
சந்திப்பு: கண்ணன், மனுஷ்ய புத்திரன் 

    ஞாநி என்ற பெயரில் எழுதிவரும் ந.வவ.சங்கரனின் ஆளுமம (1954) ஒரு 
ெத்திரிமகயாளராகவும், எழுத்தாளராகவும், நாடக இயக்குனராகவும், நடிகராகவும், 
பதாமைக்காட்சி பதாடர் இயக்குநராகவும், வமமட வெச்சாளராகவும், பமாழி 
பெயர்ப்ொளராகவும், ஓவிய வடிவமமப்ொளராகவும், இமசயமமப்ொளராகவும் 
ென்முகத்தன்மம பகாண்டது. 

    இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ெத்தாண்டுகள் 
பசய்தியாளராகப் ெணியாற்றிய ஞாநி ஜூனியர் வொஸ்ட், 
தினமணி, அஸ்வினி, ஜூனியர் விகடன், எதிபராலி, 
முரபசாலி, கமணயாழி, தினகரனின் டி.வி. உைகம், சுட்டி 
விகடன், விண் நாயகன் ஆகிய இதழ்களிலும் 
ெணியாற்றியுள்ளார். தீம்தரிகிட, ஏழு நாட்கள், அமைகள் 
ஆகிய இதழ்கமளயும் பசாந்தமாக நடத்தியுள்ளார். 
ஏராளமான சமூக அரசியல் கட்டுமரகமள எழுதியுள்ள 
ஞாநியின் நூல்கள்: ெமைய வெப்ெர் (கட்டுமரத் பதாகுப்பு), 
மறுெடியும் (கட்டுமரத் பதாகுப்பு), ெலூன் (நாடகம்), 
தவிப்பு (நாவல்), மீடியா உறவுகள் (வழிகாட்டி), மனிதன் 
ெதில்கள் (அச்சில்).  

நாடகத் துமறயில் நீண்ட அனுெவம் பகாண்ட ஞாநி 1978இல் நண்ெர்களுடன் இமணந்து 
ெரீக்ஷா  நாடகக் குழுமவ பதாடங்கினார். தமிழில் முதன்முமறயாக ொதல் சர்க்காரின் 
நாடகங்கமளயும் மராத்திய நாடகாசிரியர் விஜய் படண்டுல்கரின் நாடகங்கமளயும் அறிமுகம் 
பசய்து இயக்கினார். சொ மற்றும் நிறுவன ஆதரவு எமதயும் பெறாமல் ொர்மவயாளர்கமள 
மட்டுவம நம்பி நாடகங்கமள நடத்திக் காட்டியது     ெரீக்ஷா.  

ஞாநி இயக்கிய நாடகங்களில் சிை: ொதல் சர்க்காரின் மற்றும் இந்திரஜித், வதடுங்கள், 
முனியன், ொலு ஏன் தற்பகாமை பசய்து பகாண்டான்? விஜய் படண்டுல்கரின் கமைா, இந்திரா 
ொர்த்தசாரதியின் வொர்மவப் வொர்த்திய உடல்கள், மமை, ெசி, ந.முத்துசாமியின் 
நாற்காலிக்காரர், கட்டியக்காரன், அப்ொவும் பிள்மளயும், பஜயந்தனின் மனுஷா மனுஷா, 
அம்மெயின் ெயங்கள், நீ ஆண் நீ பெண், ஞாநியின் ஏன், ெலூன், அண்ணாவின் சிவாஜி 



கண்ட இந்து ராஜ்யம் என்கிற சந்திர வமாகன், திலீப்குமாரின் நிகை மறுத்த அற்புதம், கங்மக 
பகாண்டானின் ஊர்வைம், அவசாகமித்திரனின் சார் சார், சுந்தர ராமசாமியின் ெல்ைக்குத் 
தூக்கிகள், இயந்திரத் துமடப்ொன், ரஞ்சித் ராய் பசௌத்திரியின் ொரத தர்மம், 
எஸ்.எம்.எ.ராமின் மூடிய அமற, வக. வி. ராமசாமியின் ஹிரண்யன்.  

      ெை பதாமைக்காட்சித் பதாடர்கமளயும் இயக்கியுள்ள ஞாநி பசன்மன 
வாபனாலிக்காகவும் பதாமைக்காட்சிக்காகவும் ெை வநர்காணல்கள், நிகழ்ச்சித் பதாகுப்புகள், 
அரசியல் அைசல்கள் முதலியவற்மறயும் வைங்கியுள்ளார். பமாழி பெயர்ப்புகளிலும் 
ஈடுெட்டுள்ளார்.  

    ஞாநியின் விரிந்த அனுெவ உைகிலிருந்து சிை நிமனவுகமளயும் எண்ணங்கமளயும் இந்த 
வநர்காணல் ெதிவு பசய்கிறது.  

    நான் பிறந்து வளர்ந்தது பசன்மனயிலிருந்து 56 கி.மீ பதாமைவில் உள்ள பசங்கற்ெட்டில். 
அப்ொ வவம்புசாமி. பிறந்தது வட ஆற்காட்டில் இருக்கும் நல்லுார் என்னும் கிராமம். எனது 
இயற்பெயரான ந.வவ.சங்கரனில் உள்ள 'ந' அந்த நல்லூமரத்தான் குறிக்கிறது. அந்த ஊமர 
நான் இதுவமரப் ொர்த்தவத கிமடயாது. அந்த கிராமத்திற்கு என்னுமடய அப்ொ வழி தாத்தா 
முன்சீஃப்ொக இருந்தார். பிறகு அவர் துறவு பூண்டு வடக்வக வொய்விட்டார். என்ன ஆனார் 
என்வற பதரியாது. என் அப்ொ பகாஞ்ச காைம் முன்சீப்ொக இருந்தார். அதன்பின் 
இராணுவத்தில் வசர்ந்து ெணிபுரிந்தார். அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட 50 வருடங்கள் 
ெத்திரிமகத்துமறயில் இருந்தார். 1907ல் பிறந்த அவர் தனது 90வது வயதில், 1997ல் 
காைமானார். கிட்டத்தட்ட இந்த நூற்றாண்டு முழுவதும் இருந்த ஒரு மனிதர் அவர். 

 மனுஷ்ய புத்திரன்: எந்தப் ெத்திரிமகயில் ெணிபுரிந்தார் ?  

    இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் 40 வருடங்கள் ெணிபுரிந்தார். அடிப்ெமடயில் எங்கள் குடும்ெம் 
பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் பின்தங்கிய குடும்ெம். நான் என் அப்ொவின் இரண்டாவது 
மமனவிக்குப் பிறந்தவன். என் அம்மாவுக்கு அப்ொ பசாந்த மாமா. அம்மாவின் அப்ொ 
அவருக்கு மாமா முமற. அப்ொமவ வளர்த்தது அம்மாவழி தாத்தாதான். அவர் ஒரு 
சமமயல்காரர் - ெைகாரக்கமட நடத்தியவர். என் சவகாதரர்கள் சவகாதரிகள் எல்ைாரும் என் 
அப்ொவின் முதல் மமனவிக்குப் பிறந்தவர்கள். நாங்கள் அமனவரும் ஒவர வீட்டில்தான் 
வசித்து வந்வதாம். ஊரில் பசய்வதற்கு வவமை எதுவும் இல்ைாது வொனவொது ெஞ்சம் 
பிமைப்ெதற்காக பசங்கற்ெட்டிற்கு என் சமமயற்காரத் தாத்தா காைத்திவைவய 
வந்திருக்கிறார்கள். பசன்மனயில் வீடு எடுத்து வாைப் வொதுமான வசதி இல்ைாததால் அப்ொ 
பசங்கற்ெட்டில் தங்கியிருந்தார். தினமும் ரயிலில் பசன்மனக்கு வந்து வொய்க்பகாண்டிருப்ொர்.  

  



 

கண்ணன்: அப்வொவத ரயில் வசதிகள் வந்துவிட்டிருந்தனவா?  

ஓரளவு. அவதாடு அந்த ஏரியாவில் ஏற்ெட்ட ெை  முன்வனற்றங்களுக்கு என் அப்ொவும் 
அவரது நண்ெர்களும் காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவிவைவய முதன் முதைாக 
சீசன் டிக்பகட் ெயணிகள் சங்கம் என்ற ஒன்று உருவானது பசங்கற்ெட்டில் தான். விழுப்புரம் 
வமர இரு ொமத அமமத்து ரயில் விடவவண்டும், மின்சார ரயில் வசதி ெரவைாக வவண்டும் 
என்று ெை வகாரிக்மககமள முன்மவத்து பவற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்ொ ெத்திரிமகயில் 
இருந்ததாலும், ெை காங்கிரஸ் பிரமுகர்கமள அவருக்குத் பதரிந்திருந்தது என்ெதாலும் 
அவரால் ெை விஷயங்கமள பவற்றிகரமாகச் பசயல்ெடுத்த முடிந்திருந்தது. காமராஜர் 
காைத்தில் பசங்கற்ெட்டு அைவகசன் மந்திரியாக இருந்தார். அவர் என் அப்ொவின் பநருங்கிய 
நண்ெர். அவதாடு அறிஞர் அண்ணா அப்ொவின் கல்லூரித் வதாைர்தான். இதனால் 
பசன்மனயிலிருந்து ெை அரசியல் பிரமுகர்கமள பசங்கற்ெட்டிற்கு அமைத்து ெயணிகள் சங்க 
விைாக்கமள நடத்துவார். ெத்திரிமகத் துமற தவிர இதுவொன்ற விஷயங்களிலும் என் அப்ொ 
மும்முரமாக ஈடுெட்டதுண்டு.  

’இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்’ஸில் இருந்து ஓய்வு பெறும்வொது சீனியர் ரிப்வொர்ட்டராக இருந்தார். 
நான் ெத்தாவது ெடிக்கும்வொவத  ெத்திரிமகயாளராகத்தான் வரவவண்டும் என்று முடிவு 
பசய்திருந்வதன். அப்வொபதல்ைாம் ெத்திரிமகத் துமறயில் ஈடுெடவவண்டும் என்றால் ஆங்கிை 
இைக்கியப் ெட்டப்ெடிப்பு அவசியமாக இருந்தது. எனவவ கல்லுாரியில் அறிவியல் 
ொடங்கமளத் வதர்ந்பதடுக்காமல் இைக்கியம் ெடித்வதன். ெடித்து முடித்ததும் ’இந்தியன் 
எக்ஸ்பிரஸ்’க்கு விண்ணப்பித்வதன். நிருெராக ெணிபுரிய வவமை காலி இல்மை என்று 
பசால்லிவிட்டார்கள்.  

   என் அப்ொ சற்று இறுக்கமான பகாள்மகப்பிடிப்பு உள்ளவர். அவருமடய முடிவுகமள 
அவர் யாருக்காகவும் மாற்றிக்பகாள்ளவவ மாட்டார். ெத்திரிமகயாளர்கள் ஒருமுமற வவமை 

நிறுத்தத்தில் ஈடுெட்டவொது, “ெத்திரிமகயாளர்களின் ெணி பசய்திகமள மக்களுக்குக் பகாண்டு 

வசர்ப்ெது. மக்களுக்கு நாம் பசய்ய வவண்டிய அந்தப் ெணிமய எக்காரணம் பகாண்டும் நாம் 

நிறுத்திவிடக்கூடாது” என்று ஒரு நிமைப்ொட்மட எடுத்தார். அவத சமயம் நிர்வாகம் 

ெணியாளர்கமள நடத்தும் விதம் குறித்த தன் விமர்சனங்கமளத் மதரியமாக 
பவளிப்ெடுத்தியும் வந்தார். இப்ெடியான அவரது பசயல்ொடுகளினால் அவர் இரு 
தரப்பினராலும் புறக்கணிக்கப்ெட்டவராகவவ இருந்தார். எனவவ எனக்கு வவமை கிமடப்ெது 
சிரமமாக இருந்தது. கமடசியில் விளம்ெரக் கணக்குப் பிரிவில் கிளார்க்காகச் வசர்த்துக் 
பகாண்டனர். அங்கு நான்தான் வயதிவை சிறியவனாக இருந்வதன். கமடநிமை கிளார்க்காக 
இருப்ெவர்தான் அட்படண்டராகவும் ெணிபுரிந்தாக வவண்டும். அந்த வவமைகமளப் ெத்து 
மாதங்கள் பசய்வதன். ஒவ்பவாரு மாதமும் வமைதிகாரிகளுக்கு என்மன நிருெர் பிரிவிற்கு 
மாற்றும்ெடி விண்ணப்பித்து கடிதம் எழுதிக்பகாண்வடயிருந்வதன். அவர்கள் அமதப் 
பொருட்ெடுத்தவவயில்மை. ெத்து மாதங்கள் கழித்து ராஜினாமா பசய்துவிட்வடன். அதன் பிறகு 



இப்வொது மாஸ் கம்யூனிவகஷன் இருக்கிறவத அதற்கு இமணயான இதழியல் ெட்டயப் 
ொடத்மதப் ெடிப்ெதற்காக பசன்மனப் ெல்கமைக்கைகத்தில் வசர்ந்வதன். பொருளாதாரத் 
துமறயின் ஒரு பிரிவாக அப்வொது அது இருந்தது. அங்கு மாணவர்கள் சங்கம் ஒன்மற 
ஆரம்பித்வதாம். உடவன சுருக்பகழுத்துப் ொடத்தில் மதிப்பெண்கமளக் குமறத்துப்வொட்டு 
என்மன பெயிைாக்கிவிட்டார்கள். அப்வொபதல்ைாம் அங்கு அப்ெடித்தான். சங்கம், இயக்கம் 
என்று ஆரம்பித்தால் பெயிைாக்கிவிடுவார்கள். இப்வொது எப்ெடி என்று பதரியவில்மை. 
ஒருவழியாக அந்த டிப்ளவமாமவ முடித்துவிட்டு மீண்டும் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு விண்ணப்பித்வதன். 
உண்மமயில் அந்த டிப்ளவமாவில் உருப்ெடியாக நான் இதழியல் ெற்றி எதுவும் கற்றுக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை. ஆனால் எக்ஸ்பிரஸ் நிர்வாகத்தினர் அந்த டிப்ளமாமவ கணக்கில் 
எடுத்துக்பகாண்டு என்மன நிருெராக நியமித்தனர்.  

     ஐந்து வருடங்களுக்குப் பிறகு அங்கிருந்தும் நீக்கப்ெட்வடன். வவறு ெத்திரிமகயில் 
எழுதுகிவறன் என்ற குற்றச்சாட்டு என்மீது மவக்கப்ெட்டது. அப்வொது குமுதத்தில் நாடக 
இயக்கம் நலிவுற்று வருவது ெற்றி சுஜாதா, பூர்ணம் விஸ்வநாதன் முதைாவனாரின் கட்டுமரகள் 
பவளிவந்து பகாண்டிருந்தன. நான் இவர்கபளல்ைாம் ருத்திராட்சப் பூமனகள், இவர்கள் 
கண்மண மூடிக்பகாண்டுவிடுவதால் உைகம் இருண்டுவிடாது என்று என் தரப்புக் கருத்மத 
விரிவாக விளக்கி எழுதியிருந்வதன். அப்வொது கூத்துப்ெட்டமற, ெரீக்ஷா, நிஜ நாடக 
இயக்கம், வீதி முதலிய குழுக்கள் ஆரம்ெமாகிவிட் டன. வெராசிரியர் ராமானுஜம் காந்தி 
கிராமத்தில் நாடகப் ெட்டமறகள் நடத்திக்பகாண்டிருந்தார். இந்தத் தகவல்கமள எல்ைாம் 
குறிப்பிட்டு எழுதி அனுப்பியிருந்வதன். அமதப் ொர்த்த எக்ஸ்பிரஸ் நிர்வாகத்தினர் எனக்கு 
பமவமா பகாடுத்துவிட்டனர். இமவபயல்ைாம் பவளியில் பசால்ைப்ெடும் காரணங்கள். 

உண்மமயான காரணம் அதுவல்ை. ெத்திரிமகயாளர்களுக்கு என்று இந்திய அளவிலும், தமிைக 
அளவிலும் பெரிய சங்கங்கள் தனியாக இருந்தன. ஆனால் ஒவ்பவாரு தனிப்ெட்ட 
ெத்திரிமககளிலும் சங்கம் என்று தனியாகக் கிமடயாது. ஒவ்பவாரு ெத்திரிமககளிலும் ‘ப்ரஸ் 
பவார்க்கர்ஸ் யூனியன்’, ‘அட்மினிஸ்ட்வரட்டிவ் எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன்’ வொன்றமவ இருக்கும். 
ஆனால் அதில் ெத்திரிமகயாளர்கமள அவர்கள் வசர்த்துக்பகாள்ள மாட்டார்கள். எனவவ 
எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் நாங்கள் ெத்துப்வெர் வசர்ந்து ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்க முடிவு பசய்வதாம். 
நாங்கள் கூடிப் வெசிய அடுத்த நாளிலிருந்து எனக்கு பமவமாக்கள் வர ஆரம்பித்தன. என்மன 
பவளிவயற்றியதும் அமத எதிர்த்து வைெர் வகார்ட்டில் வைக்குத் பதாடுத்வதன். நான்கு 
வருடங்கள் நடந்த அந்த வைக்கில் இறுதியில் தீர்ப்பு எனக்குச் சாதகமாக வந்தது. அந்த 
நான்கு வருடத்திற்கான சம்ெளப் ெணத்மதத் தந்துவிட வவண்டும், சீனியாரிட்டியுடன் மீண்டும் 
ெணியில் எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும் என்று தீர்ப்பு வந்தது. ெணி நீக்கம் பெற்றிருந்த 
காைத்தில்தான் தீம்தரிகிட ஆரம்பித்வதன். ஜூனியர் விகடனிலும் எழுதி வந்வதன்.  

  



 

க.: தீம்தரிகிட என்ற இதமை ஆரம்பித்ததன் மூைம் இமடநிமை இதழ் ொரம்ெரியத்மதத் 
துவக்கி மவத்தீர்கள் அல்ைவா? அது ெற்றிச் பசால்லுங்கள்?  

     இது சற்று மிமகயான கூற்றுதான். இமடநிமை இதழ் ொரம்ெரியத்மத நான் 
ஆரம்பித்ததாகச் பசால்ை முடியாது. அது ெை காரணிகளின் கூட்டு விமளவு. என்னுமடய 
இதழியல் வகாட்ொடு இமடநிமை இதழியல் வகாட்ொட்வடாடு பவகுவாக 
ஒத்துப்வொகக்கூடியது. கனமான விஷயங்கமளப் ெரவைாக மக்களிடம் பகாண்டுவொக 
முடியாது என்ற கருத்தில் எனக்கு எப்வொதும் உடன்ொவட கிமடயாது.  

ம. பு: இந்தக் கருத்திற்கு வலுவூட்டக் கூடிய முன்னுதாரணம் ஏதாவது இருக்கிறதா?  

