மொரீசியஸ்

தமிழரும் தமிஞூர்

முனைவர்

௪. இராசாராம்

பேராசிரியாஃ

44.

இந்திய மொழிகள் பள்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்ப்

பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர் - 613 005

உள்ளடக்கம்

அணிந்துரை

முரு

முகவுரை
மொரீசியஸ்

இ ப

காலம்

பிரஞ்சுக்கார.ர் காலம்

இ

டச்சுக்காரர்

பிரஞ்சு முடியரசு
ஆங்கிலேயர் காலம்

ஜி.

Io.
22).
48
76
105
141

மொரீசியஸ் வரலாறு

. அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்
- ஓப்பந்தக்

கூலி முறையில்

ae

:

ae

குடியேற்றம்
தமிழர் குடியேற்றம்
10. மொழிச் சூழமைவு
ft
தேசியச் சமுதாய மொழியியல்
12. கல்விக் கொள்கையும் pens
13. தமிழ்க் கல்வி
14, நீதிமன்றம், செய்திப் பரவல்

௨உருவரைவு
கல்வியும்

டைவ்
சாதனங்களில் மொழிப் பயன்பாடு

15.
16.
17.

18.

தமிழ்மொழி. இழப்பும் தத்தவைக்தலும்..
தமிழ் இலக்கியங்கள்தமிழ் இலக்கியங்கள் 1930 முதல் ) 1950 வரை

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1950க்குப் பின்

19... தமிழ் (இலக்கியங்கள்:. நாடகமும்
நாட்டுப்புற. இலக்கியமும்

ும் கட்டுரைகளும்
்
உதவிய நூல்கள

166
223
2937
339
409
471

599.
596
629

265

7107

740
762

எழிலார்ந்த
இத்தீவுநாட்டில்
வரன்
டது
டத

Agent

ரர பர

- கிட்டத்தட்ட
ம
கடன்

&கத்துக்.் காப்பிரி , நாட்டிலும்

படுத்த.

gt

ன்

ன

ஓர்.
பத்

லக. - நாடுகளில் : வாழும். தமிழர்கள் அனைவரையும்
பற்றிய
அனைத்துச்
“செய்திகளும்
நாூல்களாகத்
தொகுக்கப்பட்டு ... வெளியிடப்
“பெற
வேண்டும்.

மகட்

முத்தி ் வெளியீடே.

wb sap’

spun

«

Jef

Fug

தீவில். ba
தமிழர்களைப்
மொழியைப். பற்றியும் ஆய்வு நோக்கில்
பேராசிரியர்

ாலைப்.

௯.

இராசாராம்

"-மொரீசியசைப் பற்றி வெளிவந்துள்ள
. ஆய்வுக். கட்டுரைகளையும்
ne

ஈகக். கொண்டு.
| வரலாற்றையும்

மொரீசியஸ்
முதல்

இவ்வரலாற்றுப்

ஈழிச்.

-

ர Heeb

தமிழா்
பகுதியில்

பின்னணியில்

aT Aue,
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ட் Minister of Education, Arts and Culture

The Linguistic Complexity
of Mauritius is
attracting. more and more scholars both from
Mauritius and abroad. The various studies under-

taken, particularly

in the field of sociolinguistics

have investigated
the reasons for language loss
and maintenance here. Prof. S. Rajaram’s work
entitled Morisius Tamilarum Tamilum is a new
investigation on the Tamil Language in Mauritius
and the Tamil community’s attitude
towards it
throughout the different phases of its development.

_

_

- The analysis of a
cannot be viewed in
Anybody writing on the
be very cautious bearing

Se

language and its people
isclation in Mauritius.
language problem must
in mind the highly sen-

முகவுரை
இன்று

உலகெங்கும் சுமார். ஒரு

தமிழர்கள்
ஐம்பது

.

பரந்து

வாழ்கின்றனர்.

நாடுகளில் பல்வேறு

வாழ்ந்துவரும்

மக்கள் “தொகை

வாழ்வும்

இவர்களது

முழுமையான . செய்திகள்: நமக்குக்
சிங்கப்பூர், மலேசியா

பர்மா,

தவிரத். தென்னாப்பிரிக்கா,

அளவில்

பற்றி

வரலாறும்

கிடைக்கவில்லை.

இலங்கை,

நாடுகளான

வாழும்

தமிழர்கள் அதிகமாக

கோடித்

கிட்டத்தட்ட.

செசேல்ஸ்,

மொரீசியஸ்,

கயானா.

ரீயூனியன், பிஜி, மார்த்தினிக், குவாதலோப்,
போன்ற

நாடுகளில் வாழும் தமிழார்களைப்

பற்றிய

வில்லை.

இந்நிலையில்

மொரீசியஸ் நாட்டுத்

தமிழர்

சரியாக ஆவணப்படுத்தப்

செய்திகள். இன்னும்
பற்றிய விரிவான

ஓர். ஆய்வை

மொரீசியஸ்

இந்நூல்
குடியேற்றமும்,

மொரீசியஸ்

தமிழ்மொழிப்

சூழமைவும்

தமிழ் இலக்கியங்கள்

பட

இந்நூல் மேற்கொள்
Be

ரகப்

கிறது...

—

நாடுகளைத்

போன்ற

வரலாறும்

தமிழா

நாட்டின்

மொழிச்.
மொரீசியஸ்

பயன்பாடும்,

பகுதிகளாக

என்னும் முப்பெரும்

எழுதப்பட்டுள்ள து. முதற்பகுதி குறிப்பாக, மொரீசியஸ்

வரலாற்றநிஞாகளான

லி...

eS

கே.

pure

ஹாசாரிசிங்

(Dayachand

(௩.

Bissoon-

(5.

எஸ். பிசுந்தயால்

Hazareensingh),

தயா

Napal), முனீந்திரநாத்வர்மா

(Moonindra Nath Varma), அகஸ்ட் Qsererrer (Auguste
இராமு சூரியமூர்த்தி (840௦௦ Sooriamoorthy),
லவா,

உத்தம் பிசுந்தயால் — (Uttam Bissoondoyal)
நூற்களை ... அடிப்படையாகக்.
எழுதிய

எழுதப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது

மொழியியல் அணுகுமுறையில்

ரப்பிய, ...be ஆப்பிரிக்க.

ஐரோப்பிய

பயன்

பகுதி

ஆகியோர்
கொண்டு

சமுதாய

மொரீசியசின் "இந்திய,

மொழிச்சூழமைவையும் -

ம் விரிவாக ஆய்கிறது. :

ழ்- இலக்கியங்களை முதன்

ல். தொகுத்து

முதலாக —

அளிக்கிறது.

.

¥

கருத்துகள். தானாகச்

i
்

கோவையு றத்

_ நல்கிச் ர pos Sait
- தமிழ்ப்
- துணைவேந்தர்
பேராசிரியர்

லைக்க

சியாலசப்பிரமனியன்... அக

அவர்களுக்கு

அரண்கள்

வச

வாரச் நன்றி.

.என்

டப.

S
- மொரீசியசில்... கள.
er மேற்கொண்டு இவ்
= ஆய்வு நூலை எழுதத் தூண்டியவர். தமிழ்ப் பல்கலைக்
| கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் வ. அய்.
- சுப்பிரமணியம் அவர்கள். இந்நூல் உருவாகும்போது

. மொரீசியஸ் . தமிழர்
பற்றிய. எனது
- அமைக்கப்

'மற்றும்

தமிழ்.

(மொழியைப்

'கருத்தோட்டங்களுக்கு

பேராசிரியர்

வ.

உரிய

அம்.

வடிவம்

சுப்பிரமணியம்

- அவர்களும்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக
முன்னாள்
ல் துணைவேந்தர் .. பேராசிரியர் ௪.
அகத்தியலிங்கம்
.. அவர்களுமு,

உதவினர்.

"இவர்களுடன்,

. தமிழார்களைப்பற்றி விரிவாக

அயல்நாட்டுத்

ஆய்வு

இ அயல்நாட்டுத் தமிழ்க். கல்வித்துறைப்
அளித்த
. நாகராஜன் அவர்கள்
ட
களும்

கருத்,

ளும்

இந்நாலைச்
TUG ae

நடத்திவரும்

பேராசிரியர்
ஆலோசனை .

செம்மைப்படுத்த

என்.
a

as ee

xili

அமைத்துத்
தந்தவார்களாவார்.
இந்நூலிலுள்ள
ண
கருத்துகள்
காலம்
பாராமல்
இவர்களோடு
விவாதிக்கப்பட்டவை.
இவர்களுடன்
திருமதி
் இராஜேஸ்வரி

முத்தையன்,

சொர்ணம்,

தாசன்

படையாச்சி,

செட்டி,

செகந்நாதன்

திருவாளர்கள்

குரூப்தாஸ்,

சொர்ணம்,

கதிர்வேல்

சின்னப்பன்,

௪.

பொன்னன்,
சுப்பையன்,
செல்வி
திருக்கழுத்தி
ஆகியோரும்
குறிப்பிடத்தக்கவர். நன்றியை மட்டுமே
புலப்படுத்துவதின் மூலம் இவர்களோடு
எனக்குள்ள

கடப்பாடு நிறைவுற்றதாகக் கருத முடியாது.
மேலும்,
நிறைகுறைகளைச்

இந்நூலை

நுண்ணாய்வு

சுட்டிக்காட்டி

கருத்துரை

செய்து
வழங்கிய

பேராசிரியார்
பல்கலைக்கழகப்
அண்ணாமலைப்
அச்சு
இந்நூல்
அவர்களுக்கும்
சண்முகம்
செ.வை.
வடிவம் பெற்று வெளிவரத் துணைநின்ற முனைவா் ௬.
சக்திவேல் (தலைவர், நாட்டுப்புறவியல் துறை, தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம்), முனைவர் வே. சிதம்பரநாத பிள்ளை
(இணைப்பேராசிரியர்,

மலையின

மக்கள்

ஆய்வு.

முனைவார்
பல்கலைக்கழகம்),
தமிழ்ப்
மையம்,
கி. இராமமூர்த்தி (இந்திய மொழிகள் பள்ளி, தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகம்):

ஆகியோருக்கும்

என் நன்றி,

௬. இராசாராம்

சொர்க்கம்;

—

'டோடோவின்

'இந்துமாக்கடலின்ல.

பதவ

என்றெல்லாம்

இத்தயா?

அழைக்கப்ப

மிக்க.
=

ட்ரக் ன

என்ப

- தொலைவில். இந்துமாக்கடலில்

்
அமைந்.

Gude

மொரீசியச
Neeின்

0, 438 ஆகும். விவரம் 2ழ்வருமாறு

,மொத்த

இ 1976 ஆம் ஆண்டு. தனிநாடாக "விடுதலை: அடைந்த

்

1770 ஆம். ஆண்டிலிருந்தே தமிழர்கள் இங்குக் குடியேறினர் எனச்
வழியாகவும்

மொரீசியஸ்

சிதம்பரம்,

குஞ்சாவூர்,

ஊர்களிலிருந்து

வந்தனர்.

மாயவரம்,

கடலூர் ஆகிய

வழியாக இங்கு

மக்கள்தொகை 60,000. இந்

மொத்த

நாட்டின் தலைநகரம் விக்டோரியா

வடிவிலமைந்த

காரைக்கால்,

துறைமுகம்

நீயூனியண்,

-இத்தமிழர்கள்

பலர் குடியேறினர்.

பாண்டிச்சேரி

இத்தீவின்

. மூட்டை

தொடர்ந்து

"குறிப்பிடுகிறார்.

சச்சிதானந்தன்

என்பதாகும்.

மொரறீசியசின்

தட்பவெப்பநிலை

வேனிற்காலம் குளிர்காலம் என இரு பருவகாலங்களை உடையது
எனலாம். மே

இப்பருவக்
ஆதிக்கத்தின்

திங்கள் முதல் அக்டோபர் வரை குளிர் காலமாகும்.

காலத்தில்
காரணமாகக்

தென்கிழக்கு

வியாபாரக்

குளிராசவும்.

காற்றின்.

வறட்சியாகவும்

இருக்கும். நவம்பற்த் தங்கள் முதல் ஏப்ரல்
வரை
வேனிற்
காலமாகும். இக்காலத்தில் சற்று வெப்பமாக
இருப்பதோடு.
மழையாககவும் இருக்கும். வெப்பமண்டலச் சூறாவளிக் காற்றினால்
இக்காலத்தில்
மொரீசியஸ்
தீவு அதிகமாகப்
பாதிக்கப்
- படுவதுண்டு. குளிர் காலத்தில் சூலை அதிகமாகக் குளிர் வீசும்

திங்களாகும்.

ஆண்டுதோறும் பெய்யும்

மழையின் அளவு

900.

மில்லிமீட்டரிலிருந்து 5000 மில்லிமீட்டர் ஆகும். இருந்தாலும்
மொரீசியஸ் முழுவதும் எல்லா இடங்களுக்கும் போதுமான அளவு
் Linens Bae
டட
ae
இதன்பாகத்தில்..

்

ப்.

nee
உலோகப்

ae

5.

Ginn

ae,

“cunt usd 9

oS

தொழில்.

|

வளர்ச்சி பல ஆண்டுகளாகக் குன்றியே காணப்பட்டது.. இன்று
தொழில் வளர்ச்சியில் அதிகக் கவனம் செலுத்தப்பட்டு நாடெங்.
இலும். பூதிய பல தொழிற்சாலைகள் உருவாகிய வண்ணம்

“இருக்கின்றன. பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் தொழிலதிபர்களிடையே
இருந்த

தயக்கம்

இன்று

லதிபர்களைத் தவிர சீனா,

இல்லை.

உள்நாட்டுத்

- தொழிலதிபர்கள் மொறீசியசில் க
அதக

ee

அதல் சரக. வருகின்றனர்.

5

தொழி

இந்தியா போன்ற நாடுகளிலிருந்தும்

பல அன

்

னல்

வ

ட

மொழிகள்.

பேசுகின் ற மக்களடங்கிய ஒரு பன்மைச் சமுதாயம். வரலாற்றுக்
காலந்தொட்டு
. மொரீசியசிலே பிறந்த: மொரீசியர்களோடு
உலகின் பல்வேறு. நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களும்.இங்கு. இணைந்து

வாழ்ந்து: வருகின்றனர்” இவர்களை - ஐரோப்பியர்கள், இந்தியர்கள்,
கிறியோல்கள். (Creoles), சீனர்கள், ஆப்பிரிக்க அடிமைகள் எனப்.
பிரிக்கலாம். இச் சமுதாயத்தில் 1983ஆம்

ஆண்டு மக்கள் தொகைக்

-

கணக்குப்படி 84 சமயங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் 6 6 மொழிகளைப்

பேசுகின், றவர்களும் உள்ளனர். இனம், சமயம், சாது மொழி.
ஆகியவற்திடையே - இவ்வளவு
"வேற்றுமை
காணப்பட்டாலும்

ஒருமைப்பாட்டு. Spiess

ts

மக்கள் வாழ்ந்து வருவது

:

ணோட்டம்
;

்

ட்

agers

3 அவர்களையரு்து

ப்ப ந: அபகத்தன்... ee

யடைந்த

ர

உடையவர்களாக, வாழ்ந்து

இணையாக

வருகின்றார்

fie

'ஆங்கிலே
"இவர்களைக்

புச். - சட்டத்தினால். விடுதலை —
னம் அடிமைகளையும். (liberated African slaves)

டட
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அச் வன் அணி

பம

் ் eee
டு: தற்கான சட்டம் ஒன்று அமுலில் இருந்தது.
ட

அலகை

ப்பட்டு வந்தனற்.. "ஐரோப்பியக்

—

றன் பதிவு" =

:

Es

=

அறியோல்களில்

ர

ட

மேனி

ess Tks

தலைத்

உள்ளனர்.

பப வற்கள்.

2

ஒரு த
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டட

Sona

கைன eet
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பவேண்
ட் as
ee.
உடையவர்களாக
"ள்ளனர். Se sce
-ஐரோப்பியர்களைத்.
்
. செய்து கொள்ள , இவர்கள் விரும்புகின்றனர். கறுப்புக்
பயொல்சலம். கறு
ச see
ITS

'பொரிசியஸ்.. 13.

லு ம் 983-15 ஆண்டு மக்கள்தொகைக்
: Gong aor இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

sodas 20580
்

சனர்களுள் பெரும்பாலோர் வணிகர்களாக உள்ளனர்.:
- இவர்கள்
இன்றுவரை. சீனாவோடு. தொடர்பு
வைத்துக்.
ட பப
ப்ச் சீனப்பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ள
வும் .தம் சொந்தக்காரர்களை வியாபாரத்தில் உதவுவதற்காக அழைத்து வரவும்: அடிக்கடி €னா சென்று வருகின்றனர்.
சில
சீனர்கள் கிரியோல் பெண்களையும் மணந்து See
ae
it

y சக.

Bepreiay asp "இந்தியர்கள், -இறியோல்கள். ஆப்பிரிக.
அடிமைகள், சீனர்கள் ஆகியோரின் குடியேற்ற வரலாறு, பண்பாடு
மொழி பற்றிய செய்திகளைப் ' பின்வரும் ன
அ.
a
ees
பத்
BA,

She

eae
ee

‘Quam Suc Peace:
ச
ஒரு நாடு... 2100
௪ துரக. ae
கிலோமீட்டர் பரப்புடைய Apu நாடாக இருந்தாலும் உலக.
நாடுகளின்
்
BESS ஈர்க்கும் அதக்
ee இன, G

*

extubniaso முற்பட்ட காலம்
- இக்காலத்தில். Guat Purp ace (Phoenicians), ‘wermiect

பண்டை

அரபுகள் (Arabs), இராவிடர்கள் (மாவாக) மற்றும்
இத்தீவுக்கு

போர்த்துக்கசியர்கள்

வந்தனர். இவர்களுள்

அரபுகளும் போர்த்துக் சியர்களும் இந்துமாக்கடலில் வாணிகத்
தின் பொருட்டு இத்தீவைப் பயன்படுத் தக் கொண்டனர். கு நிப்பாக

இந்தியாவோடு, வாணிகம் செய்ய இத்தீவு இவர்களுக்கு மிகவும்.
ஆனால் “இத்தீவில் நிலையான...
இருத்தது.
- அனுகூலமாக

போர்த்

குடியிருப்பை ஏற்படுத்தும்- எண்ணம் அரபுகளுக்கோ

.. துக்கசியர்களுக்கோ. இருந்ததில்லை.
gat Se

sietn

ees

'வழிப்பயணத்தின் இரக

இத்தீவைக்

Zhe:

:

—

திவ்

ண்கள்! cui
மலாய்களும்
pe

ஆரவல்லி
க...
ப்ல..
இந்துமாக்கடலிலுள்ள

சென்றிருந்தபோது மொரீசியஸ்

தவுகளுக்குச்

.. வந்திருந்தனர். அரபுகள்
"பொருள்களை மறைத்து

ஆங்காங்கே
வைப்பதற்கு

பயன்படுத்தினர்

-குகைகளைப்

ie

—

- என்பர்

மனித.

Co

வரலாற்நா?றியர்..

ee

இத்தீவுக்கு வந்ததாகவும்: அசத்த

BSS!

மல்

oe

4

= இன்த" தவிர. "ஆரியர்களுக்கு (
க்க

தீவுக்கும்

தாம். கொள்ளையடித்,55
'இத்தீவிலுள்ள மலைக்.

) us

இ த்தி

இத்,

நாடாகப் ' பிரகடனப்படுத்தினார். அப்பகுதியே இன்னை
Nes

mt

pee

ae

se

"இரண்:

ட்டத்ரி மறபல்டுவந்கல். பிற்காலத்தில் 16: க
"குடியிருப்பை
நிலையான. குடியேற்றத்தை - Be
நன்னம்பிக்கை முனையிலும்
இல்
செயற்பட்டு. வந்தனர். மொரீசியசில் முதலாவது ee
் ஏற்படுத்திச்

முயற்சி தோல்வியடைந்த பின்னர்
குடியேற்ற
Lees
- இரண்டாவது இதற் 'நன்னம்பிக்கைமுனை கொடுத்த —
: நம்பிக்கையினால் தான்? என்பர்

டாவது சு
டச்சுக்காரர்களின்

வரலாற்றாசிரியர்.

ர

i

இவ்விரண்

தோல்வி.Hee as

eS

வருகை,

ocd 598 ஆம் ஆண்டு2 மே இங்கள் முதல் நாள் எட்டுக் கப்பல்கள்
கட ற்படை ஒன்று. தெதர்லாந்திலுள்ள டெக்சல் :
அடங்கிய.

பெண்டம் ;
என்னுமிடத்திலிருந்து .. . ஜாவாவின். தலைநகரான
(ளர்காடு என்ற நகரை நோக்கப் புறப்பட்டது. இக்கட, ற்படையி, ம்

தலைவராகக்

காறர்னேலியஸ் ஃபன் நேக்

(00112106 78. Neek) a

- என்பவர் இருந்தார். நன்னம்பிக்கை. முனைக்கு

அருகே. வந்து

கொண்டிருந்தபோது சுழற்காற்று வீசியது. இக்காற்றில்: எட்டுக்

கப்பல்கள்
கப்பல்களுள் மூன்று கப்பல்கள் ஒரு பக்கமாகவும், ஐந்து
. மூன், ்
சென்றன.
ன மற்றொரு பக்கமாகவும். பிரிந்து: இசைமாறிச்.
கபன். நேக். அருந் தார்... ்
கப்பல்களில் - ஒன்றில்

.
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Se

மர பகவ

- ஒருவர் பின் ஒருவராக Bas; று வந்த்: டச்சுக்காரர்கள் யாருக்கும்.
- மொரீசியசில் நிலையான

குடியிருப்பை

ஏற்படுத்தும் எண்ணம்

ஆ இல்லை. 7598 ஆம் ஆண்டு டச்சுக்காரர்கள் மடகாஸ்கரிலிருந்து
. ஓர் இந்தியரை மொரீ௫யசுக்குக் கொண்டு வந்ததாகவும் அவரைக்
- இநித்தவராக்கி லாரென்ஸ் என்று ஞானஸ்நானம்
- வரலாற் பறக்கத். கூறுவர்".

க

"டச்சுக்காரர்களின் முதலாவது சூடியேற்ற முயற்சி (1638-1659)...
மொரீசியசில் நிலையான குடியேற்றம் அமைத்து அதனை ஒரு
குடியேர்DD நாடாக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் முதன். முதலாக
டச்சுக்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியாருக்குத்தான் தோன்றியது.

இக்கம்பெனி 1602 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. இத் |
செயலுருப் பெறக் கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டுகள் ஆயின. 1637 ஆம்:
ஆண்டு இசம்பர் 15

ஆம் நாள் கார்னேலியஸ் சைமன்ஸ் கோயர்

(௦505 510005 0௦0௪)

என்பார் இருபது பேர் அடங்கிய ஒரு

குழுவோடு மொரீசியஸ் நோக்கப்

ச் ஆட் மே

nr 7 ஆம் அல்:

புறப்பட்டார். இவர் 1678. ஆம்.

ப்.

oe

:

அனுப்பினார். டடச்சுக். . ஓழக்கந்தியக். கம்பெனி ட தமக்கருந்த .
நிர்வாகத்தின்.
அவகர

“உட்படுத்தியது. 1645 ஆம் ஆண்டு Sus Osx
_ பதவியிலிருந்து

-விடுவிக்கப்பட்டார்.

பன். ae மேஷ். (Jacob Van der

அதே ஆண்டில் ய,

க்கும்

ee anaes பப

லை

உருவாக்கும்.
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ன டல்

பல. ete

9 தர் ஸ்தெல் பதவியாவுக்கு அனுப்பி விட்டதால்
ee
- வேலைகளுக்குப் போதுமான ஆள்கள் இல்லை. ஃபன் தெர்
2s மலகாசி ao ee
பயன்படுத்த
விரும்பினார். பன். @ த

“டச்சுக்காரர் காலம்

்

ட்ப

"இவ்வாறு.

வாழ்ந்து

தப்பியோடி

வந்த

29°

அமமைகள்

்..
வடமேற்குத் துறைமுகத்துக்கு வந்த பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலக
்
பலர் உண்ண ர.
கப்பல்களில் ஏறித் தப்ப
போறின் ் தலத்தில்
டை...
பல
கப்பல்கள் ்
மொரீசியசுக்கு
வந்து போய்க் கொண்டிருந்தன. ஓவ்வொரு :
'கப்பலிலும்
நூற்றுக்கணக்கான டச்சுக்காரர்கள் இருந்தனர்.

மொரீசியசில்

குடியேறிய மக்கள் தொகையை

- மடங்கே, சில

நேரங்களில்

மூன்று மடங்கோ

விட

இரண்டு

எண்ணிக்கையில்

”

அதிகமாகக் கடற்பயணிகள் இருந்தனர். இவர்கள் நெடுநாள்கள்.
மொரீசியசில் தங்கியது பல பிரச்சினைகளைக் தோற்றுவித்தது:
பலர் கடற் பிரயாணத் தொல்லைகளிலிருந்து விடுபட்டுச் சுதந் திர ்
மனிதர்.களாகக் கவலையற்று மொரீசியஸ் தீவில். வாழ விரும் பினர்.
பலர் கப்பல் புறப்படும் போது உடன் செல்ல மறுத்தனர். பலர்
அடிமைகளோடு.
காடுகளில் வாழ்ந்து
தப்பியோடி
aoe ர.
வாழ்ந்தனர்.

- போர்
முன்பே

1653 இல் ப்ராணன் அடைந்தார். தாம் இறப்பதற்கு

தனக்குப் பின் மொரீசியசின் கவர்னராக யோஸ்ட்

ன்

தெர் வவுத்பேக்

ஹு 0 3/00006௦) என்பவர் நியமிக்கப்பட

வேண்டும் என்று டச்சு அரசிடம். -பறிந்துரை ன
ஆனால், டச்சு அரசு மாக்ஸிமிலியான் தெ யாங் (M

——

ioe

ஃபன்

cee

ae

ae
dm

sues வழும்பியது
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கடத - அதிகாரிகளுக்குத் =
ரர
எழுஇனர். மிக அதிகமாக: அடிமைகளை.

்்

- சுக்குக் கொண்டு
மொத்த

.

வருவதன்

மூலம்

தோட்ட

தோட்ட
மொரீசிய

முதலாளிகளின்

எண்ணிக்கைக்குக் கூடுதலாக இவர்களது எண்ணிக்கை

கூடிவிடும் என்றும், இதன் விளைவாக வேறு பல ௦'தால்லைகளைத்
தோட்ட முதலாளிகளும் அரசும் சந்திக்க நேரிடலாம் என், றும்டச்சு

ள் எண்ணியது... இதனால். இருக்கின்ற அடிமைகளை வைத்து

. கொண்டே

,தம்தோட்டங்களைச் சமாளிக்க வேண்டிய Boones

: :

eon cones ல

௦ வலைகள் லும்
- காரர்களுக்கு மொர்சியசைக்
முய a

ட்ட து.

ன

டன்
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மீண்டும் இத்தீவுக்குத் திரும்பும்
கைவிட்டு

Ociehiiiae தீர்மானித்த

எண்ணத்தை

- விட்டதால் தாம் எழுப்பிய
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eo முய ன்ப வீண்

குடியேற்,ற்ற

தக்

அனைவருடனும் ” மொரீசியசை
ஒரு 6
முதல் முய =
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அடைந்தது.

- அவ்வா

அடியோடு

கட்டிடங்கள். "எல்லா
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உணர்ந்தனர். : ணத
"முனையைச் eS குடியேற்ற.
நாடாக மாற்றியமைத்தது போலவே மொரீசியசையும் மாற்ற
முடியும் என்து இவர்கள் தீர்மானமாக தம்பினர்.
ae
டச்சுக் கிழக்கிந்தியக்

கம்பெனி

மீண்டும். பரிகம்

குடியேற்றம் அமைக்கும் திட்டத்தைப் பறி£லனை. செய்தது. 7664
ஆம் ஆண்டு
யாகோபஸ் நியூலண்ட் (Jacobus Niewland)
என்பவரின் தலைமையில் பன்னிரண்டு பேர் அடங்கிய குழு ஒன்றை
குடியேற .
மொரீசியசுக்குத் தொடர்ந்து
அனுப்பியது.
் . எல்லா: வசதிகளையும் கவனிக்கும்
இருக்கின்றவர்களுக்கான

பொறுப்பு இக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த ஏற்பாட்டின் 3
மூலம். மொரீசயசை ஒரு குடியேற்ற நாடாக மாற்றிவிட வேண்டும்
என்ற எண்ணத்தில் "இழக்கிந்தியக் கம்பெனி செயற்பட்டது. ்
கம்பெனி தோல்வியே. கண்டது. :
ஆனால், இம்முயற்சியில்
நியலண்ட் தலைமையில்

சென்ற.

குழு

உறுப்பினர்கள்.

தியூலண்டுக்கு எவ்வித ஒத்துழைப்பும் தரவில்லை. எப்போதும்
வயிநார உண்பதிலும் குடிப்பதிலும் தம் பொழுதைக் கழித்தனர்.
இவர்களைக் கண்டிக்கும். அதிகாரம் . நியூலண்டுக்கு - இல்லை.
இதனால் மனம் வருந்திய . அவர் நோய்வாய்ப்பட்டார். . அவருடன்
:

் வந்தவர்கள் அவரைக் கைவிட்டுவிட்டுக்கையில் கிடைத்த மளிகைச்
—
மான்கள்
oo
லா

வடமேற்குத்.
று. ஃப்ளாக்ae

ம்.
என்று

விளங்கினார்...

ரட்ட

டவ வ சணல்

"சொல்லகராதி.

:

ஒன்றை இவர் எழுதியிருந்தார். மொரீசயசக்குக் கவர்னராக வந்த:

பின் வ்ரீடின்

வாழ்க்கையில்

பல மாறுதல்கள்

உண்டாயின.

குடிப்பழக்கத்திற்கு. அடிமையாகித் தம்மைத் தாமே தாழ்த்திக்
கொண்டார்.

பிற கெட்டப்

the

பழக்கங்களின்

காரணமாக அவர்

உடல்நிலை மிகவும் பாதித்தது. நோய் உடலை வருத்த வ்ரீட் தம்
நடத்த ்
கடுமையாக
புரிந்த அலுவலர்களைக்
ue
Spi
ஆரம்பித்தார். 2672ஆம் ஆண்டு இவர் கிழக்குக் கடற்கரையில் :

அளவாய்வு மேற்கொண்டிருந்தபோது கடலில் மூழ்க இறந்தார்.
மிதமிஞ்சிய குடிபோை ,தயே வ்ரீடின். மரணத்துக்குக்.

ee
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- அமைந்தது.
கும்

டச்சு

னல் சாட்டப்பட்ட 'குற்றங்களுக்குப் ன ன

அரசு வரீடை : நன்னம்பிக்கைக்கு அழைத்திருந்த அவ்விடைக்
காலத்தில் யன்ஃபன் லார்
, கவர்னராக

(72 Van Laar) என்பவர் பொறுப்பு

நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். .

இவர்

'இங்கள் மு.தல் 1668 ஆகஸ்டு இங்கள் வரை ee

பொறுப்பை ஏஜ்நிருந்தார்.
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ன் ந் 5) வ,ந்தார்.. கருங்காலி ்

வெட்டுவதற்குத்.

் அறுக்கும் மில், (Saw Mill) ஒன்ை me

தண்ணீரைப்.
moe

oe

கவர்னராக

. நியமிக்கப்பட்டார்.

இவர் - வயதில் . கழிய

ராக

்இருந்த, தால் டச்சுக் குடிமக்களை அடக்கியாள்வதில் பல 'தொல்லை

“களை அனுப்விக்க நேரிட்டது. இவருடைய ஆணைகளை டச்சுக்
குடிமக்கள் புறக்கணித்தனர். இருந்தபோதிலும். மொரீசியசை : ஓர்.
வளமிக்க
நாடாக்குவதில் தம் முழு கவனத்தையும் லமோட்.
சியோஸ் செலுத்தினார்.
தம் சுயதேவைகளைத் தாமே பூர்த்தி =
செய்து கொள்ளும் வகையில் பல பயிர்வகைகளை வளர்த்தார். ‘i
குடிமக்களுக்குப் போதுமான மதுவைத்
தயாரித்தார்... எல்லோ :
ருக்கும். வேண்டிய அளவு புகையிலை இடைக்கும்படி புகையிலைப் ட்
பயிர். செய்வதை

மேற்கொண்டார்.

கருங்காலி

மரங்களை

கட்டைகளாக வெட்டுவதற்காக ஹ்யூகோ
தண்ணீர். ஸு
ட்
அறுக்கும் மில்லைக் கட்டியது போன்று தானும் ஒரு. மில்
மரம்.
தண்ணீர்.
கட்டினார். துரதிருஷ்டவசமாக ஹ்யூகோவின்
அறுக்கும் மில் எவ்வாறு புயலில் அழிந்து போனதோ அவ்வாறே. 8
இம் மில்லும் அழிந்து போனது.

ஹ்யூகோவைப் போலவே லமோட்சியோசும்
தாம் வாழ்ந்து
குறைபட்டுக் ©
என்று
இல்லை
வசதியாக
கோட்டை
வந்த:
இக்கோட்டை ஒரு நாள் தீப்பிடித்துக் கொள்ள.
கொண்டார்.
மனைவியும் ஓரே மகளும் தீக்கிரையாகி 4 ்
லமோட்டியோஸ்

மரணம் லமோட்சியோசை #
மடிந்தனர். இவர்களின் அகால.
நிலைகுலைய வைத்தது. வாழ்க்கையில் வெறுப்புற்றஅவர் டடச்சுக்.
குடிமக்களை வெறுத்தார். அவர்கள் மீது. கடுமையாக நடந்து
- கொண்டார்: பலரைச் சவுக்கால் அடித்துத் .. துன்புறு.த்தினா
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வந்தனர்.

“கவற்னர்களுக்கும் | பிற. அலுவலர்களுக்கும் “etal 4

கொடுத்து வந்த ஊதியம், மொரிசயசுக்கு அவ்வப்போது அனுப்
பப்பட்டு வந்த கப்பல்களின் விலை அடிமைகளுக்கான. உணவுச்
- செலவு, "இயந்திரங்களையும் கருவிகளையும் - -வாங்யெதற்கான. ஃ
செலவு

ஆகியவற்றைக் கணக்உட்டுப் பார்த்ததில் கம்பெனிக்குப்

பெருத்த

நஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. இவற்றை

ஈடு செய்யும்

வகையில்
மொரீசியசிலிருந்து பெற்று வந்த மது, கருங்காலி
மரங்கள், இறைச்சி ஆகியவற்றின் மதப்பு மிகக் குறைவே என்று
கம்பெனி

உணர்ந்தது.

எனவே.

மொறீசிய௫ல் குடியேற்றம் -

அமைக்கும் திட்டத்தை இரண்டாவது
தடவையாக டச்சுக்
... காரர்கள் கைவிட்டனர். 7770ஆம். ஆண்டு மோம்பற் ட
ன்
க்
ees கடத்தல் எட் <ul EN oe
ச்

மொரீசியசை ஒரு வன் நாடாக்க வேண்டும்
என்று ye
இரண்டாவ து மூை றயாக டச்சுக்காரர்கள் மே.ற்கொண்ட ( முய LDA

முதலாவது

மேற்கொண்ட முயற்சியினின்றும் எவ்விதத்திலும்

சிறப்பாக

அமையவில்லை என்று 'வரலாற்நாசிறியர்கள்

கருது.

கின்றனர். நன்னம்பிக்கை மூனையிலிருந்தும் பதலியாவிலிருந்தும். ‘
- கூடுதலான

~

-மூறையும்

மொரீசியசில்
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. உழ்ப்பணிபுரிந்தவர்கள் சட்டத்திற்குப் புறம்பாகவும் ஒழுங்கே

e oe

கரன்

அறிக

கண்டிக்க ae
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G'தால்விக்கும்
டச்சு அரசும் ஒரு வகையில் காரணமாக இருந்ததது. போதிய
் இயந்திரங்களும் கருவிகளும்டச்சுஅழக்கிந்தியக் கம்பெனியாரால்'
வேண்டிய சமயத்தில்
வினியோகக்கப்படவில்லை.
இதனால்
சிறப்பான
திட்டங்கள் ட
வற்றை
நிறைவேற்ற
முடியாமற்
. போயிற்று... கவற்னற்கள். உற்சாகம். "இழந்தனர். : Bass scr
குடியேறியவர்களுக்குப்
போதுமான
உணவும்
உடையும்
ள் நன்னம்பிக்கை - முனையிலிருந்து. அவ்வப்போது
... அனுப்பப்

படவில்லை. பெ ம்பாலான பர்க்
பொரு களைப் ் “Guz
i

ei

௮.

அளவுக்குக்
மற்றும்
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கடந்கொள்ளைக்கார்கள்.
ம்

76 85இல்

பல - இன்னல்களிறடையே.

Cuong ou

் 7720ஆம். - ஆண்டு வரை:

eda aan,

வேண்டிய கட்டாய - நிலைக்கு

(Marie)என்ற | ந்றொரு
இருந்து
குருமாறு

உள்ளாயினர்.

கடைசியாக

மேரி

வில். தஞ்சம் புகுந்தனர்... "இத்தீவில்

கொண்டு போர்போன் கவர்னருக்கு
டைக்கலம்
"விண்ணப்பித்தனர். அச்சமயம் போர்போன் பிரஞ்சுக்

கிழக்கிந்தியக் — சன்பேன்ளார் வசம் இருந்தது. கடற்கொள்
இணங்கிப் பிரஞ்சு,
"வேண்டுகோளுக்கு
ளைக்காரர்களின்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி அனுமதியளித்தது. 7721இல் கிட்டத்
அட்ட

கடற்கொள்ளைக்காரர்கள்

நாற்பது

xs.

விலக்களிக்கப்பட்டனர்.
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பிரஞ்சுக்காரர்கள் இத்தீவின் மீது: ஆர்வம். காட்டத்
-தொடங்கெர். குறிப்பாக 1642 இல் காற்டினால் தெ றிஷலிய
(Cardinal de Richelieu)
என்பவரால் பிரஞ்சுக். கிழக்கிந்தியக்

கம்பெனி. (French East India Company) ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது

7 'இவ்வார்வம்

இருமடங்காகப்

பெருகியது.

_ மடகாஸ்கறின் தென்பகுஇயில் உள்ள
:

hin) ue பிரஞ்சுக் குடியேற் pb

று

"இம்முய ற்சி சரியாகக்
Bea

குறி

சமயத்தில்

அமைக்கப் பிரஞ்சுக்காரற்௮ள்

கொண்டிருந் Doe oo
பில்

இச்

தொஃபன் கோட்டை (01

| ஆழ்ந்து PaBie

ஈயினற்.

குடியேற்றம்

வீணாயின.

- ஹாலந்தும் -

பிரான்சம்..

lo

போர். ப

முனையிலிருந்து "மேற்கொண்டிருந்ததால். - நன்னம்பிக்கை
டச்சுக்காரர்களை விரட்டுவது கைகூடாமல் போயிற்று: ஆணட அகல்

ல ஹேய் இந்தியாவுக்கு வந்தார். இங்குப்பல வெற்றிகளை ஒன்றன்மேல்

ஒன்றாகக்

குவித்தார்.

முக்கியமாகப்

பிரஞ்சுக் குடியேற்ற ஆதிக்கமும் பண்பாடும்

பாண்டிச்சேரியில்

ல!

இடம்

2
அமைத்துக் கொடுத்த பெருமை - இவரைச் சாரும். அமைப்பதை விடப்
"குடியேற்றம்
பிரஞ்சுக்
மடகாஸ்கரில்

போர்போனில், குடியேற்றம். "அமைப்பது பிரஞ்சுக் எழக்கத்தியக்

எல்லா. “வகையிலும்
கம்பெனிக்கு
eee
முதன்முதலாகப் எக

a, து

ல Cae

படுத்தப் பட்டது. இதே

ஆலோசனை

ல்க
பலனளிக்கும்
ட் பல்ப் பற

es

ல்

செயற்

ஆண்டு. இந்தியாவில். பாண்டிச்சேறி௰்

ன்
பிரஞ்சு வணிக மையம் ஆரம்பிக்கப் பட்ட து. "இதன் பின்னர் தான்
.
பிரஞ்சுக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியும் ஆங்கிலக் இழக்க, i

கம்பெனி (ஸ்ர East India Company) யும் தத்தம். Susu பத்
‘
Gere sh அப்பிக்.
aoa soe

]

-போர்போன். மடகாஸ்கரிலிருந்த பிரஞ்சுக் குடியேற்றத்தின்
புறக் 'காவற்படை இருக்கையாக மட்டுமே கருதப்பட்டு வந்ததால்:

- அதன் வளர்ச்சி ஐயத்திற்குரியதாகவே இருந்து வந்தது. 1676 இல்|
6 .தாஃபன் கோட்டையின் மீது நிகழ்ந்த தாக்குதலில் உயிர்
.. பிழைத்தவர்கள் போர்போனுக்கு வந்து சேர்ந்தனர். இவர்களுள்
பெர்னார்.தன் பாதிரியாரும் (2௭ ணார
ஒருவர். இவர்
. இச்சிறிய நாட்டின் நிருவாகப் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டார்.
1680 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
1686 ஆம் ஆண்டு வரை இவர்
- நிருவாகப்

- கொண்ட

பொறுப்பில் இருந்தார்.

ஆறு

இவர் பொறுப்பை

ஆண்டுகளில் பாரிஏிலிருந்து.

ஏற்றுக்

போர்போனுக்கு

வித ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை. அதனால் பிரஞ்சு
அரசின்
ஆதரவைத் திரட்டப் -பெர்னார்தன் பா திரியார். பிரான்சுக்குச்

றக்கவிட்ப்பட்ட து. -பிரஞ்சுக்
= "மொரீசியசம் பிரகடனம்
"இருந்தாலும் பொறியல் மக்கள் குடியேற் த் ee
meI
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eae

Sige ee

ல ஷெவலியே ௦௦ த

coe (4 ‘Chevalier de Nyon) ¢என்பவர்.

பிரான்சு
தீவின் முதலாவது கவற்னராகப் பிரான்ஸ் மன்னரால்
இியமிக்கப் பட்டார். இவர் 7722 ஆம் ஆண்டு சனவறித் திங்கள்
போற்போன் தவை வந்தடைந்தார். அங்கிருந்து பிரான்ஸ் தீவுக்குச்
சென்றார். அச்சமயம் சில தோட்ட முதலாளிகளும், அடிமைகளும், இராணுவ
த அண்ட் பிரான்ஸ் தவில் இருந்தனர். சில இங்களில்
ல ஷெவலியே
தெ நியோன்
காணாமற் போய்விட்டதால்

ஹோவில்

(Hauville)

என்பவர்

அவர்

இடத்தில் நியமிக்கப்

பட்டார்.

்

இந்நிலையில்,

எப்படியும்

பிரான்ஸ்

தீவில்

குடியேற்றம் ்

சீராகவும் வேகமாகவும் நடைபெற வேண்டும் என்பதில் பிரஞ்சு
அரசு அதிகக் சுவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தது. பிரான்சு தீவில்

குடியேறும்
உதவி

குடும்பங்களுக்குப் பிரஞ்சு அரசு பல வகைகளிலும்

புரியும்

பட்டன.

என்பது போன்ற

இதன்

விளைவாக

பல
சில

வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப் இராணுவ

வீரர்களும்

கடலோடிகளும் சென் மலோ
($. 14810) என்ற இடத்திலிருந்து
பிரான்ஸ் தீவுக்குக் குடியேறினர். இவ்வாறு குடியே 'நியவர்கள் மிக
எளிமையான
வாழ்க்கை
நடத்துபவர்களாகவும் கடினமான
உழைப்பாளிகளாகவும் இருந்தனர்.
இவர்களுக்கு உதவியாக
மடகாஸ்கறிலிருந்து அடிமைகள் கொண்டுவரப்' பட்டனர்.
பிரஞ்சு அரசு பிரான்ஸ் தீவில் குடியே நிய ஒவ்வொருவருக்கும்

ae

கிட்டத் தட்ட நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பை மானியமாக வழங்கியது. ee
அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மரங்களையும், செடி கொடிகளையும்,
முட்புதர்களையும் நீக்கிப் பயிர் செய்வதற்கேற்ற கழனி நிலமாக
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ர்காலம்- 555

பல நாள்களாக நடந்து வந்த இச்சண்டையின் விளைவாகச்

சிவில்

. அதிகாரங்களும்

இராணுவ

அதிகாரங்களும்

தனித்

தனியாகப் பிறிக்கப்பட்டன. பிரான்ஸ் தீவு மற்றும் போர்போனின்
சிவில் அதிகாரங்கள் பியேர் பெநுவா தூய்மா (11878 Benoit

Dumas) என்பவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு ஆண்டும்
மூன்று

திங்கள்

காலம்

பிரான்ஸ்

தீவில்

தங்கிச்

சிவில்

அதிகாரங்களை இவர் கவனித்து வர வேண்டும் என்று பிரஞ்சு
அரசு
நிபந்தனை
விதித்தது.
ஆனால்
'போர்போனின்
பிரச்சினைகளில் மூழ்கத் தடுமாறிய தூய்மாவால் பிரான்ஸ் தீவின்
பிரச்சினைகளில் அதிகக் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. இவரது

நிருவாகக் காலத்தில் நாற்பது கம்பெனி' பணியாள்களும், இருபது

அடிமைகளும்

நூறு

இராணுவ

இவர்களைத்

தவிர

சிறிய

வீரர்களும்

பெட்டிக்

இருந்தனர்.

கடைக்காரர்களும்,

மருத்துவர்களும், கட்டிட வேலையாள்களும், தச்சு மற்றும் கருமான்
கற்றறிந்த
வேலைப்பாடுகள்
கலை
புறிவோரும்,
தொழில்

கலைஞர்களும்

இருந்தனர்.

இத்தீவில்

தொடர்ந்து தூய்மா
பதவியேற்றார். இவர்
ஆனால் இக்குறுகிய
சேர்த்தார் என்பர்.

1228இல்

ப்ரூசைத்

பிரான்ஸ் தீவின் மூன்றாவது கவர்னராகப்
ஓராண்டுக் காலமே கவர்னராக இருந்தார்.
நிறைய செல்வங்களை இவர்
காலத்தில்
துணையாக நிகோலா தெ
இவருக்குத்

பிரஞ்சு அரசு
மோபென் (0110012 05 ]ரீஸறம்) என்பவரைப்
்குப்
,தரய்மாவுக
1729இல்
பிரான்ஸ் தீவுக்கு. அனுப்பி வைத்தது.

:

பின்னர் இவர் கவர்னரானார்.

- மோபென்,

pers

தீவின். சவற்னர்களுள் நான்காவதாக

ன்

கம்பெனி . ச
mud
_ விடலாம் என்றும், aaa

அமைக்கும். ae tee
தன்
கப்பற்படை பயணக் காலத்தின்போது

தங்கச் செல்வதற்கேற்ற இடமாக மாத்திரம்: பிரான்ஸ் Soars
பயன்படுத்திக்
aaa ea
- என்றும், இதற்காக நாற்பது:

இராணுவ - "வீரர்களைக்

காவல் “பொருட்டு — “அங்கு. "வைத்துக்

கொள்ளலாம் என்றும் ௧௬ த்து த் a SPA 'த்திருந்தார். இ'ந்நிலையில் பிரான்ஸ்தீவில்
குடியேற்றம் - அமைத்து
அதனைப்
OT ees
குடியேற்றநாடாக ஆக்க இயலும் என்ற நம்பிக்கையை அளித்தார்.

மயே

i

த

utr

ere

ர ஆட வக் க

ய போற்தொன்னே

de ண் பனம் —
ன்
க்
7
மாஸ்க்

1ாசஃஆம்ஆண்டுகுள் தங்கள் 4ஆம் நாள் a

- தவில் காலடி வைத்தார். அன்றிலிருந்து நாட்டு
பிரான்ஸ்
நடவடிக்கைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. லபோர்

தொன்னே பிரான்ஸ் தீவுக்கு வந்தபோது 1122 வெள்ளைக்.

_ காரர்களும், 800 கறுப்பர்களும் இருந்தனர். மொத்த மக்கள்:
தொகை

ட

1922ஆக இருந்தது. இவர்களுள் 1676 பேர் போர்ட்

னாள் Spice

பகுதிகளிலும் _ _ *க6பேர்

கிராண்ட்

ன்ஸ்

ட

'குடியேதிம

peeseee

ரர

_ நிறுத்தினார். eet

தான்னே நே
நர்மையானவர்களையும்

ம்சபல

ee

த

சன

eee

மை

கடின கழைப்பானிகையும்

க தார்...

ம

rat

பனகல்

படுத்தவில்லை.
ஈடுபட்டிருந்தன. .

த்தது டீரஞ்சுக்காரர் காலம்

பத்தல

81.

“தொடர்ந்து போறில்

ecm Ghemait, . மற்றும் இந்தியாவிலிருந்த .

. டியூப்ளே (0ய1ல்) போன்ற கவர்னர்கள் பிரஞ்சுக் இழக்இந்தியக்
கம்பெனியும் ஆங்கிலக்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியும் செய்து
கொண்ட . உடன்படிக்கையை த் _ விரும்பவில்லை. 'பிரான்சக்கும்.
இங்லொந்துக்குமிடையே நிகழ்ந்த போரைக் கம்பெனி அளவுக்கு
ஏற்றுக்
கொண்டால்
போரில்.
ஆர்வம்
.. கொண்ட
லபோற்டு தான்னேயும். டியூப்ளேயும் போறில் இவிரமாக ஈடுபடுவர்
என்று கம்பெனி நினைத்தது. இருவருமே
கம்பெனியாருக்குச்

செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பதை

விடத் தத்தம்

இராணுவத்தை மேன்மேலும் பலப்படுத்த. வேண்டும் . என்பதில்
ஆர்வம் மிக்கவர்கள். இதனால் வர்த்தகம் மூலம் கம்பெனிக்குக்
இடைக்கும் . ஆதாயம் குறையும் என்று கம்பெனியார் நினைத்தனற்.
ல இராணுவப் பலத்தை : விட வர்த்தகம்
மூலம்
பெறும்
- பணபலத்தையே பிரஞ்சுக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியார் பெற்தும்.
ணட
1

ன்ஸ் வண்ணம் கட_ந்கரையோர Ss oe நிரந்தரமான

'பிரஞ்சுக்குடியேற்றம் ஒன்றை அமைப்பது பற்றிய தம் கருத்தைக் =
கம்பெனி

- "இயக்குநர்களுக்கு லபோர்ே

—

ட்

ன் தெரிவித்தார். ன்

ப்பற்படையோடு, இணைந்து செல்ல
ன
்ழ விரைவிே
ய ஏழு: சகோதரர்கள்” என்ற. ao கூட்டம்
கக்கொள்க ப்பட்டுப் பிரஞ்சு: அதிகாரத்தின். கீழ்க்

ள்ளளா டின்விம்மான்
ஈன மயே ர.”

யல்லது Sica

ae

oe ல.

so

oe

கனகன்

இந்தியாவி லுள்ள.

தாக்கியதோடு

பகுதிகளையும் தாக்.

பிரஞ்சு

பாண்டிச்சேறியில் டியூப்ளே
தனியாக

ஆக்கிரமிப்பாளர்களைத்

6

ஆட்சிக்குட்பட்ட

௭ 'தர்கொள்ள

அங்கல
வேண்டி

யிருந்தது. தம் படை வலிமையைப் பெருக்கிக் கொள்வதற்காகப் 2
தீவின்

பிரான்ஸ்

கவர்னரான

லபோர்தொன்னேயை

டியப்ளே .

கேட்டுக் கொண்டார். ஆனால் அப்போது எந்தக் கப்பற்படையும்
அவர் வசம் இல்லாததால் லபோர்தொன்னேயால் டியூப்ளேக்கு
உதவமுடியவில்லை.

மேலும், தேர்ச்சி பெற்ற இராணுவ வீரர்கள்

மிகக் குறைவாகவே

அவரிடம் அப்போது இருந்தனர். இருந்த:

போதிலும் தம்மால் இயன்ற அளவு பிரான்ஸ் தீவுக்கு வந்த எந்தக்
கப்பலையும் திரும்பிச் செல்ல ௮னுமதிக்காமல் கடலோடிகளையும்
இந்தியாவை நோக்கப்
அமர்த்தி
கூலிக்கு
தம் படையில்

படையெடுக்க எல்லாவித முய aan
7746இல்
லிலிருந்து மீட்க

மேற்கொண்டார்.

5

தாக்குத
பாண்டிச்சேரியை : ஆங்கிலேயரின்
லபோர்தொன்னே இந்தியாவை நோக்கிப் புறப்

பட்டார். பாண்டிச்சேறியில் பெய்தோன் (8101) தலைமையிலான
கப்பற்படை

முநியடிக்கப்பட்டது.
சென்னை

பகுதியான

உட்பட்ட

ஆங்கிலேயறின் ஆட்சிக்கு
பிரஞ்சுக்காரற்களிடம்

லபோர்தொன்னேக்கும் —
ஒப்படைக்கப்பட்டது. அச்சமய த்தில்
என்பது பற்,pis
செய்வது
என்ன
சென்னையை
மிடையே
டியூப்ளேக்கு

கருத்து வேறுபாடுகள் எழுந்தன. லபோற்தொன்னே சென்னையை
மீண்டும்

ஆங்கிலேயர்க்கே

விற்றுவிடுவது

என்று

கருத்துத்

சென்னையை விற்க
தெரிவித்தார். ஆனால் டியூப்ேளேயோ
வேண்டாம் என்றும், அதனைத் தரைமட்டமாக்கி விடுவதென்றும்

தம் இ ட

னு இந்நிலையில் பிரஞ்ச அரசின் கடல்

Marne Minin) Qasr

எந்த.

ரட்
a stgதன் மூலம் ஆங்கிலேயரை இப்பகுதியை
விட்டுத்
தாமாகவே
ஒடவைக்க .
முடியும்
என்பதாகும்.
இரண்டாவது
காரணம் “ லபோர்தொன்னேயின்'
கருத்துப்படி
பிரஞ்சு

அரசு “சென்னையை

ee

BS

ஆங்கிலேயர்க்கே மீண்டும்

அளவுக்குப்

விற்க.

பணத்தைத் திருப்பித்தர

அவர்களால் 'இயாலாது என்பதாகும். இவை எல்லாவற்றுக்கும்
ee கருநாடக .நவாபிடம் போருக்குப் Seay pesos is
தரைமட்டமாக்க.
ye ட
ல்
கட் க்

அாக்களித்தருந்தார். eS
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னி ப

ae

-டியூப்ளேயோடு
டட
கருத்து வேறுபாடு
லபோர்
= தொன்னேயின்.
. அறசியல் வாழ்க்கையில் . பல மாற்றங்களை

| ஒன்றன்பின் ஒன்
._ லபோர்தொன்னேயின்
EE சேதமடைந்தது.

ண

sre இருக்கும்போதே
கப்பற்படை
புயலில்
சிக்குண்டு ;
கட்

-இக்கப்பற்படையோடு

பிரான்ஸ்

)டந்தபோது கவர்னர்: பவன் அவர் இழந்துவிட்ட

me
டியப்ளே தாம் நன்றி கொள்றவர
காட்டிவிட்டார்.

ர...

௭ என்பதை

"இச்செயல் மூலம்

்
1747ஆம் ஆண்டு மார்ச் திங்கள்
ட
தம்
மனைவி மக்களுடன் ஆறு கப்பல்கள் கொண்ட கடற்படையுடன்

பிரான்சுக்குப்

புறப்பட்டார்.

புயற்காற்றில் சிக்கி ஆறு
போயின. .பால் தெ

நன்னம்பிக்கை

முனையில் ச்

கப்பல்களும் திசை மாறிச் சிதறிப்

லோவாங்கோ(ய!]

06 1௦௨20)

என்ற

துறைமுகத்தில் நின்றிருந்த போர்.த்துக்சசிய கப்பல் ஒன்றில் தன்
மனைவி

மக்களை

மாற்ட்டினிக்குப்

பிரான்சுக்கு

ஏற்றிவிட்டுத்

பயணமானார்.

7747ஆம்

தாம். -மட்டும்

ஆண்டு

அக்டோபர்

‘3

. திங்கள் 75ஆம் நாள் டச்சுப் பெயறில் மாறுவேடம் பூண்டு a
S மார்ட்டினிக்கை விட்டுப் புறப்பட்டார்.ஆனால் இம்மாறுவேடம்

நீண்டநாள் நீடிக்கவில்லை. ஃபால்மெளத் (Falmouth) — என்ற
இடத்தில் பதிவெல் (1320481) என்ற கப்பற்படைத் தலைவரால்
இவர்

அடையாளம்

'கண்டுகொள்ளப்பட்டார்.

- லபோர்தொன்னேயைக் கைதியாக
"சென்றார்...

்

லபோற்தொன்னே

ச.

see

இண்டை அம்.

டர

- பதிவெல்

'இலண்டனுக்குக்..

ண்ணு

:
ரக

மாதங்கள்

அதிகாறதத்தின். கீழ் எல்லா...

ri

பிரான்ஸ்
பெருமை

நாட்டிலிருந்து பலரை இங்கே | தரன் Oe
லபோர்தொன்னேயையே சாரும். தொழிற்சாலை

முன்னேற்றம்
இவர் காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியா
விலிருந்து கட்டிடக் கலை நிபுணர்களையும், சிறந்த தையற்

காரர்களையும்,

தங்க நகைகள்

செய்பவர்களையும், செருப்புத்

தைப்பவர்களையும்
இவர்
அழைத்து
வந்தார்.
தீவின். =
வளர்ச்சிக்காக இவர் தம் சொந்தப் பணத்தையே செலவிட்டார்.

இவரது அயராத அழைப்பும், நாட்டுப்பற்றும், மக்கள் மேலுள்ள :

அக்கறையும், தியாக

உணர்வும்

அன்று

Gear Bos

இருக்குமேயானால்
இன்று
பிரான்ஸ் Say cape sor
வளர்ந்திருக்காது. என்பது உறுதி. புதிய பிரான்ஸ் தீவின்
- இவரே

எனலாம்.

இவற்றிற்கெல்லாம்.

லபோர்தொன்னே

|

கவற
; பகட்க ளக

த்தார்.

ee

பிரஞ்சு

அரசு தம்

கப்பல்கள் வேண்டியபோ௦ ,தல்லாம் இவர் தர

கிழக்கிந்தியக்

ணைகளுக்கு
மட்டுமே
'துவந்தார்.

கம்பெனியின்

"இயக்குநர்களின்

செவிசாய்த்து. : தம். - பணிகளைச்
பள
னை கனு. 'இணங்கப்
பல

கவர்னராக

இருக்கன்.

"இவர் தம்

ம்

shee

அடிமைகளைப் பதிவு செய்யும் முறையைக் கொண்டு வந்தார். _
அத்துடன் 'அவ்வடிமைகளின் தோட்ட “உரிமையாளர்களையும் 2

பதிவு

செய்யும்படிச் செய்தார்.

ஆண்டு ஏப்ரல் 9ஆம் நாள்

ஒரு

தோட்ட

.

இம்முறை

7753ஆம்.

கொண்டுவரப்பட்ட து.இம்முறையால் ன்

உரிமையாளறிடமிருந்து

இன்னொரு

தோட்ட

உறிமையாளறிடம் சென்று அடிமைகள் குடியேறுவது
தடுக்கப்
பட்டது. அடிமைகள் தப்பிச் செல்வதையும் இதனால் கண்காணிக்க

முடிந்தது. தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு இம்முறை
ere

பல

டட

சா Se

பாதுகாப்

அமைந்த, து.

-ஷாற்ல பூவெ 7756ஆம் ஆண்டு வரை பதவியில் இருந்தார்.

- அவருக்குப் பின் ரொன்மகோன் (5808 142201) என்பவர் பிரான்ஸ்
இவின்

கவறர்னராகப்

பதவியேற்றார்.

இவர்

"காலத்தில்

பிரான்சக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் போர் நடந்து கொண்டிருந்தது.
இவர் இரண்டு.
முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த
போறின்

்

போர்க்கப்பல்களை அனுப்பிச் செசேல் தீவுகளைக் கைப்பற்றுமாறு

ஆணையிட்டார்.

1756

செப்தம்பர் 6ஆம்

மன்னறின் பெயரில் செசேல் தீவுகள் கைப்ப
|
அதத
த
பிரஞ்சக்.

நாள்

பிரான்ஸ்

ன்
ப பகத
IP pS

ம், 'இங்கலாந்துக்கும் இடையே
Sone
கன தம் இத்தன

=
2

Fe

திரும்பிவிட

ன பதத

eee

கவண்டும்

ன

ee

a

என்பஇலேயே

a ae:

அல்கா

ளல்

அவர்கள்

ene

LR ~ ad

Bossas.
பிரான்ஸ் தீவில் கப்பல்களைப் பழுது பார்த்துவிட்டுப் படை

வீரர்களுக்கு ' வேண்டிய உணவோடு புறப்பட்டுச் சென்ற தாஷ்
மூன்றாவது
முறையாக
1759இல் ஆங்கலப் படைகளுடன்

மோதினார்.

இம்மோதலின் முடிவிலும் கப்பல்களைப் பழுது

- பார்க்கும் பொருட்டு

மீண்டும்

பிரான்ஸ் தீவுக்கு வந்தார்.

அச்சமயத்தில், அதாவது 1760ஆம் ஆண்டு சனவரித் சக்க
வீசிய கடும் புயலினால் தீவுமிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது.
புயலில்
பயிர்கள் அழிந்து போய்விட்டதால் பிரான்ஸ் தீவு. மக்களுக்கே
உணவுப் பொருள்கள் பற்றாக்குறையாக இருந்தன. இந்நிலையில்
போதுமான உணவுப்
படைவீரர்களுக்குப் பலநாள்களுக்குப்
பொருள்களைச் சேகறிப்பதில் தாஷுக்குப் பல இடர்ப்பாடுகள்
இருந்தன. பல இங்கள்' போர்ட். லரயியில்

- பொருள்களுக்காகக் . காத்திருந்த.

_ நங்கூரமிட்டு உணவுப்

தெஃபார்ஷ்

தாஷ்

புஸ்ஸேயிடமிருந்து எவ்வித உதவியும் பெற இயலாது என்பதை
பயணமானார்.
- உணர்ந்தார். ஏமா, Dps துடன், றகஸ் G ee

ட்

ப
அத
சென்ற. லாலி

இந்தியாவில்: ஆங்கிலேயருடன் போரிடச்
தொல்லேந்தல் - “போதிய படைவீரர்கள்

இல்லாமலும், eae

came att meee

அடத்போிலம் தறப்போறிலும்

ட

இல்லாமலும்

ஆங்லெப் படைத்

டல்

ட
ee ர கிழிக்கந்தியக் aout ebur BS 55).
குறிப்பாக 1725இல் இருந்து 1740 வரையிலான -பதினைந், 5)
ஆண்டுகளில் கம்பெனி பெரும்பொருள் சம்பாதித்தது.

1241இல்

இருந்து

1748 வரை

நடந்த

ஆனாட்,

ஏழாண்டு ஆஸ்திறியன் 5

வாறிச உரிமைப்போர் கம்பெனியையே நிலை குலைய வைத்தது.
1759இல் இருந்து

1764

வரை

கம்பெனியின் ஆண்டு இலாபம்

400,000 லிவ்ரே மட்டுமே: 1764க்குப் பின்னர் மீண்டும் வியாபார

. நிலையில் சுமுகமான நிலை ஏற்பட்டாலும் ஆண்டு இலாபத்தைப் -

. பொறுத் காயில் கம்பெனி ஏமாmpதமடைத்தது

- இந்தியாவில்

ஆங்கிலேயர்க்கும்

gees

a

ரத்ன ‘aysOp Gus 2

இழந்தது. போருக்குப் பின்னர் கம்பெனியின் பலத்தை மீண்டும்
வளர்ப்பதற்குப் பிரான்ஸ் மன்னறின் உதவியைக் கம்பெனி நாடியது.
ஆனால் பிரான்சிலுள்ள பெரும்பாலான
மக்கள் வாணிகத்தில்
கம்பெனி முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்ததை
விரும்பவில்லை.

| அரசும் மக்களின் இவ்விருப்பத்திற்கு மதிப்பளித்தது. அரசிடம்

இருந்த செல்வாக்கையும் நன்மதிப்பையும் இழந்துவிட்ட நிலை

- உணர்ந்த கம்பெனி .மாஸ்கரீன் தீவுகளை அரசன் நேரடி
ஆளுகைக்குக் £ழ்க் கொண்டு வந்து விடுவதெனத்। தீர்மானித்த,
பிரஞ்சு.

ATE 7, கரகவனகள்.

rs விலையா,

்

ன 'பாண்டிச்சேரியல் கவர்னர் பொறுப்பை ஏற்பதற்கு
முன்னால் டியூப்ளே சந்திரநாகூறில் கவர்னராக இருந்தார்.
_ Senn, “Suu, பெர்சியா
மற்றும் அரேபியா. “போன்ற

"நாடுகளோடு “வர்த்தகத் தொடர்பு கொண்டு இறப்பாகப்

பணியாற்றி - வந்தார். இவர் பிரஞ்சு. போர்த்துக்கியப்
“பெ.ற்றோர்களுக்குப்' பிறந்த ஜுன் தெ. ஆல்பேர்ட் (26 0:
Albert) carn விதவையைத் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
"இந்தியாவிலேயே பிறந்து வளர்ந்த இவர் இந்திய மொழிகள்

. அனைத்திலும் வல்லவராக
இருந்தார். பல.
தொடர்பு கொண்டிருந்தார். ..

தாட்டு
இதன ்

between the twosie “Luckily for the English, La Bourdonnais

and Dupleix developed differences over

precedence. The_

_ English fleet sailed for Bengal leaving Madras undefended by
sea, and Madras had to capitalate after a fortnight’s

seize.

Among the prisoners of war was Robert Clive. The difference —
between the two French generals become acute for Dupleix. had
promised to give away Madras after its capture to the Nawab of—

Arcot .while La Bourdonnai’s was negotiating to hand over —
Madras to the English if they paid a handsome sum. While the
_ two French leaders were thus engage in an unseemly quarrel
these broke outa gale of unusual severity inthe monsoonseason. _

‘This greatly damaged the French fleet. La Bourdonnai’ s had to
20 back to Mauritius from where he was recalled to France.
டா There Bevwas வடிவம் in the Bastilleand had to stand a trail

நியமிக்கப்பட்டபோது பிரான்ஸ்

உணவுப்

பொருள்களைத்

முயற்சிகளில்

மரங்கள்

தாமே

ஈடுபடக் கேட்டுக்

வளர்ப்பதிலும்

விவசாய

தீவின் மக்களுக்கு வேண்டிய

விளைவித்துக்
கொள்ளப்பட்டார்.

கொள்ளும்
இதனால்

முன்னேற்றத்திலும்: மிகுந்த

ஆர்வம் காட்டினார். பல மரவகைகளை ட் நாடுகளிலிருந்து
பிரான்ஸ் தீவுக்குக் கொண்டு வந்தார்".
அத்தோடு புதிய
கட்டிடங்கள் கட்டுவதிலும் ஆர்வம் காட்டினார். போர்ட் லூயி
துறைமுகமும் நகரமும் அழகிய தோற்றம் பெறக் காரணமாக
இருந்தவர் இவர் எனலாம்.
பல
பழைய
கட்டிடங்களைத்
குரைமட்ட்மாக்கிப் புதிய கட்டிடங்களைக் கட்டினார். எதிரிகளின்
தாக்குதலிலிருந்து போர்ட் லூயி துறைமுகத்தையும் நகரத்தையும்
பாதுகாக்கும் வகையில் கட்டிடப் பணிகளை மேற்கொண்டார்.
7769இல்
போர்ட்
லூயி
நகரத்தில்
அச்சகம்
ஒன்று
நிறுவப்பட்டது.
இதனையும்
1767ஆம் ஆண்டு
புவாவ்ரே
இத்தீவுக்குக் கொண்டு வந்தார் என்பாரும் உளர். 1773ஆம்

ஆண்டிலிருந்து

அரசுச்

வெளியிடப்பட்டது.

செய்தித்தாள்

இவ்வச்சகத்திலிருந்து

-

நாளடைவில்
தூய்மாவுக்கும் புவாவ்ருக்குமிடையேயுள்ள
நிருவாகத்
தூய்மா
ஏற்பட்டது.
விறிசல்.
உறவில்
முழு
தீவின்
பிரான்ஸ்
இருந்ததால்
. திறமையற்றவராக
. நிருவாகத்தையும் தாமே நடத்திச் செல்வது போன்ற பிரமை
புவாவ்ருக்கு. ஏற்பட்டது. நிதித் தொடர்பான. பொறுப்புகள்
மற்றும் பொதுக்கட்டிடங்கள், ans ,தவக் கோவில்கள், மருத்துவ:
மனைகள். (தொடர்பான (பொறுப்புகளும் புவாவ்றிடம் இருந்தன.
ர பாகத்தில் தாம் உயர்ந்தவர்: என்ற.
இதனால். தூய்மாவை விட

எண்ணம்...
அக

இவருக்கு வளர

ஆரம்பித்தது. நிருவாகத்தில்

.

ன்
a

தூய்மாவோ. rag
ee ச.
பதைக் காட்ட eee
Soe

அழைக் மாறு. கடல். நடவடிக்கை

அமைச்சகத்துக்குப் புவாவர்

கடிதம் எழுஇனார். இதைத் தொடர்ந்து தூய்மாவும் புவாவ்ற
ின்
நடவடிக்கைகளை. விளக்கத் இரும்ப அவரை அழைக்குமாறு
அதே

- அமைச்சகத்துக்குக். கடிதம் எழுதினார். இவ்விருவருக்குமிடையே
ao

ட்

இச்சண்டை

கவுன்சில்

16

eee நீடித்தன.

சேம்பர்

Council

chamber) Qo

. இவ்விருவருக்குமிடையே நீறு. பூத்த நெருப்பாக இருந்து வந்த
_ உறவு
பலர் முன்னால். உச்சக்கட்டத்தை . அடைந்தது:

-

_ மாகவும் பு.த்தசாலித்தனமாக

தூய்மா

மீது தாம் ௪ 'ட்டிய

- நிருபித்தார். இருந்தாலும்

நிதான

வாதாடும் தம்- - திறமையால்

குற்றச்சாட்டுகளைப்

பல

புவாவ்ர்

சந்தர்ப்பங்களில்

தம்
"மேலதிகாரியின்
ஆணைக்குக் . 'சீழ்ப்படியாத காரணத்திற்காகப்
் _ புவாவ்ரும் கவுன்சிலால் கண்டிக்கப்பட்டார். 1768ஆம்
ஆண்டு.
7 தவ்ம்பர்
-இங்கள் .
தூய்மா —
. . பிறான்சுக்குத்
இரும்ப

அழைக்கப்பட்டார்...

........ தூய்மாவுக்குப் பின் 7 768இல்ஃப்ரான்ஸ்வா ஷுலியன்
தீயு
- தரெனெ. தெரோஷ் (Francois Julien du Dresnay Desroc
hes)
கபன் - பிரான்ஸ்.
தீவின் கவர்னர்
ஜெனரலாக
்

வாவர். நிதி நிருவாகப்

பொறுப்பாளராக த்

வவறு வா ஒலயாக. இரஞ்சு முடிய
போர்போனின். மக்கள். a STOE இருபது a
a
sir Beit £ழ்க் கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காகப் (பெருகியுள்ளதைப்
பார்க்கலாம்.
போர்போன் Somos பிரஞ்சுக் கிழக்கிந்தியக்:
கம்பெனியார் ஐந்து

மாவட்டங்களாகப் பிரித்திருந்தனர். அவை

“சென் தெனி (51.௭4), சென் பால் (51. ௨0), சென் பியேர் (5.
17௦), சென்த் சுசான் (616. 502216), சென் பெனுவா (ட. 821000)
என்பன. 1768இல் செந்த் மாறி (56. 14216), சென் அந்த்ரே (51.
Andre), சென் லூயி (51.1.0046) என்றமூன்று புதிய மாவட்டங்களை
உருவாக்கியதன் மூலம் எட்டு
மாவட்டங்களாயின. : : மக்கள்
தொகைப் பெருக்கத்தை

அடிப்படையாகக்

கொண்டு. 7777இல்

ஒன்பதாவது மாவட்டமாக சென் லு (50. Leu) என்ற மாவட்டமும்,
7785இல் பத்தாவது மாவட்டமாக சென் ஜோசப் (St. Joseph)
என்ற மாவட்டமும் உருவாக்கப்பட்டன.
மாவட்டம்

(Commune) Qua

ஒவ்வொன்றும்

சிறு

நகராட்சிப்

பிரிவாக

வந்தது. இத்நகராட்சப் பிறிவுகளுக்கெனத்

தனித்தனி இராணுவங்களும் இருந்தன. ஒவ்வொரு நகராட்சிப்
பிறிவும் ஒரு படைத்தலைவறின் அதிகாரத்தின் £ழ் இருந்து வந்தது.
படைத்தலைவர் கவர்னறின் நேரடி நிருவாகத்தின் £ழ் இயங்கி
வந்தார். எல்லா வகைகளிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டமும் நாடு
முழுவதற்குமான காவல் நிருவாகத்தின் ஒர்
அங்கமாகச்
செயற்பட்டு வந்தது. பொது மக்களின் பயன்பாட்டி டற்கெனச். சில
பண்டை. அரசு படக
ப.
மாவட்ட
மக்களை

1 76 Sot ஆண்டு சூன் pees ஆறாம் நாள் மாஸ்கரின்.
தீவுகளின்:
ee ஜெனரல். eo
அற்ற. aoe

es வைக்கப்பட்டது.
கட்டன்] மயே, சந்இரநாகூர் போன்ற பிரஞ்ச் குட்யேற்றப்-: .

- பகுதிகளோடு எளிதாக வாணிகம் நடந்து வந்தது. அத்துடன் £ஈர்போன், செசேல் ஆகிய— -தீவுகளோடு —

ம்ம

வலா ன்

தீவு பிரஞ்சு பேசுகின்ற அனைவருக்கும்

பிரான்ஸ்

ee ட

அறிமுகமான, து என்பர். இவர் லபோர்ே 'தான்னேயின்' நண்பர்.

தெரோஷாக்குப் பின் 7772ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 22ஆம்
. நாள் பிரான்ஸ்

தெர்னே
...

(106

தீவின் கவர்னராகல ஷெவலியே

Chavalier

qd’

Arzac

de

தாற்ஷாக் தெ

182)

என்பவர்

பொறுப்பேற்றார். இவரைத்தொடர்ந்து ஜாக் மையார் தூய்மெல்

(Jacques Maillard Dumesle) என்பவர் புவாவ்ருக்குப்

பின் நிதி

. நிருவாகப் பொறுப்பாளராகப் பதவியேற்றார்.

. தெ தெர்னே - தூய்மெல் நிருவாகக் காலத்தில் பிரான்ஸ்தீவின்
பொருளாதாரத்தில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன.
1768இல் இருபது
' இலட்ச
லிவ்ரே மதிப்பிற்குக் கரன்சி
நோட்டுகள்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதே
இதற்கு
முக்கிய
காரணம்.
இதனால்
வர்த்தகர்கள்
எந்த
விதத்திலும்
பாதிக்கப்படாதவாறு அவர்களுக்கு
அனுகூலமாகும் வகையில்
இப்பிரச்சினை
தீர்த்து
வைக்கப்பட்டது. '
இருந்தாலும்

இப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு கண்டுவரும் நேரத்திலேயே
ஆண்டு

ஏப்ரல்

9ஆம்

நாள்

இரவில்

பிரான்ஸ்

777 3ஆம்

தீவு கோரமான

புயலுக்கு
உள்ளானது.
சென்
லூயி
கிறித்தவக்
கோயில்
தரைமட்டமானது. நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் அழிந்து போயின.
கிட்டத்தட்ட முப்பது கப்பல்கள் பலத்த சேதத்தி ற்கு உள்ளாயின.
எல்லாப் பயிர்களும் பெருவெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன.
புயலாலும் பெருவெள்ளத்தாலும் ஏ நபட்ட நஷ்டத்தை ஈடுகட்டத்
தெ
தெர்னேயும்
தூய் மெல் லும்
கடினமாக:
ee

வேண்டியிருந்தது.
அக்காலத்தில்
பழக்கத்திலிருந்த விவசாய முறைகளில்
முன்னேற்றம்
கருதிச் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும்
என்று தெ தெர்னே விரும்பினார். அர்கேடியாஈ, செருமானி ஆகிய
நாடுகளிலிருந்து அக்காலத்தில் வர இருந்த விவசாயக் குடும்பங்
களால் இம்மாற்றங்களைச் செய்ய இயலும் என்று கருதினார்.
மேலும்
இக்குடும்பங்களின் வரவால் ஆப்பிரிக்க அடிமைகளின்
- எண்ணிக்கையையும்
ஒளவுக்குக் குறைக்க முடியும் என்று.
எண்ணினார்.

பிரான்ஸ்

இவின்

தோட்ட

டெ ரும்பாலோருக்கு விவசாயத்திலும்
அனுபவம்
இல்லை.

. முதலாளிகளில்

தோட்டக்கலையிலும்
எல்லாவ ந்றுக்கும்

்

பிரஞ்சு முடிபரசு... 85

அடிமைகளையே
வனா
இந்நிலையை .மாற்று
வதற்குத் தெ தெர்னே மிகவும் பாடுபட்டார்.
பிரான்ஸ் தீவின் நலனில் அக்கறையும் உற்சாகமும் கொண்டு
பணியாற்றி
வந்தபோதிலும் ஏனைய
கவர்னர்கள் பெற்ற
பெயரையும் புகழையும்
மக்களிடேய தெ தெர்னேயால் பெற
முடியவில்லை. இதற்குக்
காரணங்களாகப் பலவற்றைக் குறிப்
பிடலாம். இவற்றுள் முக்கியமாகப் பிரஞ்சு அரசறின் அலுவலர்கள்

காலனியிலுள்ள பெண்களைத்

இருமணம் செய்து கொள்வதற்கு

இவர் எதிராக இருந்தார் என்பதைக்
குறிப்பிடுவர். அன்றியும்
பிரான்ஸ் தீவின் பொருளாதாரத்தில் சீர் குலைவு ஏற்பட்டதும்
_ முக்கிய காரணங்களுள்

ஒன்றாகும்.

7776ஆம்

ஆண்டு

திசம்பர்

2ஆம் நாள் தெ தெர்னே தம் பதவியிலிருந்து விலகினார்.
தெ

தெர்னேக்குப்

பின்

பிரான்ஸ்

தீவின்

கவர்னராக

ல

ஷெவலியே கிரோன் தெ லா பிறியன் (1.6 Chavalier Guiran de la
Brillane) என்பவர்
நியமிக்கப்பட்டார். - பிரான்ஸ் தவுக்குக் :
கவர்னராக வரும் மூன்
போற்போனின் கவர்னராக இவர்
இருந்தார். இவர் கடமை
கண்ணியம், கட்டுப்பாடு கொடைத்
தன்மை ஆகிய பல நற்குணங்கள்
நிறைந்தவராக இருந்தார்.
ஆனால் தெ தெர்னேயைப் போலவே அரசு அலுவலர்களுக்கும்
தீவுப் பெண்களுக்குமிடையே நிலவிய திருமண உறவை
இவர்
பெறிதும் வெறுத்தார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த பலர் இவரைக்
கொலை
செய்வதாக
மிரட்டி மொட்டைக்
கடிதங்கள் பல
எழுதினர். 1729ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 28ஆம் நாள் அரசு இல்லத்தில்
இவர்
இறந்து
ந்தார்.
எதிரிகளால்
நஞ்சூட்டப்பட்டுக்
அளவக்கு இவரது
தலம்
சந்ே
என்று
கொல்லப்பட்டிருக்கலாம்

மரணம் நிகழ்ந்திருந்தது.
7778இல் அமெரிக்க விடுதலைப் போர் (3942 ௦7
ன்ற
தீவுகளில்
மாஸ்கரீன்
இப்போர்
ஆரம்பித்தது.
Independence)
பிரஞ்சு முடியாட்சி நிருவாகத்துக்குச் சோதனையாக அமைந்தது.
இப்போறில் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்துக்கு
பிரான்ஸ் அரசு

எதிராகத் துணிந்து நின்ற அமெறிக்கர்களுக்கு ஆதரவு தந்தது.
மட்டுமின்றி

இந்தியாவில்

"ஆங்கிலேயறின்.

ஆதிக்கத்தை

இதன் பொருட்டு
5 தாக்குதலுக்குத் தயாரானது.
பூஃப்ரென் (6020) என்ற திறமைமிக்க கடற்படைத் தலைவரின்
cetCee
eee,

இலி
.

ச ர டப
ற இந்துமாக்கடலுக்கு பான்ஸ் அனுப்பியது.
15000 இராணுவ வீரர்களும் கடலோடிகளும் அடங்கிய இப்படை
பிரான்ஸ் தீவின் கடலோரப் பகுதியில் தங்குவது
என்றும்
போற்போன்
தீவு அவர்களது
உணவுக்கான
ஏற்பாட்டைச்
செய்வது என்றும் இட்டமிடப்பட்ட து. அச்சமயத்தில் பிரான்ஸ்
தீவில் 80,000 குடிமக்கள் இருந்தனர். அவர்களுடன் இந்த 75000
வீரர்களும்
தீவில் இருந்தனற். ஸ்யூஃப்ரன் அயராமல் பல
போர்களை மேற்கொண்டு வெ ற்றி பெற்றார்.

இச்சமயத்தில் பிரான்ஸ்

தீவில்

த்ரோஞ்ஜலி (Tronjoly)

என்பவறின்
கலைமையின்&ீழ் கடற்படை
இருந்தது.
இவர்
பிரச்சினைகளுக்கு
விரைவில் முடிவு காணும் இறன் அற்றவர்.
எளிதில் குழப்பமடைந்து
விடுகிற தன்னம்பிக்கையற்ற இயல்பு
உடையவர்.
பகுதிகளின்

பாண்டிச்சேரி மயே
மீது ஆங்கிலேயர்கள்

ஆகிய
மிக

பிரஞ்சுக் குடியே ற்றப்
எளிதாகக் தாக்குதல்

நடத்தினர். பின்னர் பிரஞ்சுக்காரர்களை அப்பகுஇகளிலிருந்து
விரட்டிவிட்டு
அந்நாடுகளைத்
தமதாக்கிக்
கொண்டனர்.

இந்நிலையில் ஆங்கிலேயரின் எதிரியான மைசூர் சுல்தான் ை OUD ST
அலிக்கும் பிரஞ்சுக்காரர்களுக்குமிடையே கூட்டு உடன்படிக்கை
ஏற்பட்டது.
பிரஞ்சுக்காரர்களின்
தோல்விக்குக்.
"காரணம்

தீரோஞ்ஜலியே என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவறிடமிருந்து
அதிகாரம்
பறிக்கப்பட்டுத் தோர்வ் (0
65).
என்பவர்
படைத்தலைவராக
நியமிக்கப்பட்டார்.
இப்படை
பின்னர்
ஸ்யூஃப்ரனின் கடற்படையோடு
இணைக்கப்பட்டது. ஸ்யூஃப்ரன்
ஆங்கிலேயர்க்கு எதிராகத் தொடுத்த போர்களுள் மூன்று மிகவும்
மூக்கெமானவை. முதலாவதாகச் சென்னைக்கு மிக அருகாமையில்
நடந்த போரைக் குறிப்பிடலாம்.
ஆங்கிலேயக் கடற்படையை

எதிர்த்து இவர் தொடுத்த இப்போர் இருவருக்கும் வெற்றியின்நி
முடிந்தது. ஆங்கிலேயக் கடற்படைக்குக் ஹுயூஸ்: (மஜ)

என்பவர் தலைவராக இருந்தார்: இரண்டாவதாக இலங்கையின்
... வடக்குக் கடற்கரையோரப்
பகுதியில்
- அமைந்துள்ள
ae
லையில் நடந்த போரைக் கூறலாம். இப்போரில்

ப அறிவகைள் SHIT. தூன்றாவதாகத்

பக்
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'இப்போர்களும் வெற்றிகளும் படைத்தளபதி ஸ்யூஃப்ரனின்
புகழையும் பெருமையையும் உயர்த்தின. ஆனால், இந்தியாவைப்

பொறுத்தவரையில் இழந்த பிரஞ்சுக் குடியேற்றப் பகுதிகளை
மீட்க முடியாமற் போனது ஸ்யூஃப்ரனுக்குப் பெருங்குறையாகவே
இருந்தது.
இந்தியாவில் ஆங்கலேயர்க்கு எதிராகப் போரிட

மைசூர்

சுல்தான்

ஹைதர்

அலிக்குப்

பிரஞ்சு அரசு

மூன்று

பிரிவுகளாகப் படைகளை அனுப்பியது. இம்மூன்று பிரிவுகளுள் ஒரு
பிரிவு மட்டுமே இந்தியா
வந்து சேர்ந்தது. ஏனைய இரண்டு
பிரிவுகளும்
அட்லாண்டிக்
மாக்கடலில்
ரோந்து
வந்து
கொண்டிருந்த ஆங்கிலக் கடற்படையால் இந்தியாவுக்குச் செல்ல
Seen தவறு 20a
வ

போர்

நடந்து

கொண்டிருந்த

படையைச்

சேர்ந்த

பல

இந்நிலையில்,
ஸ்யூஃப்ரனின்

பொழுதே

அதிகாறிகள்

போறில்

நாட்டமில்லாது தவில் அமைதியாக வாழ நினைத்தனர். ஆங்கிலக்
தாக்குவதற்காக இந்துமாக்கடலில் ரோந்து
. கடற்படையைத்
கப்பல்
வெறுத்தனற்.
அவர்கள்
கொண்டிருந்ததை
வந்து
படைக்குழுவைச்

சார்ந்த

தீவுக்குத்

அனைவரும்

திரும்ப

என்று
ரர், முடியும் வரை திரும்ப இயலாது
வேண்டினர்.
காரணமாக
இதன்
மறுத்தார்.
ஸ்யூஃப்ரன் கண்டிப்பாக
அஇகாறிகளிடையே * கலகம்

மூண்டது.

இந்நிலையில்

போரை

துடிப்பும்
முன்னின்று. நடத்தி வெற்றி காணவேண்டுமென்ற
மட்டுமே
ஒருவருக்கு
நாளாவட்டத்தில் ஸ்யூஃப்ரன்
ஆர்வமும்
இருந்தது. இதற்கடையில் தீவிலுள்ள பலர் இச்சந்தர்ப்பத்தைப்
வாணிகத்திலும் சூறையாடுவதிலும்
eee
பயன்படுத்திக்
ஈடுபட்டனர்.

ஸ்யூஃப்ரன் ஆங்கிலேயர்க்கு எதிராக வருங்காலத் 'இட்டம்
ஒன்றைச் இந்தித்துச் செயற்படுத்த முற்பட்டார். ஆனால் திட்டம்
கான்சர் நோயால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு
முடிவதற்குள்

7788ஆம்

ஆண்டு . இறந்தார்.

வடஅமெறிக்கக்

குடியேற்ற

இந்நேரத்தில்

நாடுகளை

இங்கிலாந்து

இழந்திருந்தது.

- இருந்தபோதிலும் இந்தியாவிலும் இந்துமாக்கடலிலும் ஆங்கி.
லேயர் தம் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி வந்தனர்.
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பிரஞ்சுக் குடியேற்ற நாடுகளை ஆங்கிலேயர்
முடிந்து
போர்
இயலவில்லை.
தடுக்க

இந்தியாவிலுள்ள
கைப்பற்றியதைத்

இக்குடியேற்றப் பகுதிகள் திரும்பக்! கொடுக்கப்பட்டபோது மிக
பிரஞ்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்
மோசமான நிலையில் இருந்தன.
சேரியை விட்டுவிட்டதும் அவை மாஸ்கறீன் தீவுகளின் உதவியை
நன்னம்பிக்கை
போர்ட் . லூயி
1789இல்
எதிர்பார்த்தன.
பிரஞ்சுக் குடியேற்றப்
எல்லாப்
கிழக்கேயுள்ள
முனையின்.
பகுதிகளுக்கும் தலைநகராகியது. இது 'இந்துமாக்கடலின் திறவு

Gane (the key of the ஈர் 0௦28) என்று அழைக்கப்பட்டது
லா பிரியன் மரணத்துக்குப் பின் 1779ஆம் ஆண்டுமே இங்கள்

3ஆம் நாள் லவிகோந்த்தெசூயாக் (1,6”71000(8 501ய1120) என்பவர்
கவர்னராகப்

பதவியேற்றார்.

ஆண்டிலிருந்து

தெ.

சூயாக்

7776ஆம்

காலனியில் இருந்து வந்தார். அவர் இங்கு

தங்கியிருந்த காலத்திலேயே
தீவின் குடிமக்களைப் பற்றியும்
அவர்கள்
பழக்க
வழக்கங்களைப்
பற்றியும்
நன்றாகத்
தெறிந்திருந்தார். 1780ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயரை
எதிந்த்துப்
போறிடுவதற்காக
ஹைதர் அலிக்குப் படையொன்றை
இவர்

அனுப்பியிருந்தார்.
தெ

சூயாக் நாட்டுப் பற்றும் வீரமும் நிரம்பியவர்.

பதவியிலிருந்த

காலத்தில்

பொறுப்பாளர்கள்

விருப்பமுள்ள
நகரமாக

இவர்

பதவி

மூன்று

ஏற்றனர்.

போர்ட்

லூயி

நிதி

நிருவாகப்

கேளிக்கைகளில்

நகரத்தை

மாற்றினார். இதன் விளைவாக

இவர்
அதிக

ஓர் உல்லாச

ஏராளமான

பெண்கள்

தம் குடியிருப்புகளைப் போர்ட் லூயி நகரத்துக்கு மாற்றினர். தெ

சூயாக் காலத்தில் தான் சென் லூயி (50. 1,௦01) என்ற விழா

- அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
மதுபானக் aa
களங்களும் ஏராளமாக ஏற்படுத்தப்பட்டன.
தெ சூயாக்கைத் தொடர்ந்து

see

சீட்டாடும்

1787இல் ல வெவ்விய

பி.

தாந்தரக்காஸ்கோ (1௨002. 02 170260216200) என்பவரும்,
_ பின்னர் அவரைத் தொடர்ந்து 1789இல் ல கோந்த் தெ கான்வே

(le
....

Counte

de

Conway)

என்பவரும்

கவர்னர்களாகப்

பதவியேற்றனர். தாந்தரக்காஸ்கோ 'பிரஞ்சுக் கப்பற் படையில்
தலைவராக இருந்தவர்
என்றாலும் தீவின் திருவாகி என்ற
பல.
பாகை இவரால் சமாளிக்க
ae

பிரஞ்சு முடியரசு
இதனால் சட்ட
றப்படவில்லை.
உடையவறாக

89

ஒழுங்கு இவர் காலத்தில் சறியாகக் காப்பாற்
கண்ணியமும் பணியில் அழ்ந்த
ஈடுபாடும்
இருந்தபோதிலும்
நிதித்
தொடர்பான

காரியங்களைச் செம்மையாகச் செய்ய முடியவில்லை. இத்துடன்
பல
சமூகப்
வேண்டியிருந்தது.

பிரச்சினைகளையும்
இவற்
எதிர்நோக்க
தவில் ஒழுங்கான ஆட்சி நடப்பதற்கும் சட்ட

ஒழுங்கு காப்பாற்றட்படுவதற்கும் மேலாதிக்க அரசு ஒன்றை நிறுவ

என்று இவர் தீர்மானித்தார். பிரஞ்சு கிழக்கிந்தியக்
வேண்டும்
கம்பெனி செய்துவிட்ட பல மாபெரும் தவறுகளுக்கு இத்தகைய
அரசு தேவையென்று கருதினார். இருந்தாலும் எதையும் தம்மால்
சரிப்படுத்த இயலாது என்பதை உணர்ந்த தாந்தரக்காஸ்கோ தம்
விட்டு நீங்கிய
பதவியை இராஜிநாமா செய்தார். தாம் பதவியை
பிரஞ்சுக்
இந்துமாக்கடலிலுள்ள்
பிரான்ஸ் தீவை
காலத்தில்
தலைமையிடமாக மாற்ற வேண்டும் ்
குடியேற்றப் பகுதிகளின்
கொண்டார்.
வேண்டிக்
இவர்
அரசை
பிரஞ்சு
என்று
குடியேற்றப்
பிரஞ்சுக்
அதுவரைக்கும் இந்துமாக்கடலிலுள்ள
பாண்டிச்சேரி
'தலைமையிடமாகப்
பகுதிகளுக்கெல்லாம்
விளங்கியது.

தாந்தரக்காஸ்கோவின் இராஜிநாமாவுக்குப் பின்னர் ல
கோந்த் தெ கான்வே (1.6 பேயா 06 ௦00) பதவியேற்றார். தெ
பிறப்பால் ஒர் ஐரீஷ்காரர். இராணுவ வீரராகத் தும்
கான்வே
வாழ்க்கையத் தொடங்கியவர்.

பிரான்சில் சளர்ச்சி தோன்றியது.

7789இல்

தெ கான்வே

இதனால்

பொருட்படுத்தாமல் . இருந்தார்.

இக்களர்ச்சியைப்

பிரான்ஸ் : தீவிலுள்ள கிளர்ச்சிக் கொள்கை ஆதரவாளர்களை
எஇர்த்து நிற்பதில் பல பிரச்சினைகள் இவருக்குத் தோன்றின.

சிறந்த நிருவாகத் திறமையுடையவர் என்ற முறையில் தம் வழியில்,
தெ

கான்வே

செயற்பட்டு வந்தார். இந்நிலையில்

குடியேற்ற நாட்டுச்
அமைக்கத்

தெ.

தெ கான்வேயோ,

பிரஞ்சு அரசு

சட்ட மன்றம் ((010112/ தராம) ஒன்றை

கான்வேயைக்

மெக்னமாறா

உத்வியோடு பிரஞ்சு அரசின்

கட்டாயப்படுத்தியது.

(880ாகல)

ஆனால்

என்பவறின்

குடியேற்ற நாட்டுச் சட்ட மன்றம்

அமைக்கும் எண்ணத்தைத் தகர்க்கத் இட்டமிட்டார். பிரஞ்சு

'நாடாளுமன்றம்

இம்மாதிரியான. குடியேற்ற

நாட்டுச்.

டி Gant

pips eg

|

சட்டமன்றத்தின்
பவை
வலியுறுத்தி அத்தகைய
பொன்றை உடனடியாகப் பிரான்ஸ் தீவில் அமைக்க
வழங்கியது.

7790ஆம்
சட்டமன்றம்

ஆண்டு

ஏப்ரல். இங்கள் குடியேற்ற

அமைப்
SIRES

நாட்டுச்

போர்ட் லூயியில் கூடியது. கவர்னருக்கு இருந்த பல

அதிகாரங்களையும் வசதிகளையும் பிடுங்குவதே இக்கூட்டத்தின்
செயல்திட்டமாக அமைந்தது. தீவின் பாதுகாப்பு, இராணுவம்
மற்றும் பொதுமக்கள் நலம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரையில்
பாரீஸ்
நாடாளுமன்றத்தைப் போலக் குடியேற்ற நாட்டுச்
சட்டமன்றத்துக்கும் அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என்று பாரீஸ்

நாடாளுமன்றம் இயற்றிம சட்டம் இக்கூட்டத்தில் வற்புறுத்
தப்பட்டது.

மேலும்

பாரீஸ்

நாடாளுமன்றத்தில்

இடம்

பெறுவதற்காகப் பிரான்ஸ் தீவின் பிரதிநிதியாக. ஒருவர் தெறிவ
செய்யப்படவேண்டும் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

தெ

கான்வேயால்

இச்சூழ்நிலையில்

எதுவும்

செய்ய

"இயலவில்லை. தன் அரசியல் கொள்கையை மா .ற்றிக் கொள்ள இவர்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்.

மேலும்,

குடியேற்ற

நாட்டுச்

சட்டமன்ற
அமைப்பை ஒரு பொருட்டாக
எண்ணாக
தம்
போக்கிற்காகப் பணிந்து மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டியதிருந்தது.

இவருக்குத்

துணையாக

இக்காறியத்தில்

இணைந்து

ஈடுபட்ட

மெக்னமாராவுக்கும் இந்நிலை ஏற்பட்டது. இக்காரணங்களினால்
தெ கான்வே தம் பதவியை இராஜிநாமா செய்துவிட்டு 17 50ஆம்
ஆண்டு சூலை மாதம் பிரான்சுக்குத் ப
one.
தெ

கான்வேக்குப் பின்னர்

7790இல் இருந்து

7792

வரை

தாவி த் ஷார்பந்தியேதெகொ௫ினு (௮0ம் Charpentier de Cossigny)
See.

பிரான்ஸ் தீவின் கவர்னராக இருந்தார்.

“தெ கொசிஞி அமெரிக்க விடுதலைப் கோதின் போது சிறந்த
i படைத்தலைவர்என்றுபெயர் பெ 'ற்றவர். 7784ம் அண்டு ஆகஸ்டு
மாதம் இவர் பாண்டிச்சேறியின் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார்.
டல் . மார்ச் தங்களில் போர்போன் தீவின் கவர்னராக

ஈர். படைத்திறனும் அரசியல் அறிவும் நிரம்பப்

vs ம் குடியேற்ற நாட்டுச் சட்டமன்றத்தோடு

பிரஞ்சு முடியரசு 91
- அதிகாரம்
மிகுந்த அமைப்பாக
இவருக்குத் . தோன்றியது.
இருந்தாலும் அம்மன்றத்தின் அதிகாரத்இன்“ கீழ்ப் பணிபுரியும் .
பணியாளாகத் தம்மைப் பாவித்துக் கொண்டு
தீவுத்திடலின்
அமைதிக்காக இவர் பாடுபட்டார்.

இவர் காலத்தில் மெக்னமாரா இந்துமாக்கடலிலிருந்த
தெ
இருந்தார்.
பிரஞ்சுக் கப்பற் -: படையின் தலைவராக
கான்வேயைப் போன்று இவரும்
ஒரு ஐரீஷ்காரர். இயல்பாகவே
இவர் மிகவும் பிடிவாதக் குணம் உடையவர். குடியேற்ற
நாட்டுச்
சட்டமன்றத்தின் நடவடிக்கையையும்
உறுப்பினர்களையும் சட்ட
மன்றத்துக்கு வெளியே கட்டுப்பாடில்லாமல் வன்முை றகளுக்குத்
குயாராக நின்று கொண்டிருந்த மக்களையும் தாம் எதிர்த்து நிற்க

முடியும் என்று நினைத்தார்.
காலத்தில்
தெ. கொளிஞியின்
கிளற்ச்சிகள் நடந்த வண்ணமிருந்தன.
பாதிப்பு இருந்தது.

கொண்டனர்.
கொசினிக்கு

பலர்

பிரான்சில் தொடர்ந்து
பிரான்ஸ் தீவிலும் அதன்

களர்ச்சிக்காரர்களைப்

போல் நடந்து

இவர்களை அடக்கியாள்கின்ற மனோவலிமை தெ
அவரால்
உடைய
மனம்
இளகிய
இல்லை.
கடுமையாக

அவர்களிடம்

நடந்து கொள்ள.

முடியவில்லை.

இதனால் வன்முறைச் செயல்களும் கொடுமைகளும்
அதிகறிக்க
பிரான்ஸ் தீவிலிருந்து பாரீஸ்
இச்சமயத்தில்
ஆரம்பித்தன.
நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக இரண்டு
பிரதிநிதிகள்

தேர்தெடுக்கப்பட்டு

அனுப்பப்பட்டனர்.

ஆனால்

இவ்விருவரும் பிரான்ஸ் போய்ச் சேருவதற்கு முன்னரே கடலில்

மூழ்கி

இறந்தனர். இவ்விருவரின் மரணத்துக்குக் கடற்படைத்

தலைவராக

இருந்த மெக்னமாராவே

காரணம்

என்று மக்கள்

கருதினர். ஏனெனில், குடியேற்ற நாட்டுச் சட்டமன்ற அமைப்புக்கு
மெக்னமாரா எதிரான

கொள்கை உடையவர் என்பதைப் பிரான்ஸ்

- தீவு மக்கள் அனைவரும் அறிந்திருந்தனர்... எனவே, அவ்வமைப்பு

. தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதகளை
. கலந்து

கொள்ள

முடியாதவாறு

நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தில்

கப்பற்படைத்

,தலைவரான

மெக்னமாராவே கொலை செய் இருக்க வேண்டும் என்று நம்பினர்.

இ தனால் ஆத்திரமடைந்த 9 சில பகன் வீரர்கள்.

லட்

்

92 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
"இருப்பிட த்துக்கு

அவரைக் கொண்டு

(வெட்டினர். ஆத்திரம்

- தணியாத

சென்று அவர் தலையை

இராணுவ

வீரர்கள் தலையைக்

கையிலேந்தி வெற்றி ஊர்வலம் வந்தனர். இது 1790ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் 2ஆம் நாள் நடந்தது.
பிரஞ்சுக் சர்ச்ச இடந்து
கொண்டிருந்த காலத்தில் பிரான்ஸ் தீவில் முதலும் கடைசியுமாக
நடந்த படுகொலை இது தான். இப்படுகொலையினால் உண்டான
அதிர்ச்சி தீவில் நீண்ட கால அமை
ய ஏற்படுத் ப து.

1 792ஆம் ஆண்டுகுன் 76ஆம் த

டே

Os went Ha

(Le Comte de Malartic) தீவின் கவர்னராகப் பதவியே org. Qeurr
ப.தவியிலிருந்த எட்டு ஆண்டுக் காலத்தில் பிரஞ்சுப் புரட்சியின்
காரணமாகப் பல குழப்பங்கள் உண்டாயின.
தெ. மலார்இக்
வயதானவர். குறிப்பிடத்தக்க திறமைகள் பல படைத்தவர் என்று
இவரைக் கூற இயலாது. இருந்தாலும் இவர் காலத்தில் ஏற்பட்ட
பல

கலகங்களையும்

குழப்பங்களையும்

இவர்

சா 'துரியமாகச்

சமாளித்தார் என்பர். குறிப்பாக பாகோ தெ லஷர்னெல் (03800 06

18 Charnel), er S)Gwiet yrerco (Etienne 3051) என்போர் அடிமை

முறைக்கு எதிராகக் கொண்டு வந்த பல திட்டங்களைத் இடமான
மனத்துடன்
எதிர்த்தார். இத்திட்டங்களால் போற்ட் லூயி
நகரத்தில் 1796ஆம் ஆண்டு மே இங்கள் நடைபெ றவிருந்த பெறிய
கலவரத்தைத் தடுக்கும்

பொருட்டு இவ்விருவரையும் தீவை விட்டு

வெளியேறிப் பிரான்சுக்குப்

போகுமா று கட்டாயப்படுத்தினார்.

அதே.ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 500 இராணுவப் புரட்சிக்காரற்கள்
_ போர்ட் லூயி நகரத்தை ஆக்இரமித்துத் தம் அதிகாரத்தின் கீழ்க்

கொண்டு வந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக

இந்நிலை ஒரு நாள்

மட்டுமே
நீடித்தது.
மறுநாள்
எல்லா . . இராணுவப்
ன ர.
பிரான்சுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

.. இச்சமயத்தில். போர்போன்

8

so ஞ்ச

தவிலும்

அமைஇ குலைத்து.

-முடியரசைச் சார்ந்த சல சதிகாரர்கள் போர்போனை

ல் ங்கலேயரிடம்

பண்ட

க

ப்ளான்.

சட்ட

eee

பிரஞ்சு முடியரசு

பிரஞ்சு முடியரசு
கொண்டதும்
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பிரான்ஸ் தீவைத் தம் வசம் எடுத்துக்

பிரஞ்சுக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி தன் செல்வாக்

கையும் பல காலமாக. அனுபவித்து வந்த சில வசதிகளையும்
இழந்தது. எல்லா இடங்களிலிருந்தும் கப்பல்கள் போர்ட் லூயி
துறைமுகத்துக்குள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டன. வணிகர்
கள் இந்தியாவோடு வாணிகம்
மேற்கொண்டனர்.
ஆனால்
போர்போன் இவ்வசதியைப் பெறவில்லை. இத்தீவில் நடந்துவந்த
வாணிகம் திருப்திகரமாக இல்லை. எனவே நிதியைப் பொறுத்த
வரையில் எப்போதுமே பிரான்ஸ் தீவைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய
நிலைமை போர்போனுக்கு இருந்தது.

இந்நிலையில்

பிரஞ்சுப்

புரட்சியும்

போரும்

மாஸ்கரீன்

தீவுகளில்
நிலவியிருந்த அமைதியைக் குலைத்தன. தீவுகளின்
நிருவாகத்தைப்
பிரச்சினையில்லாமல் நடத்திச் செல்வதற்கு
உள்நாட்டு
மற்றும்
வெளிநாட்டுப்
பிரச்சினைகள் முட்டுக்
கட்டைகளாக அமைந்தன.
வெளிப்படையாகவே பல் புரட்சிகள்
பிரான்ஸ் தீவிலும் போர்போனிலும்
நடந்தன. இதற்கிடையில்
போர்போன் விடுதலை கோரியது. இக்கோறிக்கை மலார்திக்கைப்

பல

தொல்லைகளுக்குள்ளாக்கியது.

இவ்விடுகலை

உணர்வைப்

போற்போன்- மக்கள் மனத்திலிருந்து
மாற்றுவதற்குத்
தெ
மலார்திக் மிகக் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தது. 7800ஆம்
ஆண்டு சூலை 28ஆம் நாள் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இவர்
இறந்தார். 'மொரீசியஸ் குடியேற்ற நாட்டின் தநத (Father of
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00100)

என்று

பிரான்ஸ் தீவு மக்களால்

பின்னர் இவர்

அழைக்கப்பட் மடார்.

தெலா

மொர்லியேர் (196 18 140111816) என்பவர் 1796ஆம்

ஆண்டு இரண்டாயிரம் இராணுவ வீரர்கள் அடங்கிய படையின்
கலைவராக பாகோ மற்றும் புர்னெல் ஆகியோரோடு பிரான்ஸ்

தீவுக்கு வந்திருந்தார். பிரான்ஸ் தீவில் அச்சமயத்தில் நிலவியிருந்த
அடிமை

முறைக்கு

எதிராகப்

பிரஞ்சு

செயல்படுத்துவ.த .ற்காகவே இவர்கள்

அரசின்

சட்டத்தைச்

வந்திருந்தனர். இவர்கள்

னல் ட் ்
வந்த நான்குஆண்டுகளில் Se கவர்னராக தெ லா
Eee
கவ்
்
கட்ட

அடிமைகளின் - நலன் கருதி அறிமுகம் செய்ய
ர். "தோட்ட உரிமையாளர்களின் மனப்போக்குக்கு

ிகரமாகவும்

yon

அதிர்ச்சியாகவும் அதே

நேரத்தில்

இருக்கும் என்று இவர் எதிர்பார்.த்தார். ஆனால்

அடிமைகளைக் கட்டியாண்டு வந்த தோட்ட. . உரிமையாளர்கள்

இம்முறையைக். Osh
பால்மா: "செயற்படுத்த
இயலாத
் அளவுக்கு முட்டுக்கட்டையாக
. இருந்தனர்.
இவர்களின்
தொல்லைகளையும்
- வசவுகளையும்
பட்டு Bonde சென் த

தாங்க

முடியாமல்

இவர்

7801ஆம்.
த
"ஆங்இலேயரக்கும் நெப்போலியன்.
போனாபார்ட்டுக்கும் இடையே ஓர். உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது.
் பழைய. - அரசுகளையெல்லாம் அழித்துவிட்டுப் புதிய ஐரோப்பிய

.... நாடொன்றை உருவாக்க வேண்டுமென்ற தும் விருப்பத்தைச் சில
_ காலம்...

தள்ளிப்போடுவதற்காக. நெப்போலியன் ஏற்படுத்திக்

TL

-இவ்வுடன்படிக்கை என்று ஆங்கிலேயர்.
டல

பிரஞ்சக்காரர்களிடமிருந்து _

் பிரஞ்சுமுடியரசு

உயர்த்தவும்

இவர்

கொண்டாற்.

பல

பாடுபட்டார்.

வின்
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தேவைகளுக்கேற்ப

நெப்போலியன் சட்டவிதிகளைப் (0006 112001601) பயன்படுத்திக்
விவாதங்களில்

சட்ட

கலந்து

இவர்

கொண்டதால் பல சட்டங்கள் 'தெ கான் சட்டங்கள்” (0008 dev
ear a
ate என்று பிற்காலத்தில் ரக
@ s

கான்

ட்ட

கொள்ளைக்காரர்களுக்கும்

காலத்தில்.

பிரஞ்சுக்

ஆங்கிலக் கப்ப.ற்படைக்கும்

கடற்

இடையே

இந்துமாக்கடலில் தத்தம் ஆதிக்கத்தை நிலை நிறுத்தும் வகையில்
இப்போராட்
கொண்டிருந்தன.
நிகழ்ந்து
போராட்டங்கள்

டங்களுக்கு

முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காகப்

பிரஞ்சுக் கடற்

கொள்ளைக்காரர்களின் கப்பல் போக்குவரத்தைத் தடுக்க ஆங்கி
முற்றுகை
இந்துமாக்கடலில் கடுமையாக
கப்பல்கள்
லேயக்

யிட்டன.

இம்முற்றுகையினால்

1808ஆம்

ஆண்டுக்குள்

பல

கடறந்கொள்ளைக் காரர்களின் கப்பல்களை ஆங்கிலேயர் கைப்பற்ற

முடிந்தது.
இச்சூழ்நிலையில் ஆங்கிலேயர் எந்தச் சமயத்திலும் பிரான்ஸ்
'தவைத் தாக்கக் கூடும் என்பதை உணர்ந்து தெ கான் பிரான்ஸ் .
மேலும் தீவிரப்படுத்தினார். _
காவலை
கோட்டைக்
தீவின்
ஆங்கிலேயர் கடல் மூலம் பிரான்ஸ் தவை
இதனையறிந்த
ஆக்கிரமிப்பது முடியாத செயல் என்பதை உணர்ந்தனர். இவின்
அனுமதிக்
பாதுகாப்பின் பொருட்டு எந்தக் கப்பலும் இரவில்
த்
கப்பல்களை
அத்துமீறி நுழையும்
கப்படவில்லை. : அப்படி
தடுக்கும் வகையில் தீவின் முகத்துவாரத்தைச் சுற்றிலும் சங்கிலி
- போடப்பட்டிருந்தது. கரையோரத்தை ஒட்டி வேறு சில சிறிய
கோட்டைகளும் கட்டப்பட்டன. இக்கோட்டைகளுள்? ல பாஸ்
கட்டப்பட்ட கோட்டை. குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன்
தவில்

ஆங்கிலப் படைகள் பிரான்ஸ் இவை நோக்கி முன்னேறி வருவதைக்

கண்காணிக்கக் கைகாட்டி குறிப்புகளால் செய்தி அனுப்பும்
Mountain)
லயன்மவுண்டனில் (Lion
. நிலையம் ஒன்றையும்
aoe
்
ப
நிறுவினார். .

ஆங்லைக் : கப்பற்படையின்: மீது கடத்கொள்ளைக்காரர்கள்.
தொடர்ந்து
மற்றும். தனியார் கப்பல்காரர்களின் தாக்குதல்கள்
கத
ரத
ப Sou மற. ணத

_
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தமிழரும்
we 8 xt oe ட் எ
கவல
ஏனெனில், இந்துமாக்
கடலில். ஆங்கிலேயறின் - ஆதிக்கத் Bea காரணமாக அவ்வப்போது
படைகள் வந்த. - வண்ணமிருந்தன.

இந்துமாக்

ஆங்கிலேயர்

"கடலிலுள்ள

நல்ல.

1750ஆம் ஆண்டு அநேகமாக

துறைமுகங்களையெல்லாம்

ஆக்கரமித்திருந்தனற். , 1793இல் இந்தியாவில்

பிரஞ்சுக் குடியேற்ற நகரங்களாக இரு ந்தபாண்டிச்சேறிமு, தலான
தகரங்களை இவர்கள் கைப்பற்றினர். 1795இல் டச்சுக் குடியேற்ற
"நாடுகளான இலங்கை மலாக்கா (Malacca), நன்னம்பிக்கை மூனை
ஆகியவ (ந்றைக் கைப்பற்றினர்.
7798இல்
ஆங்கிலேயர் கும்
படைப்பலத்தை மேலும் பெருக்கிக் கொள்வதில்
தீவிரமாக
இருந்தனர். ஏனெனில்: - எகிப்து “நோக்கிப் படை
Soins
சென்றிருந்த தெப்போலியன் போனாபார்ட் இந்தியக் குடியேற்ற
நகரங்களின் மீது தம் தாக்குதல்களைத் தொடரலாம் என்று
ஆங்கிலேயர் எதிர்பார் .த்.தனர். ஆனால், சில நாட்களுக்குப் பிறகு
இவ்வாபத்திலிருந்து தாம் தப்பித்து விட்டோம் என்று உணர்ந்த
ஆங்கிலேயர்கள்
இந்துமாக்கடலில்
தம்
(ph றுகையைத்
தீவிரமாக்கிக் கொண்டனர். இச்சமயத்தில் விக்தொர் தி தயூபேரெ

(Victor Guy
அங்கலேயர்

Duperte) என்ற படைத்தலைவறின்
மீது

தாக்குதல்கள்

கட ற்கொள்ளைக்காரர்களும்

. தாக்குதல்களைத்

தொடர்ந்து

தனியார்

பிரஞ்சுப்படை.

நடத்தியது.

கூடவே

கப்பல்காரர்களும்

நடத்தி வந்தனர்.

கும்

ஆங்கிலேயரின்

கடல் வாணிகத்துக்கு இத்தாக்குதல் பேராபத்து விளைவித்தது.
இதன் விளைவாக ஆங்இலைக் இழக்கிந்தியக் கம்பெனி பிரான்ஸ்
ப இவையும் : பக்கத்துப் பிறத் தீவுகளையம்
சப்பற றத் திட்டம்

:

oe
pee oe
க...
வசையில் 7809 ஆம்
3 ஆண்டு 'ரோட்றிக்ஸ் இவை. ஆங்கிலேயர் கைப்பற்றினர். இத்தீவின்
ஆ தாக்குதல்
ட. Ss
a

தடுக்க
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போர்போனின் மீதும் தம் தாக்குதலை ஆங்கிலேயர் தொடர்ந்
தனர். 5000 படை வீரர்கள் ஆங்கிலேயர் படையில் இருந்தனர்.
720 படைவீரர்களும், தேசியக் காவற்படையைச் சேர்ந்த 300

சாதாரண
இருந்தனர்.

வீரர்களும் மட்டுமே -போர்போன்
ஆங்கிலேயறின் படைப்பலத்திற்கு ஈடு

இயலாத
அதாவது

பிரஞ்சுப்படைகள்
சூலை

8 ஆம்

போர்

படையில்
கொடுக்க

தொடங்கிய

நாளே சரணடைந்தன.

மறுநாளே

ஆங்கிலேய அரசு

போர்போனில் அச்சமயத்தில்
வழக்கத்திலிருந்த சட்டத்தை
மதிப்பதாகவும், குடியேறிய மக்களின் பழக்க வழக்கங்களையும்,
சொத்து பவ்ய
பாதுகாப்பதாகவும் ஒப்புக் கொண்டது.
மேலும் மக்களின் சமயக் கோட்பாடுகளுக்கு எந்த வகையிலும்
ஆங்கிலேய அரசு ஆபத்து விளைவிக்காது என்றும் வாக்களித்தது.
7810 ஆம் ஆண்டு சூலை 9 ஆம் நாள் இராபர்ட்
ஃபர்குவார்

(ஞ்

ஊம்)

போர்போன்

பொறுப்பை

தீவின் தலைமைப்

ஏற்றார். இவர் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியில் முக்கியமான

ஓர் அலுவலராக இருந்தவர்.
ரோட்றிக்ஸ்

மற்றும்

ரீயூனியன்

தீவுகளை

மிக

எளிதாக

ஆங்கிலேயர் கைப்பற்றியதைத் தம் கண்களால் நேரடியாகவே
கண்ட பிரான்ஸ் தவ மக்கள் தம் தீவில் காலூன்ற பலமுறைமுயன்ற
ஆங்கிலேயக்

கப்பற்படையை

முறியடிக்க

எல்லாப்

பாதுகாப்பு

நடவடிக்கைகளையும் செய்து வந்தனர். இருந்தும் சூயாக்கிலுள்ள
வளைகுடாவிலும், சவானேக்கு அருகிலும் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து
இ றங்இவிட்டனர்: . இதனையறிந்த தெ கான் ஆங்கிலேயரைத்
முய .ந்சிகளையும் எடுத்துக் கொண்டார்.
தாக்க எல்லாவித
தமக்குச் சாதகமான கடலோரப் பகுதிகளைப் பா. 'துகாக்க ஓய்வு
பெற்ற இராணுவ வீரர்களையும், மிகவம் ஆபத்தான பகுதிகளைப்
ஏற்பாடு செய்தார்.
களையா
பாதுகாக்க இளைஞ

ண்ட அற்றை
7510ஆம். "அண்டு ஆகஸ்டு 74ஆம் நாள்
பிரஞ்சுக் கப்பற்படை ஆங்கிலக் கப்பற்படையின் மீது முதலாவது
நடத்தியது. அப்போது பிறஞ்சுக் . கப்பற்படையின் :
தாக்குதலை
என்பவர் இருந்தார்.
தலைவராக விக்தொர் தி த்பூபேரெ

இத்தாக்குதல்

கிராண்ட் போற்ட்

வளைகுடாவில்

நடந்தது.

. . இச்சமயத்தில் பிரான்ஸ் தீவின் போக்குவரத்தைத் தடைசெய்யும்

௫

ச

இருந்த 'நெரீட்' (06

SSS.

98. ொரீசியல் தமிழரும் சமிரம்
அளம்) என்ற. ஆங்கிலக் கப்பல் ல பாஸ் (la Passe) என்ற Sous
் கைப்பற்றியது. . இக்கப்பலின் :

வில்லோபி

படைத்தலைவராக

: (8/110ஜம்0)) என்பவர் இருந்தார். ல
பாஸ் பிரான்ஸ் தீவின்
தென்கிழக்குப் பகுதியில் உள்ளது. எஸ்்ஸோ (Escussot) என்ப

வறிள் தலைமையின் £ழ் இட்டத்தட்ட 50 இராணுவ

வீரர்களைக்

கொண்ட பிரஞ்சுப்படை ஆங்கிலேயருடன் எவ்வளவோ
யது. இருந்தபோதிலும் ஆங்கிலேயரின் படைவலிமை
சரணடையக் கட்டாயப்படுத்தியது. ல பாசிலுள்ள

போராடி

அவர்களைச்

கோட்டைக்குப்

பாதுகாவலாக 7.30 இராணுவ வீரர்களை அங்கே அமர்த்திவிட்டு
-நெரீட் என்ற கப்பலோடு சிரியஸ் ($மர்16) என்ற கப்பலையும்
இணைத்து வியே Bore போர் நோக்கித் தம் கப்பல்களை
"ஆங்கிலேயர்
செலுத்தினர்.
ஆனால்
தீவிலுள்ள
மக்களால்
-இக்கப்பல்கள். பின்னோக்கித் கள்ளப்பட்டன. இத்தோல்வியால்
மனம்

தளர்ந்த

செலுத்தினர்.

ஆங்கிலேயர்

அதே

சிறியுஸ்

நேரத்தில்

ச.

கப்பலை

நெரீட்

ல

மேல்நோக்கிச்

பாஸ் தஇீவுக்குத்

ல. பாஸ் தீவில் நடந்த போரைப் பற்றிக் கப்பற்படைத்
"தலைவர் தயூபேரெ தெ கானுக்கு.த் தெரிவித் தார். தயூபேரெயின்
கப்பற்படையின்
பலத்தை மேலும் வலுப்படுத் தும் வகையில்
கூடுதல் வீரர்களையும் படைக்கலங்களையும் அளிப்பதென்று தெ
கான் தீர்மானித்தார். ஆகஸ்டு 22ஆம் நாள் நெரீட்டுக்கு சிறிய/சின்
உதவி கிடைத்தது. ல பாசில் அப்போது போர்ட் நெப்போலியனில்

-ஆமெலன் (ஊாும்டு என்ற.

கப்பற்படைத்

படையோடு

நங்கூரமிட்டிருந்தார்.

'இர்த்துப்

போறிட. .த்யூபேரெக்கு

ல

பால்...

தலைவர்

தம்

ஆங்கிலேயரை

உதவுவதற்காக

இவரைப்

்- போர்ட் ern. ரியல் (Port Imperial) நோக்கப் புறப்படுமாறு

த ்

கான் ஆணையிட்டார். கூடவே. தம் அதிகாரத்தின் £ழ் இருந்தல

. வெனியூஸ்। படனம் ae

5

ல ட ==

see,

: பிரஞ்சு முடியரசு
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தயார் நிலையில் Gane. ஆங்கிலேயப் படையில் நெரீடின்
தலைவராக வில்லோபியும், சிறரியுஸின் தலைவராகப் பிம் (ற)

என்பவரும், மஜீசியனின் தலைவராகக் கர்டி.ஸ் (யோங்) என்பவரும்,
எஃபிகெனியரின் தலைவராக லாம்பர்ட் (18௭!) என்பவரும்

இருந்தனர்.
கதிரவனின் மறைவுக்குப் பின் அதாவது ஆகஸ்டு 2 3ஆம் நாள்
இரவு
போர் தொடங்கியது. மறுநாளும் போர் தொடர்ந்தது.
மேலும் போரைத் தொடர இயலாத நிலையில் நெரீட் பிரஞ்சுப்:
படையிடம்

சரணடைந்தது.

அக்கப்பற்படையின்

தலைவராக

இருந்த வில்லோபி போறில் இறந்தவர்கள் மத்தியில் காயமுற்றுக்
கடந்தார்.

அன்று

கர்லை:

வெடிகுண்டுகளால்

சிறியுசும், மாலையில்

தகர்க்கப்பட்டன.

மஜீசியனும்

எஃபிகெனியறர்

மட்டுமே

மிஞ்சியது. . இதுல பாஸ் தவில் நங்கூரமிட்டது.

ஆகஸ்ட்

27ஆம்

நாள்

படைத்தலைவர்

ஆமெலன்

தன்

பரிவாரங்களுடன் போர்ட் எம்பீறியல் வந்து சேர்ந்தார். தெ கான்
எஃபிகெனியறின் படைத் தலைவரான லாம்பர்ட்டிடம் ஆங்கிலக்
கப்பல்களையும் ல பாஸ் தீவையும்
ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்

கொண்டார். பொவே
பொறுப்பில் ' ஏற்றுக்
போர்வீரர்கள்

(300161) என்பவர் எஃபிகெனியரைக் தம்
கொண்டார். பிடிபட்ட,
ஆங்கிலேயப்

நன்னம்பிக்கை . முனையிலிருந்த

ஆங்கிலேயப்

பகுதிக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். போறில்
காயமுற்றோற்
சிகிச்சைச்காகக்
காயமுற்றோர்களில்
பிரஞ்சக்

தயூபேரெயும்

-வில்லோபியும்.

ஆங்கிலக்

கப்பற்படையின்

இருந்தனர்.

மாஹேபரோவிலுள்ள

அளிக்கப்பட்டு

கொண்டு
செல்லப்பட்டனர்.
கப்பற்படைத் தலைவரான

ஒரு

வந்தது.

மருத்துவ

தலைவரான

இவ்விருவருக்கும்
இல்லத்தில்

இவ்வில்லத்தில்

இருவரும்

இிதிச்சை

தத்தம்

பகைமையை மறந்து பலமுறை சந்தித்துக் கொண்டனர்.

ஆங்கிலேயர்க்கும்

பிரஞ்சுக்காறருக்கும்

போர் மூன்றே
நாள்கள் தாம். நீடித்தது.
- லூயியிலும் மாஹேபரோவிலும் உள்ள
இப் படப்பு சின்னங்களைப் பார்க்கலாம். :

ல பாசில் நடந்த
இன்றும் போர்ட்
ட தனன

100... வர்க்ல் தமிழரும் தடிழும்
ல

போறீல்

தீவுப்

பாஸ்

உ...

உள்ளாயினற்.

பல கப்பல்கள் ௮பிக்கப்பட்டன.

போதில் கொல்லப்ப உ்டவர்ககேோடு ட்: SS
பேர் போர்க்
aasSannrar.
Bleuraessir

கடலோட்கள்,

. =U COTG ast,

அலுவலர்கள் ௮அஒயோர்
அடங்குவர். இவ்விழப்பு.

"களிடையேயும்

ஆங்கிலேயர்

கொண்டிருந்தனர்.
மறுத்தார்.

எராளமான

ஆங்கிலே sutass

தெ

பிரான்ஸ்

கான்

ரோட்றிக்கில்

படை

இச்செய்தியை

௮றித்தும் நம்ப

தீவின் வடக்கே

மால்தேசோ

நங்கூரமிட்டிருந்த அல்பெர்மால் பெர்தே

முனையில்

(3082316௭19)

என்பவறின்தலைமையின் £ழ் ரோட்றிக்ஸிலிருருந்து படையொன்றை

அனுப்பினர்.

இவர்

பத்தாயிரத்துக்கு

புறப்பட்ட
மேற்பட்ட

பீரங்கெளுடனும்

இரண்டு

மணி

தோேத்திற்குள்

படைவீரர்க்ஷ்டனும்

எட்டுப்

அபர்கிராம்பி . (800015)

என்ற

கப்பற்படைத் தலைவர் போர்ட் லூயி

லருகரேத் (1200287806) என்று பிரஞ்சுக்

நோக்கிப் புறப்பட்டார்.

கப்பற்படைத் தலைவர்

ஆபர்கிராம்பி தம் படையுடன் போர்ட் லூயி
துறைமுகத்தை
நோக்கி வருவதையறிந்து . கிராண்ட் வளைகுடாவில் . அவரை

எதிர்த்தார். இக் கைகலப்பில் மூன்று ஆங்கிலப்
சுட்டுக்

கொல்லப்பட்டனர்.

போர்வீரர்கள்

ஆங்கிலப்படையினர்

படையை வெகு அருகாமையில் பின் தொடர
லூயி திரும்பினார்.

பிரஞ்சுப்

லருகரெகத் பேன்ட்

கவர்னர் தெகானிடம்
4000 போர்வீரர்கள் அடங்கிய
இராணுவம் இருந்தது. இப்படைக்குப் ஃபன் தெ மீசன் (8802

1726552ஊ) என்பவர்

படைத்தலைவராக

இருந்தார். இப்படையை

ஆங்கிலேயர்க்கு எதிராகப் பயன்படுத்தத் தெ கான் எண்ணினார்.
அச்சமயத்தில்

ஆங்கிலப்படைகள் வெயிற்கொடுமை

தாளாமல்

Quem_g ike (Powder
Mill) crm இடத்தின் ௮ருகாமையில்
ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தன. ஃபன் தெ மீசன் போர்ட் லூயி
நோக்கி வந்து So
ae So
ee இடைமறிக்கத்
திட்டமிட்டார்.
- நவம்பர் இங்கள் 29ஆம் நாள் காலையில் ஆங்கிலேயர் தம்
யப்
பெளடர்பில்லில் நிறுத்திக் கொண்ட்னற். ஃபன் தெ

ஆங்கிலப்படைகள் போர்ட் லூயி தோக்கி வருவதைத்

.

புறப்பட்டார்.

அங்கு.

பார்ப்பதற்காக

பிரஞ்சு முடியரசு 101
நிலைமையை வேவு

ஆங்கிலப்படைகளின்

முயன்ற

போது

காலில் .. படுகாயப்

படுத்தப்பட்டார். அப்போது எதிரிகளிடமிருந்து கிட்டத்தட்ட
நூறு மீட்டர் தூரத்திலே அவர் இருந்தார். ௮ன்று சாயங்காலம்

மேஜர் வார்டே (082/0 11/20) தலைமையிலான
பிரஞ்சுப்படைகளை
போர்

நிகழ்ந்தது.

எதிர்த்தது.

ஆங்கலப்படை

இருவருக்குமிடையே

பிரஞ்சுப்படையினர்

பெரும்

பின்வாங்கி ஆங்கிலேயர்

படை போர்ட் லூயி நோக்கி முன்னேறி வருவதைத் தடுத்தனர்.
ஆங்கிலப் படையின் முன்னேற்றத்திற்கு
வசதியாக
இருந்த

தோம்பா

: ஆற்றுப் பாலத்தைத் தகர்க்க முயன்றனர்.

ஆனால்

இம்முயற்சி வீணானது.
திசம்பர்

முதலாம்

நாள்

கொளுத்தும்

வெயிலிலும்

ஆங்கிலேயர் சிக்னல் மவுண்டன் ($]ஜு2] 140ம0124்) மேல் ஏறினர்.
போர்ட் லூயியைக்
கடந்து
வந்த
கப்பற்படைத்தலைவர்
ஆபர்கிராம்பி
ஃபன்
தெ
மீசன் தலைமையின்
கீழுள்ள
பிரஞ்சுப்படையைத் தாக்கத் தீர்மானித்தார். மறுநாள் பெத்தித்
ரிவியேர் (161116 137272) வந்தடைந்த
2000
ஆங்கிலேயப்
போர்வீரர்களோடு தென் பகுதியிலிருந்து போர்ட் லூயியை
நோக்கப்

புறப்பட்டார்.

அபர்கிராம்பியின்

படைகளுக்கும்

பிரஞ்சுப்படைகளுக்குமிடையே
போர்
நடந்தது.
ஆங்கிலப்
படையில் 32 பேரும் பிரஞ்சுப்படையில் 62 பேரும் இப்போறில்
மாண்டனர்.

தெ கான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்பிக்கையிழந்தார்.
இப்போரைத் தொடர்வதினால் விளையப் போகிற பேராபத்தை
அவரால் உணர

பொருளிழப்பையும்

முடிந்தது. ஏராளமான

இந்நிலையில்

மனித

ஃயிறிழப்பையும்

தவிர்ப்பதே

அறிவார்ந்த

செயலாகும் என்று அவர் உணர்ந்தார். எனவே ஆங்கிலேயரிடம்
சரணடைந்து விடுவதெனத்,
தீர்மானித்தார்.
சரணாகதி
அடைவதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு
ஆங்கிலேயர்க்குத்
தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆங்கிலப் படைத்தலைவர்கள் இம் முடிவை
ம௫ழ்ச்சியோடு வரவேற்று

ஒப்புக் கொண்டனர்.

தெ.

போலவே பெத்தித்தும் ஆபர் இிராம்பியும் போர் —
மனித ன
DES தயாராக இல்லை

கானைப்

ee

.

ர னர் தங்கள். 5ஆம் நாள் பதிகை
்

NTஞ்சுப்படை ஆங்கிலேயரிடம். சரணடைந்தது.

hao வதற்குள்.
alg
90 வருடங்களாகப் அட்ட
aot
ற்
ப் "நாடாக "இருந்து வந்த பிரான்ஸ் தீவுக்கு
லலேயர்கள்

- சொந்தக்காரர்களானார்கள். : “பிரான்ஸ் Say

இ டப்ப
மாற்றப்பட்டு மீண்டும் மொரீசியஸ்' என்று பெயர்
சூட்
ட்டது. எழுபத்தையாயிரம் : பிரஞ்சுக் குடிமக்கள் ஒர்
Te

் SerGu ஆங்கலைக். ரட்ட

- இச்சரணாகதியின்போது.

உடன்படிக்கை

பகல

கவர்னர்:

வை

கானால்

ஓர்

எழுதப்பட்டது. இதில். பத்து விதிகள் இருந்தன.

ஆங்கலெப் படைத்தலைவர்கள் அனைவரும் இவ்வுடன்படிக்கையில்—

கையொப்பமிட்டனர். அப்போது

இராபர்ட்

ஆங்கிலக்

- ஃபர்குவார் - இவ்விதிகள்

கவர்னராக

ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச்

செய, DUB)|S SLIUG@ Loar, றும்,
பிரஞ்சுவாசிகளுக்கும்
நிர்வா ,த்இனருக்குமிடையே எவ்வித மனத்தாங்கலும்

ப்ட்

இவை

இருந்த

உடனடியாக. அமுலுக்குக்

ஆங்கில
நிகழாத

2 வரப்படு

மென்,
மன்றும் உறுதியளித்தார். ர
3ஆம்.நாள் - Guna usher
; விடப்பட்ட ன் அன் Soe
ee
ஆங்கிலே
ஏற்பட்டது

டல்
ae

Sindee
ee By

ட்ட க
குடியேற்ற
அவெள்வள்

she TEC serial?

்
எல்லாப்

பிரஞ்சு முடியரசு

பிரஞ்சுக்காரர்களாலும்

103

அங்கிலேயர்களாலும்

ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

பிரான்ஸ் இவின் குடிமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கைமுறை
அரசு

மாற்றத்தால்

எந்த

வகையிலும்

பாதிக்கப்படக்கூடாது

என்பது பாரீஸ்
உடன்படிக்கையின் முக்கிய குறிக்கோளாக
இருந்தது.
பிரஞ்சுக்காரர்களின் சமயம், சட்டத் திட்டங்கள்.
மற்றும் பாரம்பரியப் பழக்கவழக்கங்கள்ஆகயவற்றுக்குக் குந்தகம்
நேரா

வண்ணம்

வேண்டும்

அவை

என்றும்

ஆங்கிலேய:

உடன்படிக்கையில்

பாதுகாக்கப்பட

வற்புறுத்தப்பட்டது.

இஸ்லாமியர்களும்

இந்துக்களும்

கிறித்தவர்களும்

அரசால்

வாழ்ந்த

பிரான்ஸ் தீவில் அமைதி என்றும் நிலவ இவ்வுடன்படிக்கை மூலம்
பாதுகாப்பு கோரப்பட்டது. இவ்வடன்படிக்கையின் முக்கியமான

கீழ்வருமாறு:

இதர விதிகள்

2. பிரான்ஸ் தீவின்
கப்பற்படை

பிரஞ்சுத் தரைப்படை

வீரர்களும்

வீரர்களும்

போர்க்கைதிகளாக நடத்தப்பட

மாட்டார்கள்.

பிரஞ்சுப்
2.
ஆயுதங்களையும்

கொடியையும்
தங்கள்
படைவீரர்கள்
அனுமதிக்கப்படுவர்.
வைத்துக்கொள்ள

ஆனால்,
வெடிமருந்து,
குண்டு
குளவாடங்களை .. வைத்துக்கொள்ள

போன்ற
போர்த்
அனுமதிக்கப்

படமாட்டார்கள்.

3. தங்கள் சொந்தச் சாமான்களை வைத்துக் கொள்ள
அனுமதிக்கப்படுவர்:
4.

படைவீரர்கள்

தங்கள்

குடும்பங்களோடு

பிரஞ்சுத்

துறைமுகங்களுக்குத் திருப்பியனுப்படுவர்.
5.

பிரான்ஸ்

மரியாதையுடன்

தீவுக்

2...

Geers

பாதுகாக்கப்படும்.

வெற்றிக்கு முன்னால் சமயம்,

ஆங்கிலேயறின்

சட்டத்திட்டங்கள் மற்றும்

பாரம்பரியப் பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வாறு

வந்தனவோ
பாதுகாக்கப்படும்...

படல்

பாதுகாக்கப்பட்டு f

லட் பனம், ௮வை.
ச

es

ட

கம்ப

oe 'இவ்வுடன்படிக்கையில்.

.,.இடம்

வேறுசில:

. விதிகளும்

- பெற்றிருந்தன.

இவ்வுடன்

ட படிக்கையின்படி பிரஞ்சு மொழி, பண்பாடு முதலிய அனைத்தும்
- பாதுகாக்கப்படும் நிலையில் பிரான்ஸ் தீவு குடிமக்களுக்கு ஆங்கில

- அறசின் மீது நிறைவு

ஏற்படாவிட்டால் இரண்டாண்டுகளுக்குள்

அவற்கள் விரும்பினால்
பிரான்சு சென்று- குடியேற அனுமதி :
வழங்கப்படும்.
அவ்வாறு
செல்லும்போது: அவர்களுடைய
"சொத்துக்கள் அனைத்தையும். விற்றுவிட்டுச் செல்லவும் உறிமம் .
வழங்கப்படும் என்பன போன்ற விதிகள்:
இடம் பெர்.ற்றன..

குறிப்புகள்.
1. Poivre was an eminent naturalist and philosopher. One
of his first project was the transplantation of the spices to the Isles
of France and Bourbon, the culture of which was concentrated at

the Moluccas ....... He enriched the island with a large collection
of valuable and ornamental trees and shrubs from the East...... He
introduced from Madagascar, the Cape, and India, every domestic

animal and production suited to the consumption of the
inhabitants...(Pndham - Mauritius and its Dependencies in
Bissoondoyal (1965).
2. The fact is that the French had taken the risk of bringing

_ into the island more and more slaves to work the plantations. In
1767, the ratio of the three groups of the population, whites;
_ coloured : slaves was 5: 1:25. In 1776 the ration was 6-2:40 and
in 1789 it was 7:4:6 3. Here the increase of slaves
in the island is
considerable. In 1767, there were five times. as many slaves as
whites while ini 1789 there w:were nine times Suny slaves. Napal

(1980).
3, Suffren’s victories are famous in the naval history of —

San

France, but they did not prevent the British from capturing the

stations in India, and when the war ended the stations were
turned to France ina sorry state. When the French abandoned

6
ஆங்கிலேயர்
டச்சுக்காரர்களும்

பிரஞ்சுக்காரர்களும்

காலம்

மொரீசியஸ்

தவை

ஆக்கிரமிப்பதற்கு முன்னரே இத்தீவின் மீது ஆங்கிலேயர்க்கு ஒரு
கண் இருந்தது என்பர் வரலாற்றாசிறியர். டச்சுக்காரர்கள் மட்டும்

இத்தவை..
ஆக்கரமிக்காது . வகவிட்டிருப்பார்களேயானால்
மொரீசியஸ் தவை ஆக்கிரமித்த முதல் பெருமை ,ஆங்கிலேயற்:
களைச் சார்ந்திருக்கும். இருந்தாலும்
மொறீசியசை
ஆக்கிர
மிப்பதில்
ஆங்கிலேயர்க்குப்
பல
தடங்கல்கள் . இருந்தன.
முதலாவதாகக் கடல் வாணிகத்தில் ஏராளமான

பொருள் நஷ்டம்

ஏற்பட்டதால்
மொரீசியசின்
மீது
அவ்வளவு
நாட்டம்
இல்லாஇருந்தனர். இரண்டாவதாகஅப்போ துகடல் வாணிகத்தில்
பெரும் பொருள் ஈட்டிவந்த பிரஞ்சுக்காரர்களின் தாக்குதலுக்குப்
பல ஆங்கிலக் கப்பல்கள் உள்ளானது
இவர்கள் முயற்சிக்கு
முட்டுக்கட்டையாக அமைந்தது. ;இவற்றிடையேயும் தொடர்ந்து

மொரீசியசன் மீது ஆங்கிலேயரின் பார்வை. இருந்து கொண்டே

இருந்தது.
இந்தியாவின் முக்கியமான: பல துறைமுகங்கள் ஆங்கிலேயறின்
ஆளுகைக்குள் வந்தன. 7250ஆம் அண்டு அநேகமாக இந்தியா

விலுள்ள அனைத்துத் துறைமுகங்களையும் ஆங்கிலேயர் கைப்பற் .

நினற் 1793 இல் பிரஞ்சுக் ெர்ச்சியின் தொடக்கத்தில் இழந்து

போன பாண்டிச்சேறி துறைமுகத்தை மீண்டும் கையகப்படுத்தினர்..
7795 இல் இலங்கை

மற்றும் மலாக்கா தீவுகளைக் கைப்பற்றினர்.

- இருந்தாலும். இந்தியாவிலுள்ள ஆங்கிலேயர்களைப் பிரஞ்சுப்:

படைகளை அனுப்பி அவ்வப்போது தாக்குவதற்கு மாஸ்கறின்

106 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
தீவுகள் பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கு மிகவும் வசதியாக
இருந்தன.
குறிப்பாக மொரீசியஸ் சிறிய தவானாலும் இந்தியாவை நோக்கத்

தாக்குதல் நடத்தப் பிரஞ்சுப் படைகளுக்குப் பெறிதும் உதவியது.

இதன் காரணமாக 'இந்தியாவில் நிலையான ஆங்கில அரசை
எங்குமே நிறுவ இயலாமல் ஆங்கிலேயர்கள் தடுமா 'நினர். பிரான்ஸ்
தீவு

பிரஞ்சுக்காரர்களின்

இந்தியாவில்
இந்தியர்களின்

வசம்

இருக்கும்வரைக்கும் - தம்மால்

ஆங்கில
அரசை
எஜமானர்களாக

நிறுவ
ஆக

முடியாதென்றும்
இயலாதென்றும்

ஆங்கிலேயர்கள் எண்ணினார்கள்.

மொரீசியசைப்

பொறுத்தவரையில்

பிரஞ்சுக்காரர்களின்

தொண்ணூறு ஆண்டுகள் (17271-1879)ஆட்சிக்குப் பின்னர்தான்
ஆங்கிலேயரால் பிரான்ஸ் தீவைக் கைப்பற் ற முடிந்தது. ஆனால்
இத்தீவைக் கைப்பற்றிய
நிகழ்ச்சியோ
௪ ற்றும் எதிர்பாராத

அளவுக்கு விரைவாக நடந்து முடிந்தது என்று கூறலாம். 1870 ௮ம்

. ஆண்டு நவம்பர் இங்கள் 2 8ஆம் நாள் படையெடுப்பு தொடங்இ :
திசம்பர் 3ஆம் நாள் முடிய ஐந்து நாள்களுக்குள் பிரான்ஸ் தீவு
ஆங்கிலேயரின்
கைவசமானது. . இவ்வெ 'ற்றிக்கு
அப்போது
ஆங்கிலப் படையில் இருந்த 8,740 இந்தியப் படைவீரர்கள்
காரணமாவர்.

லாங்

மவுண்டனில்

பிரஞ்சுக்கொடியைக்

உ ழே

இறக்கி ஆங்கிலக் கொடியைப் பறக்கவிட்ட பெருமை இவ்விந்தியப்
படைவீரர்களையே

வரலாற்நாசிரியர்.

சாரும்

என் று

இப்படையில்

குறிப்பிடுகிறார்

சென்னையைச்

ஒரு

சேர் BS

பல

பொறியாளர்கள் இருந்த தாகவும் இவ்வரலாற் நூாசிரியர் கூறுவார்.

பிரான்ஸ் தீவு ஆங்கிலேயர்களின் கைவசமானபோது இவின்
. மொத்த மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்துக்கும் குறைவாக 80,500

.. ஆக இருந்தது. இவர்களுள் வெள்ளையர் 7,000 பேர்; விடுதலை
பெற்ற

அடிமைகள்

7,500

பேர;

இந்தியர்கள்

இந்தியர்களுள் இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும்

6000

பேர்.

அடங்குவர்.

கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் படையெடுப்பு தொடங், போரில்

ஆங்கிலேயர்

வெற்றி

பெற்றுப்

பிரான்ஸ் .

தீவைக்

கைப்பற்றியதகாலோ என்னவோ தீவு மக்களால் ஆங்கிலேயரை த்
தங்கள் ஆட்சித் தலைவர்களாக _ அவ்வளவு எளிதாக
ஏற்றுக்

கொள்ள

இயலவில்லை.

பாராமுகமாகவே

ஆங்கிலேயறிடம் ஒவ்வொரு குடிமகனும்

இருந்தான்.

நெப்போலியன் “போனாபார்ட்

ஆங்கிலேயர் காலம் 107
முடியாட்சி
பிரஞ்சு
வெளியேற்றப்பட்டுப்
பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து
கொணரப்படும்
நிலைக்குக்
பழைய
மீண்டும்
பிரான்ஸ் தீவு
றப்பட்டுள்ள
கைப்பற்
ஆங்கிலேயரால்

போது
பிரஞ்சு

மக்களுக்கே திருப்பித் தரப்படலாம் என்று தீவுக் குடிமக்களுள் பலர்
கருத்ை தத் தவறென
அவர்கள்
காலம்
ஆனால்
கருதினர்.
நிரூபித்தது. 1968 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் நாள் விடுதலை அடையும்
வரை மொரீசியஸ் ஆங்கிலேயரின் நிருவாகத் தன் £ழ் இருந்தது.

பிரஞ்சுக்
முதலாகப்
முதன்
வந்தவுடன்
ஆட்சிக்கு
அழைக்கப்பட்டு வந்த
தீவு என்றூ
காரர்களால் பிரான்ஸ்
'மொரீசியஸ்' என்ற
இட்ட

முன்னால்
இத்தீவுக்கு டச்சுக்காரர்கள்
பெயரை

மீண்டும்

அதைப்போலவே

ஆங்கிலேயர்

தீவின்

இட்டனர்

தலைநகராக

நெப்போலியன்' 'போர்ட் லூயி என்றும்,
“இராண்ட் போர்ட்' என்றும் பெயர் மாற்றம்

என்று

பார்த்தோம்.

இருந்த

போர்ட்

'போர்ட் எம்பீரியல்”
செய்யப்பட்டன.

பிரிட்டிஷ் மொரீசியசின் முதல் கவர்னராக சர் இராபர்ட்
ஃபற்குவார் (Sir Robert Townsend Farquhar)
டவுன்சென்ட்

பட்டார். இவர் இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர்.

என்பவர் நியமிக்கப்

இராணுவ அனுபவம்

எதுவுமில்லாதவர். இருந்தாலும் சிறந்த

இராஜ தந்திரியாகவும், அரசியல் நிபுணராகவும், வாணிகத்தைத்
திறம்பட நடத்தும் நல்ல அமைப்பாளறாகவும் இவர் இருந்தார்.
1802ஆம் ஆண்டிலிருந்தே ஆங்கிலக் இழக்கிந்தியக் கம்பெனியில்
கம்பெனியின் ஒரு பிரதிநிதியாக
பணியாற்றி வந்தார். இக்

வந்தபோது
தாக்க
தீவைத்
பிரான்ஸ்.
படை
ஆங்கிலப்.
ே
ஆண்டிலேய
1810ஆம்
அப்படையுடன். இவர் வந்தார்.

ஆங்கிலேயரின்

தீவு

பிரான்ஸ்

வெற்றிக்கு

முன்னரே

்

கம்பெனியரால் கவர்னர் ஆக்கப்பட்டார்.
இதற்கு முன்னால் சில காலம் இந்தியாவில் சென்னை சிவில்

சர்வீசில் (13025 நெரி $8ஈர்%6) இவர் வேலை பார்த்து வந்தார்.
அப்போது

தமக்கு அறிமுகமான

(20) என்ற பெண்ணை

சென்னையைச் சேர்ந்த லதொர்

1810ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து

கொண்டார்.

ஃபர்குவார்
தொண்ணூறு ...

சிறந்தன

அரசியல்

ஆண்டுகளாகப்

அனுபவம்

வாய்ந்தவர்.

பிரஞ்சுக்காற்ர்களின்

108. மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
ஆட்சியிலிருந்த

மொரீசியஸ்

மக்களின்

மனம்

நோகாதவாறு

அவர்களைப் புதிய அரசோடும் நிருவாகத்தோடும் வழி நடத்திச்
செல்ல

வேண்டிய

இருந்தது.

குடியேற்றப்

ஆங்கிலேயர்

பெரும்

ஆட்சியில்

பொறுப்பு

இவருக்கு

குடியே ற்றவாசிகளுக்குச்

-சலிப்போ வெறுப்போ ஏற்பட்டு விடாதவாறு மிகக் கவனமாகத் தம்

அன்றாடப் பணிகளைச் செய்து வந்தார். அத்துடன் மொரீசியசல்
ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் செல்வாக்கைப் பாதிக்காத
வகையில் சில சட்டங்களையும் அமுலுக்குக்

முதல் கட்டமாக

கொண்டு

பிரஞ்சுப் பண்பாடும் பழக்க

வந்தார்.

வழக்கங்களும்

அரசால்
எப்போதும்
பாதுகாக்கப்பட்டு ' வரும்
என் ற
உறுதிமொழியைப் பிரகடனப் படுத்தினார். ஆங்கல நாகரிகமும்

பண்பாடும் தீவில் வழக்கத்திலிருந்த அதே காலத்தில் 'இவ்வுறுதி
மொழியைக் காத்து வருவது ஃபர்குவாருக்கு ஒரு சவாலாக
இருந்தது. ஆனால்,ஃபர்குவார் தம் தி 'றமையால் இச் சவாலை மிக

எளிதாகச்
படிப்பறிவு

சமாளித்து வந்தார். பிரஞ்சுக் குடியேற்றவாசிகள்
உடையவர்களாகவும், கடின உழைப்பாளர்களாகவும்,

அமைதியும் தயாளக்
குணமும் உடையவர்களாகவும் - எல்லா
வற்றிற்கும் மேலாகச் சட்ட
ஒழுங்கை மதிப்பவர்களாகவும்
இருந்ததால்
எந்தப் பிரச்சினையும்
போருக்குப்
பின்னர்
எழவில்லை. மாநாகப் புதிய மொரீசியசை உருவாக்கும் பணியில்
எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு உழைத்தனர்.

மொரீசியசின் முன்னேற்றத்தின் முத .ற்படியாக எல்லாத்
தொழிலாளர்களையும் ஒன்று கூட்டி வர்.த்தகத்தைப் பெருக்குவது
பற்றி

அவர்களிடம்

ஃபர்குவார்

கலந்தாலோித்தார்.

'இந்துமாக்கடலில் பிரஞ்சுக் கப்பற்படைகளின் முற்றுகையினால் .
நலிந்து
போயிருந்த
வாணிகத்தை
மீண்டும்
தொடங்க
விரும்பினார். எந்த வர்த்தகத்தையும்
தொழிலதிபர்கள் தீவில்
செய்யலாம் என்று அனுமதி
வழங்கப்படவேண்டும்
என் று
விரும்பினார். அதே நேரத்தில்
வர்த்தகத்துக்கும்: விவசாய
வளர்ச்சிக்கும் போதுமான பண வ௪இ
இல்லை. பொதுமக்கள்
பணத்திலிருந்து ஃபர்குவார் உதவி செய்தார்.
ஆனால் ஆங்கில
- அரசு இதனை விரும்பவில்லை. எனவே, மொரீசியசின் முக்கியப்

பிரமுகர்கள் பலர் ஒன்று கூடி இப்பொருளா 'தாரப் பிரச்சினைக்கு
.... முடிவுகட்ட
வங்கியொன்றை
ஆரம்பித்தனர்.
இதில்
200

. . பங்குதாரர்கள்

தலைக்கு

1000

பவுண்ட்

வீதம்

தொடர்பு
தோட்டுகளை
படுத்தினார்.

(வர்

18265
வியாபாரத்தில்

முதன்

முதலாக

-..

பெருவே2.

மொறிசியசில்

கன்சி
௮றநிமுகப்

அண்டு
தவறான
வழிகளில்
அடிமை
ஈடுபட்டிருந்த 'வர்த்தகர்களுக்குத் அதணையாக

இருந்தார் என்று ஃபர்குவாறின் மீது குற்றம் சாட்டப் பட்டது.
அடிமை
எதிர்ப்புச் - . சங்கத்தின்
(கோம்
Slavery
Society)

(050870) Commission

குழு

விசாரணைக்

டபிள்ய.

கோல்ப்ரூக்

௮ன்றிருந்த

65,000

அடிமைகளுள்

தவறான

வழிகளில்

of

என்பவர்

தலைவரான
அடிமைகள்

கழை

எதிரிகளாயினர்.

இவரது

பலரும்

உறுப்பினர்களுள்

மொரீசயசில்

50,000

கிட்டத்தட்ட

இவுக்குக்

கடத்தப்

Mer

Inquiry)

பட்டவர்கள்

என்று நிரூபித்தார். ஃபர்குவார் நீதிமன்றத்தின் மூலம் தண்டிக்கப்
பட்டார்

சிறந்த நிர்வாகி.

