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அறிக்ைக: ெமய்நிகர் ஆவணக்காப்� நாட்கள் 2021 – 
நாள் 2 

 
ஆங்கில அறிக்ைக: அப�ராமி சந்திர�மார் 

 
 
�ன்�ைர:  
தமிழ�ழ வ��தைலப் ேபா��ம் ஏைனய அழி�கள��ம் உய�ர் இழந்த 
அைனவ�க்காக�ம், கட்டைமக்கப்பட்ட இனவழிப்பால் ெகால்லப்பட்ட 
மக்க�க்�ம் அகவணக்கம் ெச�த்தி ெமய்நிகர் நிகழ்� ஆரம்ப�க்கப்பட்ட�. 

இந்த இ� நாள் நிகழ்வ�ற்� தமிழ் இைளேயார் அைமப்� (TYO) ேநார்ேவ 
கிைளய�னர் Zoom ெதாழில்�ட்ப உதவ�ைய வழங்கினார்கள். �லம்ெபயர் தமிழ் 
ஆவணக்காப்ப�ன் உ�ப்ப�னரான சிவன்யா ந�ேலஸ்வரன் 13. �ன் 2021 அன்� 
நைடெபற்ற நிகழ்ைவ ெதா�த்� வழங்கினார். 

�லம்ெபயர் தமிழ் ஆவணக்காப்�: வரேவற்�ைர 
பங்ேகற்ற அைனவ�க்�ம் அன்பார்ந்த வணக்கம். இன�ய சர்வேதச 
ஆவணக்காப்�த் தின நல்வாழ்த்�க்கள். ந�ங்கள் அைனவ�ம் எதிர்கால 
சந்ததிய�ன�க்காக தமிழ் வரலாற்ைற�ம் பண்பாட்ைட�ம் பா�காக்க பங்கள�ப்� 
ெசய்கிற�ர்கள். உங்கள் எதிர்கால �யற்சிகள் ெவற்றியைடய வாழ்த்�க்கள். 

ேநார்ேவ வாழ் தமிழர்கள�ன் வரலா� பா�காக்கப்பட ேவண்�ம் என்ற ேதடலின் 
பயணத்தில் 2020ம் ஆண்� DsporA Tamil Archive (�லம்ெபயர் தமிழ் ஆவணக்காப்�) 
உ�வாக்கப்பட்ட�. 
 
அவணப்ப�த்தல் என்ப� தமிழ் மக்கள�ைடேய ஒ� �திய சிந்தைன அல்ல. பல 
�ற்றாண்�களாக நைட�ைறய�ல் உள்ள�. இ�ப்ப��ம், பைடெய�ப்�, ேபார், 
இடப்ெபயர்� மற்�ம் �லம்ெபயர்வ�னால் ஏற்பட்ட அழி� ஆவணங்கள�ன் 
�க்கியத்�வத்ைத ெபா� மக்க�க்� ெத�வ�க்க ேவண்�ய அவசியத்ைத 
ஏற்ப�த்தி�ள்ள�. 
  
இந்த நிகழ்வ�ல் கலந்� ெகாள்ள ஈழத்தில் வா�ம் ஆவணக்காப்பாளர்க�ம் 
அைழக்கப்பட்டனர். ஆனால் ச�க �ழ்நிைல காரணமாக அவர்களால் பங்ேகற்க 
��யவ�ல்ைல. ஆய��ம்�ட, பங்ேகற்க ��யாதவர்கள் உட்பட ஒட்�ெமாத்த 
ச�கத்திற்�ம் பலன் அள�க்�ம் என்ற நம்ப�க்ைகய�ல் இந்த நிகழ்ைவத் 
ெதாடர்கிேறாம். 
 
ேநற்ைறய சந்திப்ப�ல், ஈழத்தில் உள்ள மர��ைம நி�வனங்கள் (heritage institutions) 
சந்திக்கக் ��ய சவால்கள் வ�வாதிக்கப்பட்டன. இரண்� �க்கிய சிக்கல்கள் 
இனம் காணப்பட்ட�. ஒன்� தமிழ் கைதகைள ஆவணப்ப�த்�வதில் சிக்கல்க�ம் 
எதிர்ப்�க�ம். இரண்டாவதாக, எதிர்கால வரலாற்�க் �றிப்�க�க்காக 
ஆவணங்கள�ன் �க்கியத்�வத்ைதப் பற்றிய ��தல் இல்லாைம. 
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நளாய�ன� இந்திரன்: பதிப்��ைம மற்�ம் �ல 
வ�மர்சனம் 
நான் ஒ� �லகர் மற்�ம் எந்த வைகய��ம் ஒ� நி�ணர் அல்ல. என்றா�ம் 
ஏேதா ஒ� வைகய�ல் பய�ள்ளதாக இ�க்�ம் என்ற நம்ப�க்ைகய�ல் இந்த 
வ�டயத்தில் எனக்� இ�க்�ம் அறிைவ பகிர்ந்� ெகாள்ள வ��ம்�கிேறன். 
 
தமிழ்ச் ச�கத்ைதப் ெபா�த்த அளவ�ல், நாங்கள் ஆவணப்ப�த்த�க்கான 
ஆராய்ச்சி (research) ெசய்வதில் மிக�ம் திறைமயானவர்களாக ஆகிவ�ட்ேடாம். 
ஆனால் நாம் சில �ழிகள�ல் வ�ழ �ைனகிேறாம். �றிப்பாக ெதாழில்�ட்பத்தின் 
வளர்ச்சி மற்�ம் நம் வ�ரல் �ன�ய�ல் கிைடக்�ம் பரந்த அளவ�லான தகவல்கள். 
 
