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"ோவெ தமழ் இலககயததல் எைககரய மகபெெரய பரசசைெ 
எனெெெனறால் இபெொழத இரககனற ைாணெரகளககை ்
இனெரவரககனற ைாணெரகளககை் இநத மல நறகைள எலலாை ்
மகசசலெைாக அெரகளைடய ொரைெகக அெரகளைடய ொசபபகக 
ெகாணடெரோெணடை.் எெோெ யாராெத ஒரெர ்இநத ைறைலரசச 
சஞசைககைள, சறகைதகைள ெகாணடெநததோொல 
மழசசஞசைககைளயை் மளலரவல் நற பரத அலலத நறைறமெத 
பரதகளாெத அநத 24 இதழகைளயை் ஒனறாகச ்ோசரதத ைறைலரசசக ்
ெகாததாக ஆகக...  .... ெகாணரமடயோையாொல் அத ஒர மககயைாெ 
வடயைாக இரககை"்

-ோெராசரயர் கா.செததமப - ஞாெை் - ஜெெர 2007

ைறைலரசச ைடடைலல கைலசெசலவ, அைல, பதச, கவஞெ், வயகை,் 
ோோாகக, வோெக ோொனற அோோக சஞசைககளெ் ஓரர இதழகைள நஙகள ்
வடடலரநதெடோய இைணயததல் மனெடவல் இனற ொரைெயடமடயை.் 
மக மக இலகொக. 

ோெராசரயரெ் கரததபெட நற அலலத நறைறமெத பரதகள் மகசசறநத 
ஆெணைாக ெரஙகால ைாணெரகளகக உதவமதாெ.் ஆொல் அநத 
நறைறமெத அசசபபரதகளகக அெறறகோக உரததாெ எலைலகள ்
உணட. 

மஞசமஞசெ ்ோொொல் இநதெ ்பரதகள ்ஒர சல நலகஙகைளச ்
ெசனறைடயலாை். சலோெரால் ெகாளெெவ ெசயயபெடட வடகளல ்
ைெததரககபெடலாை.் ெதத ஆணடகளககெ் பறக ைறைலரசசயல ்
ெெளெநத ஒர கடடைர ெதாடரொெ ெொரடெரபைெத் ோதடை ்ஒர 
ைாணெைர, அலலத ைறைலரசச இதெழானைறோய ோதடை் ஆரெலைர 
இநததெதாகபப எவெளவ இலகொக, எவெளவ வைரொகச ்
ெசனறைடயை?் 

ோெரெொதததால் எரயடடபெட எைத நறகள் எததைெ? 
ெசலலரததபோொெ எைத நறகள் எததைெ? ோதடபெெற இலகொெ 
ெழெயதவைறற நலகஙகளல ்ோதஙகககடபெெ எததைெ? இடததககடை ்
இலகொகக் ெகாணடெசலலபெட மடயாதெொய் மக ெைதொகோெ



 ெெறபெடததககெொய் இரபெைெ எததைெ? அசசடபெடட பரதகள ்
தரநதோொெ நைலயல் இனைறகக ெெறபெடோெ மடயாதெொய ்

ோொயவடட பரதகள் எததைெ?

எலலாெறைறயை் தாணட, அசசலதாோெ ெெளெநதத ைறைலரசச? 
அெறறெ் இதழகள ்எஙோக? அெறறகக எனெ ோடநதத? அனைறய 

ைறைலரசச இதழகளெ் இனைறய நைலையததாோெ இனைறய 
அசசபபரதகள ்ோாைளகக அைடயபோொகனறெ?
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இபெடெயார நைலையக் கறெைெ ெணணெ ்ொரபோொை்.

இநத உலகெ் ஏோதாெொர ோாடடெ் எஙோகா ஒர மைலயல ்நஙகள ்
இரககறரகள.் 

உஙகளகக ைறைலரசச இதெழானற ோதைெபெடகறத. உஙகள ்
வடடககணனயெ் மனொோலா அலலத அரகலளள நலகை ்ஒனறெ ்
இைணய இைணபபபெெறற கணனகக மனொகோொ ெநதைரகறரகள.் 
இைணயத் ோதடெொற ஒனறல் "ைறைலரசச" எனற தமழல் தடெடழத, 

ோதடபெணககறரகள.் ஒர சல ெசககனகளல ்ஒர நணட ெடடயைல அத 
உஙகள் மெ் தரகறத. 

