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Generational Conflict in Toni Morrison’s Novels 
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Abstract 

People conflict for many reasons, such as economic imbalance, racial and cast or class differences, 

colour background, ideology, etc.  When we speak about conflicts, we must not confine ourselves 

outside the home.  Inside any home itself conflicts arise and they become more powerful that that of 

the conflicts outside homes.  Among the conflicts, generational gap takes a major role.  Age differences 

between two sets of people is called generation gap and this gap plays the main role for any kinds of 

conflicts “within” a group where the term “within” could be expanded inside and outside home. Toni 

Morrison is an American female novelist who deals with many themes.  Her themes include conflicts 

between Black and White Americans. Among the Black community inside the USA conflicts for many 

reasons such as economy, ideology, prestige, etc.  Further within the Black Community there are 

conflicts between the “Blacks” and “Americanized Blacks.” The above conflict could be identified as 

“ethnic or ethnicity-seeking Blacks” and “Americanized or American-adapted Blacks.” This research 

brings out one of the major and important themes; generational conflict.  Though Morrison is a Black 

American Female writer, she does not confine herself to Black or American or Feminine, instead she 

deals the theme as universal and makes herself as a universal writer. 

ஆ��� ���க� 

ெபா�ளாதார� சம�ைல��ைம, இன ம��� சா� அ�ல� வ��க ேவ�பா க!, �ற# $�ன%, 
&'தைன� க�(�ய� ம��� ஏைனய பல காரண,க-� �.(தமாக ம�க! /ர0பா க1�2 
உ4ப 5�றன�. /ர0பா கைள# ப�7 நா� ேப9�ேபா�, அைவ :4 �2 ெவ-�� ம4 ேம 
இட�ெப�� ஒ� =டயமாக வைரய�(��ெகா!ள இயலா�. :4>?!ேள@� /ர0பா க! 
எB5�ற அேதேவைள அைவ :4 �2 ெவ-�� எB5�ற /ர0பா கைள# பா��5C� 
வCDைடயனவாக� காண#ப 5�றன. இ�/ர0பா க-� ம(��� தைல/ைறவE இைடெவ- 
$ரதான வ5ப,5ைன எ (�� ெகா!5�ற�. இ� ப2� ம�க1�5ைட�லான வய� ேவ�பா க! 
தைல/ைறவE இைடெவ- என அைழ�க#ப � அேதேவைள இ'த இைடெவ-யான� ஒ� 
2B=�2 'இைட�லான' எ'தெவா� வைக�லான /ர0பா க! உ�வாவத�2� காரணமான $ரதான 
வ5ப,5ைன வ5�5�ற�. இ,2 'இைட�லான' எ�?� பதமான� :4 �2 உ!ேள, :4 �2 
ெவ-ேய ஆ5ய இ� ப2�க1�2மான /ர0பா கைள =IதJ�க#பட(த�க �ைலைய 
=ள�2வதாக அைம@�.   

ேடாK ெமாJச� ப�ேவ� தைல#L�க-� ஆ�க,கைள# பைட(�!ள ஒ� ெப0 நாவலா&Jய� 
ஆவா�. இவ�ைடய தைல#Lக! க�#$ன ம��� ெவ!ைள இன அெமJ�க�க1�5ைட�லான 
/ர0பா கைள உ!ளட�25�றன. அெமJ�க ஐ�5ய இரா�&ய(�?! வாB� க�#$ன� 
சNக(�ன��2!ேளேய ெபா�ளாதார�, &'தைன� க�(�ய�, ெகௗரவ� ம��� ஏைனய பல 
=டய,க-� காரணமாக /ர0பா க! ஏ�ப 5�றன. அ(�ட� க�#$ன� சNக(�னJைடேய 
'க�#$ன(தவ�க!' ம��� 'அெமJ�க� க�#$ன(தவ�க!' எ?� /ர0பா க! காண#ப 5�றன. 
ேம�27#$4ட இ'த /ர0பாடான� 'இன P�யான அ�ல� இன(ைத( ேத � க�#$ன(தவ�க!' 
ம��� 'அெமJ�க அ�ல� அெமJ�க மயமா�க#ப4ட க�#$ன(தவ�க!' எ�பதாக இன,காண#பட 
/>@�.  

இ'த ஆQவான� $ரதானமான ம��� /�5யமான தைல#L�க-� ஒ�றான தைல/ைற /ர0பா  
எ�?� தைல#$ைன ெவ-�ெகாண�� ஒ�றாக அைம5�ற�. ெமாJச� அவ�க! க�#$ன 
அெமJ�க ெப0 எB(தாளராக இ�'தேபா��, அவ� த�ைன ஒ� க�#$ன(தவராகேவா அ�ல� 
அெமJ�கராகேவா அ�ல� ெப0�ைல�ய� ெகா0டவராகேவா ம4 #ப (��ெகா!ள=�ைல; 

 
1 &ேரIட ஆ,5ல =JDைரயாள�, ெமாE(�ைற, 5ழ�2# ப�கைல�கழக�, இல,ைக. .�னTச�: 
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மாறாக, அவ� உலகளா=ய ேநா�5� இ'த தைல#$ைன ஆராQ'�, ஒ� உலகளா=ய எB(தாளராக( 
த�ைன ெவ-#ப (� ��5�றா�.    

�ற�� ெசா!க" (Keywords): Generation, Conflict, Economic imbalance, Race, Class, Age தைல/ைற, /ர�பா , 
ெபா�ளாதார� சம.�ைம, இன�, வ��க�, வய�   
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அMNக� 

ேடாK ெமாJச� அவ�க-� நாவ�க-� ெப��பாலானைவ ெவ-#பைடயாகேவ பல எ�Jைட� 
க4டைம#L�கைள� ெகா0டைவயாக� அைம'�!ளன.  அ(�ட� இi=தமான எ�Jைடயான 
=டய,க! ஒ��டெனா�� எ#ேபா�� /ர0பா4ைடேய ேதா��=�5�றன. க�#$ன 
அெமJ�க�க1�, ெவ!ைள�ன அெமJ�க�க1� இனP�யான ேதைவக1�காக ம4 ம�7 
ெபா�ளாதார�, &'தைன� க�(�ய�, ெகௗரவ� ம��� ஏைனய பல =டய,க-� காரணமாக 
/ர0ப 5�ற �ைலைம காண#ப 5�ற�. உதாரணமாக, சாலேமாK� பாட�க! (Songs of Solomon) 
எ�?� நாவn� க�#$ன அெமJ�க 5�றா� ெப��I இன P�யான ேதைவக1�காக ெவ!ைள 
இன(தவ�ட� /ர�ப 5�றா�. அவ� 'ஏB நா4க!' (The Seven Days) என அைழ�க#ப � 
ேபாரா-க-� 2BDட� இைண'� உட� P�யாகேவ அவ�க1ட� ச0ைட� 5�றா�. தா� ேப$ 
(Tar Baby) எ�?� நாவn� 27#$ட#ப � மக� உட� P�யாக ெவ!ைள இன(தவ�ட� ேநர>யாக� 
ச0ைட�ட=�ைல. மாறாக, அவ� ேபரள=லான 'ெவ!ைள இன(தவJ� &'தைன� க�(�யC�2' 
எ�ராக# ேபாரா>னா�. ேடாK ெமாJச� அவ�க! த� நாவ�க-� &'தைன� க�(�ய� சா�'த 
இ(தைகய /ர0பா கைள� &(�J#பத�2� க�#$ன சNக(�னைரேய பய�ப (�5�றா�. 
N�றாவ� வைகயான /ர0பாடான� 'இன P�யான அ�ல� இன(ைத( ேத � க�#$ன(தவ�க!' 
ம��� 'அெமJ�க அ�ல� அெமJ�க மயமா�க#ப4ட க�#$ன(தவ�க!' ஆ5ேயா��5ைட�� 
எB� ஒ�றாக� காண#ப 5�ற�. உதாரணமாக, தா� ேப$ (Tar Baby) நாவn� 'அெமJ�க 
மயமா�க#ப4ட' ெஜைட� ம��� 'இன(ைத( ேத �' ச� இ�வ�� நாவ� /Bவ�� ஒ�வ�ட� 
ஒ�வ� /ர0ப 5�றன�. இேத=த(��, uல� க0க! (த LvவI4 ஐ The Bluest Eyes) எ�?� 
நாவn� uல� க0க-� 'ேகா4பா சா� அழ2' எ�?� ேதடn� $�ேகாலா $P4லi ஈ ப 5�றா�. 
அவ� இன(ைத( ேத � த� ந0$யான 2ேளா>யா ெம�Jய�ட� மைற/கமாக /ர0ப 5�றா�. 
இ� &'தைன� க�(�ய� சா�'த /ர0பாடாகேவ ேநா�க#ப 5�ற�.  

