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எழுதுங்கள்
எப்படி எழுத வேண்டும் என்று
நான் கூறவில்லை.

உங்கள் ேரி்களில
எநத வி்பரீதமும் நி்கழேதில்லை

வேற்று வேளி்களில
உலைவும் வ�ானபபுததர்கள்
உலை்கம் எகவ்கடாேது வ்பா்கட்டும்
்காலைததின் இழு்ேயில ரீங்கரிககிவறன்
எனப ்பார்ேயின் விளிம்பில இருககிறார்கள். 

உலை்கப ்பாறாங்கலலில நசுஙகியேன் முன்கலின்
வதா்லைதூர எதிவராலி கூடகவ்கட்்கவில்லை

ோரத்த்களின் சபதங்கள்
அதற்குள்வளேவய �டிநதுவிடுகின்றன

எழுதுங்கள்
வ்பனாமு்னயின் உரசலைாேது வ்கட்்கட்டும்

- ஆத்ாநாம
தீம்தரிகிட 15.4.1982

அகிலை இநதிய அளேவில �ட்டு�லலை, தமிழ்க 
அளேவிலும் எழு்பது்கள் முககியததுேம் ோயநத 

்காலை ்கட்டம். அரசியல தளேததில �ட்டு�லலை, 
்பததிரி்்கயுலைகிலும் ்பண்்பாட்டு ்கலைாசார தளேததிலும் 
முககிய �ாற்றங்கள் ஏற்்பட்ட ்காலைம் இது. 1975ஆம் 
ஆண்டு இநதிரா்காநதி வ்காண்டு ேநத அேசரநி்லைப 
பிர்கடனம் இநதிய ேரலைாற்றில முககிய நி்கழவு. தமிழ்கம் 
உள்்பட நாடு முழுேதும் இருநத வ்பரும்்பாலைான 
்பததிரி்்க்கள் அரசாங்கததின் ஊதுகுழல வ்பாலை 
வசயல்பட்டன. ஆளுங்கட்சிககு எதிரான ்பததிரி்்க்கள் 

்கடும் நடேடிக்்க்களுககு ஆளோகின.
இநத எழு்பது்களின் ்காலை ்கட்டததில �ாற்றுக 

்கலைாசார முயற்சி்கள் தீவிர�்டயத வதாடஙகின. 
தீ்பம், ்க்ையாழி, ்கண்ைதாசன், தா�்ர,  ந்ட 
வ்பான்ற இலைககிய இதழ்கள் வேளிேநத அநதக 
்காலை்கட்டததில புதிய த்லைமு்ற, ்கசடத்பற, பிரக்ஞை, 
்பரி�ாைம், ோனம்்பாடி, யாதரா, ் ே்்க, விழி்கள், 
இலைககிய வேளிேட்டம், வ்காலலிப ்பா்ே, சுேடு, 
அஃக, ்பாலைம், நீலைககுயில, வதன்�்ழ, வ்கடயம் 
வ்பான்ற �ாற்றுக ்கலைாசாரத்த முன்்ேதது ்பலவேறு 
சிறு்பததிரி்்க்களும் வேளிேநதன. அ்தத வதாடரநது 
புதிய ்கலைாசசாரம், �னஓ்ச, இனி வ்பான்ற இதழ்களும் 
வேளிேநதன. சிலை இதழ்கள் வதாடரநதும் விட்டு 
விட்டும் வேளிேநதன. சிலை இதழ்கள் நின்று விட்டன. 
சிலை இதழ்கள் வதாடரநது ேநதன. சிறு்பததிரி்்க்கள் 
கு்றோன எண்ணிக்்கயில அசசிடப்பட்டாலும்கூட, 
அதன் தாக்கம் இலைககியததில எதிவராலிததது. 
அநதக ்காலை ்கட்டததில புதுக்கவி்த வ்பரும் 
ேளேரசசி வ்பற்றது. ்ப்டபபு்கள், வ�ாழிவ்பயரபபு்கள், 
நவீன ஓவியம், நவீன நாட்கம், தி்ரப்படங்கள்....
வ்பான்ற ்பலவேறு து்ற்களில சிறு்பததிரி்்க்கள் 
அக்க்ற வசலுததின. சிறு்பததிரி்்கச சூழலில புதிய 
எழுததாளேர்கள் ்பலைர உருோனார்கள். இநதக ்காலை 
்கட்டத்த சிறு்பததிரி்்க்களின் ்காலைம் என்றுதான் 
வசாலலை வேண்டும். 

எழு்பது்களின் இறுதியில ்படி்கள் இதழின் முயற்சியில 
்பலவேறு சிறு்பததிரி்்க்கள், வீதி, ்பரீகக்ா, நிஜநாட்க 
இயக்கம் வ்பான்ற நவீன நாட்க இயக்கங்கள், 
தி்ரப்பட அ்�பபு்கள், கரியா, ்ே்்க வ்பான்ற 
்பதிப்ப்கங்க்ளே உள்ளேடககி இலைககு என்ற ்கலைாசார 
இயக்கம் வதாடங்கப்பட்டதும் முககிய நி்கழவுதான்.

இவதவ்பாலை, தமிழில நவீன நாட்க முயற்சி்களும் 
தீவிர�்டநதன. ̀ந்கரபபுற ்பார்ேயாளேரின் ரச்ன்ய 
்பாரம்்பரியத வதருககூதது உதவியுடன் ்பாதிக்க மு்னநத 

தீம்தரிகிட: ்கொலத்தின் குரல்
பத்திரில்க்க்ளொ்கடடும், புஸ்�்கங்க்ளொ்கடடும், ்கவில�்க்ளொ்கடடும் எண்ணிகல்கயில் அதி்கப்படடிருப்பல�க 

த்கொண்டு நம்ேொல் திருப்தி த்கொள்்ள முடியவில்லை. இவறறில் ச�ேத்தின நொடித்துடிப்பு எந� அ்ளவுககு 
எதிதரொலி த்கொடுககிறது எனபது�ொன முககியம். தபரிய ேனமுள்்ள சிறிய குடிலே்களுககுத்�ொன 
ே்கத்துவம் த்கொடுககிசறொசேதயொழிய, சிறிய ேனமுள்்ள தபரிய ேொளில்கககு நொம் ே்கத்துவம் 
த்கொடுககிசறொமில்லை. தபொழுதுசபொககுவ�ற்கொன நூல்்கச்ளொ, பத்திரில்க்கச்ளொ எதுவுசே இப்தபொழுது 
நேது நொடடிறகுத் ச�லவயில்லை. குவிநது கிடககும் நேது இரு�யத்ல� வி்கசிக்கச் தேயயும் ஆறறலுள்்ள, 
வறண்டு கிடககும் நேது அறிவுககு ஈரமுண்டொககும் திறன வொயந�, இ்கசைொ்கத்தில் நொம் எப்படி 
வொழ சவண்டுதேனபல� வகுத்துக ்கொடடும் வழி்கள் நிலறந�, நேது நி்கழ்கொை நிலைலய நேககு 
நனறொ்க உணர்த்திக ்கொடடுகிற நூல்்கள், பத்திரில்க்கள் மு�லியனசவ இப்தபொழுது ச�லவ. இலவ 
ச�ொனறொ� வலரயில் நொம் நிம்ேதி த்கொள்்ள முடியொது. 

- வெ. சாமிநா்த சர்்ா
பர்மாவிலிருந்து வெளிெந்்த `ஜ�மாதி' இ்தழில்

வோன்.்தனபசகரன்
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கூததுப்பட்ட்ற, நடுததர ேகுபபின் �னசாட்சி்யத 
வதாட்டு �ாற்றுக ்க்லையுைர்ே ேளேரக்க முற்்பட்ட 
்பரீக ஷா, சாதாரை �க்களிடம் சமூ்கப பிரசசி்னயின் 
்பரி�ாைங்க்ளேத வதருவுககு வசன்று ்பகிர முற்்பட்ட 
வீதி, �க்கள் �று�லைரசசி �ன்றம், ்கலவி ேளோ்கததில 
நிலைவிய ்பண்்பாட்டுத வதக்கத்த உ்டதது புதிய 
ஒளி ்பாயசச முற்்பட்ட �து்ர நிஜ நாட்க இயக்கம் 
என்று ்பலை குழுக்கள் எழு்பது்களின் பிற்்பகுதியில 
வசயல்படத வதாடஙகின. இதன் உநது சகதியா்க 
1977ல வ்பராசிரியர வச.ரா�ானுஜம் ்காநதி கிரா�ததில 
நடததிய நவீன நாட்கப ்பயிற்சி மு்கா்�க குறிபபிட 
வேண்டும்.' இத்னத வதாடரநது, 1980ஆம் ஆண்டு 
வசபடம்்பர �ாதததில வீதி நாட்க இயக்கம் சாரபில 
வசன்்னயில ்பாதல சரக்கார நடததிய நாட்கப 
்பயிற்சிப ்பட்ட்றயும் நவீன நாட்கததுககு உநது 
சகதியா்க இருநத்தயும் குறிபபிட வேண்டும். 

தி்ரப்படதது்றயிலும் வஜய்காநதன் ்க்தயில 
பீம்சிங இயககிய ̀சிலை வநரங்களில சிலை �னிதர்கள்', 
வஜய்பாரதியின் `குடி்ச', ஜான் ஆபரஹாமின் 
`அகரஹாரததில ்கழு்த' வ்பான்ற  புதிய தி்ரப்பட 
முயற்சி்களும் இநதக ்காலை ்கட்டததிலதான் நி்கழநதன. 
எம்ஜிஆர, சிோஜிககு அடுதத ்கட்ட�ா்க, ரஜினி்காநத, 
்க�லைஹாசன் வ்பான்றேர்கள் தி்ரயுலைகில தடம் 
்பதிக்கத வதாடஙகிய ்காலை ்கட்டம் இது. வேகுஜன 
தி்ரப்பட தளேததில �வ்கநதிரன், ்பாலு�வ்கநதிரா, 
ருத்ரயா, ்பாரதிராஜா ஆகிவயாரின் ேரு்்கயும் 
அேர்கள் தி்ரப்படதது்றயில ஏற்்படுததிய தாக்கமும் 
குறிபபிடததக்கது.

`இவத எழு்பது்களின் ்காலை ்கட்டததில, ̀ஆஙகிலைததில 
வசயதி இதழ்கள் ோர ்பததிரி்்க்களோ்க ேநது ்கலைககிக 
வ்காண்டிருநதன. ஆஙகிலைப ்பததிரி்்க்கள் இநதிய 
வ�ாழிப ்பததிரி்்க்க்ளேவிட வி்லை அதி்க�ா்க 
இருப்பவத ேழக்கம். ஆனால, ̀ஒரு ரூ்பாய வி்லையில 
ஆஙகிலை ோர இதழா?' என்று வியக்க ்ேககும் 
விதததில வேளியான `சண்வட' அ்டநத வேற்றி, 
ஊட்க உலை்்கக குலுககிப வ்பாட்டது. ஒரு ோரம் 
அட்்டயில ̀சண்வட' என்ற ்பததிரி்்கயின் வ்பய்ர 
�்றதது ்படம் வேளியிடும் அளேவுககு அநத வேற்றி 
அேர்களுககுத தன்னம்பிக்்க்ய அளிததது. இநதியா 
டுவட, ஆன்லுக்கர, இலலைஸட்வரட்டட் வீகலி, பவராப, 
வஜஎஸ என்று ்பலை ஆஙகிலை ்பததிரி்்க்கள் வசயதி, 
நாட்டு நடபபு வி�ரசன இதழ்களோ்க வேளிேநது 
வ்காண்டிருநதன.'

