எனற 
ச��ப�டடக பக�ணடரககம க�லஙக��சலசய அசத தவத� த�ரப��த த�ரப��ச ப�யதவரக�ச��ம.

ஈழததம�ழ எழதத��ரக��ன �ல மகக�யம�ன பததகஙகள தறச��த அச��சலசய இலதல.  ��ல அவ�ர 
சததவக��னச��த உ��தததண ப�யயககட அதவ க�தடப�த�லதல.  அணதமய�ல மகக�யம�ன 
ஈழதத எழதத��ர ஒரவரத �தடபபகத� மனதவதத ஒர வ���வ�ன ஆயவ ஒன��தன ஒரவர ப�யய 
வ�ரம��யச��த அவரத �ல பததகஙகத�ப ப�றறகபக�ளவத�ல ஏற�டட ��ரமம ப�ரநததடய�க 
அதமநதத. இத ச��ன� �நதரப�ஙக��லத�ன நலகம எனக�� ப�ய��ல இதணயதத�ல ப�யயப�டக�� 
ஈழததம�ழப �தடபபக��ன பத�கப��ன மகக�யததவததத அ��யமடக�ன�த. 5000  இறகம அணம�தத 
பததகஙகத� ஒழஙக�ன �கபபகளடன ம�கவம சநரதத�ய�கத பத�கததள�த தம�ழரககம,  தம�ழ 
இலகக�யததககம ஈழததம�ழ �தடப��லகக�யதத�ன �ஙதகச ���ய�ன மத�ய�ல பவ��ப�டததம எனச� 
ந�தனகக�ச�ன.  தவ�ர,  இதணயதத�ல �த�சவற�ப�டடவறறகக இரககம ��க�வரம க�ரணம�க 
சம��ம�ன ச��ரச சழதலயம த�ணட �தடபபகள ��ரஞ�Iவ�ததனம ப�றறவ�டக�ன�ன.  எநத ஒர 
வ�டயதததயம அத வ�ழம க�லதத�ல பக�ணட�ட�த தம�ழரகள,  நலகதத�ன �யதனய�வத ���ய�ன 
மத�ய�ல நகரவ�ரகள என� க��ர ஒ�� நம��கதக இரகக�ன�த.

- அரணபம�ழ�வரமன �ககஙகள

http://amvarman.blogspot.com.au/2009/09/blog-post.html
(ஒர �கத�)
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நலக வ�ழ� ந�கழவகள

நலக ந�றவனதத�ன ஏழ�வத ஆணட பரதத�ய�யம பதத���ரம 
ஆவணஙகள எனம அய"யவயம மனன�டட ஏறப�ட 
ச'ய�பபட" நலகம 10000  வ�ழ� க"நத சபபரவ�� 25 
'ன�கக�ழய, சக�ழமப த,�ழச'ஙகதத�ன 'ஙகரபப�ளய1 
,ண"பதத�ல '�றபப�க நய"சபறறத.

நலக ந�றவன இ�ககனர '�வ�னநதமரதத� ச'ரன தயலய,��ல 
நய"சபறற இவவ�ழ�வ�ல சத'�� ச,�ழ�கள ,றறம 'மக ஒரஙக�யணபப 
அய,ச'ர வ�சசதவ ந�ண�கக�ர,  சக�ழமப ,�நகர 'யப உறபப�னர 
எஸ.  ககவரதன,  சக�ழமபத த,�ழச'ஙகத தயலவர ம.  கத�ரக�,ந�தன 
ஆக�ச��ர '�றபப வ�ரநத�னரக1�கக கலநத சக�ண"னர.

வரசவறபயர வழஙக�� நலக ந�றவன ஆசல�'யனக கழ உறபப�னர 
சபர�'����ர 'ப� ச>�ர�'� ஒர ப�ரம �லகல
ககழகம�� அல
த அரச 
ந�றவனம�� பசயய மவணடய ப�ரம �ண�லயத த��ழ�ரவமல#ய 
நண�ரகள�னதம அனசரலணய�ளரகள�னதம தலண பக�ணட ந
க ந�றவனம 
ம�றபக�ணடவரதல த��ழகறம நலல
க�ன நனற�ககம ��ர�டடககமர�ய 
அழ�ய�த �ண�ய�க கரதப�டக�றத எனற கற�பப�ட"�ர.

இநந�கழவ�ல ச,�றடடவ பலகயலககழகம,  சபர�தயனபபலகயலககழகம, 
ஸர�ம '�ரஷட ந�டட�ப பள1� ஆக��வறற�ன ,�ணவரகள கயல 
ந�கழவகய1 வழஙக�னர.  மனற�வத கண உளளர அற�வதத�றன 
ச'�றப�டட நணபர கழவ�னர கதத ஒனற�யனயம ந�கழதத�னர.

வ�ழகலக எழதக�னற வ�ச�பபப பததகம எனற தயலபப�ல கவ�ஞர 
'"சக�பன தயலய,��ல கலநல எனற தயலபப�ல கவ�ஞர த.  வ�. 
��'�ஙகன,  க�யநத ஓல
சசவட எனற தயலபப�ல கவ�ஞர க.  ஹ��'ன, 
க#த�ச�பபததகம எனற தயலபப�ல கவ�ஞர த�.  சகநதன,  ��னநல எனற 
தயலபப�ல கவ�ஞர ம.  ,யரன ஆக�ச��ர கவ�யத மலம பததகப 
ப�னப�டய"யம இயண� நலகதத�ன ப�யனயம கவ�யத��ல 'யப��ல 
மனயவததனர. 

க"நத ஏழ�ணட க�லகட"தத�ல நலக ச'�ல த�ட"ஙகளகக தயண ந�னற 
பஙக�1�க1�ன சக1ரவ�பப�ல ஆசல�'யன 'யப உறபப�னரக1�ன 
'�க�தத�� ரதன� சபர�'����ர 'ப� ச>�ர�'�,  யவதத�� கல�ந�த� த� 
ஞ�னச'கரன பஙக1�பப�1ரகள மதத பய"பப�1� சத1�வதயத ச>�'ப, 
சக�ழநத 'ஞ'�யக ஆ'����ர அநதன� ச>�'ப,  '�றற�தழக1�ன தJவ�ர 
ச'�றப�ட"�1ர ச,,னகவ� பத�பபத தயற��ல த"ம பத�தத க,ரன 
கசண'லஙகம ஆக�ச��யர ந�கழவ�றக வ�ரநத�னர�க வநத�ரநத சத'�� 
ச,�ழ�கள ,றறம 'மக ஒரய,பப�டட அய,ச'ர வ�சசதவ ந�ண�கக�ர, 
சக�ழமபத த,�ழச 'ஙகத தயலவர ம.  கத�ரக�,ந�தன,  சத�ழ�ல அத�பரம 
,�நகர'யப உறபப�னர,�ன எஸ.  ககவரதன,  ஆக�ச��ர சப�னன�ய" 
சப�ரதத� சக1ரவம ச'யத�ரகள.

1
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க�லதத�றககறற  எணண�ம நலகம
த�ரமத� ம. ச	லவரஞ	�ன�  

ஆ'���� நலகர, ��/உடபப�டட ,க1�ர கலல�� 

க�லததகசகறற வயககள அவவக க�லததகசகறற  
ஒழககமம நலம எனற ப�டன�ன யகப 
சபரஙகவ�ஞன ப�ரத�. மறற�லம ந�தர'ன,�ன அவன 
வ��கள நலகதத�றகம சப�ரநதம.  க�க�தம 
த����பபதறக�ன வ'த� வரவதறக மனசப க1�,ண, 
,ரபபடய",  ஓயல மதல�வறற�ல எழத�� நலகய1 
,ன�தன ப�தக�ககத சத�"ஙக��சப�த நலகம 
ப�றநதத. 

அசசக கயல��ன வரயக��லம வ1ரச'���லம 
நலகள அத�க1வ அச'�"பபட"ன.  அற�வப 
பரவல�ககம ஏறபட"த.  ஊரசத�றம நலகஙகள, 
ப�"'�யல சத�றம நலகஙகள எனற ,டடம 
இலல�,ல;  இனற வடகள சத�றம நலகஙகள 
உரவ�கம ந�யலயம சத�னற��த.  தகவல யகதத�ன 
அற�வ��ல சத�ழ�லநடப வ1ரச'���ல ,�ன நலகம 
அற�மக,�க��த.  எணண�, நலகதத�ன  மகக�� '�ல 
அம'ஙகய1 இககடடயர��ல சரகக,�ன மயற��ல 
கற�பப�"ல�ம. 

வனசப�ரள,  ச,னசப�ரள ஆக��வறற�ன 
உதவ�ய"ன இநநலகம அய,ககபபடக�னறத. 
கற�பப�ட" ஒர இ"தத�ல நலகள ப�தக�ககபபட" 
மயற��ல இரநத ,�றறம சபறற அயனவரம 
ப�ரககககட� வயக��ல ,�னநலகம அய,வத�ல 
சபரவ1ரச'�ய� இனற கணடள1த.  பயழ� 
நலக1�ல இரநத தறக�ல நலகள வயர எணண�, 
நலகதத�ல ப�ரயவ��" மடயம.  அத ,டட,லல�த 
சதயவ��னவறயறப சபறறக சக�ள1வம மடயம. 

எணண�, நலகதத�ன மகக�� கரவ���கக கணன�ச� 
வ�1ஙகக�னறத.  எணண�, நலகதத�ன மகக�� 
சந�ககம இனயற� தகவல சத�ழ�லநடப அற�வ 
வ1ரச'�கக�ன சதயவகய1ப பரதத� ச'யதல ஆகம. 
ஆன�ல இலஙயக��ல இதன ப�னப�ட கயறவ�கசவ 
உள1த. 

நலகள அழ�நத சப�க�,ல ப�தக�ககம மதனய,ப 
பண�ய� இநநலகஙகள ச,றசக�ளக�னறன. 
நலகய1க க�வ�ச ச'லலதல,  ப�தக�ததல எனற 
ந�யல,�ற� எஙக ச'னற�லம நலகய1 எணண�, 
நலகதத�ல சபறல�ம எனற ந�யல ஏறபடடள1த. 
கயறநத ச'லவ�ல இரநத இ"தத�ல இரநத 

சக�ணச" நலகய1ப சபற இநநலகம 
உதவக�னறத. கறக�� க�லத சத"லல சதடம நயலக 
கணடப�டகக மடக�னறத.  '�த�ரண,�க நலகய1ச 
ச',�தத யவககமசப�த ஏறபடம இ" சநரககடப 
ப�ரச'�யன இஙக இலயல.  ஒசர சநரதத�ல பலர ஒர 
நயலப ப�னபடததககட� வ�யபபககய1 
இநநலகம ஏறபடதத�த தரக�றத.  '�த�ரண,�கக 
கட""ஙக1�ல உள1 நலகள த'�ப�டகக,  பககஙகள 
க�ழ�� பழதய"நதவ�டம.  இஙக அவவ�ற 
பழதய"வதறக�ன '�தத��ஙகள இலயல. 

எணண�, நலகதத�ன வரயக��ல நலக ந�ரவ�கக 
கட"ய,பபம ,�றறம சபறறள1த.  தகவற 
கட"ய,பப�1ர,  ஆவணகக�பப�1ர, 
அட"வயண��1ர,  தகவல மக�ய,��1ர, 
க�பப�1ர,  மதல� பல ந�ரவ�க�கள எணண�, நலகக 
கட"ய,பப�ல பண���றறவ�ரகள.  இனற நலகரகள 
பததகதயதப சபணபவர எனபத�ல இரநத 
,�னநலகய1ப சபணம '�றபபத தயற'�ர 
ந�பணரக1�கப ப��ண�,ம அய"நதள1னர. 
எணண�, நலகம;  வ�'�பபப பணப�டய"  கறறல 
பணப�டய" க�க�தப பணப�டடலரநத 
ப���தசதடததத.  இத எணண�, நலகதத�ல வநத 
பணப�டட ,�றற,�கம.  சத"ல எனபத ,ன�தன�கப 
ப�றநத ஒவசவ�ர வ�'கனககம இரககசவணட�த 
அவ'��,�கம.  எணண�, நலகதத�ல எநசநரமம எநத 
நயலயம சதடபசபறமடயம.  ஓர எணண�, நலகம 
ம"பபடவத�லயல. அத எபசப�தச, த�றநத�ரககம. 

,�ணவரகள இனயற� யகதத�றக�ன கணன� அற�யவ 
ந�ரமபப சபறற�ரநத�ல ,டடச, இநநலகதயதப 
ப�னப�டய"�த�கக மடயம.  ,�ணவரகள 
இயண�தத1தயதத த,த கலவ� வ1ரச'�ககப 
ப�னபடததவத கயறநத வரவத�க கறறம 
ச,ததபபடக�றத.  அவரகள இயண�தயத எணண�, 
நலகதயதப ப�னபடததவதறகம கறறலககம 
உபச��க�தத�ல அவரக1த வ�ழவ வ1ம சபறம.  

எனசவ க�லததகசகறற வயக��ல ,ன�தன 
கணடப�டதத சபரம சபற�க�� ,�ன நலகதயத 
,�ணவ 'மத��ம சநர�ன வழ���ல ப�னபடதத�ன�ல 
அற�வப பரட'�  ஏறப" வ�யபப அத�கம உள1த எனத 
தண�நத கறல�ம. 
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நலகம 10000 வ�ழ�வ�ன தலலலமயல�

	�வ�னநதமரதத� ச	ரன
இ�ககனர, நலக ந�றவனம

,த�பபகக��� சத'�� ச,�ழ�கள ,றறம இன 
ஒரய,பப�டகள அய,ச'ர சகUரவ வ�சசதவ 
ந�ண�கக�ர அவரகச1,  ,�நகர 'யப உறபப�னர 
த�ர எஸ.  ககவரதன அவரகச1, சக�ழமப த,�ழ'ஙக 
தயலவர த�ர.  ம.  கத�ரக�,ந�தன அவரகச1, 
எழதத�1ரகச1,  பதத���யக��1ரகச1,  கலவ�-
,�னகச1,  நலனவ�ரமப�கச1,  இதத�ட"தத�ன 
ஆண�சவரக1�ன தனன�ரவ சத�ணட நணபரகச1 
,றறம அயனவரககம எனத அனப�ன 
வணககஙகள.

ஏழ�ணட இ
கக�ய வளரசச� எனற நல"ன 
சத�"ஙக�� எ,த நலக த�ட"ம இனற ஏழ�ணடகள 
க"நத ந�யல��ல ஏர�1,�ன தனன�ரவலரக1�ன 
அ1பப��� உயழபப�ன�ல 10000 ஆவணஙகள எனம 
இலகயகப பரதத� ச'யத சவறற�நய" சப�டடக 
சக�ணடரககம இநந�1�ல தனத வரல�றக1�ல 
சப�ன எழததக1�ல சப�ற�ககபபடக�னற இந 
ந�கழயவ நலக ந�றவன இ�ககனர எனற வயக��ல 
தயலய, த�ஙக� ந"�தத�ச ச'லவத�ல சபர,க�ழச'� 
அய"க�னசறன.

ச'�ரநத வ�ழ���ல ஒ1� ச'ரயவகக ச���ன�ய, 
அற���ய,ய� வ�லகக�,  அய'��ய,��ல அய'வ 
க�ட" ந�ச, வ�யததத ந�ம அறவய" ச'யவத 
,டட,லல�,ல எத�ரக�ல 'நதத���னரகக�க சத�யல 
சந�கக"னம,  ஆழ,�கவம,  தJர'�நத�ததம, 
சவ1�பபய"��கவம இவ வ�யல,த�பபறற ஒர 
பண�ய� எ,த ,ககளகக�க ஆறற� வரக�னசற�ம. 
இய1ஞரக1�ல கனவ க�ணபபடட இய1ஞரக1�ல 
ச'�ல வடவம சக�டககபபட" ஒர த�ட"ம.

ந�ம க"நத வநத ய,லகறகள ஒவசவ�னறம எ,த 
ப��ண�, வ1ரச'���ன ஒவசவ�ர தணகள. 
2005 ஆம ஆணட >னவ�� ,�தம 14 ஆம த�கத� 
யதபசப�ஙகல த�னததனற அதத�வ�ரம இ"பபட" 
எ,த பண� பலய,லகறகய1த த�ணட அயவ 
அயனதயதயம ந�யனவடடம மக,�கவம 
ச,ரகடடம மக,�கவம இனற இபசபரவ�ழ�வ�ல 
கலநத சக�ணடரகக�னசற�ம.  ஏழ ஆணடக1�ன 
ப�னனர த,�ழச'ஙக நலக மயல��ல பண���றற� 
வநத ந�ம இனற,  அத�வத அணய,��ல எ,கசகன 
4  சவரகள சழ ஒர அலவலகதயத த,�ழச'ஙகதத�ல 
அய,தத சக�ணச"�ம.  அத,டட,லல,  இனனம 
ஏர�1,�ன அத�சவக வ1ரச'�கய1 அணய,��ல 
க�டட��ரநசத�ம. இவவ1வ தரம க"நத வநத ந�ம 
'நத�தத ச'�தயனகள சவதயனகள ஏர�1ம!  இயவ 
அயனதயதயம ந�ம க"நத வநத ப�யத��ல ந�ம 
கறறசக�ண" ப�"ஙக1�கவம,  அனபவஙக1�கவம 
,�றற�க சக�ணச"�ம.  ச'னறத கரத�த ந�ய1 
ந"கக சப�வயத எணண� ஒவசவ�ர த"ஙகய1யம 
பத�கக�னசற�ம.  அநதவயக��ல எ,த இநதப 
பண���ல ச'�ரவய"நத ஒவசவ�ர 'நதரபபதத�லம 
எ,ககத சத�ச1�ட சத�ளந�னற உயழதத 
ஒவசவ�ரவரம ந�யனவ கரபப" சவணட�வரகள. 

ந�ம ஒவசவ�ரவரம தன�நபர எனற பள1�ய�க 
க"நத ஒர 'மத�� சப���கக,�க ,�ற� இனற 
சவறற� நய" சப�டக�னசற�ம எனற�ல அதறகக 
க�ரணம ந�ம அயனவரம ஒர கடமப,�க அத�வத 
நலகக கடமப,�க இயணநத ச'�ல�றறக�னசற�ம 
எனபசத ஆகம.  19  வ�த மதல 79  வ�த வயர 
எ,கக மனனண�ப பஙக1�பப�1ரகள உள1னர.  எம 
அயனவ��"மம எநதவ�த அர'��ல,  இன, 
சப�ர1�த�ர,  ப�ரசத' �Jத���ல�ன சபதஙகள 
இலயல.  இயவ அயனதயதயம க"நத எறமபகள 
சப�ல,  ,னம 'லபபற�த '�றகச '�றகச ச'க��தத 
ஓ��த உயழபயபயம சநரதயதயம தகவல 
பரட'�ககம அற�வப ப�ரவ�கததககம 
வ�யத��ககக�னசற�ம.

"சசகக�ரரகள 1470  மதல இனறவயர��ன த,த 
அசசபப�ரத�கய1 எணண�,பபடததக�ற�ரகள. 
ப�ர�னச அர'�ஙகம பல ,�லல�ன யசர�ககள 
ச'லவ�ல எணண�,பபடதத�க சக�ணடரகக�ற�ரகள. 
>பப�ன அர'�ஙகம தJவ�ர சவற�ய"ன இரணச" 
ஆணடக1�ல '�த�ததக க�டடக�னசற�ம எனற 
ச'�றபடக�ற�ரகள.  National  Digital  Library  of  America 
எனற த�ட"ம அச,��கக அர'�ஙகதத�ல ந�யனததப 
ப�ரகக மட��த1வ சபரச,டபப�ல 
சத�"ககபபடடள1த.  எ,த அணய" ந�"�ன 
இநத���வம Indian  institute  of  Science எனற 
அய,பப�ன"�க ச,றசக�ணட வரக�னறத. 
அத,டட,லல அவஸத�சரல��,  சந�ரசவ என பல 
ந�டக1�ன அர'�ஙகஙகளம மழமசச"ன க1ம 
இறஙக�யள1ன.  இயண�தத�ன இ1வர'ன கக�ள 
ந�றவனமம இதறக வ�த�வ�லகக�கவ�லயல.  இயவ 
எலல�வறயறயம யவதத சந�ககமசவ�,���ன 
ந�மம இனற இயவ அயனததககம ஈ"�க எ,த 
,ககளகக�க எ,த 'மகதத�றக�க இபபண�ய� 
ஆறற�வரக�னசற�ம என ந�ம சபரய, 
அய"க�னசற�ம.

இனற எ,த ,ரப�ன சவரகய1த சதடம பண���ல 
பலர மயனபபக சக�ணடள1னர.  எ,த 'மகம 
பறற�� பரவகதயத அற��மறபடவரகளகக எநத1வ 
மத'தயத ந�ம ச'�தத�க யவதத�ரநசத�ம எனபயத 
எலசல�ரம அற�வதறக ந�ம ஒர சவ1�ய� 
அய,ததக சக�ணட இரகக�சற�ம.  வ�ஞஞ�ன 
பரவ,�ன ஆயவகய1 ச,றசக�ளவதறகம வ'த� 
அய,ததக சக�ணடரகக�னசற�ம.  த��கதத�லம 
உலக�ன பலசவற மயலமடககக1�லம 
'�யதநதவ�ழம எம,வரகள தஙகள பரவகதயத 
அற��வம இன�வரஞ 'நதத���னரகக 
எடதத��மபவம ந�ம வழ�'ய,கக�னசற�ம.

இயண�வழ� ஆவணபபடததல எ,த 'மகதத�ன, 
ச,�ழ���ன இரபயப உறத� ச'யவதறக 
இனற��ய,��த ஒனற�க ,�ற�வ�ட"த.  என�னம 
ந�ம இதவயர பததகவடவ�ல வநத ஆவணஙகய1ச� 
ஆவணபபடதத�வரக�னசற�ம. அயதயம த�ணட ந�ம 
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சத�ழ�றப"சவணட� பல த1ஙகள உள1ன.  எ,த 
'மகதத�ல க�ணபபட" க�ணபபடக�னற சபசச 
ச,�ழ�கள,  நமப�கயககள,  சத�ன,ஙகள,  '"ஙககள, 
ந�ட"����லகள,  வ�ய1��டடகள,  ந�ரவ�க 
மயறகள,  சத�ழ�றகயலகள,  கயலகள சப�னற 
சவவசவற த1ஙக1�ல உள1 ப��ண�,ஙகய1 ந�ம 
ஆவணபபடதத சவணடயள1த.  இத சத�"ரப�க 
ந�ம ஆழ ச��'�தத பலசவறபட" ஆயவ 
ம�ற'�கய1யம ஆரமப�தத யவததளச1�ம. 
இவறயற ஆவணபபடதத சவணட� பலசவற 
சத�ழ�லநடபம '�ரநத மயறகள பறற�யம எ,த 
சத�ழ�லநடபககழ ஆயவ ச'யத வரக�னறத. இயவ 
அயனததம சவகவ�யரவ�ல எம,�ல '�தத��பபடதத 
மடயம என நமபக�னசற�ம.  அத,டட,லல�,ல 
அற�வ,   தகவற ச'கரஙகய1 கட"றற த�றநத 
மயற��ல வழஙக� இலஙயகத த,�ழ சபசம 
'மகஙக1�ன கலவ�,  ஆயவ,  ,றறம அப�வ�ரதத�ச 
ச'�றப�டகளகக பதத��ர1�ககவம மடயச,ன 
எணணக�சற�ம. 

இலஙயகத த,�ழ சபசம 'மகஙகள சத�"ரப�ன 
எலல�வயக��ன அற�வத சத�கத�கய1யம 
ஆவணபபடதத� ப�தக�தத அயனவரககம 
க�ய"ககச ச'யதல எனம எ,த பண�,  இலகக 
சந�கக�� ப�ணம இனனம சவகதத"ன சத�"ர 
தஙகள அயனவ��னதம பரண ஆதரயவ சவணட 
ந�றக�னசற�ம.

இவ அ��� வரல�றறத த�ட"தத�ன 7  வத ஆணட 
ந�யறவ வ�ழ�வ�ல இனற 10000  எனம இலகக"ன 
சவறற�வ�ழ� சக�ண"�டடம ந�ம எ,த 10  வத 
ஆணட ந�யறவ வ�ழ�வ�ல ஒர இலட'ம எனம 
இலகயக அய"சவ�ம என உறத�பணக�னசற�ம. 
இறத���க இநந�கழவ�ல கலநத '�றபப�தத எமய, 
,க�ழவ�தத உஙகள அயனவரககம நனற� கற� எ,த 
நலகக கடமபதத�ல இயணநத சக�ண" நJஙகள 
இவ அ��� பண���ல மழமசச"ன ஈடப" வ�ழதத� 
வ�ய"சபறக�னசறன.

எ��கக மடய�த நலகம
அநதன� ஜ�வ�

ந,த ��ழ.  நலகம எ��ககபபட" ப�னனர நம,வரகள 
எ��கக மட��த நலகம ஒனயற உரவ�ககம ம�ற'���ல 
ஈடபட"னர.  ஆம எ��கக மட��த நலகதத�றக ஏழ 
ஆணடகள ந�யறவ சபறற வ�ட"ன.  ஏழ ஆணடகள 
ந�யறவ வ�ழ�வ�ன சப�ழத நலக ந�றவனம ஒர '�றபப 
,லயர சவ1���ட"த.  அத ,�தத�ர,லல '�றபப�ன 
ஆணட வ�ழ�யவயம சக�ழமப த,�ழச 'ஙகதத�ல 
ந"தத��த.  சக�ழமப த,�ழச 'ஙகதத�ல ஒர அயற��ல 
வ�"யக ச'லதத� அலவலக,�க நலக ந�றவனம 
இ�ஙகக�றத.  நலக ந�றவனதத�ன அநதச '�றபப  ,ல��ல 
‘ ’  சவரகள இலல�த நலகமஎனற தயலபப�ல ரவ�கக,�ர  
எழத�� கடடயர ஒனற இ"ம சபறற�ரநதத.  ப�னனர 
அநதக கடடயர��ன கரததககய1க சக�ண" கடடயர 
ஒனற த,�ழகதத�லரநத சவ1�வரம தJர�நத� எனற 
'ஞ'�யக��லம இ"ம சபறற�ரநதத. அநதக கடடயர ந,த 
'�நதயனய�த தணடக�றத.

” எனத தநயத�ர ந�ட இறநதவ�ட"த
அவரகள பயததத�ரகள அயத
சநரபப�ல
ந�ன வ�ழக�சறன
வ�ரதயத

“எனற என த�ய ந�டடல 

ச>ர,ன�ய�ச ச'ரநத சர�ஸ ஆஸசலண"ர எனற கவ�ஞர 
எழத�� இநதக கவ�யத,  யதததத�ல '�யதககபபடம எநத 
ஒர ந�டடககம சப�ரநதக கட�த.  வட தகரககபபடம 
சப�த,  ச'�நத ந�ழலம எ��நத சப�யவ�டம சப�த 
ந�ச"னற உ��ய, ப�ர�ட" எதவம இலல�,ல ஆக�வ�டம 
சப�த,  ஒர ,ன�தன�"ம எஞ'���ரபபத ச'�ல ,டடம 
த�ன.  மபபத ஆணடகளகக மனனர ��ழ.  நலகம 
எ��ககபபட"த.  ஆ'���வ�ன ,�கப சப��� நலகஙக1�ல 
ஒனற�க இரநத ��ழ.  நலகதத�ல ச,�ர ஒர இலட'ம 
பததகஙகள ச'க��ககபபடட யவககபபடடரநதன. 
வரல�றற மகக��ததவம வ�யநத ஓயலச சவடகளம 
அஙக ப�தக�ககபபடடரநதன.  இவவ�ற ரவ�கக,�ர 
தனத கடடயர��ல சத��வ�கக�னற�ர.

எ��கக மட��த நலகம ஒனயற உரவ�கக சவணடம 
எனற எணணம எ,த இய1ஞரக1�ன எணணதத�ல 

உத�ததத.  அதயன மனன�னற ச'�லபடதத��வரகள, 
,�கப சப��� '�தயனய� ச'யத வ�ட"�ரகள.  ஒர 
ந�டடன அரச'� அலலத பலகயலககழகச,� மனன�னற 
ச'ய� சவணட� ச'�லபடதத சவணட� பண���யன 
இலட'�� சவடயக சக�ண" ஓ��ர இய1� 
தயலமயற��னர�ல இநநலகத த�ட"ம 
நய"மயறபபடததபபட"த..  இதறகப பலம சப�ரநத 
வ�ழம நம,வரகளம நம ந�டட '�ல நலல ,னம 
சக�ண"வரகளம தயண ந�னற�ரகள.  இநத நலகம 
உரவ�ககதத�ல ,�க மகக��,�னவரகள இலண"ன�ல 
வ�ழம பத,ந�ப அய�ர,  ,றறவரகள ''Jவன,  சக�ப�, 
ப�ரதJபன,  ,யரன,  ஈழந�தன இவரகள பஙக1�பப ,�க 
மகக��,�னத�கம.  இவரகள ந,த ,����யதக 
க���வரகள.  இனற ந�ம பதத���ரதத�றகம அத�க,�ன 
ஆவணஙகய1ப ப�ரககககட�த�க உள1த.  அவறறள 
ஆரமபக�லச 'ஞ'�யக��ன ',ற,லரச'�' 
சப�னறவறயறயம இனறவயர சவ1�வநத 
சக�ணடரககம ',லலயக'   சப�னறவறயறயம 
நலகதத�ல ப�ரயவ��"ககட�த�க உள1த. 

நலக வயலத1தத�ல (www.noolaham.org)  நல வ�பரம 
பத�வ ச'ய�பபடடள1த.  2011  >னவ�� வயர பத�வ 
ச'ய�பபடடள1 ஈழதத சவ1�யடக1�ன வ�பரம 
ப�னவர,�ற,

ச,�ததப பத�வகள 10,113
நலகள 3538
இதழகள 3615
பதத���யககள 1738
ஏயன�யவ 1227

இலஙயகத த,�ழ ஆவணஙகள அலல�த ச,�ர 500  ககம 
அத�க,�ன ,�ன நலகள பறற�� வ�பரஙகள அ�லகம 
எனனம பகத���ல பத�வ ச'ய�பபடடள1த.  எ��கக 
மட��த இநத நலகதயத இன� எவர�லம அழ�கக 
மட��த.  ஈழததப பய"பப�1�கள தஙகள நலகய1யம 
'ஞ'�யககய1யம நலகதத�றக சக�டதத உதவ 
சவணடம.

நனற� - ஞ���ற த�னககரல, ஏபரல 8, 2012 
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ஆவணபபடததல  பயனம அத�ல தம�ழரகள�ன  ச�றபபம 
(கடநத இதழ�ன சத�டரச	�)

க�	� வ�சவந�தன  

பதயவ ஆனநதசரஙகபப�ளய1 அவரக1�ன 
ந�டகற�பசபட

ச,�ததம 12  சத�கத�கள சக�ண" இவரத ந�ட 
கற�பசபட,  உலக�ல உள1 தன� ஒரவ��ன மதல 
ந�யல ஆவணஙக1�ல ,�கச '�றநதனவ�கவம, 
த,�ழகம,  இநத���வ�ல ,டட,லல உலக�சலச� 
பல அ��� தகவலகள சக�ண" க1ஞ'��ம 
எனற�ல அத, இநத சத�கபப ஒனறத�ன. இவரத 
ந�டகற�பசபடடயன ஆஙக�சல�ரகள யகபபறற�, 
ப�னனர 1898  ம ஆணட த,�ழ�ல இரநத 
ஆஙக�லதத�றக 12  சத�கத�க1�க ச,�ழ� 
சப�ரததனர.  அத�ல சத��� வநதத, 
ஆஙக�சல���ன ஆவணககற�பபக1�ல உள1யத 
வ�",  ,�கததலல�,�க,  க�ழகக�நத�� கமசபன� 
,றறம ப�ரஞசப பய"களகக இய"ச� ந�கழநத 
'��தத�ர ந�கழவகய1 மயற��கப பத�வ ச'யத 
வநதள1தம,  1736  –  1761  க�.ப�.  அத�வத 
எழதபபட" 18 ம நறற�ணடன இய"கக�லம 
அயனததம ந�ள வ�����க சத1�வற பத�வ�க� 
உள1த,  அனயற� ஆஙக�ல அத�க���கய1, 
வ��பப�ல வ��ய"தத ந�றகசச'யதத.  ப�ளய1 
அவரகள தனத ப�ரஞச ப�'தத�ல,  ஆஙக�சல�ப 
பய"கள சக�லகதத�வ�ல சபறற சவறற�கய1ப 
சப�றகக மட��,ல,  அவரகய1த த�டட 
எழத��யதயம,  அசத ஆஙக�சல�ரகள 
,யறகக�,ல ச,�ழ�சப�ரததத சநரய,��ன 
ஆவணபபடததலன '�னற.

அத ,டட,லல�,ல ஆனநத சரஙகபப�ளய1 
அவரகள,  ப�ர'�,  ப�ரஞச,  ஆஙக�லம என பல 
ச,�ழ�கள சத��நத�ரநத�ர எனபதம அவரகக 
ஆரகக�ட (ஆறக�ட அலல)  நவ�பகள,  வஙக 
நவ�பகள,  டலல ப�தஷ�ககள,  ,ர�டட� 
,னனரகள,  க�ழகக�நத�� கமசபன� ந�ரவ�கதத�னர, 
ஒலல�நதர (தரஙகமப�ட சக�டய" /  இலஙயக 
��ழசக�டய"), சப�ரததகJ'��ரகள (சக�ஙக�ண�ப 
பகத�)  என பல��"மம இரநதம சநரட 
கடததசத�"ரபம, சக�ணடரநத�ர. ச,லம ப�ரஞச 
ஆளனரகக கடத ச,�ழ�சப�ரபபச ச'யதயதயம, 
தனத ந�ட கற�பசபடடல பத�வ ச'யதள1�ர. 
பதசச'��ப படடணம ப�ரஞச ஆளயக��ல இரநத 
சப�த உளச1 வநத சப�க  ப�ஸசப�ரதத எனற 
க"வச'Jடட மயற இரநததம, அவரகள க�லதத�ல 
,ககள சத�யக கணகக�"பபட"யதயம பத�வ 
ச'யதள1�ர.

18 ம நறற�ணடன இய"பபகத�க க�லஙக1�ல, 
இநத��� எனற ஒர ந�ட உரவ�க�த ந�யல��ல 
அபசப�த�ரநத ந�வ�பகள, ந�'�ம, டலல ப�தஷ�, 
தஞய' ,ர�டட�ர,  ச'னயன��லம த�ரச'���லம 
இர�பரட க�ய1வ ந",�ட"ம, 
சதவன�மபடடணம,  ,ச'�லபபடடணம ,றறம 

த�ரவணண�,யல��ல ந�கழநத சப�ர என 
அபசப�யத� தயணககண" ந�டகள அயனததம 
ஒனசற�ட ஒனற சப�ரத� (சப�ர ப��நத) 
ஐசர�பப�� கமசபன����"ம அடய,பபடட வரம 
அ��� தகவலகள பத�வ ச'ய�பபடடள1ன. 
ச,லம பதயவ ப�ரஞச ஆட'���ல ந"நத 
மயறசகடகள,  கவரனர ,�1�யக��ல ந"நத லஞ' 
சபரம,  ஆளனரகக அடதத பதவ�களகக�ன 
ப�ரஞச அத�க���க1�ய"ச� உள1 சப�டடயம, 
அதறக�ன லஞ'தசத�யக ஏலதசத�யக��க 
,�ற�� கணகககளம உணட.  ப�ரஞச அர'�ஙகம 
அபசப�சத '�ல ஆவணககற�பபகய1ப ப�தக�தத 
வநதத,  அவரத கற�பபக1�ல சத��� வரக�றத. 
இத சப�னசற ,தர�'பபட"னம பன�த >�ரஜ 
சக�டய"��லம ந"ககம லஞ' சபரஙகய1யம 
தனகக சநரகக,�னவரகள வ���ல�கக க�ய"தத 
தகவல�கப பத�வ ச'யக�ற�ர.  ஐசர�பப��ரக1�"ம 
உள1 சப�தவ�ன நய"மயற��க ப�ளய1 
அவரகள இதயன அவத�ன�கக�ற�ர.  இத தவ�ரதத 
நவ�ப கடமபஙக1�ல ஏறபடம பஙக�1�ச 
'ணய"களம பத�வ ச'ய�பபடடள1த.

இவரத வ�ழ ந�ளம பத�வகளம,  வய1�� வரன 
த�பப ,றறம ,ரத 'சக�தரரக1�ன வழச'�கக 
மநயத� கட"ம.  வரல�றற�ன சத�"ர ந�கழவ�யன 
சத�யவ�னற�,  க�ல நறற�ணடகளகக (25 
ஆணடகள)  பத�வ ச'யத,  உலக வரல�றற 
ஆ'����ரகய1 வ��கக யவததவர பதயவ ஆனநத 
சரஙகபப�ளய1 எனற த,�ழசர.  இவரத 
ந�டகற�பசபட நமப�கயககக��� எழததரக1�ல 
சத�"ரச'���க இவரத வ�யச,�ழ���யனக 
சகடட,  பத�வ ச'ய�பபடடள1த.  மதல '�ல 
வர"ஙகச1 ஆனநத சரஙகபப�ளய1 அவரகள 
தன யகபப" எழத� உள1�ர.  ப�னனர தனத 
அலவல ,�கத� க�ரண,�க,  எழததரகய1 பண� 
அ,ரதத� உள1�ர.

நம த,�ழரக1�ன ஆவணபபடததம கயல, இநத��த 
தயணககண"தத�ல ,டடம அலல, உலசக�யரயம 
வ��கக யவததத என�ல அதறக இவரம, இவரகக 
மநயத� மசவநதரகளம, 'ஙக இலகக��மம த�ன 
க�ரணம எனபத த�ணணம.

அர	�தழ (Gazetteer)
ச'யத���1ர எனபத ப�ரஞச ச,�ழ���ல இரநத 
வநத சவரசச'�ல.  அதசவ ச'யத�கய1 
ப�தக�பபவயரயம கற�ககம ச'�லல�னத.  இத 
ப�ன ந�1�ல அர'�ஙகம சவ1���டம 
ஆவணககற�பபக1�கவம ஆனத.  ஒவசவ�ர 
அர'�ஙகமம தஙக1த அரச ஆவணததகவலகய1 
,�வட" வ�����க ப���தத பத�வ ச'யத 
சவ1���டம.  இதசவ அர'�தழ�கம.  இத�ல 
'மகம,வரல�ற,  அர'�ஙக ச'�ல த�ட"ஙகள, 
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,�வட"ம சத�றம ஏறபட" ந�கழவகள என 
தகவலகள ச'யத�கள அ"ஙக� இரககம.
 
நலகம

அரச நலகம,  ஆவணகக�பபக நலகம,  கலவ� 
ந�யல� நலகம,  தன� த�ரடடக1�ய உஙகள வட 
சத�றம உள1 நலகம அயனததச, ஆவணஙகள 
த�ன. ஆவணகக�பபகஙகள த�ன. உஙகள வடக1�ல 
உள1 ,�க அ��� பழய, வ�யநத நலகள ,�கவம 
சதயவபபடம ஒனற�க இரககல�ம.  ஆகசவ அத 
ப�தக�ககபப" சவணடம.  இதன சதயவ அற���,ல 
'�லர நலகய1 எய"கக வ�றபயன 
ச'யயமசப�ழத, ந�ம ந,த எத�ரக�லதயத வ�யலகக 
வ�றறத சத�யலகக�னசற�ம எனபயத 
உணர,�டச"�ம.  இத�லம '�ல,  பயழ� நல 
வ�றபயன��1ரக1�"ம வநத ச'ரம.  இத 
நனய,கசக.  அத நம எத�ரக�லதயத ,Jடக ஒர 
வ�யபப.  ச'னயன ,��ல�பபர பகத���ல,  '�யலகள 
கடம இ"தத�ல,  த�ர.  ஆழவ�ர எனற பயழ� நல 
வ�றபயன��1யர தவற�,ல 'நத�தத பல அ��� 
நலகய1 வ�ஙக�சச'லலம வ�டகயக��1ரக1�ல 
ஒரவரத�ன த,�ழக மதலவர சபரற�ஞர அணண� 
அவரகள.

பணய"� க�லஙக1�ல ஆவணபபடததம மயற

1.  ச'பசபடகள,  2.  கலசவடடககள,  3.  சவடகள,  4. 
ந�ட"�ர வழகக�றற��ல.

1. பசபம�டகள : 
'ஙக க�லம சத�டட மசவநதரகளம,  த,�ழ 
சவ1�ரகட தயலவரகளம தஙகள அர'�ட'�,  சப�ர 
சவறற�கள ஆக��வறயற ச'பசபடக1�ல சப�ற�தத, 
க�பப�டட ப�தக�ததள1னர.சவளவ�ககட ச'பசபட 
ஒர '�னற.  ,�க ப�றக�லதத�ல,  17 ம நறற�ணடன 
மறபகத���ல ஒலல�நதரகக தஞய' ரக ந�த 
ந��ககர அ1�தத வண�க ஒபபநத ச'பசபட (இனறம 
சக�பன ஏகன அரஙக�ட'��தத�ல ப�ரயவகக 
யவககபபடடள1த)  அயனவரம அற�நதசத. 
இபபட��ன பல ச'பசபடகள அகழவ�யவ�லம, 
தன���ர ந�லஙக1�லம க�ய"கக�னறன.  அபபடக 
க�ய"பபவறயற ,�வட" ஆட'��ர,  ,�வட" 
அரஙக�ட'��ர சப�னறவரக1�"ம யக�1�தத 
ப�தக�ககல�ம.  இயவ ச,லம வரல�றற 
ஆயவகளகக உதவம.

2. கலபவடடககள : 
இநத���வ�சலச� ,�க அத�க,�ன கலசவடட 
ஆவணஙகள த,�ழரக1�சலச� பத�வ 
ச'ய�பபடடள1த.  'ஙக இலகக��ஙகளம 
கலசவடடச ச'யத�களம சப�ரநத� வரவத, 
த,�ழரக1�ன தலல�,�ன வரல�றறபபத�வ ச'யயம 
மயறய� '�னற ச'�லல வ�1ககக�றத.

,�,னனன இர�' இர�' ச'�ழன�ன த,கயக��ர, 
த,த இ1வல"ம (இர�' இர�' ச'�ழன�"ம,) 
ச'பசபடக1�ல க�ய"ககம மநயத� தகவலகய1, 
சக�வ�ல   சறறச சவரக1�ல  கலசவடடகக1�க , 
மநயத� ஆவணஙகய1 பத�சவறறம ச'யயமபட 
அற�வயர ச'யக�ற�ர.  அதன பட,  த�னம,  தன ,கன 
மதல�ம இர�ச'நத�ரனம 'Jரய,தத 32 
சக�வ�லக1�லம,  அநத அநதப பகத�க1�ன பயழ� 

தகவலகய1,  கலசவடடகக1�க ஆவணபபடததப 
படட  கலலல வடதத ச'�லல�க,  க�லம க"நதம 
வ�ழநத வரக�றத.  படதத சபணகள வ�ழம வடம 
ந�டம ச'ழ�பபறம அனசற�..!

3. சவடகள : 
சவடகள த�ன அனற�" வ�ழவ�ல த,�ழரகக ,�க 
கடதல�ய ப�னபட" சப�ரள.  இத பயன ,ரதத�ன 
சக�ய".  பயன ,ரம த,�ழ��ன வ�ழவ�ல ப���கக 
மட��த உறவ சக�ண"த.  ப�யல ப"ரநத 
ந�லஙக1�லம உ�ரநத ந�னற தனயன மழய,��க 
த,�ழகக சக�ய"�1�தத சபரய,, பயன ,ரதத�றசக 
மதனய,.  இத�ல க�ய"ககம ஓயலகய1 ச'பபம 
ச'யத தய1��டட நல�ல சக�தத சவபப�யல 
க�பப�டட பர�,��பபர.  இத�ல எழதத�ண� சக�ணட 
எழத�ச�,  தஙகள இலகக��ஙகய1 பத�வ ச'யதனர 
நம பழநத,�ழர.  ஆகசவத�ன ந�ம படககம 

“ ”  எதயனயம  நலஎனற ச'�லக�சற�ம .  வளளவப 
சபரநதயகயம நசல�ர சத�கததவறறள எலல�ம 
தயல எனபயதயம உணரக.  இநத சவடக1�லத�ன 
நம 'ஙக இலகக��ஙகள க"நத மவ���ரம 
ஆணடக1�க,  ஆவணபபடததபபடட ப�தக�தத 
இனற ந,கக மகவ�� ச'�லக�றத.  பயன ஓயலகள 
'�ல நறற�ணடகச1 த�ஙக� ந�றகம.  அதயன ப�னப 
,Jணடம படச�டககசவணடம.  இத வழ� வழ���க, 
படதத பணடதரகள இதயன, தவற�,ல ச'யததன�ல 
த�ன, த,�ழத த�தத� அவரகள ஊர சத�றம கவ�ர��ர 
வடகய1த சதடசச'னற 'ஙக இலகக��ஙகய1 
அசச'றற�ன�ர.  இதயன மயற��க த,த,  தன 
வரல�றற�ல பத�வச'யதள1�ர.