ஃபர்குவார்

ஆங்கிலமுறை

நிருவாகத் இன்

அடிப்படையில் மொரீசியசிலும் அரசுக்கு உதவுவதற்கெனப் பல
ஆலோசனைக் குழுக்களை உருவாக்கினார். மேட்டுக் குடியினர்க்கு
இக்குழுக்களில் முக்கியமான பதவிகள் தரப்பட்டன. நெப்போ
லியன் போனாபார்ட் பிரான்சிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதும்
பலர்

அவரைச்

சார்ந்த

இன்றைய

நகரசபைக்கு

மொரீசியஸ்

தீவில்

குடியேறினர்.

அயல் நாட்டவரும்
இவர்களது வருகையினால் : ஒவ்வொரு
சட்டு (Entry
நுழைவுச்
முன்னால்
மொறீசயசுக்கு வருவதற்கு
மணாம்) பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற முறையை வற்பு றுத்தினார்.
முன்னோடியாக

மாவட்டத்திலும் 001051 06 மே

இவர்

ஒவ்வொரு

1817

பா25 என்ற அமைப்பை

ஆம் ஆண்டு செப்தம்பர் இங்கள் 8ஆம் நாள் ஏற்படுத்தினார்.

பிரான்ஸ்
பின்னரும்

குடியாட்சியின்

ஆதிக்கம்

மொரீசியசில்

ஓய்ந்த

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் பிரஞ்சு அரசின் அனுதாபிகள்

பலர் இருந்தனர். இவர்கள் பிரான்சிலிருந்து வெளீவேற்றப்பட்ட
நெப்போலியன் போனாபார்ட் மீண்டும் ஒருநாள் அதிகாரத்துக்கு

வரக்கூடும்

என்று

எதிர்பார் ததனற்.

இத்தம்பிக்கையின்

பேரில்

்

110 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

்

-

நெப்போலியனுக்கு ஆதரவு திரட்டி வந்தனர். பெரோ (18100)
என்பவர் இவர்களுள் முக்கயெமாகக்
கு றிப்பிடத் -தக்கவர்.
ஆங்கிலேய அரசின் நிருவாகம் இதனால் பாதிக்கப்படுமோ என்று
ஃபர்குவார் நினைத்தார். இவ்வனு தாபிகளும் ஆங்கிலேய அரசுக்கு
எதிராகப் பல
நாசவேலைகளில்
ஈடுபட்டதை
முன்னிட்டு
அவர்களில்
பலரைக்
கடத்தப்பட்டார்.

கைது

செய்தார்...

பெரோ

நாடு

பெரோ இங்கிலாந்து சென்றார். தாம் இிரபராதியென்றும்
ஃபர்குவாரினால் காரணமின்றிக் கொடுமைப் படுத்தப்பட்டேன்
என்றும்
மொரீசியசுக்குத் திரும்பச் செல்வதற்கான அனுமதி

வழங்க

வேண்டுமென்றும்

வாதாடினார்.

தமது

வாதாடும்

திறமையால்
குடியேற்ற
நாடுகளின்
-செயலாளரைப்
பெரோவினால் நம்பவைக்க
முடிந்தது. பெரோவின் “6 Ds
சாட்டுகளுக்குப் பதிலளிக்கப் ஃபர்குவார்
இங்கலாந்துக்கு

அழைக்கப்பட்டார். முடிவில் பெரோ மொறீசயசுக்குத்
செல்ல

அனுமதிக்கப்

பட்டார்.

திரும்பச்

இந்நிலையில் வாட்டர் லூவில்.

நெப்போலியனுக்கு
ஏற்பட்ட
தோல்வி
மொரீசியசிலுள்ள
நெப்போலியன்
அனுத௱பிகளின் நம்பிக்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி
வைத்தது.
ஃபறர்குவாறின் காலத்தில் பல சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்டன.
இச்சாலைகளை அமைப்பதில் இந்தியக் கு ற்றவாளிகள்
பயன்
படுத்தப் பட்டனர். மொறீசியசில் பட்டுத் தொழிற்சாலைகளை
மேம்படுத்துவதற்காக
இந்தியாவிலிருந்து
இவர்கள்
: கொண்டுவரப் பட்டிருந்தனர். இவர்களின்
-மொரிீசியசுக்குக்
மொத்த
எண்ணிக்கை
900
என்று வரலாற்றாசிறியர்கள்
குறிப்பிடுவர். இவ்விந்தியர்கள் மிகக் கடினமாக உழைத்தனர்.
இவர்களுக்கான செலவைப் பரிசுச்£ட்டு
படுத்தியதன் மூலம் ஃபர்குவார் ஈடுகட்டி

முறையை அதிமுகப்
வந்தார்.
ஃபர்குவார்

மொறீசியசில் இல்லாத காலத்தில் கவர்னர் பொறுப்பில் இருந்த

sore

(Hall)

பாராட்டி

....

என்பவர்

26,000

இந்தியர்களின்

டாலர்களை

கடின

அவர்களுக்கு

உழைப்பைப்
வழங்குமாறு

உத்தரவு இட்டார். இன்றுமொரீசியசிலுள்ள பல சாலைகள் அன்று
இத்தியர்களால் போடப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
. இச்சாலைகளின் "மூலம் சர்க்கரை போக்குவரத்து "எளிதானது.

*

ஆங்கிலேயர் காலம்
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சர்க்கரை
ஆலைகளும்,
விவசாயமும்
வளர்ச்சி
அடைந்தன...
இங்கிலாந்து அரசரின் துணைவியாறின் பெயரில் கட்டப்பட்ட
அடிலெய்தெகோட்டையைக் (1£011.&0612406) கட்டி முடிப்பதற்கும்
இந்தியர்கள் உதவினர்.

ஃபர்குவார்

மொரீசியசில்

இல்லாத

இடைவேளைகளில்

1817 இலிருந்து 1818 வரை கெகெ ஹால் (068611) என்பவரும்,
_ம8178

நவம்பறிலிருந்து : 7819

(ஹ்ராற!6) என்பவரும், 1819

பெப்ருவரி

வரை

டால்ரிம்பிள்

பெப்ருவறியிலிருந்து 1820 சூலை

வரை டார்லிங் (08112) என்பவரும்
கவற்னர் பொறுப்பில்
இருந்தனர். மொரீசியஸ் மற்றும் போர்போன் தீவுகளின் முதல்
கவற்னராக

ஃபர்குவார்

நியமிக்கப்பட்டதைச்

சிறப்பிக்கும்

வகையில் இங்கிலாந்தில் அவருக்கு விமாவெடுக்க நான்காம் ஜார்ஜ்
மன்னர்

ஏற்பாடு

செய்தார்.

இவ்விழாவில்

கலந்துகொள்ள

ஃபர்குவார் இங்கிலாந்து சென்றார். இக்காலத்தில் (181 1 ஏப்ரல்சூலை] ஹென்றி angG (Henry Warde) தீவின் பொறுப்பை
ஏற்றிருந்தார். இவர் 1810 ஆம் ஆண்டு மொரீசியஸ்: தீவை
ஆங்கிலப் . படை
தாக்கியபோது
அப்படையில்: . இருந்தவர்.
ஆபர்கிராம்பி

-

தவை

விட்டுச்

இராணுவத்திற்கு இவர் தலைவராக

சென்றதும்

பிரிட்டிஷ்

நியமிக்கப் பட்டார். இவர்

நிருவாகத்தில் இருந்தபோது தான் 1877
ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
9ஆம் நாள் பிரான்ஸ் தீவு * மொரீசியஸ்” என்று
மாற்றப்பட்டு
பிரகடனப்படுத்தப்
பட்டது. டார்லிங் ஹாலைப்.
போலவே

சட்டத்திற்குப். பு நம்பான
அடிமை
வியாபாரத்தில்
மிகவும்
கண்டிப்பாக இருந்தார். ஃபர்குவாரைப் போலல்லாமல் ஹாலும்
.டாறர்லிங்கும் அடிமை
முறையை மொரீசியசிலிருந்து நீக்கிவிட
விரும்பினர்.
அடிமை

வாணிகத்தைப்

பொறுத்த

வரையில்

ஃபர்குவாற்,

ஹால் மற்றும் டார்லிங் இடையே நிரம்பக் கருத்து வேறுபாடுகள்

இருந்தன.

ஃபர்குவார் அடிமை

மொரிீசியசில் அடிமை

மறைமுகமாக

வாணிகம்

ஆதரவு

பார்கர்வெல் ஹால்

அளித்து

எந்த

வியாபாரத்தை
தொடர்ந்திருக்க

வந்தார்

அளவுக்குப்

ஆதரித்தார்.
ஃபர்குவார்

என்பர்.

பி.ஜே.

ஃபர்குவாறிடமிருந்து

வேறுபட்டவர் என்பதைக் தம் நூலில்'டுதளிவப் படுத்தியுள்ளார்.

. 112
லோறி

மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
18.23 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 20 ஆம் நாள் கால்பிரய்த்
கோல் (Galbraith Lowry 06016) என்பவர். மொரீசியசின்

sagas

இநியமிக்கப்பட்டார்.

எதிலும்

எச்சரிக்கையாக

இருக்கும் பண்புடையவர் இவர். அக்கறையோடும் ஆர்வத்தோடும்
பணியாற்றி வந்ததால்
தோட்ட உரிமையாளர்களின் அன்பை
எளிதாக இவரால் பெற
முடிந்தது. கோல் தம் பணி ரோக
நடைபெறுவதற்குத்
தோட்ட
உரிமையாளர்களின்
அன்பு
இன்றியமையாதது
என்று நம்பினார்.
அத்துடன் பிரஞ்சுக்
குடிமக்களை
அரசின் முக்கியமான
பதவிகளில்
நியமித்து

அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளையும் செய்தார். . இதன்
விளைவாக

இத்தகைய

நிறத்தவர்

வாய்ப்புகளைப் பெற

(00100760060016)

அலுவலகத்

தொடர்பான

உடையவர்களல்லர்

வேலைகளுக்கு

என்றும்,

இயலாமல்

தவித்த

மனச் சோற்வடைந்தனர்.
நிறத்தவர்கள்

அவ் வேலைகளைக்

அரசு
தகுதி

திறமையோடு

செய்கின்ற அளவுக்குப் புத்திசாலிகள் அல்லர் என்றும்: கோல்
கருதினார். நிறத்தவர் உடல் உழைப்புக்கு மட்டுமே உகந்தவர்கள்
என்பது அவரது கணிப்பு. ஆனால் இங்கிலாந்து அரசு தலையிட்டு
நிறத்தவர்களுக்கும்
அரசு
திருவாகத்தில்
சமவாய்ப்பு
தரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதின்
பதவிகள் கொடுத்தார்.

பேரில் கோல் பலருக்குப்

ஃபர்குவாரைப்
போலவே
கோலும்
அடிமைமுறை
நீக்கப்படுவதற்கு எதிரியாக இருந்தார். தன்னுடைய நிருவாகக்
காலத்தில். அடிமைமுறை
தம் எதிர்ப்புக்கும் மிஞ்சி நீக்கப்
படுமேயானால் தன்னைப் பதவியிலிருந்து
விடுவித்து விடுமாறு
இங்கிலாந்தைக்
கேட்டுக்
கொள்வேன்
என்று
அடிக்கடி

கூறிவந்தார். அடிமைகளும் முட்டாள்களும் விடுதலைக்கு
வகையிலும்

தகுதியடையவர்களல்லர்

என்பது

கோலின்

எந்த

அசைக்க

முடியாத கருத்தாக இருந்தது.
1828915

செல்வாக்கு
- பிரஞ்சு

அண்டிவிருந்து

மெதுவாகக் குறைய

அரசுக்கும்.

மக்களிடையே

ஆரம்பித்தது.

டுநப்போலியன்

கோலின்

கு ிப்பாகப்

போனாபார்ட்டுக்கும்

விசுவாசமாக இருந்த ஐரோப்பியர்கள் இவரை வெ றுக்குமளவுக்கு
3 ae
று நட ந் குது.
இதெப்டரவியன்
பவ மட்

ஆங்கிலேயர் காம்
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ஹட்சன் லோவே (1 1100500106) என்பவர் சிறையதிகாறியாக

இருந்தார். இவர் 18.28 இல் போர்ட் லூயிக்கு வந்தார். இவரது
வரவை அறிந்த நொப்போலியன் ஆதரவாளர்கள் நெப்போலியன்
சிறைவைக்கப் பட்டதைக் குறிப்பிட்டு லோவேயை
தநிந்தித்தனர்.
இச்செய்தி
கோலுக்கு
எட்டியது.
௪ லோவேயை
அவமதித்த
பிரஞ்சுக்காரர்களின்
மீது
ஆத்திரமடைந்தார்.
லோவேயும்
கோலும்
ஒரு
சமயத்தில்
இராணுவத்
தலைவர்களாக:
இருந்தவர்கள்.
தம்
விருந்தினராக
வந்த
லோவேயை
அவமதி த்தவர் களைக் கடுமையாகக் கோல் நிந்தித்தார். இதனால்
மொரீசியஸ்
தீவிலுள்ள
பல
பிரஞ்சுக்காரர்கள்
வெறுத்தனர். மேலும், கோல் மொரீசியஸ் கவர்னராக

பட்டபோது

அரசுச் . செலவுகளைக்

கோலை
நியமிக்கப்

குறைக்கும்படி

கேட்டுக்

கொள்ளப்பட்டிருந்தார்.
அனால்,
சாலைகள்
அமைக்கும்
பொருட்டு
கோல் ஏராளமான பணத்தைச் செலவழித்தார்.
போற்ட்
லூயியிலிருந்து
பிளெயின் வில்லியம்ஸ் வழியாக
மாஹேபரோ வரைக்கும் அழகிய சாலை
ஒன்று 181 ? இல்
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 7824 இல் முடிக்கப் பட்டது. போர்ட் லூயியை
சிறந்த தலைநகராக ஆக்குவதில் கோல்
ஆர்வமுடையவராக
இருந்தார்.

இதன்

பொருட்டு

ஏராளமான

பதவிக்காலம்

கோலின்

LICK BOO BF

அரசும் இவர் மேல் அதிருப்தி.

செலவழித்தார். இதனால் ஆங்க
அடைந்தது:

ஆண்டு

7828ஆம்

சூன்

ங்கள்

ாக
77ஆம் நாள் முடிவடைந்தது. அவர் கேப் காலனியின் கவர்னர

பட்டார். இவரைத் தொடர்ந்து சர் சார்லஸ்.
நியமிக்கப்
ஙி!) என்பவர் மொரீசியசின்
கோல்வில்லே ( 5 மே!
கவர்னராக நியமிக்கப் பட்டார். கோல்வில்லே சிறந்த இராணுவப்
பயிற்சி

உடையவர்.

1825ஆம்

ஆண்டு

பம்பாயில்

இராணுவப்

,
- படைத்தலைவராக இவர் பணியாற்றினார். தாறாளக் குணமும்
.
உடையவர்
விருந்தினரை உ.பசறிக்கும் பண்பும்

தமக்கு முன்பிருந்த கோலைப் போலவே
வளர்ச்சியில் அதிக ஆர்வம் உடையவராக

கோல்வில்லே
.
போர்ட். "ஓரயியின்

- இருந்தார். குறிப்பாகச்
- வாகனங்களின்.

ர்

gr

af

சாலை வசதியைப்
வசூலிக்கும்

அத்துடன் “ஓவ்வொரு

பெருக்குவதற்காக

திட்டத்தை

அமுல்

அடிமையின் மீதும். வறி

Gens உரிமையாளர்களை

FQ) 5

ன

வற்புறுத்தினார். ன் :

காலத்தில். மொரீசியசில் நிலவியிருந்த நிற
அரசு ௮ அல்ப

க்கும் "ae

் - கோல்வில்லே

ர

வேற்றுமையை

வது ற வெளியிட்டார்.

ரன றக்கு

எதிரான

சட்டங்களைச்

சரியாக அமுல் நடத்தவில்லை என்பதற்காக ஜான் ஜெரெமி (7 ohn
Jeremie) என்பவர் 'மொரீசியசின் செயலுறிமைத் தலைவராக 1 832
ஆம் அண்டு நியமிக்கப்பட்டார். செய லுரிமைத் தலைவர் அடிமை
முறைக்கு எதிரான சட்டங்களைச் ஏறிய
முறையில் அமுல்
நடத்துவது இங்கலொந்து. அரசின் நோக்கம் என்று வலியுறுத்திக்
கூறப்பட்டி ருந்தும் கோல்வில்லே அடிமை உறிமையாளற்களுக்கும்
அடிமை முறை ஒழிப்பாளர்களுக்கும் இடையே
நிலவி வந்த
போராட்டத் தச். சரியான முறையில் அணுகவில்லை. என்று
இங்கிலாந்து

அரசு

குற்றம்

சாட்டியது.

கோல்வில்லே

தம்மைப்

பதவியிலிருந்து 'விடுவிக்குமாறு கேட்டு 1533ஆம் ஆண்டு சனவறித்
திங்கள். 3 1ஆம் நாள்ப oe இராஜிநாமா செய்தார்.
த

மொரே

என்பவர். ஜெரமியின்

அனுதாபியாக

இருந்தார்.

அடிமை முறையை ஒழிப்பதில் ஜெரமிச்.ஆம், இதர அடிமை ஒழிப்பு...

- போராட்ட

வீரர்களுக்கும்

ஆதரவாக: இருந்தார்.

1822இல்

ஜெரமி இங்கிலாந்துக்குத் திரும்ப அழைக்கப் பட்டார்.

-கோல்வில்லேயின்

வேண்டுகோள்

ஏற்கப்பட்டு

.கவர்னர்

பதவியிலிருந்து அவர் விடுவிக்கப் பட்டார். வில்லியம் நிகோலே
. (ம்பா Nicolay)
என்பவர் கவர்னறராகப் பொறுப்பேற்றார்.
்

-கோல்வில்லேயைப்

போலல்லாமல் இவர் கண்டிப்பும் திடமனமும்.

... உடையவர். 7277 இல் -இங்லொந்தில். பிறந்த நிகோலே தனது
பதினைந்தாவது

வயதிலேயே.

'இராயல் இராணுவ

அகாடெமி .

.

ஆங்கிலேயர் காலம்

,நிகோலே

பதவியேற்கும்போது

களுக்கும் அடிமை

அடிமை
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உறிமையாளர்

ஒழிப்பு இயக்கத்துக்குமிடையே போராட்டம்

தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. இப்போராட்ட த்தைக்

கடுமையோடு
கொண்டார்.

சந்திக்கத் தன்னை
நிகோலே ஆயத்தப்படுத்திக்
முதலாவதாக
மொரீசியஸ்; தோட்ட
கஉறிமை

யாளர்களுக்கும்,

அடிமை உறிமையாளர்களுக்கும் அடிமை. ஒழிப்பு

இயக்கத்தின்
காரணமாக
ஆங்கில
அரசிடம்
ஏற்பட்டிருந்த
மனக்கசப்பை மாற்ற முயற்சி செய்தார். இந்நிலையில் அடிமை
ஒழிப்புச் சட்டம் அமுலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. 18:39 இல்
எல்லா
7835

அடிமைகளுக்கும் முழு
ஆம்
ஆண்டிலிருந்து

அவர்களைப்

இருக்குமாறு

பயிற்சிக்காகத்

பணித்தார்.

விடுதலை அளிக்கும் பொருட்டு
நான்கு ஆண்டுக்
காலத்துக்கு

தோட்ட

உரிமையாளர்களிடமே

இவ்வாண்டிலிருந்து

இந்தியக்

கூலிகளின் குடியேற்றமும் தொடங்கியது. விடுதலை செய்யப்
படவிருந்த அடிமைகள் கேட்ட கூலியை விடக் குறைவான கூலிக்கு
வேலை
செய்ய இந்தியக் கூலிகள்
.ஓப்புக் கொண்டதைத்
தொடர்ந்து இக்குடியேற்றம் நடைபெற ஆரம்பித்தது.

ஆனால்,
பம்பாய்,

இக்குடியேற்றத்தின்

மற்றும்

கல்கத்தா

பொருட்டுச்

சென்னை,

துறைமுகங்கள்.

வழியாகக்

கொண்டுவரப்பட்ட இந்தியக் கூலித் தொழிலாளர்கள் அதிகாரி
களால் சறியாக நடத்தப் பெறவில்லை. இந்நிலையை 18.36 ஆம்
ஆண்டு மொரீசியசுக்கு வந்த வங்காள சிவில் சர்வீசைச் சேர்ந்த

-

பாறிவுட்காக் (7. வாரு 7/000௦00) என்பவர் ஒர். அறிக்கை மூலம்
நிகோலேவுக்குத் தெறிவித்தார். இவ்வறிக்கையின்

அடிப்படையில்

இந்தியாவிலிருந்து தோட்டத் தொழிலாளர்களை

மொரீசியசுக்கு

அழைத்துவரும் தோட்ட உறிமையாளர்கள் கவனத்தில்
வேண்டிய

கருத்துகளை

தொழிலாளர்களைத்

அரசு

அறிக்கை

தேர்ந்தெடுப்பதில்

மூலம்

கொள்ள

தெரிவித்தார்.

அதிகக்

கவனம்

செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியத்

தொழிலாளர்கள்

விவசாயத்தில்

தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களாக

உள்ளனரா என்பதை நிச்சயித்துக் கொள்ள வேண்டும்

என்றும்,

அவர்களைப் பொறுப்பேற்று

அழைத்து வருபவர் எல்லோருக்கும்

ஏற்கனவே

இருக்க

தெதறிந்தவராக

அவ்வறிக்கையில் வற்புறுத்தப்பட்டன -

வேண்டும்

என்றும்

-
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மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
அனால்,

1836

ஆம்

ஆண்டு

கவர்னர் நிகோலே

HATE

அறிக்கை தோட்ட உறிமையாளர்களால் பின்பற்றப் படவில்லை
. என்பதை அறிந்தார். தொடர்ந்து அரசு அறிக்கையின் கருத்துகள்
. ஏூறக்கணிக்கப்படுமானால்
இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்

குடியேற்றம்

அப்போது

நிறுத்தப்படும்
குடியேற்ற

க்ளெநெல்க்
தொடர்ந்து,

என்று

நாட்டுச்

பிரபு (10ம்
மொரீசியசில்'

அறிவித்தார்.

இதனை

செயலாளராக

இருந்த

018081ஐ) வுக்கும் தெரிவித்தார்.
குடியேநிய இந்தியத் 6 .தாட்டத்

தொழிலாளர்களின் மருத்துவ மற்றும் உணவு உடை வசதிகள்
குறித்து மிகுந்த அக்கறை காட்டி வந்தார். 1840 ஆம் ஆண்டு
பிப்ரவரி 20 ஆம் நாள் நிகோலே
தம் பதவிக்காலம். முடிந்து
இங்கிலாந்து திரும்பினார்.

1840 சூலை 16ஆம் நாள் லயோனல் ஸ்மித் (Lionel Smith)

என்பவர் மொறீசியசின் கவர்னர் ஆனார். 1778 இல் பி றந்த இவர்
1795 இல்
இராணுவத்தில் நுழைந்ததற்குப் பின் அமெரிக்
காவிலும்,

பின்னர்
பம்பாயிலும் பணியா ற்நினார். ஆங்கிலேயர்
மொரழரீசயசைக் கைப்பற்ற 1810இல் தொடங்கிய போரில் இவர்
முக்கியப் பங்கேற்றார். மொரீசியசுக்குக் கவர்னராக வருவ தற்கு

முன்னரே

வின்ட்வாற்டு

தீவில்

இருந்தார். நிறத்தவர்களின்

இவர்

கவர்னராகச்

சல

காலம்

அனுதாபியாகவும் அவர்கள் நலம்

பேணுபவராகவும் இவர் இருந்தார்.

ஸ்மித்

இந்தியர்களின்

குடியேற்றத்தைப்

பெறிதும்

ஆதரித்தார். இக் குடியேற்றத்தால் தோட்ட உரிமையாளர்களின்.

பல பிரச்சினைகளுக்குத்

தீர்வு காண முடிந்தது. அடிமை முறை

ஒழிப்பால் கலங்கிப் போயிருந்த தோட்ட உரிமையளர்களுக்கு
இந்திய மக்களின் குடியேற்றம்
வரப்பிரசாதமாக அமைத்தது.
இங்கிலாந்திலுள்ள மேல் | அதிகாறிககாத் தம் வழிக்குக் கொண்டு

வந்த இந்திய மக்களின் குடியேற்றத்தை
ஊக்கப் படுத்தினார்.
அத்தோடு குடியேதிய இந்தியர்கள் தோட்ட
உறிமையாளர்
களிடம்
மகிழ்ச்சியாக
உள்ளனர்
என்றும்
அவர்களால்
இந்தியர்களுக்கு எவ்விதத் துன்பமும் நேரவில்லை என்றும் மேல்
் அதிகாரிகளை
நம்ப வைப்பதில்
வெற்றியும்
கண்டார்.
- இக்காரணங்களால் தோட்ட உறிமையளர்களிடையே ஸ்மித்தின்

சல்வாக்கு'பெருஇியிருந்த து.

ட

்

ஆங்கிலேயர் காலம்
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போற்ட் லூயி யத்தின் வளர்ச்சியின் பொருட்டு 1840இல்
ஸ்மித் நகரக் கமிட்டி ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். இதுவே 1850இல்

அமைக்கப் பட்ட நகரசபைக் கவுன்சில் (Municipal Council) stem
அமைப்புக்கு முன்னோடியாக அமைந்தது. நகரக் கட்டிடங்களில்
பொதுமக்களின் உறுப்பினர்களும் பங்கு கொள்ள அனுமதிக்கப்
பட்டனர்.

நிமோனியாவால்
சனவரி

3ஆம்

பீடிக்கப் பட்ட ஸ்மித் 1842ஆம் ஆண்டு

நாள் &யிர் துறந்தார்.

வில்லியம் மினார்டு

நவம்பர்

21

ஆம் நாள்

கோம் (William Mynaard Gomm) ererucut

மொரீசியசின் கவர்னராக

நியமிக்கப் பட்டார்.

கோம் பதிவியேற்ற காலத்தில் மொரீசியசில் இந்தியத்
தோட்டத்
தொழிலாளர் குடியேற்றத்துக்குத் தடை விதிக்கப்
பட்டிருந்தது. இத்தடை தோட்ட உரிமையாளர்களை ஓரளவுக்குக்
கலக்கமடையச் செய்திருந்தது.
கோம் பதவியேற்றவுடனேயே
விரைவில்:
இத்தடை
நீக்கப்படும்
என்றும்,
இந்தியர்
குடியேற்றத்துக்கு . விரைவில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும்
தெரிவித்தார். தோட்ட உரிமையாளர்கள் மகிழ்ந்தனர். கோமின்
செல்வாக்கும் இவர்களிடையே உயர்ந்தது.
மிக

ஆனால்,

விரைவிலேயே

கோமின்

செல்வாக்கு

குறைய

ஆரம்பித்தது. இதற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கோமின் மொழிக்
கவர்னராகப்
மொரறீசியசின்
கோம்
அமைந்தது.
கொள்கை...
பதவியேற்ற காலம் வரை பிரஞ்சு ஆட்சிமொழியாசவும் நீதிமன்ற
இருந்து: வந்தது. 1847 சூலை 14ஆம் நாள்
மொழியாகவும்
நள்ளிரவிலிருந்து மொறீசியசின் ஆட்சி மொழியாகவும் நீதிமன்ற
மொழியாகவும்

ஆங்கிலம்

வழங்கும்

என்று

பிரஞ்சு

மொரீசியர்

களிடம் கோம் தெறிவித்தார். கோமின் இம் மொழிக் கொள்கை
- பிரஞ்சு மொரீசியர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. அத்துடன்
அவருடைய

செல்வாக்கு

குறையக்

காரணமாகவும்

அமைந்தது.

மேலும், பல வாணிகத் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் கோமின்
நிருவாகச் சீர்குலைவுக்குக் காரணமாக இருந்தன. 1849 இல் இவர்
பதவிக் காலம் முடிவடைந்தது:

- கோமைத். தொடர்ந்து 1849 இல் ஜார்ஜ் வில்லியம்
<oim_eer (George William கீரு02501) என்பவர் மொரீசியஸ்

... 118 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
. கவர்னராகப் பதவியேற்றார்.

:
1806ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில்

_ பம்பாய் சிவில் சறர்வீசில் இவர் சேர்ந்தார். 1831 ஆம் ஆண்டு வரை
சட்டத் தொடர்பான பணிகளில்
ஈடுபட்டிருந்தாற். 18.35 இல்
இருந்து 7837 வரை இந்தியச் சட்டக்
கமிஷனில் புகழ்பெற்ற
வரலாற்றாசிரியரான பி.பி. மெக்காலேயின் £ ழ்ப் . பணிபுரிந்தார்.
தொடர்ந்து 78471 - 7842 வரை பம்பாயின்
கவர்னராகவும்

இருந்தார்.

்.

கிட்டத்தட்ட

நாற்பது

ஆண்டுகள்

இந்தியாவில்

பணியாற்றிவிட்டு மொரீசியசுக்குக் கவர்னராக 1849 ஆம் ஆண்டு
வந்தார்.

ஆண்டர்சன்
பிரச்சனைகளின்

பதவியேற்றபோ து
காரணமாகக்

மொரீசிய௫இல்

பலவித

குழப்பமான

சூழ்நிலை

ஏற்படுத்தினார்.

இந்நகராட்

உருவாகியிருந்தது.
சட்ட
நுணுக்கங்களில்.
தேர்ந்தவரான
ஆண்டர்சன் சிறிய சிவில் வழக்குகளை
விசாறிக்க மாவட்டம்
தோறும் 'மஜிஸ்டிரேட்டுகளை நியமித்தார
். வழக்குகளை ஜூரி
அமைப்பில் விசாறிக்கும் மூறையையும்
அறிமுகப்
படுத்தினார்.
இம்முறையால் விரைவில் வழக்குகளை
விசாரித்துத் தீர்ப்பு வழங்க
இயலுமென்று
_ நம்பினார். போர்ட் லூயியில் நகராட்சி
முறை

(Municipal Government) sow

சிக்குக்

கவுன்சிலர்கள்

பட்டனர்.

தலைநகர்

நகராட்சியின்

உதவியாகத்

.

துணை

மக்களால்

குலைவராக

மேயரையும்

GC தர் ந்தெடுக்கப்

மேயரையும்

நியமிக்கும்

அவருக்கு

பொ றப்ப

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகராட்சி உறுப
்பினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்
பட்டது. ஆண்டர்சன் காலத்தில் தான்
5 ரூபாய் மற்றும் 70 ரூபாய்

கரன்சி நோட்டுகள் முதன்

உரிமையாளர்கள்

இந்தியத் தோட்டத்

முதலாக

கேட்டுக்.

அச்சிடப்பட்டன. தோட்ட

கொண்ட இற்கிணங்க

'தாழிலாளர்களை

ஆண்டர்சன் அனுமதியளித்தார்.
மொரீசியசின்

வேண்டிய

வளர்ச்சிக்காகத்

இட்டங்களைப்

பற்றி

1,20,000

மொரீசிய௫ல் குடியேற்ற.

ட கதாடர்ந்து

செய்ய

அண்டர்சனிடம் விசாரித்து

விட்டு 18 50 ஆம். ஆண்டு அக்டோபர் மாதம்
ஜேம்ஸ் மெக்காலே

- ஹிக்கின்ஸன் (225
Macaulay Higginson) மொரீசியசின்
... கவர்னறாகப் பதவியேற்றார். இவர் இந்திய இராணு
வத்தில் சில
.... காலம். பணியாற்றியவர். 7440 “இல் பதவியிலிரு
ந்து ஓய்வு

ஆங்கிலேயர் காலம்
கவற்னராகப்

பதவியேற்றவுடன் 'ஹிக்கன்சன்..

179

மொரீசியஸ்

குடிமக்களின் வாழ்க்கை நிலையை அறிந்து வருவதற்காகக் கிராமம்

கிராமமாகச்

சென்றார். பொதுவான

இல்லாததை

இவர்

கொண்டு

கல்வியநிவ மக்களிடையே

கட்டாயக்

கல்வி முறையைக்

வரத் இட்டமிட்டார்: ஆனால், இத் திட்டத்தை

நடைமுறைக்குக்

இதற்கு

உணர்ந்தார்.

கொண்டுவர

முக்கியக் காரணம்,

ிக்கின்சனால்

இயலவில்லை.

இத்திட்டத்தால்

பெரும்பாலும்

இந்தியர்களே பயன் பெறக்கூடும் என்றுவெள்ளையர் : அ-ஞ்சினர்.
ஹிக்கன்சன்
இம்முயற்சியில் தோல்வி
கண்ட
போதிலும்
இந்தியர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை
உயர்த்துவதற்காகப் பல
இட்டங்களைக் கொண்டு வர விரும்பினார்.
.ஹிக்கின்சன்
ஆலயங்கள்

காலத்தில்

அங்காங்கே

சில

கிறித்தவ

கட்டப்பட்டனவேயொழிய : மொரீசியசின் அரசியல்,

சமூக மற்றும் பொருளாதார அமைப்பில் எவ்விதச் சீர் திருத்தமும்
நடைபெறவில்லை.
ஆரம்பத்திலிருந்:
மொரீசியஸ் மக்களின்
செல்வாக்கை இவரால் பெற . இயலவில்லை. இவர் காலத்தில்
பரவிய காலரா நோயின் கொடுமையைக் கட்டுப் படுத்த இயலாம ற்
போனது ஹிக்கின்சனின் செல்வாக்கு குறைய முதற் காரணமாக

- அமைந்தது.

7857.

ஆம். ஆண்டு

செப்தம்பர்

1720ஆம்

நாள்

ஹிக்கன்சன் பதவிக்காலம் முடிய செப்தம்பர் 27 ஆம்
நாள்
.. வில்லியம் ஸ்டீவன்சன் (941/2 50௭01) என்பவர் கவர்னராக
-நியமிக்கப் பட்டத்
ஸ்டீவன்சன்

வில்லியம்

ஜமாய்க்காவில்

ஒரு

தோட்ட

.. உறிமையாளறின்... மகனாகப் பிறந்தவர். ஸ்டீவன்சன் இரக்கக்
கூர்மையும், எடுத்த காறியத்தில் தெளிவான
“குணமும், புத்திக்
கவர்னர் என்று அன்சன் என்பவர்
கருத்தும் உடைய சிறந்த
குறிப்பிடுவார். கவர்னராகப். பதவியேற்றதும் இவர் ஆற்திய
முதலாவது உரை. தோட்ட உறிமையாளர்களுக்கும் பிறருக்கும்
எல்லாவகைகளிலும். நம்பிக்கை. அளிப்பதாக இருந்தது. இந்தியர்
- குடியேற்றம், அஞ்சல் வசதிகள், ,பூகைவண்டிம்.. போக்குவரத்து;
a மாவட்ட மருத்துவமனைகள் மற்றும் - காவல்துறை இராயல்

seg

ஆகியவற்றில் ஏற்படுத்தப்பட_ (வேண்டிய சீர்திருத்.
்

்

$ட்சிக்காலத் ..

eet

2 ma

120 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

. இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் குடியேற்றத்திலும்,

அவர்களின் நலனிலும் ஸ்டீவன்சன் மிகுந்த அக்கறை காட்டினார்.

அதிகாறிகளுக்கு

எதிராகப் புகார் வந்தபோதெல்லாம்

தாமே

நேரடியாகச் சென்று
விசாறித்துக் குறைகளைப் போக்கினார்.
அனாதை இல்லம் ஒன்றை நிறுவி 200 இந்திய அனாதைகளுக்குப்
பாதுகாப்பு

வழங்கினார்.

தீவில்

வாழ்ந்து

வந்த

அனைத்து

இந்தியந்களுக்கும் சட்டத்தின் மூலம் பாதுகாப்பு அளிக்கப் பட
வேண்டும் என்பதில் அதிக ஆர்வம்
காட்டினார். 1847இல்
நீதிமன்றங்களிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிரஞ்சு மொழியை மீண்டும்
கொண்டுவர இங்கிலாந்து அரசுக்குப் பொதுமக்கள் சார்பாக மனு
ஒன்றை அனுப்ப ஸ்டீவன்சன் அனுமதித்தார்.
ஆங்கிலத்தோடு
பிரஞ்சு மொழியும் நீதிமன்ற மொழியாக வழங்க அனுமதிக்குமாறு
இம்மனுவில் மொரீசியஸ் பொதுமக்கள் வற்புறுத்தியிருந்தனர்.

சிலகாலம் நோயுற்றிருந்த ஸ்டீவன்சன்
சனவரி

9ஆம்

நாள்

மரணம்

அடைந்தார்.

1863 ஆம் ஆண்டு
ஹென்றி

பார்க்லே

(ணு 1149) என்பவர் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இவர்
கவர்னராகப்
பதவியேற்றபோது
பலவிதமான
பிரச்சினைகளைச்
சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. முக்கியமாக
மொரீசியசில் குடியேறிக்
கொண்டிருந்த தோட்டத் தொழி
லாளர்கள்

தோட்ட

உரிமையாளர்களால்

சரியாக

படவில்லை என்றும், வாக்குறுதி அளித்தபடிக்கூலி
. படவில்லை என்றும், குடியேறுவோர் நலனுக்கென

பட்ட

பாதுகாவலர்

(016007 ௦7

நடத்தப்

கொடுக்கப்
நியமிக்கப்

பாமார்ஜவாடு), சட்டப்படி

குடியேறுவோர் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கவில்லை என்றும் பல
குறைகள்
பாரக்லேயிடம் எடுத்துக் கூறப்பட்டன. ஆங்கிலேயக்
குடியேற்ற
நாடுகளில்
பணிபுரிந்து
அனுபவம்:
பெற்ற
பார்க்லேயுக்கு
இந்தியத்
தோட்டத்
தொழிலாளர்கள்
குடியேறியவர்கள் என்கின்ற முறையில் ஒரளவுக்கு வ௪ 'தியாகவே
மொரீசியசில் வாழ்வதாகப் பட்டது. மேலும், பிர
குடியேற்ற
"நாடுகளில் குடியேதிய இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்களை
ட ஓரளவுக்குப். பொருளாதார நிலையிலும் சமூக நிலையிலும்
,தவர்களாக இருப்பதாக

கமில் மொரீசியஸ் இந்தியத்

அவர் கருதினார்.

a

இவ்வாறி

.

குறைபட்டுக்

' ஆங்கிலேயர் காலம் 121
கொள்வதற்ற்கு. என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்லே

வியப்படைந்தார்.

பார்க்லேயின் நிருவாகத் இறமைக்குச் சவாலாக
7866
மொரீசியஸ் பகுதிகளில் மலேரியா மிக வேகமாகப்
திசம்பரில்
நகரங்கள்
பம்பிள்மூஸ் ஆகிய
லூயி,
போர்ட்
பரவியது.
இத்தொத்து நோயினால் மிகவும் பாதிக்கப் பட்டன. கிட்டத்தட்ட
32000 பேர் இந்நோயினால் மடிந்தனர். அவசரக்கால நடவடிக்
கையாகப் பல மருத்துவ மனைகள் ஆங்காங்கு தொடங்கப் பட்டன.

பெரும்பாலான மக்கள்
நாட்டின் எல்லாப் பகுதிகளிலிருந்தும்
மற்றும் ப்ளெயின்
மொரீசியசின் மத்திய பகுதிகளான மோகா
வில்லியம்ஸ் பகுதிகளுக்குப் புகலிடம் தேடி. வந்தனர். கடலோரப்
பகுதிகளில் மாளிகைகளில் வாழ்ந்த ஐரோப்பியத் கோட்ட

உரிமையாளர்களும் நோய்க்கு அஞ்சித் தீவின் மத்திய பகுதிகளில்
குடியேறினர்.
தொகையில்.

1867 ஆம் ஆண்டில் போர்ட் லூயி நகர மக்கள்
இந்நோயால்
பேர்
பங்கு
ஒரு
நான்கில்

மரணமடைந்தனர்

தொத்து

என்று வரலாற்றூசிறியர்கள் கூறுகின் றன்”.

நோயைத்தொடர்ந்து

1 86 8ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11,

72 ஆகிய நாள்களில் மொரீசியஸ் கடும் புயலுக்கு உள்ளானது.
பயிர்களும் ... கட்டிடங்களும் இரயில் தடங்களும் .கறித்துவ
இப்புயலால் பெறிதும் பாதிக்கப் பட்டன. பலர்
ஆலயங்களும்
உயிரிழந்தனர். 1865 ஆம் ஆண்டு பிப்ருவரி 12 ஆம் நாள் வீசிய
புயலைவிட இப் புயலால் அரசுக்குப் _பெருத்த பொருள் இழப்பு
ஏற்பட்டது. இச் சமயத்தில் இந்தியாவின் பல நகர்ப் பகுதிகளும்
கடும்புயலாலும்

பெரு

வெள்ளத்தாலும்

பாதிக்கப்பட்டன.

குறிப்பாகச் சென்னை நகரமும் வங்காளத்தின் பெரும்பகுதியும்
இயற்கையின் இச்£ற்றத்துக்கு ஆளாகிப் பல பிரச்சினைகளுக்கு
முக்கியமான
உள்ளாயின. குறிப்பாக உணவுப் பற்றாக்குறை
இப்பற்றாக்குறை
எடுத்தது.
விசுவரூபம்
பிரச்சனையாக
மொரீசியசையும்

பெருமளவில்

பாதித்தது.

மொரீசியஸ்

இந்தியாவிலிருந்து அப்போது ௮றிசி இறக்குமதி செய்து
கொண்டிருந்தது... இந்தியாவில். ஏற்பட்ட பற்றாக்குறையின்
அறிசி விலை ஏறியது. இவ்விலை
காரணமாக மொரீசியசில்
அவதிக்குள்ளாயினர். மேலும்,
மக்கள்
ஏற்றத் தால் மொரீசியஸ்
சென்னை மற்றும் வங்கப்
பெருவெள்ளத்தின் காரணமாகச்

“2a Cartapg ed
ட

பகுதிகளில்
ரர.
கஷ்டமான. சூழ்
ள்
இந்Bury senor மொரறீசியசில் குடியேறக் கட்டாயப்படுத்தின.

பல

பார்க்லோரின் பதவிக்காலம் முடிந்தவடன் 1870இல் செல்பி
“ஸ்மித்
என்பவர் கவர்னர் பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டார்.
1871ஆம்
அண்டு
பிப்ருவரித் தங்கள் ஆர்தர் சார்லஸ்

ஹாமில்டன்

கார்டோன்

(காம்மா - நேதா

Hamilton Gordon)

என்பவர் கவற்னறாக நியமிக்கப்பட்டார்.
இவர்
7829இல்
இலண்டனில் பிறந்தார். பல்கலைக் கழகப் படிப்பு முடிந்து சிறிது
காலம் தந்தையாரின் தனிச் செயலாளராக இருந்தார். “ பின்னர்
1854 முதல் 7857 வரை பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார
்.

எதையும் வெளிப்படையாகப் பேசும் இயல்பும், அநீதியைச் சாடும்
பண்பும் உடையவர் இவர். தான் ஓர் ௮ங்கிலேயராக. இருந்தும்
பிரஞ்சு மொழியையும் பண்பாட்டையும் வளர்ப்பதில் மிகுந்த
அர்வம் கொண்டிருந்தார். தீவில் எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்சின்
ற
மொழிம 5
பிரஞ்சு விளங்க வேண்டும் என்று கருதினார்.
மொரீ£டஸ் மக்கள் பயனைடையும் வகையில் பல்வேறு இட்டங்கள்

இவறிடம்இருந்தன.

.

. மொறீகியசில் "குடியேறிய
இந்தியர்களுக்கு
வளமான
வாழ்க்கையை . அமைத்துக் கொடுக்கக் கார்டோன் பாடுபட்டார்.
குறைந்தது
பத்து
ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகாவது
தம்தாய்
நாட்டுக்குச் செல்ல
இந்தியர்களுக்கு வசதி செய்து தரப்பட
வேண்டும் என்று
வற்புறுத்தினார். பணிக்கேற்ற ஊஇயம்

.... வழங்கப்படுவதோடு,

ஸு

'அவவூதியம் ஒழுங்காகவும்

வழங்கப்பட

வேண்டும்" என்று
வற்புறுத்தினார். தோட்ட உரிமையாளர்
களோடு தொடர்புடைய எவரும் நீதிமன்றத்தில் நீ'திபதியாகப்
ட பணியமர்த்தப்படக்கூடாது. என்றும் வலியுறுத்தினார். இவரது
... பதவிக்.
காலத்தில் தான்
பென்ரோஸ்
மூல்யன்
குழு
re அமைக்கப்பட்டது.
இக்குழு
187 3இல் _ அமைக்கப்பட்டது.
3 872இல்

மொரீசியஸ்.

CG காட்ட

- உறிமையாளர்களின்

வண்டுகோளுக்கிணங்க
இராயல் விசாரணைக்குழு (Royal
Commission of Enquiry) அமைக்கபட்ட து. ர
ர.
க

17. வரவேற்றாற்,.
ie மூன்றாண்டுக்

சாலம். மட்டுமே

Suef

சல்

|

. ஆங்கிலேயர் காலம்.

வெறுப்புக்குள்ளாகவில்லை.

ஆனால்

தனிப்பட்ட

கார்டோன்

நாட்டை

வெறுத்தார்.

மொறீசியஸ்
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முறையில்
்காம்

வசிப்பதற்கேற்ற இடம் தீவில் எங்குமேயில்லை என் று நினைத்தார்.

அத்துடன் சுகா காரமும் அழகும் இல்லாத வாழ்க்கையை நரக
வாழ்க்கையாக எண்ணினார். ஒரு மனிதன் ம .ற்றொரு மனிதனை
அடிமையாக நடத்துவதை அவர் மனம் ஒப்பவில்லை. சமூக ம ற்றும்

பொருளாதார
நிலைகளில்
இந்தியச்: சமுதாயம்
தாழ்ந்து
கிடந்ததை
மத
நம்பிக்கை
உடைய
அவரால்
பொறுக்க
முடியவில்லை. எல்லோரும் ஓர்.
இனம், இனவழி , ஒரு மனிதச்
சமுதாயம் மற்றொரு சமுதாயத்தால்
சுரண்டப்படுவ 'து மனித
அநாகறிகம் என்ற கருத்து உடையவாரகக் கார்டோன் இருந்தார்.
ஏழைகளின் வியர்வையில் வளமான
வாழ்க்கையை
அமைத் துக்
கொண்ட
தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
அவர்களுக்குறிய
ஊதியத்தைக்
கொடுக்காதது
அவர்
மனத்தை
வருத்தியது.

இக் குறை

usr sg

Gar

17875அம்

அண்டு

கார்டோன்

தம்

பதவியை விட்டு விலகினார்.

கார்டோனுக்குப்
Purves

மஜா).

,நியமிக்கப்பட்டார்.
கார்டோனின்

குழுவின்
1875ஆம்
7872ஆம்

அறிக்கை.

பின்னர் ஆர்தர் புர்வ்ஸ் பைரெ (கரய்பா
என்பவர்
மொரீசியஸ்
கவர்னராக

காலத்தில்

அமைக்கப்பட்ட

இவருடைய

ஆட்சிக்

ஆண்டு
நவம்பர்
திங்களில்
ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட ஃப்ரேர்

(Frere and Williamson Commission)
சட்டத்தை

இவர் நடைமுறைப்

இந்தியாவிலிருந்து
முன்னேற்றம்

அதாவது

வெளியிடப்பட்டது.
வில்லியம்சன் குழு

3 Salss5 புதிய தொழிற்

படுத்தினார்.

குடியேறியவர்களின்

ஏற்பட்டது.

பென்ரோஸ்

காலத்தில்

அத்துடன்

இதன் விளைவாக

பணிநிலையில்

சட்டத்தின்

சிறிது

பாதுகாப்பும்

ஓரளவுக்குக் கிடைத்தது. மேலும், சர்க்கரை ஆலைகளில் ஒப்பந்தத்
தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கென வீடுகள் கட்டிக் கொடுப்பதின்
் பொருட்டும் . அவற்றைப்
பராமறிப்பதன்
பொருட்டும்
பல

சட்டங்கள் இவர் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டன. இச்சட்டங்கள்
பைரேயின்

செல்வாக்கை

ஒப்பந்தத்

தோட்டத்

உயற்த்தின. 7877இல் இந்து

முதலாகப்

போர்ட் லூயியில் கலகம்

a

பொதுவாகப்

தொழிலாளர்களின் நடுவே
முஸ்லீம்களிடையே முதன்

124 மொரீசியஸ்தமிழரும் தமிழும்

:

ஏற்பட்டது. சமயத் தொடர்பான இக்கலகத்தைக் காவலர்களின்
உதவியுடன் பைரே மிகச் சாதுரியமாகத் தீர்த்து வைத்தார். அதே
ஆண்டு வீசிய கடும்புயலினால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட பேறிழப்பையும்
தம் திறமையால் ஈடுகட்டினார். 1878ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 31ஆம்

நாள்

பைரே

மொரீசியஸ்

கவர்னர்

பதவியிலிருந்து

ஓய்வு

பெற்றார்.

பைரேயைத்

(Georges

தொடர்ந்து

ஜார்ஜஸ்ஃபெர்குசன்

Ferguson Bowen) eréruauy 1879 gui

- மொரீசியசின்

போவன்

4ஆம் நாள்

கவர்னர் ஆனார். இவர் தமது நிருவாகக் காலத்தில்

பைரே
செயற்படுத்திய தொழி .ந்சட்டத்தை மேலும் பயன் தரும்.
வகையில்
நடைமுறைப்படுத்தினார். ஏனைய கவர்னர் களைப்
போலல்லாமல் மொறீசியசின் கல்வி வளர்ச்சியில் பெரும் அக்கறை
காட்டினார் போவன். அரசு அலுவலில் ஈடுபடுவத ற்கு முன்னர் பல
காலமாகத்

தாம் ஈடுபட்டிருந்த

நெருங்கிய

தொடர்பு

மேம்பாட்டிற்கென

கல்வி நிறுவனங்களோடு

இதற்குப்

பெரி தும்

மொரீசியஸ்

உதவியது.

நிறுவனத்தை

Institute) DaMerng.
மொரிசயசிலுள்ள பல
கல்வியாளர்களும் கூடும்
சந்திப்புக் கூடமாக
அக்காலத்தில் விளங்கிய து.
போவன்
விடுப்பிலேயே
இருந்தபோது

கூடிய

அறிவ

(Mauritius

அறிஞர்களும்,
இந்நிறுவனம்

தம் பதவிக் காலத்தின்போது
பெரும்பாலும்
இருந்தார். இவ்வாறு இவர் நீண்ட கால விடுப்பில்
ஃப்ரெடறிக் நேபியர் ப்ரூம் (Frederick Napier

001௦) என்பவர்: கவர்னர் பொறுப்பில் அமர்.த்தப்பட்டார். இவர்
1877இல் இங்கிலாந்திலிருந்து குடியேற்ற நாட்டுச் செயலராக
மொரறீசியசுக்கு வந்தார். 1882 இசம்பறில் இவர் பதவி விலக ஜான்

- போப் ஹென்னசி

(John Pope

11)

என்பவர்

7884ஆம்

ஆண்டு சனவரி முதலாம் நாள் கவர்னர் பதவியேற்நார்.

.

ஹென்னசி

அரசியலோடு

-புடையவர். _ பலமுறை

இவர்

இருந்தார்.

மிகவும்

நெருங்கிய தொடர்

இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற

பல

ஆங்லைக்

உறுப்பினராக

குடியேற்ற நாடுகளில்

பணியாற்றியிருந்ததால் மக்களிடையே. செல்வாக்கைப். பெந்தி
தார்.
ப்ப
க்ரோ
மக்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்ற
க இருந்தார்.
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@ |ஹன்னச தம் பதவிக்காலத்தில் மொரீசியஸ் நாட்டிலேயே
மி றந்து.
வளர்ந்த மொறீசியர்களைப் பல முக்கியமான அரசு
பதவிகளில்
நியமித்தார். இதனால் ஆங்கில அதிகாறிகளின்
பகையைப்பெறிதும் சம்பாதித்துக் கொண்டார். போவன் மற்றும்
நேப்பியர் ப்ரம்
காலங்களை விட இவருடைய
காலத்தில் .
மொரீசியஸ்

அரசின்

எல்லா

வசதிகளையும்

மொரீசியர்கள்

அனுபவித்தனர் எனலாம். நேப்பியர்
ப்ரூம் மக்களால் தேர்ந்
தெடுக்கப்பட்ட அரசுக் கவுன்சிலுக்கு ஆதரவாக இல்லை. ஆனால்
ஹென்னசி இதனை ஆதரித்தார். மொரீசியன் அரசியல் அமைப்பில்
இருத்தங்கள் வேண்டி ஹென்னசி கவர்னராகப் பதவியேற்பதற்கு
- முன்னரே

மொரீசியஸ்

மக்களால் நாட்டரசுச்

செயலருக்கு

($60161210/ 01 50816) அனுப்பப்பட்ட மனுவின் மேல்
எடுக்க

ஏற்பாடு

செய்தாற்.

செயலர்

இம்மனுவை

நடவடிக்கை
நிராகரித்த

போதிலும்.
மக்கள்
செயலர்
மீது அரசியல்
அமைப்புத்
டு தாடர்பான இருத். தங்களின் பொருட்டு வைத்திருந்த ஆழமான
நம்பிக்கையை எடுத்துரைத்தார். லார்டு டெர்பி (1௦4100) என்ற
அச்.

செயலர்

௮ம்

மனுவை

ஏற்று

அரசியல்

அமைப்பில்

சல

இருத்தங்களைக் கொண்டு வந்தார். குறிப்பாகப் புதிய அரசியல்
அமைப்புத்: தொடர்பாகப்
புதிய
தேர்தல்
குழு
ஒன்று
அமைக்கப்பட்டது.

இக்குழு வோட்டுரிமைத் தகுதிகளை விரிவாக

ஆராய்ந்தது. அப்போது மிகக் கூடுதலாக இருந்த சில தகுதிகளைக்

குறைக்கும்படி

கவர்னர் ஹென்னசி தேர்தல் குழுவுக்குத் தம்

கருத்தைத் தெரிவித்தார்.

அவர் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு

இந்திய வாக்காளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் வோட்டுரிமைத்
தகுதிகள் குறைக்கப்பட்டன.
இதன் எதிரொலியாக 1886ஆம்
ஆண்டு

சனவறித்

அதிகாரிகளுக்கு

தங்களில்

இணையாக

நடைபெற்ற

மக்கள்

தேர்தலில்

செல்வாக்கு

அங்கில

பெற்ற

சல

முன்னணி மொரீசியர்களும் தேர் தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
இத்தேர்தல் மக்களின் ஆழ்மனத்தில்
புதையுண்டு கிடந்த
இனவேற்றுமை

உணர்வுகளைத்

தூண்டிவிட்டது

Bear. ud ஆங்கில அதிகாறிகள் ஹென்னசியை
இத்தேர்தல் காரணமாக அமைந்தது.

என்று

பலர்

வெறுப்பதற்கு

ஆங்கில அதிகாறிகள் ஹென்னசியை வெறுத்தற்கான பல
காரணங்களுள். முக்கியமான காரணமாகக் கு ,நிப்பிடத் தகுந்தது
eee forpre
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a
de

126 பெணிசிமஸ்.தமிழரும் தமிழும் _
என்றஅவரது அணுகுமுறையாகும். 1884இல் இராயல் கல்லூறி
பறிசளிப்பு
விழாவில்
திறந்த
-மனத்துடன்
மொரீசியஸ்
அதிகாறிகளின்
தன்னம்பிக்கையையும் நிருவாகத் இறனையும்
ஹென்ன?ி வியந்து. உரைத்தது பல ஆங்கில அதிகாறிகளை அவர்
மீதுபகைகொள்ளத் தூண்டியது. தாம் கவர்னராக இருந்த காலம்
முழுவதும் மொரீசியஸ் அதிகாரிகள் ஆங்கில அதிகாரிகளைவிடத்
திறமைமிக்கவர்கள் என்பதை
கவனமாக இருந்தார் என்று

எல்லோருக்கும் காட்டுவதில் அவர்
வரலா ற்PEROT

குறிப்பிட்டுக்

கூறுவர்.
இரண்டாவது
காரணம், பழைய
ஜறரீஷ் கத்தோலிக்கத்
துவத்தின்
மீது
ஹென்னசிக்்கிருந்த
மிகுதியான
ஈடுபாடு.
. ஆங்கிலேயர் இதனை வெறுத்தனர். இறித்தவ ஆலயங்களுக்கென
ஒதுக்கப்பட்ட
பணப்பங்கீட்டுத்தொகை
சறியான முறையில்
ஆலயங்களுக்கு
வழங்கப்படவில்லையென்றும்,
கவர்னர்
இப்
பங்கீட்டு
முறையில்
ஆவன
செய்யவேண்டும்
என்றும்
மொரீசியர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர்.
ஹென்னசி மொரீசியர்

களுக்கு ஆதரவாக இப்பங்கீட்டு முறையில் நடந்து கொண்டார்.
மூன்றாவதாக

வில்லியம்

நியூட்டன்

என்பவரோடு

இவருக்கிருந்த தொடர்பைக் குறிப்பிடலாம். வில்லியம் நியூட்டன்
ஒர் அரசியல்
கட்சியைச் சேர்ந்தவர். அவரோடும் அவருடைய
நண்பர்களோடும்
ஹென்னசிக்கிருந்த
நட்புறவை
ஆங்கில

அஇகாறிகள் பலர் எதிர்த்தனர்.
எந்த அரசியல் கட்சியையும்
சாராத கவர்னர் ஓர் அரசியல் கட்சிக்கு ஆதரவாக இருப்பதும்
அவ்வரசியல் கட்சித் தலைவர்களுடன்
நட்புறவு
வைத்துக்
கொள்வதும் கண்டிக்கத் தக்கன என்றனர்.
இந்நிலையில்,

துக்கான

புதிய அரசியல் அமைப்பின்படி சட்டமன்றத்

பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இத்தேர்தல் முடிவில்

. கிளிப்போற்டு லாயிட் என்ற குடியேற்ற நாட்டுச் செயலருக்குப்
பதிலாகப் புதிய
செயலர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார். லாயிட்
பெரும்பாலான மொரறீசியர்களின் சமயத்தையும் .இன த்தையும்:
:

"வெறுத்து வந்தவர். தோல்வியைக் தாளமுடியாத

. அதகாறிகளுடன்
6
தயையும்

படிச்

லாயிட் ஆங்கில

இணைந்து ஹென்னசியின் அரசியல்
கொள்கையையும்
எதிர்த்தார்.

சட்டமன்றத்துக்குக்

அமைப்பு
அவர்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட

—

;

ஆங்கிலேயர் காலம்
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நான்கு.
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ஆண்டெல்மெ எம்.
பிளானெல், ஜே.டி.
கொறியோலிஸ், முனைவர் போகியற்டு
என்பவர்கள் ஹென்ன௫ிக்கு எதிராக ௮ 'றிக்கை ஒன்றை நாட்டரசுச்
செயலருக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ஹென்னசியின் நிருவாகம்
குOnna
விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று அவ்வறிக்கையில்
வற்பறுத்தப்பட்டிருந்தது.

ஹென்னசியின் .
காலத்தில்
மொர்சியஸ்
பிரான்ஸ்
நாட்டிலிருந்து குடியேறிய சில பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கு மட்டுமே
உரியது.

என்ற

மனோநிலை

திலவியிருந்தது.
முயற்சித்தார்.

ஐரோப்பியர்கள் . மத்தியில்

ஐரோப்பியர்களுக்கு

இந்தியர்களுக்கும் தாய்நாடாகும்
விரும்பினார்.

செய்து

மாற்ற

இவ்வெண்ணத்தை
மொரீசியஸ்,
எனவே,

என்பதை

பிரஞ்சுக்காரர்கள்

ஹென்னசி
மட்டுமின்றி

அவர் வலியுறுத்த
மொரீசியசை ஆட்சி

கொண்டிருந்த காலத்தில் சென்னையிலிருந்து குடியேறிய

தமிழ்க்

குடும்பத்தைச்

ஞானாதிக்கராயன்

சேர்ந்த

அருளானந்தர்

பிரபல

வர்த்தகரான

என்பவரைச்

சட்டசபை

அங்கத்தினராகப் பதவி அமர்த்தினார். இரு. ஞானாதிக்கராயன்
நல்லவராக இருந்தாலும் அவரது நியமனம் பிரஞ்சு சமூகத்தின்

உயர்வுக்கு இழிவு தருவதாக
அமைந்துவிட்டது. என்று பல
ஐரோப்பியர்கள் கருதினர். ஹென்னசி ஐரோப்பியர்களுக்கிருந்த
தவறான
எண்ணங்களை
மாற்றி
இந்தியத்
கோட்டக்
தொழிலாளர்களோ அல்லது சீனர்களோ அரசியல் அஆ தாயம் தேடி

நாட்டில்
குழப்பம்
pode
தெளிவுப்படுத்தினார்.

ல தல்

அல்லர்

என்பதைத்

ஹென்னசியைத் தொடர்ந்து ஹ்முபர்ட் எட்வர்டு ஹென்றி

Qeotrefivanis
ஆண்டு

(Hubert Edward Henry Jenningham) 7894ஆம்

மொரீசியசின்

முன்னரே
7887ஆம்
7892இல்

கவர்னர்

ஆனார்.

பதவியை

ஏற்பதற்கு

ஜென்னிங்காம்.
குடியேற்ற நாட்டுச் செயலராக
ஆண்டு
மொரீசியசில்
நியமிக்கப்பட்டி ருந்தார்.
சார்லஸ் லீ இல்லாத சமயத்தில்
லெப்டினண்ட்

கவர்னராக ஆக்கப்பட்டார்.

இவ்வாண்டு

ஏப்ரல் இங்கள்

29ஆம்

நாள் வீசிய. சூறாவளிக்
காற்றினால் மொரீசியஸ் பெறிதும்
: பாதிக்கப்பட்டது. பூயலினால் .பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ
- ஜென்னிங்காம் மேற்கொண்ட
நடவடிக்கைகள்
எல்லாத்

728 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும் _
தரப்பினராலும் வெகுவாகப் பாராட்டப்பட்டன. இப்புயலினால்
7100 பேர் உயிரிழந்தனர்.
மாதாக் கோயில்களும், சர்க்கரை

ஆலைகளும்,
அரசுக்
கட்டிடங்களும்
பெரும் சேதத்திற்கு
உள்ளாயின. வீடுகள் நாசமாயின. அழகிய பம்பிள்மூஸ் தோட்டம்
காடாகத்
தோற்றமளித்தது.
துறைமுகத்தில்
கப்பல்கள்
தரைதட்டி நின்றன. சில கப்பல்களின் பாய்மரங்கள் ஓடிந்து
சாய்ந்தன, இந்நிலையில் ஜென்னிங்காம் மிகத் திறமையுடன்
எல்லாப் பிரச்சினைகளையும் சமாளித்தார்.
ஜென்னிங்காமின்
இத்திறமைக்கு அளிக்கப்பட்ட விருதே கவர்னர் பதவி என்பர்.
ஜென்னிங்காம் புயலினால்
ஏ பட்ட சேதங்களைச் சர் தூக்கி
மொரீசயசைப்
புனர்நிர்மாணம்
செய்வதில்
ஈடுபட்டார்.

புயலினால்
பெருத்த நஷ்டத்திற்குள்ளான தோட்ட உறிமை
யாளர்களுக்குப் 'புயல்காலக் கடன்” (116 110725 1,02௦) அளிக்க
ஆங்கிலேய அரசின் ஒப்புதலைப் பெற்றார்.
ஏனைய
கவர்னர்களைப்
போலல்லாமல் _.ஜென்னிங்காம்
தோட்ட உரிமையாளர்களின் ஆதரவாளராக இருந்த
ார் என்றே

கூறலாம். இவர் 7897ஆம் ஆண்டு வரை கவர்னராக இருந்தா
ர்.
இவர் காலத்தில் இந்திய அரசு மொரீசியஸ் சர்க்கரையின்
 மீது
இறக்குமதி வரியை விதித்தது. இதன் விளைவாகச் சர்க்கரையின்

விலை மிகவும் Gan றந்து போயிற்று. இவ்விலைக் கு றவினால
்

கோட்ட
உரிமையாளர்கள்
மிகவும்
பாதிக்கப்பட்டனர்.
இப்பாதிப்பால் சர்க்கரை ஏற்றுமதியை மட்டுமே நம்பி
வாழுகின்ற

இந்தியத் தோட்டத்
ஜென்னிங்காம்

தொழிலாளர்கள்

உணர்ந்தார்.

அல்லலுறுவர் என்பதை

7896ஆம் ஆண்டு தவம்பற் 24ஆம்

“தாள் இந்திய அரசின் புதிய வரிச் சுமையால் 250,000 இந்த
ோ
மொரீசியர்களும்

ஏராளமான

இந்தியத்

இ .தாழிலாளர்களும்

நலிவடைவர்

என் றும்.

தோட்டத்
தொழிலாளர்

களிடையே வறுமை நிலவ இவ்வறிச்சுமை காரணமாகலாம
் என்றும்
தாட்டரசச் செயலரிடம் வாதாடி இந்ே ,தா மொரீசியர்கள்
 மற்றும்
இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் நலன்
கருதி

இந்திய

அரசோடு

கலந்து

பேச

வேண்டிக். கொண்டார்.

"மொறிசியசிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும் இச்சர்க்கரைக்கு இறக்குமதி
பிலிருந்து

விலக்களிக்க ஆவன செய்ய - வேண்டுமென்றும்
கொண்டார். இந்தோ 'மொரீசியர்களின் பொருட்டும்
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பொருட்டும் ஜென்னிங்காம்
தொழிலாளர்களின்
.,தோட்டத்
ஐரோப்பியத் தோட்ட
இறங்கியிருந்தாலும்
இம்முயற்சியில்

இவரது முக்கிய நோக்கமாக
உறிமையாளர்களின் நலனே
மொரீசியர்கள்
இந்தோ
இருந்தது எனலாம். குறிப்பாக
இருந்தார்.

பெறுவதற்கு ஜென்னிங்காம் எதிராக

- வோட்டுரிமை

முன்னேற்றத்தைச்

இந்தியர்களின்

விரும்பாமல்

சிறிதும்

தம் குநிக்கோளாகக்
சிறுமைப்படுத்துவதையே
அவர்களைச்
எல்லாவகையிலும்
என்பவரை
கயுபர்ட்
ஜார்ஜ்
கொண்டிருந்த

இவர் ஆதரித்து வந்ததும் இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசியலில்

ஆர்வம் உடைய

ஜென்னிங்காம்

வரலாற்

நியலிலும் அதிக ஆர்வம் உடையவராக இருந்தார். 189 1ஆம்
ஆண்டிலேயே மொரீசியசின் முழு வரலாற்றை எழுதுவதற்கென

-

குழுவொன்றை நியமித்திருந்தாற். “51003 160825. வா 116.
ந போர்06 a I’ adresse des Mauriciennes” என்ற நூலை 1896ஆம்
ஆண்டு - வெளியிட்டார்.

7897ஆம்.

ஆண்டு

டிரினிடாட்டின்

கவர்னராக இவர் நியமிக்கப்பட்டார். '

ஜென்னிங்காமைத்

தொடர்ந்து

ட்டம்

சாற்லஸ்

புரூஸ் * (21

..

ஆனார். இவர் 1836இல் வங்காளத்தில்
$ாம05) கவர்னர்
பிறந்தார். இலண்டன் இங்க்ஸ் கல்லூறியில் சில காலம் சமஸ்கிருதப்
பேராசிரியராகப் பணியாற் ,நினார். 1868ஆம் ஆண்டு மொரீசியஸ்

இராயல் கல்லூறியில் ரெக்டராகப் பணிக்கு அமர்ந்தார். 1879ஆம்
ஆண்டு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநராக இலங்கைக்கு வேலை மாற்றம்
செய்யப்பட்டார்.

. திரும்பினார்.

7883ஆம்

மீண்டும்

இங்குக்

குடியேற்ற

அண்டு

மொரீ?சியசுக்குத்

செயலராக

நாட்டுச்

நியமிக்கப்பட்டார். பின்னர் 1 5885இல் இருந்து 2897 வரை
பிரிட்டிஷ் கயானாவின் லெப்டினண்ட் கவர்னராக இருந்தார்.

7897ஆம்

கவர்னறராகப்

ஆண்டு மே தங்கள், முதலாம் நாள் மொறீசியசின்
பதவியேற்றார்.

4

7907ஆம் ஆண்டு தென் ஆப்பிறிக்காவிலிருந்து இந்தியா
- கொண்டிருந்த மகாத்மா காந்தி போர்ட் லூயி
இரும்பிக்

துறைமுகத்தில் தங்க

நேர்ந்தது. மொரீசியசில் வாழ்ந்து வந்த

இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் அவல நிலையைத் தம்பு

நாயூடு என்பவர்
- இத்தருணத்தைப்

மகாத்மா காந்தி
கேட்டறிந்த
மூலம்.
எண்ணினார்.
ள
கொள்
த்திக்
பயன்படு

:
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, பொரீசியஸ் தமிழரும்
தமிழும்
மகாகமாவின்
வருகையைக்

கேள்வியர்[DD கவர்னர் புரூஸ் அவரை த்
தம் மாளிகையில் விருந்தினராகத் தங்கக் கேட்டுக் கொண்டார்.
_மகாத்மாவும்
ஒப்புக்
கொண்டார்.
மொரீசியஸ்' நாட்டின்

- அரசியலைப்

பற்றியும். இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளிகளின் '

_ தலை பற்றியும்

இருவரும் விவாதித்தனர். இவ்விவாதத்தைத்

, தொடர்ந்து புரூஸ்
சமஸ்கிருத மொழியில் தமக்கிருந்த பல
ஐயப்பாடுகளை
மகாத்மா
காந்தியிடம் கேட்டுத். தெறிந்து
கொண்டார். புரூகம் மகாத்மாவும் ஒரு நாள் இரவு முழுவதும்
சமஸ்கிருத
இலக்கியங்கள் 'பற்நிய
சர்ச்சையில்
ஆழமாக
ஈடுபட்டிருந்தனர்.
சமஸ்கிருத
மொழியிலுள்ள
அதர்வண

வேதத்தையும்

நளதமயந்தி

மொழிபெயர்த்தவர்

பீட்டர்ஸ்பர்க்

கதையையும்

என்பது

அகராதியின்

புரூஸ் ஆங்கலைத்தில்

குறிப்பிடத்தக்கது.

(ஸ்ம

Petersburg

செயிண்ட்

Dictionary)

பதிப்பாசிரியர்களுள் புரூசம் ஒருவர் என்பதும் இங்கு நினைவுகூரத்

தக்கது...

-புரூசை ஒரு சிறந்த அரசியல்வாஇ என்றோ நிருவாகத் இறமை
படைத்தவர் என்றோ கூற முடியாது. இயற்கையும் இவரது
நிருவாகம்
சரிவர நடைபெற ஒத்துழைக்கவில்லை எனலாம்.
மலேரியஈு
பிளேக்
போன்ற
தொத்துநோய்கள்
மனித
உயிறிழப்புகளுக்குக் காரணமாக இருந்தன.

1904ஆம் ஆண்டு காவண்டிஷ் பொய்லே (ஸேளயில் Boyle)
மொரீசியசின் கவர்னர் ஆனார். இவர் பல ஆங்கிலக் குடியே ற்ற
நாடுகளில் கவர்னராக இருந்தவர். 19 71ஆம் ஆண்டு வரை இவர்
பதவியில் இருந்தார். இவர் காலத்தில் பல விசாரணைக் குழுக்கள்
் அமைக்கப்பட்டன. குடியேற்றத்தொழிலாளர்களின் நிலை குநித்த
இராயல் கமிஷன் விசாரணை (1909) இவர் காலத்தில் தான்:

பத

1917ஆம்

குழுக்கள்

கப 13

ஆண்டு

தடுப்பு

நடந்த

குதித்தும்

இவர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டன.

என்ற . அரசியல்

கட்சியும்

ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இக்கட்சி
இராயல்
: கட்க
pera.
, தேவையை

பல
1

இச்சமயத்தில்

விசாரணைக்குழு
மக்களிடையே
Fe

விசாரணைக்

இதைத்தவிர

குறித்தும், மலேறியா

Bes

கிளர்ச்சிகள்

ம

அமைக்கப்பட்டது.

'

்

ஆங்கிலேயர் காலம்

பொய்லேக்குப்

ஹெஸ்கெத் பெல்

பின்னர்

மொரீசியசின்

(1/6:6ம் 2)
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கவர்னராக

என்பவர் பதவிக்கு வந்தார்.

பொய்லேயைப் போலவே . இவரும் பல ஆங்கிலக் குடியேற்ற
நாடுகளில் கவர்னராக . இருந்தவராவார்.
இவருக்குப் பின்
ஹெர்பெர்ட் நீட் (1120௭1 680) கவர்னர் ஆனார். 1862ஆம்

ஆண்டு

பிறந்த

இவர்

பல

காலம்

அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.
வரை இவர் கவற்னறாக இருந்தார்.

இலண்டன்
1925இல்

குடியேற்ற

இருந்து

1929

நீடின் காலத்தில் வர்த்தகம் மிக மோசமான நிலையில்
இருந்த து. இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை
நிலையும் அவ்வளவு மன நிறைவு அளிப்பதாக இல்லை. 1926ஆம்
திங்கள் பொதுத்தேர்.தல்கள் நடைபெற்றன.
ஆண்டு சனவறித்

இத்தேர் தலில் இரண்டு

தேர்ந்தெடுக்

இந்தோமொரீசியர்கள்

கப்பட்டனர்.

ரீடைத் தொடர்ந்து வில்ஃபிரிட் ஜாக்சன் (19/14 Jackson)
கவர்னர்

ஆனார்.

மொரீசியசின்

கவர்னராக

ஆவதற்கு

முன்

ஆங்கிலக் குடியேற்ற நாடுகளில் இவர் கவர்னராக இருந்தார். பிற
கவர்னர்களைப்

போல்

இவரால்

மக்களிடையே

அதிகச்

செல்வாக்குப்
பெற இயலவில்லை. வறிகளை மிகக் கூடுதலாக
உயர்த்தியதால்
மக்கள் மத்தியிலே இவர் மதிப்பிழந்தார்.
மட்டுமின்றி, அரசுச்
செலவை
ஈடுகட்டும் வகையில் அரசு
"ஊளழியறர்களின் ஊதியத்திலிருந்து
குறிப்பிட்ட தொகையைப்
பிடித்தம் செய்ய இவர் ஆணை பிறப்பித்ததும் மதிப்பை இழக்கக்
காரணமாக

அமைந்தது.

்

ஒப்பந்தக் கூலிமுறையில் இந்தியத்
ஆண்டு
1935ஆம்
தோட்டத்
தொழிலாளர்கள் மொரீசியசில் குடியேறி 100

ஆண்டுகள்

முடிவடைந்திருந்தன.

நாடுகளிலே.

சீரும்

1835இல் இத்தீவுக்கு வந்த

தம்
தொழிலாளர்கள்
இந்தியத்
மொரீசியசை
இந்நூறாண்டுகளில்
இவ்வெற்றியை

உலக

சிறப்புமிக்க

ஒரு

கடின
ஆங்கிலக்

அழைப்பால்
குடியேற்ற

நாடாக்கி

இருந்தனர்.

மக்களுக்கு அறிவிக்கும்

றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடுவதென்று

வகையில்

நூற்

சென்னையிலிருந்த

குட்யேற்றச் சங்கம் (1012 0010142150021) தீர்மானித்தது. அயல்

. நாடுகளில் குடியேதிய இந்தியர்களின்

நலன்களைக்

காக்கும்
ea

Boao

ase

ee

பொருட்டு 19 16ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட

இச்சங்கம் இந்நூற்

தாண்டு விழா மொரீசியஸ் மக்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளும்
் ஒரு பொதுமக்கள் விழாவாக அமையவேண்டும் என்று கருதியது.
இக்கருத்து மொரீசியசிலுள்ள இந்தியத் தோட்டத் தொழிலா
எர்களுக்குத் தெறிவிக்கப்பட்டது. இச் செய்தியைக்
கேட்டு
இந்தோமொரீசியர்கள் பெறிதும் மகிழ்ந்தனர். உடனடியாகவே
விழா ஏற்பாடுகளில் ஈடுபட்டனர்.

இச்சமயத்தில்,

சீவுசாகர்

பதினான்கு

இராம்கூலம்

(Dr.

வருடங்களுக்குப்

பின் டாக்டர்

Seewoosagar

Ramgoolam)

மொரீசியஸ் திரும்பியிருந்தார். இங்கிலாந்தில் மருத்துவப் படிப்பு
படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்திலேயே பல உலக அநிஞர்
களுக்கும்
அரசியல்வாதிகளுக்கும் அவர் ,௮ 'நிமுகமானவராக
இருந்திருந்தார். ஒரு
சமயம் இந்தியத் 6 .தசியக் காங்கிரசின்
இலண்டன் ௪ளைக்குச் செயலாளராகவும் இருந்தார். இந்தியாவில்
சுயாட்சிக்கு ஆதரவாக
இலண்டனில் இந்திய மாணவர்களால்
நடத்தப்பட்ட போராட்டத்திலும் கலந்து கொண்டார். 19 32ஆம்
ஆண்டு
வட்டமேசை
மாநாடு இலண்டனில்
நடந்தபோது
் மகாத்மா காந்தியைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு இவருக்குக் கிட்டியது.
இந்தியத் தலைவர்களோடு ஆங்கிலக் காலனி ஆஇக்கத்தில் இருந்து
இந்தியாவும்
மொரீசியசும்
விடு தலை
அடைவது
குறித்து
நெடுநேரம் விவாதித்தார். இந்தியாவைப் ப 'ற்நியம் மொரீசியசைப்
பற்றியும் இத்தகைய பின்புலத்தோடு மொரீசியசுக்கு வந்தடாக்டர்

இராம்கூலத்துக்குத் தீவின் சூழ்நிலை எந்த விதத்திலும் அதர்.ச௪

அளிக்கவில்லை.

க

நூறாண்டுக்காலம் தீவின் வளர்ச்சிக்காக இரத்தம் சிந்திய
இந்திய
வமிசாவழியினறை
நினைவுகூரும்
விழாவாக

நூற்றாண்டுவிழா

அமையவிருப்பதைக்.

குறித்து

டாக்டர்

“இராம்கூலம் மகழ்ந்தார்:
இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை பலம்,
உழைப்பின் தன்மை ஆங்கிலேயர் இந்தியர்களை நடத்தி வந்த

விதம் ஆகியவற்றை

நூறாண்டுக்கால

வளர்ச்சியில் மதிப்பீடு

ஆங்கிலேயர் காலம்
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சிறிய தீவின் வளர்ச்சிக்குத் தாழும் தம் முன்னோரும் தம்மால்
இயன்ற முழு உழைப்பைக் கொடுத் துள்ளனர் என்று இந்தியர்கள்
அனைவரும் இன்று தலைநிமிர்ந்து கூறலாம். இறந்தகாலம் இனி
அவர்களுக்குச்
சொந்தமன்று.
வருங்காலம்
இந்தியர்களை
நோக்கிப்

புன்னகை

புரிகிறது.

நம்

மக்களின்

எதிர்காலத்தைக்

குறிக்கோளாகக் கொண்டு.
நாம் செய ,ற்பட வேண்டியது நம்
கடமை. சமூகத்தில் புரையோடி இருக்கின்ற அநீ .திகளுக்கு முடிவு
கட்ட

வேண்டும்

என்று தம்

கட்டுரையொன்றில்

டாக்டர்

இராம்கூலம் குறிப்பிட்டார்”.
ஆனால், இந்நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடுவது பற்நதி'
மொரீசியசிலும் இந்தியாவிலும் பல்வேறு 'கருத்துவேறுபாடுகள்
"நிலவின. குறிப்பாக இந்தியாவில் அரசியல் தலைவர்களிடையே
. இந்நூற்றாண்டு விழா அதிகமான வரவேற்பைப் பெறவில்லை.
-. இந்தியத் தேசியக்காங்கிரசும் ஆதறிக்கவில்லை.

மொறீசியசில்

நூற்றாண்டுக்

காலமாக

மகாத்மா

காந்து

இந்தியர்கள்

பட்ட

.

அல்லல்கள் எந்தவிதத்திலும் நினைவுகூரத்தக்கவை : அல்ல என்று
வெளிப்படையாகத்
தம் கருத்ை 53 @ SANS STS.
உண்ண்
. உணவின் நி, உடுக்க உடையுமின்
றி நாளும் நலிந்து இந்திய மக்கள்
ஆங்கிலக்
குடியேற்ற
ஆட்சியில்
என்றுமே
மகழ்ச்சியாக

இருந்ததில்லை.
- அடிமைகளாகவே

இந்திய : மக்கள்

ஒப்பந்தக்

கூலி

முறையிலும்

இந்தியர்கள்

நடத்தப்பட்டனர். தாம் குடியேறிய நாடுகளில்

அப்படியே

வியத்தகு

சாதனைகளைச்

செய்திருப்பார்களேயானாலும் இது போன்ற விழாக்கள் அவர்கள்
ஆரம்பக்காலத்தில்
அனுபவித்த
இன்னல்களையே
மீண்டும்
மீண்டும் மணக்கண் முன்னே நிழலாட விடுகின் றன என்று தம்
கருத்தைத். தெளிவுப்படுத்தினார். எனவே
இந்தியத் தேசியக்

காங்கிரஸ்

இத்நூற்றாண்டு

விழாவுக்கு

ஆதரவு

தரவில்லை.

மொரீசியசிலும்
அரசோ
அல்லது
பிற
அரசு
சார்ந்த.
அமைப்புக்களோ இதந்நூற்றாண்டு oT நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க
முன்வரவில்லை.

மொரீசியஸ் வாழ் இந்தியர்கள் இவ்வதிருப்திகளிடையேயும்
நூற்றாண்டு.
விழாவை விமரிசையாகக் கொண்டாடுவதற்கான

ஈடுபட்டனர்.

குலைமையில் குழு ஒன்று

அஆர்.கே.பூதுன்

(௩11.

Boodhun)

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இக்குழு டி.கே.
நவி bots

“பணிகளில்
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சுவாமிநாதன் என்பவரைச் சிறப்பு விருந்தினராக நூற்றாண்டு

விழாவில் பங்கேற்க அழைத்தது.
திசம்பர் இங்கள் சுவாமிநாதன்

இக்குழுவின் அழைப்பைஏற்றுத்

மொரீசியஸ் வந்து சேர்ந்தார்.

சுவாமிநாதனின் வருகை இந்தியர்களிடையே தாய்நாட்டின்
மீதுள்ள மதிப்பையும் அன்பையும் மேலும் உயர்த்தின. தாயகத்தின்
தனிப் பிரதிநிதியாக அவர் கருதப்பட்டார். மனமுவந்த வரவேற்பு
அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. திசம்பர் 29ஆம் நாள் மொரீசியஸ்

தீவின்

வளர்ச்சிக்குக்

காரணமாக

இருந்த

இந்தியர்களின்

இயாகத்தை .- நினைவுக் .கூறும்
வகையில் எழுப்பப்பட்டிருந்த
நினைவுத்தூணைச் சுவாமிநாதன் Sosy
வைத்தார். தம்
முன்னோர்களின் ஞாபகமாக எழுப்பப்பட்டிருந்த இந்நினைவுத்
தூணைத் தரிசிக்க மொரீசியஸ் முழுவதிலிருந்தும் இந்தியர்கள்

குழுமியிருந்தனர். இந்நூற்றாண்டு விழா

எதிர்பார்.த்ததற்கும்

மேலாகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது.

ஒரு

இவ்விழா,

உரிமைகளுடனும்

வகையில்

மொரீசியஸ்

தீவில்

எல்லா

இந்தியர்கள் வாழத் தகுதியுடையவர்கள் தாம்

மதிப்பீடு
நூறாண்டு உழைப்பை
என்பதை. நிலை . நிறுத்த
இந்தியர்
மட்டுமின்றி
அது
எனலாம்.
அமைந்தது
செய்வதாக.
இவ்விழா
உணர்த்தும் வகையிலேயும்
- பெரும்பான்மையை

பொருத்தமாக

அமைந்தது.

கவர்னர்

வில்ஃபிறிட்

ஜாக்ஸன்

இந்தியர்களின் பெரும்பான்மையையும் ஒற்றுமையையும் கண்டு
சில
அஇர்ச்சி . அடைந்தார். இப்பெரும்பான்மை எண்ணிக்கை
இந்திய அறிவுஜீவிகளையும் உலுக்கிற்று. இந்தியர்களின் அரசியல்

என்று
இதுவே தக்க தருணம்
வளர்ப்பதற்கு
அறிவை
36ஆம்
19
பிரதிபலிப்பாக
ஒவ்வொருவரும் எண்ணினர். இதன்

ஆண்டு பிப்ருவரி 26ஆம் நாள் மொரீசியஸ் தொழிலாளர் கட்சி
(82ர்ற்ட [௦ 72) டாக்டர் க்யூரே (4: (148) என்பவரால்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
கவர்னர்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

ஜாக்ஸனின்

காலத்தில்

டாக்டர்

க்யூரேயால்

தொழிலாளர் கட்சி குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி

- அடைந்தது. தொழிலாளர். பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும்
isoe

டு'தாழிலாளர்களிடையே

வகையிலும் பல OSS
soon. நடத்தி.
=]

அரசியல் விழிப்புணர்ச்சியை

டாக்டர்
டட
த
கல்வியநிவற்ற
வந்தார். -

்
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தொழிலாளர்கள் தம் கருத்துக்களை எளிதாகப் புறிந்து கொள்வ
பொதுக்
இரியோலில் தம்
மக்கள் மொழியாகிய
தற்காக
குறிப்பிடத்தக்கது.
வந்தது
கூட்டங்களைக் 'க்யூரே நடத்தி

இப்பொதுக்கூட்டங்கள்

உரிமை

இந்தியர்களின்

மொரீசியசில்

களைத் தெளிவப்படுத்தின.
ஜாக்ஸன் 1937ஆம் ஆண்டு பதவியிலிருந்து விலகிய பின்னர்
“பெடெ
இளிஃப்போர்டு (Bede Clifford) என்பவர் கவர்னராகப்
பதவியேற்றார்.
இவர் 1942ஆம் ஆண்டு வரை பதவியில்
இருந்தார். நாடெங்கிலுமிருந்த சர்க்கரை ஆலைகளைத் தவிர பல

சிநிய
கேட்டுக்

தொழிற்சர்லைகளையும்: நிறுவுமாறு -செல்வந்தர்களைக்
கொண்டார்.

குறிப்பாக

: நார்ப்பைகள்,

தேயிலை

புகையிலை ஆகிய . பொருள்களின் தேவையை எடுத்துக் கூறி
அவற்றை உற்பத்தி செய்யும்.
வகையில் தொழிற்சாலைகள்
அமைக்கக் கேட்டுக் கொண்டார்.
தொழிலாளர்.
கிளிஃப்போற்டு

கட்சியின்
நடவடிக்கைகள்
கவர்னர்
காலத்தில்
மிகவும்
தீவிரமடைந்திருந்தன

எனலாம். 1936ஆம் ஆண்டு தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த பல
தொழிலாளர் போராட்டங்களுக்குத்
தீர்வு காண வேண்டிய

- கட்டாய நிலை இவர் காலத்தில் ஏற்பட்டது.
பிரச்சனைகளை அராய்ந்து தீர்க்கும் பொருட்டுக்

தொழிலாளர்
தொழிலாளர்

8%) (labour department) ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். இத்துறையின்
மூலம்

இயலும்

தொழிலாளர்கள்

என்று

உறுதி

தங்கள்

கூறினார்.

குறைகளுக்குக்

தீர்வகாண

இருந்தபோதிலும்

தம்

உரிமைகளை
நிலை நாட்டச் சட்ட மன்றத்தில் தமக்குப்
. பிரதிநிதித்துவம் அளிக்க வேண்டி இந்தியத் தொழிலாளர்கள்

போராடினர். இப்போராட்டத்தின் போது தான் சட்டமன்றத்தில்
இந்தியத் தொழிலாளர்களுக்கும் சிறு
தோட்ட
உரிமையா
ளற்களுக்கும்
பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படவில்லை
என்ற
உண்மையை கிஸிஃப்போற்டு அறிந்தார். சட்டமன் றத்தில் நீண்ட
நேர விறிவுரைக்குப் பின் தொழிலாளர்களின் பிர இிநிதித் துவமும்
Ag
தோட்ட உரிமையாளர்களின்
பிர.திநிதித்துவமும்

டல

ஐ.த்துக்கு:

- எவ்வளவு

இன்றியமையாதவை

உறுப்பினா்களுக்குப பெடெ கினிஃப்போற்டு

பிரச்சினைக்குறிய

அரசியலில்

இந்தியத்

என்பதை

உணர்த்தினார்.

௦

ணன் அலு

Piacente ற்கு முன்னரும், . உடனடியாகவே நாடாளுமன்ற
நடவடிக்கைகளின் நுட்பங்களை ௮.நிந்து கொள்ள அவர்களைக்
கேட்டுக்
கொள்வதற்கு
முன்னரும்
தங்கள்
அன்றாடப்
பிரச்சினைகளுக்கு-ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வாறு தீர்வு காண்பது
என்கின்ற நிருவாகத் திறமையை அவர்களிடையே: வளற்ப்பதே
நுமது மூ தல் கடமையாகும் என்று சட்டமன்றத்தில் கிளிஃப்போர்டு

: தெளிவுப்படுத்தினார்.

தொடர்ந்து

இந்தியக்

தொழிலாளர்

"களுக்கும் சிறு தோட்ட உறிமையாளர்களுக்கும் பிரஇநிதித்துவம்

அளிக்கும்

வகையில்

இரு

இந்தியர்களைச்

சட்டமன்ற

உறுப்பினர்களாக 1938ஆம் ஆண்டு
அமர்த்தினார். 1940ஆம்
ஆண்டு டாக்டர் இராம்கூலம் உறுப்பினராக ஆக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில்
இங்கிலாந்து . அரசு
மொரிதியர்களின்குறிப்பாக
இந்தோ டிமாரீசியர்களின் எல்லா வேண்டுகோள்
களையும் நிறைவேற்றிவிட்ட எண்ணத்தில் அமைதி அடைந்தது.
ஆனால்,

அதே

நேரத்தில்

உலகப்

போரினால்

ஏற்பட்ட

விளைவுகளிலிருந்து
மொரீசியஸ்
நாட்டை
மீட்டு மீண்டும்
நிலையான பொருளாதார ஏற்றத்தை ஏ .ற்படுத்த
வேண்டிய
பெரும்
பொறுப்பை
உணராமல்
Game.
2m முக்கும்
வர்க்கத்தினறரிடையே
ஆங்காங்கு
அவ்வப்போது
எழுந்து
கொண்டிருந்த
சிறு சலசலப்புகளையும் சட்ட ஒழுங்கின் 2 ழ்க்
கொண்டு
வரவேண்டிய
அவசியத்தை
இங்கிலாந்து
அரசு
உணர்ந்தது.

இவ ற் நின்.

பிரஇபலிப்பாக

டொனால்டு

மெக்கன்சி

Gastron. (Donald Mackenzie Kennedy) crerueuy புதிய கவர்னராக
நியமிக்கப்பட்டார்.
நியமனம் பெற்றார்.

கிளிஃப்போர்டு டிரினிடாட்டின் கவர்னராக

கிளிஃப்போர்டை விடக் கென்னடி சற்று வேறுபட்டவர்.
சட்ட ஒழுங்கிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பழைய ஆங்கில
மரபைச் சேர்ந்தவர். ஆகவே, தீவில் சட்ட ஒழுங்கை நிலைதாட்டு
வதையே
தம்
முதற்கடமையாகக்
கென்னடி
கருதினார்.
இங்கிலாந்து அரசும் இம் மனப்போக்கையே அக்கால கட்டத்தில்
மொரீசியஸ் கவர்னறிடமிருந்து
எதிர்தநோக்கியது. கென்னடி

Ee

இந்தியாவில்
- ஆட்சிக்கும்

3 நரி

வளர் ந்தவர்.
எதிரான

யாகவே இரவல

ஆங்கிலேயர்க்கும்
இந்தியர்களின்

அவர்கள்

மனப்போக்கை

கண்டு அனுபவித்தவர்.

எனவே

ஆங்கிலேயர் காலம்
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இத்தகைய அனுபவங்களினால்
அறசிமல் நீதியாக :. இத்தியர்
களின்மீது எவ்வித இரக்கமும் கொள்ள இயலாத, மனோதிலையை
வளர்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
உலகப் போரினால் நலிந்து போய் இருந்த மொரீசியஸ் தீனவவ
மீண்டும் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வரும் பணிகளில் கவர்னர்
கென்னடி
-தீவிரமாக ஈடுபட்டார்.
உணவுப் பற்றாக்குறை
முக்கியமான

பிரச்னையாக

விநீயோகம் வெகுவாகக்
களில் பிற உணவப்
- உரிமையாளர்களைக்

எழுந்தது.

உணவுப்

பொருள்

குறைந்திருந்ததால் கரும்பத் தோட்டங்

புவிர்களையும்
பயிர் செய்யத்.தோட்ட
கேட்டுக் கொண்டார்.
தவிரவும், எதிர்

வரவிருக்கும் பஞ்௪ததைத் தவிர்க்க வேறுவழியில்லை
என்றும்
விவசாயிகளுக்கு
அறிவுறுத்தினார்.
கணிசமான
அளவுக்கு
அரிசியின்

வருகை

குறைந்து

விட்டதால்

உருளைக்கிழங்கு ஆகியவற்றை உணவில்
கொள்ள மக்களை ௮ரசு வேண்டியது.
இத்தகைய

.புனர்நிர்மாணப்

சோளம்,

சர்க்கரை

மிகுதியாகச் சேர்த்துக்

பணிகளுக்கு

இடையூறு

விளைவிக்கும் எந்தக் குறுக்கடுகளையும் இரண்டாம் பட்சமாகவே
கென்னடி
கருதினாற். முக்கியமாகக் கரும்பாலைகளில் அவ்வப்
போது
உருவாகிவந்த தொழிலாளர் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு
காண்பதின் மூலம்

நாட்டின் பொருளாதாரச்

நினைத்தார். இதனால் சில
மிக வன்மையாக

ஏற்பட்டது.
கரும்புத்

அணுக

1943ஆம்

வேண்டிய

ஆண்டு

தோட்டங்களில்

சறிவைச் சரிகட்ட

தொழிலாளர்கள் போராட்டங்களை
நிலை.கவர்னர் கென்னடிக்கு

தீவின்

நடந்த

வடக்குப் பகுதியிலுள்ள

தொழிலாளர்

போராட்டம்

இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போராட்டத்தின்போது ஐந்து
தோட்டத் தொழிலாளர்கள் போலீசாரால் சுட்டுக் கொல்லப்
பட்டனர்.

இவர்களுள்

தமிழ்

வீராங்கனை

அஞ்சலையும்

ஒருவராவார்.

மொரீசியஸ்

வரலாற்றில்

1943ஆம்

ஆண்டு

ஒரு மைல்கல்

இவ்வாண்டில்தான் இந்தோமொரிசியர்கள் சமுதாய
என்பர்.
விழிப்புணர்ச்சி" பெற்றனர் எனலாம். சமுதாய நோக்கில் பல
ஆரம்பித்தது இக்கால கட்டத்தில் தான்.
மாற்றங்கள் ஏற்பட
இந்தோ
பிரச்சினைகளில்
மொரீசியஸ் அரசிய்லமைப்புப்
ஆர்வமற்றவர்களாக

உள்ளனர்

என்ற

கவர்னர்
ட

.. மொறிசியற்கள்

138 மொரிசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
ரீடின் வாக்கு பொய்க்க

es

ஆரம்பித் குதும்'

இவ்வாண்டில்தான்.

இவ்வாறு கூறியதில் கவர்னர் நீடே கடைசி

கவர்னராக இருக்க

"வேண்டும்; மற்றொரு கவர்னர் இவ்வாறு கூறுவதற்கு இனியொரு
முறை
வாய்ப்பளிக்கப்
போவதில்லை
என்பது
போல்
இந்தோமொரீசியர்கள் அரசியலபைப்புப் பிரச்சினைகளில் ஆர்வம்

காட்ட

ஆரம்பித்தனர்.

இதனால்

நேர்மையற்ற

அ நீதிக்

கொடுமையோடு இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் பலவ 'ந்றை விரை
விலேயே அரசு ரத்து செய்ய தேறிட்டது. மக்கள் கருத்துகளைத்

தெரிவிக்கும்

: வகையில் பொதுக்

ஊர்வலங்களோ

. நடத்துவதற்கு

கூட்டங்களோ

அரசின்

அல்லது

அனுமதியைப்

பெற

வேண்டியிருந்தது.
அப்போது
இந்தோமொரீசியர்களின்
வளர்ச்சியில்
மிகுந்த
ஆர்வமும்
அக்கறையும்
கொண்ட
பேராசிரியர் பிசந்தொயால் (5.28%5௦௮10121]) என்பவர் மக்கள் தம்
கருத்துகளை எடுத் துச் சொல்ல அரசின்
அனுமதியைப் பெற
வேண்டியதில்லை என்று வாதாடி வெற்றி பெற்றார். . இதன்
பலனாக ஒவ்வொரு இந்தோ மொறீசியனுக்கும் தன் கருத்தைச்
சுதந்திரமாக
நடத்தவோ

வெளியிட
அல்லது

உரிமை இட்டியது. பொதுக்கூட்டங்கள்
ஊர்வலங்கள்
நடத்தவோ
காவல்.

நிலையத்துக்கு முன்கூட்டியே அறிவித்தால் மட்டும் போதுமானது
என்ற நிலைக்கு
இப்பிரச்சினையைக் தீர்த்து வைத்த பெருமை
பிசுந்தொயால் அவர்களையே சாரும்”,

டொனால்டு
மெக்கன்சி கென்னடி
தம் பதவியிலிருந்து
1949ஆம் ஆண்டு விலகினார். ஹிலாரி பிளட் (0982 9002) புதிய
கவற்னராகப்

கவற்னராக

பொறுப்பேற்றார்.

இவர்

795 2ஆம் அண்டு

வரை

இருந்தார்.

ஹிலாரி பிளட்டின் காலத்தில் இந்திய மொழிக் கல்வியில் ஒரு
- முக்கயமான இருப்பம் ஏற்பட்டது. இந்திய மொழிகளுள் இந்தி,
உருது, தமிழ் ஆலய மூன்று மொழிகளைக் கற்பிக்க அரசு தலா ரூ.

15,000- அண்டொன்றுக்குச் செலவு செய்து கொண்டிருந்தது.
இம் மொழிக்கல்வி தேவைதானா என்றும், பயனுள்ள முறையில்

: நடைபெற்று
வருகிறதா
என்றும் அறிய
அப்போது . கல்வி
-. இயக்குநராக இருந்த வார்டு (1424) என்பவரை ஆங்கில அரசு
டுக் ரதா வார்டு இந்தோமொரீசியர்களின் கல்வியில்

ப்பம்

ர.

இந்தோமொரீசயர்களின்
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முன்னோர் மொழிகளைக்

(8182௪ 07 ]078110125)

கற்பிப்பது

அரசுக்கு. ஏற்பட்டுள்ள வீண் செலவாகும் என்று இவர் தம்.
௮.திக்கையில் குறிப்பிட்டார். இவ்வறிக்கை இந்திய மொழிகளின்
வளர்ச்சிக்காகவும் இந்தோமொர்சியர்களின் மொழிக் கல்விக்
காகவும்
பாடுபட்டு ..வந்த எஸ். பிசுந்தொயால் போன்ற

"அறிஞர்களை

அதிர்ச்சிக்கு

: உள்ளாக்கியது.

நாடெங்கிலும்

இவ்வறிக்கையைப் பற்றிய அதிருப்தி பரவ ஆரம்பித்தது. இதனால்
வாற்டின் அறிக்கையைப் புறக்கணித்து விட்டு இந்திய மொழிக்
கல்விக்குத் தொடர்ந்து ஆவன செய்தார் ஹிலாரி பிளட். இவரது
இம்முடிவு பிற்காலத்தில் இந்திய மொழிக் கல்விக்குப் பலமான
அடிப்படையாக அமைந்தது.

ஹிலாறி பிளட்டைத் தொடர்ந்து ஸ்காட் (௩500௦) என்பவர்
கவர்னர் ஆனார். இவர் 1959ஆம் ஆண்டு பதவியிலிருந்து ஒய்வு
பெற்ற பின்னர் கோல்விலே எம்.தெவெரெல் (44/௪ 78. 06:௪2)
என்பவரும்,

பின்னர்

ஜான்

ஷா

ரென்னி

(John

Shaw

Rennie)

என்பவரும் கவர்னர்களாக இருந்தனர். ரென்னி 1962ஆம் ஆண்டு
பொறுப்பேற்றார்.

1968ஆம்

ஆண்டு

மொரீசியஸ்

ஆங்கிலக்

காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றது.
குறிப்புகள்
Es

யம் is generally praised for having acted speedily to

relieve suffering after the great fire of 1816, by opening the

port -

to ships of all nations, and obtaining supplies of food and பொற்பு
from India. Praise of his action is almost unanimous, which makes
it all the more regrettable that in May 1819 Hall should have ©

reported that supplies from India to relieve distress after the fire
were sold to merchants of Farquhar’s commune at half-value, and
then resold by the merchants at a much higher price to the

military. Barnwell (1948).

2. .......those wishing to introduce free labour from India,

should take more care in the selection of emigrants, and should

ensure that the persons selected were knownas real agriculturists

in their own country,

and that they, and the sirdar who

accompanied them, should

have been known to one another

before the engagement took place.
Report (1875).

ase

Royal Commissioner’s
Gt

BEAL
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3. In December 1866, an epidemic swept through the
island causing over 25,000 deaths in the first six months of 1867,
of which no less than 14,000 occured in Port Louis. It is now
generally accepted that it was an outbreak of malaria of vast
proportions. However, itis notvery clear why the diseaseappeared

so suddenly in this virulent form and the reports of the fime do
not help us very much because the causes of malaria were not yet
understood. Hazareesingh (1975).

4. All was desolation; churches, sugar-mills and many
public buildings laid low; the native dwellings destroyed and the
lovely gardens at Pamplemouses tumed into a jungle. In the
harbour many fine ships were on shore and others dismasted.
The wind was registered at 112 miles an hour,and for five minutes

at 123. Before this awful blast nothing could stand,and houses

built of wood or stone went down like a pack of cards. _
Bissoondoyal, S. (1965).

5.To day they can hold their heads high with the assurance
that they and their ancestors have given their best to this little
island. The past never belonged to them; but the future ae

on them.
It is our duty to enunciate a clear and defined principle of
forsightedness for our people and to make up our minds to put
anend to the social cruelties ran plant
in our society, and conceive

of life as something not our own but a trust dedicated to the good
of our community. Ramgoolam

(1985.).

6. The year 1943 is a milestone in the history of Mauritius.
It saw the awakening of the Indo-Mauntians. Things were

mowing yenfast 2
Thiquitous laws had to be repealed overnight. The police
used to give permission to those who wished to hold meetings
and processions. The Professor refused pointblank to seek such
‘permission. The result is that now every Mauritian is enjoying a
greater measure of freedom thanhe did: atany time before World
‘War IL Ee who intends holding mec*ings and processions has

9 informihepoliceofhisintension. ச

ர.

_

7
அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்.
போர்த்துக்கசியறர்களுக்குப்
முதலாகக்
என்று

பின் மொரீசியஸ்

தீவை முதன்

குடியேற்ற நாடாக்க மு ற்பட்டவர்கள் டச்சுக்காரர்கள்

பார்த்தோமல்லவா?

குடியிருப்பை
கழனியாக்கும்

இவர்கள்

மொரீசியசில்

நிலையான

ஏற்படுத்த எண்ணினர். ஆனால், காடு திருத்திக்
பணிக்குப் போதுமான ஆள் பலம் இவர்களிடம்

இல்லை. குறிப்பாகக் கடினமாக உழைப்பவர் எண்ணிக்கை மிகக்
குறைவாக இருந்தது. இத்
தொழிலாளர் பற்றாக்குறை பிற
நாடுகளிலிருந்து அடிமைகளை
மொரீசியசுக்குக் கொண்டுவர
டச்சுக்காரர்களைத் தூண்டியது. மொறீசியசில் முதன் முறையாக
அடிமை முறை இவ்வாறே துவக்கம்

7598ஆம்
டச்சுக்காரர்கள்
கறிலிருந்து.

கொண்டு

ஆண்டு

மொரீசியஸ்

ஆயிரத்து

கிட்டத்தட்ட

வந்தனற்.

வெட்டுவதற்காகப்.

பெற்றது.

மண்ணில்

அறுநூற்று
100

அடிமைகளை

இவ்வடிமைகள்
பயன்படுத்தப்

காலடி

நாற்பதுகளில்

மொரீசியசுக்குக்-

கருங்காலி

பட்டனர்.

வைத்த
மடகாஸ்

மரங்களை

கரும்பு,

பருத்து

இவர்கள் கடினமாக உழைத்
புகையிலைத் தோட்டங்களிலும்
ஃபன் தெர் மேஷ் என்ற
தொடர்ந்து
இவ்வடிமைகளைத்
கனர்.
சென்று ஏராளமான

டச்சுக் கவர்னர் பல முறை மடகாஸ்கருக்குச்

அடிமைகளை

களும்

மொரீசயசக்குக்

கடினமாக

கொண்டு

உழைத்தனர்.

வந்தார்.

ஆனால்

இவ்வடிமை

டச்சுக்காரர்களோ

தங்குமிடமும் அளிக்க
உணவும்
இவர்களுக்குப் போதுமான
வில்லை. எனவே, ஓவ்வொரு அடிமையும் டச்சுக்காரர்களிடமிருந்து

"தப்பிச் செல்லத் தருணம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை
_ ஏற்பட்டது. பலர் தப்பிச் சென்று காடுகளில் மறைந்து வாழ்ந்தனர்.

'
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குடியிருப்புகளுக்குத்

7710ஆம்

டச்சுக்காரர்களின்

கிடைத்தபோதெல்லாம்

வாய்ப்பு

சிலர்

வைத்துத்

தீ

டச்சுக்காரர்கள்

ஆண்டு

ட

கொடுத்தனர்.

தொல்லை

மொரீசியசைவிட்டு

வெளி

- யேறியபோது தப்பிச் சென்ற அடிமைகள் மொரீசியசிலேயே தங்க
குடியேற்ற முயற்சி .தோல்வி
நேர்ந்தது. மொரீசியசில் டச்சுக்
டச்சுக்காரர்கள்
அடைந்ததற்குச் சரியான அடிமை முறையை
கடைப்பிடிக்காமற்

போனதும்

காரணங்களுள்

முக்கியமான

ஒன்றாகும்.
ஐந்து ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பின்னர் பிரஞ்சுக்காரர்கள்
மொரீசியசுக்கு வந்தனர். இந்நாட்டை ஒரு குடியேற்ற நாடாக்கயெ

பெருமை பிரஞ்சுக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியைச்

சாரும். பிரான்ஸ்

மன்னரும் இக் குடியேற்ற முயற்சியில் தனிக் கவனம் எடுத்துக்
கொண்டார்.
பிரான்ஸிலிருந்து
மொரீசியசில்
குடியேறும்.
பிரஞ்சுக்காரர்களுக்குப்

அனைத்து

பிரான்ஸ்

அரசு

உதவிகளையும்

செய்யும்

குறிப்பாக

மொரீசய௫ில்

படுத்தினார்.

தன்னால்

என்று

இயன்ற

இவர்

பிரகடனப்

குடியேறும்

ஒவ்வொரு

பிரஞ்சுக் குடும்பத்துக்கும் உதவும் வகையில் மடகாஸ்கரிலிருந்து
அடிமைகளைத் தருவித்து அளிப்பதாகத் தெரிவித்தார். பிரான்ஸ்

அரசின்

அறிவிப்புக்கு.

இணங்கி

இராணுவ

வீரர்களும்,

அடிமைகளும்

தருவிக்கப்

கப்பலோட்டிகளும் மொரீசியசில்
குடியேற ஆரம்பித்தனர்.
இவர்களுக்கு நிலம் அளிக்கப்பட்டதோடு
நிலத்தில் வேலை

செய்வதற்கென

மடகாஸ்கரிலிருந்து

பட்டனர். ஒர் ஆண் அடிமைக்கு

200

லிவ்ரும்,

குழந்தை

300 லிவ்ரும், பெண்

அடிமைக்கு

750

லிவ்ரும்

அடிமைக்கு

விலையாகக்

கொடுக்கப் பட்டன.

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தொடங்கிய
இக் குடியேற்ற
முயற்சியின் போது
ஒவ்வொரு பிரஞ்சுக்
_ காறருக்கும் 100 அல்லது 120. ஏக்கர் நிலம்-விவசாயத்துக்கென வழங்கப்

பட்டிருந்தது.

இவ்வாறு

வழங்கப்

பட்டிருந்த

நிலப்

_ பகுதியைச் சுத்தம் செய்து விவசஈயத்துக்கேற்ற நிலமாக மாற்றும் :
-கடீனமான வேலைவபை அடிமைகள் செய்து வந்தனந்: அனால்,
பிரஞ்சுக்காரர்களோ இவ்வட்மைகளை இரக்கமின்றி நடத்தனற். .
மடகாஸ்கறிலிருந்து மொரீசியசக்குப் பயணம் செய்த போதே பல
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துன்பங்களுக்கு இவர்கள் ஆளாயினர். கப்பல்கள் பயணத்திற்கு
ஏற்றவைகளாக இல்லை. 'பயணத்தின்போது போதுமான உணவு
வழங்கப் படவில்லை. பலர் பயணத்தின்போதே நோய்வாய்ப்பட்டு
இறக்கவும் நேரிட்ட ௮.

_ தீவில் வந்து இறங்கிய போதும் சுமுகமான ஒரு வாழ்க்கை
குமக்குஅமையப்
போவதில்லை
என்பதை
அடிமைகள்
உணர்ந்தனர்.

துறைமுகத்தை அடை நததும் அடிமைகள் முக்கால்

நிர்வாணத்தில்
வரிசையாக நிறுத்தப் பட்டனர். ஆண்கள் ஒரு
வரிசையிலும், பெண்களும் . குழந்தைகளும் ம .ற்றொரு வரிசை
யிலுமாக நிறுத்தப்பட்டனர்.
ஒவ்வொரு அடிமையின் உடல்
உரத்துக்கேற்ப விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுப் பேரம் முடிந்து தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
அடிமைகளை
அழைத்துச்
சென்றனர்.
குடும்பத்தோடு வந்த அடிமைகளைக்
அவர்கள் சேரா வண்ணம் தொலை

தனித் தனியாகப் பிரித்து
தூர . தோட்டங்களுக்கு

அனுப்பி வைத்தனர். கணவன் ஒரு தோட்டத்திலும் மனைவி ஒரு
தோட்டத்திலும் குழந்தைகள் மற்றொரு தோட்டத்திலும் வேலை .
செய்து வந்தனர். அடிமைச் சட்டத்தின்படி ஒரு குடும்பத்திலுள்ள
அடிமைகளைப் பிறிக்கக் கூடாது என்நிருந்தபோதிலும் அடிமை
வியாபார

.முகவர்களோ

தோட்ட

உரிமையாளர்களோ .

௮ச்

சட்டத்தை
மதிக்கவில்லை. அடிமைகள் பலவிதமான
கொடுமை
களுக்கு ஆளாயினர். தோட்ட உரிமையாளர்களின்
சவுக்கடி
களைத் தாங்காதபல அடிமைகள் தப்பியோடி உண்ண உணவின்றி

மடிந்தனர். குடும்பத்தைப் பிரிந்திருந்த அடிமைகள் தப்பியோடி

தம் குடும்பத்திலுள்ள பிறரையும் சேர்த்துக் கொண்டு காடுகளில்
மறைந்து வாழ்ந்தனர்: பிரஞ்சுக்காரர்களுள் ஆண்களின் எண்ணிக்
கைக்கு இணையாகப் பெண்களின் எண்ணிக்கை இல்லாததால் பல
அடிமைப்
பெண்களைப்.
பிரஞ்சுக்காரர்கள்
தம்
ஆசைக்.
இழத்திகளாக வைத்திருந்தனர்.
- தோட்ட உரிமையாளர்களின் இவ் விபறீ 'தப் போக்குகளைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும்,
அடிமைகளைக்
கொடுமைகளி
லிருந்து
காப்பாற்றுவதற்காகவும் 1685ஆம் ஆண்டு நுவார்

சட்டம் (716 0005 140) கொண்டு வரப்பட்டது. இச் சட்டம்
- அக்காலத்தில் இருந்த
அனைத்துப் பிரஞ்சுக் குடியேற்ற .
~

:
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நாடுகளிலும் அமுலுக்கு கொண்டு வரப் பட்ட் து. ஏனெனில், மேலே

குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகள் மொரீசியஸ் தீவுக்கு மட்டுமே உரிய
மொரீசியசில் இச்சட்டம்
பிரச்சனைகளாக அன்று இல்லை.
1723ஆம் ஆண்டு அமுலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. நீக்ரோ
அடிமைகளுக்குப் பிரஞ்சுக்காரர்களின்
கொடுமைகளிலிருந்து

பாதுகாப்பு அளிப்பதே இச்சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் எனலாம்.
அத்துடன்

பகு த்துவது

கட்டுப்பாட்டையும்

ஓழுக்கமுறையையும்

ஓர்

அடிமைகளிடையே

இண்டு த்5 Bec

- மற்தொரு

நோக்கமாக இருந்தது-

அடிமைகளின்

பாதுகாப்புக்கென

. வரப்பட்டாலும்
'பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கு

இருந்தது.

பிரான்ஸ்

நுவார்

அடிமைச்
இச்சட்டம் பல

அரசும்

சட்டம்

தன் பல்வேறு.

நோக்கங்களை .

நிறைவேற்ற இச்சட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டது.

நீக்ரோ

கொண்டு

சொந்தக்காரர்களான
- வகைகளில் சாதகமாக

அடிமைகளையும்

எல்லா

இறித் தவர்களாக்கவும்,

ஆலயங்களுக்குச் சென்று இறித்தவச் சமய வழிபாடுகளில் கலந்து
கொள்ளச் செய்யவும் தோட்ட உரிமையாளர்களை இச்சட்டம்
கேட்டுக்
கொண்டது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை
அடிமைகளுக்கு
விடுமுறை
நாளாக
அறிவிக்கப்பட்டது.
ஒரு
அடிமைக்
குடும்பத்திலுள்ள

தப்

அனைவரும்

உறிமையாளறிடம் இணைந்து வாழ இச்சட்டம்

இவற்றைத்

தவிர

அனைத்துப்

பிற

ஒரே

தோட்ட

வழி வகுத்தது.

விதிகளும். தோட்ட

உறிமையாளர்க்கு
மட்டும்
சாதகமாக
. இருந்தன.
- எடுத்துக்காட்டாக
பிரஞ்சுக்காரர்கள்
அழகான.
நீக்ரோ
. பெண்களைத் தம் ஆசைக்கிழத்தகளாக வைத்திருந்தனர். ஆனால்
- எந்தவொரு நீக்ரோ ஆணுக்கும் ஓர் ஐரோப்பியப் பெண்ணை
- மணம் செய்து கொள்ளும் உறிமை இல்லை. பெண் அடிமைகள்
. தண்டனைக்கு உள்ளாகும்போது
கணவனே
தண்டனையை
நிறைவேற்றும் வகையில் சவுக்கடிகள் கொடுக்க வேண்டும். தம்
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னைக்கு
தரன்.

மகளுக்கு

ச

அதக்

'

அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்
பிரஞ்சுக்காரர்கள்
மட்டுமின்றிப்.

பிற

காலத்தில்
ஆப்பிரிக்க
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மடகாஸ்கரிலிருந்து

நாடுகளிலிருந்தும்

இந்தியா

விலிருந்தும் அடிமைகள் மொரீசியசுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டனர்.

1728ஆம் ஆண்டு

மொரீசியசின் கவர்னராக

இருந்த பெநுவா

தூய்மா என்பவர்
அடிமைகளைக்
கொண்டு
வருவதற்காகப்
பாண்டிச்சேரி சென்றார். பிரஞ்சுக்காரர் காலத்தில் பிரான்ஸ் தவை

ஒரு சிறந்த குடியேற்ற நாடாக . உருவாக்கிய பெருமை மயே
லபோர்தொன்னேயைச்.
சாரும் என்று
பார்த்தோமல்லவா?
அவரது இச்சாதனைக்கு ஆதாரமாக இருந்தவர்கள் அடிமைகள்
என்றால்.
மிகையில்லை...
அடிமைகளைக்
குடியேற்நியதில்
லபோர்தொன்னேக்கும்
அவருக்குமுந்திய
ஏனைய
..பிரஞ்சுக்
கவர்னர்களுக்குமிடையே ஒர் அடிப்படை வேறுபாடு இருந்தது.
லபோர்தொன்னேக்கு முந்திய கவர்னர்கள் மடகாஸ்கரிலிருந்தும்

இந்தியாவிலிருந்தும்

பிறநாடுகளிலிருந்தும்

குடியேற்றிய

அடிமைகளின் எண்ணிக்கை குறைவானது என்பது ஒருபுறமிருக்க
அவ்வடிமைகளுக்கு ஏற்ற அல்லது போதிய வேலையைக் கொடுக்க
அவர்களால்
முடியவில்லை.
இதற்கு
முக்கியக் காரணம்,
இக்கவர்னர்களுக்கு

ஒரு

குடியேற்ற

உருவாக்கப் போதிய திறன்
தொன்னே . திட்டமிடுவதில்
இ 'ஐமையுள்ளவறாகத்

நாட்டைத்

இட்டமிட்டு

இல்லாதிருந்ததாகும்.
இக்
கவற்னர்களை

Bas தார்.

ஏராளமான

லபோர்
விடத்

அழமைகளைக்

குடியேற்றுவதற்கு
முன்னரே
பிரான்ஸ்
தீவில்
விவசாய
முன்னேற்றத்துக்கான
சில திட்டங்களையும்,
கப்பல் கட்டும்
திட்டத்தையும்,
நாடெங்கும் சாலைபோடும் திட்டத்தையும்,
குப்பியோடிய அடிமைகளைக்
கண்டு பிடிக்கும் இட்டத்ை யும்,
சர்க்கரை ஆலைகளை Pods சர்க்கரை உற்பத்தியைப் பெருக்கும்

திட்டத்தையும், விரிவான நிலப் பகுதிகளில் கரும்பப் பயிர் செய்யும்
திட்டத்தையம்
தீட்டிக் கொண்டார்.
எனவே,
களையெல்லாம் செயற்படுத்த அவருக்கு ஏராளமான

தேவைப்பட்டனர்.

வெவ்வேறு

அத்துடன்

அவ்வடிமைகள்

பணிகளில் ஈடுபடுத்தி வேலை

லபோர்தொன்னேக்கு இருந்தது:

இத்திட்டங்
அடிமைகள்

அனைவரையும்

வாங்கும்

இறனும்

:

7785ஆம்
ஆண்டு
பிரான்ஸ்
தீவின்
கவர்னராக
நியமிக்கப்பட்டபோது : லபோற்தொன்னே
பாண்டிச்சேறியில்
10
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இருந்தார். அங்கிருந்து பிரான்ஸ் தீவு நோக்கிப் புறப்பட்டபோதே
பாண்டிச்சேரியிலிருந்து
சில கட்டிடக்
கலைஞர்களையும்
தம்முடன் அழைத்து வந்தார். லபோர் 'தான்னே மொரீசியசுக்கு
வந்தபோது 713 அடிமைகள் மாத்திரமே இருந்தனற். 1 2767ஆம்

ஆண்டிற்குள்

இவ்வெண்ணிக்கையை

15,000

ஆக

இவர்

உயர்த்தினார். இவ்வடிமைகள் மடகாஸ்கர், மொசாம்பிக் போன் ற
ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டனர்.
போர்த்

துக்க்ஸ்

கவர்னராக இருந்த

அல்மெய் sr

(Almeida)

Gan@

லபோர்தொன்னேக்கிருந்த தனிப்பட்ட தொடர்பால் மொசாம்
பிக்கிலிருந்து
தொடர்ச்சியாக
ஏராளமான
அடிமைகளைப்

பிரான்ஸ் தீவுக்குத் தருவிக்க முடிந்தது.
1767ஆம்

ஆண்டு

பிரான்ஸ்

Say

பிரஞ்சு

முடியாட்க்கு

உட்படுத்தப்பட்டபோது பியேர் புவாவர் கிட்டத்தட்ட 10,000
அடிமைகளைக்
கொண்டு
வந்தார்.
தொடர்ந்து
ஆப்பிறிக்க
அடிமைகளின் எண்ணிக்கை கீழ்வருமாறு உயர்ந்தது.

1767
1787
1807

15,000
34,000
65,000

1803ஆம்
மொரீசியசின்

பொறுப்பை
கலைத்துக்
பொறுப்பில்

ermine

ஆண்டு

ஷர்லெ

கவர்னராக

ஏற்றவுடன்
கவர்னரின்
ஏற்றுக்

தெ

கான்

நெப்போலியனால்

நியமிக்கப்பட்டார்.

இவர் ஆட்சிப்

குடியேற்ற நாட்டுச் சட்டமன்றத்தைக்
பழைய

கொண்டார்.

அதிகாரங்களை
அடிமை

மீண்டும்

முறையும்

தம்

அடிமை

தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தன.

- 1807ஆம் ஆண்டு இலண்டன் நாடாளுமன்றம் பிரிட்டிஷ்
குடியேற்ற
நாடுகளில் அடிமை
வாணிகம்
சட்டத்திற்குப்
புறம்பானது என்பதை
வலியுறுத்தும் வகையில் சட்டம் ஒன்று
இயற்றியது. இச்சட்டம்
நடைமுறைக்கு வந்து கொண்டிருந்த
காலகட்டத்தில்கான்

ஃபர்குவார்

மொரீசியசின்

கவர்னராக

நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். மொரீசியசின் வளர்ச்சிக்கு அடிமைகளின்
(தேவையை உணர்ந்த இவர் இவ்வடிமை
ஒழிப்புச் சட்டத்தை
தடைமுறைப்படுத்த

விரும்பவில்லை.

எனவே

. குடியே ற்ற

அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்
அலுவலகத்தோடு

0 'தாடர்புக்

கொண்டு

7810ஆம்
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ஆண்டு.

ஆங்கிலேயர்களால்
கைப்பற்றப்பட்ட
மொரீசியசையும்
இச்
சட்டவிதிகள் கட்டுப்படுத்துமா என்று கேட்டறிந்து கொண்டார்.
குடியேற்ற.
அலுவலகத்தின் கருத்து
தம் கருத்துக்கு மாறாக .
இருந்தும் இச்சட்டம்
மொரீசியஸ் அடிமை வாணிகத்தைக்
கட்டுப்படுத்துவதை

ஃபர்குவார்

விரும்பவில்லை.

ஆனால்

பிரிட்டிஷ் கடற்படை அடிமை ஒழிப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்றும்

-

வகையில் அடிமைக் கப்பல்களைப் பிடித்து அடிமைகளை விடுவித்த

'வண்ணபிருந்தது.
இச்

சூழ்நிலையில்

ஃபர்குவாரால்

சமாளிக்க

வேண்டியதிருந்தது.

ளையையும்
மொரீசியசைப்

மொறீசியசின்

மற்றொரு

பிரஞ்சுக்காரர்களிடமிருந்து

மொத்த

மக்கள்

தொகை

பிரச்ச

1810ஆம்

ஆண்டு

கைப்ப ற் றிய: போது

80,500

பேர்களுள்

60,000 பேர் அடிமைகளாக இருந்தனர். இவ் வடிமைகள் பிரஞ்சுத்
தோட்ட

உறிமையாளர்களின் தோட்டங்களில்

வந்தனர்.

இவர்கள்

எண்ணினர்.

அரசின்

இவ்

தலையீட்டை

அரசாலும்

அடிமைகளைத்

அடிமைகளைப்
இவர்களை

பார்த்து

தம்

சொத்தாக

பொறுத்தவரையில்

ஆங்கிலேய

இவர்கள்
மீறி

-வேலை

விரும்பவில்லை.

அவ்வளவு

எளிதாக

ஆங்கிலேய
அடிமைகளின்

பிரச்சினைகளில் ஈடுபட
முடியவில்லை. எனவே ஆங்கிலேயக்
கவற்னர்களுக்கு
இவ்விடைப்பட்ட
காலத்தில்
மொரீசியஸ்
மக்களை
ஆங்கிலேய
அரசின்
குடிமக்களாக
ஆக்குவதில்
பலவிதமான தொல்லைகள் ஏற்பட்டன.
7873

ஆம் ஆண்டு

அடிமை

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.

_ ஆங்கிலேய

தோட்ட

அரசால்

இவ்வளவு
என்று

பிரகடனப்படுத்தப்படும்

களையும் தம் உடைமைகளின்.

ஆத்திரம் அடைந்தனர்.

ஒழிப்புச் சட்டம் மொரீசியசில்

உரிமையாளர்கள்

விரைவில்

இச்சட்டம்

எதிர்பார்க்கவில்லை.

அடிமை

ஒரு பகுதியாகக் கருதிய இவர்கள்

ஆங்கிலேய

அரசு தம் அடிப்படை

உறிமையைப் பறித்தது போன்ற உணர்வு இவர்களுக்கு எழுந்தது.
ஆனால்,

அடிமை

கண்டிக்கும்

முறைக்கு

மனத்துணிவு

எதிராகச்

செயற்பட்ட

ஏற்படாத

அளவுக்கு

அரசைக்

அடிமை

யொழிப்பால் ஏற்படும் பொருள் நஷ்டத்தை நினைத்துப் பார்க்க:
பககம
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வேண்டிய

நிலை

அனைத்துத் தோட்ட

உரிமையாளர்களுக்கும்

ஏற்பட்டது.

அடிமையொழிப்பை
விரும்பாத
கவர்னர் ஃபர்குவாரும்'
அடிமையொழிப்புச் சட்டப் பிரகடனத்தின் பின்னர் நிதானமாக

நடந்துகொண்டார்.

இச்சட்டத்தை

விரைவில் அமுலுக்குக்.

கொண்டு வருவதன் விளைவாகத் தோட்ட உரிமையாளர்களின்
பகைமையைத் தேடிக்கொள்ள விரும்பவில்லை. மொரீசியஸ் தீவின்
வளர்ச்சியில் தோட்ட
உரிமையாளர்களின் பங்கை அவர் நன்கு
அறிந்திருந்தார். என்வே, அவர்களுக்குத் தெம்பளிக்கும் வகையில்
இருட்டு

அடிமை

வாணிகத்தை

இவர் : மேற்கொண்டார்.

மடகாஸ்கரிலிருந்து
இரவு
நேரங்களில்
மொரீசியசுக்குக் கடத்தப் பட்டனர். மடகாஸ்கரை

இர.தமா($800ஊலிவின்

துணையோடு

அடிமைகள்
ஆண்டுவந்த

இத்திருட்டு வாணிகத்தை

ஃபர்குவார் நடத்தி வந்தார். இரதமாவோ
இவ்வாணிகத்தை
அவ்வளவாக
ஜ் விரும்பவில்லை. : அடிமை
வாணிகத்துக்கு
முற்றுப்புள்ளி வைக்க நினைத்தார். இவரது மரணத்துக்குப் பின் '
அரச பதவியேற்ற இவரது விதவை மனைவி இரனவோலோனா'
நடத்தப்பட்டு வந்த அடிமை
(Ranavolona) ஆங்கிலேயரால்

வாணிகத்தை நிறுத்தினார்.

ஃபர்குவாருக்கும் அடிமையொழிப்புக்கு எதிராகத் தாம்
இருட்டு அடிமை
வாணிகம் செய்வதன்
பின் விளைவுகள்
புரியாமலில்லை. இருந்தபோதிலும் மொரீசியசின் பொருளா தார
வளர்ச்சி கருதியும்
தோட்ட உறரிமையாளர்களோடுள்ள சுமுக

மான

உறவு

கருஇயும்

இதில்

ஈடுபட்டிருந்தார்.

முடிவில்

இத்திருட்டு அடிமை வாணிகமே ஃபர்குவார்
மொரீசிய௫ன்
வளர்ச்சிக்காகச் செய்த பல நன்மைகளை ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்
தினர் புறிந்து கொள்ள முடியாமல் ஆக்கின. அடிமையொழிப்புக்கு
எதிராகத் திருட்டு அடிமை வாணிகத்துக்கு இவர் உடந்தையாக

இருந்தார் என்று ஆங்கிலேய அரசு இவர் மீது குற்றம் சாட்டியது.
_ ஃபறர்குவாரைத் தொடர்ந்து வந்த சில கவர்னற்களும் அடிமை

முறைக்குச் சாதகமாகவே இருந்தனர். அடிமைகள் இல்லையேல்
மொரீசியஸ் பாலைவனமா விடும் என்று இவர்கள் கருதினர். இம் :
மனோபாவம்

உடைய

கவர்னர்களிடையே

ante
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அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்
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என்பவரும், டார்லிங் (198111) என்பவரும் அடிமையொழிப்புக்குச்

சாதகமாக இருந்தனர். இவர்கள் இருவரும் ஃபர்குவாருக்குப் பின்
சில காலம் கவர்னர் பொறுப்பில்

இருந்தனர்.

கவர்னர்களாக

இருப்பதை
விட மனிதாபிமானம்
நிறைந்த
மனிதர்களாக
இருக்கவே இவர்கள் விரும்பினர். எனவே தோட்ட
உறிமை
யாளர்களுக்கு எதிராக அடிமைகள் நலனைக் கருத்திற்கொண்டு
இவர்கள் பணியாற்றினர். அரசு அலுவலக

அதிகாறிகளே திருட்டு

அடிமை
வாணிகத்திற்கு
உடந்தையாக
இருந்து
உறிமையாளர்களின்
மதிப்பையும்
தோழமையையும்

தோட்ட
பெற்று

இதற்கிடையில்

அடிமை

இவர்கள்

வந்ததை

அறிந்தனர்.

யொழிப்புச் சங்கம் (றம் 51வற 500200) அடிமை வாணிகத்தை
விசாரிக்க அரசு தரப்பில் குழுவொன்றை அமைக்க வலியுறுத்தியது:

குடியேற்ற நாடு
ஆங்கிலேயக்
மட்டுமின்றி
மொரீசியசில்
துடைக்கும்
துயரைக்
களிலுள்ள அனைத்து அடிமைகளின்
பொருட்டும், அடிமை வாணிகத்திற்கு முற் றுப்புள்ளி வைக்கும்
இச்சங்கம்
பொருட்டும் விசாரணைக் குழு ஒன்றின் தேவையை
மற்றும்

வற்புறுத்தியது. முடிவில் நன்னம்பிக்கை முனை, இலங்கை

மொறீசிய௫சில் குடியேற்றப்பட்ட அடிமைகளின் பொருட்டு விசார
ணைக் குழு ஒன்றை அமைக்க அரசு ஒப்புக் கொண்டது. இக்குழுவின்

தலைவராக வில்லியம் மேக்பீன் கோல்ப்ரூக் (9411/ஹ 14860
00ிஸ்1௦௦16) என்பவர் நியமிக்கப்பட்டார். இவ்விசாரணைக் குழு

கீழை விசாரணைக் குழு (120811. Commission of Inquiry) «ter gy ©
இதர
இக்குழுவின்
கோல்ப்ரூக்கும்
அழைக்கப்பட்டது.
உறுப்பினர்களும் அடிமையொழிப்புச் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள்
நன்னம்பிக்கை
முதலாவதாக
குறிப்பிடத்தக்கது.
என்பது
அடிமைகளின் நிலையை அறிந்த பின்னர்
முனைக்குச் சென்று

7826ஆம் ஆண்டு இக்குழு
ஆண்டு

வரை

மொரீசியசுக்கு வந்தது. 7829ஆம்

மொரீசியசில்

அடிமைகளின்

நிலை

குறித்து

இவ்விசாரணைக் குழு ஆய்ந்து வந்தது. இக்குழுவின் கமிஷனர்கள்,

ஐந்து
கைப்பற்றிய
தீவைக் .
மொரீசியஸ்
அடிமைகளைச்
20,000
கிட்டத்தட்ட
ஆண்டுகளுக்குள்

ஆங்கிலேயர்

சட்டத்திற்குப்

-

புநம்பாகத்

என்று
குடியேற்,நியுள்ளனர்
அவ்வடிமைகளின் விடு, தலையின்

இருட்டுத்தனமாகக்

அத்துடன்
தெரிவித்தனர்.
பொருட்டு உடனடியாக அரசு

நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பறிந்துரை செய்தனர்.

—
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'கீழைவிசாரணைக் குழுவின் அறிக்கைக்கு எ 'தராகத்தோட்ட
- உரிமையாளர்கள் கண்டனக் குரல் எழுப்பினர். எனவே, சில காலம்
இவ்வறிக்கையின் முடிவுகள் செயற்படுத் தப்படாமல் கிடப்பில்
போடப்பட்டன. ஆனால், அரசு அடிமை வாணிகத்தை ஒழிப்பதில் :
தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்தது. அரசைச் சார்ந்த கப்பற்படை அடிமை

வாணிகப் போக்குவர த்தைத் தடுக்கும் வகையில் இந்துமாக்கடலில்

ரோந்து

வந்து கொண்டிருந்தது.

இருந்தபோதிலும்

பல்வேறு

காரணங்களால்
அரசு
தன்
திட்டங்களைத்
தீவிரப்படுத்த
இயலவில்லை. அடிமை வாணிகப் போக்குவரத்துக்கு எதிராக அரசு
மேற்கொண்ட
முயற்சிகள் அனைத்தும் முழு வெற்றியைத்
தரவில்லை

பல்வேறு

என்றே

கூறலாம்.

வகைகளில்

அரசின்

முநியடிக்கத்

எல்லா

ே தாட்ட

முய .ற்சிகளையும்

உரிமையாளர்கள்

இணைந்து பாடுபட்டனர்.

அரசு

அடிமையொழிப்பை

தீவிரப்படுத்தி

காலகட்டத்தில் மொரீசியஸ் பொருளா தார
முறை ஒழிப்பை
“முன்னேற்றம் அடிமை

வந்த

இக்

நிலையில் ஏற்பட்ட
அமுல்படுத்துவதில்

கட்டாயப்படுத்தியது. 1825ஆம்
நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கக்
ஆண்டு 27,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பயிராகி வந்த கரும்புப் பயிற்
'நிலப்பரப்புக்கு ்
ஏக்கர்
ஆண்டுகளில் . 53,892
நான்கு
பெரும்
விரிவாக்கப்பட்டது. சர்க்கரை மூலம் ஆங்கிலேய அரசு

பொருள்

எனவே,

சம்பாதித்தது.

கரும்புத்
கவர்ச்சியினால்
அடிமைகளை
போதுமான

கரும்புப்

பயிரில்

ஏற்பட்ட

வேலைசெய்ய
தோட்டங்களில்
அடிமைமுறை மூலம் ' தோட்ட

குடியேற்றியதை அரசு ஒரு பொருட்டாக
உரிமையாளர்கள்
சர்க்கரை உற்பத்திப் பெருக்கம்
அத்துடன்
எண்ணவில்லை.
சரியான போக்குவரத்து, நல்ல சாலைகள் போன்ற அடிப்படைத்
வேண்டிய நிலையை
தேவைகளையும் உடனடியாகச் செய்ய
அரசுக்கு உணர்த்தியது. ஆனால்: இவற்றிற்கெல்லாம் போதுமான
ஆள் பலம் அப்போது இல்லை. 'செசேலிலிருந்து பல அடிமைகள்
் அங்குள்ள

தோட்ட

மாற்றப்பட்டனர்.

உரிமையாளர்களால்

இருட்டு:

நடைபெற ஆரம்பித்தது.

அடிமை

வாணிகம்

1830கள் வாக்கில்

,த்திருட்டு அடிமை —

மொரீசியசுக்கு

தொடர்ந்து

போர்போனும்

aeons
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இங்கலொந்தில்
ஆங்கிலேய
அரசு
அடிமை
ஓழிப்பைத்
தீவிரப்படுத்துவதில் முனைந்தது.
கழை
விசாரணைக்குழுவின்:
. அறிக்கை அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது. ஆங்கிலேயக் குடியேற்ற
நாடுகளில்
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அடிமை ஒழிப்பு முறையை
அமுலுக்குக். கொண்டுவரத் திட்டமிடப்பட்டது. இக்குடியேற்ற
நாடுகளுள் மொரீசியசிலேயே முதன் முதலாக இதனைக் கொண்டு
வருவதென்று
ஆங்கிலேய அரசு தீர்மானித்தது. இங்கிலாந்து
நாடாளுமன்றத்தில் மொரீசியஸ் தீவின் பிரதிநிதியாக அப்போது
யாருமில்லை.
எனவே
- அடிமை
ஓழிப்புத்
திட்டத்தை

என்று

இருக்காது

எதிர்ப்பு

அமுல்படுத்துவதற்கு

அரசு

நினைத்தது. மேலும், அடிமை ஒழிப்பிற்கு நஷ்ட ஈடாகத் தோட்ட
என்றும்,
எதுவும் தரவேண்டியதில்லை
உரிமையாளர்களுக்கு
ஆங்கிலக்
பிற
விட்டால்
பெற்று
இத்திட்டம் மொரீசியசில் வெற்றி

குடியேற்ற
கொண்டு

நாடுகளிலும் ஒன்றன்

அமுலுக்குக்

பின் ஒன்றாக

வந்துவிடலாம் என்றும் எண்ணியது.

அரசின்

இங்கிலாந்து

அறிந்த

இவ்வெண்ணத்தை

உறிமையாளர்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சி
மொரீசியஸ் தோட்ட
அடைந்தனர். மொரீசியசில் அடிமை ஒழிப்புத் திட்டம் எப்போதும்
எதிர்பாரத்
என்று
கொண்டுவரப்படலாம்
அமுலுக்குக்
என்று
செயற்படும்
இருந்தாலும் இவ்வளவு விரைவில் அரசு
தோட்ட உறிமையாளர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. திருட்டு அடிமை
வாணிகத்தின் பொருட்டு ஏராளமாகப் பொருள் செலவு செய்து

பெரும் இலாபத்தை எதிர் நோக்கியிருந்த இத்தருணத்தில் அரசின்

முடிவ தம்மை ஈடுகட்ட முடியாத
என்று

அஞ்சினர்.

இழப்புக்கு உட்படுத்திவிடுமோ

உடனடியாகவே

தோட்ட

உறிமையாளர்கள்

அனைவரும் போர்ட் லூயியில் ஒன்று கூடினர். இக்கூட்டம் 7830
_ ஆம் ஆண்டு செப்தம்பர் 17ஆம் நாள் நடந்தது. அரசின் திட்டம்
விரிவாக

விவாதிக்கப்பட்ட

சர்க்கரை

பின்னர்

அலை

Ger (Adrien d’
உறிமையாளர்களுள் ஒருவரான அத்றியேன் Gs.
றல) என்பவரைப் பிரதிநிதியாகத் தேர்ந்தெடுத்து இலண்ட

னுக்கு. அனுப்பத்

தீர்மானித்தனர்.

மொதீசியசில்- வாழுகின்ற

விடுதலை...

நஷ்ட

கிட்டத்தட்ட

செய்யப்படுவார்களேயானால்

... பானரற்களுக்கு 40,000

ஈடு: எதுவுமின்றி

60,000

அடிமைகள்

தோட்ட

உறிமை

ஸ்டெர்லிங் நஷ்டம் ஏற்படும் என்று

a

வல்லா
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இங்கிலாந்து குடியேற்றச் செயலருக்கு;த் தெரிவித்து ஆவன செய்ய
வேண்டுமாறு அத்றரியேன் தெ
பினே மூலம் கேட்டுக் கொள்ள
முடிவெடுக்கப்பட்டது.

இத

பி னே

1830

இலண்டனுக்குப்

ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்

புறப்பட்டார்.

10 ஆம் நாள்

இலண்டனில்.

குடியேற்றச்

செயலரோடு இவர் நிகழ்த்திய விவாத.த்தின் முடிவில் நஷ்ட ஈடு
தரப்படாமல் அடிமைகளை
ஆங்கிலேய
அரசு விடுவிக்காது
என்றும், மக்கள் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய அரசுக் கவுன்சில் ஒன்று
மொரீசியசில் அமைக்கப்படும் என்றும், பத்திரிகை சுதந்திரம் எந்த
விதத்திலும் பாதிக்கப்படாது என்றும் குடியேற்றச்
செயலர்

காடறிக் பிரபு (1010 (90081104) வாக்குறுஇ அளித்தார். 7831 ஆம்

ஆண்டு

அக்டோபர்

வந்தடைந்தார்.

25

ஆம்

நாள்

அன்நிலிருந்து

தெ

தோட்ட

பி

னே

மொரீசியஸ்

உறிமையாளர்களின்

நலனுக்காகப்
பாடுபட
ஆரம்பித்தார்.
அடிமை
ஒழிப்புத்
திட்டத்திற்கு எதிராகப் பல செயல்களில் ஈடுபட்டார். 'செர்னே
(Ceme’en)
arm
பத்திரிகை ஒன்றை ஆரம்பித்து வணிக
சமுதாயத்தின் முதலாவது பிரதிநிதியாக விளங்கினார்.
தெ.
பி னே
இங்கிலாந்து அடிமை

இங்கிலாந்தை.
விட்டுப்
புறப்பட்டதும்
ஒழிப்புச் சங்கம் மொரீசியஸ் அடிமைகளை

விடுதலை செய்ய அரசைக் கோரிய து. அடிமைகளின் விடுதலையால்

தோட்ட உறிமையாளர்களுக்கு
ஏற்படும் இழப்பை ஈடு செய்ய
- இங்கிலாந்து அரசு தீர்மானித்ததால் பல
இலட்சக் கணக்கான

ஸ்டெர்லிங்குகள் நஷ்ட ஈடாக. வழங்கப்பட

வேண்டியதிருக்கும்.

எனவே, நஷ்ட
ஈடு எதுவும் வழங்கப்படாமல் அடிமைகள் விடு தலை

செய்யப்படவேண்டும் என்று அடிமை ஒழிப்புச் சங்கம் கேட்டுக்
கொண்டது. இச்சங்கத்தின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக் கொண்டு

சங்க உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான ஜான் ஜெரெமி (0௦11 8௭ம்)
என்பவரை

_

மொரீசியசின்

General) ஆக

்

tae
இ

தியமித்து

செயலுரிமைத்

தலைவர்

அடிமை ஒழிப்பை

(Procurer

மொறிசய௫ல்

1832 இல் இங்கிலாந்து அரசு அனுப்பி வைத்தது:

ற் sé

oo

சவி

PSO ARES:

oo

.

காரணம்

ஜெரெமியே

குனக்குக் கிடைத்த

என்று தெ

மோசமான

வரவேற்பையும்

கிளர்ச்சிகளையும்
எண்ணிய
இங்கிலாந்து தஇரும்பினார்.

1833

ஆம்

ஆண்டு

நாடுகளில்
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பி னே குற்றம் சாட்டினார்.

இங்கிலாந்து

அடிமை

தனக்கெதிரான

ஜெரெமி

முறையை.

தோல்வியோடு

அரசு

தம்

குடியேற்ற

ஒழிக்கும்

பொருட்டு

அடிமையொழிப்பு மற்றும் விடு தலைச் சட்டத்தை நிறைவேற்றியது.
:. தோட்ட உரிமையாளர்களின்
அடிமைகள்
மொரீசியகல்
இரும்புக் கரங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றனர்.
தோட்ட
உறிமையாளர்களுக்கு

ஆங்கிலேய
அடிமைகள்

நஷ்ட

ஈடாக

2, 112,632

ஸ்டெர்லிங்குகள்

அரசால் வழங்கப் பட்டது. விடுதலை அடைந்த
புதிய வாழ்க்கைக்குத் தம்மைப். பக்குவப்படுத்இக்

கொள்வதற்காக ஆறு. ஆண்டுகள் தாம் பணியாற்றிய முன்னாள்
தோட்ட உரிமையளர்களிடமே தொடர்ந்து பணிசெய்யுமாறு இச்

சட்டம்

கேட்டுக் கொண்டது.

காலமாகக்

கருதப்

வாழ்க்கையைத்

இப்

ஏற்றுக்

அடிமைகள் .

பொறுப்பினைத்

கொள்ள

காலம் பயிற்சிக்

இக்காலத்திற்குள்

தாங்களாகவே

கொள்ளவேண்டும்.
யாளர்களும்

இவ்வாறாண்டுக்

பட்டது.

வேண்டும்.

புதியதொரு
அமைத்துக்

தோட்ட

உறிமை

விடுதலையடைந்த

அடிமைகள்: ஊதியம் பெறாமல் வாரத்திற்கு 40 மணி
நேரம்
தோட்ட
உறிமையாளர்களுக்காக
வேலை
செய்ய
வேண்டும்.

இவ்வேற்பாட்டின்
அடிப்படையில்
விடுதலை
அடிமைகளின் பயிற்சிக் காலம் தொடங்கியது.

அடைந்த

அடைந்த

அடிமைகள்

இப்பயிற்சிக்

காலத்தில்

விடுதலை

முழுச்
பின்னரும்
பெற்ற
விடுதலை.
மூலம்
சட்டத்தின்.
முடியவில்லையே என வருந்தினர்.
சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க
நிலையான வாழ்க்கையை
ஒரு
தமக்கென
பயிற்சிக் காலத்தில்
மனத்தை
பொறுப்பும்
வேண்டிய
கொள்ள
அமைத்துக்.
அழுத்தியது. இந்நிலையில் சட்டத்தில் குறிப்பிட்டவாறு வாரத்
திற்கு

40

மணி

நேர

வேலை

தோன், Dus.
ஒன்றாகத்
விடுதலை.
யாளர்களுக்கும்

என்பது

நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத

உறிமை
தோட்ட
இதனால்
பெற்ற. அடிமைகளுக்குமிடையே

- சச்சரவுகளும் பூசல்களும் தோன்றின. விடுதலைச் சட்டம் என்ற.

154 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

பெயறில் தாம் ஏமாற்றப்பட்டு விட்டோமோ என்ற ஐயம் தோன்ற
ஆரம்பித்தது.- இம் மனோநிலை அடிமைகளிடையே வளர வன
தோட்ட உறிமையாளர்கள்£லும் . இவர்களைக் கட்டுப் படுத்த
முடியவில்லை...

படிப்படியாக

அடிமைகள்

தோட்ட

யாளர்களுக்காக வேலை செய்வதை நிறுத்திக்

1833
சட்டம்

ஆம்

தோட்ட

ஆண்டு

அடிமை

ஒழிப்பு

உரிமையாளர்களின்

உரிமை

கொண்டனர்.

மற்றும்

விடுதலைச்

நோக்கில் அவ்வளவு

பயன்

உடையதாகத் தோன்றவில்லை. பயிற்சிக்காலத்தில் வாரத்த
ிற்கு
₹0 மணிநேர வேலைக்குப் பின் கூடுதலாக வேலை செய்ய
அதிகக்

கூலி கேட்டனற்.
: குறிப்பாக
கரும்புப் பயிரேற்றும்
அறுவடைக்
காலத்தின்
போதும்
அதிக
நேர

தேவைப்பட்டது.
கேட்டனர்.
படுவதற்கு

இவ்வேலைக்கு

அடிமைகள்

அத்துடன்

விடுதலைச்
அடிமைகளை

முன்

சட்டம்
மட்டுமன்றி

போதும்
வேலை

கூடுதல் : கூலி
நிறைவேற்றப்
அவர்களது

மனைவிகளையும்,
மக்களையும் வயதில் முதிர்நே கார்களையும்
தோட்ட
உரிமையாளர்கள் ப Hus வேலைகளில் ஈடுபடுத்தி
வந்தனர். விடுதலைக்குப் பின் பெண்கள் அனைவரும் தத்தம்
குழந்தைகளைப்

பேணவும்

குடும்பத்தைப்

வீடுகளிலேயே அடைந்து கிடந்தனர்.
இன்னோரன்ன

ஒழிப்பு

காரணங்களால்

7835

பராமரிக்கவும்

ஆம் அண்டு அடிமை

மற்றும் விடுதலைச் சட்டம் ஆறாண்டுப் பயிற்சிக் காலம்

முடிவடைவதற்கு.
முன்னரே
செயற்படத் ' தொடங்கிய து.
ஆங்கிலேயக் குடியே நற நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான அடிமைகள்

இச் சட்டத்தினால் விடுதலை பெ

தோட்டத் தொழிலாளர்

meat.

பற்றாக்குறை

அடிமையொழிப்புச் சட்டம் குறித்து இங்கிலாந்து அரசு
- தீவிரமாகச் சிந்திக்கத் தொடங்கிய காலத்திலேயே பிற்காலத்தில்
ee
விளைய இருக்கின்ற தொழிலாளர்
ப 'ற்றாக்குறையை மொரீசியஸ்

- அரசால்

உணற

முட்ந்தது. பல அ௮ண்டுக் காலமாகத் தோட்ட

அடிமை முறையும் அடிமை ஒப்பம் 155
உரிமையாளர்களும்
நன்கு அறிந்திருந்தனர்.

அரசும் தோட்ட

எனவே தான் அடிமை ஒழிப்புச் சட்டம் அமுலுக்குக் கொண்டு
வரப்படாமல் தடுக்கப் பல உத்திகளைக்
கையாண்டு வந்தனர்.
ஆனால், எல்லாவற்றையும் மீறி அடிமை
ஒழிப்புச் சட்டம்

அமுலுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டதும் தோட்ட உரிமையாளர்களும்
மொரீசியஸ்
களிலும்

அரசும்

எதிர்பார்த்தபடியே

ஆலைகளிலும்

தொழிலாளர்

கரும்புத்

தோட்டங்

பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.

கரும்பு விவசாயம் முழுவதுமாக நிலை தப்பி விடுமோ என்ற ௮ச்சம்
ஒவ்வொரு தோட்ட உறிமையளர்களுக்கும் ஏற்பட்டது. மேலும்,
முந்திய

அடிமைகளைப் போல் உடல் வலிமையும் விசுவாசமுமிக்க

தொழிலாளர்கள் கிடைப்பார்களோ என்ற ஐயமும் எழுந்தது.
இந்நிலையில்
விலிருந்து

தான்

ஒப்பந்தக்

தொழிலாளர்களை

தீர்மானிக்கப்பட்டது.

கூலி

முறையில்

இந்தியா

மொரீசியசில் குடியேற்றுவதென்று

சென்னைத்

துறைமுகத்திலிருந்து

25

நாள்களுக்குள்ளாகவே.
கப்பல்
மூலம்
மொரீசியஸ்
தீவை
அடைந்துவிட முடியமாதலால் இந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளர்
களைக் குடியேற்றுவது மிக
எளிதாகத் தென்பட்டது. மேலும்
குறைந்த கூலியில் ஏராளமான .. இந்தியர்களைக் குடியேற்றும்

வாய்ப்பும் இருந்ததால்

ஒப்பந்தக் கூலி

முறையில் இந்தியர்

குடியேற்றம் ஆரம்பமானது.

சென்னை,

பம்பாய்,

கல்கத்தா

முதலான

துறைமுகங்கள்

குடியே ஜிய
கூலி: முறையில்
இவ்வொப்பந்தக்.
வழியாக
தார
பொருளா
இந்தியர்கள் மொரீசியஸ் விவசாய வளர்ச்சிக்கும்
வளர்ச்சிக்கும் ஆ தாரமாக அமைந்தனர். அடிமை ஒழிப்பால் அழிய
காப்பாற்றிய பெருமை இந்தியத்
மொரீசியசைக்
இருந்த
உறிமை
தோட்ட
தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு உண்டு.
இவர்கள்
யாளர்கள் நிம்மதியாக ஆடம்பர வாழ்க்கை நடத்த
ல்
பெருமளவி
தாம்
ுக்
உதவியாய் இருந்தனர். தீவின் வளர்ச்சிக்க
அழைப்
உதவியுள்ளோம் என்பதை அறியாமல் கடினமான
. நல்லொழுக்கம்
கொண்டு
கு நிக்கோளாகக்
பொன்றையே.