நா�காவதான ம��� $ரதானமான வைக ேவ�பா  ம��� /ர0பா  வய� /��'த ம�க! ம��� 
இைளஞ�க! ஆ5ேயா��5ைட�� ஏ�ப 5�ற�. இ'த /ர0பா4>�கான $ரதான காரண� 
தைல/ைறவE இைடெவ- ஆ2�. ெமாJசK� நாவ�க-� ெபா�ளாதார�, அர&ய�, &'தைன� 
க�(�ய�, ம��� ஏைனய அைன(� =டய,க1�2� அ#பா� இ'த /ர0பா  /த�ைமயான 
ஒ�றாக ெவ-#ப 5�ற�. இ'த வைக�லான அேநக /ர0பா க! 2 �ப 
உ�#$ன�க1�5ைட�� இட�ெப�� ஒ�றாக� காண#ப 5�ற�. சா�றாக, ஜாI (Jazz) எ�?� 
நாவn� வய� /��'த ெப0 அnI மா�#ர4 ம��� இைளஞ� ேடா�கI ெம�#ர4, }லா (Sula) 
எ�?� நாவn� }லா ~I ம��� ஈவா ~I, தா� ேப$ (Tar Baby) நாவn� �4I ம��� ச� 
ேபா�றவ�க1�5ைட�� ச0ைடக! இட�ெப�வைத� 27#$டலா�.  

இல�Pய Rளா�� 

=ம�சக� ஏ�! $ர4J� (Earl Frederick) அவ�க! ெமாJச� ப�7 எB��ேபா� $�வ�மா� 
27#$ 5�றா�: 'ஒ� க�#$ன எB(தாள� ெவ!ைள இன(தவைர( ��#�#ப (�� =த(�� 
ம4 ம�லா� க�#$ன( த�ைம ம��� மKத(�வ(�� கலைவைய ம��க/>யாதளD &ற'த 
=த(�� ெவ-#ப (� த� ஆ�க(�ைன# பைட�க��>யவ� என நா� ந�$�ைக ெகா!ள��>ய 
ஒ�வ� இ�#பாரானா�, அ(தைகயவ� ேடாK ெமாJசனாக அைமவா� (536).' ெமாJச� த� ஆ�க,க-� 
உலகளா=ய $ர�&ைனகைள� ைகயா1வத� காரணமாக அவ� ஒ� உலகளா=ய எB(தாளராக 
அைம5�றா� எ�பைத இ� 94>� கா4 5�ற�. ெமாJச� த�ைன எ'த இன(ைத@�, 
பாnன(ைத@� சா�'தவராக ம4 #ப (�� ெகா!ள=�ைல. ேராIேமJ ேக. ெலIட� (Rosemarie K. 
Lester) ேடாK ெமாJச?டனான ேந�காணn� ெமாJச� 27#$ �ேபா�; 

“நா� எ#பாnன ேநா�க(�ைன@� க�(��ெகா!ளா� எB�� ஒ� நபராேவ�... ஒ� 
எB(தாளராக, க�#$ன ம�க-� கலாசார(�ட� இைண'ததாக என� க�பைன 
�0ட#ப வத� காரணமாகேவ இiவாறான �ைல காண#ப 5�ற�. நா� உலக� 
/Bவைத@� என� ஆ�க(��கான பர#பாக� க��5�ேற�. அ(�ட� என� அ7@� 
ஆ�வ(ைத( �0 5�ற உண�D ம��� ெப0ணாக இ�#ப�னா� ஏ�ப � உண�D 



 ���: ����	
 ���� ��������   ISSN : 2455-0531  �  2021   !":7    ���:26   6 

inam:International E_Journal of Tamil Studies UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 

 May 2021, Vol.7  Issue:26 www.inamtamil.com 

ஆ5யவ�7� அ>#பைட�ேலேய எB(தா�க,கைள# பைட�5�ேற�. ஆனா� நா� 
ெப0க-� இல�5ய,கைள அiவாறாக எB�வ��ைல. ஏெனK� அ� எ�ைன 
ம4 #ப (�� என நா� �ைன�5ேற�... (54).” 

ெமாJசK� ேம�க0ட ��7� இ�'� Lல#ப � =டய� யாெதK� அவ� த�ைன ெப0%ய 
எB(தாளராகேவா அ�ல� க�#$ன எB(தாளராகேவா அ�ல� 'அெமJ�க' எB(தாளராகேவா 
த�ைன� 2��5� ெகா!ள=�ைல.  

ெமாJச� ஒ� எB(தாளராக தன� ஆ�க(�ைன வா&#பவ�க! ஒ�வJெலா�வ� அ�பா��,க! 
எ�?� அவர� இல�ைக அைடவத�2Jய ச��ைய# பய�ப (�5�றா�. ெநn ெம�ேக (Nellie Mckay) 
அவ�க! 'ேடாK ெமாJசK� நாவ�க-� =ய(த2 உ��(�>#L!ள 2ர�' ('“The Dramatic Voice in Toni 
Morrison’s Novels”) எ�?� க4 ைர�� மா��5ர4 ~. =�க�ச� (Margaret B. Wilkerson) 27#$ � 
=டய(ைத� ேகா>4 � கா4 �ேபா�, 'ெமாJச� அவ�க! மKத நட(ைத ப�7ய சாதாரண 
க�(��கைள� சவா� ெசQ@� ந�ப(த�க கதாபா(�ர,கைள உ�வா�5, }��ைலக-� காரணமாக 
த� ெசா'த மKத மன,களா� வ>வைம�க#ப 5�ற மKத அ?பவ,க-� இய�ைகயான 
ெபா�5ஷ(ைத ஆழமான =த(�� ஆராQ5�றா� (183).' என� 27#$ 5�றா�. அ(�ட� த�கால 
எB(தாள�க1�2! உலைக அ�L�ைற மKத�க! வாB�, .கD� ேந&�க#பட(த�க ஒ�றாக 
வ�%(�, த� வாசக�கைள ெவ�7கரமான =த(�� உ!வா,5, ஈ�(��ெகா!15�ற ஒேர 
எB(தாளராக ெமாJச� �க�5�றா�.  

தைலNைறVைடேயயான NரZபா\க" 

வய� /��'தவ�க1� இைளஞ�க1� ெபா�வாக அேநக காரண,க-� �.(த� /ர0பா க1�2 
உ4ப 5�றன�. }ச� அ4ெகா�I (Susan Adcox) அவ�க! தன� ஆ�க(�� 27#$ � ேவைள��, 
'தைல/ைறவE இைடெவ- எ�ப� தைல/ைறக1�2 இைட�� /ர0பா க! ஏ�ப4 , 
ெதாட�பாட�க-� &�க�க! ேதா��வத� Nல� உ�வா�க#ப � இைடெவ-| Nல� 
தைல/ைறக1�5ைட�� ஏ�ப � ேவ�பா கேள என# ெபா�வாக உணர#ப 5�ற�' என� 
27#$ 5�றா� (https://www.verywellfamily.com/looking-at-the-generation-gap-1695859).' சா�றாக, 
இைளஞ�க! .க அ0ைம�கால, த�ேபாைதய வா��ைக மா�Jக1�2 பழ�க#ப4>��2� 
அேதேவைள அவ�ைற வய� /��'தவ�க! $�ப��வத�2 =�#பம�ற �ைலைம 
காண#பட�� �. இ(தைகய /ர0பா க-� அேநகமானைவ /ர0ப � இ�சாரா�� அவ�கைள 
அ7யாமேலேய எB5�றன. இ(தைகய /ர0பா க! எ'த� காரண/� இ�7 உ�வா5�றேபா�C� 
அைவ ெதாட�'� u>�5�றன.     

ேடாK ெமாJச� அவ�க! இைளஞ� ம��� வய� /��'தவ�க1�2 இைட�லான 
/ர0பா கைள# ப�7@� ஆராQ5�றா�. &ல /ர0பா க! வய� =(�யாச(�� �.(த� 
ஏ�ப 5�ற அேதேவைள ஏைனய /ர0பா க! ெபா�ளாதார�, இன�, 2 �ப அைம#L ம��� 
அ�L சா�'த =டய,க-� �.(த� ஏ�ப 5�றன. சா�றாக, uல� க0க! (த LvவI4 ஐ The Bluest 
Eyes) எ�?� நாவn� 2ேளா>யா ெம�Jய� ம��� அவ�ைடய N(த சேகாதJயான #Pடா ெம�Jய� 
ஆ5ேயா� வய� ேவ�பா க-� காரணமாக( தம� ெப�ேறா�ட� /ர0ப 5�றைத� 
காண/>5�ற�. சாலேமாK� பாட�க-� நாவn� நாயக� .��ம� ெட4 தன� த'ைதயான 
ெம�க� ெட4 - II இட� 2 �ப P�யான ம��� ெபா�ளாதாரP�யான காரண,க1�காக 
/ர0ப 5�றா�. ேமC�, uல� க0க-�   2ேளா>யா ெம�Jய� ம��� #Pடா ெம�Jய� ஆ5ேயா� 
ேராIேமJ =Cனா& அவ�க1ட� இன P�யான ம��� ெபா�ளாதார �ைல ேவ�பா க! 
ெதாட�பான காரண,க-� �.(த� /ர0ப 5�றா�. அேதேவைள சா. $P4லi தன� 
த'ைதயாரான ேசாn $P4லi=ட� 2 �ப அைம#$� காரணமாக /ர0ப 5�றா�. அ(�ட� 
ஜாIஸு� வய�� இைளய ேடா�காI ெம�$ர4 த�ைன=ட வய�� N(த ேஜா >ேரI9ட� 
உJ(�Jைம சா�'� /ர0ப 5�றா�.  