4. ந�ட#�ர வழகக�றற�யல : 
ந�டடபபற ப�"லகள த�ன சத�னற சத�டட ப�,ர 
,கக1�ல உணரவ கனற�,ல தஙகள வ�ழவ��யல 
ஆவணபபடதத� அடதத தயலமயறகக சக�ணட 
வரபபடடள1த.  எடததகக�ட"�க :        1.  'ஙக 
,ரவ�� க�லதத�ல இரநத 'ஙக இலகக��ஙகள 
,னனரக1�லம ஆத��ககபப"�தயவ��க ,�ற�,  ஒர 
'�ல தன ஆரவம ,�கக,  ,த க�ழபப இலல�த 
கவ�ர��ர,  பணடதர வடக1�ல ,டடச, சப�றற�ப 
ப�தகக�ககபபடட வநதத.  அநத இலகக��ஙகள பல 
19 ம நறற�ணடன ப�றபகத���ல அச'�றக வநத 
ப�னனர த�ன,  சபரமப�னய,��ன ,ககளககம 
சத��� வநதத.  இநத இய"பபட" க�லஙக1�ல க" 
ப���, அவர தம ,க1�ர, அத��,�ன சநட,�ண அஞ'�, 
என பலயரப பறற�யம ந�டடபபறப ப�"லகள 
வ���ல�க படகக�த ப�,ர ,ககச1 ச'வ� வழ���க 
அநத உணய, வரல�றயற அணய,கக�லம வயர 
சக�ணட வநதனர.  அநதப பத�வக1�லத�ன ப��� 
,க1�ர அஙகயவ,  'ஙகயவ எனற சப�ர கற�பப 
வரக�றத.  2.  '�ல நறற�ணடகளகக மனப ந"நத 
“ ”  நலல தஙக�ளகயதயம நம ந�டடபபற  
ப�"லக1�ல பத�வ�க� ,ககள வ�ழவ��லன 
,�ணப�யன ஆவணபபடதத� சபரய, ச'ரததத.

இலகக��மம ஆவணஙகளம :-  உலகம மழவதம, 
வரல�ற பல பணப�டகய1 சத�லல�ல ஆயவகள 
'�னற�ன படச� அற��மடநதத..  த,�ழச'மத��ம 
ஒனறத�ன, தன வ�ழவ��யல ,�கதசத1�வ�கப பத�வ 
ச'யதத.  ஏயன� ந�க�Jகஙகள அயனததம, 
சத�ன,க கயதக1�க தஙகள வரல�றற�யன 
பட,ஙக1�க சத�"ரச'���கக கற� வநத சப�ழத, 
வரல�றம,  வ�ழவம,  இலகக��ஙகளம சவற சவற 

6



அலல எனற மதனய,��க தஙகய1 
சவ1�பபடதத�� ஒசர பணப�ட,  த,�ழர 
சத�லகடச�..!!!

“அறயறதத�ஙகள அவசவணண�லவ�ன
எநயதய மய"ச��ச,ங கனறம ப�றர சக�1�ர
இறயறதத�ஙகள இவசவணண�லவ�ன
சவனறற� மர'�ன சவநதசரம கனறம சக�ண"�ர
��ச,நயதய ,�லச,..!!!! ”

(பற ந�னற - ப�"ல -112; ப��� ,க1�ர).

ப��� ,க1�ர அனற அழதயவச�லல�ம 
இறயறதத�ஙக1�ல ந�ம அற��,  அவரகள 
ச'யவ�ததத,  த,�ழர வ�ழவம,  வரல�றம, 
இலகக��மம சவற சவற அலல எனபத ,டட,லல, 
இபபட ஒர சதரநத ஞ�னம,  த,�ழர சத�லகடகக 
,டடச, உ��தத�னத.  வ�ழவ��யல அகம,  பறம என 
ப���தத பத�வ ச'யத ஒசர இனம, ந�ம ,டடச,. அநத 
சத�னய,ச'�றபயப ந�ம த�ன க�பப�றற சவணடம.

இதக�றம ஆவணபபடததல எனபத பறற�யம, 
ஆவணஙகய1 இனங க�ணபத பறற�யம,  இதவயர 
ஆவணபபடததபபட"யவ கற�ததம ப�ரதசத�ம. 
எ1�� ,கக1�க�� ந�ம எனன ச'ய�ல�ம ?

உஙகள சபறசற���ன த�ர,ண அயழபப�தழ,  உஙகள 
கடமப கடதஙகள,  ந�டகற�பசபடகள,  உஙக1த 
,றறம உஙகள கடமபதத�னர கலவ�ச'�னற�தழ, 
,த�பசபண அடய"கள,  உஙகள கடமபதத�ன சப�ர 
சத�கத�கள,  கடமப க�ய1கள (Family tree), என பல 
வயக��க ஆவணபபடததல�ம.  தன� ,ன�தன ஒர 
கடமப,�க,  ஒவசவ�ர கடமபமம இயணநத ஒர 
சத�கபப�க (சத�பப எனபதன சவரசச'�ல),  சத'�� 
இன,�க நமய, ந�ச, பத�வ ச'ய� இயவச�லல�ம 
அவ'��ம.

ஒர கடமப ஆவணதத�ல இனதத�றசக�, ந�டடறசக� 
எனன ப�ன ? ……எனற சகட"�ல.

1. ,தயர��ல ஒர கலல�� ,�ணவ�, '�றற��ல உள1 
தனத    மதத    'சக�த��கக,       த�ன      எட"�பரம 
"ப�ரத���ர ,ண� ,ண"பம"  த�றபப வ�ழ�வககச 
ச'னறயதயம அஙக சபபலடச,� அம,�ள ப�டடக 
கசச'��யம,  அற�ஞரக1�ன ச'�றசப�ழ�வகய1க 
சகட"யதயம கடததத�ல எழத� ப பத�வ ச'யக�ற�ர.

2.1960-க1�ல '�ஙகபபர ந�டடறக க"ல வழ���க 
ப�ணபபட" ஒரவர,  தன கடமபதத�றக நல,�க 
வநதய"நதயதயம,  கபபல ப�ண அனபவதயதயம 
இ�றயகச 'Jறற,�லல�,ல இரநதயதயம 
எழதக�ற�ர.  Razula எனற கபபல சப�ரம அத�ல 
கற�பப�"பபடக�றத.

3.1954 ம ஆணட 'னவ�� மதல ந�ள பதகசக�டய" 
,�வட"ம, சக�பபன�படட எனற '�றற��ல இரணட 
,�ணவரகள,  த�ஙகச1 உரவ�கக�� 
வ�சன�லபசபடட��ல மதன மதல�க அத�ல 
ப�கக�ஸத�ன தயலவர த�ர.  மக,த அல >�னன� 
ஆறற�� ஆஙக�ல உயர கற�தத தனத 
ந�டகற�பசபடடல ஒரவர பத�வ ச'யக�ற�ர.

4.  1956-ம ஆணட,  அணண�,யலப 
பலகயலககழகம, – இலககம 118, இ1ஙசக� இலலம 
எனற ,�ணவர வ�டத���ல இரநத,  தன 
தகபபன�ரகக பணம அனபபம படயம,  அதறக�ன 
சதயவ,  யக��ரபப�ல இரநத பணதத�றக�ன 
ச'லவககணகக ஆக��வறயற படட�லடட, 
சதரவகக�ன கட"ண வ�பரஙகய1யம கற�பப�டட, 
கடதல சப�ரள உதவ� ந�ட, கடதம எழதக�ற�ர.

5.  ,தயர��ல ஒர ,�ணவர 1954 –  ம ஆணட,  தன 
ந�டகற�பசபடடல,  த�ன சத'�� ,�ணவர 
பய"�ண���ல இரநத கலல�� '�ரப�க,  '�தத�யரத 
த�ரவ�ழ�வ�றக ப�தக�பப ,றறம ,ககள 
நலபபண�கக உதவ���க ,�வட" ந�ரவ�கதத"ன 
இயணநத ச'�லபட"யத பத�வ ச'யக�ற�ர.

6.  1949-ம ஆணட ச'னயன��ல படககம கலல�� 
,�ணவ�,  தன இய1� 'சக�தரனகக,  சதரவகள 
நனற�க எழத�ன�ல (Parker) சபன� 
வ�ஙக�ததரவத�க கடதம மலம உறத� ச'�லக�ற�ர.

7. இநத��� வரயக தநத சபர�'����ர த�ர. க�1�ரனஸ 
எ��க க1�க (Prof. Clarence E Glick)  எனற 'மகவ��ல 
தயற அற�ஞர,  தனத இநத�� ,�ணவரகக எழதம 
கடததத�ல,  அணய,��ல க�ல,�ன ப�ரத,ர 
சநரவ�றக இரஙகலம,  பத�� 
தயலய,பசப�றபசபறற�ரககம த�ர.  ல�ல பகதர 
'�ஸத��� அவரகள தயலய,��ல இநத��� ச,லம பல 
'�றபபகய1 எடடம எனவம கற�பப�டக�ற�ர.  ஐ.  ந� 
வ�ன யனஸசக� அய,வனதத�றக�க தனத 
தயலய,��ல கன"� ந�டட ,�னட���ல நக��ல 
'ரவசத' 'மகவ��ல கற�தத ,�கபசப��� ஆயவக 
கரததரஙகம ஒனயற ச'�லபடததம சபரம 
பண���ல ஈடபடடள1யதயம பத�வச'யக�ற�ர. 
(இவரத ,யனவ� த�ர,த�.  க1�க எனப�ர,  ,சல'�� 
தயல நக��ல நய"சபறற உலகதத,�ழ ,�ந�டடல 
கலநத சக�ண"வர எனபத கடதல கற�பப.)

இபபட பல வயக��ன ,ககள வ�ழவ��ல எலல�ம, 
பத�வ ச'ய�பபட"யவத�ன கடமப ஆவணஙகள. 
இவரகள எலல�ம எ1�� ,ககள த�ன எனபயத 
கவனதத�ல சக�ளக.

ஆவணஙகள வரல�றற"ன சத�"ரப உள1யவ. 
அயவ ப�தக�ககபப" சவணடம.  அத எலல� 
தயறக1�லம.  அத�வத ந�ரவ�கததயற, 
அர'��ல,கலவ�,  பவ����ல (ஆம பவ����ல பறற�� 
ஆவணதசத1�வ இரநத�ரநத�ல கச'ததJவம, 
எலயல��ல உள1 ந,த ,�வட"ஙகளம ,�றற�ர 
யக�கபபடதத வ�டடரகக ,�டச"�ம.)  ,றறம 
கடமபம,  என அயனதத த1ஙக1�லம பத�வகளம, 
ஆவணபபடததலம வ�யழ�ட,வ�யழ��க சத�"ர 
சவணடம எனபசத இநதக கடடயர��ன சந�ககம.

நனற� : www.siragu.com

('�றக இயண� இதழ�ல மனற பகத�க1�க 
சவ1�வநத இககடடயர  பத�� நலகதத�ன க"நத 
இதழ�லம இநத இதழ�ல,�க இர பகத�க1�க 
,றப�ரசரம ச'ய�பபடடள1த.  ,றப�ரசரதத�றக 
அன,த� தநத '�றக இயண�தத1தத�றக நனற�.)
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வலலபபத�வகள�ல�ரநத ...

இண-யதத�சல  ஓர ஈழதத நலகம
-க�ன� ப�ரப�

ஆ'���வ�ன ,�கபசபரம அற�வகக1ஞ'��ஙக1�ல ஒனற�ன ��ழபப�ணம சப�த நலகம அழ�தத 
ஒழ�ககபபடட மனற த'�பதஙகள க"நத வ�ட"த.  இநத நலகம ,J1வம ந�ர,�ண�ககபபடட அணய,� 
வர"ஙக1�ல ,J1வம இ�ஙக� வநத�லம இனனமம மனனர ந�யலசபறற�ரநத நலகதத�ல இரநத அ��� பல 
ஆவணஙகள,  நலகள,  ஏடடச சவடக1�ன மலப ப�ரத�கள இலல�த அநத அ��� பல அற�வச ச'�ததககள 
இன�ச,ல க�ட"�த ந�யல த�ன இரககபசப�க�னறத.  இத ஒரபற,�ரகக,  மனற த'�பதஙக1�க வ���ம 
சக�ணடரநத சப�ரசசழலல எததயனச�� பல எழதத�1ரக1�ன அசச வ�கனச,ற�� நலக1�ன எஞ'�� 
ப�ரத�கள க", த�ம 'நத�தத இ"பசப�ரவக1�ன சப�த சத�யலநதம, அழ�நதம சப���ன. அசசகக வர�த பல 
ப�ரத�க1�ன எழதத வடவஙகளககம இநத ந�யல எனபயதச '�ல வரஷஙகளகக மனனர ஒர எழதத�1சர�ட 
சபசம சப�த அவர தம அனபவம மலம அற�நத சக�ணச"ன.  இநத ந�யல��ல ஏறகனசவ தம,�"ம இரநத 
நலகய1ப ப�தக�தத யவதத�ரககம வ�'கரகள பலர, உளந�டட, சவ1�ந�டட இ"பசப�ரவக1�ன சப�தம 
ப�தக�தத யவதத�ரநத ந�யலயம இரநத�கக�னறத.

க"நத ஆணடக1�க ந�ன த��கம சப�கம சப�த,  அஙகள1 பததக'�யலகய1 ச,யம சப�த,  நம,வர 
உளந�டடல சவ1���ட" பததகஙக1�ல அணய,� சவ1�யடகள நJஙகல�க,  பல ஆணடகளகக மனனர 
சவ1���ட" நலக1�ன ப�ரத�கள இலல�த ந�யலச� க�ணபபடக�னறத. சவ1�ந�டடன பலபசப�ரவச சழலல 
இரநத சவ1���ட" நலகய1ப பதககணண�ட சக�ணட த�ன சத"சவணடம.  த,�ழந�டடன ஏசத�சவ�ர 
மயல��ல இரககம எழதத�1ன�ன நயலத சதட இறகக,த���கக� சவ1���டம இலஙயக��ன மனனண�ப 
பததக'�யலகள அசத மயனபயப ஒர ஈழதத எழதத�1ன உளந�டடசல�,  சவ1�ந�டடசல� சவ1���டம 
நலககக சக�டகக வரவத�லயல எனபத கவயலகக��� வ�ஷ�ம க".  அதறக�ன க�ரண�க1�ல ஒனற�க, 
,�ற�வரம இலஙயக வ�'கனய"� வ�'�பப எனற >�லற�பயப எனன�ல ஏறக மட��த.

இநத ந�யல��ல,  இலஙயக��ல வ�ழக�னற ஒர வ�'கனககம '��,  லட'ககணகக�ல உலக�ன 
எலல�தத�ய'க1�லம பலமசப�ரநத வ�ழம வ�'கனககம '��,  அலலத ஈழதத எழததககய1த சதடபபடகக 
சவணடம எனற மயனயம த,�ழக வ�'கனககம ஒர ச'ரத தன பண�ய� வழஙகவத�ல இயண�தத�ல 
இ�ஙக�வரம ஈழதத நலகம http://www.noolaham.org சக�டககம மயனபபம,  ச'யவயம உணய,��ல 
உ����த எனபயத இநதத த1ததககச ச'னறவரகள உணரவர. இனயற� க�லகட"தத�ல ஆரவலர பட"�1ம 
ஒனயறத த�ரடட,  ஈழதத�லம ஈழததகக அபப�ல உள1 ந�டக1�லம இரககம அனபரகச1�ட ச'ரநத இநத 
நலகத த�ட"ததகக�கச ச'யத வரம இநதப பண� மழய,��ன இல�ப சந�ககறறத.  தம ச'�நதப 
பணதத�லம,  அனபரகள சக�டககம நனசக�ய"க1�ன மல,�கவம இநத நலகத த�ட"ததகக�ன சபரம 
பண�ய�ப பல ஆணடக1�கச ச'யத வரக�னற�ரகள.  இதன வ�ய1வ இனற பதத���ரம ஆவணஙகய1க 
க"நத ந�றக�னறத இநத நலகத த�ட"ம.

அவஸத�சரல��யவ எடததக சக�ண"�ல வ�கச"�����,  ,றறம ந�ய 'வதசவலஸ ஆக�� த,�ழரகள 
சபரமப�னய,��க வ�ழம ,�ந�லஙக1�சல,  பலகயலககழகப பகமக வகபப�ல த,�யழ ஒர ப�",�க எடகக 
வயக ச'யத�ரகக�னறத இநத ந�டட அரச.இநதப பகமக வகபபகக�ன த,�ழபப�" சநற���ல மகக��,�ன ஒர 
ப���வ ஆயவபபண�.  அத�வத ஏத�வத ஒர கரபசப�ரய1த சதரநசதடதத அத கற�தத சத"லகய1யம, 
மடவகய1யம ச'ய�சவணட� சதயவ ,�ணவனகக இரகக�றத.

இநதப பகமக வகபபகக�ன ப��ற'�பபட"யறகளககப பல ஆணடக1�கச ச'லலம என அனபவதத�ன 
பட,இநத ஆயவ�ல சபரமப�லம ஈழதத வ�ழவ��ல, இலகக��ம எனபயதச� மகக��,�ன கரவ�கக சக�ணட 
,�ணவரகள தமய,த த��ரபடததக�னறனர.  இஙகள1 த,�ழ அற�வகம எனற நலகம தன எலயல வயர 
இஙகள1 ,�ணவனகக�ன உதவ�ய�க சக�டதத�லம,  பரநதபட" ஆயயவச ச'யயம ஒர ,�ணவனககத 
சத"ல எனற வரம சப�த இ�லப�க வரம 'வ�ல,  நலகய1 எபபடப சபறவத.  இநத ந�யல��ல 
நலகதத�ட"தத�ன அடதத கட" இலகக வநத ந�றக�னறத. அத�வத நலகய1த சதடபபடககம வ�'கரகய1த 
தவ�ரதத இநத நலகதத�ட"தத�ன வழ���கப ப�னசபறபசப�கம த,�ழ ,�ணவர 'மத��மம ஒனற எனபத 
கற�பப�"ததகக வ�"�ம.

நலகத த�ட"தத�யன சநற�பபடததபவரக1�ல ஒரவர நணபர சக�ப� அவரகய1 ந�ன இ�ஙகம 
அவஸத�சரல�த த,�ழ ஒலபரபபக கடடதத�பனததகக�கச 'நத�தசதன.  இநத நலகத த�ட"தத�ன ஆரமபம 
எவவ�ற அய,நதத,  இதன மகக�� சந�ககம,  பண�கள எவவ�ற மனசனடததச ச'லலபபடக�னறன எனபத 
கற�தத வ���வ�னசத�ர சபடடய� வழஙக���ரநத�ர சக�ப�.  பதத���ரம ஆவணஙகய1க க"நத இனனம 
பலல���ரம ஆவணஙகய1த த�ரட"சவணட� சதயவச��ட ப�ண�ககம இநத நலகத த�ட"தத�ன 'வ�ல�க 
இரபபத ந�த� ஆத�ரம.  ஒர நயல இநத இயண� ஆவணக க�பபகதத�ல ச',�கக இலஙயக ரப� 500  வயர 
சதயவ��க இரகக�னறத. எனசவ இநதப பண���ல ந�ம எலசல�ரம இயணநத கரஙசக�டபபசத�ட, எம,�"ம 
இரககம அ��� பல ஈழதத நலகய1க சக�டதத அவறயற இஙசக ச',�பபதன மலம நம எத�ரக�லச 
'நதத�ககம க�ல�க�ல,�கப ப�னறம எனபத�ல ஐ�,�லயல.

நனற� : http://kanapraba.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
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நலக ந�கழவகள

நலக ந�றவனச ச�யறப�டகள� ம�லம பரவல�ககவதறக�க 
அணள�ய�ல ��ல ந�கழவகள மனசனடககபபடடன. 

பத�ய நலகம ச�யத��டலகள� அற�மகம ச�யயம 
ந�கழசவ�னற ய�ழபப�ணம வட�ர�ட��ய�ல ஏறப�ட 
ச�யயபபடடத.  அமதமப�ல சக�ழமப�ல நளடசபறற த��ழச 
�ஙகதத�ன��ன �ரவமத� எழதத��ர ��ந�டடன மப�த ந�னக 
ந�டகளம எ�த தனன�ரவ சத�ணடரக��ல நலகம 
சத�டரப�ன ச�யறப�டகள மனசனடககபபடடன.

ஈழதத இதழகள� ஆவணபபடததம ச�யறற�டடதத�ன 
சத�டரச��ய�க  இதவளர நலகம ��னனல�ககத த�டடதத�ல 
ஆவண��ககபபடட 400 இறகம ம�றபடட ��றற�தழகள பறற�ய 
வ�பரதளத இதழகம எனற ளகநல�க சவ��ய�டடளம��ம. அத�ல 
��றற�தழகள,  அவறற�ன ஆ����யரகள,  ஆவண��ககபபடட 
இதழக��ன எணண�களக ஆக�ய வ�பரஙகள ம�ரககபபடடள�ன. 

ம�லம பளடபப��ரகள,  ��றற�தழ ஆ����யரகள, 
சவ��யடட��ரகள எனப பலரம நலகத த�டடதத�ல த�த 
சவ��யடகள� எணண�� வடவதத�ல சவ��ய�டவதறக�ன 
அன�த�ளய வழஙக�யள�னர.  சக�ழமபத த��ழச �ஙக 
எழதத��ர வ�ழ�வ�மலமய ஏறதத�ழ 125 எழதத��ரகள த�த 
அன�த�கள� வழஙக� நலகச ச�யறப�டடல இளணநத 
சக�ணடள�னர.  பளடபப��ரகள சவ��யடட��ரகள ம�லம 
��ரதளத எடதத இதறக ஆதரவ தரமவணடம எனற மகடடக 
சக�ளக�மற�ம. 

இதவளர சவ��வநத பத�ய நலகம 12 இதழக��ன ப�ரத�களம 
பட�பப
ககப பப
தமஙகள -  எழதத
ளரகளகக
ன அற�மகம 
எனற ப�ரசரமம சக�ழமப ந�கழவகக வநதவரகளகக 
வழஙகபபடடன.  

உலசகஙகம வ�ழம த��ழமபசம �மகஙக��ன தனனல�றற 
உளழபப�ன�ல உரபசபறற�ரககம நலகம ��னனல�ககத 
த�டடதளத ப�ட��ளலகள,  பலகளலககழகஙகள,  நலகஙகள 
ஆக�யவறறகக ம�லம வ���வபடததவம ��த�ரண வ��கர 
�டடதத�றக எ�த அற�வச ம�கரஙகள� பக�ரநத 
சக�ளவதறக��ய வ�யபப�ளன வழஙகவம சத�டரபளடய 
நணபரகள ம�லம உதவமவணடம எனற மகடடக 
சக�ளக�னமற�ம. 
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வ�ழததச ச�யத�
தம�ழ வ�கக�பப�டயர இரவ�சஙகர 

நலகத த�டடம ஏழ�ம ஆணட ப�றநத ந�ள�க 
சக�ணட�டவளதயம பதத�ய�ரம நலகள� 
ஆவணபபடதத� உள�ள�ளயயம அற�நத 
சபர�க�ழச�� அளடக�மறன.

இரணட க�ரணஙகள:  ஒனற இதத�டடதத�ல 
பண�ய�றறம பலரடன �றற த�டடஙக��லம 
பஙக��தத வரவத�ல,  ஒர நணபன�க நலகக 
கழவ�ன��ன ��தளனளயக கணட �க�ழக�மறன. 
இரணட�வத �ஙகத த��ழர க�லததககப ப�றக, 
த��ழரகள -  அதவம இள�ஞரகள -   அதவம அரச 
��ர��ல -  அதவம இலஙளகய�ன தறக�ல அர��யற 
சழலல -  ச��ழ�கக�க ஒனற�ளணநத ஏத�வத 
உரபபடய�கச ச�யத�ரகக�ற�ரகள எனற எணண� 
�க�ழக�மறன.

இலஙளகத த��ழ��ன அற�ளவ ஆவணபபடததவதறக 
அபப�ல,  நலகத த�டடம பல மகக�ய��ன 
வ��யஙகளகக�க கற�பப�டததகக ஒர மயற��.

*  ந�த �மகதத�ல இனம,  ��யம,  சப�ர��த�ரம, 
சறறச சழளல மனன�டடத தனன�ரவ��கவம 
அள�பப�கவம ச�யலபடம வழககம இரகக�றமத 
தவ�ர,  வரல�றளற ஆவணபபடததல,  ச��ழ� வ�ரச�� 
ஆக�யளவ கற�ததத தனன�ரவ��கவம சத�ழ�ல 
மநரதத�மய�டம ச�யலபடவத களறவ.

*  இலஙளகத த��ழர சத�டரப�ன மயற��ய�க 
இரநத�லம உலக அ�வ�ல பரநதம தகநத 
இடஙக��ல ப�ற ந�டக��ல வ�ழம த��ழ��ன 
பஙக��பளபயம ஏறறச ச�யறபடவத 
ப�ர�டடததககத; மன��த���ய�னத.

* அரச ��ரநதம மததவரக��லம மனசனடககபபடம 
மயற��களகக இளடமய,  நலகத த�டடம மறற 
மழத�க இள�ஞரக��ல கனவ க�ணபபடட 
ச�யலவடவம சபறற�ரகக�றத.  நலகத த�டடதத�ன 
வ�யகத த�டட��டல �நத�பபகள ��லவறற�ல கலநத 
சக�ணடகக�மறன எனற மளறய�ல,  அவரகள 
எவவ�வ சத�ளல மந�ககடனம ஆழ��கவம தGர 
��நத�ததம,  அளனவளரயம கலநதளரய�ட 
சவ��பபளடய�கவம தஙகள ச�யல த�டடஙகள� 
வககக�ற�ரகள எனபளத அற�மவன.  இநதச 
ச�யறப�ட த��ழச சழலகக ��கவம பத�யத. 
ப�ர�டடததககத.  ஒர ��ல��ன படபபளறய�ல 

சத�டஙக�ய இதத�டடம ஒர மளறய�ன இல�ப 
மந�ககறற ந�றவன��க வ�ரநத ந�றபதறக இதமவ 
க�ரணம.

*  இதத�டடதத�ல ஈடபடடள� பலளர மநரடய�கமவ 
அற�மவன எனற மளறய�ல,  அவரகள எவவ�ற 
ஒவசவ�ர ந�ளம தஙகள வ�ழவ�ன கண����ன 
மநரதளத இதறக ஒதககக�ற�ரகள, இதத�டடம கற�தத 
��நதளனமய�மட ச�யலபடக�ற�ரகள எனபளதக 
கணகட�கக கணடளம�ன.  இநத அரபபண�பப 
உணரவ ��க ��க அ��த.

*  இமத த�டடதளதத த��ழகததககம வ���வ 
படததல�ம� எனற மக���ய மப�த,  தஙகள 
வ�ஙகளகக மந�ககஙகளகக உடபடட இலஙளகத 
த��ழ��ன அற�ளவ ஆவணபபடததவமத இயலம 
எனற உறத�ய�க இரநத�ரகள.  எலல�வறளறயம 
ச�யயப மப�ய மப�த�ய வ�மம கவ�யமம இலல��ல 
மதகக�ளடயம த�டடஙகள பல உள�ன எனபத�ல, 
இநத உறத�யம சத��வம நனற.

*  த��ழ எனற�மல த��ழந�ட எனற�லல��ல, 
இலஙளகத த��ழ��ன அற�ளவ ஆவணபபடததவதன 
மலம த��ழ ச��ழ�கக உள� பனமகத தனள�ளய 
சவ��பபடததவத�கவம இலஙளகத த��ழ��ன 
அற�ளவ உலக�ல எஙக�ரநதம அணகததககத�கச 
ச�யக�றத.  தவ�ர, நறற�ணடகக மனப�ரநமத அஙக 
தன�தத வ�ரநத த��ழற�வ �ரளப உணரச ச�யக�றத.

*  நலகம த�டடதத�ல உநதபபடடம வழ� 
-க�டடபபடடம இனனம ஒர ��ல த�டடஙக��வத 
மத�னறம. மத�னற�யள�ன.

…   எழத�க சக�ணமட மப�கல�ம ஆன�ல ,  சவறம 
வ�ழதத ச��லவமத�ட ந�றதத வ�ரமபவ�லளல. 
இநதத த�டடததகக எபபட அளனவரம 
பஙக��ககல�ம?

* நலக��ன ��னன�ககதத�ல உதவல�ம.
* த�தத�ன சத�ழ�லநடபப பர����பபகக உதவல�ம.
* இயனற பணதளத நனசக�ளடய�க அ��ககல�ம.
* நணபரகளகக இதத�டடம கற�தத சத��வ�ககல�ம.

ஏத�வத ஒனளறச ச�யமவ�ம�?
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நலக ந�றவனமம 
பத�ய நலகம ச�யத�மடலகளம

ச�தத�ர�ஙகன

கடநத 19.05.2012  �ன�கக�ழள� ��ளல 3.45 �ண�கக 
ய�ழபப�ணம வட�ர�ட��ய�ல சக�றற�வதளத �மக 
�ணடபதத�ல உய�ல களல இலகக�ய அள�பப�ன�ல 
இரணட  ந�கழவ ஒழஙக ச�யயபபடடரநதத.

ச.  கமணஸவன�ன படனவம பத�தம ஆயவக 
கடடட%களம ப�றவம  எனற நலசவ��யடம நலக 
ந�றவனதத�ன பத�ய நலகம ச�யத��டல அற�மகமம 
இடமசபறறன.

ப�ரமத� �டடஙக��ல நலக ந�றவனதத�ன 
ச�யறப�டகள� எடததச ச�லலம வ�த��க ஏறப�ட 
ச�யயபபட இநந�கழவகக கவ�ஞர ய�தத���கன 
தளலள� வக�தத�ர.  வரமவறபளரய�ளன ஆ����யர க. 
தர�மதவன ந�கழதத�ன�ர.

நலகம சத�டரப�ன ந�கழவ ��ரநத 
தளலள�யளரய�றற�ய ய�தத���கன;  இனற 
இளணயசவ��ய�ல சபரம பஙக�றற� வரம நலக 
ந�றவனதத�ன ச�யறப�டகள ��கநத 
கவனதத�றக��யன எனற�ர.  இனளறய 
இலதத�ரன�யல சழலல அளனவர�லம இலகவ�கப 
பயனபடததக கடயசதனவம கற�ன�ர.  பதத�ய�ரம 
வளரய�ன ஆவணஙகள� பத�மவறற� ளவததள� 
நலக வளலதத�தத�ல வட�ர�ட��ளயப 
சப�றததவளரய�ல 25  இறகம �றற அத�க��ன 
ஆளள�கள அலலத பளடபப���க��ன 
பளடபபககம� இதவளர பத�மவறறபபடடள�ள� 
அற�யமடக�றத.  இநந�ளலய�ல நலகதத�ன 
ச�யறப�டகளகக பஙக��கக மவணடய ந�ளல 
உள�த�கக கற�பப�டட�ர.

சத�டரநத இளணய சவ��ய�ல நலக ந�றவனம 
எனற சப�ர��ல  த.  அஜநதக��ர உளர 
ந�கழதத�ன�ர. அவர நலகம மத�றறம சபறறதறக�ன 
க�ரணஙகள,   தனன�ரவ சத�ணட அடபபளடய�ல 
ஓர அரச ச�யயமவணடய மவளலளய உலகச�ஙகம 
இரககம ஆரவலரகள இளணநத ச�யக�னற 
பண�கள,  ஆக�யவறளற எடததக க�டட உளர 
ந�கழதத�ன�ர.  

நலகம எவவ�ற�ன ஆவணஙகள� ளவதத�ரகக�றத 
எனறம.  அளவ எவவ�சறலல�ம பயனபடக 
கடயனசவனறம எடததக கற�யமத�ட இநதக 
க�லதத�ல ந�ஙகள எஙகள வடக��ல இரணட 
நலகஙகள� ளவதத�ரககமவணடய வ�யபப 
ககள�ப சபறற�ரகக�மற�ம.  அத�ல ஒனறத�ன 

��னனல த�டடம எனறம;  அதளன ந�ஙகள 
பயனபடதத�க சக�ள� மவணடம எனறம கற�ன�ர.

சத�டரநத ��னனர�ஜ� வ��லன பத�ய நலகம 
ப)யத�ம�லகள எனற சப�ர��ல உளர ந�கழதத�ன�ர. 
இதவளர சவ��வநத 12  ச�யத��டலகள� 
நலகதத�ன ஊட�க வ���ககக க�ளடததமப�தம 
மநரதளதக கரதத�றசக�ணட 6  மதல 12  வளரய�ன 
இதழகள பறற�மய தனத உளரளய ந�கழதத�ன�ர.  

மனனத�க அ.  மததலஙகம மதல ரவ�கக��ர வளர 
நலகம பறற� எழத�ய�ரககம தகவளலயம எடததக 
கற�யமத�ட பத�ய நலகம சக�ணடள� 
வ�டயத�னஙகள,   அளவ சக�ணடரககககடய 
ந�கழவகள பறற�ய தகவலகள,  பளடபபககள  பறற�ய 
அற�மகக கடடளரகள,  பளடபப���கள பறற�ய 
தகவலகள ��க மகக�ய��னளவ எனற கற�ன�ர. 
எத�ரக�லதத�ல ம�லம மகக�ய��ன 
பள��வ�பரஙகள�யம இளணதத�ல நலலத எனறம 
கற�ன�ர.

ந�கழவகக ப�ரமத�ம ��ரநத 10-15  வளரய�ன 
பளடபப���களம வ��கர,  �றறம ஆரவலரகள��க 
75  இறகம ம�றபடடவரகள கலநத சக�ணடனர. 
ந�கழவகக வநத�ரநதவரகளகக  7 – 12  வளரய�ன 
பத�யநலகம ச�யத��டலக��ன ப�ரத�கள 
வழஙகபபடடன.  கற�பப�க ப�ரமத�ம ��ரநத 
நலகஙகள �றறம ப�ட��ளல நலகஙகளககம 
ப�ரத�கள வழஙகபபடடன.  �றறம வரட�நத 
ஆணடற�களகப ப�ரத�கள,  எழதத��ர 
அன�த�பபடவம,  நலகதத�ல ஆவண��ககப 
படடள� வட�ர�ட��ப ப�ரமத� ஆளள�க��ன 
நலகள அடஙக�ய வ�ரபகசக�தத எனபனவம 
வழஙகபபடடன.

நலக ந�றவன சத�டரப�டல அண� உறபப�னரம 
பத�ய நலகம ஆ����யர��ன கமணஸவரன 
ஏறபளரய�ளனயம நனற�யளரய�ளனயம 
ந�கழதத�ன�ர.  ஆயவ��ரகளககம எழதத��ர 
களககம வ��கரகளககம ��ணவரகளககம பயன 
படககடய நலக ந�றவனதத�ன ச�யறப�டகள�ப 
பரவல�ககமசப�ரடட இநந�கழவ ஏறப�ட 
ச�யயபபடடத�கவம நலகதத�ன பண�கள ம�லம 
சத�டரவதறக ம�லம ஆரவ��னவரகள மனவர 
மவணடம எனறம கற�ன�ர.

இறத�ய�க ந�கழவ ��ளல 6.00 �ண�ய�வ�ல ந�ளறவ 
சபறறத.

பத�ய நலகம சத�டரப�ன உஙகள கரததககள�யம ஆககஙகள�யம 
noolahamfoundation@gmail.com எனற ��னனஞ�லகக அனபப� ளவககல�ம.
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பத�ய நலகம ச�யத�மடலகள 
ஒர ப�ரவவ

ச�. வ�மலன  

இனளறய கணன� யகதத�ல எணண�� நலகஙகள 
(Digital  Library) அ�பப��ய பஙக��பளப    வழஙக� 
வரக�னறன.  இவறளற சவர இலல
த நலகஙகள 
எனற கற�பப�டவர.  அநத வளகய�ல 
ஆவணபபத�வகள பதத�ய�ரதளதத த�ணடம 
ந�ளலய�ல உள� பத�ய நலகம ஈழதத இலகக�ய 
உலக�றக க�ளடதத ஒர வரபப�ர��தம எனற�ல அத 
��ளகய�லளல.  அபபடபபடட பத�ய நலகம 
ந�றவனதத�ல சவ��ய�டபபடட ச�யத� �டலக��ல 
என ப�ரளவகக க�டடய 7  சத�டககம 11 
வளரய�ல�ன இதழகள பறற�மய இச��றபதத� 
அள�க�னறத.

இதழ 7 இல தயர பக�ரக�னறற
ம எனற தளலபப�ல 
மபர�����யர ��வததமப� அவரக��ன ந�ளனவ�லர�க 
சவ��ய�டபபடடரகக�றத.  இத தவ�ர ஏளனய 
�டலக��ல உள� வ�டயஙகள� கGழவர��ற ஐநத 
வளகய�க மந�ககல�ம.

1. நல அற�மகஙகள 
2. கடடறற க�ஞ��ய��ன வ�கக�பபடய�வ�ல 

இரநத ஒவசவ�ர �டலலம ஒவசவ�ர 
எழதத��ர பறற�ய அற�மகககற�பப 

3. எணண�� நலக அற�மகம எனற சபய��ல 
ஒவசவ�ர ப�ட��ளலய�லம எணண�� 
நலகஙகள� அற�மகபபடததம மந�கக�ல 
நட�ததபபடட வ�ழ�பபணரவக கரததரஙக 
பறற�ய கற�பபகள

4. நலகள� ஆவணபபடததல சத�டரப�ன 
கடடளரகள   

5. ஏளனய கடடளரகள.

மபர�����யர ��வததமப� அவரகள பறற�ய கடடளரய�ல 
ஈழபமப�ர�டடம மளனபபறற�ரநத க�லகடடதத�ல 
வலசவடடததளற ப�ரளஜகள கழ,  வட�ர�ட�� 
ப�ரளஜகள கழ,  யதத ந�றததக கணக�ண�பபக கழ 
எனபவறற�ல இரநதத கற�தத பத�வகள� 
கடடளரய�����யர சல.மரகபபத� பத�வ 
ச�யதள��ர.  இககடடளரய�ல 2011  ஜனவ��ய�ல 
சக�ழமப�ல நளடசபறற �ரவமத� த��ழ எழதத��ர 
வ�ழ�வ�றக ஆரமபதத�ல கலநத சக�ளவதறக 
மபர�����யர �ம�தம சத��வ�தத�ரநததம ப�னனர 
எஸ.சப� மப�னறவரக��ன எத�ரபப�ளன சத�டரநத 
மபர�����யர ப�னவ�ஙக� இரநத மப�த மரகபபத� 
த�மன அவமர�ட சத�டரப சக�ணட அவளர அத�ல 
கலநத சக�ளவதறக பகGரதபப�ரயததனம எடததத�க 
கற�பப�டக�னற�ர.  வ��கன எனற �Gத�ய�ல 
இவவ�டயதத�ல மவறம ��ல எழதத��ரகள 
தஙகளளடய வ�ட�மயற��ய�ன�மலமய மபர�����யர 
��ந�டடல கலநத சக�ணடள��ர எனற 
உ��ள�மக��� ��ரதடடயதம ந�ளனவகக 
வரக�னறத. 

நல அற�மகம எனறவளகய�ல இர�.நடர��ன�ல 
எழதபபடட ஆய�ஷ
 நல அற�மகககற�பபம 

ச.கமணஸவரன�ல எழதபபடட ஆஸத�ற%ல�ய
வ�ல 
தம�ழபம
ழ�  கறப�ததல நல அற�மகமம ப.நகலன�ல 
எழதபபடட தம�ழ%�ன ப%வலம ம
ற
மபலதத�ன 
றத
றறமம  நல அற�மகமம இடமசபறறள�த. 

ஈழதத�ல அற�வ�யல பளனகளதகள அ��த�கமவ 
எழதபபடவதணட.  “ச�ஙளக ஆழ�ய�ன�ன  கநத�  

”  இரகக ஒர கடந�லம��றகளத சத�கபப�ல ��ல  
��றகளதகள இவவளகபபடடளவய�க இரகக�னறன. 
அதன மனனளரய�ல ஈழதத�ல த��ழ�ல அற�வ�யல 
பளனகளதகள�ப பளடததத�ல த�மன 
மனமன�டய�க வ��ஙக�யத�க பத�வ 
ச�யதள��ர.ஆன�லம த��ழ�ல அற�வ�யல 
பளனகளதக��ன மனமன�டய�க சஜ�த� 
கரதபபடவதம ய�வரம அற�நத ஒனமற. 
சஜயம��கனம;  அற�வ�யல பளனகளதக��ன 
சத�கபப�க வ�சமப எனற ��றகளதத சத�கத�ளய 
சவ��ய�டடள��ர.  இளத ஏன இஙக 
கற�பப�டக�னமறன எனற�ல இர�.நடர��ன�ல 
எழதபபடட ஆய�ஷ
 கறந�வலம;  இனளறய 
கலவ�தத�டடஙக��ல ந�லவம களறப�டகள� 
சடடகக�டடம அற�வ�யல பத�ன��கவம 
க�ணபபடக�னறத.  

கல�ந�த� ஆ.கநளதய�வ�ல எழதபபடட 
ஆஸத�ற%ல�ய
வ�ல தம�ழபம
ழ� கறப�ததல நல பலம 
சபயரநத ஆவஸமரலய�வ�ல வ�ழம 
இ�நதளலமளறய�ன��ன எத�ரக�லதளத 
கரதத�றசக�ணட பளடககபபடடள�த.  இத�ல 
த�யச��ழ�ய�க�ய த��ளழ அவரகள �றநத 
வ�டககட�த எனற ஆதஙகதத�ல நல�����யர�ல 
மனளவககபபடம கரததககள கனத�ய�னளவ.  இத 
தன�மய அவஸமரலய�வ�ல வ�ழம பலமசபயர 
இ�நதளலமளறய�னகக ��தத�ரம இலல��ல 
ஒடடச��தத��க உலசகலல�ம பரநத வ�ழம 
பலமசபயர மத�ததவரகளககம இநநல ��றநத ஒர 
ஆவண��க வ��ஙகம எனற�ல அத ��ளகய�லளல.

அடதத வ�கக�படய�வ�ல மபர�����யர ��வததமப�, 
எழதத��ரகள ��ளவ வமர�தயன,  அ.மயசர���, 
மக�க�ல� �மகநத�ரன,  அ.மததததமப�பப�ளள� 
ஆக�மய�ர எழத�ய நலகளம அவரகள பறற�ய ��ற�ய 
அற�மகககற�பபகளம இடமசபறறள�ன.  இவறற�ல 
��ளவ வமர�தயன பறற�ய கற�பப�ல அவர எழத�ய 
நல ஒனற�ன  சபயர�க வல�க
மம டமநதரகள எனற 
பத�வ�டபபடடள�த.  உணள�ய�ல அவரத 
ந�ளனவ�க மத��ய களல இலகக�ய மபரளவ 
சவ��ய�டட பததகதத�ன சபயர வல�க
மம வ�கக 
மணண�ன ம
நதரகள எனபதம ந�ளனவகக 
வரக�னறத.

அவவ�மற அ.மததததமப�பப�ளள� பறற�ய கற�பப�ல 
அவர 1897 இல சவ��ய�டட பதத���ளகய�ன சபயர 
டவதத�யவ�)
%ண� என பத�வ�டபபடடள�த. 
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அமத��யம வரமக���,  த�னககரல  பதத���ளகக��ன 
மனன�ள ஆ����யர�க வ��ஙக�ய 
ஆ.��வமந�சச�லவன மத��ய பர�தன  சவடச 
��ளலய�ல உள� படடயளல அடபபளடய�க 
சக�ணட எழத�ய ஈழதத தம�ழ பதத�%�டககள ஓர 
ஆயவ நலல அ.மததததமப�பப�ளள� அவரக��ல 
சவ��ய�டபபடட பதத���ளக ளவதத�யவ�����ன� 
எனவம அத 1898  ஆணட சவ��ய�டபபடடத�ன 
கற�பபம க�ணபபடவத �றற கழபபதளத உணட 
பணணக�றத.  எனமவ இமமரணப�டளட தGரதத 
ளவகக மவணடய சப�றபபம பத�ய நலகம 
கழ�தளத ம�ரக�னறத.

அடதத பத�ய நலகம கழ�தத�னர நலகள� 
ஆவணபபடததல சத�டரப�ன வ�டயஙகள� 
எத�ரக�ல �நதத�ய�னரகக அற�மகபபடததம 
வ�ததத�ல ப�ட��ளலக��ல  நடதத�வரம 
கரததரஙககள�யம அவரக��ல சவ��ய�டபபடம 
ச�யத� �டலக��ல ஆவணபபடததல சத�டரப�ன 
கடடளரகள� பத�த�கவம ஏளனய பதத���ளககள, 
�ஞ��ளகக��ல சவ��வநத அளவ சத�டரப�ன 
கடடளரகள�யம ப�ரச��தத வரக�னறள� 
ஆவணபபடததல பறற�ய வ�ழ�பபணரளவ 
சப�த�னஙக��ளடமய ஏறபடதத மவணடம எனற 
அவரக�த மவணவ�வ�ளனமய சடடந�றக�றத.

ம�லம இசச�யத� �டலக��ல அஜநதக��ளர 
ஆ����யர�க சக�ணட சவ��வநத பத�ய த%�)னம  

�ஞ��ளக கற�தத இர�கவன எழத�ய பத�ய த%�)னம : 
ஒர ந�டனறவ
ட� கடடளரய�ல பளடபபககள� 
ச�மள�பபடததவத�ல உள� ��ககலகள 
கற�பப�டபபடடரகக�றத.  அததடன ஈழதத�ல 
மதனமதல�க மT�ப� �கத�ய�ன பளடபளப 
அற�மகபபடதத�ய சபரள�யம பத�ய த���னதத�றமக 
ம�ரம எனக�ற�ர இர�கவன.  2003 ஆம ஆணட 
க�லபபகத�ய�ல மT�ப��கத�ய�ன றத)ததற%
க�  
��றகளததசத�கபப�றக பத�ய த���னதத�ல 
கமணஸவரன எழத�ய இர�ளனககற�பளபத த�ன 
அவர கற�பப�டக�னற�ர.  ஆன�லம 2002 
ஒகமர�ப��ல ய�ழபப�ணதத�ல நளடசபறற 
ம
ன�தத�ன தம�ழ ஒனறக�ல ந�கழவ�ல மப�ர 
இலகக�யம கற�தத கடடளர வ���தத ந�ல�நதன 
அவரகம� மT�ப��கத�ளய ஈழதத�ல 
அற�மகபபடதத�யவர�க எனககத மத�னறக�னற�ர. 

