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பிணைக்ணைதி நாவலில் சரளா – 
உள் மடிப்பு ைணதயாக்ைத்தில்  

புரியப்படாத விதிைள் 
 

ஆ.ஏஞ்சல் தராஸ்லின், 
முழுதநர முணைவர்பட்ட ஆய்வாளர் , 

தமிழியல் உயராய்வுத்துணற , 
அரசு ைணலக்ைல்லூரி , உதைமண்டலம் , 

நீலைிரி மாவட்டம். 
 
ஆய்வுச் சுயக்ைம் 
 

ணிப்தட்ட ணி ரழ்க்கை எண்ற்ந திச்சறகணப்தரடுைபரல் ைட்டுண்டு 
ைறடக்ைறன்நது. இந்ற ரட்டில் ணிணின் எறர்கைரள்லம் திச்சறகணைபில் சரற என்ததும் 
அடங்குைறன்நது. இன்கந ைரனைட்டத்றல் ைத்றல் தடிக்கும் திள்கபைலக்கு சரற என்தது 
ஒபே திச்சறகணரைத் கரிரிட்டரலும் ணிப்தட்ட அர்ைபது ரழ்க்கை கபிில் ைரல் 
ற்றும் றபேத்றன்பதரது அது எவ்பவு கபிப்தகடரைத் பரன்நற ன்கண 
கபிக்ைரட்டிக் கைரள்ைறநது, ைபேத்றனரை சரற என்தது எவ்பவு திகப்புகடரரை 
இன்னும் இபேக்ைறநது என்தக புனப்தடுதும் கைில் திகக்கைற  என்னும் ரல் 
றரை ஒபே ரசறப்பு இங்கு அகைறநது.     
 
ஆய்வு அணுகுமுணறைள்   
 

இவ்ரய்வுக் ைட்டுகில் தரத்றத்கபம் சறன ைபேத்றல்ைகபபம் ிபக்கும் 
பைரை விளக்ைமுணறத் திறைாய்வும், ணிப்தட்ட தரத்றத்க பன் கப்தரல்  
பகுப்புமுணறத் திறைாய்வும் பற்கைரள்பப்தட்டுள்பண.  
 
ைணலச்சசாற்ைள் 
 

ம், ைரல், தரனறல், சுந்றம், பு. 
 
முன்னுணர 
 

அண்கக்ைரனத்து ரல்ைபில்  ணிணின் சுந்றம் ற்றும் அைம் குநறத்ரண 
தல்பறு ிழுறங்ைள் பதசப்தடும் ைபரைறபள்பண. இன்கந சூழ்றகனில் ணிணிரின் 
ரழ்க்கைறகன பைள்ிக்குநறரைறபள்பது. தரர்ந் தல்பறு திச்சறகணைலக்கு இன்னும் 
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ீர்வு ைரபடிர றகனில் புற திச்சறகணைலம் ணிக ஆட்கைரள்லம்தடிரை 
உள்பண. இற்கு, றறல் கரறகதர்க்ைப்தட்டுள்ப ‘பிணைக்ணைதி’ என்னும் இந்ற ரலும் 
சரட்சறரக இக்ைட்டுகப் புனப்தடுத்தும் ண்ம் அகைறநது.   
 
பிணைக்ணைதி - ைணதச்சுயக்ைம் 
 

குரத்றன் கணி ீனர, ைள் சபர, ைன்ைள் சஞ்சய் – ரஜூ என்ந ணஞ்சன். 
சபரவுக்கு பட்டுத்ணரண பகநநற ைரல் இபேந்து, ஆணரல் ைல்ரம் கசய்து 
கைரள்பரபனப இபேந்ரள். இணரல் ீனர ணது இறுறக் ைரனத்க ைகணபம் 
ிடுத்து சபரபரடு ங்ைறிட்டரள். சஞ்சய் ைரனறத்துத் றபேம் கசய்துகைரண்டரன். 
அகரிக்ைர கசன்று அங்பைப பகனரய்ப்புப் கதற்று கணிரண பமரணகன ீண்டும் 
இந்றர அனுப்திகத்ரன். குரத்றன் இறுறக்ைரனம் பேைகபப் தரர்த்துக் கைரள்ரை 
அங்பைப ைறந்து. ரஜூ ஒபே கதண்க  கத்துக்கைரண்டிபேக்ைறநரன்.  அது 
றபேரணர இல்கனர என்தது ரபேக்கும் கரிில்கன. 
 

