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வா.மு.ேகாமுவின் புத்தகங்கள் பற்றி
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எனது வைலதளத்தில் அவ்வப்ேபாது என் நண்பகள் எங்காவது படித்து விட்டு
எழுதும் மதிப்புைரகைள ேநரமிருப்பின் ேசகrப்ேபன். அப்படி பல தவறியும்
இருக்கலாம் என்றாலும் இப்ேபாைதக்கு கிைடத்தனவற்ைற ஒரு ேசகரமாக
ேசப்பது என்று ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். என் புத்தகத்ைதத் ேதடி புதிய
வாசக வர இது ஒரு திறப்பாகவும் இருக்கட்டுெமன ேயாசித்ேதன். நிச்சயம்
அப்படி நடந்தால் நல்லது தான். அைத இந்த சின்னத் ெதாகுப்பு ெசய்யுெமன
நிச்சயம் நம்புகிேறன். வாசித்து எழுதிய அைனத்து நண்பகளுக்கும் என்
நன்றிகள்!
அன்ேபாேட என்றும்
வா.மு.ேகாமு
vaamukomu@gmail.com
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1. நாயுருவி (நாவல்)
2. ெசால்லக் கூசும் கவிைத (கவிைதகள்)
3. அப்புச்சி வழி (நிைனேவாைட குறிப்புகள்)
4. கள்ளி (நாவல்)
5. எட்றா வண்டிெய (நாவல்)
6. 57 ஸ்ேனகிதிகள் சிேனகித்த புதினம் (நாவல்)
7. பிேலாமி டீச்ச (சிறுகைதகள்)
8. மரப்பல்லி (நாவல்)
9. மண்பூதம் (சிறுகைதகள்)
10. சயனம் (நாவல்)
11. சாந்தாமணியும் இன்னபிற காதல் கைதகளும் (நாவல்)
12. சகுந்தலா வந்தாள் (நாவல்)
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Tuesday, December 13, 2011
வா.மு. ேகாமுவின் மண் பூதம் ெதாடங்கி கிட்டத்தட்ட அவருைடய அைனத்து
புத்தகங்கைளயும் படித்திருக்கின்ேறன். இப்ேபாது ஒட்டுெமாத்தமாக அவற்ைற
மறுவாசிப்பு ெசய்ேதன். அவைரப்பற்றிய ெபாது பாைவயாக ைவக்க படுவது
அவருைடய மன தைடகளற்ற ெமாழி, குறிப்பாக பாலியல் குறித்து. இது
உண்ைம என்றாலும் அது மட்டுேம அவ கிைடயாது. அவ புத்தகங்களில்
உள்ள இன்னும் சில பrமாணங்கள் இவ்வைகயான பிம்ப கட்டைமப்பால்
அடிபட்டு விடுகின்றன. ‘மண் பூதம்‘, ‘அழுகாச்சி வருதுங் சாமி‘ புத்தகங்களில்
கைத கருக்கள் முற்றிலும் ேவறானைவ. ‘கள்ளி‘ நாவலுக்கு பிறகு தான் இந்த
பாலியல் குறித்த பிம்பம் அவ ேமல் விழுந்தது. அது கூட மிைக பிம்பங்கள்
தான் உள்ளன.
பாலியல் பற்றி முன்னேர கூட பல எழுதி உள்ளன. தவிரவும் பாலியல்
வணைனகள் என்று அவருைடய ஆக்கங்களில் இருப்பைத விட அைத
பற்றிய உைரயாடல்கள், குறிப்பாக அவற்ைற பற்றி ெபண்கள் ேபசும் ேபசுக்கள்
தான் அதிகம் உள்ளன. அைவ எந்த வித தைடகளில்லாமல், மிக இயல்பாக
உள்ளது தான் அவைர தனித்து காட்டுகின்றது. அவ கைதகளில் வரும்
ெபண்கள் மிக மிக சுவாரஸ்யமானவகள். தங்கள் உடல் பற்றி, ேதைவகள்
பற்றி கூச்சம் ெகாள்ளாமல் அைத ெகாண்டாட்டமாக எண்ணுபவகள். பல
ஆண்கைள ஒேர ேநரத்தில் பின்னால் அைலய ைவப்பவகள், அேத ேநரத்தில்
அந்த ஆண்கள் மீ து possessiveஆகா இருப்பவகள். இப்படி அவகள் ஒரு புதி
தான், கைதயில் வரும் பாத்திரங்களுக்கு மட்டுமல்ல, படிக்கும் நமக்கும் தாம்.
ெகாங்கு வட்டாரத்தில் உள்ள சாதி வன்ெகாடுைமகள் பற்றிய குறிப்புகள்
நுட்பமாக அவ கைதகளில் உள்ளது. ெகாங்கு பகுதிைய ேசந்த ெபருமாள்
முருகன் பைடப்புகளிலும் இைத காணலாம் என்றாலும் ேகாமு சற்று ேவறு
படுகின்றா. ெபருமாள் முருகனின் கைதகளில், சாதிய ெகாடுைம மூஞ்சியில்
அைறகின்றா ேபால் வரும்.
ேகாமுவின் கைத மாந்தகள் (மாதாrகள்) ஒேர அடியாக எதிப்பதும் இல்ைல,
ெகாடுைமகைள அப்படிேய ஏற்றுெகாள்வதும் இல்ைல. அவகள் குசும்பும்,
ெலாள்ளும் மிக்கவகள், ேநரம் கிைடக்கும் ேபாது வாைழப்பழத்தில் ஊசி
ஏற்றுவது ேபால் தங்கள் எதிப்ைப/இருப்ைப பதிவு ெசய்பவகள். இருக்கும்
வட்டத்ைத மீ றாமல்/மீ றமுடியாமல் அதற்குள்ேளேய முடிந்தைத ெசய்பவகள்.
(ஒரு கைதயில் மாதாr, கவுண்ட ெசய்த ெகாடுைமக்கு எதிவிைனயாக,
அவ கிணற்றில் குளித்து, மூத்திரம் ெபய்து, ேதாப்பில் மலம் கழித்து, தன
எதிப்ைப காட்டுகிறா). இந்த வைகயில், ேகாமு–ேசா.தமன் பைடப்புக்கள்
ஒரு வைகைமயாகவும் (குசும்பு, நக்கல்), ெபருமாள் முருகன்–இைமயம்
பைடப்புக்கள்(இறுக்கமான கைத ெசால்லல்) இன்ெனாரு வைகைமயாகவும்,

காண முடியும். ஒேர களம், நான்கு எழுத்தாளகள், இரு ேவறு கைத
ெசால்லல் முைறகள்.
‘Political Correctness’ துளி கூட ேகாமுவின் பைடப்புகளில் கிைடயாது. தனக்கு
ேதான்றுவைத ெசால்வதில் எந்த கூச்சமும், பாசாங்கும் அவrடம் இல்ைல.
இசங்கள், எழுத்தாளகள் என அவ பகடி ெசய்பைவ பல. ராணி, ேதவி, ராணி
காமிக்ஸ் தனக்கு பிடிக்கும் என்று எந்த வித பாவைனயும் இல்லாமல் ெசால்ல
துணிவு ேவண்டும். பீடத்தில் இருக்கும் இலக்கியத்ைத கீ ேழ இறக்கும்
ேதைவயான ெசயல் இது. சிறு டவுன்களில் நடக்கும் மாற்றம் நுட்பமாக பல
கைதகளில் உள்ளன, குறிப்பாக அைலேபசி வந்த பிறகு ஏற்பட்டுள்ள
மாற்றங்கள்.
இைவ ஒரு புறம் இருந்தாலும், இரு முைனயிலும் கூரான கத்தி ேபால்,
அவருைடய பலங்கேள சில சமயம் எதிமைறயாக ெசயல்படுகின்றன,
குறிப்பாக அவருைடய சமீ பத்திய ஆக்கங்களில் இைத காண முடிகின்றது.
‘சந்தாமணியும் பிற கைத கைதகளும்‘ எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். இதில் முதல்
பகுதி ‘பழனிச்சாமி‘ பள்ளியில், காதல் வயப்பட்டு, அதில் ேதால்வி
அைடவேதாடு முடிகிறது. இதில் அந்த வயதில் ஏற்பதும் உடற்
கவச்சிையவிட, அவனுைடய ‘உணச்சி குவியலான‘ மனநிைல தான்
முன்னிறுத்தப்படுகின்றது. இரண்டாம் பகுதி இதற்கு ேநமாறாக, அவன் ‘total
emotional detachment’, என்ற நிைலயில் இருக்கின்றான், உடல் தான் பிரதானம்
என்று கைத மாறுகின்றது. இந்த ‘contrast’ மிக முக்கியம், ஆனால் அது எப்படி
ெசால்லப்படுகின்றது? ெபண்கள், ெபண்கள், ேமலும் ெபண்கள் தான் இந்த
பகுதியில். பழனிச்சாமிேயாடு உடல்கள் பற்றி, உறவு பற்றி ேபசிக்ெகாண்ேட
இருக்கின்றாகள். ஒழுக்கவியல் பாைவயிேலா, ெபண்ணிய பாைவயிேலா
இல்லாமல், சாதாரண வாசகன் என்ற நிைலயில் இருந்து படித்தாலும் இந்த
பகுதி முழுக்க சைத பிண்டங்களால் இைறந்து கிடக்கின்றது ேபால் ேதான்றும்.
ெபண்கள் இப்படி எல்லாம் ேபசுவாகளா என்ெறல்லாம் ேகட்கவில்ைல, இப்படி
இந்த பகுதி முழுக்க ஒேர வைக எழுத்து விரவி கிடக்க எந்த முகாந்திரமும்
இல்ைல. பக்கங்கைள நிரப்பும் ெசயலாக தான் இருக்கின்றது. தன்னுைடய
புத்தகங்களில் பாலியல் சாந்த விவrப்புக்கள் கண்டிப்பாக இருக்கேவண்டும்
என்று வாசககள் எதிபாபாகள், அந்த எதிபாப்ைபவிட அதிகம் இருக்க
ேவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எழுதியது ேபால் உள்ளது. Victim of his own image.
சலிப்ைப விட ஒவ்வாைமைய தான் இது ஏற்படுத்துகின்றது.
அேத ேபால் பகடி ஒரு சில இடங்களில், தனி மனித தாக்குதலாக மாறுகிறது.
‘நாவலல்ல ெகாண்டாட்டம்‘ புத்தகத்தில் உள்ள ‘ெபண் கவிஞகள்‘ பற்றிய
அத்தியாயம் ஒரு சான்று. பல ெபண் கவிஞகளின் கலைவயாக ஒரு
பாத்திரத்ைத உருவாக்கி, அவrன் தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக சாந்த விமசனங்கள்
ேதைவயில்லாதைவ. They are in bad taste. இன்னும் சில கைதகளில் ேபாகிற
ேபாக்கில் ெபண் கவிஞகள் பற்றி சில தாக்குதல் இருக்கின்றன. பாலியல்

ெதாழிலாளி ஒருவ அைத விரும்பி ெசய்வதாக ஒரு கைதயில் உள்ளது.
ஜமீ லாவின் புத்தகம் படித்து அைத ேவறு மாதிr ெசால்ல முயன்றதாக ேகாமு
குறிப்பிடுகின்றா. More than being politically incorrect, such writing ends up leaving a bad
after taste. ஒரு தனித்த எழுத்து முைற வசப்பட்ட பின் அைதேய திரும்ப
திரும்ப ெசால்வது is working it to death. குறிப்பாக ‘நாவலல்ல ெகாண்டாட்டம்‘.
ேகாமு தனது தனிப்பட்ட பாணி என்ற நிைலயிலிருந்து, தன்னுைடய பைழய
ஆக்கங்கைள , பிரதிபலிக்கும்/நகெலடுப்பது என்ற நிைல ேநாக்கி ெசல்கிறா
அவருைடய சமீ பத்திய ஆக்கங்களில்.
ேகாமு கண்டிப்பாக படிக்க ேவண்டிய எழுத்தாள. இதுவைர வைர அவைர
படிக்காதவகளுக்கு என்னுைடய பrந்துைர ‘கள்ளி‘, ‘மண் பூதம்‘, ‘அழுகாச்சி
வருதுங் சாமி‘, ‘ஒரு பிற்பகல் மரணம்‘.
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கைதெசால்லல் என்பது ெபrதும் நிைனவுகளின் வழிேய
கடந்துேபான சம்பவங்கைளப் பதிவு ெசய்வதாக உள்ளது.அதிலும்
இனவைரவியல் சாந்து வட்டார ெமாழி,வழக்கிைன முதன்ைமப்படுத்தும்
நாவல்கள் , ஒரு குறிப்பிட்ட ெவளிக்குள் சுருங்கியுள்ளன. நாவல் என்பது புதிய
விஷயங்களுக்கு முன்னுrைம தரும்ேபாது அல்லது நாவலின் வழிேய
அறியப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் புதுைமயாக ெவளிப்படும்ேபாது
சுவராசியமிக்கதாகின்றது.அவ்வைகயில் வா.மு.ேகாமுவின் ‘நாயுருவி” நாவல்
ெகாங்கு பிராந்தியத்ைத முன்ைவத்துப் புதிய ேபச்சுகைள உருவாக்கியுள்ளது.
கைதயின் வழிேய விrந்திடும் உலகு முடிவற்றதாக நyள்கின்றது. தனது
முந்ைதய நாவல்களில் பாலியல் விஷயத்திற்கு முன்னுrைம தந்திருந்த
ேகாமு, இந்த நாவலில் இலக்கியவாதி ஒருவைர முன்ைவத்து தன்ைனச்சுற்றி
நடக்கின்ற நிகழ்வுகைளப் பதிவாக்கியுள்ளா.

ெகாங்கு வட்டார நாவல் என்றாேல கிராமம், பண்ைணயம், ஆடுகள், கவுண்ட,
அருந்ததிய, வறுைம என்ற பைழய சூத்திரத்திலிருந்து விலகி,
ெதாழில்மயமான சூழல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கைள நாயுருவி
நாவல் சித்திrத்துள்ளது. இப்படிெயல்லாம் நைடெபறும்ேபாது என்ன
ெசய்யமுடியும் என்ற ேகள்விைய நாவல் வாசிப்பின் வழிேய
உருவாக்குகின்றது.ெபrயசாமி என்ற எழுத்தாளைர ைமயமாகக்ெகாண்டு
விrயும் கைதயாடலில் கைதெசால்லியான ேகாமு எல்லாவற்ைறயும் பகடி
ெசய்துள்ளா. ெபrயசாமி மனப்பிறழ்வுள்ளாகிய நிைலயில் அைலந்து திrந்து
வன்மம் ேதாய்ந்த மனதுடன் ஓடும் ரயிலில் சிக்கி இரு துண்டாகிக் ேகாரமாக
இறந்து ேபாகின்றா.
எழுத்தின்மூலம் தன்ைனக் கண்டறியும் வல்லைமயுைடய ெபrயசாமிைய எது
அைலக்கழித்தது? எதிலும் ஒட்ட முடியாமல் விட்ேடத்தியாக
அைலகின்றவருக்கு மதுவின் ேபாைத ஒரு சாக்கு. அவருக்குள் ெகாப்பளித்துக்
ெகாண்டிருந்த லட்சியேவட்ைக எங்ேக ேபானது? ெசாந்தக்காசில் சூனியம்
ைவத்துக் ெகாண்டதுேபால ’சூனிய நிழல்’ நாவைல அச்சிட்டு ெவளிட்டவrன்
சிதலமும் ெநாறுங்கலும் முக்கியமானைவ. இன்ைறய சமூகம், அரசியல்
ஏற்படுத்தும் ெநருக்கடிகள் காரணமாகத் தன்னிலிருந்ேத அந்நியமானவனின்
இருப்பு, ஒருநிைலயில் அபத்தமாகின்றது. ெபாதுப்புத்தியில் இருந்து விலகி
ேயாசிக்கின்றநிைலயில், மனப்பிறழ்வு என்பது தானாக நிகழ்கின்றது. எப்ேபாதும்
கசப்பும் சலிப்புமாக இயங்குகின்ற ெபrயசாமி ஒருவைகயில் தன்ைனத்தாேன
வைதக்குள்ளாக்கின்றான். இருப்பின் அபத்தமும் அத்தமின்ைமயும் அவைனத்
ெதாடந்து அைலக்கழிக்கின்றன,
நாவல் விவrப்பில் இருேவறு ேபாக்குகள் உள்ளன. நாவலின்
கைதெசால்லியான பழநிச்சாமியின் அனுபவங்கள் சமகாலத்தின் விமசனமாக
விrகின்றன. அேதேவைளயில் இறந்த ெபrயசாமியின் சிறுகைதகள் ,
கடிதங்கள் ,ேநகாணல், கட்டுைரகள், கவிைதகள் ஆகியனவும் நாவலில் இடம்
ெபற்றுள்ளன. மரபான கைதெசால்லலில் இருந்து மாறுபட்டு தனது
இஷ்டம்ேபால ேகாமு விவrப்பது சுவராசியமாக உள்ளது.
நாவல் முழுக்க இடம்ெபற்றுள்ள ’ேகாட்ட’ எனக் குறிக்கப்ெபறும்
மதுக்குப்பிகள் தமிழ்ச் சமூகத்ைதப் பிடித்துள்ள ேபரவலத்தின் குறியீடு. தண்ண y
அருந்துவது ேபால மதுைவக் குடித்துத் தyப்பது எதற்காக என்ற ேகள்விைய
நாவல் சூசகமாக எழுப்புகின்றது. முடிவற்ற ேபாைதயில் தன்ைனேய இழக்கும்
ஆண் உடல்கள் காற்றில் மிதக்கின்றன. தறி ேவைலக்குப் ேபாவைதவிட நூறு
நாள் ேவைலத்திட்டம் ெபண்களுக்குச் ெசௗகrயமாக இருக்கிறது. ெசாந்தக்கைத
ேபசிக்ெகாண்டு, ெபாழுைதப் ேபாக்குகின்றவகள் எதிகாலத்தில்
உைழப்பிலிருந்து முழுக்க விலகும் அபாயமுண்டு வயதான ெபண்கள்கூட
வங்கியில் ஊதியம் ெபறுவதற்காகக் காத்திருக்கின்றன. அப்புறம் அரசு
வழங்கும் இலவசங்கள் ேவறு. மைனவியிடமிருந்து பணம் வாங்கிக்ெகாண்டு
டாஸ்மாக் கைடைய ேநாக்கிப் ேபாகின்ற ஆணின் மனநிைலைய எப்படிச்

ெசால்ல? இப்படியாகக் கிராமத்தின அன்றாட வாழ்க்ைக சrந்து
ெகாண்டிருக்கின்றது.
மனிதவாழ்க்ைகயில் இயற்ைகயான பாலுறவு பற்றிய ெபrயசாமியின் கட்டுைர
அழுத்தமானது. உடைல முன்ைவத்துக் காலந்ேதாறும் மதங்கள் உருவாக்கும்
குற்றமனம் வலுவானது. உலகில் எல்லா மதங்களும் பாலியைலக் கண்டு
பயப்படுகின்றன. குண்டலினி, ேயாகா எனப் ேபசும் நித்தியா ேபான்ற
சாமியாகளின் பின்ேன திரளும் கூட்டத்தின ஒருபுறம். ஆசிரமம், மடங்கள்
ேபான்ற இடங்களில் சாமியாகள், பாதிrயாகள் ேபான்ேறாrன் பாலியல்
அத்துமீ றல்கள் இன்ெனாருபுறம். ெதருவில் திrயும் மனப்பிறழ்விற்குள்ளான
ெபண்ைணக்கூட விட்டு ைவக்காத ஆணின் பாலியல் விைழவு ெகாடூரமானது.
”பாலியல் உணவு மனிதகளிடம் உள்ள அதிதyவிரமான ஆற்றல். இயல்பான
உயிrயல் இயக்கம். அைத அழித்துவிட இயலாது. உள்ளுக்குள் அடக்கி ஒடுக்கி
ைவக்கவும் முடியாது. எப்படியும் அது ெவடிக்கத்தான் ெசய்யும். ஒரு பலூன்
ேபால்.” இைணயகத்தில் ேபாேனாகிராபி,, அைலேபசியில் ஒருமாதிrயான
படங்கள் என வதங்கும் உடல்கள் எளிதில் புறக்கணிக்கக்கூடியன அல்ல.
பாலியைல ரசியமாக மைறக்கும் தமிழகத்தில் சிறுமிகள் மீ தான அத்துமீ றல்
ெதாடங்கி வக்கிரங்களும் ேகாளாறுகளும் ெதாடகின்றன. என்ன ெசய்வது
என்ற ேகள்வி ேதான்றுகின்றது.
ஈமுக் ேகாழி வளத்தால் லாபம் ெகாட்டுெமன்று ஆைசப்பட்டு முயன்று
நஷ்டப்பட்டவகள் பல. ேகாவிலில் ஆடு ெவட்டுவதற்குப் பதிலாக ஈமுக்
ேகாழிைய ெவட்ட முயன்றால் என்ன ஆகும்? பூசாrக்கு அருள் வந்து ஈமுைவ
ெவட்டக்கூடாது என மறுப்பிைனத் ெதrவிக்கின்றா. மதுைவக் குடித்துவிட்டு
ஈமு இைறச்சிைய விழுங்கக் காத்திருந்தவகள் ஏமாந்து ேபாகின்றன. ஆட்டுக்
கிடாய்க்குப் பதிலாக ஈமுக் ேகாழி என முயலும் மனிதகள் பற்றிய சித்தrப்பு
நைகச்சுைவயின் உச்சம்.
எழுத்தாள என்றால் எப்படி ேவண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ெபrயசாமிேய
அப்படித்தான் இருக்கின்றா. நடுகல் என்னும் சிற்றிதழ் நடத்தும்
ெபrயசாமிைய ேதடி வந்த சுப்ரபாரதி மணியன் எதிெகாண்ட அனுபவங்கள்
ேவடிக்ைகயானைவ. ேதாழ ெபருசு. காம் பதிவு என்ற அத்தியாயம் பகடியின்
உச்சம். எழுத்ைத முன்ைவத்து இலக்கிய உலகில் நைடெபறும் விேநாதங்கள்
ேகலியான ெதானியில் பதிவாகியுள்ளன . எல்லாவற்ைறயும் மிைகப்படுத்திப்
புளுகுகின்ற ஒரு எழுத்தாளrன் ேகாணல் பக்கங்கள் பற்றிய விவrப்பு
ேகாமுவின் நைகச்சுைவத்திறைன ெவளிப்படுத்துகின்றது . எது உண்ைம, எது
புைனவு என்ற வரம்பிைனமீ றிக் கைத நககின்றது.
நாவல் விவrப்பில் நிைறய தகவல்கள், குட்டிக்கைதகள், சம்பவங்கள்,
குறிப்புகள் ஆங்காங்ேக இடம் ெபறுவதனால் கைதயுடன் ஒன்ற இயலாது.
ெதாடச்சியறு எழுத்தின் வழிேய எது புைனவு, எது நிஜம் தகக்கப்பட்டு,

இப்படியாக மனித வாழ்க்ைக உள்ளேத என்ன ெசய்வது என்ற ேகள்வி
வாசிப்பினில் ேதான்றுகின்றது. இலக்கியச் சூழல், சமூகப் பிரச்சிைனகள் என
இருேவறு தளங்களில் விrந்துள்ள கைதகளின் வழிேய வாசக
அவரவருக்கான பிரதிைய உருவாக்கிக் ெகாள்ளலாம். நடப்பு வாழ்க்ைகயின்
ெவக்ைக எங்கும் வலுவாகப் பரவியிருக்கும் சூழலில், எதுவும்
நைடெபறுவதற்கான சாத்தியப்பாட்டிைனப் பகடி ெசய்வது, ‘நாயுருவி’ நாவலின்
தனித்துவம். அன்றாட வாழ்க்ைகயில் பதற்றமும் மன இறுக்கமும் ஆதிக்கம்
ெசலுத்தும் நிைலயில், வாசிப்பின் வழிேய நம்ைமேய பகடி ெசய்து ெகாள்ளத்
தூண்டுகிறது நாவலாசிrய ேகாமுவின் ஆளுைம .
நாயுருவி(நாவல்), வா.மு.ேகாமு. உயிைம பதிப்பகம்,ெசன்ைன. பக்கம்:254:
விைல; ரூ.190/-.
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லதாமகன் பாைவ : ெசால்லக்கூசும் கவிைத

ெகாங்குத்தமிழின் லாவகம் கிட்டத்தட்ட பழகிவிட்டது. ெதாடந்து
வாமுேகாமுைவப் படித்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன். சாந்தாமணியும்
இன்னபிறகாதல்கைதகளும், கள்ளி . இப்ேபாது ெசால்லக்கூசும் கவிைத. ஒரு
எழுத்தாளைரத் ெதாடந்து ெதாகுப்பாக அல்லது வrைசயாக வாசிக்கும்ேபாது
ஒரு ெமல்லிய சரடு அவrன் எல்லா எழுத்துக்கைளயும் ேசத்து இைணப்பைத
ஒரு எளிய வாசகனால் கூட அறிந்து ெகாள்ள முடியும் . வாமு ேகாமுவின்
எழுத்துக்களின் உலகம் ெவள்ளந்தி மனிதகளாலும், அடக்குமுைறகளில்
ெவறுப்ேபறிய சாமான்யகளாலும் நிைறந்தது. இதில் மிகுபுைனவு
என்ெறல்லாம் ேபாகாமல், புைனவளேவ கூட மறுத்துவிட்டு, உள்ளது உள்ளபடி
ேநரடி கைதகள் ெசால்லும் உலகம் வாமு ேகாமுவுைடயது.
பகடியும் , காமமும், ெவகுளித்தனமும், பாசாங்கு எளிைமயும் ஒரு ேசரக்
ெகாண்டைவ இந்தத் ெதாகுப்பின் கவிைதகள் ஒவ்ெவான்றும்
’இேயசு ஒரு நாள் / ெமாபட்டில் ேபாவைத / வன்னாம்பாைறக்குள் / மீ ன்
பிடித்துக்ெகாண்டிருந்த / நான் கண்ணுற்ேறன்’
எனத் ெதாடங்கும் ’முதல் மீ ன் ‘கவிைத பகடிக்கு சrயான எடுத்துக்காட்டு.

