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நலவரவ

	ணகணக 	வரம வடிவகமபபு ன தவங	ய!ரக	றத, 	�� புரம, சமூ	 – இலக	ய இகணயதளம - 

http://kapaadapuram.com/. புதகமப�!ததன(ன ச�	ச வ�க	யங	கள மு	ப�!ல த�ங	 வநதரக	றத, அதன 

முதல இதழ. 

"வ�க	யததகக உய!ரணட. அத �ல தகச	ளம, நரமபு	ளம, அவயவங	ளம க	�ண  சரஷ்டி. 

அகத ந�ம உமகமத கத�கத	ள�ல �!ண!க	ப�ட  கவறும வ�ரதகதச சங	ல	ள�	 மதததவ! க 

கூ �த. வ�க	யததன 	டடகட	�பபு (Architectonics)  ம	வம முக	யம�னத. ஒர வ�க	யததல 

வ�ரதகதய!ன ‘அகமபபு’ நயம�ன அரதத வ!டசஷங	களத தநதவ!டம. வ�க	யங	ள(ன (Prose-rhythm) 

ஓகச இன�ம – 	வ!கதகயப ட��ல வசனததலம இரக	றத; ஆன�ல அகதவ!  சூக்ஷ்மம�னத – 

வ�ரதகத நயங	களயும, வ�க	யததன ‘அகமபபு’ வச்பு’ வசீ	ரதகதயும க��றுதடத இரக	றத. இகதப 

�ற்ற எழுத முடிய�த; �ய!ற்சய!ன�லம, டமத�வ!	ள(ன நல	களப �டிததப �டிதத 

அனு�வ!ப�தன�லம வரம. தமழல இதற்க இலக்ஷிய 	ரதத�க	ள் அவ்வளவ�	 இலகல. 

கவள(ய!லரநத த�ன ஆ	ரஷக	 டவணடம. சலர டம�கன	களயும �!ர�சங	களயும வசனததல 

உ�டய�	ப�த ஓகச இன�ம எனறு நகனக	ற�ர	ள். எனனடம�, அசுணப �றகவகயயும �கற 

முழக	தகதயும �ற்ற 	ம�ன கச�னன 	கதத�ன நகனவ!ற்க வர	றத. அப�டி எழுதவத ஆ��சம; 

ட�சுவத க�ததயக	�ரததனம.

"- புதுகுமைப்பப்பித்தன, �ப�டபுரம http://kapaadapuram.com/?p=1052 
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ஒரவக�ச ச3லகவ- ��ஸுமை3க தச3 (அரண க��ல�ட�ர)

 
	�ல	ளக	க ய!ல 
வ�கல நுகழதத 
த	ட டவய்நத உ லன 	்பு’ வசீழ 
	�கல கவதத 
�ீ ததல அமரநதரககம 
	�களக	னறு -
ட	�ய!லன முற்றததல.

க	�மக� வரடிகக	�டதத 
தமகல தடடிகக	�டதத  
புன(த 	�களக	னகறடய 
மரள கவதத 
சததரவகதக 	ரவ!ய!ன 
வ!சததரதகத ஆர�ய்நத�ல 

	ற�சசடம மூடட	ள் 
	டடி இழுககம கறுககப �டக 	ள�	 
	ற்�ீ ததலரநத டமகலழும அத -
ஒர வக	ச சலகவ. 
மனதககள் 
அதல ஒரமுகற 
அமரநத ��ரதத�ல 

முட	ளம 
க	�க		ளம இரப�த�லத�ன 
அதன இ ததல இரக	றத
கறுககப�டக ய!ன டசணம  
இனகன�னறு 
	�ல முதல 	�லவகர
உங	ள ன சுற்ற வர	றத 

மகல	ளம ட	�ய!ல	ளம 
ஆட	னறன 
நநத	ளம ஆகம	ளம 
ந�நத	னறன
�!ரமம�ண  ர�டடினம�	
தகலகக டமடல 
	ழுக	களபட��ல சுற்று	னறன 
நடசததரக கூட ங	ள்

சட வ!டர�தம�னத 
அகதபட��ல 
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கசய்வதற்	லகல
தவ!ரவம
நடசததர கூட ங	ளகக 
தவற�ன டநரமும கூ    

எலல�த தகசய!லரநதம 
எநடநரமும
உ டன உதவ!கக வரம 
த�யகணபபு வ�ரகனபட��ல  
அவசர	தய!ல வநத�லம  
இரததம சநதவதற்	லகல
வ!ரநதவரம இள(பபு ன

உள்ளஙக	கயக கவ!தத
	�களய!ன �!னனந கத�க ய!ல 
அததமுமீற நுகழநத 
தகரய�ண!ய�ல ஒடங	ய 
�!ததகளய!ன 	்பு’ வசீறகல 
வ!ரல ந	தத�ல 
டவணடம�ன�ல 
சர கசய்யல�ம.

கறபபு - 40 வர ம முன க	�ல�ட	ர கசனறட��த டவகற�ர நநத இரநதத� கதரயவ!லகல ஆன�ல 

கெெூர ட	�ய!லல தற்ட��த இரககம நநதய!ன � ம இதத�ன- 

https://www.flickr.com/photos/mukerjichinmoy/6401135547/in/photostream/

(அரண க	�ல�ட	ர எழுதய A King od Cross எனற 	வ!கதய!ன தமழ�க	ம).
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த=ரவ- கசநத3லந�தன ([கபரடட�லட பப்பிகரகட)

ெூன 17 	ளரசசககப �!னனர
அரச�ங	ததன நம�!கக	கய
மக	ள் இழநத வ!ட த�	வம
டமலத	 முயற்ச	ள(ன மூலடம
இழநத நம�!கக	கய முமீட	 முடியும எனறும
ஸ �லன��கதய!ல தணடப �!ரசுரங	கள வ!நடய�	தத�ர
எழுதத�ளர சங	ச கசயலர.
அப�டி இரககம �டசததல அரச�ங	ம
மக	களக 	கலததவ!டட டவகற�ர
மக	களத டதரநகதடப�த எள(தலலவ�?

