
இந்த நூல் பற்றி...

‘மறுபடியும்’ என்ற இந்தத் த்தொகுப்பு என கட்டுரைகளின 
இைண்ொவது த்தொகுப்பு. 1978 மு்தல் 1982 வரையிலொன கட்டுரைகரை 
‘பரைய பபப்பர்’ என்ற ்தரலப்பில் சக்தி பதிப்பகம், பவர்கள் 
இலக்கிய இயக்கத்தின உ்தவியு்ன 1993ல் தவளியிட்்து. எனபவ 
இந்தத் த்தொகுப்ரப ‘பரைய பபப்பர் - இைண்ொம் த்தொகுதி’ எனறும் 
தகொள்ைலொம்.

1982 மு்தல் 1996 வரையிலொன கட்டுரைகள் - சுமொர் பத்து நூல்கள் 
அைவுக்கு வைக்கூடியரவ - இனனமும் த்தொகுத்து தவளியி்ப்ப்ொ்த 
நிரலயில், மொர்ச் 1996 - மொர்ச் 1997 வரையிலொன கட்டுரைகள் 
மட்டுமொக இப்பபொது இந்தத் த்தொகுப்பொக தவளியி்ப்படுகின்றன.

1993லிருநது தபரிதும் வீடிபயொ ஜர்னலிஸட்்ொகபவ இயங்கி 
வந்த நொன மறுபடியும் முழுபநை அச்சு சொர்ந்த பத்திரிரகயொைனொக 
தசயல்பட்் 1996 - 97ல் எழுதியரவ இரவ. இவற்றில் பலரும் 
வியப்பபொடு வைபவற்்ற ‘கொ்தல் படிக்கட்டுகள்’ கட்டுரை ஜூனியர் 
விக்ன இ்தழில் தவளியொனது. மற்்றரவ எல்லொம் தினமணியின 
மலர்கள், தினமணி கதிர் இ்தழகளில் தவளியொனரவ.

ஐைொவ்தம் மகொப்தவன ஆசிரியப் தபொறுப்பில் இருந்த கொலத்துக்குப் 
பி்றகு, திரசயும் த்தளிவும் இனறி புயலில் சிக்கிய கப்பலொக இருநது 
வந்த ‘தினமணி’ நொபைடு, 1995ல் ‘ஆர்.எம்.டி.’ எனகி்ற இைொம. 
திரு. சம்பந்தம் தபொறுப்பபற்்ற பி்றகு ஓர் ஒழுங்குக்கு வந்தது. 
அரனத்துத் ்தைப்புச் தசய்திகளும் இ்ம்தபறும் வி்தமொகவும், தபொது 
நொகரிகத்துக்குட்பட்டு எந்தக் கருத்ர்தயும் எவரும் த்தரிவிப்ப்தற்கொன 
கைமொகவும் ‘தினமணி’ பரிணொம வைர்ச்சி தபற்்றது. -

நொன இைம் நிருபைொகப் பத்திரிரகத் துர்றயில் பணியொற்்றத் 
த்தொ்ங்கிய கொலத்தில், ‘இநதியன எக்ஸபிைஸ’ ஏட்டில் என ்தரலரம 
நிருபைொக இருந்தவர் சம்பந்தம். அ்தற்கு முநர்தய ்தரலமுர்றயில் 
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என அப்பொவின ்தரலரமயின கீழ அப்த ஏட்டில் இைம் நிருபைொக 
இயங்கியவர் அவர். கருத்து மொறுபொடுகளும் கொல ஓட்்மும் எங்கள் 
உ்றரவப் பொதிக்கவில்ரல. அவர் ‘தினமணி’ ஆசிரியர் தபொறுப்பபற்்ற 
பி்றகு, அ்தரனத் ்தைமொன, பநர்ரமயொன, தபொறுப்புள்ை ஏ்ொக 
ஆக்குவ்தற்கு அவர் பமற்தகொணடு வந்த முயற்சிகளில் உ்தவுவ்தற்கு 
அரைக்கப்பட்ப்ன. சி்றப்பு மலர்கரைத் ்தயொரிக்கும் பணியில் 
த்தொ்ங்கி, தினமணி இ்தைொசிரியர் தபொறுப்பில் டிசம்பர் 1996 
வரையில் முழுபநைம் பணியொற்றும் வொய்ப்பு கிட்டியது.