திருடிய ெமாெபட் எனச் ெசால்லி இேயசுைவத் ேதடிவருபவ பாதிrயா.
ெபத்ேலேஹம்க்கு ேபாகிறா எனக் கிண்டல் ெசய்பவன் மீ ன் பிடிப்பவன்.
‘அப்ேபாதுதான் எனது தூண்டிலில் முதல் மீ ன் சிக்கியிருந்தது’ என முடியும்
கவிைதயின் எளிைமேயா எள்ளேலா முழுக்க பாசாங்கு மட்டுேம.
தன்னளவிேலேய ெபrய அரங்கிற்கான சின்ன கதைவத் திறந்து விடும்
சாவியாகத்தான் இதைனப்பாக்கிேறன்.
’ெசால்லக்கூசும் கவிைத’ தன் நிைலையச் ெசால்லக்கூசும் கிழவனின் கைத.
விrத்து எழுதினால் வழக்கமான வாமுேகாமு சிறுகைதயாக
வந்திருக்கேவண்டியது. காக்ைககளும் அசிங்கம் ெசய்யும் கிழவனின் கைத
இத்தைன கால முதிேயா இல்லங்களின் வரலாற்ைற மீ ட்டு
எழுதுவது.வாழ்க்ைகைய அதன் ேபாக்கில் சில வாத்ைதகளுக்குள் ெசால்லி
முடிப்பதுதாேன கவிைத.
புயல் வசிய
y
இரெவான்றில்
அவினாசி என்.ஹச்.47ல்
ஸ்கூட்ட ஒன்று சாைலயில்
படுத்த வாக்கில் உறுமியபடி
ஓட்டுனைரத் ேதடுைகயில்
இரண்டு அறுந்து ேபான
ஹவாய் மிதியடிகைளயும்
சிவப்பு நிற திரவத்ைதயும்
மட்டுேம
முகப்ெபாளியில் பாக்கிறது
ஒரு புைகப்படெமன மனதில் விrகிறது இந்தக் கவிைத. உறுமியபடி ஒரு
ஸ்கூட்ட. படுக்ைகவசத்தில். அறுந்து ேபான ஹவாய் மிதியடிகள். ெசான்ன
வாத்ைதகளால் காட்சிைய விவrக்கிறா. ெசால்லாத வாத்ைதயில் அத்தைன
வrயமாய்
y
மனதில் இறங்குகிறது நிகழ்வு. இதற்கு ேமல் என்னேவண்டும்
கவிைதக்கு?
<கூடப்படித்தவள்கள்> கவிைத, இதுவைர ெசால்லிவந்த அடிைமத்தனங்களின்
ஒட்டுெமாத்த குறுக்குெவட்டுத் ேதாற்றம். சீேரா டிகிrயின் அத்தியாயத்தில். ஏ
வாசகி என அைழத்து, நy இைதச் ெசய்துெகாண்டிருக்கலாம், அைதச் ெசய்து
ெகாண்டிருக்கலாம் என முனியாண்டி ஒரு பட்டியல் இடுவான். இதற்கு ேமல்
எதுவும் ெபண்களுக்கு ெகாடுக்கப்படவில்ைல என முகத்தில் அைறந்த
பக்கங்கள் அைவ. 4 பககங்களில் முனியாண்டி ெசான்னைத,

ஒன்றைரப்பக்கத்தில் பட்டியலிடுகிறா வாமுேகாமு. விதவித காட்சிகளாய்
மனதில் உைறந்து ேபான சிறுவயது ேதாழிகள் அைனவரும் விதவித
புணதலில்தான் ேபாய்ச் ேசருகிறாகள் என நிைலையச் ெசால்லி, இறுதியில்
திருமணமாகாத ேதாழியில் சலிப்பின் முடியும் கவிைத குட்டி ெவடி.
ேவப்ைப உச்சியில் தவிட்டுக்குருவி
ஒன்று எதற்ேகா கத்தியதற்கு
நyதான் கூறினாய் அம்மணி
அதற்குத்தான் கத்துகிறது என
உன் காமத்ைதக் கூறுவதில் கூட
உன் ெவளிப்பாட்டு உத்தி உத்தமம்
இப்படித்தான் ேபாகிறது ெமாத்தத் ெதாகுப்பும். உத்தி முைற வடிவம் என சில
உருட்டி மிரட்டிக்ெகாண்டிருக்க, இைல உதிதைலப்ேபால அத்தைன ேவகமாய்,
அத்தைன அழகாய் அத்தைன வrயமாய்
y
அவிழ்ந்து விடுகின்றன ஒவ்ெவாரு
கவிைதயும். இதுவைர ெசால்லப்படாத வாழ்க்ைகைய இதுவைர
ேபசிக்ெகாண்டிருந்த ெமாழியிேலேய ேபசித்தyப்பதுதான் ‘ெசால்லக்கூசும்
கவிைத’ யின் முதல் பாைத எனப் புrந்து ெகாண்டால், வட்டார வழக்குகள்
ேபாடும் சிறு தைடக்கற்கைளத் தாண்டியும், ெதாகுப்ைப ரசிக்கலாம்.———–
நன்றி : லதாமகன்—————
ெசால்லக்கூசும் கவிைத – வாமுேகாமு
உயிைம பதிப்பகம் – ரூ.90
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அப்புச்சி வழி

வாஞ்ைசயான மனிதகளின் ெநகிழ்வான வாழ்வியல்கள்

.

எழுத்தால் வாசகைன வயிறு குலுங்க சிrக்க ைவக்க முடியுமானால்,
எழுத்தாளனுக்கு அதுெவாரு வரம். வா.மு.ேகாமுவுக்கு அது அநாயசமாக
வாய்த்திருக்கிறது.அப்புச்சிவழி புத்தகத்ைத எடுத்து வாசிக்க உட்காருைகயில்,
ஏேதா பாட்டன் முப்பாட்டன்களின் ெதான்மங்கைளயும், வாழ்வியல்கைளயும்
பிrத்து ேவய்ந்து,ெதாகுத்திருப்பாெரன, ஊகிக்கத்தான் என் சிற்றறிவுக்கு
முடிந்தது. ஆனால் தன் தாய்வழித் தாத்தனுக்கு ஏற்பட்ட காம இதழ்களின்
வாசிப்புக் காதைலயும்,அதன் ெதாடச்சியாக மூப்ெபய்திய
அக்கிழவனுக்கு,ேகாமுக்குஞ்சு ெசய்து ெகாடுத்த நிைறேவற்றைலயும்
படிக்கும்ேபாது எழுத்தாளrன் எதாத்தம் நம் மனைத இைடமறித்து
எக்காளமிடுகிறது.
எல்ேலாருக்கும் அவரவ சுற்றத்துடன் இணக்கமான உறவு உண்டு.அது

அவகளது மனநிைலகைளப் ெபாறுத்தது.அதில் சில சுவாரசியங்களும்,
சில பிணக்குகளும்கூட நடந்ேதறியிருக்கும்.ஆனால் நாமதில் பிணக்குகைளேய
நம் மூைளப்ெபட்டியில் பூட்டிப் பத்திரப் படுத்திக் ெகாள்கிேறாம். சுற்றங்கள்
நம்ைம அணுகும் ேநரங்களில், அப்பிணக்குகைளேய நிைனவிலிருந்து,
ெமல்லத் திறந்து பாக்கிேறாம்.அவகள்மீ து அம்புகைள ெதாடுக்கிேறாம்.
எதிவரும் அம்புகளால் புண்பட்டு ேநாகிேறாம்.சுற்றத்திற்கும் நமக்குமிருக்கும்
ஏராள சுவாரசிய நிகழ்வுகள் ெபரும்பாலும் நம்மில் நுைழவேத இல்ைல.
சண்ைட ேபாட்ட பக்கத்துவட்டு
y
பங்காளியிடம், முற்ெபாழுதுகளில், கூடிப்ேபசிக்
களித்திருப்ேபாம்.ஒேர தட்டில் உணவருந்தியிருப்ேபாம். கம்மாய்க்கரடுகளில்
விைளயாடி மகிழ்ந்திருப்ேபாம். அந்த ஹாய்ஸ்யங்கைள, நம் மூைள அழுந்தப்
பிடித்திருக்குேமயானால், சாைலயில் எதிவரும் பங்காளியிடம், ஒரு சிறு
புன்முறுவல் சமாதானம் விடுத்து, உடேன பிணக்ைகத் தyத்திருக்கலாம்.ேகாமு
அத்தைகய காrயவாதி. சுற்றங்கைள அவ்வளவு ெகாண்டாடியிருக்கிறா.
பிணக்கற்ற ஓ இனிய பயணத்தில் அவ பயணப் படுகிறாெரன
அவதானிக்கிேறன்.
அவரது எள்ளல் ெபாதிந்த எழுத்து, இந்நூலுக்கு ஆகப்ெபரும் பலம். தான்சாந்த
உறவுகள் மற்றும் நண்பகளிடம் காண்கின்ற, ெவள்ளந்தித் தனங்கைள
முடிந்தவைர, உண்ைமயாய் பதிவு ெசய்திருக்கிறா. சில புைனவுகளும்
கண்களுக்கு புலப்படுகின்றன.அது சுகேகாட்டட் சுவாரஸியத்துக்காக
ேதைவப்பட்டிருக்கலாம். அது ேகாமு அவகளுக்ேக ெவளிச்சம்.
புத்தகத்ைத எடுத்து, முதல் அத்தியாயத்ைதப் புரட்டுைகயில்,ேகாமுவின்
மனைத நyங்கள் ஓரளவு கற்று விடலாம்.புத்தகத்திலுள்ள ஒவ்ெவாரு
அத்தியாயமும், ஒரு சிறுகைதக்குப் பஞ்சமில்லாத கருப்ெபாருைளத்
தன்னகத்ேத ெகாண்டுள்ளது. நான் இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள இழவுவடு
y ெசல்லும்
நண்பன் மற்றும் அட்டக்கத்தி அரவிந்த்சாமிையெயல்லாம்
படிக்கும்ேபாது,என்ைனயறியாமல் குபீெரன சிrத்ேதன். நல்லேவைள, நான்
புத்தகம் படிக்ைகயில், வட்டில்
y
யாருமில்ைல. இருந்திருந்தால், நான்
புத்தகத்ைத ைகயில் ைவத்துக் ெகாண்டு,சிrத்த சிrப்புக்கு என் குடும்பம்,
என்ைன ேகாடங்கியிடம் அைழத்துச் ெசன்றிருக்கும்.
புத்தகத்தில் அச்சுைம வாசைனேயாடு,டாஸ்மாக் பாrன் முைட வாசைனயும்
அதிகளவில் நம் மூக்ைகத் துைளப்பது சிறு ெநருடல். ஓ ஆகச்சிறந்த
காெமடிப் படம் பாத்த திருப்தி, இப்புத்தகத்தின் வாயிலாக, அைனவருக்கும்
நிச்சயம் கிைடக்கும.
–சபrமயில்வாகனன்.
7708754280.
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வா.மு.ேகாமுவின் “கள்ளி” நாவைல முன்ைவத்து……….

”உைடபடும் புனிதங்கள்”

—ஓைட.ெபா.துைரயரசன்

”மாைலச்சூrயன் அரசனாமைலக்கு ேமற்ேக கீ ேழ இறங்கிக் ெகாண்டிருந்தான்.”
என வழக்கமான பாணியில் வா.மு.ேகாமுவின் “கள்ளி” நாவல் ெதாடங்குகிறது.
ஆனால், “எல்ேலாருக்குேம நமஸ்காரம்” என்று நம்ேமாடு வா.மு.ேகாமு ேபசத்
துவங்குவதிலிருந்து தூக்கி வசுவான்
y
கவலப்படாம நட.. என முடிக்கும் வைர
எங்கும் ேதங்காத ஒரு ெதாடச்சியான ேவகத்ைத நாம் பாக்க முடிகிறது.
“கள்ளி” ெதாடங்குகிற முைற அரமாலுேம பைழயதாய் இருந்தாலும் நாவலின்
களம், வாழ்வு என்பெதல்லாம் புதியன. ெபாதுவாக நாவல் என்ற இலக்கிய
வடிவத்திற்குrயதாகச் ெசால்லப்படுகிற வைரவிலக்கணங்கைளெயல்லாம்
ஏற்கனேவ சுந்தரராமசாமி, ஜி.நாகராஜன், தமிழவன் ஆகிேயா தங்களது
பைடப்புகள் மூலம் நிமூலமாக்கி விட்டாகள். கடந்த சுமா ஒன்றைர
நூற்றாண்டு காலமாக ெபாதுப்புத்தியில் நாவல் என்று பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ள
கருத்தைமப்புகளுக்கு முற்றிலும் கள்ளி மாறானது.

நாவலுக்கான ைமயம் என்று பாத்தால் “கள்ளி”யில் எதுவுமில்ைல. இரு
தனிப்பட்ட மனிதைனப் பற்றிேயா குறிப்பிட்ட சூழல் பற்றிேயா ேபசுவதில்ைல.
நாவலின் கைதத் தைலவன் என்ேறா கரு என்ேறா சாதாரணமாக எல்லா
நாவல்களிலும் உள்ளைதப்ேபால சுட்டிக் காட்ட முடியாது. ேமய்ச்சல் காட்டில்
காணாமல் ேபான “சுந்தr” ஆட்ைடத் ேதடுவதில் ெதாடங்கி இறுதியாக சரக்கு
வாத்தியா சாவு வைர ெசால்லப்படுகிற ெசய்திகல் ரத்தமும் சைதயுமாக
வந்து ெசல்கிற மனிதகள் எல்லாம் புதியன. நாவலில் சாதாரணமாக
நைடெபறும் உைரயாடல்கள் கூட சமூக ஒழுங்கைமவுகளுக்கு எதிரானதாக,
அவற்ைற தகக்கக்கூடியதாக உள்ளது.
“கள்ளி” – வா.மு.ேகாமு வாழ்கிற ெசம்மண் புழுதிக்காடுகளாக இருக்கும்
ெகாங்கு மண்டலத்தின் மத்தியப் பகுதிவாழ் மக்கைளப் பற்றிய நாவல். எனேவ
தான் தனக்கு முன்ேனாடிகளாக ஆ.சண்முகசுந்தரம், சி.ஆ.ரவந்தரன்
y
ஆகிேயாைர குறிப்பிடுகிறா. சண்முகசுந்தரம் நாவல்கள் பற்றி எஸ்.ேதாதாத்r
அவகள்… அவரது பைடப்புகளில் ைமயமாக விளங்குவது நிலம். கிராமங்களில்
நிலம்தான் உற்பத்திச் சாதனம். கிராம மக்களின் சிந்தைன, உயி, மூச்சு
எல்லாம் நிலத்தில் அடங்கி உள்ளது. நிலத் தகராறு அவரது சிந்தைனயில்
ைமயம் ெகாண்டுள்ளது. அவரது நாவல்களில் நிலத் தகராறும்,
பாகப்பிrவிைனயும் முக்கியக் கருத்தாக விளங்குகின்றன.. எனச் ெசால்வா.
(ஆராய்ச்சி, மல 3, இதழ் 2, பக்கம் 166)
ஆனால் வா.மு.ேகாமுவின் கள்ளி சண்முகசுந்தரம் பைடப்புகளில் இருந்து
முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. நிலமும், நிலம் சாந்த உறவுகள், பிரச்சைனகள்
பற்றி கள்ளி நாவலில் ஏதும் இல்ைல. ஆனால் ெகாங்கு மண்ணின்
ைமயப்பகுதி, அதில் வாழ்கிற விளிம்புநிைல மக்கள், ேபசுகிற ெமாழி
ஆகியவற்றினூேட கள்ளி நாவல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கள்ளியில் முத்தாக்கவுண்ட பண்ைணயத்தில் இருக்கிற மல்லி, எப்ேபாதும்
குடியில் மூழ்கியிருக்கும் சரக்கு வாத்தியா, அப்பாவின் ஓய்வூதிய பணத்தில்
இருவரும் ஒன்றாக குடிக்கும் சுேரந்திரன் எனப்பல கைதகள்
ெசால்லப்படுகின்றன.
இைவகேளாடு நிைலயாக ஒரு ெதாழில் ெசய்யாத, ஊருக்குள் ெபrதாக
“மானம் மருவாதி” இல்லாத எவ்வளவு ேவண்டுமானாலும் நிதானமாக
கம்மங்கூழு குடிக்கிற மாதிr சாராயமும், ேகாட்டரும் குடிக்கிற சமூகத்தில்
எந்தவிதமான ெபாறுப்புகளும் இல்லாத பழனிச்சாமியின் பாலுறவுகள் சற்ேற
மிைகயாகச் ெசால்லப்படுகின்றன. நாவலின்படி பழனிச்சாமி இன்னும் முப்பது
வயது தாண்டாத ஒரு இைளஞன். அவனது தகப்பன் ேதடி ைவத்துள்ள
ெசாத்தில் வாழ்பவன்.
பழனிச்சாமிக்கு வாழ்க்ைகேய குடிப்பதிலும் பாலுறவிலும் தான் அத்தம்
ெபறுகிறது. இந்த சமூகத்தின் ஒழுக்க ஒழுக்க நியதிகள், நyதிகள் எைதயும்
அவன் கண்டுெகாள்வதில்ைல சிைறக்குப் ேபாவது நிலவுகிற சமூகத்தில்

ேகவலமானது. ஆனால் பழனிச்சாமிக்கு அது அனுபவம். வாழ்க்ைகயிைன
எல்லாவற்ைறயும் கடந்து, அதன் பல்ேவறுபட்ட பrணாமங்களுடன் வாழ்ந்து
பாக்கிற, சிறிதும் உைடைம மேனாபாவங்கள் இல்லாதவன் பழனிச்சாமி.
வக்க கண்ேணாட்டத்தில் உதிrயாய் இருந்தாலும் பழனிச்சாமி ேசாமு
முதலியாருடனும், ெஹன்றியுடனும் ைவத்துப் ேபசப்பட ேவண்டியவன்.
ெகட்டிப்பட்டு இறுக்கமாகிவரும் ேபாலியான நyதி நியதிகைள நிராகrக்கும்
ஆளுைமகள் சிைதந்துேபான பழனிச்சாமி கவனிக்கப்பட ேவண்டியவன்.
“ேரட் கடுப்பன்ன நாட்படு ேதறைலத்” ெதான்று ெதாட்டு குடித்து வந்த
சமூகத்தில் குடிப்பது என்பது சமூகக் ேகடானது எனச் சமூகநyதி நியதிகள்
ெசால்கின்றன. பாலுறவு என்பது மனிதனின் அடிப்பைட உணச்சி என்றும்
தாகெமடுத்தால் தண்ண y குடிப்பது மாதிr என்றும் ெசால்லப்பட்டாலும்
பாலுறவுக்ெகன வைரயறுக்கப்பட்டுள்ள நyதி நியதிகள் இருக்கின்றன. இந்த நyதி
நியதிகள் உைடைம வக்கத்தினரால் மட்டுேம ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்த நியதிகள் எதுவுேம விளிம்பு நிைல மக்களிடம் இல்ைல. இைவகைள
அவகள் ஒருேபாதும் மதிப்பதில்ைல. சமூகத்தில் உைடைமயாள சிந்தைன
ேமேலாங்கியிருப்பதால், எழுத்தில் அைவகள் வைரயைறகளாக நyடிக்கின்றன.
ஆனால் இந்த எழுத்துகள் எைதயும் பாத்திராத விளிம்புநிைல மக்களின்
வாழ்வில் இந்த ஒழுக்க மதிப்பீடுகள் எந்தவைகயிலும் பாதிப்ைப
ஏற்படுத்துவதில்ைல.
தனியாக குடிப்பது, குடும்பத்தாேராடு குடிப்பது, கும்பலாக குடிப்பது என
கள்ளியில் பல நிகழ்ச்சிகள். குடியும் குடிப்பது ெதாடபான நண்பகள் –
அவகள் சந்திப்பும் உைரயாடல்களும் நாவலின் ஒருபுறம் என்றால்
இன்ெனாருபுறம் பாலுறவு பற்றியது.
பாலுறவு குறித்து தி.ஜானகிராமன், கு.ப.ரா, ஜி,நாகராஜன், அஷ்வேகாஸ்
எனப்பல எழுதி உள்ளாகள். தி.ஜானகிராமன் நாவல்களில் ஆண்ெபண்
உறவுகள் பற்றிச் ெசால்லவரும் தி.சு.நடராஜன்… ‘..இந்நாவல்களிேல ெபாதுவாக
இைழேயாடும் பிரச்சைன ஆண்–ெபண் உறவுகள் பற்றியதாகும். இப்பிரச்சைன
சிதறிக் ெகாண்டிருக்கும் நிலவுடைமச் சமுதாயத்தின் மத்தியிலிருந்ேத
எடுக்கப்படுகிறது. அந்த நிலக்களன் ெகடாமல், இந்த உறவு நிைலகளிேலா
உண்ைமயாக காணப்படுகின்ற பல்ேவறு சிக்கல்கைள மிக உணவுபூவமாகப்
புறச்சூழல்களின் தகுந்த ெபாருத்தங்கேளாடு சித்தrக்கப்படுகின்றன.” எனச்
ெசால்வா (ஆராய்ச்சி, மல 3, இதழ் 4, பக்கம் 457)
வா.மு.ேகாமுவின் பாலுறவு பற்றிய சித்தrப்புகள் தி.ஜானகிராமன்
ேபான்றவகளின் கருத்தைமப்புகளில் இருந்து மாறுபட்டைவ. ேகாமுவின்
பழனிச்சாமி–சுந்தr, சுேரந்திரன் சிகாமணி, சுேரந்திரன் சுமதி என எந்த
இைணயின் உறவானாலும் எந்த சமூகப் பின்புலமும் இல்ைல. ெவறுமேன
பாலுறவு தான். இவகள் எந்தவித தயக்கேமா, நாசுக்ேகா இல்லாமல்
ெவளிப்பைடயாக இயங்குகிறாகள். பாசாங்ேகா, பாவைனேயா, ெவளிேவசேமா

இல்லாமல் இருக்கிறாகள். இவகளின் பாலுறவு உைரயாடல்கள் நம்
அந்தரங்க முகத்ைத திறந்து காட்டுவது, ஒரு ேபாதும் நாசூக்குகளின் வழிேய
எைதயும் மூடி மைறக்காதது. இதுவைர சித்தrக்கப்பட்டுள்ள பாலுறவுகளில்,
“ெரண்டு தடக்கா ெசஸ்சு ேபாட்டீங்க. இன்ெனாருக்காவும் ேபாட்டு
இழுக்கறyங்க.. ஐய்ேயா சாமி ேபாதும் இனி எம்படது தாங்காது..”
“ஐய்ேயா இன்ெனாருவாட்டியா? ேபாது ேபாதும் இதுக்ேக மூச்சு வாங்கிப்
ேபாச்சு நடங்க..”
“..கலியாணங்கட்டி ஒேர நாள்ல ஓடி வந்தவ சாமான் அப்படி ரூசாவா
இருக்கும்? ெகணத்துக்குள்ளார ேசந்து கவுத்ெத ேபாட்டு தண்ணி ேசந்துனாப்புல”
“..இெதன்ன உங்குளுது நyட்டமா இருக்குது? எம்பட ஊட்டுக்காரனுது குண்டா
இருக்கும்”
இப்படிப்பட்ட ேநரடியான உைரயாடல்கைளக் காண முடிகிறது.
பாலுறவு குறித்து சமூகத்தில் நிலவுகிற ேபாலி மதிப்பீடுகைள வா.மு.ேகாமு
ேகள்விக்கு உட்படுத்தினாலும் கள்ளி நாவலில் வரும் பாலுறவுகள்
எல்லாவற்றிலும் ெபண் என்பவள் ஆைண மகிழ்விக்கிற பாலுறுப்புகள்
ெகாண்ட ஜடப்ெபாருள் தான். பாலுறவில் சrபாதியாக இருக்கும் அவகளுக்கு
சக உயிr என்ற வைகயிேலா, எவ்விதமான முக்கியத்துவமும் இல்ைல.
உறவில் விருப்பு ெவறுப்பு என்பெதல்லாம் ஆணின் மனைதப் ெபாருத்ேத. ஆண்
தான் ஆதிக்கம் ெசய்கிறான். பாலுறவில் ஆதிக்கம் ெசய்வது ஆணாக
இருந்தாலும் சுந்தr, சிகாமணி, ெவள்ைளச் சீலக்காr, விஜயா, சுமதி, கமலா
எல்ேலாைரயும் புணச்சிக்காக அைலகிறவகளாக, ஏங்குகிறவகளாக
புணவது தவிர ேவறு ஏதுமற்றவகளாக ஒற்ைறப்பrணாமத்தில் தட்ைடயாக
பைடக்கப் பட்டுள்ள பாைவ ஆேராக்கியமானதல்ல!
கள்ளி நாவலின் முதன்ைம ேநாக்கம் ஒழுங்கைமக்கப்பட்டுள்ள நyதி நியதிகைள
உைடத்து ெநாறுக்குவேத என்றாலும் ேவறு சில ெசய்திகைளயும் ெசால்கிறா.
வளச்சி என்ற ெபயrல் அரசு அைமக்கும் சிப்காட் ெதாழில் பகுதிகளால்
சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவைதயும், ேகாைவ நூல் துணி உற்பத்தி நிறுவனம்
தன் கம்ெபனி ேபருந்ைத சுற்றுப்புற கிராமங்களுக்கு ஓட விட்டு குைறந்த
கூலிக்கு ெபண்கைளக் கவ்விக் ெகாண்டு ேபாய் ேவைல வாங்கித்
துப்புவைதயும் கைதேயாடு ெநருடல் இல்லாமல் பதிவு ெசய்கிறா.
நாவலில் தலித்தியப் பிரச்சைனகள் உள்ளார வருவதற்கு காரணமாக
வா.மு.ேகாமுவின் திட்டமிடல் ஒருபுறம் இருந்தாலும் நிகழ்ச்சிகள்
பிரச்சைனகள் ெவகு எளிைமயாக இயல்பாகச் ெசால்லப்பட்டுள்ளன. மல்லி–
குஞ்சாள்–சண்முகன் மல்லிகா என அந்தக் குடும்பம் அவகளின் விருப்பு,
ெவறுப்புகள் ேநத்தியாகச் ெசால்லப்பட்டுள்ளன. கவுண்ட வட்டு
y

தட்ட்ப்ேபாருக்கு உrய இடம் பாசாங்கின்றி உைரயாடலில் ெவளிப்படுகிறது.
“.. எத்தைன மாதாrச்சிகைள எம்பட கட்டல்ல நy படுக்க ெவச்சிருப்ேப.
எல்லாத்துக்கும் ேசத்து உம்புள்ள இப்ப ஆட்டங்காட்டறா”
“ .. இழுத்தாங்கடா இந்திராைவ நம்ம வட்டுக்கு”
y
“..அப்படின்னா அவைன புடிச்சுக் ெகாண்டாந்து ேபாட்டு ஊம்புங்க
அவேனாடெத”
என ஆதிக்க சாதியினருக்கு எதிராக தலித்துகள் முழக்கமிட்டாலும் யதாத்தம்
ேவறாக இருப்பைத,
“காைலயில் சின்னத்தம்பி கவுண்ட வட்டில்
y
ஒரு பிணம் சாய்ந்தது.
தூக்குப்ேபாட்டு ெசத்துப் ேபானதாகத்தான் இழவுக்குப் ேபாய்வந்தவகள் ேபசிக்
ெகாண்டு ெசன்றாகள்” என ேவதைன நிைறந்த வலிேயாடு பதிவு ெசய்கிறா.
கள்ளி நாவல் மீ ண்டும் ஒருமுைற வாசிக்கும்ேபாது இன்னும் முற்றுப்ெபறாத
கைதயாகேவ ேதான்றுகிறது. சண்முகன் கைலயரசி என்னவானாகள்?
இப்படியான ேகள்விகளூக்கு வா.மு.ேகாமுதான் பதில் ெசால்ல ேவண்டும்.