எனமவ வளரயறககபபடட எடட பககஙக��ல 
பலமவற வ�டயஙகள�யம த�ஙக� சவ��வநதள� 
பத�ய நலகதத�ன ச�யத��டலகளகக ஆரமபதத�ல 
இலகக�யம ��ரநத வ��கரகம� பயன���க��க 
இரநத மப�த�லம இனற �மகஆயவ��ரகள, 
பலகளல��ணவரகள அர��யல ச�யறப�டட��ரகள 
என பலமவற �டடதத�னளரயம அத 
ச�னறளடநத�ரகக�றத.  தறமப�ளதய நலக 
வ�த�களடன க�லகக�ர�தத�ல இனனம அகலகக�ல 
பத�தத இதத�டடம வ���வளடநத ச�யறபட மவணடம 
எனவம வ�ரமபக�னமறன. 

ஒர ��ற த"பசப�ற�
சசரன  

ச�னற வ�ரம நலகம ந�றவனதத�ன��ன  கனட�ப 
ப���வ�னர ஒழஙக ச�யத�ரநத ந�கழவ ஒனற�ல 
த��ழச சழலல ஆவணபபடததலம அத 
சத�டரப�ன ��ககலகளம பறற�ப மப� வ�யபபக 
க�ளடததத.  நலக ந�றவனம எணண�� நலகம 
எனபத �டட�லல ஈழத த��ழ ஆவணஙகள, 
நலகள ம�லம பலமவறபடட அற�வச 
��னறகள�யம மபண வ�ளழக�ற ஒர ��றபப�ன 
மயற��ய�கம.  எணண�� நலகம பறற�ய ந�கழவ�ல 
ய�ழ நலக எ��பபப பறற�ப மபசவதம தவ�ரகக 
மடய��ல மப�யவ�டடத.  அள�பப��ரக��ல 
ஒரவர கற�பப�டடத மப�ல,  “அபமப�த எ�த 
நலகம எணண�� நலக��க இரநத�ரகக��ன�ல 
எ��பப ஏறபடதத� இரககம ப�த�பபக களறநத 

”அ�வ�மலமய இரநத�ரககம.  என�னம அத மவற 
க�லம.  இத மவறக�லம.  எனளனயம எனமப�னற 
நறறக கணகக�னவரகள�யம அர��யல எனனம 
சபரஞசழலள இழததவ�டட  க�லம அத. 
இபமப�த ய�ழபப�ணதத�லரநத வரக�ற 
தகவலக��னபட,  வடபலதளத ஆளமவ�ர ய�ழ 
நலகதத�ன கண�ன�ப ப���ளவயம கழ�வப ப���வ�க 
��றறக�ற த�டர ர�வ�தம ச�யயம வலலள� 
வ�யதத�ரபபவரகள எனற�ல த��ழரகளககம 
நலகஙகளககம சப��ய அர��யல சப�ரததபப�ட 
இலளல எனமற சத��க�றத.  இநத அவலம 

எவவளகய�ன அர��யல சழ�ளயக சக�ணடவரப 
மப�க�றத எனபளத ந�ம சப�றதத�ரநதத�ன 
ப�ரகக மவணடம.

மபபதசத�ர ஆணடகளகக  மனப ய�ழபப�ணப 
சப�த நலகமம ய�ழபப�ணப படடனமம 
எ��ககபபடட மப�த இ%ண�
வத ச%�ய உதயம 
எனனம கவ�ளதளய எழத�மனன.  அநத 
ந�டக��லத�ன ய�ழபப�ணதத�ன த��ழ 
ந�ம�ட�ன ஈழந
ட பண��ளனளயயம 
அசசககடதளதயம தGகக�ளரய�கக�ன�ரகள. 
ஈழவ�டதளலப மப�ர�டடம எனற சவடகணடன 
நGணட த���ய�ன மளனய�ல அகக�ன�க கஞச 
ஒனளற வ��ய க�லம அத.  ஆன�ல,  இனற 
இனபபடசக�ளல நடநமதற�ய ப�றப�ட ��மபலன 
�Gதம பளகய�னளளம ��ததம கழமப�ய 
ந�ளலய�லரககம பலல�ய�ரககணகக�ன 
�ககளடன ம�ரநத ந�னற கடநத  ஆணடகள� 
ஆறற�ள�மய�ட த�ரமப�ப ப�ரகக�மற�ம. 
சVய�னற�ச ளVன எனக�ற அற�ஞர ஒரமளற 
ச��னன�ர:  மதலல அவரகள நலகள� 
எ��பப�ரகள. ப�னப �ககள� எ��பப�ரகள.

எஙகள வரல�றற�லம அதத�ன நடநதத.

ய�ழ.  நலகம எ��யணடமப�த ந�ன ய�ழபப�ணப 
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பலகளலககழக ��ணவன�க இரநமதன.  ந�னம 
எனனளடய நணபரகள பலரம அபமப�த 
பலகளலககழகதத�ன ப�ல��ஙகம வ�டத�ய�ல 
தஙக�ய�ரநமத�ம.  அத உயரநத ��டக கடடடம. 
சத�ளலவ�லரநத பளக அடரதத�ய�கக 
க��மபவளதப ப�ரதமத�ம.  தவககதத�ல எனன 
நடகக�றத எனற சத��ய�வ�டட�லம ��க 
வ�ளரவ�மலமய தகவல பரவ� வ�டடத.  தGவ�ர 
மயற�� எடததம எ��நத சக�ணடரககம 
இடஙகளகக அனற�ரவ எஙக��ல ச�லல 
மடயவ�லளல.  பளடய�ன��ன சவற�ய�டட 
பயஙகர��னத�க இரநதத.�றந�ள க�ளலத�ன 
ச�லல மடநதத.  ந�ஙகள அஙக ச�னற மப�த 
நலகம மறற�க எ��நத மப�யவ�டடரநதத. 
அதளனப ப�ரளவய�டட அத�ரச��ய�லம 
மக�பதத�லம ளகயற ந�ளலய�ல தடததக 
சக�ணடரநத ஆய�ரக கணகக�ன �ககள எமள�ச 
சழ ந�னறனர.  இனனம பலர சத�டரச��ய�க 
நலகதளத மந�கக� வநத சக�ணடரநதனர. 
எ��நதமப�ன நலகததரமக இரநத தளரயபப� 
வ�ள�ய�டடரஙகதத�ல த�ன சதனன�லஙளகய�ல 
இரநத அளழதத வரபபடட நறறககணகக�ன 
இலஙளக அர� பளடய�னர தஙக 
ளவககபபடடரநதனர.  வ�ள�ய�டடரஙகதத�ன 
ப�ரளவய��ர பகத�ய�ல இரநத உயரநத 
படககடடகக��ல ஏற� ந�னற எஙகள�க மகல 
ச�யதனர அர� பளடய�னர.  அவரகள ளகய�ல 
எதறகம தய�ர�கத தபப�கக� இரநதத.

“ஐமய�,  எலல�ம மப�சம�!  ”ப�வம நGஙகள 
எனற  ��ஙக�தத�ல மப��யபட எஙகள�ப ப�ரததச 
����ததச ����ததக மகல ச�யத�ரகள.  கவளலய�ல 
அழவத மப�ல மவடகளக ச�யத�ரகள.அநதச 
����பபம, மகலயம, க��ககததம சக�ணட�டடமம 
மபபதசத�ர ஆணடகளககப ப�றக இனனம 
சபர��வ�ல அவரக��டம இரகக�றத. 
இரணட�வத ச��ய உதயதத�றக அபப�ல 
எனன�டம இபமப�த இரபபத க
�
றற எனற 
பத�ய கவ�ளதக��ன சத�கத�.  ��மபலலம 
பளகய�லம கரத�ய�லம கணணG��லம அனற 
ப�றநத எனனளடய கவ�ளத �றபடயம அமத 
இடதத�ல வநத ந�றக�றத.  இனபபடசக�ளலககம 
படசக�ளலய�ன ச��ழ�ககம இலகக�யதத�னதம 
கவ�ளதய�னதம �றச��ழ� எனன எனபத 
அகறறபபட மடய�த சபர�ளலய�க ந�த 
��நதளனய�லம இதயதத�லம இரகக�றத.

இநதக க�லகடடதத�ன ��தத�யபப�டகள,  எ�கக 
ஏறபடட ஆழ��ன �ன வடககள,  கடநதக�லம 
பறற�ய �Gளப���Gலளன,  அர��யல சய வ��ர�னம, 
��னட வ�ழ��யஙக��னதம �ன�தந�க��கதத�னதம 
அடபபளடத மத�லவ� எனபன பறற�ய 
கரதத�டலகள ச�லல ச�லல ம�ல எழக�னறன. 
நலகமம,  ய�ழபப�ணமம,  ஈழந�ட இதழம 
எ��யடடபபடடள�யம அவறளறசய�டட ம�லம 
தGவ�ரம சபறற ய�ழபப�ணப பலகளலககழக 
��ணவர அர��யல,  எனத கவ�த� இயககததகக 
�டட�னற� எனத இதழ�யல ஊடகவ�யல 
ச�யறப�டடககம ஒர ��ற தGபசப�ற�ய�ய 

அள�நதத.  ‘எ��யடடபபடட �றந�ம� எ��க�றத  
’ ய�ழபப�ணமஎனற த��ழ�லம Jaffna On Fire என 

ஆஙக�லதத�லம தணடபப�ரசர வடவ�ல 
ச�யத�தத�ள�க சக�ணட வநமத�ம. 
ய�ழபப�ணப பலகளலககழக ��ணவர அளவய�ன 
��ரப�லம அவரகளளடய ஓய�த 
உளழபப�லமத�ன இத ��தத�ய��ய�றற.ம�த 
வ�பரஙகள,  நடநத ந�கழவகள பறற�ய வ���வ�ன 
ச�யத�கள மப�னறவறளறத த�ஙக� இளவ கலலசச 
(Cyclostyle) மளறய�ல தய���தத 
சவ��ய�டபபடடன.  ய�ழபப�ணதத�லள� எநத 
அச�கமம� இவறளற அச��டப பயநத மநரதத�ல 
கதமத�லககப ப�த�����ர ��லரளடய தGவ�ர��ன 
ஒததளழபப மலம� இவறளற எஙக��ல 
சவ��கசக�ணர மடநதத.  இநத ஆவணஙகள� 
இபமப�த எஙமக மப�யத மதடவத? ஈழந�ட இதழ 
�றபடயம சவ��வரத தவஙகம வளர த��ழ�லம, 
ஆஙக�லதத�லம  எ��க�றத ய�ழபப�ணம 
இதழகள� ��கநத சநரககடகளகக �தத�ய�ல இர 
ச��ழ�ய�லம சவ��கசக�ணரநமத�ம.  த��ழ ஊடக 
ச��ழ�ளயச ச�மள�பபடததவத�லம �ரபறற 
எனத ஆஙக�ல உளரநளடளயத த�ரததவத�லம 
க�லம ச�னற ஏ.  மஜ.  கனகரதன� இரவ�ரவ�க 
உதவ� ச�யத�ர.  மப�ரகக�ல ஊடகவ�யலல 
க�லபத�தத மதல�வத அனபவம அத.  எனளனப 
மப�னற பல ��ணவரகளகக அநதக க�லம 
மக�பததடன கடய ஒர சப��ய பய�லபல��க 
இரநதத.  என�னம அந�ய�ய��க அததளகய 
வரல�மற �றபட �றபட �G� வரக�றத.

இநத மயற��க��ல இரவ பகல�க எஙகம��ட 
ஈடபடடவரகளம நலகம எ��யணட இரவம 
அதறகப ப�றப�டம அயர��ல உளழததவரகளம 
ப�னனர பலமவறபடட மப�ர��� அள�பபக��ல 
இளணநத வ�டட�ரகள.  ப�றப�ட பலர 
மகக�ய��ன தளலவரக��க ��ற� வ�டடனர.  பலர 
இனற வ�டதளலப மப���ல சக�லலபபடட 
வ�டட�ரகள.  ��லர க�ண��ல மப�ய வ�டட�ரகள. 
��லர இபசப�ழத பலம சபயரநத வ�ழக�ற�ரகள. 
மவற ��லர இபமப�த ஜனந�யக வழ�ககத த�ரமப� 
வ�டட அர��யல தளலவரக��க இரகக�ற�ரகள(!!!). 
இனனம ��லர சத�டரச��ய�க அர��யல அஞஞ�த 
வ��தத�ல ஆழநதள�னர.  இவரகள 
அளனவளரயம இனற ந�ளனததப ப�ரகக��ல 
இரகக மடயவ�லளல.  அவரகள எலமல�ளரயம 
சபயர ச��லல அளழககவம மடயவ�லளல.

நலக அழ�பபககம இன அழ�பபககம இளடய�ல 
சவகதர��லளல எனபத உலக வரல�ற எ�கக 
ஏலமவ சடடக க�டடய ஒனறத�ன.  ஒனற�லரநத 
�றளறயளதப ப���கக மடய�த எனபதம 
பணப�டடப படசக�ளல,  அற�வ�யல படசக�ளல, 
ச�லல ச�லலக சக�லலம இனபபடசக�ளல என 
எலல�ம� இனபபடசக�ளலய�ன பலமவற 
மகஙகளம மக�மகளம த�ன.

என�னம �V�கவ� தனத கவ�ளதசய�னற�ல 
ச��லவத மப�ல மCணடம பத
�ஙகம ம�டகக 
எனபளததத�ன ந�ஙகளம ச��லல மவணடம.

நனற�: ஞ�ய�ற த�னககரல, 15 ஏபரல 2012
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எர�கக மடய�த நலகம
ரவ�ககம�ர 

”எனத தநளதயர ந�ட இறநதவ�டடத
அவரகள பளததத�ரகள அளத
சநரபப�ல
ந�ன வ�ழக�மறன
வ�ரதளத

“எனற என த�ய ந�டடல 

சஜர�ன�ளயச ம�ரநத மர�ஸ ஆஸமலணடர 
(1901-1988)  எனற கவ�ஞர எழத�ய இநதக கவ�ளத 
யதததத�ல ��ளதககபபடம எநதசவ�ர ந�டடககம 
சப�ரநதககடயத.  வட தகரககபபடமமப�த, 
ச��நத ந�ழலமகட எ��நதமப�யவ�டமமப�த, 
ந�சடனற உ��ள� ப�ர�டட எதவம இலல��ல 
ஆக�வ�டமமப�த ஒர �ன�தன�டம எஞ��ய�ரபபத 
ச��ல �டடம த�ன.  அவன அளதகசக�ணட 
மதலல ஒர இரபப�டதளத உரவ�ககக�ற�ன, 
�ரஙகள�யம,  கன�கள�யம,பறளவகள�யம 
வ�னதளதயம ச��றக��ல பளடகக�ற�ன. ப�னனர 
ஒர ந�டளடமய உரவ�ககவத அவனகக 
��தத�ய��க�றத.  ’ச�Xனதத�ல உளறநத�ரகக�றத 
வரல�ற,அநத வரல�றளற �Gணடம �Gணடம 
உச���ததகசக�ணமட இரகக�றத வ�ரதளத.’

பததகஙகள உரவ�ககபபடட க�லதத�லரநமத 
அளத எ��கக�ற மடததனமம இரநத 
வநத�ரகக�றத.�ததத�ன சபயர�ல,  அத�க�ரதத�ன 
சபயர�ல வரல�ற சநடக லட�ககணகக�ன 
நலகள எ��ககபபடடரகக�னறன.  இநத�ய�வ�ன 
அற�வ�றறலகக அளடய����கத  த�கழநத 
ந��நத�வ�ன நலகம அனன�ய 
ஆகக�ர��பப��ரக��ல எ��யடடபபடடமப�த 
அநதத தG பல ��தஙகளவளர அளணய��ல 
எ��நதசக�ணமட இரநதசதன வரல�றற��ரகள 
ச��லக�ற�ரகள.நலக��ன�Gத�ன சவறபப அற�வ 
கற�தத அச�தத�லரநத எழக�றத.நலகள� 
எ��பபதனமலம அற�ய�ள� இரள�ப 
சபரகசச�யயமவணடம எனபமத 
ஆத�ககவ�த�க��ன மந�ககம.  ஆன�ல ஒர நளல 
எ��ககமமப�த அத�லரநத எழம பளக 
எ��பபவன�ன சநஞசககள பகநத அவனத 
மள�ளய �ஙகச ச�யக�றத.  ஏறகனமவ அவனள 
இரககம இரள இனனம அடரநத சவ��சயஙகம 
பரவக�றத.  அத�ல ச��ய க�ரணஙகளம �ளறநத 
மப�யவ�டக�னறன.  நலகள� எ��ககம ந�டடல 
எபமப�தம இரவத�ன. ந�லவகட இலல�த இரவ.

மபபத ஆணடகளகக மனனர ய�ழ நலகம 
எ��ககபபடடத.  ஆ��ய�வ�ன ��கபசப��ய 
நலகஙக��ல ஒனற�க இரநத ய�ழ நலகதத�ல 
ச��ர ஒர லட�ம பததகஙகள ம�க��ககபபடட 
ளவககபபடடரநதன.  வரல�றற மகக�யததவம 
வ�யநத ஓளலசசவடகளம அஙக 
ப�தக�ககபபடடரநதன.  ��ஙக�ப மப��னவ�த�கள 
அளத தGய�டடக சக�ளதத�ன�ரகள.  இரபத�ம 
நறற�ணடன இனசவற�க சக�டள�க��ல 

கற�பப�டடச ச��லலமபடய�க அள�நதவ�டடத 
அநத ந�கழவ.  மனற ந�டகள அநத நலகம 
எ��நதசக�ணமட இரநதத.  அளதப ப�ரதத 
��ணவரகளம இள�ஞரகளம இன� இநத ந�டடல 
���த�னதமத�ட வ�ழமடய�த எனற 
மடசவடததத�ல வ�யபபளடய எதவ��லளல.

ஈழ �கக��ன ந�ளனவ�ல ய�ழ நலக எ��பப சடட 
வடவ�க ந�ளலசபறறவ�டடத.  என�னம 
வரல�றற�ன மரணநளக சக�டள�ய�னத. 
எநதசவ�ர அநGத�ளயப ப�ரததக  க��ரநசதழநத 
இள�ஞரகள மப�ர���க��க ��ற�ன�ரகம�� 
அமத சக�டள�ளய அவரகம� ச�யயம ந�ளல 
ஏறபடடத.  மப��னவ�த�கள நலகதளத 
எ��தத�ரகள.  மப�ர���கள எ��பபதறக நலகம 
எதவம எஞ��ய�ரககவ�லளல,எனமவ 
பளடபப���கம� த�த பளடபபகள� எ��ககம 
ந�ளலளய அவரகள உரவ�கக�ன�ரகள.

ய�ழ நலகம எ��யணடமப�த அளதக கணட 
கமற�யவரகள �Gணடம அபபடசய�ர நலகதளதக 
கடடசயழபபமவணடம எனற த�ககள 
உறத�மயறற�ரபப�ரகள.  அநத வ�ரபபம இரபத 
ஆணடகளககப ப�றக ஈமடற�யத எனற�லம, 
’இத எததளன ந�ள�கக ?’  எனற மகளவ� 
ஒவசவ�ர சநஞ��லம எழ��ல இலளல.  நலகள 
க�க�ததத�ல தய���ககபபடக�னறன.க�க�தம 
சநரபப�ன உணவ.  சநரபமப� ஆத�ககவ�த�க��ன 
ளகய�லரககம ஆயதம.

கழநளதய�ன அறககபபடட கரலவள�ய�லரநத 
சபரகம கரத�ளயபமப�ல ப�யக�றத க�லம.அத�ல 
அடததச ச�லலபபடக�றத ஏத�லக��ன 
வ�ழகளக.அவரகள நலகள�த சதபபஙக��கக� 
த�த உய�ரகள�க க�பப�றற�க 
சக�ணடரகக�ற�ரகள.  இநத அவலதத�ன 
எத�ரவ�ளனய�க எழநததத�ன நலகம எனற 
சபரஙகனவ.  எ��ககமடய�த எணவயத சத�ழ�ல 
நடபதத�ல உரவ�ககபபடடரககம இநதத 
த�டடம 2005  ஆம ஆணட தவககபபடடத.  ஈழதத 
எழதத�வணஙகள� எணவயபபடதத� 
உலக��வ�ய �Gத�ய�ல அளனவரககம 
இளணயதத�னமலம சக�ணட ம�ரககம ��சபரம 
பண� அத.  அத�ல இனற பதத�ய�ரம நலகள 
த�ரடடபபடடரகக�னறன.

எணவயத சத�ழ�ல நடபம ந�த வ�ழவ�ன 
அளனததத த�ஙக��லம வ�ய�ப�ததவ�டடத.  அத 
இலல��ல இனற களலப சப�ரடக��ன 
ப��வரததளன  ��தத�ய��லளல.  இனளறய தகவல 
சத�டரப யகதத�ல ந�ம எலமல�ரம 
எணவயதசத�ழ�ல நடபதத�ல ப�ளணககப 
படடரகக�மற�ம.  அசசத சத�ழ�லல அத 
ஏர����ன ��தத�யபப�டகள� அளடய��ம 
க�டடய�ரகக�றத.  அளதசய�டட உலக�லள� பல 
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ந�டகள இனற எணவய நலகஙகள� (டஜ�டடல 
ளலபர��கள�)  உரவ�கக�கசக�ணடரகக�னறன. 
இவறளற சவரகள இலல
த நலகஙகள  எனற 
கற�பப�டக�ற�ர நலகள�ன வ%ல
றறற�ஞர என 
அளடய��பபடததபபடம ர�பரட ட�ரனடன 
எனற ��நதளனய��ர.

�ஙமக�லய�வ�ல மத��ய எணவய நலகம 
உரவ�ககபபடடள�த;  டசசகக�ரரகள 1470  ஆம 
ஆணட மதல இனற வளர தம ந�டடல 
சவ��ய�ன அததளன அசசப ப�ரத�கள�யம 
எணவயபபடதத�க சக�ணடரகக�ற�ரகள; 
ஃபர�னஸ அர��ஙகம எணவய நலகம ஒனளற 
உரவ�ககம த�டடததகக�க 750  ��லலயன 
ஈமர�ககள� ஒதகக�ய�ரகக�றத.  ஜபப�ன 
அர��ஙகம இரணமட ஆணடக��ல த�த ந�டடல 
இரககம அளனதத நலகள�யம 
எணவயபபடததவசதன அற�வ�தத தGவ�ர��க 
இத�ல ஈடபடடரகக�றத.  ஆஸத�மரலய�,  ந�ரமவ 
எனப பலமவற ந�டகளம இநத மயற��ய�ல 
இறஙக�யள�ன.  இநத�ய அரசமகட மத��ய 
எணவய நலகம ஒனளற 
உரவ�கக�சக�ணடரகக�றத.  சபஙகள��லரககம 
‘ ’இணடயன இனஸடடயட ஆஃப �யனஸ  
ந�றவனதத�ன உதவ�மய�ட ம�றசக�ள�ப 
படடரககம அநதத த�டடதத�ல ச��ர ஆற�ய�ரம 
த��ழ நலகள தறமப�த உள�ன.   எணவய 
நலகஙகள� உரவ�ககவத�ல உலகந�டகள 
க�டடம மளனபளபப ப�ரதத அச���கக�வம 
அதறக�ன பண�கள� மவகமவக��கச 
ச�யதவரக�றத.  றநஷனல டஜ�ட�ல டலப%%� 
ஆஃப அபம%�கக
 எனற த�டடம அற�வ 
ம�கரஙகள� அச���ககரகளகக �டட��னற� 
அளனவரககம சப�தவ�ககவத எனற 
மந�ககதமத�ட தவககபபடடரகக�றத.

நலகள� எணவயபபடதத� அவறளற 
இளணயதத�னமலம வழஙகம த�டடதளத 
எநதசவ�ர அர��ஙகமம ச�யலபடததவதறக 
மனமப ககள ந�றவனம தவகக�வ�டடத.  உலக�ல 
உள� அததளன ச��ழ�க��லம அச��டபபடட 
நலகள அளனதளதயம எணவயபபடததமவணடம 
எனபமத கக��ன மந�ககம.  ச��ர ஒனறளரமக�ட 
நலகள� அத ஸமகன ச�யத எணவயபபடதத� 
ய�ரகக�றத.  ஆன�ல �டட�Gத�ய�ன ��ககலக��ல 
அநதத த�டடம ��கக�கசக�ணட இனனம 
மழள�ய�க நளடமளறகக வர��ல க�டகக�றத.

ஆன�ல இபபடய�ன அர��ஙக ஆதரமவ� அலலத 
ககள ந�றவனம மப�ல வ�ய�ப�ர மந�ககம�� 

’ ’இலல��ல ச�யலபடட வரக�றத நலகம  
த�டடம.  இத ��கபசப��ய ��தளன எனறத�ன 
ச��லலமவணடம.

எணவயத சத�ழ�ல நடபதத�ல ��ல ��ககலகள 
இரகக�னறன எனற ஆர�யச��ய��ரகள 
சடடகக�டடக�னறனர.  தறமப�த பயனப�டடல 
இரககம ஈ-�Gடரகள ��ல க�ல�வத�ய�கமமப�த 
உணட�கம ப�ரச��ளனகள� ந�ம கவனதத�ல 

சக�ள�மவணடம எனற அவரகள 
எச���கக�னறனர.  நலகத த�டடதளதச 
ம�ரநதவரகள ந�ச�யம இநதத சத�ழ�லநடபப 
ப�ரச��ளனளய உணரநத�ரபப�ரகள.

இலஙளக மப�னற,  இன மரணப�டகள 
கரள�பபடடரககம �மகஙக��ல ஒர இனம 
தனத அற�வ ம�கரஙகள�க க�பப�றற� 
அடததடதத தளலமளறய�னரககக 
சக�ணடச�லல ��கபசப��ய அ�வ�ல 
உதவககடயத எணவயத சத�ழ�லநடபம . அளதச 
���ய�கப ப��நதசக�ணட நலகத த�டடம ���ய�ன 
க�லதத�ல தவககபபடடரகக�றத.  ’ ’நலகம  
எணவய நலகதத�ல நலகள,  பதத���ளககள, 
ப�ரசரஙகள,   எழதத��ரகள,  பத�பபகஙகள, 
நலவளக,  பத�பப�ககபபடட ஆணட எனப 
பலமவற வளகய�ன பகபபகள உரவ�ககப 
படடரகக�னறன.  �ளலயக ஆவணகம,  மஸலம 
ஆவணகம,  சபணகள ஆவணகம,  தலத ஆவணகம 
எனற பகபபகளம ச�யயபபடட வ��கரகளகக 
வ�த� ச�யயபபடடரகக�றத.  எநதசவ�ர 
நளலயம எ��த�கத தரவ�றககம ச�யத 
வ���ககமடயம எனபத இதன கடதல ��றபப. 
இநத எணவய நலகம ஆரமப�ககபபடட ஐநத 
ஆணடக��ல ச��ர எழபத லட�ம 
தடளவகளககம�ல ப�ரளவய�டபபடடத. 
தவககதத�ல பலமசபயரநத த��ழரகம� அத�கம 
இநத நலகதளதப ப�ரளவய�டட�ரகச�னவம 
இபமப�மத� இநத�ய�வ�லரநதத�ன அத�க��ன 
ப�ரளவய��ரகள வரக�ற�ரகள எனவம இதன 
சப�றபப��ரகள கறக�னறனர.

நலகத த�டடதத�ல தறமப�த ஈழதத நலகள�Gமத 
அத�கம கவனம ச�லததபபடக�றத எனற�லம 
அளத ஒடடச��ததத த��ழ நலகளகக��ன 
சவ��ய�க வ���வபடததமவணடம.அதறக 
த��ழந�டளடச ம�ரநத ��நதளனய��ரகளம, 
கலவ�ய��ரகளம த�ம� மனவநத பஙக��பபச 
ச�யயமவணடம.  தறமப�த த��ழ�ல சவ��வநத 
சக�ணடரககம நடவ�நதர �றறம ��றற�தழக��ன 
எணவயப ப�ரத�கள�ப சபறற அவறளறயம 
நலகதத�ல ம�ரககல�ம. நலகள� ஸமகன ச�யத 
இளணயதத�ல ஏறறவதறக த��ழந�டடல 
இரபபவரகள தனன�ரவதமத�ட மனவர 
மவணடம.  அளத எபபடச ச�யவத எனபளத 
அவரக�த இளணயத�தத�ல எ��ள�ய�க 
வ��கக�ய�ரகக�ற�ரகள.   ஈழத த��ழ நலகள�க 
ளகவ�ம ளவதத�ரபமப�ர அளவ கற�தத 
வ�வரஙகள� நலகத த�டடதத�ன 
சப�றபப��ரகம��ட பக�ரநதசக�ணட�ல ய�ழ 
நலகதளதவ�டவம ��கபசப��ய நலகதளத 
உரவ�கக�வ�டமடயம.  தறமப�த பதத�ய�ரம 
நலகள�த சத�டடரககம  நலகம இனனம 
இரணமட ஆணடக��ல ஒர லட�ம நலகள 
சக�ணடத�க வ�ரமவணடம.  த��ழந�டடத 
த��ழரகள ஒததளழதத�ல இநதக கனளவ 
நனவ�ககவத சப��ய வ�Tய��க இரகக�த.

நனற�: கமதம தC%
நத� ம
ரச 2012
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கல� இ�கக�யப பத�வகள

இண�யதத�ல அ. மததல�ஙகம கணதகள

எழதத�ளர அ.  மததலஙகம கததகள ஏறகனவ� 
தத�கபப நல�க �நதளளன.  அத� தறக�லதத�றக 
ஏறற �தகய�ல வ"லம இரணட �ட�ஙகதள 
எடதத�ரகக�னறன.

ஒனற:  சம"� க�த�ல "�டட��டடக கததவகடபதறக 
ஒலபபத���க �நதளளத.  ப�டல வகடபதவப�ல 
இத2யதத�லரநத தர��றககம த3யத கதத 
கததய�கக வகடகல�ம.  அததனப ப�ன�ரம 
சடடய�னட�கச த3னற தர��றககம த3யத 
தக�ளளல�ம. 
http://www.youtube.com/user/Tamilliterarygarden

"றதறயத:  எண2�" நல�க �நதளளத.  க2ன�ய�ல 
இரநத ��3�பபதறக ஏறப தன�வய 
�ட�த"தத�ரகக�ற�ரகள..  ப�.ட.எப வக�பப�கத 
தர��றககம த3யத ��3�ககல�ம.  நலக 
�தலததளதத�ல (www.noolaham.org) மததலஙகதத�ன 
நலகதள ��3�ககல�ம.

ச�றவர ப�டல இறவவடட வவள�ய�டட ந�கழவ

அல��யர "� .  அனநதர�3ன�ன ச�னனததமப� வ�ட�  
எனற 3�ற�ர ப�டலகள அடஙக�ய இறத�டட 
த�ள�யடட��ழ� 26.05.2012  அனற தக�றற��ததத 
த3டடததற 3�தத���ந�யகர ஆலய "2�"ணடபதத�ல 
இடமதபறறத.  �ட"ர�ட3� கதல இலகக�ய சத�ஞர 
3ஙகதத�ன ஏறப�டடல நதடதபறற இநந�கழவகக 
ஆ3���யர த�. சப�கரன ததலத" த�ஙக�ன�ர. 

த�ள�யடடதரதய இர�வ?ஸகண2னம 
நயபபதரகதள இயல��2ன,  கவ2ஸ�ரன 
ஆக�வய�ரம ந�கழதத�னர.  பரதத�தததற ப�ரவத3 
த3யலக உத��ப ப�ரவத3 த3யலர ப�ரத" 
��ரநத�னர�கக கலநததக�ணட�ர.  ��ழதததரகதள 
தக�றதற ப�.  க�ரஷ2�னநதன,  அத�பர க�. 
இர�3ததர,  த3.  3த�னநதன,  பரதத�தததற கல�3�ர 
உதத�வய�கததர த3ல�சக2� ஆக�வய�ர 
ந�கழதத�னர.  நனற�யதரதய ஆ3���யர வ.  வரக"�ர 
ந�கழதத�ன�ர. 

ஆற ப�டலகதளக தக�ணட இநத ஒலந�ட���ல "�. 
அனநதர�3ன,  த3ல��கள வ.  தஷ�ய�,  த�. 
த�ஷஷ�ள�ன�,  த�.த�ஷ"�ன� ஆக�வய�ர 
ப�டயளளனர.  எஸ.  த�ரகக"ரன (கGவப�ட),  எஸ. 
வ3தர�ஜ (தவபல�),  க.  கரபரன (ஒலபபத�வ)  ஆக�ய 
இதளஞரகள�ன மயற3�யம ப�ர�டடததககத.

க�வ�யம�ய வநஞச�ன ஓவ�யம�ய நல அற�மகம

பரதத�தததற அற�வ��ர ஒனறகடலல  பவல�லயர 
இரதத�னவ�வல�ன�ன க�வ�யம�ய ந�ஞச�ன ஓவ�யம�ய 
எனனம 3�றகததததத�கத�  அற�மக ந�கழவ 
01.07.2012 அனற இடமதபறறத. 

ந�கழவகக இலகக�யசவ3�தல  த. கல3�ஙகம ததலத" 
த�ஙக�ன�ர.  ஆ.  கநததய� ஆ3���யர த�ள�யடடதர 
ந�கழதத�ன�ர.  தக�றதற ப�.  க�ரஷ2�னநதன,  இ. 
இர�வ?ஸகண2ன ஆக�வய�ர "த�பபடடதரகதள 
ந�கழதத�னர. 

வ�ஜயன வ�கன-ஸவர-�ன ‘ச�தர�’ கறமபடம

��?யன ��கவனஸ�ரன இயகக�ய ச�தர� எனற 
கறமபடம த"�ழந�ட மறவப�கக எழதத�ளர கதலஞர 
3ஙகதத�ன 2011  ஆம ஆணடகக�ன ��ரத�தனப 
தபறறளளத.  "�க எள�த"ய�ன ஒர கததககற 
வநரதத�ய�க ப பட"�ககபபடடளளத. 

தனத த3லல"கதள ஏறகனவ� இழநத��டட தநதத 
அநத அத�ரச3�ய�லரநத "Gளமடய�"ல இரபபதத�ன 
படதத�ன கதத.  (6.46 ந�"�டம)  படம இறத�க 
கடடதததத த�ணடம�தரயம இநத அம3ம 
த3�லலபபடவ�ய�லதல.  ��தத�ய�3"�ன 
அனப�தததத தரம கறமபடம.  இத2யதத�ல 
ய�ரம ப�ரககமடயம. http://www.nizhal.in

‘பரதத�ததணறயர�ம’ நல வவள�ய�ட 

ந�டக எழததரககதளத தநத நனக அற�யபபடட ப�. 
இரகபரன�ன பரதத�ததற�யர�ம எனற நல 
த�ள��நதளளத.  இத பரதத�தததற நகர பறற�ய 
3மக��யல �ரல�றற ஆ�2"�ககல,  ஆயவ 
மனவன�ட  நல எனறம கற�பப�டபபடக�றத.

�ட"ர�ட3�ய�ல எ"த பணப�டட எச3ஙகதள 
தக�ஞ3"�கவ�னம இனனமம பறற�பப�டததக 
தக�ணடரககம பழம தபரத" ��யநத ஊரகள�வல 
பரதத�தததறயம கற�பப�டததககத.  அத பறற�ய 
தக�லகதளப படஙகளடன எடததக க�டடக�றத 
வ"றபட நல.

இதன த�ள�யடட��ழ� 29.07.2012  அனற 
ஞ�ன3மபநதர கதல "னறதத�ல இடமதபறறத. 

- ச. கன�ஸவரன
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கடடறற கணலககளஞச�யம�- வ�கக�பப�டய�வ�ல�ரநத

ச. வ�லவர�தத�னம

ச.  ��ல�தரதத�னம (1950  -  ட3மபர 9,  2006)  1970 
கள�வல எழத ஆரமப�தத 1980  கள�ல மகக�ய"�ன 
எழதத�ளர�கப ப��2"�தத�ர.  ச.�� எனற தபயர�ல 
அற�யபபடப�ர.

ய�ழபப�2ம பஙகடதGத�ப ப�றபப�ட"�கக 
தக�ணட ��ல�தரதத�னம,  ஈழதத�Pன இலகக�ய 
3�நததனய�ளர�க�ய ம.  ததளய3�ஙகதத�ன 
கரததககள�ல ஈரககபபடட�ர.  இ�ரதடய 
க��ததகள த"�தத"�க உய�ரதநதழம க�லததகக�க 
எனற தத�கத�ய�க 2001  இவல த�ள�ய�னத. 
மரணததள வ�ழவவ�ம தத�கத�ய�வலயம இ�ரத 
க��ததகள இடமதபறறளளன.  Lutesong and Lament: 
Tamil  Writing  from  Sri  Lanka தத�கத�ய�வல இ�ரத 
க��தத ஒனற ஆஙக�ல �ட��வல த�ள��நதளளத. 
த"�ழத வத3�ய ��டததலப வப�ர�டடதத�ல 
உறத�ய�ன பறறகதக�ணட க��ஞர�ன இ�ர தனத 
க��ததகள�ல அதறவக மதனத" இடததத �ழஙக� 
�நத�ர.

இ�ரத க�றற�ழ�க க�ர�"ம எனனம க��ததத 
தத�கத� ��பப� சநத�ர இலகக�ய அத"பப�ன 1995 
ஆம ஆணடறக�ன 3�றநத க��தத நலகக�ன 
��ரத�தனப தபறறக தக�ணடத.  இ�ர 
க��ததகதளயம ப�டலகதளயம 3�றபப�கப ப�டம 
�லலத" தப�ரநத�ய�ரமகட.

��ல�தரதத�னம இடமதபயரநத 1991 ஆம ஆணட 
மதல த�ரவக�2"தலய�ல ��ழநத �நத�ர. 
அஙகளள கல��த த�த2ககளதத�ல ப2�ய�றற�ன�ர. 
இரணட ப�ளதளகள�ன தநதத ஆ��ர.  3�ற�த க�லம 
வந�ய��யபபடடரநத ��ல�தரதத�னம அ�ரகள 
தக�ழமப�ல ட3மபர 9,  2006 அனற தனத 56 �த 
�யத�ல க�ல"�ன�ர.

வவள�வநத நலகள

அகஙகளம மகஙகளம (க��ததத தத�கத�, 1985)
க�றறத�ள�க க�ர�"ம (க��ததத தத�கத�, 1995)
க�லததயர (க��ததத தத�கத�, 1995)
தநறற�"ண (க��ததத தத�கத�, 2000)
உய�ரதததழம க�லததகக�க (க��ததத தத�கத�, 
2001)
��3�கம (2006)
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எணண�ம ஆவணபபடததல

- னக�ப� -

எண��ம ஆவ�பபடததல

தக�ல �ளஙகதளக (Information  sources) க2�ன� 
வப�னறதத�ர எண2�" 3�தனதத�ன உத��யடன 
பயனபடததக கடய�தகய�ல எண2�" 
�ட�ஙகள�ல (Digital  formats)  பத�வ த3யதலம 
அதனடன�த2நத த3யறப�டகளம எண2�" 
ஆ�2பபடததல ஆகம.

அசச �ட� ஆ�2ஙகதளப படஙகள�க "�ன�ரடக 
க2�ன�ய�ல வ3"�ததல,  தடதடழத�ச வ3"�ததல,  ஒல-
ஒள� ந�ட�ககதள இற�டடககளகக "�றறதல 
வப�னறத� எண2�" ஆ�2பபடததற 
த3யறப�டகள ஆகம.

எண2�" ஆ�2பபடததல இர �தகபபடம.
1.  எண2�" �ட�ஙகள�ல இலல�த �ளஙகதள 
எண2�" �ட�ஙகள�ல ஆ�2பபடதததல.  அச3�ல 
த�ள��நத நலகதள "�ன�ரட 
"�னனலகள�ககதல வப�னற த3யறப�டகள 
இவ�தகய�ல அடஙகம.
2.  எண2�" �ட�ஙகள�ல உர��க�ய இயலப 
எண2�" (born  digital) �ளஙகதள 
ஆ�2பபடதததல.  ����த�ளகள (spreadsheets), 
தரவத தளஙகள (databases), �தலததளஙகள 
வப�னற�றற�தன ஆ�2பபடதததல இவ 
�தகய�லள அடஙகம. 

எண��ம ஆவ�பபடததல�ன பயனப�டகள

இயலப எண2�" ஆ�2ஙகதள எண2�" 
�ட�ஙகள�ல ப�தக�பபத த��ரகக மடய�த 
ஒனற�கம.  அதததகய தக�ல �ளஙகள ந�ளகக 
ந�ள உர��க��ரம ந�தலய�ல எண2�" 
ஆ�2பபடததல எனபத ஒவத��ர ந�ற�னமம 
தன�ய�ளம க�னதத�ல எடகக 
வ�ணடயத�க�யளளத.  ஏதனன�ல அ�றற�தனத 
தத�டரநத பயனபடதத�தறகப ப�தக�பபத 
அ�3�ய"�னத.

எண2�" ஆ�2பபடததலன பயனப�டகள 
�ர"�ற

1. அத�க��தத அணககம (Increased  access)  - 
எண2�" �ட�ஙகள�ல உளள ஆ�2ஙகள 
�தலததளஙகளட�கப பக�ரபபடதகய�ல ஒவர 
வநரதத�ல எதததன வபர வ�ணடத"னற�லம 
பயனபடதத மடயம.  எநத வநரதத�லம எஙக�ரநத 
வ�ணடத"னற�லம இத2ய இத2பப�னட�கக 
கற�தத ஆ�2ஙகதளப தபற மடயம.  வதடல 
(searching),  உல��ல (browsing)  ஆக�ய 
நடபஙகதளப பயனபடதத�தன�ல "�க வ�க"�ன 
ஆ�2 அணககம 3�தத�ய"�க�றத.  இத 
ஆ�2ஙகள�ன பயனப�டடதனப பன"டஙக 
ஆககக�றத.

2. ஆ�2ப ப�தக�பப (preservation)  - 
அழ���பதத�ல உளள ஆ�2ஙகதள எண2�" 
�ட�ஙகள�ல ப�தக�கக மடயம.  ஓ��ர ப�ரத�கள 
எஞ3�யளள ஆ�2ஙகள,  "�கபபதழய ஆ�2ஙகள 
வப�னற�றற�தன எண2�" �ட�ஙகள�ல ப�ரத� 
த3யத பயனபடதத�த மலபப�ரத�கள 
ப�த�பபதட�ததனத த��ரகக�றத.  மலபப�ரத�கள 
அழ�நத�லம எண2�"ப ப�ரத�கதளத தத�டரநதம 
பயனபடதத மட�வத�ட பத�ய ப�ரத�கதள 
உர��ககவம மடயம.  இட�3த�ய�னத" வப�னற 
க�ர2ஙகள�ல நலகஙகள�லரநத �ள நGககம 
த3யயபபடம ஆ�2ஙகதளயம எண2�" 
�ட�ஙகள�ல ப�தக�கக மடயம.

3. நடபப பயனப�ட - எண2�" ஆ�2ஙகள�ன 
நடபச 3�தத�யஙகள ந�ளகக ந�ள அத�க��தத 
�ரக�னறன.  வதடல,  உல��ல ஆக�ய நடப �3த�கள 
கல��,  ஆயவச த3யறப�டகதள 
இலகபடதத�வத�ட ��தனதத�றனதடய 
த�ககக�னறன.  த3�ற களஞ3�ய உர��ககம, 
அகரமதல தய���பப,  தரவததளஙகள,  த"யந�கர 
கல��ச சழலகள,  கதலககளஞ3�ய உர��ககம 
வப�னற த3யறப�டகள எள�த�ல 3�தத�ய"�க�னறன. 
அற�வச த3யறப�டகள 3�ற�ய �டடஙகளள 
ததடபபட�"ல அதனததத தரபப�னரககம 
3�தத�ய"�க�றத.

எண��ம ஆவ�பபடததலம ப�தக�ததலம

ஏதனய �ட�ஙகள�ல உளள ஆ�2ஙகதள 
எண2�" �ட�ஙகளகக "�றற�ச வ3"�பபத�லம 
இயலப எண2�" ஆ�2ஙகதளச (born  digital 
documents)  வ3க��தத த�பபத�லம அ�றற�தன 
ந�ரநதர"�கப ப�தக�தத��ட மடய�த.  அசச 
ஆ�2ஙகளடன ஒபப�டதகய�ல எண2�" 
ஆ�2ஙகள�ன பயனப�டடச 3�தத�யஙகள "�க 
அத�கம.  அவதவ�தள எண2�" ஆ�2ஙகள 
அழ��தடயம அலலத பயனபடததமடய�த 
ந�தலதய அதடயம ��யபபககள அத�கம 
எனபததயம "னஙதக�ளள வ�ணடம.

1. �னதப�ரடகள 3�ரநத ப�த�பபககள : 
க2�ன� �ன தடடககள,  இற�டடககள வப�னறத� 
எள�த�ல ப�த�பபதடயக கடயத�.  க2�ன� �ன 
தடடககள த�டதரன ஒர ந�ள பயனபடதத 
மடய�தத�க� ��டம.  க�ல ஓடடதத�ல பதள�பப� 
டஸககள பயனபடதத மடய�தத�ய�க�யத" ஓர 
எடததகக�டட.  இயறதக அழ�வகள,  ��பததககள 
வப�னற�றற�லம வ3"�பபகஙகள அழ�யல�ம. 
த�ரஸ த�ககதல,  வ�ணடத"னவற அழ�ததல, 
த�ரடட வப�னற "ன�த த3யறப�டகள�லம 
எண2�"ப பத�வகள அழ�யல�ம.  வப�த�ய 
க�ன"�னத"ய�ல �ழஙக�கதளப பதபப�கக� 
த�ரததல வப�னறத� எள�த�ல இத2யத தளஙகள 
அழ�யக க�ர2"�க உளளத.
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ஒனறகக வ"றபடட ப�ரத�கதளப வபணதல, 
க�லததககக க�லம க�பபபபட (back  up)  எடததல, 
த�வவ�ற இடஙகள�ல க�பபப படகதளச வ3"�ததல, 
வ3"�பபகஙகதள இறதறபபடதததல வப�னற 
தத�டரச3�ய�ன த3யறப�டகள மலம இச3�ககதலத 
த��ரகக வ�ணடம.

