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11. இ&ணட
ம இபயச

ஆல�ஸ�ன ப��" ம"ணதகதக �ணட ��ற�ஸபட�வ�ல தக�தத�ல�ரநத மீள முடயவ�லகல. ஒர வ�"ம 

அவனுகக ��யசசல இரநதத. அவன ஏபதபத� ப�தற்ற ஆ"மப�தத�ன. ��டடவ�ச��ள அவனுககப 

பலவ�த மூல�க��களக க��டததப ப�ரதத�ர�ள. ஆன�ல அவன மீத அகவ எநத ஒர ப�த�பபம 

ஏற்படததவ�லகல. அவன ப�தற்ற�கக��ணபட இரநத�ன. ஒர வ�"ம �ழ�தத அவனுகக ��யசசல 

சரய�னத. ஆன�லகூட அவன த�னமும ஏபத� ப�தற்ற�கக��ணபட இரநத�ன.

த�டீக"னற ஒர ந�ள அவன பபசவகத ந�றதத�வ�டட�ன. த�னமும கடகசகக கவள)பய உட��ரநத 

க��ணட ��டகட உற்றப ப�ரததக க��ணடரநத�ன. பல இ"வ�ள அவன தங்�வ�லகல. 

��டடவ�ச��ள அவனுடன பபச முயற்ச�தத�ர�ள. ஆன�ல அவபன� ��த ப�ட��தவன பப�ல 

ஊகமய�� இரநத�ன. அவர�ள எத க��டக��ற�ர�பள� அகத உணட�ன. "இவன)டம உடல 

மடடமத�ன இரக��றத. இவன உய�க" அநத கவளகளக��ர எடததச கசனறவ�டட�ள," எனற�ன ஒர 

முத�ய ��டடவ�ச�.

இபபட கமளனம�� இரநதகக��ணடரநத ��ற�ஸபட� ஒர ந�ள ��ண�மல பப�ன�ன.

அவன எங்க கசனற�ன எனற ய�ரககம கதரயவ�லகல. அவன எபகப�ழுதம பப�ல கடகசகக 

கவள)பய உட��ரநத க��ணட ��டகடப ப�ரததக க��ணடரநதகத முநகதய ந�ள இ"வ த�ன 

ப�ரததத�� ஒர ��டடவ�ச� கச�னன�ன. ��ரஸபட�கவப பல இடங்�ள)ல பதடன�ர�ள. பக�ததக 

��டடககச கசனற ப�ரதத�ர�ள. அவர�ளுககத கதரநத பவற பல ��டடவ�ச�க கழுக�ள)டம 

ப�டட�ர�ள. ஆன�ல ய�ரம அவகனப ப�ரக�வ�லகல. அவன ஆல�ஸஸ�ன ப�ரகவத த�ங்� 

முடய�மல ��டடககள மறபடயும கசனற வ�டட�ன எனற ச�லர சநபத�பபடடனர. ஆன�ல ��ட 

அவகன ஒனறம கசயதத�லகல. அங்க கசனற�ரநத�ல மறபடயும ஏபத� ஒர சகத� அவகன 

கவள)ய�ல தளள)ய�ரககம எனற ��டடவ�ச��ள)ன தகலவன கச�னன�ன. எலபல�ரககம அத சர 

எனற படடத. ஒர ம�தம முழுவதம பதடய ப�றக இன) தங்�ள�ல ��ற�ஸபட�கவப ப�ரக� முடய�த 

எனற ��டடவ�ச��ள நமப�ன�ர�ள. அவன எங்க மகறநத�ன எனபத ஒர கபரய மரமம�� இரநதத.

இ"ணட வரடங்�ள �ழ�தத த�டீர எனற ஒர ந�ள ��ற�ஸபட� அங்க பத�னற�ன�ன. முனப பஷ்டய�� 

இரநத அவன பத�ம இபகப�ழுத கமல�நத�ரநதத. கபரய த�ட கவதத�ரநத�ன. அவன �ண�ள)ல 

முனப ��ண�த ஏபத� ஒர ஒள) இரநதத. முதல�ல அவகனக ��டடவ�ச��ள அகடய�ளம 

�ணடக��ளளவ�லகல. அவன ஒர ச�ற�ய பனனக� பூதத அவர�ளுடன பபச�ன�ன. அபகப�ழுதத�ன 

அவன ய�ர எனபத அவர�ளுகக கதரநதத. எலபல�ரம ஆசசரயதத�ல மூழ��ன�ர�ள. த�ங்�ள ப�ரதத 

��ற�ஸபட� பவற, இபகப�ழுத தங்�ள முன ந�னற க��ணடரநத ��ற�ஸபட� பவற எனபகத அவர�ள 

உணரநத�ர�ள.

��ற�ஸபட� அவர�ளுடன மறபடயும வ�ழ ஆ"மப�தத�ன. ஆன�ல அவன தன கடகசககள எநதப 

கபணகணயும அனுமத�க�வ�லகல. இகறசச� ச�பப�ட மறதத�ன. கவறம பழங்�களயும பசகசக 

��ய�ற��களயும ச�ப�டட�ன. எலபல�ரடனும கமனகமய��ப பபச�ன�ன. அவன எங்க கசனற�ன 

எனற ப�டடகப�ழுத அவன மு�தத�ல ச�ற பனனக� மடடபம பூததத. இகறசச� ச�பப�டவகத 



ந�றதத�வ�டட�ன எனபகத கவதத இவன அநத இநத�யனுகடய பதசததககச கசனற�ரக�ககூடம 

எனற கழுததகலவன கச�னன�ன. ஏகனனற�ல, அநத இநத�யனும இகறசச� ச�பப�டவ�லகல. இகதக 

��ற�ஸபட�வ�டம ப�டடபப�தம அவன மு�தத�ல ச�ற பனனக� மடடபம பூததத.

அபகப�ழுத அநத ��டடபபகத�கக, அகமரக��வ�ல உளள அலப�ம� ம���ணதத�ல பத�னற�ய "சரச 

ஆப த� கச�ணட ��ற�ஸட" எனற ��ற�ததவப ப�ரவ�ன ஊழ�யர�ள ச�லர வநதனர. அவர�ள 

��ற�ஸபட�வ�ன பத�"கணகயப ப�ரதத, "இவர ஒர கபரய கசய�ணட" எனற பபச�கக��ணட�ர�ள. 

ப�றக அவனுடன ��டடவ�ச��ள ச�1ம��ப பழகவகத ப�ரதத "இவர ஒர கபரய கசய�ணட எனபத�ல 

சநபத�ம�லகல" எனற உறத�ய�� நமப ஆ"மப�ததனர. ��டடவ�ச��ள ��ற�ஸபட� ��டடககள கசனற 

உய�ரடன தபப�ய �கத�கள அவர�ளுககச கச�னன�ர�ள. இகதக ப�டட ஒர கபணமண�, "ஹீ இஸ 

த� கச�ணட ��ற�ஸட, ஹீ இஸ த� கச�ணட ��ற�ஸட" எனற �தத ஆ"மப�தத�ள. ��ற�ஸபட�வ�டம ஓட, 

அவன க��களப ப�டததகக��ணட, "பசவ் மீ கம ல�ரட. பசவ் கம பச�ல" எனற �தற ஆ"மப�தத�ள. 

அவள தகலகய கமதவ�� ��ற�ஸபட� வரடக க��டதத�ன. இகதக �ணட மற்ற ச�பபநத��ள "ஆம�ம. 

இவர இ"ணட�வத இபயசத�ன" எனற ஏற்றகக��ணட�ர�ள.

��ற�ஸபட�வ�ன ப�ழ எலல� இடங்�ள)லும பவ�ம�� ப"வ�யத. ஐப"�பப�யர�ள பலரம அவகனத 

பதட வ" ஆ"மப�ததனர. ச�கம தரவ�ய�ல இரககம பலர வநதனர. க��டய பந�ய சமநதக��ணட 

இனனும ச�லர வநதனர. ச�றவர�ள கபரயவர�ள, ஆண�ள, கபண�ள எனற கூடடம கூடடம�� 

வநதனர. எலபல�ரககம ஒப" பனனக�த�ன ��ற�ஸபட�வ�டம�ரநத. ச�லர அவன க��ளுகக 

முததம�டடனர. ச�லர அவன ப�தங்�கள ச�"ச�ல கத�டடனர. ச�லர �னனதத�ல முததம�டட�ர�ள. ச�லர 

த�டகய தடவ�க க��டததனர. ��ற�ஸபட� ய�க"யும தடக�வ�லகல. பக�தத�ல வநதவர�கள 

அகணதத�ன. அதபவ பலரகக மரநத�� இரநதத. அவனுகடய ஸபரசதத�ற்��� பலர ஏங்��ன�ர.

ப�ல முழுவதம கூடடதத�ன மதத�ய�ல பனனக� பரநத க��ணட உட��ரநத�ரநத ��ற�ஸபட� இ"வ�ல 

ஏ��நததகத ந�டன�ன. இ"வ�ல நடசசதத�" கூடடதகத உற்ற ப�ரததகக��ணட உட��ரநத�ரநத�ன. 

"அவன இங்க இனனும அத�� ந�ட�ள இரக� ம�டட�ன. அவன எதற்���பவ� ��ததக 

க��ணடரக��ற�ன. ஏபத� ஒர சம�கக்ஞைகய எத�ரபபரததக க��ணடரக��ற�ன. ஆகண ��கடததவடன 

இநத உல�தகத வ�டட ��ளமப�வ�டவ�ன," எனற�ன ��டடவச��ள)ன தகலவன.

