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மெக் லுஹன் ஊடகக் கக ட்ப ட்டுப் ப ர்வையில்
தமிழ் ப் பத் திரிவககளின் மசய் தித் தவலப் பு
கக. சுகரஷ்
முனனவரா் படா்ட ஆயா் வு ம ணவரா்
இதழியலா் மறா் றுமா் தத டரா்பியலா் துனற, தெனா்னனபா் பலா் கனலகா் கழகமா் .

ஆய் வுச் சுருக் கெ்
கனட அறிஞரா் ம ரா்தெலா் தமகா் லுஹனா் (Marshall McLuhan, 1980) அவரா்களினா் “ஊடகமா் ”
(Media theory) எனா்ற கக டா்ப டா்டினன அடிபா் பனடய க தக ணா்டு "தமிழா் பா் பதா்திரினககளினா் தெயா் திதா்
தனலபா் பு" குறிதா்து ஆயா் வு கமறா் தக ளா் ளபா் படுகிறது.
இதறா் க க,
தமிழகதா்தினா்
முனா்னணி தமிழா்
ந ளிதழா் கள ன தினதா்தநா் தி, தினமணி, தினமலரா், தினகரனா் கப னா்ற தெயா் திதா்த ளா் களிலா் இருநா் து
தெயா் திதா் தனலபா் பு ஆயா் வு கமறா் தக ளா் ளபா் படுகிறது. இதறா் கு கக னவ அருகக கப தா்தனூரிலா் 2016ஆமா்
ஆணா்டு ஜூனா் ம தமா் 20ஆமா் கததி ரயிலா் கம தி ய னன உயிரிழநா் த ெமா் பவமா் தெயா் தி ம திரிய ககா்
தக ளா் ளபா் தபறுகினா்றது. பகுபா் ப யா் வு அடிபா் பனடயிலுமா் விமரா்ெனபா் ப ரா்னவயிலுமா் ஆயா் வு கமறா் தக ளா் ளபா்
தபறா் றுளா் ளது. இநா் த ஆயா் வினா் மூலமா் , தமிழா் பா் பதா்திரினகயினா் தெயா் திதா் தனலபா் பு எவா் வ று இயஙா் கு கிறது
எனா்பது அறியபா் படுகிறது.
அறிமுகெ்
தமிழா் பா்
பதா்திரினககளிலா்
தவளிவருமா்
தெயா் திதா்
தனலபா் பு
குறிதா்த விமரா்ெனபா்
ப ரா்னவகா்கு
தினதா்தநா் தி, தினமலரா், தினமணி, தினகரனா்
ஆகிய
பதா்திரினககளா்
ஆயா் வுகா் கு
உடா்படுதா்தபா் படுகினா்றன.
தினதா்தநா் தி தமிழா் ந டா்டிலா் இருநா் து தவளிய குமா் ஒரு
முனா்னணிதா் தமிழா் ந ளிதழா் ஆகுமா் . இது 1942 ஆமா் ஆணா்டு
சி.ப . ஆதிதா்தன ர லா் மதுனரயிலா்
தத டஙா் கபா் படா்டது.
இபா் பதா்திரினகயிலா் மிகவுமா் பிரபலம ன தனிபா் பகுதிகளா்
கனா்னிதா்தீவு
தத டரா்கனத,
ெ ணகா்கியனா்
தெ லா் ,
ஆணா் டிய ரா் ப டுகிற ரா் கப னா்றனவ. தினமணி 1934ஆமா்
ஆணா்டு தெபா் டமா் பரா் ம தமா் 11ஆமா் கததி தி நியூ இநா் தியனா்
குழுமமா் தத டஙா் கியது. இதனா் முதலா் ஆசிரியரா் டி.எஸா்
தெ கா்கலிஙா் கமா் . தினமணி தத டஙா் கபா் படா்ட க லதா்திலா்
அரெ ஙா் க அலுவலரா்களா் , உயரா்தர வரா்கா்கதா்த ரா் ஆகிகய ரா்
மடா்டுகம வ சிதா்த ரா்களா் . தினமணியினா் அனா்னறய தம ழி
நனடயுமா்
இவரா்களுகா்கு
மடா்டுகம
விளஙா் கு மா் படிய க
இருநா் தது. அகா் கிர ெனரா், அகபடா்ெகரா், அதெமா் பிளி, க ரிய லயமா் , க ரியதரிசி, தப கா்கிெத ரி, கமிடா் டி,
ஜலமா் கப னா்ற தெ றா் கனளபா் பயனா்படுதா்தினரா். தறா் கப து ம றா் ற மா் தக ணா்டு வநா் துளா் ளனரா்.