பதிப்��ைம 

நாம் அறிந்தி�க்க ேவண்�ய� என்னெவன்றால், பல்ேவ� வைகயான அறி�சார் 

ெசாத்�க்கைள எவ்வா� ைகயாள்வ� என்பேத. அதாவ� இயற்ப�யல் அல்லாத 

தன�த்�வமான எண்ணங்கள் (intangible unique thoughts). 

நான்� மிக �க்கியமான வைககள் ப�ன்வ�மா�: 1) “patent” காப்��ைம. இ� ஒ� 

கண்�ப��ப்ப�ன் ம�தான உ�ைம. 2) ெதாழில்�ைற வ�வைமப்� உ�ைமகள் (industrial 

design rights). அதாவ� காட்சி ேதாற்றத்தின் ம�தான உ�ைம. 3) வர்த்தக �த்திைர 

(trademark), இ� பலரால் வ�நிேயாகிக்கப்ப�ம் ஒ� தயா�ப்ப�ன் ஒ� வர்த்தக�ன் 

தன�த்�வமான வ�வைமப்� ம�தான உ�ைம. இ�தியாக 4) பதிப்��ைம (copyright), 

இ� பைடப்பாள�க்�, அவர்கள�ன் தயா�ப்�க்கான �� உ�ைமைய அள�க்கிற�. 
 
பல்ேவ� வைகயான ஊடகங்க�க்� ெவவ்ேவ� பதிப்��ைம வ�திகள் உள்ளன. 
பதிப்��ைம என்றால் என்ன, அ� எைதப் பா�காக்கிற� மற்�ம் எவ்வள� காலம் 
ந��க்�ம் என்பதில் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ய வ�திகள் உள்ளன. ஒேர 
வைகயான ஊடகங்க�க்�, இந்த வ�திகள் நாட்�ற்� நா� மா�ப�ம். பல 
நா�கள�ல் பைடப்பாள�ன் மரணத்திலி�ந்� அல்ல� பைடப்ைப உ�வாக்கிய 
கால்த்திலி�ந்� 70 ஆண்�க�க்� பதிப்��ைம உள்ள�. 
 
பதிப்��ைம என்ப� ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ய ஒன்றல்ல. அ� தானாகேவ 
ஊடகங்கள் உ�வாக்கப்பட்ட நாள�லி�ந்� நைட�ைறக்� வ�ம். 
பைடப்பாள�ய�ன் ெபய�டன் ேவைல இ�ந்தால், அ� பதிப்��ைம �லம் 
பா�காக்கப்ப�ம். ஒ� பைடப்ைபப் பயன்ப�த்�வதற்� �ன்� அதைன 
உ�வாக்கியவர் யார் என்பைதக் கண்டறிவ�ம், பதிப்��ைமச் சட்டங்கைள 
அறிந்� ெகாள்வ�ம் மிக�ம் �க்கியம். 
 
இன்� உள்ள சவால் என்னெவன்றால் பதிப்��ைமைய ம�றாமல் ஊடகங்கள�ன் 
எண்ண�ம நகல்கைள எவ்வா� எண்ண�மத் தளங்கள�ல் ேசர்ப்ப� என்ப�தான். 
 
 
�ல வ�மர்சனம் 
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இப்ேபா� பள்ள�கள�ல் ந�ங்கள் கண்டறிந்த தகவைல மதிப்ப�� ெசய்வ� ஒ� 
அ�ப்பைட திறனாக கற்ப�க்கப்ப�கிற�. எண்ண�ம மயமாக்கப்பட்ட உலகில் 
வளராத நாம் இ� �றித்� நம்ைமப் பய�ற்�வ�க்க ேவண்�ம். எந்தெவா� 
தகவைல�ம் கண்டறிந்த�டன், அதன் நம்பகத்தன்ைமைய மதிப்ப�� ெசய்ய இ� 
ஒ� �க்கியமான ப�யா�ம். 
 
நாம் ஒ� �லத்ைதப் பயன்ப�த்த ேவண்�மா என்பைதத் த�ர்மான�க்க நாம் 
பயன்ப�த்தக்��ய க�வ�கள்: 
 
நாணயம் (Currency): இ� எவ்வள� காலத்திற்� �ன்� ெவள�ய�டப்பட்ட� அல்ல� 
��ப்ப�க்கப்பட்ட�. பயன்ப�த்தப்பட்ட ஆதாரங்கள�ன் வயைத�ம் ச�பார்க்க 
நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள். உள்ளடக்கம் இப்ேபா�ம் ெபா�த்தமானதா அல்ல� 
ஏேத�ம் தகவல் காலாவதியாகி�ள்ளதா? 
 
சம்பந்தம் (Relevance): உங்கள் ஆராய்ச்சிக்� பங்கள�க்�ம் அள�க்� ஆதாரம் 
ேபா�மானதாக உள்ளதா. தகவல் மிக�ம் பரந்த அளவ�ல் (broad) அல்ல� அதிக 
கவனம் (focused) ெச�த்�கிறதா? பைடப்ப�ன் பைடப்பாளர்கள�ைடேய 
பக்கச்சார்பானவர்கைள கவனத்தில் ெகாள்க. �றிப்பாக உள்ளடக்கத்தில் ஒ� 
வ�டயம் �றித்� பல �ன்ேனாக்�கள் அல்ல� ப�ரதிபலிப்� அ���ைற 
இல்லாவ�ட்டால் கவனத்தில் ெகாள்க. 
 
