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ஆசிரிதர் க்கம் 

 

உத்டணம் ஜபநிதிடும் ணின்ணஞ்சரி ணின்ிடழ் இவ்பரண்டு டணிழ் இழஞத ணரரடு 2009-ன் சிப்ணொ ணரக 

ஜபநிபணகிண. 2009 பண ணரரடு ஜர்ஜணி ரட்டிலிணக்கும் ஜகரபரன் ல்கழக்கனகத்ணன் இழஞந்ண 

அக்பரர் 23-25 படடிகளில் ழஜணகிண.  "கஞி பனி கரண்பரம் டணிழ்" ணேம் பகரத்ணன் ஜர்ணன் 

ரட்டில் ழஜணம் ணௌடல் டணிழ் இழஞத ணரரரகும் இண. 

 

அம்ணரரட்டின் கணத்டங்குப் ணேபலின் இழஞஜபநிணரக இச்சிப்ிடழ் ணரரட்டில் ங்கு ஜணபபரணக்கு 

குணந்டகட்டில் டிதப்ட்டு ணின்படிபில் ஜபநிபணகிண. ணரரடு ணௌடிந்டவுன் இம்ணின்ிடழ் பனக்கம் பரல் 

உத்டணம் க்கங்கநில் ஜரணணக்கள் ணகர்பிற்கு ழபக்கப்டும். இவ்பிடனின் ணற்ஜரண சிப்ணொ ன்ஜபில் 

பரப்ரபில் ழஜணம் டணிழ் இழஞதம் 2009 ணரரட்டில் கந்ண ஜகரள்ந ணௌடிதரடபர்கலம் பினரபில் 

ஜணய்ிகரகபபணேம் (virtual) ங்குஜணம் பண்ஞம் பழக ஜசய்படரகும்.  

 

இக்கட்டுழகள் ஜரணபரக கஞிி சரர்ந்ட டணிழ் பநர்ச்சி ப்டி இணக்க பபண்டும், அடன் சணகர ிழ, குழகள் 

ன்ஜன் ணேம் பரக்கில் அழணகின். கஞிி சரர்ந்ட இழஞத பநர்ச்சி டணிழ் இணபழ கண்ிதரட 

ணொணப்ணொணரகும். அங்குத் டணிழ் வீணழ பர ணண ங்கநிப்ணொ வ்ஜபவ்பழகதில் அழணத பபண்டுஜணச் 

ஜசரல்கின் இக்கட்டுழகள். இழஞதக் கல்பி ன்ண ஜடரழணக் கல்பிழத எண டி பணப இட்டுச் ஜசல்லும் 

பனிதரகும். இழஞதத்டின் ல்லூகத்டன்ழணழத சரீித ணௌழதில் தன்டுத்டிரல் அக்கர குணகும் பரல் 

வீட்டிலிணந்டபரணற கற்ணக்ஜகரள்ந ணௌடிணம். இவ்பனிக் கற்லில்-கற்ித்டலில் வ்பழக அணுகுணௌழ படழப 

ன்ஜல்ரம் பசுகின் இக்கட்டுழகள். கஞிக்கும் ஜரிதர கஞிி ன்ண ணிட ண்ழநதின் உற் 

படரனன். குணகுக் கல்பிதில் ணரஞரக்கன் கற் ணெல்கநின் சரத்ழட க்கம் பரரிதரக ிழபில் ழபத்டிணந்டரப 

படழபதர பரண டுத்டிதம் ணௌடிணம். இப்பரண இச்ஜசதழணம் கஞிி ணிடணேக்கரகச் ஜசய்தத் 

ஜடரங்கிணள்நண. ணின்ஜலத்ணக்கழநத் படடி ணின்ணைல்கநின் சரத்ழட ஜரடிப்ஜரலடில் கண்டு ஜசரல்லும் டின் 

ஜற் படடுஜரிகள் இப்பரண பம் பத்ஜடரங்கிணள்ந. அவ்பழகதில் படடி, டணிழ் இக்கிதத்ழட ப்டிச் 

சுகிப்ண ன்ணம் ஜசரல்கின்ண இவ்பிடழ்.  

 

டணிழ் ஜணரனி சரர்ந்ட அிவும், ஜடரனில் ணட்ம் சரர்ந்ட ணழப்ணொழணணம் ஜகரண் டணிழ்ப் பிரியர்கள் இவ்பிடனின் 

கட்டுழகழநப் ழத்ணள்நர். இக்கட்டுழகழந பரசித்ண அனைவரும் தன்ஜணணரண பபண்டுகிபரம். 

 

இப்டிக்கு 

 
ர.கண்ஞன் 
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சர. கழப்ணொிடன் 

 

ணௌன்ணேழ : 

இணடரம் ணெற்ரண்டின் ஈடுதிழஞதற் கண்டுப்ிடிப்ரகக் கணடப்டும் கஞிி, இன்ண தன்ரட ணழபத 

இல்ழஜதன்ண ஜசரல்லுணநவுக்கு அழத்ணத் ணழகநிலும் பகரபரச்சிணள்நண. ணிட உழனப்ழணம், 

பத்ழடணம் கஞிசணர அநவுக்கு குழப்படரடு, ணிகத் ணல்லிதணர ணௌடிவுகழநணம் கஞி டந்ண 

ஜகரண்டிணக்கிண ன்ண பிதப்ர உண்ழணதரகும். கஞி ண்ம் உகஜணங்கும் ஜடரர்ணொ சரடணரகப் 

தன்டுத்டப்டும் இழஞதம் (இண்ர்ஜட்) டகபல்ஜடரனில் ணட்த்டில் ஜணம் ணொட்சிழத ற்டுத்டிணள்நண. 

இழஞதம், உகத்ழட இன்ண எண குக்கிரண ிழக்குச் சுணக்கிபிட்ஜடன்ண ஜசரல்க் கூடித ிழழத 

உணபரக்கிபிட்ண. “உக உதிர்கநில் கணபிகழந உணபரக்கும் ஆற்ல் ஜற்பன் ணிடன் ணட்டுபண” ன்ண 

கூிரர் ஆல்ஃஜஜட்பரஸ் (Alfred Wallace) ன் அிபிதல் அிஜர். ணிட பநர்ச்சிதின் பரற்ழ 

ஆரய்ந்ணப் ரர்த்டரல், ணிட சணௌடரதத்டின் எவ்ஜபரண ணௌன்பற்த்ணக்கும் எண கணபி கரஞணரக அழணந்டிணப்ண 

ஜடரிதபணம். அிபிதல் பிந்ழடகநில் என்ரக உணபரகிணள்ந கஞிழதச் சரர்ந்ண ல்பபண ணழகலம் 

பநபபண்டித கட்ரத ிழக்குத் டள்நப்ட்டுள்நண குிப்ித்டக்க என்ரகும். பரட்டி ிழந்ட உகில் 

ணரற்ங்கள் டபிர்க்க ணௌடிதரடழப. அந்ட ணரற்ங்கலக்பகற் கஞிப்ஜரிக் கல்பிழத எவ்ஜபரண இழநஜணேம் 

கற்ணக் ஜகரள்ந பபண்டிதண ணௌக்கிதணரண. அந்ட கல்பிதிரல், கஞி ண்ம் ணண டரய் ஜணரனிதரம் டணிழனப் 

ப்வும், பநர்க்கவும் ணௌன்ப பபண்டும். டணினின் ஜணழணணம் கஞிதின் சிப்ணொம் உஞப்டுணரரல் இண 

சரத்டிதணர என்ரகும். 

 

ஜரணலழ : 

டணினின் ஜணழணகள் : 

உக ஜணரனிகலள் னழணணம், இக்கித,  இக்கஞ பநணௌம் உழதழப கிபக்கம். இத்டீன், சீம், அணொ, 

சணஸ்கிணடம், டணிழ் ணௌடலித. அபற்ணள் டணிழ் டபி ழத ஜணரனிகள் கரஜபள்நத்டில் கழந்ணம், சிழடந்ணம், 

ண்படிபம் ணௌற்ிலும் ணரணட்டும் பிநங்குகின். ம் டணிழ் ஜணரனி என்ண ணட்டுபண த்டரதிம் ஆண்டுகட்கு 

ணௌன்ணேம் பசப்ட்டு பந்டண. இன்ணம் பசப்டுகின்ண. ரழநணம் பசப்டும். இத்டன்ழண ம் ஜணரனிக்கு ணட்டுபண 

அழணந்ட டிப்ண்ணொ ரம். ஜசன் ணெற்ரண்டு பழ, டணிழ் ஆரித ஜணரனிதிின்ணம் படரன்ிதண  ம்ி 

பந்டர். ம் ணௌன்பரர் கரல்டுஜபல், ி.ண. பரப், ல்லீசுணழ ணௌடர பணழ ரட்ிஜர்கள் ஆரித 

ஜணரனிழதணம் டணிழனழதணம் ஆரய்ந்டர். ஆரிதர்கள் இந்டிதரபிற்கு பணபடற்கு ணௌன்ப ரகரிகம் ணிக்க டிரபி 

ணக்கநரல் பசப்ட் ண்ஜணரனி டணிழ் ஜணரனி.  

டிரபி ஜணரனிகநர கன்ம், ஜடலுங்கு, ணழதரநம், ணல ணௌடர ஜடன்கத்டில் டற்பரண உள்ந 

ஜணரனிகலக்கு ல்ரம் டரதரய் பிநங்கும் டகுடி ஜற்ண டணிழ் ஜணரனிபத’  அவ்பிஜர்கள் ஆய்வு ண்ம் 

ிணபிர். ழனத கனித்ணம், ணொடித ணொகுத்டிணம் கரந்படரணம் டன்ழப் ணொணப்ஜரலிவுன் பநர்த்ணக் ஜகரண்ப 

பணபண டணிழ்ஜணரனி. இநழண குன்ரணல் பரழ்பண ம் டணிழ்ஜணரனி. இச்சிப்ிழ அிந்ட ஜ.சுந்டம்ிள்ழந டரம் 

இதற்ித ணபரன்ணஞீதத்டில், ‘ல்லுதிணம் உகும் ழத்ண அநித்ணத் ணழக்கிணேம் ஏர் ம்ஜரணள் 

ணௌன்ிணந்டடி இணப்ண பரல், கன்ணௌம் கநிஜடலுங்கும், கபின்ணழதரநணௌம், ணலபணௌம் உன் உடத்பட 



உடித்ண லந்டிடிணேம். சிழடதர உன் சீரிநழணத்டிம் பிதந்ண ஜசதல் ணந்ண பரழ்த்ணணபண’ ன்ண டணிழனப் 

பரற்ணகின்ரர். ‘ஜற்ிக்கண்ழஞணழத சிபஜணணரன் ணணழத் டணிழ்ச் சங்கப்ணொபர்கலன் எணங்கிணந்ண 

ஆரய்ச்சி ஜசய்ட எண் டீந்டணிழ்’ த்டிணபிழநதரற்ணொரஞம் டணினின் சிப்ழக் கூணகிண. ரடிதரர், “தரணிந்ட 

ஜணரனிகநிப டணிழ் ஜணரனிபரல் இிடரபண ங்கும் கரபஞரம்’ ன்கின்ரர். ‘இிழணத் டணிழ்ஜணரனி ணண – 

ணக்கு இன்ம் டணம்டி அழணந்டிட் ல்ணௌண’ ன்ண பரதரப் ணொகழ்கின்ரர் ரடிடரசரர். ணொபர் ஜணணக்கள் 

டணினின் நிழண, இிழண, பநழண கணடி, இன்ணிழ், 

பண்ணிழ், ழந்டணிழ், னந்டணிழ், எண்ணிழ், ஜடன்ணிழ் ப் பரண அழஜணரனி ஜகரடுத்ணப் 

ரரட்டுகின்ர். டணிழ் உதர்டிச் ஜசம்ஜணரனி ன்டழப் ரிடிணரற் கழஜர் ன்ணேம் டணினிஜர் டக்க 

சரன்ணகலன் ிணபிணள்நரர். டரன் பனங்கும் ரட்டிலுள்ந ஜணரனிகலக்கும் டழழணணம் அபற்ழபி ணிகுந்ட 

பணன்ழணத் டன்ழணணம் உள்ந ஜணரனிபத ‘உதர்ஜணரனி’ ப்டும். இவ்இக்கஞத்ழடக் ஜகரண்டு ஆரய்ந்டரல் ணண 

டணிழ்ஜணரனி ஜடலுங்கு, கன்ம், ணழதரநம், ணல ஆகித ஜணரனிகலக்கு ல்ரம் டழழணணம் அபற்ழபி 

ணிகுந்ட பணன்ழண டன்ழணணம் ஜற்ணள்நடரல் ‘உதர்ஜணரனிபத” ப்டும். டரன் பனங்கும் ரட்டிலுள்ந ணற்ழத 

ஜணரனிகநின் உடபிதில்ரணல் டித்டிதங்கபல் ஆற்லுழத ஜணரனிபத ‘டிஜணரனி’ ப்டும். டரன் 

ிஜணரனிக்குச் ஜசய்ணம் உடபி ணிகுந்ணம், அழப டக்குச் ஜசய்ணம் உடபி குழந்ணம் இணத்டப ணணொ. 

ிஜணரனிகட்குத் டணிழ்ஜணரனி ஜசய்ணம் உடபி ணவும் இல்ழ. ிஜணரனிதின் உடபி இல்ரணப டித்ணம் 

இதங்குபடரல் டணிழ்ஜணரனி ‘டிஜணரனிபத’ ஆகும். ‘டிணந்டித ண்ணொம் சீர்த்ட ரகரிகணௌம் ஜரணந்டித ணய்ஜணரனி ணொகல் 

ஜசம்ஜணரனிதரம்’ ன்ண ஜசம்ஜணரனிக்குரித இக்கஞம். இந்ட பழதழ டணிழ் ஜணரனிதின்ரல் அழணந்டிணப்ண 

ஜடநிவு. இர்ப்ட் ஜசரல் ணௌடிவுகலம் ஜரணள் ணௌடிவுகலம் இல்ரணல், ஜசரல்லுபன் கணடித ஜரணழநக் 

பகட்பன் ஜடநிபரக உஞபல்டரய், ழனத கனிந்ணம் ணொடித ணொகுந்ணம், டிணத்டம் அழந்ண ிற்பட 

ஜசம்ஜணரனிதின் சீர்ழண. இச்சீர்ழணணம் எலங்கும் டணிழ் ஜணரனிதின்ரல் ஜரணந்டி இணப்டரல் டணிழ் ‘ஜசம்ஜணரனிபத’ 

 அிஜர் கூணபர். 

 

ண்பரதிம் ஆண்டுகள் னழண பரய்ந்ட டணிழனச் ஜசம்ஜணரனிதரக அிபிக்க பபண்டும் ப்  ஆண்டுகநரகத் 

டணினிஜர்கள் பரரடிர். டணிழ் அழணப்ணொகலம், டணினக அசிதல் கட்சிகலம், ணரி அசுகலம் பரரடி பந்ட. 

இப்பரரட்த்டின் பலிழணழத உஞர்ந்ண டுபண் அசு 2004ஆம் ஆண்டு டணிழனச் ஜசம்ஜணரனிதரக அிபித்ணத் 

டணிழனணம் டணினழணம் ஜணழணப்டுத்டிணள்நண. டணிழன ‘ஜசம்ஜணரனி’ ஆக்கித ரம், அடழச் 

ஜசல்பஜணரனிதரகவும் ஆக்குடல் பபண்டும். ிணழ அிழப ல்ரம் டணிழ் ணெல்கநரய் படிக்க பபண்டும். ம் 

சந்டடிதிர் அபற்ழப் டிக்க பபண்டும். அபர்கள் டிர்கரத்டில் பஞிகத்ணழழத ட்டிப்ிடிக்க பபண்டும். 

அடற்குத் ணழஞணொரிணம் பழகதில் ‘ண்ணுபபரம் டணினில்! லணபபரம் டணினில்.’ன்ண சூலழப்பரம்! 

கஞித்டணிழ்: 

கஞிதின் சிப்ணொகள்: டீதின் கண்டுிடிப்ணொ, டிணப்ணொணௌழ ஆண. சக்கம், சரித்டித்ழட ணரற்ிதண. ணின்சரம், 

பரழ்க்ழகழத நிழணதரக்கிதண. கஞிதின் கண்டுிடிப்பர, அகி உகத்ழடணம் எண ழகதகச் சிப்ிக்குள் 

அங்கிபிட்ண. வீ சணௌடரதத்டின் அழதரநம் கரட்டும் ஏர் கணபிதரய் கஞி பிநங்குகிண. ணிட பரழ்பின் 

ிரிக்க ணௌடிதரட ஏர் அங்கணரய் ிழஞந்ணபிட்ண. ணக்கநின் அன்ர ழணௌழகள் எவ்ஜபரன்ிலும் கஞிதின் 

ஆடிக்கம் டபிர்க்க ணௌடிதரடண ஆகிபிட்ண. ஜடரக்க கரத்டில் கஞிகள் ல்கழக்கனகங்கநிலும் ஆய்வுக் 

கூங்கநிலும் ஆய்வுப் ஜரணநரகபப இணந்ண பந்ட. 1951-ல் டரன் கஞி பிற்ழக்கு பந்டண. படிங்கன் 

ிணபம் ணௐிபரக்-1 கஞிழத அஜணரிக்க அசுக்கு பிற்ண. ணிகப்ஜரித கட்டித்டில் ிணபப்ட் அக்கஞி, 

ணக்கள் ஜடரழக கஞக்ஜகடுப்ணொக்கு தன்டுத்டப்ட்ண. அடன்ிகு பரக பிற்ழக்கு பந்ட கஞிகலம், 
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ணெணபர் எப பத்டில் ஞிதரற்க் கூடித ஜணணௌகக் கஞிகள் (Main Frames) ஆகும். இபற்ழ ணிகப்ஜரித 

பஞிக ிணபங்கள் தன்டுத்டக்கூடித பழகதில் சிித (mini) கஞிகள் அடுத்ண பிற்ழக்கு பந்ட. 1971-ம் 

ஆண்டு ணண்ஜசதலி (micro processor) கண்டுிடிக்கப்ட் ின் கஞி பநர்ச்சிதில் அடிபபகம் ற்ட்ண. 1977-ம் 

ஆண்டு பிழக்குழந்ட ணிகச்சிித (micro) ஆப்ிள் II கஞிகள் பிற்ழக்கு பந்ட. ிணபங்கள் ணட்டுபண 

கஞிழத ற்டுத்ட ணௌடிணஜணன் ிழணரி, டிதரரின் ஜசரந்ட தன்ரட்டிற்கும் கஞிழத ணரற்ரஜணன் 

சிந்ட ிழ ற்ட்ண. 

ிணபங்கள் டத்டம் அலுபகங்கநில் தன்டுத்டி பந்ட டித்ட கஞிகழந ன்ரக ிழஞத்ண கஞிப் 

ிழஞதங்கள் ணற்ணம் (Computer Network)) எப அலுபகத்டில் (Local Area)) எண ஜணகரில் (Metro Area)) 

ணற்ணம் ரடு ணௌலபடிலும் உள்ந (wide Area)) கிழநகநில் உள்ந கஞிகழந எணங்கிழஞத்ணம் ிழஞதங்கள் 

உணபரகி. டகபல் ணற்ணம் ண்ரடரங்கழந கிர்ந்ண ஜகரள்பண இடன்ண்ம் நிடரண. இந்ட ிழஞதங்கள் 

ஏணங்கிழஞக்கப்ட்டு இழஞதம் உணபரண. உகின் ந்ட ண்ழதிலிணந்ணம், பபண ந்ட ண்ழதில் குபித்ண 

ழபக்கப்ட்டுள்ந டகபல் கநஞ்சிதத்ழட எண ஜரடிதில் ஜ இழஞதம் உடபிதண. கஞிதின் தன்ரடு, இன்ண 

அழத்ண ணழகநிலும் பிரிபழந்ணள்நண. கழதில் பரங்கும் ஜரணலக்கு ில் பரடுபண ஜடரங்கி, ஜசவ்பரய் 

கிகத்டில் ஆநில்ரட பரகத்ழட ணோணிதிலிணந்பட இதக்குபண பழ கஞிதின் தன்ரடுகள் பிரிபழந்ணள்ந. 

ஜபணணப கஞக்குப் பர ணட்டுபண கஞிப்ஜரி ன் ிழ ணரிபிட்ண. ஜடரனில்ணழ, ணணத்ணபத்ணழ. 

டகபல் ஜடரனில்ணட்ம், த்டிரிக்ழகத்ணழ, பங்கிகள் ணௌடலித ல்ரத் ணழகநிலும் கஞிப்ஜரிதரண 

டிதரட்சி த்டி பணகிண. டகபல் ஜடரனில்ணட்த்டில் இன்ண ணௌன்ிழ பகிக்கும் இழஞதத்டின் ஆடரபண 

கஞிப்ஜரித்டரன் ன்ண ணணக்க ணௌடிதரட உண்ழண.  ணிடர்கள் ஜசய்ணம் பபழழத கஞிப்ஜரிதரண 

கஞபத்டில் ஜசய்ண ணௌடித்ணபிடுபடரல் கஞி ல்ரத்ணழகலக்கும் அத்டிதரபசிதணர என்ரகி பிட்ண. 

ஜரித ஜடரனிகங்கநில் ண்ப்ஜரணள்கள் ஜகரள்ணௌடல் ஜடரங்கி ஜரணள் படிபழணப்ணொ, உற்த்டி, ழகதிணப்ணொ, 

பிற்ழ, பரடிக்ழகதரநர் பசழப பரன் அழத்ண படிக்ழககலம் கஞி ண்பண ழப்ஜணகின். 

சரழகநில் பரகப் பரக்குபத்ழட எலங்குப்டுத்ட, ரடு ணௌலபடிலும் உள்ந ஜடரழபசி ஜடரர்ழகழந 

இதக்க, பரிழழத ஆய்வுச் ஜசய்ண ணௌன்ஜச்சரிக்ழகச் ஜசய்த கஞிகபந தன்டுகின். ணரஞபர்கலக்கு 

கல்பி திற்ணபிக்கும் ஞிகநில் ல்லூகக் கஞிஞிகள் (Multimedia Computers)) ங்கு கஞிசணரண. ஏர் 

அலுபகத்டின் ஆபஞத் டதரரிப்ணொக்கு ணட்டுணின்ி ிடி ிர்பரகம், டகபல் ரிணரற்ம் பரன் ஞிகலக்கும், 

ணெகங்கநில் ணொத்டக ரிணரற்ம், பங்கிகநில் பழபபரழ, கரபசரழ பனங்கல், பணந்ண தில் பிணரப் 

தஞத்ணக்கு ணௌன்டிவு ஜசய்டல் உள் க்குழத அன்ர அலுபக ஞிகநிலும் கஞிிதின் ங்கு 

அடிகணரக உள்நண. ணணத்ணப ணழதில் பரழதக் கண்டுிடிப்ண ணட்டுணன்ி ணிட ண்ழநதிலும் இதக்கத்டிலும் 

சிக்கர அணழப சிகிச்ழசகழந கூ ஜபற்ிகணரக ணௌடிக்கவும், சீிப் ரய்ந்ண பணம் டிரிதின் வுகழஞழத 

கூ கண் இழணக்கும் பத்டில் கஞிதின் உடபிணன் கண்ிந்ண அனித்ணபிவும் ணௌடிணம். இத்டழகத சிப்ணொ 

பரய்ந்ட கஞிிதின் ணற்ஜணரண சிப்ம்சணர இண்ர்ஜட் ப்டும் இழஞதம் உகம் அழத்ழடணம் எண 

கிரணணரய் ஆக்கிபிட்ண (Global Village).).  இங்கநிலுள்ந கஞிகள் (Computers) ஜசதற்ழகபகரள் ண்ம் 

இழஞக்கப்டுபண, இழஞதம் ப்டும் எண சிந்டிதின் பழபரல் உகின்  ரகங்கழந இழஞப்டரல் 

இடழ பழத்டநம் (Website) ன்ணம் அழனக்கிரர்கள். எண குிப்ிட் ணின்ணௌகபரிழத ரம் டட்ச்சு ஜசய்ண, 

ணக்குத் படழபதர பழத்டநத்டிற்குச் ஜசன்ண டகபல்கழநச் பசகரிக்க ணௌடிணம்.  கஞிப்ஜரிகழந எண 

டழழண கஞிப்ஜரி இழஞந்ண அடிலிணந்ண டகபல்கள் ஜசதற்ழகக் பகரநிற்குச் ஜசல்கின். ஜசதற்ழகக் 

பகரநிலிணந்ண பபஜரண டழழணக் கஞிக்கு ஜசல்லும் டகபல்கநரண அடணேன் இழஞக்கப்ட் ணற் 

கஞிப்ஜரிகலக்கு டகபல்கழந அணேப்ணொகிண. இச்பசழபழத ி.ஸ்.ன்.ல். பரன் அசு சரர்ந்ட 

ிணபங்கலம் பபண ிணபங்கலம் ஜசய்ண பணகின். ஜடரனில் ணொட்சிக்கு அடுத்டடிதரகத் டகபல்ணொட்சி 



இழஞதத்டின் ண்ணரய் இன்ண உழகக் கக்கி ஜகரண்டிணக்கிண. இன்ண ணிடன் கரழ ணௌடல் ணரழ பழ 

உள்ந டண அழத்ண ஞிகழநணம் இழஞதம் ண்பண ிழபபற்ிக் ஜகரள்ந ணௌடிணம். ஜசய்டித்டரள் டித்டல், 

உபிர்கலக்கு கடிடம் அணேப்ணொடல், அிஜர்கலன் கந்ணழதரல், கணத்ண ரிணரற்ம், ண்ர்கலன் 

அட்ழ, இழச, சிிணர, ஜரலணபரக்க பிழநதரட்டு, ணெகப்டிப்ணொ, ஜடரழப்பசி உழதரல், தில் ஃ 

பிணரப்தஞ ணௌன்டிவு ஃ ல்கழக்கனகத்டில் டித்ண ட்ம் ஜ, கழதிலுள்ந ஜரணள்கழந ரர்ழபதிட்டு 

படர்வு ஜசய்ண ஞம் ஜசலுத்டி பரங்குடல் ணற்ணம் படழபப்டும் அழத்ண பிங்கழநணம் குிப்ிட் 

ணின்ணௌகபரிணள்ந பழத்டநத்டிற்கு ஜசன்ண கண்டுிடித்ண ணரிடணரக ஜசதல்வும், கஞி ண்ம் இழஞதத்டில் 

இழஞத்ணக் ஜகரண்டு ஜ ணௌடிணம். சர்பபடச ிணபங்கள் டங்கலக்குள் டகபல்கழந ரிணரற்ம் ஜசய்ணக் ஜகரள்ந 

இன்ண டரல் ணழழதபி இழஞதத்ழடபத தன்டுத்ணகின்ர் ன்ண குிப்ித்டக்கடரகும். கஞிதின் 

சிப்ணொம், கஞிதின் ண்ம் ஜப்டும்  

இழஞதத் டணிழ் : 

இழஞதம் ண்ம் டணிழன உகஜணங்கும் ப்வும், டணிழன கரக்க ஜணணநவு ணௌதற்சிகள் பணற்ஜகரள்ந 

ணௌடிணஜணன்டரல், அடில் ஜபற்ிஜ ணௌடிணஜணன் ம்ிக்ழகணம் ிகரசணரக உள்நண. டணிலம் கஞிணம்! இன்ண 

கஞி அிவு டணினக இழநஜர்கநரல் பிணம்ி டிக்கப்டும் கல்பிதரக உள்நண. டணிழ்ரட்டின் சிித கிரணங்கள் 

ணற்ணம் ண்ழணௌடுக்குகநிஜல்ரம் கஞி கற்ண டணம் திற்சி ழணதங்கள் ஜணகிணள்நபடரடு, ணரஞபர்கள் 

ணட்டுணல்ரணல் சணௌடரதத்டின் அழத்ணப் குடி ணக்கலம் கஞிதில் திற்சி ஜ ஆர்பம் கரட்டுகின்ர். 