மறுபடியும் எக்ஸபிைஸ வைொகத்தில் பணியொற்்றச் தசன்றர்தக் 
குறிக்கும் வி்தமொக, தினமணி கதிரில் ஏப்ைல் 96ல் என மு்தல் 
கட்டுரைக்கு ‘மறுபடியும்’ எனறு ்தரலப்பிட்ப்ன. அந்த ஆணடு 
முழுவதும் ஏப்தொ ஒரு வி்தத்தில் இந்தத் ்தரலப்பு மறுபடியும் 
மறுபடியும் இ்ம் தப்ற பநர்ந்தது. ‘மறுபடியும்’ கட்டுரைகள் 
மட்டுமனறி வம்பன, மனி்தன, முனியன, துருவி, சினன சங்கைன 
எனறு எனனுர்ய பல புரனப் தபயர்களில் நிர்றயபவ எழுதும் 
சூழநிரல அரமந்தது. எனக்கு வொய்த்்த பத்திரிரக ஆசிரியர்களில் 
என கருத்துச் சு்தநதிைத்ர்த முழுரமயொக மதித்்தவர்கள் வரிரசயில் 
சம்பந்தமும் இ்ம் தபறுகி்றொர்.

மறுபடியும் நொன அச்சு சொர்ந்த பத்திரிரகப் பணியில் ஈடுபட்் 
கொலகட்்ம் எப்படிப்பட்்்தொக இருந்தது எனறு தசொல்லியொக  
பவணடும்.

îIöè ÜóCò½‹ Þ‰Fò ÜóCò½‹ ªüòôLî£, ïóC‹ñó£š 
Ý†Cè÷£™ ªð¼‹ YóN¾‚°œ÷£AJ¼‰îù. ï‹¹î½‚°Kò 
¹Fò ÜóCò™ ê‚Fèœ â¶¾‹ õ÷˜„Cò¬ìò£î G¬ôJ™, 
ð¬öòùõŸP™ Cø‰î¶ â¶ â¡Á ï£´‹ õ£ŒŠ«ð Þ¼‰î¶.

ªî£‡ÈÁèO™ è¬ô Þô‚Aò GôõóƒèÀ‹ YóN‰«î 
Þ¼‰îù. ªõ°üù ã´èO™ îóñ£ù è¬îèœ ð®‚è‚ A¬ìŠð¶ 
°¬øõ£è Þ¼‰î¶. ºŠð¶ õò¶‚°‚ W«ö, îóñ£è â¿¶‹ 
ÝŸø½œ÷ Þ¬÷ë˜è¬÷ˆ «î®ˆî£¡ è‡ìPò «õ‡®-
J¼‰î¶. Üó²ˆ ¶¬øJ½‹ ÜóCòL½‹ ñ†´«ñ àœ÷î£è 
CˆîK‚èŠð´Aø ô…êº‹ áö½‹, º¬ø«è´èÀ‹ ðˆFK¬èˆ 
¶¬øJ½‹ è‡E™ àÁˆ¶ñ÷¾‚° á´¼M M†®¼‰îù. 
ïiù ï£ìè ºòŸCèœ ºŸP½‹ ¹óõô˜ ê£˜‰î¬õò£è 
ñ£PM†ìù. îI›ˆ F¬óŠðìƒèœ, H¼‹ñ£‡ì‹ â¡ø 
¹Fò õEè àˆFJ™ C‚AJ¼‰îù. â‡ð¶èO™ âOò, 
ê£î£óí ºòŸCèÀ‚° ªî£¬ô‚è£†CJ™ Þ¼‰¶õ‰î 
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õ£ŒŠ¹èœ ªî£‡ÈÁèO™ ²¼ƒAŠ«ð£ŒM†ìù. îQò£˜ 
ªî£¬ô‚è£†CèO¡ õ¼¬è, Åö¬ô «ñ½‹ õEèñòñ£è¾‹, 
ªð¼‹ ºîh†ì£÷˜èÀ‚è£ùî£è¾‹ ñ£ŸPò¶. è™ÖK 
õ÷£èƒèO½‹ êK, ªõOJ½‹ êK, Þ¬÷ë˜èœ ñˆFJ™ 
ô†Cò î£è‹ è£íM™¬ô. ‘ï£¡ â¡ ªð£¼÷£î£ó º¡«ùŸø‹’ 
â¡ø ð£˜¬õ ï´ˆîó õ°Š¬ð d®ˆî «ï£ò£è ñ£PŸÁ. 
êÍèŠ ð£˜¬õ - ô†Cò‹ ñQî «ïò‹ ºîLòõŸP™ H®Š¹ 
ªè£‡ì è¬ìC î¬ôº¬øò£è â¿ð¶èO½‹ â‡ð¶èO½‹ 
ºA›ˆî Þ¬÷ë˜è«÷ò£AM´õ£˜è«÷£ â¡Á Ü…êˆî‚è 
Ü÷¾ ‘Hø˜G¬ô «ï£‚è£Š ªð¼‹ ²òïô‹’ ªî£‡ÈÁèO¡ 
õ£›‚¬è º¬øò£A‚ ªè£‡®¼‰î¶.

