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மதிப்பிடப்ஜெற்றது

ஜெர்மனிய புகலிடத் தமிழ் இலக்கியத்தில் புலம்ஜெயர்
தமிழ்ச்சமூகம்
Tamil Diaspora Community in German Tamil Diaspora Literature
த.மேகராசா/ T.Megarajah1

Abstract
This article based on the literature of German diaspora writers and researches about life
challenges of Tamil community who migrated from Sri Lanka and lives in German. It
researches in analytical, sociological, and descriptive approaches.
In this respect, life issues related to Refugee life, career, culture, education, language and
structure of family which were faced by Elam Tamils who tried to live in new environment
have been presented. This research insists the situations of elderly people of Tamil diaspora
worry about younger generation’s behaviour which is against to Tamil culture in present
situation and impossibility of Tamils’ intention which is establishing the identity of Tamils in
future. This article strongly says that trend of diaspora literature and their subjects would
change in future and Tamil diaspora community which lives without identity is in danger of
sinking into the culture of refuge countries.
Keywords: Tamil Diaspora, Community, Culture, identity
அறிமுகம்
காைனித்துே காைத்திலும் அெற்குப் பின்னரும் இைங்ரகயிலிருந்து ெமிழர்கள்
தேவ்மேறு ொடுகளுக்குப் புைம்தபயர்ந்து தென்றிருப்பினும் இைங்ரகயில் கடந்த
முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மமைாக நிைவிய இனமுரண்பாட்டுச் சூழமை
தபருந்தொரகயான ெமிழர்கள் தெர்மனி, இங்கிைாந்து, பிரான்ஸ், சுவிஸ், நார்மே,
இத்ொலி, தடன்மார்க், தெெர்ைாந்து, கனடா, ஆஸ்திமரலியா முெைான பல்மேறு
ொடுகளுக்குப் புைம்தபயர்ந்து தெல்ைக் காரணமாக அரமந்ெது. குறிப்பாக
எண்பதுகளுக்குப் பின்னரான இைங்ரகயின் இனமுரண்பாட்டுச் சூழல் அரசியல்
ெஞ்ெம் ொர்ந்ெ புைப்தபயர்வுக்கு வித்திட்டது. இக்காைப்பகுதியில் மமமைாங்கிக்
காைப்பட்ட இராணுே தகடுபிடிகள், அரெ பரடகளுக்கும் விடுெரை
இயக்கங்களுக்கும் இரடயிைான ெண்ரடகள், இடம்தபயர்வுகள், இயக்க
முரண்பாடுகள், இரே காரைமாக ெரடதபற்ற படுதகாரைகள், கடத்ெல்கள்
ோழ்ெலுக்கான
ொத்தியப்பாட்ரட
இல்ைாதொழித்ெரமயால்
விரும்பிமயா
விரும்பாமமைா
கூடுெைான
ெமிழர்கள்
புைம்தபயர்ந்து
தெல்ை
மேண்டிமயற்பட்டது. தமாழி, நிறம், கைாொரம், காைநிரை, ெட்டம், தொழில்முரற
என்பேற்றால் மாறுபட்ட புதியதொரு சூழலில் ோழ முற்பட்மடாரில் குறிப்பிட்ட
சிைர், ெமது ோழ்வியல் அனுபேங்கரளயும், ொயக உைர்வுகரளயும்
1
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இைக்கியங்களினூடாக தேளிப்படுத்தினர். இத்ெரகய இைக்கியங்கள் புகலிடத்
ெமிழ் இைக்கியம், புைம்தபயர் இைக்கியம், புைச்சிெறல் இைக்கியம் என்று
தேவ்மேறு தபயர்களால் அரழக்கப்படுகின்றன. இரே ஈழத்துத் ெமிழ் இைக்கிய
ேளர்ச்சியில்
புதியதொரு
அனுபேத்திரனயும்
அகை
மொக்கிரனயும்
ஏற்படுத்தியதுடன்
ஈழத்துத்
ெமிழ்
இைக்கியங்கரள
மூன்றாம்
உைக
இைக்கியங்களுடன்
ஒப்பிட்டு
மொக்குேெற்குரிய
வாய்ப்பிரனயும்
தேளிப்படுத்தின. மமலும் ொயகச் சூழலில் மறுெலிக்கப்பட்ட எழுத்துச்
சுெந்திரத்தின் எதிதராலியாகவும் இவ்விைக்கியங்கள் அரமந்ென. புகலிட
இைக்கியங்கள் புைம்தபயர் ெமூகத்ரெ அறிந்துதகாள்ேெற்குரிய முக்கிய
ஆேைங்களாகவும் உள்ளன.
ஆய்வு மொக்கங்கள்
இக்கட்டுரர தெர்மனிய ெமிழ்ச்ெமூகத்தின் ோழ்வியரை எடுத்துரரப்பரெ
முதன்மம மொக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. குறிப்பாக அகதி ோழ்வுக்கு
முகங்தகாடுத்ெல் முெற்தகாண்டு பண்பாட்டுச் சிக்கரை எதிர்தகாண்டிருக்கும்
நிரை ேரரயான ோழ்வியரை எடுத்துரரக்க முரனகிறது.
அத்துடன்
எதிர்காைத்தில்
ெமிழர்
பண்பாட்டு
அரடயாளங்கரளயும்
மேர்கரளயும் தமல்ை தமல்ை இழந்து விடக்கூடிய அபாயத்ரெயும் சுட்டிக்காட்ட
முரனகிறது.
ெவிர தெர்மனிய ெமிழ் எழுத்ொளர்களின் ஆக்கங்கள் ெமிழ்ச்ெமூகத்ரெ எவ்விெம்
பிரதிபலித்து எழுெப்பட்டுள்ளன என்பரெ எடுத்துரரப்பரெயும் மொக்கமாகக்
தகாண்டுள்ளது.
ஆய்வு முரறயியல்
தெர்மனிய புைம்தபயர் ெமிழ்ச் ெமூகத்தின் ோழ்வியல் நிரை எத்ெரகயது? இன்று
ெமிழ்ச்ெமூகம் முகங்தகாடுக்கும் முக்கிய பிரச்சிரன என்ன? ஆகிய முதன்மம
வினாக்களுடன் தெர்மனியில் புைம்தபயர்ந்து ோழும் ெமிழ் எழுத்ொளர்களின்
1987 தொடக்கம் 2017 ேரரயான காைப்பகுதியில் தேளிவந்ெ ஆக்கங்கரள
முெனிரைத் ெரவுகளாகவும் அவ்ோக்கங்கள் தொடர்பான கட்டுரரகள்,
மெர்காைல்கள் முெைானேற்ரறத் துரைநிரைத் ெரவுகளாகவும் தகாண்டு
அேற்ரறப் பரந்ெ ோசிப்புக்கு உட்படுத்தி அேற்றிலிருந்து குறிப்புகள்
தபறப்பட்டு பின்னர் அரே பகுப்பாய்வு தெய்யப்பட்டு முன்ரேக்கப்
பட்டுள்ளன.
தெர்மனியில் இைங்ரகத்ெமிழர்
17, 18ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்மெ தெர்மனி நீண்டதொரு குடிமயற்ற
ேரைாற்ரறக் தகாண்ட ொடாக விளங்குகின்றது. 1970களில் விருந்தின
தொழிைாளர்களும் (Guest - workers) 80களில் அேர்களின் குடும்பங்களும்
தெர்மனியில் குடிமயறினார்கள் (Michaelar.Told, 2014:52). இமெ காைப்பகுதியில்
இைங்ரகயிலிருந்து ெமிழர்கள் அரசியல் ெஞ்ெம் மகாரி தெர்மனிக்குள்
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நுரழந்ொர்கள். எண்பதுகள் காைப்பகுதியில் புைம்தபயர் ெமிழர்கரள ேரமேற்ற
ஒரு நுரழோயிைாக தெர்மனிமய காைப்பட்டது. இக்காைப் பகுதியிலிருந்து
தொடர்ந்து ேந்ெ மூன்று ஆண்டுகளில் தெர்மனிக்குச் தெல்லும் ஆண்களின்
எண்ணிக்ரக அதிகரித்ெது. 1990களில் இடம்தபற்ற கைக்தகடுப்பு, தெர்மனியில்
32702 இைங்ரகயர்கள் ேசித்ெொக உறுதிப்படுத்தியது. 1998இல் 40000–45000
ெமிழர்கள் ோழ்ந்ெனர். தெர்மனிக்கு ேருரக ெந்ெ ெமிழர்களில் ஒரு பகுதியினர்
அங்மகமய அகதி அந்ெஸ்ரெப் தபற்றுக்தகாண்டு ோழ, ஒரு பகுதியினர்
தெர்மனியினூடாக நுரழந்து பல்மேறு ொடுகளுக்கும் தென்றார்கள். புைம்தபயர்
ொடுகளில் 600,000 தொடக்கம் 800,000 ேரரயான ெமிழர்கள் ோழ்ேொகக்
கூறப்படுகின்றது (Thusinta Somalingam, 2015:177). ெற்மபாது தெர்மனியில்
60000 – 65000 ெமிழர்கள் ோழ்ேொக அந்ொட்டுத் தினெரிப் பத்திரிரகச் தெய்தி
மூைம் அறிய முடிகின்றது.
தெர்மனி பல்கைாொர ெரடமுரறகளுக்கு இடமளித்துள்ளது. தேவ்மேறு
ொடுகளின் புைம்தபயர் ெமூகத்தினர் ெத்ெமக்குரிய கைாொர நிகழ்வுகரளயும்
ேழிபாட்டு
மரபுகரளயும்
பின்பற்றுகின்றனர்.
இெற்கு,
புைம்தபயர்
ெமிழ்ச்ெமூகத்தின் முெைாேது ெரைமுரறரயச் மெர்ந்ெ ொயன் என்பேரது
பின்ேரும் கூற்று எடுத்துக்காட்டத்ெக்கொகும்:
“ொன் ஒரு ெமிழ். அத்துடன் இந்து. ொன் ஒவ்தோரு ொளும் பிரார்த்ெரன
தெய்கிமறன். இங்மக ஒரு இந்து மகாயில் உள்ளது” (Michaelar. Told, 2014:145).
தெர்மனியில் ெமிழ்ச் ெமூகத்தின் நிரை
தெர்மனியில் ோழும் ெமிழ்ச் ெமூகம் அகதிோழ்வு, தொழில் நிரை, பண்பாட்டுச்
சிக்கல், கல்வி நிரை, குடும்பச்சிக்கல்கள், ஒடுக்குெல்கள் முெைானரே ொர்ந்து
எதிர்மொக்கும் ெோல்கள் ஆராயப்படமேண்டியனோகும். அவ்விெத்திமைமய
இக்கட்டுரரயும் அரமகின்றது
அகதி ோழ்வு
புைம்தபயர் இைக்கியத்தின் பண்புக்கூறுகளுள் ஒன்றாக அகதி ோழ்வு பற்றிய
அனுபேங்கள் அரமந்துள்ளன. ெமிழர்கள் புைம்தபயர்ந்து தேவ்மேறு
ொடுகளுக்கு அரசியல் ெஞ்ெமரடந்ெமபாது அந்ொடுகள் ெஞ்ெரடந்ெ மக்கரள
ேழிெடத்துேதில் தேவ்மேறு ெரடமுரறகரளக் ரகயாண்டன. இெனால்
புைம்தபயர்ந்மொர்
அகதி
அந்ெஸ்ரெப்
தபறுேதிலும்
அந்ொடுகளின்
குடியுரிரமரயப் தபறுேதிலும் பல்மேறு துயரங்கரள எதிர்மொக்கினர்.
இத்ென்ரம புைம்தபயர் ெமிழர்கள் எதிர்மொக்கிய ஒரு தபாதுப்பிரச்சிரனயாக
அரமந்ெமபாதிலும்
சிை
ொடுகளில்
அரசியல்
ெஞ்ெக்மகாரிக்ரக
தபறும்தபாருட்டுத் ெமிழர்கள் முகாம்களுள் முடங்கிக் கிடந்து அனுபவித்ெ
துயரங்கள் மிகக் கடினமானரேயாகும். குறிப்பாக ஜெர்மனியில் அதிகமான
அகதிகள் ெஞ்ெமரடந்ெரமயினால் தெர்மனிய அரசு தெருக்கடியான நிரைரயச்
ெந்திக்க மெர்ந்ெது. அரசியல் ெஞ்ெம் ேழங்குேதில் ொமெங்கள் ஏற்பட்டன.
இெனால் அகதியாகத் ெங்கரேக்கப்பட்ட ெமிழர்களின்
ெஞ்ெக்மகாரிக்ரக
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ஏற்றுக்தகாள்ளப்படாரமயினால் முகாங்களிமை அவர்கள் முடங்கிக் கிடக்க
மேண்டியிருந்ெது. அத்துடன் ெங்க ரேக்கப்பட்ட இடத்ரெ விட்டு தேளிமய
உறவினர்களின் வீடுகளுக்மகா அல்ைது மேறு இடங்களுக்மகா தெல்ைமுடியாெ
நிரையும்
காைப்பட்டது.
இெரன
புைம்தபயர்
இைக்கியங்கள்
பதிவு
தெய்துள்ளன. பார்த்திபனின் 'கனரே மிதித்ெேன்' ொேலின் பின்ேரும் பகுதி
இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் ெரப்படுகின்றது:
“எனக்கு மட்டும் பிடிப்மப?
சும்மா கிடந்து ொப்பிடுறதும் படுக்கிறதும் சீ எண்டு மபாச்சு. அதுொன்
தேளியாை
மபாக
ட்ரற
பண்ணிக்தகாண்டிருக்கிறன்.
பாைகுமார்
தொன்னான்.
எனக்கு அது கூட தேறுத்துப் மபாச்சு. எங்க மபானாலும் நிைரம
ஒண்டுொமன.
இஞ்ெ எல்மைா மேரை தெய்யாரெ. அங்காை மபாகாரெ. இங்காை
மபாகாரெ எண்டு அரடச்சு ரேச்சிருக்கிறாங்கள். மற்ற ொடுகளில் இப்பிடி
இல்ைத்ொமன? மொெல் காசு குடுக்காம மபாய் மேரையச் தெய்யுங்மகா
எண்டு கரைச்சு விடுறானாம்” (பார்த்திபன், 1988:67)
மமலுள்ள கூற்று மேறு சிை ொட்டு அரொங்கங்கள் அகதிகரள தேளியில்
ெடமாடவும் மேரை தெய்யவும் அனுமதித்ெமபாதும் தெர்மனி அரசு அத்ெரகய
ெலுரககரள ேழங்க முடியாதிருந்ெரமரயப் புைப்படுத்துகின்றது.
ேெதிகளற்ற – பாதுகாப்பற்ற முகாங்களில் குறிப்பாக நூறு மபருக்கு ஒரு மைெை
கூடம், ஒரு ெரமயைரற, தேவ்மேறு ொட்டேர்களுடன் ஓர் அரறயில் ோழ்ெல்
என்ற
நிரை
காைப்பட்டதுடன்
படிப்பெற்கும்
தொழில்
புரிேெற்கும்
விருப்பமிருந்தும் தெர்மனி மபான்ற ொடுகள் அனுமதி ேழங்கப்படவில்ரை.
உமாவின் 'மரியானா' என்ற சிறுகரெ தெர்மனிய அரசு அகதிகரள ெடத்திய
தபாறுப்பற்ற விெத்ரெ எடுத்துக் கூறுகின்றது.
தெர்மனி மபான்ற ொடுகள் அகதிகள் தொடர்பில் மமற்தகாண்ட ெடேடிக்ரககள்
காரைமாக மேறு ொடுகளுக்குப் புைம்தபயர்ந்து தெல்ேதில் ெமிழர்கள் ஆர்ேம்
காட்டினர். குறிப்பாக அதிகமான ெமிழர்கள் தெர்மனியினூடாகமே அரசியல்
ெஞ்ெம் மெடிச் தென்ற மபாதிலும் அவ்ோறு தென்ற அரனேரும் அங்கு
நிரைத்திருக்கவில்ரை.
கனடா,
பிரித்ொனியா
மபான்ற
ொடுகளுக்குச்
தென்றுவிட்டனர். இவ்ோறு மேறு ொடுகளுக்குச் தெல்ேதிலும் பல்மேறு
ெோல்கரள எதிர்மொக்கினர். பார்த்திபனின்
'தெரிய ேராெது' சிறுகரெ
தெர்மனியில் ெஞ்ெமரடந்திருந்ெ பாைகிருஷ்ைன் தெர்மனியில் நிருோகக்
தகடுபிடிகள், மபாதிய ெம்பளம் இன்ரம காரைமாகக் கனடா மபாக ஆரெப்பட்டு
பைமுரற முயன்று ரகொகி பின்னும் ஆரெ தீராது, அதமரிக்க கறுப்பினத்ரெச்
மெர்ந்ெ கிறிஸ்மடாபர் பிலிக் என்பேரின் அரடயாளத்துடன் பயைமாகி தென்ற
விமானம் தேடித்துச் சிெறியரமயால் பரிொபகரமாக இறந்துமபான தெய்திரயத்
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ெருகிறது. இக்கரெயில் ேரும் பின்ேரும் பகுதியும் அகதிகள் ெடத்ெப்பட்ட
விெத்திரனமய எடுத்துக் கூறுகின்றது.
“விருப்பந்ொன் காெனுப்ப மேணுதமன்டு. எனக்கு மட்டும் பாெமில்ரைமய?
நிரைரமயள் விளங்காமெ? எனக்கு விளங்கி என்ன? மெமன் அரொங்கம்
எல்மைா எல்ைாத்ரெயும் ரகயுக்க ரேச்சிருக்கு. நீ அரசியல் ெஞ்ெம்
மகாரிய பம்மாத்து அகதி. எப்படிமயா இங்கு ேந்து விட்டாய். உன்ரன
இங்கு தகால்ைப் மபாேதில்ரை. தேடிக்காது. ஒரு மூரையில் இருந்து விட்டு
ொங்கள் பிடித்து அனுப்பும் மபாது ொட்டுக்குப் மபாய்ச்மெர் என்றது மெமன்
அரசு. இெற்குப் தபயர் அரசியல் ெஞ்ெமாம். இந்ெ ொட்டில் ோழ எங்களுக்கு
உரிரம இருக்குது. அரசுகள் மூண்டாம் உைக ொடுகரளச் சுறண்டிச்
ெம்பாதிச்சு
ெங்கரள
ேளத்துக்தகாண்டிருக்குதுகள்.
ொங்கள்
சுறண்டினரெமய எங்களுக்குப் பிச்ரெயாய் மபாடுறதுக்காண்டி மேரை
தெய்ய விடாமல் ஒண்டுக்கும் ஏைாெேர்களாய் எங்கரள ஆக்கிக்
தகாண்டிருக்குதுகள்” (பார்த்திபன், 2017:121-122)
தபா.கருைாகரமூர்த்தியின் 'ோழ்வு ேெப்படும்'(1996) ொேல் மமற்கு தெர்மனியில்
அகதி முகாமாகவுள்ள டியூலிப்ஸ் ம ாட்டலிலுள்ள மூன்றாம் ெளத்தில் ெங்க
ரேக்கப்பட்டுள்ள இைங்ரக அகதிகளான முத்துராொ, அத்ரேகன், திைகன்,
ெகுைன் ஆகிமயாரது அன்றாட ோழ்ரேச் சித்திரிக்கின்றது. இந்ொேைாசிரியரின்
மற்தறாரு ொேைாகிய 'ஒரு அகதி உருோகும் மெரம்'(1996) ொேல் அென்
ெரைப்புக்கு ஏற்றோமற இைங்ரகத் ெமிழர் ஒருேர் அகதியாக நுரழேது
தொடக்கம் அரசியற் ெஞ்ெத்ரெப் தபற்றுக்தகாள்ேெற்கு ொெகப்பாடுள்ள ொட்டில்
மெர்ேது
ேரரயில்
எதிர்தகாள்கின்ற
பல்மேறு
இடர்ப்பாடுகரளயும்
பிரச்சிரனகரளயும் எடுத்துக் கூறுகின்றது.
இைங்ரகயிலிருந்து புைம்தபயர்ந்து தென்மறார் ொம் தெல்ைமேண்டிய ொட்டிற்குச்
தென்றனராயினும் எங்குச் தெல்ேதென்று தெரியாமல் அல்ைது தெல்ைமேண்டிய
இடம் தெரிந்ொலும் அவ்விடத்திற்கு எவ்ோறு மபாய்ச் மெர்ேதென்று தெரியாது
அரைந்து துன்பப்பட்டனர். கருைாகரமூர்த்தி 'தபர்லின் நிரனவுகள்' என்ற நூலில்
ொன் இைங்ரகயிலிருந்து புைம்தபயர்ந்து தெர்மனிக்குச் தென்று அரைந்து
துன்பப்பட்டரமரய எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
எண்பதுகளிலிருந்து
அரசியல்
ெஞ்ெக்
மகாரிக்ரகயாளர்களின்
ேருரக
அதிகரிக்கத் தொடங்கியதும் தெர்மன் அரசு அகதிகள் தொடர்பில் கேனம்
தெலுத்ெத் தொடங்கியது. காேல்துரறயினர் அகதிகரளக் கண்காணிக்கத்
தொடங்கினர்.
அச்சூழலில்
தெர்மனிரய
ேந்ெரடந்ெ
ெமிழர்கள்
காேல்துரறயினரிடம் அகப்படாமல் தேவ்மேறு முரறகளில் இடம்விட்டு
இடம்மாறி உழன்றரமரயக் கருைாகரமூர்த்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்: அென் ஒரு பகுதி
எடுத்துக்காட்டாகத் ெரப்படுகின்றது:
“மேறு ஆட்களின் பயைக் கடவுச்சீட்டுக்களில் ெம் ெரைகரள
மாற்றிக்தகாண்டு மமற்கு தெர்மனியுள் சுளுோக நுரழந்ொர்கள்.
ெரைகரள மாற்றாமலும் மொற்ற ஒற்றுரமரய ரேத்துக்தகாண்டும்
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ஒருேரின் கடவுப் புத்ெகத்தில் இன்தனாருேர் தெல்லும் மாயங்களும்
நிகழ்ந்ென. சிைர் மமற்கு தபர்லினில் தொடருந்தில் பகுப்பரறகளுக்குள்
ஏறியதும் ஏரனய பயணிகள் ேரமுன்பொக இருக்ரகயின் அடியில்
புகுந்து படுத்துக்தகாண்டு மமற்கு தெர்மனியுள் சுளுோக நுரழந்ெனர்.
சுண்ைாகச் ெந்ரெயில் மரக்கறி வியாபாரம் பண்ணிக்தகாண்டிருந்ெ
விடரைப் ரபயன் ஒருேன் இவ்ோறு இருக்ரகயின் கீழாகப் படுத்து
மமற்கு தபர்லினிலிருந்து மமற்கு தெர்மனிக்குப் மபானான். மமற்கு
தெர்மனியில் அேன் அரடந்ெ ெகரமும், விஸா ெரடமுரறகளும்
அேனுக்குப் பிடிக்கவில்ரை, அமெ இருக்ரகக்கீழான முரறயில் படுத்துப்
பாரீஸுக்குப் மபானான். பாரீஸும் அேனுக்குப் பிடிக்காமல்மபாகமே
திரும்பவும் தெர்மனியின் மேதறாரு ெகரத்துக்கு ேந்ொன்” (1996:66)
மமலுள்ள பகுதி ெமிழர்கள் எவ்ோறு தெர்மனிக்குள் நுரழந்ொர்கள் என்பரெயும்
பின்னர் தெர்மனிக்குள்மளமய தபாருத்ெமான இடம்மெடி எவ்ோதறல்ைாம்
அரைந்ொர்கள் என்பரெயும் புைப்படுத்துகின்றது.
தொழில் நிரை
தொழிலுக்காக எதிர்பார்க்கப்படும் கல்வித்ெரம், தொழிலுக்கான அனுபேங்கள்
என்பரே ொட்டுக்கு ொடு மேறுபட்ட ெகுதிப்பாடுகரளக் தகாண்டரேயாகும்.
ொம்
அரசியல்
ெஞ்ெமரடந்ெ
புகலிடொடுகளில்,
தொழிரைப்
தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய
ெகுதிப்பாடு
அற்றேர்களாகமே
தபரும்பாைான
ஈழத்ெமிழர்கள் காைப்பட்டனர். ஈழத்தில் உயர்கல்வி ொர் ொன்றிெழ்கரளப்
தபற்றிருந்ெேர்களாலும்கூட புகலிட ொட்டில் அத்ெரகய கல்வி நிரைக்மகற்ற
தொழிரைப் தபற முடியாதிருந்ெது. இென்காரைமாகத் தொழில் மெடியரைெல்,
தொழிலில்
உறுதிப்பாடின்ரம,
தபாருத்ெமில்ைாெ
தொழிைாயினும்
தெய்யமேண்டியிருந்ெரம, தொழிலின்றித் ெனிரமயில் ோடுெல் எனப் பை
ெோல்கரள எதிர்மொக்கினர். புகலிட ொடுகளில் அந்ொட்டேர்கள் தெய்ய
விருப்பம்தகாள்ளாெ கழுவுெல், கூட்டுெல் ொர்ந்ெ மேரைகரளமய புகலிடத்
ெமிழர்கள்
தெய்ய
மேண்டிய
அேைநிரை
காைப்பட்டது.
இெரன,
தபா.கருைாகரமூர்த்தி பின்ேருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்:
“மகாரட காைம் பிறக்கவும் ஒரு ொள் இன்று தொடக்கம் புதிொக ேந்ெ
Auslaender (விமெசிகள்) மற்றும் தபாருளாொர அகதிகள் எேரும்
மேரைகள் தெய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என தெர்மன் அரசு
பட்டேர்த்ெமாக அறிவித்ெது. விதிவிைக்காக
ஒரு உப விதியும்
தெய்யப்பட்டிருந்ெது. அஃது இேர்கள் உைேகங்களில் தெர்மன்காரர்
தெய்ய மனப்படாெ மகாப்ரப கழுவுெல், அதிகாரையில் ஒரு மணிக்கு
விடுகளுக்குச் தெய்திப்பத்திரிரககள் விநிமயாகித்ெல் மபான்ற சிைேற்ரறச்
தெய்யைாம் என்பொகும்” (மமைது:107)
மமற்கூறியேற்றுக்கு மமைதிகமாக பிறிமொரிடத்திலும்,
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“இங்கும் முப்பது ேருஷங்களாக அதிகாரையில் தபர்லினின் எந்ெப்
பகுதிரயயாேது
ஒருெரம்
ேைம்
ேந்தீர்களாயின்
அங்மக
எங்குைக்தகாழுந்தொன்று ேண்டியிமைா மிதியுந்தியிமைா பத்திரிரக
விநிமயாகித்துக்தகாண்டிருப்பரெக் கண்மடகைாம். அொேது அஃது
ெம்மேர்களுக்மகயான தொழில் என்றாகிப் மபானது” (மமைது:107).
இைங்ரகயில் உறவினர்கரள விட்டுத் ெனித்ெனியாகமே தபரும்பாலும்
ெமிழர்கள் புைம்தபயர்ந்ொர்கள். பின்னமர குடும்பத்தினரர இரைத்துக்
தகாண்டனர்.
புகலிட
ொட்டில்
அகதிமுகாம்களில்
இருந்ெமபாதிலும்
அகதிகளுக்காகக் தகாடுக்கப்படுகின்ற உெவிப் பைத்தில் சிக்கனத்ரெப் மபணி
உறவினர்களுக்குப் பைம் அனுப்பமேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிரை காைப்பட்டது.
அவ்மேரளயில் பைம் எப்படிக் கிரடக்கின்றதென்ற மகள்விக்குப் பதிைாக
ஏொேதொரு மேரை தெய்ேொகப் தபாய்ரயச் தொல்லிக் கடிெம் எழுதி
அனுப்புகின்ற நிரைரமயும் காைப்பட்டுள்ளது. இெரன, தபா.கருைாகரமூர்த்தி
பின்ேருமாறு பதிவு தெய்துள்ளார்.
“ெமூக உெவிகள் அலுேைகம் ெரும் 300 மார்க்கில் ஒவ்தோருேரும்
எப்படியாேது 100 மார்க்ரக மெமித்து ஊருக்கு அனுப்பிவிடுோர்கள்.
பைவிரடச் தெைரேக் குரறப்பெற்காக 3 மாெத்துக்தகாருமுரற
அனுப்புேமெ சிக்கனமான ெரடமுரற. பைம் எப்படிக்கிரடத்ெது
எனக்குரடயும் வீட்டுக்காரர்களுக்கு கடிெங்களில் ஒரு பூக்கரடயில்
சிைமணிமெரம் மேரை தெய்கின்மறன் என்மறா, ஒரு மளிரகக்கரடயில்,
கடொசி அட்ரடகளில் ேரும் தபாருட்கரளப் பிரித்து விறாக்ரககளில்
அடுக்க சிைமணிமெரங்கள் உெவி தெய்கிமறன் என்மறா கற்பரனக்மகற்பப்
தபாய்கள் முரடயப்படும்” (மமைது:76)
அமெமேரள சிைர் ெமக்கு ேழங்கப்படும் உெவிப் பைத்தில் ஒரு தொரகரயத்
ெம் வீடுகளுக்கு அனுப்பமேண்டிய நிரையிருந்ெரமயால் தெர்மனியர்கள் ெமது
ொய்களுக்கும் பூரனகளுக்கும் உைோக ோங்கிக்தகாடுப்பனேற்ரற ொம்
ோங்கி உண்டு ோழ்ரேக் கழித்ெரமரயயும் இைக்கியங்கள் பதிவுதெய்துள்ளன.
பண்பாட்டு முரண்
பண்பாடு
மனிெர்களாலும்
அேர்கள்
ோழும்
சூழைாலும்
கட்டரமக்கப்படுேொகும். 'மனிெ சிந்ெரனரயயும் ெடத்ரெரயயும் ெமூகரீதியாக
ஒழுங்குபடுத்துேமெ பண்பாடாகும்' என்பார் Edward Tylor (கிருஸ்ைராொ, மொ,
2010:6). பண்பாடு ெமூக அரடயாளப்படுத்ெலின் அடிப்பரடக் கூறாகவும்
விளங்குகின்றது.
ஈழத்ெமிழர்க்தகனத்
ெனித்துேமான
பண்பாட்டம்ெங்கள்
உள்ளன. அது ெமிழர்களின் அரடயாளமாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. காைனித்துே
காைத்திலிருந்து ெற்காைம் ேரரயும் கீரழத்மெய ெமூகத்தின் பண்பாட்டு மேர்கள்
சிரெவுகரளச் ெந்தித்து ேரும் அமெமேரள அேற்ரறப் பாதுகாக்கும்
கரிெரனகளும் இடம்தபறுகின்றன. இச்சூழலில் 'புைம்தபயர்ந்து தென்மறாரும்
ொம்
ோழுகின்ற
ொடுகளிலும்
ெம்
பண்பாட்டு
ெரடமுரறகரள
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மமற்தகாள்கின்றனர்'(Gamlen,

