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�.சரவணகா���ேகய�
�.சரவணகா���ேகய� (1984) அ�ணா
ப�கைல�கழக��� க��ெபா��ய� ப���,
த�ேபா� ெப�க��� த�யா�
��வனெமா��� ெம�ெபா�ளாளராக�
ப�யா�� வ��றா�. இவர� ஊ� ேகாைவ
– ஈேரா�. 2007� ���ம� இத�� க��
ேபரர� ைவர��� இவர� ஒ���
�ைன�ைக�ேல… எ�ற பைட��ைன
���ைர� க�ைதயாக� ேத��ெத��தா�.
இவர� �த� ��தகமான ச��ரயா� (�ழ��
ப��பக�) 2009� ஆ��� த�ழக அர��
�ற�த �� ��� ெப�ற�. பர�ைத ���
(அகநா�ைக), ேதவைத �ராண� (க�பக�
��தகாலய�) எ�ற க�ைத� ெதா��க�
எ������றா�. இவர� க��ைரக�
ெதா��� ��டத�ட கட�� (அ��தா).
���ம� இத�� இவ� எ��ய ��� ப�க�க�
எ�ற ேபச� தய��� �ஷய�க� ���த
வரலா��� ெதாட� ெவ�க� ���� ேபசலா�

எ�ற தைல��� ��தகமாக ெவ�யான�
(���� ெச��). �ஜரா� 2002 கலவர�
(�ழ�� ப��பக�) எ�ற அர�ய� வரலா��
�� எ�� உ�ளா�. காத� அ��க� எ�ற
ெபய�� ����ற� காம���பா��� க�ைத
உைர எ�� இ���றா�. ஆன�த �கட�,
��த�, ���ம�, அ��தா, ஆழ�, அகநா�ைக,
ெம��ன� (ஆ��ேர�யா), �ள�பர�
(கனடா), த��ேப�ப�.கா�, அ�காைல.கா�
ஆ�ய ��, அ�� இத�க�� இவர�
பைட��க� ெவ�யா� இ����றன. த��
எ�ற இலவச �� காலா��தைழ நட��
வ��றா�.
| http://www.writercsk.com/ |
https://www.facebook.com/saravanakarthikeyanc |
https://twitter.com/writercsk |

சம��பண�
ம��தா����
ச��யா����

���ைர
��� ப�க�க� 2012 – 2013 ஆ��க��
���ம� வார இத�� ெதாடராக வ�த�.
ெமா�த� 25 அ��யாய�க�. அ� ேபாக
ப��பக ேவ��ேகா��� இண��
�லா�க���ெகன கல� ப�� ஓ� அ��யாய�
எ��� ேச��ேத�. ஆக ெமா�த� 26
அ��யாய�க�. ஆனா� அ�� 22
அ��யாய�க� ம��ேம 2014� ����
ெச�� ப��பக ெவ��டாக வ�த ெவ�க�
���� ேபசலா� ��தக��� இட� ெப�ற�.
�த����� 4 அ��யாய�கைள�� ����
எ��ய ���ைரைய�� ெதா���,
��தக���� ��� ��மா�����த ���…
எ�ற ெபய�� இ�ேபா� (2015) இலவச
���லாக ெவ����ேற�.

Foreplay
(ெவ�க� ���� ேபசலா� ���� எ��ய
���ைர�� �� வ�வ�)

“The only thing that is obscene is censorship.”
–Craig Bruce, Australian TV Comedian
��லா�ரமா��க� ெந�ய பார�ப�ய�
ெகா�ட ந� ேதச��� கலாசார��� �ல
�ஷய�கைள ம��� தா� ெபா���
ேபசலா�. உண�� ம��ம�ல உைரயாட���
ைசவ�, அைசவ� எ�� வைக ����
ைவ�����ேறா�.
ஆ�க� ந�ப�க������, ெப�க�
த�க� தா�, சேகாத�க� ம��� த�க�
�ேநக�க������ தா� உட�, காம�
உ���ட so-called ஆபாச ச�க�க� ���த
ரக�ய ச�பாஷைணகைள �க���� ெகா�ள

���ற�.
கால���ேக�ப இ�ப� ஆபாச� எ�ற ேல��
ஒ�ட�ப�� �ஷய�க� ம��� அவ���
வைரயைற மா�� ெகா�ேட வ��ற�
எ�ப�� ���யமான�.
80க�� இ���� ஜூ�ய� �கட� �ஜாதா
ஏ�? எத��? எ�ப�? எ�ற ��ஞான ேக��
ப�� ெதாட� எ��ைக�� �யஇ�ப� ப��ய
ஒ� ேக���� ���த ��ைக�டேன ப��
அ������றா�. �ரப�ய��� உ�ச���
உ�கா�����த அவ��ேக அ� தா� �ைலைம
அ�ேபா�.
ஆனா� இ�� டா�ட� நாரயண ெர��,
டா�ட� காமரா�, டா�ட� ஷா�� உ���ட
பா�ய� ம���வ�க� இய�பா�
ச��ைகக�� �யஇ�ப� ெதாட�பான
ேக��க��� ��வா�� ப�� ெசா���
�ழ� உ�ள�.

காம��ரா�� ெகா�ேகாக�� �த�தமாக பல
ப��பக�க�� ��களா அ��ட�ப��ற�.
இ�த இட��� நா� க�ைத, ��கைத,
நாடக� உ��க�ட பைட��ல��ய�க�
ப��� ேபச��ைல. அவ��� ச�க கால�
ெதா�ேட பா�ய� உ���ட �ஷய�க�
��ைவ�க�ப��� ெகா�� தா� இ���ற�.
நா� ேப�வ� �ைன�, க�பைன ேபா�ற
ேபா�ைவக� தா�� ேநர�யா� இைவ
���ெத�லா� ெபா��� ேபச�� எ�த��
��ய சா��ய� ப��.
சா��ைல� ெதாைல�கா��க��
வள������ �ற� ந��ர�� ச� ����
மன�ய� ��ண� டா�ட� மா���த� ெச��
ெதாட�பான ேக��க��� ப�� அ��தா�.
இ�� பல ெதாைல�கா��க��� பர�
��டா�� இ��� அேத ந��ர� தா�
(ேசல� �வரா� ��த ைவ��யைர
காைல�ேலேய அ��வா�� ெசா�வா�
எ��� அவைர நா� இ�த� ப��ய��

ேச��க ��ய��ைல),
அதாவ� �ல �ஷய�கைள� ேபச இட�,
ெபா��, ஏவ� எ�லா� இ��பதா� ந� ச�க�
�ல ���யமான ���ய�கைள ஏ�ப���
ைவ�����ற�. அத�� உ�ப�ேட இ��
எைத�� ேபச�� எ�த�� சா��ய�ப��ற�.
இைணய��� வள��� இைத ேலசா�
அைச��� பா������ற� எ�� தா�
ெசா�ல ேவ���. ���பா� வைல�ப��க�
ம��� ச�க வைலதள�க�� வ�ைக �ைறய
த� ம�த�க��� (ெப�க� உ�பட)
அ�தர�க �ஷய�கைள ப��� ேப�� /
ேக��� உ��தைல�� �த��ர�ைத��
ெகா������ற�.
���ம� இத�� நா� எ��ய ��� ப�க�க�
ெதாட�� இத� ��� தா�!
*
��� ப�க�க� உ�ைம�� ஒ� வரலா���

ெதாட� தா�. ஆனா� நா� ��� எ��
ெவ�க�ப�� �ஷய�க�� வரலா�.
�ேர�ய�, ேப���, கா�ட�, சா�ட�
நா��� ேபா�ற �ஷய�க� எ�ேக எ�ப��
ேதா�� இ�ேபா����� வ�ைவ
அைட������றன எ�பைத� ேத� அ�வ�
�வார�ய� இ�ைலயா!
த�ர, ��� எ�ற பத��� “ேவ�டா�”
எ�பைத �ட ெவ�க�ப��� ெகா�ேட
“ேவ���” எ�� ெசா��� ெதா�ேய
ெத��ற�. ���ளா எ�பவ�� ���
�ைன��� வ��ற� – ெப� ‘���‘
எ�ற�ட� ������பவ� ��டா�.
அதனா� ��டாளாக இ�லாம�
���சா��தனமாக நட�� ெகா�ள ����
ெதாட��� ��ேட�. அதாவ� ெதாட� எ��
��ேட�. யாேர�� இ�ெதாடைர ���
எ�� ெசா�� ப��காம� த�����
கட�தா�களா என� ெத�ய��ைல!

ஆ��ல��� �ட இ�ப� ெதா��� �ய��
இ���றதா என� ெத�ய��ைல. த���
�மா� ப�ைன�� வ�ட�க� ���
கா����� மத� இைத� ேபா� ஒ� ெதாட�
எ��ய ஞாபக�. ��ல� வா��ெதா�ைலயா�
அவ��ப�ட�, ஆ�ைம �����காக
��ைரக�� �ைரகைள� ெபா� ெச��
உ�ட� எ�ெற�லா� வ��. ஆனா� அ�
�க� ���ய காலேம ெவ�யான�. அ���
வார� ஒ� �ஷய� எ�� எ����
ெகா�டதா�� ெத�ய��ைல. ெபா�வா�
வரலா������ ேபச ச�கட�ப��
�ஷய�கைள எ��யதா� �ைன�.
��� ப�க�க� ெதாட��� ��ேனா� எ��
ெசா�னா� அ� ஒ�� தா�.
வ�வ�ைத எ���� ெகா�டா� ���
ப�க�க� ெதாட��� அ��� வ�பைவ எ��
ஆன�த �கட�� ேவ�� எ��ய வா� 2000,
���ம��� லதான�� எ��ய என�ப�வ�
ஆ�ய வார� ெதாட�கைள� �������

ெசா�லலா�.
*
த�� ���ட� உல�� �த�வனான
‘ஆ�ேதா�ட �ப�’ @thoatta ெஜக� தா�
இ�ெதாட��கான ெதாட�க����. அ�ேபா�
அவ� ���ம� இத�� நய�பட� ேப� எ��
சமகால �க��கைள அ�கத� ெச���
ெதாடைர எ�� வ�தா�. அ�த� ெதாட���
அ��பைட�� எ��ட� ���ம� இத��
ஏதாவ� ெதாட� எ�த �ய���கலா� என�
ேக�டா�. அ�ேபா� அவைர �ைறய
பழ�க��ைல. ஆனா� எ� எ��� �தான
ந���ைக�� அ�ல� எ� �தான ��ய���
எ�ைன� ேக�டா�. அ�ேபா� ��ட�த�ட
ப�� ெதாட�க��கான ஐ�யாைவ அவ�ட�
ெசா�ேன�. அ�� அவேர ெபா����
ேத��ெத��� ���ம� ஆ��ய��� அ���
ைவ�த இர�� ஐ�யா�க�� ஒ�� தா�
���.

