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மல ய ப் பல்கலலக்கழகத்தின் பபரலைக் கலதகளில்  

மபலசியத் தன்லம 
 

 கலலமதி இரபமஷ் & கிரித்திக  சண்முகம் 

 

இளஙா்கலலபா் படா்டத ரி ஆசிரியரா்களா், மலலசிய  

 

 

முன்னுலர 

   மகா்களினா்  அனா்ற ட வ ழா்கா்லக நிகழா்வுகளுமா் 

கறா்பலனகளுமா் த னா்  சிறுகலதகள க மலரா்கினா்றன. இதன லா், சிறுகலத 

மனித வ ழா்லவ டு மிக நநருஙா்கிய இலகா்கியம ககா் கருதபா்படுகிறது. 

இகா்க லபா் பலடபா்பிலகா்கியஙா்களுளா் சிறநா்தத கசா் சிறுகலத திகழா்கிறது. 

வ சகரா்கலள இனா்புறுதா்துமா் வலகயிலுமா் அறிவுறுதா்துமா் வலகயிலுமா் 

சிறுகலதகளா்  எழுதபா்படுகினா்றன. அவா்வலகயிலா், மலலசிய வினா்  மூதா்தபா் 

பலா்கலலகா்கழகம ன மல ய பா் பலா்கலலகா்கழகதா்திலா் இயஙா்கிவருமா் 

இநா்திய ஆயா்வியலா் துலறயினா்  தமிழா்பா் லபரலவ, ஒவா்நவ ரு ஆணா் டுமா் 

லபரலவகா் கலதகளா்  எனுமா் சிறுகலததா் நத குபா்பிலன நவளியிடா்டு 

வருகினா்றது. அசா்சிறுகலததா் நத குபா்பிலா் 2018 & 2019ஆமா் ஆணா் டுகளிலா் 

நதரிவு நசயா்யபா்படா்ட எடா்டுகா் கலதகளிலா்  க ணபா்படுமா் மலலசியதா் 

தனா்லமகலள ஆர யா்வலத இகா்கடா்டுலரயினா்  லந கா்கம குமா். 

 

பபரலைக் கலதகள்  

தமிழா்சா் சிறுகலத வளரா்சா்சி எனா்பது தமிழக எலா்லலலய டு நினா்றுவிட மலா் 

மலலசிய விலுமா் அதனா்  வளரா்சா்சிலயகா் க ண முடிகினா்றது. அவா்வலகயிலா் 

தமிழரா்களா்  புலமா்நபயரா்நா்து வ ழுமா் ந டுகளிலா்  ஒனா்ற ன மலலசிய விலா் புகழா் 

நிலறநா்த சிறுகலத எழுதா்த ளரா்களா்  பலரா் க ணபா்படுகினா்ற ரா்களா். மூதா்தபா் 

பலடபா்ப ளரா்களுகா்கு மதா்தியிலா் இளமா் பலடபா்ப ளரா்களா்  பலருமா் சிறுகலதபா் 

லப டா்டிகளினா்வழி அலடய ளஙா்க ணபா்படா்டு முலனபா்புடனா்  எழுதி 

வருகினா்றனரா். அவா்வலகயிலா், மலலசிய வினா்  மூதா்தபா் பலா்கலலகா்கழகம ன 

மல ய பா் பலா்கலலகா்கழகதா்திலா் இயஙா்கிவருமா் இநா்திய ஆயா்வியலா் துலறயினா்  

தமிழா்பா் லபரலவயினரா் ந டு தழுவிய நிலலயிலா் (மலலசிய ) சிறுகலதபா் 

லப டா்டியிலன ஆணா் டு லத றுமா் நடதா்தி அதிலா் நவறா்றிபா் நபறா்ற இருபது 

சிறுகலதகலளதா் நத குதா்து ‘லபரலவகா் கலதகளா் ’ எனுமா் தலலபா்பிலா் நூல க 

நவளியீடு நசயா்கினா்றனரா்.  

 

  இதா்திடா்டமா் 1982ஆமா் ஆணா் டு நத டஙா்கபா்படா்டு 1986ஆமா் ஆணா் டு 

லதசிய சிறுகலதபா் லப டா்டிய க வளரா்சா்சி கணா் டது. நப துபா் பிரிவு, ம ணவரா் 

பிரிவு என இரு பிரிவுகள க நடதா்தபா்படுமா் இபா்லப டா்டியிலா் இலடநிலலபா்பளா்ளி 

ம ணவரா்களா், கலா்லூரி ம ணவரா்களா், நப து மகா்களா்  எனபா் பலருமா் பஙா்லகறா்றுபா் பலடபா்புகலள எழுதி 

வருகினா்றனரா். இதனா்வழி ஒவா்நவ ரு ஆணா் டுமா் பல இளமா் சிறுகலதய சிரியரா்களா்  உருவ கினா்றனரா். 

