
நானும் நீங்களும் ‘ஓ’ பக்கங்களும்

அக்டாபர் 2005ல் நான் ‘ஓ’ பக்கங்களை ஆனந்தவி்கடன் இ்தழில் 
எழு்தத் த்தாடஙகிய்பாது, ஏன் இ்தற்கு ’ஓ’ பக்கங்கள் என்று தபயரிட்டன் 
என்பள்தத் த்தரிவித்திருந்்தன். 

‘்தமிழில் இருககும் ஒற்ளறை எழுத்துச் த�ாற்்களில் என்ளன நீணட 
நாட்கைா்க வசீ்கரிககும் த�ால் ‘ஓ’!

மற்றை ஒற்ளறை எழுத்துச் த�ாற்்கைான ஆ.ஈ.ஊ.ஏ.ஐ. எல்்ாம் குளறைவான 
அர்த்்தமும், த்தானியும் உளடயளவ. ‘ஓ’ ஒன்று்தான் இடத்துககு ஏற்ப 
ப் மாறுபடட த்தானி்களில் பயன்படுத்்தக கூடியது. எழுத்்தாைர்்களில் 
தெய்காந்தன் ஒருவர்்தான் ‘ஓ’ளவ இபபடி தவவ்வறு த்தானி்களில் 
ள்கயாணடிருககிறைார். (‘ஓ’, ்்காகி்ா என்ன த�ய்துவிடடாள்?’) 

நம்முளடய வீடடுககுள்ளும், தவளியிலும், ‘ஓ’ விஷயங்கள் நிளறைய்வ 
இருககின்றைன. (்கவனியுங்கள். ‘ஓ’ ்பாடுவ்தற்்கான விஷயங்கள் என்று 
த�ால்்வில்ள். அபபடிச் த�ான்னால் அர்த்்த்ம மாறிவிடும். அது்தான் 
‘ஓ’வின் சிறைபபு. அத்துடன் ்�ருகிறை த�ால்லுக்்கற்ப பரிமாணம் மாறும். 
பஜ்ஜி மாவில் உருளைககிழங்்கா, தவங்காய்மா ் �ர்ந்தால் பஜ்ஜியின் 
்தன்ளம மாறுகிறை மாதிரி) 

இந்தப பக்கங்களில் உங்களுடன் பகிர்நது த்காள்ைப ்பாகும் 
விஷயங்கள் ஒவதவான்றுககும் ‘ஓ’ளவ எந்த த்தானியில் பயன்படுத்்த 
்வணடும் என்பள்த நீங்க்ை தீர்மானித்துக த்காள்ை்ாம். 

அடுத்்த இரு வருடங்களில் ‘ஓ’ பக்கங்களுககு கிளடத்்த வா�்கர் ஆ்தரவு 
எந்த அைவுககு இருந்தது என்றைால், ஓரிரு வாரங்கள் ‘ஓ’ பக்கங்கள் 
தவளிவரவில்ள்தயன்றைால், வா�்கர்்களின் ்கற்பளன்கள் சிறைகு விரித்துப 
பறைநது, என்ளன ப்த்்த ்காயங்களுடன் பிரும்மாணட ்கடடு்களுடன், ஏ்்தா 
ஒரு மருத்துவமளனயில் அனுமதித்து விடும் அைவுககு இருந்தன. 

இ்தற்கு ்காரணம் ்கறைாரா்க ்கருத்ள்தத் த்தரிவிபபது, ்தனிபபடட 
சுயந் ்நாக்கங்கள் ஏதும் இல்்ாமல் தபாதுந்ம் ்கருதி மடடு்ம 
்கருத்து த்தரிவிபபது மு்தலிய த�யல்்கள் ்தமிழ்கத்தில் அபூர்வமா்க 
இருககும் சூழல்்தான். ஒற்ளறைத் ்தனிக குர்ா்க ஒலிககும் ‘ஓ’ பக்கத்ள்தக 
த்காணடாடபபட ்வணடிய்தா்க ஆககுகிறைது. அ்்த தீவிரத்துடன் வள� 
பாடலுககுரிய்தா்கவும் ஆககியிருககிறைது.

