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அன்புக் காணிக்சக 

கடல் ஆய்வு, ொைவியல் ஆய்வு மற்றும் 

உலகம் சுற்றி ெர எம்.ஜி.ஆர். நடித்த ஆயிரத்தில் 

ஒருென், கசலயரசி, மற்றும் உலகம் சுற்றும் 

ொலிபன் தைக்கு inspiration ஆக இருந்தை 

என்று கூறும் ைமூக அறிவியலறிஞர்  

ஒரிைா பாலு அெர்களுக்கு இந் நூல்  

அன்புக் காணிக்சக. 
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இந்நூலை 2019, நவம்பர் மாதம் மஜைசிய 

எம்.ஜி.ஆர் ஜபைலவக் கூட்டத்தில் 

தவளியிட்டுதவிய அண்ணல் சைசதயார் 

அவர்களின் திருப்பாதங்களில் நன்றி 

மைர்கலள சமர்ப்பிக்கிஜ ாம்! 
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நூலாசிரியர் பற்றி  

      

முலனவர். தச. இைாஜேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் 

துல யில் முலனவர் பட்டம் 

தபற் வர். புலசம, வைந்தமிழ், 

ெளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நா.ொ.வின் ஆராய்ச்சி ஜபான்  ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். 

தமாழிதபயர்ப்பியல் ஆய்வு என்  ஆய்வு 

கட்டுலைகள் அடங்கிய நூல் ஒன்ல  1992இல்  

தவளியிட்டார். இந்நூல் இலையத் தமிழ் 

பல்கலைகழகத்தின்  மின் நூல் ததாகுப்பில் 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். Indian Women–

Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai 

Paripatal,  Assisted reproductive technologies and 

its Impact on Women,  Eco Vision and Mission, 

Bachelor’s Study Materials for Social Science 

[IGNOU],  Neuro Ophthalmology Articles ஜபான்  

பை துல  சார்ந்த பனுவல்கலள தமிழில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவனத்தில் இலைப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate 

editor] பையாற்றினார். அப்ஜபாது ேப்பானிய 

தமாழிலய தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத அறிந்து 

அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் ேப்பானியப் 

தபண் யூஜகா ஃபுகுஜைாயியுடன் இலைந்து 

தசயல்பட்டார். அந்த நூல் இன்று மூன்று 
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பாகங்களாக தவளி வந்துள்ளது. அங்கு தவளிநாட்டு 

மாைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாைவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி இைக்கைம் 

கற்பித்தார். யுக்ஜகா சான் அம்மாைவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிஜையம் - 

தமிழ் அகைாதி; கிஜைக்கம் - தமிழ் அகைாதி 

உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அ க்கட்டலளயின் இயக்குனர் மல  

திரு.இைாபின்சன் ஜைவி ஐயா அவர்களுடன் 

இலைந்து இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் 

பணியாற்றினார். ஈஜைாடு மகளிர் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜபான் வற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழக மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜபாது தவளிநாட்டவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்க பாட நூல் ஒன்ல  உருவாக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் தமாழி 

தபயர்ப்பாளைாகவும் ஜவற்று மாநிைம் மற்றும் 

தவளி  நாட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியைாகப் பணியாற்றினார். அப்ஜபாது  தமிழ் 

ததரியாத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்  பாட நூலை உருவாக்கினார். 

இன்றும் அந்தப் பாட நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் 

உள்ளது. அது ஜபாை அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சி 

தபறும் இளம் தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 

English என்  ஆங்கிைப் பாட நூலை உருவாக்கினார். 
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மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கு 

ஆங்கிைமும் தவளி நாட்டவருக்குத்  தமிழும் 

கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக 

தசன்ட்டர் ஃபார் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்  தபயரில் தனி லமயம் ஒன்ல  

அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிட 

இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய தகவல்கலளத் ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க் கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் ஜமலடத்தமிழ், 

ஜமலட நாடகம், திலைப்படம் ஆகியன அைசியலில் 

உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிந்துதகாள்வதில் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கலளப் பார்க்க திலையைங்குக்கு அலழத்துச் 

தசன் ார். திலை அைங்கில் இைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு வியந்து 

ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் 

ஜபைாசிரிலய முலனவர் சாைா திக்கி என்பவரும் 

ஆைாய்ச்சி தசய்தனர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் ஒன்ல த் ததாடங்கி 

