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காக்ககச் ெிறகினிலே இதழ்க் குழுமம் முன்சனடுத்த 
 கவிஞர் கிபி அரவிந்தன் ஏழாவது ஆண்டு 

நிகனவுப்  பரிசுக்கான லபாட்டி 2022  முடிவுகள் 
சமாழிசபயர்ப்பு இேக்கியப் பரிசு அறிவிப்பு 

  
  

முதல்பரிசு  

  

1.  சீன வானில் சிவப்பு நட்சத்திரம்  -  வ.ீபா.கணேசன்  

 (RED STAR OVER CHINA) 
 ஆங்கில நூல் ஆசிரியர் : எட்கர் ஸ்ணநா (EDGAR SNOW) 
 தமிழ் மமாழிமபயர்ப்பு : வ.ீ பா. கணேசன் 
 அலலகள் மவளியடீ்டகம் (2004) 

2.அ. குற்ற விசாரலே  -  நாகரத்தினம் கிருஷ்ோ 

 (Le Procès-verbal) 
 பிமரஞ்சு மமாழியில் மலகிணளஸிமயா எழுதிய நாவல் 
 (இவர் 2008 இல்   ணநாபல் பரிசு மபற்றவர்). காலச்சுவடு பதிப்பகம் (2013) 
 

 2.ஆ இஸ்மாத் சுக்தாய் கலதகள் 
 விஜய பத்மா (தமிழ் மமாழிமபயர்ப்பு ) 

 உருது மமாழி நூலாசிரியர் : இஸ்மத் சுக்தாய்,  
 எதிர் மவளியடீு {2018) 

  

 ெிறப்புப் பரிசு : திகெ எட்டும் (காோண்டிதழ்)  சமாழி சபயர்ப்பு இதழ் 
 
பரிசுக்குத் ணதர்ந்மதடுக்கப்படும் இரண்டு நூல்களில் ஒவ்மவான்றுக்கும் 
பரிசாக 10,000 இந்திய ரூபாய்களும் சான்றிதழும் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதன்படி ஒரு பரிசுக்கு ‘ெனீவானில் ெிவப்பு நட்ெத்திரம்’ நூல் 
முதலிடத்தில் மதரிவாகிவிட்டது. அதற்கு ரூபாய் 10,000 இந்திய ரூபாயில் பரிசும் சான்றிதழும் 
அளிக்கப்படும். 
 
அடுத்த பரிசுக்கு நாகரத்தினம் கிருஷ்ோ மமாழிமபயர்த்த குற்ற விசாரலே நூலும் 
விஜயபத்மா மமாழிமபயர்த்த இஸ்மாத் சுக்தாய் கலதகள் என்ற நூலும் மதரிவு 
மசய்யப்பட்டிருப்பதால் பரிசுத்மதாலகலய 15,000 ரூபாயாக உயர்த்தி அலத இரண்டாகப் பிரித்து 
நூல் ஒவ்மவான்றுக்கும் பரிசாக 7500 இந்திய ரூபாய்களும் சான்றிதழும் அளிக்க 
முடிமவடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
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https://www.panuval.com/4586


சிறப்புப் பரிசுக்கு ‘திலச எட்டும்’ (காலாண்டிதழ்) மமாழிமபயர்ப்பு இதழ் மதரிவாகி இருக்கிறது. 
இந்த இதழுக்கு பரிசாக 5000 இந்திய ரூபாய்களும் சான்றிதழும் அளிக்கப்படும். 
 
அணதணபால் மூலமமாழியிலிருந்து தமிழுக்கு மகாண்டுவரப்பட்ட ‘ெனீவானில் ெிவப்பு 
நட்ெத்திரம்’, ‘குற்ற விொரகை’ நூல்கலள மவளியிட்ட முலறணய அலலகள் 
மவளியடீ்டகத்திற்கும் காலச்சுவடு பதிப்பகத்துக்கும் ஒவ்மவான்றுக்கும் தனித்தனிணய 
பரிசுத்மதாலகயாக 5000 இந்திய ரூபாய்களும் சான்றிதழும் அளிக்கப்படும். 
  