வயc 

ெமாJச� வய� ேவ�பா க-� $�ன%��, /�5யமான ச'த�#ப,க-� கதாபா(�ர,க1�2 
இைட�லான /ர0பா கைள .கD� கவனமாக� ைகயா15�றா�. 2 �ப(��2! (அ�ல� பாJய 
அள=� சNக(��2!) இட�ெப�� அேநக /ர0பா க! அ,2!ள நப�க-� வய� இைடெவ- 
ேவ�பா4>னாேலேய ஏ�ப 5�றன எ�பதாக ஆராQ�&யாள�க! ெவ-#ப (�� கா0$�5�றன�. 
.கD� ெபா�வாக வய� /��'தவ�க! பல காரண,க-� �.(த� இள� வய�னைர ஏ���ெகா!ள 
=��பாத �ைலைம காண#ப 5�ற அேதேவைள $�ன� இ� /ர0பாடாக உ�ெவ �5�ற�. 
இ(தைகய 2 �ப,க-� 2 �ப அைம#பான� ெப�ேறா�க! - $!ைளக! அ�ல� தா(தா, பா4> - 
ேபர#$!ைளக! ஆ5ய தைல/ைறகைள� ெகா0டைவயாக அைம'���க� � �.   

ெமாJச� uல� க0க! நாவn� 2ேளா>யா ெம�Jய� ம��� #Pடா ெம�Jய� எ�?� இள� 
கதாபா(�ர,க! ம��� அவ�க1ைடய ெப�ேறாரான ��. ம��� ��ம�. ெம�Jய� ஆ5ேயா��2 
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இைட�� /ர0பா  ஏ�ப 5�ற�É ஜாI�� ேடா�கI ெம�#ர4 தன� மா.யாரான அnI 
ெம�#ர4 ட� ஒ(�#ேபாகாத �ைலைம உ�வா5�ற�É }லா=� }லா ~I தன� பா4>யான ஈவா 
~I9ட� ச0ைட� 5�றா�. ேச�5! ஒ# சேரா, ைல�I ஒ# Iர5! (Circle of Sorrow, Lines of Struggle) 
எ?� நாவn� ேக�-� 5Pெவ� (Gurleen Grewell) 'மKத உறDக!' ம��� சNக 'ெதாட�Lக!' 
ஆ5யைவ ெதாட�பான வரலா�� P�யான தைடக! ப�7@�, ஆைச ம��� உ4த�ைம ஆ5யவ�7�2 
இைட�லான ெதாட�ைப $�வ�மா� 27#$ 5�றா�:  

ெமாJசK� நாவ�க! ஒ� �4 � }ழ� $�ன%�� வரலா�� P�யான ெசய�/ைறக! 
ம��� சNக( ெதாட�Lக! சா�'த தைடக-�  � மKத உறDக-� தர(ைத ஆராய எ�ைம 
அ?ம�#பனவாக அைம'�!ளன. இவர� பைட#L�க-� கதாபா(�ர,க-� உ4த�ைம�2 
/�5ய(�வ� அ-�க#ப � அேதேவைள அத� அைன(� க4 #பாட�ற வ>வ,க-C� 
ஆைசைய ஏ���ெகா0  ெசய�ப � த�ைமயான�  �#ப>5�ற, 
அ'�ய#ப (த#ப (த#ப4ட 9ய(�� 2ைறைவ எ���5�ற ஒ� வE/ைறயாக 
உ�வா5���5�ற� (13).     

இேதவ0ணமாக, ெமாJச� அவ�க-� இள� கதாபா(�ர,க! வய� /��'த கதாபா(�ர,க1ட� 
/ர0ப 5�ற �ைல@� அ(�ட� வய� /��'தவ�க! இள� கதாபா(�ர,க1ட� /ர0ப 5�ற 
�ைல@� காண#ப 5�ற�. வய� P�யான /ர0பாடான� ெப�ேறா� ம��� ச'த��ன�ட� 
ம4 � ம4 #ப (த#பட=�ைல, மாறாக இ� ஏைனய உற=ன�கைள@� உ!ளட�2�ப> 
u4>�க#ப4ட ஒ�றாக அைம'���5�ற�.  

ேமC� uல� க0க-� 2ேளா>யா ெம�Jய� ம��� #Pடா ெம�Jய� ஆ5ேயா� /ைறேய ஒ�ப� 
வய� ம��� ப(� வய�ைடயவ�களாக இ��2� ேவைள�� அவ�கள� ெப�ேறாைர ெவ��க 
ஆர�$�5�றன�. 2ேளா>யா தன� சNக(�� உ!ள வய� வ'த நப�க-� நட(ைதகைள# 
$�வ�மா� =ள�25�றா�: 

வய� வ'தவ�க! எ�/ட� ேப9வ��ைல - அவ�க! எம�2 வEகா4ட�கைளேய 
வழ,25�றன�. அவ�க! உJய தகவ�கைள வழ,காம� க4டைளகைளேய வழ,25�றன�. 
நா� த �5 =B� ச'த�#ப(�� அவ�க! ெவ�மேன அவசரமாக பா�ைவ� 5�றன�. 
எம�2 ெவ4 �காய� ஏ�ப4 , &ராQ#L உ0டா2�ேபா� உன�ெக�ன ைப(�யமா என� 
ேக45�றன�... எம� உட� நல�2ைறவான� அவம��க#ப � அேதேவைள பைழய #ெள� 
4ரD4 ம��� =ள�ெக0ெணQ ேபா�� ெசய�ப4  எம� மன,கைள மB,க>�5�றன (5-
6).    

2ேளா>யா ெம�Jய� தன�2( த>ம� $>�2�ேபா� தன� தாயா� த�ைன நட(�� =த� 
$>�காதவா� இ��5�ற� எ�5�றா�, அ�ல� 2ேளா>யா தா� ஒ�ப� வயதாக இ��2� 
ேவைள�� தன� தா�� அ�ைப# LJ'�ெகா!ள=�ைல. அவ� தன�2( த>ம� ஏ�ப4ட ஒ� 
ச'த�#ப(�� தன� தாயா� ெசQத ம�(�வ� ெதாட�பாக $�வ�மா� =ள�25�றா�:  

... அவ�ைடய கர,க! .கD� ெபJயனவாகD�, கர /ரடாகD� இ�'தன, அவ� என� 
ெநT&� =�I ைதல(ைத# ¡9� ேவைள��, நா� .கD� க ைமயான ேநா=ைன 
அ?ப=(ேத�. அவ� ஒ� தடைவ�� தன� இர0  =ர�க! /Bவ�� அ'த ைதல(ைத 
எ (�, நா� மய�கமைட@� வைர�� என� மா�$� அதைன# ¡9வா�... ஒ� }டான 
க�ப-(�% என� கB(ைத� }ழ 9�ற#ப4>��2�. த>#பான ேபா�ைவயா� ந�2 
=ய��2� வைர�� ேபா�(��ெகா0>��2�ப> நா� க4டைள�ட#ப4ட அேதேவைள 
அதைன உடன>யாக� ெசQ@�ப>@� ப%�க#ப4ேட� (6).  

வய� வ'தவ�க1�2# $�கால(�� 5ைட�க#ெப�� சNக ந�ைமக1� இைளஞ�க! வய� 
வ'தவ�க1ட� /ர0ப வத�கான காரண,க-� ஒ�றாக அைம5�ற�. ச�4ெரா� (Santrock) 
இ�ப�7� 27#$ � ேவைள�� '=வா��க#ப � =டய� யாெதK� வய� வ'தவ�க! 
அரசா,க(�னா� வழ,க#ப � ஓQ£�ய�, 9காதார பராமJ#L வச�க!, உணD /(�ைரக!, :4  
��மா%#$�கான மாKய,க! ம��� ஏைனய ந�ைமகைள# ெப���ெகா!1� அேதேவைள 
இ(தைகய ந�ைமகைள இைளஞ�களா� ெப���ெகா!ள இயலாத �ைலைம காண#ப 5�ற�... 
=ேசடமாக இைளஞ�க1�கான அரச ேசைவக! சா�'த ந�ைமக! 5ைட�க#ெபறாத த�ைமேய 
�லD5�ற� (21-22).'  

2ேளா>யா இ(தைகய ெவ��க(த�க மன�ைல 27(�# ேப9�ேபா� தன� த'ைதயா� அவர� 
ெப0$!ைளக! ெசQ@� அைன(� =டய,க! ¥�� ஒ� ச'ேதக� க0ேணா  பா��2� த�ைமைய� 
27#$ 5�றா�. ஒiெவா� இரD� அவ� 2-(� />'த�� தன� மக!மா� �(�ைரயா5 =4டனரா 
எ�பைத அவ� அவதாK#ப�0  (55). 2ேளா>யா=� ேம�27#$ட#ப4ட ெவ-#படான� 
தைல/ைறவE இைடெவ-ைய� கா0$(� ��5�ற�. எK?�, $�ன� அவ� தன� ெப�ேறா� 
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மன�ைல ேம�க0டவா� காண#ப4டைம ஏ���ெகா!1� அேதேவைள அவ�க1ைடய 
ெசய�பா க! அைம'��'த =த(ைத@� �யாய#ப (�5�றா�. 

uல� க0க-� ெஜரா�>� ம��� அவ�ைடய மக� ஜாKய� ஆ5ேயா��2 இைட�C� இேத வய� 
ேவ�பா4>� �.(த� ஏ�ப � $ர�&ைன காண#ப 5�ற�. ெஜரா�>� வள��க#ப4ட =த� 
ேவ�ப4டதாக� காண#ப 5�ற�. அவ�ைடய 2 �ப# $�ன% =(�யாசமானதாக� 
காண#ப4டத� காரணமாக தன� மகைன பல வEக-C� க4 #ப (�� ஒ� நபராக� காண#ப4டா� 
(63-66). ெஜரா�>� எ'தெவா� உண�D P�யான $ைண#ைப@� தன� மக?ட� ெகா0>ராதத� 
�.(த� அவ��2� அவர� மக?�2� இைட�� ஒ� இைடெவ- ஏ�ப4 =ட இ� காரணமா5 
=4ட�. இ'�ைலைம அவர� மக� தன� வயைதெயா(த ஏைனய $!ைளகைள ெவ��2� �ைலைம 
ஏ�பட� காரணமா5ய� (67-68).  

