
“துறறவன்” (Thuraivan) is a novel written by  

Mr. Christopher Antony from Vallavilai, Kanyakumari 

District, Tamilnadu, India. 

Thuraivan is a fictional novel which speaks about the 

different fishing techniques, challenges in fishing, 

ethnography and the history of Mukkuva people - one of 

the largest ethnic group in India. 

Writer Jeyamohan, Fr. Pankiras and Mr. Joe D'Cruz have 

written forwards for Thuraivan. 

The forward written by Fr. Pankiras is given below which 

gives wonderful insight on this book. 

Happy Reading! 

 

ஒபை ரசறை... 

‘நீரின்றி அறையரது உலகம்’ ன்பதுபபரல் உணவின்றி அறையரது உயிர். உணவுக்கு 

உழவு வ்வளவு அவசியம் ன்பறைபெணர்ந்ை வள்ளுவர் கூற்றற பரபைங்கள்: ‘உழுதுண்டு 

வரழ்வரபர வரழ்வர் – ைற்றறல்லரம்/ றைரழுதுண்டு பின் றசல்வர்.’ ஒபைபவறள உழவுக்கு 

பன்ைபர ைைிைன் கறரயில் ைிபைகங்கறள பவட்றையரடிபெம், நீர்நிறலகளில் ைீன்கறளப் 

பிடித்தும்,  பழங்கறள பறித்தும், கிழங்குகறள பைரண்டிறயடுத்தும் உணவு 

பைடியிபைக்கபவண்டும்.  

உணவில் புரைச்சத்ைின் பைறவறய ைீன்பபரல் ைற்றறதுவும் சுலபைரகவும் சுத்ைைரகவும் 

ைந்ைிபைக்கரது. நைது இன்றறய உலகையைரக்கல் றபரபைளரைரரத்ைில் அன்ைிய 

றசலவரணியின் அவசியம் யரபைம் றசரல்லி நரம் றைரிந்துறகரள்ள பைறவயில்றல. அறை 

கணிசைரை அளவுக்கு றகரணர்வைில் ைீன் ற்பொைைி அளிக்கும் பங்கு ைிக பக்கியைரைது.  

இந்ை ைீறை கறரபசர்ப்பைற்கு கணிக்க படியரை கைலின் அறலகறள, அைன் 

சீற்றத்றை, ைற்பொ ைரபொைல்கறள ைீைவர்கள் உயிறர பறணயம் றவத்து பபரரரடிக்கைந்து 

பரடுபைபவண்டிபெள்ளது.  இன்றறய றைரழில்தட்ப பன்பைற்றத்ைிலும் ைீைவர்கள் 

ஆழ்கைலில் பரரம்பரிய பறறப்படிபய தூண்டில்பபரட்டு சுறர பவட்றை நைத்துகின்றைர். 

இைற்கு இறணயரக/ நிகரரக உலகில் பவபொ யரபைம் இல்றல தம் சிறப்பு இவர்களுக்கு 

ைட்டுபை றசரந்ைம்.  

ைட்டுைின்றி கைல் ல்றலறய பரதுகரக்கும் கைற்பறை ன்ை, ஆகரயப்பறைகூை 

கண்ணயரலரம்; ஆைரல், கண்ணயரரைல் கைலிபலபய விழித்ைிபைந்து ைீன் பிடிக்கும் 

இம்ைக்கறள கண்படி நம்பலரம். அவர்கறள ைரண்டி யரபைம் நம் ல்றலக்குள் தறழய 

படியரது.  