தினமலரா் இநா் திய வினா் தமிழகதா்தி லிருநா் து தவளிவருமா் தமிழா் ந ளிதழா் களிலா் ஒனா்ற குமா் .
இநா் ந ளிதழா் டி.வி.இர மசுபா் னபயரா் எனா்பவர லா் 1951 ஆமா் ஆணா்டு தெபா் டமா் பரா் 6 ஆமா்
ந ளா்
தத டஙா் கபா் படா்டது. தமிழகதா்திலா் அதிகமா் விறா் பனனய குமா் முதலா் இரணா்டு ந ளிதழா் களிலா் இதுவுமா் ஒனா்று.
டீ கனட தபஞா் ெ ா் தப து தவளினய னமயபா் படுதா்தியத க இருகா்கு மா் . அத வது, கபொ்சு வழகா் ன க
னமயபா் படுதா்தி ந டா்டு நடபா் னப விவ திபா் பது கப லா் அபா் பகுதி அனமகா் கபா் ப டா்டிருகா்கு மா் . அதிலா்
வ ரா்தா்னதகளா் கபொ்சு வழகா் க ககவ இருகா் குமா் . 1978இலா் தி.மு.க. விறா் கு ஆதரவ ன ஏடுகளா் இலா் னல. அதன லா்
தி.மு.க.விலா் தெலா் வநா் தர க இருநா் த ஆதிதா்தன ரினா் உறவினர ன கக.பி. கநா் தெ மினய ந களடு ஒனா்னறதா்
துவகா்க னவதா்த ரா், திர விட முனா்கனறா் ற கடா்சி யினா் தனலவரா் கருண நிதி. அதறா் கு அவகர “தினகரனா்”
எனா்றுமா் தபயரா் சூடா்டின ரா். பிறகு கருண நிதியினா் கபரரா்களா் ம றனா் ெகக தரரா்களா் தினகரனன வினலகா்கு
வ ஙா் கின ரா்களா் . இபா் பதா்திரிகா் னகயிலா் தெ றா் களுகா்கு எனா்று தனிதா்துவமா் இலா் னல. எனா்ற லுமா் , தினதா் தநா் தி,
தினமலரா், தினமணி கப னா்றவறா் றினா் ெ யலா் இருகா்குமா் .
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க் கெ்

தமிழா் பா்
பதா்திரினககளினா்
தெயா் திதா்
தனலபா் பு
எதனன
அடிபா் பனடய ககா்
தக ணா்டிருகா் கிறது.
தெயா் தியினா் தனலபா் பு இயலா் பு தனா்னம அறிவது
தெயா் தியினா் தனலபா் புகா் குகா் தக டுகா்கு மா் தெ லா் லினா் முகா் கியதா்துவமா் அறிவது
தெயா் தியினா் தனலபா் ப லா் உருவ குமா் த கா் கமா் எதா்த னகயத க இருகா்குமா் என அறிவது
தெயா் திதா் தனலபா் பிலா் இதழியலா் தநறி பினா்பறா் றபா் படுகிறத என அறிவது.