2. த"னதப�ரள 3�ரநத "�றறஙகள -  க2�ன� 
பர�ல�கத தத�டஙக�ய க�லஙகள�ல அற�மக"�ன 
தபர"ளவ த"னதப�ரளகள இபவப�த 
பயனப�டடல இலதல.  அகக�லஙகள�ல உர��க�ய 
தபர"ளவ வக�பபககள (files)  இபவப�த 3��ய�கப 
பயனபடதத மடய�தத�ய�க� ��டடன.  த"�ழ�ல 
பயனபடட ��ஸக� வப�னற எழததககள�ல உர��க�ய 
ஆ�2ஙகள�லரநத இபவப�த மழபபயன தபற 
மடய�த.

க�லததககக க�லம வதத�கவகறப வக�பப 
�ட�ஙகதள "�றறதலம இறதறபபடதததலம 
இச3�ககதலத த��ரகக உதவம.

கவ-�கக னவணடயணவ

*  எண2�" ஆ�2பபடததற த3யறப�டகள�ல 
எ�றதற ஆ�2பபடதத�த,  எ�றற�தனத 
த��ரபபத எனபத தத�டரப�ன மடவகள "�க 
மகக�ய"�னத�.  கற�பப�க இயலப எண2�" 
ஆ�2ஙகளம "�ன�ரடய ப�னனர மலபப�ரத�கள 
அழ�ககபபடட ஆ�2ஙகளம தத�டரச3�ய�கப 
ப�தக�ககபபட���டன ஒவரயடய�க அழ�நத 
வப�ய��டம.  அவ�தகய�ல ஆ�2ஙகள�ன 
எத�ரக�லத வதத�,  தபற"த� வப�னறத� கரதத�ற 
தக�ளளபபடல�ம.  இத தத�டரப�ல�ன வ3கர 
மக�த"தத�க தக�ளதக (collection  management 
policy)  ஆ�2பபடததற த3யறப�டகள�ல 
இனற�யத"ய�த ஒனற�கம.

* எண2�" �ட�ஙகளகக "�றற�த�னத 
பயனப�டடககப வப�த"�னதலல.  பயனப�டடககக 
க�தடகக�த ஆ�2ஙகளம அழ�நதத�ய�கவ� 
கரதபபட மடயம.  வதத�ய�ன �ளஙகதளத 
வதத�பபடம வநரதத�ல இலக��கத வதட 
உடனடய�கப தபறறக தக�ள�தறக�ன ஒழஙககள 
அ�3�ய"�னத� ஆகம.  அதடவகதளச (folders) 
3Gர�கப தபய��டடப வபணதல,  உளளடகக 
மக�த"தத�த தத�கத�கதளப (content 
management  systems)  பயனபடதததல,  ��பரத 
தரவகதளப (meta  data)  வபணதல வப�னற 

ஒழஙககள க�னதத�ல எடககபபட வ�ணடம. 
வ3கரதத�ன அளவ அத��த ஆ�2ஙகள�ன 
எண2�கதககக ஏறப மடவகள எடககபபட 
வ�ணடம.  ய�ர எநத ஆ�2ஙகதளப 
பயனபடததல�ம எனபத தத�டரப�ன அணககக 
கடடபப�டம (Access control) வதத�பபடல�ம.

*  அசச வப�னற �ட�ஙகள�லரநத எண2�" 
�ட�ஙகளகக ஆ�2ஙகதள "�றறதகய�ல அத 
எவ�ளவ க�லததகக�ன ஆ�2பபடததல எனபத 
தத�டரப�ல ததள���க இரபபத அ�றறகக��ய 
நடபஙகதளச 3��ய�கத தத��வ த3யய உதவம. 
கறக�ய க�லத வதத�களகக�ன ஆ�2பபடததலன 
வப�த அத�யச3 தரதத�தனப வப2 
வ�ணடயத�லதல. எடததகக�டட�க ந�ற�னஙகள�ன 
க2ககப பத�வகள வப�னறத� 7  மதல 10 
ஆணடகளகவக வதத�பபடம.  அவதவ�தள 
நலகஙகள�ல அ��ய ஆ�2ஙகதளப பத�வ 
த3யதகய�ல எகக�லதத�லம ப�தக�ககககடய 
�தகய�ல "�கச 3�றநத ந�ய"ஙகதளயம 
கர��கதளயம பயனபடதத வ�ணடம.

* ஆ�2பபடததல 3�ரநத மடவகள�ல 
ந�த�ந�தலயம மகக�ய த3ல��ககச த3லததக�றத. 
கதறநத எண2�கதகய�ன ஆ�2ஙகதளப 
ப�தக�கக அத�க தப�ரடத3ல��ல கர��கதள 
��ஙக�ப பயனபடதத�த 3�தத�ய"�லதல. 
அவ�தகய�ல ந�ற�னதத�றகளவளவய 
எண2�""�ககம வப�னற�றதறச த3யறபடதத�த� 
வ�ற ந�ற�னஙகள�ன வ3த�கதளப 
பயனபடதத�த� எனபத�ன மடவகள ந�ற�ன 
�ளஙகள 3�ரநவத எடகக வ�ணடயத�ய�க 
உளளன.  எதததகய வ3"�பபகஙகதளப 
பயனபடதததல,  எதததன க�பபப படகதளப 
பர�"��ததல வப�னற மடவகளம ந�த�ந�தல 3�ரநவத 
த�டட"�ட வ�ணடயத�ய�க உளளன.

* 3டடச 3�ககலகள ஆ�2பபடததலல 
அ�3�யம க�னதத�ல எடககபபட வ�ணடயத�. 
எடததகக�டட�க நலகஙகள,  ஆ�2கஙகள 
வப�னறத� எண2�"ப ப�ரத�கதள 
உர��ககமவப�த பத�பப��த" தத�டரப�ல 3��ய�ன 
மடவகதள எடகக வ�ணடம.  பத�பப��த"ய�ன 
கGழளள ஆ�2ஙகதள ஒனறகக வ"றபடட ப�ரத�கள 
எடததல,  இத2யதத�ல பக�ரதல வப�னற�றறகக 
பத�பப��த"ய�ளரத உ��" அன"த�கள 
வதத�பபடம.

இலணயதத�ல நல ததடடம 

ஈழத த"�ழ நலகள�ன கற�பபதரயடன கடய ������ன 
நல ��பரப படடயல�ன நல வதடடம இபதப�ழத 
இத2யதத�ல www.noolthettam.com எனற மக���ய�ல 
க�தடகக�றத. 

நலகர ந.  த3ல�ர�?� மயற3�ய�ல இத�தர 8,000 
ஈழததத த"�ழ நலகள�ன ��பரஙகள எடடத 
தத�கத�கள�க த�ள��நதளளன.  ஆஙக�லத 
தத�கபதப�னறம த�ள�ய�க�யளளத.  இத� 
அதனததம ப�.ட.எப வக�பபககள�க தர��றகக� 

��3�ககக கடயத�க த�ள�ய�டபபடடளளன.

அததடன நல வதடடத தத�கத�கள�ன ஒர பகத�தயத 
வதடம �3த�யம இத2ககபபடடளளத.  அவ�தகய�ல 
ஆ3���யர தபய��தனத தத��வ த3யதம த�� 
பகபபககதளத தத��வ த3யதம நல ��பரஙகதளப 
தபறல�ம.  அததடன நறதபயர,  ISBN எண 
ஆக�ய�றதறக தக�ணடம வதடக கடயத�க உளளத. 
நல வதடடம தத�கத�கள அதனதத�லம வதடம �3த� 
இறதறபபடததபபடதகய�ல இநத �தலத 
தளதத�லரநத அத�யச3 பயன ப�டடதனப தபற 
மடயம.

-னக�ப�-
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இலணயதத�ல ஓர ஈழத தம�ழ ந�கம

வல. மரகபபத� 

இலஙதகய�ல ��ழநத க�லபபகத�ய�ல 3�ற�த க�லம 
இலஙதக ஒலபபரபபக கடடதத�பனதத�ல 
கறலகவக�லம ந�கழச3�தய தத�கதத �ழஙக�தறக�க 
��ரதத�ல ஒர தடத� த3ல�தணட.  அகக�லதத�ல 
அர3 ஊடகஙகள�ல கற�பப�க இலஙதக 
��தன�லய�ல ஈழம எனற த3�லதலப ப���கக 
மடய�த�ரநதத.  ஈழதத இலகக�ய �ளரச3� எனற 
தத�டஙகம �3னஙகதளதயலல�ம இலஙதக 
இலகக�ய �ளரச3� எனவற த�ரதத� ��3�கக வ�ணடம. 
அததடன 3�த� எனற த3�லலம �நத��டககட�த. 
எழதத�ளர வக.ட�ன�யல த"�ழந�டடல தஞ3�வ��ல 
"தறநதததயடதத கதலகவக�லம ந�கழச3�ய�ல அ�ர 
பறற�ய ஓர அஞ3லககடடதரதய ��3�கக �நத�ர 
தறவப�த த�னககரல ப�ரத" ஆ3���யர�கப 
ப2�ய�றறம நணபர தனப�ல3�ஙகம.   ட�ன�யல 
ய�ழபப�2தத�ல ந�ல��ய 3�த�கதக�டத"களகக 
எத�ர�கப வப�ர�டய ஒர வப�ர�ள�ய�கவம 
பதடபப�லகக�ய��த�ய�கவம ��ழநத�ர.  அ�ர 
பறற�ய அஞ3லககடடதரய�ல ச�த� எனற த3�ல 
பநத�ககப பநத� இரநதத.  ஒலபபத�வ கடதத�ல 
கதலவக�லம ந�கழச3�தயப பத�வ த3யயத 
தத�டஙக�யப வப�த வ"லடதத�லரநத அ�3ர 
உததரவ �நதத.  3�த� எனற த3�லதல நGகக���டட 
வ�ற த3�லதல ப���கக"�ற அநத உததரவ 
எமத"ப ப2�ததத.  "�னனதலன ஒர வய�3தன 
உத�ததத.  அட��றல மககள எனற "�றற�வன�ம. 
இநதத தக�லகதள கடநத 2011 ஆம ஆணட 
தக�ழமப�ல நடநத மதல��த 3ர�வத3 த"�ழ 
எழதத�ளர "�ந�டடன இறத� ந�ளனற நதடதபறற 
பதடபப�ல த3வ��த�ககம எனற கரததரஙக 
அ"ர��ல உதரய�றறம வப�த கற�பப�டவடன. அநத 
அரஙக�ல உதரய�றற அதழககபபடடரநத இலஙதக 
ஒலபரபப கடடதத�பனதத�ன மனன�ள 
த"�ழசவ3த� ப2�பப�ளர�க கடத"ய�றற�ய நணபர 
த�ரஞ�னசநதரம த"னத"ய�ன பனனதகதய 
உத�ரதத��ற வகடடகதக�ணடரநத�ர.அ�ரத 
க�லபபகத�ய�ல அ�ர அஙவக த"�ழ ந�கழ3�கதளப 
தப�றதத�தரய�ல கதத�ய�ன வ"ல நடநத 
தக�ணடரநத�ர.  இலஙதகய�ல த"�ழ ஊடகஙகள�ல 
ப2�ய�றறம பலரத ந�தலத" அனறம 
அபபடதத�ன எனபதத சடடகக�டட�தறவக 
இநதததக�லகதள இஙக பத�வத3யக�வறன.

ஈழம எனறவடன வப��ன��த�களகக ஏவன� கலககம 
�நத��டக�றத.  இலஙதகய�ன "றறத"�ர தபயர 
த�ன ஈழம எனபத அ�ரகளகக ஏவன� 
ப��ய��லதல.  இநத க2�ன�யகதத�ல ஈழததத 
த2�கதக த3யய மடய�த.  ஈழதத இலகக�யம, 
ஈழதத எழதத�ளர மதல�ன த3�றபதஙகதளத 
த�ர�ள"�கப ப���ககல�ம.  இநத ஆககதத�ல 
இத2யதத�ல ஈழததத த"�ழ நலகம பறற� 
பத�வத3யய ��ரமபக�னவறன.  2011 ஆம ஆணட 
த"லபன�ல நடநத பத�தன�ர��த த"�ழ எழதத�ளர 
��ழ���ல கலநததக�ணட உதரய�றற�தறக�க 
வ"றக அவஸத�வரலய "�ந�லதத�லரநத நணபர 
வக�ப� �நத�ரநத�ர.  அ�ரத உதரய�ல அ�ரம 
அ�ரடன வ�ற 3�லரம இத2நத ஆரமப�தத 

எண2�" ஆ�2க க�பபக"�ன இத2யதத�ல 
��ழநத தக�ணடரககம ஈழததத த"�ழ நலகம பறற� 
������க கற�பப�டட�ர.  ��ழ���ல கலநத 
தக�ணட�ரகளகக பயனளள தக�லகள அடஙக�ய 
ப�ரசரஙகதளயம ��ந�வய�க�தத�ர.  உலகவ" 
ஒவத��ர க�லடய�லரநத த�ன இயஙகத 
தத�டஙக�ய�ரகக�றத. "ககள நலன 3�ரநத ஒவத��ர 
3மகபப2�யம எ�ர��த ஒர�ரத தன�பபடட 
அலலத 3�லரத கடட மயற3�ய�ல த�ன 
ஆரமப"�க�ய�ரகக�றத.  தGரககத��3னம "�கக 
எநதத��ர ஆககபர�"�ன ப2�யம மதலல 
ப�தக"�ன ��"ர3னஙகதள உள��ஙக�க தக�ணட 
த�ன தனத க�லடகதள பத�ககததத�டஙகம.

ய�ழ.  தப�த நலக எ��பப ஈழதத"�ழரகளகக 
"டட"லல உலதகஙகம ��ழம த"�ழரகளககம 
அற�வலகதத�றகம "றகக மடய�த வப��ழபபத த�ன. 
த�டட த�டட ததழககம ��தழ வப�னற எநத 
அழ�வ �நத�லம ��ழநத க�டடவ��ம எனற 
பகலட ந�டகள�தலலல�ம த"�ழகக�க ப2� 
த3யத�ரப�ரகள ஈழதத"�ழரகள த�ன எனற 
த"�ழகதத�ரகள�ல ��யநத வப�றறபபடப�ரகள 
"தத�ய�ல ��ழம வக�ப� உடபட வ"லம 3�லர 
தத�டரம அயர�த மயற3�வய இநத எண2�" 
ஆ�2கக�பபகம.  3�ல "�தஙகளகக மனனர 
தக�ழமப த"�ழச3ஙகதத�ல தனத ஏழ��த ஆணட 
ந�தறத� இநத க�பபகம 3�றபப�ன  மதறய�ல 
தக�ணட�டய�ரகக�றத.  இலஙதக வத3�ய 
3�றப�னத"ய�னதத�ரகள�ன நணபர�கத த�கழம 
அத"ச3ர ��சவத� ந�2யகக�ர கற�பப�டட 
ந�கழ��றக �ரதகதநத இநத இத2ய நலகதத�ன 
ப2�கதளயம மயற3�கதளயம "னநத�றநத 
ப�ர�டடயளள�ர.

1887 ஆம ஆணட மதல 2012 ஆம ஆணட �தரய�ல 
த�ள�ய�ன அ��ய பல த�ள�யடகள இநத இத2ய 
ஆ�2 க�பபகதத�ல பத���க�யளளன.  உலக�ல 
எநதபபகத�ய�லம ��ழம ஒர த"�ழ ��3கன தனத 
க2�ன�கக மனன"ரநத www.noolaham.org எனற 
எழததககதளத தடடன�ல 3கல ��பரஙகளம 
உய�ரதபறற �ரம.  உலதகஙகம பரநத ��ழம 
நறறகக2கக�ன தனன�ர�லரகள�ன கடட 
மயற3�வய இநத  நலக �தலததளம.  நலகள, 
இதழகள,  பதத���தககள,  3�றப�ரசரஙகள, 
ந�தனவ"லரகள,  ��ழ� "லரகள,  ஆய��தழகள, 
ப�ட3�தல "லரகள,  கலத�டடககள உளள�டட 
3கல��த"�ன த"�ழ எழதத��2ஙகளம இநத 
�தலததளதத�ல உளளடககபபடடரகக�னறன.

இநத �தலததளம பறற�ய 3�ற ப�ரசரம ப�ன�ரம 
தக�லகதளத த����கக�னறத:-

1.  தம�ழ�ல சமக�ல அ��வ பக�ரபபடம ம�க மகக�ய 
வறலததளஙகள�ல ஒனற.
2. தம�ழ�ன ம�கப நபரம இறணய எணண�ம நலகம.
3.  எதவ�த இல�ப வ��ககஙகளம இலல�த கடட 
மயறச�.
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4. 2005 றதபநப�ஙகலனற நத�டஙகபபடடத.
5. நலக ��றவனதத�ன (www.noolaham foundation.org) ஒர 
நசயற��டடம.

பயனகள

1.  எமத வரல�ற,  இலகக�யம,  நம�ழ�,  பணப�ட, 
சமயஙகள,  கறலகள,  ��டட�ர வழகக�றகள உளள�டட 
அறனததம ஆவணபபடததபபடக�ன�ன.
2.  அழ�யம ��றலய�லளள எழதத�வணஙகள அடதத 
தறலமற�களகக க�றடககம வணணம 
ப�தக�ககபபடக�ன�ன.
3.  ஆயவ�ளரகளம ஆயவ ம�ணவரகளம 
வ�றனதத��னடன ஆயவ மயறச�கறள வமறநக�ளள 
மடக��த.
4.  ப�டச�றல,  பலகறலககழக ம�ணவரகள கலவ�ச�ர 
வளஙகறளப நபறறநக�ளளமடக��த.
5.  சமக மனவனற�ததகக�ன நசயறப�டட�ளர 
களககத வதறவய�ன தகவலகறள இலகவ�ல த�ரடட 
மடக��த. வதறவய�ன தகவலகறள அறடய�ளங க�ண 
மடக��த.
6. ஈழதத எழதத�ளரகளம அவர தம பறடபபககளம 
உலகள�வ�ய அளவ�ல அ��மகம நபறக�ன�னர.
7.  க�றடததறகர�ய ஆவணஙகறள உலக�ன எநத 
இடதத�ல வ�ழவவ�ரம எநவ�ரமம நபறறப பயனநப� 
மடக��த.

பஙகள�பபத எபபட?

1.  இத ஒர தனன�ரவக கடட மயறச�.  ஆரவமளள 
எவரம பஙகநப�ல�ம.
2.  எழதத�ளரகள,  பத�பப�ளரகள,  இதழ�ச�ர�யரகள 
தமத நவள�ய]டகறள எணண�மம�ககம அனமத�யடன 
அனபபல�ம,
3.  நலக வறலததளதத�ல வ�ரடய�க எழதத�வணஙகள 
நத�டரப�ன தகவலகறளச சர�ப�ரததம இறணததம 
தளதத�ன உளளடககதறத வ�ர�வ�ககல�ம.
4.  இறணயதத�ல க�றடககம ம�னனலகளகக�ன பத�ய 
வ�பரபபககஙகறளத நத�டஙகல�ம.
5.  நலக வறலததளதறத பரவல�க அ��மகபபடதத� 
அதன பயனப�டறட அறனவரககம 
க�றடககசநசயயல�ம.
6.  நலகததளம நத�டரப�ன உஙகள கரததககள, 
ஆவல�சறனகறளத நதர�யபபடததல�ம.
7.  நலக ��றவனசநசயறப�டகளகக ��த�யதவ� 
வழஙகல�ம.

வமலம ச�ல க��பபகள

ஒர சமகதத�ன மனவனற�ததககத வதறவய�ன 
அ��வ�றனயம தகவலகறளயம க�றடககச நசயவத�ல 
நலகஙகள�ன பஙக ம�க மகக�யம�னத.  ஒர நலகம 
அதன வ�சகரகளககத வதறவய�ன வப�த�ய தகவல 
வளஙகறளகநக�ணடரககம வப�வத அத�ல�ரநத 
உசசபபயறனப நப�மடயம.  நப�ரததம�ன வ�ததத�ல 
ஆவணபபடததபபட�த நபரமளவ நலகளம 
ச�றநவள�ய]டகளம ஏடடசசவடகளம எனந�னற�ககம 
ம]ணடம நப�மடய�தறவய�க அழ�நத வப�யவ�டடன. 
எஞச�யளள பலவம பலவம அழ�வ�பதறத 
எத�ரவ��ககக�ன�ன. எணண�மம�ககல நடபம இததறகய 

அழ�வகள�ல�ரநத ஆவணஙகறளப ப�தக�பபறதச 
ச�தத�யம�ககக��த.  �]ஙகள ஒவநவ�ரவரம மனம 
றவதத�ல நலக மயறச� நமனவமலம பயனம�ககத�கம. 
�]ஙகள வழஙகம ஒவநவ�ர ஆவணமம 
ஆவல�சறனயம பஙகள�பபம அவவறகய�ல ம�க ம�க 
மகக�யம�னத.

எணண�ம நலகஙகள

1.  ஏத�வத ஓர�டதத�ல ��றவபபடம நலகதத�றன 
அபப�ரவதசதத�வல� அந��டடவல� வ�ழபவரகள�ல 
அநநலகம த��நத�ரககம ��டகள�ல மடடவம 
பயனபடதத மடயம ஆன�ல,  ஓர இறணய எணண�ம 
நலகதறத எந��டடல�ரநதம எநவ�ரமம பயனபடதத 
மடயம.

2.  ஓர எணண�ம நலகதத�ல வதறவய�ன தகவலகறள 
இலகவ�கவம வவகம�கவம வதட உடனடய�கப 
நபறறகநக�ளள மடயம.

3. அழ�வ�பதறத எத�ரவ��ககம அர�ய நவள�ய]டகறளப 
ப�தக�தத அடதத தறல மற�களககம க�றடககச 
நசயயச ச��நத வழ� அவறற� ம�னனலகள�கக�ப 
ப�தக�பபவத ஆகம.
4.  ஓர�ர ப�ரத�கவள எஞச�யளள ஆவணஙகறளயம 
ம�கபபறழய ஆவணஙகறளயம மலபப�ரத� வமலம 
ப�த�பபறடய�த வ�ததத�ல அறனவரககம க�றடககச 
நசயவதறக�ன ச��நத வழ� எணண�ம 
ஆவணபபடததல�கம.

நலக ��றவனம

1. சமக மடடதத�ல எணண�ம ஆவணபபடததல, தகவல 
அ��த��ன,  எணண�ம நலகஙகள வப�ன�றவ 
நத�டரப�ல வ�ழ�பபணரவடடம நசயற��டடஙகறள 
மனநனடகக�வ��ம.
2.  எணண�மம�கக  மயறச�களககம ஆவணபபடததல 
மயறச�களககம ��த�யதவ�,  ஆவல�சறன 
வழஙகக�வ��ம.
3.  தம�ழ�ல நவள�வநத தம�ழர�ல எழதபபடட தம�ழ – 
தம�ழர நத�டரப�ன நவள�ய]டகள�ல இறணயதத�ல 
க�றடககம அறனதறதயம ஓர�டதத�ல 
வதடயறடயககடய வறகய�ல பத�வநசயக�வ��ம.
4.  ம�ணவர,  ஆயவ�ளர,  சமகச நசயறப�டட�ளர, 
எழதத�ளரகள என அறனவரம பயனநபறம வறகய�ல 
ஆவணபபடததல மயறச�கள�ல ஈடபடக�வ��ம.

ந�கம 10,000 ந�கழவ

இத2யதத�ல ஓர ஈழதததத"�ழ நலகததத 
உர��கக�ய�ரகள வ"றதக�ணட அ��ய மயற3�கதள 
வ"வல பத�வத3யயபபடட 3�ற ப�ரசரததக�ல 
ததள�வபடததக�றத.  நலகம �தலததளம 
தத�டஙகபபடட ஏழ ஆணடகள ந�தற�தடநத 
எடட��த ஆணடல தத�டரநதம ப2�ய�ல 
ஈடபடடக தக�ணடரபபத என வப�னற 
பதடபப�ள�களககம ஊடக��யல�ளரகளககம 
�ரபப�ர3�த"�கம.  ச"�ர ஏழ ஆணட க�லததள 
நலக �தலததளதத�ல பதத�ய�ரததககம அத�க"�ன 
ஆ�2ஙகள இத2ககப படடரபபத�னத "�கப 
தப��ய 3�ததன த�ன.  இதறக�க கடத"ய�க இரவ 
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பகல�க உதழதத�ரகள�ன ப2� ��யநத 
வப�றறதலக க��யத.  ��3�பப "ன�தரகதள 
மழத"ய�ககம இயநத�ரகத�ய�ல இயஙகம 
எம"�ரகள ��3�பபதறக வநரததத வதட�தறகம 
ஒதகக�தறகம வப�ர�டக தக�ணடரககம 
இகக�லபபகத�ய�ல நலகம �தலததளம அ��ய 
வ3த�தய வ"றதக�ணட �ரக�றத.  த"�ழரகள 
ப"�பபநததஙகம 3�தறணட ��ழம இகக�லதத�ல 
அ�ரகளககத வதத�பபடம அ��ய 3�ல 
நலகதளய��த இலக��க ப�ரத�ய�டவம 
படககவம நலகம �தலததளம 3�றபப�க �ழ��தக 
த3யத�ரபபத�னத "க�ழச3�தயயம "னந�தறத�யம 

தரக�னறத.  ஆய��ளரகள,  ��"ர3கரகள த"த 
பதடபபகளகக வதத�பபடம உ3�ததத2 
நலகதள இலக��கப தபறறகதக�ள�தறக எ�ரத 
தயத�யம எத�ரப�ரகக�"ல வநரடய�க 
தத�டரபதக�ளளவம நலகம �தலததளம 
உதவக�னறத.  நலகம தக�ழமப அ2�ய�னர 
‘நலகம 10,000′  எனம ந�கழ��தன தக�ழமப�ல 
3"Gபதத�ல 3�றபப�க நடதத�ன�ரகள.த"�ழகறம 
நலலலகம இநத தனன�ர�ததத�ணடரகதள 
க�னதத�ல தக�ள�த�னத த"�ழகக "டட"லல 
அற�வலகதத�றகம கனத�ய�ன தபர"த�தய 
�ழஙகம.

நனற� : வ�ரனகசர� 24.06.2012

பலடபப+ககப ரப+தமஙகள

நலக ��றவனம நவள�ய�டட பணடபப�ககப வப�தமஙகள: எழதத�ளரகளகக�- அற�மகம என� 
நல�ன ச�ல பகத�கள

பதடபப�ககப தப�த"ஙகள (க���வயடடவ க�"னச - 
Creative  Commons)  எனபத ஆககஙகதள 3டடபபட 
"றற�வர�ட பக�ரநததக�ளளதல ஊகக��பபததயம 
����வபடதத�ததயம வந�கக"�ககதக�ணட இயஙகம 
இல�பவந�ககறற அறககடடதள ஆகம.  இத 2001 இல 
வல�றனஸ தல3�க எனப�ர�ல தத�டஙகபபடடத. 

இத பதடபப�ளரகளககம பயனரகளகக 
இதடவயய�ன ஒர ப�ல"�க அத"க�றத. 
பதடபப�ககப தப�தத�ள� உ��"ஙகள அதனதத 
உ��த"கதளயம கடடபபடதத�"ல,  அள�பப��த"தய 
ஊகக��கக�னறன.  எநத உ��த"தய அள�பபத எனபத 
(அத��த மழ�ததயம க�பப��த"கக 
கடடபபடததலல இரநத மழத"ய�கப தப�த��ல 
��டதல �தரய�ன பலவ�ற தத��வகள) 
பதடபப�ளரகளககச 3�தத�ய"�க�னறத.  இத 
மழத"ய�ன கடடறற பதடபப உ��"ஙகளககம 
மழத"ய�ன க�பப��த" உ��"ஙகளககம இதடபபடட 
ஒர "�த��தத தGர��கப ப�ரககபபடக�றத.

பணடபப�ககப வப�தம உர�மஙகள

இநத ந�ற�ன"�னத இதறதகன பலவ�ற �தகய�ன 
க�பப��த" உ��" ஒபபநதஙகதள உர��கக� 
த�ள�ய�டடளளத.  இவவ��" ஒபபநதஙகள 
பதடபப�ககப தப�த"ஙகள�ன உ��"ஙகள என 
அற�யபபடக�னறன.  இநத உ��த"கள பதடபப�ளரகள 
அ�ரகள தத��நததடககம,  அ�ரகளகக ஏறற 
உ��"ஙகவள�ட த"த பதடபபககதள த�ள�ய�ட�ததச 
3�தத�ய"�ககக�னறன.  பலவ�ற வதத�களககம 
பயனபடககடய �தகய�ல த�வவ�ற �தகய�ன 
கடடபப�டகளடன ஆற உ��" ஒபபநதஙள 
உர��ககபபடடளளன.

ஆககபப2� ஒனற�தன பதடபப�ககப தப�த"ஙகள 
உ��த"பபட �ழஙகமவப�த தத��வ த3யயபபடககடய 
மதனத"ய�ன ஆற உ��" ஒபபநத �தககளம கGவழ 
படடயலடபபடக�னறன.  கதறநத கடடபப�டகள 
தக�ணட உ��"தத�ல இரநத கடய கடடபப�டகள 
தக�ணடத �தர இத� ���த3பபடததபபடடளளன.

1. கற�பப�டதல (by) 

பதடபப�ககப தப�த"ஙகள �ழஙகம ஒபபநதஙகள�ல 
இதவ� கடடபப�டகள கதறநத ஒபபநத"�கம. 
இவத��பபநததத�ன பட நGஙகள உஙகள ஆககதத�தன 
�ழஙகமவப�த,  உஙகள ஆககதத�ல "�றறஙகள த3யய, 
பயனபடதத,  அததன அடபபதடய�ககதக�ணட பத�ய 
ஆககஙகதள உர��கக அதன�ரககம உ��த" 
உணட.  அதவத�டட உஙகள ஆககதத�தன அலலத 
"�றறஙகள த3யயபபடட பத�ய ஆககதத�தன �ரததக 
வந�ககஙகளகக�க பயனபடததவம அன"த� உணட. 
உஙகள ஆககதத�தன எத வ�ணட"�ன�லம 
த3யயமடயம.  ஆன�ல எனன த3யத�லம உஙகள 
தபயதர கற�பப�டட�கவ�ணடம.  அதவ� இநத 
ஒபபநததத�ன ஒவரதய�ர கடடபப�ட. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபடடளளத.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடம எனற�லதல.

2. கற�பப�டதல - அனத ம�த�ர�ப பக�ரதல (by-sa) 

இநத ஒபபநத"�னத உஙகள ஆககபப2�ய�தன "�றற, 
த�ரதத,  அததன அடபபதடய�ககதக�ணட பத�ய 
ஆககஙகதள உர��கக எனற 3கலத�றகம "றற�தர 
அன"த�கக�றத.  பத�ய ஆககதத�தன �ரததக 
வந�ககஙகளகக�கவம பயனபடதத மடயம.  ஆன�ல, 
அவ��ற பக�ரபபடம வ�தளய�ல உஙகள ஆககவ"� 
அலலத அததன அடபபதடய�கதக�ணட உர��கம 
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பத�ய ஆககவ"� உஙகள தபயதர கடட�யம 
கற�பப�டவ�ணடம.  அதவத�ட நGஙகள பயனபடதத�ய 
உ��" ஒபபநதததத அபபடவய பயனபடததவ�ணடம. 
சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபடடளளத.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடம.

3. கற�பப�டதல - வழ�பவப�ரளறற (by-nd)

உஙகள ஆககபப2�ய�ல எநத "�றறமம த3யய�"ல, 
உஙகள தபயதர க�டட�யம கற�பப�டம �தரககம 
�ரததக �Gத�ய�ன அலலத �ரததக வந�ககம அலல�த 
எநத வதத�கக�கவம உஙகள ஆககதத�தன "Gள 
��ந�வய�க�கக,  பக�ரநததக�ளள இவத��பபநதம 
அன"த�யள�கக�றத. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபட��லதல.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபடடளளத.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடத"னற�லதல.

4. கற�பப�டதல - இல�ப னந�ககமறற (by-nc)

இவவ��"ம �ரததக வந�ககம த��ரநத வதத�களகக�க 
உஙகள ஆககதத�தன த�ரதத,  �ட�ம "�றற, 
"Gளசழற3�ககடபடதத அன"த�கக�றத.  இநத 
ஒபபநததத�லம உஙகள ஆககதத�தன 
அடபபதடய�ககதக�ணட பத�த�க உர��ககபபடம 
ஆககதத�ல உஙகள தபயர கற�பப�டபபட வ�ணடம, 
�ரததக வந�ககஙகளகக பயனபடதத மடய�த. ஆன�ல 
ஒவரதய�ர ��தத�ய�3ம,  உஙகள ஆககம த�ஙக�யளள 
உ��" ��த�களகக அத"��கதத�ன பத�த�க 
உர��ககபபடம ஆககதததயம ��ந�வய�க�ககவ�ணடம 
எனற கடட�யம இலதல. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபட��லதல.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழவ�ணடத"னற�லதல.

5. கற�பப�டதல - இல�ப னந�ககமறற - அனத ம�த�ர�ப 
பக�ரதல(by-nc-sa) 

இநத ஒபபநதம,  "றற�ரகள உஙகள ஆககததத 
"Gளசழற3�ககடபடதத,  "�றறஙகள த3யய,  தத�ககக, 
உஙகள ஆககதத�தன அடபபதடய�க த�தத பத�ய 
ஆககஙகதள த3யய அன"த�கக�றத.  ஆன�ல "�றறம 
த3யயபபடட த�ள�ய�டபபடம பத�ய ஆககம,  உஙகள 
தபயதர கற�பப�ட வ�ணடம அதவத�ட இவத 
அன"த�கதள அபபத�ய ஆககமம �ழஙக வ�ணடம. 
"றற�ரகள உஙகள ஆககதத�தன தர��றககவம 
பக�ரநதள�ககவம மனதனய ஒபபநதம வப�னவற 
இதவம அன"த�கக�றததனற�லம,  உஙகள ஆககதத�ல 
"�றறஙகள த3யய அன"த�பபவத இவத��பபநததத�ன 
3�றபப.  உஙகள ஆககதத�தன அடபபதடய�கக 
தக�ணட பத�த�க உர��ககபபடம ஆககஙகளம 
நGஙகள �ழஙக�ய உ��"தத�னடபபதடய�வலவய அத"ய 
வ�ணடம எனபத�ல பத�ய உர��ககஙகதளயம 
�ரததகத வதத�களகக�க பயனபடதத மடய�த. 
சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபடடளளத.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபட��லதல.

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழம.

6.  கற�பப�டதல -  இல�பனந�ககமறற,  வழ�பவப�ரளறற 
(by-nc-nd) 

இதவ� மதனத"ய�ன ஆற உ��" ஒபபநதஙகள�லம 
கடடபப�டகள கடயத�கம.  இத "Gள ��ந�வய�கததத 
அன"த�கக�றத.  இவவ��" ஒபபநதம "இல�3 ��ளமபர" 
ஒபபநதம எனறம அதழககபபடக�றத.  ஏதனன�ல, 
உஙகள ஆககவ�தலதய தர��றககவம,  "றற�வர�ட 
பக�ரநததக�ளளவம இத எலவல�தரயம 
அன"த�கக�றத.  ஆன�ல பக�ரபபடமவப�த உஙகளத 
தபயர,  உஙகளகக�ன தத�டபப வப�னற�றதறயம 
�ழஙக வ�ணடம.  பக�ரப�ரகள உஙகள 
ஆககபப2�ய�ல எநத "�றறமம த3யய மடய�த. 
�ரததக வந�ககஙகளகக�க பயனபடததவம மடய�த. 
"�றறஙகள அன"த�ககபபட��லதல எனபத�ல 
இயலப�கவ� உஙகள ஆககதத�தன பக�ரமவப�த இவத 
உ��" ஒபபநததத�ன அடபபதடய�வலவய ��ந�வய�கம 
ந�கழம. சரகக"�க

● ஆககநர தபயர கடட�யம 
கற�பப�டபபடவ�ணடம.

● "�றறம த3யதல,  பதத�ககஙகளகக 
அடபபதடய�க பயனபடதததல 
அன"த�ககபபட��லதல.

● �ரததக வந�ககம கரத�ய பயனப�ட 
அன"த�ககபபட��லதல

● இவத உ��"தத�னடபபதடய�வலவய பக�ரதல 
ந�கழம.

8



தயர பக�ரக�ற	
ம

 

நலகத த�டடதத�ன தத�டகக உறபப�னரகளள ஒரவரம நலக ந�றவனதத�ன மகக�ய பஙகள�பப�ளரம�ன 
பவன�நத�ரன ஈழந�தன அவரகள 30.09.2012 அனற அக�ல மரணமடடநதடத மனன�டட நலக ந�றவனம 
தனத ஆழநத அனத�பஙகடளத தத��வ�ததக தக�ளக�னறத.

நலகத த�டடம ஆரமப�ககபபடட க�லதத�லரநத நலகதத�ன த,யறப�டகள�ல பஙக தக�ணட தனத 
உட1படபச த,லதத�யவர ஈ1ந�தன அவரகள. ம�கச ,�ற�ய அளவ�லரநத நலகத த�டடததகக வளஙகடளத 
த�ரடடயம தபரமளவ பஙகள�பப�ளரகடள இடணததம அதன த,யறப�டகடளச ,�தத�யம�கக�யவர 
ஈ1ந�தன. அவரத பஙகள�பப க�டடகக�த பப�ய�ரநத�ல நலகத த�டடம�னத தக�ளடகயளவ�பலபய ந�னற 
பப�ய�ரககக கடம.

நலகதத�றக�ன மதல�வத வ1ஙக�,  மதல ந�த�ப பஙகள�பப பப�னறவறடற வ1ஙக�யதடன நலகதத�டன 
ஈ1ததம�1ரகள வ�ழம�டஙகளககக தக�ணட த,னற ப,ரததடமயம நலகதத�றக உலதகஙகம�ரநத 
பலமதபயர தம�1ரகளடடய பஙகள�படபக தக�ணட வநத ப,ரததடமயம ஈ1ந�தனத மகக�ய 
பஙகள�பபககள�கம. இனறம கட ஈ1ந�தன வ�ஙக�யள�தத வ1ஙக�ய�பலபய நலகம இயஙகக�றத. நலகம 
தத�டரப�ன த�டடம�டல, உடரய�டலகள�லம மகக�ய பஙகள�தத ஈ1ந�தன நலகத த�டடம 2008 இல நலக 
ந�றவனம�க இயஙகத தத�டஙக�யபப�த மதல�வத அறஙக�வலர ,டபய�லம இடமதபறறப பஙகள�தத�ர.

ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யல மழடமய�க ஆவணபபடததபபட பவணடம எனபத�லம ஈ1ததம�ழ 
ஆளடமகள வரல�றற�ல அ1�நத பப�க�மல ப�தக�கக பவணடம எனபத�லம ம�கபதபரம ஆரவததடன 
த,யறபடட வநத�ர.  பலபவற ஆவணவ�யல�ளரகளடன தத�டரபகடளப பபண� அவரகளககச ,கல 
வ�தஙகள�லம உதவ� வநதவர எனபதம கற�பப�டததககத.

இறத�ய�க,  ,�ஙகபப��ல நலகதத�றக�ன அலதக�னடறத தத�டஙக� ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யடலப 
பத�வ த,யய பவணடம எனற மயற,�ய�ல தனடன ஈடபடதத�க தக�ணடரநத�ர. அதமடடமனற�, ,�ஙகபபர 
பத,�ய நலகதத�ல உளள ஈ1ததம�1ரகளடன தத�டரபடடய ஆவணஙகடள தபறற ஒழஙகபடததவபத�ட 
ஆவணபபடதத�த த�றநத அணககதத�றகக தக�ணடவர பவணடம எனபத�லம ஆரவம�க இரநத�ர; 
அதறக�ன ஆரமபகடட மயற,�கள�லம ஈடபடடரநத�ர.

இவபவடளய�ல அவர அக�ல மரணமடடநத�ரபபத நலகதத�றகம ஆவணபபடததல,  நலகவ�யல ,�ரநத 
த,யறப�டட�ளரகளககம பப��1பப�கம.  நலகம அவரகக�ன அஞ,லடயத தத��வ�ககம பநரதத�ல 
அவரடடய வ�ரபபஙகடளயம கனவகடளயம ந�டறபவறறவதறக உறத� பணடளளத.
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கடடற	 கல�ககளஞச�யம
ன வ�கக�பப�டய
வ���ரநத

பவன�நத�ரன ஈழந�தன

பவறனநத�ரன   ஈழந
தன

ப�றபப 20 யன 1981 
உடபப�டட, ய�ழபப�ணம 

இறபப 30 த,பதடமபர 2012

பத,�யம இலஙடக, ,�ஙகபபர
மறற 

தபயரகள ஈ1ந�தன, ஈ1வன

கலவ� தப�ற�ய�யல

பண� தப�ற�ய�யல�ளர, 
எழதத�ளர

பவபனநத�ரன ஈ1ந�தன (ப�றபப:  யன 20,  1981) 
இடணய எழதத�ளரம,  தம�ழ வடலபத�வலக�ல 
நனகற�யபடட ஆரமபகக�ல வடலபபத�வரம, 
நலகத த�டட உரவ�ககதத�ன க�ரண�ய ம�னவர.

வ
ழகலகக க	�பப

இலஙடக,  ய�ழபப�ணம,  உடபப�டட,  இலககன� 
வதடத எனம இடதடதப ப�றபப�டம�கவம, 
,�ஙகபபடர வத�வ�டம�கவம தக�ணடரநத�ர.

ந�கத த�டட உரவ
ககம

ஈ1ததம�1ரகள�ன எழதத இலகக�யஙகள, 
ஆளடமகள க�லதத�ல அ1�நதவ�ட�மல 
ப�தக�ககபபட பவணடம எனம பந�கக�லம அடவ 
எமத அடதத தடலமடறய�னரம பயனபடம 
வடகய�ல அடமய பவணடம எனபத�லம 
மடனபபடன த,யலபடட அவர,  நலகத த�டட 
உரவ�ககதத�ன எணணக கரவ�க இரநத�ர. நலகத 
த�டடதத�ன தத�டகக உறபப�னரகளள ஒரவர�க 
த,யல�றற�யதடன,  மதல�வத வ1ஙக�,  மதல�வத 
ந�த�ப பஙகள�பப பப�னறவறடற வ1ஙக� 
அதத�டடதடத மனதனடததவர�வர.  உலதகஙகம 
பலமதபயரநத வ�ழம ஈ1ததம�1��டம நலகத 
த�டடதடத தக�ணடச த,னறடமய�லம அவரத பஙக 
கற�பப�டததககத.

2008 ம ஆணட நலகம ந�றவனம�க இயஙகத 
தத�டஙக�யபப�த அதன மதல�வத அறஙக�வலர 
அடமபப�லம இரநத பஙக�றற�ன�ர.

தம�ழ வல�பபத�வ�க�ல

தம�ழ வடலபபத�வலக�ல 2004 ம ஆணட மதல 
"ஈ1ந�தன"  எனம தபய��ல வடலபபத�வகள�ல 
ஈ1ததத தம�ழ இலகக�யஙகடள தவள�கதக�ணரம 
வடகய�ல எழததப பண�ய�டன த,யத வநத�ர. 
மறறம ய�ழ கழமதத�ல "ஈ1வன"  எனம தபய��ல 
பஙகள�பப த,யதவர�வர.
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ஈழந�தன க�லம���ர

ஈழந�தன மற�வ தத�டரப�க 
சமக வற�ததளஙகள, வற�பபத�வகள�ல பக�ரபபடட க��பபககள�ன தத�கபப

2004  அலலத 2005  இல தக�ழமப�ல ஈ1ந�தடன மதன 
மதலல ,நத�தத பப�த எஙகள தடலமடறய�ன பத�ய 
பயணதத�ன தHரககம�ன பத�1டமய�க இரநத�ர. 
வடலபபவ�ன ஆரமப ந�டகள�ல எஙகள�ன நடப 
வடடததககள ஈ1ந�தன வநத�ர.  நலகம இடணய 
மயற,�ய�ல அவ��ன ஆரவம மறறம ஈ1தத 
ஆவணபபடதலல அவ��ன ஆரவம எனகக பத�ய 
நமப�கடகடயத தநதத.  எனத எ��யம ந�டனவகள படம 
எடததபப�த ய�1�ல ம�க தநரககடய�ன ஒர பணம 
பதடவய�ன ந�டலய�ல அநத படதத�றக தனத பஙக�க 
பணம அனபப� டவதத�ர.....  தத�டரநத நமகக�ன நமத 
மயற,�ய�லம பப�ர�டடதத�லம பலம தரபவர�க எனகக 
தத��நத�ர.  இபபப�த நHணட க�லம தத�டரப�ல இலல�த 
ந�டலய�ல த�டதரன வநத அவ��ன ,�வச த,யத� ....... ,�வ 
எபபப�தம த�ஙக�க தக�ளள மடய�மபலபய இரகக�றத. 

- Someetharan

அனன�டர ,நத�கக�வ�டனம அவரத இடணயத 
தம�ழபபண� அற�நத டவதத�ரநதவன எனற வடகய�ல 
அவரத இ1பப இடணயத தம�ழ உலகககப தபரம 
இ1பப.  அனன�ர�த பண� ஆவணபபடததபபடதத 
பவணடம.  அனன���ன ஆதம� ,�நத� அடடய 
ப�ர�தத�பபப�ம. 

