’ேதகம ’ நாவல ெவளியீ ட ட விழாவில திர
எஸ .ராமகிரஷணன ஆறறிய உைர :
எழததாககம: ஹர பிரசாத.

ஆககம: பிரயமடன தேராகி

எலேலாரககம வணககம…
ஒர பததகதைத அைத எழதிய எழததாளர ஒர வாசகரடம
ெகாடததப படககச ெசாலலி காததிரபபத பறறி எநத
எழததாளரம பதடடம ெகாளவதிலைல. ஆனால இனெனார
எழததாளரடம பததகதைதக ெகாடககமேபாத தான பயம
ஏறபடகிறத. அைத நானம அனபவிககிேறன; சாரவம கடநத மனற நானக
நாடகளாக அனபவிததக ெகாணட இரபபார எனற நிைனககிேறன.
ஏேனா ஒர எழததாளர இனெனார எழததாளரன பததகதைதப படதத நனறாக
இரககிறத எனற ெசாலவதிலைல. தமிழச சழலில இத ஒர வியாதியாகேவ
இரககிறத. யாரம அபபடச ெசாலலவம மாடேடாம; அபபடச ெசாலவத தவற
எனறம இஙேக ஒர பழககம இரககிறத. ஆனால நான மதலில அநத விசயததில
இரநத விடபடட வர விரமபகிேறன. சார… உஙகள பததகம எனகக ெராமபவம
பிடததிரககிறத. உஙகள நாவைல மிகவம ரசிததப படதேதன. (அரஙகம மழவதம
கரேகாஷம; எஸ.ரா. சாரைவ பனனைகேயாட பாரககிறார)… உஙகள நாவல ெராமபேவ
பிடததிரககிறத… (மீ ணடம மிகநத பனனைகேயாட…)
அதேபால எழததாளரகள நணபரகளாகவம இரபபத தமிழநாடடல ஒர ேமாசமான
ெசயலாகேவ பாரககபபடகிறத. எபபட இரணட ெபரம ஒனறாக இரககிறாரகள; எபபட
இவரகள ேபசிக ெகாளகிறாரகள; ஏன சணைட ேபாடடகெகாளள மாடேடன
எனகிறாரகள… எனற ெசாலலி ெராமபவம ஆதஙகபபடகிறாரகள. இைதெயலலாம
தாணட, அநத இரணட எழததாளரகளககேம ஒர சினன சநேதகம இரகக, நாம
ெரணட ேபரேம உணைமயிேலேய நணபரகளாகததான இரககிேறாமா? (அரஙகம
மழகக சிரபெபாலி)
அலலத, மாறி மாறி அடததக ெகாளள ேவணடமா? ஏன இபபட ஒர சழல இரகக?
அபபறம… நான ஒர எதிர நிைலயில இரபபதால மடடமதான ஒர எழததாளைன
ேநசிகக மடயமா..? அதவம ெதரயவிலைல. ஒரேவைள ெதாடரநத திடடக
ெகாணடரபபதன வழியாக ெதாடரநத ேநசிததக ெகாணட இரககிறாரகேளா எனற
ேதாணத. ஏேனா ேநசதைதக காடடவதறகான ெசாறகள ெவளிபபாட இலலாத ேபாத
அவைர ெவறபபதின வழியாகக கட நாம அவைர நினததக ெகாணேட இரககலாேமா
எனற ேதாணத…ஆனால ெதரயவிலைல…
சாரைவ எனகக கடநத பல வரடஙகளாகத ெதரயம. ஒர எழததாளனாக அலல…
சாரவின வாசகனாக நிைறய நாடகள, அவர எழதிய பததிரைககள, கடடைரகள,

பததிகள, பைனவிலககியம படததிரககிேறன. எபேபாதம நான அவர மனனால ஒர
வாசகன. ஒர எழததாளனாக நான ெசானனைவ சரசைசகள தனியாக… நாஙகள ெசயத
ெகாளேவாம… அத ேவற…

ஒர நாவைல ஒர எழததாளன எழதவத எனபத ஒர தறெசயலான நிகழவாக நான
பாரகக மாடேடன. ஏெனனறால, அபபடனால எழததாளரகள கணடபபாக தஙகள
வாழநாளில நறறககணககான நாவைல எழதி விட மடயேம? உலகததில இத
வைர எநத எழததாளனம, ஏன மாெபரம தாஸதாவஸகியம டாலஸடாயம கட
அவவளவ நாவலகைள எழதவிலைல.
எநதப பதறறமம இலலாமல எநத எழததாளரேம ஒர நாவைல எழதி விட
மடயாத எனற தான நிைனககிேறன. சார நிசசயம அநத ேவதைனகக உடபடட
இரபபார. அவரைடய எழததிேலேய அத இரககிறத. அதவம இநத நாவலில
நிைறயேவ ெவளிபபடடரககிறத. ஆக, ஒர நாவைலப பறறிப ேபசவத எனபத
நீதிமனறத தீரபப ேபால அலல… இத ெசலலம அலலத ெசலலாத எனேறா அலலத
நலலத ெகடடத எனேறா அலல… எநத நாவலககேம அபபடபபடட மடவகள
கிைடயாத. எலலா நாவலகளம அைதப பறறிய பலேவற உைரயாடலகைளததான
ேதாறறவிககிறத. ஒர நாவல பிடததிரககிறத எனற ெசானனாலம அத
உைரயாடலதான… பிடககவிலைல எனறாலம அத உைரயாடல தான. இநத
உைரயாடலகள அநத நாவலிலிரநத உரவாகி, கிைளவிடட, ேவற ேவற இடஙகைள
ேநாககிப ேபாயக ெகாணேட இரககிறத எனற நான நிைனககிேறன. அபபடயானால,
ஒர நாவல, நாம உைரயாடவதறகான ஒர களதைத உரவாககித தரகிறத. ஒர
நாவல, நாம ேபசவதறகான ஒர கரபெபாரைள உரவாககித தரகிறத. ஒர நாவல,
தனனைடய உலகதைத நம கணமனனால காடட ”இைதபபார, இதறகள அனபவம
ஆககிெகாள, இதில இரநத எைதயாவத எடததக ெகாள; அலலத, இதிலிரநத
எைதயாவத ஒனைற விட… விலகிபேபா…” எனற எனேனாட ஒர இணககதைத,
எனேனாட ஒர ெதாடரைப, எனககம அநத நாவலககமான உறைவ ஏறபடததகிறத.
நான படதத, ரசிதத, வியநத எலலா நாவலகளம ஏேதா ஒனைற ஒர வைகயில அநத
நாவலகக ஊடாக நான ெசனறவநத பாைதயம பயணமமதான எனேற நான
நிைனககிேறன. ேபாரெஹஸ, லததின அெமரககாவின மிக மககிய பைடபபாளி. அவர
ஒர வாசகம எழதி இரககிறார. ேஷகஸபியைரப பரநத ஒவெவார மனிதனம ஒர
ேஷகஸபியரதான எனற. ஏெனனறால, ேஷகஸபியர உஙகளககப பரகிறத எனறால
உஙகளககள ேஷகஸபியரன ஏேதா ஒர அமசம இரககிறத எனற ெபாரள.
ஏெனனறால, ஒர பைடபைபப பரநதக ெகாளளக கடய நலல வாசகனிடம பைடபபத
திறைம இரககிறத. அதனால ஒர பைடபைப ஆழமாக ேநசிகக மடகிறத. அதனால
ஒர எழததம எழததாளனம மடடம அலல; எழதைதப ேபாலேவ படபபத எனற
ெசயலம ஒர creative-ஆன கிரயா சகதியில இரநததான உரவாவதாக
நிைனககேறன.
இநத நாவல – ேதகம – அதனைடய கைத, இத எைதப பறறிப ேபசகிறத – இநத
நாவைல நாம தனியாகப படககலாமா அலலத கடமபதேதாட படககலாமா
எனபெதலலாம ேவற. நான இநத நாவலின கைதச சரககைதேயா அலலத கைதயில