அச்சுத்ணழதில் ணழனந்ட ணௌடல் இந்டித ஜணரனி டணிழ் ன் ஜணழண ற்கபப ம் ஜணரனிக்கு உண்டு. 

இழஞதத்டில் ணழனந்ட ணௌடல் இந்டித ஜணரனி டணிழ்டரன். டணிலக்ஜகன்ப டணினில் 13 ஆதித்ணக்கும் பணற்ட் 

இழஞதத்டநங்கள் இணப்டரக கஞக்கிப்ட்டுள்நண. இந்டித ஜணரனிகநிபபத கஞிக்ஜகன்ண டிதரகப் 

த்டிரிக்ழக ஜபநிபந்டண டணிழ்ஜணரனிதில் டரன். கஞி அிபிதல் ஜடரர்ர ரநணர ணொத்டகங்கலம் கந்ட 

இண்டு ஆண்டுகநில் டணிழ் ஜணரனிதில் ஜபநிதிப்ட்டுள்ந. ஜணன்ஜரணள் உணபரக்கத்டில் உகிபபத 

ணௌன்ி பகிக்கும் இந்டிதரபில் டணிழ்ரட்டு இழநஜர்கநின் ங்கு ணௌக்கிதணரண. உகின் அழத்ண ணௌன்ி 

ிணபங்கநிலும் டணினர்கள் ணௌக்கிதப் டபிகநில் உள்நர். த்டிரிக்ழக, பரஜரலி, ஜடரழகரட்சிகநில் 

ரள்படரணம் கஞித்ணழ சரர்ர ஜசய்டிகள் பந்ட பண்ஞம் உள்ந. இந்டிதரபில் கஞி பினிப்ணொஞர்வு 

அடிகணௌள்நண டணிழ்ரட்டில் டரன் ன்ண ணொள்நி பிங்கள் குிப்ிடுகின். 

ள்நிகநிலும், கல்லூரிகநிலும் ணரஞபர்கள் கஞி அசிதழத் படர்வு ஜசய்ண பிணம்ிப் டிக்கின்ர். கஞித் 

டிழகநில் டணிழ்ஜணரனி உரபந்ணக் ஜகரண்டிணக்கிண. உழத் ஜடரகுப்ரநர்கள் (Text Editor)) ஜசரல்ஜசதலிகள் 

(Word Processor) டகபல்கள் பணரண்ழண (Data base Management) ணின்ஞ்சல் (E-mail) இழஞத உரபி 

(browser) கஞக்கிதல் ஜடரகுப்ணொகள் (Account Packages) குனந்ழடகள் ணரஞபர்கலக்குப் தன்டும் ரங்கள், 

ஜபநிரட்டில் பரலம் ணக்கள் டணிழ் கற்ணக் ஜகரள்ந உடவும் ஜடரகுப்ணொ, ல்லூக பிழநதரட்டுகள் (Multimedia 

Games) இன்ணம் இழபப் பரன் ஜணன்ஜரணள் ஜடரகுப்ணொகள் டணிழ்ஜணரனிதிபபத ஜபநிபந்ண 

ஜகரண்டிணக்கின். இத்டழதிணந்ணம் கஞி ண்ம் டணிழ் பநர்க்க, கஞி உடபிதரல் டணிழன உகஜணங்கும் 

பச் ஜசய்த, ஜணணநவு ணௌதற்சிகள் பணற்ஜகரள்நப்பில்ழ ன்ண பபடழக்குரிதடரகும். எவ்ஜபரண 

கரக்கட்த்டிலும் சி ணௌதற்சிகள் பணற்ஜகரள்ந ணௌடிஜபடுக்கப்ட்டு, அழப ணௌலணம் ஜசதல்டுத்டப்ரட 

ிழதிபபத ணௌங்கிப் பரய்பிடுகின். ரன்கரம் டணினரகித அிபிதல் டணினின் ஏர் அங்கணர கஞித் 

டணினின் பநர்ச்சி, குிப்ித்டக்க அநபிற்கு இல்ரணற் பரபடற்கு ல்பபண ணௌக்கித கரஞங்கள் உள்ந. 

 டணிழ் கஞி ற்ித பினிப்ணொஞர்வு குழபரகபப உள்நண. 

 டணிழ் கஞி கல்பிதரல் ஜணணநவு பரய்ப்ணொகள் (பபழபரய்ப்ணொ ணற்ணம் இட ணழகநில் பரய்ப்ணொ) 

கிழக்கரண ன் டபர ண்ஞம் பி கிக்கிண. 

 ஆங்கி கஞி அிவு இணந்டரல் டரன் அகித்டில் ணொகழ் ஜ ணௌடிணஜணன்ண டிஞிக்கப்ட் கணத்ண. 

 டணிழ்கஞி ற்ி படழபதர அழத்ண பிங்கலம் இல்ரடண எண கரஞம். 
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 டணிழ் ஜணரனிதில் இழஞத டநங்கள் ஜணணநவு உள்நபட டபி, டணிழன பநர்க்கும் பழகதிபர, டணினின் 

ஜணழணழத ஜசரல்லும் பழகதிபர, குிப்ித்டக்க இழஞத டநங்கள் இல்ழ. 

 டணிழ் கஞிப் ற்ித பிங்கழந டரங்கிதப் ணொத்டகங்கலம், டுகலம் குழபரகபப உள்ந. 

 டணிழ் கஞிச் ஜசரல்கரடிகள் ணிகக் குழபரகபப ஜபநிபந்ணள்ந. 

 ண்ன்ண இட்சம் பரர்த்ழடகள் ஜகரண் டணினின் சிப்ழ ணௌலழணதரகத் டரங்கித இழஞதத்டநங்கள் 

இல்ழ. 

 ி ஜணரனிணக்கள் டணிழன அிந்ண ஜகரள்லம் பழகதில் கஞித் டணிழன நிழணதரக்க பபண்டும். 

 டணிழ் ணின்ஞ்சல்கள், டணினில் குணந்டகபல்கள் அணேப்ணொபண அடிகப்டுத்டப் பபண்டும். 

 டணினின் ஜணழணழதச் ஜசரல்லும் பபடங்கள், இடிகரசங்கள், ணொரஞங்கள், கரபிதங்கள், கரப்ிதங்கள், 

இக்கஞ இக்கித ணெல்கள், கழட, கபிழட, ணொடிங்கள், ரகங்கள் ற்ித டணிழ் இழஞதத்டநங்கள் 

ரநம் உணபரக்கப் பபண்டும். 

 கஞித் டணிழ் டட்ச்சுப் தில்பபரரின் ண்ஞிக்ழகணம், டணிழ் கஞித் டட்ச்சுப் ற்ித பினிப்ணொஞர்வும் 

குழபரகபப உள்ந. 

 டணிழ் கஞி ற்ித பினிப்ணொஞர்வு கணத்டங்குகள் ணரரடுகள், பிபரடங்கள் ஆங்கரங்பக த்டப் 

பபண்டும். 

 கஞி ண்ம் டணிழ் பநர்க்க டணினக அசும் ல்கழகனகங்கலம் டணிழ் சங்கங்கலம் டுக்கும் ணௌதற்சிகள் 

பநர்ந்ண பணம் அிபிதல் பபகத்டிற்கு ஈடு ஜகரடுப்டரக இல்ழ.  

சி டிர்கள் ணற்ணம் டிதரர் ிணபம் பணற்ஜகரண்டுள்ந ணௌதற்சிகள் குிப்ிப் பபண்டிதழபதரக 

உள்ந. டணிழ் பநர்ச்சிக்கரகவும், டணிழ்கஞி பணம்ரட்டிற்கரகவும், உகத் டணிழ்த் டகபல் ஜடரனில் ணட்ணன்ம் 

பணற்ஜகரள்லம் டீபி ணௌதற்சிகள் குிப்ித்டக்கழப. குிப்ரக உக ணௌலபணம் பிணள்ந 

ஜணரனிணஞர்பரநர்கழந எணங்கிழஞத்ண, பிபரடங்கள், ணரரடுகள் த்டி அடன் ண்ம் ிழபபற்ப்டும் 

ல்பபண டீர்ணரங்கள் ணற்ணம் ஆபரசழகழந அசுக்கு ஜடரிபித்ண அடடிப்ழதில் அசு ல்பபண 

ஆக்கப்ணோர்பணர டிட்ங்கழந டணிழ் பநர்ச்சிக்கரக உணபரக்க, பனிகரட்டிதரக இணப்ண ரரட்டுடற்குரிதண. 

ணஞழப ணௌஸ்டரபின் கஞி கழச் ஜசரல் - டணிழ் அகரடி டணிழ் கஞி பநர்ச்சிக்குப் ஜணம் தநிப்டரக 

உள்நண. டணிழ் டிசரிகநில் “டிணர்” த்டிரிக்ழக கஞி ண்ம் டணிழனப் ப்ணொபடில் அடிக ஆர்பம் கரட்டி 

பணபணம் ரரட்டுடற்குரிதண. அசு ள்நிகநில் கஞி அிபிதல் கட்ரதணரக கற்ணத்டப்டுஜணன் டணினக 

அசின் அிபிப்ரல், கிரணங்கநில் திலும் ணரஞபர்கள் கஞி அிபிதல் ணட்ங்கழந டரய்ஜணரனிதரகித டணிழ் 

ஜணரனிதிபபத கற்ண பணபண ரரட்த்டக்கடரகும். 

டணிழ் கஞி ண்ம் டணிழனச் ஜசம்ழணதரக்கவும் டணிழன உக ணக்கள் பசிக்கும்டி ணரற்வும், படழபதர 

அழத்ண ணௌதற்சிகழநணம் பணற்ஜகரள்ந பபண்டும். டணினில் சிிணரவுக்கு ஜதர் ழபத்டரல் சலுழக ன் அிபிப்ணொ 

பரல் டணிழ் கஞி கல்பிழத பணம்டுத்ட, டணிழ் கஞி கல்பிதின் அத்டிதரபசிதத்ழட ல்பரணக்கும் ணொரித ழபக்க, 

சலுழக டிட்ங்கழந அிபிக்க பலிணணத்ட பபண்டும். கஞி அிபிதல் பநர்ந்ட பபகத்டில், கஞி டணிழ் 

பநபில்ழ ன்டற்கர கரஞங்கள் கண்டுிடிக்கப்ட்டு அடழ கழநத பபகணர படிக்ழக டுக்க 

பபண்டிதண ணௌக்கிதணரடரகும். பச்சுத்டணினில் ஜல்ழத் டணிழ், பகரழபத் டணிழ், ஜசன்ழத் டணிழ் ன்ஜல்ரம் 

பனங்கப்டுபண பரல் கஞித் டணிலம் ஊணக்கு எண படிபம், ரட்டுக்கு எண படிபம்  ஆகிபிடுபபரஜணன் 

அச்சணௌம் னரணலில்ழ. அிபிதல் ன்ண அழத்ணகுக்கும் ஜரணபரண. அணபர கஞித் டணிலம் 

டணிழ்பசும் சணௌடரதம் ங்கும் என்ணபரல் தன்டுத்டப்பபண்டும். 

ஜபநிரடுகநில் பரலம் டணினர்கள் டணிழ்ஜணரனிழதக் கற்ணப் தன்ஜ டணிழ் இழஞதப் ல்கழகனகம் (Tamil 

Virtual University) உணபரக்கப்ட்டுள்நண குிப்ித்டக்க என்ரகும். அபட பரன்ண இழஞதத்டில் ஜகரட்டிக் 



கிக்கும் டகபல் கநஞ்சிதத்ழட டணிழ்ரட்டின் அழத்ணப் குடி ணக்கலம் ஜற்ணம் தழணம் பழகதில் சணௌடரத 

இழஞத ழணதங்கழந அசு ற்டுத்டி பணபணம் எண ணௌன்பற்த்டிற்கர டிக்கல்ரக உள்நண. 

ணௌடிவுழ : 

கஞிதின் ண்ம் டணிழன பநர்க்கவும், உகஜணங்கும் டணினின் ணொகழனப் ப்வும் டற்பரண ஜணம் பரய்ப்ணொக்கள் 

உள்ந. கஞித் ணழதின் பிரிபர, பலுபர பநர்ச்சி உகநரபித ணௌழதில் ணிட பரழ்பின் அழத்ணக் 

கூணகநிலும் டன் ஜசல்பரக்ழகப் டிந்ண பணகிண. இன்ழத, ரழநத கல்பிணௌழ கஞிழத அடிப்ழதரகக் 

ஜகரண்டு அழணபண டபிர்க்க ணௌடிதரட என்ரகிபிட்ண. இத்டழகத சூனலில், டணிழன ணிக பபகணரக கஞி ண்ம் 

பச் ஜசய்த தரபணம் ணௌதற்சி ஜசய்த பபண்டும். கஞித் ஜடரனில் ணட் பநர்ச்சி இந்டிதரபில் குிப்ரகத் 

டணிழ்ரட்டில் அரிடணரக உள்நண. டணினகத்டின் ணௌன்பற்த்டிற்கு கஞிக் கல்பிணம், அழடத் ஜடரர்ந்ண கஞித் 

டணிலம் ஜணம் கரஞிகநரக அழணத உள்நணம் குிப்ித்டக்கடரகும். உக அங்கில் ணண டரய்ஜணரனிதரம் 

டணிலக்ஜகன்ண டிதித்ழட ற்டுத்டவும், டணினர்கநின் ஜணரனித்டிழணழத பநர்க்கவும் டணிழ் கஞி கல்பிழத 

டிர்கர சந்டடிகலக்கு அிணௌகப்டுத்ணபபடரடு அடன் இன்ிதழணதரழணழதணம் உஞர்த்ட பபண்டிதண 

டணினரர்பம் ஜகரண் எவ்ஜபரணபரின் டழதரதக் கழணதரக இணக்க பபண்டும். 

கஞி ண்ம் டணிழன பநர்ப்டற்கு உள்ந ல்பபண டழகழநணம் ீக்கி, உகின் ணௌணஜணரனிகள் என்ரக 

பிநங்கும் டணிழனப் ரணகரக்க படிக்ழககள் டுக்கப்ட்டு பணம் அபடபபழநதில், டணினின் ஜணழணழதணம் 

பச் ஜசய்த ணௌதற்சிகள் பணற்ஜகரள்ந பபண்டும். எண ஜணரனி பநணம்பரண அழடச் சரர்ந்ட சணௌடரதணௌம் 

ஜணணநபில் பநர்ச்சிதழந்ண டழ ிணிர்ந்ண ிற்கும் ன்ழட, டணினர்கநரகித ரம் உஞர்ந்ண ம் ஜணரனிழத 

கரக்கவும், ம் சணௌடரதத்ழடக் கரக்கவும், டணிழ் கஞி கல்பிழதக் கற்படரடு, டணிழ்பனி இழஞதத் டநங்கழநணம் 

ஆர்பணௌன் பபபற்க பபண்டும். ணொடித டணிழ் இழஞதத்டநங்கள் உணபரக்கவும் ணௌதற்சிக்க பபண்டும். 
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ணின்ணஞ்சரி 2009 க்கம் 11 

 

ணின்படிபில் படடுபபரம் சங்கத் டணிழனணம் க்டித் டணிழனணம்! 

 

பரசு அங்கரடன் 

ஜன்சில்பபிதரப் ல்கழக் கனகம் 

 

சங்கத் டணினிின்ண இக்கரத் டணிழ் பழ டணிழ்ச் ஜசரற்கலம் இக்கஞணௌம் பநர்ந்ட பிடத்ழடப் டிப்ழட 

பரற்ண ஜணரனிதிதல் ரம்!   சங்கத் டணிழ் இக்கித ணெல்கழநப் ணொட்டிதிணக்கிபன். ணபர ணற்ணம் பர 

லடித டிரபி ஜணரனி ஜசரற்ிப்கரடிழத அசிதிணக்கிபன்.  ஜசன்ழப் ல்கழக்கனகப் பகரடிழதப் 

ணௌழ பரக்கிதிணக்கிபன். ஆரல் இபற்ில் ஜரட எண அணேபம் ணின் படிபில் உள்ந டணிழ் 

இக்கிதங்கநில் ஜசரற்கழநணம், பரக்கிதங்கழநணம் படடும் பரண ற்டுகிண.  க்டி இக்கிதங்கலம், சங்க 

இக்கிதங்கலம், உழழகலம், கபிழடகலம், கட்டுழகலம் ணின் உணபம் ஜற்ண ஏக்கலிலும், 

ிச்ிதிணைபணம் ணொகுந்ண ணொப்ட்டு பணம் பரண கிழக்கும் ணொணப்ணொண டகபல்கள் ண்ஞிங்கர. 

http://www.thetamillanguage.com/sangam/  ன் ணௌகபரிதில் டணிழ்ச் ஜசரற்கழநப் ிய்த்ணப் ிடுங்கிப் பரட்டுப் 

ரர்க்கும் பரண இப்டிஜதல்ரம் டணிழ் பநர்ந்டிணந்டிணக்கிடர  ண்ஞி பிதப்ழதணௌடிகிண.   

 

“ரம்” ணேம் உணழ டுத்ணக்ஜகரள்லங்கபநன்! இண ப்டி டணினில் பந்டண  அிதபபண்டுணரரல் இபடரடு 

ஜடரர்ணொழத  ஜரணழநணம் பரக்கபபண்டிணள்நண!  “ணௌடிணம்”, “பபண்டும்”, “கூடும்” ன் ஜசரற்கலக்கு  எண 

பபர் இணக்கிண அந்ட பபர்ச்ஜசரற்கள் எவ்ஜபரன்ணக்கும் எண ஜரணள் இணக்கிண. ஆரல் இந்ட “ரம்” ன் 

பிகுடிக்கு எண பபர் இல்ழபத! இண பநர்ந்ட பரணடரன் ன்பபர  பிதந்ண இழடச் சங்கத் டணினிலும் க்டித் 

டணினிலும் படடிரல் எண உண்ழண ணொப்டும்.  இவ்பிகுடி க்டிதிக்கிதக் கரங்கநில்டரன் உணபரகிணள்நண. 

சங்கத் டணிழ்க் கரத்டில் இழடப் தன் டுத்டிதடற்கர எண அிகுி ஜடன்பபதில்ழ. அடிலும் இவ்பிகுடிழதப் 

க்டி இக்கிதங்கநில் குிப்ரகத் டிணணந்டித்டில் படரண்டித் ணணபிப் ரர்க்கும் பரண “அணத்டல் ஆகும்”, 

“ரகும்”, “ஜசதரகும்”, “டழப் ரகும்”, பரன் ஜசரற்ஜரர்கபநரடு இவ்பிகுடிக்கு இணக்கும் ஜடரர்ழ 

ரம் கரஞரம். “ரர்க்கல் ஆகும்” ன்ண லடிக் ஜகரண்டிணந்டபர்கள் “ஆகும்” ன் ஜசரல்ழ “ஆம்”  ணரற்ி 

“கரஞலும் ஆபண”,  “இணக்கலும் ஆபண” ன்ண லடிப் ின்ர் “கரஞரபண”, “ஜசரல்ரபண”  லடத் 

ஜடரங்கிபிட்ர்.  இந்ட ண்ன்ண ிழக்கர டுத்ணக்கரட்டுகலம் க்டி இக்கிதங்கநில் இணப்ழட ரம் கரஞல் 

ஆபண! ணன்ிக்க! கரஞரம்!   த்ஜடரன்டரம் ணற்ரண்டு பழ “ரர்க்கல் ஆகும்”, “ஜசரல்ல் ஆகும்” ன்ஜல்ரம் 

சநணரக லடிதிணக்கிரர்கள்.  ின்ர் “ரர்க்கரம்”, “ஜசரல்ரம்” ன் பனக்குச் சநணரக பந்ட ிகு “ரர்க்கல் 

ஆகும்”, “ஜசரல்ல் ஆகும்” பரன் ஜசரற்ஜரர்கநின் பனக்கு ணங்கிதிணக்கிண. எப ஜரணழநக் ஜகரண் இண 

பனக்குகள் இணப்ின் அடில் எண பனக்கு ஜசதலினக்க பரய்ப்ணொ உண்டு ன்ர் பரற்ண ஜணரனிதிரநர்கள்.  இங்கு 

டுத்ணக் கரட்டுகநரகக் ஜகரடுத்ணள்ந ஜசரற்கழநணம் பிகுடிகழநணம் பணற்கூித இழஞத டநத்டில் பரட்டுத் 

படடித்டரன் ரணங்கபநன்!  

 

“ஜணரனி” ன் ஜசரல்லின் ிப்ழப் ரணங்கள்! பபடிக்ழகதரக இணக்கும்!  “ஜரய்ம்ஜணரனி”, “ஜடுஜணரனி”, 

“ஞிஜணரனி”, “படஜணரனி” ப் “பச்சு” ன்ணேம் ஜரணநில் இச்ஜசரல்ழப் தன்டுத்டிணள்நர் சங்ககரத்டில்.  

“ஜஞ்சுஞ ஜணரனி”, “ஜண்ஜ ஜணரனித”, “ணண ஜணரனிந்டம்” ன்ண இழட எண பிழதரக “ஜசரல்” ன்ணேம் 

ஜரணநிலும் தன்டுத்டிணள்நர் சங்கப் ணொபர்கள்.  க்டிக்கரத்டிலும் இச்ஜசரல் இப்டிபத பனக்கில் 

இணந்டிணக்கிண.  “டிழஞ ஜதர்த்டிட்டு  படஜணரனி ஜணரனிந்டண” ன்கிரர் ணரஞிக்கபரசகர். டணிழன எண “ஜணரனி” 

ன்ண சங்கத்டில் கூிதிணக்கின்ர ன்ண பரக்குங்கரல் ணக்கு எண பிதப்ணொடரன் கரத்டிணந்டண.  “டணிழ் கூணம் 
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ல்லுகம்” வும் “ஜசந்டணிழ் ித்ண பனக்ஜகரடு சிபஞி” ன்ணம் கூணகிரர் ஜடரல்கரப்ிதர். “சங்கணௌகத் 

டணிழ்ணரழ த்ணம் பல்ரர்” ன்கிண டிவ்தப் ிந்டம்.  “ண்ன் உழஜசய்ட ண்பரதிந் டணிழ்” ன்ணம் “இழபன் 

ழத்டன் டன்ழ ன்ரகத் டணிழ் ஜசய்ணணரப” ன்ணம் கூணகிரர் டிணண்ர்.  “டணிழ்ஜணரனி பசும் ல்லுகம்” 

ன்பர! “ன்ழத் டணிழ் ஜணரனிதில் இழபன் லடச் ஜசரன்ரர்” ன்பர ன் இபர்கள் லடபில்ழ? 

“படணணத் டணிழ்ஜணரனிதில் ஜணரனிந்டண” ன்ண ன் ணரஞிக்கபரசகர் கூபில்ழ? ன்ண பரன் பிரக்கள் 

லகின்.  இழட பரக்கும் பரண “ணத்டணினன் ரன்”! “டரழத் டணினர்கள் ரம்” ன்ஜல்ரம் ரம் ஜசரல்லிக் 

ஜகரள்பண பர சங்கத் டணினர்கலம் ஜசரல்லிக் ஜகரண்டிணந்டிணப்ரர்கநர க் பகள்பிக்குி லகிண.  

“அந்டஞர்” ன் ஜசரல்ழ சங்க இக்கிதத்டிலும் க்டி இக்கிதத்டிலும் படடிப் ரணங்கள்.  “பகள்பி ணௌற்ித 

அந்டஞர் அப் ணொரிந்ண” ன்ணம் “அண ஜடரனில் அந்டஞர் அம் ணொரிந்ண டுத்ண” ன்ணம் ணொரணைண பிநம்ணொகிண.  

“அந்டஞர் ன்பரர் அபபரர்” ன்ணம் “அந்டஞர் ணெற்கும் அத்டிற்கும் ஆடிதரய்” ன்ணம் டிணக்குள் கூணகிண.  

சங்ககரத்டில் பபட ணெழக் ஜகரண்டு அசர்கலக்கும் ழபதரர்கலக்கும் அத்ழட பிநம்ிதபர்கநரக 

அந்டஞர்கள் இணந்டிணக்கக்கூடும் த் ஜடரிகிண இபற்ிின்ண.  பிபபகசிந்டரணஞிதின் எண ரலில் “அரிசி 

பிற்ிடும் அந்டஞர்க்கு ஏர் ணழன! பரிழச டப்ித ணன்ணக்கு ஏர் ணழன! ணொணழக் ஜகரன் ணோழபதர்க்கு எண ணழன! 

பணம் ண்ன்ண ணழனஜதப் ஜய்ணபண!” ன்ண ணழன ஜய்த ணணப்டற்கர கரஞங்கள் ஜசரல்ப்டுகின்.  

அந்டஞர்கள் டரங்கள் டரம் பரங்கித அரிசிழத பிற்கக் கூரண ன்ண அக்கரத்டில் பனக்கில் இணந்டபடர 

ன்பபர! டிணணந்டிணௌம் “அங்கரட்டும் அந்டஞர்” ன்ப கூணகிண. “பபள்பிஜசய் அந்டஞர் பபடிதர் 

வீனிணனழதரர்”  ன்ண கூணகிண படபரம்.  இவ்பரண எண ஜசரல்ழ ணின்ிக்கிதங்கநிணைப படடும் பரண 

அச்ஜசரல்பரடு ஜடரர்ணொள்ந ண்ரட்ழணம் ம்ணரல் உணடிதரகத் ஜடரிந்ணஜகரள்ந ணௌடிகிண. 

 

சிபழ ஆபல்ரன் க் குிப்ிட்டிணப்ழடத் டஞ்ழசக் கல்ஜபட்டுகநிின்ணம் க்டி இக்கிதங்கநிின்ணம் 

ரம் அிபபரம்.  இக்கரத்டில் ன் “பல்ரன்” ணேம் ஜசரல் ஜண பனக்கில் இல்ழ ன்ண பிதப்ரக இணக்கும்.  

“பல்ரன்” ன் ஜசரல்ழ இவ்பிழஞதப் க்கத்டில் பரட்டுப் ரணங்கபநன்.  “அணள் பல்ரன்”, “சிழ பல்ரன்” 

ன்ண சங்ககரத்டிின்ண சநணரகப் தன்டுத்டி பந்ணள்நர்.  அபடரடு “ணௌடிணம்” ன் ஜசரல்ழ சங்கத் டணினில் 

படடுங்கள். இச் ஜசரல்ழ அப்ஜரலண “இதலும்” ன் ஜரணநில் ணௌடல் பிழதரகப் தன் டுத்டிதிணப்ண 

ஜடரிணம்.  அபர்கள் “ரர்க்க ணௌடிணம்” ன்பர “ஜசரல் ணௌடிணம்” ன்பர இழட எண ணழஞபிழதரகப் தன் 

டுத்டிதடற்கர டுத்ணக்கரட்டுகள் ணக்குக் கிழக்கரண.  இண பரல்டரன் “பபண்டும்” ன் ஜசரல்லும்.  “அிடல் 

பபண்டும்”, “ஈடல் பபண்டும்”, “ிரிடல் பபண்டும்”, ன்ஜல்ரம் எண டிபிழதரத்டரன் இழடப் தன் 

டுத்டிதிணப்ரர்கபந டபி “அிதபபண்டும்”, “ஈதபபண்டும்”, “ிரிதபபண்டும்”, ன்ண இன்ண பரல் எண 

ணழஞபிழதரகப் தன் டுத்டிதடற்கர அிகுி இல்ழ. இஜடல்ரம் ிற்கரத்டில் படரன்ித எண பனக்கு.  

“ணௌடிணம்” ன் ஜசரல் ணழஞபிழதரக பனக்கில் பந்ட ிகு “பல்ரன்” ன் ஜசரல்லின் தன்ரடு 

குன்ிதிணக்கரம்.  ஜில் “பல்ரன்” ன் ஜசரல்லின் ஜரணழநபத “ணௌடிணம்” ன் ணழஞபிழ ஜகரண்டு 

ஜசரல்கிபரம் அல்பர!   