  

ஊக்கப் பரிசுகள் :  

  

1. அநாமணதயங்களாக இருந்ணதார் அறியப்பட்டவர்களானலம  - 
 க.ெண்முகேிங்கம் 
 இலங்லகயில் காலனித்துவ முதலாளித்துவ வகுப்பின் ணதாற்றம்  

 குமாரி ஜயவர்த்தன – ஆங்கில மூலத்திலிருந்து தமிழ் 
 சவளியீடு : மகாழும்பு சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம் 
 & குமரன் புத்தக இல்லம்  (2009) 

2.  எரியும் பூந்லதாட்டம் (ெலீம்)   
 மதலுங்கிலிருந்து தமிழுக்கு மமாழிமபயர்த்தவர்  : சாந்தா தத் 

 சாகித்திய அகாமடமி  மவளியடீு . (2015) 

3. உல்ோெத் திருமைம் - சு. ஆ. சவங்கடசுப்புராய நாயகர் 
 தஹர் மபன் மஜவின் எழுதிய பிமரஞ்சு மமாழி நாவல் 
 தடாகம் பதிப்பகம் (2020), 

4. அரிவாள் ஜவீிதம் (நாவல்) 
 தமிழ் மமாழிமபயர்பு  : யூமா வாசுகி 
 ணஜாஸ் பாழூக்காரன் (JOSE PAZHUKARAN) எழுதிய மலலயாள மமாழி நாவல் 

 நியூ மசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட் (2016), 

5. நிேவகறக் குறிப்புகள்  - தாஸ்தணயவ்ஸ்கி என்பார் எழுதிய   

 ரஷ்ய மமாழி நாவல் 
 ஆங்கிலம் வழி தமிழில் ணபரா. எம்.ஏ. சுசீலா 
 நற்றிலே பதிப்பகம்.(2016) 
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http://libcat.lib.jfn.ac.lk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95%20%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%20%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF
https://www.commonfolks.in/books/sakithya-academy


6. புலதந்த காற்று (கன்னட தலித் எழுத்துகள்) 
 கன்னடம் வழி தமிழில் - பாவண்ேன் 
 நியூ மசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்.. (2015) 

7. தங்கக் ணகாட்லட 
 (தமிழ்) வ.ீ பா. கணேசன் - சத்யஜித் ணர (SATYAJIT RAY) 
 (Originally Published under the Title SONAR KELLA’ (Bengali) 
 ஃமபலுடா வரிலசக் கலத 
 மவளியடீு : புக்ஸ் ஃபார் சில்ரன் (2013) பாரதி புத்தகாலயம் 

ஊக்கப் பரிசுகள் மபறும் எழுத்தாளர்களுக்கு சான்றிதழும், ஓராண்டுக்கு காக்லக இதழும் 
அனுப்பி லவக்கப்படும். 

  

நடுவர்களின் ெிறப்பான கவனயீர்ப்கபப் சபற்ற இரு நூல்கள் 

1.   அன்புள்ள ஏவாளுக்கு.. (ஆலிஸ் வாக்கரின்) 
 தமிழில் மமாழிமபயர்த்தவர் ஷஹிதா. எதிர் மவளியடீு. (2018) 

  

2. உதிர்ந்த இலலகளின் பாடல் (42 சீனக் கவிலதகளின் மதாகுப்பு) 
 ஆங்கிலம் வழி தமிழில் : ப. கல்பனா. பதிப்பாளர் 
 பரிசல் மவளியடீு (2017) 

 
நடுவர்களின் ெிறப்பான கவன ஈர்ப்கபப் சபற்ற லமற்கண்ட இரண்டு நூல்களுக்கும் 
பங்லகற்புச் ொன்றிதழ் அளிக்கப்படும். 
 
நூல்களின் எண்ைிக்கக காரைமாகவும் கனதி காரைமாகவும் நூல்ககள 
பதட்டப்படாமல் வாெிப்பதற்கும் சதரிவு செய்வதற்கும் நடுவர்களுக்கு காே அவகாெம் 
லதகவப்பட்டதனால் ஏப்பிரல் மாதலம சவளியிடப்பட்டிருக்க லவண்டிய முடிவுகள் 
தள்ளிப்லபாய் ஜுகே மாதத்தில் சவளியிடலவண்டிய நிகே ஏற்பட்டது. இந்தத் தவிர்க்க 
முடியாத தாமதத்திற்காக காக்கக குழுமம் லபாட்டியாளர்களுக்கும் வாெகர்களுக்கும் 
வருத்தத்கதத் சதரிவிக்கிறது.. 
 