�யாயமா�� பா��தா� ெஜக� இைத என��
ெச����க ேவ��� என எ�த அவ�ய��
இ�ைல. எ��� வைகைம ேவ� ேவ�
எ�றா�� சமகால��� எ���ேறா�
எ�பதா� ஒ�வைக�� அவ�� நா��
ேபா��யாள�க�. ஆனா� அவ� அைத
எ�லா� ெபா��ப��தாம� என�� வா���
ெப��� தர �ய�றா�. அ� என�� �ஜமா�
ேபரா���ய�. நா� அவ�ட���� அவ� எ�
இட���� இ�����தா� அவ��� நா�
இ�ப� உத� இ��ேபேன எ�ப� ச�ேதகேம.
அவ��� எ� அ��ைன உ��தா���ேற�,
அ�த ந���ண��� ���யாகேவ இ�த�
��தக�ைத அவ��� சம��பண�
ெச�����ேற�.
���ம� �த�ைம ஆ��ய� �.��க� நா�
அ��� ைவ�த ��� சா����
அ��யாய�கைள வா��� அ��க���,
ெபா�ைமயா� கா����� ��ம��� ஒ��த�
வா��னா�. நா� அ��த வைர அவ� ���த
ேதட� ெகா�டவ�. நா� எ�த �ஷய�ைத��

��தாக அவ�ட� ெசா�� �ட ��ய��ைல.
எ�லாேம அவ��� ஏ�கனேவ ெத�����த�.
அதனா� எைத� ����� நா� �ள�க
ேவ�� இ��க��ைல. வாரா வார� தைல��
ெசா�� அைத எ�தலாமா எ�� அவர�
��� ேக�க ேவ��ய� ம��ேம ஒேர
ேவைலயாக இ��த�.
இைட�� ��� எ�� தைல���� ெதாட�
ெதாட�க ��வான ேவைள�� ��த�
இத�� ஏ ேஜா� ப�� ஒ��ைன அேத
ெபய�� ெதாட��னா�க�. அதனா� எ�
ெதாட��� ��� ப�க�க� எ�� ெபய�
மா��னா� �.��க�.
ெதாடைர ம�களகரமா� �ேர�ய��
ெதாட��ேன�. ெமா�த� 25 வார�க� எ�த�
தைட�� இ�லாம� ெதாட� ெவ�வ�த�.
வாரா வார� ���ம� வாசக� க�த�க�
ப���� ��� ப�க�க� ெதாட� ���� ஒ�
ேந�மைற க��தாவ� ெவ�யா��
ெகா����த�. �.��க�ட� ேப�ய ேபா��

��கலான �ஷய�க� ���� ஆபாச�
கல�காம� நா��காக எ��� ேபாவதாகேவ
ெப��பாலான �ம�சன�க� வ�வதாக�
ெத���தா�,
ெவ�ஜன இத�க��� எ�� அ�பவ��லா
ஓ� இள� எ��தாள�� �த� ெதாட���
��பைன�� மா�ல அள�� �த� ���
இட�க�� இ���� ஒ� �ரபலமான வார
இத� ஆ� ப�க�கைள ஒ���� த�மா?
�.��க� அைத� ெச�தா�. இ�த�ண���
அவ��� எ� ந���ைன� ப��ேற�.
அ��தா இல��ய இத�� 2011 ெநாேப�
ப��க� ப��ய ஒ� ெதாடைர ஏ�கனேவ
எ�� இ���ேற� எ�றா�� ஒ� ெவ�ஜன
இத�� ெதாட� எ��வ� அ� தா� �த�
�ைற. த�ர அ� வாரா வார� எ�த ேவ��
இ��த�. அத�காக �ைறய தகவ� �ர�ட
ேவ�� இ��த�. இ�ைறய இைணய வச�
���த �ழ�� இ� என�� ஓரள���
எ�ைம�ப�ட� எ�றா�� அ� ���த

அ��த� த�� அ�பவமாகேவ அைம�த�.
இ�த வச� எ�லா� இ�லாத கால��� இ�
ேபா� எ��ய �ஜாதா�� மத�� எ�வள�
உைழ����க ேவ��� என �ைன���
ெகா�ேட�.
ெதாட��� ேலஅ�� ெச�தவ�க��� எ�
�ர�ேயக ந��க�. ஒ�ெவா� வார�� �க
அழகான �ைஸ�� �க� ெபா��தமான
�ைக�பட�க�� இட� ெப�றன. ���ம�
இதைழ வா��� �ர��பவ�க� இ�த அள�
கவ���யான ேலஅ��ைட� க�ட ��
தா��� ெச�ல ��யா�. ப��க ைவ��
���.
எ� இ�வைர�லான அ�தைன
எ����க��� அ�க� ேபரா� வா��க�ப�ட
பைட�� ��� ப�க�க� ெதாடராகேவ
இ����. ���ம� இத�� பர��ப�ட வாசக�
��டேம காரண�. எ� எ����
�ரயாண��� ஒ� ைம�க� இ�.

��� ப�க�க� ெதாட� ���ம� இத�� 2012
��ப���� ெதாட�� 2013� ��பா� வைர
ெவ�யான�! இ�த� ெதாட� ெவ�வ��
ெகா������ ேபாேத �ைறய ந�ப�க�
இ� எ�ேபா� ெதா��பாக ெவ�வ��
எ�பைத �சா��தப� இ��தா�க�. �ல
இட�க�� �ல காரண�களா� ப����க�
தய�� இ�ேபா� இ��யாக
ஆ�.�����மா�� உத��ட� ����
ெச�� ப��பக� �ல� இ�த� ெதாட�
ெதா��க�ப�� �லாக ெவ�வ��ற�.
வாரா வார� ���ம� இத��� அ����
��ேப இ�த� ெதாட�� �த� வாச�யாக
இ��தவ� எ� மைன�. இ�ப� ஒ�
ெதாடைர அவ� கணவ� எ��வ�
ெதாட�பா� அவ� ஒ�ேபா��
அ�ைய�பட��ைல. மாறாக ���த அள�
இ�த� ெதாடைர ெத��தவ�க�ட���
அ��க�ப���னா�. எ�க�
அ�பா��ெம���ேலேய இத�� ��ர
ெதாட� வாச�க� உ�வானா�க�.

இைத� ெதாட��� வா��� �ம���க��
ஊ����க�� ெச�த எ� ந�ப�க�
அைனவ���� ந��. ெதாட� த�
வ�வ�ைத�க�ெட��க அவ�க� உத�ன�.
எ� அ�மா தா� இைத எ��வைத எ���தா�.
ஆனா�� ெதாட��� வா��தா�!
*
இ�த� ��தக���கான தைல�பாக ெதாட���
ஆர�ப��� உ�ேத�����த தைல�பான ���
எ�பைதேய ைவ�� ��ேட�. Short, Sweet
and Sexy!
��� ப�க�க� இர�டா� பாக� எ���
அள� தைல��க� இ��� ��ச�
இ����றன. ந�ல ேதாதான தள�� �ழ��
வா���� ேபா� எ��ேவ�.
*
ெப�க�� �.சரவணகா���ேகய�
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ஃ�ெர�� ��

“I thought it was my job to give all the boys their
first kiss.”

Jessica Alba, Hollywood Actress
ஃ�ெர�� �� எ�ப� ெபா�வா� ஆ��
ெப��� காத�� / காம��� ���த�
உத�ேடா� உத� ைவ�� ப�மா��
ெகா��� ஒ� வைக ��த�. �� லா�, ெமௗ�
�� என� பலவாறாக இ� அைழ�க�ப��ற�.
உத�க� கல�ப� எ�பைத� தா�� நா��க�
பர�பர� �ழா�� ெகா�வ�� அத�
���யா� எ��� ப�மா�ற�� �க��. ெந��,

க�ன�, �ற�ைக ப��க�� ��த��வைத
�ட அ�தர�கமானதாக ஆன�தரகமானதாக
க�த�ப�வ� இ�!
ெசச� ல��ேராேஸா காதல�க�ைடேயயான
உத�� ��த� ஆ�கால��� தா����
ேச���� இைடேயயான வா�வ� உண�
ஊ��� பழ�க������ உ�வானதாக�
ெசா�னா�. எ�ென�� �ரா� பறைவக�
அல�க�� ெகா��� ெகா�வ��, ���க�
உண�ெகா��க�� ��� �ைளயா�வ��
�ட உத�� ��த��� ப�மாணேம எ�றா�.
ம�த��ர��க�� உத�� ��த� சகஜ� –
��ப���க� �ற�த வா�ட��,
ேபாேனாேபா�க� நா�� ெதா�மள��.
ெபா�வா� ��த� எ�பேத �ர�ேயக�
ெதா�ைக. அ��� உத�� ��த� இ�ன��
�ெபஷ�! காரண� �ர�� ��கைள�
கா���� �� மட�� அ�க
உண���கரமானைவ உத��� இத�க�.
பா�ய� உ���க���� �ட அ�வள�

���ய உண��� �ைடயா�. ��த���
ேபா� 34 �க�தைசக� ஒ���ைண��
ெசய�பட ேவ�� இ���ற� – ���பா�
உத������� ஆ����ல�� ஓ�� தைச.
இைத ��த��� தைச எ�� ெசா��றா�க�.
ெபய� ஃ�ெர�� ��த� எ�றா�� இத�
ஆர�ப� ந� இ��யா�� தா�. ேவத�க��
(�� 1500) உத�� ��த� ப��
ெசா�ல�ப��ற�. �� �� 1000� ஆ��
வா��� உ�டா�க�ப�ட கஜுராேஹா
��ர��தா ேகா��� ஆ�� ெப���
உத��� ��த���� ெகா��� ��ப�
இ���ற�. ��பா� �� 326�
அெல�ஸா�ட� இ��யா �� பைடெய��த
ேபா� �ேர�க�க� ந��ட���� உத��
��த� ப��� க��� ெகா�டா�க�.
பல ��றா��களாக ந� ேதச� ���க
வா�ெமா��கைதயாக இ��� ��350�
எ��� வ�வ� ெப�ற மகாபாரத��� உத��
��த� காத�� அைடயாளமாக�

