
அக்ட ோபர்

 

இலங்கையின் சமைால ைகல குறித்த முை்ைியமான  
உகையாடல்ைள் ததாடை்ைின்றன:  உகைத் ததாடைின் 

இைண்டாம் பதிப்பு நிகறவுற்றது. 

 உரரத் ததோ ரின் இரண் ோம் பதிப்பு நவனீ மற்றும் 

சமகோல கரலக்கோன இலங்ரக அருங்கோ ்சியகத்தோல் (  இலங்ரக) 

ததோகுக்கப்ப ்டு ஜூரல முதல்  ஆகஸ் ்  வரர நர தபற்றது. 

ததோ ரின் முதலோம் பதிப்பு ஆம் ஆண்டில் சஸ்கியோ தபர்னோண்ட ோ 

டகலரியோல் ஆரம்பித்து ரவக்கப்ப ்டு டநஷன்ஸ் டிரஸ் ் தனியோர் 

வங்கியோல் அனுசரரண வழங்கப்ப ் து. 

“  உரரத் ததோ ர் தகோடரோனோ ஊர ங்கு கோலப்பகுதியில் 

இலங்ரக கரலத் துரறயில் டமலும் பல ஒருங்கிரணப்புகரை உருவோக்க 

ததோ ங்கப்ப ் து," என சஸ்கியோ தபர்னோண்ட ோ டகலரியின் ஸ்தோபகர் 

சஸ்கியோ தபர்னோண்ட ோ கூறினோர், "தவகு விரரவில் நோம் இந் 

நிகழ்ச்சிரய ததோ ர்ந்து டமற்தகோை்ை டவண்டுமோயின் எமது தமோத்த 

சமூகத்திற்கும் தகோண்டு தசன்று இக் கலந்துரரயோ ல்கைின் இலக்கு 

மற்றும் டநோக்கத்ரத விரிவுபடுத்த முடியும் என்பரத 

உணர்ந்துதகோண்ட ோம். ததோ ரின் இரண் ோம் பதிப்பு   

இலங்ரகயோல் தநருக்கடியோன கோலப்பகுதியில் ததோ ரப்ப ் து. டமலும், 

ல் இத் ததோ ரின் எடுத்தோளுரம டபோரோ ் த்தின் பல்டவறு கூறுகைோல் 

தோக்கமர ந்தது," என அவர் கூறினோர். 

 இலங்ரகயோல்  உரரத் ததோ ரின் இரண் ோம் 

பதிப்பு, நோ ்டின் தற்டபோரதய தபோருைோதோர மற்றும் அரசியல் சூழலுக்கோன 

பதிலுரரயோக அரமந்தது. இது மூன்று ஒன்ரலன் உரரயோ ல்கரை 



உை்ை க்கியது. பல்டவறு பின்னணியிலிருந்து வருரக தந்திருந்த 

உறுப்பினர்கை் ஒன்று கூடி சமூகம், கலோச்சோர ரோஜதந்திரம் மற்றும் 

நரகச்சுரவடயோடு கரலயின் ததோ ர்ரப பற்றி உரரயோடினோர்கை். 

 உரரயின் முதலோவது கலந்துரரயோ ல் 

 ஜூரல   இ ம்தபற்றது. இது  இலங்ரகயின் 

எடுத்தோளுனர் சந்டதவ் ஹண்டி கமலோ வோசுகி (ஓவியர்), ஷோமரோ 

தவ ்டிமுனி (கல்வியோைர்) மற்றும்  தவனுரி தபடரரோ (ஓவியர்) 

அவர்களு ன் அவர்கைின் சமூக தசயல்போடுகைின் மீது சமுதோயத்தின் 

பங்கு என்ன என்பரதப் பற்றி உரரயோடினோர். இவ் உரரயோ லில் 

தற்டபோது இலங்ரகயில் நர ப்தபற்றுக்தகோண்டுை்ை  'டபோரோ ் த்தின்' 

உத்டவகம் ம ்டுமல்லோது, குழுவிலுை்ை கரலஞர்கை் எவ்வோறு 

கரலரயயும் சமூக தசயற்போ ்ர யும் ஒன்றிரணத்து விழிப்புணர் மற்றும் 

போர்ரவயோைர்களு ன் ஊ ோ ் த்ரத க ்டிதயழுப்பியுை்ைோர்கை் 

என்பரதயும் உை்ை க்கியது. 

