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வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் 20ஆம் ஆண்டு 

நிறைவு நிறைவு மலர் வவளியீடு 

Sunday, 5 Sep 2021, 11am, The POD, National Library Building 

 

 

அமைச்சர் திரு எஸ் ஈஸ்வரன், வளர்தமிழ் இயக்க சசயலமவ 

உறுப்பினர்கள், ஆதரவாளர்கள் அமனவருக்கும் வணக்கம். 

 

வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் நைது பயணம் என்ற நிமனவு ைலர் 

உருவான கமதமய சுருக்கைாக உங்களிடம் பகிர்ந்து சகாள்வதில் 

எனக்கு ைகிழ்ச்சி. 

  

இன்னும் சற்று நநரத்தில் உங்கள் மககளில் தவழப் நபாகும் இந்த 

நூலுக்குப் பின்னணியில் என்ன அணுகுமுமற இருந்தது, எப்படிப்பட்ட 

உமழப்பு இருந்தது என்பமத உணர்த்துவதற்கு நாம் சுைார் இரண்டு 

ஆண்டுகள் பின்நனாக்கிச் சசல்ல நவண்டும்.  

 

வளர்தமிழ் இயக்கத்துக்கு 20 வயதாகப் நபாகிறது – அதமன ஒரு 

நிமனவு ைலருடன் சகாண்டாட நவண்டும் என்ற சிந்தமனமய 

இயக்கத்தின் தமலவர் திரு ைநனாகரன் முதலில் முன்மவத்தநபாது, 

அது ஒரு நல்ல திட்டம் என்பதில் யாருக்கும் ைாற்றுக் கருத்து இல்மல.  

 

அந்த நிமனவு ைலமர உருவாக்க ஒரு சிறு குழுமவ அமைத்து அதற்கு 

என்மனப் சபாறுப்நபற்குைாறு திரு ைநனாகரன் நகட்டுக்சகாண்ட நபாது 

எனக்கு மூன்று உணர்வுகள் ஏற்பட்டன. முதலில் ைமலப்பாகவும், பின்னர் 

சற்று ையக்கைாகவும், பின்னர் ஓரளவு ைகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது. 

மறலப்பு, மயக்கம், மகிழ்ச்சி.  
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என் ைமலப்புக்குக் காரணம்,  ஓர் அமைப்பின் அல்லது இயக்கத்தின் 

பயணம் நீண்ட சநடிய ஒன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்தப் பயணத்மத 

அதாவது அதன் வரலாற்மற ஓர் அழகியக் கமதயாகக் கூறுவது 

சுலபைாக இருக்கும். ஆனால் வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் பயணநைா 20 

ஆண்டுகமளத்தான் சதாட்டுள்ளது. 

 

இந்தக் குறுகிய காலகட்டத்தின் பயணத்மத எப்படி சுமவ குன்றாைல் 

பமடத்துவிட முடியும் என்று எனக்குள் நாநன நகட்டுக்சகாண்ட 

நகள்விநய என் ைமலப்புக்குக் காரணம்.  

 

அடுத்தது ையக்கம், அல்லது அச்சம். ஒரு நூமல உருவாக்குவது என்பது 

எளிதான காரியம் அல்ல. அமத அனுபவப்பூர்வைாகநவ உணர்ந்தவன் 

நான். வளர்தமிழ் இயக்கம் உருவான ஆரம்ப ஆண்டுகளில்  நான் 

வாசனாலியில் பணியாற்றிக் சகாண்டிருந்நதன். வரலாறு எனக்கு 

மிகவும் பிடிக்கும் என்பதால் வரலாற்மறத் தழுவிய ஆராய்ச்சி 

நிகழ்ச்சிகமளத் தயாரிப்பதில் நான் கவனம் சசலுத்திநனன்; 

உமழப்மபக் சகாட்டிநனன்.  

 

அதன் விமளவாக வரலாற்றில் இன்று, வாைம் வசப்படுமம என்ற 

இரண்டு நூல்கமள உருவாக்கிய அனுபவம் எனக்குக் கிமடத்தது. நூல் 

பதிப்பிக்க நவண்டும் என்ற திட்டமிடநல இல்லாைல் உருவானமவ அந்த  

இரண்டு நூல்களும். எவ்வளவு உமழப்பு நதமவ என்பமத முழுமையாக 

அறியாைநலநய நான் நைற்சகாண்ட முயற்சிகள் அமவ. 

