
 

 

 

 

 

 

பத்திரிகையாளர் ஞாநியுடன் இலக்கியவேல் ஆசிரியர் சந்தர் சுப்ரமணியன் வேர்ைாணல் 

ேணக்ைம். வேர்ைாணகல உங்ைள் தந்கதயாரிடமிருந்வத ஆரம்பிப்வபாம். உங்ைளுகடய 
எழுத்தார்ேத்துக்கு உங்ைள் தந்கதயார் எப்படித் தூண்டுவைாலாய் இருந்தார்?  

என்னுகடய தந்கதயார், 45 ேருடங்ைள், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் பத்திரிகையாளராை 
இருந்தாலும், இந்தத் துகைக்கு ேருமாறு என்கை எப்வபாதும்  சசான்ைதில்கல. எைக்கு 
மூன்று தகமயைார், இரு தமக்கைைள். இருந்த வபாதும் ோங்ைள் எகதப் படிக்ை வேண்டும் 
என்று என்றுவம நிர்ப்பந்தப்படுத்தியதில்கல. ோன் என்னுகடய இளம்ேயதிவலவய இந்தத் 
துகைக்குத்தான் ேரவேண்டும் என்று  தீர்மாைம் சசய்துவிட்டதால், ஆங்கிலத்தில் 
பட்டப்படிப்கப முடித்வதன். என்னுகடய தந்கதயார், பத்திரிகைத் துகையில் இருந்ததைால், 
வீட்டில் சசய்தித்தாள்ைளும் புத்தைங்ைளும் நிரம்பியிருக்கும். இந்தச் சூழவல என்கை ஒரு 
ோசைைாை மாற்றியது  எைலாம். 

 நிருபர் என்னும் நிகலயிலிருந்து எழுத்தாளர் என்ை பரிணாம ேளர்ச்சி  எத்தகைய 
சூழல்ைளால் அகமந்தது?  

1975 -ஆம் ஆண்டு, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ோன் நிருபராைச் வசரும் வபாது எைக்கு 21 
ேயது. அதற்கு முன்ைவர, 17 ேயதிலிருந்வத, ோன் எழுத ஆரம்பித்துவிட்வடன். 1971-ஆம் 
ஆண்டிவலவய 'ேம்பன்' என்னும் சபயரில் கைசயழுத்துப்பிரதிகய ோனும் என் 
ேண்பர்ைளுமாைச் வசர்ந்து சசங்ைல்பட்டில் ேடத்திேந்வதாம். இந்தப் பத்திரிகை சிறுைகதைள், 
ைவிகதைள் முதலிய பகடப்புைகளக் சைாண்டதாை சேளிேந்து சைாண்டிருந்தது. எங்ைளுகடய 
இரயில் பயண ேண்பர்ைளிடம் இப்பத்திரிகை பிரபலமாயிருந்தது. 1975 ஆம் ஆண்வட 
விைடனில் என்னுகடய சிறுைகத ஒன்று பிரசுரமாகியுள்ளது.  

 

 

  

 

 



ேம்பன் என்ை புகைசபயரில் இன்னும் எழுதிேருகிறீர்ைள் இல்கலயா?  

ஆம். எப்வபாதாேது அபூர்ேமாை எழுதுவேன்.  

உங்ைளுகடய இளகமக்ைாலத்தில் உங்ைளுக்கு வமகட ோடைங்ைளில் ஆர்ேம் அதிைமாை 
இருந்ததாை நிகைக்கிவைன். அது குறித்த உங்ைள் நிகைவுைள்...  

என்னுகடய ோடை முயற்சிைளுக்கு முதற்ைாரணம் ோன் சசங்ைல்பட்டில் ைல்வி பயின்ை புனித 
சூகசயப்பர் பள்ளிதான், அந்தப்பள்ளி 100 ேருடங்ைளுக்கும் வமலாை ேரலாற்கையுகடயது. 
வமலும் அப்பள்ளியில் ேகுப்புைளின் அத்தகைப் பிரிவுைளும் ேருடம் முழுதும் ோடைங்ைள் 
ேடிக்ை வேண்டும் என்ை மரபு இருந்துேந்தது. அத்தகைய ோடைங்ைளிலிருந்து ேன்கு 
ேடித்தேர்ைகளத் வதர்ந்சதடுத்து, ஆண்டுவிழா ோடைங்ைளில் ேடிக்ை கேப்பர். 
ஆண்டுவிழாவில் ஆசிரியர்ைவள மாணேர்ைளுடன் வசர்ந்து ோடைம் அகமப்பார்ைள். 
அத்தகைய மரபு சைாண்ட பள்ளி அது. ோன் படிப்பதற்குப் பல ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் 
அப்பள்ளியில் படித்தேர் சினிமா இயக்குைர் ஸ்ரீதர். சித்ராலயா வைாபுவும் அப்பள்ளியில் 
பயின்ைேவர. அேருகடய அண்ணன் திரு ஸ்ரீரங்ைன் தான் அப்பள்ளியில் துகணமுதல்ேர். 
அேர் பள்ளியில் ேடக்கும் ோடைங்ைளுக்குப் சபாறுப்வபற்று ேடத்தி ேந்தார். எைக்குப் 
பின்ைால் ஐந்து ேருடங்ைள் ைழித்து அப்பள்ளியிலிருந்து படித்து சேளிவயறியேர் ேடிைர் ோசர். 
அதைால், அந்தப் பள்ளிக்கூடத்துக்சைன்வை ஒரு ோடை மரபு இருந்து ேந்தது. அப்பள்ளியில் 
படித்து முடிக்கும் ேகர ோன் ேடித்துேந்வதன். அகதத் சதாடர்ந்து ைல்லூரியிலும் 
ேடித்துேந்வதன்.  

