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மீடியா - சங்கர மடம் 
உறவுப் பின்னல் 

ககள்வியும் பதிலும் : ஞாநி 
 

மீடியாவில் சங்கர மடத்துக்குச் சசல்வாக்கு இருப்பது எப்படி? 

வரலாற்று ரீதியாக இதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் பல சசவ மடங்கள் 
இருந்து வந்துள்ளகபாதும், பிராமண மடம் என்று சசால்லத்தக்கதாக இருப்பது சங்கர 
மடம்தான். எல்லா மடங்களும் நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் சநருங்கிய சதாடர்புசடயசவ; தாகம 
நிலப்பிரபுத்துவத் தன்சம சகாண்டசவ, தஞ்சாவூர் வட்டாரத்தில் எல்லா மடங்களுக்கும் 
நிலங்கள் இருக்கின்றன. காஞ்சி மடகம பூர்வீகத்தில் தஞ்சசத் தரணிசயச் கசர்ந்த 
கும்பககாணம் மடம்தான்.  
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ஆங்கிகலய ஆட்சிக்காலத்தில் பிராமணர்கள் நிலவுசடசமயுடன் உள்ள விவசாய உறசவத் 
துண்டித்துக் சகாண்டு அரசாங்கப் பதவிக்கு இடம்சபயர்வது நடந்தது. இகத 
காலகட்டத்தில்தான் இந்தியாவில்  

பத்திரிசககளும் கதான்றின. கல்வி வாய்ப்சப முதலில் சபற்றவர்களான பிராமணர்கள் அரசுப் 
பதவிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சியிலும் பத்திரிசகத் துசறயிலும் நுசைந்தார்கள். 

பிராமண ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான இயக்கங்கள் பின்னர் கதான்றியகபாது, தங்கள் நலசனக் 
காப்பாற்றிக் சகாள்ள விரும்பிய சனாதனப் பிராமணர்கள் மதரீதியில் சங்கர மடத்சதயும், 
கட்சி ரீதியில் அன்னி சபசன்ட் ஊடாகக் காங்கிரசசயும், கருத்துப் பரப்பல் ரீதியில் 
பத்திரிசககசளயும் பயன் படுத்தினார்கள். 

ஆங்கிகலய ஆட்சி மத, சாதிச் சீர்திருத்தங்கசள ராஜாராம் கமாகன்ராய் காலத்துடன் 
சகவிட்டுவிட்டது; மதச் சக்திகள், சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இரண்டுடனும் சமரசப் கபாக்சககய 
பின்பற்றியது. சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு பிராமண அதிகாரிகள் ஏராளமாக மத்திய அரசுக்குள் 
சசன்றார்கள். தமிைகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டாம் நிசலத் தசலவர்களின் 
மட்டத்திலும் கணிசமான அளவில் பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். பத்திரிசகத் துசறயின் 
முக்கியப் சபாறுப்புகளிலும் பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் 
சந்திரகசககரந்திரர் சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் தாழ்த்தப் பட்கடார் ஆலயப் பிரகவசப் 
பிரச்சிசன, சபண்கள் விவாக சம்மத வயதுச் சட்டம் சாரதா சட்டம் கபான்றவற்றிலும் 
சுதந்திரத்துக்குப்பின் ஹிந்து பர்சனல் லா, இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரச்சிசனகள் கபான்றவற்றிலும் 
பிராமணர் நலன் சார்ந்து தன் கருத்துகளுக்கு அரசியல் பிரமுகர்கள், அதிகாரிகள், 
பத்திரிசகயாளர்கள் மூலம் ஆதரவு கதடிவந்தார். 