அதிகாரம் (Authority): ஆசி�ய�ன் நம்பகத்தன்ைம மற்�ம் ஒ� தைலப்ைபப் பற்றி 
எ�த அவர்கள் எவ்வள� த�தி ெபற்றவர்கள். 
 
�ல்லியம் (Accuracy): �றிப்ப�டப்பட்ட தகவல்கள�ல் எவ்வள� ச�யாக ேமற்ேகாள் 
காட்டப்பட்�ள்ள�. அேதா� தர்க்க�தியான ப�ைழகள் அற்றதாக உள்ள�. பல 
ஆதாரங்கள் ஒத்த தகவல்கைளக் ெகாண்�ள்ளனவா, மற்�ம் பயன்ப�த்தப்பட்ட 
ஆதாரங்கள் நம்பகமானைவயாக உள்ளதா? 
 
ேநாக்கம் (Purpose): இந்தத் தகவைல ெவள�ய��வதற்�ப் ப�ன்னால் ஆசி�ய�க்� 
ஏேத�ம் தன�ப்பட்ட நலன்கள் உள்ளதா அல்ல� ஒ� வ�டயத்ைதப் பற்றிய 
தகவைல ேம�ம் கிைடக்கச் ெசய்வதற்காக மட்�மா. அவர்கள் ெமாழிையப் 
ைகயா�ம் வ�தத்தில் �ைறவான தரமாக (less formal) இ�ந்தால், அல்ல� 
அவர்கள�ன் அறிக்ைககள் வாதங்களால் (arguments) ஆத�க்கப்படாவ�ட்டால், ஒ�வர் 
அதிக சந்ேதகத்�டன் இ�க்க ேவண்�ம். 
 
நம்மில் பலர் இந்த க�வ�கைள திறம்பட பயன்ப�த்�கிேறாம். அேதா� பய�ள்ள 
ஆய்�கள் ெசய்கிேறாம். இ� நம் அைனவ�க்�ம் பயனள�க்�ம். 
 
 
சிற�கதிர்காமநாதன் வ �ரவா�: �லம்ெபயர் தமிழ் ��ம்ப 
வரலாற்ைற ஆவணப்ப�த்தல் 
நான் கடந்த 30 ஆண்�க�க்� ேமலாக ெடன்மார்க்கில் உள்ள ஒ� ெபா� 
ம�த்�வமைனகள�ல் உளவ�யலாளராக பண�யாற்றி வ�கிேறன். 
என� பண�ய�ல் �லக்கவனம் (focus) ேபார் காரணமாக �லம்ெபயர்ந்த  அகதிகள் 
அ�பவ�க்�ம் அதிர்ச்சிய�ல் (trauma experienced) உள்ள�. என� ேவைலய�ன் ஊடாக, 
இலங்ைகப் ேபா�ல் பல அகதிக�டன் உைரயா��ள்ேளன். இலங்ைகய�லி�ந்� 
�லம்ெபயர்ந்த �தல் ப�திய�னர் இைளஞர்கள் ஆவர். ஒவ்ெவா� ��ம்பத்தி�ம் 
�ைறந்தபட்சம் சிலேர�ம் தப்ப�ப் ப�ைழத்� தம� ��ம்ப பாரம்ப�யத்ைதத் 
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ெதாட�வார்கள் என்ற நம்ப�க்ைகய�ல், ெப�ம்பாேலார் தன�யாக �லம்ெபயர் 
நாட்�ற்� அ�ப்பப்பட்டார்கள்.  
இன்� வா�ம் இைளஞர்க�க்� அவர்கள�ன் ேவர்கைளப் பற்றி அறி��த்�வ� 
�த்த தைல�ைறய�னராகிய எம� கடைமயா�ம். 
 
சில நா�கள�ல் ��ம்ப வ��ட்சம் (family trees) அல்ல� ��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் 
மற்�ம் உற�கள�ன் தகவல்கள் பதியப்ப�ம் பாரம்ப�யம் உள்ள�. இதன் 
�க்கியத்�வத்ைத நம� மக்கள் உணர்ந்� ெகாள்வ� �க்கியம். பல 
தைல�ைறகள் ெகாண்ட �லம்ெபயர் மக்கள் வா�ம் சில நா�கள�ல் அறி� 
மற்�ம் கற்றல் நி�வனங்கைள உ�வாக்கி உள்ளனர். அங்� இந்த �லம்ெபயர் 
மக்கள் வந்� தம� நா� மற்�ம் பண்பாட்ைடப் பற்றி கற்�க்ெகாள்�ம் 
கல்வ�ெநறிகள் உள்ளன. 
 
�லம்ெபயர் மக்க�க்� அவர்கள�ன் �ர்வ �க பண்பாட்ைடப் பற்றிய கல்வ� 
கற்ப�க்காததன் அபாயம் என்னெவன்றால், ஒன்றில் அவர்கள் தம� ேவர்கைள 
��ைமயாக மறந்�வ��வார்கள். அல்ல� அவர்கள் ஒன்� அல்ல� 
மற்ெறான்ைற அைடயாளம் காண��யாத திண்டாட்ட நிைலக்� 
தள்ளப்ப�வார்கள். அவர்கள் தம� ெசாந்த பண்பாட்ைடப் பற்றி ��ைமயான 
��தல் ெகாள்�ம்ேபா� மட்�ேம, அவர்கள் இன்ெனா�வ�டன் இணக்கமாக வாழ 
வழிவ�க்�ம். 
 
