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INDICTMENT AGAINST SRI LANKA 

The Charge is Ethnic Cleansing 

யாழ்ப்பாணப் பபாது நூலகம் 

ஒரு வரலாற்றுத் பதாகுப்பு 

• பேராயர ்எஸ்.ஜெேபேசன், 1 June 2004 

(ஆயர ்இல்லம், யாழ்ே்ோணம்) 

[see also Destruction of Jaffna Public Library - May/June 1981 ] 

 

ஈழத்தமிழரக்ளின் ஜேரும் ஜசல்வமாக விளங்கிய யாழ்ே்ோணே் ஜோது நூலகம் 

எரியூட்டிச ்சிததக்கே்ேட்டு இருேது ஆண்டுகள் ேிதைவு ஜேை்றுவிட்டன. 1981ஆம் ஆண்டு 

பம மாதம் 31ஆம் திகதி ேள்ளிரவு 12 மணிக்குே் பின்னர ்இே்த அறிவுக்களஞ்சியம் 

காதடயரக்ளினால் ஜேருே்பிடே்ேட்டு ேீைாகிே் போய்விட்டது. 

 

அே்த ஜேஞ்தசே் பிளக்கும் ஜசய்திதயக் பகட்ட மாத்திரத்தில் மாரதடே்பு ஏை்ேட்டு 

மரணமானார ்பேரறிஞனும் ஆராய்சச்ியாளனுமாகிய வண. படவிட் அடிகள். அே்த நூலக 

எரியூட்டலினால் ஜேரிதும் ோதிக்கே்ேட்ட தமிழ்ோட்டு இலக்கியவாதி "சுொதா" 1981-ம் 

ஆண்டு டிசம்ேர ்மாத ஆனே்த விகடன் இதழில் "ஒரு இலட்சம் புத்தகங்கள்" என்கிை 

ததலே்பில் ோரதி நூை்ைாண்டு சிைே்புச ்சிறுகதத ஒன்தை எழுதியிருே்தார.் அபத 

ேிகழ்வில் ஜேரிதும் கவதலயுை்ை ஜவளிோட்டு ஆங்கிபலய அறிஞர ்ஒருவர ்யாழ்ே்ோண 

ஜோது மக்கள் நூலகம் எரிே்து கருகி ேீைாகிக் கிடே்த சாம்ேர ்பமட்டிபல ேின்ை வண்ணம் 

ஆங்கிலக்கவிதத ஒன்தை எழுதினார.் இே்தக் கவிதததய பேராசிரியர ்

தகலாசேதியிடமிருே்து ஜேை்றுத் தமிழாக்கம் ஜசய்து "கிருதயுகம்" என்ை ஈழத்து 

சிை்றிதழ்களிபல தகலாசேதியின் மதைவுக்குே் பின்னர ்கவிஞர ்பசா.ே. 

பிரசுரித்திருே்தார.் 

இத்ததகய அறிவுலகச ்சிைே்புக்கள் வாய்ே்த யாழ்ே்ோணே் ஜோது மக்கள் நூலகம் 

எரியூட்டலின் 20வது ஆண்டு ேிதைவின்போது அதன் வரலாை்றுத் ஜதாகுே்தே எழுதிே் 

பிரசுரித்திருக்கின்ைார ்திரு. என்.ஜசல்வராொ. 
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இே்த நூல் எரியூட்டலின் 20வது வருடே் பூரத்்திதய ேிதனவு கூரும் வண்ணமாக 

ஜவளியிட்டு இருக்கின்ைார.் இது அவருதடய பிரசுராலயமாகிய அபயாத்தி நூலக 

பசதவகள் என்ை ேிறுவனத்தின் ஜவளியீடாக ஜவளிவே்துள்ளது. 

