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க��வ	ல எல- ��ஸமக தச (அரண க��ல�ட�ர *)

'
ரசூலத'
ன நன் நீணட நடுபப�ளவ�ல

சுரணட வ�சல ந
ம
ரத'
கக��ணடு  

கப�ங�
 வழ
யும �ரந
றக கர'
 கப�ல  

இறங�
 வர�
றத க��வ�ல எல
.

சபரவரன 'டதக'�ள�ல ந
னறப�ன  

சற்கற பன�'சசச' அசசவதகப�ல 

கவ�ம�ய ப�ரக�
றத சுற்ற
லும

ம�ரத'�ணட சபரவரன �ண�ள�ன ஆகவசம 

ம�த'
ல சந'னக�வசத'
ன கப�ரகக��லம 

�ணடு '
ரமபவ'ற்கள மசறநத 

�ற்கூசரய�ல க'�ஙகம சங�
ல
ய�ல 

வசளநத இறஙக�
றத க��வ�ல எல
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'ன் நீபஒள� ம
னுககம உகல�� �ணணிக��ள�ல

ப�ர��ச
ககம �ண�சளச ச
ம
டடியபடி 

வசளவ�ல சறுக�
 இறங�
யப�ன

��ணட�மணிக�ய�ன வ�ள�மப�ல ந
னறு

�மபபீரம�ய ப�ரக�
றத

�ரங�ல ல
ங�த'
ன 'சலய�ல

வ�சழபபழம நசுககம 

இளம பதமணிகபகபணணிக�ன 

'ணடன�டட ச��ள�ல  

�ணணிக�டி வசள�ள�ன 

பசசசந
ற பளபளபசப  

நசரத' ஒரவ�ர '�டிககள 

பூச�ரய�ன ம�த'
ல  

�ீறும பனனச�சயக�ணட 

க��வ�ல எல
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�ரவசறய�ன மூசலய�ல   

மரச
ன ப�னன�ல 

கசனறு மசறந'த'�ன '�ம'ம 

உடகன மழங�
ற்று 

க��வ�லமணிக�.

*அரண க��ல�ட�ர எழ'
ய The Temple Rat எனற 

�வ�ச'ய�ன 'ம
ழ�க�ம
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கள�ர��லப பன� இரவ	ல.- நம� யஷஜ

இந'க கள�ர��லப பன�ய�ரவ�ல ..

சூரயன�ன சமயத'
லும

என வ�ளக�
ன '�
பப�லசல 

அசனதச'க ��டடிலும ப�ர��ச
ககம என 

வ�ளகக��ள�ய�ல

ந
லவ�ன உசறபன� வ�ளகக கச�சபய�ழக�
றத

அசனததம உசறந' ஓர இரவுப கப�ழ'
ல

என அணசட வன் நீடடுக��ரனுகக ந�ன வ�ளகக�ந'
 

ந
ற்�
னகறன

சபன மரங�ள�சடகய ��ற்று சூசறய�டியகப�த

ஊசம மசல�ள�ல அவன க'�சலநத கப�ன�ன.

கறு�
ய ப�ச'சய வ�டடு வ�ல�
ப கப�ன�ன,
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என�னும என உ'டு�ள�ல அவன கச�லல
ச கசனற 

�ச'சய ந�ன இனனும ந
சனவ�ல சவத'
ரக�
கறன:

"வ�ளகக�ற்றுவத ய�ர? '�
பப�லல வ�டுவத ய�ர?

'ன இ'யத'
ல என �ச'சயப கப�'
த'
ரபபத ய�ர?"

இந'க கள�ர��லப பன�ய�ரவ�ல ..

சூரயன�ன சமயத'
லும

என வ�ளக�
ன '�
பப�லசல  

நனற
 - MPT Magazine 

https://twitter.com/MPTmagazine/status/624884970914496512
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பசகச ம�மகல கப�ல கமன�- மதய�

“ஹ ஹ ஹ ஹ ஹ ஹ” ந�ன வ�ய வ�டடு உரக�ச 

ச
ரதக'ன. கவள�ய�ல ந
னறுக��ணடு இரபபவர�ள 

மூசசசச சடகடனறு உளள�ழககம ஓசச க�டடத. 

ஓரரவர ப�னவ�ஙகவத கப�ல க'ரந'த.

“ஏன ச
ரக�
ற�ய?”

“நன் நீ �ளளம �படம இலல�'வர கவணடும எனறு 

க�ட�
ற�ய. அத கப�ல இந'ப பூவுல�
ல ந�ன ய�சரயும

ப�ரத''
லசல. உனகக எபபடி �
சடபப�ர�ள?. ஹ
மய 

மசலய�ல'�ன நன் நீ கப�ய ப�ரக� கவணடும. அஙக'�ன 

ஆசச தறந' மன�வர�ள �
சடபப�ர�ள. இஙக அத 

ச�த'
யம
லசல”

“எங�ளுகக மன�வர�ள கவணட�ம. ச�'�ரணிக 

மன�'ர�ள'�ன கவணடும”
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“ஆன�ல ச�'�ரணிக மன�'ர�ளுகக ஆசச அ'
�ம”

“ஆசச இரபபவர�ள'�ன எங�ளுகக கவணடும. ஆசச, 

ம�
ழசச
, வன் நீரயம, க��பம, உநத'ல இசவ எலல�ம 

எங�ளுகக ஏற்றசவகய. ஆசச இலல�மல எதவும 

மனன�ர�த. ஏக'� பசடக� கவணடும எனற ஆசச, 

ச�'
க� கவணடும எனற ஆசச. அந' ஆசசசய ஒடடி 

வரம உசழபப. அந' உசழபப�ன�ல வரம 

மனகனற்றம. இசவ எலல�ம மன�வர�ள�ல வர�த. 

ந�ம மனகனற கவணடும எனற�ல ச�'சன பசடககம 

உளளம க'சவ. அ'ற்கள ஓர ஆசச தள�ரவ�ட 

கவணடும. அ'ன�ல ந�ங�ள ஆசசசய கவறுபப'
லசல.

ஆசசய�ல, ச�'
க� கவணடும எனற கவற
ய�ன�ல 

உரவ�கம ககர�'ம, பச� கப�னறவற்சற 

கவறுக�
கற�ம. ஆசச இரநதம �ளளம �படம 

இலல�'வர�சளத க'டு�
கற�ம”

“ஆசச இரந'�ல அ'னுடன �ளளமம �படமம கசரநத

வரவத இயற்ச�. இச' ய�ர�லும ம�ற்ற மடிய�த”
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“ந�ங�ள ம�ற்ற
ய�ரக�
கற�ம. எங�ள �
ர�த'
ல �ளளம 

�படதச' ஒழ
ததவ�டகட�ம. அசவ எங�ளுககள எபபடி 

கடிக��ணடிரக�
னறன எனபச' அற
நத எங�ள 

வ�ஞ்ஞா�னம மூலம�� அ'ற்கரய அணுக�சள 

ம�ற்ற
வ�டகட�ம. ஆ. உனகக அணு எனற�ல எனன 

எனறு க'ரய�த இலசலய�? உங�ள வ�ஞ்ஞா�னம 

இனனும எங�ள அளவ�ற்க வளரவ�லசல”

“உங�ள �
ர�த'
ல அபபடி இரக�ல�ம. ஆன�ல இஙக� 

அத கப�ல ம�ந'ர�ள �
சடக� ம�டட�ர�ள”

“�
சடத'
ரக�
ற�கர!”

“ய�ர?”

“இந' இளவரச
. �ளளம �படம எனபத அவள�டம அ'
�ம

இலசல. அவசள எங�ள �
ர�த'
ற்க அசழதத கசனறு 

அவள அணுக�சள ஆர�யநத உங�ள உடல
ல �ளளம 
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�படம எபபடி கடிக��ணடிரக�
றத எனபச' அற
நத 

அச' எபபடி ஒழ
பபத எனறு ஆர�யப கப��
கற�ம”

“அபபடிகயனற�ல �ளளமம �படமம ந
சறந' 

ஒரவசர'�கன நன் நீங�ள அசழததச கசலல கவணடும?”

