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அயலகத் தமிழிலக்கியங்களின் மமொழி நடை
முடைவர் பவித்ரொ.வி.இரொ
உதவிப் பபரொசிொியர், சமூகவியல் கடல (ம) பன்பொட்டுப் புலம், உலகத் தமிழரொய்ச்சி நிறுவைம்
தரமணி, மசன்டை - 600 113

சுருக்கம் — இலக்கியம் கொலம் பதொறும் மதொைர்ந்து மகொண்பை இருக்கின்றை. இலக்கியம் பதொன்றிய வரலொற்றின்
அடிப்படையில் வொய்மமொழி இலக்கியம், எழுத்து இலக்கியம் எை இரண்டு நிடல உள்ளது. மசயல் அடிப்படையில்
அறிவியல் இலக்கியம், கடல இலக்கியம் எை இரண்டு நிடல உள்ளது. மகொள்டக அடிப்படையில் தன்ைிச்டச
இலக்கியம், சமூகவியல் இலக்கியம் எை இரண்டு நிடல உள்ளது. இந்த அடிப்படையில் சிறுகதை நாவல் கவிதை
நாடகம் ஆகிய எழுத்துக்களின் வடிவங்கதை இன்று ைமிழ் இலக்கியம் எனப் ப ாதுவாகக் கருைப் டுகின்றது.
அதொவது, இலக்கியம் என்பதுப் பல்பவறு விளக்கங்களும் கருத்துடரயொைல்களும் விவொதங்களும் மகொண்ைடத
ஆரொய்வதொகும்.

முக்கிய வொர்த்டதகள் - அயலக இலக்கியம்; இலக்கணம்; புடைவுகள்; உணர்வுகள்; மமொழிநடை; அணிநலன்.
ைமிழ்க்கவிதைகள்.

1. முன்னுடர
இலக்கியம் என் து விாிந்ை ப ாருைில் எழுைிய
அதனத்தையும் குறிக்கிறது. இந்ை வதையதறயின் கீழ்
இலக்கியத்தை இரு வதககைாக

ிாிக்கலாம் 1. இன்

இயல் இலக்கியம் 2. அறிவியல் இலக்கியம். இன்
இயல் இலக்கியம் கற்ப ார் உள்ைத்துக்கு இன் ம்
ைரும் நூல்கள் அறிவியல் இலக்கியம் கற்ப ாருக்கு
அறிதவ
முைன்தமயாக
முைன்தமயாக
ைரும்
இலக்கியம்

வருடம் 2000 வருடங்கள் இலக்கிய

வைமும் பைாடர்ச்சியும் பகாண்ட ஒரு பமாழியாகும்.
எனினும் ைமிழ் இலக்கியங்கைில் ப ரும் ாலானதவ
இன்
இயல்
இலக்கியங்கபை
இன் ியல்
இலக்கியத்தைபய ப ரும் ாலும் குறித்து நிற்கின்றது.
சிறுகதை
நாவல்
கவிதை
நாடகம்
ஆகிய
எழுத்துக்கதை வடிவங்கதை இன்று ைமிழ் இலக்கியம்
என ப ாதுவாகக் கருைப் டுகின்றது.

2. அபமாிக்கத் ைமிழ்ப்புதனவுகள்
அபமாிக்காவில் பசயல் டும் ைமிழ் இலங்தகத்

கவிஞர்கதை

அதடயாைம்

காட்டுவைாக

அதமந்துள்ைது.

குறிப் ாக

கன்ைைாசனின்

ிறந்ை

நாதை

முட்டிட்டு

மதுசூைனன் கவிதை ைமிழ்க்கவிகஞர்கள்

பவ.