இவ்ேழி ெமிழர்களும் ொம் புைம்தபயர்ந்து ோழும் ொடுகளில் ெம் பண்பாட்டு
ெரடமுரறகரளத் தொடரவும் அரடயாளப்படுத்ெவும் முற்படுகின்றனர். எனினும்
இது ெோல்மிக்கதொன்றாகமே காைப்படுகின்றது. முற்கூறியென் படி பண்பாடு
நிைத்துடனும் மனிெர்களுடனும் தொடர்புரடயதென்ற ேரகயில் ெமிழர்களின்
பண்பாடும் புைம்தபயர் ொடுகளின் பண்பாடும் மேறுமேறானொக இருப்பமெ
இெற்கான அடிப்பரடயாகும்.
புைம்தபயர் ொடுகளிமைமய பிறந்து அங்குள்ள பிள்ரளகளுடன் பழகி ோழத்
ெரைப்பட்ட
இைங்ரகப்
புைம்தபயர்
பிள்ரளகள்
அந்ொடுகளின்
பண்பாடுகரளயும் பழக்கேழக்கங்கரளயும் பின்பற்றி ெடப்பதும் புைம்தபயர்
மெெத்தின் ெமூகத்துடன் இரைோக்கம் தபறுேதும் ெவிர்க்கமுடியாெொகும்.
தெர்மனியில் ோழும் புைம்தபயர் ெமிழ்ப் தபண்ைாகிய அன்பராெனி, ொதனாரு
தெர்மனிய ெமூொயத்ரெச் மெர்ந்ெேள் என்று ஏற்றுக்தகாள்ேரெ அேளது
பின்ேரும் கூற்று எடுத்துக்காட்டுகின்றது:
“ொன் ஒரு பல்கைாொர அல்ைது பல்லின ெமுொயத்தில் ேளர்க்கப்பட்மடன்.
மேறு ோர்த்ரெகளில் கூறுேொனால் ொன் நூறு வீெம் தெர்மன். ெமிழ்
அல்ை. ொன் ஒரு தபருெகரப்பகுதியில் ேளர்ந்ெ ெமிழ் மொற்றம் தகாண்ட
ஒரு தெர்மன் குடிமகள்” (Michaelar.Told, 2014:128)
புைம்தபயர்
ொடுகளின்
பண்பாட்ரடக்
ரகக்தகாள்ள
முற்படும்
ெம்
பிள்ரளகளின் ெடத்ரெகரளக் கண்டு தபற்மறார்கள் (இேர்கள் தபரும்பாலும்
ஈழத்திலிருந்து புைம்தபயர்ந்து தென்று ஈழத்துப் பண்பாட்ரட புைம்தபயர்
ொடுகளிலும் மபை நிரனப்பேர்கள்) அெரனப் பாரிய பண்பாட்டுக்தகாரையாக
– அதிர்ச்சியாகப் பார்க்கின்றனர். இெரன தெர்மனியில் ோழும் புைம்தபயர் ெமிழ்ச்
ெமூகமும் எதிர்தகாண்டுள்ளது. தபா.கருைாகரமூர்த்தியின் 'கிழக்கு மொக்கிச் சிை
மமகங்கள்' நூலிலுள்ள 'பர்ேெங்களும் பாொளங்களும்' என்ற கரெ, புைம்தபயர்
சூழலில் ென் பிள்ரள தொடர்பாக ொய்க்கு இருக்கும் அச்ெமான மனநிரையிரன
எடுத்துக் கூறுகின்றது.
திருமைத்திற்கு முந்ரெய பாலியல் ெடத்ரெ என்பது ெமிழ்ப்பண்பாட்டிற்கு
முரைானொகும். தெர்மனி தேளிப்பரடயான பாலியல் ெடத்ரெ தகாண்ட
ொடாகும்.
அந்ொட்டில்
திருமைத்திற்கு
முன்ரனய
பாலியல்
உறவு
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட பண்பாட்டம்ெமாகும். தபற்மறாருடன் ெமது படிப்பிற்குத்
மெரேயான பைத்ரெ எதிர்பார்க்காெ அந்ொட்டுப் பிள்ரளகள் பால்விரனச்
தெயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுப் பைத்திரனச் ெம்பாதித்துக் கல்வி கற்கின்ற நிரையும்
தெர்மனியில்
உண்டு.
இெரன,
தபா.கருைாகரமூர்த்தியின்
'தபர்லின்
நிரனவுகள்'(2014) என்ற நூல் தெளிோகக் கூறுகின்றது. இத்ெரகய
பால்விரனப் பண்பாட்ரடக்தகாண்ட ொட்டில் ெமிழர் பண்பாட்ரட சிரெயாமற்
மபணுேதென்பது ெோல் மிக்கொகமே உள்ளது. ெமிழர் பண்பாட்ரட அழியாது
மபை முற்படும் இைங்ரகப் புகலிடத் ெமிழர்கள் ெம் பிள்ரளகளுக்கு
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இைங்ரகயில் திருமை ெம்பந்ெங்கரளச் தெய்துதகாள்ேதும் உண்டு. எனினும்
இருமேறுபட்ட பண்பாட்டுச் சூழல்களுக்குள் ோழ்ந்து பின்னர் இரைந்து
ோழ்கின்றமபாது முரண்பாடுகள் காரைமாகப் பிரிந்துதெல்கின்ற நிரையும்
காைப்படுகின்றது.
புைம்தபயர்ந்து
ோழும்
ெமூகதமான்று
ென்
ொய்ொட்டின்
பண்பாட்டு
அரடயாளங்கரள
இழத்ெல்
தபாதுோனதொரு
அம்ெமாகும்.
இெற்குப்
புைம்தபயர் ெமிழ்ச் ெமூகமும் விதிவிைக்கல்ை என்பரெ தெர்மனிய புைம்தபயர்
ெமிழ் இைக்கியங்கள் ஆொரப்படுத்துகின்றன.
கல்வி நிரை
இைங்ரகயில் இடம்தபற்ற தகாடிய யுத்ெம் ெமிழர்களின் கல்வியில் தபருத்ெ
ொக்கங்கரள ஏற்படுத்தியது. இைங்ரகயின் ேடக்கு மற்றும் கிழக்குப்
பிரமெெங்கரளச் மெர்ந்ெ தபருமளோன இரளய ெமூகத்தினர் மபாராட்டத்தில்
பங்தகடுத்ெனர். இெனால் 1980களுக்குப் பின்னர் ெமிழர் கல்வியில் வீழ்ச்சிகள்
ஏற்பட்டன. இப்பின்புைத்தில் இக்காைப்பகுதியில் புைம்தபயர்ந்து தென்ற
ெமிழர்கள் ொம் புகலிடம் தபற்ற ொடுகளில் ெமிழர் கல்விரய ேளர்க்கும்
ெடேடிக்ரகககளில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பாக, புைம்தபயர் ெமிழர்கள் ெமிழ்தமாழி,
ெமிழ்ப்பண்பாடு, ெமிழர் ஒருங்கிரைப்பு என்பேற்ரற மொக்காகக் தகாண்டு
ெமிழ்ப் பள்ளிக்கூடங்கரள உருோக்கினர். புைம்தபயர் ொடுகளில் ெமிழ்ப்
பள்ளிக்கூடங்கரள நிறுவிச் தெயற்பட்டரம தொடர்பாக துசிந்ொ மொமலிங்கம்
குறிப்பிடும் பின்ேரும் கூற்று மொக்கத்ெக்கொகும்:
“1980களிலிருந்து புைம்தபயர்ந்ெ ெமிழர்கள் ஒரு ென்னாட்சி மற்றும்
இரறயாண்ரம தகாண்ட ொயகத்திற்கான விருப்பத்ொல் உந்ெப்பட்டு,
ெமிழ்க்
கைாொரத்ரெ
ரமயப்படுத்திய
கல்வியில்
ேலுோன
அர்ப்பணிப்ரப ேளர்த்துக்தகாண்டனர். அேர்களின் தமாழி மற்றும்
கைாொர பாரம்பரியத்ரெ இழப்பரெத் ெடுக்க புைம்தபயர்ந்ெ காைத்தின்
தொடக்கத்தில் ெமிழ்ப்பள்ளிக் கூடங்கரள சிறிய அளவிைான உள்ளூர்
ெட்பு மற்றும் குடும்ப மெரேகளாகத் தொடங்கினர். பின்னர் அரே
புைம்தபயர்ந்ெ எல்ைா ொடுகளிலும் நிறுேனமயமாக்கப்பட்டன” (Thusinta
Somalingam , 2015:178).
2014 இல் மமற்தகாண்ட ஆய்வில் தெர்மனியில் 6500 மாைேர்கரளயும் 941
தொண்டர் ஆசிரியர்கரளயும் தகாண்ட 136 பாடொரைகள் உள்ளரமரய
துசிந்ொ மொமலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்பள்ளிக்கூடங்களின் தெயற்பாடுகள்
இைங்ரகயின் புைம்தபயர் சிறுேர்கரள மொக்காகக் தகாண்டிருந்ெரமரய
அேரது பின்னுள்ள கூற்று எடுத்துக் கூறுகின்றது:
“இைங்ரகயிலிருந்து புைம்தபயர்ந்து ேந்ெ ெமிழ்க்குழந்ரெகளுக்காகமே
இப்பள்ளிக்கூடங்கள் அரமக்கப்பட்டன. ஏதனனில் இங்மக இைங்ரகத்
ெமிழரின் தமாழி மற்றும் கைாொரங்கள் மட்டுமம கற்பிக்கப்படுகின்றன”
(மமைது:180)
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புைம்தபயர்
ெமிழ்ச்சிறுேர்கள்
ெமிழ்ப்பள்ளிக்கூடங்களிலும்
தெர்மனிய
பள்ளிக்கூடங்களிலும்
கல்விரயப்
தபற்றுக்தகாள்ளும்
தெயற்பாடுகள்
ெரடதபற்றன. எனினும் இைங்ரகயிலிருந்து புைம்தபயர்ந்து தென்மறாருக்கான
கல்வி என்பது ெோல்மிக்கதொன்றாகமே காைப்பட்டது. குறிப்பாக எண்பதுகள்
காைப்பகுதியில் புைம்தபயர்ந்து தென்றேர்களில் பைர் இைங்ரகயிலிருந்து
எத்ெரகய கல்வி நிரையுடன் தென்றார்கமளா அமெ நிரையுடமனமய
ோழமேண்டிய நிரை தெர்மனியில் இருந்ெது. தெர்மனிய தமாழியின்
கடினென்ரம, குடும்பச்சுரம, ேயது நிரை இரே காரைமாக முெைாேது
பரம்பரரரயச் ொர்ந்ெ ெமிழர்களின் கல்வி நிரை பாதிக்கப்பட்டது.
தெர்மனிய தமாழிப் பரிச்ெயம் இன்ரமயால் தபற்ற ார் ெமது பிள்ரளகள் கற்கும்
பாடொரையுடமனா
ஆசிரியர்களுடமனா
தொடர்புகரளப்
மபணுேதிலும்
ெோல்கரள
எதிர்தகாள்ளும்
நிரை
காைப்பட்டது.
அமெமேரள
அந்நியப்படுத்ெப்பட்ட - உறவுகளின் தொடர்பற்ற தெர்மனிய சூழல் காரைமாக
தபற்மறார் 'கெட்' பார்ப்பரெ ஒரு தீவிர தபாழுதுமபாக்குச் தெயற்பாடாக
மமற்தகாள்ளும் நிரையும் அெனால் குழந்ரெகளின் கல்வி கற்கும் சூழல்
அற்றுப்மபான
நிரையும்
தெர்மனியில்
பரேைாகக்
காைப்படுகின்றது.
'அத்திோரமில்ைாெ கட்டடங்கள்' சிறுகரெ கல்வி கற்கும் சூழரை இழந்து நிற்கும்
விமனாத்தின் பரிொப நிரையிரன எடுத்துக் கூறுகின்றது.
ஒடுக்குெரை எதிர்தகாள்ளல்
புைம்தபயர்ந்து தென்ற ெமிழர்கள் ொம் புகலிடம் தபற்ற ொடுகளிலுள்ள
அடிப்பரட ோெ மற்றும் தீவிர மபாக்குரடயேர்களால் நிறம், தமாழி ொர்ந்து
பல்மேறு விெமான ஒடுக்குமுரறகரள எதிர்தகாண்டனர். குறிப்பாக ெேொஜிகள்
புைம்தபயர்
மெெத்தில்
பிறொட்டேர்களின்
ெடத்ரெகரளக்
கண்டு
தபாறாரமப்படுபேர்களாகவும்
கைேரங்கள்
தெய்பேர்களாகவும்
காைப்பட்டனர். தெர்மனி, சுவிஸ், மொர்மே, பிரான்ஸ் முெைான ொடுகளில்
ெேொஜிகளின் தெயற்பாடுகள் விமெசிகரளத் துன்பப்படுத்தும் ேரகயில்
காைப்படுகின்றன. தெர்மனியில் ோழும் ெமிழர்கள் ெேொஜிகளால் பாதிப்புக்கு
உள்ளாகுேரெ பார்த்திபன் கனரே மிதித்ெேன் ொேலில் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
புகலிட மெெத்தில் கறுப்பின மக்களுக்தகதிரான தபாதுோன ஒரு ஒடுக்குெைாக
நிறோெம்
காைப்படுகின்றது.
கறுப்பினத்ெேர்கள்
கீழ்த்ெரமானேர்கள்
என்பதுடன் ேறுரமயுற்ற ொடுகளிலிருந்து ேந்ெேர்கள் என்றும் கருதும்
மமனாநிரை தேள்ரள இனத்ெேர்களின் ஒரு பகுதியினரிடம் காைப்படுகின்றது.
குறிப்பாக அடிப்பரடோெ தெயற்பாடுகரள மமற்தகாள்ளும் சுமெசிகளிடம்
காைப்படுகின்றது. இெனாமைமய அேர்கள் ெமிழர்கள் உள்ளிட்ட கறுப்பின
மக்கரள கறுப்புப் பன்றிகள், பன்றி ொய், பன்றி அகதி முெைான தொற்கரளப்
பயன்படுத்தி
ெமிழர்கள்
மீது
தேறுப்ரபயும்
மகாபத்ரெயும்
தேளிப்படுத்துகின்றார்கள்.
புைம்தபயர்ந்ெ
இைங்ரகத்
ெமிழர்களில்
தபரும்பாைாமனார் யாழ்ப்பாைத் ெமிழர்களாேர். இேர்கள் ொதிமமைாண்ரமச்
ெமூகத்திற்குள் ோழ்ந்ெேர்கள். ஏரனய ெமூகங்கரள ஒடுக்கியேர்கள் ஒரு
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பகுதியினர். ஒடுக்கப்பட்டேர்கள் ஒரு பகுதியினர். இேர்கள் யாேரும் புகலிட
ொடுகளில் நிறோெம், இனோெம், மேற்று ொட்டேர்கள் என்ற அடிப்பரடகளில்
துயரங்கரள அனுபவிப்பேர்களாக மாறியிருப்பரெமய பை இைக்கியங்கள்
பிரதிபலித்து நிற்கின்றன. பார்த்திபனின் 'அத்திோரமில்ைாெ கட்டடங்கள்' சிறுகரெ,
தெர்மனிய பாடொரையில் கல்வி கற்கும் ெமிழ்ச் சிறுேனான விமனாத்,
மார்க்மகாஸ் என்ற தேள்ரள இனச் சிறுேனால் கறுப்பன் என்றும் கறுப்பமன
உனது ொட்டுக்குப்மபா என்றும் கூறி துன்புறுத்துேரெ எடுத்துக் கூறுகின்றது.
“பந்ரெ எடுக்க ஓடிேந்ெ விமனாத் ெவிர்க்க முடியாமல் மார்க்மகாஸின்
காரை மிதித்து விட்டான். யாரும் எதிர்பார்க்காெ விெமாக மார்க்மகாஸ்
விமனாத்ரெ அடித்து விட்டான்.
'கறுப்பன்'
விமனாத்துக்கு அடியுடன் அேன் பின்னர் தொன்னதும் மெர்ந்து ேலித்ெது.
கண்கள் திரரயிட கன்னத்ரெத் ெடவியபடி புத்ெகப் ரபரயத் தூக்கிக்
தகாண்டான்.
யாரும்
அேனுக்கு
ஆெரோகக்
கரெக்கவுமில்ரை.
ெடந்ெரெ
விொரிக்கவுமில்ரை. தகாஞ்ெ மெரம் தமௌனமாக நின்று விட்டு மறுபடி
ெங்கள் விரளயாட்டுகரளத் தொடர்ந்ொர்கள்..
'உன்னுரடய ொட்டுக்குத் திரும்பிப் மபா'
பின்னால் மார்க்மகாஸ் கத்துேது விமனாத்துக்குக் மகட்டது. கண்ணீர்த்
துளிதயான்று ேலிக்கும் கன்னத்ரெத் ெடவி விழுந்ெது.
'எந்ெ ொடு?'
'ொன் எங்க மபாக மேணும்?'
'ொன் ஏன் இங்க இருக்க மேணும்?'
'என்மனாட படிக்கிற எல்ைாரும் தேள்ரளயாயிருக்க ொன்மட்டும் ஏன்
கறுப்பாயிருக்க மேணும்?'
'ொன் கரெக்கிற பாரெ மட்டும் ஏன் மேறயாயிருக்க மேணும்?'
'ஏன் என்மனாட ஒருத்ெரும் ேடிோப் பழகினமில்ரை?'
'ஏன் மார்க்மகாஸ் அடிச்ெேன்?'
எந்ெ ஒரு மகள்விக்கும் விமனாத்ொல்
விரட தெரிந்துதகாள்ள
முடியவில்ரை. ென்ரன எல்மைாரும் விரட்டுேது மபாைவும், மகலி
தெய்ேது மபாைவுமான உைர்வு அேரன ேருத்தியது.
................................................................................................
விமனாத் கரளத்துத் தூங்கிப் மபாயிருந்ொன். கனவில் மார்க்மகாஸ் ேந்து
'கறுப்பமன உனது ொட்டுக்குப் மபா' என்று காைால் உரெத்ொன்”
(பார்த்திபன், 1989:87).
மமைதிக ேகுப்பு ேெதிகளுடன் தடாச் பாடத்ரெ மிகுந்ெ கேனத்துடனும்
ஈடுபாட்டுடனும் கற்று ேரும் சிமனகாவுக்கு, திறரமக்கு ஏற்ற 'புள்ளி' பரீட்ரெயில்
கிரடக்காமல் மபானரமக்கு இனோெமம காரைதமன்பரெ நிருபாவின்
'உங்களுரடய மகள் ெல்ை தகட்டிக்காரி' கரெ எடுத்துக் கூறுகின்றது.
சிமனகாவின் ொய் கல்யாணி ென் மகளின் படிப்பு காரணமாகப் பாடொரைக்குச்
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கருத்துக்கள்