இரண் ோம் உரரயோ லில்,  உரர:  

ஆகஸ் ் ம் ஆண்டு  இலங்ரகயின் தரலரம எடுத்தோளுனர் 

ஷர்மினி தபதரய்ரோ, ஆடரலியோ தகோல்லோர் ் (இலங்ரக பிரோன்ஸ் 

துூதரகத்தின் கலோச்சோர துூதரு ன் இருப்பவர்), ஜோர்ஜ் குக் (கல்வியோைர் 

மற்றும் ரோஜதந்திர வரலோற்றோசிரியர்) மற்றும் தகல்லி தமக்கோர்தி (முதலோம் 

தசயலோைர், தபோது மக்கை் விவகோர பிரிவு, அதமரிக்க துூதரகம் இலங்ரக) 

அவர்களு ன் இலங்ரகயின் கரல மற்றும் கலோசோரத்தில் 

இரோஜதந்திரத்தின் பங்கு என்ன என்பரதப் பற்றி உரரயோடினோர்.  இவ் 

உரரயில் கலோச்சோர இரோஜதந்திரத்தின் வரலோறு மற்றும் கலோச்சோர 

டவரலயின் மூலம் தமன்ரமயோன சக்திரயக்தகோண்டு 

டகை்விதயழுப்பக்கூடிய நிரல சம்பிரதோய கலோச்சோர இரோஜதந்திரத்தோல் 

தசய்ய இயலோது என்பரதப் பற்றி குறிப்பி ப்ப ் து. குழு உறுப்பினர்கை் 

பிரோன்ஸ் மற்றும் அதமரிக்கோவில் கலோச்சோர இரோஜதந்திரத்ரத பண்ர ய 

கோலம் முதல் தற்டபோது வரரயோன கோலநிரலரய ஒப்பி ் னர். கலோச்சோர 

இரோஜதந்திரத்ரத அரசு தகோை்ரகயின் க ் ரமப்பதோல் ஏற்படும் 

சவோல்கை் மற்றும் வோய்ப்புகரை மோற்றி உரரயோடியது ன் டமல்த ்டு 

அரசியல் மீது ஏற்ப ்டுை்ை எதிர்மரறயோன பிம்பத்ரத எவ்வோறு கலோச்சோர 



இரோஜதந்திரத்ரத தகோண்டு சீரரமப்பது என்பரத பற்றியும் 

கலந்துரரயோடினோர்கை். 

மூன்றோவதும் இறுதியுமோன உரர ஆகஸ் ் ல்,  

இலங்ரகயின் பிரடமோதோ வரீடசகர, துரண எடுத்தோளுனர் மற்றும் தபோது 

மக்கை் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிரணப்போைர் டிடனோ தகோடரரோ 

(நரகச்சுரவயோைர்), டகஹோன் ப்டலோக் (நரகச்சுரவயோைர்), கிஹோன் டி 

சிக்டகரோ (அரசியல் டகலிச்சித்திரம் வரரபவர்) மற்றும் ஷர்மினி 

தபதரய்ரோவு ன்  (கரல வரலோற்றோசிரியர் மற்றும் எடுத்தோளுனர்) 

கரலக்கும் நரகச்சுரவக்குமோன உறரவப் பற்றி கலந்துரரயோடினோர்கை். 

இவ் உரரயில் இலங்ரகயில் தற்டபோரதய தபோருைோதோர மற்றும் அரசியல் 

தநருக்கடி நிலவும் கோலத்தில் உறுப்பினர்கை் அவர்கைின் இரணய வழி 

தகவல்கை், டமர  நிகழ்ச்சிகை் மற்றும் கோர் ்டூன்கை் எவ்வோறு 

நரகச்சுரவரய பயன்படுத்தியுை்ைனர் என்பரத டகோடி ்டு கோ ்டியது. 