ஆய் வு முவை
தமிழகதா்திலா் இருநா் து தவளிவருமா் முனா்னணி தமிழா் பா் பதா்திரினககள ன தினதா்தநா் தி,
தினமலரா், தினமணி, தினகரனா் கப னா்ற 4 ந ளிதழா் கனளதா் கதரா்வு தெயா் கதனா். அதிலா் ஒரு குறிபா் பிடா்ட
தெயா் தி மடா்டுமா் ஆயா் வுகா்க ன ம திரிய க கதரா்நா்ததடுகா் கபா் தபறா் றுளா் ளது. அதறா் க க கக னவ அருகக
கப தா்தனூரிலா் 2016மா் ஆணா்டு ஜூனா் ம தமா் 20ஆமா் கததி ரயிலா் கம தி ய னன உயிரிழநா் த ெமா் பவமா் குறிதா்த
தெயா் தினய ம திரிய ககா் தக ளா் ளபா் தபறா் றுளா் ளது. அொ்தெயா் தியிலா் தக டுகா் கபா் படா்டிருகா்கு மா் தனலபா் னப
மறா் ற தெயா் திதா் தனலபா் பு களுடனா் ஒபா் பிடா்டு, அதனா் விதா்திய ெஙா் களா் அறிநா் து, அதனா் மூலமா் , கனட அறிஞரா்
ம ரா்தெலா் தமகா்லுஹனா் (Marshall McLuhan, 1980) அவரா்களினா் ‘ஊடகமா் ’ (Media theory) எனா்ற கக டா்ப டா் டினன
அடிபா் பனடய ககா் தக ணா்டு "தமிழா் பதா்திரினககளினா் தெயா் திதா் தனலபா் பு" குறிதா்து ஒபா் புனமபா் பகுபா் ப யா் வு
முனறயிலா் ஆயா் வு கமறா் த க ளா் ளபா் படா்டுளா் ளது.
ஆய் வுக் கக ட்ப டு
கனட அறிஞரா் ம ரா்தெலா் தமகா் லுஹனா் (Marshall McLuhan, 1980) அவரா்களினா் “ஊடகமா் ”
(Media theory) எனா்ற கக டா்ப டா்டினன understanding media எனா்ற புதா் தகதா்திலா் குறிபா் பிடா் டிருகா்கிற ரா். இதிலா் ,
முகா் கியம ன பஙா் களிபா் பு எனா்னதவனா்ற லா் , understanding media extensions of man. அத வது, “மனிதரா்களது
தெயலா் ப டுகனள
விரிவ கா்கமா்
தெயா் பனவத னா்
ஊடகஙா் களா் .
அடுதா் தகடா்ட
விரிவ கா்கதா்திறா் கு
தத ழிலா் நுடா்பகம , தப ருகள எது கடதா்துகிறகத அது ஊடகமா் ” ஆகுமா் எனகா் கூறுகினா்ற ரா் தமகா்லுஹனா்.
ஆய் வுப் பகுப் ப ய் வு
கக னவ
அருகக
கப தா்தனூரிலா் 2016ஆமா் ஆணா்டு ஜூனா் ம தமா்
20ஆமா் கததி ரயிலா் கம தி ய னன உயிரிழநா் த
ெமா் பவமா்
குறிதா்த
தெயா் தினயதா்
தமிழா்
ந ளிதழா் களா்
தவளியிடா்டிருநா் தன.
இதிலா்
தமிழகதா்தினா் முதனா்னம தினதா்தநா் தி ந ளிதழா்
‘கக னவ அருகக தரயிலிலா் அடிபடா்டு தபணா்
ய னன ெ வு’ எனா்ற தனலபா் பிலா் தெயா் தி
தவளியிடா்டிருநா் தது. இதிலா் விபதா்து நடநா் த
இடமா் , விபதா்து கா்க ன க ரணி, விபதா்து கா்கு
ஆள ன உயிரா், மறா் று மா் அதனா் ப லினமா்
குறிகா் கபா் படா்டிருகா் கிறது. தினமலரா் ந ளிதழிலா்
‘ரயிலா் கம தி தபணா் ய னன பலி’ எனா்ற
தனலபா் பிலா் தெயா் தி தவளியிடபா் படா்டது.