அவன கச�னனத பப�ல ஒர அம�வ�கச இ"வ நடசதத�"ம பப�ல ஏபத� ஒனற ஆ��யதத�ல 

ம�னனுவகத ��டடவ�ச��ள ப�ரதத�ர�ள. அபத சமயம ��ற�ஸபட� எழுநத பவ�ம�� நடநத 

��டடககள கசனற�ன. சற்ற பந"ம �ழ�தத அநதக ��டகட ஒர கமலல�ய பசகச ஒள) சூழநதத. 

இ"ணட ந�ம�டங்�ள �ழ�தத அநத ஒள) ஒர ச�ற�ய பநத�� ம�ற�யத. அநதப பநத�ற்க நடவ�ல 

��ற�ஸபட� அமரநத�ன. கமதவ�� அநதப பநத பமகலழுநத கசனறத. சற்ற பந"ம ஆனப�றக அத 

மகறநதத.

இபபடய�� 1�ரஜ் டரக�ர எனபவர எழுத�ய 'கலப ஆப எ ல�வ�ங் கசய�ணட' எனற பதத�ம முட��றத. 

இகதகய�டட எழுநத சரசகச�ள பற்ற� அடதத வ�"ம ப�ரபபப�ம.

(கத�டரம)



பல� - கம
ஹ�பலல
 க6கம (ஆபக
ன,ஸத
ன,யச ச�றககத)

ஆப��ன)ஸத�கனச பசரநத எழுதத�ளர கம�ஹ�பலல� க1�ம (Mohibullah Zegham) எழுத�ய ச�ற�கதய�ன 

தம�ழ�க�ம. இதன ஆங்��ல வடவம, "ஷ�த �டட�க (Rashid Khattak) எழுதத�ல Fiction Southeast எனற 

தளதத�ல பத�பப�க�பபடடத. http://fictionsoutheast.org/the-tiger/

அனற சநகத ந�ள. ஒர ட1ன ச�கக மூடகட�ள)ல உரகளக��ழங்க எடததக க��ணட கணடூஸ 

பந�க�� ஒர ட"க��ல பறபபடபடன. சநகதககப பப�ய கவக ��லம���ய�ரநதத. ப"நத வ�ரநத�ரநத 

பஷ�ப"� ப�கலவனதத�ல பயணம கசயத க��ணடரநத ட"க பழுத�கய பம�ங்�ள�யப ப"தத�க 

க��ணட வ�க"நதத. மகலயுசச�ய�ல இரக��பற�ம எனபகத நமப முடய�தபடகக ப�கலவனம 

தடகடய�� இரநதத. ஒரமண� பந"ம வழ�ய�ல பவகறநத வ��னதகதயும ப�ரக� முடயவ�லகல.

மகலய�ல�ரநத கணடூஸ அர��ல இறங்��க க��ணடரககமபப�த ஆயுதம த�ங்��ய ச�ல ஆட�ள 

ந�றததச கச�லல� ஒர கசகப�ய�ணடடல கசக� கசயத�ர�ள. அவர�ள கவலகவட தண�ய�ல கததத 

நீணட பக"ரௌன �லர சடகட�ள அண�நத�ரநத�ர�ள. அவர�ள)ல ஒரவன எங்�கள பந�க�� நடநத 

வநத�ன. அவன தன நீணட தகலமுடகயப ப�னபக�ம�� வ�ரய�ரநத�ன, அதனபமல ஒர 

க�ககடகடகயக �டடக க��ணடரநத�ன. அவன ச�ற�த பந"ம எங்�ள ட"கக�ச சற்ற� வநத�ன, 

அபபறம ஓரடதத�ல ந�னற வ�யரதத ஒழு��ய தனத கநற்ற�கய முழுகக�ச சடகடய�ன அழுகப�ற�க 

��டநத க�பபகத�ய�ல தகடததக க��ணட�ன.

பழுத� படநத�ரநத �ணண�கம�ள)னூபட எங்�கள உற்றப ப�ரததபட, "இநத ச�ம�ன�ள ய�ரகடயத?" 

எனற ம�"டடல��க ப�டட�ன.

"எனனுகடயத," எனற கச�னபனன.

"வ�," எனற அகழதத�ன.

ந�ன �ீபழ இறங்�� அவன ப�னன�ல பப�பனன. பழகமய�ன ப��டகட பப�ல�ரநத ஒர இடததககப 

பப�பன�ம. அதன முற்றதத�ன வழ�பய ஓகடகய�னற ஓடக க��ணடரநதத. கபரய கபரய ப�பளர 

ம"ங்�ள)ன�ீழ படடத தக"வ�ரபப�ள வ�ரதத ��டநதன. கவலகவட கமதகத�ள)ல அமரநத�ரநத ஐநத 

பபர, �டடம பப�டட ஒர தண�ய�ன மீத த�யம உரடட வ�களய�டக க��ணடரநதனர.

பக"ரௌன ந�ற சடகடயண�நத தபப�க�� வீ"ர�ள பதத பத�கனநத பபர வ�களய�டடகக கவள)பய தளள) 

உட��ரநத�ரநதனர. அவர�ள)ல ஒரவன ஹஷீஷ் ச��க"ட ஒனற�ன பக�கய சகத�க��ணட மடடம 

உளள)ழுததக க��ணடரநத�ன. "இனனும இழு, இனனும இழு!" எனற அவனத ச��க�ள அவகன 

ஊககவ�ததக க��ணடரநதனர. அவன மீணடம இழுதத�ன, ஆபறழு முகற இரம�வ�டட நனற� 

கச�லலும வக�ய�ல தன க�கய ஆடடன�ன; அதனப�ன அகத மற்றவர�ள)டம க��டததவ�டட�ன.

நீணட முட க��ணட தபப�க��வீ"ன இபபப�த ஆடடதகத �வன)ததபட தக"வ�ரபப�ல 

மணடய�டடரநத�ன.

வ�களய�டக க��ணடரநதவர�ள)ல ஒரவன கவற்ற� கபற்ற தக"வ�ரபப�ல ��டநத ��கசத த�"டடக 

க��ளளுமபப�த, "உங்� க� "�ச�ய�ன க�ங்�," எனற�ன அவன. ஓகடக�க"ய�ல அமரநத�ரநத ப�ற 

தபப�க�� வீ"ர�ளும த�ரமப�ப ப�ரதத, அவன கச�னனகதத த�ரபப�ச கச�னன�ர�ள.

"பசங்�ளுககக க��ட," எனற கச�லல�, கவற்ற� கபற்றவன பதத�ய�"ம ஆப��ன) பந�டடக�டட�ள 



இ"ணகட நீணட முட க��ணட தபப�க�� வீ"கன பந�க�� வீச�கயற�நத�ன. அதனப�ன அவன எனகனப 

ப�ரதததம, "�லீச! ய�ர இத?" எனற ப�டட�ன.

"ஐய�, இவன ச"ககககச கச�நதக��"ன"

"எனன க��ணட பப�ற?"

"ஏபத� க��ஞ்சம உரகளக��ழங்க க��ணட பப�பறங்�," எனபறன.

"எங்� பப�ற?"

"சநகதகக� க��ணட பப�பறங்�, வ�க�ணம"

"அபபடனன� நீ வர க��டக�ணம"

"எனன வர? இத எலல�ம ந�பன என ந�லதத�ல ச�கபட கசஞ்சத"

"�லீச, இவகனப ப�தத� கவள)ய�ள ம�த�ர கதரயுத. ஒரபவகள இவன உளவ ப�க� 

வநத�ரபப�பன�?"

"அடக�டவபள, ந�னும இவகன இதகக முனன�ல ப�ததபத இலகல," எனற கச�னன�ன �லீச, 

எனகன உற்றப ப�ரததக க��ணபட.

இநதக �ம�ணடக" இதற்க முன எங்ப�பய� ப�ரதத�ரக��பறபன எனற பய�சகனய�� இரநதத. 

அவனத நீணட ச�க�, அழ��ய கவணண�ற மு�ம, ச�வநத உதட�ள, பநரதத�ய�� கமய�டபபடட �ரய 

வ�ழ��ள, கமனகமய�ன கபணக"ல- எலல�ம எனககத கதரநதத பப�ல�ரநதத.

இபபப�த ந�கனவ வநதவ�டடத. இத கபப"�ஸ. அவனத சனன மீகச, த�கடய�ல முகளதத�ரநத ச�ல 

முட�ள, நீணட க��ள கவதத சடகட, இடபப�ல அண�நத�ரநத பத�டட� கபலட, இதகவலல�ம 

அவகன முழுகமய�� ம�ற்ற�வ�டடன.

ஹ�1� மூ"த கபயய�ன கவபப�� இரநதவனத�ன கபப"�ஸ. நடனம�டக �ள)க�ச கசயதவன. 

கபப"�ஸகசப ப�ரதத கவக��லம ஆ��வ�டடத. பல ஆணட�ளுகக முனனர, எங்�கள எலல�ம 

ஹ�1� மூ"த தன வீடடகக அகழபப�ர. அங்ப� கபப"�ஸ க��லுச அண�நதக��ணட, 

கபணண�கடய�ல, �னனங்�ள)ல பவடரம, உதட�ள)ல ல�பஸடககம, க��ள)ல மரத�ண�யும, 

�ண�ள)ல கமயும அபப�கக��ணட எங்�ள முன வநத ஆடவ�ன.

