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ஒ�ேலா, 10.10.2021 
தி�வள்�வர் ஆண்� 2052 

 
அைழப்ப�தழ்   
 
அச்சிடப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்�ம் ப�ற ெதாட்�ணரக்��ய வரலாற்� ஆவணங்கைளச் ேசக�த்�ப் 
ேபண�ப் பா�காப்ப� ஒ� வ�டயம். ஆனால் �லம்ெபயர் மண்ண�ல் �தலாம் தைல�ைற தமிழர்கள் 
மற்�ம் இங்� ப�றந்� வள�ம் தமிழர்கள�ன் அ�பவங்கள் சிறிய அளவ�ேலேய எ�த்� வ�வ�ல் 
பதி� ெசய்யப்பட்�ள்ளன. இதன் அ�ப்பைடய�ல் �லம்ெபயர்ந்த �தலாம் தைல�ைற தமிழர்கள் 
நம்மிைடேய இல்லாத காலம் வ�ம்ேபா� என்ன நடக்�ம்? இங்�ள்ள ஆரம்பகாலத் தமிழ் ச�கம் 
எவ்வா� உ�வான�, எவ்வா� வளர்ந்த� என்பைதப் பற்றிக் �ற ���மா? அவர்கள�ன் 
நிைன�கைள�ம் அ�பவங்கைள�ம் ேசமிக்�ம் களஞ்சியம் �லம்ெபயர் தமிழ�க்� 
ேதைவயானெதான்றாக உள்ள�. 
 
இவர்கள�ல் ந�ங்க�ம் ஒ�வர். ந�ங்கள் கடந்�  வந்த பாைதய�ல் சந்தித்த அ�பவங்கைள ��வ �ர்கள் 
என்� நம்�கிேறன். உங்கள் கைத தன�த்�வமான�. அைத ந�ங்கள் மட்�ேம �ற ���ம். அேத 
ேநரத்தில், உங்கள் வாய்ெமாழி வரலா� �லம்ெபயர் தமிழர்கள�ன் ெபா� வரலாற்�ச் ெசாத்தாக 
அைம�ம். 
 
ெசயல்�ைற 
 
ந�ங்கள் இந்த அைழப்ைப ஏற்�க்ெகாண்டால், ஒ� ேநர்காண�க்கான திகதிைய ஏற்பா� ெசய்யலாம். 
வாய்ெமாழி வரலாற்ைற நம்பகத்தன்ைமயான வ�வ�ல் ேபண�ப் பா�காப்பதற்கான சிறந்த வழி ஒ� 
ஒலி/ ஒள�ப் பதிவாக இ�க்�ம். அதற்காகேவ, உங்கள் வாய்ெமாழி வரலாற்� ேநர்காணைல ஒலி/ 
ஒள� வ�வ�ல் பதி� ெசய்ய வ��ம்�கிேறாம். 
 
வாய்ெமாழி வரலாற்�ப் பதிவ�ன் ேபா� அறிந்� ெகாள்ள வ��ம்�ம் அ�ப்பைடயான வ�டயங்கள்: 
 

• ந�ங்கள் உங்கள் ெசாந்த நாட்ைட வ�ட்� �லம்ெபயர்வதற்� �ன்னர் உங்கள் வாழ்க்ைக 
எவ்வா� இ�ந்த�? 

• ந�ங்கள் �லம்ெபயர்ந்ததற்கான காரணம், �லம்ெபயர் நாட்�டனான �தற்சந்திப்� எவ்வா� 
இ�ந்த�? 

• �லத்தில் உங்கைளச் �ற்றி இ�ந்த தமிழ் ெதாடர்பாடல்கள் (வைலப்ப�ன்னல்) எவ்வா� 
இ�ந்தன?  

• தமிழ் அைடயாளம், ெமாழி, பண்பா� ஆகியவற்ைற எவ்வா� ேபண�ப் பா�காத்த�ர்கள்? 
• �லம்ெபயர் நாட்�ன் ெப�ம் ச�கத்�டனான உற� எவ்வா� இ�ந்� வந்�ள்ள�? அேதா� 

இைணவாக்கச் (integration) ெசயல்�ைற எவ்வா� இ�ந்த�? 
• உங்கள் ெசாந்த நாட்�டனான ெதாடர்� எவ்வா� இ�ந்� வந்�ள்ள�? 
• தமிழ�ன் வ��தைலப் ேபாராட்டம் �றித்த உங்கள் எண்ணங்கள் என்ன? 

 
 
தன�மன�த உ�ைம மற்�ம் பா�காப்� 
 
ந�ங்கள் எந்ெதந்த வ�டயங்கைளப் பற்றிக் �ற வ��ம்�கிற�ர்கள் மற்�ம் அவற்ைற எந்த ஆழவ�ல் �ற 
வ��ம்�கிற�ர்கள்  என்பைத ந�ங்கேள த�ர்மான�க்கலாம். பதி� ெசய்யப்பட்ட ஒலி/ ஒள�ப் பதிைவ�ம் 
ந�ங்கள் ேகட்கலாம். ஒலி/ ஒள�ப் பதிவ�ல் ந�க்க ெவண்�ய ப�திகள் இ�ந்தால், அவற்ைற ந�க்கலாம். 
இ�தியாக, உங்கள�ன் ஒப்�தல் ெபற்றப�ன்னேர இ�தி ஒலி/ ஒள�க் ேகாப்� �லம்ெபயர் தமிழ் �வ�கள் 
காப்பகத்தில் (DiasporA Tamil Archives) காப்பகப்ப�த்தப்பட்�, ெபா�ப் பயன்பாட்�ற்� வ�டப்ப�ம்.  
 
 
ேநர்காணல் �தல் ஆவணப்ப�த்தல் வைரய�லான �� ெசயற்பாட்��ம் ேசமிப்�, ெபா�ப் பயன்பா�, 
தன�மன�த உ�ைம என்பன ேநார்ேவய�யச் சட்ட வ�தி�ைறக�க்� இணங்க நைடெப�ம். ந�ங்கள் ஒ� 
சட்ட�திய�லான ஒப்�தல் அறிக்ைகய�ல் ைகெயாப்பமி�வதன் �லம் உங்கள�ல் ஒப்�தல் எமக்�க் 
கிைடக்�ம். இந்த ஒப்�தல் அறிக்ைககள�ல் ைகெயாப்பமி�வதன் �லம் உங்கள் ஒலி/ ஒள�க் 
ேகாப்�கைள எவ்வா� பயன்ப�த்த ���ம் என்பைத பா�காப்�டன் உ�தி ெசய்ய ���ம். 
 
ஒ� வாய்ெமாழி வரலாற்� ேநர்காணைல ேமற்ெகாள்ள ந�ங்கள் ஒப்�தல் த�வ �ர்கள் என்� 
நம்�கிேறாம். அதன் �லம் உங்கள�ன் வரலா� எம� �லம்ெபயர் தமிழ் ெபா� வரலாற்றில் ஒ� 
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அங்கமாக இைண�ம். அத்ேதா� அ� வ�ங்கால சந்ததிய�ன�ன் நல�க்காக�ம், அதில் ஆர்வ�ள்ள 
அைனவ�ன் பய�க்�ம் வ�ச்ேசர்க்�ம்.  
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