(க�ரட �லட �!கரகட எழுதய The Solution எனற 	வ!கதய!ன தமழ�க	ம)
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– ந�ன��ணட�ளககப்பப்பின ச3�நதரவ�ச3

அவர க	ததடி ஊனறய�டி 
கமலல ந க	ற�ர 

	க  வ�சலன வ!ரசல வ!ழுநத  	ணண�டிய!ல 
அவர �!ம�தகதப ��ரக	டறன

எனக	�	 உகழதத மன(தர
எனகன அகமரக	�வ!ற்க அனுப� டவணடம 
எனறு தடிததமன(தர
முதல முகற ந�ன தரம�!யக��ழுத 
எனகனப க�ரமததத ன ��ரதத மன(தர

இபக��ழுத தளரநக , கவள்கள மய!ர
இகளததப ட��ன டத	ம, தடிதத மூக\கக 	ணண�டி 
வ�ழகக	கய முழுத�	 வ�ழநத வ!ட  மன(தன
சு	தக	ங	களத த�ணடி, கவறுபக�க 	 நத,
சுயநலதகத எனடற� வ!லக	 
உலக	 அகமதய�ன 	ண	ள ன டந�கக�வர 
எனறு நகனததக க	�ள்	டறன.
ந�னும ஒர ந�ள் இநதச சமநகலகய அக டவன�?

"�க	தத வ�டட நரசமஹன சடடனனு ஹ�ரட அட �கல ட��ய!ட �ன.
இனனும க	�ஞ்சம தவ!சசு கசததரக	ல�ம அநத டதவடிய� ம	ன"

எனறு கச�லலவ!டட  	ணண�டிய!ல தன மு	தகத ஒர முகற
��ரததக க	�ள்	ற�ர க�ரயவர..
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அடுமைஸ�ன ��ட�ளDல3ரநது - ுமை3த்ய�

10- இன கவற3

-
	்பு’ வசீடழ வ!ழுநத 	றஸட �வம அநத அற்புத ஒள(கயப ��ரதத�ன. 	�டடவ�ச	ள் அகதக 	ணட 

மணடிய!ட னர. �!னனர எழுநத ட	�ஷம எழுப�!ன�ர	ள். எலடல�ரம இநத ந	ழவ!ன ம	ததவம 

அறநதரநத�ர	ள். அவர	ள் ஆரவ�ரம கசய்வகதக ட	டகமட��டத எவ்வளவ ம	ழசசயு ன 

இரக	ற�ர	ள் என�த எலடல�ரககம புரநதவ!டம.

ஆன�ல 	றஸட � சநடத�ஷம�	 இலகல. அவனுகக 	�ய்சசல எடததத. இரணட ந�ட	ளகக 

அவன�ல �டகக	கயவ!டட எழ முடியவ!லகல. ஆலஸ அவன கடிகசகக வநத�ள். அஙட	டய தங	 

ஆரம�!தத�ள். அவனுகக டசகவ	ள் கசய்த�ள். ��ரதத ந�ள(லரநத 	றஸட �வகக அவள் டமல 

	�தல இரநதத. இபக��ழுத அத வலததத. இநதச சல ந�ட	ள(ன தன(கமயும கநரக	மும கூடி 

ஆலஸசுககம அவன டமல 	�தல �!றநதத. அவன உ லநகல சரய�ன �!றகம ஆலஸ அவனு டன 

தங	 இரநத�ள். இரவரம கூடித தகளததரநதனர.

அவர	ள் சநடத�ஷம�	 இரநதட��தலம இரவரககள்ளம 	�ட புகநதவ!டடிரநதத. எப�டிய�வத 

அநத	 	�டக  கெய!தத�	 டவணடம எனற த�வ!ர கவற அவர	ளககள் கடிக	�ண த. அவர	ள் 

ட�சசல ஏம�ற்றம கவள(ப�ட த.

“ந�ம வ!ஞ்ஞ�னததல எவ்வளடவ� முனடனறவ!டட �ம. ஆன�ல அஞ்ஞ�னம மக	 இநத 

	�டடவ�சகயயும, ஆணவம க	�ண  அநத இநதயகனயும கவள(	ர	 மன(தர	ள் அகழததச 

கசனறுவ!ட னர. வ!ஞ்ஞ�னம தகழதடத�ஙகம ஐடர�பய�வ!லரநத வநத எனகன டவண �ம எனறு 

ஒதக	கவதத கவள(டய தள்ள(வ!ட னர. அவர	ள் நமகமவ!  வ!ஞ்ஞ�னததல சறநதவர	ள�	 

இரநத�ல இப�டிச கசய்தரக	 ம�ட �ர	ள். ந�ம எப�டிய�வத 	�டடககள் கசனறு அங	ரககம 

கவள(	ர	தத மன(தகனச சகற �!டிக	 டவணடம. ந�ம ய�ர என�கத அவர	ளகக கதரயப�டதத 

டவணடம,” எனறு 	றஸட � ஆலஸச ம கூறன�ன.

“ந�னும டவடக ககச கசனறு �ல வர ங	ள் ஆ	வ!ட த. இபக��ழுத நகனததப ��ரதத�ல 

எனகனவ!  என கர உயரநத மன(தர�	த கதரயவ!லகல. ஏடத� ந�ன இனனும தய�ர�	வ!லகல 

எனறு கச�லலவ!டடச கசனற�ர. இவர	ளகக ந�ம க	�டககம இ மத�ன ஏடத� நமகமவ!  

டமல�னவர	ள் எனறு இவர	கள நகனததக க	�ள்ளச கசய்	றத. நம ந�டட மன(தர	ள் இவர	கள 

அ க	 ஆளவடத சர எனறு எனகக இபக��ழுத டத�னறு	றத,” எனற�ள் ஆலஸ.

இரவரம தப��க		களயும, கவடிமரநகதயும, வ!ல மற்றும வ!ஷம டத�ய்தத அமபு	களயும 

எடததகக	�ணட 	�டடககள் கசலவத எனறு முடிவ கசய்தனர. அடதத ந�ள் மதயம புறப�  

ஏற்��ட	ள் நக க�ற்றன.

