திரும்பிப்பார்க்கின்றேன்
யாழ் றதவி… நீ
எடிட்டிங்

யார்

றதவி?

கற்றுத்தந்த

நிற்பதும்

எடிட்டர்

‘நடா’

ஓடுவதும் யாருக்காக?
நடராஜா

முருகபூபதி

யாழ்ப்பாணத்துக்கு மீ ண்டும் யாழ்றதவி
வெய்திபார்த்து

ஓடவிருப்பதாக வவளியாகியிருக்கும்

மிகவும் மகிழ்ச்ெியடடந்றதன்.

தற்வபாழுது

கிளிவநாச்ெிவடரயில் ஓடிக்வகாண்டிருக்கும்

இந்த ரயில் பற்ேித்தான்

எத்தடை சுவாரஸ்யமாை கடதகள் இருக்கின்ேை.
காங்றகென்துடேயிலிருந்து

வகாழும்பு

காங்றகென்துடேக்கும் திைமும்
ரயில்கள்

மற்றும்

அடைத்து

றகாட்டடக்கும்

றகாட்டடயிலிருந்து

காடல, மதியம் பின்ைர் இரவுறநரமும் ஆறு
நிடலயங்களிலும்

தரித்துச்வெல்லும் வபாதிகள்

ஏற்ேி இேக்கி நீண்ட றநரத்டத எடுத்துக்வகாள்ளும் ெரக்கு ரயில்
என்பைவற்ேில்
இவ்வாறு

பயணித்தவர்கள்

திைமும்

தற்காலத்தில்

எட்டு ரயில்கள்

உலவகங்கும் வாழ்கிோர்கள்.

ஓடிக்வகாண்டிருந்த பாடதயில் பல
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ஆண்டுகளாக

ரயிறல

இல்டல. நீடித்த உள்நாட்டுப்றபார்

அந்த ரயில்கடள… அந்தப்பயணங்கடள,
மைங்களிலிருந்து
அவர்களது

வதாடலத்துவிடறவ

வதாடலத்துவிட்ட

அதில் பயணித்த எவராலுறம தங்கள்
முடியாதுதான்.

நிடைவுகளில் அந்த ரயில்கள்…. யாழ்றதவி, உத்தரறதவி,

வமயில்வண்டி, ெரக்கு ரயில் முதலாை வபயர்களுடன்

இன்றும்

பசுடமயாகவிருக்கும்.
வகாழும்பு றகாட்டடயிலிருந்து இரவு புேப்படும் தபால் ரயிலில்

பயணித்து

அதிகாடல படளடய கடக்கும்வபாழுது கண்டிவதியில்
ீ
வதன்றைாடலகடள
ஏற்ேியவாறு அரிக்றகன் விளக்குடன் மாட்டுவண்டிகள் அடெந்தடெந்து
வரிடெயாக வெல்லும் காட்ெி ஒரு காலத்தில் எைது கண்களுக்கு
விருந்துபடடத்தடவ. சூரியன் தைது கதிர்கடள விரிக்கத்வதாடங்கும்
அத்தருணத்தில் அந்தக்காட்ெி அற்புதமாைது. கவிடதக்குரிய ஓவியமாக
மைக்குடகயில் பதிந்திருக்கிேது.
கவிஞர்

புதுடவ ரத்திைதுடர, வபால்கஹவவடலடய பகல் வபாழுதில்

ரயில்கடக்கும்வபாழுது வதன்ைந்றதாட்டத்துக் கிணறுகளுக்கு குறுக்கு மாராப்புடன்
நீராடவரும் ெிங்களப் வபண்களின்

காட்ெிடய

தைது

கவிடத ஒன்ேில்

வர்ணித்திருக்கிோர்.
தைது தந்டதயுடன் (மகாகவி உருத்திரமூர்த்தி) இரவு தபால் ரயிலில்
பயணித்தவபாழுது மாறகா ெந்தியில் பல

நிமிடங்கள் ரயில்

தரித்துச்வெல்லும்றவடளயில், எங்கிருந்றதா கும்மிருட்டட ஊடறுத்து
காற்ேிறல மிதந்துவந்த