அது எவ்ோறு ‘பரிக்ஷா’ோை ேளர்ந்து உங்ைள் ோழ்வில் மாற்ைங்ைகள ஏற்படுத்தியது?  

'பரிக் ஷா' 1978 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கியது. 1975 - இல் சசன்கைக்கு இடம்சபயர்ந்து 
ேந்துவிட்வடன். அப்படிச் சசன்கைக்கு ேந்த புதிதில், எைக்கு அறிமுைமாைேர், எழுத்தாளர் 
அவசாைமித்திரன். ஏைக்குகைய ஒவ்சோரு ோளும் ோங்ைள் சந்தித்து உகரயாடுவோம். 
அப்வபாது, எைக்கு ோடைத்தில் இருந்த ஆர்ேத்கத அேரிடம் சதரிவித்வதன். அேர்தான் 
என்கைத் திரு.ோ.முத்துசாமி அேர்ைள் சதாடர்சபண் சைாடுத்து அேகரச் சந்திக்கும்படி 
எைக்குக் கூறிைார். அப்வபாது திரு.ோ.முத்துசாமி டாஃவப-வில் பணியாற்றிக் சைாண்டிருந்தார். 
அப்வபாதுதான், அேரும், கிரியா ராமகிருஷ்ணனும், ஒவியர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் வசர்ந்து 
கூத்துப்பட்டகை சதாடங்ைப் சபறுகிைது. அதில் ோன் என்கை இகணத்துக்சைாண்வடன். 1975-
லிருந்து 1978 ேகர – கூத்துப்பட்டகை, தாவை ோடைங்ைகளத் தயாரிக்ைவில்கல. 
சதருக்கூத்துக் ைவிஞர், புரிகச ைண்ணப்பத்தம்புரான் அேர்ைளின் குழுகே அகழத்துேந்து, 
சதருக்கூத்து நிைழ்ச்சிைகள, சசன்கை அல்கலயன்ஸ் பிரான்ஸ், வமக்ஸ்முல்லர் பேன் ஆகிய 
இடங்ைளில் ேடத்தி ேைர ோசிைளுக்கு மத்தியில் சதருக்கூத்கதப் பிரபலப்படுத்தியது. ோன் 
திரு.முத்துசாமி அேர்ைளிடம், “ோம் எப்வபாது ேம்முகடய ோடைங்ைகளத் தயாரிக்ைப் 
வபாகிவைாம்?" என்று ஒரு முகை விைவிவைன். அப்வபாது திரு.முத்துசாமி தாவை 
ோடைங்ைகள எழுதிக் சைாண்டிருந்தாலும், அகே அரங்வைைவில்கல. வமலும் அேர் முழுவேர 
ோடை ேடிைர்ைள் இருந்தால் மட்டுவம அத்தகைய முகைவுைகள வமற்சைாள்ளவியலும் என்று 



கூறிவிட்டார். பின்ைர், ோன் என் ேண்பர்ைகளத் திரட்டி, பகுதி வேர ேடிைர்ைளின் துகணயுடன் 
ோடைங்ைள் ேடத்த தீர்மானித்வதன். அப்படித்தான் 'பரிக் ஷா' உருோைது.  

இதற்கு முன்ைர் 1977 ஆம் ஆண்டு, ைாந்திகிராமில் வபராசிரியர் இராமானுஜமும் ோடை 
ஆசிரியராை திரு.சங்ைரப்பிள்கள அேர்ைளும் வசர்ந்து ோடைப் பயிற்சி முைாம் ஒன்கை 
ேடத்திைார்ைள். இராமானுஜம் அேர்ைள் தில்லி - வதசிய ோடைப் பள்ளியில் பயின்ைேர். அது 
தமிழ்ோட்டில் முதல்முகை ேவீை ோடைத்துக்ைாை ேடத்தப்சபற்ை முைாமாகும். அந்த முைாமில், 
கூத்துப்பட்டகை சார்பாை, ோனும், ஓவியர் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் பங்வைற்வைாம். என்னுள் 
இருந்த ோடை தாைத்கத, அந்தப் பயிற்சி முைாம் வமலும் அதிைமாக்கியது. அந்த முைாம் 
முடிந்த உடவை ோன் 'பரிக் ஷா' குழுகே ஆரம்பித்வதன். ோழ்க்கையில் ேந்த பல்வேறுபட்ட 
சேருக்ைடிைள், பிரச்சகைைள், ஏற்ைத்தாழ்வுைள் ஆகியேற்கைப் பற்றிசயல்லாம் 
ைேகலப்படாமல், ஆறுதல் அளிக்கும் ஒரு முைாந்திரமாை 'பரிக் ஷா' எைக்கு விளங்கியது. 
1978 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கிய இந்தக் குழு இப்வபாது 40 ஆண்டுைகள எட்டுகிைது. 40 
ஆண்டுைளில் இகடவிடாமல் ோடைங்ைகள ேடத்திக்சைாண்டு தான் ேருகிவைாம். சசன்ை 
ோரம் கூட ஒரு ோடைம் அரங்வைறியது. அடுத்த மாதத்தில் ஒன்று ேடக்ைவிருக்கிைது. 
‘பரிக் ஷா’விற்கு ேயது ோற்பதாைாலும், அதில் ஈடுபடும் ேண்பர்ைளின் சராசரி ேயது முப்பது 
தான் என்பதும் அந்தக்குழுவின் சிைப்பு.  