இவர	ள் 	�டடககள் கசலலப ட��	ற�ர	ள் எனறு அறநத 	�டடவ�ச	ள(ன தகலவன இவர	களத 
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தடக	 முயனற�ன. “எதற்க இநத வ!களய�டட? இதற்க முன கசனற இரவர எனன ஆன�ர	ள் எனறு 

உங	ளகக கதரய�த�? இநதக 	�டக  டநசயுங	ள். அஙக கசனறு அகத அழக	ப ��ரதத உய!ர 

வ! �த�ர	ள். உங	கள முமீறய சகத அத. ந�ன �ல வர ங	ள�	 இங	ரப�வன. �ல வ�ரர	களப 

��ரததரக	டறன. �ல ட	�ரச சம�வங	களப ��ரததரக	டறன. ஆன�ல இகதப ட��ல எகதயும ந�ன 

��ரதததலகல. ந�ங	ள் அஙட	 கசனறு அநத சகதகய அழப�தற்க �தல�	 உங	கள டமம�டததக  

க	�ள்ளங	ள். உங	கள அவர	ள் உலககக அகழததச கசலவ�ர	ள்” எனறு கூறவ!டடச கசனற�ன.

இகதக ட	ட  	றஸட � சநதகனய!ல ஆழநத�ன. "அவர கச�லவத சரய�	 இரககம ட��ல 

�ட	றத. ந�ம இநத முயற்சகய க	வ!டடவ! ல�ம” எனற�ன.

ஆன�ல ஆலஸசுககள் இனகவற த�வ!ரம�	 இறங	ய!ரநதத. “இநத 	�டடமர�ணடி ெனங	ள் 

கச�லவகத ந�ம ஏன ட	ட	 டவணடம? ந� வரவகதனற�ல எனனு ன வ�. இலகலகயனற�ல ந�ன 

தன(ய�	ச கசல	டறன. அநத இநதயன ச�தததகதவ!  ந�ன அத	ம ச�தபட�ன. டவற்று 	ர	 

மன(தகன �!டிததக க	�ணட வரவதத�ன என லடசயம. அகத ய�ரம தடக	 முடிய�த,” எனறு 

ட	��ம�	ச கச�னன�ள் அவள்.

அவகள இன( தடக	 முடிய�த எனறு புரநத க	�ண  	றஸட �, “சர ந�னும வர	டறன” எனற�ன.

இரவரம எலல� ஆயுதங	களயும எடததகக	�ணட புறப�ட னர. 	�டடவ�ச	ள(ன தகலவன 

டச�	ம�ன மு	தத ன அவர	களப ��ரதத�ன, ஆன�ல ஒனறும கூறவ!லகல. முதயவர ஒரவர 

மடடம 	றஸட �கவப ��ரதத, “வ!த வலயத எனறு அநத இநதயன கச�லலவ�ன. உனகக அத 

க�ண ரூ�ததல வநதரக	றத” எனற�ர.

அத 	�தல வ!ழ�தத ட��ல 	றஸட � ந நத கசனற�ன. ஆலஸசும அவனும 	�டடககள் 

நுகழநதனர. அ ரததய�ன 	�ட 	தகர�ள(கயத தடதத இரடட��ரகவ ட��ரததரநதத. 	�ட 

முழுவதம மங	ல�ன ஒள(டய �ரவ!ய!ரநதத. எபக��ழுதம ட��ல பூசச	ள், �றகவ	ள், மர	ங	ள் 

ஒல எழுப�!கக	�ணடிரநதன. சறத தரம ந நத�!ன நதக	கரகக வநதனர.

“இஙகத�ன அநதச சம�வம ந	ழநதத�?” எனறு ஆலஸ 	றஸட �கவப ��ரதத ட	ட �ள்.

“இலகல. அதற்க இனனும சற்று தரம கசலல டவணடம. அநத இ ததல வ!வரக	 முடிய�த நசபதம 

கடிக	�ணடிரககம. இஙக நமகக எநத �யமும இலகல” எனற�ன.

ந	ழப ட��கம �யங	ரம �ற்ற அவன கதரநதரக	வ!லகல.
“இநத நதக	கரய!ல சற்று இகளப��றல�ம” எனறு கச�லலவ!டட நதகய டந�க	 கசலலப ட��ன�ள் 

ஆலஸ. ஆன�ல அதற்கள் அவகள மரக	களய!ல ஊஞ்சல�டிக க	�ணட த�வ!த த�வ! வநத 

மன(தககரஙக ஒனறு அடலக	�	த தக	யத. 

“	றஸட �” எனறு உரக	 	ததய ஆலஸன கரல ட	டட டமடல ��ரதத�ன 	றஸட �. தப��க	கய 

க	ய!ல எடதத மன(தககரஙக	ச சு  கற ��ரததட��த அநதக கரஙக ஆலகசத தக	 டமடல 

வ�சயத. 
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“ஐடய�” எனறு ஆலஸ 	தறன�ள். அவள் 	்பு’ வசீடழ வ!ழுநதவ!டவ�ள் எனறு 	றஸட � 

நகனததரநதட��த டவகற�ர மன(தககரஙக இனகன�ர 	களய!லரநத கத�ங	கக	�ணட வநத 

அவகளப �!டிததத. அவள் �!டிதத கரஙக க	ய!ல கவததரக	வ!லகல, மறு�டியும அவகளத தக	 

வ�சயத. இப�டி ந�னக கரஙக	ள் கசய்தன. எனன கசய்வத எனறு கதரய�த 	றஸட � 

கரட �மட��க	ல சு  ஆரம�!தத�ன. ஐநத�வத கரஙக ஆலகச நதககள் வ�சயத.

	றஸட � நதகய டந�க	 ஓடின�ன. ஆலஸ டமடல �றநத நதகய டந�க	 வ!ழுநத 

க	�ணடிரநத�ள். அவள் கரல இபக��ழுத உசச ஸத�ய!ய!ல 	தறயத. அவள் நதககள் வ!ழ 

இரககமக��ழுத ந�னக முதகல	ள் வ�கயத தறநத கவதத�டி தணண�ரககள்ள(ரநத 

கவள(வரவகத 	றஸட � ��ரதத�ன. 	்பு’ வசீடழ வ!ழுநத ஆலஸகச ந�னக முதகல	ளம 

	வ்வ!கக	�ணட ஒவ்கவ�னறும ஒவ்கவ�ர தகசய!ல இழுததன. 	�டக த த�ணடி ந�டக த த�ணடி 

வ!ணகவள( மன(தர	ளககம ட	டகம அளவ க�ரய ஓலம ஆலஸச மரநத எழுநதத. 

தப��க	கய எடதத முதகல	களப ��ரததச சு  ஆரம�!தத�ன 	றஸட �. ஆன�ல அதற்கள் 

முதகல	ள் தணண�ரல மூழ	வ!டடிரநதன. சற்று டநரததல நதய!ல ஒர இ ம மடடம சவப��னத. 

