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பன்முனை கலாச்சாரத்தின் சசயல்பாடு 

          பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கினைவய வகளிக்னக 
 
 
பன்முனை கலாச்சார சசயல்பாட்டுத் திட்ைம் ஒரு சமூகத் சதாண்டு 
சசயல் திட்ைம். இதன் முக்கிய வ ாக்கவே ஹாங் காங் ேக்களினைவய  
பல்வேறு கலாச்சாரங்கனளப் பற்றி ேிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துேது தான். 
எங்கள் ேனலத்தளத்தில் இந்த திட்ைத்னதப் பற்றி  ீங்கள் வேலும் 
சதரிந்து சகாள்ளலாம்.  
http://arts.cuhk.edu.hk/~ant/knowledge-transfer/multiculturalism-in-
action/index.html  

 

ஹாங் காங்கில் சதன் ஆசியர்கள் 
சதன் ஆசியா என்பது பல  ாடுகனளக் சகாண்ை புேியியல் 
கருத்துப்படிேம். இந்தப்  பகுதியில் ஆப்காைிஸ்தான், பங்களாவதஷ் , 
பூட்ைான், ோலத்தீவு, வ பால், பாக்கிஸ்தான், இலங்னக ேற்றும் 
இந்தியாவும் அைக்கம்.  

   

 

 

 

 
ேரலாறு 
சதன் ஆசியர்கள் பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டில் ஹாங் காங் பகுதியில் 
குடிவயறிைர். அவ்ோறு முதலில் குடிவயறிய இந்தியர்களில் சிலர் காேல் 
அலுேலர்களாகவும், சிலர் சிப்பாய்களாகவும்,  சிலர் துணி ேற்றும் 
ஆபரண ேணிகர்களாகவும் பணியாற்றிைார். பாக்கிஸ்தான் 1947 ஆம் 
ஆண்டிலும், பங்களாவதஷ் 1971 ஆம் ஆண்டிலும் ேிடுதனல 
சபற்றவுைன், அந்த  ாட்டு ேக்களும் ஹாங் காங்  ாட்டில் 
குடிபுகுந்தைர்.  
  

இைம் ேக்கள் 
சதானக 

% 

இந்தியர் 28,616 0.4% 
பாகிஸ்தாைியர் 18,042 0.3% 
வ பாலி 16,518 0.2% 

ேற்ற ஆசிய  ாட்டு 
ேக்கள் 

(பங்களாவதஷ் 
ேற்றும் இலங்னகப் 
பகுதியிைர்) 

7038 0.09% 

2011 ேக்கள் சதானக கணக்சகடுப்பு 

2011 ேக்கள் சதானக 
கணக்சகடுப்பின் படி, 
ஹாங் காங் பகுதியில் 
1% ேக்கள் சதற்கு 
ஆசியானேச்  
சார்ந்தேர்கள் 
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ஹாங் காங் வதசத்தில் வ பாலியரின் 
ேரலாறு 1948 ஆம் ஆண்டு இங்கு  
ஆங்கிவலயப்பனையால் கூர்க்கா 
பனைப்பிரிவு  ிறுேப்பட்ைதிலிருந்து 
துேங்கியது. அேர்கள் எல்னல பாதுகாப்பு, 
வதசிய பாதுகாப்பு, கைல் பாதுகாப்பு ேற்றும் 
சேடிேருந்து அகற்றல் சபாறுப்புகளில் 
ஈடுபட்டிருந்தைர். இந்த வ பாலியர் சில 
சதாண்டு  ிறுேை வேனலகனளயும் 
ஏற்று சசய்கிறார்கள்.  
  

சேீப காலத்தில் ஹாங் காங் பகுதியில் 
உள்ள சதன் ஆசியர்கள் பலேிதோை 
சதாழில்கனள சசய்கிறார்கள். கணக்காளர், 
ேினளயாட்டு ேீரர், சதாழிலதிபர், ேீட்டு 
வேனல சசய்பேர், ஆசிரியர், கட்டுோைத் 
சதாழிலாளி, ேழக்கறிஞர் ேற்றும் 
ேங்கியராகப் பணியாற்றுகிறார்கள். சதன் 
ஆசிய உணவு ேனககள், பண்டினககள் 
ேற்றும் ஆவராக்கிய ோழ்க்னக முனறகள் 
ஹாங் காங் பகுதியில் ேிகவும் 
பிரபலோகிேிட்ைை. ஆனகயிைால் ஹாங் 
காங் துடிப்புைன் திகழ்கிறது. 
 

ஒருங்கினணப்பு  
ஹாங் காங் பகுதியில் உள்ள சதன் ஆசியர்கள் இந்த  ாட்னைத் 
தேதாகவே கருதி, ஹாங் காங் கலாச்சரத்னதயும் பின்பற்றுகிறார்கள். 
சதன் ஆசியர்களுனைய ேளினக சாோன்களும் உணேகங்களும், சிம் 
சா வசாய், வ ார்ைன், யூன் வலாங் ேற்றும் வயா ோ சையில் பிரபலம். பல 
சதன் ஆசிய உணேகங்களுக்கு சீைத்தில் சபயரும் 
உணவுப்பட்டியலும் உண்டு.  
 
சதன் ஆசிய ேிழாக்கனள ஹாங் காங் ேக்கள் குதூகலோகக் 
சகாண்ைாடுகின்றைர். இந்துக்களின் பூன யாை  ேராத்திரியும் 
கூர்க்காக்களின் ேருஷப்பிறப்பாை வலாஸாரும் இங்கு 
சகாண்ைாடுேதுண்டு.  
 