கி.பி.அரவிந்தன் ஏழாவது ஆண்டு நிகனவு இேக்கியப் பரிசுப்லபாட்டிக்காக சமாத்தம் 80 
நூல்கள் வந்திருந்தன. அவற்றுள் முதற்கட்டத் சதரிவுக்குப் பின்னர் 36 நூல்கள் (திகெ 
எட்டும் இதழ் உள்ளிட்ட) லபாட்டிக்களத்துக்கு வந்தன. இந்த 36 நூல்களிேிருந்து 
பரிசுக்குரிய நூல்ககளயும் ெிறப்புப் பரிசுக்குரிய இதகழயும் சதரிவு செய்துள்ளலதாடு 
ஊக்கப் பரிசுக்குரிய நூல்களாக 7 நூல்ககள அகடயாளம் காட்டியும் அவர்தம் கவன 
ஈர்ப்கபப் சபற்ற நூல்களாக இரண்டு நூல்களின் சபயர்ககளச் சுட்டியும் நடுவர் குழு 
பகடப்பாளிகளுக்கு சபருகம லெர்த்துள்ளது. 
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லபாட்டிக்களத்தில் நடுவர்களாயிருந்து பரிசுக்குரிய நூல்ககளத் சதரிவு செய்வதில் மிகுந்த 
கவனத்கதயும் உகழப்கபயும் செலுத்திய லபராெிரியர் க. பஞ்ொங்கம் (இந்தியா) முகனவர் 
லக.எம்.லவணுலகாபால் (இந்தியா) எழுத்தாளர் என். ெரவைன் (நார்லவ) எழுத்தாளர் 
அமரந்த்தா (இந்தியா) உள்ளிட்ட நடுவர் குழுவினருக்கு காக்ககக் குழுமத்தின் 
நன்றியறிதகேத் சதரியப்படுத்துகிலறாம். 
 
காக்ககக் குழுமம் நடத்திவரும் இந்தப் பரிசுப் லபாட்டிக்கு கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாய் 
சநறியாளராய் இருந்து காக்கக குழுமத்துக்குப் சபருகமயும் ெிறப்பும் லெர்த்துவருகிற 
மதிப்பிற்குரிய ஐயா இ.பத்மநாப ஐயர் (இங்கிோந்து) அவர்களுக்கு காக்ககக் குழுமத்தின் 
சநஞ்ொர்ந்த நன்றியறிதகேத் சதரிவித்துக் சகாள்கிலறாம். 
 
இந்தப் பரிசுப் லபட்டியில் சநறியாளருக்கு அருகிேிருந்து, நடுவர்கள் சதரிவுசெய்துதந்த 
நூல்ககளப் பகுப்பாய்வு செய்த மதிப்பிற்குரிய மு.நித்தியானந்தன் (லமனாள் 
விரிவுகரயாளர் இங்கிோந்து) அவர்களுக்கு  எமது நன்றிகயத் சதரியப்படுத்தக் 
கடகமப்பட்டுள்லளாம். 
 
பரிசுத் சதாகககளும் ொன்றிதழ்களும் உரியவர்களுக்கு உரிய முகறயில் கிகடத்திட 
ஆவன செய்யப்படும் என்பகத அறியத் தருகிலறாம். 
 
‘சென்றிடுவரீ் எட்டுத்திக்கும் ககேச் செல்வங்கள் யாவும் சகாைர்ந்திங்கு லெர்ப்பீர்’ 
என்கிற மாகவி பாரதியின் கனகவ நனவாக்கும் முயற்ெிகளில் ஒன்றாகவும் 
சமாழிசபயர்ப்பியல் தமிழில் சபருகி ஊற்சறடுக்க லவண்டும் என்கிற அவாகவ 
சவளிப்படுத்தும் முகமாகவும் நடாத்தப்சபற்ற இந்தப் பரிசுப் லபாட்டியில் கேந்துசகாண்டு 
பரிசுப் லபாட்டிக்கு வேிகமலெர்த்த சமாழிசபயர்ப்பு எழுத்தாளர்கள் அகனவகரயும் 
காக்ககக் குழுமம் நன்றியுடன் நிகனவுகூர்கிறது. 
 
 
காக்ககச் ெிறகினிலே குழுமம் 
சென்கன 
10..07.2022 
வள்ளுவராண்டு 2053 ஆனித் திங்கள் 26. 
சதாடர்பு : kaakkaicirakinile@gmail.com 
ஆசிரியர் வி. முத்லதயா 00919841457503 
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