“நன் நீ கூறுவத உணசம. ஆன�ல ஏகன� க'ரயவ�லசல. 

�ளளம �படம உளளவர�ள எங�ள பக�த'
ல வந'�கல 

கவடிததச ச
'ற
 வ�டு�
ற�ர�ள. �ளளமம �படமம 

கசறவ�� இரபபவர�ள தக�
 எற
யபபடு�
ற�ர�ள. இந'

இளவரச
 கப�ல இரபபவர�ள மடடுகம ந�ங�ள 

பக�த'
ல கசனற�லும ப�'
க�பபட�மல இரக�
ற�ர�ள. 

அ'ன�ல'�ன ந�ன அவசள எடுததச கசலல கவணடும 

எனறு ப�ரக�
கறன. அவசள அசழததச கசனற�ல'�ன 

ந�ன பரகச�'சனசய மடிததவ�டடு இஙக '
ரமப� 

மன�'ர�ள�ன அணுக�சள ம�ற்ற
, �ளளம �படதச' 

நன் நீக�
 வ�டடு இஙக கடிகபயர மடியும”

“நன் நீங�ள இஙக வநத 'ங� கவணடியத'�கன? 

எங�சளவ�ட நன் நீங�ள பலச�ல
�ள. உங�சள எங�ள�ல 
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ப�ரக� மடியவ�லசல. நன் நீங�ள எங�ள அர�
ல 

ந
னற�கல ந�ங�ள கவடிதத வ�டு�
கற�ம. ப�றக நன் நீங�ள 

எ'ற்க பயபபடு�
றன் நீர�ள?”

“பயம
லசல. ந�ங�ள ந
ய�யம�� இரக� கவணடும 

எனகற ப�ரக�
கற�ம. இத உங�ள �
ர�ம. ந�ங�ள இஙக

உங�ளுடம கசரநத வ�ழ ஆசசபபடு�
கற�ம. உங�சளக

க��னறுவ�டடு இஙக வ�ழ ஆசசபபடவ�லசல. 

வ�ஞ்ஞா�னமம கமயஞா�னமம கசரநக' வளர கவணடும 

எனபத எங�ள கரவ�ன கப�'சன. அச'கய ந�ங�ள 

�சடப�டிக�
கற�ம”

“அபபடிகயனற�ல எனசனக கூடடிச கசல. இளவரச
சய 

வ�டடுவ�டு. எனகக உங�ள �
ர�தச'ப ப�ரக� கவணடும

எனற ஆசச இரக�
றத. ந�ன உன அர�
ல இரந'�லும

ஒனறும ஆ�வ�லசல,. எனசன அசழததச கசல”

“எனன�ல மடிய�த. எனகக இளவரச
சயத 

தக�
கக��ணடு கசலலும பலம இலசல. ந�ன 

வய'�னவன. இளவரச
சய இனனும உயகர தக� 
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கவணடும. அ'ற்கப ப�றக என சம
கசஞாசயக �ணடு 

வ�ணகவள� �பபல
ல
ரநத ஒர ஒள� வரம. அத 

எனசனயும இளவரச
சயயும அணு அணுவ��ப ப�ரதத 

�பபலுககள இழததக க��ளளும. அஙக மறுபடியும 

எங�ள அணுக�ள ஒனறு கசரக�பபடும. ஆன�ல 

எனன�ல உயரத'
ற்கப கப�� மடியவ�லசல. ந�ன 

�சடச
ய�ல ஒர மசற மயற்ச
 கசயயப கப��
கறன. நன் நீ 

�டடில
ல இனனும ச
ல கமதச'�ள கப�டச கச�ல. 

எனன�ல மடியவ�லசல எனற�ல இளவரச
 �ீகழ 

வ�ழநத வ�டுவ�ள, பலத'  அடி படும”

“எனசன எடுததச கசலல ஏன மயற்ச
 கசயயககூட�த? 

உனசனக க�ஞ்ச
க க�ட�
கறன. இளவரச
சய வ�டடு 

எனசன அசழததச கசல”

“உனகக ஒர ர�ச
யம கச�ல�
கறன. எனனுடன இனனும

இரவர வந'�ர�ள அவர�ள கவகதரத'
ல கவகற�ர 

��டடில இரக�
ற�ர�ள. அவர�ள எனசனவ�ட வய'
ல 

ச
ற
யவர�ள. அவர�ள�டம நன் நீ கசனற�ல, அவர�ள�ல 

உனசன கநரங� மடிந'�ல உனசன அசழததச 
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கசலவ�ர�ள. நன் நீ அஙக கப�.”

“அத எந' இடம? எவ்வளவு தரம இரக�
றத?”

“உங�ள ஊரல அந' இடத'
ன கபயர எனன எனறு 

எனகக க'ரய�த ஆன�ல அவர�ள ஒர அடரந' 

��டடில இரக�
ற�ர�ள. அவர�ள இரககம இடத'
ற்க 

பக�த'
ல ஒர ந'
 ஓடிகக��ணடிரககம. அவர�ள 

இரககம இடம ந
சப'ம�� இரககம. ஒல
சய உற
ஞ்ச
க

கடிககம 'னசம அவர�ள�டம உணடு. அ'ன�ல 

அவர�ள இரககம இடத'
ல ஒர ஒல
யும உன ��'
ல 

வ�ழ�த”

“எங�ள ந�டடிகலகய பல ��டு�ள, ��டடுககள ந'
�ள 

எனறு பரவ� இரக�
னறன. அச'த 'வ�ர உல�கமஙகம 

பல ��டு�ள உளளன. ந�ன எபபடி க'டுவத?”

“அவர�ள இரககம ��டடுகக கமல ந
லவு இலல�' 

ந�ள�ல நடசத'
ரங�ள�ன கூடடம இத கப�ல இரககம”
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இச'ச கச�னனவுடம என எ'
ரல உளள சுவற்ற
ல நன் நீல 

ந
றம பரவ�யத. எலகல�ரம '
ச�தத ந
னறனர. 

எலகல�ரம �ணசணிக வ�ரதத சுவற்சறப ப�ரததக 

க��ணடிரந'னர. கமதவ�� சுவற்ற
ல நடசத'
ரங�ள 

க'�னற ஆரமப�த'ன. சுவகரஙகம இபகப�ழத 

நடசத'
ரங�ள.

“இச' நனற��ப ப�ரததகக��ள. அந' இடத'
ல இரவு 

நடசத'
ர அசமபப இத கப�ல இரககம. இ'ற்க கமல 

அந' இடதச'ப பற்ற
 உனன�டம கச�லல எனகக கவறு

வழ
ய�லசல. சர இபகப�ழத ந�ன இளவரச
சய 

இனனும உயகர தக�ப கப��
கறன”

“ஒர ந
ம
டம இர” எனறு கச�லல
வ�டடு, ர�ஜ�சவப 

ப�ரதத, “சீக�
ரம இனனும இரணடு கமதச'�சள� 

க��ணடு வ�ரங�ள. சீக�
ரம”, எனகறன.

கசவ�ர�ள ஓடிசகசனறு இரணடு கமதச'�சள க��ணடு

வநத �டடில கமல கப�டட�ர�ள.
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இளவரச
 கமதவ�� இனனும கமகல தக�
ச 

கசலலபபடட�ள. பசசச ந
ற ஒள�யும 'ன் நீவ�ரம�னத. 

எனகக மடடும ஒர மன�ல சப'ம க�டடத. இளவரச
 

இனனும கமகல கமகல கசலல ஒள�யும 'ன் நீவ�ரம�னத. 