யாெரலலாம வரகிறாரகள எனேறா ேபச விரமபவிலைல. ஒர நாவலககாக ஒர
எழததாளர எைத எலலாம மன ைவககிறார? இநத நாவலின வழியாக
எைதெயலலாம மன ைவததிரககிறார? அைத ஏன அநத எழததாளர தனனைடய
நாவலில அபபட மனைவககிறார?
இநத நாவலில மதல பககததிேலேய ஒர நீணட பததி வைதையப பறறிப ேபசகிறத.
நான டாரசசர ெசயயப ேபாகிேறன, நான டாரசசர ெசயய விரமபகினற ஒர மனிதரன
கணைணக கடட விடேவன எனற ெதாடஙககிறத. வைதையப பறறி வைதயின
சரததிரைதப பறறி நமமிடம அதிகம கறிபபகள இலைல. ஏெனனறால நாம வைதைய
வைதயின பஙேகறபாளராகேவா அலலத அைதச ெசயபவராகேவா இரககிேறாம.
அதனால அதன சரததிரதைத இதவைர தவககேவ இலைல. ஆனால எபேபாதேம
வைதையப பறறி ெதாடரநத ஆதஙகதேதாடம ஆேவசதேதாடம ேபசிக
ெகாணடரககிேறாம. வைதயின – கறிபபாக மனிதனின வைத – மிக நீணட
சரததிரதைதக ெகாணடத. வரலாறறின பககஙகள மழவதேம வைதயின பககஙகளாக
உளளத. ஒர மனிதன ஆயிரம ேபைர கழேவறறினான அலலத ஆயிரம ேபரகைள
ஒர சமயததில ெகானறான எனபத ெவறம ெசயல அலல, அவவளவ சாதாரணமாகக
கடநதப ேபாகக கடய அமசம அலல.
வைத நமககள இரககிறத. வைத நமைம இனெனார மனிதைன ேநாககி,
ெவறபைபயம கசபைபயம, அவைன எபபடயாவத தனபறதத ேவணடம எனற
ேநாககதைதயம உரவாகககிறத. வைத ெவளியில இரநத உரவாவத அலல.அதறக
ஒேர ஒர இலகக தான இரககிறத. அத நம உடல. இநத நாவல பராவம உடலகள
எபபடெயலலாம வைதகக உடபடகினறன எனபைதச ெசாலகிறார. அதிலம கறிபபாக
ெபணகளின உடல, பாலணரவின காரணமாக ஒர ெபணணின உடல எபபட எலலாம
வைதகக உடபடததபபடகிறத என எழதகிறார. அத ஒர கறறமாக கரதப படகிறத;
அதறக தணடைன வழஙகபபடகிறத எனற வைதயின சரததிரதைத இநத நாவல ஒர
சமகால நிகழகால வாழகைகயின ஊடாகக காடடகிறத.
தஞசாவரல சரஸவதி மஹால எனற நலகம இரககிறத. பைழய ஓைலச சவட
எலலாம இரககக கடய நலகம. அநத நலகததிறக நான ேபாயிரநேதன. அநத
நலகததில காடசிககாக நிைறய ைவதத இரககிறாரகள. அபபட காடசிககாக ைவதத
இடததில ஒர ஓவிய வரைசையப பாரதேதன. அநத ஓவிய வரைச எைதப பறறியத
எனறால சரேபாஜி மனனரகளின கால கடடததில சீனாவில இரநத நிைறய
ஓவியஙகள வரைவததளளாரகள. எனன வைகயான ஓவியஙகள எனறால எபபட
எலலாம தணடைன ெகாடபபத, எபபட எலலாம மனிதரகைள வைதபபத எனபைதப
பறறிய வைத சிததிரஙகள காடசிகக ைவககபபடடரநதன.
ஒர மனிதன இனெனார மனிதனிடமிரநத எைதக கறறக ெகாளகிறான எனற
பாரஙகள. ஒர ேதசம இனெனார ேதசததிடம எைதக கறறக ெகாளள விரமபகிறத
எனற பாரஙகள. வைதைய ஒர ேதசம இனெனார ேதசததிடம இரநத கறறக
ெகாளகிறத. மனிதைன இபபட எலலாம வைதகக மடயம. இனைறககம காவல
தைறயில ெசாலவாரகள… இபேபாத இஸேரல மைறயில உஙகைள வைதககிேறாம;
இநத அடயின ெபயர கரநாடக அட; இநத அட பாமேப ேபாலஸ அட எனற. நாம
வைதகைள ஒர மாநிலததிலிரநத இனெனார மாநிலததிறக, ஒர ேதசததிலிரநத