இக்காலத்தில் �லம்ெபயர்ந்ேதா�ன் வம்சாவள�ய�னர் ெப�ம்பா�ம் தம� ேவர்கள் 
மற்�ம் ேதாற்றத்ைத ஆய்� ெசய்ய பரம்பைர ஆய்வாள�க்� (genealogist) பணம் 
ெச�த்�கிறார்கள். எனேவ எங்கள் ��ம்ப வரலாற்ைறப் பதி� ெசய்தால், அ� 
நம் சந்ததிய�ன�க்� பய�ள்ளதாக இ�க்�ம் என்� நான் உ�தியாக 
நம்�கிேறன். எங்க�க்காக ஒ� �திய வாழ்க்ைகைய உ�வாக்கக் காரண�யா 
இ�ந்த எம� சிக்கலான (complex) ேபாராட்டங்கள் மற்�ம் பயணத்தின் 
வ�வரங்கைளச் ெசால்ல நாங்கள் ஒ� அரச பதி�கைள மட்�ேம நம்ப�ய��க்க 
��யா�. 
 
 
சிவ�சி. சசிக்�மார் தர்மலிங்கம்: ஒ� இயற்ப�யல் தமிழ் 
ஆவணக்காப்பகத்தின் பயணம் 
இந்த பரந்த உலகில் ஒ� மக்கள் தங்கைள இழக்காமல் இ�க்க, காப்பகப்ப�த்தல் 
மிக �க்கியம். நான் 13 வய� சி�வனாக �வ�ட்சர்லாந்திற்� வந்� இங்� 
என்ைன நிைலநி�த்திக் ெகாண்ேடம். 
 
தலாய் லாமா�டனான (The Dalai Llama) ஒ� சந்திப்ப�ல், அவர� இன மக்கைளப் 
ேபாலேவ தமிழர்க�ம் இலக்கின்றி இந்த உலெகங்�ம் தஞ்சம் ேத� அைலவதாக 
நான் அவ�டம் �றிேனன். அைமதிக்கான ேநாபல் ப�� ெபற்றவரான அவர் 
என்ன�டம் ேகட்டார்: ஆனால் தமிழர்கள் ஆங்கிேலயரால் ெதய�ைலத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களாக அ�ப்பப்ப�வதற்� �ன்� இலங்ைகக்� அவர்கள் 
வரவ�ல்ைலேய? நாங்கள் அந்த நாட்�ன் �ர்வ �க மக்கள். சிங்களவர்கள் ேபான்ற ப�ற 
��க்க�க்� �ன்� நாங்கள் அங்� இ�ந்ேதாம் என்� �றி அவைர 
தி�த்திேனன். தலாய் லாமா ேபான்ற �கழ்ெபற்ற இராஜதந்தி� எம� 
�ன்ேனார்கள் பற்றி மிகக் �ைறவாகேவ அறிந்தி�ந்தார் என்ப� எனக்�ள் ஒ� 
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்திய�. 
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இப்ேபா� �வ�ஸில் உள்ள எம� ேகாவ�லில் 3 மில்லியன் தமிழ் ஆவணங்கள் 
மற்�ம் கைலப்ெபா�ட்கள் உள்ளன. தமிழ�ன் வ��தைலப் ேபாராட்டத்தின் 30-
ஆண்�கால் பதி�க�ம் இங்� உள்ளன. 
 
இனக்��க்க�க்காக �தந்திர நா�கைள உ�வாக்�ம் பல �யற்சிகள் நடந்� 
வ�கின்றன. உதாரணமாக இஸ்ேரலில் உள்ள �தர்கைள எ�த்�க் ெகாள்ளலாம். 
இதற்கிைடய�ல், நாங்கள் உலகம் ��வ�ம் பரவ��ள்ேளாம். எங்கள் இனம் 
ெம�வாக மைறந்� வ�கிற�. 
 
எனேவ நாம் மைறந்� ேபாகாதப� ஆவணங்கைள பா�காப்ப� மிக�ம் 
�க்கியம். நாம் �வ�ட்சர்லாந்தில் உள்ேளாம் என்றா�ம் எங்க�க்� ஒேர ஒ� 
கவைல இ�க்கிற�. நிதி திடநிைலத்தன்ைம இல்லாததால் இந்த ேவைலையச் 
ெசய்வ� க�னமாக உள்ள�. 
 
நாம் யார்? நாங்கள் ஏன் இங்� வந்ேதாம்? இைவ நாம் ெதாடர்ந்� ேகட்க 
ேவண்�ய ேகள்வ�கள். 
 
 
 
ேகள்வ� ேநரம் 

என். ெசல்வராஜா:  
�வ�சில் ேமற்ெகாள்�ம் காப்பக �யற்சிக்� என்ன�டம் ஒ� ேகள்வ� உள்ள�. 3 
மில்லியன் ஆவணங்கள் ஒ� த�வ�ரமான எண்ண�க்ைக. இவ்வள� தமிழ் 
கைலப்ெபா�ட்கள் மற்�ம் பதி�கைளக் கண்டால் நான் மிக�ம் 
மகிழ்ச்சியைடேவன். இைதெயல்லாம் ேசமித்� (store) ைவக்�ம் வளம் (capacity) 
உங்க�க்� எப்ப� உள்ள�? உங்கள�டம் இந்த எண்ண�க்ைக ஆவணங்கள் 
இ�ப்பைத நாங்கள் ச�பார்க்க ஏதாவ� வழி இ�க்கிறதா? அப்ப�யானால், இந்த 
ெசய்தி உலெகங்கி�ம் உள்ள தமிழர்க�க்� ஒள�பரப்பப்பட ேவண்�ம். 
 