அதல் ஒனற "ைறைலரசச - ெதாகபப - நலகை ்ெைலததளை"் எனற 
நலகை ்ெைலததளததலளள ைறைலரசச இதழதெதாகபபெ் மெ் 

ெடெததககாெ ெதாடபைெ தரகறத.

அதெதாடபபைெச் ெசாடகக ைறைலரசசயெ் இதழகைளக் கணனயல ்
இரநதெடோய மெ் ஆெணைாகெ் ொரைெயடகறரகள.் ோெணடய 

கறபபககைள எடததகெகாளகறரகள.் 

இோத இதழ் ோதைெபெடட கெடாவல் ெசககை் உஙகள் ோணபகக அெரத 
ஆயவகக உதவை் ெைகயல் நஙகள ்கணடபடதத ெைலததளததெ ்

மகெரைய மனெஞசல் ெசயகறரகள.் அடதத ெததாெத நமடததல,் தாெ் 
ோதைெயாெ இதழகைளெ் ொரைெயடடதாகவை் அதறக ோனற ெதரவததை ்

அெரடமரநத ெதலஞசல் ெரகறத.



இபெடெயார நைலைய ோாை் எடடவடடால் எபெட இரககை?் 

எபோொத ோாை் இநத நைலைய எடடபோொகோறாை்?

இத ஒனறை ்சல ஆணடகளககெ் பறக ோாை் எடடபோொகை் நைலயலல. 
இஙோக கறபபடபெடட அைெதைதயை் இனைறகோக இபெொழோத நஙகள ்
இைணயததல் ெசயயலாை். வடயை் ெதரநதெரகளால்  மனெடொககபெடட 
எைத ஏராளை் பததகஙகள,் சஞசைககள்  இைணயததல் உளளெ. 

இபெொழத ோாை் கறெைெ ெசயயசெசானெ ெசயறொடைட இனைறய 
இைணயததமழ் ெயெரகள ்அனறாடை ்ெசயதெகாணடரககறாரகள.் 

உஙகள் நறகள,் நஙகள் ெதாடரபெடை் சஞசைககள் இவொற 
மனெடொககபெடடரககாவடடால் அைெ எதரகாலததல் ஒர 
மகெரயழநத நைலையோய அைடயபோொகனறெ.

அதறகாெ மழபெொறபபை் உஙகளைடயோத. 
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இநத வைெததறனதாெ;் ெரைாறலல,் இடததககடை ்
ெகாணடெசலலபெடதலல,் ோதடபெெறததகக ெழமைறகளல ்மெ ்
ஆெணஙகள் ெகாணடரககை் இததக ோெகமதாெ் இனைறய தகெற ்
ெதாழநடெ யகததல் நகழநத ெெரை் பரடச.

மனெடவல், மனெெளயல் ைெததரககபெடை ்இநத நறகளகக 
அழவலைல. அெறைற எநதெ ்ோெரெொதெ் ெெரெோரபபை ்
அணடவடமடயாத. கடல் ெகாளளமடயாத. 

இநத உலகெ் அலலத ோெோறதாெத ஒர ோகாளெ் எநத மைலயல ்
நஙகள் இரதாலமசர. இைணய இைணபபை் ஒர கணபெொறயை ்ைடடை ்
இரநதால் ோொதைாெத. நஙகள ்ோதைெயாெ மனனறகைள மக மக 
இலகொக தமழோலோய ோதடபெெறறகெகாளள மடயை.் 

ெல நறாயரை் ோெர் ஒோர ோோரததல் இநத மனனைல ெடககமடயை.் 
பரதகள் தரநதவடாத. 



எநத ோடட ோடசசாைததலை் நஙகள ்உசாெல் ெசயய மடயை.் இைணய 
நலகஙகள ்இரவல் படடபெடடரககாத. 