இனெனார ேதசததிறக வாஙகிக ெகாணட, கறறக ெகாணட அதிலிரநத
வைதயாளனாக உரவாகிக ெகாணட இரககிேறாம. அநத சீன சிததிரஙகைளப பாரககம
ேபாெதலலாம ேதானறகிறத… மனிதரகைள இபபடெயலலாம வைதகக மடயமா
எனற நிைனககம அளவிறக யாேரா ஒரவர கறபைனயில வைரநத சிததிரதைத
மறறவரகள நிகழததிப பாரதத இரககிறாரகள… அநத தணடைன அததைனயம
வழஙகபபடடரககிறத. இத ெவறம சிததிரஙகள அலல. சர, எஙேகா எபேபாேதா
சரததிரததின ஒர சாைலயில, எநத காலததிேலா யாேரா ஒர மனனர
இபபடெயலலாம தணடைன வழஙகி இரககிறார ேபால இரககிறத; சமகாலததில
வைத எஙேக இரககிறத எனற ேகடக மடயாத. ெதாடரநத சிைறசசாைலயில
இேதேபால வைதககபபடட பைகபபடஙகள இைணயததில கிைடககிறத. அெமரகக
ராணவததில அபபடக ெகாலலபபடட, வைதககபபடட மனிதரகளின பைகபபடஙகள நம
காடசிககக கிைடககிறத. ஆக, வைதஎனபத உலகளாவிய விஷயமாக இரககிறத.
தமிழில மிகமககியமான எழததாளர ஜி. நாகராஜன. ஜி. நாகராஜன பறறி நிைறய
பிமபம இரககிறத. கடதத விடட கணட இடஙகளில எலலாம தகராற ெசயவார;
எலலாரடமம காச வாஙகிக ெகாணட யாைரப பறறியம சடைட ெசயயாமல
இரபபார. எநத அளவகக எனறால, ஒர மைற அவரைடய விரபபமான நணபர
ஒரவர அவரைடய உைடையப பாரதத “இபபட அழககான உைடையப ேபாடட
இரககீ ஙகேள?” எனற ெசாலலி அவரககப பதிய உைடைய வாஙகிக ெகாடதத
”இநத ேவஷட சடைடயில ேபாஙக” எனற ெசாலகிறார. அைத அணிநதெகாணட
கடககப ேபானவர திரமபிவரமேபாத பைழய அழகக ேவஷடயிேலேய வரகிறார.
ஏன எனற ேகடடால, அைத அடமானம ைவததக கடசசடேடன எனகிறார. இபபட
வாழநத நாகராஜன பறறிய கைதைய நணபர ஒரவர ெசானனார. அநத நணபரன
வாழகைகயில நடநதத இத.
ஒர இரவ கடபபதறக காசிலலாமல நாகராஜன, அநத எழததாளரன வடடறகச
ீ
ெசனறிரககிறார. அநத ேநரததில அவரைடய நணபர வடடல
ீ
இலைல. அவரைடய
மைனவிதான இரநதிரககிறார. கிடடததடட இரவ 11 மணிகக ேமல இரககம.
நாகராஜன ேபாய கதைவ தடடகிறார. கதைவத தடடன உடேன நணபரன மைனவி
கதைவ ஒர பககம ேலசாகத திறநத “உஙகளகக யார ேவணம?” எனற ேகடகிறார.
”சார இலைலயா?” எனற ேகடகிறார நாகராஜன. ”சார இலல… ெவளில ேபாய
இரககார” எனற பதில வரகிறத. இவர கடததிரககிறார. அநத வாைட அநத
அமமாவிறகத ெதரகிறத. அநத அமமா மீ ணடம “அவர இலல… அவைரத ேதட வர
ேவணடாம, நீஙக கிளமபஙக” எனகிறார. இவரகேகா பணம ேவணடம. எழததாளன
தான இனெனார எழததாளனிடம ைக ஏநதவான. ஒர எழததாளனகக இனெனார
எழததாளனிடம உரைம இரககிறத. அதனால அவர தன நணபரன வடடல
ீ
ேபாயக
ேகடகிறார. அபேபாத அநத அமமா இலைல எனற ெசானன உடேன, சரெயனற
வநதவிடகிறார நாகராஜன. ஆனால அவரககத திரமபிப ேபாக மனம இலைல.
எபபடயாவத அவரககத தன நணபைரப பாரகக ேவணடம. அவமானம பறறி
எழததாளரகள கவைலபபடவேத இலைல. அைத விரமபித ேதடததான
அைலகிறாரகள. அதனால நாகராஜன எனன ெசயகிறார எனறால… திரமபவம ேபாய
கதைவ தடடகிறார. தடடன உடேன அநத அமமாள கதைவ திறககிறார.
”உஙகைளததான ேபாகச ெசாலலி ெசானேனேன? நீஙகள எழததாளரதான; என
வடடககாரரம
ீ
எழததாளரதான. ஆனால அவர இபபட எலலாம இலைல. நீஙகள தயவ
ெசஞச அவைரக ெகடககாதீஙக… இபேபா இஙக இரநத ேபாயடஙக” எனற