ெிங்கள தாலாட்டுப்பாடலில் தாம்

வொக்கிப்றபாய்விட்டதாக

ஒருெமயம் எழுத்தில்

பதிவுவெய்தார் கவிஞர்

றெரன்.
வகாழும்பு

வமயிலில்

நடக்கும் சுவாரஸ்யமாை ெம்பவங்கடளக்றகார்த்து

இடெநிகழ்ச்ெிடய பல தடடவ றமடடறயற்ேிைார்

நாடக

எழுத்தாளர் மாடவ

நித்தியாைந்தன்.
ெிரித்திரன் ெிவஞாைசுந்தரம் தமது மகுடி றகள்வி – பதில் பகுதியில் தமிழர்கடள
தட்டி எழுப்பிய வபரிறயார் யார்? என்ே ஒரு றகள்விக்கு, “அநுராதபுரத்தில்
ரயிறலறும் ெிங்களச்ெறகாதரர்கள்.” என்ே யதார்த்தமாை பதிடல சுவாரஸ்யமாகத்
தந்து வாெகர்கடள
பிரபல ெிங்கள
ஒரு

ெிரிக்கவும்;

ெிந்திக்கவும்டவத்தார்.

திடரப்பட இயக்குநர் தர்மறெை பத்திராஜா

பாடதடயத்றதடி (InsearchofaRoad) என்ே

திடரப்படத்தில்

ரயில்பாடதயின்

வரலாற்டேறய வழங்கிைார்.

இயக்கங்களுக்கும்

அரெ படடகளுக்கும் இடடறய படிப்படியாக றமாதல்

வலுப்படத்வதாடங்கியதும்

வடபகுதிக்காை ரயில் பாடதயில், வவுைியாவுக்கு
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அப்பால் படிப்படியாக ரயில் தண்டவாளங்களும் ெிலிப்பர்கட்டடகளும்
இயக்கங்களின்

பங்கர்களுக்கு

இடம்வபயர்ந்துவிட்டை.வடக்கு

றநாக்கி

றமறல குேிப்பிட்ட ரயில்கள் அடைத்தும் ஓடிக்வகாண்டிருந்த காலத்தில் அந்த
ரயில்கள் பயணிகடள மட்டுமன்ேி இராணுவத்திைடரயும் ஏற்ேி
இேக்கிக்வகாண்டிருந்தது.
தாக்குதல்களுக்கு

பல ெந்தர்ப்பங்களில் விடுதடல இயக்கங்களின்
அஞ்ெிய இராணுவம், வடபகுதி பயணிகடள

பணயமாக டவத்துக்வகாண்டு

ஆடையிரவு

முகாமுக்கு

பயணித்துமிருக்கிேது.
வரறகெரியில்
ீ
பணிபுரிந்த தற்வபாழுது வஜர்மைியில் வதியும்

அலுவலக நிருபர்

வ.ஆர்.வரதராஜா
ீ
ஒருநாள் யாழ்ப்பாணம் வென்று திரும்பியறவடளயில்

ெில

வெய்திகளுடனும் வந்தார்.
அதில் ஒன்று: காங்றகென்துடே றநாக்கிச்வென்ே அவர் பயணித்த

யாழ்றதவி,

தமிழ்ப்பயணிகடள பாதுகாப்பு பணயக்றகடயமாக டவத்துக்வகாண்டு,
கிளிவநாச்ெியில் தரித்துநிற்காமல் ஆடையிரவில் தரித்து, அதில் பயணித்த
இராணுவத்திைடர அங்கு இேக்கிவிட்டு, மீ ண்டும் கிளிவநாச்ெிக்கு திரும்பிவந்து
பயணிகடள இேக்கிவிட்டு, மீ ண்டும் வடக்குறநாக்கி புேப்பட்டு

அதன்பின்ைர்

வரும் ரயில் நிடலயங்களில் தரித்து காங்றகென்துடேக்கு மிகவும்
தாமதமாகச்வென்ேிருக்கிேது.
இதைால் கிளிவநாச்ெிக்கும் அதற்கு அப்பால் இருக்கும் ஊர்களுக்கும்
வெல்லவிருந்த பயணிகள் எதிர்பாராமல்

எதிர்றநாக்கிய ெிரமங்கள், அவதிகள்

குேித்றத வரதராஜா வெய்தி எழுதிக்வகாடுத்திருந்தார்.
துடண ஆெிரியராக பணியிலிருந்த என்ைிடம், திைமும் காடலயில் பணிகள்
வதாடங்கும்வபாழுது பிரறதெ நிருபர்கள் தபாலில் அனுப்பிய வெய்திகள்
அலுவலக நிருபர்கள் தரும் வெய்திகடளயும் எடிட்வெய்து
இடுவதற்காக வெய்தி ஆெிரியராகவிருந்த நடராஜா

மற்றும்

தடலயங்கம்

தருவார்.