உடையவர்களாகவும் இவர்கள் இருந்தனர் என்று“முனீந்திரநாத்.

தம் நூலில் "குறிப்பிடுகிறார்.
“வர்மா
Soe
” Dae Senen sso அடமான

இந்தியத் தோட்டத்.
குறைந்த. ree
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மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

ஐரோப்பியச் சர்க்கரைச்
சந்தையில் மொரீசியஸ் தோட்ட
ர்கள்
"உரிமையாள
உலக நாடுகளோடு போட்டி போடத் துணிவு
கொடுத்தது என்கிறார் தயாசந்த் pure.” இவ்வொப்பந்தக் கூலி
முறை மூலம் இந்தியர்கள் குடியேறியதற்கு முன்னரே.ஏராளமான
இந்தியர்கள்
மொரீசியசில்
குடியே நியிருத்தனர்
என்பது

குறிப்பிடத் தக்கது.

“இந்தியத் தொழிலாளர்களின் வருகையும் குடியேற்றமும்
- கடல்
ஆக்கிரமித்த

வாணிகத்தின்
பொருட்டு
மொரீசியஸ்
தவை
பிரஞ்சுக்காரர்கள் நிலையான குடியேற்றத்தை

அமைத்த

பின்னர் விவசாயத்தில் அக்கறை காட்டத் தொடங்கினர்.
இவர்கள் மொரீசியசை
ஆட்சி செய்து வந்த கடைசி நாள்களில்

கடல் வாணிகத்தைவிட விவசாயத்தின் மூலம் பெரும் பொருள்
ஈட்ட முடியம் என்றும், மொரீசியசின் இயற்கை வளம் அதற்கு
உகந்ததென்றும்

அறிந்தனர்.

இவ்வெண்ணம் முழு அளவு
மொரீசியஸ்

ஆனால்

பிரஞ்சுக்காரர்களின்

கைகூடுவதற்கு முன்னரே

ஆங்கிலேயர்

வசமானது.

காலத்தில் 1810 ஆம் ஆண்டு வரை

7810 இல்

பிரஞ்சுக்காரற்கள்

9000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில்

பயிரிடப்பட்டு

வந்த கரும்புப் பயிர்
பதினைந்து
ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்டது.
டன் சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.

ஆண்டுகளில்

27,800
10,870

இதன்

அடுத்த

ஐந்து

ஆண்டுகளில்

டன்களாகப் பெருகியது.
பயிர் செய்யப்பட்டது.

, சர்க்கரையின்

மூலம் '
இவ்வற்பத்தி
அளவுக்கு
33,960

எதிர்பாராத

கிட்டத்தட்ட

இவ்வுற்பத்திப்

57,000

ஏக்கரில் கரும்பு

பெருக்கம்

மொரீசியசின்

பொருளாதார
நிலையை உயர்த்தியது. ஆங்கிலேயர் பெரும்
"பொருள் ஈட்டினர். எனவே வாணிகத்தின் மேல் ஆங்கிலேயர்க்கு
இருந்த

மோகம்

குறைய ஆரம்பித்தது.

மேன்மேலும்

கரும்பு

பயிராகும் நிலப்பகுதி விரிவாக்கப் பட்டது. இதன் காரணமாக
கரும்புத் தோட்டங்களில் வேலை செய்ய ஏராளமான விவசாயப்
பெருமக்கள் தேவைப்பட்டனர்.
இச் சமயத்தில் மொறீசியசன்
கவற்ன
ய இருந்த இராபர்ட் ஃபர்குவார் விவசாயத் தொழிலில்

- இந்தியர்கள்

ருந்து

என்பதை

அறிந்திருந்தார்.
5

வ.

-

அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்

157

மொரீசியசுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டால் நிச்சயமாக மொரீசயசில்
விவசாய வளர்ச்சி பெருகும் என்பதை உணர்ந்தார். எனவே.
இந்திய அரசுக்கு இது குறித்துக் கடிதம் எழுதினார். 7875 அம்

ஆண்டு

~

வங்காளத்திலிருந்து 700 இந்தியர்கள் மொரீசியசுக்குக்

அனுப்பப்பட்டனர். இவர்கள் அனைவரும் இந்திய இராணுவத் இல்.
- குற்றங்கள் செய்ததற்காகத் தண்டனை பெற்ற கைதிகளாவர்.
இவர்களுள் நாடு கடத்தப்பட்ட குற்றவாளிகளும் இருந்தனர்.
2பர்குவார் இந்த இராணுவ: வீரர்களை விவசாயத்தில்
மட்டுமன்றி வேறு சில பணிகளிலும் ஈடுபடுத்தினார். சிலரைப்
பட்டுப்

புழு

வளர்ப்பதில்

ஈடுபடுத்தினார்.

இவர்கள்

மிக

விரைவிலேயே பட்டுத் தொழிலில் கைதேர்ந்தவர்களாக முன்னேறி

னந்....060165 ஹர் (001485 1 சீகபார்ம்ூ என்ற நூலை எழுதிய
பாட்றிக் Gare
(Patrick Beaton)
என்பவர் இவ்விந்தியத்
தொழிலாளறழ்களின் கடின உழைப்பையும் நேர்மையையும் பற்றிச்
சிறப்பித்துக் கூறுகிறார். ஆனால் விரைவிலேயே பட்டுத் தொழில்
இலாபகரமான தொழிலாக வளராததாலும் வேறு
பொருத்
தமான பணிகளில் இராணுவக் குற்றவாளிகளை உடனடியாக
ஈடுபடுத்த
முடியாததாலும்
மொரீசியஸ்
அரசு
இவர்களை
இந்தியாவுக்குத்
திரும்ப
அனுப்பியது.
இவர்களுள்
பலர்
மொரிீசியசில்

குடியேறுவதாகத்

தெரிவித்து

அந்நாட்டின்

குடிமக்களாயினர். இவர்கள் இந்தியா செல்வதற்கான பயணப்படி
நஷ்டஈடாக

வழங்கப் பட்டது.

தாய்நாடு செல்ல விரும்பியோறின்

பயணச் செலவை அரசு ஏற்றுக் கொண்டது.
மொரீசியஸ் அரசின் இச்செயல் இந்திய அரசுக்கு அவ்வளவு
என
குற்றவாளிகள்
இராணுவக்
அளிக்கவில்லை.
திருப்தி

நிரூபிக்கப்பட்டு
இரும்பவும்

நாடு

கடத்தப்பட்டவர்களை

மொரீசியஸ்

அனுப்பியது

அரசு

குற் கண்னன்

வருத்தத்தைக்

இந்திய நாட்டை நோக்கி இந்திய

கொடுத்தது. இதன் விளைவாக

இராணுவக்

மன

இந்தியாவுக்குத்

பெயற்வதற்கு

குடி

அட

தெரிவிக்கப்பட்டது.
1829 ஆம்-ஆண்டு சீனாவிலிருந்து சீனர்களை மொரீசியஸில்

குடியேற்ற
பெறவில்லை.

அரசு முயற்சித்தது.
இதனால்

ஆனால்

மனச்

இம்முயற்சி வெற்றி

சோர்வடைந்த

அரசு

ட்
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_ மலாயாவிலிருந்து தொழிலாளர்களைக் குடியேர்'ந்றுவது கு நித்து
ஆலோசித்தது. சோதனையின் அடிப்படையில் மலாயாவிலிருந்து
தொழிலாளர்கள் வரவழைக்கப் பட்டனர். இ 'த்தொழிலாளர்கள்
பொதுவாகவே எளர்ச்சி
மனப்பான்மை உடையவர்களாகவும்
சோம்பேறிகளாசவும், . இருந்ததால்
இல மாதங்கள் கழித்து
இவர்கள் மலாயாவுக்குத் திரும்ப அனுப்பப்பட்டனர். இந்நிலையில் .
மொரீசியஸ் மீண்டும் இந்தியாவின் ஆதரவை நாடியது. தாமே
கோட்டத்
தொழிலாளர்களை
CG 'நரடியாக
வரவழைக்கும்
முயற்ச்சியை இம்முறை கைவிட்டு விட்டுத் தோட்ட : உரிமை .
யாளர்களிடமே இப்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள
வேண்டிக்

கொண்டது. அத்துடன் இல்லார்டின் அண்ட் கம்பெனி (பிப!
ஊம் மேற2௨)) என்ற நிறுவன த்தைச் சிங்கப்பூர் முகவர்களுக்கும்

மற்றும் சென்னை முகவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தியத்
தொழிலாளர்களைக் குடியே ற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பும் பணியை
அப்போது சிறப்பாகச் செய்து வந்தது இந்த நிறுவனம். க்யூரே
அண்ட் கம்பெனி (பேோ£ யப 0௮௫) என் .ஐ நிறுவனமும் இந்தியத்
தொழிலாளர்களை
மொரீசியசுக்குக் குடியேற்றும்
முகவர்
பணியைச்
செய்து
வந்தது.
இவ்விரு
கம்பெனிகளும்
752
தொழிலாளர்களைப் போர்ட் லூயிக்குக் கொண்டு வந்தன.

அக்காலத்திலேயே இந்தியா மக்கள் தொகை

விளங்கியது.
உண்ண

ஆங்கிலக் குடியேற்ற ஆதிக்கத்தில்

உணவும்

உடுக்க

உடையும்

மிகுந்த நாடாக

எல்லோருக்கும்

கிடைக்கவில்லை.

ஆங்இல

அரசின் நிலம் மீ தான கடுமையான வழியும், நிலச்சுவான் தார்களின்
கொடுமையும், தொடர்ந்து வந்த பஞ்சங்களும் "இந்தியர்களை
அயல் நாடுகளுக்குப் பிழைப்பு தேடிச் செல்லத் தூண்டின. இந்த
"நேரத்தில் தான் சிங்கப்பூர் துறைமுகம் வழியாக 400 சீனர்களை :
ஆங்கிலேயர் மொரீசியசுக்குக் கொண்டு வந்தனர்.
இவர்கள்
பு.த்திசாலியானவர்களாகவோ அல்லது கரும்பு த கோட்டங்களில்
கடினமாகப் பணிபரியத் தகுந்த .தாழிலாளர்களாகவோ இல்லை.

எனவே,

சிறிது காலத்திற்குப்பின் இவர்கள் . திருப்பியனுப்பப்
இந்திலையில் மொரீசியசில் இருந்த மிகக் குறைவான
es

OS - எண்ணிக்கை உடைய

அடிமைகளும்

கடினமாக

a வந்தனர். தாங்கள் மிக விரைவிலேயே

உழைக்க

மறுத்து

அடிமைத்தளையினின்றும்

ககப்பட்டு விடுவோம் என்ற எண்ணம் இவர்களிடையே

மேலோங்கவே

ட

அடிமை முறையும் அடிமை ஒழிப்பும்
இம் மனோநிலை
விரும்பவில்லை.

உழைக்க

உரிமை

தோட்ட

வாங்குவது

வேலை

இவர்களிடமிருந்து
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யாளர்களுக்கும் கடினமாக இருந்தது.
இச்
சமயத்தில்
ஆங்கில
௮ரூடம்.
தோட்ட
உரிமை
யாளர்களுக்கு
மிகுந்த செல்வாக்கு இருந்தது. சிலவேளைகளில்
ஆங்கில
அரசின்
ஒப்புதல் இன்றியே
பல தீர்மானங்களை
நிறைவேற்றும் வாய்ப்பும்
வசதியும் இவர்களுக்கு இருந்தன.
ஓரளவு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஆங்கிலத்
தோட்ட

உறிமையாளர்களுக்கு

ஒரு

வகையான

சுதந்திரம்

அளிக்கப்பட்டிருந்தது என்று கூடக் கூறலாம். இச் சுதந்திரத்தால்
இவர்கள் முழுக்க முழுக்க ஆங்க
அரசுக்குக் கட்டுப்பட்
டவர்களாக' இல்லை. இவர்களே புதிய ஒப்பந்த
முறைப்படி
இந்தியாவிலிருந்து தோட்டத் தொழிலாளர்களை
மொரீசிய
சுக்குக் கொண்டு வருவதில் ஈடுபட்டனர். அரசின் துணையின் நி
1829ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு திங்கள் முதலாம் நாள் சென்னை மற்றும்
கல்கத்தா
துறைமுகங்கள்
வழியாக
இந்தியத்
தோட்டத்
தொழிலாளர்கள் மொரீசியசுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டனர்.
மொரீசியசில்

போற்ட்

லூயி

துறைமுகக்கை

வந்தடைந்த

இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் நேரடியாகத் தோட்டங்
களுக்கு அழைத்துச்
செல்லப்பட்டனர். மொரீசியஸ் நாட்டைப்
பற்றி என்னென்னவோ

ஆங்காங்கே
ஏமாற்றம்.

கனவு

காணப்பட்ட
அளித்தன...

கண்டு

கொண்டு

குடில்களும்

ஆப்பிரிக்க

பிற

வந்தவர்களுக்கு

சூழ்நிலைகளும்.

அடிமைகளோடு

சேர்ந்து

இவர்களும் தோட்ட வேலை செய்யப் பணிக்கப்பட்டனர். சவுக்கடி
சத்தங்களிடையே கொளுத்தும் வெயிலில்
இந்தியத் தொழி
லாளர்கள் வேலை செய்து வந்தனர். கடுமையான உழைப்பிற்கேற்ற

ஊதியம்

இவர்களுக்குக்

முகவர்களால்
எதிர்ப்பை"

தாம்

வெளிப்படையாகத்

தெரிவித்தனர்.

சிலர்

கிட்டவில்லை.

வஞ்சிக்கப்பட்டதை
தோட்ட

தோட்டங்களை

அண்ட பரல் ட

ஒப்பந்தக் கூலி முறையில்
இந்தியாவிலிருந்து வரவழைத்த

ஆங்கிலேயரின்

உணர்ந்தனர்.

தம்

உறரிமையாளர்களுக்கு த்

விட்டு வெளியேறிச்

சிறு

=

தொழிலாளர்களை
அடவு
இம் -முயற்சியில் மொரீசியஸ்
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தோட்ட

உரிமையாளர்கள்

தோல்வியே

கண்டனர்

எனலாம்.

ஆனால் இத் தோல்வியையும் ஏமாற்றத்தையும் இவர்கள் தாங்கிக்
கொண்டனர்.
ஏனெனில்
தோட்டத்
தொழிலாளர்களின்
தேவையை முூன்னைவிடப் பன்மடங்காக இவர்கள் உணர்ந்தனர்.
போதிய அளவு தொழிலாளர்கள்
இல்லாதது சர்க்கரை உற்பத்

தியைப்

பெறிதும்

வர்த்தகர்கள்

பாதித்தது.

சர்க்கரை

இந்நிலையில்

உற்பத்தியைப்

இலண்டனிலுள்ள
பெருக்குவதற்காக

மொரீசியஸ் தோட்ட உறிமையாளர்களுக்குப் பெரும் பொருளைக்
கடனாகக் கொடுத்தனர். மேலும் இலண்டனிலிருந்து சர்க்கரை
வர்த்தகத்தின்

பொருட்டுச்

சல

ஆங்கில

வர்த்தகர்கள்

தீவில்

குடியேறவும் ஆரம்பித்தனர். இவர்கள் இலண்டனிலிருந்து பொருள் .
உதவி
அளித் தவர்களுக்கும் “மொரீசியஸ் தோட்ட . உரிமை
யாளர்களுக்குமிடையே இணைப்புப். பாலமாக விளங்கினர். இவ்
வசதிகளிடையே போதிய அளவு தொழிலாளர்கள் இல்லாததைப்
பெருங் .. குறையாகத் தோட்ட உறிமையாளர்கள். எண்ணினர்.
தாங்களாகவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்தியத் தொழிலாளர்
களைக் கொண்டு வர.
இயலாது. என்பதையும் உணர்ந்தனர்.
தொடர்ந்து ஆங்கில அரசு 7833
ஆம் ஆண்டு அடிமை முறை
ஒழிப்புச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது.
பழைய அடிமைகளுள்
பலர் கரும்புத் தோட்டங்களில் வேலை செய்ய மறுத்தனர். கரும்புத்

தோட்டங்களை அடிமையின் சின்னமாகக்
கருதினர். தோட்ட
உரிமையாளர்கள் இழைத்த கொடுமைகளை நினைவு
கூர்ந்த
இவ்வடிமைகள் தோட்டங்களை விட்டு வெளியேநினர். இதனால்
"தோட்டங்களில் வேலை
செய்யப் போதிய
தொழிலாளர்கள்
இல்லாமற் போயினற்.: எனவே, இந்தியாவிலிருந்து தொழிலா
ளர்களை

ஒப்பந்தக்

கூலி மு றயில்

மொரீசயசில் குடியே DOS

aes

தோட்ட உரிமையாளர்கள் அரசை வேண்டினர்.

BF GpBmoue 9. 914.5 mm (G. Arbuthnot) cereus
36°

}
ஜ்

மலைவாழ்

கூலிகளைத்

தம்

செய்வதற்காக : இத்தியாவிலிருந்து

"இதற்கான ஒப்பந்தம்

தோட்டத்தில்

அழைத்து

வேலை

வந்திருந்தார்”

கல்கத்தாவில் மெக்ஃபர்லான் (1401:21]2)

SD.
தலைமை:
நீதிபதியின்
மூன்
கையெழுத்தாயிற்று.
—
இவ்வொட் ந்தம் வங்கான மொழியில் எழுதப் பட்டது. 17834 ஆம்.

soos

fe ௪-ஆம் நாள் மொறீசியஸ் aS
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இவர்கள்

னவறின்

பெயர்களும்

இன்றும்

பாதுகாக்கப்பட்டு

வருகின் றன . அற்புத நாட்டின் தோட்டங்களில் இவர்கள் அடிமை...
களாக

அழைத்து

வந்ததோடு

நன்றியும்

விசுவாசமும்

உள்ளவர்களாக இருந்தனர். இவர்களது பணிவும் அடக்கமும்
பொதுவாகப் பிற ஆங்கிலத் தோட்ட உரிமையாளர்களைக் கவர்ந்
குது.
மேலும் அடிமைகளுக்குத் தர வேண்டிய கூலியை விட

இவர்களுக்குத் தரவேண்டிய கூலி குறைவாக இருந்ததோடு இவர்
களை நம்பி

விவசாயத்தில் ஈடுபட தோட்ட

உறிமையாளர்களால்

முடிந்தது.
் மலைவாழ் தொழிலாளர்களின் அருமையை உணர்ந்த பல
தோட்ட
உரிமையாளர்கள் இத் தொழிலாளர்களை இந்தியா
விலிருந்து தருவிக்கும் கம்பெனிகளோடு தொடர்பு கொண்டனர்.
இக் கம்பெனிகள்
தோட்ட உறிமையாளர்களின் தேவையைக்
கல்கத்தாவிலுள்ள தம் இணைக்
கம்பெனிகளுக்குத் தெரிவித்து
இந்தியத்

தொழிலாளர்களை

மொரீ௫ியசுக்குத்

தருவித் தன.

கல்கத்தாவில் மட்டுமே இவ்வியாபாரத்துக்கென 13 கம்பெனிகள்
அக்காலத்தில் இருந்தன.
இவற்றுள் 1801150061 ஊம் கபார், ந.
Chasteau and Webb, Dmuisna & Company, Griffiths & Company
ஆகியவை குறிப்பிடத் தக்கவை.
மொரீசியஸ்

தோட்ட

புரிந்துகொண்டு
அடிக்கும்

உரிமையாளர்களின்

இவ்வியாபாரத்தில்

நோக்கம்

இக்கம்பெனிகளின்

பல

முகவர்கள்

கம்பெனிகளிடையே

மலைவாழ்

தேவையைப்

கொள்ளை

இலாபம்
உருவானது.

தொழிலாளர்களை

வேலைக்கு எடுக்கும் வழக்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் மீறிப் பிற

நலிந்தோர்க்கும் ஆசைகாட்டி மொரீசியசக்கு அனுப்பிவைத்தனற்.
கடற்பூயணத்தின் போது இத் தொழிலாளர்களைக்
கப்பலின்
&ீழ்த்தட்டில் ஆடு மாடுகளைக் கொட்டிலில் அடைப்பது. போல
- அடைத்தனர். இக் கம்பெனிகளின் இலாப நோக்கும், முகவர்களின்
பொறுப்பற்ற
தன்மையும், தொழிலாளர்களின் துன்பங்களும்
- ஒப்பந்தக்

கூலி

மொரீசியசில்
Seo.

முறையின்&£ழ் இந்தியத் : தொழிலாளர்களை

குடி:யேற்றும் திட்டத்தைத் தீவிரமாகச் செயற்
6
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குறிப்புகள்
1.Since cruelty was accepted as a code of behaviour, it
became necessary to prescribe the extent to which a planter
could be cruel to his slaves. That was done by apiece oflegislation

~ in 1723 known as Code Noir. A few of its provisions can be
summarised as follows:
a) Slaves should not receive more than thirty strokes at
each chastisement.
_ b) They had no right to marry whites.
c) Attendance in church was compulsory.
d) They should not be forced to work on sundays.
e) They should receive meat once per week.
f) They should get one shirt every year.
g) They should be given food and lodging.

h) Medical care had to be provided.
Varma (197 3).

2. The Anti-slavery society in Britain fought a prolonged
battle from 1823 under the leadership of T.F Buzton who
spearheaded the movementin place of the aging Wilberfore and
finally succeeded in 1833. The New
oe
Bnitanica
(1985).
3. Indians who were brought overhere saved the country

____
__

from min. They worked to enable the planters to breathe
comfortably and to roel in luxury. Without realizing that they
were contributing substantially to the development ofthis island,
they went on doing hard work. And without bothering about the
poverty they lived in and the problems they created for
themselves as regards living conditions and health, they kept on
adding to their number. There was strength in their character.
There was morality int their behaviour. Varma(197 3).
Sie

3
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4. This voluntary and cheap labour opened new vistas for
Mauritian planters to face open competition in the European
sugar markets. Napal (1984).
5. Arbuthnothadin 18 34 September brought in the island
75 labourers of whom a batch Of 36 was from Calcutta and
another of 39 from Bombay. Those from Calcutta he had
recruited with the help of the Calcuttamagistrate from the
Dhungar class at the police station. These immigrants also were
employed in his estate at Piton were found tobe devotedworkers
’ and quite passive in behaviour. Napal (19 84).
6. To H_J.Prinsep,Esq.,
Secretary to Government

General Department
AGREEMENT ENTERED INTO BY THE PARTIES

Between the undersigned G.Arbuthnot acting on behalf of
Hunter Arbuthnot & Co. of Mauritius, and the 36 natives whose
names are hereunto affixed, the following agreement has been
entered into by the several parties binding themselves to the

observance of the conditions thereof.
1. The natives agree to proceed to Mauritius to work as
labourers there upon a sugar estate, the property of Hunter
Arbuthnot & Co. and to remain there as required for the term
of 5 years.

2. The passages of the natives to the Mauritius shall be paid
by H.&A. & Co. who shall also provide a passage again to this
country at the end of 5 years for each native who may then wish
to return; but if any individual from any cause, should leave the
employment of H.A. & Co. before the expiration of 5 years such
individual shall have no claim on HA. & Co. for a passage.

3.The pay of the natives shallbe fixed at the rate of 5 rupees

_

per month foreach man and 4 rupees per month for each woman
(no women accompany this expedition), it being understood,
that the proportion of the latter does not exceed 5 women for

154. மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்.
்
30 men. The same labour willbe required from both, that of

digging holes, weeding canes, or working in the sugar house, the
quantity of daily labour required from each to be fixed by the
manager of the property-the pay of 1 sirdar shall be fixed at 10
Tupees per month and that of one mate at 8 rupees.
4. AsH.A. & Co. must be responsible to government that
the natives shall not be a burden to the colony, in the event of
their leaving their employment, one rupee per month shall be

retained from the pay of each individual till shall be a sufficient
sum to provide a passage for each to Calcutta.
_ Should no such contingency take place the money shall be

restored at the end of 5 years.
5. In addition to the pay as above fixed, food and clothing
shall be supplied to each as follows for each man per day:
2 lbs of rice and each woman 1 1/2 |b
1/2 \b of dholl
2 oz. of salt and some oil and tamarinds

and annually for each; clothing as follows:
4 dhootees
I sheet
2 blankets

_ 1 jacket
2 caps

6. Each individual shall receive 6 months pay in advance
for which he shall give an acknowledgement here, their pay to
commence from the date of their going on board the ship.

7. The nature of this agreement, which shall be registered
at the Police, is such that each native is individually responsible
for the observance of its conditions by every one whose name it

இதில்
1

அதரிச்
ஆக்க
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List of Names

Sooroop Sirdar
Sabaram mate
Bhoodhoo

Bholah
Tisara Bhoodhoo

Champah
Bhundhoo

Chooneeram
Juttoo
Choto Bhoodhoo

Banchoo
Arjoon

1

Rammohum

Sookram
Dhicram
Ghanssee
Boonun
Chota Choneelall

Bigna
Auklah

Lungen
Callachand
Sibchurn
Chota Bundhoo
Deenram

Budhram

Muggroo
Jhareeah

Choytun
Choolungo
Bhigyrath
Gungaram
Chota Muggroo
Chota Dhicram
Dookhun
Bhomarah

Thirty-six men calling themselves by the names herein written

and being of the cast of Dhangers and Bhoona Coolies appeared
before me this day 9th day September 1834 and after having had
the conditions above recited thoroughly explained to them by myself
and MrFurie the clerk expressed their entire agreement in all the
conditions specified and signed their marks.
D.Mc: Farlan
Chief Magistrate of Calcutta
Pineo (1984).
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ஒப்பந்தக் கூலி

முறையில்

இந்தியர் குடியேற்றம்
௮டிமைமுறை ஒழிப்பை அமுலுக்குக் கொண்டு வந்தபோது
தோட்ட
உறிமையாளர்களுக்கு மொரீசியஸ் அரசு : தஷ்டஈடு
வழங்கியது என்று
பார்த்தோம் அல்லவா? இந் நஷ்ட ஈட்டுத்
தொகை
மை இத்தியாவிலிருந்து தொழிலாளர்களை மொரீசியசில்
குடியேற்றுவதற்காகப்பயன்படுத்தத் தோட்ட உரிமையாளர்கள்

தீர்மானித்தனர். இத் தீர்மானத்தைத் தொடர்ந்து ஒப்பத்தக் கூலி
முறை (06760120௦0 ௧5160) இல் இந்தியத்

தொழிலாளர்கள்

மொரீசியசுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டவர்.
இவ்வொப்பந்தம்
பல
விதிமுறைகளின்
அடிப்படையில்
கையெழுத்து
இவ்வொப்பந்தத்தின்படி,
கையெழுத்தானது.

இடுவதற்கு முன்னரே ஒப்பந்தத் தொழிலாளிக்கு மொறீசியசில்

தன்மையும்,
வேலையின்
அவர்: மேற்கொள்ள வேண்டிய
வேண்டும்.
தெளிவாக்கப்பட
சூழலும்
நாட்டின்
மொரீசியஸ்
எந்தவொரு ஒப்பந்தத் தொழிலாளியும் கட்டாயப்படுத்தப்படக்
ஒப்பந்தத் தொழிலாளிக்கும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளி
கூடாது.
அந்தந்தப் பகுதி
இவ்வொப்பந்தம்
முகவருக்குமிடையேயான

நீதிபதியின் முன் கையெழுத்தாக வேண்டும். அப்போது ஒப்பந்தத்
தொழிலாளியாகத்

தான் செல்ல விரும்புவதை வெளிப்படையாக

் நீதிபதியின் முன் ஒப்பந்தத்
Hae

தொழிலாளி கூற வேண்டும்.

தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்
ஆசைவார்.த்தைகள் கூறி ஏமாற்றித்
கப்பலேறும் போது
இந்தியாவில்
து.
குத்தில் ஈடுபடுத்தப்படக்கூடா
5 ரூபாய்
ஒன்றுக்கு
iehera
Oar
ர

:
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சம்பளம் வீதம் ஆறுமாதச் சம்பளம் முன்பணமாகத் தரப்பட
வேண்டும். மாதச் சம்பளம் ரூபாய் ஐந்தில் ஒரு

ரூபாய் ஒப்பந்தம்

பிடித்தம்

முடிந்து தாய்நாடு திரும்புகால் பயணத்திற்காகப்

செய்து
கொள்ளப்பட:
வேண்டும்.
ஒப்பந்தத்
தொழிலாளி
'பபெண்ணாயிருப்பின் ரூபாய் 4 வழங்கப்பட வேண்டும். ஒப்பந்தக்
காலத்தில் நியாயமான உணவும், ஆண்டொன்றுக்கு ஒரு வேட்டி,
ஒரு
சட்டை, இரண்டு கம்பளிப் போர்வைகள், குளிர்காலக்
கோட்டு
இரண்டு
தொப்பிகள் ஆகியவை
கொடுக்கப்பட
வேண்டும்.

.....

இத்தனை

விதிமுறைகளுக்குப்

பின்னரும்

ஒப்பந்தத்

தொழிலாளர்கள் மொரீசியஸ் வந்தடைந்ததும் அவர்கள் நிலை
முற்றிலும் மாறாக.
இருந்தது. அவர்கள் நம்பிக்கைகள் வீண்
போயின.

சென்னை,

கப்பலேறத்
வாழ்க்கையை

பம்பாய், கல்கத்தா அகிய துறைமுகங்களில்

தொடங்கியபோதே

மொரீசியசில்

அனுபவிக்கப் போகிறோம்

எந்த

என்பதை

விதமான

அவர்களால்

கற்பனை செய்து பார்க்க முடிந்தது.
போர்ட் லூயி துறைமுகம் வந்தடைந்ததும் ஒப்பந்த விதிகள்
அனைத்தும்
மீறப்பட்டன.
தோட்ட
உறிமையாளர்களின்
விருப்பங்களுக்கேற்ப
அங்காங்கு தோட்டங்களில்
ஒப்பந்தத்

தொழிலாளர்கள்

வேலைக்கு

.அமர்த்தப்பட்டனர்.

- அடிமைகளைக் கொடுமைப்படுத்தி

ஆப்பிறிக்க

வேலை வாங்கிப் பழக்கப்பட்ட

தோட்ட உறிமையாளர்கள் இந்தியக் தோட்டத் தொழிலாளர்
களையும் கொடுமைப்படுத்தினர். ஒப்பந்தம்
முடிந்து தாயகம்
திரும்ப நேரும்போதெல்லாம் ஏதாவது காரணம் காட்டியும், தம்
செல்வாக்சை!் பயன்படுத்தியும் ஒப்பந்தத்
தொழிலாளர்களை

மொரீசியசிலேயே

தங்க

வைத்துக்

கொடுமைகளைத்

உரிமையாளர்களின்

காலங்களில்
: தோட்ட is

௮டிமைகளோடு

விடுதலை

தாங்காமல்

தோட்ட
பலர் .

இவர்களிடமிருந்து தப்பியோடி

தப்பியோட முயன்றனர். பலர்
ஆப்பிரிக்க

கொண்டனர்:

கலந்து

பெற்ற

கொண்டனர்.

அடிமைகளைவிட

தொழிலாளர்கள்

அங்கிலத்

ஆரம்பக்

இந்தியத்
தோட்ட

உரிமையாளர்களால் கேவலமாக நட ,தீதப்பட்டனர். இதைப் பற்றி
விரிவாகப் பார்ப்பதற்கு முன்னால் ஒப்பந்தக் கூலி முறை மூலம்

|

=

468 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும் -

மொரீசியசுக்குக் குடியேறிய இந்தியர்களின் எண்ணிக்கையையும்,
- அக்காலத்தில் அவர்கள் வாழ்க்கை நிலையையும் குறித்துச் சிறிது
பார்ப்போம்.

1824...

இல்.

பெருவாரியான

இருந்து

ஒப்பந்தக்

கூலி

எண்ணிக்கையில் இந்தியத்

முறைமூலம்

௦ தாழிலாளற்கள்

மொரீூயசுக்கு வர ஆரம்பித்தனர். இவர்கள் கல்கத்தா, பம்பாய்,
சென்னை ஆகிய து றமுகங்கள் வழியாக மொரீசியசுக்கு வந்தனர்.
கல்கத்தா
துறைமுகத்தில் கப்பலேறி வந்தவர்கள் ஜெகூற்,
பங்கூரா, பாகல்பூர்,

பாட்னா, சுப்ரா, பனாரஸ், ஷாபாத்

கிரிஷ்னாகூர், ஹசாரிபாக்
பத்தேபூர்,

கோரக்பூற்,

மிர்சாபூர்,

கான்பூர்

பம்பாய்

துறைமுகம்

மொங்கிற், ஆக்ரா,
நாக்பூர்,

ஆகிய

கயா,

ஊர்களைச்

வழியாக

ஜன்பூற்,

திர்ஹுத்
தினாபூர்,

பீகாந்
காசிபூர்,

சேர்ந்தவர்களாவர்.

வந்தவர்கள்

பெரும்பாலும்

டெக்கான் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களும், கொங்கண
மாவட்
டங்களைச்
சேர்ந்தவர்களுமாவர்.
சென்னைக்
துறைமுகம்
வழியாக வந்த தமிழர்கள் தஞ்சாவூர், இருச்சிராப்பள்ளி மற்றும்
கோதாவரி

மாவட்டங்களைச்

சேர்ந்தவர்களாவர்.

இருந்து
1923வரை இங்கு வந்த இந்தியர்களின்
அண்டுவாரியாகக் கீமே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து.

1834 இல்

எண்ணிக்கை

பெண்
72
184
3853
241
102

43
மடு

4,307
1,840
2,053 -~

1866

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884 —

5,718
5,174
4,739
6,378
8,436
8,257
13,671
9,877
14,995
9,645
9,310
8,640
20,932
31,643
9,070
10,232
7,440
3,667
5,626
14,910
3,702
317
1,968
1,182
2,831
2,318
4,015
5,226
1,818
1,996
330
1,528
3,203
2,013
371

1,621
656
1,656
1,047
1,594
1,763
3,814
2,267
3,489
3,270
3,523
4,085
9,014
12,754
4,216
3,753
2,453
1,587
1,926
5,373
1,894
a3
648
590
1,245
974
1,759
2,388
2,234
923
172
659
1,623
1,066
213

805
1,283
4,450

436
= 652
1,939
Bs:
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1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865

”
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கல்கத்தா, பம்பாய்

மற்றும்

சென்னை

நகரங்களிலுள்ள

வாணிகச் சங்கம் (மோம்ள ௦4 ோமா206) என்ற நிறுவனம்
ஒப்பந்தக் கூலி அடிப்படையில்
தோட்ட தொழிலாளர்களை
மொரீசியசுக்கு அனுப்பி வந்தது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு
முழுவதும் இவ்வொப்பந்த வாணிகம் சிறப்பாக நடந்தது என்றே
கூறலாம். இந்தியாவில் ௮க்காலத்தில்
நிலவிய வறுமை பல

இந்தியர்களை நாடு விட்டு நாடு செல்லத் தூண்டியது. இதனை
வாணிகச் சங்கம். தன் சுய இலாபத்துக்காகப்
பயன்படுத்திக்
கொண்டு பெரும் பொருள் சம்பாதித்து வந்தது. பத்தொன்பதாம்

நூற்றாண்டிலும்

இருபதாம் நூற்றாண்டின்

முற்பகுதியிலும்

மொரீசியஸ் மக்கள் தொகையில் 70 விழுக்காட்டினர்க்கு மேலாக

இந்தியர்கள் குடியேறி இருந்தனர்.

இந்திய ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களின் குடியேற்றம் - இடை

நிறுத்தம்

நாள்கள் செல்லச் செல்ல கொள்ளை இலாபம் கருதி வாணிகச்
சங்கம்

ஒப்பந்த

காலடி வைத்த
உணர்ந்தனர்.

விதிமுறைகளை

உடனேயே
கப்பலின்

தொழிலாளர்கள்

மீற

ஆரம்பித்தது.

கப்பலில்

ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் இதனை
கொள்ளளவுக்கு மேல் ஒப்பந்தத்

அடைக்கப்பட்டனர்.

கப்பலில்

கீழ்த்தளத்தில்

பயணத்திற்காகச் சேகறித்து வைக்கப்பட்டிருந்த

உணவு மூட்டை

களோடும்

பெரும்பாலோர்

சிலர் அடைக்கப்பட்டனர்.

இதனால்

கடல் நோயினால். பாதிக்கப்பட்டனர்.
-சுகாதாரமின்மையும்
உணவுப்
பற்றாக்குறையும்
ஒப்பந்தத்
தொழிலாளர்களை
வாட்டின. பலர் நோய்வாய்ப்பட்டனர். மருத்துவ வசதி இல்லாத
தால் இவர்களுள் சிலர் பயணத்தின்போதே
மாண்டுப். போயினர்.
சில பிரயாணக் கப்பல்களில் இறப்பு விகிதம் கூடுதலாக இருந்ததும்
குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், வாணிகச் சங்கம் இதன் பொருட்டு
எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
பாண்டிச்

சேறியிலிருந்து புறப்பட்ட
Robinson), தரங்கம்பாடி
எண்ணிக்கை

அதிகமாகி நெரிசல் காரணமாகப்

தொழிலாளர்கள்

இவற்றைப்

எட்வர்டு இராபின்சன் (மலம்
(82)
ஆகிய கப்பல்களில்

மாண்டதாகக்

போலவே.

பல இந்தியத்

குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன.

கல்கத்தாவிலிருந்து

புறப்பட்ட இ

" இண்டியன் ஒக்(1102 10ப18௩0௮) என்ற கப்பலிலும் இஅடிலெய்டு

172 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும் ;
(The Adelaide) என் ற கப்பலிலும்ு இ வ்ையாக்சின் (The
Williamson) «arm stuSgnbd பிரயாணம் செய்த
இந்தியத்
தொழிலாளர்கள் பலர் காலரா நோயினால் பீ டிக்கப்பட்டு இ றந்து.
போயினர்

என்று

வரலாற்றுக்

இக்கப்பல்கள் போர்ட்

லூயி

குறிப்புகள்

தெரிவிக்கின் றன.

துறைமுகத்தை

நெருங்கெபோது

துறைமுகத்துக்குள்ளே அனுமதிக்கப் படாமல்
பல நாள்கள்
தொத்து நோய் தடுப்புக் கருதி தனிப்படுத்தப்பட்டுக் கடலிலேயே
இிறுத்தப்பட்டிருந்தன.
காலரா நோய் முழுவதுமாக இல்லை
என்று தீர்மானிக்கப்பட்ட பின்னரே
இக்கப்பல்கள் துறைமுகத்
துக்குள்ளே

செல்ல

அனுமதிக்கப்பட்டன.

பிரஞ்சுக்காரர்கள்

காலத்தில் மடகாஸ்கரிலிருந்தும் பிற ஆப்பிறிக்க
நாடுகளி
லிருந்தும் அடிமைகள் கொண்டு வரப்பட்ட முலை றயிலிருந்து எந்த
விதத்திலும் இந்தியத் தொழிலாளர்கள் கொண்டு வரப்பட்ட முறை

வேறுபட்டது அன்று.
மொரீசியஸ்

வந்து

சேர்ந்ததும்

ஒப்பந்தப்படி

அல்லாமல்

செய்யுமாறு

ஒப்பந்தத்

தோட்டத்

தொழிலாளர்கள்

பணிக்கப்பட்டனர்.

இவர்களை

அமர்த்திக் கொண்ட

தோட்ட

எல்லா

வேலையையும்

உரிமையாளர்களும்

வேலைக்கு
இவர்களிடம்

கடுமையாக
நடந்துக் கொண்டனர்.
போதுமான கூலியும்
ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டபடி நியாயமான
உணவுப்பொருளும்
கொடுக்கப்படவில்லை.
உணவும் உடையும்
மறுக்கப்பட்ட

நிலையில்

பஞ்சைகளாய்

வாழ்ந்தனர்.

பராறிகளாய்

காலையிலிருந்து

மாலை

இந்தியர்கள்

“இங்கு

வரை கடினமான

அழைப்

பிற்குப்

பின்னரும் வேலை செய்ய வலியுறு த்தப்பட்டனர். உடல்
நலக் குறைவினாலோ அன் .நிவேறு சல காரணங்களாலோ வேலை

செய்ய

இயலாத தொழிலாளர்கள் இறக்கும் வரைக்கும் அடித்து

நொறுக்கப்பட்டனர். கொடுமை தாளாத இந்தியத் தொழிலாளர்

களின் கூக்குரல் இந்திய அரசுக்கு எட்டியது.
“மொரிசியஸ்

தவில்

அல்லற்படும்

இந்திய . ஒப்பந்தத்

senate a dere அவலநிலை இந்திய மக்களுக்கும் தெரிய
வந்தது. குறிப்பாகக் கல்கத். தாவில் இந்தியர்களை ஒப்பந்தத்

: Sa

மொரீசியஸ் அனுப்புவதற்கு வங்காளிகள்
Assay. ued பொதுக்கூட்டங்களில் இந்திய
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இந்தியர் ூலி
்தக்க
முறையில்
ஒப்பந

அரசின் . போக்கு
கண்டிக்கப்பட்டது.
அப்போது: கவர்னர்
இருந்த லாற்டு ஆக்லேண்ட் (Lord Auckland)
ஜெனரலாக.
'நிலைமை குறித்துச் சரியான
இந்தியத் தொழிலாளர்களின்
இந்தியர் குடியேற்றத்தை
வரைக்கும்
தெறியும்
விபரங்கள்
நிறுத்திவைக்குமாறு அப்போது மொரீசியஸ் கவர்னராக இருந்த
ஹோமுக்கு ஆணையிட்டார். 1839ஆம் அண்டு ஒப்பந்தக் கூலி

முறையில் தொழிலாளர்களை மொரீசியசுக்குக் கொண்டு வருவது
நிறுத்தப்பட்டது.
கவார்னர்களை
குறித்துத்

தொடர்ந்து.

தனிக்

குழுக்கள்

அமைத்து

சென்னை

தொழிலாளர்கள்

ஒப்பந்தத்

மொறீசியஸ்:

'

பம்பாய்,

கல்கத்தா,

விரிவான

அறிக்கை

அனுப்புமாறும் கேட்டுக் கொண்டார்.

1840ஆம்

ஆண்டு

அவ்வநிக்கைகள்

வெளியிடப்பட்டன.

மொரீசியசுக்கு அழைத்துச் செல்ல ஒப்பந்தம் செய்யும்போதே பல
விதிகள் மீறப்பட்டதை
இவ்வறிக்கைகள் சுட்டிக் காட்டின.
விதிப்படி வழங்க வேண்டிய
ஆறுமாதக் காலச் சம்பளத்திற்கு
இணையான
முன்பணம்
ஒப்பந்தம்
முடிந்ததும்
வழங்கப்படவில்லை.
கப்பலேறும்போதும்
பின்னரும்
கப்பல்
தலைவர்கள்

தொழிலாளர்களிடம்

மிருகத்தனமாக

நடந்து

கொண்டனர் என்பன போன்ற கருத்துகளை எல்லா அறிக்கைகளும்
குறிப்பிட்டிருந்தன.
ஆனால்,
மொரீசியஸ்
தீவின் இந்தியத்
தொழிலாளர்களின் நிலைமையைப்பற்தி ஆய்ந்து சம்ர்ப்பிக்கப்
பட்ட
ஒவ்வொரு அறிக்கையும் ஒவ்வொரு விதமாகக் கருத்துத்

தெரிவித்திருந்தன. இக் குழுக்களுள் வங்காளக் குழு (116 82£த2!

Committee)

@391 6895

எதிர்ப்பைத்

முழு

sb

ASHAZDGESSS. QSG wold 4.4 4Qseren (T Dickens), yos
ஜே.சார்லஸ் (82. 702165) ரஸ்ஸோமி த.த் (81650௫ ய)
இருந்தனர். இக்குழு குடியேற்ற
ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக
நாடுகளில் ஒப்பந்தக் கூலி முறையின்

மூலம் தொழிலாளற்களை

அனுப்பும் திட்டத்தை அரசே ஏற்றும் நடத்தாத
குறைகளைக்

களைய.

இயலாது

என்ற

பட்சத்தில் இக்
தம்

முடிவை

ஆணித்தரமாகத் தெரிவித்தது. அத்துடன் இத்திட்டத்தை அரசு
ஏற்று நடத்த வேண்டுமென்றும் வற்புறுத்தியது. இத்திட்டத்தை
- அரசு ஏற்று...
ட தத் உட இந்தியத்:
த டதத

.... பண்பேயில்லாத. கம்பெனி :முகவர்களிடமும், மனித நேயமற்ற
௨ரிமையாளர்களிடமும்
அல்லலுற்று
மடிவர் என்று தம்

அறிக்கையில் எச்சறித்திருந்தது.

.

.. இதற்கிடையில்

மொரீசியசில்

இந்தியத்

தோட்டத்

தொழிலாளர்களின்
நிலைமையைப் பற்றித் தெறிந்து கொள்
. வதற்காக அமைக்கப்பட்ட பல்வேறு குழுக்களின் மீது அதிருப்தி
_யடைந்த மொரீசியஸ் அரசு இந்தியாவிலிருந்து குடியேறியள்ள
இந்தியர்களின்

நிலைமையை

நேரடியாக

அறிந்து

கொண்டது.

பல

ஆண்டு அக்டோபர்

வரத்

அவரவர்

தம்

கருத்துகளை

இடத்தி .ற்கே

அதிகாறிகளைக்

விவாதித்த

சென்று

கேட்டுக்

பின்னர்

1838ஆம்

13ஆம் நாள் மொரீசியஸ். கவர்னர் கேம்பெல்

(ஸே) ப்யூரி (80), ஹாகன் (078200), இழக் இந்தியக் கம்பெனி
கப்பல் தலைவர் போர்பெஸ் (1:06) ஆ௫யோர் அடங்கிய குழு
ஒன்றை
அமைத்தார்.
ஓவ்வொரு
மாவட்ட
நீதிபதியும்
-இக்குழுவக்கு
விசாரணையின்போது
age
கேட்டுக்
கொள்ளப்பட்டனர்.
இக்குழு
இந்தியத் ௦ தாழிலாளர்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட
உணவின்
தரம் மற்றும் அளவு,
உடைகளின்
எண்ணிக்கை ஆ௫யவைப் பற்றித் தீவிரமாக விசாரணை செய்தது.
எல்லாவற்றுக்கும்
மேலாகத் தோட்ட
உறிமையாளர்களால்
தொழிலாளர்கள் நடத்தப்பட்ட
விதம் பற்றியும் விசாறித்து
ceded ௮ நட ட மனக ற அரசுக்குச் சமர்பித்தது.

இக்வமிக்கை ; இந்தியத்
னைப்
-தோட்ட

.

ட

he

மோசமான

பற்றிக் கருத்து தெறிவித்திருந்தா லும் Gur Ff Aw Hew
. உறிமையாளர்களுக்கு

எதிராக

எதுவும்

கூறவில்லை.

இரளவுக்கு அவர்களுக்குச். சாதகமாக இவ்வறிக்கை இருந்தது
- எனலாம். இந்தியத் தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்த முறைப்படி

... மொரீசியஸ் வருவதற்கு

ey

இந்தியாவில்

டட

ஓப்பந்தக்கூலி மரக் இந்தியர் குடியேற்றம்
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ட
2. தீவி லுள்ள ஒவ்வொரு G காட்ட தீதிற்கும் தாமே
நேரில் சென்று இந்தியக்
தோட்டத் 'தொழிலாளர்களின்
குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். பின்னர் தம் அறிக்கையில் தோட்ட
உரிமையாளர்களுக்கும் இந்தியத் தோட்டத்
தொழிலாளர்
களுக்குமிடையே சுமுகமான உறவுநிலை நிலவுகிறது
என்றும்,
தோட்டத் தொழிலாளர்கள் மகிழ்ச்சியாகவே உள்ளனர் என்றும்
குறிப்பிட்டார்.
இவ்வறிக்கையின்
உண்மையைத்
தெரிந்து
கொள்வதற்காக
மொறீசியசை
விட்டுத் தாயகம்
திரும்பிய
ஓவ்வொரு இந்தியத் தோட்டத் a .தாழிலாளியிடமும் விசாரணை
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வங்காளக் குடிபெயர்வோர்
கமிட்டி

(Bengal

Emigration மேோமார்((66) யின் முன்னர் இவ்விசாரணை

நடந்தது.

இவர்கள்

அனைவரும்

மொரீசியஸ்

வாழ்க்கை

_ திருப்திகரமாக இருந்தது என்று தெறிவித் தனர்.

பொதுவாக
இக்குழுக்களும்
அவற்றின்
அறிக்கைகளும்
இந்தியத் தொழிலாளர்களின் நிலைமை பற்நி ஆங்காங்கே சில
உண்மைகளைத்

தெரிவித்திருந்தாலும்

பெரும்பாலும்

மொரீ

சியஸ் தோட்ட உறிமையாளர்களுக்குச் சாதகமாகவே இருந்தன.
இருந்தபோதிலும் தோட்ட உறிமையாளர்களைப் பற்நிய இந்திய
மற்றும் மொறிசயஸ்
அரசுகளின் எண்ணமும் போக்கும் இவர்
களிடையே அதிருப்தியை
வளர்த்தன. சில தோட்ட உறிமை
யாளர்கள் அவ்வப்போது தம் எதிர்ப்பைத் தெறிவித்தும் வந்தனர்.

இந்நிலையில்

இந்தியத்

தொழிலாளர்

குடியேற்றம்

நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால்
விவசாயம்
பெறிதும் பாதித்தது.
தோட்ட உரிமையாளர்கள் பெருந்தொல்லைகளுக்கு உள்ளா
யினர். தோட்டங்களில்

வேலை

செய்யப்

போதுமான

ஆள் பலம்

இல்லை. இதனால் சர்க்கரைஆலைத் தொழில்
வெகுவாகப்
பாதித்தது. வெள்ளையர்கள் பெரும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாயினர்.
எனவே.
கவர்னர்
ஜெனரலுக்கும்
குடியேற்ற
அலுவலக

அதிகாறிகளுக்கும்
இந்தியத்
இண்

- ஆவன

தம் நிலையைத்

தெரிவித்துக்

தொழிலாளர்களை ஒப்பந்த அற்பப்

செய்யுமாறு ர்க

தொடர்ந்து
வரவழைக்க .

்
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குடியேற்றமும் அவசரச் சட்டங்களும்
அறிக்கைகளின்

யாளர்களின்

அடிப்படையிலும்,

வேண்டுகோளின்

மேற்கொள்ளப்பட்டு

அடிப்படையிலும்

7840இல்

இவ்வாண்டிலிருந்து - இந்தியத்
அரசு

தொழிலாளர்

தடை நீக்கப்பட்டது.

தொழிலாளர்

சட்டத்தின்

£ழ்க்

உரிமை

விவாதங்கள்.

இந்தியத்

குடியேற்றத்திற்காக விதிக்கப்பட்டிருந்த
மொரீசியஸ்

தோட்ட

குடியேற்றம்

கொண்டுவரப்பட்டது.

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை நிலையைச் சீர்படுத்தும்
வகையில் இச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. பல பிரச்சினைகள் நன்கு

ஆராயப்பட்டுக்
விதிகளாக

உழ்வரும்

முடிவுகள்

குடியேற்றத்திற்கான

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

்

1. மொரீசியஸ் கவர்னர் இந்தியத் துறைமுகங்களில்
கும் மூக

வர்களை நியமிக்க வேண்டும். இம்முகவர்கள்
மொரீசியசுக்குக்

குடியேற

விரும்பும்

இந்தியருக்கு.

உதவ.

வேண்டும்.

துறைமுகங்களிலிருந்து இந்தியத் தோட்டத் @ 'தாழி
லாளர்
களை
மொரீசியசுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பொறுப்பு இவர்
களைச் சாரும்.
இதன் மூலம் மொரீசியஸ்
தோட்ட

உறிமையாளர்களின் முகவர்கள்

2.

குடியேறுவோர்

அவர்களுக்குப்

தவிர்க்கப்படவேண்டும்.

மொரீசியஸ்

பாதுகாப்பளிக்க

வந்து

சேர்ந்ததும்

பாதுகாவலர் (Protector)

ஒருவரை . அரசு
நியமிக்க
வேண்டும்.
உரிமையாளர்கள் . தொழிலாளர்களுக்கு

அவர்

கொடுமை களிலிருந்து பா'துகாப்பளிப்பார்.

தோட்ட
இழைக்கும்

3...
தீவுக்கு
வர
விரும்பாத
எந்த
இந்தியரையும்
கட்டாயப்படுத்தி
அழைத்து வரக் கூடாது. குடியேற்றத்
.

துக்கானஆள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்போது தம் விருப்பத்தைக்

.

குடியேறுவோர் , உறுதஇப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
- தேர்வின்போது எந்த நாட்டுக்குக் குடியேற விரும்புவோர்
.... அழைத்துச் செல்லப்படுகன்றனர் என்பது... - பற்றியும்,
ம்மாதிரியான சூழ்நிலையில் - அவர்கள்:
. வேலை

- செய்ய

'என்பது பற்றியும், என்ன வேலை செய்ய வேண்டும்
:

ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்
என்பது
வேண்டும்.

பற்றியும்

தெளிவாக

எடுத்துச்

177

சொல்லப்பட

4. நோயாளிகளும் குழந்தைகளும் குடியேற்றத்தின் பொருட்டு
மொரீசியசுக்கு அழைத்து வரப்படக்கூடா து.
5. 2 காலன் தண்ணீரும்,
அளவு

7 பவுண்டு அரிசியும் போதுமான
வார

ரொட்டி, மாவு, ஓட்மீல் ஆகியவையும்

அளிக்கப்பட

உணவாக

வேண்டும்.

அரசு கொண்டு வந்த இச் சட்டத் இட்டங்கள் எல்லோராலும்
மதிக்கப்படும் என்று எ.ர்பார்க்கப்பட்டது. மொரீசியஸ் G .தாட்ட
உரிமையாளர்க்கும்
இந்தியத்
தொழிலாளர்களுக்குமிடையே
சுமூகமான

உறவுநிலை வளரும் என்று நம்பப்பட்டது. இச்சட்டத்

தைத் தொடர்ந்து
பல தோட்டத் தொழிலாளர்கள் இந்தியா
விலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டனர். தோட்ட உரிமையாளர்கள்
பல ஏக்கர் நிலப்பரப்பை
.விவசாயத்தின் பொருட்டுக் தயார்
செய்து கொண்டனற். ஆனால்,
இவ்விதிகளின் கீழ்க் கொண்டு
வரப்பட்ட
இதந்தியர்களைத்
தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
அன்புடனோ மறரியாதையடனோ நடத்தவில்லை.

மீறப்பட்டன.

இந்தியத்

தோட்டத்

விதிகள் மீண்டும்

தொழிலாளர்களின்

இப்

பரிதாபமான
நிலை இந்தியாவில் பலருக்கும் தெரியவந்தது.
எனவே, பல இந்தியர்கள் மொரீசியசுக்குச் செல்லத் தயங்கினர்.
இதன் விளைவாக ஏராளமான நிலப்பரப்பில் இந்தியத் தோட்டத்
தொழிலாளர்களை
நம்பி
விவசாயம்
ஆரம்பித்த
தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
மீண்டும் துன்பத்திற்கு உள்ளாயினற். போது
மான

தொழிலாளர்கள்

இல்லாமையால்: சர்க்கரை . ஆலைகள்

சறிவர இயங்கவில்லை.. இதனால் பெருமளவு

பொருள் நஷ்டம்

ஏற்பட்டது.

தம்

தோட்ட

உறிமையாளர்களும்

மதிப்பையும்

செல்வாக்கையும் அரசிடம் இழந்தனர்:

..... ம842ஆம் ஆண்டு 1840 ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்திட்டங்கள்
மாற்றி அமைக்கப்பட்டன. இதன்படி,

3.

மொறிசியசுக்குக்

அவமானப்

குடியேறுவோற்

படுத்தப்படுவதிலிருந்தும்

சுரண்டலிலிருந்தும்

காப்பாற்றப்பட
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இதன்பொருட்டுக் குட்யேற்ற அதிகாறிகளுக்கு
வேணடும்."
மேலும் பல பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
2. ஒரு பாதுகாவலரே பல ஆண்டுகள் பதவியில் நீடிப்பதைத்
தவிர்த்து அவ்வப்போது புதிய பாதுகாவலர் நியமிக்கப்பட

வேண்டும். இவர் மொரீசியஸ் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேரும்
ஒவ்வொரு

வேண்டும்.

கப்பலையும் நேரிடையாகச் சென்று பார்வையிட

. கடற்பயணத்தின்

போது

ஒவ்வொருவரும்

விதிகளின்படி
கவனிக்கப்பட்டனரா என்றும், யாராவது
கட்டாயப்படுத்திஅழைத்து வரப்பட்டனரா என்றும் தெறிந்து
கொள்ள வேண்டும்.

3.

ஏமாற்நியோ

அல்லது

மொரீசியசைப்

பற்றி

ஆசை

வார் த்தைகள் கூறி மயக்கியோ எவரையும் குடியேற்றத்தின்
பொருட்டு
அழைத்து
வரக்
கூடாது.
இந்தியத்
துறைமுகத்துக்கும் மொரீசியஸ் தீவுக்கும் இடையே உள்ள

தூரம் தெளிவுப் படுத்தப்பட
பொருட்டு.
அவசியம்.

வருவோர்

வேண்டும்.

குடியேற்றத்தின்

ஆரோக்கியமானவராக.

இருத்தல்

3. ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமான அளவு குடிநீர், ௮றி௪
உணஷ, ரொட்டி, மாவு, ஓட்மீல் முதலிய உணவுப் பொருள்கள்
வழங்கப்பட வேண்டும்.

5. குடியேறுவோர்
இருக்க வேண்டும்.

பயணம்

செய்யும்

கப்பல் சுகாதாரமாக

6. மொறீசியசுக்கு வந்து சேர்ந்த 48 மணி நேரத்திற்குள்
ஒவ்வொரு குடியேறுவோருக்கும் உணஷ
உடை
மற்றும்
தேவையான

பொருள்கள் அவரவர் தோட்டமு கர்ட்

வழங்கப்பட வேண்டும்.
7.
தங்கள் முதலாளிகளைத்
தாமே
தேர்ந்தெடுத்துக்
கொள்ளும் உரிமை ஒவ்வொரு இந்தியத் aa
ee
Cae
வேண்டும்.
8 eQoetinte

தொடர்ந்து
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1842ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட இச்சட்டமூம் தோல்வியைச்
சந்தித்தது எனலாம். முன்னைவிடத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள்
தோட்ட
உறிமையாளர்களால் மிகக் கேவலமாக
நடத்தப்
பட்டனர்.

சட்ட

உணவும்,

உடையும்,

தோட்டத்

விதிகள்

எதையம்

அவர்கள்

உறையளும்-

தொழிலாளர்களுள்

பின்பற்றவில்லை.

மறுக்கப்பட்டன.

பலர்

மருத்துவ

நோயுற்ற

வசதியின்றி

உயிரிழந்தனர்.
7842ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் தோல்வியடைந்த தற்கு மற்றொரு
காரணமும்
உண்டு. மொறீசியசிலுள்ள அரசுக் கவுன்சிலால்

(௦0௦1

௦8 ஐணாாக)

ஒவ்வொரு

பின்னர் அச்சட்டம்

விக்டோரியா

வேண்டும். ஆனால்,

1842 ஆம்

விக்டோறியா

சட்டமும் இயற்றப்பட்ட

அரசியின்

ஆணையைப்

பெற

ஆண்டுக் குடியேறுவோர் சட்டம்

அரசியின் ஆணையைப்

பெறவில்லை.

எனவே,

மூன்

றாண்டுகள் முடிந்ததும் இச்சட்டம் தானாகவே செல்லாக்காசு
ஆனது. இதனால் இச்சட்டத்தின் 8ீழ்ப் பின்னால் கொண்டு
வரப்பட்ட

அவசரச்

சட்டங்கள் எதையும்.

பிறரும் மதிக்கவில்லை.

வதற்கான

தடை

பெண்களும்,"
இருந்தாலும்

்

மொரீசியசில்

தொழிலாளர்களை

தோட்டத்

கப்பற் தலைவர்களும்

பின்னர்

நீக்கப்பட்ட

7,951

குடியேற்று

ஆண்களும்,

868

குழந்தைகளும் மொறீசியசில் குடியேறினர். '
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இவ்வெண்ணிக்கை தோட்ட உரிமையாளர்களின்

தேவைக்குக் குறைவாக இருந்தது. குறைந்தது .30, 000 தோட்டத்

தோட்டங்களையும்
இருந்தால்தான்
இயலும் என்று
இலாபகரமாக்க

தொழிலாளர்களாவது
சர்க்கரை ஆலைகளையும்

வேண்டினர். உள்நாட்டில்

"அரசுக்குத் தெரிவித்து ஆவன செய்ய

அயல் நாட்டுச் சர்க்கரையோடு போட்டிப் போட வேண்டுமானால்

கணிசமாகக் குறைக்க
உள்நாட்டுச் சர்க்கரையின் விலையைக்
கூடினால் மட்டுமே
பெருக்கம்
உற்பத்திப்
வேண்டும். இது கரும்பு
சாத்தியமாகும் என்றும் தோட்ட உரிமையாளர்கள் அரசுக்குத்

-உற்பத்திப்

தெனிவப்படுத்தினர்.

தொழிலாளர்கள். . எனவே

தோட்டத்
தலம்

>
சட

SF
942

ee

இந்தியத்

வேண்டும்: என்று

உதவ.

ee
ல்

ஆதாரம்

ஏராளமாக

தொழிலாளர்களை மொரீசியசில் "குடியேற்ற அரசு

எல்லாவகையிலும்...

ea

பெருக்கத்தின்

மேலும்

%
பய்.

¥

தோட்ட

180 மொரீசியல் தமிழரும் தமிழும்

உரிமையாளர்கள்: வேண்டினர்... இக்கோரிக்கை

ஏற்கப்பட்டது.

1848ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 26 ஆம் நாள் அரசுக் கவுன்சிலால்
நியமிக்கப்பட்ட குழுவொன்று தோட்ட : உரிமையாளர்களின்

_ வேண்டுகோளைப் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. இக்குழு
தோட்ட உரிமையாளர்களின் வேண்டுகோளை
ஏற்று அரசு
சக்ரெமாகவே செய .ற்படவேண்டும் என்று தன்
அறிக்கையைச்
சமற்ப்பித்தது மட்டுமின்றி உடனடியாகவே இதன்
பொருட்டு
இந்தியாவுக்குக் குழுவொன்றை அனுப்பி மொரீசியசின். தேவையை
விளக்கி
விரைவிலேயே
தோட்டத்
தொழிலாளர்களைக்
குடியேற்ற

ஆவன

செய்யுமாறு

வில்லியம் ஹோமைக்
அரசுக்
கவுன்சிலின்

அப்போது

கவர்னராக

கேட்டுக் கொண்டது. 1842ஆம் ஆண்டு
ஆணையின்படிக் குடியேறுவோரின் பாது

காவலராக
நியமிக்கப்பட்டிருந்த சி.ஆண்டர்சன்
என்பவரிடம் அரசு இப்பொறுப்பை ஒப்படைத்தது.

1843ஆம்
ஆண்டர்சன்

இருந்த

(0.

ர

ஆண்டு
செப்தம்பர்
திங்கள்
16ஆம்
நாள்
கல்கத்தாவுக்குப்
புறப்பட்டார்.
அப்போது

இந்தியாவின் கவர்னர்

ஜெனரலாக

லாற்டு எல்லன்பரோ

(1.00

12118ம்௦௦மஜ்) இருந்தார். இவர் பிரபுக்கள் அவை (110056 011_0108)

இல் குடியேற்றத்தைப் பற்றிய

விவாதம் நடந்தபோது அதில்

பங்கேற்றவர். எனவே ஆண்டர்சனின் வேண்டுகோளை எளிதாக
ஏற்றுக் கொள்வார் என்று எதிர்பார் த்தார். இவர் மொறீசியசில்
குடியேறிய இந்தியர்களின் குடும்பங்களை
இ ந்தியாவிலிருந்து

- உடனடியாக மொறீசியசில் குடியேற்றக்

கேட்டுக்கொண்டார்.

இவர்கள் கல்கத்தா துறைமுகம் வழியாக மட்டுமே அனுப்பப்பட
வேண்டும் என்றும் பம்பாய்: மற், றும் சென்னைத்
துை றமுகங்கள்
தவிர்க்கப்பட வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
லாற்டு
எல்லன்பரோ
இந்தியர்களின்
குடும்பங்களை
மொறீசயசில்
குடியேற்றும்

- ஆண்டர்சனின்

ஆலோசனையை

அவ்வளவாக

ஆதரிக்கவில்லையென்றா லும்
பம்பாய்.
மற்றும்
சென்னைத்
: துறைமுகங்களில் முகவர்களின் பொருட்டாகும் செலவைக் கருதி
கல்கத்தா துறைமுகம்
வழியாக
மட்டுமே
இந்தியர்களை
- மொறிசியசுக்கு... pee ae! கருத் த. மப் கொண்டார்.

.

;

ஒவ்பத்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்

"நிறுவனங்களின்
நியமிக்கப்படும்

பணியாற்றும்
முடிவு

முகவரிடமே

முழுப் பொறுப்பையும்

செய்யப்பட்டது.

அரசே

தெரிவ

ஊதியத்தை

181

ஆதிக்கத்தை முழுவதுமாக நீக்கி மொரீசியசில்
.பாதுகாவலர்க்கு
இணையாக இந்தியாவில்
இவ்விரு

செய்வதென்றும்

மொரீசியஸ்

அரசு

ஒப்படைக்க

அலுவலர்களையும்
ஆனால்

இந்திய

இவர்களுக்கான

வழங்குவதென்றும்

தீர்மானிக்

கப்பட்டது.

ஆண்டர்சனின் இந்திய விஜயத்தின் விளைவாகக் கல்கத்தா
துறைமுகத்தில் ஒரு முகவரும் மொரீசியசில் பா துகாவலர் ஒருவரும்

நியமிக்கப்பட்டனர். ஆண்டர்சனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கக்

குடியேற்றத்தின் பொருட்டு அனுப்பப்பட்ட மொத்த
எண்ணிக்கையில்

பெண்களைத்
பப்பட்டு

கணிசமான

தவிர

இந்தியர்
இருந்தனர்.

தோட்ட

உரிமையாளர்கள்

ஆண்டர்சனின்

இருந்தாலும்

மொரீசியசின்

பாராட்டினர்.

தேவையைப்

பொறுத்தவரையில் அப்போது அனுப்பப்பட்டு வந்த

தோட்டத்

தொழிலாளர்களின்

என்று

குறைப்பட்டுக்

எண்ணிக்கை

கொண்டனர்.

ளர்களுக்கு வழங்கும் ஊதியத்தை

வழங்க

வேண்டும்

உரிமையாளர்கள்

என்று

குறைவு

தொழிலா

ஆண்டர்சன் சற்றுக் கூடுதலாக

தெரிவித்த

ஏற்றுக்

மிகவும்

அத்துடன்

கருத்தையும்

கொள்ளவில்லை.

தோட்ட
தோட்ட

உரிமையாளர்கள் அனைவரும் ஒன்றுகூடிச் சங்கம் ஒன்று அமைத்து
ஆள் ஒன்றுக்கு 5 ரூபாய்க்கு மேல் வழங்குவதில்லை என்று தம்
. கருத்தைத் தெரிவித்தனர். தோட்ட உரிமையாளர்கள் அனைவரும்

இணைந்து சங்கம் அமைத்துத் தம் கருத்தை முதன் முதலாக
தெரிவித்தது இச்சந்தர்ப்பத்தில் தான்.
இச்சமயத்தில்

இந்தியர்களுள்

விட்டுவிட்டுப்

மொறீசியசில்

பலர்

ஏற்கனவே

கரும்பாலைகளில்

செய்வதை

பிற தொழில்களில் ஈடுபட ஆரம்பித்தனர். பல

இந்தியத்
தொழிலாளர்கள் சிறிய
சாலைகளிலும்
வேலை : பார்த்து

தொழிலுக்கே தொழிலாளர்கள்
காலகட்டத்தில்

குடியேறியிருந்த

வேலை

இந்தியர்கள்

கடைகளிலும்
பண்டக :.
வந்தனர். கரும்பாலைத்..

பற்றாக்குறையாக இருந்த இக்
இவ்வாறு

பிற வேலைஆரில்
ப்தி).

_

பெண்களும்

மாதமொன்றுக்கு (: 500 ஆண்களும் அனுப்

வந்தனர்.

முயற்சியைப்

அளவு
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மொரீசியஸ் தஷ்கனதரிமும்-

தோட்ட்- உரிமையாளர்கள் -

ஈடுபட்டதைத்
எனவே,

1843

அரசுக் கவுன்சில்

் விரும்பவில்லை.
மாதம்

டிசம்பர்

ஆண்டு

ab

தடுப்பதற்கான
அந்த
ஆனால்

இந்தியர்கள் பிற வேலைகளைச் செய்வதைத்
அவசரச் சட்டம் ஒன்றைக் கொண்டு வந்தது.

அவசரச் சட்டம் நாட்டரசுச் செயலரால் (601683 04 5116)
- நிராகரிக்கப்பட்டது. தோட்ட உரிமையாளர்களின்

இரும்புக்கரங்

களிலிருந்து குறைந்தது சல இந்தியர்களாவது இதனால்
முடிந்தது.

அரசுச்

செயலரின்

இம்முடிவும்

தப்ப

தோட்ட

"உரிமையாளர்களின் பிரச்சனைக்குச் சாதகமாக இல்லாததால்
கூடுதல்
தொழிலாளர்களுக்காக அரசை வற்புறுத்த ஆரம்பித்
. தனர். தோட்டத் தொழிலாளர்களின் துயரங்களையும் தோட்ட
உரிமையாளர்களின்

தேவையையும்

சீர்தூக்கி 1844

ஆம் ஆண்டு

மற்றொரு சட்டம் அமுலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட து.
இச் சட்டப்படி துறைமுகத்தில் நியமிக்கப்படும் முகவருக்குக்
கூடுதலான பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. குடியேற்றத்திற்கான
தொழிலாளர்களைக் தேர்ந்தெடுப்பதோடு அவர்கள் மொரீசியஸ்
போய்ச்
சேரும் வரைக்குமான பொறுப்பை இவர்கள் ஏற்றுக்
கொள்ள
வேண்டும். இதன் பொருட்டு ஆகும் செலவுகள்
அனைத்தையும்
வேண்டும்.

தோட்ட

உரிமையாளர்கள்

ஏற்றுக்கொள்ள

இச்சட்டத் இட்டங்கள் தோட்ட உரிமையாளருக்கு எரிச்ச
லூட்டின.
ஒப்பந்தத் தோட்டத் தொழிலாளர்களை மொரீ
சியசுக்குக் கொண்டு
வருவதை ஆங்கில அரசு நிறுத்தியபோது

அடைந்த

கோபத்திற்கும்

மேலாக

இச்சட்டத்

திட்டங்களை

வகுத்த அரசை இவர்கள் வெறுத்தனர். இவ் வெறுப்பு தோட்டத்
தொழிலாளர்களை
மிகவும் பாதித்தது. தோட்ட
உரிமை
யாளர்களுக்கும் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்குமிடையே நிலவி
- வந்தகுறைந்த பட்ச மனித உறவும் இச் சட்டத் திட்டங்களினால்
.. அறுப்பட்டுப் போயின.
அரசு தோட்ட
உரிமையாளர்களுக்கு

்

ராக்.

9.

5.

செயல்படுவது

ஆனால்

போன்ற

அரசுக்கும்

டையே நிலவிய இவ்

உணர்வு

எல்லோறிடமும்

தோட்ட

உரிமையாளர்

வேறுபாடு

ல. "பின்னர் வந்த கவர்னர்கள்

நெடுநாள்கள்

Cae

உரிமை

ப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்
diner

எனப்

மீது அனுதாபம்

கொண்டனர்.

மிக

183

விரைவிலேயே

அரசுக்கும் . தோட்ட
உரிமையாளர்களுக்குமிடையே
இருந்த
வேறுபாடுகள் மறைந்து இருவரும் ஒன்றுபட்டனர். இதனால்
பரிதாபத்திற்குரிய
இந்தியத்
தோட்டத்
தொழிலாளர்கள்
துன்பத்திற்குள்ளாயினர். எந்தத் ,தவறுமே செய்யாத அவர்கள்
தோட்ட உறிமையாளர்களின் வஞ்ச த்திற்கும் அரசின் வெறுப்புக்
குமே ஆளாயினர். ஆனால் இந் நிலையிலும் இந்தியப் பண்பாடும்,
நாகரிகமும்,

சமய

ஒழுக்கங்களும்

பாதுகாக்கப்பட்டு

வந்தன.

வறுமையின்நி வாழலாம் என்றும், அடக்குமுறைக்கும் அதிகாரத்
துக்கும்
அடிபணிய வேண்டியதில்லை என்றும், நிலச்சுவான்
தாற்களின்
கொடுமைகள் இனி இல்லையென்றும் தாயகத்தை
வெறுத்தொதுக்கி மொரீசியஸ் தீவிலே குடியேநிய இந்தியர்கள்
கண்டதெல்லாம் வறுமை,
அடக்குமுறை
தோட்ட
உரிமை
யாளர்களின் வெறுப்பு, அரசின் மிருகத்தனமான போக்கு ஆகிய

இவைகளேயாகும்.

இவ்

வாழ்க்கை

முறை

இந்திய்ச்

சமயப்

பண்பாட்டின் மீது அதிகமான பற்றை
வளர்த்தது. பல்வேறு
இந்தியச் சமயங்களுக்கும், பண்பாடுகளுக்கும், மொழிகளுக்கும்
அப்பால் இந்திய
வளர

ஒற்றுமை

ஆரம்பித்தது.

தோட்டக்

மொரீசியஸ்

தொழிலாளர்களிடையே

வாழ்க்கைச்

சூழல் ஒவ்வொரு

இந்தியனையும் புடம்போட்டு முழு இந்தியனாக்்கியது. ஒரு குட்டி
இந்தியாவையே மொரீசியசில் அவர்கள் உருவாக்கினர்.

, தோட்டத் தொழிலாளர்களாகவும் கரும்பாலைத் தொழிலா
குடியேநிய - இந்தியர்களின்
மொரீசியசில்
எர்களாகவும்
அவலங்களைக்

கேட்ட்றிவதும்

அவசரச்

சட்டங்களை

அமுல்

வாடிக்கையானது. அதே
படுத்துவதும் மொரீசியஸ் அரசின்
நேரத்தில் இந்தியர் குடியேற்றம் எவ்விதத் தடையுமில்லாமல்

நடந்தேறிக்கொண்டிருந்தது.

இருந்தாலும்

தேவைக்கேற்ற

எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்கள் இல்லை என்ற குறை தோட்ட
உறிமையாளற்களிடையே இருந்துகொண்டே இருந்தது. கல்கத்தா

- துறைமுகம் வழியாக மட்டும்: இந்தியத் தொழிலாளர்கள் வந்து

ந்தியத் |
கொண்டிருந்தனர். சென்னைத் துறைமுகம் வழியாகவும் இந்
தொழிலாளர்களை

அனுப்பத்

- தோட்ட

உரிமையாளர்கள்

ess தமிழும்

184 மொரிசியஸ்

மொரீசியஸ் அரசிடம் வேண்டினர். 1848ஆம் ஆண்டு ப கனைக்
மொரிீ
மீண்டும் இந்தியத் தொழிலாளர்களை
துறைமுகம்

சியசுக்கும் குடியேற்றும் பொருட்டுச் செயல்பட ஆரம்பித்தது.

“தொடர்ந்து 1852 1856, 1858 ஆ௫ய் ஆண்டுகளில் இந்தியர்
குடியேற்ற விதிகளில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு அவசரச்
சட்டங்கள் அமுலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டன. 1 86 1ஆம் ஆண்டு

மொரீசியஸ்

மக்கள்

தொகை

துறைமுகத்தலிருந்து 99,670

கணக்கெடுப்பு

கல்கத்தா

பேரும், பம்பாயிலிருந்து 15,863

் பேரும், சென்னையிலிருந்து 56, 202

பேரும் குடியேறினர் என்று

தெரிவிக்கிறது.
ஒப்பந்தப்படி

தோட்டத்.

தொழிலாளர்களாக ..

வந்த

இந்தியர்கள் ஒப்பந்தம் முடிந்து ஊர் திரும்புவதில் மிகவும் ஆர்வம்
உடையவராக

இருந்தனர்.

ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்களின்

எண்ணிக்கை இல்லாதது

இந்தியர்கள் தாயகம் இரும்புவதற்கு

முக்கியமான காரணமாக இருந்தத, போதுமான எண்ணிக்கையில்
அன்று தீவில் பெண்களும் இருந்திருப்பார்களேயானால் குடும்பம்,
குழந்தை என்ற அமைப்பில் நிலையான குடியிருப்பு ஏற்படுத்திக்
கொண்டிருப்பர். மாறாக
தாயகத்துக்குத் இரும்புவதிலேயே
இந்தியர்கள்
குறியாக
இருந்தனர்.
ஆனால்
தோட்ட
உரிமையாளர்களேர, . இந்தியர்கள் தாயகம்
திரும்புவதை
விரும்பவில்லை. பழைய
ஒப்பந்தத் தோட்டத்
தொழிலா
_ எர்களுக்குப் பதிலாகப் புதிய ஒப்பந்தத் தோட்டத் தொழிலா”
ளர்களை

அவர்கள்

விரும்பவில்லை.

எனவே.

இவர்கள்

மொரீசியசை விட்டுச் செல்ல இயலாதவாறுபற்பல சூழ்நிலைகளை
உருவாக்கினர். இருந்தபோதிலும் பல இந்தியர்கள் மொரீசியசை
aos தாயகம் திரும்பினர். ஒப்பந்தப்படி மொரீசியசில் வேலை

முடிந்து இரும்பும் தொழிலாளர்களுக்கு இந்தியா செல்வதற்கான
் வழங்கப்பட
பங்காக
்

(வேண்டும்.
ஆ

பல.

இந்தியர்களுக்கு

1834இல் தொடங்கி
கல

1866ஆம்.

வண்டல்

்

களைத் :

ஷை

Da

இந்தியர்கள்

et. - உறிமையாளர்களிடமிருந்து விடுதலை பெற்று விவசா
ம். வாணிகத்திலும் ஈடுபட்டனர். வெள்ளையர் மத்தியில்

ர்கள் வாழ்க்கை
ஒரு சவாலாக

அமைந்தது. வாழ்க்கையில் தீரச்

சயல்கள் புரிவதில் ஆர்வமும் மனஉறுதியும் கொண்ட இவர்கள்

வாணிகத்தில் வெற்றி பெற்றனர். இவர்களுள் சிலர் பிற்காலத்தில்
ல சிநிய

தோட்டங்களுக்கு உறரிமையாளர்களாகவும் மாதினர்.

அவர்களைத்
-வாணிகத்தின்

தொடர்ந்து விவசாயத்தின் பொருட்டும் மற்றும்
பொருட்டும் இந்தியர்கள் மொரீசியசுக்கு வர

ஆரம்பித்தனர். 1862 இல் தொடங்கி 1866 வரை நான்கு வருட
காலத்தில் கல்கத்தா, சென்னை
மற்றும் பம்பாய் துறை
'முகங்களிலிருந்து இவ்வாறு வந்தவர்களின்
அட்டவணைப்படு த்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ee கீழே

வந்தது.
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இவ்வாண்டுகளில்
குடியேறிய : ' இந்தியர்களின்

எண்ணிக்கையை

விட

இந்தோமொரீசியர்களின்

எண்ணிக்கை

மிகக் கூடுதலாக இருந்தது.
ஆண்டு .குடியேநிய இந்திய
மக்கள் தொகை

1871.

1881
1891
1911
1921

இந்தோ மொரீசியர்கள்
தொகை

216, 258

248,
99,
35,
17,

993
329
396
056

60,891

113,
156,
222,
248,

398
591
301
468

இந்தியர்கள் ஏராளமாகக் குடியேறக் குடியேற
இந்தோ
மொரீசியர்களின்
எண்ணிக்கை
உயர்ந்தது.
மொரீசியசில்
குடியேறிய பிற நாட்டினரைவிட இந்திய நாட்டினரே கூடுதல்
விழுக்காட்டினர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 1911 இல் இருந்து
1921
வரையிலான
பத்து ஆண்டுகளில்
விழுக்காட்டினர்
இந்தியர்களாவர். கீழே

அட்டவணை
1846 இல்
இருந்து 1931
இத்தியர்களின் விழுக்காட்டைக் காட்டுக றது.
ஆண்டு
;
;

a

வரை

மொத்த
எண்ணிக்கை

குடியேறிய

9

1846.
1851
1861
1871

56,245
77,996
192,634
216,258

1881

248,993

69.3

1891
1901
1911
1921
1931

252,920
259,086
257,697
265,524
268,649

69.0
69.8
69.8
ஜித்
68.3

a இவ்வாண்டுகளில்

மற்றும் பிற

Eas

கிட்டத்தட்ட
70.5
கொடுக்கப்பட்டுள்ள

மொரீசியசில் குடியேதிய

35.5.
43.1
62.1
68.5

வெள்ளையர்

இனத்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகும்.

2

Gangs
croton

%
64.5
56.9
37.4

க்

102, 212 5... ee
தக.
115, 416

9

E97, 492.
Or

207,325

30.8

=

29.8

bli, 517

30.1 _

105428...

௮0.2
29.1 57.2

கை.
704, 216

ரதத, 666

ee.
ட்.

கரும்புத் தோட்டத்தில்.
5.

ae ர

ஆலைகளில்

ட

Gare
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மொரீசியசை விட்டு இந்தியா செல்லும் எண்ணபின் நி இந்தியர்கள்
மொரீசியசிலேயே தங்கி விட்டனர்.

1866

ஆம்

ஆண்டு

ட்

திசம்பர் இங்கள்

இந்தியர்களுக்குச்

சோதனையாகத்
இவெங்கும்
மலேரியா
தோய்
பரவியது.
இயற்கையின்
ற்றத்துக்கும்
தோட்ட
உறிமையாளர்களின்
கொடுமைக்கும்.
ஆளாகி
நலிந்த
இந்தியர்களுள்
பலர்
இந்நோயினால் இறந்தனர். மொரீசியஸ் முழுவதும் 32,000 பேர்
இந்நோயால் மடிந்தனர். இச்சமயத்தில் சர் ஹென்றி பார்க்லே
என்பவர் கவர்னராக இருந்தார். மலேரியா நோய்
பரவவதற்கு
இந்தியர்களே முக்கிய காரணம் என்று வெள்ளையர்கள் நினைத்

sag.

இந்தியர்கள்

பல

நோய்க்

இருமிகளை

தம்முடனே

எப்போதும் எடுத்துச் செல்பவர்கள் என்று வசைபாடினர். ஆனால்,
இந்தியர்கள்
பெரியம்மை
எனவே,

காலரா போன்ற

மலேரியா

இந்தியர்கள்
பிசந்தொயால்

கையில்

மொரீசியசுக்குக்
பரவி

குறிப்பிடுகிறார்.

ஒரு

முன்னரே

நோய்கள் அங்குப் பரவியிருந்தன.
ஏராளமான

எந்தவிதத்திலும்

முழுவதுமாக

குடியேறுவதற்கு

மக்கள் இறந்ததற்கு

பொறுப்பாளி

அல்லர்

என்று

மொரீசியசின்

சராசறி

வாழ்க்

மாற்றம்

இந்நோயால்

ஏற்பட்டது

என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் 4

இந்நிலையில்

1867

ஆம் ஆண்டு மற்றொரு தொழிலாளர்

ச்

சட்டம் அமுலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. இச்சட்டம் தோட்டத்
தொழிலாளர்களின்.
அப்போதைய
நிலைமையை
மட்டுமின்றி
அவர்களுக்கும் தோட்ட: உரிமையாளர்களுக்குமிடையே நிலவிய
உறவு, தோட்ட உறிமையாளர்களுக்கும் அரசுக்குமிடையே இருந்த
உறவு ஆகியவற்றைத்
தெளிவாகக் காட்டியது. எப்போதும்
தொழிலாளர்களைப் பற்றிய
இல்லாமல் இச்சமயம் தோட்டத்
அரசின் மனோதிலை இச்சட்டத்தின் மூலம்
வெளிப்பட்டது.
தோட்ட
உறிமையாளர்கள்
மட்டுமின்றி
அரசும்
இந்தியத்
தொழிலாளர்களைப் பொறுத்தவரையில் பாராமூகமாகவே இருத்

் தது: இம்முறை சட்டவிதிகள் மிகக் கடுமையாக இருந்தன. இவை
இந்தியத்
தொழிலாளர்களின்
தன்மானத்துக்குச் சவாலாக
... இச்சட்டத்தின் முக்கியமான மூன்று விதிகளாவன: :-

190 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும் _
1. எல்லா ஒப்பந்தத் தோட்டத் தொழிலாளர்களும் தத்தம்
பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ளவேண்டும். பதிவ செய்து
கொள்ளத் தவறுபவர்கள் நாடோடி cornu gi { Vagarant.
மல. க்கு.அனுப்பப்படுவர்.
2. ஒவ்வொரு தோட்டத் தொழிலாளியும் தன் புகைப்படம்
ஒட்டிய
காவலர் அட்டை ஒன்றை எப்போதும் தன்னுடன்
வைத்திருக்க வேண்டும்.
எந்தத் தொழிலாளியும் இதன்
பொருட்டு எந்த நேரத்திலும்
காவலர் சோதனைக்கு

- உட்படுத்தப்படலாம். சோதனையின் போது காவலர் அட்டை
. இல்லாவிட்டால் 5 ஷில்லிங் காவலர் அட்டைக்கும், 2 ஷில்லிங்
புகைப்படத்திற்கும், 22 ஷில்லிங் அட்டையைப் புதுப்பிக்கவும்
வசூலிக்கப்படும்.

்

3. புகைப்படத்தோடு கூடிய காவலர் அட்டை இல்லாமல்
தோட்டத்
.தாழிலாளர் தம் இருப்பிடத்தை விட்டு வேறு
இடங்களுக்குச் செல்லலாகாது.
அப்போது
கவர்னராக
இருந்த.
ஹென்றி
பார்க்லே
மொரீசியசல்
புதியதொரு மனித. சமுதாயத்தை உருவாக்க
இச்சட்டம்
உதவும்
என்று
கூறினார். . இச்சட்டத்தைக்
குடியேறுவோரின் பாதுகாவலரும் மாவட்டக்
காவல் கண்
காணிப்பாளரும், செயலுநிமைத் தலைவரும் இணைந்து அமுல்
படுத்தினர். இச்சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்ட

“ஆண்டு ஒப்பந்தம்.

முடிந்து இந்தியாவுக்குச்
சென்றிருந்த
பழைய
தோட்டத்
தொழிலாளர்கள்
மீண்டும் தம் சொந்தச் செலவில் மொரீசிய

- சுக்குத் இரும்பி வந்த வண்ணமபிருந்தனர். இவர்கள் எந்தவித
ஒப்பந்தத்துக்கும்
அடிமையாகாமல்
சுதந்திரமாக நாள்
்

கவனக் தாம் விரும்பிய
5.

வேலைகளைச்

eas

பிழைத்து

நாம். முன்னர்க் உ.
1867 ஆம் - ஆண்டு.
ieee இச்... சட்டம் தோட்டத். “தொழிலாளர்களின்
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சாலைகளில் போய்க் கொண்டிருக்கும்போதே
காவலர்களால்
நிறுத்தப்பட்டு இவர்கள் சோ தனை .செய்யப்பட்டனர்.
பதிவுச்
சீட்டையும் காவலர் அட்டையையும் காண்பித்த பின்னரே அவர்கள்
பிடியிலிருந்து தப்ப முடிந்தது. காவலர்களின் இந்நடத்தையால்
இந்தியத்
தொழிலாளர்கள் மிகவும் துன்புற்றனர். தோட்ட
உரிமையாளர்களோ இது குறித்துக் கவலை கொள்ளா 'திருந்தனர்.
மேன்மேலும். பெரிய

நிலப்பரப்புகளை விவசாயத்திற்கு உட்படுத

துவதிலேயே இவர்கள் குறியாக இருந்தனர். ஆனால் இத்நிலங்
களில் வேலை செய்வதற்குப்
போதுமான தொழிலாளர்களை
வேலைக்கு அமர்த்துவதில் எவ்வித
ஆர்வமும். காட்டவில்லை.
எனவே, ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் அதிகமான நேரம் உழைக்க
வேண்டியதிருந்தது. பொதுவாக இச்சட்டம் பல
வகைகளில்
கோட்ட

உறிமையாளர்களுக்குச்

சாதகமாக

இருந்தது.

அரசும்

தொழிலாளர்களுக்கான சட்டம் என்ற பேரில் மறைமுகமாக
தோட்ட உரிமையாளர்களின் நலனையே பாதுகாத்து வந்தது.

தோட்ட
களின்

உறிமையாளர்களின்

தொந்திரவையும்

அல்லற்பட்டு வந்த
ஆங்காங்கே

களிலும்

தாளாமல்

காவலர்

தோட்டத் தொழிலாளர்கள்

இந்தச் சமயத்தில் கொள்ளையும் திருட்டும்

நடைபெற்றன.

வேலை

கொடுமையையும்,

செய்யாமல்

தோட்டங்களிலும்

கரும்பாலை

திரிந்த

இந்தியத்

தொழிலாளர்களும் இந்தியத் துறைமுகங்களிலிருந்து

புதிதாக

வந்து

ஏமாற்றித்

குடியேறியவர்களும்
ஈடுபட்டுள்ளனர்
இருட்டுகளிலும்

உரிமையாளர்கள்

கூறினர்.

இக்கொள்ளைகளிலும்,
தோட்ட
என்று

இவர்களுள்ளும் . புதிதாகக் குடி

'யேநியவார்களே பல கொள்ளைகளுக்குப் 'பொறுப்பாவார்கள்
தோட்ட
ஆனால்,
பரப்பினர்.
வதந்திகளைப்
என்று
இக் கடும்
மேல் சாட்டிய
உரிமையாளர்கள் . இந்தியர்கள்
கிடைக்கவில்லை.
ஆதாரமும்
எந்தவித
குற்றச்சாட்டுக்கு
சட்ட மன்றத்தின் ஒர் உறுப்பினராகவும் பொருளா
அப்போது
ளராகவும் இருந்து வந்தகெர் (68) என்பவர் 1867 ஆம் ஆண்டுச்
வெளிப்படையாகவே கடுமையாக விமறிசித் தார்.
சட்டத்தை

இந்தியர்கள்தாம்... . கொள்ளைகளுக்கும்..
பொறுப்பு என்ற தோட்ட

இருட்டுகளுக்கும் - -

உறிமையாளர்களின் கூற்று தவறானது
மடத்

நா

ன்று தட தோட்ட. உரிமையாளர்கள் ஐந்து வருட ஒப்பந்
த்தை வலியுறுத்தியபோது குறுகிய கால ஒப்பந்தத்தை ஏற்க
அவர்கள் மறுப்பதின் காரணத்தைக்
கெர் விளக்கிக் கூறினார்.
குறுயை கால ஒப்பந்தங்களினால்
அவ்வப்போது கூலி உயர்வு கேட்கும் வாய்ப்புப் பெருகும் என்பதற்கு
அஞ்சித் "தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
ஐந்து ஆண்டுக்
கால
ஒப்பந்தத்தை
. வலியுறுத்துகின்றனர் என் றுகெர் கூறினார். இவர்களின் போக்கைப்

க பற்றிய வெளிப்படையான இவ்விமரிசனத்தைத் ே .தாட்ட உரிமை
._யாளர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை... விவசாயச் சங்கம்
ட் ் கெர் தோட்ட உரிமையாளர்களின் மீ துசுமத்திய குற் றச்சாட்டுகள்
eB தவறென்று

கூறி

அவர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை:

8 வேண்டும் என்று அச்சை வற்புறுத்தியது:
:

'கெர்றின் விமரிசனம் ே'தாட்ட ன தடட

es மொரிசியஸ்
... தவில்லை.

அரசின் மீதோ
தொடர்ந்து

Axe; BIT அல்ல து

எந்தவிதப் பா 'தப்பையும் :ஏற்படுத்

காவலர்களின்

் ்் தொழிலாளர்கள் உள்ளாயினர்.

- தொடுக்கப்பட்டு நடந்த

ட

தொல்லைக்கு

இந்தியத்

பல வழக்குகள் இந்தியர்கள் மீது

வண்ணமிருந்தன. இந்தியச் சமூகத்

துக்கென ஆறுதல் கூற அப்போது யாருமே இல்லை. இந்தநேரத்தில்
தான் அதாப் தெ பிளெவித்ஸ் (Adolphe de Plevitz) :
என்பவர்
இந்தியர் துயர் அற்பக் துணையாக வந்தார்..

oe
அல்விவபல்.
ராணு (த்தில் சேர்ந்து

லதனை
Se

eee
ன்
2 ஆம் =o

ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்
அவறிடம்

எடுத்துரைத்தனர்.

கூடவே

காவலர்

எப்போது

அட்டையை

எங்குச்

வைத்துக்
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சென்றாலும்

கொள்ள

வேண்டு

மென்பதும்,
ஒரு . மாவட்டத்திலிருந்து இன்னொரு
மாவட்
டதீதுக்குச் செல்ல வேண்டுமானால் முன் அனுமதி பெறவேண்டும்
என்பதும் இந்தியத் தோட்டத்
0 .தாழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே
விதிக்கப்பட்டிருந்த
விதிகளாகும்.
மொரீசியசின்
பிற
சமூகத்.தினரை இவ்விதிகள் கட்டுப்படுத் தவில்லை. இந்தியர் களின்
இந்நிலை குறித்து தெ பிளெவித்ஸ் மனம் வருந்தினார். வெள்ளைத்
தோட்ட

உறிமையாளர்களின்

கொடுமைகளுக்கு

.மு ற்றுப்புள்ளி

வைக்க 1867 ஆம்ஆண்டுச் சட்டத்தைத் தீவிரமாக எதிர்க்க ஆரம்

பித்தார்.

இச்

சட்டத்தின்

தொழிலாளர்களைக்.

விதிகளையும்

குடியேற்றும்

மு றயையும்

விமரிசித்துப் பிரச்சாரம் செய்தார். ஏனைய

உறிமையாளர்களைப்

இந்தியத்

போலல்லாமல்

தோட்டத்
கடுமையாக

வெள்ளைத் தோட்ட

இந்தியத்

தொழிலாளர்

களோடு

இணைந்து அவர்களது சுயமரியாதைக்காகப் போராடி
னார். இதனால் தோட்ட உரிமையாளர்கள் தங்களுக்கு எதிராகத்
தோட்டத்
தொழிலாளர்களைக் குழப்பங்கள் விளைவிக்க தெ

பிளெவித்ஸ்
தூண்டுகிறார்
aan
அவரை
வெறுத்தனர்.
தோட்டச் சமுதாயத்தின் எதிரியாக இவர் கருதப்பட்டார். தெ
பிளெவித்ஸ்

இவற்றையெல்லாம்

பொருட்படுத்தாமல்

இந்தியர்

கலுனுக்காகப் பாடுபட்டார்.

இந்தியர்கள் நலனுக்காக ஒரு வெள்ளையர் பாடுபடுகிறார்
என்பதை.
அறிந்து மொரீசியசின் எல்லாப் பகுதிகளிலிருந்தும்

இந்தியத்

தொழிலாளர்கள் தெ பிளெவித்சிடம் வந்து தத்தம்'

குறைகளைக்
இந்தியர்களின்

கூறியதோடு
ஆதரவையும்
தெரிவித்தனர்.
குறைகளையெல்லாம் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டு

அவற்றுள் முக்கியமான பதினெட்டு நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து

மகஜர் ஒன்று எழுதத் தீர்மானித்தார். பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தைச்
சேர்ந்த

ஸ்டீவென்ஸ்

(605)

அச்சமயத்தில் இந்தியாவிலிருந்து
இராசரெத்இ-ம்

மகஜ்ரை

என்பவரின்

குடியேறியிருந்த பண்டிதர்

முதலியார் 'என்பவறின்

எழுதி

துணையோடும்,

உதவியோடும்

நாடெங்கும் பரவியிருந்த

இம்

இந்தியத்

தொழிலாளச்களின் கையொப்பம் ஏற்று 1877 ஆம் அண்டு ஒரு

194 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
நகலை அப்போது .கவர்னராக இருந்த ஹாமில்டன் கார்டோன்
என்பவருக்கும்...
மற்றொரு நகலை அரசுச் செயலருக்கும்,
இன்னொரு நகலை இந்திய அரசுக்கும் அனுப்பினார். இத்துடன்
துண்டுப் பிரசுரம் ஒன்று எழுதியும்

வெளியிட்டார். இதனையும்

மகஜர் நகலோடு இணைத்து அனுப்பினார்.
இந்தியர்

படும்

துண்பங்களைத்

தெ

இவ்விரண்டிலும்

பிளெவித்ஸ்

விவரித்

இருந்தார். இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்களைத் திருட்டுக்

குற்றங்கள் புரிந்தவர்களென்றும், கொள்ளைக்காரர்கள் என்றும்
1867
ஆம் ஆண்டுச் சட்டப்படி காவலர்: அட்டை இல்லாத
நாடோடிகள் என்றும் கைது செய்து கயிற்றால் ஒன்றாகக் கட்டி
. முக்கியமான தெருக்கள் வழியே இழுத்துவந்த பல சம்பவங்களைக்
குறிப்பிட்டிருந்தார். நீதி விசாரணைக்காக மாவட்ட நீதிபதிகளின்
முன்பு கொண்டுவரப்பட்ட இந்தியத்தோட்டத் தொழிலாளர்கள்
கேவலமாகவும் கடுமையாகவும் நடத்தப்பட்டதைத் 0 .தளிவுபடுத்
தியிருந்தார்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக
தோட்ட
உரிமை
யாளறர்களின்

போக்கை

வன்மையாகக்

கண்டி த்தும்

தோட்டத்

தொழிலாளர்களை அவர்கள் நடத்தி வந்தவிதத்தை எதிர்த்தும்,
மொரீசியஸ் குடியேற்றத்துக்கான ஒப்பந்தக் கூலி முறையையே
விமறிசித்தும் தம் மகஜரில் சாடியிருந்தார் தெ பிளெவித்ஸ்.
அத்துடன்

தாம்

இங்கலாந்துக்கும்,

எழுதிய

துண்டுப்

பிரசுரத்தின்

இந்தியாவுக்கும் அனுப்பி

வைத்தார்.

துண்டுப்
பிரகரத்தின் மூலமாக மொரீசியசலுள்ள
தோட்டத். ்.
தொழிலாளர்களின்
அவலநிலையை

பொதுமக்களும்
லாந்தில்

நகல்களை

இத

இந்தியத்
இந்தியப்

ஆங்கிலேயரும் “அறிந்து வருந்தினர். இங்கி

இப்பிரசுரம்

குழப்பத்தை

விளைவித்தது. பல அரசு
ஆவணங்களில் இப்பிரசுர.த்தன் கருத்துகள் மேற்கோள்: காட்டப்
பட்டன.
1895 ஆம் ஆண்டு வெளியான
பிரிட்டிஷ் கலைக்

களஞ்சியம் இத்துண்டுப் பிரசுரம்பதவிக் கூறுகிறது

=

2

few குறிப்பிடுகிறார்":

ae. மிளெவித்சின்

:- மொழிக

ரில

என்று ஹசாரி

மகஜரும் துண்டுப்பிரகரமும் சில இந்திய

மொழிபெயர்க்கப்பட்டன. மொரீசியஸ் தீவிலுள்ள

. ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்
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விவாதித்தும் வந்தனர். இச் சமயத்தில் தோட்ட உரிமையாளர்கள்
அனைவரும் ஒன்று கூடி தெ. பிளெவித்சை ஒழிக்கத் திட்டமிட்டனர்.
இந்தியத் தொழிலாளர்களின் குடியேற்றப் பிரச்சினைகளைத்
தமது
:சுயவிளம்பரத்திற்காகவும்
"தெ
பிளெவித்ஸ்
பயன்படுத்துகிறார் என்று இவர்கள் கருதினர். சில பத்திரிகைகள்
இவர்மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று செய்திக்
குறிப்புகள் வெளியிட்டன.

ஆனால், அரசோ தெ பிளெவித்சின் மீது எந்தவிதமான
நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிலர்
சட்டத்தைத் தம் கையில்
எடுத்துக் கொண்டனர். ஒரு பொது

இடத்தில்

யூல்ஸ்

லவக்யூர்.

(70/8

1800௦00687) என்பவர் ..தன்

சகாக்களுடன் சேர்ந்து தெ பிளெவித்சைத் தாக்கினார். இதனால்
தெ பிளெவித்ஸ் படுகாயமடைந்தார். பொது இடத்தில் குழப்பம்
விளைவித்ததற்காகத் தெ பிளெவித்சம் அவரைத்
தாக்கியவர்
களும்

காவலர்களால்

கைது

செய்யப்பட்டனர்.

கவர்னர்

இவ்வழக்கைச் செயலுறிமைத் தலைவரிடம் ஒப்படைத்து விசாறிக்க
ஆணையிட்டார்.
விடுதலை

விசாரணையின்

முடிவில்

செய்யப்பட்டார். யூல்ஸ் லவக்யூரும்

தெ

பிளெவிக்ஸ்

அவர து சகாக்களும்

தண்டிக்கப்பட்டனர்.

அரசு தெ பிளெவித்சுக்குச் சாதகமாக நடந்து கொண்டது
என்று
தோட்ட . உரிமையாளர்கள்
ஆத்திரமுற்றனர். தெ
பிளெவித்சை
விடுதலை
செய்ததைக்
கண்டித்து
அயல்
நாட்டவரான அவரை மொரீசியசிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும்
ஒன்றைக் கவர்னருக்கு அனுப்பினர்.
என்று கோறி மகஜர்
இம்மகஜர் நிராகறிக்கப்பட்டது.
இராயல் கமிஷன் (1872)

தெ பிளெவித்ஸ். தம் மகஜரில் எழுப்பியிருந்த கடுமையான
குற்றச்சாட்டுக்களைத் தீர விசாறிக்கும்படி 1822 ஆம் ஆண்டு
பிப்ருவரி மாதம் 17ஆம் நாள் இங்கிலாந்து அரசியார் இராயல்

கமிஷனை (ரவி யாம்) நியமித்தார். வில்லியம் எட்வர்டு

ப்ரேர் (Willam Edward

Frere), விக்டர்:

அலக்ஸாண்டர்

:
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கருதிப் பாதுகாவலர் ஒருவரை இியமிக்கவேண்டும் என்று வற்புறுத்
. தப்பட்டது. தொடர்ந்து அமுலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட எல்லா
அவசரச் சட்டங்களிலும் இப்பா துகாவலரின் பணியும் பொறுப்பும்

அவ்வப்போது
மாற்றியமைக்கப்பட்டு வந்தன. பொதுவாகக்
குடியேற்ற முயற்சியில்
பாதுகாவலர். மூக்கியமானவராகக்
கருதப்பட்டார். ஆனால், இப்

பாதுகாவலர்களாகச்

பாதுகாவலர்கள் உண்மையிலேயே

செயற்படவில்லை.

பாதுகாவலர்க்கு

வேண்டிய பணிவும் பறிவும்
இவர்களிடம் இல்லை. இந்தியத்
தொழிலாளர்கள் தோட்ட
உரிமையாளர்களின் கொடுமைகள்

பற்றி அவ்வப்போது கொடுத்த வந்த

மகஜர்கள் மீது எவ்வித

நடவடிக்கையும்
இவர்கள்
எடுக்கவில்லை.
. குடியேற்றத்
“தொழிலாளர்களின்
நலனைப்
பாதுகாக்க .- வேண்டிய :
பாதுகாவலரை
நெருங்கக்கூட இந்தியத்
௦ 'தாழிலாள்ற்கள்
அஞ்சினர்.
குறிப்பாக
1867 ஆம் ஆண்டுச் சட்டவிதிகள்
அமுல்படுத்தப்பட்டதற்குப்
பின்னர் பாதுகாவலரைச் கென்று

காண்பதே கடினமாக இருந்தது. இந்தியத் தோட்டத் தொழிலா
ளர்களைக்

பாதுகாவலர்

கைபிரம்பு

கொண்டு

அலுவலகத்தில்

அடித்து

நுழையவும்

வரவேர்ற்கும்

அஞ்சினர்.

காவலர்

அட்டை பெறும் பொருட்டும் பிற குடியேற்றச் சீட்டுகள் பெறும்
பொருட்டும் காத்துக் கடந்த இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்
. கும்பவிடையே கைப் பிரம்போடு அலுவலர்கள் வலம் வந்த காட்சி

அவர்களை அச்சுறுத்தியது".
..,தெ..பிளெவித்ஸ்

தம் மகஜரில் குடியேற்றத் தொழிலா.

ளர்களின்
பாதுகாவலரின் மீதும்: பல குற்றச் சாட்டுக்களைச்
சுமத்தியிருந்தார். எனவே, பாது. காவலரும் இராயல் கமிஷன் முன்
விசாறிக்கப்பட்டார்... குடியே .ந்றச் சட்டங்கள் பாதுகாவலருக்குப்
- போதுமான அதிகாரம்
தரவில்லை என்று இவர் கமிஷனிடம்

தெரிவித்தார்.: தெ. பிளெவித்ஸ் தம் மகஜரில் இந்தியத்
“துயர ரங்கள். குதி, த்துக்

ர 500

“ ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்

199

திரும்பத் Can
தோட்ட உரிமையாளர்கள் அளித்து வந்த பதில்
இந்தியாவில் வாழும் தொழிலாளர்களை விட மொரீசிய௫ல் குடி
யேறியுள்ள இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் வளமாகவே
வாழ்கின்றனர் என்பது தான். ஆனால்,
வாதத்தை

புள்ளிவிவரங்களோடு தம்

இத் தோட்ட
உரிமையாளர்கள் எந்தக்
ஹாமில்டன் கார்டோன்
ஆர்தர்
சர்
முயன்றதில்லை.
காலத்திலும்

தெ

நிரூபிக்க

.பிளெவித்ஸ்

தம் மகஜர்

மூலம்

எழுப்பிய

தோட்ட

்-. உறிமையாளர் எதிர்ப்புக்கு ஆதரவு தந்துவிட்டார் என்று அவர்
மீது சாடினர். ஆனால் அரசும் இந்தியத் தொழிலாளர்களும் தெ

பிளெவித்சின் தன்னலமற்ற உழைப்பைப் பாராட்டினர். '116 11051
ஜெர்ளம் என்ற நூலை எழுதிய ஜோசப் கூப்பர் (Joseph Cooper)
மனித
சமுதாயத்தின் மிகச் சிறந்த இராணுவ வீரர்களுள்
ஒருவராக தெ பிளெவித்சைக் குறிப்பிடுகிறார். தெ பிளெவித்சும்
சில
ஆண்டுகள்
கழித்து
மொரீசியசை
விட்டுச் செல்ல
நேர்ந்தபோது துன்பக் கடலில் உழன்று கொண்டிருந்த ஓர் மனித
சமுதாயத்தைக் கரையேற்றி விட்ட மகிழ்ச்சியில் திளைத்தார்.
இனி,

1878

ஆம்

ஆண்டுச்

சட்ட

விதிகளைப்

பற்றிப்

பார்ப்போம்.

7.

மொரீசியஸ்

அரசால்

நியமிக்கப்படும்

பாதுகாவலர்

மொறீசியசில் குடியேற்றும் ஒவ்வொருவரின் பாதுகாவலராக
இருத்தல் வேண்டும்.
இந்தியத் தொழிலாளர்கள் வேலை
செய்யும் தோட்டங்களுக்குச் சென்று நேரடியாக அவர்கள்.

நிலையை அறியவும், அவர்களுக்குக் குறைகள்

ஏதாவது

இருக்குமானால் அவற்றின் பொருட்டு விசாரணை நடத்தவும்
குறைவான கூலி கொடுக்கப்பட்டால் நியாயமான கூலியை

வாங்கிக்

கொடுக்கவும்,

தோட்ட

உரிமையாளர்களின்

மீது

கட்டாயம் நேருமானால் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர

பரி இவருக்கு அனுமதி (வழங்கப்படுகிறது. குறைந்தது ஆறு
. இங்களுக்கு ஒரு முறையாவது மருந்தகங்களுக்குச் சென்று
| பார்வையிட
nae

வேண்டும். மருத்துவ.

ஒவ்வொரு Se

அதகாறியிடமிருந்து

anaes பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின்

கள்

ர

ல்
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2.

குடியேற்றத்தைப்

பொறுத்தவரையில்

விதிகளுக்குப்

புறம்பாக
எவரும் மொரீசியசுக்கு அழைத்து வரப்படக்
கூடாது. குடியேற்றத்தின்போது ஆண்களின் எண்ணிக்கைக்கு
இணையாகப்
பெண்களின்
எண்ணிக்கையும்
இருத்தல்
வேண்டும். தோட்டத் தொழிலாளர்கள் விரும்பினால் ஐந்து
வருட

ஒப்பந்தத்திற்குப்

பின்னரும்

அவர்களை

வேலைக்கு

அமர்த் இக் கொள்ளலாம்.
Os"
‘
5. தோட்டம் மற்றும் வயல் வேலை செய்வோர் ஒரு நாளைக்கு
9 மணி நேரம் மட்டுமே வேலை செய்யவேண்டும். 9 மணி
நேரத்திற்கு மேல் வேலை செய்பவர்களுக்கு அதிகமான கூலி
வழங்கப்பட வேண்டும்.
4.
தொழிலாளர்கள்
திரும்பும்போது இரும்பு

ஒப்பந்தம்
முடிந்து
தாயகம்
கால் பயணச் செலவைத் தோட்ட

உரிமையாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள

5. மொரீசியசில்
கட்டணமின் நி

குடியேறும்

வேண்டும்.

ஒவ்வொரு

இலவசமாக

தொழிலாளிக்கும்

அடையாள

அட்டை

வினியோ$க்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் மொரீசிய௫ில் எங்கு
வேண்டுமானாலும் சுதந்திரமாகப் போய் வரலாம்.
6. அட்டைக்குப்
பதிலாக
ஒவ்வொரு
கூலி
தொழிலாளியும்
குடியேற்ற எண் பொறித்த
சின்னத்தை எப்பொழுதும் அணிந்து
கொள்ள
இச்சின்னத்தில்
அவர்
மாவட்டத்தின்
பொறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

7. எல்லா. இந்தியக் குழந்தைகளுக்கும்
அளிக்கப்பட

ஒப்பந்தத்
உலோகச்
வேண்டும்.
பெயரும்

கட்டாயக் கல்வி

வேண்டும்.

“With regard to intellectual progress, we find that, so far as
regards the

children of labourers on the estates, education is

almost wholly wanting, and is deplorably low among all classes
of the Indian population.........we strongly recommend the
‘adoption! by the Government of அவனை of த
education...” .

ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்
என்று

கட்டாயக்

கல்வியின்

தேவையை:

இக்

201.

கமிஷன்

வற்புறுத்தியது. இந்தியக் குழந்தைகளின் கல்வி கு.நித்து முதன்
மு தலாக அக்கறை

எடுத்துக் கொண்ட

குறிப்பிடத்தக்கது.: அத்துடன்

கமிஷன் இது தான் என்பது

இக்

கல்வி

குழந்தைகளின்

தாய்மொழியில்.
மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்றும் கருத்து
O scl 3 9\5 5.53). “There can be no dobut but that the language in

most common use in Mauritius among all classes is the patois. This,
however, is a barbarous and corrupt jargon, utterly usless.to any one
beyond the narrow limits of Mauritius, and wholly unsuited to be a

medium of instruction. We thus are reduced to the alternative of
recommending either English or the native dialects of India”
குழ நை SEIT
கட்டாயக்
கல்வியைப்
பெறுவதற்கு
வசதியளிக்கும் வகையில் குழந்தைகளைத் தோட்ட வேலைகளில்
ஈடுபடுத்தக் கூடாது . என்றொரு சட்டத்தையும் இக்கமிஷன்
கொண்டு வந்தது.
1867 ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தை விட 1878 ஆம் ஆண்டுச்
சட்டம் பல வகைகளில்சிறப்பாகத் தோன் நினாலும் சட்டங்களும்

அவசரச். சட்டங்களும் தாளில் இருந்தனவே தவிர நடைமுறை
செயற்படு த்தப்படவில்லை. சட்டங்கள் வழக்கம்
வாழ்க்கையில்
உரிமையாளர்களால் மீறப்பட்டன. சட்டப்படி
போல் தோட்ட
அவர்களைக் கண்டிக்கும் பொறுப்பை அரசு ஏற்கவில்லை. இதற்கு
உரிமையாளர்களின்
தோட்ட
முக்கியக் காரணம், அரசினரும்

மனோ நிலையிலேயே

இருந்தனர். தோட்ட

உறிமையாளர்களின்

கொடுமைகளைத் தாங்காமல் இந்தியர் துன்புறுவது நீடித்தது: ஒரு

தோட்ட -உரிமையாளறிடமிருந்து விலகி மற்றொரு தோட்ட
உரிமையாளரிடம் கூலி வேலை செய்யவும் இவர்கள் தடுக்கப்
பட்டனர். தோட்ட உரிமையாளர்கள் அளித்த நிலப்பகு,தியிலேயே
ஆம் ஆண்டுச்
1878
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.
வாழக்.
வேலைக்குப். பின்னர் வேலை
நேர
9 மணி
சட்டப்படி
செய்பவர்களுக்கு அதிகப்படியான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
ஆனால் தோட்ட உரிமையாளர்களோ அதிக வேலைக்கென தனி
சுதந்திரமுமின்றநி
ஊதியம் எதுவும் வழங்கவில்லை. எவ்விதச்
ஆ

இந்தியர்கள்

.

கொத்தடிமைகளாக

— வாழ்ந்தனர்

என்பதே

202 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
பொருந்தும். இவ்வகையில் தெ பளவ்தன்

கல் தோல்வி

யடைந்தது என்றே கூறலாம்.

- இருந்தாலும்,

இவ்வளவு

துன்பங்களிடையேயும்

முன்னர்

. போல்
அல்லாமல் ஒருவிதமான முன்னேற்றத்தை இந்தியத்
தொழிலாளர்கள் உணர்ந்தனர். அவ்வகையில் 1 878 ஆம் ஆண்டுச்
சட்டம் ஏனையச்
சட்டங்களை விட இந்தியர்களுக்குச் சாதக
மாகவே

இருந்தது எனலாம்.

தோட்டத்

உறிமையாளர்களுக்குமிடையே

தொழிலாளர்களுக்கும்

ஓரளவுக்குச்

இருந்து வந்தது. கூலி ஒப்பந்தம்

சுமுகமான

உறவு

முடிந்ததும் எந்தவிதமான

தொத்திரவுமுமின் நி தொழிலாளர்கள்
விடுதலை
செய்யப்
பட்டனர். விடுதலைக்குப்பின் வேறு தோட்டங்களில்
வேலை
செய்யவோ
அல்லது
வேறு
சொந்தமாகத்
தொழில்களில்
ஈடுபடவோ

அவர்கள்

தொழிலாளர்கள்
வாங்கிப்

அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

பல

இந்தியத்

தாம் உழைத்துச் சேமித்தப் பணத்தில் நிலம்

பயிரிட்டனர். எட்டு ரூபாயிலிருந்து பத்து ரூபாய் வரை

மாதச் சம்பளம்
வருங்காலத்தை
ஆரம்பித்தனர்.

பெற்று வந்தாலும் அதிலும் சேமித்துத் தம்
இந்தியர்கள்
வளமாக்கிக்:
கொள்ள
மொறீசியசில்

நிலையாகக்

குடியே 'நிவிடலாம்

என்ற எண்ணம் இந்தியர்களிடையே இக்கால
கட்டத்தில்தான்
துளிர்விட்டது எனலாம்.
இம் மனமாற்றத்துக்குத் தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
அடிக்கடி
குறிப்பிட்டு
வந்தது
போல
இந்தியாவில்
தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை நிலையை விட
மொரீசியஸ் இந்தியத்
தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை நிலை
சற்றுச் சிறப்பாக இருந்ததும் முக்கியக் காரணம் என்பதை எவரும்
மறுக்க இயலாது. மேலும் இச்சமயம் இந்தியாவில் பரவலாக

இருந்து

வந்த.

பொருளாதாரச்

சீர்குலைவும்

இந்தியத்

தொழிலாளர்களை மொரீசியசிலேயே நிலையாகக் குடியே 'நிவிட
.. உஎக்குவித்தது. விரைவிலேயே மொரீசியசின் மொத்தக் கரும்புத்
தோட்ட நிலப்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 30 விழுக்காட்டு
நிலப்

“பரப்புக்கு

இந்தியத்

உரிமையாளர் களானார்கள். .

தோட்டத்

தொழிலாளர்கள்

வரலாற்றாசிரியர்

ஹசாறிசங்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்தியர்களிடமிருந்த

மொத்த

நிலப்பரப்பின்

மதிப்பு

ரூ. 18,000, 000

என்றும், .

வங்கிகளில்

சேமிப்புக்

ஒப்பந்தக்கூலி முறையி
இந்தியர்ல்
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கணக்குகளின்

கீழ்

ரூ.

7,787,975

இந்தியர்களின் பேறில் இருந்தது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். இது

மட்டுமின்றி 1864 ஆம் ஆண்டுக்கும் 1900 ஆம்
ஆண்டுக்கும்
இடையே 24, 159, 945 ரூபாய் மதிப்புக்கான சொத்துக்களை
விற்கவும் வாங்கவும் செய்துள்ளனர் என்றும் கு நிப்பிடுகிநார்.”
1872
ஆம்
ஆண்டு
இந்தியத்
தொழிலாளர்களின்
துயர்துடைக்கக் கமிஷன் அமைக்குமாறு கேட்ட காலத்திலேயே பல
இந்தியர்கள் தோட்ட
உறிமையாளர்களாக இருந்தனர் என்பது

குறிப்பிடத் தக்கது. தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த இருமுடி (11/௦0)
, என்பவர் தோட்ட உரிமையாளராக

இருந்தார்.

இராம் ரத்தன்

(இவரது குடியேற்ற எண். 305652), பிஸ்ஸே ஸீர் (இவரது எண்
233495) என்தி இருவரும் இணைந்து மான் எஸ்புவார் என்பவரின்
தோட்டத்தை
விலைக்கு . வாங்கி
உரிமையாளராயினர்.
தமிழ்நாட்டைச்

சகாக்களும்

சேர்ந்த

Des

அய்யாசாமி

Fontaines

உரிமையாளர்களாக

இருந்தனர்.

என்பவரும்

என்ற
1910

அவரது

தோட்டத்தின்

ஆம்

ஆண்டிலேயே

மொத்தம்
பயிரிடப்பட்டு வந்த நிலப்பரப்பில் 47,888 ஏக்கர்
நிலப்பரப்பை
இந்தியர்கள். தமதாக்கிக்
கொண்டனர்.
இது
மொத்த

நிலப்பரப்பில்

கிட்டத்தட்ட
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விழுக்காடு அகும்.”

இந்தியர்களின்
இம்முன்னேற்றத்துக்கு. அடிக்கல்லிட்டவர் தெ
பிளெவித்கம்
1878
ஆம்
ஆண்டுச்
சட்டமும்
என்றால்
மிகையாகாது;
வெள்ளையர்கள் இந்தியர்களை விடச் செல்வந்தர்களாக
இருந்தனர். வாழ்க்கையின் எல்லாச் சுகங்களையும் அனுபவித்து
வந்தனர். சமுதாயத்தின் உயர்ந்த அந்தஸ்தும் இனப் பாரம்பரிய
அந்தஸ்தும்
. அவர்கள்
வாழ்க்கைத்
தரத்தை
உயர்த்தியிருந்தன.
மொரீசியசின் பொருளாதாரம்

மிக
மிக
ஓரளவுக்கு

இவர்கள்
கைக்குள்
அடங்கியிருந்தது
எனலாம்.
தம்மை
மேன்மேலும்
உயர்த்திக்
கொள்ள
மெதுவாக இவர்கள்
அரசியலிலும் ஈடுபட ஆரம்பித்தனர். இச்சமயத்தில் மொரீசியஸ்.
குடியேற்ற

ஆரம்பித்தன...

கட்டு பல

முக்கியமான

மாற்றங்கள்

நிகழ

204 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
மகாத்மா காந்தியின் வருகை
1901 ஆம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி மொரீசயசுக்கு வந்தார்.
தென்னாப்பிறிக்காவில் ஒரு கம்பெனியில் வேலை
பார்த்துக்

கொண்டிருந்த அவர் அங்கு வாழ்ந்து வந்த இந்தியர்களின் நிலை

கண்டு வருந்தினார். வறுமை மற்றும் பஞ்சம் காரணமாக இந்தியா.
விலிருந்து தென்
ஆப்பிறிக்காவில் குடியேறிய இந்தியர்களும்

அவர்களது

வமிசாவழியினரும்

பஞ்சைகளாய்

அடிமைகளாய்

வாழ்வது கண்டு மனமிரங்கினார். இவ்விந்திய மக்களை ஆங்கி
லேயறின்
அடிமைத்களையிலிருந்து எப்படியாவது விடுவிக்க
வேண்டும் என்று
தீர்மானித்தார். அத ற்காகப் போராடினார்.
இப்போராட்டக்
காலத்தின்போது
தென்
ஆப்பிரிக்காவில்
வாழ்ந்து

வந்த

தம்பு

நாயுடு

என்ற

தமிழரோடும்

அவரது

குடும்பத்தாரோடும் காந்திஜிக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது.
தென்னாப்பிறிக்காவில் வாடிய

இந்தியர்களின் நிலையைப் ப ற்றிக்

காந்திஜியிடம் எடுத்துக்கூறும் போதெல்லாம் மொரீசியசில் அவதி
யுற்று
வந்த இந்தோமொரீசியர்களைப் பற்றியும் தம்புநாயுடு
எடுத்துக்

கூறத்

தவறுவதில்லை.

காந்திஜிக்கு

அவரை

அறியாமலேயே அவர் மனத்தில்
இந்தோ மொரீசியர்கள் மீ து
இரக்கமும் பச்சாதாபமும் உண்டாயின.
௦'தன்னாப்பிறிக்காவில்
இந்தியர்களின்
துன்பங்களை
நேரில் கண்டு
அனுபவித்த
காந்திஜிக்கு மொரீசியசில் அல்லலு 'ந்ற இந்தோ மொரீசியர்களின்
துயரங்களை மிக எளிதாக உணர்ந்து
கொள்ள முடிந்தது.
எப்படியாவது
அவ்விந்திய மக்களுக்கும் தம்மால்
இயன்ற
உதவியைச் செய்ய வேண்டும் என்று” “தம்முள் "தீர்மானித்துக் சச
கொண்டார்

:

1901

ஆம்

“தெளசெரா”

ஆண்டு

என்ற

தம்

கப்பலில்

குடும்பத்தாரோடு
இந்தியாவுக்கு

வந்து

காந்திஜி
கொண்டி

ருந்தார். வழியில் கப்பல் போர்ட் லூயி துறைமுகத்தை அடைந்து

.நங்கூரமிட்டது. பம்பாய்க்குச் சர்க்கரை

அக்டோபர் முப்பதாம்
பதாம் தாள் வரை

ஏற்றிச் செல்வதற்காக

நாளிலிருந்து நவம்பர்

பத்தொன்

கிட்டத்தட்ட இருபது நாள்கள் கப்பல் போர்ட்

முகத்திலேயே தங்கும் என்பதைக் காந்திஜி அறிந்தார்.

்
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ஏற்கனவே மொரீசியஸ் இந்தியர்களைச் சந்திக்க வேண்டுமென் று
பேரவாக்கொண்டிருந்தகாந்திஜிஇத்தருணத்தைப் பயன்படுதீஇக்
கொண்டார்.

மாலை

நேரங்களிலும்

மக்களைக்

காந்திஜி

இந்தியாவாக

அவருக்குத்

சந்தித்தார்.

வாழ்ந்து வந்த இந்தியத்
வாழ்ந்து

வந்த

மற்ற

நேரங்களிலும்.

மொரீசியஸ்

தோன்றியது.

மொரீசியஸ்

ஒரு

குட்டி

தென்னாப்பிறிக்காவில்

தொழிலாளர்களுக்கும் மொறீசியசில்

இந்தியத்.

தொழிலாளர்களுக்கும்

இடையே

எந்தவித வேற்றுமையையும் காந்திஜி உணரவில்லை. இருபதாம்
நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் காலத்தில் உலகத்தில்
எந்தப்பகு
தியிலாவது ஒப்பந்தக் "கூலிகளாக இந்தியர்கள்
குடியேறியிருப்
பார்களேயானால் அவர்கள் தென்னாப்பிரிக்க
இந்தியர்கள்
போலவும் மொரீசியஸ் இந்தியர்கள் போலவுமே
இருந்திருப்
பார்கள்

என்று

காந்திஜி

நினைத்தார். இவர்களது

வாழ்க்கை

முறையும்
பிரச்சினைகளும்
ஒன்றே
என்பதை
உணர்ந்தார்.
தென்னாப்பிரிக்காவிலும் சறி மொரீசியசிலும் சறி இந்தியர்
களிடையே
,கல்வியறிவு இல்லாதிருந்ததே அவர்களது வளர்ச்சி
யின்மைக்கு மூல
காரணம் என்பதைக் காந்திஜி அறிந்தார்.
குடியேறிய் நாடுகளிலெல்லாம்
ஓரளவுக்குப் பெரும்பான்மை
யினராக வாழ்ந்து வந்த இந்தியர்கள் மற்ற இனத்தவரைப்போல்
அந்ததந்த நாடுகளில் சிறப்பாக

வாழ முடியா ததற்குக் காரணம்

படிப்பறிவின்மையே
என்பதை
அணர்ந்தார்.
தொழிலா
ளர்களாகத் தொழிவிலேயே ஈடுபட்டுக் காலத்ை தக்
கழித்த
வர்கள் தங்கள் குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்ப வழியின்றி
இருந்தனர். ஒரளவு
பொருளாதார
வசதியோடு
சொந்தத்
தொழிவில் ஈடுபட்டிருந் தவர்கள் தம் மக்களின் கல்வியில் நாட்டம்

செலுத்தவில்லை. காந்திஜி, இந்நிலை கண்டு வருந்தினார். நவம்பர்

மாதம் 73ஆம் நாள் தகேர் பாக் என்ற இடத்தில் இந்தியர்கள்
அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்தபோது காந்திஜி “மொரீசியசில்
வாழுகின்ற இந்தியர்கள்
அனைவருக்கும் ஆங்கிலேயர்களைப்
போல

எல்லா

உரிமைகளும்

இம்மண்ணில்

உண்டு.

அவர்களது

அயறாத உழைப்பும், எதையும் தாங்கும் இதயமுமே மொரீசியசின்
- வளத்திற்கு முக்கியக் காரணம். இந்தியர்கள் அரசியலில் ஈடுபட
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வேண்டும். ஏனெனில், இந்நாட்டின் குடிமகன் என்ற முறையில் இது
ஒவ்வொரு இந்தியனின் உரிமையும்
கடமையுமாகும்.
: இக்கட.
மையைச்
சரியாகச் செய்வதற்கு
ஒவ்வொரு
இந்தியனும்
ஐரோப்பியக் கல்வியை முயன்று பெற வேண்டும்” என்று கூறினார்.

மணிலால் டாக்டரும் இராயல்.கமிஷனும்
தாய்

நாடு

திரும்பிய பின்னரும்

மொரீசியர்களின்

காந்திஜி

இந்தோ

அவல நிலையைக் குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்த

வண்ணபிருந்தார். சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் மணிலால் மகன்லால்

(Maniall Maganlall)
தார்.

மணிலால்

என்பவரைக் காந்திஜி இலண்டனில்
அப்போது

தான்

கும் பாரிஸ்டர்

சந்தித்
படிப்பை

முடித்திருந்தார். சமூகத் தொண்டில் மிகவும் ஆர்வமுடையவர்.
காந்திஜி மணிலாலிடம் மொரீசயசில் அவதியுறும்
இந்தியத்
தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நிலையைப் பற்றிக் கூறினார்.
பாறிஸ்டர்
படிப்புக்குப் பின்னர் சமூகக்கொண்டில்
ஈடுபட
வேண்டுமென்று
தீர்மானித்திருந்த
மணிலாலுக்குத்
தம்
தொண்டை
முதன்முதலாக
மொரீசியஸ் இந்தியர்களுக்குச்
செய்யலாம் என்று தோன்றியது. “115 8௫0 of Indian Society”
என்ற

அமைப்பைச்
சேர்ந்த
காந்திஜிக்கு
உறுப்பினராக இருந்த மணிலாலை இந்தோ

பொருட்டுத் தொண்டு
இருந்தது.

செய்யத் தூண்டுவதற்கு

மணிலாலும்

காந்திஜியின்

அவ்வமைப்பின்
மொரீசயர்களின்

மிக

வேண்டுகோளை

எளிதாக
ஏற்றுக்

கொண்டார்.

மணிலால் மகன்லால் இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்
திலுள்ள
பரோடாவைச் சேர்ந்தவர். பரோடா கல்லூரியிலும்
பின்னர் அரசுச் சட்டக் கல், லூரியிலும் பயின்று பம்பாய் பல்கலைக்
கழகத்தில் பாரிஸ்டர் ஆனார். சட்டப்படிப்பை முடித்த பின் இவர்

... நியூயார்க். சென்றார். அப்போது
இருபத்தியாறு வயதே
நிரம்பியிருந்த மணிலாலுக்குப் போதிய கல்வியும் உலகெங்கும்
oto

OK

இந்தியத்.

5

தோட்டத்

தொழிலாளர்கள்

பற்திய

- இருந்தது. -மேலும்தொண்டு மனப்பான்மையும்

் சர இருக்க

தலப் உடைய அவரால் நீண்ட

ட் வர்க்கு
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நியூயார்க்கில் இருக்க முடியவில்லை. 1907 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்
மாதம் 13 ஆம் நாள் அவர் மொரீசியஸ் வந்தடைந்தார்.

மணிலாலின் வருகை
இந்தோ
மொரீசியர்களின்
சமூக
வாழ்க்கையிலும் அரசியல் வாழ்க்கையிலும் ஒரு இருப்பு முனையை
ஏற்படுத்தியது. இந்தோமொரீசியர்களுக்கென ஒரு பா துகாவலர்மகிழ்ச்சியில் இந்தியத் தொழிலாளர்கள்
தலைவர் கடைத்த
டாக்டர்” என்று எல்லோரும் இவரை
Saag தனர்: மணிலால்
காந்தியின் அறிவுரைப்படி
அன்பாக அழைத்தனர். மகாத்மா

நலிந்து கடந்த இந்தோமொரீசியர்களிடையே

அரசியல் விழிப்பு

ணர்ச்சியை ஊட்டத் தம் பணியைத் தொடர்ந்தார்.
இதன் ஆரம்பக்கட்டமாக அப்போதைய இந்திய அரசியல்
சூழ்நிலையை டாக்டர் மணிலால் பயன்படுத்திக் கொண்டார். காய்
நாட்டோடு மெதுவாக அறுபட்டு வந்த தொடர்பைப் புதுப்பிக்கும்
வகையிலும்
மணிலால் டாக்டர் இப்பணியை மேற்கொள்ள
வேண்டியிருந்தது.
மொரீசியசில் மட்டுமின்றி இந்தியாவிலும்

ஆங்கிலேயரால் இந்தியர்க்கு
களின் விடுதலைக்காக

ஆபத்து நேர்ந்துள்ளது; இந்தியர்

அரசியல்

றனர் என்பனவற்றை இந்தோ

தலைவர்கள்

போராடி

வருகின்

மொரீசியர்களும் உணர வேண்டும்

என்று கருதினார். இதன்.
அடிப்படையில் மொரீசியசுக்கு வந்த
சேர்ந்தஒரு மாதத்திலேயே சம்ப்தி மார்ஸ் ((118றற 06 185) என்ற
இடத்திலும்
தகேர்
பாக்
என்ற
இடத்திலும்
பொதுக்
கூட்டங்களுக்கு

ஆங்கில.

ஏற்பாடு

அரசுக்கு

.லஜபதிராயையும்

அடைத்திருந்தனர்.

செய்தார்.

எதிராக.
அஜீத்

மறியலில்
சிங்கையும்

ஆங்கிலேயரின்

அப்போது

கல்கத்தாவில்

ஈடுபட்டிருந்த
ஆங்கிலேயர்

போக்கைக்

லாலா
சிறையில்

கண்டித்து

இக்கூட்டங்களில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்தோமொரீசியர்களிடையே அரசியல் விழிப்புணர்ச்சியை
ஏற்படுத்துவதற்கு மக்கள் தொடர்புச் சாதன த்தின்
விரைவிலே
(தேவையை உணர்ந்தார். தாமே 'இந்துஸ்தானி' என்றதொரு வார

இதழை ஆரம்பித்தார். இவ்விதழ் ‘Liberty of Individuals; Fraternity
of Man, Equality ௦8 7₹2௦' என்ற முகப்பு வரிகளோடு வெளிவரத்
“தொடங்கியது. தம்.கொள்கையை மட்டுமின்றித் தாம் எடுத்துக்
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கொண்ட

பணியைப்

பற்றியும்

இப்பத்திரிகையில்

௮வர்

£ ம்

வருமாறு தெளிவுப்படுத்தியிருந்தார். 13சர one has a tight to do

what he chooses provided he does not encroach upon the liberty of
others. If in all human beings is caste the image of God i.e. of the
external nature, so that the true destiny of man is divine, one man or

one race cannot morally enslave, dominate or even exploit another
for mere private gain’ என்ற அவரது. வாசகங்கள் தாம்
பிற்காலத்தில் இந்தோ

மொரீசியர்களிடையே

அரசியல் விழிப்

புணர்ச்சிக்கும் சமுதாய ம றுமலர்ச்சிக்கும் காரணமாக அமைந்தன

என்நூல் மிகையில்லை. ஒர் அரசியல் வேள்வியை நட தத வேண்டு
மென்ற மனஉறுதியோடு மொரீசியஸ் மண்ணில் காலடி வைத்த
மணிலால்

டாக்டர்

சந்தித்தார்.

ராமம்

இந்தோ

இராமமாகச்

சென் று

மொரீசியர்களின்

மக்களைச்

. அவலநிலைக்கு

ஹூற்றுப்புள்ளி வைக்கக் கமிஷன் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்ற
தம் கருத்தைப் பொதுக்கூட்டங்கள் தோ றும் வற்பறு த்தினார்.

_ தகேர் பாக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்
மொரீசியஸ்
வழக்கறிஞர் கழகத்தில் எதிரொலித்தன. மொறிீ
சியஸ் உச்ச நீதிமன்ற வழக்க ,நிஞர்களுக்கு மணிலால் டாக்டர் ஒரு
(கிளாச்சிக்காரராகவும்

ஒரு மூன்றாம் தர அரசியல்வாதியாகவும்

தென்பட்டார். மொரீசியஸ்
அவர் ஒர் அழையாத
மணிலால்
டாக்டரின்

தயங்கவில்லை.
சங்கத்தைச்

செயல்களைக்

எடுத்துக்

சேர்ந்த

நீ திமன்றத்தைப் பொறுத்தவரையில்

விருந்தாளியாகக்

ஒரு

காட்டாக
தோட்ட

கருதப்பட்டார். சிலர்
கண்டனம் செய்யவும்

' மொறிசயஸ்
உரிமையாளர்

விவசாயச்
மணிலால்

டாக்டரைப் பாபு” என்று அழைத்து மணிலால் டாக்டர் போன்ற
பாபுக்கள் மொரீசியஸ் உச்சநீதிமன்றத்தில் சிறப்பிடம் பெறப்
போன்ற நாள் வெகுதூரத்தில் இல்லை என்ற தன் ௮ச்சத்தைமிக

ஏளனத்தோடு

தெறிவித்தார்.

sures Ser psoas:

இத்தோட்_.

.தாளமுட்யாத

- நீதிமன்றத்துக்கும்

உரிமையாளறின்

மணிலால். டாக்டர்

நீடெபஇகளுக்கும் நேர்ந்த
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Commercial
0826106
என்ற
தோட்ட உரிமையாளர்களின்
் பத்திரிகையில் பிரசுறிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். தம்மைப்
போன்ற
ஒரு தோட்ட உரிமையாளரை எதிர்த்தும் தாக்கியும் .

எழுதப்பட்டிருந்த அக்கடி ததத அப்பத்திரிகை பிர சுறிக்கவில்லை.

இச்சமயத்தில் ஆக்ஷன் லிபரல் கட்சியின் சார்பாக நடந்து வந்த
சிநிய: பத்திரிகையொன்று மணிலால் டாக்டறின் அக்கடித்தை
் வெளியிட்டது.
இக்கடிதம்
தோட்ட
உரிமையாளர்களின்
கோபத்தைக்
்.. களறியது.
டாக்டறின் மீதும் ஆக்ஷன் லிபரல் கட்சியின் மீதும்
இவர்கள்
ஆத்திரம் அடைந்தனர். டாக்டருக்குப் பதில் தரும்
இல்
Gazette
Commercial
and
Planters
வகையில்
இக்கட்டுரை மணிலால்
. கட்டுரையொன்றை வெளியிட்டனர்.
டாக்டரின் . கட்டுரைக்கு

எந்த

விதத்திலும்

ஈடுகொடுக்க

முடியவில்லை.
1908
சீர்குலைவு

ஆம்

ஆண்டு

ஏற்பட்டது.

மொரீசியஸ்
விவசாயச்

பொருளதார

சங்கம்

400,000

நிலையில்
பவுண்ட்

ஆங்கில அரசிடம் கடனாகக் கேட்டு மனு ஒன்றை அனுப்பியது.
கரும்பாலைத் தொழில் சீர் அடைந்த பின்னர் இக்கடன் குறைந்த
வட்டியில் திருப்பிக்
கொடுக்கப்படும் என்று விவசாயச் சங்கம்
அம்மனுவில்
தெதிவித்திருந்தது. ஆனால், நாட்டரசுச் செயலர்
விவசாயச் சங்கத்தின் இம்மனுவை நிராகரித்தார். மொரீசியஸ்
தீவின் பொருளா தார நிலையை இராயல் கமிஷன் மூலம் பரி£லனை
செய்து கடன் வேண்டுவதற்கான
காரணங்கள் சரியாகத்
தெளிவுபடுத்தாத வரையில் விவசாயச்
சங்கத்தின் மனுவை
் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்று கருத்துத் தெறிவிக்கப்பட்டது.

1872. ஆம் ஆண்டு இராயல் கமிஷன் 'அறிக்கையையும். : அதன்
பரிந்துரைகளையும்
இன்னும்
மறந்துவிடாத
தோட்ட
உரிமையாளர்கள்.
மற்றொரு
இராயல்
கமிஷன்
தமக்கு
அனுகூலமாக
இருக்குமா என்று அஞ்சினர். மேலும், இத்தகைய
கமிஷன்கள்
அறிவிக்கப்பட்ட
உடனேயே
இல்லாத
புதிய

பிரச்சினைகள்

தோன்றுவதும்

அவற்றின் முடிவுகள் இந்தோ

மொரிீசியத்களுக்குச் சாதகமாக
அமைவதும் வாடிக்கையாகி
விட்டதால் மற்ஹறொகு மிஷன் மூலம் பிரச்சைகளுக்குளன்ளாக
74...
்
:

210 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
இவர்கள். விரும்பவில்லை. ஆனால் இராயல்
கமிஷன் - அமைக்
காதவரை : தாட்டரசுச்
செயலர்
கடன்பற்றிய
மனுவைப்
பரி£லனைக்கு
எடுத்துக்
கொள்ளத்
தயாராக.
இல்லை.

இந்நிலையில்

மொரிசியஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுள் சிலர்

பழைமைப்பற்றா எர்.கள்போலல்லாமல்கடன்பெ (ற வேண்டி எந்தக்

கட்டுப்பாட்டுக்கும் தயாராக

இருந்தனர். இராயல்

கமிஷனுக்கு

அவர்கள் அஞ்சவில்லை. பழைமைப் பற்றாளர்களுக்குச் சம்ம
சொப்பனமாக அக்காலத்தில் விளங்கிய ஆக்ஷன் லிபரல் கட்சியும்
இராயல் கமிஷன் அமைக்கப்பட
வேண்டிய
கட்டாயத்தை
உணர்ந்தது. ஆனால் சட்ட மன்றம் இராயல் கமிஷன் அமைக்க

மறுத்தது. ஆக்ஷன் லிபரல் கமிஷனின் தேவையை
நாடெங்கும்

பிரச்சாரம்

றாளர்களோ

பழைமைப்பற்

ஆக்ஷன்

எதிராகவும்

இராயல்

மக்களின் ஆதரவை
தொழிலாளர்களின்
நினைத்த

வலியுறுத்தி

மேற்கொண்டது.

லிபரல்
கட்சியின்
உறுப்பினர்களுக்கு
கமிஷனுக்கு
எதிராகவும்
மொரீசியஸ்
வேண்டினர். இக்கமிஷன் மூலம் தோட்ட.த்
பிரச்சினைகளுக்கு வழி காணலாம் என்று

மணிலால்

ஆதரவளிக்க
இக்கட்சியின்

டாக்டர்

இந்தியர்களுக்கு
தலைவர்
யூஜின்

உறுப்பினர்களோடு

ஆக்ஷன்

நெருங்கிய

மணிலால்

டாக்டருக்கு

கமிஷனில்

பரிசீலிக்க

தொடர்பு

இந்தியர்கள்
வேண்டும்

லிபரல்

கட்சிக்கு

வேண்டுகோள்
விடுத்தாற்.
லாரெண்ட்
மற்றும்
பிற
கொண்டிருந்த

நிலைமையையும்

என்று.

அவர்களை

இராயல்
கேட்டுக்

கொள்ள அவ்வளவு சிரமமாக இல்லை. மேலும் ஆக்ஷன் லிபரல்
கட்சியே
இந்தியர்களுக்காவும் இராயல் கமிஷன் அமைக்கக்

கோறியது இந்தோ மொரீசியர்களுக்கு ம௫ழ்ச்சி அளித்தது.
"மணிலால்

ஆக்ஷன்
மகாத்மா

லிபரல்

டாக்டர்

'கேட்டுக்கொண்டபடி

கட்௫க்குத் தம் முழு

காந்தியின்

வரவாலும்

ஆதரவை
மணிலால்

இந்தியர்கள்

அளித்தனர்.
டாக்டறின்

'சொற்பொழிவுகளாலும் அரசியல் விழிப்புணர்வு அடைந்திருந்த
இந்தோமொரீசியர்களின் ஆ தரவு ஆக்ஷன்
லிபரல்: கட்சிக்கு

மேலும்
=

4

- வலுஷட்டியது.

தோட்ட

உறிமையாளர்களாகய

மப் 'ந்றானர்கள் கட்சியின் ஆள்பலத்தைக்கண்டு பெறிதும்
ர். ரோஸ்ஹில், பம்பிள்மூஸ், க்யூர்பிட் சவானே முதலிய

:

இடங்களில்

நடந்த

விழிப்புணர்ச்சியை

ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம் 211

பொதுக்கூட்டங்கள் மக்களிடையே பெரும்
ஏற்படுத்தின

1909

ஆம்

ஆண்டு

பிப்ருவரி

மாதம்
2ஆம் நாள் மொரீசியஸ் தீவின் பொருள்வளத்தை
: விசாரணை மூலம்
மதிப்பிட அரசுக் கவுன்சில் (யய
௦7
0008) தீர்மானித்தது. இக்குழுவுக்கான உறுப்பினர்கள் மே
மாதம் நியமிக்கப்பட்டனர். சர் பிராங்க் ஸ்வீட்டன்ஹாம் என்பவர்
இக்குழுவின் தலைவராக இருந்தார்.
இந்த இர௱யல் கமிஷன்
இங்கிலாந்திலிருந்து புறப்பட்டு 1909 ஆம் அண்டு சூன் திங்கள்
18ஆம் நாள் மொரீசியஸ் வந்தடைந்தது.
1909

ஆம் ஆண்டு

சூலைத் திங்கள் 5 ஆம் நாள் இராயல்
கமிஷன்
கூடியது.
மணிலால்
டாக்டர் தம் கருத்துகளைக்
கமிஷனுக்கு
எடுத்துரைத்தார்.
முதலாவதாக
மொரீசியஸ்

நிருவாகத்தை இந்திய வைஸ்ராய் தன் நிருவாகத்தின் 8ம் எடுத்துக்
கொள்ள

வேண்டுமென்ற

இதன்மூலம்
தவிர்க்க

தம்

மொரீசியசக்கு
முடியுமென்று

கருத்தைத்

இருக்கின்ற
விளக்கினார்.

தெரிவித்தார்.

நிதி

நெருக்கடியைத்

மேலும்,

மொரீசியஸ்

நிருவாகம் இந்திய வைஸ்ராயின் &ழ் வருவதால் இந்தியர்களுக்கு

மொரீசியஸ் அன்னிய நாடாக
மொரீசியசை
இந்தியாவோடு
சர்க்கரை நுகர்வோர்

இருக்காது. இது மட்டுமின்றி
இணைப்பதின் மூலம் இந்தியச்

மொரீசியஸ் சர்க்கரையை வாங்குவதற்கு

எப்போதுமே மறுக்கமாட்டார்கள் என்றும் கூறினார். இதனால்
மொறிீசியசின்
பிரச்சினைகள் இந்தியப்
பிரச்சினைகளாகக்
கருதப்பட்டு பல
நன்மைகள் உண்டாகும் என்றும் கூறினார்.
மணிலால் டாக்டரின்
முதலாவது கருத்தே இராயல் கமிஷன்
உறுப்பினர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

இரண்டாவதாக
மொரீசியசல்
மென்றும்

இந்தியாவிலிருந்து

குடியேற்றம்

குடியேற்றத்துறை

செய்வது

இந்தியர்களை

நிறுத்தப்பட

வேண்டு

.மூடப்பட - வேண்டுமென்றும்

கேட்டுக் கொண்டார்.
மூன்றாவதாக கரும்புத் தோட்டங்களில் நலிவு ற்று போர்ட்

om நகர
ஒந்தியத்

வீதிகளில் குற்றுயிராய்க் குமைந்து கொண்டிருக்கும்
தோட்டத்

தொழிலாளர்களையும்,

ஒப்பந்தக் . . கூலி

212 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
முடிந்து

வேலையின்றித்

'
திரிபவரையும்,

முகவர்களின்

௮சை

வார்த்தைகளில் மயங்கி மொரீசியசுக்குப் வந்து ஏமாந்து திரியும்
இந்தியர்களையும் குழு அனுதாபத்தோடு ௮ணுக வன
கேட்டுக் கொண்டார்.
நான்காவதாக

செய்யக்

குடியேற்றத்தின் பொருட்டு மொரீசியசுக்கு

வந்த எந்த இந்தியத் தொழிலாளியும் இந்தியா செல்ல விரும்
பினால்
குடியேற்றத்துறை அவர்கள் செல்வதற்கான பயணச்
செலவைத் தர
வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் குடியேற்

றத்துறை இப்பயணச் செலவைப் பலருக்குத் தராத

மணிலால்

டாக்டர் எடுத்துக் கூறினார்.

ஐந்தாவதாக
இந்தோ
மொரீசியர்கள்
பணிபுரியும்
தோட்டங்களில்
பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லாததைக் கு இிப்பிட்டுக்
கூறினார். மிகத்தொலைவில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களுக்குக் குழந்
தைகள் செல்ல இயலாமையைச் சட்டிக்காட்டித் தோட்டங்களுக்கு
அருகிலேயே

பள்ளிக்கூடங்கள்

நி றுவப்பட

. வேண்டுமென்று

கேட்டுக்
கொண்டார்.
ஒவ்வொரு
பள்ளியிலும்
இந்திய
மாணவர்களுக்கு
இந்திய
மொழிகள்
கற்பிக்கப்பட
வேண்டுமென்றும் வற்புறுத்தினார்.
1871ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின்படி
99,112
இந்தியச்
சிறுவர்கள்
மொரீசியஸ்
நாடெங்இ லும்

இருந்தனர். இவர்களுள் 829 சிறுவர்கள் மட்டுமே பள்ளிகளுக்குப்
போய் வந்தனர். மீதச் சிறுவர்கள் கரும்புத் தோட்டங்களில் தம்
பெற்றோர்களோடு
வேலை
செய்து
வந்தனர்.
தோட்ட
உரிமையாளர்கள் இச் சிறுவர்களுக்குக் கல்வி புகட்டத் துளியும்
எடுக்கவில்லை. மாறாக
இந்தோமொரிசயர்களைப்

முயந்கி

பொறுத்தவரையில் சிறிதளவு அறிவு கூடத் தமக்கு ஆபத்தாக

முடியும் என்று கருதினர். இந்நிலையில் 1872ஆம்

Ogee

மொழிக்கு

ச

முக்கியத்துவம்

பள்ளி: நிலையில்

ம்

என்று

அண்டுச சட்டம்

கொடுத்திருந்தது.

பயிற்றுமொழியாகவும்

வற்புறுத்தியது.

இருக்க

இந்தோமொரீசியர்களுக்கு

2 eer மொழியாக இருந்தது. இம்மொழி பயிற்று
க.
ப ரால். ரகர
நல்ல்
ae
we

:
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எவ்விதப் பலனையும் அடையமுடியாது. எனவே பிரஞ்சு மொழிக்கு
மாற்றுமொழியர்க ஆங்கிலத்தையோ அல்லது தாய்மொழியையோ
மொழியாக ஏற்றுக் கொள்ளக் குழுவிடம் மணிலால்
பயிற்று"
டாக்டர் வ .ற்புறுத்தினார். இராயல் கமிஷன் மொரீசியஸ் அரசிடம்
செயல்படுத்தும்படித்

வரைந்து

ஒரு கல்வித் திட்டத்தை

சிறுவர்களுக்கென

இந்தோமொரீசயச்

அறிக்கையில்

தன்

பின்னர்

கேட்டுக்கொண்டது.
ஆறாவதாக
மணிலால் டாக்டர் மொரீசியசில் இருந்த
காலத்தில்
தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக இந்தோ
மொரீசியர்கள்
நீதிமன்றத்தில் தொடுத்திருந்த வழக்குகள் தீர
- விசாரிக்கப்படாமல் அவர்களுக்குப் பாதகமாக நடந்து வந்தன.
உறிமை
நீதிபதிகள் தோட்ட
விசாரித்த
இவ்வழக்குகளை
யாளர்களின்

இந்தோமொரீசியர்கள்

இருந்தனர். மேலும், நீதிமன்றத்துக்கு
கொண்டுச்

செல்லப்பட்ட

நண்பர்களாகவோ

அல்லது

உறவினர்களாகவோ

காவலர்களால்

அவர்கள்

முறையும்

நடத்தப்பட்ட முறையும் பாறிஸ்டர் என்ற முறையில் மணிலால்
டாக்டரை மிகவும் வருத்தின. இராயல் கமிஷன் முன் இக்குறையை
எடுத்துக் கூறினார்.
இருபத்து மூன்று அமர்வுகளில் 99 பேர் இராயல் கமிஷன் முன்
பல்வேறு கேள்விகளுக்கு வாக்கு மூலம் கொடுத்தனற். இவ்வாக்கு
மூலங்களின்

அடிப்படையில்

பிரச்சினைகளை

தோட்டத்

தொழிலாளர்களின்

நேறில்

கண்டுவரப் பல தோட்டங்களுக்குக்
வந்தனர். இந்தியர்களின் கல்வி
சென்று
கமிஷன் உறுப்பினர்கள்
நிலையை
அறியும் பொருட்டு இராயல் கல்லூறிக்கும் இவர்கள்
சென்றனர்.
சிறைச்சாலைகளும்
இவர்களிடமிருந்து , தப்ப
முடியவில்லை.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மொரீசியஸ் மக்க
ஸளிடையே
குறிப்பாக,
இந்தியர்களிடையே
ஓர்
அரசியல்

விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருந்ததைக் கமிஷன் உணர்ந்தது. இந்திய
அரசியல் விழிப்புணர்வின் தாக்கம்

மொரீசியசிலும் பரவியுள்ளது

என்று அவர்கள் நம்பினர். அப்போது இந்தியாவில் நடந்து வந்த
வங்கப்

பிரிவினைப்

போராட்டம்

மொரீசியஸ்

. உலகெங்கும் வாழ்ந்து வந்த இந்திய மக்களைத்

- அவர்கள் அதிந்தனற்.

