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முன்னுலர 

  பத்நதான்பதாம் நூற்ைாண்டுகளில் இதழ்களில் இடம்நபறும் நசய்திகளுக்கிலடபய 

கருத்துப்படம் ,நசய்தித்துளிகள், விளம்பரம் பபான்ைவற்பைாடு தனித்துவமாக விளங்குவது 

தலையங்கம் என்ைால் அதுமிலகயன்று.இதழ் ெடத்துபவாின் எண்ணங்களுக்கு எழுத்து வடிவம் 

தருவதாக அலமவது தலையங்கம். இதலன ஆங்கிைத்தில் Editorial என்பர். தலையங்கம் இதழ் 

ஆசிாியருக்கும் படிப்பவருக்கும் நதாடர்லப ஏற்படுத்திக்நகாள்ளும் இடமாகவும் அலமகிைது. 

தலையங்கம் ஆசிாியர் பகுதி என்ை நபயாிலும் பத்ராதிபர் என்ை நபயாிலும் வருவதுண்டு. 

அத்தலகய தலையங்கத்தின் தன்லமகலளப் பின்வருமாறு இக்கட்டுலர ஆராய்கிைது. 

தலையங்கம் 

மக்கள் என்ன எண்ணுகிைார்கள் என்ை கருத்லத நவளியிடுவதாகவும் தலையங்கத்தின் 

நபாருளுக்பகற்ப அதன் பொக்கமும் மாறுபடுகின்ைது.இதழ் ஆசிாியருக்கான பகுதியாக 

அலமவதால் ஆசிாியாின் பொக்கமும் தலையங்க பொக்கமாகபவ அலமயும்.நபாதுமக்களின் 

கருத்து நவளிப்பாடாகவும் தலையங்கம் அலமவதுண்டு. இதழ் நவளியாகும் காைகட்டத்தில் 

ெடந்த சிை முக்கிய ெிகழ்வுகலள அதனுடன் நதாடர்புலடய ெிகழ்வுகபளாடு எடுத்துக்காட்டும் 

கருத்துக்களாகவும்  தலையங்கம் அலமக்கப்படுகிைது. 

ஒருபக்கச் சார்பு இல்ைாமல், மக்களுக்குப் பயன்தரும் கருத்பதாடு நுண்லம, நதளிவு, 

சுருக்கம் இவற்றுடன் ஆய்வு ெிலையிலும் தலையங்கம் அலமய பவண்டும். எனபவ இதழ்களில் 

ஆசிாியர் பகுதியாக அலமயும் தலையங்கம் ெடுவுெிலைத் தன்லமபயாடு அலமகின்ைது. 
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கருத்து உருவாக்கல்  

 மக்கள் கருத்து எத்தலகயது என்பலத எடுத்துக் கூறுவபதாடு மட்டுமல்ைாமல், ென்கு 

ஆராய்ந்து மக்களுக்கு ென்லம தரக்கூடிய கருத்திலன உருவாக்குவதும் தலையங்கபம ஆகும். 

மக்கலளக் குழப்பாமல் ஒரு தீர்வு காண்பதற்கு இது உதவி நசய்கிைது .விமர்சனத்தின் வாயிைாக 

உண்லமகலள நவளிச்சத்துக்குக் நகாண்டு வரவும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் பொக்கம் நகாண்டு 

நதளிவாக முடிவுகலள எடுக்கவும் துலணபுாிகின்ைது. 

தலையங்கத்திலனப் பற்ைிய  பல்பவறு கருத்துக்கள் 

இதழ்களின் இதயப்பகுதி தலையங்கம்.மனித உடலில் தலை எவ்வளவு முக்கியமான 

பகுதிபயா அதுபபாை இதழில் மிகமுக்கியமான பகுதி ஆசிாியவுலரயான தலையங்கம் ஆகும். 