உங்ைளுகடய 'தீம்தரிகிட' இதழ் குறித்து ோசைர்ைளிடம் சசய்திைகளப் பகிர்ந்து 
சைாள்ளவியலுமா? சமீபத்தில்கூட, அந்த இதகழ மீண்டும் சதாடங்ை எண்ணிப் பின்ைர் கை 
விடப்பட்டது என்று நிகைக்கிவைன்.  

1980 ேகர ோன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் பணியாற்றிவைன். 1980 - இல் என்கை அந்த 
நிர்ோைம், ோன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் பணியாற்றிக்சைாண்வட மற்ை இலக்கியப்பணிைகள 
வமற்சைாள்ேதாைக் குற்ைச்சாட்கட கேத்து என்கை நீக்கியது. ோன் அகத எதிர்த்து, ேழக்குத் 
சதாடர்ந்வதன். அவ்ேழக்கு ோன்கு ஆண்டுைள் ேடந்தது. இந்தக் ைாலத்தில் வமலும் யாரிடமும் 
பணிக்குச் சசல்லக்கூடாது என்று ோன் முடிசேடுத்ததால், ோவை பத்திரிகை சதாடங்கி 
ேடத்தவேண்டும் எை முடிசேடுத்வதன். அந்தக்ைாலத்தில் துக்ளக், விசிட்டர், விசிட்டர் சலன்ஸ் 
ஆகிய பத்திரிகைைகளத் தவிர வேசைந்த சசய்திப்பத்திரிகையும் தமிழைத்தில் இல்கல. 1982-
இல் சசய்தி, இலக்கியம் இவ்விரண்கடயும் இகணக்கும் விதத்தில் ேண்பர்ைளுடன் வசர்ந்து, 
‘தீம்தரிகிட’ என்னும் இதகழத் சதாடங்கிவைன். இச்சசாற்சைாடர் பாரதியின் 'மகழ' என்னும் 
ைவிகதயிலிருந்து எடுத்தவத.  

இவ்விதழ் சதாடங்கியவபாது, மாதம் இரு இதழ்ைள் சேளிேந்தை. முதல் இதவழ முப்பதாயிரம் 
பிரதிைள் சேளிேந்தை. மூன்று இதழ்ைள் சேளிேந்தை. ஏசஜண்ட்ைளிடமிருந்து பணம் திரும்பி 
ேராததாலும், சுழற்சிக்கு எங்ைளிடம் வபாதுமாை பணம் இல்லாததாலும், மூன்று இதழ்ைளுடன் 
அப்வபாது அவ்விதழ் நின்று வபாைது. பிைகு 1985-இல் மீண்டும் முயற்சி சசய்வதன். 
அப்வபாதும் முப்பதாயிரம் பிரதிைள் விற்ைவபாதும் இட்ட முதலீடு திரும்பி ேராததால், இந்த 
முகையும் ஏசழட்டு இதழ்ைளுடன் இதழ் சேளிேருேது நின்று வபாைது. பின்ைர் 2000-இல் 
‘சந்தா சசலுத்துபேர்ைளுக்கு மட்டும்’ என்ை முகையில் ஆயிரம் பிரதிைளுடன் மீண்டும் 



சேளியிட்வடாம். இது 2004 ேகர, ஏைக்குகைய 50 இதழ்ைள் சேளிேந்தை. அப்வபாதும் 
சந்தாதாரர்ைளுக்கு மட்டும் அனுப்பாமல், கூடுதல் பிரதிைகளத் தயார் சசய்து அனுப்பி, அதில் 
முதலீடு முடங்கியதால், மீண்டும் நின்றுவிட்டது. சசன்ை ஆண்டு மீண்டும் அகழப்பு விடுத்து, 
சந்தாதாரர்ைகளச் வசர்க்ை முயன்ைதில் சேறும் 70 சந்தாதாரர்ைவள வசர்ந்ததால், அம்முயற்சி 
கைவிடப்பட்டது.  

இம்முயற்சிகயத் சதாடர்ந்து சசய்ய எண்ணியுள்ளீர்ைளா?  

ஆம். மாற்றுத்திட்டமாை, ேரும் 28 ஜைேரியில், யூ-ட்யூபில் 'தீம்தரிகிட’ ஒரு யூ-ட்யூப் 
வசைலாை சேளிக் சைாணர திட்டம் உள்ளது.  