எநதபெெரய நலைெயை ்ஓர் இைணய மகெரயாக ோணெரகளககச ்
ெசககனகளல் அனபபைெததவடமடயை.் ெொதயஞசற் கடடணஙகோளா, 

தாைதஙகோளா கைடயாத. 

அடதத தடைெ நஙகள் ோதடமோொதை ்அநத நல் அோத இடததல் அோத 
மகெரயல் இரககை.் யாரை் எடததகெகாணட 

ோொயவடடரககைாடடாரகள.் அலலத ெககஙகைளக் கழததக ்
களொடவடடரகக ைாடடாரகள.்

எலலாெறறககை் ோைலாக நலலளள ஒர ெசாலைல அலலத ஒர 
ெசாறெறாடைரக் கணபெொழதல் நஙகள ்ோதடபெெறறவட மடயை.் ெககை ்

ெககைாகத ்தடடதோதைெயலைல.

நறகைள எஙோக ைெததரபெத எனற ெெரஙோகளவைய ஈழததமழரகள ்
இனயை் எதரெகாளளத ்ோதைெயலைல. மனெெளயல் மகவை ்

ொதகாபொக உஙகள் நறகைள ைெததரககலாை்.

ஒறைற இறெடடல் இததைகய நறகைள எலலாை் ோசகரதத ோசமதத 
ெெரை் நலகதைதோய நஙகள ்உஙகள ்ைகககள் அடககககடய காலை ்

ெநதாகவடடத.
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இவொறாகத் தமழ் நறகைள மனெடவல் இைணயததல் ைெததரபெைத 
ோோாககைாககெகாணட சல ெைலததளஙகளை் ெசயறறடடஙகளை ்

இைணயததல் ஆரமபககபெடடவடடெ.

தமழோாடைட சாரநத இயஙகை் ைதைரததடடை,் ெசனைெ நலகை ்
ோொனறெவை் ஈழதத நறகளகெகெ ஆரமபககபெடட 250 நறகைளயை ்

60 சஞசைககைளயை் ெதாடட ெளரநதெரை் நலகை ்தடடமை ்ோலல 
எடததககாடடகள.்

ைதைரததடடை ்மக மககயைாெ ெழநதமழ் நறகள ்அைெதைதயோை 
ெகாணடரககறத. ெததபொடட, எடடதெதாைக, ெதெெண் கழககணகக,



ெனனர தரமைறகள,் ொரத ொடலகள ்ோொனற 250 நறகைள 
தனெகதோத இைணய ெெளயல ்ைெததரககறத.

நலகை ்தடடை ்ஈழதத எழததாளரகளககாெத. அரய நறகள் மதல ்
அணைையல் ெெளெநநத நறகள ்ெைர ொசகக, உசாததைணகக, 
ஆயவத் ோதைெகளகக எெெ் ெலதரபெடட நறகைளக ்ெகாணடரககறத.
.
இெறறல் ோவெ நறகள் யாவை் ெெரமொலை் எழததாளரெ் அனைத 
ெெறற எழததாளரெ் ஆதரவடோெோய ெைலோயறறபெடகனறெ. 
மனெடொககலலை,் அனைத ெழஙகலலை் ஆரெை ்காடடாத 
எழததாளரகளெ் நறகைள இததடடஙகள ்ெகாணடரபெதறகாெ ொயபப 
மக மகக ்கைறோெ.

இநத ஆரெபோொதாைைோய ெல எழததாளரகள ்ோாைள இைணய உலகல் 
காணைற் ோொயவடெதறகாெ ொயபபககைள உரொகககறத.
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இததாெ் எதரகாலை் எனெத இபெொழத உஙகளகக மகதெதளொகோெ 
பரநதரககை.் 

ஏடகளலரநத அசசபபரதகக ைாறயைைககச் சைைாெ அலலத 
அைதவடெ ்ெெரய ொயசசைல இநதக ்கால ைாறறை் ெசயதவடடரககறத 
எனைத நஙகள் உணரநதரபபரகள.் 

கடோெ மனெடவல் ைாறறபெடாவடடால் உஙகள் நறகள ்ோாைள இநத 
உலகெ் எஙோகாோொர் மைலயல் யாரை் காணாைல் ோதஙகெ ்
ோொயவடககடை் எனெைதயை ்மகெரயழநத ோொகை் எனெைதயை ்
ஒபபகெகாளவரகள.்

ோாஙகள ்ஒர காலைாறறததெ் சநதயல ்ொழகோறாை். தரகோகாணைைல த. 
கெகசநதரமபளைள, ஆறமகோாெலர், ச. ைெ. தாோைாதரமபளைள, உ. 
ோெ. சா. நனற இடததல் நறகோறாை.் எை் மனோெ ெெரை் ெண 
காததரககறத.