ஜாI�� ேடா�கI ெம�#ர4 அவ�க! 'ப�ென4  வய�ைடய ெப0$!ைளயாக� 
காண#ப 5�றா�' (3), ம��� அவ�ைடய மா.யாரான அnI ெம�#ர4 �2 ஐ�ப(ெத4  வயதாக 
இ�'த� (76). ேடா�கI அவ�க! 5ழ�2 §�I கலவர(��ேபா� அனாைதயா�க#ப4ட 
கால(�n�'� அவர� மா.யாரான அnI ெம�#ர4>னா�   வள��க#ப4டா�. ேடா�கI தன� 
மா.யா�ட� பாச/!ள உற=ைன# ேபண=�ைல, ஏெனK� அnI வய� /��'தவ� எனD�, 
ப��ம வய�ைடேயா� என#ப � இைளஞ�க1�2Jய அ0ைம�கால# ேபா�2கைள அவ� 
அ7'���க=�ைல எனD� ேடா�கI உண�'தைமேய ஆ2�. ெப�4ெப� (Feldman) 27#$ � 
=தமாக, '$!ைள# ப�வ� ம��� வய�வ'ேதா� ப�வ� ஆ5யவ�7�2 இைட�லான இைளஞ� 
என#ப � வள��& �ைலயான� ஒ� /�5யமான கால#ப2�யா2�. ஆழமான மா�ற,க! ஏ�ப � 
காலமாக இ� அைம@� அேதேவைள அiவ#ேபா� 5ள��&, 2ழ#ப� ஏ�ப � கால#ப2�யாக 
அைம@�. க%சமானளD உட� P�யான மா�ற,க! ஏ�ப 5�றன... இ'த மா�ற,க! /�5யமான 
சNக, உண�D P�யான ம��� அ7வா�ற� சா�'த மா�ற,க! ஆ5யவ��ட� ேபா4>� 5�றனவாக 
அைம@�.... (432)’.  

இைளஞரான ேடா�கI வய� /��'த அnI9ட� ச0ைட� வத�கான காரண,க! 
காண#பட�� �. சா�றாக, அnI சாதாரணமாக இைச�க#ப � ஜாI இைசைய ப�ேவ� 
காரண,க-� �.(த� ெவ��5�றா�.  ேழ 27#$ட#ப � ப2��� அnI எ'தள=�2 இைசைய 
ெவ�(தா� என� 27#$4 � கா0$�க#ப4 !ள�:  

அவ� $ரச,க,க! ம��� க4 ைரக! வா�லாக இ� உ0ைமயான இைச அ�ல என 
அ7'��'தா� - அ� ெம��4ட#ப4ட நா4 #Lற இைச எனD�, உ0ைம�ேலேய 
¨ைமயான, ச,கட� �ைற'த, உ0ைமய�ற ம��� ¨=ர(த�ைம ெகா0ட ஒ�றாக இ'த 
இைசைய ேநா�5னா�.  

இ�#$?� அnI ெம�#ர4 அ�� ஒ� &�க� த�ைம வாQ'த ேகாபமான த�ைம 
காண#ப4டதாக உ��ெசQதா�. ஒ� பைகைம@ண�D!ள, த�K�தா� மா�ப4ட, ஆரவார 
/ழ�க(�டனான, ேபேராைச ெகா0ட பாழா�2� ஒ� இைசயாகேவ அவ� அதைன# பா�(தா�. 
ஆ�?� அவ� அ'த இைச�� .கD� ெவ�(த ப2� அத� நா4ட(ைத ஏ�ப (�� 
த�ைமயா2�. அ>த> தா�2த�க1�2�, $ளDகைள ஏ�ப (�வத�2மான ஆைசைய( 
�0 � இைசயாக இதைன# பா�(தா�. கவன�2ைற=ைன ஏ�ப (� ச0ைடைய( �0 � 
ஒ�வைகயான இைசயாக� க��னா�. இ'த இைச ேபாn ம5��&ைய@�, ேபாn 
வரேவ�ைப@� ஏ�ப (�ய அேதேவைள இ� அவ��2 �ைறவான உண�ைவ( தர=�ைல, 
அ(�ட� இ'த இைச ஜ� ெஜா��4, பா�4 ஹா�, ெடா�� ஹDI என#ப � 2>(�=4  
நடனமா>, ம�ேபாைத�� N�5���க( �0 � ஒ�றா2� (59).  

இதைன =வJ#பத�2 கைதெசா�nயானவ� ஜா«� ெஜா��4, பா�4 ஹா�, ெடா�� ஹDI (juke joint, 
barred hooch, and tonk house) என#ப � பத,கைள அnI பய�ப (���#பத� Nல� எ'தள=�2 
அவ� தன� வயைதெயா(த ம�ற ம�கைள# ேபாலேவ அ'த இைசைய ெவ�(தா� எ�பைத அ7'� 
ெகா!ளலா�. ஆனா�, இேத ச'த�#ப(�� அவ�ைடய ம�மகளான ேடா�கI ெம�#ர4 இைசைய# 
ப�7( ¨=ரமான =த(�� ேவ�ப4ட பா�ைவைய� ெகா0>�'தா� எ�ப� $�வ�மா� 
=ள�க#ப 5�ற�: 'அவைர# ெபா�(தள=� 4ர� வா(�யமான� ஐ�5ய(ைத@�, ஒB�க(ைத@� 
ம��� .க� &ற'த அ?பவ(ைத@� அ-�க��>ய, அைன(ைத@� உ!ளட�5ய ஒ� இைண#பாக 
அைம'���க=�ைல. அவ� �ைறDெசQ@�ப>� கா(��'த ஏேதாெவா� =டய(�� ஆர�பமாக 
அதைன �ைனD ைவ(��'தா�(60). ஆனா� அnைஸ# ெபா�(தவைர�� இைசயான� 'வா�,க!, 
வ'� தவ� ெசQ@,க!' (67) என� �= அைழ(�� ��� =டயமாகேவ காண#ப4ட�.  

ேமC�, அnI ெம�#ர4 தன� ம�மக! &ல 27#$4ட ஆைட வைககைள அ%வத�2 
அ?ம�#ப��ைல, ஆனா� தK#ப4ட P�யாக அ'த உைடகைள அnI இர&�2� 
இய�Lைடயவராக� காண#ப4டா� (55).  ��கா� உைர#ப2� =டைல#ப�வ வய��24ப4ட 
ேடா�கI9�2 எiவா� &ல =டய,க! தைடெசQய#ப4>�'தன எ�பைத� கா0$�5�ற�:  
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... ஆனா� ெப0$!ைள வள�'� ெபJயவரானேபா�, ேமC� =Jவான க4 #பா4  
நைட/ைறக! நைட/ைற#ப (த#ப4டன. வைளைவ� 9�7C� அழ5ய ப4>கைள� 
ெகா0ட உய� 2�கா� பாத%க!, /க(ைத அழ2ப (�� =த(�� தைலைய N>ய வ4ட( 
ெதா#$க!, சகல =தமான அல,கJ#L�க! ஆ5ய இைவயைன(�� அnI ெம�#ர4>� 
:4>� பய�ப (த />யாதவாறான =�/ைறக! காண#ப4டன... (55).  

அnI தன� ம�மகைள அவ1ைடய தாQ எ#ப>யாக ேப% வள�(��#பாேரா அேதவ0ணமாக 
வள�#பத�2 =��$னா�. ஆனா� அnI இளைமயாக இ��2�ேபா� இ(தைகய தைடகைள 
=��ப=�ைல. எK?� இ(தைகய க4 #பா கைள அவ� தன� ம�மக!¥� =�(��'தைமைய# 
$�வ�� உைர#ப2� ஆதார(�� Nல� ேநா�க />@�.  

'.கD� க ைமயான க4 #பா4>�  � வள�'த அnI தா� ஒ�ேபா�� இiவாறான 
=த(�� ெசய�பட மா4ேட� என உ��¡0டா�, ஆ�?� அவ� அேத =டய(ைத தா?� 
ெசQதா�. அவ� தன� சேகாதJ�� ஒேர $!ைள�2 இேதவ0ணமான க4 #பா4ைட =�(� 
வள�(தா�. அ(�ட�, அவ� தன� கணவ� உ��ட� இ�'��'தாேலா அ�ல� த�?ட� 
த,5��'��'தாேலா அ�ல� அவ�ைடய ெசா'த� 2ழ'ைதக! அவ��2� 
காண#ப4>�'தாேலா தா� எ#ப> நட'� ெகா0>�#பா� என &'�(� ெசய�ப4 � 
ெகா0>�'தா�' (77).  

இ(தைகய ேவ�பா க! உ�வாவத�2� காரண� ம�ம�க!மா� தைல/ைறவE இைடெவ-�னா� 
$J�க#ப4>�'தைமேய ஆ2�.  