இவத ்காலை ்கட்டததில நடுததர ேரக்கததினர 
�ததியில பிர்பலை�ா்க இருநத வேகுஜன இதழ்களோன 
ஆனநத வி்கடன், குமுதம், ்கலகி, தின�ணி ்கதிர 
வ்பான்ற இதழ்களில அவேபவ்பாது அரசியல வி�ரசன 
்கட்டு்ர்கள் ேநதாலும்கூட, அேற்்ற முழு்�யான 
அரசியல வசயதி வி�ரசன ்பததிரி்்க்களோ்கக ்கருத 
முடியாது. ்கட்சி சாரபில நடததப்படும் இதழ்கள் 
இதில அடங்காது. 1970்களில தி்ரப்பட நடி்கரும் 
நாட்காசிரியரு�ான வசா வதாடஙகிய `துகளேக' 
்பததிரி்்க, அரசியல வி�ரசனங்களுக்கா்கவே 
நடததப்பட்டது. திராவிட இயக்க எதிரபபும், இடதுசாரி 
இயக்க எதிரபபும் வ்காண்ட அநதப ்பததிரி்்க, 
அேசரநி்லை ்காலைததில அரசின் அடககு மு்ற்களுககுப 

்பணியா�ல வசயல்பட்டது, அநதப ்பததிரி்்கககு 
ோச்கர்கள் �ததியில �திப்்ப ஏற்்படுததியது. 
ஆட்சியாளேர்களின் கு்ற்க்ளேச சுட்டிக்காட்டுேதுடன், 
அரசியல வி�ரசனங்கள், `சீரியஸ ்பததிரி்்க' 
என்ற அ்டயாளேததுடன் தனி ோச்கர தளேத்தப 
வ்பற்றது. அரசியல வி�ரச்கர வசாவின் ்கருததுக 
்களே�ா்கவே இருநதது. அததுடன், ்பலைரும் ்பஙவ்கற்கும் 
விரிோன வசயதி இதழா்க உருோ்கவில்லை. அநதக 
்காலை்கட்டததில அதன் எதிரதளேததில பிர்பலை வசயதி 
வி�ரசன இதழ்கள் வேளிேரவில்லை.

இவத ்காலை ்கட்டததில ஆனநத வி்கடனிலிருநது 
வேளிவயறிய �ணிய்ன ஆசிரியரா்கக வ்காண்டு 
`இதயம் வ்பசுகிறது' இதழும் `தின�ணி ்கதிர' 
இதழிலிருநது வேளிவயற்றப்பட்ட சாவி்ய ஆசிரியரா்கக 
வ்காண்டு ̀குஙகு�ம்' இதழும் வேளிேநதன. பின்னர 
குஙகு�ததிலிருநது வேளிவயறிய சாவி, ̀சாவி' என்ற 
வ்பயரிவலைவய ோர இத்ழத வதாடஙகி நடததினார.

`துகளேக' ்பததிரி்்கயில ̀விசிட்டர' என்ற வ்பயரில 
்கட்டு்ர்க்ளே எழுதி பிர்பலை�ான அனநத, துகளேக 
்பததிரி்்கயிலிருநது விலைகி, விசிட்டர என்ற 
்பததிரி்்கயின் ஆசிரியரானார. அ்தத வதாடரநது, 
சாவி நடததிய ̀விசிட்டர வலைன்ஸ' என்ற ்பததிரி்்கயின் 
ஆசிரியரா்கவும் இருநதார. இநத இரு ்பததிரி்்க்களும் 
`சண்வட' ்பததிரி்்க்யப வ்பான்று தமிழில வசயதி 
வி�ரசன இதழ்களோ்க ்பரிைமிக்க நடநத முககிய 
முயற்சி்கள். ஆனால, அநத இதழ்கள் வதாடரநது 
வேளிேரவில்லை.

எழு்பது்களில ்பததிரி்்க, தி்ரப்படம், நாட்கம் 
வ்பான்ற ்பலவேறு தளேங்களில �ாற்றுக ்கலைாசார 
முயற்சி்கள் நடநது ேநத ்காலை ்கட்டததில 
உருோனேர ஞைாநி என்கிற ந.வே.சங்கரன். அநதக 
்காலை்கட்டததில சிறு்பததிரி்்க ேட்டாரததில வேகுஜன 
ஊட்கவியலைாளேரா்கவும் வேகுஜன ஊட்கங்களில 
சிறு்பததிரி்்கக்காரா்கவும் ்கருதப்பட்டேர. ஆஙகிலை 
நாளிதழில நிரு்பரா்கப ்பணியாற்றிய அனு்பேம், 
நவீன இலைககியததில ஆரேம், நாட்க ஈடு்பாடு, 
தி்ரப்படம், ஓவியம் வ்பான்ற பிற து்ற்களின் அறிவு, 
எ்தயும் எளி்�யா்கச வசாலலும் வ�ாழிந்ட, 
சமூ்க அக்க்ற, உரிய த்கேல்களுடன் தன் தரபபு 
நியாயத்தத தயங்கா�ல வசாலலும் துணிசசல, 
தனிததுேமிக்க ்பார்ேயுடன் ்கறார வி�ரசனம், 
சமூ்க நலலிைக்கம், �தசசாரபின்்�, விளிம்பு 
நி்லை �க்களின் வ�ல ்கரிசனம் வ்பான்ற்ே அே்ர 
்கேனிக்கததக்க ்பததிரி்்கயாளேராககியது. 

``நான் வசயல்படும் ச்கலை து்ற்களிலும் என் 
அணுகுமு்ற எபவ்பாதுவ� தீவிர�ான, ஆழ�ான 
விஷயங்க்ளே நி்றயப வ்பரிடம் எளி்�யா்க 
விளேககும் விதததில ்பகிரநது வ்காள்ளே வேண்டும்; 
நி்றயப வ்பரிடம் ்பகிர வேண்டும் என்்பதற்்கா்க 
விஷய்கனம் வலைசாகிவிடத வத்ேயும் இல்லை 
என்்பதா்கவே இருநது ேநதிருககிறது. இதன் 
்காரை�ா்க வேகுஜன சாதனக்காரர்கள் �ததியில நான் 
சிறு்பததிரி்்கக்காரனா்கவும் சிற்றிதழ ேட்டாரததில 
�ாஸ மீடியா ஆசாமியா்கவும் ்கருதப்படுகின்ற 
நி்லை்� உண்வடன்ற வ்பாதும் அது எனககு ஒரு 
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பிரச்ன அலலை..'' என்கிறார ஞைாநி (்ப்ழய வ்பப்பர 
முன்னு்ரயில).

1982
இநதக ்காலை்கட்டததிலதான், இநதியன் எகஸபிரஸில 

்பணியாற்றிக வ்காண்வட �ற்ற இலைககியப ்பணி்க்ளே 
வ�ற்வ்காள்ேதா்கக குற்றம்சாட்டி ஞைாநி்ய எகஸபிரஸ 
நிரோ்கம் 1980இல நீககிய்தத வதாடரநது, அ்த 
எதிரதது அேர ேழககுத வதாடரநதார. அநத ேழககு 
நான்கு ஆண்டு்கள் நடநதது. இநதக ்காலைததில 
வ்பரிய ்பை ேசதிவயா, வ்பாருளோதார பின்புலைவ�ா 
இலலைாத நி்லையிலும் �ற்றேர்களின் உதவியுடன் ஒரு 
வசயதிப ்பததிரி்்க்ய வதாடங்கத திட்டமிட்டார. 
அது வசயதிப ்பததிரி்்கயா்க இருநதாலும்கூட, 
அதில இலைககியததுககும் இட�ளிக்க வேண்டும் 
என்று விரும்பினார. வ்பரிய மூலைதன ேசதி்கவளோ, 
வ்பரும் ்பை பின்புலைவ�ா இலலைாத சூழநி்லையில 
இப்படி ஒரு புதிய முயற்சியில ஈடு்பட்டார.  

இதுகுறிதது, தங்களோல முடிநத உதவி வசயயும்்படி 
நண்்பர்களுககும் இலைககிய ஆரேலைர்களுககும் ஞைாநி 
்கடிதம் (6.1.1982) எழுதினார. இநதப ்பததிரி்்க 
முயற்சிககு சுபர�ணிய ராஜு 3 ஆயிரம் ரூ்பாய தநதார. 
சுநதரரா�சாமி ஆயிரம் ரூ்பாய அனுபபியிருநதார. 
்பரீக ஷா வ்பாருளோளேரா்க இருநத ் ேததீஸேர வ்பான்ற 
சிலை நண்்பர்களின் உதவியும் குறிபபிடததக்கது. 
சுநதர ரா�சாமியின் சுதரசன் ஜவுளி நி்லையம், 
ரா�கிருஷைனின் கரியா புதத்க வேளியீட்டு நிறுேன 
விளேம்்பரங்கவளே உள் அட்்டயில இடம் வ்பற்றன. 

்பாரதி நூற்றாண்டு என்்பதால, ்பாரதியின் 
்கவி்தயிலிருநது ஒரு ோரத்த புதிய 
்பததிரி்்கயின் வ்பயரா்க �ாறியது. 

`திககு்கள் எட்டும் சிதறி-தக்க
தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட தீம்தரிகிட 

தீம்தரிகிட'
என்ற ்பாரதியாரின் �்ழ ்கவி்தயிலிருநது 

(12.7.1917 சுவதசமிததிரனில வேளியானது) 
`தீம்தரிகிட' என்ற ்பாரதியின் ோரத்தயில 
புதிய ்பததிரி்்க்யத வதாடஙகினார. 
அபவ்பாது ஞைாநிககு ேயது 28.

``தீம்தரிகிட...! இன்வனாரு ்பததிரி்்க 
அலலை. அட்்ட்யக ்கழற்றிவிட்டால 
விதயாசம் இலலைா�ல வ்பாயவிடுகிற இன்வனாரு 
்பததிரி்்க அலலை. 

�னசுககு ஸவந்க�ாய சற்வற இத�ாய வ�லலை 
ேருடிக வ்காடுதது தூங்கப ்பண்ணுகிற இன்வனாரு 
்பததிரி்்க அலலை. 

இளே்�யின் ேககிர�ான ்கனவு்களுககு இனி்�யான 
தீனி வ்பாட ேருகிற இன்வனாரு புது்�யான ்பததிரி்்க 
அலலை.

நடி்்கயின் நாயககுட்டி ்பற்றிய துணுககுதான் 
சினி�ா உலை்கச வசயதி என்று ஜாலைம் வசயகிற 
இன்வனாரு ்பததிரி்்க அலலை.

இதுதான் அரசியல வி�ரசனம் என்று ேழேழா 
்கட்டு்ர வேளியிடுகிற இன்வனாரு ்பததிரி்்க அலலை.

என்ன எழுதுகிறார்கள் என்வற புரியவில்லை என்று 

்பயப்பட்ேககிற இன்வனாரு ்பததிரி்்கயும் அலலை.
இதிலும் அரசியல, சினி�ா, சிறு்க்த என்று எலலைாம் 

உண்டு. ஆனால இதுவ்பால இன்வனான்றில்லை. 
இது ஒன்றுதான் என்று ஒபபுக வ்காள்ளே ்ேககிற 
்கறரான ்பார்ே உண்டு. 

இது 
ஒரு ்கறாரான ்பததிரி்்க.
ஒரு நிஜ�ான ்பததிரி்்க
`சண்வட' அளேவில வேளியாகும் ்பததிரி்்க.'' என்ற 

அறிவிபபுடன்` தீம்தரிகிட' வேளியானது. 
தீம்தரிகிட இதழின் த்லைபபு எழுதது, சின்னம் 

ஆகிய்ே ஞைாநி ே்ரநததுதான். ்பாரதியின் 
வரௌதரததுககும் �ன எழுசசிககும்  �ட்டும் 
முககியததுேம் கி்டப்பது வ்பாலை ்பாரதியாரின் 
்கண்்களும் மீ்சயும் வ்காண்ட ்பாரதியாரின் மு்கத்த 
்பததிரி்்கயின் சின்ன�ா்க அேர ேடிே்�ததார. 
நாட்கததில இருநத ஈடு்பாடு ்காரை�ா்க இநத 
்பததிரி்்க வேளியீட்டு நிறுேனததுககு ்கட்டியங்காரன் 
்பபளிவ்கஷன் என்ற வ்பய்ர ்ேததார. 

