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இ"#ய தே ' (1927-99) '"#யா எ*ற, - னை , பெ ய23 1947 4த3 1960 வ ரை  
எ78தாளராக த;<,ப8#2 கை  வாசக>க?ட யே  ஒB C லை யான இட8 தை , பெ Eறா>.  இ"த 
FGHய கால8#3,  நJ8தர FJKபவா<L கை  Cக<MNக ளை  மை யமாக அவ> ப டை 8த 
NGக தை கQK, மEற கRJ ரை கQK க லை மகS, க3H, ஆன"த'கட*, கா வே 2, U தே ச;8#ர* 
V*ற ப8#2 கை ?3 வெ ?வ"தன. 4த3 க தை  பா>வ# இ"#ய Uத"#ரநாS ஆகWR, 1947, 
க லை மகS இதX3 YரUரமாZEG; YறF இர[J க தை கS - அ*- மனK (1948), Fழ" தை  
உSளK (1949) - அJ8தJ8^  ப2UL க தை களாக வெ ?வ"தன. ஆN2ய> H.வா. ஜக*னாத* 
'"#யா வை  ஊLF'8^, மே aK மே aK அவ> க லை மகQLF 'ஷயதானK செ cdமாG கை ,பட 
எ7#L கே RJ YரU28தா>. க லை மகS வெ S?'ழா வை  ஒRe 19573 வெ ?வ"த மfLக தை கS 
எ*ற NGக தை 8 gF,Y3 '"#யா'* ப2ULக தை கS அ*- மனK, Fழ" தை  உSளK 
இடK பெ EGSளன.

'"#யா'* சமகால எ78தா>கS ராஜK HBhண*, Fக,2 யை , அj8தமா, ஆ னை .U. 
FkNதபாதK '"#யா'* க தை க ளை  ஏகமனதாக, பாராReனா>கS. 

1950 3 New York Herald Tribune நட8#ய அHல உலக NGக தை , VReZ3 
'"#யா'* காத3 இதயK ப2U பெ Eற^. 

'"#யா'* NGக தை கS  ஆmHல8#3 nX பெ ய>Lக,பRJ Cupid's Alarms எ*ற8 
த லை ,Y3 2007 3 வெ ?வ"தன. அ"த NGக தை 8 gF,-LF ராஜK HBhண* 4*j ரை  
வழmHனா>. அ#3 அவ> “ப டை ,-L க லை Z3 எ*GK அXயாM NG நRச8#ரmகளாக இMNG 
க தை கS த;7LF, பெ B மை  சே >LHற^,” எ*G Fo,YRடா>.

அ* மை Z3 அ*ப> கே .'. சே ஷாராp அவ>கS தெ amH3 nX பெ ய>8த '"#யா'* Nல 
NGக தை கS www.kurinjipubs.com இ ணை யதள8#3 இடK பெ EGSளன.  

Uத"#ர, V> '"#யா'* ஒ ரே  நாவ3. இ தை  அவ> Uமா> எ7ப^ வBடmகQLF4* 
எ7#னா>. ^ர#Bhடவசமாக நாவq* Nல பLகmகS களrVc'Rடன. அதனா3 ஒB 
C றை r பெ றாத ப டை ,- எ*ற ஊக8தா3 -8தகமாக வெ ?ZJK #RடK இ^வ ரை  
செ ய3பட வே Z3 லை . 2010 வBடK இ"த நாவ லை  s[JK பeLFKV^ க தை Z3 ஒB 4erK, 

ஒB C றை rK இB,ப^ ந*றாக, -ல,பRட^. அ தை 8gட>"^, இ^ ஆmHல8#3 
RAJESWARI எ*ற nX பெ ய>,-ட*  eசKப>, 2014 3 வெ ?வ"த^. 
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தெ amF nX பெ ய>,- இ"த வBட 4e'3 வெ ?Zட #Rட;BLHற^.

இ ணை யதள8#3 Uத"#ர,V> நாவ3 நா*F பாகmக?3 வெ ?வBHற^.

வாசக>க?*  கB8^க ளை  வர வே EHtK.

இ,பeLF, 

எW, நாரண*, 
செ 3' 'Uவநாத*, 

ஆன"த ரmக* U"த ரே ச*, 
எW.uvவாச*