- Memon Kavi

ஈ1தத�ன இணய எழததலக�ன மகக�யமன ஒரவடர 
இ1நதத ந�றக�பற�ம ... எனன த,�லவத... அஞ,லகள 

- Balasingam Balasugumar

இனனம ,�லந�டகள�ல அவஸத�பரலய� வரக�பறன, 
பந��ல வநத ந�டறய வ�,யஙகள கடதகக�பறன எனற 
தத�டலபப,�ய�ல த,பதரமபர தத�டககதத�ல 
த,�லலய�ரநத�ர.  2009  பமய�ன ப�னனர ,�ஙகபப��ல 
வநதந�னற தவ�தத ந�டலநத பபடரப பப�யபப�ரதத 
அஙக�ரநத தவள�கக�ட உதவம�ற பகடடதறக�க தனத 
பவடலபபளடவயம ப�ர�த அவரகடளக கவன�தத 
அனபப� டவதத�ர.  அதனப�றகம ,�ஙகபபர த,லலம 
எனத நணபரகள /  பத�1ரகளகக�ன ஒபர உதவ�ய�க 
ஈ1ந�தபன இரநதவநத�ர. ,ததம பப�ட�மல எவவளபவ� 
த,யததக�ணடநதவர,  எவவளபவ� வ�,யஙகடளக 
கடதககதவன எத�ரப�ரததகதக�ணடரநதபப�த பப�யச 
ப,ரநத�ரகக�ற�ர. 

- Vasanthan Anandaraja

இதத�ன ஈ1ந�தன. இன� ந�ஙகள எலல�ரம எஙகளககத 
தத��ஞ, அவன த,யத எததடனதயததடனபய� நலல 
நலல வ�,யஙகடளதயலல�ம த,�லலவம.  அவன 
மடடநதத�ன இலல�மல பப�ன�ன.  ஆன�ல,  அவன 
த,யதடதக கடதககபவணடம. 

- Mathy Kandasamy

இடணயம வ1�பய த�ன இவடர அற�நத�ரநபதன. ந�டறய 
எழத�யவர. எனத ஆழநத அஞ,லகள:-( 

– Kanags Sritharan

த,யத� அற�நத வரநதக�பறன. 2003-04 க�லகடடஙகள�ல 
வற�பப இதழ தவள�ய�க� சவ�ரஸயபபடதத�க 
தக�ணடரநத ,மயதத�ல அனடறய வடலபபத�வ உலக�ன 
நடபபகள கற�தத தன�பபடட ந�டறய 
உடரய�டய�ரகக�பற�ம.. ,�ற வயத என�னம ப�ரம�தம�க 
எழத�கதக�ணடரநத�ர.  ஈ1ந�தன எனற தபயடர பலரம 
படனபதபயர எனபற ந�டனதத அவ��டம பகடப�ரகள. 
ந�ஜப தபயபர இதத�ன எனப�ர.  அவ��ன நடடப 
வளரதததடகக இயல�மல இடணயததடன என தத�டரப 
அடதத ,�ல ஆணடகளகக அறநத பப�னத.  ப�னனர 
த�ரமப� வநத ,மயதத�ல அவர வடலபபத�வ அபபடடகள 
ந�னற�ரநதடத கவன�தபதன.  ப�னனர ஒர ,மயம நலகம 
ம�ன த�டடதத�ல அவர பஙகள�ததக தக�ணடரபபடதப 
படதபதன.  அதன ப�றக ந�ன அவடரபபறற� 
பகளவ�பபடம தகவல இபபட ஒர தரத,யத�ய�க 
இரநத�ரகக பவணட�ம! :(( ஆழநத இரஙகலகள!

– ந�மககல ர�ஜ� (அனடறய படனபதபயர).
- Veerappan Pushparaja

தநஞச கனகக�றத. தனத 25 வயத�பலபய ம�கவம ஆழநத 
வ�வ�த�தத வநத�ரகக�ற�ர.  அவரத பட1ய 
எழததககடளத பத�ணடதயடதத வ�,�கக�பறன. 
எனன�டம அவரத பல ப�னனடடஙகள இரகக�றத. 
இபபப�த,  வ�யநத பப�க�பறன.  அவரத வயடத 
அற�நதபப�த பவதடனய�கவ�ரகக�றத.  ,�ற�ய வயத�ல... 
ந�ன அவரத வயடத ந�றபதககள கண�தத�ரநபதன. :-( 

வ�1�நH��னபட அவன மலரநத�ன.
வ�1� நH��ல�ட அவன மலரநத�ன.
கய�லம கரமபம த,ழநபதனம
கய�லம ய�ழம தக�ழமப�கம
அய�லம அமதம சடவதHரதத
தம�1�டயப ப���நத�ன அ1�ய�பன�...!

- Sri Rangan Viyeyaratnam

இடணய வ1� அற�மகம�ன�ர ப�னனர மவன�தத�ர, 
எலபல�டரயம பப�ல ஈ1க கனவடன இலல�த பப�ன�ர. 
கண�த த�டர வ1� உடரய�டலகளடன கடரநத பப�கம 
உறவகள.  எனபற� ஒர ந�ள கலநத பப, எமகதக�ர 
ந�லம க�டடகக�த�? 

- Atputhan

நணபரகளகக,  உஙகள�ன நணப��ன இ1பப�ல 
தஙகளகக ஏறபடட தயரதத�ல ந�னம பஙக 
தக�ளக�னபறன. 

- Meera Bharathy

இநத ஈ1ந�தடன எனககத தத��ய�த.  ஆன�ல ஈ1ம 
தத�டரப�க மடடமலல ததனன�நத�ய� தத�டரப�கவம 
ம�கச ,�றநத ஆவணகக�பபகம�க இயஙக�க 
தக�ணடரககம http://www.noolaham.org/  இடணயதடத 
தவஙக� நடததவத�ல இவரடடய பஙகள�பபம இரநதத 
எனபடத அற�யம பப�த ம�கச ,�றநத இநத மன�தன�ன 
இ1பப அற�வலக�றக பப��1பப�கம.  எததடனபய� பபர 
இனற ல�ப பந�கபக�ட பத�பபத தடறய�ல க�ல 
பத�தத�ரககம ந�டலய�ல நலகம எனனம 
ஆவணகக�பபகதத�றக இடணய�க இடணயதத�ல 
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இனதன�ர ஆவணகக�பபதடத ந�ன கணடதம இலடல. 
ஈ1 ந�தனகக என ஆழநத அஞ,லகள. 

– Arul Ezhilan

எடட வரடஙகளகக மனன�ல வடலபபத�வ�ல 
அற�மகம�க�ய நணபர,  வடலபபத�ல ந�ஙகள ஒபர batch 
எனற த,�லலக தக�ளபவ�ம.  தHவ�ரம�ன இலகக�ய 
வ�,கர.  அவரத தம�1�ய�ல ந�ரநதரவ�ச�.   ஈ1ந�தனத 
,�வச த,யத� மனடத அடலகக1�ததக தக�ணடரகக�றத.. 
:( 

- Kathir Sayanthan

ம�கவம தகடடததனம�னவர..  ,�றபர�யம மதபல எழதத 
வலலடம தபறற ஒர எழதத�ளர,  உயரகலவ�த தத��வ�ல 
,�ல நணககஙகடள எனகக த,�லலககட 
தக�டதத�ரநத�ர...  த�டதரனற எனன நடநதத. 
அனன���ன இ1பப�ன�ல தயரறம கடமபதத�னரகக 
ஆறதல த,�லல மடடபம மடயம எனற�லம 
ம�கககவடலய�க இரகக�றத...  எனபன�ட அடககட 
பபசவ�ர. ம�கவம கவடலய�க இரகக�றத. 

- Yoga Thinesh

எனத மடனவ�ய�ன அணண� எனற உறவகக மனனபர 
எழதத�ளர�கவம தம�ழ எழததலக�டன உரளம உலக�ன 
பப�கககக நகரதத பவணடம எனற மறபப�கக எணணம 
தக�ணடவரகள�ல ஒரவர�கவமத�ன அற�மகம�க�ன�ர. 
2002  மதல 2007 ம ஆணடக�லபபகத�கள�ல 
வடலபபத�பவரகள�ல மடசட�மனனன�க த�கழநத�ர 
எனற�ல ம�டகய�க�த.  அகக�லதத�ல தம�ழ மணதத�ன 
தகவல த�ரடடய�ல இவரத ஆககஙகளத�ன மதல 
இடதத�ல இரநதன.  தம�ழ நலகடள இடணயதத�ல 
ஏறற�பப�தக�கக பவணடம எனற வ�ரபபத�ன நலகம 
த�டடம�க உரபதபறற ந�றக�னறத.  நலகம த�டடம�ன 
இடணய நலகம உரபதபற மன ந�னற அதத�வ�ரக 
கறகள�க இரநத த,யறபடடவரகள�ல இவரம ஒரவர 
எனபடத இவபவடளய�ல தபரடமபய�ட 
ந�டனவகரக�னபறன. 

- Inuvaiyur Mayuran

2006  இல க�ள�தந�ச,�கக வநத எஙகள வடடல இரணட 
ந�டகள தஙக�ய�ரநத நலகதத�ன பவடலகடளப பறற�ப 
பப,�ய ந�டனவகள வரக�னறன. 

- Sivarasa Karunakaran

ஈ1தத�ல தவள�வநத பல ஆணடகள ஆக� வ�டட அபரவ 
நலகடள கணடற�நத அடத ம�னனண வடவம�கக� 
இடணயதத�ல இலவ,ம�க தவள�ய�டவதறக�க நலகம 
அறககடடடளடய தத�டஙக�ய அதன ஆரமப க�ல 
உறபப�னர�ன ஈ1ந�தன இனற மரணமடடநத�ர. 
அவரகக என ஆழநத அஞ,ல.  Noolaham.org  உலகம 
மழவதம�ன தம�ழ வ�,கரகள ஈ1தத நலகடள ஒபர 
இடதத�ல பதட கணடற�நத இலவ,ம�க தரவ�றகக� படகக 
வ1�யடமதத ,�றநத தளம.  எனகக இதன மலம த�ன பல 
ஈ1ம ,�ரநத நலகள க�டடககபதபறறத.  ஈ1ந�தடன 
இ1நத வ�டட பப�தம நலக அறககடடடள தத�டரநத, 
தடடய�னற� அதன பண�கடள த,யய பவணடம எனபபத 
வ�,கரகள�ன எத�ரப�ரபப 

- எச.பர மஹமமத

,�ஙகபப��ல 2004  இல ,நத�தப பப,�ய ப�ன 
,நத�ததத�லடல.  ம�கவம தடபப�ன இடளஞர. 
ஆரவததடனம அககடறயடனம ,மக நடவடகடககள�ல 
ஈடபடபவர.  ப1க�ய ஒர,�ல ந�டகளககளபளபய எனத 

மனத�ல நHஙக�த இடதடதப ப�டததக தக�ணடவர. 
அவரகக எனத மனம�ரநத அஞ,லகள 

- S.K.Vickneswaran

ஒர க�லதத�ல,  வடலயலக�ல எமபம�ட ம�கவம 
ஒனற�ய�ரநத ஈ1ந�தன.  ம�கவம அத�ரச,�ய�ன த,யத�. 
ஈ1ந�தன நலகதத�லம இரநத�ர.  

- Chandravathana Selvakumaran

ம�கவம கவடலய�ன த,யத�.  வடல உலகதத�ல 
மடடமனற� ய�ழ இடணயதத�லம இரநத�ரககபவணடம 
எனற ந�டனகக�பறன ....  அத�ரச,�ய�ன த,யத�.  தம�ழ 
வடல பத�வகள உரவ�க�ய க�லதத�ல வ�ரல வ�டட 
எணணககடயவரகபள இரநத�ரகள .அவரகள�ல இரநத 
மகக�யம�னவரகள�ல இவரம ஒரவர 

- Chinnakkuddi

இன�ய தமப� ஈ1ந�தன�ன இ1பப அத�ரச,�யள�கக�றத.... 
இன�ய தமப� ஈ1ந�தன�ன ஆதம� ,�நத� அடடய 
பவணடக�பறன 

- Ajeevan Veerakathy

உடபப�டட இலககண�வதடத டமநதனம 
பதத���டககள�லம இடணயதத�லம ஈ1 ந�தன எனற 
தபய��ல எழத�வநத பவபனநத�ரன இளஙபக� அவரகள 
இனற அமரர�க�வ�டட�ர எனற த,யத� கவடலடய 
தரக�றத.  ,�ற பர�யம மதபல கலவ�ய�லம ம�கவம 
தகடடததனம�னவர.  ஆ,���யரகள�ல ந�டறநத 
ப�ர�டடககடளப தபறபவர.  இனனம ந�டறபண�கள 
த,யயம க�லதத�ல அவ��ன த�டர இ1பப 
ம�ககவடலயள�கக�றத..  அவ��ன இ1பப�ல தயரறம 
மடனவ�,  ப�ளடளகள,  த�ய தநடத ,பக�தரரகள,  எனற 
அடனதத உறவகபள�டம ந�மம பஙதகடகக�னபற�ம.
இடணய உலக�ல அவ��ன எழததபபண�ய�ல ,�ல 
ந�னற�நதடவ -  ,லனசசரள,  (அக)வ�டதகள,  படபபகம, 
படடபப, ஈ1ந�தம எனற தத�டரநத அணடமக க�லம�க 
,�ஙடக மரச எனற தபய��ல எழத�வநத�ரநதடம 
கற�பப�டததகத. 

- Yoga Thinesh

நலகத த�டடதத�ன மகக�ய பஙகள�பப�ளரகள� 
தல�ரவர�ன பவபனநத�ரன ஈ1ந�தன�ன மடறவச த,யத� 
பகடடத தயரறபற�ம.  அவரடன பநரடத 
தத�டரபப�லல� வ�டட�லம,  ஆரமப க�லகடடதத�ல 
ம�னனஞ,ல மலம தத�டரபகள தக�ணடரநபதன. 
இவரத இ1பப நலகத த�டடதடதப தப�றததவடரய�ல 
பப��1பபப.  அவரத அக�ல மடறவ�ல தயரறம நலக 
அறககடடடளக கழவ�னரககம,  நணபரகளககம மறறம 
அவரத கடமபதத�னரககம 'பத�வகள'  தனத ஆழநத 
அநத�பதத�டனத தத��வ�ததகதக�ளக�றத.  அவரத 
மடறவ பறற�ய நலக அறககடடடளய�னர தவள�ய�டட 
த,யத�ய�டனயம பத�வகள தனத வ�,கரகளடன 
பக�ரநததக�ளக�றத. 

- வ.ந.க���தரன, ஆ,���யர, பத�வகள

,�ஙகபப��ல க�லம தபப� உய���1நத அனப நணபன 
ஈ1ந�தனகக எனத அஞ,ல.  ஈ1 இலகக�யதத�ன 
பரவலககம நலகம -எணண�ம நலகதத�ன அ��ய 
பண�களககம தடணய�கவம பத�னற�ததடணய�கவம 
ந�னறவன. 

- Cheran Rudramorthy

தம�ழவடலபபத�வலக�பல ஆரமபக�லதத�லரநத ஈ1ந�தம 
எழத�வநத பத�வர�ன ஈ1ந�தன 29  த,பதரமபர,  2012 
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அனற இநபத�பன,�ய�வ�பல இறநத�ர.  பத�வர 
எனபதறக அபப�லம அவர தம�1�லகக�யம, 
ஆவணபபடததல,  ,க மன�தரகள�ன நலன கரத�ச 
த,யதடவ ,�ல�க�ககததககடவ.  ஈ1ததம�ழ நலகடள 
ஆவணபபடததம பந�ககதத�பல ஆரமப�ககபபடட நலகம 
த�டடதத�பல அவ��ன த,யறப�டகள கற�பப�டததககன. 
தம�ழப பத�வரகள�பல ஒரவர�ன அவ��ன இ1பப�பல 
தம�ழமணம வரததமடடக�னறத.  அவரடடய 
கடமபதத�னரகக எமத ஆழநத அனத�பதத�டனத 
தத��வ�ததகதக�ளக�பற�ம. 

 - Thamizmanam
http://blog.thamizmanam.com/archives/399

மகம தத��ய� வ�டட�லம வடலபபத�வகள�ன மலம 
தநடந�ள�க ஈ1ந�தன பறற� அற�நத தக�ணடரகக�பறன. 
ம�க இளம வயத�ல அவர மரணம தயர தரக�றத.எனத 
அஞ,லகடளயம பக�ரநத தக�ளக�பறன.

 - Devika Gengatharan

ஈ1ந�தனடன ப1ககம�லல�வ�டனம நலகதத�றக�ன 
அவரத பஙகள�பபகள பறற�க பகளவ�பபடடரகக�பறன. 
அனன�ரகக எஙகள அஞ,லகள. 

- Subramaniam Kuneswaran

தறபப�தம நபஙகள நலகதத�ல பயன தபறக�னபற�ம.. 
அத�ல அவ��ன பஙக பறற� எமககத தத��ய�த.அவ��ன 
உறவகளகக எனத அனத�பஙகடள தத��வ�ததக 
தக�ளக�பறன.  அவ��ன ஆதம� ,�நத� அடடயப 
ப�ர�ரதத�கக�னபற�ம. 

- Murukesu Mohanendhiran

தன�பபடட �Hத�ய�ல ஈ1 ந�தடன எனகக தத�ி�ய�த. 
அவரத மடறவ�ல தயரறம அடனவரடனம தயடர 
பக�ரநத தக�ளக�பறன. 

-  Jathindra Ariyapala

ம�ன�டதடத பந,�தத ஒர மன�த பநயன ஈ1ந�தன 
அவடன இ1நத தயர எலபல�டரயபம தபரநதயர�ய 
ந�டனவகள�தலலல�ம அவனத கரல ஒலததக 
தக�ணடரகக�றத. 

- Shanthy Ramesh

ய�ழகளதத�ல ஈ1வன எனற தபய��ல 2005  க�லஙகள�ல 
கரதத�டய நணபர,  ஈ1ந�தன அக�ல 
மரணமடடநதளள�ர.  ந�லகம இடணயததளதத�ல 
அவரத பஙகள�பப ம�கபதப��யத .... அனன�ரகக ஆழநத 
அஞ,லகள!!  2005,  2006  க�லபபகத�கள�ல ய�ழகளதத�ல 
எழத� வநதவர.  அகக�லஙகள�ல ய�ழகளதத�ல இவரத 
ஆககஙகளம மனன�டல வக�ததன.  ஒர தடபப�ன 
மன�தடர அவரத 31  வயத�ல அந�ய�யம�க இ1நதத 
வலகக�னற வ�டயம... 

- தயவன

ஈ1வன எனற கள உறவகள�ல அட1ககபபடட அரடம 
நணபர ஈ1ந�தன அவரகளகக எனத கணணHர 
அஞ,லகள.  ய�1�ல அவரடன இடணநத கரதத�டய 
க�லஙகள இனனம பசடமய�க மனத�ல உளளத. 
அவரடடய மரண த,யத�பய மHணடம களதத�றக 
அட1தத வநதடத ந�டனககம பப�த மனதத�றக 
வரததம�க உளளத.

ம�க அணடமய�ல ப�றநடத க1நடதயம அவரடடய 
மடனவ� மறறம கடமபதத�னத�டரயம மHள� அத�ரச,�ய�ல 
ஆழதத�வ�டட அவர த�டதரன நமடமதயலல�ம வ�டட 

ப���நத வ�டட�ர.  மHணடம ஒர மடற நணபரகக எனத 
அஞ,லகடள மனவரதததடன தத��வ�தத 
தக�ளக�னபறன.  

- Mathan

பத�வர ப.  ஈ1ந�தன இறபப�டனய�டட 
வரததமடடக�னபறன.  தம�ழபபத�வகள�ன ஆரமப 
க�லதத�லரநத எழத�யம நலகம பப�னற தனன�ரவத 
தத�ணடகள�பல ஈடபடடமவநத நணபன ஈ1ந�தன�ன 
மபபபத�ர அகடவய�ல�ன இறபப பத�வலககக 
அபப�லம�ன இ1பப.

 - Ramanitharan Kandiah

ஈ1�பய�ட ஒனற�ய ,�பப�டட,  ஒனற�ய வ�ழநதவரகளள 
ந�னம ஒரவன!  இபத� அவனத இறத�க க���டககள 
கணமனபன ப�ரததகதக�ணட ந�றக�னபறன.  இனனம 
அவனத அநத கணHர கரல பகடடகதக�ணடரகக�றத. ஈ1� 
,�கவ�லடல.  இனனம வ�ழநததக�ணடரகக�ற�ன. 
எனறம வ�ழவ�ன.  அவன ஆதம ,�நத�கக�க 
கணணHரடன. 

- Malavan Balanavaneethan

ம�கவம அத�ரச,� தநத வரததம�ன ப,த�.  மனககலககம 
அடடநதளபளன.  ஒர ஏழ ஆணடகளகக மன அவடர 
,�ஙடகய�ல ஒர பத�வர ,நத�பப�ல கணட பப,�பனன. 
ந�யஸய�ல தம�ழபபததகஙகள க�டடககவ�லடல எனற 
த,�னனபப�த,  நமம மத� கநத,�ம� அவரகக என 
வரடகத தகவலகள த,�லல எனகக உதவமபடச 
த,�னன�ர�ம.  ந�ன பததகககடடககக 
கடடபபப�பறனகக� எனற அனப�கச த,�னன�ர.

அவர மடறவ இனனம கட நமப மடய�தத�க உளளத. 
எததடன ,�னன வயச.......  எமனகக ஏன இவவளவ 
அவ,ரம?:( 

- Tulsi Gopal

ஈ1ந�தன கலல��கக�லஙகள�ல ம�க அத�கம�க 
ஆ,���யரகள�ல உச,��ககபபட ஒர தபயர.உணடமய�ல 
கலல��ய�ன எநதத�ர ந�கழவ�ன�லம இவன�ன 
பஙகள�பபககள ந�ச,யம இரககம.  (இவர எனற 
ம��ய�டதய�க அட1ககமடயவ�லடல க�ரணம இவன�ன 
இ1படப எனன�ல இனனம ஜHரண�கக மடய�தளளத) 
அற�மகம�க�ய ,�லந�டகள�பலபய ம�க 
அனன�பய�னன�யம�க ப1க�வ�டம சப�வம 
தக�ணடவன.ஒர க�லகடடதத�ல எனககம எனத நணபன 
ஒரவனககம,  உடபப�டட வத�கள�ல நணபன�க 
ம�ற�பபப�னவன.கலல��டய வ�ட அத�க தநரககஙகடள 
தநத க�லம அத.  ந�டனவகள�ல அ1�ய�த ஒர இடம 
இவனகக�க எபபவம இரககம 

- தநறதக�ழத�,ன

பத�ய ,�நதடனகக வ�தத�டத தண�நத நலக கழம 
நணப��ன இ1பப தயரம�னத.  ஆதம�ரததம�ன 
அஞ,லகள. 

- Ma Sithivinayagam

ஆழநத இரஙகல....  ஈ1ந�தன பமறதக�ணட 
கடடமகளகக�க அவர இனனம இரநத�ரகக பவணடம. 

- Vijaya Lakshmi

ம�கவம மனபவதடனடய ஏறபடததம ந�கழவ ஈ1ந�தன�ன 
மரணம 

- Jose Antoin
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ஈழந�தன இ�� வரம�டட�ர�ம  :-(
க
ன
 ப�ரப


இனற ,�டன�ய�ல வ�டமடற ந�ள எனற ஆவடல 
வ�ட,  மழந�ள பய�ற,�பபடடடற இரகக�னறபத 
எனற உடளச,பல�ட நகரபபகத�டய பந�கக�ச 
த,�லலம பப�த,  ,க நணபன தம�ழபப�ததன�ன 
தன�மடலல "ஈ1ந�தன இறநத வ�டட�ர�ம"  எனற 
ஒறடற வ�கக�யம மடடம வநதபப�த ஒரகணம என 
தடலய�ல இடபய வ�ழநதத பப�ல இரநதத, 
இபபப�த இடத எழதமபப�தம அநதப ப�ரதடத 
இறகக� டவககமடய�மல டகபப�ன பப�கக�ல 
தடடசசக�னபறன.

வடலபபத�வ உலககக வநத க�லதத�ல தனடன 
அற�மகபபடதத�க தக�ணடபத�ட,  இடணயப 
பரபப�ல இரககம ,க நணபரகடள அற�மகபபடதத� 
எஙகள எலபல�ரககம இடணபப�க இரநத�ர மத� 
கநத,�ம�.  அவ��ன வ1�ய�கபவ எனகக ஈ1ந�தன 
எனற வடலபபத�வபர�ட தத�டரடப ஏறபடதத�க 
தக�ளள மடநதத.  ஆன�ல அதறக மனனர 
அவரடடய வடலபபத�வ,  மறறம தடஸதம�1�ன 
மநத�ய பத�பப (இநத�ய� இனஃபப� என 
ந�டனகக�பறன)  வ1�ய�க ஈ1ந�தன எனற ஒர 
கவ�ஞடர அற�நத தக�ணட�லம இவவளவ 
இடளயவர,  ஈ1தத இலகக�ஙகடள எலல�ம ஒனற 
த�ரடட ஆவணபபடதத பவணடம எனற ஆகபதப��ய 
கனபவ�ட இரபப�ர எனபடத ந�ன அவடரச 
,நத�ககம வடர உணரநதத�லடல. எனனடடய மதல 
,�ஙகபபரப பயணதத�ல ஒவதவ�ர இடம�கக கடடச 
த,னற ஒர க1நடதகக வ1�க�டடம�றபப�ல 
ஒவதவ�னற�கக க�டட மக�ழநத�ர, மதல ந�ள இரவ 
பவடல மடநத கடளபபப�,  தககக கலககபம� 
இலல�த.  "வடவ�ச ,�பப�டஙபக� ப�ரப�"  த�ன 
வ1ககம�கச த,லலம உணவகததகக அட1ததச 
த,னற ஆட, தHரபப��ம�ற�ன�ர.

அதனப�னனர ம�னனஞ,ல வ1�ய�க நHணடத நம 
தத�டரப.  எபபப�த பப,�ன�லம நலகம எனற 
ஈ1தத�ல ஓர தம�ழ இடணய நலகதடதப பறற� அவர 
பப,�த ந�ள�லடல.  அத மடடம பப�த�த, தறபப�த 
வ�ழநத வரம  ஈ1தத�ன கடல,  இலகக�யவ�த�கள 
எலபல�ரதம த,�நதக கரலல அவரகளத 
வ�ழவ�யடலபபத�வ த,யய பவணடம எனபத�ல 
அபபப�த தHவ�ர மடனபப�க இரநத�ர. "ப�ரப�, 2007 
ஆம ஆணட டதபதப�ஙகலகக வரம�றபப�ல ஒர 
ஒலககளஞ,�யம த,யபவ�ம,  த,லதவலல�ம ந�ன 
ப�ரகக�பறன மதலல க���யதத�ல இறஙகபவ�ம, 
உஙகள�ல மடநத அளவகக நHஙகள பண�ப��யம 
வ�தன�ல வ1�ய�கவம இடதச த,யயபப�ரஙபக�" 
எனற வ�டத பப�டட�ர.  அவர த,�னனடத ந�ன 
ஒரபககம�கச த,யயத தத�டஙக�பனன, அவறடறபய 
மடததவ�,ல ப�ளடளய�ரடய�ல ஒலபபத�வகள�கவம 
இடபடன.   தபரம இலகக�யக கனபவ�ட 
இரநத�லம தனனடடய பண�ச சடம க�ரணம�க 
இடணயபபரபப�ல மனனர அளவககத தHவ�ரம�க 
இலல�வ�டட�லம,  அவர எலல�தடதயம ப�ரததக 
தக�ணடரகக�ற�ர எனபடத,  ஈ1ததப பத�வகள 
வரமபப�த தனனடடய ,�நதடனடயப 
ப�னனடடம�கப பக�ரநத தக�ணடரநத�ர.

ஈ1ந�தன�ன வடலபபக�ரவகள இஙபகயளள அவ��ன 
இடணபப�ல 
http://www.blogger.com/profile/06819662477238200109 

ஈ1ந�த�!  ந�ன ந�டனககவ�லடல இன� உமடம என 
வ�ழவ�ன எஞ,�ய ந�டகள�ல ,நத�கக�மல 
இரககபபப�க�னபறன எனற :-(

http://www.madathuvaasal.com/2012/10/blog-post.html

ஈழந
தன கரததககள

*  வடலபபத�வலக�ல ந�ன க�லபத�ககமபப�பத 
ஈ1தத கடல,  இலகக�ய,  ,மக அர,�யல 
வ�டயஙகடள தம�1�ல ஆவணபபடததபவணடம 
எனற பந�கபக�படபய வநபதன.  அத 2004 ம 
ஆணட பம ம�தம ந�கழநதத.  அபபப�த�ரநத 
கனவ ஈ1தத கடலய�லகக�ய மயற,�கடள 
ஆவணபபடததவத�க இரநதத.

*  ஆவணக க�பபகதத�ன மகக�ய பகத�ய�க 
நலகம வ�ளஙகம.  ஈ1தத பலதத நலகளம 
,ஞ,�டககளம இஙபக ஆவணபபடததபபடம. 
தவ�ர,  ஈ1தத கடல இலகக�ய ஆளடமகள�ன 

வரல�ற,  பஙகள�பப,  அவரகளத 
படடபபகள,பநரக�ணலகள;  ஈ1தத கடல 
இலகக�ய மறறம வரல�ற பறற�ய கடடடரகள 
கற�பபகள ஆயவகள;  ,மகம மதம ,�ரநத 
கடடடரகள தகவலகளதம�1�ய�யல ஆர�யச,�க 
கடடடரகள;  ந�டட�ர ப�டலகள எனபவறடற 
உளளடஙக�யத�க இனதன�ர பகத�யம,  ஈ1ததம 
வடட�ர வ1ககச த,�லலகர�த� இனதன�ர 
பகத�ய�கவம பமறகற�பப�டடடவ தத�டரப�க 
தவள�வநத தக�ணடரககம இடணயத தளஙகள 
,ஞ,�டககள பப�னறவறற�ம வ�பரஙகளடன 
அடமநத தகவற பககம இனதன�ர பகத�ய�கவம 
இரககம.

- ஈழந
தன
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ஈழந�தன ந�ன�வகள

- சச'வன -

ஈ1ந�தடன மனனபர பகளவ�பபடடரநத பப�த�லம 
அவடர மதனமதல�க (2006  இல)  ,நத�தத பப�த 
நலகம தத�டரப�க ந�ம எடதயம பப,�ய�ரககவ�லடல. 
ப�.  தவ�ரகன அவரகள ஈ1ந�தடன தவளளவதடதய�ல 
உளள தஙகம�டதத�றக அட1தத வநத�ரநத�ர.  ம�கவம 
தப�தவ�கபவ பப,�க தக�ணடரநபத�ம.  இரவரம 
நலகம தத�டரப�ன பபசசககள எமத 
உடரய�டலகளகக�டடய�ல வரவடதத தவ�ரததக 
தக�ணபட�ம எனபவ ந�டனகக�னபறன.  ஏதனன�ல, 
அபபப�த எனகக ம�கவம ப��ச,யம�னவரகளடன 
இடணநத ஈ1ந�தன நலகதத�டடதத�ல ஈடப�டடடன 
த,யறபடடக தக�ணடரநத�ர. 

2007  இன ஆரமபபபகத�ய�ல ந�னம நலகததடன 
ஈடபடத தத�டஙக�யதன ப�றப�பட அவரடன 
தத�டரச,�ய�க உடரய�டம ,நதரபபஙகள க�டடததன. 
ஈ1தத ஆவணபபடததல ,�ரநத அதHதம�ன ஆரவதடத 
தவள�பபடதத அவர எபபப�தம தயஙக�யபத இலடல. 
எமமடனவரடடய கனவம ம�கபதப��த�கவம 
தயடமய�னத�கவம இரநதத.  அநபநரதத�ல நலகம 
தத�டரப�ன உடரய�டலகள�ல எனனடனம பதமந�ப 
ஐயரடனபம தபரமளவ�ல ஈடபடடக தக�ணடரநத�ர 
என நமபக�னபறன. 

2008  ,�தத�டரய�ல நநலகசத,யறற�டடதத�றக�ன 
தடணந�றவனம பறற�ய கரததககள எனன�ல 
மனடவககபபடட பப�த,  அதறக�ன தனத ஆதரவ 
ந�டலபப�டடட வலடமய�க மனடவதத�ர. 
அவவ�ற�ன கடடடமபபறற நலகம தனத கனடவ 
ந�டறவ த,யதவ�ட மடய�த எனபத�ல எனகதக�தத 
கரதடதக தக�ணடரநத�ர.  ஓகஸட அளவ�ல ம�த��� 
ந�றவனக கடடடமபப ஏறபடததபபடட இயஙகத 
தத�டஙக�ய பப�த அதன ஆரமப அறககடடடள 
உறபப�னரகளள ஒரவர�க இரநத�ர.  தனத 
தத�டரபகளககட�க பப�த�யளவ வளஙகடளப தபறற 
த,யறற�டடஙகடள பவகம�க மனதனடகக மடயம 
எனபத அவரத ந�டலபப�ட�க இரநதத.  அபதபநரம, 
வளஙகடளப தபறறக தக�ளவத�ல ,�ரமஙகடள 
எத�ரதக�ளவத�கவம,  த�ன எத�ரப�ரததத பப�னற 
தபறறக தக�ளள மடயவ�லடலபய எனறம எனன�டம 
வரததபபடடரநத�ர. 

2009  க�லபபகத�ய�ல நலகதத�ல த,யறபடபவர 
களடடய ப�தக�படப உறத�பபடததமபட ,�ல 
மடறகள தத�டலபப,� மலமம மடலகள மலமம 
அற�வ�தத�ரநத�ர.  இரணட�ம ஆணடறக�ன 
த,யறகழடவக கடடயபப�த,  த�ன உறத�யள�தத 
பஙகள�பபககடள வ1ஙக�ய ப�னனபர தனன�ல 
த,யறகழவ�ல பஙகள�கக மடயம எனபடதத 
தத��வ�தத�ரநத�ர. அபதபநரம, தன�பபடட பவடலகள�ல 
அத�கம மழக�வ�டடத�ல பநரதம�தகக�ச 
த,யறபடவத�ல தபரம ,�ரமதடத 
எத�ரதக�ணடளளத�கத தத��வ�தத�ரநத�ர.  அபதபநரம, 
2009  கழவ�ல ,�ஙகபபர இறக�ன நலகத 
தத�டரப�ளர�கத தனன�ல தத�டரச,�ய�கப பஙகள�கக 
மடயம எனவம,  ,�ல அற�மகஙகள பரவல�ககலகள 
ஊடக வளஙகடளப தபறறக தக�ளள 
மயற,�பபத�கவம தத��வ�தத�ரநத�ர.

2010  இல ,�ஙககபபரகக மடடபபடததபபடட 4  ந�ள 
வ�ஜயம�கச த,னறதன க�ரணம�க எவடரயம 

,நத�பபதறக�ன ஏறப�டகள த,யய�த பப�த�லம, 
ப�னனர இரணட வ�ரஙகள தஙகவதறக�ன ,நதரபபம 
க�டடதத�ரநதத.  ஒரந�ள இஙக வநதவ�டட எனடனச 
,நத�கக�மல'  பப�யவ�ட மடயம� எனதற�ர கரல. 
ஈ1ந�தபனத�ன.  இரணட வ�ரதத�றகள மனற ந�டகள 
,நத�பபதறகத த�டடம�டடரநபத�ம.  இரணட ந�டகள 
,நத�தபத�ம.  நலகதத�ன ,�ஙகபபர த,யறப�டகள 
தத�டரப�ல பலபவற வ�டயஙகடளக கலநதடரய�ட 
மடநதத. ம�க வ�டரவ�ல நலகதத�றக�ன அலதக�னடற 
,�ஙகபப��ல த,யறபடததவத தத�டரப�ல 
தனகக�ரககம ஆரவதடத தவள�பபடதத�ன�ர. 
இனதன�ர ந�ள பக�பணஸ அவரகடள 
அற�மகபபடதத�,  ஆவணபபடததல தத�டரப�ல த�ம 
வகதத�ரககம த�டடஙகள பறற�யம அதறக�ன நடபச 
,�தத�யஙகள பறற�யம உடரய�டக கடயத�க இரநதத. 
அதன ப�னப பக�பணஸ நலகதத�றக�ன நடபப 
பஙகள�பபககடள வ1ஙக�ய�ரநத�ர. 

2011  இல அவர தனனடடய வரததகம தத�டரப�ல 
கவனம த,லதத�க தக�ணடரநத க�ரணதத�ல அவடர 
இடணய தவள�ய�ல ,நத�பபபத அ��த�க இரநதத. 
ஒரமடற பபசம ,நதரபபம க�டடததத.  நலகம 
தத�டரப�க வ�,���தத அற�நத�ர.  ஏறகனபவ 
உடரய�டய நநலகதத�றக�ன ,�ஙகபபர அலக 
தத�டரப�கக பகடட பப�த,  த�ன ம�க வ�டரவ�ல ஓயவ 
பநரம க�டடககதமனறம அபபப�த அதடன த�ப�கக 
மடயம எனற உறத�யள�தத�ர. அபதபநரம, ,�ஙகபப��ல 
இரககம பஙகள�பப�ளர ஒரவடர ஒரஙக�டணகக 
மடயதமன�ல,  தனன�ல அவரகக�ன ,கல 
வளஙகடளயம வ1ஙகவபத�ட பரண ஒததட1பப 
வ1ஙக மடயம எனவம தத��வ�தத�ரநத�ர.  தனனடடய 
தத�டரபகள ஊட�க ,�ஙகபபர பத,�ய நலகதத�ல உளள 
ஈ1ததம�1ர ,�ரநத வ�டயஙகடள ஆவணபபடதத� த�றநத 
அணககதத�றகக தக�ணடவர மடயம எனவம 
கற�பப�டடரநத�ர. 

2012  ஈ1ந�தன தத�டரப�க இவவ�ற�ன தயரம�ன 
த,யத�தய�னடறக பகளவ�பபடக�னபற�ம.  இடணய 
தவள�ச த,யறப�டகள�ல இரநத தபரமளவ�ல 
ஒதஙக�ய�ரநத பப�த�லம ,மகம ,�ர த,யறப�டகடளத 
தத�டரச,�ய�க அவத�ன�ததக தக�ணடரபபடத 
அவரடடய உடரய�டலகள�ன பப�த 
அவத�ன�ககககடயத�க இரநத�ரகக�னறத. 
அபதபநரம,  ஈ1தத கடல -  இலகக�யச த,யறப�டகள, 
ஈ1தத எழததச த,யறப�டகள மறறம ஈ1தத 
ஆவணபபடததல பப�னறடவ அவரத மனடதச 
சறற�ய�ரநதததனக கற மடயம.  இவவ�ற�ன 
வ�டயஙகடளத தத�டரச,�ய�க அவத�ன�ததக 
தக�ணடரநத�ர. அவறற�ல அககடறயடன�ரநத�ர. 

நலகதத�றக�ன அவரடடய பஙகள�பபகடள 
மழடமய�கப பத�வ த,யவபத�ட,  அவரடடய 
ஞ�பகம�க ந�கழச,�தத�டடதம�னடற நலகதத�றகட�க 
மனதனடபபத அவரடடய பஙகள�பப�றகச த,யயம 
உ��ய ம��ய�டதய�க இரககம.  அவர இலல�த 
ந�டலய�ல அவடர ஞ�பகபபடததவத�கவம அவரத 
பஙகள�படப ம��ய�டதபபடததவதறக�கவம 
நலகதத�ல தத�டரச,�ய�கப பயனதபறபபப�கம 
,மகதத�றகம இன�பமல�ன பஙகள�பப�ளரகளககம 
அவரடடய பஙகள�படப எடததக கற பவணடயத 
நலகதத�ன கடடம எனற நமபக�னபறன. 
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ஈழந�தன - ச�ல ந�ன�வககற�பபகள

- க'த கம�ரச�ம� -

அமரர.  பவபனநத�ரன ஈ1ந�தன (மலரவ 20.06.1981, 
உத�ரவ:  30.09.2012)  பறற� இலஙடகத தம�ழ இடணய 
எழதத�ளரகள பலரககத தத��நத�ரககம.  வடலபபத�வகள 
ஆரமபம�ன க�லதத�ல ஈ1ந�தம,  “ ”அக வ�டதகள, 
படபபகம,  படடபப,  ,லனசசரள பப�னற 
வடலபபத�வகடள எழத� வநத�ரகக�ற�ர.  பமலம ,�ஙடக 
ந�தம மறறம டசன�ம� மHடப ஒரஙக�டணபபப பண� 
பப�னற வடலபபத�வகள�லம, ய�ழ.களம மறறம த�ணடண 
பப�னற கரததககளஙகள�லம (த�ணடணடய அவவ�ற 
கறமடயம� தத��யவ�லடல)  ஒர பஙகள�பப�ளர�க 
இரநத�ரகக�ற�ர.  2005  இன ப�ன வடலபபககள�ல 
எழதவடதக கடறதத�ரநத�லம,  தமத கரததககடளப 
பலபவற வடலபபககள�லம பக�ரநதம வநத�ரகக�ற�ர. 
ஈ1ந�தன இலஙடகடய டமயம�கக தக�ணட த,யறபடம 
நலகம எனபபடம தனன�ரவத தத�ணட ந�றவனதத�ன 
பத�றறவ�யகள�ல ஒரவர.   உடபப�டட இலககண� 
வதடதய�ல ப�றநத ஈ1ந�தன,  உடபப�டட அதம��ககன 
ம�,ன கலல��ய�ன பட1யம�ணவரம,  மனன�ள ம�ணவர 
தடலவரம�வ�ர.  அவர பறற�ய ஒர ,�ற ஞ�பகமHடடபல 
இதவ�கம.

 

தப��ய ஈ1� எனக�ற ஈ1ந�தன

அத 1994  ஆம வரட நடபபகத�,  அலலத ப�றபகத� என 
ந�டனகக�பறன.  ந�னக�ம வகபபப படததக 
தக�ணடரநபதன.  ய�ழபப�ணதத�ல வளரநத 
ப�ளடளகடகத தத��யம,  ப�ட,�டல தவ�ரதத தன�ய�ர 
கலவ�ந�டலயஙகளககம ப�ளடளகடள அனபப�ப 
தபறபற�ர தம கனவகடள நனவ�கக�கதக�ளள மயற,� 
த,யததக�ணடரநத�ரகள,  த,யததக�ணடரகக�ற�ரகள, 
த,யததக�ணபடய�ரபப�ரகள.  பகமப�ற�டஜ கல�,�டல 
என அட1ககபபடட அபபடய�ன ஒர தன�ய�ர 
கலவ�ந�டலயதத�றற�ன ஈ1ந�தடனக கடமபம�கச 
,நத�தபதன.

 

இநதத தன�ய�ர கலவ�ககடஙகள எலல�பம ம�டல பநரதத 
வகபபகடள நட�ததபடவ.  அபபட ஒர ம�டல 
பவடளய�றற�ன அவரகள எலபல�ரம அஙபக வநதத�க 
ஞ�பகம�ரகக�றத.  பத�த�க வகபபகளககச ப,ரம 
ய�டரயம ஆ,���யரகள தபயர,  எநதப ப�ட,�டல, 
அபப�வ�ன தபயர,  தத�1�ல என வ�,���பப�ரகள. 
அனடறககம அபபடதத�ன,  எனனடடய நணபன 
ஸக�நதன எனட,  ஒர பதபதபடறடயம,  தபடயனம 
வநத�ரககதகளட� எனற�ன.  அபபப�தத�ன அநதப 
தபடயடனக கவன�தபதன.  ,ர�,��கக அத�கம�ன உயரம, 
அநத வயத�பலபய.  எஙகடளவ�ட நலல ந�றம.  தபடடட 
இரநத இடம தத��யவ�லடல.  எபபடபய� அவள தனடன 
அற�மகபபடததமபப�த ப�ரததகதக�ளளல�ம என 
இரநதவ�டபடன.  மதல ப�டதத�ல அவரகள 
அற�மகபபடதத�கதக�ணட�ரகள.  தபடயன இளமப��த�, 
தபடடட பதனதம�1�. இரவரம இரடணகள. இவரகளகக 
ஒர அகக�வம அணண�வம இரகக�ற�ரகள.  அகக� 
பவரணலத� எஙகளகக இர வயத மததவர,  அணண� 
ஈ1ந�தன ந�னக வயத மததவர.  இளமப��த�,  பதனதம�1� 
இரடடடய��ன மதல அற�மகதத�னபப�தத�ன ஈ1ந�தன 
பறற�ய ந�டனவகள ஆரமப�கக�னறன.

 

இளமப��த� ஈழ� ஆக மனனபர ய�ர இளமப��த�ய�ன 
அணண�,  ய�ர அகக� எனபத தத��நத பப�ய�றற,  உரவ 
ஒறறடமகள�ன மலம�க. இளமப��த�- ஈ1ந�தன இரவரபம 

க�டடததடட ஒபர அசச.  தடலகட இடத கனன உச,� 
ப���தத வ��ய�ரபப�ரகள.  ,ர�,��கக பமல உயரம.  கரல, 
பபசம வ�தம எலல�பம ஒபர ம�த���.  இளமப��த� ஈழ� ஆன 
ப�னனபர ஈ1ந�தபன�ட பபசக�ற வ�யபபக க�டடததத. 
எனனபப,�பன�ம எனதறலல�ம ஞ�பகம�லடல.  ஆன�ல 
“ ”வச,�ரகக�ற�ய�ட�,  “ ”,�பப�டடய�ட�,  “ ”படச,�ய�ட� 
பப�னற பகளவ�கடள ஒரவ�தம�க இழதததத�ன 
பகடப�ரகள இரவரம.  அத�ல ஓர ஈரபப,  அனப,  அககடற 
இரபபத�றற�பன� எனனபவ� ஈ1ந�தனககம ,��, 
இளமப��த�ககம ,�� நணபரகள ந�டறய.

 

ஈ1ந�தன அவரகளத வகபப�ல நனற�கப படதத க1�ம�ல 
ஒரவர.  இளமப��த� எஙகள வகபப�ல அவவ�பற.  ந�னம 
அநத வயத�ல தக�ஞ,ம படபபபன.  இநதப படபபதத�ன 
ஈ1ந�தனககம எனககம�ன மதறப�லம எனல�ம.  எலல� 
வடகள�லம ஒவதவ�ர வகபப�லம ய�ர நனற�கச 
த,யவ�ரகள எனக பகடப�ரகள�லடலய�,  அபபடதத�ன 
எனனடடய தபயர ஈ1ந�தனகக அற�மகம�க�ய�ரகக 
பவணடம.  ஆன�ல ஈ1ந�தன�ன தபயர எஙகள 
பத�னமஙகள பத�றம ஒலததக தக�ணடரககப பப�வத 
எனகக அபபப�த தத��நத�ரககவ�லடல.

