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சார்ந்த

ெநறிகள்,

அறங்கள்,

உணர் கள்

தலானவற்ைறப் பதி ெசய்

தைல ைறக

க்குப் பாிமா வ

கைலவ வங்களில்

தத் வங்கள்,

பா காப்ப , பரவலாக்குவ , அ த்த

இலக்கியம். பல

கடந் , பல பாிணாம மாற்றங்க

க்குட்பட்
ைறகளி

உ வான

கங்கள் ெபற் , பல நிைலகைளக்

ெதாடர்ந்

ப நிைலகைளக் கடந்

இலக்கியத்ைதப் பதி ெசய் ம்
மாற்றங்கள் நிகழ்ந்

பவங்கள்,

உள்ளிட்டவற்ைற இலக்காகக் ெகாண்

க்கியமான

அ . இலக்கியம் பல்ேவ

அ

வளர்ந் ெகாண்

வளர்ந் ெகாண்

க்கிற ஒன்

ப்ப

ம் பாிமாற்றம் ெசய் ம்

ேபாலேவ

ைறகளி

ம்கூட

பாடல்களாக ம்

மனித

வ கின்றன.

ஆரம்பத்தில்

வாய்ெமாழிக்

மனங்களில்

பதி ெசய்யப்பட் ம்

ெதாடங்கிய

இலக்கியமான

கைதகளாக ம்
பாிமாற்றம்

ேதால்

ெசய்யப்ப ம் நிைலைய எட் யேபா

இைசப்

ெசய்யப்பட் ம்

சு ள்களி

ம்

ஓைலச்

தன்

பயணத்ைதத்

சுவ களி

ம்

பதி

காவியங்கைள ஈன்ெற த்த . ஆனால், அப்ேபா

இலக்கியம் பண் தர்களின் ெசாத்தாகிப்ேபான . இலக்கிய உ வாக்கம், இலக்கியப்
பதி

மற் ம் பாிமாற்றம் ஆகிய பணிகைள காகிதத்தின் அறி கம் எளிைமயாக்கிய .

பண் தர்களிடம் சிைறப்பட்

ந்த இலக்கியத்ைத மீண் ம் மக்கள் ெசாத்தாய் மாற்றிய

அ . இலக்கிய உலகில் ஒ

ரட்சிைய உ வாக்கிய

பதி ெசய்தல்,

பரவலாக்கல்

ஜனநாயகப்ப த்திய
அழிவினின்

மற் ம்

அச்சு எந்திரம். இலக்கியத்ைதப்

பாிமாற்றம்

அ . அழிந் ெகாண்

ெசய்தல்

ஆகிய

பணிகைள

ந்த பல இலக்கியப் பைடப் கைள

மீட்ட ம் அ தான். இன்ைறய இைணய

கத்தில் இப்பணிகள் அ த்த

கட்டத்திற்கு நகர்ந்தி க்கின்றன. ந ன தமிழ் இலக்கியப் பைடப் கைளப் பதி ெசய்
பா காப்பதி

ம் பாிமாற்றம் ெசய்வதி

ம் இைணயத்தின் பங்களிப்

என்ெனன்ன

என்பைதச் சு க்கமாய் இக்கட் ைரயில் அலசலாம்.
தகவல் பாிமாற்றத் க்காய் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட அறிவியல் கண் பி ப்பான
இைணயமான
பயன்பாட்

பல

பாிமாணங்களில்

நிைலைய எட்

வளர்ச்சி

ெபற்

பல்ேவ

வைகயான

ள்ள . கைல-இலக்கியப் பாிமாற்றத் க்கும் வளர்ச்சிக்கும்

பயன்ப வ டன் இலக்கிய உ மாற்றத்திற்கும் கூட இைணயம் காரணமாயி க்கிற .
இைணயத்தின் தாக்கம் இலக்கியத்தி
பலவைககளில்

காணப்ப கின்றன.