சதரிந்திருந்தால் அந்த முயற்சியில் நான் ஈடுபடாைநலநய 

இருந்திருக்கக்கூடும். வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் நிமனவு ைலருக்கும் 

அப்படிப்பட்ட உமழப்பு நதமவ இருக்கும் என்ற  என் அனுைானநை என் 

ையக்கத்துக்கும் அச்சத்துக்கும் காரணம்.  

 



P a g e  3 | 14 
 

ைமலப்பு, ையக்கம் இந்த இரண்மடயும் தாண்டி ைகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டது. 

அதற்கு என்ன காரணைாக இருக்கும்? முதல் இரண்டு உணர்வுகளுக்கும் 

அடிப்பமடக் காரணைாக இருந்ததுதான் எனது மூன்றாவது 

உணர்வுக்கும் காரணைாக இருந்தது. அதுதான் வரலாறு. சிறு 

வயதிலிருந்நத வரலாற்மற வாசிப்பதிலும் நைக்கு முன் நடந்தவற்மறப் 

பற்றி நயாசிப்பதிலும் எனக்கு அலாதிப் பிரியம். அதனால்தான் 

வரலாற்மற அடிப்பமடயாகக் சகாண்நட எனது முதல் இரண்டு 

நூல்களும் உருவாயின. இந்த மூன்றாவது முயற்சியிலும் வரலாறு 

முன்நிற்கப் நபாகிறது என்ற ைகிழ்ச்சி, ைமலப்மபயும் அச்சத்மதயும் 

ஓரளவுக்கு ஓரங்கட்ட எனக்கு உதவியது. 

 

ைகிழ்ச்சிமய மூலதனைாகப் நபாட்டு பணிமயத் சதாடங்க 

எத்தனித்தநபாது, எங்நக சதாடங்குவது, எப்படி முடிப்பது என்று 

சதரியாைல் ஆரம்ப நாட்களில் நான் தத்தளித்தது உண்மை. எனது சக 

உறுப்பினர்கள் தமிழ்வாணி, அஷ்வினி ஆகிநயாநராடு நான் நடத்திய 

முதல் சந்திப்பில் எங்களுக்கு எதுவும் ைட்டுப்படவில்மல. அது நடந்தது 

கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு.  

 

ஆனால் இந்த முயற்சி சவற்றிகரைாக முடிந்திருப்பதற்கும் இன்று இந்த 

அழகிய ைலர் உங்களின் மககளில் தவழ்வதற்கும் மூன்று முக்கியக் 

காரணங்கள் உள்ளன. 

 

ஆம், எப்படி ஆரம்பத்தில் என்மன மூன்று உணர்வுகள் 

ஆட்சகாண்டனநவா, அநத நபான்று இறுதியில் மூன்று அம்சங்கள் இந்த 

ைலரின் சவற்றிக்கு உறுதுமண புரிந்திருக்கின்றன.  
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ஒன்று, இந்தத் திட்டத்மத நிபுணத்துவ முமறயில் வழிநடத்த நாங்கள் 

நதர்ந்சதடுத்த ஆசிரியர் குழு. 

இரண்டு, ஆங்கிலத்தில் ஆராய்ந்து எழுதப்பட்ட கமதமய அழகிய 

தமிழில் சைாழிசபயர்த்த சைாழிசபயர்ப்பாளர். 

மூன்று, தமிழ் சதரியாவிட்டாலும் தமிழ்க் கூறுகள் மிளிர இந்த நூமல 

வடிவமைத்த வடிவமைப்பாளர்.  

 

இந்த மூன்று பிரிவினமரயும் பின்னர் அறிமுகம் சசய்கிநறன். 