அவ்வாறு ஏடைய துடண ஆெிரியர்களுக்கும் வழங்குவார்.
நாம் எடிட் வெய்து வகாடுப்பைவற்டே மீ ண்டும் ஒரு தடடவ பார்த்துவிட்டு
அச்சுக்றகார்ப்பதற்காக

அந்தப்பிரிவுக்கு அனுப்புவார்.

நிருபர் வரதராஜா எழுதியிருந்த வடபகுதி பயணிகள் எதிர்வகாண்ட அவதிபற்ேிய
வெய்தி என்ைிடம் வந்தது. நானும் வழக்கம்றபான்று எடிட்வெய்துவிட்டு, வடபகுதி
பயணிகள் அவதி, கிளிவநாச்ெியில் நிற்காமல் வென்று திரும்பிய யாழ்றதவி
என்று தடலப்பிட்டு வகாடுத்துவிட்றடன்.
மறுநாள் வரறகெரியில்
ீ
குேிப்பிட்ட வெய்தி முதல் பக்கத்தில் இவ்வாறு
வருகிேது.
யாழ். றதவி நீ யார் றதவி ? நிற்பதும் ஓடுவதும் யாருக்காக?
இவ்வாறு அர்த்தம்வபாதிந்த தடலப்புகள் இட்டு அெத்தியவர்தான் நாவமல்றலாரும்
நடா என்று அன்வபாழுக அடழக்கும் மூத்த பத்திரிடகயாளர் நடராஜா.
அண்டமயில் அவர் சுகவைமுற்று
ீ
மருத்துவமடைவென்று
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திரும்பியிருப்பதாக

அேிந்தவுடன் வதாடர்புவகாண்றடன்.
எண்பது வயடத வநருங்கிக்வகாண்டிருக்கும் நடராஜா வடமராட்ெியில்
பிேந்தவர். கரவவட்டி விக்றைஸ்வரா கல்லூரியில் படித்தவர்.
இவடரப்றபான்று

வடமராட்ெிடயச்றெர்ந்த

பலர் வரறகெரியில்
ீ

பணியாற்ேிைார்கள். விடுதடலப்புலிகளின் ஆறலாெகராகவிருந்த அன்ரன்
பாலெிங்கம், அவுஸ்திறரலியாவில்
முன்ைாள் இலங்டக

வதியும் கலாநிதி காெிநாதர்,

ஒலிபரப்புக்கூட்டுத்தாபை தமிழ்ச்றெடவ பணிப்பாளர்

வி.ஏ.திருஞாைசுந்தரம், தற்றபாடதய

திைக்குரல் பிரதம ஆெிரியர்

தைபாலெிங்கம், மடேந்த படடப்பாளி வெ. கதிர்காமநாதன்

ஆகிறயாரும்

இவருடன் பணியாற்ேியவர்கறள.
வகாழும்பில் அரெகரும வமாழித்திடணக்களத்தில்
றவடல வெய்யவந்த நடராஜாடவ 1956 இல்

வமாழிவபயர்ப்பாளராக
வரறகெரி
ீ
விளம்பரப்பிரிவு

உள்வாங்கியிருந்தது. அதன்பின்ைர் ஆெிரியபீடத்தில் துடண

ஆெிரியராக

ெிறரஷ்ட துடண ஆெிரியராக வெய்தி ஆெிரியராக படிப்படியாக உயர்ந்து பிரதம
ஆெிரியராகி ஓய்வு வபற்ோர்.
1972 காலப்பகுதியில் வரறகெரியின்
ீ

நீர்வகாழும்பு பிரறதெ

நிருபராக

பணியாற்ேியவபாழுது அவடர அடிக்கடி ெந்திக்கும் ெந்தர்ப்பங்கள் எைக்கு
உருவாகிை.பிரறதெ

நிருபர்களுடன் வதாடர்பாடல்,

அவர்களுக்கு

எழுத்துமூலம் அேிவுறுத்தல்கள் தருவது முதலாை றமலதிக பணிகடளயும்
அவர் கவைித்தார். அதைால் நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்தும் வெய்திகடள
தபாலிலும்

வதாடலறபெி ஊடாகவும் அனுப்பும் நிருபர்களின் வபயர்கள்

அவருக்கு அத்துப்படி.
வெய்தி எழுதும் பயிற்ெிடய நான் அவரிடம்தான் கற்றுக்வகாண்றடன்.
எஸ்.என்.ஆர்.ஜா என்ே புடைவபயரிலும் நடடச்ெித்திரங்கள் எழுதியிருக்கிோர்.
அந்தப்வபயரில் தான்தான் எழுதுகின்றேன் என்று ஒரு பிரகிருதி