முன்னுரை
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இரணடாணடு்கள் ்கழித்து அக்டாபர் 2007ல், என்னுளடய ஒரு 
்கடடுளரககு, ஒன்று ்�ரா்த பிரமு்கர்்களைதயல்்ாம் ஒன்று திரடடி, 
பல்்ாயிரக்கணக்கான ரூபாய்்கள் த�்வில் ஒரு ்கணடனக கூடடம் 
நடத்்தபபடடது. இதிலிருநது மூன்று மா்தங்கள் ்கழித்து முளறையான ்காரணம் 
எதுவும் த�ால்்பபடாமல் ‘ஓ’ பக்கங்கள் வி்கடனில் நிறுத்்தபபடடன.

அள்தயடுத்து பிபரவரி 2008 மு்தல் ‘ஓ’ பக்கங்கள் குமு்தம் இ்தழில் 
த்தாடர்நது தவளிவநதும் த்காணடிருககின்றைன. ்தமிழ்க இ்தழியல் 
வர்ாற்றி்்்ய ஓர் எழுத்்தாைர் ்தன் பத்திப பகுதிளய ஒரு பத்திரிள்கயிலிருநது 
இன்தனான்றுககு மாற்றிக த்காணடது இது்வ மு்தல் முளறையாகும். ‘ஓ’ 
பக்கங்களைப பின் த்தாடரும் நிழ்ா்க எணணற்றை வா�்கர்்கள் இருபப்்த 
த்தாடர்நது இந்தப பகுதியின் தவற்றிககுக ்காரணமாகும்.

ரயிலில், த்தருவில், சினிமா த்காடடள்கயில் என்ளனத் ்தற்த�ய்ா்கச் 
�நதிககிறை ப் வா�்கர்்கள் தபாதுவா்க என் துணிச்�ள்ப பாராடடுகிறைார்்கள். 
அவர்்களில் சி்ர் ‘எபபடி இவவைவு ள்தரியமா எழு்தறீங்க?’ என்று என் 
்கா்தரு்்க வநது ர்கசியமாய்க ்்கடகிறைார்்கள்.

நான் எப்பாதும் ்பா்த்்தான் இருககி்றைன். மனதில் படடள்த, என் 
பகுத்்தறிவு த்காணடு முடிவுககு வந்தள்தத் ்தயங்காமலும் ்கணணியமா்கவும் 
அ்்த �மயம் ்கறைாரா்கவும் த�ால்லுவது என்பது 35 வருடங்கைா்க என் 
இயல்பு. இதில் எந்த மாற்றைமும் இல்ள். மாற்றைம் என்ளனச் சுற்றி 
நி்கழ்நதிருபபது்தான்.

அரசியல் என்றைால் ் மா�மா்கத்்தான் இருககும். நாம் எள்தப பற்றியும் 
முணுமுணுபபது கூட ஆபத்்தானது என்றை மனநிள் �ா்தாரண நடுத்்தர 
வகுபபு மக்களிளட்ய ்கடந்த பத்து பதிளனநது ஆணடு்களில்்தான் மி்க 
அதி்க அைவில் தபருகியிருககிறைது. இள்த உருவாககிய முககியமான 
்காரணங்களில் ஒன்று - இங்்க ஆளுங்கடசி, எதிர்க்கடசி இரணடிற்கும் 
இளடயில் வித்யா�ங்கள் குளறைநது த்காண்ட வநதுவிடடது்தான். ஆடசியில் 
இருககும் ்பாது எல்்ாரும் ஒ்ர மாதிரி ஊழல் ்பர்வழி்கைா்கவும் 
அராெ்கவாதி்கைா்கவும் இருககிறைார்்கள். எதிர்க்கடசியில் இருககும் ் பாது 
இ்்த ஊழல், அராெ்கங்கள் பற்றி தராம்ப அ்டடிக த்காள்வதில்ள். 
ஒபபுககு எதிர்பப்தா்க பாவளன ்காடடுகிறைார்்கள்.

பத்திரிள்க்கள், குறிபபா்க பு்னாய்வு அரடளட மன்றைங்கைாகிவிடடன. 
எந்த �மூ்க, அரசியல் பிரச்சிளனளயயும் ஆழமா்க விவாதிபபது, 
அ்சுவது குளறைநதுவிடடது. பரபரபபு, கிளுகிளுபபு மடடு்ம பிர்தான 
்நாக்கங்கைாகிவிடடன. இபபடிபபடட எழுத்ள்த்ய ரசித்துப படிககும் 
பழக்கத்ள்தயும் ஆழமா்க எள்தயும் எதிர்பார்க்கா்த மனநிள்ளயயும் 
அளவ ்கணி�மான வா�்கரிளட்ய ஏற்படுத்திவிடடன.