ோடைங்ைள் தவிர பல நூல்ைகள நீங்ைள் எழுதியுள்ளீர்ைள். சேகுோை இந்த நூல்ைள் 
பத்திரிகையியல் சம்பந்தப்பட்டகேவய. பகடப்பிலக்கியமாை ஏவதனும் நூல்ைகளப் 
பகடத்துள்ளீர்ைளா?  

ோன் 1974-லிலிருந்து சேவ்வேறு பத்திரிகைைளில் பணியாற்றியுள்வளன். ஜூனியர் விைடன், 
ஆைந்தவிைடன், சுட்டி விைடன், திைமணி, திைமணி ைதிர், திைைரன் குழுமத்தின் டி.வி. 
உலைம் என்ை சதாகலக்ைாட்சி குறித்த பத்திரிகை ஆகிய பல்வேறு இதழ்ைளில் பல்வேறு 
நிகலைளில் பணியாற்றியதால், சதாடர்ந்து ைட்டுகரைள் எழுதுேது சாத்தியமாயிற்று. 
என்னுகடய ைட்டுகரைள் எல்லாவம சதாகுக்ைப்பட்டு நூல்ைளாை ேந்துள்ளை. இகே தவிர்த்து, 
பல்வேறு பத்திரிகைைளில் பல தகலப்புைளில் பத்திைகள, தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
எழுதியுள்வளன். பகடப்பிலக்கியம் என்று பார்க்கும் வபாது, 1975-வலவய சிறுைகத 
எழுதியுள்வளன். இகதத்சதாடர்ந்து ைல்கி, அமுதசுரபி, ைகணயாழி ஆகிய பத்திரிகைைளிலும் 
என்னுகடய சிறுைகதைள் சேளிேந்துள்ளை. ோன் ஆைந்தவிைடனில், 'தவிப்பு' என்ை 
சபயரில் எழுதிய சதாடர்ைகத, புதிை நூலாை சேளிேந்துள்ளது.  

பகடப்பிலக்கியம், புலைாய்வுப் பத்திரிகையியல் இவ்விரண்டு துருேங்ைளுக்குமிகடவய 
எவ்ோறு உங்ைளால் பயணிக்ை முடிகிைது?  

ோன் இகதப் பார்க்கும் வைாணம் வேறு. ோன் என்கை ஒரு பகடப்பு இலக்கியோதியாைவோ, 
அல்லது ைட்டுகரயாளைாைவோ ஒரு குறிப்பிட்ட ேகைக்குள் ஒடுக்ைப் பார்ப்பதில்கல. 
என்கைப் சபாறுத்தேகரயில் ோன் ோசைர்ைளிடம் சதாடர்ந்து உகரயாட வேண்டும் என்வை 
நிகைக்கிவைன். உகரயாடும் ேடிேங்ைள் சேவ்வேைாை இருக்ைலாம் என்ைாலும், 
ோசைர்ைளுடைாை என் உகரயாடல் மட்டுவம என் குறிக்வைாள், எந்த ஊடைங்ைள் மக்ைகளத் 
சதாடர்புபடுத்துகின்ைைவோ அகே மூலம் ோசைர்ைளுடன் உகரயாடவே விரும்புகிவைன்.  

  



பத்திரிகையியல் மூலம் நீங்ைள் சேகுோை அறியப்பட்டாலும், 'ஓ பக்ைங்ைள்' உங்ைகள 
உயரத்தில் சைாண்டு நிறுத்தியது. அது குறித்த சசய்திைள், அது உண்டாைக் ைாரணங்ைள் 
ஆகியகே குறித்துக் கூைவியலுமா?  

தமிழில் சேளிேந்த ‘இந்தியா டுவட' பத்திரிகையில் முதன் முதலில், ைண்டகதச் சசால்கிவைன்' 
என்ை தகலப்பில், ஒரு பத்தி எழுத ஆரம்பித்வதன். அது சேற்றி சபற்ைது. ஏைக்குகைய 
இரண்டாண்டு ைாலம் அதில் எழுதிேந்வதன். பின்ைர் விைடனில் என்கை எழுதச் சசால்லி 
அகழப்பு ேந்தது. அப்வபாது சதாடங்கியதுதான் ‘ஓ-பக்ைங்ைள்’. விைடனில் அகத 
நிறுத்தவேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதால், குமுதம் இதழில் அவத சபயரில் அத்சதாடகரத் 
சதாடங்கிவைன். மூன்ைாண்டுைள் ைழித்து, குமுதத்துடன் ஏற்பட்ட ைருத்து வேறுபாட்டின் 
ைாரணமாை, ைல்கியில் அவத சதாடகர, அவத சபயரில் சதாடர்ந்வதன். பின்ைர் ஆம் ஆத்மி 
சார்பில் ோன் வதர்தலில் பங்வைற்ைதால் அத்சதாடர் நிறுத்தப்சபற்ைது.  

'ஓ-பக்ைங்ைள்' வபான்று, மூன்று பத்திரிகைைளில் சதாடர்ச்சியாை சேளிேரும் சதாடர்ைள் 
இந்திய - குறிப்பாைத் தமிழ்ப் பத்திரிகை ேரலாற்றில் உள்ளைோ?  