ெசா�ல�ப�����ற�. �� 6�
��றா�ைட� ேச��த வா�ஸாயன��
காம��ரா 30 வைக உத�� ��த�கைள
�வ���ற�

�� 200� ஆ��� ல��� க�ஞ� �ளாட�
எ��ய ஒ� பைட��� ஓ� அ�ைம ஒ�
ெப��ட� “எ�ைன ஒ� ச��பமாக மா��
��, இர�� நா��கைள�� ெகா�” எ��
ெசா�வதாக வ��ற�. அ� தா� இ��யா
அ�லாத அ��ய ேதச������ உத�� ��த�
ப�� வ�� �த� ����.
ஆ�ர�ெதா� அேர�ய இர�க� கைதக��
ெகா�டா� ��� காதலைன ஒ� ெப� த�
உத�க� ெகா�ட��� நா�ைக ஆழ�
ெச��� நடனமா� வாைய� �ழா�வதாக
கைதெசா��யான ேசெஹரஸா� ஓ�ட���
������றா�.
ேராமா�ய சா�ரா�ய��� �வைக ��த�
�க��ரபலமாக இ������ற�. �த� வைக
ஆ��ல� – சாதாரணமாக க�ன���
��த��வ�. இர�டா� வைக ேப�ய� –
உத��� ஒ� �ைற ஒ�� எ��ப�.
��றாவ� வைகயான ேசேவா�ய� தா�
நா�� வைர ��� ����� அச� ஃ�ெர��

��தமா��. இ�த ��றா� வைக ��த�ைத
உ�றா� உற�ன� ந�ப�க� ���ைல��
ெகா���� தா� ஆ�� ெப��� ��மண�
ெச�தைத அ���ப� வழ�க�.
�� 300� ேரா�� கணவ�க� ேவைல ����
மாைல �� ����ய �� மைன�யைர
உத��� ��த��வைத� பழ�கமாக
ைவ����தன�. அ� காத�� ெபா��ட��;
ம� அ��������றனரா என அ���
ேநா���.
1590க�� ேஷ���ய�� ேரா�ேயா –
ஜூ�ய� நாடக� ேமைடேய�ற�ப�ட ேபா�
ேரா�ேயா ஓ� உத�� ��த��ட� இற��
ேபாவதாக இ��த கா�� �க��த�ப�ட�.
1763� ��த�ைத XOXO எ�� எ��� �ைற
அ��கமான�.
1784� இ��லா��� நட�த ேத�த�க��
ஜா��யானா எ�ற அரச ��� ெப�
ேத�த�� ேபா����ட ந�ப���

ஆதர’வா�’� �ர�சார� ேபா� ஆ�க���
ல�ச உத�� ��த� த�ததாக ��ற�
சா�ட�ப�ட� – “kisses for votes” scandal!
உத�� ��த���� ஏ� ஃ�ெர�� ��த�
எ�� ெபய� வ�த�? ஃ�ரா�ஸுட�
கால�யா��க� ேபா�� உ�ச��� இ��த
சமய��� இ��லா�� நா��ன� அவ�கைள
அவமான�ப���� ேநா��� இ�த� ெசா�ைல
உ�வா��னா�க�. ஆ��ேலய�கைள�
ெபா��த வைர உத��� ��த� த�வ�
இ��தம�ற ெசய�. அதனா� அதைன த�க�
ைவ�க�� ெபயரா� ��டலாக ஃ�ெர��
�� எ�� ெசா�னா�க�. 1923� இ�ெசா�
பரவலா�� �ழ�க� ெதாட��ய�.
�த� உலக� ேபா�� ஈ�ப�� ஊ� ����ய
����� ��பா�க� த� காத�ய�,
மைன�ய�ட� ஃ�ெர�� ��த�ைத�
�ரபலமா�� ��டன�.
1889� ஃ�ெர���காரரான அக�� ேரா��

ஓ� ஆ� ஒ� ெப�ைண ம��� இ���
உத��� ��த��வதா� அைம�த �க�ெப�ற
The Kiss ��ப�ைத வ�வைம�தா�. இ���
அத� ��ேய�ச�க� உலெக���
��க�ப���றன.
1896� ஆ�� The Kiss எ�ற பட��� ஜா�
ைர� – ேம இ��� இ�வ�ைடேய �த�
��த�கா�� இட� ெப�ற�. ந�
கம�ஹாச��ெக�லா� தா�தா இவ�. 1918 �
ஆ�� ப����க�ப�ட ‘Private Lindner’s
Letters: Censored and uncensored’ எ�ற
��தக��� ஃ�ெர�� �� எ�ற ெசா� �த�
�தலாக� பய�ப��த�ப�ட�.

1937� �க�ெப�ற �ேனா ைவ� எ�ற ���
கா���� கைத�� உற��� இளவர�ைய
உத��� ��த��� இளவரச� உ���ெதழ�
ெச��� கா�� �ரபலமான�. 1945 ைலஃ�
இத�� ஒ� மா�� ஒ� ெச��ைய ெத���
��த��� அ�ைட�பட� இட�ெப�ற�.
தைல�ைறக� தா�� இ��� ஓ� அபாரமான
ெராமா��� ���ரமாக ம�க� மன��
அ�பட� உைற�����ற�.
1946� ஆ�ஃ�ெட� ���கா��� Notorious
பட��� இ���� ெப��ம�, ேக� �ரா��
இைடேயயான ��த� பட�க�� ஆக
ெச��யானதாக� ெசா�வ�!
Don Juan (1926) பட��� ஜா� ேப�ேமா�,
ேம� ஆ�ட� இைடேய 127 ��த�க�
இட�ெப�றன. 1961� Splendor in the Grass
�ைர�பட��� நடா� ��, வார� ���
��த� ஹா����� �த� ஃ�ெர�� ��.
1963� ஆ�� ஆ��ேஹா�� Kiss பட���
�க �ளமான ��த�கா�� 54 ��ட�க���

இட�ெப�ற�.
2002� ெவ�யான �ைபட�ேம�
�ைர�பட��� ேபாேப மா���, ���ெட�
ட������ த�� �க� �க�ெப�ற தைல��
உத�� ��த� இட�ெப�ற�.
2003� நட�த எ��� ���� அவா���
�க��� �ரபல பா� பாட�களான
மேடானா�� ���� ��ய�ஸு�
ேமைட�ேலேய ��த���� ெகா�டன�.
அவ�க� வாயைட��� ெகா�டைத உலகேம
உலக� வாயைட��� பா��த�!

2003� நட�த ஒ� �க��� ஹா��� ந�ைக
ஷார� �ேடா� ��த�ைத ஏல� ��டா�.
ஜா� �� எ�ற அெம��க� 50,000
டால�க��� அ�த ஒ�ைற ��த�ைத ஏல�
எ���� ெப�றா�. அ�த� பண� எ���
ேநாயா�க��� உண� வச� ஏ�பா� ெச�ய
ஒ� ெதா�� ��வன����� தர�ப�ட�.
எ��� �� ஆவா���� ஆ��ேதா��

�ைர�பட�க�� இட�ெப�ற �ற�த
��த���� ��� வழ�� வ��றா�க�.
2009���� கட�த நா�� ஆ��களாக
Twilight ���� தவறா� இட�ெப��
���ெட� ��வ�� – ராப�� ேப���ஸ�
��த�கா��க� இ����ைன� ெப��
வ���றன.
1990� ��ெனேஸா�டா ம�மல���
���ழா�� ஆ�ஃ�ெர� ��ஃ�ர� 8001
ேபைர எ�� ம� ேநர��� ��த���
சாதைன பைட�தா� – ��ட���� 16
உத�க��� ேம�! 2012� காதல� �ன���
ேபா� ெதாட��� 50 ம� ேநர� 25��ட� 1
�னா� தா�லா�ைத� ேச��த ெநா�தவா�
சேரா�ேகெஸா���� ம��� தனேகா��
���ய�தா� எ�ற ேஜா� ��த��� சாதைன
பைட�த�.
��த��வதா� மன அ��த� �ைற�� ஆ�
ெப� உற�க�� ������ ��ம���
�ைட�பதாக ஆ��க� ெத�����றன.