ேகாவ�ல் �ைச காரணமாக அவர் இைணயவழிக் �ட்டத்ைத வ�ட்� ெவள�ேயற 
ேவண்�ய��ந்ததால் �வ�ட்சர்லாந்திலி�ந்� பங்ேகற்றவரால் பதிலள�க்க 
��யவ�ல்ைல. 
 
நான் ெடன்மார்க்கில் வசிக்�ம் கதிர்காமநாதன�டம் ஒ� ேகள்வ� ேகட்க ேவண்�ம். 
ெடன்மார்க்கில் வாழ்ந்த ஒ� நப�டன் எனக்� ெதாடர்� இ�ந்த�. அவர் அங்� 
தமிழர்கள் ெதாடர்பான மரப�யல் பண�கைள ெசய்� வந்தார். இ� ேபான்ற பல 
திட்டங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக மேலசியாவ�ல் 125 ஆண்�கால வரலா� 
பற்றிய ஒ� ெவள�ய�� உள்ள�. அவர்கள் �தலில் அரசாங்க ஊழியர்களாக 
இ�ந்தார்கள். எனேவ அவர்கைளப் பற்றிய தகவல்கைளச் ேசக�ப்ப� எள�தாக 
இ�ந்த�. 
 
கதிர்காமநாதன்:  
பல தமிழ் அகதிகள் தம� �லம்ெபயர் பயண வழிய�ல் ெதாைலந்�வ�ட்டார்கள் 
அல்ல� இைடந�வ�ல் சிக்கி�ள்ளனர். எனேவ அவர்கள் பற்றிய தகவல்கைளக் 
கண்�ப��ப்பதில் உள்ள க�னத்ைத நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? 
 
என். ெசல்வராஜா:  
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ந�ங்கள் பரம்பைர ஆய்� (genealogy) �லேமா, மற்றவர்கைளக் ேகட்பதன் �லேமா 
அல்ல� மக்கைள ஒன்றிைணக்�ம் அத்தைகய வைலப்ப�ன்னல் (network) 
உ�வாக்�வதன் �லேமா காணாமல் ேபான மக்கைள கண்டறியலாம் என்� 
நிைனக்கிேறன். 
 
கல்லைற �ற்�லா (graveyard tourism) பற்றி ேகள்வ�ப்பட்��க்கிற�ர்களா? 
இந்தியாவ�ற்� காலன�த்�வவாதிகளாக ெசன்ற ஐேராப்ப�ய மக்கள�ன் ��ம்ப 
உ�ப்ப�னர்கைளப் பற்றி அறிந்� ெகாள்வதற்காக அவர்கள் ஐேராப்பாவ�ல் இ�ந்� 
இந்தியா ெசல்கிறார்கள். ஐேராப்ப�யர்கள் மற்�ம் �றிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் ��ம்ப 
வ��ட்சத்ைத (family trees) ேப�வதில் நன்� பய�ற்சி ெபற்ற பாரம்ப�யத்ைதக் 
ெகாண்��ப்பதாக  நான் நிைனக்கின்ேறன். அவர்கள் தம� ��ம்பத்தின் பல 
தைல�ைறகள�ன் வரலாற்ைற அறிந்தி�க்கிறார்கள். எங்கைளப் ெபா�த்தவைர, 
எங்கள் �ட்டன் �ட்�ையத் தவ�ர ப�ன்ேனாக்கி எவைரப் பற்றிக் ேகட்டா�ம் நாம் 
த�மாறத் ெதாடங்�கிேறாம். 
 
அநாமேதய ேகள்வ�: 
உளவ�யலாளர் கதிர்காமநாதன�டம் ஒ� ேகள்வ�. ந�ங்கள் ெசான்ன� ேபால், எங்கள் 
��ம்ப வரலா� ெப�ம்பா�ம் வாய்வழியாக கடத்தப்ப�கிற�. அேதா� அைத 
ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ய அவசியம் உள்ள�. இ�ேபான்ற பதி�கைள உ�வாக்க 
நாங்கள் �தல் தைல�ைற �லம்ெபயர்ந்ேதாைர ஈ�ப�த்த உங்கள�டம் ஏேத�ம் 
வழி�ைறகள் உள்ளதா? 
 
கதிர்காமநாதன்: 
இந்த ேயாசைன எனக்� �தலில் வந்ததற்�க் காரணம் நாங்கள் என� 
ேவைலத்தளத்தில் ��ம்ப வ��ட்சங்கைள (family trees) சமாள�க்�ம் 
ெபாறி�ைறயாக (coping mechanism) பயன்ப�த்தி�ள்ேளாம். பல அகதிகள் தங்கள் 
��ம்பம், பண்பா� மற்�ம் மக்கள�டமி�ந்� �ண்�க்கப்ப�வைத உணர்கிறார்கள். 
அவர்கள் தங்க�ைடய உணர்ைவ இழந்� மனச்ேசார்வ�ல் வ��கிறார்கள். எனேவ, 
அவர்கள் தங்கள் ��ம்ப வரலாற்ைற ஆராய்ச்சி ெசய்யத் ெதாடங்கி, 
உறவ�னர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்�ம்ேபா�, அவர்கள் இந்த மன 
அ�த்தத்திலி�ந்� தானாகேவ �ணமைடகிறார்கள். 
 