'திருமதி தெல்ேன், எனக்கு உங்கமளாட கரெத்துக்தகாண்டிருக்க மெரம்
இல்ரை. உங்கட பிள்ரள மற்றப்பிள்ரளகளிலும் தகட்டிக்காரிொன்'
'எந்ெ மற்றப்பிள்ரளகள்'
'இந்ெ ேகுப்பில் படிக்கும் மற்ற தேளிொட்டுப் பிள்ரளகள் ேடிோகப்
படிக்கமே மாட்டார்கள். உங்கட பிள்ரள ொலு எடுத்திருக்கிறா. எனது
மாைவி என்கின்ற முரறயில் இந்ெப் புள்ளி திருப்திொன். உங்கட பிள்ரள
தெர்மன் ொட்டேள் இல்ைத்ொமன. தெர்மன் தமாழி உங்கட தொந்ெ தமாழி
இல்ைத்ொமன. அந்ெ ேரகயில் அோ எடுத்ெ புள்ளி ெல்ைதுொன்
(நிருபா,2005:47)
மமற்கூறியோறு ெேொஜிகளின் தெயற்பாடுகளினாலும் நிறோெத்தினாலும்
ெமிழர்கள் மட்டுமன்றி கறுப்பினத்ெேர் உள்ளிட்ட புைம்தபயர் ெமூகம்
ெோல்கரள எதிர்தகாள்ளும் நிரை காைப்படுகின்றது. தெர்மனி பல்பண்பாட்ரட
ஏற்றுக்தகாண்ட
ொடாகவுள்ளமபாதிலும்
இெற்கு
அடிப்பரடோெ
தெயற்பாடுரடய சிறு பிரிவினமர காரைமாகவுள்ளனர்.
குடும்பச்சிக்கல்
குடும்ப உறவு நிரை ொர்ந்து ஏற்படும் சிக்கல்கரளயும் புைம்தபயர் இைக்கியங்கள்
பதிவுதெய்துள்ளன.
புகலிடச்
சூழலிலும்
சீெனத்தினால்
தபண்கள்
பாதிக்கப்படுெல் தொடர்ந்ெேண்ைமம இருப்பரெ புகலிடப் பரடப்புக்கள்
எடுத்துக் கூறுகின்றன. பார்த்திபனின் 'கல்ைான கைேன்' சிறுகரெ, உறவுகளின்
தொடர்பற்ற புகலிட ோழ்வில் அன்பாக ேழிெடத்ெப்படமேண்டிய தபண்,
அேளது கைேனால் சீெனத்ரெ காரைமாக ரேத்து துன்புறுத்ெப்படுேரெ
எடுத்துக் கூறுகின்றது. பார்த்திபனின் 'ஆண்கள் விற்பரனக்கு' ொேலும் சீெனக்
தகாடுரமயிரனமய எடுத்துக் கூறுகின்றது.
தபண்களுக்தகதிரான ேன்முரறகள் பை ெளங்களிலும் நிகழ்ந்துதகாண்டிருக்கும்
நிரையில் புகலிட ொடுகளில் ோழும் தபண்களும் ெமது கைேன்மாரால்
துன்புறுத்ெலுக்கு
உள்ளாக்கப்படுேரெ
காைக்கூடியொகவுள்ளது.
பார்த்திபனின் 'கல்ைான கைேன்' சிறுகரெ, உறவுகளின் தொடர்பற்ற புகலிட
ோழ்வில் அன்பாக ேழிெடத்ெப்படமேண்டிய தபண் அேளது கைேனால்
துன்புறுத்ெப்படுேரெ எடுத்துக் கூறுகின்றது.
புைம்தபயர் ொடுகளில் ெமிழ் இரளஞர்கள் அந்ொட்டுப் தபண்கரளத் திருமைம்
தெய்கின்ற நிரைப்பாடு காைப்படுகின்றது. ெமிழ்ப்பண்பாட்டினால் ஈர்க்கப்பட்ட
அந்ொட்டுப் தபண்கள், இைங்ரகயிலிருந்து தென்ற புைம்தபயர் இரளஞர்கரளத்
தீரமைம் தெய்ய விரும்புகின்றரமயும், இரளஞர்கள் ொம் அந்ொட்டின்
குடியுரிரமரயப் தபற்றுக்தகாள்ேெற்கும் பைத்ரெப் தபறுேெற்கும் ஓர்
உபாயமாக
அந்ொட்டின்
தபண்கரளத்
திருமைம்
தெய்துதகாள்ள
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விரும்புகின்றரமயும்
இெற்கான
முக்கிய
காரைமாகவுள்ளன.
தபா.கருைாகரமூர்த்தியின் 'தபர்லின் நிரனவுகள்' நூலில் பாலியல் ெடத்ரெயில்
ஈடுபடும் தெர்மனிய தபண்ணின் கூற்றாக ேரும் பின்ேரும் பகுதி இங்கு
குறிப்பிடத்ெக்கொகும்:
“எத்ெரனமயா இரளஞர்கள், அதிலும் குறிப்பாக தேளிொட்டுக்காரர்கள்
ெங்கள் விொப் பிரச்சிரனரயச் ெமாளிக்கமோ, பைத்துக்காகமோ
ெடுேயதும் கடந்ெ தபண்கரளத் திருமைம் தெய்து ரகமகார்த்து
இழுத்துக்தகாண்டு திரிகிறார்கமள” (கருைாகரமூர்த்தி,தபா. 2014:374)
ெம்
ெமூக
அரமப்மப
மமைானது
என்று
கருதும்
மனநிரை
ெமிழ்ச்ெமூகத்தினரிரடமயயும் காைப்படுகின்றது. இம்மனப்பாங்கு தெர்மனிய
மக்கரளப் புரிந்துதகாள்ேெற்கும் அேர்களுடன் பழகுேெற்கும் ெரடயாக
உள்ளது. தெர்மனிய தபண்கரளத் ெமிழ் இரளஞர்கள் திருமைம் தெய்ெமபாதும்
தபரும்பாைான திருமைங்கள் நிரைக்கவில்ரை. ெமிழ் இரளஞர்கள் ெமிழ்ப்
தபண்கரள எப்படி நிரனக்கின்றார்கமளா அெரனப் மபான்மற ொம் காெலிக்கும்
தெர்மனிய தபண்கரளயும் மொக்க முற்பட்டனர். இந்நிரையிரன தெர்மனிய
தபண்களால் ெகித்துக் தகாள்ளமுடியவில்ரை. பார்த்திபனின் 'காெல்' சிறுகரெ
ெமிழ்
இரளஞனான
ஜீேனுக்கும்
தெர்மனிய(தடாச்)
தபண்ைான
ஸில்வியாவுக்கும் முரளத்ெ காெல் அறுந்து மபானரமரயயும் தெர்மனிய
தபண்ரை தெர்மனிய பண்பாட்டுப் புரிெலுடன் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாெ ெமிழ்
இரளஞனின் நிரையிரனயும் எடுத்துக் கூறுகின்றது. குறிப்பாக ஆண்
மமைாதிக்கம் தபற்று நிற்பரெயும் ஆணுக்குப் தபண் ெரி நிகர் என்ற நிரையிரன
ஏற்றுக்தகாள்ளாெ
ஆண்
ேர்க்கத்தின்
நிரைப்பாட்டிரனயும்
இன்னும்
சுருங்கக்கூறின் இன்னும் மாறாெ ெமிழ்ச் ெமுகத்தின் குடும்ப அதிகார ெடத்ரெொர்
கீழ்நிரையிரனயும் இச்சிறுகரெயினூடாகப் பார்த்திபன் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
முடிவுரர
1980களின்
காைப்பகுதியில்
இருந்து
இைங்ரகயில்
இடம்தபற்ற
இனமுரண்பாட்டுச் சூழல் காரைமாகப் புைம்தபயர்ந்து தென்ற ெமிழர்களுக்கு
அந்ொடுகள் புகலிடமளித்ென. அென் காரைமாக ஜவவ்மேறு ொடுகளிலும்
புைம்தபயர் ெமிழ்ச் ெமூகங்கள் உருோக்கம்தபற்றன. அப்பின்புைத்திமைமய
தெர்மனியிலும் ஜவவ்மேறு ொட்டுப் புைம்தபயர்ோசிகளுள் ஒரு பிரிோகப்
புைம்தபயர் ெமிழ்ச் ெமூகமும் உருோக்கம் தபற்றது. ஒரு ொட்ரட விட்டு நீங்கிப்
பிறிதொரு
ொட்டில்
தென்று
ோழ்கின்றமபாது
எதிர்தகாள்கின்ற
புதிய
அனுபேங்கரளப்
புைம்தபயர்
ெமிழ்ச்ெமூகமும்
தெர்மனியில்
எதிர்தகாள்ளமேண்டியிருந்ெது. அவ்ேனுபேங்கள் அகதிநிரை, தொழில், கல்வி,
பண்பாடு, தமாழி, காைநிரை என விரிந்து அரமந்ென.
புைம்தபயர்ந்து
தென்று
ொயக
ஏக்கங்கரளயும்
மபாரின்
தகாடிய
ென்ரமகரளயும்
தேளிப்படுத்திய
இைக்கியங்களின்
மெரே
இன்று
அற்றுப்மபாயிருக்கின்றன. இைங்ரகயில் மபார் ஓய்ந்து பத்து ேருடங்கள்
கடந்திருக்கின்றன. மபாருக்குப் பின்னரான ஈழச்சூழல் பற்றிப் புைம்தபயர்
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எழுத்ொளர்கள் எழுதுேதும் குரறந்துவிட்டது. இப்பின்னணியில் ஒருகாைத்தில்
ெமிழர்களின் அகதி ோழ்வு பற்றிய அனுபேங்கரள தெர்மனிய புைம்தபயர்
ெமிழ்
இைக்கியங்களின்
ேழிமய
அறிந்துதகாள்ள
மேண்டியுள்ளது.
அவ்ேரகயில் தெர்மனிய ெமிழ்ச் ெமூகத்தின் ோழ்வியரைப் பிரதிபலிப்
பினோகவுள்ள இைக்கியங்கள் முக்கியமானரேயாகும்.
புைம்தபயர்ந்து தென்ற புதிதில் ெமிழர்கள் எதிர்தகாண்ட அகதி ோழ்க்ரக, தமாழி,
காைநிரை என்பேற்றுக்கு முகங்தகாடுத்ெலுடன் தொடர்புரடய அனுபேங்கள்
ெற்மபாது பரழயனோகிவிட்டன. அரே பற்றிய எழுத்துக்களின் அேசியமும்
காைேதியாகிவிட்டன. ஏரனய புைம்தபயர் மெெங்களில் ெமிழர்கள் ொம் ோழும்
ொடுகளுக்கு ஏற்ப ோழ முற்படுேரெப்மபான்மற தெர்மனியிலும் ோழத்ெரைப்
பட்டுவிட்டார்கள்.
இச்சூழ்நிரையில்
புைம்தபயர்ந்து
தென்ற
மூத்ெ
ெரைமுரறரயச் ொர்ந்மொர் ெமது பண்பாட்டு அரடயாளங்கரள நிரைநிறுத்ெ
முடியாெேர்களாகக் காைப்படுகின்றனர்.
புைம்தபயர் ெமிழ்ச் ெமூகத்திற்கும் இைங்ரகத் ெமிழ்ச் ெமூகத்திற்குமான
தொடர்புகள் எதிர்காைத்தில் குரறந்து தெல்ேெற்கும் புைம்தபயர் இைக்கியத்தின்
ேளர்ச்சி குன்றிப் மபாேெற்குமான ெமூகச்சூழல் பைமாக உருோகி ேருகின்றது.
முெைாேது
புைம்தபயர்
ெரைமுரறயினர்
ொற்பது
ேருடங்கரளக்
கழித்துவிட்டனர். அத்ெரைமுரறயும் அெற்கு அடுத்ெ ெரைமுரறயுமம ெமிழ்ப்
பண்பாட்ரட நிரைநிறுத்தும் மபாக்குரடயேர்களாகக் காைப்பட்டேர்கள்.
அத்ெரைமுரறயினமர புைம்தபயர் இைக்கியத்தில் இைங்ரகத் ெமிழ்ர் என்ற
பிரக்ரஞரய அரடயாளப்படுத்தினார்கள். தமாழி, பண்பாட்டு ெரடமுரற ொர்ந்து
புைம்தபயர் ெமூகம் அரடயாளங்கரள இழக்கும் நிரை காைப்படுகின்றது. இது
ெவிர்க்க முடியாெதொன்றாகும். ெம் முந்ரெமயார் இைங்ரகத் ெமிழர் என்ற
அமடயாளம் அற்றேர்களாக ோழுகின்ற இன்ரறய இரளய ெமூகத்தினரிடம்
இெரன எதிர்பார்க்கமுடியாெ நிரை உருோகியிருப்பரெப் புைம்தபயர் ெமிழ்
இைக்கியங்களினூடாக அறிய முடிகின்றது. தெர்மனிய புைம்தபயர் இரளய
ெமூகத்தினரிரடமய
ெற்மபாது
ெமிழில்
எழுெ
முடியாெ
சூழல்
உருோகியிருக்கின்றது. அென்காரைமாக ஆங்கிைத்திலும் தெர்மன் தமாழியிலும்
இைக்கியங்கரள எழுதுகின்ற நிரை காைப்படுகின்றது.
துமணநூற்பட்டியல்
❖ கருைாகரமூர்த்தி, தபா. (2014), தபர்லின் நிரனவுகள், காைச்சுேடு
பப்ளிமகென்: தென்ரன
❖ கருைாகரமூர்த்தி, தபா. (1996), கிழக்கு மொக்கிச் சிை மமகங்கள், ஸ்மெகா:
தென்ரன
❖ கருைாகரமூர்த்தி, தபா. (1996), ஒரு அகதி உருோகும் மெரம், ஸ்மெகா:
தென்ரன
❖ நிருபா, (2005), அச்ொப்பிள்ரள, தகாழும்பு: ஈகுோலிற்றி கிரபிக்ஸ்
❖ பார்த்திபன், (1989), கல்ைான கைேன், தூண்டில், தெர்மனி
❖ பார்த்திபன், (1989), அத்திோரமில்ைாெ கட்டிடங்கள், தூண்டில், தெர்மனி
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மதிப்பிடப்ஜெற்றது