 

 

20 ஆண்டுகள் என்பது குறுகிய காலக்கட்டம் என முதலில் 

கூறியிருந்நதன். அதமனக்சகாண்டு எப்படி ஒரு கமதமய சுமவபட 

உருவாக்க முடியும் என்று முதலில் தயங்கிநனாம். ஆனால் அந்தக் 

குறுகிய காலகட்டமும் ஒரு blessing in disguise அதாவது 

வரப்பிரசாதைாகநவ அமைந்தது. எப்படி?  

 

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் வளர்தமிழ் இயக்கத்மத 

வளர்த்சதடுத்தவர்களில் சபரும்பாலானவர்கள் இன்னும் நம்மிமடநய 

உள்ளனர். அவர்களிடம் நபசினால் first hand account அதாவது 

உண்மையான வரலாற்றுச் சான்றுகள் கிமடக்கும் என்பமத 

உணர்ந்நதாம். எனநவ, அவர்கமள நநர்காணல் சசய்து  வாய்சைாழி 

வரலாற்மற அறிந்து சகாள்வது என்றும், அதற்கும் நைல் கடந்த கால 

ஆவணங்கமளப் புரட்டி ஆராய்வது என்றும் முடிசவடுத்நதாம்.  

 

இமடயில் இன்சனாரு சிக்கல். ஏற்சகனநவ நைது பணிமயப் பல 

ைாதங்களுக்குத் தாைதப்படுத்திய சகாவிட் சூழல், நநர்காணல்கமள 

நடத்துவமதயும் சவாலாக்கியது. ஆனால் சகாஞ்சமும் சமளக்காைல் 

இமணயம் வழி நநர்காணல்கமள நடத்த முடிசவடுத்தநதாம்.  
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நான் பின்னர் உங்களுக்கு அறிமுகம் சசய்யவிருக்கும் நூல் ஆராய்ச்சிக் 

குழுவினர் சைாத்தம் 38 நநர்காணல்கமள Zoom மூலம் நடத்தினர். 

ஒவ்சவாரு நநர்காணலும் சராசரியாக இரண்டு ைணி நநரங்கள் நீடித்தது. 

பின்னர் அந்த நநர்காணல்களிலிருந்து கடந்த 20 ஆண்டு கால 

நிகழ்வுகமளயும் சுமவத் தகவல்கமளயும் திரட்டினர்.   

 

நூலகத்தில் ஆராய்ச்சிமய நைற்சகாள்வதிலும் சிக்கல்தான். சகாவிட் 

தமடகள் உச்சத்திலிருந்தநபாது நூலகங்கள் மூடப்பட்டன. பின்னர் 

அமவ திறந்தநபாதும் வருமகயாளர்கள் ஒரு ைணி நநரம் ைட்டுநை 

இருக்க முடியும் என்ற நிபந்தமனயும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் பணிமய 

நைலும் கடினைாக்கியது.  

 

இநத கட்டடத்தில் பதிநனாராவது தளத்தில் ஆய்வாளர்கள் பல முமற 

வந்து பல ைணி நநரங்கமள ஆய்வில் சசலவிட்டனர்.  

 

ஆய்வின் மூலம் பல அரிய உண்மைகளும் சுமவத் தகவல்களும் 

சவளிவரநவ, வவறும் 20 ஆண்டு வரலாற்றில் ைட்டும் கவனம் 

சசலுத்தாைல், சிங்கப்பூரில் தமிழ் சைாழி நவரூன்றி வளர்ந்த 

கமதமயயும் இதில் இமணக்கலாம் என முடிசவடுத்நதாம்.  

 

கலந்தாநலாசமனக்குப் பிறகு நான்கு தூண்களில் இந்த நிமனவு 

ைலருக்கு அடித்தளம் அமைக்கத் தீர்ைானித்நதாம்.  அந்தத் தூண்கள்:  
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ஆய்வு ஆழைாக இருந்ததால் பல அரிய முத்துக்கமளச் நசகரித்தனர் 

முக்குளிப்பாளர்களாகப் பணியாற்றிய ஆய்வாளர்கள். அந்த முத்துக்கள் 

இந்த நிமனவு ைலரின் பிரகாசத்மதப் பன்ைடங்கு கூட்ட உதவியுள்ளன. 

ஓரிரு உதாரணங்கமள ைட்டும் உங்களுடன் பகிர்ந்து சகாள்கிநறன். 