 

க்டிக்கரத்டிின்ண டணிழ் ஜணரனிதில்  ணரற்ங்கள் ற்ட்டுள்நண. பஜணரனி பரர்த்ழடகள்  டணிழ் ஜணரனிக்கு 

பந்ணள்நண ன்ண எண ணொம் இணக்கட்டும்.  ஆரல் டணிழ் இக்கஞ அடிப்ழதில் பணற் ஜசரன்பரண  

ணரற்ங்கள் ிகழ்ந்ணள்ந. க்டி இக்கிதத்ணக்கும் இம்ணரற்ங்கலக்கும் எண ஜடரர்ணொ இணக்கும் ன்ண 

ஜசரல்ணௌடிதரண.  ஆரல் சங்ககரத்ழட பி க்டிக்கரத்டில் டணிழனப்  ிழகநில் ஊன்ி உணகி லட 

ஆம்ித்டடரல் இம்ணரற்ங்கள் ற்ட்டிணக்கரம்  ிழக்கத் படரன்ணகிண. “ஜகரள்”, “ஜகரண்டிண”, “பிடு”, 

பரன் ணழஞபிழகள் உணபரணம் க்டிக்கரத்டில்டரன்.  இவ்பிழகழநச் சங்ககரத்டில் ணௌடல் 

பிழதரகத்டரன் தன் டுத்டிதிணக்கிரர்கள். அடரபண “ஜகரள்” ன் பிழழத “ஞம் ஜகரள்”, “குஞம் ஜகரள்” 

 எண ஜதணக்குப் க்கத்டில்டரன் தன்டுத்டிணள்நர்.  ணரரக “பரங்கிக்ஜகரள்”, “டுத்ணக்ஜகரள்” ன்ண 

இழடத் ணழஞபிழதரகப் தன்டுத்டிதடரகத் ஜடரிதபில்ழ.  அழத்ணச் சங்க இக்கிதங்கநிலும் இவ்பிழ 
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“குஞத்ழடபதர”, “ஞத்ழடபதர” ஜகரள்படரகத்டரன் இணக்கிபட டபி ங்கும் “குஞத்ழடப் ஜற்ணக்ஜகரள்” 

ன்பர “ஞத்ழட பரங்கிக்ஜகரள்” ன்பர ணழஞபிழதரக இணப்டரகத்ஜடரிதபில்ழ.  இவ்பரப “பிடு” 

ன் பிழணம். “கூம்ணொ பிடும்” ன்ர். “ஜகரடி பிடு குணடி” ன்ர். “கண்பிடு கழனக்பகரல்” ன்ர். ஆரல் ந்ட 

இத்டிலும் “ரர்த்ணபிடும்” ன்பர “கடித்ணபிடும்” ன்பர இழட எண ணழஞபிழதரகப் தன் டுத்டிதடரகத் 

ஜடரிதபில்ழ.  “பிடு” ன்ணம் “ஜகரள்” ன்ணம் இவ்பிழஞதத்டில் டித்டிதரகத் டட்ச்சுச் ஜசய்ண சங்க 

ணெல்கநில் ணௌடலிலும் க்டி ணெல்கநில் ின்ணம் பரக்குங்கபநன்.  இவ்பிண டணினிலும் இவ்பிழகழந ப்டி 

தன் டுத்டிதிணக்கிரர்கள் ன்ண ரணங்கள்.  அகரணைற்ில் சி இங்கநில் “ஜகரள்” ணேம் பிழழதத் 

ணழஞபிழதரகப் தன்டுத்டிதிணக்கிரர்கள்.  இடரல் எண பபழந அகரணைற்ில் உள்ந இத்டழகத ரல்கள் 

ிற்கரத்ணப் ணொபர் எணபரல் லடிதிணக்கக்கூடுபணர  ண்ஞத் படரன்ணகிண.  இவ்பழகதில் ஜணரனிதின் 

ணரற்ங்கழந அணடிதிட்டு அம்ணரற்ங்கநின் அடிப்ழதில் இக்கிதங்கநின் கரத்ழட ம்ணரல் கூணௌடிணம். 

குிப்ிட் படிபத்ழட எண இக்கிதத்டில் ழகதரண்டிணக்கிரர்கள் ன்ரல் அண இந்டக் கரத்ழடத்டரன் பசர்ந்டண 

 உணடிதரகக் கூரம். 

 

க்டி கரங்கநில் “கில்” ணேம் பிழ பனக்கில் இணக்கிண.  “ஜசரல்கில்பன்” ன்ணம் “உள்நம் ிரிதகில்ரபப” 

ன்ணம் டிணணந்டிம் கூணகிண.  “ஆழச  அணக்கில்பன்” ன்கிண படபரம்.  “பரனகில்பன் பரசுபடபர” 

ன்ணம் “கரணகள் ஜரந்டிடும் கில்பன்” ன்ணம் டிவ்தப்ிந்டம் கூணகிண.  ணற் இக்கிதங்கழந பி 

படபரத்டில் இந்ட “கில்” ன்ணேம் பிழழத ண்ஞிக்ழகதில் அடிகணரக ழகதரண்டிணப்ண பிதப்ரக இணக்கிண.  

இவ்பிழ “ணௌடிதபில்ழ” ன்ணேம் ஜரணநில் பணபடரக இணக்கிண.  இவ்பிழழத ரம் க்டி இக்கிதத்டில் 

ணட்டும்டரன் ரர்க்கணௌடிகிண. சங்க இக்கிதத்டிபர இக்கரத்டணினிபர இடன் சுபப ஜடரிதபில்ழ.  இண 

ங்கிணந்ண பந்டண? ன் பந்டண ன்ண ணொரிதரட ணொடிரகத்டரன் இணக்கிண.  இடன் ஜரணழநக் ஜகரண்டு 

இவ்ஜபடிர்ணழ பிழக்கும் “பல்ரன்” ன் பர்ணழச் ஜசரல்லுக்கும் ஜடரர்ணொ ணம் இணக்குபணர  ண்ஞத் 

படரன்ணகிண.  சி இங்கநில் “கில்” “கிற்”  ணரிணம் இணக்கிண.  “ஜபம் பண கிற்டன்ண கூற் ம்பணல்” 

ன்கிண படபரம்.  இடடிப்ழதில் இடற்கும் “கிற்” ணேம் ிகழ்கர உணணொக்கும் ஜடரர்ிணக்கரபணர ன்ணம் 

சிர் ிழக்கின்ர். 

 

 உணணொகலம் பிழகலம் டணிழ் ஜணரனிதில் எண ிழதிலிணந்ண இன்ஜரண ிழக்குப் டிப்டிதரக 

ணரிதிணக்கின்! அவ்பரண ணரணம் பரண “கில்” பரன் சி உணணொகள் பனக்கினந்ணள்ந!  “ரம்” பரன் சி 

உணணொகள் ணொடிதடரகத் படரன்ிணள்ந!  “ஜணரனி” பரன்  ஜசரற்கநின் ஜரணள்கள் டழகீனரக ணரிணள்ந.  

ணின்பனி டணிழனக் கண்டு கநிக்கும் ரம் இத்டழகத ணரற்ங்கள் ப்டி ிகழ்ந்டண ப்ஜரலண ற்ட்ண ன் 

ஜசய்டிழகழந ஜரடிப் ஜரலடில் அிந்ணஜகரள்நணௌடிகிண.  வ்பிக்கிதம் வ்படிபத்ழடப் தன் டுத்ணகிண?  

வ்வுணணொ வ்பிஜணல்ரம் பந்ணள்நண? அழப த்டழ ணௌழ பந்ணள்நண? ன் பரன் பிரக்கலக்கு 

பிழகழநக் கரணும் பரண டணினின் பநர்ச்சிழத அக்கு பபண ஆஞி பபரக ம்ணரல் அச ணௌடிகிண. ணின்பனிக் 

கரண்பரம் டணிழன! டணினர் பரற்ழ! டணினர் ண்ரட்ழ! 

 

 

 

 

 

 



இழஞத உகணௌம் ரணேம் 

 

ர.ஜதபணரகன் 

லத்டரநர் 

 

இழஞதத்டின் உகுக்கு ரன் 1998 பரக்கில் ன் ண்ர் ஜங்கலர் ணகரலிங்கம் அபர்கள் ண்ம் இலத்ண 

பப்ட்பன். அபர் அப்பரண ழணசூரில் ஜடரழபசித்ணழதில் கஞிப்ஜரிப் திற்சிதரநரக ஞிதரற்ி 

பந்டரர். இழஞதத்டின் சரத்டிதங்கழந அபர் க்குச் ஜசரன்ரர், ரன் ம்பில்ழ. ஆரல் ரன் அப்பரண 

லட ஆம்ித்டிணந்ட ின் ஜடரணம் ினலின் குல் ரபலுக்கு ணஷ்த கம்ணௐிச பரற்ழப்ற்ி ிழத 

டகபல்கள் படழபப்ட். அபற்ழ ரன் இழஞதம் ண்ம் ஜற்ணக்ஜகரண்பன் 

 

சிபணங்கள் கனித்ண 2000 த்டில் அஜணரிக்க பரசகர் எணபரின் உடபிதரல் ரன் எண கஞிப்ஜரி பரங்கிபன். 

அப்பரண அண ன் ஞபசடிக்கு அப்ரற்ட் ஆம்ம். ண்ர் ீகண்ன் அபிந்டன் பந்ண ன்ழ டணிழ் 

டட்ச்சுக்குப் டிப்ித்டரர். அபர்டரன் ணௌசு அஞ்சல் ன் பசழபழத க்கு அிணௌகம் ஜசய்டரர். அன்ண ணௌடல் 

இன்ணபழ ரன் லணபண ணௌசு அஞ்சல் லத்ணணபில்டரன். 

 

ரன் பசும் பபகத்டில் டட்ச்சு ஜசய்பன். எண ணஞி பத்டில் இண்ரதிம் ஜசரற்கள் பழ. அண டட்ச்சில் எண 

சரடழ ன்கிரர்கள். கஞிப்ஜரிதில் டட்ச்சி ஆம்ித்ட ின்ர் ன் லணம் ணௌழ ணரிபிட்ண. 

ணௌடல்பிதம் லணம் அநழப ணம் கஞக்கிட்டிபத இணக்கிண. ஜசரற்கஞக்கு பரிக்கஞக்கு. த்டி அநவுகள் 

சீரக அழணகின். எண த்டி ன்ண எண கணத்ண ன்டரல் கட்டுழகநின் அழணப்ணொ சணபிகிடம் ஜகரண்டரக 

ஆகிதண 

 

பணலும் லணபழட ணரற்ணபண, ஜசம்ிடி டுப்ண ஆகிதபற்ில் அடிக பம் வீஞரபண டடுக்கப்ட்ண. ரன் 

லணம் க்கங்கள் சீரக இணக்கபபண்டும்  பிணம்ணொகிபன். ிழனகழந ரன் ஜபட்டுபடில்ழ. ணௌன்ஜல்ரம் 

ரன் லணம் கரகிடப் க்கங்கநில் ிழனகள் பணல் கரகிடத்ழட ஜபட்டி எட்டுபபன். கஞிப்ஜரி சீர லத்ணப் 

க்கங்கழந அநித்ண ன் ழப்ணோக்கத்ழட டக்கழபக்க உடவுகிண. 

 

இப்பரண பழகதர லத்ணணக்கள் பந்டிணப்டரகச் ஜசரல்கிரர்கள். பற்ழ ரப பசரடித்ணப் 

ரர்த்ணபிட்பன். ணௌசு டரன் க்கு பசடிதரக இணக்கிண. அத்ணன் ணௌசு லத்ணணழப ி இடழ்கள் 

டிப்கங்கநின் லத்ணணக்கலக்கு நிடில் ணரற்ிக்ஜகரள்நரம். ணௌசு லத்ணணழப உணபரக்கித ணௌத்ண 

ஜடுணரன் குலபிணக்கு ரன் கழணப்ட்பன். 

 

இழஞதத்டில் க்கு ணௌடலில் அிணௌகணர டநம் டிண்ழஞ. அடில் ரன் ஜடரர்ந்ண  பணங்கள் 

லடிதிணக்கிபன். க்கு இழஞதஜபநிதில் எண பரசகர் பட்ம் உணபரக டிண்ழஞ எண கரஞம். அடன் 

ஆசிரிதர்கள் பகர.ரரம், ணக்கரரம் ஆகிபதரர் ன் ன்ிக்குரிதபர்கள். 

 

ஆரல் இழஞத பிபரடங்கநில் ரன் ணக்கசப்ணொகழநபத அடிகம் சந்டித்படன். இழஞதம் எண சுடந்டி ஜபநி. 

ணக்கு சுடந்டித்ழட ப்டி தன்டுத்ணபஜட ஜடரிதரண. டிண்ழஞ பிபரடங்கநிலும் ·ரம் ஹப் ன் டநத்டின் 

பிபரடங்கநிலும் ரன் பர்ழணதரகக் கந்ணஜகரண் ரட்கநில் ர் ணொழஜதரில் பந்ண ன்ழ 

பழசரடிரர்கள். ன் கணத்ணக்கள் டிரிக்கப்ட். ணீண்டும் ணீண்டும் ரன் ஜசரல்லிதபற்ழபத பிநக்கிச் ஜசரல் 

பபண்டித கட்ரதத்ணக்கு ஆநரபன் 

 

இழஞத ஜபநிதில் எணபழகதர ணப்ிழ்வு அநவுக்குச் ஜசன்ண ிழ பழசரடும் ணிடர்கள் அடிகம் 

உவுகிரர்கள். இபர்கலக்கு கணத்ணக்கள் ழபணம் ணௌக்கிதணில்ழ. ழடதரபண என்ழ டங்கள் டப்ரக 

பகுத்ணக்ஜகரண்டு பழசழத ஜகரட்பபண்டிதணடரன் இக்கு. இழஞதம் அபர்கலக்கு ஏர் இத்ழட அநிக்கிண. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
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அபர்கள் எநிந்ண ஜகரள்ந பரய்ப்ணொம் அநிக்கிண. டங்கள் ஆழ்ணடில் உள்ந கரழ்ப்ணொகழந ல்ரம் இழஞதத்டில் 

ஜகரட்டுகிரர்கள். 

 

ஜரணபரக இழஞத பழசகநின் ரஞிழத கபித்டரல் என்ண ணொரிணம். ந்டபழகதிலும் ஜரணட்டுத்டத்டக்க 

ழடணபண லணம் டிரஞி இல்ரடபர்கள்டரன் அடிகணௌம் டீபிணர பிணரிசங்கநில் ஈடுடுகிரர்கள். 

குிப்ித்டக்க பிதங்கழந லடிப் ணொகழ்ஜற்பர்கள்டரன் இபர்கநின் இக்கு. இண எணபழக ஆற்ரழணதின், 

டரழ்வுஞர்ச்சிதின் ஜபநிப்ரடு ணட்டுபண. ஆரல் இத்டழகத ணச்சிக்கல்கள் இழஞதம் அநிக்கும் அற்ணொடணர 

பிபரட பரய்ப்ழ தன்டுத்ட ணௌடிதரணல் ஜசய்கின். 

 

இழஞதத்டில் ிழ கீழ்த்டணரக பழசரடுபண, அபர்கநின் அந்டங்கங்கழந படரண்டி டுத்ண டிரித்ண 

ஜபநிதிடுபண, லடபணம் ஜண்கழந அபணடிப்ண ன்ண ஏர் இதக்கணரகபப ஜடுரள் ழஜற்ண. இன்ணம் 

ஜண்கள் இழஞத ஜபநிக்கு ப அச்சப்டும் ிழ உணபரகிதண. இழபஜதல்ரம் ஜரிதரர் ஜதரல், 

டணினிதத்டின் ஜதரல் சிரல் ஜசய்தப்ட். ஜரிதரரிதம் பசும் கஞிசணரபர்கள் இபற்ழ ஆடரிக்கவும் 

ஜசய்டிணக்கிரர்கள். அழப டங்கழந டிணப்ித் டரக்கித ின்ர்டரன் அபர்கள் பிரீடத்ழட உஞர்ந்டரர்கள். 

 

இழஞதத்டில் டணிழனக் ஜகரண்டுப உழனத்ட ணௌன்பரடிகநில் சிப சரடிக்கரழ்ப்ணொன் இழடச் ஜசய்டரர்கள் 

ன்ண பகள்பிப்ட்பன். டணிழ்ணஞம் பரன் டிட்டிகபந அபணரநர்கநின் ழகதில் ஆணடணரகத்டரன் 

தன்ட் ன்ண இழஞதத்டில் பரசித்டபரண ணக்கசப்ழந்படன். எண டிட்டிதில் ன் இழஞதடநத்ழட 

இழஞப்டற்பக ரன் அச்சப்டும் சூனல் இன்ண ிவுகிண. 

 

அவ்பழகதில் இழஞதம் டணிழ்ச்சூனலில் கணத்ணப் ரிணரற்த்ணக்கர சரத்டிதங்கழந இல்ரணரக்கி ம் 

ஜரணஜபநிழத சீனித்டண ன்ப ஜசரல் பபண்டும். இன்ணம் டணினில் இழஞதத்டில் ஏர் ஜரண உழதரல் 

சரத்டிதம்  ரன் ம்பில்ழ. இழஞதத்டில்  டணினில் பணம் ழடணபண ரன் ம்ணொபடில்ழ. இந்ிழக்கு 

ணௌன்பரடி இழஞதப் டிபரநர்கள்டரன் ஜரணப்ணொ. 

 

இன்ண இழஞதத்டில் ணக்கு பரசிக்கக் கிழப்பற்ில் ஜடரண்ணூண பிலக்கரடு குப்ழபத. என்ண அபணணகலம் 

பழசகலம் கந்ட பிணதணர குப்ழகள். அல்ண ந்டபிடணர ஜரணலம் இல்ரணல் பரகிபரக்கில் 

ழடதரபண லடித்டள்லம் சணகுக் குப்ழகள்.   ந்ட எண டழப்ிலும் இழஞதத்டில் டணினில் படடிரல் என்ண 

அல்ண இண்டு டிவுகபந ஜரணட்டுத்டக்கூடிதழபதரக இணக்கும். ஜணம்ரரழப அட்ழபதர பழசபதர 

ஆகபப இணக்கும். சந்படகணிணந்டரல் படடிப்ரணங்கள். 

 

டணிழ்ச் சண்கத்டின் குப்ழக்கூழதரக இழஞதத்ழட ஆக்கிதபர்கள் டித்ட, டபிகநில் இணக்கும் உதர்டுத்ட 

பற்கத்டிப ன்ண ரம் ஜபட்கி டழகுித பபண்டித பிதம். இன்ண எணபர் டணிழ் இழஞதத்ழட ணட்டும் 

பணங்கள் பரசித்டரர் ன்ரல் அபர் ந்டபழகதர ஜரண அிவும் இக்கித அிவும் இல்ரட ரணரகபப 

இணப்ரர். டணினில் உள்ந  ண்த்ட பழப்டிபர்கநின் பழப்ணோக்கழந ரர்த்டரல் இண ஜடரிணம், எண 

ஜரணப்ணொத்டி ஜகரண் பரசகன் ணடிக்கும் எப எண டிவுகூ இல்ரணல்  பணங்கநரக அழப 

ஜசதல்ட்டுக்ஜகரண்டிணக்கின்! இத்டழ பணங்கள் அபர் குணௌடம் பரன் எண பஞிக அச்சிடழன 

பரசித்டரல்கூ அடுத்டகட்த்ழட பரக்கி க ணௌடிணம். 

 

டணிழ் இழஞத உகின் இந்ட இனிிழழத ணரற் ன் ஜசய்தணௌடிணம் ன்ணடரன் இப்பரண கபிக்க பபண்டும். 

ணக்குப் ிடிக்கரடபர்கழந டரக்குகிரர் ன் எப கரஞத்ணக்கரக அபணணகள் ஜசய்பழணம், 

பழசரடுபழணம் ரம் அங்கீகரித்ண ஆடரித்படரம் ன்ரல் டணிலக்கு எண ஜணம் ஜகடுடழ அநிக்கிபரம் ன்ண 

ரம் உஞர்ந்டரக பபண்டும். 



 

இந்ட டிர்ணழ அம்சங்கழநத் டரண்டி ரன் இழஞதத்ழட ன் கணத்ணச் ஜசதல்ரடுகலக்கரகவும் 

இக்கிதச்ஜசதல்ரடுகலக்கரகவும் சரடகணரகப் தன்டுத்ட இதலும் ன்ப ண்ஞிதிணக்கிபன். 2003 ல் ரன் 

ண்ர்கள் உடபிணன் ணணடம் ன் இழஞத இடழன ஆம்ித்படன். ிடிப்ற்ரக்குழதரல் அண ின்ண. ஜசன் 

இண்டு பணங்கநரக ன் இழஞதடநம் பந்ணஜகரண்டிணக்கிண.  

 

ன் இழஞதடநம் ஜபநிப ஆம்ித்டின்ர் க்கு கிழத்ட பரசக கபம் இணணங்கரக ஆகிதிணக்கிண 

ன்ண ஜசரல்ரம். டிம் ல்ரதிம்பர் இழட பரசிக்கிரர்கள். டிர்பிழதரற்ணகிரர்கள். அபர்கலன் ரன் 

ஜடரர்ந்ண உழதரடி ன்ழ ணொணப்ித்ணக் ஜகரண்டிணக்கிபன். ன் ண்ர் சிில் அஜக்ஸ் இந்ட 

இழஞதடநத்ழட த்ணகிரர். 

 

இழஞதத்டில் இன்ண ஜசய்தபபண்டித ஞிகள்  உள்ந ன்ண க்குப் டுகிண. 

 

1. அிடர சிந்டரணஞி பரன் ணொரடணர கழக்கநஞ்சிதங்கழந இழஞதத்டில் ற்பபண்டும். அழப அக 

பரிழசப்டி ணௌலழணதர உள் இழஞப்ணொகலன் அழணந்டிணக்க பபண்டும். 

 

2. ஜரிதசரணி ணன் உணபரக்கித 'டணிழ் கழக்கநஞ்சிதம்' இழஞதத்டில் ற்ப்பபண்டும் 

 

3. டணிழ் இக்கித, டத்ணபக் கழச்ஜசரற்கலக்கரக எண இழஞதடநம் பபண்டும். அண பிக்கிணடிதர பர எண 

டிந்ட அழணப்ரக இணக்கரம். தரணம் ஜசரற்கழந இழஞக்கரம். எண ஜரணபர பணற்ரர்ழப ணட்டும் பரணம்.  

ஆரல் அடற்கு எண 'ஜம்ப்பநட்' படழப. அ. கழச்ஜசரல்.  ஆ. அடன் ஆங்கிச் ஜசரல். இ. அடன் ஜரணள். ஈ. 

படணேம் ணெலில் இணந்ண எண பணற்பகரள் ஆகிதழப அநிக்கப் பபண்டும். அடில் படடும் பசடி படழப. 

ஆங்கிச்ஜசரல்ழ ஜகரடுத்டரல் அடற்கர டணிழ்ச் ஜசரற்கலம் டணிழ்ச்ஜசரல்ழக் ஜகரடுத்டரல் ஆங்கிச் ஜசரல்லும் 

ஜடரிதபபண்டும். 

 

4. டணினகக் கல்ஜபட்டுகழந ணொழகப்ணரகவும் டணினிலும் ஆங்கித்டிலும் உள்நக்க பிபங்கலணேம் 

இழஞதத்டில் ற்பபண்டும். 

 

5. டணினக ழசப ழபஞப ஆதங்கழநப்ற்ித எண ல் இழஞதடநம் படழப. இபற்ழணம் பிக்கி பரபப 

டிந்ட ிழதில் உணபரக்கரம். டரரகபப அழப பநணம் பண்ஞம் 

 

இழப டிர்கரத்டில் ிகனரம். ிகனபபண்டும் 
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இழஞதடநப் டிவுகநில் டிர் ங்கநிப்ணொ 

ி.சபஞன்  

 

Lecturer in Tamil,  K.S.R. College of Arts & Science 

Kuchipalayam (P.O.),637 215, Tamil Nadu, India 

e-mail: tamilwriter.saravanan@gmail.com 

 

ஆதிம் ணழனபரதில்கள் ஜகரண் ஜணங்பகரட்ழ இழஞதம். அக்பகரட்ழக்குத் டன்ரலிதன் அநவு 

சிிடரணம் ஜரிடரணம் பரதில்கழந உணபரக்கி அடில் டன் சிந்டழழதப் ஜரடித்ணழபத்ண (டிவுஜசய்ண) 

ரணகரத்ணபணபர்கநின் ண்ஞிக்ழக பகரடிகநில் குிக்கப்டும். டணிழ்ப் டிவுகள் ன் அநபில் 

அவ்ஜபண்ஞிக்ழக ட்சங்கநில் குிக்கப்டும். டணிழ்ப் டிவுகழந ணட்டும் இக்கட்டுழதின் டவுகநரகக் 

ஜகரண்டுள்பநன். ‘டிர்கநின் ங்கநிப்ணொ’ ன்டரல், டிர் ஜதர் ணற்ணம் டிபின் ஜதர் 

சுட்ப்பபண்டும் ன்ண கட்ரதபண. இக்கட்டுழதின் பரக்கு கணடிணம் இடனிதல் டர்ணத்ழடக் கணடிணம்; 

இக்கட்டுழதில் ஜதர்கழநத் டபிர்த்டிணக்கிபன். (இக்கட்டுழதில், ‘டிவு’ ன் ஜசரல்ரட்சி இழஞதடநப் 

டிவுகள், பழப் டிவுகள் ணற்ணம் பழப்ணோப் டிவுகள் ஆகிதபற்ழ உள்நடக்குபடரக டுத்டரநப்ட்டுள்நண. 

‘டிபர்;’ ன் ஜசரல்ரட்சி பணற்சுட்டிதபற்ில் டிவுஜசய்பர்கழநக் குிப்டரகக் ழகதரநப்ட்டுள்நண.)  

அனகுஞர்ச்சிக்கு ணௌக்கிதத்ணபம்       

ஜணம்ரர டிர் டிவுகநில், டிபர்கள் டன் டிவு இம்ஜணம் க்கத்ழட அனகுடுத்டப் ஜணணௌதற்சி 

ஜசய்டிணப்டழக் கரஞ இதலுகின்ண.  

 ‘இழஞதம் இபசணரக பனங்கும் அழத்ண அங்கர பசடிகழநணம் டண க்கங்கநில் தன்டுத்டிக் 

ஜகரள்நபபண்டும்’ ன் டீரடபபட்ழக அபர்ழந அனகுஞர்ச்சிக்கு அடிழணதரக்கி, அபர்கநண பத்ழடப் க்க 

அனகுச் ஜசதல்ரட்டில் ஜசபிழபக்கிண. ‘டண க்கம் அனகுழதடரக இணந்டரல் ணட்டுபண ர் டணண 

க்கத்ழடத் ரர்ழபதிடுபரர்கள்’ ன் டபர கண்பஞரட்பண இப்பரக்குக்குக் கரஞம்.  

ரள்படரணம் அடிக ண்ஞிக்ழகதில் ணொட்ப்டும் க்கங்கள் அழத்ணம் அபற்ின் ஜரணண்ழண சரர்ந்ண 

டத்படரடும் டித்ணபத்படரடும் ணௌடன்ழணஜணகின். ‘அனகு’ டிபின் ஜரணள்சரர்ந்டண ன்டழ உஞரட 

டிபர்கள், ‘க்க அனகு’ ன் பரக்கத்டிற்கரகத் டண க்கத்டில் அடிகணரக அங்கர உகஞங்கழநப் 

தன்டுத்டி ணலிவு பிநம்ம் படடிக்ஜகரள்கின்ர். இப்பரக்கு பிணம்த்டக்கடல். 