தமிழியல் ஆய்வு முன்ன ோடி நிறுவ ம்:
போண்டிச்னேரி பிரஞ்சு ஆய்வு நிறுவ ம்
Pioneer Institute in Tamil studies: Institute Français de Pondichéry

முமனவர் ஜவங்கறடசன் பிரகாஷ்/Dr. Venkatesan Prakash2
Abstract
The relationship between Tamil and French begins with the establishment of the French East
India Company in 1674 by French obtaining Pondicherry from the Sultan of Bijapur. FrenchTamil and Tamil-French dictionaries of Muse and Dubui in the nineteenth century, and verbs
in the Dravidian languages of Julian Wenso, texts on Tamil grammar in French, Chintamani
translation in French, Translation of Thirukkural by Gnana Thiago, translation of Acharakovai,
Naladiyar, Nanmanikadai, Gambaramayana Sundarakandam in the nineteenth and twentieth
centuries have made a great contribution to the prosperity of the Tamil language. In the
background, the French Institute of Research, Pondicherry was established in 1955 to conduct
research on the people, culture, nature, etc. of India, based on the agreement between the French
Government and the Government of India. The role and importance of South India in the
history of India in particular is constantly being explored through research. This article
identifies this.
ஆய்வுச்சுருக்கம்
கி.பி.1674ஆம்
ஆண்டில்
பிரஞ்சு
கிழக்கிந்திய
நிறுேனம்
அன்ரறய
பாண்டிச்மெரியுடன் ேணிகத் தொடர்பு மமற்தகாண்டதிலிருந்து ெமிழுக்கும்
பிரஞ்சுக்குமான உறவு தொடங்குகிறது எனைாம். பத்தொன்பொம் நூற்றாண்டில்
முமெ, துபுய் ஆகிமயாரின் பிரஞ்சு ெமிழ் மற்றும் ெமிழ் பிரஞ்சு அகராதிகள்,
பத்தொன்பது மற்றும் இருபொம் நூற்றாண்டில் ெூலியன் தேன்தொ அேர்களின்
திராவிட தமாழிகளில் விரனச்தொற்கள், ெமை தபௌத்ெ மெச் ொன்மறார்கள்,
பிரஞ்சு தமாழியில் ெமிழ் இைக்கைம், சிந்ொமணி தமாழிதபயர்ப்பு முெைான
நூல்கள், ஞாமனா தியாகு அேர்களின் திருக்குறள் பிரஞ்சு தமாழிதபயர்ப்பு,
ஆொரக்மகாரே தமாழிதபயர்ப்பு, ொைடியார், ொன்மணிக்கடிரக, கம்பராமாயை
சுந்ெரகாண்டம் ஆகியேற்றின் தமாழிதபயர்ப்புகள் முெைான அறிஞர்கள் ெமிழ்
தமாழியின் தெழுரமக்கு மிகச் சிறந்ெ பங்களிப்ரபச் தெய்துள்ளனர். இென்
பின்னணியில், பாண்டிச்மெரி பிரஞ்சு ஆய்வு நிறுேனம் 1955ஆம் ஆண்டு பிரஞ்சு
அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் இரடமய ஏற்பட்ட ஒப்பந்ெத்தின் அடிப்பரடயில்
இந்திய மக்கள், பண்பாடு, இயற்ரக, முெைானரே குறித்து ஆராய்ச்சி
தெய்ேெற்காகத் தொடங்கப்பட்ட நிறுேனம். குறிப்பாக இந்தியாவின் ேரைாற்றில்
தென்னிந்தியாவின் பங்களிப்ரபயும் முக்கியத்துேத்ரெயும் தொடர்ச்சியாக
ஆராய்ச்சிகளின் மூைமாக தேளியிட்டுேருகின்றது. இெரன அரடயாளப்
படுத்துகின்றது இக்கட்டுரர.

2

ஆராய்ச்சியாளர், பாண்டிச்சேரி பிரஞ்சு ஆய்வு நிறுவனம், புதுச்சேரி
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குறிச்ஜசாற்கள் : ெமிழியல், ஆய்வு முன்மனாடி, பாண்டிச்மெரி, பிரஞ்சு ஆய்வு
நிறுேனம், Tamil studies, Pondichéry
கி.பி. 1674 ஆம் ஆண்டில் பிரஞ்சு கிழக்கிந்திய நிறுவனம் அன்ம ய
பாண்டிச்றசரியுடன் வணிகத் ஜதாடர்பு றமற்ஜகாண்டதிலிருந்து தமிழுக்கும்
பிரஞ்சுக்குமான
உ வு
ஜதாடங்குகி து
எனலாம்
(https://www.britannica.com/place/Puducherry-union-territory-India).
பத்ஜதான்பதாம் நூற் ாண்டில் முறச (Louis Marie Mousset), துபுய் (Louis Savinien
Dupuis) ஆகிறயாரின் பிரஞ்சு தமிழ் மற்றும் தமிழ் பிரஞ்சு அகராதிகள்,
பத்ஜதான்பது மற்றும் இருபதாம் நூற் ாண்டில் ெூலியன் ஜவன்ஜசா (Julien Vinson)
அவர்களின் திராவிட ஜமாழிகளில் விமனச்ஜசாற்கள், சமண ஜபௌத்த மதச்
சான்ற ார்கள், பிரஞ்சு ஜமாழியில் தமிழ் இலக்கணம், சிந்தாமணி ஜமாழிஜபயர்ப்பு
முதலான நூல்கள் (உ.றவ.சா.வுக்கும் இவருக்கும் இருந்த ஜதாடர்மப உ.றவ.சா
வின்
பதிப்புமரகளிலிருந்தும்
கடிதப்
றபாக்குவரத்திலிருந்தும்
ஜதரிந்துஜகாள்ளலாம்) (றவங்கடாசலபதி, 2018, ப. 308,312,374,409,525.),
ஞாறனா தியாகு (Gnanou Diagou) அவர்களின் திருக்கு ள் பிரஞ்சு ஜமாழிஜபயர்ப்பு,
ஆசாரக்றகாமவ ஜமாழிஜபயர்ப்பு, நாலடியார், நான்மணிக்கடிமக, கம்பராமாயண
சுந்தரகாண்டம் ஆகியவற்றின் ஜமாழிஜபயர்ப்புகள் முதலான அறிஞர்கள் தமிழ்
ஜமாழியின் ஜசழுமமக்கு மிகச் சி ந்த பங்களிப்மபச் ஜசய்துள்ளனர். இதன்
பின்னணியில், பாண்டிச்றசரி பிரஞ்சு ஆய்வு நிறுவனம் 1955 ஆம் ஆண்டு பிரஞ்சு
அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் இமடறய ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பமடயில்
இந்திய மக்கள், பண்பாடு, இயற்மக, முதலானமவ குறித்து ஆராய்ச்சி
ஜசய்வதற்காகத்
ஜதாடங்கப்பட்ட
நிறுவனம்
(https://www.ifpindia.org
/content/indology). குறிப்பாக இந்தியாவின் வரலாற்றில் ஜதன்னிந்தியாவின்
பங்களிப்மபயும் முக்கியத்துவத்மதயும் ஜதாடர்ச்சியாக ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக
ஜவளியிட்டுவருகின் து. பிற்காலத்தில் வரலாறும் இலக்கியமும் ஆராய்ச்சிக்கு
உட்படுத்தப்பட்டன.
இந்நிறுவனத்தின்
அடிப்பமட
றநாக்கமாகக்
கீழ்க்கண்டவற்ம ப் பட்டியலிடலாம்.
-

தமிழுக்கான அடிப்பமட ஆதார றநாக்கு நூல்கமள உருவாக்குதல்
ஜசம்பதிப்புகமள உருவாக்குதல்
ஜமாழிஜபயர்ப்புகமளக் ஜகாண்டுவருதல்

இந்நிறுவனத்தில் நான்கு தும கள் ஜசயல்படுகின் ன.
-

-

இந்தியவியல் தும (தற்காலத் தமிழ், சமஸ்கிருதம்)
சூழலியல் தும
(ஜதன்னிந்தியாவின் பல்லுயிர்ச் சூழல், றமற்குத்
ஜதாடர்ச்சிமமல, கம்றபாடியா முதலான ஜதன்கிழக்காசிய நாடுகளின்
சூழலியல்)
சமூகவியல் தும
(தமிழகத்தில் உமழப்பு, கடன், நீர் றமலாண்மம,
உணவுக் கலாச்சாரம், மரபு, பிராந்தியக் கணிதம், தமிழகத்தில் மீனவச்
சமுதாயம்)

inam:International E_Journal of Tamil Studies
2020, Vol.6 Issue:23

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 சூன் 2020 மலர்:6

இதழ்:22

-

21

புவிவமரபடவியல் தும (எண்ணிய அடிப்பமடயில் புவிமயப் படம்
பிடித்தல், வமரபடம் உருவக்குதல், ஜசயற்மகக்றகாள் துமணயுடன் பருவ
மாற் த்மத ஆராய்தல்)
இந்ொன்கு துரறகளும் ஒன்மறாடு ஒன்று இரைந்து இைக்கியம், பண்பாடு,
ெமூகம், சுற்றுச்சூழல் பற்றித் தொடர்ச்சியாக இயங்கி ேருகின்றன.
இந்தியவியல் துரற
நிறுேனம் தொடங்கப்பட்ட 1955ஆம் ஆண்டு முெல் இந்தியவியல்
துரறயும்
சூழலியல்
துரறயும்
புவிேரரபடவியல்
துரறயும்
இங்கு
தெயல்பட்டுேருகின்றன. மெர்ந்ெ ஆராய்ச்சிக்கு ஒருங்கிரைந்ெ பார்ரே மெரே
என்பரெ உைர்ந்ெ இந்நிறுேனம் ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு அடிப்பரடகளாகக்
கீழ்க்காணும் அணுகுமுரறகரள ேகுத்துக்தகாண்டு தெயல்பட்டது.
- ஒரு ஆராய்ச்சிக்குக் கிமடக்கின் அமனத்துத் தரவுகமளயும் ஒருறசரத்
ஜதாகுத்தல்
- அமடவு உருவாக்குதல் (ஜசால்லமடவு, ஜபாருளமடவு)
- பி
இலக்கியங்களில், புராணங்களில் பயின்று வரும் தகவல்கமளத்
ஜதாகுத்தல்
- வரலாற்று ஆதாரங்கமளத் ஜதாகுத்தல் (கல்ஜவட்டு, ஜசப்றபடு, பயணக்
குறிப்புகள்)
- சூழலியல் சார்ந்த தகவல்கமளத் ஜதாகுத்தல் (தாவர விவரங்கள், நிலவியல்
மாற் ங்கள் முதலானமவ)
- கமலசார் தகவல்கமளத் ஜதாகுத்தல் (கட்டிடம், ஓவியம், சிற்பம், நகர
அமமப்பு முதலானமவ)
- பி வரலாற்றுப் பண்பாட்டுக் காரணிகமளத் ஜதாகுத்து ஒப்பீடு ஜசய்தல்
(பி நாட்டு வரலாற்றுக் குறிப்பு, வணிகத் ஜதாடர்பு, பி நாட்டுக் கல்ஜவட்டு
ஆதாரம் முதலானமவ)
- ஜமாழியியல்
மாற் ங்கமளக்
ஜகாண்டு
அணுகுதல்
(திராவிட
ஜமாழிகளுக்கிமடயிலான ஜதாடர்பு, பண்பாடுகளுக்கிமடயிலான ஜதாடர்பு
முதலானமவ)
- வமரபடம் உருவாக்குதல்
- ஜமாழிஜபயர்ப்பு ஜசய்தல்
நிறுவனத்தின் இச்ஜசயல்பாடுகளுக்குத் றதர்ந்த அறிஞர்கமள வரவமழத்துக்
குழுவாக இமணந்து ஜசயல்பட்டது. இதற்காக சமஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும்
புலமமயுமடறயாமரக் கண்டமடந்து நிறுவனத்தில் பணியமர்த்தியது. பழந்தமிழ்
இலக்கியம், இலக்கணம், மசவம், மவணவம், கல்ஜவட்டு என அந்தந்தத்
தும களில் ஜபரும்பங்காற்றிய அறிஞர்களான,
- நீ. கந்தசாமிப் பிள்மள
- வி.எம். சுப்பிரமணிய ஐயர்
- நீலகண்ட சர்மா
- கரிச்சான் குஞ்சு (கிருஷ்ணசாமி)
- தி.றவ. றகாபாமலயர்
- வரத றதசிகர்
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முதலாறனார் இங்கு பணிபுரிந்தனர். இந்நிறுவனத்தின் முதல் ஜவளியீடாகக்
காமரக்காமலச் றசர்ந்த காரறவலன் பிரஞ்சு ஜமாழியில் ஜமாழிஜபயர்த்த
காமரக்காலம்மமயாரின் பாடல்கள் இந்நிறுவனத்தின் முதல் இயக்குநரான ொன்
ஃபிலிறயாசாவால் 1956 ஆம் ஆண்டு ஜவளியிடப்பட்டது. இதன் ஜதாடர்ச்சியாக
றபரா. பிரான்சுவா குறரா பிரஞ்சு ஜமாழியில் ஜமாழிஜபயர்த்த பரிபாடல் (1968),
திருக்கு ள்
காமத்துப்பால்,
ொன்
ஃபிலிறயாசா
ஜமாழிஜபயர்த்த
திருமுருகாற்றுப்பமட (1973) முதலானமவ ஜதாடர்ச்சியாக ஜவளிவந்தன.
ஜமாழிஜபயர்ப்புப் பணிகள் ஒரு பக்கம் ஜதாடர்ச்சியாக ஜவளிவந்துஜகாண்டிருந்த
சமயத்தில் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான றநாக்கு நூல் றதமவ என்பமத
உணர்ந்த
நிறுவனத்தினர்
பழந்தமிழ்
இலக்கியங்களுக்கான
அமடவு
உருவாக்கத்தில் 1960களில் ஈடுபட்டனர். நீ. கந்தசாமி பிள்மள முதலான
ஆய்வறிஞர்கள் குழு இதில் ஈடுபட்டது. ஜசவ்வியல் தமிழ் நூல்கள் என்று இன்று
ஜசம்ஜமாழி நிறுவனத்தால் குறிக்கப்ஜபற்
41 நூல்களில் முத்ஜதாள்ளாயிரம்
தவிர்ந்த 40 நூல்களுக்கான ஜசால்லமடமவ உருவாக்கினர். இந்நூல்கள் 1967 –
1970 இமடப்பட்ட கலாங்களில் ஜவளியிடப்பட்டன.
புதுச்றசரி வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகின் கல்ஜவட்டுகமளத் ஜதாகுக்க
முடிவு ஜசய்தஜபாழுது அதற்காகக் கல்ஜவட்டுத் தும யில் பாரிய பங்களிப்மபச்
ஜசய்துஜகாண்டிருந்த குடந்மத ந. றசதுராமனின் கருத்துகமளப் ஜபற்றுப்
புதுச்றசரியில் கல்ஜவட்டுத் தும யில் ஆழங்கால்பட்ட புலவர் குப்புசாமியின்
தமலமமயில் புலவர் வில்லியனூர் ந. ஜவங்கறடசன், கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிறயார்
இமணந்து
புதுச்றசரியில்
இருக்கின்
கல்ஜவட்டுகள்
அமனத்மதயும்
ஜதாகுத்தனர். இந்நிமலயில் கல்ஜவட்டுகமள முழுமமயாகத் ஜதாகுத்த புலவர்
குப்புசாமி
இ ந்துவிடறவ
ஜதாகுக்கப்பட்ட
கல்ஜவட்டுகள்
அமனத்தும்
கல்ஜவட்டறிஞர் இரா. நாகசாமியின் உதவியுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டன; றபரா.
விெயறவணுறகாபால் இமதப் பதிப்பித்தார்.
றதவாரத்திற்குத் றதர்ந்த பதிப்பு இல்லாதிருந்தமதக் கண்ட றபரா. பிரான்சுவா
குறரா, தி.றவ. றகாபாமலயர் முதலாறனார் இமணந்து குழுவாகச் ஜசயல்பட்டனர்.
பாடல் ஜபற்
றகாயில்கள் அமனத்தின் கட்டிடக்கமல, கல்ஜவட்டுகள்,
ஜசப்றபடுகள், பி வரலாற்றுத் தகவல்கள், பல்லவர், பாண்டியர், றசாழர் கால
வரலாறு, அக்காலத்திய ஜமாழியியல் சூழல், புராணக் கமதகள், தமிழ்ப் பண்,
திருவாவடுதும
மற்றும் திருப்பனந்தாள் மடங்களில் மரபாக இமசக்கும்
பண்ணமமதிகளின் அடிப்பமடயிலும் றதவாரப் பதிப்பிற்கான பணிகள்
நமடஜபற் ன. திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகிய மூவரின்
பாடல்கள் முதல் இரண்டு பகுதிகளாகவும் றதவாரத்திற்கான ஜசால்லமடவு மற்றும்
ஆராய்ச்சிக்
குறிப்புகமளத்
ஜதாகுத்து
மூன் ாவது
பகுதியாகவும்
ஜவளியிடப்பட்டன (பாடல் ஜபற் றகாயில் கல்ஜவட்டுகளுக்கும் றதவாரத்திற்கும்
இருக்கின்
ஜதாடர்மப
ஆராய்ந்து
நான்காவது
பகுதியாக
ஜவளியிட
றவண்டுஜமன்று அதற்கான பணிகள் நமடஜபற் ன. எனினும் நான்காவது பகுதி
இதுவமர ஜவளிவரவில்மல).
கல்ஜவட்டுகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களுக்கான வமரபடத்மத உருவாக்கும்
முமனப்பில் ஜதன்னிந்திய வரலாற்று வமரபடம் (Historical Atlas of South India)
உருவாக்கும் திட்டத்மத றபரா. சுப்பராயலு தமலமமயில் 1996 ஆம் ஆண்டு
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ஜதாடங்கப்பட்டது. ஏ த்தாழ பத்தாண்டுகளுக்கும் றமலாகத் ஜதாடர்ந்த பணியில்
எண்ணிய மும யில் (Digital version) ஜதன்னிந்தியாவுக்கான வரலாற்று
அடிப்பமடயிலான வமரபடம் உருவாக்கப்பட்டது. வரலாற்றுக் காலம் ஜதாடங்கிக்
கல்ஜவட்டுகளின்
துமணயுடன்
அரசுகளின்
அதிகாரத்திற்குட்பட்ட
நில
எல்மலகமள வமரபடமாக இமணயத்தில் இமதப் பதிறவற்றியுள்ளனர். இந்த
வரலாற்று வமரபடம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் பின்னணியில் ஜதாடர்ச்சியாகக்
கிமடத்துவருகின்
தகவல்களின்
உதவியுடன்
திருத்தியமமக்கப்பட்டும்
மாற் த்திற்குட்பட்டும் வருகின் து.
தற்காலத் தமிழ்த் திட்டம்
ஜதாடர்ச்சியாகப் பழந்தமிழுக்கான வரலாற்று, இலக்கண, இலக்கிய ஆய்வுகமள
றமற்ஜகாண்டிருந்த இந்நிறுவனத்தில் றபரா. குறரா அவர்களின் முன்ஜனடுப்பில்
தற்காலத்
தமிழுக்கான
திட்டம்
உருவானது.
தற்காலத்
தமிழுக்கான
ஆராய்ச்சியாளராக திரு. கண்ணன்.எம் 1991 ஆம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டார்.
தற்காலத் தமிழில் எந்ஜதந்த விஷயங்கமள முன்ஜனடுப்பது என்னும்ஜபாழுது
கீழ்க்கண்ட பன்முகப்பட்ட அணுகுதமலக் ஜகாண்டிருப்பதாக இருக்க றவண்டும்
என்று முடிவுஜசய்தனர். 19, 20, 21 ஆம் நூற் ாண்டுகளுக்கான முழுமமயான
ஆதாரமாகவும் ஆராய்ச்சிக்குரிய வளமாகவும் இத்திட்டம் இருக்க றவண்டும்
என்னும் முமனப்பில் தற்கால இலக்கியத்திற்கான முழுமமயான நூலகமாக
இந்நிறுவன நூலகம் விளங்குகின் து.
- வட்டார வழக்கு இலக்கியங்கள்
- உள்ளூர் வரலாறு
- தலித் இலக்கியம்
- புலம்ஜபயர்ந்றதார் இலக்கியம்
- வரலாற்று இலக்கியம்; வரலாற்று ஆவணம்
- உமழப்பிற்கும் இலக்கியத்திற்குமான ஜதாடர்பு
- வாசிப்பு என்னும் அனுபவத்திற்கும் சமூகத்திற்கான ஜதாடர்பு
- ஈழத் தமிழ் இலக்கியம்
- ஜசம்ஜமாழித் தமிழ் – தற்காலத் தமிழுக்கான உ வு
- ஜமாழிஜபயர்ப்பு
- நாட்டார் இலக்கியம்
- நாட்டார் இமச
- இருப்பிட வாழ்வியமல ஜவளிப்படுத்தும் கட்டிடக் கமல
- ஜமாழி, அரசியல், அமமப்புகள்
- றகாட்பாட்டு ஆய்வு வளர்ச்சி
- றமற்குலக நாடுகளில் உருவாக்கப்படுகின்
புதிய றகாட்பாடுகமள
முன்ஜனடுத்தல்
முதலான அமனத்மதயும் உள்ளடக்கியதாக ஒருங்கிமணந்த தற்காலத் தமிழ்
இலக்கிய ஆய்வு இங்கு முன்ஜனடுக்கப்படுகின் து. அஜமரிக்கா, கனடா, பிரான்சு,
ஜபல்ஜியம் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள றபராசிரியர்கள், மாணவர்கள், இந்தியாவில்
உள்ள பல்கமலக்கழகங்களில் பணிபுரியும் றபராசிரியர்கள், மாணவர்களுடன்
இமணந்து ஜதாடர்ந்து பணியாற்றிவருகின் து. றபராசிரியர்களான றடவிட் பக்,
inam:International E_Journal of Tamil Studies
2020, Vol.6 Issue:23