எவ்விதமான அரசியல் தலையீடும் இன்ைி ொட்டில் ெிைவும் முக்கியமான பிரச்சிலனகலளப் 

பற்ைி மக்களின் ெைன்கருதி விாிவாகப்  பபசும் பகுதியாகத் தலையங்கம் காணப்படுகின்ைது. 

இவ்வாறு உள்ள தலையங்கத்திலனப் பின்வருமாறு வலகப்படுத்தைாம் 

தலையங்கம் எழுதுகின்ைவர் எது காைத்தின் பதலவ என்பதலனத் தீர்மானித்து தங்களது 

நகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் தலையங்கம் எழுதுவர்.இத்தலையங்கப் பகுதியிலனத் தனி 

ஒருவராகபவா அல்ைது ஆசிாியர் குழுவாகபவா எழுதமுடியும். சமூகத்தின் எவ்விதமான  

பிரச்சிலனகலளயும் மக்களின் கவனத்திற்குக் நகாண்டு நசல்வதில் தலையங்கம் தனியான 

இடம் வகிக்கின்ைது.  

1. “பிை பகுதிகலளப் பபான்று தலையங்கப் பகுதி நபரும்பாபைாரால் விரும்பிப் 

படிக்கப்படுவதில்லை என்ைாலும் ொட்டின் ‘அைிவுஜீவிகளும் கருத்துக் கணிப்பாளர்களும் 

தலையங்கத்லத ஊன்ைிப் படிக்கின்ைனர். ஒரு ொளிதழின் நசல்வாக்கிற்கு அதன் 

தலையங்கம் நபரும்பங்கு ஆற்றுவதுண்டு” என்று கி.ராசா கூறுகின்ைார்( கி.ராசா, 

இதழியல் ஓர் அைிமுகம், ப.84). 

2. “இதழ்கள் சமுதாயச் சிக்கலை அைிவுச் சல்ைலடயில் சலித்நதடுக்கும் பபாது தலையங்கம் 

பிைக்கிைது. ஆடல் வல்ைார்க்கு அணிகைன் பபாைத் தாளிலக களுக்குத் தலையங்கம் 

சிைப்புத் தருவதாகும். தலையங்கம் இடம்நபைா இதழ்கள் முதுநகலும்பும் ொடும் இல்ைா 

மனிதலனயும்  மலைதிலர இல்ைா வீட்டிலனயும் அழகுபடுத்தாத கிருஷ்துமஸ் 

மரத்திலனயும் ஒக்கும்” என்ை ‘நகயில்’ கூற்ைிலன ஆங்கிைத்தில் இருந்து தமிழ்ப் படுத்தித் 

தருகின்ைார் ரா. பகாதண்டபாணி (இரா. பகாதண்டபாணி, இதழியல், ப.157). 

 இவற்ைின் மூைம் தலையங்கத்லத எழுதும் ஆசிாியர் மற்றும் ஆசிாியர் குழுவானது உயர்ந்த 

நகாள்லக, சமுதாய ெற்சிந்தலன, மக்கள் ெைனில் அக்கலை, ொட்டு முன்பனற்ைத்தில் ஈடுபாடு, 

புதிய சிந்தலனப் பபாக்கு, புதியனவற்லைப் பலடத்து மக்களுக்குக் நகாண்டு நசல்ைபவண்டும்  
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என்ை ஆர்வம் பபான்ைலவ ஒருங்பக அலமயப்நபற்ைிருக்க பவண்டும் என்பதது இதன்வழி 

அைியமுடிகிைது. 

தலையங்கத்தின் பதலவ குைித்த அவதானிப்புகள் 

மக்கள் எப்படிப்பட்ட நசய்திகலள விரும்புகிைார்கள் என்பலத அைிந்தும் ெலடமுலையில் 

உள்ள சிக்கல்கலள அைிந்தும் அந்தச் சிக்கல்கலளத் தலையங்கத்தின் வழி எடுத்துக்கூைியும் தீர்வு 

நசால்லியும் சிைப்பாகப் பணியாற்ைத் தலையங்கம் உதவுகின்ைது.  