எைத நறகைள, ஆெணஙகைள மனெடவல் ைாறற இைணயததல் ஏறற 
அடதத தைலமைறகக ெகாணட ோசரககோெணடய ெெரை் ெொறபப எைோத. 



அதோெ ஏடகைள அசசோலறற எைகக கைடககசெசயத ெெரயாரகளகக 
எைத தைலமைற ெசயயககடய ோனறககடெ்.

ஏறகெோெ ெெளெநத எைத நறகைள ெடபெடயாக ோாை ்
மனெடொககோெணடை.் இன ெரை ்நறகைள மனெடவல ்

இைணயததலை் ெெளயடோெணடை.் 

ஒரெோரா இரெோரா ெசயயககடய அளவல் இநதபெண இலைல. 

ஒவெொர எழததாளரை ்தாெ் சமெநதபெடட நறகைள மனெடொககத ்
ெதாடஙகொல் இபெெரமெண மக இலகொக நைறோெறை.் 

இதைெ எபெட ெசயெத? மனெடொககெத அததைெ இலகொெதா? 

சர, ோாெ் ஓர் எழததாளர.் கணன ெரசசயை் எெகக மகவை ்
ைடடபொடாெத. எெத நறகைள மனெடொகக இைணயததல் 

ைெததரகக ோாெ் எனெ ெசயய ோெணடை?்
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இநதக் ோகளவைய ைடடை் நஙகள் ோகடடவடடரகளாொல், உஙகள ்
நறகைள மனனலாகக இைணயததல் ைெததரகக நஙகள ்

வரமபவடடரகளாொல், உஙகள ்நறகைள மனனலாககெதறகத ்
ோதைெயாெ ோெைலயெ் ெெரமெகதைய நஙகள ்ெசயதவடடரபபரகள.்

மனனறகள,் அெறைற இைணயததல் ைெததரபெதல் கைடககை் ெயெ ்
கறதத பறககணபப அலலத அககைறயனைைோய இபெணயெ ்

மனொலளள ெெரநதைட.

ைறைறய அைெததை் மக இலகொெ ெழமைறகளால ்
ெசயதவடபெடததககோத.

அணைையல,் கணன மைறயல் அசசடை ்அசசகை் ஒனறல் உஙகள ்
நலைெ நஙகள ்ெதபபததரபபரகளாொல், உஙகள் நல் மெ் 
ஆெணைாககபெடட பனெோர அசசகக அனபெபெடடரககை.் 



அசசகததல் தடடசச ெசயயபெடட ஏறததாழ மனெடொககபெடட உஙகள ்
நல,் அககைறயனைை காரணைாக அசசகக் கணனகளல ்கெனபொரறற 
கடநத அழநதோொெ கைதைய நஙகள் அறவரகளா?

நஙகள் இபோொத ெசயயோெணடயத எனெ?
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எழதாளராெ நஙகள், இனைறய மனெெள எழததககள் ெறறய 
யதாரததததைெ உணரநதெகாளளோெணடை.்

சல பலமெெயர் எழததாளரகளை் ெல இநதய எழததாளரகளை ்இனற 
இைணயததல் எழத ஆரமபததவடடாரகள.் ெைலபெதவகளலை ்
தணைணோொனற இைணய சஞசைககளலை் ஏராளைாெ எழததாளரகள ்
எழததெதாடஙகவடடாரகள.் 

உயரைை, காலசசெட, தராோத ோொனற சஞசைககளெ ்இதழகள ்
இைணயததலை் ெெளெரகனறெ. 