கணத்ணச் ஜசிபின்ழண 

 ‘டண க்கத்ழட ரலம் லடி ிப்ிதடிபத இணக்க பபண்டும்’ ன் ண்ஞத்படரடு டரன் டித்டழப – 

ரர்த்டழப – பகட்ழப தரபற்ழணம் ஆனணின்ி, பிரிபின்ி, சுத ணொரிடல் ணநிணணின்ி டிபபற்ம் 

ஜசய்ணபணகின்ர். க்கத்ழடப் ரர்ழபதிடுபர்கநின் ண்ஞிக்ழக குழந்ணபணபழடக் ஜகண்ப இடழ 

http://www.tamilwritersaravanan.blogspot.com/
mailto:tamilwriter.saravanan@gmail.com


உஞர்ந்ணஜகரள்நரம். இப்பரக்கிரல், ‘டன் டிழபத் டரப டிக்கணௌடிதரட ிழ’ ற்ப்வும் பரய்ப்ணொ 

உள்நண. 

‘டிபபற்ம்’ ன்ழட எண கட்ரத ிகழ்பரக, அன்ர ிகழ்பரகக் கணடரணல் டிபின் ணௌக்கிதத்ணபம் கணடிணம் 

டிப்பர்கநின் ஜரன்ர பத்ழடக் கணடிணம் டிபபற்ம் ஜசய்பண சிப்ணொ. ஜசிபற் டிபரல், க்கத்டின் 

ணடிப்ணொம் ரர்ழபதரநர்கநின் பணழகணம் குழவுடும். ந்டத் டகபழணம் பிரிபரகவும் பிநக்கணரகவும் டிபபற்ம் 

ஜசய்பண ல்ண. இழஞதத்ழடப் ஜரணத்டபழ ‘க்கம்’ ன்ண பிண்ஜபநிழதப் பரப் ந்ணபிரிந்டணடரப! 

இழஞதத்டில் ‘க்கபழதழ’ ன் ஜசரல்ரட்சிக்பக இணில்ழ. எண டகபழச் குழபரகபபர அல்ண 

சுணக்கிபதர டிபபற்ம் ஜசய்டரல், அத் ‘டகபல் குித்ட அிவு டிபணக்குக் குழவு’ ன்ப கணடப்டும். டிர் 

டிவுகநில் இத்டழகத ‘அிவுக்குழ’ ணிடணிஞ்சிக் கரஞப்டுகின்ண. இப்பரக்கு பணந்டத்டக்கடரக உள்நண. 

லத்ணழக்கு ணௌக்கிதத்ணபம் 

டிபர்கள், டக்கர டித்ட லத்ணழதிழத் டண அழத்ண டிவுகநிலும் ின்ற்ணபணண்டு. டண 

ஜணரனிபநத்ழடப் ிணக்குக் கரட்டும் பரக்பகரடு, டரன் டணம் டகபலின் ணௌக்கிதத்ணபத்ழட இண்ரம் ட்சணரகக் 

கணடித் டகபழ ஜபநிப்டுத்ணபடில் டண டித்ணபத்ழடக் கரட் ணௌழபர். இடரல் டகபலின் பலிழண 

குன்ிபிடுபணம் உண்டு.  

இழஞத பரசகர்கள் டகபழத்படடிப் தஞிப்பர்கபந அன்ி, எணபர் டம் ஜணரனிபந வீச்சிழத் படடுபர்கள் 

அல்ர். அபர்கலக்குத் படழப டகபப. குிப்ரக ம்கணர, பிரிபர டகபல்கள். அபற்ழ அநிப்டில் 

டிபர்கள் கபம் ஜசலுத்டபபண்டும். ‘ஜணரனி ஏர் ஊகம்’ ன்ழட உஞரட டிபர்கள் டகபல்கழநக் ‘கூணம் 

ணௌழக்கு’ ணௌக்கிதத்ணபம் அநித்ண பணகின்ர். இப்பரக்கு சரிதரடல். 

ம்கணின்ழண 

இழஞத டநங்கநில் டிவுத் ஜடரகுப்ணொகநரக உள்ந டகபல்கழநப் டிபிக்கம் ஜசய்ண டண ஜதரில் டண 

க்கங்கநில் டிபபற்ிபணம் பரக்கு பரகத் டிர் டிவுகநில் கரஞப்டுகின்ண.  

டணினிஜர் ற்ித டகபழ இழஞதத்டில் படடித் டிட்டி, அத்டணினிஜர் ற்ித டண கட்டுழதரக 

அச்ஜசய்டிழதத் டண க்கத்டில் டிபபற்ம் ஜசய்டலும் அப்டிழப அத் டணினிஜணக்பக ணின்ஞ்சலில் 

அணேப்ணொபணம் பபடழக்குரிதடரகவும் ஜபட்கப்த்டக்கடரகவும் உள்நண. இப்பரக்கிரல் டன்ழப் ற்ித 

டகபழத் டரப அிந்ணஜகரள்லம் ிழக்குத் டற்கரத் டணினிிஜர்கள் டள்நப்ட்டுள்நர். இத்டழகத 

கட்டுழகநரல் ‘டன்ழ அிடல்’ ன் ஆன்ணிக ிழதிழ டணினிஜர்கள் அழதக்கூடும்.  

இவ்பரண ‘டுத்டரலம்’ ஜசய்டிகநில், ‘இண எண ஜடரகுப்ணொ’ ன்பர, ‘இன் இழஞதணௌகபரிதிலிணந்ண 

டுத்டரநப்ட்ண’ ன்ப, இழஞத ணௌகபரிக்கு ‘ன்ி’ கூணம் குிப்ணொகபநர இணப்டில்ழ. இம்ண்ன்ண 

ணௌழகநில் படணேம் என்பர அல்ண இணபரன் என்பர இல்ரட டுத்டரலழகச் ஜசய்டி ‘டிணப்ட் ஜசய்டி’ 

டரப! டிணப்ட் ஜசய்டிகழந உழத டிவுகழந எணபர் டிப்டரல், எணபிடத்டில் அத்டிணட்டிற்கு அபணம் 

உந்ழடதரகின்ரர். டிர் டிவுகநில் ம்கத்டன்ழண எண பகள்பிக்குிதரகபப ணரிபிட்ண. இப்பரக்கு 

பபடழழதத் டணகின்ண. 

சுத டஞிக்ழக ணற்ணம் ஜரணத்டஞிக்ழக இன்ழண 

ரலிதல் ணற்ணம் பன்ணௌழழதத் ணண்டும் பிடணர ஜசய்டிகள் இம்ஜணம் டிர் டிவுகள் பரக உணபரகி 

பணகின்.  டிவுகள் டிர் இச்ழசகநின் ஜபநிப்ரரகத் டிகழ்கின். அபற்ின் ரர்ழபதரநர்கலம் 

பரசகர்கலம் ரலம் ண்ஞிக்ழகதில் அடிகரித்ண பணகின்ர். ணணத்ணபம் சரர்ந்டழப ணற்ணம் னங்குடிதிர் 

ண்ரடு குித்டழப ன் அடிப்ழதில் ல்பபண ஆரசப் ங்கள் டிபபற்ம் ஜசய்தப்ட்டு பணகின். 

இழப இழநத டழணௌழதிணக்கும் டபர பனிகரட்ல்கநரக அழணந்ணபிக்கூடும்.  
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டித்டி இம் (சரடி) குித்ணம் அசரல் டழஜசய்தப்ட் இதக்கங்கள் ற்ிணம் ல்பபண கணத்ண ணற்ணம் 

மரணட் கணத்டரல்கள் டிபபற்ம் ஜசய்தப்டுகின். இடனிதல் சட் ஜிணௌழகழந ணீணம் பிடணர 

டிவுகள் ன்ணம் ஆத்டரழபபத. இத்டழகத டிவுகள் படிதரகபபர ணழணௌணரகபபர சணௌடரத 

ல்லிஞக்கத்டிற்கும் ரட்டின் இழதரண்ழணக்கும் குந்டகம் பிழநபிக்கக்கூடும். டிழப்ங்கலக்கு ண, ண,  

த் டஞிக்கழகச் சரன்ிடழ்கள் பனங்கப்டுபணபர, இிபணம் கரங்கநில் இழஞதப் டிவுகலக்கும் 

டஞிக்ழகச் சரன்ிடழ் பனங்கபபண்டித அபசிதம் ற்க்கூடும்;.  

டன் டிர் டிவுகநில் சுத டஞிக்ழக அபசிதம். சுத டஞிக்ழக இல்ரட டிவுகநின் ண்ஞிக்ழக அடிகரிக்கும் 

சூனலில் அசு, ஜரணத் டஞிக்ழகழத பணற்ஜகரள்நக்கூடித ிழ ற்க்கூடும். டிவுகநின் பனிபத டகபல்கழநப் 

ஜரணழணப்டுத்டித் ஜடரிபிப்டரல் எணபிடத்டில் டிர் டிபர்கள் த்டிரிழகதரநர்கலக்கு இழஞதரபர்கள். 

த்டிரிழகதரநர்கலக்கு உரித சுடந்டிணௌம் கட்டுப்ரடும் டிபர்கலக்கும் உண்டு. அடழ உஞர்ந்ண டிபர்கள் 

ஜசதல் பபண்டும்.  

டற்பரண இழஞதத்டில் இபசணரக இம் அநிக்கும் ிணபங்கள் டன் ிணபம் சரர்ந்ட அநபில் டஞிக்ழகதிழ 

பணற்ஜகரண்டுபணகின். டிபர்கள் ற்ித சுதபிக்குிப்ணொகள் ஜணம்ரன்ழணதரகப் ஜரய்த்டகபல்கள் 

ன்டரல், இந்ிணபங்கநரல் அபர்கள் ணீண உரித படிக்ழக டுக்க இதபில்ழ. அடிகட்சணரக, அத்டழகத 

டிவுகழநத் டற்கரலிகணரக ிணத்டிழபக்கின்ர். ஆரல் அப்டிபர்கள் பபண எண இழஞத ணௌகபரிதில் டண 

ஜசதழத் ஜடரர்கின்ர். இப்பரக்கு கபழதநிக்கின்ண. 

கல்கநின் உர 

ஜரணபரகக் கழகநில் பிற்ழதரகும் ஜரணட்கநில் ணட்டுபண கல்கழந டிர்ஜகரண்டுபந்ட ணக்கு இழஞதப் 

டிபிலும் கல்கழநக் கண்டு ணதங்கும் சூனல் ற்ட்டுள்நண. பரசர்கநின் ண்ஞிக்ழக அடிகணரக உள்ந 

டிவுகழந கல் ஜசய்ண ணொடித டிவுகள் உபி பணகின்.  

ண அசல் ண கல் ன்ண ஜடரிதரட பழகதில் அழப ணிகுந்ட கபத்ணன் உணபரக்கப்ட்டு பணகின். 

‘பரலிகழநக் கண்டு ணரரடீர்கள்’ ன்ண பிநம்ப்டுத்ட பபண்டித ிழக்குத் டற்பரண அசல் டிபர்கள் 

டள்நப்ட்டுள்நர். ஜணம்ரன்ழணதரக ணகநிர் உணபரக்கித டிவுகலக்பக கல்கள் உவுகின். டன்ரல் எண 

சிந்ட டிழப ற்டுத்டி பர பரசகர் கபத்ழடப் ஜ இதரடபர்கபந இம்ணரடிரிதர கரக்க 

பபழகநில் ஈடுடுகின்ர். கரக்கத்டிற்குச் ஜசபிடும் ண்ழந உழனப்ழ அசல் டிவு உணபரக்கத்டிற்கு 

அபர்கள் ஜசபிட்ரல், அபர்கநரலும் எண சிந்ட டிழப உணபரக்கிபி ணௌடிணம் அல்பர? ‘கரக்கத் டழச் 

சட்ம்’ இழஞதப் டிபிலும் ஜகரண்டுபணடல் கரத்படழபதரக உள்நண.  

கல்கநின் ணரட்த்டரல் சிந்ட டிபர்கள், குிப்ரக ணகநிர் டண டிவுப் ஞிதிழ ிணத்டித் டண 

க்கத்ழடத் டரப அனித்ணக்ஜகரள்கின்ர். ஜண்ஞித்டிற்கு டிர ககணரகபப இடழக் கணடபபண்டும். 

இத்டழகத ஜசதல்கள் டிர் டிபர்கநின் ணீண ஜபணப்ழ ற்டுத்ணகின். 

ரட்குிப்ணொத் டன்ழண 

ரட்குிப்ணொ லணம் னக்கம் ம்ணில் ணக்கு உண்டு. அண ணௌற்ிலும் அகபதணரண. ரம் ணட்டுபண டிக்கக் 

கூடிதபழகதில் உணபரக்கக் கூடிதழப. அபட டன்ழணதில் டிர் டிவுகள்  உணபரக்கப்ட்டு பணகின். 

டிவுகள் ணொபதணரழப ன் ஜரணப்ணொத்டி அற் டிபர்கநரல் இம்ணரடிரிதர டிவுகள் உணபரக்கப்ட்டுள்ந.  

சி டிபர்கள் டன்ழ ணபரன்சுபரன், ரஹிதரன் பர எண ஜபநிரட்டுப் தஞிதரகக் கற்ழஜசய்ணஜகரண்டு 

ரள்படரணம் டண ஜசதல்ரட்டிழ  ணஞிபபரரிதரகப் டிபபற்ம் ஜசய்ணபணகின்ர். இத்டழகத ‘டன் 



பரற்ணக் குிப்ணொகள்’ டக்பக அலுப்ணோட்டுழப  அிந்ணம், அபற்ழப் டிவுஜசய்பழடத் டபிர்க்க 

இதரடபர்கநரக உள்நர். இத்டழகத பரக்கு, டிபர்கழந ணிழப் ிழ்வுக்கு இட்டுச்ஜசல்க்கூடும்.       

அனகுஞர்ச்சிக்கு ணௌக்கிதத்ணபம், கணத்ணச் ஜசிபின்ழண, லத்ணழக்கு ணௌக்கிதத்ணபம், ம்கணின்ழண, 

சுதடஞிக்ழக ணற்ணம் ஜரணத்டஞிக்ழக இன்ழண, கல்கநின் உர, ரட்குிப்ணொத் டன்ழண பரன் டழதரத 

கரஞங்கநிரல் டிர் டிவுகநில், டிர் ங்கநிப்ணொ ரரட்த்டக்கடரகவும் சிப்ரடரகவும் இல்ழ 

ன்பட ன் கஞிப்ணொ. பணற்சுட்ப்ஜற்ணள்ந கரஞங்கள் கழநதப்டும்பரணடரன் டிர் டிவுகநில், டிர் 

ங்கநிப்ணொ ரரட்த்டக்கடரகவும் சிப்ரடரகவும் அழணணம். 
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கரற்ழதில் பிபணம் கஞிித் டணிழ் 

 

கல்தரண்குணரர் 

உடபிதரசிரிதர், ணொடித டழணௌழ, ஜசன்ழ 

 

ணௌத்டணிபனரடு ரன்கரபடரகச் பசர்ந்டிணக்கிண ணண கஞிித் டணிழ் . ண டந்ழடதரர் அசு அடிகரரிதரக இணந்டபர் . 

ண ள்நிதின் பிடுணௌழ ரட்கநில்  அபண அலுபகத்டிற்குப் பரபண பனக்கம் . அங்பக எண ண்ழதில் டணிழ் 

ழப்ழட்ரில் பபகணரக அடித்ணக் ஜகரண்டிணக்கும் அந்ட டுத்ட  பதணக்கரழப் ரர்கிபரண க்கு ஆச்சர்தணரக 

இணக்கும். 247 லத்ணக்கழநணம் இந்ட சின் ழப்ழட்ரில் ப்டி ணொகுத்டிரர்கள் ? வ்பநவு ரட்கள் அடற்குப் 

ிடித்டிணக்கும்? இழட த்டழ ரள் இபர் கற்ணக்  ஜகரண்டிணப்ரர் ன்ஜல்ரம் க்குள் பகள்பிகள் லம் . ின்ர் 

கஞிி பந்டபரணம் அடில் டணிழ் சரஃப்ட்பபர்கழந ிணபி , டணிலக்குப் ஜணழண பசர்ந்டர் கஞிி பல்லுர்கள் . 

ஆங்கி லத்ணக்கழந அடித்டரல் டிழதில்  டணிழ் லத்ணக்கள் படரன்ிதபரண டணினின் இன்ஜரண பநர்ச்சி ம் 

கண்ணௌன்ப பிரிந்டண. இந்டக் கண்டுிடிப்ணொக்கர ணௌகம்ஜடரிதரட டணிழ்க் கழஜர்கலக்கு  ரம் ணரசீகணரக ன்ி 

ஜசரல்லிபத ஆக பபண்டும்! 

 

''கம்ணௐட்ரில் டணினர?'' ன்ண ஆங்கிம் கற்ணத் படர்ந்டபர்கபந அடிர்ந்ணடரன் பரரர்கள் . டணிழ்ப் இதக்குர் 

டிண.பக.ஸ். பிகுணரரிம் பசிக் ஜகரண்டிணந்டபரண  கம்ணௐட்ர் ணீண ல்பரணக்கும் இணக்கும் ிணிப்ணொ அபழபிட்டு 

அகரணல் இணந்டழட உஞ ணௌடிந்டண. அபழ ரன் சந்டித்டபரண டிழக்கழட பசம் உட்  ணௌலப்த்டின் லத்ண 

பபழகழநணம் இடில் ஜசய்டரல் பபழ சுணரக ணௌடி ணம் ன்ழட டுத்ணச் ஜசரன் பரண ஆம்த்டில் அபர் அழட 

ம்பில்ழ. ின்ர் ரப அபணக்கு டணிழ் லத்ணக்கழந அபண கம்ப்ணௐட்ரில் டிவு ஜசய்ண  எணசி பபழகழந 

கஞிித் டணினில் அடித்ணக் ஜகரடுத்டபரண பிதந்ண பரரர் . இவ்பநவு சுணரக இணக்கும் ன்ண க்கு இத்டழ 

ரள் ஜடரிதரணல் பரய்பிட்பட பணத்டப்ட்டுக் ஜகரண்ரர் . கம்ப்ணௐட்ர் ன்ண ரம் டிவு  ஜசய்ணம் பிதங்கழந 

ிழபில் ழபத்டிணக்கும் சரடரஞ ழப்ழட்ர்டரன்  ன்ழட அபணக்கு பிநக்கி ஜசரன்பன் . இணபழ ஆங்கித்ழட 

ணட்டுபண ஜரகத்டில் ழபத்டிணக்கும் இண, இி டணிழனணம் பசணித்ண ழபக்கும் ன்ண டுத்ணச்  ஜசரன்பன். 

 

இப்பரஜடல்ரம் அபர் டிழக்கழட பசம் ன்ில்ழ , டன் உக ரதக ஹீபர ஜபநிரட்டில் இணந்டரல் அபபரடு 

கஞிித் டணினில்டரன்  உழதரடுகிரர். அபண உடபிதரநர்கள் அழபழணம் கம்ணௐட்ர் அிழப  பநர்த்ணக் ஜகரள்நச் 

ஜசரன்படரடு அழத்ண டிட்ணில்கழநணம் டணிலக்கு ணரற்ி  அழணத்டிணக்கிரர். அபண சணீத்டித த்டில் 

இம்ஜற் சி கரட்சிகநின் சப் ழட்டிலில் ஆங்கித்டில் அழணந்டிணக்கும் பசங்கலக்கு டணினில்  பரர்த்ழடகள் 

அழணக்கும் ஞிழத அபண அலுபக கஞிிதிபபத ஜபகுசுணரக  சீக்கிணரகபப அழணத்ணக் ஜகரண்ரர். 

(ணௌன்ஜல்ரம் இடற்கு ீண் ரட்கள்  ிடிக்கும்) 

 

டணினில் கஞிித் டணிழன அடிகணரக தன்டுத்டிதபர்  லத்டரநர் அணர் சுரடரடரன் ரம் . அபரல் இத்டழ 

ழப்ணொகழந ஜபற்ிகணரக அழணத்டி இந்ட கஞிித் டணிலம் எண கரஞம் ன்ண ரன்  அடித்ணச் ஜசரல்பபன். எண 

பழணம் பப்ழணம் ழபத்ணக் ஜகரண்டு இவ்பநவு  கரங்கள் இத்டழ அரித பிதங்கழந அபரல் 

ஜகரடுடிணக்கபப ணௌடிதரண. 

 

டிண.கணல்ஹரசன் கூ அபண கஞிிதில் டணிழ்பனிச் ஜசதல்கநில்டரன் டன் த்டிற்கரக  ஸ்கிரிப்ழ அழணக்கிரர். 

அடற்ஜக எண உடபிதரநழ ிதணித்டிணக்கிரர் . சி பங்கநில் அபபகூ அடிபபகணரக கஞிித் டணினில் டன் 

கபிழடகழநணம் கரட்சிகலக்கர படிபழணப்ழணம் பசத்ழடணம் டணினில் உள்நிடுகிரர் . அபபரடு டசரபடரத்டின் 

டிழக்கழட ஞிகநில் ஈடுட்ண எண சுபரஸ்தணர அணேபம் . ஹரலிவுட்டில் உபதரகப்டுத்ணம் ண்பி பணிக் 

ன்கி ஸ்கிரிப்ட் ழட்பரடு டணிழன அபர் இழஞபசர்த்டிணக்கும் பிடபண அரடிதரண . த்டின் ஜபநிணட்டிற்குப் 

ின்ர் டசரபடரம் டிழக்கழட பசம் ணொத்டக படிபில்  ஜபநிபணம்பரண ீங்கலம் அடன் டித்டன்ழணழத உஞரம் . 

டிண. கிபவ பணரகணேம் கஞிித் டணிழ் உபதரகிப்ரநர்டரன் . இதக்குர் ங்கணக்கும் லத்டரநர் சுரடரவுக்கும் 

படிதர உழதரல்கழநபிவும் கஞிித் டணிழ் ரிணரற்ங்கபந  அடிகம் ன்ண ரன் அிந்ட என்ண . 



 

இப்டி, எண அழக்குள் ணட்டுபண பித்ழடகள் ன்ில்ழ. இன்ண ணண கஞிித் டணிழ் ஆகரதக் கரற்ழதில் அனகரக  

பி பணகிண. இஜணதிலில் டணிழ்; பழத்டநங்கநில் டணிழ் ; பழணோக்கநில் டணிழ் ன்ண அடன் வீச்சு ீண்டு ஜகரண்ப 

பரகிண. ஆங்கிம் ஜடரிந்டரல்டரன்  கஞிிழதத் ஜடரணௌடிணம் ன்கி அச்சுணத்டழ இந்டக் கஞிித் டணிழ்  

உழத்ஜடிந்டிணக்கிண. உஜணல்ரம் பரலம் டணிழ் இடதங்கழந இந்ட கஞிித்  டணிழ் இனணத்ண ழபத்ண அனகு 

ரர்க்கிண. ணௌகம் அிதரட த்டழபதர டணிழ்  ண்ர்கழந இணடரன் ணக்கு அிணௌகம் ஜசய்ண ழபத்டிணக்கிண . 

 

பழப்க்கங்கநில் ஆண்கலம் ஜண்கலம் சரிசணணரக டங்கள் ண்ஞங்கழந டணிழ் பனிதரக டிவு  ஜசய்பழடப் 

ரர்க்கும்பரண ஜணல்த் டணிழ் இி பரலம் ன்ண ஜசரல்ப ழடபி 'பபகஜணடுத்ண டணிழ் இி ஜபல்லும் ' ன்ப ஜசரல்த் 

படரன்ணகிண. ணீடிதரபின் எண குடிதரகபப ஆகிப் பரதி பழப்க்கங்கள் . டணினிபபத உணேக்குன்  ஜசய்டிகழந 

அிந்ண ஜகரள்லம் பசடி; டகபல்கழந சக டணினர்கபநரடு கிர்ந்ண  ஜகரள்லடல்; தரர் பபண்டுணரரலும் டங்கலக்ஜக 

அனகு டணினில் பழப்ணோக்கழந  படிபழணத்ணக் ஜகரள்லம் நிழணதர ஜடரனில் ணட்ம் -  இப்டி டணினர்கலக்கு 

ல்ரணௌணரகச் பசர்ந்ண கிழத்டிணப்ண எண பப்ிசரடபண . 

 

கிழத்ட இந்ட ல்பரய்ப்ிழ அழத்ணத் டணினர்கலம் தன்ஜணம் பழகதில் -  ல்பற்ழ அழபணம் கிர்ந்ண 

ஜகரள்லம் பழகதில் - இந்ட கஞிித் டணிழனப்  தன்டுத்ட பபண்டும் ன்ண ண பிணப்ம் . ஜபணம் ஜரலண 

பரக்கிற்கரக ணட்டுபண இடழ தன்டுத்டிபிட்டு ணக்கிக்கரசிபிக்கூரண . அல்ண எணபணக்ஜகரணபர் டரக்கிக் 

ஜகரள்ந எண ஆணடணரக இழடப் தன்டுத்ணடழணம்  டபிர்த்டில் பபண்டும். பழப்க்கங்கநில் சரடி ணட 

பணரடல்கலக்கு கஞிித்டணிழ் உபதரகப்டுத்டப்ட்டு பணபழட ரம் அடிக்கடி கபிக்க  ணௌடிகிண. இண அன்ர 

உள்நங்கழந இழஞத்டிடும் ரணரக ணட்டுபண இணக்க  பபண்டுபண டபி அடிடடிக்கு பித்டிடும் ஆஞிபபரக இணக்கக் 

கூரண ன்டில் டணினர்கநரகித ரம் அழபணம் என்ண கூடி உணடிஜணரனி டுத்ணக் ஜகரள்ந  பபண்டும். 

 

ஆதிணரதிம் ழணல்கலக்கப்ரல் இணக்கி டணினர்கள்  ஸ்ம் சந்டித்ணக் ஜகரள்கி பரய்ப்ழ இண ற்டுத்டிக்  

ஜகரடுத்டிணக்கிண. அடிக ஜசவு ஜசய்ண பசிக் ஜகரண்டிணந்ட ஜடரழபசிச்  சிக்கல்கழந இந்டக் கஞிித் டணிழ்  எண 

ணௌடிவுக்குக் ஜகரண்டுபந்டிணக்கிண . இ-ஜணதில்கள் இப்பரண உணணரி , எணபணக்ஜகரணபர் ணணபிட்டுக் ஜகரள்லம்  

ணதில்கநரக ணரிக் ஜகரண்டிணக்கின் . ிணௐஜர்வதில் பசிக்கும் ணநசி  பகரரலும் ஜசன்ழதில் பசிக்கும் இந்ட 

கல்தரண்குணரணம் ஜணதில்கழந ணதில்கள்  ன்ணடரன் அழனக்கிபரம். இந்ட அனகு ணதில் உகம் ணௌலக்க சிகு பிரித்ணப்  

க்கட்டும். 

 

இந்ட அரித கண்டுிடிப்ில் கஞிித் டணிழ் இன்ணேம்  ணொணப்ணொண பநர்ச்சிகழநணம் பிடணர படிபங்கழநணம் ஜணம் 

ன்டில் ணநிணம் தணில்ழ. கஞிித் டணிழ் ன்ண எண ணொள்நி ழபத்டரதிற்ண ; இண ணௌற்ணப்ணொள்நிதில்ழ. 

பகரத்டிற்கர ணௌடல் ணொள்நி . இி அனகரய் பகரணிடுடல்  அபபர் ழககநில்! 
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பழப்ெிவுகில் டிட்டிகநின் ங்கநிப்பு  

 

ணௌ. இநங்பகரபன் 

அசு ணகநிர் கல்லூரி , ணொணச்பசரி 

 

டகபல் ஜடரனில் ணட் உகில் இழஞதம் ணிகப்ஜரித உடபிழத ணக்கலக்குச்  ஜசய்ண பணகிண. ந்ண கிக்கும் உக 

ணக்கழந இழஞப்ணன் அபர்கலக்குப்  தன்டும் டகபல்கழநணம் உணேக்குன் பனங்குபடில் ணௌன்ிற்ண   

இழஞதணரகும். இழஞதத்டில் ஆங்கி ஜணரனிதில் டகபல்கள் ரிணரணம் ிழ  ஜடரக்கத்டில் இணந்டண. 