    முன்னுதாரணம் என்று கிமடயாது. இருக்கவும் முடியாது. ஒன்றின் வதமவ எப்வொது 
வருகிறவதா அப்வொது அமதப் பூர்த்தி பசய்யக்கூடிய ஒன்று உருவாக்கப்ெடுகிறது. கல்கி, 
புதுமமப்பித்தன் காைத்தில் கல்வி கற்ெதற்கான வசதிகள் பிராமணர்களுக்கும், 
பவள்ளாளர்களுக்கும் மட்டுவம பெருமளவில் கிமடத்திருந்தது. ெடித்திருந்வதார் 
அமனவமரயும் பசன்று வசரவவண்டும் என்ற வநாக்கில்தான் அன்மறய எல்ைாப் 
ெத்திரிமககளும் நடத்தப்ெட்டன. மணிக்பகாடி கூட அப்ெடியான இைக்குடன் 
பசயல்ெட்டதாகத்தான் நான் ொர்க்கிவறன். பவகுசன இதழ், சிற்றிதழ் என்ற ொகுொடு 
அப்வொது இருந்திருக்கவில்மை. எனவவ இமடநிமை இதழ் என்ற ஒன்றின் வதமவவய 
அப்வொது இருந்திருக்கவில்மை. பிற்ெடுத்தப்ெட்ட, தாழ்த்தப்ெட்ட பிரிவினருக்குக் கல்வி 
ெரவைாகக் கிமடக்க ஆரம்பித்த பிறகு உருவான புதிய வாசகர்கமளக் கணக்கில் பகாண்டு 
ெை புதிய முயற்சிகள், ெத்திரிமககள் ஆரம்பிக்கப்ெட்டன.  

குமுதம்,தினத்தந்தி வொன்றமவ பதாடர்ந்து ஒருவிதமான விஷயங்கமளத் தந்து வாசகர்களின் 
ரசமனமய வடிவமமத்தன என்று பசால்லும் நாம் இமவ இரண்டுவம அன்மறய வாசகரின் 
ரசமனமய அடிப்ெமடயாகக் பகாண்டு ஆரம்பிக்கப்ெட்டமவ என்ெமத மறந்துவிடக் கூடாது. 
இந்தப் புதிய வாசகர்களின் வாசிப்பு ரசமன அதிகமாக வளர்ந்துவிடவில்மை. கல்வி 
வாய்ப்புக்களும் வமவை இருந்தவர்களுக்குக் கிமடத்த அளவிற்கு இவர்களுக்குப் ெரவைாகக் 
கிமடத்துவிடவும் இல்மை. எனவவ இத்தமகயவர்களுக்கான ெத்திரிமககளின் அவசியம் 
ஏற்ெடுகிறது. இமத நான் பிற்ெடுத்தப்ெட்ட, தாழ்த்தப்ெட்டவர்களுக்கு எதிரானதாகவவா 
குமறயாகவவா கூறவில்மை. ஒரு சரித்திர உண்மம (fact) என்ற அளவில் பசால்கிவறன். 
இந்தக் காைகட்டத்தில் தான் பவகுசனப் ெத்திரிமக, தீவிர வாசிப்பிற்கான ெத்திரிமக என இரு 
பிரிவுகள் வதான்றுகின்றன. வமல் மட்டத்தில் இருப்ெவர்கள், புதிய வாசகத் தளத்துடன் 
பதாடர்பு மவத்துக் பகாள்வமத, தரக் குமறவானதாகக் கருதுகிறார்கள். புதிய வாசகர்களுக்கு 
அவர்களது வதமவமயக் கருத்தில் பகாண்டு அவர்களது பமாழியில் வெசும் ெத்திரிமககள் 
வதமவயாக இருந்தன. விற்ெமன வாய்ப்புக்கமளக் கணக்கில் பகாண்டு புதிய ெத்திரிமககள் 
ெை. ஆரம்பிக்கப்ெட்டன. நாம் விரும்பினாலும் விரும்ொவிட்டாலும் பின்னாளில் மாத 
நாவல்களின் ெங்களிப்பு இந்த வநாக்கில் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்றுதான்.  



 

க.: புதிய வாசகர்களின் ரசமனசார்ந்த முடிவுகமள எடுத்தது யார்? தரமான விஷயங்கமளத் 
தந்து அது வரவவற்புப் பெறாமல் வொனதால் தரங்குமறந்தவற்மறத் தர ஆரம்பித்தனர் என்று 
பசால்ை முடியுமா?  

      நிச்சயமாக இல்மை. விஷயம் என்னபவன்றால் தரமாக எழுத முடிந்த 
ெமடப்ொளிகளுக்கு ஒரு ெத்திரிமகமய ஆரம்பிப்ெதற்கான ெணெைம் இல்மை. ெணெைம் 
இருந்தவர்களுக்குப் ெத்திரிமகத் துமற ெற்றிய சரியான மதிப்பீடுகள் இருந்திருக்கவில்மை. 
பெரிய அளவு முதலீட்டில் ஆரம்பிக்கிவறாம்;  மக்களுக்கு பிடித்தமானமதவய தரவவண்டும் 
என்று வயாசித்து மக்களுக்கு இமவதான் பிடிக்கும் என்று முடிபவடுத்து, அமதவய தர 
ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவதாடு நாம் நிமனப்ெதுவொல் புதிய ெத்திரிமக ஆரம்பிக்கும் வொது 
அவர்கள் பெரிதாக ஆராய்ந்து எல்ைாம் முடிபவடுப்ெதில்மை. ஏற்கனவவ எந்தப் ெத்திரிமக 
வரவவற்பு பெற்றிருக்கிறவதா அதில் இருக்கும் நல்ை அம்சங்களாக அவர்கள் கருதுவமதயும் 
அந்தப் ெத்திரிமகயினர் பதாடாத ெகுதிகமளயும் வசர்த்து, ஒரு புதிய சூத்திரத்மத 
உருவாக்கிக் பகாண்டு விடுகிறார்கள். குமுதம் ஆரம்பித்தவொது அப்ெடித்தான் ஆனந்த 
விகடனில் இருந்த சிை அம்சங்கமளயும், அவத சமயம் அது பதாடாத சிை ெகுதிகமளயும் 
வசர்த்துக்பகாண்டு புதிது வொல் ஒன்மற ஆரம்பித்தனர். குங்குமம் ஆரம்பிக்கப்ெட்டவொது 
ஆனந்த விகடன், குமுதம் இரண்டின் அம்சங்கமளயும் வசர்த்து அவத சமயம் சிை புதிய 
விஷயங்கமளயும் வசர்த்துக்பகாண்டு ஆரம்பித்தனர்.  

ம.பு.: அவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்ெட்ட பவகுசன இதழ்களில் காைப்வொக்கில் என்ன மாற்றங்கள் 
நடந்திருப்ெதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் ?  

     குமுதத்மதயும் தந்திமயயும் ஒப்பிட்டுப் ொர்க்கும் வொது வாசகர்கமள அடுத்த 
கட்டத்திற்கு இட்டுச் பசல்லும் ெணிமயத் தந்தி பசய்திருக்கிறது என்வற வதான்றுகிறது. குமுதம் 
தன் மசாைாத் தன்மமமய விட்டு பவளிவய வராமல் வதங்கிப் வொய்விட்டது. இப்வொது 
நடக்கும் மாற்றங்கள்கூடக் குைப்ெமானமவதான். தினத்தந்தியில் சிறிது சிறிதாக மாற்றங்கள் 
நடந்து வந்துள்ளன. இன்மறய தினத்தந்தியில் உைகச் பசய்திகமள எளிய தமிழில் 
ெடிக்கமுடிகிறது. 60களில் வந்த தந்தியில் இதுவொன்ற பசய்திகள் இடம் பெற்றிருக்கவில்மை. 
சினிமா, வன்முமற, உள்நாட்டு அரசியல் வொன்றவற்மறவய அதிகம் தந்து வந்தார்கள். இன்று 
தந்தியில் பொருளாதாரம் ெற்றிய கட்டுமர வருகிறது. விஞ்ஞானக் கட்டுமரகள் வருகின்றன.  

 

க.: விகடன், தினமணியில் இது வொல் மாற்றங்கள் ஏதாவது நடந்திருக்கிறதா?  

     நிச்சயமாக நடந்திருக்கின்றன. இல்மைபயன்றால் இப்வொமதய எண்களின் 
விமளயாட்டில் தாக்குப் பிடித்து நிற்க முடியாமல் வொய்விடும். 

 



ம.பு.: Elitismக்கும் இமடநிமை இதழுக்கும் பதாடர்பு இருப்ெதாக நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?  

    நிச்சயமாக இருக்கிறது. ஆனால் இமடநிமை இதழ் அணுகுமுமற Elitism-ஐ 
முழுமமயாக ஏற்றுக் பகாள்ளவும் இல்மை. முற்றாக நிராகரிக்கவும் இல்மை. அது ஒரு ொைம் 
வொைத்தான்.  

ம.பு.: ஆங்கிை இதழியல் ொர்மவ என்னவாக இருக்கிறது? ஆங்கிை ெத்திரிமககள் எத்தமகய 
வநாக்கில் பசயல்ெடுகின்றன?  

    ஆங்கிைப் ெத்திரிமககளுக்கான வாசகர்கள் எமைட் பிரிமவச் வசர்ந்தவர்கள். எனவவ 
அந்த ெத்திரிமகளின் அணுகுமுமற அப்ெடிப்ெட்ட ஒன்றாகவவ இருக்கும். இங்கு முக்கியமாக 
தான் குறிப்பிட விரும்புவது என்னபவன்றால் ஒரு விஷயத்மத ஆங்கிைப் ெத்திரிமகயினர் 
பசய்தால், அமத நாம் ஏற்றுக் பகாள்கிவறாம். அவத சமயம் தமிழ்ப் ெத்திரிமகயில் பசய்தால் 
வகவைமானதாகச் பசால்கிவறாம். ெரெரப்பிற்காகச் பசய்கிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டுகிவறாம்... 
உதாரணமாக ஆங்கிைப் ெத்திரிமக ஒன்றில் பஜயைலிதாவின் ெடத்மதப் வொட்டு 
CORRUPTION என்று அட்மடயில் வொட்டால் நாம் ஒன்றும் பசால்ைமாட்வடாம். அவத 
சமயம் தமிழ்ப்ெத்திரிமகயில் அப்ெடிப் வொட்டால் ெரெரப்பிற்காகச் பசய்கிறார்கள் என்று 
பசால்லி விமர்சிப்வொம்.... இது தவறு. பமாழி சார்ந்து நமக்குள் இருக்கும் தவறான 
மதிப்பீடுகளின் பவளிப்ொடு. ஆங்கிைக் பகட்டவார்த்மத தமிழ் பகட்ட வார்த்மதமயவிடத் 
தரமானதாகக் கருதப்ெடுவதுவொல்……  

ம. பு.: இந்த விஷயத்மத இவ்வளவு எளிமமயாகச் பசால்லிவிட முடியும் என்று எனக்குத் 
வதான்றவில்மை. தமிழில் இதழியல் என்ெது அதீதக் கற்ெமன கைந்ததாகத்தாவன இருக்கிறது?   

      இதழியல் என்ெவத தமிழ்ச் சூைலில் மிமக கைந்ததாகத் தாவன இருக்கிறது.  

ம. பு.: தமிழில் இது மிக வமாசமான அளவில் அல்ைவா இருக்கிறது.     

     வமாசத்துக்குக் காரணம் பொதுவாக தமிழ் மனவம (psyche) மிமககமள விரும்பும் 
மனமாக பமல்ை பமல்ை ஆக்கப்ெட்டிருப்ெதுதான். சினிமாவும் அரசியலும் இதன் உச்சமான 
பிரதிெலிப்புகள். இவத அணுகுமுமற இதழியலிலும் நீள்கிறது.  

க.: தீம்தரிகிட நடத்திய அனுெவத்மதப் ெற்றிச் பசால்லுங்கள்.   

     நான் பவகுசனப் ெத்திரிமககமளப் ெடித்து வந்வதன். அவத வநரம் கசடதெற, 
கமணயாழி வொன்ற சிறு ெத்திரிமககமளயும் ெடித்து வந்வதன். இரண்டில் இருக்கும் நல்ை 
விஷயங்கமளயும் வசர்த்து ஒரு ெத்திரிமக உருவாக்க வவண்டும், அதற்கான வதமவ 
இருக்கிறது என்று நம்பிவனன். இப்வொதும் நம்புகிவறன். அப்வொது இருந்த அரசியல் 
சூழ்நிமைமயப் ெற்றியும் பசால்லியாக வவண்டும். அது எமர்பஜன்ஸி காைகட்டம். அப்வொது 
நான் எக்ஸ்பிரஸில் நிருெராக இருந்வதன். தணிக்மகத் துமறயுடனான வொராட்டங்களில் 
நானும் வநரடியாக ஈடுெடும் வாய்ப்பு கிமடத்தது. அந்தக் காைகட்டத்தில்தான் 



ெத்திரிமகத்துமற தன் உச்சக் கட்டத்மத அமடந்தது எனைாம். 1947க்குப் பிறகு 
அப்வொதுதான் மத்திய தர மக்கள் அரசின் ஒடுக்கு முமறக்கு வநரடியாக ஆட்ெட்டனர். 
நாட்டு நடப்புகமள எல்வைாரும் அறிந்துபகாள்வதற்கான அவசியம் ஏற்ெட்டது. ெத்திரிமகத் 
துமறக்வக பமாத்தமான ஒரு வளர்ச்சிக்காைம் அது. ஏராளமான ஆங்கிைப் ெத்திரிமககள் 
ஆரம்பிக்கப்ெட்டன. தமிழிலும் விசிட்டர், இதயம் வெசுகிறது, குங்குமம் வொன்றமவ 
அப்வொதுதான் ஆரம்பிக்கப்ெட்டன. 72ல் ஆரம்பிக்கப்ெட்டிருந்தாலும் துக்ளக் முக்கியத்துவம் 
பெற்றது எமர்பஜன்ஸி காைகட்டத்தில்தான். இடதுசாரிக் கட்சிகளும் அவற்றின் 
பசயல்ொடுகளும் கூர்மம அமடயத் பதாடங்கியிருந்தன. நக்ஸல்ொரி இயக்கங்கள், ஆயுதப் 
புரட்சி சார்ந்த கருத்துகள் வலுப்பெற ஆரம்பித்திருந்தன. திராவிட அரசியல் இயக்கங்கள் 
மீதான எதிர்ொர்ப்புகள் நம்பிக்மககள் பொய்த்துப் வொக ஆரம்பித்திருந்த காைகட்டம் அது. 
தமிைகத்தில் அதிக ஊைல் புரிந்தது கமைஞரா, எம்.ஜி.ஆரா என்று விவாதிக்கும் நிமை 
இருந்தது. வதசிய அளவிலும் இந்திராவின் பசயல்ொடுகள் மீதும் அதிருப்தி, மாற்று அரமசத் 
தர முடியாமல் வொய்விட்டிருந்த, ஜனதா கட்சி மீதும் அதிருப்தி என மிகுந்த பநருக்கடியும் 
ெரெரப்பும் நிமறந்த காைகட்டமாக அது இருந்தது. இதனுமடய ொதிப்பு தான் ெத்திரிமகத் 
துமறயிலும் எதிபராலித்தது. அதுவமரயில் மக்களும் தம் துமற சார்ந்வதா, ரசமன சார்ந்வதா 
சிை குறிப்பிட்ட விஷயங்கமளத் பதரிந்துபகாள்ள மட்டுவம விருப்ெம் பகாண்டவர்களாக 
இருந்தனர், அதற்குப் பிறகுதான் எல்ைாவற்மறப் ெற்றியும் பதரிந்துபகாள்ளவவண்டும் என்று 
அவர்களது மனநிமை மாறுகிறது. ெத்திரிமககளும் அவர்களது வதமவமயப் பூர்த்தி பசய்ய 
எல்ைா விஷயங்கமளயும் தர ஆரம்பிக்கின்றன.  

1980ல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரசிலிருந்து நீக்கியவொவத இனி தமிழில் மட்டுவம ெணிபுரிய 
வவண்டும் என்று முடிவு பசய்வதன். எமர்பஜன்ஸிமய எதிர்த்து பகாள்மகப் பிடிப்புடன் 
தீவிரமாகப் வொராடிய அவத இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்தான். தனது ெணியாளமர பவகு 
சுைெமாகக் காைடியில் வொட்டு மிதிக்கவும் பசய்தது. இதுெற்றி நான் தீவிரமாக வயாசித்துப் 
ொர்த்வதன். நாமாக ஏதாவது தனியாக ஆரம்பிக்க வவண்டும் என்று நிமனத்வதன். சமகாை 
அரசியல் நிகழ்வுகமளப் ெற்றிய தகவல்கமள, விமர்சனங்கமளக் பகாண்ட ெத்திரிமகயாக 
அப்வொது துக்ளக் மட்டுவம இருந்தது. விசிட்டர் ெத்திரிமக வந்து நின்று வொயிருந்தது. அந்த 
வருடம் தான் ொரதியின் நூற்றாண்டு வருடமாகவும் இருந்தது. எனவவ அவரது 
கவிமதயிலிருந்து ஒரு ெதத்மத எடுத்து ‘தீம்தரிகிட’ என்ற ெத்திரிமகமய நண்ெர்கவளாடு 
வசர்ந்து ஆரம்பிக்க முடிவு பசய்வதன். ெை நண்ெர்களிடம் உதவி வகட்டு கடிதம் எழுதிவனாம். 
சுப்பிரமணிய ராஜா 3000 ரூொய் தந்திருந்தார். சுந்தர ராமசாமி 1000 ரூொய் 
அனுப்பியிருந்தார். ெரீக்ஷா நாடகங்கமளப் ொர்த்து அவற்றால் கவரப்ெட்டு எங்கள் குழுவில் 
வசர்ந்து பசயல்ெட்டுக்பகாண்டிருந்த சாமி (பசல்வராஜ்) என்னும் என் நண்ெர் அச்சகத்தில் 
அச்சுக் வகார்ப்ெவராக ெணிபுரிந்து வந்தார். அப்வொபதல்ைாம் கம்ப்யூட்டர் இங்கு 
வந்திருக்கவில்மை. சாமிதான் ெத்திரிமக முழுவமதயும் அச்சுக் வகார்ப்ொர். மக உருமளயில் 
முதலில் பிரதி எடுத்து பிமை திருத்துவவாம். பிறகு ெக்கத்தில் இருக்கும் சிலிண்டர் பிரஸில் 
பகாடுத்து ஆர்ட் வெப்ெரில் 'அவுட் புட்' எடுத்துக் பகாள்வவாம். அவற்மற பவட்டி ஒட்டி வை 
அவுட் பசய்து ஆஃப் பசட் பிரஸில் பகாடுத்து அச்சடிப்வொம். அலுவைகத்தில் நான்கு 
வெர்தான் ெணிபுரிந்து வந்வதாம். அப்வொது பிரெஞ்சன் ொண்டிச்வசரியில் இருந்தார். 



அவருக்கு ஒரு வவமை வதமவப்ெடுகிறது என்ெது புதுமவ ஞானம் வழிவய பதரியவந்ததும் 
அவமர வரும்ெடி அமைத்வதன். இரண்டு இதழ்களுக்கு சப்எடிட்டராகப் ெணிபுரிந்தார். முதல் 
இதழ் 30000 பிரதிகள் அச்சடிக்கப்ெட்டன. அமவ அமனத்தும் விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டன. 
இரண்டாவது இதழ் 32000 பிரதிகள் அச்சடித்வதாம். அமவயும் விற்றுவிட்டன. அப்வொது 
நக்ஸல்ொரி இயக்கத்தின் பசயல்ொடுகள் தீவிரமாக இருந்தன. அவற்மற ஒடுக்குவதற்காக 
வதவாரத்தின் தமைமமயிைான வொலீஸ் வவட்மடகளும் கடுமமயாக இருந்தன. 

      ெனிபரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் மகது பசய்யப்ெட்ட நக்ஸல்ொரி இயக்க 
உறுப்பினர் - வள்ளுவன் - அப்வொது முதன் முமறயாக ெவராலில் விடுவிக்கப்ப்டடிருந்தார். 

அவருமடய வெட்டிமய பவளியிடைாம் என்று முடிவு பசய்து அலுவைகக் குழுவினர் 

அமனவரும் கூடி ஆவைாசித்வதாம். பிரெஞ்சன், “அமத பவளியிடுவதன் மூைம் அரசின் 

பநருக்கடிகளுக்கு நாம் ஆளாக வநரிடைாம். தனிப்ெட்ட வாழ்க்மகயில் அமத சந்திக்க, நாம் 
தயாராக இருக்கிவறாமா? இப்வொது அப்ெடிபயாரு சிக்கமை ஏற்ெடுத்திக் பகாள்வதில் எனக்கு 
உடன்ொடு இல்மை. உங்களுமடய நைனுக்காகவும் பசால்கிவறன். வெட்டிமய பவளியிட 

வவண்டாம். அப்ெடி நீங்கள் பவளியிடுவதாக இருந்தால் நான் விைகிக் பகாள்கிவறன்” என்றார். 

நாம் ஒரு மாற்று சமுதாயத்மத உருவாக்கும் வநாக்கத்தில்தான் இங்கு வந்திருக்கிவறாம். 
எனவவ எதற்கும் ெயப்ெடாமல் அந்தப் வெட்டிமய பவளியிடுவவாம் என்று மற்றவர்கள் 
எல்ைாரும் முடிவு பசய்து பவளியிட்வடாம். எதிர்ொர்த்ததுவொல், எந்த பநருக்கடியும் 
அரசிடமிருந்து வரவில்மை. ஆனால் ெத்திரிமகமயத் பதாடர்ந்து பகாண்டுவருவதில் 
பொருளாதார ரீதியான பிரச்சமனகள் ஏற்ெட்டதால் அமத நிறுத்த வவண்டியதாயிற்று.  

    ெத்திரிமக நன்கு விற்றவொதும் ெை ஏபஜண்டுகளிடமிருந்து ெணம் கிட்டவில்மை. அது 
வரும்வமர பதாடர்ந்து தாக்குப்பிடிக்கத் வதமவப்ெட்ட அளவுக்கு ெணம் எங்களிடம் இல்மை. 
ஆனால் பவளியான இதழ்களில் ெை விஷயங்கமளத் தர முடிந்திருந்தது. அவசாகமித்திரனின் 
கமதகள், திலீப் குமாரின் கமதகள் பவளிவந்திருக்கின்றன. ரஜினி வகாத்தாரியின் வெட்டி 
பவளிவந்திருந்தது. கமல்ஹாசனின் வெட்டி வந்திருந்தது. அறந்மத நாராயணன் ஒரு நல்ை 
கட்டுமர எழுதியிருந்தார். அப்வொது ஏ.வி.எம் பவளியிட்ட ொரதியார் ொடல் வகசட் 
உமறக்காக ஏ.வி.எம் பமய்யப்ெச் பசட்டியாமரயும் ொரதிமயயும் சமமாக்கி மவரமுத்து ஒரு 
கவிமத எழுதியிருந்தார். ஏ.வி.எம் ொரதியார் ொடல்கமள மனமுவந்து நாட்டுடமமயாக்க 
முன்வந்தமதப் ொராட்டியிருந்தது ெற்றி அறந்மத அது பொய் என்று மறுத்திருந்தார். 
உண்மமயில் என்ன நடந்திருந்தபதன்றால் ஏ.வி.எம் ொரதியார் ொடல் உரிமமமய ஒரு 
மார்வாடியிடமிருந்து வாங்கியிருந்தார். வவறு சிைர் அந்தப் ொடல்கமளப் ெயன்ெடுத்தியமத 
எதிர்த்து வைக்குக் கூடத் பதாடுத்திருந்தார். கல்கி, வ.ரா, வல்லிக்கண்ணன் வொன்வறார் 
ொரதியின் ொடல்கள் தனியாரிடம் இருக்கக்கூடாது, நாட்டுடமமயாக்கப்ெட வவண்டும் என்று 
வொராடத் பதாடங்கினர். அப்வொது முதைமமச்சராக இருந்த ஓமந்தூர் ராமசாமி பரட்டியார், 
ொரதியார் ொடல்கமள நாட்டுடமமயாக்க முடிவு பசய்துவிட்டிருக்கிறார் என்ற தகவல் 
ஏ.வி.எம்.முக்குத் பதரிந்ததும் உடவன ஏவதா தாவன மனமுவந்து பகாடுப்ெதாக முன்வந்து 
தந்துவிட்டிருக்கிறார். அறந்மத தம் கட்டுமரயில் இந்த விஷயங்கமளத் பதளிவாகக் 



குறிப்பிட்டு மவரமுத்து பசய்யும் புரவைர் துதி வியாொரத்மதப் ெற்றிக் கடுமமயாக 
விமர்சித்திருந்தார். அவதாடு ொரதியார் ொடல்கமள ஏ.வி.எம்.தான் முதன் முதைாகத் தம் 
ெடங்களில் ெயன்ெடுத்தியதாக பசய்யப்ெடும் பிரசாரமும் பிமையானது என்று சுட்டிக் 
காட்டியிருந்தார். இப்ெடி ‘தீம்தரிகிட’வில் பவகுசனப் ெத்திரிமகயின் நல்ை விஷயங்களும் சிறு 
ெத்திரிமகயின் நல்ை விஷயங்களும் வசர்ந்து இடம்பெறமவக்க முடியும் என்று பசய்து 
காட்டிவனாம்.  

க.: ஒருபுறம் நாடகம், இைக்கியம் என தீவிர ஈடுொடுகளும் இன்பனாருபுறம் சமூகம் மற்றும் 
அமமப்புகள் மீது சுயமான விமர்சனப்ொர்மவயும் பகாண்ட உங்களால் முரபசாலி, ஆனந்த 
விகடன் வொன்ற இறுக்கமான அமமப்புகளில் எவ்வாறு ெணிபுரிய முடிந்தது?  

     முரபசாலியில் மட்டுமல்ை வவறு எந்தப் ெத்திரிமகயானாலும் அதில் ெத்திரிமகயாளனாக 
ெணிபுரிவது என்ெது தாலுகா ஆபீஸில் ெணிபுரிவதற்குச் சமமானதுதான். அரசின் 
பகாள்மககமளவயா, நிறுவனத்தின் பகாள்மககமளவயா முடிவு பசய்யும் நிமையில் அல்ை, 
அவற்மற முடித்துக் பகாடுக்கும் நிமையில்தான் இந்தப் ெணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள். 
இருக்கவும் முடியும். இதற்குள் நம்மால் எப்ெடி வநர்மமயாக இருக்க முடியும் என்றுதான் 
ொர்க்க வவண்டியிருக்கிறது. வநர்மமயில்ைாததாக நான் நிமனக்கும் விஷயங்கள் நான் வவமை 
ொர்க்கும் ெத்திரிமகயில் வரக்கூடும். ஆனால் அதில் நான் அவற்மறச் பசய்யமாட்வடன். நான் 
நடத்தும் ெத்திரிமகயில் அப்ெடிப்ெட்டமவ வராது. அதுதான் ஒருவரால் பசய்ய முடியும். 
அவத சமயம் ெணிபுரியும் நிறுவனத்தின் மீதான விமர்சனங்கமள எப்வொதும் முன்மவத்துப் 
வொராடிவய வந்திருக்கிவறன்.  

    80ல் நான் எக்ஸ்பிரஸில் இருந்து டிஸ்மிஸ் பசய்யப்ெட்டவொது என் குடும்ெம் 
பொருளாதார ரீதியில் மிகவும் பின் தங்கிய நிமையில் இருந்தது. என் அம்மாவும், 
பெரியம்மாவும் என் பொறுப்பில் தான் இருந்தனர். அந்த வவமை வொனவொது அடுத்த 
வவமள உணவிற்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் இல்ைாமல்தான் இருந்தது. வசமிப்பு என்று 
என்னிடம் எதுவும் இருந்திருக்கவில்மை. டிஸ்மிஸ் பசய்யப்ெடுவதற்கு முன் எக்ஸ்பிரஸ் 
அலுவைகத்தில் மன்னிப்பு வகட்டால் ஒரு increment கட் பசய்வவதாடு ஒரு எச்சரிக்மக தந்து 
வவமையில் திரும்ெ எடுத்துக் பகாண்டுவிடுகிவறாம் என்று பசான்னார்கள். நான் மன்னிப்புக் 
வகட்க முடியாது என்று பசால்லிவிட்டு வீட்டிற்கு வொவனன். அம்மாவிடம் நடந்தமதச் பசால்லி 
உன் முடிவு என்ன என்ெமத வயாசித்துச் பசால்லு என்று கூறிவிட்டு தூங்கப் வொவனன். 
அம்மாவும் பெரியம்மாவும் இரவு முழுவதும் இது ெற்றிப் வெசியிருக்கிறார்கள். மறுநாள் 
காமையில் சாப்பிட உட்காரும்வொது - பொதுவாக நாங்கள் ஆற அமரப் வெசுவது என்ெது 
சாப்பிடும்வொது தான் - நீ பசய்ததில் எந்தப் பிமையும் இல்மை ..... நீ மன்னிப்புக் வகட்க 
வவண்டாம் என்று பசான்னார்கள். அப்வொது அவர்கள் அப்ெடிச் பசான்னது மிகப்பெரிய 
தார்மீக ெைத்மத எனக்குத் தந்தது. வவமை வொன பிறகு நான்கு வருடங்கள் மாதா மாதம் 
500 ரூொய் 200 ரூொய் என துண்டு துண்டாகச் சம்ொதித்து வந்வதன். வெப்ெரில் வரும் ஒரு 
ெத்திமய பமாழிபெயர்த்துக் பகாடுத்தால் 15 ருொய் தருவவன் என்று ஒருவர் பசான்னார். 
பமாழிபெயர்த்துக் பகாடுத்வதன். ொ.பசயப்பிரகாசம் தகவல் பதாடர்புத்துமறயில் அதிகாரியாக 
அப்வொது இருந்தார். அவர் ஒரு வவமைக்கு ஏற்ொடு பசய்தார். அதாவது தினமும் எல்ைாப் 



ெத்திரிமககமளயும் வாங்கி அதில் விவசாயத்துமற அமமச்சருக்குப் வொகவவண்டிய 
பசய்திகமள அவருக்கு அனுப்ெ வவண்டும். கல்வித் துமற அமமச்சருக்குப் வொக வவண்டிய 
பசய்திகமள அவரது ொர்மவக்குக் பகாண்டு பசல்ை வவண்டும். இப்ெடியாக ஒவ்பவாரு 
அமமச்சருக்குச் வசர வவண்டிய பசய்திகமளத் வதர்ந்பதடுத்து, தனித்தனிவய மெலில் வொட்டு 
தமைமமச் பசயைகத்திற்கு 11 மணிக்கு முன்னால் பகாண்டு வசர்க்க வவண்டும். இந்த 
வவமைமய தற்காலிகமாக பசய்து வந்வதன். இந்த மாதம் பசய்யும் வவமைக்கு ஆறுமாதங்கள் 
கழித்து பசக் வரும். அதுவும் 300, 350 என்று குமறவாகவவ இருக்கும்.  

   1980ல் அஸ்வினி என்று ஒரு ெத்திரிமக ஆரம்பிக்கப்ெட்டது. இந்துமதி ஆசிரியராக 
இருந்தார். அதில் சப்எடிட்டராக வசர அமைத்தார். வசரும்வொது சிை விஷயங்கமளத் 
பதளிவாகக் கூறிவிட்வடன். நான் வை அவுட், ெத்திரிமகத் தயாரிப்பு வவமைகள் மட்டுவம 
பசய்வவன். நான் எதுவும் எழுத மாட்வடன். அப்ெடி ஏதாவது எழுத வவண்டுபமன்றால் நான் 
எழுதுவமத எந்தவித மாற்றமும் இன்றி அப்ெடிவய பிரசுரிக்க வவண்டும். அமத அவர் 
ஏற்றுக் பகாண்டிருந்தார். எட்டு மாதங்கள் அதில் ெணிபுரிந்வதன். என் கமத ஒன்று 
பவளியானது. கட்டுமர ஒன்று எழுதித் தந்வதன். ெப்ளிஷருக்கு அந்தக் கட்டுமர 
பிடிக்கவில்மை. மிஷினில் இருக்கும்வொது அந்தக் கட்டுமரமய நிறுத்திவிட்டார். இந்துமதிக்கு 
இது பதரிந்ததும் வகாெப்ெட்டு ஆசிரியர் பொறுப்பிலிருந்து விைகப் வொவதாக ெப்ளிஷரிடவம 
பசான்னார்.      

      நான் அவமர சமாதானப்ெடுத்திவனன். உங்கமள நம்பித்தான் இந்தப் ெத்திரிமகமய 
ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் விைக வவண்டாம். என் கட்டுமரமயத் தாவன பிரசுரிக்க 
மறுக்கிறார்கள். நான் விைகிக் பகாள்கிவறன் என்று பசால்லி விைகிக்பகாண்வடன். எனக்கு 
தார்மீக ஆதரவு தந்து வந்த என் அம்மா ெங்காரு இந்தக் காைகட்டத்தில்தான் இறந்து 
வொனார்கள். அதன் பிறகு ஜூனியர் விகடனில் free lancer ஆகப் ெணிபுரிந்வதன். அங்வக 
ஒரு வாரம் எழுதிய கட்டுமரக்கு அடுத்த வாரவம ெணம் தருவார்கள். இப்ெடி நிமையில்ைா 
வவமையில் இருந்தவொதுதான் ெத்மாவும் நானும் திருமணம் பசய்து பகாண்வடாம். ஜூனியர் 
விகடனுடனான என் ஆறுமாத காை ஒப்ெந்தம் முடிவமடயும் நிமையில் இருந்தவொதுதான் 
எக்ஸ்பிரஸ் வைக்கில் எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தது. நான் வகார்ட் பசைவுக்காக ஒரு நயா 
மெசா கூடச் பசைவழிக்கவில்மை. எல்ைாச் பசைவுகமளயும் ொர்த்துக் பகாண்டது என் கல்லூரி 
நண்ெர் - வக்கீல் - சந்துருதான். அவர் அப்வொது CPMமில் இருந்தார். முழு மூச்சுடன் 
வொராடி அந்த வைக்கில் எனக்கு பவற்றி பெற்றுத் தந்தார். பின்னால் கட்சியில் அவருக்கு 
என்னால் சிறு பிரச்சிமன ஏற்ெட்டது. அப்வொது இைங்மகத் தமிைர் பிரச்சிமன தீவிரமாக 
இருந்தது. ராஜீவ் – பஜயவர்த்தவன ஒப்ெந்தத்மதயும் இைங்மகக்கு இந்திய ராணுவம் 
அனுப்ெப்ெட்டமதயும் எதிர்த்து ஒரு மனிதச் சங்கிலி வெரணி நடத்திவனாம். அதற்கு 
சந்துருமவ நான் அமைத்திருந்வதன். அதில் அவர் கைந்து பகாண்டதற்காக கட்சியிலிருந்து 
பவளிவயவர வநர்ந்தது. என்மன மீண்டும் ெணிக்கு எடுத்துக் பகாள்ள வவண்டும் என்றும் 
ெணி நீக்கம் பசய்யப்ெட்டிருந்த நான்கு வருடங்களுக்கு சீனியாரிட்டி தர வவண்டும் என்றும், 
அந்த வருடங்களுக்கான சம்ெளப் ெணத்மதத் தந்துவிட வவண்டும் என்றும் தீர்ப்பில் 
கூறப்ெட்டிருந்தது. நான் ஆனந்த விகடன் ஆசிரியரிடம், "தீர்ப்பு எனக்கு சாதகமாக 



வந்திருக்கிறது. ஆனால் நான் வொக விரும்ெவில்மை. நீங்கள் ஜூனியர் விகடனில் 
ஒப்ெந்தத்மத நீட்டித்துக் பகாடுத்தால் பதாடர்ந்து இங்வகவய ெணிபுரிகிவறன்" என்வறன். 

அதற்கு அவர், “நீங்கள் ஒரு பகாள்மகக்காக வொராடி பவன்றிருக்கிறீர்கள். எனவவ அங்கு 

வொய்ப் ெணிமயத் பதாடருங்கள். எப்வொது விரும்பினாலும் இங்கு திரும்ெ வாருங்கள்; 
வசர்த்துக் பகாள்கிவறன்" என்று பசான்னார். எக்ஸ்பிரஸில் மீண்டும் வொய்ச் வசர்ந்வதன். அங்கு 
வொனதும் புதுவிதமான பிரச்சமன ஒன்மற எதிர்பகாள்ள வவண்டி வந்தது. 4 வருட 
சீனியாரிட்டிவயாடு அங்கு மீண்டும் வசர்த்துக் பகாள்ளப்ெட்டிருந்ததால் எனக்கான அடுத்த 
ெதவி உயர்மவ நிர்வாகம் விரும்ெவில்மை. ஏற்கனவவ வவமை பசய்து வந்தவர்கள் எனக்கு 
ஜூனியராக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் ெதவி உயர்வு கிமடக்காமல் இருக்க வநர்ந்தது. 
அவர்கள் விமளயாட்டாக நீ வொனால்தான் எங்களுக்பகல்ைாம் நல்ைது என்று பசால்வதுண்டு. 
நானும் சீக்கிரம் வொய்விடுவவன் என்று பசால்வவன். நான் ராஜினாமா பசய்த ஒரு வாரத்தில் 
அவர்களுக்கு ெதவி உயர்வு கிமடத்தது. நான்கு வருட அரியர்ஸ் ெணம் கிமடத்தவத அதில் 
கடன் வொக மீதி இருந்தமத மவத்து மீண்டும் தீம்தரிகிட ஆரம்பித்வதன். 7 இதழ்கள் 
வந்தன. ஒவ்பவாரு இதழும் 30000 பிரதிகள் விற்றன. ஒரு இமடநிமை இதழுக்கான வதமவ 
இருந்துபகாண்வடயிருக்கிறது என்ெமதத்தான் இது காட்டுகிறது. வொதிய முதலீடு இல்ைாததால் 
இம்முமறயும் பதாடர முடியாமல் வொய்விட்டது.  

ம.பு: தமிழ்ப் ெத்திரிமகத்துமறயில் கட்டுமரயாளர்கள், அரசியல் விமர்சகர்கள் அதிக 
அளவில் உருவாகாமல் வொனதற்கு எது காரணம் என்று நிமனக்கிறீர்கள்.?  

     இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன. முதைாவதாக தமிழ்ப் ெத்திரிமககளில் 
விமர்சனங்கள் புத்திபூர்வமாக ஆராய்ந்து பசய்யப்ெடுவதில்மை. விகடனில் ெணிபுரிந்த ஒரு 
மூத்த ெத்திரிமகயாளர் பசால்வதுண்டு. குமுதம் ஆரம்பித்த பிறகு அவர்கள் அதனுடன் 
வொட்டி வொட வவண்டும் என்ெதற்காக தமது தரத்மதத் தாழ்த்திக் பகாண்டதாக ஆனந்த 
விகடனின் ஆரம்ெகாைத் தரம் ெற்றி ெை மாறுெட்ட கருத்துக்கள் இருக்கைாம். ஆனால் ெை 
முக்கியமான விஷயங்கள் அதில் நடந்துள்ளன. அப்வொது தாழ்த்தப்ெட்டவர்களின் ஆையப் 
பிரவவசத்மத எதிர்த்து காந்திக்கு சங்கராச்சாரியார் ஒரு கடிதம் எழுதினார். அமதக் கண்டித்து 

கல்கி ஆனந்த விகடனில் ஒரு தமையங்கம் எழுதினார். அதில் சங்கராச்சாரியாமர, “நீங்கள் 

வைாக குருவும் அல்ை… ஒரு மதத்தினரின் குருவும் கூட அல்ை… ஒரு சாதியினரின் குரு 
கூட அல்ை, பவறும் ஒரு மடத்தின் நிர்வாகி, எனவவ நீங்கள் அந்த வவமைமய மட்டும் 

ொர்த்துக்பகாண்டு இருங்கள்” என்று கடுமமயாக விமர்சித்து எழுதியிருந்தார். இப்வொது 

அப்ெடி ஒரு தமையங்கத்மத பவகுசன ெத்திரிமகயில் ொர்க்கவவ முடியாது. இப்வொது 
எல்ைாவராடும் ஒத்துப்வொகும் மவனாொவவம மிகுதியாக இருக்கிறது. 50களில் 60களில் 
70களில் ெத்திரிமககளின் முக்கிய வநாக்கவம மக்கமள சந்வதாஷப்ெடுத்துவது தான். சிந்திக்க 
மவக்காமல் பவறும் பொழுதுவொக்கு சாதனமாகப் ெத்திரிமகமய நடத்தி வந்தனர். எனவவ 
சின்னக்குத்தூசி வொன்ற ஒரு ெத்திரிமகயாளரின் வதமவ இல்ைாமல் இருந்தது. சின்னக்குத்தூசி 
60களில் இருந்வத கட்சி இதழ்களில் எழுதி வருகிறார் என்றாலும் அவருக்கு பவகுசன 
ெத்திரிமககளில் பதாடர் எழுத வாய்ப்பு கிமடத்தவத 90களில் தான். அதுவமர அரசியல் 



கட்சியினர் மட்டும் ெடிக்கும் சிறிய கட்சிப் ெத்திரிமககளில் மட்டும் தாவன எழுதி வந்தார். 
இப்வொதுதான் எமதயும் ஆராய்ந்து தீவிரமாக எழுதுதல் என்ெதும் வியாொர ரீதியாக 
பசல்லுெடியாகக் கூடிய ஒன்றாக, ஒரு வர்த்தக உண்மமயாக மாறியிருக்கிறது.  

ம.பு.: சுட்டி விகடன் மூைம் குைந்மதகளுக்கான இதழியலில் நீங்கள் புதிதாக உருவாக்க 
விரும்பியது என்ன ?      

     சிறுவர்களுக்பகன்று தமிழில் அது வமர ஒரு நல்ை ெத்திரிமக இல்ைாமல் இருந்தது. 
ஒரு காைத்தில் நன்றாகவவ நடத்தப்ெட்ட கண்ணன் நின்று வொய்விட்டிருந்தது. அம்புலிமாமா 
ஒருவித fantasy தன்மம மட்டுவம பகாண்டதாக இருந்தது. வகாகுைத்திலும் சிை 
விஷயங்களில் மட்டுவம அதிக கவனம் பசலுத்தினர். தவிர இது வொன்ற சிறுவர் 
ெத்திரிமககளில் ெணிபுரிந்தவர்கள் அவர்களது குைந்மதப் ெருவத்மத மறுஉருவாக்கம் பசய்ய 
முயன்று பகாண்டிருந்தார்கவள தவிர, அவர்கள் இைந்த பசார்க்கத்மத இந்த ெத்திரிமககள் 
மூைம் மீட்கப் ொர்த்தார்கவள தவிர, இன்மறய குைந்மதகளுக்கு என்ன வதமவ, அவர்கள் 
என்ன விஷயங்கமள விரும்புகிறார்கள் என்ெமத ஆராயவும், அறியவும் முயற்சிக்கவவ 
இல்மை. சுட்டி விகடனில் தான் முதன் முதைாக அப்ெடியான அணுகுமுமற 
வமற்பகாள்ளப்ெட்டது.  

ம.பு.: அது நகர்புற சிறுவர்கமள மட்டுவம மமயமாகக் பகாண்டு இயங்குவது வொல் 
பதரிகிறவத?  

     ெத்திரிமக ெடிக்கும் ெைக்கவம மத்திய தர - நகர்புறவாசிகளிடம் மட்டும் தாவன 
இருக்கிறது. காைச்சுவடு ெடிப்ெவர்களானாலும் சரி, கல்கண்டு ெடிப்ெவர்களானாலும் சரி 
மத்திய தர வர்க்கத்தினர்தாவன. அவர்கள், அதிகெட்சமாகப் ொர்த்தால் Lower middle class 
ஐச் வசர்ந்தவர்களாக இருப்ொர்கள். அதற்குக் கீவை இருப்ெவர்கள் ெடிப்ெறிவவ 
பெறாமலிருப்ெதால் ெத்திரிமககள் ெடிப்ெவத கிமடயாவத. சுட்டி விகடன் சார்பில் 
சிறுவர்களுக்கு ஓவியப் ெயிற்சி முகாம் நடத்துவதற்காக தமிைகத்தின் முக்கியமான 
மாவட்டங்களுக்குப் வொய்வந்வதன். வகாயம்புத்தூரில் முகாம் நடத்தியவொது 50 மமல் 
பதாமைவில் உள்ள கிராமத்திலிருந்தும் ெங்பகடுக்க சிறுவர்கள் வந்திருந்தார்கள். இதுவொல் 
ஒவ்பவாரு ஊரிலும் அதிக அளவில் கிராமப்புறச் சிறுவர்களும் ஆர்வத்துடன் வந்து கைந்து 
பகாண்டிருந்தார்கள். சுட்டி விகடனில் அவர்களுக்கு எதுபவல்ைாம் பிடித்திருக்கிறது என்று 
சர்வவ நடத்திவனாம். ெத்மா எழுதிவந்த மாயா டீச்சரின் மந்திரக் கம்ெளம் ெை 
சிறுவர்களுக்குப் பிடித்திருந்தது. ரவமஷ் மவத்யா எழுதிய 'பமாழிகள் கற்ெது', வள்ளிதாசன் 
எழுதிய 'வநரடி விசிட்' வொன்றமவயும் பிடித்திருந்தன. சுட்டியில் பவளிவந்த விஷயங்கள் 
நகர்புற மற்றும் கிராமப் புறச் சிறுவர்களுக்கு இருவருக்கும் பிடித்தமானமவயாகவவ இருந்தன. 
வாங்கும் சக்தி, ெடிக்கும் திறன் சார்ந்து வயாசிக்கும்வொது வவறு முடிவுகளுக்கு நாம் 
வொகவவண்டி வரைாம். அது சமூக அமமப்பு, கல்வித்துமற சார்ந்த விஷயம். சுட்டியின் தரம் 
சம்ெந்தப்ெட்டதல்ை...  

 



ம.பு.: நகர்புற சிறுவர்களுக்கும் கிராமப்புறச் சிறுவர்களுக்கும் இமடவய வவறுொடு எதுவுவம 
நீங்கள் ொர்க்கவில்மையா... அவர்களது ரசமன, விருப்ெம் சார்ந்து...? 

    எல்ைா இடங்களிலும் சிறுவர்கள் ஒவர மாதிரித்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்களது கனவு, 
ஆமச, ஆர்வம் இமவ ஒவர மாதிரியாகத்தான் இருக்கின்றன. வாழும் இடம் சார்ந்து சின்னச் 
சின்ன மாறுதல்கள் வவண்டுமானால் இருக்கைாம். அவ்வளவுதான். சிை ஆண்டுகள் முன்பு 
திருபநல்வவலிக்கு அருகில் இருக்கும் வமைப்ொமளயத்திற்குப் வொயிருந்வதன். அங்கு இருந்த 
பீடி சுற்றும் சிறுவர்களுக்கு ஓவிய முகாம் நடத்திவனன். மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ெங்பகடுத்துக் 
பகாண்டார்கள். ஒரு ஆச்சரியம் என்னபவன்றால் ஒரு சிறுவன்கூட பீடி குடிக்கும் ஒருவமரப் 
ெடமாக வமரயவவ இல்மை. பொதுவாக சின்னக் குைந்மதகள் ஏதாவது ெத்திரிமகயில் வந்த 
ெடத்மதப் ொர்த்தால்கூட அதன் வாயில் ஒரு சிகபரட்மட வவடிக்மகயாக வமரவதுண்டு. 
அதுவொல் பசன்மனயில் குப்ெங்களில் ஓவிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தவொது அந்தச் சிறுவர்களில் 
பெரும்ொைாவனார் ெடங்கமள வமரந்திருந்தார்கள். இதுவொல் வாழும் இடம் சார்ந்து, பதாழில் 
சார்ந்து சிை மாறுதல்கள் வவண்டுமானால் இருக்கைாம். மற்றெடி நகர்புற மற்றும் கிராமப்புற 
சிறுவர்கள் அமனவரும் ஒவர விதமாகத்தான் இருக்கிறார்கள். 

 ம.பு.: சுட்டி விகடனில் நீங்கள் ெயன்ெடுத்திய பமாழிநமட கிராமப்புற சிறுவர்களுக்கு 
ெடிக்கக் கஷ்டமானதாக இருக்கவில்மையா...? 

       அதற்குத்தான் நாங்கள் ஒரு வழிமுமறமயக் கமடப்பிடித்வதாம். ஒவ்பவாரு இதழும் 
அச்வசற்றுவதற்கு முன் ெைதரப்ெட்ட சிறுவர்களுக்கு அமத வாசித்துக் காட்டி அவர்களின் 
எதிர்விமனமயக் கருத்தில் பகாண்டு அதற்வகற்ெ சிை மாற்றங்கமளச் பசய்வதாம். விகடன் 
அலுவைகத்திலும் அச்சகத்திலும் ெணிபுரிெவர்களின் குைந்மதகளுடன் சுட்டி ஆசிரியர் 
குழுவினர் பதாடர்ந்து உறவாடி அதிலிருந்து கற்றுக்பகாள்வமத வைக்கமாக மவத்திருந்வதாம். 
இப்வொது சுட்டியில் சிை மாற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன. அதில் எனக்கு உடன்ொடு கிமடயாது. 
நான் இருந்தவமர சினிமாமவ ஒரு விஞ்ஞான சாதனமாக மட்டுவம அணுகி அந்தக் 
வகாணத்தில் மட்டுவம பவளியிட்டு வந்வதாம். சினிமா எப்ெடி கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது. எப்ெடி 
எடுக்கிறார்கள் என்ெது வொன்றவற்மற மட்டுவம தந்து வந்வதாம். என்மனப் பொறுத்தவமர 
வரயின் ெடங்கமளப் ெற்றி நாம் சிறுவர்களுக்கு எழுதைாம். சாப்ளினின் ெடங்கமளப் ெற்றி 
எழுதைாம். ஆனால் இன்மறய வர்த்தக தமிழ் சினிமாவின் விஷயங்கள் அதில் இடம் 
பெறக்கூடாது என்ெவத அதன் ஆசிரியர் அப்வொது நிர்ணயித்த பகாள்மகயாகவும் இருந்தது. 
இப்வொது அது மாறி வருகிறது. ஆவராக்கியமில்ைாத மாற்றமாகவவ இமத நான் ொர்க்கிவறன்.  

ம.பு.: தமிழில் முக்கியமான குைந்மத எழுத்தாளர்கள் என யாரும் உருவாகாமல் வொனதற்கு 
என்ன காரணம் என்று நிமனக்கிறீர்கள் ?  

     முன்னால் பசான்வனவன, அதுதான். இப்வொது எழுதுெவர்கள் - பெரியவர்கள் தமது 
குைந்மதப் ெருவத்மதவய மறு ஆக்கம் பசய்ய விரும்புகிறார்கள். 10 வருடத்தில் எவ்வளவு 
மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துவிடுகின்றன. இன்மறய குைந்மதகள் வவறு விதமானவர்கள். அமத 
எழுத்தாளர்கள் யாரும் புரிந்து பகாள்ளவில்மை. ஒன்றிரண்டு விதி விைக்குகள் இருக்கைாம். 



பெரும்ொைான எழுத்தாளர்களுக்கு குைந்மதகளின் பமாழியில் வெசத் பதரியவில்மை. 
குைந்மதகளுடன் உமரயாடல் சாத்தியமில்மை அவர்களுக்கு.  

ம.பு.: சிறந்த எழுத்தாளர்கள்கூட ஏன் குைந்மதகளுக்கு எதுவும் எழுதவில்மை ..? 

     நாம் குைந்மதகமளக் கவனித்துக்பகாள்ளும் பொறுப்மெ பெற்வறார்களிடமும், 
ஆசிரியர்களிடமும் பகாடுத்துவிட்டிருக்கிவறாம். குடும்ெத்திலும் சரி ெள்ளிக்கூடத்திலும் சரி, 
இைக்கியத்திற்கு, தரமான எழுத்திற்கு இடவம இல்மை. அதனால் சினிமாமவ மதிக்கும் 
அளவிற்கு குைந்மதகள் இைக்கியத்மத மதிப்ெதில்மை. இைக்கியத்மத மதிக்கும் 
குைந்மதகமள நம்மால் உருவாக்க முடியவில்மை. 

ம.பு.: ொட புத்தகங்கள் தவிர குைந்மதகள் வவறு ெத்திரிமககள் ெடிப்ெமத ஊக்குவிக்கும் 
மவனாொவம் பெற்வறார்களிடம் இருக்கிறதா...? 

     பெற்வறார்களுக்குத் தாம் ஆக முடியாதமதக் குைந்மதகள் பசய்யவவண்டும். அது 
ஒன்றுதான் வநாக்கமாக இருக்கிறது. அவர்களால் இன்ஜினியராக, டாக்டராக ஆக முடியாமல் 
வொய்விட்டிருக்கிறது. எனவவ குைந்மதகள் டாக்டராக வவண்டும். இன்ஜினியராக ஆக 
வவண்டும். அதற்காகக் குைந்மதகமள எப்ெடிப் ெயிற்றுவிப்ெது என்ெது ெற்றிதான் 
பெற்வறார்கள் சிந்திக்கிறார்கள். சுட்டி விகடன் ஆரம்பிப்ெதற்கு முன் இமதப் ெற்றி விரிவாக 
விவாதித்வதாம். ஏபனனில் குைந்மதகளுக்கு வாங்கும் சக்தி கிமடயாது. வாங்கித் தரும் 
பொறுப்பில் இருப்ெது பெற்வறார்கள்தான். எனவவ அவர்கமள முதலில் திருப்திப்ெடுத்த 
வவண்டும். அதாவது குைந்மதகளுக்கு இது ெயனுள்ளதுதான் என்று அவர்கமள நம்ெமவக்க 
வவண்டும். அவத சமயம் அந்த விஷயங்கள் குைந்மதகளுக்கு விருப்ெமானதாகவும் இருக்க 
வவண்டும்.  

ம.பு.: இந்தப் பிரச்சமனமய எப்ெடி, தீர்த்தீர்கள்?  

    பவகு எளிது. ெள்ளிக்கூடத்தில் பசால்லித் தராத விஷயங்கமளத் தருவவதாடு 
ெள்ளிக்கூடத்தில் பசால்லித் தருெவற்மறயும் சுவாரஸ்யமானதாக ஆைமாக ஆராய்ந்து 
பிரசுரித்வதாம்.  

ம. பு.: பொது அறிவு புத்தகமாக இருக்கும் ெட்சத்தில் பெற்வறார்கள் ஆர்வமாக வாங்கித் 
தந்திருப்ொர்கள்...  

     ஆமாம், அதுதான் நடந்தது. மாயா டீச்சரின் மந்திரக் கம்ெளம் ெகுதியில் 5ம் 6ம் 7ம் 
வகுப்பு அறிவியல் ொடப் புத்தகங்களில் உள்ள விஷயங்கமளவய சுவாரஸ்யமானதாக மாற்றிப் 
ொடம் என்ெவத குைந்மதகளுக்குத் பதரியாத விதம் தந்வதாம். நல்ை வரவவற்பு இருந்தது. 
இப்வொது கூட நீங்கள் சுட்டி விகடன் அலுவைகத்திற்குப் வொனால் 1ம் வகுப்பிலிருந்து 12ம் 
வகுப்பு வமரக்குமான விஞ்ஞான புத்தகங்கள் அங்கு இருக்கும். குைந்மதகளுக்காக எழுதுவது 
அடிப்ெமடயில் மிகவும் சிக்கைான, சவாைான விஷயம். நாளுக்கு நாள் நடந்து வரும் 
மாற்றங்கமளக் கூர்ந்து கவனித்துக்பகாண்வட வர வவண்டும். ஒரு கமத ஆசிரியருக்கு 1950ல் 



நடந்தவற்மறப் ெற்றிவய இன்னும் 30 வருடங்களுக்கு ெை வகாணங்களில் ஏராளமாக 
எழுதிக்பகாண்வடயிருக்க முடியும். மனித உறவுகமளப் ெற்றி எவ்வளவு வவண்டுமானாலும் 
எழுதிக்பகாண்வடயிருக்கைாம். புதிய விஷயங்கள் எமதயும் ெடிக்காமவைவய.  

    ஆனால் குைந்மதகளுக்கு எழுதும்வொது அப்ெடி முடியாது. ஏபனனில் குைந்மதகளுக்கு 
இன்மறய விஷயங்கள் up-to-date ஆகத் வதமவப்ெடுகிறது. அது அவர்களுக்கு வவறு 
வமககளில் கிமடத்துக் பகாண்டும் இருக்கிறது. நீங்கள் உங்கமள update பசய்து பகாண்டு 
எழுதவில்மை என்றால் உங்கமளத் தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள். உதாரணத்திற்கு இப்வொது 
நாம் நால்வரும் இந்த அமறயில் உட்கார்ந்து வெசிக் பகாண்டிருக்கிவறாம். நம்மம மட்டும் 
அப்ெடிவய மவத்துக் பகாண்டு பின்னணிமய டிஜிட்டல் முமறயில் அப்ெடிவய மாற்றிவிட 
முடியும். புல்பவளியில் அமர்ந்து வெசிக் பகாண்டிருப்ெதாகவவா வவறு வீட்டில் அமர்ந்து 
வெசிக் பகாண்டிருப்ெதாகவவா மாற்றிவிட முடியும். இது ெற்றி எழுதினால் இன்மறய 
குைந்மதகளுக்கு சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கும். அதற்கு நான் டிஜிட்டல் முமற ெற்றி 
பதரிந்துபகாண்டாக வவண்டும். இைக்கிய அனுெவத்மத குைந்மதகளின் இன்மறய 
வாழ்க்மகயுடன் எப்ெடி இமணப்ெது என்ெவத ெமடப்ொளிகளின் முன்னால் இருக்கும் 
இப்வொமதய சவால். அதற்குக் கடின உமைப்பு, ஆர்வம், அக்கமற வொன்றமவ வதமவ. 
அது இல்ைாததாவைா என்னவவா தமிழில் குைந்மதகளுக்கான எழுத்தாளர்கள் அதிக அளவில் 
உருவாகாமல் வொய்விட்டிருக்கிறார்கள்.  