வவளிறய

வொல்லிக்வகாண்டிருந்தடதயும் அேிறவன். அவருக்கும் அது வதரியும்

எை

நிடைக்கின்றேன். ஆைால் அதற்காக அவர் அலட்டிக்வகாண்டவரில்டல.
வரறகெரி
ீ
ஆெிரியபீடத்தில் பணியாற்ேிைாலும் அங்குள்ள அடைத்துப்பிரிவு
ஊழியர்களிடத்திலும் றதாழடம உணர்வுடன் உேவாடியவர். அங்றக
ஆெிரியபீடம், ஒப்புறநாக்காளர், அச்சுக்றகாப்பாளர், விளம்பரம்,

விநிறயாகம்,

அச்சுக்கூடம்,முகாடமத்துவம் முதலாை பல பிரிவுகள் இருந்தை.
ஆைால் பிரிவிடைகள் இருக்கவில்டல.
வாயில்காப்றபான்களாக பணியிலிருந்த பாதுகாப்பு

ஊழியர்கள் முதல்

ெிற்றூழியர்கள் வடரயில் வயதுவித்தியாெம் பார்க்காமல் எவருடனும்
இைிடமயாக பழகும் இயல்பு அவரிடம் குடியிருந்தடமயிைால் ெிலர்
தங்களது தைிப்பட்ட பிரச்ெிடைகளுக்கும் அவரிடறம ஆறலாெடைக்கு
வருவார்கள்.
ெிலருக்கு ஆங்கிலத்தில் கடிதங்கள் எழுதுவது

படிவங்கள்

பூர்த்திவெய்துவகாடுப்பதுமுதலாை வதாண்டுகளும் வெய்வார்.
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அவர்கள்

மூவிைங்கடளயும் றெர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். சுருக்கமாகச்வொன்ைால்
ஒரு குடும்பமாக வாழ்ந்றதாம்.
பிரச்ெிடைகள் மடழறமகங்கள்
தூரல்

றபான்று வந்துறபாயிருக்கலாம். மடழவிட்டும்

நில்லாமல் வதாடர்ந்திருக்கலாம்.

ெறகாதரவாஞ்டெதான்

எைினும் அந்த ஈரலிப்பில்

துளிர்த்தது.

இலங்டகயில் நடந்த வன்வெயல்களில் 1977, 1981, 1983 உட்பட 1987 இல்
இலங்டகஇந்திய ஒப்பந்த காலத்தில் றஜ.வி.பி.

கிளர்ச்ெியின்வபாழுதும் அவர்

வரறகெரியில்
ீ
பல அதிர்ச்ெியாை அனுபவங்கடளயும் ெந்தித்திருக்கிோர்.
ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்தில் இரவில் வட்டுக்குத்திரும்பாமல்
ீ
அலுவலகத்தில்
தங்கியிருந்து கடடச்ொப்பாட்டுடன் பணிகடளச்வெய்தார்.
இரவில் கட்டில்களாக

மாேிய ஆெிரியபீட றமடெகளும் படுக்டகவிரிப்புகளாக

உதவிய அச்சுக்கூட காகிதங்களும் தடலயடணகளாக உருவவடுத்த
பத்திரிடகக்றகாப்புகளுக்கும்

வாய் இருந்தால் அந்தப்வபாற்காலக்கடதகடள

உதிர்க்கும்.
1983 வன்வெயலின்வபாழுது ெில தீயெக்திகள் வரறகெரிடய
ீ
முற்றுடகயிட்டை.
ஆெிரியபீடத்திலிருந்த அவடர அந்தச்ெக்திகள் அச்சுறுத்திை.

ொமர்த்தியமாக

எதிர்வகாண்ட அச்சுறுத்தடல ெமாளித்தார்.
வகாழும்பு காங்றகென்துடே ரயில்

றபாக்குவரத்து தடடப்பட்டதைால்

வரறகெரிடய
ீ
வடபகுதியில் விநிறயாகிப்பதில் நிருவாகத்திற்கு

வநருக்கடிகள்

றதான்ேிை. அதைால்யாழ்ப்பாணத்தில் பத்திரிடகடய அச்ெிடுவதற்கு இயக்குநர்
ெடப நீண்ட ஆறலாெடைக்குப்பின்ைர் முடிவுவெய்தது.
நடராஜாவும் துடணஆெிரியராகவிருந்த திருமதி அன்ைலட்சுமி இராஜதுடரயும்
யாழ்ப்பாணத்திற்கு