அரே்்ேணிே்பும், விதனயாை்ைலும் உதடய உண்தமயான நூலகர ்ஒருவராபலபய 

இம்மாதிரி வரலாை்றுத் ஜதாகுே்பு நூல் சாத்தியே்ேடும். மதிே்புக்குரிய என். ஜசல்வராொ 

யாழ்ே்ோணத்தின் ததலசிைே்த நூலகமாகிய "ஈவ்லின் இரத்தினம் ேல்லினே் 

ேண்ோட்டியல் ேிறுவனத்தின்" நூலகராகச ்பசதவ ஜசய்தவர.் நூை் ஜேறுமதி 

உணரே்்தவர.் நூை்ேயன்ோடு அறிே்தவர.் அதுமட்டுமன்றி ேழம்ஜேரும் நூலகரும் 

அறிஞருமாகிய டாக்டர ்பவ.இ.ோக்கியோதன் அவரக்ளின் நூலக ஜேறிே்ேடுத்தலின் 

ஊடாக ேயிை்சியும் ேக்குவமும் ஜேை்ைவர.் அத்ததகய நூலகவியல் அறிஞர ்ஒருவர ்

ஜதாகுத்து அளித்திருக்கும் வரலாை்றுத் ஜதாகுே்பு ஆவணே் புததயலாக இே்த நூல் 

விளங்குகின்ைது. 

127 ேக்கங்கதளக் ஜகாண்ட இே்த நூலில் யாழ்ே்ோணே் ஜோது நூலகம் ேை்றியும் அதன் 

அழிவு ேை்றியும் ஜோதுநூலகத்தின் பசதவயின் சிைே்பும் ஜேருதமயும் ேை்றியும் 

கட்டுதரகள் காணே்ேடுகின்ைன. இே்தக் கட்டுதரகதள நூலகர ்ஜசல்வராொ ேல்பவறு 

சஞ்சிதககளில் இருே்தும் ேத்திரிதககளில் இருே்தும் அன்புடபன பதடித் 

ஜதாகுத்துள்ளார.் 

இத்ஜதாகுே்பில் 45 கட்டுதரகள் காணே்ேடுகின்ைன. அவை்றிபல 14 ஆங்கிலத்தில் 

எழுதே்ேட்டுள்ளன. எச.்ஏ.ஐ.குணத்திலக்கா, ேபடசன் சத்திபயே்திரா, பேராசிரியர ்

பேதசயா, வீ.எஸ்.துதரராொ என்ேவரக்ளின் ஆங்கிலக்கட்டுதரகள் இே்நூலுக்கு அணி 

ஜசய்கின்ைன. 

நூலுக்கு ஆசியுதரதய மாேகர ஆதணயாளர ்பவ.ஜோ.ோலசிங்கம் வழங்கியுள்ளார.் 

1894-ம் ஆண்டு சிபலான் ஒே்பசவர ்ேத்திரிதகயில் யாழ். ஜோதுநூலகம் ேை்றிய குறிே்தே 

முதலிபல தவத்திருக்கின்ைார ்ஆசிரியர.் 

யாழ்ே்ோணத்தில் ேணியாை்றிய பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளும், யாழ்ே்ோணத்து 

அறிஞரக்ளும் பசரே்்து இே்த நூலகத்தத அதமக்க முை்ேடட்ததன சிபலான் ஒே்பசரவ்ர ்

குறிே்பிடுகின்ைது. இக்குறிே்பிபல அரசாங்கத்திடமிருே்து பமலும் 50 ரூோ மானியமாகே் 

ஜேைே்ேட பவண்டும் என்ை பிபரரதண ஜகாண்டுவரே்ேட்டு ேிதைபவை்ைே்ேட்டது என்ை 

ஜசய்தி காணே்ேடுகின்ைது. 1954-ம் ஆண்டு புதிய நூலகத்திை்கு அத்திவாரக்கல் 

ோட்டே்ேட்ட ஜசய்திதய தினகரன் ஜவளியிட்டுள்ளது. இதை்குே்பின்னர ்எரியூட்டலும் 

அததனே்ேை்றிய ஜசய்திகளும் காணே்ேடுகின்ைன. 
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இே்த நூலகம் ேை்ேல கிதடத்தை்கரிய ேழம்ஜேரும் நூல்கள் மை்றும் தமிழ் ஓதலச ்

சுவடிகள் ோழிதழ்கள், வார மாத இதழ்கள் துண்டுே் பிரசுரங்கள் போன்ைவை்தைத் 

தன்னகத்பத ஜகாண்டு விளங்கியது. 