குரத் ைல்லூரிப் பதரசறரிர் எகபம் எறர்க்ைத் துிரர். சட்டறட்டங்ைலக்குக் 
ைட்டுப்தடுதர். ன்னுகட பத்ைணரபனப அந் பகனக்கும் ஆதத்து ந்துிடுைறநது. 
அபேகட பகனபதரய்ிட்டது. கதன்ன் ட்டும் பேைறநது. இர் தரர்த் கதண்க 
சஞ்சய் ைட்டிிபேந்ரல் இந் பகணினறபேந்து அர் ப்தித்து இபேப்தரர். இப்தடி 
ன்னுகட திள்கபைள் ஒவ்கரபேரலும் அர் ஏநறரழ்க்கைப் தடிினறபேந்து ஏநத்ர 
இநங்ைற இநங்ைற, கக்பை ந்துிட்டரர். ஆணரல் ணீைரனத்றல் திள்கபைபின் 
ரழ்க்கைபரக்கை, அன் ஆடம்தத்க, எறர்தரர்ப்கத அறல் இபேந் றரத்க அரல் 
ஏற்ைவும் படிில்கன. அற்குள் அரல் தகவும் படிில்கன. ன் றனத்கக்கூட  
ைரப்தரற்ந அரல் படிில்கன. 
 

குரத் ன்னுகட தரட்டன் பூட்டன் றனத்க கத்றபேந்ரர். திள்கபைள் அகண 
ைணிக்ைரல் கபிபெர் கசன்றுிட்டணர். றனத்க அது அண்ன் ைன்ைள் கபத்துப் 
பதரட்டுக்கைரள்ைறன்நரர்ைள். குரத் ரன் றகணத்து எதுவும் கடகதநல் அணரகரை 
பமரணல் டீ்டில் ஞ்சகடைறநரர். அது எண்ங்ைள் இன்னும் டிில்கன. 
பமரணகன கதற்நதிள்கபரைப றகணக்ைறநர.ர் அணரல் இப்பதரது அலடன் ரழ்ந்து 
பேதகண அர் அங்ைலைரிக்ைறநரர். சஞ்சய் ணது பல் ைல்ரத்கபம் கசரல்னில்கன. 
இப்பதரது அகரிக்ைரில் இன்கணரபே றபேபம் அன் கசய்துகைரண்டரைக் பைள்ி. 
ந்க என்ந இடத்றல் எந் றப்பும் இல்னரல் அர் இநப்கத பரக்ைறத் ணது 
ரழ்ரகபக் ைடத்துைறநரர். 

   
சரளா 
 

குரத்றன் பல் குந்க சபர. ஒபே ைரரைற பணரதரத்துடன் பர்ந்து ணது 
ணறற்குப் திடித்கசல்ைகபச் கசய்து அன் குற்நவுர்வு இல்னரல் ரழ்ந்து ணது 
கதற்பநரர்ைகபபம் துன்தறகனக்கு உள்பக்குைறநரள். அபது ிபேப்தங்ைள் ற்றும் பர்வுைள் 
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என்தது இந் ரழ்க அனுதித்துிடபண்டும் என்றுட்டும் இபேக்ை அணரனரண இனரத 
ட்டங்ைகபப் தற்நற அலக்கு எந்ிரண குற்நவுர்வும் இல்கன. சபர ன்ணினறபேந்து 
இந் உனைத்கப் தரர்த்ரள் 
 
ைதாநாயைி பாவமும் ைாதலும் 
 

சபரிற்கு எறலும் ஒட்டர ிசறத்றணம் இபேந்து. எகபர தநறகைரடுத் 
உர்வும் ைரறல்னரல் சறரிக்கும் தக்ைபம் அபிடம் இபேந்ண. புத்ைம், பரட்கட 
எங்ைரது கத்துிட்டு படுது, தரட்கட பணுபணுப்தது, ைரனிக ரற்நறப்பதரட்டுக்
கைரள்து, கைிபன ைிகப் புத்ைம் கத்துக்கைரள்து, டவுனுக்குப்பதரய் ஒபே 
தடத்கபம் ிடரல் தரர்ப்தது என்தகல்னரம் அலக்குள் ைரரைற தரத்க ட்டுல்ன 
ைரகனபம் பர்த்து. 
 