அனுப்பிடவக்கப்பட்டைர். வரறகெரிடய
ீ

யாழ்ப்பாணத்தில்

அச்ெிடுவதற்கு ஒருஅலுவலகமும் அச்சுக்கூடமும் தயாராைது.
அக்காலகட்டத்தில் கணிைி வெதி இல்டல. இன்றுறபான்று நவை
ீ
வதாழில்
நுட்பங்களும் இல்டல.
பத்திரிடககளுக்குத்றதடவப்பட்ட அரெியல் மற்றும் ெமூகப்பிரமுகர்களின்
படங்களுக்குரிய புளக்குகள் அவெரஅவெரமாக தயாரிக்கப்பட்டை.
றமலதிக எழுத்தச்சுகள் மற்றும் ொதைங்களும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு
அனுப்பிடவக்கப்பட்டை.
வபாதுமுகாடமயாளரின் அடேயில் யாழ்ப்பாணத்தில் வவளியாகவுள்ள
வரறகெரியின்
ீ
பூர்வாங்க றவடலகள் குேித்து ஆராயப்பட்டது.
வபாதுமுகாடமயாளரின் வெயலாளர் குேிப்புகடள எடுத்துக்வகாண்டிருந்தார்.
வகாழும்பு அலுவலகத்திலிருந்து யாழ். அலுவலகத்திற்கு திைமும் வெய்திகடள
வதாடலறபெி ஊடாக அனுப்பும்

வபாறுப்பிடை வெய்தி ஆெிரியர்

நடராஜாவும்

பிரதம ஆெிரியர் ெிவறநெச்வெல்வனும் என்ைிடம் ஒப்படடத்தார்கள்.
வகாழும்பிலிருந்துெில அச்சுக்றகாப்பாளர்களும் பக்கவடிவடமப்பாளர்களும்
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ஒப்புறநாக்காளர்களும் நடராஜாவுடன் யாழ்ப்பாணத்திற்கு புேப்பட்டார்கள்.
யாழ்ப்பாணத்தில் வரறகெரி
ீ
பதிப்பு வவளியாகவிருப்படத அங்கிருந்த

ெில

ெக்திகள் விரும்பவில்டல என்பது எமக்குப்பின்ைறர வதரியவந்தது.
எைினும் யாழ்ப்பாண பதிப்டப ஆவலுடன் எதிர்பார்த்றதாம்.
ஒருநாள் மதியம் பிரதமஆெிரியரின் அடேயிலிருந்து ெில வெய்திகடள
வதாடலறபெி ஊடாக நடராஜாவுக்கு வதரிவித்துக்வகாண்டிருந்றதன். மறுநாள்
பத்திரிடக வவளியாகும் என்ே நம்பிக்டகடய அவர் வொன்ைார்.
ஆைால் நாம் எதிர்பார்த்தவாறு பத்திரிடக வவளியாகமாட்டாது

என்படத ெில

மணிறநரங்களில் அேிந்து அதிர்ச்ெியடடந்றதாம்.
ஒரு இயக்கம் துப்பாக்கி முடையில் பத்திரிடக அங்கு அச்ொவடத
தடடவெய்தது. அத்துடன் அங்கிருந்த நடராஜா உட்பட அடைவடரயும்
வவளிறயற்ேியது.
பத்திரிடக அச்ெிடவிருந்த வபரிய இயந்திரத்டதயும் சுவடர உடடத்து
எடுத்துச்வென்ேது அந்த இயக்கம்.
நடராஜாவும் மற்ேவர்களும் மீ ண்டும் வகாழும்பு திரும்பிைார்கள். அவர் ெிரித்த
முகத்துடன்தான் வந்தார். அச்சு இயந்திரத்டதயும் இதர ொதைங்கடளயும்
மீ ளப்வபறுவதற்காக குேிப்பிட்ட இயக்கத்தின் வெயல் அதிபருடன்
றபச்சுவார்த்டத

நடத்துவதற்காக பிரதம ஆெிரியடர

நிருவாகம் தமிழ்நாடு

வென்டைக்கு அனுப்பியது.
ஆைால் எந்தப்பயனும் இல்டல. அந்த அச்சுஇயந்திரத்டதயும் ொதைங்கடளயும்
பிேிவதாரு இயக்கம் பின்ைாளில் டகயகப்படுத்தியது.
இலங்டகயில் றதெிய இைப்பிரச்ெிடை கூர்டமயடடந்த காலம் முதலாக
தமிழ்த்றதெியத்திற்காக எழுதிய, குரல் வகாடுத்த வரறகெரியின்
ீ
யாழ்ப்பாணம்
பதிப்பு தமிழ் இயக்கங்களிைாறலறய