நாகராஜனிடம அவர ெசாலகிறார. “எனககப பணம ேவணம, கிைடககமா?” எனற
அநத அமமாவிடம கட ேகடகத தயாராகததான இரககிறார. ேகடகிறார. அதறக அநத
அமமாள ”இலைல… அவர வரதகக ெவகேநரம ஆகம, நீஙக கிளமபஙக” எனற
ெசாலலி கதைவ ேவகமாக சாததம ேபாத கதவ இடககககள நாகராஜனின சணட
விரல மாடடகெகாளகிறத.
இபேபாத அவர வலியில கததகிறார. அநத அமமாள கதைவத திறகக மாடேடன
எனகிறாரகள. ேவணடம எனேற நாடகம ேபாடறான எனற நினககிறார. ேவணடம
எனேற ஒரததர வடட
ீ
வாசலில வநத ஒர நாடகதைத அரஙேகறறி காச வாஙகப
பாரககிறான” எனற நிைனதத அநத அமமாள கதைவ திறககவிலைல. நாகராஜன
வலியில கததகிறார; கபபாட ேபாடகிறார. கடததவிடட ஒரததன தனவடட
ீ
வாசலில ஒர நிகழசசிையப பணணகிறான எனற நிைனககிறார அநத அமமாள.
ஆனால வலியில ஒர கடடததககேமல ெபாறகக மடயாமல அவர ெசாலலமேபாத
அநத அமமாள கதைவ திறநத பாரககிறார. சணட விரல உைடநத ைக மழவதம
ஒேர ரததம. இபேபாத அநத அமமாவிறக பயம, தான எேதா தவற ெசயதவிடேடாம
எனற. உடேன நாகராஜன ”ஒணணமிலைல. இநதக கதைவ திறநதவிடட இரநதால
ேபாயிரபேபன, ேவற ஒனறம ேகடக மாடேடன” எனற ெசாலலிவிடடப ேபாய
விடகிறார. இனெனார எழததாளைர ேதடப ேபாகிறார. எபபடெயனறால….ைக விரல
உைடநத ரதம ெசாடட ெசாடடத ேதடப ேபாய ”உஙக கிடட எதாசசம காச
இரககமா?” எனற ேகடகிறார. அவர ”எதககாக?” எனற ேகடடவடேன, ”இலல…
கடககிறதககததான” எனகிறார நாகராஜன. “இலல… உஙக ைக உைடஞச இரகக,
அதகக மதலல சிகிசைச பணணலாம வாஙக” எனற அவர ெசாலல, இரணட ேபரேம
ஒர மரததவமைனககப ேபாகிறாரகள. மரததவர இரவில இலைல எனபதால
பாரபபதறக இரணட மனற மணி ேநரம ஆகம எனற அநத நணபர ெசாலறார.
”உஙகைளப பாரகக ஒர இதவா இரகக… ” எனகிறார நணபர. அதறக நாகராஜன
“நான சாபபிடேவ இலைல. எஙகாவத ேபாய நலல பிலால பிரயாணி சாபபிடலாம”
எனற ெசாலகிறார.
இைதப பறறி ஒர நணபர ெசாலலமேபாத, ”நாகராஜனைடய மனைதப பரநத
ெகாளள மடயவிலைல…ஒர பககம ைகவிரல உைடநத ெதாஙகிக ெகாணட
இரகக; இனெனார பககம அநத மனிதன இரவ 12 மணிகக பிரயாணி சாபபிடலாம
எனற ஆைசபபடபவனாக இரகிறாேன; ஏன இபபட இரககிறான?” எனறார.
இைத மனிதனைடய விசிததிரம எனற ெசாலல மாடேடன. மாறாக, இவவளவ
தாணடயம அதன (வாழகைகயின) சைவைய ரசிககிறான ஒர கைலஞன. (பலதத
ைகதடடல). இனெனார உணைமயம அநதச சமபவததில இரககிறத. நாம
பயபபடகிேறாம… நம வடட
ீ
வாசலில நிறகம ஒரவைனக கணட

பயபபடகிேறாம.

அத ஒர எழததாளனாக இரகக ேவணடெமனற அவசியேம இலைல. அனனியரகள
யாரவநத நம வடடனமன
ீ
நினறாலம பயபபடகிேறாம. இநத சணட விரல
எழததாளனைடய சணடவிரல மடடம அலல. நம யாரைடய சணட விரலாக
இரநதாலம நசககபபடம. ஏன இநத பயம வநதத? ஏன ஒர மனிதைனககணட
கதைவத திறககககட பயபபடகிேறாம? ஏன நம வடடன
ீ
கதைவ பயததால படடக
ெகாளகிேறாம? யார நமைம எனன ெசயத விடப ேபாகிறாரகள? அஙக தான சாரவின
கைதயின ெதாடககம வரகிறத. நம கதைவத தடடவத ஒர மனிதன அலல; அத

வைத. நீஙகள அனமதிததால அவன உஙகள மீ த ஒர வைதயப பிரேயாகிகக
மடயம எனற நமபகிறீரகள. ெசயதியில வநதளளத; வநத ெகாணேடயளளத.
ெதாடரநத நம நிைனவில இத இரநத ெகாணேட இரககிறத. எனனெவனறால…
நமமீ த இனெனாரவர தாககககடம… நம மீ த வனமைறைய ஏவககடம. நாம
தனியாக இரநதால, நாம தனியாக நடநதால, நாம தனியாகச ெசனறால மதலில நம
உடலதான இலககாகம எனற பயம நமககள ஆழமாகப பைதககபபடட இரககிறத.
எனனைடய கழநைதகளககாக ஒர சிறிய பததகம எழதிேனன. அைத பிெரஞசில
ெமாழி ெபயரகக ெமாழிபெபயரபபாளர வநதார. அவர ெமாழி ெபயரததார. அைத
பதிபபகததிறக அனபபினாரகள. Gallimard எனற மிகப ெபரய பதிபபகம. அவரகள
எனனிடம ஒர questionaire அனபபிக ேகடட இரநதாரகள. அதில மதல ேகளவி –
உஙகளைடய கைதயில ஒர பளளியாசிரயர மாணவைர அடபபத மாதிர ஒர வர
எழதி இரககிறீரகேள, அத நிசமா …அபபட உணைமயில நடநததா? எனற ேகடட
எழதி இரநதாரகள. எனகக ஒனனேம பரயைல…!!! இவரகள எநத உலகததில
இரககிறாரகள எனேற பரயவிலைல. எஙகள ஊரெலலலாம பசஙகைள
அடததததான ெசாலலித தரவாரகள; அடககாமல இரநதாலதான ஆசசரயம. எலலா
பசஙகளேம அட வாஙகி வநதவரகளதான எனற ெசானன உடேன, அநதப
படபபகததின எடடடர ேபான பணணி ேபசினார. ”பளளிகளில மாணவரகைள பிரமைபக
ெகாணட அடககிறாரகள எனற ெசாலகிறீரகளா?” எனற ேகடடார. அடககறாஙகளா…!!!
இபேபா அடககறதகக நிைறய கரவிகள கட கணட படசசடடாஙக… (அரஙகம
மழவதம ைகததடடல)
ஒர பளளியில ஒர ைபயன தமிழ ேபசினான எனற, நாககில ஸடககர ஒடட உரவி
இரககாஙக… ஏனனா, நாககில ஸடககர ஒடடனா தமிழ ேபசமாடடான எனற…
வைதைய கணடப பிடககிறாஙக பாரததீரகளா…!!!! இபபட எலலாம ெசயய மடயம
எனற கரவிைய ஒர சினன ைபயனிடம பரேசாதைன பணணிப பாரககிறாரகள.
தமிழில ேபசினால நாககில ஒர ஸடககர… அநத ஸடககைர ஒடட உரவினால
அநதப ைபயனகக வலிககம…
”ஆமாஙக… அபபடததான பணணவாஙக” எனற நான ெசானனவடன அவர ெராமபவம
ஆழநத ேவதைனயில ெசானனார… “அபபட எஙகள கலாசசாரததில இலைல;
மாணவரகைள அடபபத இலைல. ஒரேவைள தவற ெசயதால அவனகக சடடக
காடடேவாேம ஒழிய அடபபதின வாயிலாக அநத மனிதனின அறிைவ நாம
ஒடகககிேறாம இலைலயா?” எனற ேகடடார.
”உடமபில பிரேயாகிககம அட எனபத உடலகக இலைலேய? அறிைவ ஒடகக
பிரமைபப பயனபடததேறாம. கறறக ெகாளள வநத இடததில அறிைவ ஏன
ஒடககவதறக அனமதிதேதாம? சமகேம அனமதிதததா? எபேபாேதா ஏேதா ஒர
கைதயில – டபளிகின (ெபயர சரயாகப பரயவிலைல – சார) கைதயில ஒர காடசிைய
படததிரககிேறன… இபேபாதகட பாரபரக ெசயல எனற நினததக ெகாணட
இரநேதன… நீஙகள அநதக கைதைய 1998 ஆம ஆணட எழதி இரககிறீரகள. 98 இல
இத ஒர காடசி எனற ெசாலகிறீரகள. தமிழநாடடல நடககத எனறால அத எபபட?
கழநைத மீ த எவவளவ ெபரய வனமைற இத?” எனற அநத ஃபெரஞசப பதிபபாளர
எனைனக ேகடடேபாத நான ெசானேனன… ”இலைல… இத உஙகளககததான