அதல்ரடுகலக்குச் ஜசன் டணினர்கள் டங்கள்  டரய்ஜணரனிதர டணினில் டகபல்கழநப் ரிணரிக்ஜகரள்ந டணிழ் 

லத்ணணக்கழநக் கண்டு ிடித்டர். அந்ட லத்ணணக்கள் எப சீர்ழணதரக இல்ரணல் எணபர்  தன்டுத்ணம் லத்ண 

பபஜரணபரிம் இல்ரடடரல் லத்ணண சிக்கல்  லந்டண.பப எணங்குகுி லத்டில் லட உடவும் - கப்ழ ன் 

ஜணன்ஜரணழநச் பசந்டணங்கம் ணௌகுந்டரசு கண்டுிடித்ட ிகு லத்ணண  சிக்கல் டீர்ந்ண இன்ண ஜசய்டிகழநத் டணினில் 

டழதின்ிப் ரிணர பனிபதற்ட்டுள்நண. 

 

டணினர்கள் இழஞதத்ழடப் தன்டுத்டி இழஞதப்  க்கங்கழந (Web site) உணபரக்கித் டகபல்கழநப் ரிணரணபண 

பரபப இழஞதத்டின் பனிதரக பழப்ணோ அழணத்ணத் டகபல்கழந , ழப்ணொகழநப் ரிணரிக்ஜகரள்கின்ர் . 

 

பழப்ணோ ன்ண லத்ணகள் , எலி, எநி படிபக்பகரப்ணொகள்,  ஏபிதம், ங்கள் இபற்ழ ரபண இழஞதம் பனிதரகப் 

டிந்ண ஜபநிணகிற்குத் ஜடரிதப்டுத்ணம்  இழஞத பசழபதரகும். இவ்பரண உகம் ணௌலபணம் உள்ந பழப்ணோக்கநில் 

ஜபநிதரகும் டகபல்கழந உணேக்குன் டிட்டித்டணம் ஞிழதத் டிட்டிகள் ஜசய்கின் . இத்டிட்டிகநில் டணிழ்ணஞம் , 

படன்கூடு, டணிழ்ஜபநி, டிட்டி(ணொணச்பசரி),  டணிழ்க்கஞிழண, ஜக்பரட்டி, பபர்ட்ிசு, ணரற்ண ன்ணேம் டநங்கள் 

குிப்ித்டக்க. இடில் படன்கூடு டநம் அடன்  ரணரிப்ரநர் இல்ரழணதரல் அண்ழணதில் ஜசதல்ரணல் பரண . 

ஞ்சித டநங்கள் உஜகங்கும் லணம் டணினர்கநின் பழப்டிவுகழநத் டிட்டித் டணகின் . டிட்டிகழநப் ற்ி 

அிணம் ணௌன் அண பநர்ந்ட பரற்ழ அிபணம் படழப. 

 

டணினில் ணௌடல் பழப்ணோ உணபரக்கிதபர் கரர்த்டிபகதன் இரணசரணி அபர்கநரபரர் . டணிழ்ணஞம் ன்ணேம் டிட்டிழத 

த்ணம் இபர் இடன் ிணபச் ஜசதரநரகப்  ஞிணொரிகின்ரர். 2003 சபரி என்ில் இபர் டம் ணௌடல் பழப்ணோழப  

இட்டுள்நரர். 2003 இல் டணிழ் எணங்குகுி லத்ண அிணௌகம் ஆணம் அழபணம் பழப்ணோபில் ரட்ம் ஜசலுத்டத் 

ஜடரங்கிர். ஜடரக்கத்டில் டரிதங்கி  லத்ணணக்கநில் பழப்டிவு இணந்டண .ின்ர் டப்டுத்டப்ட் 

லத்ணணக்கநில் சிர் டிபிட்ர் . இடற்கு லத்ணணக்கள் டபிக்கம்  ஜசய்த பபண்டும்.எணங்குகுி தன்ரட்டிற்கு 

பந்ட ிகு பழப்டிபின்  பநர்ச்சி அடிகணரண. பணலும் உகம் ணௌலபணம் உள்ந டணினர்கலக்குத் டகபல்கழந  

உணேக்குன் ரிணரிக் ஜகரள்லம் ஞிழத பழப்ணோ ஜசய்டண . 

 

பழப்ணோபில் ஜடரக்க கரத்டில் டீபிணரக இதங்கிதபர்கநில் ர .கண்ஞன், கர ஜபங்கட்,  ணரன்,  ணடி கந்டசரணி, 

கரசி, ர.கபஞசன், ணௌகுந்ண,  த்ரி,  இரண.கி, பிணர, இணஞீடன் உள்நிட்பர்கள் (இப்ட்டிதல் 

ணௌலழணதரடல்.பிடுப்ட் ஜதர்கழநத் ஜடரிபிக்க இழஞத்ணக் ஜகரள்பபன் ) குிப்ித் டகுந்டபர்கள்.  

 

ஜடரக்க கரத்டில் பழப்டிவு  ஜசய்டபர்கநின் ண்ஞிக்ழக குழபரடரக  இணந்டரலும் உள்நிப்ஜற் ஜசய்டிகள்  

டணௌழதபரக பிநங்கி . பழப்டிவுகநின் ண்ஞிக்ழக ஜணகித ிகு ல்பபண   டணற் டிபர்கழந 

பழப்டிவு உண்ரக்கிபிட்ண . ஜணரக்ழகப்டிவு, கும்ணிப்டிவு, கழப்டிவு ப்  பழகப்ட் டிபர்கள் 

படரன்ிர். இபர்கள் டங்கள் க்கம் டிப்ரநிகழந இலக்கப் ல்பபண டந்டிங்கழநக்  ழகதரண்ர். டிழப்ம், 

டிழப் டிகர்கள், ரலிதல் சரர்ந்ட ஜசய்டிகழந உள்நிட்டு எவ்ஜபரண பழகதில் டிப்ரநிகழநத் டங்கள் க்கம் 

இலக்க ிழத்டர். 

http://www.thenkoodu.com/


 

ஜடரக்கத்டில் குழந்ட அநபில் டிவுகள் இணந்டடரல்   தரர் தரர் லணகின்ர்  ண்ர்கள் பனிதரக அிந்ண 

அவ்பரண லணபர்கநின் ட்டிதழ என்ணடிட்டி ணடி கந்டசரணி அபர்கள் டணிழ்  பழப்டிபர்கழந 2003 சூன் ணரடம் 

ட்டிதலிட்டுக் கரட்டிரர். இப்ட்டிதல் டணிழ் பழப்டிவுக்கு  ணிகப்ஜரித அடித்டநம் அழணத்டண. இப்ட்டிதலின் 

ணழஞஜகரண்டு டக்க ழப்ணொகழந  ஜபநிதிடுபர்கழந அழதரநம் கண்டு , டிக்க ணௌடிந்டண. ன்ரலும் அபர்கநின் 

ழப்ணொகள் ஜபநிதர உன் டிக்க ணௌடிதரணல் கரம் டரழ்ந்பட டிக்க  ணௌடிந்டண.  

 

இப்ட்டிதலில் உள்நபர்கள் ஜபநிதிடும் ழப்ணொகழந   உணேக்குன் கரட்டும் டிதர டிட்டிகழந உணபரக்கும் 

ணௌதற்சி இக்கர கட்த்டில் இணந்டண. இந்ிழதில் .கப்ழழதக் கண்டுிடித்ட ணௌகுந்ண  அபர்கள் ிணௐக்நிதசு ன்ணேம் 

பழப்டிவுக்கு உடவும் ஜணன்ஜரணழநத்  டணிழ்ப்டுத்ட பபண்டித டம் பிணப்த்ழட பழப்டிபில் அிபிக்க  

அஜணரிக்கரபில் ஞிணொரிந்ண  ஜகரண்டிணந்ட கரசி ஆணணௌகம் ன்ணேம் படிபழணப்ணொப்  ஜரிதரநர் ிணௐக்நிதழசத் 

டணிழ்ப்டுத்ணம் ணௌதற்சிதில் ஈடுட்ரர். 

 

 ணஞிபம் உழனத்ண ிணௐக்நிதழசத் டணிழ்ப்டுத்ணம் ணௌதற்சிதில்  இணந்டஜரலண அடழச் பசரடித்ணப் ரர்க்கும் டநம் 

என்ண படழபப்ட்ண.அடற்கரக உணபரகிதணடரன் டணிழ்ணஞம் .கரம் ன் டநணரகும். டணிழ்ணஞம் டநம் உணபரணம் 

ணம் டிவுஜசய்ணம் பழப்டிவுகள்  உணேக்குன் டிட்டிக் கரட்டிதண. ஏரித்டிற்கு பந்டரல் உகம் ணௌலபணம்   

லடப்டும் டிவுகழந உணேக்குன் ரர்க்கும் பரய்ப்ிழக் கர சி ஆணணௌகம் உணபரக்கிரர் டிப்டிதரகத் 

டணிழ்ணஞம் பநர்ச்சிஜற்ணப்  பணம்டுத்டப்ட் பசடிகழநக் ஜகரண்டு அழபரலும் ரரட்டும்டிதர டநணரக  

உணப்ஜற்ண. இன்ண டணிழ்ணஞத்ழட அிதரணல் டிபில் ஈடுணௌடிதரண ன்  அநபில் அத் டநம் உகம் ணௌலபணம் 

உள்ந பழப்டிபர்கள் அிந்ட டநணரக ணரிணள்நண.டணிழ் பழப்டிபர்கள் ணட்டுணல்ரணல் ஜடலுங்கு , 

ணழதரநம்,கன்ம் உள்நிட் ிஜணரனிதிணக்கும் டணிழ்ணஞம் டன் பசழபழத  அநிக்கிண. டணிழ்ணஞத்டில் இன்ண 

6100 டிபர்கள் டங்கள் டிவுகழந இழஞத்ண  லடி பணகின்ர் (அக்பரர் 5, 2009). 

 

டணிழ்ணஞத்டின் பசழப டணிழ் உகில்  ணிகப்ஜரித ணரற்த்ழட ற்டுத்ணம்  உஞர்ந்ட லத்டரநர் ணரன் டம்  டிழசகள் 

இடனில் ஆசிரித உழ லடி ஊக்கப்டுத்டிரர் . 

 

டணிழ்ணஞத்ழடத் ஜடரர்ந்ண படன்கூடு ன்ணேம் டிட்டி உணபரண . ணிகச் சிப்ரகச் ஜசதல்ட் படன்கூடு அடன் 

ரணரிப்ரநர் இல்ரணல் ஜசதல்ரணல் பரண டணிழ் இழஞத  உகிற்கு இனப்பதரகும். படன்கூட்ழ அடுத்ணத் 

டணிழ்ஜபநி ன்ணேம் டிட்டி  படரற்ம் கண்ண.டணிழ் பழப்டிபர்கழந என்ிழஞக்கும் ஞிழத அணவும்  

ணிகச்சிப்ரகச் ஜசய்ண பணகிண. டணிழ்ஜபநிழத அடுத்ணப்  ணொணச்பசரிதிலிணந்ண ஜபங்கபசு ன்ணேம் கஞிப்ஜரி 

பல்லுரல் டிட்டி.கரம் ன்ணேம் ஜதரில் டிட்டி என்ண உணபரக்கட்ண .குணகித கரத்டிபபத உகில் அழபரின் 

கபழடணம் இத்டிட்டி ஜற்ண .இடில் இழஞபடற்கு ண்பரதித்டிற்கும் பணற்ட்பர்கள் பிண்ஞப்ித்டரலும் டணர  

சற்ஜரப் 2000 பர் லணம் டிவுகழந இண டிட்டுகிண . 

 

டணிழ்ணஞத்டின் சிப்ணொ.  

 

டணிழ்ணஞம் உகில் டணிலக்ஜகத் படரன்ித ணௌடல் டிட்டி . இடில் உகின்  ரடுகழநச் பசர்ந்ட 5071 பர் லணம் 

டிவுகள் டிட்ப்டுகின். 289 பர் எவ்ஜபரண ரலம் டங்கள் டிழப இழஞக்கின்ர் . 1934 ின்ணைட்ங்கள் 

இப்டுபண எவ்ஜபரண ரலம் இடன் பனிதரக அிதணௌடிகிண  (25.05.09).  

 

ணௌகப்ணொ, இடுழககள், டிவுகள், "ண"டிட்டி, ணோக்கூழ, டணிழ்பினி, பகநிர், ணன்றம், உடபி / டகபல், ஜசய்டிகள்  ணௌகப்ில் 

பழகப்ரடு உள்நண. அழப டபி அிபிப்ணொகள், சூர இடுழககள்,பரசகர் ரிந்ணழ, டிவுகள் ற்ித பிநக்கம், 

ின்ணைட்ம்,டிபர்கள் லடித ணெல் அிணௌகம் ,ழனத டிவுகழநக் கரணும்  பசடி.ழனத ின்ணைட்ம் கரணும் பசடி 

ப்  பசடிகழந இத்டிட்டி  ஜற்ணள்நண. டணிழ் ஜணன்ஜரணள்கழநத் டபிக்கிக் ஜகரள்லம் பழகதில்  ணௌகபரி 

டப்ட்டுள்நண. இடுழககழந இழஞக்கும் பசடிணம் டப்ட்டுள்நண . டணிழ் ணஞத்டில் ம் பழப்ணோழப இழஞக்கும் 

பசடிணம் உள்நண. ட்சத்டி இடுழககள்  ன்ணேம் குப்ில் எவ்ஜபரண கினழணணம் எண டிபர் ணௌடன்ழணப்  டுத்டப்ட்டு 

அிணௌகம் ஜசய்தப்டுகிரர். அபர் டிவும் அிணௌகம் ஜசய்தப்டுகிண. 
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டணிழ்ஜபநி டிட்டி அிணௌகம்  

 

டணிழ்ஜபநி டிட்டி 1048 பர் லணம் டிவுகழநத் டிட்டுகிண  (28.12.08). ணௌகப்ணொ, டிவுகள், இழஞக்க, ஜடரர்ணொக்கு 

ன்ணேம் டழப்ணொகநில் இடன் பசழப  அழணகிண.  

 

ணௌகப்ணொப் க்கத்டில் இழஞப்டற்குரித பசடி   நிழணப்டுத்டப்ட்டு பசழபக்குத் டதரரக உள்நண . அடன் கீபன 

அண்ழணதில் பசப்ட் அசிதல் டழபர்கநின் பச்சுகள் எலிணன் பகட்க பசடிகள்  உள்ந.அபற்ழச் ஜசரடுக்கிப் 

பச்சிழக் பகட்கரம்.அவ்பழகதில் கி.வீணஞி, ணணத்ணபர் ச.இரணடரசு,ஜடரல்.டிணணரபநபன், ஜகரநத்ணர் ணஞி, 

டர.ரண்டிதன் உள்நிட்பர்கநின் பச்சிழக் பகட்கும் பசடி உள்நண . 

 

அடன் கீபன ிகழ்வுகள் ன் டழப்ில் அண்ழணத ிகழ்வுகள் ற்ித பிபம்  டப்ட்டுள்நண. அடுத்ண பழப்டிபர்கள் 

இழஞத்ணள்ந ஜசய்டிகள் , இழஞத்டபரின் பிபம் கரஞப்டுகின்ண. அடழ அடுத்ண டிவுகள் குித்ட ின்ணைட்ங்கள் , 

அடிகம் ரர்ழபதிட் க்கம் ற்ித குிப்ணொகலம் கரஞப்டுகின் . டிழப்ர ஆசிரிதர் அிபணடி அபர்கநின் ணண் 

இடழ் ரர்ழபக்கு உள்நண . சு.வீ அபர்கநின் பர்கரஞல் உள்நண. 

 

டிவுகள் ன் குப்ில் இன்ழத டிவுகள்  ணௌந்ழடத டிவுகள் உள்ந. டிவுகநில் படஜன்ணேம் பசடி உள்நண . 

ணக்குத் படழபதரபற்ழச் ஜசரடுக்கி ரம் தன்ஜரம் . இன்ழத டிவுகழநச் ஜசரடுக்கிரல் டணிழ் ஆங்கித்டில் 

டிதப்ட் டழப்ணொகழநக் கரட்டும். இடில் டிவுத்டழப்ணொ,டிபர் ஜதர், உள்நக்கம் (ஜடரர் ணௌலழணதல்) 

உள்ந. ணௌந்டழத ரள்கநில் ஜசன்ண ரள் , கினழண குிப்ிட்டுத் பட பசடி உள்நண . 

 

இழஞக்க ன்ணேம் குடிக்குச் ஜசல் , பசர்க்ழக ிழ ன்ணேம் குடி  இணக்கும். இடில் பிடிணௌழகலக்கு உட்ட்டு 

இழஞக்க பபண்டும். அண்ழணதில் இழஞத்டபர்கள்,  கரத்டிணப்பரர் ட்டிதல் கரஞப்டும் .ஜடரர்ணொக்கு ன்ணேம் 

குடிழத அலத்டித் டநப் ரணரிப்ரநணக்குத் டகபல் ட ிழத்டரல் டரம் . 

 

இழஞக்கும் டிவுகள் உப உகம் ணௌலபணம் ஜடரிந்ணபிடும் ன்டரல் டக்க  டிபர்கநர?  ப் ரர்த்ண அபர்கநின் 

ணௌந்ழடத டிவுகழந ஆரய்ந்பட அபர்கழந  இழஞத்ணக் ஜகரள்கின்ர். டணிழ்ணஞம் டிட்டி அடரல்டரன் ண்ன்ண 

டிவுகழந இழஞத்ட ிபக இழஞக்க பபண்டுகிண . அந்டப் டிவுகழந ழபத்பட அபர்கள் ல்  டிபிடுபர்கள்டரன் 

ன்ண ணௌடிவு ஜசய்ண இழஞப்ர். டிட்டி.கரம் டநத்டிற்கு இழஞக்க ர் பபண்டி பிண்ஞப்ித்டரலும் டணரக 

லணபர்கநரக இணந்டரல்டரன்  அடன் ிணபரகி இழஞப்ரர் . ஜரலணபரக்கிகள், கபத்ழட ஈர்க்கும் 

பபழதற்பர்கநின் டிவுகழந டிட்டி .கரம் இழஞப்டில்ழ ன்ழடக் ஜகரள்ழகதரக  ழபத்ணள்நண. டணிழ்ஜபநிதில் 

இழஞப்பர்கள் த்ணன் டிவுகழந இழஞத்டரல்  அப்ம் ஜடரிணம்டி பசடி உள்நண.ணௌன்ணொ டிட்டி.கரம் இந்ட 

பசடிழதச் ஜசய்டிணந்டண. 

 

டிட்டி.கரம் அிணௌகம்  

 

டிட்டி.கரம் ன்ணேம் டிட்டி ரலம் ணொணழணகழநச் ஜசய்ண டன் டநத்ழடத்  ஜடரனில்ணட்ம் ஜகரண் டநம் ன்ண 

அழபழணம் ிழக்கும்டி ஜசய்கிண. டிபர்கநின் த்ழடணம் அபர்கள் ஜபநிதிடும் டிவுப் ங்கழநணம்  

ஜடரக்கத்டில் கரட்டித டிட்டி .கரம் டநம் இப்ஜரலண படழபதர டகபல்கழந   ணட்டும் ஜகரடுத்ணப் ரர்ழபதரநணக்கு 

உடவுகிண. இழஞதக் குலக்கள் ஜபநிதிடும் டகபல்கழநணம் இத்டநம் டிட்டுகிண .  

 

பழப்டிவுகள் டிட்டும் இத்டநம் ின்ணைட்ங்கழநத் டிட்டுபண  இல்ழ. பணலும் ழனத டிவுகழநத் படடிப் 

ரர்க்கும் பசடி இத்டநத்டில்  இல்ழ.இன்ண ணௌலபணம் டிதப்ஜற் டிவுகழந எணபர் டிட்டி .கரம் டநத்டில் ரர்ழபதி 

ிழத்டரல் ரர்க்க பசடி இல்ழ . டநத்டில் உள்ந டகபல்கழந ணட்டும்டரன் ரர்க்க ணௌடிணம். டநத்டில் பிநம்ங்கலம் 
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உள்ந.  

 

ணணத்ணபம்,ங்கு பர்த்டகம், டிழப்ம், கபிழட, சழணதல், அசிதல், டணினில் ணொழகப்க்கழ, ஜடரர்ிற்கு, ணேம் 

டழப்ணொகநில் ஜசய்டிகள் உள்ந . பணற்கண் ணழ சரர்ந்ட ஜசரற்கள் ந்டப் க்கத்டில் ஜபநிதரரலும் டரப 

பழகப்டுத்டி இத்டநம் ஏரித்டில் டணம்டி இத்டநம் படிபழணக்கப்ட்டுள்நண . 

 

டணிழ்க்கஞிழண  

 

டணிழ்க்கஞிழண ன்ணேம் ஜதரில் எணடநம் டணினில் ஜபநிதரகும் டிவுகழநத்  டிட்டித் டணகிண. அிணௌகம், டிவுகள், 

டிட்டிகள், டிட்டுகள்,  ஜசய்டிகள், ணின்ிடழ்கள், ிஜணரனிகள் ன்ணேம் குப்ணொ உள்நண . ணக்குத் படழபதர 

குப்ிற்குச் ஜசன்ண படழபதர பிபங்கழநப் ஜரம் . ிஜணரனி ன் குப்ில் ஆங்கிம், கன்ம், ஜடலுங்கு, 

ணழதரநம் உள்நிட் ஜணரனிகநில் பணம்  டகபல்கள் டிட்ப்டுகின். ணொகழ்ஜற் டநங்கள் ஜபநிதிடும் 

ஜசய்டிகழநணம் டணிழ்க்கஞிழண டிட்டித் டணகின்ண . குிப்ித் டகுந்ட டிட்டி இண. இடழ ம் டிபில் 

இழஞத்ணக்ஜகரள்ந பசடி உள்நண . 

 

ஜக்பரட்டி  

 

ஜக்பரட்டி ன்ணேம் டநம் டணிழ்ப்டிவுகழநத் டிட்டித் டணபண. ணொழகப்ம், கரண்ஜரநி பரன்பற்ழணம் டிட்டி 

பனங்குகிண. டணிழ்ப்டிவுகள் ன் குப்ில் டணினில் டிபரகும் டிவுகழநத் டிட்டித் டணகிண .  

 

பபர்ட்ிசு  

 

பபர்டுிசு ிறுபணௌம் டணினில் ஜபநிதரகும் டிவுகழநத் டிட்டித் டணம்  டிட்டிழத ழபத்ணள்நண. இடில் டிவு 

ஜசய்ணஜகரண்ரல் ம் டிவுகழநத்  டிட்டி ஜபநிணகிற்கு பனங்கும் . இவ்பழகதில் இந்டத் டிட்டிதில் உகின்  

ஜணரனிகநில் லடப்டும் பழப்டிவுகள் டிட்டும் பசடிழதப்  ஜற்ணள்நண.அடில் டணிலம் என்ண. 

 

ணரற்ண  

 

ணரற்ண ன்ணேம் டநம் டிட்டிகநில் டித்ணபணர டநணரகப் ணொப்டுகிண .இடழ எண குலபிர் சி ஜிணௌழகலக்கு 

உட்ட்டு ிணபகிக்கின்ர். இடில் டிபர்கநரகி ரம் இழஞக்கத் படழபதில்ழ . குலபிணக்குத் டக்க டிபரகத் 

ஜடரிணம் டிவுகழந ணரற்ணத் டநம் பனி ஜபநிணகிற்குக்  கரட்சிப்டுத்ணகின்ர். டணர டகபல்கழநப் ஜ 

ிழப்பர்கள் இத் டநத்ழட  ரரம். 

 

சங்கணம்  

 

சங்கணம் ன் ஜதரில் எண டிட்டி உள்நண. டிவுகள் ஜசய்டிகள் ன் இண்டு குப்ில் ஜசய்டிகள் உள்ந. ஜசய்டிகள் 

குப்ில் ங்கள் உள்ந. டகபல்கழந உணேக்குன் டிட்டிக்கரட்டுபடரல் இணவும் குிப்ித்டக்க டிட்டிதரக  

உள்நண. 

 

டணினீனத்டிட்டி  

 

டணினீனம் சரர்ந்டபர்கள் லணம் டிவுகழநத் டிட்டித் டணபழட பரக்கணரகக் ஜகரண் டநணரக இண ஜசதல்டுகிண . 

 

இங்ழக பழப்டிபர் டிட்டி   

 

இங்ழகப் டிபர்கள் லணம் டிவுகழநணம் இழஞதத்டில் ஜபநிபணம் ஜசய்டிகழநணம்  டரங்கி இங்ழகப்டிபர் டிட்டி 

ஜபநிபணகிண.சிந்ட டிட்டிதரக இண உள்நண . 

http://tamil.kanimai.com/
http://technorati.com/
http://botd.wordpress.com/?lang=ta
http://www.maatru.net/
http://www.tamil.blogkut.com/
http://www.pageflakes.com/rishanthan/24236768/
http://www.pageflakes.com/mayunathan
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டிட்டிகள் உஜகங்கும் லடப்டும் பழப்டிவுகழநத் டிட்டித்  டணம் ல் பரக்கத்டில் 

ஜசதல்டுகின்.படழபதர ஜிணௌழகள் , ஜடரனில் ணட்ங்கழநப் ஜற்ணள்நணம் பபபற்கத் டக்கபட . டிபர்கள் 

டங்கலக்கும் சண்கத்டிற்கும் தன்டும் ஜசய்டிகழந ஜபநிதிட்டு இத்டிட்டிகள் பனி ஜபநிணகிற்கு  அிபிக்கபபண்டும்.  

 

இத்டிட்டிகழநத் டக்க பழகதில்  தன்டுத்டிக் ஜகரள்ந பபண்டும். இடழ பிடுத்ண அழபரின் கபத்ழட இலக்கப்  

ரலிதல் ஜசய்டிகழந ஜபநிதிடுபண , ஜரய்ச்ஜசய்டிகழந ஜபநிதிடுபண, டிணிட டரக்குடல் ிகழ்த்ணபண 

படழபதற்ண. உங்கள் ழப்ணொகள் பனிதரக உங்கள் ண  உஞர்ழபணம் அிபரற்ழணம் உகம் உற்ண பரக்க 

இத்டிட்டிகள் பனிபகுக்கின்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



டிஜபலட பந்ட கழட 

 

டணிழ்டி   
ஜசன்ழ 

http://tamilnathy.blogspot.com/  

 

டிஜரண ஆண்டுகரம் பரழ்ந்ட ிற்ரடும், ணொம்ஜதர்ந்ட ரர கரபபரடு எட்  ணௌடிதரணல் பரக,  2003ஆம் 

ஆண்டு ஈனத்ணக்குத் டிணம்ிப்  பரபன். அப்பரண அங்பக பரர்ிணத்டம் அணௌலில் இணந்டண . ிணேம்,  ினல்ணத்டம் 

ஆங்கரங்பக ந்ணஜகரண்டிணந்டண. ஆரல், அண ஜரணணக்கநின் இதல்ணொ பரழ்ழபப் ஜரிடரகப் ரடிக்கபில்ழ. 

ஜபநிரடுகநிலிணந்ண ிழதப்பர்  டிணம்ி பந்டிணந்டரர்கள். ஆம்… அபர்கநரல் (ங்கநரல்) ிங்கள் பிழபதி.  