 

பத�னமஙகள�ல இளமப��த� எனக�ற ஈ1� எஙகளகக ம�க 
தநரஙக�ய�ரநத�ன,  பல க�ரணஙகளகக�க.  கடட,� 
வ�ஙக�லல மரள�,  ஈ1�,  கப�லன,  ந�ன,  பவற ய�ர�வத 
எனபத�கபவ வ��ட, இரககம.  அடககட தஙகர�,� 
ம�ஸரர இடம ம�தத� இரததவ�ர.  அபபப�த அவர 
வ�1�ககம தபயரகள�பலபய ஈ1ந�தன எஙகள ந�டனவகள�ல 
ந�டறநத�ர எனல�ம.  தட�கரர,  பதர�கரர என 
அபப�ககள�ன தத�1�லகள�ல ந�ஙகள 
வ�ள�ககபபடடபப�த,  இளமப��த�யம,  பதனதம�1�யம 
ஈழந�தன எனபற வ�ள�ககபபடட�ரகள.வளள�பப�ளடள 
�Hச,ர,  தஜய�னநதன ப,ர ஏன ந�ரவ�க� தஙகபவல 
பப�னபற�ரம ,�லபவடளகள�ல இவரகடள ஈ1ந�தன 
எனறட1தததணட.  இததடனககம ந�ஙகள 
பத�னமஙகளகக வநதபப�த ஈ1ந�தன அபத ந�றவனதத�ல 
படததகதக�ணடரககவ�லடல.  அவர க.தப�.த உயரதரம 
படககதவன பவற ந�றவனம பப�க ஆரமப�தத�ரநத�ர. 
அவடர வ1�ததரவ�ல கணட�ல பகக�ற ,�றபனனடக 
மறறம அடடய�ளம கணடதக�ளளபபடடதகக�ன 
தடலய�டடல தவ�ரப தப��யளவ�ல ந�ம 
பப,�கதக�ணடத�லடல.  தHப�வள�,  வரடபப�றபப பப�னற 
ந�டகள�ல நணபரகள ஒனறகட எலல� நணபர 
வடகளககம த,லபவ�ம.  அபபப�த,  ம�க ம�க அ��த�க 
ஈ1ந�தடன அவரத வடடல கணடதணட.  அவரகள�ன 
அபப� தயககததடபனபய எஙகடள வடடககள 
அனமத�பப�ர,  தயககததடபனபய இளமப��த�டய 
எஙகபள�ட அனபபவ�ர.  அதறக அவரளவ�ல ந�ய�யம�ன 
க�ரணஙகளம இரநதன.

 

ஈ1� (எஙகள நணபரகள வடடதத�ல இளமப��த� ஈ1�, 
ஈ1ந�தன தப��ய ஈ1�,  அவரகள வடடதத�ல இவன ,�னன 
ஈ1�)  மறறவரகளகக எபபடபய�,  என மனதகக 
தநரககம�ன நணபன�க இரபபதறக ஒபர ஒர க�ரணபம 
இரநதத.  ,�னனவயத�ல பக�பம பப�டட 
வ�டளய�டப�ரகள.  (அத வ�டளய�டடதத�ன).  6 ம 
வகபப�ல வகபப�ல இரநத அடனதத ஆணப�ளடளகளபம 
எனனடன பக�பம பப�டட�ரகள.  மவடரத தவ�ர,  ந�தத, 
கணணன,  ஈ1�.  இதன�றற�ன ஈ1� தநரஙக�வநத�ன எனற 
த,�லலல�ம.  பத�றறதத�ல மடடமலல,  நணபரகடளச 
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ப,ரததகதக�ளவத�லம தப��ய ஈ1�யம,  ,�னன ஈ1�யம 
ஒபரம�த��� இரநத�ரகள.  ந�ம தநரககம�னவரகள�க 
ந�டனககம எலபல�ரம எமடம அவரகளகக 
தநரககம�னவரகள�க ந�டனககபவணடம எனக�ற 
கடட�யம இரபபத�லடலதத�பன.  2000  இல ஈ1ந�தன 
,�ஙகபபர பப�னத எனககக கப�லன மலம�கபவ தத��ய 
வநதத.  அவரகள கடமபதத�ன மதற ப���வ அத என 
ந�டனகக�பறன.  அபத கப�லன மலமத�ன ஈ1ந�தன - 
ப�ரமய� இடணவம தத��யவநதத,  இடணவகக மனனம 
ப�னனம�ன ,�ககலகளடன.  (இநதப ப���டவபபறற� உனர 
மகதறதக க�டட�மல ஒனரயடய�யப னப�ய�ற��ய எனற 
பதனதம�1� பலமப�யடதப படததபப�த கணன�த த�டர 
த�ன�கபவ மஙக�யத)

 

அடததத�க அவரகள�ன கடமபதத�லரநத லத�கக� ப���நத 
பப�ன�ர.  இஙபக கணணடனப பறற�ச த,�லலபவணடம. 
கணணனம எஙகள வகபபதபத�1ன.  தவளளநத�ய�ன 
தபடயன.  அவனத கடமபதத�லம ஒர ஆண-தபண 
இரடணகள இரநத�ரகள.  ,நதரபபவ,ம�க அவரகள 
ஈ1ந�தன�ன வகபப�ல படததகதக�ணடரநத�ரகள. 
கணணனகக ஒர அகக� இரநத�ர.  அவர,  ஈ1�ய�ன அகக� 
பவரணலத�பவ�ட படததகதக�ணடரநத�ர.  எஙகள 
இனதன�ர வகபபதபத�1ன அக�லன�ன அகக� 
அப�ர�ம�யம லத�கக�பவ�ட படததகதக�ணடரநத�ர. 
ந�ஙகள 9 ம வகபபப படததபப�த எஙகள வகபப�ன 
பககம�கபவ இநத அகக�ககள�ன வகபபம இரநதத. 
தமப�கள எஙகபள�ட படகக�ற�ரகள எனபத�ல நலல 
நடபணரவம இரநதத.  அநத லத�கக� அடததத�க அநதக 
கடமபதத�லரநத ப���நத�ர,  த�ரமணம த,யததக�ணட. 
இநதச ,பக�தர ,பக�த��கள�ன தமப�,  தஙடககள�ன 
நணபரகள எலல�ம  கடந�னற நடநத ஒபர த�ரமணம லத� 
அகக�வடடயத எனபற ந�டனகக�பறன.  அவரகள�ன 
இலககண�வதடத வடடல தப��த�கச த,யயபபடட ஒபர 
த�ரமணமம அதபவ.  ந�னம கப�லனம த�ரமணததககப 
ப��சவ�ஙக ய�ழபப�ணம பப�ய,  பஸ ம�ற� ஏற�,  வலடல-
தத�ணடம�ன�ற-பரதத�ததடற மச,நத�ய�ல இறகக� 
வ�டபபடட,  ஒர நலலவ��ன உதவ�ய�ல வடவநத ஞ�பகம 
இனனம இரகக�றத.

 

A/L  மதறதரம எடதத ந�றடதபத�ம,  எலபல�ரபம. 
இரணட�மதரததககத பதனதம�1� வரவ�லடல.  அவர 
சவ�ஸ த,னறத�க அற�நபத�ம.  ஈ1� எஙகபள�ட 
இரணட�மதரம படதபத�ம.  இடடகக�டடபய எஙகள 
பபசசகள�ல ஈ1ந�தன வநதபப�வ�ர. 
இரணட�மதரதடதயம தவறற�கரம�க ந�றடததபப�த, 
அடதத அட எனக�ற க1பபம எலபல�ரககம வநதத. 
ந�ஙகள எடததடவதத அடதத அடகள எஙகடள 
ஒவதவ�ர த�கக�ல ப�யததபபப�டடன.

 

2006  இல கனட� வநத ஏபதபத� த,யபதன.  எஙதகஙபக� 
அடலநபதன.  ந�தத மறறம மக� தவ�ர பவற நணபரகள 
தத�டரப�லரககவ�லடல.  2009  இல வடலபபத�வகள�ன 
அற�மகம எனககக க�டடததத.  கடபவ Facebook  இல 
கடய பநரம த,லவ�டககடயத�ய இரநதத.  க�ரணம 7 
ம�தஙகள 22 ந�டகள பவடலய�லல�மல இரநபதன.  எடத 
எழதல�ம,  எபபட எழதல�ம எனற தத��ய�மல 
வடலபபத�வகள�ல கணடகணட கபடபகடளக 
க�றகக�கதக�ணடரநத க�லதத�ல -/தபய��ல எனபபடம 
இரமண�தரன கநடதய�வடன ஒர ,ணடட.  ஒபர பத�டவ 
ஈ1ததவரகக ஒர வடவ�லம,  இநத�யரகக ஒர வடவ�லம 
எழத�யதறக�க.  ந�ன த,யதத ,�� என 
வ�த�டடகதக�ணடரநபதன. அபபப�தத�ன ஈ1ந�தன என 
வ�ழவ�ல த�ரமபவம வநத�ர.

ஈ1ந�தன வடலபபத�வகடள எழத�,  ந�றதத�யத தத��யம. 

நலகம த�டடதத�ல அவரத பஙகள�பபகளம ஓரளவககத 
தத��யம.  ஆன�லம,  அவர எனடன அடடய�ளம கணட 
கவன�ததகதக�ணடரநத�ர எனபத ந�ன மறற�லம 
எத�ரப�ர�தத.  “ ”  ஈ1தத மறறம எனம கழம வடலபபத�வ 
மயற,�ய�ல படன பறற� ந�ன எழத�ய பத�தவ�னற�ல 
ஈ1ந�தன,  இதத�ன தபயர��� தச�ன� சயம எனற ஒர 
கரததடரதத�ரநத�ர.  இபபப�த அத இலடல.  க�ரணம, 
,�ல அறபச ,ணடடகடளப பப�டடகதக�ணடரநதத�ல 
அடத அ1�தத�ரபப�ர என ந�டனகக�பறன.  ஆன�ல 
இரமண�யடன�ன ,ணடடய�ன ப�ன�னர எழதவததல��ம  
எழததல� எனற எனகக வ�ளஙக ஆரமப�ததத. 

அதறக உரம ப,ரபபத�கவ�ரநதத ஈ1ந�தன அனபப�ய ஒர 
ம�னமடல.அத�ல ந�டறய வ�டயஙகடள ஈ1ந�தன 
தத�டடபபப�ய�ரநத�ர.  ந�டறயக கரததடரகள,  தம�ழ 
மணதத�ல அத�க ற�கககள க�டடபபதறக�க எனனடடய 
பவரகள�லரநத எவவளவ வ�லக�பபப�க�பறன 
எனபடதயம,  அத ஏன தவற எனபடதயம அ1க�கச 
த,�லலப பப�ய�ரநத�ர தப��ய ஈ1�.  ஒர தடமயனகக��ய 
அககடறபய�ட ந�டறயத தன�பபடட வ�ஷயஙகடளப பப, 
அமமடபல ஆரமபம.  ப�னனர Facebook  இலம இரவரம 
நணபரகள�பன�ம.  தமப�ய�ன நணபடனத தமப�ய�கப 
ப�ரதத தப��ய ஈ1� மலம�கபவ,  Facebook  இல 
க�டடததடட ந�னக வரடஙகள�கத தத�டரபறறப 
பப�ய�ரநத இளமப��த� மறறம பதனதம�1� ஆக�பய���ன 
நடபம பதபப�ககபபடடத.

Facebook  இன ஒபர நனடம,  நணபரகபள�ட பப, 
மடய�தளவகக வ�ழதலகக�ன அடலச,லகள 
அடலகக1�தத�லம,  நணபரகள எனன த,யக�ற�ரகள 
எபபட இரகக�ற�ரகள எனபடத அற�நததக�ளள 
ஓரளவகக�வத உதவக�றத.  பதனதம�1�ய�ன இர 
க1நடதகள, அவரத கணவ��ன ஊடகப பஙகள�பப,  ,�னன 
ஈ1�ய�ன த�ரமண ந�ச,யம,  த�ரமணம,  அவனத 
மதறக1நடதய�ன ப�றபப என எலல�வறடறயம ஒர 
ப�ரடவய�ளன�கவ�வத கவன�ககககடயத�ய இரநதத. 
அபத Facebook  த�ன ஈ1ந�தன�ன க�தறதடண 
ப�ரமய�வகக�ன உரவதடதயம எனகக அற�மகம த,யத 
டவததத.  ஈ1ந�தன�ன தப��ய நலகதடதயம க�டடயத. 
ஈ1ந�தன பவடல த,யததக�ணடரபபடதயம க�டடயத. 
கடட,�ய�க ஈ1ந�தன இன�பமல எஙகளடன 
ந�டனவகள�ய மடடபம இரபப�ன எனபடதயம 
க�டடயத.

எஙகளகக�ன தப�தநணபர ஒரவர எம நணபர ஒரவர 
மரணமறடநதத�யக னகளவ�பபடக�ன�ன.  உறத� 
தசயயனவணடம எனபத�க ஒர தகவடலப பக�ரநத�ரநத�ர. 
அவ��டம ய�ரத எனக பகடடபப�பத அத ஈ1ந�தன 
பறற�யத எனத தத��யவநதத.  இளமப��த�,  பதனதம�1� 
இரவரதம தத�டரதபணகள எனன�டம இலடல. 
வடலதயலல�ம அடலநத கடட,�ய�க பதனதம�1�ய�ன 
கணவர மயரடனக கணடடடநத அவ��ன 
தத�டரதபணடணப தபறற அவடர அட1ததக 
பகடடபப�த அவர த,யத�டய உறத� த,யத�ர. 
ஈ1ந�தன�ன மரணதடதவ�ட, அவர தக�லலபபடடரகக�ற�ர 
எனபதத�ன மனடத அடலகக1�ததத.  அவரத 
,பக�தரஙகள மவபர�டம ஐநத ந�ம�டததககக 
கடறவ�கபவ பப,�பனன.  கணணபன�ட ந�டறய பநரம 
கடதததம மனம தப��த�க அடலச,டல வ�டககவ�லடல. 
ஈ1ந�தன உடலவடவம நHததப�னனர பதனதம�1� 
,�னனத�கப பப�டட ஒர கற�பப�டனப ப�ரததப�ன 
கனத�ய�க அழடக வநதத.  தக�ஞ,பநரம அ1 மடநதத, 
எஙகள க1நதடமய�ல அற�மகம�க�ய,  எஙகள அ1க�ய 
பத�னமஙகள�ல ஒர சடடச த,�லல�க எஙகபள�ட 
அடலநத,  ஈ1ந�தன எனக�ற அநத ,ர�,��கக உயரம�ன 
தடமயனகக�க, பமல�ன நணபனகக�க. 
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ஈழன: சமகம தத�னலதத ம��தர

லத� 

த�ஙகடக�1டம ப�றபகலல ஆஸத�பரலய�வ�லரநத ஒர 
நணபர அட1ததக பகடட�ர.  ஈ1ந�தன இறநத 
வ�டட�ர�பம உணடமய� எனற.  எனகக ஒர கணம 
எதவம ப��யவ�லடல.  நHணட க�லததககப ப�னனர அநத 
நணபர அட1தத�ரநத�ர.  மதலல அநத நணபடர 
அடடய�ளம கணடதக�ளளபவ ,�ல கணஙகள ஆனத. 
அதனப�றக அவர த,�னன வ�ஷயதடத உளவ�ஙக பமலம 
,�ல கணஙகள ஆனத.  மடள பவடல த,யவதறகள 
அவ��ன அடதத பகளவ� - எனன நடநதத?

வ�,���ததச த,�லக�பறன எனற அவ��டம கற� 
வ�டட�லம,  ய���டம பகடபத,  எபபடக பகடபத எனற 
தத��யவ�லடல.

ஈ1ந�தடன பந��ல ப�ரதத பல ஆணடகள ஆக�னறன. 
அவரடன பப�ன�ல பப,� ஓர�ணடககம பமலரககம. 
இத�ல அவடரத தத��நதவரகடள எஙபக பதடவத எனற 
ப��யவ�லடல.  நடடபப பப�றறவம நலம வ�,���ததக 
தக�ளளவம தப�ழத�ல இடம�லடல.  தத�டரப�ல 
இலல�தத�ல தத�டலபப,� எணகளம க�ண�மல 
பப�ய�ரநதன.

ஈ1ந�தன�ன நணபரம மககள ப�டணபப�ளர�க அ��ய பண� 
த,யத வரபவரம�ன ,�நதன உதவ�ன�ர.  ஈ1ந�தன�ன 
நணபரகள தத�டலபப,� எணகடளத தநத�ர.

கவ�ஞர,  கடடடரய�ளர,  ,�நதடனய�ளர,  தம�ழ தம�1� - 
,மகதத�ன மHத அககடற தக�ணட ஆறறலம தடபபம 
உட1பபம ம�கக இடளயர - ஈ1ந�தன.

ஈ1ந�தன ய�ழபப�ணம வடமர�ட,�டயச ப,ரநதவர. 
அவரத த,�நத ஊர உடபப�டட,  இலககண�வதடத. 
,�ஙகபபர ததம�த,க பலதடறத தத�1�லநடபக 
கலல��ய�ல படபபதறக கலவ� உபக�ரச ,மபளம தபறற 
20 வயத�ல 2001 ஆம ஆணட ,�ஙகபபரகக வநத�ர.

வநத ந�ள மதபல ,�ஙகபபரடனம இஙக வ�ழம தம�ழச 
,மகததடனம தமடமப ப�டணததகதக�ணட�ர. 
த,�லலபபப�ன�ல,  இஙக வ�ழம ,மகததடன பத�த�கக 
கடபகநதவரகடள ஒனற�டணபபத�ல அவர ஒர 
ப�லம�கபவ வ�ளஙக�ன�ர.

இலகக�ய ந�கழச,�தய�னற�ல ஈ1ந�தன 
அற�மகம�னபப�த, அவர எனடன அற�நத டவதத�ரநத�ர. 
எனடன மடடமலல , தம�ழ உலக�ல - இலகக�யம ,�ரநபத�, 
அர,�யல ,�ரநபத�,  ,மகப பண� தத�டரப�கபவ� எநத 
வடகய�ல�வத ஒர தரமடப அட,பபவர�க இரநத�லம 
அவடர ஈ1ந�தன அற�நத டவதத�ரநத�ர -  அவரகள 
உலதகஙக�ன எநத மடலய�ல இரநத�லம.

வடலப பககளம வடலப பககஙகளம மக�ழககத 
தத�டஙக�ய�ரநத 2000 ஆம ஆணடன தத�டகக க�லம. 
தம�ழ வடலப ப,  வடலப பககஙகள�ல ஈ1ன ம�கநத 
ஈடப�ட க�டடன�ர. தமத blog-இல ந�டறய எழத�யபத�ட, 
மறறவரகடளயம எழத ஊககவ�தத�ர.  தபரமப�லம 
எலல� தம�ழ வடலப பத�வகள�லம ஈ1ன�ன 
ப�னனடடஙகள இரககம.  எபபடதத�ன அவரகக பநரம 
க�டடததபத�.

எலல�வறடறயம வ�,�தத,  எலல�வறற�லம ஈடப�ட 
க�டட,  எலல�ரடனம நடபக தக�ணட�ட...  ந�டனததப 
ப�ரதத�பல ப�ரம�பப�க இரகக�றத...  ம�கச ,�ற 

வயத�பலபய அவரகக�ரநத பரநத வ�,�பபம 
அனபவஙகளம தத�டரபகளம...  மழத�க 
அற�நதவரகளகக மடலபடப ஏறபடததம.

தபரம அற�ஞரகள வ�வ�த�ககம கடடம�க இரககடடம. 
,�த�ரண தத�1�ல�ளரகள�ன ,�ற�ய ஒனறகடல�க 
இரககடடம அடனதத ந�கழவகள�லம கலநததக�ணட 
தமத ஆதரடவ அள�பப�ர.  ந�றக�ல தகக� அடககவ�ர. 
வ�வ�தஙகள�ல பஙபகறப�ர.  பதடவபபடபவ�ரககப 
தப�ரளதவ�யம த,யவ�ர.

ஈ1தத�லம ஈ1ததத தம�ழ தம�1� -  இலகக�யதத�லம 
தHவ�ரம�ன பறறம ஈடப�டம தக�ணடரநதபப�தம 
ஈ1ன�டம பபதம இரநதத�லடல.

தம�ழ ந�டடலரநத வநதவடரயம ஈ1ததவடரயம பவற 
ந�டகள�ல இரநத வநதவடரயம அவர ப�ரபலம�னவர�க 
இரநத�லம ,�த�ரணம�னவர�க இரநத�லம, உளள�ரநத 
அனபப�ட கவன�பப�ர.  தனத பவடலகடளயம 
பப�டடவ�டட, அவரகளடன பநரம த,லவ�டட ஊர சறற�க 
க�டடவ�ர. அவரகளத ந�கழச,�கள�ல பஙகதக�ளவ�ர.

தம�ழ தம�1� -  இலகக�யதத�ன மHத ஈ1னகக�ரநத வ�ஞட, 
அபர�ம�னத.  எலடலகள இலல�தத.  தம�1� தத�டரப�க, 
எஙக எனன மயற,�கள பமறதக�ளளபபடட�லம அடத 
அவர அற�நத�ரநத�ரபப�ர.

பககதத ந�ட�ன மபல,�ய�வ�ல,  ம�றறக கரததடன பத�ய 
பவகததடன இடளய தடலமடறப படடபபகள தவள�வரத 
தத�டஙக�யபப�பத,  பம�பபம ப�டதத பலரககம படற 
,�றற�யவர ஈ1ன.

க�தல இலகக�ய இதழ தவள�வநதபப�த அடத 
,�ஙகபபரகக எடதத வநததடன,  அவரகடள இஙக 
அட1தத வநத அற�மக ந�கழச,�யம ஏறப�ட த,யத�ர. 
இஙக ,நத�த�ரரகடள ஏறபடதத�ன�ர.

பககதத�ல வ�ழம ந�ம தத��நததக�ளள�மல இரநதடத, 
எஙபக� இரநத வநத இவர மகரநத,  மணம பரபபக�ற�பர 
என தவடகம�க இரநதத.  இநத 'க�தல'  கழவ�னரத�ன 
இபபப�த 'வலலனம'  இடணய இதட1 நடததக�னறனர. 
இவரகள ,�ஙகபபரகக அற�மகம�னத ஈ1ன மலமத�ன.

அவரகளத ஆரமப எழததகடளப ப�ரதத,  “தன�ததவம 
”  தப��த�க இலடலபயஎனறபப�த ,  “இலடலயகக�, 

அவரகள�டம பவகமம ஆரவமம இரகக.  வ�தத�ய�,ம�க 
இரகக�ற�ரகள.  வ�,�கக�ற�ரகள.  ப�ரஙபக� தப��,� 
வரவ�ரகள,” எனற�ர.

,�ஙகபப��லம இடணய உலகதத�லம பத�த�க எழதத 
தத�டஙக�யவரகள,  ஆரமப அடதயடபபவரகள பலரககம 
ஊககமடடபவர�க ஈ1டனப ப�ரதத�ரகக�பறன.

எபபப�தம ,���தத மகததடபன இரககம ஈ1ன�டம எனகக 
ம�கப ப�டதத வ�ஷயம,  அவரத ஆபர�கக�யம�ன ,�நதடன. 
அவர ய�டரயம கடற த,�லலப பப,� ந�ன பகடடத�லடல. 
பக�ஷடப ப,லகள,  கழ ,ரசட,கள�ல பஙபகறக ம�டட�ர. 
ஏத�வத ,ரசட, பறற�க பகடட�ல, அபதன நமகக எனப�ர. 
எலல�டரயம பறற�யம நலல வ�ஷயஙகடளபய பபசவ�ர. 
பறமபப,� ந�ன அற�நதத�லடல.  தவற�ன பபசசகள அவர 
க�த�ல வ�ழநத�ரநத�லம அத பறற�ப பப,பவ ம�டட�ர.
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ஆன�ல,  இடணயதத�ல படன தபய��ல 
எழதபவரகடளதயலல�ம அவரககத தத��யம.  ஏபத� ஒர 
தளதத�ல,  ஒர ப�னனடடதடத எழதபவடரயம 
அடடய�ளம கணட வ�டவ�ர.  இரநதம எவடரயம பந�கச 
த,யதத�லடல.

உலதகஙகம பலடர அற�நத�ரநத ஈ1ன,  மன�தரகடள 
பந,�தத�ர.

ஒரமடற அவர நணபர ஒரவர தத�1�ல வ�ஷயதத�ல 
அவடர ஏம�றற� வ�டட�ர.  அத பறற� பவதற�ரவர மலம 
எனககத தத��ய வநத,  ஈ1ன�டம பகடடபப�த, 
“பரவ�ய�லடல,  அவனம கஷடபபடக�ற�ன.  அவனகக 
பவற எதவம த,யவதம ,�ரமம.  அடத வ�டபவ�ம,”  எனற 
,�த�ரணம�க அநத வ�ஷயதடதபய மறநதவ�டட�ர.

எனககத தத��நத ஈ1ன ம�கவம கஷடபபடடரகக�ற�ர. 
படதத க�லதத�பலபய பகத�பநர பவடல ப�ரதத�ர.  படதத 
மடதத ப�றக இரணட,  மனற பவடலகள ப�ரதத�ர.  அவர 
ஆடமபரம�க உடதத�பய�,  த,லவ1�தபத� ந�ன 
அற�நதத�லடல.  எபபப�தம ஜHனசம ட-,டடடயம மதக�ல 
தககம டபயம�கதத�ன த���வ�ர. 

தம�ழ நலகடள-  கற�பப�க இலஙடகத தம�ழ நலகடள 
இடணய தளதத�ல ப�தக�பப�கவம எலல�ரககம 
க�டடககம வடகய�லம ப,ம�கக பவணடம எனபதறக�க 
ஈ1ன ம�கவம உட1தத�ரகக�ற�ர. பல��டம, பல இடஙகள�ல 
பதட நலகடளச ப,க��தத�ர.  எனன�டம இரநத ஆரமப 
க�ல ,ஞ,�கடளப தபற வநதபப�த,  நலகடளச 
ப,க��பபதடன எழதத�ளரகடளயம ஆவணப படதத 
பவணடம எனற ஒர தபரம கனடவ வ�வ��தத�ர.

தம�ழ நலகடள இடணயதத�ல ஏறற பவணடம 
எனபதறக�க ப�டபடட உட1தத பணம ப,ரதத, இடணய 
நலகதத�ல நலகள ப,ரதத�ர.  இரவ�ரவ�க இரநத அவபர 
நலகடளப பத�பவறறவ�ர. இலஙடகய�ல பணம தக�டதத 
பத�பவறறம பண�டயச த,யத�ர. 

நலகதத�ல ஈ1ந�தன�ன பஙகள�பபப பறற� நலகம 
இடணய தளம இவவ�ற எழத�யளளத:

“நலகத த�டடம ஆரமப�ககபபடட க�லதத�லரநத 
நலகதத�ன த,யறப�டகள�ல பஙக தக�ணட தனத 
உட1படபச த,லதத�யவர ஈ1ந�தன அவரகள. ம�கச ,�ற�ய 
அளவ�லரநத நலகத த�டடததகக வளஙகடளத த�ரடடயம 
தபரமளவ பஙகள�பப�ளரகடள இடணததம அதன 
த,யறப�டகடளச ,�தத�யம�கக�யவர ஈ1ந�தன.  அவரத 
பஙகள�பப க�டடகக�த பப�ய�ரநத�ல நலகத த�டடம�னத 
தக�ளடகயளவ�பலபய ந�னற பப�ய�ரககக கடம."

நலகதத�றக�ன உதவ� வ1ஙக�,  மதல ந�த�ப பஙகள�பப 
பப�னறவறடற வ1ஙக�யதடன நலகதத�டன 
ஈ1ததம�1ரகள வ�ழம�டஙகளககக தக�ணட த,னற 
ப,ரததடமயம நலகதத�றக உலதகஙகம�ரநத பலமதபயர 
தம�1ரகளடடய பஙகள�படபக தக�ணட வநத 
ப,ரததடமயம ஈ1ந�தனத மகக�ய பஙகள�பபககள�கம. 
இனறம கட ஈ1ந�தன வ�ஙக�யள�தத வ1ஙக�ய�பலபய 
நலகம இயஙகக�றத.  நலகம தத�டரப�ன த�டடம�டல, 
உடரய�டலகள�லம மகக�ய பஙகள�தத ஈ1ந�தன நலகத 
த�டடம 2008  இல நலக ந�றவனம�க இயஙகத 
தத�டஙக�யபப�த மதல�வத அறஙக�வலர ,டபய�லம 
இடமதபறறப பஙகள�தத�ர.

ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யல மழடமய�க 
ஆவணபபடததபபட பவணடம எனபத�லம ஈ1ததம�ழ 
ஆளடமகள வரல�றற�ல அ1�நத பப�க�மல ப�தக�கக 
பவணடம எனபத�லம ம�கபதபரம ஆரவததடன 
த,யறபடட வநத�ர.  பலபவற ஆவணவ�யல�ளரகளடன 
தத�டரபகடளப பபண� அவரகளககச ,கல வ�தஙகள�லம 
உதவ� வநதவர எனபதம கற�பப�டததககத.

இறத�ய�க,  ,�ஙகபப��ல நலகதத�றக�ன அலதக�னடறத 
தத�டஙக� ஈ1ததம�1ரகளடடய வ�ழவ�யடலப பத�வ 
த,யய பவணடம எனற மயற,�ய�ல தனடன ஈடபடதத�க 
தக�ணடரநத�ர.  அதமடடமனற�,  ,�ஙகபபர பத,�ய 
நலகதத�ல உளள ஈ1ததம�1ரகளடன தத�டரபடடய 
ஆவணஙகடள தபறற ஒழஙகபடததவபத�ட 
ஆவணபபடதத�த த�றநத அணககதத�றகக தக�ணடவர 
பவணடம எனபத�லம ஆரவம�க இரநத�ர;  அதறக�ன 
ஆரமபகடட மயற,�கள�லம ஈடபடடரநத�ர.

எலல�ரடனம நடப�க இரநத�லம எலல�க 
கரததகளடனம உடனபடபவரலல ஈ1ந�தன. 81 ல ப�றநத 
ஈ1ந�தன,  ய�ழபப�ணதத�ல இநத�ய ர�ணவதத�ன��ன 
ஆகக�ரம�பப அடட1யஙகடள பந��ல கணட, 
அனபவ�ததவர.  அச,மயதத�ல மககளகக அரண�க இரநத 
வ�டதடலப பலகள மHத இயலப�கபவ அவரககப பறற 
இரநதத- பலகள மHத வ�மர,னஙகள இரநதபப�தம.

ஈ1ன�ன அர,�யல ஈடப�ட ஆ1ம�னத.  எததடன 
,�ககலகடள எத�ரதக�ணட�லம தனத தக�ளடகய�ல 
உறத�ய�க இரநதவர அவர.

இறத�க கடடப பப���னபப�தம அதன ப�னனரம பல 
தகவலகள ஈ1ன மலபம எனககக க�டடததன.  மணண�ன 
தபரம பத�லவ�,  அவடர ம�கவம அடமத�ய�கக� வ�டடத. 
அபத�ட பவடலப பளவம அழததத தத�டஙக�யத.

தபரங கனபவ�ட,  இலகபக�ட கடடமய�க உட1ககத 
தத�டஙக�ய ஈ1ன எத�ரதக�ணட பத�லவ�கள பல. ம�மப1ம 
வ�றபடன மதல உணவக வ�ய�ப�ரம என பல தத�1�லகள 
த,யத�ர. 

அவரத வ�ழகடகககம தம�1�,  ,மகம ,�ரநத அவர 
த,யய ந�டனதத பல பண�களககம அவரககப பணம 
பதடவபபடடத.

மழ மச,�க உட1ககத தத�டஙக�ன�ர.  எழதவத�லடல. 
நணபரகளடன தத�டரப�லடல.

தமத மகன�ன 41 வத ந�டளக தக�ணட�ட வ�டட, 
த,படமபர 28 ம பதத� தவளள�கக�1டம ,�ஙகபபர த�ரமப�ய 
ஈ1ன, ,ன�கக�1டம இநபத�னH,�ய� த,னறளள�ர.

அஙக ஞ�ய�ற க�டல அவர இறநதளள�ர.

தகவல அற�நத அவரத நணபரகள அஙக த,னற அவ��ன 
உடடல தபறற, ,�ஙகபபர வநத ப,ர த�ஙகள நளள�ரடவத 
த�ணட வ�டடத.  தபறபற�ர,  மடனவ�,  மகன, 
நணபரகளடன ஈ1ன�ன இறத�ச ,டஙக அகபட�பர 2 ஆம 
பதத� பதனக�1டம ,�ஙகபபர மணட�ய தகனச ,�டலய�ல 
நடடதபறறத.

அவர எனன க�ரணதத�ன�ல இறநத�ர எனபத அஙக 
பந��ல த,னற நணபரகளகபக தத��யவ�லடல.  ஆன�ல, 
எஙதகஙபக� இரபபவரகள ஈ1ன�ன இறபபக கற�தத 
வதநத�கள பரபபவத பவதடன அள�கக�றத.  ஈ1னத 
இறபபகக�ன க�ரணம ஈ1னககம கடவளககம மடடபம 
தத��யம.  ஊகஙகள ஆய�ரம இரககல�ம.  ஆன�ல எதவம 
உணடமய�லடல.

31  வயத�ல உய�ரநHதத ஈ1ந�தன எனற தம�ழ -  ,மக 
ஆரவலர ,�ஙகபப��ல 11  ஆணடகள வ�ழநதத உணடம. 
அகக�லகடடதத�ல அவர இச,மகதத�ல ஆகககரம�ன 
த�ககம ஏறபடதத�ரபபத ந�ச,யம�னத.

ஈ1ந�தன கடநத ,�ல ஆணடகள�க பவடலப பளவ�ல 
மழக�,  வ�லக� இரநத�லம அவரத அனடப மறகக�மல 
,�லர�வத அவ��ன இறத�ச ,டஙக�ல பஙபகறறத 
ஆறதலள�கக�றத.
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ஈ1ந�தன�ன தம�ழ தம�1� தத�டரப�ன மயற,�களகக 
,மகம மழ ஆதரவள�தத�ரநத�ல,  அவர அவறற�ல 
மழடமய�க ஈடபட எலல� வடகய�லம உதவ�ய�ரநத�ல, 
நலகம பப�னற பமலம பல அ��ய மயற,�கள 
மனதனடககபபடடரககல�ம.

தப�ரள பதடல ஒர நலல படடபப ஆதம�டவ அழதத� 

அமகக� வ�டடத.  கவ�டத எழதவடத,  கடடடரகள 
எழதவடத,  பத�வகள த,யவடத என ஒவதவ�னற�க 
அ1�தத வ�டடத.  கடட,�ய�ல ஈ1ந�தடன தம�ழலகம 
தத�டலதத வ�டடத.

நனற� : http://www.vallinam.com.my/issue46/essay4.html

பய�ர ஈழந�தன மனறவ

தம�ழ வ�கக�பப'டய�வ�ன பஙகள�பப�ளரகள ஈழந�தன மற�வ தத�டரப�ல வ�கக�பப'டய�வ�ன 
ஆ�மரததடய�ல தசலதத�ய அஞச��

,�ற�த க�லம தம�ழ வ�கக�ய�ல பஙகள�பபச த,யத ஈ1ந�தன பநறற ,�ஙகபப��ல அக�ல மரணம�ன�ர எனற த,யத� 
இடணயம வ1�பய க�டடககபதபறற ம�கக அத�ரச,�யடடநபதன.  எனத ஆழநத அஞ,லகள.--Kanags.  13:07,  1 
அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத ஆழநத அனத�பஙகள..--,�வம 13:58, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

அவடர இ1நத வ�டம அவரத கடமபதத�னர/நணபரகளகக எனத ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததக தக�ளக�பறன.--
பதன�. ம. சபப�ரமண�. 16:24, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

இததடன இளடமய�ல இறபப எனபத ம�கவம வரததம�ன த,யத�. :( -- சநதர. 16:33, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

மரணச ப,த�பகடட வரததமடடக�னபறன.--,ஞ,Hவ� ,�வகம�ர. 16:43, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத ஆழநத அனத�பஙகள.  நலகத த�டடதத�ன எணணக கர அவ��டம இரநபத உத�ததத,  அத தத�டஙக� 
த,யறபடவதறகம தனத உட1படப வ1ஙக�ன�ர.  தம�ழ வடலபபத�வ�ன தத�டகக க�லதத�ல ஈ1தத நலகடள பறற�ய 
வடலபபத�வ�ல பக�ரநத வநத�ர எனபத கற�பப�டததககத.  அவரத கடமபதத�ரககம எனத இரஙகலகள. --Natkeeran 
17:14, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

ம�கவம வரததம தரம இ1பப.  அவரதம கடமபதத�ரககம நணபரகளககம என ஆழநத இரஙகடலத 
தத��வ�ததகதக�ளக�னபறன!  தம�ழ வ�கக�பபடய�வ�ல 2006  பஙகள�தத இரநத�ர.--த,லவ�. 19:04, 1  அகபட�பர 2012 
(UTC)

ம�கவம வரததம தரம த,யத�. அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக என ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததக 
தக�ளக�பறன. --- மயரந�தன. 19:12, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத ஆழநத அனத�பஙகள.--த,நத�. 22:10, 1 அகபட�பர 2012 (UTC)

ம�கவம வரததம�ன த,யத�.  பத�வலக�ல அற�மகம�னவர.  அவரத அக�ல மரணம இடணயததம�ழ உலக�றக தபரம 
இ1பப. அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக எனத ஆழநத இரஙகலகள.--மண�யன. 02:56, 2 அகபட�பர 
2012 (UTC)

நலகம எனனம பயனம�க த�டடம உரதவடகக ஈ1ந�தன பஙகள�தத�ர என இபபப�தத�ன அற�நபதன.  அனன���ன 
மடறவ கற�தத ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததகதக�ளக�பறன.--பவல-Paul. 03:30, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

 நலகம த�டடதத�லளள நலகள ந�ன வரல�றற�ய ம�கவம உதவ�ய�ய இரநதடவ.--ததனக�,� சபப�ரமண�யன. 07:18, 2 
அகபட�பர 2012 (UTC)

அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக எனத இரஙகடலத தத��வ�ததக தக�ளக�பறன.-- ப�ரவத�ஸ 03:37, 
2 அகபட�பர 2012 (UTC)

அவர இலல�தத தம�ழலககக பப��1பப.  :(  அனன���ன கடமபதத�றக இரஙகல தத��வ�ததக தக�ளக�பறன. 
-தம�ழகக��,�ல 10:02, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

எனத இரஙகடலத தத��வ�ததக தக�ளக�னபறன. --மதன�கரன 12:28, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

வரததம தரம த,யத�.  அவடர இ1நத தயரறம அவரத கடமபதத�னரகக என ஆழநத இரஙகடலத தத��வ�ததக 
தக�ளக�பறன.--கடல 12:58, 2 அகபட�பர 2012 (UTC)

இடணய எணண�ம நலக வரல�றற�ல,  அவரத தபயர எனறம ந�டலககம.இவடரப பறற�ய ஒர ஆவணதடத ந�ம 
உரவ�ககதல பவணடம.நலகததளதத�ல பஙகள�பப த,யதம,  இதவடர இவடரபபறற� அற�ய�த இரநபதன. 
ஆழநதவரததம.  எனத இரஙகடல,  இஙகததத��வ�ததக தக�ளக�பறன.நறகHரன!ஆவணம�ககடல உஙகள�ல த�ன 
,�றபப�க த,யய இயலம.வணககம.-- ♥  த உ1வன  07:14, 4 அகபட�பர 2012 (UTC)

நலகம த�டடதத�ல இவரத பஙக கற�தத இபபப�த த�ன அற�க�பறன.  இவ��ன ,மகப பஙகள�பபகடளச ,��ய�க 
ஆவணபபடதத� அவரத கடமபதத�ரககத தத��வ�பபபத நமம�ல த,யயககடய ம��ய�டத.  ஆழநத இரஙகலகள--இரவ� 
08:46, 4 அகபட�பர 2012 (UTC)-- த�பனஷகம�ர தப�னன,�ம� 15:52, 9 அகபட�பர 2012 (UTC)

இடணயதத�ல தபரம பஙகள�படப ஈநத மடறநத�ரககம அனன���ன மடறவ�றக என ஆழநத இரஙகலகடளத 
தத��வ�ததக தக�ளக�பறன--அரவ�நத 05:17, 29 அகபட�பர 2012 (UTC)
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தம�ழ ஆவண ம	ந	ட 2013 

இலஙக�ய�ன தம�ழப�சம சம�ங�ள�ன மர�ற�வசசசலவங�கள ஆவணப�டதத�ப 
ப�ண�ப� த� ததல மலம � தறப� கதய,  எத�ர� லத தகலமகறய�னரக� ன அற�வப ���ரவப 
�ண�கய சசவவபன சசயத வர��னற நல� ந�றவனம,  2013 ஆம ஆணடல தனத எடட வத 

”ஆணட ந�கறகவ மனன�டட தம�ழ ஆவண ம ந ட 2013” இகன நட ததவ�ரக��னறத. 'ஈழததத 
தம�ழச சழலல ஆவணப�டததலம ப�ண�ப � த� ததலம'  எனம சத ன�பச� ரள�ல 
நகடச�றவளள இம ம ந ட எத�ரவரம 2013  ஏபரல ம தம 27, 28  ஆம த��த��ள�ல ச� ழமபத 
தம�ழச சங�தத�ல நகடச�றம.

�லபவற�டட தகற�ள ச ரநத ஆவணப�டததல,  ப�ண�ப� த� ததல,  அற�கவப���ரதல ஆ��ய 
�ண��ள�ல இதவகர� லமம அகடயப�டட இலகக�களயம அகடயத தவறவ�டப�டட 
இலகக�களயம அகடய ளம �ணட,  சவள�ப�டதததகல இம ம ந ட பந க�ம � 
ச� ணடளளத.  இலஙக�ய�லம ��ற ந ட�ள�லம இரநத �ல �லவ�ய ளர�ள,  ஆயவ ளர�ள 
�ஙக�றறம இம ம ந டடல ஆயவக �டடகர சமரப��க� வ�ரமபபவ  �டம�ரநத �@ழவரம 
வ�டயப�ரபப�ளகக அகமவ ன ஆயவக�டடகர�ள எத�ர� ரக�ப�ட��னறன.  இக�டடகர�ள 
தம�ழ அலலத ஆங��ல சம ழ�ய�ல இரததல பவணடம.

ஆயவக�டடகர�ளக� ன வ�டயப�ரபப�ள

* வரல ற, சத லலயல ஆவணங�ளம மர�ற�வப �த�வ�ளம
* ஒல, ஓள�, பக�ப�ட ஆவணங�ள
* தன�மன�த ஆளகம�ள, ந�றவனங�ள
* சம�தகத ஆவணப�டததல
* சம ழ� இலக��யப �த�வ�ள
* அற�வப���ரவம �லவ�யம
* ஆவணப�டததலல சத ழ�னட�ப �யன� ட�ள
* எணண�ம நல�ங�ள, இகணயத தளங�ள, தரவத தளங�ள
* நல வ��ரப�டடயலம நல�வ�யலம
* �கல �ண� ட ந�கனவ�ளம ஆவணப�டததலம

இநத ம ந டடக� ன ஆயவக �டடகர�ள சமரப��க� வ�ரமபபவ ர சனவ � 15,  2013  கக 
மன�த � சரக�ம ன மனவகரகவ 400  சச ற�ளகக பமற�ட தவ ற அனப�� கவக� 
பவணடம.  அனப�ப�டம ஆயவக �டடகர�ளக� ன மனவகரவ�ள,  ந�யம�க�ப�டட 
ஆயவற�ஞர�களக ச� ணட கழவ ல � �ச@லக�ப�டடத பதரவ சசயயப�டம.  பதரவ 
சசயயப�டட மனவகரவ�ள �றற�ய வ��ரம இர வ ரங�ளககள அவறகற அனப��யவர�ளகக 
அற�வ�க�ப�டவபத ட ம ந டடல �லநதச� ணட �டடகர சமரப��ப�தற� ன அகழபபம 
�த�வசசயதல �றற�ய வ��ரங�ளம அற�வ�க��டம.  சத �வ சசயயப�டட மனவகரவ�ளக� ன 
ஆயவக �டடகர�ள தமத இறத� வடவததடன 01-03-2013  அனற அலலத அதறக மனனர 
அனப�� கவக�ப�டதல பவணடம.  ஆயவக �டடகர�ள�ன இறத�வடவம 5000  சச ற�ளகக 
பமற�ட தத � இரததல பவணடம.  ம ந டட அமரவ�ள�ல சமரப��க�ப�டவ�ரககம அகனததக 
�டடகர�ள�ன சரக�ங�ளம நல� ந�றவனம ம ந டடன ஆரம� ந ள அனற சவள�ய�ட உளள 
ம ந டடச ச�றபப மல �ல இடமச�றம.  �டடகரய ளர�ளககம �த�வ சசயத �ஙகச�றபவ ர 
அகனவரககம ம ந ட நகடச�றம ந ட�ள�ல ம ந டட ச�றபப மலர, சவள�யட�ள, ப� பபக�ள 
ப� னறகவ வழங�ப�டம
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நலகம ஆயவ�தழ 

இலஙக�ய�ன தம�ழப�சம சம�ங�ள ச�ர ஆயவ�ள�ன பத�ய தளம

நல� ந�றவனம,  2013 ” ”  ஆம ஆணடலரநத நல�ம எனம ஆயவ�தகழ சத டரசச�ய � 
சவள�ய�டவளளத.  நமத சம�ங�ள�ன �டநத � லதகதயம ந��ழ� லதகதயம �றற�ய ஆயவ�கள 
ஊககவ�ததகலயம அவறகற வ�கரவ க�கலயம சசயயவ�ரக��னற நலகம ஆயவ�தழ னத, 
ஆயவக�டடகர�களப ச�றற,  அவறகற ச@ �ய மகறய�ல � �ச@லதத சவள�ய�டவகதத தனத 
��ரத ன சசயற� ட �க ச� ணடளளத.  இலஙக�ய�ல தம�ழப�சம சம�ங�ள ச ரநத 
சவள�வரககடய உயரதரம வ யநத ஆயவ�தழ�ள இலல த சவறகம சவள�ய�கன ந@ககம 
வணணம,  நல�ம ஆயவ�தழ சவள�வரவளளகம  கற�ப��டததக�த கம.