இைடேயயான பிைணப் ம்
உள்ள . ஆனா

ம் இலக்கியத்தின் தாக்கம் இைணயத்தி
தமிழில்

இைணயத் க்கும்

ம்

இலக்கியத் க்கும்

ச்சும் ஆங்கிலத் டன் ஒப்பி ைகயில் குைறவாகேவ

ம் ெபா ட்ப த்தக்கூ ய அளவில் இ க்கிற . தவிர, இப்பிைணப் ம்

ச்சும் வளர்ச்சிப்பாைதயில் ெதாடர்கிற . கணினிக்குள்

டங்கிக்கிடக்கும் ஒ

பிாி

இளம் தைல ைறயின க்கு இைணயத்தால் மட் ேம இலக்கிய வாசிப் க்கு உதவ
இய

ம்.

எனேவ,

தமிழ்

இலக்கியத்

ைறயினர்

இைணயத்ைத

ெசய்யலாகா . இைணய இலக்கியத்ைத ெநறிப்ப த் வதி
ந ன தமிழ் இலக்கியப் ரவலர்க

ம் ஈடபடேவண் ய

அலட்சியம்

ம் வளர்த்ெத ப்பதி

ம்

அவசியமான .

ந ன தமிழ் இலக்கியத் தளத்தில் பின்வ ம் வைககளில் இைணயத்தின் தாக்கம்
மற் ம் பங்களிப் உள்ள

:

இலக்கியப் பைடப் கைளப் பா காத்தல்
ஓைலச் சுவ களில் பதி ெசய்யப்பட்
பல

அழிந் ள்ளன.

கண்ெட க்கப்பட்

ந்த பழந்தமிழ் இலக்கியப் பைடப் களில்
ெதாகுக்கப்பட்ட

சுவ கைளவிட

அழிந் ேபானைவ அதிகம். அ ைம ெதாியாத பலர் சுவ கைள அ ப்
பயன்ப த்தி ள்ளனர்.

பைடப்பாளிகள் மரணமைடகிறேபா

எாிப்பதற்குப்

சுவ களில் அவர்கள்

உ வாக்கி ைவத்தி ந்த இலக்கியப் பிரதிகைள ம் அவர்க

டன் ேசர்த்ேத

நடந்தி க்கிற .

பைடப் கள்

மண்ேணா

இப்ப யாக,

பழந்தமிழ்

மட்கி ம் அழிந் ள்ளன. ெதாகுக்கபபட்ட சுவ களி

ல்வ வம் ெபறாமல் உள்ளன. கைரயா
ெகாண்

க்கின்றன பல சுவ கள்.

ம பதிப்

காணாமல்

எவேர

ம்

இலக்கியப்

ைதத்த ம்
காியாகி ம்

ம் பல இன்

ம்

க்கு இைரயாக ம் சிதிலமைடந் ம் அழிந்

ல்வ வம் ெபற்ற இலக்கியப் பைடப் களி

ம்

டங்கிப்ேபா ள்ளைவ பல. அப்பைடப் கைள இன்ைறய வாசகர்

கர வி ம்பினால் அ

இப்பின்னணியில்

அபத்தமான ஆைசயாகிவி கிற .

ேயாசித் ப்

பார்த்தால்

இைணயமான

பைடப் கைளப் பா காப்பதற்கான அாிய ெபட்டகம் என்ப
பைடப் கைள இைணயத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்

இலக்கியப்

ாி ம். இலக்கியப்

அவற் க்கு அழியாவரம் அளிக்கலாம்.