இதிலா் விபதா்துகா் க ரணி, விபதா்து கா்கு ஆள ன உயிரா், மறா் றுமா் அதனா் ப லினமா்
தக டுகா் கபா் படா்டிருகா்கிறது.
கமலுமா்
6
ய னனகளா்
தபா் பின
எனா்ற
இரணா்ட மா்
தனலபா் பு மா்
தக டுகா் கபா் படா்டிருநா் தது. தினமணி ந ளிதழிலா் ‘ கக னவ அருகக துயரமா் : ரயிலிலா் அடிபடா்டு தபணா் ய னன
ெ வு’ எனா்ற தனலபா் பிலா் தெயா் தி தவளியிடபா் படா்டுளா் ளது. இதிலா் விபதா்து நடநா் த இடமா் , விபதா்துகா் க ரணி,
விபதா்துகா் கு ஆள ன உயிரா் மறா் றுமா் அதனா் ப லினமா் குறிபா் பிடபா் படா்டிருநா் தது. தினகரனா் ந ளிதழிலா் ‘கக னவ
மதுகா் கனர அருகக கெ கமா் பிடிபடா்ட ய னனயினா் கூடா்ட ளி தபணா் ய னன ரயிலா் கம தி ெ வு’ எனா்ற
அளவிலா் தனலபா் பு தவளியிடபா் படா்டது. இதிலா் விபதா்து நடநா் த இடமா் , விபதா்து கா் க ரணி, விபதா்துகா் கு ஆள ன
உயிரா் மறா் றுமா் அதனா் ப லினமா் குறிகா்கபா் படா்டிருகா் கிறது.
அதனுடனா், பிடிபடா்ட ய னனயினா்
கூடா்ட ளி என மறா் தற ரு ய னன பிடிகா் கபா்
படா்டிருபா் பனதயுமா் , அது இதனா் கூடா்ட ளி எனவுமா் குறிபா் பிடபா் படா்டிருகா் கிறது. இநா் த ந னா்கு தனலபா் புகளிலுமா்
தப துவ க இருகா்குமா் தெயா் தி விபதா்து க ரணி அத வது, ரயிலா் தப துவ க இருகா் கிறது. தமகா்லுஹனா்
‘ஊடகமா் ’ கக டா்ப டா்டுபா் ப ரா்னவயினா்படி, மனிதரா்களது தெயலா் ப டுகனள விரிவ கா் கமா் தெயா் பனவத னா்
ஊடகஙா் களா் . அடுதா்த கா் கடா்ட விரிவ கா்கதா்திறா் கு தத ழிலா் நுடா்பகம , தப ருகள எது கடதா்துகிறகத
அது
ஊடகமா் . அதனா் ப ரா்னவயிலா் , ரயிலா் - ய னன கம தல லா் ய னன உயிரிழபா் பு எனா்ற தப துவ ன தெயா் தி
உளா் ளது. இது தெயா் தி. ஆன லா் , அனவ தக ணா்டு தெலா் லபா் படா்ட விதமா் மனிதரா்களினா் தெயலா் கனள
விரிவ கா்கமா் தெயா் பனவய க உளா் ளன.
அத வது, தினதா்தநா் தி
மடா்டுமா்
ரயிலா்
எனா்பதறா் கு தரயிலா்
எனா்ற
தெ லா் ன லபா்
பயனா்படுதா்துகினா்றது. மகா் களா் கபொ்சு வழகா்குபா் ப டி ப ரா்தா்த லா் , ரயிலா் எனா்பது தரயிலா் எனகா் கூறபா் படுமா் .