மறுபக்கம் சபரியாரின் திராவிடர் கைகம் உருவாக்கிய மக்கள் எழுச்சியினால் தமிைகத்தில் பல 
துசறகளிலும், குறிப்பாக அரசுத் துசறயில், பிராமணர் ஆதிக்கம் குசறக்கப்பட்டுவந்தது 
(பிராமண ஆதிக்க எதிர்ப்பு என்னும் ஒற்சறப் சபாதுக் காரணம் கருதிப் பிராமணரல்லாதாரின் 
பல சசவ மடங்கள் திராவிட இயக்கத்தின் மீது பரிவு காட்டியதும் உண்டு). இதற்கு 
எதிர்விசனயாகச் சசயல்பட முசனந்த பிராமணர்கள் மத்திய அரசசயும் பத்திரிசககசளயும் 
பயன்படுத்திக்சகாள்ள இசணப்புத் தளமாகக் காஞ்சி மடத்சதச் சந்திரகசககரந்திரர் 
ஆக்கியிருந்தார். 

குறுகிய பிராமணச் சாதி நலன் என்று பார்ப்பவர் முதற்சகாண்டு, பரந்த அளவில் சனாதன 
மதம் அழியக் கூடாது, பசைய மதிப்பீடுகள் துலங்க கவண்டும் என்று கருதிய அப்பாவிப் 
பக்தர்கள் வசர பலரும் இந்தப் புள்ளியில் இசணந்தனர். சந்திரகசககரந்திரரின் தனிப்பட்ட 
எளிசம பலருக்கும் முக்கிய ஈர்ப்புச் சக்தியாக இருந்தது. கல்கி சதாசிவம், ஆனந்த விகடன் 
பரணீதரன் என்று முக்கியப் பத்திரிசகயாளர்கள் அவருசடய பக்தர்களாக இருந்தார்கள். 
சதாடர்ந்து இந்த இதழ்கள் சந்திரகசககரந்திரசரப் பற்றி சவளியிட்டுவந்த சசய்திகள், 
கட்டுசரகள் எல்லாம் அவருசடய கருத்துகசள விமர்சனபூர்வமாகப் பார்க்காமல் அவசர 
ஒரு சதய்வ அந்தஸ்துக்கு உயர்த்தின. 



3 
 

இந்த அந்தஸ்துதான் சதாடர்ந்து இந்தியா முழுவதும் அரசியல் பிரமுகர்கசளக் காஞ்சி 
கநாக்கி ஈர்த்தது. இதில் கிசடத்த சசல்வாக்சக மடம், ஹிந்து மதப் பாதுகாப்பு என்ற 
சபயரில் தமிழ்நாட்டுப் பிராமண அதிகாரிகள், சதாழிலதிபர்கள் அபிவிருத்திக்குப் 
பயன்படுத்தியது.           மடம் - மீடியா - அரசியல் சதாடர்பு என்பது 
சந்திரகசககரந்திரரால் சனாதன பிராமண அக்கசறகளுக்காகத் தசைத்து வளர்க்கப்பட்டு, 
பின்னால் சஜகயந்திரரால் ஆர். எஸ். எஸ்.ஸின் இந்துத்துவா ககாட்பாட்டுக்கு மசடமாற்றம் 
சசய்யப்பட்டது.  

அன்றாடம் ஒரு பத்திரிசக அலுவலகத்தில் காஞ்சி மடத்தின் நலன் எப்படிப் கபணப்படுகிறது? 