தலையங்கங்கள் நபரும்பாலும்ஆசிாியாின் அல்ைது ெடத்துபவாின் கல்வி, பகள்வி, 

நமாழிப்பற்று, நமாழிப்புைலம ஆகியவற்ைிற்கு ஏற்பபவ அலமந்து காணப்படுகின்ைன. அலவ 

அவரவர் அைிந்த தமிழில், தமிழ் மரபிற்கு ஏற்ை வலகயிலும் அல்ைாத வலகயிலும் நவளியிடப் 

படுகின்ைன.அவ்வக் காைச் சூழ்ெிலை, சமயபெர்த்தி, அரசியல் உணர்வு, பகுத்தைியும் தன்லம 

ஆகியவற்றுக்கு இலசந்த முலையிலும் தலையங்கங்கள் நவளியிடப்படுகின்ைன. 

”சமயச்சார்பு, வட்டார வழக்கு, ஆசிாியாாின் ஆளுலம ஆகியவற்ைிற்கு உகந்த முலையில் 

தலையங்கம் ஆசிாியர் கட்டுலரகள் எழுதப்பட்டுள்ளன என்று கூறுகிைார் மா.சு.சம்பந்தம்”(மா.சு. 

சம்பந்தம், தமிழ் இதழியல் களஞ்சியம், ப. 5). இதன் மூைம் தலையங்கங்கலள எவ்வாநைல்ைாம் 

நவளிப்படுத்த முடியும் என்பலத உணரமுடிகின்ைது. 

இதழின் அளவுபகால்  

தலையங்கம் என்பது இதழுக்குத் தலையாயது எனைாம்.ஓர் இதழின் தனித்தன்லம யிலன 

நவளிப்படுத்துவது தலையங்கபம.அன்ைாட முக்கியச் நசய்திகள் என்னும் ெிலையில் அன்று 

இடம்நபறும் நபாதுவான நசய்திகள் நவளிவருவது இயல்பானநவான்று. 

”ஒவ்நவாரு இதழுக்கும் உாிய தனித்தன்லம என்பது அவ்விதழில் இடம்நபறும் 

நசய்தியிலனப் நபாருத்பத மதிப்பிடப்படுகிைது.அதிலும் தலையங்கத்தில் இடம்நபறும் 

நசய்தியிலனக் நகாண்டும் அதன் ெடுெிலைலமயிலனக் நகாண்டும் இதழின் நபருலமயிலன 

அைியமுடிகிைது” (ம.ஏ. கிருட்டினக்குமார் தலையங்கம்  - ஓர் இதழின் அளவுபகால், ப.18) என்று 

கூறுவதன் மூைம் ஆசிாியருக்குண்டான தனித்தன்லமலயயும் இதழ்களுக்குண்டான மதிப்லபயும் 

தலையங்கம் நபற்றுத் தருகிைது என்பலத உணர முடிகின்ைது. 

நசய்திகலளக் நகாடுக்கும் நமாழிெலடயில் இதழ்களுக்கிலடபய மாற்ைம் இருக்குபம ஒழிபய 

நபாருள் அளவில்  எவ்வித மாறுதலும் அலமயாது. 

1. “தலையங்கம் இல்ைாத இதழ்கள் தலையில்ைாத மனிதனுக்கு ெிகர். எனபவ 

எவ்இதழாயினும் தலையங்கம் சிைப்பாக அலமயும். மனிதக்கு மிகவும் இன்ைியலமயாத 

பகுதியாகத் தலையங்கம் விளங்குகிைது” என்று கு.முத்துராசன் 

கூறுகின்ைார்(கு.முத்துராசன், இதழியல் வளர்ச்சியும் நமாழிநபயர்ப்பும், ப.287).  
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2. “ஆசிாியர் தமது கருத்லத வலுவாகக் கூறும் வலகயில் தலையங்கத்லத அலமக்கைாம். 