அவர் குறித்த நூல்கலளயும் அவைது படங்கலளயும் 

ஜசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குல ந்ததால் 

இத்திட்டத்லதத்   ததாடர்ந்து தசயல்பட 

முடியவில்லை.  
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 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100 என்  தலைப்பில் விகடன்.காமில் 

முப்பது கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். அதன் 

ததாடர்ச்சியாக கனடாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்  இலைய இதழில் 

ததாடர்ந்து கட்டுலைகள் எழுதினார்.. எம்.ஜி.ஆரின் 

ைசிகர் மன் ங்களின் தனித்தன்லம குறித்து 

ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகி ார்.  எம்.ஜி.ஆர். 

பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் என்பது இவர் 

இைட்சியம். அதில் தற்ஜபாது  

1.   வெற்றித்திருமகன் என்ற வபயரில் வதாடங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

2.  எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நிேம் நிரந்தரம், 

 3. சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு ைச்ை பப்பா (எம்.ஜி.ஆர். 

கற்பிக்கும் குழந்சத ெளர்ப்பு முசறகள்), 

 4.  வீரமகன் ஜபாராட வெற்றி மகள் பூச்சூட,  

 5.  மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் தசலெர் எம்.ஜி.ஆர்.,  

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ஜபாராளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நாஜடாடி மன்ைன் – I,  

10. நீங்க நல்லா இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் பாடல்கள் -I],  

11. பாட்டுசடத் தசலென் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் பாடல்கள் - II],  
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12. இரசிகர்களின் இதய வதய்ெம் எம்.ஜி.ஆர்.,  

13. முத்தமிழ்க் காவியம் மதுசர வீரன்    

14. இரட்சட ஜெடத்தில் வோலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

15. எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் அறிவியல் புசைவு [MGR 

Science Fiction Films] என்  இந்நூல் 

தவளிவந்துள்ளது. 

 தஞ்லசலயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பியின் பூ மை நிழல், 

வ ட்சியின் பாடல்கள், உன்தனாடு உலையாடுதல்  

காதலின் தமாழி மற்றும் திட்டிவாசல் 

தபண்தைாருத்தி என்  கவிலத நூல்கலள இவர் 

“Shade of the Flowering Tree, Songs of Dryness, Speaking 

with You Language of Love, and A Lady at the little gate”, 

என்று ஆங்கிைத்தில் தமாழி தபயர்த்துள்ளார். 

இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு பதிப்பகம் 

தவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிைக்கியச் தசம்மல் கவிஞர்   தபாறிஞர்  

முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மை நிழல் மற்றும் 

திட்டி வாசல் தபண்தைாருத்தியின் ததாகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு ஜமற்தகாண்டு அவற்ல ப் 

பூ மை நிழலில் களமும் காைமும்  மற்றும் கவிஞர்   

தபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பியின்  பாடுதபாருளும் 

பாசப்தபாருளும் [திட்டிவாசல் தபண்தைாருத்தி 

மட்டும்] ஆகிய நூல்கலள எழுதி தவளியிட்டுள்ளார்.  

 தசன்லன தபருநகைாட்சியின் முன்னாள் ஜமயர் 

மனித ஜநயச் தசம்மல் லசலத சா. துலைசாமி 

அவர்களின் சி ப்புத் திட்டங்களும் 

தசயல்பாடுகளும் என்  தபயரில் ஒரு நூல் எழுதி 
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தவளியிட்டுள்ளார்.  இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் 

‘அமைாவதியின் காதல்’ என்  தபயரில்  

ததாகுக்கப்பட்டு அஜமசானில் தவளிவந்துள்ளது. 

இவர் எழுதி வரும் ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தநருஞ்சி 

என்னும் இைக்கிய இதழில் தவளிவருகின் ன. 