அதனன னமயம ககா் தக ணா்டு தெ லா் பயனா்ப டா்டிலா் சுலபம கபா் படிகா் க, ரயிலா் எனா்பதறா் குபா் பதிலா் தரயிலா்
எனகா் குறிபா் பிடபா் படுகிறது. இனத, தம ழிொ் சினதவு எனகா் கூற இயல து. க ரணமா் ரயிலா் எனா்பது ஆஙா் கிலொ்
தெ லா் தமிழிலா் தத டரா்வணா்டி எனா்கற கூற கவணா்டுமா் . ஆன லா் ரயிலா் எனா்ற ஆஙா் கிலொ்தெ லா் மகா்களினா்
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பழகா்க தம ழிய ககா் னகய ளபா் படுகிறது. இதிலிருநா் து மறா் ற மூனா்று ந ளிதழா் களிலா் தினதா்தநா் தி மடா்டுமா்
ம றா் றமா் தக ணா்டுளா் ளனத அறியமுடிகினா்றது.
அதனுடனா், விபதா்து நடநா் த இடதா்ன ததா்
தினமலரா் தவிரா்தா்து மறா் ற மூனா்று ந ளிதழா் களுமா்
குறிகா்கினா்றன. இதன லா் அருக னமொ் தெயா் திகா் க ன
தனா்னமனய
தினமலரா்
இழகா் கிறது.
இதழியலா்
தக ளா் னகபா் படி,
அருக னமொ்
தெயா் தி,
தெயா் தி
முகா் கியதா்துவதா்னத
அதிகரிகா்குமா் .
ஆன லா்
முகா் கியதா்துவமா் தக டுதா்து கா் குறிகா்கபா் படவிலா் ன ல.
இதழியலா் சுருகா் கம ன தனலபா் னப
னவகா்க கவணா்டிய
முனறனயகா்
தக ணா்டுளா் ளது.
அத வது, இதழியலிலா் இரணா்டு முதலா் ஏழு தெ றா் களா் தக ணா்டு தனலபா் பு அனமகா் க கவணா்டுமா் எனா்ற
முனறனயபா்
பினா்பறா் றுவத லா் ,
எளிதிலா்
தெயா் தினயபா்
படிகா் கமுடிகினா்றது.
இவா் வ று,
தமிழா் பா்
பதா்திரிகா்னககளா் தப துவ ன தெயா் தி தவளியிடுகிகற மா் எனகா் தக ணா்டிருநா் த லுமா் , அவரா்களினா் எணா்ண
ஓடா்டொ் தெயலா் கனளொ் தெயா் தியினா் தனலபா் கப விரிவ கா்கமா் தெயா் கிறது.
தினதா்தநா் தியிலா்
தரயிலிலா் அடிபடா்டு எனவுமா் , தினமலரிலா் ரயிலா் கம தி எனவுமா் ,
தினமணியிலா் ரயிலிலா் அடிபடா்டு எனவுமா் , தினகரனிலா் ரயிலிலா் கம தி எனவுமா் குறிபா் பிடபா் படா்டுளா் ளன.
இதிலா் இரணா்டு பதா்திரினககளா் அடிபடா்டு எனவுமா் , இரணா்டு பதா்திரினககளா் கம தி எனவுமா் தெ றா் கனளகா்
னகய ளா் கினா்றன. ரயிலா் பயணதா்திலா் இருகா்கு மா் கப து திடீதரன நிறுதா்த முடிய து. அகதகப லா் , ய னனகளா்
பல நூறு ஆணா்டுகள ககா் கூடா்டமா் கூடா்டம கபா் பல கிகல மீடா்டரா் தூரமா் பயணமா் தெயா் யுமா் தனா்னம
தக ணா்டனவ. இதன லா் திடீதரன பயணதா்னத நிறுதா்தகவ , பயணதா்னத ம றா் றகவ முடிய து. அதன லா்
இநா் த இரணா்டுமா் ஒரு வனகயிலா் ஒகர பணா்னபகா் தக ணா்டுளா் ளது.