ஒரு பமற்பகாலள மட்டுபம தலையங்கமாக நவளியிடைாம். நெருக்கடி காைத்தில் 

நசய்தித்தாள்கள் முழு உாிலமபயாடு நசயல்பட இயைவில்லை. அப்நபாழுது சிை 

இதழ்கள் தலையங்கம் எழுதாமல் நவற்ைிடமாகபவ நவளியிட்டுத் தங்களது எதிர்ப்லப 

உயர்த்தின (மா.பா.குருசாமி, இதழியல் கலை, ப.257) என்று கூறுவதன் மூைம் 

பத்ராதிபர்கள் தங்களின் எதிர்ப்பிலனத் தலையங்கத்தின் மூைம் நவளிப்படுத்திய 

நசய்திலய அைியமுடிகிைது. 

3. ஜான் பஹாஹன்பர்க் (John Gohenberg) என்பவாின் கூற்ைாகச் “நசய்தித்தாளில் மிகவும் 

புைக்கணிக்கப் நபறுகின்ை, குலைவாக மதிப்பிடப் நபறுகின்ை பகுதி தலையங்கமாகும். 

ஏைத்தாழ இருநூறுக்கு பமற்பட்ட அநமாிக்க ொளிதழ்கள்  தலையங்கம் 

நவளியிடுவதில்லை. இருந்தாலும் நபாதுமக்களுக்குத் நதாண்டு நசய்யும் இதழியலின் 

ஒரு தலையாய கருவியாக இது இருக்கின்ைது” என்ை கருத்திலனப் பதிவு நசய்கிைார் 

மா.பா. குருசாமி (மா.பா. குருசாமி, இதழியல் கலை, ப.257). 

 

ஆசிாியாின் தலையீடு 

ஆசிாியவுலர என்பது தலையங்கம் என்றும் கூைப்நபறும். இதழில் நவளியிடப் நபறுகிை 

நசய்திகள், கட்டுலரகள் ஆகியன யார்  யாபரா எழுதியனுப்பியலவயாக இருந்தாலும் 

அவ்நவழுத்துகளில் சிை இதழாசிாியருலடயனவாகவும் இருக்கும். ஆனால் உறுதியாக 

இதழாசிாியருலடயது என்ை ெம்பகத்தன்லமக்கு உாியதாக தலையங்கம் அலமகின்ைது. 

பமலும் இதழின் பிை பகுதிகலளவிட இதழாசிாியாின் கருத்து நவளிப்பாடும் அதிக இடம் 

தருவது ஆசிாியவுலரயாகிய தலையங்கப்பகுதியாகும். 

”இதழிலன நவளியிடும் உாிலமயாளாின் கருத்து, இதழின் பொக்கம் அல்ைது நகாள்லக 

ஆகிய கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்பட இதழாசிாியன் உாிலம நசயற்படும்.இலவ 

ஒன்றுக்நகான்று முரணாகாதவலர ஆசிாியவுலரயில் ஆசிாியாின் கருத்துச் சுதந்திரமும் கருத்து 

நவளிப்பாடும் முழுலம உலடயன”(பா.இலையரசன், இதழாளர் பாரதி, ப.137.) என்று 

கூறுவதன் மூைம் தலையங்கத்தின் முழுலமயும் இதழாசிாியலரபய சாரும் என்பது 

நதளிவாகிைது. 

4.  “தலையங்கம் என்பது, நசய்தி ஒன்ைிலனப் பற்ைி எழுதப்படும் கருத்துக் பகாலவ, 

வாசகர்களுக்கு அதுபற்ைித் நதளிவான பொக்கு ஏற்படும்படி எழுதப்படுவது, அது 

உண்லமகலளநயாட்டி ஆசிாியாின் கருத்லதக் நகாண்டு அலமவது, ஆசிாியாின் கருத்து 

சிை ொட்களிபைா அல்ைது சிைிது காைம் கழித்பதா ெலடமுலைக்கு உகந்ததாக இருப்பலத 

வாசகர்கள் உணரச் நசய்வது, ொட்டிலன ஆளுபவார், அல்ைது  ெிறுவனங்கபளாடு 
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நதாடர்புலடயவர்கள், பத்திாிலகயின் கருத்து என்ன என்று ஆர்வத்பதாடு எதிர்பார்க்கும் 