மூ"த கபயகய சடடக க��னறவ�டட கபப"�ஸ அவ"த இ"ணட�ம மகனவ�யுடன ஓடப 

பப�யவ�டட�ன எனற ஐநத ஆணட�ளுகக முன ஒர வதநத� இரநதத. இரவரககம �ளளத கத�டரப 

இரநத�ரக��றத. மு"த கபய ஒர ப��ழ�ச சணகடய�ல க1ய�தத தன ம�ள வயத�ரநதவகள 

இ"ணட�நத�"ம ஆக��க க��ணடரநத�ர. அதனப�ன கபப"�ஸ பப�ரபபகட ஒனற�ன �ம�ணடர ஆ�� 

வ�டட�ன எனற வதநத��கள ந�னும ப�ளவ�பபடடரநபதன, ஆன�ல முழுவ�வ"ங்�ள கதரயவ�லகல.

"நீ ய�ர, ய�ரக��� உளவ ப�ரக��ற�ய?" கபப"�ஸ�ன க"ல என எணணங்�களக �கலததத.

"ந�ன �தஸ," எனற கச�னபனன. "மூ"த கபயய�ன நணபன. உனககத கதரயவ�லகலய�...", 

வ�க��யதகத முடபபதற்கள என பத�ள)ல பலம�ன அட வ�ழுநதத. இபபப�த ந�ன த�டீக"னற 

தக"ய�ல வ�ழுநத ��டநபதன. அபபறம எனகன அடதத�ர�ள, உகததத�ர�ள, க"ப�ள �டகடய�ல 

த�க��ன�ர�ள.



ச�ல ந�ம�டங்�ளுககப ப�னனர நீணட ச�க� க��ணட தபப�க��வீ"ன என தகலமுடகயப ப�டதத 

இழுதத தன மு�ததகக அரப� என மு�ம இரககமபட எனகனத தக�� ந�றதத�ன�ன. ஆன�ல 

எனன�ல ந�ற்� முடயவ�லகல. த�ங்� முடய�த வல�. ஆதத�"தபத�ட எனகனப ப�ரதத�ன கபப"�ஸ. 

தனத க"ல �"�"பப�� ஒல�ககம வக�ய�ல வ�ரதகத�களக �டததத தபப�ன�ன.

"ந�ன ய�ர கதர��றத�?" எனற ப�டட�ன.

"நீ கபப"�ஸ," எனற கச�னபனன.

தன பலதகதகயலல�ம த�"டட என வ�ய�ல கதத�ன�ன. "இலகல! ந�ன ஒர �ம�ணடர!" எனற 

�தத�ன�ன. "ந�ன ஒர பல�!"



ஆல�ஸ�ன பத�பபப பயணதத�ன ச
கஸ ந�கழவகள - அ6ய

கபரதம எத�ரப�ரக�பபடட, ஹ�ரபர லீய�ன "Go Set a Watchman" ந�வல கவள)வநத ஒர ம�தம 

ஆ��யுளள ந�கலய�ல, அதன உளளடக�ம ச�ரநத வ�மரசனங்�ளுகக இகணய��/ அத��ம��வமகூட, 

அகத "To Kill a Mockingbird" ந�வல�ன கத�டரசச�ய�� (sequel) மடடபம அண��ச கசயயபபடம 

வ�மரசனங்�ளும உளளன. பல ஆணட�ள�� மக�ள மனத�ல பத�நதளள, அவர�ள ம��வம அனப 

கசலுததம ப�தத�"ங்�ள இனகன�ர பரம�ணதத�ல பத�ற்றமள)ககமபப�த ஏற்படம ஏம�ற்றம/ ப��பம 

இநத வ�மரசனங்�ள)ல கவள)பபட��னறன..

"To Kill a Mockingbird" ந�வல�ன ��லதத�ற்கப ப�நகதய ��ல�டடதகதக க��ணடத, அதன ப�தத�"ங்�ள 

இத�லும வர��ற�ர�ள எனபகதத தவ�" "Go Set a Watchman" உணகமய�ன "கத�டரசச�/ sequel" அலல 

எனற பரதபல, உணரசச�வசபபடட வ�மரச�பபகத தடதத, தன)/ standalone அலலத 'companion piece' எனற 

அளவ�ல வ�டசபமன ந�வல�ன ககறந�கற�களச சமந�கலபய�ட அண�ச கசயயும. . அதபவ 

ந�வலுகக ந�ய�யம கசயவத��வம இரககம

"Go Set a Watchman" த�ன ஹ�ரபர லீய�ல முதல�ல எழுதபபடட, ப�னப பத�பப�ச�ரயரன 

ஆபல�சகன�ள)ன பபரல, முற்ற�லும பத�ய/ பவறபடட ந�வல�ன "To Kill a Mockingbird"ஆ� உரவ���, 

அத கவள)வநத இததகன ஆணட�ள �ழ�தத இபபப�த மூலவடவ�ல கவள)வநதளளத எனபத பத�பப 

வ"ல�ற..ஒர ந�வல முற்ற�லும பவகற�னற�� ம�றம "சவ�ததகத இங்க ��ண��பற�ம.

எழுதத�ளர ஒரவரகக எழுத ஆ"மப�ககமபப�த இரநத இலக��ற்கம, அவர வநதகடயும இடதத�ற்கம 

உளள வ�தத�ய�சம, இறத� வடகவ அகடயும வழ�ய�ல ஏற்படம த�ரபபங்�ள என ஒவ்கவ�ர 

பகடபப�ன பயணமும தன)ததவம க��ணடத.



"Alice's Adventures in Wonderland" ந�வல�ன முனனுக"ய�ல அதற்��ன வ�கத வ�ழுநத ந��ழகவப பற்ற� 

லூய�ஸ �ப"�ல

"All in the golden afternoon

Full leisurely we glide;

For both our oars, with little skill,

By little arms are plied,

While little hands make vain pretence

Our wanderings to guide.

Ah, cruel Three! In such an hour,

Beneath such dreamy weather,

To beg a tale of breath too weak

To stir the tiniest feather!

Yet what can one poor voice avail

Against three tongues together?

Imperious Prima flashes forth

Her edict "to begin it"-

In gentler tones Secunda hopes

"There will be nonsense in it!"-

While Tertia interrupts the tale

Not more than once a minute.

......................................................................"

எனற கற�பப�ட��ற�ர. இநத ஆ"மபதத�ல�ரநத அதன பத�பபப பயணதகத ந�ம ப�னகத�டரமபப�த, 

அதவம பல த�ரபபங்�கள/ ம�ற்றங்�கள உளளடக��யத�� இரபபத கதர��றத.

பச�மபல�ன மத�யபகப�ழுகதக �ழ�க�, த�ன வ�யகம�ழ�ய��ச கச�லல ஆ"மப�தத �கத ப�னனர 

அகடயபபப�கம இறத� வடகவ, பல தகலமுகற�ள �டநதம கத�ட"பபப�கம அதன த�க�தகத 

�ப"�ல உணரநத�ரக� ம�டட�ர. (�டங்கள)ர வ�டட, பமர கஷலல� மற்றம உடன இரநதவர�ள 

கவள)பய எங்கம பப�� முடய�த சூழல�ல, அவர�ள வ�களய�டட�� பபயக�கத�ள எழுதபபப��, 

அதன�ல உரவ�ன கஷலல�ய�ன "Frankenstein"ஐ இங்க ந�கனவகூ"ல�ம). படகப பயணதத�ல ந��ழநத 

வ�யகம�ழ�க �கதகச�லலல சமபவம நடநத ச�ல ம�தங்�ள �ழ�தத "Alice's Adventures Under Ground" எனற 

பகடபப�ன ப�"த�கய அதன ந�ய�� "Alice Lindell"ககத தர��ற�ர �ப"�ல. ப�னனர அகதத த�ரதத� எழுத�, 

�கத உரவ�ன அநத மத�யபகப�ழுதகக மூனற�ணட�ள �டநதப�ன "Alice's Adventures in Wonderland" நூல 

கவள)ய���றத. இத இநநூல�ன சரக�ம�ன பத�பப வ"ல�ற.



ஒர கழநகதய�ன ஆகசகயப பூரதத� கசயய அநதக �ணபம உரவ�ன �கதக�ரகவ (...in a desperate 

attempt to strike out some new line of fairy-lore,I had sent my heroine straight down a rabbit-hole without the least idea what to 

happen afterwards.." எனற " 'Alice' on the stage" �டடக"ய�ல லூய�ஸ �ப"�ல கற�பப�ட��ற�ர), சற்ற வ�ரதத 

எழுத�ய ப�"த�கயயும, ப�றக அதன ச�தத�யங்�கள உணரநத வ�ரவ�க��ய ப�"த�கயயும த"தத�ல 

ஒபப�டவபத� அலலத அவற்ற�ற்��கடபய உளள அகனதத வ�தத�ய�சங்�களயும படடயல�டவபத� 

இங்க பந�க�மலல. ஆன�ல இ"ணடககம உளள பவறப�ட�கள ஒர கறகககவடட ப�ரகவய�ல 

ப�ரபபத எழுதத�ளர�ள)ன மனம எவ்வ�ற பவகல கசய��றத, எபபட த�ர��த த�ர�� தன பகடபகப 

கசழுகமபபடதத முயனறக��ணபட இரக��றத எனபத கற�தத ச�ல பரதல�களத த"ககூடம.

