
சாதாரண மனிதரகளின் மனசாட்சி
‘ஓ!’ பக்கங்களுககு ஆனந்த வி்கடன் வாச்கர்களிடம் கிடடத்து 

வரும் ஆ்தரவு எனககுப் பபரும் மகிழ்ச்சிடைத் ்தருகிறது. ஆனால் 
ஆச்சரிைமா்க இல்டலை.

ஏபனன்றால் இப்படிப்படட ஒரு பகுதிக்கான த்தடவ எப்தபாதும் 
இருநதுப்காணதட்தான் இருககிறது. அந்தத் த்தடவ பூரத்தி பசயைப்படும் 
தபாது வாச்கர்கள் ஆ்தரடவக ்காடடுவது இைல்பானது்தான்.

‘ஓ!’ பக்கங்களின் பவற்றியின் ஆ்தாரம், சா்தாரண மனி்தர்களின் 
மனசாடசிைா்க அது பசைல்பட முைற்சிப்பத்தைாகும். அன்றாடம் 
்தங்கள் குடும்பத்துககுள்ளும், பவளி உலை்கத்திலும் நடககும் சின்ன 
விஷைங்கள் மு்தல் பபரிை விவ்காரங்கள் வடர ஒவபவான்டறப் பற்றியும் 
ஒரு ்கருத்து எல்லைாருககும் இருககிறது. அந்தக ்கருத்து்தான் திரணடு 
்கலைாசாரமா்கவும், அரசிைலைா்கவும் சமூ்கத்தில் பிரதிபலிககிறது.

சமூ்கத்தின் அரசிைலிலும் ்கலைாசாரத்திலும் நம் ்கருத்து எந்த 
அளவு ்கலைநதிருககிறது என்றும், எந்த அளவு சரிைானது என்றும் 
ப்தரிநதுப்காள்ளும் ஆவல் நம் எல்லைாருககும் இருககிறது. அத்த 
சமைம் நம் ்கருத்ட்த ஏற்்கனதவ சமூ்கத்தில் இருககும் ்கலைாசாரமும் 
அரசிைலும் பாதித்துகப்காணதட இருககின்றன என்பட்தயும் நாம் 
உணரதவணடும்.

சுருக்கமா்கச் பசான்னால் ஒவபவாரு ்தனி நபரும் சமூ்கத்ட்த 
பாதிககிறார. ஒவபவாரு ்தனி நபடரயும் சமூ்கம் பாதிககிறது. இந்த 
உறவு ஆதராககிைமான்தா்க இருககும்தபாது்தான் ்தனி நபரும் 
மகிழ்ச்சிைா்க இருப்பார. சமூ்கமும் நலைமா்க இருககும். அப்படி இருக்க 
விடாமல் ்தடுககும் சகதி்கள் அரசிைலிலும் ்கலைாசாரத்திலும் எப்தபாதும் 
இருநதுப்காணதட இருககின்றன. அட்த அடடைாளம் ்காடடுவதும், 
ஒவபவாரு விஷைத்ட்தப் பற்றியும் முழுடமைான பாரடவயிலிருநது்தான் 
நாம் ்கருத்துககு வரதவணடும் என்று சுடடிக ்காடடிகப்காணதட 
இருப்பதும், நம் ்கருத்துக்கடளக ்காலை மாற்றத்துகத்கற்ப நாதம 
சுைவிமரசனமும் மறுபரிசீலைடனயும் பசயைத் தூணடுவதும்்தான் ஒரு 
விமரச்கனான என் தவடலை.

முன்னுரை
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இட்தச் பசயை நமது பத்திரிட்க்களில், மீடிைாவில் பபாதுவா்கக 
்கணிசமான இடம் இருப்பதில்டலை. கிடடககும் இடத்தில் எல்லைாம் 
இட்தச் பசயது வருவட்த என் ப்தாழில் ்தரமமா்க நான் ்கருதுகிதறன்.

அரசிைல், ்கலைாசாரம் பற்றிை என் விமரசனக ்கருத்துக்கடள 
்கடந்த முப்ப்தாணடு்களில் பவவதவறு பத்திரிட்க்களில் நான் 
பவளிப்படுத்தி வநதிருககிதறன் என்றாலும், ‘ஓ!’ பக்கங்கள் வாச்கர்கடள 
பசன்றடடந்தட்தப் தபாலை இது வடர தவறு எதுவும் பசன்றடடைவில்டலை. 
இ்தற்குக ்காரணம் ஆனந்த வி்கடன்்தான். ்தமிழ்நாடடின் மூடலை 
முடுககு்கள் மடடுமல்லை, உலை்கத்தின் பலை பா்கங்களிலும் இருககும் 
்தமிழ் வாச்கர்களிடமும் என் ்கருத்துக்கடள பசன்று தசரப்பித்திருககிறது 
வி்கடன்.

இந்த நல்வாயப்புககு முழு ்காரணமானவர்கள் மூவர. என் 
்கருத்துக்களால் ்கலைவரமடடந்த ஒரு சிலை அரசிைல் பிரமு்கர்களும் 
்கலைாசாரக ்காவலைர்களும் ்தங்கள் ப்தற்றத்ட்த பவளிப்படுத்திைதபாதும், 
அவற்றால் சலைனமடடைாமல் ஜனநாை்கத்தின் பன்மு்கத் ்தன்டமயில் 
்தனககுள்ள உறுதியுடன் எனககுத் ப்தாடரநது வி்கடனில் இடம் 
அளித்துவரும் நிரவா்க இைககுநர பா.சீனிவாசன், ்கருத்துக்கள் 
சரச்டசககுரிைனவா்க இருந்தாலும் பவளிப்படுத்தும் முடற பபாது 
நா்கரீ்கத்துககு உடபடடிருககிற்தா என்பட்த மடடுதம ்கவனிககும் 
ஆசிரிைர அதசா்கன், பபாழுதுதபாககு அம்சங்களில் மடடுமன்றி சமூ்க 
விமரசனப் பணிடை எப்படிச் பசயகிறது என்பதில்்தான் இ்தழிைலின் 
மரிைாட்ததை அடஙகியிருககிறது என்று ஆழமான நம்பிகட்க 
டவத்திருககும் நிரவா்க ஆசிரிைர இரா.்கணணன் ஆகிை அந்த 
மூவருககும் என் நன்றி என்றும் உரிைது.

ப்தாடலைதபசி, ்கடி்தங்கள் வாயிலைா்க என்னுடன் ‘ஓ!’ பக்கங்கடளத் 
ப்தாடரநது விவாதிககும், எனககு மு்கம் ப்தரிைா்த வாச்கர்களுககும், 
ப்தருவிலும் டீக்கடட்களிலும் ஓடடல்்களிலும் என்டனப் பாரத்்த 
உடன் உரிடமயுடன் நிறுத்தி அந்த வாரக ்கடடுடரடை அலைசும் 
வாச்கர்களுககும் நன்றி. உங்கள் அக்கடற்தான் என்டனத் ப்தாடரநது 
இைங்கடவககிறது.
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