பகுதி” (மா.ரா.இளங்பகாவன், சிைம்புச் நசல்வாின் தலையங்க இைக்கியம், ப.9) என்பன 

பபான்ை பல்பவறு சிந்தலனகள் தலையங்கம் என்பதற்கான வலரயலைகலளயும் 

விளக்கங் கலளயும் அைிஞர்களால் எடுத்தாளப்பட்டு வருகின்ைன. 

பமலும் தலையங்கத்தின் நசயல்பாட்டிலனப் பின்வருமாறு எடுத்துக் கூைைாம். 

 

தலையங்கம் அலமப்பு மற்றும் அதன் வலககள் 

ஒரு தலையங்கம் குலைந்த அளவு மூன்று பகுதிகலளக் நகாண்டதாக இருத்தல் அவசியம் 

என்பலதப் பின்வரும் நசய்தியானது விளக்குகிைது.முதைாவது, ஒரு நசய்தி அல்ைது ஒரு 

பிரச்சிலன பற்ைி எடுத்துலரக்க பவண்டும்.இரண்டாவதாக, அந்தச் நசய்தி அல்ைது பிரச்சிலன 

பற்ைி ஆய்வு நசய்ய பவண்டும்.மூன்ைாவதாக, ஆய்வின் அடிப்பலடயில் ஒரு முடிலவக் கூை 

பவண்டும். 

தலையங்கத்தின் வலககள்  

முதன்லமத் தலையங்கம்; (Main  Editorial), துலணத் தலையங்கம் (Sub Editorial) என்று 

இரு வலகப்படும். முதன்லமத் தலையங்கமும் துலணத் தலையங்கமும்  அதற்நகன 

ெியமிக்கப்பட்ட ஆசிாியரால் எழுதப்படுவதாகும் என்பலதப் பின்வரும் சான்று மூைம் 

காணமுடிகின்ைது. 

“தலையங்கம் முதன்லமத் தலையங்கம், துலணத் தலையங்கம் என்று இருவலகப்படும். 

முதன்லமத் தலையங்கமும் துலணத்தலையங்கமும் அநதற்நகன ெியமக்கப்பட்டவரால் 

எழுதப்படுவனவாகும். தம்முலடய இதழ்க் கருத்துக்களுக்கும் நகாள்லககளுக்கும் ஏற்புலடய 

கருத்துக்கள் மற்லைய இதழ்களில் வந்தாலும் அவற்லை எடுத்துத் தம் இதழ்களில் சிை 

பெரங்களில் தலையங்கமாகப் பயன்படுத்துவர்”என்று பாரதிதாசனின் இதழ்கலள 

ஆய்வுக்குட்படுத்தி அவற்ைில் உள்ள  தலையங்கப் பிாிவுகலளப் புைப்படுத்துகின்ைார் 

மா.அண்ணாத்துலர (மா. அண்ணாத்துலர, பாரதிதாசன் இதழ்ப் பணிகள், ப.78). 

 

 

தலையங்கம்

தலை

ப ோன்றது

உயரிய

சிந்தலன

ஆசிரிய்ரி

ன் கருத்துச்

சுதந்திரம்

தீரவ்ிலனத்

தருவது

பநரல்மயோ

ன

பநோக்கம்

இதயம்

ப ோன்றது
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தலையங்கம் எழுதுபவாாின் ஆற்ைல் மற்றும் இயல்புகள் 

தலையங்கம் எழுதுபவார் பல்துலை வல்லுெராக இருப்பர். மிகச்சிக்கைான 

பிரச்சிலனகளுக்கு எளிதில் தீர்வு கூைத்தக்க ஆற்ைல் அவர்கட்கு இருக்கும். அப்பபாது தான் 

அவர் எழுதும்  தலையங்கம்  ஆழமுலடயதாகவும் ெிகழ்ச்சிகளின் பயனுள்ள தரவுகளாகவும் 

அலமய முடியும்.  