ைிகப் தரடத்க டத்தும் கைபசறக் ஆசறரிர் எப்தடிஅள் ணறற்குள் புகுந்ரர் 
என்தது அலக்குத் கரிில்கன. பன்று இகபஞர்ைபின் ந்கரண  அரிகணக் 
ைரனறக்கும் சபரஅக றரப்தடுத்றபம் கைரள்ைறநரள். "அயணமயாை சசன்ஸ் ஆவ்  
ஹ்யூமர் வாய்நதவர் அவணரக் ைாதலிப்பதில் அபாயம் ன்றும் ைிணடயாது. யாயக்கும் 
சந்ததைமும் ைிணடயாது... ணபயன்ைதளா, சபண்ைதளா வம்பு தபசுவார்ைதளா என்ைிற 
பயமும் ைிணடயாது!” 1 என்தறல் இந் சபைப் தரர்கக்குள் இபேந்துத் ப்திக்கும் ற 
அநறந்பரை இபேக்ைறநரள்.  
 

இபேபேப உடனறச்கச என்தறல் ிபேப்தபகடர்ைபரை இபேக்ைறநரர்ைள். குநறப்தரைத்  
றபேரண கைபசறக் சரரிடம் றகந எறர்தரர்ப்தபரை இபேக்ைறநரள் சபர. இற்ைரை 
அர்ைள் கபிப சுற்நற சரரத் என்னும் இடத்கக் பர்வு கசய்ைறநரர்ைள். ஆணரல் அந்ப் 
பூந்பரட்டத்றல் உள்ப ைரல்ைரணிடம் சறக்ைறக்கைரள்ைறநரர்ைள். பன்பகநரை கைபசறக்ைறன் 
தத்கப் தரர்த்து சபர ஒபேதக்ைம் றண்டு இறுறில் ைரல்ைரகண இள் எச்சரிக்கும் 
பதரது சபர எகபம் துிந்து கசய்ரள் என்னும் இடத்கக் ைரட்டுைறநரர் ரனரசறரிர்,  
 

"உைக்குத்தான் அவர் சபரிசு! எைக்கு நண்பர் ைாதலர் நாங்ை ைாதலிச்தசாம், 
முத்தமிட்தடாம். அது நாங்ை இஷ்டப்பட்டு சசஞ்சது. யாயம் யாணரயும் பலாத்ைாரம் 
பண்ைதல. எதுக்குதபாலீஸ் ஸ்தடஶன் வரணும்... யாயம் தபாலீஸ் ஸ்தடஶன் தபாை 
முடியாது. நீயும் சரி, நாங்ைலம் சரி! எஸ்.பி, ைசலக்டர் ஐ.ேி யாணரக் கூப்பிடணும்ைாலும் 
இங்தைகூப்பிடு, உன் மைசிதல என்ை சநைச்சுக்ைிட்டு இயக்தை.:.... நாங்ை ைாதலிச்சு ைட்டிப் 
புரண்டணதப் பாத்தஙீ்ைளா? இது நாற்சந்தியா, ைணடத் சதயவா? இங்தை என்ை தரப்பா 
நடந்தது? பைத்துக்ைாை மிரட்டிப் பார்க்ைறியா? நீ என்ைடா எங்ைணள ஸ்தடஶனுக்கு 
அணழச்சுட்டு தபாரது. நாங்ை உன்ணை இழுத்துக்ைிட்டு தபாதவாம்” 2  