வய� /��'தவ�க1ட� ேடா�கI ச0ைட� � இய�பான� அவர� மா.யா�டனானதாக ம4 � 
���=ட=�ைல. ஆ�?� 'ஐ�ப�' வய��2 ேம�ப4ட ேஜா 4ேரI தன� காதலனாக� 
ெகா0>�#பைத@� அவ� ெதJ'�ெகா!1� �ைல�24ப4டா�. ேடா�கI தன� உண�Dகைள� 
ெகா4>( ¨�#பத�2 எ'தெவா� இட/� காண#பட=�ைல என( த��5�க#படலா�. இ(தைகய 
�ைலேய அவைர ஐ�ப� வய��2 ேம�ப4ட ேஜா 4ேரI9ட� ெதாட�Lற ைவ(���க�� �. இ'த 
உறவான� ஒ� ேமாக(�� �.(த� ஏ�ப4ட ஒ�றாக =ள�க#படலா�, ஆ�?�, எ(தைகய 
உண�D¡�வமான ெதாட�ைப ேடா�கI, ேஜா 4ேரI9ட� ெகா0>�'த ேபா�C� அவ�க! த,கள� 
காத� ெதாட�$� ஆர�ப� க4ட(�� இ�'தேபாேத அவ�க-� வய� ேவ�பா  அத�2( தைடயாக 
மா7ய�. எனேவ &ல வ�ட,க-� $�பதாக அவ�க! தம� அசாதாரணமான =த(�� ெகா0>�'த 
பாச(�� பலாபல�கைள அ?ப=�க ஆர�$(தன�. ேடா�கI தன� வயைதெயா(த அ�ர� 
என#ப � ஒ� ெபா�(தமான இைளஞைன ச'�(த�ேம அவ��2� ேஜா 4ேர9�2� இைட�லான 
வய� இைடெவ- ெவ-#பட ஆர�$(த�. ேடா�கI அ'த இைளஞK� அ�பா� ஈ��க#ப4ட 
அேதேவைள தன� த'ைதைய# ேபா�றதான ேஜா 4ேரI ேபா�ற ஒ� நப�ட� காத� ெதாட�ைப 
ைவ(���க =��ப=�ைல. இய�ைகயாகேவ ேடா�கI, ேஜாDட� ச0ைட� 5�ற அேதேவைள 
ேஜாD�2 ேடா�கI ¥� LJ'�ண�=�ைம ம��� ந�$�ைகய�ற த�ைம அ�உ�ச அள=� 
அ�கJ�5�ற�. இ�K.(த� இ���� ேஜா இ'த# ப��ம வய�ைன@ைடய இள�ெப0ைண 
ெகாைல ெசQவத�2�, அவ�ைடய மைன= மரண� சட,5�ேபா� ேடா�கI&� சடல(ைத 
உ��2ைல@�ப>� &ைத�2� ெசய�படD� வEவ2�5�ற�.  

}லா=� }லா ~I, ஈவா ~I�� ேப(�யாக� காண#ப � அேதேவைள }லா ~I�� 
வயைதெயா(த ஏைனய க�#$ன� &�.கைள# ேபால�லா� தன� ப�Kர0டாவ� வய�ேலேய 
.கD� ைதJய/!ள &�.யாக� காண#ப 5�றா� (54). இ'த =டயமான� ெமாJசK� 
எB(��க-� .க� &ற'த =த(�� எ (�ய�ப#ப4 !ள�. }லா பாடசாைல�n�'� தன� ந0$ 
ெந�Cட� :  ���L� ேவைள��, நா�2 ெவ!ைள இன இைளஞ�க! 'அiவ#ேபா� க�#$ன 
$!ைளகைள ெதா'தரD ெசQவத� Nல� ம�ய ேநர,க-� த�ைம ம5�=(�� ெகா!1� 
வழ�க(ைத� ெகா0>�'தன�... (53).' ஆனா� }லா ஒ� க(�ைய எ (��ெகா0  ஒ� மா�ப4ட 
�ைல#பா4 ட� ெசய�ப � =த� $�வ�மா� =ள�க#ப 5�ற�:  

}லா அB�கான :��� /ழ,கா� ம>(� அம�'�ெகா0 , த�Kட� இ�'த அவள� ம�ய உணD, 
தன� ப>#Lகரண�, அவ1ைடய ைக@ைறக! ம��� அவள� எB�� Iேல4 ஆ5யவ�ைற தைர�� 
ைவ(�=4டா!. தன� வல� ைக�� தன� Iேல4ைட( த�ப�க� இB(�, அத� =-�$� ¥� 
தன� இட� 94 =ரைல பலமாக அB(�னா!. அவ! தன� இல�ைக ��ச�(��'தா!, ஆனா� அ� 
தவறானதாக அைம'த�. இத� பலனாக அவ! தன� =ரn� ®K#ப2�ைய ம4 � 
ெவ4>�ெகா!1�ப> ேந�'த� (54).  

இ��யாக }லா அ'த இைளஞ�கைள# பா�(� $�வ�மா� எ�சJ�5�றா�: 'என�ேக நா� இiவா� 
ெசQய />@மானா�, உ,க1�2 நா� எ�னெவ�லா� ெசQய�� � (54-55)?' }லா=� பா4>யான 
ஈவா ~I அவள� கணவ� N�� &7ய 2ழ'ைதகைள( த�?ட� தKயாக =4  =4 # $J'� 
ெச�ற ச'த�#ப(�n�'� ஈவா=ட.�'த இ'த பய.�7ய த�ைமயான� }லா=�2 
கட(த#ப4>�'த� (31-32). ஈவாD� ைதJய/!ள ெப0தா�. அவ� தன� N�� $!ைளகைள@� 
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=4 =4 , ெவ-�ட,க1�2� ெச�� உைழ(�� ச�பா�#பவ�. 'ப�ென4  மாத,க-� 
$�பதாக ஒ� வாகன(�� ேமா�0  இர0  ஊ��ேகா�க!, ஒ� L�ய க�#L பா�ெக4 L(தக� 
ம��� ஒ�ைற� கா� உைடயவரானா� (34). இ'த� கா4& ெதாட�'� $�வ�மா� 
எ (�ய�ப#ப 5�ற�: 

ஒ�வ� 27#$ �ேபா� ஈவா அவ�க! ஒ� ர�n�  � அக#ப4  (ஒ� கா� இ�லாம� 
ேபாQ=4ட�) அத�கான ெதாைகைய� ெசC(��ப>� �7னா� எ�5�றா�. ம��ெமா�வ� 
��ைக�� ஈவா அதைன ஒ� ைவ(�யசாைல�2� 27#$ �ேபா� 10,000 ெடால�க! என� 27#$ட, 
அதைன� ேக4ட ��. 5P4 அவ�க! த� க0கைள அகல =J(�, ஒ� ேசா>� கா�க1�2(தா� அ'த 
10,000 ெடால�க! ெப�ம� என அவ� ந�2 LJ'�ெகா0டேபா�� 'u�ேரா ெப0 $!ைள�� ஒ� 
�0 � காC�2 10,000 ெடால�க! ெப�ம�யா? என� ேக45�றா� (31) என� 27#$ 5�றா�.   

இத� =ைளவாக# ேபர# $!ைளயான� பா4>�ட.�'� ைதJய(ைத# ெப���ெகா0டைம 
ஆ�சJய#பட(த�க ஒ� =டயம�ல. ஆனாC� அவ�க! இ�வ�ேம தK(� வா�வத�2# ேபா�மான 
ைதJய(ைத� ெகா0>�'த ேபா�C� அவ�க1�5ைடேய காண#ப4ட தைல/ைறவE 
இைடெவ-யான� அவ�க! இ�வைர@� $J(�=4ட� எ�?� =டய� கவைல�2Jய� எ�ப� 
27#$ட(த�க�.  

ஈவா �யாய#ப (த#பட��>ய &ல காரண,க1�காக( தன� கணவைர ெவ��5�றா�. ஆனாC� 
இ,2 பJதாபகரமான =டய� எ�னெவK�, ஈவா தன� கணவ� ¥� ெகா0>�'த ெவ�#பான� 
}லா, ெபா4ட� எ�?� நகர(�?! ®ைழ'தேபா� }லா ¥�� ெதாட�'தைமேய ஆ2�. 
ஈவா=ன�� ம��� }லா=ன�� உ��யான �ைல#பா க! 27(� அவ�க-ைடேயயான 
கல'�ைரயாட� ஒ�� $�வ�மா� =ள�க#ப 5�ற�.   

‘உ� ேதவனா5ய க�(த� உன�2� ெகா �5ற ேதச(�ேல உ� நா4க! u>(��#பத�2, உ� 
தக#பைன@� உ� தாைய@� கன�ப0வாயாக’.  

‘அ�மா அ'த# ப2�ைய சJவர கைட#$>�க=�ைல ேபாC�. அதனா�தா� அவ� அ�க 
கால� வாழ=�ைல’. 

‘வாைய N ! கடD! உ�ைன த0>(� = வா�’. 

‘எ'த� கடD!? u,க! $ளைம# ப�றைவ�2�ேபா� பா�(�� ெகா0>�'த அ'த� கடDளா? 

