
இ�ேரலிட� இ��� ஈழ� தமிழ	 
க��
ெகா ளேவ#$யைவக : (பாக�-12)-
நிரா( ேடவ)�

இ�ேரலிய	க  எ+றா- யா	 எ+�� அ�த இன
 
�0ம�தி�� ஏ+ அ�த� ெபய	 வ�த� எ+�� கட�த 
வார� பா	�தி��ேதா�. இ�ேரலிய	க2ைடய வா3
ைக 
வரலா� ப�றி4�, அவ	க  ஏ+ தம� பார�ப5ய 6மிைய 
வ)� ெவள7ேயற ேவ#$ ஏ�ப�ட� எ+��......
.....அவ	க2
� உலக� இைள�த ெகாைமக  ப�றி4�, 
அவ	கள� பல 9�றா# அகதி வா3
ைக ப�றி4�,
அவ	கள� வ)தைல� ேபாரா�ட:க  ப�றி4�, 
அவ	கள� வ)தைல ப�றி4� இ�த� ெதாட5- நா� 
வ)5வாக� பா	
க இ�
கி+ேறா�. 
அத�� �+னதாக,இ�ேரலிய	க2ைடய வ)தைல� 
பயண�தி+ அ:கமான சில �
கிய வ)டய:க  ப�றி4�
=�
கமாக� பா	��வ)�> ெச-வ� ந-ல� எ+ேற நா+ 
நிைன
கி+ேற+.
�தலாவ� இ�ேரலிய ம
க  எ+� அைழ
க�ப� 
ச?க
 @�ட�தி��� Aத	க  எ+கி+ற ச?க
 
@�ட�தி��� இைடய)- உ ள ஒ� சிறிய 
வ)�தியாச�ைத� ப�றி நா� அறி��ெகா வ� அவசிய�. 
அேதேபா+� இ�ேரலிய	க2
��,அேரப)ய	க2
�� 
இைடய)- இ�தைன வ)ேராத� வளர
 காரணமாக 
அைம�த ஒ� �
கிய வ)டய� ப�றி4� இ�ெபா0ேத 
பா	��வ)வ� ந-ல�. 
ஏெனன7- ெதாட	�� இ�த� ெதாட5- நா� பா	
க 
இ�
கி+ற, உ வா:க இ�
கி+ற பல �
கிய 
வ)டய:க2
�, ேம��றி�ப)�ட இ�த இர# உ#ைமக  
ப�றிய �5த- எம
� இ��ப� அவசிய� எ+ேற நா+ 
நிைன
கி+ேற+. 
இ�ேரலிய	க  எ+பவ	க2�, 4த	க  எ+�
அைழ
க�பபவ	க2� ஒ�வேர எ+ேற எ�மி- 
அேனகமாேனா	 நிைன��
 ெகா#$�
கி+ேறா�. இ�த� 
ெதாட	 க�ைரய)- @ட இ�த இர# 
ெசா�பத:கைள4� நா+ அ�த இன�தி�காகேவ 
பாவ)�பைத4� உ:களா- காண
@$யதாக இ�
கி+ற�.
ஆனா- அ$�பைடய)- இ�ேரலிய	க  எ+ற ெபய	 
அைடயாள�தி- அைழ
க�பகி+ற அைனவ�ேம 
Aத	க  கிைடயா�. அதி- சிறிய ேவ�பா இ�
க�தா+ 
ெசDகி+ற�.
நா:க  கட�த வார� பா	�த� ேபா+� ஆப)ரகாமி+ 
மகனான ஈசா
கி+ இைளய மக+ யா
ேகா�ப)�� கடE  
F�$ய ெபயேர இ�ேர- எ+கி+ற ெபய	. �+� 
யா
ேகா�பாக இ��� ப)+ன	 இ�ேரலாக� ெபய	 
மா�ற�ப�ட அ�த நப5+ வழி� ேதா+ற-கேள
இ�ேரலிய	க  எ+� அைழ
க�பபவ	க . 
ஆனா- இ�ேரலிய	க  எ-லா�ேம Aத	க  அ-ல. 
அ�ப$ெய+றா- Aத	க  எ+றா- யா	? 
இ�ேர- எ+� ெபய	 மா�ற�ப�ட யா
ேகா�ப)�� 
ப+ன7ர# �மார	க2�, ஒ� �மார�தி4� இ��ததாக
 