 
கசபக்ைண்டி ஸ்தூதத்றல் டக்கும் இவ்ிரண ைரரித்க ைரனரபி தரர்த்து 

அட்டும் றகனில் ஆசறரிரின் பைரகத்ணரண டடிக்கை சபரவுக்குப் திடிக்ைில்கன. 
அக ஒபே ைணகண நக்ை றகணக்ைறநரள்.  றுதடிபம் றர்ஜரபுர் தரறக ைரனறக்ைறநரள். 
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ஆணரல் அற்கு கதற்பநரர் எறர்ப்பு கரிிப்தரல் ரட்ைகபக் ைடத்றக் கைரண்டிபேக்ைறநரள். 
இறுறக சபர றபேம் கசய்து கைரண்டற்ைரண பைரந்றம் ரனறல் இல்கன 
என்தன் பனம் ணது ரபடன் அள் ைறக்கும் ணிக க்குப் புனணரைறன்நது. கதற்பநரர் 
சம்றல்னரல் ணது றபேம் இல்கன என்ந அபது திடிரபம், ரழ்ந் 
சரறப்கதகண ைட்டுரணரல் ங்ைள் சம்றல்கன என்ந கதற்பநரரின் திடிரபம் 
இங்கு றபேத்றற்கு சறக்ைனரைறன்நண.    
 

அபது இண்டரது ைரல் ஒபேகனக்ைரல் பதரனப இபேக்ைறநது. பற்ைரகன 
டீ்டில் கசரல்னர சபர, ணது ந்க ணது றபேத்றபனப குநறரை இபேப்தரல், 
றபேம் கசய்து கப்தகத் ணது ைடகரை றகணப்தரல் அக்ைரகனச் 
கசரல்னறிடுைறநரள் .அலகட ைரனன் சக்ைறனற சரறகச் சரர்ந்ன் என்தகபம் 
கசரல்னறிடுைறநரள். அணரல் குரத் றகுந் துத்றற்கு ஆபரைறநரர். ஆணரல் சபர அது 
தற்நற எந் ைகனபம் இல்னரல் இபேக்ைறநரள். சரறகஅள் ஒபே கதரபேட்டரைப் 
தரர்க்ைரலும்  றக்ைரபரைவும் இபேக்ைறநரள். றைழ்ைரனத்க ைறழ்ச்சறரை 
கத்துக்கைரள்துடன் எறர்ைரனத்க டிகத்துக் கைரள்தபரைவும் இபேக்ைறநரள்.   
 

சரறகச் சபர ஒபே கதரபேட்டரைப் தரர்க்ைில்கன என்நரலும், இந்ச்  சபைபம் 
ன் கதற்பநரபேம் அக றை ைணரை கதரபேட்தடுத்ற அக ஒபே உிபேள்ப கதரபேபரைப் 
தரிக்ைறநரர்ைள் என்தகபம் ைணப்தடுத்றக் கைரள்பத் றுைறநரள். தண்தரட்டுப் 
பதரரட்டரைரை ணிணின் உடனறலும் உள்பத்றலும் சரற  றை ஆரைப் தறந்துள்பது 
என்தகக் ைிக்ைத் நறிடுைறநரர்ைள். இத்கை தண்தரட்டுப் பதரரட்டத்கப் 
தின்பேரறும் ரம் ைணப்தடுத்றக் கைரள்பனரம். 
 