அவரவருக்குரிய நூல்கதள, நூலக வதரயதைதய மீைாமல் பதரே்்ஜதடுத்து 

வழங்குவதிபல யாழ். ஜோதுமக்கள் நூலகத்தினர ்காட்டியுள்ள ஈடுோட்டுணரவ்ு 

போை்றுதை்குரியது. இது போன்ை ேல ஜசய்திகதளயும் தகவல்கதளயும் அக்கால 

நூலகச ்ஜசயை்ோடுகதளயும் எரியுண்ட நூலகத்தின் புனரே்ிரம்ாணச ்

ஜசயை்ோடுகதளயும் ஜதளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் நுணுக்கமாகவும் விேரிக்கின்ைது 

இத்ஜதாகுே்பு நூல். 

இே்நூலகத்தின் அதிதீவிர வாசகனும் ேடிே்ோளியுமாகிய எஸ். எம்.கமால்தீன் என்ேவர ்

"ோன் கண்ட யாழ்ே்ோணே் ஜோது நூலகம்" என்ை ததலே்பிபல எழுதியுள்ள 

கட்டுதரயில்.. 

"எனது கண்கதளபய ேம்ே முடியவில்தல. அே்த விசாலமான மண்டேத்தின் ததர 

முழுவதுபம சாே்தும் சாம்ேலுபமயன்றி பவஜைதுவுபம காணே்ேடவில்தல. ஓர ்

இடுகாட்டின் மத்தியில் ேிை்ேது போன்ை உணரச்ச்ிபய எனக்குள் பமலிட்டது. எமக்கு ஏன் 

இே்தக் ஜகாடுதமதயச ்ஜசய்தாரக்ள்? கலங்கிய கண்கபளாடு என் முன்ேின்ை யாழ். 

ஜோது நூலகர ்திருமதி ரூேவதி ேடராொ விடுத்த உருக்கமான பகள்வி இது. ோட்டின் 

அதனத்துத் திதசகளில் இருே்தும் ஏன் உலக ோடுகள் எங்கணுமிருே்தும் ஆயிரமாயிரம் 

ேல்லிதயங்களிலிருே்து எழும் பகள்வியும் இதுபவ. யாழ்ே்ோணே் ஜோது மக்கள் 

நூலகத்தின் இரவல் வழங்கும் ேகுதியின் ேடுபவ ஜவறுதமயின் பகாரத்தில் சிே்தததயச ்

ஜசலத்தியவனாக ேிை்கின்பைன் ோன். முன்னர ்எத்ததனபயா தடதவகள் எனது 

சிே்ததக்கு விருே்தளித்த அே்த அறிவுக்களஞ்சியம் சிததே்து சூனியமாகி விட்டிருே்தது. 

இதயபம அை்பைார ்கடே்த ெுன் மாதம் முதல்ோள் அதிகாதலயில் மூட்டிய தீயினால்" 

என மிகுே்த கவலயுடன் ஜகாதிே்ோகக் குறிே்பிட்டுள்ளார.் இக்கட்டுதர 19.7.1981 

திகதியிட்ட வீரபகசரி வார ஜவளியீட்டிபல பிரசுரமாயிை்று. 

ேீலவண்ணன் எழுதி வரதர ்ஜவளியீடாக 1981 ெுனில் பிரசுரமான "மீண்டும் 

யாழ்ே்ோணம் எரிகின்ைது" என்ை சிறுநூல் யாழ் நூலகே்ேடுஜகாதல ேை்றிக் 

குறிே்பிடுவதாவது: 

"அன்று இரவு 10 மணி போல நூலகத்திை்குள் நுதழே்த ஜகாடியவரக்ள் காவலாளிதயத் 

துரத்தியடித்து விட்டு நூலகே் ஜேருங்கததவக் ஜகாத்தித் திைே்து உள்பள புகுே்து 

அட்டூழியங்கள் புரிே்தனர.் 97ஆயிரம் கிதடத்தை்கரிய நூல்கள் மை்றும் 

ஓதலசச்ுவடிகளுக்குே் ஜேை்பைால் ஊை்றிக் ஜகாழுத்தி எரித்தழித்தனர.் நூலகத்தினுள் 

சாம்ேல் குவியல்கபள எஞ்சிக் கிடே்தன. அே்தச ்சாம்ேல் குவியல்களுக்குள்பள எரியாத 



நூல்கள் ஏபதனும் எஞ்சிக் கிடக்குபமா என்ை ேே்ோதசயில் நூலக உதவியாளரக்ள் 

சு.பயா.இமானுபவலும் அ.ஜடான் ஜோஸ்பகாவும் ச.கே்ததயாவும் சாம்ேல் 

குவியல்கதளக் கிளறிக் ஜகாண்டிருே்த ேிதலதயக் காண முடிே்தது. நூலகம் கருகிக் 

காதர ஜேயரே்்து கிடே்தது ... கயவரக்ள் நூலகத்ததபய புதகத்து விட்டாரக்ள்." 