இத்ைறகய ைீைவர்கறள வரலரபொ ‘பறைத்ைவர்கள்’ ைறந்ைைர் . இறைப்பற்றி 

கிறிஸ்பைரபர் ஆன்றணி இந்ை புைிைத்ைில் ஆைங்கப்படுவறை கரணலரம். இலக்கிய 

பறைப்பரளிகளும் இவர்கறள றபரபைட்படுத்ைியைரக றைரியவில்றல. இந்ை குறற 

அண்றைக்கரலைரக நிவர்த்ைிறசய்யப்படுவறை பரர்க்கிபறரம், குறிப்பரக பைசிய விபைதுவறர 

வரங்கிய ப ர டி’க்பசிதறைய ‘ஆழிசூழ் உலகம்’ பபரன்ற பறைப்புகளிதெபை. அந்ை 

வரிறசயில் அரபிக்கைபலரர, பகரளர ைரநில ல்றலக்கு அபைகரறையில் ைறலயரள 

சுறவபெள்ள ைைிழ் பபசும் ஒபை கிரரைத்ைின் கறைறய, அைன் அறைத்து பகரணங்களிைின்பொம் 

பரர்த்து ைிகுந்ை அழகியல், அறிவியல் ரசறைபயரடு நயம்பை றசரல்லும் றபபைறை 

கிறிஸ்பைரபர் ஆன்றணிக்பக உரித்ைரைது.  

பைத்ைபலரைி தம் ைிகச் சரைரரணைரை ஒபை ைீைவறை நரயகைரக்கி இந்ை கிரரை 

சரித்ைிர புைிைம் பறைத்ைது அபைறையிலும் அபைறைபய. ைரங்கள் இன்றளவும் நம்பிய 

கிறிஸ்ைவம்/ கத்பைரலிக்கம் அறைத்றைபெம் கட்டுப்பரட்டிற்குள் றவத்து, ைங்களுக்கு றவளி 

உலறக கரட்ைரைல், கல்வி புகட்ைரைல் ைங்கறள உண்றையிபலபய வளரவிைரைல் 

றவத்ைிபைப்பைன் ஆைங்கத்றை ‘ல்பலரபைக்க பபபைம் ‘அடிறைபெம்’ ‘ைரசதம்’ ைரன். த்ைறை 

கரலந்ைரன் அடிறையரட்டு இபைக்கப்பபரபறரம்?’ ன்பொ ைரசன் தம் நீைி, பநர்றைக்கு 

இலக்கணைரை, நீண்ைகரல பஞ்சரயத்து ைறலவரின் பவைறை நிறறந்ை வரர்த்றைகள் 

றவளிப்படுத்துகின்றை.   

இந்ை நரவல் களம்/அரங்கு 1880-களிபலபய ைைத்ைறலறைக்கு ‘ஆபைன்’ ைட்டும் 

றசரல்லரைல், பைறவயரைபபரது பகள்வி பகட்கவும் (வள்ளவிறள அல்கந்ைர்), 

அவசியறைன்றபபரது புரட்சிக்கும் துணிந்ை கிரரைம் ன்பறை றபபைறைபயரடு ைட்டுபை 

நிறைக்கத் தூண்டுகிறது. நரவல் கரலத்ைில் பகரயிலின் அபைகரறையிபலபய 

கம்பேைிஸக்றகரடி ற்பொம் அளவுக்கு வளர்ந்ைிபைக்கிறது இந்ை கிரரைம்! அரசியல் 

பவபொபரடுகளிபைந்ைபபரதும் ஊர் பன்பைற்றம் ைட்டுபை குறிக்பகரளரக்கும் ைறலறைபெம் 

அன்றிபைந்ைறை இன்றறய ைறலறை நிறைத்து றவட்கப்பைபவண்டும், ைிபைந்ைபவண்டும்.  

