
தமிழ் இந்தியா டுடே இதழில் ‘கணேததச் ச�ால்லுகிடேன்’ 
என்ே ததைப்பில் பத்தி எழுதத் சதாேங்கியதிலிருந்து, கேந்த 
ஏழதை ஆணடுகளாக தமிழ் செகுஜன இதழ்களில் என் பத்திகள் 
செளிெந்துசகாணடிருக்கின்ேன. சுமார் 21 மாத காைம் இந்தியா 
டுடேவில் எழுதிடனன். அடுத்து ஆனந்த விகேனில் ‘ஓ பக்கங்கள்’ 
என்ே ததைப்பில் ஏப்ைல் 2005ல் சதாேங்கிய பத்தி, ஜனெரி 2008 
ெதை சுமார் 33 மாதங்கள் செளிெந்தது. கருத்து டெறுபாட்டினால் 
அங்டக அது நின்ேதும், குமுதம் இதழில் பிப்ைெரி 2008ல் ‘ஓ’ 
பக்கங்கதளத் சதாேர்ந்டதன். ஆகஸ்ட் 2010 ெதை 29 மாதங்கள் அதில் 
எழுதியிருக்கிடேன். மறுபடியும் கருத்து டெறுபாடு. ஆகஸ்ட் 2010லிருந்து 
ஓ பக்கங்கதளக் கல்கி ொை இதழில் எழுத ஆைம்பித்திருக்கிடேன். 
ஓயுதல் ச�யடயாம், ததை �ாயுதல் ச�யடயாம், உணதமகள் 
ச�ால்டொம்; பை ெணதமகள் ச�யடொம் என்ே பாைதியின் ெரிகள்தான் 
என்தன 35 ஆணடுகளாக எழுத்திலும் ொழ்க்தகயிலும் ெழி  
நேத்துபதெ. 

இந்தியா டுடே, ஆனந்த விகேன், குமுதம் ஆகிய மூன்று 
இதழ்களிலும், டெறு யாரும் இப்படி நீணே காைம் விமர்�னப் பத்தி 
எழுதியதில்தை. எனக்கு இந்த ொயப்பு அதமந்ததற்குக் காைணம், �ம 
காை அைசியல், �மூகச் சூழல் பற்றிய விமர்�னங்கதள ஆழமாகவும் 
எல்ைா ொ�கர்களுக்கும் ச�ன்று ட�ர்கிே எளிய சமாழி நதேயிலும் 
எழுதுெதற்குத் தமிழில் இருப்டபார் மிகக் குதேவு என்பதுதான். அடத 
�மயம் இப்படிப்பட்ே விஷயங்களுக்கான டததெ ொ�கர்களிதேடய 
ஏைாளமாக இருக்கிேது. 

குமுதம் இதழில் நான் இன்னும் ஐந்தாணடுகள் கூேத் சதாேர்ந்து 
எழுதியிருக்கைாம். நான் சதாேர்ந்து எழுதடெணடுசமன்று அங்கிருக்கும் 
ஆசிரியர் குழு நணபர்கள் சபரிதும் விரும்பினார்கள். ஆனால் அந்த 
நிறுெனத்தின் உரிதமயாளர்களுக்குள் ஏற்பட்ே உள் முைணபாடு, 
நான் எழுத முடியாத சூழதை ஏற்படுத்திவிட்ேது. பிப்ைெரி 2008 முதல் 
பிப்ைெரி 2010 ெதை எனக்கு, குமுதம் ஆசிரியர் குழுவிேமிருந்து எந்த 
நிர்ப்பந்தமும் ெந்ததில்தை. பக்க அளவிற்காகக் கட்டுதையின் நீளத்ததச் 
சுருக்க டெணடி ெந்தடபாசதல்ைாம், என்னிேம் ச�ால்லி என்தனடய 

வணககம்



ஓ பக்கங்கள்4

சுருக்கித் தைச் ச�ால்லித்தான் சபற்றுக் சகாணோர்கள். பை மிகக் 
கடுதமயான தீவிைமான கட்டுதைகதள தயக்கமின்றி பிைசுரித்ததற்காக 
ஆசிரியர் ப்ரியா கல்யாணைாமன், இதை ஆசிரியர்கள் ைஞ�ன், 
மணிகணேன் ஆகிடயாருக்கும் என் கட்டுதைகள் பற்றி உேனடியாக 
எதிர்விதனகதளச் ச�ால்லி உற்�ாகப்படுத்தி ெந்த ெடிெதமப்பு 
ஓவியர் �ாயகுமாருக்கும் எப்டபாதும் என் நன்றிகள் உணடு.