விகடன், கல்கி, தினமணி கபான்ற இதழ்களில் சீனியர் பத்திரிசகயாளர்கள் மடத்தின் 
பக்தர்களாக இருக்கும் நிசலயில், அவர்கசளத் சதாடர்ந்து இன்னும் பல ஜூனியர்களும் 
பக்தர்களாக மாறுவதும் நசடசபறும் நிசலயில் எப்படி அந்த இதழ்களில் சங்கராச்சாரியாரின் 
கருத்துகளுக்கு எதிர் விமர்சனங்கள் வர முடியும்? அரிஜனங்களின் ஆலயப் பிரகவசப் 
கபாராட்டக் காலத்தில் கல்கி சங்கராச்சாரியாரின் எதிர்ப்சபக் கடுசமயாக விமர்சித்து 
எழுதியது பற்றி நான் பலமுசற குறிப்பிட்டிருக்கிகறன். இதுபற்றித் சதாண்ணூறுகளில் 
ஒருமுசற அப்கபாசதய என் விகடன் சகாவும் மூத்த பத்திரிசகயாளருமான ராவுடன் 
கபசிக்சகாண்டிருந்தகபாது, இப்கபாது இது கபால எல்லாம் எழுதும் வாய்ப்பு ஏன் இல்சல 
என்று ககட்கடன். அவர் சாதுர்யமாகச் சசான்ன பதில் இதுதான்: "அன்சறக்கு காந்தி 
பரமாச்சாரி யாசரவிடப் சபரிய சங்கராச்சாரி. அவருடன் கசர்ந்து நின்ற பலத்தில் கல்கி 

அப்படி எழுத முடிந்தது.” 

இப்படி சங்கராச்சாரியாசரப் பற்றி ஒரு சபரிய இகமசஜப் பத்திரிசககள் உருவாக்கிவிட்ட 
பிறகு, பிராமணரல்லாதார் நடத்திய குமுதம், தினத்தந்தி என எந்தப் பத்திரிசகயானாலும், 
வர்க்க நலனுக்காக அகத இகமசஜத் சதாடர்ந்து பரப்பின (காஞ்சி மடம் பணக்காரப் 
பிராமணர்கள், பிராமணரல்லாத பணக்காரர்கள் - அண்ணாச்சி, ஏ. வி. எம். சரவணன் 
வசகயறாக்கள் - நலசனப் கபணுகிறகத தவிர ஏசைப் பிராமணர்களின் நலசன அல்ல). 
பகுத்தறிவுப் பாசசறகள் கட்டித் , தமிைகத்சத உய்விக்கத் திருவுள்ளம் பூண்டிருக்கிற 
கசலஞர் கருணாநிதி தன் ஆப்த நண்பர் சாவிசய ஆசிரியராகக் சகாண்டு 'குங்குமம்' 
பத்திரிசகசயத் சதாடங்கியகபாது முதல் இதழின் அட்சடப்படம் என்ன சதரியுமா? ஒரு 
சபண் கண்ணாடியில் முகம் பார்த்துக் குங்குமம் இட்டுக் சகாள்கிறார்; கண்ணாடிக்குப் 
பக்கத்தில் சுவரில் ஒரு படம் சதாங்குகிறது. பரமாச்சார்யாள் படம். 

பத்திரிசக அலுவலகங்களிலும் இதர மீடியா அலுவலகங்களிலும் சங்கர மடம், புட்டபர்த்தி 
சாய்பாபா, கமல்மருவத்தூர் அம்மா, மசலயாளத்து அம்மா, கல்கி, ரவிசங்கர் என வசக 
வசகயான ஆன்மிக வியாபாரிகளுக்கான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தத்தம் 
ஆதர்சங்களுக்சகதிராகத் தமது மீடியாவில் எதுவும் வந்துவிடாமலும், வந்தால் அசத 
நீர்த்துப்கபாகச் சசய்வதிலும் அக்கசறகயாடு இயங்குகிறார்கள். இந்த வித்சதசயக் காஞ்சி 
மட சநட்ஒர்க் சதாழில் கநர்த்தியுடன் சசய்துவந்திருக்கிறது.  
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எப்படி  இந்த சநட்ஒர்க்  இயங்குகிறது? 