ைீண்டும், ைிபைவிைரங்கூர் சரித்ைிரவுைரக இந்ை ைக்களுக்குள்ள உறறவ, ‘ட்டுவீட்டு 

பிள்றள’ைரர் தம் ைம்பிகளின் துபரரக றசயல்களும், அைற்கு ைண்ைறையரக அவர்கறள 

றகரன்றதும், அவர்களது றபண்கறள கைற்கறரகளில் றகவிட்டுறசன்றபபரது அவர்கறள 

இந்ை ைக்கள் (ைணக்கரம் நீட்டி) ற்பொக்றகரண்ைதும், குளச்சல் பபரரின்பபரது இந்ை ைக்களின் 

சந்ைர்ப்ப சூழ்நிறலக்கு ற்ற வீரசூர ஈடுபரட்ைரலும் கிறைத்ை றவற்றிபெம் ல்லரம் வரலரறரக 

றசரல்லிப்பபரகிறரர் கிறிஸ்பைரபர்.  

ைங்களது றபண்கறள இழிவுபடுத்ைி ழுைியறைன்பொ நிறைத்ை புத்ைகத்றைபய 

றகரளுத்ைிய ைன்ைரைத்றை ன்றைன்பது! ைற்றபடி இம்ைக்கள் புத்ைகங்கறள பநசித்ைரர்கள், 

வரசித்ைரர்கள் ன்பது இன்பொ பநற்றல்ல, 1948 பைபல தலகம் அறைத்து, அைற்கு அரசு 

உைவிபெம் றபற்றரர்கள் ன்பதுவும் றபபைறைப்பைபவண்டிய றசய்ைியரகத் ைபைகிறரர்.  

பைலும் பக்குவன் ன்ற றபயறரபய அலசுகிறரர் ஆசிரியர்... படிவில் ‘துறறவன்’ 

ன்பறை இந்ை நரவலின் றபயரரக்கியதும் பரரரட்டுக்குரியபை. வரலரற்றறப்பற்றிபெம் ைைது 

ஆழ்ந்ை கபைத்றை றசரல்லிப்பபரகிறரர்: ‘ற யிச்சவன் ழுைிவச்சதுைரன் வரலரபொ, கள்ள 

வரலரபொ’. ‘ரிப்பபரம் அந்ை ைவறரை வரலரற்றற... நரபை ழுதுபவரம் நம்ை வரலரற்றற’ 

தம் சூளுறர விடுக்கின்றரர் இந்ை ைக்களுக்கு.    



ைீைவர் வரழ்க்றக வ்வளவு ஆபத்ைரைது ன்பறை ‘இரவில் பைகு ன்பது ைிைக்கும் 

கல்லறற’ தம் கூற்றரல் உலகிற்கு றசரல்லித்ைபைகின்றரர். இதுகூை இன்றறய றைரழில் 

தட்ப சூழலிலும் நைக்கின்றபை ன்பது கவறலக்கிைைரைது. பரம்பறர றைரழில் தட்பத்பைரடு 

சுறர பவட்றையில் இறங்கும் இம்ைக்களின் ‘றநஞ்சுர’த்றை ஒபை அைிகரரைரக்கியிபைக்கின்றரர்!  

‘ஆய்’ அரச பரம்பறர பற்றி, அைன் ைறலநகரபை நைது பக்கத்து ஊரரை விழிஞ்ஞம் 

ன்ற ைகவறலத்ைபைவதும், இந்ை நரட்டிற்கும் சரலைன் அரசரின் இஸ்ரரபயல் 

நரட்டிற்குைிபைபய நைந்ை ‘குபைைிளகு’ ைப்படும் நல்லைிளகு பபரன்ற 

வரசறைப்பபரபைட்களின் வர்த்ைகம் நைந்ைறைபெம், வள்ளவிறள பபரன்ற ஊர்களின் 

றபயர்க்கரரணங்கறளபெம் றசரல்வதும், இவர் இைற்கரக வ்வளவு ஆரரய்ச்சியில் 

ஈடுபட்டிபைந்ைிபைக்கிறரர் ன்பறை றைளிவுபடுத்துகின்றது..   

“ைரயக்கூபொ...ைபைைக்கூபொ.../ பித்ைளபித்ைள பசரச்பசர / றரரட்டிக்கு றரரட்டிக்கு 

ன்ைப்பளம்… வரளப்பளம்.../ வரளப்பளத்துக்க பைரலக்கடி...ைட்டில கஞ்சிய... /   பிளர... 