‘எைத@� எJ�காம� இ�#பைத# ப�7 எ�Kட� ேபச ேவ0டா�. உ� அ�மாைவ u 
அவதாK(���5றாQ. u ஒ� ைப(�ய� $>(த கர#பா�¡�&! உ�ைன( தா� 
ெகாB(����க ேவ0 �!’ 

‘ஆனா� நா� அ�ல. LJ'ததா? நா� அ�ல. இ'த :4>� ேமC� ஏதாவ� ெந�#L# 
ப��மானா� அைத# ப�றைவ�5றவ! நானாக இ�#ேப�!’ 

‘நரக அ�5K ப�றைவ�க#பட ேவ0>ய ஒ�ற�ல, அ� ஏ�கனேவ உ�K� எJ'� 
ெகா0>��5�ற�...’ 

‘எ�K� எJ'�ெகா0>��2� =டய,க! எ�?ைடயைவக!!’ 

‘ஆெம�!’ (93). 

ேமC� }லா ஒ�ப> ேமேல ெச�� $�வ�மா� எ�சJ�ைக = �5�றா�: 'உ,க1�2 ஒ� =டய� 
ெதJ@மா? ஒ� நா! இரD u,க! வாகன(�� ேமா� =B'� கஷட#ப4 �ெகா0>�'த ேவைள�� 
நா� இ,2 வ'� ம0ைண0ெணைய �ர#$���கலா�. யா��2( ெதJ@� - அiவா� ெசQ��'தா� 
ஒ�ேவைள அைவ எ�லாவ�ைற@� =ட ெபJதான ெந�#ைப# ப�7ெயJய ைவ�க உ,களா� 
/>'���2� (94).' இ��யாக, வழைம�2 மாறான =த(�� காண#ப4ட இவ�க-� உறவான� }லா 
தன� பா4>ைய /�ேயா� இ�ல(��2 அ?#$ ைவ�2� �ைலைய ஏ�ப (�ய�. அவ�க! 
இ�வ�� தம�2!ேளேய அவ�கள� இ'த# $ர�&ைனைய( ¨�(�� ெகா0>��க />@�, ஆனா� 
தைல/ைறவE இைடெவ-@�, த�ெப�ைம@� அவ�க1�2! ¨��க/>யாத தைடகைள ஏ�ப (� 
அவ�க! உ4கா�'� ேப&�ெகா!வத�2��ட வEய�ற �ைல�2!ளா�5 =4ட�. மாறாக, அவ�க! 
ஒ�வைரெயா�வ� 2�றTசா4>, ஒ�வேராெடா�வ� ச0ைட�4 � ெகா0>�'தன�.  

இேத /ைற�� தா� ேப$�� (Tar Baby) வேலJய� �4 � ைம�கC� நட'� ெகா!5�றன�. 
அவ�க! தக#ப� மக� உறைவ� ெகா0டவ�களாக இ�'த அேதேவைள, ெச�வ'தமான ெவ!ைள 
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இன(தவராக� காண#ப4ட ேபா�C�, அவ�களா� ஒ�வ��ெகா�வ� ஒ(�#ேபாக />ய=�ைல. 
ைம�கn� தாQ ம��� வேலJயK� மைன=யான மா��5ர4 அவ�கேள த'ைத�2� மக?�2� 
இைட�� LJ'�ண�=�ைம ஏ�ப வத�2 Nல காரணமாக அைம'தா� எ�?� =டய(ைத 
வேலJய� தன� /��வய�� அவர� ப%#ெப0ணான ஒ�ைட� Nலமாக அ7'�ண�'� 
ெகா0டதாக ெமாJச� இ��# ப2��� ெதJ=�5�றா�. இ'த நாவn� வேலJய� ம��� ைம�க� 
ஆ5ேயா� ஒ�வைரெயா�வ� ெவ�(ததாக� 27#$ட#பட=�ைல, ஆ�?� அவ�க! சாதாரணமான, 
வழைமயான த'ைத - மக� உறD/ைற�ைன உJய =த(�� ேபண=�ைல எ�?� =டயேம 
வn@�(த#ப 5�ற�. சா�றாக, u0ட கால#ப2��2# $�ன� ஒ� 27#$4ட ந(தா� 
�ன(��ேபா� மக� :4 �2 வ�ைகத'த ச'த�#ப(�� தக#ப� அவர� தாைய#ேபால 
ம5��&யாக� காண#பட=�ைல. அவ�க! இ�வ��2� ைம�கைல( த=ர $!ைளக! எவ�� 
இ��கD� இ�ைல. எK?�, ைம�க� பல வ�ட,க! ெவ-நா4>� இ�'�=4  ம�ப>( 
���$வ�� இ'த �க�ைவ� ெகா0டாட வேலJய� =��பாத �ைலேய காண#ப4ட�. அவ� 
ேநர>யாக( தன� மக?ட� ச0ைட�ட=�ைல, ைம�கn� தாயாராக மா��5ர4 ெசQதைத#ேபால 
தன� மகK� ேவதைனயான த�ண,க-� அவ� ம5�'���கD� இ�ைல. $�ப4ட 
கால,க-ேலேய ைம�கn� ெப�ேறா�, 27#பாக ைம�க� இள� வய�� ேவதைனயான 
த�ண,கைள� கட'� ெச�றேபா� தா� அ?தாப� கா4ட=�ைலேய என( தக#பனா� 
கவைல#ப4டா�. /தலா-(�வ� ெகா!ைகைய� ெகா0ட வேலJய� இய�பாகேவ மா���ச� 
ெகா!ைகைய� ெகா0ட அவர� மகK� ெகா!ைகைய =��ப=�ைல. $�வ�� உைர#ப2� 
வேலJயK� இய�$ைன ெவ-#ப (�5�ற�: 'அவ�ைடய (வேலJயK�) /க� ~� பழ� 
50ண(�� ஊடாக அவைர (தன� மகைன#) பா��2�ேபா� அ�2ழ'ைத L�னைக#பதைன 
ெவ�7கரமான இர0  வய�ைடய 2ழ'ைதயாகD� (ைம�க�) ம��� /#ப� வய� /தலா-(�வ 
ெகா!ைக@ைடயவராகD� பா�(தா�' (144). 

ெபா�ளாதார� 

ெபா�ளாதார P�யான /ர0பா க! ெமாJசK� ம��ெமா� $ரதான =டயமாக அைம'���5�ற�. 
இத�ேபா� இன�, 2 �ப�, வய�, ம��� ஏைனய =டய,க! க�(��ெகா!ள#பட=�ைல. இ'த 
வைகயான /ர0பா4>�2 .க# ெபா�(தமான சா�றாக� ெசாலமK� பாட�க! எ�?� நாவn� 
27#$ட#ப � ெம�க� ெட4 - II காண#ப 5�றா�. அவ� ஒ� ெச�வ'தமான க�#$ன நபராக� 
காண#ப � அேதேவைள ஏைனய க�#$ன நப�க1ட� ேச�'�ெகா0  தன� 2 �ப(�� 
அ,க(தவ�கைள அட�5� க4 #ப (�வத�2 /ய�&�5�றா�. அவ� தன� ஒேர மக� .��ம� 
ெட4 ம��� தன� மக! ப�I4 ெகாJ'�ய�I ஆ5ேயா�ட� ஒ� எ��(� /ர0ப � 
மன�ைலைய� ெகா0>�'தா�. ெம�க� ெட4 -  II  தன� மகைள ஒ� ெவ- ேவைலக! ெசQ� �n 
ெப�� ஒ� நப��2( ��மண� ெசQ�ெகா �க =��ப=�ைல. N(த மகளான ப�I4 
ெகாJ'�ய�I ெட4 தன�2 /#ப(ைத'� வயதா5ய �ைல�C� தன� தக#பனாரான ெம�க� ெட4 
- II �2 பய#ப � �ைலைமேய காண#ப4ட�. அவ� இ��2� ச'த�#ப(�� இ� சேகாதJக1� 
உ�ர�ற ெபா�ைமக! ேபால மா7= � �ைலைய# $�வ�� உைர#ப2� &ற#Lற =ள�25�ற�: 
'...ெலனா ம��� ெகாJ'�ய�I இ�வ�� &வ#L ெம�ப4 ( �0 க! 2='த ஒ� ேமைச�� /� 
ெபJய 2ழ'ைத# ெபா�ைமக! ேபால உ4கா�'�!ளன� (10)’. இர0  சேகாதJக1� 'பல மாத,க! 
ெபா�க-� அைட�க#ப4  ைவ�க#பட#ேபா2� $ரகாசமான, உ�ர�ற ேராஜா�கைள�' ெசQ� 
ெகா0>��5�றன�. '$ரகாசமான, உ�ர�ற ேராஜா�க!' எ�?� ��7� Nல� அவ�க! தம� ெசா'த 
:4>� அ?ப=(�� ெகா0>�'த அவல�ைலைய� &(�J(�� கா0$#பதாக அைம5�ற�.  

