
பை்ைய மபைபபைர மு்ல த்தாகுதியின் முன்னு்ை

நான் 
பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக்்கொண்டிருந்தபபொது பின்ொளில் ஒரு 

ரயில் எஞ்சின டிரரவரொகபவொ, விமொனியொகபவொ, டொக்டரொகபவொ 
ஆகபவண்டு்மன்றெல்்ொம் விரும்பிய்தொகபவ எ்க்குத் துளியும் 
நிர்வில்ர். பத்திரிரகயொள்ொக ஆகித்தீருவது எனறெ 
தீரமொ்த்துடன அர்த ப�ொக்கிபய இயங்கி வநதிருக்கிபறென. என 
இன்்ொரு கொ்த்ொ் �ொடகத்தில் �ொன பனனிரண்டொவது வயதில் 
நுரைந்தபபொதுகூட எ்க்குக் கிரடத்்த மு்தல் பவடம் பத்திரிரக 
நிருபரொகத்்தொன.

ஆ்ொல் கல்லூரிப் படிப்பு முடிந்ததும் கிரடத்்த மு்தல் 
பவர்-பத்திரிரக அலுவ்கத்திப்பய எனறெபபொதும், 
பத்திரிரகயொள்ொக அல்். இநதியன எக்ஸ்பிரஸ் ்ெனர்ப் 
பதிப்பின விளம்பரக் கணக்குப் பிரிவில் கரடநிர் ஊழிய்ொக 
பணியொற்றிய அந்த ஓரொண்டு கொ்ம் ஜர்லிெத்ர்தப் 
புரிநது்கொள்வர்தவிட அதிகமொக வொழக்ரகரயப் புரிநது்கொள்ள  
உ்தவிற்று.

பத்திரிரகயொள்ொகபவ வொழவது எனறெ என தீரமொ்த்துக்கு 
ஓரளவு கொரணம் என அப்பொ பத்திரிரகயொளரொக இருந்தது 
எனறெொலும், என மூனறு ெபகொ்தரரகளும் இரண்டு ெபகொ்தரிகளும் 
பவறு துரறெகரளத் ப்தரந்்தடுத்துக்்கொண்டொரகள்.

என அம்மொ �ொன பள்ளிக்கூட ஆசிரிய்ொகபவண்டு்மனறு 
விரும்பி்ொள். �ொன பத்திரிரக ஆசிரிய்ொ்்தன முழுத் 
துயரத்ர்தயும் சுமந்தவள் அவள்்தொன. எப்பபொதும் யொபரொடொவது 
பபசிக்்கொண்டிருப்பது எனறெ என விருப்பம்்தொன ்வவபவறு 
கடடங்களில் எனர் பத்திரிரக, பமரடப் பபச்சு, �ொடகம், வீடிபயொ 
எனறு பமலும் பமலும் அதிகமொ் பபச்சு சிப�கி்தரகரளத் ப்தடிப் 
பபொவ்தொக ப் ெொ்த்ங்களில் ஈடுபடுத்திக் ் கொண்டிருக்கிறெது எனறு 
நிர்க்கிபறென. 
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�ொன பத்திரிரக நிருபரொக, பெரந்த ப�ரம் என ்தனிவொழக்ரகயிலும் 
இநதியொவின ெமூக வொழக்ரகயிலும் ்�ருக்கடி ப�ரம். நிருபர 
பவர் கிரடத்்த சி் மொ்தங்களிப்பய �ொனும் அம்மொவும் 
்பரியம்மொவும் அடங்கிய குடும்பத்ர்த இநதியன எக்ஸ்பிரஸ் ் கொடுத்்த 
250 ரூபொயகளில் பரொமரிக்க பவண்டியவ்ொயிருநப்தன. அப்த 
ெமயம் இநதிரொ அரெொங்கத்தின ்தணிக்ரக ் கடுபிடிகரள ெகித்தும் 
ெமொளித்தும் எங்கள் பத்திரிரகப் பணி �டநது்கொண்டிருந்தது. ஆங்கி் 
ஏடடில் பணியொற்றிவந்தபபொதும் என ம்ம் ்தமிழப் பத்திரிரகத் 
துரறெயில் ஈடுபடுவர்தபய அவொவியது. அ்தற்கு வொயப்பொக எனர் 
1980 ஜ்வரியில் இநதியன எக்ஸ்பிரஸ் நிரவொகம், கரணயொழி, 
கல்கி, குமு்தம் ஆகிய ஏடுகளில் எழுதிய்தற்கொக பவர் நீக்கம் 
்ெய்தது. அப்த ெமயத்தில்்தொன கரணயொழி நிறுவ்ர-ஆசிரியர கி. 
கஸ்தூரிரங்கர  ்எக்ஸ்பிரஸ் நிரவொகம் தி்மணியின இரணயொசிரியரொக 
நியமித்்த விசித்திரமும் �ரட்பற்றெது! �ொனகொண்டுகளுக்குப் 
பிறெகு பவர் நீக்கம் ்தவறு எனறு என வைக்கில் நீதிமனறெ 
உத்்தரவு வந்தர்தயடுத்து மறுபடியும் எக்ஸ்பிரசில் பணியொற்றிய 
சி் மொ்தங்கள் நீங்க்ொக அடுத்்த பதினமூனறு வருடங்களொக 
�ொன ்தமிழப் பத்திரிரகயொள்ொகபவ வொழக்ரகரயத் ் ்தொடரநது  
�டத்திவநதிருக்கிபறென.

