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எழ�ல்ந�லா 10 ஆண்�கள் ந�ைறவ�! 
ஜூைல 14, 2007 உடன் ‘எழ�ல்ந�லா’ வைலத்தளம் தன� 10 ஆவ� ஆண்ைட ந�ைறவ� 
ெசய்க�ன்ற�. 

10 ஆண்�க�க்� �ன்னர் (1997) ஒ� தம�ழ் வைலத்தளத்ைத ஆரம்பிக்க 
ேவண்�ம் என்ற என� ஆவைல ந�ைறவ� ெசய்ய எனக்� 
ஆேலாசைனகைளய�ம் ெதாழ�ல்�ட்ப உதவிகைளய�ம் உற்சாகத்ைதய�ம் 
வழங்க�ய அற�ஞர்கள், கணிஞர்கள்  அைனவைரய�ம் ந�ைனவ���க�ன்ேறன். 

ஆரம்பத்த�ல் எனக்� �ர� அஞ்சைல உதவி பல ெதாழ�ல்�ட்ப 
ஆேலாசைனகைளய�ம் வழங்க�ய த��.�த்� ெந�மாறன் என்�ேம மறக்க 
�டியாத நண்பர். 
ஆரம்ப காலங்களில் என� தம�ழ் வைலத்தளத்ைத பல வழ�களி�ம் 
ேசாதைன ெசய்� ஆேலாசைனகள் வழங்க� ஒத்�ைழப்ப� நல்க�ய த��.பழனி, 
த��.சிங்ைக க��ஷ்ணன், த��.மணியம், த��.பாலாபிள்ைள இவர்கைளய�ம் 
நான் இன்�ம் மறந்�விடவில்ைல. 

அஞ்சலிலி�ந்� த�ஸ்க� (TSCII) பின்னர் ராப் (TAB) ேபான்ற �ற�யட்ீ� 
மாற்றங்கைள ஏற்ப�த்த�ய ேநரங்களில் ெதாழ�ல்�ட்ப உதவிகைளய�ம் 
ெசயலிகள், எ�த்��க்கள் உதவிய த��.�மார் மல்லிகார்ஜுனன், 
த��.சிறீவாஸ், த��.மணி மணிவண்ணன், த��.��ந்ராஜ், மைறந்த நண்பர் 
உமர் இவர்கைளய�ம் இன்�ம் ெபயர் �ற�ப்பிடாமல்விட்ட மற்ைறய 
நண்பர்கள் அைனவைரய�ம் இத்த�ணத்த�ல் நன்ற�ய�ணர்வ�டன் 
ந�ைனவ���க�ன்ேறன். 

எழ�ல்ந�லா வைலத்தளம் அடிக்கடி ப�த�ப்பிக்கப்படாமலி�ந்�ம் பல ப�த�ய 
வைலவாசிகள் அங்� ெசன்� கணிப்ெபாற� சம்பந்தமான கட்�ைரகைளய�ம் 
மற்�ம் பல ஆக்கங்கைளய�ம் படித்�ப் பயன்ெப�க�ன்றார்கள் என்பதைன 
எனக்� வ�ம் அஞ்சல்கள் �லம் அற�ந்� ெப�மக�ழ்ச்சியைடக�ன்ேறன். 
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எழ�ல்ந�லாவில் இடம்ெபற்ற��க்�ம் ஆக்கங்கைள நல்க�ய நண்பர்கள் 
அைனவைரய�ம் ம�க்க நன்ற�ய�டன் ந�ைனவ���க�ன்ேறன். 

நட்ப�டன், 
ந�லா மேகன் 
ஜூைல 14, 2007 

OOO 

அன்பர்களின் வாழ்த்�க்கள் சில.. 

  

அன்ப� நண்பர் மேகன், 
எழ�ல் ந�லாவிற்� 10 வய� ஆவத�ல் ெப�ம் மக�ழ்ச்சி. 
அதன் வளர்ச்சிக்� உதவியர்கைள இத்த�ணத்த�ல் நீங்கள் 
ந�ைனவ���வ� உங்களின் 
நல்ல உள்ளத்ைதக் காட்�க�ற�. பாராட்�க்கள். ேம�ம் எழ�ல்ந�லா வளர்ந்� 
�ர்ண ந�ைலைய அைடயட்�ம். 

அன்ப�டன் 
பழனி 
சிங்கப்�ர் 
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அன்ப�ள்ள த��. மேகன் அவர்க�க்�, 
வணக்கம். 
நீண்ட நாட்க�க்� பின் தங்கள் மடல் கண்� ம�க்க மக�ழ்ச்சியைடந்ேதன். 
பத்� ஆண்�கள் பஞ்சாய் பறந்த அத�சயத்ைத எண்ணிப்பார்க்க�ேறன். 