குழுவினர் இலங்ரகயின் கரல மற்றும் நரகச்சுரவயின் வரலோரற 

நவனீ ஓவியர்கைோன ஆப்டரய் தகோதல ் (  டபோன்டறோர் எவ்வோறு 

அவர்கைின் கரல பற்றிய எதிர்மரறயோன கருத்துகைினோல் 1950 மற்றும் 

1960கைில் தரலமரறவோக வோழ்ந்தனர் என்பரத குறிப்பி ்டு 

கலந்துரரயோடினர்.  

சஞ்சய தசனரத், டநஷன்ஸ்  ்ரஸ் ் வங்கியின் சிடரஷ்  விற்பரன முகவர், 

"  இலங்ரகயு ன் ஒன்றிரணவதோல் அடுத்த தரலமுரற 

கரலஞர்கை் மற்றும் கலோரசிகர்கரை உருவோக்கும் வோய்ப்போக அரமயும் 

என்பரத நோம் நம்புகிடறோம். இவ் உரர ததோ ர்கை் சமூகத்த்திலுை்ை 

திறரம மற்றும் கற்பரன வைம் மிகுந்டதோருக்கு தனித்துவமோன 

டமர ரய வழங்கும் என நம்புகிடறோம். டநஷன்ஸ்  ்ரஸ் ் வங்கியோனது 

உை்ளூர் கரல மற்றும் கரலஞர்கரை க ந்த கோலத்தில் பல நிகழ்ச்சிகை் 

ஊ ோக அனுசரித்து வந்டதோம்.  இலங்ரகயு ன் ஒன்றிரணந்து 

இலங்ரகயின் சமகோல கரலரய அடுத்த தரலமுரறக்கு தகோண்டு 

தசல்வடதோடு உை்ளூர் கரலஞர்கரை அடுத்த க ் த்திற்கு தகோண்டு 

தசல்லவும் நோம் ஆவலோகவுை்டைோம்." 

: உரரத்ததோ ர் பதிப்பு இரண்டின் அரனத்து 

உரரயோ ல்கைின் கோதணோலிரயயும் இவ் யூடியூப் டசனலில் 



youtube.com/channel/UCylvj8EIwenvXEjCdKQgZ9A அல்லது  இலங்ரகயின் 

முகப்புத்தக பக்கத்தில் www.facebook.com/ srilanka கோணலோம். 

 

புரகப்ப ம்: கமலோ வோசுகி, டவனுரி தபடரரோ மற்றும் ஷோமரோ தவ ்டிமுனி 

 இலங்ரகயின் எடுத்தோளுனர் சந்டதவ் ஹண்டியு ன் ஜூரல 

 நர தபற்ற  நிகழ்ச்சி. 

 

புரகப்ப ம்: தகல்லி மக்கோர்த்தி, ஜோர்ஜ் குக் மற்றும் ஆடரலியோ தகோலோர் ் 

 இலங்ரகயின் தரலரம எடுத்தோளுனர் ஷர்மினி தபதரய்ரோவு ன் 

http://www.youtube.com/channel/UCylvj8EIwenvXEjCdKQgZ9A
http://www.facebook.com/mmcasrilanka


ஆகஸ் ்  நர தபற்ற  

நிகச்சியின் டபோது. 

 

புரகப்ப ம்: டிடனோ தகோடரரோ, கிஹோன் டி சிக்டகரோ, தகஹோன் ப்டலோக் 

மற்றும் ஷர்மினி தபதரய்ரோ, துரண எடுத்தோளுனர் கல்வி மற்றும் தபோது 

நிகழ்ச்சிகை் பிரடமோதோ வரீடசகரவு ன்  இலங்ரக ஆகஸ் ்  

ந ோத்திய  நிகழ்ச்சியின் டபோது. 

 