அஸ்வினி, எதி்ரொலி, ஜூனியர விகடன, முர்ெொலி, ஜூனியர 
பபொஸ்ட ஆகிய இ்தழகளில் முழுப�ரப் பணியில் அவவப்பபொது 
இருந்தது ்தவிர ப் ்தமிழப் பத்திரிரககளுக்குத் ் ்தொடரநது எழுதிப் 
பிரைத்து வநதிருக்கிபறென. 

ஜீவ்த்துக்கொ் பவர் பவறு; �ம் ்ெொந்த ்�றிமுரறெகள் 
�ம்பிக்ரககள் பவறு எனறு �ொன ஒருபபொதும் கருதியதில்ர். 
இரண்ரடயும் இரணத்து வொை முற்படும் வொழக்ரகயில் ரத்தி்க் 
கம்பளங்கரளவிட ெரரளக் கற்கபள அதிகம் ்தடடுப்பட முடியும். என 
பொரரவரய எல்்ொவி்தத்திலும் ஏற்கொ்தவரகளொ்பபொதும் ஏற்புரடய 
விஷயங்களில் அவரகளுடன ஒனறுபடடும் பணிபுரியும் வொயப்ரப 
எ்க்குக் ் கொடுத்்த பத்திரிரக ஆசிரியரகள் ப்ர உண்டு. குறிப்பொக 
‘முர்ெொலி மொறெனும்’, ‘ஆ்ந்தவிகடன’ எஸ். பொ்சுப்ரமணியனும் 
என கருத்துச் சு்தநதிரத்ர்தப் ்பரிதும் மதித்்தவரகள். �ொன 
விரும்பிய ெமயத்தில் பவர்க்கு பெரவும் ் வளிபயறெவும் மறுபடியும் 
பெரவும் அனபபொடு எனர் அனுமதித்்தவர பொ்சுப்ரமணியன. 
எந்த விஷயத்ர்தயும் அவர ஏற்கப் பபொதுமொ் கொரணம் கொடடி 
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விவொதித்து ஏற்கச் ்ெயய முடியும் எனறெ �ம்பிக்ரகரயத் ்தரும் 
வி்தத்தில் ஆபரொக்யமொ் விவொ்தங்கரள அவர ஊக்குவித்்தொர.

எனனிடம் உள்ளர்தவிட கூடு்த்ொ் ஆற்றெல் உள்ளது 
பபொ் எ்க்பக பிரரமரய ஏற்படுத்தும் வல்்ரமயுள்ள �ண்பர  
பத்திரிரகயொளர சின்க்குத்தூசி, இ்க்கியம், ஜர்லிெம், ஆடபடொ 
ஓடடு்தல், விவெொயம் எல்்ொபம ெம அந்தஸ்துக்குரியரவ்தொன 
எனறெ நி்தொ்த்ர்தத் ்தனனிடமிருநது எ்க்கும் ்்தொற்றெரவத்்த 
�ண்பர, எழுத்்தொளர அபெொகமித்திரன, எக்ஸ்பிரஸ் வைக்கு 
விெொரரண �ொடகளனறு எனர்த் ப்தடிவநது கொர் 
உணவும் வொங்கித்்தநது �ொனகொண்டுகள் என வைக்ரக �டபின 
நிமித்்தம் மடடுபம �டத்திய வைக்கறிஞர ெநதுரு பபொனறெ 
சிப�கி்தரகள் ்தொன, பத்திரிரகத்துரறெயில் எ்க்கு ெலிப்பு ஏற்படட 
்தருணங்களில் அதிலிருநது மீள (அவரகரளயறியொமலும்) 
உ்தவியிருக்கிறெொரகள். 