பகீரதி:  
இைத இங்� ேகட்க �த்�ணர்� அள�க்கின்ற�. ஆனால் ஏதாவ� தவ� 
நடக்�ேமா என்ற பயத்தில் இ�ேபான்ற ��ம்ப ஆராய்ச்சிையத் ெதாடங்க பலர் 
பயப்ப�கிறார்கள். 
 
கதிர்காமநாதன்: 
இ� அதி பதட்ட நிைல (anxiety). ஏெனன்றால் மக்கள் தமக்�த் ெத�யாத மற்�ம் 
ேமாசமான ���க்� பயப்ப�கிறார்கள். இைணயத்தில் இ�ேபான்ற ஆய்�கள் 
தவறாக நடந்தைத அவர்கள் பார்த்தி�க்கலாம். அதனால் அவர்க�ைடய உள் 
��ம்ப வட்டத்தில் இதைன ஆரம்ப�க்க நான் அவர்க�க்� அறி��த்�கிேறன். 
ஏெனன்றால் அ� எைத�ம் வ�ட சிறந்ததாக இ�க்�ம். அவர்கள் தமக்� 
பா�காப்பாக உண�ம் ேபா�, இதைன ெவள� வட்டத்திற்� வ��வைடய 
ெசய்யலாம். 
 
அேதா� நாம் எதிர்காலத் தைல�ைறக�க்� ஆவணங்கைள பா�காக்க 
ேவண்�ம். அத�டாக அவர்க�க்� ஒ� அ�த்தளம் அைம�ம். ஒ� உதாரணம், 
பாலஸ்த�ன அகதிகள் எவ்வா� தம� ெசாந்த நாட்�லி�ந்த தம� வ �ட்�த் 
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திற�ேகாைல கவனமாகப் பா�காத்தார்கள். அவர்கள் எப்ப� ெவள�ேயற்றப்பட்� 
தப்ப� ஓட ேநர்ந்த� என்ற கைதகைளப் பா�காத்தார்கள். இந்தக் கைத�ம் அதன் 
ெபா��ம் ேசர்த்� தைல�ைறகளாகக் கடத்தப்ப�கிற�. 
 
பகீரதி: 
நான் நளாய�ன�ய�டம் பதிப்��ைம பற்றி ேகட்கிேறன். எண்ண�ம வளங்கள் 
ெதாடர்ந்� ெவள�ய�டப்ப�கின்றன. இதில் ேநர்மைற மற்�ம் எதிர்மைற 
வ�ைள�கள் உள்ளன. இதில் உள்ள �க்கியமான எதிர்மைற வ�ைள�கைளப் 
பற்றி ந�ங்கள் பகிர்ந்� ெகாள்ள ���மா? 
 
நளாய�ன�: 
ஆய்ைவத் ெதா�ப்பதற்கான ஆர்வத்தில் நாம் ��ைமயாக பதிப்��ைமைய 
அ�க்க� மறந்� வ��கிேறாம். இ� மிக�ம் கவைலக்��ய வ�டயம். ஏெனன�ல் 
பைடப்பாள� இதனால் அவர்கள�ன் உ�ைமைய இழக்க ேந��ம். அேதா� 
அவர்கள�ன் பண�ய�ன் �லம் பணம் ஈட்�ம் வழி�ைறக�ம் இழக்கப்ப�ம். ஒ� 
ேவைலைய எண்ண�ம �ைறய�ல் பா�காத்� பரவலாக வ�நிேயாகிப்பதன் �லம் 
நாம் இயற்ப�யல் (physical) நகல்கள�ன் எண்ண�க்ைகைய�ம் �ைறக்கிேறாம். 
 
பகீரதி:  
ேபார் மற்�ம் இனவழிப்�க் காரணமாக உ�ைமயாளர்கள் இல்லாத பல 
ஆவணங்கள் மற்�ம் பைடப்�கள் உள்ளன. இவற்றில் பல இப்ேபா� திறந்த 
உ�ைமய�ன் கீழ் உள்ளன. இந்த வளங்கைள நாம் எவ்வா� ச�யாகப் 
பயன்ப�த்தலாம்? 
 
நளாய�ன�:  
இலங்ைகய�ல் அைனத்� ஊடகங்க�ம் ேதசிய காப்பகத்தில் பதி� ெசய்யப்பட 
ேவண்�ம் என்ற சட்டம் உள்ள�. இயற்ைகயாகேவ இ� ேபா�ன் ேபா� 
��ைமயாக ப�ன்பற்றப்படவ�ல்ைல. இந்த ஊடகங்கள் ம�� யா�ம் உ�ைம 
ேகாராவ���ம், அைவ அதிகார�ர்வமாக ெபா�க்களத்தில் (public domain) ஒ� 
ப�தியாக மா�வதற்� ஒ� காலம் உள்ள�. ஒவ்ெவா� நாட்��ம் இதற்கான 
தன�ப்பட்ட சட்டங்கள் உள்ளன. நாங்கள் அைத ஒ� எண்ண�ம வளமாக 
ெவள�ய�ட்டால், இந்த ஆய்�க்� (research) நாம் ப�ன்னர் வரேவட்� இ�க்�ம். இந்த 
�றிப்ப�ட்ட சவா�க்� என்ன�டம் �ல்லியமான பதில் இல்ைல. 
 