ஓடம நத கமதவ�	 அகத அடிததச கசனறத. சற்று டநரததககப �!றக நத சுததம�	க 	�ணப�ட த. 

அலறல நனற�!றக 	�ட நசபதம�னத.

	�டடவ�ச	ள், ஒர க	ய�ல மரக	களகயப �ற்றகக	�ணட, இனகன�ர க	ய�ல 	றஸட �கவ 

தங	ள் �க	ம வ�சய மன(தககரஙக	க 	ணட தடக	ட னர.

(கத� ரம)
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பன�3ன - ட�ன எஸ டடவப்பிஸ

Literary Orphans எனற தளததல Dawn S. Davies எழுதயுள்ள Pankin எனற சறு	கதய!ன தமழ�க	ம- 

http://www.literaryorphans.org/playdb/punkin-dawn-s-davies/

முதலல எதவமலகல. தட ங	ள் இலகல, கசயல இலகல. சநதகன இலகல. அபபுறம ஒர ந�ள் 

ஏடத� ஒர சததம ட	ட	றத. அத அ ங	ய கத�ன(ய!ல இரக	றத, அத சலசலக	றத. வ�ழகக	 

தடீகரனறு கவமகமய�	வம எள(கமய�	வம�	றத. ந� கவள(டய ட��	ற�ய். உன நுகரயீரல	ள் 

	ழநத தறநத க	�ள்	னறன. உனகக வலக	றத. ந� அலறு	ற�ய். ந� தன(ததரககம க�ரகவள( 

உனகன அசசுறுதத	றத. கவள(சசம சுட	றத. உன அமம� உனகனத தன க		ள(ல ஏநத	ற�ள், 

உனகன 	த	தப��	 கவததக க	�ள்	ற�ள். ந� அகமதயக நத கம மௌனம�கமட��த உன அப�� 

உனகனப க�ற்றுக க	�ள்	ற�ர. உன 	ண	களப ��ரதத, உனகனத தன �ன	ன எனறு அகழக	ற�ர. 

அவர	ள் உனகனப ட��ரதத	ற�ர	ள், உனகக உணவ அள(க	ற�ர	ள், உனகன இறுக	ம�	 

அகணததக க	�ள்	ற�ர	ள். ஒர மரபக�டடிய!ல உன கத�பபுள் க	�டிய!ன தணடப�கதகயப 

�ததரப�டதத	ற�ர	ள். ந� அவர	ள(ன கசலவம. ந� தங	 எழுநதரக	ற�ய். முமீணடம தஙக	ற�ய். 

�!னனர முமீணடம எழுநதரக	ற�ய். அஙட	டய 	 க	ற�ய், ��ரககப �!னன�ல, தகரய!ல, ந� கநள(நத 

க	�ணடிரக	ற�ய். ந� தள்ளக	ற�ய், ��ட�ட	ற�ய். ஆன�ல உன 	ண	ள(ல �டவகதலல�ம தகரய!ல 

வ!ழும சூரயக ட	�லமத�ன, அலலத இறுக	ப �!டிககம உன க	வ!ரல	ள். ந� ஊகளய!ட	ற�ய். 

தகரகய அழுதத எழுநத நற்	ற�ய். தடம�ற வ!ழும உனகன உன அமம� கவள(டய அகழததச 

கசல	ற�ள். உன முதல 	�லடி	ள் கவமகமய�ன ட	�க க	�லச டசற்றல, ச�ணததன இன(ய மணம 

வ�சும க	�ட க	கக. அஙக ந� மங	ல�ன கவள(சசததல உன அப�� கன(நதரப�கதப ��ரக	ற�ய். 

அவர தன ம�ட	கள டந�க	க 	�தல �� ல	ள் ��டிக க	�ணடிரக	ற�ர. அமம�கவ இடிததக 

க	�ணட டத�ட தகத டந�க	க 	 நத கசலலமட��த அவள் புட ததல கமலலத தடட	ற�ர. உன 

சரபக��ல ட	ட தம உன அமம� தன க	கய எடததக க	�ள்	ற�ள். ந� ச�ப�!ட	ற�ய், வளர	ற�ய், 

வ!களய�ட	ற�ய். மரங	ள் உன டதவகத	ள்; மண உனககக 	ள(, ட	�ழககஞ்சு	ள் உன சட	�தர	ள். 

ந� ஓட	ற�ய், த�வ	ற�ய். ந� 	�ற்றல சுழல	ற�ய். ந� சரக	ற�ய். ந� டச�	ததல அழு	ற�ய். ந� ரததம 

சநத	ற�ய். உன அமம�வ!ன எக  கூட	றத, அவள் கமதகதனறு இரக	ற�ள், முட �ள் 

ட��லரக	ற�ள். உன அப��வ!ன �ற்	ள் ஒழுங	ற்று இரக	னறன. அகதச கச�லல ந� முயற்ச 

கசய்	ற�ய். �ன	ன எனற வ�ரதகதகயக ட	டகமட��டத உன வ�ய் ட	�ண!க க	�ள்	றத. 

ட	�ழககஞ்சு	ள் ந�ற்றமடிக	 ஆரம�!க	னரண. ந	ரன இரண , டச�க	 வ!ளகக	ம உன க�யகரச 

கச�லல அகழக	னறன. எனடவ உன அப��வ!ன �கழய க�ய!ல உன தண!	கள எடததக க	�ணட 

இரடட டவகளய!ல கவள(டயறு	ற�ய். டசறு உன 	�லண!	களப �!னடன�க	 இழுக	றத, 	�கலய!ன 

உன க�ற்டற�ர ��ரப�தற்	�ன வழதத தகத உரவ�க	க க	�டக	றத. ஆ ம�ரம�ன ஏத�வத 

டவணடம எனறு ஏஙக	ற�ய், �	ட �ன, �ள�ளககம ஏத�வத டவணடம. அகத ந� புதய ஒர 

மநகதய!ன மததய!ல 	�ண	ற�ய். ஒர தடிபக� உணர	டற, ஆகசய!ன ஒர வலபக�யும 

உணர	ற�ய், அதன�ல உன கத�ணக  இறுக	றத. இரடடில ஆடம கம�லல நுகழ	ற�ய், இபட��த 

ந� ய�ரக ய �ன	னும அலல. ந� 	�ட, அலலத 	ட, அலலத டெ�-டெ� அலலத �!ர�ங	 ஆ	ற�ய். 