தடுக்கப்பட்டது

காலத்தில் பதிந்த

கடேகளில் இடம்வபறுகிேது.
நடராஜா 1983 இல் ெிங்கள றபரிைவாத ெக்திகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாைது
றபான்றே

யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ்த்றதெியம் றபெிய ெக்திகளின்

அச்சுறுத்தலுக்கும் ஆளாகியவர்தான்.
இன்று வபரிதாகப்றபெப்படும்

ஊடகவியலாளர்கள் மீ தாை

அச்சுறுத்தல்களுக்கு

அன்றே முன்னுடர எழுதப்பட்டுவிட்டது.
தைக்கு வழங்கப்பட்ட பணிடய அர்ப்பணிப்புணர்வுடன் அவர்

றமற்வகாண்டடத

அருகிருந்து அவதாைித்திருக்கின்றேன்.
ஒரு ெமயம் வத்திகாைில் புதிய றபாப்பாண்டவர் வதரிவு நடந்துவகாண்டிருந்தது.
அப்வபாழுது இலங்டக றநரம் இரவு 11 மணியிருக்கும். குேிப்பிட்ட வதரிவு
வத்திக்காைில்

நடடவபறும் மண்டபத்தில் ஒரு புடகறபாக்கியின் ஊடாக

றமறல வவண்ணிேப்புடக வவளியாைால் புதிய றபாப்பாண்டவர்
வதரிவாகிவிட்டார் என்பது ஊர்ஜிதமாகிவிடும்.
மின்ைஞ்ெல் இல்லாத அக்காலப்பகுதியில் பி.ரி.ஐ. றராய்டர்
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வெய்திச்றெடவகடளறய வரறகெரி
ீ
நம்பியிருந்தது. மறுநாளுக்குரிய
வரறகெரியின்
ீ
நகரப்பதிப்பு பக்கங்கள் அடைத்தும் தயாராகிவிட்டை.
முதல் பக்கத்தில் தடலப்புச்வெய்தியாக புதிய றபாப்பாண்டவர் வதரிவு
இடம்வபேறவண்டும். அன்று இரவுப்பணியிலிருந்த
வெய்திச்றெடவக்காக காத்திருக்கிோர். அடிக்கடி

நடராஜா வவளிநாட்டு
எழுந்து வென்று அச்ெிட்டு வரும்

காகிதங்கடள பார்ப்பதும் வருவதுமாக நடமாடுகிோர்.
உடைிருக்கும் அலுவலக நிருபர் பால.விறவகாைந்தா

சுறுசுறுப்பாை

றபர்வழி.

அவர் அந்த றநரத்திலும் வகாழும்பு ஆயர் இல்லத்துடன் வதாடலறபெி வதாடர்பில்
இருக்கிோர்.றநரம் கடந்துவகாண்டிருக்கிேது. வெய்தி தாமதிக்கிேது.
அச்சுக்றகாப்பாளர்கடளயும் பக்க வடிவடமப்பாளர்கடளயும்

உேக்கம்

தழுவுகிேது. கிடடக்கவிருக்கும் ஓவர்டடம் குேித்த கைவுகளுடன் அவர்கள்
ஆளுக்வகாரு திடெயில் உேங்கிவிட்டார்கள்.
நானும் நடு இரவு 12.30 மணிக்கு புேப்படும் பஸ்டை தவேவிட்டுவிட்றடன்.
நீர்வகாழும்பு பாடதயில் ெீ துடவ என்னுமிடத்தில் அடமந்த ரத்வதாழுகடம
வடடமப்புத்திட்டத்தில்தான்
ீ
நடராஜாவின் வடு.
ீ
வபரும்பாலும் நாம்

இருவரும்

ஒன்ோகத்தான் புேப்படுறவாம்.
அன்டேயதிைம் எமக்கு ெிவராத்திரி. ஒருவாோக நடுஇரவும் கடந்து 2 மணிக்கு
றமல் புதியபாப்பாண்டவர் வதரிவுபற்ேிய வெய்தி

ஆங்கிலத்தில்

கிடடக்கிேது. அதடை அவர் உடைடியாக வமாழிவபயர்த்து எழுதி அச்சுக்கு
வகாடுக்கின்ோர். நான் வெய்திடய ஒப்புறநாக்குகின்றேன்.
முதல் பக்கம் குேிப்பிட்ட வெய்திடய தடலப்பாகக்வகாண்டு அச்ெிடப்பட்டது.
அதடை நன்கு பார்த்துவிட்டு அலுவலகத்திலிருந்து அவர் வவளிறயறுவதற்கு
முன்ைர் எைக்காக காத்து நின்ோர். இருவரும் வகாழும்பு பஸ் நிடலயம் வந்து
நீர்வகாழும்புக்குப் புேப்படும் முதலாவது பஸ்ைில் ஏறுகிறோம்.