@றிய)��ேத+ அ-லவா? 
ஒ� ச�த	�ப�தி- காணா+ ேதச� இ�ேரலிய
வ�ச�தாரா-; ஆ
கிரமி
க�ப� இ�ேரலிய ஆ�சி 
உ�வானைத� ெதாட	��, இ�ேரலி+ (யா
ேகாப)+) 
ப+ன7ர# �மார	கள� ேகா�திர�தாேர இ�த ேதச�ைத 
தம
�  ப�தி ப�தியாக� ப)5�ெத�� நி	வகி�தா	க . 
(எ�ப$ இ�ேரலிய	க  காணா+ ேதச�ைத ைக�ப�றி 
இ�ேரலாக மா�றி ஆ�சி �5�தா	க  எ+ப� ப�றி 
ப)+ெனா� ச�த	�ப�தி- வ)5வாக� பா	�ேபா�) 
இ�ேர- எ+ற யா
ேகாப)+ பதிெனாராவ� �மாரன� 
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ெபய	 Aதா( ேயாேச��). 
Aதாவ)+ ேகா�திர�தா	 இ�ேரலி+ ெத+ ப�திைய 
நி	வகி�� ஆ�சி ெசD� வ�தா	க . இ�த� ப)ரேதச� Aத 
இரா�ஜிய� எ+� அைழ
க�ப�ட�. இ�ேர- எ+ற 
யா
ேகா�ப)+ கைடசி
 �மாரனாகிய ெபIசமி+
ேகா�திர�� இ�த Aத இரா�சிய�திேலேய தம� 
நி	வாக
 க�டைம�ைப
 ெகா#$��தா	க . இவ	க தா+ 
Aத	க  எ+� அைழ
க�பகி+றா	க .
இ�ேர- ேதச�தி+ தைலநகரான ெஜ�சேல� நக	 இ�த 
Aத ேகா�திர�தா	 நி	வகி�த ப�திய)ேலேய இ��ததா-, 
ம�ைறய ேகா�திர:கைள� பா	
கிG�, Aத ேகா�திர� 
ச�� ேமேலா:கிய நிைலய)ேலேய இ��தா	க . 
கால�ேபா
கி- இ�ேரலி+ ப-ேவ� ேகா�திர:க2�, 
ேவ� இன:க , மத:க2ட+ கல�� தம� 
அைடயாள:கைள இழ�� ேபாய)��த நிைலய)- Aதா 
ேகா�திர� (Aத	க ) தம� அைடயாள�ைத மிகE� 
கைமயாக� ேபண) வரலாறானா	க . 
இ�ேவ கால� ேபா
கி- இ�ேரலிய	க  எ+றா- 
Aத	கேள எ+றாகி� ேபாக
 காரணமான�. (ஈழ� எ+றா- 
யா3�பாண� மா�திர�தா+ எ+� இ+� சில	 நிைன��> 
ெசய�பவ� ேபால..??) 
ஒ� இன� த+Jைடய வரலா� ப�றி மிக� ெதள7வான 
வ)ள
க�ைத த+னக�ேத ெகா#$��பெத+ப� அதன� 
மிக� ெப5ய பல� எ+�தா+ @றேவ#�. தன� 
இன�தி+ வரலா�, வரலா��> ச�பவ:க , அ�த> 
ச�பவ:க2
கான ஆதார:க , அ�த இன�தி+ வழி� 
ேதா+ற-க , பர�பைரக  எ+� பல வ)டய:க  ப�றிய
அறிைவ4� ெதள7ைவ4� ஒ� இன� நி>சய� 
ெகா#$�
கேவ#�. உலக�தா-
அ:கீக5
க�பவத�� இ�த அறிE� ெதள7E� மிக மிக 
அவசிய�. 
Aத	க2
� இன� இன�தி+ ேதா�ற�, வள	>சி ப�றிய 
அறிE� ெதள7E� மிக அதிகமாகேவ இ�
கி+ற�. தம� 
இன�தி+ வலா� ப�றிய அறிE இ-லாத Aத	கேள 