 

உைறுப்புலவர் தமிழ்ப் பள்ளி 1946ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் கமடயநல்லூர் 

முஸ்லிம் லீகால் நிறுவப்பட்டது என்பது பலரும் அறிந்த வரலாற்று 

உண்மை. அந்தப் பள்ளிமய நிறுவுவதற்கு உறுப்பினர்களிடமிருந்து நிதி 

வசூலிக்கப்பட்டது. அப்நபாது அதன் சசயலாளராகப் பணியாற்றிய திரு 

அ ந மைதீன், தானும் லீக் உறுப்பினர்களும் வீடுவீடாகச் சசன்று நிதி 

வசூலித்த அனுபவத்மதப் பகிர்ந்து சகாண்டிருக்கிறார் இவ்வாறு. 

 

 

 

இந்தக் கமதமயப் படித்தநபாது எங்கள் உள்ளமும் சநகிழ்ந்தது. இந்த 

நாட்டில் தமிழ் சைாழி பிமழக்கவும், தமழக்கவும் கமடக்நகாடித் தமிழன் 

வமர உறுதுமணயாக நின்றிருக்கிறான் என்ற உண்மைமய இதுநபான்ற 

கமதகள் சபருமையுடன் பமறசாற்றுகின்றன. 
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அடுத்து சில அரிய, இதுவமர நாம் பார்த்திராத புமகப்படங்கள்.  

 

நான் இப்நபாது காட்டப்நபாகும் புமகப்படத்மதச் சற்று நநரம் உற்றுக் 

கவனியுங்கள். 1949ல் எடுக்கப்பட்ட கறுப்பு சவள்மளப் புமகப்படம். 

வண்ணம்தான் கறுப்பு சவள்மள. ஆனால் அது கூறும் கமதகள் 

வானவில்மல ஒத்த வண்ணங்கள் சகாண்டமவ. ஆங்கிலத்தில் A 

picture speaks a thousand words என்பார்கள். இந்தப் படமும் ஆயிரம் 

வண்ணச் சசாற்கமளப் நபசுகிறது. ரப்பர் நதாட்டத்துத் தமிழ்த் 

சதாழிலாளர்களின் பிள்மளகள் இவர்கள். உற்றுக் கவனித்தால் 

அமனவரும் சபண்கள் என்பமதயும் உணரலாம். அந்தக் காலத்திநலநய 

நதாட்டத் சதாழிலாளர்கள் கூட கல்வியின் முக்கியத்துவத்மத 

உணர்ந்திருந்தார்கள் என்பமதயும், சபண் கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் 

தரப்பட்டது என்பமதயும் அடிக்நகாடிட்டுக் காட்டுகிறது இந்தப் படம்.  
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நடத்தப்படுவது தமிழ் வகுப்பாகக் கூட இருக்கலாம். அந்தச் சிறுமிகளின் 

கண்கமளப் பாருங்கள். சற்றுக்கூட கவனம் பிசகாைல் ஆசிரியரின் மீது 

முழுக் கவனத்மதயும் சசலுத்தும் கண்கள். இந்தக் காலத்துப் 

பிள்மளகள் கணினித் திமரகளிலும் திறன்நபசிகளிலும் ைட்டுநை 

இப்படிப்பட்ட கவனம் சசலுத்துவார்கள்.  

 

இந்தப் படம், சிங்கப்பூர் நதசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் இல்மல என்பது 

கூடுதல் தகவல். அசைரிக்க நதசிய ஆவண பதிவு நிர்வாகம் என்ற 

அமைப்புக்குச் சசாந்தைானது இந்தப் படம். ஆய்வுக்குழு எவ்வளவு 

ஆழைாக ஆராய்ச்சி சசய்துள்ளது என்பதற்கு இது இன்சனாரு சான்று. 

இந்தத் தருணத்தில் இந்தப் படத்மதப் பயன்படுத்துவதற்கான 

உரிமைமய பல முயற்சிகளுக்குப் பிறகு அந்த நிறுனவத்திடமிருந்து 

சபற்றுத் தந்த நதசிய ைரபுமடமைக் கழகத்தின் குைாரி ரீட்டா நகாவுக்கு 

நன்றி சசால்ல நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிநறாம்.  

