
                                                                                                                                     நவம்பர் 

நவீன மற்றும் சமகால கலலக்கான இலங்லக அருங்காட்சியகத்தின் 
'சந்திப்புகள்' கண்காட்சியில், இலங்லகயின் சர்வததச  

உறவுகலள காட்சிப்படுத்துகின்றது. 

நவனீ மற்றும் சமகால கலலக்கான இலங்லக அருங்காட்சியகத்தின் (  

இலங்லக)  'சந்திப்புகள்' கண்காட்சியில் பல்வவறு சந்திப்புகலள 

பார்லவயிடலாம். இக் கண்காட்சியின் காட்சி  சர்வவதச அரங்கில் 

இலங்லகயின் ராஜதந்திர மற்றும் பூவகாள அரசியலின் ததாடக்கத்தின் 

வரலாலற காட்சிப்படுத்துகிறது. இலங்லகயின் லமல்கல்கலள 

களிலிருந்து தபறப்பட்ட கலலப் பலடப்புகலளக் தகாண்டு 

ஆவணப்படுத்துகிறது. 

ல் இடம்தபற்ற பண்டுங் கருத்தரங்கம் என்றலைக்கப்படும் முதலாவது 

ஆசிய-ஆப்பிரிக்க கருத்தரங்கமானது, உலக மக்கள் ததாலகயில் % வதீ 

மக்கள் பிரதிநிதிகலள ஒன்றுகூட வைிவகுத்தது. இக்கருத்தரங்கமானது, 

வசாவியத் ஒன்றியத்தின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் ஐக்கிய அதமரிக்காவின் 

ஆதரவாளர்களுக்கு மத்தியில் இடம்தபற்ற பனிப்வபார் காலத்தில், ம் 

ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட அணிவசரா இயக்கத்தின் ( ) ததாடக்கத்திற்கு 

வித்திட்டது.  அலமப்பில் இலங்லகயும் ஒன்றிலணந்து சுதந்திரத்திற்கு 

பின்னரான தபாருளாதார மற்றும் அரசியல் சிக்கல்கலள அங்கீகரிக்கும் 

பல நாடுகளில் ஒன்றாகியது.  



ஆப்வர தகாதலட்டின் ( – ) ‘The Bandung Conference’ ( ) பண்டுங் 

கருத்தரங்கில் கலந்துதகாண்டவர்களின் வகலிச்சித்திர பலடப்பாகும். 

இல் கலந்துதகாண்ட முக்கிய பிரதிநிதிகளில் இலங்லக பிரதமர் சர் 

வஜான் தகாத்தலாவல ( – ), எகிப்திய பிரதமர் கமால் அப்தடல் 

நசர்  ( – ) மற்றும் இந்தியப் பிரதமர் ஜவஹர்லால் வநருலவ ( –

) காட்ச்சிப்படுத்திகின்றது. வருலக தந்திருந்த  அரசியல் 

பிரதிநிதிகளில், சீனப் பிரதமர் மற்றும் தவளிவிவகார அலமச்சர் ஜூ 

என்லாலயயும் ( – ) ஆப்வர தகாதலட் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். சீனப் 

பிரதமலர கலடசியாக நிற்பதாக 

காட்சிப்படுத்துவத்தினூடாக  காலனியநீக்கம், சுய ஆட்சி மற்றும் 

வன்முலறக்கு எதிரான இலட்சியங்களின் பகுதியான தபாருளாதார 

அபிவிருத்திலயதயாட்டிய கலந்துலரயாடல்களில் சீனாவின் 

வளர்ந்துவரும் தாக்கத்லத குறிக்கின்றது. 

இலங்லகப் பிரதமரான சிறிமாவவா பண்டாரநாயக்கவின் ( – ) 

தலலலமயில் இலங்லக, அணிவசரா இயக்கத்தின் ஐந்தாவது 

உச்சிமாநாட்லட  நாடுகளின் பங்களிப்வபாடு ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்  

முதல்  வலர நடாத்தியது. இலங்லகயின் தபருலமலய தவளிக்காட்ட 

 கூட்டத்தின் வநாக்கத்லததயாட்டிய கலலப்பலடப்புகள், இலக்கிய 

பலடப்புகள் மற்றும் பல்வவறு ஊடகங்களினூடாக பண்டாரநாயக்க மிக 

சாதுூர்யமாக தசயல்படுத்தினார். 