எதி ெவளியீடு, ெபாள்ளாச்சி
விைல-190-00
பத்தாண்டு ெசன்ைன வாழ்க்ைகயில் ெபற்றைதவிடவும் இழந்தது அதிகம்.
அதில் குறிப்பிடத்தக்கது ெகாங்குதமிழ் ேபச்சு. ஏேனா நாட்பட நாட்பட என்
ெகாங்குதமிழும் நyத்துப்ேபாய் இன்னாமச்சி ேகாட்டதமிழாக மாறிவிட்டது.
ேபச்சுவழக்ெகல்லாம் மறந்துேபாகுமா என்ன? என என்ைன நாேன பலமுைற
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாலும்..மறந்துவிட்டது விட்டதுதான்.
மறந்துேபான ெகாங்குத்தமிைழ அதன் சுைவைய மீ ட்ெடடுக்கிற சீrய
முயற்சிைய அண்ைமக்காலங்களில் ேமற்ெகாண்டு வருகிேறன். அைதப்பற்றி
எப்ேபாேதா நண்ப ஒருவேராடு ேபசிக்ெகாண்டிருக்ைகயில் வாமுேகாமுவின்
கள்ளி குறித்து குறிப்பிட்டா. ெகாங்குத்தமிைழ அட்டகாசமாக ைகயாளுகிற
சமகால எழுத்தாளகளில் வாமுேகாமு முக்கியமானவ என்பைத அவருைடய
சில சிறுகைதகளின் வாயிலாக அறிந்திருந்ேதன்.
உயிைமயில் அவருைடய சில சிறுகைதகள் படித்திருந்தாலும் நாவல் என்கிற
வைகயில் சாந்தாமணியும் இன்னபிற காதல்கைதகளும் குறித்த பல்ேவறுபட்ட
எதிமைற விமசனங்களின் அடிப்பைடயில் அைத படிக்கேவண்டும் என்கிற
ஆவல் நிைறயேவயிருந்தது. அதுவும் ேபாக சேராஜா ேதவி காலந்ெதாட்ேட
படிக்கும்ேபாது கிைடக்கிற பாலியல் இன்பம் அண்ைமக்காலங்களில்

குைறந்துேபானதும், அது வாமுேகாமுவின் எழுத்துகளில் ஏகத்திற்கும்
கிைடப்பதாக நண்பகள் ெசான்னதும் ஆவைலயும் எதிபாப்ைபயும்
அதிகமாக்கியது.
அஜால்குஜால் கைத படிக்க ேபாகிேறாம் என்கிற ஆவத்ேதாடு புத்தகத்ைத
விrத்து ைவத்து படிக்க ஆரம்பித்ேதன். எதிபாப்ைப முழுைமயாக பூத்தி
ெசய்கிறது நாவல். புத்தகத்தின் எந்தப்பக்கத்ைத திறந்தாலும் சாராய
ேபாைதயும் புணச்சியும் மலிந்து காணப்பட்டது. ஆனால் அதற்காக இந்த
நாவைல ெவறும் பாலியல் கைதெயன்கிற என்கிற ஒற்ைற பrமாணத்தின்
அடிப்பைடயில் சுருக்கிவிட இயலாது. வட்டார வழக்கு, தலித் அரசியல்,
பாசங்கில்லாத அப்பட்டமான கிராமத்து மனிதகள் அவகளுைடய வாழ்க்ைக
முைற.. ெகாஞ்சமாய் ஆங்காங்ேக ெதாட்டுக்ெகாள்ள ஊறுகாயாட்டம் ெசக்ஸ்!
இைத கிட்டத்தட்ட பத்து சிறுகைதகளின் ெதாகுப்பு என்றும் ெகாள்ளலாம்.
ஒவ்ெவாரு அத்தியாயமும் ெவவ்ேவறு விதமான கிராமத்து சூழல்,மனிதகள்
எதிெகாள்ளும் பிரச்சைனகைள ேபசுகின்றன. அைதேய தன் முன்னுைரயில்
நாவலாசிrயராகப்பட்டவரான வாமுேகாமுவும் ெதrவிக்கிறா. வாய்ப்பாடி
என்னும் ஊைரச்ேசந்த மல்லி என்னும் தலித் கூலியாளின் ஒரு
மாைலப்ெபாழுதிலிருந்து கைத துவங்குகிறது. பின் ஒவ்ெவாரு
கதாபாத்திரங்களாக உள்ேள நுைழய தலித்துகளுக்கும் ஆதிக்கசாதி
இந்துகளுக்குமான ஒரு ேபாட்டி ெதாடங்குகிறது.
ேபாக்கிடமில்லாமல் பிைழப்புக்கு வழியில்லாமல் கவுண்ட சாதி
முதலாளிகளிடம் ைககட்டி வாய்ெபாத்தி அவகளிம் ஏச்சும் ேபச்சும்
வாங்கிக்ெகாண்டு ஆண்டாண்டு காலம் வாழ்ந்த ஒரு சமூகம் , அருகாைம
நகரத்தில் உருவாகும் ெதாழிற்புரட்சியால் கிைடத்த வாய்ப்பின் அடிப்பைடயில்
முதல்முைறயாக ஆதிக்கசாதிக்காரகளிடம் எதித்து நின்று ேகள்வி
ேகட்கிறது. அது அந்த ஊrலும் வாழ்க்ைக முைறகளிலும் ெபrய மாற்றத்ைத
உண்டுபண்ணுகிறது.
வடுவ
y
டாக
y
ேபாய் சவரம் ெசய்துெகாண்டிருந்த நாசுவன் தனியாக
கைடேபாடுகிறான். ஏன்டா உன்ரா எடத்துக்கு நாங்க வந்து
முடிெவட்டிக்ேகாணுமா என கவுண்டகள் ெகாதிக்கிறாகள். தலித் ைபயன்
சின்ன கவுண்டச்சிைய காதலித்து ஊைரவிட்ேட ஓடுகிறான். பத்தாவது வைர
படித்த தலித் ைபயன் ெவள்ைளயும் ெசாள்ைளயுமாக ேசrல் உட்காந்து
கணக்ெகழுதுவைத கண்டு சகிக்க முடியாமல் வயிெறrகிறது ஆதிக்கசாதிக்கு!
இறுதியில் தன் வட்டு
y
ேவைலக்கு தலித்திடம் ெகஞ்சி கூத்தாடுவதாக
கவுண்டனின் கைத முடிகிறது! ஆதிக்கசாதியின் அடுத்த தைலமுைற
தலித்துகைள முற்றிலுமாக நிராகrத்துவிட்டு தன் அப்பன் பிணத்ைத புைதக்க
அதுேவ குழிேதாண்டுகிறது. கல்வியும் ேவைலவாய்ப்பும் தலித்திய சமூகத்தில்
ெபrய மாற்றங்கைள உண்டுபண்ணுகிறது. அது அவகைள எதித்து
ேகள்விேகட்கவும் தூண்டுகிறது.முதல்முைறயாக திருப்பூ பனியன் பாக்டrகள்

வாய்பாடியில் தலித்துகளின் புரட்சிக்கு வித்திடுகிறது.
ஆதிக்க சாதியின் பாலியல் வாழ்க்ைகயும் தலித்துகளின் பாலியல்
வாழ்க்ைகயும் ஒரு ஊrல் எப்படி இருேவறாக கூேநாக்கப்படுகிறது என்கிற
பாைவயும் இக்கைதயினூடாக ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது. கைதயில் முதலில்
ஒரு விஷயம் மிகவும் ெநருடலாக இருந்தது. கைதயின் பாத்திரமான
பழனிச்சாமிேயாடு உறவு ைவத்துக்ெகாள்ள கைதயில் வருகிற மற்ற எல்லா
ெபண்களும் துடிக்கின்றன. அவேனாடு எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லா ெபண்களும்
படுத்துக்ெகாள்கின்றன. அவன் காடு ேமடு கரடு வடு
y என எங்கும்
யாைரயாவது புணந்தபடிேய அைலகிறான். (கைதக்குள் பழனிச்சாமி
வரும்ேபாெதல்லாம் படிக்கும் நமக்கு மனம் குதூகலிக்கிறது! ஷகிலா
படங்களில் ஷகிலா வருவா முன்ேன பிட்டு வரும் பின்ேன என்பதற்கிணங்க).
ஆனால் ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் பழனிச்சாமிேயாடு உறவுக்கு
ஒப்புக்ெகாள்வதற்கு பின்னாலிருக்கிற உளவியல் பிரச்சைனகைளயும் சமூக
காரணங்கைளயும் ேபாகிற ேபாக்கில் வசனங்களினூடாகவும்
நிகழ்வுகளினூடகவும் தந்துவிடுகிறா.
அறுப்புக்கு வந்த ெரகாட் ேடன்ஸ் ெபண்ைண கவரும் முத்தா கவுண்ட.
அவைள உறவுக்கு அைழத்து உறவின் உச்சநிைலயில் ைகேமல
காசுெவச்சாதான் அடுத்து என ெசால்வதிலாகட்டும், இருட்டுக்குள் மாதாr
ெபண்ைண புணந்தபடியிருக்கும்ேபாது மாதாrகளிடம் மாட்டிக்ெகாள்ளும்
ஆதிக்கசாதி சுேரந்திரன் கால்ேமல் கால் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ெதனாெவட்டாக
இருப்பதாகட்டும், அறுப்பு கூலிைய ஏமாற்ற முைனயும் கவுண்டைன மிரட்டி
பணியைவக்கும் ெவளியூ கூலிகளால் ெதம்பாகி தானும் முரண்டு பிடிக்கும்
மல்லியின் பாத்திரமாகட்டும் முகத்தில் அைறகின்றன.
குழந்ைதகள் இருவ ெசக்ஸ் என்பது என்னெவன்று ெதrயாத காலத்தில்
எடக்கு மடக்காக ஏேதா ெசய்து பாக்கின்றன. அைத பாக்கிற
ெபண்குழந்ைதயின் தாய் ைபயைன அடிக்க.. ைபயனின் அம்மாவும் ெபண்ணின்
அம்மாவும் ேபாட்டுக்ெகாள்கிற சண்ைட பிரமாதமானது. அதுமாதிr ஊபக்கம்
நிைறய பாத்திருக்கிேறன். அப்படிேய அச்சு அசல் வாத்ைதகளின்
ேகாைவயாக அந்த அத்தியாயம் நிைறந்திருக்கிறது. ஒவ்ெவாரு பாத்திரமும்
ெவவ்ேவறு மனநிைலயில் சித்தrக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பு.
பழனிச்சாமியும்,மல்லியும்,சுேரந்திரனும்,முத்தா கவுண்டரும், சுந்தrயும்,
ெவள்ைள சீைலக்காrயும் நாவைல மூடிைவக்கும்ேபாது மனெசல்லாம்
நிைறந்துவிடுகின்றன.
ெகாங்கு மண்ணின் அசல்மனிதகைளயும் வட்டார வழக்கின் சுைவையயும்
கடந்த ஆண்டுகளில் அங்ேக நிகழ்ந்த சமூக மாற்றங்கைளயும் எந்த வித
பாசாங்குமில்லாமல் அச்சு அசலாக பதிவு ெசய்திருக்கிறா வாமுேகாமு.
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வா.மு.ேகாமு வின் கள்ளி:சாருவின் வாத்தி
நன்றி : தனிைமயின் இைச.
ஈேராடு மாவட்டத்ைத ேசந்த வா.மு.ேகாமுவின் முதல் நாவல் இது.ெகாங்கு
வட்டார வழக்கில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்நாவல் ெதாடும் தளம் விடைலத்
தனம்.எவ்வித திrபுகளுமற்ற ெகாங்கு ெமாழியின் அசாத்தியம் இந்நாவலில்
சாத்தியமாகி இருக்கின்றது.வட்டார வழக்கில் குறிப்பிட்டுச் ெசால்லும்படியான
நாவல்களில் இைதயும் இனிேமல் ேசத்துக்ெகாள்ளலாம்.ெகாங்கு வாழ்விைன
தளமாக ெகாண்ட இலக்கிய பைடப்புகைள அறிமுகப்படுத்தியதில் ெபருமாள்
முருகனுக்கு முக்கியப் பங்கு உண்டு.ஆனால் இவராலும் அம்மக்களின்
வாழ்ைவ இலக்கியப் பாங்ேகாடுதான் பைடக்கமுடிந்தது.வா.மு.ேகாமு
ெசய்திருப்பது அசாத்திய ெமாழி உைடப்பு.இலக்கியம் நுைழய முடியாத
அல்லது இலக்கிய வடிவினில் ேசக்க விரும்பாத,ேசக்கத் தயங்கிய பல
கூறுகைள எவ்வித தயக்கமும் இல்லாது ேநரடியாய் ேபசுகிறது இவrன் ெமாழி.
எல்லாப் பக்கங்களிலும் மது ெபாங்கி வழிகிறது.காமம் கைரபுரண்ேடாடுகிறது.
கற்பு, ஒழுக்கம் என எவ்வித பம்மாத்துகளுமில்லாது காமத்திைன ஒரு
விைளயாட்டாய் விைளயாடித் தyக்கிறாகள் இவrன் கைத
மாந்தகள்.நள்ளிரவு,விடியல்,முன்னிரவு, என எல்லாப் ெபாழுதுகளிலும் ெவட்ட
ெவளி,பாைற இடுக்கு, முட்காடு, எவருமற்ற அந்நியன் வெடன
y
எங்ெகங்கிலும்
புணந்து திrயும் இவரது கைத மாந்தகளுக்கான அடிநாதம் தyராக்காமமாயும்
பருவத் ெதறிப்பாகவுமிருக்கிறது.
இது தவித்து இந்நாவல் ெதாட்டுச் ெசல்லும் இன்ெனாரு தளம் மாதாrகளின்
ெகாண்டாட்டமும் அவலமுமான வாழ்வு.ேமலதிகமாய் கவுண்டகளின்
ஆதிக்கத் திமிகைளயும் பண்ைணய முைறகளின் வன்முைறகைளயும்
ேகாடிட்டுச் ெசன்றிருக்கிறது.விடைலத் தனம் நிரம்பியிருப்பதால் மிக
அழுத்தமாய் ெசால்லப்பட்டிருக்க ேவண்டிய பல விதயங்கைள சற்ேற
ெதாட்டுவிட்டு மதுவில் கைரந்து ேபாகிறது இந்நாவல்.முதல் அத்தியாயத்தில்
ெதாடங்கிய வச்சும்,
y
புதுத்தளமும், புதுெமாழியும், அசாத்திய நைகச்சுைவயும்
அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் வலுவிழந்து ேபாகிறது.எனினும் கிண்டலும்,
ேகலியும், காமமும் ேசந்து நாவைல ஒேர மூச்சில் படிக்க ைவக்கும்
மனநிைலையத் தந்துவிடுகிறது.நாவைலப் படிக்கும்ேபாது சத்தம் ேபாட்டு
சிrத்தது கைடசியாய் எந்த நாவலுக்ெகன மறந்து ேபாய்விட்டது.ஆனால்
எத்தைகய உம்மணாமூஞ்சிகைளயும் ெவடித்துச் சிrக்க ைவக்கும் அசாத்திய
ெமாழி இந்நாவலில் சாத்தியமாகி இருக்கிறது.
கைடசி அத்தியாயத்தில் தாங்கிப் பிடிக்கும் ஆதிக்க மேனாபாவ ெகாடி முதல்
அத்தியாயத்திலிருந்து ெசால்லப்பட்ட விளிம்புசா நிைலைய
ேகள்விக்குட்படுத்தியுள்ளது. கைடசி அத்தியாயத்ைத நம்ப எனக்கு சிறிது ேநரம்
பிடித்தது.ேலசான எrச்சலும் மண்டியது.எழுத்தாளனுக்கான கடைம இதுெவன

எைதயும் வலியுறுத்துவதில் எனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைலெயன்றாலும் தான்
எழுதும் தளத்தின் வச்ைச,
y
ேதைவைய உணந்து ெகாள்ள ேவண்டியது
எழுத்தாளன் ெசய்ய ேவண்டியது.
இவrன் எழுத்துக்கள் ெபண்ணியவாதிகள் கண்ணில் பட்டதா எனத்
ெதrயவில்ைல.ெபண்ைமத் தனங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
தைரமட்டமாக்கியிருக்கிறா.காமம் மட்டுேம பிரதானமாய் ெகாண்ட ெபண்கைள
மட்டுேம உலவவிட்டிருக்கிறா.ேபாதாக் குைறக்கு இந்நாவைல அவrன்
காதலி/மைனவிக்கு சமபித்திருக்கிறா.மிக அசாத்திய துணிச்சலராய்
இருக்கேவண்டும்.
சாரு இவைரத் தன் முதல் வாrசாக அறிவித்திருக்கிறாராம்.இந்த ‘வாrசு‘ களின்
மீ து ஏற்படும் பrதாபமும் வாrசுகைள உருவாக்கும் மேகான்னதகளின் மீ து
ஏற்படும் எrச்சல்களும் அத்தைன சீக்கிரம்
அடங்குவதில்ைல.புைனவிலக்கியத்தில் சாருவின் சாதைனகள் எல்லாம்
ேமல்தட்டு/நடுத்தர வக்கத்து ேபாேனா மாதிrகள் மட்டுேம.வா.மு.ேகாமு தன்
முதல் நாவலிேலேய பல கட்டுக்கைளத் தகத்திருப்பது சாருவின் சாதைன
மாதிrகளுக்கு எவ்விதத்திலும் குைறந்ததில்ைல.தன் சாந்த பிம்ப
உருவாக்கங்களிலிருந்து எங்களின் இலக்கிய பிதாமககள் ெவளிவர எல்லாம்
வல்ல ேராலான் பத்துக்கள் உதவி ெசய்வாகளாக.
கள்ளி முடித்த ைகேயாடு ேசா.தமனின் கூைகைய ஆரம்பித்ேதன் முதல் பத்து
பக்கங்களுக்கு ேமல் என்னால் படிக்கமுடியவில்ைல.விளிம்பின்
கைதெசால்லலுக்கு ேதைவயான அடிப்பைட விதயமாக நான் நிைனப்பது
சrயான ெமாழி.மிகச் சrயான வட்டார வழக்கு.அம்ெமாழி
சாத்தியமில்ைலெயனில் சும்மா இருந்துவிடலாம். விளிம்பின்
கைதெயழுதுகிேறன் ேபவழிெயன அைடப்புக்குறிகளுக்குள் சுந்தர ராமசாமித்
தனங்கைள ெபாருத்தி ைவப்பது அபத்தமானது.ேமலும் இவ முதல் ஐந்து
பக்கங்களில் ெசால்லியிருக்கும் அபத்தங்கள் புத்தகத்ைத தூக்கி எறிய ைவத்தன.
ஆண்ைட ஒருவ எல்லா பறக்குடி வடுகளிலும்
y
புகுந்து இஷ்டம் ேபால
புணந்து திrவாராம்.எந்தப் ெபண்ைண புணகிறாேரா அப்ெபண்ணின் கணவன்
அவருக்கு சாராயம் வாங்கி வந்து ெகாடுப்பாராம்.(தானும் ெகாஞ்சம்
குடித்துக்ெகாள்வாராம்) ஆண்ைட வட்டில்
y
மைனவிைய புணந்து
ெகாண்டிருக்ைகயில் கணவன் வட்டுத்
y
திண்ைணயில் தன் வயதுக்கு வந்த
மகேளாடு உட்காந்து அழுவாராம்.ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் வந்த ேகாபத்துக்கு அளேவ
இல்ைல.இந்த மசிராண்டிகள் எந்த கருமத்ைதயும் எழுதாமல் இருப்பது
எல்லாருக்கும் நல்லது.ஒரு புத்தகத்ைத பத்து பக்கங்கள் மட்டுேம படித்து மிக
ேமாசமாக விமசிப்பது வன்முைறதான் என்றாலும் முழுவைதயும் படிக்கும்
ெபாறுைம இல்ைல எனக்கு. படித்து முடித்த புண்ணியவான்கள் விளக்கினால்
என் சிற்றறிவு சமாதானமைடயும்.
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ெகாங்கு குறும்பு என்பது வா.மு.ேகா.முவின் கைதகளில் தவிர ேவறு எங்கும்
அதிகமாக பாக்க முடியாது. எவ்வளவு சீrயஸான சம்பவம் என்றாலும் ஜஸ்ட்
ைலக் தட் என்று நம்ைம அந்த இடத்ைத சிrத்து ெகாண்ேட கடந்துவிடுவது
ேபால ெசய்துவிடுவா. இவrன் கைதகள் வரும் முக்கியமான கதாபாத்திரம்
ேபாலதான் இவரும் ேபசுகிறா, நாலு முைற ேபானிலும் ஒரு முைற ேநrலும்
ேபசி இருக்கிேறன் அவருடன் இன்னும் ெகாஞ்சம் ேநரம் ேபசிக்ெகாண்டு
இருக்கலாம் என்று நிைனக்க ைவத்துவிட்டா. வாய்ப்பாடி,விஜயமங்கலம்
மற்றும் அைத சுற்றிய ஊகள் எப்படி இருக்கிறது கைதகளில் வரும்
கதாபாத்திரங்கள் ேநrல் எப்படி இருப்பாகள் அவகைள பாக்க ேவண்டும்
என்கிற ஆவைல துண்டிவிட்டுவிட்டா.
இவரது முந்ைதய நாவல்கைள ேபால இந்த நாவைலயும் தனது ஊைர சுற்றி
வாழ்ந்துெகாண்டு இருக்கும் சிலrல் வாழ்ைகைய ைமய்யமாக ைவத்து எழுதி
இருக்கிறா. நாவலின் ெதாடக்கம் முடிவு எல்லாம் விஜயமங்கலத்ைத சுற்றி
தான் இருக்கிறது. என்ைன ேபால ேகாைவைய பிrந்து வாழும் ஆட்களுக்கு
ெகாங்கு ெமாழியில் அதன் சாரம் குைறயாமல் புத்தகத்ைத வாசிக்க வாசிக்க
ேகாைவைய ெராம்ப மிஸ் ெசய்கிேறேனா என்கிற கவைல ஏற்படுகிறது.
சாமிநாதன் ஒரு தலித் இைளஞன். அம்மாைவ பிrந்து வாழும் அப்பாவுடன்

மூங்கில் பாைளயத்தில் வாழ்ந்து ெகாண்டு இருக்கிறான். தறி ஓட்டுவது தான்
பிரதான ேவைல என்றாலும் ஒரு சமயம் ட்ரக்டரும் ஒட்டுவான். சாமிநாதன்
அப்பா, கவுண்ட சேகாதரகள், ைசக்கிள் கைட ைவத்திருக்கும் முருகன், எதி
வடு
y சேராஜா அக்கா, அவன் வாழ்வில் குறிக்கிட்ட ெபண்கள், அவனாக ேதடி
ெசன்ற ெபண்கள், அவைன விட்டு பிrந்து ெசன்ற ெபண்கள் என்று அவனது
காதல், கல்யாண கைதகைள ெசால்லும் நாவல் இது.
நாவல் உள்ேள பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது, சாமிநாதைன
சுற்றிேய தான் கைதகள் நககிறது. விசுக்ெகன்று ஒரு காதல் ேஜாடி ஒரு
அத்தியாயத்ைத ஆக்கிரமித்து ெகாண்டாலும் அதிலும் சாமிநாதன்
சம்பந்தப்படுகிறான். முந்ைதய நாவல்கள் ேபால இந்த நாவைல அவ்வளவு
எளிதாக படித்து முடிக்க முடியவில்ைல. பாதி புத்தகம் படிக்கும் வைர அைரச்ச
மாைவேய ஏன் திரும்ப அைரக்கிறா என்கிற எண்ணம் வருகிறது. அதற்கு
பின்னால் சாமிநாதைன நிைனத்து கவைலெகாள்ளும் விதமாக நாவல் ெசன்று
ெகாண்டு இருக்கிறது.
நாவலில் முழுக்க முழுக்க தலித்து மக்களின் வாழ்ைகைய பற்றி ெசால்லி
இருக்கிறா. பணம் இல்லாதவனிடம் சிக்கன் குனியா வந்தால் எப்படி
சமாளிப்பான்? தறி குேடானில் முதலாளி சாமிநாதைன அடிைமயாக ேவைல
ெசய்ய ைவக்க தந்திரமாக அட்வான்ஸ் பணம் ெகாடுப்பது. ெபண் பாக்க
ெசன்ற வட்டில்
y
ெபண்ணின் தகப்பனா ஸ்வட்
y சிக்கு வாசம் வருதா என்று
ேகட்ப்பது. தந்ைதேய மகனிடம் கவுண்ட சரக்கு தந்தா ேவண்டாம்ன்னு
ெசால்ல கூடாது அது குத்தம் என்று தண்ணி அடிக்க ெசால்லுவது, வட்டில்
y
நுைழந்த பாம்ைப வறுத்து தின்னுவது. இப்படி நாவல் ெகாஞ்சம் திைகப்ேபாடு
தான் ெசல்கிறது.
வா.மு.ேகா.முவிற்கு ெசல்ேபான் மீ து அப்படி என்ன ஒரு காதேலா அல்லது
ேகாபேமா சாமிநாதன் கதாபாத்திரத்துக்கு இைணயாக உடன் பயணிப்பது இந்த
ெசல்ேபான் தான். யாரவது ஒருத்த இந்த ெசல்ேபானில் ேபசி ெகாண்ேட
இருகிறாகள். அதும் ஏெசல் தான் எல்ேலாrடமும் இருக்கிறது. இந்த நாவல்
என்றில்ைல முந்ைதய நாவல் சாந்தாமணி நாவலிலும் ெசல்ேபான் ைவத்து
ெபrய கைதையேய ெசால்லி இருப்பா. இன்ைறய காலகட்டத்தில் ெசல்ேபான்
எவ்வளவு அவசியமானது என்று எல்ேலாருக்கும் ெதrயும் அைத நாவலின்
உள்ேள புகுத்தி அைதயும் ஒரு கதாபாத்திரமாக ெசய்துவிட்டா.
கள்ளி, சாந்தாமணியில் இருந்த பாலியல் ேவட்ைட(ேவட்ைக) இதில் இல்ைல.
எள்ளல், துள்ளல் அதிகமில்லாமல் அடக்கிேய வாசித்து இருக்கிறா. மற்ற
நாவல்கைள விட இந்த நாவல் ெகாஞ்சம் வித்தியாசம் தான். நாவல்
முடிந்ததும் சாமிநாதன் பற்றிய கவைல தான் என்ைன ெதாற்றிெகாண்டது.
நாவைல படித்துவிட்டு வா.மு.ேகா.முவிடம் ேபசிேனன். நாவல் எப்படி என்ைன
ெகாண்டு ெசன்றது, சாமிநாதன் என்ன ஆனான் என்று நிைறய ேகள்விகள்
ேகட்டு பதிைலயும் ெபற்ேறன். வா.மு.ேகா.மு வருத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம்

இந்த நாவைல இவ்வளவு ேநத்தியாக ெகாண்டு வர பாடுபட்ட நஞ்சுண்டன்
ெபயைர மனுஷபுத்திரன் மைறத்தது. நாவல் ெவளிவருவதற்கு முன்ேப அவ
நான்கு ஐந்து தடைவ நஞ்சுண்டன் ெபயைர புத்தகத்தில் பதிய ெசால்லி
இருந்தும் அைத ெசய்யாதது பற்றி ெராம்ப வருத்தப்பட்டா.