மன�ல
ன 'ன் நீவ�ரமம அ'
�ம�னத. '
டீகரனறு ‘அமம�’ 

எனறு ஒர கூககரல க�டடத. ஏக'� ஒர பசசச ந
ற 

'
ரவம ச
'ற
 ந�னக சுவர�ள கமலும க'ற
த'த. 

இளவரச
 “க'�பபீர” எனறு �ீகழ கமதச' கமல வ�ழந'�ள.

எலகல�ரம “ஐகய�” எனறு அலற
கக��ணடு அசறககள 

ஓடி வந'�ர�ள. எனகக மடடும எலல�ம ந
சப'ம�� 

இரந'த.

(க'�டரம)
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கச�பப கதவகத - ஜ�க ஸட�ப 

வன் நீடடுகக அர�
ல உளள மட�மப� கவல
�ளுககள 

அவள 'ன ம
ர�ங�சள சவத'
ரந'�ள. ந�ன நடநத 

கசலலுமகப�த அவற்ற
ன ம
ழற்றல�சளயும அந' 

ம
ர�த'
ன ப�லமடி�ள ஏழம பல'சரய�ல க'யததக 

க��ளவச'யும ��டடுககளள�ரநதம, எனன�ல க�ட� 

மடிந'த. அசவ ஒர கூடடம�ய மசலகமல ஒர 

�ரகம�ம�ய க'�ங�
க க��ணடு இரந'
ரக�ல�ம, 

அலலத '�ன�யக �
டங�
ன மூசலககத 'ளளபபடட 

க��ழத' கபண பனற
- அத ஒனகற ஒனறு மடடும 

இரந'
ரக�ல�ம-..

ஒவ்கவ�ர இரவும ந�ன அவளத �'வடிகக வந'கப�த 

என �ரங�ள�ன சரமதச'த க'�டடுத 'டவ�ப ப�ரபப�ள,

கநரபபரக� இபபறமம அபபறமம அவற்சறத '
ரபப�ப

ப�ரபப�ள. அசவ ஏற்�னகவ டிடரகஜனட�ள ��ரணிகம�ய 

ப�ளவுபடடு ரத'ம வடிநத க��ணடிரக�வ�லசல என�ல, 

எந' மரநத க��ணடு அவற்சறப ப�சணிகத'
ரந'�லும 

வயலகவள��சளக �டநத அவளத அப�ரடகமணடடுககச
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கசலலும நன் நீணட பயணிகம அச' உசறயச கசய'
ரககம. 

ம�த'
ல ச
னககற
கய�டு அவள என மணிக�க�டசடப 

பற்ற
 உளகள இழததச கசனறு என மய�ரக��ல�ள�லும 

வ�ரலமடிசசு�ள�லும கரீம க'யதத வ�டுவ�ள. 

'டடு�ள�லும அடுபபகக கமல
ரந' கூசரய�லும 

எபகப�தம க�டடிதத உசறந'
ரந' க��'
ப�ல 

நுசரககம மணிகம அசறசய ந
சறந'
ரந'த. 

மரத'�ல�ன கறு�
ய அந' அப�ரடகமணட ஒர 

பகரடப�கஸின
ன உடபறம கப�ல
ரந'த, அலலத, �
ழகக 

கந�க�
ய�ரபப�ன,, �ணணிகன் நீர வடிககம எங�ள 

��லணிக��சள கநரபபக�ர�
ல சவத'
ரககம 

சவபகபடடி கப�ல
ரந'த.

அவளத மரநத�ள�ன கமற்பரபப�ல �சடநக'டுத' 

மணிகமற்ற ஐச
ஙச� அ'னப�ன படடி படடிய��க 

கடிதக'�ம. அவள கச�ரதத சவத'
ரந' ம
�பகபரய 

ஸபூன�ள சுவர�சளச சுற்ற
 க'�ங�
க க��ணடிரந'ன, 

மரத'�ல�ன ஸபூன�ள வரசச வரசசய�� கநரடிய�� 

கூசரய�ல ஆணிக�யடிததத க'�ங� வ�டபபடடிரந'ன. என

ச�ய�ல
ரந' �
ள�ஸ ஏறத'�ழ எபகப�தம வழக�
 

வ�ழத க'ரந'த. பற்ற
க க��ளள�மல ��த'
ரக� ந�ன 
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�ற்றுக க��ளளுமவசர எந'ப கப�ரளும என ச�ய�ல 

'ஙகவ'�ய�லசல. ஆன�ல அத'�ன ம
'
யடிய�ன 

கவணசமககக ��ரணிகம எனறு அவள ஒரமசற 

கச�னன�ள. அபகப�த '
ரவம �ீகழ க��டடிக க�டடிததக

க��ணடிரந'த. கவணசணிக கப�ல ஒர வ�றக என 

வ�ரல�ளூகட வழக�
ச கசனறகப�த ச
க�
க க��ணட 

ஒர ச
ர�சய அவள அ�ற்றுமகப�த அவளத வ�ய�னுள 

மடசட வடிவத'
ல இரந' பற்�சள ந�ன ந
சனவ�ல 

சவத'
ரக�
கறன. அபகப�த ந�ங�ள கூபபன�சளத'�ன

க��ளுத'
க க��ணடிரநக'�ம, 'ன் நீசசுவ�சல�சள வ�டடு 

ஒழ�
ய வணணிகங�ள�ல அவள வன் நீடு, அ'ன கவள�ற
ய 

உடபறத'
ன ப�ரம�ணட ஆரகடிக�
ல ��டச
பப�சழய�ய 

ப�ர��ச
த'த.

இரவு�ள�ன அசறய�ன மூசல�ள�ல ப�தங�
க 

க��ணடிரந' அவள �ண�ள�ன வழககம 

கவண�ரசவ' க'டு�
கறன, அவளத க�சங�ள�ன 

�ரவணணிக நூல�சட�ள�ல இனனும ப�னனபபடடு என 

வன் நீடடுத 'சரய�ல படுததக �
டககம ந�ன அவற்சறப 

கப�ல
 கசயத ப�ரக�
கறன. எத உணசம எனகற� 

எவ்வளவு ��லம ந�ன இஙக வ�ழநத 
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க��ணடிரக�
கறன எனகற� எனன�ல இபகப�க'லல�ம 

உறு'
ய�யச கச�லல மடிவ'
லசல- என ��லவ�ரல�ள 

ச
டுக��ன �ய�று�ள�ல ச
க�
கக��ணடிரக�
னறன. 

அவற்சற கவணடுகமனகற ந�ன வ�ழங�வ�லசல எனறு

உறு'
ய�யச கச�லல
கக��ளவத மனகப�ல 

இபகப�க'லல�ம எனசன ஆற்றுபபடுததவ'
லசல.

��லம ��லம�ய ந�ன அவசளப கபடடி�ளுககள 

கபரக�
த 'ளளுவத கப�ல
ரக�
றத. எனற�லும ந�ன 

இபகப�தம அவள என உடல
ன கவற்ற
டங�ள�ல, என 

சரமத'
ன கவர�ள�ல �லநத ச
க�
க க��ணட'�ய 

உணிகர�
கறன. அவள 'ன ஈக�சள இஙக வ�டடுச 

கசனறுவ�டட�ள, அசவ என சபப�த'
க �ளள��ள�ல 

மடசடய�டடு கஞ்சு கப�ரததக க��ணடிரக�
னறன. 

��சலய�ல பழக�ள ஆனந'ம�ய ப�றக�
னறன, 

ம�சலய�ல மணிகல வரமகப�த 

ஊ'
யசணிகக�பபடுமவசர, பள�த' என �ண�ளுககக 

கறுகக� பறநத கசல�
னறன,. இஙக மசழய�லசல, 

பன�ய�லசல. ஒர ��லத'
ல அழ��ய�ரந' கவள�ற
ய 

க�கவணணிக கவள�சசத'
ல சூரயன ப�ர��ச
க�
றத, 

எனகக�னறு ஒர ஜச' ��லணிக��ள இரந'க' 
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�
சடய�த. அவள இங�
ரபபக' இலசல, ஆன�ல 

எபகப�தம ம�டிபபடி�ள�ல இரக�
ற�ள- �'சவத 'டடத 

'ய�ர��, 'ன ம�தச' ஒத'
ச� ப�ரததகக��ணடு. 