புதிய ்பததிரி்்கயின் ேரு்்க அறிவிபபுக்கான எநத 
ோச்கமும் இலலைா�ல ்பாரதியாரின் மீ்சயுடன் கூடிய 
மு்கம் �ட்டும் வ்காண்ட வ்பாஸடர்க்ளே வசன்்ன 
ந்கரில சிலை இடங்களில ஓட்டினார. அ்தயடுதத சிலை 
நாட்்களில அநத ்பாரதியார மு்கததுடன் ̀தீம்தரிகிட' 
இதழ ்பற்றிய அறிவிபபுடன் கூடிய வ்பாஸடர்கள் 
வசன்்ன ந்கரில முககிய இடங்களின் சுேர்க்ளே 

அலை்கரிததன. 
ஞைாநிதான் அநத வ்பாஸடர்க்ளே டி்சன் 

வசயதார. அேரது தனிததுே�ான எழுதது 
ேடிே்�பபில வ்பாஸடர்கள் வ்பரும்்பாலும் 
்கருபபு வேள்்ளேயில இருககும். ்பலை 
ேண்ைச சுேவராட்டி்க்ளே மீறி ்கருபபு 
வேள்்ளே சுேவராட்டி்கள் தனிததுத 
வதரியும். அபூரே�ா்க இரு ேண்ைங்களில 
இருககும்.  வசலைவு கு்றவு என்்பதால 
லிதவதா பிரஸில அசசிடுேதுதான் ேழக்கம். 
அசசிடும் வ்பாஸடர்க்ளே ஞைாநியும் 
அேரது நண்்பர்களும் வசன்்ன ந்கரில 
முககிய�ான இடங்களில ஒட்டுோர்கள். 
வ்பாஸடர ேடிே்�ப்ப்தப வ்பாலைவே 

அ்த சுேரில ்ப்ச தடவி ஒட்டும் ்க்லை்யயும் 
ஞைாநி அறிநதிருநதார. 

அநதக ்காலைததில ஆபவசட் அசசு மு்ற 
புழக்கததில இருநதது. வ்பாட்வடா ்டப வசட்டிங, 
்லைவனா ்டப வ�ஷின்்கள் இருநத ்காலைம்தான். 
ஆனால, எழுதது்க்ளே ஒவவோன்றா்கக ்்கயால 
வ்காதது அசசிடும்மு்றதான் வி்லை �லிோனது. 
அதனால தீம்தரிகிட இதழுக்கா்க அசவசழுததுக்கள் 
ோங்கப்பட்டன. ஞைாநியின் நண்்பரும் ்பரீக ஷா 
நாட்கக குழு உறுபபினரு�ான சாமி (வசலேராஜ்), 
தீம்தரிகிட இதழுக்கா்க அசசுக வ்காரககும் ்பணி்யச 
வசயதார. அசசுக வ்காரதத பிறகு, ்்க உரு்ளேயில 
புரூஃப எடுததுப பி்ழ திருததம் வசயய வேண்டும். 
பிறகு அருகில உள்ளே அசச்கததில உள்ளே சிலிண்டர 
பிரஸஸில வ்காடுதது ஆரட் வ்பப்பரில அவுட் புட் 
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எடுததுக வ்காள்ளே வேண்டும்.  பிறகு அ்த வேட்டி 
ஒட்டி `வலை அவுட்' வசயய வேண்டும். தீம்தரிகிட 
இதழுக்கா்க ஓவியர அரஸ ்பணியில இருநதார. 
ஞைாநியும் வலை அவுட் வசயோர. ்பததிரி்்கயின் 
உதவி ஆசிரியர்களோ்க எழுததாளேர பிர்பஞசனும் 
கிரு்பா சங்கரும் (கிரி) இருநதனர. ்பததிரி்்கயில 
ச்ளேக்கா�ல எழுதுேது �ட்டு�லலைா�ல, எடிட் 
வசயேது, ேடிே்�பபு வசயேது உள்்பட ்பததிரி்்க 
வதாடர்பான எநதப ்பணி்யயும் இரவு ்ப்கல ்பாரக்கா�ல 
ஆரேததுடன் வசயோர ஞைாநி .  

வேகுஜனப ்பததிரி்்கயின் நலலை விஷயங்களும் 
சிறு ்பததிரி்்கயின் நலலை விஷயங்களும் வசரதது 
இடம் வ்பற ்ேக்க முடியும் என்்பதற்கு `தீம்தரிகிட' 
இதழ ஓர எடுததுக்காட்டு. ோழகின்ற ்காலைததின் 
நி்லை்�்க்ளேத துலலிய�ா்கப பிரதி்பலிப்பதும் 
அ்த எளி்�யா்கப புரிநது வ்காள்ளும் ே்்கயிலும் 
முதல இதழில ்கட்டு்ர்கள் இருநதன. 

திருசவசநதூர ஆலைய 
ச ரி ்ப ா ர ப பு  அ தி ்க ா ரி 
சுபபிர�ணிய பிள்்ளே �ரைம் 
வதாடர்பான பிரசசி்ன 
குறிதது விரிோன அலைசலுடன்

ஆர.எம். வீரப்பன் ேழஙகும் 
வ்கா்லையா? தற்வ்கா்லையா?

்கலைர: ்கறுபபு வேளுபபு 
சிேபபு

்க்த ேசனம்: ்க்லைஞைர
்டரக ஷன்: எம்.ஜி.ஆர
என்கிற ்கேர ஸவடாரியுடன் 

தீம்தரிகிட முதல இதழ 
(1.3.1982) �ாரச 5ஆம் வததி 

்க்ட்களுககு ேநதது. இநதக ்கட்டு்ர்ய ஞைாநி 
எழுதினார. �து்ரயிலிருநது தீரக்கோசன் எழுதிய 
வநரடி ரிபவ்பாரட்டும்,  `திருவசநதூருககு...' என்ற 
த்லைபபில ரங்கராஜன் (சுதாங்கன்) எழுதிய  வநரடி 
ரிபவ்பாரட்டும் இடம் வ்பற்றன. ்பாரதி ்பாடல்கள் 
நாட்டுட்� குறிதத உண்்� விேரங்க்ளே 
வேளிப்படுததும் `ஏவிஎம் + ்ேரமுதது = ்பாரதி 
வியா்பாரம்' என்ற அறந்த நாராயைன் எழுதிய 
்கட்டு்ர, `சிவ�ண்ட் முதல ச�ஸகிருதம் ே்ர' 
என்ற த்லைபபில ்கரநாட்க ்கடிதம் என்ற சிேரா�னின் 
்கட்டு்ர, `ஏ தமிழா, ்படவிழா என்றால வசகஸ 
்படம்தானா?' என்ற த்லைபபில ்கல்கததா ்கடிதம் என்ற 
ராஜாராம் ்கட்டு்ர, அவசா்கமிததிரனின் ̀அ்போதம்' 
என்ற சிறு்க்த, ̀மூன்றாம் பி்ற' தி்ரப்படம் குறிதது 
சாமிநாதனின் வி�ரசனம் ̀வ்பண்்கள் பிறநதது ்கண்ணீர 
சிநதோ?' என்ற ்கட்டு்ர ஆகிய்ே முதல இதழில 
இடம்வ்பற்றன. `நண்்பர்களின் டயரி்களிலிருநது 
கிழிக்கப்பட்ட சிலை ்பக்கங்கள்' என்ற குறிபபுடன் 
சின்�யானநதா, சிததிரக ்கற்்ப்ன்கள், ோஷிஙடனில 
திரு�ைம், சி.சுபபிர�ணியம், வதலுங்கானாவில 
வ்பாராட்டம் ஆகிய த்லைபபு்களில ̀டயரி' என்ற ்பகுதி 
வேளியானது. 

``தமிழ ோச்கனுககு விவராத குவராதங்களும் 
்படுநாச்கர�ான வ்பாய்களுவ� இன்று வசயதி, 

சிநத்னககு உைவு என்று ஆகி விட்டது'' என்்ப்தச 
சுட்டிக்காட்டும் ஆ்காசனின் ̀எஙகும் ்பததிரி்்க சுதநதிரம் 
என்்பவத வ்பசசு' ்கட்டு்ர, ்பததிரி்்க சுதநதிரததின் 
்பலவேறு ்பரி�ாைங்க்ளேத வதாட்டுச வசன்றது. 

்பததிரி்்கயில சீரியச ான விஷயங்கள் 
இருநதாலும்கூட, `ராசி்பலைன்' என்ற த்லைபபில 
`புதிய வ்காைஙகி' என்ற வ்பயரில ஞைாநி எழுதிய 
அரசியல ்நயாண்டியும் ோச்கர்களின் ்கேனத்த 
ஈரக்கத தேறாது.  

``இநதிராஷட� தினங்களும், (எம்.ஜி.ரா�ச)
சநதிராஷட தினங்களும் வதாடரநது நீடிககிறதால 
அவசௌ்கரயங்களும் வதாடரநது நீடிககின்றன. 

ச .நி .  (சரேவதச நிதி)யின் ேககிர�ான 
்பார்ேககுத தனாதி்பதி்களோன பிரைாப மு்கரஜியும் 
வநடுஞவசழியனும் உட்்பட்டிருககிற்படியால, 
எலலைாரும் ்பட்வஜட் உ்பா்த்களோல வ�லும் 
சிர�ப்பட்டு, ேறு்�கவ்காடு என்ற ்பாதாளே 
வலைா்கத்த அ்டோர்கள். வேங்காயததிலிருநது 
வேள்்ளேபபூண்டு ே்ர எலலைாவ� ் ்ககவ்கட்டா�ல 
்பறககிற ்கலியு்க ஆசசரயங்கள் வதாடரநது அதி்க�ாகும். 
ராஜ்யாதி்பதியான சஞசீேவரட்டியின் நீசப ்பார்ேயால 
ஏற்்படும் சிலை சுதநதிர�ான வ்பசசுக்கள் அவேபவ்பாது 
ச்கலை ஜீேராசி்களுககும் �னசநதுஷடி்ய ஏற்்படுததி 
்பசி்ய �றக்கச வசயயும்.

வ்பாதுோ்க இநதக ்காலைததில வதசியப ்பாது்காபபுச 
சட்ட அததியாேசியப ்பணி்கள், சட்டம் முதலிய ராகுவும் 
வ்கதுவும் உசசநீசததில இருககிற்படியால, சரக்காருககு 
விவராத�ா்க வ்பசா�ல இருப்பது நலலைது. இதற்கு 
�ாறா்க நடககிறேர்கள் வதசிய விருதான நக்ஸ்லைட் 
்பட்டம் சூட்டப்பட்டு வ்கௌரவிக்கப்படுோர்கள்.''

தீம்தரிகிட ோச்கர சநதிபபு அநத ஆண்டில 
�ாரச 10ஆம் வததி வசன்்னயில நடநதது. அதில 
ோச்கர்கள் எழுபபிய வ்கள்வி்களுககு விளேக்கம் 
அளிககும் ே்்கயில, ̀`நாங்கள் இவதலலைாம் எதுவும் 
இல்லை. திமு்கவும் இல்லை. அ.இ.அ.தி.மு.்க.வும் 
இல்லை, ஜனதா, இ.்காங., ்பாரதீய ஜனதா, ஃ்பாரேரட் 
பளோக, சி.பி.ஐ., சி.பி.எம்., பி.டபிள்யூ.பீ, சி.பி.ஐ (எம்.
எல.) நகச்லைட், ட்ராட்ஸகி்யட், சி.ஐ.ஏ., வ்க.ஜி.பி., 
தமிழரசு ்கழ்கம், ்கா.்கா.வத.்கா., த.நா.்கா.்கா., ஆர.
எஸ.எஸ., முஸலிம் லீக, எதுவுவ� இல்லை.

நாங்களும் உங்க்ளே �ாதிரிததான் சுற்றி 
நடப்ப்தக ்கே்லைவயாடு ்பாரககிவறாம். உண்்�்யத 
வதடுகிவறாம். கி்டககிற உண்்�்யச வசாலகிவறாம். 
்பயப்படா�ல வசாலவோம். இவத ஏன் வசாலகிவறாம் 
என்றால உண்்�்க்ளேச வசான்னாலதான் இனிவ�ல 
இநதத வதசமும், ஜனங்களும் நாமும் நீங்களும் 
உருப்பட முடியும். நம் ்கே்லை்கள் வ்பாய சநவதாஷ�ாய 
ோழ ேழி கி்டககும் என்று நாங்கள் சததிய�ாய 
நம்புகிவறாம். அவேளேவுதான்.'' என்று கூறினார. 

