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236th Desk Conversation at the Appe Store and Malaysian Tamil Marginal Life 

(Presented by Malaysian Tamil Writer Balamurugan's Novel) 

,�Q�! R.R�TUVR�
�/ / Dr. T. Vetriselvan3 

Abstract 

The paper deals with the rough and violent culture of marginalized Malaysian Tamils life challenges through the novel 
aappe kadaiyil nadantha 236 aavathu mesai uraiyaadal (236 th table talk on Aabeng’s shop) by leading contemporary Malaysian 
Tamil writer Balamurugan. 

ஆ
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மேல'ய) த+ழ- வா012 வ34ைற7 கலா9சார< =>)? நAன4ைறC2 பEFெசHI< 
பால4JகK3, ஆNேப கைடC2 நடPத 236 - ஆவ? ேமைச உைரயாட2 எT< UEன< 1V<U Wைல 
ேநா7X2 மேல'ய) த+ழ- வா01ய2 Y3Uல)ைத9 ெசய2களமாக7 ெகா[\ ')E])?7 
கா^\Xற?. 

�ற��ெசா�க� (Key words) 

ஆNேப (ஆேப_ - `னெமாa9ெசா2) கைட – `ன- கைட, ேமைச உைரயாட2-43தயா]NU9 
சா-Pத உைரயாட2, ெகா_' ெகலாN – =[ட- =<ப2, க^c-ேபாைதNெபாJd, பNபா7- =[ட-=e) 
தைலவ3, க^ைட – ?Nபா7X, க<ப<- ேதா^டNUற Xராம7 =cCJNU. Abeng- Chinese vendor, table talk, 
gongsi kelop- gundas, katti – drugs, pappaak-gang leader, kattai – pistol, kambam- Malaysian small huts. 
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LMNைர 

Xணgj) தவைள மனNபா3ைமI<, =[\9ச^c7=d =Eைர ஓ^\< மனNபா3ைமI<, 
அ>Fசா- எe9'ைய 4ட7X, சmக)ைத9 ெசயலgறதாக9 ெசH?1ட7 ncயைவ. எனேவ UEய 
ேபா7=கைளI< வா01ய2 கgைக ெந>கைளI< நா^ெட2ைலகd கடP?< ெபற7ncய 
காலக^ட)E2 நா< இJ7Xேறா<. இ3j த+0 இல7Xய வரலாj எeதN U=< யாவJ< த+ழக)?7= 
ெவVேய கண7கgற WைலC2 எeதNப\< A9சான த+0N பைடNUகைள7 கண7X2 ெகாdளாம2, 
வரலாj எeத1யலா? எT< அளF7=) த+0N பைடNபா7க< 1]P? பரPத ெசய2கள< 
ெகா[\dள?. த+0N பைடNபா7க9 ெசய3ைம 1]F< ஆழ4< ெபgj, உலக) EைணN 
Y3Uல)E2 எeதNப^\ வJவேதா\, ெமாaநைட, வா01ய2, அழXய2, UEய கJNெபாJd என 
எ2லா) தள_கVh< U?ைமI< கவKNU< ெபgjdள?. அPதவைகC2 மேல'ய) த+ழர? 
பைடNபா7க9 ெசய3ைமகp< =>NYட)த7க கவன< ெபgj வJX3றன. 

பைடSபாளU VMWல� 

 மேல'ய) த+0NபைடNUலX2 பால4Jக3 கவK7க)த=Pத பைடNUகd தP?வJ< +க 
47Xயமான பைடNபாV. கடFdகd அைலI< நகர< (க1ைதq2) =jநாவ2கd, 'jகைதகd, 'றா- 
கைதகd, EைரNபட 1ம-சன q2கd என, 1]P? பரPத? அவர? பைடNUெவV. த+0N 

 
3 உத1N ேபரா']ய-, அய2நா^\) த+aய2 ?ைற, த+0N ப2கைல7கழக<, தrசாs-. 
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ப2கைல7கழக 4uதபா அற7க^டைள வழ_Xய க]கால3 1J?, அ[ைம7 கால)? மேல'ய 
மாகாண ஆ^'யாள- 1J?, தrசாs-, அ3ைன ேவளா_க[v கைலஅ>1ய2 க2w]C3 கா^') 
தகவ2 ெதாட-Yய2?ைற சா-பாக யாவJ< ேகx-  அைமNU mல< தKநாயக--த+0நாயக- எனN பல 
1J?கd, அவர? பைடNUN பயண)ைத அல_க])?dளன. மேல'ய) த+ழ- வா012 வ34ைற7 
கலா9சார< =>)? நAன4ைறC2 பEFெசHI< பால4JகK3, ஆNேப கைடC2 நடPத 236 - ஆவ? 
ேமைச உைரயாட2 எT< UEன< ெசய2களமாக7 ெகா[\dள மேல'ய) த+ழ- வா01ய2 
Y3Uல< பg> ஓரளF7=9 yJ7கமான அ>4க) தரFகd இPதN UEன)ைத வா'7கF< 
U]P?ெகாdளF< ெப]?< உதF< எ3பதா2 அவgைற9 yJ7கமாக) ெதா=)?7 ெகாdவ? 
வசEயான?. 