இல்கல. ஒவர பத்திக் ைட்டுகரத் சதாடர். பத்தாண்டுைள் சேவ்வேறு இதழ்ைளில், அவத 
சபயரில், சதாடர்ந்து சேளிேந்தது இது ஒன்வை எைலாம்.  

புலைாய்வுப் பத்திரிகையியல் என்பது ஒரு ைத்தி முகையில் ேடப்பது வபான்ை சசயலாகும். 
அகத நீங்ைள் முழுகமயாைச் சசய்தீர்ைள், சசய்து ேருகிறீர்ைள் என்ை ேம்பிக்கை உள்ளதா?  

எழுத்தின் எல்கலகயத் தீர்மானிப்பது இரண்டு அம்சங்ைள். ஒன்று; நீங்ைள் எந்தப் 
பத்திரிகையில் எழுதுகிறீர்ைள் என்பது. மற்சைான்று; பத்திரிகைச் சுதந்திரம், எழுத்துச் சுதந்திரம் 
என்பது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு எப்வபாதுவம முழுகமயாை ோய்க்ைப் சபறுேதில்கல. ஒரு 
எழுத்தாளனின் சுதந்திரம், அேன் எழுதும் பத்திரிகையின் சசயல்பாட்டுக்கு உட்பட்வட 
அகமகிைது. இதற்கு எப்வபாதுவம, ோன் ஒரு உதாரணம் சசால்ேது ேழக்ைம். எழுத்தாளன் 
என்பேன் ஒரு முகளயில் ைட்டி கேக்ைப்சபற்ை மாடு வபான்ைேன். ைட்டிய 
ேட்டத்துக்குள்தான் மாடு வமயமுடியும். ையிற்றின் நீளத்கதப் சபாறுத்து, மாடு வமயும் இடம் 
அகமகிைது. இந்தக் ையிற்கைப் வபான்ைவத எழுத்தாளனின் சுதந்திரமும். நிறுேைத்திற்கு 
நிறுேைம், ையிற்றின் நீளம் வேறுபடும். ோன் முடிந்தேகர, இந்தக் ையிற்றின் நீளம் 
அதிைரிக்கும்படி பார்த்துக் சைாள்கிவைன்.  

நீங்ைள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழில் பணியாற்றும் ைாலத்திலிருந்வத ஆங்கிலத்திலும் 
எழுதிேருகிறீர்ைள். தற்வபாகதய இந்தியச் சூழலில், தமிழ் ஆங்கில இந்திய எழுத்தாளர்ைளின் 
பகடப்புைளின் நிகல குறித்த உங்ைள் ைணிப்பு என்ை?  

எப்வபாதுவம ஆங்கில எழுத்தாளர்ைளின் சபாருளாதார நிகல, தமிழ் எழுத்தாளர்ைளின் 
நிகலகய விட ேன்ைாைவே இருக்கிைது. ஆைாலும் வீச்சு, தாக்ைம் ஏற்படுத்தும் நிகல 
ஆகியகே குறித்து ைணிப்வபாமாைால், இந்திய சமாழி எழுத்துைளின் தாக்ைமும் வீச்சுவம 
அதிைம்.  



இன்கைய நிகலயில் இந்தியாவில், குறிப்பாைத் தமிழ் ோட்டில், ஒரு எழுத்தாளன், தான் 
நிகைத்தகத நிகைத்தபடிவய சசால்லவியலும் என்பது 100 சதவீதம் சாத்தியமா?  

என்கைப் சபாறுத்தேகர, யாருவம நிகைத்தகத நிகைத்தபடி எழுதுதல் கூடாது. ேம் 
நிகைப்பில் தேறுைள் இருக்ைக் கூடும்; அத்துமீைல்ைள் இருக்ைக் கூடும். ஆைால் அேற்கை 
எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்திக்சைாண்டு, ஒவ்சோரு எழுத்தாளனும் சுயமாை தைக்சைன்று ஒரு 
ைட்டுப்பாட்கட அகமத்துக் சைாள்ளல் அேசியம். ஆைாலும் ைருத்துைகள, பகிரங்ைமாை, 
துணிச்சவலாடு சசால்லவியலும் சூழல் உள்ளதா என்று வைட்டால், என்கைப் சபாறுத்தேகர 
இருந்திருக்கிைது. எைக்கு எப்வபாதுவம அதில் சிக்ைல் இருந்ததில்கல. ஏசைனில் அதைால் 
ேரும் விகளவுைகள ோன் சந்திக்ைத் தயாராை இருத்தல் அேசியம். அப்படி இருப்வபாமாயின் 
துணிச்சலாை எழுதுேது என்பது சாத்தியப்படும். அத்தகைய பல விகளவுைகளக் ைடந்வத 
ோன் பயணித்திருக்கிவைன். ஒவ்சோரு முகை விகளவுைகள சந்திக்கும்வபாதும், புதிதாை 
வேவைார் இடத்திலிருந்து ோய்ப்பு ேரும்.  