எட்றா வண்டிேய – சங்கடபடாமல் வாங்கி படிக்கலாம்
நன்றி::
—
With Love
அருண் ெமாழித்ேதவன் (Romeo)
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ஸ்ேநகிதிகள் ஸ்ேனகித்த புதினம் – வா.மு ேகாமு

மல்லிகாஜுனன்

எல்ேலாருக்கும் குழந்ைதப்பருவம் தாண்டி இளைமக்கு வருவெதன்பது பல
புrயாத புதிகைளக்கடந்து வரும் விஷயமாகத்தான் இருந்திருக்கும். எல்ேலா
வாழ்விலும் பள்ளிைய ேநசிக்கச்ெசய்ய ஒரு ெபண்ணும், பள்ளிைய
ெவறுக்கச்ெசய்ய ஒரு டீச்சரும் நிச்சயம் இருப்ப. இருந்தாலும் நம்முடேனேய
இருந்து ெகாண்டு நம்ைம விட அதிகம் ெதrந்து ைவத்திருக்கும் நண்பகைளக்
கண்டு அவகள் ெசய்வைத ெசய்து நம்ைம ெபrயவகளாகக் காட்டிக்
ெகாள்ேவாம். அேத ேபால எல்லா வாழ்விலும் ெசாந்தத்திேலா பக்கத்து
வடுகளிேலா
y
திருமணமாகாத, திருமணம் ெசய்து ெகாள்ள விரும்பாத ஒரு
சித்தப்பேனா மாமேனா இருக்கலாம். அவகள் கைத இன்னும்
சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கும். “என்னடா வாழ்க்ைக இது” எனப் புலம்புவாகள்.
நமக்ெகான்றும் புrயாெதனினும் ெசால்வைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தால்
மட்டும் ேபாதும். எப்படியும் ஒரு ஐஸ்க்rமுக்ேகா, சாக்ேலட்டுக்ேகா துட்டு

நிச்சயம்.
வாமு ேகாமுவின் கைதகளின் பிரதானம் ெமாழிநைட. அதுவும் ெகாங்குப்
பகுதிகளில் வாழ்ந்துவிட்டு அல்லது ஓrருநாள் தங்கிவிட்டு அங்கிருக்கும்
பழக்கவழக்கங்கைளப் பாத்துவிட்டு வந்தவகள் நிச்சயம் அந்த பூமிைய,
மக்களின் இன்ைமைய உணவாகள். இவrன் கைதகைளப் படிக்கும்ேபாது
புத்தகத்தின் வாயிலாக ஈேராட்டுக்ேகா அவிநாசிக்ேகா ெசன்று ெதாப்புக்கடீ
என்று விழுந்து விட முடிகிறது. அத்தைன எளிைமயான, ஆவத்ைத தூண்டும்
எழுத்து.
வாய்ப்பாடி ெசன்னிமைல ெதாட்டு ஈேராடு மாவட்டத்ைத சுற்றி நடக்கும்
கைதகள் வாமு ேகாமுவினுைடயைவ. அங்கு வாழும் ெவகுளித்தனம் நிைறந்த
கிராமத்து மக்களின் கைதகள். அந்த மண்ணுக்ேக உrத்தான ெகாங்கு
ெமாழியும் எள்ளளும் நக்கலும் கூடி ைக ேகாக்குமிக்கைதகள் வாசிக்கும்ேபாது
ஒரு உற்சாகத்ைதயும் ஒரு ஆவத்ைதயும் ஏற்படுத்துகின்றன.
இரு ெநடுங்கைதகள் ேசந்ததுதான் இந்த நாவல். பள்ளி ெசல்லும் பழனிச்சாமி,
பள்ளியில் அடிக்கும் ெடய்சி டீச்ச, வட்டில்
y
அடிக்கும் அப்பன், ஊசுற்றும்
நண்ப சகவாசம் என முதலாம் கைதயில் ெகாங்கு மண்ணின் ஒரு சாதாரண
சிறுவன் ஒருவனின் குழந்ைதப் பருவம் மனக்கண்ணுக்குள் வருகிறது. டீச்ச
அடித்ததால் பள்ளிக்கு ேபாக மறுக்கிறான் அப்பனிடம் அடிவாங்கிக்ெகாண்டு
காட்டுக்குள் பனம்பழம் ெபாறுக்கப் ேபாகிறான், சரளமாக ெகட்டவாத்ைதகள்
ேபசுகிறான், சாதிையச் ெசால்லி திட்டுகிறான், ரயிேலறிப்ேபாய் சினிமா
பாக்கிறான், ஊ எல்ைலத் திைரயரங்கின் ேபாஸ்ட பாத்து என்னவாக
இருக்குெமன சந்ேதகிக்கிறான் என பழனிச்சாமியின் பாத்திரம் அப்படிேய என்
பால்யகால நண்பகள் ரேமசான், சின்னக்குமாரு, ெபrய குமாரு, ெசந்திலான்
அைனவைரயும் நிைனவூட்டுகிறது.
என்னுடன் படித்தவகள்தான் என்றாலும் அவகளுக்கு நிைறய
ெகட்டவாத்ைதகள் ெதrந்திருக்கும். இது ெபrய விஷயமில்ைலதான் எனினும்
அந்த வயதில் ஒரு ேகாபத்ைத ஆற்றாைமைய ெவளிப்படுத்த இருக்கும் ஒேர
வழி இதுதான். இது மட்டுமல்ல அவகள் அந்த வயதில் ெதrந்து
ைவத்திருக்கக் கூடாெதன்று ெசால்லப்படும் பல விஷயங்கைளயும் ெதrந்து
ைவத்திருந்தன. இது ேபாலத்தான் பழனிச்சாமிக்கு ெசந்தில் இக்கைதயில்.
சிறுவன்தாேன என கைதயில் அவைனத் திருத்துகிேறன், மாற்றுகிேறன்
ேபவழி என்றில்லாமல் பழனிச்சாமியின் ேபாக்கிேலெய கைத பயணிக்கிறது.
அவன் காண்பைவ, உணபைவ, ேபசுபைவ இைவெயல்லாம் முதல்கைத.
இரண்டாம் கைத மாrமுத்துவினுைடயது. முப்பத்ைதந்து வயதாகியும்
திருமணமாகாமல் காட்ைட மாமனுக்கு குத்தைகக்கு விட்டுவிட்டு எந்ேநரமும்
ேபாைதயிலிருக்கும் ஒரு ஆசாமி. கூட ஒரு நாய் ராஜா. ஊ ெபண்கள் கூட
கிண்டலடிக்கும் வைகயில் திருமணம் ெசய்யாமல் தறிக்குப் ேபாய் சம்பாதித்து
அந்த ேவைல ெவறுத்து பல ேவைலகைள முயற்சித்து, பின்ன ேவைலக்குப்

ேபாகப் பிடிக்காமல் குடிேய கதி என்றிருக்கும் ேவைளயில், சாராயம்
காய்ச்சும்ேபாது ேபாlசில் மாட்டிக் ெகாள்கிறான். ஜாமீ னில் ெவளிேய
எடுக்கிறா மாமன். மாமனுக்குத் தன்மீ து பாசம் என்று நம்பி அவ மகள் மீ து
ஆைசப்படுகிறான் மாrமுத்து. இது எல்லாேம மாrமுத்துவின் நிலத்திற்காக
மாமன் ேபாடும் ேவஷம் என்றறிந்த பின்ன இவகைள விலகி தனக்கான ஒரு
ேஜாடிையத் ேதடிக்ெகாள்கிறான். இது இரண்டாம் கைத.
ெபாதுவாகேவ வாமு ேகாமுவின் கைதகள் விளிம்பு நிைல மக்களின்
வாழ்வியல் அவதம் காதல், திருமணம், அவகளின் கலாச்சாரம்
ேபான்றைவயும் ெகாங்கு பகுதிகளில் நிலவி வரும் சாதி சாந்த
பிரச்சிைனகைளயும் பிரதிபலிக்கும். இந்த நாவலில் வரும் இருகைதகைள
மட்டும் எடுத்துப் பாத்தால் பழனிச்சாமி தன் குழந்ைதப்பருவம் தாண்டி
ெவளிேய இருக்கும் உலகத்ைத கற்றுக்ெகாள்ள முயற்சிக்கிறான். ஒரு
இைளஞனாக முயல்கிறான். தனக்கு முன் ெசன்றவகள் ெசய்தைத, ெசய்ததாய்
ெசான்னைத ெசய்கிறான். கல்விையெயல்லாம் முக்கியமாக ெகாண்டிராத,
எப்படியும் தறி ஓட்டியாவது, உடல் உைழப்பினால் வாழ்ந்து விடலாம் என்று
வாழும் மக்களின் வாழ்வு முைறயாக இைதச் ெசால்லியிருக்கிறா.
மாrமுத்துவின் கைதயிலும் இேததான். முப்பத்தி ஐந்து வயதிலும் எந்த
ேவைலக்கும் ேபாகாமல் இருக்கும் ஒருவன். இத்தைகயவகளுக்குத்
ேதைவெயல்லாம் அன்ைறய தின மகிழ்ச்சி மட்டுேம. கல்வியின் மீ து
அக்கைறயின்றி எதிகாலம் குறித்த எந்த பிரக்ைஞயுமின்றி வாழும் மக்களின்
கைத.
ஒரு பகுதி மக்களின் பிரச்சிைனகள் மட்டுேம ேபசும் கைதகள் என்றாலும்
இவrன் எல்லாப் புத்தகங்களிலும் ஒேர மாதிrயான கைதயும் காதலும்
விஷயங்களும் ெதாடந்து வாசிக்கும்ேபாது ெகாஞ்சம் அயற்சிைய
ஏற்படுத்துகிறது. ெமாழி மட்டுேம ஒேர ஆறுதலாய் நyடிக்கிறது.
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பிேலாமி டீச்ச

–

ஒரு பாைவ

–சதyஷ்

சங்கவி

எதுவுேம இங்குத் திட்டமிட்டு நடப்பதில்ைல தான். யாருக்கும் யா மீ தும்
பிrயம் ேதான்றலாம். அதற்காகப் ெபrய சாதைனகைள நிகழ்த்தேவண்டியது
இல்ைல. ஜான்சனின் தூய ஆத்மாைவப் பிேலாமி டீச்ச ஒரு புள்ளியில்
உணந்து சிலித்துப்ேபானாள்.
கணவைன இழந்துத் தன் மகளுக்காக வாழும் ஒரு டீச்ச தன் ேமல் யாரும்
அக்கைறயற்றவகளாக இருக்கும் ேபாது, தன் ேமலும், தன் குழந்ைத ேமலும்
அக்கைற காட்டும் ஒருவன் மீ து காதல்வயப்படுகிறாள். இவளுக்குக் காதல்
அவனுக்குக் காமம் என்பைத எதாத்தமாக வாமு.ேகாமுவிற்ேக உண்டான
நைடயில் நம்ைமக் கட்டிப்ேபாடுகிறா. இந்தக் கைதையப் படித்து அதில்
இருந்து நாம் மீ ள்வதற்கு ெவகு ேநரம் ஆகும் என்பதில் ஐயமில்ைல.
கடேலாரக்கவிைதகள் டீச்சrல் ஆரம்பித்த, வருத்தப்படாத வாலிப சங்கம்
வைர டீச்சராக வருபவகள் அவ்வளவு சீக்கிரம் நம் மனைத விட்டு
அகலுவதில்ைல அது ேபாலத்தான் இந்தப் பிேலாமி டீச்ச. டீச்சருக்காக
மனைத அைலய விடுகிேறாேமா இல்ைலேயா வாமு.ேகாமுவின்
யதாத்தமான நைடக்காக மனது அைலகிறது பிேலாமி டீச்சைர நிைனத்து.

இந்த நாவல் ஈேராடு புத்தகச் சந்ைதயில் வாமு.ேகாமுவிடம் இருந்து தான்
ெபற்ேறன், அப்ேபாது முழு வச்சில்
y
படித்தவன் ேபாகிற ேபாக்கில் படித்தது
ேபால இருந்தது. ேநரம் கிைடக்ைகயில் அந்தப் புத்தகத்தின் ஒவ்ெவாரு
கைதையயும் வாசிக்கும் ெபாழுது அதனுடன் இரண்டு நாள் பயணிக்க ேவண்டி
இருக்கு.
ஒரு ெபண் உண்ைமயாக ஒருவைன விரும்பினாள் அவளிடம் எந்த ரகசியமும்
இருக்காது. எல்லாவற்ைறயும் அவேனாடு பகிந்துவிடுவாள். அப்ேபாது அவளது
இதயம் சுத்தமாக இருக்கும். அவள் உடலும் அவனுக்காகத் தயாராக இருக்கும்.
அவன் எங்குக் கூப்பிட்டாளும் உடன் ெசல்ல தயாராக இருப்பாள் –
உண்ைமயாக ஒரு ெபண் ேநசிக்க ஆரம்பித்துவிட்டாள் இது எல்லாம் நடக்கும்
என்பைத அழகாகச் ெசால்லி இருக்கிறா. இந்த வrகைளப் புrயாத பல
ஆண்கள் ” இவளுக்கு முன்னாடிேய அனுபவம் இருக்குேமா நம்மிடம்
இவ்வளவு தாராளமாக நடந்து ெகாள்கிறேள ” எனச் சந்ேதகத்ேதாடு பாக்கும்
பல காதலன்கள் இந்தச் சமூகத்தில் உண்டு.
பஞ்சும் ெநருப்பும் என்ற கைதயில் இன்ைறய திருப்பூrன் காதல் கைதகைளச்
களமாக்கி அற்புதமான சிறுகைதயாகக் ெகாடுத்திருக்கிறா. ேவைலக்குச்
ெசல்லும் இடத்திலும், பயணிக்கு வழியிலும் ஏற்படும் இயற்ைகயான பாைவ
ேமாதல்கைளக் காதலக்கி இவ ைகயாண்டு இருக்கும் விதம் நம்ைம மீ ண்டும்
ஒரு முைற படிக்க ைவக்கிறது இந்தக் கைதேயாடு பயணிக்கவும் முடிகிறது.
சாதிகள் இல்ைலயடி பாப்பா என்ற கைதயில் காதல் திருணம் ெசய்து
குடும்பத்ைத விட்டு ஓடி வருபவகள் அைற எடுத்து தங்கும் ேபாது ஏற்படும்
பிரச்சைனகள் மற்றும் அது ேபாlசாரால் எப்படித் தyக்கப்படுகிறது என்பைத
நம் ரசிக்கும், என்ன நடக்குேமா என்று ேயாசிக்கும் வைகயில் த்rல்லாக
ெசன்று ெசண்டிெமண்டாக முடித்து நம்ைமக் காதலானாக மாற்றுகிறா.
அந்த விசயம் தான் ெபrய விசயம் என்ற கைதயில் கல்யாணத்துக்குப் பின்
தடுமாறுகிறவ எப்படி மாறுகிறா என்பைத அவரது நைடயில் அசத்தி
இருக்கிறா.
ஒவ்ெவாரு கைதயின் ஓட்டமும் என் மனதில் ஓடுகிறது இந்தப் பிேலாமி
டீச்ச புத்தகத்ைத வாசித்ததில் இருந்து….
எதி ெவளியீடாக வந்துள்ள இந்தப் புத்தகம் 180 ரூபாய். எல்லாப் பிரபல
புத்தகக் கைடயிலும் கிைடக்கின்றது.
–நன்றி : சதyஷ் சங்கவி.
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வா.மு.ேகாமுவின் ‘மரப்பல்லி’– நாவல் விமசனம்

ஓrனச்ேசக்ைக என்பது உளவியல் மற்றும் உணவுப்பூவமானது; இதைன
சட்டப்பூவமாக்க ேவண்டும் என்பது உலகளவில் பல நாடுகளில் உள்ள பல
ஓrனச்ேசக்ைகயாளகளின் ேகாrக்ைகயாக இருந்து வந்தது. தற்ேபாது
இந்தியாவில் ஓrனச்ேசக்ைக சட்டப்பூவமாக்கப்பட்ட ேபாது இது நம்
கலாச்சாரத்துக்குப் புறம்பானது என்று எதிவிைனகளும் இதற்கு வந்தது.
ெபாதுவில் ஆணும் ெபண்ணும்தான் ேசந்து வாழ ேவண்டும் என்பது உலக
நியதி. காந்தத்தில் கூட வட துருவமும் ெதன் துருவமும்தான் ஒட்டும், வட
துருவமும் வடதுருவமும் ஒட்டேவ ஒட்டாது. அது ேபாலேவதான் இயற்ைக
மற்றும் கலாச்சாரம் மனித இனத்ைதக் கட்டைமத்திருக்கிறது.
இயற்ைகைய மீ றியும் இயற்ைகயான நிகழ்வுகள் நடந்ேதறுவதுண்டு. ேவற்று
பால் இனத்தின் மீ தான ஈப்பு ெபாதுவானது. ஆனால் ஒேர பால் இனத்தின் மீ து
ஈப்பு ெகாண்டு அதைன தன் வாழ்க்ைகத் துைணயாக ஏற்றுக் ெகாள்வதும்
இயற்ைகைய மீ றிய ஒரு இயற்ைக நிகழ்வுதான். ஓrனச்ேசக்ைகைய பலரும்
ஆதrக்கக் காரணமும் அதுதான். அவரவரது விருப்பத்திற்ேகற்ற வாழ்க்ைகைய
ேதந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளும் உrைமகளுக்குள் இது அடங்குகிறது.

ஓrனச்ேசக்ைக குறித்து தமிழில் முதல் முதலாக கrச்சான் குஞ்சு எழுதிய
பசித்த மானிடம்தான் ேபசியது. கேணசன் என்னும் பாத்திரம் ஒருவருக்கு
ஓrனச்ேசக்ைகயாளனாய் இருந்தது என்று ேமேலாட்டமாய் மட்டுேம
ேபசியது. இைதயும் தாண்டி அழுத்தமாய் ஓrனச்ேசக்ைக குறித்து
ேபசியிருக்கிறது மரப்பல்லி.
பாலியல் எழுத்தாள என்று முத்திைர குத்தப்பட்ட வா.மு.ேகாமுவின்
பைடப்புதான் இந்த மரப்பல்லி. ஓrனச்ேசக்ைக புrயும் உயிrனங்களில்
மனிதன் மட்டுமல்லாது மரப்பல்லியும் ஒன்று. அதனால்தான் இந்நாவலுக்கு
இது காரணப்ெபயராக ைவக்கப் ெபற்றிருக்கிறது. கைத மணிபாரதியிடமிருந்து
துவங்குகிறது. மணிபாரதி என்பவன் பல ெபண்கைள தன் வசீகர மற்றும்
ஆறுதல் ேபச்சுகளாேலேய கவந்து அவகேளாடு சம்பாஷைணகள் புrபவன்
என்று இவரது முந்ைதய நாவலான மங்கலத்து ேதவைதகள் நாவலிேலேய
விளக்கப்பட்டு விட்டது. மங்கலத்து ேதவைதகளின் ெதாடச்சி என்று
எழுதினாேரா என்னேவா இதிலும் மணிபாரதி என்கிற கதாப்பாத்திரம் அேத
குணாம்சங்கேளாடு ேதான்றுகிறது.
ரம்யா என்கிற மகைள தாைர வாத்து விட்டு ஒரு விபத்தில் மணிபாரதியின்
மைனவி சாந்தி ெசத்துப்ேபானதாக ெதாடங்கும் நாவலில் மணிபாரதிேயா
ேவறு எந்த ெபண்ைணயும் மணக்காமல் தன் மகளுக்காகேவ வாழ்ந்து
வருகிறான். அப்ேபாது அவனது வாழ்க்ைகயில் இரண்டு ெபண்கள்
குறுக்கிடுகின்றன. ஒன்று பக்கத்து வட்டுக்காr
y
வசந்தி; இன்ெனான்று
ரம்யாவின் வகுப்பாசிrைய சந்திrகா. இருவரது வருைகயும் மணிபாரதிைய
பைழய நிைலக்கு திரும்ப ைவப்பது ேபாலான நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்து
ெகாண்டிருக்க, வசந்தியின் தங்ைக ப்rயா பணி புrயும் பனியன் கம்ெபனியின்
ேமேனஜ ெஜனி என்னும் ெபண்ணுடன் ெநருக்கம் ெகாண்டு ஓrனம் என்பைத
ெபாருட்டில் ெகாள்ளாது அவைளக் காதலிக்கிறாள்.
சாதகம் விைளவித்த பாதகத்தால் இன்னும் திருமணமாகமலிருக்கும்
ப்rயாைவ மைனவிைய இழந்து தவிக்கும் மணிபாரதிக்கு திருமணம் ெசய்து
ைவத்து விடலாம் என முடிெவடுக்கிறாகள். ப்rயாேவா ெஜனியின் காதலில்
இருந்து மீ ளாமலும் மணிபாரதிையயும் நிராகrக்காமலும் இரண்டுக்கும்
இைடயிலான ஒரு வாழ்க்ைகைய வாழ்கிறாள். இறுதியில் ஓrனக்காதல்
ெவன்றதா இல்ைல ப்rயாவிடம் வசிய
y
மணிபாரதியின் ஆண் வாசைன
ெவன்றதா என்பேத கைத.
ஓrனச்ேசக்ைக பற்றி ைமயமாக ேபச ேவண்டிய கைதேயா சிறிதளவு
மட்டுேம அைதப் பற்றி ேபசி விட்டு தனது முந்ைதய நாவலான மங்கலத்து
ேதவைதகள் ேபால் மணிபாரதியின் காமக்களியாட்டங்கைளப் ேபசத் துவங்கி
விடுகிறது. ஆம், கைதயின் ைமயக் கதாப்பாத்திரமான ப்rயாவின் அக்கா
வசந்தி மற்றும் மணிபாரதி மகளின் வகுப்பாசிrைய சந்திrகா இருவrடமும்
மணிபாரதி நிகழ்த்தும் காம ேவட்ைட குறித்து நாவல் ேபசுகிறது. வசந்திக்கு

காங்ேகயத்தில் கட்டிக்ெகாடுத்த கணவேனா உடலுறவு ெகாள்வதற்கு
லாயக்கற்றவன். சந்திrகா டீச்சrன் கணவேனா முழு ேநரக்குடிகாரன். இந்த
இரு பாத்திரங்களுேம கணவைனப் பிrந்து வாழ்பவகள். அதாவது கைதப்படி
காமத்திற்கு ஏங்குபவகள்.
ெபாதுவாகேவ இவரது பைடப்புகளில் ெதrயும் எதாத்தம் இதுதான். இவ
பைடக்கும் ெபண் பாத்திரங்கள் ஏேதனும் ஒரு சூழலில் கணவைனப் பிrந்ேதா,
கணவனின் ெகாடுைம தாளாமல் ஓடி வந்ேதா, கணவனுக்கு ஆண்ைம
இல்ைல எனேவா, கணவன் இறந்து விட்டான் எனேவா எப்படிேயனும் அந்த
ெபண் பாத்திரம் காமத்ைத தனது ேதைவயாக ெகாண்டிருத்தலின்படிேய
பைடக்கப்படுகிறது. அந்தக் காமத்ேதைவைய இவரது கைத நாயககள்
பழனிச்சாமிேயா, மணிபாரதிேயாதான் வந்து தyத்து ைவக்கிறாகள்.
இந்நாவலிலும் அதுதான் நிகழ்ந்ேதறியிருக்கிறது.
வாத்ைதக்கு வாத்ைத அண்ணா என்றைழக்கும் வசந்திேயா மணிபாரதி
தன்ைன காமத்திைளப்பில் மூழ்கடிக்க ேவண்டும் என நிைனக்கிறாள்.
முக்கியமான கதாப்பாத்திரத்தின் தங்ைகேயா அக்காேவா நாயகனிடம் அத்து
மீ றி நடப்பதும் இவரது கைதகளில் ெதாடகைத. குடிகாரக் கணவனின் தம
அடியிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்த சந்திrகா தன் வட்டு
y
உrைமயாளrன் பருந்து
பாைவயிலிருந்து தப்பிக்க நிைனப்பவள் மணிபாரதியின் கழுகுப்பாைவக்கு
இைரயாகிறாள். இப்படியாக இது வைர இவரது நாவல்களில் வழக்கமாக
ெதன்படுபைவகளாகேவ கைத நகைகயில் திடீெரன ஒரு அதிச்சி.
ப்rயாைவ காதலிப்பதாகக் கூறிக்ெகாண்டிருந்தவன் திடீெரன அவள் மீ து
மூக்க ெவறி ெகாண்டு அவைள கடித்துத் தின்பவன் ேபால பலாத்கார
முயற்சியில் இறங்கிய ேபாது ஒன்று புrயாமல் கிறக்கத்ேதாடு
நின்றிருக்ைகயில் அவைனத் தாக்கி விட்டு ப்rயாைவக் காப்பாற்றுகிறாள்
ெஜனி. அவன் நடத்திய மூக்கத்தனமான காமெவறித்தாக்குதாலால் ஆண்
சமூகம் மீ ேத ெவறுப்புறுகிறாள் ப்rயா. அச்சமயத்தில் ஆறுதல் தரும் ெஜனி,
ப்rயாவுக்கு முத்தங்கைளப் பrசளிக்கிறாள். அவளின் அந்தரங்கத்ேதாடு தனது
அந்தரங்கத்ைத ஒட்டி உறவாடுகிறாள். இெதல்லாம் தப்பில்ைலயா என ப்rயா
வினவும்ேபாது உனக்கு நல்லாருக்கல்ல அப்ப எதுவும் தப்பில்ைல என
அவைள ஆறுதல் படுத்துகிறாள். அப்ேபாது துவங்குகிறது ப்rயாவுக்கும்
ெஜனிக்குமான காதல். ஒரு ெபண் இன்ெனாரு ெபண்ைண எப்படிக் காதலிக்க
முடியும்? இது நல்ல ேகள்விதான். இதற்குப் பின் வரும் அத்தியாங்களில்
விளக்கமான பதிலும் இருக்கிறது.
ெஜனியின் வாழ்க்ைக என்பது அவளது தந்ைத தந்த ஊக்கத்தால் எதற்கு
பயந்திராதவளாகவும், எதற்கும் துணிந்தவளாகவும் தன்ைன ஒரு ஆண் என்ேற
கருதிக்ெகாண்டு ஜyன்ஸ் ேபண்ட் அணிவதும் இரவில் லுங்கி கட்டிக்
ெகாள்வதுமாக இருக்கிறாள். ப்rயாைவ காதல் என்கிற வாத்ைதக்குள்
ஆட்படுத்தி அவளிடம் உறவு ெகாள்ள திருவிழா இரவில் அைழத்துச்

