கந்தசாமி
சா. கந்தசாமி, ‘சாயாவனம்’ கந்தசாமி என்றே வவகுகாலமாக
இலக்கிய
உலகில்
அறியப்பட்டவர்.
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வயதாகும்
மயிலாடுதுறேக்காரரான இவர், ‘சாயாவனத்துக்குப் பிேகு
'அவன் ஆனது', 'வதாறலந்து றபானவர்கள்', 'சூரிய வம்சம்'
ஆகிய நாவல்கறை எழுதியிருக்கிோர்.
இந்த ஆண்டு றம மாதத்தில் றமசூர் லிட்டரரி க்றரட்டீரியன்
வசன்ட்டரின் அறைப்றப ஏற்று, அங்றக ஒரு மாத காலம்
தங்கியிருந்து
சக
பறடப்பாளிகளுடன்
உேவாடிய
சூழ்நிறலயில் சா. கந்தசாமி எழுதிய நாவல் 'சூரிய வம்சம்'.
(வவளியீடு: கறலஞன் பதிப்பகம், வசன்றன -600 017. 268 பக்கங்கள் விறல ரூ. 17)
பதிறனந்து
ஆண்டுகைாக
எழுதி
வரும்
இவர்,
அவ்வப்றபாது
சிறுகறதகளும்
எழுதியிருக்கிோர். ‘தக்றகயின் மீது நான்கு கண்கள் இவருறடய சிறுகறதத் வதாகுப்பாகும்.
இலக்கியச் சிறு பத்திரிறகயான 'கசடதபே' வின் றதாற்ேத்திலும் வசயல்பாட்டிலும் இவருறடய
பங்கு கணிசமானது.
தற்றபாது வசன்றனயில் மத்திய அரசு அலுவலகவமான்றில் பணியாற்றி வரும் கந்தசாமி,
தமிைக அய்யனார் சிறலகள் பற்றியும், வடரறகாட்டா சிற்பங்கறைப் பற்றியும் ஆராய்ச்சி
வசய்து வருகிோர்.
சூரிய வம்சம்
நண்பா , உன்றனப் பற்றியும் என்றனப் பற்றியுமான நாவல் இது. அதனால் உற்சாகத்றதாடும்
நிறேந்த மனத்றதாடும் எழுதிறனன்'' என்று 'சூரிய வம்சம்' நாவலின் முன்னுறரயில் சா.
கந்தசாமி குறிப்பிடுகிோர்.
இறத நிரூபிக்கிே விதமாய் நாவல் முழுவதும் உற்சாகமும், நிறேந்த மனங்களும்
விரவியிருக்கின்ேன. காவிரியாற்ேங்கறரக் கிராமத்துச் சிறுவன் வசல்றலயாவின் வாழ்க்றகதான்
நாவல். நல்ல படிப்பாளியான வசல்றலயாறவ, பதினான்காம் வயதில் திடீவரன்று அவன்
அம்மா பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து நிறுத்திவிட்டு அல்லியூர் மணியின் றசக்கிள் 'கம்' சாராயக்
கறடயில் சாராயம் விற்கும் றவறலக்கு அனுப்புவதில் ஆரம்பிக்கிே நாவல்; வசல்றலயா ஒரு
றதர்ந்த வமக்கானிக்காகி, பட்டணத்துத் வதாழிற்சாறலயில் யூனியன் துறணத் தறலவராவதில்
முடிகிேது. இறடறய ஏராைமான சம்பவங்கள், மனிதர்கள், திடுக்கிடும் திருப்பங்கள் இல்றல.
ஆனால், வாழ்க்றகயின் வபரிய அர்த்தங்கறைப் வபாதிந்து றவத்திருக்கிே சின்னச் சின்ன
நிகழ்ச்சிகறை நாவலாக மலர்கின்ேன.

1

நாவலின்
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அத்தியாயங்களிலும்
வருகிேவன்
வசல்றலயா
மட்டும்தான்.