 

Thank you so much Rita for relentlessly trying and getting us permission from the 

National Archives and Records Administration of USA to use this amazing, 

stunning picture! And not forgetting the thousands of email exchanges, Skype calls 

and WhatsApp messages we have had over the course of this book publication. 

Your quick responses and immediate actions have made this journey that much 

smoother. Thank You. 

 

அநத நபால் வியப்பூட்டும் இன்சனாரு படம் சுைார் 140 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு எடுக்கப்பட்டது. சைத்தடிஸ்ட் மிஷன் ஆங்கிநலா தமிழ்ப் பள்ளியின் 

ைாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அணிவகுத்து நிற்கும் படம். வரலாற்மற 

வாய் பிளந்து பார்க்க மவக்கும் படம். இது நபால்  இன்னும் பல 

முத்துக்கள் இந்த ைலரில் சபாதிந்துள்ளன.  
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நூல் உருவாக்கக் குழுவின் பங்களிப்மப இதுவமர பார்த்நதாம். அடுத்து  

ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட கமதமய அழகிய தமிழில் சைாழிசபயர்த்த 

சைாழிசபயர்ப்பாளர். இவரின் பங்களிப்பும் மிக முக்கியைானது. 

 

நான் தமிழ் முரசில் பணிபுரிந்தநபாது உதவி ஆசிரியர்களாகப் 

பணிபுரிந்நதாரில் மிக அழகாக எழுதும் ஆற்றல் சபற்றவர் அவர். 

சாதாரண சசய்திமயக் கூட அழகான கமதயாகக் கூற வல்லவர். 

தற்நபாது freelance முமறயில் பணியாற்றி வருகிறார். எனநவ இந்த 

ைலருக்கு ஒரு  சைாழிசபயர்ப்பாளர் நதமவப்பட்டநபாது அவமரநய 

முன்சைாழிந்நதன். அது எவ்வளவு முக்கியைான முடிவு என்பமத அவரது 

சைாழியாக்கத்மதப் பிமழத்திருத்தம் சசய்வதற்காக வாசித்நதார் 

உணர்ந்திருப்பர், நைது வளர்தமிழ் இயக்கத்தின் சசயலாளர் திரு 

அன்பரசு உட்பட.  
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சைாழிசபயர்ப்பு என்பது ஒரு கமல. ஆங்கிலத்துக்கு இமணயான 

சசாற்கமள ஒவ்சவான்றாகக் நகார்த்து, ஆங்கில இலக்கணத்துக்கு 

ஏற்றவாறு எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறநதா அப்படிநய எழுதி, தமிழுக்கு 

என்று ஓர் இலக்கணம் உண்டு என்பமதக் கூட அறியாைல் 

சைாழிசபயர்த்துத் தள்ளும் பலருக்கு ைத்தியில் இவர் தனித்து நிற்கிறார். 

காரணம், சசால்லுக்குச் சசால் என்று பார்க்காைல், ஆங்கில மூலத்மத 

உணர்ந்துசகாண்டு அதமன தமிழ்ச் சூழலக்கு ஏற்றவாறு அவர் சைாழி 

சபயர்க்கிறார். அல்லது புத்தாக்க முமறயில் சைாழியாக்கம் சசய்கிறார். 

அவ்வாறு சசய்யும்நபாது சைாழி சபயர்ப்பு இன்னும் சைருநகறுகிறது.  

 

இந்தப் பணிக்கு அவமர முன்சைாழிந்ததில் எனக்கு ஒரு சுயநல 

நநாக்கமும் உண்டு. நவறு எவராவது சைாழிசபயர்த்திருந்தால் 

அதமனப் பிமழத்திருத்தம் சசய்யும்நபாது நான் பிமழத்திருக்க 

ைாட்நடன். இவருமடய சைாழியாக்கத்மதப் படித்தநபாது திருத்தம் 

சசய்வதற்கு எனக்கு எதுவும் இருந்ததில்மல. அதுநவ ஒரு நல்ல 

சைாழியாக்கத்தின் அறிகுறி. பின்னர் நீங்களும் வாசித்துப் பாருங்கள். 