``இன்னார ்க்த வேகு அரு்�. அநதக ்கட்டு்ர 
பிர�ாதம். கிழிததுவிட்டீர்கள் வ்பாங்கள். ஏன் என் 
அபி�ான நடி்கரின் நடிப்்பப்பற்றி எழுதவில்லை 
வ்பான்ற ்கடிதங்க்ளே வேளியிடததான் வேண்டு�ா? 
அேற்்ற வேளியிட்டு அநதநத ோச்கர்களுககு 
தங்கள் வ்பயர்கள், அசசான திருபதி்யக வ்காடுதது 
குஷிப்படுததும் இன்வனாரு ்பததிரி்்கயா்க தீம்தரிகிட 
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இருப்பதில என்ன ்பயன்?'' என்ற 
வ்கள்வி்யயும் எழுபபிய ஞைாநி, 
உருப்படியான ்கருதது்க்ளேத தாஙகி 
ேரும் ்கடிதங்க்ளே வேளியிடுவோம் 
என்்ப்தயும் வதளிவு்படுததினார.

`̀ோச்கர்கள் வ்கட்்கா�ல தாங்களோ்கவே 
வ்கள்வி எழுதி ்பதிலும் எழுதி, 
புததிசாலிததனத்த, ்பார்பட்சத்த, 
சிலை்ர திருபதி ்பண்ணும் வே்லை்யப 
்பததிரி்்க தர��ா்க ஏற்்கவில்லை... 
வ்கள்வியாலும் ்பதிலைாலும் ஏதாேது 
உ்பவயா்கம் உங்களுககு இருநதால அன்றி 
வ்கள்வி ்பதில வேளியிடபவ்பாேதில்லை. 
நலலை வ்கள்வி்க்ளே ேரவேற்கிவறாம். அ்ே 
எங்க்ளேயும் சிநதிக்க ் ேககும் என்்பதால..''.என்றும் 
அேர விளேக்கம் அளிததுள்ளோர. 

``உஷார! எதிரக்கட்சி்களில இநதிராவின் ஒற்றர்கள்'' 
என்ற ்கேர ஸவடாரியுடன் இரண்டாேது இதழ 
(15.3.1982) வேளியானது. ்கன்னியாகு�ரி �ாேட்டததில 
�ண்்டக்காடு துப்பாககிச சூட்டில ஆறு மீனேர்கள் 
இறநதது குறிதது, அநத ்கலைேர பூமியில எநத 
நிமிடமும் எதுவும் நி்கழலைாம் என்ற சூழநி்லையில, 
உதவி ஆசிரியர கிரு்பாசங்கர அநத ்பகுதி்க்ளேத 
துணிசசலுடன் வநரில ்பார்ேயிட்டு ்படங்களுடன் 
உண்்� நிலைேரங்க்ளே வேளியிட்டது குறிபபிடததக்க 
மி்கவும் முககிய�ான ஒன்று. அததுடன், கீழவேண்�ணி 
சம்்பேத்தப ்பற்றி ்கவிஞைர ஞைானககூததன் எழுதிய 
்கவி்தயும் ்கலைேர பூமியின் ்படங்களுககு அருவ்க 
வேளியிடப்பட்டது..  

``்காலைததின் ஓட்டததில திரும்பிப ்பாரககும்வ்பாது 
எதத்னவயா கு்ற்கள் உ்டயேனா்க இன்று அேன் 
வதரிநதாலும், நே்காளி வ்பாலை நா்கரவ்காவிலுககு 
்பாதயாததி்ர வ்பா்க ஒரு ்காநதி இல்லைவய என்று 
வேத்னயா்க இருககிறது. இநத விஷயததில இன்று 
எலவலைாரும் ்காநதி்களோேவத ேழி....

�னித வநசததிலும் நா்ளேய ோழக்்கயிலும் 
நா்கரி்கததிலும் நம்பிக்்க இருககிற சாதாரை �னிதர்கள் 
ஒன்றாய வசருவோம். �தங்கள் �னிதர்க்ளேப பிரிககும் 
வேறியர்களின் கூடாரங்களோகிவிட்ட நி்லையில நாம் 
எலலைாரும் எலலைா �தங்களிலிருநதும் வேளிவயறுவோம். 
�னிதர்களோவோம்'' என்று தீம்தரிகிட த்லையங்கம் 
தீட்டியது.

்க�லைஹாசன், `குறததி �்கன்' ்படததில ஒரு ேரி 
ேசனமும் வ்பசா�ல ்படம் முழுக்க சூட் அணிநது 
வ்பாம்்�யாய நிற்்க ்ேக்கப்பட்ட நடி்கன் இன்று 
`ஏக துவஜ வ்க லிவய' ஏணியில ஏறி அ்னததிநதிய 
சந்தயில வி்லை வ்பசப்படும் சூப்பர ஸடார. ஒரு ்பக்கம் 
்க�லைஹாசன் என்ற ்க்லைஞை்ன, ேரதத்க தி்ர்க்ளே 
விலைககிப ்பாரதது ஆனநதப்படுகிற சிறு்பான்்� 
அறிவுஜீவி ரசி்கர்கள். இன்வனாரு ்பக்கம், ̀டீ! ்க�லடீ!' 
என்று ்கண்்க்ளே அ்கலை விரிதது வசாப்பனம் ்காணுகிற 
வ்பரும்்பான்்� விட்லைப வ்பண் ரசி்கர்கள். எப்படி 
இநத நடி்கனுககு இநத இரண்டும் சாததிய�ாயிற்று? 
வஹாவ�ா வசக்ுோலிட்டி ்பற்றி அறிவுஜீவிததன�ா்க 
குறுநாேல எழுதுகிற தமிழிலும் ஆஙகிலைததிலும் 

சிலை இலைககியப வ்பயர்க்ளே தாராளே�ா்க 
உதிரககிற, ்காலில விழுநது வசவிககிற 
வராமிவயா உ்டயில டப்பாங குதது 
ஆடுகிற இதில எநத ்க�லைஹாசன் நிஜம்? 
இநதக ்க்லைஞை்ன அ்டயாளேம் ்காை 
முயற்சிதத  ்க�லைஹாசன் சநதிபபும் 
இநத இதழில முககிய�ா்கக குறிபபிட 
வேண்டியது. 

சமூ்கவியல ஆராயசசியாளேரான ரஜ்னி 
வ்காததாரி, பியூசிஎல அ்�பபின் புதிய 
வ்பாதுச வசயலைாளேரா்க வசன்்னயில 
நடநத �ாநாட்டில வதரவு வசயயப்பட்ட்தத 
வதாடரநது, அேருடன் ஞைாநி நடததிய 

நீண்ட வ்பட்டி இரண்டாேது இதழிலும், அதற்கு 
அடுதத இதழிலும் வதாடரநதது. 

`விசிட்டர வலைன்ஸ' இதழில `திண்்ை' என்ற 
வ்பயரில ்பததி எழுதது்க்ளே எழுதிய ஞைாநி, 
தீம்தரிகிட இரண்டாேது இதழில அநதப வ்பயரில 
்பததி்யத வதாடரநதார. ̀`இது தீம்தரிகிட திண்்ை. 
ஆசிரியருககும் உங்களுககு�ான வ்பசசு, இனிவ�ல 
இஙவ்க நடககும்'' என்றார. அறந்த நாராயைனின் 
தமிழப ்பண்்பாட்டு ்கலைாசார ்பக்கம் ்பகுதியில, ̀ோடி 
என் ்கப்பக கிழகவ்க!' என்ற த்லைபபில சினி�ா 
சீரழிவு்க்ளேப ்படம் பிடிததுக ்காட்டியிருநதார. ̀லைஞசம் 
வ்காடுதத எம்எலசி', துணிசசலைான ்கட்டு்ர.

தமிழில விததியாச�ான ்பததிரி்்கத முயற்சி 
தீம்தரிகிட. ஆனால, ்பைேசதி ்பற்றாககு்ற, 
்பததிரி்்க்ய வதாடக்கததிலிருநவத தள்ளோடச வசயது 
ேநதது என்்ப்த நாம் புரிநது வ்காள்ளே முடியும். 
மூன்றாேது இதழும் உரிய ்காலைததில வேளியிட 
முடியவில்லை. அ்த விளேககி மீண்டும் ்பததிரி்்க 
ஏவஜண்டு்களுககுக ்கடிதம் (4.4.82) எழுதினார.  

``தீம்தரிகிட மூன்றாேது இதழ இபவ்பாது உங்கள் 
்்க்களில இருக்க வேண்டும். அதற்கு ்பதிலைா்க இநதக 
்கடிதம் இருககிறது.

இன்வனாரு ்கடித�ா, இன்வனாரு ோயதாோ 
என்ற அலுபபு உங்களுககு ஏற்்படுே்த எங்களோல 
புரிநது வ்காள்ளே முடிகிறது.

எங்களுககும்கூட ச�ாதானம் வசாலேது 
அலுப்பா்கததான் இருககிறது. ஆனால அதற்்கா்க 
ஏதும் வதரிவிக்கா�ல வ�ௌன�ான இருநது விட 
முடியு�ா? அது நியாயமில்லைவய. வசன்ற இதழ 
15.3.82 வததியிட்டது 23, 24 வததி்களில வேளிேநததால 
சற்வற விற்்ப்ன ்பாதிக்கப்பட்டது என்று உங்களில 
்பலைர வதரிவிததிருககிறீர்கள். இநத நி்லை்�யில 1.4.82 
இத்ழ 5.4.82 அன்வறாஅலலைது 8, 9 வததி்களிவலைா 
வ்காண்டு ேருேதும் சரியலலை என்று ்படுகிறது. எனவே, 
1.4.82 இத்ழ வேளியிடா�ல நிறுததி விட்வடாம். 
ஏபரல 15ஆம் வததியிட்ட இதழ 12, 13 வததி்களில 
உங்களுககுக கி்டககும்.

அடுதத இதழில ்பலை ்பர்பரப்பான விஷயங்கள் 
வேளியாகின்றன. வேறும் வியா்பாரததுக்கா்கச 
வசாலலைவில்லை. உண்்�யிவலைவய ்பர்பரப்பான 
விஷயம் ஒன்று வேளியாகிறது. தவிர, புதிய வதாடர 
்க்த, `வ�ா்கத்தக வ்கான்றுவிடு' ஆரம்்ப�ாகிறது. 
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இதற்்கா்க தனி வ்பாஸடர வேளியிடுகிவறாம் (�ாட்லை 
இ்ைததிருககிவறாம்).

இனிவ�ல இநத �ாதிரி ்கடிதங்கள் உங்களுககு 
ேராது. விற்்ப்ன்யப ்பற்றி, பில ்பாககி்யப 
்பற்றி, ோச்கர்கள் ்கருததுக்க்ளேப ்பற்றி, உங்கள் 
அபிபபிராயங்க்ளேப ்பற்றி �ட்டுவ� நாம் வ்பச 
வேண்டியிருககும்...'' என்று அநதக ்கடிதம் வசாலகிறது.

ஒரு ோரம் ்கழிதது ேநதாலும்கூட, தீம்தரிகிட 
மூன்றாேது இதழ குறிபபிடததக்க முககியததுேம் 
ோயநதது என்்ப்த, இபவ்பாதும்கூட அநத இத்ழப 
்படிததுப ்பாரப்பேர்கள் வநரடியா்க உைரோர்கள். அநத 
இதழின் முககிய�ான அம்சம், நக்ஸ்லைட் ்்கதி 
ேள்ளுேனின் வ்பட்டி. அதுவ்பான்ற வ்பட்டி்ய அநதக 
்காலைததில எநத வேகுஜன இதழும் வேளியிட்டிருக்காது. 
அநத அளேவுககு அரசின், வ்பாலீசின் அடககுமு்றயும் 
வநருக்கடியும் இருநத ்காலைம் அது. 1971 ஜூ்லையிலிருநது 
1982 �ாரச ே்ர சி்றயிலிருநது முதன் மு்றயா்க 

்பவராலில வேளிவய ேநதுள்ளே 
ேள்ளுேனின் வ்பட்டி அநத 
இதழில வேளிேநதுள்ளேது. 
இ ட ப  ்ப ற் ற ா க கு ் ற 
்காரை�ா்க மி்கவும் சிறிய 
எழுதது்களில வேளியிட 
வேண்டியத ாகிவிட்டது . 
அததுடன்,  அநத நீளே�ான 
வ்பட்டி சுருக்கப்பட்டது. 