என் ‘ஓ’ பக்கங்களைக கூட சி் வா�்கர்்கள் ளடம் பாஸ் ஆ்க்வா, 
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்காரமான ள�டடிஷ் ்பா் மடடு்மா பயன்படுத்துகிறைார்்க்ை என்றை 
்கவள்யும் அச்�மும் எனககு உணடு. ‘நல்்ா திடடியிருககீங்க’, 
‘இன்னும் திடடியிருக்க்ாம்’, ‘இந்த ்தடளவ த்காஞ�ம் டல்லு’ என்றை 
மாதிரி ்கதமணட்கள் சி்ரிடமிருநது கிளடககும் ்பாது, இவர்்களுக்கா்க 
ஏன் எழு்த ்வணடும் என்றை மன அலுபபு வருவதுணடு.

இபபடிபபடட ்ம்்ாடடமான ்கதமணட்கள் இல்்ாமல், எழு்தபபடட 
பிரச்சிளன பற்றி விவாதிககும் சி் வா�்கர்்களை �நதிககும் ்பாது, 
அலுபபு முற்றைா்க நீங்காவிடடாலும், த்தாடர்நது எழுதுவ்தற்்கான உத்்வ்கம் 
�ற்்றைனும் கிளடககிறைது.

‘என்ளன விமர்சித்்தால் நீ என் எதிரியின் ஆள்; என் எதிரியின் ்கருத்ள்த 
விமர்சித்்தால் நீ நம்ம ஆள்; எங்கள் இருவளரயும் விமர்சித்்தால், நீ இன்னும் 
ஆபத்்தானவன்; அப்பாதும் உன்ளன ஒரு �ார்பா்க சித்்தரித்து அவதூறு 
த�ய்்வாம்’’ என்பது்தான் இஙகு நீணட்கா்மா்க தபாது வாழ்கள்கயில் 
அணுகுமுளறையா்க இருநது வருகிறைது. இள்தப தபாருடபடுத்்தாமல் 
இயஙகும் மனநிள்ளய ஒருவர் அளடயாவிடடால், இயங்க்வ முடியாமல் 
்பாய்விடும்.

இதிலிருநது மீள்வ்தற்கு ஒ்ர வழி, நாம் யார் பக்கம் நிற்பது என்றை 
்்கள்விககு பதில் மக்கள் பக்கம் இருபபது்தான் ஒ்ர �ரியான நிள் 
என்றை த்தளிவுடன் த�யல்படுவது மடடும்்தான். மக்க்ை மக்கள் பக்கம் 
நிற்்கா்த அைவுககு மயக்கத்ள்த ஏற்படுத்தும் தபாதுச் சூழலில் கூட, 
எல்்ா ்தளட்களையும் ்தயக்கங்களையும் மீறி த�யல்பட எனககு 
�ாத்தியமாகியிருபபது இந்த மனநிள்யினால்்தான்.

என்னுடன் உடன்படுபவரும் முரணபடுபவரும் த்தாடர்நது ்காடடும் 
எதிர்விளன்க்ை என்ளன த�ழுளமபபடுத்துகின்றைன. எதுவும் தபாது 
விவா்தத்துககு உடபடுத்்த ்வணடும் என்றை என் உறுதியான ்கருத்ள்த 
�ாத்தியபபடுத்தி வரும் இரு �ாராருககும் என் நன்றி. 

குமு்தம் இ்தழில் தவளிவநது த்காணடிருககும் ‘ஓ’ பக்கங்களின் மு்தல் 
த்தாகுபபு இது. இ்தளன �ாத்தியபபடுத்திய குமு்தம் நிர்வா்கத்திற்கும், 
ஆசிரியர் குழு நணபர்்களுககும் என் நன்றி.

தமைனமா்க ஒரு புதிய ்தள்முளறை, நாளைய மாற்றைத்துக்கா்க 
திரடடிக த்காணடிருககும் பார்ளவ்களுக்கான ்்தடலில் ‘ஓ’ பக்கங்களும் 
ஒரு ்கருவியா்க பயன்படுவள்த அறியும் ஒவதவாரு ்தருணமும் என்ளன 
உற்�ா்கபபடுத்துகிறைது. மீணடும் நன்றி.
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