பிளர... ல்லரம் பிளர...”  தம் சிறரர் விறளயரட்டு பரைல் ைற்பொம் ைீைவர்கள் 

பவறலப்பளுறவ குறறக்க பரடும் ‘ல’ ைப்படும் கீழ்வபைம்: “றகரண்றையிபல பூவும்சூடி/ 

பகரயிலுக்கு பபரற றபண்பண/ அள்ளிவச்ச றகரண்றையிபல/ தள்ளிவச்சர  ஆகரபைர”  

ைற்பொம் குழுக்களரக பரடும் “பண்ைரரம் பரபைசி/ நரன் ைரந்ை பணறைங்பக/ ந்ை பணம், து 

பணம்/ ைரைரக் பகரவிலில் ைந்ை பணம்”  பபரன்ற பரைல்கறளபெம் ைந்து இன்றறய 

ைறலபறறக்கு ஒபைபபரதும் ைிபைப்பிக்கிறைக்க வரய்ப்பில்லரை அரிய பரரம்பரியங்கறள 

ைந்ைதும் பரரரட்டுக்குரியபை... 

அல்கந்ைர் தம் வீர நரயகன் புரட்சி கைரபரத்ைிரைரக வபைவது அபைறைபய. அவர் ைம் 

ைக்களின் உரிறைக்கரக, சுயைரியரறைக்கரக ைைத் ைறலறைபயரடு நைத்தும் பபரரரட்ைம், நீைி 

பைடி நீைிைன்றங்களுக்கும், பைறவப்பட்ைபபரது பைல்பறறபடுக்கும் துணிந்ைதும் நம்ைவர்கள் 

ப்படிறயல்லரம் ைிறம்பை வரழ்ந்ைரர்கள் ன்பைன் றபபைறைக்குரிய டுத்துக்கரட்பை. இந்ை 

‘ைரவீரன்’ கூற்றற பகளுங்கள்: ‘சிலுறவறயத் ைவிர கத்பைரலிக்கம் இந்ை ைீைவ ைக்களுக்கு 

ைந்ைது ன்ை?’  

‘வரைம் ைறழ வடிவில் கைலில் இறங்கிறகரண்டிபைந்ை’றைப்பபரன்பொ வரழ்வும் வளபம் 

அறிவு வடிவில், அபிைரை வடிவில் நம் ைக்களின் உள்ளறைதம் கைலிலும் இறங்கபவண்டும், 

அது சங்கில் ைரைரகபவ பழங்கும் ‘ஓம்’ தம் சத்ைம்பபரல் நைது சபகத்ைிலும் 

பழங்கபவண்டுறைை விறழகிபறன். அைற்கு கிறிஸ்பைரபர் ஆன்றணியின் ‘துறறவன்’ ஒபை 

நிைித்ைைரகட்டும். இவறரத் றைரைர்ந்துவபைம் ழுத்ைரளர்களும் இத்ைறகய இலக்கிய 

பறைப்புக்கறள ைந்து ைைிழ் றைரழிக்கும் நம் ைக்களுக்கும் பசறவ றசய்து றசழிக்கறவக்க 

வரழ்த்ைி வணங்குகிபறன். வரழ்த்துக்கள்..! பரரரட்டுக்கள்.!! வணக்கங்கள்!!! 

(வழக்குறரஞர்) பணி. பங்கிரரஸ் அபைளப்பன் 

(ைிபைவைந்ைபுரம் ைரவட்ை நீைிைன்றங்கள், வஞ்சிபேர்) 

குபைக்கள் நல வரரிய ைறலவர் ைற்பொம் றசைட் ஆப் ப்ரீஸ்ட்ஸ் றசயலர்,  

ைிபைவைந்ைபுரம் இலத்ைீன் உயர் ைறறைரவட்ைம், 

20.09.2015 
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