ஆன லா் , ய னன க லஙா் க லம கொ் தெலா் லுமா் வழியிலா் தெலா் கிறது. ஆன லா் ரயிலா்
கணா்டுபிடிகா் கபா் படா்ட
பிறகு,
கக னவயிலா்
ரயிலா்
தடமா்
அனமகா் கபா் படா்ட
பிறகு
அஙா் கு
ரயிலா்
பயணம கினா்றது. இதிலிருநா் து ய னனயினா் வழிதா்தடதா்திலா் ரயிலா் வழிபா் ப னத கப டபா் படா்டுளா் ளது
ததரியவநா் துளா் ளது. ய னன அதனா் வழியிலா் தெலா் லுமா் கப து புதித க இனட மறிதா்துகா் தக ளா் ளபா் படா்ட
ப னதயிலா் ய னன விபதா்தனடநா் துளா் ளது. இதனன ஒரு வனகயிலா் தக னல எனல மா் . ஆன லா் எபா் கப துமா்
விபதா்து எனா்கற தக ளா் ளபா் படுகிறது. ஆன லா் இதிலா் ரயிலா் கம தி எனா்ற உணா்னமயினா் எொ்ெ மா்
தவளிபா் படுகிறது. இருநா் துமா்
முனா்னணி ந ளிதழ ன தினதா்தநா் தியிலா்
தரயிலிலா்
அடிபடா்டு என
தப துபா் பதா்தியிலா் தெயா் தினய வழஙா் கியுளா் ளது.
இதனா் மூலமா் , தமகா் லுஹனா் ப ரா்னவயிலா் , ரயிலா் ப னதயிலா் ய னனகளா் குறுகா் கக
தெலா் லவிலா் னல, ய னனயினா் ப னதயிகலகய ரயிலா் களா் குறுகா்க க தெனா்றன எனா்பனத மனறகா்கு மா்
தெயலினா் விரிவ கா்க தவளிபா் ப ட ககவ தெயா் தி அனமநா் துளா் ளது. ரயிலிலா் அடிபடா்டு, ரயிலிலா் கம தி எனவுமா்
தெயா் தியினா் தனலபா் பு விரிதா்துகா் கூறபா் படுகிறது. இதனன, மனித தெயலினா் விரிவ கா்க அனடய ளம ககா்
தக ளா் ளல மா் . தெயா் தி எனா்ற அமா் ெதா்ன ததா் த ணா் டி, மனிதொ் தெயலினா் விரிவ கா்கதா்தினா் ஊட ககவ ய னன
மீது பழி கப டபா் படுகிறது. ரயிலா் கம தி எனா்ற தெ லா் லினா் தப ருகள ஓரா் ஊடகம க இருநா் து மனிதொ்
தெயனல தெயா் தியினா் தனலபா் ப க விரிவ கா்கமா் தெயா் கிறது. தவகுஜன வ ெகரா்களா் தரயிலிலா் அடிபடா்டு
எனா்ற தப துபா் புதா்திய லா் கவரா்நா்திழுகா்கபா் படுகிற ரா்களா் .
கமறா் குறிபா் பிடா்டுளா் ள ந னா்கு ந ளிதழா் களிலுமா்
தபணா்
ய னன எனா்ற ப லினமா்
குறிகா் கபா் படுகிறது. தபணா் எனா்ற லா் கபயுமா் இறஙா் குமா் எனகா் கூறபா் படுவதறா் கு இணஙா் கபா் தபணா் எனா்ற
ப லினமா் வ ெகரா்கனள ஈரா்கா்கு மா் . இதனன ந னா்கு பதா்திரினககளுமா் பினா்பறா் று கினா்றன. ெமூகதா்திலா்
தபணா்களுகா் க கபா் கப ர டுமா் சில மனிதரா்கனள இொ்தெயா் தி உறா் றுகந கா்க னவகா் குமா் . இதனா் மூலமா் , தபணா்
எனா்ற வ ரா்தா்னதகய ஓரா் தப ருள க இருநா் து ஊடகம க அனமகிறது. இதனா் மூலமா் , மனிதொ் தெயனல
விரிவ கா்கமா் தெயா் யுமா் வனகயிலா் தெயா் தி, தெயா் திய க மடா்டுமா் இலா் ல மலா் , அதனா் தெ றா் களா் ஓரா் ஊடகம க
உளா் ளது.