இைணயததல் எழதாத எழததாளரகள் அடதத தைலமைற ொசரகைள 
ெசனறைடய மடயாத நைலகக ோொயவடலாை.்

Google ோொனற இைணயத் ோதடெொற ஒனறல்  "ெஜயோைாகெ்" எனோறா 
"எஸ்.ெொனனததைர" எனோறா ோதடொல் ஏராளைாெ ெைலபெககஙகளல ்
அெரகளத எழததககளை ்நறகளை ்ெடடயலடபெடகனறெ. 

ஆயவககாக ோதடெெரகைள இநதபெககஙகோள இலகொக ெசனறைடயை.் 
அடதத தைலமைற பலமெெயர் ைாணெர் ஒரெர் இைணயதைத 
அடபெைடயாககெகாணோட ஆயவகைள ெசயயபோொகறார். நெலானைற 
ோதட ெயணஙகள ்ெசயயவை் அைலநத தரயவை ்அெர் எவெளவ தரை ்
மயலககடை ்எனெத சநதககபெடோெணடயத. 

இநத யதாரதததைத நஙகள ்பரநதெகாளவரகள.்
நஙகள் இைணயததல் எழதெதறக ெல தைடகள் இரககலாை.்

ஆொல் உஙகள் நெலானற இைணயததல் கைடககததககதாக இரபெத 
அவெளவ சககலாெதலல.



அதறக உதவெதறெகனோற நலகை ்ோொனற தடடஙகள் இரககனறெ.
ஆகககைறநதத இவெறாெ ெழகளல் இைணயததல் உஙகள ்

ெைடபபககைள ோதடபெடததககதாக இடமெெறசெசயெத உஙகளககை ்
ோாைளய தைலமைறககை் மகவை் ெயனதரததககத. 
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மக எளய ெடமைறகளடாக உஙகள் மனொலளள ெணைய 
வளககலாை்.

1. உஙகள் நறகள் மனெடொககபெடோெணடய ோதைெைய உணரஙகள.் 
அதறகாெ ஆரெதைதக ்ெகாணடரஙகள.்

2. உஙகள் நைல அசசடட அசசகததலரநத நலெ் தடடசசச ்
ெசயயபெடட மனபரதைய இறெடட (CD) ஒனறல் எழத கெெைாக ொஙக 

ைெததகெகாளளஙகள.் தடடசச ெசயெதறகை் ோசரதோத நஙகள ்
அெரகளகக ெணை் ெகாடககறரகள.் உஙகள ்நைல இறெடடல ்

அெரகளடமரநத ெெறறகெகாளளை் மழ உரைையை் உஙகளகக 
உணட. 

3. உஙகள் நல் ெல காலஙகளகக மனெர் அசசடபெடடரநதாோலா, 
அலலத மெ் பரதைய அசசகததலரநத ெெற மடயாைறோொொோலா 

நலைெ மளவை் தடடசசச ்ெசயெதறகாெ மயறசகைளச் ெசயயஙகள.் 
தடெடழதககடய உஙகள ்ோணெர் ஒரெர் மலைாகோொ அலலத அசசகை ்

ஒனறல் ெணை் ெகாடதோதா அலலத நஙகளாகோெோயா இதைெச ்
ெசயதெகாளளலாை.்

ோோரடயாக ஒரஙகறைய (Unicode) ெயனெடதத தடடசசச ்ெசயெத மகவை ்
வரமெததககத.

அடததெரை ்ெடகைள ெசயெதறக உஙகளத கணனபெரசசயை ்
ோொதைாெதாக இலலாவடடால் உஙகளகக ெதரநத, கணனபெரசசயை ்

ெகாணட ைாணெர் ஒரெரெ் அலலத ோணெெராரெரெ் உதவையெ ்
ெெறறகெகாளளஙகள.் இத மடயாவடடாலமகட ெரொயலைல. நலகை ்
மனனல ்தடடததறக நஙகள ்இறெடடல ்ைெததரககை் மனெடெதைத 

அனபபைெயஙகள.் அஙகரககை் ஆரெலரகள் மனனலககதைத 
உஙகளககாகச ்ெசயததரககடை.் 



ஆொல் அநத இலாெ ோோாககறற தனொரெத ்தடடததெ் உறபபெரகளத 
ோெைலபெள மக அதகைாெத மகதபெடகைளயை ்நஙகோள 
ெசயதெகாணடால் அெரகளகக மகபெெரய உதவயாக அைையை.் அநத 
தனொரெ கடடைழபபல் நஙகளை ்ெஙகெறறை் ொயபபை் கைடககை்.