இ-ைல எ+� @றலா�. Aத
 �ழ�ைதக  @ட தம� 
இன� ப�றி, தம� ெமாழி ப�றி, தம� மத� ப�றி மிக மிக 
வ)5வான அறிைவ� தமதாக
 ெக#டவ	களாக 
இ�
கி+றா	க . யா�
� யா	 ப)ற�த�. தம� ச�ததி 
எ+ன? 3000, 4000 வ�ட:க2
� �+ன	 தம� இன�ைத 
ஆ#ட அரச	க  யா	, அவ	கள� ச�திய)ன	 யா	 எ+ற 
வரலா� ஆதார:க2ட+ Aத	க  கர:கள7- 
இ�
கி+ற�. 
ஈழ� தமிழைர� ெபா��தவைரய)- எ�மிட� - எ�மி-
பல5ட� இ�
கி+ற ஒ� மிக� ெப5ய �ைற இ�தா+. 
தமிழி+ வரலா� எம
� ெத5யா�. ஆ5ய	க2ைடய 
வரலா�ைற�தா+, அவ	க  �ைன�த கைதகைள�தா+ 
நா� தமிழின வரலாறாக @றி
ெகா#$�
கி+ேறா�. 
ஒ� தமி� அரச� ஆ�ய�களா� அழி�க�ப�ட தின�ைத 
ஆ�ய�க� ெகா டா�கி�றா�க�. அ"த 
ெகா டா�ட�ைத வ$ள�க% ெத�யாம� நா'% 
ெகா டா�கி�ேறா%- த)பாவள*ெய�+. 
('�ள*வா,�காலி� சி.களவ�க� ெப/ற ெவ/றிைய 
எதி�கால�தி� சி.களவ�க1ட� ேச�"2 எம2
ச"ததிக� ெகா டா�வைத� ேபா�ற2தா� இ2) 
தமிழ	கள7+ வரலா� ப�றிய அறிைவ நா� 
ெகா#$�
கேவ#�. 
ெதா-கா�ப)ய� ப�றி4� அத+ உ ளட
க� ப�றி4� 
நா� ெத5�தி�
கேவ#�. ஆ�திF$ எ:கள7- எ�தைன 
ேப�
�� ெத54�? 
எம� இன�தி+ ெப�ைமக  ப�றி ஒLெவா�வ�� 
அ$
க$ ேபசி
ெகா ளேவ#�. எம� அ�த ச�ததி
� 
@றி ைவ
கேவ#�. 
ஒ� இன� வ)தைலைய ேநா
கி� பயண)
க 
ேவ#மானா-, அ�த இன�தி�கான உலக அ:கீகார� 
மிக மிக அவசிய�. 
ச5 இன7 இ�ேரலிய	கள7+ வரலா� ப�றி� பா	�ேபா�.
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இ�ேரலிய	க2ைடய வரலா� ம��� அ�த வரலா�றி- 
நா� ெத5��ெகா ள ேவ#$ய க��
ெகா ள ேவ#$ய 
�
கிய வ)டய:க  ப�றி� பா	�பத�� �+னதாக, 
ம�ெறா� அைட�பைட வ)டய�ைத4� பா	��வ)வ� 
ந-ல� எ+� நிைன
கி+ேற+. 

அதாவ�,இ�ேரலிய	க2ைடய வரலா��ட+ ப)+ன7� 
ப)ைண�� ள அேரப)ய	க2ைடய வரலா� ப�றி4� 
=�
கமாக நா� பா	�ப� ந-ல�. 

அேரப)ய	க2ைடய வரலா�, பல 9�றா#களாக 
அவ	க  Aத	கைள மிக ேமாசமாக ெவ��பத��
 
காரணமாக அைம�த வ)டய:க  எ+பன ப�றி அ�த 
வார� வ)5வாக� பா	�ேபா�.

ெதாட��..
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