�ப"�ல த�பன எழுத� ஓவ�யங்�ளும வக"நத, கவள)கக��ணரநத "'The Rectory Umbrella" எனற 

பதத�ரகக�ய�ன, அடகட ஓவ�யதத�ல

6 தீய கணங்�ள/ உணரவ�ள, பமபல இரநத வீசபபட, வ��டம/ �வ�கத/ பவடகக�/ �கத�ள/ பத�ர�ள 

பப�னற பநரமகற உணரவ�ள�ல�ன ககடகய �வசம��க க��ணட அவற்கற எத�ரக��ள��ற�ர 

ஒரவர. இர ஆல�ஸ ந�வல�ளும இநத பநரமகற கணங்�களக �வசம��க க��ணட இநதப 

பண�கயச கசய��னறன எனற�லும, "Alice's Adventures Under Ground"ல �கதகச�லலல�ன வீரயபம, 

அத�லுளள �ற்பகனய�ன, வலுவ�ன ஈரபபப ப�"த�ன அமசம�� உளளத. கழநகதகய ம��ழசச�யகடயச 

கசயய முகனயும �கதகச�லல�பய எங்கம வ�ய�ப�தத�ரக��ற�ர. ."Alice's Adventures in Wonderland" 

ந�வல�ல, தரக�ம, வ�ட�கத�ள, வ�ரதகத வ�களய�டட, கழநகத�களக �வரம அத�சய ந��ழவ�ள 

என �கதகச�லல�கக இகணய��, எழுதத�ளரம, தரக�வ�யல�ளரம முக��ய பங்க வ��க��ற�ர�ள.

இ"ணட நூல�ளுககம உளள ம�ற்றங்�கள முதல நூல�ல எழுத�ய பகத��களச கசழுகமபபடதததல, 

அபபட த�ரதத� எழுத�ய நூல�ல பத�த�� ச�ல ந��ழவ�கள/ ப�தத�"ங்�களச பசரததல எனறம ப�ரததப 

ப�ரக�ல�ம.

ம��வம ச�ற�ய உரவம��ச சரங்��வ�டம ஆல�ஸ, தன உரவம அதற்க பநரம�ற�� கபரத�� 

இரநதபப�த ச�நத�ய �ணணீரபலபய மூழ� ஆ"மப�தத, ஒர எல� மற்றம ச�ல பறகவ இனங்�ளுடன 



அத�ல நீநத� கவள)வர��ற�ள. Alice's Adventures Under Ground" நூல�ல, நீநத� கவள)வநதப�ன அவர�ள 

அகனவரம �த�தபப�ன அடபப�ன முன அமரநத நகனநத தங்�ள ஆகட�கள உலரதத�க 

க��ள��ற�ர�ள. �ணணீரபலபய ய நீநதவத எனற அத�சயக��டச�ககபப�ன நடககம இநத உலரததல 

சமபவம அத�� சவ�"ஸயம�லல�த, உபபசபப�லல�த 'anti-climatic' ந��ழவ�� உளளத.

இகத "Alice's Adventures in Wonderland"ல �ப"�ல ம�ற்ற��ற�ர. உகட�கள உலரதத Dodo பறகவ, 'Caucus-race' 

எனபபத சரய�ன வழ� என��றத. அத எனன 'Caucus-race'? வடட வடகவப பப�னற பப�டடக �ளம, 

அத�ல ஒனற /இ"ணட எனகறலல�ம ய�ரம கச�லல�மல அகனவரம த�ங்�ள ந�கனததபப�த, 

ந�கனததபட அங்கம�ங்கம ஓட ஆ"மப�க��ற�ர�ள. .இத எனன ஓடடம எனற எணணல�ம, ஆன�ல 

க��ஞ்ச பந"தத�ல அகனவரன உகட�ளும உலரநத வ�டடபத, அத பப�த�த�? ஆல�ஸ, எல� மற்றம 

பல பறகவ இனங்�ள அங்கம�ங்கம ஓடதத�ரயும ��டச�கய �ற்பகன கசயயுங்�ள. இத�ல ய�ர கவற்ற� 

கபற்ற�ர எனற எபபட அற�வ�க�? எலபல�ரம கவனறவர�ள, அகனவரககம பரச க��டக� 

பவணடம எனற Dodo பறகவ தீரபபள)க��றத. �ணணீரல மூழ�� நீநத�ய ந��ழவ�ற்கபப�ன இபபடபபடட 

பநதயமும, அதன கவற்ற�ய�ளக"த பதரநகதடககம வ�தமும, பரச வழங்கதலுமத�ன கப�ரததம�ன 

முடவ�� இரககம அலலவ�?

இனகன�ர இடதத�ல ம�� உயரநத ம"தத�ன உசச�வக" ஆல�ஸ�ன �ழுதத நீணடவ�ட, அங்க கூட 

�டட இரககம பற�, ஆல�கஸப ப�ரதத த�ன இடட முடகட�களத த�னன வநத�ரககம ப�மப எனற 

ந�கனததக க��ணட �தத��றத. த�ன ப�மப அலல எனற ஆல�ஸ கச�லல, அகத பற� நமப மறக�, 

க��ஞ்சம நக�சசகவபய�ட கூடய இநத உக"ய�டல "கசனற வ�ட" எனற பற� �டபபடன 

கூறவதடன "Alice's Adventures Under Ground"ல முட��றத. இபத ந��ழகவ "Alice's Adventures in Wonderland"ல

"A likely story indeed!" said the Pigeon, in a tone of the deepest contempt. "I've seen a good many little girls in my time, but 

never one with such a neck as that! No, no! You're a serpent; and there's no use denying it. I suppose you'll be telling me 

next that you never tasted an egg!"

"I have tasted eggs, certainly," said Alice, who was a very truthful child; "but little girls eat eggs quite as much as serpents do, 

you know."

"I don't believe it," said the Pigeon; "but if they do, why then they're a kind of serpent: that's all I can say."

This was such a new idea to Alice, that she was quite silent for a minute or two, which gave the Pigeon the opportunity of 

adding "You're looking for eggs, I know that well enough; and what does it matter to me whether you're a little girl or a 

serpent?"

எனற இனனும வ�ரவ�� எழுத��ற�ர �ப"�ல. ச�றம��ள முடகட ச�பப�டட�ல, அவர�ளும ஒர 

வ�ததத�ல ப�மபத�ன எனறம, நீ முடகடகயத பதட��ற�ய, எனபவ நீ ப�மப�� இரநத�ல எனன 

கபணண�� இரநத�ல எனன எனற பற� பபசம இறத� இர பதத��ள)ல, நக�சசகவபய�ட, 

தரக�தகதயும (பற�வ�ன ப�ரகவய�ல அதன வ�தம ம��வம சரய�னதத�ன இலகலய�?) �ப"�ல 

இகணபபத இநத ந��ழகவ இனகன�ர தளதத�ற்க க��ணட கசல��றத.

"Alice's Adventures in Wonderland" நூல�ல "Pig and Pepper" "A Mad Tea Party" எனற இர பத அதத�ய�யங்�ள 

எழுதபபடடளளன. ம�ள��ய அத��ம�� உபபய���ககம, ப�தத�"ங்�களத தக�� எற�யும சகமயல��ர, 

கழநகதகயத த�ல�டடம சீம�டட, ப�னப பனற�ககடடய�� ம�றம அநதக கழநகத, என வ�ச�தத�"ப 

ப�தத�"ங்�ள உல� வரம "Pig and Pepper" அதத�ய�யதத�ல, ��த வ�யளவ நீளுமளவ�ற்க 



இள)ததகக��ணடரககம Cheshire பூகன கமதகமதவ��, வ�ல�ல�ரநத மகறய ஆ"மப�தத இறத�ய�ல 

அதன பனனக� மகறயுமபப�த, முற்ற�லும ��ண�மல பப�வத மற்ற அகனதத 

ப�தத�"ங்�ள)டம�ரநதம/ ந��ழவ�ள)டம�ரநதம தன)தத ந�ற்��றத. மகறவத ஒப"யடய�� ந��ழ�மல, 

வ�ல�ல�ரநத மகறய ஆ"மப�பபத மடடபமகூட ஒர வ�தத�ய�ச ந��ழவ�� இரநத�ரககம, ஆன�ல 

அதன இறத�ய�ல, ""...and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone." எனற �ப"�ல 

முடககமபப�த மனத�ல பத�னறம படமம ("பனனக�" எனபகதத தன) ��டச� ப�மபம�� �ற்பகன 

கசயய முயலவத) ) மனகதக ��ளரததககூடயத.

அநதப பூகனகய ஏன 'Cheshire' பூகன எனற �ப"�ல கற�பப�டட கச�லல பவணடம? அத எநத வக�/ 

இடம ச�ரநத பூகனய��வம இரநத�ரக�ல�ம, எதவ�� இரநத�லும, க��ஞ்சம க��ஞ்சம�� 

மகறயதத�பன பப���றத? Cheshire எனற இடதத�ல வ�ழும பூகன�ள)ன ச�ரபகப பற்ற� இங்��ல�நத�ல 

முனபப ஓ"ளவகக பழக�தத�ல இரநத வழக��ற�ள)ன அடபபகடய�ல 'Cheshire' எனபதற்க அழுததம 

க��டக��ற�ர �ப"�ல. இநதப பததகத �ப"�ல உரவ�க�வ�லகல எனற�லும, இநத நூல�ல அகத 

உபபய���தத வ�தபம "Cheshire" பூகனய�ன ச�ரபபடன ஒபபன் ஒப்பீட கசயயும "Grin like a Cheshire cat" பப�னற 

கச�ற்கற�டர�ள கபரமளவகக உபபய��தத�ல வ"க ��"ணம�� இரநதத.



(க��ஞ்சம க��ஞ்சம�� மகறயும பூகன)

��லம பற்ற�ய உக"ய�டல, அகத பவ�ம�� பப��ச கசயவத அலலத ந�றததவத, அபபடச கசயவத�ல 

உளள நகடமுகறச சங்�டங்�ள இவற்கறப பற்ற�ய உக"ய�டல�களக க��ணட "A Mad Tea Party" 

அதத�ய�யம, தகலபபகக ஏற்ற�ரபப�ல, வ�ரதகத வ�களய�டட, பத�ர�ள, பத�"�ன தரக�ங்�ள 

இவற்ற�ன ப�தத ந�கலய�ல இயங்கம ந��ழவ�களக க��ணடரநத�லும, அத�லும ஒர ஒழுங்க�த 

தக� கவததகக��ள��றத, அலலத வ�ச�கன அத�ல ஒரஒழுங்க�த பதடசகசய��றத.