மேல[ய]   த_ழU aைலெகா�ளb�கான ேபாராdடeகf� நhனகால மேல[ய] த_ழU வாjLைற 
மாறாdடeகf� 

       ெவdைளய- ஆ^'7ெகEராகN ேபாராc7 ெகா[cJPத  'லைர நா\கட)E7 ெகா[cJPத 
ேவைளC2, z)?7=c) ?ைற4க)E{JP? 1802-இ2 மJ? சேகாதர]3 வா]y ?ைரசா+ 
எ3பவேரா\, 73 ேபைர மேல'யா மgj< Yனா_=) �FகV2 உdள ப=Eகைள, கா\ெகா3j 
நாடா7X, நகர வcவைமNU7ெகன7 ெகா)தcைமகளாக7 க^டாயN பvC2 ஈ\ப\)த  நா\ 
கட)Eன-. +க7 =ைறPத n{7=, அபாரமான உைழNைப) தPத த+ழ-கd yகாதார7 ேக\, 1ஷ4d, 
காலரா ேபா3றைவகளா2 ஏராளமாேனா- இறPதன-. =>Nபாக, பாடா_ ர_காuடன2 எ3ற இட)E2 
மைலைய7 =ைடP? ரC2பாைத அைம7=< 4யg'C2 ம^\ேம 2800 த+ழ-கd இறPதன-. 
இNபc)தா3 த+ழ- ?யரவரலாj கா2ெகா[ட?. Y3ன- த+ழக)?9 சாEய9 `-ேக\கேளா\< 
பைழைமவாதN ேபா7=கேளா\< அ? ெதாட-Pத?.  

                Y3U 1921-இ2 மேல'யா வPத ெப]யா]3 'Pதைன Xளj< ெபாaவா2 சாEய மேனாபாவ< 
ேபா3றைவ மாற) ெதாட_Xன. ஜNபாKய  ஆE7க)E3�0 வPதY3ன-, கா\கVh<, சயா< மரண 
ரC2பாைத அைமNபEh< க^டாயN பvC2  ஈ\ப\)தNப^டE2 ெகாcய 4d =)E ரணமாX, 
ர<ப)தா2 கா2கைள அj)ெத>I< Wைல7காளாX (த+0)ெதாaலாV7= ஜNபாKய அEகா]C3 
அjைவ 'X9ைச) இறPத? உ^பட 25000 ேப- இறPதன- எ3Xறா- சா1)] க[ண3. 

              ெதாட-P?, ஜNபாKயைர, Y]^cஷாைர எE-)?N ெபJ< yதPEரN ேபா- நைடெபgற?. 
மாAர3 மேலயா கணபE z7X{டNப^டா-. yதPEர)Eg=N Y3 Y]^cஷா- ேதா^ட_கைள) 
?[டாc 1gறேபா?, ?3 ச<பPத< எT< த+ழ- தைலவ-, ேத'ய WலWE9 ச_க< அைம)?) த+ழ- 
நல< கா)தா-. த+0N பdVகd, த+ழ-N ப[பா^\ 1ழா7கd, இல7Xய / ப[பா^\ அைமNUகd, 
இல7Xய இத0கd, இைணயதள ஊடக_கd என) த+ழ- வா0F 1]Pத தள)E2 பயv)? வPத?. 

இ�வாறான வரலாgjN ேபா7X2, அ[ைம7கால)? மேல'ய) த+ழ- ப[பா^c2 சாEI<, 
வ34ைறI<, +க உ7Xரமாக மா>Idள ேபா7=கைள7 கவைலேயா\ கவK7க ேவ[cIdள?. 
அ[ைமய த+0) EைரNபட< கபா{C3 கைத7கள< ேமெலePதவா]யாக வ34ைற7 =e7கV3 
அ�த) தா7க< =>)?N ேப'Idள?. ஆனா2, மேல'ய வா013 உdp< Uற4மான வ34ைறசா-  
அர'யைலI< அழXயைலI< ?ல7கமாக, பால4Jக3 இNUEன)E2 ேப'Idள 4ைற +க 
47Xயமான பEF எனலா<. 