ம.பு.: நீங்கள் சுட்டி விகடனில் இருந்த வொது எழுத்தாளர்கமள எழுதத் தூண்டும்ெடியான 
முயற்சிகள் எதிவைனும் ஈடுெட்டீர்களா...?  

    அதில் சிை சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. நான் வகட்டால் எந்த ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரும் 
எழுதித் தந்து விடக் கூடும். ஆனால் அது பிரசுரிக்கத் தகுதி அற்றதாக இருந்து நான் திருப்பி 
அனுப்பினால் பெரிய அவமானமாகக் கருதிவிடுவார்கள். ஒரு புதிய விஷயத்மதச் பசய்ய 
ஆரம்பிக்கும்வொது ஏன் அப்ெடி ஒரு பிரச்சிமனவயாடு ஆரம்பிக்க வவண்டும் என்று கருதி 
யாரிடமும் நான் வகட்கவில்மை. சுட்டி நடத்தப்ெடும் விதத்மதப் ொர்த்து யாராவது தாமாக 
முன்வந்து எழுதித் தந்திருந்தால் மகிழ்ச்சியுடன் பிரசுரித்திருப்வென். எழுத்தாளர் கம்பீரன் 
அவ்வாறு அனுப்பிய நாட்டுப்புறக் கமதகமள பவளியிட்வடாம். ஒரு ஆசிரியராக சிை 
சுதந்திரங்கமள நான் எதிர்ொர்க்கிவறன். பிரெைஸ்தர்கமள என் இதழில் ெயன்ெடுத்த 
வவண்டுபமன்ெதற்காக அமத நான் இைக்க விரும்ெவில்மை.  

காைச்சுவடு (மார்ச்-ஏப்ரல் 2001) 

 

 

 

 



 

கண்ணன்: தமிழ் இதழிலில் புதிய இதழ்களின் வருமகயும் ஏன் 
இல்மை? புதிய முதலீட்டுடன் வந்த ‘விண்நாயகன்’ 
நிறுவனத்தினர் வகாடிக்கணக்கில் இைந்த்தாகச் பசால்ைப்ெடுவது 
உண்மமயா? 'விண்நாயகன்' வதால்விக்கு என்ன காரணம்?  

பநருக்கடி நிமைக்குப் பிறகு எண்ெதுகளில் இதழியல் துமற 
வர்த்தக ரீதியில் பெரிதாகத் தமைக்கும் சூைல் ஏற்ெட்டது. 
அப்வொது விகடனிலிருந்து பவளிவயறிய மணியனும், 
கதிரிலிருந்து வந்த சாவியும் பதாடங்கிய ெத்திரிமககள் அடுத்த 
இருெதாண்டுகளில் ெைமமடந்தன. இவற்றுக்குப் பின்னால் 
முமறவய அ.தி.மு.க. சார்ொன பெரும் முதைாளிகளின் முதலீடும், 
நடுத்தர வகுப்மெ எட்ட விரும்பிய தி.மு.க. தமைவர்கள் 
கமைஞர், முரபசாலி மாறன் ஆகிவயாரின் முமனப்பும் முதலீடும் 
இருந்தன.  

மற்றெடி தமிைக பெரு வணிகர்களின் கனவு எப்வொதுவம 
சினிமாவாகத்தான் இருந்திருக்கிறது. அதில்தான் பதாடர்ந்து 

முதலீடு பசய்கிறார்கள். தவிர பதாண்ணூறுகளில் பதாமைக்காட்சி, பசயற்மகவகாள் தமைக்க 
ஆரம்பித்த தருணம். புதிய தமைமுமற இமளஞர்கள் ெைரும் எழுத்து, வாசிப்பு முதலிய 
ஆர்வங்கமளவிட காட்சி சாதன ஆர்வங்கள் அதிகம் உள்ளவர்களாக இருப்ெதால், திறமமயும் 



உமைப்பும் உமடய ெைர் இந்தத் துமறக்கு வரவில்மை. கடந்த சுமார் முப்ெதாண்டு கல்வி 
முமறயும் முன் எப்வொமதயும்விட ஆங்கிைம் சார்ந்ததாக இருப்ெதால், நடுத்தர வர்க்க 
இமளஞர்கள் ெைருக்கு தமிழ் சார்ந்த எந்தத் துமறயிலும் அக்கமறகள் இல்மை. நான் சுட்டி 
விகடன் பொறுப்வெற்று அமத பவளிக்பகாண்டு வந்த அவத சமயத்தில்தான் வசைம் விநாயகா 
மிஷமனச் வசர்ந்த டாக்டர் சரவணனால் விண்நாயகன் பதாடங்கப்ெட்டது. விகடனிலிருந்து 
பவளிவயறியிருந்த கார்ட்டூனிஸ்ட் மதனிடம் அதற்கான பிராபஜக்ட் ரிப்வொர்ட் பெறப்ெட்டது. 
விகடனிலிருந்து விைகிய மூத்த அரசியல் நிருெர் ராவ் அதன் ஆசிரியராகப் பொறுப்வெற்றார். 
விண் நாயகன் இதழுக்கு இவர்கள் இருவரும் பசல்வதற்கு முன்ொக, விகடனில் இருந்தவொது 
இவர்களுமடய வடிவமமப்பிலும் பொறுப்பிலும் பதாடங்கப்ெட்ட விகடன் வெப்ெர் வொதிய 
வரவவற்பும் விற்ெமனயும் இன்றி மூடப்ெட்டுவிட்டது. இவத இருவரின் பொறுப்பில் அதற்கு 17 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பதாடங்கப்ெட்ட ஜூனியர் விகடன் வர்த்தக ரீதியில் பெரும் பவற்றி 
பெற்ற ெத்திரிமக. ஒரு ெத்திரிமகயின் பவற்றி வதால்விக்கு ஓரளவுதான் அதன் பின்னணியில் 
உள்ள நிறுவனம், அதன் ெண ெைம், விற்ெமனயாளர் வட்டம் எல்ைாம் உதவ முடியும். அமவ 
எல்ைாம் இருந்ததால் ஜூனியர் விகடன் பவன்றது. அமவ இருந்தும் விகடன் வெப்ெர் 
வதாற்றது. 

அப்ெடியானால் இமவ தவிர வவறு ஏவதா ஒன்றும் வதமவப்ெடுகிறது. அதுதான் 
ெத்திரிமகக்கான concept ஜூனியர் விகடன் concept. ஓரளவு அன்மறய காைத்தின் 
வதமவமய நிரப்ெ வந்தது. முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் concept பமல்ை பமல்ைவவ ஒரு 
ஒழுங்குக்கு வந்தது. அந்த சரியான conceptஐ பஜயிக்க மவக்க சுமார் நான்கு வருடங்கள் 
விகடன் ஆசிரியரும் உரிமமயாளருமான ொைசுப்பிரமணியன் ஏராளமான பொருட்பசைவு 
பசய்யவவண்டியிருந்தது என்ெமத ஜூனியர் விகடனின் ஆரம்ெ ஆண்டுகளில் அதில் நான் 
ெணி புரிந்தவன் என்ெதால் எனக்கு வநரடியாகவவ பதரியும். 

விகடன் வெப்ெரின் concept அடிப்ெமடயிவைவய தவறாக இருந்தது. பசன்மன நகரில் மாமை 
வெப்ெர் என்ெது பசய்திகமள பிரதானப்ெடுத்தி மட்டுவம பசய்தாக வவண்டிய பதாழில். 
அமதச் பசய்யாததால் விகடன் வெப்ெர் வதாற்றது. விண் நாயகன் பிரச்சிமனயும் அது தான். 
அதற்கான concept சரியாக இல்மை. Outlook மாதிரி தமிழிலும் ஒரு தரமான ெத்திரிமகயாக 
அது வர வவண்டும் என்ெது டாக்டர் சரவணனின் கனவு. ஆனால் அச்சு வநர்த்தியும் ெை 
வண்ண வை-அவுட் கவர்ச்சியும் இருந்தனவவ தவிர, உள்ளடக்கம் எந்த வாசகருக்காக என்ெது 
ெற்றிய பதளிவின்றி குைப்ெமாக இருந்ததால் அமத வாசகர்கள் நிராகரித்துவிட்டனர். சுட்டி 
விகடமன விற்ெமன ரீதியிலும் வாசகர் வரவவற்பிலும் ஓரளவு நிமை நிறுத்தியபிறகு, இனி 
முழுவநரப் ெணிகள் பசய்ய என் உடல் நிமையும் மனநிமையும் ஒத்துமைக்காததால் விகடன் 
நிறுவனத்திலிருந்து விைகிவனன். அப்வொது என்னுடன் நீண்ட காைப் ெைக்கம் உள்ள ராவ் 
என்மன விண் நாயகன் இதழுக்கு வருமாறு அமைத்தார். ெகுதி வநர ஆவைாசகராகச் 
பசன்வறன். பமல்ை சின்னச் சின்னதாக மாற்றங்கள் பசய்யத் பதாடங்கிவனாம். அதற்கு முன்னர் 
ஓராண்டு காைமாக மாதம் வதாறும் சுமார் எட்டு ைட்சம் ரூொய் வமர நஷ்டம் ஏற்ெட்டுவந்த 
நிமையில் இதழுக்குப் பொருளாதார பநருக்கடி இருந்தது. இந்த நஷ்டத்மத இனி மாதம் 
இரண்டு ைட்சம் ரூொய்களுக்குள்ளாக இருக்கும்ெடி அலுவைகச் பசைவுகமளக் கட்டுப்ெடுத்த 



இயலுமா என்று ெதிப்ொளர் வகட்டார். அப்ெடிச் சுருக்கப்ெட்ட வைா-ெட்பஜட்டில் தன்னால் 
இதமை நடத்த இயைாது; அது ஞாநியால்தான் முடியும் என்று கூறினார் ராவ். அவர் விைகிக் 
பகாண்டு குமுதத்துக்குச் பசன்றார். நான் விண்நாயகன் ஆசிரியர் பொறுப்வெற்வறன். அந்தத் 
தருணத்தில் இதழ் விற்ெமன சுமார் 15 ஆயிரம் பிரதிகள் வமர இருக்கும் என்று எனக்குக் 
கூறப்ெட்டது. ஓராண்டுக்குள் அமத 25 ஆயிரமாக்கினால் பதாடர்ந்து நடத்த இயலும் என்று 
பசான்னார்கள். அடுத்த ஆவறழு இதழ்களில் நாயகனுக்பகன்று ஒரு தனி வகரக்டமர 
உருவாக்க முயற்சித்வதாம். வாசகர்கள் வரவவற்பு இருந்தது. ஆனால் ஜனவரி மத்தியில் 
விற்ெமன விவரங்கள் ெற்றிய உண்மமத் தகவல்கள் பதரிய வந்தவொது, அதிர்ச்சி ஏற்ெட்டது. 
நான் வசர்ந்தவொவத இதழ் விற்ெமன சுமார் 5 ஆயிரம் பிரதிகள்தான் இருந்திருக்கிறது. 
அடுத்த ஆவறழு இதழ்களில் இன்பனாரு ஆயிரம் பிரதிகள் வமர உயர்ந்திருக்கிறது. 
அவ்வளவுதான். இந்த விற்ெமன அளவில் பதாடர்ந்து இன்னும் ஓராண்டு நடத்தினாலும் 
இதமைக் காப்ொற்ற முடியாது என்ெது பதளிவு. எனவவ இதழ் மூடப்ெட்டது. சுமார் இரண்டு 
வகாடி ரூொய் வமர பமாத்த இைப்பு என்று கூறப்ெடுகிறது. விண்நாயகனின் வதால்விக்கு 
பதளிவான editorial concept இல்ைாமல் நடத்தியது, ஊதாரித்தனமான நியாயமற்ற 
அலுவைகச் பசைவுகள், தவறுகமளத் திருத்துவதில் ஏற்ெட்ட பெரும் நிர்வாகக் காைதாமதம், 
சிை நெர்கள்மீது தகுதிக்கு மீறிய அெரிமிதமான நம்பிக்மக எனப் ெை காரணங்கள் உள்ளன. 
ஒருவவமள ஆரம்ெக் கட்டத்திவைவய நான் பொறுப்வெற்றிருந்தாவைா, அல்ைது பொறுப்வெற்ற 
சமயத்தில் விண் நாயகன் என்று வாசகரிமடவய மதிப்பிைந்த பெயமர மகவிட்டுவிட்டு வவறு 
பெயரில் புதிதாக இதமை நடத்தியிருந்தாவைா இதழ் பவற்றி பெற்றிருக்கக்கூடும்.  

க. விஷூவல் மீடியா தமிழ் இதழ்கமளப் ொதித்திருக்கிறதா?  

விஷுவல் மீடியா தரும் அனுெவமும் ெத்திரிமக தரும் அனுெவமும் அடிப்ெமடயில் 
வவறுவவறானதுதான் இல்மையா...? ஆனால் பதாமைக்காட்சி ெரவைாக எல்ைா வீடுகளுக்கும் 
வந்ததும் அமத எப்ெடி எதிர்பகாள்வது என்று ெத்திரிமகத் துமறயினருக்குத் பதரியவில்மை. 
அதனால்தான் பதாமைக்காட்சி சம்ெந்தமான விஷயங்கமளப் ெத்திரிமகயில் அதிகமாகத் தர 
ஆரம்பிக்கிறார்கள்.  

ம.பு.: குமுதம்கூடத் தற்வொது அரசியல் மற்றும் பிற விவகாரங்களில் அதிக கவனம் 
பசலுத்தத் பதாடங்கி இருக்கிறார்கவள.....  

 

அப்ெடியும் ஒரு மாற்றம் நடக்கிறது. குமுதத்தில் சமீெ காைமாக நடக்கும் மாறுதல்கள் 
நல்ைதிற்கா, பகட்டதிற்கா என்று இப்வொது பசால்ை முடியாது. ஆனால் குமுதத்தின் நீண்ட 
வரைாற்மறப் ொர்க்கும்வொது அதன்மீது எனக்கு எந்தவித நம்பிக்மகயும் கிமடயாது. குமுதம், 
ஆனந்த விகடன் என்று எந்த பெரிய மீடியா மீதும் எனக்கு அதிக எதிர்ொர்ப்பு கிமடயாது. 
அடிப்ெமடயில் எல்ைா தரப்பு வாசகர்கமளயும் திருப்திப்ெடுத்தவவண்டும் என்ற வநாக்கம் 
அவர்களுக்கு இருக்கிறது. இதனால் அவற்றில் கிமடக்கும் ஜனநாயகப்பூர்வமான இடத்மதப் 
ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ள வவண்டும். அவர்களுடன் பதாடர்ந்து உறவாடுவதன் மூைவம இது 



சாத்தியம். விஷுவல் துமறயுடன் ெத்திரிமகத்துமற வொட்டிவொட்டு பஜயிக்கத் வதமவயில்மை 
... விஷுவல் மீடியாவில் ஒரு பசய்திமய அறிமுகப்ெடுத்த மட்டுவம முடியும். அமதப் ெற்றிய 
விரிவான அைசமை ெத்திரிமகயில்தான் சிறப்ொகச் பசய்ய முடியும். இதுதான் 
ெத்திரிமகத்துமறயின் ெைம். இமத யாரும் ெயன்ெடுத்திக் பகாள்வதில்மை. நாங்கள் ஜூனியர் 
வொஸ்ட்டில் அமதத்தான் பசய்து ொர்த்வதாம். அது பவற்றிகரமாக நடந்தது. 92ல் நான் 
ஜூனியர் வொஸ்ட்டின் பொறுப்மெ ஏற்கும்வொது ஜூனியர் விகடனில் வரும் விஷயங்களின் 
எஞ்சிய ெகுதிகமள, அதில் இடபநருக்கடி காரணமாகப் வொட முடியாதவற்மற பவளியிடும் 
ஒரு ெத்திரிமகயாகத்தான் இருந்தது.  

 

க.: இப்வொது ெத்திரிமகவயாடு வசர்ந்த இமணயத் தளங்கள் இருக்கின்றனவவ அது வொை 
இல்மையா...  

ஆமாம்... ஜூனியர் வொஸ்ட்க்கான விஷயங்கள் எப்ெடி இருக்க வவண்டுபமன்று நான் 
நிமனத்வதன் என்றால், சமகாை அரசியல் நிகழ்வுகமள உடனுக்குடன் பவளியிடும் 
ெத்திரிமகயாக ஜூனியர் விகடன் இருக்க வவண்டும். உதாரணத்திற்கு சட்ட சமெயில் ஒரு 
எம்.எல்.ஏ. பசருப்பு வீசினார் என்றால் அவமரச் சந்தித்து வெட்டி கண்டு பவளியிடும் 
பொறுப்மெ ஜூனியர் விகடன் ொர்த்துக்பகாள்ளவவண்டும். அவத சமயம் ஒரு எம்.எல்.ஏ. 
ஏன் சட்டசமெயில் பசருப்பு வீசுகிறார்... அதற்கு என்ன வதமவ வந்தது? அதற்கான 
சமுதாயக் காரணங்கள் என்ன? இமவ ெற்றி விரிவாக அைசி ஆராயும் ெணிமய ஜூனியர் 
வொஸ்ட் பசய்ய வவண்டும் என்று முடிவு பசய்வதாம். அந்த அணுகுமுமற பவற்றிகரமாகச் 
பசயல்ெடவும் பசய்தது. ஒரு வருடம் இப்ெடி பவற்றிகரமாக நடந்தது. ஆனந்த விகடனில் 
குஷ்பு ெற்றி கவிமதப் வொட்டி நடத்தி பவற்றி பெற்றவருக்கு குஷ்புவுடன் விருந்து சாப்பிட 
ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டிருந்தது. விகடனில் அந்த விஷயம் பவளியான அவத வாரம் ஜூனியர் 
வொஸ்ட்டில் 'என்று தணியும் இந்த குஷ்பு வமாகம்' என்று ஒரு கட்டுமர, ஒரு ஆர்டிஸ்ட்மடச் 
சுற்றி ஏன் ஒரு cult உருவாகிறது? அந்த பினாமினனுக்குப் பின்னிருக்கும் உளவியல் 
காரணங்கள் என்ன என்று உளவியல் நிபுணரிடம் கருத்துக்கள் வகட்டுப் பிரசுரித்திருந்வதாம். 
அதுவும் பவளியானது. அதுவும் வரவவற்கப்ெட்டது. மக்களுக்கு இமத ஏற்றுக்பகாள்வதில் 
எந்தப் பிரச்சமனயும் இல்மை. தீவிரமான விஷயங்களுக்கு என்றுவம மதிப்பும் வதமவயும் 
இருக்கிறது என்ெமதத்தான் காட்டுகிறது.  