இவ் நிகை்ச்சியின் முக்கிய கலலப்பலடப்பாக தசனக வசனநாயக்கவின் 

கலலப்பலடப்பு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. வஹாட்டல் லங்கா ஒபிவராயில் 

(சினமன் கிராண்ட்) வருலக தந்திருந்த பிரமுகர்கள் பார்க்கும் வண்ணம் 

இப்பிரம்மாண்டமான கலலப்பலடப்பு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. இவ் 

ஓவியத்தில் அற்புதமான நிலப்பரப்பில் பச்லச, கபிலன், நீளம், சாம்பல், 

தவளிர் தவள்லள நிறம் வபான்ற பல்வவறு வண்ணங்கலளக் தகாண்ட 

மிருகங்கள் உலா வருவலத காணலாம். மிருகங்களின் தனித்துவமான 

முக இலட்சணங்கள் இன்லம உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள 



ஒருலமப்பாட்லட காண்பிக்கின்றது. அவத வபான்று, அவற்றின் உடல்கள் 

வட்ட வடிவில் தட்லடயான நிறங்கலள தகாண்டிருப்பதால் மிருகங்களுக்கு 

மத்தியிலான வவறுபாட்லட விட ஒற்றுலமலய தவளிக்தகாணர்கிறது. இவ் 

ஓவியத்தினூடாக வதசமும் அதன் இயற்லக வளங்களின் சமநிலலலய 

காட்சிப்படுத்தும் அவத வவலளயில் அணிவசரா இயக்கத்தின் வநாக்கம் 

மற்றும் அதன் நன்லமகலள வகாடிட்டு காட்டுகின்றது.  

வமலும், இத்தினத்லத நிலனவுகூரும் விதமாக ஐந்து மற்றும் இரண்டு ருபாய் 

நாணயங்கலள பண்டாரநாயக்க அரசாங்கம் தவளியிட்டது. இந் 

நாணயங்கள் மலறந்த பிரதமர் எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்கவின் 

ஞாபகார்த்தமாக கட்டப்பட்ட பண்டாரநாயக்க சர்வவதச மாநாட்டு 

மண்டபத்லத காட்சிப்படுத்திகின்றது. லிருந்து  வலர கட்டப்பட்ட 

BMICH ஆனது சீனக் குடியரசால் இலங்லகக்கு பரிசாக வைங்கப்பட்டது. ம் 

ஆண்டு பிரதமர் பண்டாரநாயக்க அணிவசரா இயக்கத்தின் வது உச்சி 

மாநாட்லட நடாத்துவதற்கு அலனத்து வசதிகலளயும் உள்ளடக்கிய 

கருத்தரங்க மண்டபம் ஒன்லற வகாரிக்லகயாக வகட்டதின் படி சீன 

அரசாங்கம் வைங்கிய பரிசாகும். இந் நாணயங்கள் மாநாட்லட 

மட்டுமல்லாது, இலங்லக-சீன உறவின் ததாடக்கத்லதயும் 

காட்சிப்படுத்துகின்றது.  

ம் ஆண்டு இலங்லக குடியரசாகியலததயாட்டி 'வதசிய சின்னம் மற்றும் 

தகாடி வடிவலமப்பு குழு' வதசிய சின்னத்லத வடிவலமத்தது. இச் 

சின்னமானது தபௌத்த கலாசாரத்தின் துூய்லம மற்றும் பிலணப்பற்ற 

நிலலலய குறிக்கும் வண்ணமாக நீவலாட்ப மலரின் இதை்கலள 

தகாண்டுள்ளது.  

தாமலர குறியடீு 'சந்திப்புகள்' கண்காட்சியின் காட்சி இல் 

உள்ள  இருவவறு கால பதிப்புகளில் காணக்கூடியதாகவுள்ளது. ம் 

ஆண்டு ஆப்பிரிக்க-ஆசிய எழுத்தாளர்கள் குழு 'The Call' எனம் சஞ்சிலக 

மற்றும் மும்தமாைிகளிலும் தவளியிடப்பட்ட காலாண்டு சஞ்சிலகயான 



'Afro-Asian Writings' தவளியிட்டது. களில் 'Afro-Asian Writings', ‘Lotus: Afro-Asian 

Writings’ (தாமலர: ஆப்பிரிக்க-ஆசிய எழுத்து) என தபயர் மாற்றம் 

தசய்யப்பட்டது. இப் பதிப்பானது பனிப்வபார் காலத்தின் 'மூன்றாம் உலக' 

இலக்கியப் பலடப்புகளின் மிக முக்கிய பலடப்புகலள தகாண்டிருப்பதாக 

கருதப்படுகின்றது.  

இப் பல்வவறு 'சந்திப்புகள்' ஊடாக இலங்லகயின் இராஜதந்திர உறவுகள் 

எவ்வாறு வளர்ச்சி தபற்றன என்பலத காணக்கூடியதாகவுள்ளது.  

மற்றும் களில் இலங்லக தசன்ற பாலத என்ன என்பலத 'சந்திப்புகள்' 

கண்காட்சி மிக அருலமயாக காட்சிப்படுத்துகின்றது.  வருட சந்திப்புகள் 

மற்றும் தலலலமத்துவங்கள் எவ்வாறு இலங்லக வரலாற்லற தாக்கியது 

என்பலத எடுத்துக்காட்டுகின்றது.  

வமலதிக தகவலுக்கு, இலணயதளம் மூலம் ; 

அல்லது முகநூலில் ; மற்றும் படவரியில் 

; இலங்லக ஐப் பின்ததாடரவும். 

 