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 சூன் 2020 மலர்:6

இதழ்:22

24

எலிசஜபத் றசதுபதி, ொர்ஜ் ஹார்ட், பிரான்சுவா குறரா முதலானவர்களின் ஆய்வு
நூல்கள், ஜமாழிஜபயர்ப்புகள்; அஜமரிக்கப் பல்கமலக்கழகங்கறளாடு இமணந்து
குறிப்பிட்ட தும சார்ந்த முக்கிய கட்டுமரகள் அடங்கிய ஜதாகுப்பு நூல்கள்
முதலானமவ இத்திட்டத்தின் வாயிலாக ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்ஜவாரு இலக்கியச் ஜசயல்பாட்டிற்குப் பின்னும் ஒளிந்துஜகாண்டு இருக்கின்
சமூகக் காரணி, பண்பாட்டு ஊடாட்டம், ஜமாழி, சாதி, இமச, வரலாறு என இன்ன
பி அமனத்தின் ஜவளிப்பாடாக எந்தவிதமான ஒளிவுமம வும் இன்றி ஆராய்ச்சி
ஜசய்யப்பட றவண்டும் எனும் றநாக்கத்றதாடு பாண்டிச்றசரி பிரஞ்சு ஆய்வு
நிறுவனம் இயங்கிக்ஜகாண்டு இருக்கி து. ஜதாடர்ச்சியாக ஜவளிநாட்டினருக்குத்
தமிழ் ஜமாழி, இலக்கியம், இலக்கணம் முதலானவற்ம க் கற்றுத் தருகின் து.
பார்மவ நூல்கள்:
1. பாண்டிச்றசரி பிரஞ்சு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஜவளியிட்ட நூல்கள் (1956 –
2020)
2. றவங்கடாசலபதி, ஆ.இரா., (2018); உ.றவ.சாமிந்மதயர் கடிதக் கருவூலம்
ஜதாகுதி 1 (1877 – 1900)’, ஜசன்மன: டாக்டர் உ.றவ.சாமிநாமதயர்
நூல்நிமலயம், முதல் பதிப்பு.
3. French Institute of Pondicherry publications (1956 – 2020)
4. Venkatachalapathy, A.R., (2018); U.Ve. Caminathaiyar Kadithak karuvoolam Vol. I
(1877-1900), Chennai: taktar U.Ve. Caminathaiyar Nool Nilayam, Frist edition.
பின்னிணைப்பு
S.No.

1

Author/Editor

Title

R. Dessigane,

La legende des jeux de

P.Z.

Civa a Madurai, d'apres

Pattabiramin, J.

les textes et les

Filliozat

peintures

Lang.

Vol.

year

French

---

1960

4

Notes

50

IFP

னசெ புராண, ஓவியங்களின்
பின்ைணியில் ேதுனர பற்றிய ஆய்வு
நூல்

IFP

னசெ புராணங்களின் பின்ைணியில்
காஞ்சிபுரம் பற்றிய ஆய்வு நூல்

IFP

வதன்னிந்திய வதய்ெ ெடிெங்கள்
குறித்த பிரஞ்சு வோழியில்
எழுதப்பட்ே ஆய்வு நூல்

IFP

கந்தபுராணப் பின்ைணியில்
முருகனின் கனலச் சிற்ப ெடிெங்கள்
பற்றிய ஆய்வு நூல்

IFP

அய்யைார், சாஸ்தா குறித்த கனதகள்,
சிற்பங்கள், ெழக்காறுகள் பற்றிய
ஆய்வு நூல்

IFP

பழந்தமிழ் நூல்களுக்காை
வசால்லனேவு

plates
xviii,

P.Z.

Les legendes civaites de

Pattabiramin,

Kanchipuram

152, 1
French

---

1964

map,
49

Jean Filliozat

3

Pub.

xvi,130,

R. Dessigane,
2

pages

plates

J. Filliozat, P.Z.

Parures divines du Sud

Pattibiramin

de l'Inde

R. Dessigane,

La legende de Skanda

P.Z.

selon le Kandapuranam

Pattabiramin

tamoul et l'iconographie

French

---

1966

31, 126
plates
iii, 288,

French

---

1967

56
photos
viii,

5

Marguerite E.

Contribution a l'etude

Adiceam

d'Aiyanar-Sasta

French

---

1967

133, 3
pl., 38
photos

6

---

பழந்தமிழ் நூற்
ச ொல்லடைவு

Tamil
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Vol.

1967,

1-414,

I-

1968,

415-

III

1970

824,
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25

8251491
7

Francois Gros

Le Paripatal. Texte

Tamil,

tamoul.

French

Francois Gros,
8

R. Nagaswamy,

Uttaramerur. Legendes,

K.

histoire, monuments

Srinivasacharya

---

1968

322

IFP

பிரஞ்சு வோழியில் பரிபாேல்
வோழிவபயர்ப்பு

IFP

உத்திரமேரூர் மகாயில் கல்வெட்டுகள்,
ெரலாறு, சின்ைம், ஓவியம், கனத,
கட்டிேம் பற்றிய ஆய்வு

IFP

வதன்னிந்தியாவில் சத்திரங்களின்
இருப்பு பற்றிய ோனிேவியல்,
கட்டிேவியல் ஆய்வு

IFP

பிரஞ்சு வோழியில் ஆண்ோளின்
திருப்பானெ வோழிவபயர்ப்பு

IFP

பிரஞ்சு வோழியில்
திருமுருகாற்றுப்பனே வோழிவபயர்ப்பு

IFP

ஹம்பியில் இருக்கும்
திருேங்னகயாழ்ொர் மகாயினலக்
கட்டிேம், ஓவியம், சிற்பம்
முதலாைெற்றின் பின்ைணியில்
அணுகிய நூல்

IFP

சிற்பக் கனலயின் அடிப்பனேயில்
சுப்பிரேணியக் கேவுளின்
சிற்பங்கனை அணுகிய நூல்

IFP

கானரக்காலம்னேயாரின் பாேல்கள்
கானரக்கானலச் மசர்ந்த காரமெலன்
அெர்கைால் பிரஞ்சு வோழியில்
வோழிவபயர்க்கப்பட்ேது. இரு
வோழிப் பதிப்பு

IFP

இனச, யாப்பு, அனேவு, கல்வெட்டு,
புராணம், மகாயில் கட்டிேக் கனல,
ஆராய்ச்சி அடிப்பனேயில் மதொரம்
பதிப்பு

IFP

புதுச்மசரியின் ெரலாற்றில் 19ஆம்
நூற்றாண்டு ஆெணம்

IFP

திருெண்ணாேனலக் மகாயில்
கல்வெட்டுகள், ெரலாறு, கனதகள்,
சிற்பங்கள், கட்டிேக் கனல பற்றிய
முழுனேயாை ஆய்வு

IFP

யாப்பருங்கலக்காரினக உனரயுேன்
ஆங்கில வோழிவபயர்ப்பு

IFP

புதுச்மசரியில் இருக்கின்ற வீடுகளின்
அனேப்னபக் கட்டிேக் கனல
பின்ைணியில் ஆராயும் நூல்

136,

French,
Sanskri

lxiii,

---

1970

t

72, vii,
xvi
photos
19, 68

9

P.Z.

Sanctuaires rupestres

Pattabiramin

de l'Inde du sud

French

Vol.

1971,

plates;

I, II

1975

82, 203
plates

Un texte tamoul de
10

Jean Filliozat

devotion vishnouite. Le
Tiruppavai d'Antal
Un texte de la religion

11

Jean Filliozat

Kaumara. Le
Tirumurukarruppatai

12

13

Vasundhara
Filliozat

Francoise
L'Hernault

Karavelane

French
Tamil,
French

xxviii,
---

1972

Tirumankaiyalvar a

French

---

1973

---

1976

Hampi

French

---

1978

Tamilnad

tamouls de
Karaikkalammaiyar

xlvi,
131

42, 20
plates
274,

L'iconographie de
Subrahmanya au

139, 35
photos

Le temple de

Chants devotionnels
14

Tamil,

246
photos,
maps

Tamil,
French

1982
---

(ed.I.
1956)

171, 16
plates
ccxxv,

15

T.V. Gopal Iyer,
Francois Gros

ததவொரம்

Tamil,
French

Vol.

1984,

431;

I-

1985,

xviii,

III

1991

579;
703

16

17

Achille Bedier,

Statisques de

Joseph Cordier,

Pondichery (1822 -

Jean Deloche

1824)

P.R. Srinivasan,

Tiruvannamalai, a Saiva

Marie-Louise

sacred comples of South

Reiniche

India
அமிதசாகரர் இயற்றிய
யாப்பருங்கலக்காரினக,
குணசாகரர் இயற்றிய
உனரயுேன்

18

Ulrike Niklas

19

வராமபர் துய்மலா

நகரமும் வீடும்:
ொழுமிேத்தின் உணர்வுகள்

French

---

English

Vol.

, Tamil

I, II

Tamil,
English
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1988

398, 1
map
440;

1990

405 771

---

1993

---

1993

xvii,
467
61, 87
photos
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26

French,
Tamil
20

Jean-Luc
Chevvillard

வதால்காப்பியச்
வசால்லதிகாரச்
மசைாெனரயர் உனர

&

Vol.

1996,

637,

IFP/E

English

I, II

2008

526

FEO

வதால்காப்பியச் வசால்லதிகாரச்
மசைாெனரயர் உனர மூலமும்
உனரயும் பிரஞ்சு வோழியில்
வோழிவபயர்ப்பு

,
French
21

22

23
24

25

Hanne M. de
Bruin
Jean-Claude
Bonnan
Jean Deloche

de la Chaudrie de

French,

pays tamoul

English

Nouvelles d'Inde du Sud

Wilden, A.
Murugaiyan

French

Senji. Ville fortifiee du

Kannan M.

Chevvillard, Eva

English

Pondichery 1766 - 1817

L'arbre nagalinga.

Robert Dulau

Tamil,

Jugements du tribunal

Francois Gros,

Jean-Luc
26

கர்ணமோக்ஷம்

French

The Palatial houses in

French,

the South India

English

---

Vol.
I, II

1998

1999

xxxvi,
260
lxix,
967

IFP/E
கர்ணமோக்ஷம் நாட்ோர் பாேல்
பிரஞ்சு வோழிவபயர்ப்பு

FEO/I
IAS

பிரஞ்சு காலனிய காலத்தில்
மகார்ட்டுத் தீர்ப்புகளின் வதாகுப்பு

IFP

392, x

EFEO

maps

/IFP

2002

276

IFP

மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ே தமிழ்ச்
சிறுகனதகள் பிரஞ்சு வோழிவபயர்ப்பு

2002

128

IFP

கட்டிேவியல் அடிப்பனேயில்
கானரக்குடி வசட்டியார்களின் வீடு
பற்றிய ஆய்வு நூல்

---

2000

---

---

ெரலாற்றில் வசஞ்சிக் மகாட்னே
பற்றிய முழுனேயாை ஆெணம்

South Indian Horizons.
Felicitation volume for

French,

Francois Gros on the

English

occasion of his 70th

, Tamil

---

2004

xlv, 651

பிரான்சுொ குமரா அெர்களின்
தமிழியல் ஆய்வுப் பங்களிப்னபப்
பாராட்டும் விதோகத் தமிழியல்
ஆய்வுக்கட்டுனரகளின் வதாகுப்பு

IFP/E
FEO

birthday
IFP/V
itiyal

27

Kannan M.

தலித் இலக்கியம்: எைது
அனுபெம்

Tamil

---

2004

200

தலித் இலக்கியம் குறித்த பல்மெறு
தலித் அறிஞர்களின் கட்டுனரகள்

patip
paka
m

28

T.V. Gopal Iyer

ோறைகப்வபாருளும்
திருப்பதிக்மகானெயும்

Tamil

---

2005

lxxxiii,

IFP/E

369

FEO

ோறைகப்வபாருள் பதிப்பும் அதன்
பின்ைணியில் திருப்பதிக்மகானெ
ஆராய்ச்சியும்

Le vieux Pondichery
29

Jean Deloche

(1673 - 1824) revisite
d'apres les plans

French

---

2005

viii, 160

பிரஞ்சு காலனி ஆதிக்கத்தில்
அெர்கள் பின்பற்றிய நகர
அனேப்பின் அடிப்பனேயில் பனழய
புதுச்மசரி

IFP/E
FEO

anciens

30

Kannan M.,
Carlos Mena

Negotiations with the
past: classical Tamil in
contemporary Tamil

IFP/
English
, Tamil

---

2006

31

Vijayavenugopa

478

alifor

xxvii,
புதுச்மசரி ோநிலக்
கல்வெட்டுக்கள்

Tamil,

Vol.

2006,

lix, 537;

IFP/E

English

I, II

2010

cxlviii,

FEO

l

புதுச்மசரி பகுதியில் கினேத்துள்ை
கல்வெட்டுகள் அனைத்னதயும்
ஒருமசரத் வதாகுத்து ஆராய்ந்துள்ை
நூல் வதாகுப்பு

379

V.M.
32

UofC
nia

Bahour S.
Kuppusamy, G.

lxxiv,

தற்காலத் தமிழ் இலக்கியத்னத
ெைப்படுத்தவும் வசம்வோழிக்கால
இலக்கியத்தில் வதாேர்ச்சினயக்
காணவும் மதனெயாை
அணுகுமுனறகனை ஆராயும் நூல்

Subramanya
Aiyar, Jean-Luc

Digital Tevaram [CD-

English

ROM]

, Tamil

inam:International E_Journal of Tamil Studies
2020, Vol.6 Issue:23

---

2007

---

UAN.TN03D0061112

மதொரம் இனசக் குறிப்புகள்,
சிற்பங்கள் உள்ைேக்கிய இனசத்
தட்டு

IFP/E
FEO
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27

Chevillard,
S.A.S. Sarma

33

Jean Deloche

Studies on fortification
in India

English

---

2007

English

---

2007

---

2008

---

2008

267, 70

IFP/E

plans

FEO

Darasuram: architecture
34

Karine Ladrech

and iconography [CD-

---

ROM]

இந்தியாவில் மகாட்னேகள்,
அெற்றின் தன்னே, கனலயம்சம்
குறித்த ஆெணம்
தாராசுரம் மகாயிலிலுள்ை சிற்ப,
கட்டிேக்கனலகள் குறித்த
முழுனேயாை ஆெணம்

IFP/E
FEO

Tamil,
35

Kannan M.

Streams of language:

English

dialects in Tamil

,

xxii,
335

IFP

பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், தமிழில்
ெட்ோரத் தமிழ் குறித்த கட்டுனரத்
வதாகுப்பு

IFP

நற்றினணயின் ஆங்கில
வோழிவபயர்ப்பு

French
36

N. Kandasamy

Narrinai: text and

Tamil,

Pillai

translation

English

xxxii,
284

Between preservation
and recreation: Tamil
traditions of
37

Eva Wilden

commentary.
Proceedings of a

Tamil,
English

---

2009

xiv, 320

தி.மெ. மகாபானலயரின்
பங்களிப்னபப் பாராட்டும்விதோக
இலக்கணம், உனர குறித்த
கட்டுனரகளின் வதாகுப்பு

IFP/E
FEO

workshop in honour of
T.V. Gopal Iyer
Francois Gros,
38

M.P. Boseman,
Kannan M.,
Jennifer Clare

39

40

Kannan M.,
Jennifer Clare

Jean Deloche

IFP/

Deep Rivers: selected
writings on Tamil

English

---

2009

literature

xxxviii,

UofC

520

alifor
nia
IFP/

Passages: relationship
between Tamil and

English

---

2009

423

Sanskrit

Four forts of the Deccan

மபரா. பிரான்சுொ குமரா அெர்கள்
பிரஞ்சு வோழியில் எழுதிய
முன்னுனரகள், கட்டுனரகள்
முதலியெற்றின் ஆங்கில
வோழிவபயர்ப்பு
தமிழ் சேஸ்கிருத உறவு குறித்த
பல்மெறு கருத்துகள் அேங்கிய
கட்டுனரத் வதாகுப்பு

UofC
alifor
nia

English

---

2009

206

வதன்னிந்தியாவில் இருக்கின்ற
வதௌலதாபாத், முடுகல், கண்டிவகாோ,
குட்டி ஆகிய நான்கு மகாட்னேகள்
பற்றிய ஆய்வு நூல்

IFP/E
FEO
IFP/
North
centr

41

David C. Buck,

Tamil Dalit literature:

Kannan M.

my own experience

English

---

2011

xxxviii,

al

158

educ

9 தலித் அறிஞர்களின் தலித்
இலக்கியம் பற்றிய கட்டுனரத்
வதாகுப்பு

ation
found
ation
A study in Nayaka42

Jean Deloche

period social life:
Tiruppudaimarudur

English

---

2011

xi, 137

திருப்புனேேருதூர் மகாயிலில் உள்ை
ஓவியங்கள், சிற்பங்கள்ெழி நாயக்கர்
கால ேக்களின் சமூக ொழ்க்னகனய
ஆராயும் நூல்

IFP/E
FEO

paintings and carvings

inam:International E_Journal of Tamil Studies
2020, Vol.6 Issue:23

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 சூன் 2020 மலர்:6

இதழ்:22

28

Bibliotheca Malabarica:
43

Will Sweetman,

Bartholomaus

R. Ilakkuvan

Ziegenbalg's Tamil

English

---

2012

153

French

---

2013

267

IFP/E

சீகன்பால்கு அெர்களின் நூலக
அட்ேெனண

FEO

library
Francois Gros,
44

Elisabeth
Sethupathy

Le vagabond et son
onmre: G. Nagarajan:
romans et recits

ஜி. நாகராஜனின் சிறுகனதகள் பிரஞ்சு
வோழிவபயர்ப்பு

IFP

tamouls
Bilingual discourse and

45

Whitney Cox,

cross-Cultural

Vincenzo

Fertilisation: Sanskrit

Vergiani

and Tamil in Medieval

English

---

2013

x, 466

பண்பாட்டுப் பின்ைணியில் ேத்திய
கால இந்தியாவில் தமிழ் சேஸ்கிருத
உறவு பற்றிய கட்டுனரகளின்
வதாகுப்பு

IFP/E
FEO

India
Ancient fortifications in
46

Jean Deloche

the Tamil coutry as
recorded in eighteenth

English

---

2013

viii, 139

English

---

2013

39

French

---

2014

viii, 113

English

---

2014

381

பிரஞ்சுக்காரர்களின் 18ஆம் நூற்.
ஆெணத்தின் அடிப்பனேயில்
தமிழகத்தில் இருக்கும்
மகாட்னேகளின் அனேப்னப
ஆராயும் நூல்

IFP/E
FEO

century French plans
Old Mahe (1721 - 1817)
47

Jean Deloche

according to eighteenth
century French plans

பிரஞ்சு ஆதிக்கத்தின்கீழ் ோமஹ
பகுதியில் இருந்த கட்டிேக் கனல
அனேப்னப ஆராயும் நூல்

IFP/E
FEO

Vadivacal: des taureaux
48

Francois Gros

et des hommes en pays

சி.சு. வசல்லப்பாவின் ொடிொசல்
பிரஞ்சு வோழிவபயர்ப்பு

IFP

tamoul
Mapping the chronology
of Bhakti: milestones,
stepping stones and
49

Valerie Gillet

stumbling stones.
Proceedings of a

னசெ, னெணெ சேயங்களில்
பக்தியின் ெைர்ச்சி ெரலாற்னற 11
கட்டுனரகளின் ெழி அணுகிய நூல்

IFP/E
FEO

workshop held in honour
of Pandit R.
Varadadesikan
Emmanuel
50

Francis,
Charlotte
Schmid

The Archaeology of
Bhakti I: Mathura and

English

---

2014

Maturai, Back and Forth
contribution to the

51

Jean Deloche

history of the Wheeled

xiii,
English

---

2014

vehicle in India
Kannan M.,
Rebecca
52

Whittington,
David C. Buck,
D. Senthil Babu

xiii, 366

145, 36
plates

Tamil writing from Sri

English

---

2014

xxx,
273

Lanka
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IFP/E
FEO

ோட்டுெண்டிச் சக்கரத்தின் ெைர்ச்சிப்
பின்ைணியில் இந்திய ெரலாற்னற
அணுகிய நூல்

IFP/E
FEO
IFP/P

Time will write a song
for you: Contemporary

ெரலாற்றுப் மபாக்கில் பக்தியின்
இேத்னதக் கல்வெட்டுகள்,
ஓவியங்கள், இலக்கியங்கள்,
ொய்வோழிக் கனதகள்
முதலியெற்றின் பின்ைணியில்
ஆராய்ந்த நூல்

engui

இலங்னகத் தமிழ் எழுத்தாைர்களின்
மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ே பனேப்புகளின்
ஆங்கில வோழிவபயர்ப்பு
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29

Four Hundred Songs of
53

George L. Hart

Love. An Anthology of
Poems from Classical

English

---

2015

xx, 485

அகநானூற்றுக்காை ஆங்கில
வோழிவபயர்ப்பு

IFP

Tamil. The Akananuru
Emmanuel
54

Francis,
Charlotte
Schmid

55

Sricandane

archive and its images

K.