இைணயத்த�ல் நம� கட்�ைரகைள தங்கள் ‘எழ�ல் ந�லா’ பக்கத்த�ல் 
ெவளியிட்� உலக�ன் பல ப�த�யிலி�ந்� �கம் ெதரியா அன்பர்கள் தனி 
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மடல் எ�த� விளக்க�ம், நன்ற�ய�ம் ெதரிவித்� வந்�ள்ளார்கள், ெதரிவித்�ம் 
வ�க�றார்கள். 

கடந்த இரண்� மாதங்க�க்� �ன் �ட அஸ்த�ேரலியாவிலி�ந்� ேகாவில் 
�ம்பாபிேஷகம் மல�க்� கட்�ைர ேகட்� இ�ந்தார்கள். அதன்ேபா�ம் 
தங்கள் ந�ைனவ� ந�ழலாடிய�. 

என்�ம் �� ந�லவாக, எழ�ல் ந�லவாக, ெபளர்ணம� ந�லவாக, �ர்ண ந�லவாக 
இ�ந்� உலக மக்க�க்� இன்பம் அளிக்க ேவண்டி விைழக�ேறன். 

நன்ற�,வணக்கம் 
என்�ம் தங்கள் அன்பில். 
க��ஷ்ணன், 
சிங்ைக 

எழ�ல்ந�லாவ�க்� என் வாழ்த்�கள். 
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கவிஞர் ப�காரியின் கவிைத ��ல் ‘அன்ப�டன் இதயம்’ இைணயத்த�ல் 
ெவளியிட்ட �தல் ந�கழ்ைவ 
�தல் பக்கத்த�ல் தைலப்ப�ச் ெசய்த�யாக்க�ய� ந�ைனவில் வ�க�ற�. நான் 
தம��லகத்த�ற்� ெகாஞ்சம் தாமதமாக வந்த நபர். அதன் பின் ந�லாைவத் 
ெதாடர்ந்� வாசித்� வந்ேதன். இப்ேபா�..? ஆல்பர்ட், இலண்டன் சிவா, மாலன் 
.. ம்ம்ம்ம்.. 
�டேவ ‘அற்ைறத் த�ங்கள் அவ்ெவண்ணிலவில்..’ வரிகள் தான் ந�னவ�க்� 
வ�க�ற�. 
உங்கள் பணி ெதாடர வாழ்த்�ம், 

ப�த�யமாதவி, 
�ம்ைப 
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அன்பின் மேகன் அவர்க�க்� 

‘எழ�ல்ந�லா’ வைலத்தளத்த�ற்� 10 வ�டங்கள் �ர்த்த�யாவைத �ன்னிட்� 
என� வாழ்த்�க்க�ம் பாராட்�க்க�ம். 

அன்ப�டன் 
சிறீதரன் 
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எழ�ல் ந�லா பற்ற� �ற�ப்பிட ேவண்�மானால் எனக்� இைணயத்தம�ழ�ல் 
நான் ��வாக மத�க்�ம் த�� ெந�மாறன் அவர்கள் �தலில் என் 
ந�ைனவிற்க்� வ�க�றார். 
ேமைடயில் தம�ழ் தம�ழ் என்� �ழக்கம�ட்� கீேழ இறங்க�ய�ம். 

மாற�வி�ம் சில தம�ழக தம�ழ் உணர்வாளர்கள் ேமைட ஏற� ேப�ம் ேபா� ஆ� 
ேபால ேபச்�, 
கீழ இறங்ைக ேபான�ேம ெசான்ன ெதல்லாம் ேபாச்�. 
காச எ�த்� நீட்� க�த பா�ம் பாட்� 
கணக்க�ல்லாமல் ேப� உனக்�ம் �ட ஓட்�, 
சிரிப்ப� வ�� சிரிப்ப� வ�� ந�ைனக்க ந�ைனக்க சிரிப்ப� வ��. (ஆண்டவன் 
கட்டைள. சந்த�ர பாப� பாடிய�) 
மத்த�யில் மேலசியாவில் இ�ந்� ெகாண்� இைணய தம��க்காக அவர் ெசய்த 
ேசைவ ந�ைனவில் வ�க�ற�. ேம�ம் தம��க்காக ெசைவ ெசய்ய�ம் எழ�ல் 
ந�லா ேபாண்ற  இைணயங்களில் தம�ழ் எ�த்�� மலர காரணமாக இ�ந்த 
ேம�ம் பலைரய�ம் இந்த த�னத்த�ல் வாழ்த்த கடைமப் பட்�ள்ேளன். 
ஏெனன்றால் நான் 2001 ஆண்� அக்ேடாபர் மாதம் 10 ேதத� இரவ� பணியின் 
ேபா� தம�ழ் என்� ேத� ப�த�யில் ேதடிய�ம் க�ைடத்த� �தலில் எழ�ல் ந�லா 
தான். அைத எப்படி உ�வாக்க�னார் என்� ேம�ம் ேதடியேபா�, 
க�ைடத்தவர்தான் இைணத்தம�ழ் வித்தகர். த�� ெந�மாரைன பற்ற� அவர்கள் 
2005 ஆம் ஆண்� �ம்ைப த ம�ழ் ைடம்ஸில் ெவளிட்டி�ந்ேதன். அத ற்க�க் 
காரண மாக  இ�ந்த  த ம�ழ் ைடம்ஸ் ப தத�ரிக்ைகயாள ர் த�� இள ங்ேகா 
அவ ர்க ைளய�ம் இத்த �ன த்த�ல் ந�ைனவ� ��க�ேறன். 
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10 ஆண்�க ள் க ட ந்� ெபாலிவ�ட ன் த�க �ம் எழ�ல் ந�லா ம ேகன் அவ ர்க ளின் 
த ம�ழ் ெதாண்� ேம�ம் சிற ந்� விள ங்க  ஒ� �ம்ைப த ம�ழனின் 
வாழ்த்�க்க ள்! 