இ ந த  வ ந ர ்க ா ை ல 
வ சன்்னயில  இரு ந த 
எ ஸ . வி . ர ா ஜ து ் ர யி ன் 
வீட்டில ந்டவ்பற்றது . 
அேரது முயற்சியினாலும் 
உ த வி யி ன ா லு ம் த ா ன் , 

ேரலைாற்று முககியததுேம் ோயநத இநதப வ்பட்டி்ய 
ஞைாநி எடுக்க முடிநதது. அநதப வ்பட்டியின் வ்பாது 
ேள்ளுேனின் ்படங்க்ளே எடுததேர சு்பா சுநதரம்.

சி்றசசா்லை அனு்பேங்கள் உள்ளிட்ட ேள்ளுேனின் 
குறிபபு்கள், தமிழநாட்டில நகச்லைட்டு்கள் உருோனது 
ஏன்? - �ததிய அரசு ஆராயசசி, ேள்ளுேனின் தாயார 
என்ன நி்னககிறார?...இப்படி அநதப வ்பட்டியுடன் 
இ்ைநத ்பலவேறு த்கேல்கள் பிரசசி்னயின் 
தீவிரத்தத வதளிோ்க முன்்ேததது. அசசான 
இத்ழ ரயிலவே ்பாரசல சரவீசில வ்காண்டு வசரக்கப 
்பட்ட்பாட்்டயும், பிரசசி்னயிலலைா�ல வ்காடுததுவிட்டு 
அப்பாடா என்று ேநதது குறிததும் உதவி ஆசிரியர 
கிரு்பா சங்கர இன்்றககும் நி்னவுகூரகிறார. 

`ஆறு லைட்சம் பிரதியும் ஒரு ்க்த்களும்' என்ற 
திலீபகு�ாரின் சிறு்க்தயும் ஆத�ாநாமின் ்கவி்தயும் 
அநத இதழில இடம் வ்பற்றிருநதது. `வ�ா்கத்தக 
வ்கான்று விடு...'என்ற புதிய நாேல எழுதியேரின் 
வ்பயர குறிபபிடப்படா�ல இநத இதழில வதாடஙகியது. 
அ்த எழுதியது ஞைாநிதான். இதழ நின்று விட்டதால 
அநத நாேல வதாடரவில்லை. பிற்்காலைததில அ்த 
அேரும் எழுதி முடிக்கவில்லை. வ�ா்கத்தக வ்கான்று 
விடு...முற்றுப வ்பறாத வதாடர்க்தயாகிவிட்டது.

``தீம்தரிகிட இதழில யா்ரயுவ� எ்தயுவ� 

்பாராட்டுேதில்லை, எலலைாேற்்றயும் திட்டுகிறார்கள் 
என்்பதாய ஒரு ்கருதது சிலை ோச்கர்களுககு இருககிறது. 
அப்படிவயான்றும் திட்டுேதற்கு ஒரு ்பததிரி்்க 
தீம்தரிகிட என்்பது நம் வ்காஷ�லலை. ்பாராட்டுகிற �ாதிரி 
என்ன நடநதாலும், யார வசயதாலும் ்பாராட்டுவோம். 
தயங்க�ாட்டம். அநத �ாதிரி ்காரியங்க்ளே வதட 
வேண்டிய நி்லை்� இருப்பதற்கு நாம் என்ன வசயய 
முடியும்? என்று திண்்ை ்பக்கததில விளேக்கம் 
வசான்ன ஞைாநி, வசன்்ன சா்லை்களின் நி்லை்� 
்பற்றி ஆனநத வி்கடனின் நலலை ்படக ்கட்டு்ர்யப 
்பாராட்டி எழுதியிருககிறார. �ற்வறாரு விஷயததுக்கா்க 
திருேலலிகவ்கணி முஸலிம் வ�லநி்லைப ்பள்ளி 
ஆசிரியர்களுககும் நிரோகி்களுககும் ்பாராட்டு.

`வ்பரும் ்பததிரி்்க்கள் �ததியில தீம்தரிகிட' என்று 
இநதப ்பததிரி்்கயின் முயற்சி்ய வ்பங்களூரிலிருநது 
வேளிேநத முககியச சிறு்பததிரி்்கயான `்படி்கள்' 
(13ேது இதழ) 1982இல ்பாராட்டி எழுதியது. ``சிறு 
்பததிரி்்க சாரநதேர்கள் அதி்க�ான ோச்கர்க்ளே 
எட்டுேதற்கு பிரயததனங்கள் வசயேது ்பற்றி 
அவேபவ்பாது, சமீ்ப ்காலைங்களில வ்பசசு அடிப்பட்டு 
ேநதது என்றாலும் ஏதும் முயற்சி்கள் வ்பரிதாய 
நடநததாய வசாலேதற்கில்லை. இநநி்லையில 
சிறு ்பததிரி்்க்கள் �ததியிலிருநது வதான்றிய 
ஞைாநி, வதாடக்கததில நாட்கங்களுடன் தன்்னச 
சம்்பநதப்படுததிக வ்காண்டிருநதேர, தீம்தரிகிட 
என்ற �ாதமிருமு்ற்யத வதாடஙகியிருககிறார. 
்பததிரி்்கயின் மூன்று இதழ்க்ளேப ்பாரததவ்பாது 
வ்பரும் ்பததிரி்்க்களுகவ்க உரிய வநாய்கள் 
இலலைாதிருப்பது �கிழசசி தருகிறது. அட்்டயில 
வ்பண்்கள் ்படம் இல்லை. ேழக்க�ான �சாலைாக்கள் 
ஏதும் இல்லை. இப்படியான ்பததிரி்்க உயிர 
ோழேது, ந�து ்கலைாசாரததுககு வத்ேயானது. 
வியா்பாரி்கள் நி்றநது ்காைப்படும் தமிழச 
சூழநி்லையில நி்றயப வ்பாராட வேண்டி ேரும். 
்காரைம். வியா்பாரததுககு்கான வ்பண் ச்த, சினி�ா, 
�சாலைா அரசியல வ்கா�ாளிததனங்கள் எநதப 
வ்பண்ணு்டய ேயசு எது வ்பான்ற வ்பாட்டி்கள் ஏதும் 
இநத ்பததிரி்்கயில இல்லை. ரஜனி வ்காததாரியின் 
இன்்றய அரசியல ்பற்றிய ஆழ�ான அ்கலை�ான 
அலைசல சிறு்பததிரி்்க்களில கூட இதுே்ர ேராத 
்கட்டு்ரயாகும். அதுவ்பால ேள்ளுேன் வ்பட்டி, 
இன்்றய அரசியல சூழலில; ்பததிரி்்க அ்�பபு்கள் 
இதுே்ர ஏற்்படுததிய அதர�க வ்காட்்ட்ய 
உ்டதவதறியும் தாரமீ்கச வசயலைாக்கப்படுகிறது. 
இது வ்பான்ற ்பததிரி்்க்களுககுப வ்பரும் ்பததிரி்்க 
முதலைாளி்களின் ஆதரவோ, லைா்ப ்பஙகீவடா இருக்க 
முடியாது என்வற வதரிகிறது. இநநி்லையில சிறு 
்பததிரி்்க சாரநதேர்கள் இப்பததிரி்்கககு எலலைாவித 
உதவி்யயும் வசயய வேண்டியது அழியாத 
வத்ேயா்கவுள்ளேது."

ஆனால, ஏவஜண்டு்களிடமிருநது ்பைம் ேருேதில 
தா�தம், ்பததிரி்்க்ய நி்லைநிறுததத வத்ேயான 
விளேம்்பர ேருோய இலலைா்� உள்ளிட்ட வ்பாருளோதாரப 
பிரசசி்ன்களோல மிகுநத எதிர்பாரப்்ப ஏற்்படுததிய 
தீம்தரிகிட இதழ அததுடன் நின்று வ்பானது வசா்கம். 
அதனால, ஏற்வ்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருநத பிர்பஞசன் 
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எழுதும் ச்கலை து்ற்களிலும் வ்பாலி்கள் + நிஜங்கள் 
குறிதத `அறிமு்கம்', கிரு்பா சங்கரின் த்லைகீழா்கக 
கிடககும் து்ற்யப ்பற்றிய வநரான ்பகுதியான 
`சினி�ா' ஆகிய புதிய வதாடர்களும் வேளிேரவில்லை. 
தீம்தரிகிட இதழில வேளியிடுேதற்்கா்க ஆத�ாம்நாம் 
வ்காடுததிருநத `அ்�தி அ்�தி' என்ற �ற்வறாரு 
்கவி்த அசசுக வ்காரக்கப்பட்டு பிரசுரததுககுத தயார 
நி்லையில ்ேக்கப்பட்டிருநதும் அது வேளியிட 
முடியா�ல வ்பாயவிட்டது.

1985
ஆனால, ஞைாநி தனது ்பததிரி்்க முயற்சி்ய 

்்கவிடவில்லை. எகஸபிரஸ நிரோ்கம் வே்லை நீக்கம் 
வசயத்த எதிரததுத வதாடரநத ேழககில வேற்றி 
வ்பற்ற ஞைாநி, அதன் மூலைம் இழபபீடா்கக கி்டதத 
ஊதிய நிலு்ேத வதா்்கயில ்கடன் வ்காடுததது 
வ்பா்க மீதமுள்ளே வதா்்க்யக வ்காண்டு மீண்டும் 
தீம்தரிகிட இத்ழக வ்காண்டு ேர முயற்சி்க்ளே 
வ�ற்வ்காண்டார. அதற்்கா்க, �்காலிங்கபுரம் 
லைட்சு�ைன் வதருவில முதல �ாடியில சிறிய 
அ்ற்ய ோட்்கககு எடுததிருநதார. ்பததிரி்்கயில 
்பணிபுரிேதற்கு வரவிததம்பி �ட்டும்தான். இநத 
மு்ற முதல இதழில, நககீரன் வ்கா்பால (அபவ்பாது 
நககீரன் வேளிேரவில்லை) சிலை ்பக்கங்க்ளே 
ேடிே்�ததுத தநதார என்்ப்தயும் வேறு ்பணி 
நிமிததம் அேரால ேர முடியாததால வேறு ஒருே்ர 
அனுபபி ் ேதத்தயும் வரவிததம்பி நி்னவுகூரநதார. 
தற்வ்பாது சினி�ா  நிரு்பரா்க இருககும் வேணுஜி, 
அபவ்பாது ்பக்க ேடி்�ப்பாளேர. அேரும் தீம்தரிகிட 
இதழின் ்பக்கங்க்ளே ேடிே்�ததார. ஞைாநியும் அேரது 
்பஙகுககு ேடிே்�ததார.  மீண்டும் தீம்தரிகிட 11.3.85 
முதல, ோர இதழா்க வேளிேரத வதாடஙகியது. 
அபவ்பாது தீம்தரிகிட இதழின் ஆசிரியர �ானஸி. 
வேளியிடு்பேர ஞைாநி. 

`்̀பதவதாடு ்பதிவனான்றா்க ேருகிற ்பததிரி்்க்களுககும், 
விற்்ப்னக்கா்க தரத்த �றக்கத தயாராயிருககும் 
்பததிரி்்க்களுககும் பிரசசி்ன்கள் கி்டயாது. 
ஆனால தீம்தரிகிடவுககு பிரசசி்ன்கள் எதிர்படுேதில 
ஆசசரியம் இல்லை. சமூ்கத்தப ்பற்றி அக்க்றயுடன் 
உண்்�்யதவதடி, நி்லை்�்க்ளே வி�ரசிககிற, 
புதிய ரச்ன்கள் உருோேதற்கு உ்ழககின்ற 
்பததிரி்்கககு ்பலைவித�ான பிரசசி்ன்கள் ேரததான் 
வசயயும். எங்களுககும் ேநதன. எனவே, தற்்காலி்க 
இ்டவேளி ந�ககுள் ஏற்்பட வநரநதது.

