
சுமார் முப்பதாண்டுகளாக ்பத்திரிககத் துகையில் செயல்்பட்டுவரும் 
எனகனைத் தன ்பத்திரிககயில் தனிப ்பத்தி எழுத அகைத்த ்பத்திரிகக 
ஆசிரியர்கள் இரண்்டே ்்பர்தான (நான ச்பாறுப்பாசிரியராக இருநத 
்பத்திரிகககளில் தனிப்பத்தி எழுத எனைக்கு நா்னை வாய்பபு சகாடுத்துக் 
சகாண்டேது தனி.

1979-80ல் விசிட்டேர் அனைநத் அளித்த வாய்பபில் அவரது விசிட்டேர், 
விசிட்டேர் செனஸ் இதழகளில் ‘திண்கணை’, ‘திக்கு சதரியாத நாட்டில்’ 
எனை ச்பாதுத் தகெபபில் காெம்ககள எழுதி்னைன. அதன பிைகு 23 
ஆண்டுகள் கழித்து தமிழ இநதியா டு்டே இதழின இகணையாசிரியர் 
ஆனைநத் நடேராஜன அகைபபில் கண்டேகதச் சொல்லுகி்ைன’ ்பத்திகய 
இரண்டு ஆண்டுகளாக எழுதி வருகி்ைன.

்பத்திரிகககளில் சதாடேர் ககதகள், சதாடேர் கவிகதகள், சதாடேர்கட்டுகரகள் 
எழுதொம். ஆனைால் தனிப ்பத்தி எழுதுவது என்பது ச்பாதுவாக உயர்நத 
சகளரவமாகக் கருதப்படுகிைது. தனிப ்பத்தி என்பது கருத்து சொல்வதறகானை 
அதிக ்பட்ெ சுதநதிரத்கத எழுது்பவருக்கு ்பத்திரிகக அளிப்பதாகும். 
ஆங்கிெ ்பத்திரிகககளில் இவவாறு தனிப ்பத்தி எழுத அகைக்கப்படும் 
புகழ ச்பறை ்பத்திரிககயாளர்கள் நிகைய ்்பர் இருக்கிைார்கள். தமிழில் 
மிகக் குகைவு. ஆங்கிெத்தில் இப்படி தனிப ்பத்தி எழுது்பவர்களில் ்பெர் 
ஒ்ர கட்டுகரகய சவவ்வறு மாநிெங்களில் சவளியாகும் சவவ்வறு 
்பத்திரிகககளுக்கு அளித்து அதிக ்பணைம் ஈட்டும் வாய்பபு இருக்கிைது. 
குஷவநத் சிங், குல்தீப நய்யார், ்க.ஆர், சுநதரராஜன, மகைநத தி்ரள் 
்பகத், நிக்கில் ெக்ரவர்த்தி ்்பான்ைார் இப்படி சிண்டி்கட்டேட் காெம் 
எழுதுவதில் புகழ ச்பறைவர்கள். தமிழில் இத்தககய வாய்பபுகளுக்கு 
வாய்ப்்ப இல்கெ.

கண்டேகதச் சொல்லுகி்ைன எனை தகெபபு ‘சிெ ்நரங்களில் சிெ 
மனிதர்கள், திகரப்படேத்தில் இடேம் ச்பறை எழுத்தாளர் சஜயகாநதனின 
பிர்பெமானை ்பாடேலின முதல் வரி. செனகனை நிரு்பர்கள் ெங்கத்தின 
இதைானை நியூஸ்மன ்பத்திரிககயில் 1978-79ல் முதல்முகை இநதத் 
தகெபபில் தனிப ்பத்திகய வம்்பன எனை புகனைபச்பயரில் எழுதி்னைன. 
அநதப ்பத்தி ்பத்திரிககத் துகைக்குள் நடேக்கும் சீர்்கடுககளப ்பறறி 
விவாதத்கத கிளபபுவதறகாக எழுதப்பட்டேதாகும்.

இநதியா டு்டே இதழில் ச்பாது அக்ககைக்குரியதாக நான கருதும் 
எநத விஷயத்கதப ்பறறி ்வண்டுமானைாலும் எழுதொம் எனறு ஆனைநத் 
நடேராஜனும் உதவி ஆசிரியர் ெதாசிவமும் எனைக்குச் சொனனைார்கள். அநத 
வெதிகயப ்பயன்படுத்தி வி்பொரம், ஆனமீகம், அரசியல், மதம், கல்வி, 

வணக்கம்
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மீடியா, குைநகதகள், குடும்்பங்கள் எனறு வகக வககயானை விஷயங்கள் 
்பறறி எனனுகடேய ்பார்கவகய வாெகர்களுடேன ்பகிர்நது வநதிருக்கி்ைன. 
கட்டுகரகளுக்்கறை கூர்கமயானை ஓவியங்ககள வகரநதவர் நர்சிம். 
அவருக்கும் இதர ஓவியர்கள் அமர்நாத், ெத்தி்யநதிரன, பிளாட்்ொ 
அகி்யாருக்கும் நனறி.