இன்கைய சூழலில் எழுத்தாளர்ைளின் நிகல, மதம், சாதி, அரசியல், சமூைம், குழு அரசியல் 
வபான்ை பல்வேறு பிரிவுைளிலிருந்து சார்பற்ைது என்று உறுதியாைக் கூைவியலுமா? அப்படிச் 
சார்பற்று, தன் வபாக்கில் வேர்கமயாை, ேடுநிகலயாை இருந்தால், ஒரு எழுத்தாளன் ைளத்தில் 
நிற்ைவியலும் என்று நிகைக்கிறீர்ைளா?  

சார்பு நிகல எடுக்ைாத மனிதவை இருத்தல் இயலாது. எகதப்பற்றியும் ஒவ்சோருேனுக்கும் 
ஒரு ைருத்திருக்கும்; அது சரி அல்லது தேறு என்று இருக்கும். அதுவே ஒரு சார்பு 
நிகலதான். ஆைால் எழுதுகிை ோய்ப்புக்ைாைச் சார்பு நிகலகய வமற்சைாள்ளல் என்பது 
தேைாகும்.  

இன்கைய இந்தியச் சூழலில் இதழியலின் சபரும்பான்கமயாை வோக்கு ஒன்றுபட்ட இந்திய 
ேளர்ச்சிக்கு உதவியாைத்தான் உள்ளது. அதற்கு எதிராை இல்கல என்று நீங்ைள் 
உண்கமயாைவே நிகைக்கிறீர்ைளா?  

‘ஒன்றுபட்ட இந்தியா’ எப்வபாது உருோகும் என்பது குறித்வத ைருத்து வேறுபாடுைள் உள்ளை. 
அந்நிகல உருோைவேண்டும் என்ைால் அதற்ைாை அடிப்பகட நிகலயில், உள்ள 
வேறுபாடுைகளக் ைகளதல் அேசியம். நூைாண்டுைளுக்கு முன்ைர் இந்தியா என்பது பல 
பகுதிைகளக் சைாண்டதாைவே இருந்திருக்கிைது. அரசியல் நிர்ோை ரீதியாை இத்தகைய 
வேறுபட்ட பகுதிைகள இகணக்கும் நிகலவய 'ஒன்றுபட்ட இந்தியா' என்னும் ைருத்து. 
இத்தகைய அகமப்பு சீராைச் சசயல்பட வேண்டுசமன்ைால், இவ்ேகையாை பல்வேறு 
பகுதிைளின் இகடவய ஒரு சமத்துேம் இருந்தாை வேண்டும். அதுவே கூட்டாட்சியாை 
முழுகமயுறுகிைது. அத்தகைய கூட்டாட்சிகய மதிக்ைக்கூடிய வபாக்கு ஒன்வை ஒன்றுபட்ட 
இந்தியாகேக் ைாப்பாற்றும்.  

இந்தியாவின் ஒவ்சோரு பகுதியும் சமமாைக் ைருதப்படுதல் அேசியம். அத்தகைய வபாக்கின் 
வேறுபடும் சூழல்ைவள பிரிவிகை ோதங்ைளுக்கு ேழிேகுக்கும். பிரிவிகை ோதமற்ை 
'ஒன்றுபட்ட இந்தியா' உருோை வேண்டுமாைால், இந்தியாவின் ஒவ்சோரு பகுதியின் 



முக்கியத்துேமும் ைாப்பாற்ைப்படுதல் அேசியம். அதற்ைாைப் பாடுபடுதல் என்பவத 
எழுத்தாளர்ைளின் பணி என்று ோன் நிகைக்கிவைன். இன்கைய எழுத்தாளர்ைளின் வபாக்கு 
அகத வோக்கிவய சசல்கிைது என்றும் ேம்புகிவைன். தேறுைகளச் சுட்டிக்ைாட்டுதல் பிரிவிகை 
ோதம் ஆைாது.  

 

அேள் விைடனில் சேளிேந்த உங்ைள் 'சேருப்பு மலர்ைள்' சதாடர் உங்ைளுகடய மற்ை 
ைட்டுகரத் சதாடர்ைகளவிட எந்த விதத்தில் வேறுபட்டது என்று நிகைக்கிறீர்ைள்? 

"ோசைர்ைளுடன் உ  யாடுேவத என் விருப்பம்" என்று முன்ைர் ோன் குறிப்பிட்ட கூற்றுக்கு 
இது மிைச்சிைந்த உதாரணம். இந்த ‘சேருப்பு மலர்ைள்' என்ை சதாடரில் ோன் 
எடுத்துக்சைாண்ட சபாருண்கம, விடுதகலப் வபாராட்டக் ைாலத்தில் சபண்ைளின் பங்கு 
என்ைசேன்பதும், அவத நிகலயில், சபண்ைளின் விடுதகலகய நிகல நிறுத்தும் பணி 
எப்படித் சதாடர்கிைது என்பதும் ஆகும். இவத சபாருண்கமகயத் தூர்தர்ஷனுக்ைாை ோன்கு 
மணி வேரப் படமாைவும் ோன் தயாரித்துள்வளன். இவத சபாருண்கமயில், 'சண்கடக்ைாரிைள்’ 
என்ை தகலப்பில் ஒரு ோடைமும் எழுதியுள்வளன். ஒவர சபாருண்கம, பல்வேறு ேடிேங்ைளில் 
சேளிப்பட்டுள்ளது. 