எவ்வளவு உயிர்ப்புள்ள சைாழிசபயர்ப்பு என்பமத நீங்கள் உணர்வீர்கள்.  

 

இறுதியாக, இந்த ைலரின் வடிவமைப்பு. பல நிமனவு ைலர்கமள நான் 

பார்த்திருக்கிநறன். இந்த ைலர் அவற்றிலிருந்து நிச்சயம் தனித்து நிற்கும். 

அதற்குக் காரணம் இதில் அடங்கியிருக்கும் வடிவமைப்புக் கூறுகள். 

அவற்மற உருவாக்கியவர், இந்த நூல் உருவாக்கக் குழுவில் 

இடம்சபற்றிருந்த ஒநர தமிழர் அல்லாதவர்.   

 

சின்னங்கள் முதல் வண்ணங்கள் வமர அவர் பார்த்துப் பார்த்துத் 

நதர்ந்சதடுத்தார். சைாழி சதரியாவிட்டாலும் அழகான 

எழுத்துருக்கமளப் பரிந்துமர சசய்தார்.  
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நாங்கள் பரிந்துமரத்த சின்னச்சின்ன ைாற்றங்கமளயும் சபாறுமை 

இழக்காைல் சசய்து சகாடுத்தார். 

 

குறிப்பாக, அட்டவமணகமள சாதாரணைாக பட்டியல் முமறயில்தான் 

நாம் பார்த்திருப்நபாம். புமகப்படங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒநர 

அளவுள்ளமவயாக இருக்கும். ஆனால் இவர் வித்தியாசைான 

அணுகுமுமறகமள நைற்சகாண்டார். உதாரணத்திற்கு, நிகழ்ச்சிகள் 

என்ற மூன்றாவது தூணில், தமிழ் சைாழி விழாவில் இதுவமர 

நமடசபற்ற நிகழ்ச்சிகமள எவ்வாறு பட்டியலிடலாம் என்று நயாசித்து, 

காலச்சக்கரம் நபான்ற இந்த வடிவத்மத அவர் உருவாக்கினார்.  

 

 
 

எவ்வளவு வித்தியாசைாக இருக்கிறது பாருங்கள். வட்ட வடிவம் கால 

சுழற்சிமயக் கூடக் குறிக்கலாம். ஒவ்சவாரு ஆண்டின் நிகழ்வுகளும் 

வட்ட வடிவிநலநய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. பார்த்துப் புரிந்து 

சகாள்வதற்கும் எளிதானது. 
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இன்சனான்மறயும் நான் குறிப்பிட நவண்டும். இவருக்குத் தமிழ் 

சதரியாது என்று கூறியிருந்நதன். ஆனால் கிட்டத்தட்ட மூன்று ைாத 

காலைாகத் தமிழ் எழுத்துருக்கமளநய பார்த்துப் பார்த்து அவர் சில 

சசாற்கமளப் புரிந்துசகாள்ளத் சதாடங்கிவிட்டார். நூல் 

சவளியாகும்நபாது அவர் தமிழ் நபசக் கற்றுக் சகாண்டிருப்பார் 

என்றுகூட நாங்கள் கிண்டல் சசய்நவாம். ஒருமுறை, எல்லா 

பிமழத்திருத்தங்கமளயும் சசய்து முடித்துவிட்டு அவரிடம் அனுப்பிய 

நபாது, அவர் மீண்டும் எல்லாவற்மறயும் பார்த்துவிட்டு, குறிப்பிட்ட 

இரண்டு சசாற்கமள வட்டமிட்டு, இந்த இரண்டு சசாற்களும் இமணந்து 

இருக்க நவண்டும்தாநன என்று எங்களிடம் நகட்டார். நாங்கள் ைமலத்து 

விட்நடாம். அந்த அளவுக்கு அவர் இந்தப் பணியில் மூழ்கி நூமல 

முடித்துக் சகாடுத்திருக்கிறார்.  

 

சரி, இந்த நூலின் சவற்றிக்கான மூன்று முக்கியக் காரணங்கமள 

விளக்கிவிட்நடன். இனி சில புள்ளி விவரங்கள்.  