தினகைன் ஜோதிட மைரில் இவர் எழுதிய 

“என்ஜனாட ைாசி நல்ை ைாசி” என்  ததாடர் வந்து 

தகாண்டிருக்கின் து. மாதமிரு முல  வரும் 

ஆன்மீகம் இதழில் ‘மை வழிபாட்டின் ஜவர்கலளத் 

ஜதடி (Deep into the roots of Tree worshit), காளியும் 

ஜதவியும், உைகளாவிய காளி ஜகாட்பாடு’ ஜபான்  

ஆன்மீகக் கட்டுலைகள் தவளிவருகின் ன. 
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மந்திைோைத்துக்குப் பதிைாக அறிவியல் 

தசயற்பாடு 
67 

7. 
சமூக விஞ்ஞானிக்குத்  தூண்டுஜகாைாக 

விளங்கும் எம்.ஜி.ஆர். பாடங்கள் 
81 

 
ஒரிசா பாலு அவர்கலளப் பற்றி 

- பின் இலைப்பு 
84 

  



Tamil Heritage Foundation International

 
 
 

  



Tamil Heritage Foundation International

1 
 

1. அணு ைக்தி விஞ்ஞாைம் பற்றிய உலகம் 

சுற்றும் ொலிபன்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த  படங்களில் கலையைசி, 

ஆலச முகம், உைகம் சுற்றும் வாலிபன் ஆகிய  

படங்களில் கலதக்களம் அறிவியல் புலனவு 

சார்ந்ததாகும். இவற்றில் உைகம் சுற்றும் வாலிபன் 

அணு சக்தி அறிவியல் பற்றியதாகும். மின்னலில் 

இருந்து எடுத்த ஆற் லில் ைட்சத்தில் ஒரு பங்லக 

ஒரு சிறிய மாத்திலை வடிவில் ஜசமித்து லவத்தால் 

அலதக் தகாண்டு தபரும் காட்லடஜய எரிக்கைாம் 

என்  அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு  கலதயின்  

கருப்தபாருளாக அலமந்துள்ளது.   

 அணு சக்தி குறித்த கண்டுபிடிப்லபத் 

தன்னிடம் விற்கும்படி படத்தில் வில்ைனாக வரும் 

அஜசாகன் அணு விஞ்ஞானியான முருகனிடம் 

[அண்ைன் எம்.ஜி.ஆர்.] வந்து ஜகாடிக்கைக்கான 

டாைர் தருவதாக ஆலச வார்த்லதகலளக் கூறுகி ான். 

எம்.ஜி.ஆர். மறுத்துவிடுகி ார். இவ்வாறு  படம் 

ததாடங்குகி து. தனது ஆைாய்ச்சிக் குறிப்லப 

எம்.ஜி.ஆர். எரித்து விட்டதாக மற்  விஞ்ஞானிகலள 

நம்ப லவத்து விட்டு  உண்லமயான குறிப்பு 

இருக்குமிடத்லத பற்றிய ைகசியத்லத மூன்று 
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பங்காகப் பிரித்து  டாைர், கடிகாைம், புத்தர் சிலை என 

மூன்று  தபாருள்களில்   மல த்துலவத்து 

தவவ்ஜவறு நாடுகளில் தனது நண்பரிடம் 

ஒப்பலடத்து விடுகி ார்.  ஆைாய்ச்சி குறிப்பு 

ேப்பானில் உள்ள ஒரு புத்தர் ஜகாயிலில் தலைக்குள் 

புலதத்து லவக்கப் பட்டிருக்கி து.  இது ஓர் 

அறிவியல் புலனவு படம் ஆகும்.  

 வில்ைன் அஜசாகன்  விஞ்ஞானி 

முருகனிடமிருந்து [அண்ைன் எம்.ஜி.ஆர்.] 

ஆைாய்ச்சிக் குறிப்பு பற்றிய உண்லமலய 

வைவலழக்க எதிரிகள் முயற்சி தசய்யும்ஜபாது தன் 

அண்ைன் முருகலன காப்பாற் வும் வில்ைனிடம் 

ஆைாய்ச்சிக் குறிப்புகள் கிலடத்து விடக் கூடாது 

என்பதற்காகவும் சர்வஜதசக் காவல் துல லயச் 

ஜசர்ந்த ைாேூ [தம்பி எம்.ஜி.ஆர்.] வருகின் ார். 