இந்தப் பதி்்டடொண்டுகளில் மூனறு முரறெ �ண்பரகளின 
உ்தவியுடன ் ெொந்தமொகப் பத்திரிரக �டத்்த முயற்சித்்த அனுபவங்கள் 
எனர் வளப்படுத்தியிருக்கினறெ். குறிப்பொக மு்தல்முரறெயொக 
1982-ல் ் வளியிடட ‘தீம்்தரிகிட’ ் பொருளொ்தொர சிக்கல்களொல் நினறு 
பபொகொமலிருநதிருந்தொல் எனறெ கற்பர் இப்பபொதும்கூட எ்க்கு 
சுவொரசியமொக இருக்கிறெது. 

1975-ல் இருந்தது பபொ் இனறு பத்திரிரகத்துரறெ இல்ர .் நிரறெய 
விஷயங்கள் மொறிவிடட். குறிப்பொகத் ்தமிழப் பத்திரிரககளிலும் 
சுமொரொ் ெம்பளம் கிரடக்கும் நிர் ் பருமளவு ஏற்படடிருக்கிறெது. 
உறெவி்ரகள், குடும்ப �ண்பரகள் வடடொரத்தில் ப் ்பரியவரகள் 
எனர் பதிர்நது வருடங்களுக்கு முன்ொல் எக்ஸ்பிரசில் 
இருந்தபபொது ‘ெம்பளம் மொெொமொெம் ஒழுங்கொ குடுக்கறெொ்ொ’ எனறு 
அக்கரறெபயொடு பகடபொரகள். என அப்பொ கொ்த்தில் நிர்ரம 
அப்படி இருந்தப்த கொரணம். அப்படிப்படட சூழநிர்யிலும் அவரொல் 
்தரமொ் நிருபரொகவும் ்பொறுப்பொ் குடும்பத் ்தர்வரொகவும் 
இருக்க முடிநதிருக்கிறெது எனபப்த எ்க்கு இத்துரறெயில் ஈடுபட 
�ம்பிக்ரக ஊடடியது.

இனறு நிரறெய இ்தழியல் படிப்பு வெதிகள் ஏற்படடிருக்கினறெ். 
்்தொழில்நுடபம் ப் ெொ்தர்கரள நிகழத்்த வெதியொக இருக்கிறெது. 
வொெகர எண்ணிக்ரக ப்மடங்கு ் பருகியிருக்கிறெது, ஆயினும் ்தமிழ 
இ்தழியல் விரிவு்பற்றெ அளவுக்கு ஆைப்படவில்ர். துப்பறியும் 
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ஜர்லிெம் மதிப்பிைக்கும் அளவுக்கு ர�யப் புரடக்கப்படடுவிடடது. 
துடிப்பும் ஆரவமும் பரபரப்பும் உரைப்பும் அதிகரித்துள்ள பபொதும் 
்தொரமீக மதிப்பு குரறெநதிருக்கிறெது. 

்மொத்்த ெமூகத்திலும் ்�றிகள் பிறெழவதும் மதிப்பீடுகள் 
குர்வதும் �டநது்கொண்டிருக்கிறெ பத்்தொண்டுகளில் பத்திரிரகத்துரறெ 
மடடும் எப்படி வி்கி நிற்கமுடியும்? ெமூக சீரகுர்ரவ ் ெயதிகளில் 
மடடுமனறித் ்தன ்ெயல்பொடடிலும் அது பிரதிபலிக்கிறெது எனபறெ 
்கொள்ளத்்தகும். 