அப்வபாழுது

றநரம் மறுநாள் காடல நான்கு மணி.
மறுநாள் காடல மீ ண்டும் 9மணிக்கு றவடலக்கு வரறவண்டும். வடு
ீ திரும்பி
றகாழித்தூக்கம் றபாட்டுவிட்டு வருகின்றேன்.
நடா காடல பத்துமணியளவில் வருகிோர். அவரிடம் ஓடிச்வென்று
டகபற்ேிக்குழுக்கி எைது மகிழ்ச்ெிடய வதரிவிக்கின்றேன்.
அவர் என்டை விறநாதமாகப்பார்க்கிோர்.
“நடா…இன்று எங்கள் வரறகெரியில்
ீ
மாத்திரம்தான் புதியறபாப்பாண்டவரின்
வதரிவுச்வெய்தி வவளியாகியிருக்கிேது. றவறு எந்தவவாரு ஆங்கில , ெிங்கள
திைெரிகளிலும் இல்டல” என்றேன்.
அவர் வழக்கமாை புன்ைடகயுடன் மீ ண்டும் தைது

அன்ோடக்கடடமக்குள்

புடதந்துவிடுகிோர்.
மதியம் நிருவாக இயக்குநர்

வவன்ெஸ்லாஸ்

அலுவலகம்

தைது மகிழ்ச்ெிடய வதரிவித்தார். அவ்வளவுதான் அன்று
அர்ப்பணிப்புக்கு கிடடத்த ென்மாைம்.
இறத நடா வவளிநாவடான்ேில் ஏதாவது ஒரு ஊடகத்தில்
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வந்து நடாவுக்கு
அவருக்கு அவரது

பணியிலிருந்திருந்தால் அதற்காக ஒரு வகாண்டாட்டமும் நடத்தி விருது
வழங்கியிருப்பார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் எம்.ஜி. ஆர் முதல்வராக பதிவியிலிருந்த காலப்பகுதியில் 1981 இல்
மதுடரயில் 5ஆவது அடைத்துலக தமிழராய்ச்ெி மாநாடு
வரறகெரியின்
ீ
ொர்பில் வென்ேிருந்த நடா

நடந்தறவடளயில்

உடனுக்குடன் வெய்திகடள

அனுப்பியதுடன், நாடு திரும்பியதும் ஒரு வதாடர் எழுதிைார்.
குேிப்பிட்ட மாநாடு வதாடர்பாக றகாயம்புத்தூரிலிருந்து இலக்கு

என்ே

அடமப்டபச்றெர்ந்த விமர்ெகர் றகாடவ ஞாைி உட்பட பல படடப்பாளிகள்
எதிர்விடையாற்ேி

அேிக்டககள், துண்டுப்பிரசுரங்கள்

வவளியிட்டிருந்தைர்.
தரமாை ஆய்வுகளுக்கு முன்னுரிடம வழங்காமல் வவற்றுப்புகழ்ச்ெி
களியாட்டத்திருவிழாவாகறவ தமிழக ஆராய்ச்ெி மாநாடுகள் நடப்பதாக இலக்கு
குழுவிைர் எதிர்விடையாற்ேியிருந்தைர். அவர்களுடன்

வதாடர்பிலிருந்த

பத்மநாப ஐயர் (தற்றபாழுது இங்கிலாந்திலிருக்கிோர்) ெில பிரசுரங்கடள எைக்கு
அனுப்பி அவற்டேயும் நடாவின் பயணத்வதாடரில் பதிவுவெய்வதற்கு ஆவை
வெய்யுமாறு றகட்டிருந்தார். அவர் வொன்ைவாறு நானும் அவற்டே நடாவின்
பார்டவக்குக்வகாடுத்றதன்.
அவர் எந்தமறுப்பும் இன்ேி மாநாடு வதாடர்பாக வவளியாை எதிர்விடைகடளயும்
தைது கட்டுடரயில் றெர்த்துக்வகாண்டு வதாடடர பூர்த்திவெய்தார்.
அலுவலக நிருபர்களுக்கும் வவளியூர் பிரறதெ நிருபர்களுக்கும் அவர் திைம்
திைம் ெலிப்பின்ேி வழங்கும் அேிவுடர முக்கியமாைது.
நிருபர்கள் பத்திரிடககளுக்கு தரும் வெய்திகள், ஆெிரிய பீடத்தில் எவ்வாறு எடிட்
வெய்யப்பட்டிருக்கின்ேை? எந்த வடிவத்தில் வந்திருக்கின்ேை? என்படத
வதரிந்துவகாள்வதற்கு தாம் எழுதிய வெய்திகடள மறுநாள்
பத்திரிடகடயப்பார்த்து மீ ண்டும் அவெியம் படிக்கறவண்டும். அதைால் வெய்தி
எழுதும் பயிw;ெியில்

முதிர்ச்ெிவரும்.