உயிரா் இறபா் பு எனா்பனதொ் சுடா்ட தினதா்தநா் தி, தினமணி, தினகரனா் கப னா்ற ந ளிதழா் களா் ெ வு எனா்ற
தெ லா் னலபா் பயனா்படுதா்துகினா்றன. தினமலரா் பலி எனா்ற தெ லா் னலபா் பயனா்படுதா் துகினா்றது. இறபா் பு,
உயிரிழபா் பு எனா்பனத விட ெ வு எனா்பது மகா் களுகா் கு பழகா் கபா் படா்ட, எளிதிலா் புரியகா் கூடிய ஒரு தெ லா் .
ஏதனனிலா் , மனிதரா்களா் ய ர வது இறநா் த லா் , அவரா்களினா் வீடா்னடொ் ெ வு வீடு எனா்கற அனழபா் பரா். இதன லா்
ெ வு எனா்பது கெ கம ன ஈரா்பா்புொ் தெ லா் ல ககவ க லஙா் க லம க நினனவிலா் தக ளா் ளபா் படுகிறது. இதன லா்
ெ வு எனற தெ லா் , அதனா் பினா்புலதா்திலா் கெ கமா் , வருதா்தமா் கப னா்றவறா் னறதா் த ன ககவ எளிதிலா்
வினதகா்கினா்றது. குறிபா் ப க தவகுஜன மகா் களா் பயனா்படுதா்துமா் தெ லா் ல க இருகா்கிறது. இதன லா் இநா் தொ்
தெ லா் எளிதிலா் புரிய னவகா்ககா் கூ டிய, கெ கதா்னத உணா்டு தெயா் யகா் கூடிய, தெயா் தினய உறா் றுகந கா்ககா்
கூடிய தனா்னமனய தக ணா்டு இருகா்கிறது. தினமலரா் பலி எனா்ற தெ லா் னலகா் குறிகா் கிறது. ஆன லா் ெ வு
எனா்பனதபா் கப லா் பலி பழகா் கபா் படா்ட வ ரா்தா்னதய கதா் கத னா்றுவதிலா் னல.
தவகுஜன மகா் களுகா்கு அதிகமா் பழகா் கபா் படா்ட, எளிதிலா் புரியுமா் படிய ன தெ றா் கனளதா் கதரா்நா்து
பயனா்படுதா்துகினா்றனரா். மறா் றவரிடமா் கூறிபா் கபசுமா் அளவிறா் குொ் தெயா் தி, கபொ்சுபா் பணா் ப டா்டிறா் கு ஏறா் றத க
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இருநா் த லா் , அனவ நிொ்ெயமா் மகா் களா் கவனமா் தபறுமா் அதறா் கு தினதா்தநா் தி ஓரா் சிறநா் த ெ னா்று ஆகுமா் . ஆன லா்
மகா் கனளபா் பயிறா் று விகா் குமா் வனகயிலா் , தூய தமிழா் தெ லா் னல வளபா் படுதா்துமா் பணியிலா் இநா் த ந ளிதழா் களா்
தவறுகினா்றன. கபொ்சுபா் பணா்ப டா்டிறா் கு பழகா் கபா் படா்ட மகா்களுகா் கு கபொ்சு வழகா்க க இருகா் குமா் தெயா் தி
எளிதிலா் புரியுமா் . அதனுடனா், தமிழா் ெ ா் ெமூகமா் கனத தெ லா் லிகா் குபா் பழகா் கபா் படா்ட ெமூகமா் . ஆதல லா் ,
தெயா் தினயகா் கனத தெ லா் வது கப லா் கூறுவத லுமா் , எளிதிலா் தவகுஜன மகா் களினா்
கவனதா்ன த
ஈரா்கா்கினா்றது. இதனா் மூலமா் , தமகா் லுஹனினா் ஊடகமா் எனா்ற கக டா்ப டா்டினா்படி, ய னன உயிரிழபா் பு தெயா் தி
தெயா் திய க மடா்டுமா் இலா் ல மலா் , மனிதரா்களினா் தெயனல விரிவ கா்குமா் தெயா் யுமா் ஊடகம க “ெ வு” எனா்ற
தெ லா் பயனபடுதா்தபா் படுகினா்றது. இநா் தொ் தெ லா் அரா்தா்ததா் னதகா் தக டுபா் பதுடனா், அதுகவ ஓரா் ஊடகம க
மகா் கனள அனடவனத அறியமுடிகினா்றது.