குமுதம் உரிதமயாளர்கள் ோக்ேர் ஜெஹர் பழநியப்பனுக்கும் 
பி.ெைதைாஜனுக்கும் இதேடய இருந்த நிர்ொக டமாதல் செடித்து, 
அததத் தீர்ப்பதற்காக அைசியல் அதிகாைத்திலிருப்பெர்களின் உதவிகள் 
நாேப்பட்ே பிேகுதான், என் கட்டுதைகளுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்ேது. 
இன்னும் ஓரிரு ொைங்களுக்கு மட்டும் சபாறுத்துக் சகாள்ளுங்கள்; 
கதைஞர் கருணாநிதி சதாேர்புள்ள எததப் பற்றியும் சதாோமல் 
எழுதுங்கள். சிை ொைங்களில் நிதைதம �ரியாகிவிடும் என்று ஆசிரியர் 
குழுவினர் என்னிேம் டகட்டுக் சகாணோர்கள். ஆனால் நிதைதம ஓரிரு 
ொைங்களில் �ரியாகவில்தை. டெசேதாெது எழுதுங்கள் என்று என்னிேம் 
ச�ால்ைப்பட்ேதில் ஏற்பட்ே செறுப்பில்தான், உருதளக்கிழங்கு பற்றியும் 
தமக்டைன் ததைெலி பற்றியும் எழுதிடனன். 1975-76 சநருக்கடி நிதை 
காைத்தில் முன்தணிக்தக இருந்தடபாது முைச�ாலியில் கதைஞர் 
காயகறி பற்றிக் கட்டுதை செளியிட்ேது எனக்கு நன்ோக நிதனவிருந்தது.

குமுதத்தில் ஒரு கட்டுதையில் அழகிரி, கனிசமாழி, என்று சபயர்கள் 
குறிப்பிட்டிருந்ததத நீக்கினார்கள். அடத �மயம் சபயர் குறிப்பிோமல் 
எழுதிய இந்த ொக்கியம் அச்�ாகிவிட்ேது (மதுக்கதேகதளத் திேந்து) 
“நம் தமிழ் �மூகத்ததடய சீைழிக்கும் இந்த நிதைதமக்கு யார் சபாறுப்பு 
என்று நான் குறிப்பிட்டு எழுதத் டததெடய இல்தை. ொ�கர்கள், 
�ம்பந்தப்பட்ேெர்கள் அத்ததன டபர் மன�ாட்சிக்கும் அது சதரியும்.” 

ததைெலி பற்றிய கட்டுதையில், “நாம் விரும்பியபடி டப�, எழுத, 
கருத்து சதரிவிக்க, ச�யல்பே முடியாமல் ததேகள் ெரும்டபாது 
அதெ ததைெலிதய ஏற்படுத்துகின்ேன. எனக்கு எததயும் பச்த�யாக 
எழுதினால் ததைெலி ெைாது. நான் எழுதினால் டெறு யாருக்காெது 
டெணடுமானால் ததைெலி ெைைாம்” என்ே ொக்கியமும் அச்�ாயிற்று. 
கட்டுதை நிற்பதற்கு ஒரு சிை ொைங்கள் முன்னால் ெந்த கட்டுதைகளில் 
கீழ் ெரும் ொக்கியங்கள் இேம் சபற்ேன. “மாற்றுக் குைைாக ஒடை ஒரு 
இதழில் ஒடை ஒரு பகுதி ஒலிக்கும்டபாது அதத சநறிக்க �ாம, தான, 
டபத, தணேம் என்று பை முயற்சிகளும் நிகழ்கின்ேன. நான்காணடுகள் 
எழுதிய பத்திரிதகயில் ‘ஓ’ பக்கங்கள் நிறுத்தப்பட்ேபின், குமுதத்தில் 
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இப்டபாது இைணோணடுகதள நிதேவு ச�யகிடேன். இதற்காக 
யாருக்சகல்ைாம் நன்றி சதரிவிப்பது என்படத எனக்குக் குழப்பமாக 
இருக்கிேது.” இன்சனாரு கட்டுதையில் “நம் ஊரிடைா, ஒவசொரு 
ொைமும் இந்தக் கட்டுதை அச்�ாகுமா என்ே கெதையுேடன எழுதியாக 
டெணடிய நிதைதான் இருக்கிேது.” என்று ச�ால்லியிருந்டதன். 