ெம�க� ெட4 - II இ� எJமைல ேபா�ற த�ைம# ப0பான� அவ� எ(தைன ஆப(தானவ� எ�பைத 
உண�(�5�ற�. நாவலா&Jய� ெம�க� ெட4 - II ப�7 =ள�2�ேபா� $�வ�மா� 
27#$ 5�றா�:  

�டமான, 2/7� ெகா0>��2�, எ'த=த /�ன7=(தC� இ�7 ³�ற(�ட� ெசய�ப � 
ெம�க� தன� 2 �ப(�� ஒiெவா� அ,க(தவைர@� பய/�, ~�@� ெகா!ள� ெசQதா�. 
அவ� தன� மைன=¥� ெகா0>�'த ெவ�#பான� அவ�ட� ேப9� ஒiெவா� 
வா�(ைத�C� அன�பற�2� =த(�� $ர�பn(த�. அவர� மக!மாJ� அவ� உண�'த 
ஏமா�றமான� அவ�க! ¥� சா�பைல( �D� �ைல�2 மா7ய அேதேவைள அவ�க! 
ெப0$!ைளக! எ�5�ற வைக�� அழகாக# ேப9� �ைல�2 வE��7, அவ�க-� 
�ைலைம ம'தமா�க#ப4 , N�9( �ணற� ஏ�ப வ� ேபா�ற ஒ� �ைல�2( 
த!ள#ப �ப> வEவ2(த�. அவ�ைடய உைற'த, }டான பா�ைவ��  � அவ�க! வாச� 
�ைலக-� த �5 =Bவ��, அ=�க#ப4ட /4ைடக-� உ#ைப� ெகா4>= வ�� 
வழ�கமா5 =4ட�. அவ�க1ைடய வா�நா4க-� அவ�க1�2Jய க�ைண, L(� ம��� 9ய 
மJயாைத ஆ5ய =டய,கைள அவ�க1ைடய தக#பனா� &ைதவைடய� ெசQ@� ஒ� 
=டயேம �ன� எ��பா�(���2� ஒ� =டயமாக மா7��'த�. அவ� உ�வா�5ய 
பத�ற(ைத@�, அவ� ேபா4ட நாடக(ைத@� அவ�க! அ7'��'தனேரய�7, தா� 9யமாக 
எ�ன ெசQயலா� எ�பைத� 27(� அவ�க! அ7'���க=�ைல... (10-11).  
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மக!மா�க! தம� ப4ட#ப>#ைப# ¡�(� ெசQ@� ெபா�4  அவ�கைள� க�§J�2 அ?#ப 
ேவ0 � எ�5�ற ¨�மானமான� தக#பனாேலேய எ �க#ப4ட�. ப�I4 ெகாJ'�ய?�2 42 
வயதா2� ச'த�#ப(�ேலேய அவ� தா� ஒ� அரசா,க# LலவJ� ெசயலாளராக# ப%ெசQய# 
ேபாவதாக( த� 2 �ப அ,க(தவ�க-ட� ெபாQ �7 ஒ� ப%#ெப0ணாக( ெதாEC�2� 
ெச�C�ப>யான ¨�மான(ைத எ �5�றா� (187).  

இேத =தமாக ெம�க� ெட4 - II =� மாமனாரான டா�ட� ெபாIட� அவ�க! ெம�க� ெட4 - II =ைன 
நட(�வைத# பா��க />@�. தன� மாமனா� த�ைன எ#ப> நட(�னா� என ெம�க� ெட4 - II   
அவ�க! 27#$ � $�வ�� உைர#ப2�ைய# பா��2�ேபா� Lல#ப 5�ற�, 'எ,க-ட� இ�'த 
ப0ைண�n�'� நா� ���$ வ�� ேவைள�� அவ�க! அதைன ஒ� ெபா�4டாக எ0ணேவ 
மா4டா�க!. நா� எ�ன =டய(ைத ெசQய அ�ைறய(�ன� /ய�&(��'ேத� எ�பைத அ7'� 
ெகா!வ�� அவ�க1�2 எ'த ஆ�வ/� இ��க=�ைல. ஷா�டD%� 2>ைசகைள வா,2த� என 
அதைன அவ�க! அைழ(தன�. ஷா�டD0 எiவா� இ��5�ற�?’ இ�ேவ அவ� எ�ைன 
ஒiெவா�நா! மாைல�C� வா�(�� =தமாக� காண#ப4ட� (71-72).' டா�ட� ெபாIட� அவ�க! 
அவைரெயா(த க�#$ன ம�கைள 'நர மா.ச உ0%க!' என அைழ(த ேபா�C� அவ�க! அவைர 
'வண,2�' �ைலேய காண#ப4ட� (71). டா�ட� ெபாIட� அவ�க! ஒ� N(த மKத� எ�5�ற P��� 
த�?ைடய ம�மக?ட� ம4 ேம அவரா� &ற'த உறைவ# ேபண />'த�. ஆனாC� அவ� தா� 
உ�வா�5�ெகா0ட 9ய ெகௗரவ(ைத� 2ைற(�� ெகா!1� =தமாக எதைன@� ெசQத��ைல. 
இ,2 ¥0 � மாமனா� ம�மக?�2 இைட�� ெபா�ளாதார சம�ைல��ைம காரணமாக /�ய - 
இைளய எ�?� /ர0பா  உ�வா5�ற�. 

தா� ேப$�� இள� க�#$ன# ெப0 மா�Jயான ெஜைட�, வேலJய� எ�?� ெச�வ'தமான 
ெவ!ைள இன(தவJ� ப%யாளராகD�, ப%#ெப0ணாகD� இ�'த அவ�ைடய வள�#L# 
ெப�ேறாரான &4K ம��� ஒ�>� ஆ5ேயா�ட� /ர0ப 5�றா�. அ�க பண(ைத� ச�பா��2� 
(ெகா0>��2�) �ைலைய அைடவத�கான ேபா�5ைன ெஜைட� ெகா0>�'தைம�னா� தன� 
வள�#L# ெப�ேறாரான &4K ம��� ஒ�>� ஆ5ேயாைர� கவK(�� ெகா!ள />யாத �ைல 
அவ��2� காண#ப4ட�. அவ�ைடய மன��, 'தயDெசQ� இ#ேபா� உ,க1�2 நா� 
ேதைவ#படாம� இ��க4 �, இ#ேபா� ேவ0டா�. எ�னா� ெப�ேறா�(�வ கJசைனைய 
இ#ேபா� வழ,க />யா�. நா� உ,க1�2 இ#ேபா� ேதைவ#பட��டா�. தயDெசQ� 
அ (த/ைற பா�(�� ெகா!ேவா�. தயDெசQ� இ#ேபா� உ,க1�2 நா� ேதைவ#படாம� 
இ��க4 � (282).' என எ0ண,க! ஓ>�ெகா0>�'தன. இ'த /��'த த�ப�ய� தம� எஜமா� 
ம��� எஜமா4>யான வேலJய� I>P4 ம��� மா��5ர4 ஆ5ேயா� ம5��&யான உறைவ� 
ெகா0>��க=�ைல எ�பைத அவ! அ7'��'தா�. இ�#$?�, அவ�க1�2( ேதைவ#ப � 
ச'த�#ப(�� அவ�கைள� கJசைன@ட� கவK(�� ெகா!வத�2 ெஜைட� =�#ப/!ளவளாக 
இ��க=�ைல.  

இiவாறாக, ெமாJசK� ஆ�க,க-� அவர� கதாபா(�ர,க! த�.ைடேயயான வய� இைடெவ- 
காரணமாக /ர0ப4 � ெகா0>��2� அேதேவைள ெபா�ளாதார� சம�ைல��ைமைய ஒ� 
/�5ய(�வ� வாQ'த அ�சமாக� ெகா0>�#பைத� காண��>யதாக இ��5�ற�.  

இன d�யான ெகௗரவ� 

இன P�யான ெகௗரவ(�� காரணமாகD� வய� /��'ேதா� ம��� இைளஞ�க1�5ைட�� 
/ர0பா  ஏ�ப � =டய(ைத ெமாJச� ெவ-�ெகா0  வ�5�றா�. சா�றாக, ஜாI�� ேவரா 
§�I ேவ�4Iெவா�( 5ேர எ�?� ெவ!ைள இன(ைத� ேச�'த ெச�வ'த @வ� தன� க�#$ன# 
ப%யாள�ட� காத� வச#ப 5�றா�. த� மகளான ேவரா §�I க�#$ன அ>ைம�� Nல� 
க�#பமைட'த =டய� அவர� தாQ�2( ெதJய வ�5�ற�. ேவரா §��� தாயா� 'த� மக1ட� இ� 
ெதாட�பாக எைத@� ஒ�ேபா�� ேபசேவ இ�ைல. அ�ல� தன� மக! க�#பமாக இ�#பைத அ7'� 
ெகா0டத� $�ன� அவ�ட� அ'த( தாயா� ேப9வைதேய ��(� =4டா�க!. இ'த =டய(ைத 
ேவரா §��� த'ைதயான ேகன� ேவ�4Iெவா�( 5ேர�2( ெதJய#ப (�ய� அவர� தாயாராகேவ 
இ��க ேவ0 � (140)’. 'வய� /��'த, ேகன� ேவ�4Iெவா�( 5ேர எ�?� தக#பனா�' தன� 
மக-� த�ேபாைதைய �ைலைமைய அ7'�ெகா0ட மா(�ர(�� அவரா� அதைன gர%(�� 
ெகா!ள />ய=�ைல. இ'த� கலவரமான ெசQ��� =ைள=ைன# $�வ�� உைர#ப2��� 
Nல� =ள,5�ெகா!ள />@�:  

