
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.
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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.

2



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, 
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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�)

8