சதாகலக்ைாட்சியில் உங்ைள் பகடப்புைள் பல ேந்துள்ளை. அகே குறித்து ோசைர்ைளிடம் 
பங்குசைாள்ள விரும்பும் சசய்திைள் ஏவதனும் உளோ?  

சதாகலக்ைாட்சிக்ைாைப் பல பகடப்புைகளத் தயார் சசய்து அளித்துள்வளன். அேற்றுள் 
முக்கியமாைகே, அைந்கத ோராயணன் எழுதிய ‘ோரந்வதாறும் ேயசாகிைது' என்ை ோேகல, 
‘விண்ணிலிருந்து மண்ணுக்கு’ என்ை சதாடராைத் தயாரித்துள்வளன். எழுத்தாளர் சமரிைா 
எழுதிய ‘ைாதல் என்ை ைத்தரிக்ைாயா?’ என்ை ோேகலத் சதாடராைத் தயாரித்துள்வளன். 
எழுத்தாளர் சுஜாதாவின் ‘பூக்குட்டி’, ‘பிக்நிக்’ ஆகிய பகடப்புைகளத் சதாடர்ைளாைத் 
தயாரித்துள்வளன். சபரியாரின் ோழ்க்கை ேரலாற்கை, ‘ஐயா’ என்னும் தகலப்பில் ஐந்து மணி 
வேரப் படமாைத் தயாரித்து அளித்துள்வளன். இகே தவிர, பல குறும்படங்ைள், சிறு 
படங்ைகள  உருோக்கியுள்வளன். எழுத்தாளர்ைள் திலீப்குமார், அன்பு ஆதேன் ஆகிவயாரின் 
சிறுைகதைகள அடிப்பகடயாைக்சைாண்டு குறும்படங்ைகளத் தயாரித்து உள்வளன்.  

 

உங்ைளுகடய திகரப்பட முயற்சியின் முகைோை 'வைாலம்' அகமப்பின் முக்கிய வோக்ைம் 
என்ை? இதுேகர இந்த அகமப்பின் மூலம் என்ை முயற்சிைள் ேடந்துள்ளை?  

‘வைாலம்’ என்னும் அகமப்பு தனித்துேமாைது. மக்ைளிடமிருந்து பணத்கதத் திரட்டி, திரட்டிய 
அப்பணத்தின் மூலம் திகரப்படத்கதத் தயாரித்துப் பின்ைர் அப்படத்தின் குறுந்தைட்கட 
மக்ைளுக்வை சைாடுக்கும் முகை. சேளியிடுதல், திகரயிடுதல் வபான்ை நிகலைள் ஏதுமற்ை, 
பார்கேயாளர்ைளுக்கு வேரிகடயாை ேழங்ைப்சபறும் முகையில் இந்த அகமப்கப 



ஏற்படுத்திவைாம். எங்ைள் திட்டப்படி, ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் நிதி திரட்டி, முதல் படத்கத 
உருோக்ை நிகைத்வதாம். ஆைாலும், ரூபாய் ஒரு லட்சவம வசர்ந்ததால், முதல் படத்கதத் 
திட்டமிட்டபடி சபருமளவில் சசய்ய இயலவில்கல. இதைால், பரிக் ஷா ஏற்ைைவே 
அரங்வைற்றிய ‘விசாரகண’ என்னும் ோடைத்கதத் திகரப்படமாக்கிவைாம். அந்தத் 
திகரப்படத்தின் குறுந்தைடு, பணம் சசலுத்திய அகைேருக்கும் அனுப்பப்பட்டது. இந்தத் 
திட்டத்கத இயக்குைர்ைள், பாலசந்தர், பாலுமவைந்திரா மற்றும் மவைந்திரன் ஆகிவயார் 
சதாடங்கி கேத்தைர். பாலசந்தரும் பாலு மவைந்திராவும், ைாலாமாைபடியால், படசேளியீட்டு 
விழாவில், மவைந்திரன் மட்டுவம பங்வைற்று அப்படத்கத சேளியிட்டார். ‘கிரவுட் ஃபண்டிங்’ 
இத்தகைய முயற்சிகய, இந்தத் துகையில், வேசைேரும் வமற்சைாண்டதாைத் சதரியவில்கல. 
‘வைாலம்’ அகமப்பின் மூலம், இது வபான்ை முயற்சிைகளத் சதாடர இன்னும் திட்டங்ைள் 
உள்ளை.  

சிறுேர்ைளுக்ைாை உங்ைள் பங்ைளிப்பு என்ை?  