அவ� .கD� ஆழமான ேவதைன�2!ளானவராக( ெத�ப4டா�, .கD� மன 
ேவதைன�2!ளானவராக ஒ� &ல =னா>க! இ�'தா�. $�ன� அவர� உ�5ர� �ைற'த 
³�ற(�னா� அைற �ைற'த�. வ�ண'¨�(த ேமைச=J#$ைன கச�5னா�. தன� மக1�2 
ஏ�ப4ட ஆப(தான =டய(ைத அவ� உண�'�ெகா0டேபா� அவ��2 =ய�(� =4ட�. 
அவர� ஊJ� ஏB கல#$ன� &�வ�க! காண#ப4டன�... பJமா�� ேமைச�2 ேவரா §�I 
அவ�கைள இB(�#ேபா4  அைறயD� அவ��2( ேதா�7ய� (141).  
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ெச�வ'தமான ெவ!ைள இன(ைத� ேச�'த தக#பனா��2( தன� ஒேர மக-� காத� 
=வகார(ைத@� அவ! க�#பமைட'தைமைய@� ஒ�ேபா�� ஏ���ெகா!ள />யாம� 
ேபானைம�2� காரண� ெபா�ளாதார ேவ�பா  எ�பைத@� தா0> அவர� இன P�யான 
ெகௗரவேம ஆ2�. இத� பலனாக எ�ன இட�ெப�ற� எ�?� =டய(ைத# $�வ�� உைர#ப2� 
=ள�25�ற�:  

அத�2# $�ன� ஒ�ேபா�� அவ�க! இ�வ��5ைட�C� எ'தெவா� வா�(ைத# 
பJமாற,க1� இட�ெபற=�ைல. அ (த Lத�5ழைம �ன(த�� உ!ளாைடக! ைவ�2� 
ைப ஒ�7ைன /Bவ�� பண(�னா� �ர#$ ேவரா=� தைலயைண�� ¥� .2'த தயாள 
2ண(�ட� ைவ#ப� ேபா� ைவ(� பல(த அவமான(ைத அைட@�ப>� ெசQய#ப4ட�. 
ஏB மாத,க1�2 ெவ-�� வாBவத�2 அ�ல� :4ைட =4  ெவ-ேய7� ெச�வத�2 
ஒ� நப��2( ேதைவ#ப � பண(ைத=ட அ�க பண� அ�� காண#ப4ட�. அ�க பண�, 
ஆனா� உன�2 =�#பமானா�   எ,காவ� ெச�� எ#ப>யாவ� வாB அ�ல� ெச(�ம> 
எ�?� ம��க/>யாத சவாலாக இ� அைம'த� (141). 

இன P�யான ெகௗரவமான� ெசாலமK� பாட�க-� ெம�க� ெட4 II ம��� அவர� $!ைளக1�2 
இைட�� /ர0பா  ஏ�ப4டைத# ேபாலேவ ெவ!ைள இன(தவ�களான வய� /��'தவ�க! 
ம��� இைளஞ�க1�2 ம(��C� /ர0பா க1�2 இ4 � ெச�C� காரணமாக அைம5�ற�.  

f\�ப அைமhi 

ெமாJசK� நாவ�க-� வய� /��'தவ�க! ம��� இைளஞ�க-ைடேய /ர0பா க! 
உ�வாவாத�கான .க# ெபJய அ>(தளமாக 2 �ப அைம#L� காண#ப 5�ற�. uல� க0க-� 
ெப�ேகாலா #P4லi அவ�க-� 2 �ப� ஒ� ஏ�ைமயான 2 �பமாக� காண#ப4ட�, ஆனா� 
அ'த� 2 �ப(�� த'ைதயாரான ேசாn #P4லiD�2� அவர� மகனான ச. #P4லiD�2� 
ெதாட��&யான ச0ைடக! இட�ெப�5�றன. இேத =தமாக, ெசாலமK� பாட�க-� ெட4 
2 �ப(�ன� ெச�வ'தராக� காண#ப 5�றன�, ஆனா� த'ைதயாரான ெம�க� ெட4 II எ#ேபா�� 
தன� $!ைளக1ட� ச0ைட� பவராக, =ேசடமாக தன� மக!மாரான ப�I4 ெகாJ'�யனI 
ம��� ம�ட´னா ஆ5ேயா�ட� ச0ைட� பராக� காண#ப 5�றா�. ேம�ப> இ� 
ச'த�#ப,க-C�, அவ�க! க�#$ன(ைத� ேச�'தவ�களாக� காண#ப 5�றன�.  

uல� க0க-� ச. #P4லi ப�னா�2 வய�ைடயவராக� காண#ப � (25) அேதேவைள தன� 
அவல4ணமான த�ைமைய 'ம�றவ�கைள ேநாக>#பத�கான ஆ@தமாக# பய�ப (�� ஒ�வராக� 
காண#ப 5�றா�. அவ� தன� நட(ைதைய அத�ேக�றா�ேபால அைம(�� ெகா0டா�. அத� 
அ>#பைட�ேலேய தன� ந0ப�கைள@� ெதJD ெசQ�ெகா0டா�. கவ�'�B�க#பட��>ய 
நப�க! ம��� .ர4ட#ப4 � �ட நப�க! இைண�க#ப4டன� (29)’. அவ�ைடய தக#பனாரான 
ேசாn #P4லi 2>(�=4  :4 �2 வ�வா�, தக#ப?�2� தாQ�2� இைட�லான ச0ைடக! 
அ (தநா! காைல�� ெவ>�2�, ச. தன� த'ைதயா��2 அ>#பத�2( தாQ�2 உத= ெசQவா�. 
 ��கா� உைர#ப2��� இ(தைகய ச0ைடக! இட�ெப��ேபா� மகK� $ர��ெசய� 
எiவா� அைம'��'தன எ�பதைன =ள�25�ற�:  

க4>C�2 அ�காைம�� தன� தக#ப?� தா@� ச0ைட� வைத� க0ட ச. �µெரன 
ெக4ட வா�(ைதகளா� ���ப( ���ப( �4>�ெகா0 , தன� ைக/4>களா� தன� 
தக#பK� தைல# ப2��� தா�க ஆர�$�5�றா�. ேசாn அவ�க! த� /ழ,காn� ��� 
த�ைன(தான = =(�� ெகா!ள /யC� ேவைள�� ��ம� #P4லi அவைர இர0  
அ>க! அ>(� அவைர�  ேழ த!-=4 , த� மகைன@� L(���லாம� �0> 
= 5�றா�. பைதபைத#Lட� ஒ� &7ய ெம(ைதைய அவ� ¥� எ7'� அவைர� �ல(�� 
=B�ப> =ழ( த!15�றா�. 

‘அவைர� ெகா�� = ,க!! அவைர� ெகா�� = ,க!!’ என ச. ��சn4டா� (33).  

ெசாலமK� பாட�க-� ெம�க� ெட4 - II தன� $!ைளக1ட� /ர0ப 5�றவராக� 
காண#ப 5�றா�. =ேசடமாக அ�க வய�ைடய அவJ� மக!மாJ� =�#ப,கைள அைவ 
�யாயமானைவயாக இ�#$?�, �யாயமானைவயாக இ�லா=>?� அவ�ைற �ைறேவ�ற 
ஒ�ேபா�� அவ� அ?ம�#ப��ைல. அவ� அவ�க1ைடய உண�Dகைள அட�5 ஒ �2� ஒ�வராக 
இ�'தத� காரணமாக அவ�ைடய மக! ெப0 ப%யாள� ெதாEைல( ெதJD ெசQவத�2�, சாதாரண 
ெவ- ேவைலக! ெசQ@� ெஹ�J ேபா4ட�ட� காத� வச#படD� ஏ�வாக அைம'�=4ட�.  

தா� ேப$�� �4Iஸூ� ஜாI�� ேவ�4Iெவா�( 5ேர@� ெச�வ'தமான ெவ!ைள இன(ைத� 
ேச�'தவ�களாக� காண#ப 5�றன�. இiவாறாக, அவ�க1ைடய 2 �ப அ,க(தவ�க-ைடேய 
க4டைம�க#ப4>�'த அவ�க-� 2 �ப அைம#$� த�ைமயான� அவ�க! ஒ�வ��ெகா�வ� 
/ர0ப 5�ற �ைலைம�2 வEவ2(த�. இ(தைகய /ர0பா க! ஏ�ப வத�2 .கD� க>ன# 
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ேபா�2ைடய, வய� /��'த தாQ த'ைதயJ� தவ�க! காரணமாக அைம'���5�றன எ�பேத 
உ0ைம எK?� இைளஞ�க1�2� வய� /��'தவ�க1�2� இைட�லான /ர0பாடான� 
த%�க#படD.�ைல, இ�லாம� ேபாகD� இ�ைல, அ� ெதாட�'�ெகா0ேடதா� இ��5�ற�.   

N��ைர 

/>வாக, /ர0பா க! ஏ�ப வத�கான இர0டா� �ைல� கார%களாக வய�, ெபா�ளாதார�, 
இன�, 2 �ப அைம#L�க! ம��� ஏைனய =டய,க! காண#ப4ட ேபா�C� தைல/ைறவE 
இைடெவ-கேள /ர0பா க1�2� காரண� எ�பைத ெமாJச� அவ�க! .க அழகாக 
ெவ-�ெகா0  வ�5�றா�. தைல/ைறவE /ர0பா க! உலகளா=யைவ எ�?� தைல#$ைன 
=ள�5� கா0$#பத� Nல� ேடாK ெமாJச� அவ�க! மKத(�வ(��கான பைட#L�கைள 
ஆ�25�ற உலகளா=ய எB(தாளராக .-�5�றா�.  
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