அலலத, அவள 'ப�ல கபடடி�ளுகக அர�
ல 

��த'
ரக�
ற�ள, அவளத ம
�ச ச
ற
ய மணசடகய�டடில

மய�ர�ள வ�ரக�டடி க��ணசடய�டபபடடிரக�
னறன, 

அவளத ப�னனங�ழத'
ன அலம�ர�சளத '
றநத 

ப�ரக�ச கச�லல
 எனசன அசழபபத கப�ல.

சரக�சர, ப�ல, கமதக'னற கர�டடி�ள - 

எலல�வற்ற
லும க�டடித' �ரஞ்ச
வபப ச�ஸ 

ஊற்ற
யசணிகதத உடக��ள�
கறன. என '
னசர 

கள�யல�ள�ன மணிகத'�ல என ச��ளும ��ல�ளும 

பள�த' வ�சடயடிக�
னறன, என வ�ரல�ள 

கமழகவரத'
�ள�ய வன் நீஙகமவசர கள�யலக'�டடிய�ல 

கசௌடரல ந�ன ஊற
க க��ணடிரக�
கறன. ஒரமசற 

என சரமதச' ஒர �த'
ய�ல சுரணடிகனன, என 

ந�ளங�ளுமகூட �
ள�சரன��க க�டடிதத வ�டடத எனற 

நமப�கச�ய�ல (இத கப�னற எணணிகங�ள�ல '
சளத'படி

ந�ன ச
லல
டட கரடிகயடடரல பல மணிக� கநரம 

ந
ரவ�ணிகம�யச ச�யநத ந
ற்�
கறன). ந�ன ந
சனத'த 
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'வறு, �
ள�சரன அலல, மணிகமற்ற க'ள�வ�ன கஜல'�ன

இரந'த - ��ல
ய�ய இரககம �ணிகபபடுபப�ன மறுபறம 

கந�க�
 ந�ங�ள ஹன் நீல
யம கரல�ள�ல உரக�க கூவுவத 

கப�ல �னவு ��ணும �ணமூடிய �ணணிக�சம�ள�னகமல 

கப�ரகக 'டடிய அக' '
ரவம'�ன. ச
லந�ட�ள அவள 

இரந'க' இலசல எனறு எனககத க'�னறு�
றத. 

ஆன�ல கல'ர ந�ற்��ல
�ள�ல இரககம அவளத 

வ�ரலகரச��ள�ன ப�சுககத 'டங�சளக ��ண�
கறன 

(எனனுசடயக'�?). என ஸபூன�ள ��ணிக�மல 

கப�யவ�டடன, ச
ல ஆககடவ்�ள உயரநத ஒல
ககம 

கரகல�டு �ண வ�ழ
க�
கறன. 

என ஜனனலுகக கவள�கய உளள ச�பப�டிய�ல 

�டடபபடடிரககம க'�சலகபச
 வயர �'வ�டிக�க ��தத

ந
ற்�
கறன. அ'ன�ல ஒர பயனும
லசல. 

எறுமப�ளுக��ன எனசன அசடய உ'வும 

க��ணகட�ல� மடடுகம அத. பல ந�ட�ள��கவ� 

அ'ற்கம அ'
�ம��கவ� அ'ன ம
னன�சணிகபப 

தணடிக�பபடடிரக�
றத. என வன் நீடடின பக�ங�ளுகக 

எ'
ர�ய �சனபகப�ல
யுடன சசட ப�னனபபடட 

�ரங�ய�று அளவ�சடய�ய அலறு�
றத. �'வடிககம 
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அவளத �ரங�ளகூட இத'சன சத'ம கசயய�த, எனறு 

கச�லல
க க��ள�
கறன.

நனற
 – Soap Idol, Jacque Staub, 3 AM Magazine 

http://www.3ammagazine.com/3am/soap-idol/
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அகரப	ய  இலக�யதகத  ஆங�லததல  மழகமய�ய
பரநத க��ளவத  ச�ததயம�? - எம. லனகஸ 
ககவல

The National எனற 'ளத'
ல, Can Arabic literature ever be fully 

understood in English? எனற 'சலபப�ல M Lynx Qualey 

எழ'
யுளள �டடுசரய�ன 'ம
ழ�க�ம.

1987ஆம ஆணடுகக மன நவன் நீன அகரப�ய இலக�
யம 

ஆங�
ல இலக�
ய உல�
ல அற
யபபட�' ஒனற�� 

இரந'த. அவ்வ�ணடு ந�கூப ம�ஃபூஸ கந�பல பரசு 

கபற்றகப�த ம�ஃபூஸ கப�லகவ, ஆங�
ல இலக�
யதச' 

கநச
பபவர�ளுககம அத ஒர அ'
ரசச
ய�ன கசய'
ய�� 

வந'த. 

'சலச
றந' அந' எழத'�ளரன பத'�ங�சள 

ஆங�
லத'
ல கம�ழ
கபயரககம 'க'
 வ�யந' 

கம�ழ
கபயரபப�ளர ய�ரம இலசல எனறு அபகப�த'�ன

க�யகர� ப�ரஸஸின
ல அகமரக�ன யுன�வரச
டடி 

கச�லல
ய�ரந'த. அபகப�த அவர�ள கழக�ள�ய 
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கம�ழ
கபயரததக க��ணடிரந'னர. ச
ல சமயம ந�னக 

�லவ�ய�யல�ளர�ள அலலத கம�ழ
கபயரபப�ளர�ள 'ம 

ஒவ்கவ�ரவரன கம�ழ
கபயரபசபயும சர ப�ரததக 

க��டுததக க��ளவதணடு.

1987ஆம ஆணடுககபப�ன நவன் நீன அகரப�ய இலக�
யத'
ன 

இரபசப ப'
பப�த'
னர உணிகரநத க��ணடனர. கமலல 

கமலல அகரப�ய பத'�ங�ள ஆங�
லத'
ல வர 

ஆரமப�த'ன. ச
றுதள��ள�ய இரந'த  கசபடமபர 

2001 ககபப�ன நன் நீரத'டம கப�ல�ய�ற்று. இபகப�த அத ஒர

ச
ற்கற�சட கப�னற ந
சலசயத க'�டடிரக�
றத.

இனறு ��சல, ஷபபபக ஃகபஸடிவல �லநதசரய�டல
ல 

ந�ங�ள ஒர கழவ�னர�ய, "ஆங�
ல கம�ழ
ய�ல 

அகரப�ய இலக�
யத'
ன வளரசச
" எனற 'சலபப�ல 

கபசபகப��
கற�ம. இந' வளரசச
சய எபபடி பரநத 

க��ளவத எனபத கற
தத �ரதத கவற்றுசம இரககம 

எனறு எ'
ரப�ரக�
கறன- இத நனசமய� 'ன் நீசமய� எனறு.

அகரப�ய இலக�
யதச', "ப�கர'ப பரகச�'சன" கசயவத 
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கப�ல கமற்�த'
ய வ�ச�ர அணுக�
ற�ர எனறு இ'ற்க 

மனனர எ�
ப'
ய ந�வல�ச
ரயர ச
ன�ன அனடூன 

கபச
ய�ரக�
ற�ர, அவரம இந'க �லநதசரய�டல
ல 

பஙக�ற்�ப கப��
ற�ர.

ந�ம வ�ச
ககம பத'�ங�ள கற
தத கவறு பலரம 

வ�மரச
த'
ரக�
னறனர: "'வற�ன பத'�ங�சள" ந�ம 

கம�ழ
கபயரபப'�� எ�
ப'
ய ந�வல�ச
ரயர இபர��
ம 

ஃபர��ல
 கூற
ய�ரக�
ற�ர. ச
றந' அகரப�ய 

இலக�
யதச'க �ணடற
ய ந�ம "கப�தம�ன மயற்ச
�ள 

கசயவ'
லசல" எனறு கலப�ன�ய ந�வல�ச
ரயர 

ஹன�ன அல-சஷக கசறபடடுக க��ணடிரக�
ற�ர.