வீடுகள் உப்ரிழககபநரடு உதர்ந்ட . அணஜபரண கரக்கரம். ரங்கள் ணகிழ்ச்சிபதரடு அந்ரட்கநில் அங்கு 

பரழ்ந்டிணந்படரம் ன்ழட  ஜரகங் ஜகரள்கிபன். அந்ட அனகித கிரணத்டில் ங்கள் வீடு அன்ின் கூடு . அந்ட வீட்டில் 

ரங்கள் டின்ண்ன்ண பர் என்ரக பரழ்ந்டிணந்படரம் . ணத்ட ிணத்ட ணௌிபிழத் ஜடரர்ந்ண  அச்சுணத்டல்கழந 

டிர்ஜகரள்ந பபண்டிதிணந்டண.  இவுகள் ங்கலழதடரக இணக்கபில்ழ . சி கல்கலம் அவ்பண்ஞபண . தணன்கள் 

பணரட்ரர் ழசக்கிநில் பந்ணபரதி. ரய்கள் குழக்கும் ஏழசழதக் பகட்டி  ணஞ தத்படரடு ங்கள் சுபரசம் 

ங்கலக்பக இடிஜத ணௌனங்கப் டுத்டிணந்ட  இவுகழந ணக்கணௌடிதரண. அங்கு ஜடரர்ந்ணம் பரனணௌடிதரட சூனலில்,  

2006ஆம் ஆண்டு பரி ணரடம் ஊழணம் உவுகழநணம் பிட்டுத் டணிழ்ரட்டுக்குப்   ஜதர்ந்ண பந்படரம். 

 

உதிர்ப் தத்டிலிணந்ண டப்ித்ண அந்ிதத்டிணேள் பிலந்படரம்। ஜசன்ழதில் ங்கலக்கு தரழணம் ஜடரிதரண . எண 

ண்ர்டரணேம் இல்ழ. உபிர்கலம் இல்ழ. க்கு இப்பரணம் ிழபிணக்கிண… அந்டத் ஜடரர்ணரடிக் 

கட்டித்டின் கீழ் அழணக்கப்ட்டிணந்ட கல்லிணக்ழகதில் அணர்ந்ண பரபபரர் பணபபரழஜதல்ரம்  ங்கித கண்கநரல் 

ரர்த்ணக்ஜகரண்டிணப்பரம் . எண ணொன்ழகடரணேம் இல்ழ . ஜசன்ழதில் ரங்கள் அரழடகநரக , 

அழதரநணற்பர்கநரக பரழ்ந்படரம். ிழக்குந்படரணம் ணதம் ஜணக்கும் ரட்கள் அழப . டன்ிக்கத்டில் 

கழதழபக்கும் ஜரகங்கள் அழப . 

 

உபிழத் ஜடரடுக்கும் எப சரக இழஞதபண  இணந்டண. அப்பரண ரன் அிந்டிணந்ட டநங்கள் ரன்ழகந்ணடரன் . 

ஆரம் டிழஞ, டிண்ழஞ,  டணிழ்ரடம்,  டணிழ்ஜற். ஜஹரட்ஜணதிலிலிணந்ண ிஜணதிலுக்கு ணரி  இழஞத அட்ழழதத் 

ஜடரங்கிதணம் ிணரண்ணர கடவுகள் டிந்ணஜகரண்ழடப் பர  இணந்டண. ணதங்கி ண்ச்சழக்கும்பரடில் கரற்ண  

ஜபநிதில் ணக்கிஜதிதப் ட்ழடப் பரன்ஜடரண ஆசுபரசம். அடன் பனிதரக ணொடிண ணொடிடரக  ிழத ண்ர்கள் 

கிழத்டரர்கள். கரபிலிணக்கும் ண படரனி ிடீர  எணரள் பகட்ரர் “ீங்கள் ன் பழப்டிஜபரன்ழ ஆம்ித்ண 

லடக்கூரண?”- “லடரபண… ஆரல், பழப்டிவு ன்ரல் ன்? இழஞதத்டில் டணினில் லணபண  

ம்ழணப்பரன் சரடரஞர்கலக்குச் சரத்டிதணர ?” 

 

‘இநபபில்’ன் ஜசரல் க்கு ப்பரணம் ிடிக்கும். அண ணர்கநின் பரசழழத , இழகநின் சுழணழத, 

ஜடன்லின் ரட்சணற் பசத்ழட ிழவூட்டுபண . பணலும், அந்டப் ஜதரில் க்குள் ிழபபித கஜபரன்ணம் , 

உடிர்ந்ணபர கஜபரன்ணம் இணக்கின் . அழடபத ண பழப்ணோபிற்குப் ஜதரகச் சூட்டிபன் . ிடீர ணட்டும் 

அன்ழக்கு பழப்ணோ ற்ிக் குிப்ிபில்ழ  ஜதில், இப்பரணம் ங்கரபண கற்கழதில் அணர்ந்ண, டிணம்ிச் 

ஜசல்ணௌடிதரட அக்கழழத ஜபித்ணப்  ரர்த்ணக் ஜகரண்டிணப்பரதிணக்கும்! கபிழடகள், கழடகள், அணேபப் 

கிர்வுகள் த் ஜடரங்கி , அசிதல் கட்டுழகள், பிணர்சங்கள் ன்ண கந்படரடி இழஞதத்டில் 

டிர்க்கணத்டரநர்கலன் குடுணிப்ிடிச்  சண்ழ பரடுணநபிற்கு ரன் பநர்ந்டிணக்கிபன் . (கரம்ப்நரன்) இழட 

லணம்பரண ஜணல்லித ணொன்ழக ஏடுகிண. அண்ழணதில் ன்பரடு பசித எண ண்ர் பகட்ரர் : “ங்க டணிழ்டி உங்க 

பழத்டநத்டி எப ிஞங்கநரக  பிலந்ணகிக்குபட…” ன்ண. “ன்?”ன்ண பிபிபன். சி ஜதர்கழநக் 

குிப்ிட்டுச் ஜசரல்லிச் சிரித்டரர். “ன் ண்ர்கநிம் பகட்ரல்  ஜடரிணம். ரன் வ்பநவு அப்ரபி ன்ண…”ன்ண 

அபணக்கு பிழநதரட்ரகப் டிநித்படன். அப்ணொரஞிகழந உசுப்பற்ிரல் அணகலந்டரன் ரபம்  ன் ஜசய்பண? 
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‘ஜணௌம் ககரஸ்டி ’ ன்ஜடல்ரம் ன் அகரடிதில் இல்ழ . ‘ககணில்ழபதல் ிதரதணில்ழ ’ ன்ணடரன் ன் 

பபடம். டிப்ட் பிதங்கலக்கரக ரன் சண்ழதிட்ண… ம்… இல்ழஜதரம். ஜரணபர பிதங்கள், அசிதல் 

ன்ண பந்டரல் ஜகரம்ணொ சீபித கரழந… (இடிலும் ரணங்கள்… சு இல்ழ. ஜணரனிதிலும் பஞ்சகம்) இல்ழ… ஜகரம்ணொ 

சீபித சுபபடரன். சின்க் ஜகரம்ரதிணந்டர சீபக்கூரடர ன்? 

 

பழப்டிவு லடபந்ண சம்ரடித்டண, டிரிகழந ணட்டுணன்ண; ணெற்ணக்கஞக்கர ண்ர்கழநணந்டரன் . க்கு பணம் 

அரி அஞ்சல்கநிலிணந்ண அகரடிகநில் இல்ரட ஜகட் பரர்த்ழடகழநக் கற்ணக்ஜகரள்கிபன் . ன்ழக்கரபண 

படழபப்டும். ஜண் ன்ணம் பபற்ண ித்டிலிணந்ண பந்டபள் ன்ணம் டிட்டுபடற்கு பணடிக  ஜசரற்ிபதரக பசடி 

ஜசய்ண ஜகரடுக்கின். (இழட லணம்பரண கனிபிக்கம் ன்  ஜசரல்பரடு பசர்த்ண ஆடபன் டீட்சண்தர ிழபில் 

பந்ண பரகிரர்) இப்பரஜடல்ரம் ங்கரபண இக்கிதக் கூட்ங்கலக்குப் பரரல் , தரரபண அழதரநங்கண்டு 

பந்ண பசுகிரர்கள். பழப்ணோபில் ரன் ண்ணுகி அக்கப்பரர்கள் , அடகநங்கள், டர்க்கங்கள் ஜபநிதில் ிழதப்  

பணக்குத் ஜடரிந்டிணந்டிணக்கிண . அந்பங்கநில், தரணக்கும் ஜடரிதரணல் லடித இகசிதக் குிப்ணொகழந சழதில்  

பரசிக்கக் பகட்ண பர ஜகரஞ்சம் கூச்சணரகவும் இணக்கும் . 

 

கரபில் இணந்டபரண ிழதப் த்டிரிழககநில் (ிழத பிநம்ங்கலக்கிழதில்) லடிக் ஜகரண்டிணந்படன். அண 

சிகரம் பிட்டுப் பரதிணந்டண. பழத்டநத்டில் ஜடரர்ந்ண லடித ழகப்னக்கத்டரல் ஏநவு லத்ண பசப் 

இப்பரண கழட, கபிழட  பழகக்ஜகரன்ரய் இண்டு ஜடரகுப்ணொகள் ஜபநிதரகிதிணக்கின் . பணலுஜணரண கபிழடத் 

ஜடரகுப்ணொ அச்சுக்குப் பரதிணக்கிண. குணரபஜரன்ணம் பிழபில் ஜபநிபபிணக்கிண . ன்டரன் ஜசரன்ரலும், 

ணக்ஜகன்ஜரண ‘அழதரநம்’  இணப்ண ணகிழ்பநிப்டரகபப இணக்கிண . ண வீட்டு ணௌகபரிக்கு ிழதப் ணொத்டகங்கள் 

‘கபிஜர்’ன் அழஜணரனிபதரடு பந்ண பசப்டுத்ணகின் . அங்கீகரம் ன்ண ஜரித ஜகரழ . லத்டரநர்கள் ர் 

ண்ர்கநரக இணக்கிரர்கள். ஜரித ஜரித ரம்பரன்கலக்கு அணகில்  ின்ண பசும் ஜணணிடம் கூடிதிணக்கிண. 

(‘அபங்கல்ரம் தரண?’ன் டிநிக்கச் சங்கணர பகள்பிகழநக் பகட்கக்கூரண ) இழடஜதல்ரம் டந்டண 

இநபபிலும் டணிழ்ணஞணௌம்டரன் ன்ழட ஜகிழ்ந்ண ஜசரல்கிபன் . ண படரனிணம் கபிஜணணரகித  குட்டி பபடி 

சிசணதம் பபடிக்ழகதரகச் ஜசரல்பணண்டு… “ீங்கள் டணிழ்ரட்டின் ஜசல்ப் ிள்ழந… வ்பநவு பர் உங்கநில் 

ிரிதணரதிணக்கிரர்கள்” ன்ண. டணிழ்ரட்டு ணக்கள் ங்கநில் ப்பரணம் ிரிதணரய்த்  டரிணக்கிரர்கள். படர்டல்கநின் 

பரணம் டீர்ணரங்கநின்  பரணம் ணட்டும் அந்டப் ிரிதம்  கரபிணடுத்டிக் ஜகரண்டு ணபடசம் பரய்பிடுகிண. அல்ண 

ழகணழபரய் அநிக்கப்டும் கரகிட உழகலள் அங்கிபிடுகிண . 

 

“ீ இந்டக் கட்டுழதிலும் அசிதல் கழடக்க பபண்ரம் ”ன்ண அங்பக அடட்டுபண தரர்? ரபடரன்! 

 

லத்ண ன்ண அற்ணொடம். ணபகரன்டம். ஆன்ணரழப பணடும் ணதிலிகு . ன் டரய்ணடி. ரன் பஞங்கும் எப கவுள். 

லத்ண ன் படரனி. அணபப ன் கரடணேம். லத்பட இதற்ழக. லத்பட பரழ்க்ழக. பரழ்படன் எப ஜரணநரகித 

அடற்ஜகன் ன்ிதில் படரய்த்ஜடடுத்ட ணௌத்டங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 



கஞிிதில் கன்ித் டணிழ் பநர்ந்ட கழட! 

 

ரஸ் ஞ்சல்ஸ் ரம்  
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“ய், இபபந! ஏடி பந்ண இழடப் ரபன்! உன் ஜதழத் கம்ப்ணௐட்ரில் டணினில் அடித்டிணக்கிபன், ரர்!” வீட்டிப 

எண ணொணக் குனந்ழட ிந்டணம் ல்பரணம் ன் ஜசய்பஜடன்ண கூத் ஜடரிதரணல் பரஜதல்ரம் ல்ரக அழடச் 

சுற்ிச் சுற்ி பணபபரபண, அபட பரல், ணௌடன் ணௌடரகத் டணிழ் லத்ணகழநக் கஞிிதில் ரர்த்ட குணகம் 

இப்ஜரலணம் க்கு ன்ரக ிழபில் இணக்கிண.  

1995-ம் பணம். அணர் சுரடர அபர்கள் ஜசன்ழதிலிணந்ண குடும்த்ணன் ன் ரஸ் ஞ்சல்ஸ் வீட்டுக்கு பணழக 

டந்டிணந்ட பம் அண. ங்கலக்கு ற்கபப ரிச்சதணர சிிணர, அசிதல் ண்ர்கழநப் ற்ி சுபரசிதணரக 

அட்ழ அடித்ணக் ஜகரண்டிணந்படரம். பசம் லணபண, டிழக்கழட அழணப்ண, Scriptor, Movie Magic பரன் 

சிிணர ஜடரனில் சரர்ந்ட ஜணன்ஜரணட்கள் ற்ிணம் பச்சு டிணம்ிதண.  

“டணினில் டட்ச்சு ஜசய்தணௌடிணம், ஜடரிணம், இல்ழதர?” ன்ண பகட்ரர் சுரடர. 

அண ற்ித பிங்கழந ரன் அசல் ணொசரக இழஞதத்டில் அிந்டிணந்டரலும், அந்ட ணரடிரி ணௌதற்சிகலக்கு 

சுரடர ஜணம் ணௌன்பரடிதரக இணந்டபர் ன்கி ணௌழதில் அபழபத பணல் பிங்கள் டணம்டி பகட்டுக் 

ஜகரண்பன். கஞிி, டணிழ், அிபிதல்- ல்ரபண சுரடரவுக்கு அல்பர சரப்ிடுபண ணரடிரிதர சந்படர 

சணரச்சரங்கள் அல்பர! அவ்பநவு ஜரித ிடரணகர் குணகும் ணரடிரி க்கத்டிலிணந்ண ஜசரல்லிக் ஜகரடுத்டரல் 

பகட்டற்கு க்குக் கசக்குணர?! 

‘அஞ்சல்’ ஜணன்ஜரணள், ணௌத்ண ஜடுணரன், இன்ணேம்  சிங்ழக ண்ர்கநின் கூட்டு ணௌதற்சி ற்ிஜதல்ரம் 

சுரடர பிணரகச் ஜசரன்ண ணட்டுணல்ரணல், ல்ரபற்ழணம் ணௌதன்ண ரர்க்கும்டிணம், பசரடழ 

ணௌதற்சிகலக்கு உடபவும் அபர் ன்ழப் ஞித்டரர். ஏநவுக்கு ரணேம் கஞிித் ணழதில் பல்லுரக இணந்டணம் 

ங்கலக்கு பசடிதரகப் பரதிற்ண. இன்ணௌம் ஜசரல்ப்பரரல், கஞிி ஜடரர்ர பிதரரங்கநில் ரன் 

அப்பரண டீபிணரக ஈடுட்டிணந்படன். IBM, HP, Apple, Microsoft பரன் ிணபங்கலணேம், சிிணர ஜடரனில் 

சரர்ந்ட ஜணன்ஜரணள் டதரரிப்ரநர்கலணேம் ங்கள் பிதரர உவுகள் ணரகபப இணந்ட.  

ணௌத்ண ஜடுணரன் ண்ணரக, ணௌடன் ணௌடரக ‘அஞ்சல்’ ஜணன்ஜரணள் உபதரகப்டுத்டி ‘அம்ணர, அப்ர’ 

ன்ஜல்ரம் பிழநதரட்ரகத் டட்ச்சு ஜசய்ண ரர்த்ண, ங்கள் வீட்டில் உள்ந ல்பரழணம் ஏடி பந்ண 

‘ணரிட்’ழப் ரர்க்கச் ஜசய்ண குணகலித்டிணந்ட கரம் அண. எண சின்க் குனந்ழடழதப் பர கஞிிதில் டணிழ் 

டபழ்ந்ண, டட்டுத் டடுணரி க்க ஆம்ித்ட கர கட்ம்,  

அண ணௌடல்,  பசரடழ ணௌதற்சிகலக்கும் ன்ழத் படரள் ஜகரடுக்குணரண ஞித்டணன் க்கு ல்  

அிணௌகங்கழநணம் சுரடர ஜசய்ண ஜகரடுத்டரர். ஜகரஞ்சம் கூ பட்டு ஜகௌபம் ரர்க்கரணல் அபர் ங்கலன் 

னகிதண, சிக்கர  அிபிதல், கஞிி, டிழக்கழட சம்ந்டப்ட் பிதங்கழந ரங்கள் பிபரடித்டிணந்டண,  

கஞிிதில் டணிலக்கரக பணலும் ன்ஜன் ஜசய்தபபண்டும், தரர் தரர் ங்ஜகங்பக ப்டி இடற்கரக 

ஜணக்ஜகட்டு உழனக்கிரர்கள் பரன் பிங்கள் ல்ரபண ரங்கள் ல்பரணம் எண ஜரித, உதணர 

இக்ழக பரக்கிச் ஜசன்ண ஜகரண்டிணக்கிபரம் ன்கி உற்சரகணர ணௌதற்சிதரக இணந்டண. டணிழ் லத்டரநர்கநில் 

எண ரம்பரரக இணந்ட சுரடர அபர்கள் இப்டிப் ப் ணொண ணௌதற்சிகலக்கு உடபிதணன், 

இடற்ஜகல்ரம் டீபிணர ஆடபரநரகவும், எணங்கிழஞப்ரநரகவும் ஞிதரற்ி இணக்கிரர். எண சின் 
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அஞிரக ரணேம் ன் ங்குக்கு படர ன்ரல் ணௌடிந்டழடச் ஜசய்டிணக்கிபன் ன்கி ஜணணிடம் க்கு இன்ணம் 

ண ிழழபத் டணகிண. 

ஆம்த்டில் TSC, TSCu பரன் கட்ழணப்ணொகலன் ணொணப்ணொண டணிழ் ‘ஃரண்ட்கள்’ ஜபநிபந்டடிபத இணந்ட. 

எவ்ஜபரண க்கணௌம் எவ்ஜபரண ஃரண்டில்! ‘இழடப் டித்டரல் அழடப் டிக்க ணௌடிதரண, அழடப் டிக்க 

பபண்டுஜணன்ரல் இன்ணேஜணரண ஃரண்ட் படழப’ ன்ண ஆம் கரக் குநணடிகள் ரநம், ரநம்! “அபர் 

இடிப கரசு ரர்க்கப் ரர்க்கிரர்”, “இந்டரணங்கள், இண இபசம்!” “இபசணர? அஜடல்ரம் குப்ழ!” பரன் 

பிதரரக் கூச்சல்கள், குனப்டிகலக்கும் அப்பரண ஞ்சம் இல்ழ! டகரணகள் இல்ரணல் டணிழ் பநர்ந்டடரக சங்க 

கரத்டிலிணந்பட சரன்ணகள் இல்ழபத! 

க்கம் க்கணரக ன்ணேழத ரகங்கலக்கும், கழடகலக்கும், கபிழடகலக்கும் ஜபள்ழநத் டரநில் லடிப் 

னகிதிணந்ட ரன் ல்ரபற்ழணம் கஞிிதில் ஜசய்த ணௌடிபடில் சந்படரப்ட்பன். ஆரல், அடிக்கடி 

கஞிிகள் டட்டுத்டடுணரணபண, ஹரர்டு டிஸ்குகள் அகரணரக ணண்ழழதப் பரட்டு லத்டரநர்கழந அனழபப்ண, 

பரக் கஞக்கில் லடிதழபஜதல்ரம் எப ஜரடிதில் virtual space ன்கி ஜபற்ிஜபநிதில் கரஞரணல் பரபண 

பரன் கபழகலம் கூபப பந்ண கலத்ழட அணத்ட. 

ரர ிள்ழநதின்  www.tamil.net  இம்ணரடிரி  ஊக ணௌதற்சிகநில் இணந்ட ன் பரன்பர்கழந 

எணங்கிழஞக்க உடபிதண. சிட்ி, ஆஸ்டிபலிதரபில் இணந்ட அபணன் ரஸ் ஞ்சல்ஸ், கலிஃபரர்ிதரபில் 

இணந்ட ரன் ண்ரபன், ஆரலும்,  பிதங்கழந எணங்கிழஞக்க ணௌடிந்டண. ணௌத்ண ஜடுணரன் 

சிங்கப்ணோரில், சுரடரபபர ஜசன்ழதில்! இன்ணேம்  ண்ர்கள் ப் ஊர்கநில்! எவ்ஜபரணபணம் இணப்ணம், 

சரப்ிடுபணம், ணங்குபணம், டிப்ணம் எவ்ஜபரண பத்டில். ஆரல் எப டநத்டில் ங்கநரல் ப்பரணம் உபர 

ணௌடிந்டண. டணிழ் இழஞதத்டரல் ணட்டுபண இண சரத்டிதணரண. ல்  டணிழ்ப் ஜண்கள் “ரங்கள் கஞிிக் 

ழகம்ஜண்கள் ஆக்கப்ட்டுபிட்பரம்!” ன்ண உகநபில் கூக்குலி ஆம்ித்டணம் இபட கர கட்த்டில் டரன்! 

ந்டக் கண்ஞகிதின் கூச்சலுக்கும் தந்ண கஞிித் டணிழ் ணௌங்கிக் கிக்கபில்ழ! அடன் பநர்ச்சி,  டணிழ் 

ஆர்பர்கநின் ஜண ணௌதற்சிணன் தரஹு, கூகுள் பரன் இங்கநில்  டணிழ் குலணங்கநரகத் ஜடரர்ந்டண.  

ரணேம் அகத்டிதர், ணத்டடி, டணிபனரபிதம் பரன்  குலக்கநிலும் உணப்ிரகித் ஜடரர்ந்ண லடி 

பநர்ந்படன். இர. ணௌணகன், ன். ஜசரக்கன், ஜபங்கபஷ், ரர பரன்பர்கலன் ‘ரதர் கரப்ி கிநப்’ ஆம்ித்ண 

அழடணம் ரலிதரக த்டிபரம். ன்ழ ஊக்குபித்ட  ல் ண்ர்கழந ரன் இங்பக ன்ிணன் ிழவு 

கூணகிபன். ரர, ஜபங்கபஷ் பரன்  த்டிரிழக ண்ர்கள் ன்ழ அடுத்ட அடி பரக்கி க்க 

உற்சரகப்டுத்டிரர்கள். ஆந்ட பிகன், குணௌடம், கழணகள், டிண்ழஞ, ஜடன்ல், கினக்கு டிப்கம் ன்ண 

ரணேம்  இங்கநில் லடரபன்.  

குலக்கள் ஜரிடரகப் ஜரிடரக ஜபட்டிணம் எட்டிணம் லணடல், ஜபட்டிப் பச்சுகள், வீஞர்கள் சிர் ன்ண 

ணட்டுணத்டல் படழபகலம் ரநழபில் அடிகரிக்க ஆம்ித்ட! 

‘ரண் இணரக இணந்டரலும் டி இபண ஜசரர்க்கம்’ ன்ண ‘ப்நரக்’கள் ிகு பபர் பி ஆம்ித்ட. ‘இந்டக் 

கூட்டுக் குடும் குனப்ங்கலக்குத் டிக் குடித்டபண படபழ பரல் இணக்கிபட!’ ன்ண ணம் பதரசிக்க 

பர்ந்டண. ஆரல், என்ணக்ஜகரன்ண ிச்ழ இல்ரணல் குழுணங்கலம், டி பழப்குடிகலம் பசர்ந்பட 

எற்ணழணணன் இன்ணம் இதங்குகின். 

http://www.tamil.net/


‘ப்நரக்’ ன்கி டிப்ட் Blogger, Wordpress பரன் பழப்குடிகநில் ரங்கள் ல்பரணபண இன்ணம் டணினரல் 

பநர்ந்ண பணகிபரம்! ன்ணேழத ணௌகபரிதரகித losangelesram.blogspot.com “பரணங்கள்! பந்ண உங்கள் 

ிழபழகழநப் டிவு ஜசய்ணங்கள்!”  உங்கழந அன்ணொன் அழனக்கிபன். 

டணினின் ரிஞரண பநர்ச்சி Twitter, Facebook, Myspace பரன் இங்கநிலும் பிணபிணப்ரகத் ஜடரர்கிண. 

இழஞதத் டணிழ் ண்ம் க்குக் கிழத்டிணக்கும் பரசகர்கள், சிகர்கள், ண்ர்கள் ரநம்!                                

 

பரழ்க டணிழ்! பநர்க டணிழ் இழஞதம்! ரழநணம் ணபட! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



October 23, 2009 [MINMANJARI 2009] 

 

ணின்ணஞ்சரி 2009 க்கம் 33 

 

ணின்ஜபநிதில் ஜணன்ழ பரடும் டணிழ் 

 

ர.கண்ஞன்,  

ஜகரரிதக் கரய்வு ழணதம் 

பகரப, ஜடன்ஜகரரிதர 

nkannan@gmail.com  

 

படடுடல் ன்ண ணிட சுரபம். பணய்ச்சலுக்கு ிம் படப் ணொகுந்ட ணிடன் ணொடித ரடுகழநக் கண்ரன். ஜடரனிற் 

ணொட்சி பந்ட ின் ணொடித பநங்கழநத் படடும் இம்ணௌதற்சி அஜணரிக்கர, ஆஸ்டிபலிதர பரன் கண்ங்கழநக் கண்டு 

ஜகரள்ந பசடிதரய் அழணந்டண. அண்ரர்டிக், ஆர்டிக் ன்ண உகின் அத்டழ ண்ழகலம் கண்டு 

ஜகரள்நப்ட்ின் ணித்படல் பரன்ஜபநி பரக்கிப் பரண. அண ணிடழ சந்டிில் கரடி ழபத்ண, 

அபண பிண் கன்கழந சூரித ணண்ம் ணற்ணம் ிஞ்ச ஜபநிதில் உப ழபத்டண. பிண்ழஞ பரக்கிப் 

தஞப்ட் ணிடன் ஆழ்கல் அற்ணொடங்கழநக்கரஞ அங்கும் தஞப்ட்ரன். ிம் ணொம் பரங்குபணபரல் பணம் 

கரத்டில் கலும் ட்ர பரட்டு பிற்கப்டும் சரத்டிதம் உண்டு. இப்டிப் ணொடிண ணொடிடரய் கரணும் ணிட உந்ணடலின் 

சணீத்டிதக் கண்டுிடிப்ப ணின்ஜபநி (ழசர் ஸ்பஸ்) ன்ணேம் சூட்சுமப்ப்ரகும்.  அடரபண கண்ணுக்கு 

ணொப்ர இத்டின்கள் (ஜக்ட்ரன்) அழணத்ணக் ஜகரடுக்கும் உகணிண. கற்ழ இதற்ிதல் (குபரண்ம் ிசிக்ஸ்) 

அழணத்ணத்டணம் ரட்ழதிண. இத்டின் இதல்ணொக்பகற் பழகதில் இதங்கும் உகணிண! 