முடிவுகள்
தமிழா் பா்
பதா்திரினககளினா்
தெயா் திதா்
தனலபா் பு
மகா் களினா்
பழகா் க
வழகா் கதா் னத
அடிபா் பனடய ககா் தக ணா்டிருகா் கிறது.
 தெயா் தியினா் தனலபா் பிலா் ெ வு கப னா்ற தெ லா் அொ்சுறுதா்த ல க அனமய வ யா் பா் பு அதிகமா் . அதறா் கு
ம றா் ற க
உயிரிழபா் பு
எனா்பது
தபருமா்
அொ்சுறுதா்தலா்
தெ லா் ல க
அனமய து
என
உணரமுடிகினா்றது.
 தெயா் தியினா் தனலபா் பு கா்கு கா் தக டுகா்குமா் தெ லா் லினா் முகா் கியதா்துவமா் மகா் களா் எளிதிலா் தெயா் தினயபா்
புரிநா் துதக ளா் ளுமா் படி, அவரா்களா் அதனனபா் பறா் றிபா் பிறரிடமா் கபசுமா் அளவிறா் கு இருகா் கும று
ப ரா்தா்துகா் தக ளா் ளபா் படுகிறது.

தெயா் தியினா் அொ்சுறுதா்தல ன, இதழியலா் தநறிகா்கு ம ற ன தனலபா் ப லா் உருவ குமா் த கா்கமா்
அொ்தெயா் தினயபா் பறா் றிகய சிநா் திபா் பதறா் குமா் , பிறரிடமா் கலநா் துனரய டி அதனனகா் குறிதா்து கபொ்சு
நடதா்துவதறா் குமா் , மனனத கனபா் ப டுதா்துவதறா் கு மா் க ரணம கினா்றது.
 தெயா் திதா் தனலபா் பிலா் இதழியலா் தநறி பினா்பறா் றபா் படுவனத விடொ் தெயா் தி மகா்கனள ஈரா்கா்க
கவணா்டுமா் எனா்பதிகல தபருஙா் கவனமா் தெலுதா் தபா் படுவனத ஆயா் நா் தறிய முடிகினா்றது.

PERCEPTION ON THE SNIPPETS OF TAMIL MAGAZINES
BY MCLUHAN’S MEDIA THEORY
K. Suresh
An expert Canadian theorist called McLuhan created “Media Theory” and this
research is based on the theory and perception on the snippets of Tamil magazines. In order
to explain this, the snippets from various reputed Tamil magazines like Dhinathanthi,
Dhinamani, Dhinamalar and Dhinakaran are taken for testimony for this research, the
incident happened near Pothanur in Kovai, dated 25th June 2016 is taken as a specimen.
The issue talks about a train collision with an elephant and causes the latter death.
Content analysis is made and the snippet is criticized with the perception of research.
Through this research, the functioning of tamil magazines’ snippets are taken.
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