�கதகச�லலல�ல �ப"�ல கசயயும தரக�ரீத�ய�ன பத�ர/ வ�ரதகத வ�களய�டகடப ப�ரக�ல�ம-

The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he SAID was, `Why is a raven like a writing-desk?'

`Come, we shall have some fun now!' thought Alice. `I'm glad they've begun asking riddles.-I believe I can guess that,' she 

added aloud.

`Do you mean that you think you can find out the answer to it?' said the March Hare.

`Exactly so,' said Alice.

`Then you should say what you mean,' the March Hare went on.

`I do,' Alice hastily replied; `at least-at least I mean what I say-that's the same thing, you know.'

`Not the same thing a bit!' said the Hatter. `You might just as well say that "I see what I eat" is the same thing as "I eat 

what I see"!'

`You might just as well say,' added the March Hare, `that "I like what I get" is the same thing as "I get what I like"!'

`You might just as well say,' added the Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, `that "I breathe when I sleep" is 

the same thing as "I sleep when I breathe"!'

ஆல�ஸ ச�த�"ணம�� ஒனகறச கச�லலபபப�� அகத ப�டததக க��ணட அவக" March Hare/ Hatter 



இரவரம வ�ரதகத வ�களய�டடல படதத� எடபபத�ல (அவர�களப கப�ரததவக" ந�ய�யம�ன 

ப�ளவ��ள)ல, ஆல�ஸ�ன ப�ரகவய�ல வ�தணட�வ�ததத�ல!!) ��ணல�ம.

�கதகச�லலல�ன ந��ழவ�ள, பத�ர/ தரக� வ�களய�டட�ள, இவற்ற�ல அவர கசயயும 

கசமகமபபடதததபல�ட, எழுதத�ளன�� தன உக"நகடகயயும கசபபன)டவகத, த�ன �ணட 

�னகவக கற�தத தன சப��தரய�டம கச�லல�வ�டட பதநீர அரநத ஆல�ஸ கசலல, அபபப�த அவர 

சப��தர ��ணம ப�ற்�னகவ வ�வரககம இர நூல�ள)ன இறத�ப பகத� உணரதத��றத.

முதல�ல "Alice's Adventures Under Ground"

But her sister sat there some while longer, watching the setting sun, and thinking of little Alice and her Adventures, till she too 

began dreaming after a fashion, and this was her dream:

She saw an ancient city, and a quiet river winding near it along the plain, and up the stream went slowly gliding a boat with 

a merry party of children on board-she could hear their voices and laughter like music over the water-and among them was 

another little Alice, who sat listening with bright eager eyes to a tale that was being told, and she listened for the words of the 

tale, and lo! it was the dream of her own little sister. So the boat wound slowly along, beneath the bright summer-day, with its 

merry crew and its music of voices and laughter, till it passed round one of the many turnings of the stream, and she saw it 

no more.

Then she thought, (in a dream within the dream, as it were,) how this same little Alice would, in the after-time, be herself a 

grown woman: and how she would keep, through her riper years, the simple and loving heart of her childhood; and how she 

would gather around her other little children, and make their eyes bright and eager with many a wonderful tale, perhaps even 

with these very adventures of the little Alice of long-ago: and how she would feel with all their simple sorrows, and find a 

pleasure in all their simple joys, remembering her own child-life, and the happy summer days.

 இபபப�த "Alice's Adventures in Wonderland"

But her sister sat still just as she left her, leaning her head on her hand, watching the setting sun, and thinking of little Alice 

and all her wonderful Adventures, till she too began dreaming after a fashion, and this was her dream:-

First, she dreamed of little Alice herself, and once again the tiny hands were clasped upon her knee, and the bright eager eyes 

were looking up into hers-she could hear the very tones of her voice, and see that queer little toss of her head to keep back 

the wandering hair that WOULD always get into her eyes-and still as she listened, or seemed to listen, the whole place around 

her became alive the strange creatures of her little sister's dream.

The long grass rustled at her feet as the White Rabbit hurried by-the frightened Mouse splashed his way through the 

neighbouring pool-she could hear the rattle of the teacups as the March Hare and his friends shared their never-ending meal, 

and the shrill voice of the Queen ordering off her unfortunate guests to execution-once more the pig-baby was sneezing on the 

Duchess's knee, while plates and dishes crashed around it-once more the shriek of the Gryphon, the squeaking of the Lizard's 

slate-pencil, and the choking of the suppressed guinea-pigs, filled the air, mixed up with the distant sobs of the miserable Mock 

Turtle.

So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she had but to open them again, 

and all would change to dull reality-the grass would be only rustling in the wind, and the pool rippling to the waving of the 

reeds-the rattling teacups would change to tinkling sheep- bells, and the Queen's shrill cries to the voice of the shepherd boy-



and the sneeze of the baby, the shriek of the Gryphon, and all thy other queer noises, would change (she knew) to the 

confused clamour of the busy farm-yard-while the lowing of the cattle in the distance would take the place of the Mock Turtle's 

heavy sobs.

Lastly, she pictured to herself how this same little sister of hers would, in the after-time, be herself a grown woman; and how 

she would keep, through all her riper years, the simple and loving heart of her childhood: and how she would gather about her 

other little children, and make THEIR eyes bright and eager with many a strange tale, perhaps even with the dream of 

Wonderland of long ago: and how she would feel with all their simple sorrows, and find a pleasure in all their simple joys, 

remembering her own child-life, and the happy summer days.

how she would feel with all their simple sorrows, and find a pleasure in all their simple joys, remembering her own child-life, 

and the happy summer days.

 ந��ழ��லதத�ல எத�ர��லம கற�தத ப�ற்�னவ, �னவ�ல ��ணம எத�ர��லதத�ல, �டநத ��லம 

(அத�வத ந�வல�ன ந��ழ��லம) பற்ற�ய ந�கனவ�ள /ஏக�ம (how she would feel with all their simple sorrows, 

and find a pleasure in all their simple joys, remembering her own child-life, and the happy summer days. எனற பகத� 

இ"ணட நூல�ள)லும ம�றவ�லகல), இநதப பதத��ள கச�லலும கசயத�ய�ன ப�"த�ன அமசம 

கப�தவ�னத, அகதச கச�லலும வ�ததத�லத�ன வ�தத�ய�சம உளளத. "Alice's Adventures Under Ground"ன 

இறத�ப பகத� 'ஏக�ம' எனற உணரவ�ல மடடம ந�னற வ�ட��றத.

"Alice's Adventures in Wonderland" ன இறத�ப பகத�ய�ல, கம�தத ந�வல கற�தத capsuleஐ- சமபவங்�ள 

அகனதகதயும ஆ"மப�ககம முயல முதல, அழும கழநகத, பப�ல� ஆகம- பவ�பவ�ம�� மகறயும 

��டச�த தணட�ள�� வ�வரககம அபத பந"தத�ல, அநத ப�ற்�னவ�ன ��டச� ப�மபங்�ளுக��ன ந�1 

வ�ழகக� வ�ளக�ங்�களயும தரவத (...the grass would be only rustling in the wind, and the pool rippling to the 

waving of the reeds-the rattling teacups would change to tinkling sheep- bells...), �னவம நனவம முயங்கம, 

எலகல�ள எதகவனற எள)த�ல �ணடற�ய முடய�த ம�யகவள)கய உரவ�க��, வ�ச�ன)ன பலன�கள 

��ளரதத��றத.

ஆல�ஸ இநத எலகல�களப ப�ரததற�ய முடய�தவள��, தன �னவ�ன ச��ச ந��ழவ�ள)ல முற்ற�லும 

தயக��ற�ர. ஆல�ஸ�ன சப��தர

"So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she had but to open them again, 

and all would change to dull reality

எனற அநத எலகல�கள உணரநத�ரநத�லும "dull reality"ஐ கற�பப�டவத கமயமகமய�ன 

பப�த�கமகயயும, அதன கவற்ற�டங்�கள ந�"பபம ம�ற்ற-கமயமகமய�ன ஆற்றகலயும, எபபப�தம 

தனப�ல மன)தர�கள ஈரததக க��ணடரககம அநத ஆற்றல�ன வசீ�"தகதயும உணரதத��றத.

"dull reality"ஐ ச�ற�த பந"பமனும மறக�ச கசயயும, அத�சய ந��ழவ�ள, வ�ரதகத/ கம�ழ� வ�களய�டட, 

பத�ர�ள இவற்ற�ன �சச�தம�ன ஒதத�கசபவ�ட இரபபத�பலபய, அகனவரககம பதகவபபடம "The 

Rectory Umbrella"வ�ல ப�ல�டம தரவத�பலபய கவறம ச�ற�ர இலக��யம�� மடடம ப�ரக�பபட�மல, 

அகனவக"யும (அனற�ட வ�ழவ�ன அலுபகபத தன தங்க�ய�ன �னவ�ல மறககம ஆல�ஸ�ன 

சப��தர முதல உத�"ணம) ஆல�ஸ�ன ச��சங்�ள இனறம ஈரக��னறன.