இவவ�தழ ஆணடகக இரதடகவ சவள�ய கம. ஒவசவ ர ஆணடம ஏபரல, ஒகபர �ர ம தங�ள�ல 
இகத சவள�ய�டத த@ரம ன�க�ப�டடளளத.

��னவரவனவறகற ஆயவ�தழ தனத வ�டயப�ரபப�ள �க ச� ணடளளத.

1. ஆவணப�டததல ச ர சத ழ�னட�ங�ள , த�வல அற�வ�யல, அற�வப���ரவ, நல�வ�யல ச ரநத 
வ�டயப�ரபப�ள
2.  இலஙக�ய�ன தம�ழப�சம சம�ங�ள�கடபய ஆயவகக உட�டதத பவணடய ��னவரம 
வ�டயப�ரபப�ள:

1. மதங�ளம �ண� டட ந�கனவ�ளம
2. �டடடக�கலயம வடவகமபபம
3. அற�வ�யலம சத ழ�னட�மம
4. சடடமம சம�மம
5. வடம வ ழகக�ப � ண�யம
6. �கல�ளம சசயற� ட�ளம
7. இனதத�றக �ய மரததவம
8. சம�க�டடகமபப, உறவச ர �த�வ�ள, உறவ 

ந�கல�ள
9. சத லலயலம வரல றம
10. சம ழ�ய�யல மறறம இலக��யம
11. இனவகரப மறறம இன உறவமகற�ள
12. ��ர மங�ளம சம�ககழக�ளம,
13. அகமபப�ளம �லவ� ந�றவ�ங�ளம,
14. ந�லவடவம, சழல மறறம உய�ரப�லவக�கம  

நல�ம ஆயவ�தழ சத டர� ன சத டர� டலககம பமலத�� த�வல�களப ச�றறக 
ச� ளவதறகம ஆயவக�டடகர�கள அனபபவதறகம noolahamjournal@gmail.com  எனம 
ம�னனஞசல ம�வ �கய உ�பய ��க�ல ம.

பத�ய நலகம

இதழ 16

15-12-2012

ஆச� �யர 
ச. கபணஸவரன

இத ஒர நல� ந�றவன சவள�யட
noolahamfoundation@gmail.com

பத�ய நல�ம இதழ�ன உளளடக�ம  அகனததம நல� ந�றவனதத�ன ந�கலப� டகடப ��ரத��லப�த � 
இரககசமனற�லகல.  சவள�ய கம �டடகர�ள�ன �ரததக�ள �டடகரய ளர�ளகடயகவ.  பத�ய நல�ம 
இதழகச�ன எழதப�டம உளளடக�ம Attribution-ShareAlike  3.0  Unported  (CC  BY-SA  3.0)  உ �மததடன 
சவள�ய ��னறத. மற�த�பபக�ள அவறற�ன மலப��ரத�ய�ன உ �மததடன சவள�ய ��னறன.
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பளள�ககடம

�ளள�ககடம ந��ழசச�தத�டடம ஆரம�ம

நல� ந�றவனதத�ன மக��ய ந��ழசச�த 
த�டடங�ள�ல ஒனற ன �ளள�ககடம �டநத 
ஒகபர � �லரநத பவ�ம �ச சசயற�டத 
சத டங��யளளத.  இதவகர � லமம த�டடம�டல 
ந�கலய�லரநத இநந��ழசச�தத�டடம ச ர� � இர 
சசயறற�டடங�ள �டநத ஒகபர � �ல 
சத டங�ப�டடளளன.

ந��ழசச�தத�டடம

�ளள�ககடம ந��ழசச�த த�டடதத�ன பந க�ம 
இலவசம ன,  த�றநத சமயந��ர �லவ�ச சழல�கள 
உரவ ககவதனட � ம ணவரத �லவ�ச 
சசயற� ட�கள இலகவ க�வத கம. 
இநந��ழசச�த த�டடம னத மனற �டடங�ள �ச 
சசயற�டததப�ட��றத.  ஒவசவ ர �டடமம 
அதறக மநகதய �டடதத�ன வ� �வ க�ம � 
இரககம.

இநந��ழசச�த த�டடதத�ன மதற�டடம னத 
ப� த�ய �லவ� வளங�கள இகணயததககக 
ச� ணட வநத அவறற�கன ம னவர�ளககம 
ஆச� �யர�ளககம இலகவ �க ��கடக�ச 
சசயயம.  ம ணவர�ளகக இவவளங�கள 
எவவ ற �யன�டததவசதனற அற�ம�ம,  �ய�றச� 
வழஙகவதம இக�டடதத�ல அடஙகம.

இரணட ங �டடம னத வ� �வ ன சமயந��ர 
�லவ�ச சழல�கள உரவ ககவத கம. 
இவறற�னட � ம ணவர�ள இகணயதத�ல 
� டங�களக �ற�த ச தத�யம கம. 
ந��ழ�டங�களப � ரகவய�டவதம �ய�றச��களச 
சசயவதம ச தத�யம கம.  ஏகனய இகணயக 
�லவ�க �ரவ��களயம �யன�டதத மடயம.

மனற ங �டடம னத இகணயதத�ல சயப�ணதக 
சம�க �லவ�க கழக�ள�ன உரவ க�ம கம. 
இஙப� ம ணவர-ம னவர,  ம ணவர-ஆச� �யர, 
ஆச� �யர-ஆச� �யர சத டர� டல இலகவ � 

நகடச�றவத ல சமயந��ர �லவ�ய�ன 
உசசப�யன� ட ச தத�யம கம.  பலமச�யர 
சம�மம இலஙக� ம ணவர�ள, ஆச� �யர�ளடன 
�லவ�ச சசயற� ட�ள�ல பநரடய �ப �ஙகச�ற 
மடயம.

மனப%�டச சசயறற�டடங�ள

உயரதரததக� ன எணண�ம நல�ம,  ச த ரண 
தரததக� ன எணண�ம நல�ம ஆ��ய இர 
மனபன டச சசயறற�டடங�ள �டநத ஒகபர � �ல 
சத டங�ப�டடளளன.  இசசசயறற�டடங�ள 
ஊட �க �.ச� .த.  ச த ரண தரம,  உயரதரம 
ஆ��யவறறக� ன �லவ� வளங�ள எணண�ம 
வடவங�ள�ல இகணயதத�ல வழங�ப�டவளளன.

ம ணவர�ளககம ஆச� �யர�ளககம �யன�டம 
வக�ய�ல உரவ க�ப�டவளள எணண�ம 
நல�தத�ல � ட நல�ள,  �ய�றச� நல�ள,  ம த� � 
வ�ன தத ள�ள,  �டநத � ல வ�ன தத ள�ள 
வ�கட�ளடன,  ஆச� �யர க�பயட�ள, 
கற�பபக�ள,  � டதத�டடம ஆ��யன 
உளளடக�ப�டவளளன.

ம�னவரடற சசயற� ட�ளகக இர அலவலர�ள 
பவகலக�மரததப�டடளளனர.  ஏகனய 
சசயற� ட�ள அகனததம தனன ரவலர�ள ல 
கற�ப� � �ல�கலக�ழ� ம ணவர�ள ல 
மனசனடக�ப�ட��னறன.  இததனன ரவலர�ள 
� டச கல�ள,  தன�ய ர �லவ� ந�றவனங�ள, 
தன�ய ர,  �லவ�த த�கணக�ளங�கள அண��க 
�லவ� வளங�கள அகடய ளங �ணட பச� �தத 
வர��னறனர.

வடம � ணக �லவ�த த�கணக�ளம தமககட�டட 
� டச கல�ள�ல வளங�களச பச� �க� அனமத� 
வழங��யளளத.  ச�ல வலயக �லவ�த த�கணக 
�ளங�ளம வளங�கள வழங� ஒததக 
ச� ணடளளன.  வளசபச� �பப ஏகனய 
ம வடடங�ளககம வ� �வ�டததப�டவளளத.

தயர ���ர��பற�ம

நல� ந�றவனதத�ன வளரசச�ய�ல மக��ய 
�ங�ள�பபச சசயத த�ர ர ம சபரமண�யம 
(சமதத�ர )  அவர�ள 30-08-2012  வ�ய ழக��ழகம 
அனற � லம �� வ�டட ர.

த�ர ர ம சப��ரமண�யம அவர�ள 2010  ஆம 
ஆணடல நல� ந�றவனதத�றக ம த நத 
நனச� கட வழங��யதனமலம எமத 

சசயற� ட�கள மனசனடக� உதவ�ன ர. 
அவவ ற ம த நத �ங�ள�பபச சசயத மதல 
�ங�ள�ப� ளர அவபர என�த கற�ப��டப�ட 
பவணடயத கம.  அவரத �ங�ள�ப��ன ல �ல 
அ �ய தம�ழ நல�கள எமம ல ஆவணப�டதத� 
அழ�ய த � த� க� மடநதத.

அனன ரத �� �வ ல தயரறம அவரத 
கடம�தத�னர,  உறவ�னர,  நண�ர�ள 
அகனவரடனம தயர ���ர��பற ம.
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�க%பய�கல ஆவணப�டததல சசயலமரவ

நல�தத�ன ஏற� டடல �கனபய கல 
ஆவணப�டததல சசயலமரவ 09.09.2012 அனற 
ய ழப� ணம, சத டர��ம ம ந டட மணட�தத�ல 
இடமச�றறத.

ந��ழவகக நல� ந�றவனதத�ன ய ழ 
இகணப� ளர த�ர க.  ச�Nதமன தகலகம 
வ��தத ர.  இலஙக�த தம�ழப�சம சம�ங�ள�ன 
ஆவணப�டததலன அவச�யம எனற தகலப��ல 
ய ழ �ல�கலக�ழ� சடடததகற வ� �வகரய ளர 
க.  கர�ரன,  இலஙக� தம�ழப�சம சம�ங�ள�ன 
ஆவணப�டததல ச ரநத இனகறய எமத ந�கல 
எனற தகலப��ல மகனவர சO.  அரங�ர ஜ, 
சரவபதச ந�யமங�ள�னடன ன உல� ந ட�ள�ன 
ஆவணப�டததல எனற தகலப��ல ச�.  பசரன, 
பத�ய சத ழ�லநட�ங�ள�னடன ன ஆவணப 
�டததல �றற� த�ர �.  சபரஸகம ர ஆ��பய ர 
உகர ந��ழதத�னர.

சத டரநத �ரநகதபப எனற கறம�டம 
� டச�ப�டததப�டடத.

நல� ந�றவனதத ல ஆவணப�டததப�டட 1981 
றக மற�டட ஆவணங�ள அடங��ய இறவடட 
க�யள�ககம ந��ழவம இடமச�றறத.

ஆவணப�டததல ச ரநத நல� ந�றவனததடன 
இகணநதஏகனய அரச மறறம அரச ச ர�றற 
ந�றவனங�ள இயங�கடய இயஙக தளங�ள 
�றற�ய �லநதகரய டலம இடமச�றறத.

ய ழ �ல�கலக�ழ� நல�தத�னர, ய ழ ச� தசன 
நல�தத�னர மறறம ஆவணப�டததல 
சத டரபட�ங�ள இலக��யததகற ச ரநத 
சசயற�டம �லரம இநந��ழவ�ல 
�லநதச� ணடனர.

 

சடடததகற வ� �வகரய ளர கர�ரன

 

மகனவர சO. அரங�ர ஜ

 

மரததவபட நல�ர த�ரமத� �ல�ன 

 

ய ழப� ண நல� �டம இறவடடக 
க�யள�க��ற ர ச.கபணஸவரன
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ஓகலசசவட ஆவணப�டததற சசயறற�டடம

நல� ந�றவனதத�ன ஆவணப�டததல மயறச�ய�ல 
ஓகலசசவட ஆவணப�டததற சசயறற�டடம 
ஒனற அணகமய�ல சனன �ம ச� த நல�தத�ல 
இடமச�றறத.  பச த�டம,  மரததவம சம�நதம ன 
ஒர சத க�ச சவட�ள மதற�டடம � 
ம�னவடவதத�றக ம றறப�டடன.  இவவ ற 1385 
சவட�ளம 75  வகரய ன �ணகடக� ல 
ந ணயங�ளம எணண�ம வடவதத�ல 
ஆவணப�டததப�டடன.

ஓகலசசவட�ள ஆவணம க�ல சத டர� ன 

�ய�றச� ஒனற�கன அணகமய�ல � ணடசபச �ய�ல 
ந�கறவ சசயத ச� ணட த�ரம��ய நல� 
ந�றவனதத�ன ந�ரவ � அத��  � ச�வ னநதமரதத� 
பசரனடன மகனவர     சO.  அரங�ர ஜ, 
சனன �ம நல�ர ப�.  சசNநதரர Oன 
ஆ��பய ரம இநந��ழவ�ல �லநத ச� ணடனர. 
இதப� னற சத டர சசயற� டடல ஈட�ட 
நல�ம ந�றவனம �ல மயறச��கள எடதத 
வர��னறத.  சத டரபகடயவர�ள இமமயறச�கக 
உதவ பவணடம என�த நல�தத�ன 
எத�ர� ரப� �வளளத.

  

கலல இலகக�யப பத�வகள 

ச. கபணஸவரன

'உய�ல' ஏற��டடல இலக��யச சநத�பப 

உய�ல �கல இலக��ய சங�தத�ன ஏற� டடல 
இலக��யச சநத�பப ந��ழவ 20.12.2012  வ�ய ழன 
ம கல 3.30  மண�கக வத� �வடகக சம.ம�.த.� 
� டச கல மணட�தத�ல இடமச�றறத.
  
உய�ல சசயற� டட ளர�ள�ல ஒரவர ��ய 
சசலலததகர சதரசன தகலகமய�ல இடமச�றற 
பமற�ட ந��ழவ�ல இரணட உகர 
ஒழஙகசசயயப�டடரநதத. 

எழதத ளர நநத�ன� பசவ�யர இலகக�ய உலக�ல 
வ�ள�சசமம இரளம எனற தகலப��ல தனத 
இலக��ய அன�வங�கள ���ரநத ச� ணட ர. 
சத டரநத பதவமகநதன�ன பத�ய 
ச�ற�கததசத கத�க� ன அற�ம� ந��ழவ 
இடமச�றறத.  “ ”�ணண@ �னபட சத �யம வத� 
சத கபபப �றற�ய உகரகய த.  அOநதகம ர 

ந��ழதத�ன ர. 

ந��ழவ�ன இறத�ய�ல �லநதகரய டலம 
இடமச�றறத.  வ�மரச�ர அ.பயசர ச ,  த�. 
சசலவமபன �ரன,  த ன வ�ஷண,  ம. 
�பணசலங�ம,  சச.  சத னநதன ஆ��பய ர தமத 
�ரததக�களப ���ரநத ச� ணடனர. 

நனற�யகரகய உய�ல சசயற� டட ளர�ள�ல 
ஒரவர ��ய ��ரஸண��ளகள நவந@தன 
ந��ழதத�ன ர. 

பதவமகநத%�ன �ணண9ர�னபட சதர�யம வ9த�

அணகமய�ல ச� ழமபத தம�ழச சங� மணட�தத�ல 
தம�ழ ந ட � லசசவட �த�ப��தத�ன ல 
சவள�ய�டப�டட �ணண@ �னபட சத �யம வத� 
எனற பதவமகநதன�ன ச�ற�கதத சத கத� 
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சவள�யடட ந��ழவ இடமச�றறத.  இநந��ழவ�ல 
த�ரமத� லலத ம��க� சணம�ந தன தம�ழத த ய 
வ ழததப � டன ர.  �வ�ஞர பவலகணயர த ஸ 
வரபவறபகரய�கனயம கவதத�யக �ல ந�த� 
எம.ப�.  மர� னநதன தகலகமயரகரய�கனயம 
த�ரமத� வசநத� தய �ரன சவள�யடடகரய�கனயம 
வழங��னர.

உம  வரதர Oன,  ச�னனர O  வ�மலன, 
அ.பயசர ச  ஆ��பய ர மத�பபடகர�கள 
வழங��னர.  எஸ எல எம ஹன��  தனத 
மனப�த�வ�கள ���ரநத ச� ணட ர. நல ச� �யர 
பதவமகநதன ஏறபகர ந��ழததத�ன ர. 

நலன மதற ��ரத�கய ஆ .  சசலவநத�ரனம 
ச�றபபப ��ரத��கள த�ர கத தனர ஜ,த�ர 
� .�பணசலங�ம ,  �ல ந�த� எஸ ஆர 
��ரஸணர O  ,  �ல ந�த� லகஸமன படவ�ற ,  த�ர 
பற ய ந�க�லஸ,  த�ர ஞ னர Oன ஆ��பய ரம 
ச�றறக ச� ணடனர

மயரர�ன�ன    ந@யரடடம  சச ற�ள

ந.  மயரர�ன�ன ந�யரடடம வச�றகள எனற 
�வ�கதநல சவள�யடட வ�ழ  26.08.2012 
சநலலயட தடங�னபள�யட மர�மரதத� ஆலய 
மணட�தத�ல இடமச�றறத.   

இணகவயர ச�தம�ர த�ரசசசநத�ந தன 
தகலகமய�ல இடமச�றற பமற�ட ந��ழவ�ல 
வரபவறபகரகய த.  அOநதகம ரம, 
சவள�யடடகரகய தவ ர�னம,  வ�மரசன 
உகர�கள ச�தத நதன மறறம ஈ.கமரன 
ஆ��பய ரம ந��ழதத�னர. 

ஏறபகரகய நல ச� �யர மயரர�ன ந��ழதத�ன ர. 

த�%� வ�ஷணவ�ன  �றபபரவம சமககம 
ஆநகத�ள

தணட சவள�யட � வநத�ரககம கறபபர�ம 
சமககம ஆநத&கள எனற �வ�கத நலன 
சவள�யடடவ�ழ  22.09.2012  சன�க��ழகம ம கல 
3.30  மண�கக சநலலயட தடங�ன பள�யட 
த�ரமண மணட�தத�ல இடமச�றறத.   ந��ழவகக 
எழதத ளர கப��ழ ன ஐ.  சணம�ன தகலகம 
வ��தத ர.  வரபவறபகரகய சசலவமபன �ரனம, 
சவள�யடடகரகய இர பOஸ�ணணனம 
ந��ழதத�னர. 

நகல �ரண �ரன சவள�ய�டட கவக� அதன 
மதற��ரத�கய த�ர சOயரடணம 
ச�றறகச� ணட ர.  நல மத�பபடடகர�கள 
இர �வனம ந�ல நதனம ந��ழதத�னர. 
ஏறபகரகய நல ச� �யர த ன  வ�ஷண 
ந��ழதத�ன ர.

தம�ழ இலக��ய வ�ழ� ஆயவரஙக 2012  

��ழகக ம � ணம நட தத�ய தம�ழ இலக��ய வ�ழ  
ஆயவரஙக 06.10.2012  சன�க��ழகம 
த�ரப� ணமகல வ�பவ� னநத க �லல � 
மணட�தத�ல நகடச�றறத. 

� கல அமரவ த�.த சரவணமததப��ளகள 
அரங��ல ப�ர ச� �யர சச.  பய �ர ச  
தகலகமய�ல இடமச�றறத.  ந��ழவ�ல இலஙக� 
தம�ழ சசலசநற�ய�ல சம� லப �த�வ�ள எனனம 
தகலப��ல ச�ற�கத �றற� ச�.  ரபமஸ,  �வ�கத 
�றற� �வ�ஞர பமமன�வ�,  ந வல �றற� ச. 
கபணஸவரன,  பகனவச ர  எழததக�ள �றற� 
ப�.எஸ ச�வகம ரன ஆ��பய ர ஆயவகர 
ந��ழதத�னர. 

ம கல அமரவ உமரசநயன  பலவர அரங��ல 
ப�ர ச� �யர ச�.  சமளனகர தகலகமய�ல 
இடமச�றறத.  ந��ழவ�ல ச�ங�ள 
சம ழ�ச�யரப��ல தம�ழ இலக��யங�ள 
(பஹமசசநத�ர �தத�ரன),  தம�ழசம ழ�ச�யரப��ல 
ச�ங�ள இலக��யங�ள (த�ககவலகல �ம ல), 
தம�ழகக வநத அரபஇலக��யங�ள (எம.எஸ.  எம. 
ந�ய ஸ),   தம�ழ ச�ங�ள ந ட� கடட மயறச��ள 
(ம.  சத �ரன)  ஆ��ய ஆயவகர�ள 
வ ச�க�ப�டடன.  �லநதகரய டலம நகட 
ச�றறத.  �டடகர�ள�ன சரக�ப��ரத��ள 
வழங�ப�டடன.  உகரய ளர�ள�ன �டடகர�ள 
��னனர நலரபச�றம எனவம சத �வ�க� 
ப�டடத. 

2011 இல சவள�வநத நல�ளக��% அரச பதச�ய 
ச���தத�ய வ�ரத�ள

01. ச�றநத ந வல - சச டத  (எஸ.ஏ.உதயன)
02.  ச�றநத ந�ற�கதத சத கத��ள -  சவளள� வ�ரல 
(ஆர. எம.சநNஷ த), சநலலமரததப �ளள�ககடம 
(நநத�ன� பசவ�யர)
03.  � வ�யம பத டடப� ய மததமம  (� லமகன 
� ரக)
04.  �வ�கத -  ந�லம �� �நதவன�ன �வ�கத 
(சOநதன)
05.  ச�றநத ஆயவ -  இநதக �ண�த வ ன�யல மரப 
(ச.மகநதன)
06.  ச�றநத ந ட� நல -  �ரவகறய�ல இரநத 
(�நகதய  ஸ�நதபவள)
07.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபப ந வல -  அமம வ�ன 
ர�ச�யம (எம. �ஷ ன ஷ @ப)
08.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபபச ச�ற�கத -  ஒர 
சறஙக�ப ப� @சசம�ழங�ள (அஷரஃப 
ச�ஹ பத@ன)
09.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபப (இகளபய ர 
இலக��யம)  -  � டடபபற வரர�ள (த�ககவகலக 
�ம ல)
10.  ச�றநத சம ழ�ச�யரபப (ந ன வ�தம) -  �ரம�ய 
��கக சச னன �கத�ள (பச .�தமந தன)
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,jo; 17 Vg;uy; 2013

E}yf epWtdj;jpd; fhyhz;L ntspaPL

www.noolahamfoundation.org

2013 Mk; Mz;bw;fhd KjyhtJ Gjpa E}yfk; nra;jpkly; ,JthFk;. E}yf epWtdj;jpd; nra;jpkly;

ntspaPl;by; ,t;thz;by; khw;wq;fs; nra;ag;gl;Ls;sd. fhyhz;bw;nfhU nra;jpkly;fis

ntspapLtnjdTk; Mq;fpyk;> jkpo; Mfpa ,U nkhopfspy; nra;jpkly;fis ntspapLtnjdTk;

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. mt;tifapy; Mq;fpyr; nra;jpklyhd ,dJ Kjy; ,jo; 2013

Vg;uy; khjj;Jf;Fupajhf ntspahfpAs;sJ.

cq;fs; fUj;Jf;fisAk; NahridfisAk; vd;w kpd;dQ;ry;

KftupA+lhf vkf;Fj; njupag;gLj;jyhk;.

Noolaham News

noolahamfoundation@gmail.com

Gjpa

xd;gjhtJ Mz;bDs; Eioe;Js;s E}yfk; 2013

,y; gy Gjpa epfo;r;rpj; jpl;lq;fisAk;

nraw;wpl;lq;fisAk; Kd;ndLf;fj; jPu;khdpj;Js;sJ.

'<oj;Jj; jkpo;r; R+oypy; Mtzg;gLj;jYk; Ngzpg;

ghJfhj ;jYk ; " vDk ; njhd pg ;nghUspy ;

eilngwTs;s ,k; khehL vjpu;tUk; 2013 Vg;uy;

khjk; 27> 28Mk; jpfjpfspy; nfhOk;Gj; jkpo;r;

rq;fj;jpy; eilngwTs;sJ.

gpd;tUk; jiyg;Gf;fspy; Ma;Tf;fl;Liufs;

Nfhug;gl;ld.

kpff;FWfpa fhy mtfhrj;Jld; ,k;khehl;Lf;fhd

fl;Liufs; Nfhug;gl;l NghJk; 120f;Fk; mjpfkhd

fl;Liur; RUf;fq;fs; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd.

gy;fiyf;fofg; Nguhrpupau;fs; Kjy; r%fr;

nraw;ghl;lsu;fs; tiu gy;tifahNdhupd; fl;Liur;

RUf;fq;fs; fpilj;Js;sd.

ngUksT jukhd fl;Liufs; fpilj;Js;sikahy;

khehl;bid mjpf mku;TfSld; elhj;j Ntz;ba

Njit Vw;gl;Ls;sJ. mt;tifapy; nfhOk;Gj; jkpo;r;

rq;fj;jpd; ,U kz;lgq;fspy; xNu Neuj;jpy; ,U

mku;Tfs; elj;jj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

jkpo; Mtz khehL 2013

E}yf epWtdj;jpd; ,d;DnkhU epfo;r;rpj;jpl;lkhf

E}yfk; Ma;tpjo; 2013 Kjy; ntspahfTs;sJ.

Mtzg;gLj;jy;rhu; njhopDl;gq;fs;> jfty;

mwptpay;> mwpTg;gfpu;T> E}yftpay; rhu;e;j

tplag;gug;GfisAk; ,yq;ifapd; jkpo;NgRk;

r%fq;fspilNa Ma;Tf;F cl;gLj;j Ntz;ba

tplag;gug;Gf;fisAk; cs;slf;fpajhf ,e;j

Ma;tpjo; ntspahfTs;sJ.

Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; jkpo;g; gpupTj;

jiytuhd Nguhrpupau; t.kNf];tud;

Kjd;ik MrpupauhfTk; njd;fpof;Fg;

gy;fiyf;fof KJepiy tpupTiuahsu;

f.uFgud; ,iz MrpupauhfTk; 2013 ,y;

nraw ; glTs ;sdu ; . e p u ;thf Mr p u pauhf

tp.tpkyhjpj;jDk; jahupg;G Mrpupauhf rp.kA+uDk;

nraw;gLtu;.

Ma;tpjopd; Kjy; ,jio jkpo; Mtz

khehl;bd; NghJ ntspapLtjhf Muk;gj;jpy;

jpl;lkpl;bUe;j NghJk; khehl;L mku;Tfs;

mjpfupj;Js;sik> Ma;tpjo; Ntiyfisj;

Ju p jg ; gLj ; j Kbahj e piya pid

Vw;gLj;jpAs;sJ. mt;tifapy; Kjypjopd;

ntspaPL jhkjkhfpAs;sJ.

E}yfk; Ma;tpjo; ntspaPL

1. tuyhW> njhy;ypay; Mtzq;fSk;

kugwpTg; gjpTfSk;

2. xyp> xsp> Gifg;gl Mtzq;fs;

3. jdpkdpj MSikfs;> epWtdq;fs;

4. r%fj;ij Mtzg;gLj;jy;

5. nkhop ,yf;fpag; gjpTfs;

6. mwpTg;gfpu;Tk; fy;tpAk;

7. Mtzg;gLj;jypy; njhopDl;gg; gad;ghLfs;

8. vz;zpk E}yfq;fs;> ,izaj; jsq;fs;>

juTj; jsq;fs;

9. E}y; tpgug;gl;baYk; E}yftpaYk;

10. fiy gz;ghl;L epidTfSk;

E}yfk;
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E}yf epWtdr; nraw;ghLfSf;fhd epjpapidg;

gy;NtW jd;dhu;tyu;fSk; epWtdq;fSNk

toq;fp tUfpd;wdu;. mt;tifapy; ePq;fSk; E}yf

epWtdj;Jf;F epjp toq;FtjD}lhf E}yfr;

nraw;ghLfspy; gq;nfLf;f KbAk;.

2012 Mk; Mz;by; 26 epjpg; gq;fspg;ghsu;fs; 2.3

kpy;ypad; ,yq;if &gha;fis E}yf

epWtdj;Jf;F toq;fpAs;sdu;. mtu;fsJ

gq;fspg;G tpguk; tUkhW:

If;fpa mnkupf;f J}Jtufk; 568>147.50

kPl;G kw;Wk; epthuz tiyaikg;G

(,q;fpyhe;J) 420>945.00

gj;kehg Iau; ,uj;jpd Iau; 239>770.00

ePyd; jpUr;nry;tk; mwf;fl;lis 213>713.50

gthfud; td;dparpq;fk; 208>373.00

ew;fPud; fhe;jd; 109>095.00

Nfhgpehj; jpy;iyehjd; 72>100.00

kdNkhfd;> tp. 65>000.00

jkpo; ,yf;fpaj; Njhl;lk; 56>875.00

Nfhgp> brhd;> ez;gu;fs; 55>900.00

E}yfk; If;fpa ,uhr;rpak; 46>912.50

n[ar;re;jpud; itj;jpypq;fk; 32>500.00

rhfu; Kj;Jf;FkhU 2>500.00

Fkud;> m. 32>500.00

Rju;rd; rpwPdpthrd; 30>010.00

gpNwk;Fkhu;> m. 26>000.00

Nahfh ehjd; mwf;fl;lis 25>000.00

rptFkhud;> Nf. 14>500.00

gpuhq;ypd; khu;ry;> fp. 13>000.00

mfpyd; G+ghyrpq;fk; 13>000.00

mNdh[d; Fzuj;jpdk; 13>000.00

mUs;gpufhrk;> v];. 13>000.00

mutpe; rptFkhud; 11>750.00

ee;jh fNzrd; 11>315.00

ghyRjd; Nfhghyrpq;fk; 6>500.00

rk;gj; tq;fp> nts;stj;ij 5>000.00

nkhj;jk; 2>336>406.50

epjpg;gad;ghL njhlu;ghd tpupthd tpguq;fs;

2012 Mk; Mz;Lf;fhd Mz;lwpf;ifapy;

ntspaplg;gLk;.

epjpg; gq;fspg;Gf;fs; 2012

2013 ij khjj;jpy; tpkyehjd; tpkyhjpj;jd; E}yf epWtdj;jpd; Gjpa jiyikr; nraw;ghl;L

mYtyuhf epakpf;fg;gl;Ls;shu;. ,Jtiu mg;nghWg;gpypUe;J gzpahw;wpa Nrud; rpthde;j%u;j;jp Xu;

,af;Fduhfj; njhlu;e;Jk; gzpahw;wTs;shu;.

tpkyhjpj;jd; ,y; Xu; cjtp

Kfhikahsuhff; flikahw;Wfpwhu;. Gifg;glf;fiy> ftpij Nghd;w fiyfspy; Mu;tKs;stu;.

,tuJ ftpijj; njhFg;ghd ngha;Ak; goq;fijAk; ntWq;fdTk; 2010,y; ,e;jpahtpd; jfpjh

gjpg;gfj;jpD}lhf ntspahfpAs;sJ. njd;dhrpaj; njhy;ypay;> jkpo;> gf;jp ,yf;fpak; Nghd;w

JiwfspYk; tpkyhjpj;jd; Mu;tKs;stu; Mthu;.

Board of Architectural Education, Sri Lanka Institute of Architects

' '

jiyikr; nraw;ghl;L mYtyu;

ePyd; jpUr;nry;tk; mwf;fl;lisapdu;

E}yf epWtdj;jpd; vz;zpk Mtzg;gLj;jw;

nraw;ghLfis Cf;Ftpf;Fk; tifapy; MW

khj fhy Mtzg;gLj;jw; nraw;wpl;l

nkhd;Wf;fhd epjpAjtpapid toq;fpAs;sdu;.

,r;nraw;wpl;lkhdJ gy;NtW Mtzq;

fspd; 30>000 gf;fq;fis Mtzg;gLj;jp

,izaj;jpD}lhf midtUf;Fk; fpilf;fr;

nra;tij Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ.

mjDldpize;jjhf Fwpj;j Mtzq;fspd;

Mrpupau;fsJ mDkjpfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk;

nraw;ghLk; eilngw;WtUfpwJ.

2012 xf;Nuhgupy; Muk;gkhd ,r;

nraw;wpl;lj;jpd; KjypU khjq;fspy; 29

ntspaPLfspd; 5927 gf;fq;fs; vz;zpk

tbtj;Jf;F khw;wg;gl; Ls;sd. NkYk; 3758

gf;fq;fisf; nfhz;l 45 ntspaPLfs;

Mtzg;gLj;jYf;fhfr; Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. 15

gj p g ; G u pikahsu ; fs pd ; mDkj pfSk ;

fpilj;Js;sd.

ePyd; jpUr;nry;tk; mwf;fl;lis epjpAjtp
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r%fq;fs ; njhlu ;ghd Ma;TfSf;F

mr;r%fq;fspd; MSikfs; njhlu;ghd

jfty;fs; ,d;w paikahjit MFk;.

mt;tifapy; ahu; vtu; njhFg;Gf;fs;

Mtzg;gLj;jypy; Kf;fpakhfpd;wd. ,yq;ifj;

jkpo; NgRk; r%fq;fsJ MSikfs; njhlu;ghd

jfty ;fs ; ehshe ;jk ; E}y ;fshfTk ;

f l ; LiufshfTk ; Fw p g ; G f ; fs hfTk ;

ntspahfptUfpd;wd.

E}yf epWtdj;jpd; vz;zpk E}yf

tiyj;jsj;jpYs;s 12000 f;Fk; mjpfkhd

Mtzq;fspy; gy;yhapuf;fzf;fhd MSikfs;

njhlu;ghd jfty;fs; cs;sd. MapDk;

mtw;wpid ,yFthfj; Njbg; gad;gLj;Jk;

trjpfs; Nghjpajhf ,y;iy.

,f;Fiwapid eptu;j;jpnra;Ak; tifapy; ahu;

vtu; vDk; epfo;r;rpj;jpl;lk; tpiutpy;

njhlq;fg ;glTs;sJ. vz;zpk E}yf

tiyj;jsj;jpidAk; Vida ,iza

tsq;fisAk; Rl;bahf;fk; nra;tjD}lhf xU

tpupthd juTj;jsk; cUthf;fg;glTs;sJ. ,e;j

epfo;r;rpj;jpl;lk; njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fs;

tpiutpy; E}yf epWtd tiyj;jsj;jpy;

ntspaplg;gLk;.

ahu; vtu; epfo;r;rpj;jpl;lk;

E}yf epWtdj;jpd; vz;zpk E}yf

tiyj;jskhd MdJ

Ma;thsu;fs; Kjy; khztu;fs; tiu gy;NtW

jug;gpduhYk; gutyhfg; gad;gLj;jg;gLk; Xu;

crhj;Jiz ,izaj; jskhf khwpAs;sJ.

2012,y; 2>050 Mtzq;fs; vz;zpk tbtq;fspy;

gjpTnra;ag;gl;L mit njhlu;ghd jfty;fs;

E}yf tiyj;jsj;jpy; gjpthfpAs;sd.

mt;tifapy; 2012 ,Wjpapy ; E}yf

tiyj ;jsj ;j py ; gj pTnra ;ag ; gl ;Ls ;s

Mtzq;fspd; vz;zpf;if 12108 MFk;.

mtw;wpd; tpguk; tUkhW:

E}y;fs; 3>806

rQ;rpiffs; 4>930

nra;jpj;jhs;fs; 1>986

Vidait 1>386

nkhj;jk; 12>108

,e;j Mtzq;fs; 108 Mz;Lfspy;

ntspahdit MFk;. 1>586 gjpg;ghsu;fSlhf

2>147 Mrpupau;fs; ntspapl;l E}y;fs;

njhFf;fg;gl;Ls;sd. 400f;Fk; mjpfkhd

ntt;Ntwhd rQ;rpiffSk; gjpthfpAs;sd.

E}yf tiyj;jsj;jpy; K];ypk; Mtzfk;> jypj;

Mtzfk;> kiyaf Mtzfk;> ngz;fs;

Mtzfk; Mfpa ehd;F rpwg;Gr; Nrfuq;fSk;

xd;gJ tiythry;fSk; cUthf;fg;gl;Ls;sd.

www.noolaham.org

vz;zpk E}yf tiyj;jsk; 2012

khjk; ghu;itapl;Nlhu; ghu;itapl;l

jlitfs;

rdtup 11>116 19>948 214>710

ngg;utup 10>287 19>258 195>269

khu;r; 10>619 19>559 223>437

Vg;uy; 10>618 18>782 240>913

Nk 12>143 20>686 229>385

A+d; 12>913 20>870 205>025

A+iy 13>594 21>743 278>039

Xf];w; 14>319 23>560 399>523

nrg;nuk;gu; 12>918 20>417 399>095

xf;Nuhgu; 14>168 23>258 536>773

etk;gu; 13>288 21>996 436>909

brk;gu; 14>194 23>378 394>657

gf;fq;fs;

nkhj;jk; 150>177 253>455 3>753>735

E}yfk; kfj;jhd Nritiar; nra;J tUtij

mtjhdpf;f KbfpwJ. rpwpJ jhkjkhf Muk;gpj;J gjpTfs;

eilngw;whYk;> ,g;nghOJ ehd; toq;fpa mj;jid Gj;jfq;fSk;

E}yfj;jpy; Mtzg;gLj;jg;gl;Ls;sij mtjhdpj;Njd;. $ba

tpiutpy; ,e;E}y;fspy; cs;slf;fq;fSk; KOikahf

Nru;f;fg;gLk; vd;W vz;ZfpNwd;. vdJ Gjpa Gj;jfkhd

"jpwdha;T" vd;w E}iy ,d;W rku;g;gpj;Njd;. ,t; E}y;

Mtzg;gLj;jg;gLk; vd;W ek;GfpNwd;. E}yf mYtyfj;jpy;

gzpGupAk; ep\he;jpdp kpfTk; gz;ghfTk;> JupjkhfTk; vkJ

gjpTfis rpwpJ Neuj;jpy; nra;J je;jhu;. mtUf;F vdJ

tho;j;Jf;fs;.

(Nf.v];. rptFkhud; - )28/03/2013

E}yfk; gw;wp

gpd;D}l;ly;fs; rpy..............
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E}yfepWtdj;jhy; gs;spf;$lk; jpl;lj;jpw;fhd

MNyhridiag ; ngw ;Wf ;nfhs ;s nts pehl ;L

tsthsu;fSld; fye;Jiuahly; elhj;jg;gl;lJ.2013 khu;r; 6

Mk; jpfjpad;W N`hl;lypy; eilngw;w

,f;fye;Jiuahlypy; yz;l; gy;fiyf;fof fy;tpay;

gpuptpd; r%ftpay; Jiw tpupTiuahsu; >

nraw;jpl;l xUq;fpizg;ghsu;

MfpNahUld; Nguhrpupau; v];.re;jpuNrfud;> RNu\;Fkhu;

fe;jrhkp> Nrud; rpthde;j%u;j;jp> rpe;J}up Nahfypq;fk; kw;Wk;

tuhfpdp rz;Kfjh]; MfpNahu; gq;Nfw;wdu;.

Cinnamon Lakeside

Agneta W Flinck

Andreas Bryngelson

nfhOk;gpy; gs;spf;$lk; jpl;lk; fye;Jiuahly;' '

E}yf epWtdk; kw;Wk; mjd; jpl;lq;fs;> gw;wpa

xU mwpKf epfo;T 30 khu;r; 2013 md;W

kl;lf;fsg;G $l;LwT ika kz;lgj;jpy;

eilngw;wJ. epfo;tpd; Kjd;ik Nehf;fk; E}yf

epWtdj;jpy; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk;

jpl;lq;fs; gw;wp kf;fs; kj;jpapy; tpopg;Gzu;it

Vw;gLj;JtJ. epfo;T ,uz;L gpupTfshf

,lk;ngw;wJ. fhiy 9 kzp Kjy; 12 kzp tiu

nghJ kf;fSf;fhfTk; khiy 2 kzp Kjy; 5

kzptiu Fwpg;ghf khztu;fs; kw;Wk;

Mrpupau;fSf;fhd epfo;thfTk; mike;jJ.

E}yf epWtdk; rhu;gpy; epWtdj;jpd; ,af;Fdu;

Nrud; rpthde;j%u;j;jp> RNu\;Fkhu; fe;jrhkp

mDN`kd; md;dypq;fk;> ckhjud; rptjh];>

kA+ud; rptehjd;> `up\he;j; jputpaehjd;

kw;Wk; rptuh[d; ghyFkhud; MfpNahu;

fye;Jnfhz;ldu;. mg;gFjpapy; ,Ue;J

fpilf;Fk; tsq;fis ngw;W E}yf

epWtdkhdJ nraw;gLj;JtJk;> jw;NghJ

epWtdj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w

nka;epfu; tFg;giw jpl;lj;ijg; gw;wp

tpsf;FtJk; Kf;fpa Nehf;fhf ,Ue;jJ.

epWtdj;jpd; ,af;Fdu; Nrud; rpthde;j%u;j;jp

epWtdj;jpd; gpd;dzp gw;wp RUf;fkhd

mwpKfj;ijAk; E}yf epWtdj;jpd; fle;j

fhy kw;Wk; jw;Nghija eltbf;iffs; gw;wpAk;

tpsf;fpdhu;. mj;Jld; jkpo; Mtzg;gLj;jy;

khehL> E}yfk; Ma;tpjo; gw;wp kA+ud;

rptehjDk;

$wpdhu;. epfo;tpd; mLj;j gFjpahf RNu\;Fkhu;

fe;jrhkp nka;epfu; tFg;giw jpl;lj;ij

mwpKfk; nra;jhu; kw;Wk; `up\he;j;

jputpaehjd; tiyj;jsj;jpy;

xU fz;Nzhl;lij toq;fpdu; ,e; epfo;thdJ

kl;lf;fsg;gpy; E}yf epWtdk; jkJ fpisfis

gug;g cWJizahftpUf;Fk;. ,e;j epfo;it

ntw;wpfukhf nra;a ru;kpsh uFehjd; kw;Wk;

r Pyd; rptFU MfpNahu; cjtpaik

Fwpg;gplj;jf;fJ.

epWtd fhg;gfk; gw;wp rp.ckhjuDk;

j;

noolaham.orgwww.

E}yf epWtdk; mwpKf epfo;T - kl;lf;fsg;G

ehL KOtJk; ePz;l fhykkhf ,yq;if

kprd; jPtpukhf r%fey eltbf;iffspy;

ngupastpy; <Lgl;L tUfpwJ.

r%fj;jpy; mjd; Nritapd; xU gFjpahf

E}yfk; fpspnehr;rpapy; Gjpjhf jpwe;J

itf;fg;gl;lJ. E}yf jpwg;G tpoh

16.02.2012 md;W fpspnehr;rpapy; cs;s md;id

,y;yj;jpy; eilngw;wJ. ,jpy; E}yf

epWtdj;jpd; E}yf mwptpay; MNyhrid

FOtpd; cWg ;g pdu ; j pUkjp .,nky;lh

OMI

Lebera

Lebera

'

'

fUzhfud; (E}yfu;> aho;g;ghz nghJ E}yfk;)>

E}yf epWtdj;jpd; ,af;Fdu; Nrud;

rpthde;j%u;j ;jp kw;Wk; jd;dhu ;t

nraw;ghl;lhsu;fs; n[.yb];y];> v];.

ckhjud;> rpe;J\d; MfpNahu; gq;Nfw;wdu;.

,e;j epfo;tpy; E } yf e p Wtdj ; j p y ;

vz;zpkg;gLj;jg;gl;l 1981k; Mz;Lf;F

Kd;djhd E}y;fspd; njhFg;G rku;g;gpf;fg;

gl;lJ. ,yhg Nehf;fw;w epWtdq;fs; ,Nj

Nghd;w $l;L nraw;ghLfspd; %yk; mjd;

Nritfis tpupthf;f KbAk; vd;gjw;F Vw;g

E}yf epWtdKk; nray;gl;L tUfpwJ.

fpspnehr;rp E}yfj;jpw;F E}yf epWtdj;jpd; Mtzq;fs;Lebera

4



Nwhay; fy;Y}upapy; fle;j 48 tUlq;fshf ntspte;j

jkpo; E}y;fs; Nwhay; fy;Y}up jkpo; tpthjpfs;

xd;wpaj;jhy; Nrfupf;fg;gl;L E}yf epWtdj;Jld;

,ize;J vz;zpkg;gLj;jg;gl;L> vz;zpk tbtk;

ntspaplg;gl;lJ. Ntj;jpau; jkpohtzk; 2013 vd;w

jiyg;gpy; ntspaplg;gl;l ,e;j ,Wtl;L ntspaPl;L

epfo;T fle;j 2013 khu;r; 31Mk; jpfjp Nwhay; fy;Y}up

jpwd; ikaj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. ,ij E}yf

epWtdKk; Nwhay; fy;Y}upAk; ,ize;J elhj;jpd.

,e;j epfo;tpy; gpujk tpUe;jpduhf kjpg;gpw;Fupa b.vk;.

RthkpehjDk;>rpwg;G tpUe;jpduhf tof;fwpQu;

vk;.,uh[ ,uhN[];tud; jq;fuh[hTk; Nwhay;

fy;Y}up mjpgu; vr;.V.cghyp FzNrfu> gjpy; mjpgu;

vk;.fzgjpg;gps;is MfpNahUk; fye;J rpwg;gpj;jdu;. NkYk;> Nwhay; fy;Y}upapd; jw;Nghija tpthj

mzpapd; nghWg;ghrpupau; [p.=uhftuh[d;> E}yf epWtdj;jpd; ,af;Feu; rp.Nrud; kw;Wk; fle;j

fhyj;jpy; tpthj mzpapd; jiytu;fshf ,Ue;jtu;fs;> gioa khztu;fs; vd gyUk; fye;J

nfhz;ldu;.

Ntj;jpau; jkpohtzk; ntspaPL.

'El;gk; njhopy;El;g khehL khu;r; 2013 9 Mk; jpfjp

aho;g;ghz nghJ E}yfk; muq;fj;jpy; eilngw;wJ. mJ

El;gk; vd;w jkpo; jfty; njhopy;El;g mikg;ghy; Vw;ghL

nra;ag;gl;lJ. jfty; njhopy;El;g gFjpapy; gy;NtW

jiyg;Gfspy; Muhag;gl;lJ. mtw;wpy; 14 Muha;r;rp

fl;Liufs; khehl;by; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. E}yf epWtd

,af;Fdu; jpU.Nrud; rpthde;j%u;j;jp ,yq;ifapy; jkpo;

vz;zpkg;gLj;Jk; Kaw;rpfs; vd;w jiyg;gpy; xU Ma;T

mwpf;ifia rku;g;gpj;jhu;. aho;g;ghz gy;fiyf;fof

fzpdp mwptpay;Jiw tpupTiuahsu; ru;Nt];tud;

fq;fhjiuau; mtu;fSk; Ma;T mwpf;if rku;g;gpj;jpUe;jhu;. ,t;tpU Muha;r;rp fl;LiufSk;

ghu;itahsu;fsplk; ,Ue;J ngupJk; tuNtw;ig ngw;wJ.

'

' '

'

'

El;gk; khehL - 2013

'gidNahiy vd;w jiyg;gpy; xU Mtz

fUj;juq;F 03.03.2013 md;W nts;stj;ijapy;

cs;s nfhOk;G jkpo;r;rq;fk; tpNdhjd;

kz;lgj ;j py ; elj ;jg ;gl ;lJ. epfo ;tpy ;

tpkyhjpj;jd; tpkyehjd; tuNtw;Giuia

epfo;j;jpdu;. mtiu njhlu;e;J nj.kJR+jdd;

jdJ ciuia epfo;j;jpdu;. mjd; gpwF

Mtzk; kw;Wk; mwpT gfpu;T vd;w jiyg;gpy;

xU rpwpa ciuia Nguhrpupau; rgh n[auh[h

toq;fpdhu;. mLj;j ,yq;if jkpo; NgRk;

r%fq;fs; njhlu;ghd Mtzq;fSk; mLj;j

'

' '

'

fl;leltbf;iffSk; vd;w jiyg;gpy;

Nf.uFgud; ciu xd;iw epfo;j;jpdu; mjid

njhlu;e;J ,lk;ngw;w fye;Jiuahlypy;

gyjug;gl;l r%fj;jpdu;> Clftpayhsu;fs;>

fy;tpahsu;fs; vd gyu; jkJ fUj;Jfis

gfpu;e;jdu;. fUj;juq;fpd; ,Wjpapy; E}yf

epWtdj;jpd; ,af;Fdu; Nrud; rpthde;j%u;j;jp

ed;wpAiu toq;fpdhu;.

'

' 'gidNahiy Mtz fUj;juq;F nfhOk;G.
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Gjpa E}yfk; ,jopd; cs;slf;fk; midj;Jk; E}yf epWtdj;jpd; epiyg;ghl;ilg; gpujpgypg;gjhf

,Uf;Fnkd;wpy;iy. ntspahFk; fl;Liufspd; fUj;Jf;fs; fl;Liuahsu;fSilait. Gjpa E}yfk;

,jOf;nfd vOjg;gLk; cs;slf;fk; cupkj;Jld;

ntspahfpd;wJ. kWgjpg;Gf;fs; mtw;wpd; %yg;gpujpapd; cupkj;Jld; ntspahfpd;wd.

Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

E}yf epWtdkhdJ jdJ nraw;jpl;lq;fisAk;

elhj;jp tUk; nraw;ghLfs; gw;wpa mwpitAk;

nghJ kf;fspilNa ntspf;nfhz;Ltu Ntz;Lk;

vd;w Nehf;fj;jpy; gy epfo;Tfis elhj;jp

tUfpd;wJ. ,e;j Nehf;fj;jpw;fika 12.01.2013

md;W aho;g;ghzk;> Rz;Lf;Fspapy; mike;Js;s

Foe;ijfs; Nkk;ghl;L ika

mYtyfj ; j py ;

fye;Jiuahly; xd;W Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.

mf;fye;Jiuahlypy; Foe;ijfs; Nkk;ghl;L ika

Copau;fs; fye;J nfhz;ldu;.

,e;epfo;tpy; E}yf epWtdj;jpd; nka;epfu;

gs;spj; jpl;lk; gw;wpa KOikahd jfty;fs;

toq;fg;gl;lJ. ,e;j jpl;lj;jpd; jiyaha

(Center For Child

D e v e l o p m e n t ) ( C F C D )

‘

'

Nehf;fk; khztu;fSf;F midj;J tifahd

fy;tp tsq;fis nfhz;l R+oiy cUthf;fy;

vd;gjhFk; .

,f;fye;Jiuahlypy; E}yf epWtdj;jpd;

,af;Feu; Nrud; rpthde;j%u;j;jp kw;Wk; E}yf

epWtdj;jpd; aho;g;ghz xUq;fpizg;ghsu;

nfsjkd ; FQ ;r pjghjk ; MfpNahu ;

fye;Jnfhz;ldu ; . vjpu ;fhyj;jpy ; vkJ

jpl;lq;fSf;F Nghd;w ,yhg Nehf;fw;w

epWtdq;fspd; Mjuit ngWjYk; ,e;j

fye;Jiuahlypd; Nehf;fq;fspy; xd;whf

,Ue;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.

CFCD

' 'gs;spf;$lk; nraw;jpl;lk; fye;Jiuahly; aho;g;ghzk;.

To

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Welcome to the first issue of Noolaham News, the English newsletter from Noolaham Foundation. The aim 

of this initiative is to keep all our stakeholders updated about the Foundation's activities. Noolaham News 

will be published quarterly and will carry news and information about the projects and initiatives of the 

Foundation. Please send your feedback and suggestions to noolahamfoundation@gmail.com                           

 

 

 

Noolaham Foundation has been successfully carrying out 

the task of knowledge sharing for the benefit of the 

present and future generations for the past 8 years. Our 

tasks include documenting and preserving the knowledge 

bases of the heritages of the Tamil speaking communities 

in Sri Lanka. Marking the completion of its 8th year, 

Noolaham Foundation has decided to hold a special 

event along with a research Conference on the theme 

“Documentation and Preservation in Sri Lankan Tamil 

Milieu” on the 27th and 28th of April 2013. knowledge 

bases of the heritages of the Tamil speaking communities 

in Sri Lanka. Marking the completion of its 8th year, 

Noolaham Foundation has decided to hold a special 

event along with a research Co 

 

knowledge bases of the heritages of the Tamil speaking 

communities in Sri Lanka. Marking the completion of its 

8th year, Noolaham Foundation has decided to hold a 

special event along 

with a research Conference on the theme “Documentation 

and Preservation in Sri Lankan Tamil Milieu” on the 27th 

and 28th of April 2013.  

This conference aims at identifying and discussing the 

goals that have been achieved so far and the goals that 

need to be achieved in the future in the areas of 

documentation, preservation and dissemination of 

knowledge. Educationists and researchers across Sri 

Lanka and from other countries will submit their research 

papers on the following themes at this conference. 

 

1. History, archaeological documents related to the 

heritages 

2. Audio, visual and photographic documents 

3. Individual personalities and institutions 

4. Documenting society 

5. Linguistic and literary documentation 

6. Knowledge sharing and education 

7. The role and uses of technology in documentation 

8. Digital libraries, websites and databases 

9. Cataloging and library science 

10. Art, cultural memory and documentation 

 

Researchers are invited to submit their abstracts not exceeding 400 words on or before 15th January 2013.   Full papers 

for the accepted abstracts should be submitted on or before 1st March 2013. All accepted papers submitted for this 

conference will be published in the conference proceedings. 

 

New Chief Operating Officer 
Vimalathithan Vimalanathan is taking over from Seran Sivananthamoorthy as the COO of Noolaham Foundation from 

January 2013.  Vimalathithan is currently working as an Assistant Manager, for Board of Architectural Education, Sri 

Lanka Institute of Architects. Photography, Poetry and Graphic Designing are his favorite creative fields. He is very 

much interested in Ancient Tamil Society’s Culture, Economy, Technology, Arts and Settlement patterns. His first 

poetry book Poiyum Pazhangathaiyum Verungkanavum was published in 2010 by Thagitha Publication, Coimbature, 

India. His research interests are South Asian Archeology, Heritage Management and Tamil Devotional Literature. 

 

Tamil Documentation Conference 2013 
 

 April  2013 

mailto:noolahamfoundation@gmail.com
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Noolaham Journal to be launched in April 2013 
Noolaham Journal which is on its 

maiden step of the encouragement 

and acceleration of the researches 

concerning the past and present of 

our society has its prime objective 

of acquisition of research papers 

and the publication of them after a careful 

examination of their quality. It is worthy to note that 

the ‘Noolaham’ journal is published to wipe out the 

emptiness of the availability high quality journals in 

the relevant field.  

 

This journal has been decided to be published twice a 

year on April and October of each year. The Noolaham 

Foundation will pay special attention on the 

maintenance of high standards on the continuous 

publication, content and the external appearance of the 

journal which has been initiated with an excellent 

management structure and with diverse varieties of 

resources. The first release of this journal will be held 

on 28th of April 2013 at the 8th anniversary of the 

Noolaham Foundation. 

 

Donations Update
Noolaham Foundation relies heavily on the generous 

support from our users and well wishers. Please consider 

making a donation today. During 2012, twenty six donor 

donated 2.3 million rupees for the Foundation. The details 

are as follows: 

 

Federal Assistance Award   568,147.50 

Relief And Rehabilitation Network (UK)  420,945.00 

Pathmanaba Iyer, Rathina Iyer  239,770.00 

Neelan Thiruchelvam Trust  213,713.50 

Bavaharan, Vanniyasingham  208,373.00 

Natkeeran, L. Kanthan   109,095.00 

Kopinath Thillainathan     72,100.00 

Manamohan, V. (Dr)     65,000.00 

Tamil Literary Garden     56,875.00 

Kopi, Disan and Friends     55,900.00 

Noolaham United Kingdom    46,912.50 

Jeyachandran Vaithilingam  32,500.00 

Sakar, Muthukumaru     2,500.00 

Kumaran, A.    32,500.00 

Sutharshan Srinivasan   30,010.00 

Premkumar, A.    26,000.00 

Yoga Nathan Trust   25,000.00 

Sivakumaran, K.    14,500.00 

Franklin Marshal, K.   13,000.00 

Akilan Poobalasingam   13,000.00 

Anojan Gunaratnam   13,000.00 

Arulpiragasam, S.   13,000.00 

Sivakumaran, Aravind   11,750.00 

Ganesan, Nanda    11,315.00 

Balasuthan Gopalasingam     6,500.00 

Sampath Bank – Wellawatte    5,000.00 

 

TOTAL            2,336,406.50

 
 
 
Neelan Tiruchelvam Trust grant update 
 

Neelan Tiruchelvam Trust has provided us with a grant 

to carry out a digitization project for six months. The 

main goal of this project is to document and digitize a 

minimum of 30,000 pages of books and other 

publications and make them available without access 

restrictions.  

To make publications available without access 

restrictions, permissions from copyright holders have to 

be obtained and thus obtaining permissions from 50 

copyright holders was also planned to be conducted as 

part of this project. 

Even though this project was scheduled to start on 1 

September 2012, we were not able to commence 

activities because the grants were received in October.  

Activities commenced in October 2012 and during the 

first two months of the project, we have 

1. scanned 29 publications with 5,927 pages 

2. Obtained another 45 publications with 3,758 

pages to be scanned 

3. Obtained new permissions from 15 copyright 

holders 

4. Revamped the copyrights permissions database
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Pallikoodam initiated 
 

Pallikoodam (Tamil word for School) yet another ambitious initiative of Noolaham Foundation has been initiated 

during 2012. The vision of this initiative is to is create open, freely accessible, self-organizing virtual learning 

enironments for the Sri Lankan Tamil speaking students and educators.  

 

Two pilot projects (Digital Libray for Advanced Level Students and Digital Library for Ordinary Level Students) 

were started in October 2012 and it will be finished in September. Two project officers were assigned for scanning 

and all other activities are being carried out by volunteers, mainly university students. These volunteers have 

aproached schools, private institutions, individuals and education departments to identify, locate and collect 

educational resources. About 500 exam papers are already digitized. So far many schools from Jaffna, 

Trincomalee and Colombo have provided or agreed to provide their study materials for this project.  

 

Education department of Northern Province has given permission to collect resources from all the schools under 

their domain. Some Zonal Education Departments have agreed to provide resources as well. Resource collecting 

activities are currently being extended to other districts as well.   

 

 
Noolaham Digital Library Update 
 

2,050 documents were added during 2010 to the 

Project Noolaham database, taking the tally from 

10,058 to 12108. They include 

 

 Books    3,806 

 Magazines  4,930 

 Newspapers  1,986 

 Others   1,386 

 Total   12,108 

 

These publications were published in 108 years. 

The books includes publications of 1,586 

publishers and 2,147 authors. There were four 

Special Archives and nine portals enhancing the 

accessibility of the website. 

Noolaham Digital Library Usage 2012 

 

Month 
Unique 

visitors 

Number 

of visits 
Pages Hits 

  Jan-12 11,116 19,948 214,710 648,841 

  Feb-12 10,287 19,258 195,269 595,388 

  Mar-12 10,619 19,559 223,437 660,509 

  Apr-12 10,618 18,782 240,913 615,190 

  May-12 12,143 20,686 229,385 708,767 

  Jun-12 12,913 20,870 205,025 612,906 

  Jul-12 13,594 21,743 278,039 703,907 

  Aug-12 14,319 23,560 399,523 807,132 

  Sept-12 12,918 20,417 399,095 743,393 

  Oct-12 14,168 23,258 536,773 930,126 

  Nov-12 13,288 21,996 436,909 856,856 

  Dec-12 14,194 23,378 394,657 758,184 

  Total 150,177 253,455 3,753,735 8,641,199 

 

 

Veththiyar Thamizhavanam 2013 
 

Students of Royal College Tamil Debate Council have electronically 

documented the school books published for the past 48 years. This pioneer 

event has been named ‘Veththiyar Thamizhavanam 2013’ by them. The 

occasion of releasing the CD was held with the collaboration of Noolaham 

Foundation at Royal College Union Skill Centre on 31st March 2013. 

The chief guest of the event of releasing the CD was Hon D. M. 

Swaminathan and special guest was M. Raja Rajeswaran Thangarajah, Attorney-at-Law. The other distinguished 
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participants were School Principle, Mr. H.A.Upali Gunasekara, the Deputy Principal of Royal College, Mr 

M.Ganapathipillay, The Teacher-in-Charge of the current debate team of Royal College, Mr G.Sri Ragawarajan, 

Noolaham Foundation Director Mr.S.Seran, Past presidents of Royal college debate teams of yester years and 

several old boys of the college. 

 

Discussion on "Pallikoodam" Program in Colombo 
 

A small discussion on seeking advice on the Pallikoodam Project 

currently undertaken by Noolaham Foundation was held at the 

Cinnamon Lakeside Hotel on March 6th 2013. The discussion was 

attended by some foreign resource persons namely Agneta W 

Flinck, Lecturer Department of Sociology, Division of Education 

and Andreas Bryngelson, project Co- ordinator, Lund University. 

Prof.S.Santhirasegaran, Mr. Sureshkumar Kanthasamy, Mr. Seran 

Sivananthamoorthy, Ms. Chinthoorie Yogalingam and Ms. 

Varakini Shanmugadas also participated in the event. The meeting 

enabled the participants to get a broad understanding of the 

project. It also strengthened the relationship of the foundation with those who could be of great help in the future 

in the projects initiated by the Foundation 

 

 

 

Introducing Noolaham in Batticola 

An introductory event about Noolahm Foundation and 

its projects and programmes was held at the Co-op 

center hall in Batticaloa on the 30th of March 2013. 

The primary intention of the event was to broaden the 

people's awareness about the Noolaham Foundation 

and the projects currently undertaken by the 

Foundation. The event had two segments. The first 

one was for the general public from 9 A.M. to 12 

Noon and the second one was catered to the 

educational sector, especially students and teachers, 

from 2 P.M. to 5 P.M. The content of both events were 

the same. The participants at the event from the 

Foundation were Mr.Seran Sivananthamoorthy, 

Mr.Sureshkumar Kanthasamy, Mr.Anuheman 

Annalingam, Mr.Umadaran Sivathas, Mr.Mayuran 

Sivanathan, Mr.Harishanth Thiraviyanathan and 

Mr.Sivarajan Balakumaran. The major topic of the 

event was on the feasibility for the Noolaham 

Foundation to operate in Batticaloa and to pursue its 

projects by obtaining available resources from the 

region. Emphasis was also given to the Virtual 

Classroom project presently being undertaken by the 

Foundation. 

The event began with the introduction of the 

participants from the Foundation by Mr.Seelan 

Sivaguru. Thereafter, Mr.Seran Sivananthamoorthy 

gave a brief introduction to the background and the 

past and present activities of the Noolaham 

Foundation. This was followed by an address by 

Mr.Umadaran Sivathas on Institutional Archive and an 

address by Mr.Mayuran Sivanathan about the Tamil 

Documentation Conferance and the Noolaham 

Journal. The next part of the event was the 

introduction of the Virtual Classroom project by 

Mr.Sureshkumar Kanthasamy and an overview of the 

noolaham.org website by Mr.Harishanth 

Thiraviyanathan. We are happy to note that the event 

received a warm response from the audience and it 

served as a signal for the future dissemination of the 

Noolaham Foundation’s activities in Batticaloa. This 

event was organized with the help of Sarmila 

Ragunathan and Seelan Sivaguru. 
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Volunteers discuss Pallikoodam initiative 
 

A meeting about the ‘Pallikoodam 

Project’ was organized at the Cosy 

Restaurant, Jaffna on 09.03.2013 

at about 7.30 P.M. The primary 

intention of the meeting was to 

explore and discuss the ways and 

means of pushing the project 

towards its next phase. The 

participants of the meeting were 

Mr.S.Seran, Mr.K.Sureshkumar, 

Mr.Sarveswaran Kengatharaiyer 

(Lecturer, Department of 

Computer Science, University of 

Jaffna) , Mr.Sayanthan (Solution 

architect, hsenid), 

Mr.B.Raveendran (Advance Level 

Combined Maths teacher), 

Mr.K.Sivalingam (Advance Level 

Physics teacher), Miss.N.Kala 

(Advance Level Chemistry 

teacher) and N.Piranavaruban, 

E.Kawsihen, T.Harishanth, 

S.Tharshikan, A.Vimosanan, 

V.Magilan, S.Athirayan from the 

Resource Team. The main topic of 

the discussion was the preparation 

of the Moodle for the advanced 

level especially for the Maths 

stream immediately. The teachers 

who took part at the discussion 

promised to provide course 

structures of their respective 

subjects. Each of them will be 

helped in their tasks by a team. It 

has been planned to accomplish 

this work at least by the 10th of 

March. The meeting which 

continued with some other 

miscellaneous matters regarding 

the contribution of the teachers 

was finally over by about 9 P.M. 

 

 

 

Nudpam Conference – 2013 
 

The ‘Nudpam’ Technological conference was held at the Jaffna 

Public Library Auditorium on 9th of March 2013. It was organized 

by a Tamil Information Technology Organization named 

‘Nudpam’. More than 14 research papers on diverse topics in the 

area of Information Technology were submitted at the conference. 

The Chief Operating Officer of the Noolaham Foundation, 

Mr.Seran Sivananthamoorthy provided his address submitting a 

research paper on the topic ‘Tamil digitization efforts in Sri 

Lanka’. Mr.Sarveswaran Kengatharaiyer, Lecturer, Department of 

Computer Science, University of Jaffna too submitted a research paper on the topic of. Both research papers were 

greatly welcomed and the audience seemed to have found them useful. 

 . 

 

'Panaiyolai' Documentation Conference held in Colombo 

 

A documentation seminar titled ‘Panayolai’ was held 

in ‘Vinothan Hall’ at the ‘Colombo Tamil Sangam‘, 

Wellawatte on 03.03.2013. The event commenced at 

10.00 a.m. with the welcome address by 

Mr.Vimalathiththan Vimalanathan and was followed 

by an address by Mr.T.Mathusoothanan. Thereafter, a 

short lecture on the topic of ‘Documentation and the 

sharing of Knowledge’ was delivered by 

Prof.Saba.Jeyarajah. The next event was an address by 

Mr.K.Raguparan on the topic ‘The Documentation 

related to the Tamil societies of Sri Lanka and the 

adjacent phases to be adopted’. There was a discussion 

then on common topics related to documentation. 

People from various spheres of society such as 

architects, people attached to the news media and 

linguists took part in the discussion and presented their 

views and thoughts. The seminar ended with Mr. 

Seran Sivananthamoorthy's vote of thanks. 
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Tamil Documentation Conference Organizing Committee met in Colombo  

The Organizing Committee of the TDC – Tamil Documentation Conference 2013 met on the 3rd of March at the 

‘Vinothan Hall’ of Colombo ‘Tamil Sangam’. Vimalathithan Vimalanathan, Chairman of the TDC organizing 

committee, Seran Sivananthamoorthy, Director of Noolaham Foundation and Y.Chinthoorie, Secretary of the TDC 

organizing committee were the chief participants at the meeting. The participants discussed the current status of 

the projects and activities related to the conference and the future plans to improve and implement them.  

 

Tamil Documentation Conference - 2013 ORGANIZING COMMITTEE 

Chairperson  - Vimalanathan Vimalathithan 

Secretary  - Chinthoorie Yogalingam 

Treasurers  – Anuheman Annalingam  

       Gajani Satchithanandan 

Program Organizing Team 

 Puviraj Iroshan 

 Jeganathan Thivatharan 

 Balasubramaniam Neethujan 

 Thayaparan Mokanarangan 

 Selvanayagam Jegathepan 

 Rajendram Tharshanth 

 Krishnamoorthy Mayuresan 

 Sivakumar Luckshan 

 Arulthasan Kandepan 

Publication Team 

 Sivanathan Mayuran 

 Thavendran Kapilan 

 Arunasalam Sambhanthan 

 Arulseelan Harishan 

 Registration Team 

 Chinthoorie Yogalingam 

 Sivadas Umadaran 

 Nanthakumar Subesan 

 Varakini Shanmugadas 

 Balakumar Sivarajan 

 Ratnasegar Natheesan 

 Thadshayini Ragunathan 

 

Guest Relations Team 

 Jeyaseelan Ladeslous 

 Murugesu Suthakar 

 Jagaseelan Varalakson 

 Nagarajah Kapilan 

 

 

 

 

 

       To 

 

       ............................................................................... 

       ............................................................................... 

       ............................................................................... 

       ............................................................................... 

 

http://noolahamfoundation.org/wiki/index.php?title=News/2013/2013.03.03-2
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“ஆபம் - இந்துயின் ஆயணக்கஞ்சினம்” 
வயினீடு 

நூக ழறுயம், னளழ்ப்ளணம் இந்துக் கல்லூரி ழமன 
நளணயர் ெங்கக் சகளழும்புக் கழழ, னளழ் இந்து இழஞர் 
யட் ம் ஆகழன ழறுயங்கள் இழணந்து னளழ்ப்ளணம் இந்துக் 
கல்லூரினளல் சயினி ப்ட்  சயினடீுகழ 
ண்ணிநப்டுத்தழபள். இயற்றுள், 1933 இல் சயினி ப்ட்  
“By law of the Hindu College 1933” ன் சயினடீு பதல் 2013 இல் 
சயினள “னளழ் இந்துக் கல்லூரினின் ெழயஞளழயபயர் 
டகளயில் கு பழுக்கு யிமள நர்” யழப 135 சயினடீுகலம் 
“யபவு”, “இந்து யிஞ்ஞளி”, “கழனபெழ”, “நிதன்”, “இந்து 
இழஞன்”, டளன் ல்டயறு இதழ்கலம் உள் ங்கும்.  

ண்ணிநப்டுத்தப்ட்  சயினடீுகள் இறுயட் ளக “ஆபம் - 
இந்துயின் ஆயணக்கஞ்ெழனம்” ன் சனரில் - ஓர் உள் க்க 
ழகநூலு ன் - 2013 ஒக்ட ளர் நளதம் 14 ஆம் தழகதழ சகளழும்பு 4 
ெபஸ்யதழ நண் த்தழல்  ளத்தப்ட்  னளழ்ப்ளணம் இந்துக் 
கல்லூரினின் ழமனநளணயர்ெங்க ழகழ்யின்டளது 
சயினி ப்ட் .  

 

நூக ழறுயத்தழன் “ழறுயங்கழ ஆயணப்டுத்தல்” 
ழகழ்ச்ெழத் தழட் த்தழன் இழணப்ளர் தழபே. ெழயதளஸ் உநளதபன் 
அயர்கள் ழகழ்யிழ ஆபம்ித்து ழயத்தளர். இந்ழகழ்யில் 
ட ஸ்யபளனள இழெ  க் கல்லூரி நளணயர்கிது 
கழ ழகழ்வுகலம் னளழ்ப்ளணம் இந்துக் கல்லூரி 
நளணயர்கிது யியளத நன்பம் இ ம்சற்.  

 

இவ் ஆயணப்டுத்தலும் சயினடீும் பது யபடயற்ிழபம் 

ெபக ஆர்யர்கின் ஆக்கபூர்யநள யிநர்ெத்ழதபம் சற்றுக் 

சகளடுத்துள்து. 

இத்தழட் த்தழல் இழணந்து தநது ழுத்தளயணங்கழ 

ண்ணிநப்டுத்தச் ெழ ள ெளழகள் ஆர்யத்து ன் பன் 

யந்தழபேக்கழன். பதற்கட் நளக 20 ள ெளழகின் ஒப்புதல்கள் 
சப்ட்டு, ண்ணிநப்டுத்தும் செனற்ளடு பன்சடுக்கப்ட்டு 

யபேகழன்து. 

 

 
ஒன்தாயது ஆண்டு ிறவுயிமாவும் கற 

ிகழ்ச்சிகளும் 

நூக ழறுயத்தழன் ஒன்தளயது ஆண்டு ழழவுயிமளழயபம் 
கழ ழகழ்ச்ெழகழபம் 2014 ஆம் ஆண்டு ஜயரி நளதம் 4 
ஆம் தழகதழ, சகளழும்பு இபளநகழபேஷ்ண நழரன் நண் த்தழல் 
நளழ 4.00 நணி பதல் இபவு 8.00 நணி யழப 
சயகுயிநரிழெனளக  ளத்துயதற்கு உத்டதெழக்கப்ட்டுள்து.  

 

இந்ழகழ்யின் ெழப்ம்ெநளக, நூக ழறுயத்தழன் 2013ஆம் 
ஆண்டிற்கள ஆண்டுநர், தநழழ் ஆயண நளளடு 2013 இல் 
யளெழக்கப்ட்  ஆய்வுக்கட்டுழபக ங்கழன டகளழய ன் 
சயினி ப்டும். தநழழ் ஆயண நளளடு 2013 ஆது தநழமழல் 
 ளத்தப்ட்  பதளயது ஆயணப்டுத்தல் நளளடு ன் 
சபேழநழனப் சற்ழபேக்கழன்து.  நூக ழறுய 
நர்க்குழுயிளல் நழகவும் ெழப்பு யடியழநக்கப்ட்டுள் 
இக்டகளழயனளது உசகங்கழலுநழபேந்தும் இம்நளளட்டில் 
ங்குற்ழ தநது ஆய்வுகழ ட்டுஅபங்குகில்  ெநர்ப்ித்த 48 
ஆய்யளர்கிதும் ஆய்வுக்கட்டுழபகழ, இவ் 
அபங்குகலக்குத் தழழநதளங்கழன டபளெழரினர்கின் 
யமழகளட் லு ன் சதளகுக்கப்ட் தளக இபேக்கழன்து.   

இந்ழகழ்யின் நற்றுசநளபே ெழப்ம்ெநளக ள்ிக்கூ ம் 
ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழன் “சநய்ழகர் ள்ிக்கூ ம்” (Virtual School) 
அங்குபளர்ப்ண ழகழ்வும் “படில்” (Moodle) சதள க்க சயினடீும் 
ழ சறும்.  

ெழப்புக் கழழகழ்ச்ெழகளக அவுஸ்தழடபழன ழபேத்தக்டரத்பள 
 ப்ள்ி நளணயர்கின் “சதன்துபேய ெங்ழக” னும் 
 ழகழ்வும், டபளெழரினர் ெழன்ழனள சநகுபே அயர்கின் 
சழனளள்ழகனில் நட் க்கப்பு அபங்கஆய்வுகூ  
நளணயர்கின் “இபளயடணென்” ய டநளடி ள கபம் 
டநழ டனற்ப் வுள். இந் ழகழ்வுகின் ழழயில், கழ 
ழகழ்வுகில் ங்குற்ழன கழஞர்கழக் சகௌபயிக்கும் 
ழகழ்ச்ெழபம், சழனளர்கழ சகௌபயிக்கும் ழகழ்ச்ெழபம் 
ழ சறும். 
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ஊடகயினார் சந்திப்பு - வகாழும்பு 

நூக ழறுயத்தழன் ஒன்தளயதுஆண்டு ழழழய பன்ிட்டு 
“ளம் க ந்து யந்த ளழத நற்றும் ணிகள்” ற்ழபம் 
ஒன்தளயதுஆண்டு ழழவு யிமளவும் கழ ழகழ்வு ற்ழபம் 
ஊ கயினளர்கலக்கு யிக்கநிக்கும் ழகழ்வு டிெம்ர் 
நளதம் 20 ஆம் தழகதழ 2013 அன்று நளழ 6.00 நணிக்கு 
சென்ழ உணயக டகட்டளர்கூ த்தழல் ழ சற்து.  
 

 
 

நூக ழறுயம் தது ரிணளந யர்ச்ெழனில் நக்கல ள 
சதள ர்ழ யலுப்டுத்தவும் ெபகங்கினுழ ன ங்கிப்ழ 
ஊக்குயிக்கவும் இவ் ஊ கயினளர் நளளடு 
ஒழுங்குடுத்தப்ட்டிபேந்தது. இதன்டளது, நூக ழறுயம் 
ற்ழன அழபகத்து ன், ள்ிக்கூ ம், தநழமர் சதளமழல்நுட் 
கபேயிகள் (3- T- Laboratory), பஸ்ழம் ஆயணகம், நழனக 
ஆயணகம், சண்கள் ஆயணகம், தழத் ஆயணகம், ழறுய 
ஆயணப்டுத்தல் ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழன் ஊ ள ள ெளழ 
ஆயணப்டுத்தல், தநழழ் ஆயண நளளடு 2013 டளன் 
ழகழ்ச்ெழத்தழட் ங்கள் நற்றும் நூக ழறுயத்தழன் யமழகளட் ல் 
யழபபு (Road map- 2020) ன் உள் ங்களக  யி னங்கள் 
ஊ கயினளர்கல ன் கழபப்ட் து.  
 

 

ஊ கயினளர்கின் டகள்யிகலக்கு தழல்கள் 
அிக்கப்ட் து ன் நக்கள்நனப்டுத்தல் ெளர்ந்த அயர்களது 
ஆடளெழகலம் உள்யளங்கப்ட் . நூக ழறுயத்தழது 
ணிகள் இங்ழகனின் தநழழ்டசும் ெபகங்கலக்கு இன்ழன 
களகட் த்தழல் நழகவும் பக்கழனநளதும் இன்ழனழநனளததும் 
ன்று ழகழ்யில் கந்துசகளண்  ஊ கயினளர்கள் 
கபேத்துழபத்தழபேந்தளர்கள். 

இவ் ஊ கயினளர் ெந்தழப்ில் நூக ழறுய 
இனக்குர்கலல் ஒபேயபள தழபே. டெபன் ெழயளந்தபர்த்தழ, 
பதன்ழந ழகழ்ச்ெழத்தழட்  அலுயர் தழபே ெண்பகப்ிரினன் 
ெண்பகம், தன்ளர்ய சதளண் ர்கின் இழணப்ளர் தழபே. 
நபெபன் ெழயளதன், சதள ர்ள ல் அதழகளரி செல்யி. ஜி 
அபேந்தயபட்ணம், நூக ழறுயத்தழன் தன்ளர்ய குழுக்கின் 
இழணப்ளர்கள் நற்றும் தன்ளர்யர்கள் கந்து 
சகளண் ர். ெந்தழப்ின் ழழயில் ஊ க அழக்ழக ஒன்றும் 
நூக ழறுயத்தளல் சயினி ப்ட் து. இவ்யழக்ழகழன 
நூக ழறுயத்தழன் யழத்தத்தழல் ளர்ழயனி  படிபம்.  

ிறுயநாக்கல் நற்றும் முகாறநத்துய 

அியிருத்திச் வசனநர்வுகள் 

தன்ளர்யத் சதளண் ர்கின் அப்ரின அர்ப்ணிப்ளலும் 
டெழயனிளலும் இனங்கழயபேம் நூக ழறுயம் தற்டளழதன 
டதழயக்டகற் ழறுயநளக்கல் நற்றும் பகளழநத்துய 
அியிபேத்தழ ெளர்ந்த சதள ர்ச்ெழனள செனநர்வுகழ 
செப்சபம்ர், ஒக்டபளர் நளதங்கில் ழறுய 
தன்ளர்யர்கலக்கும் ஊமழனர்கலக்கும் பன்சடுத்தது. 

 

இச்செனநர்யளது சதள ர்ச்ெழனளக இபண்டுநளதங்கலக்கு 
யளபம் ஒபேபழ தழபேத்தநளகத் தழட் நழ ப்ட்டு தழபே. 
ெண்பகப்ிரினன் ெண்பகம் அயர்கின் சழனளள்ழகனில் 
டநற்சகளள்ப்ட் து. டநற்டி யயளர் 10 ஆண்டுகலக்கு 
டநளக அபெ ெளர்ற் ழறுயங்கள் உள்ிட்  
ழறுயங்கின் ல்டயறு ழகழ்ச்ெழத்தழட் ங்கில் பக்கழன 
சளறுப்புக்கழ யகழத்தது ன் இவ்யளள செனநர்வுகழ 
 ளத்தழன அனுயநழக்கயபேநளயளர். இத்சதள ர் 
செனநர்வுகின் ஊ ளக நூக ழறுயச் செனற்ளடுகழ 
யிழத்தழளக்குயது நட்டுநன்ழ இகுடுத்தல் ெளர்ந்த 
ல்டயறு உத்தழகலம் ஆபளனப்ட்டு ஒழுங்குடுத்தப்ட்டு 
ஆயணநளக்கப்ட் து. செனநர்யின் இறுதழனில் நூக 
ழறுயத்தழன் நித நற்றும் ழன யங்கள் 
ஒழுங்கழநக்கப்ட் து ன் அடுத்த கட் ம் டளக்கழன கர்வுகள் 
பன்சடுக்கப்ட்டுள்ழநபம் குழப்ி த்தக்கது. 

நூக ிறுய வயறத்திட்ட அகு ஆபம் 

முன்வடுப்புகள் - நட்டக்கப்பு 

 
நூக ழறுயத்தழன் ல்டயறு ழகழ்ச்ெழத் தழட் ங்கழ 

ஒழுங்குடுத்துபகநளக நட் க்கப்பு நூக ழறுய 
தன்ளர்யர்கல ன் ெந்தழப்பு ஒன்று 2013 ஆம் ஆண்டு 
டிசெம்ர் நளதம் 12 ஆம் தழகதழ நட் க்கப்பு அபங்க ஆய்வு 
கூ த்தழல் களழ 10நணிக்கு ழ சற்து. நூக 
ழறுயத்தழன் ண்ணிநப்டுத்தல் அகழழ ஆபம்ிப்தற்கள  
கர்ழய ழநனப்டுத்தழபம், இபளயடணென் ய டநளடி ள கம் 
நீலபேயளக்கம் நற்றும் நூக ழறுயத்தழன் இதப 
செனற்ழட் ங்கழ கழமக்கழல் யிரிவுடுத்தல் சதள ர்ளகவும் 
இச்ெந்தழப்ில் ஆபளனப்ட் து. இச்ெந்தழப்ின்டளது நூக 
ழறுயம் ெளர்ில் நூக ழறுய பதன்ழந ழகழ்ச்ெழத்தழட்  
அலுயர் தழபே..ெண்பகப்ிரினன் ெண்பகம், ள்ிக்கூ ம் 
ழகழ்ச்ெழத் தழட்  இழணப்ளர் தழபே. லரிரளந் தழபயினளதன் 
நற்றும் நூக ழறுய தன்ளர்யர்கள தழபே. 
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ெக்தழனழங்கம் தங்கடயல், செல்யி. ந.ிபெளந்தழ ஆகழடனளர் 
கந்து சகளண் ர். 
 
புத்தக வயினீட்டு யிமாயிவவன 

எண்ணிநப்டுத்த அனுநதி- வார்வய 

தழபே. டகளயிலூர் செல்யபளஜன் அயர்கள் நூக ழறுயத்தழற்கு 
தது “இல்ளது டள இன்ங்கள்” நூழழ ஆயணப்டுத்தும் 
அனுநதழனிழ தநது புத்தக சயினடீ்டு யிமளயிடடன 
யமங்கழ ழயத்தளர். இந் ழகழ்யில் தது புத்தகப்ிபதழ 
ஒன்ழழபம் டளர்டய நூக ழறுய இழணப்ளர்  
தழபேநதழ தர்ரழி இஞ்செமழனி ம் ழகனித்தளர்.  
 

 

டளர்டய தநழமர் ஒன்ழனத்தழளல் ற்ளடு செய்னப்ட்  
இந்ழகழ்யிழ கயிஞர் இயளழ யிடஜந்தழபன் நற்றும் ெண். 
டபந்தழபன் ஆகழடனளர் சழப்டுத்தழர். டநலும், இந்ழகழ்யில் 
நூக ழறுயம் ெளர்ில் தழபே. ெஞ்ெனன் செல்யநளணிக்கம் 
கந்து சகளண்டு உழபனளற்ழளர் ;. 

 

ல்லூடக ஆயணக்காப்கத்றத 
முன்வடுத்தல் வதாடர்ா கந்துறபனாடல் 

நூக ழறுயத்தழன் யமழகளட்டுயழபின் (Road map 2020) 
பக்கழன அம்ெநள ல்லூ க ஆயணக்களப்கம் சதள ர்ள 
கந்துழபனள ல் ஒன்று தழபே. ஞளதளஸ் களெழளதபே ன் 
ழ சற்றுள்து. 

. 

 

ல்லூ க ஆயணக்களப்கம் ஒழுங்கழநக்கப்  டயண்டின 
பழழந ற்ழபம் “இபளயடணென்” ய டநளடி ள க 
யபளறும் நீலபேயளக்கபம் ெளர்ந்த ஆயணப்டுத்தல் 
சதள ர்ளகவும் ழ சற் இக்கந்துழபனள ழல் செனற்ழட்  
தன்ளர்ய இழணப்ளர் தழபே. சகதநன் ெழயகுநளபன், நூக 
இனக்குர்கில் ஒபேயபள டெபன் ெழயளந்தபர்த்தழ, நூக 
ழறுயத்தழன் தன்ளர்யர்கள தழயளதபன் சஜகளதன், 
அனுடலநன் அன்ழங்கம் ஆகழடனளர் ங்டகற்ர். 

 

க.வா.த. சாதபண தப நாணயர்களுக்கா  

கருத்தபங்குகள் 

ஊயள சயல்ஸ்ற ல்கழக்கமத் தநழழ்நளணயர்கள் கணித 
யிஞ்ஞள ள ங்கில் இயெக்கபேத்தபங்குகழ க.சள.த. (ெள/ 
த) ரீட்ழெக்குத் டதளற்றும் ய க்கு கழமக்கு நற்றும் நத்தழன 
நளகளண நளணயர்கலக்களக ற்ளடுசெய்தழபேந்தர். இத்தழட் ம் 
நூக ழறுயத்தழன் “ள்ிக்கூ ம்” ழகழ்ச்ெழத் தழட் த்தழன் 
அனுெபழணப ன் பன்சடுக்கப்ட் து. 

 

ஒக்ட ளர் 10-19, 25-27, 30 நற்றும் யம்ர் 01 ஆம் தழகதழகில் 
ய க்கு கழமக்கு நற்றும் நத்தழன நளகளணங்கில் சதள ர்ச்ெழனளக 
ழ சற் ரீட்ழெக்கபேத்தபங்குகில் சுநளர் 3,600 இற்கும் 
அதழகநள நளணயர்கள் னழ ந்தர்.. 

 

 

ஊயா வயல்ஸ்ஸ ல்கறக்கமக தநிழ் 

நாணயர்களுடாதும் னாழ்ப்ாணத்தில் 
இருந்து ல்கறக்கமகங்களுக்கு வதரியா 
நாணயர்களுடாதுநா கந்துறபனாடல் 

நூக ழறுயம் ஊயள சயல்ஸ்ற ல்கழக்கமக தநழழ் 
நளணயர்கள் நற்றும் னளழ்ப்ளணத்தழல் இபேந்து இங்ழக 
ல்கழக்கமகங்கலக்கு தகுதழ சற்யர்கலக்கழழ னிள 
கந்துழபனள ல் ஒன்று 2013 டிசெம்ர் நளதம் 15ஆம் தழகதழ 
னளழ்ப்ளணம் கட் ப்ிபளனில் அழநந்தழபேக்கும் “ள்ிக்கூ ம்” 
அலுயகத்தழல் ழ சற்து.  
 

 
 
100 ள ெளழகழச் டெர்ந்த ின்தங்கழன நளணயர்கலக்களக 44 
ழழனங்கழ ழறுயி கணிதம் நற்றும் யிஞ்ஞளம் ஆகழன 
ள ங்கில் ரீட்ழெக்கள பன்டளடிக் கபேத்தபங்குகழ 
 ளத்தழனழநக்களக ஊயள சயல்ஸ்ற ல்கழக்கமகத்தழன் 
தநழழ் நளணயர்கலக்கு ன்ழ சதரியிக்கும் பகநளக இந் 
ழகழ்வு ற்ளடு செய்னப்ட் து. இந்ழகழ்யில் கந்துசகளண்  
ிபதழழதழகலம் இச்டெழயகிழ ளபளட்டினது ன்  
இவ்யளள  யடிக்ழககழ சதள ர்ந்தும் டநற்சகளண்டு 
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கற்ல் செனற்ளடுகழ ஊக்குயிக்குநளறும் 
டகட்டுக்சகளண் ர். 
 
இடதடளன்று னளழ்ப்ளணம் தழபேசல்டயழ பத்துதம்ி 
நகளயித்தழனளனத்தழல் கல்யி கற்கும், கல்யினில் ின்தங்கழன 
ழழனில் உள் நளணயர்கலக்கள ஒபேயபேக்கு ஒபேயர் – 
 

 
 

டபடிக்கண்களணிப்பு பநள சதள ப கல்யிகற்ல் 
செனற்ளட்ழ  யயளர்கின் டநற்ளர்ழயனின் கவழ் 
சயற்ழகபநளக  ளத்தழ படித்தழதசனளட்டி அழத 
செனற்டுத்தழன னளழ்ப்ளணத்தழல் இபேந்து 
ல்கழக்கமகங்கலக்கு சதரியள நளணயர்கல ள 
கந்துழபனள லும் ழ சற்து. இந்ழகழ்யில் 
அச்செனற்ழட் த்தழன் ெளதகங்கள், டெளதழகள் நற்றும் 
இழ பெறுகள் ற்ழ கந்துழபனள ப்ட் து ன் 
இச்செனற்ழட் த்தழழ டநலும் யிரியளக்குயது ெளர்ந்தும் 
ஆபளனப்ட் து. அத்து ன் சுனநளக பன்யந்து, தழட் நழட்டு 
நூக ழறுயத்தழன் ள்ிக்கூ ம் ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழன் 
யமழகளட் லு னும் அனுெபழப னும் ெழப்ளக  ளத்தழ 
படித்தழநக்கு குழத்த தன்ளர்யர்கலக்கு ளபளட்டும் 
சதரியிக்கப்ட் து.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ள்ிக்கூட ிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கா ிதி 
வசகரிப்பு 
 
“ள்ிக்கூ ம்” ழகழ்ச்ெழத்தழட் த்தழற்கள ழதழடெகரித்தல் ழகழ்வு 
2013 டிசெம்ர் நளதம் ழ சற்து.  
 
ண்ணிந நுட்ங்கழப் னன்டுத்தழ நளணயரின் கல்யிச் 
செனற்ளடுகழ யிழத்தழளக்கும் ல்டயறு 
செனற்ளடுகழ பன்சடுக்க, குழப்ளக படில் டளன் 
உள் க்க பகளழநத்துயத் சதளகுதழகழப் னன்டுத்தழ 
இங்ழகனின் தநழழ் டசும் நளணய ெபகத்தழன் கல்யிெளர் 
ன்ழநகழ அதழகரிக்கும் டளக்கு ன் இந் ழதழடெகரித்தல் 
ழகழ்வு ழ சற்து. 
 

 

 

 

 

டநதழக யிபங்கலக்கு: 

நூக ிறுயம் 

இ. 07, ெங்க ஒழுங்ழக (57 யது ஒழுங்ழக), 

(சகளழும்பு தநழழ் ெங்கம்) 

சயள்யத்ழத 

இங்ழக. 

சதள. ட. இ. 011 236 3261 

www.noolahamfoundation.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
To 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………

……….  

http://www.noolahamfoundation.org/
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