இப்படிப்படட ்தருணங்களில் எழுத்்தொள்ொயினும் பவ்றெந்தப் 
பரடப்பொளியொயினும் ெரி – இதுவரர �ொம் ் ெயதுவந்த்்தற்்கல்்ொம் 
ஏ்தொவது அரத்்தம் இருநதிருக்கிறெ்தொ, இருக்க முடியுமொ எனறு 
பினப்ொக்கிப் பொரப்பது ்தவிரக்க இய்ொ்தது. �ொனும் அப்படித் திரும்பிப் 
பொரத்்த்தன விரளபவ இந்தத் ் ்தொகுப்பு. அப்படிப்படட அ்ெல்கரள 
பமற்்கொள்வது ம்சுக்குள் ப்முரறெ �டப்பது்தொன எனறெொலும் 
அர்த வொெகரகளுடனும் ெஹிரு்தயரகளுடனும் பகிரநது்கொள்ளும் 
வடிவமொக இத்்்தொகுதிரய ெொத்தியப்படுத்தியிருப்பது ் பொனவிஜயனின 
ஆரவமும் அரெக்கமுடியொ்த பிடிவொ்தமும் அரவயிரண்டுக்கும் 
அயரொது ஆ்தரவளிக்கிறெ பவரகள் இயக்கமும் ்தொன. நிகழகொ்த்துக்கும் 
எதிரகொ்த்துக்குமொ் ் வளிச்ெத்ர்தத் ் ்தொடரநது ப்தடும் கடநதுபபொ் 
கொ்ங்கள் பற்றிய ஒரு பத்திரிரகயொளனின இந்தப் பதிவுகளிலிருநது 
ஒரு சிறு்பொறி கிடடி்ொலும் �ல்்து்தொன எனறு அவரகபளொடு 
பெரநது �ொனும் �ம்புகிபறென. 

பத்திரிரகயொளரகள் ப்ர சுயெரிர்தகள் எழுதியதுண்டு. 
ஆ்ொல் அவரகள் பத்திரிரககளில் எழுதியவற்றின ்்தொகுப்புகள் 
்்தொகுக்கப்படடது மிகவும் அரிது. இனறும் ப் விஷயங்களில் 
எ்க்கு ஆ்தரெமொக விளங்கும் சி்ரில் ஒருவ்ொ் பொரதியின 
பத்திரிரகக் கடடுரரகள் ்பருமளவு ்்தொகுக்கப்படடு �மக்குக் 
கிரடத்திருப்பது ் பரும் பப்றெனபறெ ப்தொனறுகிறெது. இதுபபொ் ்தமிழ 
இ்தழியல் முனப்ொடிகளொ் திரு.வி.க., டி.எஸ்.்ெொக்கலிங்கம், ஏ.ஜி.
்வங்கடொச்ெொரி, கல்கி பபொனறெ ப்ரின தி்ெரி, ் ெயதிப்பரடப்புக்கள் 
்்தொகுக்கப்படடிருந்தொல் ப் புதிய ் வளிச்ெங்கள் கிரடக்கக்கூடும். 
எழுத்்தொளர புதுரமப்பித்்தன தி்ெரிப் பத்திரிரகயில் தி்ெரி என் 
எழுதி்ொர, எப்படி எழுதி்ொர, எந்த ் ெயதிரய எப்படி வைங்கி்ொர, 
எனபர்தத் ்்தரிநது்கொள்ளமுடியும் எனறெொல் அது அனரறெய 
ெமூகம் பற்றிய அவர பொரரவரய மடடுமினறி, ஒரு பரடப்பொளி 
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இன்்ொரு துரறெயில் இயங்கும் வி்தத்திலிருநது பரடப்பும்த்தின 
்ெயல்பொடுகரள பமலும் விளங்கவும் உ்தவியிருக்கக்கூடும்.

தி்ெரி ்ெயதித்்தொளில் நிருபரொக ஐந்தொண்டுகள் பணியொற்றிய 
அனுபவங்கள் எ்க்கு �ொன இயங்கும் பிறெதுரறெகளில் ்பரிதும் 
பயனபடடிருக்கினறெ். �ொடகத்திலும், வீடிபயொவிலும், புர்கர்த 
எழுத்திலும் குைப்பமினறித் ்்தளிவொக ஒனரறெத் ்்தரிவிப்பது 
எனறெ வடிவ ரீதியொ் அம்ெத்திலும் ெரி, வொழக்ரகயின பல்பவறு 
மடடங்களில் வொழும் ் வவபவறு மனி்தரகரள ெநதித்து அவரகரள 
அறிகிறெ அரிய வொயப்பி்ொல் என ெமூகப் பொரரவரய-வொழக்ரக 
பற்றிய ்தத்துவ ்தரிெ்த்ர்த, ் ெழுரமப்படுத்திக்்கொள்ளவும் இந்த 
அனுபவங்கள் கொரணமொய இருக்கினறெ். 