English

---

2016

ix, 609

English

---

2017

---

2017

84

பக்தியின் வதால்லியல் என்னும்
வபாருண்னேயில் வபருந்வதய்ெ,
ேக்களின் ெழிபாட்டுக் கேவுள்களின்
மூலம் பக்தியின் ெைர்ச்சி ெரலாற்னற
வெளிப்படுத்தும் நூல்

IFP/E
FEO

தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேத்தப்பட்ே
சிற்பங்கள், அதன் பின்ைணி,
ெரலாற்று முக்கியத்துெம் குறித்து
இந்நிறுெைத்தில் உள்ை ஆெணக்
காப்பகத்தின் உதவியுேன்
எழுதப்பட்ே நூல்

IFP/E
FEO

The Study of Stolen
Love. Iraiyanar Kalaviyal
with commentary by

xxxv,
347

IFP

இனறயைார் அகப்வபாருள்
உனரயுேன் ஆங்கில வோழிவபயர்ப்பு

IFP

கி. ராஜநாராயணனின் மகாபல்ல
கிராேம் பிரஞ்சு வோழிவபயர்ப்பு

Nakkiranar (rev. ed.)

Elisabeth

Gopalla Gramam ou le

Tamil,

Sethupathy

village de Gopallam

French

Eva Wilden

2016

English

267
cxlix,

A critical edition and an
58

---

Loval Bhakti

Shadows of Gods: An

Paramasivam
57

Bhakti II: Royal Bhakti,

Gopinath

David C. Buck,
56

The Archaeology of

annotated translation of

Tamil,

the Akananuru (part 1 -

English

Kalirriyanainirai)

Vol.
I-

323;
2018

III

324 787; 1 -

EFEO

அகநானூறு பதிப்பு ேற்றும்
வோழிவபயர்ப்பு

/IFP

470

My sapphire-hued Lord,
mu Beloved! A complete
annotated translation of
59

Suganya
Anandakichenin

Kulacekara Alvar's
Perumal Tirumoli and of
its medieval

Tamil,
English

---

2018

xi, 604

---

2018

226

குலமசகராழ்ொரின் வபருோள்
திருவோழி வபரியொச்சான் பிள்னை
உனரயுேன் ஆங்கில வோழிவபயர்ப்பு

EFEO
/IFP

Manipravala
commentary by
Periyavaccan Pillai
60

Eva Wilden

A grammar of old Tamil

Tamil,

for students

English

பழந்தமிழ் இலக்கணம்: ஆங்கில
ெழியில் தமிழ் கற்கும்
ோணெர்களுக்காை எளிய நூல்

EFEO
/IFP

Nalini Balbir,
Karine Ladrech,
61

N. Murugesan,
K.

Jain sites of Tamil Nadu
[DVD]

English

---

2018

---

IFP

தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற சேணக்
குனககளின், மகாயில்களின்
வதாகுப்பாக, ெரலாற்றுக்
குறிப்புகளுேன்
உருொக்கப்பட்டுள்ைது

IFP

வகானேக்காைலில் ொழும் தலித்
ேக்களின் ொழ்வியல் சூழனலக் கை
ஆய்வின் மூலமும் அெர்கைது
நினைவுகளின் ெழியாகவும்
பயணித்து எழுதப்பட்ே நூல்

Rameshkumar

62

Alexandra de
Heering

Speak, Memory. Oral
histories of Kodaikanal

English

---

2018

xxi, 401

Dalits
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Experiments in
literature: Tirumankai
63

Lynn Ate

Alvar's five shorter

Tamil,

works. Annotated

English

---

2019

ix, 433

EFEO

திருேங்னகயாழ்ொரின் பனேப்புகள்
ஆங்கில வோழிவபயர்ப்பு

/IFP

translations with
glossary
64

65

Jean Deloche

Pondicherry past and
present [CD-ROM]

Suganya

The commentary idioms

Anandakichenin

of the Tamil learned

, Victor D'Avella

traditions

English
,

2019
---

French
English
, Tamil

(ed.

---

2007)
---

2020

iv, 603

ெரலாற்றில் புதுச்மசரியின்
பழனேனயயும் அதன்
ெைர்ச்சினயயும் பதிவு வசய்துள்ை
ஆெணம்

IFP/E
FEO

வதன்னிந்தியாவின் ெைோை உனர
ேரனப நுணுகி ஆராயும்
கட்டுனரகளின் வதாகுப்பு

IFP/E
FEO

***
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மதிப்பிடப்ஜெற்றது

இலங்கக முஸ்லிம் கிராமியப் ஜெண்களின் துன்பியல்
'கவி'கள்: சமூக, உளவியல் ந ாக்கு
Tragic ‘Kavi’ of Sri Lankan Muslim Village Womens: Social and Psychological view
கைாநிதி சி. ெந்திரமெகரம்/ Dr.S.Santhirasegaram3
Abstract
‘Kavi’ is the one kind of folk Songs of Eastern Sri Lankan Muslims. Most of the Kavis were
sung by women. Specially it is a tradition in Muslim community when the women face the
problems and tragedies, they create and sing as Kavis and convey them to the persons who
cause the problems. The women conduct this type of ritual communication when they
abandoned by men, neglected by their children, separated from their children and being
childlessness. Due to written by affected women, their mood is exposed in these Kavis.
They have fabricated and sung the Kavis as a way of relief from life issues which they faced.
They are trying to get mental comfort through fabricating their tragedies as Kavi and singing
in solitude or send those Kavis to the persons who cause the tragedies. The purposes of this
communication were sharing the tragedies with others, get mental comfort by sharing and solve
the conflict.
Keywords: Kavi, Ritual communication, Tragic, Tradition
அறிமுகம்
கவி என்னும் தொல் பாடல் அல்ைது கவிரெகள் அரனத்ரெயும் குறிக்கும் ஒரு
தபாதுச் தொல்ைாக இருப்பினும், கிழக்கிைங்ரக முஸ்லிம்களின் கிராமியப் பாடல்
ேரககளில் ஒன்ரறக் குறிக்கும் சிறப்புச் தொல்ைாக ேழங்குகிறது. இக்கவிகளில்
கணிெமானரே காெல் ொர்ந்ெரேயாகும். இென் காரைமாகப் பைரும் கவிரயக்
காெரை தேளிப்படுத்தும் பாடல்ேடிேமாகக் கருதி ேந்துள்ளனர். ஆயினும்,
கிழக்கிைங்ரக முஸ்லிம்கள் மத்தியிமை காெல் ொராெ தபாருரள உள்ளடக்கமாகக்
தகாண்ட ஏராளமான கவிகள் ேழக்கில் உள்ளன. அந்ெ அடிப்பரடயில் அது
தபாருள் அடிப்பரடயிைன்றி ேடிே அடிப்பரடயிமைமய ஏரனய பாடல்
ேரககளில் இருந்து மேறுபடுகிறது என்பார் எம். ஏ. நுஃமான் (1980: 131).
ொன்கு ேரிகரளக் தகாண்ட கவி, ஈரடிக் கண்ணி அரமப்புரடயது. அொேது,
ஈரடி இரெயரமப்பு ோய்பாட்ரடக் தகாண்டது. கவிகள் உயர் தொனியுடன்
பாடப்படுபரே. அரே தபரும்பாலும் கூற்றுமுரறயாகவும் மாறுந்ெரமாகவும்
அரமேன, உரரயாடல் ென்ரமயில் ேருேன.

3

ெரைேர்,

தமாழித்துரற,

கிழக்குப்

பல்கரைக்கழகம்,

இைங்ரக.

santhirasegaramsinnathamby@yahoo.com
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கவிகளின் ேடிே இறுக்கம், உள்ளுரறப் படிமம், குறியீட்டுத் ென்ரம, இெமான
இரெப்பண்பு முெைான சிறப்புக்கள் காரைமாக உைர்வுகரள உருக்கமாகவும்
ஆழமாகவும் புைப்படுத்துேெற்குச் சிறந்ெதொரு ேடிேமாகக் கவி ேடிேம்
ரகயாளப்பட்டு ேந்துள்ளது. குறிப்பாக, பிற்காைத்திமை ெற்று எழுத்ெறிவுள்ள
முஸ்லிம் கிராமிய மக்கள் ெமூக நிகழ்வுகள், பிரச்சிரனகள் பற்றிப் பாடுேெற்குக்
கவி ேடிேத்ரெக் ரகயாண்டுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக இத்ெரகய கவிகள்
தபண்களால் அதிகம் பாடப்பட்டுள்ளன என்பது கள ஆய்வின்மூைம்
அறியப்பட்டது.
ஆய்வுச் சிக்கல்
கவிகள் பாேரனயான காெல் உைர்வுகரளக் கூறுேன, தபரும்பாலும்
ஆண்களால் பாடப்பட்டரே என்பது தபாதுோன கருத்ொகும். கவி ேடிேம் ஒரு
மகிழ்ேளிப்புக்கான ேடிேமாகமே மொக்கப்பட்டு ேந்துள்ளது. ஆனால்
இக்கவிகளில் ஒரு பகுதி பாேரனயற்ற ேரகயில் தொந்ெப் பிரச்சிரனகரள
தேளிப்படுத்துகின்ற
–
அேற்றிற்கு
முகங்தகாடுத்ெ
தபண்களால்
பாடப்பட்டரேயாக உள்ளன. அந்ெக் கவிகள் ஊடாகத் தொடர்பாடல் தகாள்ளும்
மரதபான்று இருந்து ேந்திருக்கின்றது. ஆயினும், இந்ெப் பண்பாட்டு மரபு
மரறக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு மொக்கம்
கிழக்கிைங்ரக முஸ்லிம் தபண்கள் ெமது தொந்ெ ோழ்வில் அனுபவித்ெ
பிரச்சிரனகள்,
துயரங்களில்
இருந்து
விடுபடுேெற்கு
அல்ைது
மன
அழுத்ெங்கரளப் மபாக்குேெற்குக்
கவிகரள எவ்ோறு ஊடகமாகப்
பயன்படுத்தினர்
என்பரெயும்
ெமூகத்திமை
தபண்கள்
எத்ெரகய
பிரச்சிரனகளுக்கும் அடக்குமுரறகளுக்கும் முகம்தகாடுத்து ேந்துள்ளனர்
என்பரெயும் தேளிப்படுத்துேது இவ்ோய்வின் மொக்கமாகும்.
ஆய்வுப் தபறுமபறுகளும் முடிவுகளும்
தபண்கள் ெமக்குக் குடும்பத்தில் பிரச்சிரனகள், மேெரனகள் ஏற்படுமிடத்து
அேற்ரறக்
கவிகளாக
எழுதிப்
படிப்பதும்
அப்பிரச்சிரனகளுக்குக்
காரைமானேர்களுக்கு அேற்ரறத் தெரியப்படுத்துேதும் முஸ்லிம் ெமூகத்ெேர்
மத்தியில் ஒரு மரபாக உள்ளது. ஆண்களால் ரகவிடப்படுெல், பிள்ரளகளால்
புறக்கணிக்கப்படுெல், பிள்ரளப்மபறின்ரம, பிள்ரளகரளப் பிரிந்திருத்ெல்
முெைான பல்மேறு பிரச்சிரனகளுக்கு இப்தபண்கள் முகம்தகாடுக்கின்றமபாது
இத்ெரகய ெடங்கியல் தொடர்பாடரை மமற்தகாள்கின்றனர். இந்ெப் பாடல்கள்
தபரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்ட தபண்களால் எழுெப்பட்டரேயாக உள்ளொல்
இேற்றில் அேர்களின் இயல்பான மனநிரை தேளிப்படுேரெக் காைைாம்.
இக்கவிகள்
ொளில்
எழுெப்பட்டு
அல்ைது
ஒலிப்பதிவு
தெய்யப்பட்டு
உரியேர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இது ெம் துன்ப உைர்வுகரள
தேளிப்படுத்துேெற்கான
தொடர்பாடல்
முரறயாகப்
பயன்படுகின்றது.
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கிழக்கிைங்ரக முஸ்லிம் தபண்கள் மத்தியில் இத்ெரகய 'கவித்தொடர்பாடல்
முரற' நிைவுேரெப் பின்ேரும் கூற்று எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

தபண்கள் ெங்கள் தொந்ெத் துயரங்கரளயும் குடும்ப தெரிெல்கரளயும்
அன்றாட ோழ்க்ரகயில் எதிர்தகாள்ளும் நிகழ்ச்சிகரளயும் கவிகளாகப்
பாடும் இயல்பினர்... ெனது துன்பத்ரெ தேளிமயற்றும் ஊடகமாகக் கவி
அேளுக்குப் பயன்படுகின்றது. ெற்று எழுத்ெறிவுள்ள சிை தபண்கள் ெம்
துயரங்கரளக் கவியாக எழுதி அெற்குக் காரைமாக இருந்ெேர்களுக்கு
அனுப்பும் ேழக்கமும் உண்டு. ெமீபத்தில் இத்ெரகய ஒரு கவிப்பிரதி
எனக்குக் கிரடத்ெது (நுஃமான், எம்.ஏ., 1980:136-38).
எம்.ஏ.நுஃமானின் இக்கூற்று மூைம் தபண்கள் ெமது தொந்ெத் துயரங்கரளயும்
பிரச்சிரனகரளயும் கவியாக இயற்றிப் பாடுேென் மூைமும் துயரத்திற்குக்
காரைமானேருக்குத் தெரியப்படுத்துேென் மூைமும் ெமது துயரங்கரள
தேளிமயற்றி ஆறுெல் காை முரனகின்றனர் என்பரெ அறிய முடிகின்றது.
இக்கவிகரள
அேர்கள்
ெம்முடன்
தெருங்கியேர்களிடமும்
குடும்ப
உறுப்பினர்களிடமும் பாடிக் காட்டுகின்றனர். எனமே, இக்கவிகள் ஒரு
தொடர்பாடல் ஊடகம் என்ற ேரகயில் தெயற்படுகின்றன. ெற்று எழுத்ெறிவுள்ள
கிராமியப் தபண்கள் ெமது உண்ரமயான துன்ப உைர்வுகரள உருக்கமாகவும்
ஆழமாகவும் தேளிப்படுத்துேெற்கு ஏற்ற ேடிேமாகக் கவிரய அேர்கள்
பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
அந்ெேரகயில், தபண்கள் எதிர்மொக்கும் குடும்பம் ொர்ந்ெ பிரச்சிரனகளில்
ஆண்களால்
ரகவிடப்படுெல்
அல்ைது
ஏமாற்றப்படுெல்
என்பது
முக்கியமானொகும். இவ்ோறான பிரச்சிரனகள் கிராமியப் தபண்களுக்கு
ஏற்படுகின்றமபாது அேர்கள் ெட்ட ெடேடிக்ரககரள ொடுேது மிகவும்
குரறோகும். மாறாகத் ெம் மேெரனகரள அடக்கிக்தகாண்டு வீட்டினுள்மள
ெரடப்பிைங்களாக ோழ்கின்றனர். இத்ெரகய சிை முஸ்லிம் கிராமியப் தபண்கள்
ெம் மேெரனகரளப் பாடல்களாக எழுதிப் பாடுேதும், பிரச்சிரனக்குக்
காரைமானேருக்கு
அனுப்புேதும்
ேழக்கமாக
உள்ளது.
கைேனால்
ரகவிடப்பட்ட அக்கரரப்பற்ரறச் மெர்ந்ெ ஓர் இளம்தபண்ைால் பாடப்பட்டொக
எம்.ஏ.நுஃமான் குறிப்பிடும் கவித்தொகுதி இத்ெரகய ெடங்கியல்ொர் கவித்
தொடர்பாடலுக்குச் சிறந்ெதொரு எடுத்துக்காட்டாகும். 196 கவிகரளக் தகாண்ட
இக்கவித்தொகுதியில் இருந்து சிை கவிகரளயும் அேர் குறிப்பிட்டுள்ளார் (1980:
136-37):

“கரரோரகச் மெர்ந்ெ ஒரு மீனேரனக் கலியாைம் தெய்து அேனுடன்
பத்து ஆண்டுகள் ோழ்க்ரக ெடத்தி - பின்னர் மைடி என்று கூறி அேனால்
ரகவிடப்பட்ட அக்கரரப்பற்ரறச் மெர்ந்ெ ஒரு இளம்தபண் ெனது
துயரங்கரள கைேனின் உறவினர்களுக்கு கவிகள் மூைம் அதில்
தெரியப்படுத்துகின்றாள்” (மமைது, 136).
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எனக் கூறுகின்றார். இக்கவிகள் கைேன் ெனக்குச் தெய்ெ துமராகத்ரெயும்
தகாடுரமகரளயும்
அது
தொடர்பான
துயரத்ரெயும்
கைேனின்
உறவினர்களிடம் தொல்லி ஏங்குேனோக உள்ளன.

'ென்றி மறந்ொர் ெகமிருக்கச் ெரெதயடுத்ொர்
கழுத்திரையும் கத்தி ரேத்ொர் - இனிஓர் காைமும் ொன் மபச்சிருக்மகா'
'மைடி என்று தொல்லி ேரெ மபசிப் மபாட்டாரு
பரடத்ெ றகுமான் மாமி-என்ரனப் பெராக்கிப் மபாட்டாராக்கும்'
கைேன் ெனக்குச் தெய்ெ பல்மேறு தகாடுரமகளால் அரடந்ெ மேெரனகரள
உருக்கமாக தேளிப்படுத்துேமொடு அேன் மீதுள்ள தீரா தேறுப்ரபயும்
பாடுகிறார்.
இக்கவிகள்
அப்தபண்ணின்
உள்ளக்
குமுறல்களின்
தேளிப்பாடாகமே அரமகின்றன. ொன் மைடியாய்ப் மபானரெ எண்ணி
ஏங்குகிறார்;
அவ்ோறு
ென்ரனப்
பரடத்துவிட்ட
கடவுரள
தொந்துதகாள்கின்றார். பெர் என்ற தொல் மூைம் வீட்டிற்கும் ெமூகத்துக்கும்
பயனற்றேளாக இரறேன் ென்ரனப் பரடத்துவிட்டார் என்று மனக்குமுறல்
உறுகின்றார்.
இெற்கும்
மமைாக
இத்ெரகய
நிரை
ெமூகத்தின்
ேரெப்
மபச்சுக்கு
உரியேளாகவும் தபண்ரை ஆக்கி விடுகின்றது. பிள்ரளப் பாக்கியம்
இல்ரைமய என்ற மேெரனயால் ெவிக்கின்ற அமெமேரள வீட்டினுள்ளும்
தேளியிலும் மைடி என்ற ேரெப் மபச்சுக்கு உள்ளாகி ஒரு தபண் படுகின்ற
ஆற்றாரமயிரனப் பின்ேரும் கவி காட்டுகின்றது.