வ்பரிய ்பைமுதலீட்வடாடு பிர்பலை�ானேர்க்ளேக 
வ்காண்டு நடததப்பட்ட ்பததிரி்்க்கள் ்பலை 
மூடப்பட்டிருககின்றன. சிலை ்பததிரி்்க்கள் நடுவே 
நின்று வ்பாய பிறகு வேளி ேர ஆரம்பிததிருககின்றன. 
பிர்பலை ்பததிரி்்கயாளேர குஷேநத சிங்்க ஆசிரியரா்கக 
வ்காண்டு `இண்டியா டுவட' நிரோ்கம் நடததிய `நியூ 
வடலலி' ்பததிரி்்க நின்று விட்டது. ஆஙகிலைப 
்பததிரி்்கத து்றயில புது �ாற்றத்தக வ்காண்டு 
ேநத `சண்வட' ோர இதழ ்கல்கததாவில வ்பரிய 
்பததிரி்்க நிறுேன�ான ஆனநத ்ப்ஸார ்கம்வ்பனியால 
நடததப்படுகிறது. 6 �ாத ்காலைம் வேளிேரா�லிருநது 
`சண்வட' மீண்டும் ்ப்ழய்படி ேநது வ்காண்டிருககிறது. 

்டம்ஸ ஆஃப இநதியா நிறுேனததின் 
`இலலைஸட்வரட்டட் வீகலி' ்பலை உருேங்களில �ாறி 
�ாறி வேளிேநது ்க்டசியா்க ்கவிஞைர பரிதீஷ 
நநதியின் ஆசிரியப வ்பாறுபபில புதிய உதவே்கதவதாடு 
ேநதது. நடுவில நின்றுவ்பாய இபவ்பாது ேநது 
வ்காண்டிருககிறது.

இநத �ாதிரியான சூழநி்லையில, அதுவும் தமிழில 
சமூ்க அக்க்றயுடன் வசயல்படும் ்பததிரி்்க்கள் 
வேளிேருேது சிர�வ�ன்று இருககிற ஒரு சூழநி்லையில 
`தீம்தரிகிட' தற்்காலி்க ஓயவேடுதததில ஆசசரியமில்லை. 
ேருததமிருக்கலைாம். அதற்கும் இனி அேசியம் இல்லை. 

`ஓயுதல வசயவயாம். த்லை சாயுதல வசயவயாம். 
உண்்�்கள் வசாலவோம். ்பலை ேண்்�்கள் 
வசயவோம்' என்ற ்பாரதியின் ேரி்கவளே தீம்தரிகிடவின் 
லைட்சிய ேரி்களு�ாகும். ஓயா�ல மீண்டும் எங்கள் 
்பணியில இறஙகியிருககிவறாம்...' என்று அநத இதழில 
ஞைாநி எழுதினார.

்ப்ழய �ாதிரி வ�ப லிபவதா ்காகிதததில ்பலை 
ேண்ை அட்்டப ்பக்கம் இல்லை. ்பததிரி்்கக 
்காகிதததிவலைவய அட்்ட. அட்்டப ்பக்கம் �ட்டும் 
இரு ேண்ைங்களில. அதுவும் அநத இதழில 
�ட்டும். இநத ோர இதழின் வி்லை ஒரு ரூ்பாய 
தான். ்̀ஸாரி! ச்�யல குறிபபு, ஷாபபிங, அரட்்ட, 
ஃவ்பஷன் எதுவும் கி்டயாது' என்று அட்்டப 
்பக்கததிவலைவய அறிவிபபு. ்பம்்பா்யச வசரநத ரீசசிங 
அவுட் ்காலைண்டரில வேளியான வ்பண்ணின் ஓவியம் 
அட்்டப ்பட�ா்க இடம் வ்பற்றுள்ளேது. அவத 
்காலைண்டரில உள்ளே ்க�லைாதாஸ, �ம்தா ்காலியா 
ஆகிவயாரின் ்கவி்த்க்ளே ஞைாநி வ�ாழிவ்பயரதது 
வேளியிட்டுள்ளோர.

ஈழப பிரசசி்ன தீவிர�ா்க இருநத ்காலை்கட்டததில 
அநத இதழில (11.3.1985) வேளி ேநத நிர�லைா 
நிதயானநதன் வ்பட்டிக ்கட்டு்ர முககியததுேம் 
ோயநதது. யாழப்பாை ்பல்க்லைக்கழ்கப வ்பராசிரி்ய 
நிர�லைா நிதயானநதன் இலைங்்கயில ்்கதாகி 
சி்றயில இருநத முதல தமிழ அரசியல வ்பண் 
்்கதி. 19 �ாத ்காலை சி்றோசததுககுப பின் 
�ட்டக்களேபபு சி்றயிலிருநது விடுத்லைப புலி்கள் 
உதவியுடன் தபபி இநதியா ேநத அேருடன் ஞைாநி, 
வசன்்ன ்கடற்்க்ரயில மூன்று �ணி வநரம் சநதிதது 
உ்ரயாடியிருககிறார. அநத உ்ரயாடலின் முககிய 
அம்சங்கள் வ்பட்டியா்க வேளிேநதுள்ளேது. இதுகுறிதத 
்கவிஞைர பிரமிளின் (பிரருமிள் தரவ�ாத ஜீேராமுவ) 
்கடிதம் 18.3.1985 இதழில வேளியானது.

`நீங்கள் நான் �ற்றேர்கள்' என்ற எழுததாளேர 
அவசா்கமிததிரன் ்காலைம்/்பததி இநத இதழில 
வதாடஙகுகிறது. அரசியலுககுப வ்பண்்கள் அதி்க�ா்க 
ேராதது ஏன்? என்்பது குறிதது ்�திலி சிேரா�ன் 
்கருதது, வே.சாமிநாத சர�ா எழுதிய ்கட்டு்ரயிலிருநது 
ஒரு ்பகுதி �றுபிரசுரம், ரீவேலயூவேஷன் இரண்டு 
தீரபபு்கள் குறிதது எநத நீதிககுத த்லை ேைககுேது? 
்கட்டு்ர வ்பான்ற்ேயும் அநத இதழில இடம் 
வ்பற்றுள்ளேன. தமிழ வ்பண்்கள் தமிழ சினி�ாவில 
வசான்ன்படி கிருஷைசாமி ரவ�ஷ (�்றநத பி.வ்க.
ரவ�ஷ) எழுதியிருககிறார. மீண்டும் ஒரு ்காதல ்க்த, 
துருவி என்ற வ்பயரில ஞைாநியின் விம்ரசனமும் இநத 
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இதழில இடம் வ்பற்றுள்ளேது.
`்பஸ ்கட்டை உயரவு அரசாங்க வ�ாசடி' 

என்ற ்கேர ஸவடாரியுடன் 18.3.1985 வததியிட்ட 
தீம்தரிகிட இதழ வேளியாகியது. அநத இதழுடன் 
ோச்கர்களுககு அணியட்்டயும் ேழங்கப்பட்டது, 
சமூ்கப பிரசசி்ன்களில ோச்கர்க்ளேயும் அக்க்ற 
வ்காள்ளேச வசயயும் விததியாச�ான முயற்சி. 

அது எதற்்கா்க என்்பது குறிததும் த்லையங்கததில 
விளேக்கப்பட்டிருநதது. ̀`தீம்தரிகிட உங்கள் ்கனவு்க்ளே 
அலலை, ்கே்லை்க்ளேப ்பகிரநது வ்காள்ளும் ்பததிரி்்க 
என்று பிர்கடனம் வசயத ்பததிரி்்க இது. வேறும் 
பிர்கடனமில்லை. சுற்றி நடககும் விஷயங்களில 
உண்்�்யத வதடி, ்கண்ட உண்்�்ய உரக்கச 
வசாலலை விரும்பினாலும் ்பலை ்காரைங்களோல 
முடியா�ல இருககிற சாதாரை, நடுததர ்பததிரி்்க 
்படிககும் ோச்கர்களின் குரவலை தீம்தரிகிட.

எனவே ்பததிரி்்கயின் ேசதி, ந்டமு்ற 
ேரம்புககுட்்பட்ட நி்லையில நாமும் இநதப வ்பாதுப 
பிரசசி்னயில குரல எழுபபுவோம். இநத இதழுடன் 
்பஸ ்கட்டை உயர்ேக ்கண்டிககிவறாம். தீம்தரிகிட 
ோச்கர ேட்டததின் அணியட்்ட்ய (வ்பட்ஜ்) 
இ்ைததிருககிவறாம் நீங்கள் வசயய வேண்டிவயலலைாம் 
இநத அட்்ட்ய, கி்டதத நாளிலிருநது உடனடியா்க 
அணிநது வ்காண்டு வேளிவய வசலேதுதான். வ்பாது 
�க்களின் ்கருத்த அரசுககுத வதரிவிக்க நாங்கள் 
தரும் முதல வயாச்ன இது. தமிழ்க அரசின் 
த்லை்�ச வசயலைாளேருககு அஞசல அட்்ட மூலைம் 
எதிரப்்பத வதரிவிக்கவும்.''

1895இல பிறநத ரஷய எழுததாளேர மிகவ்காயல 
வ்ஸாஷன்வ்கா, ரஷய புரட்சிககுபபின் நடுததர ேகுபபு 
நடநது வ்காண்ட விதம் ்பற்றி கிண்டல வதானிககு� 
்க்த்க்ளே எழுதியிருககிறார. அேர எழுதிய ஒரு 
்நயாண்டி ்க்த ஞைாநியின் வ�ாழிவ்பயரபபில 
`வ�ாப்பம்' என்ற வ்பயரில வேளியாகியுள்ளேது. இதழில 
வ�ாழிவ்பயரப்பாளேர வ்பயர வ்பாடப்படவில்லை. 
அததுடன், இநத இதழில விகர�ாதிதயன் ்கவி்த்கள் 
வேளியாயின. 

டயரி, மீண்டும் ேககீல வ்பாலீஸ வ�ாதம் 
சாததூர சம்்பேம், சினி�ாவும் �னசாட்சியும் குறிதது 
வே.சாமிநாத சர�ாவின் ்கட்டு்ரப ்பகுதியின் 
�று பிரசுரம் ஆகிய்ேயும் இநத இதழில இடம் 
வ்பற்றுள்ளேன. 

ராஜீவ்காநதி அரசின் த்லைகீழ ்பட்வஜட் என்ற ்கேர 
ஸவடாரியுடன் வேளிேநத 25.3.1985 இதழின் அட்்டயில 
ராஜீவ்காநதியின் ்படம் த்லைகீழா்க வேளியிடப்பட்டது. 
்க்டயில வதாஙகும் இநத ்பததிரி்்கயின் ்கருபபு 
வேள்்ளே அட்்டப்படம் ோச்கர்க்ளே இநதப 
்பததிரி்்க்யத திரும்பிப ்பாரக்க ்ேததது. இநத 
இதழில ஈழபவ்பாராளி ரவி வச்கரன் �ரைம் குறிதது 
மு. நிததியானநதன் ்கட்டு்ர, ்பாஙக நிரோகி + 
வியா்பாரி + ரூ.200 வ்காடி ்ப்கல வ்காள்்ளே, ஒரு 
எழுததாளேர, ஒரு ்பல்க்லைக்கழ்கம், ஒரு அநா�வதயக 
்கடிதம், அவசா்கமிததிரனின் ்பததி, ஆத�ாநாமின் 
ஒரு ்கவி்த, ஆறுதல என்ற ேண்ைதாசன் ்க்த 
ஆகிய்ேயும் இடம் வ்பற்றுள்ளேன. 

250 ்படங்களோகியும் சிோஜி்கவைசனுககு ஏன் 
சிறநத நடி்கர ்பரிசு கி்டப்பதில்லை? என்்பது குறிதது 
கிருஷைசாமி ரவ�ஷ, சிததரஞசன் (ஞைாநியின் 
�ற்வறாரு பு்னப வ்பயர) ஆகிவயார எழுதிய 
்கட்டு்ரதான் 1.4.85 இதழின் ்கேர ஸவடாரி.