இந்த மு்தல் ் ்தொகுதியில் எழுபதுகரளப் பிரதிபலிக்கும் பல்பவறு 
கடடுரரகரளத் ்்தொகுக்கும்பபொது, 1982-ல் மு்தல்முரறெயொக 
்வளிவநது, மூனறு இ்தழகபளொடு நினறுபபொ் ‘தீம்்தரிகிட’ இ்தழகளின 
கடடுரரகளுடன முடித்துக்்கொள்ளக் கருதிப்ொம். எனினும் அந்த 
கொ்கடடத்தில் �ொன கண்ட மூனறு மொறுபடட மனி்தரகளின - 
கமல்்ொஸன, ரஜினி பகொத்்தொரி, வள்ளுவன பபடடிகரள மடடும் 
நூல் நீளம் கருதி இதில் பெரக்க இய்ொமற்பபொயிற்று. அரவ 
எண்பதுகளின ் ்தொகுதியில் இடம்்பறும். பின்ர ் ்தொண்ணூறுகளின 
்்தொகுதியும் ்வளியொகும்.

�ொன ்ெயற்படும் ெக்துரறெகளிலும் என அணுகுமுரறெ 
எப்பபொதுபம “தீவிரமொ், ஆைமொ் விஷயங்கரள நிரறெயபபரிடம் 
எளிரமயொக விளங்கும் வி்தத்தில் பகிரநது்கொள்ள பவண்டும். நிரறெய 
பபரிடம் பகிரபவண்டு்மனப்தற்கொக விஷயக்ம் ப்ெொகிவிடத் 
ப்தரவயும் இல்ர்’’ எனப்தொகபவ இருநது வநதிருக்கிறெது. 
இ்தன கொரணமொக ்வகுஜ் ெொ்த்க்கொரரகள் மத்தியில் �ொன 
சிறுபத்திரிரகக்கொர்ொகவும் சிற்றி்தழ வடடொரத்தில் மொஸ் 
மீடியொ ஆெொமியொகவும் கரு்தப்படுகிறெ நிர்ரம உண்்டனறெ 
பபொதும் அது எ்க்கு ஒரு பிரச்ெர் அல்். ்்தொகுதி நிமித்்தம் 
மறுபடி படிக்கிறெபபொது எ்க்கு எல்்ொ கடடுரரகளிலும் இந்த 
அணுகுமுரறெரய �ொன பினபற்றியிருப்பது ்தனிப்படட முரறெயில் 
மகிழச்சிரய ஏற்படுத்துகிறெது. 

கொ்த்ர்த ்வனறுநிற்கும் எழுத்துக்கரள உருவொக்குவது 
ஒருபபொதும் ஒரு பத்திரகயொளனின ப�ொக்கமொக இருக்க முடியொது. 
வொழகிறெ கொ்த்தின நிர்ரமரயத் துல்லியமொகப் பிரதிபலிப்பதும் 
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அர்தப் புரிநது்கொள்ள எழுதுவதும் மடடுபம தி்ெரி, வொரொந்தர 
இ்தழியலில் ெொத்தியம். அந்த வி்தத்தில் �ொனும் என கொ்த்ர்தப் 
பிரதிபலிக்க முயனறிருகிக்பறென. சி் இடங்களில் ெறுக்கியிருக்கக் 
கூடும் எனினும் அரவயும் யொர் பிரைத்்த பவல்கள் எனபறெ 
�ம்புகிபறென. 

ஏப்தொ ஒரு மூர்யில் எங்பகொ ஒரு ஊரில் என கடடுரரரயப் 
படித்துவிடடு, ெநதிக்க ப�ரந்த அபூரவ ்தருணத்தில் அர்தப்பற்றி 
ஞொபகமொகப் பபசுகிறெ, இன்மும் பபெமுடியொமல் இருக்கிறெ 
வொெகரகளின அனரப �ம்பிபய இத்்்தொகுதி வருகிறெது. �னறி.
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