அரசியல்வாதிகள், சினிமாக்காரர்கள், வர்த்தகர்கள் தங்களுக்கு கவண்டியவர்கசள எல்லா 
மீடியா அலுவலகங்களிலும் நட்டு சவத்திருப்பதுகபாலகவ தான் இதுவும் இயங்குகிறது. 
சின்னக் குத்தூசி எதிசராலியில் சங்கர மடத்சத விமர்சித்துக் கட்டுசரகள் எழுதிவருவசதக் 
சகவிடும்படி இதழின் உரிசமயாளர் ஆற்காடு வீராசாமிக்கு மடம் ககாரிக்சக அனுப்புகிறது. 
வீராசாமியின் தம்பி சதாழிலதிபர் கதவராஜன் கணக்கு சவத்திருக்கும் கார்ப்பகரஷன் 
வங்கியின் கமலாளர் சீனிவாசன் கதவராஜனிடம் இதுபற்றிப் கபசுகிறார். கட்டுசரகள் 
நிறுத்தப்படவில்சல ஒருமுசற சஜகயந்திரசரச் சின்னக் குத்தூசி கநரில் வந்து சந்திக்கச் 
சசய்ய கவண்டும் என்கிறார், சீனிவாசன். இந்த நிர்ப்பந்தம் சதாடர்ந்ததும், சின்னக் குத்தூசி 
என்சனயும் அசைத்துச் சசல்கிறார். சஜகயந்திரர், காஞ்சி மடம் ஆகியசவ பற்றிய எங்கள் 
கருத்துகசள கமலும் வலுப்படுத்துவதாக இந்தச் சந்திப்பு அசமந்தது. 

இப்படிப்பட்ட தரகர்கள் மூலம் தான் விரும்பும் கவசலகசளச் சசய்து முடித்துக்சகாள்ளும் 
முசறசயக் காஞ்சி மடம் பின்பற்றிவந்திருக்கிறது (வங்கிக்குள் பிராமண அதிகாரிகள் - சங்கர 
மடம் சதாடர்பு பற்றித் தனிகய விரிவாக எழுதத் தகுதியானவர், அதனால் பாதிக்கப்பட்ட 
பகுத்தறிவாளர் சங்கமித்ரா பா. ராமமூர்த்தியாவார்).   

ஊகிக்க முடியாத இடங்களிலிருந்சதல்லாம் தரகர்கள் சவளிப்படுவார்கள். சஜகயந்திரர் 
1987இல் மடத்சத விட்டு சவளிகயறியது பற்றி 1991இல்  தான் சவளியிட்ட கசதயால் 
எரிச்சலசடந்து சஜகயந்திரர் தனக்கு மிரட்டல் அனுப்பியதாக அண்சமயில் நக்கிரனில் 
எழுத்தாளர் ம. கவ. சிவகுமார் எழுதியிருக்கிறார், அப்கபாது மடத்தின் சார்பாகத் தன்சன 
அச்சுறுத்தியது, பின்னர் சமரசம் கபசியது எல்லாகம சக எழுத்தாளர் பா. ராகவன் என அவர் 
சசால்லியுள்ளார். அனுராதா ரமணன் குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி விஜய் டி வியில் சவளிப்படுத்த 
மூன்றாண்டுகள் முன்கப சில நிருபர்கள் முயற்சித்தகபாதும் நிறுவனத்தின் முக்கிய நிர்வாகி 
மறுத்துவிட்டார். மாறாக ஸ்டாருடன் ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியில் சஜகயந்திரருடனான நிகழ்ச்சிசய 
அந்நிசலயம் ஒளிபரப்பியது இப்கபாது வரும் சசய்திகசளப் பார்க்கும் கபாது அவருசடய 
அசலான ஒரு நாள் ஒளிபரப்பப்பட்டிருந்தால், விஜய் டி.வியின் டி. ஆர். பி. கரட்டிங் சன் டி. 
விசய ஓவர்கடக் சசய்திருக்கும் எனத் கதான்றுகிறது!).  

சஜகயந்திரர் பற்றி எல்லாப் பத்திரிசககளும் எழுதுவசத இப்கபாது ஏன் தடுக்க 
முடியவில்சல? 