4. இறெடடல் நஙகள ்ெெறறகெகாணடரககை் மனெடெை் ஒர Adobe 
Pagemaker அலலத publisher ோகாபொக இரககலாை.் நல் ஏதாெெதார 
எழததரைெ ெயனெடதத தடடசச ெசயயபெடடரககலாை.் மதலல ்
அதலளள உைரபெகதகள் அைெதைதயை் ோகல் ெசயத word ோொனற 
ெசயல ஒனறல் ோசமதத ைெததகெகாளளஙகள.்

5. suratha.com/reader.htm  எனற இைணய மகெரயல் ஓர ்எழததர 
ைாறற இரககறத. அஙகரககை் அறவறததலகைளெ் பனெறற, அதைெெ் 
ெயனெடதத நஙகள ்ோசமதத ைெததரககை் உைரபெகதகள ்
அைெதைதயை் ஒரஙகறகக (Unicode) ைாறறகெகாளளஙகள.் 
ஒரஙகறயல் அைைநத மெ் ஆெணஙகோள மக வைெததறெ் மககைெ. 
ஏராளைாெ ெசதகைள ெகாணடரபெைெ.

6. ஒரஙகறகக ைறறபெடட உைரபெகதயைெ ோகெலடதத இனனெைார 
wordpad  ோகாபொக அலலத அைதபோொனற உைர ஆெணெைானறாகச் 
ோசமததக ்ெகாளளஙகள.்

7. ஒரஙகறயல் ோசமககபெடடரககை் உஙகள் நலைெ மழைையாக, 
கெெைாக ெையபபபொரஙகள.் ோெணடய ைாறறஙகைள ெசயயஙகள.் மக 
ோோரததயாக கணனயல் ொசககததகக நலாக அதைெ சரெடததஙகள்.

8. இபோொத உஙகளடை ்இரபெததாெ் மனனல்.  அதைெ பரதெணணக ்
கெெைாக உஙகள ்தனபெட ோதைெகளககச் ோசமததகெகாளளஙகள.்

9. நஙகள் ெசயதைெததரககை் மனனலைெ, நலகை ்தடடததகக 
அனபபைெயஙகள.் எபெட அனபபெத? பனனைணபைெ ொரகக..

அவெளவதாெ!்

உஙகள் ெைெோயாைலகள் இபோொத இைணயோைறவடடெ!



பனனைணபப  :   நலகை் தடடை்  

நலகை் தடடை் எனறால் எனெ?

ஈழததககாெ தனயாெ  ஒர மனனற் தடடைாகத் 
"தரகோகாணைைலயெ் ெரலாற" எனற நலெ் மனெடெோதாட 2005 ைத 

ெதாடஙகபெடட நலகை் தடடை். ெதைோாெ ஐயரெ் ெழகாடடலல் 
ம.ையரெ், த.ோகாபோாத், பரதொ தலைலோாதெ் (கெடா), ப. ஈழோாதெ் 

(சஙகபபர்) ஆகய ஆரமெ உறபபெரளெ் ெஙக ெறறதலட.ெ் ெளரநத 
இனற சைார் 25 தனொரெலரகளெ் ெஙகெறறதோலாட உலகளாவய 

அளவல் மனெெடககபெடட  250 நறகைளயை் 60 சஞசைககைளயை ்
எடடத் ெதாடரநநத ெளரநநத ெரகறத

இத ஒர தறநத, இலாெோோாககறற தனொரெக் கடடைழபப.

