
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!
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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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