F¼ˆî º®ò£î ï‹H‚¬èõ£F (Incorrigible opti-

mist) â¡Á â¡ õ†ì£óƒèO™ ÜPòŠð†®¼‰î â¡¬ù»‹ 
Þ„Åö™ Mó‚Fò£÷ù£è ñ£ŸøMì£ñ™ î´ˆ¶‚ ªè£œ÷, 
°ö‰¬îèÀì¡ ðEò£ŸÁ‹ õ£ŒŠ¹èœ àîMù.

ñÁð®»‹ ªðKòõ˜èÀì¡ è¼ˆ¶Š ðKñ£Ÿø‹ ªêŒ»‹ 
ðE¬ò ‘èFK™’ è†´¬óèœ õ£Jô£è «ñŸªè£‡ì«ð£¶, 
A¬ìˆî HóFðLŠ¹èœ Þƒ° °P‚èˆî‚èù. óTQ è£‰ˆ, 
¬õóºˆ¶, «óõF, vì£L¡, ªüòôLî£, ÜöAŠ«ð£†®, Þ¼õ˜ 
ªî£ì˜ð£ù è†´¬óèœ IèŠ ªð¼‹ õó«õŸ¬ðŠ ªðŸøù. Þ‰î 
Ý‡´ º¿õ¶‹ õ‰î MKõ£ù ð£ó£†´èÀ‹ êK, Ýöñ£ù 
Mñ˜êùˆ«î£´ õ‰î ñ£ŸÁ‚ è¼ˆ¶èÀ‹ êK, êÍè Ü‚è¬ø, 
ñQî «ïò‹ Þó‡´‹ ï‹ êÍèˆF™ ºŸø£è ÜNòM™¬ô 
â¡ð¬î»‹ Ü¬õ cÁÌˆî ªï¼Šð£èˆ ªî£ì˜‰¶ èù¡Á 
ªè£‡®¼Šð¬î»‹ âù‚° àí˜ˆFù.

FùñEJ™ ðEò£ŸÁõî£™ âù‚°‚ A¬ì‚°‹ ÜKò 
õ£ŒŠH¡ CøŠ¹è¬÷»‹ âù‚° àí˜ˆFõ‰î â¡ C«ïAF 
ðˆñ£¾‚°‹, ï‡ð˜ ‘Ý˜.â‹.®.’‚°‹, ‘Ýôò‹’ ªõƒè†´‚°‹ 
Þ‰Ë™ ªõOõ¼õ¬î ê£ˆFòŠð´ˆFò¬ñ‚è£è â¡ ï¡P.
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