நிருபர்கள் தங்களது வபயர்(ByLine) வந்திருக்கிேதா என்படத
வதரிந்துவகாள்வதில்

காண்பிக்கும் ஆர்வத்டத தமது எழுத்து எந்தக்றகாணத்தில்

எத்தடகய வடிவத்தில் அச்ொகியிருக்கிேது என்படத வதரிந்துவகாள்வதில்
காண்பிப்பதில்டல என்ே வருத்தம் அவர் பணியிலிருந்த காலம் முதல்
மட்டுமல்ல அங்கிருந்து

விடடவபறும்வடரயிலும் அவரிடம் நீடித்திருந்தது.

பல ஆண்டுகளுக்குப்பின்ைர் இலங்டக வென்ேறவடளயில் அவர் வரறகெரியில்
ீ
பிரதம ஆெிரியராக குேிப்பிட்ட அடேயிலிருந்தார்.
அவருடன் பணியாற்ேிய ெில பிரதம ஆெிரியர்கள் ஏற்கைறவ அடுத்தடுத்து
விடடவபற்றுச்வென்றுவிட்டைர். அதைால் ஏற்பட்ட வவற்ேிடம்

நடராஜாவால்

பூர்த்திவெய்யப்பட்டது.
எைினும், அன்று நான் அவடரெந்திக்கச்வென்ேறவடளயிலும் அவர் யாறரா ஒரு
பிரறதெ நிருபர் தபாலில் அனுப்பியிருந்த வெய்திடயத்தான்
திருத்திக்வகாண்டிருந்தார்.
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வயதால் றதான்ேிய முதுடமடய அவரது முகம் காண்பித்தாலும்
வலதுகரம்

இளடமக்குரிய தீவிரத்துடன்

றவகமாகறவ

அவரது

எழுதிக்வகாண்டிருந்தது.

இந்தப்பத்திக்காக நடா அவர்களின் ஒளிப்படத்திற்கு தீவிர முயற்ெி எடுத்றதன்.
எைினும் கிடடக்கவில்டல. தற்வபாழுது தமிழ்ப்பத்திரிடக மற்றும் இலக்கிய இதழ்
ஆெிரியர்களின்

படங்கடள

வபான்ைாடட,

பூமாடலகள் ெகிதம் தாராளமாகப்

பார்க்கமுடிகிேது.
ஆைால் முன்ைர் பத்திரிடக ஆெிரியர்களின் படங்கள் ஊடகங்களில்
வவளிவருவதில்டல. அவர்களும்

விரும்புவதில்டல.

அந்த நாட்களில்

வவளியாகும் தமிழ்த்திடரப்பட இயக்குநர்களின் படங்கடள திடரயில்கூட
பார்க்கமுடியாது.
றதான்ோமல்

நட்ெத்திரங்கடள

இயக்கும்

இயக்குநர்கள்

வவளிறய

மடேந்றத இருப்பார்கள்.

அதுறபான்று பத்திரிடக ஆெிரியர்களும் தமது படங்கடள வவளியிட்டு பிரபலம்
றதடிக்வகாள்வதில்டல.

அவர்கள்

வவளிறய வதரியாத அத்திவாரங்கள்.

பலடர உருவாக்கியவர்கள்.
நடா அவர்களும் அந்த வரிடெயில் இடணந்தவர்தான்.
எைக்கு இந்தப்பத்திடய நிடேவுவெய்யும் கணத்தில் ஒரு ஆடெ.
யாழ்றதவி விடரவில் யாழ்ப்பாணம் றநாக்கி ஓடப்றபாகிேதாம். அதில் எைது
பாெத்துக்கும் மரியாடதக்குமுரிய நடா அவர்களுடன் பயணிக்கறவண்டும்.
யாழ்றதவி நீ யார் றதவியும் அல்ல, எங்கள் றதவி
உரத்துச்வொல்லறவண்டும்.
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என்று