முன்ைர் சசான்ைபடி, ‘சுட்டி விைடன்’ பத்திரிகைகயத் தயாரித்து அளித்ததில் என் பங்கு 
உள்ளது. அதற்குப் சபயர் கேத்து, அதன் ேடிேத்கதத் தயார்சசய்து அதன் முதல் 
ஆசிரியராை ஓராண்டு ைாலம் பணியாற்றியுள்வளன். சசன்ை ஆண்டு, திைமலர் குழுமத்தால், 
மாணேர்ைளுக்ைாை திைசரி இதழாை 'பட்டம்' என்வைார் இதழ் சதாடங்ைப்பட்டது. இது 
ஆைாேதிலிருந்து பன்னிரண்டாேது ேகுப்பு ேகர படிக்கும் மாணேர்ைளுக்ைாை ோளிதழ், 
திங்ைள் முதல் சேள்ளிேகர சேளிேருகிைது. இந்த இதழ் உருோக்ைத்திலிருந்து சதாடர்ந்து 
இந்த இதழின் ஆவலாசைராை ோன் பணியாற்றி ேருகிவைன்.  

இகடயில் அரசியல் பிரவேசமாை, ஆம் ஆத்மி ைட்சியின் சார்பில் வதர்தலில் நின்றீர்ைள். 
குடிமைன் ஞாநியின் இந்த முகைப்கப, இதழாளர் ஞாநியாை எப்படிக் ைாண்கிறீர்ைள்?  

இரண்டு வபருக்குமிகடவய வேறுபாடு ஏதும் இல்கல. குடிமைன் நிகைப்பகத எழுத்தாளர் 
சசயல்படுத்துகிைார் என்வை சசால்லலாம். எல்லாக் குடிமைன்ைளுக்கும் எழுதும் ோய்ப்பு 
கிகடப்பதில்கல; ஆைால், குடிமைன் விரும்புேகத எல்லாம் சசால்லும் ோய்ப்பு, ஓர் 
எழுத்தாளனுக்குக் கிகடக்கிைது. அகதவய ோன் பயன் படுத்தியுள்வளன்.  

நீங்ைள் ேகரந்து தயாரித்த பாரதி குறியீட்டு ஒவியத்துக்குப் சபாது உரிகம ேழங்கியுள்ளீர்ைள். 
அது குறித்து ஏவதனும் சுகேயாை சசய்திைள் உண்டா?  

பாரதியின் நூற்ைாண்டாை 1982- இல், ‘தீம்தரிகிட' சதாடங்கியவபாது, அதன் சின்ைமும் 
பாரதியாைவே இருத்தல் வேண்டும் எை ோன் விரும்பிவைன். பாரதியின் சாராம்சத்கத 
அேனுகடய ைண்ைளும் மீகசயுவம சசால்ேதால், அகதவய ேடிேகமத்வதன். என்னுகடய 
அறுபதாேது ேயதில் அந்தப் பகடப்கப ோட்டுடகம ஆக்கிவைன்.  

எைக்கு இன்னும் நிகைவுள்ளது, உங்ைள் திருமண ேரவேற்பு அட்கடகய நீங்ைவள ேகரந்து 
தயார் சசய்தது. உங்ைள் இளகமக்ைாலத்தில் நீங்ைள் பாங்வைாஸ் ோசித்ததும் நிகைவு உள்ளது. 
எழுத்து, ேடிப்பு, இதழியல், இகச, அன்று முதல் இன்று ேகர ேரும் ஊடைங்ைளின் 



சேவ்வேறு ேடிேம் எைப் பன்முை நிகலயில், உங்ைகள எப்படி இகணத்துக்சைாள்ள 
இயன்ைது?  

 

அடிப்பகடயாை விஷயம், ோன் என்னுகடய ோசைர்ைளுடன் சதாடந்து உகரயாட 
விரும்புகிவைன். சமூைத்தின் புதிய உகரயாடல் ேசதிைகள ோன் 
ைற்றுக்சைாள்ளவில்கலசயன்ைால், என்ைால் என் ோசைர்ைளுடன் உகரயாட இயலாது. பின் 
தங்கும் நிகல உருோகிவிடும். அதைாவலவய, புதிதாய் ேரும்  ஊடைங்ைகள ோன் 
ைற்றுக்சைாள்கிவைன்.  

சங்ைர், ஞாநி இவ்விருேருக்குமிகடவய வித்தியாசம் இருப்பதாை நீங்ைள் உணர்கிறீர்ைளா?  

வேறுபாடு ஏதும் இல்கல. சங்ைர் விரும்பி ஞாநியாைப் சபயர் மாற்ைம் சசய்து சைாண்டாவர 
ஒழிய, இருேரும் ஒருேவர, வேறுபாடு ஏதும் இல்கல. பதிவைழு ேயதில், ஞாநி என்ை 
இப்சபயகர என்னுகடய புகைசபயராைத் வதர்ந்சதடுத்தவபாது, ோன் யார் என்பகத ோன் 
உணர்ந்து சைாண்வடன் என்று ேம்பிவைன். அப்வபாது ோன் ஒரு புத்தைத்தில் ோசித்த 
‘தன்கை உணர்ந்தேன் ஞானி’ என்னும் கூற்வை என் புகைப்சபயருக்குக் ைாரணமாை 
ஆகிவிட்டது.  

சிறுபத்திரிகை என்ைாலும் இவ்ேளவு வேரம், உங்ைளுகடய வேரத்கத ஒதுக்கி, வமற்சைாண்ட 
உகரயாடலுக்கு மிக்ை ேன்றி.  

ேன்றி. 
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