 

க.: பின் ஏன் எதுவும் பதாடர்ந்து வளராமல் வொய்விடுகிறது...?  

தீவிரமானவற்மற பெருவாரியான வாசகருக்கு ஏற்ற விதத்தில் எளிமமயாக எழுதும் 
ெத்திரிமகயாளர்கள் குமறவு என்ெது ஒரு காரணம். தவிர நிர்வாகத்தினர் அமத விரும்ெ 
வவண்டுவம.... 

 



ம.பு: பவற்றிகரமான ஒன்மற நிர்வாகத்தினர் வவண்டாம் என்று பசால்வார்களா என்ன?  

எல்ைா பவற்றிகரமான விஷயங்கமளயும் விரும்புவார்கள் என்று பசால்ை முடியாவத. . . 
மக்கள் இடதுசாரிப் ொர்மவயுமடய ெத்திரிமககமள விரும்பினால் எல்ைா ெத்திரிமக 
நிர்வாகிகளும் இடதுசாரிகளாக மாறிவிடுவார்களா என்ன? இடதுசாரிக் கட்சிகள் ஆட்சிக்கு 
வந்தால்கூட அந்த ஆட்சிமய எப்ெடி கவிழ்க்கைாம் என்று வயாசிப்ொர்கவள தவிர தங்கமள 
மாற்றிக்பகாள்ள மாட்டார்கள்.  

 

ம.பு: ஜூனியர் வொஸ்டில் இருந்து நீங்களாகவவதான் விைகினீர்களா ...?  

ஆமாம். பசய்ய வவண்டியமதச் பசய்தாயிற்று என்று வதான்றியது. ஒரு ெணிமய எப்வொதும் 
நாவன பசய்து பகாண்டிருக்க வவண்டுபமன்று நான் நிமனக்கமாட்வடன். ஒரு குழுமவ 
ெயிற்றுவித்து அவர்கள் தயாரானதும் நான் விைகி வவறு விஷயங்கள் பசய்யப் 
வொய்விடுவவன். அப்வொது நான் பதாமைக்காட்சியில் சிறுவர் நிகழ்ச்சி தயாரிக்கச் பசன்வறன். 
சுவரஷ் ொல், இரா.ஜவஹர் ஆகிவயாரிடம் பொறுப்மெ ஒப்ெமடத்துவிட்டு நான் 
வொய்விட்வடன். பிறகு அவர்கள் இருவரும் விைகினார்கள். பிறகு இதழ் வவறு விதமாக மாறி 
கமடசியில் நிறுத்தப்ெட்டது.  

சுட்டி விகடன் ஒரு மாற்று சிறுவர் இதைாக உறுதியாக நிமை நிறுத்தப்ெட்டபிறகு நான் 
பவளிவய வந்துவிட்வடன். அங்குள்ள டீம் பதாடர்ந்து அமத ஓரளவு பவற்றிகரமாகவவ 
நடத்திக் பகாண்டிருக்கிறது.  

 

ம.பு.: புதிதாக ஆரம்பிக்கப்ெடும் ஒன்று அதன் ெைமனத்தர ஆரம்பிப்ெதற்குள் ொதியிவைவய 
நீங்கள் விட்டுவிட்டுப் வொய்விடுவதாக இமத எடுத்துக் பகாள்ளைாமா? 

அப்ெடிச் பசால்ை முடியாது. என் ெணி மாற்று கட்டமமப்புகமள வடிவமமத்தல் மட்டுவம. 
வடிவமமக்கப்ெட்ட பின் அது தானாகவவ பதாடர்ந்து வரவவண்டும். நான் முன்பனடுத்த 
விஷயங்கள் எல்ைாவம பொருளாதார ரீதியாக பிறமரச் சார்ந்தமவதான். அவர்கள் அமதத் 
பதாடராமல் வொவதற்கு என்மனக் குமறபசால்ை முடியாது. பவற்றிகரமானமதக்கூட ெல்வவறு 
காரணங்களுக்காக அவர்கள் மகவிடைாம். நான் அங்கு இருப்ெதால் மட்டுவம அது 
பதாடர்ந்து நடந்துவிடும் என்றும் நான் நம்ெவில்மை. அது ஒருவிதமான இல்யூஷன்தான். 
எந்த நிர்வாகத்துக்கும் சிை இயல்புகள் இருக்கின்றன. அமத மாற்றிக்பகாள்ளச் பசால்லி நான் 
அவர்கமள வற்புறுத்த முடியாது. அதுவொல் எனக்பகன்று சிை வழிமுமறகள் இருக்கின்றன. 
அமத நானும் மாற்றிக் பகாள்ளமாட்வடன். தனியாக என்னால் எந்த நிறுவனத்மதயும் சாராமல் 
பெரிய அளவில் எமதயும் பசய்ய முடியாது என்ெதால் ஒத்த கருத்துமடய நிறுவனங்களுடன் 
கருத்பதாற்றுமம உள்ளவமரயில் வொய்ப் ெணிபுரிகிவறன்.  



ம.பு.: தமிழில் புைனாய்வு இதழ்களின் பசயல்ொடு ெற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன? தமிழில் 
Investigative jounalism! என்ெது சிறப்ொக நமடபெற்றதாக நான் கருதவில்மை. மூன்வற 
மூன்று புைனாய்வுகள் தான் குறிப்பிட்டுச் பசால்லும்ெடியாக இருக்கின்றன. உசிைம்ெட்டி பெண் 
சிசு பகாமைெற்றி ஜூனியர் விகடனில் பசளொ எழுதியது. இரண்டாவது, ஆட்வடா சங்கர் 
விவகாரத்தில் நக்கீரனின் ெங்கு. மூன்றாவது வீரப்ென் பிரச்சமனயில் ஆரம்ெ காைகட்டத்தில் 
நக்கீரனின் பசயல்ொடுகள். ஏபனனில் காவல்துமறயினரால் பிடிக்க முடியாத நிமையில் 
காட்டிற்குள் ெதுங்கி இருக்கும் ஒரு குற்றவாளிமய சந்தித்து அவரது கருத்துக்கமள ெதிவு 
பசய்தது என்ெது குறிப்பிட வவண்டிய விஷயம் தான். இதுவொல் சிை விஷயங்கமளத்தான் 
குறிப்பிட முடியும்.  

க.: பஜயைலிதா ஊைலில் நக்கீரனால் பெறப்ெட்ட தகவல்கமள இதில் வசர்க்க முடியாதா ?  

இந்தியாவில் ஊைமைப் பொறுத்தவமர பெரிதாக புைனாய்வு எல்ைாம் பசய்யத் 
வதமவயில்மை. ஒருவர் சிக்கினால் அவருக்கு எதிராக இருப்ெவர்கள் தாமாகவவ எல்ைாத் 
தகவல்கமளயும் தந்துபகாண்வட இருப்ொர்கள். வொொர்ஸ் பீரங்கி ஊைலில் அந்த ஆர்டர் 
கிமடக்காமல்வொன ப்பரஞ்சு கம்பெனி எல்ைா தகவல்கமளயும் ஆர்வமாக தந்தது. 
அவ்வளவுதான். அதில் பெரிதாக எதுவும் பசய்யத் வதமவயில்மை. புைனாய்வு எனும்வொது 
எல்ைா தரவுகமளயும் நீங்கவள வதடிக் கண்டுபிடிக்க வவண்டியிருக்கும். தமிழில் இருக்கும் 
ெத்திரிமககளுக்கு அப்ெடித் தீவிரமாக ஒரு நெமர அதற்பகன்வற ெணியிைமர்த்தி, மூன்று 
நான்கு மாதங்கள் அவமரத் தகவல்கள் வசகரிக்க மவத்து அமத ெரிசீலித்து பவளியிடும் 
பொறுமமயும் ெண ெைமும் இல்மை. எமதப் புைனாய்வு பசய்ய வவண்டும் என்ெது எந்த 
காரணத்திற்காக நீங்கள் ெத்திரிமகத் துமறயில் இருக்கிறீர்கள், எந்தக் பகாள்மககள் சார்ந்து 
இருக்கிறீர்கள் என்ெமதப் பொறுத்துதான் முடிவு பசய்யப்ெடும். இங்குதான் ெத்திரிமகத் 
துமறயில் இருப்ெவர்களுக்கு அப்ெடியான பகாள்மகப் பிடிப்வொ வவபறதுவுவமா கிமடயாவத. 
எனவவ இன்பவஸ்டிவகட்டிவ் ஜர்னலிசம் இங்கு வளரவில்மை. சுவாரஸியமான அக்கப்வொராக 
அது குறுகிவிட்டது. ெரெரப்பிற்காக, பொழுது வொக்கிற்காக எழுதப்ெடுகிறது. இதுவொன்ற 
அணுகுமுமற சின்னக்குத்தூசி வொன்றவர்கமளக்கூடப் ொதித்திருக்கிறது. வீரப்ென் விவகாரம் 
ெற்றி வாஸந்தி ஒரு கட்டுமர எழுதியிருந்தார். அதற்கு சின்னக்குத்தூசி ெதில் எழுதுகிறார்: 
'வாஸந்தி ஒரு ொட்டி. அவமர ஏன் இன்னும் இந்தியா டுவடயில் மவத்துக் 
பகாண்டிருக்கிறார்கள்' என்று. எவ்வளவு தரக்குமறவாக வொய்விட்டது ொருங்கள். 
வாஸந்தியின் கருத்துக்கமள நீங்கள் மறுக்க வவண்டும். அமத விட்டுவிட்டு இப்ெடி எழுதுவது 
என்ெது மிகவும் வமாசமானது இல்மையா? ெதிலுக்கு யாவரனும் அவத வயசுமடய சின்னக் 
குத்தூசியும் தாத்தாதாவன, அவமர ஏன் நக்கீரன் வகாொல் வவமைக்கு மவத்துக் 
பகாண்டிருக்கிறார் என்று எழுத முடியும். விவாதம் எப்ெடிப் வொய்விடும் ொருங்கள். தமிழ்ச் 
சூைலில் இந்த சிக்கல்கள் பதாடர்ந்துபகாண்வட இருக்கின்றன.  

க.: சின்னக்குத்தூசி ெற்றிய உங்கள் மதிப்பீடு என்ன ?  

சின்னக்குத்தூசி ெைகுவதற்கு மிகவும் இனிமமயான மனிதர். நானும் அவரும் ஒன்றாக 
எதிபராலியில் ெணியாற்றியிருக்கிவறாம். என்மன விட 15 வருடங்கள் மூத்தவராக இருப்ொர். 



எனக்கு விவரம் பதரிய ஆரம்பித்ததற்கு முந்மதய காை கட்டத்தின் அரசியல் பசயல்ொடுகள் 
ெத்திரிமககளில் வருவம அமவ அல்ை. அதிகாரத்தின் உள்ளமறகளில் நமடபெறுவம அமவ 
ெற்றி என்னிடம் ெகிர்ந்து பகாள்வார். சின்னக்குத்தூசிமய நடுநிமை விமர்சகர் என்று நான் 
கூறமாட்வடன். அடிப்ெமடயில் நான் இடதுசாரிப் ொர்மவ பகாண்டவன்தான். ஆனாலும் 
அவர்கள் தவறு பசய்தால் அமத விமர்சிக்கவும் பசய்வவன். அந்த வமகயில் நான் 
நடுநிமையான விமர்சகன்தான். ஆனால் சின்னக் குத்தூசி அவர் சார்ந்து நிற்கும் தி.மு.க. மீது 
எந்த விமர்சனத்மதயும் உள் வட்டத்தில் கூட மவக்க மாட்டார். அது எதிரிமய 
ெைப்ெடுத்திவிடும் என்று அவர் கருதுவதாகத் வதான்றுகிறது. நான் அப்ெடிக் கருதவில்மை. 
திமுகவிற்கு எதிராகவும் இடதுசாரிக் கருத்துக்களுக்கு, பெண்ணியக் கருத்துக்களுக்கு 
எதிராகவும் பசயல்ெட்டவர்களில் 'வசா'மவ முக்கியமாகக் குறிப்பிடைாம். அவருக்கு 
எதிர்நிமையில் அவர் அளவுக்கு பவகுசனத் தளத்தில் பசயல்ெட்டவர்கள் தமிைகத்தில் அதிகம் 
வெர் இல்மை. அந்த வமகயில் சின்னக் குத்தூசியின் ெணி வொற்றத்தகுந்த ஒன்றுதான். நான் 
என்ன நிமனக்கிவறன் என்றால், தி.மு.க.வும் திராவிட இயக்கமும் தங்கமள சுய ெரிசீைமன 
பசய்துபகாள்ள வவண்டிய அவசியம் தற்வொது இருக்கிறது. சின்னக் குத்தூசி வொன்றவர்களின் 
தி.மு.க. மீதான அக்கமறயான விமர்சனங்கள் அதற்கு அவசியம் வதமவ என்று கருதுகிவறன். 

க.: நாடகத்துமறயுடன் உங்களுக்கு எப்ெடி பதாடர்பு ஏற்ெட்டது?  

பசங்கல்ெட்டில் எங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் தர்மராஜா வகாவில் என்பறாரு வகாவில் இருந்தது. 
அந்தக் வகாவில் மண்டெத்தில் வைக்கமாக கூத்து நமடபெறும். தர்மராஜா வகாவில் என்ெவத 
ொண்டவர்கமள அடிப்ெமடயாகக் பகாண்டதுதான். ஆற்காடு ெகுதியில் திபரௌெதி அம்மன் 
வகாவிைாக இருக்கும். எங்கள் ெகுதிகளில் தர்மராஜா வகாவிைாக இருக்கும். சிறு வயதில் 
என்மன பவகுவாகப் ொதித்தது அந்தக் கூத்துக்கள்தான். அதற்கு அடுத்ததாக எனது நாடக 
ஆர்வத்திற்குக் காரணமாக இருந்தது என் தாய் மாமா. அவர் ஒரு ைாரி டிமரவர். அவருக்குப் 
ெடிப்பு வரவில்மை. அவர் ெடிக்க விரும்ெவும் இல்மை. ெள்ளிப் ெடிப்மெப் ொதியில் 
விட்டுவிட்டு ைாரி டிமரவராக ஆகிவிட்டார். பெரிய குடிகாரரும்கூட. என் அப்ொ ஒவ்பவாரு 
இடத்திலும் வவமை வாங்கித் தருவார். இவர் குடித்துவிட்டு வவமைமயத் பதாமைப்ொர். 
அவருக்குச் சிைம்ெம் நன்றாகத் பதரியும். தசரா திருவிைா சமயம் புலி வவஷம் வொடுவார். 
பசங்கல்ெட்டில் மமசூருக்கு அடுத்தெடியாக தசரா பவகு விமரிமசயாகக் பகாண்டாடப்ெடும். 
உடம்பெங்கும் பெயிண்ட் பூசிக்பகாண்டு என் மாமா புலி வவஷம் வொடுவமதப் 
ொர்க்கும்வொது பிரமிப்ொக இருக்கும். பிராமணக் குடும்ெத்திலிருந்து ஒருவர் புலி வவஷம் 
வொடுவது என்ெது அன்மறக்குப் பெரிய ஆச்சரியம்தான். அவருமடய நண்ெர்களில் 
பெரும்ொைாவனார் பிற்ெடுத்தப்ெட்ட வகுப்மெச் சார்ந்தவர்களும் தலித்துகளும்தான். சிறு 
வயதிலிருந்வத அவர் எனக்கு வசீகரமானவராகத் பதரிந்தார். அவர் மூைமாகவும் எனக்கு 
கூத்துக்கள் நாடகங்கள் அறிமுகமாயின. அவதாடு நான் ெடித்த பசங்கல்ெட்டு பசயின்ட் 
வஜாசப் ெள்ளி எனக்கு நாடகத்தில் ஆர்வம் ஏற்ெடப் பெரிதும் காரணமாக இருந்தது எனைாம். 
மடரக்டர் ஸ்ரீதர், சித்ராையா வகாபு முதைாவனார் ெடித்தது அந்தப் ெள்ளியில்தான். நடிகர் 
நாசர் எனக்கு சிை வருடங்கள் ஜூனியர்.  



அந்தப் ெள்ளியில் அமனத்துப் பிரிவு மாணவர்களும் நாடகம் வொடவவண்டும். அதில் 
சிறப்ொக நடித்தவர்கமள மவத்து ஆண்டு இறுதியில் நாடகம் நடத்துவார்கள். நான் முதன் 
முதைாக நாடகத்தில் நடித்த வவடவம ெத்திரிமகயாளர் வவடம் தான். அந்த நாடகம் எனக்கு 
நன்றாக நிமனவிருக்கிறது. ஒரு பசய்தி, ஒவ்பவாருவர் மூைமாகப் வொகும் வொது 
எப்ெடிபயல்ைாம் மாற்றமமடகிறது என்ெமத அடிப்ெமடயாகக் பகாண்ட நமகச்சுமவ நாடகம் 
அது. அதில் ஒருவர் மாடிப்ெடியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் வைசாக அடிெட்டிருக்கும். 
அந்தச் பசய்தி ஒவ்பவாருத்தர் வழியாக மிமகப்ெடுத்தப்ெட்டுக்பகாண்வட வொகும். கமடசியில் 
ஒரு ெத்திரிமக நிருெர், மாடியில் இருந்து விழுந்த நெரிடவம வொய் அவர் இறந்து 
வொய்விட்டாராவம என்று வகட்ெதாக முடியும். அந்த ெத்திரிமக நிருெராக நடித்தது நான்தான். 

அதன் பிறகு கிறிஸ்தவக் கல்லுரியில் வசர்ந்தவொதும் நாடகங்களுடன் எனக்கு பதாடர்பு 
இருந்தது. பூர்ணம் விஸ்வநாதன் முதல் ெரிதிமாற் கமைஞர் வமர எழுதிய நாடகங்கமள 
நடத்தியிருக்கிவறாம்.  

க.: மாற்று நாடகத்துடனான ெரிச்சயம் எப்ெடி ஏற்ெட்டது...?  