அனடூன கச�லவத சர'�ன. பல வ�ச�ர�ளும ஏக'� 

ஒர பர'சல அள�க�ககூடிய ப�கர'தச' அணுகவத 

கப�ல'�ன ஆங�
லத'
ல உளள அகரப�ய இலக�
யதச' 

அணுக�
னறனர. ஃபர��ல
 மற்றும அல-சஷக ஆ�
ய 

இரவர கச�லவதம சர'�ன. ச
ல கம�சம�ன ந�வல�ள 

கம�ழ
கபயரக�பபடடிரக�
னறன, ச
ல நலல ந�வல�ள 

�ணடுக��ளள�மல வ�டடுப கப�ய�ரக�
னறன.
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ஆன�லகூட இதவசர கம�ழ
கபயரக�பபடடுளள ச
ல 

பத'�ங�ள மூசளசயக �லங�டிககமளவு ப�ரம�'ம�� 

இரந'
ரக�
னறன. அகரப�ய இலக�
யத'
ன எழசச
சய 

ந�ம எவ்வ�று பரநதக க��ளளப கப��
கற�ம எனறும 

அ'ற்��ன சரய�ன �ரவ��ள எசவ எனறும ந�ன 

கபசுவ'�� இரக�
கறன.

ச
றந' ந�வல�ள ச
ல வ�ச
க�பபட�மல வ�டடுப 

கப�ய�ரக�
னறன. அலலத, அசவ வ�ச
க�பபடடகப�தம,

அவற்ற
ன கசற
வு, பரடடிப கப�டும 'னசம, நள�னம 

கப�னறசவ கபரமளவு �வன�க�பபடவ�லசல.

ஆங�
ல கம�ழ
ய�ல கவள�ய�டபபடும அகரப�ய 

இலக�
யம இவ்வளசவயும படிபபத எனபத இத 

கப�ல
ரக�
றத- ந�ம கவற்று கம�ழ
கய�னசற க�டடுக 

க��ணடிரக�
கற�ம, அ'ன கச�ற்�ள�ன கப�ரள 

வ�ளஙக�
றத, ஆன�ல அசவ எச'ச சுடடு�
னறன 

எனபத ப�டிபடவ�லசல, அவற்ற
ன நச�சசுசவ 

வ�ளங�வ�லசல, அ'ன உட�
சடய�ய கப�'
ந'
ரககம 
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இசச நமசமத க'�டவ�லசல.

இந'த 'டசடத'னசமகக கசறபடட 

கம�ழ
கபயரபப�சள ஓரளவு கற்றம கச�லலல�ம. 

ஆன�ல ச
ல ��ரணிகங�ள நம �ணணுககப பலபபட�' 

வரல�ற்ற
ன ப�ரக'சங�ள�ல இரக�
னறன. ஒர 

இலக�
யப பசடபசப கம�ழ
கபயரக� மடிய�''��ச 

கசயவத எந' ஒர கற
பப�டட கச�லலுககம 

இசணிகய�ன கவகற�ர கச�லசலக �ணடுப�டிக� 

மடிய�''ன க'�லவ�யலல. "கம�ழ
கபயரக�பபட" 

மடிய�' கச�ற்�ள எனறு நன் நீணடு கசல�
றத ஒர 

படடியல - backpfeifengesicht (கஜரமன கம�ழ
ய�ல, "மடடி 

க'�டக ��த'
ரககம ம�ம",), bakku-span (ஜபப�ன�ய 

கம�ழ
ய�ல, "ப�னனழக மடடும வ�யத' கபண")- 

இவற்றுகக இசணிகய�ன ஒற்சறச கச�ல 

இலல�'
ரக�ல�ம, ஆன�ல எள�'
ல 

பரநதக��ளளபபடககூடிய கம�ழ
கபயரபப�ள 

இவற்றுககச ச�த'
யம.

இசச நயம, ஓசச நயம கப�னறசவ கம�ழ
கபயரக� 
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இனனும �டினம�� இரக�ல�ம. ஆன�ல உணசமய�ல, 

ஒர இலக�
ய மரப�ன மழசமசயச �டடுவத'�ன 

கம�ழ
கபயரக� ம
�க �டினம�� வ�ஷயம. அரப கம�ழ
 

வ�ச�ர�ள ஏன இந'ப பசடபசபச ச
றந' ஒனற��க 

�ரத�
னறனர? ஆங�
லத'
ல ந�ம ம'
ககம அக' 

வ�ஷயங�சளத'�ன அவர�ளும எ'
ரப�ரக�
ற�ர�ள�, 

அலலத மற்ற
லும கவறுபடட ஒனற
ல அ'ன 

மக�
யததவம உளள'�?

கமலும, இலக�
யம எனபத ஒர பசடபப�ன மைப்பின் மீத 

மற்கற�னறு எனப'�ன �டடசமபப. ப�ர�ஙக ப�ம எழ'
ய

"வ�ச�ரட ஆப ஓஸ" பற்ற
 க��ஞ்சமகூட க'ரய�மல 

"வ�கக�ட" �ச'சயப பரநத க��ளள மடிய�த. 

கஷகஸப�யர மற்றும சபப�ள பற்ற
ச ச
ற
க'னும 

அற
ய�'வர�ளுகக கம�ப�-டிக ��த'
ரம கசறவ�ன 

பசடபப��கவ இரககம.

இலக�
ய வச�சம�ள, சமயச ச
த'
ரங�ள, மற்றும ப�ற

ந�வல�ள ந
சறந' சூழந
லத'
ல ந�வல�ள 'ம 

இடதச' எடுததக க��ள�
னறன. அகரப�ய 
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கசவ்வ�லக�
யதக'�டு எந' க'�டரபமற்ற வ�ச�ரகக 

ப�ல ஸட�ர�
 கம�ழ
கபயரத' யசுப-ரக��வ�ன 

"சுல'�ன'ஸ சீல" பரநத க��ளளக �டினம�� இரககம.

ஆன�ல ம'ல ப�ரசவய�ல க'�னறுவதகப�ல அகரப�ய 

மரபம ஆங�
ல மரபம அவ்வளவு க'�டரபற்றசவலல, 

ஒனசறகய�னறு ஊட�டும பல �ணிகங�ள உளளன. 

ஸப�ன�ய கம�ழ
 வழ
ய�� அல-அனடலுஸின
ன 

கர�ம�ணடிக அகரப�ய �வ�ச' ஆங�
லம கசனறு 

கசரந'
ரக�
றத. இபன தஃப�யல எழ'
ய "ஹய இபன 

ய��ஜன" கடன�யல டிஃகப�வ�ன "ர�ப�னசன கரூகச�" 

எழ'பபட ��ரணிகம�� இரந'
ரக�ல�ம. பதக'�னப'�ம 

நூற்ற�ணடு ஆங�
ல இலக�
ய வளரசச
ய�ல ஆய�ரதத 

ஒர இரவு�ள�ன '�க�ம ம
�ப கபரயத, அத வ�ரவ�� 

ஆவணிகபபடுத'பபடடும உளளத. 

ப'
லுகக ர�ப�னசன கரூகச� பதக'�னப'�ம 

நூற்ற�ணடின மத'
ய�ல அரப�ய�ல 

கம�ழ
கபயரக�பபடடத. அ'னப�ன ஆரசீன லூப�ன 

மற்றும கஷரல�க கஹ�மஸ �ச'�ளும 
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கம�ழ
கபயரக�பபடடிரக�
னறன. ஆய�ரதக'�ர இரவு�ள,

ட�ய�ல மைப்பின் மீத '�க�ம கசலுத'
யத கப�லகவ அவர 

மக�
யம�ன பல அகரப�ய எழத'�ளர�சளயும 

ப�'
த'
ரக�
ற�ர. 