ஓர் இைணயததளமை், அத ெதாடரொெ உைரயாடலகளககாெ ஒர 
ைடலாடறகழவோை நலகை் தடடை். இைெ அைெததை் மனெெளயல் 

நகழெெ. இததடடை் தனயாக எெரககை் உரைையாெதலல. எநத 
வதைாெ இலாெமடடைலயை் இத ெசயெதலைல. ஈழதத நறகைள 

மனனலாககெதல் ஆரெமளள ெலரை் ைடலாடறகழ ஒனறெ் மலை் 
இைணநத இநதத் தடடததைெ ோைறொரைெ ெசயகறாரகள். 

நரொகபெணயைெ இததனொரெலரகள் தைககள் ெதரவெசயயபெடை ்
ஒரெரடை் ைகயளககறாரகள். தறோொத இபெண த. ோகாபோாத ்

அெரகளடமரககறத. எெர் ோெணடைாொலை் இககழவல் 
இைணநதெகாளளலாை். எநதத் தைடயை் இலைல. தனொரெலரகளெ் 

ோனெகாைடகைளகெகாணோட ெழஙக ோொனற ெராைரபபச் ெசலவகள் 
ஈடகடடபெடகறத. 

ஈழதத மனனறகள் இததடடததெ் ெைலததளததல் ோோரததயாக 
ெடடயலடபெடட ைெததரககபெடடளளெ. எெரை் ெநத நறகைள 
ெடககமடயை். உசாததைணகக ெயனெடதத மடயை.் எநதவதைாெ 

கடடபொடகளை ்கைடயாத.

தமழல் சைகால அறவ மகபெெரைளவல் ெகரபெடடளள மக மககய 
ெைலததளஙகளல் ஒனறாக மகக் கறகய காலததல் நலகை் ெளரசச 
ெெறறளளத. இரணடாணடகளல் 300 ககை் அதகைாெ மனனலகள் 

இைணயததல் ெெளயடபெடடளளெ. இைெ இலககய நலகள், 
உசாததைண நலகள், அரதாெ நலகள் எெெ் ெலதரபெடடைெயாகை்.



ைகலாயைாைல, ைெயாொடல,் பளைளயார் கைத, ைடடககளபப 
ைானமயை், கதைரைைலபெளள, ெறாைள வோாயகர் ெளள ோொனற 
ஈழததெ் மனோொட நலகளை் அபதாெ ோகாசை், யாழபொணச் 
சரததரை், கெக பராணை் ோொனற அரய நலகளை் நலகததல் 
ஆெணபெடததபெடடளளெ.

இ. ெதைோாெ ஐயர் இததடடததெ் மதத உறபபெராகவை் 
ஆோலாசகராகவை்  இரநத ெஙகளததெரகறார். அெரத உதவயாோலோய 
ஏராளைாெ நறகள் நலகை் தடடததறக ெகாணடெரபெடடத.

ஆயனை் ெல மககய எழததாளரகளெ் நலகளை் மககயைாெ 
நலகளை் இதெைர ஆெணபெடததபெடவலைல எனெத ஏறறக் 
ெகாளளபெட ோெணடயோத. இத ஒர தனொரெக் கடட மயறசயாதலால் 
நலகததல் நலகைள ஆெணபெடதத வரமபை் எழததாளரகள், 
ஆரெலரகள் மனனலகைளத் தயாரததெ் ெஙகளககலாை்.