ட்டியதல

மீண்டுமாக மீட்டுகிறது.
ாைைி முைற்பகாண்டு கவிஞர்கள் லர் வாழ்ந்து
முடிந்ை ப ாைினும் அவர்கள் மீண்டும் மற்பறாரு கவி
அதடயாைத்துடன்
ிறக்கபவ
பசய்கிறார்கள்
என்கிறான் கவிஞன்.
“பறந்து பபொைொன், நடமமயல்லொம் மறந்து
பபொைொன்
பொரதிமயைப் பொமரலொம் புலம்பிற்று..
பரபலொகம் மசன்ற அவன்
பொதியிபல திரும்பி வந்தொன்!
இன்னும்பல கவிஞர்களும்
இைியபல படைப்பொளர்களும்
இறந்துபட்ை பின்ைொலும்
இவனுருவில் வந்து பசர்ந்தைர்!!!
வந்துபசர்ந்த வள்ளலவன்

ைமிழ்ச் சங்கம் கடந்ை 25 ஆண்டுகைாக இதையவழி

வடரமுடறயின்றி வொழ்ந்திடினும்

பசயல் ட்டுக் பகாண்டு வருகிறது. இைதனத் ைாண்டி
னிபூக்கள்
என்னும்
ஒரு
சஞ்சிதக
லத்

வஞ்சடையின்றிப் படைத்மதடுத்தொன்
வந்தவழி பபொயும் பசர்ந்தொன்!!!
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4. எைிதமயான ஆைவாைமற்ற பமாழிநதட

கவியரடசக் கவர்ந்து மசன்ற
கருப்புதிைத்தன்று மீண்டுமனுப்பிடவக்க

ைமிழகம் ைவிர்த்ை உலகத் ைமிழர்கள் எழுதும்
கவிதைகள் அல்லது புதனவுகைின் பமாழிநதட மிக

கருடணமிகு கைவுளவடைக்
கொல்பிடித்து இடறஞ்சுகின்பறொம்!!!!”
(பவ. மதுசூைனன்,

னிப்பூக்கள் சஞ்சிதக,
அக்படா ர், 2020)

இக்கவிதையில்
பமாதனபைாடர்கள்
மிக
லாவகமாக ஆசிாியருக்கு தககூடி இருப் தைக் காை
முடிகிறது. இதறஞ்சுகின்பறாம் என்ற பசால்லாட்சி
ப ாதுவாகத்

ைமிழக

புழக்கைில் இல்தல;

நிலப் ைப் ில்
ஆனால்,

ப ருமைவு

அபமாிக்க

வாழ்

இலங்தகத் ைமிழர்கைிடம் இைதனக் காைமுடிகிறது.

3. அயலகம் வாழ்
ப ாதுவியல்புகள்

ைமிழ்ப் தடப்புகைின்

எைிய பமாழிக் கூறுகைால் தடக்கப் ட்டுள்ைது. இது
குறித்ை ஆய்வு கள் மிக அைிக அைவில் பமற்பகாள்ை
பவண்டிய ஆய்வுத்பைதவ ஒன்று உள்ைது. ைமிதழ
அைன் ைற்கால வைர்ச்சிப் ப ாக்குகள் வதை தகயாை
பவண்டியச் சமூகவியல் பைதவ ஒன்று இவர்களுக்கு
இல்தல; இக்காைைத்ைால் ைாம்
கழகும்
பமாழியினூபட
ஒரு

யின்ற அல்லது
தடப்புலதகக்

கண்டதடய இவர்கள் எத்ைனிக்கின்றனர்.
“நொம் கடதத்தபடிபய நைந்து கைந்த
எைது கிரொமத்தின் ஒற்டறயடிப் பொடத
வழித்தைங்களிமலல்லொம் அக் கடதகள் சிந்திை
விடிகொடலயில்
அக் கடதகடளப் மபொறுக்கித் தின்ற

அயலகம்
வாழ்த்ைமிழ்ப்
தடப் ாைர்கைிடம்
காைப் டும் அதனத்து தடப் புகதையும் பைாகுத்து
ஒரு புள்ைியில் குவித்து ஆைாயும்ப ாது ஒரு சில
ப ாதுதமகதை
அவர்கைது
பமாழிநதடயாக

உன்டைப் பபொலபவ”

முன்தவக்கலாம். அவற்தறக் கீழ்க்காணுமாறு

(ைமிழ் முைசு, ாிஷான் பஷாிப், விலகல், 15.06.2016)