உட��� ெகால��ரா� �ைறவதாக��
க���������றா�க�. ��த��� ேபா�
அ�த அ��ன�� �ர�பா� இதய� ேவகமாக�
����ற� (��ட���� 100 வைர).
உட�ப����� சமானமா� இ� உட����
ந�ைம பய��ற�. அெல�ஸா�ட� ���
எ�பவ� ��த��வதா� ��ட���� 2 �த� 3
கேலா� வைர எ��கலா� எ��றா�.
உத�� ��த�தா� ேமாேனா����ேயா��,
ெஹ��� ���ெள�� ேபா�ற எ���� வ�
பர�� �யா�க� ஏ�ப���றன. �க அ�தா�
எ��� �ட� பர��! 1997� அ�ப��ப�ட
ஒ� ேக� க�����க�ப�ட�. ச�ம�த�ப�ட
ஆ� ெப� இ�வ���� ஓ� ஈ� ேநா�னா�
பா��க�ப����க, உத�� ��த��� ேபா�
ர�த��� ேச��ைக காரணமா� ெஹ�ஐ�
ெதா����ட�.
உத�� ��த��ைக�� ���� இர��
ப��ன� த� தைலைய வல� ப�க�
����வதாக ஓன� ����க� எ�ற

ெஜ�ம�ய ைச�கால���
க���������றா�. இ�த �ண� க���
ஆ� மாத� �ழ�ைதயாக இ���� ேபாேத
��ண��க�ப�� ��வதாக�� ெசா��றா�
இவ�.
��த� ெதாட�பா� ம���வ ஆரா���க�
���த மா���� ��ய� எ�பவ� உலக
ஜன�ெதாைக�� பா��ேப� ஃ�ெர�� ��த�
இ�வதாக� ������றா�.
�ல ஆ���க� பழ����ன� உ�� ���
ப�மாற�ப�� ��� எ�ற பய���
காரணமாக உத�� ��த����
ெகா�வ��ைல. ெமாஸா����ைவ� ேச��த
����க�, ெதா�கா�க� உத�� ��த�
�காதாரமானத�ல எ�ெற��வதா� அைத�
த�����றன�. மா�சா எ�ற ஆ���க
பழ����ன� ெப�க� ேம� உத���
�ைள��� ஒ� மரவ��� இ� ெகா��க��
அ�வ� வழ�க�. அவ�க�ட� உத�� ��த�
�ய����� ஆ� வா� ெகா��

பேரா�டாவா� ��� சா��ய� அ�க���
எ�பதா� அவ�க�� அைத �ய���ப��ைல.
�ன�க� ஃ�ெர�� ��த� ஆபாசமான� என
எ����றன�. ெபா��ட��� அைத
�க���வ� ெப�� அ��கமாக�
க�த�ப��ற�. பா�பா �� ��யா ம�க�
யாராவ� உத�� ��த��வைத� பா���
��டா� ெப�� ����ட�
�லைவ����றன�. பா���� ம�க� உத��
��த� இ���ெகா�வ��ைல; ப�லாக ஆ��
ெப��� �க�கைள த� ெந��கமாக
ைவ��� ெகா�� �க��� பா���, ேதக
ெவ�ைமைய உண�வேதா� �����
ெகா���றன�. த���ய�க� ஆ� ெப�
���� ��� ைவ��� ேத����
ெகா���றன�. எ��ேமா�க� ��ைக
உ���� பா��� நா�கைள ஒ���
ெகா���றன�.
உலக� உ�ளள�� உத�� ��த� ஏேத��
வ��� இ��� ெகா������.

*
Stats ச�தா
ஒ� ம�த� த� ஆ��� 2 வார�கைள
��த��வ�� க���றா�.
உத�� ��த��� ேபா� 100 ேகா�
ேப���யா�க� ப�மாற�ப���றன.
70% ேப� த� �த� ��த�ைத 15 வய��
அ�ப��தாக ெசா���றன�.
ஓ� அெம��க�ெப� 79 ஆ�கைள
��மண������ ��த���றா�.
39% ெப�க� ���ட� உைட
ஆ�கைள ��த�ட ������றன�.
***
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“I don’t like posing in a bikini as there is nothing
to hold on to.”

Maria Sharapova, Russian Tennis Player
��� எ�ப� ெப�க� அ��� ���
��ச�ைட. இ�� ஒ� �� �ேர�ய� ேபா�
ேமேல மா���� ம�ற �� ேப��� ேபா�
�ேழ இ����� அ�வ�. ��� அ���
ெப�க� அ�தர�க�க� ம��� அைவ சா��த
�ரேதச�க�� ேராம�கைள ம��தக��
����றன�. இத�� ��� ேவ��� எ��
ெபய�.

�� 1600� �ேர�க �ேனாய� நாக�க���
�வ�ேறா�ய�க��, தா�க�� ெப�க�
��� உைட�� கா��ய����றன�. ��
100� ஆ�ைட� ேச��த �ைல�� �ேர�க
ெப� கட�� �ன� �����
கா��ய���றா�. �� 4� ��றா�ைட�
ேச��த Villa Romana Del Casale� ேராமா�ய
ெமாைச�க�� எ�� ெப� அ�ெல�க�
���ய��� �ைளயா�� ஓ�ய� இட�
ெப�����ற�.

இத�� �ற� ��� 19� ��றா���
ம����தா� ம�ப� எ���பா���ற�.
1890க�� ��ேடா�ய� கால��� ெப���
ெபா��� ��� அ�ய ��ச� ெகா�� பல
த��ேராபாய�கைள� ைகயா������றன�.
��ய� இய��ர� எ�ற உைடமா���
அைறெகா�ட மரவ�� அ�� ���யமான�
(இ�ைறய ந�ைகக�� ேகராவ�க���
ஒ�பான�). ����� ெப� சாதாரண
உைட�� வ���� ஏ�வா�. ��ைர
(சமய�க�� ம�த�க�) வ��ைய கட����
இ���� ெச���. அவ� அ�த
வ�����ேளேய ����� மா� கட����
இற��வா�. இ�வா� ஆ�க��
பா�ைவ����� �லபமா�� த���தா�க�.
1907� ஆ��ேர�ய ெமௗன�பட ந�ைக
ம��� ��ச� �ரா�கைனயான அ�ென�
ெக�ல�ேம� ேபா�ட�� ெரவேர ����
இ��கமான ���ெல� ��ச�ைட
அ���வ�த காரண���காக
ைக�ெச�ய�ப�டா�. அ�ம��க�ப�ட

அள�க�� ெப�க� ��ச�ைட அ���
வ��றா�களா என ேபா��கார�க� அள��
ேசா��ப� அ�ேபா� அெம��க ��க��
சகஜமான கா��யாக இ��த�.

1913 ஒ������ கா�� ேஜ��ெச�
�ைளயா�� ேபா� வச�யாக இ����
ெபா��� இ��கமான ஷா��� ம���
�ஷ�� என ��� உைட�� கல��
ெகா�டா�. 1915� ம��யா� எ�ற ஒ���
உைட (த�ேபா� ��னா���� ெப�க�
அ�வ� ேபா�ற�) அெம��க ெப�க�
ம���� �ரபலமான�.
1930க�� ஐேரா��ய ெப�க� �த��தலாக
��� ��ச�ைட அ��தன�. ஹா�ட�
டா�� ம��� ஷா��� ெகா�ட அ�� இ�
��க����ைடேய இ���� ��ப��
ம��ேம ��� ேபா� ��றலா��
கா��ய����. ெதா��� ெத�யா�. ேம�
ெச�ென��� Bathing Beauties, ேடார�
லாேமா� ந��த Hurricane, My Favorite Brunette
ஆ�ய பட�க���, 1948� ெவ�யான Life
இத�� அ�ைட� பட���� இ�த ைசவ
��� இட� ெப�ற�. அெம��கா��
இர�டா� உலக�ேபா� சமய��� உைடக��
ேரஷ� �ைற �ழ�க��� இ��த சமய� தா�

இ�த வைக ��� உ�ேள �ைழ�த�.
1940க�� ஆர�ப��� அவா கா��ன�, �டா
ேஹெவா��, நானா ட�ன� ேபா�ற ஹா���
ந�ைகக� அெம��க ��க�� இ�த
��ச�ைட�� வல� வ�வ� சகஜமாக
இ��த�.
ஐேரா�பா�ேலா ேபா� காரணமாக
கட�கைரக� ெச��ேசா�� கா��ய��தன.
இதனா� ��ச�ைடக�� எ�த ��ேன�ற��
�கழ��ைல. ேபா� ���த 1946�
ேகாைட�கால��� தா� அ�ேக ���ெமா�
�த��ர உண��� ெம�ல ஊ���ய�. Nuts
எ�ற ஆ�க� ப����ைக ஆ��ய�
ெடா��� ��� ைட� இத��� அ��த
ேப���� “ேபா��� �� ���� அைம���
ம������ ���ப� ெகா�� வ�� ஒ�
ச�க� ம�த�ல����� ேதைவ�ப�ட�. அ�
தா� ���” எ��றா�. ேபா���� ��ன�
��� ஆரா��� கைள க��ய�.
ேஜ�� ெஹ�� எ�ற ஃ�ெர�� �ைசன�

��ய ��ச�ைட ஒ�ைற உ�வா�� அத��
atome எ�� ெபய� இ�டா� (அ�
எ�பத�கான �ெர��� ெசா� அ�). த�
தயா��ைப “உல�� �க���ய ��ய� உைட”
என �ள�பர� ெச�தா�.
இத�� ��� வார�க������ ஜூைல 5,
1946� ஃ�ெர�� �ைசன� �� �ய��
எ�பவ� ம�ெறா� ��ய ��ச�ைடைய
“உல�� �க���ய ��ய� உைடைய �ட
��ய�” எ�ற ேபா�� �ள�பர��ட�
அ��க�ப���னா�.
�ைறய� ேப� ம��த �� ���த
�ரம����ைடேய ��ச�� ெப�னா���
எ�ற ெப�ைண மாடலாக� ����, இைத
அ�ய�ெச�� ���� ெமா�ட� எ�ற
பா��� �க�ெப�ற ��ச��ள���
�ைக�பட� எ��� ப����ைக��
ெவ���டா�. அ� �க�ெப�ய ��. 50,000
வாசக� க�த�க� வ�தன அத��!

அெம��கா அ�ேபா� தா� ப�ஃ��
ெப��கட������ மா�ஷ� ��க�� ���
அேடா� எ�ற இட��� அ� ஆ�த
ேசாதைன �க���, பரபர�பாக ��யா�க��
அ�ப��� ெகா����த சமய�.
அைதெயா��ேய �ய�� த� ��ய
��ச�ைட�� ��� எ�� ெபய��டா�.
ந�ன ��ச�ைட �ற�த�.
�ய��� �யாபார� ெப��ய�. ���
தயா��� ��வன�க� ���சலா�� ெப��ன.
“ஒ� ந�ல ��� எ�ப� ஒ� ��மண
ேமா�ர���� �லபமா� �ைழ�� ெவ�ேய
எ��க� ��யதா� இ��க ேவ���” எ�றா�
�ய��.
ஃ�ெர� ேகா� எ�ற அெம��க �ைசன�
ைட� இத��� அ��த ேப����
“ஃ�ெர���ெப�க��� ��ைடயான
கா�க�, அதனா� அவ�க� கா�கைள
�ளமா�� கா��� ேநா��ேலேய ����க�
உ�வா�க�ப�டன” எ�றா�.