ேவறபடட, விததியாசமான விஷயம. எஙகள கடமபததில ஒவெவாரேம ேவற ேவற
சழலில அடதடையயம வனமைறையயம பழகிததான வளரநதளேளாம. என அமமா
எனைன அடததிரககிறார; நான தமபிைய அடததிரககிேறன; என அணணன எனைன
அடததிரககிறார; என சேகாதரகள ஒவெவாரவைர மறெறாரவர அடததிரககிறார.
வனமைறயம ஒடககதலம எஙகள வடடலிரநேத
ீ
கறறக ெகாளளப படடரககிறத.
மடநதால அைத நாஙகள எஙகளைடய சமகததில பிரேயாகிபேபாம; எஙகள
நணபரகளிடததில பிரேயாகிபேபாம. அதறகான சநதரபபம கிைடககிறதா எனற பாரததக
ெகாணட இரபேபாம. இலலாவிடடால ஒர சநதரபபதைத உரவாககேவாம. (மிகநத
கரேகாசம). ஏெனனறால, வைத எனபத எஙேகா ஒர அரச திடடமிடட – அதிகாரம
திடடமிடட – உரவாககவத அலல. வைதைய நாேமதான உரவாகககிேறாம.
நமமைடய சிறவயதிலிரநத, நமமைடய கலவிககடஙகளிரநத, நமமைடய
வளரபபிலிரநத, வைத கடேவ உரவாகிக ெகாணேட இரககிறத. இைத ெசயபவன
யாேரா ஒர கறறவாளி இலைல.
நான வாசிததப பாரதேதன. வைதயின வரலாற எஙகிரநத தவஙககிறத எனற. History
of Torture எனற பததகம ேதட வாசிததப பாரதேதன. எஙகிரநத வரகிறத இநத வைத?
யாெரலலாம மனெனடதத உளளாரகள எனற…வைதகக மககிய காரணமாக
ெசாலலபபடவத எனனெவனறால, உணைமையக கணடறியததான எலலா
வைதகளேம ேமறெகாளளபபடகிறத. அதில எநத உணைம எனற எநதப
பததகததிலேம இலைல. (அரஙகம மழவதம மிகநத கரேகாசம). ஆனால
உணைமையக கணடபிடபபத எனற காரணததிறகாக ஒர மனிதைன வைதபபதறக,
அடபபதறக, சிததிரவைத ெசயவதறகான உரைமைய எடததக ெகாளகிறாரகள.
அபேபாத இதனைடய வரலாறைறப பினபககததிறகப ேபாய பாரததால ெதரகிறத.
கிேரககததில இபபட ஒர மனிதனின உடைல தணடபபத தவற எனற ெசாலகிறான.
வைதபபத தவற, ேகளவி ேவணடமானால ேகடகலாம.
ேராமானிய சடடம மதனமதலில அறிமகபபடததகிறத… ஒர மனிதைன விசாரபபத
எனறால, அவனககப பலேவற விதமான சிததிரவைத ெகாடககலாெமனற…
அபேபாததான இறதியில உணைமையச ெசாலலிவிடவான எனற. அபேபாததான
இநத வைதைய உரவாககவதறகப பினனால நிைறய காரணஙகைள கறபைன ெசயத
ெகாளளலாம, உரவாககி ெகாளளலாம. எைதயாவத நமப ைவககலாம எனற
ேதானறகிறத. ஆக, வனமைறயம வைதயம பல நறறாணட காலப பாரமபரயம
மிககத. நாம சநேதாஷததினைடய, மகிழசசியினைடய, ெகாணடாடடததினைடய
பாரமபரயதைத அலல ெதாடரநத ெகாணட இரககிேறாம. வைதயினைடய,
வனமைறயினைடய, பாரமபரயதைதததான ெதாடரநத ெகாணேட இரககிேறாம. ஆக,
மனிதரகளாக – அதவம சமகாலததில சிநதிககககட நாம ெவடகபபட ேவணடய
விஷயம இத. ஆனால நாம அைத ேமறெகாளளேவயிலைல.
ஆக, ஒர எழததாளன தனனைடய கால கடடததில இைதெயலலாம திரமபவம
நிைனவ படதத ேவணடயிரககிறத. வைத நமககள இரககிறத. நம வடடல
ீ
இரககிறத. நான வைதகக விரமபகிேறன அலலத வைதககபபட விரமபகிேறன
எனற ஒர எழததாளன நிைனவபபடதத விரமபகிறான. அபபட நிைனவபடதத
ெசயயக கடய ெசயைலச ெசயவததான எழததினைடய மககியமான பணி. Millan
kundera ெசாலகிறார… இஙேக வரலாற திரமபத திரமப மனிதைன மறககக