ட்டியி

யலிடலாம்.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

எளிடமயொை ஆரவொரமற்ற மமொழிநடை
கருத்தொக்கத்தில் தமிழ்த்பதசிய உணர்வு

சொம்பல்குருவிகள்
மதொடலதூர பதசபமகிப் பின்ைர் வரபவயில்டல

இக்கவிதைதயப் புாிந்து பகாள்ை ைமிழ்வாசகன்
பசய்ய
பவண்டிய
ிைம்மப்
ிையர்த்ைனம்
ஒன்றுமில்தல;

ஏபனனில்

மிக

இயல் ான

அணிநலன் மிகுதியின்டம

பமாழியிபலபய

தமிழ் நிலப்பரப்பின் மீதொை ஏக்கம்

ஒவ்பவார் அடியிலும் மூன்று சீர்கைாக மடக்கி எழுை
வில்தல
என்றால்
அதவ
உதைநதடக்கான

மிகு மசொற்புணர்ச்சி நடை
புதிய மசொல்லொளுடக
வைமமொழிக் கலப்பு நடை
மதொைர்க் கொட்சிப்படிம மமொழி நடை
கவிடதக்குள் இருண்டம மமொழி

கவிதை

தடக்கப்

இயல் ிதன வந்ைதடயும். ஆகபவ, கவிதை ைனது
எைிதம எந்ை இடத்ைிலும் துறக்காமல் காைப் டுகிறது.
இப் டியான கவிதைகளுக்கு மற்றுபமாரு கவிதைதயச்
சான்றாகக் காட்டலாம்.

திருகலொை மமொழிநடை

ைிர்ந்து விழும் இதைச்சதல

மதொன்மத்தின் மவளிப்பொட்டு மமொழிநடை

அப் டிபய விழுங்கி பசாிக்கும்

நவீை மமொழியொளுடக

பமௌனத்தை ப ால

அயலகத் ைமிழ் எழுத்துக்கைில் காைலாகும்
பமற்குறித்ை பமாழிநதடகள் அதனத்தையும் ைக்க
சான்றுகபைாடு பைாகுத்து நிைல் ட விவாைிக்க
இவ்வாய் பவடு விதழகிறது.

ட்டுள்ைது.

கடந்து பசல்கிறது இைவின்
இருள் டிந்ை வானம்
வண்ைம் அற்ற வானத்ைின்
நீர்த்ை ைப்புகள்
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ப ரும் பீைிதய ைருகிறது
எவ்வைவு முயன்றும் ைசிக்க முடியவில்தல
(ைமிழ் முைசு, இருைின் வாசம், 15.06.2016)
இருள் டிந்ை வானம் எப் டி காட்சியைிக்கிறது
என் தைக் குறித்து மிக
அழகான வார்த்தை
ஓவியமாகக்
கவிதை
மாறிய
ப ாதும்
அைன்
எைிதமயான
பசால்லா
ளுதகதய
அது
துறக்கவில்தல என் து குறிக்கத்ைக்க ஒன்று. இந்ைக்
கவிதையில் உள்ை ஒரு புாிைல் பவைி மிக
முைன்தமயானைாக அதமகிறது. அைாவது வானத்
ைின் வண்ைம் அற்ற ப ரும்

ைப்பு ஏன் மிகப்ப ரும்

பீைிதயத் ைருகிறது என் து மிக ஆழமான வினா. இந்ை
வினாவிற்குத் ைன்னுதடய வாழ்க்தக ப ாலபவ
வண்ைமற்றைாக வானம் காைப் டுவதைக் குறித்ை

இரு த்பைாைாம் நூற்றாண்டில்
கவிஞர் காசி
ஆனந்ைன் வதையில் ைமிழின் பமன்தமகதையும்
ைமிழர் பகாள்தககதையும் பைாடர்ந்து கவிதைகதை
வடித்து வருகின்றனர். முச்சங்கம் கண்ட ைமிழர்கைின்
சிறப்த
சங்கம் கண்ட ைமிழ்க்குடியாம் என்னும்
பைாடக்கத்தைக் பகாண்பட ாடுகிறார். இந்ைக்கவிதை
அறுசீர் கழி பநடிலடி ஆசிாிய விருத்ைம் என்னும்
ாவடிவில் ின்வருமாறு தடக் கப் ட்டுள்ைது.
சங்கம் கண்ட ைமிழ்க்குடியாம்
சாிதைப் தடத்ை நற்குடியாம்
எங்கும் புகழும் ண் ாகும்
ஏற்றித் துைிக்கும் இனமாகும்
மங்கா நிதலயும் பகாண்படங்கும்
மறவர் என்னும் மைிப்புதடபயார்
ைங்கும் ைமிழர் சாித்ைிைபம
ைங்கம் ப ால உயர்வும் ைான்!