சரவணன் ராேஜந்த�ரன். 

-0- 

மேகன், 

ெதாடர்ந்� பத்தாண்�கள் இயங்க�ய�ேபால இன்�ம் இயங்க வாழ்த்�க்கள்! 

-/இரமணி 

-0- 

Dear Mahen, 

Congratulations. That EzhilNila.com is completing 10 years and marching forward is a 
significant news. It is also a reminder to us that significant Tamil computing is more than a 
decade old. 

The first TamilNet conference was held during 17-18 May 1997 in Singapore, chaired by amarar 
Naa Govindasamy, National Institute of Education, Singapore. Significantly, efforts started at 
that 
conference as well as at the U. C. Berkeley Tamil Chair conference to standardize Tamil 
encoding schemes that led to the discussions in the webmasters@tamil.net mailing list leading 
to the creation of TSCII encoding among other things. 

The hope of those trying to standardize the encodings was to promote the creation and 
growth of Tamil based content sites such as EzhilNila.com. As one of the pioneers that 
witnessed this growth and is a part of the early Tamil internet history, EzhilNila Mahen deserves 
our hearty congratulations and best wishes. 
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Regards, 

Mani M. Manivannan 
Founder, TSCII.ORG 

-0- 

அன்பினிய நண்.மேகன், 

‘எழ�ல்ந�லா’ வைலத்தளம் தன� 10 ஆவ� வ�டத்ைத ந�ைறவ� ெசய்வ� 
அற�ந்� ம�க மக�ழ்ச்சி. எந்தவித பிரத�பல�ம் இல்லாமல் ஒ� 
வைலத்தளத்ைத நடாத்�வ� எளிதான விடயமல்ல. 
அந்த வைகயில் சாதைன ந�கழ்த்த�ய�ள்ள தங்க�க்� என� மனமார்ந்த 
பாராட்�க்கள்! வாழ்த்�க்கள்!! 

அன்ப�டன், 
ஆல்பர்ட். 

-0- 

அன்ப�ள்ள மேகன், 

எழ�ல்ந�லாவின் எழ�ச்சிம�� 10 ஆண்�கால வளர்ச்சி தம��க்� உரம் 
ேசர்க்�ம் அரிய �யற்சிக்�த் தம�ழகம் ஆதரவ�. தங்கள் �த்தான 
�யற்சிக�க்� தம�ழர் அைனவ�ம் நன்ற� ெசால்ல ேவண்�ம். எ�த்�க் 
ெகாள்�ம் ெபா�ளின் அைனத்� பரிமாணங்கைளய�ம் வழங்க� வ�வ� 
சிறப்பான அம்சம். 
நான் தங்க�க்� அடிக்கடி எ�த �டியவில்ைல என்றா�ம் ெதாடர்ந்� 
கவனித்�க் ெகாண்�தான் இ�க்க�ன்ேறன். 