சில
அத்தியாயங்களில் மட்டுறம இடம் வபறுகிே பாத்திரங்கறை நாவறல நிறேக்கிோர்கள். பல
நல்ல
மனிதர்களும்,
அவ்வைவு
நல்லவர்கைல்லாத
மனிதர்களும்
வசல்றலயாவின்
வாழ்க்றகறய நகர்த்திச் வசல்கிோர்கள். ஓரிரு சம்பவங்களிறலறய அவர்களின் முழுறமயான
தன்றமறய உணர்த்தி விடுகிோர் சா. கந்தசாமி.
வாழ்க்றக பற்றி எப்றபாதும் பயத்றதாறட வாழ்கிே அம்மாவும், தம்பிறயாடு ஒட்டாத சராசரிப்
வபண்ணான பாப்பாவும் வசல்றலயாறவ அங்கீகரிப்பதில்றல. அவன் புத்திசாலியாக,
நல்லவனாக இருப்பறத அவர்கள் உணர்வறத இல்றல. எப்றபாதும் அவறனப் பற்றிப்
புலம்பிக் வகாண்றட இருக்கிோள் அம்மா. உண்றமயான வசல்றலயா யார் என்பறத ஒரு
இடத்திலும் தன் கருத்தாகச் வசால்லாமல், சம்பவப்றபாக்கில் வாசகனுக்கு உணர்த்துவதுதான்
கந்தசாமியின் வவற்றி. வாக்கிய அறமப்புக்களில் ஆங்காங்றக வதன்படும் முரண்பாடுகளும்,
ஓரிரு இடங்களில் நாவலின் அறமதியான நறடக்கு மாறுபட்டு வநருடுகிே பகுதிகளும்
நாவலின் குறேகைாகும்.
தமிழில் 'சிட்டி றலஃப்' பற்றியும், கிராம வாழ்க்றக பற்றியும் ஏராைமான நாவல்கள்
வவளியாகியிருக்கின்ேன. ஆனால், ஒரு சின்ன 'டவுன்' வாழ்க்றகயின் மனிதர்கறைப் பற்றி
முழுறமயாகச் சித்திரிக்கும் நாவல்கள் மிகக் குறேவு. 'சூரிய வம்சம்' அதில் ஒன்று. கறலஞன்
பதிப்பகத்தின் நல்ல வவளியீடுகளில் ஒன்ோன இந்த நாவலின் அட்றட டிறசன்
குறிப்பிடத்தக்கது. பல் வண்ண அட்றடகறை ஒதுக்கிவிட்டு, பார்றவறயத் தன் பக்கம்
ஈர்க்கத்தக்க விதத்தில் இந்தப் புத்தகத்தின் ஒரு வண்ண அட்றடறய ஓவியர் ஆதிமூலம்
உருவாக்கியிருக்கிோர்.
வாழ்க்றகயின் சின்னச் சின்ன சந்றதாஷங்கறையும் வபரிய அவலங்கறையும் அலட்டிக்
வகாள்ைாமல் அறத சமயம் சுவாரஸ்யமாகச் வசால்லுவறத "சூரிய வம்சம்' நாவலின் சிேப்பு.
''நம்றமப்
றபான்று
இருந்தவர்கறையும்
இருக்கிேவர்கறையும்
பற்றி
எழுதி
இருப்பதாகப்பட்டது. அதுறவ சூரிய வம்சம், நீயும் நானும் இந்த க்ஷணத்தில் இருக்கிேவர்கள்.
ஆனால், சீக்கிரத்தில் இல்லாது றபாய் விடலாம். இருந்தாலும் அனுபவம் என்ே சரட்டில்
நம்முறடயதும் ஒரு இறையாகச் றசர்கிேது. அப்புேம் அது எப்றபாதும் இருக்கும் சூரியன்
றபால'' என்று கந்தசாமி (முன்னுறரயில்) வசால்வது சாத்தியமான வார்த்றதகள்.
- ஜீனியர் விகடன்,
9.11.1983
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