�ரா��� ��� பர�னா�� ெப��ய�,
இ�தா�, �ெப��, ஆ��ேர�யா ஆ�ய
நா�க�� ��� தைடெச�ய�ப�ட�.
வா�க�� ���ய�வ� பாவ� எ��
அ���க�ப�ட�. 1951� ல�ட�� நட�த
உலக அழ�� ேபா������� உலெக����
��� தைட ெச�ய�ப�ட�. 1950க�� இ��
வைர அெம��க ��க�� ��� கா�வ�
அ�தாகேவ இ��த�. 1960க�� ம����
���க� கலாசார� வ�� வைர ���
அெம��கா�� எ���க�ப���
ெகா����த�.
எ�த� ���ய�� எ�ற ந�ைக பல
பட�க�� ��ச�ைட�� ேதா��னா�.
மா��� ஃெப�ெல� எ�ற ஆைட
வ�வைம�பாள� ��� �ைச�க�� �க�
ெப��� �க��தா�. Catalina எ�ற ���
தயா��� ��வன� ��ச� ேராஜ�� ம���
ம��� ம�ேறா ஆ�ேயாைர �ள�பர
மாட�களாக� பய�ப���ய�.

1957 ேக�� �ைர�பட �ழா��� வ�த
ந�ைக ����� பா�கா� ஃ�ரா��
கட�கைரக�� ����ட� இ����
�ைக�பட�க� ெவ�யா�ன. 1960� பா�
பாடக� �ரய� ைஹேல�� “Itsy Bitsy Teenie
Weenie Yellow Polka Dot Bikini.” எ�ற
பாட�� �ல� ���ைய �ரபல� ஆ��னா�.
1962. Dr. No எ�ற ேஜ��பா�� பட���
ெப���ட� ��ய ெவ� ��� அ���
ந�ைக உ��லா ஆ��ர� ேதா��ய கா��
�க� �ரபல�. (2001� இ�த ��� 61,500
டால�க��� ஏல� ேபான�.
நா�பதா��க���� �� இைத �ைன����
வ�ண� Die Another Day பட��� ேஹ�
ெப�� இேத மாட� ��ச�ைடைய அ���
ந��தா�).
1962� Playboy ப����ைக அ�ைட�பட���
��� மாடைல அ���ட�. 1963� அ�ென��
ஃ��ெச�ெலா ��� அ��� Beach Party,
How To Stuff a Wild Bikini ஆ�ய பட�க��
ேதா��னா�. அேத ஆ��� Beach Boys ��

California Girls, Surfin’ Safari ேபா�ற
���ைய �த�ேதா�� பாட�கைள� பா�
ெவ���ட�.
Sports Illustrated இத� தா� �த� �த��
���ைய அ�ைட�பட��� ேபா�ட
ெவ�ஜன� ப����ைக. 1964� ���கால���
எ�த ���ய �ைளயா��க�� இ�லா�
ேபாக, அத� ஆ��யரான ஆ��ேர லா�வேர
ஃேபஷ� ��ப� ஜூ� ேக��ெப� எ�பவைர
ப�க�க� �ர�ப ஏதாவ� �ஷய� ெச��
தர�ெசா��� ேக�க, அவ� ேபப� மா��
எ�ற ��� மாடைல அ�ைட�பட���
ேபா�டா�.
1966� ெவ�யான One Million Years B.C.
பட��� க�கால �ைக வா��
ெப�ணாகந�ைக ரா��வ� ெவ��
��க�ேதாலா� ஆன ��� அ���
ேதா��னா�.

���யான� ெம�ல ெம�ல

அ���ெகனாதப� எ��� �ரகாசமா��
பர�ய�.
1964� �� ெக���� எ�பவ�
ேமாேனா��ைய அ��க�ப���னா�.
மா��க� மைற�காம� ��ரா�க�
�ழாைட�ட� இைண�க�ப�ட ஒ��� உைட
இைவ.
1967� இ��யா�� �த��தலாக ஷ��ளா
தா�� An Evening in Paris பட��� �����
ந��தா�, Filmfare இத�� அ�ைட��
����� ேபா� ெகா��தா�.
1960க�� இ���� �ரா���
கட�கைறயான ஃ�ெர�� ��ெயரா ����
��� எ�ற �க���ய ��ச�ைட பரவலாக
���ய� காரணமாக இ��த�. 1970க��
அேமஸா� கா�க�� பழ����ன�தவ�
அ��� ஆைடைய ஒ�� �ேர��� �ேயா,
ெச��� �ேராெப� ஆ�ேயாரா� தா�
��� அ��க� ெச�ய�ப�ட�. ���ட�ைத

மைற�கா� ���க� கா��� வைக�� இைவ
க�றா� அைம�தைவ. 1980க�� தா�
����க� அெம��கா�� �ைழ�த�.
1976� ஃபாரா ஃபா�ெச� அ��த ஒ���
��� �ரபல�. 1983� ��க�����
ெவ�ேய வ�� ��ெவ��� ���
�ழ�த�. Star Wars: Episode VI – Return of
the Jedi பட��� இளவர� ெலயாவாக ந�ைக
ேக� ஃ�ஷ� ���ய��� ந��தா�. 1989
�த� 1999 வைர �க��ரபலமான Bay Watch
�� ��ய� ஒ�பர�பான�. ப�லா
ஆ�ட�ெச� இத� �ல� �க�ெப�றா�.
1997� ேக��ய� �� ��� அ��� ��
வா�பா� �ைளயா�ைட �ரபலமா�க
�ள�பர�க�� ந��தா�.
2006� ச�சா ேபரா� ேகாெஹ� எ�பவ�
ஆ�க��கான ���யான ேம��� எ�பைத
அ��க�ப���னா�. �மாரா� ��ற�. 2009�
ேக�� ெப�� �க�ெப�ற ப�ைச �����

ேதா��னா�. 2010� ேசேவாெபௗேலா ேபஷ�
�க��� ஈவா ெஹ�ெஸாேகாவா
ெலத����ைய �த��ைறயாக
ெவ��ைடயாக அ��� வ�தா�. 2011�
ந�ைக ைகென� பா��ேரா த� இ�
�ழ�ைதக�ட� ��ெக�ற உட�ட�
����� இ��த பட�க� ெவ�யா� ம��ம
ெப�க� ம���� ெபாறாைமைய�
�ள��ய�. 2012� ேக� அ�ட� Sports
Illustrated அ�ைட�பட��� �க �க �க� ��ய
����� ேபா� ெகா��� பரபர�ைப
ஏ�ப���னா�.
2006� �ஸ� ேராெச� தயா��த 150 ேகர�
ைவர�க� ப��க�ப�ட ��� உல�� �க
�ைல அ�கமானதா�� – �ைல 20
���ய� ப���க�.
�ேமா��, ���, ேட���, ேக���,
தா���, ���, ����,ைம�ேரா
�ய��ரா�, ���ஷா� என� பலவைக ���
இ�� �ழ�க��� இ����றன.

ம�ற உைடக�� கவ���யான� அைவ
ெவ��கா��� ப��க�� இ���ற�. ஆனா�
����� கவ���ேயா அ� மைற������
இட�க�� இ���ற�!
*
Stats ச�தா
அெம��கா ஓரா��� �����
ெசல��� ெதாைக 8 ���ய� டால�.
அெம��கா�� ெப�க� ��� ஒ���
சராச� �ைல 24.26 டால�க�.
ஓ� அெம��க� ெப� ைவ������
சராச� ���க� எ���ைக 4.
25% ேப� த� ��� ப�� ேந�ைமயாக
�ம���ப��ைல எ���றன�.
80% ெப�க� ���
உட�வா��ளவ�ட� �� ெச�ல
������றன�.
***
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க�ப���

“Rape is the only crime in which the victim
becomes the accused.”

Freda Adler, US criminologist and educator
க�ப��� எ�ப� ஒ�வ� அ�ல� அத��
ேம�ப�டவ� (ெபா�வா� ஆ�க�)
இ�ெனா�வ�� (ெபா�வா�� ெப�)
ச�மத��� வ��ைறயா�� க�டாய�
கல��� ஈ�ப�த� ஆ��. க�ப��� எ�ப�
��ேபா�கான / ஆணா��க� ெசா�லாட�
எ�பதா� பா�ய� வ��ற� எ�ற பத�
பய�ப��த�ப��ற�.

�� 1780� பா�ேலா�யா�� ஹ��ரா�
ச�ட�க�� க��� ெப�ைண� க�ப��ப�
அவ�� த�ைத�� ேந�� ெசா��� ேசதமாக�
ெசா�ல�ப��ற�. ��மணமான ெப�
க�ப��க�ப�டா� அவ� நட�ைத ெக�டவ�
என ெசா�� ஆ��� �� எ������றா�க�.
�� ேமாைஸ� ச�ட��� ஒ� க���ெப�
க�ப��க�ப�டா� அவள� த�ைத அ�ல�
சேகாதர�க�� எவேர�� தவ� ெச�தவ��
���ப�ெப�க�� ஒ�வைர க�ப����
ெகா�ளலா� எ��ற�.
��� ச�ட� ஒ� க���ெப� நகர�����
க�ப��க�ப�டா� அவைள��,
ெச�தவைன�� க�லா� அ���� ெகா�ல�
ெசா��ற�. நகர எ�ைல��� அவ� க��
ஊைர���� அ����� த�����க����
எ�பதா� அ��க�� அவ� ச�மத��� ேப��
நைடெப������ எ�ற அ��பைட��
அவ���� ேச��� த�டைன தர�ப�ட�.
அ�ேவ நகர���� ெவ�ேய
க�ப��க�ப�டா�, அவ� க�� இ��பா�,

ஆனா� உத��� ஆ� வர��ைல எ�ற
ச�ேதக��� அ��பைட��
����க�ப�டா�. க�யாணமாகாதவ� எ��
க�ப��தவ� அவ� த�ைத��
அபராத�ெதாைக ெகா��� ��மண�� ெச�ய
ேவ���.
ைப��� பைழயஏ�பா� உபாகம� 22�
“�ய��க�படாத க��யா���யா�ய ஒ�
ெப�ைண ஒ�வ� க��, ைகைய� ����
அவேளாேட சய��ைக��, அவ�க�
க�����க�ப�டா�, அவேளாேட சய��த
ம�த� ெப��� தக�ப��� ஐ�ப�
ெவ���காைச� ெகா��க�கடவ�; அவ�
அவைள� க�ப��தப��னா�, அவ�
அவ��� மைன�யா���கேவ���; அவ�
உ�ேரா����மள�� அவைள�
த���ட��டா�.” (28-29) எ�� வ��ற�.
�ேர�க� �ராண��� கட�� �ய�
�ேரா�பா எ�ற ெப�ைண�� ேக�ெம�
எ�ற ஆைண�� க�ப��ததா��கைத உ��.