 

ணின்ஜபநி ன்ண ணிடணேக்கு ணௌற்ணம் ணொடிதண அன்ண! கற்ர சக்டிணம், சிந்டழத் டிணேணௌழத ணிடணேக்கு 

டிழணதில் ணொடித உழகக் கரணுடல் ணொடிடன்ண. கபிழட ன்ண அப்டிதரஜடரண உகம்டரன். ஆதிணேம் 

சிந்டழ டணம் கற்ர உகம் ணிடற்கு ணிடர் பபணடும். இப்டிதரஜடரண சூனலில் டி ணிட ண்ழநதில் 

க்கும் எண உகு உணபரக்கல் ணொபடிபம் ஜணம்பரண ணின்ஜபநி உணபரகிண. ணின்ஜபநிதில் டிணிட 

ஜபநிப்ரட்ழ ஜரணபரக ழபக்கணௌடிணம். கற்ர உகு பரபப ணின்ஜபநிதில் கர, இ பர்டணரங்கள் 

ணௌக்கிதணில்ழ. ணிட ணண ப்ண பரபப ஜசய்டிகலம், ழப்ணொகலம் இத்டின் பபகத்டில் க்கின். 

கவுகநில் அங்குணிங்கும் சஞ்சரிப்ண பரபப, ணின்ஜபநிதில் சஞ்சரிக்கணௌடிணம், அபட பத்டில் எப இத்டில் 

இணக்கவும் ணௌடிணம். எப கரத்டில் கஞிிழத இதக்கிக்ஜகரண்டு ணௌற்கரம், டிர்கரஜணன்ண சஞ்சரரிக்கவும் 

ணௌடிணம். அடரல்டரன் இண சூட்சுண உகரக பணஞிக்கப்டுகிண.  

 

டணிழ்  சூட்சுண உகில் சஞ்சரித்டிணக்கிண. டணிலக்கு இணவும் ணொடிடல்! சித்டர்கள் கண் சூட்சுண உழக 

டணிஜனணேம் ஜணரனிதில் ரடி ழபத்டர். 'ன்ழ ன்ரய் இழபன் ழத்டன், டன்ழ ன்ரய் டணிழ் 

ஜசய்ணணரப!' த் டணினில் ரடிப் ஜணழணப் ட்ர். டிணணந்டித்டின் அத்டழ சூட்சுணங்கலம் ஜரண 

அிபரகும் பரண டணினிம் உதர்பர இத்டில் இணக்கும். 'ற்ணிழன பித்டி ன் உள்நத்டில் ீ பிழடத்டரய்! கற் 

ஜணரனிதரகக் கந்ண!' ன்ண ஆழ்பரர்கலம் அணநிச் ஜசய்டர் டணினில். இன்ண பணழ உகம் ஜணல் இந்டித 

ஜணய்தர (சூட்சுண அிழபப்) ணொரிந்ண ஜகரள்ந ஆம்ித்ண இணக்கிண. அடன் பிழநவுடரன் இன்ண பதரக சரத்டிம் 

ஜசரல்லித்டரட ஜர்ணன் ஊப இல்ழ ணேம் கரட்சி. சூட்சுண உகில் சஞ்சரிக்கும் கழழத இன்ண உநபிதல் 

'trans-personal psychology' ணேம் ணழதரகப் டிக்கிண.  

 

ஆதிணேம் ணின்ஜபநி ன்ண டணிலக்கு ணொடிதஜடரண வீச்ழசத் டந்டிணப்ண உண்ழண. ணௌடலில் அச்சுத் ஜடரனிலின் 

ழகப்ரழபதரக இணக்கும் டணிழ் ஜணல், ஜணல் ஜபநிபத பணகிண. சிற்ிடழ், பரிடழ், பஞிக இடழ் ன்ண பட்ம் 

mailto:nkannan@gmail.com
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பரட்டுக் கும்ணிதடிக்கும் கூட்த்டிலிணந்ண டிணிடழ பிடுடழ ஜசய்ண, அபண ஆக்கம் ணக்கு அச்சுப் 

த்டிரிக்ழகதின் உடபிதின்ி கிழக்கச் ஜசய்ணள்நண. ழப்ரநிபத டிப்ரநரகவும் ணரணம் பித்ழடஜதல்ரம் 

ணின்ஜபநிதில் க்கிண.  ணின்ஜபநிதில் ழப்ிற்கும், பரசகணேக்கும் உள்ந ஜடரழவு ணிகக் குழந்ண பிட்ண. 

க்குழத கபிழட ிக்கும் பரபட அண ழ பரப்டுகிண. பரசகணேக்கு ழப்ரநிணம், ழப்நிக்கும் 

பரசகணேம் உந்ண சக்டிதரய் இதங்கும் எண டநத்ழட ணின்ஜபநி-இழஞதம் பனங்குகிண. பணலும் 'அச்சணௌம், 

படழணணம் ரய்கலக்கு' ன்ண ரடி ஜசரன்ண ணின்ஜபநிதில்டரன் உண்ழணதரக க்கிண. ணின்ஜபநி சரடி 

ரர்ப்டில்ழ, ரல்பபணரடு ரர்ப்டில்ழ, டித்டபன், ரணன் ன் படம் கூப் ரர்ப்டில்ழ. 

 

சணீத்டில் எண ணின்ஞ்சல் க்கு பந்டண, அடில் இப்டிக் கஞிி ண்ம் டகபல் ரிணரிக் ஜகரள்படரல் ணங்கள் 

பரழ்த்ணம் ன்ண. அடரபண கரகிடத் படழப இல்ரடடரல் ணங்கள் ஜபட்ப்டுபண குழணம். கூகுள் ணிகப்ி 

படடுஜரிதரக இணந்டரலும், பபணபழகத்படடு ஜரிகலம் உள்ந. அபற்ணள் என்ண எவ்ஜபரணணௌழணம் 

அழடப்தன்டுத்ணம் பரண குித்ணக்ஜகரண்டு, இவ்பநவு ண்ஞிக்ழகக்கு இத்டழ ணம் ரம் ன்ண ம்ழண 

உற்சரகப்டுத்ணகிண. குிப்ிட் ண்ஜடரழக பந்டவுன் ந்ட ரட்டில், த்டழ ணம் ரம் ன்ண 

ஜசரன்ரல், அங்கு பரய் ம் பரில் ணம் டுகிரர்கள். 

 

ணின்ஜபநி ன்ண இத்டின் இதல்ில் இதங்குபண ன்ண கண்பரம். அடன் இதல்ணொகழநச் சரிதரகப் 

ணொரிந்ணஜகரண்டு, அடன் ஜணரனிழதப் ணொரிந்ண ஜகரள்லம் பரண டணினின் ழப்ரக்கம் எண ணொடித வீச்ழசப் ஜணம். 

உடரஞணரக இழஞதத்டின் ஜணரனிதில் பரர்த்ழடகழந இழஞத்ண பழதகம் பிட்டு பழதகம் டரபணௌடிணம். 

இழடப் தன்டுத்டித் டணினில் கபிழட ஜசய்த ணௌடிணம். இங்குள்ந ஜடரகுப்ில் இப்டி  ணொடித ணௌதற்சிகழநக் 

கரஞரம். பபடிக்ழகதரக இணக்கரம், ஆரல் இழஞதத்டில் டணிழ் ன்ண எண ஜணரனிதின் ணீண (கஞிி ஜசதலி 

ஜணரனி) இன்ஜரண ஜணரனி அணணம் அடுக்குடரன். கஞிி ஜணரனிழத ஜகரஞ்சம் ணொரிந்ண ஜகரண்ரல் ணொடித 

ழப்ணொகழநத் டரம். இழஞதத்டில் ஜதர் ன்படர, அழதரநம் ன்படர அவ்பநவு ணௌக்கிதணில்ழ. 

இடரல் ன்ழணணம் உண்டு. டீழணணம் உண்டு. ழப்ணொடரன் ணௌக்கிதம், ழப்ரநின் கும், பகரத்டிம் 

(அழதரநம் - ஜதர் கூ ணௌக்கித அழதரநம்) ணௌக்கிதணில்ழ ன்ண ன்ழண. ஆரல் டிணிட பிபரடம் 

ஜகரண் சி பிணிகள் இழடபத டரக்கும் கணபிதரக (character assasination) தன்டுத்டவும் ஜசய்கின்ர். ணண 

இக்கித பிணர்சம் ன்ண கூ குலணம் சரர்ந்ண, கும் சரர்ந்ண இணப்டரல் ணொழப் ஜதர்கநில் இக்கித 

பிணர்சம் ணேம் ஜதரில் டிணிட இனிடலில் இங்குபண பணந்டத்டக்கபட!  

 

டணிழ் ணின்ஜபநிதில் ின்ண ிழக்கும். இந்டிதர பரன் டணினின் டரதகத்டிற்கு ற் ஜடரனிற்ணழ கஞிி பனிதில் 

இதங்கும் ணின்ஜபநி ழப்ணொத்ணழ. கஞிி ன்ண ழனக்கு ட்ரக்கி ன் ிழ ணரி பணகிண. சிம்ணோட்ர் 

ன்ணேம் கஞிி பிழதக்கத்ணன் அிணௌகணரகி இணக்கிண. பிண்பரஸ் இதங்குடநம் ன்ணேம் ஜணன்ழப் 

ிடிதிலிணந்ண ண்ன்ரம் உழகக் கழபதற் பந்ணள்நண 'ழக்ஸ்' இதங்குடநம். ணலிபரக, ல்பரணக்கும் 

கஞிி கிழக்கப் பரகிண. அப்டிபத இல்ழஜதிணேம், இன்ண ஜடரழக்கரட்சி பழப்ின்ல் 

டணினகஜணங்கும் பிணள்நண. ஜடரழக்கரட்சி இல்ரட வீப இல்ழஜதரம். ஜடரழக்கரட்சி பழ பனிதரக 

இழஞதம் பரன் பழத்ஜடரனிழணம் ஊப ணொகுத்ணபண அவ்பநவு கடிணில்ழ. ஜசய்ிர (சரடிழட்) 

பனிதரக பச்சு பந்டரச்சு. ஜசல்பரன் இல்ரட ணத்டிணர் இல்ழஜதரம். ஜடரழபசி இழஞப்ிற்கு ஞ்சம் 

ஜகரடுத்ணம் கரத்ணக் கிந்ட கரஜணல்ரம் ணழபதிப் பரச்சு. அண பரல் இழஞதம் ன்ணம் பிண்ஞிலிணந்பட 

பந்ணபிடும். ணின்சர இழஞப்ணொ இல்ரட இங்கநில் கூ கடிஜரநி சக்டிதில் இதங்கும் கஞிிகள் டற்பரண 

உள்ந. பப கஞிி பநர்ச்சிழதணம் டணிழனணம் இி ிரிக்க ணௌடிதரண.  

 

ப்டி ஏழதில் லணம் னக்கத்டிலிணந்ண அச்சுப் டிப்ித்டலுக்கு ப  கரம் ிடித்டபடர, அண பரல் அச்சுப் 

டிப்ிலிணந்ண இத்டின் டிப்ிற்கு ப ஜகரஞ்ச கரணரகரம். ஆரல் கரம் கிணம் பரண டணிழ் ணின்ஜபநிதில் 

வீ ழ பரட்டுக் ஜகரண்டிணக்கும். 

http://www.ecocho.com/
http://www.gearch.com/
http://www.subaonline.de/tamil/kanpoem/kapoem.html
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ணின்ஜபநிதில் டணிழ் சரகரபம் ஜற்ண ிழத்டிணக்கும். டணினில் இணபழ பந்ட அத்டழ லத்ணம் 

ணின்டிப்ரகிதிணக்கும். டணிழ் ணெற்கழந இி ரிணௐட்டி அனிக்க ணௌடிதரண. கழதரன் டின்ணௌடிதரண. 

இழபஜதல்ரம் சரத்டிதப்ரடுகள் ன்ரலும் ஜடரழ பரக்குக் ஜகரண்  டிட்ங்கழந டணினர்கள் ஆடரித்ணப் 

னக பபண்டும். உடரஞம்: 'ணணழத் டிட்ணரகும்'. அணபரல் டணிழ் ஏழப் ரணகரப்ிற்கும், னம் ணொத்டகப் 

ரணகரப்ிற்கும், ணழஞ பரகும் 'டணிழ் ணணொ அக்கட்ழந"  பரன் ணௌணஜசரம் (ரம்ரிதம்) கரப்கங்கலக்கு 

ஆடபநிக்க பபண்டும். சிணணநி ஜண ஜபள்நம் ன்ண ணௌணஜணரனி. க்குழத 100 பகரடித் டணினர்கள் 

ிழத்டரல் டணிழன சீரிநிழண குன்ரணல் கரத்ண ழபக்கரம். ிரிபிழகள், சுதடம்ட்ம், அகப்ரடு (ஈபகர) 

இழப டணினரிழபத ஜடரழந்ண ஜடரழ பரக்கு பணம் பரண ணின்ஜபநி டணிலக்கு கிழத்ட பநம் ணிகுந்ட 

ப்ரக அழணணம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projectmadurai.org/
http://www.tamilheritage.org/


இக்கரத் டணினின் படழபகள் ன்ஜன்? 

அண்ணரகண்ணன், 

தசன்னை ஆன்னலன் 

 

9-ஆபண உகத் டணிழ் ணரரட்டிழக் பகரழபதில் த்டத் டணினக அசு ணௌழப்ணொன் ஜசதரற்ி பணகிண. 

இத்டழகத ணரரடுகநில் ஆய்வுக் கட்டுழ ன்ண எண சிண குடிதரகி, கழ - இக்கித ிகழ்ச்சிகள், அங்கர 

பரக அஞிபகுப்ணொ, ஊர்பம்.... உள்நிட் ல்பபண கூணகள் ணௌக்கிதத்ணபம் ஜற்ணபிட். ஜரலணபரக்கு 

அம்சங்கலன் கூடித இத்டழகத ிகழ்ச்சிகநரல் ணக்கள் ங்பகற்ணொ கூரம். சுற்ணரவுக்குச் ஜசல்பண பரல் 

அபர்கள் ணொப்ட்டு பரம். ஆரல், இத்டழகத ணரரட்டிரல் டணிலக்கு ன் தன் ன்ண எண பகள்பிக் 

குிபத. 

 

ன் கண்பஞரட்த்டில் இக்கரத் டணினின் படழபகள் சிபற்ழக் குிப்ிடுகிபன். 

 

1. டணினக அசின் அழத்ண இழஞதடநங்கழநணம் எணங்குிக்கு ணரற்ி பபண்டும். எணங்குிழதத் டணினக அசு 

டன் அடிகரணோர்ப குிணட்டு ணௌழதரக ற்க பபண்டும். அடற்கு உக ஜணரனிகள் ட்டிதலில் உரித இங்கழநப் 

ஜத் ஜடரர்ந்ண ணௌத பபண்டும். 

 

2. டணினக அசு அலுபகங்கள் அழத்ழடணம் கஞிிணதம் ஆக்க பபண்டும். அத்ணன் அந்டக் கஞிிகநில் 

டிந்டண் ஜணன்ஜரணள்கநின் தன்ரட்டிழ அடிகரிக்க பபண்டும். இபற்ழப் தன்டுத்ணம் பண்ஞம் அசு 

ஊனிதர்கலக்குத் ஜடரர்ச்சிதரகப் திற்சிகள் அநிக்க பபண்டும். அசுப் ள்நிகள், கல்லூரிகநிலும் இண குித்ட 

திற்சிப் ட்ழகழந த்ட பபண்டும். அடன் ஜடரர்ச்சிதரகத் டணினில் ஜணன்ஜரணள்கழந உணபரக்கிவும் 

ற்ஜகபப உள்ந ஜணன்ஜரணள்கழநத் டணினில் ஜதர்க்கவும் ஆதிக்கஞக்கர டன்ரர்பக் குலக்கழந 

உணபரக்க பபண்டும். 

 

3. எலி ஜதர்ப்ணொ ணௌழகழநத் டப்டுத்ட பபண்டும். சணஸ்கிணடம், ஆங்கிம், ஜடலுங்கு, ணழதரநம், கன்ம், 

இந்டி, உணண........ ப் ற் ஜணரனிகநின் ஜசரற்கழநத் டணினில் லணம் பரண, வ்பரண லட பபண்டும் 

ன்டற்குப் ஜரணபர ஜிணௌழகழந பகுத்டி பபண்டும். அபட பரன்ண டணினிலிணந்ண பபண ஜணரனிகலக்கு 

எலிஜதர்க்கும் பரண வ்பரண ஜதர்க்க பபண்டும் ன்டற்கும் ஜணரனிபரரிதரக பனிகரட்டு ஜிணௌழழந 

பகுக்க பபண்டும். 

 

4. ணழபரரிதரக, ஜடரனில்பரரிதரகப் ணொடித கழச்ஜசரற்கழந உணபரக்கி, எத்ட டத்ணன் ிழிணத்ட பபண்டும். 

ஜசரற்கலக்கு பரிழச ணௌழழத அநிக்க பபண்டும். ணொடித ஜசரல்ரக்கங்கழந ஜபகுணக்கநிம் டுத்ணச் ஜசல், 

ீண் கர பரக்கில் டிட்ங்கழந பகுக்க பபண்டும். ணௌடலில் அசு அபற்ழத் டீபிணரகப் ின்ற் பபண்டும். 

ிகு ள்நி / கல்லூரிகநின் ரத் டிட்ங்கநில் இம்ஜச் ஜசய்த பபண்டும். அசு ஊனிதர்கள், ற்ணினில் 

லணபணன் இவ்பரணடரன் பச பபண்டும்  பலிணணத்டரம். டுத்ணக் கரட்டிற்கு, பணந்டில் த்ணர் 

'டிக்ஜகட், டிக்ஜகட்' க் கூரணல், 'தஞச் சீட்டு டுங்கள்' க் பகட்க பனிகரட் பபண்டும். ஆசிரிதர்கழநணம் 

இவ்பரண பசச் ஜசய்தரம். இடற்ஜக ணழபரரிதரக அசு ஊனிதர்கலக்குப் திற்சிகள் அநிக்கரம். 

 

5. CM, PM, CEO, CFO, BM, Oz, NZ, WI..........  ஆங்கித்டில் ண்ஞற் சுணக்ஜகலத்ணகள் உள்ந. இபற்ழ 

ஜணரனிஜதர்க்ழகதில் டணினில் ீநணரக லட பபண்டிதிணக்கிண. Chief Minister ன்ழட ஆங்கித்டில் CM ன்ர். 

ஆரல், டணினில் ணௌடல்பர் ன்ப லட பபண்டிணள்நண. இடரல் டழப்ில் அடிக இம் எணக்க 

http://chennaionline.com/home.aspx
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பபண்டிதிணக்கிண. பப, ணொடித சுணக்ஜகலத்ணகழநத் டணினில் உணபரக்கி, ிழிணத்ட பபண்டும். டணினக அசு 

ன்ழட ணரத்டிழகநில் 'ட/அ'  லடிர்; ஜசன்ழ ணரகரட்சி ன்ழடச் 'ஜச/ணர'  லடிர். இவ்பரண, 

எவ்ஜபரண டபிக்கும் இத்டிற்கும் ணௌக்கித ர்கலக்கும் டணினில் சுணக்ஜகலத்ணகழந உணபரக்க ணௌத பபண்டும். 

அவ்பரப அழதரநக் குிகழநணம் ிப்டுத்ட பபண்டும். 

 

6. டணினில் ஜபநிபந்ணள்ந அழத்ண ணெல்கழநணம் ணின்ணு படிபில் ணரற்ி, இழஞதத்டில் பசணிக்க பபண்டும் 

(கரப்ணொரிழண உள்நபற்ழத் டிபத பழகப்டுத்டிச் பசணிக்கரம். அபற்ழ பரசிக்க ணட்டும் கட்ஞம் 

பிடிக்கரம்). அந்ட ணெல்கழந எலி படிபில் ணரற்ிச் பசணிக்கவும் டிட்ங்கள் பகுக்க பபண்டும். ணெகத்ழடப் 

டிப்டற்கு ணட்டுணின்ி, பகட்டற்கும் ரர்ப்டற்கும் பசடிதரடரக ணரற்ி பபண்டும். 

 

7. டணினில் உள்ந ஏழச் சுபடிகள், ட்தங்கள், கல்ஜபட்டுகள்... இன்ி ஜடரல்லிதல் சரன்ணகள் அழத்ழடணம் 

இழஞதத்டில் ற்ி பபண்டும். டணினின் அழத்ண பழக கழ - இக்கித - ணணொச் ஜசல்பங்கழநணம் கரத்டித் 

டித் ணழ உணபரக்கப் பபண்டும். ஆபஞக் கரப்கத்ழடப் ஜரித அநபில் பிரிபரக்க பபண்டும். 

 

8. டணினகத்டில் உள்ந சிடிம் அழந்ணள்ந, அழந்ண பணகி பகரதில்கள் அழத்ழடணம் கரத்டிச் சிப்ணொத் 

டிட்ங்கழந பகுக்க பபண்டும். ஜரித பகரதில்கழந ணட்டுணின்ி, ழனழண பரய்ந்ட சிித பகரதில்கழநணம் 

கபிக்க பபண்டும். அபற்ிழப் ணொணப்ித்ண, ஜடரர்ச்சிதரகத் ணய்ழணணம் அனகும் ணணொம் பஞ, ஊக்கணௌள்ந 

குலக்கழந அழணக்க பபண்டும். 

 

9. டணினில் ஜதர் சூட்டும் பனக்கத்ழட ணக்கநிம் அடிகரிக்க பபண்டும். இடற்கரக அபர்கலக்குச் சிப்ணொச் சலுழககள் 

பனங்கரம். ணௌக்கிதணரக, ணௌடஜலத்ணகழநணம் டணினில் ழபத்ணக்ஜகரள்லம் பனக்கத்ழட ணீண்டும் ஜகரஞ 

பபண்டும். 

 

10. டணிழ் பரிபடிபங்கழநச் சீழணக்க பபண்டும். டணிழ் லத்ணகநில் ங, ஜ பர்க்க லத்ணகநில்  தன்ரட்டில் 

இல்ழ. அபட பத்டில் அதல் ஜணரனிகநில் உள்ந சி எலிகழந உச்சரிப்டில் டணிலக்குச் சிக்கல் இணக்கிண. 

இந்டப் ணொடித படழபகழந ிழவுஜசய்த, டணிழ் பரி படிபங்கழந ணணசீழணக்கரம். படழபஜதில் சி ணொடித 

லத்ணகழநணம் ஏழசகழநணம் அிணௌகப்டுத்டரம். 

 

11. இக்கரச் சூனலுக்கு ற் இக்கஞ பிடிகழநத் டிணத்ட பபண்டும். ணௌக்கிதணரக அதல் ஜணரனிச் ஜசரற்கலன் 

பசர்த்ணத் டணிழ்ச் ஜசரற்கழந லணம்பரண வ்பழகதில் ணொஞர்ச்சி பிடிகள் அழணத பபண்டும்? பட்ர பனக்குச் 

ஜசரற்கழந லணழகதில் ின்ற் பபண்டித இக்கஞ பிடிகள்? பச்சுத் டணினில் ஜகரச்ழசதரக லணழகதில் 

ின்ற் பபண்டித பிடிகள் ஆகிதபற்ழ ஆரத பபண்டும்.  

 

12. டணினர்கள் ணொம்ஜதர்ந்டடன் கரஞணரக, உகம் ணௌலபணம் உள்ந ஜணம்ரர ிப் குடிகநில் பரழ்ந்ண 

பணகிரர்கள். (ரர்க்க: http://tinyurl.com/nlcbbo) டணினரின் ிங்கள், டிழஞகள், கரங்கள், ஜடய்பங்கள் உள்நிட் 

பற்ில் ஜணம் ணரற்ம் ிகழ்ந்ணள்நண. இபற்ழக் கூர்ந்ண கபித்ண, ணொடித இக்கஞ ணெல் என்ிழ 

உணபரக்க பபண்டிதண, கரத்டின் கட்ரதம். 

 

13. தன்ரட்டுத் டணிழ் ன் ரத்டில் கூடுடல் அம்சங்கழநச் பசர்க்க பபண்டும். ஊகம், ஜணரனிஜதர்ப்ணொ, 

http://tinyurl.com/nlcbbo


ஜசரற்ஜரனிவு... உள்நிட் சிபற்ணன் அிபிதல் - ணட்ங்கழந ணிக அடிக அநபில் பசர்க்க பபண்டும். 

அிபிதல் டணிழ் ன் டம், டணினின் ணொடித ணௌகத்டிழக் கரட்க் கூடிதண. அழடஜதரட்டி, டணிழ் சரர்ந்ட 

பபழபரய்ப்ணொகழந ணிக அடிகணரக உணபரக்க பபண்டும். 

 

14. டணிழ் - டணிழ், டணிழ் - ஆங்கிம், டணிழ் - இந்டி, டணிழ் - ிஜஞ்சு... ஆகித அகரடிகலன் இன்ணேம் எண 100 

ஜணரனிகலக்கரபண டணிழ் அகரடிகழந உணபரக்க பபண்டும். இந்டித ஜணரனிகள் அழத்டிற்கும் டணிழ் அகரடிகழந 

உணபரக்க பபண்டும்; அபட பரன்ண இட பரப்ித, ஆப்ிரிக்க, ஆசித ஜணரனிகலக்கும் அகரடிகழந உணபரக்க 

பபண்டும். இந்ட ஜணரனிகலக்கர அிஜர்கழநக் கண்ிந்ண பிரிபர டிட்ணிலுன் இந்டப் ஞிழத 

ிழபபற் பபண்டும். இத்டழகத ணௌதற்சிகநின் ண்ணரக அந்ட ரடுகநிலிணந்ண ணௌடலீட்ரநர்கள், ஜடரனில் 

ணௌழபபரர்கள் டணினகத்டிற்கு ப பரய்ப்ணொண்டு. அபட பரன்ண டணினகத் ஜடரனிடிர்கலம் அங்கு ஜசல் பரய்ப்ணொ 

உண்டு. ஜடரனில் ணட்டுணின்ி, கல்பி, கழ, ணணத்ணபம், ஆன்ணீகம்.... பரன்  ணழகநில் ரிணரற்ங்கள் ிகன, 

இந்ட அகரடிப் ஞிகள் ஜணம் உடபி ணொரிணம். 

 

15. டணினகத்டின் இக்கிதம், ஏபிதம், இழச, ம், சித்ட ணணத்ணபம், ஆன்ணீகம், பதரகர.... உள்நிட் ற் 

ஜசவ்பிதல் கூணகலக்கு உகநரபித சந்ழடழத உணபரக்க பபண்டும். எவ்ஜபரண ணொடித ணௌதற்சிணம் உகம் 

ணௌலபழடணம் உப ட்டும் பிடத்டில் பழப் ின்ழ பலுபரக்க பபண்டும்.  

 

16. டணினகம் ணௌலபணம் அடிபபக இழஞத இழஞப்ிழ உணபரக்கி பபண்டும். கம்ிதில்ர இழஞத 

ணண்ணரகத் டணினகத்ழட பணம்டுத்ட பபண்டும். அடழ இபசணரகவும் அநிக்க பபண்டும். டணினர் 

எவ்ஜபரணபணக்கும் ணின்ஞ்சல் ணௌகபரி இணக்க பபண்டும். இந்ட இக்கிழ கி.ி.2020க்குள் அழத அசு இக்கு 

ிர்ஞதிக்க பபண்டும். 

 

17. அழத்ண ஜணரனிகலக்குணர ஜணரனிணரற் ஜணன்ஜரணள்கழந உணபரக்கத் டீபி ணௌதற்சி பணற்ஜகரள்ந 

பபண்டும். இடன் ண்ம் ந்ட ஜணரனிதில் பணம் ந்டச் ஜசய்டிழதணம் டணினர்கள் உப டணினிபபத அித ணௌடிணம். 

 

18. ஜசல்பசிகநில் டணிழ்த் டட்ச்சிழ எத்ட டத்ணன் ிழிணத்ட பபண்டும். அடன் ண்ம் டணினில் 

குணஞ்ஜசய்டிகள் அணேப் ஊக்குபிக்க பபண்டும். ஜசல்பசி ண்ணரகபப பங்கி, அசு, டிதரர் உள்நிட் 

அழத்ணச் பசழபகழநணம் டணினில் ஜ எணங்கிழஞந்ட ணௌதற்சிகழந பணற்ஜகரள்ந பபண்டும். 