சிறுெத்திரிமக வாசிப்பு ஒரு காரணம். அவசாகமித்திரன்தான் என்மன முத்துசாமிமய சந்திக்கச் 
பசான்னார். அப்வொது கூத்துப் ெட்டமறயின் பசயைாளராக வீராச்சாமி இருந்தார். கூத்துப் 
ெட்டமறயின் அப்வொமதய இைக்கு அழிந்துவரும் கூத்துக் கமைமய மீட்படடுத்தல் 
என்ெதாக இருந்தது. மாக்ஸ் முல்ைர் ெவன் புல்பவளிகளில், அல்ையன்ஸ் வளாகத்தில் என 
புரிமச கண்ணப்ெத் தம்பிரானின் கூத்துக்கள் நடத்தப்ெட்டுவந்தன. வீராச்சாமி சிை 
முக்கியமான வகள்விகமள எழுப்பினார். கூத்மத ஏன் மீட்படடுக்க வவண்டும்? அதன் 
நிைப்பிரபுத்துவக் கூறுகளில் இருந்து அமதப் பிரித்து எடுக்க முடியுமா? அப்ெடி எடுக்கப்ெடும் 
கூத்து என்னவாக இருக்கும்? என்று சிை வகள்விகமள முன்மவத்தார். பிரக்மஞயில் அதுெற்றி 
விரிவான விவாதம் நடந்தது. அப்வொது காந்திகிராமத்தில் வெராசிரியர் ராமானுஜம் மாற்று 
நாடக முயற்சிகளில் ஈடுெட்டிருந்தார். ெட்டமற ஒன்றுக்கு ஏற்ொடு பசய்திருந்தார். அந்தப் 
ெட்டமறயில் கூத்துப் ெட்டமற சார்ொக ஓவியர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் நானும் ெங்வகற்வறாம். 
முத்துசாமி, நடிப்மெவய தனது பவளியீட்டு வடிவமாகக்பகாண்டு முழு வநரமாக அதில் 
ஈடுெடக்கூடியவர்கமள மவத்வத புதிய நாடகங்கமள நடத்த வவண்டும் என்ற பகாள்மகயுடன் 
இருந்தார். இத்தமன காைம் கழித்துப் ொர்க்கும்வொது அவர் தன் கருத்தில் உறுதியாக இருந்து 
சாதித்துக் காட்டியிருக்கிறார் என்றுதான் வதான்றுகிறது. என்னுமடய கருத்து வவறுெட்டது. 
ஓரளவுக்கு கவனம் பெற்றிருக்கும் எழுத்துத் துமறமயச் வசர்ந்தவர்களுக்வக அமத நம்பி 
ஜீவிப்ெது சிரமமாக இருக்கும்வொது, நாடகத்மத நம்பி, அதுவும் மாற்று நாடகத்மத நம்பி 
ஒருவர் ஜீவிப்ெது என்ெது நமடமுமறயில் மிகவும் கடினமான ஒன்று என்று நான் 
நிமனத்வதன். எனவவ அபமச்சூர் நாடக அரங்மக நிர்மாணிப்ெதுதான் அப்வொது சாத்தியம் 
என்று நிமனத்து ெரீக் ஷாமவ ஆரம்பித்வதன். இந்திரா ொர்த்தசாரதியின் வொர்மவ வொர்த்திய 
உடல்கள், முத்துசாமியின் நாற்காலிக்காரர், அம்மெயின் ெயங்கள் வொன்ற நாடகங்கமள 
நடத்திவனாம். அவசாகமித்திரன் கூட வொர்மவ வொர்த்திய உடல்கள் நாடகத்தில் 
நடித்திருக்கிறார். மாணவராயிருந்த டாக்டர் ருத்ரன் பின்னணி இமசக் குழுவில் இருந்தார். 
இப்ெடி நண்ெர்கள் அமனவரும் வசர்ந்துதான் நாடகங்கள் நடத்திவனாம். அரசியல் 



இயக்கங்கவளாடு பதாடர்புமடய நண்ெர்களும் எனக்கு இருந்தார்கள். அக்னிபுத்திரன், 
ொ.பசயப்பிரகாசம், வீராச்சாமி, வக. எஸ். ராவஜந்திரன், மமறந்த திரு. வக.வி.ராமசாமி, திருச்சி 
சாமிநாதன், வண்ணநிைவன், பூமணி வொன்ற நண்ெர்கள் அரசியல் ரீதியான கருத்துகமளச் 
பசால்ை நாடக வடிவத்மத உெவயாகப்ெடுத்த வவண்டும்; நாடகத்மத மக்களிடம் 
பகாண்டுபசல்ை வவண்டும் என்று வீதி நாடக அமமப்மெ உருவாக்கினார்கள், ெரீக் ஷாவும், 
வீதியும் ஒவர வருடத்தில் 1978ல் ஆரம்பிக்கப்ெட்டன. வீதியில் எல்வைாரும் வசர்ந்து 
நாடகங்கள் வொட்வடாம், பசன்மன பமரினா கடற்கமரயில் ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் 
ஞாயிற்றுக்கிைமமகளில் கண்ணகி சிமை அருகில், காந்தி சிமை அருகில், உமைப்ொளர் சிமை 
அருகில் நாடகங்கள் நடத்திவனாம். அப்வொதுதான் வகா.ராஜாராம் பமாழி பெயர்த்த ொதல் 
சர்க்காரின் நாடகம் அன்னம் பவளியீடாக வந்தது. ெரீக் ஷாவில் ொதல் சர்க்கார் நாடகங்கமள 
அரங்வகற்றிவனாம். வீதி மற்றும் ெரீக் ஷா குழுக்களில் சிறுவயதிலிருந்வத நாடகத்துடன் 
ெரிச்சயம் இருந்தது எனக்கு மட்டும்தான். பெரும்ொைாவனார் வவறு துமறகளின் மீதான 
விமர்சனங்கமள உமடயவர்களாக, அதனால் நாடகத்துமறக்கு வந்தவர்களாக இருந்தனர். 
வீதியில் நடத்தப்ெட்ட முதல் நாடகம் நான் எழுதியது. அக்னிபுத்திரன் ஆசிரியராக இருந்த 
நந்தனம் கமைக் கல்லூரியில் நடிக்கப்ெட்டது. குவசைர் கமதமய parody பசய்து நவீன 
குவசைர் என்று வவமையில்ைாத் திண்டாட்டம் முதைான விஷயங்கமளச் பசால்ை அந்த 
நாடகத்மத உெவயாகித்திருந்வதாம்.  

 

ம.பு.: உங்களது நாடகங்களுக்கு எத்தமகய வரவவற்பு இருந்தது...? 

வீதி நாடகங்களுக்கும் சரி, ெரீக் ஷா நாடகங்களுக்கும் சரி, நல்ை வரவவற்பு இருந்தது. மாற்று 
நாடக முயற்சிகளிவைவய எந்தவித சொவின் தயமவவயா, ஸ்ொன்சரின் தயமவவயா நாடாமல் 
மக்களிடம் இருந்து வசூைாகும் பதாமகமய மவத்வத நாடகத் தயாரிப்புச் பசைமவ ஈடுகட்டிய 
ஒவர குழு ெரீக் ஷாவாகத்தானிருக்கும். அதுவும் பதாடர்ந்து நான்கு வருடங்களுக்கு. 
இதுவொன்ற விஷயங்கள் பதாடர்ந்து வளர முடியாமல் வொனதற்கான காரணம் இது வொன்று 
ெை அமமப்புகள் ஒவர வநரத்தில் இயங்கவில்மை என்ெதுதான்.  

ம.பு: கூத்துப் ெட்டமற அப்வொது இருந்தவத ...?  

கூத்துப்ெட்டமறயில் அப்வொது கூத்மத அழியாமல் ொர்த்துக்பகாள்ளும் முயற்சியில் மட்டுவம 
அதிக கவனம் பசலுத்திவந்தனர். புரிமச கண்ணப்ெ தம்பிரானின் கூத்துக்கமளவய அதிகம் 
நிகழ்த்தி வந்தனர். ெரீக் ஷா வொல் இரண்டு மூன்று குழுக்கள் ஒவர வநரத்தில் இயங்கி 
இருந்தால் ஒரு கணிசமான ொர்மவயாளர் கூட்டத்மத உருவாக்கியிருக்க முடியும்.  

ம.பு.: உங்களுமடய ொர்மவயாளராக யார் இருந்தனர்...?  

ெரீக் ஷாவில் அமதத் பதளிவாக பிரகடனவம பசய்திருந்வதாம். எங்களுக்கு அடித்தட்டு 
மக்களின் மீது அக்கமற இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் அடித்தட்டு மக்களின் மத்தியில் வொய் 
நாடகங்கள் வொடவில்மை. வாழ்க்மக ெற்றியும், நாடகங்கள் ெற்றியும் நடுத்தட்டு மக்களுக்கு 



இருக்கும் வொலியான கருத்துக்கமள உமடப்ெதுதான் ெரீக் ஷாவின் வநாக்கமாக இருந்தது. 
சொ நாடகக்காரர்கள் 70கமளத் தங்கள் பொற்காைமாகச் பசால்வதுண்டு. அந்த மத்திய தர 
வர்க்கத்தினமர அவர்களது வொலியான மயக்கத்திலிருந்து பவளிவய 
பகாண்டுவரவவண்டுபமன்றுதான் நாங்கள் ெரீக் ஷாமவ ஆரம்பித்வதாம். அமத எங்களால் 
ஓரளவுக்கு பவற்றிகரமாகச் பசய்யவும் முடிந்திருந்தது.  

 

ம.பு.: ஒவ்பவாரு நாடகத்திற்கும் எவ்வளவு ொர்மவயாளர்கள் வருவதுண்டு?  

அதிகெட்சமாக 500வெர் வந்ததுண்டு. சராசரியாக 300க்குக் குமறயாமல் வருவதுண்டு. 
மியூசியம் திவயட்டரில்தான் பெரும்ொைான நாடகங்கமள நடத்திவனாம். மியூசியம் 
திவயட்டரின் அன்மறய வாடமக 175ரூொய் தான். இப்வொது 4500 ஆக இருக்கிறது. 1978ன் 
175 என்ெதற்கு இன்மறய 4500 எந்தவிதத்தில் ொர்த்தாலும் சமமில்மை. நாடகங்களுக்கான 
டிக்பகட் விமைமய நிர்ணயித்ததிலும் ஒரு பகாள்மக மவத்திருந்வதாம். பொதுவாக 10, 20, 
50 என்றுதான் டிக்பகட்கள் நிர்ணயிக்கப்ெடுவதுண்டு. ஒருவரது வாங்கும் சக்திமய மவத்து 
அவரது ரசமனமய மதிப்பிடுவமத நாங்கள் ஏற்றுக் பகாள்ளவில்மை. சிைருக்கு 50 ரூொய் 
தருவதற்கான வசதி இருக்கும்; ஆனால் அவரது ரசமன சுமாராக இருக்கும். சிைருக்கு 2 
ரூொய்தான் தர வசதி இருக்கும். ஆனால் அவரது ரசமனயும் ஆர்வமும் வொற்றத்தகுந்த 
ஒன்றாக இருக்கும். ொதல் சர்ச்கார்கூடச் பசால்வதுண்டு: நாடகத்திற்கும் ெணத்திற்குமான 
உறமவ முதலில் முறிக்கவவண்டும் என்று. வமமடயில் நடத்தப்ெட்டதால் ெரீக் ஷாவால் அப்ெடி 
முற்று முழுதாகப் ெணத்துடனான உறமவத் துண்டிக்க முடிந்திருக்கவில்மை. இருந்தாலும் 
எங்களால் முடிந்த முயற்சியாக டிக்பகட் விமைமய ஒவர அளவினதாக அதாவது 2 ரூொயாக 
மவத்திருந்வதாம். இரண்டு ரூொய் பகாடுத்து டிக்பகட் எடுப்ெவர் எங்கு வவண்டுமானாலும் 
உட்கார்ந்து ொர்க்கைாம். முதலில் வருெவர்களுக்கு முன் ெக்கத்து இருக்மககள் கிமடக்கும். 
சற்று தாமதித்து வருெவர்கள் பின்புற இருக்மககளில் அமர்ந்துபகாள்ள வவண்டிவரும். ராணி 
சீமத ஹாலில் நாடகங்கள் நடத்தியவொதும் இவத ொணிமயத்தான் பின்ெற்றிவனாம். 300 வெர் 
வந்தால் 500 ருொய் வசூைாகும். அரங்க வாடமக 175 வொக மீதித்பதாமக பிற தயாரிப்புச் 
பசைவுகளுக்கு வொதுமானதாக இருக்கும்.  

 

 

 க.: உங்களது திருமணம் நாடக வமமடயிைா நடந்தது?  

78ல் ெரீக் ஷா ஆரம்பிக்கப்ெட்டவொது மவத்தியநாதன், நடராஜன் என்ற இரு நண்ெர்கள் 
அதில் அதிக ஈடுொட்டுடன் ெங்பகடுத்துக் பகாண்டிருந்தனர். அவர்களின் தங்மகதான் நான் 
திருமணம் பசய்துபகாண்ட ஏ.எஸ்.ெத்மாவதி. மவத்தியநாதன் குடும்ெத்தினருக்கு 
இைக்கியத்தில் நல்ை ஆர்வம் உண்டு. ெத்மா ஜர்னலிசம் ெடித்தவொது என் அப்ொமவயும் 
என்மனயும் ஆவைாசமனகளுக்காக சந்திப்ொர். அப்வொதிருந்வத எங்களுக்குள் நல்ை ெைக்கம் 



இருந்தது. ெத்மாவிற்கு நாடகங்களிலும் நல்ை ஆர்வம் இருந்தது. 1983ல் நாங்கள் திருமணம் 
பசய்துபகாள்வது என முடிவு பசய்தவொது எப்ெடி நடத்துவது என்ெது ெற்றிப் வெசிவனாம். 
பொதுவாக தனிப்ெட்ட முமறயில் நாம் பகாண்டாடும் எல்ைா விவசஷங்களுக்கும் அடிப்ெமட 
வநாக்கம் நண்ெர்கள், உற்றார் உறவினர்கள், இவர்களுடன் மகிழ்ச்சிமயப் ெகிர்ந்து பகாள்ளுதல் 
என்ெது தாவன. எனவவ எங்களது திருமணத்மதக் பகாண்டாட ொதல் சர்க்காரின் வதடுங்கள் 
நாடகம் நடத்த முடிவு பசய்வதாம். அமனவருக்கும் அனுமதி இைவசம் என்று 
விளம்ெரப்ெடுத்திவனாம். நாடகம் ஆரம்பிப்ெதற்கு முன்னால் வமமடயின் ஒரு ெக்கத்திலிருந்து 
நான் உள்வள நுமைந்வதன். இன்பனாரு ெக்கத்திலிருந்து ெத்மா வந்தார். அரங்கின் நடுவில் 
ஒரு ஸ்டூலில் இரண்டு மாமைகள் மவக்கப்ெட்டிருந்தன. நாங்கள் இருவரும் மாமை 
மாற்றிக்பகாண்டு அரங்கிலிருந்தவர்கமளப் ொர்த்து இன்று முதல் நாங்கள் இருவரும் கணவன் 
மமனவியாகிவறாம் என்று அறிவித்துவிட்டு கீவை இறங்கிவிட்வடாம். நான் வநராக அன்மறய 
நாடகத்தில் வொடவவண்டிய வவடத்திற்கான ஒப்ெமனக்காக பின் அமறக்குச் பசன்வறன். 
ெத்மா ொர்மவயாளர்கள் இருக்மகயில் பசன்று அமர்ந்தார். இப்ெடியாக நடந்தது எங்கள் 
திருமணம். அன்று நாடகத்திற்கு வந்திருந்தவர்களுக்கு எங்கள் திருமண விருந்தாக வதநீர் 
அளித்வதாம். மியூசியம் ஹாலில் நடந்த ஒவர திருமணம் எங்களுமடயதாகத்தானிருந்திருக்கும். 
அவதவொல் திருமணத்மத நாங்கள் முறித்துவிட்டமதயும் ஒரு பொது வமமடயில் அறிவிக்கிற 
வாய்ப்பு அண்மமயில் கிமடத்தது. மா என்ற பெயரில் ெத்மா எழுதியுள்ள கட்டுமரத் 
பதாகுப்பு நூமை நான் ெதிப்பித்து பவளியிட்ட விைாவில் எங்கள் நட்மெக் காப்ொற்றிக் 
பகாள்வதற்காக திருமண உறமவ மூன்றாண்டுகள் முன்வெ முடித்துக் பகாண்டமதத் 
பதரிவித்துக்பகாண்வடாம். 

ம.பு.: உங்கமளப் பெரிதும் ொதித்த ஆளுமம யார் யார்?  

என்மனச் சிறு வயதிலிருந்வத பெரிதும் ொதித்தது ொரதிதான். இன்றுவமர எனக்கு பெரும் 
உந்துசக்தியாக இருப்ெதும் ொரதிதான். என் அப்ொ வநருவின் ஜனநாயக வசாஷலிச 
முற்வொக்குக் பகாள்மககளில் ஆழ்ந்த ஈடுொடு உமடயவர். அவருக்குக் கடவுள் நம்பிக்மக 
உண்டு. ஆனால் மதச் சடங்குகமளப் பெரிதாகப் பின்ெற்றுெவரல்ை. எங்கள் வீட்டில் தினமும் 
வகாவிலுக்குப் வொக வவண்டும், பூமஜகள் பசய்யவவண்டும் என்ெது வொன்ற 
நமடமுமறகமள அவர் ஏற்ெடுத்தவில்மை. குளிக்கும்வொது மட்டும் காயத்ரி மந்திரத்மத 
உரக்கச் பசால்லுவார். அவர் குளித்து முடித்துவிட்டமத எங்களுக்கு அதுதான் பதரிவிக்கும். 
அப்வொது அவர் பசால்வது ொஞ்சாலி செதத்தில் ொரதி பமாழிபெயர்த்து எழுதிய காயத்ரி 
மந்திரத்மதத்தான்: "பசங்கதிர் வதவன் சிறந்த ஒளியிமனத் வதர்கின்வறாம். அவன் எங்கள் 
அறிவிமனத் தூண்டி நடத்துக" என்று வரும். வீட்டில் விநாயக சதுர்த்தி, தீொவளி, பொங்கல் 
மூன்மறயும் ெைகாரங்கள், புத்தாமட என்ெதாகக் பகாண்டாடுவவாம். அப்வொதும் விரிவான 
சடங்குகள் கிமடயாது. பொங்கலுக்கு திறந்த பவளியில் நான்தான் சாக்பீஸால் சூரியன் வரும் 
பெரிய வதமர வமரவவன். விநாயகர் சதுர்த்திக்கு, ொரதியின் நான்மணி மாமைமய உரக்கப் 
ெடித்து பிள்மளயாருக்கு மைர் தூவுவவன். ொரதிக்கும் கடவுளுக்கும் இருந்த உறவு எனக்கு 
மிகவும் பிடித்திருந்தது. ‘உைகத்துக்கு இன்னமதபயல்ைாம் நான் பசய்யப்வொகிவறன், அது 
அப்ெடிவய ஆகட்டும் என்று மட்டும் நீ பசால்லிவிடு' என்று கடவுளுக்கு நண்ென் வொை 



உத்தரவிடுவார். சிறு வயது முதல் ொரதி தவிர, விகடன், தினமணி முதலிய இதழ்கமளத் 
பதாடர்ந்து ெடிப்வென். எழுத்தாளராக அப்வொது என்மன ொதித்தவர் பஜயகாந்தன். 

ம.பு.: திராவிட இயக்க அரசியல் தமைவர்கள் யாரும் உங்கமளப் ொதித்ததில்மையா...? 
கடவுள் நம்பிக்மக உமடய ொரதிமயப் ெடிக்கப் ெடிக்க அவன்தான் என்மன 
கடவுளிடமிருந்தும் மதத்திடமிருந்தும் விைகிச் பசல்ைத் தூண்டினான். அப்ெடித்தான் 
பெரியாமரப் ெடிக்க ஆரம்பித்வதன். கல்லூரி நாள் முதல் இன்றுவமர எனக்கு ஆதர்சமாக 
இருப்ெவர்கள் ொரதியும் பெரியாரும்தான். ஓரளவு மார்க்ஸ். 

ம.பு.: கமைஞருடன் உங்களுக்கு நல்ை ெரிச்சயம் உண்டு இல்மையா...?  