ப�னகற�பப:



1. 1865-1866 "Alice's Adventures in Wonderland" முதல/ இ"ணட�வத பத�பப வநத ப�றகம 1897 வக", ப�"த�ய�ல 

அவர ம�ற்றங்�ள கசயத வநதத�� கதர��றத. கபரமப�லும punctuation, எழுததப ப�கழ�களக 

�களவத என இகவ இரநத�ரக��னறன என ஆயவ�ளர�ள கூற��னறனர. எத எபபடபய�, தன 

பகடபகபச கசபபன)டவத�ல �ப"�லுகக இரநத தீ"�க ��தகல இத கற�க��றத.

2. "Alice's Adventures Under Ground" ப�"த�கக, த�பன ஓவ�யம வக"நத �ப"�ல, "Alice's Adventures in Wonderland"க 

Tenniel எனற ஓவ�யக" வக"யச கசய��ற�ர. Tenniel ஓவ�யங்�ள வக"நத க��டக��ற�ர. முதல 

பத�பபகக ப�"த��ள அசச��� வ�டடன. இநத ந�கலய�ல Tenniel த�ன வக"நதத�ல முழு த�ரபத� இலகல 

எனற கச�லல, �ப"�ல அநதப ப�"த��கள "தத கசய��ற�ர. ப�னனர Tenniel கக த�ரபத� தரம வக�ய�ல 

ஓவ�யங்�ள வக"யபபடடப�ன மீணடம அசச�டபபட��னறன. Tennielன பூ"ணததவதத�ற்��ன அரபபண�பப 

இத�ல ஒரபக�கமனற�ல .நூல�ன எழுதத�ளன�ன/ கசலவ கசயத பத�பகப அசச�டம தனகக ஓவ�யரன 

ஓவ�யங்�ள த�ரபத� அள)தத�லும, ஓவ�யர த�ரபத� அகடயவ�லகல எனபதற்���, பணம இழநத�லும 

சர எனற ஒர பத�பகபபய "தத கசயத �ப"�ல�ன அரபபண�பப இனகன�ர பக�ம. இகதக 

ப�ளவ�பபடமபப�த, அவர 1897 வக" ப�"த�ய�ல ம�ற்றம கசயத வநத�ர எனற கசயத� 

வ�யபபள)பபத�லகல.

ஆல�ஸ தன �ணணீரல நீநதம ந��ழகவச சடடம இர ஓவ�யங்�ள �ீபழ த"பபடடளளன. இத�லும 

�ப"�ல வக"நத ஓவ�யதத�ற்கம, Tenniel வக"நததற்கம வ�தத�ய�சம உளளத.

(Alice's Adventures Under Groundல �ப"�ல வக"நத ஓவ�யம.)



(Alice's Adventures in Wonderlandல Tenniel வக"நத ஓவ�யம.)

3. 1897 வநத - �ப"�ல கசயத இறத� ம�ற்றங்�ள உளள பத�பகப ஆத�"ம��க க��ணட 'Hugh Haughton' 

பத�பப�தத "Penguin" பத�பப�ல�ரநத (இநத நூல�ல "Alice's Adventures in Wonderland" /"Alice's Adventures Under 

Ground"/"Through the Looking-Glass" மூனறம உளளன.), இநதக �டடக"ய�ல க��டக�பபடடளள 

உக"ய�டல�ள/ ந��ழவ�ள)ன வரணகன�ள எடக�பபடடளளன .



கணணககத கதரய
த க&ம- ஒர ந
வல�ன &கச�ய வ&ல
ற

அணகமய�ல The New York Times தளதத�ல 1�னதன ம�ஹ்லர (Jonathan Mahler) எழுத�ய�ரநத, "The Invisible 

Hand Behind Harper Lee's 'To Kill a Mockingbird'" எனற �டடக"ய�ன தம�ழ�க�ம.

அபபப�த 31 வயத���ய�ரநத ஹ�ரபர லீ, 1967ஆம ஆணடன பவன)ற்பரவதத�ல "Go Set a Watchman" 

எனற ந�வல�ன க�பப�"த�கயத தன ஏ1ணடடம அள)தத�ர. அகனவ"�லும கநல எனற அகழக�பபடட 

ஹ�ரபர லீகக ந�வல எழுத பவணடம எனற கபரவ�ரபபம இரநதத. அவ"த க�பப�"த� 

பத�பப�ங்�ளுகக அனுபபபபடடத. அவற்ற�ல ஒனறத�ன இபபப�த ��ல�வத�ய���வ�டட ப1. ப�. 

ல�பப�ன��ட �மகபன). இறத�ய�ல அதபவ ந�வல�ன க�பப�"த�கய வ�ங்��க க��ணடத.

அநத ந�வல, ல�பப�ன��ட ந�றவனதத�ல கத"ச� கவ�ன பஹ�பஹ�ஃப பட�ர எனற கபணண�ன க� 

பசரநதத. பட பஹ�பஹ�ஃப எனற கத�ழ�ல வடடதத�ல அற�யபபடடரநத அவர உரவதத�ல 

ச�ற�யவ"��, ஒலல�ய�னவ"�� இரநத�ர. ஐமபத�ள)ன இறத��ள)ல இரநத, நீணட அனுபவம க��ணட 

எடடடர அவர. படததவடன ந�வல அவரககப ப�டததப பப�னத. "ஒவ்கவ�ர வரய�லும உணகமய�ன 

எழுதத�ளரன கப�ற� தடடயத," எனற அவர ப�னனர ல�பப�ன��ட ந�றவன வ"ல�ற்கற எழுதமபப�த 

ந�கனவகூரநத�ர.

ஆன�ல அநதக க�பப�"த� பஹ�பஹ�ஃப�ன ப�ரகவய�ல, எநத வக�ய�லும பத�பப�க�ததக�த�� 

இரக�வ�லகல. "முழுகமய��க �டடகமக�பபடட ந�வல எனபகதவ�ட ஒரச�ல ந��ழவ�ள)ன 

கத�ட"��" மடடபம அத இரநதத எனற அவர ப�னனர வ�வரதத�ர. அடதத இர ஆணட�ள)ல அவர 

லீகய ஒனற ம�ற்ற� இனகன�னற என பல வக"வ வடவங்�ள எழுதச கசயத ப�னனப" அத முழுகம 

கபற்ற இறத� வடகவ அகடநதத. அபபப�த அதன தகலபப, "To Kill a Mockingbird.", எனற ம�ற்றபபடடத.

இபபப�த, இநத வ�"ம, "Go Set a Watchman" பத�பப�க�பபட��றத. இதனமூலம, ம�ஸடரபன் ஒப்பீஸ எனற 

பல"�லும மத�க�பபடம ஒர நூல�ன முன ப�ன வடவங்�களக ��ணம அபூரவ வ�யபப 

��கடதத�ரக��றத. இதன ப�"த�ன ப�தத�"ங்�ள ஒனற�� இரக�ல�ம. ஆன�ல வடவதத�லும 

கத�ன)ய�லும ம�க��ங்பபரட ந�வல�ல�ரநத வ�டசபமன ந�வல முற்ற�லும ம�றபடட நூல. இநத 

ந�வல�ல, அலப�ம�வ�ல பமப��மப�ல வ�ழும, �ற்றகக��ளளத தடககம கழநகதயலல ஸ�வட. 

ம�ற��, பமப��மப�ல�ரநத ந�யூ ய�ரக கசனற வச�ககம இளம கபண அவள. அவளத தநகத, 

அடட�ஸ ஃப�ஞ்ச எனற ம�தத�ன மன)தன, இத�ல ஒர இனகவற�யன.

ம��கககறவ��பவ ��பப� எடட கசயயபபடடளள வடவ�ல "வ�டசபமன" இபபப�த பத�பப�க�பபட��றத. 

இத தவ�ரக� முடய�த ஒர ப�ளவ�கக நமகம இடடச கசல��றத. இகத "ம�க��ங்பபரட" ந�வல�� 

ஹ�ரபர லீ ம�ற்றமபப�த, ப�றர �ணணககத கதரய�மல அவகள வழ�நடதத�ய �"ம ய�ரகடயத? 

அகதவ�ட முக��யம�ன ப�ளவ� இத- தன தநகதய�ன இனகவற�ப ப�ரகவகயக �ணட �சநதபப�ன 

ஒர இளமகபணண�ன ஏம�ற்றதகத வ�வரககம இரணகம ந�கறநத ஒர �கத, அறததண�சசலும 

ம�னுட பநயமும க��ணட மீடச�க�கதய�� ம�ற�யத�ல பஹ�பஹ�ஃப�ன பங்க எனன? இகதப 

பபசவத�ன�ல, இனகன�ர ப�ளவ�. ஐமபதககம பமற்படட ஆணட�ளுககப ப�னனர, "ம�க��ங்பபரட"டன 

முதலவடகவப பத�பப�பபத எனற முடவ கற�தத அவ"த உணரவ�ள எனனவ�� இரநத�ரககம?

பத�பப�ததகற ச�ரநத �ரணப"மபக"க �கத�ள பலவற்ற�ல எழுதத�ளர�ள மீத தங்�ள �ரதகதத 

த�ண�தத, ப�டவ�தததககப பபரபப�ன எடடடர�ள ஏ"�ளம உணட. ச�ரலஸ ஸகரபனர'ஸ சனஸச�ல 



நீணட��லம எடடபட�ரயல கட"கட"�� இரநத ம�கஸகவல கபர��னஸ, எரனஸட கஹம�ங்பவய�டம, 

"அடக�� வ�ச�," எனற கச�னனவர. த�மஸ வலஃபப�ன முதல ந�வல, "Look Homeward, Angel,", அத�ல 90,000 

கச�ற்�களக �ததரததவர அவர. ப"மணட ��ரவரன �கத�ள)ன பல பதத��கள முழுத��பவ த�ரதத� 

எழுத�யவர ��ரடன ல�ஷ், ப�னனர அகதப பற்ற� தன நணபர�ள)டம கபரகமய��வம பபச�ய�ரக��ற�ர.