காமைாஜர் நிதனவிேத்தில் அதணயா விளக்கு ஏற்படுத்தப் டபாெதாக 
கருணாநிதி அறிவித்ததத தினத்தந்தி ஏடு, முதல் பக்கத்தில் எட்டு காைம் 
ததைப்புச் ச�யதியாகப் டபாட்டிருந்தது. எனக்கு எரிச்�ைாக இருந்தது. 
�மாதியில், நிதனவிேத்தில் அதணயாவிளக்கு என்படத பகுத்தறிவுக்கு 
விடைாதமானது. காமைாஜரின் புகழ் அதணயாவிளக்கு இல்ைாததால் 
குதேயவும் இல்தை; விளக்கு தெப்பதால், கூேப் டபாெதும் இல்தை. 
அந்த தணேச் ச�ைதெ ஏதழ மாணெர்களின் கல்விக்கு ச�ைவிட்ோல், 
அதுடெ காமைாஜருக்கான நிஜமான அஞ�லி என்று எழுதிடனன். 
குமுதம் ஆசிரியர் இதத செளியிேமுடியாசதன்று ச�ால்லிவிட்ோர். 
முதல்ெர் அறிவித்த திட்ேத்தத விமர்சிப்பதால் சிக்கல் ெருமாம். 
அப்படியானால் என் முழுக் கட்டுதைதயயும் டபாேடெணோசமன்று 
மின்னஞ�ல் அனுப்பிடனன். அச்சுக்குப் டபாயவிட்ேதால் இந்த முதே 
சபாறுத்துக் சகாள்ளும்படி ச�ான்னார். அடுத்த ொைம் திரும்பவும் 
பிைச்சிதன. அப்டபாது எழுதிய இந்த இரு கடிதங்களும் நிதைதமதய 
விளக்கும். 

கடிதம் 1: அன்புக்குரிய ோக்ேர் ஜெஹர் பழனியப்பன் அெர்களுக்கு 

வணக்கம்,
ச�ன்ே ொைம் குமுதம் ஆசிரியர் திரு ப்ரியா கல்யாணைாமனுக்கு 

அனுப்பிய என் மின்னஞ�ல் கடிதத்திதனக் கீடழ தருகிடேன். ஏற்கனடெ 
அதத உங்கள் பார்தெக்கு தெக்கும்படி அெரிேம் ச�ால்லியிருந்டதன். 

இந்த ொைமும் நிதையில் மாற்ேம் ஏதுமில்தை. இந்த ொைக் 
கட்டுதையில் �வுக்கு இதணய தளம் பற்றிய சிை பகுதிகளுக்கு நம்மிேம் 
ஆதாைம் இல்ைாத நிதையில் அெற்தே செளியிே இயைாது என்று 
நீங்கள் கூறியதாக ஆசிரியர் குழுவிலிருந்து ோக்ேர் திரு. மணிகணேன் 
இன்று மாதை என்னிேம் சதாதைடபசியில் சதரிவித்தார். இது எனக்கு 
உேன்பாோனதல்ை. குமுதத்தில் செளிெரும் எல்ைாடம (அைசியல், 
சினிமா கிசு கிசு ச�யதிகள் உட்பே) தங்கள் ெ�ம் ஆதாைங்கள் 
இருப்பதால்தான் செளிெருகின்ேன என்று இப்டபாது அறிெது எனக்கு 
இன்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கிேது. 



என் கட்டுதையில் �வுக்கு இதணயதளத்தில் சிை முக்கியமானெர்கதளப் 
பற்றி குற்ேச்�ாட்டுகள் தெக்கப்பட்டுள்ளன என்றுதான் நான் 
எழுதியிருக்கிடேடன தவிை, அந்த காெல் அதிகாரிகள், பத்திரிதகயாளர் 
யார் சபயதையும் நான் குறிப்பிேவில்தை. அந்த இதணயதளம் 
ஒளிநகல்கதள செளியிட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்ேடபாதும் நான் 
சபயர்கதளக் குறிப்பிேவில்தை. அந்தச் ச�யதிகள் எல்ைாம் 
உணதமயாக இருக்கும்பட்�த்தில் நம் கெதைக்குரியதெ என்டே 
நான் எழுதியிருக்கிடேன். அந்த இதணயதளத்தின் சமாழி நதே 
எனக்கு உேன்பாோனதல்ை என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிடேன். இததவிேப் 
சபாறுப்பாக ஒரு விமர்�கன் எழுத முடியாது.