“சாதி, பிறப்புவழி யவயக்கு அணமைிறது. பிறப்பின் அடிப்பணடயில் மைிதரிணடதய 
அறிவு, திறணம, மதிப்பு, சபாயள் இவற்றின் ஏற்றத்தாழ்ணவ நிணலநிறுத்தி வயைிறது. 
தமல் – தாழ்த்தப்பட்ட சாதி தவறுபாடு பிறப்பால் இயற்ணையாை அணமந்த ன்று எை 
மக்ைள் நம்பிக்ணை சைாண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளைர். இவ்வாறு சாதியணமப்பு, 
பண்பாட்டுக்குரியதாைப் பட்டதால் அதற்கு எதிராை தபாராட்ட விணதைள் ைடுணமயாை 
ைட்டுப்பாட்டு விதிைளால் சசயலிழக்ைப்பட்டு வந்துள்ளை. எணபரன் பனரபி 
கரறனரபி ர்க்ைங்ைள் ஏற்நத்ரழ்வுக்ைறகடப உடன்பரதுதுபதரல், பல் சரறிணபேம் 
ரழ்த்ப்தட்ட சரறிணபேம் பரதுறல்கன. இவ்ித்றல் ணிரிகடப இணம் ற்றும் 
அநறவு அடிப்தகடில் ஏற்நத்ரழ்வு இல்கன என்ந ரனுடினரர் ைண்டுதிடிப்கதிட 
க்பைரட்தரட்டின் தரறப்பு அறைரை க்ைகபப் திகத்துக் கைரண்டுள்பண. கரத்த்றல் 
சரற பறுதரட்கட கய்த்ரல் உண்டரக்ைப்தட்டரை இந்து க்கைரள்கைைள் க்ைகப 
ம்தச் கசய்து ந்துள்பண” 3 என்தது ஆய்வு றச் கசய்றரை இபேப்தக ைணரை 
உள்ரங்ை பண்டிிபேக்ைறநது.   
 
வாழ்வும் தைிணமயும் 
 

தயரட்பூரில் பன்பனரை தட்டப்தடிப்பு ட்டுல்ன தி.எட் தடித்பரை, அசரங்ை 
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பகனரய்ப்பும் கதற்று ஆசறரிகரண பல் கதண் சபர. ஆணரல் சபரின் ரழ்க்கைத் 
ணிகில்ரன் ைறந்து. இறுறக அள் ணது ைரனகண ந்ரபர என்தது 
ரனறல் கசரல்னப்தடில்கன. ஆணரல் அபது ரரரண ீனர அலக்கு ஒத்ரகசரை 
அபிடம் பசர்ைறநரள். இறுறக அலடபண இபேக்ைறநரள். இப்தடி உடலுக்கும், ணதுக்கும், 
சுந்றத்றற்கும் ன்கண ஈடுதடுத்றக் கைரண்ட சபர அற்கு பர்ரநரை ஒற்கநரைத் 
ணிகில் ரழ்து ம்க சறந்றக்ை கக்ைறநது. அபரைத் பர்ந்கடுத் ன்னுகட 
ரழ்க்கைப் தத்க அள் ணித்ப கரடர்ைறநரள். ணது ந்கக இறுறக 
ன்னுடன் அகத்துக் கைரள்பர கதண்ரைவும் இபேக்ைறநரள். ரழ்க்கைப் தம் 
எங்கைல்னரபர ம்க ரரிடகல்னரபர எறரிரக்ைற ிடுைறநது என்தற்கு இங்குைலம், 
ந்கபம் சரட்சறரைறநரர்ைள் எணனரம். 
 
முடிவுணர 
 

திகக்கைற  ரனறல் சபர என்னும் தரத்றம் கதன்ிம் பதசும் தரத்றல்ன. 
ஆணரல் ன்னுகட ணிப்தட்ட ரழ்க்கை கபிில் ரன் பதரகும் தத்றன் ற அள் 
ணக்ைரண சுந்றத்க அகட றகணக்ைறநரள். தண்தரடு, சரற என்னும் கதரல் 
தககைள் ற்றும் தல்பறு ைபேத்றல்ைகப அள் பன்கூட்டிக் ைிக்ைத் 
நறிடுைறநரள். ைரம் சரறக, த்க அள் ஒபே கதரபேட்டரை றகணக்ைர கறும் 
தடித் கதண்ரை இபேக்ைறநரள். கடபகநில் அக சறக்ைனரணக என்தக அநறந்து 
ன்கணத்ரன் அள் ணிகப்தடுத்றக் கைரள்ைறநரள். ைரல், தரலுர்ச்சற என்தற்கைல்னரம் 
அள் இப்பதரது அர்த்ங்ைகப கூட்டிக்கைரள்பர இடத்றற்கு ந்து பசர்ைறநரள். அதுவும் ஒபே 
சுந்றம் என்தது அள் கசரல்னர அர்த்ரைறநது.     

 
 
துணைநூற்பட்டியல் 
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