இலக்கியப் பைடப் கைளப் பாிமாற்றம் ெசய்தல்
நவின தமிழ் இலக்கியப் பைடப் களில் ெப ம்பாலானைவ தமிழகத்தில் அச்சுப்
பிரதிகளாகக் கிைடப்பதால் தமிழகத்தில் வசிக்கும் தமிழிலக்கிய ஆர்வலர்களின் இலக்கிய

வாசிப் க்கு இைணயத்தின் பங்களிப்
அயலகத் தமிழர்க

குைறந்த அளவிேலேய உள்ள . ஆனால்,

க்கு அப்ப யில்ைல. பைடப்பாளர்க

ம் பதிப்பகங்க

ல்கைள இைணயத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தால், உலகின் எந்த
தாம் வி ம்பி ம் பைடப் கைள (உாிய கட்டணம் ெச

ம் தம்தம்

ைலயில் இ ப்பவ ம்

த்தி) பதிவிறக்கம் ெசய் ெகாள்ள

ம். ஆனால், இப்பணி தமிழில் இ வைர ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பேத சாி. சில
பிரபலங்களின் சில

ல்கள் தவிர ஏைனயைவ மின்

இைணயத்தில்

னிப் ல் வாசிப் தான் சாத்தியம் என வாதி ேவார் உண் . அந்த

வாதத்தில் நியாயம் இல்லாம ல்ைல. ெப
வாசிப்ப

இன்ைறய சூழ ல், அ

நாவல்கைள

ண்ேவைல எனக் க

வசிக்கும்

தாம்

ஆர்வலர்கள்

தமிழகம்

ஆர்வலர்கள் தாம் வி ம் ம்

ைமயாய் இைணயத்தில்

ப்பான தான். அதற்காக, நாவல்கைள இைணயத்தில்

பதிேவற்றம் ெசய்வ
இந்தியாவில்கூட

ல் வ வம் ெபறவில்ைல.

வி ம் ம்
தவிர்த்த

வ

நியாயமல்ல. ேவெறா

நாவல்கைள

பிற

வாசிப்பதற்கு

மாநிலங்களில்

ல்கைளப் ெப வ

நாவைல ம் ெமாத்தமாய் வாசிப்ப

நாட் ல்

என்ன

வசிக்கும்

வழி?

தமிழிலக்கிய

சிரமமாய் உள்ள .
ஒ வைக அ

ஆங்காங்கு வாசித் ச்ெசல்வ ம்கூட ஒ வைக அ

பவம். நாவல் பகுதிகைள

பவம்தான். தவிர, இைணயத்தில்

பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்ட நாவல்கைள வி ம் ேவார் பதிவிறக்கம் ெசய்

சாவகாகமாச

வாசிக்கலாம்.
சி கைத, கவிைத ேபான்ற பைடப் கள் இைணய வாசிப் க்கு உகந்தைவ.
ஆனால் தமிழில் சி கைத மற் ம் கவிைத

ல்களில்கூட மின்

ல்களாய் உ மாற்றம்

ெபற்றைவ மிகச் சில மட் ேம. தமிழிலக்கியத் தளத்தில் இைணய அைல இன்

ம் எ ச்சி

ெபறவில்ைல என்பதற்கு இைவ சான் கள்.
சுவ கைளப் பதிப்பிக்க ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ல்கைள மின்

ல்களாக மாற் ம்

யற்சிேபால் ந ன தமிழ் இலக்கிய

யற்சிைய அரசும்

ரவலர்க

ம் ேமற்ெகாள்வ

காலத்தின் கட்டாயம் ஆகும்.
இலக்கிய

ல்கைள மின்

ல்களாக்கி இைணயத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்வ

தமிைழப் ெபா த்தவைர வணிகாீதியில் இலாபகரமாய் அைமயா
சாியானேத. ஆனால், ேவண் ேவா க்கு மின்
ெகா க்கலாம்.

தற்ேபா

ல்கள்

வாய்ப்பில்ைல.

ல் வ வத்தில் மின்ன ச ல் அ

கணினி

ெப கின்றன. எனேவ,மின்ன ச ல் அந்

என்ற வாத ம்

தட்டச்சு

ல்கைள அ

ெசய்யப்பட்ேட
ப்பவதில்

ப்பிக்

அச்சாக்கம்

சிரமம் இ க்க

ஒ

ெமாழியின்

வளம்

அதன்

இலக்கிய

வளத்ைத ம்

ெபா த்ேத

அளவிடப்ப கிற . தமிழின் இலக்கிய வளத்ைதப் ேபணிப் பா காக்க இைவெயல்லாம்
உதவக்கூ யைவ.