ம

இனி இந்திய

மட்டுமின்றி

தூக்கியுள்ளதை

அரசியலில்

ஏற்படும்

eid
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ஒவ்வொரு மாற்றமும் மொரீசியஸ் அரசியலை நிச்சயம் பா இக்கும்
என்று ' கமிஷன்
௨ றுப்பினற்கள்
நம்புவதற்குக்
கமிஷன்
விசாரணையின் போது பல்வேறு ஆதாரங்கள் அவர்களுக்குக்
கிடைத்தன. 2

இராயல் கமிஷன்
மூன்
எத்தனையோ
கருத் துகளை
மூன்வைத்தபோதிலும் குறிப்பாக இரண்
டு கருத்துகளை மணிலால்
டாக்டர். மிகவம்
வலியுறுத்தினார்.
௮வை
ர, இந்தோ

மொரீசியர்களின்

துன்பங்களை

நீக்குவது

2.

இந்தியர்களை

மேன்மேலும் குடியே நறும் முயற்சியைக்
கைவிடுவ து. அதாவது
இந்தியர்களை மேன்மேலும் மொரீசிய௫
ல் ஒப்பந்தக் கூலிகளாகக்
கொண்டு வருவதை மணிலால் டாக்ட
ர் மிகவம்
வெறுத்தார்.
மொரீசியசில்
மட்டுமின் நி இந்தியாவுக்கும் தம்
குரல் எட்ட

வேண்டும் என்று எண்ணி இந்தியக் குடியேற்ற
ஒழிப்பு குறித்துப்
பல
கட்டுரைகள்

எழுதினார்.
QurPAuAcd
குடியேறிய
வ மையால்
வாடுவதையும்,
இனியும்
இந்திய
ஒப்பந்தத் தோட்டத் தொழிலாளர்
களை இச்சிறிய தீவு தாங்காது
என்பதையும்,
ஆங்கிலத் தோட்ட உரிமையாளர்கள
் இந்தியத்
தொழிலாளர்களைக்
கொடுமைப்
படு 'த்துவதையும்,
௨ முப்
பிற்கேற்ற
ஊ Bub
வழங்கப்படாததை தயும்,
ஒப்பந்தத்தில்
குறிப்பிட்டவாறு மருத்துவ வசதி
அளிக்காமையையும், ஒப்பந்தம்
இந்தியர்கள்

மூடிந்த

பின்னர் தாய்நாட்டுக்கு

இந்தியர்களுக்கு

நியாயமான

நீது

அனுப்பத்

தயங்குவதையும்,

வழக்காடு

கிடைக்காதை தயும் குறிப்பிட்டு
மணிலால்

மன்றங்களில்

டாக்டர்

எழுதிய பல
கட்டுரைகள் இந்திய அரசியல்வாஇகள
ை இ ந்தியக்
குடியே Dm
ஒழிப்பை ஆதரித் து இந்தியாவில் போர
ாட த் தூண்டின.

ஒப்பந்தக் கூலி முலறயில்

இந்தியக் குடியேற்றத்தின் முடிவு

.

தேவை

1910ஆம் ஆண்டிலிருந்து தோட்டத் தொழிலாளர்க
ளின்

ணரப்

மொரிசியஸ்

தோட்ட

உரிமையாளர்களால்

வெகுவாக

பட்டது. உலகப் போரின் காரணமாகக்
கரும்பாலைகளில்

"ஆற்பத்தி இல்லாமல் இருந்தது: போருக்குப் பின்னர்

ண்டிலிருந்து சர்க்கரை ஆலைகளிலும் கரும்புத்

- இப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் ருடியேற்றம்
G'தாட்டங்களிலும் வேலை

செய்ய

தேவைப்பட்டனர். மீண்டும்
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ஏராளமானடு 'தாழிலாளர்கள்

இந்தியக்

குடியேற்றம்

நடைபெற

வேண்டிய தேவையை அறிந்த இந்தோமொரீசியர்கள் குடியேற்ற
ஒழிப்பை வலியறுத்தினர்.
கல்வியறிவும் உலகறிவும் இல்லாத
தம்மைப் போன்ற ஏழை
இந்தியர்கள் மொரறீசியசுக்கு வந்து
துன்புறுவதை இவர்கள் விரும்பவில்லை. இந்தியர்களை மீண்டும்
மொரிீசியசில்
குடியேற்றவிருக்கும் எண்ண த்தைக் கைவிடும்படி
இந்தோ

மொரீசியர்கள்

ஏராளமான

மனுக்களை

அரசுக்கு

அனுப்பினர்.

இருந்தும்,

புதிய

தொழிலாளர்

சட்டம்

ஒன்றை

அறிமுகப்படுத்த அரசு தீவிரமாகச் சிந்தித்து வந்தது. 192 7ஆம்

ஆண்டு இச்சட்டம் நிறைவேற்றப் பட்டது. மொரீசியஸ் தோட்ட

உறிமையாளர்கள் இந்தியர்களுக்கு இழைத்து வரும் கொடுமைகள்
இனியும்

௦ .தாடருமேயானால்

அடிப்படையில்
தொழிலாளர்கள்
படுவதோடு

இந்தியர்களை

குடியேற்றுவது

கடினம்.

ஒப்பந்தக் கூலியின்
எனவே.

இந்தியத்

மதிப்பும்
மரியாதையுடனும்
நடத்தப்
அவர்களுக்குப் போதுமான
ஊதியமும் வழங்கப்பட

வேண்டும். இன்றைய நிலைமையில் ஒர் இந்தியத் தொழிலாளி கூட
மொரீூயசக்கு வர விரும்பவில்லை என்பதையும் இத்தொழிலாளர்
சட்டம் விளக்க), £ழ்வரும் விதிகள் தோட்ட உறிமையாளர்களால்

கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது.
7. முன்னர் போல் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் தோட்ட
முகாம்களில்
மட்டும் தங்க வேண்டும் என்று .கட்டாயப்
படுத்தப்படக் கூடாது.
மொரீசியசில் எங்கு வேண்டு
மானாலும் அவர்கள் தங்க உறிமையளிக்க

வேண்டும்.

2. தோட்ட உரிமையாளருக்கும் 0 தாழிலாளருக்கும் இடையே
கையெழுத்தாகும் ஒப்பந்தக் காலம், கூடியது ஒரு திங்களாக
மட்டுமே. இருக்க வேண்டும். :
3.

தோட்டத்.

தொழிலாளர்

.தாம். விரும்பும்

உறரிமையாளறிடம் வேலை. செய்யும்
வேண்டும்.

வாய்ப்பு

ண.

நல்கப்பட

-

மொரீசியஸ் தபிட்ரும் தன்ட
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குறைப்பு

ஊியுக்

4.

தொழிலாளர்களைப்

விவாதிக்கப்பட்டுத்

அவ்வப்போது

பிரச்னைகள்

.தொட ர்பான

பாதிக்காத வண்ணம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
இத்திருத்தங்களின் மூலம் தோட்ட றிமையாளர்களுக்கும்
தொழிலாளர்களுக்குமிடையே
சுமுகமான
உறவு
நிலையை
உருவாக்க எல்லா வகையிலும் இச்சட்டம் முயற்சித்தது. தோட்ட
உரிமையாளர்கள் இதனைப் பயன்படுத்தி மேன்மேலும் பல ஏக்கர்
நிலப்பரப்பை
விவசாயத்திற்கு உட்படுத்தினர். அப்போதைய
அதிகமான கரும்பு
விளைச்சலும் கொள்ளை லாபம் அடிக்க
இவர்களைக்
தூண்டியது.
எனவே
உடனடியாகவே

இந்தியாவிலிருந்து ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை
அரசை

வேண்டினர்.

வேண்டுகோளை

அரசு

ஏற்று

தோட்ட

1924ஆம்

அழைத்து வர

உரிமையாளர்களின்

ஆண்டு

குழுவொன்றை

இந்தியாவுக்கு அனுப்பியது. இக்குழுவில் இராஜ்குமார் குஜதுர்
(Rajcoomar.

Gujadhur)

எல்.

இராமா

இந்தியர்களும் இடம் பெற்றிருந்தனர்.
பல

நீண்ட

குடியேற்றத்தை

விவாதங்களுக்குப்
மீண்டும்

(0.

௦௨)

பின்னர்

தொடங்குவதற்கு

என்ற

இந்திய

இரு

அரசு

ஒப்பு தலளித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து
7500
தோட்டத் தொழிலாளர்கள்
ஒப்பந்தக் கூலிகளாக மொரீசியஸ் கரும்புத்
தோட்டங்களில்
குடியேற்றப்ட்டனர். இவ்வொப்பந்தம் பரிசோதனை
அடிப்
படையில் ஓர் ஆண்டுக் காலத்திற்கு மட்டுமே என்றும், இவ்விடைப்
பட்ட காலத்திற்குள் அடுத்தப் பிரிவினரை அனுப்புவதற்கான
சூழ்நிலைகள் விசாரணைக் குழுவால் ஆராயப்படும் என்றும்
விவாதத்தின்போது
me. சாராராலும்' எனால் : "கொள்ளப்

பட்டிருந்தது.

ee

இந்தியத் தொழிலாளர்கள் மொரிசியஸ் வந்தடைந்த
தாள்களிலேயே

தோட்ட

உரிமையாளர்கள் பெருத்த

= :

ஏமாற்றத்

இற்குள்ளாயினர்... sou
க

தோட்டத் தொ ழிலாளர்களை
வி...
.. டத்
Poe -வித்தியாசமானவர்களாக . இவர்கள் தோன் நிர்.

ர

ட இட்ட a வேலையைத். தவிர பிற. வேலைகளைச்.
ஈ ர்கள் ' Sars Reg te

ன்=
=
ல் 2
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மறுத்தனர்.
குறைந்த

ஒப்பந்தத்திம்கு
சத்துடைய

மாறாகக்

உணவுப்

கொடுக்கப்பட்டு

பொருள்களையும்

வந்த

மறுத்தனர்.

மொறிசியசின் .விலைவாசிக்கு ஏற்ப ஊதியம்
இல்லையென்று
கூடுதல்
ஊதியம்
அளிக்க
வேண்டினர்.
தோட்ட
உரிமை
யாளர்களோ

முன்னர்

போலவே

பாராமுகமாக

இருந்தனர்.

அத்திரம் அடைந்த
இந்தியர்கள் தோட்ட உரிமையாளர்களை
எதிர்த்து ஆங்காங்கே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். தாயகத்துக்கு
இரும்பிச் செல்ல வேண்டினர். மொரீசியஸ் அரசினாலோ ௮ல்லது
தோட்ட

உறிமையாளர்களாலோ

கட்டுப்படுத்த

முடியவில்லை.

இவ்வார்ப்பாட்டங்களைக்

அரசு

தரப்பில்

முயற்சிகள் அத்தனையும் தோல்வியடைந்தன.
இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுள் 844

எடுக்கப்பட்ட

முடிவில்
7500
தொழிலாளர்கள்

இந்தியாவுக்குத் திரும்பினர்.
இந்திய அரசு இப்பிரச்சினையைத் தீவிரமாக விசாரிக்கத்
தீர்மானித்தது. ௮.தன் பொருட்டு 1924ஆம் ஆண்டு குன்வார் சர்
மகராஜ் சிங் (யாடி Sir Maharaj Singh) ererucung Our Aware
அனுப்பிய து.

மொரீசியசிலிலுள்ள

கொண்டு சறியான
கடினமாகவே

இருந்தது.

தோட்ட

நிலையையும் தொழிலாளர்களின்
புறிந்து

கொண்டார்.

துயரங்களைக்

குழப்ப

நிலையைப் புரிந்து

முடிவுக்கு வர சர் மகராஜ் சிங்குக்குச் சற்றுக்

கண்டு

நிலைமையையும் அவர் நன்கு

முன்னால்
மிகவும்

உறிமையாளர்களின்

குடியேறிய

மனம்

இந்தியர்களின்

வருந்தினார்.

சமீபத்தில்

குடியேறிய இந்தியத் தொழிலாளர்களின் மொரீசியஸ் வாழ்க்கை
- மஇிழ்ச்சியாகவோ திருப்திகரமாகவோ இல்லை என்பதையும் அவர்
ன்

உணர்ந்தாநற்.

இவர்களைப்

பாதுகாக்க

வேண்டிய

யர துகாவலர் இரக்கமில்லாதவராகவும்.

குடியேற்றப்

அதிகாரமற்றவராகவும்

இருந்தார். இந்நிலையில் மற்றொரு குடியேற்றம் சாத்தியமன்று
z

என்ற முடிவுக்கு சர் மகராஜ்சிங் வந்தார். மொரீசியசில்

இ .ந்தியக்

. . குடியேற்றம் குறித்த தம் கருத்துக்களை அவர் தெளிவாகவும்:
- ஆணித்தரமாகவும் இத்திய அரசுக்கு. எடுத்துரைத்தார். மொரி
...தியசைப். பொறுத்தவரையில்
2 தோல்வியே; ©

- மொரீசியஸ்

. அனான் "இநத

சமீபத்தில் இந்தியக் குடியேற்றம்.
தோட்ட

Cie

உரிமையாளர்களின்

அகி

க
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இல்லை; தோட்ட
உரிமையாளர்களும் இந்தியத் தொழிலா
ளர்களைப்

இல்லை;

பொறுத்த

ஊதியம்

வரையில்

மிகக்

அவ்வளவு

திருப்திகரமாக

குறைவு; .பொதுவாக

இந்தியர்கள்

அனைவரும் புதிய இந்தியக் குடியேற்ற முயற்சிகளுக்கு எதிராக
உள்ளனர்;
போதுமான
மருத்துவ
வசதி
ஒப்பந்தப்படி
வழங்கப்படவில்லை; இந்தியக் குழந்தைகள் தோட்டத் தொழிலில்

வற்புறுத்தி

ஈடுபடுத்தப்படுகன்றனர்

முடிவுகளை

சர்

மகராஜ்

சிங்

தம்

என்பன

போன்ற

தும்

அறிக்கையில் தெளிவுப்

படுத்தியிருந்தார். அதே சமயத்தில் இந்தியாவிலிருந்து குடியேறிய

இந்தியர்களின்
பொருளாதார
வளர்ச்சி.
அறிக்கையில் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டி ருந்தார்.

சர்

மகராஜ்

மொரீசியசில்

புதிய

இங்கன்

அறிக்கையின்

இந்தியக்

பற்றியும்

-தம்

அடிப்படையில்

குடியே ற்ற முயற்சிகள் கைவிடப்

பட்டன.
கிட்டத்தட்ட
99
ஆண்டுகளாக
மொரீசியசுக்கும் இடையே : நடைமுறை றயில்

இந்தியாவுக்கும்
இருந்து வந்த

குடியேற்ற உறவுக்கு முற் றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.

குறிப்புகள்
1. Even before coming of the Indian immigrants
Small-pox, Cholera and
other diseases had made their
appearance. In 1782, as many as 150 warders and nurses

suffered from a certain disease.

கக்க்க்குக்க்க்ககக்கக்க
கக்கு

The Indians were not responsible for the introduction of

the disease. Yet 687 of themwere left on the Gabriel island out

- of whom

284

died.

Frere

and

_ Commissioners, have written
unfortunate Indians........

two
es

Williamson,

paragraphs
:

two

Royal

on those

The Malarial Fever came in 1866, “and completely

altered life there,driving the planters fromtheir villas
round the
. Qoasti
thento
central highlands ...:.In
1867 the disease is said

to have killed one quarter. of Port Louis; and then spread slowly
| the coast, and even the smaller areas in the highlands
s forsook seaside villas,

labourers were Sick at

ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியர் குடியேற்றம்

‘harvest-time, children §fe€W
enormous
Prosperity declined” Bissoondoyal, S. (1965).
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spleans,

2. In England especially, it made a great stir, as can be judged

by references made made to it in official reports and in publications
of the time. It was subsequently quoted in the 1895 edition of the
Encyclopaedia Britannica. Hadareesingh (1977).
3. As soon as the Indian immigrant landed on Mauritian soil he

was presumed to be under the protection of the Protector of
immigrants but he could hardly depend on the so called protection
being scarcely allowed to call the attention of the protector because
hardly ever an immigrant could enter the protector’s office where all
the employees welcomed the Indianvisitor
with rattans in their hands,

moving along among the crowd of immigrants who awaited patiently
their tickets and passes. Napal (1984).
4. The total value of lands in Indian hands was estimated at Rs.
18,000,000; and the amount standing to their credit in the Savings
Bank was Rs. 1,187,915. Between 1864 and 1900 Rs.
24, 159,945 worth of property under cultivation had passed through

their hands. Hazareesingh (197 5).
- 5. மொரீசியசில் குடியேறிய இந்தியர்களின் சொத்து விவரம்
ஆண்டு வாரியாகக் ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள து.
Wealth
estimated value of
their immovable
Over 18 millon rupees

Year
1905
Rs.

Year
1906
Rs.

Year
1907
Rs.

Year
1989
Rs.

1,140,315

1,183,248

AISI ONS.

327,512

333,131

- 324,878

. 289,022

42,185

63,581

. 50,716

65,998

221159

. 12,827

15,383

9,302

115209.

146,632

.214,539

property
Amount in various.

banks
Amount deposited
during the year
Remittence to
India

அரத

Amount carried
away by Repartiated

Indians
Sum invested in

purchase of
immovable

property

ge

ook

e

210,666

Se oo அமல

te

ழ்

"(காக 7974)
டட
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6..... the Indians in Mauritius were entitled to all theconte
and privileges of British subjects all over the world, especially as
they were the principal labourers in the country which owed its
prosperity to their patient labour and great endurance” ........ ்
they should mix with politics because it was their right and their
duty but that to do it properly they must try and get what may be
called a European education. Napal (196 3).
7. மணிலால் டாக்டரின் அக்கடிதம் கீழ்வருமாறு:

1௦
The Editor of Planters’ & Commercial Gazette.
Dear sir,

In the issue of the Planters and Commercial Gazette of the 2 3rd
instant I see my name mentioned in the newspaper report of the
Honourable Leclezio’s speech of the proceeding of the chamber

of Agriculture of the 8th April 1908.
Though the honourable member cnticizes Lord Crewe for
having made use of the newspaper, when he would rather prefer

the report of his

speech as recorded in the Minutes of the

chamber of Agriculture, so

far as the sentence or clause

mentioning my name is concerned there isno difference between
the newspaper report and the minutes with the exception of the

“Alors” which you can afford to miss in the latter.
Now it seems to me at first sight as if there was no occasion

_ to mention my name in that memorable speech as I have done

ன

nothing at all either to Honourable Leclezio or to the political
party that he represents, so far as my personal conduct is
concerned, Ibelieve I merit no such mention at all.

டஅ
the Honourable member thinks there is a ludicrous
incogruity ina
அன் of mine ச =
a reof
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actually sitting upon the bench of the High Court of Bombay, with

the ablest of English Judges and it is more than the truth to say

that their competency even as acting, as chief justices has never
been disputed. Yes, the baboos of Calcutta have the nicest legal
acumen and exercise the best powers of jugement on the Bengal
Bench. And he who is contemptuously spoken of as “Ayya” on
the Madras Bench is no less able than his Bombay and Calcutta

confre’res.
I do not understand again why the honourable member
Should think that the judges “de Bombay ou de Poona” are

inferior to the judges of Mauritius.
If the honourable member thinks that the judicial
competency depends upon having a white skin or upon living the

expensive life of Europe and therefore upon the large pay

௦8

judges, I am afraid, with all due difference to the honourable
member, he is greatly mistaken.
But why should the honourable member think that the
judicial officers in Mauritius are better paid than those in India.

There never has been

and never will be judges in Mauritius

drawing 4000 to 5000 rupees a month like Ranade, Telang, Sir
Chunder Madhub Ghose, Budruddin Tayebjee and a host of
others. The district magistrates in India again draws asalary twice

as much as the district magistrates here.
Perhaps the honourable member refers to the subordinate

staff of officers who relieve the district magistrates of some of
their duties; and. I say some of the magistrates in Mauritius
themselves would very much like to be relieved of their excessive
burden. Whether to relieve them by appointing more magistrates
with salaries that this poor colony can afford, [ leave it to the
honourable Member alone to judge.

As regards “dex: professeurs” in India I can assure the
honourable

member that my professors in Bombay are better

paid than those of the Royal College here, though I do not think
_ that salary is in any sense an idex
to ability.

ope

I have thrown some im
important light upon ‘the

0!tions in 1 the Member's mind as regards the character,
: needless 05) are not all “Malbars” or “Lascars”.
ப் Indeed Ido not give any opinion upon the question of the
இச்

Roy
~ Commission | of Enquiry or upon its expecteu
osc tations and the Honourable member if he reads this

letter, will, I hope, be so kind as to do me the favour or reading
_

it dispassionately, in the spirit ini which I offer if to the public
nee youresteemed paper.
Nepal (1963).

தன்

Re.
டடக் ரஸ்was ema

:

~

_ Yours very truly,

—

Manilall M-_Doctor.

felt in Mauritius that the political

__ awakening which
took place in India in 1909 had its
Tepercussions in this island as well. The agitation over the

partition
of Bengal which had been going on for some years now,
dcaught
the attention of Indians
all over the world. Atanyrate,
Sir Graham Bower was of the opinionthat what was happening
it பவள
வனம் mS
டுத்

9
தமிழர் குடியேற்றம்
இன்று அயல்நாடுகளில் ஒரு கோடித் தமிழர்கள் குடியேறி
வாழ்கின்றனர்.

இவர்கள்

தென்

ஆசியா,

தென்கிழக்கு ஆசியா,

இந்துமாக்கடல் தீவுகள், ஆப்பிறிக்கா, மத்திய மற்றும் பிலத்தீன்
அமெரிக்கா, பசிபிக் தீவுகள் ஆகிய உலகின் பல பகுதிகளில்
வாழ்கின்றனர். தென் ஆசியாவில் இலங்கையிலும் தென்கிழக்கு
ஆசியாவில்

பர்மா,

மலேசியஈ,

ிங்கப்பூர்,

தாய்லாந்து

ஆகிய

நாடுகளிலும்,

மொரீசியஸ்,

ரீயூனியன்,

செசேல்

இந்தோனேசியா,

இந்துமாக்கடல்

போன்ற

தீவுகளில்

தீவுகளிலும்,

மத்திய

மற்றும் இலத்தீன் அமெரிக்காவில் மார்த்தினிக் குவாதலொப்,
தீவுகளில் தென்
சுறிநாம் போன்ற நாடுகளிலும், பசிபிக்
வாழ்
ஆப்பிறிக்காவிலும் பிஜி தீவிலும் தமிழர்கள் பரந்து
வரை
இன்று
நாடுவாறியாக
இன்றனர். இவர்களின் எண்ணிக்கை
சரியாகக் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் ஓரளவுக்கு இந்தியாவைத்
தவிர

உலக நாடுகளில் வாழும் தமிழர் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட

ஒரு கோடி

எனக் கூறலாம்.

1987ஆம்

இலங்கையில்

ஆண்டு

வாழும்

மக்கள் தொகைக்

தமிழர்களின்

கணக்கெடுப்பின்படி

எண்ணிக்கை

மொத்தம்

37,53,740. இவர்களுள் இலங்கைத் தமிழர் 187 7,535 பேராவர்.
பேராவர். இஸ்லாமியத் தமிழர்
இந்தியத் தமிழர் 8,25,232
.70,56,972, பேராவர். இலங்கையில்

குடியேறியுள்ள அயல்நாட்டு

தொகையில் இவர்கள் 95
இந்தியர்களின் மொத்த மக்கள்
4,00,000 தமிழர்கள்
இன்று
விழுக்காட்டினராவர். பர்மாவில்

மத்திய

இரங்கூண்

இலாமூடஈு,

தட்டாகவே,

கம்மா.

சகி

ர

்

224 சொரிசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
தரம்புவே, உழ்ந்தான், தீங்காஞ்ஞன், ச்ரியம்
பகுதிகளில் வாழ்வதாக
இர.ந
வீரப்பன்

தட்டோன் கம்பை,
மற்றும் கிழக்குப்

இத்தமிழர்கள் இங்குக் குடியேறியுள்ள. இந்தியர் .

கூறுகிறார்.

தொகையில் 60
விழுக்காட்டினராவர். இலங்கைக்குப் பின்
பெரும்பாலான தமிழர்கள் குடியேறிய நாடு மலேசியா. 1970ஆம் =
ஆண்டு புள்ளி விவரப்படி
மொத்தத் தமிழர் எண்ணிக்கை

772,846.

இவர்களுள் இந்தியாவிலிருந்து,

அதாவது தமிழகத்

திலிருந்து குடியேறிய தமிழரும் அடங்குவர். இப்புள்ளி விவரப்படி.
இலங்கைத் தமிழர்கள் 25,288 பேராவர்.. . தமிழர்கள் பெரும்

பான்மையினராக வாழும் இடங்களாகப் பீனாங், கோலாலம்பூர்;
ஈபோ,

கிலோங்,

செம்பிலன்,

செலங்கர்,
மலாக்கா,

குநிப்பிடலாம்.

பேரக்

ஜோஹீர்,

பாஹாங்

ஆகிய

கேதா,

நெறி

பகுதிகளைக்

இங்கு வாழும் இந்தியர்களுள் தமிழர்கள் 80.

விழுக்காட்டினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
,தன்கிழக்கு ஆசியா
வில் மலேசியாவுக்கு அடுத்ததாகப் பெரும்பாலான தமிழர்கள்
வாழும் நாடு சிங்கப்பூர். 1979 ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரப்படி
இங்கு 98,425
தமிழர்கள் வாழுகின்றனர். இவர்கள் மொத்த
இந்தியர் தொகையில் 65 விழுக்காட்டினர் ஆவர். இவர்களுள் 3
விழுக்காட்டினர் இலங்கைத் தமிழர் ஆவர்.
இந்தோனேியாவில்
வரலாற்றுக்
காலந்தொட்டுத்
தமிழர்கள் குடியேறியுள்ளனர். ஏனைய தென்கிழக்காசிய நாடு

களைப் போலல்லாமல் இங்குத் தமிழர்கள் குறைவான

எண்ணிக்

கையில்
உள்ளனர். சுமார 85,000 தமிழர்கள் இன்று இங்கு
வாழ்வதாகப் புள்ளி விவரம் ஒன்று கூறுகிறது. மற்றொரு புள்ளி
_ விவரம் 75,000 என்று காட்டுகிறது. மக்கள் தெகையில் இங்கு
வாழுகின்ற தமிழர்கள் குறைவாக இருந்தாலும் கடல் கடந்து .
வளர்ந்த தமிழ் நாகறிகம் மற்றும் . பண்பாட்டின் குறைச்
சின்னங்களாக இன்று இவர்கள் வாழ்ந்து வருவது,தமிழின் பழமைச்
சிறப்பை வெளிநாட்டார்க்கு உணர்த்த
இிற்கிறது. தமிழர்கள்

_ வாழும் இத்தகைய அயல்நாடுகளுள்

மற்றொன்று தாய்லாந்து.

"இந்நாட்டில் வாழும் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை இெடக்கவில்லை.

இந்துமாக்கடலி
:

. மொற

ள்ள தீவுகளுள் தமிழர்கள் குடியேறியள்ள
யஸ்

செசேல்

Bua fea re

.

தமிழர் குடியேற்றம் 225
குறிப்பிடலாம்.
குநித்தும்

பிற

மொரீசியசில் வாழும் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை
விவரங்கள்

குறித்தும்

முன்னர்

விரிவாகப்

பார்த்தோம். செசேலில் சுமார் 3,000 தமிழர்களும், ரீயூனியனில்
1, 50,000 தமிழர்களும்
வாழ்கின்றனர். தென்கிழக்காசிய நாடு
களுக்குப் பின்னர் தமிழர்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதிகளாக இந்து
மாக் கடல் தீவுகளைக்
குறிப்பிடலாம். இருந்தாலும் இலங்கை
மற்றும் மலேசியாவுக்கு அடுத்ததாகப் பெரும்பான்மை தமிழர்கள்
வாழும் நாடு தென்னாப்பிறிக்கா
ஆகும். கிட்டத்தட்ட மூன்று
இலட்சம் தமிழர்கள், அதாவது 596,000
பேர் தென்னாப்
பிரிக்காவின் பல பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர். பெரும்பான்மையினர்
நேட்டாலில். வாழ்கின்றனர். இங்குள்ள இந்தியர்களுள் தா
37 விழுக்காட்டினர் அவர்.
பசிபிக் கடலிலுள்ள முக்கியமான தீவுகளுள் பிஜி தீவும் ஒன்று.
இங்கு
பிஜியர்களும் இந்தியர்களும் கட்டத்தட்ட சமமான

எண்ணிக்கையில் வாழ்கன்றனர்.இவ்விந்தியர்களுள் 15 விழுக் காடு
குமிழர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் தொகை 70,000. இந்நாட்டின்
தலைநகரான சுவாவில் மிகுதியான தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர்.
மத்திய மற்றும் இலத்தீன்
அமெரிக்க நாடுகளான
மார்த்
தினிக்கிலும் குவாதலொப்பிலும் தமிழர்
குடியேறியுள்ளனர்
என்று பார்த்தோம் அல்லவா? இவர்களது எண்ணிக்கை முறையே
74,000, 60,000 ஆகும். மார்.த்தினிக்கல் போத்தெ ப்ரான்விலும்,
குவாதலொப்பில் கேப்தா நகரிலும்

பஸ்ஸெதெரெயிலும் தமிழர்

கள் குடியேறியுள்ளனர். பிரிட்டிஷ்
கயானாவில் கிட்டத்தட்ட
. 80,000 தமிழர்கள்: வாழ்வதாகச் ச.விசுவநாதன்
கூறுகிறார்.
இவர்களுள் தெலுங்கரும் அடங்குவர். இவர்கள்
பொதுவாக
'மதறூாசிகள்' என அழைக்கப்படுகின் றனர்.

-இந்நாடுகளைத் தவிர பிரிட்டன், அமெறிக்கா,

ஆஸ்திரே

போன்ற நாடுகளிலும் தமிழர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
கானடாவிலும், பிரான்ஸ், மேற்குச் செருமன் போன் .ற ஐரோப்பிய
நாடுகளிலும், சாம்பியா, சோமாலியா, உகாண்டா, மடகாஸ்கர்,
போன்ற
அஆப்பிறிக்க நாடுகளிலும், ஈராக்
ஈரான், குவைத்
லியா

பஹ்ரைன், அபுதாபி, சவுதி அரேபியஈ, துருக்கி போன்ற மேற்கு
ஆசிய நாடுகளிலும், கம்பூசியா, வியட்நாம், பிலிப்பைன்ஸ் முதலிய .

தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலும், பாகிஸ்தாவிலும்,
அப்கானிஸ்
தானிலும், ஜமைக்கா, டிரினிடாட், சுரிநாம் ஆகிய நாடுகளிலும்
ஆங்காங்கே தமிழர்கள் குடியேறியுள்ளனர். இவர்களது
எண்
ணிக்கை குறிப்பிட்டுக் கூறுமளவுக்கு இல்லையாயினும் வேறெந்த

இந்திய இனத்தாரும் இல்லாத அளவுக்குத் தமிழினத். தவர் உலக

நாடுகளெங்கும் பரந்து காணப்படுகன் றனர் என்பது மிகையில்லை.

களை

இவ்வாறு அயல்நாடுகளுக்குச் சென்று குடியேறிய தமிழர்
இரண்டு வகையினராகப்: பிறிக்காலம்.

1. வரலாற்றுக்

காலந்தொட்டு

அயல்நாடுகளுக்குச்

சென்று

குடியேறியவர்கள்.

2. பத்தொன்பது, இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒப்பந்தக் கூலி
மூறையில்

தோட்டத்

@ .தாழிலாளர்களாகக்

குடியேறிய

வர்கள்.

“திரை கடலோடியும் இரவியம் தேடு” என்பது தமிழர்
வாழ்க்கை நெநிகளுள் ஒன்று. மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட
இயற்கையான பூகோள அமைப்பு இவ் வாழ்க்கை நெறியைக்

கடைப்பிடிக்கத் தமிழர்களுக்கு எளிதாக வழிவகுத்தது. பண்டைத்
தமிழர்கள் பல நாடுகளோடு கடல்வழி வாணிகத்தை

மேற்கொண்

டிருந்தனர்.
இந்நாடுகளில்
மலேயா,
லாவோஸ்,
பர்மர,
தாய்லாந்து இந்தோனேசியா, கம்பூசியா ஆகியவை குறிப்பிடத்
தக்கவை. பண்டைக் காலந்தொட்டே நடந்து வந்த இவ்வாணிகத்

தொடர்பில் குறிப்பாகப் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்

சென்ற தமிழர்களுள் பலர் இந்த நாடுகளிலேயே குடியேறி வாழ

ஆரம்பித்.தனர். இந்நாடுகளில் குடியேறிய தமிழர்கள் மிகச்
சிறுபான்மையினராக இருந்ததால் அந்தந்த நாட்டு மொழிமற்றும்

பண்பாட்டு ஆக்கங்களின்
பண்பாட்டையும் மெதுவாக

காரணமாகத் தம் மொழியையும்
இழந்துவிட்டனர். மலேசியாவைத்

தவி; அநேகமாக மேலே குறிப்பிட்டுள்ள எல்லா நாடுகளிலுமே

ண்பாட்டுக் கலப்பால் இன்று தமிழர் எண்ணிக்கை சருங்ஒப்

“தமிழர் குடியேற்றம்: 227பண்பாட்டுக்
கூறுகளின் படட
ஆங்காங்கே காண முடிகிறது.

வடிவங்களை. இந்நாடுகளில்

இந்தியத் துணைக்
கண்டத்தைப்
பொறுத்தவரையில்
பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டு இந்தியக் குடிமக்கள் பெரு
வாறியாக நாடுவிட்டு நாடு குடிபெயர்ந்த காலமாகும். இக்காலத்
தில் உலகமெங்கும் ஐரோப்பியர்கள்
குடியேற்ற நாடுகளை
உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தனர்.
இக்குடியேற்ற
நாடுகளில்
ஏற்பட்ட

தொழிலாளர்

பற்றாக்குை ற

கவனத்தை

இந்தியா

விழச்

மீது

ஐரோப்பியர்கள்

செய்தது.

மக்கள்தொகை

பெருக்கத்தா லும், பொருளாதாரக் குறைவாலும் நலிந்து

இந்தியச்

கிடந்த

சமூகம் ஐரோப்பியர்களின் தேவைக்கு விளைபுலனாகத்

'தோன்றியது.

குறைந்த

தொழிலாளர்கள்
தயாராயினர்.

இருந்தன.

ஊதியத்தில்

இக்குடியேற்ற

ஏராளமான

இந்தியத்

நாடுகளுக்குச்

செல்லத்

இவர்களது இக்குடிபெயர்வுக்குப் பல காரணங்கள்

அக்கால

அரசியல் மற்றும் சமூக

அமைப்பு,

பஞ்சம்,

நிலத்தீர்வைச் சுமை குறைந்த முதலுக்கு நிறைந்த வட்டி வாங்க
வட்டிக் கடைக்காரர்களின்

சுரண்டல் ஆகியவை இக்காரணிகளுள்

முக்கியமானவையாகும்.
தமிழகத்திலிருந்தும் சென்னைத் துறை
முகம் வழியாக ஏராளமான
தொழிலாளர்கள் ஓப்பந்தக்கூலி
முறையில் குடிபெயர்ந்தனர். தமிழர்களின் இக் குடிபெயர்வுக்கான

சில முக்கியமான காரணிகளை

இப்பகுதியில் சிறிது பார்க்கலாம்.

தமிழர்களின் குடிபெயர்வுக்கான காரணிகள்
பத்தொன்பதாம்

நூற்றாண்டின்

முற்பகுதியில்

தமிழர்

குடிபெயர்வுக்கான
காரணிகள் எத்தனைதாம் இருந்தாலும்
7824ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேய அரசு இங்கிலாந்தில் அடிமை ஒழிப்பு
வராதிருந்
கொண்டு
சட்டத்தைக்
விடுதலைச்
_ மற்றும்

இருக்குமேயானால்

தமிழ் நாட்டிலிருந்து

இந்த

குடிபெயர்வு நிச்சயமாக நடந்திருக்காது. இச்சட்டம்
றப்பட்டபோது

மனித

சக்தி

ஐரோப்பியக்

பற்றாக்குறையே

குடியேற்ற

நாடுகளில்

குடிபெயர்வு

அளவுக்குக்
நிறைவேற்
ஏற்பட்ட

நடைபெற

ஒரு

சாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியது. இச்சட்ட,த்தின்படி ஆறு
ஆண்டுக்காலம்
அடிமைகள்.
தம்.
பழைய
தோட்ட -

்

228 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
உரிமையாளர்களிடம் பணி செய்ய

வேண்டுமென்றும் இக்காலத்

இற்குள் சதந்திரமாக வாழ்வதற்கேற்ற

மனப் பக்குவத்தை

அடிமைகள் பெற்றுவிட வேண்டுமென்றும்

வ 'ற்புறு,த்தப்பட்டனர்.

அடிமைகளின்

பயிற்சியில்

இவ்வா .றாண்டுக்

உரினம்யாளர்கள் பலவிதமான

காலப்

தோட்ட

தொழிலாளர் பிரச்சினைகளுக்கு

ஆட்பட்டனர். அடிமைகள், வாரம் 40 மணி நேரம் மட்டுமே
சட்டப்படி
பணிபுரிந்து வந்தனர். இதனால் தொழிலாளர்
பற்றாக்குறை
ஏற்பட்டது
மட்டுமின்றி
நாற்பது
மணி
நேரத்துக்குக் கூடுதலாக வேலை செய்வதற்கு அடிமைகள் அதிக
மாகக் கூலி கேட்டனர். இதற்கிடையில் கரும்புப்பயிர் செய்யும்
நிலப்பரப்பைத்
தோட்ட
உரிமையாளர்கள்
இருமடங்காக
விரிவாக்கியிருந்தனர். இதனால்
தேவைப்பட்டனர். எனவே 1834

கூடுதலான

௦ 'தாழிலாளர்கள்

ஆம்

அண்டிலிருந்து இந்தியா
விலிருந்து ஒப்பந்தக்கூலிமுறையில் கல்கத்தா, பம்பாய், சென்னை த்

துறைமுகங்கள்

வழியாகக்

தொழிலாளர்களை

மொறிசியசில்

குடியேற்றுவது என்று மொரீசியஸ் அரசு தீர்மானித்தது.

1840 இல் ஒப்பந்தக் கூலி முறை செயற்படத் தொடங்கயது.
மொரீசியஸ்

அரசு

இ ந்தியத்

துறைமுகங்களில்

முகவர்களை

நியமித்தது.
மொரீசியசில்
குடியேற
விரும்புவர்களைத்
தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பி
வைப்பது: இவர்களது பணியாகும்.
சென்னைத்
துறைமுகத்திலும்
முகவர்கள்
தியமிக்கப்பட்
டிருந்தனழ். இவர்கள் தமிழகத்திலுள்ள- இரயில்வே நிலையங்

களில் வேலையின்றித் இரிந்து கொண்டிருந்தவர்களையம் பொரு
ளாதார நலிவடைந்தவர்களையும்
நாடென்றும்
சென்னைக்கு
தென்றும், அங்குப் போய்

தாய்நாடு

திரும்பி

அணு, மொரீசியஸ் வளமான
மிக
அருகிலேயே
உள்ள

ஏராளமாகப்

மகிழ்ச்சியாக

பொருள்

வாழலாம்

சம்பாதித்துத்

என்றும்

ஆசை;

காட்டினர். இக் கால கட்டத்தில் தாய்நாட்டிலிருந்து பலர்
குடிபெயர்ந்து அயல்நாட்டில் குடியேறி வாழ விரும்பினர்.
இதற்குப் பல இடித்தல்(0050) மற்றும் ஈர்.த்தல் (ய)! காரணிகள்

- இருந்தன.

இவற்றுள்

See

சமூகப்: பொருளாதார

மற்றும்

சிலவற் ல் றச் சற்றுப் பார்ப்போம்...

ன

தமிழர் குடியேற்றம்
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எந்தவொரு இனக் குடி.பெயர்வுக்கும் சில இடித்தல் அல்லது
ஈற்த்தல்

காரணிகள்

உண்டு

என்று

முந்திய

பகுதிகளில்

பார்த்தோம். தமிழ் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தமிழர்
குடிபெயர்ந்ததற்கும்
அயல்நாடுகளில் குறிப்பாக ஆங்கிலக்
குடியேற்ற நாடுகளில் குடியேறியதற்கும் இத்தகைய காரணிகள்
இருந்தன.
இக்காரணிகள்
எவ்வளவு.காம்
இருந்தாலும்
ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் இந்தியக் தொழிலாளர்களை ஆங்கிலக்

குடியேற்ற நாடுகளில் குடியேற்றுவது என்ற திட்டமும் சட்டமும்
வராதிருந்திருக்குமேயானால்

இத்தகைய

தமிழகத்தில் மட்டுமன்று, இந்தியாவின் எந்தப்
நடந்திருக்க

முடியாது.

இந்தியப்

பொருளாதாரச்

பார்க்கும்போது
தாலும், சமூகக்

இந்தியர்கள்

வறுமையாலும்,

குடிபெயர்வுகள்

பகுதியிலும்

குடிபெயர்ந்த

சீர்குலைவைச்

காலத்து
சீர் தூக்கிப்

நிலப் பிரபுக்களின் ஆதிக்கத்

கட்டுப்பாடுகளாலும், அரசின் கொடுமைகளாலும்

கொதித்திருந்த ஒரு

மனிதச் சமுதாயம் ஒரு யுகப் புரட்சிக்கு

வித்திட இருந்த. ஒர் அபாய
நிலை இவ்வொப்பந்தக் கூலி
முறையால் தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது என்று
கூடக் கூறலாம்.
அக்காலக் குடியானவர் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோறின்

உணர்வுக்

கொந்தளிப்பிற்கு உலகம் தழுவிய ஆங்கிலேயரின் இக்கூலி
வடிகாலாக

அமைந்தது.

தமிழர்,

தமிழர்

மீதே

முறை

வெறுப்புற்று

நெடுந்தொலைவுக்கு
ஓடிவிட்டனர். என்றாலும்
தகும். ஆகு
எத்தனை
இடித்தல்,
ஈர்த்தல்
காரணிகள்
இருந்தாலும்
குடியேறுவதற்கான வழி இல்லாதிருந்திருக்குமேயானால் இன்று
உலக

நாடுகளில்

பரந்து

வாழும்

கிட்டத்தட்ட

ஒரு

கோடித்

ுமிழர்கள் அன்று. பசிக்கும் ஆதிக்க , வெறிக்கும் சமு தாயக்
கொடுமைகளுக்கும் பலியாகி இருப்பர்.
“மொரீசியஸ் கரும்புத்
தோட்டங்களிலே தமிழர் அல்லலுற்றனற்; வறுமையில் வாடினர்
என்று. பலவாநாகக்

கூறப்பட்டாலும்

தமிழகத்தில்.

அனுபவித்த துன்பங்கள் இங்கு அனுபவித்த

இவர்கள்

துன்பங்களிலிருந்து

எந்த வகையிலும் குறைந்தல்ல. அந்த அளவில் உலகத் தமிழர்கள்
ஐரோப்பியர்களுக்குக்

ஆவேசமாகவே.

என்னோடு

மொரீசியஸ் நண்பறின்.

ort.

: கடன்பட்டுள்ளனர்”

உரையாடிக்

வாக்கியங்களை

என்று

சற்று

கொண்டிருந்த. .

இந்நேரத்தில்

நினைவு.

230 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
பத்தொன்பதாம்

- ஆங்கிலேயக்

நூற்றாண்டின்

இடைப்பட்ட

காலத்தில்

குடியேற்ற நாடுகளுக்குத் தமிழர் குடிபெயர்ந்த

_மைக்குப் பஞ்சம்,

வறுமை

சாதிக் கொடுமை கிராமப்புறங்களில்

_ போதிய தொழிற்
வளர்ச்சியின்மை முதலான எத்தனையோ
இடித்தல் காரணிகள்
இருந்தாலும். நிலப்பிரபுக்களின் கொடு
மையும், வட்டிக் கடைக்காரர்களின் பொருளாதாரச் சுரண்ட லும்,
கொத்தடிமை க் தனமும்,

அடிமை

மு றயும்

'

முக்கியமான

- காரணிகளாக இருந்தன.

்

இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு. இந்நாட்டின் மொத்த மக்கள்
தொகையில் மூன்றில் இரண்டு பகுதியினர் விவசாயத்தை நம்பி
, வாழ்கின்றனர்.

பருவ

மமை

தவறுதல்,

கன

மழையால்

ஏற்படும்

வெள்ளப் பெருக்குகள், . புயல், பயிர் நோய்கள் ஆகியவற்றால
்
பயிர்கள் பாஇிக்கப்படும்போது
மக்களின் வாழ்க்கை நிலையும்
பெருமளவில் பாஇிக்கப்படுஇன் றது. . தொழிற் நுட்ப வளர்ச்ச
ி
மிகுந்த இந் நூற்றாண்டில் மக்கள் இப்பாதஇுப்பிற்கு அதிகம
ாக
ஆளாவதில்லை. ஆனால், தொழிற் நுட்ப வளர்ச்சி இல்லாத
கடந்த

நூற்றாண்டில் இயற்கையின் ௪ ற்றமும் பயிர் நோய்களும் நாட்டின
்

பஞ்சத்துக்கும் வறுமைக்கும் முக்கியக் காரணங்களாக
அமைந்தன..

1858 ஆம் ஆண்டுக்கும் 1900 ஆம் ஆண்டுக்கும் இடையில்
கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பஞ்சங்கள் இந்தியாவில்
ஏற்பட்டன.

1966-67

பாதிக்கப்பட்டதாகக்
சென்னை

இல் ஏற்பட்ட

கூறுவர்.

வரை கிழக்குக்

பஞ்சத்தால் ஒரிசா மிகவும்

இப்பஞ்சம்

கல்க த் தாவிலிருந்து

கடற்கரையோரப்

பகுதிகளை

மிகவும்

பாதித்தது. இப்பஞ்ச த்தை 'ஒரிசாப்பஞ்சம்” என்று அழைத்த
னர்.
இப்பஞ்சக் காலத்தில் உணவுப் பற்றாக்குறையும்
விலைவாசி
_ உயர்வும் பெரும்பாலான இந்தியக் குடும்பங்களை
இடம் பெயரச் —

. செய்தன. இச்சந்தர்ப்பத்தை ஆங்கிலேயக் குடியேநிற நாடுகள

்

ில்
_.' ஒப்பந்தக் கூலிகளைக் குடியேற்றும் பொருட்டு ஆங்காங
்கு இரிந்து
வத்த ஆள் சேர்ப்பவர்கள் பயன்படுத்தக் கொண்டனர். பஞ்சத்தால்

ப ராறிகளாய் அலைந்து கொண்டிருந்த பலரை

இவர்கள் கல்கத்

காவுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சென்னை மாகாணத்திலிருந்து பலர்

த்தில் சென்னைத் - துறைமுகம் வழியாக அயல்

ர்ந்தனர்.
ieee
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பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சாதிக்கொடுமையும் தீண்
தலை விறித்தாடிய காலம் எனலாம். &ழ்ச்
டாமை ஒழுக்கமும்
சாதியைச்

சேர்ந்தவர்களுக்குச் சமூக அந்தஸ்து மறுக்கப்பட்டது.

பொதுவாக இவர்கள் விவசாயக் கூலிகளாக இருந்ததால் மிருகங்
களை விடக்
கேவலமாக
நடத்தப்பட்டனர். தமிழ் நாட்டில்
அநேகமாக எல்லா மாவட்டங்களிலும் இந்நோய் பரவியிருந்தது.
தஞ்சாவூர் போன்ற விவசாயக் கூலிகள் நிறைந்த மாவட்டங்களில்
கடுமையாகக் கடைப்பிடித்து வந்த தீண்டா
நிலக்கிழார்கள்
மையால் பலர் குடிபெயர்ந்து போயினர்.
தமிழர்களின்
குடிபெயர்வுக்கு நிலப்பிரபுக்கள் மற்றும்
வட்டிக் கடைக்காரர்களின் பொருளாதாரச் சுரண்டலும் முக்கிய
மான

இருந்தது.

காரணமாக

பத்தொன்பதாம்

நூற்றாண்டின்

கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியார் விவசாயி
ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலக்
களிடமிருந்து குத்தகை வசூலிக்கும்
பொறுப்பை நிலப் பிரபுக்
கம்பெனி
இந்நிலப்பிரபுக்கள்
களிடம் ஒப்படைத்திருந்தனர்.
யாருக்கும் தமக்கும் சேர வேண்டிய

வகூலிப்பதிலே

குத்தகை

அளவு

குத்தகைக்கு மேலாக

குறியாக

அதிக

இருந்தனர்:

நேரடித்
இடையே
விவசாயிகளுக்கும்
கம்பெனியாருக்கும்
தொடர்பு இல்லாமையைப் பயன்படுத்திக் குத் தகையின் பொருட்டு
பயிர்
துன்புறுத்தினர்.
மீறித்
அளவுக்கு
விவசாயிகளை
விளைந்தாலும் விளையாவிட்டாலும், பருவ மழை பெய்தாலும்
இவர்கள்
மட்டும் வாங்காமல்
குத்தகை
பொய்த்தாலும்
ஆண்டுகள் . செல்லச் செல்லக்
அத்துடன்
விடுவதில்லை.
வந்தனர்.
கொண்டே
உயர்த்திக்
.குத்தகையின் அளவையும்
குடியானவர்கள்
தாளாமல்
கொடுமை
நிலப்பிரபுக்களின்
வருந்தினர். நிலப் பிரப்புக்களோ கம்பெனியார் அளித்திருந்த

எல்லா

அதிகாரத்தை

வகைகளிலும்

தகாத

முறையில்

பயன்படுத்தினர்.

வங்காளத்திலும் பீகாறிலும் விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலிக்
கப்பட்ட கு.த்.தகையில் 89 விழுக்காட்டுப் பங்கைக் கம்பெனியார்
எடுத்துக் கொண்டனர். இக்குத்தகையை வசூலிக்கும் பொறுப்பை
ஏற்றுக் கொண்ட

அமர்த்திக்

நிலப்பிரபுக்கள் தம் £ழ், இடைத்தரகர்களை

குத்தகை

வசூலித்தனர்.

இவ்விடைத்

தரகர்கள்

232. மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
விதிமுறைகளை மீறி அதிகமான
விளைச்சல் அதிகமில்லாத

காலத்திலும்

காலத்திலும்

குத்தகையைத்

இடைத்தரகர்களுக்குக்

அளவு குத்தகை வகுலித்தனர்.
தர

பருவ மழை

இயலாத

கடன்பட்டனர்.

“1799

பொய்த்த

விவசாயிகள்

ஆம்

ஆண்டி

லிருந்து குடியானவர்களை வெளியேற்றவும், குத்தகை நிலுவைக்
காகச் சொத்துக்களைப் பறிக்கவும் ஜமீன் தார்களுக்கு அதிகாரம்
வழங்கப்பட்ட து.

இதன்

விளைவாக

விளைச்சல்

இல்லாத

காலங்களில் பெரும்பாலான குடியானவர்கள் தாம் பாடுபட்ட
நிலத்தை இழக்க வேண்டியிருந்தது. ராம மக்கள் தொகையில்
பெரும்பான்மையாக
இருந்த நிலமற்ற விவசாயக் கூலிகளின்
எண்ணிக்கை இந்த முறையில் உயர்ந்து கொண்டே வந்தது” என்று
குறிப்பிடுகிறார் பேராசிரியர் நம்பியாரூரன்.

சென்னை,

பம்பாய்

மாகாணங்களில்

இவ்விடைத்தகர்கள்

இல்லை.
கம்பெனியார் விவசாயிகளிடமிருந்து குத்தகை வசூ
லிக்கும் பொறுப்பை
நிலப்பிரபுக்களிடம் ஒப்படைத்திருந்தனர்.
இவர்களே

குடியானவர்களிடமிருந்து

நேரடியாக

குத்தகை

வசூலித்து
வந்தனர்.
ஆனால்
இவர்களுக்கும்
இடைத்
தரகர்களுக்கும் எவ்வித வேற்றுமையும் இல்லை. திலப்பிரபுக்கள்
குத்தகை என்ற பெயரில் பெரும்பொருள்
சம்பாதித்தனர்.

இதனையறிந்த கம்பெனி இந்த ஜமீன்தார் முறையை விடத் தாமே

_ அதிகக் குத்தகை பெறுவதற்காக நேரடி வசூலில்
ஈடுபட்டது.
கம்பெனியாறின் இப்போக்கு விவசாயிகளை மிக விரைவிலேயே

நிலமற்றவர்களாக ஆக்இ வறுமையில் தள்ளியது.

கம்பெனியார்

மற்றும் நிலப் பிரபுக்களின் கொடுமைகளைத் தாளாமல் குறிப்பாக
தஞ்சாவூர், தருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, இராமநாதபுரம்
ஆகிய
தமிழக
மாவட்டங்களிலிருந்து
ஏராளமான: . விவசாயிகள்

நாடுவிட்டு

ஒடிப்

தென்னாப்பிரிக்கா,

பிற

நாடுகளில்

இலங்கை

குடியேறினர்.

குறிப்பாக

மொரீசியஸ் போர்போன் முதலிய

நாடுகளுக்குச் சென்று குடியேறியதாக ஆங்காங்கே செய்திகள்
- இடைக்கின்றன. எஸ்.சுப்பராம அய்யர் என்பவரால் எழுதப்பட்ட

சிவகங்கை சமஸ்தான வழக்கு பற்திய வரலாறு” என்ற நூலில்

கம்பெனியார் மற்றும்

நிலப்பிரபுக்களின். குத்தகைக் கொடுமை

..
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தாங்காமல்
கொழும்பு,
மோரீஸ்
(மொரீசியஸ்)
போன்ற
'நாடுகளுக்குத் தமிழர்கள் குடிபெயர்ந்த குறிப்பு காணப்படுகிறது.

29.30 ஆம் ஆண்டு கிழக்கிந்தியக். கம்பெனியார் இராமநாத
சேதுபதி நாட்டின் ஒரு பகுதியைப் பிறித்துச் சிவகங்கைச் சமை
எனத் தனி ஜமீனாக உருவாக்கினர்... இச்சமையைச் சசிவர்ணத்
தேவர் என்பவருக்கு வழங்கினர். 1801 ஆம் ஆண்டு சிவகங்கை
ஜமீன்தாருக்குப் பின் சந்ததி இல்லாத காரணத்தால் ஜமீன்
நிருவாகத்தைக் கம்பெனிஏற்றுக் கொண்டது. பின்னர், சிவகங்கைச்
சீமை

ஜமீன்

என்பவருக்கு,

பரம்பரையைச்
௮ச்சமை

சேர்ந்த

குத்தகைக்கு

கெளரி

:வல்லவத் .தேவர்

அளிக்கப்பட்டது.

அதாவது

நிலத்தீர்வையைக் குடியானவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கும் பொறுப்
பைக்

கம்பெனியார் கெளரி வல்லவத் தேவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

கம்பெனியார்).
மகசூலுக்கு ஏற்றவாறு கருணை உள்ளத்தோடு
குடியானவர்களிடமிருந்து
ஐந்தில் மூன்று பங்கை விளைகின்ற
'தானியமாகவோ அல்லது கடைவிலைப்படி பணமாகவோ நிலத்
-தீர்வையை வசூலிக்குமாறு கெளறி வல்லவத் தேவரைக் கேட்டுக்
கொண்டனர். ஆனால், கெளறி வல்லவத் தேவர் குடியானவர்கள்
அதிக மகசூல் பெற்ற காலத்தில் மிகக் கூடுதலான பங்கையும்,
மகசூல் குறைந்த காலத்தில் முந்திய பங்களவுக்குக் குறையாமலும்
வசூலித்தார். இவ்வாறு வசூலித்த
பங்களவு கம்பெனியார்
நிர்ணயித் த அளவுக்கு அதிகமாகும். இதனால்
கொளுத்தும்
வெயிலிலும்,
கொட்டும்
மழையிலும்
உழைப்பைச்
சிந்திய
குடியானவர்களுக்கு
கிடைக்கவில்லை.

வயிற்றுக்குப்
காலப்போக்கில்

போதிய
பல.

தானியம்

குடியானவர்கள்

கூடக்
தம்

நிலங்களை இழந்தனர். பிழைப்பிற்காக அயல்நாடுகள் நோக்கிச்
செல்ல ஆரம்பித்தனர். சுப்பராம அய்யர் தம் நூலில்,
“வரிசை நெல்லின் விலை கொடுக்க முடியாமையால் கொழும்பு,

- மோரீஸ் - போன்மென் வகையிறாவிடங்களுக்கு ஓடிப் போய்
விட்டார்கள். ' மற்றுஞ் சிலர் பசியினாலிறந்து விட்டார்கள்.

பாக்கப்

பேர்

அப்பொழுது

சவந்தர்களாயிருப்பவர்கள்

தங்களுடைய உயிரைக் காப்பாற்றுவதற்கு சென் .ற பஞ்சத்தில்

. தங்களுடைய கலப்பை முதலிய ஆயுதங்களை வித்துவிட்டு
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அது களிப்போதுயில்லாமல் தறித்தரமு

னது தரவு

மானஸ்

இதியிலிருக்கறார்கள்'” எனக் குறிப்பிடுகிறார்”:
மகசூலுக்கு அதிகமான வறி வசூலிப்பால் விவசாயிகள் நிலப்
பிரபுக்களுக்குக் கடன்பட்ட இந்நிலையில் புதிய நிலக் குத்தகை
முறை
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தானியத்துக்குப் பதிலாகப்
பணமாகக் குத்தகையை வசூலிப்பது என்ற இப்புதிய திட்டத்தால்:
குடியானவர்கள் மேலும் துன்பத்தி 'ற்குள்ளாயினர். ஆண்டு முழுக்
குத்தகையையும் வேறு
வறிகளையும் செலுத்துவதற்காக நிலப்
பிரபுக்களிடமோ

அல்லது

வட்டிக்

கடனாளியாகும்

நிலை

நிலுவைக்குக்

ஏற்பட்டது.

கூட்டு

வட்டிச்

கடைக்காரர்களிடமோ

வட்டிக்

கடைக்காரர்கள்

சேர்த்துக். . கணக்கட்டுக் ,

குடியானவர்கள் தொகையைக்
கொடுக்க இயலாத
நிலையில்
நிலத்தை
விலைபோட்டு எடுத்துக் கொள்வது வழக்கமாயிற்று.
இதன் விளைவாக
நிலங்களை . இழந்த குடியானவர்களின்
எண்ணிக்கை
அதிகமாகத்
தொடங்கியது.
“வட்டிக்கடைத்
தொழிலின் வளர்ச்சி ஆங்கிலேயரால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
புதிய
நிலப்
பிரபுத்துவ
மூ) றயின்
விளைவு
ஆகும்.
தென்னிந்தியாவில் ரயத்வாரி முறையின் €ழ் வட்டித் தொழில்
செழித்து வளர்ந்தது. தஞ்சாவூரிலும் குடிபெயற்வுக்கு ஆள்
சேர்க்கப்பட்ட வேறு மாவட்டங்களிலும். நூற்றுக்கணக்காண
£ழ்ச்சாதி விவசாயக் கூலிகள் கடனுக்காகவும் வேறு காரணங்
களுக்காகவும் மிராசுதாரர்களுக்கு உழைக்க வேண்டியிருந்தது”

என்று குறிப்பிடுகிறார்”
தஞ்சாவூர்ப் பகுதிகளில் €ழ்ச் சாதியைச் சேர்ந்த விவசா
யிகள் தாம்

பட்ட கடனுக்காக மிராசுதார்களின் பண்ணைகளில்

கூலிவேலை செய்து

வந்ததற்காக எழுதிக் கொடுக்கப்பட்ட பல

ஒற்நிச் €ட்டுகள் இன்றும்

இடைக்கன்றன. இவற்றுள் ஒன்றினை

எடுத்துக் காட்டாகப் பார்ப்போம். நாகன் சாம்பான்
 என்பவன் குன்

திருமணச் செலவுக்காகப் பன்னிரெண்டு பொன்னும் ஒரு பணமும்
,தலப்பாடியிலுள்ள அழகப்பப்பிள்ளை என்பவரிடமிருந்து கடனாக

..

் வாங்கினான். . இத்தொகைக்காக

அவன் தாய்
க.

அவனும், அவனது மனைவியும்,

பறிமணத்தியும் .ஆள் பணம் வாங்கிக் கொண்டு

வேலை

செய்வதாக

ஆற்றி மகன்

மொட்டையன்

்
தமிழர் குடியேற்றம் 235
என்பவனைச்
சாட்சியாக
வைத்து எழுதிக் கொடுத்ததாக
இவ்வொற்றிச் சட்டு கூறுகிறது. இவ்வாறு
ஒப்பந்தச் சட்டு எழுஇக்
கொடுத்ததை மீறி அழகப்பப்பிள்ளையின்
பண்ணை வேலையை
விட்டுவிட்டு மற் PIG
பண்ணைக்கு வேலைக்குப் போவ BITE
இருந்தால்
வாங்கிய
பன்னிரெண்டு
பொன்னையும்
ஒரு

பணத்தையும்

உறுதி

ரொக்கமாகக்

மொழியும்

அழகப்பப்

இதில்

பிள்ளைக்கு

கொடுத்துவிட்டுச்

காணப்படுகிறது.
எழுதிக்

செல்வேன் என் ioe

நாகன்

கொடுத்த

கீழ்வருமாறு:

சாம்பான்

ஒற்றிச்

ட்டு

1. விசைய உறசித்திரை மீ” 30 ௨ நீலப்பாடியிலிருக்கும் அழகப்ப
பிள்ளைக்கு நென்மேலியிலிருந்து நீலப்பாடியில் வ 'ந்திருக்கும்
2. னாகன் சாம்பான் ஓத்திச் சீட்டு குடுத்தபடி யென்ன

மெண்டால் யித்த னாள் தங்கள் கையில்
யென் கல்லியாணத்துக்கு னான் நீலப்பாடி

-.

3. ஆற்றிமகன் மொட்டையன் பாருவையாக னான்
ரொக்கம்ப த்திக் கொண்டது ரெண்டு பண

வெள்ளி ரூபாய் 12 பணம் 1 யிந்த பணி
ரெண்டு பொன்னும்

்

4. ஒரு பணமும் னான் ரொக்கம் பத்திக் கொண்டபடி யினாலே
மேல் எழுதிய பணத்துக்கு னானும் னான்

கலியாணம் பண்ணுகிற பெண்டாட்டி பொட்டா
ise ளும் Quer sri பரிமணத்தியும் யாங்கள் மூணு

பேரும் தங்களிடத்தில் நின்னு பண்ணைவேலை
செய்து தங்கள் பண்ணை
கட்டு களவடி கூலி

ஆள் ஒப்பந்தம்

256. ஆள்பணம் வாங்கிக் கொண்டு வேலை செய்து
வருவேனாகவும் மேல் எழுதியபடி னான்

"நடந்து வருவேனாகவும் னான் தங்கள்
_ மிடத்தில் நின்னு வேலை செய்யா
7. மல் ன
போறதாயிருந்தால் னான் வாங்கின
ஹொக்கம் பனிரெண்டு பொன்னும் ஒரு பணமும்
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றொக்கத்தில் தங்களுக்கு குடுத்து மறுபடி

போவேனாகவும்

8. யிந்தப்படி சம்மதிச்சு அழகப்ப பிள்ளைக்கு னாகன்
சாம்பான் ஆள் ஓத்திச் சீட்டு குடுத்தேன்
யிந்தக் £றல் னாகன் சாம்பான்.

இத்துடன் விவசாயக் கூலிகள் நிலப்பிரபுக்களிடமிருந்து
கடனாகப்
பெற்ற தொகைக்குச் 'சாமீன் € ட்டு எழுதுவதும்
வழக்கத்தில் இருந்தது. நாகன் சாம்பான் அழகப்பப் பிள்ளையிடம்
பெற்ற தொகைக்குச் சாமீனாகப் பரிமண .த்தியின் அண்ணன்மார்
பிஞ்சனார்
கோலத்தான்

கோவில்

பறிமணம்

சாம்பானும்

சாமீன்

சாம்பானும்,

நென்மேலி
உட்டு எழுதிக் கொடுத்தனர்.

இச்சாமீன் ட்டில் அழகப்பப்
பிள்ளையிடமிருந்து நாகன்
சாம்பான் கடனாகப் பெற்ற. பன்னிரண்டு
பொன்னையும் ஒரு
பணத்தையும் திருப்பிக் கொடுக்காமல் ம .ந்றொரு பண்ணைக
்கு

விலகிச்

சென்றால்

அக்கடன்

@ தாகையைத்

இருப்பித்

தரும்

பொறுப்பைப் பரிமணம் சாம்பானும் கோலத்தான் சாம்பான
ும்
ஏற்றுக் கொள்வதாகக் கூறும் செய்தி காணப்படுகிறது. அச்சாமீன
்
ட்டு

£ீழ்வருமாறு:

பரச

7. விசைய ஹ சித்திரை மீ” 30௨ நீலப்பாடியிலிருக்கும
்

அழகப்ப பிள்ளைக்கு பிஞ்சனார் கோவிலில்

யிருக்கும் பரிமணம் சாம்பானும் நென்மேலில்
2. யிருக்கும் கோலத்தான். சாம்பான் யிருவரும்
சாமீன் €ட்டு குடுத்தபடி யென்னமெண்டால்
யென் தங்கச்சி பரிமண த் தி மகன்

னாகன் சாம்பானுக்கு

3. கலியாணத்துக்கு தங்கள் கையில் TEE
D
_வாங்கிகுடுத்ததுரெண்டுபணவெள்ளி
. ரூபாய் பணம்' 7 யிந்த பனிரெண்டு

. பொன்னும் ஒரு பணத்துக்கும் நாகன்“.

தமிழர் குடியேற்றம் 237

தங்களிடத்தில் நின்னு வேலை செய்து
வருகுறது தங்கள்

5. ஆள் ஒப்பந்தம் கூலி கட்டு களவடி அள்பணம்
முதலானகது வாங்கிக் கொண்டு வேலை செய்து
வருவான் ௮வன் வேலை செய்யாம
6. முகம் தப்பி போனாலும் பக்கல் போனாலும்

௮ந்தப் பணம் வாங்கள் யிருவரும் பனிரெண்டு
பொன்னும் ஒரு பணம் ரொக்க 3ல் குடுப்பே
னாகவும்

7. மிந்தப்படி சம்ம$ச்சு னாங்கள் 0. வரும் அழகப்ப
பிள்ளைக்கு சாமீன் சிட்;

5G 50 50

பிஞ்சனாறர்கோவில் பரிமணம் சாம்பான் கீறல்
யிந்தக் கீறல் நென்மேலி கோலத்தான் சாம்பான்

இதைப்
அற்றி

மகன்

பணத்தையும்

போலவே.

௮மகப்பப் பிள்ளையிடமிருந்து ஷேயூர்

மொட்டையன்
நாகன்

கொடுத்துள்ளதும்

பன்னிரெண்டு

பொன்னையும்

ஒரு

சாம்பானுக்கு வாங்கிக் கொடுத்துச் சாமீன்
காணப்படுகிறது.

மொட்டையன்

சாமீன் சீட்டு கீழ்வருமாறு:

1. விசைய ஹ சித்திரை ம்” 30௨ நீலப்பாடியிலிருக்கும்
அழகப்ப பிள்ளைக்கு ஷேயூரிலிருக்கும் ஆற்றி

_ மகன் மொட்டையன் சர்மீன் சீட்டு
குடுத்தபடி
2. யென்னமெண்டால் யென் செறிய தாயார்

பறிமண த்தி மகன் னாகன் கல்லியாணத்துக்கு
னாகன் தங்களிடத்தில் ரொக்கம் வாங்கி

குடுத்தது
3. ரெண்டு பண வெள்ளி ரூபாய் 12 பணம் 1 யிந்த
பனிரெண்டு பொன்னும் ஒரு பணத்துக்கு
னாகன் கலியாணம் பண்ணுகிற
பொட்டாளும் னாகன் -.

கொடுத்த
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4. ஆத்தாள் யிந்த மூணு பேரும் தங்களிடத்தில் நின்னு வேலை செய்து வருகுறது தங்கள்
ஆள் ஒப்பந்தம் வேலை செய்து கொண்டு

-

வருகுறவனுக்கு தங்கள் .
5. ஆள்-ஒப்பந்தம் கூலி கட்டு களவடி ஆள்பணம் முதலானது
வாங்கிக்கொண்டு வேலை செய்து வருவான்
அவன் வேலை செய்யாமல்
6. முகம் தப்பி போனாலும் பக்கத்தில் போனாலும் தங்கள்
கையில் னான் வாங்கி குடுத்த பனிரெண்டு பொன்னும்
ஒரு பணமும் னான் யெர்பேனாகவும்
7. பேசாமல் தங்களுக்கு ரொக்கம் குடுப்பேனாகவும் மிந்தப்
படி சம்மதிச்ச அழகப்ப பிள்ளைக்கு ஆற்றி மகன்
மொட்டையன் சாமீன் €ட்டு குடுத்தேன்
8. யிந்த £றல் மொட்டையன் யிந்த £றல் மாறிமுத்தான்
மகன் அப்பன் &றல்.

இவ்வொற்றிச்

சீட்டும்,

சாமீன்

சீட்டுகளும்

விவசாயக்

கூலிகள் தாம் பட்ட கடனுக்காக நிலப்பிரபுக்களின் பண்ணைகளில்

தம் குடும்பத்துடன் குறைந்த கூலியில் கொத்தடிமைகளாக வேலை
செய்து

வந்தனர்

என்பதற்குச்

சான் நுகளாகும்.

தஞ்சாவூர்

மாவட்டத்தில் இப்பழக்கம் அக்காலத்தில் பெருவழக்கிலிருந்தது
என்பதற்கு வேறு பல சான்றுகளும் உள. இவ்வாறு கடன்பட்ட
விவசாயக்

கூலிகள்

கடுமையான

உழைப்புக்கு

உட்படுத்தப்

பட்டதோடன்றி சாதியின் பேரால் இழிவுப் படுத் கவும் பட்டனர்.
சிலர் அடிமைகளாக விலை கூவி வி .றந்கப்பட்டனர். தமிழக த்தில்'
ஆங்காங்கே நடைபெற்று வந்த இவ்வடிமை வாணிகம் குறித்து
விரிவாகப் பார்ப்பதற்கு முன் மொரீசியசில் ௮க் கால கட்டத்தில்
நடந்து வந்த அடிமை வாணிகத்தைப்
பற்நிய இல குறிப்புகள்

இங்குப் பொருத்தமாக இருக்கும்.
” இன்று பொருள்களை விற்கும் பொருட்டுப்
geo
- விளம்பரம்
செய்வதுபோல் அன்று மொறீ௫ியசில் ஆப்பிரிக்க
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அஒிமைகளை
விற்பதற்காகப்
பத்திரிகைகளில்
விளம்பரங்கள் இடம் பெறுவது உண்டு.

அடீக்கடி

Onsale a young negress “creole
malabare, tonne blanchisseuse,

repasseuse, bonne servante”
Togecher or separately, young and
beouiiful negresses, facilities
avaiiaole for sale all together.

To pet two regresses well fed
and healthy. என்பன போன்ற விளம்பர அறிவிப்புகளைப் பத்திரிகைகள் ஏந்தி
வந்தன. விலங்குகளை விற்பதுபோல் மனிதர்களும் விற்கப்பட்டு
வந்தனழ். 13 1100046116 (082616 06 148ொர்6ீ என்ற பத்திரிகையில்
இத்தகைய
விளம்பரங்கள் ஏராளமாக இடம் பெற்றதாகத்
தயாச்சந்த் நபால் தம்
நூலில் குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு
விலைக்கு வாங்கப்பட்ட
இவ்வடிமைகள் சொத்துக்கள் போல்
பாவிக்கப்பட்டனர்.

பெரும்பாலான சமயங்களில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து
அடிமைகளை
ஏற்றிவரும் கப்பல் மொரீசியஸ் வந்தடைந்ததும்
அவர்களை

விலைக்கு

வாங்கும் தோட்ட

உறிமையாளர்களுக்குச்

செய்தி
அறிவிக்கப்படும்.
இவ்வடிமைகள்
போர்ட்
லூயி
துறைமுகத்திலுள்ள தூவணங்களில்
இரண்டு மூன்று நாள்கள்
பாதுகாப்பில் வைக்கப்படுவற்.
பின்னர்
அரை
நிர்வாணக்
கோலத்தில் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டு
விலை

நிர்ணயிக்கப்படும்.

தோட்ட

ஒவ்வொரு

அடிமைக்கும்

உறிமையாளர்கள்

தமக்கி

சைந்த விலை கொடுத்து அடிமைகளை அழைத்துச் செல்வர்.
தமிழகத்தில் இவ்வாறு அடிமை வாணிகம் நடைபெறாவிட்டாலும்
- வறுமையின் காரணமாகவும் இ&ழ்ச்சாதியில் பிறந்து விட்டதற்

" காகவும்

பாமரமக்கள்

விற்கப்பட்டமைக்குப்

பல

அடிமைகள்
சான்றுகள்

போல்

விலை

உள்ளன.

நல்லூறிலிருந்த
"சுப்பிரமணிய
முதலியார்
. கடலங்குடி இராமச்சந்திர நாயகர் ஆள் அடிமை

கூவி

. மங்கை

என்பவருக்குக்
சாசனம் எழுதிக்
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நகரப்
8 'ர்காழி
மாவட்டம்
தஞ்சை
குறிப்பு
் கொடுத்த
ு. .
டுகிறத
பாலசுப்பிரமணிய முதலியார் குடும்ப ஓலைகளில் காணப்ப
4
பறையர் குலத்தைச் சேர்ந்த முத்தான், வெளிச்சான் அவன்
நல்லூறிலிலுள்ள
மங்கை
ஆகியோரை
பார்வதி
மனைவி
ஏற்றி, 'இவர்களை விலைக்குக் கொள்வார்
ஆவணக்களறியில்
உளரோ?” என்று விலை கூற நான்கு பேர் முன் பதினாறு பொன்
சுப்பிரமணிய முதலியார் வாங்கிக் —
விலை நிர்ணயம் செய்து
கொள்ள அடிமை சாசனம் அவருக்கு எழுதிக் கொடுக்கப்பட்டது
காணப்படுகிறது. அவ்வடிமை
என்ற குறிப்பு இவ்வோலைகளில்
சாசனம் £ழ்வருமா று:

முதல்

ஓலை”

1. கொள்ளடத்துக்குத் தெற்குக் காவேறிக்கு வடக்கு உபைய
காவேரி மத்தியில் திருப்பனைந்தாள்ச் சமைச்சோழம்
பெடண மாகாணம் ரெட்டி கடலங்குடியிலிருக்கும்
காவெட்டிவெங்குள

. 2. சமை குண்ண மருதூர் மாகாணம் மங்கை நல்லூரியிலிருக்கும்
் கப்பிரமணிய முதலியார் அவர்களுக்கு அடுமை சாதன
முறி கொடுத்தபடி யென்னுதான பறையன் தி...

3. முத்தான்-யிந்த மூணு ஆளும் வெளிச்சான் பெண்சாதி
பார்வதியும் யிந்தனாலு செனத்தையும் மங்கைநல்லூறில்
- ஆவணக் களறியேத்தி கொள்வாருளரோ கொள்வாருள .

ரோ (வென்று]....

்

—

4. பிற்கூறிகொள்வோ மென்று யெம்மிலுமிசைந்து யெதிர்
மொழி மொழிந்து னாலு மத்திஸத்தாள் முன்பாக விலை .
்.... நிற்ணயம் பண்ணின துகோபால சக்கரம் குளிகை யச.
இந்தப் பதினாறு பொன்னும். .... ்
=
ரர.

_

ளப் பத்திக் கொண்டது விபரம்படியினாலே யிந்தப் பறைய

ஸுக்குயாதொரு கலனுமில்லை கலனுளதாயித்தோன்றி'
னானே கலன் தீத்துதுடர்ச்சியை BSD gogo)
(த்தித் தரக் கடவேனாகவும் பிந்தபடி சம்மதித்து ....
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6. சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்களுக்கு ரெட்டி கடலங்குடியி
ருக்கும் ராமச்சந்திரனாயகர் ஆள் அடுமை சாசனம் பண்

ணிக் குடுத்தேன் யிந்தச் சாசனத்துக்கு ஏட்டுக்கு,த்தம்,

எழுத்தாணிக்குத்தம், வறிபிசகு புள்ளடி நெரிசல் குற்...
கடவதாகவும் யிவர்கள் சொல்ல சாதனம் எழுதின து.

வேங்கடபதி நெட்டெழுத்து இந்த படி அறிவேன்
இயாகராசன் இந்தபடி ராமபத்திரன் உபாதிசாமி அயன்
-யிந்தக் £றல் பார்வத-யிந்தக் £றல் சாசி ராமச்சந்திரன்
யிந்தக் கையி எழுத்து ராமச்சந்திரனாயகர்

சுப்பிரமணிய
மங்கைநல்லூர்
போலவே
இதைப்.
முதலியாருக்குத் தியாகராச முதலியார் பறையன் சந்ே தாசி.மகன்
ராயன்

என்பவனைப்

பத்துப்

எழுதிக் கொடுத்ததாக மற்றொரு

பொன்னுக்கு

அடிமை

சாசனம்

ஓலை கூறுகிறது.

இரண்டாம் ஒலை”
7. சித்திரை மீ” சா௨ சீகாழி சமை குண்ண மருதூர் மாகாணம்
மங்கநல்லூரிலிருக்கும் சீகாழி சுப்பிரமணிய மு தலியார்
அவர்களுக்கு ஷே மங்கநல்லூரிலிருக்கும் தியாகராச

முதலியார்
2. பறையன் பேரில் அடுமைசா தனம் பண்ணி குடுத்தபடி
யென்னு தான பறையன் சந்தோசி மகன் ராயனை கொள் .

வாருளரோ கொள்வாருளரோ யென்று னான் மாற் கூற
ies
கொள்வோம்

3. யென்று பிற்கூறி மத்திஷ்சாள் கூடி நிஷ்சயம் பண்ணினது
கோபாலசக்கரம் குளிகை ய இந்தப் பத்துப் பொன்னும்
அங்கடி பார்வையாக ஒரு கிழிபட னான் ப sa
படியினாலே புத்திர
4. பவு SB

கொண்ட

பாரம்பரையம் சந்திர சூரியாள் உள்ள மட்டும்

கல்லும் காவேரியும் பில்லும் பூமியும் உள்ள மட்டும்
ஆண்டு அனுபவிச்சுக் கொண்டு யெப்ப

ட் ர ன

டட
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த, செய்விச்சுக் கொண்டு சுகத்தலே ஆண்டு அனுபவிச்சுக்

. கொள்வராகவும் இந்தபடி சம்மதித்து சுப்பிறமணிய
முதலிடார் அவர்களுக்கு தியாகராச முதலியார் சாதனம் :

பண்ணி குடுத்தேன்
6. இந் ராயன் பேரில் யாதொரு கலனும் இல்லை கலனுகள்
உண்டானால் அது நானே தீத்து தகருவேனாகவும் இந்த
சாதன முறி யெழுஇன நன்மைக்கு மங்கநல்லூறி
ராமபத்திரன்

2. னெட்டெழுத் து இந்தபடி தியாகராசன்

மற்றொரு ஒலை வடபாதியிலிருந்த அப்பாச்சி முதலியார்
என்பவருக்குத்
SMF Emu அட்டாங்இசெத்திலிருந்த அப்பா
படையாச்சி என்பவர் பறையர் குலத்தைச் சேர்ந்த இராமன் மகன்
ராயன், . அவன்
மனைவி
மற்றும்
குழந்தைகள்:
உட்பட

குடும்பத்தையே

80 பொன்னுக்கு

விலை

கூவி விற்று அடிமை

சாசனம் எழுதிக் கொடுத்ததாகக் கூறுகிறது.
eae
7
மூன்றாம் ஒலை
1. நளஸ்ரீதையி மீ 24 உ குருவாரமும் பூணுவ பஷ்சமும்
ரேபதி
நஷ்செத் ரமும் ச்ஷ்ட்டியும் கூடின

சுபஇின த்தில் சகாழிச்

சீமை குண்ணமருதூர் மாகாணம் கஞ்சா நகரம்
2. வடபாதியிலிருக்கும் அப்பாச்சி முதலியார் அவர்களுக்கு
தீவிச் சமை அட்டாங்கசைத்திலிருக்கும் சுப்பா படையாச்சி
பை ன் பேரில் அடுமைசா தனம் பண்ணிக் குடு த்தபடி
3. யென்னு 'தான பை .றயன் மகன் ராமன் அவன் பெண்டாட்டி
முக்கட்டை அவன் பிள்ளையின் இவாளை அடங்கலும்
கொள்வார் உளரோ

்

ரு யென்று னான்
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5. ஒரு கழிப்பிட வடபாதி உதையப்பையன் ரெங்கய்யனவர்கள்
முகாந்திரம் னான் பத்திக்கொண்ட படியினாலே புத்திர .
பவுத்திர பாரம்பர்யம் சந்திராதித்தாள் உள்ளவரை
6. கல்லும் காவேரியும் பில்லும் பூமியும் உள்ள வரைக்கும்
ஆண்டு அனுபவிச்சுக் கொண்டு யெப்பே ந்ப்பட்ட
தொழிலும் செய்விச்சுக் கொண்டு சுகத் திலே ஆண்டு
அனுபவிச்சுக்கொ (ள்)
7. வராகவும் இந்தப்படி சம்மதித்து அப்பாச்சி முதலியார்
அவர்
களுக்கு சுப்பா படையாச்சி சாதனம் பண்ணிக் குடுத்தேன்

இந்த ராமன் பேரில் யாதொரு கலனும் இல்லை
8. கலனுளதாகில் அது னானே தீத்துத் தருவேனாகவும்

இந்தச் சாதன முறி எழுதின நன்மைக்கி
9. ஊர்க் கணக்கு அய்யன் யிந்த படிக்கி சுப்பா
படையாச்சி கயி எழுத்து
70. சாட்சி ரெங்கய்யன்

77. சாட்டு உதையபயன்

இவ்வடிமை முறை தஞ்சாவூர் மாவட்டப் பகுதிகளில் மிகவும்பரவலாக இருந்ததற்கான சான்றுகள் பல உள்ளன. தமிழ் நாட்டில்
"எந்தப் பகுதியிலும் இல்லாத அளவுக்கு எவ்வித எதிர்ப்புமின் 'நிப் 9
பரம்பரை பரம்பரையாக

வளர்ந்து வந்த நிலப்பிரபுக்கள் நிறைந்த

செங்கல்பட்டு தென் ஆற்காடு
தஞ்சாவூர், இருச்சிராப்பள்ளி,
அடிமைகள் .ஏராளமாகக்
ஆகிய மாவட்டங்களில் இத்தகைய

காணப்பட்டனர்” என்று பேராசிரியர். மாணிக்கம் கூறுகிறார் .
சென்னை மாகாணத்தின் ஒரு கோடியே ஐம்பது இலட்ச மொத்த
மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட முப்பது இலட்சம் அடிமைகள்
திருநெல்வேலி
1821-23 ஆகிய ஆண்டுகளில்
இருந்தனர்.
அடிமைகள்: இருந்ததாக
324,000
மட்டும்
மாவட்டத்தில்

இருநெல்வேலி.

மாவட்ட ... நீதிபதியின்

shams

ஒன்று

கம்பியினால்
இரும்புக்
காய்ச்சிய
பழுக்கக்.
கூறுகின் றது”
அடிமையின் நெற்றியில் சூடு போடுவதும் சிறிய தவறுகளுக்குக்
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கூடச் சவுக்கால்: அவர்களை அடிப்பதும் வழக்கத்தில் இருந்தன
என்று நம்பியாரூரன் குறிப்பிடுகிறார் “.
கன்னியாகுமரி
மாவட்டத்தில்
தீண்டாதார்
வகுப்பைச்
சேர்ந்த
எளியவர்களை ஆரல் மன்றருகலும், பூதப்பாண்டி
மன்றிலும் விலைகூறி விற்ற அடிமைச் சாசனங்கள் நாஞ்சில் நாட்டு
என். அகஸ்தியலிங்கம் பிள்ளை வீட்டுப் பிரமாணத்தில் காணக்
கிடைக்கின்றன !! இச் சாசனங்களில் சில £ழ்வருமாறு:
வெள்ளாட்டி விலை ஓலைக் கரணம் 1.
கொல்லம்,
விலையோலைக்

தை

மாதம்

ய

உ

ம்

தேதி

பறையடிமை

கரணமாவது:

“நாஞ்சில் நாட்டு ஆரலில் ஆறுமுகப்பெருமாள் நந்தீஸ்வரன்
உள்ளிட்டாருக்கு டே நாட்டு தாமரைக்குளம் கணக்கு பூ தலிங்கம்

ஆதிச்சன்

உள்ளிட்டார்

கொடுத்த

பரிசாவது,

அனுபவித்து

வருகிற

பறையடிமை
நாங்கள்

ஆரல்

விலையோலை

குருபரமுடையோறாக

ஸ்ரீ பால

எழுதிக்
ஆண்டு

பொய்கை புறஞ்சேரியில்

கிடக்கும் தீண்டாதாரில் பறை
இசக்கி புரசு மாடத்தியும்
மேல்படியாள் முலையுண்ணியும் பறை மாராச்சி புரசு காணியும்
அகற்கிளைய ஆண்புரசு சின்னக்காணியும் ஆக சனம் நாலும் விலை

. கொள்வாருளரோ. வென்று நாங்கள் முற்கூற
கொள்வோம்
விலைக்
கொள்வோமென் று
இவர்
எம்மிலிசைந்து- எதிர்மொழி மொழிந்து
மறுமொழி

விலைக்
பிற்கூறி
கேட்டு.

உறுதிமொழி பே?) தம்மில் பொருந்து ஆரல் 'மன்றருகில்' நிறுத்து

நால்வர் கூடி நடுவர் மூலமாக விலை நிச்சயித்த அன்றாடகம்
வழங்கும் நெல்மேனி
கலியுகராமன் பணம் 150. இப்பணம்
- 750க்கும்விலையாவணக் களத்தைக் காட்டி பெற்றுகை செலவாக
- கொண்டு விலையற விற்று பொருளடிப் பற்றி விற்று விலைப்
'பிராமாணம் “செய்து கொடுத்தோம்.
கணக்கு பூதலிங்கம்

=

ஆதிச்சன் உள்ளிட்டார். இதுவே விலையோலையாகும். இதுவன்றி
வேறில்லை.

இப்படிக்கு

ர். இதற்கு

oO:

கணக்கு

பூதலிங்கம்

-

ஆதிச்சன் .

சாட்சி ராமலிங்கம், - நல்லசிவன் (ஒப்பு),

"பிச்சையாண்டி (ஒப்பு), இப்படி இவர்கள் சொல்ல

e
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இந்த
பறையடிமை
ஓலைக்கரணம்
நடுவெழுதின
௨ளர்க்கணக்கு வன்னியப் பெருமாள், நந்தீஸ்வரன்.

ஆரல்,

வெள்ளாட்டி விலையோலைக் கரணம் - 2
சகாப்தம் சத (806)
நாஞ்சி

பிள்ளைக்கு

நாட்டு

டே

ஆரலில்

நாட்டு

பொற்கலைமகள்

புதுக்ரொமத்தில்

அண்டிச்சிப்

சொல்விளங்கும்

பெருமாள் மகள் அய்யனடியாளென வெள்ளாட்டி விலையோலைக்
கர்ணம், எழுதிக் கொடுத்த பறரிசாவது.
நான் குருபரமுடையோனாய். ஆண்டு அனுபவித்து வருகிற
நாகர் மகள் நல்லதாய்யை விலைக் கொள்வாருளரோ விலைக்
கொள்வாருளரோ வென்று நாங்கள் முற்கூற விலைக்கொள்வோம்
விலைக்
கொள்வோமென்று
இவர் பிற்கூறி எம்மிலிசைந்து
எதிர்மொழி மொழிந்து மறுமொழி கேட்டு உறுதிமொழி பேசி
தம்மில் பொருந்தி பூதப்பாண்டியில் மன் நினிறுத்தி நால்வர் கூடி
நடுவர் மூலமாக விலை நிச்சயித்த
அன்றாடகம் வழங்கும்
நெல்மேனிகலியுகராமன் பணம் ரூ ய-ம் யூசிக்கரணம் பணம் 'க'ஆக

பணம் ௬ ய க பணம்
குடுத்தேன்

151-பெற்று விலைப்

சொல்விளங்கும்

பெருமாள்

பிராமாணம் செய்து
மகள்

அய்யனடியாள்.

பொற்கலை மகள் ஆண்டிச்சிப் பிள்ளைக்கு இப்பரிசு
விற்ற
வெள்ளாட்டி நாகர்மகள் நல்லதாய்க்கு இதுவே
விலையிது
யாவதாகவும்
இதுவல்லது
வேறு :விலையாவணம்
இல்லை.
இவ்வாறு இவர்கள் சொல்ல இதையெழுதின
நாஞ்சினாட்டு
தாழைக்குடியில் பெருமாள்குட்டி பரதேசி அறிவென். உலகுடைப்
பெருமாள் வேலாயுதப்பெருமாளும் அறியும். அப்படி அறிவேன்
அணஞ்சபெருமாள்

கோணப்பிள்ளை, .. அறமளந்த..

நயினான்

படக்குட்டியம் செந்தில் பெருமாள் உலகுடை பெருமாளும்.
வெள்ளாட்டி

விலையோலைக் கரணம் -3

தாஞ்சிநாட்டு உதையன் புதுவூறில் அணஞ்சிப்பின்ளை மகள்

HOME

பிள்ளைக்கு

மறத்தா

நாட்டு

பணதகுடியில்

ae
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—

உத்தமநாச்சியார் மகள் மயிலேறும்.
ee உன்னிட்டார் நான்
விலைகொண்டுடையவளாய்
அண்டனுபலவித்து வருகிற ற வெள்
ளாட்டி “காந்திமதியை விலைக் கொள்வாருளரோ
விலைக்: '
கொள்வாருளரோவென்று
நாங்கள் மு ற்கூற விலைக்கொள்வோம்

விலைக் ' கொள்வோமென்று
எதிர்மொழி

மொழிந்து

இவர்

மறுமொழி

பி ற்கூறி.
கேட்டு

எம்மிலிசைந்து

உறுதிமொழி

பேசி

தம்மில் பொருந்தி நாஞ்சிநாட்டு பூதப்பாண்டி மன்றில் நிறுத்தி

நால்வர்

கூடி நடுவர்

மூலமாக

விலை

நிச்சயித்த

அன்நூாடகம்

வழங்கும் நெல்மேனி
கலியுகராமன் பணம் உய ஊ௫க்கரணம்
பணம் ௧-ம் ஆக பணம் உய க ஊ௫ிக்கரணம் பணம் நீக்கி பணம்

உய-ம் விலையாவணக் களத்தே

காட்டி யெற்றிச் கைச்சிலவாகக்

கொண்டு விலையநிவித்து பொருளை
பற்றி வித்து விலைப்
பிரமாணஞ் செய்து குடுத்தேன்.
உத்தம
நாச்சியார் மகள்
மயிலேறும் பெருமாள் உள்ளிட்டார் அணஞ்சிப்பிள்ளை மகள்
அணஞ்சிப்
பிள்ளைக்கு
நான் விலை
கொண்டுடையவளாய்
ஆண்டனுபவித்து வருகிற வெள்ளாட்டி. காந்திமதிக்கு இதுவே
விலையோலையாவதாகவும் யிதுவல்லது வேறு விலைப் பிரமாணம்
இல்லை.
எழுதின
எழுத்து.

பூதப்பாண்டியில்

அணகஞ்சமுத்து

பூதலிங்கம்

்

சாட்சி

1. பூதப்பாண்டியில் குலசேகரப்பெருமாள் பூதநாதன்
2. கலியுகத்து மெய்யன் சேசக்குட்டி
3. நயினான் குமாரசாமி
4. ஆயிரங்காவுடையான் பூதநாதன் -

5. மயிலேறும் பெருமாள்
அடிமைகள் இவ்வாறு

நடத்தப்பட்ட

முறை

மொரிீசய௫ில்

அடிமைகள் நடத்தப்பட்ட முறைக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தது
அன்று.

மேலும் இன்றைய மொரீசியஸ் வாழ் தமிழர்களின் மூதா

தையர்களுள்

|

பலர் தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, செங்கல் பட்டு

ஆற்காடு
னிக்கத்தக்கது.

:

மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும்
லட
வடி
fees
an
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தமிழர்கள் மொரீசியசில் குடியேநியதற்கு இவ்வடிமை முறையும்
இடித்தல் காரணியாக இருந்திருக்கும் என்று நாம் நம்பலாம்.
இவ்வாறு

ஏழ்மையின்

பெயராலும்

சாதியின்

பெயராலும்

ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அரசு ஆதரவுமின்றித் தவித்தனர். ஆங்கிலேய

அரசும்
சமூகத்தில்
மேட்டுக்
குடியினர்க்குப்
பாதுகாப்பாக
இருந்ததே தவிர பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த இம்மக்களின்
துயர்துடைக்க

முன்வரவில்லை.

மேல் சாதியினர் &ழ்ச்சா தியினர்

என்று அன்றைய தமிழர்கள் தமக்குள் வகுத்துக் கொண்ட சமூகப்
பிரிவினையை
ஆங்கிலேயர்கள் தமக்குச் சாதகமாக ஆக்கக்
கொண்டனர். மேட்டுக். குடியினரும் ஆங்கிலேயர் அவ்வப்போது
வழங்கி வந்த கெளரவப்
பட்டங்களுக்கும் இதர மரியாதை
களுக்கும் மிகவும் மதிப்பளித்து
வந்தனர். €ழ்க்குலத்தைச்
சேர்ந்தவர்கள் இவர்களிடம் எவ்வாறு அடிமைகளாக வாழ்ந்து
வந்தனரோ
இவ்வாழ்க்கை
முறைக்கு
ஒரு
மாற்றுக்கூட
குறையாமல்
அடிமைகளாக

இம்

மேட்டுக்

வாழ்ந்து

குடியினர்

வந்தனர்

ஆங்கிலேயரின்

என்றாலும்

கெளரவ

தகும். இச்சமூக

உயர்வுத் தாழ்வு தமிழனின் மீது தமிழனுக்கே வெறுப்பூட்டியது.
தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி அன்றைய இந்தியாவின்
இந்நிலை
எல்லாப் பகுதிகளிலும் பரவலாக இருந்தது.

இந்தியாமுழுவதும் நிலலியிருந்த இச்சமூகச் சூழ்நிலைதான்

.
1883

ஆம்

ஆண்டு

ஆங்கிலேயக் குடியேற்ற நாடுகளில் அடிமை

முறை ஓழிக்கப்பட்டதும் இந்தியாவிலிருந்து நலிந்து போன இம்
. மக்களை . ஒப்பந்தக் கூலிகளாகப் பல்வேறு நாடுகளில் குடியேற்ற
ஆங்கலேயரைக் தூண்டியது. ஆப்பிறிக்க நாடுகளுக்கு அடு த்த
தாகச் சமூகத்தால் ஒடுக்கப்பட்டவர்களும் கடினமாக உழைக்கும்

இந்தியர்கள் ஆங்கிலேயக்
மிக்கவர்களுமான
மனோபாவம்
வேலை செய்யத்
கூலிகளாக
தோட்டக்
நாடுகளில்
குடியேற்ற
தென்பட்டனர்.
அரசுக்குத்
தகுதிபடைத்தவர்களாக ஆங்கிலேய

- ழே

கொடுக்கப்பட்ட்்ள

மாநிலதத்திலிருந்து ID

சென்னை

அட்டவணை

நாடுகளுக்குக் குடிபெயர்.ந்தவர்.களின்

- எண்ணிக்கையை ஆண்டு வாறியாகக் காட்டுகிறது.

:

6.682

802 ட் ‘aos
ம

பது
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குடியேற்றம்

மொறீசியசில்

தமிழர்

குடியே ற்றத்தை

மூன்று

கட்டங்

களாகப் பிரித்துப் பார்க்கலாம்.

முதலாவது கட்டம்: மொறரீசியசன் கட்டிட வளர்ச்சிக்காகவும்
பிற
கைவினைநுட்ப வேலைக்காகவும் கைவினைத் தஇறம்
பெற்ற தமிழர்களைக் குடியேற்றியது.
இரண்டாவது கட்டம்: ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் தோட்டத்
தொழிலாளர்களாகத் தமிழர்களைக் குடியேற்றியது. “
மூன்றூவது

கட்டம்:

ஒப்பந்தக்கூலி

முறையோ

அல்லது

வேறெந்த நிபந்தனையோ இன்றி வாணிகத்தின் பொருட்டுத்
தமிழர்கள் குடியேறியது.
x

இம்
படையான

மூன்று கட்டக் குடியே ந்றங்களுக்குச் சில அடிப்
காரணிகள் உண்டு. ஒப்பந்தக்கூலி முறையில் தமிழர்

குடியேற்றத்திற்கான
விரிவாகப்

காரணிகளைப்பற்றி

பார் SG srl.

மூன்றாவது

இப்பகுதியில்

, கட்டங்களுக்குரிய

முந்திய

பகுதிகளில்

முதலாவ து

காரணிகளைப்

மற்றும்

பற்றிச்

௪ றிது

அப்பரம்.

ஒப்பந்தக்கூலி

ன்றி தமிழர்கள் குடிபெயர்வுக்கு இருந்த

இடித்தல்
மற்றும் ஈர்த்தல் காரணிகளைப் போல வலுவான
காரணங்கள் முதலாவது கட்டக் குடிபெயர்வுக்கு இருக்கவில்லை.
கட்டிடக்கலைஞர்களின்

Oey
- பெயர்வு

முதலாவது

தேவை

அடிப்படையில்

அரசு

கட்டக் குடிபெயர்வு நடந்தது.

பிரஞ்சுக்காரற்கள்

மொரீசியசை

ஆண்ட

அணை

இக் குடி
காலத்தில்

படறது.
ee

siea 2728ஆம் ஆண்டு பெநுவா. தூய்மா என்பவர் மொரீசியசின்

கவர்னறராகப் பதவியேற்றார்.

இவர்

பிரஞ்சுக்

இழெக்கந்தியக்

- கம்பெனியில் சிலகாலம் அலுவலராக இருந்தவர். பிரஞ்சுக் கிழக்

இந்தியக் கம்பெனியில்
£ண்டிச்

சேருவதற்கு

முன்னர்

இவர்

Fuse இருந்தார். எனவே, பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால்

ர் பகுதிகளில் வாழ்ந்து

ற்றியும்

வந்த தமிழர்களின்

கடின உழைப்பு பற்றியும் இவர் நன்கு.
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அறிந்திருந்தார்; தமிழ் கட்டிடக் கலைஞர்களின் கைவண்ண த்தில்
உருவான பல கட்டிடங்களைப்
பார்த்த அனுபவம் இவருக்கு
இருந்தது. தூய்மாவின் இவ்வனுபவம் தான் கவர்னரான கால த்தில்
பாண்டிச்சேரியிலிருந்து தமிழர்களை மொரீசியசுக்குக் கொண்டு
வரத் தூண்டியது.
தூய்மாவின்
எண்ணத்தை
எளிதாகச்
செயற்படுத்தும் வகையில் 1727 ஆம் ஆண்டு சனவறித் இங்களில்
பொதுவான
சில சட்டதிட்டங்கள் போர்போன்
வுக்கும்
மொரீசியஸ் தீவுக்குமென நிறைவேற்றப்பட்டன. தீவுகளில்
தாழி
லாளர்களையும் கைவினைத்திறம் வாய்ந்த கலைஞர்களையும்
அதிமுகப்படுத்துவதென்றும், இதன் பொருட்டு ஆண்டொன்றுக்கு
ஒரு

கப்பல் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து மொரீசியசுக்குப் புறப்படுவ

தென்றும்,
கொண்டு

இக்கப்பல் மூலமாகத் தேவையான அடிமைகளைக்
வருவதென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதற்கே ற்ப

1728 ஆம் ஆண்டு
அக்டோபர் இங்களில் தூய்மா பாண்டிச்
சேறிக்குச் சில அடிமைகளைக் கொண்டு வருவதற்குச் சென்றார்.
முதன்முதலாக
275
தமிழர்கள்
மொரீசியஸ்
குடியேற்றத்

தற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களுள் 108 பேர் எட்டு
வயதிலிருந்து பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள். 95
பேர் கைவினைத் திறம்பெற்ற தொழிலாளர்கள். இவர்களைத்
தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு தூய்மா அதேஆண்டு மொரீசியஸ்

வந்தடைந் தூர்" . இக்குறிப்பு நபாலின் நூலிலும்
காணப்படு
கிற து் - இவ்வரலாற்றுக் குறிப்பின்படி ஆப்பிரிக்க
அடிமை
களுக்குப் பின்னர் மொரீசியசக்கு வந்தமுதலாவது பிற இனத்தவர்

தமிழர்களேயாவார். -

தமிழர்களின் : இக்குடி

-.பெயர்வுக்குச்

சிறப்பான இடித்தல் அல்லது ஈர்த்தல் காரணி ௪ துவுமில்லை.

இதைப்போலவே
தொன்னே

1725 ஆம் ஆண்டு மயே

தெ லபோர்

பாண்டிச்சேறியிலிருந்து கப்பல் கட்டு வதற்காகவும்

கட்டடங்கள் கட்டுவதற்காகவும் அழைத்துவந்த கைவினைத்திறம்

பெற்ற

தமிழ்க்

கலைஞர்களின்

குடிபெயர்வுக்கும்

வலுவான

காரணி எதுவும் கிடையாது. லபோர்தொன்னே மொரீசியசுக்குக்
கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டபோது அவர் பாண்டிச்சேரியில் தான்

இருந்தார். மொரீசியசுக்குக் கவர்னர் பதவி ஏற்க வரும்போது :
தம்முடன் இக்கைவினைக் கலைஞர்களையும் அழைத்து வந்தாற்.
இவர்களைப்

படைவீரர்களுக்கான

தாவணங்கள்

கட்டுவதிலும்

்

டக் கட்டடங்கள் "கட்டுவதிலும் - பப
போர்ட் :
"இரமியில் துறைமுகம் கட்டுவதிலும் லபோர்தொன்னே எஈடுபடுத் .
. தினார். இவர்கள் பல்வேறு. வகையான தொழில்திறம் வாய்ந்த
வர்களாக இருந்ததால் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியில் நெடுங்காலம் ...
ஈடுபடுத்த
இயலவில்லை.
மேலும், தோட்டங்களில் வேலை. செய்யும் ஆர்வமின்றி இவர்கள் இருந்தனர். எனவே, மிகக்குறுகிய
காலத்திலேயே
இத்தோட்டங்களை விட்டு வெளியேறி. நகர
மக்களோடு. இவர்கள் கலந்து விட்டனர். 'லபோர்தொன்னேயைப் :

- பொறுத்தவரையில் இத் தமிழர் குடியேற்ற மூயற்சி எதிர்பார்.த.த
பலனை அளிக்கவில்லை என்நாலும் இத்தோல்வியினால் அவர்
மனம் துவண்டுவிடவில்லை. மேலும் பல
தொழிலாளர்களை
'இந்தியாவிலிருந்து தருவித்தாழ். இச்சமயம்
பொதுவாக நல்ல
தொழிலாளர்கள்.
இவருக்குக்
கிடைத்தனர்.
சிலர்
நகை
செய்பவர்களாகவும் சிலர் கடைக்காரர்களாகவும் சிலர் தையற்
காரர்களாகவும்
இருந்தனர். 'இவர்களுள்ளும்
இரும்பால்

- தேர்ந்த

கைவினைத்திறம்

:

படைத்தவர்களாக .இருந்தனர் 3

இன் DONG SS! கிட்டத்தட்ட 250 ஆண்டுகளுக்கு முன் குடியேறிய
இத் தமிழர்கள் போர்ட் லூயி நகரப்பகுஇகளில் துங்க வைக்கப்
பட்டனர். "இவர்கள் அப்பிறிக்க அடிமைகளைப் போல தோட்ட
(வேலைகளில் ஈடுபடத் தப் படவில்லை என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.

்

று ர
லவா
டன் இச்சீரிய பணிக்கு
ge நின்
ன: ப் ப.
முக்கியமானவர்கள்
்
கு அடிமைகளும்,

.

ட

்

ட
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பெர்னார்தென் தெ சென் பியே அடிமைகளின் மீது பிகுந்த
இரக்கம்

கொண்டவர்.

'தயதைக்கண்டு

பிரஞ்சுக்காரர்கள் அவர்களைத் துன்புறுத்

மனம்

நொந்தவர்.

பல்வேறு

சமயங்களில்

௮டிமைகளின் நலன் கருதி
பிரஞ்சு அரசு அலுவலர்களோடும்
தோட்ட உரிமையாளர்களோடும் இவர் வாதாடினார். இதனால்
விரைவிலேயே தோட்ட
உறிமையாளர்களின் அதிருப்தியைச்
சம்பாதித்துக் கொண்டார். ஆனால் அடிமைகளும் தமிழர்களும்
பெர்னார்தென் தெ சென் பியேயை உயிரினும் மேலாக மதித்து
அன்பு செலுத்தினர். 1770 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்பதாம் நாள்
- பிரான்ஸ் தீவை விட்டுச் செல்லும்போது பாண்டிச்சேரி மற்றும்
குடியேறியவர்கள் இவருக்குப் பிரியாவிடை
மலபாரிலிருந்து
பார்த்ததும்
அவர்களைப்
சென்றிருந்தனர்.
கொடுக்கச்
அடிமைகள்
போனார்.
நெகிழ்ந்து
பெர்னார்0 ,தன் மனம்
கொண்டிருந்த
கொண்டிருந்த நன்றியுணர்வும் தென்னிந்தியர்கள்
மீது
பெர்னார்தென்
நெஞ்சைஅடைத்தன.
அவர்
பாசமும்
அவர்களைப்
பிற்காலத்தில்
அன்பே
தமிழர்கள் கொண்டிருந்த
பற்றி அவர் நூலில் எழுதக் காரணமாக இருந்தது.

வரலாற் நாசிறரியர் தயாசந்த் நபால், அடிமைகளைப் போலல்

சுதந்திர மனிதர்களாகச் சிலர் பாண்டிச்சேறியிலிருந்து
லாமல்
கொண்டு வரப்பட்டனர். என்று கூறுகிறார்.
மொரீசியசுக்குக்.
.
இவர்கள் ஜென்றோ (01002) என்ற சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள்
மடகாஸ்கர்

அடிமைகளைவிடக்

அவ்வளவு

அவர்களைப் போல்
அல்லர்.

கறுப்பானவர்கள்.

உடல்வலிமை

உடையவர்கள்

மாநூாக புத்திக்கூர்மை உடையவர்களாகவும்

வர்களாகவும்

இருந்தனர்.

களுக்கு இணையாக
- களுக்குரிய

மொரீசியஸ்

இவர்கள்

தண்டனை

தீவில்

சா. SOUT eH

குடியேறியவர்

மதிக்கப்பட்டனர்.

இவர்களுக்குக்

ஆனால்

இடையாது.

அடிமை
இவர்கள்

14005)
நகரத்திற்கு அருகாமையிலுள்ள நுவார் முகாம் (மோழ 85
, பெறிய
என்ற குடியிருப்பில் தங்கியிருந்தனர். தலைப்பாகையும்

வளை
- கால்சட்டையும், .முனைவளைந்த காலணியும் காதுகளில்
யமும்

கைகளில்

அணிந்திருந்தனர்:

சிலர்

வெள்ளி

அல்லது

~ தங்கக்

காப்பும்

அரசு அலுவலகங்களில் தூதுவர்

அலு...
- களாகவும் &ழ்நிலைப் பணியாளர்காவும் பணிபுறிந்தனற்.
ஒவ்வொருவரும்.
பலகப்பணியில் இருப்பதற்கு அடையாளமாக

. கையில் நடைகோலும் இடுப்பில் கத்தியும் வைத்திருந்தனர் ! என்ற
2 நபாலின் குறிப்பிலிருந்து தோட்டப்புறங்களில் மட்டுமில்லாமல்
பல தமிழர்கள் அரசு
அலுவலங்களிலும் பணியாளர்களாக

இருந்து

வந்தனர்

என்ற

செய்தி

நமக்குக்

கடைக்கறது.

பாண்டிச்சேியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட
இத் தமிழர்கள்
முதலாவதாக
நுவார்
முகாமில்
தங்கியதாக . நபால்.
குறிப்பிடுறொர். பின்னர் மலபாறிகளுக்கெனத் தனியொரு முகாம்
.... மொறிசியசின். மழைக்குப். Lone Ses
குடியேற்றம்
. நடந்தது.
and

பிரஞ்சுக்காரர்

னைதிலல் போர்ட் ene நகரம் மூன்று பிரிவு

"களாகப்
பிறிக்கப்பட்டிருந்து. இழக்குப் பகுதியில் (மலபாறிகள்”
என்றழைக்கப்பட்ட ' தமிழர்களும் பிற தென்னிந்தஇயரும் வாழ்ந்த
னர். இப்பகு தியைப் பிரஞ்சுக்காரற்கள் 'மலபாறிகள் முகாம்'(ோழ

des Malabars) என்று அழைத்தனர். மேற்குப் பகுதியில் கறுப்பர்கள்
வாழ்ந்து வந்தனர். இப்பகுதி 'கறுப்பர்களின் முகாம் (0 88
74௦05) என்று
அழைக்கப்பட்டது. நடுப்பகுஇயில் வெள்ளையர்
இருந்தனர். நாள்கள்
செல்லச் செல்ல மலபாறி முகாமைச்

சேர்ந்தவர்கள் தோட்டத்தொழிலாளர் நிலையிலிருந்து சிறுசிறு
வியாபாறிகளாகவும், அரசு : அலுவலர்களாகவும்

..

|

. மூன்னேதி

. வந்தனர். சமுதாயநிலையிலும் ஒரளவுக்குப் பொருளாதார

திலையிலும்ஏற்பட்டஇம்மாந்.ற்றத்தினால் ஏராளமான மலபாரிகள்

போஸ்ட். வரவின்: தடு பகுக்கும்.

குடியேறினர். . வெள்ளையர்

்

ட பட

த
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_ தீவைச்சுற் றிக் கிடந்த பாை றத் ௦ 'தாடர்கள் “தடையாக இருந்தன.
அப்போது
இப்பொநறியியல்
வல்லு நத்களின்
உதவியோடு
படைத்தலைவர் ரெளலி (Rowley) பாறைத் தொடர்களைக் கட ந்து
முன்னே .நினார் என்று oc வரலாற் றுக் கு ee காணப்படுகிறது “.

போரில் சென்னைக் Se

TS

aay ஆங்கிலேயருக்காகப்

போரிட்டனர். மொரீசியஸ் இராணுவத்திலிருந்த தமிழ் வீரர்கள்
பிரஞ்சுக்காரருக்காகப் போரறிட்டனறழ். இருவரும் ஒரினத்தவராக

இருந்தும் தத்தம்

தலைவர்களுக்காகப் போறிட்டது மொரீசியஸ்

வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத் க்கச் செய்தியாகும். இப்போரில்
இந்தியப் படையே எனப்
ஆங்கிலேயருக்கு வெற்றி ஈட்டித் தந்தது
பேராசிரியர்

ஹசாறி௫ங்- “குறிப்பிடுவார்”.

ஆனால்

இவ்வெற்

தியின் இரகசியத்தைச் சீரணித் துக்கொள்ள முடியாத ஐரோப்பிய
வரலாற்றுப் பேராசிறியர்கள் ஹசாறிசங்கின் இக்கருத்தை ஏற்றுக்

கொள்வதில்லை. இக்கரு த்துப் பற் .நிப்பெறரிய விவாதமேசிலகாலம்
நடந்தது. மொரீசியஸ் |வரலாற்றுப்
ஆங்கிலேயப் பிரஞ்சுப் "போரில் .

இந்தியப்படை
ஆங்கில

st 509533): லும்

மற்,றும்

"பிரஞ்சுப்.

பேராசிரியரான தெளசான்
ஆங்கிலேயரின் வெற்றிக்கு

பொறுப்பில்லை

. . பேராசிரியர்களின்

என்றும்,

வரலா நறுக்

குறிப்புகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இப்படையினர் போரில்
கலந்துகொள்ளவில்லை என்றும்
நேரிடையாக எப்போ துமே .
இந்தியப் படையினர் மொற 5/10%85 ஆகவே இருந்து வந்தனர்
என்றும் கூறுவார். தெளசான் குறிப்பிடுகின்ற னோ 6/2 என்ற
சொல்லை. இப்போரைப்பற், றிக் கூறுகின்ற எச்.சி.எம். அஸ்டின்
போன்ற வரலாற் ற்நாசிறியர்கள் பயன்படுத்த
(H.C. M. Austin)
வில்லை என்பது கு றிப்பிட த்தக்கது. எதுவாயினும் ஆங்கிலேயப்
resets

-“போரில்

்

பல

oe
‘

இந்தியப் படையினர் மூக்கிய பங்கேPpa

என்பதற்கும் அவர்களாலேயே ஆங்கிலேயர் வெ ற்றி. பெற்றனர்
SSUES ee பல வரலாற்றுச் பட. உள்ளன.

=

பட தமிழர் குடியேற்றம் ...257...

வழிகளில் அப்போதே நிறைவேற்றி, விட "வேண்டும் என்பதில்
அவர் துடிப்பாக இருந்தார். அதனால்: மொரீசியஸ் தீவுக்கு மிக
அருகிலிருந்ததும்,
நல்ல
தொழிலாளர்கள்
உடனடியாகக்
கிடைக்கும்
துறைமுகமாக
விளங்கியதுமான சென்னையைப்
ஃபர்குவார் மிகவும் விரும்பினார். இருந்தபோதிலும் இறுதியாக
7833ஆம்
ஆண்டு
அடிமைமுறை
ஒழிப்பு
மொரீசியசில்
அமுலாக்கப்பட்டது.
தமிழர்களின்
இரண்டாவது
கட்டக்
குடியேற்றம் 1835 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடக்கம் பெற்றது.
7834

ஒழிக்கப்பட்டு

ஆம்

அண்டு

மொரீசியஸ்

அடிமைமுை ற

முழுவதுமாக

தோட்டப் பணிக்கு ஓப்பந்தக்கூலி

முறையில்
இ ந்,நதியாவிலிருந்து தொழிலாளர்களைக் குடியேர்ந்
Pag
as
தீர்மானிக்கப்பட்டிருநீ்தபோதிலும்
184 3ஆம்
ஆண்டிலிருந்துதான்
ஏராளமான எண்ணிக்கையில் இந்தியர்
குடியேற்றம்
ஆரம்பமானது
என்பர்.
அதிலும்
1845ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 1849 ஆம் ஆண்டு வரை சென்னைத் தை றமுகம்
வழியாகக் குடிபெயர்வு நடைபெறவில்லை.
பின்னர் 1850 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து மீண்டும் குடிபெயர்வு தொடங்கியது. 7852 ஆம்
ஆண்டுவரை குடிபெயர்வு
கட்ட
10 அண்டுகளில்

தொடர்ந்து நடைபெ 'ற்றது.
30,
3384 பேர் சென்னை
ணத்திலிருந்து மட்டும் குடிபெயர்ந்ததாக அநிக6 நாம்.
ஆண்டு

கிட்டத்
மாகா

குடிபெயர்தோர்
எண்ணிக்கை

1843
1844

14,6 34
2,547

1850

3,727

1851
1852

e

FIs
5,712
30,334

இந்தியர்களின் இக்குடியேற்ற முயற்சியில இந்திய அரசும்
FP

ர்

a

மிகக் sere

See

வந்தது.

ர். பம்பாய் துறை
5

ட

Guid
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;

கரும்புத்
ஏராளமான
மாவட்டத்திலும்
ஓவ்வொரு
இந்தியர்
முறையில்
கூலி
ஒப்பந்தக்
இருந்தன.
.
ள்
தோட்டங்க
குடியேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்தபோது மொரீசியசின் ஒன்பது
மாவட்டங்களில்

எட்டு

மாவட்டங்களில்

201

கரும்புத்

'தோட்டங்கள் இருந்தன.
கரும்புத்

்

மாவட்டம்

தோட்டங்களின்

a

எண்ணிக்கை

36

7.பம்பிள்மூஸ்
்

2.ப்ளாக்

35

3.கிராந்த் போர்ட்
4.சவானே

57
27

5.ப்ளெயின் வில்லியம்ஸ்

20

6.ப்ளாக் ரிவர்
7.மோகா
8.த்ய ரெம்பார்ட்

72
17
Zo
201

ஒவ்வொரு தோட்டத்துக்கும் இத்தனை ஒப்பந்தக் கூலிகள்
இந்தியத் தொழிலாளர்கள் பிரித்தனுப்பப்பட்டு வந்தனர்.
முனீந்திரநாத் வர்மா மேலே குறிப்பிட்ட எட்டு மாவட்டங்களி
என்று

லுள்ள

2017

தோட்டங்களுக்கு

அனுப்பப்பட்ட

ஆண்

மற்றும்

பெண் கூலிகளின்
எண்ணிக்கையைத் தம். நூலில் குறிப்பிடு
கின்நாற்”, இவர்களுள் பழைய சென்னை மாகாணத்தைச் சேர்ந்த
தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும்

அடங்குவர்.

7871 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னரும் பல்வேறு சமயங்களில்
சென்னைத் துறைமுகம் வழியாகத் தமிழர்கள் மொரீியசுக்குக்
குடிபெயர்ந்தனர். இவர்கள் மொரீசியஸ் அரசால் இந்தியாவில்
நியமிக்கப் பட்ட முகவர்களால் ே 'தர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். பழைய
பகுதியை
நிலப்
வாழ்ந்த
மாகாணம்' தமிழர்
சென்னை
மட்டுமின் நிட்-

ட்

பிறமொழியினர்

. வாழ்ந்த

நிலப்பகுதிகளையும்

தமிழர்கள்
உள்ளடக்கிய மாகாணமாக இருந்தது. எனவே,
மட்டுமல்லாமல் பிற. மொழியினரும் சென்னைத் துறைமுகம்
வழியாகக் - குடிபெயர்ந்தனர். இவ்வாறு குடிபெயர்ந்தவர் பல
பெரும்பாலோர் -- - தமிழர்களாவர்..
,மொழியினராயினும்! .
எண்ணிக்கையில் குடி பெயர்ந்தவார்
மிகுந்த
து.
Bees

அட Bs தாம்.

முன்னாம்

பார்த்த

தமிழர்

( டட வாழ்ந்த தற்ம்காக்குந்தமு பகுத்தும். எனவே,
தமிழர்களுக்கு இணையான
எண்ணிக்கையில்
தெலுங்கரும்
ன னன
அனிருர் து குடிபெயர்ந்தனர் எனலாம்.

ei Cains முகவர்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
௬+ Gunf Swedes
கப்பல் ஏறும்வரை பல நடைமுறைகளுக்கு
.. உட்படுத்தப் பட்டனர். "இந் நடைமுறைகள் அவ்வளவு எளிதாக
ன os. இல்லை. இவை இந்திய அரசினராலும் மொரீசியஸ் அரசினராலும்
_ மிகக் கவனமாகச் செயற்படுத்தப்பட்டு வந்தன. 18 74ஆம் ஆண்டு
- ரெய்கேட் (Reigate) என்ற கப்பல் மூலம் சென்னைத் துறைமுகத்
... திலிருந்து தமிழர்கள் மொரீசயசுக்குக் குடிபெயர்ந்த வரலாற்று
.. நிகழ்ச்சியை ஓர் எடுத்துக் காட்டுக்காகப் பார்ப்போம். 24ட்

1872ஆம்

-. மொரீசியசின்

ஆண்டு

ஒப்பந்தக்கூலிகளாக
பிரச்சினைகளுக்கு

.... கவர்னர்

சர்

ஆர்தர்

கார்டோன்

என்பவர்

கவர்னராக இருந்தார் அல்லவா? இவர் காலத்தில்
மொரீசியசில் குடியேறிய

இந்தியர்கள்

பல

உள்ளாயினர். இப் பிரச்சினைகளை ஆராயக்

கார்டோன் ஒரு. விசாரணைக்குழுவை

- இவ்விசாரணைக்குழு

அமைத்தார்.

ஒப்பந்தக்கூலிகளைக் குடியேற்றுவதில்

_ பாதுகாவலர்க்குப் “போதிய

காட்டி அதிகமான ae

அதிகாரம்

Seer

இல்லாததைச்.

க்கத்

சுட்டிக்

இதன்

்
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தென்

மேலே காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் இந்தியாவின்
பகுதியிலிருந்து மொரீசியசில் குடியேறியவர்களுள் பெரும்

பாலோர்

தமிழர்

முதலான
, தமிழர்கள்

என்பதைக்

தெலுங்கு

காட்டுகின்றன.

மொழி

பேசும்

விசாகப்பட்டினம்

பகுதஇிகளிலிருந்தும்

சென்றிருக்கக் கூடும். அதைப் போலவே

பல

ஊர்ப்பெயர்

குறிப்பிடப்படாத 17 பேற்களுள்ளும் சில தமிழர் இருந்திருக்கக்
கூடும். இந்நிலையே
சென்னைத் துறைமுகத்திலிருந்து மொறரீ
சியசுக்குக் கப்பல் சென்ற
ஒவ்வொருமுறையும் இருந்திருக்க
வேண்டும். இதனை உறுதி. செய்யும் வகையில் இன்று போதுமான
ஆதாரங்கள் நம்மிடையே
இல்லையென் றாலும் மொரீசியசின்
இன்றைய தமிழர் எண்ணிக்கை இக்கருத்தினை உறுதி செய்வதாக
உள்ளது.

மொரீசியசில்
தில் தமிழரும்

குடியேற்றுவதற்காகச்

தெலுங்கரும் தெரிவ

சென்னை

மாகாணத்

செய்யப்பட்ட முறை பீகார்

மற்றும் வங்காளப் பகுதிகளிலிருந்து மக்கள் தெறிவு செய்யப்பட்ட
முறையினின்றும்
லிருந்தும் ஆள்

வேறாக
சேர்க்கும்

இருந்தது.
பொறுப்பு

ஒவ்வொரு
மாவட்டத்
ஒப்பந்தக்காரர்களிடம்

ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது. இவர்கள் தம்£ீழ் முகவர்களை நியமித்
துக் கொண்டனர். இம் முகவர்கள் மொரீசியசில் குடியேறவிரும்பு
பவர்களை அணுகி அவர்களின் ஒப்புதலுக்குப் பின் ஒப்பந்தக்
் காரர்களிடம் ெ 'தரிவிப்பது வழக்கமாக
இருந்தது. இதன்பின்
மொரீசியஸ் பயணச்செலவுக்கென வயது வந்த
ஓவ்வொரு
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தலா இரண்டு ரூபாய் எட்டணா .
வீதமும், பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட ஒவ்வொரு ஆணுக்கும்
பெண்ணுக்கும் ஒரு ரூபாய் எட்டணா வீதமும் ஒப்பந்தக்காரரால்
வகருலிக்கப்பட்ட து.

|

எத்தனையோ
இடித்தல் காரணிகள் இருந்தபோதிலும் =
. தாய்த் தமிழகத்தை விட்டுப் பிழைப்பிற்காக அந்நிய நாட்டுக்குக் -

266 ' மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

=

குடிபெயர்ந்து செல்வதில்
குமிழர்கள் தயக்கமுடையவராக
இருந்தனர். எனவே
ஒஓப்பந்தக்காரர்களால் நியமிக்கப்பட்ட
முகவற்கள் தமிழர்களை ஒப்பந்தக்கூலிகளாகக் கொண்டு செல்ல
பல உத்திகளைக் கையாள.
வேண்டியதிருந்தது. மொரீசியஸ்
வளமான நாடென்றும், சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள
தென்றும், பத்துநாள்களில் அந்நாட்டை
அடைந்துவிடலாம்
_ என்றும், அங்கு ஏராளமாகப் பொருள் சம்பாதித்துத் தாய்நாடு
திரும்பலாம் என்றும் ஆசை காட்டினர். பெரும்பாலும்
வேலை

_ யின்றி நகர்ப்புறங்களில் அல்லற்பட்டுக் கொண்டிருந்த ஏழை
- எனியவர்களைச் சந்தித்து அவர்களிடம் மொரீசியஸ் மீ 'து ஆசையை

வளர்த்து ஆள் பிடிப்பது முகவர்களின் வழக்கமாக இருந்தது.
குறிப்பாக விவசாயத்தில் நலிவு ஏற்பட்டதால் பிழைப்பிற்காக
இரயில்வே
நிலையங்களிலும் சந்தைப் பகுதிகளிலும்
கடின
வாழ்க்கை நடத்திக் கொண்டிருந்த ஏழைகளின் மீது இவர்கள்
குறியாக இருந்தனர். இம் முகவர்கள் இவ்வேழை மக்களின் சமூகப்
பொருளாதார நிலைகளை நன்கறிந்தவர்கள். எனவே, இப் பணி

அவர்களுக்கு மிக எளிதாக இருந்தது.

இவ்வாறு ஆசை வார்த்தைகளால் ஏமாற்றப்பட்டு மொரீ
சியசில் நிரந்தரமாக இந்திய மக்கள் குடியேற்றப்படுவதை இந்திய

அரசு

அறிந்தது. இச்சீர்கேட்டை ஒழுங்குப்படுத்த சல புதிய

விதிமுறைகளைச் செயற்படுத்தியது. இதன் மூலம் அங்கா
ங்கே
ஆசைகாட்டி
ஆள்சேர்த்து
வந்த
முகவர்கள்
பணிநீக்கம்
செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களுக்குப்
பதிலாகப்
புதிய
இரசு
அதிகாறிகள்
நியமிக்கப்பட்டனர். ' இவ்வதிகாறிகள் ' கும்

செயற்படும் மாவட்ட

நீதிபதியின் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாக

அரசு உறிமம் வைத்திருக்க வேண்டும். இவர்கள் அரசு ஆணையின
்

: பேறில்

மட்டுமே

. வேண்டுமென்று

ஆன்.

"சேர்க்கும்

, பணியை

பணிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

மேற்கொள்ள

மேலும்

தம்

மூகவர்களை நியமிக்கவும் இவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
ரசு விதிப்படி குடிபெயர

விருப்பமுள்ளோரைச்

Ep

சேர்த்த

- அதகாறி அவர்களை மாவட்ட நீதிபதியின் முன்
ம்.
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விருப்பத்தைக்
குடிபெயர்வோர் தெரிவிக்க வேண்டும். பின்னர்
மாவட்ட நீதிபதியால் குடிபெயர்வோறின் பெயரையும் அவரைக்
கொண்டு

வந்த

அரசு

அதிகாறியின்

பெயரையும்

குறிப்பிட்டுச்

சான்றிதழ் ஒன்று வழங்கப்படும்.
இச் சான்றிதழில் மாவட்ட
நீதிபதியின் கையொப்பமும்
இடம்பெறும். இச் சான்றிதழின்
மூலப்பிரதி ஆள்சேர்க்கும் அதிகாரியிடம் கொடுக்கப்படும். அவர்
இதனைச். சென்னையிலுள்ள குடியேற்ற முகவரிடம் குடியேறு
. வோரை ஒப்படைக்கும்போது கொடுக்க வேண்டும். இதனுடைய
மற்றொரு
பிரதி
மாவட்ட
நீதிபதியின்
அலுவலகத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு வரும்.

கப்பல் ஏறுவதற்கு மூன் குடிபெயர்வோர் சென்னையில்
அவர்களுக்கெனக் கட்டப்பட்ட கொட்டடி (06001) களில் தங்க
வைக்கப்பட்டனர்.

இக்

கொட்டடிகள்

வேப்பேரியில் இருந்தன. இவை

அமைந்திருந்ததால் அப்போது
uray

sags

Ganson

். இக்கொட்டடிகளை
கடற்காற்று

வீசம்

முதலாவதாகச்

சென்னை

மிகவம் சுகாதாரமற்ற இடத்தில்

குடியேற்ற முகவராக
(Dr. George

இராயபுரத்துக்கு

Conran)

மாற்றினார்.

காற்றோட்டமிக்கதாகவம்

இருந்த
என்பவர்
இவ்விடம்
ஆரோக்

கியமானதாகவும் இருந்தது. சில சமயங்களில் தமிழகத்தில் தெறிவ

செய்யப்பட்ட குடிபெயர்வோர் விசாகப்பட்டினம், இராஜமுந்திரி
ஆகிய இடங்களிலுள்ள கொட்டடிகளுக்கும் அனுப்பப் பட்டனர்.
இங்குத் துணைக் குடியேற்றமுகவர் அலுவலகங்களை மொரீசியஸ்
அரசு நிறுவியிருந்தது.

ஒரு சமயம் தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி,

செங்கல்பட்டு
ஆகிய. இடங்களிலிருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்
டவர்கள்
இராஜமுந்திரி கொட்டடிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுப்
பின்னர் சென்னைக்கு
வரவழைக்கப் பட்டனற் என்பதற்குச்
சான்றுகள் உள்ளன.

குடிபெயர்வோர் அனைவரும் இக்கொட்டடிகளில் ஒருவாரம்
தங்கியிருக்க வேண்டும். இது குடிபெயர்வோருக்கான பொதுவிதி.
எண்ணத்தைக்
காலத்திற்குள் பயண
வாரக்
இவ்வொரு .
பெற்றோருக்கும் உறவினர்க்கும் தெறி
கைவிடவோ அல்லது
யாமல். நாடுவிட்டு ஓடிவிடும் எண்ணத்தில் வந்துவிட்ட வர்களைப்

... நகர்ப்புற
பன்

தமிழர் குடியேற்றம்
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சின்னப்பன், 7. இராமஸ்வாமி 8. ரெங்கன், 9. சுப்பன், 10.
போப்பன். அவர்களில் சிலர் மாயவரத்தில் வ௫ிக்கா விட்டா
லும் அதே ஜில்லாவில் சில கிராமங்களில் :வசிக்கிறார்கள்.
நாம்

மோரீசுக்கு

போய்

வேலை

செய்ய

என்று அப்பா பிள்ளையிடம் சொன்னோம்.

வந்திருக்கிறோம்
அவர் எங்களையும்

மற்ற 1750 அல்லது 200 பேர்களையும் 'மிசியெ ஒரெல் வினெ'
இடத்திலே அழைத்துப் போனார். பிறகு எங்கள் கையெழுத்து
வாங்குவதற்கு நாஙகள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குப் போனோம்
மொரீஸாுக்கு 60 நாளில் வந்து சேர்ந்தோம் ப

இவ்வாக்குமூலத்திலிருந்து தரங்கம்பாடியில் ௮ப்பா பிள்ளை
என்பவர்
குடியேற்ற அதிகாறி ஒருவறின் முகவராக இருந்து
மொரீசியசுக்குக் கூலியாட்களை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார்
என்றும் அக்காலத்தில் மொரீசியஸ் செல்ல 60 நாட்கள் ஆயின
என்றும் தெறிய வருகிறது.
போர்ட்

வருக்கும்

லூயி

துறைமுகத்தில்

ஒப்பந்தக்

பதிவெண்கள் (7625721100 ராயா

கூலிகள்

அனை

85) வழங்கப்பட்டன.

பொதுவாக
ஓப்பந்தக் கூலிகள் பதிவெண்களால் குறிக்கப்பட்டு
வந்தனர். எந்தக் குடியேற்றப் பதிவேட்டிலும் இவர்கள், பெயர்
இடம் பெறவில்லை.
ரெய்கேட் கப்பலில் வந்த 473 ஒப்பந்
தக்கூலிகளின் பதிவெண்கள் 376552இல் இருந்து 376964 வரை

ஆகும். இவர்களுள்

377

பேரைப்

பற்றிய குறிப்புகள் இன்று

கிடைக்கின்றன.
பலருடைய
புகைப்படங்களும்
கண்டுபிடிக்
கப்பட்டுள்ளன. இப்புகைப்படங்களில் பதிவெண்கள் பொறிக்கப்
பட்டுள்ளன. இந்த ஆவணக் குறிப்புகள் மொரீசியஸ் மகாத்மா
காந்தி நிறுவனத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ந்தக் கூலிகளாகச் சென்ற
குடியேற்றப் பதிவேடுக ளில் ஒப்ப  'நாலும்சா, அப்பொ

ில்லையென்
வர்களின் பெயற்கு, நிப்பிடப்படவ

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

cea

..

ரெய்கேட்

தமிழர்களின்

கப்பலில்

சாதிப்பெயரும்

மொரீசியஸ் —

எண்ணிக்கையும்

Sas

Aes

பெயர்களைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
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பொதுவாக

மக்கள்தொகை

கணக்கெடுப்பில் சாதிப் பெயற்களிடையே காணப்படும் குழப்பம்
இப் பதிவேடுகளிலும் காணப்படுகிறது. சிலர் தம் சா Bui பெயரை
கொடுத்துள்ளனற். சிலர்
சிறு வயது முதல் தாம் செய்து
வந்ததொழிலின் பெயரைச் சாதிப் பெயராகக் கொடுத்துள்ளனர்.
(எ.கா. நெசவாளர்]. சிலர் தம் பட்டப்பெயரை (௪.கா.படையாச்௪)
சாதிப்பெயராகக் கொடுத்துள்ளனர்.
இப்பல்வேறு சாதிகளைச்
சேர்ந்தவர்களுள் பறையரும் (48), வன்னியரும் (49) எண்ணிக்
கையில்
கூடுதலாகஇருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
பினியேர,
மொரறிீசியசுக்குக்
குடிபெயர்ந்த . தமிழற்களுள்
வன்னியரும்
பறையரும்

கூடுதல்

எண்ணிக்கையில்

உள்ளனர்

என்று

குறிப்பிடுகிறார் 2 இவர்கள் தஞ்சாவூர், தென் ஆற்காடு, திருச்சி
ராப்பள்ளி

ஆகிய

மாவட்டங்களைச்

. சேர்ந்தவர்களாக

இருந்திருக்க வேண்டும்.

ஒப்பந் .தக்கூலிகளாக
பொருட்டும்
மொரிீ௫ியசில்

ஒப்பந்தக்

மட்டுமல்லாமல்

விவசாயத்தின்

வாணிகத்தின் பொருட்டும் ஏராளமான
குடியேறினர்.

கூலிகளாகச்

இவர்களைத்தவிர

சென்றிருந்தவர்களுள்

தமிழர்கள்
ஏற்கனவே

சிலரும்

ஒப்பந்

தக்கூலி முறையில் இருந்து தம்மை விடுவித்துச் சுயமாகப் பெருள்
சம்பாதிக்கும் வேலைகளில்
ஈடுபட்டிருந்தனர். ரொட்டி சுடுதல்,

கூடைமுடைதல்,

செருப்பு

தைத்தல்

முடிதிருத்துதல்

துணி

தைத்தல், மிட்டாய் தயாறித்தல், வேலை செய்தல், மேற்பார்வை
செய்தல், கட்டிடம் கட்டுதல், நகை செய்தல், வண்டியோட்டுதல்,

தச்சுவேலை செய் 'தல், தின்பண்டம் விற்றல், கப்பல் கட்டுதல், மரம் செய்தல், காவல் புரிதல்
வெட்டுதல், வயல்வேலை
அமைத்தல் ஆகிய பல வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். .

இவ்வேலைகளின் மூலம் சம்பாதித்த பொருளைக்

சாலை

கொண்டு

பலர் நிலம் வாங்கினர். இதன் விளைவாக ஒப்பந்தக் கூலிமுறை
தொழிலாளர்கள்
தோட்டத்
பல
பட்டபோது
நிறுத்தப்
கிராமப்புறங்களில் குடியேறினர்.
விட்டுக்
தோட்டங்களை
இக்கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே விடுதலை
உருவாக்கப்
மொரீசியர்களால்.
-ஆப்ரோ
பெற்றிருந்த

22 "மொரிசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

பட்டிருந்தன. 'சில கிராமங்கள்
தமிழர்களைப்
இந்தியர்களாலும் சிறுசிறு நிலப்பகுதிகளாக

போன் ற பிற
வாங்கப்பட்டு

"கிராமப் பகுதிகளாக மாறியவையாகும். இப்பகுதிகளில்
தம்
சொந்தக்காரர்களையும்
. நண்பர்களையும்
இந்தியர்கள்
குடியேற்நினர். இம் மாதிரியான குடியே ற்றம் இந்தியர்களிடையே

இன்றும்

நடந்து

வருகிறது.

நிலையான

வேலை ' இலவசவீடு

போன்ற பல
கவர்ச்சிகரமான வசதிகள் 6 ,தாட்டப்புறங்களில்
கிடைத்தாலும்
தமக்கெனச்
சொந்தவீடும் தாம் விரும்பிய
வேலையை விரும்பிய இடத்தில் பார்த்துக்
கொள்வதிலுமே
அன்றைய இந்தியர்கள் ஆர்வம்

காட்டினர் என்கிறார்

பர்டன். ey

இவர்களுள் பலர் நாளடைவில் தோட்ட உரிமையாளராகவும்,
" கடைவணிகாகவும் சிறந்து விளங்கினர். வியாபாரம் ஒன்றையே
குறிக்கோளாகக் கொண்டு மொறிசயசுக்குச் சென் ற தமிழர்களுள்
பலர் பொருளாதாரத்தில் சிறிது மேம்பட்டஹாக இருந்தனர்.

இவர்களது குடியேற்றம் ஒப்பந்தக் கூலி முறையில் குடியேற்றம்

நடப்பதற்கு
முந்திய
சில
ஆண்டுகளிலும்,
பின்னர் இல
ஆண்டுகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் நடைபெற்றது.

இராமு
மத்தியிலே

பல

சூறியமூர்த்தி

பதினெட்டாம்

தமிழர்கள்

விவசாயிகளாக

குறிப்பிடுகிறார். ஆனால்,

1773 ஆம் ஆண்டுக்கு- முன்னர். இது

பற்றிக் குறிப்பேதும்

இடைக்கவில்லை.

பின்னர்

கம்பெனி

பிரஞ்சுக்

நூற்றாண்டின்
மாறினர் என்று

7773 ஆம் ஆண்டுக்குப்

தமிழர்களுக்கு

விவசாயம்

செய்வதற்கென இலவசமாக நிலம்
கொடுத்ததாகவும், நிலத்
இற்குப் பதிலாக விவசாயிகள் கன் றுகாலிகளையும் கோழிகளையும்
அவ்வப்போது
ஃ

கம்பெனிக்குக்

குறிப்புகள் உள்ளன.

கொடுத்து
17273

வந்ததாகவும்

பல

ஆம் அண்டு திசம்பர் 30 ஆம்

நாள் இராமா (Rama) என்பவரும், 1775 ஆம் ஆண்டு நவம்பந்
ஜு தாள் மலபார் முகாமைச் சேர்ந்த சவறிமுத்து (லா
00100), குமரமுத்து
(Comora Moutou)
என்பவர்களும்

.

து 1809ஆம் ஆண்டு வரைமுத்து (400100), சவரிராயன்
2), மேய்ப்பன்முத்து (1420206 Moutou),

ம் (Joseph

~

ஜோசப்

nkadasalam), — லாயிமுத்து (Louis
Mc
ஜீன் ஆரோக்கியம் Gean

.
Arekiom),@omuenw)

மற்ற),

ஆகிய

விவசாயம்

ட்டு

பலர்

தமிழர்குடியேற்றம்

டெனிஸ்

பிச்சையன்

கம்பெனியாரிடமிருந்து

அறிக

aig

s 2a

நிலம்

ee
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(19816

பெற்று

சூறரியமூர் த்தி

குறிப்பிடுகிறார்.”
ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் பல தமிழர்கள் மொரீசியசில் குடியேறினர். 18.86 ஆம் ஆண்டு சூலை 13 ஆம் நாள் ஜென் கோஸ்

(26 ௨056) என்ற கப்பல் மூலம் பரோடா பல்கலைக் கழகத்தைச்
சேர்ந்த

மருத்துவர்

Maleapa)

சின்னப்பிள்ளை

என்பவர்

டைந்தார்.

தம்

பொருட்டு

போத்த

குடும்பத்துடன்

இக்கப்பலிலேயே

செட்டி (Potachetty),
மனைவி சன்னசெட்டி

(Sinnapoule

மொரீசியஸ்

சின்னப்பா

(றற)

வந்த

போத்த

மங்கிர் செட்டி (1482ம் 002160, அவர்
(6413 0௧0௫) ஆகியோர் வாணிகத்தின்

மொறீசியஸ்

வந்தடைந்தனர்.

செட்டிக்கும் ௭.

பிணையம்

மலையப்பா

அருளானந்தா

கொடுத்திருந்தார்.

சின்னப்பாவுக்கும்

(&.&ர1808)

என்பவர்

மங்கர் செட்டிக்கும் அவர் மனை

விக்கும் சின்னம்மாள் (82121) என்பவர் பிணையம் கொடுத்
இருந்தார். இவ்வாறு அப்போது
மொரீசியசல் வாணிக த்தில்
மேம்பட்டிருந்த சில தமிழர்கள் பிணையம்
கொடுக்கப் பல :
வணிகர்கள் தமிழ் நாட்டிலிருந்து குடியேறினர்.
பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஏராளமான
தமிழர்கள்

குறிப்பாகப்
குடியேறினர்.

தென்னிந்தியாவிலுள்ள பழைய பிரஞ்சுக் குடியேற்றப் பகுதிகளில்
ஒன்றான
பாண்டிச்சேறியைச்
சேர்ந்த
ஏராளமான
இந்து
வேளாளர்கள்

பொது

வணிகர்களாக

மொரீசியசில்

சிறந்து

விளங்கினர் என்று மாக்மில்லன் கூறுகிறார். 2

இக்காலத்தில்
ஆங்கிலேய

1829.

க்குப்

பிறகு

இந்தியர்களுக்கும்
வழங்கப்பட்டது.
தரங்கம்பாடி,

களிலிருந்து
19

இந்தியர்களுக்கும்

அரசு ஏராளமான

பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கும்

கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தது.

இக்கட்டுப்பாடுகள்

தளர்த்தப்பட்டன.

பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கும்
இதற்குப்

பின்

: சென்னை,

குஞ்சாவூர், மாயவரம்,

ஏராளமான

கடலூர்

தமிழர்கள்

முழு

உறிமை

பாண்டிச்சேரி,
ஆகிய

பகுதி

மொரீசயசுக்குக்

274. மொரீசியஸ் தமிழரும் pgs
குடிபெயர்ந்தனர்.
வியாபாறிகளும்

ee

இவர்களுள்

oo

பெரும்பாலோர்

சிறு

கடை

வணிகர்களும் அவர்.

1828 ஆம் அண்டு லூயி இராமசாமி
(Louis Ramasamy),

முத்துசாமி (1400100 $வார), வி. அண்
ணாசாமி (V.Annasamy), 29.

அருளானந்தா

அண்ணாசாமி

(6, Arlanda), o.cr. AGero 55 (A.A.
Arlanda),
சவரிமுத்து

முத்துசாமி செட்டி,

(Annasamay

வீரப்பா

(Virapa),

Chavri

2@uw

Moutou),

தமிழ் வணிகப்

பெருமக்களும், 1837 ஆம் ஆண்டு
நாகமுத்து (Nagamoutou),
அமிர்தம் அருளானந்தா (Amourdom
கவல), அருணாசலம்

._ சின்னதம்பு.

செட்ட

ி.
(Arounassalam Sinnatambou
Chetty),
. சவறிமுத்து (Chavarimoutou), மலையப்பா
தம்பி (Maleapa Tamby)
ஆகியோரும
்

1868

ஆம்

ஆண்டு

ஏ.எஸ்.அய்யாசாமி

(AS.

கறுவா),
ஏ.ஆர்... நல்லதம்பி
(45.
Nalletamby), எம்.
. பொன்னுசாமி (0 0ரப5$காரு), வி.
சுப்பராயன் (V. Soprayen),
வையாபுறி செட்டி (7ஐஸ்யரு 0)
ஆயெ தமிழ் வணிகர்களும்
மொரீசியசில்

குடியேறியதாகச்

குறிப்பிடுகிறார். 0

சூரியமூர்ததி

தம்

நூலில்

மொரீசியசில் குடியேறிய தமிழ் வணிகர்களுள் வெள்ள
ிவேல்

அண்ணாசாமி (Velivel Annasamy) starucug குறிப்
பிட தக்கவர்.
1792 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சிடு .தாடங்குவதற்கு
முன்னர்

- இவர்

மொரிசியஸ் வந்தார். அப்போது இவருக்கு. வயது
சென்னையில்

பதினெட்டு.

- சேர்ந்தவர்.



பெறிய

வர்த்தகக்

குடும்பத்தைச்

பிரஞ்சுக்காரர் ஆட்சி முடிந்து 1870 ஆம் ஆண்டு

ஆங்லேயர் ஆட்சிக்கு வந்த காலத்தில் கப்ப Due
ue பண்டகப்
.... பொறுப்பாளராக
' பணியில்
அமர்ந்தார். சிறிது
காலம்

... பணியாற்றிய பின் தணிக்கைச் செயலகத்தில் (410/1 130722
) 100

ம்

் வேலைக்கு அமர்ந்தார். பிரஞ்சு மொழியிலும்

திகளிலும் பயிற்சி உடையவராக இருந்ததால்.

|

ட்

1880களில்

மொரீசியஸ்
அடிமைச்
குறிப்பிடத்தக்க ஒருவராக விளங்கினார்.

சொந்தக்காரர் களுள்

தமக்குக்

கொடுக்கப்பட்ட

285:

அடிமைகளைப்

கொள்ளும் வகையில் தமது நண்பர்
என்பவரோடு
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அண்ணாசாமி

இணைந்து

பயன்படுத்திக்

இராமதிருமுடி

பித்ே தான்

செட்டியார்

அருகிலுள்ள

எஸ்புவார் (8௦0 ஷ்)
என்ற தோட்டத்தை
வாங்கினார். அடிமை ஒழிப்புச் சட்டம் அமுலுக்குக்
வரப்பட்டு

அடிமைச்

சொந்தக்காரர்கள்

அடிமைகளைக்

காட்டி

அண்ணாசாமி

கணிசமான

நஷ்டஈடு

இந்தியர் மற்றும் ஆப்பிறிக்க

துங்களிடமுள்ள

பெற்றபோது

தொகையைப்

போன்

விலைக்கு
கொண்டு

வெள்ளிவேல்

பெற்றார்.

மலகா௫)

அடிமைகள் அடங்க மொத்தம் 143

அடிமைகளை இவர் கமிஷன் முன் கொண்டு வந்தார் என்பர்.

இக் கால கட்டத்தில் எம்.சி. இராமு செட்டிஎன்ற தமிழர்
சிறந்த கடை வியாபாறியாகத் திகழ்ந்தார் என 'மோறிசியஸ் தீவில்
தமிழர்களின்
இறு
சறித்திரம்'
என்ற
நூல் கூறுகிறது.
இந்தியாவிலிருந்து

செருப்பு

முதலான

வந்ததும் நாளேடுகளில் விளம்பரம்
என்றும் இந்நூல் குறிப்பிடுநறைது.”'

7854

ஆம்

கரும்பாலைகள்

ஆண்டுக்குறிப்பு

கடைக்கு

தீவின்

மொத்தக்
தமிழர்

கரும்பாலையின் உறிமையாளறாக இருந்தார்

எனக் கூறுகிறது. இவர்
திருமுடி

ஒன்று

பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் திருமுடி என்ற

போன் எஸ்புவார்
ராம

சரக்குகள்

கொடுப்பது இவர் வழக்கம்

வெள்ளிவேல் அண்ணாசாமியின் நண்பர்

செட்டியாராவார்..

இவர்

போன்

எஸ்புவாறின்

பங்குதாரராக
இருந்தார்.
அண்ணாசாமி
தமக்கேற்பட்ட
பொருளாதார நலிவின் காரணமாகத் தம் பங்குப் பகுதியை 1852

ஆம் ஆண்டு இருமுடி செட்டியாருக்கு விற்கத் திருமுடி செட்டியார்
..

போன் எஸ்புவார் தோட்டத்தின்

அண்ணாசாமி ஓர் அனாதை
ரா:

ஆம்

ஆண்டு

முழு

இல்லத்தில்
அண்ணாசாமியின்

உறிமையாளறானார்.
இறந்துபோனார்.
சந்ததியார் "திருமுடி

செட்டியாறிடமிருந்து அவர் பங்கை மீண்டும் பெற்றனர்”
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சிறு கடைகளில் ஊசி) பொத்தான் ஆகிய
பொருள்கள் விற்று
வந்தனர். இன் று வரை எம்.கைலர்சம்பிள்ளை (14. இ1ஊ$॥௱ றய12),

நல்லசாமி மருதை படையாச்சி (Nallasamy Marday Padiachy),
ஏ.சிவராமன்
(&. Sivaramon), wpflemb
(Pareemoonum),
ஜி.பொன்னுசாமி (0.0010058
மு), டி.வேலாயுதம்பிள்ளை (0.
*£வ/ஸ00மி1ஐ) ஆகியோர் இவ்வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர் .

என்கிறார் இராமு சூரிபமூர்.த்த.

வாணிகத்தின் பொருட்டுக் குடியே (நிய தமிழர்கள் பொருள்
சம்பாதிப்பதிலே

மிகக்

கவனமாக

இருந்தனர்.

அவ்வாறு

சம்பாதித்த பொருள் அனைத்ை .தயும் தாய்நாட்டுக்குக் கொண்டு
செல்வதிலும் ' குறியாக இருந்தனர். இதனால் மொறீசியசில்
நிலையான

ஒரு

வாழ்க்கையை

பெருக்குவதில்

அமைத்துத்

அக்கறையற்றவர்களாக

தம்

வாணிகத்தைப்

இருந்தனர்.

பலர்

ஓரளவுக்குப் பொருள் சம்பாதித்ததும் நிரந்தரமாக த் தாய்நாடு
வந்து தங்கிவிட்டனர். இக்காலத்தில் னர்கள் வாணிகத்தில் அதிக
ஈடுடாடு காட்டி வந்தனர். இவர்கள் தமிழர்கள் கடைகளை அதிக
விலை கொடுத்து வாங்கிக் கொண்டனர். சில தமிழ் வணிகர்கள்
சுகபோக

வாழ்க்கையில்

என்றும், சிலர் அதிகமான

தம்

முதலை இழந்து

பொருள்

பராறியாயினர்

சம்பாதிக்கும் ே 'நாக்குடன்

தென் ஆப்பிறிக்காவுக்குக் குடிபெயர்ந்தனர் என் றும் கூறுவர். இப்
பல்வேறு காரணங்களால் தமிழ்
வாணிகர்களின் எண்ணிக்கை
கணிசமான அளவுக்குக் குறைந்தது.

சூரியமூர் த்தி,
தோட்டப்

ஒப்பந்தக்கூலிமுறையின்

&ழ்த்

தமிழ்

பணியாளர்கள் மொரீசியசில் அநிமுகப்படுத்தப்பட்ட

"பின்னரும், 1903ஆம் ஆண்டு செசேல் தீவுகள் மொரீசியஸ் அரசு
நிருவாகத்திலிருந்து பிரிந்து தனி நாடாக ஆன பின்னரும் பல தமிழ்

வணிகர்கள்
போன்ற

தென்னாப்பிறிக்காவுக்கும்

மடகாஸ்கர்,

ரீயூனியன்

தீவுகளுக்கும் சென்று குடியேறினர் என்கிறார்.