ெசயகிறத. வரலாறறிறக எதிரான கலகம எனபத நிைனைவத தணடவததான. நின
ைைைவத தணடவததான எனபத எழததினைடய ேவைல. ஆகேவ அத ெவறம
நிைனவகள அலல. தனனைடய ெசாநத நிைனவகைள எவனம சவாரசியததககாகச
ெசாலவதிலைல. மாறாக, மறநத ேபான நிைனவின மீ டபதன வழியாக… வரலாறறிறக
எதிராக… அதிகாரததிறக எதிராக நான நிறகிேறன… எனகிற Kundera வின வாசகம
மககியமானத.
ஆக, ஒர நாவல எைதப பறறிப ேபசகிறேதா அதறக சமகாலததில மககியததவம
இரககிறதா எனற பாரககிேறன. இநத நாவல ேபசக கடய கரபெபாரள மதல பககத
தவககததிேலேய சமகால மககியததவதைதப ெபறற விடகிறத. அடதததாக இநத
நாவல இனெனார விசயதைத மககியமாக ேபசகிறத. அத எனன? பாலணரசசி…
பாலணரவின மீ தான வனமைற. பாலணரவிறகான ேதடதல, அைத அைடவதறக
மனிதன அைடயம அததைன அவமானஙகளம… தினசர ெசயதிததாைள பாரததால
அதில ெபரமபாதி ெகாைலகள, ெபரமபாதி கறறஙகள, பாலணரசசியின காரணமாக,
பாலநததலின காரணமாக மடடேம நடககிறத. இரணட விஷயஙகள ெதாடரநத
எனகக பரயவிலைல. ஒனற, மதம. இனெனானற பாலணரசசி. இரணடம
எபெபாழதேம பனிதபபடததபபடகிறத; அலலத கீ ழான நிைலயிலதான
காடடபபடகிறத. (அரஙகம மழவதம ைகததடடல). ஏன இைதப பறறி திறநத
விவாதஙகைள எபெபாழதேம அனமதிபபதிலைல. அத மதமாக இரநதாலம
பாலணரசசியாக இரநதாலம… ஒனற, அைதப பனிதபபடததி கடவள நிைலககக
ெகாணட ேபாய விடகிேறாம; அலலத, காலில ேபாடட மிதிககிேறாம.
அநத இரணடறகம இைடயில நிைறய நிைலகள இரககிறத. அைதப பறறி ேபச
நிைறய இரககிறத. எழததாளரகள ெதாடரநத ேபசிக ெகாணேடதான இரககிறாரகள.
சிநதைனயாளரகள அைதப பறறி ெசாலலிக ெகாணேடதான இரககிறாரகள. இபேபாத
இரணட பததகஙகள இதறகப பககததில இரநத நான படதத நிைனயில வரகிறத.
George Bataille எனற பிெரஞச எழததாளரன Story of the Eye எனற பததகம. அநதப
பததகம ஒர ேமாசமான ஆபாசமான பததகம எனற தைட ெசயயபபடட பததகம. நம
ஊரல ெசாலவத ேபால இரநதால மஞசள பததகம. ஆனால அத மஞசள பததகம
தானா..? அைத எழதததான ஒர எழததாளன இவவளவ மயறசி ெசயதானா?
இநத நாவல பறறிப பலேவற விவாதஙகள நடநதன. அதில மிகமககியமான விவாதம
Susan Sontag-இன உைடயத. அவரதான ழார பததாய-இன பததகததிறக ஒர ெபரய
விமரசனக கடடைர எழதினார. மிக மிககியமான சமகாலததின விமரசகர அவர.
அெமரககாவினைடய அவமானததிறகான அததைன ெசயலகைளயம கணடனம
ெதரவிதத கடடைர எழதியவர. பைகபபடம எனபத ெவறெமேன காடசிப ெபாரள
அலல; அத நமமீ த ஒர வனமைறையச ெசலததகிறத எனற ெசாலலி
பைகபபடதைதப பறறி ஆராயசசி ெசயதவர அவர. பததாய-இன பததகம பறறி அவர
ஒர கடடைர எழதகிறார. அநதப பததகததில அவர எனன ெசாலகிறார எனறால,
பாலணரவ பறறி எழதபபடவத எலலாமம அதறகப பினனால இரககம மரணதைத
பறறிததான ேபசகிறத. மரணதைதப பறறிய பயமதான மனிதனகக பாலணரசசிையத
தணடகிறத. ஒர பககததில இரககக கடய ஒர சினன வரைய படதேதன.
பிரஞசில பாலணரசியின உசசம எனபைத ெசாலவதறகான ெசாலலாக அவரகள
பயனபடததக கடய ெசாலலகக எனன அரததம எனற பாரததால கணேநர