 

இந்த நூல் உருவாக்கத்திற்கு ஆன சைாத்த உமழப்பு சுைார் 1300 ைணி 

நநரங்கள்.  

இமணயம் மூலம் நைற்சகாள்ளப்பட்ட நநர்காணல்கள் 38 

நூலில் பங்குசபற்ற பங்காளித்துவ அமைப்புகள்: 48 

நீங்கள் பார்த்த இரண்டு அபூர்வைான புமகப்படங்கமளம் நசர்த்து 

இந்நூலில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் புமகப்படங்கள் 223 

ஆழைான ஆராய்ச்சி காரணைாக 108 நைற்நகாள்கள் இந்த நூலில் 

இடம்சபற்றுள்ளன.  
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புள்ளிவிவரங்கமளப் பார்த்துவிட்நடாம். இனி இந்தப் புள்ளி 

விவரங்களுக்கு உயிரூட்டியவர்கமள அறிமுகம் சசய்து மவக்கும் நநரம்.  

 

முதலில், இந்த நிமனவு ைலரின் Editorial Consultant அதாவது நிர்வாக 

ஆசிரியராகச் சசயலாற்றியவர் திருைதி பிரசன்னா. அவர் இன்று நம் 

அமழப்மப ஏற்று இங்கு வந்திருக்கிறார். இந்த நிமனவு ைலரின் 

கருத்தாக்கம், ஆராய்ச்சி, வடிவமைப்பு, அச்சிடல் நபான்றவற்றுக்கு 

ஒட்டுசைாத்தப் சபாறுப்நபற்றவர். கடந்த ஒரு ைாதைாக இரவு பகல் 

பாராைல் உமழத்தவர்.  

 

ஒரு சுமவத்தகவல் என்னசவன்றால், சுைார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  

வரலாற்றில் இன்று என்ற எனது முதல் நூமல புத்தாக்கைான முமறயில் 

நான் சவளியிட்நடன். அது அதிகைாகப் நபசப்பட்டது. அந்த 

சவளியீட்டுக்கான  அமனத்து நயாசமனகமளயும் தந்தவர்கள் இநத 

பிரசன்னாவும் கமலச்சசல்வி என்ற இன்சனாரு நண்பரும்தான்.  

இருபது ஆண்டுகள் கழிந்து இந்த நிமனவு ைலரின் சவளியீட்டிலும் 

அவரது பங்களிப்பு முக்கியைான ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது.  

 

அவருக்கு ஆராய்ச்சியில் பக்கபலைாக இருந்தவர்கள் பிரகாஷ், திவ்யா.  

சைாழிசபயர்ப்மப நைற்சகாண்டவர் ஷிவா. வடிவமைப்பில் அசத்தியவர் 

Stanley Chek. 

 

இந்த ஐவரும்தான் உண்மையான நாயகர்கள். சகாவிட் கட்டுப்பாடுகள் 

காரணைாக ைற்ற நால்வருக்கும் அமழப்பு விடுக்க முடியவில்மல. 

அமனவமரயும் பிரதிநிதித்து பிரசன்னா வந்திருக்கிறார். உங்கள் பலத்த 

மகத்தட்டு மூலம் அவர்களுக்கு நைது நன்றிமயத் சதரிவிக்குைாறு 

நகட்டுக்சகாள்கிநறன்.  
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இவர்கமளத் தவிர்த்து, ஆரம்ப காலத்தில் பங்களித்த தர்ஷினியும் இன்று 

வந்திருக்கிறார். அவருக்கும், அவருக்குப் பின் வந்த மபரவிக்கும் எனது 

ைனைார்ந்த நன்றிகள். 

 

இந்த வாய்ப்மப எனக்கு வழங்கிய வளர்தமிழ் இயக்கத் தமலவர் 

ைநனாகரனுக்கும், தமிழ்ப் பகுதிக்காக என்னுடன் அணுக்கைாகப் 

பணியாற்றிய திரு அன்பரசுவுக்கும் நன்றி. 

 

நைது பயணத்தின் கமதமய உங்களிடம் கூறி விட்நடன். இனி கமதமய 

வாசித்து ைகிழ்வது உங்களின் சபாறுப்பு. 

 

நன்றி, வணக்கம்.  