உண்டு. அவர் வொல் சுறுசுறுப்ொன அரசியல்வாதிமயப் ொர்க்கவவ முடியாது. அரசியலில் 
காய்கள் நகர்த்துவதிலும் வல்ைவர். தன்மனப் ெற்றிய விமர்சனங்கள் ெத்திரிமககளில் 
வரும்வொது, உடவன வநரடியாக அந்த ஆசிரியமரப் பதாமைவெசியில் கூப்பிட்டுத் தன் 
அதிருப்திமயக் கடுமமயாகவவ பதரிவித்துவிடுவார். இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நிருெராக இருந்த 
காைத்தில் ஒருமுமற என் மீது வகாெப்ெட்டிருக்கிறார். தினமணி ஆசிரியர் சம்ெந்தத்துக்கு 
இப்ெடி ெைமுமற பதாமைவெசியில் தன் வகாெத்மதத் பதரிவித்திருக்கிறார். அவத சமயம், 
அவத ெத்திரிமகக்கு வெட்டி என்று வகட்டால் முழுமமயாக ஒத்துமைப்ொர். மீடியாவின் 
ெைத்மத முழுமமயாக உணர்ந்த ஒவர அரசியல் தமைவர் அவர்தான். அவருமடய அரசியல் 
நிமைப்ொட்டுக்கு வலுவசர்க்கிற விதத்தில் நமது எழுத்து அமமந்திருந்தால், அமதக் 
குறிப்பிட்டுப் ொராட்டவும் பசய்வார். 1996 வதர்தல் வாக்குப்ெதிவு தினத்தன்று பவளியான 
தினமணி கதிரில், அப்வொது பொதுவாக மீடியா ஓவஹா என்று தூக்கி மவத்துப் 
வெசிக்பகாண்டிருந்த ரஜினி அமை என்ெது ஒரு மாமய என்று அமத மறுத்து என் கட்டுமர 
பவளியாகியிருந்தது. மக்களுக்கு பஜயைலிதாமீது ஏற்கனவவ உருவாகிவிட்ட அதிருப்திமய 
ரஜினி ெயன்ெடுத்துகிறாவர தவிர, அவர் அமத உருவாக்கவில்மை என்று நான் 
வாதிட்டிருந்வதன். வதர்தலில் கமைஞர் பவன்றதும், தினமணி ஆசிரியர் சம்ெந்தமும் நானும் 
கமைஞமர சந்தித்து வாழ்த்துத் பதரிவித்வதாம். அப்வொது கமைஞர் என்னிடம் ரஜினி 
கட்டுமர ெடித்வதன் என்று பசான்னார். ெடித்வதன் என்று பசான்னால் வொதுமா? கட்டுமர 
எப்ெடி என்று வகட்வடன். அவர் பிடித்திருந்த என்மகமய சங்வகதமாக அழுத்தியெடி 
சிரித்தார். அவருக்கு உடன்ொடான கருத்து என்று அதற்குப் பொருள். அதற்குப் 
ெத்தாண்டுகளுக்கு முன்வெ 1987ல் முரபசாலியின் வார இமணப்ொன புமதயமைத் 
பதாடங்கியவொது அதன் பொறுப்ொசிரியாக முதல் ஓராண்டு ெணியாற்றியிருக்கிவறன். நான் 
ெணியாற்றிய ெத்திரிமக ஆசிரியர்களில் எனக்கு பெரும் சுதந்திரம் அளித்தவர்களில் 
முரபசாலி மாறனும் ஒருவர். அப்வொது மமறமமை நகரில் ராஜீவ் காந்தி தமைமமயில் 
காங்கிரஸ் மாநாடு ஏற்ொடாகியிருந்தது. நானும் நாகார்ஜுனனும் ராஜீவ் காந்தியின் வொெர்ஸ் 
ஊைலுக்கு எதிராக எங்கள் எதிர்ப்மெத் பதரிவிக்கத் திட்டமிட்வடாம். ’அகிை இந்திய 
வொெர்ஸ் பீரங்கி ஊைல் ரசிகர் மன்ற மாநாட்டு சிறப்பிதழ்’ என்ற தமைப்பில் ஒரு மநயாண்டி 
பவளியீட்மட வடிவமமத்வதாம். அமத மதரியமாக அச்சடித்துத்தர ஒரு அச்சகம் வதடிவனாம். 
முரபசாலி அச்சகத்தில் அடித்துத் தர முடியுமா என்று முரபசாலிமாறமன சந்தித்துக் 
வகட்வடாம். அவர் எவ்வளவு பிரதிகள் அடிப்பீர்கள் என்று வகட்டார். 5000 பிரதிகள் 



என்வறாம். அது வொதாவத. அதிகம் வெமர பசன்றமடய முடியாவத என்ற மாறன், முரபசாலி 
இப்வொது 35 ஆயிரம் பிரதிகள் விற்ெமனயாகிறது. அதன் இைவச இமணப்ொக பவளியிட 
சம்மதிக்கிறீர்களா என்று வகட்டார். மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்பகாண்வடாம். அதன் பிறகு வாரா 
வாரம் முரபசாலி இமணப்ொக ராஜீவ் காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராகத் பதாடர்ந்து ஒரு 
பவளியீடு பசய்ய முடியுமா என்று என்மனக் வகட்டார். அப்ெடித்தான் புமதயல் 
பதாடங்கப்ெட்டது. ஒரு வருடம் கழித்து 1988 வதர்தலில் தி.மு.க. பவன்றதும், கமைஞருக்கும் 
மாறனுக்கும் ொராட்டு பதரிவித்துவிட்டு நான் விைகிக்பகாண்வடன். மத்தியில் பதாடர்ந்து 
ராஜீவ் ஆட்சி நடந்து பகாண்டிருக்கிறது. இங்வக நீங்கள் ஆளும் கட்சியாகிவிட்ட நிமையில் 
ெமையெடி உங்களால் எதிர்க்க முடியாது வொகைாம். நமக்குள் கருத்து வவறுொடு வரும் 
முன்ொகவவ நான் விைகிக்பகாள்கிவறன் என்று மாறனிடம் பதரிவித்வதன். பொதுவாக மாறன் 
யாருடனும் சுமுகமாகப் ெைகமாட்டார், வகாெக்காரர் என்பறல்ைாம் விமர்சனங்கள் 
பசால்ைப்ெடுகின்றன. ஆனால், என் அனுெவத்தில் அவர் ெைகுவதற்கு இனிமமயானவர். நம் 
கருத்மத முழுமமயாகக் வகட்ொர். விவாதிப்ொர். அவர் கருத்மத மறுத்து விவாதிப்ெமதக் 
வகட்டுக் பகாள்வார். சிை சமயம் நம் கருத்துக்கமள ஏற்றுக்பகாண்டு அவர் கட்டுமரயில்கூட 
மாற்றம் பசய்வார். அயராமல் நிமறய ெடிப்ொர். மிகச் சிறந்த எடிட்டர் அவர். தி.மு.கவின் 
ெைம், ெைவீனம் இரண்டிற்கும் அவருமடய ெங்கு முக்கியமானது. பவளியில் 
ெைவீனத்மதபயாட்டிய அவர் ெங்கு மட்டுவம வெசப்ெடுகிறது. நவீன மாற்றங்கமளத் 
பதரிந்துபகாண்டு அத்துடன் தன்மன பொருத்திக்பகாள்ளத் தயங்காதவர்.  

க.: ெத்திரிமக ஆசிரியர்களுடன் உங்கள் உறவு எப்ெடி.?  

நான் ெைகின இன்பனாரு சிறந்த ஆசிரியர் விகடன் ொைசுப்ரமணியன். நமது கருத்து 
எதுவானாலும் அவரிடம் நம்பிக்மகவயாடு விவாதிக்க முடியும். சிறந்த நிமனவாற்றல் 
உமடயவர். நம் கட்டுமரகளில் முன்னுக்குப்பின் முரண் வொை ஏவதனும் பதன்ெட்டால், 
கூர்மமயாக அமதக் கண்டுபிடித்துக் காட்டுவார். என் அனுமதியில்ைாமல், என் எழுத்துக்களில் 
எந்த மாற்றமும் பசய்யக்கூடாது என்று ஆரம்ெக் காைத்தில் நான் பதரிவித்த நிெந்தமனமய 
எப்வொதும் நிமனவு மவத்திருந்தவர். மாற்றம் வதமவபயன்றால் கூப்பிட்டு விவாதிப்ொர். 
சரியான வாதங்கமளச் பசால்ை நாம் தயாராயிருந்தால் பொறுமமயாகக் வகட்டுத் தன் 
கருத்மத அவர் மாற்றிக் பகாள்வதும் உண்டு. ஜூனியர் விகடனில் கூடங்குளம் அணுமின் 
நிமையத்மத எதிர்த்து எழுத வவண்டுபமன்று அவரிடம் வகட்வடன். அணு ஆயுதம் தான் 
கூடாது. அணு மின்சாரத்மத ஏன் எதிர்க்க வவண்டும் என்று வகட்டார். ஐந்து ெக்கங்களுக்கு 
காரணங்கமள எழுதித் தந்வதன். ெடித்துவிட்டு, அதன் அடிப்ெமடயில் விரிவான பதாடர் 
எழுதச் பசான்னார். என்னால் எழுத முடியாமல் வொய்விட்டது. ஆனால் அப்வொது அணு 
எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் எங்களுடன் (நாகார்ஜுனன், ரவி ஸ்ரீனிவாஸ் முதலிவயார்) இருந்த 
ெத்திரிமகயாளர் ஏ.எஸ்.ென்னீர்பசல்வன் எழுதிய விரிவான கட்டுமரத் பதாடமர ஜூனியர் 
விகடனிலும் பின்னர் ஜூனியர் வொஸ்ட்டிலும், ொைசுப்ரமணியன் பவளியிட்டார்.  

நான் ெணி புரிந்ததிவைவய மிக அதிக சுதந்திரத்துடன் ெணி புரிந்தது தினமணியில்தான். ஒரு 
காைத்தில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரசில் இருந்து நான் வவமை நீக்கம் பசய்யப்ெட்டவொது அதற்கு 
எதிர்ப்பு பதரிவிக்காமல் நிர்வாகத்துடன் ஒத்துமைத்த என் தமைமம நிருெர் சம்ெந்தம் 



பின்னால் தினமணி ஆசிரியர் பொறுப்வெற்ற பிறகு என்மன அமைத்து தினமணியின் 
இதைாசிரியராக்கினார். இப்வொது தினமணி பவளியிட்டுவரும் மைர்கள் எல்ைாம் அந்த 
சமயத்தில் நான் வடிவமமத்து பதாடங்கியமவதான். 'மனிதன் ெதில்கள்' எழுதுவதில் சம்ெந்தம் 
எனக்கு அளித்த பூரண சுதந்திரம்வொல் அதற்கு முன்பும் பின்னரும் நான் ெத்திரிமகத் 
துமறயில் பெற்றதில்மை. உடல்நைக் குமறவால் நான் தினமணியிலிருந்து விைகி வந்த பிறகும் 
வமலும் இரண்டாண்டுகள் அந்தப் ெகுதிமய எழுதிவந்வதன். 

க.: அது ஏன் நிறுத்தப்ெட்டது?  

தினமணி கதிமர பெண் வாசகர்களுக்கான இதைாக மாற்றுவபதன்று அதன் நிர்வாகம் முடிவு 
பசய்தவொது ‘மனிதன் ெதில்கள்' பெண்களுக்கு வவண்டாபமன்று முடிவு பசய்தார்கள்! அது 
ஒரு சாக்குதான். நீண்ட காைமாகவவ 'மனிதன் ெதில்கள்' ெகுதிமய நிறுத்தச்பசய்ய, 
எக்ஸ்பிரஸ் நிர்வாகத்துக்கு பநருக்கமான பி.வஜ.பி., ஆர்.எஸ்.எஸ். ஆதரவாளர்கள் 
வலியுறுத்திக் பகாண்டிருந்தார்கள். சம்ெந்தம் பவகுகாைம் அத்தமகய நிர்ப்ெந்தங்கமள 
பிடிவாதமாக எதிர்த்துக் பகாண்டிருந்தார். பெண்கள் ெத்திரிமக சாக்கு வந்தவொது அவராலும் 
ஒன்றும் பசய்ய முடியவில்மை.  

க.: பதாடர்ந்து பி.வஜ.பி., ஆர்.எஸ். எஸ். எதிர்ப்பில் நீங்கள் இருப்ெதாகத் வதான்றுகிறது. 
உங்கள் அரசியல் நிமை என்ன ?  

கல்லூரிப் ெருவத்தில் என் ெள்ளி நண்ென் ரவீந்திரன், என் அப்ொ முதலிவயாரின் தாக்கத்தால், 
நான் தி.மு.க., சார்ொளனாகவும், வநரு வசாஷலிசக் கருத்துள்ளவனாகவும் இருந்வதன். 1971 
வதர்தலில் மாணவனாக தி.மு.க.- இந்திரா காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு பிரசாரம் பசய்திருக்கிவறன். 
பநருக்கடி நிமைக்குப்பின் இந்திரா - சஞ்சய் - ராஜீவ் அரசியலின் எதிர்ப்ொளனாகிவிட்வடன். 
1988-89ல் தி.மு.க. - வதசிய முன்னணிக் கூட்டணிப் பிரச்சாரத்தில் வி.பி.சிங்கின் 
பமாழிபெயர்ப்ொளனாகப் ெங்காற்றிவனன். என்மன ஜனநாயகத்திலும், வதசிய இனங்களின் 
கூட்டாட்சியிலும் நம்பிக்மகயுள்ள ஒரு இடதுசாரியாக நான் கருதுகிவறன். பதாடர்ந்து கமை 
இைக்கிய மக்கள் உரிமமத் துமறகளில் எல்ைா இடதுசாரி அமமப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும் 
ெங்வகற்று வருகிவறன். இன்று இந்த நாட்டிற்கு மிகவும் ஆெத்தான அரசியைாக எனக்கு 
ஆர்.எஸ்.எஸ். - பி.வஜ.பி. அரசியவை வதான்றுகிறது. ஃபெடரலிசம் வநாக்கிச் பசல்லுவதற்கான 
சிறந்த வாய்ப்பு நமக்கு 1989ல் வி.பி.சிங் காைத்தில் உருவாயிற்று. அதில் நம்பிக்மகயில்ைாத 
காங்கிரஸ், பி.வஜ.பி. இருவரும் அந்தப் வொக்மகத் திட்டமிட்டு முறியடித்துவிட்டார்கள். 

 

க.: கார்கில் வொரின்வொது நீங்கள் காஷ்மீர் பசன்றிருந்தீர்கள். அங்கு நீங்கள் பெற்ற 
அனுெவம் என்ன?  

சுட்டி விகடன் பதாடங்குவதற்காக விகடன் நிறுவனத்தில் நான் வசர்ந்து ெத்திரிமக ஆயத்தப் 
ெணிகள் நடந்துபகாண்டிருந்த வநரம். ஜூனியர் விகடன், ஆனந்தவிகடன் இரண்டிற்காகவும் 
என்மன கார்கிலுக்கு அனுப்பினார்கள். தமிழிலிருந்து கார்கிலுக்கு தங்கள் நிருெமர முதலில் 



அனுப்பியது விகடன்தான். அந்தப் ெயண அனுெவங்கள் விவரமாக ஜூனியர் விகடனிலும் 
ஆனந்தவிகடனிலும் பவளியிடப்ெட்டன. ஸ்ரீநகரில் என்மன முதலில் உறுத்திய விஷயம் 
அங்குள்ள மக்கள் சுமார் 300 கிவைாமீட்டர் பதாமைவில் நடந்துபகாண்டிருந்த யுத்தம் ெற்றி 
காட்டிய அைட்சியமும் அக்கமறயின்மமயும்தான். நான் சந்தித்துப் வெசிய ெை தரப்பு 
காஷ்மீரிகளும் காஷ்மீரில் 

இந்தியா, ொகிஸ்தான் இருவருக்கும் எந்த உரிமமயுமில்மை என்ற கருத்மதவய அதிகம் 
பதரிவித்தார்கள். தவிர தினமும் நகரின் மமயப் ெகுதியில் சுமார் இருநூறு வெர் கூடி "இந்திய 
ராணுவவம திரும்பி வா, வொமர நிறுத்து. காஷ்மீமரவிட்டு பவளிவயறு" என்று முைக்கமிட்டுக் 
பகாண்டிருந்தார்கள். அந்த ஆர்ப்ொட்டங்கள் அரசால் ஒன்றும் தமட பசய்யப்ெடவில்மை. 
ஆர்ப்ொட்டக்காரர்கமள சந்தித்து அவர்களின் தமைவர்களுடன் விவரமான வெட்டிகள் 
எடுத்வதன். ஒருவர் ஜம்மு காஷ்மீர் விடுதமை முன்னணித் தமைவர் யாசின் மாலிக் என்ற 
இமளஞர். மற்றவர் ஹுமரயத் மாநாட்டு அமமப்பின் முதுபெரும் தமைவர் கிைானி. 
ஆனந்தவிகடனில் மாலிக்கின் வெட்டி வந்தது. அடுத்த இதழில் கிைானி வெட்டி பவளிவரும் 
என்று குறிப்பிட்டிருந்வதாம். ஆர்.எஸ்.எஸ்சின் ெை அவதாரங்களில் ஒன்றான அகிை ொரதிய 
வித்யார்த்தி ெரிஷத் என்ற மாணவர் அமமப்பிலிருந்து வீட்டுக்கு ஓயாமல் இரபவல்ைாம் 
பதாமைவெசி மிரட்டல்கள் வந்தன. 'பகட்ட' வார்த்மதகளில் வசவுகள். என் மகமய 
உமடக்கப் வொவதாகவும், நடமாடவிடாமல் பசய்துவிடப் வொவதாகவும் மிரட்டல்கள். விகடன் 
அலுவைகத்துக்கும் இத்தமகய பதாமைவெசி மிரட்டல்கள் வந்தன. அலுவைகத்மதக் 
பகாளுத்துவவாம் என்று மிரட்டினார்கள். கார்கிலில் யுத்தத்தில் 'நமது' சிப்ொய்கள் பசத்துக் 
பகாண்டிருக்கும்வொது 'வதசத் துவராகிகளின்' வெட்டிமய எப்ெடி பவளியிடுவாய் என்று 
வகட்டார்கள். என்மன வதசப் ொதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் மகது பசய்ய வவண்டும் என்றும் 
நான் ொகிஸ்தான், கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் ஏஜண்ட் என்றும் இந்து முன்னணி மாவட்டத் தமைவர் 
ஒருவரிடமிருந்து ஒரு அறிக்மககூட வந்தது. உணர்ச்சிகள் பகாந்தளிக்கும் சூைலில் பதாடர்ந்து 
கிைானியின் வெட்டிமய பவளியிட வவண்டாபமன்று விகடன் ஆசிரியர் முடிவு பசய்தார். 
அவ்வாவற அறிவிப்பும் பவளியிட்டார். அடுத்த இரண்வட ஆண்டுகளுக்குள், அவத மாலிக், 
அவத கிைானியுடன் வெச்சு வார்த்மதக்கு உதவும்ெடி அத்வானியும், அவர் தூதர்களும் 
அமையாய் அமைந்தார்கள் என்ெது இன்மறய வரைாறு.  
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