ெசன்றவேனா தன் காrயம் முடிந்ததும் எக்ேகேடா ெகட்டுப்ேபா என விட்டுச்
ெசன்று விட்டான். ஒரு ெபண்ணின் காமத்ைத மட்டுேம ஆண் சமூகம்
எதிபாக்கிறது என்பைத உணந்து ப்rயா ெவறுப்புறுகிறாள். இப்படியாக ஆண்
சமூகத்தின்பால் ெவறுப்புற்ற இரண்டு ேபரும் ஒன்றிைணகிறாகள்.
ஓrனத்தின் பால் ஈப்பு ெகாள்ள ஹாேமான் மட்டுமல்ல சூழ்நிைலகளும் ஒரு
காரணம் என்பைத இந்நாவல் ெதளிவாக விளக்குகிறது. இவகளுள் ெஜனி
தன்ைன ஆணாக பாவித்துக் ெகாண்டு ப்rயாைவ தன் மைனவியாக
நிைனத்துக் ெகாள்கிறாள். இந்த ஆண் மேனாபாவம்தான் அவைள
ஆட்டுவிக்கிறது. யாருக்கும் தான் அடிைமயாக மாட்ேடன் என ெசால்லும்
ெஜனிேயா தனது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்ைதத் தாண்டியும் காதலிக்கிேறன் என்று
ெசால்லி வந்த கதிேவலிடம் மூக்கமாக நடந்து ெகாள்கிறாள். ெஜனியின்
குற்றங்கைள கதிேவல் சாடிவிட்டு விைட ெபறுகிறான். ப்rயாைவ
மணிபாரதிக்கு திருமணம் ெசய்து ைவப்பதாக முடிவான ேபாது கூட ெஜனி
மணிபாரதிைய அைழத்து அேத ஆணாதிக்க மேனாபாவத்துடேன ேபசுகிறாள்…
அதாவது ஆணாதிக்கம் என்பது ஆண்களிடம் மட்டுேம அல்ல…
ப்rயாைவப் பற்றித்தான் முக்கியமாக ேபச ேவண்டும். ைகயறு நிைலயில்
தனக்கு ேதாளுக்கு ேதாளாய் நின்று எவருக்கும் அடிைமயாகி விடக்கூடாது
என்று ெசால்லும் ெஜனியின் உண்ைமயான காதேலாடு வாழ ேவண்டும் என
ஆைசதான் இருந்தாலும் ஊ மட்டுமல்ல ெபற்ற தாயும் உடன் பிறந்த
சேகாதrயும் கூட அைத ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கிறாகள்… மணிபாரதிக்கு
திருமணம் ெசய்து ைவக்கத் துடிக்கிறாகள்… மணிபாரதிேயாடு ப்rயா பழகிய
ேபாது அவைனயும் ேவண்டாம் என நிராகrக்க முடியவில்ைல… ெஜனிையயும்
ேவண்டாம் என தூக்கி எறிய முடியவில்ைல என இரண்டுக்கும் இைடயில்
நின்று தத்தளிக்கிறாள்… ெஜனி மனம் முழுவதும் பரவிக்கிடக்கிறாள் அவள்
எப்படியும் தன்ைன வந்து கூட்டிச் ெசல்வாள் என நம்பும் ப்rயாேவா, ெஜனி
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்ட ெசய்தி ேகட்டதும் எவ்வித வருத்தமுமின்றி
வருகிறாள்.
ஒரு உண்ைம ப்rயாவுக்கு புrகிறது ெஜனியிடமும் தான் ஆண் என்கிற
நிைனப்பும் ப்rயா தன்ைனத் ேதடி வர ேவண்டும் என்கிற கவமும்
ஏகத்துக்கும் பரவிக்கிடந்ததால்தான் இந்த விைன என நிைனத்து
மணிபாரதியுடன் வாழ சம்மதம் ெதrவிக்கிறாள்.
அந்த 7 நாட்கள் படம் திைரக்கைத அளவில் ெபrதும் ேபசப்பட்ட படம்.
ெபற்ேறா எதிப்பு காரணமாக பிrயும் பாக்கியராஜ்– அம்பிகா ேஜாடிைய,
அம்பிகாைவ மணந்து ெகாண்ட ராேஜஷ் மீ ண்டும் ேசத்து ைவப்பா. அப்ேபாது
தாலி கட்டியவேன கணவனாக உடன் வாழ ேவண்டும் என அம்பிகாைவ
பாக்கியராஜ் விட்டுக் ெகாடுத்து விடுவது ேபால கைத முடியும். எேதச்ைசயில்
இது பிற்ேபாக்குத்தனம்தான் என்றால் வணிக சமரசத்துக்காக இப்படிெயாரு
காட்சிைய பாக்கியராஜ் ைவத்திருந்தா. அது ேபாலத்தான் எனக்கு ெஜனியின்

மரணமும் படுகிறது.
ஓrனச்ேசக்ைகயாளகளாகேவ தங்களது ேதாளுக்குத் ேதாளாக
ப்rயாைவயும்– ெஜனிையயும் வாழ்நாள் இறுதி வைர உலவ
விட்டிருக்கலாம்தான்… ஓrனச்ேசக்ைகைய ஊ உலகம் ஏற்பதில்ைல என்பது
என்னேவா உண்ைமதான். ஆனால் இந்நாவல் ஆசிrயரும் கூட அைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் ேபாய்விட்டதால்தான் ெஜனிையக் ெகான்று
மணிபாரதிக்ேக ப்rயாைவ வாக்கப்பட ைவத்து விட்டா எனத் ேதான்றுகிறது.
தமிழ் இலக்கியத்தில் ஓrனச்ேசக்ைக குறித்து இது ேபான்று இதுவைரயிலும்
எந்த நாவலும் இவ்வளவு அழுத்தமாக ேபசியதில்ைல என்ற விதத்தில்
மரப்பல்லி ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு நாவலாகிறது.
– கி.ச.திlபன் ( journalistdhileepan@gmail.com)
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மண்பூதம்–சிறுகைத ெதாகுப்பு

அன்பு நண்ப வா.மு.ேகாமு அவகளுக்கு,
வணக்கம். தாங்கள் அனுப்பித்தந்த மண்பூதம் ெதாகுப்பு கிைடத்தது. மகிழ்ச்சி.
புத்தகம் ைகயில் கிைடத்ததுேம கடிதம் எழுத நிைனத்திருந்ேதன். ேவைல
ெநருக்கடிகளால் உடேன முடியவில்ைல. இரண்டு மூன்று நாட்களாய் சிறுகச்
சிறுகப் படித்து இன்று ெதாகுப்ைப படித்து முடித்ேதன்.
ெதாகுப்பில் உள்ள பதிேனழு கைதகளுேம ஒன்ைறப் ேபால ஒன்றில்லாத
தன்ைமயுடயனவாய் உள்ளன. FANTCY இக்கைதகளில் ஊடும் பாவுமாக
இைழேயாடுவைதக் காணமுடிகிறது. இந்தக்கைதகள் அதன் பாடுெபாருள்
புதுைமயினால் புதியைவயாக இருக்கின்றன. எடுத்துைரப்பு முைறயிலும் கூட,
அலட்டிக் ெகாள்ளாத டாம்பீகத்தன்ைம எதுவுமில்லாத எளிைம இருக்கிறது.
ஆனால் கைதத் தன்ைம, தமிழுக்கு முற்றிலும் புதிய ஒன்றல்ல. இப்படிச்

ெசால்வது ஒன்றும் குைற ெசால்லுவதற்காக இல்ைல. மாக்குவஸ்ஸின்
வரவுக்குப் பிறகு தமிழில் சில இைதப் பrட்சித்துப் பாத்துவிட்டாகள்.
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், ரேமஷ் பிேரம் ெவகு காலத்திற்கும் முன்ேப ஸில்வியா
(பிரம்மைனத் ேதடி) எனச் சில ைகயாண்ட, ைகயாளும் கைதத் தன்ைம
ேபாலத்தான் உங்கள் கைதகளும் இருக்கின்றன. ஆனால் உங்கைள
ேவறுபடுத்துவது, மிகச் சாதாரணமான அன்றாட வாழ்வில் இைதக் ெகாண்டு
வந்திருப்பைதத் தான்.
மாக்குவஸ் ேபான்ற லத்தyன் பைடப்பாளிகள் உயிப்ேபாடு இருக்கும் பகுதி
அதுதான். அைத நyங்கள் சrயாக அைடயாளம் கண்டிருக்கிறyகள். இைத நyங்கள்
பிரக்ைஞப் பூவமாகச் ெசய்யவில்ைல என்றாலும் கூட. இது தமிழ் நவன
y
கைத ெசால்லும் முைறைமயில் கவனிக்கப்பட ேவண்டிய ஒன்றாகும்.
மிகச்சாதாரணமான மக்களின் நம்பிக்ைககளும் உங்கள் கைதகளில் ெபாதிந்து
கிடப்பைதக் காண முடிகிறது.
ேநாயின் அவஸ்ைதைய மிகவும் நுட்பமாகக் காட்டியிருக்கிறyகள். தங்களின்
முன்னுைரையக் கைதகள் படிக்கத் ெதாடங்கும் முன்னேர படித்து விட்ேடன்
என்ற ேபாதிலும் கூட, கைத முழுக்க புதுைமப்பித்தன் ஞாபகத்திற்கு வந்து
ெகாண்ேட இருந்தா. தன் மைனவிக்கு அவ எழுதிய கடிதங்கள் நிைனவில்
அைசந்து ெகாண்ேட இருந்தன.
புதிய எழுத்து முைறைமைய மிக அழகாக ைகயாண்டிருக்கிறyகள். புதிய பாடு
ெபாருள்களும் வந்து விழுந்திருக்கின்றன. நண்பகளுக்கும்
ெதrயப்படுத்துேவன்!
ேதாழைமயுடன்…………. கி. பாத்திபராஜா.
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ஈேராடு புத்தகக் கண்காட்சியும், அைதெயாட்டி நடுகல் பதிப்பகம் சாபில் நடந்த

’குருத்ேதாைல’ ெவளியீட்டு நிகழ்வும் அருைமேயா அருைம. நாவைலப் பற்றி

ெபருமாள் முருகன் அருைமயாகப் ேபசினா. அைதப் பற்றி தனியாக எழுதலாம்.
நண்பகள் வடிேயா
y
எடுத்திருக்கிறாகள். கிைடத்ததும் யூடியூப்பில் ஏற்றிட
ேவண்டியதுதான்.
வியாழக் கிழைம ஒேர ெகாண்டாட்டம், திண்டாட்டம். அப்படியும் ஒரு சில
புத்தகங்கைள வாங்க முடிந்தது. அதில் ஒன்றுதான் எதி ெவளியீட்டு அரங்கில்
வாங்கிய சயனம் நாவல்.
ெவள்ளிக் கிழைம மதியம் ைகயில் எடுத்ேதன். ஆடி மாதக் காற்று.
முகிேலாடும் வானம். ெதன்ைன மரத்துக்கடியில் கட்டிைலப் ேபாட்டு
வழக்கமாக இைடயூறுகள், ெதாைலேபசி அைழப்புகள், ஃேபஸ்புக் ஏதுமின்றி
புத்தகம் படிப்பதற்கு ெகாடுத்து ைவத்திருக்க ேவண்டும். பக்கத்தில் தட்டம்

நிைறய முறுக்கு மட்டும் இருந்தால் சr. அப்படித்தான் சயனத்தில் ஆழ்ந்ேதன்.
சனிக்கிழைம மதியத்துக்குள் வட்டில்
y
சுட்ட முறுக்கில் பாதியும், சயனமும்
தyந்தது.
வழக்கமாக முன்னூறு பக்கத்துக்கு ேமலுள்ள நாவல்கைள வாசித்தால் சலிப்பு
உண்டாகி விடும். ஒரு சில பைடப்புகைள வாசித்தால் நாலு நாளுக்கு ஆய்
வராது. முடிப்பதற்கு அவ்வளவு முக்க ேவண்டியிருக்கும். சயனமும் ெகாஞ்சம்
ெபrய புக். முக்கெவல்லாம் ேவண்டியிருக்கவில்ைல. உள்ேள தானாக
இழுத்துக்ெகாண்டு ேபானது.
வா.மு.ேகாமு நல்ல எழுத்தாள. இடுப்புக்கு ேமேல சிறப்பாக எழுதக் கூடியவ.
இடுப்புக்குக் கீ ேழ அடடா இன்னுஞ்சிறப்பு! வழக்கமாக அவரது கைதகளில்
ேமட்ட இருக்கும். ேமட்ட – ’ஒருைம’ கவனிக்க! ஆனால் இதிேல
ேமட்டஸ்.. ேமட்டேரா ேமட்ட.. எல்லாக் கதாபாத்திரத்துக்கும் சீன்
ைவத்திருக்கிறா. அதிலும் ஸ்கூலில் சத்துணவு ஆக்கும் அம்மாவும், குமேரசன்

வாத்தியாரும் ெசஸ் விைளயாடுவாகள். (ெசஸ் தான்.. இைடயில் ’க்’ இல்ைல.)
அடடா அருைம.. மிஸ் பண்ணாதyக. அப்பறம் வருத்தப்படுவக..
y

ேகாமுவின் நாவல்கள் ேபாகிற ேபாக்கில் நிகழ்வுகைள உைரயாடலில்
ெசால்லிச் ெசல்லும். நல்லது ெகட்டதுகைள ேபாதித்துக் ெகாண்டிருக்காது.
தலித்தியம் ேபசாது. அேநகமாக அவரது ’கள்ளி’ நாவலுக்குப் பிறகு இதில்

தலித்தின் வலிகைளத் ெதாட்டுச் ெசல்கிறா. ேவலுச்சாமிக் கவுண்ட கலியைன
கரட்டில் தூக்கிக் கட்டிக் ெகால்கிறா. உள்ளூ பள்ளியின் தைலைமயாசிrைய
இந்திரா மாதாr வளவுச் சனங்கேளாடு ஓரமாக நின்று ேகாவில் விேசசத்ைத
ேவடிக்ைக பாக்கிறா. நாவலில் எல்லாக் கதாபாத்திரத்துக்கும் ேமட்ட
மடிந்தாலும் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி வாத்தியா மட்டும் ஒரு ெபண்ணிடம் நூல்
விட்டு கன்னத்தில் அடி வாங்கிக் ெகாள்கிறா.
ேகாமுவில் பிற பைடப்புகைளப் ேபால readability இதன் சிறப்பம்சம். ெசால்லாடல்
அனாயசமாக அவருக்குக் ைககூடி வருகிறது. அன்றாட வாழ்வில் கிராமங்களில்
புழங்கும் ெமாழிதான். உதாரணத்துக்கு கலியன் ெபாண்டாட்டி வள்ளி,
“சந்ேதகப்படறவன் பீைய நாய் கூடத் திங்காது” என்று அவனிடம் ெசால்வாள்.
இந்த மாதிr உைரயாடல்கள் கைத முழுக்க இைறந்து கிடக்கின்றன.
என்ன ஒேர விஷயம். ெசன்னிமைலப் பக்கத்தில் எப்ேபாதும் மக்கள் காம
இச்ைசேயாேட திrகிறாகள் என ேவறு பிராந்தியத்து ஆட்கள் நிைனக்கும்
அபாயம் ஒன்றுதான். ேகாமுைவக் ேகட்டால், “இெதல்லாம் ெநசமா நடந்துது
தானுங்ேகா. நடக்காதத நாம எழுதற இல்lல்ேலா!” என்பா.
–ெசல்லமுத்து குப்புசாமி
அன்புச் ெசல்வன் சயனம் – வா.மு.ேகாமுவின் நாவைல முன்ைவத்து…!
எப்பவுேம திட்டமிடாமல் தனது கைதகைள எழுதும் வா.மு.ேகாமு தனது

சயனம் (சயனம் என்றால் சகுனமாம் ெகாங்கு வட்டாரத்தில்) நாவைலயும்

அவ்வாேற எழுதத் ெதாடங்கியுள்ளா. எழுதி முடித்தும்விட்டா. முற்றிலும்
கிராமம் சாந்த நாவல் இது. எதற்ெகனவும் ெமனக்ெகடாதேத அவரது எழுத்தின்
பலம் என்று நான் நிைனக்கிேறன். இந்நாவலுக்கு கிராமம் என்று ெபய ைவக்க
ேயாசித்து முகநூலில் நண்பகளின் கருத்துகைள அறிந்த ேபாது சயனம் என்ற
ெபய ேதவானதாம். அதனால் சயனம் என்று ைவத்துவிட்டா… சற்றும்
ேயாசிக்காமேல… ஆக எழுதுவது தவிர பிற ேவைலகள் எதுவும்
என்னுைடயதில்ைல என்பதில் கருத்தாயிருக்கிறா.
ஒரு நாவல் உருவாக்கம் என்பது இவைரப் ெபாருத்தமட்டில் ெவறுமேன அவ
மட்டுேம ேயாசிக்கக் கூடிய விசயமில்ைல என்பதில்தான் ெதாடங்குகிறது
வா.மு.ேகாமுவின் நாவல். அவ தன் நாவலின் நாயகைன இதுகாறும்
இல்லாதவாறு சிகெரட் தண்ணி ேபான்ற பழக்கங்கள் அற்றவராய் காட்ட
நிைனக்கிறா… தன் ஓட்ட வாைய ைவத்துக் ெகாண்டு பகிந்த ேபாது அது
எப்படிங்க.. ஒரு ஏற்பாட்ைட பண்டி விடுங்க என்கிறாகள் நண்பகள்… இவரும்
உடன்பட்டு சாப்பாட்டுக்காரம்மா ெபான்னம்மா என்ற மஞ்சுளாவிைன ஏற்பாடு
ெசய்து சr பண்டி விடுகிறா.
மிகவும் ெதளிவாகத்தாகத்தான் உள்ளா தனது பைடப்புருவாக்கத்தில்…
இன்ைறய வாசககள் யா அவகள் என்ன எதிபாக்கின்றன என்ற
உைரயாடலில் ெதாடங்கி தனது ேவகப் பிரேயாகத்திற்கான நியாயத்ைத
எடுத்துைரக்கிறா. நாவலின் முன்னுைரயில் ஓ இரண்டு பக்கங்கள் குமேரசன்
வாத்தியாைர கலியனும் சாப்பாட்டுக்காரம்மாவும் அைழத்துச் ெசல்லும வழி
குறித்து வழைமயான நாவல்களின் பதிவுகள் ேபான்று ெசால்லிச் ெசன்று
பின்ன அைதேய நாவலில் படிக்ைகயில் இந்தத் ேதைவயற்ற உவைமகள்
உவமானங்கள் எல்லாம் கழிக்கப்பட ேவண்டியைவ என்பது மிைகக் கூற்றல்ல.
தலித் பாத்திர அைமப்புகள், ெபண் பாத்திர அைமப்புகள் குறித்து ேகாமு
நிைறயேவ அனுபவித்து உணந்திருப்பா ேபால..! அதன் ெதாடச்சியாக
முன்னுைரயில் ெவகு சாக்கிரைதயாகக் குறிப்பிட்டு விட்டா. ெகாங்கு

வாழ்விைனப் ேபசும் நாவல் என்பதற்கு முன்னுைரயில் ஆசிrய தரும் ….’இேத
கைதைய அக்கைரயம்பாைளயம் என்று மாற்றிவிட்டால் அது அந்த ஊக்கைத!
ெகாங்கு மண்ணில் பாைளயங்கள் ஜாஸ்தி.!’ என்பது மிகப்ெபrய உண்ைமதான்.
குமேரசன் என்ற வாத்தியா தம்மடிக்கவும் தண்ணியடிக்கவும் மாட்டா.
ஆனால், அதற்கான குஞ்சுமா விைரக்காது… விைரக்காவிட்டாலும் கூட
விைரக்க ைவக்கும் முயற்சியில்தான் நாவல் உள்ளது.
ேவலுச்சாமிக்கவுண்டரும் ெபான்னுச்சாமிக் கவுண்டரும் பங்காளிகளாய் இருந்து
சின்னச்சாமிைய ேசத்துக்ெகாண்டு பண்ணும் அட்டூழியம்தான் நாவல் என்றால்
மிைகயாகாது. கலியனும் வள்ளியும் ெபாடுசாளும் சாதி வக்க ஆதிக்கத்திற்குப்
பலியாகின்றன. மஞ்சுளா என்ற ெபான்னம்மாளுடன் குமேரசனின் சதுரங்க
ஆட்டம் அதிலும் குறிப்பாக ஒவ்ேவா ேதால்விக்கும் ஓ ஆைட அவிழ்க்கப்பட
ேவண்டும் என்ற நிபந்தைன சுவாரசியமானது. திருமண மண்டபத்தில்
சின்னச்சாமி மற்றும் ேவலுச்சாமியின் இரவு ேநர சைமயற்ெபண்களின் ஊடான

கூடல் தனிக் கைத. ெஜயந்தி குமேரசைன மடியில் கிடத்தி முத்தம் ெபற்று
முக்தியைடந்ததுதான் நாவலில் இறுதித்தyப்பு என்றால் அது உண்ைமயில்ைல.
குமேரசன்களும் ெஜயந்திகளும் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் முைறேய
உத்தமகளாக நிைனத்திருப்பது தவறு என்று உண்ந்தது மட்டுேம நாவலின்
ெவற்றிெயன நம்பும்படியாக உள்ளது சகுனம்…. என்ற சயனம்…!
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சாந்தாமணியும் இன்ன பிற காதல் கைதகளும்

–

விமசனம்

காதலின் அடுத்த படிநிைல காமமா? இல்ைல காமமும் காதலும் இரண்டறக்
கலந்ததா என்கிற ேகள்வி இன்ைறய சூழலிலும் பலருக்கும் உண்டு. காதலும்
காமமும் உலகில் உயி வாழும் அத்தைன உயிrனங்களுக்கும் ெபாதுவானது.
இந்தக் காமத்தில் கலாச்சாரம் என்னும் வைரயைறய வகுத்துக்ெகாண்டவன்
மனிதன். உற்பத்திச் சமூகமாக மனித இனம் உருவான பின்புதான் நாகrகம்,
கலாச்சாரம் ேதான்றியிருக்கிறது. சமூகம் உருவாவதற்கு முன்பு உலகம்
இரண்டு காலகட்டங்களாக பிrக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று அநாகrக காலகட்டம்
இன்ெனான்று நாகrக காலகட்டம். அநாகrக காலகட்டத்தில் உடலுறவு
ெகாள்வதற்கு ஆண் ெபண் என்னும் வைரயைற மட்டுேம இருந்திருக்கிறது.
மற்றபடி உறவு வைரயைறகள் அந்தக் காலங்களில்
வகுக்கப்பட்டிருக்கவில்ைல. இப்படியாக உற்பத்திச் சமூகமாக உருவான
ேபாதுதான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்னும் கலாச்சார ெநறிமுைறக்குள் காமம்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இப்படியாக கலாச்சாரச் சூழலில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஒரு
வைரயைறக்குள் இருந்த பாலியல் என்பது இன்ைறய கலாச்சார சீெகட்டில்
எப்படிெயல்லாம் இருக்கிறது என்பைத நமக்குப் படம் பிடித்துக்

காண்பித்திருக்கிறது இந்த நாவல். கிராமத்தின் அறியப்படாத இன்ெனாரு
முகத்ைத அழுத்தமாக பதிந்ததில் இந்நாவல் பாராட்டுக்குrயது. இருந்தும்
இந்நாவல் பல விமசனங்களுக்கும் உrயதாக ஆகியிருப்பதற்கு காரணம்
இதில் ைகயாண்டிருக்கும் மிகத் தyவிர பாலியல்தான். பாலியல் என்பது எந்த
இலக்கியத்தில்தான் ேபசப்படவில்ைல. ராமாயணம், சரசுவதி சபதம் ஆகியைவ
எைதப் ேபசுகின்றன? இைல மைறவு காய் மைறவாய் ெசால்லப்பட்டு வந்த
பாலியைல ெவட்ட ெவளிச்சமாய் முதலில் ேபசியது ஜி.நாகராஜந்தான். குறத்தி
முடுக்கு, நாைள மற்றுெமாரு நாேள என பாலியல் என்பதன் கூறுகைளயும்
பாலியல் ெதாழிலாளகைளப் பற்றியும் முதலில் பதிவில் ைவத்தவ அவ.
அடுத்து தஞ்ைசப் பிரகாஷின் மீ னின் சிறகுகள் பாலியைல ஓரளவு
காட்டமாகேவ ைகயாண்டது. இைவெயல்லவற்ைறயும் விட இந்நாவல்
பாலியைல அப்பட்டமாய் பதிவு ெசய்திருக்கிறது கைதைய தூக்கி நிறுத்தும்
பாத்திரப் பைடப்புகள் மட்டும் இதில் இல்ைலெயனில் இது சேராஜா ேதவி
புத்தகமாகப் பாக்கப்பட்டிருக்கும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்ைம.
இந்நாவைல படிக்ைகயில் மனுஷ்ய புத்திரனின் விற்பைனப் பசிக்கு
வாய்ப்பாடியில் அமந்து ெகாண்டு வா.மு.ேகாமு தyனி ேபாட்டிருக்கிறா
என்றுதான் ெசால்லத் ேதான்றுகிறது.
முதலில் சாந்தாமணி….
சம காலத்தில் காதல் என்பைதப் பற்றின புrந்துணதேல பலrடம்
காணப்படுவதில்ைல. ஆறாம் வகுப்பு மாணவி எட்டாம் வகுப்பு மாணவேனாடு
ஓடிப்ேபாக முயற்சித்த ேபாது மாட்டிக் ெகாண்ட கைதகைள நிவிஸ் ேபப்பrல்
படித்திருக்கிேறாேம. சமீ பத்தில் வந்த களவாணி முதற்ெகாண்டு பள்ளிக்குச்
ெசல்லும் ெபண்ைண காதலிப்பது ேபான்ற கைதகள் சினிமாக்களில்
ேபசப்பட்டிருக்கிறது. பள்ளிக்காதல்கள் ெபரும்பான்ைமயான விழுக்காடு
ேதால்வியில்தான் ெசன்று முடியும் என்பது மேனா rதியான உண்ைம. அைதச்
ெசால்லும் ேநாக்ேகாடு எழுதினாேரா ெதrயவில்ைல சாந்தாமணி இைதத்தான்
ேபசுகிறது.
ேவலம்பாைளயத்தில் சாந்தாமணியிடமிருந்து ெதாடங்குகிறது கைத.
பழனிச்சாமி என்ற மாணவன் தனது பள்ளியில் மாணவத் தைலவராக
ேபாட்டியிடுகிறான் என்பைதயும் அவன் தன்ைனேய ெவறித்துப்
பாத்துக்ெகாண்டிருக்கிறான் என்பது ேபாலவும் அத்தியாயம் ெதாடங்குகிறது.
பள்ளி மாணவ தைலவன் ேததல் குறித்து அழகாக விவrக்கப்படுகிறது.
பழனிச்சாமி ேததலில் ேதாற்கிறான்( நல்ல ேவைல ஹyேராயிசம்
காட்டப்படவில்ைல)இப்படியான காட்சிகள் ஓடிக்ெகாண்டிருக்க வகுப்பைறைய
விட்டு பழனிச்சாமியும் சக்தியும் ெசன்று பள்ளி எதிக்கேவ தம் அடித்து நிற்பது
ேபால் காட்டும் காட்சி இேலசான அதிச்சிையத் தருகிறது. ஆறாம் வகுப்பு
மாணவனது பாக்ெகட்டில் இன்று ஹான்ஸ் பாக்ெகட்ைடப் பாப்பது
சாதாரணமானது என்றாலும் பள்ளி எதிக்கேவ ஒரு மாணவன் புைக ஊதும்