அச்சம் என ப ாருள் பகாடலாம். ஆகபவ வாசக
பவைிகதை உற் த்ைி பசய்யும் கைமான பமாழி நதட
ைமிழின் பமன்தம

தயயும் இவைது கவிதைகள் அதமந்துள்ைன.

5. கருத்ைாக்கத்ைில்
உைர்வு

கவிதைகள்
ைிவுகதைக்

பகாண்டுள்ைது; அது மட்டுமல்லாமல், ல்பவறு உலக
இனங்கைின் நடுபவ வாழ பவண்டிய நிர் ந்ைத்ைின்
காைைமாக, ைம் இனத்ைின் பமன்தமதய

ைங்கம் ப ால உயர்ந்ைது,

என்கிறார். ைமிழர் குடி மைத

ைமிழ்த்பைசிய

ப ரும் ான்தமயும்
ைமிழர்கைின்
ைமிழினம் குறித்ை மிக நுட் மான

(கவிஞர் ாதவ கவிதைகள், 2)

ல் பவறு

தடப்புகைில் பவைிப் டுத்துகின்றனர். இவர்கைது
கவிதைகைில் இனத் தூய்தம, பமாழித்தூய்தம
ஆகியன ல்பவறு ைைங்கைில் ிைைி லிப் தைத் ைமிழ்
வாசகன்
மிக
இயல் ாக
அதடயாைப் டுத்ைிக்
பகாள்ை முடியும்.
மபலயா
குைியின் ஒன்றிதைந்ை
குைியாக
உள்ை
ினாங்கு வாழ்ைமிழ்க் கவிஞர்
ாதவயின்
கவிதைகள் இத்ைதகய ைமிழ் உைர்வுக் கைங்கதைத்
ைம் பவைி ாட்டுப் குைியாக உட்பகாண்டுள்ைன.
ைமிழாய் ைமிழாய் விழித்பைழுவாய்
ைதலயதைத் தூக்கம் ப ாதுமடா
ைமிழர் ைிருநாள் மலர்ந்ைது ார்
ைமிழ்ழால் உயர்பவாம் வா விதைவாய்
( ாதவ, கவிதைகள், 3)

நற்குைம் என் து அவர்

சூட்டும் புகழாைம். இந்ை புகதழ வாைத்ைிற்கு காைைம்
ைமிழர்கைின் பைாடர்ச்சியான வைலாற்று உைர்வும்
அைில் அவர்கள் கதட ிடித்ை அறம் என்ற பகாட் ாடும்
ைான். ைமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் ல்பவறு ப ார்
மைபுகதை
யன் டுத்ைியப ாது
ைமிழ்நாடு
மட்டும்ைான் ப ாாில் விழுப்புண் எழுதுைல் என்ற ஒரு
மைத யும் புறமுதுகிட்டு ஓட என்ற மைத யும்
கதட ிடித்ைார்கள். ைனக்கு ஏற்று எைிாிதய பைடிச்
பசன்று அவபனாடு
ப ாருந்தும் ஒரு
மைத
ைமிழர்கைின் ப ார் மடமாக புறநானூறும் இைை
இைிகாசங்களும்
நமக்கு
காட்சிப் டுத்துகின்றன
இவற்தறபயல்லாம் மனைில் பகாண்டு ைான் கவிஞர்
ாதவ அவர்கள் ைமிழ் மைத ைமிழ் குடிதய ைனியாக
தவத்து புகழ் கின்றார்