 

19. பணந்ண, ஜடரர்பண்டி, ணகிலந்ண உள்நிட் பரகங்கநில் டரிதங்கி டணிழ் அிபிப்ணொகள் இம்ஜ 

பபண்டும். ணொபிதி அழணவு ணௌழப்டி (GPS - Global Positioning System) ஜசதற்ழகக்பகரள் ண்ணரக ரம் 

இணக்கும் இத்ழடத் டணினில் லத்டிலும் குலிலும் அித பழக ிக்க பபண்டும். ஜசல்பசிகநிலும் இந்ட பசடிழத 

அநிக்க பபண்டும். இடற்பகற்த் டணினக அபச இந்டித பிண்ஜபநி ஆய்வுக் கனகத்ணன் இழஞந்ண, ணொடித 

ஜசதற்ழகக் பகரழந பி, டணினக ிப் ப்ணொகழநத் ணல்லிதணரகப் ம் ிடிக்க பபண்டும்; இப் ஜதர்கழந 

எலிதிலும் லத்டிலும் டித பபண்டும்; அசு ிழத்டரல் இன்ணேம் இண்ப ஆண்டுகநில் இழட ிழபபற்ி 

ணௌடிணம். 

 

20. கல்லூரி, ல்கழக்கனகங்கநில் உள்ந டணிழ்த் ணழகழநத் டணிழ் ஜணரனிதிதல் ஆய்பகம்  அழனத்டில் 

பபண்டும். அங்கு உள்பநரர், ஜணரனிதின் ன்ணௌகப் ரிணரஞங்கழநக் கூர்ந்ண ஆரய்ந்ண, ஆய்பிக்ழககழந அநிக்க 

பபண்டும். அழத்ணப் ள்நிகலக்கும் கல்லூரிகலக்கும் ல்கழக்கனகங்கலம் இழஞதடநங்கழநணம் 

குலணங்கழநணம் உணபரக்க பபண்டும். ணரஞபர்கலக்குத் டிதரகவும் ஆசிரிதர்கலக்குத் டிதரகவும் இந்டக் 

குலணங்கள் அழணதரம். இடில் ழனத ணரஞபர்கலம் ஏய்வுஜற் ஆசிரிதர்கலம்கூ கந்ணஜகரள்ந பனிபழக 

கரஞரம். 
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21. கல்பிழதப் ள்நிகநிலும் கல்லூரிகநில் பரில் ஜசன்ணடரன் கற்க பபண்டும் ன் ணௌழழத ணரற்ி 

பபண்டும். ந்டக் கல்பிழதணம் ந்ட பத்டிலும் ந்ட இத்டிலிணந்ணம் கற்கரம் ன் பசடிழத அநிக்க 

பபண்டும். எண கல்லூரிதில் பரசிரிதர் டுக்கும் ரங்கழந இட கல்லூரிகநில் கரஞ பனிபழக ஜசய்த 

பபண்டும். உகின் இண பகரடிகநில் உள்ந ஆசிரிதர்கலம் ணரஞபர்கலம் எற்ழச் ஜசரடுக்கில் ஊர பபண்டும். 

இடற்கு http://openmentor.net பரன் டநங்கள் உடவும். இண ஜடரர்ர ண ணௌந்ழடத கட்டுழ: 

http://annakannan.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html 

 

22. பபர ஜடரனில்ணட்ம் உள் அழத்ண அிபிதல் - ணட்ங்கள் குித்ணம் டணினில் கற்ிக்க ற் ணெல்கழந 

உணேக்குன் பிரிபரக லட பபண்டும்.  

 

23. லத்டிழக் குரக ணரற்ணகின் ஜணன்ஜரணழநத் டணினில் பிழபில் பணம்டுத்ட பபண்டும். எப 

லத்டிழப் ல்ரதிம் குல்கநில் பகட்கி பரய்ப்ணொ, இடில் உள்நண. ணௌன்ணேரிழணப் ஞிகநின் ட்டிதழத் 

டதரரித்ண, அடில் இடற்கு இம் அநிக்க பபண்டும். 

 

24. டணினரின் உஞவு ணௌழழத பணம்டுத்ட பபண்டும். டணினரின் ண்ழத உஞவுகழந, பட்ர ரீடிதர 

உஞவுகழநப் ணொடித ணௌழதில், சரிபிகிட உஞபரக ணீண்டும் அிணௌகப்டுடட பபண்டும். டணினர்கள் உற்திற்சிதில் 

ஆர்பம் ஜகரண்டு, கட்ர உழணப்ிழப் ஜணம் பழகதில் டிட்ங்கள் பகுக்க பபண்டும். அப்டிச் ஜசய்டரல், 

இபற்ின் டரக்கம், ணணுக்கள் ரீடிதில் அடுத்டடுத்ட டழணௌழகநிரபண ஜபநிப்டும். 

 

25. டணினரின் பரழ்க்ழகத் டத்டிழ உதர்த்ட பபண்டும். இண, ணழணௌகணரக ஜணரனிணணேம் ஜடரர்ணொ உழதண. 

டணிழ் ன்ண ஜணரனி ணட்டும் இல்ழ; ண்ரடு, கழ, அிபிதல், ணட்ங்கள்.... உள்நிட் 360 ரழக பகரஞங்கள் 

உழத கண இண. இடழ அவ்பநவு ஆனணரகவும் பிரிபரகவும் அணுகிரல்டரன் உணடிதர தன்கழந 

டிர்ரர்க்க ணௌடிணம். 
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From Executive Director’s Desk 

உத்டணம் குலணங்கநில் டணிழ். 

பர.ணௌ.பச. கபிஅசன் 

 

உத்டணம் டணிழ்க் கஞிி ிழகநில் ணௌன்பரடி ண ரணிந்டபட. அடன் பனி இவ்பணம் உத்டணத்டின் 

குலணங்கநில் டணினில் உழதரடுபண பணலும் பலுப் ஜற்ண. டணிழ்க் கஞிி ஜடரர்ர 

ஜசரற்ஜரர்கலன் உழதரடுபண நிடர கரரிதணன்ண.  இணப்ிணேம் உத்டணத்டின் உணப்ிர்கள் 

ஜணம்ரலும் உத்டணக் குலணங்கநில் டணினில் உழதர பிழனபண ண ிழபர ிகழ்வு.  கஞித் டணிழ் 

ஜசரற்ஜரர்கலன் டணினில் ணரடும் உத்டணம் உணப்ிர்கநின் ண்ஞிக்ழக 2008-2009ல்  ணங்கு 

ஜணகிணள்நண குிப்ித்டக்க ஜசய்டி. 

உத்டணம் 2008-2009 க்கர ஆட்சிக் குல :  

டழபர் : ணௌழபர் கு. கல்தரஞசுந்டம், சுபிட்சர்ரந்ண. 

ணழஞத்டழபர்: டிண டி..ச. ஜபங்கங்கன், ஜசன்ழ. 

ஜசதர் - இதக்குர் : டிண பர.ணௌ.பச. கபிஅசன், அஜணரிக்கர. 

உத்டணம் 2008-2009 க்கர ஜசதற் குல :  

இந்டிதர  

டிண ணரன், ஜசன்ழ. 

ணௌழபர் இக்குபரர் ணழணழ, ஜசன்ழ. 

டிண இரண.கிணட்டிஞன் (இரம்.கி), ஜசன்ழ. 

டிண அ.இநங்பகரபன், ஜசன்ழ. 

டிண டி..ச. ஜபங்கங்கன், ஜசன்ழ. 

ணௌழபர் த்ரி பசரத்ரி, ஜசன்ழ. 

டிண சடீஷ் குணரர் ி., ஜங்கலண. 

 

சிங்கப்ணோர் 

டிண ணஞிதம் சிங்ழக. 

 

ப அஜணரிக்கர  

ணௌழபர் பரசு. அங்கரடன், ிணௐ ஜர்சி. 

டிண பர.ணௌ.பச.கபிஅசன், எகபதர. 

 

பரப்ர 

ணௌழபர் கு. கல்தரஞசுந்டம், சுபிட்சர்ரந்ண. 

 

இங்ழக 
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டிண ட.டபணன், தரழ்ப்ரஞம். 

 

ணபசிதர 

டிண இவீந்டன் ரல், பகரரம்ணோர். 

 

ஆஸ்டிபபசிதர 

டிண ஜதடீன், சிட்ி, ஆஸ்டிபலிதர. 

ன்ரட்டு உணப்ிர் 

டிண கழணஞி, சிங்ழக  

டிண ணௌழபர் ர. கண்ஞன், ஜடன் ஜகரரிதர 

டிண. டில்ழ குணன், ஜரணநரநரக ஜசதற்குலபிரல் ிதணிக்கப்ட்ரர். 

ஜரணக்குல படர்ந்ஜடடுக்க பரடித உணப்ிர் இன்ழணதரல், அழத்ண உணப்ிர்கலம் ஜகரண் 

உணப்ிர் குலபப, உத்டணம் 2008-2009 க்கர ஜரணக் குலபரகவும் ஜசதல்ட்ண. 

2010-2011க்கர ணொடித ஆட்சிக்குல, ஜசதற்குல, ணற்ணம்  ஜரணக்குல 1-1-2010 லிணந்பட டன் ஞிகழநத் 

ணபக்கும் பண்ஞம், உத்டணம் 2010 படர்டல் டிசம்ர் 31 2009க்குள் த்டி ணௌடிக்கத் டிட்ணிப்ட்டுள்நண. 
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INTERNATIONAL FORUM for INFORMATION TECHNOLOGY in TAMIL (INFITT) 

 

PREAMBLE 

 

Tamil is an ancient language but it will remain ancient unless it takes advantage of Information Technology. 

Information, as technology, got its start in the United States in the early 1950's. The language of choice was 

English. Handling of Tamil text materials in computers, in Tamil script form, became possible in the mid-

eighties through the advent of a handful of Tamil fonts and text editors. Free fonts, for use in all three of the 

commonly used computer platforms (Windows, Mac and Unix), and the emergence of the World Wide Web, 

as a powerful medium for information exchange, started from the mid-nineties. It enabled the widespread 

exchange of Tamil digital materials worldwide through Internet-based communication tools (Email, Web). 

Tamil Information Technology efforts expanded phenomenally and became firmly established amongst 

Tamils worldwide thereby introducing a phase transition in the Tamil, and through it, Tamil culture. 

 

The first International Conference devoted to Tamil Computing-TamilNet 97- organized at the National 

University of Singapore, in June 97, laid the foundations for bringing together, annually, key players in the 

field of Tamil Information Technology. The primary issues for attention were delineated and the urgent need 

for standardization of basic elements, such as font encoding and associated keyboards, was recognized. The 

second International Conference-Tamilnet 99- was organized in Chennai, Tamil Nadu, India in February 

1999. It brought together representatives of Tamil speaking peoples and took a landmark step in 

recommending official glyph encoding and keyboard layout standards. The third International Conference -

Tamil Inaiyam 2000- was held in Singapore during 22-24 July 2000. 

 

As a follow up to Tamilnet 99, National Steering Committees have been formed in Tamil Nadu, Sri Lanka 

and Singapore and several regional committees being established, to promote Tamil Information Technology 

in the respective countries and regions. Substantial amounts of monetary and human resources have been 

made available to develop standards and software in key areas of Tamil Information Technology. 

 

There is an urgent need to coordinate the efforts of various national and regional initiatives, through an 

International Forum for Information Technology in Tamil (hereinafter referred to as INFITT), consisting of 

regional and national representations, concerned institutions and individuals. 

 

Many Asian languages already have such International Steering Committees. An example is the Asia-Pacific 

Networking Group (AP-NG? devoted to Chinese. In addition to China, there are regional representatives from 

North America, Europe, country and individual representatives from Singapore, Hong Kong, Taiwan etc. The 

chairmanship is rotated and all decisions are collectively made. Another type of association is the Unicode 

Consortium, a voluntary grouping of representatives of major hardware and software industry that coordinates 

and leads world-wide efforts on the emerging Unicode standard. INFITT is an international body created to 

meet the felt needs of the Tamil Information Technology community. 

 

 

 

 



Article 1 

 

Introduction 

 

The Tamil speaking people around the world, presently of about 80 million, strongly feel that the preservation 

and development of their culture and language critically depends on their ability to come to terms and taking 

advantage of evolving Information Technology. The International Forum for Information Technology in 

Tamil ( INFITT ) is founded for the purpose of coordinating Tamil Information Technology efforts 

worldwide, furthering the growth of on-line Tamil content globally, and facilitating the development of new 

Information Technologies for the advancement of Tamil culture, language, education and skill development, 

especially through global information infrastructure. 

 

The INFITT will provide a forum and a mechanism for coordinating such activities through conferences, 

workshops, symposia, meetings, working groups, commissioned research and studies and other means, legal 

and appropriate. 

 

Article 2 

Status 

 

1. The INFITT is established with the support of governmental and non-governmental organizations, agencies 

and institutions, the private sector, foundations, research and education institutions, industry and concerned 

individuals all focused on the promotion and development of Tamil culture and language through Information 

Technology. 

 

2. The INFITT shall operate as a non-profit non-governmental autonomous organization, international in 

status, and non-political in management, staffing and operations. The INFITT shall be organized for 

coordination, research, development and education. 

 

3. INFITT does not have a regulatory or enforcement role. Its primary functions are advisorial, promotional, 

facilitative and liaison with bodies and individuals concerned with the promotion of Tamil Information 

Technology 

 

4. The collective decisions of the INFITT shall be in the form of recommendations to multinational agencies, 

nations, states, economies, organizations, institutions and individuals. 

 

Article 3 

 

Aims 

 

1. The mandate of the INFITT is to promote Tamil culture and language through Information Technology, 

computing, Tamil Internet, Tamil electronic content by the coordination of their regional, national, 

international and individual efforts and resources worldwide. 
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2. The aims and key objectives of INFITT are, 

 

1. To organize and coordinate the efforts of its own policy and technical groups, various regional and national 

steering groups, independent groups (including Internet-based 3 organizations) industry and individuals and, 

within a global framework, facilitate, dialogue and promote cooperation and collaboration among various 

groups and individuals; 

 

2. To identify key application areas for development of Tamil Information Technology, to define broad 

guidelines for their implementation and to provide technical assistance wherever possible; 

 

3. To develop norms and standards for Tamil computing, including text and data handling, across different 

platforms, and the development of "open source-application programming interfaces (OS-API); 

 

4. To promote education and the dissemination of Tamil Information Technology knowledge regarding Tamil 

computing; 

 

5. To organize "Tamil Internet" ("Tamil Inaiyam") conferences regularly (preferably annually) in different 

parts of the world in cooperation with concerned national organizations. 

 

6. To provide a mechanism for the Tamil Information Technology community to be represented collectively 

at international, regional and national Information Technology and networking organizations and their 

conferences or meetings, and to act as a liaison body and a voice for Tamil Information Technology in these 

bodies. 

 

Article 4 

 

Guiding Principles 

 

1. The INFITT shall serve as an international catalyst, forum and resource devoted to developing competence 

and expertise in Tamil Information Technology.      

2. The INFITT will complement its activities with those of other international and national societies, 

associations and institutions, industry and individuals, that have similar aims. Its activities will, wherever 

appropriate, be planned and implemented in collaboration with such societies, associations, institutions and 

individuals. 

3. The INFITT will promote the standing of Tamil Information Technology in the global arena through 

liaison and cooperation with other international bodies. 

 



Article 5 

 

Activities 

 

1. In fulfilling the aforementioned aims and functions, in the spirit of the guiding principles, the lNFITT shall 

engage in a range of activities including: 

 

• holding meetings and arranging lectures, training courses, workshops seminars, symposia and conferences; 

 

• commissioning the publishing and dissemination of books, periodicals, reports and research and working 

papers through print and electronic on-line and other media;  

 

• establishing and maintaining contact with individuals and institutions with expertise in relevant fields 

through collaborative research, seminars, exchange visits, sabbatical attachments and likewise; 

 

• commissioning studies and other projects on behalf of or in collaboration with other organizations and 

institutions; 

 

• maintaining offices, information resources (including websites, databases, archives) and other facilities as 

may be necessary for its proper functioning; 

• assist in development of international standards and norms in formats recognized by the lnformation 

Technology industry, such as Internet Drafts (ID) and Requests for Comments (RFC), in all key areas of 

Tamil Information Technology; 

 

• and taking such other actions as may INFITT further and fulfill the aims and objectives of the 

2. The INFITTs activities, programs and plans shall be reviewed periodically, taking into account the 

changing needs of developing and developed economies and the INFITT's capacities in meeting these needs. 

 

Article 6 

 

INFITT and its Organs 

 

1. The INFITT is a corporate body, consisting of a General Body of members, having a common scale. 

2. It can sue and be sued 

3. The organs of INFITT are 

 

i) The General Body, 

 

ii) the General Council, and 

 

iii) An Executive Committee including a Secretariat 
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Article 7 

 

Members of General Body 

 

 

1. Members of General Body may consist of 

 

1. A state; 

 

2. A regional body; 

 

3. A national body; 

 

4. Non-governmental organizations, agencies, institutions, the private sector, research and education 

institutions or industry; 

 

5. Individuals. 

 

2. Anyone who subscribes to the Aims of INFITT and abides by its rules and regulations can become a 

member of General Body. 

 

3. General Council of INFITT shall periodically fix the membership fee of members in each of these 

categories. Continuation of membership would require prompt payment of membership fee. 

 

4. No partisan group including a state, economy, country, non-governmental organization, agency, institution, 

company, industry, or organization shall have majority representation in the General Body. 

 

5. Conduct of members. Members shall perform all duties for the INFITT as well as conduct their own 

professional activities in an ethical and professional manner. The INFITT may recommend disciplinary action 

for conduct of any member inconsistent with the purposes of the INFITT. 

 

6. Resignation. Any member may resign at any time. Such resignation shall be made in writing and shall take 

effect at the time specified therein, or, if no time is specified, at the time of receipt by the Chairman or 

Secretary. 

 

7. Removal. Any member can be removed by the Executive Committee subject to approval by the General 

Council. 

 

8. Each member shall have voting rights as per one. 

 

Article 8 

 

INFITT General Council 

 

 

1.1 The membership of the General Council shall consist of 51 members constituted by geographical, 

institutional and individual representation. 



 

1.2 The geographical representation will be as follows: 

India- 16 

Sri Lanka – 06 

North America – 08 

Malaysia – 04 

Singapore – 03 

Europe – 05 

Australasia – 01 

Middle East & Africa – 02 

 

1.3 The number of Institutional Members and Members-at-large in the General Council will be 6 and they 

will be elected by the General Body. 

1.4 Wherever there is a national or a regional steering committee, its nomination to the General Council shall 

be limited to 50% of that geographical unit. 

1.5 The rest of the geographical representatives will be elected by their respective geographical members of 

the General Body. 

1.6 The duration of membership to the General Council shall be limited to two years 

1.7 The General Council will elect the executive committee from its membership 

1.8 The General Council will review and accord its approval wherever necessary the decisions of the 

executive committee. 

2. The General Council may appoint sub or ad-hoc committees or working groups composed of appropriate 

technical experts to address specific topics of Tamil Information Technology as it may deem necessary for the 

performance of its functions. These committees/working groups will function under the direction of the 

Executive Committee. 

 

3. The General Council will work largely as an Internet working group, except when it meets in annual 

"Tamil Internet" conferences, or through a mailing list (a closed list open only to members). 

 

4. The Members of the General Council shall meet at least once a year in person, preferably during the "Tamil 

Internet" Conference. At this Meeting, amongst other things, the General Council shall elect or renew the 

office-bearers of the Executive Committee in accordance with the rules laid down in article 9. 

 

 

Article 9 

 

Executive Committee 

 

1.1 The Executive Committee shall consist of 9 members, the Chair, the Vice-Chair, the Secretary, the 

immediate Past Chairman and three other Member all being members of the General Council. 

1.2 The Executive Director of the Secretariat shall serve as the Secretary of the Executive Committee. 

1.3 Except for the Past Chairman and the Secretary all other offices and members of the Executive Committee 
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will be elected by the General Council from amongst its members. 

 

2.1 The members of the Executive Committee will hold office for two years. 

 

2.2 The Chair and Vice-Chair shall hold office for one year. In general, the Vice-Chair is Chair-elect and 

succeeds to the Chair the following year. 

 

2.3 The election of the Chair and Vice-Chair may be by direct ballot or through rotation. 

2.4 Tamil Nadu shall have a permanent position in the Executive Committee. 

 

3. Executive Committee Members, upon assumption of their post, shall serve in their personal capacity and 

are not considered, nor do they act, as official representatives of their source 

states, countries, economies, institution, community or organization. 

 

4. To this end, the Executive Committee shall: 

 

1. define objectives and approve plans to meet INFITT aims and monitor the 

achievement of these aims; 

 

2. formulate policies to be followed by the Secretary in pursuing the specified objectives; 

 

3. ensure INFITT's cost-effectiveness, financial integrity, and accountability; 

 

4. approve INFITT's program and budget; 

 

5. appoint an external auditor and approve an annual audit plan; 

 

6. approve INFITT's broad organizational framework and that of the Secretariat; 

 

7. approve the INFITTs fund raising and resource mobilization strategies, policies and programs, and promote 

such fund raising and resource mobilization activities; 

 

8. perform all acts which may be considered necessary, suitable and proper for the attainment of any or all of 

the aims of the INFITT as set forth in the articles herein. In special cases or routine matters, Executive 

Committee may meet informally via teleconferencing or on-line asynchronous means, and take decisions. 



 

9. The Chairman of the Executive Committee shall preside over a meeting of the General Council. 

 

Article 10 

 

INFITT Secretariat 

 

1. The Executive Director shall head the Secretariat and shall report to the Chairman of the Executive 

Committee and through him to the Executive Committee 

2. The Executive Director shall be responsible to the Executive Committee for coordinating the operation and 

management of the INFITT and for ensuring that its programs and objectives are properly developed and 

carried out. The Secretary shall work closely with the financial committees of the INFITT to coordinate fund 

raising and resource mobilization activities. 

3. The Executive Director shall implement the policies determined by the Executive Committee. 

4. The Executive Director shall be the legal representative of the INFITT. 

 

Article 11 

Capacity 

 

1. The INFITT shall have the following capacity: 

1. to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, 

company, association, person, firm, foundation, other entity or individual, whether international, regional or 

national, such charters, licenses, rights, concessions or similar assistance - financial or otherwise - as are 

conducive to and necessary for the attainment of the aims of the INFITT without compromising its neutrality 

and non-partisan, non-governmental and non-profit role in Tamil Information Technology worldwide. 

2. to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, 

company, association, person, firm, foundation or other entity, whether international, regional or national, by 

donation, grant, exchange, device, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust, contributions 

consisting of such properties, real, personal, or mixed including funds and valuable effects or items as may be 

useful or necessary to pursue the aims and activities of the INFITT and to hold, operate, administer, use, 

invest, sell, convoy or dispose of the said properties in accordance to the principles laid down elsewhere in 

this document; 

3. to enter into agreements and contracts; 

4. to employ persons according to its own regulations; 

5. to institute, and defend in, local proceedings; and 

6. to perform all acts and functions as may be found necessary, expedient, suitable or proper for the 

furtherance, accomplishment or attainment of any and/or all of the purposes and activities herein stated, or 

which shall appear, at any time, as conducive to or necessary and useful for the aims and activities of the 

INFITT. 
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Article 12 

 

Financing 

 

1. The budget of the INFITT shall be funded by signatories of the Establishment Agreement for INFITT, 

international, regional and national organizations, public and private institutions and individuals which wish 

to make financial and other voluntary contributions to it. The INFITT may receive contributions from other 

sources. It may also receive contributions and gifts toward the establishment of an endowment program. 

 

2. The financial operation of the INFITT shall be governed by financial regulations to be developed by the 

Secretariat and approved by the Executive Committee. 

2.1 The budget for the INFITT will be approved, annually, by the Executive Committee. 

 

2.2 The budget shall consist of two components: a "core" budget covering activities and resource 

requirements which are central and critical to the operational effectiveness and sustainability of INFITT, and 

a "special " budget which is fully supported by voluntary funds and contributions from donors who support 

specific initiatives and activities of the INFITT. 

 

2.3 Special initiatives may include named programs, activities or grants provided by donors. 

 

3. The "core" budget shall be supported primarily by fees collected from individuals, institutions and from 

obligatory contributions provided by signatory economies which shall be calculated in direct proportion to 

total GDP of each economy/state/country, except that such contribution from any one economy shall be 

capped at no more than 25% of the core budget. 

 

4. An annual audit of the operations of the INFITT shall be conducted by an independent international 

accounting firm or by the appointment of Honorary Auditors appointed by the INFITT on the 

recommendations of the Secretary. The results of such audits shall be made available by the Secretary to the 

Executive Committee. The audit report with the comments of the Executive Committee shall be circulated to 

all members of the INFITT. 

 

Article 13 

 

Transparency 

 

1. The deliberations of INFITT shall be conducted in a totally transparent manner. 

2.1. The INFITT and its subordinate entities shall operate to the maximum extent feasible in an open and 

transparent manner consistent with procedures designed to ensure fairness. 



2.2. The INFITT shall maintain one or more World Wide Web sites. 

3. INFITT shall constantly search for additional transparency policies and transparency procedures designed 

to provide information about, and enhance the ability of interested persons to provide inputs to the INFITT 

and subordinate entities. Any such additional transparency policies and procedures shall be widely publicized 

by the INFITT in draft form, 

both within the INFITT membership and on a publicly-accessible Internet World Wide Web site maintained 

by the INFITT. Any such additional transparency policies and procedures may be adopted only after a 

process for receiving and evaluating comments and suggestions has been established by the INFITT 

Executive Committee, and after due consideration of any comments or suggestions received by the INFITT. 

 

Article 14 

Relationships with Other Organizations 

1. In order to achieve its objectives in the most efficient way, the INFITT may enter into agreements for 

cooperation with relevant national, regional or international organizations, foundations and agencies, both 

public and private, and with individuals. 

 

Article 15 

Amendments 

I. This Constitution may be amended by a two-thirds majority of all voting Members of the General Body, 

provided notice of such a proposed amendment together with its full text shall have been mailed to all 

members at least eight weeks in advance of the ballot. 

2. The Quorum required for constitutional amendments shall be 50% of the General Body membership. 

3. Voting may be carried out by electronic means or as designated according to procedures instituted by the 

Executive Committee. 

 

Article 16 

Dissolution 

 

1. The INFITT may be dissolved by a three-fourths majority of all voting Members, if it is determined that 

the purposes of the INFITT have been achieved to a satisfactory degree or if it is determined that the INFITT 

can or will no longer be able to function effectively. 

 

2. The Quorum required for dissolution of INFITT shall be 50% of the General Body membership. 

 

3. In the case of dissolution, any land, physical plant and other assets situated in participating economies, and 

made available to the INFITT, and permanent fixed capital improvements thereon shall revert to their legal 

owner. The other assets of the INFITT shall be transferred for use for similar purposes or distributed to 

institutions having purposes similar to those of the INFITT in the participating economies. 

3.1. The decision of the Executive Committee, in all these matters, will be final. 
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Article 17 

Transitional Arrangements 

1 The participants at the "Tamil Internet conference, convened to approve the Establishment Agreement, shall 

elect a pro-tem chairman . 

 

2 The INFITT shall come into being with the approval of the constitution by the participants at a special 

meeting held during the Tamil Internet2000 conference in Singapore. 

 

3. The first General Council shall be constituted in consultation with the participants of that meeting. 

 

4. The first Executive Committee will be established by the first General Council. 

 

5. The first Executive Committee will decide on the location of the Secretariat and the appointment of 

Executive Director. 

 

6. Within one year, the first General Council will take necessary steps to establish the General Body 
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