க்சரம் - சசக்ஸ் விவகாரங்கள் விற்பசனசய உறுதி சசய்பசவ என்னும் அடிப்பசடயில் 
பிகரமானந்தா, பிரகாஷ், சரவணபவன் அண்ணாச்சி, ஜான் கடவிட், சசரினா, சஜயலட்சுமி, 
சதுர்கவதி, நாகர்ககாவில் பாதிரியார் முதலாகனார் பற்றிப் சபரிதாகவும் சதாடர்ந்தும் 
சவளியிட்டுவரும் அணுகுமுசற சஜகயந்திரர் வைக்கிலும் பின்பற்றப்படுகிறது. அகத சமயம் 
காஞ்சி மடத்துக்கு இருந்த, இருந்துவரும் சசல்வாக்கின் - காரணமாக மடம் காப்பாற்றப்பட 
கவண்டும் என்ற சதானிசயயும் இசணத்து எழுதுகின்றன. தீவிர பக்தர்களும் இந்துத்துவா 
அசஜண்டாவுக்கான களமானதால் மடம் (முடிந்தால் சஜகயந்திரரும்) காப்பாற்றப்பட கவண்டும் 
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எனக் கருதும் ஆர். எஸ். எஸ். சிந்தசனப் கபாக்கினரும் இசணயும் சபாதுப் புள்ளி, மடம் 
ககாரிக்சக. இசத இப்கபாது ஹிந்து முதல் நக்கீரன் வசர பிரதிபலித்துவருகின்றன. 

அப்படியானால், சஜகயந்திரர் விவகாரத்சத மீடியா அநீதியாகக் சகயாண்டுவருகிறது என்னும் 
குற்றச் சாட்டு நியாயமில்சலயா? 

முந்சதய நடப்புகளில் சகயாளப்பட்ட மிசக, ஒருபக்கச் சார்பு முதலியவற்றுடன் ஒப்பிட்டால், 
சஜகயந்திரர் மீது அடி இசையாக மீடியா சவளிப்படுத்தும் அனுதாபத் சதானி இதற்கு முன்பு 
எவருக்கும் அருளப்பட்டதில்சல. இப்கபாதுகூட ரகு, சதுர்கவதி முதலியவர்களின் 
நடவடிக்சககள் பற்றி எழுதப்படும் சதானிக்கும் சஜகயந்திரரின் நடவடிக்சககள் பற்றிய 
சதானிக்கும் கவறுபாடு இருப்பசதக் காணலாம். மீடியா கபாலீஸ் தரும் (ஆதாரமற்ற 
அவதூறு) தகவல்கசளகய சவளியிட்டுவருவதாகக் கூறப்படுகிறகத? 

இதில் மட்டுமல்ல, இதற்கு முன்பு நக்சல்பாரிக் சகதிகள், கமாதல் சாவுப் பிரச்சிசனகள் 
எதிலும், புலனாய்வுப் பத்திரிசககளுக்குப் கபாலீஸ் தரப்பிலிருந்து கசிகிற, கசியவிடப்படுகிற 
சசய்திகள்தான் அடிப்பசட.  

மனித உரிசம விஷயத்தில் கபாலீஸ் ஒழுங்காக நடந்துசகாள்ள கவண்டும் என்பகதா 
ஊர்ஜிதமாகாத கிசுகிசு பாணிச் சசய்திகசள மீடியா சபரிதுபடுத்தி சவளியிடக் கூடாது 
என்பகதா இந்த வைக்குக்கு மட்டும் சபாருந்தும் விஷயம் அல்ல. மீடியா வாட்ச், சரட்ஸ் 
வாட்ச் எல்லாம் எப்கபாதும் கதசவப்படுபசவ. இப்கபாது மட்டும் அந்தக் குரசல 
எழுப்புகிறவர்களுக்கு மடத்சதயும் சஜகயந்திரசரயும் காக்கும் உள்கநாக்கம் உண்டு என்பசத 
நாம் உணர கவண்டும். 

- ஞாநி 'தீம்தரிகிட' இதழின் ஆசிரியர் 
காலச்சுவடு  
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