ெதாடர்ந்� பணியாற்ற வாழ்த்�க்கள் 
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ம�க்க அன்ப�டன் 
ெப.சந்த�ர ேபாஸ் 
ெசன்ைன 

-0- 

நண்பர் மேக�க்�, 

தாங்கள் உ�வாக்க�ய இைணயத்தளம் 10 ஆண்� வயாதாக�விட்டைதக் ேகட்� 
மக�ழ்வைடக�ேறன். தங்கள� �யற்சிக்�ம், உைழப்ப�க்�ம் எம� 
வாழ்த்�க்க�ம் பாராட்�க்க�ம். 
இைணய தளத்ைதேயா அல்ல� வைலப்�ைவேயா பராமரித்�, ப��ப்பித்�, 
பய�ள்ள தகவைல இடம��த்த� ைவப்ப� என்ப� சாமான்ய காரியமல்ல. 
பலர் இைணய தளங்கைளய�ம் வைலப்�க்கைளய�ம் ஆரம்பிக்க�றார்கள். 
ஆனால் சில வ�டங்களில் அவற்ைற பராமரிப்பத�ல் ஆர்வம் 
காட்�வத�ல்ைல. 
எழ�ல் ந�லா தளத்த�ல் பல பய�ள்ள கட்�ைரக�ம், �ற�ப்ப�க�ம், 
ெமன்ெபா�ட்க�ம் , ெசய்�ைற விளக்கங்க�ம், �ட்டிக�ம் உள்ளன. 

இந்த தளம் ெந�வ�டங்கள் வாழ நான் வாழ்த்�க�ேறன். 

இண்டி ராம் 

-0- 

அன்பின் மேகன்: 

பத்தாம் ஆண்� கா�ம் எழ�ல்ந�லா தளத்ைத தயாரித்� ேபணி வ�வத�ல் 
ம�க்க மக�ழ்ச்சி. 
இத�ல் உள்ள கட்�ைரகள் சிறப்பாகவ�ம் தகவல் ந�ைறந்�ம் உள்ளன. 

உங்க�க்� என் வாழ்த்�கள், பாராட்�கள் ! 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

�வாம�நாதன் 
லாஸ் ஏஞ்சலஸ் 
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அன்பின் மேகன் அவர்க�க்�, 

தங்கள� அன்ப� மகள் எழ�ல்ந�லாவ�க்� 10 வய� கடக்க�ற� என்பத�ல் நான் 
ெப�மக�ழ்ச்சி அைடவ�டன், மகளின் அற�ைவய�ம் அழைகய�ம் வாழ்த்த� 
மக��ம் அைனத்� உள்ளங்க�டன் நா�ம் இைணந்� ெகாள்க�ேறன். 
வளர்ச்சியின் ஏணிப்படிகளில் ஏற�ச் ெசல்�ம்ேபா�, பின்ேன த��ம்பி, 
ஏணிையப் பிடித்�க் ெகாண்டி�ப்பவர்கள், ஏணிையத் தந்�தவியவர்கள், 
ஏ�பவர் தடம்ப�ரண்டால் தாங்�வதற்காய்க் காத்த��ப்பவர்கள் என்� 
இன்ேனாரன்ன அத்தைன ேபைரய�ம் மறந்� ேபாவ� மனித இயல்ப�. 
அத�லி�ந்� �ற்றாக விலக�க்ெகாண்�, அத்தைன ேபைரய�ம் ெபயர்ெசால்லி 
ந�ைனவ� �ர்ந்த��ப்ப� தங்கள் ம�கப்ெபரிய பண்ைபக் காட்�க�ற�. 
வாழ்த்�க்கள். 
எழ�ல்ந�லா இன்�ம் பலமடங்� வள�ம் ப�க�ம் த�ற�ம் பிரபல்ய�ம் ெபற, 
எழ�ல்ந�லாவின் ரசிகன் என்ற வைகயில் மீண்�ம் மனம் ந�ைறந்த 
வாழ்த்�க்கள். 

என்�ம் அன்ப�டன், 
�யின்ரஸ் �ைரசிங்கம் 
ெராறன்ேரா, கனடா. 
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அன்பின் நண்ப�க்�, 

வணக்கம் 

தங்களின் எழ�ல்ந�லாவிற்� வய� 10  �ர்த்த�யாவதற�ந்ேதன் ம�க்க மக�ழ்ச்சி . 
ெதாடரட்�ம் தங்கள� தம�ழ் பணி . ஒ�ங்�ற� இதழ்களின் 
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�ன்ேனாடியாகவ�ம்,சிறந்த வழ�காட்டியாகவ�ம் இ�க்�ம் எழ�ல்ந�லாவின் 
பணி சிறக்கவ�ம் ெதாடரவ�ம் என� மனமார்ந்த வாழ்த்�க்கள். 

சங்கமம் விசய�மார் 

 


	எழில்நிலா 10 ஆண்டுகள் நிறைவு!
	ஜூலை 14, 2007 உடன் ‘எழில்நிலா’ வலைத்தளம் தனது 10 ஆவது ஆண்டை நிறைவு செய்கின்றது.
	அன்பர்களின் வாழ்த்துக்கள் சில..