இப்படிப்பட்ே சூழ்நிதையில் சதாேர்ந்து நான் என் ‘ஓ’ பக்கங்கதள 
குமுதம் இதழில் எழுத விரும்பவில்தை. எந்த முன் தணிக்தகயும் 
இல்ைாமல், என் கருத்துச் சுதந்திைத்துக்கு மதிப்பளித்து நான் 
எழுதியெற்தே நீக்காமல், மாற்ோமல், முழுதமயாக செளியிடும் சூழலில் 
மட்டுடம என்னால் எழுத முடியும். தங்கள் இதழின் டததெகளுக்காக 
என் 35 ஆணடு காை ொழ்க்தக, சதாழில் சநறிகளில் நான் �மை�ம் 
ச�யதுசகாள்ள இயைாது. இப்டபாது தங்களிேம் இருக்கும் என் 
கட்டுதைதய முழுதமயாக செளியிே இயைாசதன்ோல், அதில் எந்தப் 
பகுதிதயயும் செளியிேடெணோம். 

“குமுதத்தின் எடிட்டோரியல் பாலிசியுேன் ஏற்பட்ே கருத்து 
டெறுபாட்டினால் ஞாநி இனி குமுதத்தில் ‘ஓ’ பக்கங்கதள எழுத 
இயைாது என்று சதரிவித்திருக்கிோர்.” என்ே அறிவிப்தப செளியிடுமாறு 
டகட்டுக் சகாள்கிடேன்.

கேந்த சுமார் மூன்று ஆணடுகளாக என் பத்திதய செளியிட்டு 
ைட்�க்கணக்கான ொ�கர்களிேம் என் கருத்துகதள சகாணடு 
ட�ர்த்ததமக்காக உங்களுக்கும் இதழின் ஆசிரியர் குழுவினருக்கும் 
என் நன்றி.

பிரிபவாம்.	ெநதிப்பொம்.
அன்பு்டன்
ஞாநி	

26	ஜூரை	2010	
ைாரை	6.30	ைணி
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கடிதம் 2: திரு ப்ரியா கல்யாணைாமனுக்கு ஜூதை 17, 2010 
காதை 11.35 க்கு அனுப்பிய மின்னஞ�ல் விெைம்: 

அன்புள்ள ஆசிரியர் திரு ப்ரியா கல்யாணைாமன் அெர்களுக்கு

ெணக்கம்

சதாேர்ந்து கேந்த மூன்று மாதங்களாக என் ஓ பக்கங்கள் 
கட்டுதையில் தங்கள் அலுெைகத்தின் குறுக்கீடு என் கருத்துச் 
சுதந்திைத்தில் ததையிடுெதாக அதமந்துள்ளது. தி.மு.க., ஆட்சி, 
அதன் ததைெர், அெைது குடும்பத்தினர் �ார்ந்த சபாது ொழ்க்தக 
விஷயங்கள் பற்றிசயல்ைாம் விமர்�னங்கள் ச�யயடெணோம் என்று 
டெணடுடகாள் சதாேர்ந்து என்னிேம் தெக்கப்பட்ேது. ஓரிரு ொைங்களில் 
நிதைதம �ரியாகிவிடும் என்று ச�ால்லி என்தன �மாதானப்படுத்தி 
ெந்தீர்கள். மூன்று மாதங்களாகியும் நிதைதம அவொடே உள்ளது.

இன்றும் என் கட்டுதையில் காமைாஜர் நிதனவிேத்தில் அதணயாவிளக்கு 
தெப்பதாக முதல்ெர் அறிவித்தது பற்றி நான் எழுதிய விமர்�னம் 
நீக்கப்படுெதாக சதரிவித்திருக்கிறீர்கள். இது எனக்கு உேன்பாோனதல்ை.

எனடெ முழு சுதந்திைத்துேன் எழுதும் ொயப்பில்தைசயன்ோல் நான் 
குமுதத்தில் ‘ஓ’ பக்கங்கதளத் சதாேர்ந்து எழுத விரும்பவில்தை. இப்டபாது 
தங்களிேம் இருக்கும் என் கட்டுதைதயயும் முழுதமயாக செளியிே 
இயைாசதன்ோல், அதில் எந்தப் பகுதிதயயும் செளியிேடெணோம்.