மரணம… ஒர நிமிட மரணம. ஒர நிமிட மரணததின ெபயரதான பாலணரசசியின
உசச நிைல… அபபடபபடட ெசாலைலததான பிரஞசில பயனபடததகிறாரகள. ஆக,
பாலணரவின வழியாக ேபசபபடக கடய ெபாரளகள அததைனயேம உளளடாக
உளளியலபாக மரணைதப பறறிததான ேபசிக ெகாணட இரககிறத. Story of the Eye
எனகிற பததகம ெவறம பாலணரசசிககான கிளரசசி தரக கடய பததகம அலல;
மாறாக, மரணதைதப பறறிய பயம ஒர மனிதனககள எபபடப பதிவாகி இரககிறத?
அவன ஏன உடலகளில தஞசம அைடகிறான? ஏன உடலகளின வழியாக மடடேம
தனைன ஆறதல படததிக ெகாளகிறான? அபபடயான ேகளவிைய மனைவககினறார.
அபேபாத ஒர பாைத உரவாகிறத. நாம படதத கிளரசசி தரக கடய பாலியல
நாவலகைளத தாணட பாலியல சாரநத எழததககள தமிழில இரகக ேவணடாமா?
அபபட தமிழில எழதபபடடரககிறதா? பிற ெமாழிகளில எழதப படடரககிறதா எனற
நாடடம வரகிறத. Jazz ேபானற பாபபலரான பல படஙகளகக எழதினார Michael
Crichton எனற ெபரய எழததாளர. அவரைடய வாழகைக வரலாறறில ஒர
சமபவதைத நிைனவ படததகிறார. கடலககக கீ ேழ ஆழநீசசல பயிறசிககாகப
ேபானெபாழத கடலகக அடயில நீநதி இரககிறார. திடெரனற அவரைடய சவாசக
கழாய தைடபபடட விடகிறத. அவர நிைனககிறார… நான கடலககடயில இறநத
விடேவன எனற… அவவளவ ஆழததிறகள மசசககழாய தைடபபடடதால அபபட
நிைனககிறார. தறெசயலாக மறெறார ெபண இவைரக கணட மறெறார சவாசக
கழாய ெகாடதத அவைர ேமேல ெகாணடவநத காபபாறறகிறார. ெவளியில
வரகிறார… வநதவடேன ேதானறிய மதல எணணம… நான மரணததிலிரநத
மீ ணடரககிேறன… ஏெனனறால, மரணம எநத ேநரததிலம சமபவிததிரககம. நான
காபபாறறப படடரககிேறன… உயிேராட இரககிேறன. ஆனால அவரால அைத நமப
மடயவிலைல. அதனால நான உயிேராட இரககிேறன என நமபவதறக ஏதாவத ஒர
ெசயைலச ெசயதாக ேவணடம. எநத ெசயைலச ெசயதால நான உயிேராட இரபேபன
எனற நமப ைவகக மடயம அலலத எனைன நாேன நமப ைவகக மடயம
எனபதறக அவரகக மதலில ேதானறிய மதல ேவடைக பாலணரசசிதான. நான
பாலணரவ ெகாளவதன வழியாக மடடமதான நான உயிேராட இரககிேறன எனற
எனகக நாேன ெசாலலிக ெகாளள மடயம. மறறபட கடபபதாேலா, ேவற
நணபரகேளாட ேசரநத இரபபதாேலா, ஒரவேராட ேபசவதாேலா எனைன அநத சாநத
நிைலககக ெகாணட ெசலல மடயாத. ஆகேவ, அவர ேதடப ேபாய ெசனற எஙேகா
ஒர ெபணைணப பாரதத அநத ெபணேணாட இரநத விடட ெவளிேய வநத
ெசாலகிறார. உயிேராட இரபபதறகான ஒர ஆதாரசகதிைய பாலணரசசியின
வாயிலாக மனிதன அைடகிறான எனற கணடபிடதேதன எனகிறார. இத கறபைன
இலைல.
ஒரவர அவர வாழகைகயில நடநத சமபவதைத ஒளிவ மைறவினறி எழதகிறார.
இைத வாசிககம ேபாத எனககத ேதானறியத… அபேபாத அைத ெவறமனாக
மனிதன சநதிததக ெகாளவதம, மனித உடலகள இைணவதம உடல கவரசசிககான
ஒனற இலைல. அதறகம கீ ேழ ஆதாரமான ஒனற இரககிறத. இநதப பததகததின
(ேதகம) மதலில அவர உபனிஷததிலிரநத ஒர ேமறேகாைளக காடடகிறார. அநத
ேமறேகாளில ெசாலலபபடடரபபததான, பததகம மழவதேம தததவாரததரதியாக
உடைலப பறறிய கடடமானம எபபட உரவாககபபடகிறத எனற ெசாலலபபடகிறத.
ஆக, நம உடல எனபத ெவறம Biological-ஆன ெசயலபாடடல இயஙகம இயககம

மடடம அலல; அதறகள பல சடசமஙகள இரககினறன. பல ெபாறிகள, பல திறபபகள,
பல இைடெவளிகள இரககிறத. உடல ஒர கடறகைரையபேபானறத. அதன
எலைல மடவறறதாக இரககிறத. அதறகள எணணிகைகயறற அைலகளம
ஊறறகளமஇரககினறன. ஒர மனிதன பலேவற நிைலகைள, பலேவற
சநதரபபஙகைளக கணட பிடககிறான. அபபடபபடட ஒர கணடபிடபபின ெபயர தான
பாலணரசசி. அபபடயானால பாலணரசசி உநததல – உஙகளகக ெதரநதிரககம –
மனிதைனத தவிர ேவற எநத உயிரனஙகளம இனப ெபரககததிறகாக அலலாமல
பாலணரசசிைய நாடவேத இலைல. மனிதன மடடம தன ‘just for fun ‘ எனற ெசகஸ ஐ
ேநாககிப ேபாகிறான. ஆக, மனிதனகக ஏன அபபட ‘just for fun’ எனபத இரககிறத.
அவனகக பாலணரசசி ேதைவபபடகிறத; அலலத ெவளிபபாட ேதைவபபடகிறத.
நமமைடய எவவளவ கறறஙகள, கறறதைதத தாணட இவவளவ மன
அவஸைதகைளத தாணட அநதக ேகளவி இரககிறத. மனிதன தனைன
இனபெபரககதைதத தாணட பாலணரசசிகக உரயவனாக – அதிலிரநத தனைன
உரவாககிக ெகாளபவனாக ஏன வரகிறான… ஆக, இெதலலாம ஆழநத விவாதிககக
கடயத.
ஒர நாவல இதேபால பலேவற இடஙகைள, மைனகைள சடடக காடடம. அத
தினசர வாழகைகயிலிரநத வரக கடயதாக இரககலாம; அலலத, வரலாறறிலிரநத
வரக கடயதாக இரககலாம; அலலத, பைனவிலிரநத வரககடயதாக இரககலாம.
எதிலிரநத ேவணடமானாலம வரலாம. ஆனால அத சடடககாடடக கடய இடம
எனனெவனறால, இதேபால நடககமேபாத நீஙகள எபபட நடநத ெகாளகிறீரகள,
இனெனாரவர எபபட நடநத ெகாளகிறார, அதறக எனன காரணம, ஏன அபபட
நடககிறத எனற விசாரைண ேமறெகாளளவதறகாகததான. ஒர நாவல ெதாடரநத
அநத விசாரைணககாக மனிதைன உநதிச ெசலததகிறத.
மனறாவத, இநத நாவலில (ேதகம) ஒர பகதி வரகிறத. அத ஒர ெபரய நகரததில
வாழவதின ெநரககட. எனைனப ேபானறவரகள இநத நகரததிறக வநத 20
ஆணடகளகக ேமலாகிறத. ஆனாலம இநத நகரததிறகள நான ஏேதா ஓர இடததில
நிழல ேபாலததான ேபாயக ெகாணட இரககிேறன எனற ேதானறகிறத. இநத நிழல
நகரம அசசறததகிறத. அபபடப ேபாய வரவதறகான சாைலகள இலலாமல இலைல.
திடெரனற ஒர அைறயில படததிரககிேறன. ஒர நிமிஷததில ஒர காடசி
ேதானறகிறத. ஒர நபராக அலல, ஒர ேகாட ேபரகேளாட உறஙகிக
ெகாணடரககிேறன. நான மடடம அலல… ஒர ேகாட ேபர இரகிறாரகள. ஒர
ேகாடேபர ேசரநத வாழம வாழகைக எனபத நாம கறறக ெகாளளக கடய வைகயில
நம ைகககள இரககம சிறிய வாழகைக அலல. ஆனால வாழகைகயில இதவம ஒர
பகதிதான. ஆனால இநதப பகதிைய எளிதாக ஏறறக ெகாளள மனம மறககிறத. ஒர
ெபரய நகர வாழவிறக மனிதன பழகவெதனபத எளிதான ஒனறலல. ஏெனனறால
அததைன பாததிரஙகள இரகினறன. அததைன வழிகள இரககினறன. யாைர
எதிரபபடேவாம, யார எனன ெசயவார… ெதரயாத. பரஸபர சநேதகம, பரஸபர
விேராதம, பரஸபர தேராகம எலலாமம எலலா பககமம திறநத கிடககிறத…
ஆனால எஙேகா ஒர காடடல இரநத மரம ெவடடபபடட ேமைசயாக இநத அைறகக
வநத அமரமேபாத அத தனனைடய நிைனவகைள ெமாததமாக அழிததக
ெகாணடரககம எனற நமபேவ மாடேடன. அநத மரததிறக அதன நிைனவகள