6. அைிநலன் மிகுைியின்தம
ைமிழ் இலக்கைம்
இலக்கைம் வகுத்ை
ஒன்தற

ல்பவறு பைாதடகதைக் கூறி
ின்னர் பசந்பைாதட என்ற

வதையறுக்கிறது;

இைன்

ப ாருள்

முற்கூறப் ட்ட பமாதன, எதுதக, இதயபு ஆகியன
ஏதும் கதட ிடிக்காமல் கவிதை எழுதும் முதற.
இைதன உலகத் ைமிழர் கவிதைகைில்
ல்பவறு
இடங்கைில் காை முடியும்.
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யன் டுத்ைப் ட பவண்டும் என்ற நிர் ந்ைத்ைின்
காைைமாக, அல்லாமல்
மனத்ைிற் ட்டவற்தறப்

மிக லாவகமாக, எைிய
ைிச்பசன்று கவிதைகைில்

எழுதும் பமாழி நதட இவர்களுக்கு வாய்த்துள்ைது.
இைதன உலக் அைங்கில் இருந்து ார்ப் ைன் வழி
யாகக் கூட அவர்கள் சாத்ைியப் டுத்ைியிருக்கலாம்.
இக்காைைத்ைால் ைங்கள் எழுத்துக்கைில் மிக
அைிகமான அைவில் உவதம கதை பயா அல்லது
உருவகங்கதைபயா
உலகத்ைமிழ் எழுத்ைாைர்கள்
யன் டுத்துவது இல் தல.

இத்தடகய
வடரயடறடய

நிடலகடளக்
வழங்க

கைந்து

பல்பவறு

மபொதுவொை
அறிஞர்களும்

அகரொதிகளும் முயன்றிருக்கின்றைர். எது இலக்கியம்
என்பதற்கு துல்லியமொை வடரயடற மபறுவதற்கொை
முயற்சி சமூக அழிவு மசயல்பொடுகளில் மதொைர்ந்து
மகொண்டுதொன் இருக்கின்றை.
மசம

மைிதர்களது

இலக்கியம் என்பது

வொழ்வியல்

பமம்பொட்டிற்கொை

மமொழியின் படைப்பொகும் என்பதொக இலக்கியத்டத
வடரயறுக்க முடிகிறது.

சொரல் மடழயில் நடைந்த கொற்று

பொர்டவ நூல்

குளிடர சுமந்து வருகிறது
கூடரயில் விழும் மடழயின் தூறல்கள்

[1]

புதிய சந்தமிடசக்கிறது

அருடமநொயகம் பயொபகந்திரன் (ப.ஆ), பைிப்பூக்கள் சஞ்சிடக,
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மகொழும்பு, 2010.

மடழயில் நடைகிபறன்
அன்று நீ மடழயில் நடைந்தபடி
புன்ைடகத்தது பபொலபவ
புதிதொய் மலர்ந்த பூக்களும்

[3]

மசழியன், மசழியன் கவிடதகள், கொலம் பதிப்பகம், மசன்டை,
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திண்டண இடணய இதழ், 2015-2010 வடர.
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தமிழ்முரசு (ஆஸ்திபரலியொ, சிட்ைி) மொர்ச், 2021.

புன்ைடகத்து நடைகிறது
நீயும் நடைந்தொய்
நொனும் நடைந்பதன்
இன்று உன் நிடைவுகள்
மடழ நீரொய் வழிகிறது.

7. முடிவுடர
எது

இலக்கியம்

என்பதுப்

பல்பவறு

விளக்கங்களும் கருத்துடரயொைல்களும் விவொதங்களும்
கொலம் பதொறும் மதொைர்ந்து மகொண்பை இருக்கின்றை.
இலக்கியம் பதொன்றிய வரலொற்றின் அடிப்படையில்
வொய்மமொழி இலக்கியம், எழுத்து இலக்கியம் எை
இரண்டு

நிடல உள்ளது.

மசயல் அடிப்படையில்

அறிவியல் இலக்கியம், கடல இலக்கியம் எை இரண்டு
நிடல உள்ளது. மகொள்டக அடிப்படையில் தன்ைிச்டச
இலக்கியம், சமூகவியல் இலக்கியம் எை இரண்டு
விடல உள்ளது.
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