௮ம்மிகன், 7860ஆம் ஆண்டு மொரீசியசிலிருந்து இந்தியத்
தொழிலாளர்கள் தென்னாப்பிறிக்காவுக்குக் குடிபெயர்ந்தபோது .

- பல

தமிழ்

வணிகர்களும்

குடிபெயர்ந்தனர்

என்கிறார்.
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- 5: தஞ்சை | மாவட்டம் ₹ர்காழி நகரம் பாலக்ப்பிரமணிய

. மூதலியார் குடும்ப ஓலைகள்.6. தஞ்சை மாவட்டம், €ர்காழி நகரம் பாலசுப்பிரமணிய

முதலியார்,

குடும்ப ஓலைகள்.

7. தஞ்சை மாவட்டம், சீர்காழி நகரம் பாலசுப்பிரமணிய
முதலியார்

குடும்ப ஓலைகள்.

8. Such feudal serfs were found in larger numbers in the

districts of Tanjore, Trichinopoly, Chingleput and South Arcot
where ‘landed mirasi’ flourished unchecked for generations than

in any other part of the Tamil country. Manickam (1982).
10. From the Judges of the Provinical Court of Circuit,
Southem
Division to J.C. Morris, Acting Registrar of the
Faujdari Adalat (Criminal Court), 18 December 18 32, cited

in Emigration of IndianLabourers by Panchnan Saha.
21.

என்:

அகஸ்தியலிங்கம்

பிள்ளை

வீட்டுப்

பிராமாணங்கள்.

72. நம்பியாரூரன் (1983).
13. At the end of January 1727, General Regulations
were issued for the islands of Bourbon and of France. Provisions
were also made for the introduction of labourers and artisans in
the island, and of the measures sanctioned the departure of a
‘ship each year from Pondicheri in order to bring to the islands
the necessary munitions, food and slaves. Accordingly in

October 1782, Governor Dumas set sail for Pondicheri- and
brought back 180 slaves aged between 8 உ” 18 years and 95

‘skilled workers. Pineo (1984).
14.

Pondicherry

In

1728,

Governor Benoit

Dumas had

been

to

ini the search for slaves of whom he brought one

hundred and மம் i a aed 8-18 years. He also brought

he looked to India for asupply of labour from
oe fe hoped to build avirile peasantry. Some Indian workers
=

ie therefore

imported from Pondicherry, but they were an

_ ill-assorted group and had no aptitude for workin the fields. Thus,
ae they left the land completely and became part of the urban
: population. The failure of this first attempt did not however
discourage Labourdonnais, and he arranged to obtain more
_ workers from India. This time he received better recruits. Some

were shop keepers, others jewellers and tailors, but the majority —
were artisans. Hazareesingh (1975).

Bal

ட Labourdonnais bad been eu) wise in bringingaggood

“number of them from India. They were skilled artisan
s,

experienced labourers and good technicians. Their contrb
ution

_ to the

: ட் 973).

வ் of lle de France was substantial. Varma

SIT. a mild and gentle oe

who came from Pondicheri
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த்

in the town in the quarter known as the ‘Camp Noir’. They used
to wear mousselin turbans, long floating ropes, large troussers,
slippers with twisted ends, ear rings and bracelets made of silver
and gold. Some of them secured themselves jobs as office
messengers and attendants. As symbol of office they carried each

a walking stick and wore a dagger at the waist. Napal (1980).
19. “The great obstacle opposed

to the attack on the island

was the. difficulty of landing, in consequence
of the coral reefs
which surround every part of the coast. By the indefatigable
exertions of Commodore

Rowley, assisted by several Madras

Engineers, this hindrance was

removed.” Bissoondoyal, S.

(1965).

20. “The expedition that conquered Mauritius in 1810
was composed of Indian troops from Bengal, Madras and Ceylon

who fought in Mauritius and secured the island for the crown”
Varma (197 3).
27.

முதன்முதலில்

1870ம்

அண்டில்

இப்பாய்கள்

இந்தியாவிலிருந்து வந்தார்கள். இந்தியச் சிப்பாய்களில் ஒரு
தமிழ்க் காலாட்படையும் இருந்தது. ஆங்கிலப் படையோடு
9000 இந்தியச் சிப்பாய்கள் வந்தபொழுது தமிழ்ப் படையிற்
சேர்ந்த “ஸ்ரீ உச்சமுடி” என்பவரைத்

தளபதி ஆக்க யோசனை

செய்தார்கள் ஆங்கிலேயர்கள்: பிறகு

எக்காரண .கதினாலோ.

அந்த.

அவருக்குப்

யோசனையை

மாற்றி

பதிலாக

'அபேர்க்ரோம்பி'என்றஆங்கிலத் தளபதியை நியமித்தார்கள்.
சண்டையில் ஜெயித்த பிற்கு அந்தத் தளபதியினுடைய

பெயரை நித்தியப்

படுத்துவதற்கு ' 'சேந்த்கொராவுக்கு

அருகிலுள்ள. ஒரு சிறு பாகத்திற்கு

'அபேர்க்ரோம்பி

பெயர்

காலத்துச்

கொடுத்தார்கள்.

அந்தக்

என்ற

சனங்கள்

அபேர்க்ரோம்பி என்று சொல்ல முடியாமல் லாபிறிக்றி என்று

சொல்லி வந்தார்கள். இதுவரையில் அந்தப் பெயர் வழங்கி

வருகிறது.

்.

்

.
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Magenta

307

Mon Reve
Olivia
Petite Retraite

344
616
980

Providence

ORES

750

Queen Victoria

E277

1,200

Riche Fund

1,155

1,100

Riche Mare

658

610

Sebastopol

988

925

St Julien

803

850

Grant PortApproximate Number

Approximate Number

Estate

Anse Jonchee
Astroea

Beau Fond
Beau Vallon
Beau Vallon
Belle Vue
Bonne Source

Cluny
Deux Bras
Eau Bleue
ல்

a
300
550
900

Femey.

Gros

Bois

Joli Bois
La Barraque

Les Bambous

Male

Female

601

500

75,3

700

286

225

955
1,059
282
312

222
900
260
300

928

875

879
341

830
300

884

775

1,848

1,750

739
1,047.

675
:

950

333

200

Mare D’Albert

2 697

600

Mon Desert

1,014

900

Mon Tresor
New Grove

908
692

850
630

Petit Sable
Plaisance
Quatre Soeurs

Rosa

334

150

1,559
417

1,450
360

5 E82

a)
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Bon Espoir
Esperance

640
1,033

-

Forbach

Goodlands

550
1,000

771

600

367

- 209

1:

400

Grand Baie

418

Haute Rive

442

350

5

475

Ile d’Ambre

Labourdonnais

L’Union

950

1,078

ath

:

400

2

200

Mare Seche
Mont Mascal

467
614

350
600

Mon Loisir
Melville
Poudre d’Or

457
346
422

|

Mapou

Ravin

334

©

—

400
300
400
300

337

300

St.Antoine

1,087

900

Schcenfeld’

- 676

500

Reunion

:

24. லை இயோ பேன். பினியோ (11.13 11௦ 126 Pineo)
காந்தி நிறுவனத் தாறால்
எழுதி மகாத்மா
என்பவர்

வெளியிடப்பட்டுள்ள 1,020. கல (116 1486 171100 04 Indian

Cane Workers in Mauritius) otarm 579501 Voyage of the
15612216 (1974) என்ற பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு
இப்பகுதி எழுதப்பட்டுள்ளது.

்

25. மொரீசியஸ் தீவில் தமிழர்களின் சிறு சறித்திரம் (1960).

26. It appears that people belonging to the Vanea and the Paria
castes were the most numerous to emigrate away. Pineo (1984).

27. Though the vast body of agricultural labourers in Mauritius
remains Indian, not all Indians have remained on the estates.
market . gardening, share-cropping
Through oddjobs,

‘uneconomic’ portions of estates, dealing in livestock, hawking,
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Pierre Francois Chavmiraya, au: Camp des
Malabars
1800 | Myapcne Moutou, au Camp des Malabars
1802
Francois Sediaya, au Camp des Malabars

14 juillet

1800

;

17 Janvier

1803

Joseph Vendasalon, au Camp des Malabars

1804.

Vve Francois Chavry let enfants, au Camp
des Malabars

1804 __ Louis Moutou, au Camp des Malabars

:
17 Janvier

18014
1804
1804

5Brumaire an

13 (27 Octobre 1804) Jean Arekion, au Camp des
Malabars
1805
Kiandy au Camp des Malabars
1805
Veuve Ranga, au Camp des Malabars

1804.

— Chcli Moutou, au Camp des Malaars
Louis Sely Moutou, an Camp des Malabars
Joseph Pragassa, au Camp des Malabars
Mme Maleyla Maniem, au Camp de Malabars

1805

Rengal, au Camp des Malabars

5 janvier

1807
1809

Denis Pitchen, 31 arpents a Bois Rouge
368 Arekion, 25 arpents 28 perclies et 25
arpents 56 perches ala Reserve du Bois
Rouge a Pamplemousses at Riviere du Rempart

S janvier

1809

Jean Francois Arlanda, 25 arpents 26 perches

Sjanvicr

1809

Pierre Nayna, 25 arpents a Bois Rouge

Sjanvier

1809

Pierre Moutou, 29 arpents a Bois Rouge.

5

a Bois Rouge

Soonyamoorthy (1977).

3

i

29. Macmillan (1914).
30. Sooriyamoorthy (1977).
31.இப்பொழுது லெக்லீழ் வீதிக்கும், ப்ரஞ்ச் ரெஜன்' வீதிக்கும்
உள்ள முகனையில் “நர்சு” தையற்கடைக் காணலாம். இதே
இடத்தில்தான் 7842ம் வருஷத்தில் ஒரு தமிழனுடைய கடை
இருந்தது. அவருடைய பெயர் எம்.சி.ராமுசெட்டி.

அவர்

தம்முடைய

சரக்குகளுக்கு

அடிக்கடி

விளம்பரம்

செய்வது வழக்கம். இந்தியாவிலிருந்து செருப்பு முதவிய
சரக்குகள் வந்தால் எனக்குச் செருப்புகள், சப்பல்கள் புதிதாக.

10

மொழிச் சூழமைவு
மொரீசியஸ் பல மொழிகள் வழங்கும் நாடு. பல இனத்தவர்,

பண்பாட்டினர், பல சமயத்தினர் வாழும் இத்தீவு
பல்வேறு
நாட்டை மொழிகளின் காட்சிச்சாலை எனலாம். இன்று இம்மொழி
பெரும்பாலானவற்றைப் பேசுவோறின் எண்ணிக்கை மிகக்
அற்றுப் போயின.
பேச்சுவழக்கு
மொழிகள்.
பல
குறைவு.

களுள்

இருந்தபோதிலும் இம் மொழிகளை இனக்குநியீடாக ஒவ்வொரு
இனத்தவரும் போற்றி வருகின்றனர். மொரீசியஸ் சமூக அறசியல்
பொருளாதார நோக்கில் மொழியைக். குறித்த இம் மனப்பாங்கு
ஒர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள
சமூகக்

கட்டாயம்

இம்மனப்பாங்கை
கெடுப்புகளில்

என்நூல்

மதிக்கும்

ஒவ்வொரு

மிகையில்லை.

மொரீசியஸ்

அரசம்

வகையில் மக்கள் தொகைக் கணக்

மொழிக்கும்

முக்கியத்துவம்

கொடுக்

கிறது. ஒரு மொழி மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்
டாலும்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

இனத்தவரின்

.தாய்மொழிக்குக்

கொடுக்கப்படவேண்டிய உயர்வு கருதி ஓவ்வொரு கணக்கெடுப்
பிலும் ௮ம்மொழிக்கு இடம் அளிக்கப் பெறுகிறது. ஒரு மக்கள்
இனம் தம் மொழி வழக்கிழந்து போன நிலையிலும் 'மூ.தாதையர்
மொழி (8085 1காஜ286) என ஏற்றுக் கொள்ளும் காலம் வரை
௮ம்மொழி அவ்வினத்தின் கு .நியீடாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்
அரசின் இவ்வணுகுமுை றதான் மொரீசியசின் மொழி
என்ற

இன்றுவரை அரணாக இருந்து வருகிறது.

ன
- ஆனால்,

ட டன

- மொரீசியர்களின்.

டட

இம்மொழி

' "மனப்பாங்கு

என்ற ஒருமித்த ஓர் உணர்வும்.

Sees olKe

. பண்பாடும் வளரத் தடையாக உள்ளது என்று மொழியியலாளரும்
ae அரசியல் விஞ்ஞானிகளும்
கருதுகின்றனர். ஒவ்வொரு மொறீ

a | Augen ஒரு

பக்கம்

தாம்

குடிபெயர்ந்த

தாய்நாட்டின்மீதும்

- மொழியின்மீதும் . பற்றும் பாசமும் . கொண்டிருக்கின்றான்
.
. மற்றொரு பக்கம் மொரீசியசின் _ மீது பற்றை
வளர்த்துக்
் 'கொண்டிருக்கன்றான். இவ்விரட்டை நாட்டுப்பற்று மொரீச
ியஸ்
a even

é Penws பாதிக்கலாம் என்பது உண்மையே.

- காலமாக

இவ்விரட்டை

ஏற்பட்டு... வருகிறது:

அனால், சமீபக்

நாட்டுப்பற் நில் ஒரளவுக்கு
மொரீசியஸ்

நாட்டைச்

மாறுதல்

சேர்ந்த

ஒரு

- பிரஞ்சுக்காரரோ அல்லது ஒரு தமிழரோ அவர் தாய்நாட்டுக்குச்

.. செல்லும்போது ஒரு மொரீசியனாகவே அங்குள
்ள மக்களால்
கருதப்படுகிறார்.
அம்மக்களுள்
ஒருவராக
"அவர்
கருதப்
- படுவதில்லை. மேலும், மொரீசியசில் வாழும் பிரஞ்சுக்காரர்
 வேறு;

- பிரான்சு நாட்டில் வாழும் பிரஞ்சக்காரர் (வேறு.
மொரீசியஸ்

"தமிழர் வேறு; தமிழ்நாட்டுத் தமிழர் வேறு. எடுத்துக்காட்டாக,
மொரீசியஸ் "தமிழர்களின்
பண்பாட்டில்

ஆழமாக

வேறூன்நி

__ யிருக்கும் மேலை நாட்டுப் பண்பாடும், ' மேலை. மொழிகளின
்

- ஆதிக்கமும் மறுக்க முடியாத உண்மை

இவற்றை இன்றைய
. மொறிசியஸ் தமிழர் மெதுவாக உணர்நகள்.
்து வருகின்றனர். எனவே,
. மொறீசயஸ் sips, மொர்சியஸ் தமிழர்

ாடு
ியஸ்
- - உணர்வ
மிழ்ும்எனப் பல பரிமாணங்களில் தம். இனத்தைக்மொரீசகாக்கு
ம்
இன்று பெருகி வருகிறது. மலேசிய. சிங்கப்பூர் ஆகிய

சாடுகளில்

பண்ப

வாழும் தமிழர்கள் இல்வுணர்வுடனே... வாழ்த்து

:
'

வழக்க... உள்ளன.
மக்கள்

தடட

சமுதாயத்தில் . - ஒவ்வொரு .. வகையில்

5 கொண்டிருக்கின்றன.
இன்று

= beds
ate 295 5
ர.”
மொரீசியஸ் ் -

பெரும்பாலான

தகுநிலை

- இடம்பிடித்துக் ...

மொரீசியஸ் நாட்டிலே தோன்றி வளர்ந்து
மக்களால் பேசப்பட்டு வரும் கரியோல்

பெறா மொழி

(non-standard

language) என்ற

- காரணத்தி ற்காக ஆட்சிமொழித் தகுதியைப் பெறாமல், இரண்டா
் யிரம் . பேரால். மட்டுமே... பேசப்பட்டுவரும் ஆங்கிலம் ஆட்சி

ல் மொழித் தகுதியையும். பயிற்றுமொழித் - தகுதியையும் பெற்றுள் ட எது. பல ஆண்டுகளாகப் பிரஞ்சுக் காலனி
அதிக்கத்தின்கீழ்இருந் த. தால் 'பிரஞ்சுமொழியும் Ours Aug வாழ்க். கையில் முக்கிய 2

பங்கு வ௫க்கறைது.

மொரிசியர்கள் .. இம்மொழியைப்

பண்பாட்டு

. மொழி (யியல் language) -ஆக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். கல்வித்
ட்

இட்டத்தில்..

தத்தம். - தாய்மொழிகளின் -

பங்கையும் நிறைவு.

... செய்துள்ளனர். மொரிசியஸ். மொழிக்கொள்கை
2 இன்று... எல்லா. -இனத்தவராலும் ஏற்றுக்...
்

கின்றது... "இதனடிப்படையில்

Css

(language policy) |
கொள்ளப்பட்டிருக்

சமுதாய.

மொழியியல்

- உருவறைவு: (National Sociolinguistic Profile) Qa (மொரீசியஸ்
- மொழிகளின்... க்கக். “குறித்து. = HG Bee» SDS
a பார்ப்போம்.

ee மக்கள் தொகைக் கணக்கே

ட.

்

... மொழிச் சூழமைவு

ஐரோப்பியரும்

விடுதலை

கலப்பினத்தவரும்

மொத்தம்

பெற்ற

்

1635

297

அடிமைகள்

os

29612

61015

90657

அடிமையொரழிப்பு முறை அமு௨க்கு வந்தவுடன் ஆடிமைகள்
விடுதலை
பெற்றனர் என்று பார்த்தோம் ௮ல்லவா?£ இதன்
விளைவாக மொரீசியஸ் தோட்டப்புறங்களில் தொழிலாளர் பற்

_ நாக்குறை அதிகரித்தது.
விலிருந்து

ஏராளமான

றப்பட்டனர்.

நடந்தது.

இப்பற்றாக்குறையை நீக்க இந்தியா
டு'தாழிலாளர்கள்

1835ஆம்

ஆண்டிலிருந்து

இவ்வாண்டிலிருந்து

நிறுத்தப்பட்டது

மொரீசியல் குடியேற்

வரையிலான

இக் குடியேற்றும்

இந்தியர்

குடியேற்றம்

கால கட்டத்தைக்

இந்தியர் குடியேற்றக்காலம் (1ஈ 8 18/20

தெளசான்

எல) என்று குறிப்

பிதறார். இக்காலத்தில் இந்தியர் மற்றும் இந்தியர் அல்லாத
பொதுவானவர்

(General

மொரீசியஸ்
தொகுத்துக்

Population)

ஹுக்கஸ்தொதையை

starm

Oo,

1891-ஆம்

Bmaule

ஆண்டு

வரை

காட்டுகிறார்.

இந்தியர் குடியேற்றக்காலம் : 1895 - 1900
ஆண்டு

பொதுவானவர்.

இந்தியர்

1846

102217

. 56215

158462

1851
1961 -

102827
ரம

77996
192634

180823
310050

1871

1691.

.

2

5

99784

216258

மொத்தம்

316092

10881

248093

359874

414668

255920

370568

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் கடைசியில் இந்தியர்களின்
மொத்த
எண்ணிக்கை ஐரோப்பியர் மற்றும். கலப்பினத்தவர்
"உள்ளிட்ட 114668 ஐ. விட இருமடங்கானது. இந்தியர்களின்

- மொத்த எண்ணிக்கை. 255920. ஆக இருந்தது:

இவ்வெண்

....ஹிக்கையில் இந்துக்களும், இஸ்லாமியர்களும், கிறித்தவர்களும்

.... பொழிச்சூழமைவு

299.

மெதுவாகச் சமயம். கோலோச்ச ஆரம்பித்த வரலாற்றை நமக்குக்

இப்பாகுபாட்டைக்

காட்டுகிறது:

கீழ்வருமாறு

அட்டவணைப்

. படுத்திக் காட்டலாம்.

தற்காலம் : 1901-இல் இருந்து
=

8

ரு த

்

ச

=

ne

re

a

1901
1911
1921
1931
1944

206131 120042
202954 121586
201978 122836
202421 131802
203812 147724

41028
39265
44995
50678
57848

3642
4986
676
8337.
9801

1952

241875

77014

9762

1962...
1972

172764

332851
421705

229255 110332
258093 136996

இம் மக்கள் தொகைக்

9181
9105

மொத்தம்

164892
165837
174507
190817
215373

371023
368791
376465
393238
419185

259540

501415

348766
404404

681619
626199

கணக்கெடுப்பு அறிக்கைகளையும்

- அட்டவணைகளையும் மேலோட்டமாகப் பார்க்கும் போதே இவை

மொழிகளுக்கு இடம் தரா.த நிலையை உணர முடிகிறது: 196 2ஆம்

- ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு உட்பட அதற்கு முந்திய
எந்தக் - a eo
தரவில்லை.

முதன்முதலாக

அறிக்கையும் - "மொழிகளுக்கு

7972ஆம்

மொழிகள்

: இஃ

ஆண்டு

இடம்

- சணக்கெடுப்பில்தான்

தட்டுக் சமயம் வாரியாக

I

ட

மக்கள் "மொரீசியஸ்

- ஆனால்.

பட்

வில்

இவ்வாறு

=
ஒவ்வொரு Danie
7ண்ணிக்கை
க். “குறைவாக. இருந்தது. எனவே, பல
Dis is

பொருளாதார

்

பண்பாட்டையும்

மற்றும்

ல்

தாய்

அரசியல்

பன

-

:

9. தெலுங்கு

்

10. உருது

24,233.
்

- மொழிச் சூழமைவு

303.

71,668

இவை தவிர, பிறமொழிகளை மூதாதையர் மொழி எனக்
குறிப்பிட்டோர் 1,134 பேராவர். மூதாதையர் மொழியைப் பற்றி
எ.துவுமே Fx OT SUT

1,131 Gug.

- கணக்கெடுப்பின்போது

இம்மொழிகளை

அன்றாடம்

பேசி

வந்தோர் எண்ணிக்கை மொழிவாறியாகக் கீழே தரப்பட்டுள்ளது:

மொழிகள்

மொத்த மக்கள் தொகை

1. சீனம்...
2. கரியோல்

9,416
428,427

3.. ஆங்கிலம்

2272

4. பிரஞ்சு

39,234

5. குஜராத்தி

. 403

6. QED

262,191

7. மராத்தி

72,036

8. தமிழ்

28,094

9. தெலுங்கு
170. உருது

17,634
23,470

இவை

தவிர

பிறமொழிகளைப்

பேசிவந்தோர்

876 பேர்.

தாம் பேசி வந்த மொழியை இன்னமொழி எனப் பெயர் குறிப்பிட
இயலாதோர் மொத்த எண்ணிக்கை 7, 746.
ஆக

1972ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக் கணக்கு விவரப்படி

மொரீசியசின்
மொத்த
மக்கள்தொகை 826,199
என்றும்
இவர்களுள்
824177
பேர்
சனம்
முதலாகப்
பத்து
மொழிகளையும், 876 பேர் .பிற
மொழிகளையும் பேசியதாக
DEC mri. இக்கணக்கெடுப்பின் போது
எனக்
குறிப்பிட்டவர்களின்
மொத்த
அப்போது:

தம்மால்

பேசப்பட்டு

மூதாதையர் மொழி
எண்ணிக்கையையும்,

வந்த

மொழி

எனக்

குறிப்பிட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையையும் ஒவ்வொரு
- மொழி வாரியாக. ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது சல உண்மைகள்

- புலப்படுஇன்றன......

ர

த

புட

4

மொழிச் சூழமைவு

மொழிகள்

மூதாதையர் மொழி

பேசப்பட்டு வந்தமொழி

மக்கள்தொகை

மக்கள்தொகை

272,075

428,427

36,729

39,234

7. இரியோல்

2. பிரஞ்சு

305

சீனம் முதலாக உருது முடிய மேலே காட்டிய எட்டு
மொழிகளைப்
போலல்லாமல் கிறியோலும் பிரஞ்சும் 1978ஆம்
மக்களால்
பெரும்பாலான
கணக்கெடுப்பின்போது
அண்டு
காட்டுகிறது.
புள்ளிவிவரம்
இப்
என்பதை
வந்தது
பேசப்பட்டு
தஇறியோல்

கிட்டத்தட்ட

விழுக்காடு

50

மொரீசியற்களின்

வழங்கியது. இவ்வைம்பது
அன்நாடப் பேச்சு மொழியாகவும்
பிறமொழிகளை
அல்லாத
கிறியோல்
விழுக்காட்டீனர்
இருந்திருக்க
கொண்டவராக
மொழிகளாகக்
மூதாதையர்
நிலையில்
வந்த
வேண்டும். மூதாதையர் மொழி வழக்கொழிந்து
இரியோல் மொழியை அன்றாடம் தம் கருத்துகளைப் பறிமாறப்
பிற
இருப்பினும்
எதுவாக
வேண்டும்.
பயன்படுத்தியிருக்க
மொழிகளைத்

தாய்மொழியாகக்

கொண்டவரும்

கிறியோல்

மொழியைப் பேசி வந்தனர் என்றும், கிரியோல் மொரீசியற்களின்
பொது மொழி (202 2௦8) யாக ௮க் கால கட்டத்தில் வளர்ந்து
வந்தது என்றும் கூறலாம்.

இரியோல்

மொழி

அளவுக்குப் பிரஞ்சு மொழியைப்

பேசிய

பிறமொழியினரின் எண்ணிக்கை இல்லாவிட்டாலும் 2505 பேர்
கூடுதலாக இம் மொழியைப் பேசி வந்ததைப் பார்க்கிறோம்.
பிரஞ்சு

மொழி,

பிரஞ்சு

நாகறிகம்

ஆகியவற்றின்

மீது

மதிப்பும், கிரியோல் மொழியின் அந்தஸ்
இவர்களுக்கருந்த
காரணங்களாக இருந்திருக்கலாம். இம்
இன்மையும் இதற்குக்
சமுதாயத்தின் மேல் அடுக்கு நிலையில்
மனோநிலை இன்றும்
காணப்படுவது குறிப்பிடத்
வாழுகன் ற மொரீசியர்களிடையே
5
குக்கது.

இரியோலையும் பிரஞ்சு மொழியையும் அன் 'நாடம் பேசியவர்
களின் எண்ணிக்கை உயற்வுக்குப் பிறமொழியினர் தத்தம் தாய்
இழந்து வந்த சூழ்நிலை காரணமாக இருந்திருக்க
“மொழிகளை

ண்டும் என்று பார்த்தோம். சனம், ஆங்கிலம், குஜராத்தி, இந்தி

n
வந்ததாகக்
் குறிப்பிட்டவர்களின்
-எண்ணிக்கையிலிருந்து கழித்து ௮ம் மொத்த
எண்ணிக்கையை
இறியோல் மூதாதையர் மொழியாக அல்லாது அதே
நேரத்தில்

மக்கள்

Se

eos

86550

2 பிட்டுப் பார்த் தால் கிரியோல் மொழியைப் பொ 'துமொழியாகப்
பயன்படு த்திய பி றமொழிக்காரர்களின் எண்ணிக்கையை
அறிய

ரல

மக்கள்தொகை

பேசப்படாத மொழி

ஆனால்

மூதாதையர் மொழி,

ம்

5 மக்கள்தொகை

TS

.

பேசிவந்த

மூதாதையர்

ட்

5

ட்

பின்னர்ப்

பார்ப்போம்.

மொழிச் சூழமைவு
இறரியோல்

ம ற்றும்

பிரஞ்சு

307

மொழிகளை

மூதாதையர் மொழி என்று குறிப்பிட்டவர்கள் முறையே 272075.
96,729

பேர்

அகும்.

கணக்கெடுப்பின்போது

இம்மொழிகளை

அன்றாடம் பேசிவந்த மக்கள் தொகைமுறையே 425427, 89,234
பேர் ஆகும்.

மூதாதையர் மொழி அல்லாது ஆனால் கிறியோல்
பிரஞ்சுமொழிகளைப் பேசியவர்களின்
எண்ணிக்கை
முறையே 156,352
என்றும் 2,505 என்றும் அறிய முடிகிறது.
மூதாதையர்
மொழியல்லாமல்
இவ்விரு
மொழிகளையும்
அன்றாடம் பேச்சு மொழிகளாகக்
கொண்டவர்களின் மொத்த
மற்றும்

எண்ணிக்கை
மூதாதையர்
அன்றாடம்

une sere

758,857.
மொழி

இவ்வெண்ணிக்கையைப்
என்று

பேசாதவற்களின்

குறிப்பிட்ட

- அனால் அவற்றை
எண்ணிக்கையோடு
ஒப்பிட்டுப்

பிறமொழிகள் மெதுவாகப்

அம்மொழிகளைப்

பேசியோர்

பேச்சு வழக்கை இழந்து

இறியோல்

மொழிகளைப் பல்வேறு அரசியல், சமூகக்
பேசிவந்த மொழிச் சூழலை அறியலாம்.

1983ஆம் ஆண்டு

பிறமொழிகளை

மற்றும்

காரணம்

பிரஞ்சு

கருதப்

மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு

ம்
ட தட
அண்டு மக்கள்தொகைக்
7983ஆம்
மொரீசியஸ் மொத்த மக்கள்தொகை 966, 86 3 ஆகும். 3 இம்மக்கள்
மூதாதையர்கள்
தம்
மொழிகளைத்
63
தொகையினர்

மொழிகளெனக் குறிப்பு குந்துள்ளனர். இவற்றுள் 32 மொழிகளின்
பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 30 மொழிகள் பிற மொழிகள்
ம்ப து
இம்
கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கீழே
என்பதன்
கு திப்பு
எனக்
- மொழி
மூதாதையர்
மொழிகளையும்
இவ ற்றுள்
குந்துள்ளவர்கள் “மொத்தம் 764 பேர் மட்டுமே.
ன்
வருகின்
்டு
பேசப்பட
இட்டத்தட்ட 25 மொழிகள் இன்று வரை
ர்
இவை தவிர இன்னமொழி எனக் குறிப்பிடப்படாத மூதாதைய
iS மொழிகள் எனக் குறிப்பு தந்துன்ளவர்கள் 2878 பேராகும்.
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க

ற

வன்

:

இன்றுவரை

இம்மொழிகளைப்

எண்ணிக்கையும்

- மொழிச் சூழமைவு 313
பேசி வருகின்ற மக்களின் மொத்த

கீழே ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

மொழிகள்

.அரேபியம்

மூதாதையர் மொழி

பேசிவருகிற

மக்கள்தொகை

மக்கள்தொகை

68,033

2.பாச்சா

1813

97

3.போஜ்பரி

50

780,983

-கீ.காண்டோனிஸ்
5.சனம்
6.கிரியோல்

7.ஆங்கலைம்

197,050:

351

:

84

15,819

4,707

280,377

521,950

32,627

36,048

1,903

8.பிரஞ்சு

9.செருமன்

70.குஜராத்தி

1 ].ஹக்கா

12.959
7 3.இத்தாலியன்
14.மாண்டரின்

2,028

45

25

2,707

531

4,042

1,249

208,450
57

111,134
35

368

மட

15.097 53)

20,412

12,420

76.போலிஷ்
17.பஞ்சாபி

367
142

96
61

78.உருசியன்

19 ABD
20. தமிழ்

271.தெலுங்கு.

22.253)

'

:

20

21

125
66,154
:

25,619

753,347

ee
«85,646
-

15, 364

ப தத்தன

இம்மொழிகளுள் 1972 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் சணக்
கெடுப்பின்போ 'து குறிப்பிடப்பட்ட சனம்,

கிறியோல்,

ஆங்கிலம்,

பிரஞ்சு குஜராத்தி, இந்தி மராத்தி, தமிழ் தெலுங்கு உருது ஆகிய
10 மொழிகளும்

198.3 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பிலும் மூதாதை

யர் மொழி என்ற நிலையிலும், இன்று பேசப்பட்டு வருகின்ற மொழி
என்ற நிலையிலும் இடம் பெற்றுள்ளன. இவ்விரு கணக்கெடுப்புப்
புள்ளி விவரங்களை
மேலே குறிப்பிட்ட இரு நிலைகளில்

—

்
்
ி
5.இந்த
6.25.8)

:

420,887,
ஏற்க.

ட
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ie 208450
53,347
து

,தலுங்கு ஆகிய

மாதாக கிறியோல், மராத்தி, தமிழ்

மொழிகளைப் பொறுத் ;தவரையில் இவற்றை மூதாதையர் மொழி
குறிப்பிட்ட மக்கள் எண்ணிக்கை 1972 ஆம்: ஆண்டு
எனக்

ணக்கெடுப்பைவிட. 1983 ஆம் ஆண்டு மக்கள்

மக்கள்தொகைக்

தொகைக்

ன்

கணக்கெடுப்பில்

துள்ளது. இதனைக்
காட்டுகிறது.

. ழே

குறிப்பிடத்தக்க

er

ப

சாடு

அளவு அதிகரித்

மூதாதையர் aang

எண் மொழிகள்

-

1972

ae

1.கரியோல்

272,075

3. தமிழ்
4. தெலுங்கு

56,757
24,233

இவ்வட்டவணையின்

” be
280, 377. =

20,412.

16,553

2g 5B:

ட்டன.

66,154
25619
இரியோல்

மூலம்

: மொழியின்
_

மொரீசியஸ்
இவ்வளர்ச்சி
வளர்ச்சியைக்- . காணமுடிகிறது.
மொழிச்சூழலைப் — பொறுத்தவரையில் நியாயமானதும் எதிர்
பார்க்கக்

கூடியதுமாகும்.

ஊடேயும்

ஆனால், இவ்வளர்ச்சியின்
"பெரும்பாலும்

"துத்தம்

மொழியினர்

ஆகிய

a தலுங்கு

பேசாத

நிலையிலும்

மராத்தி

தமிழ்

,தாய்மொழிகளைப்

கூடப் பேணிப்பாதுகா'த்து

்குப்
: 7968 ஆம் ஆண்டு 'விடு தலைக
் வந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது
த
திய மொழிகளுக்குக் கொடுத்
- பின்னர் மொரீசியஸ் அரசு இந்

குக்
வுக்
உயர்
இவ்வெண்ணிக்கை

உறிமையும் முக்கியத்துவமும்
ம்
தத்த

மொழிகள்
காரணமாகும். மேலும், தம்
வந்ததை
மொஜியினக் குறியீடு அழிந்து

கும்.
- உணர்ந்ததும் பற்நொரு காரணமா
5.

இடைக்
: assy

வழக்க ழிந்து
மொறீசியஸ்

அரசு.

இன்று அரசு நிலையில் -

வசதிகளும் தமக்கும்
இடைக்கின்ற வாய்ப்புகளும்

வேண்டும்
ered

© என:

மொழியினரும்
ஒவ்வொரு
பிற மொழியினர்க்கணையான

-

“மொழிச் சூழமைவு

31 Ze

டபாது இருகணக்கெடுப்புகளின் போதும்
ரச
இ 'தன்படிப்
ன மொழியின் மக்கள் தொகையில் அதிகமான வித்தியாசத்தைக்

காணமுடியவில்லை. இது.

ஓரளவுக்குப்

மொழிகளுக்கும்

பிற.

பொருந்தும்.
இனி, ஆங்கிலம் முதலான மொழிகளுக்கு வருவோம். பிரஞ்சு
மொழியைத் தவிர ஏனைய மொழிகளான ஆங்கிலம், காக்னி டச்சு

செருமன், இத்தாலியன், போலிஷ் உருசியன், ஸ்லாவ், ஸ்பானிஷ்
எனக் கு OIL
மொழிகள்
மூதாதையர்
மொழிகளை
அகிய
ஆங்கிலத்
இவற்றுள்
சிறுபான்மையினரே.
வெகு
தந்துள்ளவர்
துக்கு அடுத்ததாக 367 ஐரோப்பியர்களால் மூ. தாதையர் மொழி
போலிஷ் மொழியாகும். ஏனைய
என ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
மக்களால் மூதாதையர்
மொழிகள் ஐம்பதுக்கும் குறைவான
மொழிகள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஆங்கலெத்தைத் தவிர ஏனைய மொழிகள் 1972 ஆம் ஆண்டு
இங்குக்
என்பதும்
படவில்லை
கொடுக்கப்.
கணக்கெடுப்பில்

குறிப்பிடத்தக்கது. கிட்டத்தட்ட 158 ஆண்டுகள் மொரீசியஸ்
ஆங்கிலேயர் ஆண்டுவந்த போதிலும், ஆங்கை மொழி
தவை
இந்நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக இன்று வரை இருந்து வருகின்ற
போதிலும் ஆங்கிலேயர் இந்நாட்டில் குறைவாகவே உள்ளனர்.

இந்தி மொழியைப் பொறு.த்தவரையிலும் இம் மொழியை
-மூதாதையர்மொழி என்று 1983 இல் குறிப்பிட்ட மக்கள்தொகை
7972 மக்கள் தொகையை விடக் கூடுதலாக உள்ளது. 1983 ஆம்
மூதாதையர்
போஜ்புறியை
தொகையில்
மக்கள்
ஆண்டு
-.

மொழியாகக்

குறிப்பிட்டவர்கள் 18 0,983 பேராகும்.

1972 ஆம்

ஆண்டு மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பில் போஜ்புரி தனியொரு
மொழியாகக் கருதப்படாமல் இந் ,தஇிமொழியின் களைமொழியாகக்
இதனால் இம்மொழி மக்கள்தொகைக் கணக்
. கருதப்பட்டது.
கெடுப்பில் இடம் பெ றவில்லை. ஆனால், 1984 ஆம் ஆண்டு கணக்
.தனிமொழியாகக்

கெடுப்பில்

மூதாதையர்
கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு

மொழியாக

உடையவர்

இவ்வெண்ணிக்கை

கணக்கெடுப்பின்

௧௫ ப்பட்டு

போது

எண்ணிக்கை

உடைய

இந்தி

அம்மொழியை

சேகரிக்

மக்கள் 1972

மொழியைத்

ஆம்

தம்.

- மொழிகள்
5
7.மராத்தி-

5

2. 5p
லத

=
ங்கு

மொத்தத்தில்
பிரிவினரிடையே
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மூதாதையர் மொழி
அ.
ep
76,553

20,412

56,757

66,154

24,233

25,619

விடு 'தலைக்குப்
தத்தம்

ஐஐ

பின்னர்
மொழி

பல்வேறு
ப ற்றிய

மொழிப்
உணர்வு

மேலோங்கியுள்ளது எனத் ௦ ,தரிகிறது.
இக் காலகட்டத்இல்
ஓரளவுக்குப் பொருளாதார நிலையில் மேம்பட்ட தும்,
தத்தம்

தாய்நாடுகளுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடிந்ததும்

இம்மொழி

உணர்வு வளர்வதற்குக் காரணமாக

இருந்தன.

1972

க்கும்
1984க்கும்
இடைப்பட்ட
காலத்தில்
இவ்வுணர்வு
வளர்ந்துள்ளது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாகத் தம் இனம், மொழி
என்ற பற்று எல்லா
மொரீசியர்களிடையேயும் இன்று வளர்ந்து
வருவதைப்
பார்க்கிறோம்.
இம்மொழி
ம ற்றும் பண்பாட்டு

வளர்ச்சியில்

மொரீசியஸ்

நாட்டின்

ஒற்றுமை

பாதிக்காமல்

பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது அந்நாட்டின் - தனித்தன்மை

என்றால்
மிகையாகாது.
ஒவ்வொரு
தனி
மனிதனும்
தன்
மொழிக்கும் பண்பாட்டுக்கும் மேலாகக் தான் ஒரு மொரீசியன்
என்று நினைக்கின்ற தனி உணர்வே இதற்குக் காரணமாகும். இது
மொரீசியஸ் மக்களின் பலம் என்ே ற கூறவேண்டும்.
7972 ஆம் அண்டு கணக்கெடுப்பில் பெயர் குறிப்பிடப்படாத
ஆனால் 1984 ஆம் அண்டு கணக்கெடுப்பில் மூதாதையர் மொழி
என்பதன் கீழ் பெயர்
குறிப்பிடப்பட்ட மொழிகள் 17 ஆகும்.

அம்மொழிகளும் மக்கள் எண்ணிக்கையும் சீழ்வருமாறு:
மொழிகள்

மூதாதையர்

மொழி

மக்கள்தொகை
1.பம்பாரா

:

_ 2.வங்காளம்

2.காக்னி

4. நியூனியன் கிறியோல்

27
118

a

பாள

-

்

மொழிச் சூழமைவு

.8.மாண்டரின்

9.போலிஷ்

். 868

116

367

96

(142

61
21

er

10. பஞ்சாபி
11.உருசயன்
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.
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இப்பன்னிரண்டு மொழிகளுள் அரேபிய மொழி மொரீசியஸ்

மொத்த

மக்கள்தொகையில்

68,033

பேரால்.

மூதாதையர்

மொழி என்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள து. ஆனால், இம் மொழியை
இன்று பேசுவோர் எண்ணிக்கை 781.3 மட்டுமேயாகும். 1972 ஆம்
் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பில் இம்மொழி பதிவுசெய்
யப்படாதது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த பத்துப் பதினைந்து
ஆண்டுகளில்

அறபு

நாடுகளின்

மக்களிடையே எந்த அளவுக்குத்

செல்வாக்கு

மொரீசியஸ்

தாக்கம் பெற்றுள்ளது

என்பதை

இது காட்டுகிறது.
இன்று உலகிலுள்ள பல நாடுகளின் சமூகப் பொருளாதார
வளர்ச்சியில் அரேபிய நாட்டுக்கும் அரேபிய மொழிக்கும் முக்கியப்

பங்கு உண்டு. ஆசியாவிலிருந்து வடஆப்பிறிக்காவுக்கும் அரபிக்
வளைகுடாவிலிருந்து
அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் வரைக்கும்
- இடைப்பட்ட நிலப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 750 கோடி மக்கள்
இன்று அரேபிய மொழியைப் பேசுகின்றனர். இப் பகுதியைத் தவிர
ஆப்பிரிக்க நாடுகளின்

சில

பகுதிகளிலும்,

ஏன், ஆசியா

மற்றும்

ஐரோப்பிய நாடுகளின் சில
பகுதிகளிலும். கூட இம்மொழி
பேசப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இன்று உலகத்திலுள்ள அனைத்து
இஸ்லாமியர்களின்
தெய்வமொழியாக . இது
விளங்குகிறது.
இஸ்லாமியர்கள் இம்மொழியைப் பேசப்பயன்படுத்துகிறார்களோ
“இல்லையோ குர்ஆன் வேதத்தை அரேபிய

மொழியில் பாராயணம்

- செய்ய வேண்டியது. ஒவ்வொரு இஸ்லாமியறின் சமயநெ,நியாகும்.
- அரேபிய மொழி வழக்கழிந்து வந்த நாடுகளில் கூட இஸ்லாமிய
- சமயம் வாழும் பொருட்டு. அரேபிய மொழி மீண்டும். "உயிர்பெற ற்று
- வளர்ந்து வருகிறது. துருக்கி. உருது... போன்ற ... , மொழிகளில்
ல் தாக்கம் உள்ளது...
கக

322. பொரீசியல் தமிழரும்தமிம்
..... அரேபிய மொழி இன்று உலக மொழியாக வளர்ந்துள்ளது.
ஐக்கிய நாட்டுச் சபையில் ஆட்சி மொழிகளுள் ஒன்றாக இம் மொழி
௮ங்கோரம் பெற்றுள்ளது. இன்றுஇம் மொழியை உலகிலுள்ள பல
நாட்டினரும் கற்க விரும்புகின்றனர். மொரீசியஸ் மக்களும் இதற்கு
விதிவிலக்கு

அல்லர்.

இதற்கு

முக்கியக் காரணங்களாகக்

கீழ்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
1.

மொரீசியர்கள்

மேற்படிப்புக்குச்

செல்ல

அரேபிய

நாடுகளில் .இன்று
பலவிதமான
வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இதனால் அரேபிய மொழியைக்
கற்பதோடு அதில் ஒரு
, சான்றிதழையும் பெற்றுக் கொள்வது பிற்காலப் படிப்புக்குப்
பயன்படும்

என்று

நம்புகின்றனர்.

முக்கியமாக

மேல்நிலைப்

பள்ளி நிலையில் அரேபிய மொழியில் சான்றிதழ் ஒன்றைப்
பெறுவதின் மூலம் மேற்படிப்புக்காக அரேபிய நாடுகளுக்குச்
செல்ல இயலும் என்று நினைக்கின் றனர்.

2. அரேபிய நாடுகளில் நல்ல வேலையில் அமர்ந்து பெரும்
பொருள் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களும்
அரேபிய மொழியைக் கற்க நினைக்கின் றனர்.

3. இஸ்லாமிய சமயத்தையும் இரு குர்ஆன் வேதத் யும்
நன்றாகப்
புறிந்து கொள்வதற்கு இம்மொழியைக் கற்கின்
் றனர்.

4. இன்று பல அரேபிய நாடுகள் பிறநாடுகளோடு வாணிகத்

தொடர்பு
வாணிகம்

கொண்டிருக்கின்றன.

அரேபிய

நாடுகளில்

தம்

சிறப்பாக நடைபெற அரேபியர்களின் மொழியைக்

கற்பது பலனளிக்கும் என்று கருதுகின் றனர்.

இவை மொறிசியர்களிடையே இன்று பரவி வரும் அரேபிய
'மோகத்துக்கு அடிப்படைக் காரணங்களாகும். இன்று ஏராளமான
மொரிீசியர்கள் உலகெங்கிலுமுள்ள அரேபிய நாடுகளில் வேலை

செய்து வருகின்றனர்.

. ராகவும்,

தொழில்

இவர்களுள் பெரும்பாலோர்

நுட்பக்

கலைஞராகவும்

ருள் சம்பாதித்து வருகின் தனர்.

மருத்துவ

இருப்பதால்

இதனால்

லன அத்

.
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இக்காரணங்கள்
68,033
பேர்
அரேபிய
மொழியை
மூதாதையர் மொழி
எனக்: கூறுவதற்குரிய காரணங்களாக
இருக்கலாம். எதுவாயினும்
மொரீசியஸ் மக்களுக்கு அரேபிய
மொழியின் மீது ஏற்பட்டுள்ள பற்று மிகச் சமீபக் காலத்தயதே.
7972 அம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக்

சணக்கெடுப்பின் போது 403

பேர் பேசிய குஜராத்தி மொழியே
இடம்பெற்றிருந்த போது
இன்று 1813 பேர் பேசுகின்ற அரேபிய மொழி
இடம்பெறாது
போயிற்று என்பதும், இன்று 66,0.33 பேரால் மூதாதையர் மொழி
என்றுகு றிப்பிடப்படுகின் ற இம் மொழி அன்று

குறிப்பிடப்படாததும்

இம்மொழி

இன்று

கூட

ஒருவரால்

1813

கூடக்.

பேரால்

பேசப்பட்டு வருகிறதா என்ற ஐயப்பாட்டை எழுப்புகிறது.

\

போஜ்புறரியின் சூழமைவு அரேபிய மொழிச் சூழமைவுக்கு
எதிர்மாறாக உள்ளது. இம்மொழியை மூதாதையர் மொழி என்று

குறிப்பிட்டவர்களுக்கு அதிகமாக இம்மொழியைப் பேசுவோர்
இன்று
உள்ளனர். இத்தொகை கிட்டத்தட்ட 18000 அகும்.
போஜ்புரி

மற்றும்

அரேபிய

மொழிகளைத்

தவிர

பாச்ச,

காண்டோனிஸ், செருமன்,
ஹக்க, இத்தாலியன், மாண்டறரின்,
போலிஷ் பஞ்சாபி, உருசியன்
சிந்தி ஆகிய மொழிகளைத்
குற்போது பேசுவோர் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு. 7972 ஆம்
ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் மூலம் அறிய முடியாத
மொரீசியஸ்
நாட்டின் மொழிச் சூழமைவு 1983 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்
மூலம் நமக்குக் இடைக்கிறது. மொத்தம் 63 மொழிகள் வழங்கும்

பன்மொழி நாடாக இச்சிறிய தீவு விளங்குகிறது.
இருந்த
போதிலும்
மிகச் சிறுபான்மை
மொழிகளாக
வழங்குபவை
மேன்மேலும்
எண்ணிக்கையில்
தேய்ந்து
போகின்றதையும்,
பெரும்பான்மை மொழிகள் தத்தம் மொழி இனக் கு ியீட்டைக்
காப்பாற்றிக் கொண்டு அதன் மூலம் பெற முடிகிற அரசுச்
சலுகைகளைப்
பெறுவதோடு தத்தம் மொழிகளையும் போட்டி
போட்டுக் கொண்டு

வளர்த்து வருவதையும் பார்க்கிறோம். சீனம்

முதலாக உருதுமொழி ஈநூகப் பத்து மொழிகளை 1972 ஆம்
பேசிய மக்கள் எண்ணிக்
அண்டு கணக்கெடுப்பின் போது
கையையும் 1983 ஆம் ஆண்டு

கணக்கெடுப்பின் போது பேசிவந்த
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ம
ஜக க் ம்
மொழிக் குடும்பங்கள்
மொரீசியஸ்
கூறப்படும் 33
சேர்ந்தவை. அவை

மக்கள்தொகைக்
மொழிகள்

கணக்கெடுப்பு

ஆறு

மொழிக்

அறிக்கையில்

குடும்பங்களைச்

1. இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பம்

(Indo-European family)
2. இந்தோ அரிய மொழிக் குடும்பம்
(Indo-Aryan family)
௮. திராவிட மொழிக் குடும்பம்

(Dravidian family)
4. செமிட்டிக் மொழிக் குடும்பம்
(Semitic family)
5. ன திபெத்திய மொழிக் குடும்பம்.

(Sino-Tibetan family)
6. a Ifes மொழிக் குடும்பம்
(African family)
இந்தோ

ஐரோப்பிய

மொழிக்

குடும்பத்தின் முக்கியமான

மொழிப் பிறிவுகளாகச் செருமானிக் (ளோமாம்), ரொமான்ஸ்
(0௦௨௧௦9), - ஸ்லாவிக். (512710) ஆகியவை கருதப்படுகின்றன.
மொரீசியசில்

மொழிகளை

வழங்குகின்ற இம் மூன்று பிரிவுகளின் &ழ் ஒன்பது

அடக்கலாம்.
இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகள்

[

செருமானிக்
1. ஆங்கிலம்

2, காக்னி

.

ரொமான்ஸ்

ஸ்லாவிக்

_. 3. பிரஞ்சு

2. ஸ்லாவிக்

2 இத்தாலியன்

2. உருசியன்

3. டச்சு

3. ஸ்பானிஷ்

3. போலிஷ்.

4. செருமன்

4. மொறீசியன்சிரியோல் —
5. ரீயூனியன் கிரியோல் »-

"இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பத்திற்கு அடுத்தாற்
இந்ே து
»

மொரீசியசின் 33 மொழிகளுள் பத்து (மொழிகள்
ee

eons

53
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இணையான செல்வாக்குடன் விளங்குகிறது. இன்று மொரீசியசில்
தனியொரு மொழியாகும் தகுதியை நோக்கி இம்மொழி வளர்ந்து
வருகிறது என்றால் மிகையில்லை.
தமிழும்,
தெலுங்கும் இராவிடமொழிக்
சேர்ந்த தென் திராவிட மொழிகளாகும்.

குடும்பத்தைச்

திராவிட மொழிகள்
தென் திராவிட மொழிகள்
7. தமிழ்
2. தெலுங்கு

தென்செமிட்டிக்

போன்ற

இம்மொழி

மொழிகளுள்

ஐந்து

நாடுகளில்

பேசப்பட்டு

குடும்பத்தின்

மொழிக்

செமிட்டிக்

அரேபியம்

ஓன்று.

அரேபியா,

கோடிக்கும்

வருகிறது.

இது

ஈராக்

எகிப்து

மேற்பட்ட

மக்களால்

இஸ்லாமிய

சமயத்தின்

மொழியாகவும் திரு குர் ஆனின் வேதமொழியாகவும் விளங்கு
களைமொழியாகக் கொள்ளப்படலாம்.
இறது. முஸ்லிம் இதன்

ஏனெனில்

தென்செமிட்டிக்

மொழிகளில்

முஸ்லிம்

என்றொரு

மொழி குறிக்கப்படவில்லை.
மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பில் சீனர்களின் மூதாதையர்
னம், மாண்டரின்,
குறிப்புத் தரப்பட்டுள்ள
'மொழிகளெனக்
திபெத்திய
சன
நான்கும்
ஆகிய
ஹக்கா
காண்டோனிஸ்

மொழிக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை.
சீன திபெத்திய மொழிகள் .
7. சீனம்
2. மாண்டரின்

3. காண்டோனிஸ்
4. ஹக்கா

மல்காசெ
=

- ஆப்பிறிக்காவின்

ஆப்பிறிக்க
கிழக்குக்

மொழிகளுள்

ஒன்று.

கடற்கரையோரத்தில்

இது

இந்துமாக்

லில் அமைந்துள்ள மலகாசி குடியரசில் (042122 120110)

.:
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- வழங்கும் மொழியாகும். இது இத்த்தாளேசயன் @q@ (Indonesian
: Group) வைச் சார்ந்தது.

மண்டே மொழிகளுள் (Mande Languages) மாலெங்கே(Malinke-Bambara) aai@Qor@ மொழி உள்ளது.
பம்பாரா
இம்மொழியும்
வேறு
- செனகால்
கேம்பியர,

சில மொழிகளும்
போர்ச்சுக்கே,

மோறிட்டானியர,
கனே,
மாலி

அப்பர்வோல்டர், நைஜர், லைலீரியா, நைஜீரியா ஆகிய

- பேசப்படுவதாக
_ 3,700,000

குறிப்புகள்

மக்களால்

உள்ளன.
த டடம

நாடுகளில்

இவற்றுள்
தாக

பம்பாரா

Gung

Apu

குறிப்பிடுகிறார்.

கட

பம்பாரா

இந்திய

மொழிகளுள்

ஏதாவதொன்றைச்

_ ததா அல்லது ஆப்பிறிக்க மொழிகளைச்

உள்ளது. இம்மொழி

சேர்ந்ததா

சேர்ந்

என்ற ஐயம்

ஆப்பிரிக்க மொழிகளுள் ஒன்று. ஆப்பிறிக்க

மொழிகளில் முதல் எழுத்துச் சான்றாகக் கருதப்படும் அரேபிய
எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்ட சில ஆப்பிரிக்க மொழிச் சொற்கள்
பம்பாரா (8ம்) மொழிச் சொற்கள் எனச் சில ஆப்பிறிக்க
- மொழியிலறிஞறர்
கருதுகின்றனழ். ௫.பி.10 அல்லது 17 ஆவது
- நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஆப்பிறிக்கச் சுவடிகளில் சில பன்று
(Bantu) மொழிச் சொற்கள் காணப்படுகின்றன என்றும், அச்சொற்
களே பழைய ஏடுகளில் காணப்படும் சொற்களென்றும் கருதுவர்
Sig

எதுவாக இருப்பினும் பம்பாரா ஆப்பிரிக்க மொழிகளுள்

ஒன்று என்பதில் ஐயமில்லை.

பம்பாரா

“மொழியும்

மொழியைப்

போலவே

பாச்சா

- என்ற

ஆப்பிரிக்க மொழிக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததோ என

ஐயம் தோன்றலாம்.
மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அறிக்
_ கையோ அல்லது மொரீசியஸ் மொழிகளைப் பற்றி எழுதப்பட்ட

மொழிச் சூழமைவு
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ஆப்பிரிக்க மொழிகள்
7. மல்காசெ
2. பம்பாரா
3.பாச்சா

1983ஆம்

ஆண்டு

அறிக்கையின்படி

மக்கள்

மூதாதையர்

தொகைக்

மொழி

என

கணக்கெடுப்பு
மொரீசியர்களால்

குறிப்புத் தரப்பட்ட 33 மொழிகள் எந்தெந்த மொழிக் குடும்பங்
களைச் சேர்ந் தவை என்பதைப் பார்த்தோம். இம் மொழிகளுள் 22
மொழிகள் மட்டுமே கருத்துப் பரிமாற்றத்துக்காக அன்றாடம்
பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் மொழிகளாகும். இம் மொழிகளைத்
தொகுத்து

மொழிக்குடும்பம்

வாரியாக

வகுத்துப்

பார்ப்போ

மேயானால் பலமொழிக்குடும்பங்களைச் சார்ந்தமொழிகள் பேச்சு
வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் இல்லாததை
அறிய முடியும்.
இம்மொழிச் சூழலைக் கீழ்வருமாறு காட்டலாம்.
நந்தோ ஐ ஐரோப்பிய மொழிகள்

செருமானிக்
மொழிகள்
1. ஆங்கிலம்.

1.ஆங்கிலம்

ரொமான்ஸ்

ஸ்லாவிக்

மொழிகள்

மொழிகள்

1. பிரஞ்சு.

1. உருசியன்

1.பிரஞ்சு

2. செருமன்

2.இத்தாலியன் 2,இத்தாலியன்

3. டச்சு

3.--

3. ஸ்பானிஷ்

9.--

4. காக்னி

4, —

4. கிரியோல்

4,கிரியோல்

5. ரீயூனியன்

5.--

2. செருமன்

:

2.போலிஷ்

2. போலிஷ்

3. ஸ்லாவ்

3. --

கிரியோல்

இந்தோ ஆரியமொழிகள்
7.சமஸ்கிருதம்

poe

2. வங்காளம்

es

3: மராத்தி

3.மராத்தி

4. குஜராத்தி ...

a

_ 5,கச்செ

1. உருசியன்

es

்

மொழிச் சூழமைவு

மொழிக் கொள்கைகள்
மொரீசியஸ்

குடியே (நியவர்களின்

நாடு. . இம்
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மண்ணிலே

பிறந்து
வளர்ந்த இனமென்று எவருமில்லை. இச்சிறிய. தீவில்'
வந்தேறிய
பல்வேறு இனமக்கள் பல்வேறு மொழிகளுடன்
வந்தனர். இவர்களின்
வரலாறு
கிட்டத்தட்ட முன்னூறு.
ஆண்டுக்காலமே.

இக் குறுகிய கால

வரலாற்றில் சில மொழிகள்

வழக்கொழிந்து போயின. இருந்தாலும்
இன்று பல மொழிகள்
வழங்கும் நாடாக மொரீசியஸ் விளங்குகிறது. பல மொழிகள்
வழங்கும் ஒரு நாட்டில் மொழிக் கொள்கை தெளிவாக வகுக்கப்பட
வேண்டும். பொருளாதார
மற்றும் அரசியல் கொள்கைகளை
வகுப்பதில் எவ்வாறு ஓர் அரசு மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட
வேண்டுமோ அவ்வாரே ற மொழிக் கொள்கையை வகுப்பதிலும்
செயல்பட
வேண்டும். மொழிக்கும் சமுதாயத்துக்குமிடையே
யுள்ள உறவ,
மொழியைப் பற்றிய மக்களின் மனப்பாங்கு
சமுதாயத்தில் மொழிகள் பெற்றிருக்கும் அந்தஸ்து ஆகியவற்றை
முக்கியமாக

ஆராய்ந்து

மொழிப்

பிரச்சினைகளுக்குத்
ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க

தீர்வகாணும்

வகையிலே

எல்லோரும்

கொள்கைகள்

வரையறை

செய்யப்பட வேண்டும்.

.இவ்வணுகு

முறையில் உணர்ச்சிக்கு இடமளித்து விட்டாலோ அல்லது ஒரு
மொழிக்குச் சாதகமாக நடந்து விட்டாலோ மொழிக்கொள்கை
புறக்கணிக்கப்படுவது மட்டுமின்றிப். பிரச்சினைகள்
மக்களால்
குலைத்துவிடும்.
அமைதியைக்
நாட்டின்
விசுவரூபமெடுத்து

மொரீசியஸ்
நூலின்மேல்

ஒரு வளரும் நாடாக
Buus OG

இருப்பதால் இம் முயற்சி

ஒப்பாகும்

இருந்தாலும் மொரீசியஸ் அரசு இம்

என்பதில்

ஐயமில்லை.

முயற்சியில் இன்று வெற்றி

பெற்றுள்ளது என்றே கூறவேண்டும்.

பொதுவாக.

எந்தச்

சூழலில்

மொழி

பிரச்சினையாக

உருவாகும்: என
எதிர்பார்க்கப்படுகிறதோ அச்சூழலில் மொழி
முரண்பாடுகளைத் . தவிர்க்கும் வகையில் அரசுச் சட்டத்தின் Sip

மொழிக் கொள்கைகள்.

நீதிமன்றம், அரசு.

உருவாக்கப்படுகின்றன. நாடாளுமன் நம்,

அலுவலகம், கல்வித்துறை. செய்திப் பரவல்

தொடர்புச் சாதனங்கள்

ஆகியவற்றில்

மொழிப்

பிரச்சினைகள்

வனி:

லக்
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மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

எழும்.

பிரச்சினைகளைத்

இம்மொழிப்

கொள்கைகளை

மொழிக்

தவிர்க்க

: மொரீசியஸ் அரசு வகுத்துள்ளது.

_ தாடாளுமன்றத்தில்
மொழிகளைப்

5

ie

்

ஆங்கிலம்,

பயன்படுத்த

இருந்தாலும் அன்றாட

பிரஞ்சு

அரசுச்சட்டம்

ஆயெ

இரு

இடமளித்துள்ள து.

நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் ஆங்கலைத்

திலேயே நடைபெறுகின்றன. நாடாளுமன் ற உறுப்பினர்
களுள் 95
விழுக்காட்டினர் ஆங்கெைத்தலேயே பேசுகின் றனர். நாடாள
ுமன்ற
நடவடிக்கைகளைப்
பொறுத்தவரையில் புதியதொரு மொழிக்
கொள்கை உருவாக்கப்படுமேயானால் இம் மொழிக ளோடு
வேறு

சில மொழிகளும் - குறிப்பாகக் கிரியோல் மொழியும் போறஜ்புரியும்

இடம்
பெறலாம்.
- இன்றும் ஓரியோல்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிட த்தக்கது.

அவ்வப்போது

அரசு அலுவலகங்களில்
ஆங்கிலம்
ஆட்சிமொழியாகப்
பயன்பாட்டில் உள்ளது. அலுவலகப் பணிகளுக்கு ஆங்கிலம் அடிப்

படைத் தகுதியாகக்
துவரையில்

கருதப்படுகிறது. நீதிமன்றத்தைப் பொறுத்

ஆங்கலத்தோடு

பிரஞ்சு

மொழியின்

பயன்பாடும்

அனுமதிக்கப்படுகிறது. நெப்போலியன் சட்டவிதிகளும்,

நடைமுறைகளும்

பிரஞ்சுமொழியில்

இருப்பதால்

சல அரசு

பிரஞ்சு

- மொழியின் ஆதிக்கம் தாங்கிக் கொள்ளப்படுக றது.

....
-.
இ

கல்வித்துறையில் .: ஆரம்பக்கல்வி
தொடங்குவதற்கு
முன்னரும், ஆரம்பக்கல்வியில் மூன்றாம் வகுப்பு வரைக்கும் கீழை
மொழிகள் முக்ய
இடம் பெறுகின்றன. இம்மொழிகளோடு
ஆங்கிலமும் பிரஞ்சுமொழியும்
கற்பிக்கப்படுகின்றன. மூன்றாம்

. வகுப்புவரை குழந்தையின் தாய்மொழி
_ சுற்றுப்புறச் சூழலில் பேசப்படும்

கயாளப்பட வேண்டும் என்று
ou பயா)
கலைக்

ல

மொழி

அல்லது குழந்தையின்
பயிற்று மொழியாகக்

பள்ளிக் கலைத்திட்டம் (64001

வற்புறுத்துகிறது. . நான்காம்
வகுப்பிலிருந்து
ம் வரை ஆங்கிலம் பயிற்றுமொழியாக இருக்கும்.

£ற் கல்வியில் கரியோலும் போஜ்புரியும்

மொழிச் சூழமைவு

Population by languagel/usually spoken and sex
Language
usually spoken

Total population
Arabic
Bhacha
Bhojpuri
Cantonese
Chinese
(760016
English
French
German

Gujrati

Hakka

Hindi

Itlian
Mandarin
Marathi

_—_ Both sexes

Male

Female

966,863

481,368

485,495

1,813
50
197,050
84
4,707
521,950
2,208
36,048
25

31.

2240.

11114

35
116
12,420 ©

900
27
059...
39
2,391
261,571
983
16,800
13

245
615

913
23
99,459
45
2,316
260,379
1,045.
19,248
12

286

634

552

55,656

18
= 6t
6,205

#7
55
6,215

Polish

96

44

52

Punjabi

ibe

oe

29

Russian
: ஒரம்
Tamil
Telegu
Urdu
- Other2/
Not stated

20

9

12

52
35,646
15,364
23,572
175
2,636

26
17,473
7,561
11,745
83
1,458

26
18,173
7,803
11,827
92
at 178

1/ The language currently or most often spokes by the individual at
home
2/ Twenty-five in number. Each spoken by less than 20 persons Population Census Report, 1983, Mauritius.

Oe
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தேசியச்

- சமுதாய மொழியியல் உருவரைவு
தேசியச் சமுதாய மொழியியல் உருவரைவு என்பது பல்வேறு
அட்டவணைகளும் வகைப்பாடுகளும் அடங்கிய தேசிய அளவிலான

மொழிச் சூழமைவு

பற்றிய சருக்கம். இச். சமுதாய. மொழியியல்

உருவரைவில்
மொழிகள்
காட்டப்படுகின் Deer.

ee று.

வகைகளாகப் -

-பிறித்துக்
oe

1. பெருநிலை மொழிகள் (1,12)07 அ...
2... இறுநிலை மொழிகள் (141107 1ஊஜ2265)- *

3. சிறப்புநிலை மொழிகள். (Languages of ‘special statis)
ஃபெர்குசன் (Ferguson) Gsfw
மொழியியல் . so

துவதற்குச். சில

as

ரர
1.

ஒரு
மொழி
வேண்டுமானால்

“மொழி

oe

கூறுகளைக் 'குறிப்பிடுகிறார..

ஏ தாவ து ஒன் are
ஒரு

இச் சமுதாய

மொழிகளை இவ்வாறு

அடிப்படைக்

எடுத்துக்காட்டாக
வகைப்படுத்தப்பட

அளவிலான

ர

பெருநிலை “மொழியாக
அம்மொழி
கீழ்வரும்

StooGs. க வேண்டும்.
cnc Gai

25

விழுக்காட்டினருக்கு மேலான_ மக்கள். தொகையினற்லோ
அல்லது 1,000,00086 மேற்பட்ட மக்களாலோ தாய்மொழி
போலப் பேசப்பட்டு . வருமேயானால்.

மொழி. என்று ரதன் அல்லது

:

அதனைப்

பெருநிலை

தேசியச், சமுதாய மொழிபிபல் உருவரைவு அகர

சிee

ale

Pe

es கொள்ளலாம்.

ee மக்கள். 0 தானவன்
4. உள்நாட்டில் ஒரு
ட்ட
பொது மொழியாக ஒரு மொழி வத்ங்குமேய்களால் ௮
சிறப்புநிலை
யாகத் கொள்ளலாம்.

5.

Gur

குறிப்பிட்ட end Genito

ஒரு

போல

: நிலைமொழி

பெரு

enters

வழங்குமேயானால் - அம் ல

ஆ

சிதப்பு நிலைமொழி எனலாம்.

கூறுகளின்

் Amina

” ஃபெர்குசனின்

... அடிப்படையில்

மொரீசியசின் மொழிச் .. சூழமைவைச்- சுருக்கமாகச்
மொழியியல் உருவரைவில் அமைத்துக் காட்டலாம்.
- ஃபெர்குசனின் இரண்டாவது

- மொரீசயசின்

சிறப்புக் கூற்றின்படி அவை

பெருநிலை. மொழியாகும்.

சட்டத்தின் மூலம் ஆட்சி (மொழியாக
"இன்று.

-நாடாளுமன்றத்திலும்,

சமுதாய

இம்மொழி

அரசியல்

அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது.

அலுவலகங்களிலும், நீதிமன்றங்

களிலும்,
ஆட்சிமொழியாக ஆங்கிலம் இருந்து
வருகிறது.
மட்டுமல்லாமல். . ஃ&பெர்குசனின் . மூன்றாவ து
சிறப்புக்கூறும்

இம்மொழிக்கு உண்டு. மொரீசியஸ் நாட்டின் 50 விழுக்காட்டுக்கு
"மேலான
:

மேனிலைப்பள்ளி மாணவர்களின்

அனக்குக்றது!

கட்டர்

Lite

கல்விமொழியாக

இது

476

ட் ஆங்கில தை தப்போல் . 'இிரியோல்கள்'

எனப்.

பொதுவாக

ae அழைக்கப்படுகின்ற ஆப்ரோ மொரீசியர்கனின் தாய்மொழியாகிய
கிரியோலையும்

பெருநிலை

. மொழி

.

எனலாம். . ஆனால்,

மொரீசியஸ். நாட்டின் ஆட்சிமொழித்
ஆங்கலத்தைப்போல்
. தகுதியே கல்வித்திட்டத்தில் : இடம்பெறும் தகுதியோ இம் - மொழிக்கு இல்லை. இவற்றுக்கு மேலாக மொரீசியஸ் மொத்த
மக்கள்
மக்கள் தொகையில் 50 விழுக்காட்டுக்கும். மேலான
அன்றாடம்
இம்மொழி
போல
தாய்மொழி
ல்.
. . -தொகையினரா
இம்மொழியை _- மூதாதை.
அதாவது,
E பேசப்பட்டு. வருகிறது.
377. பேர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இத்தொகை .
ச் |
ட.
22 ல் மக்கள்... Perea: 25

_யர்மொழி
ட

என

280,

542 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
மட்டுமின் நி இம்மொழியை அன்றாடம் பயன்படுதீதுவோர் 52 7,
950 பேறாகும்...
ஃபெர்குசன்
பெருநிலை
மொழிகளை
[1௮
என்று
கு .நியீட்டால் - குறித்துக் காட்டுவார். அதன்படி. மொறிசியசின்
இரண்டு பெருநிலை

மொழிகளான

கிரியோலையும் உருவரைவில்

ஆங்கிலத்தையும் மொரீசியன்

21,135] எனக் குறித்துக் காட்டலாம்.

போஜ்புரி -சிறுநிலை மொழிகளுள் ஒன்றாகும். இம்மொழி
COUT GENT அளவுகோலின்படி. மொரீசியஸ் தீவின் மொத்த
மக்கள் தொகையில் 25 விழுக்காட்டினருக்கு மே ற்படாமல், அதே
நேரத்தில் ஒரு இலட்சத்துக்கும்
அதிகமான போஜ்புறிகளால்

அன்றாடம் பேச வருவோர்

எண்ணிக்கை 197, 050 ஆகும்.

௫தாகையில்

ன்

logs குமக்கள்

25 விழுக்காட்டுக்கும் GD றவு.

இந்தி மற்நொரு சி றுநிலை மொழி. இம்மொழி. 208, 450
பேரால்
. மூதாதையர்மொழி
என : மக்கள்தொை கக்
கணக்கெடுப்பில் குறிப்பிடப்
பட்டாலும் இதனை அன்நாடம்
பேசவருவோர்

எண்ணிக்கை

77 1) “784

பேர்

மட்டுமே.

போஜ்புரியைப் போல் 25 விழுக்காட்டினருக்கு மேற்படாமல் அதே
நேரத்திதில் ஒரு இலட்சத் துக்கும் ௮ 'திகமான! இ ன ர.
இம் மொழி பேசப்பட்டு soe ற து. ்
:
4
ர

ணவ

மொழிகளையும்

L min

சமு.தாய. மொழியியல்

த

என்ற

ட போல்.

குறியீட்டால் குறிப்பிடுவார்.

உருவரைவில்

வைக் €ழ்வரும் வாய்ப்பாட்டில்

இம்மொழிகளின்
2...

ges apt

ones
காட்
ய” ஞ்es oe

9.

கட

வல

aoe ie

'சூழமை

/

பேசப்பட்டு வ௬௫ றது. இம்மொழியை

Se

- மொழி

தணக

அம் SansaPhas

எனலாம் என்கிறார் ஃபெர்குசன். ஈழத்தில்

|

புத்த
|
சமயச் .

சடங்குகள் பாலிமொழியில் நடத்தப்படுகின்றன. இம்பெ-ழியைப் ்
த்த
சமயத் . துறவிகள் அற்றுப்
இதிகாசங்களைக் Ee
கற்கின்றனர்.

-இிறப்புநிலைமொழி.

பாலிமொழி இலக்வெ, 3
இம்மொழி ...is ஈழத்தின்.

இதைப்போலவே, Quer

மும் ௮ரேபியமும் சிறப்பு. நிலை

Au

௪சமஸ்:

மொழிகளாகும். இந்து

கி

தன

சமயச்சடங்கு மொழியாக. மட்டுமின்றி வேதம் மற்றும் இதிக 7
- மொழியாகவும்

aes

சமஸ்கிருதம்

ante

- தத்த டடத

இம் ர்

வருகிறது.

இன்று

கற்று.

]

தேசியச் சமூதாய மொழியியல் உருவரைவு 345

1. gry

Gump

சமுதாயத்தின்

தகுநிலைபெறா மொழி.

Ze தகுநிலை மொழி
தாய்நில மொழி.

(Vernacular

V)

:

@@G

(Standard S) : தகுநிலை

மக்கள்

பெற்ற

ஒரு

3. செவ்வியல் மொழி (002108 0) : பேச்சுவழக்கற்று இறந்து
போன தகுநிலை மொழி.
4. பிட்ஜின் மொழி (1102 1) : ஒரு மொழியின் சொற்
களஞ்சியமும் மற்றொரு மொழியின் இலக்கண அமைப்பும்
இணைந்த ஒரு கலப்பு மொழி.

5. இறியோல் (072016 1$) : ஒரு மக்கள் சமுதாயத்தின் தாய்
மொழியாக மாறிவிட்ட ஒரு பிட்ஜின் மொழி.

ஸ்டுவர்ட்டின்
இந்த
வகைப்பாட்டின்படி . இன்னும்
வகைப்படுத்தாத 717 மொழிகளை மொரீசியஸ் தேசியச் சமுதாய
மொழியியல் உருவரைவில்

இத்தாலியன்

போன்ற

போலிஷ் போன்ற

வகைப்படுத்திக் காட்டலாம். செருமண்,

ரொமான்ஸ்

மொழிகளும்,

ஸ்லாவிக் மொழிகளும்,

குஜராத்தி

உருசியஷ்,
பஞ்சாபி,

. சிந்தி போன்ற இந்தோ ஆரிய மொழிகளும்,
மாண்டறிண்,
காண்டோனிஸ், ஹக்கா போன்ற சீன திபெத்திய மொழிகளும்
தகுநிலை மொழிகளாகும். இம்மொழிகளைத் தவிர பாச்சா என்ற
ஆப்பிரிக்க மொழி தகுநிலைபெறாத் தாய்நில மொழியாகும்.
இம்மொழிச் சூழமைவைக்
கீழ்வரும் வாய்ப்பாட்டின் மூலம்
காட்டலாம்.

(2).

ட்ட ் (105) + (2 ர

. இவ்விரு 'வாய்ப்பாடுகள் (7, 2) மொரிகியகில் வழங்கும்
BRE ages Beira வகைப்படுத்திக் வாட்டு Oe,

. பெருநிலை மொழிகள் (aL maj)

23

்

a

முயற்சிகள்

“தேசியச் சழுதரத

மேலும்

இல.

மொழியியல் உருவரைவு.
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வகைப்பாடு

முறைகளின்

ஸ்டுவர்ட், . மொழிகளின் செயற்பாடுகளின்

அடிப்படையில்

இன்றியமையாமையை உணர்த்துகின்றன.

ஒவ்வொரு
மொழியின். முழுமையான விளக்கத்தைக் தேசியச்
சமு.தாய மொழியியல். . உருவரைவில் கொடுக்க முயற்சிக்கிறார்.
இதன்படி, மொழியின்
செய 'ந்பாடுகளை ஏழாகப் பிரிக்கிறார்.
அவை. ஒவ்வொன்றையும் சிநிய ஆங்கில எழுத்தில் கு
டல்
காட்டுவது அவர் வகைப்பாட்டின் மரபு.

2:

:

ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் சமுதாயம் தாம் வாழும் நாட்டில்

தம் குழுவைப் பிநர் இனங்காணும் வகையில் ஒரு மொழியை த்

ன

.

்

கருத்துப்

த்நற.த்துக்காகப் பயன்படு 'த்துவது;

௦
: சட்டத்தால். ஆட்சிமொழி
என See See
அலுவலகப்
பயன்பாட்டிற்கும் ஏனைய அரசு, கல்வி மற்றும்
ys இராணுவ நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்துவது;

4: உள் நாட்டிலேயே பொ துமொழியாக விரிவான கருத்துப்
; பறிமாற்றம் கருதிப் பயன்படுத்துவது;

ள்
ட்

: ஆரம்பப் பள்ளிக்கு மேல் பாடநூல்கள்
க
காகக்
ee துவது;
ee

_ சடங்குகளின்

பொருட்டும்

எழுதப்பட்டுக்

பரவலாகப்

பயன்படுத்துவது? .
1: அயல்நாடுகளோடு பரந்துபட்ட கருத் துப் பரிமாற்றம் ௧௬ த
அனைத்துலக நிலையில் பயன்படுத்துவது;
: S: பள்ளிகளில் ஒரு TRACE nacre: பரவலாகக் கற்பது.

Ciieo seine. ©:
மொழியின் பொதுவான
ஏழு.
செயற்பாடுகளின்
அடிப்படையில்
மொரீசிய௫ல்
வழங்கும்
கச
இன்னும். படபட
ப்குத்து
eg aes ma

é

ட்
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இம்மொழியின் பிற சிறப்பான செய ,ற்பாடுகளாகும்.
எனவே
. இச்செயற்பாடுகள்.
அனைத்தையும்
.
காட்டும்.
வகையில்

இம்மொழியை 5203615 எனக் குறிக்கலாம்.

்

மொரீசியன் கிறியோல்- ஓர் இன த்தின் குறியீடாகவும் தீவின்
பொதுமொழியாகசவும் விளங்குவ 'தால் அதனை
என்று எழுதிக்
காட்டலாம்.

இந்தி மு தலான தமிழ் தெலுங்கு மராத்தி ௨௫
ஆகிய

மொழிகள்

அரேபியமும்

பள்ளிகளில்

பாடமாகக்

சமஸ்கிருதமும்

படுத்தப்படுகின்றன.

வேத

மாண்டறின்

கற்பிக்கப்படுகின் றன.

சமயச் - சடங்குகளுக்காகப்
மொழிகளாகவும்

பயன்

விளங்குகின் றன.

அரேபியம் சமஸ்கிருதத்தைவிட ம .ற்றொரு வகையிலும் சிறப்ப
ு
நிலை மொழியாக. விளங்குக றது. -.. இஸ்லாமியர்களின் இனக்
குறியீடாகவும் இம்மொழி ௧௫௬ ,தப்படுகிறது.
எனவே, இவ்விரு
மொழிகளையும் ஸ்டுவர்ட்டின் வகைப்பாட்டின்படி முறையே $ஜ
என்றும், ரே என்றும் குறிப்பிட்டுக் காட்டலாம். இந்தி முதலான
ஆறு மொழிகளை $ஐ எனக் குறிக்கலாம்.
போஜ்புரி மொரீசியன் ரெயோலைப்போல இன்னும் தகுதிலை
பெநா மொழி.ஆனால், போஜ்புரிகளை இனங்காணும் குறியீடாக
இன்றும் இம்மொழி செயற்பட்டு வருகிறது.

மொரீசியசின் இக்மொழிச் சூழமைவைத் தேசியச் சமுதாய
iY மொழியியல்
அஉருவரைவில் கீழ்வரும் வாய்ப்பாடுகளின் மூலம்

- தொகுத்துக் காட்டலாம்.

2 7 ச

(a)

0...

்

2L maj + 2L min + 8Lspec.

wi

(IS + 1K + (1V + 1S) + (IC #78)

(Sgoweis + Kew) + (Vg + Ses)+
(Cr + 1Sgr+ 1Sgeis + 5 Ses).

௩)

10 = (108) +(1)
sacernoea ௮ de
we
க்க லல பகலும்
ஆட்டா

்
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மொழிச்
சூழமைவைத்
தேசியச்
சமுதாய
மொழியியல்
உருவரைவில் மேலே கண்டவாறு சுருக்கி வாய்ப்பாடு வடிவில்
காட்டீனோம். ஒப்புமைக்காக மட்டுமின் நி வேறுசில முடிவுகளைக்

கண்டெய்தவும் இத் தகவல்கள் துணை புரியலாம்.
(121

(1a)

=

2Lmaj + 2Lmin + 8Lspec.

்

(iS + 1K) + (1V + 1S) + (IC + 7S)

(1b)

- (Sgoweis + Kgw) + (Vg + Sgs)

ட்
(2) 21L

(2a)

Sgoweis
Kaw

Vg

+

(Cr + 1Sgr + 1 Sgeis) + (5 Sgs).
=

(148) + (6V) + GK).

(145g) + (6Ve) + (Kg)

1. ஆங்கிலம்

(செருமானிக் மொழி)

2..மொர்சியன்
கிரியோல்

.
( ரொமான்ஸ் மொமி)

3. போஜ்புரி

(இந்தோ ஆரிய மொழி)

Ss

&இந்த...

(இந்தோஆரியமொழி)

Cr
Syr

5. சமஸ்கிரு தம்
6. அரேபியம்

(இந்தோ ஆரிய மொஜி)
(செமிட்டிக் மொழி)

Sgeis

7. பிரஞ்சு

(ரொமான்ஸ் மொழி) =

8. தமிம்

(இராவிட மொழி) '

Sgs

9. தெலுங்கு

- (திராவிட மொழி)

72. மாண்டரின்
ES டச்சு"

. (சன திபெத்திய மொழி)
(செருமானிக் மொழி)

10. மராத்தி

Sg

(இந்தோ ஆரிய மொழி] -

74. செருமன்
75, இத்தாலியன்.

் 18. ஸ்பானிஷ்"

(ஸ்லாவிக் மொழி)

8. உருசியன்
ng. போலிஷ்

(ரொமான்ஸ் மொழி]
-.(ஸ்லாவிக் மொழி)

77. ஸ்லாவ்

:20. வங்காளம்

20

(செருமானிக்மொழி) .....
(ரொமான்ஸ் மொழி] :

்

9 (ஸ்லாவிக் மொழி)...
©

ன (இந்தோ

ஆரிய மொழி)

ae

21. குஜராத்தி... (இந்தோ ஆரிய மொழி] .
... 22 பஞ்சாமி .. . (இந்தோஆரிய மொழி,

23.969

இந்தோ ஆரிய மொழி)

மக்களால்
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. பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் இிரியோல்,

அன்றாடம்.

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு ஆகிய மூன்று மொழிகளுள் கிரியோலைத் தவிர
ஆங்கிலமும் .பிரஞ்சும் இச் சூழ்நிலைக்கு விலக்கல்ல. அனால்:
இவ்விரு மொழிகளுமே 1962 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக்
கணக்கெடுப்பு அறிக்கையின் மொத்த
எண்ணிக்கையிலிருந்து

1972. ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பில் கூடிப்.
ஆண்டு

கணக்கெடுப்பில்

மீண்டும்

பின்னர் 1983 ஆம்

கட்

அளவுக்குக்

1972

1983

7524-2200
53367
392240
289112
428434

2028
36048
521950

.

- குறைந்துள்ளன.

1962
ஆங்கிலம்
பிரஞ்சு
இிறியோல்
இப்

புள்ளி

விவரத்தின்படி

குறிப்பிட்டவாறு

மொத்த

ஆங்கிலமும்

பிரஞ்சும்

எண்ணிக்கையில்

மேலே

இறங்குமுகமாக

இருப்பதைப் பார்க்கநோம்.
தீனன் (02), ஆங்கிலத்தையும் பிரஞ்சு மொழியையும் சரியாகப் பேசுவதற்கு : நிரம்ப முயற்சி.
தேவை; இம்முயற்சி எதுவும் இன்றிக். கிரியோல் மொழியை மிக
எளிதாகக்

கற்றுக்.

கொள்ள

பள்ளிக்கூடம், : அலுவலகம்
இம்மொழியே

ஆங்கிலத்தையும்

என்கிறார்”.

- எண்ணிக்கை

அகிய

வழக்கிலிருப்பதால்

முன்னேற்றம்
பெரும்பாலான

முடிகிறது.

பிரஞ்சு
அடைய

எல்லா

அனைத்துலக

மொழியையும்
முடியம்

அத்துடன்

இடங்களிலும்
மொழிகளான

கற்றுச்

என்பதைத்

வீடு

சிறப்பான

தெதறிந்திருந்தும்

மொரறரீசியற்கள் கிரியோலையே பேசிவருகின் றனர்:

எனவே, ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழிகளின்
- வீழ்ச்சிக்குக்

கிரியோல் oP

ப

ட

. இருப்பதும் ஒரு காரணம் எனலாம்.
ஆங்கிலேயர்
்

இலிருந்து

..
.....

மொரீசியசை

்
ஆளத்

ர ரட்

காலத்

ஆங்கில மொழி ஆளும். வர்க்கத்தினரின் அடையாளச்

விளங்கி வருகிறது. ஆங்கிலம் 1840 ஆம் ஆண்டு —
சின்னமாக
ஆரம்பப் பள்ளியில் பயிற்றுமொழியாக அறிமுகம் ஆனது. இது
விரிவாகப் பின்வரும் பகுதிகளில் பார்ப்போம்... 7847 இல் 3
குதித்து
நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள்: அனைத்தும் ae
மொழியில் :

= po

Gp ஆரம்பித்தன.

0 தொடரந்து,

டவல் சத

:

கிய

“சியி மொழிச் சூழமைவுக்கு. ஏற்ற.

Burrs
idles
£ல்லா இனத்தவராலும் கருதப்
டது: எந்தப் பெரும்பான்மை
இனத்தவரின் “தாய்மொழி

வும்

ஆங்கிலம்

இல்லாதிருந்தது அதன்

னுகூலமாக. "இருந்தது.

டுகளில்

ee

௮

வளர்ச்சிக்கு.

அன்றைய அநேக. ஆங்கிலக்

BeBe

ப

் oe

D

ர. ட் படம் ee

ering.

மொரீசியசில்
வழக்கும்
வ
Susur ons
தாதிகள். ட்

காலனி

ஆனால்,

இத்

pee

ட்
a

மொரீசியன்
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ஆ:

கிரியோல்

மொரீசியன்
கிரியோல்
ஆங்கிலத்தைப்போல்
மற்றொரு
பெருநிலை
மொழியாகும். இது மொரீசியஸ் இறியோல்களின்
தாய்மொழி. 'கிறியோல்' என்ற சொல் பதினெட்டாம் நூற்றாண்
டின் முற்பகுதியில்
மொரீசியஸ் நாட்டில் பிறந்த பிரஞ்சு
வமிசாவழியினரைக்
குறித்தது.
இக்காலத்தில் மேற்கிந்திய
நாடுகளில்
ஸ்பானிஷ்
அமெரிக்காவில்
வாழ்ந்து
வந்த
ஐரோப்பிய வமிசாவழியினரைக் குறிக்கும் சொல்லாகவும் இது
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் இன்று மொரீசியஸ் நாட்டைப்
பொறுத்தவரையில் ஆப்பிறிக்கர் மற்றும் இந்தியர், ஐரோப்பிய
வமிசாவழியினரோடு கலந்ததால் உருவான கலப்பின மொரீசியஸ்
மக்களைக் குறிக்கிறது. பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்
டுகளில்

'திரியோல்கள்'

வழியினர் இன்று

என

அழைக்கப்பட்ட

பிரஞ்சு

வமிசா

பிரஞ்சு மொரீசியர் (Franco-Mauritians) eres ay

அழைக்கப்படுகின் றனர்.

ஆரம்பக்
பியற்களுக்கும்

காலத்தில்

ஆப்பிறிக்கர்களுக்கும்.

- குறிப்பாக

பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கும்

ஐரோப்
இடையே

நிகழ்ந்த இரத்த உறவால் பிறந்த மக்களைக் 'திரியோல்கள்' என்று

அழைத்தனர். . ஆயிரத்து
காரர்கள்

மொரீசியஸ்.

முற்பட்டனர்.

எழுநூற்று
தீவில்

இருபதுகளில் பிரஞ்சுக்

நிலையான

எனவே, ஆப்பிறிக்க௱,

அரசை

மடகாஸ்கர்,

.நிறுவ

மொசாம்பிக்

நியூகினியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து கரும்புத்
தோட்டங்களில்
வேலை. செய்வதற்காக அடிமைகளைக் கொண்டு
வந்தனழ்.
அக்காலத்தில்
கைக்கு

பிரஞ்சுக்காரர்களிடையே

நிகராகப்

பெண்கள்

மிகக்

பெண்களின்

குறைவாக

ஆண்களின்

எண்ணிக்கை

இருந்ததால்

எண்ணிக்

இல்லை.

ஆப்பிறிக்கப்

பிறஞ்சுப்

பெண்

அடிமைகளோடு பிரஞ்சுக்காரர்கள் உறவு. கொள்வது தவிர்க்க
முடியாததாகஇயது. நுவார் (Noir) சட்டம் :பிரஞ்சுக்காரர்கள்
ஆப்பிரிக்கப் பெண்... அடிமைகளைத் . திருமணம்
செய்து

கொள்வதைக் தடை செய்தது. இருந்தபோதிலும் பெரும்பாலான
பிரஞ்சுக்காரற்கள்
. ஆப்பிரிக்கப் பெண்களைத் தம் ஆசைக்கிழத்

இகனாக வைத்திருந்தனர். இவ்வுறவின் விளைவாகப் பிறந்த
te

-. 356 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

-

குழந்தைகள் அடிமைத்தளையிலிருந்து
சாதாரண ஆப்பிரிக்க அடிமைகளுக்கு

ஓரளவுக்குச் சமுக அந்துஸ்தும்

விலக்களிக்கப்பட்டனர்.
இல்லாத சலுகைகளும்,

இக்குழந்தைகளுக்கு -அளிக்கப்

பட்டன.
சில குழந்தைகள்: கல்வி பெறும்
வாய்ப்பையும்,
ஐரோப்பியர்களிடமிருந்து சொத்து வசதிகளையும் பெ 'ற்றனர்.

. . ஆண்டுகள்

செல்லச்செல்ல

இவ்வினமக்களின்

எண்ணிக்கை

பெருயை து.இவர்கள் 'விடுதலை பெற்ற நிறத்தவர்” (466 0010076015)
என்று

அழைக்கப்பட்டனர்.

கூலி

: முறையின்

இத்தீவுக்குக்

18 34ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒப்பந்தக்

Erp இந்தியாவிலிருந்து

கொண்டு

வரப்பட்டனர்.

தொழிலாளர்கள்

இவர்: களது

வரவைக்

தொடர்ந்து பிற்காலத்தில்
இந்தியர் மற்றும் ' சனற்களுக்கும்
ஐரோப்பியர்களுக்கும் இடையே
உண்டான உறவு இவ்வினமக்
களின் எண்ணிக்கை மேன்மேலும் உயர ... வழிவகுத்தது. இக்

கலப்பின

மக்களும்

இன்று

கிரியோல்கள்

என

அழைக்கப்

படுகின்றனர்.

ஆக தொடக்கத்தில் ஆப்பிறிக்கர்களாக இருந்து ஐரோப்பியர்
இரத்த
என்றும்,

உறவால்

உருவான கலப்பின மக்களே இறியோல்கள்
பிற்காலத்தில் இந்தியர் , மற்றும்
அப்பிறிக்கற்,
ஆப்பிறிக்கர் மற்றும் ஐரோப்பியர், ஆப்பிறிக்கர் மற்றும் சனற்,

சீனர் மற்றும் ஐரோப்பியர்

எனப் பல்வேறாகக்

கலந்துபோன

- இரத்த உறவுகளின் விளைவாகப் பிறந்தவர்களும் கறியோல்கள்
என்றே அழைக்கப்பட்டனர் என்பதையும் அறிகிறோம். கறுப்பூ..

_ மஞ்சள் கறுப்பு, மஞ்சள், வெள்ளை, கறுப்பு வெள்ளை, மாநிறம் .
எனப் பல்வேறு மேனிவண்ணம் கொண்ட மனிதச் சமுதாயமாக
மொரீசியஸ் இன்று விளங்குவதற்கு இவ் வரலாற்றுப்
ர்
ட
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“கிறியோல்”. “என்ற
சொல்லை
ஒரு மக்கள். இனத்தையும்
டீ - அவ்வினம் பேசுகின்ற மொழியையும் குறிக்கும் பொதுச் சொல்லாக
் : ease

_ பார்க்கிறோம்.

அவ

இரியோல்கள்

என்பவர்கள்

பேசியதால்

மாழி 'கிரியோல்” என அழைக்கப்பட்டதா அல்லது
|

ன்ற 'மொழிவனைஎயப்

'

ன் இவ்லினத்தவர்

:
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பெயர்

மொழிக்கு

ஆனதா?.

மொழியின்

பொர் ' இனத்துக்கு

ஆன om?

'கிரியோல்' என்னும் சொல் உருவாகி வழங்கிய
பார்க்கும்போது

வரலாற்றைப்

இனத்தின்

பெயரே
மொழிக்கு
ஆ௫யுள்ளது
தெறியவரும். இரியோல் என்ற சொல் முதன்முதலாக
மேற்கிந்திய
.
நாடுகளிலும்,
ஸ்பானிஷ்
அமெரிக்கா
என்பது

விலும் மொரீசியசிலும்

கூடப்

பிரஞ்சு

குறிக்கும் சொல்லாக

விளங்கியது. இப்

பிரஞ்சு

பேசி வந்தனர்.

மொழியைப்

என்று

வமிசா

வழியினரைக்

பிரஞ்சு வமிசாவழியினர்
இன்று

இரியோல்

மொழி

அழைக்கப்படும்

மொழிவகை
ஆப்பிறிக்கர்களின்
வருகைக்குப் பின்னரே உருவான தாகும். எனவே, அப்பிறிக்கர்களின்
தொடர்பு
-பிரஞ்சுக்காரர்களோடு
ஏ ற்படுவதுற்கு
முன்னரே
பிரஞ்சு வமிசாவழியினர் கறியோல்கள் என்று ௮ை முக்கப்பட்டனர்.
ட

மொரீசியசில்
வரப்பட்ட

ஆப்பிரிக்க

நாடுகளிலிருந்து

அடிமைகள் பிரஞ்சு முதலாளிகளின்

வேலைக்காக

அமர்த்தப்பட்டனர்.

ஆப்பிரிக்க

அடிமைகளின்

கற்களுக்குப்

பிரஞ்சமொழி

சூழமைவில்

ஆளும்

தோட்டங்களில்

பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கு

மொழி

தெறியவில்லை;

தெறியவில்லை...

வர்க்கத்தினரின்

கொண்டு

- ஆப்பிறிக்

இம்மாதிரி

மொழியை

மொழிச்

ஆளப்படுபவர்

கற்பது வழக்கமான நடைமுறையாகும். ஆனால்
பிரஞ்சுமொழி
எந் க வகையிலும் ஆப்பிரிக்க அடிமைகளைக் கவரவில்லை. அடிமை
வாழ்க்கையில் மனம் நைந்துபோன இவர்கள் பிரஞ்சு மொழியைக்

கற்க எவ்வித ஆர்வமும் உந்தலுமின்றி இருந்தனர்.

அடிமை

வாழ்க்கைக்கு
மொழி
முக்கியமானதாக
அவர்களுக்குத்
தென்படவில்லை. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாகப் பிரஞ்சு மொழியின்
சிக்கலான
மொழியமைப்பைப்
புறிந்து
கொள்ளும் . திறன்

- அற்றவர்களாக ஆப்பிறிக்கர்கள் இருந்தனர். பிரஞ்சுக்காரர்களும்
அடிமைகள்

- விரும்பவில்லை.

பிரஞ்சுமொழியில்

தம் இனம்

பண்பாடு,

. பிரஞ்சுக்காரர்கள் எப்போதுமே

இந்திலையிலேதான்
- தேவை

பிரஞ்சு

அதிகமாக

மொழி ஆ௫யவற்றைப்

உயர்வாகப் போற்றி வந்தனர்.

அடிப்படைக்

காரணமாகப்

பேசுவதை

"கருத்துப்
இலக்கண

பரிமாற்றத்தின்
அடிப்படையில்

்

்
ள் உருவாகியது. . Ge
ள் அப்பிரிக்கர்களோ

ட்

நவகைமொழி இவ்விருவரிடையே
“மொழியைப்

ன

பிரஞ்ச்க்காரர்களோ

4...

ன

:

வ

த்தம்,
டண் க

ee

SD Da

பின்னர்
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தகதோட்டங்ரில் eas தொழிலாளர்களோடும்
ஐரோப்பியத்
தோட்ட
முதலாளிகளோடும் தம் கருத்துகளைப் பறிமாறிக்
கொள்வதற்கு இதுர்களுக்கு இம் மொழி எளிதாக அமைந்த து. பிற
மொழிகளை
ஐரோப்பியத்
தோட்ட
முதலாளிகள்
கற்க
இயலாமையும்,
மூன்வராமையும் இதற்கு முக்கியக் காரணங்
களாகும். பிற்காலத்தில் குடியேறிய தமிழர், தெலுங்கர், Fons,
- போஜ்புறிகள்,

சிந்தி

மற்றும்

உருது

மொழிக்காரர்கள்

ஆகிய.

அனைத்து
மக்களின்
சந்ததியினரும்
இம்மொழியைத்
தாய்மொழிக்கு இணையாகக் கற்று வரலாயினர். சில அரசியல்
பொருளாதார

மொழிகளை
குவர்க்குக்

சமூகக்

காரணங்களினால்

தத்தம்

நாளாவட்டத்தில் இழந்துபோன
திறியோல்

மொழி

முதன்

பல

. தாய்

மொழியினத்

மொழியாக

அமைந்தது.

இருந்தாலும் இவர்கள் கிரியோல்கள் என அழைக்கப்படுவதில்லை.

"குழந்தைப்பருவம்

முதலே

தம்

கற்றமொழியாக
இம்மொழி
கிறியோல்கள் என இனங்கண்டு
விருப்பம் இல்லை. இதற்கு oe
் கு றிப்போம்.

தாய்

தந்தையறிடமிருந்து

விளங்கினாலும்
தம்மைக்
கொள்வதில் இவர்களுக்கு
காரணங்களாக மூன்றினைக்

?. கலப்புறவால்உண்டான ஒரு மக்கள்* Be

இன் மொழியாக

இது வழங்குவது.
2

இலக்கிய
மொழிகளைப்

இலக்கண

வளம்

“போலல்லாமல்

பெற்ற

தத்தம்

பேச்சுவழக்குக்காக

தாய்

மட்டுமே

ஏற்படுத்திக் கொண்ட ஒரு கு peor) என்பது.
“3. பல பொறிகள் பேசப்படும் மொரிசியசில் கும் இனக்
குறியீட்டைத் தாய்மொழி மூலம் இம
னா வேண்டும்
என்பது.

ஆக கிறியோல்.

மொழியைப்

பேசுவோர்

எல்லோரும்

இறியோல்கள் — அல்லர். இறியோல்கள் என்ற மக்கள் பேசிய
மொழியே 'கிரியோல்' எனப் பெயர் பெற்றது. இன்த்தின் பெயர்

மாழிக்கு ஆனது. என்பதே.

ன.

்

a4

ள்
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ஆம் ஆண்டு அறிக்கையில் 54 விழுக்காடாகவும் வளர்ந்துள்ளது.
இவ் விவரங்கள்
இறியோலின் மேல்நோக்கிய நிலையான
.வளற்ச்சியைக் காட்டுகிறது

அண்டு

மொத்த

தில்

சதவிகிதம்

மொழியைப்

தொகை

பேசுவோர்
தொகை -

1962

681,619

1972

826,

1983

கிறியோல்

மக்கள்

289,112

199

428,434

(42.4
_

51.9

"966,863 | 521,950__

54.0

,கிறியோலைப் பயன்படுத்துவோர். எண்ணிக்கை எதிர்காலக்
கூடிக்கொண்டேயிருக்கும்
என நம்பலாம். குை .றமொழி

என்றும், தகுநிலை

பெறா

மொழி

என்றும், பொருளாதாரத்தில்

நலிவடைந்த பிரிவினரின்
மொழி என்றும், சமுதாயத்தின் &ழ்
அடுக்கைச் சேர்ந்த மக்களின் மொழி என்றும் கருதப்பட்டு வந்த

இம்மொழி

இன்று

என்றும்,

இலக்கிய

மொழி

என்றும்

முழுமையான
இலக்கண

மொழிக்கு

வளம்

சமுதாயத்தின்.

பெற்று
எல்லா

இணையானது
வளரும்

தகுநிலை .

அடுக்கினறாலும்

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மொழி என்றும் இன்று எண்ணப்படுகிறது.
இந்நிலை இன்று ஆட்சிமொழியாகவும் பண்பாட்டு மொழியாகவும்

அரசியல் சட்டத்தால் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கின்ற ஆங்கிலம்
மற்றும் பிரஞ்சுமொழிகளின் வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் சவால்
விடுவதாக

வகையில்

உள்ளது

1962

. மொழிகளைப்

எனலாமா?

ஆம்

ஆண்டு

பயன்படுத்திய

8.7

இக் கருத்தினை

வலியறுகத்தும்

அறிக்கையின்படி
விழுக்காட்டினர்

ஆண்டு அறிக்கையின்படி 4 ச...
_ தைக் காட்டலாம்.

ஐரோப்பிய
198.3

ஆம்

வவட

Ours
மொழியியலாரும் : கரியோலை
மானிடவியலாரும்
DES
ட் இயசின் பொதுமொழி எனக் குறிப்பிடுகின் றனர்... காலனி
பொதுமொழியாக
இரியோல்
'தாட்டே
் வரலாற்ற
iz ுக்
koe காலந்ெ
Daisaratne குதிப்பாக, Pie ட
ட வல்

=

a

ai

த தடம்

te

மொரீசியஸ் தமிழரும்Sach

வெளிப்படைபாகவே

இரியோல் பொ துஹொழியாத்.

ஏற்றுக் _

கொள்ளப்பட்டிருந்தது என்பர். 1949 ஆம் அண்டிலிருந்து 1954.
ஆம் அண்டு வரை
கவர்னரஈக இருந்த -. ிலாறி பிளட்
. பலமொழிகள் பேசப்பட்டு வரும் மொரீசியஸ் போன் ற. பன்மொழிச்
- சமுதாயத்தில்
எல்லா
இனத்தவறரிடையே
வழங்குவதும்,
- எல்லோராலும் புறிந்து கொள்ளக் கூடியதுமான ஒரு மொழியைப்

- பொதுமொழியாகத்
காரணங்களும்

தேர்ந்தெடுக்க

கிரியோலுக்கு

உள்ளன

வேண்டிய

எல்லாக்

என்கிறார்.

இவ்வாறு

கூ DNB,
இரியோல்
GurfAucw நாட்டிலேயே பி றந்து
வளர்ந்தமொழி என்றும், இம்மொழி மற்றொரு நாட்டில் பிறந்து

மொரீசியஸ் சமுதாயத்தின்மீது புகுத்தப்பட்டது அன்று என்றும்
'குறிப்பிடுவதிலிருந்து
- பொதுமொழியாக

சிரியோல்

ஏற்றுக்

ஆங்கிலேயர்

ஆதிக்கத்தில்

கொள்ளப்பட்டிருந்தது

என்பதை

_. அதிய முடிகிறது. ' ஆனால் அன்றும், இன்றும் இந்த அங்கீகாரம்
சட்டரீதியாக வழங்கப்பட்டதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

-. இன்று அநேகமாக எல்லா இனத்தவரின் அன் 'நாடப் பேச்சு
மொழியாகக் கிரியோல் வழங்குகிறது. 1962 ஆம் ஆண்டு அரசுச்
சட்டத்தின்8ழ்
ஆங்கிலமும் பிரஞ்சும் நகராட்சி மன்றங்களின்

அலுவலக மொழிகளாக

அங்கேறிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ரியோல்

மொழி
தொடர்ந்து
_பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.
நாடாளுமன்றத்தில் கூடக் கிட்டத்தட்ட 20 விழுக்காடு
ட்ட
டட

த்5 தப்படுகி றது.

ஆப்ரோ

மொரீசியர்களுக்கு

அடுத்ததாகக்

இரியோலைப்

(பேசும் பெரும்பான்மையினர் இந்தியராவர். இந்தியர் இந்நாட்டில்
குடியேறத்

தொடங்கிய

வந்துள்ளனர்.

எனவே,

ae 'குமிடையே உண்டான

காலத்திலிருந்தே கிரறியோலையும்

கிரியோலுக்கும்

இந்திய

கற்று

மொழிகளுக்

மொழித் தொடர்பின் விளைவாக ஒன்றின்

தாக்கத்தை மற்றொன்றில் காணமுடிஎறது. இங்க்ரம்ஸ் (10ஜவாட)
ற ௦

மிலியல் அறிஞர் இந்திய மொழிகளின் தாக்கத்தினால் os

மாற்றங்கள் அடைந்து
இதை

- போலவே,

இங்கு

வளர்ந்துள்ளது என்று.
வழக்கிலிருக்கும்.
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மொழிமாற்றங்களை

. அடைந்துள்ளன.

எடுத்துக்காட்டாக

மொரீசியஸ் தீவைச் சேர்ந்த ஒர் இஸ்லாமியக் இரியோல் பேசும்
உருது
மொழியை
செம்மொழி
உருது
பேசும்
மற்நொரு
இஸ்லாமியர்
புரிந்துகொள்ள இயலாது.
இந்நிலை
இந்தி
மொழிக்கும்
பொருந்தும்
என்கிறார்
இங்க்ரம்ஸ்;கெய்தன்
பெநுவா,
தமிழிலிருந்தும்
இதந்தியிலிருந்தும்
க ன்
சொற்களைக் கிரியோல் மொழி பெற்றுள்ளது என்று கூறுகி றார்”,
அதைப்போலவே

கிரியோல்

:மொழியின்

தாக்கத்தையும் இம்

மொழிகளில்
காணலாம்.
இத்
தாக்கம்
தமிழில்
சல
குறிப்பிடத்தக்க
மொழியமைப்புகளை
உருவாக்கியுள்ளது.
கிரியோல் மொழியமைப்பின் அடிப்படையிலான சில வாக்கியங்கள்

மொரீசியஸ்

ஒரு.

தமிழின் தனித்தன்மைக்குச் சான்றுகளாக உள்ளன.

முழுமையான

கட்டுப்பாடும்
பொதுவாகக்

தகுநிலை

சொ .ற்களைக்
இறியோல்

மொழி

போல

கடன்வாங்குவதில்

மொழிகளில்

இலக்கணக்
வரையறையும்

பின்பற்றப்படுவதில்லை.

ஒவ்வொரு மொழி இனத்தவரும் தத்தம் மொழியின் இலக்கண
அமைப்பையும்
சொற்களஞ்சியத்தையும்
கிரியோலாக்கம்
செய்வதன் மூலம் கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்கேற்ற மொழியாகக்
இரியோலை

அமைத்துக்

கொள்ள

கிரியோலைக் கற்பது எளிதாக உள்ளது.

ஆங்கிலம்,

பிரஞ்சு

இந்தியமொழிச்

முடியும்.

எனவேதான்,

மொரறீசியன் கிரியோலில்

சொற்கள்

அதிகமாகக்

காணப்படுவது இத்தகைய கஇறியோலாக்கத்தின் விளைவு எனலாம்.
இம்மொழிகளுள் பிரஞ்சுமொழிபின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பது

:

இய ,ந்கையே. ஏனெனில், பிரஞ்சுமொழியின் அடிப்படை இலக்கண
அமைப்பே கிரியோலின் ஆதாரமாகும் . எனவே, பிரஞ்சுமொழி
அறிவு - வளரவளர மலகாசி சொற்களுக்கு இணையாகப் பிரஞ்சு

- சொற்களின்

தாக்கம்

மிகுந்தது.

இந்திய

மொழிகளைப்

அதிகமாகப்
மொழியை
் பொறுத்தவரையில் ._ திரியோல்
அவர்.
தமிழர்களும்
போஜ்புறிகளும்
)த்தியவர்கள்:
் _ பயன்படு
அதிகமாக
.
ப் தமிழர்களை. “விடப் 'போஜ்புறிகள் இருமடங்கு
ae 'ரப்பதால் போஜ்புரியின் தாக்கம் மொரீசியன் கிரியோலில்

@ ட

பழம் அளவு உள்ளது. பிலிப் பேக்கர் (01ம்

ட்

லி a

354 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்்
மொழியியல, eat

என்ற

.மொழிகளின்

பல்வேறு

இப்

கிரியோலாக்கத்தின் அடிப்படையில் இக் கிரியோல் மொ(தியை
் நான்கு புக்கியமான

பிரிவுகளாகப் பிரித்துக் காட்டுக நார். அவை

1) எல்லோரா; லும் பேசப்படும் சாதாரணக் ரகப்
(Ordinary Kreol as spoken by all)
2) போஜ்புறி தாக்கம் மிகுந்த கிரியோல்

(Bhojpuri-influenced Kreol)
8) பிரஞ்சு தாக்கம் மிகுந்த கிரியோல்

(French-influenced Kreol)
4) படைப்பிலக்கயெங்களுக்கென நயமாக்கப்பட்ட கிரியோல்

(Refined Kreol as a medium for literary expressions)
“அன்றாட
வாழ்க்கையில்
எல்லோராலும்
பேசப்படும்
சாதாரணக் கிரியோல் மொழி இன்றைய அற ௫ியலில் கூடுதலாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டு

மொழியாகவும்

வருகிறது.

இது

புரிந்துகொள்ளும்

மொரீசியன்

கருதப்படுகிறது.

இச்

சாதாரணக்

மொறீசியசின் நாட்டுபுற இலக்கியமான
songs) இயற் .றப்படுகின் றன.

மேலே

குறிப்பிட்டவாறு

பண்பாட்டு

பாமரர்களும்

கிரியோலில்

செகா

தான்

பாடல்கள் (Sega

போஜ்புரி,

பிரஞ்சு

ஆகிய

மொழிகளின்
தாக்கத்தால் இளைமொழிகள் போல
எல்லா
ம் மொழியினறிடையேயும்கிறியோல்வ ழக்கலிருந்தாலும் தீவின்ஆட்சி
மொழியாக

அங்கீகாரம்

பயிற்றுமொழியாகவோ,

யாகவோ

இடம்பெற

இம்மொழி

தகுநிலை

பெறவோ,

அல்லது

அல்லது

குறைந்தது

இயலவில்லை.
பெறாமொழி

கல்வித்திட்டத்தில்

பாடமொழி.'

இந்நிலைகளிலெல்லாம்
என்று

பு றஐக்கணிக்கப்பட்டு

வருஇறைது. ஆனால் காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற
ன் பல நாடுகளில் ' வழக்கிலிருந்த தகுநிலை பெறா மொழிகள் பிற:
கு நிலை

்

மொழிகளுக்கு இணையாக

புஇதிதன்று: முக்கியமாக:

அங்ககோரம் பெர்Dp வரலாறு

ன்

ள்

"கேசியச் சமுதாய மொழியியல் உருவரைவு UF
தொடக்கத்தில்
தன்னாட்சியும் அதிகமான ஜனநாயக உறிமை
களும் பல குடியேற்ற நாடுகளின் மொழிவரலாற்நில் இத்தகைய
மாற்றங்களை மிக எளிதாக
ஏற்படுத்தியள்ளன. இவ்வாறு
தகுநிலை பெற்ற மொழிகளுள் பிட்ஜின் மொழிகளும் கரியோல்
டமா 'ழிகளும் அடங்கும் என்கிறார் ஹால். எனவே, ஒரு மொழி
தகுநிலை
மொழி
அந்தஸ்தைப் பெற அதன் இலக்கணமும்
சொற்களஞ்சியமும்

முக்கியமாகக்

கருதப்பட்டாலும்

அரசியல்

சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளுமேயானால் அம்மொழி தகுநிலை மொழி
ஆகிவிடும். விரைவிலேயே அரசு இயந்திரங்களும் அம்மொழியைத்
(618ரர்/221100) செய்வதற்கான முயற்சிகளில்
தரப்படுத்தம்
கிட்டத்தட்ட 300 வருடங்களாக மொரீசியர்
ஈடுபட்டுவிடும்..
களால் பேசப்பட்டுவரும் கறியோல் இத்தகுதியை விடுதலைக்குப்
பின்னரும் பெறவில்லை. இதற்குச் சமூக அரசியல் காரணங்களே
மொழியியல்
வந்திருக்கின்றன.
இருந்து
முழுபொறுப்பாக
காரணத்தைக் குறிப்பிட்டுக் கூறமுடியாது. ஏனெனில், பிட்ஜின்
மொழிகளே தகுநிலை மொழிகளாகச் செயற்படும் போது ஒரு
வளர்ந்து வருகிற
மக்கள் சமுதாயத்தின் தாய்மொழியாகி
வகையிலே
கொள்கின்ற
ஏற்றுக்
கிரியோல் எல்லோராலும்
நிச்சயமாகச் செயற்பட இயலும்.

இன்று

ஆட்சிநிலையிலும்

சறி

கல்விநிறுவனங்களிலும்

சரி

ாத.தாகிவிட்டது.
இரியோல் மொழியின் பயன்பாடு தவிர்க்க முடிய
போது ஒவ்வொரு மொழியினரும் தத்தம்
இப் பயன்பாட்டின்

மொழிச் சொற்களையும்

ஒரளவுக்கு இலக்கணக் கூறுகளையும்

காணமுடிகிறத:.
தாராளமாகச் சேர்த்துக் கொள்ளும் இயல்பைக்

போதுமான

'சொல்வளமும்

இலக்கணச்செறிவும்

இன்றி.

இப்போக்கு
குறைமொழியாகவே இன்னும் எண்ணப்படுவதால்
காணப்படுகிறது.
இதனைப் பயன்படுத்தும் மொரீசியர்களிடையே

கிறியோலே
எதுவாயிருப்பினும் மொரீசியஸ் மண்ணின் மொழி
உணர்ூறான். பல்வேறு
என்பதை ஒவ்வொரு மொரீசியனும்

மொழிகளைப் பேசுகின்ற மொறிசியர்கள் அயல்
சந்திக்கன்றபோது

நாடுகளிலே

தம்முள் மொரீசியன் கரியோலிலே

பேக்

கொள்கின்றனர். தம் தேமொழி : கிரியோல் என்ற அடிப்படை
உணர்வே இதற்குக் காரணம்.
ம,

366 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
ட
.
அயல் நாட்டுச் சூழ்நிலையில் மட்டுமல்லாமல் உள்தாட்டி
லேயே பல மொழி பேசும் மக்களின் பொதுமொழியாக இம்மொழி
விளங்குகிறது என்று பார் த்தோமல்லவா? மொறீசியசின் சமூக
அடுக்குநிலைகளில்
தாழ்ந்த
. நிலையில்
உள்ள
Gor
மொரீசியர்களின் தாய்மொழியாக இது
இருப்பதால் உயர்ந்த
நிலையிலுள்ள உயர் தனிச் செம்மொழி

அங்கீகாரம்

பெறத்

தடுமாறுகிறது.

பேசுவோறிடையே

இறியோலின்

உறிய

இயல்பான

மொழிக் குறைபாடு இதற்கு முக்கியத் தடை என்றாலும்

சமூக

அந்தஸ்து
இம்
மொழியை
ஏற்க
மறுக்கிறது. இருந்தும்
மொழியாலும், நாகறிகத்தாலும் பொருளாதார மேம்பாட்டாலும்
இச் சமூக
அந்தஸ்து
பெற்றவர்களிடையேயும்
கிறியோல்
அவ்வப்போது

ஐரோப்பிய

பறிமாறிக் கொள்ளப்படுகிறது.

மொழியினரைத்

கவிர

ஏனைய

இ ழை

மொழியினரிடையே
அறியோல் முழுஆதிக்கம் செலுத்துகிறது
எனலாம். இதற்கு முக்கியக் காரணம் ஆப்ரோ மொரீசியர்களோடு
கீழை

மொழியினர்க்கு

வரலா ற்றுக்

- வந்திருக்கின்ற இறுக்கமான

காலந்தொட்டு

ஏற்பட்டு

உறவு ஆகும். இவ்வுறவு இனத்தாலும்

இனக்கலப்பாலும்,
மொழியாலும்
சமூதாயத்தில் இவ்வுறக்கடையே

கெட்டியானது.
இன்றைய
பொருளாதார
உயற்ச்சியம்_

கல்விமேம்பாடும் கோட்டைச் சுவர்களாக வளர்ந்து இருந்தாலும்
தத்தம் மொழிகளை இழந்துபோன நிலையில் அன்நாடக்
பறிமாற்றத்துக்காகக்

இறியோல்

மொழியைச்

கருத்துப்

சார்ந்து

நிற்க

வேண்டியுள்ள து. தாய்மொழி இழப்பி ற்கு. ஆப்ரோ மொரறீசியர்
களுக்கும் ஐரோப்பியத் தோட்ட உறிமையாளர்களுக்கும் இடையே
நிலவிய
கிரியோலை அன்று கற்றுத் தீர வேண்டிய கட்டாயமே
முூக்கயக் காரணம் என்பதை இச் சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட்டாக

'

வேண்டும். ை் i

்

eto
வரக
கன்! கிரியோலைத் Sib "மூதாதையர்
மொழி எனவும்,
தாய்மொழி எனவும் குறிப்பிடுன்றனர். கீழை

மொழியினருள்

பலர். குழந்தைப் பருவம் முதல் கிரியோலை

த் ம பேசி வளர்ந்தவராவர். வீட்டு வட
ள் _ சமுதாயத்
தேவைகளுக்கான.

பவம் வெளியே
“மொழியாகவும் -

த தேசியச் சமூதாய மொழியியல் உருவரைவு

367.

பயன்படுத்துகின்ற இவர்கள் , இம்மொழிக்குத் தாய்மொழித் தகுதி
கொடுப்பதில்லை. இதற்குக் காரணம், தத்தம் தாய்மொழிகளைக்
குறைந்த

பட்சம்

மூதாதையர்

கெட்டியாகப்

மொழிகளெனக்

இனமும்
ஊழைமொழி
கொள்வதொன்றாலேயே
பிடித்துக்
். பண்பாடும் காக்கப்பட இயலும் என்ற மனப்போக்கு இன்று கழை
மொழியினறிடையே தவிர்க்க முடியாததாகி விட்டே ‘5 எனலாம்.
Gsa
லாளர்கள்

ogrems

(Dev Virahsawmy)

மொரீசியன்

கிரியோல்

போன்ற

மொழியிய

ஏற்கனவே

KS Baw

- மொழியாக வளர்ந்துவிட்ட மொழி என்கின்றனர். ஒரு மொழி
இரியோல் நிலையிலிருந்து முழுமையான மொழிவடிவம் (1ய1-512604
language)

செயற்பாடுகளை

. தகுநிலை

நிறைவேற்ற

மொழிச்

பல்வேறு

சமுதாயத்தில்

பெற்றுச்

உதவினால்

— அம்மொழியைத்

மொழி எனலாம். இன்று கிறியோல் பேச்சு மொழியாகப்
இலக்கியப்

பயன்படுத்தப்படுவதோடல்லாமல்

படைப்பாக்க

மொழியாகவும், ஆரம்பக்கல்வி நிலையில். அங்கீகறிக்கப்படாத
உடைய
இலக்கணம்
அடிப்படை
பயி ற்று மொழியாகவும்,

மொழியாகவும், நாக ஒம்

சொற்களஞ்சியம். உடைய

பருகவரும்

மொழியியல்
மொழியாகவும் வளர்ந்து வருகிறது. எனவே
வீராசாமி
தேவ்
எனத்
நோக்கல் இம்மொழி தகுநிலை மொழியே
முதலாகப் பல மொரீசியஸ் மொழியிலாளர்கள்

தகுநிலை

மொழியாக

தேசிய மொழியாக

ஏற்றுக்

கொள்வதோடு

வா :திடுகின் றனர்”

மொரீசியசின்

(National language) மொரீசியன்

(Morisie)

என்ற
. என்ற பெயரில் இம்மொழி அங்கோரம் பெறவேண்டும்
கரு.த்ைதயும். தேவ் வீராசாமி போன்றோர் முன்வைக்கின்றனர்.
. அத்துடன் இறியோலுக்கு ஏற்றம் தரும் வகையில் இன்று அவரது
உழைத்தும் வருகின்றனர். தேவ் வீராசாமி கிரியோல் மொழியில்
இங்குக்
என்பது
படைத்துள்ளார்
சில. இலக்கியங்களைப்

குறிப்பிடத்தக்கது.

;

மேலாக .
மேலே குறிப்பிட்ட மொழித் -தகு.திகளுச்கெல்லாம்

ில் நடத்தப்பட்டு
இன்று. வயதுவந்ே தார் கல்வி கிரியோல் மொழிய

இடத்தை :
... வருகிறது. பொதுக் கல்லித் இட்டத்தில் பெறமுடியாதிருக்
கிறது. .
.. வயதுவந்தோர் கல்வி முறையில் இறியோல் பெற்ந

:

368 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
கோழியிலேயே
மாணவர்க்குத் தெரிந்த

அறிவியல்
அடிப்படையில்

பூர்வமான

அணுகுமுறை

Se

பயிற்று

கல்வி போதிப்பது

என்ற

கருத்தின்

மொழியாக

ஏற்றுக்.

மொழியாசிறியர்களும், மொழியிய
கொள்ளப்பட்டிருக்கிற து.்
வரவேற்கின்றனர். ஓர் அயல்மொழியைப்
லாளர்களும் இதனை

பாடங்கள்
“பிற
கொண்டு...
பயிற்றுமொழியாகக்
இருர்ந்து
தடைச்சுவராக
ஒரு
க ,நபிக்கப்படும்போ து மொழி
எவ்வளவு தான் ஓர்
ஏனெனில்
நாம் அறிவோம்.
வருவதை
- தி றன்களைப்
மொழித்
வகை
எல்லா
அயல்மொழியில்
Gu ற்றிருந்தாலும் தாய்மொழித் திறன்களுக்கு அவை ஈடாகா.
சிந்திக்கிறோம். அம்மொழியிலேயே
ட் தாய்மொழியிலேயே நாம்
சிந்தனைகளைத் தங்குதடையின்றி வெளியிட இயலும். எனவே
ஆரம்பக்கல்வி
குழந்தையின்
கல்வியாளர்கள்
சிறந்த
வற்புறுத்தி
தாய்மொழியிலேயே நடைபெற வேண்டும் என.
வரும்
ஆராய்ந்து
பற்றி
கல்வியைப்
மொழிக்
வருகின்றனர்.

பயன்பாட்டு மொழியியலாளர்கள் (&ற11601 401150) இக்கருத்தை
மேலும்

பல

எடுத்துக்காட்டுகள்

காட்டி

வலியறுத்துவர்.

ஹால்

இந்த ஆரம்ப மொழி பிட்ஜின் மொழியாகவோ அல்லது கிறியோல்

மொழியாகவோ
ஆரம்பக்கல்வி

அ௮ம்மொழியிலேயே
என்றும்,. அதற்குத்

கூட
இருந்தாலும்
வேண்டும்
நடைபெற

.அம்மொழியம் ஆரம்பத்திலிருந்ே த்
துணைநிற்கும் வகையில்
டத்
கூறுகிறார்.
என்றும்
pee
க Be
மொரீசியஸ்
க
படர he முற்றிலும்
மாறானது. இக் கல்வி முறையில் பெரும்பாலான மொரீசியஸ்
குழந்தைகள்
ஆரம்பக் கல்வியில் அன்னிய
மொழிகளாகிய
ஆங்கில தைதயும் பிரெஞ்சு = _ மொழியையும்
முதலாவதாகக்
2 கற்கின்றனற், ஹால் குழந்தைகளின்
Qu mG oir (Lb 'பள்ளியில்
் -இரியோல் க .ற்பிக்கப்படுவதை விரும்பவில்லை

.... வரும்போது: ஒரு

வார்த்தை

கூடத்

என்றும், பள்ளிக்கு

தெறியாத உயர்ந்த

... மொழிகளாகக் கருதப்படுகின்ற பிரஞ்சு மொழியிலோ அல்லது
; -ஆங்கெத்திலோதான்
தம். குழந்தைகள்
கல்வி
கற்பதை
்
[கின்றனர் "என்றும் கூறுகறார்."' ் பெற்றோரின் விருப்பம்

எத இன்று அத

. ஆசிரியர்களால்

2 தேசியச் சமூதாய மொழிமியல் உருவரைவு
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- வகுப்பறையில் பயிற்றுமொழி போலக். கிரியோல் பயன்படுத்
கப்பட்டு வருகிறது.
மொரீசியஸ்
கல்வித்
துறையினரும்
இப்போக்கிற்கு அங்கீகாரம் தந்துள்ளனர்.
போஜ்புரி
கு barre
ஆறியமொழிக்
குடும்பத்தைச்
சேர்ந்த
Sanh
மொழியின் . முக்கெமான மூன்று கிளைமொழிகளுள் போஜ்புறி
ஒன்று.

ஷாபாத்.

மாவட்டத்தின்.

போஜ்புர் என்ற நகரத்தில்
போஜ்பரி

எனப் பெயர் பெற்றது

பகுதியிலும்

வடமேற்குப்

இக் இளை

உத்திரப்பிரதேச

மொழி

பகுதியிலுள்ள

பேசப்படுவதால்

என்பர். பீகாறின் வடமேற்குப்

மாநிலத்தின்

ஓழக்கு

மாவட்டங்களிலும் இம்மொழி பேசப்பட்டு வருவதாகக் கிறியர்சன்.

- (60௭5௦0) குறிப்பிடுறொர்'. இன்று இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 2
கோடி மக்களால் இம்மொழி பேசப்பட்டு வருகிறது.
பயிற்றுமொழியாகவோ

கல்வித்திட்டத்தில்
இதற்குப்
மொழி

போஜ்புரி

மூலம் நிறைவு

எழுத்தாளர்கள்,

இன்றும்

இன்னும்

பெரும்பாலும்

பள்ளிக்

இடம்பெறவில்லை.
பேச்சு

. மொழியாகப்.

வருவதும், எழுத்துமொழித் தேதேவையை இத்தி

போக்கும் முக்கியக்
போஜ்புரியை

அல்லது பாடப்பொருளாகவோ

இம்மொழி

ர் பயன்படுத்தப்பட்டு

இருந்தாலும்

செய்து கொள்ளும் போஜ்புறிகளின் மனப்

காரணங்கள் எனலாம். பத்திறிகையாளர்கள்,

கவிஞர்கள்

எழுதுவதற்குப்

தகுநிலை

பெநா

கருதப்படுறைது.

ஆகியோரைத்

தவிர வேறு எவரும்

பயன்படுத் துவதில்லை.

மொழியாகவே

ன

எனவே

போஜ்புரி

ல

ரை

1894 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தக் கூலி முறையின் கீழ் இந்தியத்
.

தொழிலாளர்

குடியேற்றம்

நடந்தபோது

மீகாற்,

உத்திரப்

பிரதேசப்
பகுதிகளிலிருந்து இந்துக்களும் இஸ்லாமியற்களும்
போஜ்புறியை மொரீசியசக்குக் கொண்டு வந்தனர். இந்தியாவின்
வடமாநிலங்களிலிருந்து குடியேறிய மொத்தத் தொழிலாளர்
- எண்ணிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 60. விழுக்காட்டினர். போஜ்புறிக.

ney.

எனவே

இந்தியத் கோட்டத் 'தொழிலாளர்களிடையே

. அனைவர்க்கும் அறிமுகமான மொழியாகப் போஜ்புஜி விளங்கியது. . . பேர்ஜ்புரிகள் தோட்டப்புறக்
இராமங்களில் அதிகமாக வாழ்ந்து
=

்

தேசியச் சமுதாய மொழியியல் உருவரைவு 371.

திரைப்படம்,

வானொலி,

ஆகியவற்றில்

இம்

மொழி

தொலைக்காட்சி,

முக்கிய

இடம்

பத் திரிகை

பெறுகிறது.

பல

படைப்பிலக்கியங்கள்
இம்மொழியில்
உருவாகிய
வண்ணம்
உள்ளன.
தகுநிலை பெறுவதற்கான எல்லா வகைகளிலும் இம்
மொழி தரம்பெற்று முன்னேறி வருகிறது எனலாம். போஜ்புறி
வாய்மொழி இலக்கிய மரபிற்கு ஏ ற், ம் தரும் வகையில் மகாத்மா
காந்தி நிறுவன த்தில் போஜ்டறி துறை நிறுவப்பட்டிருப்பது இங்குக்
குறிப்பிடத்தக்கது.
போஜ்புறிகள்

அன்றும்

இன்றும்

- தோட்டப்புறக்

கிராமங்களிலேயே
அதிகமாக
வாழ்ந்து
வருகின்றனர்.
கரும்புத்தோட்டங்களில்
கூலிவேலை
செய்யம்
அப்ரோ
மொறீசியர்களும்

பேசுகின்றனர்.

பிற

தேர்ச்சி உடையவராகக்

இளைய

இந்திய

மொழியினரும்

நகர்ப்புறங்களில்

மொழியில்

ஆர்வம்

போஜ்புரியில்

காணப்படுகின் றனர். ஆனால்,

தலைமுறையினர் கல்வியின் பொருட்டும்

பொருட்டும்

போஜ்புறியிலே

இப்பகுதிகளில் வாழும் தமிழரும்

வாழ்ந்து

உடையவராக

இன்றைய

அரசுப்பணிகள்

வருவதால்

போஜ்புறி

இல்லை.

மேலும்

தோட்டப்புறங்களிலும்
இன்று
கிரியோல்
பெருவழக்கில்
. பொதுமொழியாக மாதி வருவதால் பிற மொழியினர் போஜ்புரி
பயன்பாட்டைத் தவிர்த்து
வருகின்றனர், இருந்தபோதி லும்
குறிப்பிடும் அளவுக்குப். போஜ்புரி வளர்ந்து வருகிறது என்பது
மறுக்க முடியாத உண்மை. 1972 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக்
கணக்கெடுப்பில் இந்தி மொழியையும் உருது மொழியையும் தம்
மூதாதையர் மொழி என்று குறிப்பிட்ட
போஜ்புறரிகள் இன்று
விழிப்படைந்து போஜ்புரியின் தனித்தன்மையைக்
காப்பாற்றி
வருகின்றனர்...

'பள்ளிக் கல்வித் திட்டத்தில் போஜ்பறி கழைமொழிகளுள்
கிறி
மொரீசியன்
கருதப்படவில்லையென்றாலும்
ஒன்றாகக்
இம் மொழியும் பயிற்றுமொழியாகப் பயன்
யோலைப் போல

படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இராம் தயாள் போஜ்புறிபின் இவ்வகைப்
பயன்பாடு

என்கிறார்."

'ஆரம்பக்கல்வியில்

சிந்தாமுனி பிற.

௨எக்குவிக்கப்பட

அதக

வேண்டும்

அவப் அல்

இம்

தேசியச் சமுதாய மொழிபிபல் உருவரைவ
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சமஸ்கிருதம்
22 மூதாதையர்
மொழிகளுள்
22 மொழிகள்
மட்டுமே
அன்றாடத்
தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின் றன
என்று பார்த்தோம். சமஸ்கிருதம் அன் றாட அடிப்படைத்
தேவை
களின் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்படா விட்டாலும் கோவில்களில்

அன்றாட வழிபாட்டு மொழியாக இருந்து வர௬ுஇ றது. இந்தியாவில்
மட்டுமின்றி
மொரீசியசிலும் செவ்வியல் மொழியாக
இந்துச் சமயத்தினராலும் போற்றப்பட்டு வருகிறது.

எல்லா

மொரீசயசிலுள்ள இந்து மகா seu (Hindu Maba Sabha)

சமஸ்கிருத

மொழியைப்

வருகிறது.

ஆண்டுதோறும்

தேர்வுகளும்

நடத்தி

(Mauritius

கீரு௨

பரப்புவதில்

தீவிரக் கவனம்

சமஸ்கிருத

வருகின் றன.

செலுத்தி

வகுப்புகள் நடத்தித்

மொறீசியஸ்

ஆறிய

சபை

$ஹறல)-யும் . இம் முய ற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

மொரீசியஸ்

மக்கள் தொகையில் 68
விழுக்காட்டினர் இந்திய
வமிசாவழியினராவர். அவர்களுள் 52 விழுக்காட்டினர் இந்துக்
களாய் இருப்பதாலும், சமஸ்கிருதம் இவர்கள து
முக்கயெமான
மொழியாக
விளங்குவதாலும்
ஆரம்ப
மற்றும்
மேனிலைப்
பள்ளிகளில்
சமஸ்கிருதம்
கற்பிக்கப்படுவத ற்கு அரசு
அவன
- செய்யவேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார் பசந்த் ராய்.

. அரேபியம்

ப

மொரீசியசில் அரேபிய மொழியின் சூழமைவைக் குறித்து
விரிவாக முந்திய அத்தியாயத்தில் பார்தே தாம். இம்மொழியின்
வாழ்வும் வளர்ச்சியம் இஸ்லாமிய சமயத் தின் வாழ்வோடு மிகவும்
தொடர்புடையது.
அரேபிய
மொழி
வழக்கிழந்தபோன
பல
நாடுகளில் இன்று இஸ்லாமிய சமயத்தின் மறுமலர்ச்சி காரணமாக
அரேபிய மொழி மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று வளர்ந்து வருகிறது.
மொரீசியஸ்.
மக்கள்தொகைக்
கணக்கெடுப்பு அறிக்கைகளை
ஆய்ந்து பார்க்கும்போது மொறீசியசிலும் இத்தகைய மொழிச்

_ சூழல் நிலவியதை அறிய முடிகிறது. மொரீசியஸ் வாழ் இஸ்லாமியர்கள் அரேபிய மொழியோடு
உருது மொழியையும் பேசுகின்றனர். இத்துடன் முஸ்லிம் என்ற
(மொழியையும்
மூதாதையர் மொழியென 2843 .பேர் குறிப்பு

தந்துள்ளனர். ஆனால், இம்மொழி இன்று பேச்சுவழக்கில் இல்லை...

தேசியச் சமூதாய மொழிமியல உருவரைவு 375

38.5
விழுக்காட்டினர் மட்டும்தான் இந்திய
மொழிகளை
அன்றாடம் பயன்படுத்துகின் றனர். இதற்கு நேர்மாறாக ஐரோப்
பியர் மிகக் குறைவாக இருந்தாலும் அவர் தம் மொழிகள் 58 விழுக்
காட்டினரால் அன் நாடம் பேசப்பட்டு வருகின் றன. இவர்களுள் 54
விழுக்காட்டினர் கிரியோல் மொழியையும் 4 விழுக்காட்டினர் பிற
ஐரோப்பிய
மொழிகளையும் பேசுகின்றனர். 1962 ஆம். ஆண்டி
லிருந்து 1983 ஆம்
ஆண்டுவரை ஐரோப்பிய : மொழிகளைப்
பேசிவருவோர்
எண்ணிக்கையைப் பார்க்கும்போது கிரியோலை

௮ன்றாட மொழியாகப்
பயன்படுத்துவோர் கூடிக் கொண்டே
வந்திருப்பதையம் பிற ஐரோப்பிய
மொழிகளைப் பயன்படுத்
துவோர்

கு றந்துகொண்டே

வந்திருப்பை தயம்

பார்க்கலாம்.

தீமே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையைப் பார்க்க.

@fGure

1962

1972

1983

289,112

428434

521,950

392,240

36,048

NT Che

53,367

ஆங்கிலம்

1,824

2,279

2,028

செருமன்

-

-

25

இத்தாலியன்

-

-

3D

உருசியன்

=

-

Ot

-

-

96

போலிஷ்

இம்

ats

பிரஞ்சு

: மொழிகளுள்

பேசுவோர்

மொழியைப்

அட்ட
குறைந்துள்ளதை
குறிப்பிடுமளவுக்குக்
எண்ணிக்கை
மொழியாகக்
தாய்
வணையில் பார்க்கலாம். பிரஞ்சு மொழியைக்

கொண்ட ஏராளமான குடும்பங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் தென்
ஆப்பிறிக்காவுக்கும். குடிபெயர்ந்தது இவ்வெண்ணிக்கை வீழ்ச்
இக்குக்

மொழி

காரணமாக

பேசப்படும்

இருக்கலாம்.

ஒரு

எதுவாயினும்

தீவு நாடாகவே

இன்று

பிரஞ்சு

மொரீசியஸ்

எல்லோறாலும் கருதப்படுகிறது. 1750 ஆண்டுகளில் ஆங்கிலேயே
ஆட்சியின் தாக்கமும் விடுதலைப் பெற்ற மொரீசியசில் ஆங்கிலம்

பெற்றிருக்கின்ற செல்வாக்கும் இப் பிரான்ஸ் தீவின்
re Sas pee இன் றும் மா த்ற. eee

- பிரஞ்சு
a இணையாகக்

மொழி
ய

பிறஞ்சுக்

வ்கைத்திகத்
ஆரக்பற்பன்னியிலிருந்து:
இன்றும் மொரீசியஸ்
னல் —

os 6 மொரீசியஸ்

3

வம்.

- நீதிமன். றங்களில் இம் மொழி பயன்படுத் ,தப்படுறைது. மொரீசியர்
"களின் பண்பாட்டு மொழியாக (யேப2118120206) பிரஞ்சு மொழி
கருதப்படுவது அதன் இறப்பாகும். படித்த மொரீசியஸ் மக்களின்
. அந்தஸ்துக்குரிய
மொழியாகவும் விளங்குகிறது. எல்லாவற்
றுக்கும் மேலாகப் பெருநிலை
மற்றும் சிறுநிலை மொழிகளுக்கு
அடுத்தாற்போல

பெரும்பாலான

மொழியும் இதுவேயாகும்.

மக்களால்

பேசப்பட்டுவரும்

-

தைவான் நாட்டில் வாழும் சப்பானியர்களுள் 35-55 வயதுக்கு
இடைப்பட்டவர்கள் சப்பானிய மொழியில் கல்வியறிவு பெற்றும்
"இன்றும் பல்வேறு துறைகளில் சப்பானியமொழியைப்் பயன்படுத்த
. வருகின்றனர். இதைப் போலவே ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் அன்று
பிரஞ்சு

மொழியில்

கல்வியறிவு

பெற்றவர்களில்

_ பலர்

அம்மொழியை
இன்று பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
. மேலும்,
மொரீசியன் (பிரஞ்சு) இரியோல் இலக்கியப் படைப்புகளுக்குப்
பயன்படாத தகுநிலை பெறாத மொழியாகக் கருதப்படுவதால்
அன்றும் இன்றும் பிரஞ்சு இலக்கிய மொழியாக இருந்து வருக றது.
. ஏராளமான நூல்கள் இம் மொழியில் எழுதப்பட்டு வருகின்றன.
இலக்கியப் படைப்புகளைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு செவ்வியல்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- இம்மொழி
மொழிபோல்

- தைவானில் செவ்வியல் சீனமொழி

(0255]22] 01058) இவ்வாறு

பயன்படுத்தப்படுவதைக் கூறலாம். இம்மொழி ஒரு குறிப்பிட்ட
இலக்கிய வடிவத்திற்கென இலக்கியப் . படைப்பாளர்களால்
எழுதப்பட்டுள்ள
- கையாளப்படுவதும், பழைய சனமொழியில்
கற்கப்படுவதும்
இலக்கியங்களைப் படித்தநிய எல்லோராலும்

- மொறீசியசில் பிரஞ்சு மொழியின் சூழமைவோடு ஓத்துக் காணப்
- படுகிறது. மேலும், செய்திப்பரவல் தொடர்புச் சாதனங்களில்
- பிரஞ்சமொழி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவதையும் இங்குக் குறிப்பிட் .
வேண்டும். இத்துடன் ஆங்கிலம் பயிற்றுமொழியாக
டாக

- இருந்தாலும் பாடப்பொருளை விளக்குவதற்கு அநேகமாக எல்லா
- வகுப்புகளிலுமே இிறியோல் மற்றும் போஜ்புறி மொழிகளோடு
னு படியைரும்

es HOS த்5துகின்,றனர். ..

ஆங்லைத்தைப்போல்
பள்ளியிலிருந்து கரைப்
இனக மொழி பயிற்று மொழியாகச் இல கல்வி
ட. erat
இந்தனை நிறுவன

“தேசியச் சமுதாய

மொழியியல் எருவரைவ

பிரான்ஸ் நாட்டின் நிதி உதவியுடன்
களைப்.
Francaise) என்ற
ஃப்ரான்செய்ஸ் . (3118006

சமூக

நிலையில்
மொழி

ஆலைகளில்
களைவிட

அலயன்ஸ்
நிறுவனம்

ப

தட ததிவருகறுது..
பிரஞ்சு
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அன்நாடச்

செய்திப்

பயன்படுத்தப்பட்டு

இம் மொழிப்

அதிகமாக உள்ளது'

பறிமாற்றத்துக்குப்

வருகிறது.

பயன்பாடு

ஏனைய

சர்க்கரை

சமூகச் சூழல்

எனலாம். சர்க்கரை அலை

உரிமை

_ யாளற்களும் UTS SES aonb
கூடுதலாகத் - தமக்குள் பிரஞ்சு
மொழியைப்
பயன்படுத்துகின்றனர்.
இவ்வாலைகளில்
பணி
செய்யும்
தொழிலாளர்கள்
இறியோல்
மற்றும் _போஜ்புறி
மொழிகளைப் பேசுன்றபோதிலும் அன்றாடப் பயன்பாட்டைப்
பொறுத்தவரையில் எந்த மொழிக்கும் பிரஞ்சமொழி குறைந்தது
். அன்று என்ற நிலை காணப்படுகிறது. கல்வி நிறுவனங்கள், தனியார்

துறைகள்,

பல்பொருள்

பொதுமக்கள்

அங்காடி.

மையங்கள்,

வங்கிகள்

கூடும் இடங்களிலெல்லாம்

புழக்கத்தில் உள்ளது.

பிரஞ்சு

ட

ஆகிய

மொழி:

:

அரசியல் சூழல்களில் பிரஞ்சு மொழியும் நாகரிகமும் பாரம்ப

றிய நடைமுறைகளாக இன்றும் கருதப்படுவதைப் பார்க்கிறோம்.
மூத்த
அரசியல்வாதிகளிடையே
இப்போக்கு மிக வெளிப்
படையாகக்

காணப்படுகிறது.

-.

ஆங்கிலம்

நாடாளுமன்ற

மொழியாக இருந்தாலும் பிரஞ்சு மொழியில் நாடாளுமன் றநட்
வடிக்கைகளை மேற்கொள்ள
அனுமதிக்கப்படுகிறது. நாடாளு
் மன்ற நடவடிக்கைகளில்

கிட்டத்தட்ட
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விழுக்காடு

பிரஞ்சு

மொழியில் நடைபெற்று வருகிறது எனலாம்.
ட

மொரீசியஸ்

மொழியாக
மொழிப்.

இல்லங்களில். பெரும்பாலும்

- உள்ளது.

பயன்பாட்டில்

அன்றாடத்

மொழியைப்

ஆனால்,

இரியோலே

புதிய இலைமுனைவின

மாறுதல் ஏற்பட்டு வருகிறது.

தேவைகளைப் பூர்த்தி

பயன்படுத்துவதென்ற

oe

பட

வீட்டு .

வைப
ட்

காட அட்டன்

காணப்

லை aren
படுகிறது. பள்ளிக் கல்வித் திட்டத்தில் ஆரம்ப
ட்
மொழி இடம் பெறுவதால் வகுப்புக்கு passes இம்
்
வலிந்து
ு
பொருட்ட
ம்
கடைக்கு
மொழிழூக்கம் (7610101001810)
.
வு்
்டு
த்தப்பட
பயன்படு
வீடுகளில் . பிரஞ்சுமொழி.

தேசியச் சமூதாய மொழியியல் உருவரைவு 179.
பிரஞ்சுக்காரர்
காலத்திலிருந்து ஆங்கிலேயா்
காலம்' வரை
-திறித்தவ ஆலயங்களிலிருந்து கல்வி நிலையங்கள் வரை இந்நிலை
பரவி இருந்தது. கத்தோலிக்கர், பிராட்டஸ்டண்ட் என்னும் இரு
கிநித்தவச் சமயப்
பிரிவினர்
தத்தம் சமயப்பிரிவின் தனித்
தன்மையை
மொழியிலும்
காட்டி
வந்தனர். சகத்தொலிக்கர்
பழைமை விரும்பிகள். எனவே, இவர்கள் பிரஞ்சு மொழியைப்
பெரிதும் ஆதரித்து வந்தனர். கிறித்தவச் சமயப் போக்கில்

புதுமைவிரும்பிகள்

எனக்

கருதப்பட்ட

பிராட்டஸ்டண்ட்

பிரிவினர் ஆங்கில மொழி யை ஆதரித்து வந்தனர். ஆங்கிலேயா்
காலத்தில் கத்தோலிக்கக் கல்வி நி வனங்களில் பிரஞ்சு மொழி.
பயிற்றுமொழியாகவும்,
பிராட்டஸ்டண்ட்
கல்வி
நிறுவனங்
களில் ஆங்கிலம் பயிற்று மொழியாகவும் இருந்ததை மொரீசியஸ்
வரலாற்றில் பார்க்கிறோம்.
இந்நிலை
இன்றும்
கிறித்தவச்
சமயத்தினரிடையே நீடித்து வருகிறது.

பிற சமயத்தினா்கூட இன்று கத்தோலிக்கச் சமயத்தைத்
- தழுவி வாழ்வதையும், பிரஞ்சு மொழியை வீட்டில் பேசுவதையும்
நாகரிக வாழ்க்கையின் கட்டாயமாகக் கருதுகின்றனர். கிறித்தவ
ஆலயங்களுள் கத்தோலிக்கர் ஆலயங்களில் மதச் சடங்குகளும்
நடத்தப்படுகின் றன.
மொழியில்
பிரஞ்சு
பேருரைகளும்

சமூதாயத்தின்

அடுக்குநிலைகளிலும்

எல்லா

பிரஞ்சு

கிறித்தவ
சுத்தோலிக்கக்
இக்
பரப்புவதை
மொழியைப்
மிகையாகாது.
என்றால்
ஆலயங்கள். . மேற்கொண்டுள்ளன.
மாறாக, பிராட்டஸ்டண்ட் பிரிவினர் ஆங்கில மொழியைத் தம்
் தேவாலயங்க களில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

"இந்தி.
ட
லட
அன்றே.
யேற்றம் தொடங்கிய
பகல
புகுந்தது.

_ Lev
் வதன்.
இரந்சனா.
களாக.

இந்தியம். குடி
Sp
மொரீசியகில்
போஜ்புரியும்
கொண்ட
தாய்மொழியாகக்

, இந்தி
ல

தெரிந்தவர்
மொழி
மொழிகளிடையே

us
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காணப்பட்ட

ஒற்றுமைகளின்

்
காரணமாகப்

போஜ்புறிகளுக்கு

இந்தியைப்
புரிந்துகொள்வதில் எவ்விதக் கடினமும் இல்லை.
இந்தியில் எழுதப்பட்ட இராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற
இதி

காசங்களைப் படிப்பதிலும் கேட்பதி லும் இவர்கள் ஆர்வம் உடை

_ய்வர்களாக இருந்தனர். இதனால் போஜ்புறிக்கு நிகராக
இந்தி
மொழி அறிவு இவர்களிடையே வளர்ந்திருந்தது. 'போஜ்புறியும்
இந்தியும் வெவ்வேறு
மொழிகளல்ல. எழுத்தறிவில்லாத நம்
மூதாதையர் மொரீசியசுக்கு முதன்
முதலாக
வந்தபோது
பயன்படுத்திய “மொழி போஜ்புறியாகும். இலக்கிய
இலக்கண
வடிவங்களோடு எழுத்து வடிவமும் பெற்று இன்று இம்
மொழி
ககுநிலை மொழியாக வளர்ந்து இந்தி என அழைக்கப்படுஇி
றது.
இந்தி அல்லது கடிபோலி என்று .அழைக்கப்படுஇன் ற இம் மொழி

அவதி பிரஜ்பாஷா, புண்டேல்.கண்டி,

. கிளைமொழிகளும்,

மைதிலி, போஜ்புரி ஆயெ

சமஸ்கிருதம், பிராகிருகம்,

பாலி, அரேபியம்,

பெர்சியன் ஆகிய செவ்வியல் மொழிகளும் கலந்த கூட்டு ஆகும்.
போஜ்புறியே
இவ்வாறு
தகுநிலை
மொழியாகவும்
பு.திய
மொழியாகவும் வளழ்ந்து இந்தி அல்லது இந்துஸ்தானி
என் DI
அழைக்கப்படுகிறது. மாநாக இந்தி மொழியிலிருந்து போஜ்பறி
வேறுபட்டது எனப் பிரித்து நோக்கும் முய ற்சி உருவாகுமே

யானால் அது சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே
இந்தியாவில்
முடிந்து போன ஒரு
பிரச்சினையை மீண்டும் விவாதத்திற்கு
உட்படுத்துவதாகும்” என்கிறார் பகதூர். இருப்பினும்,
போஜ்புறி
இன்று தனியொரு மொழியாகத்
தகுநிலை பெ DD) வளர்ந்து
வருவதை எவரும் மறைக்கவோ மறுக்கவோ
முடியாது. இது
காலத்தின் கட்டாயமும் ஆகும். மொரீசியஸ்
போஜ்பரறியின்

இந்நிலை இந்தியப்
வேறுபட்டது.

இன்று

போஜ்புரியின்
ட
்
்

போஸஜ்புறியின்

போஜ்புறிகளே

eg Aaa

நிலையை

விடச்

ஆர்வம்

௪ ற்று

கொண்டுள்ள

அன்று மொறீ௫ிய௫ில் இந்தி மொழியின் ௮ 'நிமுகத்

_ திற்கு ஆதாரமாக

இருந்தனற். இன்று அதன் வளர்ச்சியிலும் .

"ABO இவர்களுக்கு இதறபுமு உரதவும் திர முடியாக

- அக்கறை காட்டி

வருகின்றனர். மொரீசியசல் குடியே 'நிய ஆரம்பக்

. இருந்தன.

உ;றயான

ஈடங்கிய

கவர்னர்

பைரே.

இந்திய

மொழிப்

போது இந்தி மொழிக்கு இடம்

கல்வி இந்தி மொழி மூலம் மட்டுமே
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இந்துக்களின் பண்டிகைகள் குறித்தும், இந்தியப்

பண்பாட்டின்

"பிற. கூறுகள் குறித்தும் பல கட்டுரைகளும் செய்திகளும் இப்
- பத்திரிகையில் இடம் பெற்றன. இந்தியர்களின் பொருளாதார .
... நிலை குறித்த அறிக்கைகளும் விமறரிசனங்களும் அவ்வப்போது
- இடம்
பெற்றன. இப் பத்திரிகையில் வெளியான -.செய்இகள்
பலராலும் விவாதிக்கப் பட்டன. மொரீசியஸ் மொழிச் குழமைவில்

இந்தியைப் புறிந்து கொள்வதற்கேற்ற ஒரு மொரீசியன் இந்தி
உரைநடை முதன் முதலாக இந்துஸ்தானி பத்திரிகை மூலமாகத்
தான் உருவானது என்றால் மிகையில்லை ;
7910ஆம் ஆண்டு.

மணிலால்

ஆரம்பித்த போது இந்தி மொழி

சமய

நோக்கில்

இந்துச்

கருதப்பட்டது. ஆரிய

டாக்டர்

ஆரிய

சமாஜத்தை

மேலும் செல்வாக்கு அடைந்தது.