`்கண்�ணி ராஜம்' என்ற த்லைபபில ்கவிஞைர 
இன்குலைாப எழுதிய ்கவி்த நூ்லை வசன்்னப 
்பல்க்லைக்கழ்கம் ்பாடததிட்டததிலிருநது நீககிய்தக 
்கண்டிதது ஒரு ்கட்டு்ர, வ்காரட் உததர்ே ட்பாயககும் 
சி்ற நிரோ்கம் (ஒரு �்கஜர வ்பட்டிககு இரண்டு 
தாழப்பாள்), ்கலலூரி �ாைேர்களுககு மின்சார 
சிததிரே்த, ்பாராட்டுப வ்பறும் வ்பண் ்பததிரி்்கயாளேர, 
ஆர.ராவஜநதிர வசாழனின் ̀எதிர்பாரபபு்கள்' சிறு்க்த, 
அவசா்கமிததிரன் ்பததி வ்பான்ற்ே இநத இதழில 
இடம் வ்பற்றுள்ளேன.

�ாரச 11ஆம் வததியுடன் மீண்டும் ேரத வதாடஙகிய 
தீம்தரிகிட ோர இதழ 1.4.85 ே்ர 24 ்பக்கங்களுடன் 
ஒரு ரூ்பாய வி்லையில வேளியானது. ஆனால, 
்பததிரி்்க நிரோ்கச வசலைவு மி்க மி்கக கு்றவு 
என்றாலும்கூட, ்பததிரி்்க ஏவஜண்டு்களிடமிருநது 
்பைம் ேருேதில தா�தம், விளேம்்பரம் இலலைா்� 
வ்பான்ற ்காரைங்களோல வ்பாருளோதார வநருக்கடியில 
மீண்டும் சிககிததவிதத தீம்தரிகிட அடுதத இரு 
�ாதங்களுககு வேளி ேரவில்லை. 

மீண்டும் 16.6.1985இல �ாதமிருமு்ற இதழா்க 32 
்பக்கங்களுடன் ரூ.1.25 வி்லையில ̀வதலுஙகு ்கங்்க 
திட்டம் வ்காவிநதா?' என்ற ்கேர ஸவடாரியுடன் 
வேளிேநதது. ்பகிரங்கக வ்காள்்ளேககுப ்பள்ளிககூட�ா? 
த்பால்கள் தா�த�ாேது ஏன்? ்பஞசாப பிரசசி்ன 
எபவ்பாது முடியும்? குடும்்ப நலைததிட்டததில �ஸடர 
வரால வ�ாசடி, தமிழப ்பல்க்லைக்கழ்கம் தேழகிறதா, 
தள்ளோடுகிறதா? வ்காலைார தங்கேயல மூடப்படுகிறதா? 
45 நாட்்களில 20 வ்காடி நஷடம், ்க்லை விழாவுககு 
சி்லை்கள் வ்பா்கா�ல தடுப்பது எப்படி? ்க்லைப 
்பக்கங்கள், வ�ௌனி �்றவுககு அவசாமிததிரனின் 
அஞசலி...இப்படி ்பலை ்பகுதி்கள். 

அததுடன், எ�ரவஜன்சி (1975-1985) ்பற்றிய 
த்லையங்கமும், அேசர நி்லை ்காலைததில ்கவிஞைர 
வ்க.சசசிதானநதன் எழுதிய யார எதிரி? என்ற ்கவி்த 
வ�ாழிவ்பயரபபும் (வ்பயர குறிபபிடாவிட்டாலும் 
வ�ாழிவ்பயரபபு ஞைாநி) குறிபபிடததக்க்ே. அறந்த 
நாராயைன் எழுதும் `தமிழனின் அரசியல சினி�ா' 
என்ற புதிய வதாடர அடுதத இதழில ஆரம்்பம் 
என்ற அறிவிபபும் வேளிேநதது. ஆனால, மீண்டும் 
வ்பாருளோதாரச சிக்கல. ்பததிரி்்க வேளிேரவில்லை. 
அதனால, அநதப புதிய வதாடரும் வேளிேரவில்லை.

2002
வ்பாருளோதார ்காரைங்களுக்கா்க ்பததிரி்்கயின் 

ேடிேத்த ஞைாநி �ாற்றுோர. தீம்தரிகிட முதல 
மூன்று இதழ்கள் சண்வட இதழ வ்பாலை வ�பலிதவதா 
ேண்ை அட்்டயுடன் வேளியாகியது. அடுதது 
நியூஸ பிரிண்ட் ்காகிதததில ்கருபபு வேள்்ளேயில 
அட்்டப்படம். 

ஆனாலும், அேரது ்பததிரி்்க நடததும் ஆரேத்த 
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வ்பாருளோதாரம் த்ட வசயது விடவில்லை. எபவ்பாது 
எலலைாம் ்பைம்  கி்டககிறவதா, அபவ்பாவதலலைாம் 
்பததிரி்்க்யக வ்காண்டு ேருேது குறிதது 
வயாசிப்பார. 17 ஆண்டு்களுககுப பிறகு, 2002ஆம் 
ஆண்டு ஏபரலிலிருநது ரூ.15 வி்லையில இரு �ாத 
இதழா்க �று்படியும் `தீம்தரிகிட'. அ்தவயாட்டி 
ோச்க நண்்பர்களுககு ஞைாநி ஒரு ்கடிதம் (15.2.2002) 
எழுதினார

`̀...இனி வசாநத முயற்சியில ்பததிரி்்க வேளியிடுேது 
இல்லை என்று தீர�ானிததுக வ்காண்டு அநத 
முடி்ே உறுதியுடன் ்பதி்னநது ஆண்டு்களோ்கப 
பின்்பற்றிேநதிருககிவறன். இபவ்பாது ஏன் �று்படியும் 
அநதப ்பரிவசாத்னயில இறங்க வேண்டியதாகிவிட்டது? 
சிரஙகு பிடிததேன் ்்க வ்பான்ற �ன அரிபபு்கள் 
்காரைம் அலலை என்்ப்த 15 ஆண்டு பிடிோதவ� 
்காட்டும்.

தீம்தரிகிட இரு்பது ஆண்டு்களுககு முன்பு 
வதாடங்கப்பட்டவ்பாது அதத்்கய முயற்சி்களுக்கான 
வத்ே இருநத நி்லை இன்றும் �ாறிவிடவில்லை 
என்்பது வ்பாதுோன ்காரைம். அ்த விட முககிய�ான 
்காரைம், ்கடநத ஓராண்டு ்காலை�ா்க நான் சநதிககும், 
உைரும் ஒரு �ாற்றம். நான் எபவ்பாதும் வ்பரிய 
்பததிரி்்க்களில வே்லை வசயே்த என் ஜீவிதததுக்கான 
ேழியா்கவும், ்கருதது வேளிப்பாட்டுக்கான ேழியா்கவும் 
வசரதவத வசயதுேநதிருககிவறன். ேரு�ானததுக்கா்க 
வேவறாரு வே்லை, ்கருதது வேளிப்பாட்டுககு இன்வனாரு 
சாதனம் என்ற நி்லையில நான் இருக்கவில்லை.

்கடநத ஓராண்டா்க நான் சநதிககும் நி்லை இதுே்ர 
்கடநத 30 ஆண்டு்களில நான் சநதிததிராதது. ்கருததுச 
ச�ரசங்கள் வசயதுவ்காள்ளோ�ல எனககு முழு வநர 
வே்லைவயா, ்பகுதி வநர வே்லைவயா தமிழ மீடியா 
சூழலில கி்டககும் ோயபபு இல்லை. தமிழிலதான் 
இயஙகுேது என்று 22 ஆண்டு்கள் முன்பு வ�ற்வ்காண்ட 
முடி்ே �ாற்றிக வ்காள்ளேவும் எனககு விருப்பமில்லை. 
இதற்கு முன்பு எனககு முழுக ்கருததுச சுதநதிரம் 
வ்காடுதது நான் எழுத அனு�திதத இதழ்கள் கூட 
இநத ஓராண்டில ்பலைமு்ற என் ்கட்டு்ர்க்ளே, ஏன், 
்கடிதங்க்ளேக கூட நிரா்கரிததன. வேளியிட்ட ஓரிரு 
மு்றயும், சிலை ்பகுதி்க்ளே நீககிவிட்டு வேளியிட 
நான் ஒபபுக வ்காண்ட பிறவ்க வேளியிடும் நி்லை.

இது ்பற்றிப ்பலைருடனும் ்பலைமு்ற விோதிததவ்பாது 
வதரிய ேரும் உண்்� ஒன்றுதான். முன்வனபவ்பா் தயும் 
விட, இன்று மீடியாவில ்கருததுச சுதநதிரததுக்கான 
இடம் சுருஙகிக வ்காண்வட ேருகிறது. இதற்குப ்பலை 
சமூ்க, அரசியல ்காரைங்கள் உண்டு. சாரபு்க்ளே 
மீறிப ்பலவேறு ்கருததுக்களும் குறிப்பா்க, வ்பாதுக 
்கருததுக்களுடன் முரண்்படும் ்கருததுக்களும் ோச்கர 
முன்பு ் ேக்கப்பட வேண்டும் என்ற ்பார்ே �ஙகிக 
வ்காண்வட ேருகிறது.

இநதச சூழலிலதான் ‘தீம்தரிகிட ‘ இத்ழ �று்படியும் 
வ்காண்டு ேர விரும்புகிவறன். முதல இதழ, விழிபபு 
உைரவு தின�ான ஏபரல 1 அன்று வேளிேரவேண்டும் 
என்்பது என் அோ. வதாடக்கததில இரு �ாத இதழா்க 
தீம்தரிகிட ஓராண்டில ஆறு இதழ்கள் வேளிேரும். 
ஆண்டு சநதா: ரூ 100.

வேகுஜன இதழ்களின் ோச்கர்களின் தீவிர�ான 
அறிவு, ரச்னத வதடல்களுக்கான உைோ்க, 
உநதுதலைா்க ‘தீம்தரிகிட ‘ இருக்க வேண்டும் என்ற 
ஆதி வநாக்கததில எநத �ாற்றமும் இல்லை. 
சிற்றிதழ்களின் வநாக்கம், வசயல்பாடு்களிலிருநது 
இது வேறு்பட்டது என்்பதால முரண்்பட்டது அலலை. 
எநத நலலை விஷயமும் ்பலை்ரயும் வசன்ற்டய 
வேண்டும்; நலலை விஷயங்க்ளே நாடுகிறேர்களின் 
எண்ணிக்்க அதி்கரிக்கப்பட வேண்டும் என்்பவத என் 
நிரநதர�ான வநாக்கம். ்க்த, ்கவி்த, அரசியல, 
சமூ்கம், தி்ரப்படம், நாட்கம், இ்ச, ்க்லை்கள் என்று 
ச்கலை து்ற்களிலும் எபவ்பாதும் வ்பாலை ‘தீம்தரிகிட‘ 
அக்க்ற வசலுததும்.

இ்த சாததியப்படுதத, வதாடக்கததிவலைவய 
கு்றநத்பட்சம் ‘தீம்தரிகிட‘ இதழுககு ஐநூறு 
சநதாதாரர்களோேது வத்ே. நீங்களும் உங்கள் 
முயற்சியினால இன்னும் சிலைரும் சநதாதாரர்களோனால, 
இது சாததியம்தான். ஐநூறு சநதாதாரர்கள் �ாரச 
15ககுள் கி்டக்காவிட்டால தீம்தரிகிட இத்ழ 
வேளியிடும் என் திட்டம் தளேரசசிய்டயும். அநத 
நி்லை்� ஏற்்படா�ல தவிரப்பதில உங்கள் ்பங்்க 
நீங்கள் அேசியம் ஆற்றவேண்டும் என்று அன்புடன் 
வ்கட்டுக வ்காள்கிவறன்.

என்னுடனும் ‘ தீம்தரிகிட' இதழில வேளிேரும் 
்கருததுக்கள், ்ப்டபபு்களுடனும் நீங்கள் சிலை 
ச�யம் உடன்்படலைாம்; சிலை ச�யம் முரண்்படலைாம். 
ஆனால தமிழின் வேகுஜன ோச்கர்களின் தீவிர�ான 
அறிவு, ரச்னதவதடல்க்ளே ஊககுவிக்க, ேளேரக்க 
உதவுகிற ஒரு ்களேம் வத்ே என்்ப்த நீங்கள் 
ஏற்றுக வ்காண்டால, தயவு வசயது இநத முயற்சி்ய 
ஆதரியுங்கள்.அடுதத ஓரிரு ோரங்களில உங்களு்டய, 
உங்கள் நண்்பர்களு்டய �ணியாரடர்கள் ேநது 
குவியட்டும். அேற்்ற அஸதிோரக்கற்்களோ்கக 
வ்காண்டு நானும் நண்்பர்களும் தீம்தரிகிட இத்ழ, 
வ்காபுர�ா்க இலலைாவிட்டாலும் சிறு குடிலைா்கவேனும் 
்கட்டுவோம்.'' என்று நம்பிக்்கயுடன் அேர அநதக 
்கடிதததில குறிபபிட்டார.