லாய� எ�பவ� �ைர��ப� எ�பவைன�
க�ப��தத�� அவ� ம��ம�லா� அவ�
மைன�, மக�, ேபர� �ழ�ைதக� என
அைனவ�� அ��க�ப�ட கைத�� உ��
(இத� ���யா�� தா� ஆ� க�ப���கைள
ெபா�வா� லாய� ��ற� என�
�����டா�க�).

�� 50க�� ேராமா�ய� க�ஞ�

��ேர�ய� க�ப��� நாக�க������
��த��ய ெசய� என வ����றா�.
ேராமா�ய ச�ட�க�� raptus எ�ப�
கட�தைல��, ���ப���ெக�ராக நட��
ெகா�தைல�� ���த�. பா�ய� வ��ைற
அ�� �ரதான��ைல. �� ேராமா�ய�
��யர� உ�வான ேபா� Raptus ad stuprum
எ�� ���ப���ெக�ராக பா�ய�
வ��ற�� ஈ�ப�த� த�யா��
���க�ப�ட� (ேராமா�ய ��யா��
���எ�ய�ப�� ��யா�� வ�தத���
காரணேம அரச�� மக� ��ேர�யா
எ�பவைள� க�ப��� அவ� த�ெகாைல
ெச�� ெகா�ட�தா� காரண�). �� 3�
��றா��� ஜூ�ய� �ஸ�� கால���
Lex Julia de vi publica எ�ற ச�ட�
க�ப��ைப� ைபய�க�, ெப�க��ெக�ரான
பா�ய� ��றமாக� ெத�வாக� ���த�.
3� ��றா��� ேராமா�ய அரச�
�ேயா�ேள�ய� கால��� இய�ற�ப�ட
ச�ட�ப� �ப�சார��� ஈ�ப�டவ�க�

த���க�ப�டன�; ��மண������ �ல��
ைவ�க�ப�டன�. ஆனா�
க�ப��க�ப�டவ�க��� எ�தத�டைன��
இ�ைல; ��மண�� ெச�யலா�. ஆனா�
க�ப���� ச�ட�க� வ��க���� இ��தன.
அ�ைம க�ப��க�ப�டா� அ� எஜமான��
ெசா�� இழ�ெப�றன�.
ேராமா�ய ரா�ய��� க�ப��� மரண
த�டைன���ய ��ற�. ெப�ேறாைர�
ெகா�வத��, ேகா�ைல�
ெகா�ைளய��பத�� இைணயான பாவ�
எ�றன�.
ேஹாம�, ெலேராடா�ட�, �� ஆ�ேயா�
பைட��க�வ� �ேர�க ேராமா�ய� பைடக�
ேபா��கால�க�� க�ப���க��
ஈ�ப����ப� ெத��ற�. ேதா�ற நா���
��வ�கைள க�டாய�ப���
ேஹாேமாெச�ஸு��� பய�ப���ன�.
ேராமா�ய ரா�ய��� ���தவ� �ைழ�த

�� க�ப��� ப��ய பா�ைவ மா�ய�. ��த
அக��� ��ேர�யா த�ெகாைல ெச��
ெகா�ட� �ட அவ� க�ப�����
உட�ப�ட ��ற உண����� தா� எ�றா�.
�த� ���தவ ேராமா�ய அரச�
கா��ட�ைட� க�ப��ைப த� ம�த�
��றமாக அ�லாம� ெபா�� �ர�சைனயாக
அ���தா�. ெப��� ச�மத��ட�
க�ப��� நட����தா� இ�வைர��
உ��ட� எ��தன�. அவ� ச�மத� இ�லாம�
நட�������தா�� அவ� க�� உத� ெப��
த�����க ���� எ�� ெசா�� த�டைன
தர�ப�ட�. க�ப��தவைன அவ����
��மண� ெச���ப� ெச��ப�யாகா� என
அ���க�ப�ட�.
�ல கலாசார�க�� க���ெப�ைண�
க�ப��ப� ம��ேம ��ற�. மைன�, �தைவ,
�ப�சா� ேபா�றவ�க� ஏ�கனேவ
க���த�ைம இழ�� ��டதா�
அவ�க�டனான க�டாய உற� ெகா�வ�
க�ப��� என� ெகா�ள�பட��ைல.

8� ��றா��� ஐேரா�பா�� பைடெய��த
�கா��ேந�ய�க� ���ட�, அய�லா��
ெப�கைள உடைமயா��� ெகா�டன�.
இ�லா�ய� ச�ட�ப� க�ப����
ெப�க��� த�டைன இ�ைல;
ெச�தவ��� மரண த�டைன.
1290� Fleta எ�ற ����� ச�ட ��
ெப��� ச�மத��� அவ� க��ற
��யா� எ��ற�. 13� ��றா���
சா�ஸ� ச�ட�ப� க�ப��க�ப�டெப�
க��யா, மைன�யா, �தைவயா,
�வ�சா�யா எ�பைத�ெபா��� த�டைன
��ண��க�ப�ட�. ��றா��� இ����
இ��லா��� �தலா� எ�வ�� ம�ன�
க�ப���� க��, க��ய�லாேதா� எ�ற
பா�பா�ைட உைட�தா�. 12 வய���� ��
ெப� ச�மத��ட� நட�தா�� அ�
க�ப���தா� எ�றா�.
14� ��றா��� இர�டா� ��ச�� ம���
ஐ�தா� ெஹ�� கால�க�� ேபா��

ேபாதான க�ப��� ��றமாக
அ���க�ப�ட�. ��றா���ேபா��
க�ப��தவ�கைள� த���க இ�ச�டேம
உத�ய�. ெந�ேபா�ய� எ���ய
பைடெய���� க�ப���� �ர�க� ����
ெகா�ல�ப�வ� என அ���தா�.
ம��ய கால அர� அ�ைம �யாபார����,
ெச���கா� பைடெய���க�� ேபா��,
அப���� உ�நா�� ��த��� ேபா��
க�ப���க� ������தன.
1670� கணவ� மைன�ைய பா�ய�
வ��ற��� உ�ப���வ� க�ப��� ஆகா�
என ச� ேம�� ேஹ� எ�ற ஆ��ேலேய
��ப� ��ற�க� ம��� த�டைனக�
���� எ��ய ��தக��� ������றா�.
க���ன� ெப�க� க�ப��க�ப�ட��
ெவ�ைள ��� ��தக�க�� ப� க�ப���
�ைடயா�.
17� ��றா��� ஃ�ரா��� ெப�ேறா�

ச�மத���� ��மண� ெச�வேத க�ப���
என ெசா�னா�க�. 18, 19� ��றா��க��
க�ப���� �கா� ��� ெப� எ�ப�
அ��க�ைவ ����ப� எ�ப��
�ழ�ப��ல�ய�. க����ைர
������பைத��,
����கைறப�����பைத�� �����க
ேவ��இ��த�.
1814� ஆ��ல ம���வ� சா��வ� ஃபா�
எ��ய Elements of Medical Jurisprudence ��
ெப� காம�க���� உ�ச�ைத அைடயாம�
க��ற ��யா� எ�ற�. ��ைமயான
க�ப���� ெப� க��பமைடய வா����ைல
என������டா�.
1857� �ழ����ய� க�ெப��� எ�ராக
இ��யா�� நட�த �த� �த��ர� ேபா��
இ��ய�களா� ����� ெப�க�
க�ப��க�ப�டதாக ஆவண�கைள�
தயா��தன�. த� அ���ய�கைள
�யாய�ப��த இைத� பய�ப���ன�.

19� ��றா��� டா�ட� லாச� ெட��
எ�பவ� ெப��� ச�மத��� ஆ�
அவைள� க�ப��� �ட ��யா� எ�றா�.
ெப� த�ைன அைச�� உத��
ெகா����தா� க�ப��� சா��ய��ைல
எ�பைத� ெசா�ல ஊசலா�� ஊ��� ��
ேகா��க இயலா� எ�� உவைம ெசா�னா�!

1890க�� ெப��யவா�க� க�ப���
வழ��க�� ெப��� ச�மத வயைத 18 ஆக
உய��த� ேகா�ன�. அத��� ேபா��யாக �ல
ச�ட வ��ன�க� ச�மத வயைத 81 ஆக
உய��த ேவ��� எ�� ேக�யான
ேகா��ைகைய ���தன�.
�னா�� பா�ச� �ர����ேபா� ேம�க��ய
நா���பைடக� �ன�ெப�கைள�
க�ப��தன�. பல ெப�க� த�ெகாைல
ெச�� ெகா�டன�. ஜ�பா�ய �ர�க�
ம��� உட� �ப�சா�கைள அைழ��
வ�ததா� க�ப���� ஈ�பட��ைல.
�தலா� உலக�ேபா�� ெஜ�மா�ய �ர�க�
ெப��ய� நா��� க�ப��ைப �னச��
கடைமயாக ைவ����தன�. இர�டா�
உலக�ேபா�� �மா� 2 ல�ச� ெகா�ய, �ன,
ைதவா�, ஃ���ைப� ெப�க� ஜ�பா�
ரா�வ �கா�க�� ைவ��
க�ப��க�க�டன�. இவ�கைள Comfort Women
எ�� அைழ�தன�.