சமயத்தின் தனிமொழியாக

இது

சமாஜத்தில் ஆழ்ந்த பற்றும் பக்தியும்

கொண்ட இந்துக்கள் இம் மொழியை [ஆறிய பாஷா (8 Bhasa)
என்றும் குறிப்பிட்டனர். இச் சமயத்தில் சனா தன் தர்மும் (9812121

Dharm) @)63) tem eeu (Hindu Maha Sabha) ere ற அமைப்பை

ஆரம்பித்து
இந்தி
மொழி
இலக்கியங்களை மக்களிடையே

வெவ்வேறு

சமயக்

வளர்ச்சியிலும்
இந்தி
பக்தி
பரப்புவதிலும் ஈடுபட்டிருந்தது.

கோட்பாடுகளையும்

சித்தாந்தங்களையும்

உடைய ஆறிய சமாஜப் பற்றாளறர்களுக்கும். சனாதனத் தருமப்
பற்நாளர்களுக்குமிடையே கருத்து வேறுபாடுகள்
தோன் Dest.

சனாதனத் தருமப் பற்றாளர்கள் ஆரிய சமாஜப் பற்றாளர்களை
நாத்திகர்கள் எனக் கூறும் அளவுக்கு வாதங்களும்
எதிர்
.... வாதங்களும் நடந்தன. பொதுமேடைகளிலும் பத்திரிகைகளிலும்
இவ்
விவாதங்கள்
இந்தி
மொழியில்
நடைபெற்றன.
இருதரப்பினரும்
தத்தம் வா ,தங்களை இந்தியில் உரைப்பதில்
: ஆர்வம் காட்டினர். ஆரிய சமாஜப் பற்றாளர்கள் தம் உரைகளில்

சமஸ்கிருத மொழிக்கும் கூடுதல்

முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர்.

... மக்கள் வழக்கிலிருந்த போஜ்புரியைக்

'காட்டுப்புறத்தான் மொழி:

. என்றும் அவ்வப்போ து தாக்கினர். பொதுவாக மொரீசியசிலுள்ள
.... இந்துக்கள் அனைவரும் : இவ்விவாதங்களைச் செவிமடுப்பதில்
் விருப்பம் காட்டினர். . இருவர்
வாதங்களையும். விமரிசித்து

வந்தனர். விவாதங்கள் குறித்து இந்திப் பத்திரிகைகளையும்
து (வந்தனர்.சகல
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தேசியச் சமுதாய மொழியியல் உருவரைவு

3831

(1920 - 24), Mauritius Mitra (1924 - 32), Sanatan Dharmark
(1933 - 42), Arya Vir (1929 - 45) அகிய இரு தரப்பினரையும் சேர்ந்த ஆங்கிலம் - இந்தி இரு மொழிப் பத்திரிகைகள் மொரீசியஸ்
இந்துக்களிடையே பிரபலமாயின.
இத்துடன் சனாதனத்தரும்
இயக்கமும் ஆரிய சமாஜமும் தத்தம் கொள்கைகளைப் பரப்பப்
பள்ளிகளையும் ஏற்படுத்தின. இதன் விளைவ, மொரீசியஸ் இந்தியர்
அனைவர்க்கும் புரிந்த மொழியாக இ ந்தி மாறியது.
1920களில்

மொரீசியஸ்

மொழிகளைக்

கற்பதிலும்

ஏ Hug ,த்திப் பலருக்குக்
இச் சமயத்தில் இந்தி
சிலர்

சிலர்

அனைவரும்

தத்தம்

ஆங்காங்குப்

பள்ளிகள்

கற்பிப்பதிலும் தீவிர ஆர்வம் காட்டினர்:
மொழியைக் கற்பிக்கக் தீவு முழுவதும்

பள்ளிகள் ஏற்படுத்தப் பட்டன.
பெற்றிருந்த

இந்தியர்

இந்தி மொழியில் ஆழமான

கிராமப்புறப்

போஞஜ்புறி

அறிவு

மக்களுக்கு

இம்

மொழியைக்
கற்பித்து வந்தனர்.
இவர்களுள்
வாசுதேவ்
பிசுந்தொயால் (385020 1315500100981) குறிப்பிடத் தக்கவர். இவர்
அரசுப் பள்ளியொன்றில் ஆசிரியராக இருந்தார். இவர் புனித
பூலியன்

என்ற

மொழியைக்

கிராமத்தில்

கற்பிக்க

வயது

மாலைப்

பள்ளி

வந்தவர்களுக்கு

ஒன்றை

இந்தி

ஆரம்பித்தார்.

அப்போது சர் குன்வார் மகராஜ் சிங்கின் அறிக்கையில் கண்டுள்ள
பரிந்துரைக்கு
இணங்க அரசுப் பள்ளிகளிலும் இந்தி மொழி

கற்பிக்கப்பட்டு வந்தது.
முடித்துக்

கொண்டு

19.39 இல் கல்கத்தாவில் மேல் படிப்பை
மொரீசியஸ்

திரும்பிய

'பிசுந்தொயால், முன்னைவிட இந்தி மொழியின்

வாசுதேவ்

வளர்ச்சிக்காக

அயறாது பாடுபட்டார். ஆரிய சமாஜம், இந்தி பிரச்சாரிணி சபா
ஆகிய நிறுவனங்கள் அரம்பி த்த இந்திப் பள்ளிகளுக்கும் மேலாக
அதிகமான எண்ணிக்கையில் இந்திப் பள்ளிகளை நாடெங்கிலும்
ஏற்படுத்த அல்லும் பகலும் உழைத்தார்.

தன் சகோதரர் சுகதேவ்

பிசுந்தொயால் (8001:460 1155001004) அவர்களோடு இணைத்து
சமானா (Zamana) என்ற பத்திரிகையை
.7948அம் அண்டு
ஆரம்பித்தார். ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, இந்தி என்ற. மும்மொழிம்
பத்திரிகையாக

வெளிவந்த

இதில் அவ்வப்போது

உருது,

தமியூ

மராத்தி மொழிக் கட்டுரைகளும் இடம் பெற்றன. பிசுந்தொயால்

. சகோதரர்கள் இந்திமொழி வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்ட
- வர்களாயினும் பிற இந்ிய மொழிகளையும் தம் தாய்மொழியைப்

ட்

384 மொரீசியஸ்
தமிழும்.
ட்
போல் பேணி வளர்த்த . பெருமைக்குறியவர்களாவர். இக் காலத்
. தில் தமிழ்ப் பள்ளிகளை மொரீசியஸ் முழுவதும் ஆரம்பித்துத்
தமிழ்மொழிக் கல்வியில் அஇக ஈடுபாடு கொண்டிருந்த பண்டிதர்
ட்

பெருமாள் சுப்பராயன்

இவர்களின் நெருங்கிய நண் பராவாழ்.

7950களில் பிற கழை மொழிகளோடு இந்தி மொழியும்
அரசின் மொழிக் கொள்கையில் முக்கிய இடம் பெற்றது. இந்தி
மொழிக்

கல்வித் திட்டம்

விறிவாக்கப்பட்டு

ஆங்கிலம்,

பிரஞ்சு

போன்ற ஐரோப்பிய மொழிகளுக்கு இணையான பாடநூல்களும்
எழுதப்பட்டன. விடுதலைக்குப் பின்னர் மகாத்மா காந்தி நிறுவனம்
அறிவியல்

அணுகுமுை pee.

கூடிய

பல.

பாடநூல்களை

வெளியிட்டது...

க்

பள்ளிக்கல்வியில் மட்டுமின் நி இந்தி இலக்கிய வளர்ச்சியிலும்
பல அறிஞர்கள் ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பித்தனர். 194 7ஆம் ஆண்டு
வாசுதேவ்
பிசுந்தொயால்
முதலாவது
இந்தி
இலக்கியச்
சம்மேளனத்தை
மொரறீசியசில் கூட்டினார். இச் சம்மேளனம்
மொரறீசியசில் இந்திக்குப் பெருமை சேர்த்ததோடு இந்தி மொழி
மீதும்
இலக்கியங்களின்
மொழிக்காரர்களிடையே
பல

நாடகங்களும்,

மீதும்
அதிகமான
பற்றை
இந்தி
வளர்த்தது. வாசுதேவ் பிசகந்தொயால்

கட்டுரைகளும்,

சிறுகை 'தகளும்,

கவில தககளும்

எழுதிச் சமானாவில் வெளியிட்டு வந்தார். 7969இல் அலகாபாத்
இந்தி சாகித்திய சம்மேளனம்
இவரது - எழுத்தாற்றலைப்
பாராட்டி சாகித்திய SS

இவரைக்
இன்றுவரை

தொடர்ந்து.
ஆர்வம்

மொரீசியசில்
மாநாட்டிற்குப்
்

eae

என்ற பட்டத்தையும்

பலர்” “ இந்தி

காட்டி.

இலக்கிய

வருகின் றனர்.

அளித்தது.

வளர்ச்சியில்

1976ஆம்

நடைபெற்ற இரண்டாவது
பின். இந்தி. a
oe

அண்டு

உலக
இந்தி
oe வேகம்

:

Berg கல்வியிலும், கெய்திப்.. பரவல். See
: களிலும் இத்தி பக்கது
ae
es

en sont
கல்லாத.

Bra rouiss: பன்மைச்

“அதன்

பங்கும்

தேசியச் சமூதாய மொழியியல் ewe

சமுதாயத்தில் இந்தி மொழி

இந்நூலின்

பல்வேறு

அத்தியாயங் --7.

பிஎக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ், தெலுங்கு,

உருது, மராத்தி, சீனம்

கழைமொழிகள் ' என

மொரீசியஸ்

மொழிக்கொள்கையில்

படுத்தப்பட்ட இம்மொழிகள் அனைத்தும் தகுநிலை
மொழிகளாகும். இவை ஒவ்வொள் றும் அதனைப் பேசும் இனத்தின்
குறியீடாக இன்று விளங்குகிறது. மொரீசியஸ் கல்வித்திட்டத்தில்
இம்மொழிகள் ஆரம்பக்கல்வி முதலே இடம் பெறுகின்றன. 7984
ஆம் ஆண்டுக் கல்வி புள்ளிவிவரப்படி இம்மொழிகளை ஆரம்பப்
வகைப்

பள்ளியில் கற்ற

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

436 7.2 அகும். இம்

மொழிகளை மொத்தம்
868 ஆரியர்கள்
இக்குறிப்பிலிருந்து அறியக் கிடைக்கிறது.
மொழிகள்

மாணவர்கள்

ஆசிரியர்கள்

1. தமிழ்

8383

222

2. தெலுங்கு

2893

22

19091

426

2. மராத்தி

1998

84

5. சீனம்

1307

11

33672

868

3. உருது

்

கற்பித்ததாகவும்

இம்மொழிகள் குறித்துத் ௦ 'தாடர்ந்துவரும் அத்தியாயங்கள்
விரிவாக ஆராய்வதால் தமிழைத் தவிர ஏனைய மொழிகளைப்
பற்றிச் ல செய்திகளை
ட் இப்பகுதியில் பார்ப்போம்.

ப.

அம் அண்டு படறது கவ் போறன் 5௮ இந்தியர்

குடியேற்றம்

"தொடங்கிய.

_ பிரதேசத்திலிருந்து

போது

தெலுங்கர்கள்

es

இடமும்

கடலோர

ஆந்திரப்

மொறீசியசில் குடியேறினர்.

வர்களுள் (பெரும்பாலோர் 'தோட்டப்புறக் ரொமப்பகுஇகளில்
- திகள்
யற் pe ee oe இன் றும் கூட, இக் ட

386 பொரிலியல் seme தமிழும்...
தெலுங்கு மொழி
வழங்கும் இடங்களாக உள்ளன.
தலைமுறையினறிடையே
போஜ்புறியும் இரியோலும்

இளைய.
வழக்க

லிருந்தாலும் பல முதியவர்களுக்குத் தெலுங்கு மட்டும் தெரிந்த

மொழியாக உள்ளது. நகர்ப்புறங்களில் மிகக் குறைவாக இம்மொழி
வழங்குகிறது. தெலுங்கு மட்டும் பேசும் முதியவர்களின் பேச்சில்
கிரியோல் சொற்களின் தாக்கத்தையும் கிரியோல் மட்டும் பேசும்
தெலுங்கர்களின் பேச்சில் தெலுங்குச் சொற்களின் தாக்கத்
யும்
- காணமுடிகிறது.

தெலுங்கு கர்வ
,த் தம் இனக்குறியீடாகத் தக்கவைத்துக்
கொள்வ தில் தெலுங்கர்கள் கவனமாக இருக்கின்றனர். தெலுங்குக்
கல்விக்குழு (Telegu Education Committee) romana நேர வகுப்புகள்

நடத்தித் தெலுங்கு மொழியை வளர்த்து வருகின்றது.
தெலுங்கர் குடியேற்றம் நடந்த காலத்திலேயே

குடியேற்றமும்

நடந்தது.

மகாராஷ்டிர

மராத்தியர்

மாநிலத்திலுள்ள

கோலாப்பூரிலிருந்து
முதன்முதலாக
75
மராத்தியர்கள்
இத்தீவுக்கு வந்தனர். ஏனைய
இந்தியர்கள் போல் அதிகமான
எண்ணிக்கையில் மராத்தியர்கள்
குடியேறவில்லை. 1838 ஆம்
ஆண்டிலிருந்து 1864 ஆம் ஆண்டு வரை இடைப்பட்ட காலத்தில்
சுமார் 200 மராத்தியர்களே
குடியேறியிருந்தனர். ஏனைய
இந்தியர்களின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது
இவர்களின் எண்ணிக்கை 1864 க்குப் பின்னரும் மிகக் கு Gar.
நாள்கள் செல்லச் செல்லப் பிறமொழியினரைப் போல் மராத்தியர்
கிரியோல் மொழியைப் பேசத் தொடங்கினர்.
என்றாலும்
வீட்டுமொழியாக
இன்றும்
மராத்தியைக் காப்பாற்றி
வருகின் றனர்.

<

5

பீகார் மற்றும் கிழக்கு. உத்திரப்பிரே.தசப் பகுஇகளிவிருந்து
குடியேதிய
இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும்
போஜ்புரியை
மொரீசியசுக்குக்

கொண்டு

வந்தனர் என்று பார்தே 'தாமல்லவா?

இவர்களுள் இஸ்லாமியர்கள் போஜ்புறியோடு உருதுவையும்
: - கொண்டு. வந்தனர்.
இவர்கள் உருதுமொழியை இஸ்லாமியச்
. சமயம், பண்பாடு. - ஆகயெவற்றின் முழுச் சொத்தாக. அன்றும்
os இன்
. எண்ணி வருகின்றனர். இதனை நிரூபிக்கும். வகையிலே
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எனவே, உர து என்றால்
மொறிீசியசில் நிலவுகிறது.

இஸ்லாமியப் பண்பாடு என்ற கருத்து

மொரீசியஸ் இஸ்லாமியர்களின் வாழ்க்கையில் உருது முக்கிய
இடம் பெற்றிருந்தாலும் அன் நாடப் பேச்சுமொழியாக இம்மொழி
பயன்பாட்டில் இல்லை. இவர்கள் அன்றாடம் போஜ்புரியையோ
அல்லது

கிரியோலையோ பேசுகின் றனர். ஆனால் சமயச் சார்பான

நிகழ்ச்சிகளிலும் முக்கியமான சமூக நிகழ்ச்சிகளிலும் உருது
மொழியைத்
தவிர வேறெந்த மொழியையும் பயன்படுத்துவ
இல்லை. போஜ்புறியம்
கிரியோலும் எவ்வளவு தாம் இஸ்லா
மியர்களின் மொழிப் பயன்பாட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும்
உருது மொழி

பெற்றிருக்கும் உன்னத

இடத்தை

இவை

அடைய

Ce
மாணடரின்,
மொரீசியசில்

ஹக்கா,
வழங்கும்

காலகட்டங்களில்
மக்கள்தொகைக்

காண்டோனிஸ்
சன
மொழிகள்.

மொரீசியசில் நுழைந்தன.
கணக்கெடுப்பில்

சனம்
இவை

ஆகியவை
பல்வேறு

198.4 ஆம் ஆண்டு

மூதாதையர்

மொழி

என

20580 பேரும், அன்றாடப் பேச்சுமொழி என 6756 பேரும். இம்
மொழிகளுக்குப்
புள்ளி
விவரம்
தந்துள்ளனர்...
இதனை
டண தல அகன் த்திக்கீழ்வருமாறு

காட்டலாம்.

- மூதாதையர் மொழி

அன்றாடப் பேச்சு) ன

மக்கள்தொகை

மக்கள்தொகை
மாண்டரின்
-

QNSST

368

116

4042

1249

84
4707

351
15819

காண்டோனிஸ்
சனம் -

20580

Cane:
மக்கள்தொகைக்

ட்

ட.

்

7880

பிசுந்தொயால்
சணக்கெடுப்பின்படி.

எ...

லள

67756:

அம்

மொத்தம்:

ஆண்டு

69 சீனர்கள்

கடம்

43

ee

.
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மொழிச்சூழமைவில் இத் தகுதியைத்தவிர இவை ஒவ்வொன்றும்.
தத்தும் இனக்குழுவின் குறியீடாக விளங்குவது மட்டுமே இவற்றின்
டச்சு ஸ்பானிஷ், ஸ்லாவ் ஆகியவை
சிறப்பாகும். இவற்றுள்
அன்றாடப் பேச்சு வழக்கில் இல்லை. ஆனால், இன்றும் இவற்றை
மூதாதையர்

மொழி

எனக்

குறிப்பிடுவோர்

உளர்.

இவர்கள்

உருசியனை
குறைவானவர்களாவர்.
பேருக்கும்
முப்பது
இருக்க
பேராக
20
குறிப்பிடுபவர்
எனக்
மொழி
மூதாதையர்
இதனை

பேசுபவர் 21

அன்றாடம்

7983

பேர் என

ஆம் ஆண்டு

இம்

மக்கள்தொகை அறிக்கை காட்டுகிறது. இவ்வறிக்கையின்படி
மொழிகளைப் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

மூதாதையர் மொழி

அன்றாடப் பேச்சுமொழி

மக்கள் தொகை

மக்கள் தொகை

செருமன்

்

45

இத்தாலியன்
உருசியன்
போலிஷ் .
டச்சு
ஸ்பானிஷ்
NOTE

ஸு.

258

57

35

20
367
380

27
96
ன

23
-

=

25

இவ்வறிக்கையின்படி
ஐரோப்பியர்களுள்

்

ன்

மொரீசியசில்

குடியேறிய

பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கும்

அங்கிலேயர்க்கும்

அடுக்ததாகக்
கூடுதல்
எண்ணிக்கையில்- குடியேறியவர்கள்
போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த போலிஷ் மக்கள் என்பை ae அதிய

வியப்பாக உள்ளது.

a

பிரஞ்சு.
ங்கில்.
போலிஷ்

மூதாதையர் மொழி

அன்றாடப் பேச்சுமொழி

மக்கள் தொகை

- மக்கள் தொகை

fe

Sug RS 256 OO.
உழல்

1,990
367

EY,

Oe
Fos!

&

ன வித

னது

பட்

GPR 220 28a
96.

390 மொர்சியஸ் "தமிழரும் தமிழும்.
போலிஷ் மக்களின்
மொழியும்

ம

டு

மொழிச் . குழமைவிலோ. அல்லது பண்பாட்டு
குறிப்பிட்டுக் கூறுமளவுக்கு இடம் பெறவில்லை.
:
வங்காளம்,

மொரீசியஸ்

திலையிலோ

குஜராத்தி, பஞ்சாபி, சிந்தி

ஒப்பந்தக் கூலிமுறையின் கழ் மொரீசியசில் குடியேறிய
இந்தியத்
தொழிலாளர்களுள் பெரும்பான்மையோர் கல்கத்தா
துறைமுகம் வழியாக
வந்தவர்களாவர். இவர்கள் ஜெகூற்,
பாகல்பூத,

பாட்னா,

பனராஸ்,

ஷபாத்

ஹசாரிபாக்

மொங்கிர்,

மர காற், பத்தேபூர்,
கோரக்பூர், நாக்பூர்,
aun,
Serius,
கா௫ிப்பூந், கான்பூர் ஆகிய பிரதேசங்களைச்
சேர்ந்தவர்கள்.
கல்கத்தா துறைமுகம் வழியாக இவர்கள். குடியேநியதால் பிற

இந்தியர்களால் இவர்கள் 'கல்கத்தியர்கள்' என
அமைக்கப்
பட்டனர். இது தென்னாட்டைச் சேர்ந்தவர்களை. 'மதரா௫கள்”
என்று
அழைப்பதற்கு
ஒப்பாகும்.
கல்கத்தியர்கள்என் ற
சொல்லுக்கும்

கல்கத்தாவிலுள்ள வங்காளிகளுக்கும்

கட

தொடர்பும் இல்லை.
இன்றும் இச்சொல் மேலே குறிப்பிட்ட
, பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த வடஇந்தியர்களைக் குறிக்கும் சொல்
லாக
Ups
அள்ளது.
இருந்தாலும்,
இம் மக்களோடு
கல்கத்தாவைச் சேர்ந்த வங்காளிகளும்

குடியேறினர் எனபத ற்குப்

பல ஆதாரங்கள் உள்ளன. இவர்களும்
இச் சொல்லாலேயே
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.--இநத்தியக்
குடியேற்றத்தின்
ட தாடக்கக் காலத்தில் மொரீசியசில் வங்காளமொழி

பேசப்பட்டு

வந்தது என்பதற்கான குறிப்புகள் கஇடைக்கன்றன. இன்று
இம்
மொழியை அன்நாடம் பேசுவோர். தல்
அனல் குஜரா த்தி
Z மொழியின் இநிலைவேறு. .

மொரீசியஸ்
அ.
பிற
இந்தியர்
= களுக்குமிடையே - அடிப்படை வேற்றுமை ஒன்று அண்டு. மொர்
சியஸ் குஜராத்தியர்
ஒப்பந்தக் கூலி முறையின்£ீழ் தோட்டத்
. தொழிலாளர்களாகச் சென்றவர்
அல்லர். பத்தொன்பதாம்
s நூற்றாண்டின்

“இறுதியில்

சுதந்திரம்

குஜராத்தியர்கள் மொரீசியசக்குச்
லூயி. தகரத்தில்

அறுவடைக்

நகை

பெற்ற

சென்றனர்.

வியாபாரம். செய்து

hee oe மொரிதியசுக்குள்

வணிகர்களாகக்

அங்கு

போர்ட்

வந்த னர். கரும்பு

பச ள்

வாணிகம்
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.. செய்வதும்,

பின்னர் சில மாதங்களில் இந்தியா திரும்புவதும் —

இவர்கள் வழக்கமாக இருந்தது. மொரீசியசிலேயே நிலையாகக்
குடியேற
வேண்டுமென்று ஆரம்பக் காலங்களில் இவர்கள்
விரும்பியதேமில்லை.
இருபதாம் நூற்றாண்டின்
தொடக்கக்
காலம்வரை:

தலமாக

மொரீசியஸ்

மட்டுமே

மட்டுமின்றிப்

குஜராத்தியர்களின்

விளங்கியது.

பலசரக்கு

இன்று

மற்றும்

நகை

நகை

துணி

வாணிகத்

வாணிகத்தில்
வாணிகத்திலும்

குஜரா.த்தியர் சிறந்து விளங்குகின் றனர்:
மொரீசியஸ்

மொழிவரலாற்றில்

குஜராத்தி

மொழிக்கென

- சிறப்பானஇடம் எதுவுமில்லை என்றே கூறவேண்டும். ஆரம்பத்தில்
மொரீசியசுக்குச்
செல்வதும்
வருவதுமாக
இருந்ததாலும்,
வாணிகம் ஒன்றையே
குறிக்கோளாகக் கொண்டிருந்ததாலும்

குஜராத்தியர் மொழியோ

பண்பாடோ

வேறூன்ற

ஆனால்,

முடியவில்லை.

அரசியலறிவை
தொழிலாளர்

இந்தோ

வளர்த்த பெருமையும்,
நலனுக்காக

மொரீசியஸ் மண்ணில்

உழைத்த

மொரீசியர்களின்

இந்தியக்

தோட்டத்

பெருமையும்

மணிலால்

டாக்டர் போன்ற குஜராத்தியர்களுக்கு உண்டு. மணிலால் டாக்டர்

“இந்துஸ்தானி” என்ற ஆங்கிலம் மற்றும் குஜராத்தி இருமொழி
வராஇதழை
வெளியிட்டு வந்தார். ' பெரும்பான்மை இந்தியர்
.இந்திமொழி
பேசுபவராக
இருந்ததால் விரைவிலேயே

குஜராத்திமொழியின் இடத்தை

இந்தி பெற்றது.

192.3 ஆம்

ஆண்டு கத்தியவார் சங்கம் என்ற
அமைப்பை உருவாக்கிக்
குஜராத்தி
மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் - இவர்கள்

வளர்த்தனர். இச்சங்கத்தின் முக்கியப்பணியாகச் சிறுவர்களுக் ,
கான குஜராத்தி மொழிக் கல்வி
இடம்பெற்றது.
இன்று
மொரீசியஸ்
குஜராத்திப்
பண்பாட்டுக் கழகம்: (Maunitus.
Gujarathi Cultural Society) @ciieflenuwé Oeu 5) வருகிறது.

.. பஞ்சாபியும் சத்தியும் முதல்தடைவையாக மக்கள்தொகை
- அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்திய-பாகிஸ்.தான் போறின்
. போது இத்தியாவின் வடமேற்கு மாகாணத்திலிருந்தும் மேற்குப்

- பாதிஸ்தானிலிருந்தும்

இங்குக்

. மொழியைப் பேசுகின்றனர். . .

குடியேறிய : மக்கள் இந்தி

த ர

-

.. 392 மொரீசியஸ் தமிழரும்
தமிழும் 5...
- மல்காதெ, பம்பாரா, பாச்சா, காக்னி, கச்செ, முஸ்லிம்
- இம் மொழிகள் அனைத்தும் தகுநிலை பெநாத் தாய்நில
மொழிகளாகும். இவற்றுள் மல்காசெ, பம்பாரர, காக்னி கச்செ
மூஸ்லிம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளும் அன்நாடப் பேச்சுவழக்கில்
இல்லை.
:
ர்யூனியன்: கிரியோல்

இம் மொழி ரீயூனியனில்
மொழியாகும்.

மொரீசியன்

குட ற

பேசப்பட்டுவரும்

கிரியோலைப்போல

இம்மொழியும்

_தகுநிலை பெறா மொழியாகக் கருதப்படுகிறது. மொரீசியசில் இம்
மொழி பேச்சு வழக்கில் இல்லை.

இருமொழியம் (ஜவ)
றக்
என்று
எந்த

குடியேநியவர்.களின் தீவு. இத்தீவின் மைந்தர்கள்
இனத்தவரையும்
குறிப்பிட்டுக்
கூறமுடியாது.

வாணிகத்தின்
பொருட்டும் இந்துமாக்கடலிலுள்ள தீவுகளில்
காலனி ஆதிக்கத்தை
நிறுவும் பொருட்டும் ஐரோப்பியர் இத்
தீவுக்கு
வந்ததாக
வரலாற்றுப்
பகுதியில்
பார்த்தோம்.
ஐரோப்பியர் குடியேற்றம் பின்னர் அதனைத்
தொடர்ந்து
நடைபெற்ற இந்தியர் குடியேற்றம் ஆகயெவற்றுக்கு முன்னால்
இத்தீவில் மக்களுமில்லை; மொழியுமில்லை. ஆகவே ஆரம்பக்

காலத்தில்,

குறிப்பாக

ஐரோப்பியர்

குடியேற்றம்

நடந்த

போதெல்லாம் அவரவர் காலம் வரை ஒருமொழி வழங்கும்தீவாக

மொரீசியஸ் விளங்கியது. போர்த்துக் சியர்கள் குடியேறிய
காலத்தில்
போர்த்துக்கேய மொழியும்,
டச்சுக்காரர்கள்
்
குடியேறிய காலத்தில்
டச்சுமொழியும்,
-பிரஞ்சுக்காரர்கள்
குடியேறிய காலத்தில் பிரஞ்சு மொழியும் வழங்கி வந்தன. இந்த
ஐரோப்பியக் குடியே நறங்களின்போது
மற்றொரு
மொழி
..... வழங்கியதாக வரலாற்றுக் குறிப்பெதுவுமில்லை. மேலும், இந்த

"ஐரோப்பியர்

இருந்திருக்க

அனைவரும் ஒருமொழியானறாக (14000117ஐ1215)
வேண்டும். ஆனால்,

பிரஞ்சுக்காரர்கள் காலத்தில்

மொரீசியஸ் மொழிச்சூழமைவில் சிறிது மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது.
ன்.

ம். இறியோல், . பிட்ஜின்

அடிமைகளின்

வள்.

மொழிநிலையிலிருந்து

இவர்கள்
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Seo தூன். மொரீசியசை ஒரு குடியேற்ற நாடாக்க வேண்டும்
என்ற முனைப்பில் மடகாஸ்கர் போன்ற ஆப்பிறிக்க ” நாடு
களிலிருந் து அடிமைகளை

முதன்முதலாக இத்தீவுக்குக்

கொண்டு

வந்தவர்கள்
டச்சுக்காரர்கள்காம்
என்றாலும்
இவர்களது
குறுகியகால
ஆட்சி டச்சுக்காரர்களுக்கும் ஆப்பிரிக்க அடிமை
களுக்கும் இடையே
கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்காக ஒருமொழி
உருவாக

வேண்டிய

கால

பிரஞ்சுக்காரர்களின்
பிரஞ்சுக் குடியேற்ற

அவகாசம்

காறர்களுக்கிருந்த திடமான

நோக்கமும்

நாடுகளிலிருந்து . கூடுதலான

மொரீசியஸ்
தூய்மாவும்,

தரவில்லை.

ஆனால்,

நீண்டகால
ஆட்சியும்
மொரீசியசைப்
நாடாக்க வேண்டும்
என்பதில் பிரஞ்சுக்

தீவுக்குக்

பல்வேறு

எண்ணிக்கையில்

கொணர்ந்தன.

ஆப்பிறிக்க
அடிமைகளை

இச்சமயத்தில்

பெநுவா

லபோர்தொன்னேயும் பாண்டிச்சேறி மற்றும் மலபார்

பகுதிகளிலிருந்து தமிழகச் கட்டடக் கலைஞர்களையும் கைவினை
ஞர்களையும்

மொரீசியசுக்குக்

கொண்டு

வந்தனர்.

மொரீசியஸ்

Sa பிரஞ்சு, தமிழ் பல்வேறு ஆப்பிரிக்க மொழிகள் வழங்கும்
தீவாக மாதியது
இக்
காலகட்டத்தில் தான். இருந்தாலும்
எல்லோரும் அவரவர் தாய்மொழி
அறிந்த ஒருமொழியாளராக
மட்டுமே
இருந்தனர்.
பிரஞ்சுக்காரர்களுக்குத்
SD
தாய்மொழியான

பிரஞ்சமொழியைத்

தவிர

தமிழ்மொழியோ

ஆப்பிரிக்க மொழியோ தெறிந்திருக்கவில்லை. தமிழர்களுக்கோ
பிரஞ்சு மொழியும் தெரிந்திருக்கவில்லை; ஆப்பிரிக்க மொழியும்
தெறிந்திருக்கவில்லை. ஆப்பிரிக்க அடிமைகளும் ஒரு மொழியைக்
கற்று கொள்ளும் அளவுக்கு அடிப்படை அறிவு படைத்தவர்களாக
இல்லை.
இம் மொழிச் சூழமைவில் தமக்கும்
ஆப்பிறிக்க
அடிமைகளுக்குமிடையே
கருத்துப்பரிமாற்றத்தின்
பொருட்டு
பிட்ஜின்
மொழி
ஊக்கமளித்தனர்.
ஐரோப்பிய

ஓன்று
உருவாவதற்குப்
பிரஞ்சுக்காரர்கள்
ஆக
பிரஞ்சுக்காரர்கள் காலத்தில் தான் ஓர்.

மொழியைத்

இருந்தாலும் .

தவிர

-தெரிந்த

மற்தொரு

று

மொழி

க.

-

பிட்ஜினாக

ines)

Poeun ere எனலாம்.
Aes

tars

- இறுபான்மையினறாகக்
ட்

பிட்ஜின் தெறிந்த

:
:

தவிர.

ர

, காலத்தில்

மிகச்.

குடியேதியிருந்த தமிழர்களும்: இந்தப்.

இருமொழியாளராக இருந்திருக்கவேண்டும்.

|
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தம்முடன் - பணியாற்றிய ஆப்பிறிக்க

:

கொள்ள :
பறிமாறிக்
அடிமைகளோடும் . கருத்துகளைப் :
் இம்மொழியைக் கற்றிருக்கவேண்டும். இதைப்போலவே பல்வேறு '
் ஆப்பிறிக்க நாடுகளிலிருந்து- கொண்டு

ஆப்பிரிக்க

வரப்பட்ட

அடிமைகளிடையே தத்தம் கருத்துகளைப் பறிமாறிக் கொள்ளவும்
ஏனெனில்,
பிட்ஜின் பயன்பட்டிருக்க . வேண்டும்.
. இந்தப்
இவ்வாப்பிறிக்க : அடிமைகள் இவ்வர மொழி 'பேசுவோறாக

.

இருந்தனர். ஆக.
பிரஞ்சு
_ தமிழ்

ட்
= பிட்ஜின்

-

... ஆப்பிறிக்க மொழி

-. பிட்ஜின்

என்ற இரு மொழிநிலை ஆரம்பக்கட்டமாக இருந்த து எனலாம்.

பிரஞ்சு...

-. தமிழ்

5. பிரஞ்சு...

தமிழ்
பிரஞ்சு...

-

-

ஆப்பிரிக்கமொழி - தமிழ்...
ஆப்பிறிக்க மொழி

ஆப்பிரிக்கமொழி .

- பிரஞ்சு
- ஆப்பிரிக்க மொழி.
- அம்

=

என்றஇருமொழிநிலை அநேகமாகப் பிரஞ்சுக்காரர் reo முடியும்
வரை இல்லை என்றே கூறலாம். இருந்தாலும், பிரஞ்சு மற்றும் பிற

'இனக்கலப்பினால் கல்வியறிவு பெற்ற சிலரும் மேலே குறிப்பிட்ட

ஏதாவதொரு திலையில் இருமொழியாளறாக. இருந்திருக்கலாம்.
ஆனால், -இக் காலஇடைவெளியில் பிட்ஜினாக இருந்த மொழி
ஆப்பிறிக்க
அடிமைகளின் .தாய்மொழியாஇிக் திரியோலாக
வளர்ந்து எல்லா மொழி
. இனத்தவரின் பொ துமொழியாகப்
பயன்பாட்டில் வரத்தொடங்கிவிட்டது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் விளைவாக

ஆப்பிரிக்க

மொழியையும்,

பிட்ஜின்

et மொழியையும் பயன்படு ,த்திவந்த ஆப்பிறிக்க அடிமைகள் கிறியோல்
2
—

GG
தெரிந்த ஒருமொழியாளராயினர். பல்வேறு
மொழிகளைப்
பேசிவந்த
அஆப்பிறிக்க அடிமைகளின்

me வம்

ones
தாய்

மொழி இழப்பி ற்கு இலக்காயின. இக் காலமாற்றத்தில்

ரஞ்சு

Sor

ப

பெ துவா துூய்மாவும். லபோர்தொன்னேயும்

அழைத்து வந்த
ற்று,

தகவலும்

ட
சா

ள்என்ப ற்கு
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அடிமைமுறை 'ஒழிப்பிற்குப் பின் ஒப்பந்தக்கூலி முறையில்
குடியேற்றம்

இக்

மாற்றங்களை

வியத்தகு

சூழமைவில்

மொழிச்

மொரீசியஸ்

ஆனது.

ஆரம்பம்

குடியேற்றம்

இந்தியர்

இந்தியாவும்

இக் குடியேற்றம் நடந்தபோது

ஏற்படுத்தின.

மொரீசியசும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் 8ழ் இருந்தன. மொரீசியசில்
பிரஞ்சுக்காரர்கள், ஆப்பிரிக்கர்கள் ஆகிய பல
அங்கிலேயர்,

இனத்தவர்கள் வாழ்ந்து ... வந்தனர். பலர் ஆங்கிலம்-பிரஞ்சு
இருந்தனர். கரியோல் எல்லோ
தெறிந்த இருமொழியாளராக
வழக்கில் இருந்து வந்தது:
ாக
ருக்கும் தெரிந்த பொதுமொழிய
ஆப்ரோ
அத்துடன் கிரியோலைத் தாய் மொழியாகக் கொண்ட
இிறியோல்
இவர்களிடையேயும்
இருந்தனர்.
மொரீசியர்களும்
அரிதாக
களும்
இருமொழியாளர்
- பிரஞ்சு
-ஆங்கிலம், கிரியோல்

கல் இந்தியர்

ண

இருந்தனர். மொரீசியசின் இம்மொழிச்

குடியேற்றம் நடந்தது
இந்தியக் குடியேற்றத்தின் போது மொரீசியசில் குடியேறிய
எல்லா இந்திய இனத்தவரும் ஒருமொழியாளராகவே இருந்தனர்
எனலாம்.
சென்னைக்
துறைமுகம்
வழியாகக் கப்பலேறிய
தமிழர்களும் தெலுங்கர்களும் தத்தம் தாய் மொழியாளர்களாக
இருந்தனர்.
தாய்மொழியை த் தவிற - -இன்னொரு
மொதி
அவர்களுக்குத் தெரிந்திருக்கவில்லை. இதைப்போலவே, பம்பாய்

துறைமுகம் வழியாக
மொரீசியசுக்குக் கப்பலேறிய மராத்தி...
யர்களும், கல்கத்தா துறைமுகம் வழியாகக் கப்பலேறிய வங்காளி
ட கள் மற்றும் பீகாறிகளும்

தெறிந்தவராய்
குடியேறிய

தத்தம்

இருந்தனர்.

இவர்கள்

தாய்மொழி

ஒப்பந்தக்

தாய்நாட்டில்

கூலி

ஓன்று

மட்டுமே

அடிப்படையில்

பொருளாதார

—

- நலிவுற்

றவர்களாகவும், கல்வியறிவு அற்றவர்களாகவும், Ce அடுக்கில்
பி ற்படு, த் வத அறம் உ ,ந்தவர்களாவர்.

:

வரன்

டடக்

நுழைந்த

ஒப்பந்தத்

வடு

குடியே
டு 'தாழிலாளர்கள் - தத்தம் தாய் மொழிகள் மொர்சியசில்

நியிருந்த ஆப்ரோ
தொட்ட

கொள்ளப்

ல் வறக

மொரீசியர்களுடனோ அல்லது ஐரோப்பியத்

உறரிமையாளர்களுடனோ

பயன்படா ததை

ட.

கருத்துகளைப்

ee

பறிமாறிக்.

௮க் காலத்திலேயே.

a

ae
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தேசியச் சமுதாய மொழியியல் உருவரைவு

இழப்பு ஏற்பட்டது

TE

தவிர்க்க முடியாததாகி விட்டது. இதுபற்றி

விரிவாகப் பின்னர் பார்ப்போம்.

strGompluid (Multilingualism)
மொரீசியஸ்

முற்பட்ட
பட்ட

நாட்டின்

காலம்,

காலம்

மொரீசியஸ்
எவ்வளவு

குடியேற்றக்காலம்,

எனப்

பகுத்து

நாட்டின்

கணிக்க

முடியும்.

வர்களின் நாடு'. என்ற
பலஇன

அணுகி

முந்திய

பார்த்தோம்.

நோக்கில்

இப்பாகுபாஈடு

வரலாற்றநாசிறியர்கள்

மொரீசியஸ்

தோக்கிலும்,

மக்கள் சமுதாயம்

ஆராயும்போது

குடியேற்றத்திற்குப் பிற்

என்பதை

ஆனால்,

குடியேற்றத்திற்கு

பகுதிகளில்

வரலாற்று

பொருத்தமானது

மட்டுமே
வழக்கு,

வரலாற்றைக்

'குடியேதிய

இந்நாட்டின் பன்மொழி

என்பனவற்தின்

இவ்வரலாற் றுப்

நோக்கிலும்

பாகுபாடு

மிகவும்

பொருத்தமானதே எனத் தோன்றுகிறது. உலகன் பல பகுதிகளில்
இருந்து

பல . இனங்களைச்

சார்ந்த

மொழியோடும்-- பண்பாட்டோடும்

யுள்ளனர்: இப். பலதரப்பட்ட
காலந்தோறும் ஏற்பட்டு வந்த

மக்கள்.

இச்சிறிய

வெவ்வேறு

SAD

குடியே நி

மக்கள் சமுதாயங்களிடையே
உறவு
முறைகளின் விளைவாக

ஒன்றின் மேல் ஒன்று: பண்பாட்டுத். தாக்கம்.
ஏ pee
STB
மட்டுமின் நி மொழிவழக்குகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினரும் இம்மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு
அதே நேரத்தில் தம் மொழியின் தனித்தன்மை இழந்து போகாத

வாறு காத்து வருகின்றனர். வளர்ந்து வரும் அறிவியல் அறிவு

இச்

சாதனையை. நிகழ்த்த அவர்களுக்குத் துணையாக: நிற்கிறது.

பெரும்பாலான.
மக்களால். பேசப்படும் . ஒரு
மொழியால்
சிறுபான்மையோர் மொழிகள் ந௫ித்துவிடும் என்ற ௮ச்ச௪ உணர்வ
- முன்னேறிய நாடுகளில் . . மட்டுமன்று, மொறீசியஸ் போன்ற
முன்னேறிவரும் நாடுகளில் கூட இன்று இல்லை. இந்நிலை உலகப்
பண்பாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற முக்யெமான மாற்றம் எனலாம்.
இம்மாற்றம்: மொழியைப் பொறுத்தவரையில் 204 eee
i
மனவனர்க ளெய்க் அட்டன் றது என் ம்க் பிகைபில் லவ்.
குடியேற்றத். தூலம் டு தாடங்க

அட்டம் சூழலே.

இன்ற று வரை. இம்மாதிரியான.

ஈதிசியசில் நீநிலவி வந்திருக்கிறது... காலணி. Pe

see

போது. காலணி ி மொழியும். பண்பாடும்
. ஆஇிக்கங்களிஸ்
ட i ச்
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Deer ey
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Baker)

அறிஞர்

என்ற

தம் நூலில்

குறிப்பிடு

என்று

இருந்தனர்

வாய்ந்தவர்களாக

ட்

இவ்வித்தியத் தமிழர்கள்

கிறார்.

இம் மூன் நாவ து இனக் குழுவினரோடு இந்தியர்களையும்
அடிமைகளையும் சமூகறரீதியாகவும் பொருளாதார
ஆப்பிறிக்க
ரீதியாகவும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த ஒரு மக்கள் சமுதாயம்
கூறுகிறார்.
சைமன்ஸ் ($/மா0$)
உருவாகிவிட்டது என்று
ுந்தது.
நினலதீதிர
வரை
இச்சமுதாயப்போக்கு 1920 ஆம் ஆண்டு
எனவே, பிற்காலத்தில் ஒரு பன்மைச் சமுதாயம் வளர்வதற்கான
மற்றும் சமூக

பொருளாதார

அமைப்புகள்

௮க் காலத்திலேயே

உருக்கொண்டு வந்துள்ளன என்பது சைமன்சின் கருத்தாகும் எனப்
பெநுவா தம் நூலில் குறிப்பிடுக றார்.”
இக் காலவளர்ச்சியில் Gut paca

கமைமொழிகளுக்கு
தொடக்கக்

அதிக

அதிகக்

முக்கியத்துவம்

காலத்தில் மொரீசியஸ்

ஆங்கிலம் தெரிந்த

கவனம்

பங்கு முக்கியமானதாகும்.

கொடுக்கப்படாத

மக்களைப்

இருமொழியாளர்களாக

எடுத்துக்

பிரஞ்சு மற்றும்

மாற்றுவதில் ௮ரசு

கொண்டது.

கல்வித்திட்டத்தில்

இருமொழியக் கொள்கை பின்பற்றப்பட்டதும் இங்குக் குறிப்பிடத்
தக்கது. பெரும்பாலான “மைமொழிகள் பேச்சு வழக்கிலிருந்து
மெதுவாக மறைந்து வந்ததும், . கல்வித்திட்டத்தில் பலமொழி
களைக் கற்பது குழந்தைகளுக்குப் பளூவாக
இருக்குமோ என்ற
அச்சமும், மொரீசியஸ் போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளில்
பலமொழிக் கல்வி ஓர் ஆடம்பரமான
அணுகுமுறை
என்ற
எண்ணமும் . இதற்கு

(pause

காரணங்களாகும்.

ஆனால்

குறிப்பாக
விடுதலைக்குப் பின் சிறுபான்மை மொழியினரின்
- மொழியார்வத்திற்கும் உறிய மதப்பு அளிக்கப்பட்டது. கல்வித்
இட்டத்தில் கழைமொழிக்கல்வி கட்டாயப் பாடமாக்கப்பட்டது.

இருமொழியக்.

கல்வியைவிடப்

பன்மொழியக்

கல்வி

பரந்த

_ மனப்பான்மையைச் சிறுவயதிலேயே வளர்க்கும் என்பதோடு தம்
இனப் பெருமையையும் மொழிப் - பாரம்பறியத்தையும் மெச்சி ஒரு
த பன்மைச் சமூதாயத்தில் பொறுப்புமிக்க

- குழந்தையையும்
டல.
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உறுப்பினராக ஓவ்வொரு

gee
மல்லல்
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அரசு...
கவுட்

எத்தத

க.

400 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

கல்வி, 'த்திட்டத் தில் இடம்பெ நாத ையோல், போஜ்புரி ஆய
ட் மொழிகளின் முக்கிய .த்துவத்தையம்6மொரீசியஸ் அரசு இய ந்திரம்
இன்று உணர்ந்து வருகிறது. பல்வேறு அரசியல் சமுதாயச்
சூழல்களில் இம் மொழிகளின்
பயன்பாடு
மெல்ல.
மெல்ல
எல்லோராலும் ஏ ,ந்கப்பட்டு வருகிறது. மொழி கற்பித்தலிலும்,
செய்திப் பரவல் தொடர்புச் சாதனங்களிலும் இம்மொழிகளின்
பயன்பாடு எல்லோராலும்
மஜஇக்கப்படும் சூழ்நிலை இன்று
உருவாகி வருகிறது. கல்வி, கலை
மற்றும் -பண்பாட்டு அமைச்சு
“மொறீசியசின் பண்பாட்டுக் கொள்கை
(Cultural Policy) aw
வரையறுத்துக்
கூறும்போது
பல
மொழிகள்,
பல்வேறு
பண்பாடுகள்

se

ஆகியவற்றின்

முக்கியத்துவத்தை

எடுத் துக்

கூறுகிறது. மொரீசியஸ் போன்ற ஒரு பன்மைச் சமுதாயத்தில்
சமூகப் பண்பாட்டு வளர்ச்சியிலிருந்து கல்வியைப் பிரித்துவிட
முடியாது. எல்லா மொழி மற்றும் பண்பாட்டு வேற்றுமைகளை
நாம் போற்றிப் பாதுகாத்து
வருவதின் மூலம் ஓவ்வொரு
மொரீசியனும் தன்னைப் பாதுத்ரூத்துத் தன் . _வமிசாவழியினர்
குறித்தும் பெருமை கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம்' 'ஆற்றல்மிக்க
ஒரு. பன்மைப்
பண்பாட்டு
மொரீசியனிசம்
(Pluricultural
Mauritianism) வளரும் சூழலிலே ஓவ்வொரு மொரீசயனும் இத்
தாட்டு
வளர்ச்சிக்காக வலுவுடன் பங்களிக்க முடியும் என்று
அமைச்சர் ஆறுமுகம் பரசுராமன் கூறுவது இங்குக் கு.His
_தீக்கது.

: AS

பன்மொழியம்,

-பன்பைப்பண்பாட்டு

- மொரிசயனிசம் என்பன
இன்றைய. அரசின் கொள்கைகளாக
- உள்ளன. இச்: குழலில் தமிழின்
நிலை. குறித்துச் ee
oe பார்த்து இப்பகுதியை: முடித்துக் கொள்வோம். :
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சூழலிலோ அல்லது ஆங்கிலமொழிச் சூழலிலோ வளரவேண்டும்
என்று கருதுகின்றனர். அதனால் அந்த மொழிச்சூழலை வீட்டிலே
பிரஞ்சிலோ Guha
உருவாக்கும் பொருட்டு ஆங்கலத்திலோ
குழந்தைக்கு மாதிரிகளாக இருக்கின்றனர். இம் மாதிரியான ஒரு
சில தமிழ்க் குடும்பங்களைத் தவிர பெரும்பாலான குடும்பங்களில்
இரியோல் மொழி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பிறந்தபோதே
தமிழ் தாய்மொழியாக கைவரப் பெறும் சூழ்நிலை இன்றைய

இல்லை

மொரறீசியசில்

என்றே

கூறலாம்.

கல்விக்

எனவே,

குழந்தைகள்

குமிழ்க்
கூடத்திற்கு வரும் வரை
ஒருமொழி பேசுகின்ற குழந் ,தகளாகவே உள்ளனர்.
பெரும்பாலான

ஆரம்பக்

கல்வித்திட்டத்தில் பிரஞ்சும் ஆங்கிலமும்

கட்டாய

மொழிகளாகும். இவை தவிர ழை மொழிகளுள் ஒன்றையும் கற்க
வேண்டும். தமிழ்க் குழந்தைகள் தமிழைத் தெறிவு
செய்து
கொள்கின்றனர். இக்கல்வித் திட்டத்திலேதான்
தமிழ்க் குழந்.
தைகள் தமிழ் மொழிக்கு அநிமுகமாகின்றனர். எனவே,
பிரஞ்சு
மொழியைப்போல். - ஆங்கிலத்தைப் போல் தமிழும் ஓர் அன்னிய
மொழியாக உள்ளது. ஆரம்பக்கல்வியில் எடுத்த எடுப்பிலேயே
மூன்று மொழிகள் கற்பதைப் பளுவாகக் கல்வித் திட்டமிடுவோரும்
கல்வியாளர்களும் கருதுகின்றனர். என் றாலும், . எல்லா மொழி
பினரின் ஆவலையும்: . . நிறைவு - செய்யும் வகையில்
உருவாக்
தப்பட்டுள்ள மொரீசியஸ் மொழிக் கொள்கைகள் மாற்றுக் கல்வித்
ஓறே
'இட்டம் ஒன்றுக்கு வழிசெய்யும் வாய்ப்பு இல்லை. ஆகவே,
கொள்கை
வேண்டியது
கற்க
நேரத்தில் மூன்று மொழிகளைக்
அளவில் கட்டாயம் ஆகி விட்டது.

:

வேறு
ஆக ஒரு தமிழ்க் குழந்தையின் பிறப்புக் காலந்தொட்டு
கல்வியை

எந்தத்

தாக்கத்திற்கும்

ஆட்படாமல்

அடிப்படைக்

முடிக்கன்றபோதே ௮க் குழந்தை பன்மொழியாளறாக மாதி
"விடுகிறது. அதாவது குறைந்தபட்சம் இரியோல், தமிழ் ஆங்கிலம்,
- பிரஞ்சு

ஆகிய

"நான்கு

“மொழிகளில்

போதிய

அறிவு

இக்

குழந்தைக்குக் கிடைத்து விடுகிறைது. விடுதலைக்கு முன் கீழை
வலியுறுத்தப்படா.த காலத்தில்
“மொழிகள் கல்வித்திட்டத்தில்
ப் பிரஞ்சுமொழியைப் பயிற்று மொழியாகக்

கிரியோல்-பிரஞ்ச

இரு

கொண்டு

மொழியாளர்களாக

|

: கற்றவர்கள்

இருந்தனர்.

—

02.

:

:

மொசியல் தமிழரும் தமிழும்

கற்றவர்கள்
இருந்தனர்.

கொண்டு
பயபிற்றுமொழியாகக்
ஆங்கிலத்தைப்
மொழியாளர்களாக
இரு
இரியோல்-அங்கிலம்

- இவ்விருதிலைகளையும் வரையறுத்துக் கூற முட்த ௮ /வுக்குஃ
கிறியோல், ஆங்கிலம், பிரஞ்சு ஆகிய மூன்று மொடிகள் தெறிந்த

பன்மொழியாளராகத் தமிழர்கள் அன்றும் இஷ்றும்
வருகின்றனர் எனலாம். இம் மொழிகளைத் தவிர

இருந்து
வேற்று

பன்
காரணமாகவும்
தொடர்பின்
மொழியாளர்களோடுள்ள
மொழி .அறிந்தவராகத் தமிழர்கள் உள்ளனர். பல தமிழர்கள்
ஆகிய மொழிகளையும் நன்றாகப் புறிந்து
இந்து போஜ்புரி

கொள்கின்றனர் என்பதும் இங்குக் குறிப்பிடத் தக்கது.
கற்கால மொழிச் சூழமைவில் ஒரு மொழி மட்டுமே தெறிந்த
ஒருமொழியாளர்

மொரீசியஸ்

வராகக்கருதப்படுகிறார்.

சமுதாயத்தி ற்கு"

பன்மொழியறிவு

ஒரு

பலமாகக் கருதப்படுவதோடு தேவையாகவும்

இந்நிலையில்

மொழிச்

சிறுபான்மையினரின்

இலாயக்கற்ற

தனி மனிதனின்
எண்ணப்படுகிகிறது.

மொழிகள்

இனக்

குநியீடாகத் தேய்ந்து நிலைத்துவிடும் அபாயமும் தவிற்க்க மூடி
யாததாகி உள்ளது. பெரும்பான்மைச் சமூகத்தினரோடும் மொழி

யோடும்

இணைந்து

விடுவதில் அதிக

ஆர்வம்

காணப்படுகிறது.

இன்றைய சமுதாயப்போக்கும் அரசியல் ஆதாயங்களும் இதற்கு
ஊக்கமளித்து வருகின்றன. இவற்றுக்கெதிராக எவ்வளவு காலம்

நம் தமிழர்கள் எதிர்நீச்சல் போட இயலும்? நற்றமிழைக் காத்துக்
கரைசேர்க்க முடியும்?

குறிப்புகள்
it: Ferguson (197 1).
_ 2. Ferguson (197 1).
3. Both French and English make a poor show from these

statistical figures. To speak correct English and French requires

a certain effort and far too many people find it easier to use
a

Creole all round-whether at home, at Sch 200], or in the
உ
they- know tee
ee that 51020 ற pre 3ress

:

தேசியச் சமூதாய மொஜிமியல்

aoe.

'
உருவரறைவ 4%-

these were solid grounds for the necessity in a

multilingual society like Mauritius of choosing a language which
canbe considered a lingua franca, a language serving as medium
between all the ethnic groups and understood by everybody.
“Creole is an indigenous language, since it has evolved in the

island, not transported from another country and implanted on
the society” Blood (1959).

5. Since the immigration of Indians, Creole has tended to
undergo many important modifications, and its variations-from

the Creole recorded by Baissacare probably due toa large extent
to Indian influence. Even Urdu as spoken locally has undergone

important modifications and am informed that the local Creole
(Afro-Mauritian) Mohammedan speaking Urdu is not readily

understandable by one who speaks pure Urdu. The same is of

course, true of Hindi. Ingrams (1929).
6...

the Creole language which has obsorbed many Tamil

and Hindi words. Benoit (1985).

7. இங்க்ரம்ஸ் மொறீசியன் கரியோலின் வளர்ச்சியில் பந்து
. ௫வர்) மொழிகளின் தாக்கம் மிகு இயாக இருந்ததெனக்
மொரீசியசுக்குக் குடியேற்றப்பட்ட ஆப்பி
குறிப்பிடுகிறார்.
றிக்க ௮டீமைகளுள் பலர் பந்து மொழிகள் பேசப்படும். கிழக்கு
ஆப்பிறிக்காவைச் சேர்ந்த பழங்குடி களாவர். எனவே,

ஐரோப்

கருத்துப்பரிமாற்றம்
பியத் தோட்ட உரிமையாளர்களோடு
இரியோல் உருவாக்.
கருதிக்
கட்டாயம்
வேண்டிய
நடைபெற
கணிசமான ்
தாக்கம்
ிகளின்
பந்துமொழ
கப்பட்ட காலத்தில்

டட இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது இவரது. கருத்து, .
Now, asl have already shown from D’Unienville, the majority of ae

the slave population was derived from East Africa, and the tribes a
of which it was composed, again recorded byD’Unienwille, were —
all Bantu tribes. One is therefore justified in assuming that the
aie influence pene
7 - Bantu must have hada

the language. beer):

x

es

்
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leaders to convey spiritual and moral values to people. Prayers

are translated into the language.

Its use in formal and informal education increases. The mass

media use it. Dictionaries are compiled. And the growth of the
language continues.

When such a stage has been reached the language’can no longer
be called a creole. It has become a ‘standard language’.
Virahsawmy and Padaruth (1984).
10. இம்
வெற்றி

முயற்சியில் மொரீசியஸ் அரசு
பெற்றுள்ளது. மாணவர்களுள்

கிரியோல் மொழியிலேயே

யறிவையும் பெற
கிருஷ்ணசாமி,

குறிப்பிடத்தக்க
பெரும்பாலோர்

அடிப்படை எழுத்தறிவையும் கல்வி

விரும்புகின் றனர் என்று தம் அனுபவத்தைக்
காலென்

ஆகியோர்

£ see

று தெறிவிக்

கின்றனர்.
Although when we started our literacy in 1976, LPT
(Ledikasyon Pu Travayer) was under a great deal of pressure not.

to use, the Kreol language, we decided to. And since then have
had groups working all over the island. Our 5 years of workshows

a massive will amongs the people to learn in Kreol. The sucess
rates amongst the 305 adults who have followed our sessions,
are nearly 100%, and the drop out rate amongst Students is less

- than 5%. During our survey, over 400 adults put their names.
__ down tolearn to read and write in Kreol and over 100 voluntary

teachers registered with LPT. - Kistnasamy etal (1984).
11. It is generally recognised in informed circles that the most
efficient and effective
way to educate youngsters isto make them

literate in their native tongue first, and then to teach any other
language- no matter how much more prestigious it may be -.as.

a foreign idiom. This principle holds for a creole as well as for
any other language that is native to a speech- community. In
_ Some areas like New Guinea, a great number of languages are
of eo
அ
ee
ee
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Chong Fusoதமிழரும் தமிழும்.
hundred speakers. On the other hand, by nowalarge proportion
of the population know and use a pidgin as a lingua franca, and

find it considerably easier to learn than a ‘fullsized’ foreign

language. Under such circumstances, it is clearly advisable to —

make use of the pupils already existing knowledge of the pidgin -

as a foundation on which to attain initial literacy and to impart
basic instruction. Unfortunately, many observers and
policy-makers are ignorant of these elementary principles, and
are not willing to make use of the already existing language-skills
which native children or adult learners bring to school with them.
On occasion we even find that- as is reported from Mauritius

_and Reunion - the local population, although speaking a creole
all the time, holds it in such low esteem that parents are unwilling
for their children to become literate in it, preferring for them to
be taught in a prestige-language (English or
French,

respectively) of which the children do not know a word when

they enter school. Hall (197 2).

12.

2...

13. There is every reason to believe that by 1900, the-general -

pattern of Mauritian Bhojpuri
already firmly set. It had by
numerous Creole words which
Hot very intelligible to any

Ramyead (1984).

spoken all over the island was
that time already incorporated
made it distinctly Mauritian and
Bhojpuri speaker from India

14. As far as I can assess the present situation, the use of ன்
languages as a medium of instruction in the pre-primary and the
lowest standards of the primary should be - encouraged.Ramdoyal

் UG 984). .

15. Bhojpuri is boon ameans of oralcommunication for years"
in this island. It is spoken by atleast one-third of the Mauritian
ee
tod: ay. I think that as a home language, it shouldbe
in the formal education and be used as medium a

ary level. Chintamunnee

(1984).
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16.Comber (186 2).
17. Comber, inspector of Elementary School stated in his report

on schools assisted by Grants under Ordinance No.6 of 1856
that of the schools assisted by Grants in aid, 7 are Indians, in

which the language is Tamil, Bengalee or Hindi Kaithi. Here
Hindi Kaithi is nothing but Bhojpuri. Bhojpuri was the medium
by teaching other subjects in some of the said Indian schools.

:

Chintamunnee (1984).

18. Creole and Bhojpuri are the language-bf the slaves, the
coolies, the down trodden and they have beensubject to linguistic
imperialism. Given these circumstances there is no reason why
they should not be codified and standardized and givenanational
Status. It isin the name of social justice that they should by given
their rightful status, and this can be achieved by respecting them.
But care should be taken that it does not lead to the detriment
of other languages. It should be clear that Creole and Bhojpuri
are not a kind of ‘patois’ or ‘dialect’ as termed by some people.
They are languages and have all the elements needed for a
language to be codified and standardized. If they have not been

codified and standardized by the colonizers, it is because it was
not in their interest to develop a language whose culture they
have colonized. They imposed a system that resulted in linguistic
alienation, assimilation and absorption of the colonized.
Nowbuth (1984).

19. Heeringa (1895).
20. Recensement des colons libres de I’lle Maurice (20 Mars

1706)
Colons libres:
‘

Hommes33
_

Femmes25

_Garcons38
Filles32

(Total 128)

_-

12
கல்விக் கொள்கையும்
மொழிக் கல்வியும்
மொரீசியஸ்
உருவாக்க

. காரர்களோ

தீவைத் தத்தம் குடியேற்ற நாடுகளில் ஓன்றாக

நினைத்த

டச்சுக்காரர்களோ

மொர்சியசில்

நிலையான

அல்லது

ஒரு

பிறஞ்சுக்

கல்வியமைப்பை

உருவாக்கிக் குடியேறிய மக்களுக்குக் கல்வியறிவு புகட்டவேண்டும்

என்று எண்ணியதில்லை.

இதற்குக் கடல்

வாணிகமும்

பொருள்

லாபமும் ஐரோப்பியர்களின் முக்கிய

நோக்கங்களாக இருந்தமை
குடியேற்ற நாடாக்கிய
குறிப்பிடத்தக்கக் காரணங்களாகும்.
மக்கள்
காலத்தில் ஐரோப்பிய இன மக்களை விடப் பிற இன

பெரும்பாலோறாக

இருந்ததும்

மற்றொரு

காரணமாகும்.

இந்தியத் துணைக்கண்டத்திலிருந்து கூலிகளாகவும், மடகாஸ்கர்
ஆப்பிறிக்க நாடுகளிலிருந்து அடிமைகளாகவும் குடி
போன்ற

யேநிய பொருளாதார நலிவடைந்த பாமர மக்களுக்குக் கல்வி
புகட்டி அவர்களைப் படிப்பறிவு மிகுந்தவர்களாக ஆக்குவது தம்
என்றும் ஐரோப்பியர்கள்
நோக்கத்துக்கு ௨ளறு விளைவிக்கும்
நம்பினர். எனவே, மக்களைச் சார்ந்த ஒரு பொதுவான கல்விக்
காலத்திலும்
கொள்கையோ கல்வியமைப்போ டச்சுக்காரர்கள்
உருவாகவில்லை.
சறி,
காலத்திலும்
சரி அல்லது பிரஞ்சுக்காறர்கள்
இருந்தாலும், பிரஞ்சக்காரர்கள் காலத்தில் கல்வியின் பொருட்டுப்

பிரான்ஸ் தாட்டுக்குப் பிரஞ்சு மேட்டுக் குடியினறின் குழந்தைகள்
சென்றதா Seeசில வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இடைக்கின்றன. '
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பிரஞ்சுக் குடியேற்ற ஆதிக்கத்தில் கடைசிக் கவர்னராக 1803
ஆம்

ஆண்டு

பொறுப்பேற்ற

தெ

கான்

என்பவரே அதுகாறும்

தூங்கிக்
கிடந்த கல்வி அமைப்பு முறையை மாற்றிப் புதிய
கல்விக்கொள்கையை
அறநிமுகப்படுத்தினார்.
தெ - கானின்
காலத்தில் கல்வி முறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் நிகழ்ந்த
தென்றாலும் இம் மாற்றத்தால் மீண்டும்
பிரஞ்சுக் காரர்கள்
மட்டுமே

பயனடைந்தனர்.

காரர்கள்
கலப்பின

பி ற இனத்தவர்களோடு
நிறத்தவர்களுக்கும்

பிரஞ்சுக்காரர்களுக்கும்

கொண்ட
மட்டும்

பிரஞ்சுக்

உறவால் பிறந்த
கல்வி
வாய்ப்பு

அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

1810

ஆம்

மொழியாகப்

அண்டு

வரை

பிரஞ்சு

மொழியைத்

தாய்

பேசிய

ஓரின மக்களைச் சார்ந்த
கல்விமுறை
மொரீசியசில் நிலவி வந்ததால் கல்வித் திட்டத்தில் மொழி ஒரு
பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை.
அத்தோடு பிரஞ்சு மொழியே

_ பயிற்று மொழியாகவும் இருந்து வந்தது.
நவம்பர்த் திங்கள் மொரீசியஸ்

ஆங்கிலேயர்

1870 ஆம் ஆண்டு
வசம்

ஆனது.

சர்

இராபர்ட் டவுண் சென்ட் ஃபர்குவார் முதலாவது
கவர்னராக
நியமிக்கப்பட்டார். இவர்
காலத்தில்தான்
முதன் முதலாக
, வெள்ளையருக்கும் நிறத்தவருக்குமென வரையறுத்திருந்த கல்வி
வாய்ப்பு

மடகாஸ்கர்

அடிமைகளுக்கும்

அளிக்கப்பட்ட து.

இந்தியாவில்
மராட்டியப் போரில் கலந்து கொண்ட ஜேம்ஸ்
G'ஹஸ்டி (James Hastie) என்பவர் இவர் காலத்தில் மொரீசியசுக்கு
வந்தார்.
படைத்தலைவராக
இருந்த
இவர் மடகாஸ்கர்:

-அரசரோடு. நெருங்கிய
ஆண்டு. மடகாஸ்கரை

. நடந்து வந்த:

தொடர்பு வைத்திருந்தார்.

ஆண்டு

ம

1820 ஆம்''

வந்த இர.தம்மா என்ற 'மன்னரோடு ்

ன

அக்

கல்ட்

oe
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செய்யப்பட்டது.
களுக்குப்

"இவர்களுள்

பிரஞ்ச மொழி

வேண்டும்.

ஏனெனில்

மொரீசியசில்

பயிற்று

கல்வி

மொழியாக

போருக்குப்

கற்றவர்

இருந்திருக்க

பின்னர்

உடன்படிக்கையின்படி மொறீசியசில் பிரஞ்சு
பண்பாட்டையும் காத்து வர வேண்டும் என்ற

பாறிஸ்

மொழியையும்
நிபந்தனைக்கு

ஆங்கிலேயர் உடன்பட்டிருந்தனர்.

மொரீசியசைப்

பிரஞ்சுக் காரர்களிடமிரு நீது

கைப்பற்றி,

ஆங்கிலேயக் குடியேற்ற நாடாகப் பிரகடனப்படுத்திய பின்னரும்
மொரீசியசை
ஆங்கிலேயமயமாக்க
இயலவில்லையே
ஏன்ற

ஆதங்கம்,
ஆங்கிலேயர்களுக்கு இருந்து வந்தது. பாறிஸ்
உடன்படிக்கை இதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்தது. இருந்த
போதிலும் பல்வேறு கட்டங்களில்
மொரீசியசை ஆங்கிலேய
மயமாக்குவதில் ஆங்கிலேயர்கள் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர் என்று வரலாற்நூசிரியர் தெளசான் குறிப்பிடுக நார். 7847 ஆம் அண்டு
குடியேற்ற அலுவலகம் இராயல் கல்லூறியில்

அறிமுகப்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டது.
அதிகாறிகளுக்கு
ஆம்

ஆண்டு

இவ்வாணை

கூட்டப்பட்ட

ஒரு சவாலாக
கல்விக்குழு

ஆங்கலை மொழியை

இராயல் கல்லூரி
அமைந்தது.

ஆங்கிலத்தைப்

1843
பயிற்று

மொழியாகக் கல்வித் திட்டத்தில்
கொண்டு வரலாமா என்று
ஆலோசித்தது. ஆனால் அதே தேரத்தில் ஆங்கில மொழியைக்
கல்வித் திட்டத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளும்

மனோநிலை

பிரஞ்சுக்

கல்வியாளர்களுக்கோ மாணவர்களுக்கோ இல்லை என்பதைக்
கல்விக்குழு அறிந்தது. பயிற்று மொழியைப் பொறுத்தவரையில்
கல்விக்குழுவுக்கும் நடைமுறை உலகத்துக்கும் பெரிய இடைவெளி
இருந்ததாக மொரீசியஸ் கல்வியாளர்கள் கருதினர். எனவே
-. ஆங்லை மொழியைப் பயிற்று மொழியாக்கும் முயற்சி ஒவ்வொரு
கட்டத்திலும் தோல்வியடைந்தது: பிரஞ்சு மொழி தொடர்ந்து :
பயிற்று மொழியாகவும், . பாட மொழியாகவும் இருந்து வந்தது.
பாரீஸ் உடன்படிக்கையும்
மொரீசியஸ் மொழிச் சூழமைவும்
மொரீசியசை ஆங்கலேயமயமாக்கும் முயற்சிக்குத் தடைகளாக

ததத

எல

பல்

கத.
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ஆங்கில மொழியை
மொரறீசியசின் ௨௨0) பொடியாக்கத்
தொடர்ந்து அங்கிலேயர் எடுத்த
ட்ப ல்வித்திட்ட 3ல் ©
- ஆங்கிலம்

நுழையவும்,

பின்னர்

மெ வப்

ப:பிற்றுமொழித்

தகுதியைப் பெறவும் வழி வகுத்தன. 1828 ஆம் ஆண்டு கூலப்ரூக்
- மற்றும் ப்ளெய்ர் (8124) தலைமையிலான &ழை விசாரணைக்குழு
. எல்லா அரசு ௮ லுவல்களுக்கும் ஆட்சி மொழியாக ஆங்இலைத்தைப்
பயன்படுத்துமாறு பறிந்துரை
செய்தது.
ஆனால்,
கமிஷன்

- எதிர்பார்த்த
படவில்லை.

அளவுக்கு
ஆட்சி

வேநூன்றியிருந்தது.
அரசு

இப்

பரிந்துரை

மொழியாகப்

பிரஞ்சு

இப்பிரச்சினைக்குத்

செயற்படுத்தப்
மொழி

ர்வு

அழமாக

காண

ஆங்கில

ஓர் உத்தியைக் கையாண்டது.

7839

இல்

அரசு

அலுவல்களுக்கென

மொறீசியஸ்

அரசு

அதிகாறிகளை

நியமிக்க முற்பட்டது. அப்போது ஆங்கில ௮ (நிவின்

கட்டாயத்தை

வற்புறுத்தியது. முதன் முதலாக ஆங்கில மொழி

அறிவின் தேவையை
அரசு
அலுவல்களுக்கு வற்புறுத்தியது
இக்காலகட்டத்தில்தான். பிரஞ்சு மொழியை மிக வெளிப்படையாக
நீக்குவதற்கு உடன்படிக்கை இடம் தராத நிலையிலும், ஆங்கில

- மொழியறிவின் தேவையை

அரசாணை

மூலம் கட்டாயப்படுத்த

இயலாத நிலையிலும் மிகச் சாமர்த்தியமாக ஆங்கில அரசு நடந்து
கொண்டது.

இம் முய ந்சியில் ஆங்கில அரசு வெற்றி பெற்றே தன்றே
கூறலாம்.
ஆங்கிலேயர் கையாண்ட இவ்வுத்தி பொருளாதார
இலையில் பின்தங்கிய
இந்திய மக்களை மிகவும் கவர்ந்தது.
இந்தியப் பெ (ந்றோர்கள் தம் குழந்தைகளின் வளமான எதிர்காலம்
கருதி ஆங்கலை மொழியைக் கற்கத் தூண்டினர். இம் முயற்சியில்
தாய்மொழிக் கல்வியின் முக்கியத் துவம்
வெகுவாகக் குறைய

டட

CR

i

பட

ன்ட் sept age

வந்தது.
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தமிழர்களின் தமிழ் மொழி இழப்பிற்கு இதுவும் ஒரு

காரணமாக
இருந்தது. அதே நேரத்தில் மொரீசியஸ் மக்கள்
kee தேவையை உணர்ந்து அம்மொழியைக்
௦
ஆங்கில
அரசு
ஆங்கிலேய
இந்நிலையில்
ஈண்டியது.
கற்கவும்
ர்களை
பேராசிரிய
ஆங்கிலப்
இரு
anes: ந்து
வரவழைத்து இராயல் கல்லூறியில் ஆங்கில மொழியைக் க.ற்பிக்க
ஏற்பாடு செய்தது. ஆனால், அப்போதும் பிரஞ்சு மொழியே

பயிற்று மொழியாக இருந்து வத்து:

1847 இல் குடியேற்ற அலுவலகம் ஆங்கில மொழியை
மொரீசியசில் உயர்நீதி மன்றங்களின் மொழியாக்க நினைத்தது.
மேட்டுக் மூடியினர்
எனக் கருதப்பட்ட பெரும்பாலான அறிவு
ஜீவிகள் ஆங்கில

மொழியைக்

கற்பார்களேயானால்

அம்மொழி

மிகஎளிதாகச் சாதாரண

குடிமக்களையும் கற்கத் தூண்டும் என்று

குடியேற்ற அலுவலகம்

கருதியது. ஏனெனில், படித்த வெள்ளை

யறர்களே அதிக நாகறிகம் அடைந்தவர்களாக ௮க் காலத்தில்
கருதப்பட்டனர். ஆனால், சர்க்கறை ஆலைப் பெருத்தனக் காரர்

களின் குழந்தைகளிடையே ஆங்கிலம் அதிகமாகச் செல்வாக்குப்
பெற

இயலவில்லை.

அதே

சமயத்தில்

:. நிறத்தவர்களிடையே

ஆங்கில மொழி மிகுந்த செல்வாக்குப் பெறத்

தாடங்கய து.

1853 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி மொரீசியஸ் மக்கள் தொகை
அமைப்பில்
விளைந்த சல மாற்றங்கள் மீண்டும் ஆங்கிலம்
கல்வித்துறையில் நுழைய வழி வகுத்தன. மொரீசியஸ் மொத்த =
மக்கள் தொகையில் 57.4 விழுக்காட்டினர் இந்தியத் தோட்டத் ்
அடுத்த ஆண்டிலேயே ்
இருந்தனர்.
தொழிலாளர்களாக
இத்தொகை 63விழுக்காடாகஃயர்ந்தது. 1850 களில் கவர்னராக

இருந்த ஹிக்கி ன்சன் தாம் பதவி வகித்த சில ஆண்டுகளில் இந்திய
வமிசாவழி:3 re igre: 5 uéaect Asnme உயர்வைக் கண்டு வியந்தார்.
Quen
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ன் மாளற்களின் உயர்வும் தாழ்வும் இனி...

'தாழிலாளர்களின் கையில்

25 “aba
:
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ee

மட்டுமே.

“இந்தியர்களை ட்

ல...

மற்றும்

ட்
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ரப

களிடையே சுமுகமான உறவு நிலையை வளர்ப்பது அரசின் கடமை
என்று கருதியதோடு இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்குக் ;
fe "கல்வி வசதி பெறும் வகையில் கட்டாயக் கல்வி முறையை இவர்
.. அநிமுகப்படுத்தினார்.

ஆனால்,

"இக்கல்வி முறையை

அவ்வளவு

. எளிதாகக் கவர்னர் ஹிக்கின்சனால் அமுல்படுத்த இயலவில்லை.
இக் கட்டாயக்கல்வி பெரும்பாலும்
இந்தியக் குழந்தைகளுக்கே.
. சாதகமாக அமையும் என்ற கருத்து வெள்ளையர் மத்தியில்

... நிலவியது.

=

மேலும்,

வெள்ளையர்க்கு இணையாக

இந்தியர்

. களுக்கும் கல்வி வசதி அளிக்கப்படுமானால்
அவர்களைக்
கட்டியாள்வது : , வெள்ளையரான
சர்க்கரை 1. ஆலை...
உரிமையாளர்களுக்குக்
- கடினமாகிவிடும்
என்ற,
பய.

உணர்ச்சியும் பரவியது. எனவே, MEA

PB
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= தமான
ல்வி.. ம் முறையை வகுக்க
mee எண்ணம்

sem கட்டாயக்

கல்வி.

-ஹிக்இன்சனால் Qua வில்லை. ©
"நடுவில் நிலவியது. ஆனால்,

யை

பத்திய

அறிவு

POUT
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கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியும்

415.

தோட்டத்தில் ' இந்தியக்
குழந்தைகளுக்கெனச்
சோதனை
அடிப்படையில் பள்ளி ஒன்றைத் திறந்தார். இப் பள்ளிக்கென 200
. பவுண்டுகள் செலவிடப்பட்டன. இந்தியத் தாய்நில மொழிபயிற்று
. மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்திய அசிரியர் ஒருவரால்
நடத்தப்பட்டு வந்த இப் பள்ளி தோல்வியைக் கண்டது.

இத்தோல்வி இந்தியர்க்குக் கல்வி வசதஇியளிக்கும் முயற்சியை
வெறுத்து வந்த வெள்ளையர்க்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது. மேலும்
(மொரீசியஸ் கல்விமுறையில் இந்தியத் தாய்நில மொழி பயிற்று
மொழியாக இருக்கவியலாது என்று ஆரூடம் கூறியவர்களுக்கு “இத்

இத்
தோல்வி பல வகைகளில் சாதகமாக அமைந்தது. ஆனால்
தோல்விக்கான காரணங்கள் வேறு. தெ ழு (196 1௦௨௦) என்ற
இந்திய
பல்வேறு
குழந்தைகள்
இப் பள்ளிக்
கல்வியாளர்
மொழிகளைத் தாய் மொழிகளாக உடையவர்களாக இருந்ததே
இத் தோல்விக்கு முக்கியக் காரணம் என்று குறிப்படுகிறார். 1850
வந்த ரெவரெண்ட் பீதோன்
களில் மொரீசியசில் பணிபறிந்து
(Reverend Beaton) என்பவர் இந்திய ஆசிறியர்களுக்குப் போது
மான

ஆசிரியப்

திருந்தமை

பயிற்சியும்

மற்றொரு

கல்வியனுபவமும்

காரணம்

பாடப்

கற்பிக்கும்
என்று

பொருளில்

ஆர்வமும்

இல்லா.

குறிப்பிடுகிறார். மேலும்,

போதுமான

அறிவும்

இவர்களுக்கில்லை என்பது இவர் கருத்து. இவை எல்லாவற்றுக்கும்
மேலாகச் சர்க்கரை ஆலை உறிமையாளர்கள் இந்தியர்கள் தம்
ஆதறிக்க
குழந்தைகளுக்குக் கல்வி போதுிப்பதத அவ்வளவாக

தோட்டத்
அவர்கள் குழந்தைகளையும்
மாறாக
வில்லை.
தொழிலில் ஈடுபடுத்துவதின் மூலம் பெரும்பொருள் சம்பாதிக்க
இமலும் என்று இந்தியர்களுக்கு ஆசை காட்டினர். இந்தியப்
கொண்டு
அர்வம்
சேர்ப்பதில்
பொருள்
பெ .ந்றோரும்
தோட்டங்களுக்க
அனுப்பாமல்
பள்ளிகளுக்கு
குழந்தைகளைப்
ு
இம்முயற்சி இந்தியர்
வேலை செய்ய அனுப்பினர். ஆனால்

களுக்கென

வருங்காலத்தில்

பள்ளிகள்

நிறுவப்படுமானால்

அவற்றில் பல தாய்நில மொழிகளைப் பயிற்று மொழிகளாகக்
பயிற்று
மட்டுமே
மொழியை
. கொள்ளாமல் ஒரு. தோய்தில
ft வமிக்க . நசிறியர்களின் ope
டபக் அ
் மொழியாகக்

-

416 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
கல்வி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற தெளிவான
ஹிக்கின்்௪சனுக்கு உதவியது எனலாம்.

கருத்தைப் பெற

பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டில்
அரசு
மற்றும்
கல்வி
திலைகளில் நடந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை மொரீசியஸ் தீவுக்கு
மட்டுமே

உறிய

பிரச்சினைகளாகக்

கொள்ளாமல்

பொதுவான

குடியேற்றக் கொள்கைச்
சட்டத்தின் அடிப்படையில் அணுகி
ஆராய வேண்டும் என்றும், குறிப்பாக இந்தியாவிலும், மேற்இிந்தி
யத் தீவுகளிலும் ஆங்கிலேயர்
கொண்டிருந்த குடியேற்றக்
கொள்கையின் நோக்கில் அணுகப்பட வேண்டும் என்றும் அறிஞர்
கல்லா (8
வில குநிப்பிடுகிநார்.” சில சமயங்களில் இங்கிலாந்தில்
எடுக்கப்பட்ட

உள்நாட்டுக்

கொள்கைகள்

கூடக்

குடியே ற்ற

நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு மாதஇிரிகளாக அமைந்தன என்று மேலும்
கல்லா கூறுகிறார். எடுத்துக்காட்டாக 18.20.களில் இந்தியாவின்
மொழிக் கொள்கை மொரீசியஸ் மொழிக் கொள்கையைப் பெறி தும்
பாதித்ததைக் குறிப்பிடலாம். இந்திய மக்களுக்கு எந்தவிதமான
மொழிக்
கல்வியை
அளிப்பது என்பது
பற்றி அக்காலத்தில்

"தீவிரமாகச் சிந்தித்து வந்த மெக்காலே தாய்நில மொழிகளுக்குக்

கல்வித் இட்டத்தில் இடம் பெறும் தகுதி இல்லை என்ற கருத்து

உடையவறாக இருந்தார். இத்தியமக்களால் பேசப்பட்டு வரும் பல
தாய்தில. மொழிகளில் இலக்கியச்
செய்திகளோ அறிவியல்
'செய்திகளோ

இல்லை.

இவை.
வளம்
உயந்ந்த
நூலையும்
dl மாழிபெயர்ப்பது அவ்வளவு எளிதன்று

= எந்தவொரு

பெ றாத
இம்
என

மொழிகள்.
:

மொழிகளில்

இவர் கருதினார்.”

{ இவர் - கொண்டிருந்த
இவ்வாழமான
கருத்து ஹிக்கன்சன்
“மொறிசியலல்
தாய்நில மொழிகளைப் பயிற்று மொழிகளாகக்
"கொண்டு தடத்திய
பள்ளிக் கல்வி.
ரலி படைவதற்குக்
_ காரணமாக. அமைந்தது என்று:
கூறலாம். "இருந்தபோதிலும்

கல்விக் தொள்கையம்மொஜிததல்
விடும் 417
அளிக்கப்

-

பெ றவேண்டும்

தொழிலாளர்களுக்கும்

கல்லி வசதி

என்ற அவரது தணியாத

ஆர்வத்தைக் காட்டியது எனலாம்.

பயிற்று மொழிக் கொள்கை
பயிற்று மொழி என்ற முறையில் மொழியைப் பற்றிய விவாதம்
அம் அண்டு கவர்னர் ஹிக்கின்சனால் முதன் முதலாகத்

1854

குறிப்பாக இந்தியத் தோட்டத் தொழிலா
தொடங்கப்பட்டது.
ளழ்களுக்கு எந்த. மொழி பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும்
இவ் விவாதத் $ திற்கு ஆதாரமாக
என்ற அடிப்படைக். கேள்வி
இருந்தது.
நாம் முன்னர்க்
குறிப்பிட்டதுபோல
தாய்நில ©
என்பதில்
இருக்கவேண்டும்
மொழிகளாக
பயிற்று
மொழிகளே
தமிழைப் பயிற்று
இருந்தார்.
பிடிவாதமாக
ஹிக்கன்சன்
மொழியாகக்
திறக்கப்பட

கொண்டு
வேண்டும்

லூயியில்
போர்ட்
.
குறிக்கோள்
என்ற

பள்ளியொன்று.
உடையவராகவும்

ஹிக்கன்சன் இருந்தார். ஆங்கிலம் இரண்டாம் மொழியாக

அப்

பள்ளியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் இவரது எண்ணமாக

இருந்தது. 1854 ஆம் ஆண்டு மார்ச் திங்கள் 22ஆம் நாள்
Chnstian
(ியபர்ம்பட
சங்கத்திடம்
கிறித்தவச்
மொரீசியஸ்
Association) தம் எண்ணத்தைத் தெரிவித்தார். போர்ட் லூயியில்
கட்டித் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலக் கல்வியைப்
பள்ளியொன்றைக்
இப்பள்ளியில் இவ்விரு
போதிக்க வேண்டிக் கொண்டார்.
மொழிகளைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு மொழி கற்பித்தலில்
போதுமான பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட பின்னரே அவர்களை ஆசிறியர்
பதவிகளில் அமர்த்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார். -

பின்னர் இப் பள்ளி போற்ட் லூயியில் தொடங்கப்பட்டு அதனை
என்பவரிடம்
ஹாற்டி
ரெவரெண்ட்
நடத்தும் பொறுப்பு

ஒப்படைக்கப்பட்டது என்று முன்னர்ப் பார்த்தோம்.

©

.ரெவரண்ட் ஹார்டி தமிழ் மொழியில் வல்லுநராகவும் மொழி

கற்பிக்கும் . முறையில் பயிற்சி உடையவராகவும் இருந்தார்.
சவானில் சோதனை

அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்ட பள்ளியில்

-. உண்டான. குறைபாடுகள் இப் பள்ளியில் ஏற்படாதவாறு

ஒரே ஒரு -. ஹிக்கன்சன் மிகக் கவனமாக இருந்தாற்; இச்சமயத்தில்

-

= "தாய்நில மொழியை மட்டுமே ௦தறிவு செய்து
கெ
எடதால்
Ss முந்திய பள்ளியின் தோல்விக்கான பலமுக்கியமான காரணங்களை
இப்போது ஹிக்கன்சனால் தவிர்க்க முடிந்தது. இப் பள்ளியைத்
தொடர்ந்து பல தாய்நில மொழிப் பள்ளிகளை
மொரீசயசின்
முக்கியமான பகுதிகளில் ஹிக்கன்சன் திறந்தார். இப் பள்ளிகள்

தகுந்த ஆசிரியர்களால் நடத்தப்பட்டு வந்ததால் இம்முய ந்சியில்

றிக்கின்சன் வெற்றி பெற்றார் என்றே கூற வேண்டும். இப்பள்ளி
இந்தியத்
தோட்டத்
0 தாழிலாளர்களுக்கு
எந்த
அளவு
பயன்படுகிறது. என்பது குறித்து அறிய.
ட அமைத்து
௮றிக்கை சமர்ப்பிக்கக்

் ப்

கேட்டுக் ட...

ஆண்டுக்குப்

, அறிக்கையைச்

பின்னர். பிப்ரவரி 2 ஆம் நாள் குழு -

சமர்ப்பித்தது. இந்தியத் தோட்டத் தொழிலா

_ ளர்களின் வருங்காலச்

சந்ததியினரை மொரீசியஸ் நாட்டுக்குப்

பயன்படும் சிறந்த குடிமக்களாக ஆக்குவது இக்கல்வி முறையின்
உள்நோக்கம் என்பதைப். புரிந்து
கொண்ட குழு. இவ்வசதி
கிரியோல் குழந்தைகளுக்கும்,

வேண்டும். என்று
- சர்க்கரை ஆலை

“மொழியாக

3 - பொதுக்கல்வி
_.. வசையில்
ஈடுபட்டனர்.

பிற

இனத்தவர்க்கும் அளிக்கப்பட

வேண்டிக் கொண்டது.
உரிமையாளர்கள்

* இருக்க

வேண்டும்

Se

என்றும்

முறை; இந்தியர்களைக்
ate வேண்டும்
- மேலும்,

ட் "தாரத்தைப் - “(Plantation

அதே

நேரத்தில்

மொழியே

பயிற் று

மொறீசியசன் :

'கிரியோல்களாக்கும் =

என்றும் விரும்பி விளம்பரத்தில்

மொறீசிய௫சன்

தோட்டப்.

Economy) பெருக்கும்

பொருளா

வகையில்...

- கல்விமுறை அமைய வேண்டியதின் ே 'தவையையும் வலியுறுத்தினர்.
5 குடியேற்ற அலுவலகம் ஹிக்கன்சனின் திட்டத்தை வரவேற்றது.

'மொரீசியசில் கட்டாயக் கல்வியைக் கொண்டு வருவது குறித்துGe oe

அவரிடம்

ல

கொண்டது.

ட்

- அல்விச்கொள்லையம் மொழிக்கல்ிய்

்

கொள்கை.

ஒன்றை

எந்த

௨௬ ஷக்க

அளவுக்கு

419

முட்டுக்.

கட்டைகளாக இருந்தன என்பதைக் கவர்னர் ஹிக்கின்சன் மீண்டும்

வலியுறுத்தினார். இந்தியாவில் ஆக்ரா பிரசடென்சியில் தாய்நில
பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தை தக்
மொழி பயிற்று மொழியாகப்
குறிப்பிட்டு மொரீசியசிலும் அம்மாதிரி இந்தியத் தாய் 'நிலமொழி
என்று மீண்டும் .
பயிற்று மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட ர ரர
Fa நினார்.

1869 ஆம் ஆண்டில் 26 பள்ளிக் கூடங்களில் இந்திய
மொழிகள் கற்பிக்கப்பட்டன. இவற்றுள் 15 பள்ளிக் கூடங்களை
அரசும், 11பள்ளிக்கூடங்களை அரசுமானியம் பெற்ற
தனியார்
நிறுவனங்களும் நடத்தின. போர்ட் லூயி, பிளாக் மாஹேபரேர,
பம்பிள்மூஸ்
மொன்தென்லாங் பிளைன் வில்லியம்ஸ் ஆகிய
இடங்களில் இந்திய
மொழிகளைப் பயிற்று மொழிகளாகக்

கொண்டு நடத்தப்பட்ட பள்ளிகளும் இவற்றுள் அடங்கும்.”
7885
அம் ஆண்டில் ஆ?ரியர்களாகப் பணியில் சேர
விரும்புவோர்
கட்டாயமாக இரண்டு மொழிகளில் தேர்ச்சி

பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற தகுதியை அரசு வற்புறுத்தியது. ௮ம்
மொழிகளுள் ஒன்று ஆங்கிலமாக இருக்க வேண்டும். மற்நொன்று
கழைமொழிகளுள்
ஒன்றாக
இருக்க -. வேண்டும்.
எனவே
இக்காலத்தில் மெதுவாக இந்திய மொழிகளும். . பள்ளிகளில்
அநிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இம் மொழிகள் விருப்பப் பாடமாக
இருந்தன.

பயிற்று

மொழியைப்

பொறுத்தவரையில்,

பள்ளிகளில் பயிற்று
மொழி
விருப்பத்திற்கேற்ப
HODES
SE.
பள்ளிகளில்

பிரஞ்சு மொழியும்,

ஆரம்பப்:

. பள்ளி
திருவாகத்தினறின்
"கத்தோலிக்கக் . கிறித்தவப்
பிராட்டஸ்டண்ட்

பள்ளிகளில்

ஆங்கிலமும் பயிற்று மொழிகளாக இருந்து வந்தன. இந்நிலையில்
பயிற், றுமொழியாகப் பிரஞ்சு மொழி இருக்க வேண்டுமா அல்லது
ஆங்கிலம் இருக்க வேண்டுமா என். 1D. விவாதம்

எழுந்த து.. ஆங்கலை

: அரசு இப்பிரச்சினைக்கு உடனடியாகத் 5 SF ay காணப்படவேண்டும்
என்று உணர்ந்தது. இந்நிலை. பெரும்பாலான... இந்தியர்கள் ; கல்வி

= Ht

ae.

குந்த... பன்.

ஏற் ட்டது

் எனலாம்.

தல்விக் கொள்கையும் பொழிக்கல்வியும் 421

கவர்னர் ஹிக்கின்சன் விரும்பவில்லை. இக் காலகட்
es
ன்று
டத்தில் மதமும் பயிற்று மொழிக்கொள்கையம் ஒன்ே .றாடொ
பின்னிப் பிணைந்திருந்தன என்று 'கூறலாம்.

பிராட்டஸ்டண்ட் கிறித்தவக் கோயிலாட்சித்துறை இந்தியத்
தாய்நில மொழிகள் பயிற்றுமொழிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று
வலியறுத்தியதற்குக் காரணம் ௮ச் சமயத்தில் இந்தியாவில் இம்
மொழிக்கொள்கை வெற்றியடைந்ததே என்பர் வரலாற்றாசிரியர்.
அவ்வெற்றியின் பிரதிபலிப்பே மொரீசியசலும் இந்தியத் தாய்நில
மொழிகள் பயிற்று மொழிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்பதில்

துறையைப்
மொழிக்

பிராட்டஸ்டண்ட்

பிடிவாதமாக
கொள்கை

கிறித்துவக்

கோயிலாட்௫த்

இருக்கத் தூண்டிய து. இப்பயிற்று

மூலம் மதத்தைப்

பரப்புவது அவர்களுக்கு

எளிதாக இருந்தது.
,பயிற்றுமொழியைப் பொறுத்தவரையில் கவர்னர் .ஹீிக்கின்
சனின் அணுகுமுறை கத்தோலிக்கக் கிறித்தவர்களுக்கு நன்றாகப்
உறிமையாளர்களும்
வெள்ளை
ஆலை
சர்க்கரை
புரிந்தது.
ளாக இந்தியத்
பயிற்றுமொழிக
நன்றாகப் புரிந்து கொண்டனர்.
தாய்நில மொழிகளை வைத்துக் கொண்டுஇ 'நித்தவச் சமயத்தைப்
கத்தோலிக்கக் கிறித்தவர்களின்
பரப்புவது எந்த அளவுக்குக்
நோக்கமாக இருந்ததோ அந்த அளவுக்குப் பிரஞ்சுப் பண்பாட்டை

பயிற்று மொழியாகக் கொள்வதின்மூலம்
பிரஞ்சு மொழியைப்
- இந்தியர்களிடையே உருவாக்குவதற்குப்பிரஞ்சு வெள்ளையர்கள்
விரும்பினர். பண்பாடு வேறுபட் டால் பிரிந்து கிடக்கும் பல மக்கள்

இதுவொன்றே

சமூகங்களை ஒன்றுபடுத்த
அவர்கள்

அழமாக

- பிரஞ்சுமொழியைப்

நம்பினர்.
பயிற்று

"வற்புறுத்தினர். மேலும்,
e.

aUpassn sé

ம். ஒருமைப்பாட்டை
ம் ster

தோட்டத் தொழிலாளர்

இந்தியத்

கிறியோல் .

"வளர்க்கக் ர
ன். :

சிறந்த வழியென்று

இந்தியப் பள்ளிகளில்
வர
கொண்டு
மொழியாகக்
- எனவே

வர்க்கத்தினறாக்கி

நாட்டில்

ல. இல்வணுகுமுறை
‘

் 42 வொர்க் தமிழரும் தமிழும் - இந்நிலையில் மொரீ யஸ். கல்வியின் போக்கை இந்திய மக்கள்
நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். இந்தியத் தாய்நில மொழிகள் மூலம்
கிறித்தவக்கோயிலாட்சித் தைகள் கிறித்தவச் சமயத்தை இந்திய
மக்களிடையே பரப்பி வந்ததையும் ஆலை உரிமையாளர்களான
வெள்ளையர்கள் தம். சுயநலம் கருதிப் பிரஞ்சு மொழியையும்
ஆங்கிலத்தையும் பயிற்று மொழிகளாக இந்தியப் பள்ளிகளில்
கொண்டுவர வேண்டுமென வற்புறுத்திவந்ததின் பின்புலத்தையும்
நன்கு அறிந்து இருந்தனர். இதன் விளைவாக தத்தம் சமயத்தையும்
பண்பாட்டையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்து. சமயத்தைச்
சேர்.ந்தவற அள்
கோவில்களிலும், . இஸ்லாமிய - சமயத்தைச்
சேர்ந்தவர்கள்

களுக்குக்

மசூதிகளிலும்

கல்வி போதித்து

கொண்டு கல்வி

தத்தம்

வந்தனர்.

அளிக்கப்பட்டு

மொழிகளில்

சமய

வந்தது.

கல்வியின் மூலம் இந்தியத் தோட்டத்
சமூக

ஒருமைப்பாட்டை

இருந்தன

உரிமையாளர்கள்

கிரியோல்

எனலாம்.
மொழி

துணை

பொதுவான

தொழிலாளர் களிடையே

உருவாக்குவதில்

அணுகுமுறைகள்

நூல்களின்

இதனால்

குழந்தை

பல

முரண்பட்ட

சர்க்கரை

மற்றும்

ஆலை

பண்பாட்டோடு

இந்தியர்கள் இரண்டறக் கலந்துவிட வேண்டும் என்றும், அதற்குத்
துணைபுரியும் வகையில் கல்வித்திட்டம் அமைய வேண்டும் என்றும்
எண்ணினர். ஆங்கில அதிகாரிகளோ கிறித்தவச் சமயத்தையும்,
ஆங்கில

மொழியையும்

பண்பாட்டையும்

போற்றும் மக்களாக

இத்திய மக்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று எண்ணினர். ஆனால்,

பத்தொன்பதாம். நூற்றாண்டு இறுதி வரைக்கும் எந்தக் கல்வித்
இட்டமும் இந்திய மக்களைக் கிரியோல்களாக்கிவிடவோ அல்லது
'
ஆங்கிலப் பண்பாட்டினராக்கி
விடவோ.
இல்லை.
என்பது

குறிப்பிடத்தக்கது:

ல

- இந்தியத் தாய்நில மொழிகளைப் பயிற்று மொழிகளாகக்
ae
பக்கா க் வெற்றியடைந்ததை ஒட்டி. நான்கு
= இத்திய மொழிப்

SS

- பள்ளிகளைக் ஹிக்கின்சன் திறந்தார். சில
௪

இப்பள்ளிகள். இறப்பாக

நடந்து வந்தன. பின்னர்

ஒருமைப்பாட்டில் இணைவ ee

ட்

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்லியும் 423
அதிகாறிகளும் மெதுவாக உணர ஆரம்பித்தனர். விரைவிலேயே
இப்பள்ளிகள் மூடப்பட்டன. 789.3 இல் ஆங்கிலமும் பிரஞ்சும்
மூன்றாம் வகுப்பு வரை கட்டாய மொழிகளாக்கப்பட்டன. 7 90.3
இல் இத்தீர்மானம் சிறிது
மாற்றியமைக்கப்பட்டது. ஆரம்பப்
பள்ளி நிலையில் எந்த மொழியும் பயிற்று மொழியாக இருக்கலாம்;
ஆனால்,

பிரஞ்சும்

ஆங்கலைமும்

கட்டாயப்

பாடங்களாகக்

கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்பட்டது.

தேசியக் கல்வி மொழிக் கொள்கை - கீழை மொழிகளும் கிரியோலும்
19.35க்கும் 1950க்கும் இடைப்பட்ட பதினைந்து ஆண்டுகளில்
கீழைமொழிகளைக் கற்பிப்பது குறித்த அரசுக் கொள்கையில்
எதிர்பாராத

சில

மாற்றங்கள்

ஏற்பட்டன.

இம்

மா .ற்றங்கள்

கீழைமொழிக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தைக் கல்வித் இட்டத்தில்
மெதுவாகக்

குறைத்து

கல்வித்துறை

இந்தி

வந்தன. - 194 7ஆம் ஆண்டு

உருது,

தமிழ்

ஆகிய

மொரீசியஸ்

மொழிகளுக்கு

ரூ.75,000/ஒதுக்கீடு
செய்தது.
அப்போது
இந்திய
மொழிகளையும் கல்வித் திட்டத்தில் சேர்த்துக் க.ற்பிக்க வேண்டும்
என்ற போராட்டம் எழுந்த து: மொறிசியஸ் அரசு அப்போது

இயக்குநராக

இருந்த

எம்.இ.எஃப்.

என்பவரிடம் நிலைமையைச்

வார்டு

(MEF.

கல்வி

Ward)

€ர்.தூக்கி மொழிக்கல்வியைக் குறித்

தும் கழை மொழிகளைக் கல்வித் இட்டத்தில் சேர்ப்பது குறித்தும்

அறிக்கை

ஒன்றுசமர்ப்பிக்கக்

கேட்டுக்

கொண்டது.

வாற்டு

அவ்வாண்டிலேயே தம் அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தாழ்.

இவ்வறிக்கையில் இந்து உருது, தமிழ் போன்ற மொழிகளோ
அல்லது
Om கீழை மொழிகளோ கற்பிக்கப்படவோ அல்லது
அரசுச் செலவில் கண்காணிக்கப்படவோ வேண்டிய 'இல்லை என்று

வார்டு தெரிவித்திருந்தார். அத்துடன் பிரஞ்சு மொழியே முதல்
பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்ற தம் கருத்தையும்
தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்.”
ட ட ட.
வார்டு இந்தியர்
களின் €ீற்றத்துக்கு ஆளானார். ஒரு "சமயம் போர்ட் லூயி
நகரத்தில் மொரீசியஸ் கல்வி குறித்து வார்டு உரையாற்றிக்

கொண்டிருந்தபோது பலர் வெளிநடப்பு செய்தனர். வார்டின் மீது

'

a

424

ont Aussips

தமிம்

a

ஏற்பட்ட "கோபமும் வெறுப்பும்

கலர

எதும். ஏற்பட்டன.

- அப்போதிருந்த இந்தியத் தலைவர்கள் கல்வித் திட்டத்தில் இந்திய
மொழிகள்
இடம்
பெறுவது
குறித்து
ஒருமித்த கருத்து
கொண்டிருந்ந்தனர்.
அவர்கள் பிறமொழிகளுக்கு இணையான
கல்வி அந்தஸ்து இம்மொழிகளுக்கும் தரப்பட வேண்டும் என்ற
கொள்கை

உடையவராய்

இருந்தனர்.

எனவே, இவ்வுரிமையைப்

பெறப் பல: போராட்டங்கள் ஆங்காங்கே நிகழ்ந்தன. இப்போறாட்
“டங்களை:

நடத்தியவர்களுள்

பிசு நெ தாயால்

டாக்டர்

டாக்டர் €வுசாகர் இராம்கூலம்,
சகோதரர்கள் ஆகியோர் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள்.

"இராம்கூலம்

வாரற்டின் பறிந்துரையை

எதிர்த்துச்

சட்டமன் றத்தில் பேசினார். ன் பின்னர் சில அரசியல் காரணங்களை

. மூன்னிட்டுத் தம்

அறிக்கையை வாற்டு திருத்தியமைத்தார். தம்

அறிக்கையில்

முதலாவதாகத்

மொழித்திருத்தங்களை எவரும்

தெரிவித்து

"இருந்த

நடைமுறைப் படுத்த மூயல

வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டார். ௮த்துடன் ஆங்கிலமே
sar மொழியாகவும் பயிற்று மொழியாகவும் இருக்க வேண்டும்
் என்ற

கருத்தை அவரே

அறிக்கையில் பறிந்துரைக்க

பிரஞ்சு. மொழி இரண்டாவ து நிலைக்குக்
ஆனால், எந்த
இந்திய” "மொழியும்
அலியபைப்பில் இடம் 0 பெ ன ர.

gay

மொழிகளை

மொரிசியஸ்.

நேர்ந்தது.

கொண்டுவரப்பட்டது.
"இவ்வதிப்பின்படிக்

கல்விக் கொள்கையும் பொழிக்கல்வியும் 425.
கல்வித்திட்டத்தில்

இக்குழு - பறிந்துரை

கொள்ள

சேர்த்துக்

்

செய்தது.”

1944இல் கொண்டு வரப்பட்ட கல்வி பற்றிய சிறப்பாணையின்
மூலம் சழைமொரழிகளுக்கும் மொரீசியஸ் கல்வி முறையில் இடம்
அளிக்கப்பட்டது.

- மொழிகளைக்
தன்

இச்

ஆரம்பப்

பள்ளி

கற்பிக்கவும்

நிலையிலிருந்தே

கிரியோல்

மொழியைக்

கீழை

கீழ்நிலை

பயன்படுத்தவும் அனுமதி வழங்கப்பட்ட து.

மேலாக

இறப்பாணைக்கும்
கழைமொழிக்

சூழ்நிலையம்

அரசியலில்.

மொரீசியஸ்

அக்கால

கல்விக்குச் சாதகமாக
இந்தியத்

தலைவர்கள்

அரசியல்
இருந்தது.
செல்வாக்கு

சழைமொழிகளைப் பேசவும்

பெற்திருந்தனர். 1947ஆம் ஆண்டு

எழுதவும் தெறிந்த படித்தவர்கள் அனைவரும்

ஓட்டுரிமை பெறத்

சட்டமொன்று
தகுதி உடையவர்கள் என்ற அரசியலமைப்டுச்
இந்தி
குஜராத்தி,
சீனம்,
பட்டது.
கொண்டுவரப்
அமுலுக்குக்
ஆகிய
உருது
அல்லது இந்துஸ்தானி, மராத்தி, தமிழ் தெலுங்கு
மொழிகள் இச்சட்டத்தின் சீழ் அங்£கறிக்கப்பட்டன. இவை SMT

ஆங்கலைம், பிரஞ்சு கரியோல் மொழிகளும் இத்தகுதி பெற்றன.
இச்சட்டம்
நடந்த

உழைமொழிக்
பொதுத்

இடங்களில்

பயன்படுத்தி

10...

கல்விக்கு

தேர்தல்களில்

இடங்களைப்

வழி

வகுத்தது.

தொழிலாளர்

பெற்றது.

1948இல்
கட்சி

19.

இச் செல்வாக்கைப்.

இந்தியாவிலிருந்து இந்திய மொழி அறிஞர்களை

- மெொரீசியசுக்கு வரவழைத்துக் கழைமொழிக் கல்வியை வளர்க்கப்
எடுக்கப்பட்டன. . அரசும், கல்வியாளர்களும்
பல முய 'ந்சிகள்

அிறியர்களும் . ழை மொழிக் கல்வியைத் தீவிரமாகச் செயற்
இக்கால கட்டத்தில்தான் என்பது
படுத்தத் தொடங்கியது
குறிப்பிடத்தக்கது. பின்னர் 1957 ஆம் அண்டுச் சிறப்பாணையில்
அரசு மற்றும் மானியம் பெறும் பள்ளிகளில் மூன்றாம் வகுப்பு வரை
அனுமதி வழங்கப்
எந்த. மொழியையும் பயன்படுத்தலாம். என்ற
ஆங்கிலம்.
பின்னர்
்
வகுப்புக்குப
மூன்றாம்
- பட்டது. ஆனால்,
வலிந்து
என்று.
மட்டுமே aii eile Pare இருக்க வேண்டும்

oe

க. றப்பட்டது5 i

426 மொரிசியஸ் தமிழரும் திரும்.
ஆரம்பப்

பன்ஸி

நிலைவில்

அங்கிலத்தையும்

பிரஞ்ச

மொழியையும் தவிர பற ழை மொழிகள் இடம் பெற்ற பின்னரும்
பெரும்பாலான இந்தியப்

பள்ளிக் குழந்தைகள் ஆங்கில தை யும்

பிரஞ்சு மொழியையும்
கற்பதிலேயே ஆர்வம் காட்டினர். பல
பள்ளிகளில் பிரஞ்சு மொழியே . பயிற்றுமொழியாக இருந்து
வந்தது எனலாம். ஆங்கிலம் மேல் வகுப்புகளில் மட்டுமே இருந்து
வந்தது.
இக் காலகட்டத்தில்
மொழி
பற்றிய
இந்தோ
மொரீசியர்களின்

மனோபாவம்

ஐரோப்பியர்

மொழிகளுக்குச்

சாதகமாக இருந்தது. மெதுவாக சமூக அந்தஸ்தும் பொருளாதார
திலைப்பேறும் பெற்று வந்த இந்தோ மொரீசியர்கள்
கழை
மொழிக் கல்விக்கு இரண்டாம் இடம் தந்தனர். ஐரோப்பிய
மொழிகளைப் போல
இம்மொழிகள்
அவ்வளவு

முக்கியமானவையாகக்

கருதப்படவில்லை.

இரியோலைப்

பொறுத்தவரையில் aver
இந்தோ
மொரீசியர்களாலும்
பேசப்பட்டு
வந்த இம்
மொழி
எந்த
நிலையிலும்
பயன்படுத்தப்ப:_வில்லை. பள்ளி நிலையில் இம் மொழிப் பயன்பாடு
தாழ்வாகக்

கருதப்பட்டது.
கல்வியமைப்பில் இறியோல்

டாக்டர்

* வாற்டின்

மொழியின்

பங்கு

அறிக்கையும்
ப ற்றி

எ தவம்

கூ pee

7968ஆம் ஆண்டு மொரீசியஸ்

பின்னர்

கீழைமொழிக்

"கொடுக்கப்பட்ட து.

- அரேபியம்,

வங்காளம், இந்தி உருது, தமிழ்
ஆகிய

oe

பெற்றது. இதற்குப்

கல்விக்குப் பெருமளவில் முக்கியத் துவம்
குஜராத்தி

சமஸ்கிருதம்,

தெலுங்கு மராத்தி மாண்ட்றின்

மொழிகள்

-கல்வித் திட்டத்தில்
சேர்க்கப்பட்டன.
"இம்மொழிகளுள்: அரேபியம், குலராத்இ, einer, கும், வங்காளம்

.

ஆதிய மொழிகள் வெகு சிலராலேயே கற்கப்பட்டு வந்தன.

இன்று

தல ஆரம்பப் பள்ளி நிலையில் €ழைமொழிகள் என்ற வறிசையில் இந்தி,

த த. தமிழ் தெலுங்கு மராத்தி தற்காலச் சனம் (Modern
Chinese) see ஆறு மொழிகளுக்கு மட்டுமே பாடத்திட்டங்கள்
க்கப்பட்
நூல்கள் எழுதAr a
அன்
க.
5

௧ தப

இன் pat

- கல்விக் கொள்கையும்

தசம்

427.

விடுதலைக்குப் பின்னர் ழை மொழிக் தல்வியைப் பொறுத்த
வரையில்
மக்கள் மனப்போக்கில் கு நிப்சிடத்தக்க மாற்றம்
ஏற்பட்டது எனலாம். ஓவ்வொரு மொழி இனத்தவர்க்கும் உரிய

பங்கு, கல்வித் திட்டத்தில்

வரையறுக்கப் பட்டபோது

தத்தம்

மொழி வளர்ச்சியைப் பற்றிய எண்ணங்கள் மொரீசியர்களிடையே

வளர

ஆரம்பித்தன.

மனிதனும்

ஒரு குடியரசு.

தன் நாட்டுக்காகவும்

நாட்டில் ஓவ்வொரு தனி

,மொழிக்காகவும்,

“சயர்வுக்காகவும் சில பொறுப்புகளை
மொறுப்புகள்

டையும்

அவன்

வளர்க்க

நாட்டையம்

உதவுகின்றன.

ஏற்காவிட்டால் நாடு அவனை

மொழியையும்,

இப்

பண்பாட்டு

மேற்கொள்,கறான்.

இப்

பண்பாட்

பொறுப்புகளை

அவன்

மறந்துவிடும், மொழி செத்துவிடும்:

பண்பாடு உருக்குலைந்து விடும். மொறீசியஸ் பல இனமக்கள்
வாழும் நாடு. இங்குப் பல மொழிகள் பேசப்படுகின்றன. பல சமய
நெறிகள் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. இப் பன்மைச் சமுதாயத்தில்
தனிமனிதனின் பொறுப்புகள் ஏராளம். இப் பொறுப்புகளைப் பிற
இனத்தவர் மனம் நோகாமல்-பிறமொழிகள் பாதிக்கப்படாமல் பிற

சமய

முயற்சி

நெறிகள்: இழிவுபடுத்தப்படாமல்

கயிற்றில்

மொரீசியர்கள்

நடப்பதற்கு

மட்டுமின்றி

- செயலுருவாக்கும்

இணையாகும்.
மொரீசியர்கள்

இந்தோ
"அனைவருமே

இம்முயற்சியில் இன்று வெற்றி கண்டுள்ளனர் எனலாம். இனம்,
மொழி, சமயக் காழ்ப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பன்மைச்
சமுதாயம்

இன்று

மொரீசியசில்

உருவாகியுள்ள து. தனித்தனிட்-

பண்பாட்டு நிலைகளிலிருந்து பொதுவான மொர்சியப் பண்பாட்டு

நிலைக்கு இவர்கள் இன்று உயர்ந்துள்ளனர்..
எல்லா
கல்வி
மொழிக்
சமுதாயத்தில்
இப் பன்மைச்
கிடைப்
வகையிலே
மொழியினர்க்கும் அவரவர் விரும்புகின்ற
இன்று வழி வகுத்துள்ளது. கீழை
பதற்கு மொரீசியஸ் அரசு
மொழிகளைக்

கற்பிக்கும்

பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

அதிகரிப்பு,

முறையான பாடத்திட்டம், அறிவியல் நோக்கில் எழு, தப்பட்டுள்ள
பாடநூல்கள், ஆசிரியர்க்கான மொழி மற்றும் மொழி கற்பித்தல்
நாட்டுக்கு இணையான.
பயிற்சி : ஆகியவற் ில் வளற்ந்த ஒரு
HAVEL .றயைச் சின்னஞ் சிறிய இம். மொரீசியஸ்தீவு பின்ப ற்றி

வருகிறது. என்னால் மிகையில்லை.
ஃல்வியில். அன்த

ஒன்றாதல்.

1974.க்குப் பிறகு மேனிலைச்

=

ute

re
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மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

ட்

படுத்தப்பட்டது மொரீசியஸ் மொழிக் கல்வியில்
பதான்
இருப்புமுனையாக அமைந்தது. 1974 வரை ழை மொழிகள் மு ae
வகுப்பிலிருந்து ஆறாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே பள்ளிகளில்
கற்பிக்கப்பட்டு வந்தன. எண்பதுகளின் 0'தாடக்க 5B
& ae
மொழிகளைக் கற்று வந்த மாணவர் எண்ணிக்கையும், பள்ளிகளின்
எண்ணிக்கையும்,

:

ஆ௫சிரியர்களின்

எண்ணிக்கையும்

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மொழி

கழே

்

மாணவர்கள்

“பள்ளிகள்

ஆசிரியர்கள்

- இந்தி
உருது

54,443
18,200

தமிழ்

5725...

் ததத
175

930
451

தெலுங்கு
மராத்தி

3,060
2,132

மாண்டரின்

1,454

இப்பள்ளிகளுக்கு

(Mahatma

174
~

மேலாக

130
83

8

11

மகாத்மா

Gandhi Institute) பங்கு

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

230

90
266.0

காந்தி

கீழை

கீழைமொழிக்

நிறுவனத்தின்

மொழிக்.

கல்வியில்

கல்விக்கான

பாடத்

திட்டத்தையம்
பாட நூல்களையும்
—
உருவாக்கும்.
பெரும்
பொறுப்பை இந்நிறுவனம் ஏற்றுச் செயற்பட
ஆரம்பித்தது.
ஆரம்ப நிலையிலிருந்து மேனிலைக்கல்வி வரை பாட நூல்கள்
 இங்கு
எழுதப்பட்டன. கழை மொழிகளின் தொட்டில் என்றே
இந்

நிறுவனத்தைக் கூறலாம்...

ள்

1974க்குப் பின்னர் மொறீசியசன் பொதுக் கல்வித்தரத்தை
உயர்த்துவதில் அரசு அதக அக்கறை எடுத்துக் கொண்டது. கல்வி

முறையும்

பட்டன.
கமிஷன்கள்

அமைப்பும்

அடிக்கடி

கல்வியாளர்களால்:

சர் தூக்கப்

பிரச்சனைகள் உருவானபோதெல்லாம் உடனுக்குடன்
அமைக்கப்பட்டுக் குறைகள்

... மொறீசியஸ்

களையப்பட்டு வந்தன.

தாட்டுக்கேற்ற ஒரு.கல்வி முறையைக். .. காண்பது .

அரசின் நோக்கமாக இருந்தது. பொதுக் கல்வி
முறை அரசு:
மாழிக்
கொள்கையை
கல்லிக் - கொள்கையின். மூலம்

டமுறைப்படுத்தும் வகையில் அமையவேண்டும் என்று. அரசு
ஸ்

எனவே.

கல்விமொழிக்

கொள்கையைப்
¥

(

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியும் 429 பொறுத்தவரையில் ' அரசு

மிகவும்

வந்தது.

7977ஆம்

இம் முயற்சியில்

கவனத்துடன்

ஆண்டு

ரிச்சர்ட் கமிஷனும். (1312ம் Commission)
அமைக்கப்பட்ட

கல்வி

விசாரணைக்

செயற்பட்டு

அமைக்கப்பட்ட

1982ஆம்

கமிஷன்

ஆண்டு

(௦5100

௦.

ர பபற்று 00. 800101)
உம் குறிப்பிடத் தக்கவை. இக் கமிஷன்கள்
சீழை மொழிக் கல்வியில் சில மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தன...
1977ஆம் ஆண்டு

மொரீசியஸ்
தொடர்ந்து
தூக்க

மேனிலை வகுப்புவரை. இலவசக்

அரசு

அறிமுகப்படுத்தியது.

கல்வியை '

இத்திட்டத்தைத்

பலவித பிரச்சினைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தலைத்

ஆரம்பித்தன. கல்வித் திட்டம் முழுவதிலுமே பாரம்பறியக்

காலனி ஆதிக்கத்தின் சாயல் படர்ந்திருந்தது. குறிப்பாக ஆரம்பக் கல்வித்... திட்டத்தில் காலனி மொழிகள் முக்கிய இடம் வகித்.

இருந்தன.

மொரீசியத்

தன்மையையும்

உணர்வையும்

கல்வி

முறையில் புகுத்தினாலொழிய மொரீசியஸ் நாட்டுக்கேற்ற எதிர்
காலச் சந்ததியினரை
அனைவரும்

உருவாக்க இயலாது என்று கல்வியாளர்கள்

எண்ணினர்.

உருப்படியான

மொழிப் பற்றையும் பண்பாட்டையும்

ஒரு

கல்வித்

தட்டம்

மாணவர்களிடம் வளர்க்கும் :

வகையிலே அமைய வேண்டும். மொரீசயசைய் பொறுத்தவரையில்
ஐரோப்பியப் பண்பாடும் மொழிகளும்
மட்டும் கல்விமுறையில்
தொடர்ந்து
ஆதிக்கம்
செலுத்துமேயானால்
. மொரீசியர்

களுக்கெனத் தனியொரு இனக்குறியீடும், மொழிக் குறியீடும்,
பண்பாட்டுச் சீர்மையும் இல்லாமல் போய்விடும் என்பதைக் கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சகம் உணர்ந்தது. எனவே, இவற்றின்
அடிப்படையில் எழும்
பிரச்சினைகளை அணுகி
ஆராய்ந்து
நிலையான
கல்விக் கொள்கையை உருவாக்கும் பொருட்டு
1978ஆம் ஆண்டு கல்வி விசாரணைக் கமிஷன்ஒன்றை அமைத்தது:
இக்கமிஷனின்
தலைவராக
அப்போது
மொரீசியஸ் கல்வி
நிறுவனத்தின் (Mauritius Institute of 8340020108) இயக்குநராக
oes ௮. perso. Cane Richard) Lae ape
ப இலலிசாரனைம், கமிஷன்:
a டக் களை

்

re ப விமரிசனங்களை.
Shige

gPfug,

அத்தம் Tics

நுணுகி. ஆராய்ந்தது.

தொட்டில
கல்விக்கொள்கை

நடுநிலை. வகத்துச் செவிமடுத்துக் : ்
மாணவத்"

ர

ட.

430 மொரீசியஸ்தமிழரும் தமிழும்...
அளவளாவி மொரீசியஸ் கல்வித் திட்டத்தின்
ஆகியோரோடு
கொண்டது. ஆரம்பக் கல்வியைப்
குறைநிறைகளைத் தெறிந்து
கமிஷன் மிகக் கவனமாகச்
பொறுத்தவரையில் விசாரணைக்
செயற்பட வேண்டும் என்று அரசு கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க
ரிச்சர்டு ஆரம்பக் கல்வியின் நோக்கம், செயற்பாடு, பாடத்திட்டம்
ஆரியர்,

மாணவற்,

சமூகப்

பொருளாதாரம்

மற்றும்

ஆகிய

வற்றைக் குறித்துத் இவிரமாகச் சந்தித்துத் தம் அறிக்கையை
1979ஆம் அண்டு சமர்ப்பித்தார்.

றிச்சர்டு கமிஷன் அறிக்கை மொரீசியஸ் கல்விமுறையில் பல
மாற்றங்களை
உண்டாக்கியது.
நிருவாகத்தைப்
பொ றுத்த
வரையில் கல்வியாளர்களும் பிறரும் கூடுதல் பொறுப்பை விக்க
வேண்டியவர்களானார்கள். இதனால், ஆரம்பக் காலத்தில் இவர்
களிடையே அதிருப்தி ஏற்பட்டிருந்தாலும் நாள்கள். செல்லச்
செல்லக் கமிஷன் கருத்தைப் புறிந்து கொண்டு த
அரசோடு

ஒத்துக்க ஆரம்பித்தனர்...
ரிச்சர்டு ss Flags

முக்கெமான

வ ற்ை றக் குறிப்பிட்லாம்.

ே ர

க் கீழ்வருவன

:

‘1. எல்லா
கலப் கல்வியை இலவசமாக்குவ து என்ற
அரசின்
தீர்மானத் தின்
6 நாக்கில்
ஆரம்பக்
கல்வியின்
நோக்கத்தையும் செயற்பாடுகளையும் மதிப்பாய்வு செய்தல்.
2. மொரீசியஸ் ஆரம்ப மற்றும் கல்லூறிக் கல்வி நிலைகளில்
நிருவாகம், பாடத்திட்டம் தொடர்பாக ஏற்படுத்த வேண்டிய
ட்ட
்
ட்ட. அத்வைதக்
as
் a சமூகம், - பண்பாடு,
பொருளா தாரம் - ஆயெவர்ந் நில்,
மாணவந், ஆசிரியர் ஆகியோரின் மா Blab G 3 தவைகளினால்

"விளையும் பிரச்சினைகளை
றிச்சற்டு

கமிஷன் நியமிக்கப்பட்ட

ஆசிரியர்களின்

a இருந்தது.

ம ஆய்வது.
காலத்தில்

சழைமொழி

ஊதியம் பிற... ஆசிரியர்களை - விடக் குறைவாக

வன் ஆரியர்களுக்கும் pin

ஆ?றியர்களுக்கும்

அடிப்படையமில்லை என்று
பிற

அிறியர்களுக்குச்

கல்விக் கொள்கையும் பொழிக்கல்வியும் 431.
நிச்சர்டு கமிஷன் சுட்டிக் காட்டியது.”
சமமாகக்

நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும்,

கழைமொழி

ஊஇய

அசிறரியர்கள்

விகிதத்தில் வேறுபாடு

எதுவும் கூடாதென்றும் அரசுக்குப் பரிந்துரை செய் தத.
இப்பரிந்துரையை ஏற்றுக் கொண்ட து.

ATE

கீழைமொழி அிரியர்களுக்கான ஊதியம் மட்டுமின்றி
கீழை
மொழிக் கல்வியிலும் பல இருத்தங்களை இக் கமிஷன் பரிந்த
ுரை
செய்தது. இத் திருத்தங்கள் மொரீசியஸ் கல்வித்திட்டத்தில்
சீழை
மொமிக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எல்லோருக்கும்
உணர்த்

இன.

கழை

மொழிக்

கல்விக்கு அடிக்கல்லிட்ட து இக்காலத்தில்

தான்.
காலனி
ஆதிக்கத்தின்
சாயலை
மொரீசியஸ்
கல்வி
முறையிலிருந்து ௮க .ற்றவும் முழுக்கமுழுக்க மொரீசியஸ் தன்மை
யோடு ஒரு கல்விக் திட்டம் உருவாகவும் றச்சற்டு கமிஷன் அறிக்க
ை

அரசுக்கு உதவியது என்றால் அது மிகையில்லை.
ழை: Groeipa
கல்வியைக்
குறித்து
கருத்துகளை இவ்வறிக்கை முன்வைத்தது.
ம. மொழிக்

முக்கியமாக

கல்வியின் வளர்ச்சியை அவ்வப்போது

கொள்ளவும்,
அதன்
கற்பித்தல்
குறித்து

மொழிக் கமிஷன்

அடிப்படையில் பள்ளிகளின்
ஆராயவும் தேசிய அளவில்

ஆறு

தெறிந்து
மொழி
தேசிய

(National Language Commission) gern

நிறுவுவது:
த் நட
கல்வித் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் ஒரு
கீழைமொழியைக் கற்கும் வாய்ப்பு அளிப்பது.
3...

சமயங்களைப்

பற் நிய

படிப்பைக்

Gop

மொழிப்

படிப்பிலிருந்து வேறுபடுத்துவது:
"4. போதுமான அளவுக்கு எல்லாப் பாடதூல்களும் கிடைக்க
ஏற்பாடு செய்வது.

-

்

்

வடட

= சமை மொழி ஆசிரியப் பயிறந்சியாளர்களுக்குத் தேவையான
வகுப்புகளை நடத்தும் பொறுப்பைமகாத்மா காந்தி நிறுவனம்

ஏற்பது...

..

நுவனம்oar

Ese

Langua age Isl)

wee

ஆவ

9ஒன்னை ற

aaa

சமல் கல்வியின்

தேவையையும்
முக்கியத்,த்துவத்தையும் இவ்வறிக்கை' “மிகத்
தெளிவாக: எடுத் துரைத்தது.
இதற்கு மேலாகக் கீழை மொழி
ள்

ஆிறியர்க்கான

பயிற்சியின்

அவசியத்தையும். இவ்வறிக்கை.

_ யூறுத்தியது. பொதுவாகக்
ழைமொழி
.. திவிலும், கற்பித்தகல். பயிற்சியிலும் :

இருந்ததைக் குறிப்பிட்டுக்

வலி

ஆசிரியர்கள் (மொழிய.
Spans ந் றவர்களாக.

குறைந்தது

இரண்டாண்டு.

பயி ந்சியாவது. ஒவ்வொருவருக்கும். அளிக்கப்பட "வேண்டும் என்று
பறிந்துரை செய்தது. 'கழைமொழிக். கல்வி 'அவ்வளவ
J
ு

கருதப்படாததற்கு

முக்கியமாகக்

மொழியாிரியர்களின் - தகுதிகளின்

மேல்

- ஏற்பட்ட தப்பெண்ணமும் ஒரு காரணமாகும். போதிய பயிற்சியும
் ;

பிற ஆசிரியர்களுக்கு

as

5

a

=

இணையான

என் து இவ்வ ல

19 2 ஆம் ஆண்டு மொ

பொருட்டு.

॥்

ஊதியமும்.
௦

வடு

Bue கலவித் தரத்தைச்

இத்தப்.
oe ae

ரம்

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியும்

தப்த

மொழி

433

பற்றிய பரிந்துரைகள் குறிப்பிட த்தக்கவை.

மொரீசியஸ் கல்வி மொழிக் கொள்கையின்படிக் குறைந்தது மூன்று
(மொழிகளை

ஆரம்பக்

கல்வி

மாணவர்கள்

கற்க

வேண்டும்.

இம்மொழிகளுள் ஆங்கிலமும் பிரஞ்சும் கட்டாய மொழிகளாகும்.
மூன்றாவதாக
தழை
மொழிகளுள்
ஏதாவது
ஒன்றைத்
தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மொரீசியஸ்
மொழிச்
சூழமைவில் ஏராளமான குழந்தைகளுக்கு இம் மூன்று
மொழி
களுமே அன்னிய மொழிகளாக உள்ளன என்பது
குறிப்பிடத்

தக்கது. ஒரே நேரத்தில் மூன்று மொழிகளைக் குழந்தைகளுக்கு
அறிமுகப்படுத்துவது மிகக் கடினமாகும்.
படிப்பில்,
மாணவர்மீது
தனிக்

இதனால்
கவனம்

மொழிப்
செலுத்த

மொழியாசிறியரால் முடியாமற்
போய் விடுகிறது.
புரியாத பகுதிகளை மேலும் கற்பிப்பதற்குப் போதிய

அத்துடன்
வாய்ப்பும்

வசதியும் கட்டுவதில்லை.
east

.

பொதுவாக

இவ்வாறாக விடுகிறது

ஆரம்பக்

கல்விக் ae

என்று அறிக்கை கூறுறைது.”

கீழைமொழிக் கல்வியைப் Glin
sean
கமிஷன் தன்
ஆழ்ந்த
வருத்தத்தை அறிக்கையில் தெறிவித்துள்ளது. கழை
மொழிக்
கல்வி
மொழிக்
கல்வியில்
ஓர் ஒழுங்கின்மையை

வளற்த்துள்ளது. ஆரம்பப் பள்ளிகளை ஒரு முறை சுந்றிப் பார்த்து
வருவோமேயானால்
இவ்வுண்மை
விளங்கும்.
கழைமொழி
ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை
விகிதம் நகைப்பி .ற்குரியதாக உள்ளது. ஒரு
பள்ளியில் கீழை

மொழியைக் கற்பிப்பத ற்காக
முழுநேர ஆசிரியர்
ஒருவர்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால் அக் கழைமொழியைக் கற்க முதல்
வகுப்பிலிருந்து ஆறாவது வகுப்புவரை
ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.

:

- தில பள்ளிகளில் போதிய அளவு மாணவர் எண்ணிக்கை இருந்தால்
ஒன் DDS Gupte g4Pfugad
GopOurifmwa = .ற்பிக்கும்
பொறுப்பை ஏ .ற்கின்றனர். சில.
நேரங்களில் இக்கழைமொழி

ஆசிறியற்கள் தம்முள்ளே சுழல்முறை கால அட்டவணை ஒன்றை
ஏற்படுத்திக் கொண்டு திங்கள் . கிழமைகளில் ஓர்
ஆிறியரும்
வெள்ளிக்கிழமைகளில்
வருவதையும்

மொரீசியஸ்

ஒர்

ஆசிறியரும் :

: பார்க்கிறோம்.

கல்வி snes.

எனக்

எல்லாவற்றிற்கும்

a

கற்பித்து
மேலாக

் குறைந்த, பட்ஜெட்டில் :

.
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ஸ்

இத்தனைக் ழை. மொழியாசறியர்களுக்கும். சம்பளம்
எரயானது
a இகத ல் OM,
ட
ட

- குளோவர் கமிஷனின். Gpiiensae

ட
து. ட்ட

பின்னர். “மொரீசியஸ்

கல்வி,

கலை மற்றும் பண்பாட்டு இயக்ககம் White Paper on
_ Education என் ற கல்விக் கொள்கையைப் பற்றிய அறிக்கை ஒன்ை ற
1984ஆம் ஆண்டு . - வெளியிட்ட து. இவ்வறிக்கை குளோவர்
கமிஷனின் பல
| கருத்துகளைப்
பிரதிபலித் ,தது எனலாம்.

குளோவர்

கமிஷன் - அறிக்கை

மொரீசியஸ்

கல்வியைப்

பொ று.ததவரையில் முக்கியமானது என்றும் இவ்வ son aust பல
கருத்துகள் விவாதத்திற்குரியன என்றும், ஆரசு இவ்வறிக்கையின்
பல. பரிந்துரைகளை விறிந்த

உள்ளத்தோடு

அணுகும்

என்றும்

அறிக்கையின் முன்னுரையில் இவ்வமைச்சக அமைச்சர் ஆறுமுகம்
பரசுராமன்

கு. நிப்பிடுக நார்.

இவ்வறிக்கையில்

அரசின்

கல்வி

பத் நிய பொதுவான தொலை 'நாக்குக் குறிக்கோள்களும், வரும்
ஆண்டுகளில் அவ நைDs: செயற்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளும்
கூறப்பட்டுள்ளன. இவர்'ந்றுள் மொழிக்கல்வி குறித் த இவ்வரசு
கக் கருத் துகள் மூக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

:

eae. ட
திட்டத்தில் ழை
் நிலையைக். குறித்துக் - குளோவர் கமிஷன்

... தெரிவித்திருந்தது.
-பொருட்டாகப்

ஏதாவதொன்றை.

மொழிக்
கல்வியின்
தன் ௮திருப்தியைத்

இருந்தாலும் அரசு அறிக்கை அதனை

பாராட்டவில்லை.

ஏனெனில்,

— ஆரம்பப் பள்ளியிலிருந்தே

- மொரீசியஸ்

குழந்தை கற்க. வேண்டுமென்பது. கல்விக். கொள்கையின்

ட் ் முக்கியமான அம்சமாகும். ன

ஒரு

கமைமொழிகளுள்
ஒரு

வே. இதுபற்றிய குளோவர் கமிஷன்:

a

ன்
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அவ்விளம்
வயதிலேயே
மூன்று
மொழிகளைக்
௮) DS
வேண்டியுள்ளது. இது சமையே. குளோவர் கமிஷன் இம் மொழிச்
சுமையைப்பற்றிக் குறிப்பிட்டாலும் ஒர் இணக்கமான தீர்வைத் தூர
தவறிவிட்டது.
முன்னர்க் குறிப்பிட்டது
போல
எல்லாக்

குழந்தைகளும் தத்தம் மூதாதையர் மொழிகளில் (இந்த தமிழ்,
_ தெலுங்கு உருது, மராத்தி மாண்டறின், அரேபியம்) ஏதாவதொரு
மொழியைக்
கற்றுக் கொள்ள
வேண்டும் என்பது: அரசுக்
கொள்கையாகும். இக் கொள்கையைத் தள்ளிவைத் துவிட்டுக் மழை
மொழிக்
கல்வியில் குறைபாடுகளை . மட்டுமே
காண்பது
கல்விமொழிக்
கொள்கையை
அமுலுக்குக் " கொண்டுவரும்

முயற்சிக்கு

உளறுவிளைவிக்கும்.

நல்லதொரு

கழை

கல்வியாளர்கள்

அக் Goo றபாடுகளைக்

மொழிக்

கல்வித்திட்டத்தை

முயலவேண்டும்

களைந்து

உருவாக்கக்

என்று

கேட்டுக்

கொள்ளப்பட்டது.

_ டேலும்,
கிரியோல்
மற்றும்:
-போஜ்புறி
மொழிகள்
பயன்பாட்டை ஆரம்பக்
கல்வித் திட்டத்தில் மேலும் நீட்டிக்க
வேண்டும் என்ற றிச்சர்டு
கமிஷனின் பறிந்துரையைத் தேசிய

அளவில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த

வேண்டும் என்று இவ்வறிக்கைக்

கூறுகிறது. இவ்வாய்வில் இம் மொழிகளுக்கான நெடுங்கணக்கு
அமைப்புக் குறித்துக். தீவிரமாக ஆராயப்படவேண்டும் என்றும் .
மேலும், - றிச்சர்டு கமிஷனின் WHA org
_ வற்புறுத்துகிறது.
பரிந்துரையான

கல்வித்

பிரஞ்சு

ஆங்கிலத்தைப்

மொழிக்கு முன்னரே

வேண்டும்

திட்டத்தில். அறிமுகப்படுத்திவிட

ஆலோசனைக்
ளுமாறு =

குறித்தும் தேசிய
கொண்ட து

Sets

என்ற

- ஆய்வு . மேற்கொள்

_ குளோவர் கமிஷன் மொரீசியசின் தேசிய மொழிக்

கொள்கை

யையும் கல்வித் கொள்கையில் மொழியின் பங்கையும் கல்வியாளற்
களும் மொழித்

பொருத்தமான
கேட்டுக்

திட்டமிடுவோரும் ஆ ழ்ந்த ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்

முடிவுகளைக்

கொண்டதல்லவா?'

மொரீசியஸ் தேசிய

மொழிக்

கண்டெய்த

வேண்டும் என்று

'அவ்வேண்டுகோளுக்கு

கொள்கையும்,

“கொள்கையும் | பல ' அநிஞர்களால் தீவிரமாக

இணங்க

கல்விமொழிக்

விவாதிக்கப்பட்டன.

இவ்விவா தங்களில் மொரீசியஸ் பல்கலைக் கழகம் ஏற்பாடு செய்த

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்விமாம்

முதன்மையான

மொழிகளாக

இன்றும் கருதப்படுவன.

மொழிகளையும் போற்றி வளர்க்க வேண்டியது

கடமை.

அனால்

அதே

நேரத்தில்

437

இவ்விரு

மொரீசியர்களின்

மொரீசியஸ்

மக்களின்

மொழிகளான போஜ்புரி இந்தி, தமிழ் மராத்தி தெலுங்கு உருது
- போன்ற ழை மொழிகளுக்கும் மொழிக்கொள்கையில் குறிப்பாகப்
பள்ளி நிலையில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவேண்டும். கமை
மொழிகளின் முக்கியத்துவம் கருதி மொழிக்கொள்கை மீண்டும்
ஆராய்ச்சிக்கு - உட்படுத்தப்பட
வேண்டும்
என்று
தெங்கர்
கூறுகிறார்.

பள்ளிக்

கல்வியில்

கழை

மொழிகளின்

மதிப்பையும்

தேவையையும் உயற்த்தியதஇல் ரிச்சர்டு கமிஷனுக்கு முக்கியப் பங்கு
உண்டு எனலாம்.
இக் கமிஷனுக்கு முன் பிரஞ்சுமொழியும்

ஆங்கிலமும்

கல்வித்திட்டத்தில்

ஆளுமை

நடத்தி

வந்தன.

குடியேற்ற அரசுகள் இம் மொழிகளை
அஆதறி த் தன். இவ்விரு
மொழிகளைத் தவிர வேறெந்த மொழியையும் பள்ளிக் கல்வியில்
பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற தடை அக்காலத்தில்
இருந்தது.

இவ்விரு மொழிகளிலும் போதிய பயிற்சியில்லார்த ஆசிரியர்கள்
இம்மொழிகளைப் பயிற்றுவிக்க மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர். பள்ளிக்
குழந்தைகளுக்கும்
இம்மொழிகள்
பாரமாக
இருந்தன.
இம்மொழித் தடங்கலால் முறையான கல்விபெறக் குழந்தைகளுக்கு
வாய்ப்பில்லாமல்
இருந்தது.
நீக்கியது:
குழந்தைகள்

றிச்சர்ட் கமிஷன்
இக்குறையை
கல்வியால்
பெரும்பயன்
பெ ற

இம்மொழிகள்

இருக்குமானால்

தடையாக

குழந்தைகளின்

மொழியிலேயே அவ்வப்போது வகுப்புகளை நடத்தலாம் என்று
அறிவித்த து. இதன் மூலம் கீழை மொழிகளும் பள்ளிக் கல்வித்
இட்டத்தில் மெதுவாக
. இடம் பெற்றதென்பதோடு கல்வியின்
பயனை மாணவர்கள் மிக
எளிதாகக் குறுகிய காலத்திலேயே
பெறம்

வாய்ப்பும்

இப்பரிந்தரை
-. மொழிகளைப்
தரத்
SSE Sy

கிட்டியது.

தஇறியோல்,
இந்தி
பன்னிக் கல்வியில்

மேலும்,

றிச்சற்டு

கமிஷ்னின்

போஜ்புறி,
குமிழ், .. அகிய
பயன்படுத்துவது
கல்வியின்

தாழ்த்துவதாகும் என்றமனப்பான்மையை ௮௧ .ற்றியது:
aos EG மாறானது என்ற
எண்ணத்ன யும்

நீக்பத.. இவற்றிற்கெல்லாம் மேலாகப்
பிரஞ்சு . மொழிக்கும்
-ஆங்கிலததுக்கும் இணையாகக் கிறியோலும்
கமைமொழிகளும்

:

/ கல்விக் கொள்கையும்

fee

ல்வியும்
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கொடுக்கின்றது என்பது உண்மையே: ஆனால், ழைமொழிகளுள்
இந்தி மொழிக்கு

இவர். கொடுக்கும்

முக்கியத்துவம் பள்ளிக்

கல்வியில் இந்தி மொழி முதலிடம் பெற்றுவிட

:

வேண்டும் என்ற

- இவர் துடிப்பைக் காட்டுகிறது. இதன் மூலம் பிரஞ்சு மற்றும்
ஆங்க மொழிகளைப் போல மொரீசியசின் தேசிய மொழிகளில்
ஒன்றாக. இந்தி மொழி. த
என்ற அவர்
ஆதங்கத்தையும்
காட்டுகிறது.
இதனைச் - சற்று
வெளிப்
- படையாகவே

அவர் தம் கட்டுரையில் காட்டுகிறார். '“ மொரீசியஸ்

- மக்கள்
தொகையில் பெரும்பாலான மக்கள:
இந்தி மொழி
பேசப்பட்டு வருகிறது. சமூக றீ 'தியாகவும் ௮; பல் ரீதியாகவும்
இம்மொழி மட்டுமே இன்று ஆளுமை செஜலுத்தி தனது எல்லாச்
சூழல்களிலும்.
கருத்துப் பறரிமாற்றத்துக்காக இந்தி மொழி
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அகில
உலக
அளவில்
எல்லோராலும் மதிக்கப்படுகிறது.
இ தற்குக் காரணம், மிக
இலகுவான-_

எளிமையான மொழியாக

இந்தி கருதப்படுவதாகும்.

அது மட்டுமின் றி மொரீசியசில் தொழில் வளர்ச்சியும் வாணிகமும்
இந்தி மொழியால் தழைத்தோங்குகிறது. அரசியல்வாதிகள் கூடப்
பெரும்பாலான வாக்குகளைப் Gum
இந்தி
மொழியைப்
பயன்படுத்துகன்றனர். தேசிய ஒற்றுமை போற்றி வளர்க்கப்பட

வேண்டுமானால் இந்தி மொழி

தேசிய மொழிகளுள் ஒன்றாகக்

கருதப்பட வேண்டும் எனப் பலவாறு கூறி மொரீசியர்களின் மொழி

இந்தி மொழி மட்டுமே என்று அனைவரும் நினைக்கும்

் இந்திக்கு உயர்வு தருகிறார்
SS

தெங்கறின்

இந்தி.

அணுகுமுறை

மொழிக்கு

ae கிறியோலுக்கு '

உயர்வு

அடுத்ததாகப்'

ட

eee
Beni

மொழிகள்

தருவதாக
போஜ்புரி

உள்ளது.

என்ற

பெயரில்.

மொரீசியசில்

ஏராளமான

இந்தியர்

வருகிறது. இந்தி வேறு? போஜ்புரி வேறு.
. களால். பேசப்பட்டு
'தெங்கர் இவ்விரண்டையும் ஒன்றெனக் காட்டுவது: மொரீசியஸ்

மக்கள் தொகையில்

வட இந்தியர்களின்

பெரும்பான்மையைக்.

இ "காட்டுவதற்கான முயற்சி. என்பதில் ஐயமில்லை. இம்முயற்சி இந்தி
= Gump என்ற பெயறின் £ழ் இந்தி மொழியோடு தொடர்புடையபல
ன் வடஇந்திய -

த

அராதா

சேர்த்து. இந்தியாவில்

பெரும்

a

'gக்கம் மேலாகத் தெங்கரின்

மொழிக்

் பார்ப்பவர்க்குக். ் கிரியோல்.

-அயல்நாட்டினர்க்கு

தன்

மிகச்

ர்கள் அந்நாட்டின் பல்வேறு, இன

மக்கள். உலகின் பல... பாகங்களிலிருந்து குடியேறிய இம் மக்கள்
இனக்காழ்ப்பின்றி, . Oe
கசப்பின்றித் குத்தம். இனத்தையும் 2
மொழியையு।
காத்
பருவது.
எவர்க்கும் வியப்பு தரும்.இவையன். தி கலப்பின உறவால் உருவான விந்ை தயான மனிதர்க
ள் .

- நிறைந்த நாடு இது. இத்தனை மனித. இனங்களும், மொழிகளும்,
பண்பாட

ுகளும் நிறைந்த பொருட்காட்சி (போன்ற நாட்டில
் இந்தி

ன்

மொழி ஒன்றே. மொறிசயஸ்: பண்பாட்டைக் காக்க. இயலும்
என்ற

இ ) SAIS. fest Air eth ஏ me. கொள்ளும்படியாக

இல்லை. . ஆனால்

ட்

கல்விக் கொள்கையும் பொழிக்கல்லியம்

்

சார்புடையதாகவோ

ees ore றும்; கல்வித்தரம் கு யும்:

; oe

ee
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அமையுமானால் தட்டின் அமைதி வண்ட.

நாட்டின்

ஒவ்வொரு

Peay

: குடிமகனும் பொதுவாக

ஒன்றுக்கு . மேற்பட்ட மொழிகளைப் பேசுகிறான். : "இரண்டுக்கும்.
குறைவாக

ஒரு

மொழியை

மட்டுமே

பேசுவோர் இங்கு இல்லை

எனலாம்.
குறைந்த
அளவு
இருமொழி
பேசுபவராக
ஒவ்வொருவரும் உள்ளனர். போஜ்புரி மட்டுமே பேசுகின்றவரோ
௮ல்லது eee
2 Os
Se esl Dale
இன்று இங்கு

இல்லை.

Be er

்

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியும்

ஆங்கிலத்தோடு
ஒன்றின்

பாடமொழியாக

பேச்சுமொழியும்

இருப்பதோடு
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ஊழை- மொழி

௮. 'நிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

நான்

காவது வகுப்பில் ஆங்கிலம், பிரஞ்ச மற்றும் கழை மொழி ஒன்றின்
எழுத்து

மொழியும் கற்பிக்கப்படுகிறது.

ஹீராவின்

ஒவ்வொரு

மொழிக்

கொள்கையில்

ஆரம்பக்

கல்வியில்

மொழியும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அறிவியல் நோக்கில்

அறிமு கப்படு 'ததப்படுகிறது எனலாம். தாய்மொழிபோல வழங்கும்

கிறியோலைத் தவிர மூன்று மொழிகள் கட்டாய

மொழிகளாக

விடுகின்றன. ஆனால், கிரியோலைத் தவிர பி ற மூன்று மொழிகளும்

மொரீசியஸ்

குழந்தையைப்

பொறுத்தவரையில்

அன்னிய

மொழிகளே.
கீழைமொழிகளாக விளங்கும். தமிழ் தெலுங்கு
மராத்தி
இந்தி ஆகிய மொழிகளும் ஒருவகையில் அன்னிய

மொழிகளேயாகும்.
ஏனெனில் இம்மொழிகளைப் பேசுவோர்
எண்ணிக்கை மிகக் குறைவு, ஹீராவின் மொழிக் கொள்கையின்
அடிநாதத்தை

அலசிப்

பார்ப்போமேயானால்

கொள்கையின் நிறையையும்

குறையையும்

நாம்

அவற் மொழிக்
காண முடியும்.

முதலானதாக
தாய்மொழி பற்றிய
.ஹீராவின் கருத்தைப்
பார்ப்போம். கற்பிப்பதற்கு உகந்த பயிற்று மொழி குழந்தையின்
தாய்மொழியே. உளவியல் அடிப்படையில் இம் மொழி மூல்மே
ஒன்றைக் குழந்தை புரிந்து கொள்கிறது; பின்னர் வெளிப்படுத்
துகிறது. சமூகவியல் அடிப்படையில் ஒரு சமுதாயத்தில்
தன்
இனத்தைக் குறிக்கும் குறியீடாக விளங்குவதும் தாய்மொழியே.
கல்வியைப் பொறுத்தவரையில் தாய்மொழியல்லாத ஒர் அன்னிய
மொழியில் ஒன்றைப் புறிந்து கொள்வதை விட மிக வேகமாகவும்
துல்லியமாகவும் தாய்மொழியில் புறிந்து கொள்ள
இயலும்.
- எனவே அடிப்படைக் Se
5 SEL SBS தூய்மொழியே பயிற்று
மொழியாக இருக்க வேண்டும்.” மொரீசியசில் பெரும்பாலோர்

பேசும் மொழி
வகுப்புகளில்

"இவரது

இறியோலாகும். எனவே, கிறியோல் முதல் மூன்று
பயிற்று

கருத்து:

மொழியாக

மூன்றாவது

இருக்க

வேண்டும்

என்பது

வகுப்புக்கு மேல் பயிற்று

மொழியாகத் தொடருமனளவுக்குக் . கிறியோல்: மொழி இன்னும்
—
- வளரவில்லையா தலால் ஆங்கிலம் பயிற்றுமொழியாகப் பயன்படுத் ;
'தப்பட வேண்டும். முந்திய ey tana ன க
பேச்சு மற்றும்

.

று. ர்
ஆரம்ப நிலையில்
பதக
முடியும்
ம், குழந்தைக்கு இம் மொழி பாரமாக அமைவதில்லை என்ற
-டாகின்.

(1968)

கருத்தை

மேற்கோள்காட்டியும்.

மூன்றாவது

வகுப்பிலேயே கிறியோலுக்கு முற்றுப்பன்ளி வைத் ee

long. =

45

. ஹீராவின்

இக்கருத்து. நடைமுறை

வாழ்க்கைக்கு

மாறாக

. உள்ளது. நான்காம் வகுப்பி லும் அதற்குப் பின்னரும் ஆங்கிலமே
_ பயிற்று மொழியாக இஒருந்தாலும் கூடத்தொடர்ந்து கிரியோலும்
bs பயிற்று மொழியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது
: கண்கூடான உண்மை. நகரப் பள்ளிகளில் பல ஆசிரியர்கள் ஆங்கில
மொழிப்
பாடங்களைக் கிறியோல் மொழியில் கற்பிக்கின்றனர்.
இராமப்புறப்

[

பள்ளிகளில்

இந்நிலை, மிகச். சாதாரணமாகக்.

"எந்தவொரு காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து
காலனி

பதத

பயிற்று. Grom spun

என்பதைச் ன் றுச்wee He aS

ல

ஒரு மொழிை

ப கற்பதால் வாழ்க்கையில் பதவியும், முன்னேற்றமும் இடைக்கன்/
- வாய்ப்போ அல்லது தவிர்க்க முடியாத அளவுக்குக் ௧௬
Upton pps gears கற்றுக் கொள்ள
வேண்டிய கட்டாய
is சூழ்நிலையோ. ஒரு மொழியைக் கற்கத் தூண்டுகோலாக இ
் ர
மேலே கூறிய நோக்கங்களில் எதுவுமின்றி . ஒருவர்

. as Tee

கற்பது முழுமை—

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியும் 449
இப்

பலவற்றை

ஆராய்ச்சிகள்.

பற்றிய

.பிரச்சினைகளைம்

மேற்கொண்டு ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் பொருத்தமான

மொழிக் கல்வித் இட்டத்தை அமைத்துக் கொள்வதோடு தரமான

. பாடநூல்களையும்

குழந்தைக்குப்

எழுத

வேண்டும்.

எனவே,

கல்வி

பல்வேறு

என்பது

பாரமில்லையா

பாரமா

பன்மொழிக்

கூறுகளைப் பொறுத்ததாகும்.

ஹீராகொடுக்கும் முக்கியத்துவத்துக்கு மேலாக ஜகெசர்
கமைமொழிகளுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் சிறப்பாகத் தோன்றினாலும் மொழிக் கொள்கையைப் பொறுத்தவரையில்
இருவரிடையே அதிக வேறுபாடில்லை. ஜகெசர் தம் மொழிக்

கொள்கையை

'மும்மொழித்திட்டம்” (14766 ]8ஹ225

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

இருந்தாலும்,

நடைமுறையில்

formula)

அமுல்

நடத்தப்படுமானால் ஹீராவின்
மொழிக்
கொள்கையிலிருந்து
அவ்வளவு வேறுபாடு உடையதாக இருக்காது.
இரம்மன், வளர்ந்து வரும்
நாடுகளில்
போன்ற
வெற்றநியடைந்துள்ளதைக்
மும்மொழித் திட்டம் பல

நாடுகளான

இந்தியா, கென்யா
மும் மொழி ,த்தட்டம்”

. மொரீசியசுக்கும்
குறிப்பிட்டு,
மருந்தாக
பிரச்சனைகளுக்கு
மொழிப்

அமையும் என்று கூறுகிறார். இரம்மனின் மும்மொழித்திட்ட த்தில்
ஆங்கிலம்,. பிரஞ்சு கழை மொழிகளில் ஏதாவதொரு மொழி
ஆகியனீவ இடம் பெறும். ழைமொழிகளில் ¢ ஒன்றாகச் சமஸ்கிருத
மொழியும் கல்விக் கொள்கையில் சேர்க்கப்படவேண்டும் என்பது
இவரது கருத்து. இரம்மனைத் தவிர வேதொருவரும் enc Ba, க
மொழிக்கு முக்கியத்துவம் தந்ததில்லை. மொரீசியஸ். சூழ்நிலையில்
ஏனைய

ழைமொழிகளைப்போல

பேசுபவரோ

இல்லை.