தாமதமான நசயல்கலள விலரவாக்கும் வண்ணம் கருத்துக்கலளக் கூைல், 

பதலவயானால் கண்பணாட்டம் இல்ைாமல் இடித்துக்கூை, வருமுன்  காப்பவர் பபாை எதிர்காை 

விலளவுகலளச் சுட்டிக்காட்டி எச்சாித்தல், நபாது மக்களிலடபய ெிைவும் கருத்து 

பவறுபாடுகலள அன்பின் அடிப்பலடயில் அணுகி அைிவுலர கூைல், படிப்பவர் படிக்கும் 

பகுதிபயாடு ஒன்ைிவிடுமாறு சுலவபட எழுதுதல் பபான்ைலவ தலையங்க எழுத்தாளருக்கு 

இருக்க பவண்டிய இயல்புகளாகும்  

 “ஒரு நபாருள் அல்ைது பிரச்சிலன குைித்து ஒருமுலை தலையங்கம் எழுதியவர், பின்னர் 

அந்தப் நபாருள் அல்ைது பிரச்சிலன சம்பந்தமாகப் புதிய நசய்திகள் நவளியானால், தாம் 

முதலில் கூைிய முடிவுகலள அவற்றுக்கு ஏற்ப  மாற்ைிக் நகாள்வதற்குத் தயாராக இருக்க 

பவண்டும்”(கலைமாமணி கருப்லபயா, ொளிதழ் ஆசிாியர், ப.67) என்று கூறுவபதாடு இதில் 

தயக்கபம கூடாது இத்தலகய மாறுதல்கலள வாசகர்களுக்குத் நதாிவிப்பதும் தலையங்கத்தின் 

கடலமயாகும் .தலையங்கம் எழுதுகின்ைவர் ஊசைாட்டமற்ை, நகாள்லகப்பிடிப்பு மிக்கவராக 

இருந்தால் தான் தலையங்கம் உயிர்ப்புள்ளதாக அலமயும். 

தலையங்கத்தில் நமாழிெலட 

தலையங்கம் எழுதுபவார்க்கு நவளிப்பாட்டு ெலடயும் (Expository) ஆராய்ச்சி ெலடயும் 

(Critical) பயன்படும். தலையங்கம் எழுதும் ஆசிாியர் தன்னுலழப்பும் நதளிந்த அைிவும் 

ெல்லுணர்வும் நகாண்டவராக இருத்தல் பவண்டும்.அப்பபாதுதான் அவருலடய தலையங்கம் 

அதற்குாிய பயலனத் தருவதாக அலமயும். எழுத்துக்கும் எண்ணத்திற்கும் தனி மனித வாழ்க்லகத் 

தூய்லமக்கும் அைிவு ெிலைக்கும் நபருத்தத் நதாடர்புண்டு என்பலதத் தலையங்கம் உணர்த்தும். 

 

முடிவுலர 

தலையங்கத்திற்கு பெர்லமயான எண்ணங்கள் இருக்கபவண்டும். ெடுெிலை லமபயாடு 

நசய்திகலள அலமக்கபவண்டும் என்ை சிந்தலனயும் தலையங்கம் எழுதும் முலையில் பொக்கம், 

பிரச்சலன, தீர்வு என்ை மூன்று வலகயில் நசய்திகள் அலமக்கப்பட பவண்டும். அைிவுறுத்தல் 

என்ை முலையிபைபய தலையங்கம் அலமக்கப்பட்டாலும் இதலழயும்அவற்ைின்ென்மதிப்லபயும் 
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நபற்றுத் தரும் அளவுபகாைாகவும் அலமகின்ைது என்பலதப் பல்பவறு அைிஞர்களின் 

அவதானிப்புகள் மூைம் அைியமுடிகின்ைது. 
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