‘உருகும் தமழுகாமனன் உள்ளம் தமழுகுக் தகாம்பாமனன்
கடுகு நிறமாமனன் - மதினி இந்ெக் கேரை ேந்ெ ொள் தொடுத்து’
இந்ெ மேெரன ஏற்பட்ட காைம் முெைாக அேர் அரடந்துேந்ெ மேெரனயின்
ென்ரமயிரனயும், அெனால் உடலும் தபாலிவு இழந்துவிட்ட நிரையிரனயும்
உேரமகள் மூைம் எடுத்துக்காட்டுகின்றார். இவ்ோறு ெனக்கு ஏற்பட்ட
மேெரனகரள அெற்குக் காரைமானேரின் உறவினர்களிடம் எடுத்துக்
கூறுேென் மூைம் அப்தபண் மன அரமதிகாை முரனகின்றார்.
'மாமிக்கு மருமகள் எழுதிய கடிெம்' என்ற கவித் தொகுதியும் (பார்க்க: மயாகராொ,
தெ.,2002:46) ஏமாற்றப்பட்ட ஓர் இளம்தபண்ணின் மேெரனரய எடுத்துக்
காட்டுேொகும். இது ெம்மாந்துரற என்ற ஊரரச் மெர்ந்ெ ஓர் இளம் தபண்ைால்
எழுெப்பட்டது. திருமைம் ெரடப்பட்டொல் ஓர் ஏரழப்தபண் அரடந்ெ
மேெரனயின் தேளிப்பாடுகளாக இந்ெக் கவிகள் அரமந்துள்ளன. அேர் சிை
கவிகளில் ெனக்கு இரழக்கப்பட்ட தகாடுரமரய இடித்துரரக்கின்றார். ஆயினும்
குடும்ப உறவுக்கான முரனப்மப அந்ெப் தபண்ணின் மொக்கமாக உள்ளது.
அொேது, ெனது மேெரனகரளயும், அேைமான நிரையிரனயும் எடுத்துக் கூறி,
ென்மமல் இரக்கம் காட்டுமாறும், ோழ்வு ெருமாறும் தகஞ்சுகின்ற ென்ரமரய
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இக்கவிகளில் அதிகம் காைைாம். மாமியிடம் மனமாற்றத்ரெ ஏற்படுத்துேது
இக்கவிகளின் மொக்காக உள்ளது.

‘மெக்கமரம் பூத்து தெருவில் தொரிஞ்ெது மபால் - ொங்க
ஏங்கி அழுகிறெ மாமி நீங்க என்னஎண்டு மகட்டிருங்க’
உேரம மூைம் ென் மேெரனயின் ென்ரமரயப் புைப்படுத்தும் அேர், அந்ெ
மேெரனயில் பங்தகடுக்குமாறும், ென்மீது இரக்கம் காட்டுமாறும் மாமிரய
மேண்டுகின்றார்.

‘மய்யால் எழுதி மடிச்ெ கடுொசியிை
கைத்ொல் எழுதினாப் மபால் எண்ட
கல்புையும் மாமி கக்கிெம்கா’
என்று கேரைமய ோழ்ோகிப் மபான ென் அேை ோழ்ரேக் கூறுகின்றார்.
இவ்ோறு ென் மேெரனயின் அேைத்ரெக் கூறுமிடத்து அெற்கு அப்பால் ென்
குடும்பத்தின் அேைமான நிரையிரனயும் எடுத்துக்காட்டி ென்மீது இரக்கம்
காட்டுமாறு மேண்டுெல் தெய்கிறார். பை கவிகளினதும் ஈற்றில் ென்மீது இரக்கம்
காட்டுமாறு தகஞ்சுகின்ற ென்ரம தெரிகிறது.

‘எண்ட ொயாரும் இல்ை ெகப்பனுந்ொன் மவுத்து
ெனித்துக் கிடக்கன் எண்ட ெங்கமாமி என்ன ஆெரிங்க’
என்று மமலும் ென் அனாெரேற்ற அேைநிரையிரனக் கூறி தகஞ்சிக் மகட்கிறார்.
இவ்ோறு தகஞ்சி மேண்டுேெற்கு அடிப்பரடயாக அரமேது அப்தபண்ணின்
தபாருளாொர நிரைமயயாகும் என்பரெ அேரது கவிகள் புைப்படுத்துகின்றன.
அந்ெேரகயில் ஏரழப் தபண்களின் திருமை ெரடமுரறயில் ெமூகத்தில் உள்ள
சீென ேழக்கு எத்ெரகய ொக்கத்ரெச் தெலுத்துகின்றது என்பரெ இேரது
கவிகள் மூைம் அறிந்துதகாள்ளைாம்.

‘காணி மூணு ஏக்கரும் கல்வீடும் உண்டுதமண்டா
கண்ைான மாமி என்னக் காெலிக்க ஆள் கிடய்க்கும்’
ென் திருமைத்திற்குச் சீெனம் ெரடயாக நிற்கும் ெமூகநிரைரய எடுத்துக்காட்டும்
அேர், தபாருளாொரமம காெரைத் தீர்மானிக்கும் ெக்தியாக உள்ளரெயும்
பாடுகிறார். சிை கவிகளில் மாமியின் ெதிச் தெயரையும் தேளிப்படுத்துகிறார்.
ஆயினும் மாமியின் ெதிரய தேளிப்பரடயாக விமர்ெனம் தெய்யாது ெதிரய
எண்ணி ஏங்குகின்ற ென்ரம காைப்படுகின்றது. இென் அடிப்பரடயிமைமய சிை
கவிகளில்; தீங்கு தெய்ெ மாமிரயச் சிறப்பித்தும் பாடுகின்றார்.
கிராமியப் தபண்கள் குடும்பப் பிரச்சிரனகளாமைா, மேறு காரைங்களாமைா ெம்
பிள்ரளகரளப் பிரிந்திருக்க மேண்டி ஏற்பட்டமபாது அரடந்ெ பிரிவு
மேெரனகரளயும் கவி;களாக உருோக்கியுள்ளனர். அக்கரரப்பற்ரறச் மெர்ந்ெ
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ஒரு ொய் பாடிய 'கல்விக்காக ென்ரனவிட்டுப் பிரிந்து தென்ற மகரன எண்ணிப்
பாடியரே' என்ற ெரைப்பில் அரமந்ெ கவித்தொகுதியில் 75 கவிகள் உள்ளன
(பார்க்க: உதுமான் ஸாஹிப், எம். ரே. 2006: 37-51). இக்கவிகளிமை
பிள்ரளரயப் பிரிந்ெ ொயின் பரிெவிப்பு பைேரகயில் தேளிப்படுகின்றது.
கப்பலில் தேளிொடு மபான மகன் ென்னுடன் எவ்விெ தொடர்பும் தகாள்ளாெ
நிரையில் அேனுக்கு என்ன ெடந்ெமொ? எங்கு தென்றாமனா? எப்படி
இருக்கின்றாமனா? என்ற ெகேல் ஏதும் தெரியாெ நிரையில் ொயின்
பரிெவிப்பிரன இக்கவிகள் தேளிப்படுத்துகின்றன. அந்ெ அச்ெத்துடன் மகன்
மபான கப்பரைப் பத்திரமாகக் தகாண்டு மெர்க்குமாறும், ென் கண்மணிரயக்
காேல் தெய்யுமாறும் இரறேரன மேண்டுெல் தெய்கின்றார்.

‘ஆழிக்கடலில் அந்ெரத்தில் மபாற கப்பல்
பங்கம் ேராமல் பவுத்திரண்டா றகுமான்’
என்று அல்ைாரே மேண்டுெல் தெய்கின்றார். அவ்ோமற அேன் மபாய்ச் மெர்ந்ெ
இடமும், கல்வி கற்கும் இடமும் எவ்விடமமா என்று தெரியாது ெவிக்கின்றார்.
மகரனப் பை ொட்களாகப் பிரிந்திருந்ெமபாது அேனுக்கு என்ன ெடந்ெது என்று
தெரியாெ நிரையில் அேனது மொற்ற அழரகயும் சிறப்ரபயும் எண்ணி
எண்ணித் ெவிக்கின்றார். 'ஏரழ அடியாள் இருந்ெழுெ ஒப்பாரி' என்று ொன்
பாடுேரெ ஒப்பாரி என்று கூறுகின்றார். அன்புக்குரியேர் பிரிகின்றமபாது
மேெரன மிகுதியில் அழும் மேரளயில் அேரின் ேடிேழரகயும் சிறப்ரபயும்
தொல்லிப் புைம்புேது தபாதுோன துயர தேளிப்பாட்டு முரறயாகும். இது
ஒப்பாரியின் முென்ரமப் பண்புமாகும். மகனுக்கு என்ன ெடந்ெதென்று தெரியாது
ெவிக்கின்ற இத்ொயும் மகனின் ேடிேழரக எண்ணி ஏங்குகின்றார்.

‘மபாட்ட தெருப்பும் தபான் பதிச்ெ மமாதிரமும்
மார்பில் விழும் ொல்ரேயும் - மகனார்
மறந்திருக்கக் கூடு தில்ரை’
என மகனின் அழரக எண்ணிப் புைம்புகின்றார். சிை கவிகளில் மகன் ென்ரன
மறந்துவிட்டாமனா என்று ஏங்குகிறார். சிை கவிகளில் அேனுக்காக அநுபவித்ெ
துன்பங்கரளச் தொல்லிப் புைம்புகின்றார். இக்கவிகளில் கேரைகரள ஆற்ற
முரனேதும் ஆற்ற முடியாமல் ெவிப்பதுமான ொயின் பரிெவிப்பு நிரைரயப்
பரேைாகக் காைைாம்.

'ஆறண்டால் ஆறுதில்ரை
அமதரன்றால் அமருதில்ரை
தபாங்கும் கடலுக்கு
தபாறுமதி என்ன தொல்ைட்டும்'
தபாங்கிேரும் கடலுக்குத் ென் மனத்துயரர உேமித்து ஆற்றாரமயால்
ெவிப்புறுேரெப் பாடுகின்றார். அடுத்து ேருகின்ற கவிதயான்றில் மனத்ரெத்
மெற்றுெல் தெய்ய முரனகின்றார்.

‘கெறியழுது ரகமெெப் பட்டாலும்
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ஆதி எழுதினரெ அழிக்கவும் முடியுமமா?’
ஆண்டேன் ெனக்கு விதித்ெ விதியாகக் தகாண்டு
அடுத்ெகைமம அெற்கு முரண்நிரையாகப் பாடுகின்றார்.

ஆறுெல்

காணுகின்ற

‘ேந்ெ விதிரய மனம் தபாறுத்து ொனிரிப்மபன்
தபற்ற இளம் ேயிறு தபருங்கடைாய் தபாங்குெல்மைா’
எவ்ேளவுொன் ஆறுெல் கூறினும் தபற்ற மனம் கட்டுக்கடங்காமல் மபெலித்து
நிற்கும் இயல்பான நிரைரயப் புைப்படுத்துகின்றார். துயர மிகுதியில்
ெவிக்கின்றமபாது ென் அேைமான நிரைரய ெமூகத்திமை உள்ளேர்கள்
தபாருட்படுத்ொமல் உள்ளரெயிட்டும் மனக்குமுறரை தேளிப்படுத்துேது
குறிப்பிடத்ெக்க விடயமாகும்.

‘ஆண்மகாழி கூவினால் ஆைதமல்ைாம் மகட்கும்
தபண்மகாழி கூவுறரெ இவ்வுைகில் யாரறிோர்’
என்று குறியீடாக தபண் பற்றிய ெமூகத்தின் ொழ்வுக் கருத்தியரை
விமர்சிக்கின்றார்.
இது
அப்தபண்ணின்
மனக்குமுறலின்
தேளிப்பாடாக
அரமகின்றது. மகரன இழந்து ெவிக்கின்றமபாது மகனின் நிரையறிந்து
தொல்ேெற்கும், ஆறுெல் கூறுேெற்கும் ென் ெமூகத்திமை எேரும் முரனயாெ
நிரையில் அது ஒரு தபண்ணுக்கு ஏற்பட்ட அேைம் என்ற அடிப்பரடயிமைமய
ெமூகம் அக்கரற தெலுத்ொமல் மபானரெ எண்ணி அேர் மேெரனப்படுகின்றார்.
இறுதியில் இக்கவிகரளப் பாடியரமக்கான மொக்கத்ரெப் பின்ேருமாறு
பாடுகின்றார்.

‘கற்றேளுமில்ரை கவிோைர் ொனுமில்ரை
தபற்ற கேரையினால் புைம்பினது ொய்மாமர’
எனமே இத்தொகுதியில் உள்ள கவிகள் குறிப்பிட்ட தபண்ணின் ொய்ரம
உைர்வுகரள பாேரன அற்றேரகயில் தேளிப்படுத்துகின்றன.
அக்கரரப்பற்ரறச் மெர்ந்ெ முஸ்லிம் ேமயாதிபத் ொய் ஒருேர் பாடிய 'மூத்ெ
மகளுக்கு எழுதிய கவிகள்' (1991), 'இரளய மகளுக்கு எழுதிய கவிகள்' (1991),
மற்றும் அேரது இரளய மகள் பாடிய 'ராத்ொவுக்கு எழுதிய கவிகள்' (1991) ஆகிய
மூன்று கவித் தொகுதிகளும் ொய்க்கும் மகள்மாருக்கும் இரடயில் ஏற்பட்ட பிரிவு,
அெனால் ஏற்பட்ட ஏக்கம் என்பேற்ரறயும் ஆண் துரையற்ற ஏரழக்
குடும்பதமான்றின் துன்பப்பட்ட தபாருளாொர ோழ்விரனயும் மபசுகின்றன.
குறித்ெ ொய் ெம் ேறுரம காரைமாக இரளய மகரள 1990களின் ஆரம்பத்தில்
பணிப்தபண்ைாக ெவுதி அமரபியாவுக்கு அனுப்பிவிட்டுத் திருமைமான ென்
மூத்ெ மகளுடன் ோழ்ந்து ேந்ெமபாது இருேருக்குமிரடமய ஏற்பட்ட பிரச்சிரன
காரைமாகத்
ொய்
வீட்ரடவிட்டு
தேளிமயற்றப்பட்டார்.
அந்நிரையில்
ெனிரமப்படுத்ெப்பட்ட அத்ொய் ெனக்கு ஏற்பட்ட துயரரக் கவிகளாகப் புரனந்து
மூத்ெ மகளுக்கு அனுப்பினார் (மூத்ெ மகளுக்கு எழுதிய கவிகள்). அமெமேரள
ெவுதி அமரபியாவுக்கு உரழக்கச் தென்ற ெனது இரளய மகளுக்கும் ஒரு கவித்
தொகுதிரய அனுப்பினார் (இரளய மகளுக்கு எழுதிய கவிகள்). ொயின்
inam:International E_Journal of Tamil Studies
2020, Vol.6 Issue:23

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்

ISSN : 2455-0531 சூன் 2020 மலர்:6

இதழ்:22

38

கவிகரளப் படித்துக் கேரையுற்ற இரளய மகள் ென் மேெரனகரளத்
ொய்க்குத் துயரர ஏற்படுத்திய அக்காவுக்குக் கவிகள் (ராத்ொவுக்கு எழுதிய
கவிகள்) மூைம் (ஒலிப்பதிவு ொடாவில் பதிவு தெய்து) தெரியப்படுத்தினார்.
ொயால் எழுெப்பட்ட முெல் இரு கவித் தொகுதிகளும் ஒரு ொய்க்கு மகள் தீராெ
மேெரனரய ஏற்படுத்தும்மபாது அத்ொயின் மனம் அரடகின்ற பரிெவிப்பிரன
தேளிப்படுத்துகின்றன.
தபற்று
ேளர்த்தெடுத்ெ
ொய்க்கு
இவ்ோறு
தெய்துவிட்டாமய! ஏன் இரெச் தெய்ொய்! என்ற ஏக்கமும் ஏமாற்றமும் முெல்க்
கவித் தொகுதியில் ஊடுபாோக உள்ளன.

‘பத்துமாெம் ொன் சுமந்து – ஒன்ன பாராட்டிப் தபத்தெடுத்ெ
குத்ெமிது என்று குழறி அழுமென் மகமள’.
‘ஊட்டி ேளத்து உன்னளவில் ொன் உத்மெசித்து
பாடுபட்மடன் என்று இந்ெப் பரிசு ெந்ொய் என்ர
சீனிமகள்’
என்றோறு ொயுள்ளம்
அரடகின்ற ெவிப்பிரன
மகளிடம்
தொல்லிப்
புைம்புேனோகப் பை கவிகள் அரமகின்றன. ொயானேள் பிள்ரளகரளப்
தபற்று ேளர்த்தெடுப்பதில் அநுபவித்ெ துயரங்கரள நிரனந்து புைம்பும்மபாது
தபண்பிள்ரளகரளத்
திருமைம்
தெய்து
ரேப்பதில்
எதிர்மொக்கிய
இன்னல்கரளப் பற்றி அதிகம் பாடுகின்றார். இங்கு தபண் ெரைரமத்துேக்
குடும்பதமான்றில் தபண்ைானேள் ென் தபண் குழந்ரெகரளச் சீெனம் மெர்த்துத்
திருமைம்
தெய்து
ரேப்பதில்
எதிர்தகாள்ளும்
இன்னல்கள்
தேளிப்படுத்ெப்படுகின்றன.
‘தபத்து ேளத்து மபருதேச்ெ மக்களுக்கு – ஒரு

ஆண் துையத் மெட ோப்பா அறிவுதகட்டுப் மபாயிருந்ொர்’
என்று தபண் பிள்ரளகரளத் திருமைம் தெய்து ரேப்பதில் எவ்விெ
அக்கரறயும்
இல்ைாெ
ென்
கைேனின்
தபாறுப்பற்ற
மபாக்ரக
எடுத்துக்காட்டுகின்றார். மற்தறாரு கவியில் அேர்களுக்குச் தொத்துக்கள்
மெர்ப்பதிலும் அேர் அக்கரற காட்டாெரெப் பாடுகிறார். இந்நிரையில்
பிள்ரளகளுக்குச் தொத்துச் மெர்ப்பதிலும், திருமைம் தெய்து ரேப்பதிலும் அேர்
அநுபவித்ெ துன்பங்கரள தேளிப்படுத்துகின்றார்.

‘மக்களுக்காக ொன் மனம் துணிஞ்சி மெர் ஏறி
காத்தில் பறந்மென் மகமள கரரமெப்பம் என்று ஜசால்லி’.
‘ெம்முட மூணுமபர் மக்களுக்கும் முடிவு என்ன என்று ஜசால்லி - ொன்
ஆணுக்மக உத்ெரிச்மென் - இந்ெ ஆலிமை மகளாமர’
ெமூகத்திமை உள்ள சீென ெரடமுரறயின் காரைமாக ஏரழக்குடும்பப்
தபண்கரள மைமுடித்து ரேப்பதென்பது பாரிய ெமூகப் பிரச்சிரனயாக
உள்ளது. இந்ெக் குடும்பச்சுரம தபண்கரளச் ொர்கின்றமபாது இப்பிரச்சிரன
இன்னும் மமாெமரடகின்றது. மூத்ெ மகளாலும், அேளது கைேனாலும் ொன்
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மூன்று

‘தபத்ெ ேயிறு மபெலிச்சி ொன் குமுற – என்ர
ெங்க மகள் மூையும் - நீ ெளிராக்கித்ொ றகுமான்’
இங்குத் ொய்ரம உைர்வின் தேளிப்பாட்ரடக் காைைாம். எவ்ேளவுொன் துயர்
தெய்ெமபாதும் மூத்ெ மகளின் ோழ்வு சிறக்கவும் அேர் மேண்டுெல் தெய்ேது ஒரு
ொயின் மனநிரைரய எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
அேர் பை கவிகளிமை ெனது இறப்புப் பற்றிப் பாடுகின்றார். இது அேரது
ெவிப்பின் ொங்தகாண்ைா நிரைரயக் காட்டுகின்றது. ஒருேருக்கு மிகுந்ெ
மேெரன
ஏற்படும்மபாது
ென்ரன
அழிக்க
நிரனப்பதும்,
அழித்துக்தகாள்ளப்மபாேொக
மற்றேர்களிடம்
தொல்லிப்
புைம்புேதும்,
ென்னுயிரர எடுத்துக்தகாள்ளுமாறு இரறேனிடம் மேண்டுேதும் மனிெ
இயல்பாகும். இந்ெ உைர்வு தேளிப்பாடுகரள இக்கவிகளிமை காைைாம்.