1974ஆம ஆணட, தன 75ஆம வயத�ல மகறநத பஹ�பஹ�ஃப இவர�களப பப�லலல, முற்ற�லும 

பவகற�ர வ�ரபப. "ஏபத� ஒர த�யகம உணரவ�ல ந�ன பன் ஒப்பீடக�பபடடரக��பறன. அதன�ல ந�ன 

பநச�பபவர�ள, ம��வம உயரவ�ய மத�பபவர�ள, இவர�ள)ன ப�கதகய எள)த�க�பவ எபபப�தம 

வ�ரமப�ய�ரக��பறன," எனற அவர 1969ஆம ஆணட எடவரட பரல�ங்ப�முகக ஒர �டததத�ல 

எழுத��ற�ர. அபபப�த ல�பப�ன��டடன பத�ய எகச�கயூடடவ் எடடட"�� இகணநத�ரநதவர எடவரட.

"அவர ம�� �வனம�� வ�ச�க�ககூடயவர, உறத�ய�னவர, ஆன�ல எனகன ஒரபப�தம 

�டட�யபபடதத�யத�லகல," எனற அணகமய�ல ந�ப��லஸ கடலப�னப�� ஒர பநரமு�தத�ல 

கூற�யுளள�ர. அபபப�த இளம எழுதத�ள"�� இரநத அவர, 1960 �ள)ன ப�ற்பகத�ய�ல பஹ�பஹ�ஃபடன 

இகணநத கசயலபடடரக��ற�ர.

ஆன�ல, கத�டரநத பக�ப�டததக க��ணடரநத, ஆழம�ன, �"�"பப�ன க"ல க��ணட பஹ�பஹ�ஃப, 

ப�"த� எனற வநத�ல ப�டவ�தக��"ர, தன �ரதகதத தீவ�"ம�� வல�யுறததம எடடடர எனறத�ன 

அகனவரம கச�ல��ற�ர�ள. கடலப�னப��வ�ன "Grasse 3/23/66," எனற இ"ணட�ம ந�வகல அவர ஐநூற 

பக�ங்�ள)ல�ரநத இரநூற்றககம ககறவ�னத��க �ததரதத�ர- அவர அபபடச கசயதகத இனறம 

கடலப�னப�� நனற�யுடனத�ன ந�கனவகூர��ற�ர.

"ட ��ல எ ம�க��ங்பபரட," மற்றம ஹ�ரபர லீ மீத பஹ�பஹ�ஃபப�ன த�க�தகதப கப�ரததவக", 

இரவரம ம�� கநரங்��ப பண�ய�ற்ற�ன�ர�ள எனறம இரவரககம�கடபய கநரங்��ய நடப�ரநதத 

எனறம �ரத இடம�ரக��றத.

ல�பப�ன��ட'ஸ அலுவல�தத�ல பஹ�பஹ�ஃபகபச சநத�பபதற்க ஆற�ணட ��லம முனனர, மனநலம 

ப�த�க�பபடடரநத தனத த�கய இழநத�ரநத�ர ஹ�ரபர லீ ("ம�க��ங்பபரட பத�பப�க�பபடட 

இ"ணட�ணட�ளுககபப�ன அவ"த தநகத மகறநத�ர. வழக�ற�்ஞை"�� இரநத அவரத�ன அடட�ஸ 

ப�தத�"தத�ன முனம�த�ரய�� இரநதவர).

பத�க�பபட�த எழுதத�ளர�ள பலக"யும பப�லபவ ஹ�ரபர லீ தன ஆற்றல�ள கற�தத சநபத�ங்�ள 

க��ணடவ"�� இரநத�ர. "வ�டசபமன" ந�வல "ம�க��ங்பபரட"ட�� வளரநதத கற�தத இவ்வ�ணட 

கவள)ய�டட அற�கக�ய�ல அவர, "ந�ன முதலமுகற எழுதபவள�� இரநபதன, எனபவ கச�னனகதச 

கசயபதன," எனற கற�பப�ட��ற�ர.

ல�பப�ன��ட ந�றவன வ"ல�ற கற�தத எழுதமபப�த பஹ�பஹ�ஃப இகதப பற்ற� இனனும வ�வ"ம��ச 

ச�ததரக��ற�ர. "முதல�ல ஓரர முகற பத�லவ�யகடநத முயற்ச��ளுககபப�ன, �கதபபப�கக, 

ப�தத�"ங்�ளுகக இகடய�ல�ன உறவ, எங்க அழுததம க��டக� பவணடம எனபத அகனததம த�ரதத� 

எழுதம ஒவ்கவ�ர முகறயும இனனும கதள)வ�ய�ற்ற- �கத வலுவ�கமபப�த ச�ல ச�ற ம�ற்றங்�ள 

ந��ழநதன, �கத கற�தத அவ"த ப�ரகவயும இனனும வலுவ�னத�� ம�ற�யத- ந�வல�ன 

உணகமய�ன மத�பப எனன எனபத கதள)வ��ப பலபபடடத," என��ற�ர அவர (1978ஆம ஆணட 

ல�பப�ன��ட ஹ�ரபபர அணட ப"� ந�றவனதத�ல வ�ங்�பபடடத. அதபவ ப�னனர ஹ�ரபபர ��ல�னஸ 

ஆனத, இவர�ளத�ன "வ�டசபமன" ந�வகலப பத�பப�க��னறனர).



எழுதத�ளரககம எடடடரககம இகடபய ஒர இயலப�ன, வ�டடக க��டககம பரதல இரநதத 

பப�ல�ரக��றத. "என பரநதக"கய அவர ஏற்றகக��ளள மறததபப�த அகதப பபச�த தீரதபத�ம, ச�ல 

சமயம மண�க�ணக���ப பபச பவணடய�ரநதத. ச�ல சமயம அவர என எணணங்�கள ஏற்றக 

க��ணட�ர, ச�ல சமயம ந�ன அவர கச�லவகத ஒபபக க��ணபடன, ச�ல சமயம எங்�ள வ�வ�தம 

முற்ற�லும பத�ய ஒர ப�"பதசததககச கசலலும த�றபகப அள)ததத," எனற ப�னனர எழுத�ன�ர 

பஹ�பஹ�ஃப.

பரகல�ன பகத�ய�ல ப"�ஸகபகட ப�ரக அரப�, பல தகலமுகறய�னரம ஒனற�ய வ�ழநத கபவக�ர 

கடமபதத�ல வளரநதவர பஹ�பஹ�ஃப. அவர படதததம பரகல�ன ப�க"ஞ்ச எனற கபவக�ர 

பளள)ய�லத�ன. இபபடபபடட ஒர வளரபப முற்பப�ககததனகம க��ணட ச�ல வ�ழும�யங்�ள 

இரபபகத உணரதத��றத. ஆன�ல, ஹ�ரபர லீ "ம�க��ங்பபரட" ந�வகலத த�ரதத� எழுத உதவமபப�த 

அவ"த மனந�கல எவ்வ�ற இரநதத எனபதற்��ன ம��த கதள)வ�ன த�றபப, அபபப�த அவப" 

எழுத�கக��ணடரநத பதத�தத�ல இரக��றத. பஹ�பஹ�ஃப இரபத�ம நூற்ற�ணடன தவக�தத�ல 

ந�யூய�ரக��ல வ�ழநத சமூ� ஆரவலரம ம�னுட பநயம ம�க�வரம�ன 1�ன லவ்1�ய எல�யடடன 

வ�ழகக�க�கதகய அபபப�த எழுத�க க��ணடரநத�ர. அவர தன வ�ழகவ அநந�ரன ஏகழ�ளுகக 

உதவ அரபபண�ததக க��ணடவர. அநத நூல, "A Ministry to Man," "ம�க��ங்பபரட" வரவதற்க ஓ"�ணட 

முன, 1959ஆம ஆணட பத�பப�க�பபடடத.

"வ�டசபமன" ந�வகல, "இனவ�த கவறபகப உம�ழும ப�தத�"ங்�ள ந�கறநத, மனகதத தவளச 

கசயயும �கத," எனற ந�யூ ய�ரக கடமஸ�ன ப�"த�ன நூல வ�மரச�ர ம�ச�ப�� �கட�ன) வ�வரக��ற�ர. 

இகத சவ�"ச�யம�ன �கதபய�டடம க��ணட மீடச�க�கதய�� ம�ற்றம வக�ய�ல ஹ�ரபர லீகக 

வழ���டடமபப�த பஹ�பஹ�ஃப தனனளவ�ல ஒர இலக��யப பயணதகத ந�கறவ கசய��ற�ர. இநதப 

பயணதத�ன கமயம லீய�ன பயணததடன இகணததனகம க��ணடத. அவர 1�ன லவ்1�ய 

எல�யடடன சரகதகய எழுத�க க��ணடரநத�"லலவ�, அநத எல�யட, எல�1� ப�ரஷ் லவ்1�ய�ன 

சநதத�கயச பசரநதவர. எல�1� ப�ரஷ் லவ்1�ய, அடகமமுகறகய ஒழ�க�ப பப�"�டய ��ரததவ 

மதபப�த�ர. அடகம அகமபபகக ஆத"வ�ன ஒர கமபல அவக" 1837ஆம ஆணட க��கல 

கசயத�ரநதத.