ஆSேப கைடkl நடmத 236-ஆவn உைரயாடpl வqr� ர]த� 

 மேல'ய)த+ழ- வா013 ர)த4< சைதIமான பEFகd பால4JகK3 ஆ7க_கV2 
Wைலெகா[\dளன எனலா<. ெதாட7கN ப=EC2 =>NY^டவாj =gறவாVகd இடNெபய-F, 
(=gறவாVகைள நா\ கட)?த2) சாமாKய ம7கd இட<ெபய-PதY3 ைக1டNப^ட வா013 
1ைளவாக, ெபாJளாதார7 =gறவாVகளாக உJமா>ேயா-, பல இன9�ழ{3 ஏgறமாgற_கd, 
இனவாத< உdV^ட ேபா7=கp7= 4க<ெகா\7க ேவ[c, ஆIதபாvயாக உJெவ\)ேதா- எனN 
Uல<ெபய-வா012 =gற9 சmகமயமா7க< Wக0வ? த1-7க1யலாததாH இJ7Xற?. 

 அPதவைகC2 மேல'ய9 சmக)E2 `ன-, மலாH7கார-, த+ழ- என m3j தரNYன]h< 
அcதc7 =[ட- கலா9சார< ேவ- 1^\dள?. ேபாைதNெபாJd 1யாபார4<, =e ேமாத2கp<, 
பா{ய2 =gற_கp<, கலவர_கp<, ெகாைலகp< Y]7க 4cயாதைவ. '12 சmக)ைத7 =gற9 
சmகமா7=பைவ. 

 அ.பா[cய3 43Tைர)?dளவாj, ச^ட)Eg=N Uற<பான ெசய2கV2 ஈ\ப\வைதேய 
வா07ைகயாக7 ெகா[\ வாe< Wழ2 மKத-கV3 ஆழமான தJண_கைள ைமயமாக7 ெகா[\dள 
இPநாவ2, =[ட- கலா9சார வரலாgைற 4த2 ப7க)Eேலேய ெத]1)? 1\Xற?. “மr9y அரைச7 
க10Nபதgகாக 1624- ஆ< ஆ[\ `னா12 ஐவ- ெகா[ட =eFட3 உJவான?தா3 `ன7=[ட- 
=<ப2 எனNப\< ‘ெகா_' ெகலாN’. Yற=, அE2 உjNYன-களாக இJPத 'ல-, 18-ஆ< �ாgறா[c3 
இjEC2 பrச< காரணமாக மேல'யா1g=N Uல< ெபய-P? வPதன-. Y]^cஷாரா2 ’The pirates’ 
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எ3j அைழ7கNப^ட `ன7 =[ட- =<ப2 1799 - ஆ< ஆ[\ Y]^cஷு7= எEராக) தன? 4த2 
எE-Nைப Yனா_= மாWல)E2 உJவா7Xய?. Ghee Hin (kantonis), Hai san (Hakka) ஆXய இர[\ 
`ன7=[ட- =<ப2கd ம^\ேம 4த{2 நா^c2 அ>யNப^ட ’ெகா_' ெகலாN’ஆ=<. (J.D Vaughan 
1854 .Notes on the Chinese of pinang) எT< 1வர7=>NU தரNப^\dள?. 

 ஆேப_ கைட எT< ெபய-தா3 ஆNேப கைட என) E]P? வழ_X வJவதாக9 ெசா2h< 
கைதேயா^ட<, க^c-ேபாைதNெபாJd, பNபா7- =[ட- =e)தைலவ3, க^ைட – ?Nபா7X ேபா3ற 
அJrெசாgெபாJd 1ள7க<, கைத Wக0 கள)E3 வைரபட<, (ெபேடா_ வரலாgj9 ச<பவ_கd, 
ெபேடா_ =[ட- =e 4த3ைமN ப^cய2, ெபேடா_ அ\7=மாcN ப=E, ெபேடா_ ஆNேப 
கைடC3 வைரபட<, கதாபா)Eர_கV3 பcWைல, ேமைச உைரயாடh7=9 ச[ைட4g> 
=[ட-=e7கd ப=)?7ெகா[ட நாdகV3 ப^cய2) என 1வர_கd  UைனF7=< அUைனF7=< 
அ2ல? கைத7=< க^\ைர7=< இைடC2 +க கவனமாகN பயண< ெசHவைத7 கதா']ய- 
��7கமாக7 ைகயாdXறா-. 