இலக்கிய

இதழ்கைளப்

பதிேவற்றம்

ெசய்தல்

மற் ம்

மின்னிதழ்கள்

நடத் தல்
க்கியமான தமிழ் நாளிதழ்கள் மற் ம் ெவகுஜன இதழ்கள் மட் மல்லா
காலச்சுவ , உயிர்ைம ேபான்ற இலக்கியம் சார்ந்த பல இதழ்க

ம்கூட இைணயத்தில்

பதிேவற்றம் ெசய்யப்ப கின்றன. ஆனால், இைணயத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யப்படாத
சிற்றிதழ்க

ம் இலக்கிய இதழ்க

பதிேவற்றம் ெசய்வ

ம்

பல இ க்கின்றன.இவற்ைற இைணயத்தில்

இலக்கியம் சார்ந்த ம் ச

கம் சார்ந் ம் அதிகம் பயன்தரக்கூ ய

ெசயல்.
அச்சு
வாகர்க

வ வம்

க்குத்

ெபறாத

இைணய

தீனிேபா ம்

இதழ்கள்

இவ்விதழ்களில்

பல
பல

நடத்தப்ப கின்றன.ந ன
ேபாதிய

ஆதரவின்ைமயால் ேதக்கநிைலயில் உள்ளன. ேதக்கநிைல உைடந்
பாய்ச்சல் கா
பயன்பா
பக்கங்களி

இவ்விதழ்கள்

ப்

ம் காலம் விைரவில் கனியலாம். வணிகாீதியில் ெவற்றியைடயாவி

ம்

அளவில் இவ்விதழ்களின் பங்களிப்

பைடப்பாளிக

ம்

ம் ச

சிந்தைனயாளர்க

ம்

க இைணய ஊடகங்களி

றக்கணிக்க

தமக்ெகன

யாத . தவிர, பல

ைவத்தி க்கும்

ேவெறன்ன? இதில் ஒ

ேதான்றியைதெயல்லாம்

எ

கைள ம் வளர்வ தாேன ச

இலக்கிய விவாதங்கள்
அறிவியல்
கலந் ைரயாடல்க
யாத .

ம்

ம்

இ க்கிற .

நச்சுக்

க எதார்த்தங்களில் ஒன் தான்.

க எதார்த்தம் !