அண்ைன் எம்.ஜி.ஆருக்கு பிதைஞ்ச் தாடி எனப்படும் 

குறுந்தாடி லவத்து வித்தியாசம் 

காட்டப்பட்டிருக்கும். ஜபாலீஸ் துல லயச் ஜசர்ந்த 

தம்பி எம்.ஜி.ஆருக்கு தாடி இருக்காது.  
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 படம் ததாடங்கும் ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். ஆைாய்ச்சி 

தசய்வதும் மின்னலில் இருந்து சக்திலய ஜசகரிப்பதும் 

குறிப்புகலள எழுதுவதுமாக ஒரு பரிஜசாதலனச் 

சாலையில் ஆைாய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பார். ஆைாய்ச்சி 

குறிப்லப அவரிடமிருந்து அபகரிக்க ஜவண்டும் 

என்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட அவைது தசயைர் ைதா 

ஒளிந்து ஒளிந்து அவருலடய  நடவடிக்லககலளக் 

கவனித்துக்தகாண்டு  இருப்பார். ஆனால் அவைால் 

எலதயும் கண்டுபிடிக்க இயைாது. எழுதி முடித்ததும்  

சக்சஸ் சக்சஸ் என்று தசால்லி மகிழ்கி ார்.  

 விஞ்ஞானிகள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் 

அணு ஆயுதத்தின் அழிவு பற்றிய கருத்லத 

உள்ளடக்கிய கலதயம்சம் உள்ள படமாக உைகம் 

சுற்றும் வாலிபன் படம் அலமந்தது. இது அணு 

ஆயுதத்தால் சர்வஜதச அழிவு மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்த அக்கல  தகாண்ட படமாகும். ஒரு தநாடி 

மின்னலில் இருந்து எடுத்த ஆற் லைச்  ஜசமித்து 

லவத்து   மிகப்தபரிய   ஆக்க    சக்தியாக    உருவாக்க  
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ஜவண்டும் என்  ஜநாக்கத்லத விஞ்ஞானிகளின் 

கூட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தவளியிடுவது அவைது உைக 

சமாதானம் பற்றிய அக்கல லய உறுதி தசய்கி து.  

ைர்ெஜதை விஞ்ஞானியின் கசத  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் சர்வஜதசத் தமிழ் 

விஞ்ஞானி ஒருவலைப் பற்றிய கலத இப்படத்தின் 

எந்த நிகழ்வும் தமிழ்நாட்டில் நலடதப வில்லை. 

இக்கலதயில் அண்ைன் தம்பி எம்.ஜி.ஆர்., 

அவர்களின் ஜோடியான மஞ்சுளா, சந்திைகைா, 

தசயைர் ைதா, நண்பர் நாஜகஷ், மற்றும் வில்ைன்கள் 

மட்டுஜம உண்டு.  

 ஹாங்காங்கில் ததாடங்கும் இக்கலத அங்கு 

வாழும் ஒரு தமிழ் விஞ்ஞானிலயப் பற்றிய 

கலதயாகும். இதுவும் அறிவியல் ததாழில்நுட்பம் 

வளர்ந்துவிட்ட இக்காைத்தில் சர்வஜதசக் குடிமகன் 

என்  தபயரில் சிைர்  [குஜளாபல் பாஸ்ஜபார்ட்] 

சர்வஜதச கடவுச் சீட்டு தபற்றுள்ளனர்.  உைகம் 

சுற்றும் வாலிபன் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு உருவாக்கப்பட்ட கலதயாகும். அப்ஜபாது 

ஒரு விஞ்ஞானி உைகுக்கு தசாந்தமானவன்; 

அவனுக்கு நாடு, தமாழி, இன, மத, ஜபதம் 

கிலடயாது.  
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 உைகில் வாழும் மனிதர்கலள அழிவிலிருந்து 

காப்பாற்றும், உன்னத ஜநாக்கத்துடன் சர்வஜதசக் 

காவைதிகாரியான ைாேூ அழிவு சக்திலயத் ஜதடிக் 

தகாண்டிருக்கும், தீயவர்களிடம்  அந்த ஆைாய்ச்சிக் 

குறிப்புகள் கிலடத்துவிடக் கூடாது என்று 

பாடுபடுவார்.  

 அறிவியலின் ஆற்றல் பற்றிய  விளக்கம்   

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் கலதயில் 

விஞ்ஞானியும் சர்வஜதசக் காவைதிகாரியும் என 

இருவருஜம உைக மக்களின் நன்லமக்காக 

பாடுபடுகின் னர். இக்கலத சர்வஜதச அலமதிக்காக 

உலழக்கும் இரு சஜகாதைர்கலள பற்றிய கலதயாக 

அலமந்திருக்கும்.  