என். ெசல்வராஜா:  
நான் ஒ� பதிைல �ன்ெமாழியலாமா? உ�வாக்கியவர் எந்த வைகய��ம் 
எதிர்மைறயாக பாதிக்கப்ப�வாரா என்� ப�சீலிக்�ம்ப� ேகட்�ம் ஒ� சட்டம் 
உள்ள�. இைத நாம் ��� ெசய்ய ��யா� ஆனால் இலங்ைகய�ன் ேதசிய 
காப்பகங்க�க்கான இைணயதளத்தில், ஒவ்ெவா� பைடப்ப�ன் பதிப்��ைம 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. ஒ� பைடப்ைப ெபா�க்களத்தில் வ��வதற்� �ன்னர், 
அைத �தலில் சர்வேதசக்களத்தில் வ�டலாம் என்பைத�ம் நாம் அறிந்தி�க்க 
ேவண்�ம். இத்தைகய ஏற்பா�கள் காரணமாக, நாம் ஒவ்ெவா� பைடப்ைப�ம் 
தன�த்�வத்�டன் ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம். பதிப்��ைம ம�றாமல் பைடப்�கைளப் 
பயன்ப�த்த ஒ� வழி இ�க்க ேவண்�ம். அ� இல்ைலெயன்றால், நாங்கள் 
ஒ�ேபா�ம் எந்த ஊடகத்ைத�ம் பயன்ப�த்தேவா அல்ல� நாேம ேவைல 
ெசய்யேவா ��யா�. 
 
அநாமேதய ேகள்வ�: 
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ஒ� ��ம்ப வ��ட்சம் உ�வாக்�வதில், தன�நபர் தகவல் பா�காப்� (privacy, data 
protection) ம�றைல ஒ�வர் எவ்வா� தவ�ர்க்க ���ம். 
 
கதிர்காமநாதன்: 
ஒ� நபைரப் பற்றிய அைனத்� உண்ைமகைள�ம் (facts) ந�ங்கள் ேசர்க்கத் 
ேதைவய�ல்ைல. ஆனால் அவர்கள் ப�றந்த ஆண்� என்ப� ெபா�வாக பகிரக்��ய 
ஒ� தகவல். ேம�ம் பகிரப்ப�ம் தகவ�க்�, அவர்கள�ன் ஒப்�தல் ெபறப்பட 
ேவண்�ம். 
 
சிவன்யா:  
இந்த தகவல்கைள ந�ங்கள் எவ்வா� ச�பார்ப்ப�ர்கள்? ஒ� நபர் �றிய தகவல் 
ச�யானதா என்பைத அறிவ� ஒ� சவால். 
 
கதிர்காமநாதன்: 
எங்களால் தன�த்தன�யாக எல்லாவற்ைற�ம் ச�பார்க்க ��யா� ஆனால் 
அத்தைகய திட்டத்தில் தங்கைளப் பற்றி�ம் தங்க�க்�த் ெத�ந்தவர்கைளப் 
பற்றி�ம் ெவள�ய�டப்பட்ட தகவல்கைளச் ச�பார்ப்ப� அைனவ�ன் கடைமயா�ம். 
 
நளாய�ன�:  
இங்கிலாந்தில் ச�கம் மற்�ம் பாரம்ப�ய காப்பகங்கள் (community and heritage archives) 
என்� ஒன்ைற நி�வ ேவண்�ய அவசியம் உள்ள�. அந்தக் காப்பகத்திற்� எம� 
ச�கம் அ�கலாம் மற்�ம் அதில் ஆவணங்கள் ேசர்க்கலாம். 
 
கதிர்காமநாதன்: 
அரசாங்கங்கள் அத்தைகய காப்பகங்கைள நி�வ ���ம் ஆனால் 
ஸ்காண்�ேநவ�ய நா�கள�ல் (Scandinavian countries), ஒ�வைரப் பற்றிய தகவல்கைள 
அ��வதற்� நாம் அந்த நப�டம் ஒப்�தல் ெபற ேவண்�ம். 
 
என். ெசல்வராஜா: 
இன்� வா�ம் மக்கள் பற்றிய தகவல்கைளச் ேசக�ப்ப� எப்ேபா�ேம ஒ� 
�க்கியமான வ�டயமாக இ�க்�ம். இக்காலத்தில் அத்தைகய தர�த்தளத்ைத 
உ�வாக்�வதற்கான கன�ந்த ேநரம் என்� நிைனக்கிேறன். எங்கள் ப�ள்ைளகள் 
ெவவ்ேவ� இனங்கள�ல் தி�மணம் ெசய்� ெகாள்கிறார்கள். இ� தவ�ர்க்க 
��யாத ஒன்�. எனேவ எதிர்காலத்தில், இ�ேபான்ற ��ம்ப வம்சாவள�ைய 
அறிந்� ெகாள்�ம் ேவைல ஒ� சவாலாக இ�க்�ம். 
 
சரண்யா: 
கனடாவ�ல் எங்கள�டம் ெபா� காப்பகங்கள் உள்ளன. அங்� நாம் ெபயர்கைள�ம் 
�கவ�கைள�ம் காணலாம். ஆனால் இதற்� எங்கள் தன�ப்பட்ட ஒப்�தல் 
ெபறப்படவ�ல்ைல. 
 