 

   மலலசியதா் தமிழா் மகா்களிலடலய தமிழா் எழுதா்துதா்துலற மீத ன ஆரா்வமா் லமலல ஙா்கி 

இருபா்பதனா்  நவளிபா்ப ட க இநா்தபா் லபரலவகா் கலதகளினா்  நவளியீடு அலமநா்துளா்ளது. இதுவலர (2020) 34 

சிறுகலததா் நத குபா்புகளா்  (லபரலவகா் கலதகளா்) நவளிவநா்துளா்ளன. பல நூறு சிறுகலதகளா்  மலலசிய 

ந டா்டினா்  மணா் வளதா்லத டு பிறநா்துளா்ளன. 

 

மபலசியத் தன்லம 

    பலடபா்பிலகா்கியஙா்களா்  த னா்  எழுதபா்படா்ட மணா்ணினா்  தனா்லமகலளலய நப துவ ககா் 

க டா்டி நிறா்குமா். லபரலவகா் கலதகளுமா் அதறா்கு விதிவிலகா்கலா்ல. நதரிவுநசயா்யபா்படா்ட இகா்கலதகளுமா் 

நவளிபா்பலடய கலவ  மலறமுகம கலவ  மலலசிய மணா்ணினா்  மணதா்லதகா் க டா்டுகினா்றன. 

 

   இகா்கடா்டுலரயிலா் மலலசியதா் தனா்லம எனகா் குறிகா்கபா்படுவது மலலசிய ந டா்டுகா்லக உரிய 

தனிதா்த இயலா்புகளா்  எனா்று நப ருளா்  நக ளா்ளல மா். இவா்வியலா்புகளா்  மலலசிய ந டா்லட இனஙா்க டா்டுமா் 

தனா்லமகலளபா் நபறா்றுளா்ளன எனல மா். மலலசிய மகா்களினா்  வ ழா்வியலா் முலற, நம ழி, கலல, கல சா்ச ரமா், 

பணா் ப டு, அரசியலா், நப ருள த ரமா், மலலசிய மகா்களினா்  பயனா்ப டா்டுசா் நச றா்களா், வடா்ட ர வழகா்குகளா் 

லப னா்றவறா்றினா்  வ யில க அலடய ளமா் க ணபா்படுகினா்றன. (சப பதி, மலலசியதா் தமிழா்சா் சிறுகலதகளிலா் 

மலலசியதா் தமிழரினா்  அலடய ளஙா்களா். தமிழா்பா் லபர யா்வு ஆயா்விதழா் , 42 - 52.).  

 

    இகா்கூறுகளா்  பிறந டா்டு சிறுகலதகளிலிருநா்து மலலசிய சிறுகலதகலளதா் தனிதா்து 

இனஙா்க டா்டுவது மடா்டுமினா்றி, அவறா்றினா்  தனா்லமகலள லவறுபடுதா்திகா் க டா்டுமா் கூறுகள க உளா்ளன.  
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ஆய்வுக்குத் ததரிவு தசய்யப்பட்ட கலதகள் :  

எண் கலதத் தலலப்பு எழுத்த ளர ்

1. அநா்திமதா்தினா்  விலத (2018) இர . இர லேஷா்  

2. விதியிலன ம றா்றுமா் விதி நசயா்லவ மா் (2018) தி. பழனி ச மி 

3. மயகா்குறு திலண (2018) அ. விகா்லனஷா்வரனா்  

4. கயலம (2018) ம . நேயநலடா்சுமி 

5. ‘ஸா் லபடரா்லமனா் ’ க றா்பநா்து குழு (2019) லக. ப லமுருகனா்  

6. த யா்லம (2019) ர . கவித  

7. புதிய வ ழா்கா்லக (2019) மு. விேயகும ரா் 

8. த யும னவளா் (2019) ர . ர லேநா்திரனா்  

 

   நதரிவுநசயா்யபா்பட இநா்த எடா்டு சிறுகலதகளிலா்  க ணபா்படுமா் மலலசியதா் தனா்லமகலள 

ஆர யா்நா்ததிலா் லத டா்டபா்புற வ ழா்வியலா் ச ரா்நா்த நம ழிபா் பயனா்ப டு, பலா்லினசா் சமூகமா் பயனா்படுதா்துமா் 

நப துசா்நச றா்களா், பணா் ப டா்டுகா் கூறுகளிலா்  ஒனா்ற ன உணவுமுலற,  ஊரா் ச ரா்நா்த நபயரா்களா்  லப னா்றலவ 

முகா்கியகா் கூறுகள க உளா்ளன. 