ஏ. ோஜ. கெகரடொ, ம. தைளயசஙகை,் ெ. அ. இராசரததெை,் ச. 
வலெரததெை,்  ெரதர், ோக. கோணஷ,் ெசாககெ,் ைஹாகவ, 
நலாெணெ,் சலைலயர் ெசலெராசெ,் ச. வ. ோெலபபளைள, 
அபதல் காதர் ெலபைெ, எஸ். ெொ., அ. மததலஙகை,் த. 
ஞாெோசகரெ,் எெ.் ோக. ைகாலஙகை,் ெசஙைக ஆழயாெ,் 
சாநதெ,் ெசழயெ,் ச. செோசகரை,் அ. இரவ, ெசமபயெ ்ெசலெெ,் 
எை.் ஏ. நஃைாெ,் , ோசாைலககள, தா. ொலகோணசெ,் ோசரெ,் ம. 
பஷெராஜெ,் ைைதல, இரா. செசசநதரெ,் இ. ொலசநதரை,் வ. 
எெ.் எஸ். உதயசநதரெ,்  ோடசததரெ ்ெசவவநதயெ,்  அொர்,  
அ. ொலைோொகரெ,் ோகாவநதெ,் இ. தயாகலஙகை,் எஸ்.எல்.எை.் 
ஹனொ, எை.் ஏ. ரஹைாெ,் ோகாவலர் ெசலெராஜெ,் சொ 
ெஜயராசா, சாரணா ைகயை,்  ொைா. ராஜோகாொல், தா. 
இராைலஙகை,் கா. செததமப, ோா. சபபரைணயை,் வ. செசாம, அ. 
ோயசராசா, அரள் ெசலெோாயகை,் அ. செராஜா, ெச. ோயாகராசா, 
க. ோடெசொெத, நலாநதெ,் ெொ. இரகெத, எெ.் ஆதைா, 
ொசோதெெ,் மரைகயெ,் ம. ெொனெமெலை,் சலபகா, ொ. 
அகலெ,் ஜொர், க. மரளதரெ,் ச. ெைௌெகர, ெைௌ. 
சததரோலகா, க. ப. அரவநதெ,் ரஞசகைார், க. சடடோாதெ,் ோநத, 
ெ. ஐ. ச. ெஜயொலெ,் எை.்ோக.எை.் ஷகெ,் இைளய அபதலலா, 
ோகாபொய ்செை,் க.ச. கலரததெை,் ச.கா. ெசநதோெல், கெக 
ெசநதோாதெ,் சவஸ் ரவ, ெோலைல க. ோெரெ,் அ. ெச. 
மரகாெநதை,் அந. ைெ. ோாகராஜெ,் அரணா ெசலலததைர 
உளளடட ெெரைளவ எழததாளரகளெ ்நலகள் நலகை ்
தடடததல் உளளெ.



நலகததல் ஒர நல் இைணககபெடெததாயெ் அத

• ஈழததெரைடயதாக அலலத ஈழை் ெதாடொெதாக இரகக ோெணடை.்

• நலாசரயரெ் அலலத ெதபபரைையாளரெ் அனைத ெெறபெடடரகக 
ோெணடை.்

இஙோக அனைத மனனலாக இைணயததல் ெெளயடெதறகாெத 
ைாததரோை ஆகை்.

பனெரை் ைாதர ஒபபதைல அளபெதெ் மலை் நலகை் தடடததெ் 
வைெததறொெ ெசயறொடடகக எழததாளரகள் ஒததைழபெதடெ் 
ஈழததெ் மககய கடட மயறசெயானறெ் ெஙகாளராகலாை். இதெைர 
உஙகள் நல் ஆெணபெடடரககாவடனை் எதரகாலததல் ஆரெமளள 
தனொரெலரகளால் உஙகள் நறகள் மனனலாககபெடெைத உஙகள் 
அனைத தணட நறகை்..

அனபபெதறகாெ மகெரகள்

• . , 90/3,   , -13T Kopinath New Chetty Street Colombo

• .  , 27- ,  , ,  13 0R Pathmanaba Iyer B High Street Plaistow London E AD

• . ,  811 #07-207,  ,  520811P Eelanathan Blk Tampines Ave Singapore



நலகை் தடடததககாெ மனனல் அனைத

________________________________________________ஆகய ோாெ,்

1. இைணயததல ்மெ்னற்களாக ைடடோை ெெளயடலாை்.
2. மெ்னறகள் எககாலததலை் எவவத ெணக ோோாககலை் 
ெயனெடததபெடக் கடாத.

ஆகய நெநதைெகளெ் கழ் ோாெ் எழதய/ எெத 
ெதபபரைையளள

இைணயததல் மெ்னறகளாக ெெளயட அனைதயளககோறெ்.

# நல் ெதபப
1. .............................. ..............
2. .............................. ..............
3. .............................. ..............
4. .............................. ..............
5. .............................. ..............

.............. .................
ஒபெை் தகத

சகல நறகைளயை்

ெெளயாக .... ஆணடகள ்கடநத சகல நறகைளயை்

கழககறபபடை் நறகைள ைடடை்
(ெொரததைாெைதத் ெதரக)
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