 ேகா12 மgj< ேதா^டNUற)E2 EJ1ழா9 ச[ைடகd நடPத வ[ண4dளன. ெநா[c 
=மா- எ3பவ3 சரy எT< ெப[ைண அைழ)?7ெகா[\ ெலபாHேம3 க<ப)?7= (க<ப<- 
ேதா^டNUற Xராம7 =cCJNU) ஓc 1\Xறா3. Yற= mசா, ெச3ேரா2, ெப[டா_ ேபா3ற 
ேதா^ட_கd ?[டாடNப^\, த+ழ-கd ேவைலையI< A^ைடI<, இழP? ெபேடா_ Uறநக-N 
ப=E7= ஓc வJXறா-கd. ெபேடா_ Uறநக-N ப=EC2 ம{F அ\7=மாc A\கd க^c) 
தரNப\X3றன. இPWைலC2 4)? அபா_ =[ட-=e X<ெச_ ேதா^ட)E{JP? ெபேடா_Xg= 
ஓcவJXற?. அ_ேக பாrசா_ yேர� =e1g=<, 4)? அபா_ =e1g=< கலவர< நட7Xற?. 
yேரஷு7=N பE2 Eயா=F<, 4)?1g=N பEலாக 4Kயா[cI< =[ட- =<ப2கைள7 
ைகNபgjXறா-கd. 

 வா0வாதார< 'ைதPத Uல<ெபய- த+09சmக< ேதா^ட_கV{JP? ெவVேயgறNப^\ 
1V<UWைல7=)  தdளNப\<ேபா?, வ34ைறI< ஆIத7 கலா9சார4< அைமEC3ைமI<  
இழNUகp< அNபc அNபcேய கா^'Nப\)தN ப\X3றன. கைத 43T< Y3Tமாக நக-P? 
வாசகK3 அTமாKNUகp7=9 சவா21^\9 ெச2Xற?. ஏற)தாழ, இJப? ஆ[\ வரலாg>3 
'லப=Eகைள7 =j7=ெவ^டாக7 கா^c9 ெச2h< இPநாவ{2 மேல'ய) த+0 இல7Xய< 
இ?வைர பEFெசHய மறPத ஓ- உலக< இய_X7 ெகா[\dள? என7nj< அ.பா[cய3 ச]யாகேவ 
நாவைல மENY^\dளா- என) ேதா3jXற?.( ஆNேப கைடC2 நடPத 236 -ஆவ? ேமைச உைரயாட2 
q{3 43Tைர,ப7 8) 

 எ�1த) E^ட+டh< இ3>) ேதா^ட)ைத 1^\N UEய வா07ைகைய) ேதc) த+ழ-கd 
நகர_கp7= நக-Pத 80-ஆ< ஆ[\கp7=N YPEய வரலாj +க 47Xயமான?. ஆனா2, அEக< 
ேபசNபடாத?. ேதா^ட_கd நகர_களாகF< ெதாagேப^ைடகளாகF< மாgற_க[ட �ழ{2, 
ேபா7கgற த+ழ-கd, Uற<ேபா7=வா'களாக மாறேவ[cய W-பPத< உ[டான?. அரசா_க) 
தரNYh< அர'ய2 தரNYh< 4eைமயாக7 கவK7கNபடாம2 வா7= வ_Xகளாக ம^\ேம 
அ_�க]7கNப^ட, மKத7 =e7களாக அவ-கd த_கd வா07ைகைய இPநா^c2 ெதாட-Pதன-. 
1வசாய அTபவ)ேதா\ m3j தைல4ைறகd வா0Pத ம7கd, இயPEரமய) ெதாa{ய2 சா-Pத, 
நகரவா0F7=) த_கைள) தயா-Nப\)E7 ெகாdp< கால7க^ட)E2, ெபாJளாதார WைலCh<, 
வா01ய2 அcNபைடCh< ப[பா^\ அcNபைடCh< எE-ெகா[ட அE-Fகp< Yச=கp< 
வ34ைறயாக ெவc)தன. அcயா^களாக9 சmக< அ>Pத மKத-கd =[ட-களாக7 =e அைம)?9 
ெசய2ப^டன-. இ3ைற7=< ெப]ய சவாலாக இJ7=< 4^கV3 ேவ-கd ேதா3>ய வரலாj இ? 
எனN பா[cய3 கv7Xறா-. இ7கvNU +க+க9 ச]யான? என) ேதா3jXற?. மேல'ய) த+ழ]3 
சமகால வா0ைவ அEh< =>Nபாக 1V<UWைல) த+ழ- வா0ைவ இல7XயN பைடNY�டாக9 
ச]யான ேகாண)E2 ஒVWழ2 வ[ண)E2 ஆவணNப\)EIdளா- பால4Jக3 எ3j 
ஆHP?ைரNப? சாலF< ெபாJ)தமான?. 
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