	வனம�	 உன இ தகதத டதரநகதடததக க	�ள்	ற�ய். புதய ட	�ழககஞ்சுக கூட ததகக உன 
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	ளங	மற்ற, கதள(வ�ன சரமதகதத தறநத க	�டக	ற�ய். அகவ உன மு	ங	களக க	�தத	னறன, 

உன 	ண	கள, உன ம�ர	கள. ஆன�ல அகவ உனகன ஏற்றுகக	�ள்	னறன, தம கூட ததன 

உனகனயும டசரததக க	�ள்	னறன. ந� தங	 எழுநதரக	ர�ய். முமீணடம தஙக	ற�ய். முதலமுகற ந� 

ஒர அநநயனு ன எழுநதரககமட��த ந� வ!டடச கசனறதல ஒர நற்றணகம இரப�கத உணரத 

தவஙக	ற�ய். உனகக கவட	ம�	 இரக	றத, ஆன�ல ந� மறு�டியும அகதச கசய்	ற�ய். அபபுறம 

மறு�டியும. 	�லம ட��	றத, ஆன�ல உனன�ல நறுதத முடியவ!லகல. உன நகல முனகனவ!  

டம�சம, இத உனககத கதள(வ�	த கதரநதரககமட��தம, உனன(ல ஒர �கத வ�ட தரம� 

வ!ரமபுமட��தம ந� தரம�!ப ட��வதலகல. எப�டிப ட��வத என�கத ந� மறநத வ!ட �ய். அத 

எங	ரக	றத என�தகூ  உனககத கதரய�த.
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ஆஙகஸட -அபப்பிநநதன

பூரப��	 இரப�த�	ச கச�லலகக	�ள்ள முடிய�வ!ட �லம தடீகரனறு கவய!ட ஏறுவகத அவனுக ய 

��ணடடின கத�க ப�கதய!ன �க	வ�டடில கதயலவ!  ஆரம�!ததட��தத�ன புரநத க	�ண �ன.

வழக	ம ட��ல ஒர முகற ய- ரன எடதத தகரச�ம சபடவககள் இறங	 ஆரம�!ததட��த அவனுகக 

வலப�க	ம இரநத க�கட	�டடி, "ஸ�ர, ��ணட 	ழஞ்சரகக," எனறு சுடடிகக	�டடியட��தத�ன இநத 

வ!ஷயம முதல முகறய�	 கதரய வநதத- வலப�க	ம, கத�க ப�கதய!ன �க	வ�டடில தண! வ�ய் 

�!ளநத க	�ணட நனறத, தகரசச்பு’ வசீகலய!ன வ!ல	லல வ�னம கவள(ப�டவதட��ல அவனத 

கத�க ப�கத க	�ஞ்சம த�ர�ளம�	டவ கதரநதத. அவசர அவசரம�	 சடக கய இழுதத வ!டட 

ம�னதகதக 	�ப��ற்றக க	�ண �ன.  

"டச�மட�றய� ந�ள் முழுக	 டிவ! முனன�ல உக	�நத 	 நத� உ மபு க�ரக	�ம எனன �ணணும?" 

எனறு ட	டடகக	�ணட  அவன மகனவ! அவன கதததக க	�டக	ச கச�னன ட�ணடக  

வ!சறயடிதத�ள். அவன தன கத�பக�கயத த வ!ப ��ரதத, "இடபபு கசஸ எலல�ம சரய�த�டன 

இரகக, அஙட	 �ட ன 	ட ன உக யகலடய," எனறு ல�ெக	�	 ட	ட �ன.

"இப�டி கவடடிப ட�சசு ட�சக	டட நக	றதகக ஒர மண! டநரம ந நதடட வ�ங	".

அவனுகக ந ககம உதடதசம இலகல. 

அபபுறம அவனத ஒவ்கவ�ர ட�ணட �	 கத�க பபகதய!ன �க	வ�டடில 	ழயக 	ழயதத�ன 

�!ரசசகனய!ன த�வ!ரம புரநதத. கசலட��கன ட�ணட ��கக	டடில ட��டவத�லத�ன 	ழ	றத எனறு 

அகதச சடக பக�ககள் ட��டடக க	�ண �ன. ம�டிடயறுமட��த ஒவ்கவ�ர 	�ல�	 ம க	 

ந�டடமட��த கத�க ப �கதய!ல உள்ள தண! சுரங	 வ!ரவதலகல என�த�	 இரக	ல�ம எனற 

சநடத	ததல ம�டி ஏறுவகதக ககறததக க	�ணட லபட �யன�டததன�ன. எபட��தம சடக கய 

இழுதத இழுதத வ!டடக க	�ள்ள டவணடிய!ரக	றத என�த க�ரய �!ரசசகனய�	தத�ன இரநதத. 

ஆன�ல அதற்	�	 புத ட�ணட வ�ங	ன�ல அத எததகன ந�டள� எனற ட	ள்வ!கய எதரக	�ணட, 

	ழசலவ!டம இ ங	கள உ னுகக ன அவடன கதததப �யன�டததக க	�ண �ன.

அபபுறம ஒர ந�ள் 	�கலய!ல அவன ச�ப�!டமட��த கமடடிக க	�ணட வநதத, ஒவ்கவ�ர 	வளம 

ச�ப�!டமட��தம கநஞ்	ல எரசசல. 	வனம�	 உரகளக	ழஙக 	�ரக	றகயத தவ!ரதத க	�ஞ்சம 

ட��ல ச�தம ச�ப�!டடவ!டட எலல�வற்கறயும கபக�ய!ல க	�டடின�ன. மதயம ச�ப�!டமட��தம 

அடத �!ரசசகன. ந�ல வ�ய் ச�ப�!டடவ!டட, ட��தம எனறு எழுநத வ!ட �ன. அபபுறம அவனும  

அவன நண�னும வழக	ம ட��ல 	�ல�ற ஒர ரவணட ந நத கசலலமட��த எபட��தம அரநதம 

டம�ர வழக	தகதவ!  வய!ற்கற நகறததத தரபதய�	 இரநதத. "இன( ந�ர�	�ரமத�ன நமககச 

சரப�டம ட��லரக	றத," எனறு கச�லலக க	�ணட  சடக கயக 	்பு’ வசீடழ இழுதத வ!டடக 

க	�ண �ன. 

