
“ஐஐபோபோன்ன் புபுரரட்ட்சிசியியில்ல் ததமிமிழுழுக்க்குகும்ம் இஇடடம்ம் உஉண்ண்டுடு!”
அ.முத்துலிங்கம்

ககனடா  தமிழ்  இலக்கியத்  தோட்டம்,  'அைனத்துலக  வாழ்நாள்  தமிழ்  இலக்கியச்  சாதைனக்கான  இயல்  விருது’  விழாைவ  சமீபத்தில்
ரொறொன்ரோவில்  நடத்தியது.  வருடாவருடம்  வழங்கப்பட்ட  இயல்  விருைத  இதுவைர  சுந்தர  ராமசாமி,  ெவங்கட்  சாமிநாதன்,  ஜோர்ஜ்
ஹார்ட், அம்ைப, பத்மநாப ஐயர், ஐராவதம் மகாேதவன், எஸ்.பொன்னுத்துைர, எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், நாஞ்சில் நாடன், தியோடர் பாஸ்கரன்,
டொமினிக் ஜீவா போன்ற ஆளுைமயாளர்கள் ெபற்றிருந்தார்கள். இயல் விருதுடன் இந்த முைற வழைமபோல புைனவு, அபுைனவு, கவிைத,
மொழிெபயர்ப்பு,  தமிழ்க்  கணிைம  விருதுகளும்  வழங்கப்பட்டன.  பல்ேவறு  நாடுகளில்  இருந்து  மாணவர்கள்  கலந்துகொண்ட  கட்டுைரப்
போட்டியில்  ருேமனியாைவச்  ேசர்ந்த  எலினா  ரோபோறஸ்  என்கிற  இளம்ெபண்,  'தமிழ்
அைடயாளம் மீள நிறுவுதல்’ என்ற தைலப்பிலான கட்டுைரக்காக முதல் பரிசு ெவன்றிருக்கிறார்.
விரிவான  ஆராய்ச்சிகளின்  அடிப்பைடயில்  எழுதப்பட்ட  ஆழமான  இவருைடய  கட்டுைர,
நடுவர்களின் ஏகமனதான பாராட்டுதைலப் ெபற்றது. அவைரச் சந்தித்துப் ேபசிேனன்...

''நான்  ருேமனியாவில்  பிறந்து  வளர்ந்தவள்.  என்னுைடய  ெபற்றோர்,  மிருக  ைவத்தியர்கள்.
சர்வேதச  அரசியல்  உறவுகள்  பற்றிப்  படிப்பதற்குச்  சிறு  வயதில்  இருந்ேத  ஆர்வம்  உண்டு.
ஆனாலும், 19 வயது வைரயில் தமிழர்கைளப் பற்றியோ, தமிழ் மொழி பற்றியோ எனக்கு ஒன்றுேம
ெதரியாது. ஒரு தமிழைரச் சந்தித்ததும் கிைடயாது. கடந்த ஒரு வருடமாக நான் இங்கிலாந்தில்
ெஷஃபீல்டு  பல்கைலக்கழகத்தில்  படிக்கிேறன்.  என்னுைடய  ஆய்வு,  புலம்ெபயர்ந்தவர்களின்
அைடயாளம்  பற்றியது.  இைத  ஆராய்ந்துகொண்டு  போனபோது,  இைணயத்தில்  தமிழ்
இலக்கியத்  தோட்டம்  ெவளியிட்ட  அறிவிப்ைபப்  பார்த்ேதன்.  என்னுைடய  ஆராய்ச்சி
ஆர்மீனியர்களுைடய  புலம்ெபயர்தைல  அடிப்பைடயாகக்கொண்டது.  அந்த  ஆராய்ச்சிைய
இன்னும்  விரிவாக்க,  இந்தக்  கட்டுைர  பயன்படும்  என்று  தோன்றியது.  அது  தொடர்பான
தரவுகைளத் திரட்டியபோதுதான் தமிழர்களின் உைலதல் பற்றியும், அைலதல் பற்றியும் விரிவாக
அறிந்து  கொள்ள முடிந்தது!''