இநதப ்பத்திகய ்பெ வாெகர்கள் கூர்கமயாக கவனித்து வருகிைார்கள் 
என்பகத உணைர்த்தும் ்பெ சதாகெ்்பசிகள், ெநதிபபுகள் நிகழநதனை. 
குறிபபிடே ்வண்டியது  எழும்பூரிலிருநது திருச்சி செல்லும் ஒரு ரயில் 
ச்பட்டியில்   தாம்்பரத்தில் ஒரு வாெகர்  தனகனை அறிமுகப்படுத்திப 
்்பசிக்சகாண்டிருநத்்பாது தறசெயொக அ்த ச்பட்டியில் ஏறிய ெதாசிவமும் 
அநத உகரயாடேலில் கெநதுசகாண்டு ஆச்ெரியமகடேநததாகும். ்பணை 
வெதியும் ெமூக அநதஸ்தும் உள்ளவர்கள் முதல் மிகச் ொதாரணை 
வாழக்ககயில் இருக்கும் எளிய மனிதர்கள் வகர இநதப ்பத்திக்கு(ம் 
இநதியா டு்டேவுக்கும்) வாெகர்களாக இருப்பது  இங்கு குறிக்கத்தக்கது.

ஜனைவரி 2003ல் என 50 வயது நிகைவகடேநத்்பாது, அடுத்த 
ஓராண்டுக்குள் 50 நூல்களாவது சவளியிடே்வண்டும் எனை என விருப்பத்கத 
தினைமணி செய்தியாக சவளியிட்டேது. ஆனைால் ஓராண்டில் 14 தீம்தரிகிடே 
இதழககளயும், இரண்டு சிறு பிரசுரங்ககளயும் இநத நூல் உட்்படே இரு 
ச்பரிய  நூல்ககளயும் மட்டு்ம சவளியிடே முடிநதது.  50 நூல்களுக்கு 
ெமமானை ‘அய்யா’ சதாகெக்காட்சித் சதாடேகர தயாரிக்க முடிநதது. நூல்கள் 
சவளியிடே முடியாமல் ்்பானைதறகுக் காரணைங்கள் ்பெ. சவளியிடுவதறகு 
என 25 வருடே கட்டுகரத் சதாகுபபுகள், சிறுககதத் சதாகுபபு, நாடேகங்கள் 
எனறு 50க்கும் ் மற்பட்டேகவ இருநதாலும் அவறகை நா்னை சவளியிடும் 
்பணை வெதி இல்கெ. என நூல்ககள ்பணைம் செெவழித்து சவளியிடேத் 
துணியும் ்பதிப்பாளர்கள் இல்கெ.  

இநத நூகெ சவளியிடும் நண்்பர் ்பாெமுருகன இதன மூெம் 
்பதிப்பாளராகத் சதாழிகெத் சதாடேங்குகிைார். இது எனைக்கு ச்பருமகிழச்சிகயத் 
தருகிைது. நண்்பர் எழுத்தாளர் ்பாஸ்கர் ெக்தி மூெம் எனைக்கு அறிமுகமானை 
்பாொ, 2002ல் தீம்தரிகிடே இதகை நான சதாடேங்கிய்்பாது ஒவசவாரு மாதமும் 
தயாரிபபில் எனைக்கு உதவி செய்வதறகாக ் தனியிலிருநது செனகனை வநது 
செனறு. சகாண்டிருநதவர்  பிைகு செனகனையி்ெ்ய தங்கி ்பத்திரிகக, 
நாடேகம், வீடி்யா எனறு ்பெ துகைகளிலும் ்பணியாறறு்பவராகி விட்டோர். 

்பத்திரிகக, ்பதிபபுத் துகைகளில் தீவிர அக்ககையுகடேய அடுத்த 
தகெமுகை இகளஞர்களானை ஆனைநத் நடேராஜன, ெதாசிவம், ்பாெமுருகன 
ஆகி்யாருடேன எனைக்குள்ள உைவினஅகடேயாளமாக இநத நூல் திகழவது 
எனைக்கு மகிழச்சி தருகிைது.
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