வ்பரிய ்பததிரி்்க்க்ளேப வ்பாலை அதி்க ோச்கர்களுடன் 
உ்ரயாட வேண்டும் என்ற வநாக்கததுடன் 
வதாடங்கப்பட்ட தீம்தரிகிட, வ்பாருளோதாரக 
்காரைங்களோல சிறிய எண்ணிக்்கயிலைான இதழா்க 
ேரத வதாடஙகியது. 

2002ஆம் ஆண்டில ஞைான்பாநு வேளியீடா்க 
`தீ�தரிகிட' �று்படியும் ேநதவ்பாது ்ப்ழய வீசசுடன் 
ஆழ�ான ்கட்டு்ர்களுடனும் ச.தமிழசவசலேன், 
்பாஸ்கர சகதி, �ா ஆகிவயாரின் புதிய வதாடர்களுடனும் 
வேளிேநதது. ஈழததுக ்கவிஞைர ே.ஐ.ச. வஜய்பாலைனின் 
முககிய�ான வநர்காைலும் வேளியாகியுள்ளேது. 
இநத இதழ வேளிேநத ்காலைததில, �ா, ்பாஸ்கர 
சகதி ஆகிவயார ஆசிரியர குழுவில இருநதனர. ்கா. 
்பாலைமுரு்கன், வ்க. விஜயககு�ார, வச.பிருநதா, �னுஷ 
நநதன் ஆகிவயார ்பததிரி்்க நிரோ்கததில உதவியா்க 
இருநதனர. வலை அவுட் வசயேதற்கு வேளியில வ்காடுதது 
ோஙகுேதிலிருநது அசச்கததில அசசுககுக வ்காடுப்பது 
ே்ரயிலும் பின்னர, அ்த ோச்கர்களுககு அனுபபி 
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்ேப்பது ே்ர ்பலை ்பணி்க்ளேயும் ச்ளேக்கா�ல 
வசயது ேநதேர ்பாலைமுரு்கன். 

அடுதத ்கட்டததில ்பததிரி்்கத தயாரிபபில 
உதவியா்க அரசுப ்பணியில இருககும் வேங்கவடசன், 
தி்ரப்பட இயககுநர வலைனின் ்பாரதி ஆகிவயாரும் 
முககியப ்பங்காற்றினர. 

�ாற்றம் ஒன்றுதான் �ாறாதது. �ற்ற்ே எலலைாம் 
�ாறிவய தீரும் என்்பது இயற்்்க விதி. இ்தத 
வதாடரநது நிருபிதது ேருேது  தீம்தரிகிட. 2002ஆம் 
ஆண்டு ஏபரலிலிருநது �று்படியும் வேளிேரத 
வதாடஙகியது முதல ்காலை �ாற்றம், ேடிே �ாற்றம் 
இரண்டும் ்பலை மு்ற நி்கழநதுள்ளேன. இநதக 
்காலை்கட்டததில ஞைாநியின் வ்பாருளோதார நி்லை்களுககு 
ஏற்்ப தீம்தரிகிட, வதாடரசசியா்கவும் இ்டவேளி 
விட்டும் ேநது வ்காண்டிருநதது. சிலை ்காலைம் �ாத 
இதழா்கவும் பிறகு �ாதமிருமு்ற இதழா்கவும் 
பிறகு �ாத இதழா்கவும் ேநதது. அவதவ்பாலை, 
ேடிேததிலும் �ாற்றங்கள் இருநதன. ஏ4 ேடிவில 
பின்னர வடபிளோயிட் ேடிவில (ஜூன் 2004லிருநது 
வசபடம்்பர 16-30 ே்ர), அ்தயடுதது மீண்டும் 
ஏ4 ேடிவில அ்தயடுதது ்கல்கண்டு ேடிவில 
என்று ்பலை ேடிேங்களில வேளியானது. ஆனால, 
உள்ளேடக்கததிலும் ்பார்ேயிலும் �ாற்றங்கள் இல்லை.

சிறு்பததிரி்்க வ்பான்ற உள்ளேட்கததுடன் வேளியான 
வ்பாதிலும்கூட, அரசியல, ்கலைாசாரம், சினி�ா, 
இலைககியம் வ்பான்ற ்பலவேறு து்ற்களிலும் வதாடரநது 
்கேனம் வசலுததி ேநதது. ்பலவேறு எழுததாளேர்களின் 
சிறு்க்த்கள், ்கட்டு்ர்கள், ்கவி்த்கள் வேளியாகின. 
�க்கள் �ன்றம் என்ற ோச்கர ்பகுதிககு அதி்கப 
்பக்கங்கள் ஒதுககீடு வசயயப்பட்டன. விோதததுககுரிய, 
்கருததாழமிக்க ்கடிதங்கள் அநதப ்பகுதி்ய 
அ்னேரும் ்படிககும் ்பகுதியா்க �ாற்றின. �று்பக்கம்: 
என் அவ�ரிக்கப ்பயைம் என்று அவ�ரிக்காவுககுப 
வ்பா்கா�வலைவய அவ�ரிக்காப ்பற்றி தி பவராகரசிவ, 
தி வநஷன், �தர வஜான்ஸ வ்பான்ற ்பததிரி்்க்கள் 
்காட்டும் அவ�ரிக்காவின் �று்பக்கத்தக ்காட்டும் 
வசயதி்க்ளே விரிோ்கச வசாலலும் ஞைாநியின் ்கட்டு்ர 
(ஏபரல-வ� 2002) குறிபபிடததக்கது.

தமிழசவசலேனின் அறிவோளி அனு்பேங்க்ளே 
வசாலலும் இருளும் ஒளியும், வதாழிற்சங்க 
அனு்பங்க்ளேச வசாலலும் ஜிநதா்பாத! ஜிநதா்பாத 
வதாடரும், உள்வளே வேளிவய என்ற ்பாஸ்கர சகதியின் 
வதாடரும், அ.ரா�சாமியின் தி்ச்களின் ோசல 
வதாடரும், நடுவில நாம் என்ற த்லைபபில �ா 
எழுதிய வதாடரும் முககிய�ான்ே. திலீபகு�ார, 
்க.சீ.சிேகு�ார, ்கவிஞைர சுகு�ாரன், வ்பரு�ாள் 
முரு்கன் வ்பான்ற ்பலை எழுததாளேர்கள் எழுதியுள்ளேனர. 
சிறு்க்த்களுககும் ்கவி்த்களுககும் முககியததுேம் 
தநது பிரசுரிக்கப்பட்டது. அணுமின் உ்லை எதிரபபு, 
சங்கராசசாரியார விே்காரம் வ்பான்ற விஷயங்களில எநத 
ச�சரமும் வசயது வ்காள்ளோ�ல ்கடும் வி�ரசனங்க்ளே 
தீ�தரிகிட இதழில ஞைாநி முன்்ேததுள்ளோர., புதத்க 
வி�ரசனம், வநர்காைல்கள், ்காவிரி வ்பான்ற முககியப 
பிரசசி்ன்கள் குறிதத சிறபபுக ்கட்டு்ர்கள், நடபபு 

நி்கழவு்கள் குறிதது ஞைாநியின் ்பக்கங்களும் �னிதன் 
்பதில்களும் ்பததிரி்்கககு ேலுவசரததன. ராஜீவ்காநதி 
வ்கா்லை ேழககில ஆயுள் தண்ட்ன ்்கதியான 
�.தி.சாநதன் ்ப்டபபு்களுககு தீம்தரிகிட வதாடரநது 
இட�ளிதததும் குறிபபிட வேண்டிய முககிய�ான 
அம்ச�ாகும். சிறு ்பததிரி்்க வ்பாலை குறுகிய ோச்கர 
ேட்டத்த எட்டினாலும்கூட, வசயதிப ்பததிரி்்கயின் 
தரததில வசயதி்க்ளே வேளியிடுேதில தீம்தரிகிட 
வதாடரநது மு்னபபுக ்காட்டியது. ஞைாநியின் 
எழுதது்கள் வதாடரநது ேநதாலும்கூட, ஏராளே�ான 
புதிய எழுததாளேர்களுககுக ்களேம் அ்�ததுக 
வ்காடுதததுள்ளேது தீம்தரிகிட.

2006
``இபவ்பாது தீம்தரிகிட இதழ புலைம் வ்பயரகிறது. 

இதுே்ர அசசு உலை்கததில இருநது ேநத இதழ 
இனி இ்ைய உலை்கததுககு இடம் வ்பயரகிறது. 

இநத இடப வ்பயரசசிககு முதன்்�யான ்காரைம் 
்கடநத ஓராண்டில ஏற்்பட்ட வ்பரும் வ்பாருளோதார 
இழபபுதான். ்க்ட விரிவதாம். வ்காள்ோரில்லை என்ற 
ேள்ளோளேர நி்லை ந�ககு மூன்று முயற்சி்களிலும் 
ஏற்்படவில்லைதான். ்க்ட விரிதவதாம். சரககும் 
விற்றது. ஆனால வ்பாருள் வ்காண்வடாரிடமிருநது 
ேசூலைா்கவில்லை என்்பவத ந�து சிக்கல.

...இநத ஓராண்டில தீம்தரிகிடவினால என் தனி 
ோழக்்கயில ஏற்்பட்ட ்கடு்�யான வ்பாருளோதார 
சிக்கல, முதலில என்்ன (மும்்்பககுப) புலைம் 
வ்பயரச வசயதது. அடுதது இத்ழ (இ்ையததுககு) 
புலைம் வ்பயரச வசயதுள்ளேது.

�று்படியும் அசசில தீம்தரிகிட எபவ்பாது ேரும்? 
ேரு�ா? இன்்றய �திபபீட்டில சு�ார 20 லைட்சம் 
ரூ்பாய்க்ளே நி்பநத்ன்களேற்ற முதலீடா்கச வசயய 
எேவரனும்  முன்ேநதாலைன்றி, தீம்தரிகிட இத்ழ 
அசசில வேளியிடுேதில எேருககும் எநதப ்பயனும் 
இராது....'' என்ற அறிவிபபுடன் 2006ஆம் ஆண்டு 
ஏபரல �ாதததில தீம்தரிகிட இதழ வேளியானது. 
அதுதான் தீம்தரிகிட அசசில ேநத ்க்டசி இதழ.

2017
�று்படியும் தீம்தரிகிட இத்ழ ஜனேரி 2017 முதல, 

்காலைாண்டு இதழா்க வேளியிட விரும்புேதா்க ஞைாநி 
அறிவிததார. ்க்ட்களில இநத இதழ கி்டக்காது. 
கு்றநத்பட்சம் 500 சநதாதாரர்கள் ்பதிவு வசயதாலதான் 
இதழ வேளியிடப்படும் என்று அறிவிததிருநதார. 
ஆனால ேநதுள்ளே சநதாக்கள் ஐம்்ப்தக கூட 
எட்டவில்லை. அதனால, தீம்தரிகிட மீண்டும் வேளி 
ேரவில்லை. எனினும், ்பரநது ்பட்ட ோச்கர்க்ளே எட்ட 
வேண்டும் என்ற வநாககில 1982இல ஞைாநியின் ்கடும் 
உ்ழபபில நம்பிக்்கயுடன் வதாடங்கப்பட்ட தீம்தரிகிட, 
வ்பாருளோதார ்காரைங்களோல ்காலைபவ்பாககில 
சிற்றிதழா்க �ாறிய வ்பாதிலும்கூட அது தமிழ 
இதழியல ேரலைாற்றில முககிய ்�ல ்கல.

ஞைாநி்யப வ்பாருததே்ர, `தீம்தரிகிட?' 
`எபவ்பாதும் உள்ளுககுள் ஒலிததுக வ்காண்டிருககும் 

லையம்' •