 

ஹாங் காங்  ினைவு 
திைத்தன்று முன்ைாள் 
கூர்க்காக்கள் 
 

இலங்னக உணவு 
ேனககள் 
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சதன் ஆசியர்கள் பலர்  ன்சகானை ேழங்கி, ஹாங் காங்  ாட்டின் கல்ேி, 
சபாது ல சுகாதாரம் ேற்றும் வபாக்குேரத்து முன்வைற உதேி 
இருக்கிறார்கள். ஹாங் காங் பல்கனலக்கழகம், வபலிவயாஸ் 
பள்ளிக்கூைம், ருத்தஞ்சீ ேருத்துேேனை ேற்றும் ஸ்ைார் சபர்ரி, சதன் 
ஆசியர்கள்  ிறுேியைவே. 

 
சோல்கள்  
ஹாங் காங்  ாட்டில் ேசிக்கும் சதன் ஆசியர்களுனைய ேிகப் சபரிய 
சோல், சீை சோழினயக் கற்றுக்சகாள்ேவத. இல்லத்தில் தாய் சோழி 
வபசும் இேர்களுக்கு, சீை சோழினயக் கற்கவும் பயிற்சி சசய்யவும் 
ோய்ப்புகள் குனறவு. சிலர் சீை சோழி வபசிைாலும், எழுத படிக்க 
சதரிந்தேர் ேிகச்சிலவர. இந்த சோழி பிரச்சனையாைது அேர்கள் 
கல்ேியிலும் வேனலயிலும் முன்வைறுேதற்குத் தனையாய் அனேகிறது.  
 
ஹாங் காங் சபாது   ிறுேைங்களில் சோழி ேற்றும் கலாச்சார 
வேறுபாடுகனள அதிகம் கருதாேல் இருப்பதால், சதன் ஆசியர்கள் பலர் 
பாகுபடுத்தப்படுேதாக எண்ணுகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஹாங் காங் 
ேருத்துேத்துனற, சிறுபான்னே இைத்தேரின் ேதம் ேற்றும் கலாச்சாரம் 
சார்ந்த வதனேகனளக் கருத்தில் சகாண்டு சசயல் பை வேண்டும். 
இஸ்லாேிய ேதத்திைர் தங்களுக்குத் வதனேயாை ஹலால் ோேிச 
ேனககள் ேிற்கும் கனைகவளா, உணவு ேிடுதிகவளா வபாதிய அளேில் 
இல்லாததால் சிரேப்படுகிறார்கள். 
 

வ பாலியர் ேருஷப் பிறப்பு திை 
சகாண்ைாட்ைம் 
 

 ேராத்ரி சகாண்ைாட்ைம் 
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சடுகுடு  வகளிக்னக 
 
சடுகுடு என்பது சதன் ஆசிய கிராேங்களில் பிரபலோைசதாரு 
பாரம்பரிய ேினளயாட்டு. இது தற்வபாது ஆசிய ேினளயாட்டுப் 
வபாட்டிகளிலும் அதிகாரபூர்ேோை அங்கம். சடுகுடு என்ற பதத்திற்கு 
“ோழத்துேங்கு” என்று சபாருள். சடுகுடு ேினளயாடுேதற்கு  ல்ல 
திட்ைேிட்ை கூட்டு முயற்சியும் சுறுசுறுப்பும் ேிக அேசியோைனே. 
 
இந்த ேினளயாட்டில் இரண்டு அணிகள் உண்டு. ஒவ்சோரு 
அணியிலும் ஏழு உறுப்பிைர்கள். சேோை தளமுள்ள னேதாைத்தில் 
ஒரு வகாடு இரு அணிகனளயும் பிரிக்கும். ஒரு அணியிலிருந்து  
ஒருேர், அதாேது பிடிப்பேர், மூச்சு ேிைாேல் சடுகுடு என்று 
சசால்லிக்சகாண்வை  டுக்வகாட்னைத் தாண்டிப்வபாய் எதிர் அணி 
உறுப்பிைனரத் சதாை முயற்சிக்க வேண்டும். எதிரணியில் உள்ள 
தடுப்பேர் அேனரத் சதாை ேிைாது தடுக்க வேண்டும். பிடிப்பேர் 
சேற்றிகரோக மூச்சு ேிைாேல் தைது அணிக்குத்  
 திரும்பிேிட்ைால் அேருக்கு ேதிப்சபண்கள் கினைக்கும். 
பிடிக்கப்பட்ைேர் ஆட்ைம் இழப்பார். எதிரணியிைவரா, பிடிப்பேனர 
ேைக்கிேிட்ைால், பிடிப்பேர் ஆட்ைம் இழப்பார். இந்த ஆட்ைத்தின் 
வேகமும் ேிறுேிறுப்பும் பார்னேயாளர்களின் உற்சாகத்னதத் தூண்டும்.  

இந்த பைத்தில் சீை ேற்றும் 
பாகிஸ்தாைிய ேினளயாட்டு 
ேீரர்கள்  சடுகுடு  பயிற்சி 
சசய்கிறார்கள் 

 

சடுகுடு ேினளயாட்டில் உங்கள் திறனை முயற்சித்துப் பாருங்கள் 

ோருங்கள் எங்கவளாடு ஆட்ைத்தில் வசர்ந்து சகாள்ளுங்கள் 

ஒரு முனற முயன்று தான் பாருங்கவளன் 

 FUN with Interculturalism is funded by the Equal Opportunities Commission, and supported by Department of Anthropology,  
Arts Faculty, Institute of Future Cities, and Office of Research and Knowledge Transfer Fund, The Chinese University of Hong Kong.  
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