மக்கள்

இம்மொழியை

கணக்கெடுப்புகளில்

௮ (நிந்தவரே,

மூதாதையர்

மொழி என்ற நிலையில் கூட இம்மொழிஇடம் பெறா தபோது கல்வி
மொழிக் ( கொள்கையில்

-.

லு ஏன் இடம் பெற Camry

ass
மட்டுமின்றி,
tin fiona concent oie
கொள்கையைப் பற்றிய வளர்ச்சியிலும். இந்தியாவின் தாக்கத்தை
ட
டடக் மக்கள் எ
மொரீசியல் . அம்.

_
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- பெரும்பாலோர் இந்தியர்கள் என்பதாலும், வரனா .ற்றுக் காலந்
தொட்டு இந்தியாவோடு
நெருங்கிய . தொடர்பு
கொண்டிருப்
பதாலும் இத்தாக்கம் தவிர்க்க முடியாதது என்பது உண்மை
ஆனால், 'மொரீசியனிசம்' என்றொரு தணி உணர்வும்.

பண்பாடும்

- வளர்ந்துவரும் மொரீசியசின் இன்றையச் சூழ்நிலையில் மொரீ
சியஸ் பண்பாட்டில் எந்த நிலையிலும் இடம்பெறாத சமஸ்கிருத
மொழிகீழை மொழிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்பட
வேண்டும் என்ப
"தும், மொரீசியஸ் கல்வித் திட்டத்தில் அம்ம
ொழி இடம் பெறும்

வாய்ப்பு "நல்கப்படவேண்டும் என்பதும் இந்தியச் சமூகப் பண்பை
மொரீசியஸ் சமூகத்தின் மீத து வலிந்து சுமத்தும் முயற்சியாகும்.
மேலும்,

ஒரு

நாட்டில்

வழங்காத

ஒரு

மொழி

அந்நாட்டு

மொழிக்கொள்கையில் இடம் பெறுவது பல மொழிகள் டேசப்படும்
ஒரு நாட்டில் வேறு சில எதிர்பாராத விளைவுகளை ஏ DUDS sb.
ஹீரா முதலாவது

வகுப்பில் இரண்டு

௮ நிமுகப் படுத்துகிறார்.

மொழிகளை

ரம்மன் மூன்று மொழிகளை

மட்டும்

அதாவது,.

- ஆங்கிலம்,
பிரஞ்சு
சமைமொழிகளில்
ஒன்று
என
மூன்று
மொழிகளை ஆரம்பநிலையிலிருந்தே அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்
என்று

கூறுகிறார்.

கழை மொழிகள்

தாய் மொழியாக,

இல்லாத

நிலையில் மூன்று மொழிகள் குழந்தைக்குச் சுமையாக
என்று கருதினால் ஒரு மொழியின்

அமையும்

எழுத்து மொழியையும்

மற்ற

இரு மொழிகளின்

பேச்சு மொழியையும் முதலாவது ஆண்டில் ட
கற்பிக்கலாம்.
தொடர்ந்து
இரண்டாவது
ஆண்டில்
பேச்சு
மொழிகளாகக் கற்ற
இரு மொழிகளில்
ஒன்றின்
எழுத்து
(மொழியையும், மூன்றாவது ஆண்டில் ees ae எழுத்து
So

gang

qe

sniping
ன்றி
முன்னால் குழந்தையின்

இலவு கலவன் ஆரம்பக்
னக்கு
தாய்மொழியோ
அல்லது குழந்தை தன்

சூழலில் - "தாய்மொழிக்கு :

யற்

(விக்கும் மொழியாக
ங்கு

oe

ர

இணையாகக்

இருக்கவேண்டும்.

௯ bp

மொழியோ

ஆனால்,

Ze

ஆரம்பக் —

கத் பயிற்று. “மொழியாக: a4
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ட்
கூடாது.

ஆங்கிலம்

மொழிக்கும்

மட்டும்

பயன்படுத்தப்

பிரஞ்சுமொழிகும்

இடையே

பட்டால்

கிரியோல்

ஏற்படும்

குழப்பங்க

ளையும் தவிர்க்க முடியும். இந்துமாக்கடலில் நம்மைச் சுற்றியுள்ள
நாடுகளான . இந்தியா, கென்யா, தென்னாப்பிரிக்கா ஆஸ்தி'
காமன்வெல்த்
மட்டுமின்றி
நாடுகளில்
ஆகிய
ரேலியா
நாடுகளிலும் மற்றும் உலகச் சமூகத்தின் மொழியாக ஆங்கிலம்

இன்று விளங்குகிறது. எனவே,
- எல்லா

நிலைகளிலும்

மொரீசியஸ் பள்ளிக் கல்வியில்

ஆங்கிலம்

பயிற்று

மொழியாக

இருக்க

வேண்டும் என்று வலியுறுத்திக் கூறுகிறார் இரம்மன்.

காலனி ஆதிக்கத்தின் காரணமாக

இன்று ஓரளவுக்குப் பிரஞ்சு

மற்றும் ஆங்கிலப் பாரம்பறியம் எல்லா நிலைகளிலும் கடைபிடிக்

கப்பட்டு. வருகிறது.

1968. விடுதலைக்குப் பின்னரும்

இந்நிலை

நீடித்து வருவது முழுவதுமாக இத்நாகரீகத் தாக்கத்திலிருந்து

'மொறீசியர்கள் விடுபடுவதென்பது கனவோ என்ற ௮ச்ச நிலையை
தமைமொழிகள்
தடுமாற்றமே
இதன்
விட்டது.
உருவாக்கி
கல்வித்திட்டத்தில் படும்பாடு எனலாம்.

மொரீசியர்களிடமிருந்து

பல

மொழிகள்

இன்று மெதுவாக

மறைந்து வருகின்றன. இது வளரும் ஒரு நாட்டுக்கு நல்லதன்று.
குறிப்பாகத் தாய்மொழி

பேசும் இனத்தின்

மறக்கப்பட்டு வருமானால்

அம்மொழி

மறைந்து

விடும். ஒரு

பண்பாடு

மெதுவாக

நிலையில் மொழிக்குறியீடும் (1.81 த0220 14211௫) இனக்குறிமீடும்
விடுவர்.
இனத்தோடு கலந்து
பெரும்பான்மை
மறைந்து
அவ்வளவு

பண்பாட்டையும்
இருந்தாலும் நமது மொழியையும்
எளிதாக இழந்துவிட முடியாது என்ற உணர்வு மட்டுமின்றி

இனியும் இந்நிலை

தொடர

அனுமதியளிக்க கூடாது

என்ற

உத்வேகமும் இந்தோ மொரீசியர்களிடையே இன்று மெதுவாக
எனவே, கல்வி 'மொழிக்கொள்கையில்
வளர்ந்து வருகிறது.
பெற
முக்கிய இடம்
தாய்மொழிகளான 'சழைமொழிகளும்
OTe
LP
Steg
ப
.
(வேண்டுமென்று
Ee ae

க்க

%

Ds
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- ஹீராவும்

இரம்மனும்

ஜகெசரும்

தத்தம்

மொழிக்

கொள்கையில் இக்கருத்துக்களையே வற்புறுத்துகின்றனர். கிரி
யோலும் போஜ்புரியும் ஆரம்பக் கல்வியின் முதல் நிலையிலேயே
க,ற்பிக்கப்படவேண்டும்
என்பதிலும்
மூவரும் ~ ஒருமித்த
கருத்துடையவராய்
உள்ளனர். ஆனால் கிறியோல்
மட்டுமே
இவ்விடத்தைப்
பெறவேண்டும்;
போஜ்புரி
புறக்கணிக்கப்பட
வேண்டும் என்று பொதுவாக நிலவும் ஒரு கருத்தை ஜகெசர்
வன்மையாகக்

கண்டிக்கிறார்.

இரியோல்

நகர்ப்புறங்களில்

பெரும்பர்லான மக்களால் பேசப்பட்டு வருகிறது. அம்மாதிறியே
கிராமப்புறப் பகுதிகளில் போஜ்புறி பேசப்பட்டு வருகிறது. இரு
மொழிகளும்
ஏராளமான
சொ Denn
ஒன்றுக்கொன்று
கடன்வாங்கி வளற்ந்து வந்துள்ளன. இலக்கண வனமும் இலக்கிய
வளமும் பெற்றுக் கறியோல் மொரீசியசில் வளந்ந்து வருவது
போல. இந்தியாவில் போஜ்புரியும் வளர்ந்து வருகிறது. இந்த
உருது போன்ற வட இந்திய மொழிகளைக் கற்பதற்கு முதல்
படிநிலையாக
போஞன்புறி
விளங்குகிறது.
இரு
மொழிகளும்
ஒன்றுக்கொன்று குறைவில்லாமல் வளர்ந்து வருகின்றன. எனவே
ஆரம்பக் கல்வியின் முதல் நிலையிலும் அதற்கு முன்னரும்
தகர்ப்புறக் குழந்தைகளுக்குக் இறியோல் பயிற்று மொழியாசவும்,

கிராமப்புறக் குழ்ந்ை ,தகளுக்குப் போஜ்புரி பயிற்று மொழியாகவும்
இருக்கலாம் என்று ஜகெசர் கருதுகிறார். மாறாக, போஜ்பு
ரியை
விடுத்து
கிரியோலை
மட்டுமே ஆரம்பக்
கல்வி நிலையில்

அறநிமுகப்படுத்தினால் போதும்

என்ற

ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும்
என்றும் கருதுகிறார் ஐசெசர்.
'....

கருத்து

மொறீசியஅன்.

குந்தகம்
-

விளைவிக்கும்

ப
மொரீசியர்்களில்
பெரும்பாலோர் . — இன்று:
இறியோல்
மொழியையும் . போஜ்பறியையும் . பேசுபவர்களாக
அ.ள்ளனர்.
- இவர்களுள்ளும் கிரியோல் பேசுபவர்களே மிகுதி
யாக
உள்ளனர்
- என்ற காரணத்தைக் காட்டி
கிரியோலுக்கு மட்டுமே
மொழிக்
கல்வியில் இடம்.

கொடுப்பது

அறிவார்ந்த

அணுகுமுறையன்று

ஈபது கற்றவர் அனைவர்க்கும் உடன்பாடான கருத்து என்பதி
ல்.

மிலலை. அதே: நேரத்தில

கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியும்
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வகுப்புகளில் க.ற்பிக்கபபடுவே தாடு பயிற்றுமொழி இலைக்கும்
ஆட்சி மொழி நிலைக்கும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பது
அறிவுடைமையாகாது.
பயிற்று
மொ ழியாகவோ
ஆட்சி
மொழியாகவோ ஆகும் தகுதி
இம் மொழிகளுக்கு இல்லை.
அத்தகுதியைப் பெற அவை இன்னும் வளரவேண்டும். ஜகெசர்
இதனை ஏற்றுக்கொண்டு கிரியோலும் போஞஜ்புரியும் மூன்றாவது
வகுப்பு வரைக்கும் கல்வித்திட்டத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்று
கூறுகிறார். மூன்றாவது வகுப்பிலிருந்து ஆங்கிலம்,
பிரஞ்சு
- மற்றும்
கல்விக்

ae று

கீழை மொழிகள் அடங்கிய மும்மொழித் திட்டமாகக்
கொள்கை இருத்தல் வேண்டும், அவற்றுள். ஆங்கிலம்

ogee

இருக்க

கருத்தாகும்.

வேண்டும்

என்பது

்

மூர்தூஜ்கன்ஐ.

ஜகெசரின்

ட

ஹீரா

மற்றும்

ட

ஐகெசற்

ஆகியோரின்

மும்மொழித்
திட்டத்தினின்றும் முற்றிலும். வேறுபடுகிறார்.
மும்மொழித் திட்டத்துக்கு
மாறாக இருமொழி திட்டமே
மொறீசியசக்கு உகந்தது என்பது இவரது வாதம். ஆரம்பக் கல்வி
நிலையிலிருந்து

ஆங்கிலமும்.

பிரஞ்சும்

மட்டும்

கற்.பிக்கப்பட்டு

வந்தால் போதும் என்று இவர் கருதுகிறார். ஆங்கிலமும் பிரஞ்சம்
மொரீசியஸ்
மொழிக்கொள்கையின்
முதுகெ லும்புகளாகும்.
அத்தோடு இவ்விரண்டு மொழிகளும்
உலக ஸணெழிகளாகும்.
இவ்விரண்டு மொழிகள் பேசப்படும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குக்
குடிபெயரும்
மனோதிலையுடையவர்களாக
மொரீசியர்கள்
உள்ளனர் என்பதும்
நினைவுகூரத் தக்கது. வேலை வாய்ப்பு
பொதுவாக
இவ்விருமொழிகளிலேயே அதிகமாக உள்ளது.
மேலும்

மொழியைப்

பற்றிய

வரையிலும் முதன் மொழிகளாக
எனவே,

இருமொழி.

உளப்பாங்கைப்

பொறுத்த

ஆங்கிலமும் பிரஞ்சும் உள்ளன.

. அணுகுமுறை

மொரீசியஸ்

கல்விமொழிக்

கொள்கைக்கு உகந்தது என்று இவர் கருதுகிறார். மொரீசியர்கள்

அன்றாடம் “பயன்படுத்தி வரும் கிறியோல்
.

மற்றும் போஜ்புரி

போன்ற மொழிகளுக்கோ அல்லது ஏனைய கீழை மொழிகளுக்கோ
- மூர்தூஜகன்' தம் மொழிக்கொள்கையில்
இடமனிக்கவில்லை.
அத்துடன் இம்மொழிகள் தேவையுமில்லை என்பது
Buy
கருத்தாகும். சழைமொழிகளைப் பொறுத்தவரையில், இம்மொழி
் ஆரம்பக் கல்வி. a

ச

வீணே. .

் ஆறுவருடப்

பள்ளிக்.

கல்வியில்

இம்மொழிகளில்

” பெறும் அறிவு மிகக் குறைவானதே. இவ்வறிவ
௮ம்
ca தாராளமாக. உரையாடப். போதுமானது அன்று. ட
AG£யாலும்
போஜ்புரியும் நமது
தாய்மொழிகள்
என்பதில்

"ஐயமில்லை. இம்: மொழிகளை மொரீசியசிலுள்ள அனைவரும்
் புறிந்து கொள்ளுவர்
- என்பதிலும் சந்தேகமில்லை. அனால்
வளர்ந்து வரும் மொரீசிசியஸ் சமுதாயத்துக்கு இம்மொழிகள்
எந்தவிதத்தில் பயன்படப் 'போகின்றன?
கல்வித் இட்டத்தில்
'
"இவற்றைக் கற்பிக்கும். அளவுக்கு இம்மொழிகள் வளர்ந்த மொழிகளல்ல. இம்மொழிகளால் பெறும் பயன் மிகக் குறைவே.
ஒரு | சில அரசியல்வாதிகளுக்குக் கல்வித்திட்டத்தில் இம்மொழிக
ளைப் பற்றிப் பேசுவதன் மூலம். பலன் -இட்டலாமே.
தவிர.
உண்மையான

ஆதலால்

கல்வியாளனுனுக்கு

இம்

மொழிகள்

எந்தவிதப்

கல்வித்

பலனுமில்லை.

திட்டத்தில்

இடம்பெற

"வேண்டியதில்லை. என்று இவர் ௧௫ துகிறார். மேலும் மொறிசியசில்
பேசப்பட்டு வரும் போஜ்புரி பாரதப் பிரதமராக இருர்நத திருமதி
"இந்திரா காந்தி - அவர்களுக்குக் கூடப் புரியவில்லை. அத்தோடு
“மொறீசிய௫ல் வழங்கும் கிறியோல் மார்ட்டினிக் அல்லது செயின்ட்
"லூசியாவில்
வழங்கும்
. கிரியோல்களிலிருந்து
"வேறுபட்ட து.
ன் எனவே, உலக அரங்கில் இம்: மொழிகளுக்கு . இடமில்லையா தலால்
ie இவற்றுக்குக். கல்லித்.. திட்டத்தில் ர
5
ட ர
ல என்கி
2

. -

“கல்விக் கொள்கையும் மொழிக்கல்வியம்
பெருமைப்படும்

இக்

காலகட்டத்தில்

அடிமைத்தனத்துக்கு

மூர்தாஜகன்

மீண்டும்

வழி
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ஐரோப்பிய

நடத்திச்

செல்ல

முயல்கிறார். பன்மைச் சமுதாயத்துவம் இன்று எல்லோராலும்
ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ள அமைப்பு. உலக நாடுகளுள் பலமொழி
பல பண்பாடு பல இன மக்கள் நிறைந்த நாடுகளில் ஒரு மொழியோ
அல்லது.
ஓரு
பண்பாடோ.
மற்றொரு
இனத்தின்
மேல்

இணிக்கப்படுவது
வேற்றுமைகளைச்

நாடுகள் இன்று
ஜகனின்

அநாகறிகமாக

இன்று

சொத்தாகவும்,

எண்ணுகின்றன.

மொழிக்

கொள்கை

நாட்டின்

அமைப்புக்கும்.

கொள்கை

முற்றிலும்

கருதப்பட்டு

வருகிறது.

பெருமையாகவும்

பல

இக் காலப்போக்கிற்கு
எதிராக

அதன்

உலக

மூர்தூ

உள்ளது.

மொரீசியஸ்

வளர்ச்சிக்கும்

இம்மொழிக்

பொருத்தமற்ற

ஓன்று.

இராமதயானின்

கருத்து இச் சந்தர்ப்பத்தில் பொருத்தமாக அமையும். “மொரீசியஸ்
மொழிக்

கொள்கையில்

£மை

மொழிகள் பறிந்துரைக்கப்படும்

நிலையில் ஒரு களி மொரீசியஸ் பண்பாடு இங்கு வளந்ந்து வருவது
மிகப்
பொருத்தமாக.
உள்ளது. . ஐரோப்பிய
.மாதிறிகளின்
ஆதிக்கமும் முழுக்க
கின்ற
மொரீசியஸ்
ஆட்சியாளர்களோடு

ஈடுபாட்டையும்
ஆப்பிரிக்காவின்
காரணமாக

கில.
சில

முழுக்க ஐரோப்பியமயமாக்கப் பட்டிருக்
கல்லிமுறையும்
பழைய
ஐரோப்பிய
ஒரு
வகையான .. இன.
உணர்வையும்

பகுதியினரிடையே
உருவாக்கியுள்ளன.
பகுதிகளில் இத்தகைய மனப்போக்கின்

ஆப்பிறிக்கர்களுக்கு

உறிய.

பண்பாட்டுக்

கூறுகள்

மறக்கப்பட்டும் - மறுக்கப்பட்டும்
புதிய
கறுப்பு. ஐரோப்பிய
வளர்ந்துள்ளது.
Mentality)
(Black European
uGear Bens
மொரீசியசிலும் இத்தகைய மனோநிலை பரந்து காணப்படுகிறது.
சபீபக் காலத்தில் சமூக. நிலையிலும் அரசியல் நிலையிலும்
மொரீசியசில்

கூறுகளை

சில

ஏற்பட்டுள்ள

முழுவதுமாகப்

வேற்றுமைகளைத்

மாற்றங்களால்

புறக்கணிக்கும்

தாங்கிக்

நிலை

கொள்ளும்

மொழிக்
அத்துடன்.
வளர்ந்துள்ளது.
மொழிகளுக்குக் . கொடுக்கப்பட்டு வந்த

பண்பாட்டுக்

தடுக்கப்பட்டு
மனப்பான்மை

கீழை
கொள்கையில்
முக்கியத்துவமும் இம்

பல்வேறு
மேன்மேலும் வரை வழிவகுத்துள்ளது.
மனோநிலை
.இவ்வேறுபாட்டில்
—
நிலையிலும்
,பண்பாடுகளாக . வேறுபட்ட.

ஒருங்கி

) ணத்த ஒரு மொதிசியன்

பண்பாடு வளர இயலும்... திறந்த.

456 மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்.
மனத்தோடு ஒருவர் பண்பாட்டை
மற்தொருவர்
மனப்பாங்கு வளருமேயானால்' மொரீசியன் பண்பாடு

மெச்சும்
வளரும்.

இதற்கு மொழி கருவியாக அமையும். எனவே எல்லா மொரீசியஸ்
குழந் துகளும் ஊழை மொழிகளில் ஒன்ை றப் பள்ளிக் கல்வியில் கற்க
டட

இசாம

யாணன் oewகருத்து மொரீசியஸ் மொழிச் சூழமைவில்

கல் மொழிக்

கொள்கையில்! - தழை

மொழிகளின்

முக்கியத்

துவ.ததை விளக்கி நிற்கிறது. மொரீசியஸ் ௮ரச௬ ஆசிரியர் கழகமும்
(Government ..

Teachers’

—S—S—«CSXSScociation)

இக்

கருத்தையே தம் அனுபவம் வாயிலாகக்
கண்டறிந்துள்ளது.
கல்விமொழிக்
கொள்கையைப்
பொறுத்தவரையில்
மொழித்
் திட்டமிடுவோற், கல்வியாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், பெந்நோர்
மற்றும்"
பொதுமக்கள் "ஆஇயோறின்
கருத்துகளோடு
இம்
மொழிகளைக் கற்பிக்கின்ற ஆரியப் பெருமக்களின் கருத்தும்

மூக்கியமாகக் கவனத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவேண்டும்.
மொழிக்கல்வியில் எழும் பிரச்சினைகளை அன்றாடம் வகுப்ப
றைகளில்
எதிர்நோக்குபவரும்
அவற்றுக்குத்
தீர்வு
காண
மூயல்பவரும், ஆசிரியக்களே:
மொறீசியஸ்
அரசியல் மற்றும்
பொருளாதாரச் சூழமைவுகளை மனத்திற் கொண்டு மொழிப்
பிரச்சினைகளை அணுகுவோமேயானால்' எல்லா மொரீசியர்களும்

ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் கல்வி முறைக்குப் பொருத்தமான ஒரு
மொழிக்கொள்கையை உருவாக்க இயலும். ஆனால், மொழி. மீது
மக்களுக்குள்ள உணர்வுப் பூர்வமான அணுகுமுறையில்
எல்லா
மொழிகளையும் ஒன்று போல “நோக்கும் பண்பு
இன்னும்
வளரவில்லை. எனவே, தற்போதுள்ள மொழிக் கொள்கையைச் சில
சிறிய வேறுபாடுகளோடு இன்னும் சல காலம் அப்படியே வைத்துக்

வனிலா

oer ஆசரியர் ae

கருதுவது. ee

ஆசிர கழகத்தின் கொள்கைகள் au வருமாறு:

u ந்திய

போஜ்புரி, பிரஞ்சு ஆகிய

மொழிகளில் மாணவர்க்குக்

கடின

மான பாடப்பகுஇகளைக் கற்பிக்க அனுமதி வழங்கலாம்.
௮. பயிற்றுமொழியாக ஆங்கிலம் இருக்க வேண்டும்.
4. கல்வித்திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மொழியும் படிப்படியாக
அறிமுகப்படுத்தப்பட
வேண்டும்.
பல
மொழிகள்
ஒரே
நேரத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்படும்
முறை
ட
வேண்டும்.

5. கரியோல்,மொறீசியஸ். பல்கலைக் கழகத்தில் ஒரு பாடமாக
அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். முதியோர் கல்வித்திட்டம்
போன்றவற்றில். கிரியோல். பயிற்று
ச...
பயன்
படுத்தப்பட வேண்டும்.

6.
மேனிலைக்
கல்வியில் - சழைமொழிகளில்
ஆங்கிலமும்,
பிரஞ்சும் கட்டாயப் பாடங்களாக

ஒன்றும்
இருக்க

வேண்டும்.

இன்று நடைமுறையில் இருந்து வரும் மொழிக்கொள்கை
"பெரும்பாலும் அரசு ஆசிரியர் கழகத்தின் மொழிக் கொள்கை
ப்
யிலிருந்து அவ்வளவு மாறுபட்டதன்று.

இராமதயாள்

மொழிக்கும்

மொரீசியன்

கல்விமொழிக்

இறியோலுக்கும்

கொள்கையில்

உரிய

போஜ்புறி

இடம்

அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைச் சற்று வற்புறுத்திக் கூறுகிறார்...

இதைத் தவிர இராமதயாளின். கொள்கை ஹீரா ஆகியோ
ரிடமிருந்து எந்த வகையிலும் மாறுபடவில்லை. இராமதயாள்
கல்விமொழிக் கொள்கையைப் பற்றிக் குறிப் பிடும்போது பல்வேறு
சமூக மற்றும் பண்பாட்டு விருப்பு வெறுப்புகளிடையே இறியோல்
ஒரு வரப்பிரசா,தமாக மொரீசியர்களுக்கு அமைந்துள்ளது என்று

நம்புகிறார் இன,மத

வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் எல்லோருக்கும்

பொதுவான மொழியாக இம்மொழி இருப்பது இன்று ஓரளவுக்குச்
சுமுகமான மொழிக்கொள்கையை மொரீசியன் முறையில் வகுத்துக்
கொள்வதற்கு உதவுகிறது. மொரீசியசின் தேசிய மொழியாக

்

உருவாவதற்கான எல்லாத் தகுதிகளும் இம்மொழிக்கு உள்ளது.

முதியோர் கல்வி மற்றும் பள்ளிக் கல்வியில் பயிற்று மொழியாகும்
தகுதியும் கூட இம்மொழிக்கு 3உண்டென வாதம் புரியலாம். ஆனாஸ்

தவரும். பர்க். சமூதாயத்தில் இன்றைய

ee
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ஆக்கப்பட் வேண்டும். இவ்விரு மொழிகளின் இலக்கணங்கள்,
ஓலியனியல் தன்மைகள்
எழுத்துமுறைகள், சொற்கோவைகள்,
நிர்ணயம் செய்யப்படவேண்டும். இதன் பின்னரே
ஆகியவை
ஓர்
கல்விமொழிக் கொள்கையில் நிலையான
'இம்மொழிகள்
இடத்தைப் பெற இயலும் என்று பெரும்பாலான கல்வியாளர்கள்
கருதுகின் றனர்.

இக் கல்வியாளர்களின்

"கருத்துக்கு

மாறாக

மொரிசியன்

இரியோல் குகுநிலை பெற்றுவிட்ட மொழி என்றும், இம்மொழியை
அன்நாட வாழ்க்கையின் எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும் பயன்படுத்த

இயலும்

என்றும்

வீராசாமி-

பாதருக் . போன்றோர்

வாதி

Gas mart. இம் மொழியை வளர்ப்பதற்கான பணிகள் என்னென்ன
செய்யப்படவேண்டும்.

என்பதைக்

விளக்குகின் றனர்.
பல்வேறு
மொரீசியர்களிடையே
கருத்துப்
பொதுமொழியாக

தெளிவாக

இவற்கு

இன
மக்கள்
வாழும்
பறிமாற்றத்துக்கென
ஒரு

மாத்திரம் இம்மொழி வழங்கவில்லை. பல்வேறு

இன மக்களின் தாய்மொழியாகவும் இம்மொழி வளர்ந்து வருகிறது
என்பது

குறிப்பிடத்தக்கது.

தம்

உணர்வுகளையும்

களையும் வெளிப்படுத்தும் ஊடகமாகக்

எண்ணங்

கிறியோல் இன்று ஏற்றம்

- பெற்றுள்ளது. இது இன்று பிட்ஜின் அன்று. அத்நிலையிலிருந்து
இரியோலாக்கம்
இரியோலாக்கம்

நடைபெற்று வளர்ந்து வரும் மொழியாகும்.
ஒரு மொழி முழுமை பெறுவதற்கான வத்

நிலை. . இவ்வளர்ச்ச

நிலை.

நோக்கி

மொரீசியன்

கிறியோல்

முன்னேறி வருகிறது. இப்பரிணாம வளர்ச்சியில் "தகு நிலை மொழி:
என்ற தகுதியைப் பெறுவதற்கான எல்லாப் படி நிலைகளையும் இக்

இறரியோல் கடந்து வந்துள்ளது."
பேச்சு: வழக்கிலிருந்து

ஒரு

மொழி

எழுத்து

வழக்குக்குச்

ஒரு
அம்மொழியின் - வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது.
செல்வது
யன்
மொரீசி
வந்த
ு
இருந்த
காலத்தில் "பேச்சு வழக்காக மட்டும்

கிறியோல் . மொரீசியர் ளால்... இன்று

எழுத்து

“வழக்கிலும்

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு எழுத்து முறைகள் இன்று
ஒர்

நடைமுறையில் இருந்து.

ee

eee அகதி:

பக.

“வழக்கல்.

நுழைந்த - வரியோல்'

"இன்று

.... படைப்பிலக்யெங்களின் மொழியாகத் திகழ்கிறது. பல பாடல்
் _ களும், நாடகங்களும் புதினங்களும் இம் மொழியில் எழு ப்பட்டு

் வருகின்றன.

இவற்றுள். பெரும்பாலானவை

.

-பாடல்களும்,

- தாடகங்களுமாகும். இவ்விலக்கிய வடிவங்கள் பேச்சு மொழியோடு

மிகவும்.

தொடர்புடையன. பேச்சு

வழக்கிலிருந்து

இலக்கிய

_ வழக்குக்கு வளர்ந்து வரும் ஒரு மொழியின் இலக்கிய வரலாற்றில்

- முதன் முதலாகப் பாடல்களும், நாடகங்களுமே "உருவாகும். இக்
கருதுகோளுக்குச்

காலத்தில்

சான்றாக Quon fF Aust கிரியோலின்

எழுதப்பட்ட

பாடல்களையும்

.. குறிப்பிடலாம். மொழிமியலாளர்களால்
- சணங்களும் எழுதப் பட்டுள்ளன. இம்முய
pee
ae
SS
ate

= ae

ர

டக,

பயன்படுத்தப்பட்டு

இம் மொழிக்கு இலக்
ae மே லும் தொடர்ந்து

ரட்ட

Geom fis குழல்களிலும் மொறிதியன்

"இன்று

'கிரியோல்

வருகிறது. பண்பாடு,

வளர்ச்சிக்

நாடகங்களையும்

- எல்லா

பரவலாகப்

பொருளாதாரம்,

மதம்

அரசியல் போன்ற எல்லாத் துறைகளிலும் இறியோல் மொழியில் .
Se

ட

ae

ஆக்கி
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யியலாளர்கள்
வரையறுத் இருக்கின் நபோது
இக்கூறுகளைப்
பெற்று வளற்ந்து வரும் மொறீசியன் இரியோல் மட்டும் எப்படி.

தகுநிலை பெறா மொழியாகும்? எனவே, மொரீசியன் கிரியோல்:
தகுநிலை மொழி. வளர்ந்துள்ள பிற மொழிகளைப் போல் எல்லாச்
சூழல்களிலும்
இம்மொழிமைப் பயன்படுத்த முடியும் என்று
வீராசாமியும் பாதருத்தும் வாதிடுகின் றனர்.
ஆனால், கல்விமொழிக் கொள்கையைப் பொறுத்தவரையில்
பெரும்பாலான கல்வியாளர்களால் இம்மொழி,ஆரம்பக் கல்வியில்
முதல் மூன்று அண்டுகளுக்கு மட்டுமே பயிற்றுமொழியாக ஏற்றுக்

கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பலர் இதற்கு

மேல்

இரியோல்

பயிற்று

மொழியாவதகை
எதிர்க்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக இரம்மன்,
கிரியோல்
பயிற்று
மொழியாகும்
கருத்தினை
வன்மையாக
எதிர் க்கிறார். பள்ளிக்குழந்தைகள்
பொதுவாக
மொழிகளில்

சிறப்பான பயிற்சி உடையவர்களாக இல்லாததற்குக் கிரியோலின்
பயன்பாடுதான் முக்கியக் காரணம் என்று இவர் கருதுகின் நார்.
இங்கலமோ

அல்லது

பிரஞ்சு

மொழியோ

பயிற்று

மொழியாக

இருக்கையில்
எளிமை
கருதி
வகுப்பறையில்
கிறரியோல்
பயன்படுத்தப்படுவதால் குழந்ை கள். அம்மொழிகளில் போதிய
திறன்
பெற
இயலாமல்
போய்விடுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி
மொரீசியன் இளைய தலைமுறை 'நயினரைப் பண்பாடற்றவர்களாக
இம் மொழி ஆக்கிவிடுகின்றது. பண்பாட்டிலும் நாகறிகத்திலும்
சிறந்த மொழிகளான ஆங்கில மொழிக்கும் பிரஞ்சு மொழிக்கும்

அறநிமுகமாகிப் பெறும் அனுபவம் இவர்களுக்குக் கிட்டாமல் போய்
விடுகிறது. மேட்டுக்குடியினரைப் பொறுத்தமட்டில் வகுப்பறையில்
இரியோல் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் வீட்டில் நிலவும் ஆங்கில
மற்றும் பிரஞ்சுப் பண்பாடு அவர்தம் மொழிப் பயிற்சிக்கு உதவும்.
்
ஆனால்
நாட்டுப்புறப் பகுதிகளில்
வாழும். 'பொருளாதாறத்தில்:
இத்தகைய
வகுப்பறையிலும்
வீட்டிலும்
தங்கியவர்கள்
பின்
வாய்ப்பில்லாமல் இம்மொழிகளின் திறனில் பின்தங்கியவர்களாக
உள்ளனற்” என்று கு .நிப்பிடுகிறார்...
ட.

- இரம்மனின் ் கருத் துக்கும் சற்,நு. மேலாக் - aceon
கொள்கையில். கிறியோலை. எதிர்ப்பவர்களும். ள்ளனர். -மொரீ

ல

இன்று... eee.

GRO டிக்றங்களிக:

த்

_

:
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குறிப்புகள்
1. In the night of 1788, December 31 and 1789 January
1, Ile de France had been the victim of a violent cyclone... A
very heavy rainfall followed. At the end of a few days, ‘La
Resolution’ weather beaten came back to He de France ‘La

Venus’ which was under the command

of captain Tanouan

foundered carrying on board some youngsters who as members
of remarkable families were sailing for France to pursue their
studies. Napal (1980).

2 Events in Mauritius during the nineteenth century cannot |

be viewed in isolation but have to be seen within the framework
of colonial policy especially those adopted towards India and
West Indies. Sometimes even domestic policies in England
provided model for colonial development. Kalla (1984).

3. All parties seem to be agreed on one point, the dialects
commonly spoken among the natives of this part of India contain
neither literary nor scientific information and are moreover so
poor and rude that, until they are enriched from some other
quarters it will not be easy to translate any valuable work into
them. Benson (197 2).

4. 7864-ஆம் ஆண்டு இராயல் கமிஷன் pam

(Royal

ோய்$510௩ 186000) இப் பள்ளிகளைப் பற்திய குறிப்புகளை
காட்டுகிறது.

அட்டவணையிட்டுக்

Remarks

"Schools

Aschool conducted 2 lascar
teachers.
Louis, David Street A busy school well taught by
a painstaking master
ee
ae

1. Port Louis BathurstCanal
Street (Hindoostanee)
2. Port
(Tamil)

i Flacq (Indian)

Instruction satisfactory,

ots

4. Mahebourg(Indian)

_.

nga
oviunder
Animprschool
“| arail teacher
of promise

464. மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்
ட Pamplemousses(Indian)

_ Is taught by a professional
teacher from Madras

6. Grand River(Indian)

Bids fair to become an
important school

7. Plaines Wilhems(Indian)

© Number increasing

8. Terre Rouge(Indian)
9.
Moka
Louis(Indian)

Street,

An industrious little school
Port Childrenvery young

-

Recently established

-

10. Camp Diable(Indian)

11. Long Mountain(indian)

—_— Anorderly little school

12. Plain Magnein(Indian) —_ Instruction forit
Poudre D’Or(Iindian)
Royal Commission Report

=

Recently opened. Promises
(1864).

5. 1am unmoved by_plea that justice requires that each

linguistic group be provided (at Government expense) with
instruction in its own language... I recommend therefore
though with some reluctance that neither Hindi, Urdu or Tamil
nor any other Indian language be either taught or inspected at

Government expense but that these communities provide their
own teaching if they want it as other communities already do.
Report ofEducation’ in Maurtius (194 1).

6. “No-one will say that the changes to be introduced by the
Director of Education are undesirable. We have all worked in
the Select Committee with the closest cooperation and have

_ discussed our views freely, and at times heatedly. Nevertheless,
cs alth

igh the report before us embo
amoredies
or less general
t we wish to do and wish to see in the —
்

Ny section Oethe ‘community டம் see ft
‘

ன்ட்

Indian

such as Hindi, Urdu and Tamil are taught to our

children as a matter of right. Any change that will bring about
the suppression of one language or another isundesirable and
a

will have a detrimental effect on that section of the comm

ity.

- [shall thereforeimpress upon the Government tosee that these e
three languages are taught, and indeed taught ina
i manner that
_ is more scientific. Such a recommendation was accepted by: the —
_ Select Committe, and Ido not see why: some such Pprovisc
visoi is not ;
included iin the summary sary was sent to Us.

Pass for granted ‘that we pie வண்ண
ங்க ‘three
ணன் in our schools, I do not see why, instead of having
Hindustani as an optional subject, Hindi or Urdu or ‘Tamil -

ல்ல வ ய சல்

வப students: Bythatl de not

The teaching of Oriental Languages has been allowed to
growina rather haphazard if not chaotic fashion. Ifyou go around
the primary schools you will find that the ratio of Oriental

Language teachers to pupilsis sometimes ridiculous. In one
school afull-time teacher for an Oriental Language is employed

but there is not one, we repeat not one, child from Standard I to

Standard VI in that school studying that Oriental Language.
Even in the schools where there are pupils in sizeable numbers

who learn Oriental Languages you often find three teachers in
one room having charge of about 10 pupils. The situation has got
to the point where one head teacher had a brainwave: he

invented a roaster whereby Mr.X came to work on Mondays,

Mr. Y came to work on Tuesdays and Mr.Z came to work on

Wednesdays! Moreover MOE, ut of its already strained
budget, has to provide the funds for paying those same Oriental
Language teachers an allowance for work which they perform

by giving further tuition in languages in the madrassas and other
such institutions in the afternoons. We have all been Children,
Report of the Commission
of Enquiry on Education (1982-8 3).

11. The language issue in the primary schools raises highly
complex issues. There can be little doubt that there is a heavy
burden on children who have to cope with three languages at an

early age. The complexity of the problem is shown by the fact
that the Glower
Commission, while generally achieving
consensus, failed to get
agreement on this issue. It is

___ Governments policy that children should as early as possible
Master atleast one of the ancestral languages spoken and taught

in Mauritius (Hindi, Tamil, Telegu, Urdu, Marathi, Mandarin
and Arabic). The 1978
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12. Hindi as a language today plays a very important part in
bringing understanding and harmony
in the different sections of
‘he nation.
In fact, only this language can bring about a certain sense of
reality and consciousness. Since the last two or three years this
language has assumed a new role. As a means of expression in
theatrical activities, itis evident now that it will be more and more
used.

sae In order to clear all misunderstandings, it is essential to
- explain that it is in the interest of everyone to give a still better

place to English and French but at the same time the status of
Hindi as a national language should be recognised.

Demographically

speakinc we

feel thai socially and

politically Hindi is " playing a’cominent role in the Mauritian
_

society. Language, like the

culture of which it is a part, is an

abstraction, derived from observation

and analysis of human

behaviour. The behaviour studied is speaking and a language
may therefore be briefly defined as the ways of speaking
prevailing in a given society. Hindi in Mauritius together with
other inventions such as printing,it makes possible long distance
communication, the keeping of accurate records and education
and research so vital to present a culture of its own. ~

Speaking of Hindi in Mauritius we must tackle the problem
from the social, economic, political, religious, administrative and
philosophical point of views. As a matter of fact, it is undeniable

that Hindi is a predominant language in Mauritius and it exists
in all social settings. Mauritians use it continually in all their

activities and all human -interactions are conducted with it

Internationally speaking Hindi is mostly valued and appreciated -

not only because it is very easy and simple but also due to its

phonemes. Tengur(1984)

ல
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13. Psychologically, it is the system of meaningful signs that
in his
mind works automatically for expression and
anc.rstanding. Sociologically, it is a means of identification

among the members of the community to which he belongs.
Educationally he learns more quickly through it than through an
unfamiliar linguistic medium. (UNESCO, 195 3).
14.1 think that Creole together with Bhojpuri must be
rehabilitated in our society and freed from taboo. Ideally, one of
them-Creole-can become our official language. But the absence
of a standard orthography for Creole; its limited distribution
and the imperativeness of developing contacts with the outside
world,make the choice of more developed language for official
purposes necessary. English has so far played that role; it must

be retained as our official language. Heerah (19 84).
15.But the main language of the school at all levels must be

English, whichis the language not only of the great Indian Ocean
countries like India, Kenya, South Africa and Australia by which

we are surrounded, but of the Commonwealth and the Wérté
community. Rummun (1984).

16. Asfor Creole and Bhojpuri, they have to be reserv
ed for

the pre-primary and for the first three years at the primary level
only. In urban areas Creole can be the medium of instruction
at

_ this early age, while in rural aréas, Bhojpuri can be the medium
_
__

of instruction. This is essential if only we want to allow
the
intelligenand
ce aptitude for discovery
of the child to develop in

acongenial atmosphere. Beyond the third standard, all students

___ Start learning English, French and an

oriental language or their

choice as compulsory subjects. Jugessur (1984 iss
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westernisation of Mauritian education has projected on sections
of the population a semblance of identity with former rulers. In
some parts of Africa it has often meant psychologicaland physical

—

rejection of indigenous culltural values, and adoption of what has
been termed a ‘black-European mentality’. In Mauritius a

similar mentality has prevailed. With the social and political
shifts that have taken place, outright rejection has been replaced
by symbolic attitudes of tolerance which effectively preclude an

interpretation and cross fertilisation of the great cultural
that we have inherited. The language policies followed
- traditions

so far, while giving a measure of recognition to Oriental
Languages has perpetuated cultural compartmentalization and
impoverishment. It should be possible to pave the way for a

dynamic osmosis that would encourage the development of an

integrated and not fragmented Mauritian personality and
culture by freeing the concept of Mauritianism from built-in

socio-cultural ideologies and prejudices in which it is being

imprisoned. Knowledge of and openness to East and West
should be fostered through a carefully balanced language policy.

I am reminded of the words of President Nyerere in 1962

“T believe that its culture is the essence and spirit of any
nation. A country which lacks its own culture is no more than
a collection of people without the spirit which makes them
a nation. Of all the crimes of colonization there is none
worse than the attempt to make us believe we had no

indigenous cultlure of our own; that what we did have was
worthless-something of which we should be have was
worthless-something of which we should be ashamed,
instead of a source of pride”.

It is through knowledge of an openness to each other's
ட்

ட.

traditions that Maurtitian culture could in effect some

becom

“une

synthese et un depassement des cultures

a

13
தமிழ்க் கல்வி
தமிழர்கள் முதன்முதலாகப் பிரஞ்சுக்காரர்களின் காலத்தில்
மொரீசியசக்கு வந்ததாகப் பல வரலாற்றுச் சான்றுகளை முந்திய
பகுதிகளில் பார் 'த்தோம். பிரஞ்சுக் கவர்னர்களுள் மூத்தவர்களான
பெநுவா தூய்மா என்பவரும், அவரைத் தொடர்ந்து மயே
பாண்டிச்சேரி,

காரைக்கால்,

இடங்களிலிருந்து தமிழர்களை

மொரிீசியசுக்கு

என்பவரும்

ஸபோர்தொன்னே

'சென்னை ஆ$ய

வந்தனர்.

அழைத்து

பாண்டிச்சேறியில்

பணிபுறிந்து

இவ்விரு

பிரஞ்சுக்

கவர்னர்களும்

கிழக்கிந்தியக்

தமிழர்களின்

வந்ததால்

காலம்

சில.

கம்பெனியின்

&ழ்ப்

கலைத்திறனையும்,

கட்டடத்திறனையும், மதிநுட்பத்தையும் நன்கு அறிந்திருந்தனர்.
மொரீசியசை

ஒரு குடியேற்ற தாடாக்கும் நோக்கத்தில் இவ்விரு

கவற்னர்களும் செயற்பட்டு வந்ததால் தமிழர்களை மொரீசியசில்
குடியேற்றினர். இத்தமிழார்களுள் பெரும்பாலோர் கட்டடக்கலை
தெறிந்தவர்களாகவும்
நுட்பம்
தொழில்
நிபுணர்களாகவம்

இருந்தனர். கிட்டத்தட்ட 300 தமிழர்கள் இக் கால கட்டத்தில்
Z
மொரீசியசில் குடியேற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்பர்
இத்
வரப்பட்ட
கொண்டு
கவற்னர்களால்
பிரஞ்சுக்.
தமிழர்களுள் பலர் போர்ட் லூயியில் துறைமுகம் கட்டும் பணியில்

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

சிலர் சிறு தொழில்கள் செய்து வந்தனர்.

படைத்தவர்களாக _இத்தமிழர்கள்
பல்வேறு தொழில் Bod
இருந்ததால் இவர்கள் இறனை ஒருமுகப்படுத்தி வேலைவாக்கும்.

ஆற்றல் பல பிரஞ்சுக்
- எனவே,
a

ie

கவர்னற்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது.

இச்சிறு தமிழர் கூட்டம் போர்ட் லூயி நகரத்திலேயே.
Ser, என்று:

Sear

ஆசிரியர்கள்

அர

டாப் இந்தச். குழந்தைகள்.yc
Aci ளில்
௯
லை
செய்து கொண்டே பகுதி. "நேரம் பள்ளிகளில். கல்வி. பயிலத்
:

பாதித்தது. இப்பள்னிகளால் இந்தியக், குழந்ை தகளை எதிர்

2 அளவு கவர: Questions, 1872 அம் ஆண்டு.

் வல

ee

ns

a கொண்ட ர

என்றும்

a

இந்தியத் Set

2 அவலநிலைகுறித்துத்தெபிளெ

SoM

ஆ

ல் க௧

aesane

தொழிலாளர்களின்
கில அரசுக்கு

அனு,

es

த்

ப்
7
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கட்டடங்கள் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டது. தமிழ்க் கல்வியைப்
பொறுத்தவரையில்

போர்ட் லூயி நகரத் தில் மூன்று முழு நேரத்

தமிழ் வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. செ.இரா.வடி.வேல் செல்லன்
என்பவர் (சோர்£வ் $ரூ 0015. 504001 மற்றும் Arsenal Church of

England

Govt.

Aided

School

gu

Qo

பள்ளிகளில்

தமிழ்

கற்பிக்கும்
பொறுப்பேற்றார்.
பொன்னுசாமி
கணேசன்
Youngmen’s Hindu கர்சேர் 504௦01 இல் தமிழ் கற்பிக்கும்
பொறுப்பேற்றார். சுமார் 50 மாணவர்கள் இப்பள்ளியில் தமிழ்
பயின்றனர். இத் தமிழாசிரிய்ர்களுக்கு ஐரோப்பிய மொழியா
சிரியர்களுக்கு இணையாக

ஊதியம் வழங்கப்பட்டது.
1957 இல்
மேலும் ஆறு தமிழாசிரியர்கள் நியமனம் பெற்றனர். விரைவிலேயே
சுமார் 14 பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 1500
குழந்தைகள் இப்பள்ளிகளில் தமிழ் கற்று வந்தனர். 'பாலர் குமிழ்
வாசகம்' என்ற நூல் பாடநூலாக இருந்தது.

இச்சமயத்தில் அரசு ஏற்படுத்திய
தமிழ்க்
கோயில்கள்
அமைந்திருந்த

பள்ளிகளில் மட்டுமின் நித்
சங்கங்களின்
வாயிலாக

மாலைப்பள்ளிகளும்தடத் தப் பட்டன. இப்பள்ளிகளில் ஏராளமான
தமிழ்ச் சிறுவர்கள் தமிழ் கற்பதில் ஆர்வம் காட்டினர். பெருமாள்

சுப்பராயன், விநாயகம்பிள்ளை ஆகியோர் ஆரம்பித்து வைத்த
இப்பணியின் வழித்தோன்றல்களான முத்துக்குமாரன் சங்கிலியும்
இராச

ரெத்தினம்

சங்கிலியும்

இத்தொண்டிற்காகவே

அர்ப்பணித்துக்
கொண்டவர்கள்
இணைந்து பொன்னுசாமி கணேசன்,
தந்தான்
செட்டி

தம்மை

எனலாம்.
இவர்களோடு
பொன்னன்,
கருப்பன்,

முத்தையன், அருணாசலம் புட்பரதம், தாசன்திருமலைச்.
ஆகியோர் அப்போது 'தமிழாசிரியர்களாக இருந்தனர்.

மொரீசியஸ் கல்வித் திட்டத்தில் தமிழ்மொழியின் நீலை பிற
அதிகமான
வளற.
இணையாக வளர.
மொழிகளுக்கு
கீழை
எண்ணிக்கையில் தமிழ் ஆரியர்கள் தேவைப்பட்டனர். ஆனால்

இ ததேவையை

நிறைவு

செய்யும்

வகையில்

அதிகமான

தமிழாசிரியர்கள் அன்றுஇல்லை. ¢எனவே, மொரீசியஸ் தமிழர்களில்

சில ரத் தமிழ் நாட்டுக்கு அனுப்பிப் போதிய மிற்சி பெறச் செய்ய
ல் மொரீசியஸ் தமிழர்கள் கருவ, இதன்பொருட்டு. eee
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இலண்டன்-

பல்களைச்சழகங்கள்

குமிழ்மொழித்

தேர்வை

நடத்துகின் றன.”

இப்பள்ளிகளைத்
தவிர.
மாலை தேரங்களில்
கோவில்
சங்கங்களிலும் தொண்டு நிறுவனங்களிலும் தமிழ் கற்பிக்கப்பட்டு

-வருறது.

இச்சங்கங்களும் நிறுவனங்களும் நடத்தும் தமிழ்ப்

பள்ளிகள்

அக்கால

வழக்கத்திலிருந்த

வளழ்ந்த

வடிவங்கள்

கல்விக்கு

இணையாக இவை

எனலாம்.

தஇண்ணைப் பள்ளிகளின்

எல்லா

நடத்தப்

வகைகளிலும்

பள்ளிக்

பெறுகின்றன.

மொழிக்

கல்வியைத் தவிரப் பக்திச்சுவை நனிசொட்டும் பாடல்கள் தமிழ்க் :
குழந்தைகளால் பரவசத்துடன் பாடப்படுகின் றன. இப்பாடல்களும்

வழிவழியாக

மொரீசியஸ் தமிழர் கட்டிக்காத்து வந்துள்ள பக்தி

நெறியும் தமிழ் மொழியைக் கற்கத் தூண்டுகோல்களாக உள்ளன.

எவ்விதப் பொருள்: பயனுமின்தித் தமிழ்மொழி வளர்ச்சி
யொன்றையே
வாழ்நாள் பணியாகக். கொண்ட
இலை தமிழா
இரியர்கள் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ்க்கல்வி அளித்து வருகின் றனர்.
சங்கிலி சகோதரர்களுள் மூத்தவரான முத்துக்குமாரன் சங்கிலி
தமது

எண்பதாவது.

அகவையிலும்

நெடுந்தொல்வு

சென்று

வாரமிருமுறை தமிழ்க் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ் கற்பித்து வருவது
இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ் வாழ்ந்தால் மட்டுமே தமிழன் மரியாதையோடும் பெருமையோடும் இம் மண்ணில் வாழமுடியும்
என்று அவர் அடிக்கடி குறிப்பிடுவார். “உயர்ந்த ஒரு பண்பாட்டுப்
பாரம்பறரியத்தோடு. குடியேறிய தமிழன் தன் Cum Pipe sy “இன
அடையாளமின் நிஅழிந்துவிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு தமிழனும் ஒரு
தமிழன்”

(மொரீசியஸ்

என்றொரு

அந்தஸ்தைப்

சமூக

பெற

வேண்டும். இது தமிழ்மொழி ஒன்றால் மட்டுமே இயலும். இதை
ஒரளவுக்கு

மொரீசியஸ்

ஆண்டுகளாக.
பெருமையோடு

_ உணர்ந்து

கடந்த

..

வருகிறார்கள்.

“குறிப்பிடுவதுண்டு...

ஐம்பது:

அறுபது

என்று

அவற்

. 7950.களில்

: சங்கிலி

-பெருமக்கள்
பல. தழிழாசிறியப்
போல
சகோதரர்களைப்.
தமிழ்க்கல்வி. "வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்டு. வந்தனர்... "இவர்கள் :
அனைவரையும் ஒருக்கணைத்து ஒருமுகமாகத். தமிழ்க் "கல்விப்

பணி

ர.
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மன்றம்

என்ற

தமிழ்த்

3ர்வுக்குழுவின்ன

உணையோடு

நடத்தப்படுகின்றன. த.ிிழ்டணி!, தமி. மணி! என இருநிலைகளில்
நடத்தப்படும் இத் தேர்வுக்கான
வினாத்தாள்களை மாணவர்
மன்றத்தினரே

தயாறித்து

அனுப்புகின்றனர்.

வெற்றி

பெறும்

மாணவர்களுக்குப் பட்டமளிப்பு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுத்
தமிழ்மணி பட்டம் வழங்கப்படுகிறது. இப்பட்டம்
பெறும்
மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் இலக்கியப் பட்டப் படிப்பிற்குத்
தகுதி உடையவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர்.

மொரீசியசில் தமிழ்க் கல்வியின் வாழ்வும் வரலாறும் பற்றிச்
சுருக்கமாகப்
பார்த்தோம்.
இனி
தமிழ்ப்பாடத்
திட்டம்
பாடநூல்கள்

சில

பிரச்சினைகள்

ஆகியவை

குறித்துச்

சற்று

விரிவாகப் பார்ப்போம்.

தமிழ்ப் பாடத்திட்டம்
எதைக்

கற்பிக்க

வேண்டும்;

யாருக்குக்

கற்பிக்க

வேண்டும்

எப்போது
கற்பிக்க வேண்டும்; எப்படிக் கற்பிக்க வேண்டும்
என்பனவற்றைத்
இட்டமிட்டு
அமைப்பது
ஒரு
மொழிக்
கலைத்திட்டத்தின்.
மொறீசியசில்

நோக்கம்

தமிழ் -மமொழிக்

எனச்
கல்வி

காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டபோது
அணுகு

முறை

கல்விமுறையில்

சுருக்கமாகக்
கவர்னர்

இத்தகைய

கூறலாம்.
ஹிக்கின்சன்

தீர்க்கமான

பின்பற்றப்படவில்லை.

ஓர்

அதாவது,

பாடப்
பொருத்தமான
குமிழர்களுக்குப்
மொரீசியஸ்
கற்பித்தல் முறையையோ சர்தூக்கிக் கலைத்
பொருளையேர
குறிப்
அமைக்கப்பட்டதாகக்
பாடத்திட்டமும்
திட்டமும்.
பெதுவுமில்லை. 1854 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22 ஆம் நாள் இந்திய
கு,நிப்புரையில்
மொழிக் கல்வி குறித்து ஹிக்கின்சன் எழுதிய
மதக்
இல்லை.
கலைத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டதாகச் செய்தி
கல்வியைப் பற்றியும், மொழிக் கல்வியின் குறிக்கோள்களைப்
பற்றியும் தேர்வு நடத்தி மதிப்பீடு செய்வதைப் பற்றியும்
ஹிக்கின்சன்

தம் குறிப்புரையில் கு,,நிப்பிடவில்லை. இக் காரணத்

தாலேயே ஹிக்கின்சனின் தாய்நில மொழிக்கல்வி முயற்சிதோல்வி
இன்றி.
யடைந்தது என்று கூறுகிறார் கல்லா, pe
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தமிழாசிரியர்களிடையே

நிலவின.

ஒரு

மொழிப்பாடம்

கேட்டுணருந்திறன், பேசும்இறன், வாசிக்கும் இறன், எழுதும் திறன்
என்ற முக்கியமான நான்கு திறன்களை வளர்க்க உதவ வேண்டும்.
மொழிப் பாடத்திட்டம் இதற்கு வழிகோல வேண்டும். மொழி
பாதியில்
முதல்
17980கனளில்
இவ்வுணர்வு
கற்பித்தலில்
கல்வித்
சாக்
1956இல்
மலேசியாவிலும்
ஓங்கியிருந்தது.
்

தமிழ்ப்

உருவாக்கப்பட்ட

அடிப்படையில்

இட்டத்தின்

பாடத்திட்டம் 1982 வரை வழக்கத்திலிருந்தது. ஆனால் 1983இல்
மொழிப்பாடம் மொழித்திறன்களை வளர்க்க வேண்டும் என்ற

பாடத்திட்டம்

புதிய அணுகுமுறையோடு

நோக்கில்

ஒன்று

அமைக்கப் பட்டதாக அறிகிறோம். “இப்பாடத்திட்டத்தின் வழி
கற்றல் கற்பித்தலில் மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கும் நோக்கத்தில்
மொழிப்போ தனையில்அண்மைக்காலங்களில்ஆய்வு செய்யப்பட்ட
உத்தி
அணுகுமுறைகளையும்
கற்பித்தல்
நவீன கற்றல்
முறைகளையும் உள்ளடக்கித் தமிழ் மொழியின் கற்றல் கற்பித்த
இன்று கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்கப்பட்டுள்ள து” எனக் கிருஷ்ண
இவ்வலை
குறிப்பிடத்தக்க 5).
பகவான். கூறுவது இங்குக்
மொரீசியஸ்
ஆண்டு
ஆம்
மொரீசியசில் வீசத் தொடங்கி 19817

'கல்லி நிறுவனம் (042186 1051101604 120021102) மகாத்மா கா ந்தி
கல்விக் கலைத்திட்டத்தை

நிறுவனத்தோடு இணைந்து ஆரம்பக்

(0

ண்ணு

. “பொருள்

மொர்மியா) உருவாக்கும்

மற்றும்

பயன்பாட்டில்

அமைப்பு

இருந்த

முலை ற

கலைத்திட்டம்

பணியில் ஈடுபட்டது.

நோக்கில்

அப்போது

குறைபாடு

உடையதாகக்

கருதப்பட்டதால் ௮க்கலைத் தட்டம் பற்றிய விரிவான மதிப்பீடு
முக்கியமென உணரப்பட்டது. இம் மதிப்பீட்டிற்குப் பின் புதிய
கையேடுகள்,
ஆசிரியர்
பாட நூல்கள்,
Bi mad,
pr
பயிற்சி
கேள்வி-காட்டுத் துணைப்பொருள்கள், ஆசிறியர்க்கான

வகுப்புகள்
- உருவாக்குவது

ஆகியவை :

அடங்கிய

இத்திட்டத்தின்

புதியகலைத்திட்டத்தை

நோக்கமாக

வரைய றுக்கப்

பட்டது. இக்கலைத் இட்டத்தில் இந்தி, உருது, தமிழ் தெலுங்கு

- மராத்இ தற்காலச் சனம் ஆகிய ஆறு

மொழிகளுக்குப் புதிய

-. பாடத்திட்டங்கள் எழுதப்பட்டன. தமிழ்ப் பாடத் திட்டக் குழுவில்

.... இருணாசலம் புட்பரதம் (இணைப்பாளர்),

பொன்னுசாமி
௩

தமிழ்க் கல்வி

:

முை ட £கவும் சிறப்பாகவம்
இருப்பினும் இக்கல்வி,
வந்ததைச் செ.ஃிவழிச் செய்தியாக அறிய முடிக; 2 து.

மொரீசியஸ்

தோட்டப்

தென்ற தீர்மானமும்
தொழிலாளர்களை

பொருளாதாரத்தைப்
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நடந்து

பெருக்குவ

அதன் அடிப்படையாக இந்தியத் தோட்டத்
மொரீசியசிலேயே குடியமர் த்தி விடவேண்டு

மென்ற எண்ணமும்
இந்தியர்களுக்கான கல்விமுறை பற்றிச்
சிந்திக்க ஐரோப்பிய அரசைக்
தூண்டியதெனக் . கூறலாம்.
இச்சிந்தனை அடிமையொழிப்பி 'ற்குப் பின்னர்த் தமிழர் குடியேறிய
எல்லாக் குடியேற்ற நாடுகளிலும் பரவியிருந்தது. உலகளாவிய
நிலையில் தமிழ்க் கல்வி பற்றிய
.கருத்தையும் போக்கையும்
ஆய்வுநெறிக்கு உட்படுத்தப்
பார்ப்போமேயானால் இந்தியா
உட்பட் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரியான

வளர்ச்சிநிலையைக் காண

முடியும். குறிப்பாகத் தமிழர் குடியேறிய

குடியேற்ற நாடுகளில்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
முதற்பாதிக்குப்
பின்னர்
தமிழ்க்கல்விமுறைம்
போதனை பயிற்ச பாடநூல்கள் ஆகியவை
பற்றிய
சிந்தனையோட்டம்
சிறப்பாக
இருந்தது
எனலாம்.
இலங்கையில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் , ஆரம்பத்திலேயே
ஐரோப்பியப் பாணியிலான தமிழ்ப் பள்ளிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன
என்று

அறிகிறோம்.

மலேசியாவின்

முதல்

தமிழ்ப் பள்ளியான

பினாங்
இலவசப் பன்னி (Penang Free School) 1816 ஆம்
ஆண்டிலே
iSதொடங்கப்பட்ட து
எனக். இருஷ்ணபகவான்
குறிப்பிடுகிறார்."
_ மொரீசியசிலும் தமிழ்க்கல்வி
பற், நிச்
பிஷப்
ந்து
இலங்கையிலிரு
த
ர
ஆலோசனை
தீவிரமான
1850

சாம்ப்மேனை

வ

மொரீசியசக்கு
பார்த்தோம்.

ஆம்

ஆண்டு

திருந்தார்

கவர்னர்

abs Sect

என முந்திய" பகுதியில்

அவறன
ரக
isd
கவர்னர் ஹிக்கின்சன்
கல்வி
க்
நிலமொழி
தாய்

இந்தியத்
்
பணிபுரிந்து வந்த காலத்தில

புறத்
பற்றி மிகவும் தெரிந்தவராக இருந்தபோதிலும் தோட்டப்
ை இலங்கைச்

தமிழ்க்கல்வி. முறைய
தொழிலாளர்களுக்கேற்ற
குழலிலிருந்தே பெறமுடியும் ¢எனக். ககுதிலிகுப்பாத் 5ட்

க்

மிருந்து:

—

தமிழ்க் கல்வி

நாவலரின்

இருந்தபோதிலும்

தமிழ்ப்”
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நூல்கள்

பாட

மொரீசியஸ் கல்வி முறையில் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இதற்கு
அடிப்படைக்காரணம் கிறித்தவ மதமாற்றத்திற்கும் மதக்குருமார்
களை முதனிலையாளராகக் கொண்ட இலங்கை கல்விமுறைக்கும்
எதிராக நாவலர் விளங்கியதாகும். குறிப்பாக பிராட்டஸ்டண்ட்
பிரிவினருக்கு எதிராக இயக்கம் ஒன்றை. ஆரம்பித்தவர் ஆறுமுக
நாவலர். ' ' கவர்னர்

ஹிக்கின்சனோ.

வளற்ச்சியில் மிகுந்த அக்கட

தொழிலாளர்களுக்கான
சாம்ப்மேன்

பிராட்டஸ்டண்ட்

உடையவர்.

கல்வி முறையை

பிராட்டஸ்டண்ட்

மதக்

பிரிவு

மொரீசியஸ் தோட்டத்

வந்த

வகுக்க

குருமார்களை

பிஷப்

முதனிலை

இச்சூழ்
கல்விமுறையை வலியுறுத்தினார்.
யாகக் கொண்ட
் நிலையில் முற்றிலும் முரண்பட்ட கருத்துகளைக் கொண்டிருந்த
போக்கிற்கு
தோடு மட்டுமின்றி, ஆங்கில .ஏகாதிபத்தியத்தின்
நாவலறின்
வந்த
நடத்தி
எதிர்ப்பியக்கம்
இலங்கையில்
தமிழ்க்கல்வி கொள்கையையோ அவர் எழுதிய பாட நூல்களையோ
கொண்டிருக்க முடியாது.
ஏற்றுக்
குழுவினர்
ஹிக்கின்சன்
எனவே தான்
அக்காலத்தில்

கவர்னர்

ஹிக்கின்௪னும் பைரேயும்

வயன்படுத்தப்பட்டு

மொரீசியசில் பயன்படுத்த

வந்த

Sips gov
பாட நூல்களை

வலியுறுத்தியிருக்க வேண்டும்.

ஆனால் தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல்கள் எந்த அளவுக்கு அக்கால
மொழி
பாடநூரல்களின்:
பயன்பட்டன;
மாணவர்க்குப்
ிவு
மொழியத
மாணவர்களின்.
ஆகியவை
நடை,பொருள்
நிலைக்கேற்ப அமைந்திருந்தனவா என்பன ப 'ற்நிய குறிப்பெதுவும்
நமக்குக் இடைக்கவில்லை. மொறீசியசில் குடியேறிக் கிட்டத்தட்ட
இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் முறையான - அறசு சார்பான
ஒரு கல்விமுறை முதன்முதலாகத் 0 ,தாடங்கப்பட்டது இக்கால்
நினைவுகூரும்போது தாய்மொழித்
கட்டத்தில்தான் என்பதை
தெரிந்த
.தரியோல் மொழியும்
இணையாகக்
. தமிழுக்கு
தமிழர் விளங்கினர் என்பதையும்
இருமொழியாளர்களாகத்
்டுத்
நினைவில்: கொள்ள வேண்டியுள்ளது. .ஏனவே தமிழ்நாட

ன்
-தமிழர்க்கென”. எழுதப்பட்ட பாடநூல்கள் : மொறியெ௫
.... அக்காலத் தமிழ்மொழிச் சுழமைவுக்கு ஏற்றதாக இருந்திருக்க

"தமிழ்க்கல்வி
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இப்
பின்னணியில்
மகாத்மா
காந்தி
நிறுவனம்
சழைமொழிகளைக் கற்பிப்பதற்கென “1116 மணா Curriculum
for Oriental 1]ஊ2265” என்ற கலைத்திட்டத்தை உருவாக்கியது.
மொறிீ௫சியஸ் குழந்தைகளின்
வாழ்க்கையில் கமைமொழிகளின்
பங்கு,
கழைமொழிகளைக்
கற்பிப்பதன்
குறிக்கோள்கள்,
பாடநூல்களின் முக்கியமான: கூறுகள் ஆகியவை
இக்கலைத்

இட்டத்தில்

தெளிவு படுத்தப்பட்டிருந்தன.

இக்கலைத்

இட்டத்தைச் செயற்படுத்தும் வகையில் ஒன்று முதல் ஆறாம்
வகுப்பு வரை
தமிழ்ப் பாட நூல்கள் எழுதும் பணிக்கென
இந்தியாவிலிருந்து: . மொழிக்
கல்வியாளர்
தஇி.பட்சிராசன்
என்பவர் வரவழைக்கப்பட்டார். இவசே இந்நூல்
வறிசையின்
ஆசிரியராகவும்,

- தமிழ்ப்பாடநூல்

குழுவின்

தலைவராசவும்

இருந்தார். இக்குழுவின் முதுநிலை மேற்பார்வையாளராகத் இரு
பி.கணேசன்
இருந்தார்.
மகாத்மா
காந்தி
நிறுவனத்தில்
விரிவரையாளறாக இருந்த திரு.பொ.தஇருமலைச் செட்டி, திரு
எஸ்.முத்தையன், திரு ஆர்.என்.செங்கண்ணா, திரு எம்.பித்தன்
ஆ௫யோரும் இக்குழுவில் இடம் பெற்றிருந்தனர். இந்நூல்களைத்

தொகுத்து வெளியிடும் பணியில் அப்போது தமிழியல்

பிறிவின்

தலைவராக இருந்த ௮ருணாசலம் புட்பரதம் பெறிதும் உதவினார்.

.இப்பாடநூல்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள
மையமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டன.

7.

நோக்கங்களை

ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து ஆறாம் வகுப்பு வரையுள்ள
தொடர்புப்படுத்தி
ஒன்றோடொன்று
பாடநூல்களை
மொழி அமைப்பின் . . அடிப்படையில் வரிசைக்கிரமமாக

எழு துதல்.

2

தமிழ் நெடுங்கணக்கின் எழுத்துகளை அவற்றின் எளிமை
முக்கியத்துவம், மொழிப் பயன்பாட்டில் நிகழும் விரைவு

(frequency of usage) ஆகியவர்ற்நின் அடிப்படையில் ௮ னக
படுத்துதல்.

ட

3: வாக்கிய GAD Same

க்

டை

சொல் மற்றும் சொ

ன் ட தல்...

அக்க!

ச

ன் தா்

க.

அணுகுமு

ea

ற

ந

1

தமிழ்க் கல்வி
7...

ஒழுக்க
நெறிகளைக்
தெரிந்து
அடிப்படையில் தன் நடத்தையை
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கொண்டு அவற்றின்
வளர்த்துக் கொள்ள

குழந்தைக்கு உதவுவது.

a. பொறுமையும், பிறரை
வளர உதவுவது.

மதிக்கும் பண்பும்

குழந்தையிடம்

இப்பொதுவான
குறிக்கோள்களை ( general objectives)
நிறைவேற்றும் வகையில் படட. குறிக்கோள்கள் (instructional objectives) gear
tom. ae தமிழ்மொழிப் பாடநூல்கள்
இக் குறிக்கோள்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டன. முதல்
வகுப்பிலிருந்து. ஆறாம் வகுப்பு வரை என்னென்ன மொழிய
மைப்புகளும் . பாடப்பொருள்களும் பாடநூல்களில் இடம்பெற
வேண்டும் என்ற பாடக் திட்டம் இக்கு, நிக்கோள்களை மையமாகக்
கொண்டு
உருவாக்கப்பட்டது."
இப்புதிய பாடநூல் குழுவின்
இணைப்பாளராக . அருணாசலம்
புட்பரதம்
இருந்தார்.
பொ. திருமலைச்செட்டி துணை
இணைப்பாளறாக
இருந்தார்.
எஸ்.முத்தையன், கதிர்வேல் சொர்ணம், இ.பி.கூளன் அகஇயோரும்
இக்குழுவில் பங்கு பெற்றிருந்தனர். இக்கலைத் இட்டத்தின் £ழ்
மூதல் வகுப்புப் பாடநூல் 1984 ஆம் ஆண்டு
வெளியானது.
இந்நூலை வெளியிடும் பொறுப்பை மகாத்மா ர
நிறுவனம்

ஏற்திருந்தது.
முதல்

வகுப்புப்

பாடநூல்

பேச்சுத்திறனை

வளர்க்கும்

குறிக்கோளோடு எழுதப்பட்டது. சோதனையின் அடிப்படையில்
எழுதப்பட்டுச் சில
பள்ளிகளில் இந்நூல் சோதனை செய்யப்
பட்டது. அவ்வப்போது தமிழாசிரியர்களோடும் கலந்து. உறை
யாடி பல திருத்தங்களைப் பாடநூர்ல் குழுவினர் இப்பாடநூலில்

புகுத்தினர். குழந்தைகளின் கற்கும் ஆர்வத்தைப் பெருக்க மழலைப்
பாடல்களும்

விடுகதைகளும்

இப்பாடநூலில்

குழந்தை

சேர்க்கப்பட்டன.

விளையாட்டுகளும்

குழந்தையை

மையமாக

வைத்துக் கற்பித்தல் என்ற உளவியலாறின் கருத்தை ஆதாரமாகக் .
கொண்டு.
இப்பாடநூல் எழுதப்பட்டிருப்பது
oP ge
தக்கது ot

Seely

இரண்டாம். - வகுப்புப் பாட நாலும் | மூன் றாம்
வகுப்புப்
பாடநூலும் 'புதிய தமிழ்ப் பாடநூல் “என்ற வரிசையில் 1985ஆம்

ஆண்டு வெளியாயின.

இப்பாடநூல்கள்

வாசித்தல்

இறனை

. தமிழ்க்கல்வி

பொதுவாக

தற்காலத்

தமிழ்ப்

பாடநூல்களில்
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தமிழ்

எழுத்துகள்

அறிமுகப்படுத்தப்படும் முறை இப்பாடநூலில்
தமிழ் எழுத்துகளிடையே காணப்படும்
. கையாளப்படவில்லை.
டூ,யயமழ) அல்லது எழுதும்
உருவ ஒற்றுமையையோ (எ.கா.
ஒற்றுமையையோ அடிப்
போது கையாளும் கை அசைவுகளின்
அறிமுகப்படுத்துவது
எழுத்துகளை
படையாகக் கொண்டு
அறிவியல் நோக்கில் எளிதான முறையாக இன்று கருதப்படுகிறது.

ஆனால் இம்முறை

இந்நூலில் கையாளப்படவில்லை..

மாறாக

உடனடி மொழிப் பயன்பாட்டைக் கருத்திற்கொண்டு எழுத்துக்கள்
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக அம்மஈபடம்
அப்பா, இவர், தாத்தா, பாட்டி, இது, வீடு கதவு, அவர், ஆடு ர
உடை, சிறிய, ஊதல், பெறிய, எலி, ஏணி, படிகள், ஐந்து, விரல்கள்,
இவன், அவன், கண்ணன், இவள், அவள் கமலா, நால்வர், தங்கை
கரும்பலகை
ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு ஆகிய எண்கள்,

சுண்ணாம்புக்கட்டி, வெள்ளை, நூல் ஆகிய சொற்களின் மூலம்.
பயன்
எழுத்துக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்புடுகின்றன. மொழிப்
சொற்கள்
அடிப்படைச்
இவை
பாட்டைப் பொறுத்தவரையில்

(basic words) என்பதில் ஐயமில்லை. இருப்பினும் சொ.ற்களின்வழி
இவற்றைக்
கற்பிக்கும் 'இம்முயற்சியினால்
எழுத்துகளைக்.
கற்பதில் எளிமை புறக்கணிக்கப்படுகிறது; வேகம் குடைபடுகிறது.
மேலாக எழுத்துகளிடையே* உருவ அமைப்பில்
இவற்றுக்கு
காணப்படும் ஒற்றுமைகளும், சிறு வேர்ற்றுமைகளின் மூலம் ஒலி
உணர்த்தும் நயமும் மரணவரீக்குப் புரியாமல்
வேறுபாடுகளை
மேலும், மாணவர்க்கு உடனடி மொழிப்
போய்விடுகின்றன.
இம்முறை
சொற்களை.
தேவையான .
ன் பயன்பாட்டி .ற்குத்
ர

தர இயலும்.

'பூதிய தமிழ்ப் பாடநூல்” வறிசையில் தமிழ் எழுத்துக்கள்
வகுப்புப்
,
இரண்டாம் வகுப்புப் பாடநூல்களிலும்மூன்றாம்
பாடநூலிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. மொழிக்கல்வியின்
நோக்கம் மொழித் திறன்களை வளர்ப்பதாகும். எனவே மொழிக்

கற்றலின் அடிப்படையான நான்கு. திறன்களில் ! கேட்டல் (listening),

_ Guasm (speaking) என்னும் இரு திறன்களை வளர்க்க மு.தலாம். —
வகுப்புப் - படட நூலின்

as

Ora

"இந்நூலில்
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மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

- படித்தல் (ceading) எழுதுதல் (ண்டு ஆகிய

ட் வளர்க்க

அடிப்படையான. எழுத் துமுை ற இடம் பெ றவில்லை. இத்தி ிறன்கள்

இரண்டாம். மூன் நாம். _ வகுப்புகளில் மே .ற்கொள்ளப்படுவ 'தால்

எழுத்துமுறை . "இரண்டாம்... - வகுப்பிலிருந்து தொடங்குகிறது.

பைந்தமிழ்ப் பாடநூல் வரிசையில். மூதலாம் பாட நூலில் எல்லா
எழுத்துகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. புதிய தமிழ்ப் பாடநூல
்

வரிசையில்

இரண்டாம்

மூன்றாம்

பாட நூல்களில்.

தமிழ்

- எழுத்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றறன. அதாவது
முன்னால்
ஓராண்டில் அனைத்து தமிழ் எழுத் துகளும் ௧ற்பிக்கப்பட்
டன.
புதிய ் கலைத்திட்டத்தின்படி
தமிழ் பாடநூலில் முதலாவது
. வகுப்பில் வாய்மொழிப் பயிற்சியில் இடம் பெற்ற சொர்
,ந்களையும்
Ger H@ றாடர்களையும்
படித்தல் இறனை
வளர்ப்பதற்காசப் பயன்படுத்துவதின்மூலம் எழுத்துகளை இனங்கண்டு கற்கும்
உத்தி
கையாளப்படுகிறது. “இத்நாூலில் ஒரே சொல் அடுத்தடுத்து
ப் பல
பயிற்சிகளில் வருகிறது. இரண்டாம் வகுப்பில் மின்னட்டைக
ளிலும்
தொடர் அட்டைகளிலும். சிறுவர் கண்டு கற்ற சொற்களைய
ே
இங்குக் காண்டிநார்கள். படத்தைப் பார்த்து வா௫ித்தல்,
படம்
காட்டும். சொல்லைக் கண்டு பிடித்து வாசித்தல், பல சொற்களில்
ஏற்ற. ஒரு. சொல்லை
ட் சேர்த்து
வா௫ித்தல்,

வாசித்தல்,

படம் காட்டும் சொல்லைச்
படத்தோடு
சொல்லைத் தொடர்பு

:

. படுத்துதல், படம். காட்டும் சில தொடர்களை வாசித்தல் ஆகிய
யிற்சிகள் இறுவர்களைப். 'பையப்பைய _ பகுதிகளை வாசிக்கும் ட.
அ
கக
பாடப்பகுதியில் - வரும் சொ ‘ach

b

Np. “ப்படுத்த என்ப

அனை அளித்துக்

sips ana
இரண்டாம். வகுப்புப் புதிய தமிழ்ப்

er

தானக
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முன்னர்க்

குறிப்பிட்டப்படி
மொத்தம் 49 பக்கங்களில் 39 பக்கங்களில்,
படித்தல் இறனை வளர்க்கப்
பபிற்சிகள் தரப்பட்டுள்ளன.
எழுத்துகளை
அறிமுகப்படுத்தும் பாடங்கள் மூன்று மட்டுமே
உள்ளன (பக்.40-49). ஒவ்வொரு பாடத்திலும் 7) படித்தல் 2)

எழுத்துகளை

அறிமுகப்படுத்துதல்

3)

அதே

எழுத்தைக்

கண்டுபிடித்தல் 4) அறிந்த எழுத்துகளால் ஆன சொற்களைப்
படித்தல் 5) எழுத்துகளையும் சொற்களையும் பார்த்து எழுதுதல்
ஆகிய ஐந்து படிநிலைகள் உள்ளன.
= மூன்றாம் வகுப்புப் பாடநூலில் பக்கம் ஒன்று தொடங்கபைக்கம்.
2.3 வரை இரண்டாம் வகுப்பில் விடப்பட்டுள்ள எழுத்துகளை
அறிமுகப்படுத்தும் பாடங்கள் உள்ளன. இரண்டாம் வகுப்புப்
பாடங்களில்
கையாளப்பெற்ற
முறையே
இப்பாடங்களிலும்
கையாளப்படுகறைது.
தொடர்ந்து
5 பாடங்கள்
(பக்.24-47)

அநிமுகப்படுத்தப்பட்ட
ம

த்தன

எழுத்துகளை வலுவூட்டும்

(ண்மீ006-

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் எழுத்துகளைப் பொறுத்தவரையில் இவ்விரு பாடநூல்
. வறிசைகளும் அவற்றின் அமைப்பு முறையை அடிப்படையாகக்.
கொண்டு
பாடங்கள் உருவாக்கவில்லை எனலாம். சொற்களின்.
மூலமாகவோ.
வாக்கியங்களின் மூலமாகவோ
எழுத்துகளை

அதிமுகப்படுத்தும் முறை ஐரோப்பிய மொழிகளுக்குப் பொருந்தி
வரலாம். தமிழில் உயிர்: எழுத்து, மெய்யெழுத்து என்ற அடிப்படை
பாகுபாட்டை

.

உயிர்மெய்

எழுத்துகளில்

இயல்பு உயிர்மெய் வடிவங்களை

.... உதவுகிறது. அதாவது ஒவ்வொரு
=

பொருத்திக்காட்டும்

எளிதாகக் கற்றுக் கொள்ள

உயிரெழுத்தின் மாத்திரை

யையும் மெய்யெழுத்துகளில் காட்டுவதில் ஒரு

ட் உள்ளது... எடுத்துக்காட்டாக

“ஆ: காரத்தின்

வறிவடிவச் சீர்மை.

மாத்திரை

dis
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எழுத்து

முறைக்கு உகந்தது அன்று என்றும், இக் கற்பிக்கும்

முறையால

எழுத்துமுறை அமைப்பின்

தமிழ்

அடிப்படை

இயலாமற்
கொள்ள
புரிந்து
மாணவர்கள்
தத்துவத்தை
வலியு றுத்திக்கூறி
போய்விடுகிறது என்றும் இன்னொரு முறை
இப்பகுதியை முடித்துக் கொள்ளலாம்.

இனி தமிழ் எழுத்து மாற்றம் (ஜு2011 8001271210) முதலாகப்
பாடநூல்களின் பிற கூறுகளைப் பற்றிச் சிறிது பார்ப்போம். ஒரு
மொழியின் வளர்ச்சியில் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் முக்கிய பங்கு
.தேவைகளுக்கேற்பவும்,
சமுதாயத்
மாறிவரும்
வ௫க்கறது.
வளற்ந்து வரும் அறிவியல் தொழில் நுட்பத் தேவைகளுக்கேற்பவும்

எழுத்துகளில்

சீர்திருத்தம்

இன்றியமையாத :

ஏற்படுத்துவது

தாகிறது. இச்சீர்த்திருத்தம் ஒரு மொழியைப் பேசும் மக்களால்
எளிதாக ஏ .ற்றுக் கொள்ளப்படுவதில்லை. குறிப்பாக இலக்கிய
வளமும் இலக்கணச் இறப்பும் Ba DES மொழிகளைப் பேசும்
சீர்திரு தீ தும்
பழைமைப்பற்றூளற்களால் “எழுத்துச்
மக்களில்
அவ்வளவு எளிதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுபவதில்லை என்பது
வரலாறு கண்ட உண்மை. இருப்பினும் காலம் கனியக்கனிய மனித
வாழ்க்கையின்

பிற

பழமைப் பற்றைத்
வழிகோலுகிறது.
தமிழ்மொழி
காலகட்டங்களில்

பரிமாணங்களில்

தளர்த்தி

ஏற்படும்

மொழியில்
்

வளர்ச்சி

புதுமை

புக

பல்வேறு
எழுத்துமுறை
வரலாற்றில்
க்கிறது.
பல சீர் இருத்தங்களுக்கு உள்ளாகியிரு

இந் நூற்றாண்டில் தந்ைத பெரியார் கொண்டு வந்த எழுத்துச்
சீர் தருத்தம் பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் தற்போது எல்லோராலும்

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறை அங்கீகாரம் பெ ற்றுள்ளது.
ஒழுங்கையும்
அமைப்பில்
வடிவ
எழுத்துமுை றயில்
குமிழ்
இச்சீர்திருத்தம் கொண்டு
மனத்திற்கொண்டு
சற்மையையும்
வரப்பட்டது. 7981 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பைந்தமிழ்ப்
எழுத்துச் சர் இருத்தம் ஏற்றுக்
வரிசையில்
பாடநூல்

கொள்ளப்படவில்லை.

ஆனால்

1985ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த

புதிய தமிழ்ப் பாடநூல் வறிசையில் புதிய தமிழ் எழுத்துமுறை

ae eee

Se

ee

எழுத்துமூறைக்கும்

தமிழ்கீ கல்வி
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வறிசையில் முதலாம் வகுப்பில் “உரக்கப் படிக்க” (பக்.30) என் D
பகுதியில்

பணி,

கணி,

மன்,

கான்,

ஆன்

போன்ற

சொற்களைத்

தவிர்த்திருக்கலாம்.
இவை
ஓலிப்புப்
பயிற்சி
கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும்
இப்பயிற்சிக்கேற்றவாறு
அடிப்படைச் சொற்களைப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம்.

கருதி
பிற

பைந்தமிழ்ப் பாடநூல் வரிசை நாம் முன்னரே குறிப்பிட்டபடி
தற்போது பயன்பாட்டில்: இல்லை. மொழீசியசில் முதன் முதலாக
அறிவியல்
அணுகுமுைறயோடு
மொரீசியஸ்.
தமிழ்மொழிச்
கசூழமைவை ஆதாரமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட பாடநூல் வரிசை

என்ற முறையில் எல்லாச் சிறப்பும் இதிலடங்கும் பாடநூல்களுக்கு
உண்டு. புதிய தமிழ்ப் பாடநூல் வரிசை தற்கால மொழிகற்பித்தல்
முறைகளைப்

பயன்படுத்தி

எழுதப்பட்டுள்ளன.

பாடத்திட்டக்

குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றும் வகையில் ஒவ்வொரு பாடநூலும்
தக்கக் கவனத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மொழிப்படிப்பின்
தோக்கம் மொழித்திறனை வளர்ப்பதே என்ற மொழியின் ஆதார
சுருதியில்
பின்னப்பட்டுள்ள
புதிய
தமிழ்ப்” பாடநூல்கள்
தொடரமைப்புகள்,

சொற்கள்

ஆகியவற்றைத்

தொடர்ந்து

அறி

முஃப்படுத்தும் போது தெறிந்தவற்நிலிருந்துதெறியா. தனவ.ற்றைக்
கற்றல், எளிமையானவற்நிலிருந்து கடினமான பகுஇகளைக் கற்றல்
என்ற கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றுவது கு ிப்பிட த்தகுந்தது.

இரு பாடநூல் வரிசைகளும் மொரீசியஸ் சூழலுக்கேற்றவாறு
பாடப்பொருளைத்
தேர்ந்தெடுத்துள்ளன.
மொரீசியஸ்
நாடு
இயற்கை
ஆகியவைப்

வளம்,

உயிரினங்கள்,

பற்றியும்,

நகரங்கள்,

தமிழ்மொழி

மக்கள்,

இலக்கியங்கள்,

பண்பாடு
புலவர்கள்,

தமிழ்நாட்டுக் கோவில்கள், பண்டிகைகள் ஆகியவைப் பற்நியும் பல

தலைப்புகளில்

சிறு

கட்டுரைகள்

எழுதப்

கட்டுரைப் பாடங்களில் மிக எளிமையான

பட்டுள்ளது: இவை

தவிர மொழி

பெற்றுள்ளன.

மொழிநடை

இக்

கையாளப்.

அறிவிற்கு அடிபபடையான

இலக்கணக்கூறுகளும் பாடங்களோடு இணைத்துக் கொடுக்கப்
3 "பட்டுள்ளன. இவ்விரு வரிசை ந ரல்களுள்் புதிய தமிழ்ப் பாடநூல்: aes
ள் நலல அட
கட DD ee
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தமிழ்க்கல்வி
சிறுபான்மையினர்தாமே

எனப்

பெரும்பான்மையின்

் படையில் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுகின்ற

கூட

அவர்களை

ஒதுக்கிவிட

முடியாது.

ஜனநாயக
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அடிப்
மரபில்

சிறுபான்மையினறின்

இனமும்,
வரலாறும்,
பண்பாடும்
ஒர்
அரசால்
மதிக்கப்
பட்டாலொழிய நாட்டின் அமைதிக்கு உத்திரவா தமில்லை. மொழி
-இனவுணர்வுக்கு ஆதாரமான); சிறுபான்மையினறரின் இனக்குறி

யீடாக விளங்குவது; பன்மொழி வழக்குச் சமுதாயத்தில் பண்பாட்
une
அரணாக
விளங்குவது.
எனவே
இிறுபான்மையினறின்
மொழியுணர்வு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இன்று உலகிலுள்ள பல
நாடுகளில் சுமார் ஒரு கோடித் தமிழர்கள் குடியேறிவாழ்கிறார்கள்
என்று. பார்த்தோம். இந்நாடுகளிலெல்லாம் தமிழர்கள் சிறுபான்
மையினரே. இருப்பினும் அவர்கள் குடியேற்ற வரலாறு, மூத்தக்
குடிமரபு, நானிலம் போற்றும் உயரிய பண்பாடு தாய்மொழித்
தமிழின் உயர் தனிச் செம்மை ஆகியவை இச்சிறுபான்மைமக்களுக்கு
ஒவ்வொரு. நாட்டிலும் தனியொரு இடத்தை வழங்கியுள்ளன..
் இலங்கை
இங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் தமிழ் ஆட்சிமொழித்

தகுதியைப்
மலேசியா

பெற்றிலங்குவது
மொரீசியஸ்

இங்குக்

பிஜி,

குறிப்பிடத்

தென்னாப்பிறிக்கா,

தகுந்தது:
நீயூனியன்,

இங்லொந்து போன் ற நாடுகளில் கல்விக் கொள்கையில் தமிழுக்குச்
சிறப்பிடம்

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வித்

திட்ட க்a

பாட

் மொழியாகத் தமிழ் இடம் பெற்றுள்ள து.
உலக
"நாடுகளில் தமிழர்களின்
இத்தனிச்
சிறப்பிற்கு
அவர்களது . - குடியேற்ற
வரலாறு முக்கியக் . காரணமாகும்.
எடுத்துக்காட்டாக பெரும்பாலான தென் மற்றும் தென்சிழக்கு
ஆசிய நாடுகளில் தமிழர்களின் குடியேற்றம் மிகத். தொன்மை
யானது: ஐரோப்பியக் காலனி ஆதிக்கத்திற்கு முன்னரே தமிழகத்
இற்கும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் சிலவற்றுக்கும் வாணிகத்
தொடர்பும், மணவுறவு வழிப்பட்ட பண்பாட்டுத் தொடர்பும்

"இருந்து வந்ததைத் தமிழக வரலாற்றில் பார்க்கலாம். தமிழக
அரசியல்

_ மன்னர்களின்:

-கலைத்தொடர்பூ,
கூறுகளாகும்.

:

ட

BS

உறவு

வழிபாட்டுத்

மொழித்தாக்கம் - ஆகியவை
Ba அயல்நாடுகளைப்:

ட.

தொடர்டி-

இன்னும் சில

பொறுத்தவரையில்

ares

வரலாற்றுத்

தமிழ்க் கல்வி

பைரேயின்

காலத்திலும்

தமிழ்க்கல்வி

அக்காலத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின்

வெற்றி
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பெதாததற்கு

சமூக அந்தஸ்தும்

பொரு

ளாதார நிலையும் பின்னடைந்திருந்தது முக்கியக் காரணியாகும்.
பஞ்சைகளாய்க் குடியேறிய தமிழர்கள்
வெள்ளையர்களின்
தோட்டப்புறங்களிலே
வாழ்ந்து
வந்தனர்.
மொறிீசியசில்

குடியேறிய மக்கள் இனங்களுள் மூன்றாவது மக்கள்

இனமாகக்

குடியேறிய
பெருமை
தமிழர்க்கு
உண்டு.
என் றாலும்
G'தாட்டப்பு றத்தொழிலாளர்களாக அவர்கள் வாழ்ந்து வந்ததால்
ஐரோப்பிய
மக்கள்
சமுதாயத்தில்
அவர்க்கணையான
அந்தஸ்தைப் பெற. முடியவில்லை. நிலையான வருவாய் இன்றி
அன்நாடம்
வாழ்க்கையோடு
போராடிக் கொண்டிருந்தனர்
அக்காலத் தழிழர்கள்.
இக்கால கட்டத்தில் ஹிக்கன்சனால்
கொண்டுவரப்பட்ட

கல்வி

வசதியை

ஐரோப்பியர்களுக்கு

இணையாக அனுபவிக்கும் அந்தஸ்து பொதுவாக இ .ந்தியர்களுக்கு
இல்லை என்று தோட்ட உறிமையாளர்கள் கருதினர்.
கல்வி,
உயர்குடியில்
பிறந்த
ஐரோப்பியர்களுக்கு
மட்டுமே
என்ற
எண்ணம் பரவலாக இருந்தது. எனவே, ஹிக்கின்்௪சன் இந்திய
மொழிக்
கல்வித்
திட்டத்தை
அறிமுகப்படுத்தியபோது
பாராமுகமாகவே இருந்தனர். எந்த நிலையிலும் தோட்டப்புறத்
தொழிலாளர்களின்
சமூக
அந்தஸ்தும்
பொருளாதாரமும்
இக்கல்வியினால் வளர்ந்து விடக்கூடாது
என்பதில் விழிப்பாய்
இருந்தனர்.

தமிழர்களின்

இப்பொருளாதாற.

விவைப்

_ பயன்படுத்திப் பள்ளிக்குச் செல்ல வேண்டிய சிறுவர்களைக்கூடத்
தோட்டத்
“தோட்ட

தொழிலில் ஈடுபடுத்தி அவர்களுக்கு
கூலி வழங்கத்
உரிமையாளர்கள்
முன்
வந்தனர்.
நிலையான

பொருளாதாரத்திற்காகப் போராடிக் கொண்டிருந்த குமிழினத்:
துக்குத் தம் மக்களின் வளமான வருங்காலத்திற்காகப்
பெற
வேண்டிய கல்வி இந்நிலையில் ஒரு பிரச்சினையாக இருந்தது.
இவ்வாழ்க்கைப் : போராட்டத்தில்
அ

ன

த

தமிழர் ேST DBI

ge

போயினர்
4

habe
ee
I 840களில் 52...
-நிருவாகத்
துறையையும்
"ஆங்க
அரசு "ஆங்கில. மயமாக்க முனைந்தபோது

க

Dee. E ல்வியில் தமிழர்கள் ஆர்வம்

கொண்டனர். உயர்ந்த

gigs ace =
வெளியேறியிருக்க வேண்டும். ஆனால் . பல்மொழி
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வழங்கும்

-

இந்தியப் பன்மொழிச் சமுதாயத்தில் ஒருமைப்பாட்டைக் கருதி
ஆங்கிலம் தொடர்ந்திருக்க வேண்டியதாயிற்று.
உலகளாவிய

நிலையிலே

இம்மொழியின் முக்கயெத்துவம்

உணரப்பட்டதும்,

அறிவியல் கோட்டையின் நுழைவாயில் என.
இந்தியர்களால்
கருதப்பட்டதும் இம்மொழி இந்திய வரலாற்றில். நிலையான
இடத்தைப் பெறக் காரணங் களாக அமைந்தன. இந்திய மொழிக்
கல்வித் திட்டத்தில் இவ்விரண்டு
மொழிகளோடு
மூன்றாம்
மொழியாக மற்றொரு இந்திய மொழியும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியமொழிக் கல்வித்திட்டம் மும்மொழித்” திட்டம் (Three
language formula) Be விளங்குகிறது.
இந்தியாவைப் போல மொரீசியசிலும் மும்மொழித் திட்டமே
பின்பற்றப்படுகிறது. ஆனால் மொரீசியஸ் மொழிச் சூழமைவில்
தாய்மொழி முதல்மொழி, இரண்டாம் மொழி, மூன்றாம் மொழி
என்பன இந்தியப் பாகுபாட்டிற்கு இணையான நிலையில் இல்லை
என்பது
குறிப்பிடத்தகுந்தது.
இந்திய
மாநிலங்களில்
மாநிலமொழியே கல்வித் திட்டத்தில் முதல்மொழியாக இடம்
பெறத் தகுதி உடையது. இம்மொழி
பெரும்பான்மையோறின்
தாய்மொழியாகும். அன்றாட மொழிப் பயன்பாட்டில் முதலிடம்
Buu, துமாகும். மொரீசியஸ் கல்வித் திட்டத்தில் கீழை மொழிகள்

பல்வேறு

இனக்குழுக்களின்

தாய்மொழிகள்

எனக்

பட்டாலும் உண்மைநிலை வேறு; _

கருதப்
ை

மொரீசியஸ் மொழிச்சூழமைவில் 'தாய்மொழி' என்பதற்கு
விளக்கம் காணச் சற்றுக் கடினமாகவே இருக்கிறது. 1983ஆம்
மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின்படி மொத்தம் 64
ஆண்டு
நாட்டில் உள்ளன. இவற்றில் 33
மொழிகள் மொரீசியஸ்

a

்்
ப

பெயர்கள்
“பிற

கொடுக்கப்பட்டன்னன.

மீதி 30

மாழிகள்' என்ற தலைப்பில் தரப்பட்டுள்ளன. 33
த.
S
a>
அற்பு

ee

ay
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உணடு

a evo

Ee
பார்த்த

கடிந்* கல்லி.
வெற்றியை

அளிக்கவில்லை. . வழுங்காலத்
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தலை

முறையினர்க்குத் தமிழின் மீதுள்ள மனோநிலை, சமூக அந்தஸ்தும்
பொருளாதார உயர்வும் கருதி ஐரோப்பிய மொழிகளின் மீது
ஏற்பட்டுள்ள தவிர்க்க முடியாத மோகம் ஆகியவை மொரீசியஸ்
கல்வித்
திட்டத்தில்
தமிழ்க்
கல்வியின்
தேவையைக்
கேள்விக்குநியாக்கி உள்ளன. இச்சவாலை எதிர்த்துத் தமிழின்
வாழ்வுக்காகக் கல்வித்திட்டத்தோடு போராட வேண்டிய நிலை
குமிழ்ப் பாடத்திட்டப் பொறுப்பாளர்களுக்கு இன்று
எழுத்
் துள்ளது. மொரீசியஸ் மக்கள் சமுதாயத்தில் தமிழின் இன்றைய “

தகுதியை அறிந்து ஒவ்வொரு நிலையிலும் தமிழறிஞர்கள் மிக
எச்சரிக்கையோடு

செயற்பட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மொரீசியசைவிட அதிகமான தமிழர்களால் தமிழ் பேசப்
பட்டும்
எழுதப்பட்டும் வரும் மலேசியஈ, சிங்கப்பூர் போன்ற
நாடுகளில்கூடக்
கல்வித் திட்டத்தில் தமிழின் “தாய்மொழி”
அந்தஸ்துக்கு அபாயநிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது. மலேசியாவிலும்
சிங்கப்பூரிலும் மலாய்மொழி
செல்வாக்கு அடைந்து வருகிறது.

மலேசியாவில்

இம்மலாய் மொழி பயிற்றுமொழியாக இருந்து

வருகிறது. சமூக அந்தஸ்தும் வேலைவாய்ப்பும்
கூடுதலாகத்
தரப்படுகின்றன.
எனவே,
தலைமுறையினர்

காட்டவில்லை.
அளிப்பதாக

திட்டத்தைப்

தமிழைக்

இப்போக்கு

உள்ள து என

கற்பதில்

இம்மொழிக்குக்
இன்றையத்.
அதிக

ஆர்வம்

இங்குள்ள தமிழார்களுக்குக் கவலை
முருகரத்தனம் குறிப்பிடுகிறரர்... கல்வித்,

பொறுத்தவரையில்

தமிழ்.

இரண்டாம்.

நிலைக்கு

, வந்துவிடும்
காலம்
மிக_ அண்மைமில்
உள்ளது!
என்ற
கருத்து
பரவலாக இருந்து வருகிற து. மலேசியப் பாடத்திட்ட:.மேம்பாட்டுக்.

கழகத்தில்
பணியாற்றும்
குறிப்பிடத்தகுந்தது.

“song

கிருஷ்ணபகவானின்

பதினைத்து

இலட்சம்

மலேசியாவில்.: இந்தியார்கள்

கருத் து

இங்குக்"

இந்தியர்கள் வாழும்

அதிகமாகப்

பயன்படுத்தும்

இந்தியமொழி தமிழ் மொழியாகும். அண்மைக் காலங்களில்

௮ தமிழ்மொழியை

விரும்பிப்

_ படிக்கும். "இந்தியர்களின்

"வருகிறது; | அதே
.அஇகறித்துக். "கொண்டு
: எண்ணிக்கை
- சமயத்தில்: மலேசியாவின். தேசிய 'மொழியரகயை : மலேசிய.
சா அ கரித்துக் கெரண்டு ்
உ தாக்கமும்.

Bema
- பள்ளிக

sora தமில் பான டு
. ஆயிரம். ் eon

அனைத்தும்

தொடக்கப்பள்ளி

இருந்தன.

நிலையில்

தமிழ்! சமாழி -

. வாயிலாகப் பல்வகைப் பாடங்களைக் கற்பித்து
வந்தன. .
1960ஆம்ஆண்டில் உயர் நிலையில் அமைந்த தமிழ்ப்பள்ளியாக

உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர். நிலைப்பள்ளி ஒன்று உருவாயிற்று.

1965ஆம்
ஆண்டு முதல்
ஆங்கிலம்
சனம்,
மலாய்
பள்ளிகளிலுள்ள இறுதிச் சான்'நிதழுக்கு இணையாக உமறுப்

- புலவர்

உயர்நிலைப்பள்ளியில்

படித்த

மாணவர்களின்

இறுதிநிலைச் சான்றிதழும் அரசாங்கத்தால் அங்கீகாரம் —
செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழ் வாயிலாகக் கல்வி
பயின்ற
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1968இல் 1843.46
- இருந்தது. - ஆங்கிலத்தின். செல்வாக்குச்
சிங்கப்பூர் மக்க
ரிடையே படிப்படியாக - வளரத் தலைப்பட்டது. பொருளா.

தார நிலை, தொழில் முன்னேற்றம்

அனைத்து நாடுகளின்

அரவணைப்பு, அறிவியல் முன்னேற்றம்
ஆகியவற்றின்
.... தேவைக்கு ஏற்ப ஆங்கிலத்தின் செல்வாக்கு கூடியது. இதன் —
- விளைவாகத் தமிழ்ப் பள்ளிகளில் கணிதம், அறிவியல்.
- போன்ற. படங்கள் ஆங்கில ட்தில் க, தபிகப்பட்டு
ee

ஆக்கத்தின். செல்வாக்கு மேலும் வலுப்பட்டதால். கண்
- மலாய், தமிழ். _ வழியாகக் கல்வி கற்பவர் எண்ணிக்கை
- குறையத் தொடங்கியது.. 1982இல். உமறுப்புலவர் SL ழ்.
oo
மாணவர்களின். ன
ர

தமிழ்க்கல்வன

53

சிங்கப்பூரில்
இருமொழிக்
கல்வியின் விளைவாக இன்று
தொடக்க நிலை/மு தல் புதுமுக வகுப்பூ.வ்ரை-கல்வி பயிலும்
ஒவ்வொரு: ae
'இருமொதிகளைக் கட்டாயமாகப்
ப்யில வேண்டும்: . “இந்நிலையில் ஆங்கிலம் முதல்ஜெரதி
என்று அழைக்கப்படுகிறது.
சீனம், மலாய் அல்லது தமிழ்
இரண்டாம் மொழியாகக் ' கருதப்படுகிறது.
ஆங்கிலமே
பயிற்றுமொழியாகவும் இருக்கும் காரணத்தால் ஆங்கிலம்
முதல்மொழி என்று அழைக்கப்படுகிற து.

இவ்வாறு.

மலேசியா,

சிங்கப்பூர்

போன்ற

நாடுகளிலேயே:

இன்று (தமிழ் இரண்டாம் மொழிக்குத் தன்ளப்ப்ட்டிருக்கும்போது
மொறீசியசில்

மூன்றாம்

வருவதற்கு
அரசுக்குக்

நிலையில் தமிழ்

ஒவ்வொரு
மொறீசியஸ்
கடமைப்பட்டுள்ளான்.

காப்பாற்றப்பட்டு

தமிழனும் மொறீசயஸ்
என்றே கூறவேண்டும்.

இந்நாடுகளின் மொழிக்கல்வித் திட்டங்களிலே

தமிழின் தகுதி

இரண்டாம், மூன்றாம். நிலைகளில்: வறையறுக்கப்பம்டிருந்தாலும்

இவ்விரு நிலைகளுக்குமிடையே

இந்திய

மொழிக்

மொழியாக

அதிகமான

வேற்றுமை: இல்லை.

கல்வித் திட்டத்தில் -ஆங்கலம்

இடம்பெற்நிருப்பது

இரண்டாம்

இவ்விருநாடுகளின்

.-அணுகு

முறைக்குச் சிறிது மாறுபட்டது. இந்தியாவில் ஆங்கிலம்: யாருடைய
தாய்மொழியும் அன்று.

பன்மொழிகள்
இம்மொழி

காலனி

வழங்கும்;
எல்லா

ஆதிக்கத்தின்

இந்தியாவில்.

இந்திய

- காரணமாகப்

விடு தலைக்குப்பின்

மொழியினர்க்கும் - “இணைப்பு

மொழியாக. (ம Janguage) இருக்க வேண்டிய நிலை. ஏற்பட்டது.
கல்வித்திட்டத்தில்
பயிற்றுமொழியாசவும்- இடம் -பெற்றது.
இப்படி யாருடைய தாய்மொழியாக இல்லாத நிலையிலும்: பயிற்று
மொழியாகக் கல்வித்திட்ட த்தில். 'இடம் பெ ற்நிருப்பதும்-வகுப்ப.
றைக்கு வெளியேயும் இம் மொழியைப் பயன்படுத்துகின்ற வாய்ப்பு

இருப்பதால்

வகுப்பறையில் கற்ற இம்மொழிக்குப்: (பறத்தே

மொழியூக்கம் பெறுகின்ற வசதி. இருப்பதும். (ஆங்கைதீஇற்கு: i
இரண்டாம் மொழித்.தகுதியை ' இந்தியக்: seebes OL Aes

. . தந்துள்ளது. பிறிட்டிஷ் கவுன்இல் ([/ம௭்* மோனி) இரண்டாம்.
5 aes

ரக் கொடுத்தன

விசம் ்
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எனவே தமிழ்க் கல்வித் திட்டமிடுவோர் ஒவ்வொரு கட்ட த்தி லும்
இதனை நினைவில் கொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாகும்...

தமிழ்க்கல்வித் தஇட்டமிடுவோர்
நோக்கல்
இவ்வாறு
சல
பிரச்சினைகளை அணு) ஆராயும்போது இன்னொரு முக்கியமான
பிரச்சினையையும்
இங்குக் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். இன்று
மொரீசியஸ் தமிழர் பலரிடையேபேச்சுத் தமிழைக் கற்க வேண்டும்
என்றஆர்வம் எழுந்துள்ளது. தமிழ் கற்கின்றகுழந்தைகள் பேச்சுத்
தமிழிலும்

எழுத்துத் தமிழிலும் வல்லவராதல்

வேண்டும்

என்ற

எதிர்பார்ப்பு வளர்ந்து வருகிறது. பொருளா தார நலிவினாலும்
சமூக மற்றும் அரசியல் ஏற்பில்லாததாலும் ஒரளவுக்கு.த் குமிழ்
மொழியை இழந்துபோன ஓரு குடியேறிய மக்கள் சமுதாயத்தில்
தாய்மொழிக் கல்வியைப் பற்றிய இத்தகைய சிந்தனை எழுவது
அசாதாரணமன்று. மக்கள்தொகை
அடிப்படையில் சழைமொழி

வரிசையில் இரண்டாவது இடத்தைத் தமிழ்

இன்று பெற்றிரு

க்கிறது: பள்ளிகளில் இம்மொழியைக் கற்கும் வாய்ப்பு பெருகி
யிருக்கிறது. இருந்தும் பள்ளிக்கல்வியின் மூலம் எழுத்துக் தமிழை
மட்டுமே கற்கின்ற வாய்ப்பு உள்ளது. தம் வீட்டிலும் சுற்றுப்புறச்

சூழல்களிலும்

தமிழைக்

கற்க முடியாத தமிழ்க் குழந்தைகள்

வேறெந்தப் பேச்சுத் தமிழைக்

கற்க முடியும்?3

இழந்துபோன

. தாய்மொழியைப் பள்ளியில் கற்பதால் மட்டுமே ஈடுகட்டிவிட
. முடியாது
என்று தமிழ்க்கல்வியில் ஆர்வமுடைய பெற்றோர்
கருதுகின்றனர். பள்ளிக் குழந்தைகள் மட்டுமின்றிப் பல்கலைக்கழக
நிலையில்

தமிழ்

கற்கின்ற

பல

மொரீசியஸ் மாணவர்கள்கூட

எழுத்துத் தமிழையே பேசவும் பயன்படுத்துகின்றனர். எழுத்துத்
தமிழை இவ்வாறு பயன்படுத்தும்போ து ஒருவிதமான தாழ்வு
மனப்பான்மை அவர்கள்
நெஞ்சத்தில் நெருடுவதை உணற .

- முடிகிறது.

உள்ளக்கிடக்கைகளையும்

தம்

கருத்துகளையும்

உணர்வுப்பூர்வமாக வெளிக்கொணர எழுத்துமொழி தடையாக
தமிழ்க்கல்வித்
இருப்பது போன்று எண்ணுகின் (றனர். எனவே,
திட்டத்தில் பேச்சுத்தமிழையும் கற்பிக்க வகை ஏ. pu
வேண்டும்
என்று சிலர் கருதுகின்றனர். ஏனெனில், முன்னர்க் "குறிப்பிட்டது.
- போல் இன்றைய நிலையில் பள்ளிவாய்ப்பைத் தவிர வேறெந்த
Ge: நிலையிலும் அ.
தன். வாய்ப்பில்லை.
ன
ட்
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'நடத்தப்படுமானால் மொழி கற்பித்தலில் பயிற்சி பெறுவதோடு
தமிழர்களோடு கலந்து உறவாடி மொழியறிவும் பண்பாட்டு

அறிவும் பெறுவர். இன்று மதுரை பாத்திமா கல்லூரி, தியாகராசர்
கல்லூரி அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை இராணி
மேரிக் கல்லூரி, கிறித்தவக்கல்லூறி ஆகிய கல்விக் கழகங்களில்
மொரீசியஸ். தமிழ் மாணவர்கள் தமிழைச் சிறப்புப் பாடமாகக்
கற்று வருகின்றனர். தமிழக அரசு இம்மாணவர்களுக்கு உதவித்
(தொகை வழங்கி வருகிறது. இவ்வாறு ஆண்டுதோறும் தமிழகம்
- வந்து தமிழ்க்கல்வி பெற்றுத் திரும்பும் ஆசிரியர்களால் போதிய
- மொழியறிவில்லாத

0.

தமிழாசிரியர் களின்

குறை

விரைவிலே

என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

இச் சமயத்தில் மொரீசியஸ் தமிழ்க் கல்விக்கு நேர்ந்துள்ள
மற்றொரு
பிரச்சனையையும் இங்குக் குறிப்பிட்டு இப்பகுதியை
முடித்துக்
கொள்வோம்.
பள்ளிகளில் தமிழ் கற்க வரும்
மாணவர்களின்
எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. பொதுவாக
தாய்மொழிக்கல்வி தம்
ச
தைப் பிற சமூகங்களிலிருந்து
தனிப்படுத்திவிடும் என்ற அச்சம்
இன்று. எல்லாக் கீழை
-மொழியாளர்களிடம்
காணப்படுகிறது.
இவ்வச்ச த்திற்கு
மொரீசியஸ்

தமிழர்

"கருத்து

விதிவிலக்கல்லர்.

ப வடம்

போன்ற

'மொரீசியனிசம்”

என்ற

குறுகிய

மனப்போக்கைத்

"தவிர்த்து, மொரீசியசிலே மொரீசியர்களுக்காக

மொரீசியர்களே

உருவாக்கியுள்ள பொதுமொழி பொதுப்பண்பாடு ஆகியவற்றைத்
தழுவி வளர்வதே என வலியுறுத்துகிறது. இம்
மாறிவரும்
சமூகத்தில். நாம் முன்னர்க் குறிப்பிட்ட துபோல் தாய்மொழியில்
“கல்வி

கற்பது

பின்னோக்கான

வளர்ச்சி

என்றும்,

பிற

- சமூகங்களிலிருந்து தம் சமூகத்தைத் தனிப்படுத்திவிடும் என்றும்.
மொரீசியஸ் தமிழர்
கருதுவது தவிர்க்க முடியாததாகும்.
இச்சூழ்நிலையிலும் மொரீசியசின் பன்மைச் சமுதாயப் பண்பைக்
"காக்கத். தாய்மொழிக் கல்விக்கு
மொரீசியஸ் அரசு எல்லா
- வகையிலும்... களக்கம் . அளித்து
வருகிறது.
தமிழ்க்கல்வியின்
எதிர்கால வாழ்வும் வளர்ச்சியும் இன்று இரத்தக் அத்த அ
.... கரங்களிலே உள்ளன.

தமிழ்க் கல்வி
எதிர்ப்பியக்கம் அரசியல் விடுதலை இயக்கத்தின் மூலவேராக
அமைந்துள்ளது என்பது தெறிய வருகின் றது.

நாவலந்,

ஆட்சியின்

இரு

அமிசங்களை

வன்மையாக

எதிர்த்தார்.

. (அ) பாதிரிமார்களின் மதமா .ற்றக் கோட்பாடு
(ஆ)

பாதிரிமார்களை

மூதனிலையாளராகக்

கல்விமுறை
Bao

அரசாங்கம்

மதமாற்ற

கொண்ட

. அங்கீகாரத்தை

வழங்கவில்லையெனினும். தன்னைச் சார்ந்திருந்த கிறித்தவ
இருப்பீடத்துக்கு நிதிவசதியம்
செல்வாக்கு வாய்ப்பும் ஏற்
படுத்திற்று. எனவே
‘ay’ அமிசத்தையும்
அரசாட்சிக்கு
கெதிரான நடவடிக்கையாகவே கொள்ளலாம்.
நாவலரின்

கிநித்தவ

எதிர்ப்பைப்

பற்றி

ஆராய

முனையும்பொமுது
அவரது எதிர்ப்பு புரொட்டஸ்தாந்தப்
பிரிவு மேலேயே - அதுவும்
வெஸ்லியன் பிரிவு மீதே
முனைப்பாக விழுந்தது என்பதை மனங் கொள்ள வேண்டும்
போர்த்துக்கேயர்
பாணத்தில்

நிலவி

காலம்

முதல்

வந்தது.

கத்தோலிக்கம்

அரசியல்,

சமூக

யாழ்ப்

நிலையினைப்

பொறுத்தவரையில் பெருத்த வலுவும் செல்வாக்குமற்ற ஒரு
நிலையிலேயே.
கத்தோலிக்கம் அன்றிருந்தது. னது செல்
வாக்கு வட்டத்ை கு விஸ்தறித்துக். கொள்ளத்தக்க" நிலையில்
கத்தோலிக்கம் அன்றிருக்கவில்லை. இதன் காரணமாகவே
டட
தமது கல்வி
இயக்கத்தில் ஈட்டிய வெற்றிகளை
சத்திய த
னத்
பத்திரிகை வாழ்த்திற்று.
இனத் Great எதிர்ப்பியக்கமே. அதாவது
தவப் பாதிரிமாரது
நடவடிக்கைகளுக்கெதிராகவே

தமது இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார்.

அறித்
இவர்

தங்கள் நடவடிக்கைகள்

பற்றி இந்தக்... - கிறித்தவப். பாதிரிமார் தாமே
கூறுவன
கொண்டும்,
நோவலருக்கெதுராகக்
அறுவை கொண்டும்
: Bone

=

—

எத்தகைய
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ee 186 0 ஆம். அண்டு மொரிசியஸ் நீதிமன் றங்களில் ஆங்கலைத்ே தாடு.
அவ்வப்போது பிரஞ்சு மொழியும் "இடம் பெறவேண்டும் என்று

மொரீசியஸ் குடிமக்கள் இவரை வேண்டினர். இது தொடர்பாக

—

இங்கிலாந்து அரசிக்கு மகஜர் ஒன்று அனுப்புவதற்கும் அனுமதி
கேட்டனர். ஸ்டீவன்சன் இவ்வேண்டுகோளை ஏற்றுக் கொண்டு

அனுமதியும் வழங்கினார்.
மொழியும்

ஆங்கிலத்தோடு

பிரஞ்சு

அவ்வப்போது வழக்கத்திலிருந்து வந்தது.

பின்னர்

இருந்த

போதிலும் ஆங்கிலம் மட்டுமே நீதிமன்ற மொழியாக அங்ககோரம்

பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1945 ஆம் ஆண்டு.
நீதிமன்ற மொழி பற்றிய சட்டம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்
சட்டம் நீதிமன்றங்களின் சட்டம் (7772 மரம் (07447108) என்று

அழைக்கப்பட்து. மொரீசியஸ் நாட்டு நீதிமன்றங்களின் அமைப்பு
... மூறை சட்ட
வரழ்பு. ஆகியவை
தொடர்பான
நியதிகளை
. உறுஇப்படுத்தவும், 'இிருத்திகொள்ளவும் இச்சட்டம் வழிவகுத்தது.
இச்சட்டத்தின் பிரிவுகள் மொரீசியசிலுள்ள ஒவ்வொரு நீதி
. . மன்றத்தின் அடிப்படைச் சட்டப் பிறிவுகளாகக் கருதப்பட்டன.
. குறிப்பாக. நீதிமன்றமொழியாக ஆங்கிலமே தொடர்ந்து நீடிக்க
வேண்டும் என்பதில் இச்சட்டம் எல்லோராலும் ஏகமாக
ள்
கட்
் கக அத

—
|
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. மொழிபெயர்ப்பாளற்கள் கவர்னரால் மட்டுமே
- வேண்டும். என்றும்

இவ்வுரிமை

இச்சட்டப்

நியமிக்கப்பட
பிரிவின்

மூலம்.

கவர்னருக்கு அளிக்கப்படுகிறது. என்றும் இப்மிறிவு விளக்குகிறது. சாட்சியம் மட்டுமின்றி வழக்குத் ,தொடர்பாக
ஏதாவது :
ஆவணங்கள்.

“மேலே

குறிப்பிட்ட

மொழிகளில்

இருந்தால்:

அவற்றையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து உச்ச நீதிம்ன்றத்
துக்குத் தர வேண்டியது மொமிபெயர்ப்பாளர்களின் பணியாகும்.” ்
ஆனால், சாட்சியமோ வழக்கோ
மேலே குறிப்பிட்ட 7
ஏதாவதொரு மொழியில் எடுத்துக்கூறப்படும்போது "அம்மொழி.

வாதி பிரதஇிவாதிகளுக்கும், நீதிபதிக்கும் மற்றும் இதர

சட்ட,

அலுவலர்களுக்கும் புரிகின்ற அல்லது "தெரிந்த 'மொழியாக”
இருக்குமானால் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் அம்மொழிபிலேயே
நடைபெறலாம்.

அம்மொழிக்கு

மொழிபெயர்ப்பு

தேவையில்லை. -

ஆனால் வாதியோ 'பிரதிவாதியோ
தம் வழக்கைக் இறியோல்
- மொழியில்
எடுத்துரைத்தாலோ அல்லது
அம்மொழியில்
ee குற்றச்சாட்டுக்குப்
பதில் -கூறினாலோ
பதிவாளர்: குறிப்பெடுத்துக்
கொள்ள

oe

அதனை
ean
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சட்டப்பிறிவு 776 இல் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.”

ப்
மொரீசியஸ் நீதிமன்றங்களில் கு நிப்பாக உச்௪ தீ'இமன் nae
Ee பிரஞ்சுமொழியே பெரும்பாலும். இச்சலுகையைப் பெற்று வந்தது
2 ட் - எனலாம். ஆங்கில மொழிக்கு அடுத்தப்படியா.கப்: பிற ரட் திக்கு.

ஞ்

ர் கழுதை அக

அ

mee

€
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பேசப்பட்டு வந்தபோதிலும் வளராத மொழியாகவும் எழுதது
வடிவம் பெறாத மொழியாகவும் இலக்கிய இலக்கணப்பிழையற்ற
மொழியாகவும் அரசு மொழிக்கொள்கையில் கருதப்பட்டுவந்த

நிலையை இவ்வட்டவணை..' காட்டுகிறது. வானொலி மொழிப்
பயன்பாட்டில் பிற மொழிகளுக்கு இணையான
அந்தஸ்தை
கிரியோல் மொழிக்கு வழங்குவதில் அரசுக்கிருந்த தயக்க உணர்வை
அரசின் அக்கால மொழிக் கொள்கை காட்டுகிறது.
.
நூன்காவதாக, முதல். இரண்டு ஐரோப்பிய மொழிகளைத்
தவிர பிற இந்திய மொழிகளுக்கும் சனமொழிக்குமாக 38 1/2
மணிநேரம் ஒலிபரப்புக்கென ஒதுக்&டு செய்யப்பட்டிருந்தது. இது

மொத்த ஒலிபரப்பு நேரத்தில் 50 விழுக்காடு ஆகும். இந்துஸ்தானி,
சனம் ஆகிய மொழிகளில் முந்திய ஒலிபரப்பு நேர ஒதுக்£€ட்டில்
. இருந்த குழப்பம் இவ்வட்டவணையில் இல்லை. இந்துஸ்.தானி,
இத்துஸ்தானிஎன்றும்,இந்தி என்றும் உருது என்றும் பிரிக்கப்பட்டு
ஒவ்வொன்றுக்கும்
தனித்தனியாக
நேர
ஒதுக்கீடு செய்யப்

- பட்டிருந்தது.

அதைப்போலவே

சீனமும்

ஹக்கா

என்றும்

காண்டோனிஸ்.
என்றும்
பிறிக்கப்பட்டு
நேரம்
ஒதுக்கப்
பட்டிருந்தது. 38 1/2 மணி நேரத்தில் 35 மணி நேரம் இந்திய

மொழிகளுக்கும், இந்திய மொழிகளுள் இந்துஸ் தானி உருது, இந்தி

ஆகிய மூன்றுக்கும் 40 1/2 மணிநேரமும் தமிழ் தெலுங்கு
மொழிகளுக்கு மொத்தி
குஜாரத்து மராத்தி ஆகிய நான்கு
“மாக 4 1/8

மணிநேரமும்

ஒதுக்கீடு

செய்யப்பட்டிபுந்தது.

ஐரோப்பிய மொழிகளான பிரஞ்சு மொழிக்கும்: ஆங்கில
மொழிக்கும் “தனித்தனியாக நேர ஒதுக்கீடு அட்டவணையில்
காட்டப்பட்வில்லை. இரண்டு

மொழிகளுக்கும்

மொத்த

நேர

- ஒதுக்கு 77. 1/2 மணி நேரமாகும். இதில் பெரும்பான்மை நேரம்
பிரஞ்சு மொழிக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆங்கில மொழிக்கு

ஒதுக்£டு செய்யப்பட்டிருந்,த ஒலிபரப்பு நேரத்தையும் ஏப்பிட்டுப்
- பார்க்கும்போது பிரஞ்ச மொழிக்கு அடுத்தப்படியாக. இந்துஸ்
தானி: மொழியே . . வானொலி மொழிப் பயன்பா:ஃடில் இடம்
பெ ற்றிருந்திருக்க வேண்டும் என்பன 1S அறியமுடிக.து. உகும்சிங்

. கூறுவதைப்போல் ஆங்கலமொழி பிரஞ்சுமொழிக்கு அடுத்ததாக ...
; "இருந்தது

என்பதை
ஏற்றுக் கொள்ள.
ப கடக்க, 'பெத்திருந்தது.

இயலாது. ஆங்கிலம்
டட
ட்ட

்

இத்தமிழ் ஒலிபரப்பு முற்றிலுமாக மொழி இழப்பை நோக்கி.

்

தடைபோட்டுக் கொண்டிருந்த தமிழின் வேகத்தை ஒரளவுக்குக்

குறைத்தது எனலாம். சமூகப் பொருளா தார நிலையில் அங்காங்கே

இல

தமிழர்கள் தன்னிறைவு பெற்று வளர்ந்ததோடு வாணிகத்

... திலும் முன்னேறி இருந்தனற்: ஆனால் இப்பொருளாதார மேம்

பாடு. தமிழ்மொழி வளர்ச்சக்குக் குந்தகமாக- பிரஞ்சு மற்றும்

... ஆங்கில மொழி வளர்ச்சிக்குச் சா.தகமாக-இருந்தது. இம்மொழி

- மனப்பாங்கு தவிர்க்க முடியாதது. ஏனெனில், பொருளாதாரத்தில்
- மூன்னேறியவர்களிடையே

. மொழியும்

மதிப்புறு

மொழிகளாகப்

பிரஞ்சு -

ஆங்லெமும்தாம் அன்று கருதப்பட்டன. ஐரோப்பிய

- நாகரிகத்தைத் தழுவியவர்கள்தாம்

.. பட்டவர்கள் மத்தியிலே
இத் தமிழர்களிடையே

பொருளாதாரத்தில் மேம்

மதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையிலும்கூட
தமிழைப்

பற்றிய உயரிய

வளர இவ்வொலி பரப்பு காரணமாக
யாகாது. :
கணக்கிட
ட

.... இவ்வளர்ச்சிக்கு

மற்றொரு

மனப்பாங்கு

இருந்தது என்றால் மிகை
கட்

காரணமாக .

இருந்தது

. மொரீசியஸ் அறன்
மொழிக்கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் . என்றும் இங்குக் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். அதாவத
ு, செய்தப்.

.. பரவல்

தொடர்புச் சாதனங்களில் .

இந்திய

மொழிகளுக்கு

... செயற்பட ஆரம்பித்தது. இந்திய மொழிகளுள்

பல அன்றாட

... கறித்தான பங்கு குறைவின்றி அளிக்கப்பட வேண்டும்
என்று அரசு
. . மொழிப் பயன்பாட்டில் குறைந்து, வீட்டளவில் சுருங்க

நின்ற

_. மொழிச்சூழமைவு அரசால் தீவிரமாக ஆராயப்பட்டது: அக்கால

களி

நீதி மன்றம் ... மொழிப்பயன்மஇ

575

sQorrebd tt ugsis (Armachalam Pushparathnam) sb
பேச்சு மொழியையும், டி. பாண்டே (128௨08) என்பவர் இந்திப்
பேச்சு
மொழியையும் சி.ஹீரா (016௭ம்) என்பவர் உருது
மொழியையும்,
பி.ஆர்.சூரைய்யா (71₹.8008/2)
என்பவர்
தெலுங்கு மொழியையும் டி.பி.பாபாஜி (0.8.8) என்பவர்
மராத்தி மொழியையும் கற்பித்து வந்தனர். மொழி வளர்ச்சியுடன்
பண்பாட்டு

மற்றும்

கலை

விழாக்களும்

வானொலியில்

இடம்பெறலாயின.
தீபாவளி
பொங்கல்
போன்ற. தமிழர் ;
இிருநாள்கள் சிறப்பிடம் பெற்றன. உள்நாட்டுக் அன்றித்
அஊளக்குவிக்கப்பட்டனர்.
அறுபதுகளில்
தொடர்ந்து
குமிழ் ஒலிபரப்பின்
நேரம்.
வாரத்துக்கு
ஒன்றரை மணி
நேரமாக
அதிகறிக்கப்பட்டது.
செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு மணி நேரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோ றும்.
அரைமணி

நேரமும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன.

இலங்கை

சென்னை வானொலி நிகழ்ச்சிகள் மா திரி இவை அமைக்கப்பட்டன.

ஏனைய இந்திய மொழிகளும் ஒரளவுக்கு அந்தந்த இந்திய மாநில
ஒலிபரப்பை மாதிரியாகக் கொண்டு செயற்பட்டன. தமிழில் நேயர்
விருப்பம், நீங்கள் கேட்டவை போன் ந திரைப்படப் பாடல்
நிகழ்ச்சிகள்
வானொலிப்
புட்பரதம்
வளற்ச்சியில்

நேயர்ஐக்கு

அளிக்கப்பட்டு

பிறிவின் போறுப்பாளராக
பணியாற்றி
அதிக

வந்தார்.

ஈடுபாடும்

புதுமை

கொண்ட

வந்தன.

அப்போது

தமிழ்

அருணாசலம்

வேட்கையும்
புட்பரதம்

தமிழ்

பல

புதிய

நிகழ்ச்சிகளை அறிமுகப்படுத்தினார். தமிழில் வானொலி உரைகள்
இடம் பெற்றது இவர் காலத்தில் தான். திருவள்ளுவழ், பாரதியார்

போன்ற

தமிழ்ப்

புலவர்களின்

கொண்டாடப்பட்டன. நa

நினைவு

நாள்கள்.

நிகழ்ச்சிகளில் pee பங்கு

வகித்தன.

தமிழ்
மொழியின் பயன்பாடு. இவ்வாறு
ிறப்பான இடம்பெற்று வந்த
வானொலியில்
வானொலிக்

மொழிநடை

கலைஞர்களால்

மொரீசியஸ்
இச்சமயத்தில்
வந்த

பயன்படுத்தப்பட்டு

குறித்துப் பலர்: அதிருப்தி அடைந்தனர். சாதாரண

வகையில்
கொள்ளும்
. பாமரத். தமிழர்களும் - புறிந்து
உயர்
ளில்
நிகழ்ச்சிக
.
லான
பெரும்பா
'இல்லை.
டை
ee ம்மொழிந
ட

வந்ததால்.

கற்ற.

த

[7௮

ல்

வானொலி
'புட்பரதம்

இன்று
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நிகழ்ச்சிகளைத் தயாறித்த பெருமை திருவா௭ர்கள்
க.பொன்னன் ஆகியோரைச் சாரும்:

மொரீசியஸ்

வானொலியில்

ஆங்கிலம்,

பிரஞ்சு

கிறியோல், இந்தி, தமிழ் தெலுங்கு மராத்தி, உருது, குஜராத்தி,
..மாண்டரின்
ப்படுகின்றன.

ஆகிய பத்து மொழிகளில் நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்ப
“அதிகாலை
ஐந்து . மணிக்கே ஒலிபரப்பு

தொடங்குகிறது. ஐந்து
மணியிலிருந்து ஏழு மணிவரை
இந்துஸ் தானி மொழி நிகழ்ச்சிகளும், ஏழு மணியிலிருந்து பிற்பகல்
இரண்டரை மணிவரை ஐரோப்பிய நிகழ்ச்சிகளும், இரண்டரை
மணியிலிருத்து மாலை ஆறு மணிவரை
மீண்டும் இந்துஸ்தானி
நிகழ்ச்சிகளும். ஒலிபரப்பாஇன்றன.. மாலை ஆறு மணியிலிருந்து
இரவ பதினொரு மணிவரை ஐரோப்பிய நிகழ்ச்சிகள் இடச்
பெறுகின்றன...
- முதலாவது

௮:

அலை.

இந்நிகழ்ச்சிகளிடையே

வறிசையில்

ஒலிபரப்பாகும்

தமிழ் நிகழ்ச்சிகளும் அவ்வப்போது

: ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன. தினந்தோறும் காலையில் ஒரு
தமிழ்ப் பாடலும் 'செவ்வாய்க் இழமையன்று இரண்டு பாடல்களும்
ஒலிபரப்பாகின்றன.

இவற்றைத்.

தவிர;

செவ்வாய்க்

இழமை

மாலையிலே | நாலேகால் மணியிலிருந்து
ஐந்தேகால் மணி
வரைக்கும், வியாழக் இழுமைகளில் பிற்பகல் இரண்டரை
மணி
-பிலிருந்து முன்று மணி வரைக்கும் ஞாயிற்றுக் இழமைகளில்
பிற்பகல் மூன், நரை
நிகழ்ச்சிகள்

மணியிலிருந்து நான்கு மணி வரைக்கும் தமிழ்

' ஒலிபரப்புச்

செய்யப்படுகின்றன.

இரண்டாவது

அலை வரிசையில் தினந்தோறும் காலை ஆறரை” மணியிலிருந்து
ஏழு.பணி வரைக்கும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்ஒவிபரப்பாகின்றன.
கிட்டத் தட்ட வாரத்துககு ஆறு மணிநேரம் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்
மொரீசியஸ் ரல
இடம் பெறுகின்றன. Sage sr nib

ஏதாவதொரு

தமிழ் நிகழ்ச்சி ஒலிப்பரப்பப் படுவது

குறிப்பிடத்தக்க;தாகும். தவிரவும், தமிழர் தருநாள்களில் சிறப்பு
aoe இடம் ன டல =
: தமிழ்ப் புத்தாண்டுத்

3

C5758
-ஒளிபரப்பிற்கென
: eae நேரம்

25 விழுக்காட்டு நேரமே இத்வெமொழி
ஒதுக்க. 'செய்யப்பட்டிருந்தது.
மீதி
75
ல ம apie
os aa
ச
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குறியீடாக
விளங்கும் மொழியை
மொறீசியஸ
தமழறரகள
இப்போது இழந்து
விடுவார்களேயானால் மீண்டுமொருமுறை
தமிழை உயிர்ப்பிக்க இயலாமற்
போகும். தமிழ்மொழி மேலே

- குறிப்பிட்ட துறைகளில் மட்டுமின்றிப் பிற- துறைகளிலும்

வளர்ந்தோங்க மொறீசியஸ் அரசு எல்லா வகைகளிலும் துணை
நிற்கிறது. பல இன மக்கள் தம் மொழியையும் பண்பாட்டையும்
இழந்த. ஓஒரினமாக ஒரே பண்பாட்டினராக-ஒரு மொழி பேசும்
“மக்களாகக்

காலப்போக்கில்

உடையதன்று
அவ்வினத்திற்கே

வளரவேண்டும்.

என்ற

கொள்கை

மொரீசியஸ்
அரசு.
ஒவ்வொரு
இனமும்
உரிய
பண்பாட்டோடும்
மொழியோடும்

பழக்கவழக்கங்களோடும்,

சமய

நோக்கங்களோடும் குனித்து ஒரு

பன்மைப் பண்பாட்டுச் சமுதாயத்தின்

அங்கத்தினராக உயர்ந்து

மொரீசியஸ் நாட்டின் தேசிய ஒருமைப்பாட்டைக் காக்கவேண்டும்
என்பதே

மொரீசியஸ்

அரசின்

அரசியல்

கொள்கையாகும்.

இச்

சாதகமான குழ்நிலையைப் பயன்படுத்தித் தமிழர்கள் முன்னேற
வேண்டும். இதற்குச் செய்தப் பரவல் தொடர்புச் சாதனங்களில்
ஒவ்வொரு
௨ளக்குவிப்பது
மொழிப், பயன்பாட்டை
தமிழ்
மொரீசியரின் கடமை.

=

டின் ராத் பயன்பாடு
Greases பரவல் a தாடர்பு சா னவ
என்ற இப்பகுதியை முடிப்பதற்கு முன் மூன்று முக்கியமான

கருத்துகளை இங்கே கூற வேண்டும். முதலாவதாக மொரீசியஸ்
பரவல் தொடர்புச் ட
செய்திப்
மொழிக் |. கொள்கை
தேசிய

பின்ப 'ற்றப்பட்டுவரும் சிறப்பினைக்
சாதனங்களில் அப்படியே
மொழியாகவும், பள்ளிகளிலும்
. குறிப்பிடலாம். ஆங்கிலம் தேசிய
_ விளங்குவதால்
கல்லூறிகளிலும் பயிற்று. (மொழியாகவும் :
"கூடுதலான: ஒலி, ஒளி பறப்பு நேரம். வழங்கப்பட்டுள்ளது.
் -பிரஞ்சமொழி இன் றுவரை மொரீசியஸ் பண்பாட்டு மொழியாகக்

(Cultural language) கருதப்பட்டு. வருவதால் இம்

படத

ட ப

ர

ou

பங்கே pips

் (பயன்பாடு.

See

ர

பெறுவது.
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் மூன்றாவதாக 'ழைமொழிகளின் மீட்டெழுச்சியில். வானொ
லிக்கும் ௦'தாலைக்காட்௫ிக்கும் பெரும் பங்கு. உண்டு. ழை. நாடுகளி ்

_ லிருந்து

மொறீசியசுக்குக் குடியேறிய

நலிவடைந்த

இந்தியர்.

முதலான பிற நாட்டு. மக்களின் மொழிகள் மறக்கப்பட்டு வந்த
காலக் கட்டத்தில். வானொலியும், aதாலைக்காட்சியும் அவ DD DS

. உயிர் கொடுத்து வளர்த்தன. தத்தம் தாய் நாடுகளோடு தொடர்பி
one துக் கொள்ள இயலாத. அளவுக்குப் பொருளாதார வசதியற், ற.
் - மொழிகள்
் "வானொலி
மூலமாகவும்

தொலைக்காட்சியின் "மூலமாகவும் மொரீசியல்' yor (ஜென்மம் ;
எடுத்தன ores pT மிகையில்லை. ஏரளவிற்குச். செவியும். நாவும்
இழந்து வந்த

- ஆரம்பித்தது

மொழிகள்

மீண்டும். புத்துயிர் பெற்று

வானொலியில்

மட்டுமே.

every

தமிழைப்.

ட் பொறுத்தவரையில் தமிழிசையைக் கேட்கவும், நாடகங்களைக் 2
கண்டு களிக்கவும் இச்சாதனங்கள் - வழி
செய்தன. இதன்
க
வ
தமிழின் மீது. புதிதாகப் பற்று வளர ஆரம்பித்தது

என்று

கூடக்

கூறலாம். இது : மட்டுமல்லாமல்.

தமிழில்.

மறுமலர்ச்சிகான.. காலம் கனிந்து வந்த. நேரத்தில் இச் செய்திப்
பரவல் தொடர்புச்! சாதனங்கள் மறைமுகமாக ஆற்றிய பணி
நன்றியுடன்

நினைவு கூரத் தக்கது...

மட்டுமின்றி.
ல் ்்

4

Epes தமிழ்

எல்லாக்!
;

ழை

மொழிக்கு

(மொழிகளுக்கும் ee
bet:

பத்திரிகைகள் _.
ee - பத்திரிகைகள். ‘atid

செய்தப்பறவல்

தொடரப்?

-

:
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என்றசெய்தித்தாள்களில் ஆங்கிலம்,பிரஞ்சு ஆய மொழிகளோடு
தமிழும்

மூன்றாவது

மொழியாக

இன்று

பயன்படு த்

ம.

வருவறைது.
- கழைமொழிகளுள்
பத்திரிகைகளில்

இந்தி

மொழிக்கு

பயன்படுத்தப்பட்டு

வந்த

அடுத்தாற்போல்
மொழி

தமிழாகும்.

1867 ஆம் அண்டுகுன் 20 ஆம் நாளன்று முதன் முதலாகத் தமிழ்க்

கட்டுரையொன்று

லெ.

.

மொரீசியனில்

வெளியான து.

. அச்சமயத்தில் போர்ட்.
லூயியில்.. செல்வாக்குப்
பெற்றிருந்த
தமிழ்நாட்டு வர்த்தகர்களின் விளம்பரங்களும் லெ மொரீசியனில்

வெளியிடப்பட்டு

வந்தன.

தமிழின்

ஆட்சி

பத்திரினை-அில்

தொடக்கம் பெற்றது இவ்வாறே.

லெ. மொரீசியனைப் போலவே
செய்தித்தாள்களில்
கட்டுரைகளும்

சில பிரஞ்- மற்றும் ஆங்கிலச்

அவ்வப்போ து

தமிழில் விளம்பரங்களும்

வெளிவந்தனவேயன் றி

நாம்

முன்னர்க்

குறிப்பிட்டது போல மூழுவதுமாகத் குமிழிலேயே செய்தித்தாள்
எதுவும் தோன்றவில்லை. இதற்கு. -முக்கயெக்காரணம் தமிழிலே
.செய்தித்தாள்கள
படிப்போர்
அதிகமாக இல்லை. இருந்த

:
HO) SIT ட்டு அவ்வப்போது துமிழில்
போதி gud, Ge மொறீசியன் கால

செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிரு ந்தது இந்தி மொழியைத் தவிர
வேறெந்த இந்திய மொழிக்கும் இல்லாத பெருமை என்பது
குறிப்பிடத்தக்க து. 7865 இல் தொடங்கப்பட்ட ~The Mercantile

Advertiser, 19177 இல் தொடங்கப்பட்ட “Mimic !Trumpeter’,
1945 Qa வெளியான “தமிழ்க் - கல்விக் கழகம்) 1947 இல்
@averflusrres Tamil Voice, 1948இல் வெளியான “7115117701. 796 7
LEcleireur « . போன்ற
1
-இல் (வெளிவந்த, Peacock,

) பிரஞ்சு மற்றும்

-ஆங்கலப். பத்திரிகைகளில், தமிழ்ச்செய்இிகளும் விளம்பரங்களும்
சில அவ்வப்போது
வெளிவந்துள்ளன. - இப்பத்திரிகைகளுள்

தோன்றி மறைந்தன. - இதற்கு இப்பத்திரிகைகளில் கட்டத்தட்ட
க்காடு

மி] ற்

ல

ப இடம் பெற்றதும் ஒரு. க்

.
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இதற்கு
அவர்களால்
தமிழ் படிக்க முடியாததும் ஒரு காரணம்”
:
se
=
என்று குறிப்பிடுகிறார்.
தங்கணமுததுவின் கருத்து முற்றிலும் ஏற்றுக் கொள்ளக்
கூடியதே.
இன்று தமிழர் பற்றிய செய்திகளையும்
தமிழ்க்
கட்டுரைகளையும்

சக்திவேல் ஆகிய

தமிழ்மொழியில்

வெளியிட்டுவரும்

ஒளி

இரு பத்திரிகைகளும் பிரஞ்சு மொழியிலேயே

வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவ்வப்போது ஆங்கிலத்திலும்
செய்திகளும் கட்டுரைகளும் -இடம் பெறுகின்றன. இவை தவிற,
பிரஞ்சு

மொழியில்

வெளியாகும்

பத்திரிகைகள்

காம்

அதிகம்

விற்பனையாகின்றன.
-செய்திப்பரவல் கொடர்புச் சா கனஙகளில் தமிழ் மொழியின்
பயன்பாடு வானொலி, தொலைக்காட்சியைப் போன்று பத்திரி
கைகளில்

அவ்வளவு

சிறப்பாக

இல்லை.

வானொலி... தொலைக்

காட்சிச்
சாதனங்களில்
தமிழகத்தில்
பதிவு.
செய்யப்பட்ட
நிகழ்ச்சிகள் பயன்படுத்தப்படுவதால் மொரீசியஸ் தமிழர்களுக்கு
நிகழ்ச்சித் -தயாறிப்பில். அதிகம் பொறுப்பில்லை.
ஆனால்
பத்திரிகைகளைப்
பொறுத்தவரையில் .
செய்திகளையும்
கட்டுரைகளையும் மொரீசியஸ் தமிழர்களே அன்றாடம் எழுதித்தர

- வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆனால் அந்த அளவுக்குத் தமிழில்
படிப்பறிவுமிக்கவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு.

திரைப்படங்கள்
..

தற்காலச்
செய்திப்பரவல் : தொடர்புச் சாதனங்களில்
ஒரே. நேரத்தில். கவர்ந்திழுக்கும் சா.தனம்
மக்களை
அதிகமான:
திரைப்படம்

Le

ஆடு நம். அதன்.

கவர்ச்சியும்,

செய்திப்

பரவலில்

மக்களோடு நேரிடையாகத் தொடர்பு. ஏற்படுத்திக் கொள்கிற
eee தொடர்புச்சா,தனத்திற்கு
poe. வேறெந்த.
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கிடைக்கின்றன.
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படங்களை

இறக்குமதி.

செய்கின்ற மொரீசியஸ் விற்பனையாளர்களுக்கும்
தயாறிப்பாளர்களுக்கும் இடையே சுமுகமான உறவு
படத்
இந்துப்

உள்ளது. இத்தகைய நிலை மொரீசியஸ் தமிழர்களுக்கும் தமிழகத்

திரைப்படத் தயாறிப்பாளர்களுக்குமிடையே இல்லை. அவர்கள்
கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற
பணத்தையே குறிக்கோளாகக்
முன்னணி இயக்குநரும்
தமிழகத்தின்
து.
உள்ள
பரவலாக
கருத்து
ஒவ்வொன்றுக்கும்
படம்'
தம்
ஒருவர்
படத்தயாரிப்பாளருமான
பெரிய
இவ்வளவு
கேட்டாராம்.
ரூபாய்
முப்பத்தையாயிரம்

வரவேற்பில்லாத.

வியாபார

எவருமில்லை.

திரையிடுவதற்குரிய -: - ஆர்வலர்

நோக்கில்

படங்களைத்

தமிழ்ப்

கொடுத்துத்

தொகையைக்

நிலையில்

தமிழர்.

ஈடுபட்டு

கவனம்

செலுத்தி

எத்தனைத் திரைப்படங்களை வாங்க இய லும்?

தமிழக

அரசு

இத்துறையில் சிறிது

உதவலாம் என்இ நார் தங்கணமுத்து. பொதுவான திரைப்படங்கள்
மொரிீசியசில்
மட்டுமின்றித். தமிழகச் செய்திப்படங்களையும்
வேண்டும்.
அளிக்க
திரையிடப்படும் வாயப்பைத் தமிழக அரசு

இத்தரைப்படங்களை
செலவில்
பல்வேறு

இந்தியத் தூதரகம் மூலம் குறைவான

அனுப்பலாம். இந்த. ஏற்பாட்டின் மூலம் நாட்டின்
பகுதிகளிலும் பரந்து வாழும் தமிழ் மக்களின் கலை,

கலாச்சாரம் பற்றிய பிரச்சாரம் வலுவடைய நல்ல வாய்ப்பு உண்டு

- என்று கருதுஇிதார் தங்கணமுத்து:
'பொதுமேடைகளும் நாடகங்களும்

.... பொதுமேடைகளும் நாடகங்களும் கூடச் செய்திப் பரவல்...

ய மாற்றத்திலும்
“தொடர்புச் சாதனங்களே. ஒவ்வொரு சமு.தாகாலங்க
ளிலும் பிற
இவற்றின் பங்கு "அளவிடற்கரியது.

"சமூக

தேர்தல்

அறசியல் பிரச்சினைகளின் போதும்

பொதுமக்களும்

அரசரும் இவற்றைப் பயன்படுத்துகன்றனர். unis

- விடுதலைக்கு முன்னர்ப் பொதுமேடைசளில்

,அமைதியான.
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பயன்படுத்தப்பட்டு

வந்தது. .

இக்கூத்துக்களை நடத்தி வந்தார்.

எழுத்து

வடிவம்

பெறாமல்

வாத்தியார்”

எனபபடுபவர்

இக்கலை தப்பாடல்கள்

- இன்று

அழிந்து

எதுவும்

போயின.

தோட்டப்புறங்களில் வாழும் வயது முதிர்ந்த தமிழர்களுள் சிலர்
இக்கதைப்பாடல்களுள்
சிலவற்றை
இன்றும்
நினைவில்
வைத்துள்ளனர். கூத்துகள் அழிந்து வந்த காலத்தில் தமிழ்
நாடகங்கள்
சில மேடையேநின.
இம்மேடை
நாடகங்களில்

எழுத்துத் தமிழ் இடம் பெற்றிருந்தது. இத் தமிழ் நாடகங்களைக்
குறித்து விரிவாகப் பிற்பகுஇயில் பார்ப்போம். —
.. மொரீசியஸ் முன்னேறிவரும் நாடு. பல. இனத்தவற், பல.
மொழியினர் இங்கு -வாழ்ந்து வருகின்றனர். பல மொழிகளைப்
பேசும் ஒரு பன்மைப் பண்பாட்டுச் சமுதாய 'த்தில் செய்திப் பரவல்
தொடர்புச்சா கனங்கள் செய்யவேண்டிய
் பத்திரிகைகள்,

வானொலி.

பணிகளை

௦ .தாலைக்காட்௪

மொரீசியஸ்

திரைப்படங்கள்,

பொதுமேடைகள் ஆயெவை
செவ்வனே
செய்து வருகின்றன.
பல்வேறு
இனத்தவர்களிடையே
சுமுகமான உறவை
வளர்ப்
பதற்கும், மொழியின் பாற்பட்ட மனப்பாங்குகளைச் செம்மைப்
படுத்துவதற்கும் இச்சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வரு ன்றன.

இவ ற்றுள் திரைப்படங்களின் பங்கும் சாதனையும் மிகக்குறைவே
எனலாம். . முன்னே.நிவரும் . நாடுகளில்
பொதுவாகத் திரைப்
படங்களின் பங்கு இவ்வகையில் கு றவேயாகும். ஏனெனில்,
-மொரீசியசில் திரையிடப்படும் திரைப்படங்கள் அனைத்துமே பிற
நாடுகளில்
தயாறிக்கப்படுவனவாகும்.
மொரீசியஸ்
சமூகப்

பிரச்சினைகளையோர,

பொரு:ரா.தாற

நிலையையே,

SIT Aud

பிரச்சினைகளையோ மக்கள் முன்வைக்கும் திரைப்படங்கள் இங்கு
இல்லை. எனவே, ் முன்னேறிவரும் பிற. நாடுகளில். திரைப்படம்
_ ஆற்றல் மிக்க செய்திப்பரவல் டு தாடர்புச்சா,தனமாகவிளங்குவது

போன்று இங்கு த் இகழவில்லை எனலாம்.
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ட்ட with which he is bese
Ordinance, 1945.
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acquired - The Courts

ட். ‘shall be lawful for the Governor to appoint such
numberof | persons as may be necessary possessing acompetent —
knowledge. of the Chinese, Hindi, Hindustani, Gujarati, Tamil

or Telegu languages, whose duty if shall be to interpret where
necessary the oral proceedings before the Supreme Courtiinto
English and to translate any documents submitted to the court
or forming part oftherecordof any case from அலத
into English - The Courts Ordinance, 1945.

2

4 Whenever iin any proceeding before the Sipe
Courton the civil side or the Master or the Judgein Bankruptcy,
a witness speaks

in a language which is well known to both

plaintiff and defendant as the case may be, the Judges, Law
Officers of the Crown, the Master of the Judge in Bankruptcy —
and the Counsel engaged in the case, the examination of such

witness or person may take place i in such language andit shall
not be necessary to translate the deposition or answers in
English, except when the depositions or answers are given in’

Creole and such depositions OI answers so given must be taken
down by. the Registrar or other Officer : the Court A 76).-—
The Courts Ordinance, $4650
4. இ,து குறித்து 1970-ஆம் ஆண்டு மொரிசியஸ். ஒலி. Z
இறுவனச் சட்டத்தில் GO. 'தனிவாக எடுத்துரைக் i
ஒளிபரப்பு
er ae
சாகர கட oe
Ss
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10. . கனகரத்தினம். (1980).
ae “தமிழ்ப் படங்களைவிட இந்திப். படங்கள்:விலை.மிக
மலிவாகக் கிடைக்கின்றன. என்பதே உண்மைநிலை.