ஆன�ல ப�
ரநத க��ளளபபட�' �ணிகங�ளும பல உணடு.

அப'ல ரகம�ன மன�பப�ன "ச
டிஸ ஆப ச�லட" எனற 

ச
றந' ந�வசல அககட�பர 1988ஆம ஆணடு ந
ய 

ய�ரக�ரல வ�மரசனம கசயயுமகப�த ஜ�ன அபசடக 

ஏறத'�ழ மரடடுத'னம��கவ அச'ப பறந'ளள�ன�ர. 

மன�ப, "ந�ம ந�வல எனறு அசழககமபடிய�ன ஒர 

�ச'கச�லலசல ந
�ழததமளவு 

கமசலமயம�க�பபட�'வர. அவரத கரல, கூட�ர 

கநரபபர�
ல அமரநத வ�ளக�ம கச�லபவர 

கப�ல
ரக�
றத...." 

அகரப�ய மரசபப பரநத க��ளள�மல- அகரப�ய மரப 

எனற ஒனறு இரபபச'ப பரநத க��ணட'��க 

��டடிகக��ளளவும இயல�மல- அபசடக��ல மன�பப�ன

பசடபப�ன உளநுசழய இயலவ�லசல. 



பத�க� 27.7.2015

கற
பப�டட ஒர ப�ரசவய�ல வ�ச
க�பபடுமகப�த, 

பதக'�னப'�ம நூற்ற�ணடு அகரப�ய இலக�
யத'
ன 

ம
�ச ச
றந' பசடபப�ள�ல ஒனற�ன, "கலக ஓவர கலக" 

(1855) ந�வலுமகூட, "மழசமய�� 

கமசலமயம�க�பபட�'த" எனறு ந
ர��ரக�பபடககூடும. 

கமற்�த'
ய கபரந�ரங�ள�ன வ�ழசவயும 

இலக�
யதச'யும அஹமத ஃப�ரஸ அல-ஷ
தய�க 

அற
ய�'வர எனப'லல இ'ன ��ரணிகம. 

கம�ழ
கபயரபப�ளர ஹமபர கடவ�ஸ, அல-ஷ
தய�க, 

"கமற்�த'
ய ந�வசலப ப�டி கசய�
ற�ர. அடிததக 

க��டடும மசழய�ல, ��சல பதத மணிக�கக 

வன் நீடசடவ�டடுச கசலலும ஒர கபண இரணடு மணிக� 

கநரம �ழ
தத வன் நீடு '
ரமபவத உங�ளுகக ம�த'�ன 

மக�
யததவம க��ணட'�� இரக�
றத," எனறு 

எழதவ'��ச கச�ல�
ற�ர.

கலக ஓவர கலக, டரஸடர�ம ஷ�ணடியுடன 

ஒபப�டபபடடிரந'�லும, அல-ஷ
தய�க�
ன 

'
சச'
ரமபல�ள கம�ழ
 ச�ரந'ன, வ�ஷயம 
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ச�ரந'சவயலல. அகரப�ய இலக�
யம வ�ரதச' 

வ�சளய�டடில கவக��லம�ய வசீ�ரக�பபடடுளளச'ப 

ப�ர'
பல
ககம ந�வல இத.

கமசல ந�வல�ள�ல
ரநத கற
பப�டத'க� வச�ய�ல 

கலக ஓவர கலக ம�றுபடடிரந'�லும, ஆங�
ல 

கம�ழ
ய�ல ம
�க கசறந' அளவு அங�ீ��ரகம 

கபற்றுளளத. அகமரக��வ�ல கசனற ஆணடு ச
றந' 

கம�ழ
கபயரபப நூல�ளுக��ன கறுமபடடியல
ல இத 

இடம கபற்றத. எனற�ல அ'ற்க கடவ�ஸச
ன ம�த'�ன 

கம�ழ
கபயரபசபகய ��ரணிகம கச�லல கவணடும. 

இலக�
ய மரப�ளுகக இசடகய ந
லவும உறவு 

'னனளவ�கலகய மக�
யததவம க��ணடத எனபத 

மடடுமலல, சம��ல அகரப�ய ந�வல�சள ரச
க� நமகக 

ப'
ய '
றபப�சளயும அள�க�
றத.

அகரப�ய இலக�
ய நூல�ம (LAL) எனற கசயல'
டடத'
ன 

ஒர பக'
ய�� கலக ஓவர கலக ப'
பப�க�பபடடத. 

நவன் நீனததகக மற்படட அகரப�ய இலக�
யதச' 

வ�ச
க�வும ரச
க�வும 'கந' வச�ய�ல 
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கம�ழ
கபயரபபச' கந�க�ம��க க��ணடிரககம '
டடம

இத.

இ'ன ம'ல நூல 2012ஆம ஆணடு கவள�ய�டபபடடத- 

அகரப�ய இலக�
யததடன நமகக உளள உறசவ 

ம�ற்றுவச' இத 'ன கந�க�ம��க க��ணடிரக�
றத. 

அகரப�ய இலக�
யத'
ன இரப'�ம நூற்ற�ணடு நஹ்'�, 

அலலத, மறுமலரசச
கக மற்படட பசடபப�சளப 

ப'
பப�பப'
ல இத �வனம கசலுதத�
றத.

இந' கம�ழ
கபயரபப�ள சம��ல இலக�
யம கற
த' நம 

பர'சலச கசற
வ�கக�
னறன. சம��ல ஆங�
ல 

இலக�
யம வ�ச
க� நமகக கஷகஸப�யரம கஜன 

ஆஸடனும க'சவபபடுவத கப�லகவ, எல
ய�ஸ 

க�ௌரய�ன அற்ப'ம�ன ந�வல, "ஆஸ க'� ஷ
 கவர 

ஸலீபப�ங"�
ன ஊடுப�வு�சள ந�ம உணிகர 

கவணடும�ன�ல மடனனப�சயக க��ஞ்சம�வத 

அற
ந'
ரக� கவணடும. 

அணசமய�ல ந
�ழந' ல�ல �ரத'ரஙக ஒனற
ல, 
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ந�வல�ச
ரயரம கபர�ச
ரயரம�ன மரன� கவரனர, ந�ம

ச�சரயன எனறு கச�லவத கப�லகவ ஷ
தய�க�
யன 

எனறு கச�லலவும �ற்றுகக��ளளல�ம, எனக 

கற
பப�டட�ர.

ஆம: இலக�
யத'
ன எழசச
 �டந' ச
ல ஆணடு�ள�ன 

�வ�ச'�ள மற்றும ந�வல�சளக க��ணடு கமல
ரநத 

வரவ'�� மடடும இரக� மடிய�த. அத அகரப�ய 

இலக�
ய மரப�ன மழசமயுடனும ந�ம 

உசரய�டுவச'க க��ணகட ந
�ழ இயலும. 

நனற
 : The National http://www.thenational.ae/opinion/comment/can-

arabic-literature-ever-be-fully-understood-in-english#full
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வ�ழகக� நமகம எனனகவலல�ம கசய�றத- 

மக�ல ஷஷ�ன

Mikhail Shishkin, and what life does to us எனற 'சலபப�ல 

Cynthia Haven எழ'
யுளள �டடுசரய�ன கம�ழ
கபயரபப

ஏறத'�ழ எபகப�தம ந�ன பலகவறு ��லகக�டுக�ள�ல 

ச
க�
க க��ணடிரக�
கறன. அபகப�த ஒர 

பத'
ரகச�சயச சுரடடி எனகமல ஒர கப�டு 

கப�டட�ல'�ன என �வனதச' நன் நீங�ள �வர மடியும. 