''ததமிமிைைழழப்ப் பபற்ற்றிறியோயோ, ததமிமிழழைைரரப்ப் பபற்ற்றிறியோயோ, அஅவவர்ர்ககளிளின்ன் புபுலலம்ம்ெெபபயயர்ர்வுவு பபற்ற்றிறியோயோ உஉங்ங்ககளுளுக்க்குகு
ஒஒன்ன்றுறுேேமம  ெெததரிரியயாாதுது.  ஒஒருரு  ததமிமிழழைைரரக்க்கூகூடடச்ச்  சசந்ந்திதித்த்தததுது  கிகிைைடடயயாாதுது  எஎன்ன்றுறு  சொசொல்ல்லிலி
இஇருருக்க்கிகிறீறீர்ர்ககள்ள்.  அஅப்ப்பபடிடியியிருருக்க்கக 'ததமிமிழ்ழ் அஅைைடடயயாாளளம்ம் மீமீளள நிநிறுறுவுவுததல்ல்’  எஎன்ன்றற ககட்ட்டுடுைைரர எஎழுழுதத
உஉங்ங்ககளளாால்ல் முமுடிடிந்ந்திதிருருக்க்கிகிறறதுது. இஇதுது எஎப்ப்பபடிடிச்ச் சசாாத்த்திதியயமமாானனதுது?''

''நான்  அதிர்ஷ்டக்காரி.  என்னுைடய  பல்கைலக்கழக  வகுப்பில்  எப்படி  ஆராய்ச்சி
ெசய்யேவண்டும் என்பைதக் கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள். சமூக விஞ்ஞானி ஒருவரால் எைத எைத
உன்னிப்பாகப் பார்க்கேவண்டும், எைத ஆராயேவண்டும் என்று எனக்குக் கற்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
அற்புதமான  ஆங்கில  நூல்கள்,  நூலகங்களில்  அகப்பட்டன.  இைணயத்தில்,  உலகில்  எந்த
மூைலயில் இருந்து எழுதிய கட்டுைரயும் கணத்தில் இலகுவாகக் கிைடத்தது. மூன்று வாரங்கள்
ேவறு ஒன்றுேம ெசய்யாமல் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி ெசய்து எழுதிய கட்டுைர இது!''

''உஉங்ங்ககள்ள் ககட்ட்டுடுைைரரயியில்ல் கிகில்ல்ரோரோய்ய் எஎன்ன்பபவவர்ர் 'நீநீ எஎங்ங்ேேகக இஇருருந்ந்துது வவருருகிகிறறாாய்ய் எஎன்ன்பபதுது அஅல்ல்லல, நீநீ
எஎங்ங்ேேகக இஇருருக்க்கிகிறறாாய்ய் எஎன்ன்பபதுதுததாான்ன் முமுக்க்கிகியயம்ம்’  எஎன்ன்கிகிறறாார்ர்.  ஆஆனனாால்ல்,  நோநோபபல்ல் பபரிரிசுசு ெெபபற்ற்றற
ககனனடிடியய எஎழுழுத்த்ததாாளளர்ர் அஅலிலிஸ்ஸ் மமன்ன்றோறோ, 'நீநீ பிபிறறந்ந்தத நநாாடுடுததாான்ன் உஉன்ன் சொசொந்ந்தத நநாாடுடு. புபுகுகுந்ந்தத நநாாடுடு நீநீ
இஇறறக்க்ககப்ப்போபோகுகும்ம் நநாாடுடுததாான்ன்’  எஎன்ன்றுறு சொசொல்ல்லிலி இஇருருக்க்கிகிறறாாேேரர~!  இஇதுது தொதொடடர்ர்பபாாகக உஉங்ங்ககள்ள்
பபாார்ர்ைைவவ எஎன்ன்னன?''