 

அபனகமாக 1981 பம மாதம் 31-ம் திகதி ேள்ளிரவு 12 மணிக்குே் பின்னர ்ஜவளியான 1981-

ம் ஆண்டு ோழிதழ்கள், வார இதழ்கள் யவுபம (உலகம் முழுவதும்) யாழ்ே்ோண ஜோது 

நூலகத்தின் "ேடுஜகாதல"தயே் ேை்றி விலாவாரியாக எழுதியிருே்தன. அவை்தைே் 

ேை்றிய ஜசய்திே்ேதிவுகளும் அனுதாே அறிக்தககளும் நூலகே்புனரே்ிரம்ாணத்திை்கான 

ேன்ஜகாதடகள், அன்ேளிே்புகள் ேை்றிய தகவல்களும் 1984-ம் ஆண்டு ெுன் மாதம் 

ோன்காம் திகதி ஜவளியிடே்ஜேை்ை புனரே்ிரம்ாணஞ் ஜசய்யே்ேட்ட யாழ்ே்ோணே் 

ஜோதுநூலகத் திைே்பு விழா மலரில் பிரசுரமான மிக முக்கியமான ஓரிரு கட்டுதரகளும், 

ேழம்ஜேரும் நூலகரக்ள் ேை்ேல துதைகதளச ்சாரே்்பதார ்எழுதிய கட்டுதரகளும் 

எரிமதல, ேம்ோடு, புததமே்ஜேண், புதினம் போன்ை பிைோட்டுத் தமிழ் ஏடுகளில் 

பிரசுரமான கட்டுதரகளும் தமிழ் பேஷன், தமிழ் ஜேை், போன்ை இதணயத்தளங்களின் 

ஜசய்தி மை்றும் தகவல்களும் அடங்கிய ஆவணக்கருவூலே் ஜேட்டகமாக 

ஜவளிவே்திருக்கும் இே்த வரலாை்றுத் ஜதாகுே்பு நூல் நூலகர ்என். ஜசல்வராொவின் 

ஜேயதரக் காலஜமல்லாம் எடுத்துதரத்துக் ஜகாண்படயிருக்கும். 

ஏஜனனில் புலம்ஜேயரே்்து பமதலோடுகளுக்குே் போன ஈழத்தமிழரக்ளிபலபய 

ஜேரும்ோன்தமயினர ்தமிழனுக்பகயுரிய புைத்ததயும் அகத்ததயும் ஜதாதலத்துவிட்டு 

சுயமுகம் இழே்து இரவல் முகம் வாங்கிவரும் இன்தைய சூழலிபல என். ஜசல்வராொ 

போன்ைவரக்ளின் இத்ததகய ஜசயை்ோடுகள் மனே்பூரவ்மான போை்றுதலுக்கும் 

ோராட்டுதலுக்குமுரியதவபய. மகத்தான வரலாை்றுத் ஜதாகுே்பு நூலுக்கான இே்தத் 

திைனாய்வுக் கட்டுதரதய பேரறிஞர ்அண்ணா அஜமரிக்க பயல் ேல்கதலக்கழக 

வரலாை்றுத்துதை மண்டேத்தின் வாயில் முகே்பிபல கண்டு ஜசான்ன மகுட 

வாசகத்துடன் ேிதைவு ஜசய்கிபைன். 

"வரலாை்றிடமிருே்து யாரும் ோடம் ேடிே்ேபத இல்தல." 

 

நூலின் பிரதிகள் தோலில் ஜேை விரும்புபவார ்கீழ்க்கண்ட முகவரியுடன் ஜதாடரப்ு 

ஜகாள்ளவும். Mr. N.Selvarajah, 48 Hallwicks Road, Luton , Bedfordshire, LU2 9BH,United Kingdom . (Price 

including postage Sterling Pounds 10.00 Euro 15.00) 
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