‘என்ர கண்டு மகளார்ர கண்ணில் முளியாமலுக்கு – ொன்
மண்மரறந்து மபாக எனக்கி ஒரு மவுத்ெ உற்றுத்ொ ஆண்டேமன’
மேெரனயின் விளிம்பில் அேர் இரறேனிடம் இறப்ரப மேண்டுகின்றார். சிை
கவிகளில் இரறேன் ென்ரன இன்னும் எடுக்காமல் இருக்கிறாமன என்று
தொந்துதகாள்கிறார். சிைமபாது ொகத் துணிந்துவிட்டொகப் புைம்புகிறார்.
ெனது மரைம் பற்றிப் பாடும்மபாது ெனது மரைக் கிரிரயகரளச் தெய்ேெற்கு
யாருமம இல்ரைமய என்று புைம்புேது அேரது பரிெவிப்பிரன மமலும்
அதிகப்படுத்துகின்றது. ெனது மரைமும் இறுதிக் கிரிரயகளும் ென் மூத்ெ
மகளிடம் ெடக்கமேண்டும் என்று ஆரெப்பட்டது ெடக்கவில்ரைமய என்று
ஏங்குகின்றார். அனாெரோக்கப்பட்ட ஒரு ேமயாதிபத் ொயின் மனநிரையிரன
இக்கவிகள் தேளிப்படுத்துகின்றன.
இரளய மகளுக்கு அனுப்பிய கவிகள் ஒரு ொய்க்கு மகள் தீராெ மேெரனரய
ஏற்படுத்தும்மபாது அத்ொயின் மனம் படுகின்ற அேத்ரெகரள மட்டுமன்றி
இளம் தபண்கரள ேறுரமயின் நிமித்ெம் தேளிொடு அனுப்பிவிட்டு ஏங்கித்
ெவிக்கின்ற
ொயுள்ளத்ரெயும்
காட்டுகின்றன.
இத்ெரகய
உைர்வு
தேளிப்பாடுகள் பற்றி எழுத்து இைக்கியங்களிமை மபெப்படுேது அரிொகும்.

‘ொயாரும் ஏரழ ெம்மளத் ொேரிப்பார் இல்ைதயன்று - நீ
ெவுதிக்கிப் மபாயி உரழக்க-ஒண்ட ெரைதயழுத்மொ என்ர சீனிமகள்’
ொய் மகளின் ெரைதயழுத்ரெ எண்ணி ஏங்குகின்றார். குடும்பத்தின் ஏழ்ரம
நிரையினால் ென் மகளுக்கு தேளிொடு தென்று துயரப்படும் நிரை
ஏற்பட்டுவிட்டமெ என்று ஏங்குகின்றார்.
‘ஒண்ட மண்டயில் எழுதி மயித்ொை மூடிதேச்ெ
எழுத்ெ அழிக்க ொன் என்ன ரெேன்கா மகமள’
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ெம் ேறுரமப்பட்ட ோழ்ரே எண்ணித் ெவிக்கின்றார். மகளின் ோழ்ரே
நிரனத்து ெம் இன்னல்கரள இரறேனிடம் தொல்லி அழுேது அேரது பை
கவிகளினதும் தபாருளாக அரமந்துள்ளது. சிை கவிகளிமை அேளுக்காக
அல்ைாவிடம் மன்றாடுகின்றார். சிை கவிகளிமை ெம் இன்னல்கரளச் தொல்லி
அல்ைாவிடம் மன்றாடுமாறு மகளிடம் மேண்டுகின்றார். அமெமேரள தேளிொடு
தென்று உரழக்கும் மகளின் துணிரே எண்ணி அரமதியும் அரடகின்றார்.

‘மூணு குமர்களுக்கும் - ஒரு முடிவுமில்ை என்று ஜசால்லி - நீ
காதைடுத்து தேச்ொய் உனக்கு கருரை ரெோன்; என்ர சீனிமகள்’
இங்குத் ெம் குடும்ப இன்னல்களுக்கு
மகிழ்ச்சியும் அரடகிறார்.

விடிவு

ஏற்படப்மபாேரெ

எண்ணி

இரளய மகளால் இயற்றப்பட்ட (ராத்ொவுக்கு எழுதிய கவிகள்) கவிகள் ொய்க்கு
ஏற்பட்ட அேைம், உறவுகரளப் பிரிந்திருத்ெல் என்பேற்றால் உண்டான
ஏக்கங்கரள மட்டுமன்றி மத்திய கிழக்கு ொட்டுக்குப் பணிப்தபண்ைாகச் தென்ற
ஏரழப் தபண்ணின் அேைங்கரளயும் மபசுகின்றன. இது ெமகாை ெமூக
அேைதமான்றின் ேரகமாதிரியான தேளிப்பாடாகும்.
1978 இல் இைங்ரகயில் திறந்ெ தபாருளாொரக் தகாள்ரக தகாண்டு
ேரப்பட்டரெத் தொடர்ந்து மத்திய கிழக்கு ொடுகளுக்கு அதிகமாமனார்
பணியாட்களாகச் தென்றனர். இந்நிரையில் குடும்பச் சுரமரயப் ஏற்றுப் பை
ஏரழப் தபண்கள் தேளிொடு தென்றனர். இேர்களில் ஒருேராகமே குறித்ெ
ொயின்
இரளய
மகளும்
ெவுதி
அமரபியாவுக்குப்
பணிப்தபண்ைாக
அனுப்பப்பட்டார். இந்நிரையில் உறவுகரளப் பிரிந்திருந்ெரம, அவ்மேரள
அக்காோல் ொய்க்கு ஏற்படுத்ெப்பட்ட துயரம் என்ற இரண்டினாலும் அேர்
அரடந்ெ ஏக்க உைர்வுகரளக் கவிேடிவில் பாடி ஒலிப்பதிவு ொடாவில் பதிவு
தெய்து அனுப்பியிருந்ொர். இக்காைக்கட்டத்தில் தேளிொடு தென்றேர்கள் ெமது
துயரங்கரள உறவுகளுடனும் உரரயாடும் ென்ரமயில் பாடிமயா, றபசிறயா
ஒலிொடாவில் பதிவுதெய்து அனுப்புேது ேழக்கமாக இருந்ெது. இெனூடாக
உறவினர் அருகில் இருக்கும் உளநிரைரய அேர்கள் தபற்றுக்தகாள்கின்றனர்.
குறித்ெ தபண் ெனது ராத்ொவுடனும் மமத்துனருடனும் உரரயாடுகின்ற
அரமப்பில் உருக்கமுடன் அந்ெக் கவிகரளப் பாடியுள்ளார். முக்கியமாக,
குடும்பச் சுரமரய ஏற்று தேளிொடு ேந்து துன்பப்படுகின்ற ெனது நிரைரய
எண்ணி ஏங்குகின்ற ென்ரமரய இக்கவிகளில் அதிகம் காைைாம். இெனூடாக
அக்காவிடம் மனமாற்றத்ரெ ஏற்படுத்ெ விரழகின்ற உளவியதைான்று ஊடாடி
நிற்பரெக் காைைாம்.

‘ஏரழயாப் பரடத்து இந்ெ இன்னல் எல்ைாம் ொங்கதேச்சி – இந்ெ
பூமைாகத்தில் உட்ட ஒண்ட புதுமய ொன் மகட்டழுறன்’
இரறமேண்டுெரை அடுத்து இடம்தபறுகின்ற முெைாேது கவியிமைமய ென்ரன
ஏரழயாகப் பரடத்து இவ்ோறு தேளிொட்டில் துன்பங்கரள அநுபவிக்கச்
தெய்ெ இரறேனின் தெயரை எண்ணி மேெரன அரடகின்றார். அடுத்துேரும்
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கவிகளிலும் ொன் அரடயும் துன்பங்கரள இரறேன் ெனக்கு விதித்ெ பங்காகக்
தகாண்டு ஏங்குகின்றார்.

‘சின்னம் சிறு ேயசு திரெ தெரியா பருேம்
ெவுதியிை மபாய் உரழக்க நீ ெந்ெ பங்மகா என் ஆண்டேமன’
என்று
அனுபேங்கள்
இல்ைாெ
சிறுேயதிமைமய
தேளிொடு
ேந்து
துன்பப்படுகின்ற நிரைரய நீமய ெந்ொய் என இரறேரன தொந்துதகாள்ேது
அேரது உள்ளக் குமுறரை தேளிப்படுத்துகின்றது. இவ்ோறு ென் துன்பப்பட்ட
நிரைரய எண்ணி ஆண்டேரன தொந்து பாடும் அேர் குடும்பச் சுரமயின்
நிர்ப்பந்ெம் காரைமாக தேளிொடு ேந்து துயரப்படுேரெப் பை கவிகளிமை
தெரியப்படுத்துகின்றார்.

‘பங்கப் புறக்கி பகுத்தெடுப்மபாம் என்று ஜசால்லி - ெம்முட
ஊரர எழந்து ராத்ொ – ொன் உைகதமல்ைாம் சுத்துறன்’.
‘அண்ைன் ெம்பி இல்ை ெமக்கு ஆருெவி என்று ஜசால்லி - ெம்முட
பங்கப் புறக்க - ொன் பறந்து ேந்மென்கா ராத்ொ’
குடும்பத்தின் ஒட்டுதமாத்ெச் சுரமகளும் அப்தபண் மமல் சுமத்ெப்பட்டுள்ளரம
இக்கவிகளில் தெரிகின்றது. முக்கியமாக ெமகாெரிகரளத் திருமைம் தெய்து
தகாடுக்க
மேண்டிய
முதன்மமப்
தபாறுப்பு
இப்தபண்கள்
மீது
சுமத்ெப்பட்டுள்ளரம தெரிகின்றது. அமெமேரள ஏற்கனமே மைம் தெய்து
தகாடுத்துள்ள ென் அக்காவுக்கும் அப்தபண்மை உரழக்க மேண்டிய
நிரையிரனயும் பாடுகின்றார்.

‘காணிபூமி இல்ை ோப்பா - ெம்மள
கரரமெக்க மாட்டார் என்று ொன்
கால் எடுத்து தேச்மென் மச்ொன்
உங்கட கடரமகள ரெமோதமன்று’
கிழக்கிைங்ரகயின்
தபாருளாொர
அரமப்பில்
விேொயக்
காணிகமள
தபாருளாொரத்ரெ ஈட்டும் முக்கிய மூைெனமாக அரமந்துள்ள நிரையில்
நிைத்ரெ உரடரமயாகக் தகாண்டிராெேர்கள் ெமது தபண்பிள்ரளகரளத்
திருமைம்
தெய்து
தகாடுப்பதில்
பை
சிரமங்கரள
அனுபவித்ெனர்.
இத்ெரகயதொரு நிரையில் ெனது ெமகாெரிகளுக்குச் சீெனம் மெர்க்கமேண்டிய
முதன்மமப் தபாறுப்ரப ஏற்றுக் குறித்ெ தபண் தேளிொடு தென்று உரழப்பரெ
இக்கவி காட்டுகின்றது.
பாரம்பரியமான ெமூக அரமப்பினுள் ோழ்ந்ெ தபண்களுக்கு வீட்ரடவிட்டு
தேளிமய மேரை தெய்யும் முெல் அனுபேத்ரெ இந்ெ தேளிொட்டு
மேரைோய்ப்புத்ொன் ேழங்கியது. எத்ெரகய தேளி அனுபேங்கரளயும்
தபற்றிராெ அந்ெ இளம்தபண் திடீதரன தேளிொட்டிற்குப் புறப்பட்டமபாதும்,
அங்குச் தென்றமபாதும் அரடந்ெ அச்ெம், பிரிவு, ஏக்கம் ஆகியேற்ரறதயல்ைாம்
இந்ெக் கவிகள் இயல்பாக தேளிப்படுத்தி நிற்கின்றன. தேளிொடு மபாகுமுன்
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பின்ேரும்

கவி

‘ஏறினன் கப்பலிை இருந்ென் அந்ெப் பத்திரிப்பில்
பூட்டினன் ோர – என்ர தபாறி கைங்கிப் மபாச்சிதும்மா’
சுற்றம் சுகங்கரளயும் ஊரரயும் விட்டுத் ென்னந்ெனியாகப் பிரிந்து தென்றமபாது
ஏற்பட்ட உளத்ெவிப்ரப இயல்பாக தேளிப்படுத்துகின்றார். அவ்ோமற
ெவுதிக்குச் தென்று இறங்கிய மபாதும் அரடந்ெ அச்ெத்ரெயும் ஏக்கத்ரெயும்
பின்ேருமாறு பாடுகின்றார்.

‘பாெ தெரியா படிப்பறிவும் ொன் குறய
என்ன ரெமோம் என்று ராத்ொ - ொன்
இருந்ெழுமென் அந்ெ யாமபாட்டில்’
கிராமத்திலிருந்து தென்ற அந்ெப் தபண் ெவுதி ொட்டேரின் அரபு தமாழி தெரியாெ
நிரையில் ெனக்குக் கல்வியறிவும் குரறவு என்ற ொழ்வு உைர்மோடு என்ன
தெய்ேது
என்று
புரியாது
அரடந்ெ
ெவிப்ரபயும்
அச்ெத்ரெயும்
தேளிப்படுத்துகின்றார்.
தேளிொட்டிற்குப் பணிப்தபண்களாகச் தெல்பேர்கள் எதிர்தகாள்ளும் மற்தறாரு
ொக்கம் ெனிரமரயத் ொங்க முடியாமல் அரடகின்ற பிரிவு மேெரனயாகும்.
மமற்படி தபண்ணின் கவிகளிமை பிரிவு மேெரன பரேைாக இடம்தபறுகின்றது.

‘என்ர கட்ரட ெவுதியிை – ொன் காைம் கழத்துறன் - என்ர
உசிரு பறந்து மச்ொன் ஒங்கிட ஊட்ட ேந்து பாத்திரிக்கி’
ெவுதியில் அேர் ஒரு ெடமாகமே ோழ்ேரெயும், அேரது நிரனவுகதளல்ைாம்
ென் வீட்டிமைமய இருப்பரெயும் பாடுகின்றார். அடுத்ெ கவியில் 'ஆறுெைச்
தொல்லி அமொ அனுப்பிரேயுங்மகா' என்று ென் பிரிவு மேெரனக்கு ஆறெல்
கூறுமாறு மேண்டுகின்றார்.
இவ்ோறு
தேளிொட்டுக்குப்
தபண்கள்
பணியாட்களாகச்
தெல்ேரெப்
தபாருளாகக் தகாண்டு தபண்களால் பாடப்பட்ட பை பாடல்கள் அேர்கள்
தேளிொடு தென்றரமக்கான குடும்பப் பின்னணிகரளயும் அேர்கள் அனுபவித்ெ
பல்மேறு மேெரனகரளயும், ஏக்கங்கரளயும் இயல்பாக தேளிப்படுத்தி
நிற்கின்றன.
இத்ெரகய குடும்பப் பிரச்சிரனகள் ொர்ந்ெ இரங்கல் கவிகரளத் ெவிர ெம்முடன்
தெருக்கமானேர்கள் மரணிக்கும்மபாது ஒப்பாரி நிரைப்பட்ட கவிகரளப்
பாடுகின்ற மரபும் கிழக்கிைங்ரக முஸ்லிம் தபண்கள் மத்தியில் இருந்து
ேந்திருக்கின்றது. இைங்ரக முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் ெரைேர் எம்.எச்.எம்.
அஸ்ரப் மரைமரடந்ெமபாது ரகுமத்தும்மா (மருெமுரன) முெலிய தபண்களால்
பாடப்பட்ட பை ஒப்பாரிக் கவித் தொகுதிகள் இெற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
ஒப்பாரிப் பாடதைான்றில் இடம்தபறத்ெக்க பல்மேறு தபாருள், ேடிேக்
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கூறுகரளதயல்ைாம் உட்தகாண்ட இக்கவிகள் அேற்ரறப் பாடிய தபண்களின்
இயல்பான புைம்பல்களாக அரமந்துள்ளன.
கவிகளும் சிக்கல் விடுவிப்பும்
கிழக்கிைங்ரக முஸ்லிம் கிராமியப் தபண்கள் கவிகளின் ஊடாகத் தொடர்பாடல்
தகாள்கின்ற – உரரயாடுகின்ற ஒரு மரரபக் தகாண்டிருக்கின்றனர்; ொம்
எதிர்தகாள்ளும் ோழ்க்ரகச் சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடுேெற்கான ஒரு
ேழிமுரறயாகமே கவிகரளப் புரனந்து பாடியிருக்கின்றனர். மேெரனகரளக்
கவிகளாகப் புரனந்து ெனிரமயில் பாடுேென் ஊடாக அல்ைது அக்கவிகரள
அந்ெ மேெரனக்குக் காரைமானேர்களுக்கு அனுப்புேென் ஊடாகத் ெமது
மனதில் உள்ள துயரங்கரள தேளிமயற்றி மன ஆறுெல் தபற முரனகின்றனர்.
அொேது இக்கவிகள் உைர்ச்சிகளின் ேடிகால்களாகவும் சிக்கல்கரளத்
தீர்க்கின்ற ஊடகமாகவும் விளங்குகின்றன. மனச்சுரமகரள மற்றேர்களுடன்
பகிர்ந்துதகாள்ளலும் அெனூடாக மன அரமதி காைலும் - முரண்பாட்ரடத்
தீர்த்ெலும் இத்தொடர்பாடலின் மொக்கங்களாக இருந்துள்ளன.
சிை கவி அளிக்ரககள் அளிக்ரகரயச் தெய்யும் மேெரனயுற்ற தபண்ணின்
உள ஆறுெரை அடிப்பரடயாகக் தகாண்டன. சிை கவிகள் உள ஆறுெமைாடு
சிக்கல் விடுவிப்ரபயும் மொக்காகக் தகாண்டன. கல்விக்காகத் ென்ரன விட்டுப்
பிரிந்து தென்ற மகரன எண்ணித் ொய் பாடிய கவிகள், ென்ரனவிட்டுப் பிரிந்ெ
கைேரன எண்ணிப் பாடிய கவிகள், ஒப்பாரிக் கவிகள் என்பன உள
ஆறுெரைமய உள்ளார்ந்ெ மொக்காகக் தகாண்டன. ஆனால் 'மாமிக்கு மருமகள்
எழுதிய கடிெம்', 'மூத்ெ மகளுக்கு எழுதிய கவிகள்', 'ராத்ொவுக்குப் பாடிய கவிகள்',
'இரளய மகளுக்குப் பாடிய கவிகள்' முெைான கவிகள் சிக்கல் விடுவிப்ரபயும்
மொக்காகக் தகாண்டரே.
நுணுக்கமாக மொக்கின் உளஅரமதி என்பதும் ஒரு சிக்கல் விடுவிப்பு நிரைமய!
மேெரனக்குக் காரைமானேர் - மேெரனக்குள்ளானேர் ஆகிய இருேரிடத்திலும்
மனஅரமதிரய ஏற்படுத்தி இயல்புநிரையிரன ஏற்படுத்தும் ஊடகமாக
இக்கவிகள் பயன்பட்டுள்ளன. மன அழுத்ெங்களில் இருந்து விடுபடுெைானது
சிக்கல் விடுவிப்பு நிரைரய ஏற்படுத்துகின்றது. இது ஒரு 'உளத்தூய்ரமயாக்க'ச்
தெயற்பாடாகும். இெரன அரிஸ்மராட்டில் 'கொர்சிஸ்' என்று கூறுோர். 'கொர்சிஸ்'
மனஅரமதியிரனயும் சிக்கல் விடுவிப்பிரனயும் நிரறமேற்றுேொகக் கூறுேர்
(Esta Powell,n.d.).
கவித் தொடர்பாடல் மூைமான உள அரமதி - அெனூடான சிக்கல் விடுவிப்பு
நிரையிரன எய்துெல் என்பெற்கு 'மூத்ெ மகளுக்கு எழுதிய கவிகள்', 'இரளய
மகளுக்குப் பாடிய கவிகள்', 'ராத்ொவுக்குப் பாடிய கவிகள்' என்ற மூன்று கவித்
தொகுதிகளின் சுற்றுேட்ட அளிக்ரககள் எளிரமயான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
ொயாலும் இரளய மகளாலும் பாடப்பட்ட கவிகரள மூத்ெ மகளும் அேரது
கைேரும் மகட்டு, படித்து மிகவும் மனம் தொந்ெொகக் கள அய்வின்மூைம் அறிய
முடிந்ெது. எனமே இந்ெக் கவிகள் துன்பத்திற்குக் காரைமானேரிடத்திலும்
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