தல்

வளர்த்ெத ப்பதில்

விவாதங்க

ம்

க்கிய பங்காற் கின்றன. நவின இலக்கியக் க த்தாக்கங்களின்

விவாதம்

மற் ம்

ைறயான அல்ல

மற் ம் கலந் ைரயாட

தத் வங்கைள

ேபாக்கும்
ச

ன்ென த் ச் ெசல்

மற் ம்

யற்சிேயா இன்றி அைறக்குள்

ம்

க த் க்கைளப் பரப் ம் ேவைல ம் நடக்கிற . இ
பயி டன் ேசர்ந்

இைணயம் அன்றி

எதிர்மைற விைள ம் இ க்கிற . அதாவ , பல ேவைளகளில்

தரம் ப யாகிற . சிலர், ேபாதிய பயிற்சிேயா,
அமர்ந்தவாேற

இைணயப்

ம் தம் க த் க்கைள ம் பைடப் கைள ம்

ெவளியி ம் சூழல் வாய்த்தி க்கிற . இப் ரட்சிைய உ வாக்கிய

வளர்ச்சியி

ெபா ளாதார

கலந் ைரயாடல்களின்

பங்களிப்

ைறசாரா க த்தரங்குகளில் மட் ேம ேநர

க்கான வாய்ப்

உள்ள

றக்கணிக்க
விவாதம்

தற்ேபா . இத்தகு க த்தரங்குகளி

ம்

ஆர்வ ைடய அைனவ ம் பங்ேகற்க இயலா . அதற்கு பல நைட ைறச் சிக்கல்கள்
உள்ளன.
அச்சு

இதழ்களில்

அவ்விவாதங்கள்

பல

தீவிரமான

ைம ெப வ

இலக்கிய

எளிதன் . தவிர, இதழ் கு வினாின் சார்
நிைலநாட் வதி

விவாதங்கைள

நிைலக

ம், எல்ேலா க்கும் வாய்ப்

ைமப்ப த் வ

ம் விவாதங்க

க்கு தடங்கலாய்

ெகா க்கும் ஜனநாயகப் பண்ைப

ம் நைட ைறச் சிக்கல்கள் உண் .

இச்சூழ ல் இைணயமான
இ ப்ப

நடப்ப ண் .

அாி . சிற்றிதழ்கள் ெவளிவ ம் கால இைடெவளி,

பக்க வைரயைற ேபான்ற எல்ைலகைள ம் கடந்
அைமவ ண் . ேம

விவாதங்கள்

இலக்கிய விவாதங்க

க்கும் ஓர் சிறந்த களமாக

கவனிக்கத்தக்க . எவ்வித மனத்தைட ம் இன்றி எல்ேலா ம் பங்ேகற்கும்

சுதந்திர ம் ஜனநாயக ம் இைணயத்தில் இ க்கிற . தவிர, இதழ்களில் நடப்பைதப்
ேபால்

ஒற்ைறப்

பாிமாணத்தில்

ன்ென த் ச் ெசல்ல

இலக்கியவாதிக
ச

கப்

விவாதங்கைள

டன் உைரயாடல்

பிரச்சிைனகள்

ெதாடர்பான

றம்,

ச

இலக்கியப்

க்கு மாியாைத இ க்கிற . ச

ெமளனம் சாதிக்கின்றனர் என்ப
ம

பன் கத்தன்ைம டன்

ம் இங்கு.

கைலஞர்களின் க த் க்க
இ க்கிற .

அல்லா

கப்

பைடப்பாளிகள்

மற் ம்

கப் பிரச்சிைனகள் குறித்

பல இலக்கியவாதிகள் மீதான குற்றச்சாட்டாக
பிரச்சிைனகள்

குறித்

க த் ைரக்க

வி ம் ம்

பைடப்பாளிக

க்கு உாிய வாய்ப் கள் இல்ைல. ெவகுஜன அச்சு ஊடகங்கள் பல

சுதந்தரமான

க த் க்கைள

ரண்விவாதத் க்குள்ளாகிவி ம்

பிரசுாிப்பதில்ைல. சிற்ேற களிடம் ேவ

குறிப்பிடத்தக்க .

தவிர, தாம் மதிக்கும் இலக்கியவாதிக
இளம்

இலக்கியவாதிக
பல க்கு

வாசகர்கள்

பரவசம்

டன் அளவளா வதில் மாணவர்கள்

ெகாள்கின்றனர்.

ஆனால்,

டன் அளவளா வதற்கான வாய்ப் எப்ேபாதாவ

அவ்வாய்ப்

கைடசிவைர

க தி

பல ேபாதாைமகள். இச்சூழ ல், இைணயத்தில்

அதற்கான வாசல்கள் திறந் ள்ளன என்ப
மற் ம்

எனக்

கிைடக்காமேல

ேநர யாக

தான் கிைடக்கிற .

ேபாய்வி கிற .

இைணயம்

அதற்கான வாய்ப்ைப உ வாக்கிக் ெகா க்கிற . இவ்வைகயில், எ த்தாளர்-வாசகர்
உறைவ ேமம்ப த் ம் ஒன்றாக ம் இைணயம் இ க்கிற .
இ தியாக, இைணயத்தின் தாக்கத்தில்
ெதாடங்கி ள்ளன என்பைத ம் குறிப்பிட்

நிைற

வைக இலக்கியங்க
ெசய்கிேறன்.

ம் உ வாகத்