எனகவ, டீப கவலம ப'
பப�த'  "��ல
�
ர�ப� கலஸசன- 

க'�கக�பபடட �ச'�ள" எனற ம
ச�ல ஷ
ஷ�
ன�ன 

அற்ப'ம�ன க'�கபசபக க��ணடு என நணபர ஸ��ட 

எஸப�ஸின
கட� ஒர ம�'
ரய�ன உவகமய, சசபரஸகபஸ

வச�ய�ல அச'ச கசய'
ரக�
ற�ர எனறு ந�ன நனற
 

கச�லல கவணடும.

"' கடக�
ங ஆப இஸமயல" எனற நூலுக��� 2000ஆம 

ஆணடு பக�ர பரசும, "கமயடனகஹர" (ஒபபன கலடடர, 

2012) எனற நூலுக��� 2005 கநஷனல கபஸடகசலலர 
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பரசும 2006 கநஷனல "ப�க-பக" பரசும கவனற 

ஷ
ஷ�
சன கமற்�த'
ய உல�
ல ம'லமசற படிககம 

�சடச
 ஆள ந�ன��த'�ன இரக�
கறன கப�ல
ரக�
றத,

க'ரயும. அபபடி ப�ரத'�ல, இபகப�தம எனகக 

ஷ
ஷ�
ன பற்ற
 க'ரய�த, அவரத ந�வல�சள ந�ன 

படித''
லசல. இந'ப ப'
ய க'�கபப�ல உளள 

ச
று�ச'�ள, ந
சனவுககற
பப�ள, ஆயவு�ள�ல 

ச
ற
'ளவு'�ன படிக� மடிந'த. இனனும ச
ல 

��லகக�டுக�சள ந�ன �டநத கசலலுமவசர, 'ளள� 

சவக�பபடட என சநக'�ஷங�ள பலவற்ற
ல இதவும 

ஒனற�� இரக�ப கப��
றத. 

இனறுளள பல ரஷய எழத'�ளர�ள வ�ஷயத'
லும 

நடபபத கப�லகவ கமற்�த'
ய பத'
ரச�ய�ளர�ள 

ஷ
ஷ�
சன ரஷய�வ�ன வ�ச'ககடபடட 

ந
�ழ��லத'
ன சமயத'
ல இரதத�
னறனர. 

அவரடன�ன கபடடி�ளும இலக�
யதச'வ�ட கசய'
�ள 

கற
தக' க�ளவ��ள எழபபவ'�� இரக�
னறன. 

இத'சனககம ஷ
ஷ�
ன ரஷய�வ�ல
ரநத கவக 

க'�சலவ�ல இரககம ஜகும் ஜூரசச
ல பல ஆணடு�ள�� 

வச
தத வர�
ற�ர. அவர சு'ந'
ர ரஷய�வ�ன 'ரபசப 
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மனசவபபவர�� இரபபதம இ'ற்க ஒர ��ரணிகம. 

இரனட�ணடு�ளுகக மன ஒர கபடடிய�ல அவர 

இவ்வ�று கூற
யத அ'ற்கச ச�னறு:

"ரஷய�வ�ல பரடச
கக மனனும, பரடச
ககப ப�னனும, 

ம
� அ'
� அளவ�ல வ�ச
க�பபடட எழத'�ளர�ள 'சட 

கசயயபபடடவர�ள�� இரந'னர- இவர�ள�ன 

பத'�ங�சள வ�ஙகவதம வ�ற்பதம �டினம�� 

இரந'த. ஆன�ல இசவ ம
�வும வ�ரமப�ப படிக�பபடட

எழதத, எனகவ எழத'
ன ஆ'ரச கந�க�ம 

கப�ழதகப�க��� இரக�வ�லசல, வ�ற்� கவணடும 

எனப'�� இரக�வ�லசல. எழத'�ளரகக� மக�
யம�� 

இரந' ச
ல க�ளவ��சள எழபபவக' எழத'
ன 

கப�ரள�� இரந'த. அந'ப பத'�ம எந' ஒர 

வ�ச�சரயும கசனறு கசர�மல கப��ல�ம எனற 

பர'லும இரந'த.

"ஆன�ல இந'க க�ளவ��ள எலல�ம அசனவரககம 

மக�
யம�� இரந'சவ. ஒர சரவ�'
��ர ஆடச
ய�ல, 

அவம�ன�ரம�ன சூழல
ல எபபடி வ�ழவத, 
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மன�'னுககரய க�ௌரவதச' எவ்வ�று 'க� சவததக 

க��ளவத? இத'�ன க�ளவ��ள அசனத'
னும 

மக�
யம�ன க�ளவ�. ஒவ்கவ�ர 'சலமசறககம 

உரய ரஷய இலக�
யம இந'க க�ளவ�கக ப'
ல 

அள�பப'�� இரந'த. ஒவ்கவ�ர எழத'�ளரம இ'ற்க 

ப'
ல கச�லல
ய�� கவணடிய�ரந'த. ந�ங�ள ம
�வம 

வ�கன�'ம�ன க'சம. ஒவ்கவ�ர 'சலமசறககம 

அ'ற்கரய கப�ரம அ'ற்கரய சரவ�'
��ரமம 

க'சவபபடு�
னறன".  

"கமச'சம" எனற கச�ல பயனபடுத'பபடடுளளத. 

சடமஸ ல
டரர சபள�கமணட இவ்வ�று கற
பப�டு�
றத: 

"ஷ
ஷ�
ன�ன கம�ழ
 அற்ப'ம�ன வச�ய�ல க'ள�வும 

�ரககம க��ணடிரக�
றத. பர�'�னம�ன'�� இலல�மல

அத '�லஸக'�ய மற்றும '�ஸ'கவஸ�
ய�ன 

'சல�ளுகக உயகர கசனறு (இவர�ளுககம ரஷய 

கம�ழ
ககம இசடய�ல
ரந' உறவு அவ்வளவு 

கசௌ�ரயம�ன'லல) பஷ�
ன�ன மரசபத க'�டு�
றத"  

ந�ன இவர பற்ற
 படித'
ரந' எதவும "��ல
�
ர�ப� 
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கலஸசனஸ"ச
ன 'ன் நீவ�ர கவ�ததகக எனசனத 'ய�ர 

கசய'
ரக�வ�லசல. இரளுகக எ'
ர�ன �சடச
 'ன் நீககசச


கப�னறத இ'ன �வ�ததவம. இவரத உசரநசட 

உய�ரபபடன சுவ�ச
க�
றத- சுவ�ச
பப'
லசல, 

மூசச
சறக�
றத, கச�ற்�ள அழ
யககூடியசவ எனபச' 

அற
ந'
ரக�
றத, ஒவ்கவ�ர �ணிகமம கச�ற்�ள இறநத 

க��ணடிரபபச' அற
ந'
ரக�
றத, ந�மம அவற்கற�டு 

ச��
கற�ம- கந�டிகக கந�டி நம உய�ர ப�டுங�
ச 

கசலலபபடு�
றத ("ந�ன சுவ�ச
ததக க��ணடிரபபச' 

உணிகரநக'ன, என நுசரயபீரல�ள உய�ர வ�ழங�
க 

க��ணடிரபபச'க க�டகடன")

"ஹ�ப-கபலட ஓவரக��ட" �ச'ய�ல அவர 'ன 

அமம�சவ ந
சனவுகூர�
ற�ர. அரபபணிக�பபணிகரவு 

க��ணட 'சலசமய�ச
ரசய, அவர ஆநதரகப�வ் 

��ல�டடத'
ல க�வலபபடுத'பபடடு, பணிக� நன் நீக�ம 

கசயயபபடடு, கந�றுங�
ப கப��
ற�ர, அ'னப�ன 

பற்றுகந�ய�ல அஙகலம அஙகலம��ச ச��
ற�ர. அவர 

இறந'ப�ன ஷ
ஷ�
ன அவரத கப�ரட�ள�சடகய கவக 

��லததகக மநச'ய "ச�'�ரணிக கபணணிக�ன ந�டகற
பப"