“குமுதத்தின் எடிட்டோரியல் பாலிசியுேன் ஏற்பட்ே கருத்து டெறு 
பாட்டினால் ஞாநி இனி குமுதத்தில் ஓ பக்கங்கதள எழுத இயைாது 
என்று சதரிவித்திருக்கிோர்.” என்ே அறிவிப்தப செளியிடுமாறு டகட்டுக் 
சகாள்கிடேன்.

இதுெதை எனக்கு நீங்களும் உங்கள் அலுெைக நணபர்களும் 
அளித்துெந்த ஆதைவுக்கும் ஒத்துதழப்புக்கும் என் நன்றி.

அன்பு்டன்
ஞாநி	

7ஞாநி
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இப்படியாக குமுதம் இதழில் ஓ பக்கங்கள் ெருெது நின்ேது. இனி 
ஓ பக்கங்கள் ெைாது என்ே அறிவிப்தப குமுதமும் டபாேவில்தை. 
முன்னர் விகேனும் டபாேவில்தை. பாதியிடைடய நிறுத்தப்பட்ே 
இன்சனாரு சதாேைான ‘அறிந்தும் அறியாமலும்', ஏன் நிறுத்தப்பட்ேது 
என்று ொ�கர்களுக்குத் சதரிவிக்கும் தார்மிகக் கேதம, தனக்கு உணடு 
என்பததப் பற்றியும் விகேன் கெதைப்பேடெ இல்தை. பத்திரிதகச் 
சுதந்திைம் என்பது முதைாளிகளின் சுதந்திைம்தான். அலுெைகம் 
தாக்கப்படும் என்று எந்த அைசியல் ைவுடியாெது மிைட்டினால், உேடன 
கருத்துச் சுதந்திைம் பறி டபாகிேது என்று, எல்ைா பத்திரிதகயாளர்கதளயும் 
திைட்டி ஒப்பாரி தெத்து டஷா காட்டுொர்கள். அெைெர் இதழ்களில் 
உள்ள பத்திரிதகயாளர்களுதேய சுதந்திைம் பற்றி கணடுசகாள்ளடெ 
மாட்ோர்கள்.

எனக்காகத்தான் விகேன் ொங்கிக் சகாணடிருந்டதன்; எனக்காகத்தான் 
குமுதம் ொங்குகிடேன் என்று என்தன டநரில் �ந்திக்கும்டபாதும், 
சதாதைடபசியிலும் ச�ான்ன பை ொ�கர்கள் இருக்கிோர்கள். 
எப்டபாதுடம ொங்குபெர்களிலும் பைர், இதழ் ெந்ததும் முதலில் உங்கள் 
கட்டுதைதயத்தான் படிப்டபன் என்று ச�ால்ொர்கள். அெர்கதளப் டபான்ே, 
�மூகக் கெதைகள் உதேய எணணற்ே �க மனிதர்களுக்காகத்தான் 
சதாேர்ந்து எழுதுகிடேன். தர்மத்தின் ொழ்ெததன சூது கவவும். தருமம் 
மறுபடியும் செல்லும். கட்டுணடோம்; சபாறுத்திருப்டபாம். காைம் 
மாறும் என்று பாைதியின் பாணேெர்கள் நம்பிக்தகயுேன் டபசுொர்கள். 
அடத டபாைத்தான் இந்த �மூகத்தில் எணணற்ே மக்கள் இப்டபாது 
அெர்கதளச் சூழ்ந்திருக்கும் அைசியல், �மூக, கைா�ாை இருளிலும் 
நம்பிக்தகயுேன் இருக்கிோர்கள். அெர்களுக்காகத்தான் என் ஓ 
பக்கங்கள். அெர்களுக்கான ஒரு சிறு சமழுகுெத்தி,

என் பார்தெயுேன் உேன்பட்ோலும் உேன்போவிட்ோலும், நான் 
எழுப்பும் விஷயங்கள் சிந்திக்கவும் விொதிக்கவும் அெசியமானதெ 
என்ே என் உறுதியான நம்பிக்தகதயப் பகிர்ந்துசகாள்ளும் அத்ததன 
டபருக்கும் மீணடும் என் நன்றி. இப்டபாது ஓ பக்கங்கதளக் கல்கியில் 
சதாேர்கிடேன். அந்த அனுபெத்ததப் பற்றி, அடுத்த சதாகுப்பின் 
முன்னுதையில் நிச்�யம் பகிர்ந்துசகாள்டென்

அன்பு்டன்
ஞாநி

ஆகஸ்ட்	ைா்தததின்	அதிெய	ைரழ	நாளில்.
பென்ரன	-78.


