
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 

5



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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