பஹ�பஹ�ஃப இரமுகற மணம பரநத க��ணடவர. அவ"த முதல�ம த�ரமணம 1929ஆம ஆணட 

வ�வ��"தத�ல முடநதத. அதனப�ன, 1931ஆம ஆணட அவர ல�ட"ர ஏ1ணட ஆரதர பட�ரகய 

மணமுடதத�ர. அவரகக ஒர ம�னும ம�ளும ப�றநதனர.

1942ஆம ஆணட ல�பப�ன��டடல பவகலககச பசரநத அவர, ப�னன�ள)ல அதன சீன)யர கவஸ 

ப�"ச�கடணட பதவ�கய அகடநத�ர. அநத ந�ட�ள)ல எநத ஒர கபரய பத�பப�தத�லும உயரந�கல 

எடடபட�ரயல பதவ�ய�ல கபண�களப ப�ரபபத அபூரவம��பவ இரநதத. ஆன�ல பஹ�பஹ�ஃப தன 

பதவ�ய�ல ப�"சச�கனய�லல�மல பண�ய�ற்ற�யத��பவ கதர��றத. "அவர அத���"ம கசயயககூடயவர. 

பழுபப ந�றச ச�க�. தனகக எத பவணடம பவணட�ம எனபத�ல கதள)வ�� இரநத�ர. ஒள)வ 

மகறவ�னற� பபசககூடயவர", எனற பரல�ங்ப�ம சமீபதத�ல கூற�ய�ரக��ற�ர. "Grasse 3/23/66" ந�வல�ன 

முதல வக"வ வடவம கற�தத ஒர மத�ய உணவச சநத�பப�னபப�த அவர கூற�யகத கடலப�னப�� 

ந�கனவ�ல கவதத�ரக��ற�ர. ""ந�ப��ல�ஸ, இத க��ரஸப�டடங்��� இரக��றத," எனற அவர 

கச�னன�ர. ந�ன எலல�ம கதரநதத பப�ல தகலய�டடபனன, ஆன�ல அவர எனன கச�லல 

வர��ற�ர எனற ஒனறம பரயவ�லகல. அவர தன இ"ணட�ம ம�ரடன) கடதத முடததப�ன ந�ன என 



வீடடகக ஓடடம ப�டதத, அநத வ�ரதகதய�ன அரதததகத எடததப ப�ரதபதன," என��ற�ர அவர.

அபபப�தத�ன அநத ந�றவனதத�ல இகணநத�ரநத பரல�ங்ப�முகக எழுத�ய, தடடசச கசயயபபடட 

ஆறக" பக� �டததத�ல தனத ஆளுகம, மற்றம 1969ஆம ஆணடவ�க��ல இரநத பத�பபல�ச சூழல 

கற�தத ஒர ச�தத�"தகத அவர அள)க��ற�ர. கவவ்பவற இடங்�ள)ல தனகனபய ஏளனம கசயத 

க��ளவத��வம, வமப பபசவத��வம, பவடகக�ய��வம ஆண�தத"ம��வம உளள இநதக �டதம 

மீணடம மீணடம ந�றவனதத�ன மத அரநதம �ல�ச�"தகதக கற�பப�ட��றத.

"மத உடக��ணடப�ன அவர சமந�கலய�ல இரபபத �டனம, உடக��ணடதன கபரஞ்சகமயும 

அத��மத�ன," எனற தனனுடன பண�பரயும ஒரவர பற்ற� பஹ�பஹ�ஃப எழுத�ன�ர. பவகற�ரவக", 

"அவர இநத மணண�ன உபப," எனற கூற�வ�டட, "கபண எனற வக�ய�ல தன)பபடட முகறய�ல எனகக 

ம�ளக, ம�ள��ய, பூணட, கவங்��யம, கவன எனற பவற சகவ�பள உணவ�ல ப�டததம�னகவ. 

ஆன�ல அவரம எனககப ப�டததம�னவரத�ன" எனற எழுத��ற�ர.

ஹ�ரபர லீயுடன இரநத உறகவப ப�ரதத�ல, பஹ�பஹ�ஃப பத�பப�ச�ரய வழ���டடதலுகக அபப�லும 

உதவ�ன�ர எனபத கதள)வ. "Mockingbird: A Portrait of Harper Lee," எனற பதத�தத�ல ச�ரலஸ க1 ஷீலடஸ 

ஒர கள)ரக��ல இ"வபகப�ழுத�ல நடநதகத எழுத��ற�ர. தன க�பப�"த�கய 1னனல வழ�பய 

கவள)ய�ல பன)ய�ல தக�� வீச�வ�டட லீ பஹ�பஹ�ஃகப அழுதக��ணபட அகழக��ற�ர. " உடபன 

கவள)பய பப�ய எழுத� கவதத�ரநத பக�ங்�கள எடததக க��ணட வரமபட பட அவரடம 

கச�னன�ர," எனற பத�வ கசய��ற�ர ஷீலடஸ.

"ம�க��ங்பபரட"டககப ப�னனரம அதன ஆச�ரயரம பத�பப�ச�ரயரம கநரக�ம��பவ இரநதனர. தன 

அப�ரடகமணடடல ஒர கழ�ய�ன �ீழ ஒடங்��க��டநத, ப�தவ�"ல�ள பனன)க"ணட க��ணட 

பூகனககடட ஒனகறக �ணகடடதத ஹ�ரபர லீ அகத ஒர ம"ககூகடய�ல கவதத, பஹ�பஹ�ஃப 

வீடடககக க��ணட கசனற க��டதத�ர. "இவன இரக� ஒர வீட பவணடம," எனற�ர அவர. தன 

கசலலபப�"�ண��ள பற்ற� பஹ�பஹ�ஃப, "Cats and Other People," எனற ஒர பதத�ம எழுத�ய�ரக��ற�ர. 

"அவர எங்�கள நனற�� அற�நத�ரநத�ர, எனனகவலல�ம கசயய பவணடபம� அகதகயலல�ம கசயத 

ஏற்றகக��ளளச கவதத�ர".

ஒவ்கவ�ர ஆணடம ஹ�ரபர லீய�டம இனகன�ர பதத�ம எழுத� வ�ங்� முயற்ச� கசயத 

க��ணடரநத�ர பஹ�பஹ�ஃப. அபத சமயம, கப�றகமய�ழநத�ரநத தன ச��க�ள)டம�ரநதம லீகயப 

ப�த��தத�ர அவர.

"ஹ�ரபர லீய�ன ல�ணடர �ணகக�ககூட ல�பப�ன��ட ந�றவன வ�ற்பகனத தகற பத�பப�தத�ரககம," 

எனற�ர பரல�ங்ப�ம. "ஆன�ல கநலகல பட �வனம��ப ப�ரததக க��ணட�ர. கநலகலப 

கபரகமபபடததவத��பவ� அவளுகக ந�ய�யம கசயவத��பவ� இலல�த எகதயும பத�பப�க� 

ம�க�ய�ன வண�� அழுததம க��டக� அவர ய�க"யும அனுமத�பபத�ய�லகல. ஹ�ரபர லீய�ன 

இனகன�ர பதத�தகதப பத�பப�க� பவணடம எனற ஆரவம எங்�ள அகனவரககம இரநதத, ஆன�ல 

அவ"த முடகவ ந�ங்�ள அகனவரம ஆதரதபத�ம".

1970 �ள)ன தவக� ஆணட�ள)ல ல�பப�ன��டடல�ரநத பஹ�பஹ�ஃப ஓயவ கபற்றபப�த, "ட ��ல எ 

ம�க��ங்பபரட" பத�பப�க�பபடட பதத�ணட�ளுககம பமல ஆ��ய�ரநதத. எனற�லும இ"ணட�ம பதத�ம 

வ"வ�லகல. 1974ஆம ஆணட, பஹ�பஹ�ஃப தக�தத�ல ம"ணமகடநதபப�த அத ஹ�ரபர லீகக 

த�ங்��கக��ளள முடய�த தய"�� இரநதத என��ற�ர ஷீலடஸ.



ல�பப�ன��டடல இரநதவக" "ப�� கசட எ வ�டசபமன" ந�வகலப பத�பப�பபத கற�தத எநத 

வ�வ�தமும நடநதத�லகல என��ற�ர பரல�ங்ப�ம. இநதப பதத�ம கவள)ய�டபபடவகத பஹ�பஹ�ஃப 

எபபட எடததக க��ணடரபப�ர எனபகத ந�ம யூ��க� மடடபம முடயும. ஹ�ரபர லீகய இனனும 

ஆழம�� ந�ம பரநத க��ளள உதவம முக��யம�ன இலக��யத த"வ இத எனற அவர 

ந�கனதத�ரபப�"�? அலலத, ம�க��ங்பபரட ந�வல எபபட வ�ச�க�பபட��றத எனபகத வ�டசபமன 

ந�"நத"ம�� ம�ற்ற�வ�டம எனற வ�த�டட, ஹ�ரபர லீய�ன மனகத ம�ற்ற முயற்ச� கசயத�ரபப�"�?

"அடட�ஸ ஃப�ஞ்ச இததகன ஆணட�ள�� ந�ம பநச�தத ந�ய� ப�தத�"ம��, நமகம உயரதத�கக��ளள 

ந�கனக�ச கசயயும த�க�ம கசலுததபவ"��, இபபப�தம இரநத�ரபப�"�?" எனற ப�ட��ற�ர 

பரல�ங்ப�ம. "இத பப�னற ��"ணங்�ள�லத�ன இததகன ��லம கநலலும, உய�ரடன இரநதவக" 

படயும இகதப பத�பப�க� மறதத�ர�ள�?”

நனற�- http://www.nytimes.com/2015/07/13/books/the-invisible-hand-behind-harper-lees-to-kill-a-mockingbird.html?_r=1
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