
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.
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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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ச. கசணஸவரன

இத ஒர நலக ந�றவன சவ1�யட
noolahamfoundation@gmail.com

பத�� நலகம இதழ�ன உள1"ககம  அயனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�யலபப�டய"ப ப�ரத�பலபபத�க 
இரககச,னற�லயல.  சவ1���கம கடடயரக1�ன கரததககள கடடயர��1ரகளய"�யவ.  பத�� நலகம 
இதழகசகன எழதபபடம உள1"ககம Attribution-ShareAlike  3.0  Unported  (CC  BY-SA  3.0)  உ��,தத"ன 
சவ1���க�னறத. ,றபத�பபககள அவறற�ன மலபப�ரத���ன உ��,தத"ன சவ1���க�னறன.

2



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 
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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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