நளாய�ன�: 
இங்கிலாந்தில் எங்கள�டம் ஒ� பரம்பைரத் தர�த்தளம் உள்ள� என்ற தகவைல 
உங்க�டன் பகிர வ��ம்�கிேறன். அதில் எம� தகவைல தன�ப்பட்டதாக (private) 
மாற்றலாம். அதன்வழி அரசாங்கம் மட்�ம் எம� தகவைல அ�கலாம். இந்த 
வழி�ைறய�ல் மற்றவர்கள் எம� தகவைலக் கண்டறிய ��யா�. இதன் �லம் 
நாம் நம்ைமப் பா�காத்�க் ெகாள்ளலாம். அேத சமயம் எதிர்காலத் 
தைல�ைறய�ன�க்� எம்ைமப் பற்றிய தகவைல கிைடக்கச் ெசய்யலாம். 
 
சரண்யா: 
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ஆமாம், எங்கள் தர�த்தளம் தானாகேவ ��ப்ப�க்கப்ப�ம். அதனால் அ� 
ேதடப்ப�ம் ெபயைரக் ெகாண்ட நபர்கைள கனடா, இங்கிலாந்� மற்�ம் 
அெம�க்காவ�ல் காட்�ம். 
 
நளாய�ன�: 
இந்த ேநாக்கத்திற்காக இ� எங்கள் தர�த்தளங்கைள ேதசிய நி�வனங்க�டன் 
இைணப்ப� �க்கியம் என்பைத காட்�கிற�. 
 
அநாமேதய:  
ெபயர்க�டன் ஒ� ��ம்ப வ��ட்சத்ைத (family tree) உ�வாக்�வ� ஒ� வ�டயம். 
ஆனால் இப்ேபா� இலங்ைகக்� ெவள�ேய வா�ம் தமிழர்கள�ன் கைதகள் மற்�ம் 
வரலாற்ைற நாம் எவ்வா� ஆவணப்ப�த்த ���ம். ேநார்ேவய�ல் தன�நபர் 
தகவல் பா�காப்� (privacy policy) என்ப� ஒ� நபர் பற்றிய தகவல்கைளப் 
ெப�வதற்�ம் அைத ெவள�ய��வதற்�ம் நாங்கள் ஒப்�தல் அள�க்க ேவண்�ம். 
எனேவ, இ� நப�ன் ஒப்�தைலப் ெப�வைத வ�ட சிக்கலான� அல்ல. எனேவ, 
அவர்கள் தங்கள் பா�காப்ப�ற்காக அஞ்சினால், உதாரணமாக, அவர்கள் இறக்�ம் 
வைர அந்த தகவைல தன�ப்பட்டதாக (private) ைவத்தி�க்க அ�மதிக்கலாம். 
 
கதிர்காமநாதன்: 
ேம�ம் அைத பா�காக்க இ�ேபான்ற தகவல்கைள ேதசிய வம்சாவள� மற்�ம் 
பாரம்ப�ய காப்பகங்கள�ல் பதி� ெசய்ய ���ம். 
 
என். ெசல்வராஜா: 
நான் உங்க�க்� ைசமன் காசிச்சிட்�ய�ன் (Simon Casie Chitty) தமிழ் ��டார்ச்ைசக் 
(The Tamil Plutarch) காட்ட வ��ம்�கிேறன். அவர் 1860 இல் காலமானார். அவர் 
அக்காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ் கவ�ஞர்கைளப் பற்றி சிறிய பந்திகைள எ�தினார். 
இதில் தவறாக நடக்கக்��ய வ�டயங்கைளப் பற்றி நாம் ஏன் அதிகம் 
கவைலப்பட ேவண்�ம் என்� எனக்� ஒ� ேகள்வ� இ�க்கிற�. பதி� ெசய்ய 
ஒப்�தல் ெகா�க்க வ��ம்பாதவர்கைள நாம் ஏன் தவ�ர்க்க ��யா�. மாறாக பதி� 
ெசய்ய ஒப்�தல் த�ேவா�ல் நாம் கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம். நாம் கவனம் 
ெச�த்த ேவண்�ய� என்னெவன்றால், ஒ� ��ம்ப வ��ட்சத்தில் ெபயர் மற்�ம் 
ப�றந்த ஆண்� ேபான்ற ெபா�வான தகவல்கள் மட்�ேம இ�க்க ேவண்�ம். 
 
கதிர்காமநாதன்: 
உங்கள் அைனவ�ட�ம் �லம்ெபயர் தமிழ் ��ம்ப வரலாற்ைற ஆவணப்ப�த்தல் 
பற்றிய ேயாசைனைய பகிர்ந்� ெகாள்ள ��ந்ததற்� நான் மிக�ம் 
நன்றி�ள்ளவனாக இ�க்கிேறன். 
 
இதில் க�த்�கைள பகிர்ந்த, பங்ேகற்ற மற்�ம் ேகள்வ�கைளக் ேகட்ட 
அைனவ�க்�ம் நன்றி. 
 
�லம்ெபயர் தமிழ் ஆவணக்காப்�: நன்றி�ைர 
இன்� கலந்� ெகாண்ட வளவாளர்க�க்�ம், ெதாழில்�ட்ப உதவ� வழங்கிய தமிழ் 
இைளேயார் அைமப்� ேநார்ேவ கிைளய�ன�க்�ம், இன்நிகழ்வ�ற்� வளம் 
ேசர்த்தவர்க�க்�ம், எம்�டன் இைணந்� பல நல்ல க�த்�கைள�ம் 
ேகள்வ�கைள�ம் எ�ப்ப�ய அைனவ�க்�ம் நன்றி. 
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