ஒனசறக �ணகடடுக�
ற�ர- ஸட�ல
ன ஆணடு�ள�ல 
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கச�வ�யத யன�யன மழசமசயயும பபீடித'
ரந' 

பயங�ரம கற
த' 'டயம எச'யும அத அள�பப'
லசல: 

"நன் நீ க�டப'ற்கம அ'
�ம�� வ�ழகச� உனகக அள�ககம 

எனற இளசமய�ன மடட�ள'ன 'னனமப�கச� 

க��பபள�ககம அ'ன பக�ங�ள". அவர பலம 

கபயரமகப�த அந' ந�டகற
பபம கடுமப 

பச�பபடங�ளும ம�ஸக��வ�ல ஓரடத'
ல பூடடி 

சவக�பபடு�
னறன; ஒர கநரபப�ல ச�மபல��
னறன, 

ஆன�ல அவள 'னத இளசமக��ல ந�டகற
பப�ல 

வ�டடுச கசனற ஆளுசம அவர மன'
ல 'ங�
 வ�டு�
றத:

"ஒர ச
சற க'சத'
ல அவள ப�றந'�ள, இரள�ல 

ப�றந'�ள எனற�லுமகூட அவள வ�ழகச�சய ஒர 

பரச�யப ப�ரத'�ள, அனப�ல '�ன மழசம கபறும 

வ�யபப�யக �ணட�ள, அனசப அள�க�வும, 'ன 

ஆனந'தச' உலக��டு ப�
ரநத க��ளளவும �
சடத' 

வ�யபப�யக க��ணட�ள".

"நமசமச சூழந'
ரககம உல�ம கவமசமயற்றத, இரள

ம
கந'த, ஆன�ல அ'னுள ஒர கபண 

அரளபபடடிரக�
ற�ள- அவள 'ன அனப கசலுததம 

க'சவய�ல எஙகம ந
சறந' ம�னுட இரள�ல ஒர 
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கமழகவரத'
 கப�ல ஒள� வன் நீசடடும எனறு". 

உய�ரத'
ரள�ல உய�ர ப�றபப'ன பயனற்ற பணிக� இத: 

"'னசனச சுற்ற
 எனன நடக�
றத எனபச' அற
ய�' 

ச
றுப�ளசள இளம கபணணிக�ன கவகள�த'னம�ன, 

மடசமயலல இத, அரள�யவன�ன, அரள�க 

க��ணடிரபபவன�ன, அச' ந�ம எபபடிபபடட நர��ய 

ம�ற்ற
ன�லும, கபண�சள இவ்வுலககக எபகப�தம 

அரள�க க��ணடிரக�ப கப��
றவன�ன ஞா�னம இத,".

ஆன�ல எபபடிபபடட நர�ம இத- கச�வ�யத யன�யன�ல 

மடடுமலல. இனகவ�ழ
பசப கந�க�
 வரசச �டடி ந
னற

க��டப�டு�ள�ன நூற�ணடு கசனற நூற்ற�ணடு. அசம'
 

ந
சறந' சுவ�டசரல�நதமகூட 'ன் நீவ�ரவ�'ச 

ச
ந'சன�ள�ல
ரநதம �ணிகக�
லல� தயரங�ள�ல
ரநதம 

அசடக�லம 'ரவ'
லசல. "' கபல டவர ஆப ச�ன 

ம�ரக��" எனற �ச'ய�ல ஷ
ஷ�
ன, ல
டிய� 

க��கசடக��வ� எனற ரஷய பரடச
பகபணணிக�ன 

�டி'ங�சளப ப�னக'�டர�
ற�ர. 'ன எ'
ர��ல �ணிகவன, 

சுவ�ஸ அரச
னசமவ�'
 ப�ரடஸ பரூபப�சசரகக அவள 

க'�டரநத �டி'ம எழ'
க க��ணகடய�ரக�
ற�ள- ய�ரம

அற
ய�' வரல�ற்றுச ச
த'
ரங�ள, ஆன�ல வ�கன�'ம�ன
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வச�ய�ல அசனவசரயும கப�னறவர�ள. 

இந'க �டி'ப கப�ககவரத'
ன எணணிக�கச�சயப 

பரநதக��ளளும வச�ய�ல ஆற�ய�ரம �டி'ங�ள 

ஆமஸடரட�ம ந�ரல ப�த��தத 

சவக�பபடடிரக�
னறன. அவரத கச�வ�யத யு� 

அமம�வுகக இரந' அக' அளவற்ற நனனமப�கச�யும 

நலமசனபபம சுவ�ச
ககம அக' கச�ற்�ள�ல- 

சு�வன் நீனததகக மன, உரககசலககம ஏழசமகக மன, 

அரச
யல அவம�னததகக மன- ல
டிய� 'ன 

பதக��'ல
ன தவக�த'
ல 1898ஆம ஆணடு எழத�
ற�ள:

"வளம ந
சறந'வர�ள�ய பல�
ப கபரகங�ள". நமகக 

அள�க�பபடடத இவ்வளவு'�ன�? ஏன, எல
�ளும 

க��சச
ன நுணணுய�ர�ளுமகூட இந' உத'ரசவ 

ம'
க�
னறன. ஆன�ல மன�'ன அவனத பறவுடசலக 

��டடிலும எணணிக�லடங�� வச�ய�ல கமனசமய�னவன.

என அத'சனசயயும, என அற
யபபட�' '
றன�ள 

அசனதச'யும, ம�னுடததககம, என மக�ளுககம, என 

க'சததககம க'சவய�ன, மக�
யம�ன 

ஏக'�கவ�னசறச ச�'
ககம என ஏக�தச' நன் நீ எபபடி 

கசறதத ம'
பப�ட மடியும- ந�ன இனவ�ரத'
கக 
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எனறு?".

மணிகமற
வுககபப�ன அவர க'�டரநத �டி'ம கமல 

�டி'ம எழ'
க க��ணடிரந'�ர, எ'ற்கம ப'
ல 

வரவ�லசல. அவரத மரணிகம பற்ற
 எதவும 

க'ரயவ�லசல, 1915ஆம ஆணடு வ�க�
ல அவர 

மசறந'
ரக� கவணடும எனறு ஊ�
க�பபடு�
றத. 

'ன�சமய�ல, அனன�யபபடுத'பபடடு, கடுமபத'�ர�லும 

நணபர�ள�லும ச�வ�டபபடட அவரத �சடச
 எழதத 

ஒர ஊசம அலறல�ய ஒல
த'த. நமம
ல பலரம அச'

வ�ழவ�ன மடிவ�ல எ'
ரக��ளகவ�ம. இனனும ஒகர 

ஒர மணிக� கநரம க��டு எனற கடஸடிகம�ன�வ�ன 

பர'வ�பசபப கப�னற இழபப�ன தடிதடிபப க��ணடத 

அத "அனகப! ந�ன எலல�வற்சறயுமவ�ட எ'ற்��� 

ம
�வும வரநத�
கறன க'ரயும�? என அனப�ன 

மழசமசயயும உனகக எனன�ல அள�த'
ரக� 

மடியும, ஆன�ல வல
சயத 'வ�ர கவகறதவும உனகக 

ந�ன க��டுக�வ�லசல. உனன�ல மடியும�ன�ல, 

எனசன மனன�ததவ�டு. என வ�ழவ�ன உயரந' கந�க�ம

இத'�ன எனறு எணணுமகப�த என இ'யம உரக� 

ஓலம
டு�
றத- ந�ன உனகக அனபம ப�சமம 
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அள�த'
ரக� கவணடும, ஆன�ல ம�ற�ய, ம�யத 

க'�ற்றங�ள�ன மயக�த'
ல பயனற்ற என வ�ழசவ 

ப�ழ�க�
க க��ணகடன".

நனற
 - Bookhaven.stanford.edu 

http://bookhaven.stanford.edu/2015/07/mikhail-shishkin-and-what-life-does-to-

us/
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