அளவான ைதrயம் எப்படி என்பதில் எனக்கு சற்ேற ஒரு குழப்பம். பழனிச்சாமி
சாந்தாமணிைய உசுருக்கு உசிராய் காதலிக்கிறான் எந்ேநரமும் அவள்
நிைனப்பிேலேய ஆகாசத்தில் பறக்கிறான்.
ஆனால் சாந்தாமணிக்ேகா பழனிச்சாமிையக் காதலிப்பதற்காகவா அம்மா
நம்ைமப் ெபற்ெறடுத்து ஊத்துக்குளிப் பள்ளிக்கு ேபாய் வா மகேள என்று
அனுப்பியது என காதைலப் புறந்தள்ளுகிறாள். காதல் புறக்கணிக்கப்பட
புறக்கணிக்கப்பட வளரல்லவா ெசய்கிறது. பழனிச்சாமியின் சாந்தாமணி குறித்த
கவிைதகைள படிக்கும்ேபாது சாந்தாமணிக்குள்ளும் காதல் மலகிறது.
இங்குதான் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டாட். சமகாலப் ெபண்களின் மன நிைல
எப்படிப்பட்டது என்பைத ெதள்ளத் ெதளிவாக சாந்தாமணி பாத்திரம் மூலம்
ெசால்லியிருக்கிறா.
தனக்குப் பிடிக்கவில்ைல என்ற ஒேர காரணத்திற்காக பழனிச்சாமியின்
கற்பைன ஓவியத்ைதக் கந்தலாக்கும் ஒரு காட்சி ேபாதுேம. பள்ளிப்பருவத்தில்
ஹாேமான் நச்சrப்பால் எழும் ஒரு வித ஈப்பு காதல் என்று தவறாக
உணந்து ெகாள்ளப்படுகிறது. சாந்தாமணி பன்னிெரண்டாம் வகுப்புப் ெபண்னாக
இருந்தாலும் அவளிடம் குழந்ைதத் தனங்கேள நிரம்பியிருக்கின்றன. தன்
காதலன் தான் ெசான்னதுக்ெகல்லாம் தைலயாட்ட ேவண்டும் என்பது எல்லாக்
காதலிகளின் கனவாக இருக்கத்தான் ெசய்கிறது. ஆனால் சக்தி ேபான்ற
காதலன்களால் அவகளின் கனவு சுக்கு நூறாக்கப்படுகிறது. சக்திைய தன்
உறவுக்காரப் ெபண்ணான பூங்ெகாடி விரும்புகிறாள். சக்திக்குள்ளும் எழுந்து
நிற்கும் கிளச்சி பூங்ெகாடியுடன் எப்படிேயனும் உறவு ெகாண்டாக ேவண்டும்
என்கிற முயற்சி ஆகியைவ பாலியல் வசனங்கேளாடு பதியப்படுகிறது.
சினிமா திேயட்டrல் முைல கசக்கும் சக்தியின் ைகையத் தட்டி விட்டதற்காக
பூங்ெகாடியின் மீ து ேகாபம் ெகாள்வதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது?
பூங்ெகாடி எப்படிப்பட்டவள் என்பது பின்னால் விவrக்கப்பட்டாலும் சக்தியின்
ெசயல்பாடும் வரம்பு மீ றல்தாேன. தன்ேனாடு ேபச மறுக்கும் சக்தி முன்
ைகைய காம்பஸால் கிழித்துக் ெகாண்டு தன்ேனாடு அவைனப் ேபச ைவத்ேத
ஆக ேவண்டும் என்கிற பூங்ெகாடியின் ெவறி ெபரும்பாலான ெபண்களின்
இயல்பில் ஊறிப்ேபானைத இங்கு எவரும் மறுப்பதற்கில்ைல. ெசான்னால்
ெபண்ணியவாதிகள் ெகாந்தளிப்பாகள். “உன்கிட்ேட ஒவ்ெவாரு நிமிசமும்
பயந்துக்கிட்ேடதான் ேபச ேவண்டியிருக்கு… திடீனு கத்தி எடுத்துட்டு கழுத்துல
ெவச்சுட்டு ெசத்துவன்னு கூட நy மிரட்டுேவ” என்று ெசால்லி காதைல
உதறிப்ேபாகும் இடம் சிறப்பு.
ஊத்திருவிழாவுக்கு வர முடியாததற்கு உடம்பு சrயில்ைலங்கிறது காரணமா
என்று ேதைவயில்லாமல் ேகாபம் ெகாள்ளும் சாந்தாமணிைய பழனிச்சாமி
தூக்கிெயறியும் தருணங்களும் அப்படித்தான். புrந்துணவு இல்லாத காதைலப்
பற்றியும் ஆண் ெபண் ஈேகா குறித்தும் ேபசிய படங்கைளக் காட்டிலும் ெகாங்கு
மண் வாசத்ேதாடும் அதன் இயல்ேபாடும் கைதைய கட்டைமத்த விதத்தில்

இது இந்நாவைலப் பாராட்டலாம். அேத சமயம் பள்ளிப்
பருவக்காலங்களிலிருந்ேத பழனிச்சாமியின் பாலியல் விைளயாட்டுக்கைளக்
காட்டியாக ேவண்டும் என்கிற அவசியம் என்ன இருக்கிறது? ஜான்சி
கதாப்பாத்திரத்ைத உதாரணத்திற்கு எடுத்துக் ெகாண்ேடாேமயானால் தன்
வேடறி
y
வரும் பழனிச்சாமிைய நிைனத்து பூrக்கும் தருணம் சாதியம் குறித்து
சற்ேற அலசப்படுகிறது. காதைல அறேவ ெவறுக்கும் ஜான்சி பழனிச்சாமியின்
பாலியல் குறும்புகளுக்கு ஒத்துைழக்கிறாள் என்றால் அது அவளின் மீ தான
பிம்பத்தில் கல் ெகாண்டு எறிவது ேபாலத்தான் ஆகி விடும்.
இைத விடக் ெகாடுைம என்னெவன்றால் தன் அக்காவின் காதலைன மச்சான்
என்று அைழக்கும் சாந்தாமணி தங்ைக சுகந்தியின் கதாப்பாத்திரம்தான்.
தன்ைனத் தூக்கிக் ெகாள்ளச் ெசால்லும்ேபாது தன் முைலகைளயும் ெதாட்டு
வருடும்படியான காட்சிகைள ைவத்து நாம் ஒட்டுெமாத்த மாணவிகைளயும்
ேமம்ேபாக்கான கருத்தில் ெகாள்ள முடியாேத. புrந்துணவற்ற
பள்ளிக்காதல்கள் ேதாற்கும் என்ற உண்ைமைய பதிந்தது என்றாலும்
சாந்தாமணியில் வரும் ஜான்சி, சுகந்தி கதாப்பாத்திரங்கள் மனுஷ்யபுத்திரனின்
விற்பைனக்கு தyனி ேபாட்டதாய் அைமந்திருக்கிறது. பழனிச்சாமியின் கடிதங்கள்
அவனது காதலின் வலிைய அழுத்தமாக உணத்திற்று. பழனிச்சாமி,
சாந்தாமணி, சுகந்தி இவகள் மூவ கடிதம் எழுதியிருக்கலாம் நாவேலாடு
ேசத்து நாவல் நைடயிேலேய ஆசிrய கடிதத்ைத எழுதியிருப்பைதத்
தவித்திருந்தால் உண்ைமத் தன்ைமேயாடு இருந்திருக்கும்.
அடுத்து இன்ன பிற காதல் கைதகள்…
இது பழனிச்சாமியின் திருவிைளயாடல்கள். இைத ஒவ்ெவாரு அத்தியாயமாக
விளக்கித்தான் தyர ேவண்டும். ெபல்லா கதாப்பாத்திரத்திடம் நடக்கும் ேபான்
உைரயாடல்தான் முதல் அத்தியாயம். திருமணம் முடிந்து தன் கணவேனாடு
எப்படிெயல்லாம் உறவு ெகாண்ேடன் என்று ெபல்லா பழனிச்சாமிக்கு
விவrக்கிறாள். கணவன் மைனவி அந்தரங்கத்ைத மைனவி இன்ெனாரு
ஆணுடன் பகிந்து ெகாள்வது என்பது எவ்வளவு ெபrய அறுவறுப்பு. அடுத்த
அத்தியாயம் சுமதி. ஒரு பாலியல் ெதாழிலாளியிடம் பழனிச்சாமி உறவு
ெகாண்டைத அஞ்சைரக்குள்ள வண்டி ேபால் விளக்கியிருக்கிறது இதன்
அவசியம்தான் என்ன? எத்தைனேயா ேபருடன் உறவு ெகாள்ளும் அவள்
பழனிச்சாமியுடன் உறவு ெகாள்வைத மட்டும் ஏேதா விேசஷம் ேபால் அதற்கு
ஒரு அத்தியாயத்ைத தாைர வாப்பதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது? ஷாலினி
அத்தியாயத்தில் மிகவும் கனமான சம்பவத்ைத ேபாகிற ேபாக்கில் கடந்து
ெசன்று விட்டா.
முைலகைளயும் ெதாைடகைளயும் ெவறிெகாண்டு கடித்துத் துப்பிய ஒரு
காமப்பிசாசிடமிருந்து தப்பி வந்த அவளது வலிகைள இன்னும்
அழுத்தமாக்கியிருக்கலாம் அவளது வலிகளுக்கு பழனிச்சாமியின் காமம்
மருந்தாக அைமந்திருக்கிறது. கீ தாவிற்கு பழனிச்சாமி எழுதும் கடிதம்
உண்ைமயிலுேம பாதிக்கப்பட்டவனின் வலிகைள கண் முன் நிறுத்துகிறது. கீ தா

தன்ைன ஒரு ெபாருட்டாகேவ எடுத்துக் ெகாள்ளவில்ைல தன்ைன
ேவண்டுெமன்ேற புறக்கணிக்கிறாள் என்பது ெதrந்தும் கூட பழனிச்சாமி கீ தா
பின்னாேல ேலா ேலா ெவன சுத்துவது டூ டூ மச். புது கிராக்கியிடம் உறவு
ெகாண்டு விடி வாங்கிக்ெகாள்ளும் சுந்தேரசன் கதாப்பாத்திரத்திற்கான
அத்தியாயத்தில் திருநங்ைககளின் பாலியல் வாழ்க்ைக ெமல்ல கடந்து
ெசல்கிறது. விடி வாங்கிக் ெகாண்டு இவன் படும் அல்லல் குறித்து
விளக்கப்படுகிறது.
எல்லாம் சr மருத்துவமைனயில் அந்த நஸ் துணிைய அவிழ்த்துக்
காட்டுவெதல்லாம் எந்த ஊ நியாயமுங்க? மீ னா அத்தியாயமும் மீ னா
பழனிச்சாமிக்கான ேபான் உைரயாடல்தான். நyலப்படங்கள் ேபால் கல்லூr
மாணவிகளிடம் மாணவன் ஒருவன் ெசக்ஸியாகப் ேபசிய பதிவுகள் நிைறய
ேபrன் ெசல்ேபான்களில் உலா வரத் ெதாடங்கின. அப்படிப்பட்ட ஒரு ேபான்
பதிைவத்தான் இவற்றில் பயன்படுத்தியிருக்கிறா. இது படிப்பவகளுக்கு உச்சி
முதல் உள்ளங்கால் வைர ஜிவ்ெவன்ற பூrப்ைப ஏற்படுத்துேமா தவிர
ேவெறைதயும் ஏற்படுத்தவில்ைல. கணவனுடன் உறேவ ெகாள்ளாமல்
விதைவயாகிய குணவதியின் வலிைய “எனக்கு கல ேசைல
கட்டிப்பாக்கனும்னு ஆைசயா இருக்கு பழனி” என்று ெசால்லும் ஒேர
வாத்ைதயில் பதிய ைவத்தது ஒரு வித உருக்கத்ைத விைதக்கிறது.
இப்படியாக வாழ்வில் பல ெபண்களுடன் பழனிச்சாமி நடத்திய
காமக்களியாட்டத்ைத ெசால்லிச் ெசல்லும் கைதக்கு முடிவு ேவண்டுமல்லவா?
மூன்று ேபரால் கற்பழிக்கப்பட்ட ெபண்ைண தனக்குத் துைணவியாக்கிக்
ெகாள்கிறான் பழனிச்சாமி. இறுதியில் மீ னாவுடன் ஒரு ெசல்ேபான்
உைரயாடேலாடு நாவல் முடிகிறது. நாந்தான் உன்ைன ஏமாத்திட்ேடன் நy
என்ைன எடுத்துக்ேகா என்று மீ னா ெசால்லும் தருணம். “அம்மா ேபானதுல
சுத்தமா மனசு விட்டுட்ேடண்டி. வட்டுல
y
திரும்பின பக்கெமல்லாம் அம்மா
நின்னுட்டு இன்னும் என்னடா படுக்ைக… உடம்பு சrயில்ைலயாடா? சாப்பிட
வாடான்னு கூப்பிட்ேட இருக்கிற மாதிr இருந்துச்சு. எத்தைன தடைவ இதா
வந்துட்டன்மான்னு எந்திrச்சு ேபாய் ேதடிேனன் ெதrயுமா?”இந்த இடம்
உண்ைமயிலுேம தாய் இறந்த வலிகைள வாசகனுக்குக் கடத்திச் ெசல்கிறது.
ஏன் இப்படிெயல்லாம் எழுதுகிறyகள் என்று ேகட்காதyகள் ஏன்
இப்படிெயல்லாம் நடக்கிறது என்று ேகளுங்கள் – ஜி.நாகராஜன். இந்நாவலில்
அந்த ஏன் என்ற ேகள்விக்குத்தான் பதிைலக் கண்டுணரேவ முடியவில்ைல.
கலாச்சார சீேகடு என்பைத கிராமிய அளவில் பதிவு ெசய்திருந்தாலும் அது
ஏன்? என்கிற காரணப்ெபாருைள விளக்காததால் இந்நாவல்
முழுைமயைடயாததாகேவ ேதான்றுகிறது.
– கி.ச.திlபன்
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ெகாஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி விஜய் டிவில 16 படம் ேபாட்டாங்க. ெராம்ப
ஆவலா அந்த படத்ைத பாத்து கைடசீல த்துதூ துப்பிட்டு ேபாேனன். படம்
அவ்வளவு ேகவலமா இருந்துச்சு, அதும் அந்த கிராமத்தில் வளந்த காதல்
கைத சுத்த ெகாடுைம. அந்த சின்ன ெபாண்ணு ேபசுற டயலாக் ேகட்டு ேகட்டு
என்ேனாட மண்ைடய நல்லா ெசாrயவிட்டங்க, ஓவ காண்பிடன்ஸ் அந்த
படத்ேதாட ைடரக்டருக்கு எப்படி படம் எடுத்தாலும் மக்கள் அைத
ரசிப்பாங்கன்னு நிைனச்சிட்டாரு ேபால அதான் படம் ஊத்திகிச்சு. இப்படி தான்
இருக்கு சாந்தாமணியும் இன்ன பிற காதல் கைதகளும். ெகாஞ்சம் விrவா
உள்ள பாக்கலாம் வாங்க.
பழனிச்சாமியின் காதல் மற்றும் காமத்தின் நிைனவு குறிப்புதான் இந்த நாவல்.
இைத முழு நyள நாவல் என்று ெசால்வைதவிட ஒரு குறுநாவல் மற்றும் சில
சிறுகைதகள் என்று ெசால்லலாம்.
பழனிச்சாமி பள்ளி கூடத்தில் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிகிறது
சந்தாமணியுடனான காதல் கைத. விரட்டி விரட்டி சாந்தமணிைய
காதலிக்கிறான் முதலில் பயந்து ஒதுங்கும் சாந்தா பிறகு அவன் பக்கம்
சாய்கிறாள். இருவரும் லவ்ேவா லவ்வுன்னு லவ்வுறாங்க அடிகடி காதல்
கடிதங்கள் பrமாறி ெகாள்கிறாகள். இப்படி இருந்த அவகளின் ெதய்வக
y
காதல் ஒரு கட்டத்தில் புட்டுக்குது அது ஏன் எதானால் எப்படி என்று நyட்டி
முழங்கி இருக்கும் கைதேய சாந்தாமணியின் அத்தியாயம். பழனிச்சாமியின்
நண்பன் சக்தி, அவனுக்கு ஒரு காதலி ெபய பூங்ெகாடி. இவகள் காதல் ட்ராக்
ஒரு பக்கத்தில் ெசன்றுெகாண்டு இருக்கிறது, ஒரு கட்டத்தில் பூங்ெகாடியின்
ெதால்ைல தாங்காமல் சக்தி அவளிடம் இருந்து பிrந்துவிடுகிறான். கைடசியாக
பூங்ெகாடியிடம் ேபசும் வசங்கள் எல்லாம் நச்சு. ெராம்ப உண்ைமயான
வாத்ைதகளா இருக்கிறது அதில், எந்த ஒரு காதலியும் தனது காதலன் தன்
ெசால் ேகட்டு நடக்கேவண்டும் என்ேற நிைனக்கிறாகள். அதற்காக எது
ேவண்டுமானாலும் ெசய்வதற்கு துணிந்து விடுகிறாகள், பல அவைன
பயமுறுத்திேய காrயத்ைத சாதித்து ெகாள்கிறாகள். இைத நச்சுன்னு எழுதி
இருக்காரு, இந்த அத்தியாயத்தில் எனக்கு பிடிச்ச பகுதி சக்தி பூங்ெகாடி கிட்ட
ேபசுற இடம் தான்.
சாந்தாமணி தங்ைக சுகந்தி.. இவ்வளவு அபத்தமான ஒரு கதாபாத்திரத்ைத இது
வைர பாத்தது இல்ைல. மச்சானுக்காக எதுேவண்டும் என்றாலும் ெசய்ய
காத்துெகாண்டு இருக்கிறாள். மைல ேகாவிலுக்கு ெசல்லும் ேபாது
பழனிசாமிைய தூக்க ைவத்து அவள் ெசய்யும் அழிச்சாட்டியம் எல்லாம்
புத்தகத்தில் தான் படிக்க முடியும். ஸ்கூல் படிக்கும் ெபண்ணிற்கு இவ்வளவு
அறிவு கூடாது ஆசிrயேர, அந்த சம்பவத்ைத படிக்க படிக்க சிrப்புதான். சுகந்தி
கதாபாத்திரத்ைத ைவத்து காம விைளயாட்டு ஆடியிருக்கிறா வா.மு.ேகாமு.
இந்த முதல் அத்தியாயம் முற்றிலும் ேகாணல் என்ேற ெசால்லலாம்.
பள்ளியில் படிக்கும் காலத்தில் நடந்த காதல் கைத என்று எழுதி இருந்தாலும்

கதாபாத்திரங்கள் ேபசும் வசனங்கள் எல்லாம் ெராம்ப ெமச்சுrட்டியாக
இருக்கிறது. இதுேவ ேபாதும் புத்தகத்தின் தரத்ைத குைறப்பதற்கு. அடுத்து
காதல் கடிதங்கள் என்கிற ெபயrல் இருக்கும் அறுைவ பக்கங்கள்.
ெசான்னதேய திரும்ப திரும்ப ெசால்வைத ேபால வாத்ைதகள் மட்டும் இடம்
மாற்றி இருக்கிறது. ெகாடுைம சுகந்தி கூட பழனிச்சாமிக்கு கடிதம்
தந்துவிடுகிறாள். சாந்தாமணி காதல் கைத கல்லூrயில் நடப்பைத ேபால
இருந்தாளாவது அவகள் ேபசிக்ெகாள்வைத ெகாஞ்சம் நம்பலாம். இதற்கு
நடுவில் பழனிச்சாமிக்கு ஜான்சி மீ து ஒரு கண். அவளும் அேத ேபால தான்
இருக்கிறாள் அதாவது இங்ேக இருவrடமும் ெதய்வக
y காதல் இல்ைல
இருப்பது காமம் மட்டுேம எப்ேபா ைடம் கிைடக்கும் ேமட்ட பண்ணலாம்
என்கிற நிைனப்பிேல இருகிறாகள். பதின்மவயதில் ஏற்படும் காதல் எவ்வளவு
அடிவாங்கும் என்று ெரண்டு ேப பக்கத்தில் இருந்து ெசால்லி இருக்கிறா.
ெசான்னைதயும் ெசான்னா ெகாஞ்சம் சுவாரசியமாக ெசால்லி இருக்கலாம்ல
முதல் அத்தியாயம் நyண்டு ெகாண்ேட ெசல்கிறது. அதும் அந்த காதல் கடித
பக்கங்கள் எல்லாம் ஓவ ேடாஸ் நடுவில் கவிைத ேவறு.
இந்த குைறகளாேல பக்கங்கைள அலுப்புடன் நகத்தேவண்டி இருக்கிறது.
கைதைய சாதாரண ெமாழி நைடயில் எழுதி இருந்ததால் வந்த விைனேயா
என்று நிைனக்கிறன். இதுேவ ெகாங்கு தமிழில் எழுதி இருந்தால் சுவாரசியம்
கூடி இருக்கும், கள்ளியின் ைகயாண்டு இருந்த கைதகளம் தான் இதிலும்
ைகயாண்டு இருக்கிறா அேத ேபால ெகாங்கு தமிழிேல கைதைய நகத்தி
ெகாண்டு ெசன்றிருந்தால் கண்டிப்பாக கள்ளி இரண்டாம் பாகம் என்று
நிைனக்கும் அளவுக்கு புத்தகம் வந்து இருக்கும் பச் அது இல்லாமல் ெகாஞ்சம்
ேபாலேவ ெகாங்கு தமிைழ பயன்படுத்தியது மிக ெபrய சறுக்கல். கள்ளியில்
ைகயாண்டு இருந்த அந்த நக்கல் ைநயாண்டி இதில் ெமாத்தமாக ெதாைலத்து
ேபாயிருக்கிறது.
அடுத்த அத்தியாயம் இன்ன பிற காதல் கைதகள்
இந்த பகுதியில் வருவது பழனிச்சாமி கெரக்ட் பண்ண ெபண்கள்,
ெபண்மணிகள், அவைன கெரக்ட் பண்ண ெபண்கள் ெபண்மணிகள் அப்பறம்
அவன் நண்பகள்.
பழனிச்சாமி ேமாடா குடிகாரனாய் இருக்கிறான் எப்ெபாழுதும் தண்ணி ேபாட்டு
ெகாண்ேட இருப்பதுதான் ேவைல கூடேவ ெபண்கைளயும் !!!
கீ தா,ெபல்லா, சுமதி, ஷாலினி,மீ னா, வால்ைபயன் என்று லிஸ்ட் நyண்டு
ெகாண்டு ெசல்கிறது. ெபண்கள் ெபயrல் வரும் அத்தியாங்கள் எல்லாம்
முதலிேல ெதrந்து விடுகிறது பழனிச்சாமி ேமட்ட பத்தி தான் இருக்கும்
என்று, நமது எண்ணத்ைத அவ்வாேற நிைறேவற்றி விடுகிறா. ெசல்ேபானில்
நைடெபறும் காம உைரயாடல்கள் எல்லாம் கிளு கிளுப்ைப தருகிறது. இரண்டு
முன்று நபகளிடம் இவ்வாறு ேபானில் கடைல ேபாடும் விதம் எல்லாம்
உண்ைமகள் நடந்தைவகேள என்று நம்ப தகுந்த வட்டாரதில் இருந்து வரும்

தகவல்கள் உறுதி ெசய்கின்றன.
கீ தா என்கிற ெபண்ணிற்கு எழுதி இருக்கும் கடிதத்தில் தன்ைன எப்படி
எல்லாம் அவ அைலகழித்தா என்று ெசால்லி இருக்கிறா. இந்த ெபண்ைண
ேபால ஒரு சில ெபண்கைள நான் ேகாைவயில் சந்தித்து இருக்கிேறன். ஒரு
நாள் ஒருத்தனுடன் உடைல ஒட்டி ெகாண்டு வருபவள் அடுத்த நாள் ேவறு
ஒருவனுடன் அேத ேபால வருவாள். இப்படி ஆைள மாற்றி மாற்றி வரும் சில
ெபண்கைள கெரக்ட் ெசய்வதற்ேக சில அல்ல ைககள் அங்கு சுற்றி ெகாண்டு
இருக்கும். தூண்டில் ேபாடாமேல மீ ைன பிடிகிறது எப்படி என்று அவகளிடம்
தான் ேகட்கேவண்டும். இரண்ெடாரு நாளில் அவனுடன் கிராஸ்ேராட்டில்
இருவரும் ைகேகாத்து நடப்பைத பாத்தால் ெதய்வக
y காதலகள் ேபால
ெதrவாகள். என்ைன பாத்த உடேன ெரண்டும் பம்பிட்டு அப்படிேய எஸ்
ஆகிடும்.
வால்ைபயன் ஒரு அத்தியாயத்தில் வருகிறா, இருவரும் ேபானிேல ஒருத்த
மாற்றி ஒருத்த ஆபாச ேஜாக் ெசால்லி அடித்து விைளயாடுகிறாகள். அந்த
அத்தியாயம் முழுக்க ேஜாக்குகள் சாரமாrயாக வந்து சிrப்பைலைய
ஏற்படுத்துகிறது.
ெசல்ேபான் ைவத்து என்ன விைத எல்லாம் காட்டலாம் என்று பல
அத்தியாங்களில் ெசால்லி இருக்கிறா. மீ னாகுட்டி ஆகட்டும், பத்மப்rயா
ஆகட்டும் எல்ேலாrடமும் கடைல ேபாட்டுக்ெகாண்ேட இருக்கிறா. இரண்டாம்
பாகத்தில் எல்லா ெபண்களிடமும் இப்படிேய பண்ணி ெகாண்டு இருப்பைத
படிக்க படிக்க அயச்சியாக இருக்கிறது. எவ்வளவு ேநரம் தான் நாம விளக்கு
புடிக்கிறது :(. இைத எல்லாம் தாண்டி வந்தால் கைடசில் இருக்கிறது மிக
ெபrய ஆப்பு. இவ்வளவு ேகப்மாrதனத்ைத பண்ணிவிட்டு புரசியாளன்
கணக்காக ெஜயாைவ கல்யாணம் பணிெகாள்கிறது எல்லாம் தமிழ் சினிமாவில்
கைடசில் சீன்ல ேபாlஸ் வருவைத ேபால இருக்கு.
சாரு புத்தகத்ைத ெவளிேய எங்கு ெசன்று படித்தாலும் மடியில் ைவத்ேத
படிக்க ேவண்டி இருக்கும்.அேத ேபாலதான் வா.மு.ேகாமு புத்தகங்கைளயும்.
ெகாஞ்சம் ஏமாந்தாலும் ெபாதுவில் நமது மானம் கப்பல் ஏறிடுேமா என்கிற
கவைலவருகிறது. அதற்காகேவ இன் பண்ணி இருந்த சட்ைடைய ெவளிேய
எடுத்து விட்டு படிக்கேவண்டி இருக்கு.
புத்தகத்ைத பற்றிய எனது கருத்து மட்டுேம எழுதி இருக்கிேறன். நyங்கள்
புத்தகத்ைத படித்து அைத ஆஹா ஓேஹா என்று பாராட்டினால் அதற்கு
வா.மு.ேகாமு கம்ெபனிேய ெபாறுப்பு.
சாந்தாமணியும் இன்ன பிற காதல் கைதகளும் – வா.மு.ேகாமு
உயிைம பதிப்பகம்
11/29 சுப்பிரமணியன் ெதரு,