உல�� மாெப�� க�ப��� என
வ���க�ப�வ� 1944 – 1945
காலக�ட��� இர�டா� உலக�ேபா��
���� ேசா�ய� ெச�பைட ெஜ�ம�
ெப�க�� �� க�ட���� ��ட பா�ய�
வ��ற�க� தா�. 8 வய����� 80 வய�
வைர�லான �மா� 20 ல�ச� ெப�க�
ெதாட��� 60 – 70 �ைற பல ேபரா�

க�ப��க�ப�டன�. இர�டைர ல�ச�
ெப�க� இ�� இற�தன�. ெப���� ம���
ஒ� ல�ச� ெப�க� இதனா� க��கைல��
ெச�� ெகா�டன�.
1972� ேத�ய ெப�க� ��வன� (NOW)
ெப� ��தைல அைம�� D.C. Rape Crisis
Center எ�ற ��� ைமய�ைத� ெதாட��ய�.
க�ப��� ஒ� ெப���� எ�தைகய
�ைழ�கைள� த�� எ�ற ����ண�ைவ
ஏ�ப��த �ய�ற�.
1975� கணவ� மைன�ைய ச�மத����
�ண��தா�� அ� க�ப��� தா� என
அெம��கா�� ெசௗ� டேகா�டா
மாகாண��� ச�ட� இய�ற�ப�ட�.
1971� ப�களாேத� �த��ர� ேபா�, 1975�
ைல��ய உ�நா��� ேபா�, 1990�
�ைவ��� �தான ஈரா� ஆ�ர���,
1980க�� இல�ைக�� இ��ய அைம��
பைட நடவ��ைகக�, 1992� ேபா��ய

��த�, 1994� �வா�டா இன அ���, 1996�
ெகாசாவா ��த� – அ�தைன���
க�ப����கைற ப��ேத இ��த�.
1980க�� ேபாைத ம��� ெகா���
க�ப��ப� �த��ைற �ர�சைன���ய
�ஷயமாக ���ைல�ப��த�ப�ட�. ேத�ய
அள�� பா�ய� �கா�கைள கவ����
அைம�பான RAINN ெதாட�க�ப�ட�.
க�ப��� ஆரா���, ச�ேவ ெச�வ��
க�ப��� ���த ����ண�ைவ ஏ�ப��த��
�ய�� ெச�த�.
2000� ரா�� தா����, �ெர�� பா�ம�
எ�ற இ�வ� A Natural History of Rape
��தக�ைத எ��ன�. �ஸ� �ெரௗ� ��ல��
Against Our Will ��ைவ��� �க�ெப�ற
��தா�தமான க�ப��� பா�ய� ேநா���
ெச�ய�ப�வ��ைல எ�பைத த��க��யாக
�ம���த� இ�. பா�ய� ேவ�ைக ம���
வ��ைற மன�பா�ைம�� காரணமாகேவ
க�ப���க� �க���றன என வா��ட�.

�ழ�� கா�ேகா ேபா�, டா�ஃப� ��த�, இரா�
��த�, இல�ைக இ���ேபா� ஆ�யைவ
��த��ட� க�ப��� ைகேகா��த ச�ப��ய
ேகார உதாரண�க�,
2011� ��ய உ�நா�� ��த�ைத� கைல�க
ச�வா�கா� கடாஃ��� பைடக� க�ப��ைப
ஆ�தமாக� பய�ப���ன. அேத ஆ��
ைஹ��� ஐநா அைம�� பைட ��வ�கைள�
க�ப��ததாக� �கா� எ��த�. இ�வார���
ெட���� ந�ப�ட� ெச�ற ம���வ�
க��� மாண� �லரா� ேப���� ைவ���
க�ப��க�ப�ட� ெகா�த��ைப ஏ�ப���
ேபாரா�ட�க� நட�� வ���றன.
ப��� �ர�, ��ய பாைத, ேஹ ரா�,
ஆ�ர��� ஒ�வ� பட�க��பா�ய�,
பண�,கலவர�, ��த� என�பல ���ல�க��
க�ப��� �க�வைத�கா��ன�.
க�ப��� ெப���கான �த��ர�ைத ம����
ம�த�த�ைமய�ற ெசய�.

*
Stats ச�தா
6� ஒ� ெப� 33� ஓ� ஆ� பா�ய�
ெதா�ைல�� ஆளா��றன�
அெம��கா�� க�ப��க�ப�பவ�க��
44% 18 வய����ப�டவ�க�.
2 ��ட�க��� ஒ� ெப�
அெம��கா�� க�ப��க�ப��றா�.
அெம��கா�� 54% க�ப���க�
ேபா��� ெசா�ல�ப�வ��ைல.
3� 2 க�ப���க� ெத��த ந�ப�,
உற�ன�களா� ெச�ய�ப��ற�.
***

4

கல�

“Sex is a part of nature. I go along with nature.”

Marilyn Monroe, American Actress
கல� எ�ப� ஆ�� ெப���
உட��ப��� ெபா��� (இய�ைக ��� ப�
மைற�கமாக இன� ெப��க��� ெபா���)
இைண�� உற� ெகா�த�. இைத� �ண���,
உட�ற� எ��� ெசா�வ�. ஆ��ல���
Sexual Intercourse. ���கமாக ெச��. ந����
‘ேம�ட�’ எ�ற �தமான ெசா��� உ��.
���ைளயா��, ஆசன �ண���, வா��
�ண��� ேபா�ற பல �ஷய�க� இ��

இ��தா�� ஆ� �� ெப� ����
�ைழ�� கல��� �ண���ேய ெபா�வா�
கல��� �ரதான�. ேபாலேவ ஒேர
பா�ன�தவ�க� கல�ப��, ��வ�கேளா�
உற� ெகா�வ�� �ல��க�ட� �ண�வ��
�ட கல� தா� எ�றா�� நா� ேபச���ப�
ெபா�வான ஆ� ெப� �ண��� ப��
ம��ேம!
கல��� வரலா�ைற எ��வெத�ப�
��ட�த�ட ஒ��ெமா�த மா�ட �ல
வரலா�ைற எ��வத�� ஒ�பான�. அதனா�
ப�� ெச�ய�ப�ட கல��� கைதைய ம���
பா��கலா�. �னா�� 16.5 ேகா�
ஆ��க��� ��ைதய, இ� ���க� கல�
ெகா�ட �ைல�� �ைதப�வ� ஒ��
�ைட���ள�. அ� தா� கல� ெதாட�பா�
ந��ட� இ���� �க� பழைமயான சா��.
ெஜ�ம��� 7,200 ஆ��க��� ��ைதய
ஆ� ெப� உட�ற� ப��ய க� ெவ��
ஒ�� �ைட���ள�. கல� ப��ய

பழைமயான ம�த� பைட�� இ�.
இ��யா�� ஆ� கால�ெதா�ேட கல� ���த
�ஷய�க� பல ��க�� ேபச�ப��
வ�����ற�. ேவத�க�� ��மண�, கல�,
�ழ�ைத�ேப�, ச�ம�த�ப�ட வ�பா���
பாட�க� காண�ப���றன. இ�காச�களான
ராமாயண�� மகாபாரத�� ஒ� த�ப��� �க
���யமாக கடைம என கல��� பர�பர�
சமமாக� ���� ெச�வைதேய ������ற�.
�� 5500ஐ� ேச��த ��� சமெவ�
நாக�க��� கல� ெதாட�பான எ�த ச�க�
பா�ைவ�� இ��த�கான சா�� இ�ைல.
ஆனா� அவ�க� �ழ�ைத�ேப� ச�ம�த�ப�ட
�ல சட��கைள ேம�ெகா���ளன�.
வா�ஸாயன�� காம��ரா ஆ� ெப�
கல��� ெவ�ேவ� �ைறகைள ��ப�கைள
இ�ப�கைள �ள�கமா�� ��த���ர�. இ�
இ��யா����� ��த மத க�ெவ��க��
வ�யாக �னா���� ெச�ற�. �னா���

இைத ஒ�� கல� ெதாட�பான ��க�
இய�ற�ப�டன. ெதாட��� ர�ரக�யா,
ப�சச�யா, ர�ம�ச�, அ�க��கா,
ெகா�ேகாக�, காமசா��ரா என பல காம�
ம��� கல� ெதாட�பான ��க�
இ��யா�� இய�ற�ப�டன. கஜுராேஹா
ேகா��க�� கல� �ைலக�� ��ப�க�
இட� ெப�றன.

இ��ய தா���க மர�� கல� எ�ப� ஒ�
ம�த�� ��த� கடைமயாக
ெசா�ல�ப��ற�. ேயா� தா���க�
�ர���தனமான கல�ைய� ப��� ேப��ற�.
��த மத தா���க� ��� ெவ�ேய��வைத
ஒ� ��றமாக� ெசா��ற�. அதாவ� கல�
எ�ப� உ�னதமான ஞான�ைத
அைடவத�கான மா��க� ம��ேம ஒ�ேய,
அ�பமான உட� இ�ப���காக அ�ல
எ��ற�.
�� இ��யா�� �ைழ�த இ�லா�ய
ஆ����, ����� ஆ���� ந� நா���
�ல�ய கல� ���த ��ேபா�கான
பா�ைவகைள� �����தன. இ�ைறய ேத�
வைர அத� பா��ைப நா� க�� வ��ேறா�.
த�ேபா� இ�த �ைலைம ெம�ல மா�
வ��ற� எ�றா�� இ�ன�� �ராம�க��,
அ��� ப��ப���லா ம�க�ைடேய கல�
���த �ற�த பா�ைவ இ�ைல. இ�த
உலக��ேக காம� உைர�தவ�க� இ��
க���ெப��களா� இ���ேறா�.