அபபுறம வ�ட தரமபுமட��த மறக	�மல ம�ம�லம 	டரஸ ஸட �ரஸ ட��ய், "பரய� கலம �!க	ள்" 



பத�க� 17.8.2015

ஒர ��டடில வ�ங	க க	�ண �ன. அவனுகக எலமசகச ஊறு	�ய் �!டிககம என�த மடடமலல, 

ச�ததகதக 	கரததச ச�ப�!டமட��த கத�டடகக	�ள்ள நலல 	�ம�!டனஷன�	வம இரககம.

"எங	 கடர�மட�ட சதத டம�ரஞ்ச�தம மடடம ட��டட சததப��கவக க	�லற�னனு 

தடடிடடிரநடத�ம. இப�த�ன கதரயுத சததப�� எவ்வளவ கநஞ்சழுததக	�ரரனனு, ஏதம ட�ச�த 

ட��ட கத மரய�கதய� ச�ப�!டடடட ட��ங	," எனறு 	ற�ர�	ச கச�லல இனனும ஒர 	ரணடி 

�ீனஸ உசலகயத தடடில கவதத�ள் மகனவ!. "வததகக	�ழமபுச ச�ததககத கத�டடக	டட ச�ப�! க 

	சககத� எனன?"

"ஆம�ம, எனகக கநஞ்கசலல�ம வ!ஷம," எனறு கச�லலவ!லகல, நகனததக க	�ணட, ட��ட கதச 

ச�ப�!டமட��த முதல 	வளம உள்டள ட��கமட��டத 	�ரம�ய் ஏடத� ஒனறு கநஞ்சலரநத 

கத�ணக ப �கத வகர எழுநத வநத அவன 	ண	கள ந�ர�ல நகறததத.
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"�ல�ச�ர ுமைரணம கற3த்து" - ுமைரடய� வர��ஸ டல�ஸ� நல 
வப்பிுமைரசனம

(அணகமய!ல Irish Times எனற தளததல "Book review: ‘Notes on the Death of Culture’ by Mario Vargas Llosa" எனற 

தகலப�!ல Anne Haverty எழுதயுள்ள நல மதப�ீட - http://www.irishtimes.com/culture/books/book-review-notes-on-the-

death-of-culture-by-mario-vargas-llosa-1.2308929)

இத ம	 டம�சம�ன 	�லம எனறு வ�த  முடியும. ஆன�ல, நம 	�லம வரல�ற்றன ம	 டம�சம�ன 

	�லம�	 இலல�தரக	ல�ம. என(னுமகூ , சநதக	த கதரநத அகனவரடம ந�ம வ�ழும 	�லம ம	 

மூ ததனம�ன 	�லம எனறு கச�லல இ முணட. டந��ல �ரசு க�ற்ற ந�வல�சரயர மரடய� வர	�ஸ 

டல�ஸ� அகத உறுதய�	 நமபு	ற�ர. ந�ம ஒர க�ரஙகூட ம�ய் அறவ!னகமகக அடி�ண!நத 

வ!டட �ம எனறு 	ல�ச�ர நகல கறதத உணரசச மகநத, ஒள(ரம, இநதக 	டடகரத கத�கப�!ல 

அவர வலயுறுதத	ற�ர.  

இத தக	தகத கவள(ப�டததம புதத	ம. அரசயல முதல ஆனம	ம வகர இதவகர உல	ம எப�டி 

இரநதத எனறும இபட��த எப�டி இரக	றத எனறும ஒப�!டட தன தயரதகத 

கவள(ப�டததய!ரக	ற�ர வர	�ஸ டல�ஸ�. "	ல�ச�ரதகத வகரயகற கசய்வத முனன(ட  

கறபபு	ள்," எனற 	டடகரய!ல டி. எஸ. எலயட 1948ஆம ஆணடில எழுதயத ட��லடவ இவரம 

	ல�ச�ரதகதப க��தபக��ரள(ல எடததக க	�ள்	ற�ர- அத �	ரநத அறயப�டம நுணணுணரவ, 

வ�ழவ முகற.

எலயடடம தனகனச சுற்ற 	ல�ச�ரச ச்பு’ வசீரழகவக 	ண �ர, 	ல�ச�ரம இலல�த ஒர 	�லம 

வரபட��வகத அனும�ன(தத�ர. அநதக 	�லம இதடவ, எனறு வ�தட	ற�ர வர	�ஸ டல�ஸ�. 

எலயடடின ��ரகவகய டமடடககடி மனப��னகம எனறும இனனும �லவ�ற�	வம வ!வரககம 

வ!மரச	ர	ள் அனறு முதல அவகரக 	ணடிதத வர	னறனர. டல�ஸ� எடததக க	�ள்ளம 

முயற்ச	ளக	�	 அவரககம அடத ச�யம பூசப� ல�ம.

ஆன�ல அவர, உல	மயம�க	ப�ட  நம 	ல�ச�ரம தற்ட��த ட��லததனததலம கவறுகமய!லம 

வ�ழநதரப�கதயும, அகத ஏற்றுக க	�ள்வகதத தவ!ர நமகக டவறு வழய!ல;கல என�கதயும 

ஒப�ீட ளவ!ல ச்பு’ வசீர�ன வக	ய!ல வ!வரக	ற�ர. இதற்க ந�ம நனற கச�லலய�	 டவணடம.

ஆன�ல ந�ம இபட��த வ�ழும வ�ழகவப ட��னற நுட�ம�ன, அகனதகதயும உள்ள க	ய 

வ!ஷயதகத ச்பு’ வசீர�ன வக	ய!ல வ!வரப�த என�த சுல�மலல. 	கலப க��ரள் வரதத	ம ட��னற 

வ!ஷயங	ள(ல வர	�ஸ டல�ஸ� ஏறதத�ழ வ�ய!ல நுகர க��ங	ச சனக	ற�ர. "அடிமட ம வகர 

அழு	ப ட��னத," எனறு 	கலயுலக	க 	ண னம கசய்	ற�ர, அநத உல	ன 	கலஞர	ள் மலவ�ன 

உதத	களத கதரநடத டமற்க	�ள்	னறனர.  �மயன ஹரஸட ட��னற நடசததரங	ள், "டம�சடி-

வ!தகத" �ய!ல�வர	ள், அவர	ளத, "அலபபூடடம கவற்றுக ட	ள(கக	ய�ய் அகமநத ஒள(யற்ற" 

�க பபு	ளகக "அகர டவக	�டட வ!மரச	ர	ள்" தகண ட��	ற�ர	ள்.