அபிராமபுரம்
ெசன்ைன -600018.
000
சாந்தாமணி – ஷாகிப்கிரான்
விrவுபடுத்தி எழுதப்பட்ட புைனவு ஒன்ேற நாவல். அது ெபாதுவாக உைரநைட
வடிவில் இருக்கும். இதுேவ நாவலுக்கான மிக எளிய வைரயைறயாக
இருக்கிறது. இந்த குைறந்த அளவு வைரயைறக்குஎந்த அளவு ஒரு எழுத்து
உடன்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அது ஒரு புைனவின் வழியாகத் தன்ைன
எப்படிநாவல் என்ற எல்ைலக்குக் ெகாண்டு ெசல்கிறது முதலிய கவனங்கள் வா.
மு. ேகாமுவின் நாவைலவிமசனத்திற்கு உட்படுத்தும்ேபாது நம்முன் எழும்
ஒருவைகயான சவால்
கவிைதையப் ேபாலல்லாமல் நாவலுக்கு மிகக் குைறந்த வரலாற்ைறேய நாம்
ெகாண்டுள்ேளாம். பிரதாப முதலியா சrதம் ெதாடங்கி வா. மு. ேகாமுவின்
சாந்தாமணியும் இன்னபிற காதல் கைதகள் வைர ஒரு பயணத்ைத
அைடந்திருக்கின்ேறாம். இந்தப் பயணம் எத்தைகய
முடிவுகைளமுன்ைவக்கிறது? நாவலானது தனது வடிவம், உத்தி, உள்ளடக்கம்,
அழகியல், இயல்புநிைல முதலியவற்ைறத் தாண்டி எப்படி தன்ைன ஒரு
எழுத்துப் பிரதியிலிருந்து அல்லது ஒரு தகவல்அல்லது கருத்து
நிைலயிலிருந்து இலக்கியமாமாக்கிக் ெகாள்கிறது. அந்த புள்ளி எந்த நிைலைய
அத்தைகய ஒரு பிரதியில் ெசயல்படுத்துகிறது? இதுதான் நாவல் தனது
பாைதயில் ெகாண்டிருக்கும்படிநிைல உயரமா என்று சந்ேதகம் எழுகிறது.
எத்தைகய கூறுகள் ஓ எழுத்ைத இலக்கியமாக்குகின்றன. அது இலக்கியத்தில்
ேபசப்படும் இசங்களால் நிணயிக்கப்படுகின்றதா என்றேகள்வியும் ெதாடகிறது.
இசங்கள் ஒன்ைற ஒன்று கடந்து ஒரு வைகயான எளிய நிைலக்குத்
திரும்பிவிட்டன. அல்லது எளிைமையத் தன்னுள் மிைகப்படுத்தி வருகின்றன.
அத்தைகய ஒரு வடிவமாகச் ெசவ்வியல் தன்ைமையச் ெசாலல்லாம்.
ெசவ்வியல் தன்ைமயானது இயல்புணவின் ேநரடியாகச் ெசயல்படும்ஒரு
தன்ைமையக் ெகாண்டிருப்பதால் என்ைறக்குமான இலக்கிய ஒழுங்ைக அது
அைடகிறது. இந்தநாவலானது முதல் பாகத்தில் ெசவ்வியல் ஒழுங்குைடய ஒரு
நாவலாகத் ெதாடங்கி இரண்டாம்பாகத்தில் ெசவ்வியல் ஒழுங்ைக மிக எளிய
வடிவில் பின்நவனத்
y
தன்ைமைய அைடயாளப்படுத்தும் ஒருவைக உத்தியாக்க
முயன்றிருக்கிறது. தyவிர உட்சிக்கல்களுக்கு உருக்ெகாடுத்தல், முரண்பாட்டு
இறுக்கம், ெதளிவின்ைம, இந்த வைகயில் இைவ தங்களுடன் ெதாடபுைடைம
ஆகிய இவற்ைற முன்ெனப்ேபாதும் ைகயாளாத ெசால்லல் முைறயில்
தன்ைனத்தாேன எள்ளல் ெசய்வைத ெவளிப்படுத்துவது என்பது ஒரு வைகயில்
பின்நவனத்துவத்ைதவைரயைறப்
y
படுத்துவதாகும். இதில் இரண்டாம் பாகமானது
தyவிர உட்சிக்கள்களுக்ேகா, முரண்பாட்டு இறுக்கத்திற்ேகா இடம் தருவதில்ைல.
ஆனால், ெதளிவின்ைமயும் அைவ எவ்வளவுஎளிய வடிைவக்

ெகாண்டிருந்தாலும் அவற்றிற்கான ெதாடபு குறித்த ஒரு அபத்தமும்
ெதாடபற்ற தன்ைமையயும் ெகாண்டிருக்கின்றன. அேதேபால அந்தத்
ெதாடபானது ஒரு வைக பாலியல்தன்ைமயிலான ெவற்று காம ெசய்ைககளின்
ஒரு கூட்டாக அைமவதும் அதன் இயங்கியல்தளமானது அதாவது அது
நடப்பதாகக் காண்பிக்கப்படும் அல்லது ெசால்லப்படும் சமூக வாழிடம்அது
ெவகு சாதாரணமாகப் பாவிக்கப்படும் ஒரு சிைதவுற்ற பண்பாட்டு மக்கள்
வாழும் நிலப்பரப்பு. அது நகrயமும் அதனால் ெதாடந்து ேமம்பட்டுக்
ெகாண்ேட இருக்கும் அறிவியல் ெதாழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கும்
தாக்கத்ைதயும் அதன் சிைதவுகைளயும் ெதாகுப்பதன் மூலம் ஒரு
ெதாடபின்ைமயில் ெதாடபுடைமைய உருவாக்கி, பின்நவனத்
y
தன்ைமைய
சாயலாக்கமுயலுகிறது.
366 பக்கங்கைளக் ெகாண்ட இந்த நாவைல வாசகனால் ஒேர மூச்சில் மிக
எளிதில் வாசித்துவிடமுடியும் என்ேற நம்புகிேறன். முதல்பாகம் சாந்தாமணி.
இரண்டாம் பாகம் இன்னபிற காதல் கைதகள்.
முதல் பாகம் ஒரு கிராமத்துப் பள்ளியில் நடக்கும் மாணவப் பருவ காதைலப்
ேபசுகிறது. பழனிச்சாமிதான் அந்தக் காதல் கைதயின் கதாநாயகன். அவனது
காதலிதான் சாந்தாமணி. பழனிச்சாமி பள்ளி மாணவத் ேதத்லில் நின்று ஏழு
ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ேதாற்றுப்ேபானவன். அவனது உயி நண்பன் சக்தி.
இந்தக் காதல் கைதயின் இைடயில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் பூங்ெகாடி,
ஜான்ஸி, சுகந்தி இன்னும் சில. பூங்ெகாடி சக்தியின் காதலி. வழக்கமான நாம்
அன்றாடம்ேகள்விப்படும் ஒரு காதல் கைதயாக இருந்தாலும் வா. மு. ேகாமு
தனது ைக வண்ணத்தால்கதாபாத்திரங்களின் விருப்பங்கைள ெமாழிகிறா. அது
நமது இயல்பு வாழ்வில் எத்தைகயஅறமுமற்ற சில பிம்பங்கைள
நிைனவுபடுத்துகிறது. என்றாலும் பள்ளியில் படிக்கும் அதாவதுபன்னிரண்டாம்
வகுப்பு படிக்கும் மாணவகளான அவகள் தங்களது இயல்பில் சற்ேற
மிைகப்படவடிவமாகேவ ெதrகின்றன.
இரண்டாம் பாகத்தில் தனித்தனி அத்தியாயங்களில், ெவவ்ேவறு விதமான
உைரயாடல்கைள, கடிதங்கைள, கவிைதகைள, விவrப்புகைள காதல்
கைதயாக்க மாற்ற முயன்றிருக்கிறா. குறிப்பாகஒவ்ெவாரு அத்தியாயமும் ஒரு
ெபண் ெபயைரக் ெகாண்டிருக்கிறது. இப்படி அைமக்கப்பட்டிருக்கும்இரண்டாம்
பாகமானது முதல் பாகத்தில் வரும் எந்தக் கதாபாத்திரத்ைதயும்
தன்னுள்ெகாண்டிருப்பதில்ைல. அதாவது கதாநாயகன் பழனிச்சாமிையத் தவிர.
அல்லது ேபாேஹகைதகளில் வருவதுேபால இந்த பழனிச்சாமி ஒரு
கூட்டுமனத்தின் கால நyட்சியா என்றும் எண்ணைவக்கிறது. இரண்டாம் பாகம்
கிட்ட்த்தட்ட உடலுறவு பற்றிய மிகப்ெபrய உைரயாடலுடன்நyள்கிறது.
நாவலின் அட்ைட குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வாசகமானது,

‘பாலின்பத்தின் ேவட்ைககளும் ெவளிப்பாடுகளும் ஒரு கலாச்சார ெவளியில்
எவ்வாறு நிகழ்கின்றன என்பதன் சாட்சியேம வா.மு. ேகாமுவின் இந்தப் புதிய
நாவல். ஆபாசெமன்றும் மிைக என்றும் ெசால்லக் கூடாதைவ என்றும்
ெசால்லப்பட்டவற்ைற ெசால்வதன் மூலம் நம் அசலான இருப்ைப மிகவும்

ெநருங்கி வருகிறா வா.மு. ேகாமு. நம்முைடய ஆசாபாசங்களும்
இரகசியங்களும் நம்ைம எந்த அளவிற்கு இன்பமூட்டுேமா அந்த அளவிற்கு
இந்த நாவலும் இன்பமூட்டுகிறது. எந்த அளவிற்கு அது நம்ைம பயப்பட
ைவக்குேமா அேத அளவுக்கு பயப்படவும் ைவக்கிறது. நகரங்கள், கிராமங்கள்,
சமூக, ெபாருளாதார வித்யாசங்கள் என சகலத்ைதயும் கடந்து இன்று
உருவாகும் ஒரு ெபாதுப் பண்பாடு எவ்வாறு எல்ல இடங்களிலும் நyக்கமற
நிைறகிறது என்பைத மிகத் துல்லியமான ெமாழியில் இந்த நாவல்
சித்தrக்கிறது.’
முதல் பாகமானது ேமேல ெசால்லப்பட்ட்து ேபால பாலின்பத்தின்
ேவட்ைககளும்ெவளிப்பாடுகளும்தான் என்றாலும் ஆசிrய காண்பிக்கும்
பண்பாட்டு ெவளியானது இயல்புநிைலயிலிருந்து ெவகு அந்நியப்பட்ட
ஒன்றாகேவ இருக்கிறது.
அதாவது அவ சித்தrக்கும் பள்ளியானது ஒரு கல்லூrக்கு இைணயாகக்
காட்டப்படுகிறது. மாணவகள் தங்களது குடும்பம், சூழல், பள்ளியின்
கட்டுப்பாடுகள் ேபான்ற எைதயும்எதிெகாள்வதாகேவா அல்லது அத்தைகய
ஒன்று இருப்பைதேயா நிைனவுபடுத்துவேதா இல்ைல. அல்லது அந்தக்
கைதயானது கதாசிrயனின் மன உலகில் நடக்கும் ஒரு புைனைவப் ேபால
ேதாற்றம்ெகாள்கின்றது. கதாபாத்திரங்களின் மனநிைலயானது ஒற்ைறத்
தன்ைமயுடன் ஒருஇனக்குழுவிலிருந்ேதா அல்லது ெபாதுவான ஒரு மனித
சமூகத்திலிருந்ேதா தருவித்துக்ெகாள்ளாமல் இருப்பதால் அது கதாசrயனின்
வக்கரமான மனநிைலையப் பிரதிபலிப்பதாேவஅைமவதாக நிைனக்கத்
ேதான்றுகிறது..
பள்ளி என்பது அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் தனியா பள்ளியாக இருந்தாலும்
அது மிகப் ெபrயநிறுவனம். அதன் கட்டைமப்புகள் மதிய உணவு வழங்குவது
வைர தனக்கான அதிகாரங்கைளக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அறிவியல் துைறயில்
படிக்கும் மாணவகளால் எத்தைகய கட்டுப்பாடும்இல்லாமல் சுதந்தரமாக
இயங்க முடிவதும் ஆசிrயைர மன்னிப்பு ேகட்க ைவப்பதும், வகுப்பைறகளில்
சல்லாபம் ெகாள்வதும், எப்ேபாதும் வகுப்புகைளப்
புறக்கணித்துெவளிேயருவதும், பள்ளியிேலேய மது அருந்துவதும் கலவியின்பம்
காண முயல்வதும்கட்டுப்பாடான பள்ளிகளில் படித்து ஒழுக்கமான
குடும்பங்களில் வாழ்ந்த நமக்கு ெபrயவியப்பாகவும் சாத்தியமற்ற ஒரு
புைனவுமாகேவ ெதrகின்றன.
ஆனால் நாவலில் காட்டப்படும் பாத்திரப் பைடப்பானது ஒரு ேதந்த
கதாசிrயrன் ஆளுைமையக்காட்டேவ ெசய்கிறது. சாந்தாமணியின்
காதலுக்காக உருகி நிற்கும் பழனிச்சாமி எந்த சிறுஉறுத்தலுமில்லாமல்
ஜான்ஸியிடம் சல்லாபம் ெகாள்கிறான். ஆனால் சாந்தாமணிையத்
ெதாடவும்தயங்கும் அவன் அவளது தங்ைகயின் விருப்பப்படி அவைள
சாந்தாமணி இருக்கும்ேபாேதஅவளுக்குத் ெதrயாத்ைதப்ேபால சல்லாபிக்கிறான்.
அேதேபால தனது காதலியான பூங்ெகாடிையசினிமா திேயட்டrேலேய
உறவுக்கு அைழக்கும் சக்தி அவனது வட்டில்
y
குடியிருக்கும்

கைலவாணிஅவைன சல்லாபிக்க அனுமதிப்பதில்ைல. சுகந்தி (சாந்தாமணியின்
தங்ைக) ேவட்ைகயில் அைலயும் ஒரு பிஞ்சில் பழுத்த பழம், அந்தப் பிஞ்ைசப்
பழுக்க ைவத்தது சக்திக்கு திேயட்டrல் இணங்க மறுத்த பூங்ெகாடி. அந்த
பூங்ெகாடிதான் ெலஸ்பியனாக சுகந்திையப் பழக்கப்படுத்தியவள். இத்தைகய
மன அைமப்பானது நுணுக்கமாக மனித மனத்தின் மிகப் பிரமாண்டமான சிக்கல்
முடிச்சிகளின் ெவளிப்பாடுகள். இைவ இயல்பான மேனாநிைலக்கு புrபடாத
ஒரு மேனாதத்துவ ரகசியம். ஆனால் இைத ெசம்ைமயாகக் ைகயாளத் தவறிய
ஒரு நாவலாகத்தான் எண்ணத் ேதான்றுகிறது.
அன்னா கrனா, ேமடம் ெபாவாr ேபால எத்தைகய வலுவான
கைதயைமப்ைபேயா, அதற்கானஇயங்குதளத்ைதேயா ெகாண்டிருப்பதில்ைல.
மாற்றாக மிக எளிய கைதயானது மிக அதyத பாலியல்ேவட்ைகைய, அல்லது
அத்தைகய சிைதவுற்ற மனநிைலகைள எத்தைகய நிபந்தமுமற்றநாவலின்
சூழலுக்குள் மிைகப்படித்திய வண்ணேம எந்த
உணெவாழுங்கும்தனதியல்பிலில்லாதபடிக்கு நிற்கிறது.
பாத்திரங்களின் மேனாபாவமானது விடைலப் பருவத்ைதப் பற்றியதாக
இருந்தாலும்விவrக்கப்படும் அந்த மேனாபாவமானது அத்தைகய விடைலப்
பருவத்ைதக்கடந்தவகைளப்ேபால ேதாற்றம் ெகாள்கிறது. அல்லது ேபாதிய
வலுவில்லாமல் அைமக்கப்பட்டதிைரக்கைதேபால ஆளுைமகள்
சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது நாவைல இலக்கியமாகும்தன்ைமயற்ற
ஒன்றாக மாற்றிவிடுகிறது. அத்தைகய ஒரு பழுைத உணந்த கதாசிrய
அதற்கானமாற்றாக பாலியல் ேவட்ைககைள முன்னிருத்துவதாக எண்ணத்
ேதான்றுகிறது. தyவிர இலக்கியவாசகன் முதல் வாசிப்பிேலேய இைத உணந்து
ெகாள்வான்.
பாலின்பத்தின் ேவட்ைககளும் ெவளிப்பாடுகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட
நிலம்சாந்தபண்பாட்டுெவளியில் எவ்வாறு நிகழ்கின்றன என்பதற்கான எந்தத்
தைடயமும் நாவலில்விவrக்கப்படுவேத இல்ைல. அல்லது அதற்கான
ெவளியில் நாவல் இயங்குவேத இல்ைல என்றுகூறிவிடலாம். ஏெனன்றால்
நாவலானது நாம் ேபசிக்ெகாண்டிருக்கும் பண்பாட்டிற்கு ெவளியில்அதற்கு
எதிரான ஒரு கதியில் அதாவது புைனைவப் ேபான்ற ஒரு திrசங்கு ெசாக
நாவல்ேபாலேவா, சேராஜா ேதவி நாவலில் இயங்கும் சாத்தியமில்லாத ஒரு
பிரதிைமையக்ெகாண்டியங்குவதால் அத்தைகய ஒரு பயன்பாடு அல்லது
கூற்றானது சாத்தியமில்லாமலும்ேபாய்விடுகிறது.
இரண்டாம் பாகமானது முதல் பாகத்ைதப் ேபால ஒரு ெதாடந்த
கைதயைமப்பில் இயங்காமல், தனித்தனி பின்னங்களாக காட்டப்பட்டிருப்பது,
அத்தைகய பிம்பங்களின் ஒட்டுெமாத்த சாயலானதுமுதல் பாகத்தின்
தyவிரத்தன்ைமேயாடு ஒப்பு ேநாக்கப்பட்டு, அதற்கான ஒரு சுவடில்
மீ ண்டும்மற்ெறாரு பயணத்ைதத் ெதாடவதற்காக ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த
உத்தியானது முழுவதுமாகெவற்றியைடயாமல் ேபானதற்குக் காரணம் அது
எத்தைகய வலுவுமில்லாத பாலியல்ெசயல்பாடுகளாக அல்லது அத்தைகய
உைரயாடல்கைள ெவற்று நyட்சிகளாகக் ெகாண்டிருப்பேத.

இைத இப்படியும் ெசால்லலாம். நடிக ராேஜஸும் வடிவுக்கரசியும் நடித்த படம்
கன்னிப்பருவத்திேல. பாக்கியராஜ் வில்லனாக அதாவது anti – hero வாக

வருவா. படத்தில்படுக்ைகயைற காட்சியும் உடலுறவு காட்சியும் காட்டப்படும்.
அைத ெசன்சா ெசய்யேவ முடியாதஅளவிற்கு கைதக்கான ஒரு வலுவாக,
கைதைய தyமானிக்கும் முக்கிய கூறாக ைவத்திருப்பாகள். கைத இதுதான்.
கதாநாயகன் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு வரன்.
y
ஊ ெபண்களுக்ெகல்லாம் அவன் ஒரு
கனவு. கதாநாயகிையக் காதலித்து கல்யாணம் ெசய்து ெகாள்கிறான். பிரச்சைன
வருவேதமுதலிரவில்தான். உடலுறவு ஆரம்பிப்ப்ைதக் காண்பிப்பாகள். ஆனால்
ெதாடரமுடியாமல் அவன்ேதாற்றூப்ேபாகிறான். சr. மற்ெறாரு நாள்
பாக்கல்லாம் என்றால் மீ ண்டும் ேதால்விதான். காரணம்ஜல்லிக்க்ட்டில்
ஒருமுைற மாடு முட்டித் தள்ளிவிட அவனது ஆண்ைம சீபடுத்த
முடியாதபடிகுைறபட்டுவிடுகிறது. மருத்துவ ெசால்வைத யாrடமும் ெசால்ல
முடியாமல் சுகமும்கிைடக்காமல் தவித்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாதுதான்
கதாநாயகனின் தம்பிக்கு இந்த விஷயம்ெதrயவர, நாயகிைய மிரட்டுகிறான்.
அவளது கணவணின் ஆண்ைமயற்ற தன்ைமைய ஊrல்எல்ேலாrடமும்
ெசால்லிவிடுேவன் என்கிறான். தனது ஆைசக்கு அவைள இணங்கச்
ெசால்கிறான். கைத இவ்வாறு ேபாகிறது. இங்ேக அத்தைகய காட்சி வலுைவ
நாம் உணருகிேறாம். அப்படிப்படவலுவான எந்த அத்தியாயமும் இரண்டாம்
பாகத்தில் இருப்பதாகக் காணமுடிவதில்ைல.
முதல் பாகத்தின் முடிவில் பழனிச்சாமியும் சக்தியும் ேபசிக்ெகாள்ளும் ஒரு

காட்சி. ‘ெராம்ப தப்பு பண்ேறாம்டா. யாேரா ெபத்து வளத்துன ஒரு ெபண்ைண
காதல்னு ெசால்லிட்டு இழுத்துட்டுப் ேபாய் முத்தம் குடுக்கறதும், முைல
கசக்கறதும் எனக்குப் பாவமாப்படுது. அதில்லாம எதிபாட்டிக்கு நம்ம ேமல
விருப்பம் இருக்கா இல்ைலயான்னு ெதrஞ்சுக்காமேல, நம்ப ஆைசக்கு

எல்லாேம நடந்ேத ஆகணும்னு விருப்ப்ப்படேறாம். பாவம்டா . . . எல்லாேம
பாவம்.’ இது சக்தியின் வாத்ைதகளாக இருக்கின்றன. ஆனால்பழனிச்சாமி
இந்தக் கருத்ைத ஆதrப்பதுமில்ைல. மறுப்பதுமில்ைல. நாவல்
உருவாக்கும்கட்டைமப்பிற்கு முற்றிலும் முரணான ஒரு விஷயமாக
இருக்கிறது. இத்தைகய ஒருகருத்துநிைலைய ஆசிrய தனது ஆபாச
மனவிகாரங்கைள சrகட்டும் உத்தியாக்க்கமுயன்றிருக்கிறா. இேத ேபாலேவ
சக்தி மற்ெறாரு கைதையச் ெசால்கிறான். ‘அண்ணன் ெசத்த உடேன தம்பி,

அண்ணிக்காrக்கு ரூட் விட்டுட்ேட இருந்தானாம். அட அண்ணின்னா அம்மா
மாதிrதான கிட்ட்த்தட்ட. டாச்ச குடுத்து குடுத்து அண்ணிக்கு
விருப்பமில்லாமேய வம்புல புடிச்சி மாட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கான். இது அவன்
சம்சாரத்திற்கும் ெதrந்ேததான் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. முன்னத்த நாள்
சாயந்திரம் இப்படி பாம்பு கடிச்சு நுைர தள்ளிட்டு ெகடக்கான்னு காட்டுக்கு ஓடி
நாலஞ்சு ேபரு தூக்கிக்கிட்டு வரவரேவ உசுரு ேபாயிடுச்சாம். விrயன்
பாம்புதான் கடிச்சிருக்ேகாணும்னு ேபசிக்கிட்டாங்க. ெகாண்டு வந்தவங்க, பாடிய
வாசல்ல வச்சிருக்காங்க. வாசல் படியில உட்காந்திருந்த அண்ணிகாr தப்புறு
குப்புறுன்னு ெபாணத்துக்கிட்ட ஓடிப்ேபாய் ேவட்டிைய அவுத்துட்டு விைரேயாட
ேசத்து அவன் குஞ்சுமணிைய வாயில கடிச்சு வாசல்ல துப்பிேபாட்டு ேபாய்

மறுபடியும் வாசப்படியில உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிடுச்சாம்.’ என்ன
மாதிrயான மனதின் உணவதிைவ ஆசிrய நிறுவவருகிறா?
நாவலில் விவrக்கப்படும் உைரயாடல்கள் இத்தைகய ஒரு பாலியல் தினைவ
ெவகு சாதாரணமாகஎதிரானிடம் ெவளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நமது சமூகம்
தயாராகிவிட்டதா என்பேத. உள்ளபடிேயபாக்கப்ேபானால் இத்தைகய நாவல்
அதாவது தனது குறிகைள எந்ேநரமும் திறப்பதற்குத் தயாராகஇருக்கும்
ெபண்கைள கற்பிக்கும் கதாசிrயன்தான் பாதுகாப்பாக இருக்க ேவண்டும்.
இரண்டாம்பாகமான பழனிச்சாமி முதல்பாகத்தில் சாந்தாமணியால்
காதலின்ேமல் ெவறுப்புற்றுேவட்ைககைள முன்ெமாழிபவனாகேவ
மாறிவிடுகிறான். இது ஜான்ஸி அவனுக்குத் தந்த ஒருஅறம். ஆனால் நாவலின்
இறுதியில் பழனிச்சாமி தன் மைனவி ெஜயாைவ அைணத்தபடி
தனதுெசல்ேபான் காதலி மீ னாவிற்கு குட்ைநட் ெசால்கிறான். மீ னாக்குட்டி
இவனது ெசல்ேபான் துைண. ஒரு நண்பனின் தங்ைக. அத்தைகய
ேவட்ைககளின் தினவுகைளப் பகிந்து ெகாள்வதற்கான ஒருதுைண. இங்ேக
இரண்டாவது பாகத்தில் ஒருசில கடிதங்கைள, கவிைதகைள
ைவத்திருந்தாலும்ெசல்ேபசி உைரயாடல்கள்தான் அதிக பக்கங்கைளப்
பிடித்திருக்கின்றன. அது மனிதவாழ்முைறயானது ெதாைலத் ெதாடபு தகவல்
பrமாற்ற முன்ேனற்றங்களால் எத்தைகயசாதகங்கைள, பாதகங்கைளக்
ெகாண்டிருக்கின்றன என்பைதக் காட்டி நிற்கேவ ெசய்கின்றது.
மிக மிகச் ெசாற்பமான நாவல் தன்ைமகைளயும் மிக அதிக அளவில்
பாலியல்இட்டுகட்டல்கைளயும் ெவகு சாதாரணமான புைனைவயும்
ெகாண்டிருக்கும் இந்தப் பிரதிையவாசித்தவுடன் எழுந்த சில ேகள்விகேள
இத்தைகய ஒரு பைடப்பிற்கான விமசனத்ைத முடித்துைவக்கும். அந்தக்
ேகள்விகள் . . .