ப�ைடய �னா�� I Ching எ�ற ��தக���
இ�த உலக�ைத �ள�கேவ கல�ைய� தா�
பய�ப��� இ���றா�க�. அதாவ�
ெசா��க� ���ட� கல� ெச�வதாக அ���
������ற�. இ� ேபாக Zhuang Zi, Yingying
Zhuan, Fu Sheng Liu Ji , Jin Ping Mei, Hong
Lou Meng என� பல ��தக�க��� கல�
ப��ய ����க� உ��. Rou Bu Tuan எ�ற
நாவ� �ற�பான கல��� இ�ன �ற
��க�க�� உ���கைள மா�� அ�ைவ
ெச�வைத� ப��� ேப��ற�. தாேவா�ஸ��
கல� ப��ய �ஷய�கைள ��ைவ��ற�.
அவ�க�� உட�ற� ��ைதக��� ���
ேநா�க�: ஆேரா��ய�, ஆ��, ஆ��க�.
உல�� �த� நாவலான Genji Monogatari
ஜ�பா�� எ�டா� ��றா���
எ�த�ப�ட�. அ� ெக�� எ�ற
இளவரச�� காம வா�ைவ ��த���ற�.
இைச ேபா�, இ�ன �ற கைலக� ேபா�
கல��� ஒ� கலா�சார��வமான வா��ைக
�ைற�� �க அ��யாவ�யமான� என

அ��� ெசா��ற�. ெம�� ம��ரைம���
காலக�ட� வைர கல� எ�பைத� தவறான
ஒ� �ஷயமாக ஜ�பா�ய கலாசார����
பா�தத�� ஆதார�க� ஏ���ைல.
ப�ைடய �ேர�க��� ெப�க� வா��கைள
உ�வா��� த�� க��யாகேவ
பா��க�ப�டன�. Eromenoi, Hetaeras ம���
அ�ைம� ெப�க� என த� ெசா�த
������ேளேய அவ�க� �ப�சா�க�ட�
ேபா�� ேபாட ேவ�� இ��த�. ெப�க�
ஆ�க�� ��கைள� க�� ெபாறாைம
ெகா�வ� என ந��ன�.
ப�ைடய ேராமா�ய சா�ரா�ய��� உட�
இ�ைசைய அட�� க���பாடா�
இ��பைதேய ஆ�க���� ெப�க����
ஒ��க� என வ�����தன�. ஆனா� பல
ெவ��பைடயான கல�� கைலக��
இல��ய�க�� �ட உ�வான� அ�ேக தா�.
ெபா�ெப�, ெஹ��ேல�ய� ஆ�ய
இட�க�� பல கல� �ைறகைள��

ச�பவ�கைள�� ெச��� ைவ����தா�க�.
ஓ�� எ�ற க�ஞ�� The Art of Love எ�ற
�� ஆ�� ெப��� எ�ப� காத�
ெகா�� இ���வ� என �ள���ற�.
��ெர�ய�, ெசெனகா ஆ�ேயா� �ேர�க
மரைப ஒ�� கல� ���த ��வான
��தா�த�கைள உ�வா��ன�.
�ேசேரா எ�ற ேராமா�ய அ�ஞ�
கல��கான இ�ைசேய ��யர��கான �ைத
எ�றா�. அதாவ� கல� ஆைசேய ��மண�
ெச�ய� ����, ���ப�ைத உ�வா���,
ச�க� க�டைம�ைப� பல�ப����,
��யர��� அ��தளமா��.
ஃ�ெர�� பா�ேன�யா ��க�� கல�
�ஷய��� ெபா�வா� ேம�க��ய
கலாசார��� தவறாக� பா��க�ப�ட பல
�ஷய�க� இய�பாக� �ழ��ன.
உதாரணமா� தா� த�ைத�ட� ஒேர
அைற�� இ��க ேந��த �ழ�ைதக�
அவ�க�� கல�ைய� க���றன. அ�ப��

பா��த ��வ�கைள பா�ய�
���த�க���� பய�ப���னா�க�. வய�
வ�த�ட� �ஜ� கல����.
அ�த� �� ப�� சா�ல� �ய� ம���
எ��� ம��ச�� எ�ற மா��க� எ��ய
�� ஒ��� 8 வய�� ��� தகாத கல�
நடவ��ைகக�� அ��� ெபா� இட���
தய�க��� ஈ�ப����தைத� க�டதாக�
������றா�க�. ஆத� ேஜாஹ� எ�பவ�
த� ��� ஒ� த�ைத த� 10 வய� மகைள
பல க�ப� மா��க�ட� கல� ெச�ய
ைவ�தைத� க�டைத� ������றா�.
�த மத� ��மண ப�த���� நட���
கல�ைய ம��� பாவ��ைல என ச�ைக
வழ��ய�. ஆனா� ��� உ���ட காம�
க��க� உட��� ெவ�ேய ���வைத
அப�சாரமாக� க�� ��த�ப���வைத
வ�����ய�.
ப�ைடய ����வ� கல�ைய

��ைள�ேப��கான வ��ைற எ�பதாக
ம��ேம பா��த�. ெப� மாத�ல�காக
இ���� ேபா� அவ�ட� கல� ெச�த�
�டா� எ��ற�. ைப��� பைழய
ஏ�பா��� ேல�யராகம��� 18�
அ�கார��� 19� வசன��� “���யானவ�
�தக�தா� �ல�க��� இ��ைக��, அவைள
��வாணமா�க அவேளாேட ேசராேத.” என
வ��ற�.
��த அக��� ஆதா� தைடெச�ய�ப�ட
க�ைய உ��� �� கல� எ�ப�� காம�
கல����க��ைல, அ�
இன�ெப��க���கான வ�யாக ம��ேம
இ��த� எ��றா�. ��கால� ����வ��
இ�த� க��ைத வ�ெமா��ற�. உட�ற��
காம� கல����பைத� பாவ�ெசய� எ��ற�.
இ� ��பா� ��மண���� ெவ�ேய
ெகா��� காம�ைத ம��� பாவ� எ�பதா�
மா�ய�. ����வ� ��மண� எ�பத�கான
ேநா�க� என ��� �ஷய�கைள

வைரய���ற�. பர�பர ஊ�க�, ஆதர�,
ச�ேதாஷ�, �ழ�ைத ெப�த�, ேவ� ஆ�ட�
தவறான உற� எ�� பாவ�ைத� த��த�
எ��ற�.
இ�லா�� ��மண���� ெவ�ேய கல�ைய
பாவ� என வைரய���ற�. ��த ��ஆ�
இைத �னா எ�� அைழ��ற�. இத��
த�டைன�� உ��.
ம��ய கால��� ச��க� �����ட
�ைலக�� ம��ேம கல� ெச�யலா�
எ�றன. ஆ�ப�ட� ேம�ன� ஐ��
�ைலகேள ஏ���ெகா�ள�ப�டைவ என
வ�ைச�ப����றா�. 1. ஆ� ேமேல, ெப�
�ேழ 2. ப�கவா��� ப��த� 3. ���
ெகா�த� 4. அம��� ெச�த� 5.
���ற������ ெச�த�. ம�ற �ைலக��
உற� ெகா�வ� பாவ�. ஆனா� உட� ப�ம�
ேபா�ற �ர�சைன ெகா�டவ�க���
வச�யான �ற கல� �ைலக��
அ�ம��க�ப�டன.

இேத காலக�ட��� காம�ைத ஒ��ய �ல
ஃேபஷ� சமா�சார�க� உய��� ஆ�க�
ம���� பரவலா�� காண�ப�டன. கா���
எ�ப� ப�� அ�ல� மர��ளா� �ர�ப�ட
ஒ� ெபா��. அைத� ேப���� ஆ�
���க�ேக ெபா���� ெகா�வ�. அ�
உ��ைப� ெப�தா��� கா���. இ�
ஆ�ைம�� அைடயாளமாக� க�த�ப�ட�.
அேத ேபா� ெபௗைல� எ�ற �ரான �ைன
ெகா�ட �ளமான ��கைள�� அ��தன�.
அ��� ���� �ள�ைத�� ��ய�ைத��
���த�. இ��லா�� அரச� எ�டா�
ெஹ���� ஓ�ய� ஒ��� அவ� இ�
இர�ைட�ேம அ����ளா�. வழ�க� ேபா�
அ�கால ச��க� இ� ேபா�ற ஃேபஷ�
�ஷய�கைள�� பாவ� எ�ேற ெசா��ன.

1800க�� ெதா���ர�� ஐேரா�பா�� நட�த
ேபா� ேவைல�ட�க�� ஆ�க��
ெப�க�� ெந���� பழக ேந��த�. இ�த�
கால��� தா� ��மண���� ெவ�ேய
உற�க� ெப��ன. இ� கல�ைய அ�க��த�.
இ�த �ஷய��� �த��ரமயமா�க�
�ைழ�ததா� �த� கல�� �ர�� எனலா�.
இத� ெதாட���யாக 19� ��றா���
ெப�க� �ற ஆடவ�ட� கல�காம�
க��ட���க ைவ�பத�காக இ��பா� ஆன
ெப��கைள இ���� ேப��� ேபா�
அ���தன�. இ�த� க��ைய க��
ெப��க� என அைழ�தன�.
1960க��� 1970க��� கல���
இர�டாவதா� ஒ� �ர�� ஏ�ப�ட�. ந�ன�
க��தைட மா��ைரக��, பா�கா�பான
க��கைல�� �ைறக�� �ழ�க���� வ�த
காலக�ட� அ�. இர�� �ஷய�க��
ச�ட���வமாக பல நா�க��
அ��க��க�ப�டன. அதனா� ஆ�க��

ெப�க�� க��ப��த� ���த கவைல
இ�� �த��ரமாக கல��� ஈ�பட�
ெதாட��னா�க�.
மேடா�னா 1992� Sex எ�ற காஃ� ேட��
��தக�ைத ெவ���டா�. கல� ப�ேவ�
�ைக�பட�க�� ெகா�ட ஆ�ப� அ� பல�த
ச��ைச���ளான�.
இ�� உலக� ���க காம�� கல���
ச�ைத�ெபா�� ஆ� ��ட�.
உலகமயமா�க�� ���ய �ைள�க��
ஒ�� இ�. நா� ���பா ��டா�� அ�
ந�ைம ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா
வ�தைட��.
கல� எ�ப� ம�த இன��� ேப��ப�.
அைத ��மண� எ�� ப�த�����
�த�தமா� அ�ப���� ெகா�வேத
ஒ��கமான�. பா�கா�பான�� �ட.
*

Stats ச�தா
56 % ேப� ெச�� வா��ைக
����கரமாக இ�ைல எ���றன�.
5� 3 ேப� கல�ைய ேம�ப��த
இைணய உத�ைய நா���றன�.
62% இ��ய�க� த� க���த�ைமைய
காதல�ட� இழ���ளன�.
26% இ��ய�க� ெச�� ஒேர மா��யாக
ேபா� அ���ற� எ��றன�.
64% ெப�கேள ச�ப��ய கல���
உ�ச� க�டதாக� ெசா���றன�.
***
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ��
ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� –
http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம
த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ�
அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creativecommons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��,
உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர

4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS
office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க��
உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா��
ெவ���ேவா�.

————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� –
http://bit.ly/create-ebook

எ�க� ��ன�ச� ���� இைண��
உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !

