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சி.சரவணகார்த்திககயன் (1984) அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கணிப்பபாறியியல்
படித்து, தற்பபாது பபங்களூரில் தனியார் நிறுவனப ான்றில் ப ன்பபாருளாளராகப்
பணியாற்றி வருகிறார். இவரது ஊர் பகாலவ – ஈபராடு. 2007ல் குங்கு ம் இதழில்
கவிப் கபரரசு லவரமுத்து இவரது ஒருத்தி நிலனக்லகயிபை… என்ற பலைப்பிலன
முத்திலரக் கவிலதயாகத் பதர்ந்பதடுத்தார். இவரது முதல் புத்தக ான சந்திரயான்
(கிழக்கு பதிப்பகம்) 2009ம் ஆண்டின் த ிழக அரசின் சிறந்த நூல் விருது பபற்றது.

பரத்லத கூற்று (அகநாழிலக), பதவலத புராணம் (கற்பகம் புத்தகாையம்) என்ற
கவிலதத் பதாகுதிகள் எழுதியிருக்கிறார். இவரது கட்டுலரகள் பதாகுப்பு கிட்ைதட்ை

கைவுள் (அம்ருதா). குங்குமம் இதழில் இவர் எழுதிய ச்சீ ய் பக்கங்கள் என்ற கபசத்
தயங்கும் விஷயங்கள் குறித்த வரலாற்றுத் வதாைர் வவட்கம் விட்டுப் கபசலாம்
என்ற தகலப்பில் புத்தகமாக வவளியானது (சிக்ஸ்த் வசன்ஸ்). குஜராத் 2002

கைவரம் (கிழக்கு பதிப்பகம்) என்ற அரசியல் வரைாற்று நூல் எழுதி உள்ளார்.
காதல் அணுக்கள் என்ற வபயரில் திருக்குறள் காமத்துப்பாலுக்கு கவிகத உகர
எழுதி இருக்கிறார். ஆனந்த விகைன், குமுதம், குங்கு ம், அம்ருதா, ஆழம்,
அகநாழிலக, ப ல்ைினம் (ஆஸ்திபரைியா), விளம்பரம் (கனைா), த ிழ்பபப்பர்.காம்,
அதிகாலை.காம் ஆகிய

ின், அச்சு இதழ்களில் இவரது பலைப்புகள் பவளியாகி

இருக்கின்றன. தமிழ் என்ற இலவச மின் காலாண்டிதகழ நைத்தி வருகிறார்.
| http://www.writercsk.com/ | https://www.facebook.com/saravanakarthikeyanc | https://twitter.com/writercsk |
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சமர்ப்பணம்
மதுமிதாவுக்கும்
சந்தியாவுக்கும்
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மின்னுரர
ச்சீய் பக்கங்கள் 2012 - 2013 ஆண்டுகளில் குங்குமம் வார இதழில் வதாைராக
வந்தது. வமாத்தம் 25 அத்தியாயங்கள். அது கபாக பதிப்பக கவண்டுககாளுக்கு
இணங்கி நூலாக்கத்துக்வகன கலவி பற்றி ஓர் அத்தியாயம் எழுதிச் கசர்த்கதன்.
ஆக வமாத்தம் 26 அத்தியாயங்கள். ஆனால் அதில் 22 அத்தியாயங்கள் மட்டுகம
2014ல் சிக்ஸ்த் வசன்ஸ் பதிப்பக வவளியீைாக வந்த வவட்கம் விட்டுப் கபசலாம்
புத்தகத்தில் இைம் வபற்றது. மீ தமிருக்கும் 4 அத்தியாயங்ககளயும் நூலுக்கு
எழுதிய முன்னுகரகயயும் வதாகுத்து, புத்தகத்துக்கு முன்பு தீர்மானித்திருந்த
ச்சீய்… என்ற வபயரில் இப்கபாது (2015) இலவச மின்னூலாக வவளியிடுகிகறன்.
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ச்சீய்…
(வவட்கம் விட்டுப் கபசலாம் நூலுக்கு எழுதிய முன்னுகரயின் முழு வடிவம்)
Foreplay
“The only thing that is obscene is censorship.” -Craig Bruce, Australian TV Comedian
சில்லாயிரமாண்டுகள் வநடிய பாரம்பரியம் வகாண்ை நம் கதசத்தின் கலாசாரத்தில்
சில விஷயங்ககள மட்டும் தான் வபாதுவில் கபசலாம். உணவில் மட்டுமல்ல
உகரயாைலிலும் கசவம், அகசவம் என்று வகக பிரித்து கவத்திருக்கிகறாம்.
ஆண்கள் நண்பர்களுக்குள்ளும், வபண்கள் தங்கள் தாய், சககாதரிகள் மற்றும்
தங்கள் சிகநகதிகளுக்குள்ளும் தான் உைல், காமம் உள்ளிட்ை so-called ஆபாச
சங்கதிகள் குறித்த ரகசிய சம்பாஷகணககள நிகழ்த்திக் வகாள்ள முடிகிறது.
காலத்திற்ககற்ப இப்படி ஆபாசம் என்ற கலபிள் ஒட்ைப்படும் விஷயங்கள் மற்றும்
அவற்றின் வகரயகற மாறிக் வகாண்கை வருகிறது என்பதும் முக்கியமானது.
80களின் இறுதியில் ஜூனியர் விகைல் சுஜாதா ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற
விஞ்ஞான ககள்வி பதில் வதாைர் எழுதுககயில் சுயஇன்பம் பற்றிய ஒரு
ககள்விக்கு மிகுந்த பீடிககயுைகன பதில் அளித்திருக்கிறார். பிரபல்யத்தின்
உச்சத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அவருக்கக அது தான் நிகலகம அப்கபாது.
ஆனால் இன்று ைாக்ைர் நாரயண வரட்டி, ைாக்ைர் காமராஜ், ைாக்ைர் ஷாலினி
உள்ளிட்ை பாலியல் மருத்துவர்கள் இயல்பாய் சஞ்சிகககளில் சுயஇன்பம்
வதாைர்பான ககள்விகளுக்கு விரிவாய்ப் பதில் வசால்லும் சூழல் உள்ளது.
காமசூத்ராவும் வகாக்ககாகமும் விதவிதமாக பல பதிப்பகங்களில் நூல்களா
அச்சிைப்படுகிறது. இந்த இைத்தில் நான் கவிகத, சிறுககத, நாைகம் உள்ளிகட்ை
பகைப்பிலக்கியங்கள் பற்றிப் கபசவில்கல. அவற்றில் சங்க காலம் வதாட்கை
பாலியல் உள்ளிட்ை விஷயங்கள் முன்கவக்கப்பட்டுக் வகாண்டு தான் இருக்கிறது.
நான் கபசுவது புகனவு, கற்பகன கபான்ற கபார்கவகள் தாண்டி கநரடியாய்
இகவ குறித்வதல்லாம் வபாதுவில் கபசவும் எழுதவும் கூடிய சாத்தியம் பற்றி.
சாட்டிகலட் வதாகலக்காட்சிகளின் வளர்ச்சிக்குப் பிறகு நள்ளிரவில் சன் டிவியில்
மனவியல் நிபுணர் ைாக்ைர் மாத்ருபூதம் வசக்ஸ் வதாைர்பான ககள்விகளுக்கு பதில்
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அளித்தார். இன்று பல வதாகலக்காட்சிகளிலும் பரவி விட்ைாலும் இன்றும் அகத
நள்ளிரவு தான் (கசலம் சிவராஜ் சித்த கவத்தியகர காகலயிகலகய அருள்வாக்கு
வசால்வார் எனினும் அவகர நான் இந்தப் பட்டியலில் கசர்க்க முடியவில்கல),
அதாவது சில விஷயங்ககளப் கபச இைம், வபாருள், ஏவல் எல்லாம் இருப்பதாய்
நம் சமூகம் சில துல்லியமான விழுமியங்ககள ஏற்படுத்தி கவத்திருக்கிறது.
அதற்கு உட்பட்கை இங்கு எகதயும் கபசவும் எழுதவும் சாத்தியப்படுகிறது.
இகணயத்தின் வளர்ச்சி இகத கலசாய் அகசத்துப் பார்த்திருக்கிறது என்று தான்
வசால்ல கவண்டும். குறிப்பாய் வகலப்பதிவுகள் மற்றும் சமூக வகலதளங்களின்
வருகக நிகறய தனி மனிதர்களுக்கு (வபண்கள் உட்பை) அந்தரங்க விஷயங்ககள
பற்றிப் கபசும் / ககட்கும் உந்துதகலயும் சுதந்திரத்கதயும் வகாடுத்திருக்கிறது.
குங்குமம் இதழில் நான் எழுதிய ச்சீ ய் பக்கங்கள் வதாைரும் இதன் நீட்சி தான்!
*

ச்சீ ய் பக்கங்கள் உண்கமயில் ஒரு வரலாற்றுத் வதாைர் தான். ஆனால் நாம் ச்சீ ய்
என்று வவட்கப்படும் விஷயங்களின் வரலாறு. ப்கரஸியர், கபண்டீஸ், காண்ைம்,
சானிைரி நாப்கின் கபான்ற விஷயங்கள் எங்கக எப்படித் கதான்றி இப்கபாதிருக்கும்
வடிகவ அகைந்திருக்கின்றன என்பகதத் கதடி அறிவது சுவாரஸ்யம் இல்கலயா!
தவிர, ச்சீ ய் என்ற பதத்தில் “கவண்ைாம்” என்பகத விை வவட்கப்பட்டுக் வகாண்கை
“கவண்டும்” என்று வசால்லும் வதானிகய வதரிகிறது. மிருதுளா என்பவரின் ட்வட்
ீ
நிகனவுக்கு வருகிறது - வபண் 'ச்சீ ய்' என்றவுைன் நிறுத்திவிடுபவன் முட்ைாள்.
அதனால் முட்ைாளாக இல்லாமல் புத்திசாலித்தனமாக நைந்து வகாள்ள விரும்பி
வதாைர்ந்து விட்கைன். அதாவது வதாைர் எழுதி விட்கைன். யாகரனும் இத்வதாைகர
ச்சீ ய் என்று வசால்லி படிக்காமல் தவிர்த்துக் கைந்தார்களா எனத் வதரியவில்கல!
ஆங்கிலத்தில் கூை இப்படி வதாகுப்பு முயற்சி இருக்கிறதா எனத் வதரியவில்கல.
தமிழில் சுமார் பதிகனந்து வருைங்கள் முன்பு கார்டூனிஸ்ட் மதன் இகதப் கபால்
ஒரு வதாைர் எழுதிய ஞாபகம். ஹிட்லர் வாயுத்வதால்கலயால் அவதிப்பட்ைது,
ஆண்கம விருத்திக்காக குதிகரகளின் விகரககளப் வபாடி வசய்து உண்ைது
என்வறல்லாம் வரும். ஆனால் அது மிகக் குறுகிய காலகம வவளியானது. அதுவும்
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வாரம் ஒரு விஷயம் என்று எடுத்துக் வகாண்ைதாய்த் வதரியவில்கல. வபாதுவாய்
வரலாற்றிலிருந்து கபச சங்கைப்படும் விஷயங்ககள எழுதியதாய் நிகனவு.

ச்சீ ய் பக்கங்கள் வதாைருக்கு முன்கனாடி என்று வசான்னால் அது ஒன்று தான்.
வடிவத்கத எடுத்துக் வகாண்ைால் ச்சீ ய் பக்கங்கள் வதாைருக்கு அருகில் வருபகவ
என்று ஆனந்த விகைனில் கவல்ஸ் எழுதிய வாவ் 2000, குங்குமத்தில் லதானந்த்
எழுதிய எனப்படுவது ஆகிய வாரத் வதாைர்ககளக் குறிப்பிட்டுச் வசால்லலாம்.
*
தமிழ் ட்விட்ைர் உலகின் முதல்வனான ‘ஆல்கதாட்ை பூபதி’ @thoatta வஜகன் தான்
இத்வதாைருக்கான வதாைக்கப்புள்ளி. அப்கபாது அவர் குங்குமம் இதழில் நயம்பைப்

கபசு என்று சமகால நிகழ்வுககள அங்கதம் வசய்யும் வதாைகர எழுதி வந்தார்.
அந்தத் வதாைர்பின் அடிப்பகையில் என்னிைம் குங்குமம் இதழில் ஏதாவது வதாைர்
எழுத முயற்சிக்கலாம் எனக் ககட்ைார். அப்கபாது அவகர நிகறய பழக்கமில்கல.
ஆனால் என் எழுத்து மீ தான நம்பிக்ககயில் அல்லது என் மீ தான ப்ரியத்தில்
என்கனக் ககட்ைார். அப்கபாது கிட்ைத்தட்ை பத்து வதாைர்களுக்கான ஐடியாகவ
அவரிைம் வசான்கனன். அதில் அவகர வபாறுக்கித் கதர்ந்வதடுத்து குங்குமம்
ஆசிரியருக்கு அனுப்பி கவத்த இரண்டு ஐடியாக்களுள் ஒன்று தான் ச்சீ ய்.
நியாயமாய்ப் பார்த்தால் வஜகன் இகத எனக்கு வசய்திருக்க கவண்டும் என எந்த
அவசியமும் இல்கல. எழுதும் வகககம கவறு கவறு என்றாலும் சமகாலத்தில்
எழுதுகிகறாம் என்பதால் ஒருவககயில் அவரும் நானும் கபாட்டியாளர்கள்.
ஆனால் அவர் அகத எல்லாம் வபாருட்படுத்தாமல் எனக்கு வாய்ப்பு வபற்றுத் தர
முயன்றார். அது எனக்கு நிஜமாய் கபராச்சிரியம். நான் அவரிைத்திலும் அவர் என்
இைத்திலும் இருந்திருந்தால் அவருக்கு நான் இப்படி உதவி இருப்கபகன என்பது
சந்கதககம. அவருக்கு என் அன்பிகன உரித்தாக்குகிகறன், அந்த நன்றியுணர்வின்
நீட்சியாககவ இந்தப் புத்தகத்கத அவருக்கு சமர்ப்பணம் வசய்திருக்கிகறன்.
குங்குமம் முதன்கம ஆசிரியர் தி.முருகன் நான் அனுப்பி கவத்த ச்சீ ய் சாம்ப்பிள்
அத்தியாயங்ககள வாசித்து அங்கீ கரித்து, வபாறுகமயாய் காத்திருந்து குழுமத்தின்
ஒப்புதல் வாங்கினார். நான் அறிந்த வகர அவர் மிகுந்த கதைல் வகாண்ைவர். நான்
எந்த விஷயத்கதயும் புதிதாக அவரிைம் வசால்லி விை முடியவில்கல. எல்லாகம
அவருக்கு ஏற்கனகவ வதரிந்திருந்தது. அதனால் எகதக் குறித்தும் நான் விளக்க
கவண்டி இருக்கவில்கல. வாரா வாரம் தகலப்பு வசால்லி அகத எழுதலாமா
என்று அவரது முடிவு ககட்க கவண்டியது மட்டுகம ஒகர கவகலயாக இருந்தது.
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இகையில் ச்சீ ய் என்று தகலப்பிட்டு வதாைர் வதாைங்க முடிவான கவகளயில்
குமுதம் இதழில் ஏ கஜாக் பகுதி ஒன்றிகன அகத வபயரில் வதாைங்கினார்கள்.
அதனால் என் வதாைருக்கு ச்சீ ய் பக்கங்கள் என்று வபயர் மாற்றினார் தி.முருகன்.
வதாைகர மங்களகரமாய் ப்கரஸியரில் வதாைங்கிகனன். வமாத்தம் 25 வாரங்கள்
எந்தத் தகையும் இல்லாமல் வதாைர் வவளிவந்தது. வாரா வாரம் குங்குமம்
வாசகர் கடிதங்கள் பகுதியில் ச்சீ ய் பக்கங்கள் வதாைர் குறித்து ஒரு கநர்மகற
கருத்தாவது வவளியாகிக் வகாண்டிருந்தது. தி.முருகனிைம் கபசிய கபாதும்
சிக்கலான விஷயங்கள் குறித்து ஆபாசம் கலக்காமல் நாசூக்காக எழுதிப்
கபாவதாககவ வபரும்பாலான விமர்சனங்கள் வருவதாகத் வதரிவித்தார்,
வவகுஜன இதழ்களுக்கு எழுதி அனுபவமில்லா ஓர் இளம் எழுத்தாளனின் முதல்
வதாைருக்கு விற்பகனயில் மாநில அளவில் முதல் மூன்று இைங்களில் இருக்கும்
ஒரு பிரபலமான வார இதழ் ஆறு பக்கங்ககள ஒதுக்கித் தருமா? தி.முருகன்
அகதச் வசய்தார். இத்தருணத்தில் அவருக்கு என் நன்றியிகனப் பதிகிகறன்.
அம்ருதா இலக்கிய இதழில் 2011 வநாகபல் பரிசுகள் பற்றிய ஒரு வதாைகர
ஏற்கனகவ எழுதி இருக்கிகறன் என்றாலும் ஒரு வவகுஜன இதழில் வதாைர்
எழுதுவது அது தான் முதல் முகற. தவிர அது வாரா வாரம் எழுத கவண்டி
இருந்தது. அதற்காக நிகறய தகவல் திரட்ை கவண்டி இருந்தது. இன்கறய
இகணய வசதி மிகுந்த சூழலில் இது எனக்கு ஓரளவுக்கு எளிகமப்பட்ைது
என்றாலும் அது மிகுந்த அழுத்தம் தரும் அனுபவமாககவ அகமந்தது.
இந்த வசதி எல்லாம் இல்லாத காலத்தில் இது கபால் எழுதிய சுஜாதாவும்
மதனும் எவ்வளவு உகழத்திருக்க கவண்டும் என நிகனத்துக் வகாண்கைன்.
வதாைருக்கு கலஅவுட் வசய்தவர்களுக்கு என் பிரத்கயக நன்றிகள். ஒவ்வவாரு
வாரமும் மிக அழகான டிகஸனும் மிகப் வபாருத்தமான புககப்பைங்களும் இைம்
வபற்றன. குங்குமம் இதகழ வாங்கிப் புரட்டுபவர்கள் இந்த அளவு கவர்ச்சியான
கலஅவுட்கைக் கண்ை பின் தாண்டிச் வசல்ல முடியாது. படிக்க கவத்து விடும்.
என் இதுவகரயிலான அத்தகன எழுத்துக்களிலும் அதிகம் கபரால் வாசிக்கப்பட்ை
பகைப்பு ச்சீ ய் பக்கங்கள் வதாைராககவ இருக்கும். குங்குமம் இதழின் பரந்துபட்ை
வாசகக் கூட்ைகம காரணம். என் எழுத்துப் பிரயாணத்தின் ஒரு கமல்கல் இது.

[AUTHOR NAME]

10

ச்சீய்…
ச்சீ ய் பக்கங்கள் வதாைர் குங்குமம் இதழில் 2012 பிற்பகுதியில் வதாைங்கி 2013ன்
முற்பாதி வகர வவளியானது!

இந்தத் வதாைர் வவளிவந்து வகாண்டிருக்கும்

கபாகத நிகறய நண்பர்கள் இது எப்கபாது வதாகுப்பாக வவளிவரும் என்பகத
விசாரித்தபடி இருந்தார்கள். சில இைங்களில் சில காரணங்களால் பதிப்பிக்கத்
தயங்கி இப்கபாது இறுதியாக ஆர்.முத்துக்குமாரின் உதவியுைன் சிக்ஸ்த் வசன்ஸ்
பதிப்பகம் மூலம் இந்தத் வதாைர் வதாகுக்கப்பட்டு நூலாக வவளிவருகிறது.
வாரா வாரம் குங்குமம் இதழுக்கு அனுப்பும் முன்கப இந்தத் வதாைரின் முதல்
வாசகியாக இருந்தவள் என் மகனவி. இப்படி ஒரு வதாைகர அவள் கணவன்
எழுதுவது வதாைர்பாய் அவள் ஒருகபாதும் அசூகயப்பைவில்கல. மாறாக முடிந்த
அளவு இந்தத் வதாைகர வதரிந்தவர்களிைத்தில் அறிமுகப்படுத்தினாள். எங்கள்
அப்பார்ட்வமண்ட்டிகலகய இதற்கு தீவிர வதாைர் வாசகிகள் உருவானார்கள்.
இகதத் வதாைர்ந்து வாசித்து விமர்சிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் வசய்த என் நண்பர்கள்
அகனவருக்கும் நன்றி. வதாைர் தன் வடிவத்கதக்கண்வைடுக்க அவர்கள் உதவினர்.
என் அம்மா தான் இகத எழுதுவகத எதிர்த்தார். ஆனாலும் வதாைர்ந்து வாசித்தார்!
*
இந்தப் புத்தகத்திற்கான தகலப்பாக வதாைருக்கு ஆரம்பத்தில் உத்கதசித்திருந்த
தகலப்பான ச்சீ ய் என்பகதகய கவத்து விட்கைன். Short, Sweet and Sexy!

ச்சீ ய் பக்கங்கள் இரண்ைாம் பாகம் எழுதும் அளவு தகலப்புகள் இன்னும் மிச்சம்
இருக்கின்றன. நல்ல கதாதான தளமும் சூழலும் வாய்க்கும் கபாது எழுதுகவன்.
*
வபங்களூரு
25-ஃபிப்ரவரி-2014

சி.சரவணகார்த்திககயன்
c.saravanakarthikeyan@gmail.com

11

சி.சரவணகார்த்திககயன்

உள்கே…
1.

ஃப்வரஞ்ச் கிஸ் ------------------------------------------------------------------------------------------ 13

2.

பிகினி --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

3.

கற்பழிப்பு ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

4.

கலவி ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33

[AUTHOR NAME]

12

ச்சீய்…
1. ஃப்வரஞ்ச் கிஸ்

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

Jessica Alba, Hollywood Actress

ஃப்வரஞ்ச் கிஸ் என்பது வபாதுவாய் ஆணும் வபண்ணும் காதலின் / காமத்தின்
நிமித்தம் உதட்கைாடு உதடு கவத்து பரிமாறிக் வகாள்ளும் ஒரு வகக முத்தம்.
லிப் லாக், வமௌத் கிஸ் எனப் பலவாறாக இது அகழக்கப்படுகிறது. உதடுகள்
கலப்பது என்பகதத் தாண்டி நாக்குகள் பரஸ்பரம் துழாவிக் வகாள்வதும் அதன்
நீட்சியாய் எச்சில் பரிமாற்றமும் நிகழும். வநற்றி, கன்னம், புறங்கக பகுதிகளில்
முத்தமிடுவகத விை அந்தரங்கமானதாக ஆனந்தரகமானதாக கருதப்படுவது இது!
வசசர் லம்ப்கராகஸா காதலர்களிகைகயயான உதட்டு முத்தம் ஆதிகாலத்தில்
தாய்க்கும் கசய்க்கும் இகைகயயான வாய்வழி உணவு ஊட்டும் பழக்கத்திலிருந்து
உருவானதாகச் வசான்னார். எர்வனஸ்ட் க்ராலி பறகவகள் அலகுகளில் வகாஞ்சிக்
வகாள்வதும், பூச்சிகள் உணர்வகாம்புகளில் முட்டி விகளயாடுவதும் கூை உதட்டு
முத்தத்தின் பரிமாணகம என்றார். மனிதக்குரங்குகளில் உதட்டு முத்தம் சகஜம் சிம்பன்ஸிக்கள் திறந்த வாயுைனும், கபாகனாகபாக்கள் நாக்கு வதாடுமளவும்.
வபாதுவாய் முத்தம் என்பகத பிரத்கயகத் வதாடுகக. அதிலும் உதட்டு முத்தம்
இன்னமும் ஸ்வபஷல்! காரணம் விரலின் நுனிககளக் காட்டிலும் நூறு மைங்கு
அதிக உணர்ச்சிகரமானகவ உதட்டின் இதழ்கள். பாலியல் உறுப்புகளுக்குக் கூை
அவ்வளவு துல்லிய உணர்ச்சி கிகையாது. முத்தமிடும் கபாது 34 முகத்தகசகள்
ஒருங்கிகணந்து வசயல்பை கவண்டி இருக்கிறது - குறிப்பாய் உதட்டிலிருக்கும்
ஆர்பிக்யூலரிஸ் ஓரிஸ் தகச. இகத முத்தமிடும் தகச என்று வசால்கிறார்கள்.
வபயர் ஃப்வரஞ்ச் முத்தம் என்றாலும் இதன் ஆரம்பம் நம் இந்தியாவில் தான்.
கவதங்களில் (கிமு 1500) உதட்டு முத்தம் பற்றி வசால்லப்படுகிறது. பின் கிமு
1000ம் ஆண்டு வாக்கில் உண்ைாக்கப்பட்ை கஜுராகஹா சித்ரகுப்தா ககாவிலில்
ஆணும் வபண்ணும் உதட்டில் முத்தமிட்டுக் வகாள்ளும் சிற்பம் இருக்கிறது.
பிற்பாடு கிமு 326ல் அவலக்ஸாண்ைர் இந்தியா மீ து பகைவயடுத்த கபாது
கிகரக்கர்கள் நம்மிைமிருந்து உதட்டு முத்தம் பற்றிக் கற்றுக் வகாண்ைார்கள்.
பல நூற்றாண்டுகளாக நம் கதசம் முழுக்க வாய்வமாழிக்ககதயாக இருந்து
கிபி350ல் எழுத்து வடிவம் வபற்ற மகாபாரதத்தில் உதட்டு முத்தம் காதலின்

13

சி.சரவணகார்த்திககயன்
அகையாளமாகச் வசால்லப்பட்டிருக்கிறது. பின் 6ம் நூற்றாண்கைச் கசர்ந்த
வாத்ஸாயனரின் காமசூத்ரா 30 வகக உதட்டு முத்தங்ககள விவரிக்கிறது

கிமு 200ம் ஆண்டில் லத்தீன் கவிஞர் ப்ளாைஸ் எழுதிய ஒரு பகைப்பில் ஓர்
அடிகம ஒரு வபண்ணிைம் "என்கன ஒரு சர்ப்பமாக மாற்றி விடு, இரண்டு
நாக்குககளயும் வகாடு" என்று வசால்வதாக வருகிறது. அது தான் இந்தியா
அல்லாத அந்நிய கதசத்திலிருந்து உதட்டு முத்தம் பற்றி வரும் முதல் குறிப்பு.

[AUTHOR NAME]
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ஆயிரத்வதாரு அகரபிய இரவுகள் ககதகளில் வகாட்ைாவி விடும் காதலகன ஒரு
வபண் தன் உதடுகள் வகாண்ைழுத்தி நாக்கக ஆழச் வசலுத்தி நைனமாடி வாகயத்
துழாவுவதாக ககதவசால்லியான கசவஹரஸாட் ஓரிைத்தில் குறிப்பிடுகிறார்.
கராமானிய சாம்ராஜ்யத்தில் மூவகக முத்தம் மிகப்பிரபலமாக இருந்திருக்கிறது.
முதல் வகக ஆஸ்குலம் - சாதாரணமாக கன்னத்தில் முத்தமிடுவது. இரண்ைாம்
வகக கபஸியம் - உதட்டில் ஒரு முகற ஒற்றி எடுப்பது. மூன்றாவது வககயான
கசகவாலியம் தான் நாக்கு வகர நீளும் நீடிக்கும் அசல் ஃப்வரஞ்ச் முத்தமாகும்.
இந்த மூன்றாம் வகக முத்தத்கத உற்றார் உறவினர் நண்பர்க ள் முன்னிகலயில்
வகாடுத்துத் தான் ஆணும் வபண்ணும் திருமணம் வசய்தகத அறிவிப்பது வழக்கம்.
கிபி 300ல் கராமில் கணவர்கள் கவகல முடிந்து மாகல வடு
ீ திரும்பிய பின்
மகனவியகர உதட்டில் முத்தமிடுவகதப் பழக்கமாக கவத்திருந்தனர். அது
காதலின் வபாருட்ைன்று; மது அருந்தியிருக்கின்றனரா என அறியும் கநாக்கில்.
1590களில் கஷக்ஸ்பியரின் கராமிகயா - ஜூலியட் நாைகம் கமகைகயற்றப்பட்ை
கபாது கராமிகயா ஓர் உதட்டு முத்தத்துைன் இறந்து கபாவதாக இருந்த காட்சி
நிகழ்த்தப்பட்ைது. 1763ல் முத்தத்கத XOXO என்று எழுதும் முகற அறிமுகமானது.
1784ல் இங்கிலாந்தில் நைந்த கதர்தல்களில் ஜார்ஜியானா என்ற அரச குடிப் வபண்
கதர்தலில் கபாட்டியிட்ை நண்பருக்கு ஆதர’வாய்’ப் பிரச்சாரம் கபாய் ஆட்களுக்கு
லஞ்ச உதட்டு முத்தம் தந்ததாக குற்றம் சாட்ைப்பட்ைது - “kisses for votes” scandal!
உதட்டு முத்தத்திற்கு ஏன் ஃப்வரஞ்ச் முத்தம் என்று வபயர் வந்தது? ஃப்ரான்ஸுைன்
காலனியாதிக்கப் கபாட்டி உச்சத்தில் இருந்த சமயத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டினர்
அவர்ககள அவமானப்படுத்தும் கநாக்கில் இந்தச் வசால்கல உருவாக்கினார்கள்.
ஆங்கிகலயர்ககளப் வபாறுத்த வகர உதட்டில் முத்தம் தருவது இங்கிதமற்ற
வசயல். அதனால் அதகன தங்கள் கவரிகளின் வபயரால் கிண்ைலாக ஃப்வரஞ்ச்
கிஸ் என்று வசான்னார்கள். 1923ல் இச்வசால் பரவலாய்ப் புழங்கத் வதாைங்கியது.
முதல் உலகப் கபாரில் ஈடுபட்டு ஊர் திரும்பிய பிரிட்டிஷ் சிப்பாய்கள் தம்
காதலியர், மகனவியரிைம் ஃப்வரஞ்ச் முத்தத்கதப் பிரபலமாக்கி விட்ைனர்.
1889ல் ஃப்வரஞ்சுக்காரரான அகஸ்டி கராடின் ஓர் ஆண் ஒரு வபண்கண மடியில்
இருத்தி உதட்டில் முத்தமிடுவதாய் அகமந்த புகழ்வபற்ற The Kiss சிற்பத்கத
வடிவகமத்தார். இன்றும் அதன் மினிகயச்சர்கள் உலவகங்கும் விற்கப்படுகின்றன.
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1896ம் ஆண்டு The Kiss என்ற பைத்தில் ஜான் கரஸ் - கம இர்வின் இருவரிகைகய
முதல் முத்தக்காட்சி இைம் வபற்றது. நம் கமல்ஹாசனுக்வகல்லாம் தாத்தா இவர்.
1918 ம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்ை ‘Private Lindner’s Letters: Censored and uncensored’ என்ற
புத்தகத்தில் ஃப்வரஞ்ச் கிஸ் என்ற வசால் முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைது.

1937ல் புகழ்வபற்ற ஸ்கனா கவட் என்ற டிஸ்னி கார்ட்டூன் ககதயில் உறங்கும்
இளவரசிகய உதட்டில் முத்தமிட்டு இளவரசன் உயிர்த்வதழச் வசய்யும்

காட்சி

பிரபலமானது. 1945 கலஃப் இதழில் ஒரு மாலுமி ஒரு வசவிலிகய வதருவில்
முத்தமிடும் அட்கைப்பைம்

இைம்வபற்றது. தகலமுகறகள் தாண்டி இன்றும் ஓர்

அபாரமான வராமான்டிக் சித்திரமாக மக்கள் மனதில் அப்பைம் உகறந்திருக்கிறது.

[AUTHOR NAME]
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1946ல் ஆல்ஃப்வைட் ஹிட்ச்காக்கின் Notorious பைத்தில் இன்க்ரிட் வபர்க்மன், ககரி
க்ராண்ட் இகைகயயான முத்தம் பைங்களில் ஆக வசக்ஸியானதாகச் வசால்வர்!
Don Juan (1926) பைத்தில் ஜான் கபரிகமார், கமரி ஆஸ்ைர் இகைகய 127 முத்தங்கள்
இைம்வபற்றன. 1961ன் Splendor in the Grass திகரப்பைத்தில் நைாலி வுட், வாரன் பீட்டி
முத்தம் ஹாலிவுட்டின் முதல் ஃப்வரஞ்ச் கிஸ். 1963ன் ஆண்டி ஆண்டிகஹாலின்
Kiss பைத்தில் மிக நீளமான முத்தக்காட்சி 54 நிமிைங்களுக்கு இைம்வபற்றது.
2002ல் வவளியான ஸ்கபைர்கமன் திகரப்பைத்தில் கபாகப மாகுய்ர், க்ரிஸ்வைன்
ைன்ஸ்ட்க்குத் தரும் மிகப் புகழ்வபற்ற தகலகீ ழ் உதட்டு முத்தம் இைம்வபற்றது.
2003ல் நைந்த எம்டிவி ம்யூசிக் அவார்ட்ஸ் நிகழ்வில் பிரபல பாப் பாைகிகளான
மகைானாவும் ப்ரிட்னி ஸ்பியர்ஸும் கமகையிகலகய முத்தமிட்டுக் வகாண்ைனர்.
அவர்கள் வாயகைத்துக் வகாண்ைகத உலககம உலகம் வாயகைத்துப் பார்த்தது!

2003ல் நைந்த ஒரு நிகழ்வில் ஹாலிவுட் நடிகக ஷாரன் ஸ்கைான் முத்தத்கத
ஏலம் விட்ைார். ஜானி ரிம் என்ற அவமரிக்கர் 50,000 ைாலர்களுக்கு அந்த ஒற்கற
முத்தத்கத ஏலம் எடுத்துப் வபற்றார். அந்தப் பணம் எய்ட்ஸ் கநாயாளிகளுக்கு
உணவு வசதி ஏற்பாடு வசய்ய ஒரு வதாண்டு நிறுவனத்திற்குத் தரப்பட்ைது.
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எம்டிவி மூவி ஆவார்ட்ஸில் ஆண்டுகதாறும் திகரப்பைங்களில் இைம்வபற்ற
சிறந்த முத்தத்திற்கு விருது வழங்கி வருகிறார்கள். 2009லிருந்து கைந்த நான்கு
ஆண்டுகளாக Twilight சீ ரிஸில் தவறாது இைம்வபறும் கிரிஸ்வைன் ஸ்டீவர்ட் ராபர்ட் கபட்டின்ஸன் முத்தக்காட்சிகள் இவ்விருதிகனப் வபற்று வருகின்றன.
1990ல் மின்வனகஸாட்ைா மறுமலர்ச்சி திருவிழாவில் ஆல்ஃப்வரட் வுல்ஃப்ரம் 8001
கபகர எட்டு மணி கநரத்தில் முத்தமிட்டு சாதகன பகைத்தார் - நிமிைத்திற்கு 16
உதடுகளுக்கு கமல்! 2012ல் காதலர் தினத்தின் கபாது வதாைர்ந்து 50 மணி கநரம்
25நிமிைம் 1 வினாடி தாய்லாந்கதச் கசர்ந்த வநாந்தவாட் சகரான்ககவஸார்ன்ஸின்
மற்றும் தனககார்ன் சித்தியம்தாங் என்ற கஜாடி முத்தமிட்டு சாதகன பகைத்தது.
முத்தமிடுவதால் மன அழுத்தம் குகறந்து ஆண் வபண் உறவுகளில் திருப்தியும்
நிம்மதியும் கிகைப்பதாக ஆய்வுகள் வதரிவிக்கின்றன. உைம்பின் வகாலஸ்ட்ரால்
குகறவதாகவும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். முத்தமிடும் கபாது அதீத அட்ரினலின்
சுரப்பால் இதயம் கவகமாகத் துடிக்கிறது (நிமிைத்திற்கு 100 வகர). உைற்பயிற்சிக்கு
சமானமாய் இது உைம்புக்கு நன்கம பயக்கிறது. அவலக்ஸாண்ைர் டீவஸ்
ீ
என்பவர்
முத்தமிடுவதால் நிமிைத்திற்கு 2 முதல் 3 ககலாரி வகர எரிக்கலாம் என்கிறார்.
உதட்டு முத்தத்தால் கமாகனாந்யூக்ளிகயாசிஸ், வஹர்ப்ஸ் சிம்ப்வளக்ஸ் கபான்ற
எச்சிலின் வழி பரவும் வியாதிகள் ஏற்படுகின்றன. மிக அரிதாய் எயிட்ஸ் கூைப்
பரவும்! 1997ல் அப்படிப்பட்ை ஒரு ககஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. சம்மந்தப்பட்ை
ஆண் வபண் இருவருக்கும் ஓர் ஈறு கநாயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்க, உதட்டு
முத்தத்தின் கபாது ரத்தத்தின் கசர்க்கக காரணமாய் வஹச்ஐவி வதாற்றிவிட்ைது.
உதட்டு முத்தமிடுககயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர் தம் தகலகய வல து
பக்கம் திருப்புவதாக ஓனக் குண்டூர்கம் என்ற வஜர்மனிய கசக்காலஜிஸ்ட்
கண்டுபிடித்திருக்கிறார். இந்த குணம் கருவில் ஆறு மாதக் குழந்கதயாக
இருக்கும் கபாகத நிர்ணயிக்கப்பட்டு விடுவதாகவும் வசால்கிறார் இவர்.
முத்தம் வதாைர்பாய் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் புரிந்த மார்ட்டின் மூரியர் என்பவர்
உலக ஜனத்வதாககயில் பாதிப்கபர் ஃப்வரஞ்ச் முத்தம் இடுவதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
சில ஆப்ரிக்கப் பழங்குடியினர் உயிர் மூச்சு பரிமாறப்பட்டு விடும் என்ற பயத்தின்
காரணமாக உதட்டு முத்தமிட்டுக் வகாள்வதில்கல. வமாஸாம்பிக்குகவச் கசர்ந்த
பிக்மிக்கள், வதாங்காக்கள் உதட்டு முத்தம் சுகாதாரமானதல்ல என்வறண்ணுவதால்
அகதத் தவிர்க்கின்றனர். மாஞ்சா என்ற ஆப்ரிக்க பழங்குடியினப் வபண்கள் கமல்
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உதட்டில் துகளயிட்டு ஒரு மரவட்டும் இரு வகாக்கிகளும் அணிவது வழக்கம்.
அவர்களுைன் உதட்டு முத்தம் முயற்சிக்கும் ஆண் வாய் வகாத்து பகராட்ைாவாகி
விடும் சாத்தியம் அதிகமுண்டு என்பதால் அவர்களும் அகத முயற்சிப்பதில்கல.
சீ னர்கள் ஃப்வரஞ்ச் முத்தம் ஆபாசமானது என எண்ணுகின்றனர். வபாதுவிைத்தில்
அகத நிகழ்த்துவது வபரும் அசிங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. பாப்பா நியூ கினியா
மக்கள் யாராவது உதட்டு முத்தமிடுவகதப் பார்த்து விட்ைால் வபரும் சிரிப்புைன்
குலகவயிடுகின்றனர். பாலித்தீவு மக்கள் உதட்டு முத்தம் இட்டுக்வகாள்வதில்கல;
பதிலாக ஆணும் வபண்ணும் முகங்ககள தம் வநருக்கமாக கவத்துக் வகாண்டு
முகர்ந்து பார்த்து, கதக வவம்கமகய உணர்வகதாடு நிறுத்திக் வகாள்கின்றனர்.
தகித்தியர்கள் ஆண் வபண் மூக்கில் மூக்கு கவத்துத் கதய்த்துக் வகாள்கின்றனர்.
எஸ்கிகமாக்கள் மூக்கக உறுஞ்சிப் பார்த்து நாவுககள ஒட்டிக் வகாள்கின்றனர்.
உலகம் உள்ளளவும் உதட்டு முத்தம் ஏகதனும் வடிவில் இருந்து வகாண்டிருக்கும்.
*
Stats சவதா
ீ


ஒரு மனிதன் தன் ஆயுளில் 2 வாரங்ககள முத்தமிடுவதில் கழிக்கிறான்.



உதட்டு முத்தத்தின் கபாது 100 ககாடி கபக்டீரியாக்கள் பரிமாறப்படுகின்றன.



70% கபர் தம் முதல் முத்தத்கத 15 வயதில் அனுபவித்தாக வசால்கின்றனர்.



ஓர் அவமரிக்கப்வபண் 79 ஆண்ககள திருமணத்திற்குமுன் முத்தமிடுகிறாள்.



39% வபண்கள் மிலிட்ைரி உகை ஆண்ககள முத்தமிை விரும்புகின்றனர்.

***
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2. பிகினி

“I don’t like posing in a bikini as there is nothing to hold on to.”
-

Maria Sharapova, Russian Tennis Player

பிகினி என்பது வபண்கள் அணியும் டூபீஸ் நீச்சலுகை. இதில் ஒரு பீஸ் ப்கரஸியர்
கபால் கமகல மார்பிலும் மற்ற பீஸ் கபண்டீஸ் கபால் கீ கழ இடுப்பிலும் அணிவர்.
பிகினி அணியும் வபண்கள் அந்தரங்கங்கள் மற்றும் அகவ சார்ந்த பிரகதசங்களின்
கராமங்ககள மழித்தகற்றி விடுகின்றனர். இதற்கு பிகினி கவக்ஸிங் என்று வபயர்.
கிமு 1600ல் கிகரக்க மிகனாயன் நாகரிகத்தின் சுவற்கறாவியங்களில், தாழிகளில்
வபண்கள் டூபீஸ் உகையில் காட்சியளிக்கின்றனர். கிபி 100ம் ஆண்கைச் கசர்ந்த
சிகலயில் கிகரக்க வபண் கைவுள் வனஸ்
ீ
பிகினியில் காட்சியளிக்கிறார். கிபி 4ம்
நூற்றாண்கைச் கசர்ந்த Villa Romana Del Casaleன் கராமானிய வமாகசக்களில் எட்டு
வபண் அத்வலட்கள் பிகினியணிந்து விகளயாடும் ஓவியம் இைம் வபற்றிருக்கிறது.

இதற்கு பிறகு பிகினி 19ம் நூற்றாண்டின் மத்தியில்தான் மறுபடி எட்டிப்பார்க்கிறது.
1890களில் விக்கைாரியன் காலத்துப் வபண்டிர் வபாதுவில் பிகினி அணிய கூச்சம்
வகாண்டு பல தந்திகராபாயங்ககளக் ககயாண்டிருக்கின்றனர். குளியல் இயந்திரம்
என்ற உகைமாற்றும் அகறவகாண்ை மரவண்டி அதில் முக்கியமானது (இன்கறய
நடிகககளின் ககராவன்களுக்கு ஒப்பானது). குளிக்கும் வபண் சாதாரண உகையில்
வண்டியில் ஏறுவாள். குதிகர (சமயங்களில் மனிதர்கள்) வண்டிகய கைலுக்குள்
இழுத்துச் வசல்லும். அவள் அந்த வண்டிக்குள்களகய பிகினிக்கு மாறி கைலுக்குள்
இறங்குவாள். இவ்வாறு ஆண்களின் பார்கவயிலிருந்து சுலபமாய்த் தப்பித்தார்கள்.
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1907ல் ஆஸ்திகரலிய வமௌனப்பை நடிகக மற்றும் நீச்சல் வராங்ககனயான
ீ
அன்வனட் வகல்லர்கமன் கபாஸ்ைனின் வரவகர பீச்சில் இறுக்கமான ஸ்லீவ்வலஸ்
நீச்சலுகை அணிந்துவந்த காரணத்துக்காக ககதுவசய்யப்பட்ைார். அனுமதிக்கப்பட்ை
அளவுகளில் வபண்கள் நீச்சலுகை அணிந்து வருகிறார்களா என கபாலீஸ்காரர்கள்
அளந்து கசாதிப்பது அப்கபாது அவமரிக்க பீச்களில் சகஜமான காட்சியாக இருந்தது.

1913 ஒலிம்பிக்கில் கார்ல் கஜண்ட்வசன் விகளயாடும் கபாது வசதியாக இருக்கும்
வபாருட்டு இறுக்கமான ஷார்ட்ஸ் மற்றும் டிஷர்ட் என டூபீஸ் உகையில் கலந்து
வகாண்ைார். 1915ல் மல்லியாட் என்ற ஒன்பீஸ் உகை (தற்கபாது ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்
வபண்கள் அணிவது கபான்றது) அவமரிக்க வபண்கள் மத்தியில் பிரபலமானது.
1930களில் ஐகராப்பிய வபண்கள் முதன்முதலாக டூபீஸ் நீச்சலுகை அணிந்தனர்.
ஹால்ைர் ைாப்ஸ் மற்றும் ஷார்ட்ஸ் வகாண்ை அதில் இரு பீஸ்களுக்குமிகைகய
இடுப்புன் சிறுபகுதி மட்டுகம கீ ற்று கபால் தீற்றலாய்க் காட்சியளிக்கும். வதாப்புள்
வதரியாது. கமக் வசன்வனட்டின் Bathing Beauties, கைாரதி லாகமார் நடிந்த Hurricane,
My Favorite Brunette ஆகிய பைங்களிலும், 1948ல் வவளியான Life இதழின் அட்கைப்
பைத்திலும் இந்த கசவ பிகினி இைம் வபற்றது. அவமரிக்காவில் இரண்ைாம்
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உலகப்கபார் சமயத்தில் உகைகளின் கரஷன் முகற புழக்கத்தில் இருந்த சமயம்
தான் இந்த வகக பிகினி உள்கள நுகழந்தது. 1940களின் ஆரம்பத்தில் அவா
கார்ட்னர், ரீைா கஹவவார்த், நானா ைர்னர் கபான்ற ஹாலிவுட் நடிகககள்
அவமரிக்க பீச்களில் இந்த நீச்சலுகையில் வலம் வருவது சகஜமாக இருந்தது.
ஐகராப்பாவிகலா கபார் காரணமாக கைற்ககரகள் வசறிச்கசாடிக் காட்சியளித்தன.
இதனால் நீச்சலுகைகளில் எந்த முன்கனற்றமும் நிகழவில்கல. கபார் முடிந்த
1946ன் ககாகைக்காலத்தில் தான் அங்கக மீ ண்டுவமாரு சுதந்திர உணர்ச்சி வமல்ல
ஊடுருவியது. Nuts என்ற ஆண்கள் பத்திரிக்கக ஆசிரியர் வைாமினிக் ஸ்மித் கைம்
இதழுக்கு அளித்த கபட்டியில் "கபாருக்கு பின் பூமியில் அகமதியும் மகிழ்ச்சியும்
திரும்பக் வகாண்டு வரும் ஒரு சங்கதி மனிதகுலத்துக்குத் கதகவப்பட்ைது. அது
தான் பிகினி" என்கிறார். கபாருக்குப் பின்னர் பிகினி ஆராய்ச்சி ககள கட்டியது.
கஜக்ஸ் வஹய்ம் என்ற ஃப்வரஞ்சு டிகசனர் சிறிய நீச்சலுகை ஒன்கற உருவாக்கி
அதற்கு atome என்று வபயர் இட்ைார் (அணு என்பதற்கான பிவரஞ்சுச் வசால் அது).
தன் தயாரிப்கப "உலகின் மிகச்சிறிய குளியல் உகை" என விளம்பரம் வசய்தார்.
இதற்கு மூன்று வாரங்களுக்குப்பின் ஜூகல 5, 1946ல் ஃபிவரஞ்சு டிகசனர் லூயி
ரியர்ட் என்பவர் மற்வறாரு சிறிய நீச்சலுகைகய "உலகின் மிகச்சிறிய குளியல்
உகைகய விை சிறியது" என்ற கபாட்டி விளம்பரத்துைன் அறிமுகப்படுத்தினார்.
நிகறயப் கபர் மறுத்த பின் மிகுந்த சிரமத்துக்கிகைகய மிச்சலின் வபர்னார்டினி
என்ற வபண்கண மாைலாகப் பிடித்து, இகத அணியச்வசய்து பிஸ்கின் வமாலிைர்
என்ற பாரிஸின் புகழ்வபற்ற நீச்சல்குளத்தில் புககப்பைம் எடுத்து பத்திரிக்ககயில்
வவளியிட்ைார். அது மிகப்வபரிய ஹிட். 50,000 வாசகர் கடிதங்கள் வந்தன அதற்கு!
அவமரிக்கா அப்கபாது தான் பசிஃபிக் வபருங்கைலிலிருக்கும் மார்ஷல் தீவுகளில்
பிகினி அகைால் என்ற இைத்தில் அணு ஆயுத கசாதகன நிகழ்த்தி, பரபரப்பாக
மீ டியாக்களில் அடிபட்டுக் வகாண்டிருந்த சமயம். அகதவயாட்டிகய ரியர்ட் தன்
சிறிய நீச்சலுகைக்கு பிகினி என்று வபயரிட்ைார். நவன
ீ
நீச்சலுகை பிறந்தது.
ரியர்டின் வியாபாரம் வபருகியது. பிகினி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் புற்றீசலாய்ப்
வபருகின. “ஒரு நல்ல பிகினி என்பது ஒரு திருமண கமாதிரத்தினுள் சுலபமாய்
நுகழத்து வவளிகய எடுக்கக் கூடியதாய் இருக்க கவண்டும்” என்றார் ரியர்ட்.
ஃப்வரல் ககால் என்ற அவமரிக்க டிகசனர் கைம் இதழுக்கு அளித்த கபட்டியில்
“ஃப்வரஞ்சுப்வபண்களுக்கு குட்கையான கால்கள், அதனால் அவர்கள் கால்ககள
நீளமாய்க் காட்டும் கநாக்கிகலகய பிகினிக்கள் உருவாக்கப்பட்ைன” என்றார்.
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பிரான்ஸில் பிகினி பரவினாலும் வபல்ஜியம், இத்தாலி, ஸ்வபயின், ஆஸ்திகரலியா
ஆகிய நாடுகளில் பிகினி தகைவசய்யப்பட்ைது. வாடிகனில் பிகினிய ணிவது பாவம்
என்று அறிவிக்கப்பட்ைது. 1951ல் லண்ைனில் நைந்த உலக அழகிப் கபாட்டிக்குப்பின்
உலவகங்கிலும் பிகினி தகை வசய்யப்பட்ைது. 1950களின் இறுதி வகர அவமரிக்க
பீச்களில் பிகினி காணுவது அரிதாககவ இருந்தது. 1960களின் மத்தியில் ஹிப்பிகள்
கலாசாரம் வரும் வகர பிகினி அவமரிக்காவில் எதிர்க்கப்பட்டுக் வகாண்டிருந்தது.
எஸ்தர் வில்லியம்ஸ் என்ற நடிகக பல பைங்களில் நீச்சலுகையில் கதான்றினார்.
மார்கிட் ஃவபல்வலகி என்ற ஆகை வடிவகமப்பாளர் பிகினி டிகசன்களில் புகழ்
வபற்றுத் திகழ்ந்தார். Catalina என்ற பிகினி தயாரிப்பு நிறுவனம் ஜிஞ்சர் கராஜர்ஸ்
மற்றும் மர்லின் மன்கறா ஆகிகயாகர விளம்பர மாைல்களாகப் பயன்படுத்தியது.
1957 ககன்ஸ் திகரப்பை விழாவிற்கு வந்த நடிகக ப்ரிகிட்டி பார்காட் ஃபிரான்ஸ்
கைற்ககரகளில் பிகினியுைன் இருக்கும் புககப்பைங்கள் வவளியாகின. 1960ல் பாப்
பாைகர் ப்ரயன் கஹகலண்ட் "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini." என்ற
பாைலின் மூலம் பிகினிகய பிரபலம் ஆக்கினார். 1962. Dr. No என்ற கஜம்ஸ்பாண்ட்
பைத்தில் வபல்ட்டுைன் கூடிய வவண் பிகினி அணிந்து நடிகக உர்சுலா ஆன்ட்ரஸ்
கதான்றிய காட்சி மிகப் பிரபலம். (2001ல் இந்த பிகினி 61,500 ைாலர்களுக்கு ஏலம்
கபானது. நாற்பதாண்டுகளுக்குப் பின் இகத நிகனவூட்டும் வண்ணம் Die Another
Day பைத்தில் கஹல் வபர்ரி இகத மாைல் நீச்சலுகைகய அணிந்து நடித்தார்).
1962ல் Playboy பத்திரிக்கக அட்கைப்பைத்தில் பிகினி மாைகல அச்சிட்ைது. 1963ல்
அன்வனட்டி ஃபுனிவசல்வலா பிகினி அணிந்து Beach Party, How To Stuff a Wild Bikini
ஆகிய பைங்களில் கதான்றினார். அகத ஆண்டில் Beach Boys குழு California Girls,
Surfin' Safari

கபான்ற பிகினிகய விதந்கதாதும் பாைல்ககளப் பாடி வவளியிட்ைது.

Sports Illustrated இதழ் தான் முதன் முதலில் பிகினிகய அட்கைப்பைத்தில் கபாட்ை
வவகுஜனப் பத்திரிக்கக. 1964ன் குளிர்காலத்தில் எந்த முக்கிய விகளயாட்டுகளும்
இல்லாது கபாக, அதன் ஆசிரியரான ஆன்ட்கர லாகுவகர ஃகபஷன் நிருபர் ஜூல்
ககம்ப்வபல் என்பவகர பக்கங்கள் நிரப்ப ஏதாவது விஷயம் வசய்து தரச்வசால்லிக்
ககட்க, அவர் கபபட் மார்ச் என்ற பிகினி மாைகல அட்கைப்பைத்தில் கபாட்ைார்.
1966ல் வவளியான One Million Years B.C. பைத்தில் கற்கால குகக வாசிப்
வபண்ணாகநடிகக ராக்குவல் வவல்ச் மிருகத்கதாலால் ஆன பிகினி அணிந்து
கதான்றினார்.
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பிகினியானது வமல்ல வமல்ல அங்கிங்வகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய்ப் பரவியது.
1964ல் ரூடி வகர்ன்ரீச் என்பவர் கமாகனாகினிகய அறிமுகப்படுத்தினார். மார்புகள்
மகறக்காமல் ஸ்ட்ராப்கள் கீ ழாகையுைன் இகணக்கப்பட்ை ஒன்பீஸ் உகை இகவ.
1967ல் இந்தியாவில் முதன்முதலாக ஷர்மிளா தாகூர் An Evening in Paris பைத்தில்
பிகினியில் நடித்தார், Filmfare இதழின் அட்கைக்கு பிகினியில் கபாஸ் வகாடுத்தார்.
1960களின் இறுதியில் பிரான்ஸின் கைற்ககறயான ஃப்வரஞ்ச் ரிவிவயரா ஸ்ட்ரிங்
பிகினி என்ற மிகச்சிறிய நீச்சலுகை பரவலாக முக்கியக் காரணமாக இருந்தது.
1970களில் அகமஸான் காடுகளின் பழங்குடியினத்தவர் அணியும் ஆகைகய ஒட்டி
பிகரஸிலில் ரிகயா, வசயிண்ட் ட்கராவபஸ் ஆகிகயாரால் தாங் பிகினி அறிமுகம்
வசய்யப்பட்ைது. பிருஷ்ைத்கத மகறக்காது முழுக்கக் காட்டும் வககயில் இகவ
கயிறால் அகமந்தகவ. 1980களில் தாங் பிகினிக்கள் அவமரிக்காவில் நுகழந்தது.
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1976ல் ஃபாரா ஃபாவ்வசட் அணிந்த ஒன்பீஸ் பிகினி பிரபலம். 1983ல் பீச்களிலிருந்து
வவளிகய வந்து விண்வவளியில் பிகினி நுழந்தது. Star Wars: Episode VI - Return of the
Jedi பைத்தில் இளவரசி வலயாவாக நடிகக ககரி ஃபிஷர் பிகினியணிந்து நடித்தார்.
1989 முதல் 1999 வகர மிகப்பிரபலமான Bay Watch டிவி சீ ரியல் ஒளிபரப்பானது.
பமீ லா ஆண்ைர்வசன் இதன் மூலம் புகழ்வபற்றார். 1997ல் ககப்ரியல் ரீஸ் பிகினி
அணிந்து பீச் வாலிபால் விகளயாட்கை பிரபலமாக்க விளம்பரங்களில் நடித்தார்.
2006ல் சச்சா கபரான் ககாவஹன் என்பவர் ஆண்களுக்கான பிகினியான கமன்கினி
என்பகத அறிமுகப்படுத்தினார். சுமாராய் விற்றது. 2009ல் ககட்டி வபர்ரி புகழ்வபற்ற
பச்கச பிகினியில் கதான்றினார். 2010ல் கசகவாவபௌகலா கபஷன் நிகழ்வில் ஈவா
வஹர்வஸாககாவா வலதர்பிகினிகய முதன்முகறயாக வவளியுகையாக அணிந்து
வந்தார். 2011ல் நடிகக ககவனத் பால்ட்கரா தன் இரு குழந்கதகளுைன் சிக்வகன்ற
உைலுைன் பிகினியில் இருந்த பைங்கள் வவளியாகி மத்திம வபண்கள் மத்தியில்
வபாறாகமகயக் கிளப்பியது. 2012ல் ககட் அப்ைன் Sports Illustrated அட்கைப்பைத்தில்
மிக மிக மிகச் சிறிய பிகினியில் கபாஸ் வகாடுத்து பரபரப்கப ஏற்படுத்தினார்.
2006ல் சூஸன் கராவசன் தயாரித்த 150 ககரட் கவரங்கள் பதிக்கப்பட்ை பிகினி
உலகின் மிக விகல அதிகமானதாகும் - விகல 20 மில்லியன் பவுண்ட்கள்.
நுகமாகினி, ஸீகினி, கைங்கினி, ககமிகினி, தாங்கினி, ஹிகினி, மினிமினி,கமக்கரா
டியர்ட்ராப், ஸ்லிங்ஷாட் எனப் பலவகக பிகினி இன்று புழக்கத்தில் இருக்கின்றன.
மற்ற உகைகளின் கவர்ச்சியானது அகவ வவளிக்காட்டும் பகுதிகளில் இருக்கிறது.
ஆனால் பிகினியின் கவர்ச்சிகயா அது மகறத்திருக்கும் இைங்களில் இருக்கிறது!
*
Stats சவதா
ீ


அவமரிக்கா ஓராண்டில் பிகினிக்கு வசலவிடும் வதாகக 8 பில்லியன் ைாலர்.



அவமரிக்காவில் வபண்கள் பிகினி ஒன்றின் சராசரி விகல 24.26 ைாலர்கள்.



ஓர் அவமரிக்கப் வபண் கவத்திருக்கும் சராசரி பிகினிகள் எண்ணிக்கக 4.



25% கபர் தம் பிகினி பற்றி கநர்கமயாக விமர்சிப்பதில்கல என்கின்றனர்.



80% வபண்கள் பிகினி உைல்வாகுள்ளவருைன் பீச் வசல்ல விரும்புகின்றனர்.

***
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3. கற்பழிப்பு

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

Freda Adler, US criminologist and educator

கற்பழிப்பு என்பது ஒருவர் அல்லது அதற்கு கமற்பட்ைவர் (வபாதுவாய் ஆண்கள்)
இன்வனாருவரின் (வபாதுவாய்ப் வபண்) சம்மதமின்றி வன்முகறயாய்க் கட்ைாயக்
கலவியில் ஈடுபடுதல் ஆகும். கற்பழிப்பு என்பது பிற்கபாக்கான / ஆணாதிக்கச்
வசால்லாைல் என்பதால் பாலியல் வல்லுறவு என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கிமு 1780ல் பாபிகலானியாவின் ஹம்முராபி சட்ைங்களில் கன்னிப் வபண்கணக்
கற்பழிப்பது அவளின் தந்கதக்கு கநரும் வசாத்துச் கசதமாகச் வசால்லப்படுகிறது.
திருமணமான வபண் கற்பழிக்கப்பட்ைால் அவள் நைத்கத வகட்ைவள் என வசால்லி
ஆற்றில் வசி
ீ எறிந்திருக்கிறார்கள். பின் கமாகஸக் சட்ைத்தில் ஒரு கன்னிப்வபண்
கற்பழிக்கப்பட்ைால் அவளது தந்கத அல்லது சககாதரர்களில் எவகரனும் தவறு
வசய்தவனின் குடும்பப்வபண்களில் ஒருவகர கற்பழித்துக் வகாள்ளலாம் என்கிறது.
ஹீப்ரூ சட்ைம் ஒரு கன்னிப்வபண் நகரத்துக்குள் கற்பழிக்கப்பட்ைால் அவகளயும்,
வசய்தவகனயும் கல்லால் அடித்துக் வகால்லச் வசால்கிறது. நகர எல்கலக்குள்
அவள் கத்தி ஊகரக்கூட்டி அதிலிருந்து தப்பியிருக்கமுடியும் என்பதால் அந்நிகழ்வு
அவள் சம்மதத்தின் கபரில் நகைவபற்றிருக்கும் என்ற அடிப்பகையில் அவளுக்கும்
கசர்த்து தண்ைகன தரப்பட்ைது. அதுகவ நகரத்திற்கு வவளிகய கற்பழிக்கப்பட்ைால்,
அவள் கத்தி இருப்பாள், ஆனால் உதவிக்கு ஆள் வரவில்கல என்ற சந்கதகத்தின்
அடிப்பகையில் விடுவிக்கப்பட்ைாள். கல்யாணமாகாதவள் எனில் கற்பழித்தவன்
அவள் தந்கதக்கு அபராதத்வதாகக வகாடுத்து திருமணமும் வசய்ய கவண்டும்.
கபபிளின் பகழயஏற்பாடு உபாகமம் 22ல் “நியமிக்கப்பைாத கன்னியாஸ்திரீயாகிய
ஒரு வபண்கண ஒருவன் கண்டு, கககயப் பிடித்து அவகளாகை சயனிக்ககயில்,
அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைால், அவகளாகை சயனித்த மனிதன் வபண்ணின்
தகப்பனுக்கு ஐம்பது வவள்ளிக்காகசக் வகாடுக்கக்கைவன்; அவன் அவகளக்
கற்பழித்தபடியினால், அவள் அவனுக்கு மகனவியாயிருக்ககவண்டும்; அவன்
உயிகராடிருக்குமளவும் அவகளத் தள்ளிவிைக்கூைாது." (28-29) என்று வருகிறது.
கிகரக்கப் புராணத்தில் கைவுள் ஜீயஸ் யூகராப்பா என்ற வபண்கணயும் ககனிவமட்
என்ற ஆகணயும் கற்பழித்ததாய்க்ககத உண்டு.

லாயஸ் என்பவன் க்கரஸிப்பஸ்

என்பவகனக் கற்பழித்ததற்கு அவன் மட்டுமல்லாது அவன் மகனவி, மகன், கபரக்
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குழந்கதகள் என அகனவரும் அழிக்கப்பட்ை ககதயும் உண்டு (இதன் நீட்சியாய்த்
தான் ஆண் கற்பழிப்புககள வபாதுவாய் லாயஸ் குற்றம் எனக் குறிப்பிட்ைார்கள்).

கிமு 50களில் கராமானியக் கவிஞர் லுக்கரஷியஸ் கற்பழிப்பு நாகரிகத்திலிருந்து
பின்தங்கிய வசயல் என வர்ணிக்கிறார். கராமானிய சட்ைங்களில்

raptus என்பது

கைத்தகலயும், விருப்பத்திற்வகதிராக நைத்து வகாள்தகலயும் குறித்தது. பாலியல்
வன்முகற அதில் பிரதானமில்கல. பின் கராமானியக் குடியரசு உருவான கபாது
Raptus ad stuprum என்று விருப்பத்திற்வகதிராக பாலியல் வல்லுறவில் ஈடுபடுதல்
தனியாய்ப் பிரிக்கப்பட்ைது (கராமானிய முடியாட்சி தூக்கிஎறியப்பட்டு குடியாட்சி
வந்ததற்குக் காரணகம அரசனின் மகன் லுக்கரஷியா என்பவகளக் கற்பழித்து
அவள் தற்வகாகல வசய்து வகாண்ைதுதான் காரணம்). பின் 3ம் நூற்றாண்டில்
ஜூலியஸ் சீ ஸரின் காலத்தில் Lex Julia de vi publica என்ற சட்ைம் கற்பழிப்கபப்
கபயன்கள், வபண்களுக்வகதிரான பாலியல் குற்றமாகத் வதளிவாகப் பிரித்தது.
3ம் நூற்றாண்டில் கராமானிய அரசர் டிகயாக்களஷியன் காலத்தில் இயற்றப்பட்ை
சட்ைப்படி விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ைவர்கள் தண்டிக்கப்பட்ைனர்; திருமணத்திலிருந்து
விலக்கி கவக்கப்பட்ைனர். ஆனால் கற்பழிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு எந்ததண்ைகனயும்
இல்கல; திருமணமும் வசய்யலாம். ஆனால் கற்பழிப்புச் சட்ைங்கள் வர்க்கரீதியில்
இருந்தன. அடிகம கற்பழிக்கப்பட்ைால் அது எஜமானரின் வசாத்து இழப்வபன்றனர்.
கராமானிய ராஜ்யத்தில் கற்பழிப்பு மரண தண்ைகனக்குரிய குற்றம். வபற்கறாகரக்
வகால்வதற்கு, ககாயிகலக் வகாள்களயடிப்பதற்கு இகணயான பாவம் என்றனர்.
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கஹாமர், வலகராைாட்ைஸ், லிவி ஆகிகயார் பகைப்புகள்வழி கிகரக்க கராமானியப்
பகைகள் கபார்க்காலங்களில் கற்பழிப்புகளில் ஈடுபட்டிருப்பது வதரிகிறது. கதாற்ற
நாட்டின் சிறுவர்ககள கட்ைாயப்படுத்தி கஹாகமாவசக்ஸுக்குப் பயன்படுத்தினர்.
கராமானிய ராஜ்யத்தில் கிறித்தவம் நுகழந்த பின் கற்பழிப்பு பற்றிய பார்கவ
மாறியது. புனித அகஸ்டின் லுக்கரஷியா தற்வகாகல வசய்து வகாண்ைது கூை
அவள் கற்பழிப்புக்கு உைன்பட்ை குற்ற உணர்ச்சியில் தான் என்றார். முதல்
கிறித்தவ கராமானிய அரசர் கான்ஸ்ைன்கைன் கற்பழிப்கப தனி மனிதக்
குற்றமாக அல்லாமல் வபாதுப் பிரச்சகனயாக அறிவித்தார். வபண்ணின்
சம்மதத்துைன் கற்பழிப்பு நைந்திருந்தால் இருவகரயும் உயிருைன் எரித்தனர்.
அவள் சம்மதம் இல்லாமல் நைந்திருந்திருந்தாலும் அவள் கத்தி உதவி வபற்று
தப்பியிருக்க முடியும் என்று வசால்லி தண்ைகன தரப்பட்ைது. கற்பழித்தவகன
அவளுக்குத் திருமணம் வசய்விப்பது வசல்லுபடியாகாது என அறிவிக்கப்பட்ைது.
சில கலாசாரங்களில் கன்னிப்வபண்கணக் கற்பழிப்பது மட்டுகம குற்றம். மகனவி,
விதகவ, விபச்சாரி கபான்றவர்கள் ஏற்கனகவ கன்னித்தன்கம இழந்து விட்ைதால்
அவர்களுைனான கட்ைாய உறவு வகாள்வது கற்பழிப்பு எனக் வகாள்ளப்பைவில்கல.
8ம் நூற்றாண்டில் ஐகராப்பாவில் பகைவயடுத்த ஸ்காண்டிகநவியர்கள் பிரிட்ைன்,
அயர்லாந்து வபண்ககள உைகமயாக்கிக் வகாண்ைனர். இஸ்லாமியச் சட்ைப்படி
கற்பழிப்பில் வபண்களுக்கு தண்ைகன இல்கல; வசய்தவனுக்கு மரண தண்ைகன.
1290ல் Fleta என்ற பிரிட்டிஷ் சட்ை நூல் வபண்ணின் சம்மதமின்றி அவள் கருவுற
முடியாது என்கிறது. 13ம் நூற்றாண்டில் சாக்ஸன் சட்ைப்படி கற்பழிக்கப்பட்ைவபண்
கன்னியா, மகனவியா, விதகவயா, விவச்சாரியா என்பகதப்வபாறுத்து தண்ைகன
நிர்ணயிக்கப்பட்ைது. நூற்றாண்டின் இறுதியில் இங்கிலாந்தின் முதலாம் எட்வர்ட்
மன்னர் கற்பழிப்பில் கன்னி, கன்னியல்லாகதார் என்ற பாகுபாட்கை உகைத்தார்.
12 வயதுக்குக் கீ ழ் வபண் சம்மதத்துைன் நைந்தாலும் அது கற்பழிப்புதான் என்றார்.
14ம் நூற்றாண்டில் இரண்ைாம் ரிச்சர்ட் மற்றும் ஐந்தாம் வஹன்றி காலங்களில்
கபாரின் கபாதான கற்பழிப்பு குற்றமாக அறிவிக்கப்பட்ைது. நூற்றாண்டுப்கபாரில்
கற்பழித்தவர்ககளத் தண்டிக்க இச்சட்ைகம உதவியது. வநப்கபாலியன் எகிப்திய
பகைவயடுப்பில் கற்பழிக்கும் வரர்கள்
ீ
சுட்டுக் வகால்லப்படுவர் என அறிவித்தார்.
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மத்திய கால அரபு அடிகம வியாபாரத்திலும், வசங்கிஸ்கான் பகைவயடுப்புகளின்
கபாதும், அபர்தீனின் உள்நாட்டு யுத்தத்தின் கபாதும் கற்பழிப்புகள் மிகுந்திருந்தன.
1670ல் கணவன் மகனவிகய பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்துவது கற்பழிப்பு
ஆகாது என சர் கமத்யூ கஹல் என்ற ஆங்கிகலகய நீதிபதி குற்றங்கள் மற்றும்
தண்ைகனகள் குறித்து எழுதிய புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். கறுப்பினப் வபண்கள்
கற்பழிக்கப்பட்ைதும் வவள்கள நீதிப் புத்தகங்களின் படி கற்பழிப்பு கிகையாது.
17ம் நூற்றாண்டில் ஃப்ரான்ஸில் வபற்கறார் சம்மதமின்றித் திருமணம் வசய்வகத
கற்பழிப்பு என வசான்னார்கள். 18, 19ம் நூற்றாண்டுகளில் கற்பழிப்புப் புகார் கூறும்
வபண் எப்படி அந்நிகழ்கவ நிரூபிப்பது என்பதில் குழப்பம்நிலவியது. கன்னித்திகர
கிழித்திருப்பகதயும், விந்துக்ககறபடிந்திருப்பகதயும் ருசுப்பிக்க கவண்டிஇருந்தது.
1814ல் ஆங்கில மருத்துவர் சாம்யுவல் ஃபார் எழுதிய Elements of Medical Jurisprudence
நூல் வபண் காமக்களிப்பில் உச்சத்கத அகையாமல் கருவுற முடியாது என்றது.
முழுகமயான கற்பழிப்பில் வபண் கர்ப்பமகைய வாய்ப்பில்கல எனக்குறிப்பிட்ைார்.
1857ல் கிழக்கிந்தியக் கம்வபனிக்கு எதிராக இந்தியாவில் நைந்த முதல் சுதந்திரப்
கபாரில் இந்தியர்களால் பிரிட்டிஷ் வபண்கள் கற்பழிக்கப்பட்ைதாக ஆவணங்ககளத்
தயாரித்தனர். தம் அட்டூழியங்ககள நியாயப்படுத்த இகதப் பயன்படுத்தினர்.
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19ம் நூற்றாண்டில் ைாக்ைர் லாசன் வைய்ட் என்பவர் வபண்ணின் சம்மதமின்றி
ஆண் அவகளக் கற்பழித்து விை முடியாது என்றார். வபண் தன்கன அகசத்து
உதறிக் வகாண்டிருந்தால் கற்பழிப்பு சாத்தியமில்கல என்பகதச் வசால்ல
ஊசலாடும் ஊசியில் நூல் ககார்க்க இயலாது என்று உவகம வசான்னார்!
1890களில் வபண்ணியவாதிகள் கற்பழிப்பு வழக்குகளில் வபண்ணின் சம்மத வயகத
18 ஆக உயர்த்தக் ககாரினர். அதற்குப் கபாட்டியாக சில சட்ை வல்லுனர்கள் சம்மத
வயகத 81 ஆக உயர்த்த கவண்டும் என்று ககலியான ககாரிக்கககய விடுத்தனர்.
சீ னாவில் பாக்சர் புரட்சியின்கபாது கமற்கத்திய நாட்டுப்பகைகள் சீ னப்வபண்ககளக்
கற்பழித்தனர். பல வபண்கள் தற்வகாகல வசய்து வகாண்ைனர். ஜப்பானிய வரர்கள்
ீ
மட்டும் உைன் விபச்சாரிககள அகழத்து வந்ததால் கற்பழிப்பில் ஈடுபைவில்கல.
முதலாம் உலகப்கபாரில் வஜர்மானிய வரர்கள்
ீ
வபல்ஜியம் நாட்டில் கற்பழிப்கப
தினசரிக் கைகமயாக கவத்திருந்தனர். இரண்ைாம் உலகப்கபாரில் சுமார் 2 லட்சம்
வகாரிய, சீ ன, கதவான், ஃபிலிப்கபன் வபண்கள் ஜப்பான் ராணுவ முகாம்களில்
கவத்து கற்பழிக்கக்கட்ைனர். இவர்ககள Comfort Women என்று அகழத்தனர்.
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உலகின் மாவபரும் கற்பழிப்பு என வர்ணிக்கப்படுவது 1944 - 1945 காலகட்ைத்தில்
இரண்ைாம் உலகப்கபாரின் முடிவில் கசாவியட் வசம்பகை வஜர்மன் வபண்களின்
மீ து கட்ைவிழ்த்து விட்ை பாலியல் வல்லுறவுகள் தாம். 8 வயதிலிருந்து 80 வயது
வகரயிலான சுமார் 20 லட்சம் வபண்கள் வதாைர்ந்து 60 - 70 முகற பல கபரால்
கற்பழிக்கப்பட்ைனர். இரண்ைகர லட்சம் வபண்கள் இதில் இறந்தனர். வபர்லினில்
மட்டும் ஒரு லட்சம் வபண்கள் இதனால் கருக்ககலப்பு வசய்து வகாண்ைனர்.
1972ல் கதசிய வபண்கள் நிறுவனம் (NOW) வபண் விடுதகல அகமப்பு D.C. Rape
Crisis Center என்ற மீ ட்பு கமயத்கதத் வதாைங்கியது. கற்பழிப்பு ஒரு வபண்ணுக்கு
எத்தககய விகழவுககளத் தரும் என்ற விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்த முயன்றது.
1975ல் கணவன் மகனவிகய சம்மதமின்றிப் புணர்ந்தாலும் அது கற்பழிப்பு தான்
என அவமரிக்காவின் வசௌத் ைககாட்ைா மாகாணத்தில் சட்ைம் இயற்றப்பட்ைது.
1971ல் பங்களாகதஷ் சுதந்திரப் கபார், 1975ல் கலபீரிய உள்நாட்டுப் கபார், 1990ல்
குகவத்தின் மீ தான ஈரான் ஆக்ரமிப்பு, 1980களில் இலங்ககயில் இந்திய அகமதிப்
பகை நைவடிக்கககள், 1992ல் கபாஸ்னிய யுத்தம், 1994ல் ருவாண்ைா இன அழிப்பு,
1996ல் வகாசாவா யுத்தம் - அத்தகனயிலும் கற்பழிப்பின்ககற படித்கத இருந்தது.
1980களில் கபாகத மருந்து வகாடுத்து கற்பழிப்பது முதல்முகற பிரச்சகனக்குரிய
விஷயமாக முன்னிகலப்படுத்தப்பட்ைது. கதசிய அளவில் பாலியல் புகார்ககள
கவனிக்கும் அகமப்பான RAINN வதாைங்கப்பட்ைது. கற்பழிப்பு ஆராய்ச்சி, சர்கவ
வசய்வதும் கற்பழிப்பு குறித்த விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தவும் முயற்சி வசய்த து.
2000ல் ராண்டி தார்ன்ஹில், க்வரய்க் பால்மர் என்ற இருவர் A Natural History of Rape
புத்தகத்கத எழுதினர். சூஸன் ப்வரௌன் மில்லரின் Against Our Will முன்கவக்கும்
புகழ்வபற்ற சித்தாந்தமான கற்பழிப்பு பாலியல் கநாக்கில் வசய்யப்படுவதில்கல
என்பகத தர்க்கரீதியாக விமர்சித்தது இது. பாலியல் கவட்கக மற்றும் வன்முகற
மனப்பான்கமயின் காரணமாககவ கற்பழிப்புகள் நிகழ்கின்றன என வாதிட்ைது.
கிழக்கு காங்ககா கபார், ைார்ஃபர் யுத்தம், இராக் யுத்தம், இலங்கக இறுதிப்கபார்
ஆகியகவ யுத்தத்துைன் கற்பழிப்பு ககககார்த்த சமீ பத்திய ககார உதாரணங்கள்,
2011ல் லிபிய உள்நாட்டு யுத்தத்கதக் ககலக்க சர்வாதிகாரி கைாஃபியின் பகைகள்
கற்பழிப்கப ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தின. அகத ஆண்டு கஹதியில் ஐநா அகமதிப்
பகை சிறுவர்ககளக் கற்பழித்ததாகப் புகார் எழுந்தது. இருவாரம்முன் வைல்லியில்
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நண்பனுைன் வசன்ற மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி சிலரால் கபருந்தில் கவத்துக்
கற்பழிக்கப்பட்ைது வகாந்தளிப்கப ஏற்படுத்தி கபாராட்ைங்கள் நைந்து வருகின்றன.
பருத்தி வரன்,
ீ
புதிய பாகத, கஹ ராம், ஆயிரத்தில் ஒருவன் பைங்களில்பாலியல்,
பணம்,கலவரம், யுத்தம் எனப்பல பின்புலங்களில் கற்பழிப்பு நிகழ்வகதக்காட்டினர்.
கற்பழிப்பு வபண்ணுக்கான சுதந்திரத்கத மறுக்கும் மனிதத்தன்கமயற்ற வசயல்.
*
Stats சவதா
ீ


6ல் ஒரு வபண் 33ல் ஓர் ஆண் பாலியல் வதால்கலக்கு ஆளாகின்றனர்



அவமரிக்காவில் கற்பழிக்கப்படுபவர்களில் 44% 18 வயதுக்குட்பட்ைவர்கள்.



2 நிமிைங்களுக்கு ஒரு வபண் அவமரிக்காவில் கற்பழிக்கப்படுகிறாள்.



அவமரிக்காவில் 54% கற்பழிப்புகள் கபாலீஸில் வசால்லப்படுவதில்கல.



3ல் 2 கற்பழிப்புகள் வதரிந்த நண்பர், உறவினர்களால் வசய்யப்படுகிறது.

***
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4. கலவி
“Sex is a part of nature. I go along with nature. ”
-

Marilyn Monroe, American Actress

கலவி என்பது ஆணும் வபண்ணும் உைலின்பத்தின் வபாருட்டு (இயற்கக விதிப்
படி மகறமுகமாக இனப் வபருக்கத்தின் வபாருட்டு) இகணந்து உறவு வகாள்தல்.
இகதப் புணர்ச்சி, உைலுறவு என்றும் வசால்வர். ஆங்கிலத்தில் Sexual Intercourse.
சுருக்கமாக வசக்ஸ். நம்மூரில் ‘கமட்ைர்’ என்ற மிதமான வசால்லும் உண்டு.
முன்விகளயாட்டு, ஆசன புணர்ச்சி, வாய்ப் புணர்ச்சி கபான்ற பல விஷயங்கள்
இதில் இருந்தாலும் ஆண் குறி வபண் குறியில் நுகழந்து கலக்கும் புணர்ச்சிகய
வபாதுவாய் கலவியில் பிரதானம். கபாலகவ ஒகர பாலினத்தவர்கள் கலப்பதும்,
சிறுவர்ககளாடு உறவு வகாள்வதும் விலங்குகளுைன் புணர்வதும் கூை கலவி தான்
என்றாலும் நாம் கபசவிருப்பது வபாதுவான ஆண் வபண் புணர்ச்சி பற்றி மட்டுகம!
கலவியின் வரலாற்கற எழுதுவவதன்பது கிட்ைத்தட்ை ஒட்டுவமாத்த மானுை குல
வரலாற்கற எழுதுவதற்கு ஒப்பானது. அதனால் பதிவு வசய்யப்பட்ை கலவியின்
ககதகய மட்டும் பார்க்கலாம். சீ னாவில் 16.5 ககாடி ஆண்டுகளுக்கு முந்கதய,
இரு பூச்சிகள் கலவி வகாண்ை நிகலயில் புகதபடிவம் ஒன்று கிகைத்துள்ளது.
அது தான் கலவி வதாைர்பாய் நம்மிைம் இருக்கும் மிகப் பழகமயான சான்று.
வஜர்மனியில் 7,200 ஆண்டுகளுக்கு முந்கதய ஆண் வபண் உைலுறவு பற்றிய கல்
வவட்டு ஒன்று கிகைத்துள்ளது. கலவி பற்றிய பழகமயான மனிதப் பகைப்பு இது.
இந்தியாவில் ஆதி காலந்வதாட்கை கலவி குறித்த விஷயங்கள் பல நூல்களில்
கபசப்பட்டு வந்திருக்கிறது. கவதங்களில் திருமணம், கலவி, குழந்கதப்கபறு,
சம்மந்தப்பட்ை வழிபாட்டுப் பாைல்கள் காணப்படுகின்றன. இதிகாசங்களான
ராமாயணமும் மகாபாரதமும் ஒரு தம்பதியின் மிக முக்கியமாக கைகம என
கலவியில் பரஸ்பரம் சமமாகத் திருப்தி வசய்வகதகய குறிப்பிடுகிறது.
கிமு 5500ஐச் கசர்ந்த சிந்து சமவவளி நாகரிகத்தில் கலவி வதாைர்பான எந்த
சமூகப் பார்கவயும் இருந்தற்கான சான்று இல்கல. ஆனால் அவர்கள்
குழந்கதப்கபறு சம்மந்தப்பட்ை சில சைங்குககள கமற்வகாண்டுள்ளனர்.
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வாத்ஸாயனரின் காமசூத்ரா ஆண் வபண் கலவியின் வவவ்கவறு முகறககள
நுட்பங்ககள இன்பங்ககள விளக்கமாய்ச் சித்தரிக்கிரது. இது இந்தியாவிலிருந்து
புத்த மத கல்வவட்டுகளின் வழியாக சீ னாவுக்குச் வசன்றது. சீ னாவிலும் இகத
ஒட்டி கலவி வதாைர்பான நூல்கள் இயற்றப்பட்ைன. வதாைர்ந்து ரதிரகஸ்யா,
பஞ்சசஹ்யா, ரதிமஞ்சரி, அணுகருங்கா, வகாக்ககாகம், காமசாஸ்திரா என பல
காமம் மற்றும் கலவி வதாைர்பான நூல்கள் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ைன.
கஜுராகஹா ககாயில்களில் கலவி நிகலகளின் சிற்பங்கள் இைம் வபற்றன.

இந்திய தாந்த்ரீக மரபில் கலவி என்பது ஒரு மனிதனின் புனிதக் கைகமயாக
வசால்லப்படுகிறது. கயானி தாந்த்ரீகம் முரட்டுத்தனமான கலவிகயப் பற்றிப்
கபசுகிறது. புத்த மத தாந்த்ரீகம் விந்து வவளிகயற்றுவகத ஒரு குற்றமாகச்
வசால்கிறது. அதாவது கலவி என்பது உன்னதமான ஞானத்கத அகைவதற்கான
மார்க்கம் மட்டுகம ஒழிகய, அற்பமான உைல் இன்பத்துக்காக அல்ல என்கிறது.
பின் இந்தியாவில் நுகழந்த இஸ்லாமிய ஆட்சியும், ப்ரிட்டிஷ் ஆட்சியும் நம்
நாட்டில் நிலவிய கலவி குறித்த முற்கபாக்கான பார்கவககளப் பின்னிழுத்தன.
இன்கறய கததி வகர அதன் பாதிப்கப நாம் கண்டு வருகிகறாம். தற்கபாது இந்த
நிகலகம வமல்ல மாறி வருகிறது என்றாலும் இன்னமும் கிராமங்களில், அதுவும்
படிப்பறிவில்லா மக்களிகைகய கலவி குறித்த திறந்த பார்கவ இல்கல. இந்த
உலகத்திகக காமம் உகரத்தவர்கள் இன்று கட்டுப்வபட்டிகளாய் இருக்கிகறாம்.
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பண்கைய சீ னாவில் I Ching என்ற புத்தகத்தில் இந்த உலகத்கத விளக்ககவ
கலவிகயத் தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதாவது வசார்க்கம் பூமியுைன்
கலவி வசய்வதாக அந்நூல் குறிப்பிடுகிறது. இது கபாக Zhuang Zi, Yingying Zhuan, Fu
Sheng Liu Ji , Jin Ping Mei, Hong Lou Meng எனப் பல புத்தகங்களிலும் கலவி பற்றிய
குறிப்புகள் உண்டு. Rou Bu Tuan என்ற நாவல் சிறப்பான கலவிக்கு இன்ன பிற
மிருகங்களின் உறுப்புககள மாற்றி அறுகவ வசய்வகதப் பற்றிப் கபசுகிறது.
தாகவாயிஸமும் கலவி பற்றிய விஷயங்ககள முன்கவக்கிறது. அவர்களின்
உைலுறவு வித்கதகளுக்கு மூன்று கநாக்கம்: ஆகராக்கியம், ஆயுள், ஆன்மீ கம்.
உலகின் முதல் நாவலான Genji Monogatari ஜப்பானில் எட்ைாம் நூற்றாண்டில்
எழுதப்பட்ைது. அது வகஞ்சி என்ற இளவரசனின் காம வாழ்கவ சித்தரிக்கிறது.
இகச கபால், இன்ன பிற ககலகள் கபால் கலவியும் ஒரு கலாச்சாரப்பூவமான
வாழ்க்கக முகறக்கு மிக அத்தியாவசியமானது என அந்நூல் வசால்கிறது.
வமய்ஜி மறுசீ ரகமப்புக் காலகட்ைம் வகர கலவி என்பகதத் தவறான ஒரு
விஷயமாக ஜப்பானிய கலாசாரர்த்தில் பாத்ததற்கு ஆதாரங்கள் ஏதுமில்கல.
பண்கைய கிகரக்கத்தில் வபண்கள் வாரிசுககள உருவாக்கித் தரும் கருவியாககவ
பார்க்கப்பட்ைனர். Eromenoi, Hetaeras மற்றும் அடிகமப் வபண்கள் என தம் வசாந்த
வட்டுக்குள்களகய
ீ
அவர்கள் விபச்சாரிகளுைன் கபாட்டி கபாை கவண்டி இருந்தது.
வபண்கள் ஆண்களின் குறிககளக் கண்டு வபாறாகம வகாள்வர் என நம்பினர்.
பண்கைய கராமானிய சாம்ராஜ்யத்தில் உைல் இச்கசகய அைக்கி கட்டுப்பாைாய்
இருப்பகதகய ஆண்களுக்கும் வபண்களுக்கும் ஒழுக்கம் என வகுத்திருந்தனர்.
ஆனால் பல வவளிப்பகையான கலவிக் ககலகளும் இலக்கியங்களும் கூை
உருவானது அங்கக தான். வபாம்வபய், வஹர்குகலனியம் ஆகிய இைங்களில் பல
கலவி முகறககளயும் சம்பவங்ககளயும் வசதுக்கி கவத்திருந்தார்கள். ஓவிட்
என்ற கவிஞரின் The Art of Love என்ற நூல் ஆணும் வபண்ணும் எப்படி காதல்
வகாண்டு இன்புறுவது என விளக்குகிறது. லூக்வரடியஸ், வசவனகா ஆகிகயார்
கிகரக்க மரகப ஒட்டி கலவி குறித்த விரிவான சித்தாந்தங்ககள உருவாக்கினர்.
சிகசகரா என்ற கராமானிய அறிஞர் கலவிக்கான இச்கசகய குடியரசுக்கான விகத
என்றார். அதாவது கலவி ஆகசகய திருமணம் வசய்யத் தூண்டும், குடும்பத்கத
உருவாக்கும், சமூகக் கட்ைகமப்கபப் பலப்படுத்தும், குடியரசுக்கு அடித்தளமாகும்.
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ஃப்வரஞ்ச் பாலிகனஷியா தீவுகளில் கலவி விஷயத்தில் வபாதுவாய் கமற்கத்திய
கலாசாரத்தில் தவறாகப் பார்க்கப்பட்ை பல விஷயங்கள் இயல்பாகப் புழங்கின.
உதாரணமாய் தாய் தந்கதயுைன் ஒகர அகறயில் இருக்க கநர்ந்த குழந்கதகள்
அவர்களின் கலவிகயக் கண்ணுற்றன. அப்படிப் பார்த்த சிறுவர்ககள பாலியல்
தூண்டுதல்களுக்குப் பயன்படுத்தினார்கள். வயது வந்தவுைன் நிஜக் கலவிக்கும்.
அந்தத் தீவு பற்றி சார்லஸ் பியரி மற்றும் எட்டினி மர்ச்சண்ட் என்ற மாலுமிகள்
எழுதிய நூல் ஒன்றில் 8 வயதுச் சிறுமி தகாத கலவி நைவடிக்கககளில் அதுவும்
வபாது இைத்தில் தயக்கமின்றி ஈடுபட்டிருந்தகதக் கண்ைதாகக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
ஆதம் கஜாஹன் என்பவர் தன் நூலில் ஒரு தந்கத தன் 10 வயது மககள பல
கப்பல் மாலுமிகளுைன் கலவி வசய்ய கவத்தகதக் கண்ைகதக் குறிப்பிடுகிறார்.
யூத மதம் திருமண பந்ததுக்குள் நைக்கும் கலவிகய மட்டும் பாவமில்கல என
சலுகக வழங்கியது. ஆனால் விந்து உள்ளிட்ை காமக் கழிவுகள் உைலுக்கு
வவளிகய சிந்துவகத அபச்சாரமாகக் கருதி சுத்தப்படுத்துவகத வலியுறுத்தியது.
பண்கைய கிறிஸ்துவம் கலவிகய பிள்களப்கபறுக்கான வழிமுகற என்பதாக
மட்டுகம பார்த்தது. வபண் மாதவிலக்காக இருக்கும் கபாது அவளுைன் கலவி
வசய்தல் கூைாது என்கிறது. கபபிளின் பகழய ஏற்பாட்டில் கலவியராகமத்தில்
18ம் அதிகாரத்தில் 19ம் வசனத்தில் “ஸ்திரீயானவள் சூதகத்தால் விலக்கத்தில்
இருக்ககயில், அவகள நிர்வாணமாக்க அவகளாகை கசராகத.” என வருகிறது.
புனித அகஸ்டின் ஆதாம் தகைவசய்யப்பட்ை கனிகய உண்ணும் முன் கலவி
என்பதில் காமம் கலந்திருக்கவில்கல, அது இனப்வபருக்கத்துக்கான வழியாக
மட்டுகம இருந்தது என்கிறார். பிற்காலக் கிறிஸ்துவமும் இந்தக் கருத்கத
வழிவமாழிகிறது. உைலுறவில் காமம் கலந்திருப்பகதப் பாவச்வசயல் என்கிறது.
இது பிற்பாடு திருமணத்துக்கு வவளிகய வகாள்ளும் காமத்கத மட்டும் பாவம்
என்பதாய் மாறியது. கிறிஸ்துவம் திருமணம் என்பதற்கான கநாக்கம் என மூன்று
விஷயங்ககள வகரயறுக்கிறது. பரஸ்பர ஊக்கம், ஆதரவு, சந்கதாஷம், குழந்கத
வபறுதல், கவறு ஆளுைன் தவறான உறவு எனும் பாவத்கதத் தடுத்தல் என்கிறது.
இஸ்லாமும் திருமணத்துக்கு வவளிகய கலவிகய பாவம் என வகரயறுக்கிறது.
புனித குர்ஆன் இகத ஸினா என்று அகழக்கிறது. இதற்கு தண்ைகனயும் உண்டு.
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மத்திய காலத்தில் சர்ச்கள் குறிப்பிட்ை நிகலகளில் மட்டுகம கலவி வசய்யலாம்
என்றன. ஆல்பர்ைஸ் கமக்னஸ் ஐந்து நிகலககள ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ைகவ என
வரிகசப்படுத்துகிறார். 1. ஆண் கமகல, வபண் கீ கழ 2. பக்கவாட்டில் படுத்தல் 3.
நின்று வகாள்தல் 4. அமர்ந்து வசய்தல் 5. பின்புறத்திலிருந்து வசய்தல். மற்ற
நிகலகளில் உறவு வகாள்வது பாவம். ஆனால் உைல் பருமன் கபான்ற பிரச்சகன
வகாண்ைவர்களுக்கு வசதியான பிற கலவி நிகலகளும் அனுமதிக்கப்பட்ைன.

இகத காலகட்ைத்தில் காமத்கத ஒட்டிய சில ஃகபஷன் சமாச்சாரங்கள் உயர்குடி
ஆண்கள் மத்தியில் பரவலாய்க் காணப்பட்ைன. காட்பீஸ் என்பது பஞ்சு அல்லது
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மரத்தூளால் நிரப்பட்ை ஒரு வபாருள். அகதப் கபண்ட்டில் ஆண் குறிக்கருகக
வபாருத்திக் வகாள்வர். அது உறுப்கபப் வபரிதாக்கிக் காட்டும். இது ஆண்கமயின்
அகையாளமாகக் கருதப்பட்ைது. அகத கபால் வபௌகலன் என்ற கூரான முகன
வகாண்ை நீளமான ஷூக்ககளயும் அணிந்தனர். அதுவும் குறியின் நீளத்கதயும்
வரியத்கதயும்
ீ
குறித்தது. இங்கிலாந்து அரசர் எட்ைாம் வஹன்றியின் ஓவியம்
ஒன்றில் அவர் இது இரண்கையுகம அணிந்துள்ளார். வழக்கம் கபால் அக்கால
சர்ச்கள் இது கபான்ற ஃகபஷன் விஷயங்ககளயும் பாவம் என்கற வசால்லின.

1800களில் வதாழிற்புரட்சி ஐகராப்பாவில் நைந்த கபாது கவகலயிைங்களில்
ஆண்களும் வபண்களும் வநருங்கிப் பழக கநர்ந்தது. இந்தக் காலத்தில் தான்
திருமணத்திற்கு வவளிகய உறவுகள் வபருகின. இது கலவிகய அதிகரித்தது. இந்த
விஷயத்தில் சுதந்திரமயமாக்கல் நுகழந்ததால் முதல் கலவிப் புரட்சி எனலாம்.
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ச்சீய்…

இதன் வதாைர்ச்சியாக 19ம் நூற்றாண்டில் வபண்கள் பிற ஆைவருைன் கலக்காமல்
கற்புைனிருக்க கவப்பதற்காக இரும்பால் ஆன வபல்ட்ககள இடுப்பில் கபண்டீஸ்
கபால் அணிவித்தனர். இந்தக் கருவிகய கற்பு வபல்ட்கள் என அகழத்தனர்.
1960களிலும் 1970களிலும் கலவியில் இரண்ைாவதாய் ஒரு புரட்சி ஏற்பட்ைது.
நவனக்
ீ
கருத்தகை மாத்திகரகளும், பாதுகாப்பான கருக்ககலப்பு முகறகளும்
புழக்கத்துக்கு வந்த காலகட்ைம் அது. இரண்டு விஷயங்களும் சட்ைப்பூர்வமாக பல
நாடுகளில் அங்கீ கரிக்கப்பட்ைன. அதனால் ஆண்களும் வபண்களும் கர்ப்பமுறுதல்
குறித்த கவகல இன்றி சுதந்திரமாக கலவியில் ஈடுபைத் வதாைங்கினார்கள்.
மகைான்னா 1992ல் Sex என்ற காஃபி கைபிள் புத்தகத்கத வவளியிட்ைார். கலவி
பல்கவறு புககப்பைங்களும் வகாண்ை ஆல்பம் அது பலத்த சர்ச்கசக்குள்ளானது.
இன்று உலகம் முழுக்க காமமும் கலவியும் சந்கதப்வபாருள் ஆகி விட்ைது.
உலகமயமாக்கலின் முக்கிய விகளவுகளில் ஒன்று இது. நாம் விரும்பா
விட்ைாலும் அது நம்கம கநரடியாககவா மகறமுகமாககவா வந்தகையும்.
கலவி என்பது மனித இனத்தின் கபரின்பம். அகத திருமணம் எனும் பந்தத்துக்குள்
விதவிதமாய் அனுபவித்துக் வகாள்வகத ஒழுக்கமானது. பாதுகாப்பானதும் கூை.
*
Stats சவதா
ீ


56 % கபர் வசக்ஸ் வாழ்க்கக திருப்திகரமாக இல்கல என்கின்றனர்.



5ல் 3 கபர் கலவிகய கமம்படுத்த இகணய உதவிகய நாடுகின்றனர்.



62% இந்தியர்கள் தம் கன்னித்தன்கமகய காதலரிைம் இழந்துள்ளனர்.



26% இந்தியர்கள் வசக்ஸ் ஒகர மாதிரியாக கபார் அடிக்கிறது என்கிறனர்.



64% வபண்ககள சமீ பத்திய கலவியில் உச்சம் கண்ைதாகச் வசால்கின்றனர்.

***
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சி.சரவணகார்த்திககயன்
அடுத்த 22 அத்தியாயங்கள் வகாண்ை
வவட்கம் விட்டுப் கபசலாம்
நூகல ஆன்கலனில் வாங்க: flipkart.com
வவளியீடு: சிக்ஸ்த் வசன்ஸ் | விகல: ரூ.145 | பக்கம்: 192 | வசல்கபசி: 72000 50073
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Free Tamil Ebooks - எங்களளைப் பற்ற
மின்புத்தகங்களளைப் படிக்க உதவும் கருவிகள:
மின்புத்தகங்களளைப் படிப்பதற்ககன்றறே ளகயிறலேறயே ளவைத்துக் கககொளளைக்கூடியே பலே
கருவிகள தற்றபகொது சந்ளதயில் வைந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets
றபகொன்றேளவை இவைற்றல் கபரும்பங்கு வைகிக்கின்றேன. இத்தளகயே கருவிகளின் மதிப்பு
தற்றபகொது 4000 முதல் 6000 ரூபகொய் வைளரை குளறேந்துளளைன. எனறவை
கபரும்பகொன்ளமயேகொன மக்கள தற்றபகொது இதளன வைகொங்கி வைருகின்றேனர.

ஆங்கிலேத்திலுளளை மின்புத்தகங்கள:
ஆங்கிலேத்தில் லேட்சக்கணக்ககொன மின்புத்தகங்கள தற்றபகொது கிளடக்கப் கபறுகின்றேன.
அளவை PDF, EPUB, MOBI, AZW3. றபகொன்றே வைடிவைங்களில் இருப்பதகொல், அவைற்ளறே
றமற்கூறயே கருவிகளளைக் கககொண்டு நகொம் படித்துவிடலேகொம்.

தமிழிலுளளை மின்புத்தகங்கள:
தமிழில் சமீபத்தியே புத்தகங்ககளைல்லேகொம் நமக்கு மின்புத்தகங்களைகொக
கிளடக்கப்கபறுவைதில்ளலே. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்களளை
கவைளியிடுவைதற்ககொன ஒர உன்னத றசளவையில் ஈடுபட்டுளளைது. இந்தக் குழு இதுவைளரை
வைழங்கியுளளை தமிழ் மின்புத்தகங்கள அளனத்தும் PublicDomain-ல் உளளைன. ஆனகொல்
இளவை மிகவும் பளழயே புத்தகங்கள.
சமீபத்தியே புத்தகங்கள ஏதும் இங்கு கிளடக்கப்கபறுவைதில்ளலே.
எனறவை ஒரு தமிழ் வைகொசகர றமற்கூறயே “மின்புத்தகங்களளைப் படிக்க உதவும்
கருவிகளளை” வைகொங்கும்றபகொது, அவைரைகொல் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்ளதயும் இலேவைசமகொகப்
கபறே முடியேகொது.

சமீபத்தியே புத்தகங்களளை தமிழில் கபறுவைது எப்படி?
சமீபககொலேமகொக பல்றவைறு எழுத்தகொளைரகளும், பதிவைரகளும், சமீபத்தியே நிகழ்வுகளளைப்
பற்றயே விவைரைங்களளைத் தமிழில் எழுதத் கதகொடங்கியுளளைனர. அளவை இலேக்கியேம்,
விளளையேகொட்டு, கலேகொச்சகொரைம், உணவு, சினிமகொ, அரைசியேல், புளகப்படக்களலே, வைணிகம்
மற்றும் தகவைல் கதகொழில்நுட்பம் றபகொன்றே பல்றவைறு தளலேப்புகளின் கீழ் அளமகின்றேன.

நகொம் அவைற்ளறேகயேல்லேகொம் ஒன்றேகொகச் றசரத்து தமிழ் மின்புத்தகங்களளை உருவைகொக்க
உளறளைகொம்.
அவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள Creative Commons எனும் உரிமத்தின்
கீழ் கவைளியிடப்படும். இவ்வைகொறு கவைளியிடுவைதன் மூலேம் அந்தப் புத்தகத்ளத எழுதியே
மூலே ஆசிரியேருக்ககொன உரிளமகள சட்டரீதியேகொகப் பகொதுககொக்கப்படுகின்றேன. அறத
றநரைத்தில் அந்த மின்புத்தகங்களளை யேகொர றவைண்டுமகொனகொலும், யேகொருக்கு
றவைண்டுமகொனகொலும், இலேவைசமகொக வைழங்கலேகொம்.
எனறவை தமிழ் படிக்கும் வைகொசகரகள ஆயிரைக்கணக்கில் சமீபத்தியே தமிழ்
மின்புத்தகங்களளை இலேவைசமகொகறவை கபற்றுக் கககொளளை முடியும்.

தமிழிலிருக்கும் எந்த வைளலேப்பதிவிலிருந்து றவைண்டுமகொனகொலும் பதிவுகளளை
எடுக்கலேகொமகொ?
கூடகொது.
ஒவ்கவைகொரு வைளலேப்பதிவும் அதற்ககன்றறே ஒருசிலே அனுமதிகளளைப் கபற்றருக்கும். ஒரு
வைளலேப்பதிவின் ஆசிரியேர அவைரைது பதிப்புகளளை “யேகொர றவைண்டுமகொனகொலும்
பயேன்படுத்தலேகொம்” என்று குறப்பிட்டிருந்தகொல் மட்டுறம அதளன நகொம் பயேன்படுத்த
முடியும்.
அதகொவைது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ் வைரும் பதிப்புகளளை மட்டுறம
நகொம் பயேன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லேகொமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும்
பதிப்புகளளை நம்மகொல் பயேன்படுத்த முடியேகொது.
றவைண்டுமகொனகொல் “All Rights Reserved” என்று விளைங்கும் வைளலேப்பதிவுகளளைக்
கககொண்டிருக்கும் ஆசிரியேருக்கு அவைரைது பதிப்புகளளை “Creative Commons” உரிமத்தின்
கீழ் கவைளியிடக்றககொரி நகொம் நமது றவைண்டுறககொளளைத் கதரிவிக்கலேகொம். றமலும் அவைரைது
பளடப்புகள அளனத்தும் அவைருளடயே கபயேரின் கீறழ தகொன் கவைளியிடப்படும் எனும்
உறுதிளயேயும் நகொம் அளிக்க றவைண்டும்.
கபகொதுவைகொக புதுப்புது பதிவுகளளை உருவைகொக்குறவைகொருக்கு அவைரகளைது பதிவுகள நிளறேயே
வைகொசகரகளளைச் கசன்றேளடயே றவைண்டும் என்றே எண்ணம் இருக்கும். நகொம் அவைரகளைது
பளடப்புகளளை எடுத்து இலேவைச மின்புத்தகங்களைகொக வைழங்குவைதற்கு நமக்கு
அவைரகள அனுமதியேளித்தகொல், உண்ளமயேகொகறவை அவைரகளைது பளடப்புகள
கபரும்பகொன்ளமயேகொன மக்களளைச் கசன்றேளடயும். வைகொசகரகளுக்கும் நிளறேயே புத்தகங்கள
படிப்பதற்குக் கிளடக்கும்
வைகொசகரகள ஆசிரியேரகளின் வைளலேப்பதிவு முகவைரிகளில் கூட அவைரகளுளடயே

பளடப்புகளளை றதடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலேகொம். ஆனகொல் நகொங்கள வைகொசகரகளின்
சிரைமத்ளதக் குளறேக்கும் வைண்ணம் ஆசிரியேரகளின் சிதறயே வைளலேப்பதிவுகளளை ஒன்றேகொக
இளணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களைகொக உருவைகொக்கும் றவைளலேளயேச் கசய்கிறறேகொம்.
றமலும் அவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட புத்தகங்களளை “மின்புத்தகங்களளைப் படிக்க உதவும்
கருவிகள”-க்கு ஏற்றே வைண்ணம் வைடிவைளமக்கும் றவைளலேளயேயும் கசய்கிறறேகொம்.

FreeTamilEbooks. com
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PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைளலேதளைத்திலிருந்து யேகொர றவைண்டுமகொனகொலும் மின்புத்தகங்களளை இலேவைசமகொகப்
பதிவிறேக்கம்(download) கசய்து கககொளளைலேகொம்.
அவ்வைகொறு பதிவிறேக்கம்(download) கசய்யேப்பட்ட புத்தகங்களளை யேகொருக்கு
றவைண்டுமகொனகொலும் இலேவைசமகொக வைழங்கலேகொம்.

இதில் நீங்கள பங்களிக்க விரும்புகிறீரகளைகொ?
நீங்கள கசய்யேறவைண்டியேகதல்லேகொம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்
வைளலேப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகளளை
எடுத்து, அவைற்ளறே LibreOfce/MS Ofce றபகொன்றே wordprocessor-ல் றபகொட்டு ஓர
எளியே மின்புத்தகமகொக மகொற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வைளைவுதகொன்!
றமலும் சிலே பங்களிப்புகள பின்வைருமகொறு:
1. ஒருசிலே பதிவைரகள/எழுத்தகொளைரகளுக்கு அவைரகளைது பளடப்புகளளை “Creative
Commons” உரிமத்தின்கீழ் கவைளியிடக்றககொரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னகொரவைலேரகளைகொல் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின் உரிளமகளளையும்
தரைத்ளதயும் பரிறசகொதித்தல்
3. றசகொதளனகள முடிந்து அனுமதி வைழங்கப்பட்ட தரைமகொன மின்புத்தகங்களளை நமது
வைளலேதளைத்தில் பதிறவைற்றேம் கசய்தல்
விருப்பமுளளைவைரகள freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவைரிக்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலேம் பணம் சம்பகொதிப்பவைரகள யேகொர?
யேகொருமில்ளலே.
இந்த வைளலேத்தளைம் முழுக்க முழுக்க தன்னகொரவைலேரகளைகொல் கசயேல்படுகின்றே ஒரு
வைளலேத்தளைம் ஆகும். இதன் ஒறரை றநகொக்கம் என்னகவைனில் தமிழில் நிளறேயே
மின்புத்தகங்களளை உருவைகொக்குவைதும், அவைற்ளறே இலேவைசமகொக பயேனரகளுக்கு
வைழங்குவைதுறம ஆகும்.
றமலும் இவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள, ebook reader ஏற்றுக்கககொளளும்
வைடிவைளமப்பில் அளமயும்.

இத்திட்டத்தகொல் பதிப்புகளளை எழுதிக்கககொடுக்கும் ஆசிரியேர/பதிவைருக்கு என்ன
லேகொபம்?
ஆசிரியேர/பதிவைரகள இத்திட்டத்தின் மூலேம் எந்தவிதமகொன கதகொளகயும்
கபறேப்றபகொவைதில்ளலே. ஏகனனில், அவைரகள புதிதகொக இதற்ககன்று எந்தஒரு பதிளவையும்
எழுதித்தரைப்றபகொவைதில்ளலே.
ஏற்கனறவை அவைரகள எழுதி கவைளியிட்டிருக்கும் பதிவுகளளை எடுத்துத்தகொன் நகொம்
மின்புத்தகமகொக கவைளியிடப்றபகொகிறறேகொம்.
அதகொவைது அவைரைவைரகளின் வைளலேதளைத்தில் இந்தப் பதிவுகள அளனத்தும்
இலேவைசமகொகறவை கிளடக்கப்கபற்றேகொலும், அவைற்ளறேகயேல்லேகொம் ஒன்றேகொகத் கதகொகுத்து
ebook reader றபகொன்றே கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் மகொற்றத் தரும் றவைளலேளயே
இந்தத் திட்டம் கசய்கிறேது.
தற்றபகொது மக்கள கபரியே அளைவில் tablets மற்றும் ebook readers றபகொன்றே கருவிகளளை
நகொடிச் கசல்வைதகொல் அவைரகளளை கநருங்குவைதற்கு இது ஒரு நல்லே வைகொய்ப்பகொக அளமயும்.

நகல் எடுப்பளத அனுமதிக்கும் வைளலேதளைங்கள ஏறதனும் தமிழில் உளளைதகொ?
உளளைது.
பின்வைரும் தமிழில் உளளை வைளலேதளைங்கள நகல் எடுப்பதிளன அனுமதிக்கின்றேன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ்வைகொறு ஒர எழுத்தகொளைரிடம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் அவைரைது
பளடப்புகளளை கவைளியிடுமகொறு கூறுவைது?
இதற்கு பின்வைருமகொறு ஒரு மின்னஞ்சளலே அனுப்ப றவைண்டும்.
<துவைக்கம்>
உங்களைது வைளலேத்தளைம் அருளம [வைளலேதளைத்தின் கபயேர].
தற்றபகொது படிப்பதற்கு உபறயேகொகப்படும் கருவிகளைகொக Mobiles மற்றும் பல்றவைறு
ளகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்ளக அதிகரித்து வைந்துளளைது.
இந்நிளலேயில் நகொங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வைளலேதளைத்தில்,
பல்றவைறு தமிழ் மின்புத்தகங்களளை கவைவ்றவைறு துளறேகளின் கீழ் றசகரிப்பதற்ககொன ஒரு
புதியே திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளறளைகொம்.
இங்கு றசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள பல்றவைறு கணிணிக் கருவிகளைகொன
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
றபகொன்றேவைற்றல் படிக்கும் வைண்ணம் அளமயும். அதகொவைது இத்தளகயே கருவிகள
support கசய்யும் odt, pdf, ebub, azw றபகொன்றே வைடிவைளமப்பில் புத்தகங்கள அளமயும்.
இதற்ககொக நகொங்கள உங்களைது வைளலேதளைத்திலிருந்து பதிவுகளளை
கபறே விரும்புகிறறேகொம். இதன் மூலேம் உங்களைது பதிவுகள
உலேகளைவில் இருக்கும் வைகொசகரகளின் கருவிகளளை றநரைடியேகொகச் கசன்றேளடயும்.
எனறவை உங்களைது வைளலேதளைத்திலிருந்து பதிவுகளளை பிரைதிகயேடுப்பதற்கும் அவைற்ளறே
மின்புத்தகங்களைகொக மகொற்றுவைதற்கும் உங்களைது அனுமதிளயே றவைண்டுகிறறேகொம்.
இவ்வைகொறு உருவைகொக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பகொக ஆசிரியேரைகொக உங்களின்
கபயேரும் மற்றும் உங்களைது வைளலேதளை முகவைரியும் இடம்கபறும். றமலும் இளவை
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தகொன் கவைளியிடப்படும் எனும்
உறுதிளயேயும் அளிக்கிறறேகொம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள எங்களளை பின்வைரும் முகவைரிகளில் கதகொடரபு கககொளளைலேகொம்.
e-mail : freetamilebooksteam@ gmail. com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற.
</முடிவு>

றமற்கூறயேவைகொறு ஒரு மின்னஞ்சளலே உங்களுக்குத் கதரிந்த அளனத்து
எழுத்தகொளைரகளுக்கும் அனுப்பி அவைரகளிடமிருந்து அனுமதிளயேப் கபறுங்கள.
முடிந்தகொல் அவைரகளளையும் “Creative Commons License”-ஐ அவைரகளுளடயே
வைளலேதளைத்தில் பயேன்படுத்தச் கசகொல்லுங்கள.
களடசியேகொக அவைரகள உங்களுக்கு அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சளலேfreetamilebooksteam@ gmail. com எனும் முகவைரிக்கு அனுப்பி
ளவையுங்கள.

ஓர எழுத்தகொளைர உங்களைது உங்களைது றவைண்டுறககொளளை மறுக்கும் பட்சத்தில் என்ன
கசய்வைது?
அவைரகளளையும் அவைரகளைது பளடப்புகளளையும் அப்படிறயே விட்டுவிட றவைண்டும்.
ஒருசிலேருக்கு அவைரகளுளடயே கசகொந்த முயேற்சியில் மின்புத்தகம் தயேகொரிக்கும்
எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகறவை அவைரகளளை நகொம் மீண்டும் மீண்டும் கதகொந்தரைவு
கசய்யேக் கூடகொது.
அவைரகளளை அப்படிறயே விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தகொளைரகளளை றநகொக்கி நமது
முயேற்சிளயேத் கதகொடரை றவைண்டும்.

மின்புத்தகங்கள எவ்வைகொறு அளமயே றவைண்டும்?
ஒவ்கவைகொருவைரைது வைளலேத்தளைத்திலும் குளறேந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள
ககொணப்படும். அளவை வைளகப்படுத்தப்பட்றடகொ அல்லேது வைளகப்படுத்தப் படகொமறலேகொ
இருக்கும்.
நகொம் அவைற்ளறேகயேல்லேகொம் ஒன்றேகொகத் திரைட்டி ஒரு கபகொதுவைகொன தளலேப்பின்கீழ்
வைளகப்படுத்தி மின்புத்தகங்களைகொகத் தயேகொரிக்கலேகொம். அவ்வைகொறு வைளகப்படுத்தப்படும்
மின்புத்தகங்களளை பகுதி-I பகுதி-II என்றும் கூட தனித்தனிறயே பிரித்துக் கககொடுக்கலேகொம்.

தவிரக்க றவைண்டியேளவைகள யேகொளவை?
இனம், பகொலியேல் மற்றும் வைன்முளறே றபகொன்றேவைற்ளறேத் தூண்டும் வைளகயேகொன பதிவுகள
தவிரக்கப்பட றவைண்டும்.

எங்களளைத் கதகொடரபு கககொளவைது எப்படி?
நீங்கள பின்வைரும் முகவைரிகளில் எங்களளைத் கதகொடரபு கககொளளைலேகொம்.

• email : freetamilebooksteam@ gmail. com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளளைவைரகள யேகொர?
• Shrinivasan tshrinivasan@ gmail. com
• Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
• Arun arun@fsftn.org
•

இரைவி

Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

உங்கள பளடப்புகளளை கவைளியிடலேகொறம

உங்கள பளடப்புகளளை மின்னூலேகொக கவைளியிடலேகொம்.
1. எங்கள திட்டம் பற்ற – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில் ககொகணகொளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பளடப்புகளளை யேகொவைரும் பகிரும் உரிளம தரும் கிரிறயேட்டிவ் ககொமன்ஸ் உரிமம் பற்ற http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள விருப்பகொன கிரிறயேட்டிவ் ககொமன்ஸ் உரிமத்ளத இங்றக றதரந்கதடுக்கலேகொம்.
http://creativecommons.org/choose/
3.
றமற்கண்டவைற்ளறே பகொரத்த / படித்த பின், உங்கள பளடப்புகளளை மின்னூலேகொக மகொற்றே
பின்வைரும் தகவைல்களளை எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
நூலின் கபயேர
நூல் அறமுக உளரை
நூல் ஆசிரியேர அறமுக உளரை
உங்கள விருப்பகொன கிரிறயேட்டிவ் ககொமன்ஸ் உரிமம்
நூல் – text / html / LibreOfce odt/ MS ofce doc வைடிவைங்களில். அல்லேது
வைளலேப்பதிவு / இளணயே தளைங்களில் உளளை கட்டுளரைகளில் கதகொடுப்புகள (url)
இவைற்ளறே freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
விளரைவில் மின்னூல் உருவைகொக்கி கவைளியிடுறவைகொம்.

——————————————————————————————————–
நீங்களும் மின்னூல் உருவைகொக்கிட உதவைலேகொம்.
மின்னூல் எப்படி உருவைகொக்குகிறறேகொம்? தமிழில் ககொகணகொளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உளரை வைடிவைம் ஆங்கிலேத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங்கள மின்னஞ்சல் குழுவில் இளணந்து உதவைலேகொம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்ற !