ெபண்கள் ெலஸ்பினாக மாறுவைதக் காட்டும் அேத சமயம், ஒரு
ேஹாேமாவுக்கான எந்தத் தைடயத்ைதயும் நாவல் ெகாண்டிருப்பதில்ைல.
விருப்பங்கைள ெமாழிவைத எடுத்துக் ெகாண்டால், ெபண்களின்
விருப்பங்களாகக் காட்டப்படும் பாலியல் ேவட்ைககள் ஒரு சிலவற்ைறத் தவிர
மற்றைவ ஒரு ஆணிய மனம் வrந்துெகாண்ட ெபண் விருப்பங்களாகத்தான்
ெதrகின்றன.
நாவலின் ைமயம் ஆணாதிக்கப் பரப்பிலிருந்து விrவதாகேவ இருக்கிறது.
சாந்தாமணிைய அவளது பிடிவாத குணத்துடன் ைமய கதாநாயகனும் சr,
துைணக் கதாநாயகனும் சr ஏற்றுக் ெகாள்ள மறுத்து காதைலேய
துறந்துவிடுகின்றன.
கதாபாத்திரங்கள் வாழ்க்ைகத் ேதைவகள் எதற்கும் முைனப்பில்லாத ெவறும்
பாலியல் முைனப்புடேன நிற்கின்றன. இது இலக்கியத் தரத்தில் நாவைல
எங்ேக ெகாண்டு ெசல்கிறது? அல்லது இது எப்படி ஒரு நாவலாகிறது?

சில சிறுகைதகளில் மிகச் சிறப்பாக, குறிப்பாக உலக இலக்கிய அளவில்
பாலியல் விஷயங்கைளயும், மனித மனதின் விசித்திர ெசயல்பாட்ைடயும்
சாதாரணமாகச் ெசால்லிச் ெசன்ற வா. மு. ேகாமுவின் சிறுகைதகளுக்கிைடேய
நாவலின் வடிவம் அல்லது புைனவு ஏன் ெவற்றியைடயவில்ைல?
பாலியல் விஷயங்கைள ெவறும் பாலியல் நைடமுைறயாகப் பாக்காமல்,
அதன் பல்ேவறுபட்ட சமூகக் சிக்கல்களாகவும் தனிமனித சிைதவுகளாகவும் ஏன்
ெவளிப்படுத்தக் கூடாது? அதற்கான புைனவுகளும் உத்திகளும் நாவலில்
எத்தைகய சாத்தியங்கைளக் ெகாண்டிருக்கின்றன?
இத்தைகய தமிழ் நாவல்கள் உலக இலக்கியங்களுடன் ஒப்பு ேநாக்கும்ேபாது
அதன் கைடக்ேகாடி நிைலயானது ஏன் ேமம்படுவதில்ைல?
Ingmar Bergman – ன் Persona என்ற படத்தில் இரண்டு ெபண் கதாபாத்திரங்கள்
தங்களது உடலுறவு அணுபவங்கைள ேபசிக்ெகாள்வதாக இருக்கும். அந்தப்
படத்தில் அது காட்சி வழியாக்க் காண்பிக்கப்படாமல் உைரயாடல் வழியாக

நிகழ்த்தப்படுவதால் அதன் வலுவானது sexual erection – க்குப் பதிலாக mental and
social distortion – னாக பூடகமான ஒரு மன ஒழுங்கில் விளக்கப்படுகிறது.

அத்தைகய சாத்தியங்கைள ஏன் நம்மால் பயன்படுத்த முடிவதில்ைல. அல்லது
அதன் மீ ள் தன்ைமயானது நமது ெபாது புத்திநிைலக்கு தயாரான ஒன்றாக
இல்ைலேயா என்று எண்ணத்ேதான்றுகிறது.
எப்ேபாது நாம் வணிக ேநாக்கமற்ற அல்லது அதுேவ பிரதானமான ஒரு
நிைலயிலிருந்து ெவளிேயறி தyவிர இலக்கியத்ைத மக்கள் முன்
ைவக்கப்ேபாகிேறாம்?
இத்தைகய நாவலுக்கான ேதைவ என்ன என்று புrயவில்ைல. ஜி.
நாகராஜைனயும் சத் ஹசன் மாண்ேடாைவயும் நாம் எவ்வாறு புrந்து
ெகாள்கிேறாம்? அவகளுக்கான இடம் எதுவாக நம்மிைடேய இருக்கிறது?
அதாவது இந்த நாவலின் பிரதிகள் யாவும் விற்றுத் தyந்துவிட்டது என்ற ஒரு
ெசய்தியானது எைதக் காட்டுகிறது?
பின்குறிப்பு : நல்ல பைடப்ெபான்ேற ஆழமானதும் கவனிக்கத்தக்கதுமான ஒரு
விமசனத்திற்கு இடம் தருவதாக இருக்கிறது.
000
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சகுந்தலா வந்தாள் – நாவல்

நடுகல் பதிப்பக துவக்க விழாவிற்கும், அதன் புத்தக ெவளியீட்டுக்கும்

ெசல்ேவாம் என்பைத இறுதிவைர முடிவு ெசய்யவில்ைல. நண்பன்Rasu Rasu
ெசல்வைத அறிந்து,நானும் அண்ணன் Seema Senthil அவகளும் கிளம்பிச்
ெசன்ேறாம்.
விழா நல்லபடியாக நடந்து முடிந்ததும்.புத்தகங்கைள வாங்கிக்ெகாண்டு
அைனவrடமும் விைடெபற்றுக் கிளம்பிேனாம்.ஈேராட்டிலிருந்து, ேகாைவக்குச்
சrயாக இரண்டு மணிேநர ேபருந்துப் பயணம். புத்தகங்கள் இருப்பதால்
இரண்டுமணிேநரம் பயணக் கைளப்பு ெதrயாது என்பதால் முதலில் நான் திரு
வா.மு.ேகாமு அவகளின் சகுந்தலா வந்தாள், புத்தகத்ைதக் ைகயில் எடுத்ேதன்.
ேபருந்து ெபருமாநல்லூ தாண்டி வந்துெகாண்டிருந்தெபாழுது புத்தகத்தின்

முன்னுைர தாண்டி முதல் அத்தியாயத்திற்குள் நுைழந்ேதன். சrயாக 29 வது
பக்கம்வைரதான் என்னால் படிக்க முடிந்தது.சற்று இறுக்கமான காற்சட்ைட
அணிந்து இருந்ேதன்,அதனால் மடியில் ைவத்து புத்தகம் படிக்க முடிய வில்ைல

என்பேத ெபாருத்தமாக இருக்கும். நிைலைமையச் சrெசய்து ெகாண்டு
வட்டிற்குச்
y
ெசன்ேற படித்துக் ெகாள்ளலாம் என்று புத்தகத்ைத மூடி
ைவத்துவிட்ேடன்.(இரட்ைட அத்தமாய் இைத எடுத்துக்ெகாண்டால் அதற்கு
நான் ெபாறுப்பல்ல)
ேநற்ைறய தினேம புத்தகம் பற்றிய பதிவு ேபாடலாமா? ேவண்டாமா? என்ற
எண்ண ஊசலாட்டத்தின் மத்தியில், இப்ெபாழுது ஒருமனதாகேவ பதிவு
ெசய்துவிட்ேடன்.
நான்கு அத்தியாயங்களில் முதல் அத்தியாயம் உங்கைளப் பரவச நிைலக்கு
அைழத்துச் ெசல்லும் என்பது உறுதி. அேத பரவச நிைலேயாேட விபச்சாரத்தில்
தன் தாயால் தள்ளப்பட்ட கல்பனாவுக்கும்,அவைளக் காதலிக்கும் ஜானுக்கும்
இைடயிலான ஊடல்,கூடல்கைள அவ பாணியிேலேய அடித்து
ெநாறுக்குகிறா.
இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் அறிமுகமாகும் கமலக் கண்ணைனக் கட்டாயம்
உங்களுக்குப் பிடித்துப் ேபாகும்.அதுேபாலேவ மூன்றாம் அத்தியாயத்தில்தான்
சகுந்தலா வருகிறாள்.இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் க.கண்ணைன அவன்

மனதிற்குள் சகுந்தலாைவ எண்ணிப் புலம்பவிட்டு ,மூன்றாம் அத்தியாயத்தில்
சகுந்தலாைவ அட்டகாசமாக அறிமுகப்படுத்தி, நம் வாழ்க்ைகயில் எங்ேகனும்
ஏேதனும் சந்தித்திருந்த பாத்திரத்திற்கு சகுந்தலா எனப் ெபயசூட்டி மனதில்
நுைழயைவக்கிறா.
‘நாணயஸ்தனுக்கு‘ ெமாழிெபயப்பு ெதாறந்தவாயன் என்பதிலிருந்து, கணவன்
மைனவிக்கு இைடேய கூடல் அரங்ேகற கணவன் நடத்தும் பிரம்மப்பிரயத்தனம்
உற்பட அைனத்ைதயும் ெவளிச்சம் ேபாட்டுக் காட்டிவிடுகிறா.க.கண்ணைன
மனதிற்குள் இருந்து ேபச ைவத்ததிலிருந்து, எழுத்தாள ஒரு மனிதன்
மனதிற்குள் எந்த அளவுக்கு ஊடுருவ முடியுேமா அந்தளவுக்கு உள்ெசன்று
வாத்ைதகைளக் ெகாண்டு வந்து சம்பவப்படுத்தி இருக்கிறா என்பைத
அறியமுடியும்.
இந்நாவலில் காட்டப்பட்டிருப்பது ஒரு சகுந்தலாவின் வாழ்க்ைக மட்டுேம என்று
கி.ச.திlபன் அவகள் கூறியைதப் புத்தகத்தின் பின் அட்ைடயில்
குறிப்பிட்டுள்ளன. ஆனால் என்ைனப் ெபாறுத்த வைரயில் ஓராயிரம்
கமலக்கண்ணன்களின் புலம்பல்களும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது.
முன்னுைரயிலேய இது ைபசாவிற்காக எழுதப்பட்ட நாவல் என்று எழுத்தாள
ெசால்லி விடுவதால் சிற்சில விசயங்கைள சமரசம் ெசய்துெகாண்டாக
ேவண்டியுள்ளது. இருப்பினும் சமூகத்தின் குரூரத்ைத எழுத்தாகப் பதிவு ெசய்த
திரு வா.மு.ேகாமு அவகளின் ைதrயத்ைதப் பாராட்டியாகேவ ேவண்டும்.
நன்றி.

. .

சகுந்தலா வந்தாள் – வா மு ேகாமு

பைடப்பாக்கம் : சீனு
பல கூறுகளாக பிrந்து கிடக்கும் சமூகத்தில், சமூகம் உங்கைள எந்த
அடுக்கில் ைவத்து அழகு பாக்கிறது என்பைதப் ெபாறுத்ேத ஒரு புத்தகம்
உங்களினுள் தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துவதற்கும் ஏற்படுத்தாமல் ேபாவதற்குமான
சாத்தியங்கைளக் ெகாண்டுள்ளன. நyங்கள் மத்திய வக்கத்ைதச் ேசந்தவ
என்றால் ஒரு மத்திய குடும்ப சூழைல, நyங்கள் தினசr அனுபவிக்கும்
ெகாடுைமகைளப் பற்றி எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் உங்களினுள் மிகப்ெபrய
தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும் என்பது உறுதியில்ைல அதற்கான
அவசியமும் இல்ைல. இதுேவ இதுவைர நyங்கள் பாத்திராத ஒரு உலகத்ைத
அதில் நடமாடும் மக்கைளப் பற்றிய வாழ்வியைல அந்த எழுத்தாள
அறிமுகப்படுத்துகிறா என்றால் அதனால் ஏற்படும் தாக்கம் ேவறுவிதமாய்
இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த சகுந்தலா வந்தாள் கூட அப்படியான ஒரு நாவல்
தான்.
கல்பனா என்னும் சிறுமி தன் இரண்டாவது அப்பாவால் சீரழிக்கப்பட அவைள
விபச்சார விடுதியில் ெகாண்டு ேசக்கிறாள் ஏற்கனேவ பாலியல்
ெதாழிலாளியாக இருக்கும் அவள் அம்மா. பருவம் அைடந்த சில
நாட்களிேலேய விபச்சார விடுதில் ேசக்கப்படும் கல்பனா, அங்ேக தன் நாட்கள்
எப்படி நகருகிறது, என்ன மாதிrயான மனிதகைளச் சந்திக்கிறாள் அவகைள
எப்படி எதிெகாள்கிறாள் என்பதில் இருந்து வளகிறது கைத. கைதயில்
ெமாத்தமும் நான்ேக நான்கு ைமயக் கதாப்பாத்திரங்கள்தான். கல்பனா, ஜானி,
சகுந்தலா பின் கமலக்கண்ணன். இதில் கிட்டத்தட்ட கதாநாயக அந்தஸ்து
ெகாண்ட நப திருவாளா கமலக்கண்ணன்.
கல்பனா பாலியல் ெதாழிலாளியாவதற்கு முன்ேப அவளுக்கு ஜானி என்ெறாரு
காதலன் இருந்துள்ளான், தன்ைன ஒருதைலயாய்க் காதலித்தவன்தான்
என்றேபாதிலும் எதிபாராத சந்தப்பத்தில் தான் வசிக்கக்கூடிய விபச்சார
விடுதியில் ைவத்ேத ஜானிைய சந்தித்து விடுகிறாள் கல்பனா. தான் உருகி
உருகி காதலித்த ெபண், பாலியல் ெதாழிலாளியாக இருக்கிறாள் என்பைத
ஏற்றுெகாள்ள முடியாமல் தவிக்கிறான் ஜானி. அவளுக்காக காத்திருந்த
நாட்கைளயும் காதலித்த நாட்கைளயும் அவளிடம் கூறி தன்ேனாடு வந்து
மணமுடித்துக் ெகாள்ளும்படி ேகட்கிறான். இவேளா தான் ஒரு பாலியல்
ெதாழிலாளியாகேவ மாறிவிட்டதாகவும் தனக்கு குடும்பம் நடத்தத் ெதrயாது
என்றும் கூறுகிறாள். அதாவது இத்தைன நாட்களில் அவள் இருக்கும் நான்கு
சுவற்ைறத் தாண்டி என்ன இருக்கிறது என்பைதேய அவள்
அறிந்திருக்கவில்ைல. அல்லது அதற்கான அவசியமும் ஏற்பட்டிருக்கவில்ைல.
கல்பனாவின் பாைவயில் அவள் கூறுவது மிகச்சrேய, இருந்தும் அதைன
ஜானியால் ஏற்றுெகாள்ள முடியவில்ைல.
இந்தக் காதல் ேதால்வியில் இருந்து மீ ள ஜானுக்கு உடேன ேவெறாரு ெபண்
ேதைவைய இருக்கிறாள். இந்ேநரத்தில் தற்ெசயலாக ெஜராக்ஸ் கைடயில்
பாக்கும் ஒரு ெபண்ணின் மீ து ைமயல் ெகாள்கிறான். அந்தப் ெபண்தான்

சகுந்தலா. இவகளுக்கு இைடேயயான காதல் என்பது இதுநாள் வைர நா(ம்)ன்
அறிந்திராத ெகாச்ைச ெமாழியில் எழுதப்பட்ட காதல். ஜான் எடுத்த உடேனேய
அவளிடம் ெகாச்ைச ெமாழியில் ேபசத்ெதாடங்குகிறான், ெமல்ல சகுந்தலாவும்
அைத விரும்பத் ெதாடங்குகிறாள். ெமாைபல் ேபான் மூலம் ெமல்ல
வளருகிறது இவகள் காதல். ஒரு கட்டத்தில் தனது பிறந்தநாள் பrசாக
தன்ைனேய ஜானுக்கு அளிக்கிறாள் சகுந்தலா.. ஜானிக்கும் சகுந்தலாவிற்கும்
இைடேய நடக்கும் காதைலயும் ஊடைலயும் காமத்ைதயும் ெகாங்கு
ெமாழியில் ரசிக்கும்படி எழுதியுள்ளா வாமுேகாமு.
இனி கமலக்கண்ணன். இவ தன்னுைடய புலம்பல்களின் ஊடாகேவ நம்மிடம்
அறிமுகமாகிறா. முதலில் அவ என்ன ேபசுகிறா ஏன் இப்படி பிணாத்துகிறா
என்பது புrயாவிட்டாலும் ெமல்ல ஒவ்ெவாரு முடிச்சாக அவிழ அவிழ
அைனத்தும் புrயத் ெதாடங்குகிறது. தற்சமயம் கமலக்கண்ணன் ஒரு நல்ல
முதலாளியிடம் நல்லா விசுவாசியாக இருந்து ேவைலைய இழந்தவ.
மைனவி தன்னுடன் சண்ைடயிட்டு இரு குழந்ைதகைளயும் தூக்கிக்ெகாண்டு
அப்பன் வட்டுக்குப்
y
ேபாய்விட்ட மன வருத்தத்தில் இருப்பவ. ேபாதாக்குைறக்கு
சகுந்தலா என்னும் தன்னுைடய அத்ைதப் ெபண்ணின் மூலம் வந்த
ேதைவயில்லாத பிரச்சைனகள்.
அல்லது சகுந்தலா எப்ேபாது கமலக்கண்ணனின் வாழ்க்ைகக்குள்
குறுக்கிட்டாேளா அப்ேபாதிருந்ேத பிரச்சைனக்குள் தள்ளப்படுகிறான்
கமலக்கண்ணன். சகுந்தாலவிற்கு ஒரு கறுப்புப் பக்கம் இருக்கிறது, அதில்
இருந்து அவைள மீ ட்பதற்காக உதவி ெசய்கிறா கமலக்கண்ணன்,
சகுந்தலாவிற்கு உதவக் கூடாது என்று அவன் மைனவியும் அம்மாவும்
எவ்வளேவா மறுத்தும் கூட ேகட்காமல் சகுந்தலா என்னும் அந்த குழிக்குள்
ேபாய் விழுகிறான் கமலக்கண்ணன். இங்ேக கமலக்கண்ணனுக்கும் அவன்
மைனவிக்கும், கமலக்கண்ணனுக்கும் சகுந்தலாவிற்கும் இைடேய நடக்கும்
காட்சி நகவுகைள அற்புதமாக நகத்தியிருப்பா வாமுேகாமு.
கமலக்கண்ணனின் மைனவி கணவைன தன்னுள் ைவத்து ஆள நிைனக்கும்
ஒரு ெபண், சாதாரணமாகத் திட்டுவது என்றாள் கூட பச்ைச பச்ைசயாகத்தான்
திட்டுகிறாள்.
ஆனால் சகுந்தலாேவா சrயான காrயக்காr. தன்னுைடய அந்த நிமிட
உல்லாசத்திற்காக எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்யத் துணிந்தவள்.
கற்பிலிருந்து கருவைற வைர அைனத்ைதயும் விற்கத் துணிந்தவள். இவகள்
இைடேயயும் மாட்டிக் ெகாண்டு கமலக்கண்ணன் புலம்புவைதப் பாக்க நமக்ேக
பாவமாய் இருக்கும். சில சமயம் சகுந்தலா மீ து ேகாபம் வருவதற்குப் பதிலாக
கமலக்கண்ணன் மீ து ேகாவம் வருகிறது. தன் இயலாைமயால் தன்ைனத்தாேன
ெநாந்து ெகாள்பவைன யாருக்குத்தான் பிடிக்கும். ஆனால் இது ஒன்றும்
எதாத்தத்ைத மீ றிய நிகழ்வு இல்ைலேய. நிகழ்வாழ்வில் உங்களுக்குத்
ெதrந்தவராகேவா அல்லது உங்களில் ஒருவராகேவா கூட அந்தக்
கமலக்கண்ணன் உலவக்கூடும். ெமாத்தத்தில் ‘சகுந்தலா வந்தாள்‘ வாழ்வில்

ஏேதா ஒ இடத்தில் நாம் சந்திக்கக் கூடிய நான்கு மனிதகளின் மிக அருகில்
ெசன்று அவகளுக்குள் இருக்கும் அந்தரங்கத்ைதப் படம் பிடித்துக் காட்டி
இன்னா இப்படித்தான் இருப்பாகள் என்பேதாடு முடிகிறது.
வாமுேகாமு எழுதியவற்றில் நான் படிக்கும் முதல் நாவல் இதுதான். ெகாங்கு
ெமாழியில் எழுதப்பட்ட நாவல் என்பதால் சில இடங்களில் சில
வாத்ைதகளின் அத்தம் எனக்கு விளங்கவில்ைல, சிலவற்ைற வாக்கியத்தின்
கட்டைமப்பின் மூலம் இதுவாக இருக்குேமா என்று அவதானிக்க
ேவண்டியிருக்கிறது. ேமலும் கமலக்கண்ணன் புலம்பும் மிக சில இடங்கைளத்
தவித்து நாவல் ெமாத்தத்ைதயும் அலுப்பு தட்டாமல் நகத்தியிருக்கிறா
வாமுேகாமு.
சிறிய எச்சrக்ைக. ஒருேவைள நyங்கள் பாலியல் சம்மந்தமான
வாத்ைதகைளக் ெகாண்ட ஒரு புத்தகம் படிப்பைத உங்கள் வட்டில்
y
இருக்கும்
யாேரனும் விரும்பாது ேபானாேலா அல்லது உங்கள் வட்டில்
y
இருக்கும்
யாேரனும் படிப்பைத நyங்கள் விரும்பாது ேபானாேலா அதற்கான
முன்ெனச்சrக்ைக தற்காப்பு நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்ட பின்ன
சகுந்தலாைவ வரவைழக்கவும், ஏெனனில் இவளும் இவேளாடு பழகுபவகளும்
ெகாஞ்சம் ேமாசமானவகள்.
பாலியல் சாந்த வாத்ைதகள் சம்பவங்கள் அைனத்தும் அப்படிக்கு அப்படிேய
எழுதப்பட்டுள்ளதால் உங்களில் எத்தைன ேபருக்கு இந்தப் புத்தகம் பிடிக்கும்
என்று ெதrயவில்ைல. ஒருேவைள வாசிக்கத் ெதாடங்கின yகள் என்றால்
புத்தகம் முழுவைதயும் முழுமூச்சில் வாசித்து முடிப்பதற்கான
சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம், காரணத்ைத விளக்கேவண்டிய அவசியமில்ைல
என்று நிைனக்கிறன். ேவண்டுமானால் இந்தப் புத்தகத்ைத இரண்டு பகுதியாகப்
பிrக்கலாம்.
ஒன்று முழுக்க முழுக்க காமரசம் ெசாட்டும் ஓரளவிற்கு ஆபாச வாத்ைதகள்
குைறந்த சில பாலியல் சம்பவங்கள் அடங்கிய புத்தகம். இரண்டாவது
உளவியல் rதியாக பாதிகப்பட்ட ஒருவன் அல்லது எைதயுேம எதித்துக்
ேகட்கத் துணிவில்லாத நடப்பைத அப்படிேய ஏற்றுக் ெகாள்ளகூடிய ஒருவனின்
மன ஓட்டங்களின் உளவியல் சாந்த புத்தகமாகவும் இதைனக் ெகாள்ளலாம்.
இந்த இரண்டும் ஒன்ேறாடு ஒன்று கலந்து ஒன்றாக உருெவடுத்திருப்பது தான்
சகுந்தலா வந்தாள். இதில் எந்தப் பகுதிைய நyங்கள் உள்வாங்கிக்
ெகாள்ளேபாகிறyகள் என்பது உங்களுக்கு விடப்பட்ட சவால். ஆனால் கைத
முடியும் ேபாது நிச்சயமாய் இரண்டின் தாக்கமும் உங்களிடம் இருக்கும்
என்பேத சகுந்தலா வந்தாளின் ெவற்றி. மணவாழ்க்ைகயில் நுைழந்தவகள்
நுைழய இருப்பவகள் என்று இரு தரப்பினரும் படிக்க ேவண்டிய புத்தகம்.
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வா.மு.ேகாமு தன்னுைடய வித்தியாசமான, துணிச்சலான சிறுகைத மற்றும்
கவிைத முயற்சிகளுக்காகப் ெபrதும் கவனம் ெபற்று வருபவ. திருப்பூைரச்
ேசந்தவ, ெபரும்பாலும் தான் ைகயாளும் பைடப்புகளில் ெகாங்கு
ெமாழிையப் பிராதனமாகக் ெகாண்டு எழுதி வருகிறா. கலாச்சாரrதியான
மனத் தைடகைள, ெமாழியின் குதூகலமும் அங்கதமும் ெகாண்ட இவரது
ெமாழி ெவகு இயல்பாகத் தாண்டிச் ெசன்றுவிடுகிறது. எதாத்த உலகின்
அழுத்தமான காட்சிப்படுத்தல்கள் சட்ெடன அதyதப் புைனவுகளுக்குள் கைரந்து
ஒரு புதிய அனுபவத்ைத உருவாக்குகின்றன.
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1.வாமுேகாமுவின் வழக்கமான நைடயில் இல்லாமல் வித்தியாசமான
முைறயில் உள்ள வயது வந்ேதாருக்கான நாவல் – சகுந்தலா வந்தாள் –வாமு
ேகாமு – ரூ 150
2.தஞ்ைச ஓவியத்தின் மறுபக்கத்ைத ெசால்கின்ற தமிழின் முக்கியமான
நாவல், கள்ளம்–தஞ்ைச ப்ரகாஷ் –ரூ210
3.ெகாங்கு வட்டார கிராம மக்களின் வாழ்வியல் கலந்த பலrன்
பாராட்டுகைளப் ெபற்ற நாவல் குருத்ேதாைல–ெசல்லமுத்து குப்புசாமி –ரூ150
4.சாதாரண ெமாழியில் புைனயப்பட்ட சிறு குறிப்புகள் அடங்கிய சிrக்கவும்,
சிந்திக்கவும் ைவக்கின்ற அழகான ெதாகுப்பு அப்புச்சி வழி – வாமு
ேகாமு(நிைனேவாைடக் குறிப்புகள்
மூன்று நாவல்கள் மற்றும் ஒரு நிைனேவாைடக் குறிப்புகள் அடங்கிய
புத்தகங்கள் ெமாத்தம் 610ரூபாய் வருகின்றது நான்கும் வாங்குபவகளுக்கு
தபால் ெசலவு இலவசம் ஒன்று, இரண்டு, வாங்குபவகளுக்கு 30 ரூபாய்
மட்டும் கூrய ெசலவு ேசத்து அனுப்ப ேவண்டும் ேதைவப் படுபவகள் வடு
y
சுேரஷ் குமா அவகைளத் ெதாடபு ெகாள்ளவும். அைழக்க : 98439 41916
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OR `GTfv Hz mGHR  –

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
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http://creativecommons.org/choose/
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JI – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc v gI. UIYa *YFW /
b*jT n gI mn f_*ogI ( _F  (url)

b*Z freetamilebooksteam@gmail.com cu |+)I UVFR.
*oI |I mOc` (gX_R.
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|tI (jg – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
b  m*o vR  `Y WI – http://bit.ly/create-ebook
L  |+)I ulI b*jMa m YR.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
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