
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.
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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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