 

சிறுகலதகளில் மண்ணின் மணம் பபசும் சில தச ற்கள்:  

    லத டா்டமா், துணா் ட டலா், இரபா்பரா்நிலர, இரணா் ட மா் நமா்பரா் தீமா்ப ரா், லமலா் லயமா், கீழா் லயமா், 

கிதா்த  மரமா், நபரிய கிர ணி, தணா் டலா், கஙா்க ணி, ந சி நலம கா், சமா்பலா் , நகலர பா்லப கா்களா், லசவ , ே க , 

ச ச டா், ரூம  பஞா்ே ஙா் , த ம னா் , எஸா் லடடா், தவுகா்லக, பிறநா்த சூர , ப ல யா்  லப லிஸா் , லக ல லமா்பூரா், 

லகமரனா்  மலல, ...... 

 

பத டட்ப்புறச ்தச ற்கள்  

    மலலசியதா் தமிழா்சா் சிறுகலதபா் பலடபா்பிலகா்கியதா்திலா் தமிழரா்களினா்  முதனா்லம 

அலடய ளம கவுமா் முகா்கியகா் களம கவுமா் நீணா் ட க லம க இருபா்பலவ லத டா்டபா்புறஙா்கலள. 

மலலசிய லவ வளபா்படுதா்தி, நப ருளா்  ஈடா்டுமா் லந கா்கிலா் ஆஙா்கிலலயரா்களா்  தமிழரா்கலளசா் சஞா்சிகா் 

கூலிகள கதா் லத டா்டபா்புறதா்திலா் குடியமரா்தா்தினரா். லத டா்டபா்புறதா் தமிழரா்களினா்  வ ழா்விலா் 

ஆஙா்கிலலயரா்களினா்  க லனிதா்துவமா் அழிகா்க முடிய த பல தழுமா்புகலள உடலளவிலுமா் மனதளவிலுமா் 

விடா்டுசா் நசனா்றிருகா்கினா்றன. மலலசிய விலா் லத டா்டபா்புறஙா்களா்  எனா்ற லல மனதா்திலா் நிறா்பலவ அஙா்கு 

வ ழா்நா்த தமிழா் மகா்களுமா் அவரா்களினா்  லப ர டா்டஙா்களுமா் சவ லா்களுமா் நிலறநா்த வ ழா்கா்லகயுமா்த னா். 

மலலசிய வினா்  வளரா்சா்சிகா்கு ஆகா்கசா் சகா்திய க விளஙா்கியவரா்களுளா் முதனா்லம இடதா்திலா் இருபா்பவரா்களா் 

இதா்லத டா்டதா் நத ழில ளரா்கள ன தமிழரா்கலள எனிலா்  மிலகயிலா்லல. இநா்ததா் லத டா்டபா்புறபா் பினா்னணிலய 

மலலசியகா் கலதகளிலா்  ஒரு முகா்கியதா் தனிதா்தனா்லமய க விளஙா்குகினா்றது எனல மா். 

 

    மலலசிய வினா்  விடுதலலகா்குபா் பினா் , லத டா்டபா்புறசா் சமுத யதா்தினா்  முகா்கிய வ ழா்வியலா் 

சிகா்கல க அலமநா்தது லத டா்டதா் துணா் ட டலா் ஆகுமா்.  சுதநா்திரதா்தினா்  க ரணம க ஆஙா்கிலலய முதல ளிகளா் 

எளிதிலா் லத டா்டதா்லத விறா்பதறா்க கதா் லத டா்டஙா்கலளதா் துணா் டுலப டா்டு விறா்றனரா். இதனா்  விலளவ க 

ஆயிரகா்கணகா்க கதா் லத டா்டதா் நத ழில ளரா்களா்  லவலலலய இழநா்து தவிதா்தனரா். பலரா் தஙா்களினா்  

த யகம ன இநா்திய ந டா்டிறா்லக திருமா்பினரா். இனா்னுமா் சிலரா் லவலல லதடிபா் படா்டணஙா்களுகா்குகா் 

குடிநபயரா்நா்தனரா். இவா்வ ற கதா் லத டா்டபா்புற வ ழா்கா்லகயுமா் லத டா்டதா் துணா் ட டலினா்  ரணஙா்களுமா் 

மலலசியதா் தமிழா் இலகா்கியதா்திலா் நபருமா் த கா்கதா்லத ஏறா்படுதா்தியுளா்ளன. இநா்ததா் லத டா்டதா் துணா் ட டலா் 

சிகா்கலுமா் துணா் ட டலா் எனுமா் கலலசா்நச லா்லுமா் தமிழிலா் மறா்ற ந டுகளிலா்  க ணமுடிய தலவய குமா்.  

 

   லமலுமா், அநா்திமதா்தினா்  விலத எனா்ற சிறுகலத லத டா்டபா்புற மகா்களினா்  வ ழா்கா்லகயினா்  

சினா்ன சினா்ன சிலிரா்பா்புகலளயுமா் மூடு மநா்திரமா் இலா்ல த வ ழா்கா்லகயினா்  சுழிவுகலளயுமா் சிதா்திரிதா்துளா்ளது. 

மலலசியதா் தமிழா்சா் சமூகதா்தினா்  குறியீட க இகா்கலதயிலா் வருமா் ப பா்ப தா்தி ப டா்டிலயகா் க டா்டி, அவளா் 

இரபா்பரா் மரதா்திறா்கு ‘லப யா்  வ  எனா்  நசலா்வலம” எனா்று விலட நக டுபா்பது ஒடா்டு நம தா்த தமிழா்சா் சமூகதா்தினா்  

உணரா்லவகா் க டா்டுவலத டு, ப பா்ப தா்தி ப டா்டியுமா் இரபா்பரா் மரமுமா் மலலசியதா் தமிழா்சா் சமூகதா்தினா்  

அலடய ளஙா்கள ககா் க டா்டபா்படா்டுளா்ளன. லமலுமா் இசா்சிறுகலதயிலா் இரபா்பரா்நிலர, இரணா் ட மா் நமா்பரா் 

தீமா்ப ரா்,  லமலா் லயமா், கீழா் லயமா், கிதா்த  மரமா், நபரிய கிர ணி, தணா் டலா், கஙா்க ணி எனதா் லத டா்டபா்புற 

வ ழா்கா்லகலயகா் குறிகா்குமா் பல நச றா்கலள எழுதா்த ளரா் லகய ணா் டுளா்ளது மலலசியசா் சிறுகலதகளிலா் 

க ணபா்படுமா் தனிதா்துவசா் நச றா்கள குமா். 

 

உணவு தம ழி  
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   மலலசியசா் சிறுகலதகலள அலடய ளபா்படுதா்தகா்கூடிய கூறுகளிலா்  மறா்றுநம னா்று 

மலலசிய உணவுகள குமா். மலலசிய , பலா்லின மகா்களா்  வ ழுமா் ந டு. மலலசிய உணவுகளா் மலலசிய வினா்  

சலமயலா் மரபுகலளயுமா் சலமயலா் நசயா்யுமா் முலறகலளயுமா் ந டா்டிலா் வ ழுமா் பலா்லின மகா்கலளயுமா் 

பிரதிபலிகா்கினா்றன. குறிபா்ப க மல யா் , சீனரா், இநா்தியரா்களா்  என முதனா்லம மூவின மகா்களா்  வ ழுமா் 

மலலசிய விலா் மல யா்கா்க ரரா்களினா்  உணவிலா் இநா்தியரா்களினா்  கலலவ இருபா்பதுமா் இநா்தியரா்களினா்  

உணவிலா் சீனரா்களினா்  கலலவ இருபா்பதுமா் வழகா்கம கிபா் லப ன ஒனா்ற குமா். மலலசிய விலா் இநா்தியரா்கலளதா் 

தவிர மல யா்கா்க ரரா்களுமா் சீனரா்களுமா் வ லழ இலலயிலா் உணவு உணா் பது உணா் டு.  

 

   அலத லப லா், மல யா்கா்க ரரா்களினா்  உணவ ன ‘ந சி நலம கா்’, சீனரா்களினா்  ‘மீ கிசா்ச பா்’, 

இநா்தியரா்களினா்  ‘நர டா்டி ச ன யா் ’ என மூவின மகா்களினா்  உணவுவலககளுமா் மலலசிய விலா் அலனவர லுமா் 

விருமா்பி உணா்ணபா்படுமா் உணவ குமா். அவா்வலகயிலா், ஸா் லபடரா்லமனா் ' க றா்பநா்து குழு எனா்ற கலதயிலா் ‘ந சி 

நலம கா்’, நப றிதா்த நகலர பா்லப கா்களா்  எனா்று மல யா்கா்க ரரா்களினா்  ப ரமா்பரிய உணலவ எழுதா்த ளரா் 

குறிபா்பிடா்டுளா்ள ரா். விதியிலன ம றா்றுமா் விதி நசயா்லவ மா் எனா்ற சிறுகலதயிலா், "இபா்பத னா்  பகா்கதா்துல 

உளா்ள மல யா்க ரஙா்க கலடயில ஒரு நவளா்ளிகா்குசா் சமா்பலா்  மடா்டுமா் வ ஙா்கிடா்டு வநா்து லச று ச பா்பிடா்லட மா்", 

எனா்று கலதம நா்தரா்களா்  உலரய டுவலத எழுதா்த ளரா் குறிபா்பிடா்டுளா்ள ரா். மல யா்கா்க ரரா்களா்  ப ரமா்பரிய 

முலறயிலா் தய ரிகா்குமா் சமா்பலா்  எனா்பது லச று, நர டா்டி, லக ழி, மீனா்  என பலா்வலக உணவுகளுடனா்  லசரா்தா்து 

உணா்ணபா்படுமா் உலறபா்ப ன குழமா்ப குமா்.   

 

மல ய்ச ்தச ற்கள் 

   மனிதரா்களினா்  எணா் ணதா்லத நவளிபடுதா்துவதறா்கு நம ழிதா் தூணா் டுலக ல க 

அலமகினா்றது. பலா்லின மகா்களா்  வ ழுமா் மலலசிய விலா் மல யா் , சீனமா், தமிழா் எனபா் பலா்லவறு நம ழிகலளபா் 

லபசுவதறா்கு அலனவருமா் பயனா்படுதா்துகினா்றனரா். மலலசிய வினா்  அதிக ரபா்பூரா்வ நம ழிய க 

மல யா்நம ழி திகழா்கிறது. இனா்று, மல யா்  லபசுமா் மகா்களா்  அதிகம க வ ழுமா் பகுதிய க மலலசிய  

திகழா்கினா்றது. இதன லா் , இரு லவறு நம ழிகளா்  லபசகா்கூடிய மலலசிய  தமிழரா்களா், தஙா்களா்  கருதா்திலனயுமா் 

எணா் ணதா்திலனயுமா் புலபா்படுதா்துமா் லப து சில மல யா்  நச றா்கலளயுமா் லசரா்தா்துசா் சிறுகலதயிலா் 

எழுதுகினா்றனரா். ‘லசவ ’ எனா்ற மல யா்சா் நச லா்லுகா்குதா் தமிழிலா் வ டலக எனா்று நப ருளா்படுமா்.  விதியிலன 

ம றா்றுமா் விதி நசயா்லவ மா் சிறுகலதயிலா் "லசவ  வீடு கிலடசா்சது" எனா்ற வரிகலளகா் க ணல மா். வீடு ஒனா்று 

வ லடகா்குகா் கிலடதா்துளா்ளது எனா்பது அதனா்  விளகா்கம குமா். ப துக வலர கபா் பணிபுரிபவரா்கலள மல யா் 

நம ழியிலா் ‘ே க ’ எனா்று குறிபா்பிடுவரா். அது அநா்த நபலரயுமா் நசயா்யுமா் லவலலயிலனயுமா் லசரா்தா்லத 

குறிகா்குமா். புதிய வ ழா்கா்லக சிறுகலதயிலா் ‘ே க  லவலல’ என எழுதா்த ளரா் குறிபா்பிடா்டிருகா்கிற ரா்.  

நத டரா்நா்து, அசா்சிறுகலதயிலா் ‘ச ச டா்’ எனா்ற மல யா்நம ழிசா் நச லா்லலயுமா் க ணல மா். ஊனமா் எனா்ற 

நச லா்லுகா்கு மல யா்  நம ழியிலா் ‘ச ச டா்’ எனா்ப ரா்களா்.  

 

    அலத டு, கயலம எனா்ற சிறுகலதயிலுமா் மல யா்நம ழிசா் நச லா்  இடமா்நபறா்றுளா்ளது. நீணா் ட 

வரிலச வீடுகலள மல யா்  நம ழியிலா் 'ரூம  பஞா்ே ஙா் ' எனா்றலழபா்பரா். இசா்சிறுகலதயிலா் ‘ரூம  பஞா்ே ஙா் 

வீடு’ என எழுதா்த ளரா் எழுதியுளா்ள ரா். லமலுமா், குறிபா்பிடா்ட சில குடியிருபா்புபா் பகுதிகலள மல யா்  நம ழியிலா் 

'த ம னா் ' எனா்பரா். அநா்த நச லா்லுமா் மலலசியதா் தமிழா்சா் சிறுகலதகளிலா்  இடமா் நபறா்றுளா்ளன. விதியிலன 

ம றா்றுமா் விதி நசயா்லவ மா் சிறுகலதயிலா் ‘பகா்கதா்து த ம னிலா்’ என எழுதியுளா்ள ரா். நப றியலா் வலக 

உணவுகளுகா்கு மல யா்  நம ழியிலா்  'நகலர பா்லப கா்' எனா்ற நபயருணா் டு. ஸா் லபடரா்லமனா் ' க றா்பநா்து குழு 

எனுமா் சிறுகலதயிலா் ‘நப றிதா்த நகலர பா்லப கா்களா் ’ எனா்று குறிபா்பிடபா்படா்டுளா்ளது.   

 

   அதுமடா்டுமினா்றி, மயகா்குறு திலண எனா்ற சிறுகலதயிலா் ‘எஸா் லடடா்’ எனா்ற நச லா் 

பயனா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளது. ‘எஸா் லடடா்’ எனா்ற ஆஙா்கிலசா் நச லா்லுகா்குதா் தமிழிலா் லத டா்டபா்புறமா் எனா்பத குமா். 

ஆன லா், மலலசிய விலா் தமிழரா்களா்  நபருமா்ப லுமா் ‘எஸா் லடடா்’ எனா்ற நச லா்லலலய லபசா்சு வழகா்கிலா் அதிகமா் 

பயனா்படுதா்துகினா்றனரா். அதுமடா்டுமினா்றி த யும னவளா் எனா்ற சிறுகலதயிலா்  ‘தவுகா்லக’, ‘பிறநா்த சூர ’ 

லப னா்ற நச றா்களா்  பயனா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளன. சீன முதல ளிகலள மலலசிய விலா் ‘தவுகா்லக’ எனா்று 

அலழபா்பது வழகா்கமா். ‘சூர ’ எனா்ற மல யா்சா்நச லா் தமிழிலா் கடிதமா், பதா்திரமா் எனா்று நப ருளா்படுமா். 

மலலசியரா்களா்  மல யா்நம ழிலயயுமா் தமிழா்நம ழிலயயுமா் மிகவுமா் இலகுவ கபா் லபசா்சு வழகா்கிலா் கலநா்து 

லபசுவலத இகா்கலதயிலா் எழுதா்த ளரா் குறிபா்பிடா்டுளா்ள ரா். 

 

   எடா்டு சிறுகலதயிலுமா் மல யா்நம ழிசா் நச றா்களா்  பயனா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளலம இவா் 

ஆயா்விலா் கணா் டறியபா்படா்டுளா்ளது. லபசா்சு நம ழியிலா் மடா்டுலம உல விய மல யா்நம ழிசா் நச லா் பயனா்ப டு, 

மலலசியதா் தமிழா்சா் சிறுகலதகளிலுமா் புகுநா்து, மணா் ணினா்  மணமா் வீசிகா் நக ணா் டிருகா்கினா்றது.  