இரநத ெகாணேடதான இரககம. நான எஙகிரநேதா ெவடட இனெனார இடததிறக
ேமைசயாகக ெகாணட வநதிரநதாலம அத தனனைடய நிைனவகேளாடதான இரகக
மடயம. மரம தன வாழநத இடதைதப பறறி, தான வாழநத இடததில கணட அததைன
காடசிகைளயம மறநத விடட ெவறம ேமைசயாக யாேரா ஒரவரககப பயனபடம
ெபாரளாக வாழகைகயில நடககலாம. ஆனால நிைனவகைள அழிதத விடாத
அலலவா? ஏெனனறால, ெபரய நகரமம, அநத நகரததினைடய மககளம கறறத
தரம பாடம எளிதானதலல. இநத நாவைல படககமேபாத அததைகய இடஙகள தான
திைகபபடடயத, பயமறததியத. காரணம எனனெவனறால, ெபரநகர வாழகைக
எனபைத மனிதன ெவளியிலிரநத பாரககிறான. எவவளவ ேவறபடட கதாபாததிரஙகள,
எவவளவ மனிதரகள… வாழவதறகாக எததைன எததைன ெபாயகள, எவவளவ
காழபபணரசசிகள, எவவளவ அவமானஙகைள ஒர மனிதன ேமறெகாளகிறான எனற
இநத நாவல மழவதம பலேவற கதாபாததிரஙகள காடடகிறாரகள. அபபடப பாரககம
ேபாத நிைறய ேநரஙகளில பயமாக இரககிறத. எனைனச சறறிததான அநத
மனிதரகள இரககிறாரகள, அவரகேளாடதான நானம பயணம ெசயத
ெகாணடரககிேறன. அவரகளின இைடேயதான என கழநைதகள நடமாடப ேபாயக
ெகாணட இரககிறாரகள. எனககம அவரகளககம ெபரய அைடயாள விததியாசஙகள
இலைல. யாேரா ஒரவர நான அநத நாவலில வரபவைரப பாரதத பயபபடவத ேபால
எனைனப பாரததம பயபபடககடம. அபபடெயனறால ஒர நகரம எனன வாழகைகைய
வாழக ெகாடததிரககிறத எனறால, ெதாடரநத அவமானஙகள, ெதாடரநத வலி,
ெதாடரநத ஏமாறறஙகள… அததைனயம தாணட இஙக வாழகைகைய பறறளளதாக
ஏேதா ஒர இடததில ெகாணடாட ைவததக ெகாணடரபபத எனனெவனறால,
மனிதரகளககள இரககம இனனம தனககளளாகேவ சநேதாசதைத உரவாககிக
ெகாளளக கடய திறன. நணபரகளின வழியாக ஒர சநேதாசதைத உரவாககிட
மடயம எனற நமபிகைக. எலலாம தாணட ைபததியககாரததனமான நிைலயில,
நகரேம தனைன கடடகள அறற அவிழதத விடட எதிலம எைதயம ெசயத
ெகாளளலாம எனற திறநத விடக கடய இரவகள… இதனாலதான இநத நகரஙகள
இனனம ஒர மாைய ேபால இனனம இழததக ெகாணேட இரககிறத. ஆக, ஒர
நாவல ெவளியிலிரநத இைதப பாரதத பதிவ பணணப பாரககிறத.
எபபடப பதிவ பணணப படடரககிறத? நாவலில அவர காடடக கடய எலலாம
எனகக உவபபானத இலைல. ஆனால அபபடக காடடககடய உலகம இலைல எனற
நான மறகக மாடேடன. அபபடெயலலாம இலைல, இஙெகலலாம அபபட
நடககவிலைல எனற ெசாலல மாடேடன. ஆனால எனகக அத உவபபான உலகமாக
இலைல. நான அதனின பிரதிநிதியாக இலைல… அைதப ேபால ஒர கைதைய
எனனால நிசசயாமாக எழத மடயாத. ஆனால அத எலலாம எனனைடயதாக
இரககிறத. அைதச சாரநததான நான வாழநத ெகாணடரககிேறன. ஆக, எனகக
இைதப ேபானற ஒர நாவல எழத ேவணடெமனற விரபபம வராத. ஆனால இபபட
ஒர நாவல எழதபபடம ேதைவ இரககிறத எனபதில நான உறதியாக
இரககினேறன. அநதத ேதைவைய சார மிக அழகாக ேநரததியாக ெசயதிரககிறார.
அவரகக என வாழதககள. நனறி.

ஆககம: பிரயமடன தேராகி.