பத�க� 17.8.2015

சறு��னகம அளவ!ன�ன மக	ளகக உரயத�ய் இரநத 	ல�ச�ரதகத ந�ம க	வ!டடவ!டட �ம. அத 

உணகமத டத லல ஈட�டடிரநதத, ஆழநத சநதகன	ள் க	�ணடிரநதத, அகமதய�ய் இரநதத, 

நுணகம	ள் க��ரநதயத�ய் இரநதத. அகதக க	வ!டட கமயந�டர�ட ம அலலத க�ரம��னகம 

மக	ள(ன க��ழுதட��ககககரய வ!ஷயங	கள ஏற்றுக க	�ணடிரக	டற�ம. இத உணரசச வ!கழவ 

க	�ண த�	வம ஆழமற்றத�	வம அகனவரககம எட ககூடியத�கவம இரநத�	 டவணடம.- 

அகனவகரயும கசனறு டசர டவணடம எனற வ!ஷயதகத வ!மரசப�வர	ள் இநந�ட	ள(ல முரடடத 

தண!சசல க	�ண வர	ள�	த�ன இரக	 முடியும.

மதப�ீட	ளற்ற இததக	ய 	ல�ச�ரம அடிப�க  மதப�!லல�தத.

கர�டடியும சரக	ஸ	ளம

நம 	�லதகத வ!வரப�தற்கரய அக கம�ழகய �!ரஞ்சு ம�ரகசய ட	�ட��ட �ளர க	 டிட��ரடி ம 

இரவல க�ற்றுக க	�ள்	ற�ர வர	�ஸ டல�ஸ�. ந�ம ட	ள(கக	க 	�டசச சமூ	ததல வ�ழ	டற�ம 

(Society of the Spectacle). அழநத க	�ணடிரநத டர�ம�ன(ய ட�ரரசன ச்பு’ வசீரழநத மக	ள் கூட ததகக 

அள(க	ப�ட  கர�டடி	களயும சரக	ஸ	களயும நகனவறுததம அக கம�ழ இத. 	டடப�� ற்ற 

நு	ரவக 	ல�ச�ரததன கரடட வ!கச	ள�ல சுரண ப�டட, ந�டம நம வ�ழவ!ன ��ரகவய�ளர	ள் 

ஆ	வ!டட �ம, நம வ�ழவ நமம�ல வ�ழப�டவதலல.,

நம நுணணுணரவ	ள(ன மர��ரநத ��த	�வலர	ள�	 இயஙகவத தம �ண! எனறு 

எணண!ய!ரநதவர	டள இபட��த நம நுணணுணரவ	கள, ஏன, நம ம�னு ததன கூரமுகனகயயும 

மழுங	ச கசய்த வ!ட �ர	ள். 

புததெ�வ!	ள், முதக	லம�ற்ற ஊ 	ங	ள், அரசயல வரக	ம- அகனவரம உள்ள�டக யும 

ரசகனகயயும தமகட	 த�ங	கழததக க	�ள்ளம ட�ர�ரவதத ன க	வ!டட �!ம�டம உணகம எனற 

சநதகனகய ஏற்றுக க	�ணடிரக	னறனர. 1960 	ள(ன ல�ரல புரடச, கறப��	 1968ஆம ஆணடின 

�!ரஞ்சு ந	ழவ	ள், மடசல பூகட	� மற்றும ழ�ன ��டரலல�ரட ட��னற �!ரஞ்சு ட	�ட��டடியல�ளர	ள் 

முமீத 	ண!சம�ன அளவ வகச�� ப�ட	னறத. 	ல�ச�ரதகத அவர	ள், "சமூ	தகத வ!டட மு	ம 

தரப�!கக	�ண , சுயடம�	ம க	�ண   	லவ!பபுலதத�ரககம புததெ�வ!	ளககம மடடடம உரய 

	ண	டட வ!களய�ட �ய்" ம�ற்றவ!ட னர. 

ஆன�லமகூ  முகனப�ற்றவர	ள�	, அடிகம	ள�	, டத�ற்றங	ள(ன உல	ன ��ரகவய�ளர	ள�	 

க�ரநதறள் மக	ள் இரக	டவ கசய்	னறனர. முரடட த�ககதலகக உட�டததப�ட  நம அலததப 

ட��ன 	ண	ள(ன முன அற்� �	டட ந� 	ததன 	�டச	ள் வனமுகறயும அரததமனகமயும�ய் 

ம�று	னறன. நடசததர இகசக	கலஞர	ள் அரசயலவ�த	களவ!  நம�!கக	கக உரயவர	ள�	 

இரக	னறனர, நக	சசுகவ டவ ம தரப�வர	ள்த�ன புதய தததவ டமகத	ள். ஒர 	�லததல 

எழுதத�ளர	ளகக இரநத மதபபு சகமயல	�ரர	ள், டத�ட டவகல கசய்�வர	ள் ட��னற வ�ழகக	 

முகறய!ன வரதத	ர	ளகட	 உள்ளத. முனன(ரநத நகலயு ன ஒப�!டமட��த இத டச�	ம�ன, 

நம�!கக	கக இ மற்ற வ�ழசச நகலய�	றத.. 
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இலக	யததன கத� ரநத முக	யததவம கறதத வர	�ஸ டல�ஸ� நம�!கக	யற்றவர�	 உள்ள�ர. 

அத�வத, க��ழுதட��க	�	டவ� �யனமதபபு க	�ண த�	டவ� இலல�த புதத	ங	ள(ன முக	யததவம 

ந�டிககம எனற நம�!கக	 அவரகக இலகல. அவர�ல கதய்வ நம�!கக	 இலல�மல வ�ழ முடி	றத 

எனற�லம, சமய நம�!கக	யற்ற சமூ	ம ஊக	ம கனற�மல ந�டிக	 முடியும� அநதரங	தகதக 

க	வ! �மல கத� ர முடியும� எனறு அவர சநடத	க	ற�ர. இனறு அ	 உணரவ	கள ந�ம எபட��தம 

க��தகவள(ய!ல 	�டசகக கவததரக	 டவணடம எனறு நமம ம எதர��ரக	ப�ட	றத, இத ஒர 

	�டடமர�ணடிததனம எனறு அவர நகனக	ற�ர.