-பட,த்தை

இத்திப்

இறக்குமதி !செய்பவர்களுக்கும் இந்இப்ஃ-படத்

தயாறிப்பாளர்களுக்கும் இடையே கமுக்கமான ஒப்பந்தங்கள்
ஏதாவது

இருக்கலாம்

சொல்வதற்கான

என

நினைக்கறேன். இப்படிச்

ர

ண

சான்றுகள்

எதுவும்

என்னிடம்
இல்லை.
ஆனால் இப்படி. ஒப்பந்தங்கள்
"இருக்கலாம். ( தமிழர்களுக்கு
இப்படியான. - வாய்ப்புகள்
2 எதுவுமில்லை.
aa தமிழகப் படத் தண்டை
தகன பணத்தையே
குறிக்கோளாகக் கொண்டவர்கள். மேலும்மேலும்: பணக்

_ தையே சேர்க்க அசைப்படுவார்கள். இது பொதுவான மனித
சுபாவம். சந்தர்ப்பம் கடைக்கும்போது நான் இது பற்றியும்
தமிழகத்தில் பேசுவேன். தமிழகக் கல்வி. அமைச்சரைச்

சந்திக்கும் போது

விரிவாக இது... பற்றிப்

தமிழ்நாடு பற்றிய

செய்திப்

பேசுவதோடு

படங்களை -மொரிசியசுக்கு

அஜப்பித் தருமாறும் வேண்டுவேன். அவை தமிழில் மட்டுமே

- இருக்க வேண்டும். இதை அவர் நேரடியாகக்கூட எமக்குத்
தரத் தேவையில்லை. வழமையான. வழியில் -. அதாவது

,தமிழக.த்திலிருந்து
மொரீசியசிலுள்ள

டெல்திக்கு
இந்தியத்

அனுப்பி

அங்கிருந்து

தூதரகத்துக்கு
-- அனுப்பி

வைப்பின் மொரீசியஸ் வாழும் தமிழர்கள்: இதனைப்:பார்க்க

வாய்ப்புண்டு. மொறிசியசில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தில்
நடமாடும் திரைப்பட வாகனம் ஒன்று உண்டு. இதன் “மூலம்

. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரந்துவாழும் தமிழர்கள்
_ மத்தியில் - தமிழ்ப் 'பாடசர்லைகளில்கூ- தமிழக : மக்களின்:
-

கலை

கலாச்சாரம்

பற்றிய. 'பிரச்சாரம்: செய்ய

நல்ல.

்

. வாய்ப்புண்டு. இது தமிழ்க அரசுக்கும். "இலகுவான, திட்டம்.”
ட ஏனெனில் தூ.தரகப்பொ இகளை செலவு எதுவுட

.... எப்பகுதக்கும். அனுப்பக்.

... கனகரத்தினம் (1980).

(1)

கூடிய . சலுகைகள்”

D6

வ

ண்டு

ல்

ண

- தமிம்மொயங்இழப்பும் தககவைத்தலம்

கண்பட

தமிழை

50

விழுக்காட்டினருள்ளும்
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எத்தனை பேர்

(domain) களிலும்.

பயன்படுத்துகின்றனர்
என்பது
ஐயப்பாட்டி ற்கு உரியதாக :
உள்ளது. இவ் ஐயப்பாட்டிற்குக் காரணம் எந்த: மொரீசியஸ்
தமிழரோடு
பேசினாலும் அவர் தமிழ்
தெரியாதவராகக்.

காணப்படுவதுதான். இது

மொறீசியசில் தமிழர் யாருக்குமே,

தமிழ்மொழி.

என்ற

தூண்டலாம்.

தெரியாது
ஆனால்,

ஒரு

முடிவுக்கு

மொழியின்

எளிதாக

வரத்

பயன்பாட்டைக் குறித்த.

மேலோட்டமான இக் கணிப்பு. தவறானதாகும்.
Cue Buse தமிழ்மொழிச் சூழலை அணுகி ஆராயும்போ து.
முக்கியமான
: இரு
நிலைகளைக் காணமுடிகிறது. ஒன்று;
ஒருமொழியாளரறாகக்
குடியேறிய தமிழர்களிடமிருந்து மிழ்
இழந்து போனமை. இரண்டு, சில மொழியாட்சிப் பகுதிகளில்
இன்றுவரை

50

விழுக்காட்டினரால்

தமிழ்

போற்றப்பட்டு

வருவது. இந்த மொழியாட்சப் பகுதிகளுள் குடும்பத்தில் ஒரள
வுக்கு வீட்டு மொழியாக
இம்மொழி இராமப்புறத் தமிழர்
களிடையே
வாழ்ந்து வருகிறது. இருந்தாலும், இவர்கள் பேசும்
போது கிறியோல்.
மொழிக்கு: மாறும் தன்மை அதிகமாகக்
காணப்படுகிறது. '
ஒருவரையொருவர்
சந்திக்கும்பொழுது
'வணக்கம்? என்று கூறி உரையாடலை ஆரம்பிக்கின்றனர். ஆனால் .
தொடர்ந்து தமிழில் உரையாடுவதில்லை. அதேதேரத்தில் கல்வி,

தொடர்புச் சாதனங்கள் .ஆயெ
சமயம், செய்திப் பரவல்
மொழியாட்சிப் பகுதிகளில் தமிழ் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இம்மொழிச் குழலில் தமிழை 4 மூதாதையர் மொழி: என்று மட்டும்
- இருத்திப்
மனத்தில்
50: -விழுக்காட்டினரை
"குறிப்பிடும்
பார்க்கும்போது ஒருகட்டத்தில். ஓரள:

க்கு முழுவதுமாக ( On

லகர க்

சல
ஆ:

்

்
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எண்ணமும் குடியேற்ற அரசின் குறிக்கோளும் வேறாக இருந்தன.
வேண்டிய
மொரறீசியசில் தங்க
எனவே, . நிரந்தரமாக
கட்டாயத்துக்குத் தமிழர்கள் உள்ளாயினர். இந்திலையிலே தான்

பிற இனத்தவரோடு கருத்துப் பறிமாற்றம் கருஇக் கறியோல்
பேசிப் பழக

மொழியைப்

ஆக

ஆரம்பித்தனர்.

ஒரளவுக்கு

தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒருமொழியாளர்
முதலாவது
களாக-தமிழ் மட்டுமே தெரிந்தவர்களாக இருக்க இரண்டாவது

தலைமுறையினர்

அறியோலும்

தமிழும்

தெறிந்த

இரு

நிலையில்
இவ்விருமொழிய
மாறினர்.
மொழியாளர்களாக
கஇறியோல் ஒரு தொடர்பு மொழியாக (001120 language) fas
குறைந்த பயன்பாட்டுடன் வழங்கி வந்த து.

தொடர்ந்து மூன்றாவது தலைமுறையினரும் இருமொழியா
றாக
இருந்தனர். ஆனால், இவர்கள் மொழிப்பயன்பாட்.டில்
இறரியோல் முழு ஆதிக்கம்
செலுத்தியது.
வீட்டில் மட்டும்
அவ்வப்போது தமிழைப்
பயன்படுத்தி வந்தனர். ஐரோப்பியர்
களுக்கும்
ஆப்ரோ : : மொரீசியர்களுக்குமிடையே
தொடர்பு
மொழியாக இருந்த வந்த கிறியோல் இந்திய ஒப்பந்தக்கூலிகள்
மற்றும் சீனர்கள் வரவால் தொடர்பு மொழிக்கு மேலாக வளர
ஆரம்பித்தது: இக்காலகட்டத்தில்தான். வீட்டுப்
பயன்பாட்
டனவில்
கருங்கிய
பல
தாய்மொழிகள்
மொழி
இழப்பின்
ஆரம்பக்கட்டத்திற்கு அடியெடுத்து வைத்தன.
அதேகமாக
தாய்மொழித்

நான்காவது
தமிழை

தலைமுறையினர்

-இழந்தவர்களானார்கள்..
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முற்றிலும்
மொறிீசியசில்

ஆண்டுகளில் குடும்பம் போன்ற

முக்யமான

மொழி

ஆட்சிப்பகுதிகளில்

மறைந்தது.

மீண்டும் கிறியோல்

தமிழ்ப் பயன்பாடு

மட்டுமே

தெறிந்த

ஒரு

மொழியாளராகப் பெரும்பாலான. "தமிழர் மாறினர்... இச்சமயத்
தல்

போர்ட்லூயி: நகரத்தில். crease

ஈடுபட்டிருந்த.

பல

‘
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os எ...
மாறித் தாய்மொழியை இழந்த நிலையை ட். மேலே காட்டப்பட்டுள்ள நான்கு படிநிலைகள் விளக்குகின்றன.
மொரீசியசில் தமிழ்மொழி இழப்பு இப் படி. நிலைகளில் இவ்வாறே
நடைபெற்றிருக்க வேண்டும்
என்பதை
௨௭௫க்க முடிகிறது.
ஒவ்வொரு.
படிநிலையிலும் இத்தகைய மாற்றம் நிகழப் பல
காரணக்கூறுகள் இருந்திருக்க oe

‘

தமிழ்மொழி. இழப்பிற்கான காரணிகள்
ஒரு.

மொழி

பயன்பாட்டிலிருந்து இழந்து

பேசப்படுவோரால்

தக்க

வைத்துக்

- 'போவதற்கும்,

கொள்ளப்படுவதற்கும்,

மொழிமாறல் நடைபெ றுவதற்கும் பல காரணக்கூ றுகள் உள்ளன.

ரோட்னிமோக் (Rodney

என்ற

அமெரிக்கச் சமுதாய

மொழியியல் அநிஞர் பிஜி தீவில் வாழும்

Moag)

தமிழர்களின் மொழிப்

பயன்பாட்டிலிருந்து தமிழ் இழப்பு ஏற்பட்டதற்கான

காரணக்

கூறுகளைத் தம் கட்டுரையொன்றில் விளக்குகிறார்”.
கேரள
மாநிலத்தில் குடியேறியுள்ள
சில மொழிச். சிறுபான்மையினர்
குத்தும் தாய்மொழிகளைத் "தக்க வைத்துக் கொண்டு வெளியுலகப்
பயன்பாட்டிற்காக
மலையாள
மொழியைப்
பேசிவருகின்ற.

- இருமொழியப்

ர

பேராசிரியர் சுப்பிரமணியம் தும்

கட்டுரையில் கூறுகிறார்” - கொங்கணி

'குடும்பிகள்; திருவனந்தபுரம்

மொழியைப் பேசுகின்ற

புறநகர்ப் பகுதிகளில் வாழ்ந்து

வருகின்றனர். ஏறத்தாழ முந்நூறு.

ஆண்டுகளுக்கு முன் அவல்

இடிப்பதற்காகத் இருவிதாங்கூர். அரசரால்
வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் இக்குடும்பிகளாவர்;
போதைய

'கேரளத்திற்கு
இவர்களது தற்

எண்ணிக்கை . 300. இருவனந்தபுரம் நகரத்திலிருந்து. 10

என்ற
கிலோ மீட்டர் தொலைவிலுள்ள ஒருவாதில் கோட்டா
மொழிச்
- இடத்தில் இவர்கள் சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள். மற்தொரு
இருவனந்தபுரம் நகரிலுள்ள -கரமனையில்.
சிறுபான்மையினர்

வாழும் தெலுங்குச் செட்டியார்கள். இவர்களைத் தவிற. திருவி
வாழ்ந்துவரும்
தாங்கூரின் மத்திய பகுதியிலும் eo

தமிழ் வேளாளர்- மரட னரும்

- இருவனந்தபுரத்திலும்
gree

ட

குறிப்பிடத்” "தக்கவர்கள்.

லப்புழையிலும்
ee போல்.

... வாழ்ந்துவரும்
ட
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மக்கள்

தொகைக்

6037

காரணிகள்

gmressr (Haugen) ஒரு மொழியை

இழந்து போகாதவாறு”

தக்கவைத்துக்.
மக்கள்தொகை

கொள்வதற்கும் அம்மொழியைப்
பேசுகின்ற
அளவுக்குமிடையே. தொடர்பு இருப்பதாகக்
கூறுகிறார். ஒரு மொழியைப் பேசுகின் ற மக்களின் எண்ணிக்கை:
பெரும்பான்மையாக
இருக்கும்.
பட்சத்தில் மொழி
இழப்பு
அசாதாரணம் என்பது இவரது கருத்து. ஆனால் இம்மக்கள்
இருக்க
தொகை மொத்தத் தொகையில் எத்தனை விழுக்காடு
வேண்டும் என்பதை : ஹாகன் அறுதியிட்டுக் கூறவில்லை. ஒருசில :

அயல்நாடுகளில்

குடியேறிய தமிழர்களைப்

பொறுத்தமட்டில்

ஹாசனின் இக்கருத்து தவறுடையதாக உள்ளது. 1920 ஆம் ஆண்டு

குடியேற்றமுறை

ஒழிக்கப்பட்ட

.பிஜிதீவில்

போது

குடியேறிய...

தமிழர்களின் எண்ணிக்கை மொத்த இந்திய மக்கள்தொகையில்
் விழுக்காட்டுக்கு மேல் ஆகும், பொதுவாகப் ' பத்து
பத்து
விழுக்காட்டுக்கு மேலாக வாழும் ஒரு மொழி இனத் .தவறரிடையே
மொழி இழப்பு நடக்க வாய்ப்பில்லை என ஹாகன் கருதுகிறார்.

ஆனால் அன்று பிஜிதீவில். தமிழை ,த் தாய்மொழியாகப் பேசுவோர்
எவருமே இல்லை எனக் கூ .றலாம் என்று மோக் கு ிப்பிடுகநார்”.
பிஜி தமிழர்களிடையே தமிழ்மொழிக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மொழி.
இழப்பு. அளவுக்கு மொழீசியஸ் தமிழர்களிடையே ஏ 'ந்படவில்லை.

என்பது

இங்குக்

எண்ணிக்கையில்

குறிப்பிடத்தகுந்தது.
(65,754)

35,646

மொத்தத் தமிழர்

பேர் தமிழை,

அன்றாடம்

பேசப் பயன்படுத்துகின் றனர் என மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு
அறிக்கை கூறுகிறது. ஆனால், நடைமுறையில் தமிழ்

மொழியின்

பயன்பாடு மிக: 'அறுகியே. காணப்படுகிற, து. முழுவதுமாக

இழப்பு .

நடைபெற்ற்று

விடவில்லை

என் நாலும்

மொழி

கணிசமான

அளவுக்கு இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்பதில் இருவேறு கருத்து
இருக்க முடியாது... ஆகவே. மொரீசியசில் வாழும் இந்தியர்
தமிழராக
-விழுக்காட்டினர்
தொகையில் . . . குதிப்பிட்ட

இருந்கபோதிலும மொழி இழப்பு... ஏற்பட்டுள்ளது: மக்கள்

2

‘

. தமிழ்மொழி இழப்பும் தக்கவைத்தலும

ae சேர்ந்தவர்களும், ஒரோ

Guan Ronee

905

பேசுகின்றவர்களும்

ஒரே

_ இடத்தில் வாழ்வது நிருவாக முறைக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும்

என்று...

கருதினர்.

எனவே.

நாடு

முழுவதிலுமுள்ள

ஜி டே .காட்டங்களுக்கு இவர்கள் பிரித்து. அனுப்பப்பட்டனர். இதன்
ef விளைவாக குறைந்த அளவு மொழிபரிமாற்றம் நடைபெறக்கூடப்.

போதுமான தமிழர் எண்ணிக்கை பெரும்பாலான:
தோட்டப்
புறங்களில் இல்லை. தோட்டங்களும் அதிகமான தூர
இடை

வெளியில் இருந்தன. ஒரு கிராமத்திலிருந்து மற்றொரு. கராமத்

இற்கோ அல்லது நகரத்திற்கோ செல்ல இந்தியத் தோட்டத்

தொழிலாளர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இந்தப் பகுதியைச்
சேர்ந்தவர்
என்று காட்டும். வகையில் ஒவ்வொரு தோட்டத்
தொழிலாளியும் வில்லை
கட்டுப்பாடுகள்

x

அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது.

இதுபற்றி விரிவாகக் குடியேற்ற
. குறைந்த

நடைபெறக்கூடத் தடையாக

வரலாற்றில்
அளவு

இருந்தன.

பார்த்தோம். இக்
மொழிபறிமாற்றம்

-.

இத்நிலையிலும்

முதல்

இரண்டு தலைமுறைகளில் தமிழர்கள் தமிழைத் தக்கவைத்துக்
தமிழ்
இருப்பினும், பிற காரணிகளால்
கொண்டனர்.
a
மொழிப்பய ன்பாட்டிலிருந்து மெதுவாக: மறைந்து
es
அக் தடுக்க

- ஆரம்பத்தில் போஜ்புரிகளுக்கு
கல
எண்ணிக்கையில் க்
பல கிராமத் தோட்டப்புறங்களில்
வாழ்ந்து
வந்தனர். இக் காலத்தில் இப்பகுதிகளில் சிறுபான்மையினராக
்

தமிழர்களும் தத்தம்
போஜ்புறிகளும்:
வந்த. பேசி
‘ வாழ்ந்து
மொழிகளிலேயே
முறையே போஜ்புறியையும் தமிழையும்

ட்

காத்துவந்தனர்... இச்சமயத்தில் தமிழர்கள் போஜ்புறிகளையும் ட ல்
Gor
ஐரோப்பியத்
ளயும் காட்டிலும்
் ஆப்பிறிக்கர்

_மதிப்பி. க்க

டல்
ல தமிழையும்

ட்

தோட்டங்களில்

இருந்தனர். ட

Curso

ss

:
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வழக்காடு
ண்ட
பிரஞ்சு மொழி இருந்து வந்தது.
காலப்போக்கில் இத்தகு இகளை ஆங்கிலமொழி பெற்றது. இன்று
ஆங்கிலம்

அரசியலமைப்பு

பிரகடனப்படுத்தப்

நீதியாக

ஆட்சிமொழி

எனப்

பட்டிருந்தாலும் இம்மொழிக்கு இணையான

அரசியல் அந்தஸ்து பிரஞ்சு மொழிக்கும் இன்று இருந்து வருகிறது.
குறிப்பாகக்

'கல்விமுறையிலும்: (€40021401ம1 ஐ51271) நீதிமன்றங்

"களிலும். 'பிரஞ்சுமொழி ஆட்சி செலுத்தி வருகிறது. இன்றைய.

மொரீசியஸ் — மொழிச்
'சூழமைவில்
ஆங்கைத்தை முழு
ஆட்சிமொழி
06016. official - - language) என்று . கூறினால் .
் பிரஞ்சுமொழியைச்' “சரிநிகர். ஆட்சிமொழி
(co-equal official"
language) எனக் கூறலாம்.
இந்திய மொழிகள். விடு, தலைக்குப். பின்னர் மொரீசியஸ் கல்விக்.
கொள்கையில். இடம். பெற்றதன் மூலம் அறசியல் தகுதி பெற்றன.
விடுதலைக்கு முன்னர். 1870 Ba ஆண்டு. மொரீசியஸ் மக்கள்

“தொகையில்

மூன்றில். ஒரு. பங்ெராக.

இந்தியர்கள் வாழ்ந்து

வந்திருந்தாலும் எந்த. இந்திய மொழியும் - அரசியலமைப்பில் இடம்பெறவில்லை. 190 9. ஆம் ஆண்டு. அமைக்கப்பட்ட இராயல் ட
நாட்டவஹாக.
- வேற்று
இ ந்தியர்களை
கூட
கமிஷன்
வரலாற்றில்
...
அற்சியல்
.
மொரீசியஸ்.
த
ட அன்னியப்படுத்தியன
காணமுடிகிறது ee- ஆக விடுதலைக்குப் பின்னரே இந்திய

மொழிக

ளும் இந்தியர்களைப்போல் அரசியல். தகுதி பெற்றன.

6௪.
த ara மொரீசியகன் - மக்கள்தொகையில் இந்தியர்கள்
ஆட்சி.
மொழியும்.
இந்திய
விழுக்காட்டினராவர். இருந்தும், எந்த
.... மொழியாகவோ அல்லது சறிநிகர் ஆட்சிமொழியாகவோ அரசியல்
முடியவில்லை. ; பெரும்பான்மையோர்
அடைய
் அங்கீகாரம்

பேசுகின்ற மொழி, பொதுவாக ஆட்சிமொழித் தகுதியைப் பெறும்
குறைந்த
ஆனால்
மொழியியலாளர்.
என்பர்: சமுதாய
பேசும் . - ஆங்கிலம்... A
விழுக்காட்டினறே
அங்கோரம்
மொழியாக

- விடுதலை அடைத்த ஒருட

Renta,
பெ

ஆ ்
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ஒரு

'தாய்மொழித். , தமிழை “முற்றிலுமாக இழந்தனர். ஆக

குடியேற்ற நாட்டில் மேலாதிக்கம் செலுத்தி வரும் ஒரு மொழியின்

-குடியேறும் சிறுபான்மையினறின் மொழி
- நெருக்க த்திலிருந்து
மொழி
போவதும்
, வழக்கழிந்து
காப்பாற் றப்படுவதும்
. வரலாற்றில் காணப்படுகின்ற சா. தாரண நிகழ்ச்சிகளாகும்.

1853 ஆம் ஆண்டி

மொரீசியசில் இந்தியர் குடியேற்றம்

லிருந்து ௦ தாடங்கயைது. சென்னைத் துறைமுகம் வழியாகத் தமிழர்
கள் மொரீசயசுக்குக் குட்யேறியபோது ஐரோப்பியப் பண்பாடும்
* மொழிகளும் மொரீசியஸ் சமுதாயத்தில் செல்வாக்குடன் நிலை
பெற்றிருந்தன. இவ 'ந்றைத் தவிர ஆப்ரோ மொரீசியர்களிடையே
ஆப்பிறிக்கப் "பண்பாடும் இரியோல் மொழியும் செல்வாக்குப்
கிறியோல் . ஐரோப்பியர்களுக்கும் ஆப்பிறிக்
பெற்றிருந்தன.
வழக்கலிருந்தது: இவற்றைத்
கற்களுக்கும் - பொதுமொழியாக

பற்றியும்
மூறையில் தமிழைப் ிருத
"தவிர இந்திய மொழி என்றமொறீசிய
தனர்.
தெறிந்த
ர்கள்
தமிழர்களைப்

பற்றியும்

ு
இராமியத் வடஇந்தியற்கள் மொர்ீசியசுக்குக் "குடியேறுவதற்க
வழக்கில்
முன்னரே இந்தியமொழி என்ற நிலையில் தமிழ் இத்தீவில்

பிஜி
இருந்தது என்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. இருந்தால,ும்,
மாதிரிக்:
வில்... தமிழர்கள்

குடியேநியபோது

குழுவாக

இருந்ததுபோல

மேலும்,

மொரீசயசக்கு.

வடஇந்தியர்கள்

எம்மொழியினரும் - இல்லை.

இங்கு

இந்தியக்

குடியேற்றம்

ஒரே

ஆகிய
காலகட்டத்தில் "நடந்தது. சென்னை, கல்கத்தா, பம்பாய்

துறைமுகங்கள்

் வழியாக

- க

காலத்தில்

இக் குடியேற்றம்

நடந்ததால் இந்தியமொழி இனத்தவருள் யாருமே மற்றொரு
இந்திய மொழி இனத்தவருக்கு மாதிரிக் குழுவினராக இல்லை.
கள் குடியேதிய போது மொழியைப் பொறுத்தவரையில் .

இந்தியர்

அரியோல் மொழியே தீவின் மொழியாக வழக்கில் இருந்துவந்தது.

கடியேதிய இந்தியர்களிடையேயும் கருத்துப்பரிமாத்றத்திற்கென

ும்,
எல்லோறாளபறிமாற
வெகுவாக
இல்லாத நிலையும்
ஒரு பொதுமொழி திறியோல்.
கருத்துப்
பொதுவான
உணரப்பட்டது.

ந.த்திற்கு ஏற்றதாகக்.கருதப்பட்டது: எனவே, இறியோல் மொழி

“யின் அதிகமான நெருக்கபின்றி அம்மொழியைப் பறிமாறி
இந்தியர்கள்

அனைவருமே

a

தமிழ்மொழி இழப்பும் தக்கவைத்தலும்.
“ஆனால்,
மோகம்
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இன்று ஐரோப்பியப் பண்பாட்டின்மீது வளர்ந்துவரும்.
தமிழ் மீட்டெழுச்சிக்கும் வளற்ச்௫க்கும் sours

"இருந்து வருகின்றது என்பதில் இருவேறு கருத்து இருக்க முடியாது:
இருப்பினும்,
இவ்வாதிக்கத்தினாடேயும்' * தமிழ்ப் பண்பாடு
காக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பண்பாட்டு உணர்வுதான் குறைந்த.
பட்சம் தமிழ்மொழி உணர்வுக்கு
இன்றும்" அரணாக இருந்து
வருகிறது.
்
“தமிழரின் பண்பாட்டு உணர்வுக்கு எடுத்துக்காட்டாக
ஒன்றைக் கூறலாம். மொரீசியஸ் தமிழர் சமுதாயத்தில் கலப்புத்
தருமணம்

.

இன்று

வரை

பண்பாட்டு

அங்கோரம்

பெற்றதாகக்

கொள்ள முடியாது. அவ்வப்போது நடைபெறுகின்ற சில கலப்புத்
இருமணங்கள் ஏதோ. “தற்செயலாக விளைந்த நிகழ்ச்சிகளாகக்
- கருதப்படுகின் றன. மொழி

இழப்பி ற்கான. காரணிகளைப்

பற்றிக்.

குறிப்பிடும்போது இக்கலப்புத் திருமணத்தை ஒரு 'காரணியாகச். ்
Fp தாய மொழியிலார் கு றிப்பிடுவர்.” -மொரீயேசைப் பொறுத்த ்
்வரையில் தமிழ்மொழி இழப்பிற்கு. இ தனைக் : காரணமாகக்

, கொள்ளமுடியாது. பிஜி தமிழரின். நிலை. இதற்கு. -மூற்றிலும்
மாறானது. அங்குத் தமிழ்மொழி இழப்பி, DGE கலப்புத் இருமணங்
களும் மூக்கயெக் காரணமாகும். கடந்த: முப்பது ஆண்டுகளில் :
_ கலப்புத் இருமணங்கள் . குறிப்பிடத்தக்க. எண்ணிக்கை அளவில்
-.. உயர்ந்துள்ளது எனக் குறிப்பிடுகிறார் மோக்.. .மேய்ர் (சஜ) 1957
ல் -ஆம் ஆண்டு. இது தொடர்பாக ஆய்வு மே,ற்கொண்டபோது

- வடஇந்திய இந்துவுக்கும் தென்னிந்திய இந்துவுக்குமிடையே
ட கலப்புத் திருமணமே நடைபெறவில்லை. என்றும், "இதற்குமுக்கெத்.
வேறுபாடே. என்றும் கூறுகிறார்".
இருந்தது. மொழி
ம தடையாக
் “ஆனால், Guré 1970 ஆம் ஆண்டு. பிஜி தமிழர் பத்திய ஆய்வை .
் மேற்கொண்டபோது : கலப்புத். .. தருமணங்களைட்ட பொறுத்த
... மம்டில்:. குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம். - -விளைத்திருந்தது. எனக்.

oe es

ewe? முப்பது. Seren

தமிழ்மொழி இழப்பும் தக்கவைத்தலும்

மொரீசியஸ் வானொலியில் இடம்
இல்லாத நாளே
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பெறுகின்றன. தமிழ் நிகழ்ச்சி

இல்லை. விழாக் காலங்களில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

இடம் பெறுகின்றன. கல்வித்
துறையிலும் கழைமொழிகளுள்'
ஒன்றாக மேனிலை வகுப்பு வரை தமிழ் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆக

அன்றாடக்

குடும்பம் மற்றும் புறத்தே

கருத்துப் பரிமாற்ற

மொழியாகத் தமிழ் அதிகம் பயன்பாட்டில் இல்லையென்நாலும்
சமயம், கல்வி, செய்திப் பரவல் தொடர்புச் சா தனங்கள் ஆகிய
மொழியாட்சிப் பகு,5.திகளில் அன்றும் இன்றும் தமிழ் பயன்பாட்டில்
இருந்து வருகிறது... எனவே, மொரீசியசில் தமிழ்மொழி இழப்பு
என்பது: குடும்பம். போன்ற மொழி ஆட்சிப் பகு ,திகளில் மட்டுமே
இிகழ்ந்துவிட்ட ஒன்று எனலாம். இம்”மொழி ஆட்சிப் பகுஇகளில்
இன்று கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்காக என்னென்ன மொர்ழிகள்
எவ்வாறுஎங்கே
_யாறிடம்,
அவை
பேசப்படுகின்றன,
கேள்விகளாகும்.
பயன்படுத்தப்படுகன்றன என்பன பொருத்தமான

ஆக மக்கள் தொகை அரசியல், சமு.தாயம மற்றும் சமூதாய
மொழியியல்
இ STL FUT
கூறுகள் மொரீசியசில் தமிழ்மொழி
இழப்பிற்கு முக்கியக் காரணிகளாக இருந்தன எனலாம். இன்று
இம் மொழி இழப்பிற்கு உள்ள: :7 தமிழ்ச் சமுதாயம் கருத்துப்
பறிமாற்றத்திற்காக என்னென்ன மொழிகளை ஏற்றுள்ள; அவை:
யாரிடம், எங்கே எவ்வாறு:
பற்திப் பார்ப்போம்.

Uy ,த்தப்பட்டு வருகின்றன ௮ஏன்பன

தப்பத்

இன்று சரொமப்புறங்களில் வாழும் சில

தமிழ்

பேசப்பட்டு வருகிறது. வீட்டில் மட்டும் பேசப்பட்டு வரும் இத் .

தமிழில் ஏறாளமான கிறியோல் சொற்கள் கலந்துள்ளன. “ஒலிப்பு
அமைப்பிலும் கஇிரியோல்
முநையிலும், ஒரளவுக்கு இலக்கண

“மொழியின்

தாக்கம்

பேசுகன்றவர்கள்

காணப்படுகிறது:

பெரும்பாலும்

- டவர்களே. இவர்களிடமும்

பேசும்போது மிக

o

ன்றனர்... முந்திய.

மொழியைப்:

இறியோல் முதலிடம் வகிக்கிறது:

தமிழில் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது
இயல்பையும். தொடர்ந்து தமிழுக்கு

"இவர்களிடையே

இம்

எழுபது வயதுக்கு. -மேத்பட்

காணமுடிகறது.

இிறியோலுக்கு மாதிவிடும்.
மாறிவிடும் இயல்பையும்

தம்...

எளிதாகக் -இரியோல்

ல

குழந்தைகளிடம்

மொழிக்கு

மாதிவிடு

சேர்ந்த இவர்கள். தம்

தமிழ்மொழி இழப்பும் தக்கவைத்தலும்
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"குறிப்புகள்
1. Spolsky (197 8).

2. Moag (1987).
_ 3. Subramoniam (1977).
4. Haugen (1953)
5. At the end of indenture in 19 20, well over 10 percent of

Indian immigrants to Fijiwere native Tamil speakers. According
to Ferguson(196 2:11) thispercentage qualifies Tamil for major
" language status within the Indian community in Fiji. The present
generation of Fiji Indians, however contains virtually no native
speakers of Tamil. Moag (1977).

6. Subramoniam (1976).
_

_7. Keller (1968).

. 8. Moag (1979).
9. Out-migration became a significant factor for Tamils in
Fil as young people, sons and daughters of the original
indentured labourers, found it necessary to leave the towns or to
pursue the requisite upper primary and secondary education"
required for white collar jobs opening in government service, .
particularly in education. This brought these younger members
of the community into situations where they needed touse Hindi
or English in order to both manage their daily affairs and to carry

on and advance their professional lives. Moag க...
oe I 0. Throughout the period both the sons of immigrants and descendants ofslaves were virtually ignored politically. They had

no voice in the ordering of the affairs of the colony. In the words
of the Royal Commission of 1909 the Indians were considered

as ‘auiens” and ‘foreigners,. Thisstate of affairs perpetuated itself
throughout the century despite the fact that the Indians .

constituted from 1870 onwards, two-thirds of thepopulation ok

Raj Mathur
s. (1984).
Mauritiu
11. Kieffer (1977).

தமிழ்மொழி இழப்பும் தக்கவைத்தலும்
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46. kodi (Qe) ‘ted flag at a place of prayer’
47. mardevire, marde (gyn afro, மதுரை)

‘a tamil deity’. Ta.maturai viran ‘a male attendant of nearly
all the village godesses throughout the Tamil country /ie. -

astatueintemples. \ utehead 1921:25. According to one
legend the name belongs to “..... a soldier in the service of the

Naick King of Madura, some centuries ago’ who was deified
after his death (whitehead 19 21:11 3).
தமிழ்நாட்டில்

இன்றும்.

மருை க” என்போற்

இச்சொல்

பேச்சு

உளர்.

மிகுதியாகக்

வழ்க்கில்

படீக்காத

மதுறைமை:

பாமரர்

இடையே .

காணப்படுகிறது.

கிராமப்

(புறங்களில்'இவர்களின் காவல் தெய்வமாக ம துரைவீரன்
விளங்குகிறான். பேச்சு வழக்கில் மதுரை வீரனை 'மரூதை

வீ ren என்பர்.

48. ராப்பறா

(முனீஸ்வரன்)‘ a super natural being

associated with the tamarind tree. He is dressed inWhiteand

his feet never touch the ground. He bars the way. It is
necessary to pray him in order to be allowed to pass.
பிலிப்பேக்கர்,

இச்சொல்:

(pen

‘saint,

sage’

oe

சொல்லோடு
— தொடர்புடைய (தாகவே
அல்லது
தொடர்”
sumpramanye ‘six face god’ ers m சொ ல்ம்லாடு
யை .டயதாகவோ இருகக;அவண்டும் என்று ஐயு Borg.
minispres என்ற சொல் முனீஸ்வரன்” என்ற சொல்லே
யன்றி வேறன்று... mini என்பதை முனி
ஒன்பதோடு

ட 'தாடர்பு படுத் 5) pres என்பதை “ற்06' என்ற பொருளில்
வழங்கும்

றா

என்பதோடு

பிலிப்பேக்கர்

பொருத்திக்

காட்டுவது சறியன்று. ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லின் No 55S

வடிவம் (ஈர்(0)-ஜா69) 19765 என்பது பொருந்தும்
evil spirit; 3. (toot ball,
49. 121) (பிணம்) 7. 5001; 2.
cinema) fanatic.
பிலிப்பேக்கர் பிணம்” என்ற தமிழ்ச் சொல்லோடு இச்
சொல்லைப் பொரு, த்திக் காட்டுக நார். தமிழ்ச்சொற்
ee ஒலி கிரியோலில் மறையும்
களின் முதலில் வரும்
-

_
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தமிழ் இலக்கியங்கள்
இந்திய
வரலாற்றில்
பத்தொன்பதாம். * நூற்றாண்டு
இந்தியர்கள் பல்வேறு உலக நாடுகளில் ஒப்பந்தக் கூலிகளாகக்
குடியேறிய காலம் என்பார்கள் வரலாற்நாசிரியர்கள்.
அண்ரது
சென்றவர்களுள்

பெரும்பாலோர்.

அந்தந்தக் குடியே நற

நாடு

களிலேயே நிலையாகத் தங்கி அந்நாடுகளின் குடிமக்களாய் இன்று

- வாழ்ந்து

வருகின்றனர்.

மேலோட்டமான

வாழ்க்கை, ம்றையில்

நாடுகளின்

பாதிப்பு. காணப்பட்டா லும் இவ்விந்தி

யற்களின்

தாய்மொழிப்

பற்றும் இந்தியப் பண்பாட்டு ஈடுபாடும்

இன்றும்

வியந்து

குடியேற்ற

போற்றத்தக்கை.

இதற்கு விதிவிலக்கல்ல...

இந்தோ

மொரீசியர்கள்
்

பல பழைய காலணி நாடுகளில் இன்று கூட இந்திய மொழிகள்
பேசப்பட்டு வருகின்றன. அந்நாட்டு மொழிகளுக்கு இணையான.
அந்தஸ்தைச் சில மொழிகள் சில நாடுகளில்- “பெற்றுள்ளன.
இவ்விந்திய மொழிகளுள் தமிழ் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு. Gump
யாகும். தமிழர்கள் குடியேறிய நாடுகளாகக்
௧௬, ப்படுகின் ற
இலங்கை, மலேசியர, சிங்கப்பூர், தென்னாப்பிரிக்கா, மொரீசியஸ்.
ஆகிய நாடுகளில் தமிழுக்குக்
கல்வித்திட்டத்தி 6. இடம்
தரப்பட்டுள்ளது. இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் ஆட்சி. மொழி
ae ஒன்றாக த் தமிழ். அந்தகார. பெ (ந்றுள்ளது. இச் சிறப்புமிக்க ன்

ஆண்டுகளுக்கு

முற்பட்டது

பார்த்தோம்.

இவ்வரலாற்று.:

மறுப்பதற்கியலாது.

தமிழ் இலக்கியங்கள்

எனறு

631

முந்திய

பகுதிகளில்

உண்மையை

எவரும்

ஒப்பந்தக் கூலிமுறையின் அறிமுகத்திற்கு

வெகுகால முன்பே குடியேறிய இத் தமிழர்கள் கலைத்திறன்
படைத்தவர்களாக
இருந்தனர்.
எழுத்தறிவு
மிக்கவர்களாக
இருந்தனர். அக்காலத்தில் மொரீசியசில் வாழ்ந்துவந்த மலகாசி
அடிமைகளை

விட உயர்வாக

இவர்கள் மதிக்கப்பட்டார்கள்.

தில

வரலாற்றாசிரியாகள் இத்தமிழர்களையும் ஆப்பிரிக்க அடிமை,
களோடு அடிமைகளாகக் கருதினாலும் சமூக அந்தஸ்தில் இவர்கள்
உயர்ந்தவர்களாக மதிக்கப்பட்டார்கள் என்பது மறைக்க முடியாத
உண்மை. ஆப்பிறிக்க அடிமைகளுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை
இவர்களுக்கு இல்லை. அடிமைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்
பாடுகளும், விதிகளும் இவர்களுக்கு இல்லை. ஆயினும் தமிழர்கள்

அனைவரும்

இணைந்து, ஓர்.

கு ர

இனக்குழுவாக

வாழ்ந்த தாகக்

இத் தமிழர்கள் தீவில். ஆங்காங்குச் சிதறி

வா ழ்ந்தமை இத DES காரணமாக இரு ந்திருக்க வேண்டும். மேலும்

இனக்கலப்பால்
'இத்தமிழினம் ஓரளவுக்குத் தமிழ்ப்
படையும்.
மொடு யையும். இழந்திருக்க .. வேண்டும்
ஊ க்கலாம்.

ஒப்பந்தக்கூலி

தமிழினம்
2 நடந்தபோது
அடிச்சுவடுகளை। முதன்

pn muir & ழ்த்
|
தமிழர் குடியேற்றம்
வாழ்ந்ததன்
மொரீசியசில் வளமாக.

மூ தலில்

.78.30களில்.

தமிழர்களால் உணர முடிந்தது.
_ 1835ஆம்

பண்பாட்
என்றும்

காலடி.

வைத்த

்

ஆண்டிலிருந்து... அதிகமான.

- எண்ணிக்கையில்

பார்தே தாம்.
குடியேறினர். என்று.
வரை:
தொடக்கம்
.
இருபதாம் . நூற்றாண்டின்
"இருந்தாலும்
j 'இலக்கியம். எதுவும் தோன்றியதாகத் - “தெறியவில்லை. | Youre,
= தமிழர்கள்

மொரீசியசில்

"நாட்டுப்பு,றப்பாடல்களும்,
ட் தமிழகத்திலிருந்து. - கொண்டுவந்த
என்பதற்குச்- சில
- கதைகளும், .. கூத்துகளும் ்வழக்கலிருந்தன
a சான்றுகள்

- உள்ளன...

இக்காலத்தில்.

எழுத்திலக்கியங்கள்

"காமல் 'இருந்ததற்குப்ப பல. 'காரணங்களைக். eee.

்

எழுபதுகளிலும்

திருநாள்

எண்பதுகளிலும்

“தமிழ் இலக்கியங்கள் 637
அவ்வப்போது
வெளிவந்த.

மலர்களில். தமிழ்க் ் கட்டுறைகளும்

கவிதைகளும்

இடம்பெற்றன. 1980- -இல் “ உலகத் தமிழ்ப்: பண்பாட்டு இயக்கசம்”
மொறீசியசில் நடத்திய உலகத்தமிழ்ப் பண்பாட்டு
மாநாட்
பூன்போது.. வெளிக்கொணர்ந்த : மலறில் பல கட்டுரைகள் இடம்

பெற்றன...

தற்போது...

ஒளி; சக்திவேல்”

என்ற.

தமிழ்-

- பிரஞ்சு-ஆங்கெம்
மும்மொழி
'வாரஇதழ்களில்
தமிழ்க்
_ கவிதைகளும்
2
ee), - மிக
அரிதாக
வெளிவந்து
வக மந்த கனக,
்

தமிழ்: இலக்கியங்கள் லங்கு முன்
ஒப்பந்தக் - கூலிமுறையின் aoe தமிழகத்தில் பல்வேறு
ae பகுஇகளிலிருந்த,அ தமிழர்கள் குடியேறத் தொடங்கிய
18.34 ஆம்.
- ஆண்டிலிருந்து. 1520ஆம் ஆண்டு வரையிலான
காலப்பகுதி
-இவ்வரலாற்றுக் காலம் எனலாம். 7 85ஆம் ஆண்டே குமிழ்கள்
இத்தீவில் குடியேறினர்
என்பது மறுக்க முடியாத வரலாற்று
உண்மை. , என்றாலும் தமிழ் aoe
தோற்றம்
குறித்து
1834 91h

ஆண்டுவரை

இடைக்கவில்லை. : இலக்கியம்

எந்தவிதக்

கு றிப்பும்

உருவாகின்ற

தமக்குக்

அளவுக்கு

மக்கட்

தொகை கூடிய ஒரு சமுதாயமாக அன்று தமிழ்ச் சமூ, தாயம் இல்லை

என்பதை

இங்குக்

குறிப்பிட்டாக

வேண்டும்.

வெறும்

நூற்றுக்கணக்கில்
மட்டுமே. இருந்த தமிழரும். ஆங்காங்கே
. ததறுண்டு இனக்கலப்பால் இனக்குறியீடு
இழந்து... மொழிக் :
கலப்பால்

தமிழை

மறந்து

வாழ்ந்திருந்தனர்:

7844ஆம்.

ஆண்டுக்குப்... பின்னர் மொரீசியசில் குடியேநிய. -தமிழூர்கனின்
பின்புலமும் அவர்கள் எண்ணிக்கையுமே நமக்குத் தெரிந்த
உண்மைகள்.

7885ஆம் ஆண்டிலிருந்து சென்னைத்துறைமுகம் வழியாகத்
தமிழர்கள்... மொரீசியசல் குடியேறினர் என்று
பார்த்தோம். 2
அல்லவா? "இவர்கள். குடி. பெயர்வுக்கு -வறுமையோடு
எழுத்:
அகடம். அகத
இடித்தல் காரணியாக இருந்தது.
ல

்

தமிழ் இலக்கியங்கள் 639

குதவினர்க ளென்றே- வே
9நான் றுஞ் செய்வதற்கின்றிப் பாழாய்ப் போனர்தம்
பமக

சென்றே

எனக் "காய்ந்தாலும் தமிழர்களின் முன்னேற்றத்தில் இவர்களின்.
பங்கைக் குறைவாக மதிப்பிட்டுவிட முடியாது.

இச்சமயத்தில் ஒப்பந்தக்கூலி முறையின்கீழ்க் குடியேறிய
தமிழர்களும் தாய்மொழிக்கல்வியின் முக்கியத்துவதைத உணரவே

நூற்றாண்டின்

இருபதாம்.
சென்ற

முற்பகுதியில்

- தமிழநிஞர்களிடம்

இல

சிலர்.

தமிழகத்திலிருந்து"
தமிழ்

இலக்கியமும்

கட்டுரைகளும் படைக்க:
இலக்கணமும். கற்றுக் கவிதைகளும்
இராசரெத்தினம்
பிளெவித்ஸ்,
தெ
இதற்குமுன்
லாயினற்.
அரசியல்
டொ ரீசியர்களின்
இந்தோ
ஆகியோர்
முதலியார்
'விழிப்புணர்ச்சிக்காக எடுத்துக்கொண்ட முய ந்சகளும், மகாத்மா
் காந்தியின் வருகையும் பொதுவாகவே. இந்தி யர்கள் குத்தும்
“மொழிகளை வளர்க்க. வேண்டியதின் அவசியத்ை த உணர்த்தி
தொடங்கி இந்தியத்
யிருந்தன. அத்துடன் 1872ஆம் ஆண்டு
கருதிப்; பல்வேறு.
தொழிலாளர்களின் “நலன்.
தோட்டத்
"காலகட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டு வந்த விசாரணைக் குழுக்கள்

(Enquiry Commissions)215 @5 Su மொழிக்கல்விக்கும் இலக்கிய

வளர்ச்சிக்கும் சாதகமான கூத்நிலையை

அருவ்ப்ரு ந்தன.

ைகளும்
தமிழில் 1910களில் இலக்கிய நூல்களும் கட்டுர
்
சிக்குக
புணர்ச்
-விழிப்
இவ்விலக்கிய
தொடங்கின.
வெளிவரத்
ியகக்கு
- காரணமாக- இருந்தவர்கள் தமிழக த்திலிருந்து மொரீச
க்
மையாக
முதன்
ளுள்
- வந்திருந்த "தமிழறிஞர்கள் ஆவர். இவர்க
ட் என்பவராவார்.
குதிப்பிட தத்தத் துலிப்

satin
வெ

ect
.ப துளசிங்க

பார்.

நாயனார். Guonf Buse முதல்

மொர்சியஸ்

ன் இலக்மை. வரலாறு

தமிழ்க்

இவர்

தமிழ் இலக்கியங்கள் 645
. இருப்இிகரமாயில்லா - இருந்ததைப் பற்றி. வேறு நிர்வாகக்
கூட்டத்தினர்களைகத்

தெரிந்தெடுக்க

வேண்டுமென்று

அபிப்ராயங்கொள்ள அதன்படியே அ.வையாபுறிப்பிள்ளை சல-

- பெயர்களைக் குறித்துக்கொண்டு என்னைக் கந்தமாஸ் கனம்
குமாரசாமிப்பிள்ளை அவர்கள் கிரகத்துக் கழைத்துச் சென்று

அங்கு இதைப்பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருக்குங்கால் எவரும்
-ஆச்சரியப்படத்தக்க

விதமாய்

மூர்க்காவேஷம்

கொண்டு

என்னைப் பார்த்து. “இம்மாதிரியான மசரு . பயலிடத்தில்
- என்னாத்தைச் சொல்லலாம்? என்று வாய்கூசாம்ல் கூறினார்.

இவ்வித

மூர்க்காவேஷத்துக்கும்,

உபயோகித்த. துஷ்ட

Brae
உடனே அவரைத் தக்கபடி: தண்டிப்பத DGS
“கடவுள்
எனக்குப்
போதுமான
சக்தியைக்
கொடா
இருக்கவில்லை.
யாயினும்
அவ்வாறு : யான் - செய்யா.

திருந்ததற்குக் காரணம் அதற்குமுன் நாம் பாராட்டி வந்த
நேசத்தை

நினைத்தும்

அப்படிச் செய்வேனேயானால்

பிறர்

என்னைப்
பார்த்து . நகைப்பார்கள் . என்றெண்ணியும்
என்னைப்போல் பொறதுூாமையுள்ளவன் எங்கிருருப்பான் என்று

வீணாய்ப்
பினு
கொண்டிருக்கும்
அவருக்கு
-பொறாமையென்பது என்னிடத்தில் கொஞ்சம் போலிருக்கும்
இதோ
பாரும். என்று காட்டுவதற்கும் ஓன்றும் பேசாது

- மரமாய் நின்றேன். என்றாலூம். அச்சமயம் என்னுள் ஒர்வித
_. தணல் உண்டாகி அது வெளியில் பாய ஒரு வ்ழியும் காணாது
என்னிரு

செவிகளில்

தாக்க

அதனால்

சரியாய்

பதினான்கு

நாட்கள் வரையில் சுத்த செவிடனானேன்.....
நல

பட கல்மனத்தையும் உருகச் செய்யும் தேவார திருத்
தாண்டக
அருட்பாக்களில்
ஒன்றைச்
சக்தியில்லாதவன்
_ பாடுவானானால்
எள்ளளவேனும்
பிரயோசனப்படுமா?
அல்ல: அதுபோலவே : தான்
இப்போது
“அவசரகோலம்

அள்ளித்தெளி” என்பது

போல்.

இரண்டு

நாட்களுக்குள்

பிள்ளைகளுக்குக் க ற்பிப்பேனானால், அப்பிள்ளைகள் கருத்து
ணராததால், பாட்டைக் கேவலப்படுத்தி விடுவார்களென்று
பல உதாரணங்களை எடுத்துக் காட்டினேன். அதற்கவர்கள்
அப்படியானால்
பாடவேண்டாமென்றார்கள்.
எவ்விதத்

_ இலேனும் என் தங்களை யேற்றுக்கொள்ளும்படி பீடித்துப்
- பேசினேன்.
-சாகரம்போல்

அதற்கு.

Hae

நடித் தவரும்.

முன்னிலும்
ட

டா

.பொறுமை
நாயுடு

தமிழ் இலக்கியங்கள்
வீ. அருணாசல
வந்தார்

அரனடிகள்.

என்பதற்கு

இவர்

ஆதாரம்

மொரீசியசுக்கு

எதுவுமில்லை.
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எப்போது

இவரது

தலை

'மாணாக்கரான. வடிவேல் செல்லன் நாற்பதுகளில். எழுதிய
கவிதைகளிலிருந்தும். 1 935ஆம். ஆண்டில் இவர் வெளியிட்ட
“சக்குபாய்”

என்ற

மொழிபெயர்ப்பு

முப்பதுகள் வாக்கில்.
ஊிக்கலாம்.

நூல்

மொரீசியஸ்

வழிய:கவும்

வந்திருக்கலாம்.

இவர்

என

.

.
வீ. அருணாசல அரனடிகள் காரைக்கால் அக்கரை வட்ட தைதல்
சேர்ந்தவர்.
1956இல்
அக்கரைவட்டம் . Brea min”

என்றொரு சிறிய நூலை இவர் எழுதியுள்ளார். இந்நூலுக்கு
அக்கரறைவட்டம்

_ அவர்கள்.

வரகவி

இயற்றிக்

'சா.ஞானஸ்கந்த

கொடுத்த

- இவரைப்பற்றிய சிறப்பு
சேயனாகிய
அருணாசல
கீழ்வருமாறு:

ஸ்ரீலஸ்ரீ

குருக்கள்.

சாற்றுக்கவியிலிருந்து

தெரிய
"வருகிறது.
வீரப்பவேளின்
அரனடிகளைக் குறித்த - அக்கவிதை
:

;

பறிதிகுல திலகன் மகா பரம.ஞானப்....
பரமாம்ஸர் ௪ DEG சுவாமி சடன்

Bara முணர்ந்த சித்தர் இவ்ய வைப்பும் .
இனப்பலன் ஆருடம் ஆயுள் வேதம்
அரியை சரியா யோக மார்க்க நீதிக்
-இரமுடன் அனுஷ்டானம் பூர்வப் பண்பும்
'கறிமுகவன் உபாசனையும். சவிதா விலாசக்.
= காண்டோக்யன் ,தீட்சா காருண்ய னாமே.
ட.
சிறப்பென்னுங் காப்பியஞ். Garis து.
. காசினியோர் அனைவரையும். இன்பந் துய்க்கச் -

சருங்கச்சொல்லிஃவிளங்கவை; 1S 5 சொல்லின் செல்வன்

-. அருணாசல

| ரனடிகள் என்னும் அண்ணல்...

:

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1930-1950 வரை
..

இபருமானின்

பெற்றோர்

க்ளூனி
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மிட்லேண்ட்

“(பேரு ரிரிகாப) என்ற இடத்தில் குடியேறினர். பெருமாள் தம்

. குழந்தைக் காலத்தை இங்கேயே கழித்தார். இவரது இரண்டாவது

வயதில் தந்தையார் சுப்பராயன் மரணம் அடைந்தார். பெருமாள்
பள்னி வயதை எட்டியபோது தோட்டத் தொழிலாளர்களின்
Spin: தகள் கல்வி வசதி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஆங்கில
அரசால் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
ஐம்பதுகளிலும் அறுபதுகளிலும் ஹிக்கின்சன், பைரே. போன்ற
கவர்னர்களால் தாய் நில மொழிப் பள்ளிகள் நடத்தப்பட்டு அவை

தோல்வி கண்ட சமயம் அது. இவற்றை அடுத்து கணிதம், பிரஞ்சு .

் ஆங்கலைம்

ஆகிய

பாடங்களைப்

போதிக்கும்

பொது

ஆரம்பப் :

பள்ளிகள் உருவானபோ து. பெருமாளும் பள்ளியில் சேர்ந்து கல்வி
கற்றார். இவரது பதின்மூன்றாவது வயதில் அன்னையார் மரணம். அடைந்ததால்

கட்டாயமாகம்

பள்ளியை

விட்டு

நீங்கும்

நிலை

பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டது.
பின்னர்; பெருமாள் தன் மூத்த சகோதரரோடு போர்ட்
லூயயிக்குச் சென்றார்; அங்குத் தேநீர் கடை ஒன்று வைத்துச்
சகோதரர்கள் இருவரும் கடுனமாக உழைத்து வந்தனர் சில
நான்்களிலேயே
பெருமாளின் சகோதரர்
தேநீர்க்கடையை
- விற்றுவிட்டு: நீயூனியன் தவில் குடியே நினார். சகோ துரறின் பிரிவு
பெருமாளுக்கு வாழ்க்கையில் : தனித்துப் போராட
வேண்டிய
நிலையை ஏற்படுத்தியது. ஏழாவது வகுப்பு வரை கற்ற கல்வி
. அவருக்குக் கைகொடுத்தது. அச்சகமொன்நில் ஆங்கிலத்திலும்
_ பிரஞ்சுமொழியிலும் -. அச்சுக்கோர்ப்பவராகப். . _ பணியாற்றத்
தொடங்கினார். இப் பணி "பெருமாளின் ஆங்கில அறிவையும்.
பிரஞ்சமொழி அறிவையும் வளர்க்க உதவியது. இங்கு வளர்த்துக்
் கொண்ட முழுமையான பிரஞ்சமொழிஅறிவுதான் * “நாவெங்கார்”'
என்ற பிரஞ்சு . முழு நாவலைத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்.
பெருமாள் சுப்பராயனுக்குத் Se, நின்றது. .
இந்திக்.

தம். தாம்பொழியான:sf,
ள்

வளர்த்தும்.
களின்.

pith இலக்கியங்கள் 1930-1950 வரை 655.
பகுஇகளுக்கெல்லாம்

தமிழ்மொழியின் உயர்வுக்காகவும்

குமிழர் நலனுக்காகவும் சொற்பொழிவு ஆற்றினார். ஒரு சமயப்
பரப்புக் : குழு போல் அவர்
செயற்பட்டார்.
சுப்பராயனின்
ஆற்தொழுக்கான
இனிமையான . பேச்சு
தமிழ்
மக்களைக்
கவர்ந்தது.
ஆழ்ந்த தமிழ்ப் புலமை அனைவரையும். பிரமிக்கச்.
செய்தது. : நாளடைவில்
எல்லோராலும் . பண்டிதர்”
என்று
சுப்பராயன் அழைக்கப்பட்டார்.

பெருமாள் சுப்பராயன் ஆறிய

சமாஜத்தில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு

உடையவராக இருந்தார். மணிலால் டாக்டரின் தொடர்பினால்
ஆரிய சமாஜக் கோட்பாடுகளையும். கொள்கைகளையும் அவற்
நன்கறிந்து கொண்டார். உருவ வழிபாடு குழந்தைத் திருமணம்,
ஆண்.
மேலாதிக்கம்,
பெண்ணடிமை . சாதிக்
கொடுமை
எழுத்தறிவின்மை சமயத்தின் பெயரால் உருவான சமய த் தலைவர்
வழிபாடு
வெள்ளையறின்
பொருளாதாரச். - சுரண்டல், .
பொருளாதார ஏற்றத். தாழ்வு, மேலை நாட்டுப் ' படிப்பைப் :

, புறக்கணித்தல், மிதமிஞ்சிக் குடித்தல், சூது மற்றும்
களியாட்டங்களின்.

ஓ ற்றுமையின்மை

மீதான.

ஆகிய.

நூற்றாண்டின்

_ நாட்டுப்

அறசியலறிவின்மை முறைகேடான

வழிபாடு இந்தியரைச்
. ஓடுதல்.

நாட்டம்,

இதரக்

பற்நின்றை

சிறு தெய்வ

சுரண்டிச் செல்வம் சேர்த்து நாடுவிட்டு

இன்னோரன்ன

செயல்களால்

மூதற்.. காலாண்டுகளில்

மொரீசியஸ்

இருபதாம்

இந்தத்

சழ தரயம் தடுமாறிக் கொண்டிருந்தது.
- வறுமைக்கோட்டின் , : ர
பாலோரே

அன்றைய

; - இந்தியர்களுள்

- 'மொறீ சியின்

குடிமக்களாக

பெரும்
இருந்தனர்.

எனவே, - அக்காலத்தில் இந்தியப் பண்பாட்டில், 'ஊடுருவியிருந்த
எல்லாச் - சமூக. நலக்கேடுகளும்

மொரீசியஸ்

-தோட்டப்புறத்

- தொழிலாளர் சமுதாயத்திலும் பிரதிபலித்தன.
இவற்றை
- அழித்துப் புதியதொரு இந்தியச் சமூகத்தை உருவாக்குவதில் தெ
பிளெவித்ஸ், Buneg ene,

ee

அந்தக்...மணிலால்
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இந்நூலில்

go, .றவன்

இருவடியைப்

பர௫சிப்பாடும் ஒரு சில

் பாடல்களைத் . தவிர. பல பாடல்கள் அக்காலத் தமிழ்ச் சமூகத்தை
நம். முன்னே. படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றன... அக்காலத் தமிழ்ச்.
சமூகத்தைப் பற்றித். தெறிந்து. கொள்ள. வேண்டுமானால் இத்

தியானாபிமான
=

தங்களில் சில: பாடல்களைத் தவிர. வேறெந்த

eee இன்று இல்லை என்று கூடக் கூறலாம். நலிந்து போன
- ஒரு மக்கள் சமுதாயத்தை முன்னேற்றப்பாதையில் - அழைத்துச்
“ செல்ல நயந்தும் சனந்தும் சுப்பராயன் எடுத்த. முயற்சிகளின்
வெளிப்பாடுகள் இப்பாடல்கள் என் நால். மிகையில்லை.

இருபதாம்

நூற் றாண்டின் -

டி தாடக்கத்தில் . பொருள்

- சம்பாதிப்பது ஒன்ை றயே ( நோக்கமாகக் கொண்டு குடியே நிய பல.
3தமிழ். வணிகர்கள் வேண்டிய பொருள் ச சம்பா 'இத்ததும் தவை விட்டு
"ஓடிப்போன, கக் கண்டு சுப்பராயன் மனம் வெம்பியதுண்டு. தாம்
வாணிகம். செய்துவந்த. காலத்தில்
மிழ் மக்களுக்கு எல்லாம் .
செய்வோம். எனப் பொய்: வாக்களித்து தம். இனத்தின் மீதும்
"மொழியின் மீதும். 'நாட்டின்மீ தும் பற்று. 'இல்லாமல். நாடுவிட்டு

ஒடிய ஊனக்கண்ணற், தமிழின த்தைப்
_ என்று

-சாடுவதிலிருந்து

ELEC

_மட்டுமின்றிச் ....் - சமுதாயப்

குழியில் தள்ளி விட்டனர்
நல்ல

் பிரக் MGR

தாரு.

கவிஞராக

உடையவராகவும்,

'சீர்.திருத்தவாதியாகவும். னங்கினார் 6 ன்ப S அறிய முடிகிறது.
தமிழினத்தின்
்
பிழைப்பைச்
சுரண்டி.
ஈடுவிட்டோடிய கும்பலை
அவற். சாடும்போது

3 ae

எவ்விதத. உணர்வும், ௮ ற்றுப்போன, அக்காலத்

Cpa sm eu

ப்

வ. ர் அதல தப் பாடல்களில். காணலாம்...
வால

|
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போலவே செய்திடாதழுக்க ராகவும
பொல்லா ரென்றும் பேரும்- பெற்றே
புவிநடைகாணா விதியி தென்கிநோம்
புலம்பி யெல்லோரும்.

ஒன்றுபடுவோம்; தாய்மொழி மீது பற்று வைப்போம்; நம்மை
அன்பாய்க் காக்கும் மொரீசியஸ்மீது நாட்டுப் பற்றைவளர்ப்போம்;

விதியிது

என்று

காண்போம்

புலம்பாமல்

என

ஒரு

இப்பாடல்கள் மூலம்

மறுமலர்ச்சிச் சமுதாயம்
அறைகூவல் விடுக்கின் றார்

சுப்பராயன்.

தோட்டப்புறங்களில்
நேரங்களில்

மக்களைப்

கள்ளுண்டு

கடுமையான

வேலைக்குப்

நல்லோரைத்

BI DOS

பின் மாலை
தம்

மாதா

பெருந்தடி

கொண்டு.
அடித்துத்
துன்புறுத்திய
'மதியிலாத் தமிழர்களைக்கண்டு சுப்பராயன் மனம் வருந்திவார்.
இவையேதுமின்றி
ஈசனாகய
உமக்குத்
0 தாண்டு
புறிய
அருள்தாரும்.
என
அவர்
வேண்டும்
பாடல்
அக்காலத்
தோட்டப்பறச் சமுதாயக்சை 5ம் மனக்கண்முன் நிறுத்துகிறது.

மடமையினாற் பொல்லார்களை மிகத்தேடி

மாலைகள் தோறும் மகிழ்ந்துமே ஓடி
கடைகளி ற் கன்ளருந்தியே வசைப்பாட்
கயவனாகாச்

செய்யது புண்ணியங் கோடி

சோடா பிறராண்டியுடன் றோமையும் போற்றி
அகமுறச் செய்யு மென்று தொண்டையி லூற்றி
போடா

என்செய்வாயென நல்லோரைத் தூற்றி.

புலையனாகாது

சேர்ப்பாய் நற்கரை யேற்றி

மதியழிக்கும் பொல்லா மதுதனை யுண்டு
மாதா மனைவிமற்று முள்ளோரைக் கண்டு

சூதி.*கடித் இடாமற் பெருந்தடி கொண்டு _ஞுணவருள் தாரு முனக்குப்புரிய தொண்டு.

ae
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தல்லோர் பலர் தம் அனுபவத்தால் நாட்டிய நெறிகளை

ஏற்காமல் சாத்திரம் சொல்லித்
வளை. சாடுவதோடு அவர்
செய்கையினால்
தமிழ்மரபு
அழிவதைச்
சுட்டிக்காட்டும்.
சுப்பராயனின் &y
£ழ்வரும்பாடல் இவ்விருப தாம்நூற் iene Ds
கோட்பாட்டுக்குச் சவால் விடுவ ட் உள்ளது.

நல்லோர் பலர் மிக்கனுப வத்தால்
. நாட்டிய நெறியைக் கொள்ளாமலே

புல்லராய் நகைப்புறும் வினையில்

புகுந்திட்டனர் முன்பின் பாராமலே
நன்றிது தீதி தென்பவைகளை..

- நாளுமறிந்து மறியார்கள் போல்
த்தா லோரஞ் சொ ல்கின் றனர்:
- புண்யநீதியைத்
aC 2த ் இக்கால்மா.த்திரைப்போதின் ..அளவைக்காணும்
மார்க்க. மதையறியா இருந்தும்
சா £த்திரஞ். சொல்லி )த் இரிலன் றனர்
ட
eae
என்னன Cage Gm )நவில்லா. த நும்

ஈசனுக்குப்.பிச்சை.யென்றுரை.த்தே.
கள்ளமனத்தர் சுகமாகக்-காலங்_
கழிக்கின் றனர் பணம் பதித்தே

-மெய்திறைந்தநூலறியாது.
.

- மேதினியோரை
மயங்க

விட்டுப்...

“பொய் மந்திறத்களைக்காற்றிப்...
புறிகன் 'றனர்-பகல் திருட்டு -

a
es
lec
குலையும் தமிழ் மரபைப் பாருமே. ae

பிடியினுயர்ந்திடும்வழியைப்
் பற்றுதற்கே இனி கோருமே
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எல்லாரும்
உடையோர்

எல்லாமும்

பொருளிலா

பெற. வேண்டும்.
தம்மவர்க்குப்

எனவே,

பொருள்

ட

பொருள்
கல்வி

இல்லாததால் காசினியில் இழிவுற்றிருக்கன்ற நம் மக்களுக்குத்
தமிழ்ப் பாடசாலைகள் அமைத்து மானத்ை தக்: காரும் என்று
- பொருள் படைத்தோரை

வேண்டும் இப்பாடல் ஏற்றத்தாழ்வற்ற

சமத்துவச் சமுதாயத்தை உருவாக்கப் பெருமாள் சுப்பராயன்
மேற்கொண்டிருந்த முயற்சிகளுக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டாகும்.
மொறீசியஸ். GC .காட்டப்பு றத்
பம
(lp STUD - 2 isu
“பெருமாள் சுப்பராயன் பாடிய பாடல்கள் இன்னும் பல. இவ 'ற்றுள்
ஒரு சிலவே. இயானாபிமான &தங்களில்
இடம் பெற்றுள்ளன.
தமிழன்பனுக்கு ௮'நிவுரையாய் சுப்பராயன்,

... அன்பனே வாருமே அயராமல் நீயுமே
.
ஆனதன் மார்க்கத்தைப் பாருமே
முன்னோர்கள் யாருமே முக்திப் பெ 'றவென்றுமே

முடித்த கர்பங் கேட்டுத் தீருமே
காலையு மாலையு-மனங்களித்துக்
. கவனமாய் நீதிநூல் களைப்படித்து
'வேலையா முதலிதென மதித்து
வேறெதும் விட்டீசனைத் துதித்து- பாரும்
வாழ்ந்தோர்கள் மகிழ்ந்தே வானோர் போற் சிறந்ே த
- வையமுங் கொண்டாடப் கழித் 5
அறிஞ வதில்

ஆகாமல் த இக்கல்!

அஞ்ஞானி யா௫யே புவிமேல்

- குறியொன்று மறியா வீணர்களைக்

- குணமாய்த் தழுவியே யுன்னாட்களை

ne

- நெறிகாணா வாறழித் தவர்களை

... நீங்கா தேத்தியே துர்போதங்களை- நீ:
ச

தாய் ila sGer wees

கணக்கக்கா
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என்தினி யெங்கும்

பேசச் செய்யுமன்நோ?

அருமணியே/ பெல்விதனில் உலவிநின்ற்
- அஞ்சலையே மிகப் பெறிதும் தியாகத் தாளே!

மேழுமமங்களுடன் மற்றுமான விறிவு
பெருங்க லையிருந்த அவற்றுள் நீயோ
ஏதாகிலுமறியாய் னமுமிலாய் என்றாலும்

.

அருமைமிகும் இதயம் பெற்று
இ.தானவைப்புரிவோர் தம்மைக் காணில்

"தீரமுடன் BAS இடுதல் கடமை என்று
் ஆ தா ரஞ்சற் று மிலா. நம்மவர்க்கு
ட் காட்டி பகன்
= oe
நாடு தனில். ப ற்பலவாய்க்

பம்

ரர

நடந்தேறி னுமவையுள் தலையிடாது
வீடு தனில் வீ ற்நிருக்கும் பெண்ணானாலும்
eS -வேணடட்டும். தன்மநெறி காப்பதற்கு
ஆடவர்! போய் அழிவில்லா ஆன்மா பெ நே றன்
- ஆ (தலினால் அஞ்சுவ தன் எனவே வந்து

ட்டை

கிரையான மான். போல் வீழ்ந்து

வே seen pe

ஆருயிரைப் ட பலியிட்டாயே!

வல்லமையைப் பேசிதனம் வறுமையு DG நார்

- வயிற்றடித்து இிரமதை யுரிஞ்சகின்ற
புரட்டரையும் தம்மைத்தாமே
லல
- போற்றித்திரி வோர்களையுந் தூங்கிமிக்க

-

'அல்லலினால் வாட்டமுறும் இம்மண்மீது

. . அமைதியுற்றிருப்பதற் கோறிடங் காணாது
்நல்லோரின். "தாய்மைநிை றயுள்ளந்தன்னில்
> oe

தோடியமர்ந் Se

ம௦ண்ணுலகி லேதுகுறை செய்துவிட்டாய்.
- மாந்தருனை யிக்கதிக் Gee

குண்டுபட்டு 'நீமடி.ந்தாய் என்று கேட்டு

- கொடிதென் றேபலர் சொல்கின்றாரானா லும்

விண்ணுலகை நாடியதிற் சிறப்புற்றோங்கும்
தழைத்து
. வீரருனை தம்மின் ஒன்றறிந்
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பொய்மந்திரங்களைச் சாற்றிப்

புரிகின்றனர் பகல் திருட்டு

கொடியறிவர் செய்கையினால்

6. ஓயும் தமிழ் மரபைப் பாருமே
படி௰்௨ யர்ந்திடும் வழியைப்
பற்றுதற்கே இனி கோருமே
என்ற சுப்பராயனின் பாடலில் காணலாம்.

தெற்குமாகடலின் நடுவிலே
அதன்
'திறவுகோல்' என் று
அழைக்கப்படுகின்ற மொரீசியஸ் தவில் இந்து மாதர் அன்று பட்ட”
இன்னல்களைத்

தம்

'கரும்புத்

தோட்டத்திலே”

ப் பாடலில்

சித்தரித்துக் காட்டுகிதூர் மகாகவி.
கரும்புக் தோட்டத்திலே - அவர்
கால்களும் கைகளும் சேர்ந்து விழும்படி ்
வருந்து கன்றனரே?-

ஹிந்து

மாதர்தம் தெஃசு கொதித்துக் கொதித்துமெய்
ை சருங்கு கின்றனரே! _ அவார்
-. துன்பத்தை நீக்க வழியில்லையோ? ஒரு
மருந்திதற்கலையோ
- செக்கு

மாடுகள் போலுழைத் தேங்குகின் நூர், அந்தக்

(கரும்புத் தோட்டத்திலே)
பெண்ணென்று சொல்லிடிலோ
- ஒரு
பேயும் இரங்கும் என்பாற்; தய்வமே/ நினது ..
எண்ணம் இரங்காதோ?- அந்த
3
=
்
ஏழைகள் அங்கு சொறியுங் கண்ணீர்வெறாம்.. ட

மண்ணிற் கலந்திடுமோ?- தெற்கு.
மாகட _லுக்கு. நடுவினிலே

SDD

ne

றிக்

Sse

:

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1880-1950 வரை
கண்டோர் நகைக்க வாழ்க்கை புறியுங்
கவலை யற்றவென் சோதரரே
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்

புண்பட்டு மேதினங் கண்ணீர் விடும் நம
'பெண்மணிகளுக் கென்செய் கின்றீரே
. நினைந்து பாராதுமது
டட
சத
நேர்.த்தியாய் நீர்மணந்து கொண்டீர்
வினை பக
தனையறி யாதுபின்
மனைவியை 'யென்றுமேயேங்கவிட்டீர்

- அருமை யென்பதியா தென்றறியா
தவமானத்தினில் தோயவே

.

்

உருக்கமின்றி விட்டீர் தெருவில் சிறு பெண்களை .
உருண்டை ழு றுக்கு வடை வி ந்கவே
. இனிகள் போன்ற நமது பெண்கள்

கேவல மிலேச்சரோ டெந்தேரம்
களிப்புடனே 'பல்லை யிளித்துப் பெற்றோர்க்கது
- நளிவென விற்கின்றனர் பலகாரம் . வாழ்க்கை நடையைப் போதித்திடாமல்

வளமாயாப் பெண்களை
.

மணக்க விட்டீர்

பாழ்படக் கணவரைப் பேழ்மையுறச் செய்யா து

தாஉழ்வு ற். றன் று மழவே செய் துவிட்டீர்

நல்லோர் நமது நலத்தைக் கோரி
நவிலு நெறிதனையே .ற்நியே

. ,செல்வத்தையற் றொழிற் கல்வியு

oe

ண்ட

- எல்லோரு மகிழுவர் போற்றியே
கடம்்தடியன்பாய்க் கூ SG
கருதியே யேற்பீரேல்
ee
=,see

வட அமத கென் rien வாய்ந்திடும்

... சமுதாயச் சர்இருத்தம். “ஒன்றையே. தம்.
a கோளாகக்.

கொண்ஸ் ருந்தார்.
ந்தார்
சுப்பராயன்.6

;

:

tad ope.
g
பதான் தமிழ்ச்
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தமிழ்மொழிக்கு யார் பொ றுப்பாவார் என மனம் நொந்து எழுதிய

விமரிசனம் இந்நூல்.
அன்

நய

தமிழ்

இந்நூல்

மூலம் பெருமாள்

சுப்பராயன்

இலக்கியவுலகின் மற் நாரு பக்க ததை நமக்குக்

-வகாட்டுகி நார்.

“எந்தப்

பாஷையிலுங்

:

கல்வியை &

Caras ற்றவர்கள்

எண்ணிக்கையில்
அடங்காதவர்ளாயிருக்கின்றனற். என்றாலூம்
அவர்களெல்லோரும்
கவிஇயற்றும்!!
சக்தி
வாய்ந்தவர்
களாயிருப்பதைக்.

காணோம்.

ஒரு

இலரே... கவிஞர்களாய்

விளங்குவதைக் காண்கின்றோம். நந்தமிழ்த் தோன்றிய தென்.
தேசத்தில் 22,500,000' தமிழர்கள் இருக்கின்றர். அவர்களில்"

பெரும்பாலோர்.
ஆனபோதிலும்

தமிழைப்

படிப்பவர்களாயுமிருக்கன் Mey.

அவர்களில்

50,00 0ல்

ஒருவரேனுங்

காவியம்

் இயற்றும் புலமை
வாய்ந்தவராயில்லை. . இதற்குக்
காரணம்
என்னவென்றால்,
“கருவிலே
திருவில்லா தவர்கள்
கவிபாட
வல்லராகார்”என்று ஆன்றோர் கூறியிருப்பது போல், ஒருவனுக்குக்
கருவிலே இந்த அமிசம் அமையாதுபோனால் அவன் எவ்வளவு
முயற்சித்தாலும் கவியியற்றுவதற்கு ஒரு போதுஞ் சாத்தியப்பட
மாட்டான்.
என்பே த.
.கவியியற்றும்
விதிகளைக்
கற்றுக்
கொள்வ தற்குப். பலர் வெகு
ஆசையால்
ஆரம்பித்துப் பின்
கஷ்டமாய் இருக்கன் .றதென்று அஞ்சியோடிவிட்டார். இதற்குச்
enemas
. “காரிகை
கற்றுக்:
கவி
சொல்வதிலும்,

பேரிகையடித்துப்

பிழைப்பது

ஒன்றுண்டு

நன்று”

என்னும்

வாக்கியமும்

இவ்வாறிருக்க இம்மோரீஸில் சிலர் தமிழைத். தெளிவாய்க்
கற்றுக் கொள்ளாமல், இரண்டு மூன்று நூல்களைப் படித்து

அருத்தமுஞ் சுவையும் அறியுஞ் சக்தியில்லாதிருந்தும், மற்றவர்கள்
கவிபாடுவதைக்கண்டு

தானுந்தன்

பாவித்துக்

தானுமதுவாகப்
விரித்தாடுவது

* “கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்காழி

போல்” அருந்தமிழைக்

இவர்கள்
_அுணிந்துவிட்டனர்.
- குப்பைகளை. மாலை'யென்றும்
்

eee

ae

பொல்லாச்சிறகை

கொலை

செய்வதற்குத்

ஆபாசக்
சமயங்களில்
சமயா
'மங்களம்' என்றும் பிரசுரித்து

BORE

ம். ஆயினும்
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காரணமாயிருந்தனர் என்ற வெளிப்படையான
உண்மையைப்
பலரால்
ஜீரணிக்க
மூடியவில்லை.
பலவாறும்
பெருமாள்
சுப்பராயனை வசை பாடினர். இழிகுலக் தில் பிறந்தவர் என்றனர்
சிலர்; சிலர் தமிழறியா மூடர் என் றனர். இவற்றுக்கெல்லாம்
பதிலளிக்கும் வகையில் 7940ஆம் ஆண்டு
சனவரித் தங்கள்
25ஆம் நாள் எவர் பெயரையும் குறிப்பிடாமல் கவிதை யொன்ை றச்
சுப்பராயன் வெளியிட்டார். அக்கவிதையின் ஒருபகு இயில்,
சொல்லும் வகையறிந்து பாடுதல் நன்று

சுருதி முறையுடனே கூறுதல் நன்று

வெல்லும் வகையறிந்து கொள்ளுதல் நன்று
வீணான பட்டப்பேரை விட்டிடல் நன்று
அல்லும் பகலாய் நூலை யாய்வது நன்று

அல்லாமல் நற்குருவை யண்டுதல் நன்று

இல்லையென லொதுங்இயிருந்திடல் நன்று
ஈனப்புத்தியைக்காட்டா திருப்பதே நன்று
எனச் சாடினார்.

= Ges வெளியானதும் பலர் கொண்ட ஆவேசம் குறித்துச்
சப்பராயனே தம் நூலில்
றம று குறிப்பிடுகிறார்:
‘Qa .தக்கண்டதும் ர
oe
ae
ஆவேசம்
வந்துவிட்டது. இந்தப் பெருமாளை இனி விடமாட்டோம். நூறு
பாடல்களானாலும் பாடி. இவனையடக்க. வேண்டும். என்று,
பொறாமை
மிகுந்த வேசிகள் யாதுங்
காரணமில்லாமலே
அவர்களுக்காகாதவர்களைத்
தாறுமாதாய்
ஏசுவதுபோல்,
வடிவே லுபிள்ளையின் பெயரமைத்து நான்கு பிரசுரங்கள் (விடுத்து

அவைகளில்

கல்வி யென்பதை

விட்டு மனைவி,

மக்கள் rer mG)

விட்டார்கள்”.

.

Bent ee SF பெருமாள் சுப்பராயனின் மேலே ௯. நிய மூன்று.

நூல்களைப்

பற்றிய

இலக்கிய

-. பார்ப்போம்.- முதலாவதாக

ட் oo

மாலை.

ia

இலக்கண

- விமரிசனத்தைப்

வடி வேல்செல்வம்

ae ் டக்க

பிள்ளையின்

ரகம்

-

...... தமிழ் இலக்கியங்கள் 1930-1950 வரை 6“
அவையடக்கமா தலால் அதைச் சொல்லியே தரவேண்டுமென் நூ.
அப்பொழுது முன்னுக்குப்பின் முரண் (விரோதம்) படுவ_2 .
யிருக்கின்றது. முரண்படுவதால், இலக்கண விதிக்கு “மாறுகொள2
கூறல்” என்ைங் குற்றத்துற்கு உட்படுவதாயிருக்கின்றது.
இதன்
இரண்டாம்
அடியில்
“துலக்கமற”
யிருக்கின்றார். இது இரண்டு சொற்களால் ஆன
இதைப்பிறித்துக் காட்டுகின்றேன். “துலக்கம்
- அற -

என்று
கூறி
eee
துலக்கமற”:

“துலக்கம்' என்பதற்கு அருத்தம் : விளக்கம், தெளிவு, பளபளப்பு,
பிரகாசம் என்பதாம். 'அற” என்பதற்கு அருத்தம்: அறும்படி,
அற்றுப்போக என்பதாம். இதனால்: விளங்குவெ தன்ன? தாம்
இயற்றிய நூலானது பிரகாசமற்றுப் போகவேண்டும் என்பதே.
ஒருவர் இயற்றிய Eee பிரகாசமற்றுப்போக. வேண்டும் என்று
தாமே
சொல்வதற்குக்
காரணமென்னவென்தால்,
கருத்தறி
யாமலே அவ்வாறு சொல்லிவிட்டார் என்பதே. பின்னும் இதன்
- நான்காம் அடியில் "இலக்கலுயர்ந்து"' என்று கூறியிருக்கின் றார்.
"இதுவும் இரண்டு சொற்களால் ஆன... தொடராகும். . இதையம்
பிரித்துக்
காட்டுகின்றேன்.
இலக்கல் +
outs
=
இலக்கலுயர்ந்து' இலக்கல் என்பதற்கு அருத்தம்: பிரகாசித்தல்,
பிரகாசிப்பித்தல் என்பதாம். உயர்ந்து என்பதற்கு அருத்தம்:
உச்சமடைந்து, மேலாக நீண்டு என்பதாம். இங்கு இவருடைய
... நூலானது பிரகாசம் பெற்று மேலாக நீண்டு. இருக்க வேண்டும்
என்கின்றார். முதலில் பிரகாசம் அற்றுப்போகவேண்டும் என்று
. சொல்லி, பிறகு பிரகாசித்திருத்தல் வேண்டும். என்று கூறுவதால்,

டல
ee (விரோதம்) - பட்டு "இலக்கணத்தின்
மாறுகொளக் கூறல்” "என்னுங் குற்றத்திற்கு உட்ப்டுவதாம்:
இருக்கின்றது. இதுவுங் அனுக தடய பல feet
என்று
தெளிவாய்
த ப றது.

பல்ல
| Cure

பரக்க

லாடம் “தி் இலக்கியங்கள் 1930-1960 வரை 677,

இருக்கெதென்றே

'தொகையராவில்

சொல்லுவேன்.

“னந்தாய்மொழி”

ease

“இந்தத்

என்பதும், “னங்கடன்”

இருக்கவேண்டியதிருக்க
- என்பபதும் தன்னகரமாய்காட்டி விட்டார்.”
ee
ட்

அதை

அகத

.. சன்மார்க்க நீதி' என்ற
cite ஆறுமுகம் என்பவர்
வெளியிட்டிருந்த நூலில் பல பாடல்கள் பிற கவிஞர்கள் எழுதிய

; கவிதைத்
சுப்பராயன்
ee

தொகுப்புகளிலிருந்து-

எடுத்தாளப்பட்டிருந்ததைச்

கக்க. இந்நூலின்
a4
s

முதலாவது

பாடல்

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1930-1950 வரை
1911ஆம் ஆண்டில்

இம்மோரீஸில் இருந்த ஒரேவொரு

679
தமிழ்

அச்சுக்கூடத்தி ற்கனுப்பினார். அதையறிந்த வஞ்சகர்களில் சிலர்
அச்சுக்கூடத்தவர் இடத்திற்சென்று, தந்திரமாய்ப் பேசி, அதைப்
வெகு
என்பதுடன்
செய்துவிட்டார்கள்.
பிரசுரிக்காதபடி
்
மாயமாய்ப
யும்
பிரதிகளை
பிரயாசையோடு எழுஇக் கொடுத்த
போகும்படிச் செய்து விட்டார்கள். எனதாசான் என்ன செய்வார்?

மனமுடைந்து அவரது ஈனப்பெண் கும்மியில் பாடிய.
“வஞ்சகமுள்ள வுன்னெஞ்சோ கசுமால
மானதினா லேதுஞ் சாயாது
சஞ்சல மேயல்லாற் சுவாமியின் கருணை
சாரு மென்டுறண்ணாே த ஈனப்பெண்ணே”
AMUN SE Gr UOT EST.
இவ்வாறவார்களால்தான்
இம்மோரீஸில்
தமிழானது
பிரகாசிப்பதற்கில்லாமல்
மேன்மேலும்
சணதசையடைந்து
வருகின்றது. இவர்கள் :
“கற்றதூ௫. மின்றி கணக்காயர் பா டத்தாற்
பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திரம் - மற்றதனை
நல்லா நிடைபுக்கு நாணாது சொல்லித்தன்
புல்லறிவ காட்டி விடும்”
என்பதுபோல்.
தெரறிந்தவர்களிடத்தில்
யாதேனுங்
கற்றுக்
கொள்ளாமல், தாம் வாசிக்கும் நூல்களில் உள்ள ama Quits
களையும், தொடையகரா தியில் உள்ள எதுகைகளையு ம் பொறுக்
இக் கொண்டு, கருத்து அமைகிறதோ இல்லையோ என்பை தப்
சிந்தனையில்லா தவர்களாய், . - மனப்
கொஞ்சமேனுஞ்
பற்றிக்
போக்கின்படி சாரமற்,றவைகளை வரைந்து தள்ளுகின்றார்கள்.
- அதைத்
கொலை .... செய்கின் நார்கள்:
அருந்தமிழைக்
ஒரு கீதம். Bap pone.
தடுப்பதற்கெண்ணியே பொதுவாக

. அதற்கு “கல்லாத மாந்தருக்குக் கற்றுணர்ந்தார் "சொற் கூற்றம்”
: என்பதுபோல்,
கல்வியைவிட்டு

இவர்களுக்கு.

யவர்களுக்குக்
மே .ந்சொல்லி
தாறுமாறாயேசி
என்னைத்

ee

a

- கோபமூண்டு,
ese

BME

வரை தா683
ள் 1930-1950 வர்

தமிழ் இலக்கியங்க
யன் என்ற பெருமையு
வெளியிட்ட முதலாவது மொரீசி
னையே

சாரும்.

பெருமாள் சுப்பராயன் “றாவெங்காற்” பிரஞ்சு. _ நாவலைத்
தமிழில் மொழிபெயர்த்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் நாவல்
இலக்கியத்தின்
நிலயைச் சிறிது காண்போம். ஐரோப்பியர்

வருகையால் புத்திலக்கியங்கள் தமிழில் உருவாகக் கொண்டிருந்த
காலம்

அது:

அவற்றின்

முதல்

இலக்கிய

வடிவமாக

நாவல்

"இலக்கியம் தமிழகத்தில் வள௱ ஆரம்பித்தது. 7879 ஆம் ஆண்டு
_மாழுரம்... வேதநாயகம்... பிள்ளையின்.

சரித்திரம்”

தோன்றியது.

பெண்கல்வி,

'பிரதாப

முதலியார்

மூடப்பழக்க

வழக்கங்

களினால் விளையும் கேடு ஆகியவற்றையும்
பிள்ளையவர்கள்
இந்நாவலிலே படைத்த பாத்திரங்களின் மூலம்
இத்தறித்துக்
- காட்டுகிறூழ். 1896 இல் இராஜமையர் எழுதிய... 'சமலாம்பாள்
த்தம்" என்ற நாவலும் ஓரளவு பெண்கல்விக்கும் பெண்ணின்
- பெருமைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து . .. எழுதப்பட்டதாகும்.

' பொருந்தாமணம், குழந்தைக் திருமணம்,

oes

நிலவிய

பரத்தமை, ஆண் மேலாதிக்கம்.ஆகிய - கருத்துகளை மையமாகக்
கொண்டு இம்மாதிரியான பல நாவல்கள் இக்
ட
ல.
் வெளிவந்தன.
'இவை ... அக்காலத் தமிழ்ச்.
| , சமூகத்தைப்,
பிரதிபலித்தன.
தஞ்சாவூர், திருச்சி தென்னாற்காடு
ஆகிய
ட் மாவட்டப் பகுதிகளில் நிலவிய
இச் சமூகப்
பின்னணியி
a லிருத்து தான் ஒப்பந்தக்கூலி முறையின்கீழ் ,பின்தங்கயெ
வகுப்பி
_

ஊரும் வாணிக த்தின் பொருட்டுப் பொருளாதாரத்தில்

மேம்பட்ட

ர்
-.

வரும் ung யசுக்குக் குடி ௦பெயர்ந்திருந்தனர். எனவே. ஓரள .:
வுக்கு அன்றைய தமிழகச் சமுதாயச் குழலே மொரீசியசிலும்
் நிலவியதெனலாம். தமிழர்கள் குடியேறிய ஆரம்பக் காலத்தில்
|
இண்டாமையும் மூடப்பழக்கவழக்கங்களும், பொருளாதாரச் சுரண்.. ன

- eo

இங்கும் மலிந்திருந்தன ட
“eee கூறிய.

நாவல்களைத்.

குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து. மேலும். பல.

ட் தமிழ்.இலக்கியங்கள் 1930-1950 வரை 685
அவர் நூல்கள் வெளியிடப்பட்ட தென்னி 'ந்தியாவில் அவருக்குப். '
Le
இரசிகர்கள்
இருந்தனர். அவரது தமிழ்நடை
அழகை

நடையாகும்.

அவரது

வாசகர்கள்

மனத்தை

இனிய

தமிழ்ச் சொற்கள்

வெற்றி

கொள்ள.

ஏராளமான

உதவின”

என்று

“நாவெங்கார்” மொழிபெயர்ப்பைச் சிறப்பித்துக் கூறுகிறார்”.

பண்டிதர்
சுப்பராயன் கவிஞரும், ' இலக்கண.
இலக்கிய
விமரிசகரும் மட்டுமல்லர்; ஒரு சிறந்த நாடக ஆசிரியரும் ஆவார்.
'சதாரம்' என்ற இவரது நாடகம் அக்காலத்தில் எல்லோருடைய
பாராட்டையும் பெற்றது.
இந் நாடகத்தைப் போர்ட் லூயி
_ நகர்மன்ற

கவிஞர்.

ல் மேடையேற்றித்

என

தாமும் அதில் நடித்தார்.

அண்டப் தற்கு

மேலாகக்

ணவ

பத்த் திரிகையாசிறியர் எனப். பெருமாள் சுப்பராயன் எல்லோராலும்
அக்காலத்தில் அறியப்பட்டிருந்தார் எனலாம். 19 11-ஆம் ஆண்டு

இவருடைய குருவான துளசிங்க நாவலர் The Mimic Trumpeter’

என்ற தமிழ்- ஆங்கில இருமொழி வார இதழை ஆரம்பித்தார்.

அப்பத்திரிகைக்கு

அவரே.

ஆசிறியராகவும்

இருந்தார்.

சுப்ப

..நாயனின் . எழுத்தாற்றலைக் கண்டு வியந்து அவரைத் துணை ..
.. ஆசிரியராக ஆக்கிக் கொண்டார். சிலகாலம் நம்மு ரஹ
Times sre sez மேலாளறாகவும் இருந்தார். பின்னர் சுப்பராயன்.
- தாமாகவே அச்சுக்கூடம் ஒன்றை உருவாக்கி நிருவஇித்து வந்தார்.
_ தம் கருத்துகளைத் துணிவுடன் மக்கள் மத்தியிலே பரப்ப இதனைப்
பயன்படுத்திக் கொண்டார்.

தாழ்ந்துபோன

தமிழர் 'நலன்கருதப்

பல : துண்டு அறிக்கைகளை வெளியிட்ட வண்ணம் இருந்தார்.
இவ்வறிக்கைகளுள் சில அன்று பெறிய வர்த்தகர்களாக இருந்த சில
தமிழர்களைச்

FULT TUBES

சுப்பராயனின்

விமரிசனத்தைத்

எதிராகச் செயற்படத் தூண்டின்.”
தாங்கும்

Aner

'இவர்களுக்

கில்லாமல் இருத்தது. இதன் விளைவாகப் பல்வேறு வகைகளில்.
: தமக்கெதிராக
எதிர்ப்புகளையும் "இன்னல்களையும்.
அவர்
... சமாளிக்க. 'வேண்டியதிருந்தது. அஞ்சா தெஞ்சினராய்த் தமிழர் -

ee தமிழ்

ப்ட் மனத்திவிருத்திச * et

oe

்
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இடைப்பா தியிலேயே

சுப்பராயன் சகாப்தம் முடி.ந்துவிட்டதோ எனத் தோன்றுகிறது...

களை

திருமலைச்செட்டி, “சுப்பராயன் நன்றாக உயர்ந்த
கவிகை
எழுதக்கூடியவராக வளர்ந்திருக்கக்கூடும். ஆனால்
அந்

நாளில்

வாழ்ந்த

சமுதாயத்தைப்

பார்த்து

மனம்

சோர்கிநார்.

காழ்ப்பு, கசப்பு
ஏற்படுகிறது. ஒரு கவிஞனுக்கு வேண்டிய
மென்மையான உணர்ச்சிகள் நசுக்கப்படுகின்றன. இந்து
வாலிப

சங்கத்தாருக்கு ௮வர் எழுதிய கடிதம் ஒரு சாதாரணக் கடிதம்

அன்று. இருபத்தைந்து பக்கங்களாக ஒடுகிறது. படிக்கும்ப
ோது ஒரு
உருக்கமான
சிறுகதையைப் படிக்கும் உணர்வு ஏற்படுகிறது.
- சொல்ல வேண்டியதை அவ்வளவு தெளிவாகவும் நுணுக
்கமாகவும்
சொல்கிறார்.

இந்தத்

தி 'றனை

வேறுதிசையில் திருப்பியிருப் ட்

பாரேயானால் இன்று நாட்டீல் சிறுகதைகள் மல்கி இருந்த
ிருக்கும்”
- எனக்கூறுவதும் இங்கு
எடுத்துக்காட்டத்தக்கது. " பெருமாள்
சுப்பராயன் ஒரு கல்வியாளராகவும் விளங்க
ினார். அக்கால த்தில்

எல்லோரும் தமிழ்க்கல்வி பெறும் வாய்ப்பு மொரீசியசில் இல்லை
.
எழுத்ததிவில்லாத
மக்களுக்கு _ எழுத்தறிவு
*ஊட்டுவதும்
எழுத்தறிவின் மூலம்.மொழிப் ப 'ந்றை வளர்ப்பதும் பண்டி
தறின்
குறிக்கோள்களாக இருந்தன.
தமிழாமெத்தன் ருய்மொழியை -நாளும்
தகையாய்க்கற் பேனேகாணத் தன்ஞான வழியை

(தமிழ்)
அமிழ்து மிதற்குநிகர் ஆகாதென்றுரைத்தே

தமியேனேற் பேனினி சங்கையைக் கரைத்தே

(தமிழ்)
சொல்லுமிரு பாலார்க்குஞ் சொந்தமான இதை

அல்லும் பகலோதுவேன் : பானுறாகுற்குச் சைஆ

—
BT

PUNDIT

_ (தமிழ்).

பெனனைத் தமிழனென்றேற்ற

உரமிகும் பாடையீதென் றுணர்ந்துமே சாற்ற

.

(தமிழ்)
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ஜெகமதில்நித்ய புகழ்ப் பெறுவதற்குச்
.

செய்குவீர் கல்வி தானமே

புகலவேது சமானமே- ௮தைப்
புரிவீர் கொண் டபிமானமே

(ஜெக)
ச்
சீரழிந்த நிலைக்கொள் நந்தமிழ்
சிறுவரின் முகம் பாருமே

- இனி
தூரமகலா தெல்லோருமே

துணை செய்தேத்திட வாருமே

2 மணக்குந்தாய்

மொழி

a

யோதியே

(ஜெக)

தமிழ்

மரபை யுயர்த்து நற்கன்மமே

மமே- அதால்
இணங்கி யியற்றுதல் தன்
மமே
- ஈடேறு முமது ஜன்

(ஜெக)
வீண்காநியங்கட் குமது பொருளை

|

விரையஞ் செய்வது போதுமே
நலமேதுமே- அதில்

காண்பீரோ

கருதியே நீவிரோதுமே

(ஜெக)
அருங்கலை ஞானம்

uta SH

கன்பா யளிப்பது சிலாக்கியமே

றிடும் வாக்கயமே- கொண்டு
ாற்ரே
ள்ச
பெர- ுமா
ுவீ
பெரும் பாக்கியமே :
பெற

De

ole ௫Pri actin

சுப்பராயன் நிறுவிய பள்ளிகள் ஏராளமான

கல்வியறிவை வளர்த்ததோடு
பங்கையும்

்

மொரீசியஸ்

அரசியலில்

உயர்த் Sayed

ஈடுபாட்டையும்

(Ges)
தமியூர்

. வழிகோலவின.

_ எழுத்தறிவின் அடிப்படையில் வாக்குரிமை அளிக்கப்பட்ட து என்று

பார்த்தோமல்லவா?
cS எழுத்தறிவு Pup

44.

“தமிழர்கள்
ani

தாய்மொழியாம்

aera

eee

: Sapa

OP இந்தியர்

ences இப்
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பெருமகனார்க்குப் புகழ் அஞ்சலி "செலுத்தியது.

செமின் கிரேனியேர்
பண்டிதர்

என்ற

சுப்பராயனின்

இடத்திலுள்ள

ஒரு

பள்ளிக்குப்

பெயர் சூட்டப்பட்டது. இப்புகழஞ்சலி

் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மே தகு கவர்னர் ஜெனரல் வீராசாமி

றிங்காடு அவர்கள், “பெருமாள் சுப்பராயன் 'பண்டி தர் சுப்பராயன்”
என்று
எல்லோராலும்
அழைக்கப்பட்டார்.
இப்பட்டத்திற்கு
- எல்லா
வகையிலும்
இவர் தகுதி: படைத்தவர்:
இப்பட்டம்

அவருக்குச்

சூட்டப்பட்டது

கப்பட்டது

என்பதே

பள்ளியொன்று

என்பதைவிட

பொருந்தும்.

பெருமாள்

செயின்

சுப்பராயனின்

அவரால் சம்பாதிக்
கிரேனியேரிலுள்ள
பெயரால்

வழங்கப்

படவுள்ளது. இதன்மூலம் நமது வரலாற்றில் இத்தேச பக்தனின்
பெயரும் தொண்டும் இடம் Qu payer eres. இதற்கு உழைத்த நல்
லோருக்கு
நான் நன்றிகூறிக் கொள்கிறேன். அவா் அன்று செய்த
தொண்டு மற்றும் தியாகத்தின் பயனை நாம் இன்று அறுவடை
செய்கிறோம்.
மொரறீசியசின்
இப் பெருமகனார்க்கு;-. : நாம்
பட்டிருக்கின்ற
ட.
ஒரு
ee Rebel OTan er
என்று குறிப்பிட்டார்."'

்
மொரீசியஸ் கல்வி மற்றும் பண்பாட்டு அமைச்சர் மாண்புமிகு
ஆறுமுகம் ugeomioe, “Perumal Soobrayan 026560 வஸு 21 116 826

‘of sixty-six leaving behind him the sweet remembrances ofamanwho
insweat and toil climbed the ladder of succes in the field of literature.
_ To-day his reputation as a man of knowledge and honesty is stil]
prevailing. The good example set
by this great patriotis being followed —
and the government itself is realizing its policy regarding the.
preservation and propagation of the cultural wealth of the ae
:
ethnic ae

று

கு த

ie

eis 3) மொழி பேசும்,. இந்தியர்கள். இப்பொழுது
hace ;
பெருந்தொகையில் இருக்கிறார்கள்.
ஆமினும் இதுவரையில்
_ தமிழ்மரபில் தோன் நிய காலஞ்சென்ற. பெருமான். பிள்ளையைப்
போன்ற புலவர் அவர்கள் மரபில் தோன்றினதே. இல்லை”. என.

வாசுதேவ்.

அடடடா

. கூரத்தக்கது.”

“கறுவதும் .. அர்த,

்

இரக.
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பணியைத்

தமிழ்ப்

S See
Z வடிவேல். செல்லன்.
Oe ‘Goa: வடிவேல் செல்லன் மொரீசியசல்
ட் இவர்
தந்தையார் ராமசாமி பிள்ளை. 'பஞ்சமதுரபாசியன்' துளசிங்க

நாவலர் இவர் இல்லத்தில்தான்

ஒர் அறையை

வாடகைக்கு

அமர்த்திக் கொண்டு தம் தையற் பணியைச் செய்து வந்தார்:

எனவே, இவரையணுகித் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்களைக் கற்கும்
வாய்ப்பு வடிவேல் செல்லனுக்குக் இட்டிய ZI. அக்காலத்தில் தமிழில்
மிகுந்த பூலமை பெற்று விளங்கிய வீ. அருணா௫ல அரனடிகளின்
மாணவராகவும் இவர் இருந்தார். தாம் எழுதிய முருகவேல்

மாலை” என்ற நூலில் துளசிங்க நாவலர், அருணாசல அரனடிகள்.
ஆகிய 'இருஹின் மாணாக்கன் எனத் தம்மைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
- வடிவேல் செல்லன் பல கவிதைகளை இயற்றியுள்ளார். இவர்

"எழுதிய

கவிதை நூல்களுள் 'முருகவேல் மாலை; '”

*கர்வபங்க

௮ஸ்திரம் 15 என் ற இரு நூல்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை. முருகவேல்
மாலை

புலவர்

அவர்களால்

1940

இல்

ap தப்பட்ட து.

இவ்வாண்டிலேயே. 'கலைமகள் நிலைய போதனம்' என்ற நூலையும்
எழுதினார். பதினாறு பக்கங்கள் மட்டுமே கொண்டது முருகவேல்
மாலை.
இந்நூலுக்கு குந்துள்ளார்.

_ அருணாசல

அற னடிகள் சாற்றுக்கவி
.
தனு

£ரேறும் பழனித் இருமுருக வேன்மாலை...
பாரோர்கள் போற்றிப் படித்திடவே - ஏரேறும்
வடிவேலு செல்லன் வழங்கினான் வையம் .

தெடி நாங்க தாளும் நிலைத்து
வடிவேல்

சத்த
ee

லத் அடிகளைத். ம். தலை

வணங்குவார், ட
அதலாம் எத்தன் கனை.

கழவருமாது

த
்

ண்ட
oe

ட.

ee

இங்கிலீஷ்
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வெற்றிக் கிசைந்த ஜெபம்

பூவுலகு புகழ்ந்தேத்தும் புனிதரசு இங்கிலீஷ் பூமான் ஜார்ஜ்
“மாவுலகல் வெற்றியுடன் மலர்ந்தோங்க வகையருளும் வைகுந்த வாசன்,
மேவுதிருப் பதியதனுள் மேன்மையுயர் மோரீஸ் தேரூழ் தன்னைத்

தேவுலக மெனக் கருதி திகழ்கருஷ்ணன் திருவடியை சிரங்கொள் வோமே
தந்தையும் தாயும் போலாம் சற்குரு தெய்வம் போலாம்

இந்நல்லுலகற் றோன்றும் இணையிலா உயிர்கட்கெல்லாம்
வந்ததோ ரிடர்கள் தீர்த்து வையகம் புரக்கும் மன்னன்
செந்திரு வருளோன் ஜார்.ஜு ஜெயம் பெறத்.துதி செய்வோமே. :
பொன் வளர்ந்தோங்கு நாடாம் புகழ்கொளும் மதகஸ் காரை

அன்னிய ௬தவியின்றி அடங்கலும் வசமாய்க் கொண்டு
உன்னத வெற்றி தன்னால் ஓங்கிடும் ஆறாம் ஜார். ஜு
*மன்னவர்க்கருள். செய் கஇருஷ்ணன் மலரடி து.திசெய் வோமே
சீரோங்க
பேரோங்க

aes செய்துவரும் இங்கிலீஷ் ஆறாம் ஜார்ஜு..
பெரும்படை யோங்க பேசிய! யுத்த ஜெயம் பெலத்து வோங்க

ஏரோங்க எழிலோங்க எந்நாளும் ஏகசக்ராதபதியா யோங்க

நீரோங்கும் தேரூழில் நிலைத்தோங்கும் கிருஷ்ணனை நாம் நினைகு வோமே.
பொங்கு கடற் புவிவரப்பிற் போற் டய இங்கிலாந்தில் புகழ்கொண்டோங்கி
அங்கணுல கத்திலுள அரசரெலாம் அடிப்ணிய அவனியாளும் செங்கமலத்

திருவருள்சேர் ஜெயவீர னானநம் ஜார்
ஜு நாமம்.
மங்களஞ்சேர் உலகினிடை வளர்ந்தோங்க வரந்தருவாம் கிருஷ்ண தேவே

தொடர்ந்து

7924317944 1945 ஆகிய ஆண்டுகளில்

அக்டோ-

பற்த்திங்களில்முறையே "திருவருள் பிரசாத வெற்றியின் தியானம்)
ம 'ஜெயபேறிகை முழக்கம்; பூரண வெற்றியின் புகழ் என்ற கவிதை
-களைத்த் துண்டுப்பிரசுரங்களாக எழுதி வெளியிட்டார்: இக்கவிதை
களின் அருமை ௧௬ தி அதை

ன

திருவருள் பிரசாத வற

8தியம்.

விருத்தம்

டன்னை.

‘

கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

SEES

"நீற்பரந்த வலன்! மிசை, நிலை, 6. தாங்கும்

ட...

Sus

றல்.
கொள்ள் ட பெம்மான் ஸை

ma Gib படட

கதக்

நிருபன் ஜார்ஜு
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தயமுறு நாத£த நாலெட்டு வாத்தியங்கள்
_ ஜெயமுற சறைந்து ஆசிர் செய்தனர் வாழ்கவென்ே ற.
வையகம் போற்று மன்னர் மன்னனாம் ஆறாம் ஜார்ஜு ஐயனின் அருட்கை கொண்டு அன்னையும் மனைவி மக்கள்

மெய்யுள சேனைசூழ மேதினில் குடிக ளோங்க
செய்யும் நல்லரசு நீடு செழிக்கவே வாழ்கு வானே

பூரண வெற்றியின் புகழ்
பார்முழுவ தும் நடுங்கபெரும் படையெடு 3 St
பகைவர்களாய் அல்மானும் ஜப்பான் தன்னைப்
பேர்கெடவே யொழித்துப் புகழ் வெற்றி பூண்ட .
பெம்மானாம் இங்கிலீசு ஆறாம் ஜார்
ஜு
ஏறர்வளரும் மனைவிமக்கள் சுற்றம் சூழ

ஏற்ற வெகு ராட்சியமும் சேனை யோங்கித்
தாரணியில் மன்னரெல்லாம் ஏவல் கேட்க

சக்கரவர்த்தி பெயருடனே தழைய வாழ்வே

வடிவேல்
செல்லன்.
பண்டிதர்
சுப்பராயனைப்போல்
மொரீசியஸ் தமிழ் வளழ்ச்சியில் ௮இக ஆர்வமும் ௮க்கறையும் காட்
டினார். இருவரிடையே ௮ணணுகுமுறைகளில் கரு த்து மோதல்கள்
இருந்தாலும் தமிழ்வளர்ச்சி என் ற. அடிப்படை .: உணர்வில்
இருவரும் 2 .ந்றுமை உடையவராக இருந்தனர். தமிழ் மொழி யின்
eS
வளர்ச்சியின் பொருட்டுத் தமிழ்மதக் கொள்கைகளையும்
முதலியவ ற்நின்
நீதிநூல்
இதிகாசம்,
. ஆகமம், புராணம்,
கருத்துகளையும்

தமிழ்

மக்களிடையே

பரப்ப

வேண்டி

_. கலாபூரணன்” ae - என்ற திருமுறை சமயோசிதப் பிரசுரம் ஒன்றை
i வெளியிட்டு வந்தார். இதன் இருமுறை ஆசிரியராக வடிவேல்
.... செல்லனே இருந்தார். கலை 7 (16.8.1940) இல் அறிவுறுத்தல்”

_.. என்ற... தலைப்பில்

அவர் தமிழ் மக்களுக்கு... விடுத்திருந்த

வேண்டுகோள் தமிழ்க் கல்வியின் பொருட்டு
ட்
ப் எடுத்துக்கொண்ட eS

ட

கலைவ

கல்வியிற் சிறந்த. ஜயன்மீ/
a - இருக்கபிலையின்கண் அதத

கவ கம்

ணங்கள்

இரவாய் மலர்ந்தருளிய தமிழ் மொஜியானது; தழைத்தோங்க

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1930-1950'வரை, 699.
அகலிகை கணவ னுக்கு துரோசஞ் செய்யவில்லை. கணவன்
பார்க்க வேசியாகவுற்ந் இறியவில்லை. குன் கணவனே தெ | Shou என்று
இல்லறம் நடத் 5 இயவற்;, பெண்பாவம் பொல்லா தனவும் பெண்பழி
2 சுமத்த்லாகா .தனவும். ் ஆன்ே றார்

"அறிவித் திருக்கஇன் றார்கள்.

- இருவி.கலியாணசுந் தர மூ தலியார் அவர்களும், ஒருவனெடுக்கும்
- பிறவியைத்' தாங்குவதற்குக் தாய்மையுடைய பெண் வேண்டி
_ யதால், பெண்ணை "இழிவாகக் கருதுவது
ழக
து என்று
இயம்பியுள்ளார்.
3 பிறர்மனையவரைப் பெற்றதாயெனவும் பிறர்பொரு ளெட்டியே யெனவும்
பிறர் வசையுரைத்தல் பெருமையென்றெனவும் பிறந்துய ரென்றுயரெனவு
- மிறுதியே வரினுமென் மனக்கடக்கை யெம்பிரா னிவையென வுரைத்தான்
மதலியு மடியுமாறு மல்லியற்கை வலிமைகூர் வாயுவின்

்

௨மைந்தன்

(வில்லிப்புத் தூராழ்வார் பாரதம்)

2 என்று. சொல்லியிருப்பதால், பொதுவாக
ளையும்,

எல்லாப். பெண்க

தாயாக

பெண்களைத்

எண்ண வேண்டியதென் றுப் ஏலனாகின்றன.
தூஷிப்பதற்கடமில்லை. வித்தில்லாமல்
் விரு

க்ஷமில்லை. : _தந்தையின்றி மைந்தர்களில்லை. முதனூல் இன்றி
வழிநூல், சார்பு நூல் இல்லை. நாம் அனைவகும் முன்னோர்களின்
நூல் ஆதாரமாகக் கொண்டொழுகுவதால் முன்னோர்கள் வாக்
கியங்களை _அனுசறிப்பதுவே கல்விமான்களுக்கழகாகும். இரவி.
கலியாண

சுந்தர முதலியார் அவர்களும்

உண்மைக்

கல்வியாளற்,

வறுமை. போற்,
, கொலைப்புரட்சி முதலியவற்றை
உண்டு
பண்ணாமலே. உலகுக்கு. நலஞ்செய்வாரென் று வரைந்ததுள்ளார்”.
என எழுதச் செல்வது
ள்செல்லனுக்குத் திருவி.க. மீதிருந்த
பக் இயைக் காட்டுகிறது:
“மட்டுமின்றி, வடிவேல் "செல்லனின்
ஆ நறொழுக்கான -.. "உரைநடைக்கு
எடுத்துக்காட்டாகவும்
்
த கள் ட வகுத்து 2.
: பத்தி. gees
. தன்னை . அர்ப்பணித்துக் கொண்டு
வாழ்ந்தவர். வடிவேல். செல்லன். மொறீசியஸ் தமிழரிடம்:
க்
ப ற்றை. வளர்க்கப் பக்தி "தெறியை வளர்ப்பதே சிறத்தவழிx
். புறிந்து "கொண்டு... சமயச் சான்றோர்களை வரவழைத்துச்

ர

அக்.

டன்

டன்

ea

a
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ஒன்று ar. Hume சிறந்து Beth
திலக ல ர்லது
'இதுவுமின்றிப் பி 'றவாலயங்களும் ஆண்டுன்டென்ப.
- இப்பரமேஸ்வறியார்
வரசித்தி
வல்லவர்.
வேண்டினர் வேண்டியாங்கு பலன் தரத்தக்கவர்.
குமரி யஞ்சலி கெளரியம்பிகை மனோன்மணி

்

ஆவார்.
அந்தரி

ம தங்கி சுந்தரி

னா மூலையென தின் துணைவியை வாழ்த்துமா
. ஐருள்வாய்”எனச் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்த

- திருவாக்கற்கிணங்க இந்த சர்வேஸ்வரி, சர்வ புவனேஸ்வறி
சர்வ: மங்களேஸ்வரி: சர்வகாரணி மீது பக்திபூர்வமாகக்
காட்டுச்சேரி
ஸ்ரீமான்.
ஆனந்த.
உத்தண்ட சுப்பராய:
முதலியார் அவர்கள் பதிகப் பாமாலையொன்று சூட்டியுள்
ளார்கள். இது சொன்னயம் பொருணயம்| தொடைதநதோக்கு
நடைநோக்கு.
முதலியன
பொருந்தியது.
பாடினோற,
படிப்போற், கேட்போர், இயற்றுவித்தோர், எழுதினோர்
முதலாய யாவரையும் ஈடேற்ற வல்லது. தெள்ளிய நடையும்

ஒள்ளிய

பொருளுமுடையது.

இதனை

முடிதிருந்தில்

பார்வேந்தர்

'பைங்கால

ஆக்குவித்தோர்
முடிதிருந்தும் :

செங்கோலை
நடத்துங்கோல்
ஏரடிக்குஞ்
சிறுகோலே'
என்னும்
பெருமை
வாய்த்த
வேளாள:
குலதிலகராகி
வனபுரியென்னும் காட்டுச்சேரறியில் .அவதரித் து விளங்கி
மேம்பாடுற்ற உயர்திரு குஸ்ரீநிவாசப் பிள்ளை அவர்களின்
இருக்குமாரர்களான பரமா, ரெங்கா வென்னும் -பரம௫சிவம்
பிள்ளை, அரங்கநாதம் .பிள்ளை என்பவர்களே ஆவர்.
இவர்கள் தற்காலம் மொரீசிலிருந்து மாலையின் மணிகளும்

ஒளிபோலும்

மனுக்களின்

இருதய

கமலமென்னும்

- புஷ்பங்கட்கு மணம் போலும் விளங்குகின்றாற்களென்பது
மிகையாகாது.
உத் $ தியோகப்
பதவியிலோ
வியாபார.த்துறைகளிலோ
நம்.
முன்னவர்களெல்லாம்
இவர்கட்குப் -: பின்னரேயாவார்கள்..
'இச்சகோதரர் :

இருவர்கட்கும் இவ்விறையார்- எல்லா
நலன்களையும் :
. இனிதளித்தருள்வாராக அன்றியும் இதனை ஆக்கியோர்
இதுபோன்ற
2 POE SD

பல.
SAE

பக்திப்
Ce

, பாமாலைகளைம்:
ee

re
¥

த்

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1930-1950 வரை 705.

2g சங்கிலி, Qon(1 980).

ப படல

க௭-

.... 8. சுப்பராயன் (1940).
4 ஆறுமுகம் (1940). —

3

os

5. He also served as
; Court Tnlerpretee jor conse

for he

oy naddacquied a knowledge of Telegu, |Hindi, Sanskrit also, ‘thus
fbeRare eee ee

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1950-க்குப்பின் 709:
பெருமாள் சுப்பராயன் காலமானார்.
ர். அவருக்குப்பின் மொரீசியஸ்

தமிழர்களின்

சமூகச்
ர்தருத்தத்தைப்
பாடுபொருளாகக்
கொண்டு எந்தக் கவிதை நூலும் எழுதப்படவில்லை. அவ்வப்போது
வார இதழ்களில் சில கவிதைகளும் கட்டுரைகளும் வெளிவந்தன.

இருந்தாலும் அவை மக்களைப் பாதிக்கின்ற அளவுக்குக்
நிறைந்தவைகளாக

இல்லை. நாளடைவில் இலக்கியப்

கருத்து
போக்கல்

மாற்றம் ஏற்பட்டுப் பக்திப் பாடல்கள் மட்டுமே பாடப்பட்டு:
வந்தன.
கொண்டு

குறிப்பாக

அன்றாட இறைவழிபாட்டைக்.: கருத்திற்
பல பிரார்.த.தனை கட்ட அப பதிகங்களும் படைக்கப்

பட்டு வந்தன.

1930இல்

இருந்து

7950

வரையிலான

இடைப்பட்ட

காலத்தைச் சேர்ந்த -அ.சுப்பையா முதலியார், வடிவேல் செல்லன்

இயற்றுவதில் ஆர்வம்' காட்டினர்.
- ஆகியோர் துதிப்பாடல்கள்
1956ஆம் அண்டு போர்ட் லூயி சாம்பசிவம் குப்புசாமி பிள்ளை
என்பவர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணெங்க

வடிவேல் செல்லன்

சிவசுப்பிரமணியம் பதிகம்" என்றதொரு சிறிய BO

‘of

எழுதினார்.

கங்கையணி சங்கரன் மைந்தனே! கந்தனே
்
கணபதிக்கினைய சிறுவா
காசினியோர் கொண்டாடிப் பூசித்து இன்புறுவர்
- கண்கண்ட
'தய்வமென்றே
தங்கள் முக வனிதையர் வள்ளிடு eee

- தெறரிசனம் தர வருகுவாய்
:
- தேவாதி தேவனே சூர சம்மாரனே
தேசிக ஞான பரனே :
x
ன
்

கவயாதானே
கொண்ட
கரம்
வடிவேல்
ae
சுகுண விலாச பதியே.
re
் ர
ae துறிதமென்பா, கருணைத்..
:
- துணையன் நி வேறுமுளதோ.
்

- அங்க முதல் ஆவிபொருள் தந்த ௪
ட் :

அண்ணலே. அம்மையப்பா

aa
்

கோவிலமர் | பேறு பதின. BI EGE eae he
eer
eee
ஆறுமுக சனை

ட

தமிழ் இலக்கியங்கள் 1950-க்குப்பின் TS
மொழிபெயர்ப்புகள்

முக்கிய

இடம்

பெற்றன

எனலாம்.

தாய்மொழி ஒரளவு வழக்கிழந்துபோன ஒரு மக்கள் சமுதாயத்தில்
மீண்டும் மொழிபுத்துயிர் பெர்ற்று மறுமலர்ச்சி ஏ ற்படுகின் Gur gy
மொழிபெயர்ப்புகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தாய்மொழி
உணர்வை ஊட்டவும், மொழிப்பற்றை
மெதுவாக வளர்க்கவும்
மொழிக்கல்வியில்

ஆர்வம் ஏற்படுத்தவும்

மொழிபெயர்ப்புகள்

உதவுகின்றன. பல்வேறு அரசியல் மற்றும்
பொருளாதாரக்
காரணங்களின் அடிப்படையில் மொழி மீண்டும் புத்துபிராக்கம்
பெ .றுவதை இவை

விரைவு படுத்தவும் செய்கின்றன.

நாம் முன்னார்

குறிப்பிட்டதுபோல் இச்சூழ்நிலையில் உருவாகும் மொழி பெயர்
ப்புகள் பெரும்பாலும் தாய்மொழியிலிருந்து அப்போது மக்களால்
பேசப்பட்டுவரும் மொழியில் பெயர்க்கப்பட்டதாக இருக்கும்.
மொரீசியஸ்
தமிழர்களைப்
பொறுத்தவரையில்
அவர்கள்
ஆங்கிலம்,

“தேர்ச்சி

பிரஞ்சு,

கிரியோல் ஆகிய

உடையவர்களாக

ஐரோப்பிய

மொழிகளில்

ஐரோப்பிய

இருந்தனர்.

எனவே,

ஏராளமான

மொழிகளில்

தமிழிலிருந்து

மொழிபெயர்ப்புகள்

வெளிவந்தன.
ஆனால்
பிறமொழிகளிலிருந்து
தமிழில்
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்
ந
என்று குறிப்பிட்டுக் கூறுமளவுக்கு
பண்டிதர்

சுப்பராயனின்

“றநூவெங்கார்”

என்ற

நாவலைக்

தவிர

வேறெந்த மொழிபெயர்ப்பும் வெளிவந்ததாகத்

தெறியவில்லை.

இந்நூல் வெளிவந்த காலத்தையும் ஆசிரியரின்

தமிழ்நாட்டுத்

தொடறர்டையும்
மனத்தில்

ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது தமிழக
மக்களை
கொண்டே
பண்டிதர்
'நாவெங்கார்'
நாவலைக்

தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்க வேண்டும். இந்நாவலை அன்று:

மொரீசியசில்

படித்திருந்தவர்கள் வெகுசிலரே... தமிழகத்திலும்
சுப்பராயன் எதிர்பார்.த்ததுபோல் இந்நாவல் மக்கள் மத்தியிலே
"இடம்பெறவில்லை.
தமிழக.
நாவல் இலக்கிய
வரலாற்றை
ஆராய்ந்த அறிஞர்கள் பார்வையிலும்கூட இந்நாவல் படவில்லை
Sins வருத்தத்துடன் epee வேண்டும்.
:

'மொழிபெயர்ப்புகளில்

பெறுவன.

பப்

அதிகமான

லக

எண்ணிக்கையில்

ee

ee

ee

Clue

தமிழ் இலக்கியங்கள் |950-ககு.ப்பின் 719i
0, SaravaN a baven, Etre 4 douze bras,
Viens, 60 Lumiére, o ttre existant par toiméme,

G, fils de Siven et de Maragudam (Parvati)
Vel Mourouguen, frére cadet de Vinayaguen

Prends en main ta lance d’émeraude et viens a moi
monté sur paon. Mourouga! Etre a six faces!
Salut, Segneur, 6 Soubramania!

Ne me sois point indifferent, mais pense en ton coeur 4 me
டட

A

ரு

A

z=
proteger.
Accordemoi : pleinment Ia grace salutai e a mon ame. Viens
௪.

a moi, monté sur ton paon vert. Donne moi la force, le courage, la

sagesse, de lattraction pour mes amis et tout ce que je te demande.
Aie toujours pour moi, quiai fait pénitence, un coeur mis€ricorideu.
@-Soubramania!
-

Si>pour m’effrayer le demon sapproche de moi, 6, Kanda, vers

to je me dirigerai tout en pleurs et criant! “Seigneur du beau Pajani!

Shanmouga! Bravement, tu viendras alcrs faire de lui la proie de ta
lance et in’encourager a faire eutendre une voix (reconnaissante).
O.Etra Pur! Etre 2 douze bras, 0 toi qui es la vertu méme! O
Soubramania!

சில சிநிய தமிழ்த்துதிப்பாடல் நூல்கள் பிரஞ்சு எழுத்துப்
7958இல்
வெளியிடப்பட்டன.
பெயர்ப்போடு -. -மட்டுமே
கடவுள்:
(அன்பே
வெளிவந்த Anbhe Cowes Kirtanei Pardhal
- ஏர்த்தனைப் பாடல்)” என்ற நூல் இவ்வகையில் குறிப்பிடத்தக்கது.
இசையமுத்தத்தோடு தமிழ்ப்
“மொரீசியஸ் தமிழர்கள் பிரஞ்சு

எழுத்துப் பெயர்ப்பு
பாடல்களைப் பாடுவதற்கு இத்தகைய
நூல்களும் காரணமாகும். தமிழைக் க ms தமிழ் பரத்தி ம அ

- இப்பாடல்களை எழுதிப் பாடுவோர் மொரீசியசில் வெகுசிலரே

எனலாம். இருப்பி னும் தமிழ்க் கல்வி வசதியால் இன்று இந்தநிலை
வேகமாக- மாறிவருவை தப். பார்க்கும்போது. pomeeaoe

:

ஏற்படுகிறது.
இப்பிரார்த்தன

waster

+Sa

ae

ல
Le:

மகுடம்

ன்

iat

ere
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தமிழ் இலக்கியங்கள் 1950-க்குப்பின் 72]
ட ் A te vior jourer et folftret,

் mon’ ame, pour tembrasser, ‘vers
toi se dirige.
= ‘Assentir ta téte, mon orgueil
-

S’exalte et saccriot, Kannamma °
Quand on.te. flatte et te loue,
tout mon @tre frissonne..

= Quand sur ta joueje dépose un baiser,
mon coeur éprouses l’ivresse du vin.
_ Ente caressant, Kannamma,_

Je me Sens. transporté.
La mondre rougeur de ton visage
inquiéte mon esprit, Kannamma,
- A voir ton front se rider,
mon coeur palpite.
Quané tes yeux versent des larmes,
~ mon coeur verse ud sang, Kannamma.

_ N’es-tu pas la prunelle de mes yeux?

Mavie n’est-elle pas tienne?
Par ton babil, Kannamma,
‘tuchassesmessoucis,
ss
Parle rire de tes dents dej jasmin,

tu arrétes mon courroux. —
Toutes les belles histories, les livres
les racontent-ils aussi bien que toi?
Pour f faire naitzei ’affection, yat til
un Diéu toi égal, Kannamma?
Pour omer ld poitrine, y ratil -

des diamants a toi comparables, }Kannamma?
Pour nous faire vivre dans bonheur,

oil €galable?
4 a-t-il un tcesor a toil

ve

பக்க

கன

ae

:

௮

எனுபயான்
27

மிரஞ்சமொழியிலும் . அறிஞர்
௮
அவ்வப்போது
வெளியிடப்பட்ட பாரதிப் பாடல்களின் . மொழி பெயர்ப்புகள்

இந்நூலில் இடம்பெறுகின்றன. இவற்றைத்

அருணாசல

புட்பரதமும்

தொகுத்தவர்கள்

பி.பி. _வையாபுறியுமாவர். ட் (பெண்கள்

விடுதலைக் கும்மி' என்ற பாடலைப் பாரதி தாமே.ஆங்கிலத்தில்
மொழிபெயர்த்த ' மொழி
பெயர்ப்பு
இத்நாலில்.
இடம்

பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

|
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_ The Kummi of Women’s Freedom.

Translator’s note:

©

:

‘The Kummiiis perhaps peculiar to Southem India
and is danced by women in a circle.
The song that accompanies this Beer
is also called kummi. oes

dance

i Wes sing ‘the jjoys "of freedom:
In gladnesswe sing.
He that shineth in the soul, as light shines;

. And in the eye, even He is ourstrength.

_

_ 2. Dance the Kummi, beat the measure;
Let this land of the Tamils ring with our dance;
_ Nowwe are rid ofall evilshades;

We've seen the 00792

-

3. Gone are they who said to woman; “Thou shalt not
Open the Book of knowledge”;

ட்

- And the strange: ones who boasted saying

_. “We will immiure these women in our homes”;

_ Today theyhang down their heads.
ad, The life வதன

மக்கன்.

tamed and tied down, ப பட they lay it on

..

as but we scomnfully baffled them=

ட இல் the: a

the-me

ர

டது அட

iia nace.
eee
oe

ek

டட

aan

ல் 3
ore
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தமிழ் இலக்கியங்கள் 1950-க்குப்பின் 729
Dans les planatations de canne a sucre, ah!Dans les Plato de canne a surce!

4. கரும்புத் தோட்டத்திலே- “அவற்

கால்களும் கைகளும் சோர்ந்து விழும்படி

ப

வருந்து கின்றனரே!- ஹிந்து

மாதர்தம் நெஞ்சு கொதித்துக் கொதித்துக்
சுருங்கு கின் ,றனரே? அவர்
துன்பத்தை நீக்க வழியில்லையோ.? ஒரு
மருந்திதற் கலையோ- செக்கு

்

மாடுகள் போலுழைத் தேங்குகன்றார், அந்தக் '

- (கரும்புத்தோட்டத்திலே)

Dans les plantations de canne 8 வரக.
Les bras et les jambes brises dé fatigue,
ல் Elles souffrent, les femmes hindoues,

Elles n’en peuvent plus et leur coeur palpite de colére.
N’y a-t-il rien pour soulager leur douleur?

N’y a-t-il aucum remede?

Elles peinent comme des boeufs attaches au pressoir a huile
Etgemissent

:

Dans les plantations de canne a sucre, ah!
Dans les ee
= canne a sucre?_
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- எண்ணம் இரங்காதோ?- HBS
|
ஏழைகள் அங்கு சொறியுங் சண்ணீர்வெறும்

மண்ணிற் கலந்திடுமோ?-தெற்குஆ.
-... மாகடலுக்கு நடுவினிலே
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. தமிழ்ர் பண்பாடு கய் இத் தாடர்புச் சாதனங்களில் தமிழ்.5 என்ற.
பரந்த erga set

_@an டர் ந்து

1985

_ @oraren.

எ ன

Eo

ஆம் - அண்டு

௮க்டோபர்

இங்களில்

'மெரரீசியச தமிழார் கழகம் 250_வது. ஆண்டு' 'மொரீசியசத்:த
தமிழார்

குடியேற்று

நடத்தியது.

ஐந்துநாள்கள்.

நிறைவுவிழாவை

மொரீசியஸ் தமிழறிஞர்கள் பலர் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்

ே .தவராஜன் கனகசபை

டனர்: பாலகிருஷ்ணன் தாண்டவராயன்,

பொருட்டுப். பல. முயற்சிகள்
ஆகிய இருவரும் இவ்விழாவின்
எடுத்துக் கொண்டனர். இவ்விழாவை மொரீசியஸ் துமிழ்க்கோவில்
சங்கம், இந்தோ மொரீ சியர் கத்தோலிக்கர் சங்கம் (100௦ Mauritian
waehy shetb (Tamil Ladiés
Catholic Association), sup

தமிழ் ஐக்கிய

க5500211௦0), மொரீசியஸ்
வளர்ச்சிக்கழகங்களும்

“மாநாடும்

நடத்தின.

இணைந்து

மகாத்மா

கருத்தரங்கும்

சங்கம்: ஆகிய
காந்தி

தமிழ்

இதை யொட்டிய

நிறுவனத்தில்

சிங்கப்பூர்;
மலேசியா,
இம்மாநாட்டீலும்
தடத்தப்பட்டன.
"ரியூனியன் ஆகிய நாடுகளிலிரு ந்து பேராளர்கள் கல ந்து கொண்டு

ட
1989

ஆம் ஆண்டு

ணர்

இங்கள் 5ஏழாவது உலகத் தமிழ்

மாநாட்டுக் கருத்தரங்கை மொரீசசில் நடத்தப்போவதாகக் கல்வி
மற்றும். பண்பாட்டுத் துறை. அமைச்சர்

மாண்புமிகு ஆறுமுகம்

பரகுராமன். அறிவித்துள்ளார். இம்மாநாடு. மொரீசியஸ்
os

வளர்ச்சியில் முக்கியமான "இருப்புமுனையாக அமையும் என்பதில்
் ஐயமில்லை. மொரீசியஸ் தமிழநிஞர்களையும் இலக்கியங்களையும்
த
உலகத். _தமிழர்க்கு அதிமுகப்படுத்தும் வகையிலே. ப
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தமிழ் இலக்கியங்கள் 1950-க்குப்பின் 737
தற்கால மொரீச;பசில் ஐரோப்பிய மொழிகளின் ஆதிக்கம்,
கலப்பீன உறவுக்கானசமூக ௮ங்கோரம், புதுமையாக்கம் ஆகியவை

சிறுபான்மை மொழியினறின் இலக்கிய வளர்ச்சிக்குச் சவால்களாக
உள்ளன. மொரீசியன் பண்பாடு என்ற கூட்டுப் பண்பாட்டில்
சங்கமிக்கும் வகையில் சிறுபான்மை மொழியினரைப் பல்வேறு
புறக்காரணக் கூறுகள் அடித்துச் செல்கின் றன. இந்நீரோட்டத்தில்
எதிர் நீச்சல் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்
தமிழர்கள்.
குமிழர்களிடையே காணப்படும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வின் .
அச்சுறுத்தலும் இக்காரணக்
கூறுகளுக்கு எந்த
வகையிலும்
தாழ்ந்ததன்று. தமிழ் வளர்ச்சியில் தம்மை அர்ப்பணித்துக்
கொண்டு* அன்றாடம்
உழைத்து
வருபவர்
வெகுசிலரே.
மேலைநாட்டு நாகரீகம், மேலை மொழிகள்
.ஆஇயெவற்றின்மீ து
மோகம்
கொண்டு
தமிழை.
மறந்ததோடு
குமிழ்ப்

பண்பாட்டையும் ஓரளவுக்கு இன்று மறந்துவிட்ட தமிழர்களும்
உள்ளனர்.

இந்நிலையில் படைப்பாளர்கள் : ஆர்வம்
குன்றிக்
ஈடுபட்டுள்ள
கல்வியில்
தமிழ்க்
காணப்படுகின்றனர். இன்று

ஆசிரியர்களே

தமிழ்ப்

படைப்பாளிகளாகவம்

உள்ளனர்.

இவர்களைத் தவிர வேறு எவரும் தமிழ்ப் படைப்புகளில் ஆர்வம்
காட்டுவதாகக் தெரியவில்லை. நாம் முன்னர்க் குறிப்பிட்டது
போல் இட்டத்தட்ட 200 தமிழாசிரியர்கள் இன்று மொரீசியசில்

இருக்கின்றனர். இவர்களுள்ளும் வெகுசிலரே நன்றாக எழுதும்
திறன்.

உடையவர்.

தமிழ்க்

கல்விக்கு

மொரீசியஸ்

அரசு

- அளித்துவரும் ஆதரவோடு இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் பெருமளவில்.
மொழி
உதவவேண்டும். அத்துடன்- - மொரீசியசில் பிரஞ்சு
வளர்ச்சிக்கு பிரான்ஸ்" அல்லையன்ஸ் பிரான்சைஸ்” என்ற நிறுவனம்

மூலம் எடுத்துவரும் முயற்சிகள் போல் தமிழ்நாடும். தமிழ்ப்.

சில முயற்சிகள் : எடுக்கவேண்டும்.. இந்தி
பாதுகாப்பிற்குச்
மொழியின் வளர்ச்சிக்கு “இந்தி பிரச்சார சபா' ஆ 5) ago உதவி. .
களை 'தாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தமிழகத்திலிருந்து

கடைக்கும்

சிறு ஆதரவும் - மொரீசியஸ்

வளர்ச்சிக்குப் பெர்லின் க்
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தமிழ்.

லவ்
பர்த் கட்

மெவெளிப்பிரதேச்த்தல்

ஆ௫யைவற்றோடு

மொழி

"இனம்... கலை, பண்பாடு.

உள்ள அத்தனை ... உறவுகளையு

“இழந்து.

பொருளாதாற வசதியின்றி தனித்து வாழ்ந்து வந்த ஒரு தமிழ்ச்
சமூகம்

நாடகங்களின்: மூலம் எத்தகைய

் 'பாரம்பறியத்துக்குச்

தாம் என்பதை - எண்ணி : -இறும்பூதெய்தி
:
சொந்தக்காரர்கள்.
மனம்
"நிலையை: எண்ணி
அத்தொடர்பு -அறுபட்டுப்போன

"வெதும்பிக் கண்ணீர் வடித்தது: அத்தன்பத்திலும் ஒருவகைச் சுகம்.

- காணும். மக்கள். இனமாக,

“வந்தது...

EO DUS தமிழ்ச் சமூகம். வாழ்ந்து

அச்சகம். தரும். வாழ்கழ்வியல்

் அமைத்திருந்தது.

்

தமிழர். "வாழ்ந்த © aparece
ன லள

நடிக்கப்பட்டு.

பாடமாகக் : கூத்து.

றின் நடுவே மண்ணாலான

we
ம்டை

வந்தன. இக் கூத்துகளைக் கால

"உரிமையாளர்களான .. 'வெள்ளையரும். ர்க

ட் "இவர்களுள்

g

தமிழ் இலக்கியங்கள் நாடகமும் நாட்டுப்புற இலக்கியமும் 743
படைத்தவர்களாக இல்லை. எனவே, நாடகம், இசை
ஆகிய
கலைகளில் தேர்ச்சிப் பெற்ற கலைஞர்கள் உருவாகவில்லை. இக்

காரணங்களால்
வரையிலும்

வளர்ச்சி

இருபதாம்.
மேடை

நாடகங்கள்

பெறவில்லை.

நூற்றாண்டின் . ௦ தாடக்கம்
குறிப்பிட்டுக்

இருந்தபோதிலும்

கூறுமளவுக்கு

இந்திரசபாவின்

வருகையும் வாத்தியார்களின் முயற்சியும் தமிழ் நாடகக் கலை
வளர்ச்சியைத் தடைபடாமல் காத்து
வந்தன. தாளம், குப்பு,
மிருதங்கம் ஆகியவற்றுக்கு . மேலாகத் தமிழ்
நாடகங்களில்
கூடுதலான
இசைக்கருவிகளை
இந்திரசபாவினர்

அறிமுகப்படுத்தினர்.
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதுகளில் தொடங்கி 1950
வரையிலான
முப்பது வருட காலத்தில் ஆங்காங்கே சில தமிழ்
நாடகங்கள்
மேடையேதின.
இக்கால
கட்டத்தில் தமிழர்
குடியேறிய மலேயா,
இிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் தமிழ்
இந்நாடக
வளர்ச்சியடைந்திருந்தன.
நாடகங்கள் சிறப்பாக
வளர்ச்சிக்குத் தமிழ் நாட்டிலிகுந்து சென்ற நாடகக் கலைஞர்கள்
காரணமாக விளங்கினர்...

7920. இல் மலேசியரு, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் தமிழ்
ஏற்றிருந்தன.
சங்கங்கள்
பொறுப்பைப் “பல
வளர்க்கும்

இச்சங்கத்தினர்

தமிழ்நாட்டிலிருந்து

வரவழைத்து

நாடெங்கும்

தமிழ் மேடை

நாடக

நாடகக்

நாடகங்களை . நடத்தி

குழுக்களை
வந்தனர்.

நாடகக் கலைஞர்கள்.
குடியேறிய தமிழர்களுள் சிறந்த
நம்பித்:
உருவாகாததால் தமிழ் நாட்டு நாடகக் கலைஞர்களைஏற்பட்
டது
வளர்ச்சியில் ஒரு திருப்பம்

நாடகக்
இக்கால கட்டத்தில்தான். 1925 இல் காதர்பாட்சாவின்
ு
பந்துல
.
சி.வி.வி
களில். எஸ்.வி.சுப்பையா,
குழுவும், 1930
மக்களிடையே
ஆ௫இயோறின் நாடகக் குழுக்களும் சிங்கப்பூர்

வந்த நாடகங்களுள்
. பிரபலமாக - விளங்கின. இவர்கள் நடத்தி
இத்த.
பெரும்பாலானவை இசை நாடகங்களாக இருந்தன.

..

ன்

குழுக்களோடு சென்ற பல கலைஞர்கள் மலேயா, சிங்கப்பூர் ஆகிய oe

pr@sche SHR gs) asprOscte நாடகம் வளர்வதற்குப்
இருந்த
.... பெரும் வாய்ப்பாக அமைந்தது. தமிழ் நாடகங்களுக்கு

t=
FL

னல்

I
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நாடகங்கள் வரைக்கும் அம்முன்னேற்றம் விருந்து செல்கிறது. இம்
- முன்னேற்றப் பாதையில் பண்டிதர் பெருமாள்
சுப்பராயனின்
'சதாரம்”

ஒரு

மைல்கல்

எனலாம்.

செய்யுள்

வடிவத்திலே

இந்நாடகம் எழுதப்பட்டு நகராட்சி நாடக மன்றத்தில் இருமுறை
.. நடிக்கப்பட்டது. சுப்பையா முதலியார் 'தமிழ்மன்னன் குமணன்”

என்றொரு

நாடகத்தை

எழுதினார். இந்நாடகம்

நூல் வடிவில்

் அ௮ச்சேறியது. இவர்களைத் தொடர்ந்து ஐம்பதுகளுக்குப் பின்னர்

இராசரெத்தினம் சங்கிலி, முத்துக்குமரன் சங்கிலி ஆகியோர் தமிழ்
நாடகங்கள் (எழுதினார்! இந்தாடகங்களுள் பெரும்பாலானவை
- போர்ட்

லூயி... நகராட்சி " அரங்கில்

இந்நாடகங்களுள்

முத்துக்குமரன்

'பாறிஸ்டர் கமலநாதன்' என்ற
. நாடகங்களிலெல்லாம் தமிழ்

நடிக்கப்பட்டன...

சங்கிலி

எழுதி

நடித்த

நாடகம் புகழ் பெற்றதாகும். இந்
வளர்ச்சியில் அல
கொண்ட

இளைஞர்கள் பங்கேற்று நடித்தனர்.
வானொலி தமிழ் நாடகங்களின் மற்றொரு விளைபுலனாக. .
விளங்கியது. நாற்பதுகளில் வானொலியில்
தமிழ் நாடகங்கள் .
இடம்பெற
ஆரம்பித்தன.
1944-இல்
இரண்டாம்
உலகப்
போறின்போது

ஆங்கில -அரசு போர்ச் செய்திகளை

மொரீசியஸ் -

வானொலி நிலைய 5561 (Mauritius Broadcasting Station) pad

உடனுக்குடன். மக்களுக்குத் தெரிவித்து வந்தது. இச்சமயத்தில்:
இந்தியமொழி
ட

ன

ஓஒலிபரப்பிற்கென

நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது.

ப்ப. துக்குப் பதினைத்து

ரகம் தக

3 ன பட்டர் "ஒலிபரப்பு நேரம் மிகக் குறைவாக

குமிழ்

பன து.
இரா ந்ததால்

பழைய தமிழ் இசைத்தட்டுகள் மட்டுமே ஒலிபரப்.பாயின.

பிள்ளை
சுப்பையா முதலியாரைத் தொடர்ந்து விநாயகம்
இரண்டாவது தமிழ் அறிவிப்பாளராகப் பொறுப்பேற்றார். இவர்
காலத்தில் தமிழ்-ஒலிபரப்பு - நேரம். ஒரு. மணியாக அயர்த்
நடத்தும்
கப்பட்டது. எனவே, பல்வேறு தமிழ் இிகழ்ச்சிகளை
- வாய்ப்பு விநாயகம் - பிள்ளைக்குக் கிடைத்தது. தமிழ். இலக்கியம், a

.. தமிழ்வரலாறு ஆகியவைபற்திய அறைகளும், உள்நாட்டுத் தமிழ்க்
ந் தமி

நாடகம் இடம்பெற

மூம்பித்தது. ன்

அற

மதிப்பும்

= ae

யானையா

மேலும். இத
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ச

குறிப்பிடத்
பகை
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5: வபா எல்லா

ரதன் அரசு உணர்த்தி:

தமிழ் இலக்கியங்கக்

்

நாட்டுப்புற

இலக்கியமும்
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இல்லாதவர்கள். கூத்து கும்மிபோன்ற நாட்டுப்பு றக்கலைகளோடு

நாட்டுப்புற பாடல்களும் இவர்களுக்கு நன்றாகத் தெறிந்திருந்தன.
தெம்மாங்குப்.
பாடல்களில்
அதிக
ஆர்வம்
உடையவராக
இருந்தனர். நாள் முழுவதும் கரும்புத் தோட்டங்களில் வேலை
செய்த பின்னர் இரவு நேரங்களில் பாட்டுகள் பாடி ஆடுவது.
அவர்கள்
பொழுதுபோக்காக
இருந்தது.
இச்சமயங்களில்
பெரும்பாலும்
தமிழகத்தில்
தாம்
கற்ற
நாட்டுப்புறப்
பாடல்களைப் பாடுவர். ஆரம்பக் காலத்தில் தம் மனைவி மக்களைப்
- பிரிந்து தனியே வாடிய .தோட்டப்புறத் தொழிலாளர்களின்
மனவெம்பல்களுக்கு இப்பாட்டுகள் வடிகாலாக.
அமைந்தன. ்

வறுமையின் கொடுமைகளும், தோட்டப்புறங்களில் கங்காணிகளின்
௮ச்சுறுத்தல்களும், வெள்ளைத் தோட்ட
உரிமையாளர்களின்
௮டக்குமுறைகளும் அவர்கள் பாடல்களின் பாடுபொருள்களாக
வ அமைத்தன.
தமிழ்க் கூத்துக்களில்
பிரிவுத்துயரைப் பற்றிய
"பாடல்களை மன உருக்கத்தோடு பாடித் தம் பிரிவு, த்துயரை
- ஆற்றிக்: கொண்டனர்.
வறுமையால்
நல்லதங்காள்
பட்ட
"துன்பத்தைக் கதைகூறும் வாத்தியார் மனம் உருகப் பாடும்போது

பலர் புலம்பி அழுவதுண்டு.

இவ்வாறு

தாட்டுப்புறக்

இச்சமுகத்தினறிடையே

- நாட்டுப்புறப்

பாடல்கள்

கலைகளோடு

மொரீசியஸ்.

ஊழி

். வாழ்ந்த

சூழலுக்கேற்பப்

புதிய

அவ்வப்போது உருவாஇியுள்ளதாகக்

சேகறிக்கப்படவில்லை.
இதுகாறும்
இப்பாடல்கள்
, கூறுவர்.
ல் இம்முயற்சி .
ாலமில்லாமையா
முயற்ிதேவை.க
தனி
.இதற்கெளத்
... இத்நூலாசிரியரால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.. இருப்பினும்
ஆப்ரோ மொரீசியர்களின் "நாட்டுப்புறப் பாடல்களான Qear’
(58628) என்ற பாடல்களைக் கேட்டுன்ற வாய்ப்பு கடைத்தபோது

அவற்றுள்ஒகுசிலவற்நின் இசையோட்டததில் தமிழ். பாக்க
:

ee

சாயலை

உணர முடிந்தது.

a
Rapes

tens ் அடிமைகள்
ers

"இரவு

நோரங்களில் கடந்கயிம்

த

G

9)ரகக
ஆல

தமிழ் இலக்கியங்கள் நாடகமும் நாட்டுப்புற இலக்கியமும் 755
அடிமைகள் மற்றும் தமிழர்களிடையே ஏற்பட்ட நீண்ட
தொடர்பே இத்தாக்கத்திற்குக் காரணம் எனலாம்.
செகாவைப்

இசையிலும்,

காலத்

பொறுத்தவரையில் தமிழின் தூக்கத்ை த. அதன்

இசைக்கருவிகளிலும்,

தமிழ் நாட்டுப்புறப் பாடல்

களில்
வழங்கும்
சல
சொற்களைப்
பயன்படுத்துவதிலும்
காணமுடிகிறது.
மரோவான்
செகாவில்
பயன்படுத்தப்படும்

இசைக்கருவி: என்று
என்றும் அழைப்பது

பார் த்தோமல்லவா? இக்கருவியை ரவான்
உண்டு. அமைப்பில் -தமிழர் பறை போன்ற

இத்தோற்கருவி ஆப்ரோ மொரீசியர்களின் செகா இசையை .த்தவிர
வேறெந்த ஆப்றிக்கர்களின் இசையிலும் பயன்படுத்தப்படுவதாகத்
தெரியவில்லை.

ராவானை

வாக்கும்

பாங்கு

தமிழர்

பறையை

வா௫ிக்கும் பாங்கோடு
ஒத்துள்ளது. என்பது இங்குக் குறிப்
பிடத்தக்கது. மற்றொரு இசைக்கருவி கசாகசா என்பதாகும்.
மரத்தாலான சட்டத்தில் சிறிய கூழாங்கற்களை நிரப்பிக் கசாகசா

. என்ற ஒலியை இசை நயத்தோடு எழுப்புவதால் இவ்விசைக்கருவி,
கசாகசா எனப்பட்டது. பிலிப் பேக்கர் இச்சொல் தமிழ்ச்சொல்
என்றும்
தமிழ்ப்பேரகராதியில்
இச்சொல்
இப்பொருளில்
கையாளப்பட்டுள்ளது.. என்றும் கூ றுகிறார். மேலும்
உலகில்.
ப

வேறெந்த ஆப்றிக்க Pier Aas ம்
என்பது SUM ESS SEES! -

காணப்படவில்லை

பல
செகா இசைக்கும் தமிழ் நாட்டுப்புற - தத்த
ஒப்பந்தக்கூலி
- காணமுடிறைது:
- அறிதாக . ஒற்றுமைகளைக்
முறையின்&ம் மொரீசியசில் குடியேறிய தமிழர்களுன் பெரும்
நிலையில் நலிவடைத்.
பான்மையினர் சமூகப் பொருளாதார
. : தவர்கள்

- உழைத்த

என்றும்,

பகல் முழுவதும்

தோட்டங்களில் : கடினமாக

|

பின்னர் இரவுவேளைகளில் - நாட்டுப்புறக்கலைகளில்

மனம் இளைப்பா தினர்: என்றும். பார்.த்தோமல்லவா?' கோவலன்
தேசிங்குராசன் கதை பாண்டவர்
_ கதை. நல்லதங்காள். கதை

பாடல்களோடு. படிக்கப்படுவது அக்கால
.... வனவாசம். ஆயெவை
.... வழக்கமாக "இருந்தது. . இக்கதைகள் அவ்வப்போது. கூத்துகளாக : ES
eee Sure

- பெற்ற

ஆட்
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இக்கதைகளைக் : கேட்க
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விடுதலை
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தமிழ் இலக்கியங்கள் நாடகமும்நாட்டுப்புற இலக்கியமும் 757
பாடல்களில்
தமிழ். நாட்டுப்புறப் பாடல்களின்

செகா

இசைப்போக்கின் தாக்கத்தைப் போலவே செகா இசைப்போக்கின்
தாக்கத்தைத் தமிழ் நாட்டுப்புறப் பாடல்களிலும். மொறீசியசில்
காணலாம்.

;

“தின்ன தாய்தங்கமே தங்கம் -

மாப்பிளெ பொண்ணு ரெண்டுபேரும்
மணவரைச் சுத்தி வரக் கல்யாணம்
சின்னதாய் தங்கமே தங்கம்
சின்ன தாய் தங்கமே தங்கம்”
என் ற இத் தமிழ் தெம்மாங்குப் பாடல் செகா இசையோடு
இளைஞர்களால் பாடப்பட்டு வருகிறது.
செகா

பாடல்களைத்

_ தமிழ்ப்படுத்தி. செகா
உள்ளது:

தமிழ்நாட்டுப்புறப்

இசையோடு

பாடும்

தமிழ்

பண்பிற்கு ஏற்பத் .
வழக்கமும்

இன்று

என் கண்ணம்மா
என் எண்ணம்மா
என் கண்ணம்மா

இரும்பி வந்தேன்

திரும்பி வந்தேன்
திரும்பி வந்தேன்
உனக்காகவே

- நான் மகரா ஜாநீ மகாராணி”

என்ற பாடலை உதாரணமாகக் காட்டலாம்.

- செகா

இசையிலும்

தாக்கம்

செகா

நடனம்

பழைய

பாடல்களிலும்

"நடனத்தில்

செகா

காணப்படும்

காணப்படவில்லை.

நடனத்திலிருந்து

தற்கால

வெகுவாக

தமிழின்
செகா

மாற்றம்

மும் பொருளும் :
. . அடைந்துள்ளது. பாரம்பறிய சடங்கு முக்கியத்துவ
நாகறிகத் .
இன்றைய செகா நடனத் Bao இல்லை. மேலைநாட்டு
ித் தன்மையோடு.
தாக்கத் தின் காரண்மாக௮ 'தஇகமான உட்ல்கவர்ச்ச

சமூகத்தில் மேல்
. இந்நடனம் இன்று ஆடப்படுகிறது. இதனாலேயே

:
மட்டத்தில் உள்ள படித்தவர்கள் இந்நடனத்தை வெறுக்கின்றனற்

தமிழ் இலக்கியங்கள்
கூடகமும் நாட்டுப்புற இலக்கியமும் 759
தருவதுண்டு. தம் மனைவியரோடு இரவு நேரம் கதைமுடியம்வரை

மஒழ்வார்கள்.

பார்த்து

மட்டுமில்லாமல்

மற்றோரும்

ுமிழர்கள்

கூத்துகளில்

தமிழ்க்

தமிழைப். பயின்று கூத்தாடினர்.

இவ்வகையிலே நடிக்கப்பட்டவை அரிச்சந்திரா நாடகம், ே SFG
. ரஜா கதை நல்லதங்காள் கதை, செருத்துண்ட நாடகம், பார தம்,
நாடகம், வீரகுமார நாடகம், கண்ணன் சண்டை,
அலிபத்சா
மதுரை வீரன் நாடகம், வெங்கடேச பெருமாள் நாடகம் ae

... திருமலைச் செட்டி.பொ.(1980).
2. 1982ஆம் ஆண்டு சிலம்புச்செல்வர் wo. Gurr. A. sour ait
மிழ் லீகின். பொன்விழாவில் கலந்துகொள்ள மொரீசியசுக்குச்

சென்றிருந்தபோது

(Anklet) என்ற நாடகம் அவர்

‘a@or’

அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது. சிலப்பதிகாரக்
மூன்னிலையில்
இத்த்நாடகம். 'மொரீஷியஸ் தீவில் ஒரு
கதையின் ஆங்கில வடிவம்
இதுப 'ந்நிச் சிலம்புச் செல்வர்
தம் நூலில்
angi’ sam
:
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

3. சிவஞானம் (1987)
4. ........ many scholars are of the opmion ae Sega was originally

of
similar to the Malagasy ritual dance and brought to the island
_ Mauritius

in- the seventeenth

and

eighteenth — centuries. The

prominent | Sega musical instrument called marouvane is a kind of
"Malagasy dram which lends support to this conjecture. But the Sega
music, song. and dance present a folk art amalgam which cannot be

் assigned to any particular African culture as mentioned earlier. The
very fact that the African slaves were originally drawn from different
‘African countries.like

“Madagascar, Zanzibar, “Mozambique

would be enough to accept Sega a yes
oe

Rajaram (1987).

e

ae

oe Acouple of dancers, sictin ad WOnatE

etc.

of diverse African
eas

.

toateortwomen,

began 5
one of who was dressed asa women, would enter the ring and
r
eculia
a
the: sega with a heavy thumping oftheir feet on the ground,
do
ஹம் lasciviousSuesg of: their {bins 2ane = upward and

|
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