''இரண்டுேம  ெவவ்ேவறுபோலத்  தோன்றினாலும்,  அடிப்பைடயில்  ஒன்றுதான்.  உண்ைமயில்
பார்க்கப்போனால், மனிதன் என்பவன் உலகம் தொடங்கிய நாளில் இருந்து மாற்றத்ைத நோக்கி
நகர்ந்தபடிேய இருக்கிறான். அவனுைடய ேவர்கள், மூதாைதயர், வழிவழியாக வந்த கலாசாரம்
ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொைகதான் மனிதன். அவன் எப்போதுேம நிரந்தரமானவன் அல்ல; மாறிக்கொண்ேட இருப்பவன்!''
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''புபுலலம்ம்ெெபபயயர்ர்ந்ந்துது வவாாழுழும்ம் ததமிமிழழர்ர்ககள்ள் ததங்ங்ககள்ள் மொமொழிழிைையயயோயோ ககலலாாசசாாரரத்த்ைைததயோயோ தொதொடடர்ர்ந்ந்துது ேேபபணண முமுடிடியுயுமமாா? எஎதிதிர்ர்ககாாலலத்த்திதில்ல் ததமிமிழ்ழ்
வவாாழுழுமமாா?''

''முடியும். அைதத்தான் என் கட்டுைரயில் அழுத்தமாகச் சொல்லி இருக்கிேறன். முன் எப்போதும் இல்லாத வைகயில் இப்போது தொடர்பு
சாதனங்கள்  ெபருகியுள்ளன.  புலம்ெபயர்ந்த  தமிழர்கள்  ஏறக்குைறய  10  லட்சம்  மக்கள்  நியூசிலாந்தில்  இருந்து  கனடா  வைர  பரவி
இருக்கிறார்கள்  என்று  தரவுகள்  சொல்கின்றன.  நவீன  தொழில்நுட்பம்  இவர்களிைடேய  இைடெவளி  இல்லாமல்  ெசய்திருக்கிறது.
இைணயம், ஃேபஸ்புக், மின்னஞ்சல், ட்விட்டர், ஸ்ைகப், ெசல்ேபசி... எனக் கணத்தில் மக்கள் உலகம் முழுவதும் ஒன்று ேசர்ந்து கருத்ைத
உருவாக்க  முடியும்.  இப்படியான  வசதி  முன்பு  இருந்தது  கிைடயாது.  'ஐபோன்  புரட்சி’ என்ற  சொற்றொடர்கூட  வந்துவிட்டது.  மனிதன்,
உலக வரலாற்றின் அற்புதமான புள்ளியில் நிற்கிறான். சந்ேதகேம இல்ைல. தமிழ் வாழும்!''

''முமுததல்ல் முமுைைறறயயாாகக ககனனடடாா வவந்ந்திதிருருக்க்கிகிறீறீர்ர்ககள்ள். எஎன்ன்னன நிநிைைனனக்க்கிகிறீறீர்ர்ககள்ள்?''

''ேநற்று ெவளிேய நைடப்பயிற்சிக்குச் ெசன்ேறன். கிேரக்கர்கள், இத்தாலியர்கள், இஸ்லாமியர்கள், யூதர்கள், தமிழர்கள்... என்று பல்ேவறு
இன,  மத  மக்கள்  தங்கள்  தங்கள்  அைடயாளங்கைள  இழக்காமல்  ஒன்றுகூடி  வாழ்வைதப்  பார்த்தது  எனக்குக்  கனவுபோல  இருந்தது.
எங்கள்  ருேமனியா  நாட்டிலோ,  ஐரோப்பாவிலோ  இப்படி  ஒரு  காட்சிையப்  பார்க்க  முடியாது.  நான்  புக்காெரஸ்ட்  விமான  நிைலயத்தில்
இருந்து  புறப்பட்டபோது  மனிதர்கள்  ஒருவைர  ஒருவர்  துரத்துவதுபோல  ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள்.  ேவகம்...  ேவகம்...  ேவகம்.  இங்ேக
என்ேன நாகரிகம்... என்ேன அைமதி! என்னுைடய முைனவர் படிப்ைப ரொறொன்ரோவில் தொடரலாமோ என ஆலோசிக்கிேறன்!''
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