 

இடப்தபயரக்ள்  

   சிறுகலதயினா்  கூறுகளிலா்  மறா்றுநம ரு முகா்கியம ன ஒனா்று இடபா்பினா்னணி ச ரா்நா்த 

கலதகா்களம குமா். சிறுகலதயிலா் கலத நடகா்குமா் இடதா்லத எழுதா்த ளரா்களா்  குறிபா்பிடுமா் லப துத னா்  

அகா்கலத இடமா்நபறுமா் சூழலல வ சகரா்கள லா் உணரவுமா் அவா்விடதா்லதகா் கறா்பலன நசயா்து கணா்  முனா் லன 

நக ணா் டு வரவுமா் இயலுமா். அவா்வலகயிலா், ஆயா்வுகா்கு எடுதா்துகா் நக ணா் ட லபரலவகா் கலதகளா்  ய வுமா் 

மலலசிய லவ இடபா்பினா்னணிய ககா் நக ணா் டுளா்ளன. த யா்லம எனா்ற சிறுகலதயிலா் ‘ப ல யா்  நப லிஸா் ’ 

எனா்று குறிபா்பிடபா்படா்டுளா்ளது. ‘ப ல யா்  நப லிஸா் ’ எனா்பது தமிழிலா் க வலா் நிலலயமா் எனா்று நப ருளா்படுமா். 

இசா்நச லா் மலலசிய விலா் பயனா்படுதா்தபா்படுமா் மல யா்நம ழிசா் நச லா்ல குமா். கயலம எனா்ற சிறுகலதயிலா் 

‘லக ல லமா்பூரா்’, ‘லகமரனா்  மலல’, லப னா்ற நச றா்களா்  பயனா்படுதா்தபா்படுளா்ளன. இலவய வுமா் மலலசிய விலா் 

உளா்ள இடஙா்கலளகா் குறிகா்கினா்றன. லக ல லமா்பூரா் மலலசிய வினா்  தலலநகரமா் எனா்பதுமா் குறிபா்பிடதா்தகா்கது. 

‘லக ல லமா்பூரா்’, எனுமா் நச லா் கலதயிலா் ந டா்டினா்  தலலநகலர, நவீன வ ழா்வியலா் ச ரா்நா்த மகா்களா்  நக ணா் ட 
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ஊருகா்குகா் குறியீட கசா் நச லா்லபா்படுமா். ‘லகமரனா்  மலல’ எனா்பதுமா் அபா்படிதா்த னா். இது குளிரா் பிரலதசதா்லதகா் 

குறிகா்குமா். 

 

முடிவுலர  

   லபரலவகா் கலதகளினா்  சிறுகலததா் நத குபா்பிலா் மலலசியதா் தனா்லமயுலடய சிறுகலதகளா்  

என அலடய ளபா்படுதா்துமா் லப து நபருமா்ப ல ன சிறுகலதகளா்  மலலசிய மகா்களினா்  வ ழா்கா்லகலயலய 

க டா்டுகினா்றன. மலலசியதா் தனா்லம எனுமா் நிலலகா்குசா் சில எடுதா்துகா்க டா்டுகளா்  மடா்டுலம இகா்கடா்டுலரயிலா் 

க டா்டபா்படா்டுளா்ளன. நத டகா்ககா் க லதா்திலிருநா்லத இகா்கூறுகளா்  மலலசியதா் தமிழா்சா் சிறுகலதகளிலா்  

நவளிபா்படா்ட லுமா், இனா்லறய இளமா் எழுதா்த ளரா்களா்  தஙா்களினா்  பலடபா்புகளிலா்  இவறா்லற அதிகம கபா் பதிவு 

நசயா்வலதகா் க ணமுடிகினா்றது. சுருஙா்ககா் கூறினா், மலலசியதா் தமிழா்சா் சிறுகலதகளிலா்  நவளிபா்படா்டுளா்ள 

மலலசியதா் தனா்லமகளா், கலதகளிலா்  நபருமா்ப லுமா் குறியீட கலவ அலமகினா்றன. 
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MALAYSIAN CHARACTER IN THE CONFERENCE STORIES OF THE  

UNIVERSITY OF MALAYA 

 

Kalaimathi Ramesh & Kirithiga Shanmugam 

     The Tamil Congress of the Department of Archeology, University of Malaya, a 

senior university in Malaysia, publishes a collection of short stories every year entitled 

‘Peravaikhathaigal’ (Assembly stories). The purpose of this article is to explore the 

Malaysian characteristics of the eight short stories selected in 2018 and 2019 in the short 

story collection. 

  Most of the short stories show the life of the Malaysian people while being 

identified as Malaysian short stories in the collection of short stories of the Assembly. Only 

a few examples of the status of Malaysianism are shown in this article. Although these 

elements have appeared in Malaysian Tamil short stories from the earliest times, it can be 

seen that today’s young writers record more of these in their works. In short, the Malaysian 

characters that emerge in the Malaysian Tamil short stories are often symbolic in the 

stories. 