இதல �ண��டடில முனடனறய டதசங	டள க�ரம கற்றவ�ள(	ள். நமகக முநகதய �ல 

ந�	ரீ	ங	களப ட��லடவ க	யள(க	ப�ட  அகனதகதயும வ�ண�க	 ந�மும அழடவ�ம, �லல�ய!ரம 

ஆணட	�ல கத� ரசசய!ல உரவ�க	ப�ட , நம வ�ழவகக க��ரளம, உள்ள க	மும ஒழுஙகம 

அள(ககம இநத நுணக��ரகள இழபட��ம. வர	�ஸ டல�ஸ�வ!ன 	கதய� லல "அரததமனகம" 

"மூ ததனம", "சுவ�ரசயமனகம" ட��னற �தங	ள் முமீணடம முமீணடம இ ம க�று	னறன. 

இகணயததன அச�த�ரண, அதசய வளங	ள் நமமல �லர�லம சமூ	 ஊ 	ததன அரததமற்ற 

உகரய� ல	ள் வழய�	 மடடம அறயப�டம நகலய!ல, ய�ர�ல அவர கூறுவகத மறுக	 முடியும?

ஆன�ல இகணயம ஆழமற்ற அறவ டச	ரததன 	ரவ! மடடடம. அறவ நமகமக 	வர	றத 

எனற�லம, அதடவ 	ல�ச�ரம�	�த. சநதகனககத தகண கசய்யும அளவ!லத�ன அறவகக 

இ முணட. இகதச கச�லலமட��த டவகற�ர ட	ள்வ! டத�னறு	றத- ��லணரவ!ன இ தகதச 

சநதகன க	ப�ற்றவ!ட த�- ர	சய, முமீறல�	 அத இனறும இரக	றத�?

��லணரகவப க�ரகமப�டதததல

��லணரவ கறதத எழுதமட��த வர	�ஸ டல�ஸ�வ! ம க�ரம அவநம�!கக	யும த�வ!ர 

உணரசசயும கவள(ப�ட	றத. 	கல	ள், எழுதத மற்றும அறவபபுலததல எனன ந நதடத� அதடவ 

ந�	ரீ	ததன ம	 உனனத கவள(ப��ட	களயும ச�தகன	களயும அழததவ!ட த எனறு அவர 

தக	ப�ட	ற�ர- ஆம, 	�மம மலனப�ட	றத எனறு வரநத	ற�ர. 

��லணரகவப க�ரகமப�டதத உனனத 	�மம எனற நகலககக க	�ணட கசனறத�லத�ன ந�ம 

மர	ததனததலரநத ம�னு ம கத�டட �ம என	ற�ர அவர. ஆளகம உரவ�க	ததல ��லணரவகக 

உள்ள முக	யததவதகத உணரதத சகமணட �!ர�ய்ட மற்றும ெ�ரஜ் �க ய!ல இரவகரயும 

டமற்ட	�ள் 	�டட	ற�ர அவர. ��லணரவ!ல ஒர முமீறலம ர	சய �ரம�ணமும இரப�த என�த 

	�மததன டதகவய�	றத. ��லணரகவப க��தகவள(ககக க	�ணட வரவகதன�த, அகத ஒர 

க��ழுதட��கக அலலத வ!களய�டட அலலத மரததவ நகலககக ககறதத 	�தலலரநதம 

வழ��டட உணரவ	ள(லரநதம தணடிதத நமகம ஆரவமற்ற நகலகட	 க	�ணட கசலலம.   

இத ஏடத� �கழய 	�லததல கச�னனத ட��லரக	றத. அ க	ம, ச ஙக, மரமம, அழக ட��னற 

	ரதத�க	ங	ள(ல வர	�ஸ டல�ஸ� இனனமும நம�!கக	 க	�ணடிரக	ற�ர. அவர இநத வயதல 

வ�ழ	ற�ர என�த டச�	ம�ன ஒர வ!ஷயம எனறு ந�ன கச�லலமட��த- அவரகக வயத 

	ட ததட  எண�த ஆ	வ!ட த- ந�ன அவரத வயகதச சுட வ!லகல. உல	ம ட��கம ட��கக 
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சரய!லகல எனற அரச ஏற்�டம எனறு எதர��ரக	ப�டம வயதல அவர வ�ழவகதச கச�ல	டறன. 

"உனகக எங	களப புரநத க	�ள்ள முடிய�த," எனறு இகளஞர	ள் அலடசயப�டததம வயதல 

வ�ழ	ற�ர அவர.

தன தரபபு வ�தங	கள உரவ�ககவதல அவரகக அததகன தறகம ட��த�த எனறுத�ன கச�லல 

டவணடம- 	ரதத, எதர	ரதத என�தன நுணகம	களவ!  அவர 	ரதத	கள ஒனறுதரடடவகதடய 

வ!ரமபு	ற�ர. சல சமயம த�வ!ரம�ன முனமுடிவ	களக க	�ண  ச�மய�ரண! அலலத கெ�டமக  

�!ரச�ர	ர ட��லரக	ற�ர.

ஆன�ல அவர கச�லவகத நமம�ல புரநத க	�ள்ள முடி	றத என�த நலல வ!ஷயம- இகதச 

கச�லலவத அவசயமலகல, அவர ம	த கதள(வ�	வம எழுத	ற�ர. இளகமடய� முதகமடய� 

சநதப�வர	ள் ஒவ்கவ�ரவரம இவகரப �டிப��ர	ள், �டிக	 டவணடம.

இவர த�ரவ	ள் எதவம அள(க	ற�ர எனறு கச�லல முடிய�த. 	 நத 	�லததககரய நம ஆத�ர 

வளங	ள் இலல�தட��த நம எதர	�ல சநடத�ஷம வறண த�ய் கதர	றத. ஆன�ல ஒர வ!ஷயம 

நசசயம- நமம�ல எதர	�லதகத 	ண!க	 முடிய�த. ம�னு ம எவ்வளவ முட �ள்தனதகதச ச	ததக 

க	�ள்ளம? ச்பு’ வசீக	ரடம இநதப க��ழுதட��கக ட	ள(கக	க 	�டச	ளகக எதர�	 நம சமூ	ம 	ளரநத 

எழுநத ட��ர� �த என�த நசசயமலகல.

நனற - The Irish Times http://www.irishtimes.com/culture/books/book-review-notes-on-the-death-of-culture-by-mario-vargas-llosa-

1.2308929...
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