 அறிவியலின் சக்தி பற்றி படத்தின் 

ததாடக்கத்தில் ஒரு விளக்கம் வழங்கப்படும். 

இவ்வுலையின் பின்னணியில்; மூத்த தலைவர்கள் 

பைர் திலையில் காட்டப்படுவர். இவ்வுலைலய 

எம்.ஜி.ஆரின் அண்ைன் சக்கைபாணி நிகழ்த்துவார். 

 “விஞ்ஞானம், மனித இனத்தின் புகலழக் 

கூண்டு கட்டி சந்திைனுக்கு தகாண்டு தசல்ைவும் 

அதனால் முடியும் மனித இனத்லதக் கூண்ஜடாடு 

அழிவுப் பாலதக்கு அனுப்பவும் அதனால் முடியும். 

அறிவுக் கண்கள் இயற்லக நுணுக்கங்கலள எடுக்கும் 

ஜபாது இதயக் கண்கள் பழுதாகி விடக்கூடாது. 

பழுதான காைைத்தினால்தான் ஹீஜைாசீமா 

உருவாகியது. மகாத்மா காந்தி, பண்டிதர் ஜநரு,  

தபட்ைான்ட் ைஸ்ஸல்  ைால்பகதூர் சாஸ்திரி, 

மூதறிஞர் இைாோஜி, நமது ததன்னாட்டு காந்தி 

ஜபைறிஞர்  அண்ைா  ஜபான்   உைகத்   தலைவர்கள்  
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எல்ஜைாருஜம விஞ்ஞான முல யில் புதுயுகம் காை 

முயன் ார்கள்”.  

அண்ைா தசான்னார்,  

[அண்ைாவின் உலையின் பின்னணியில் எம்.ஜி.ஆர். 

தன் ஆைாய்ச்சிக் குறிப்லப பாதுகாக்கும் காட்சிகள் 

காட்டப்படும்].  

“விஞ்ஞானம் கட்டுக்கடங்காது தநறிகலைந்து 

ஜபாகும்ஜபாது பகுத்தறிவு அதலன பக்குவப்படுத்திடவும், 

பயனுள்ளதாக்கிடவும் ஜவண்டும். ஏழ்லம ததாலைந்தது, 

இல்ைாலம மல ந்தது, வளம் தகாழித்தது, வாழ்வு 

தசழித்தது. இனி எல்ைார்க்கும் எல்ைாம் என்று 

மகிழத்தக்க நிலைலய உருவாக்குவஜத 

விஞ்ஞானத்தின் இைட்சியமாகும். விஞ்ஞானம், அது  

மண்ணுைக   தசார்க்கத்தின் தி வுஜகால். அதுஜவ 

நைகத்தின் அளவுஜகாைாகி விடக்கூடாது”.  

 இவ்வுலை முடிந்ததும் தபயர்ப் பட்டியல் 

காட்டப்படும். அதன் பின்னணியில்  அறிவியலின் 

சி ப்பு, உைக சமநீதி, அைசியல் தவற்றி  
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ஆகியவற்ல ப் பற்றிய  பாடல் [TITLE SONG] சீர்காழி 

ஜகாவிந்தைாேனின் குைலில் ஒலிக்கும்.  

“நமது தவற்றிலய நாலள சரித்திைம் தசால்லும், 

இப்பலட ஜதாற்கின் எப்பலட தவல்லும், 

நீதிக்கு இது ஒரு ஜபாைாட்டம், 

இலத நிச்சயம் உைகம் பாைாட்டும். 

வல்ஜைார்கள் சுைண்டும் தபால்ைாத தகாடுலம, 

இல்ைாமல் மாறும் தபாருள் ஜதடி, 

அன்று இல்ைாலம நீங்கி எல்ஜைாரும் வாழ, 

இந்நாட்டில் மைரும் சமநீதி. 

நம்லம ஏய்ப்பவர் லகயில் அதிகாைம் , 

இருந்திடும் என்னும் கலத மாறும், 

 

ஆற் லும் அறிவும் நன்லமகள் ஓங்க, 

இயற்லக தந்த பரிசாகும், 

இதில் நாட்டிலனக்தகடுத்து நன்லமகள் அழிக்க, 

நிலனத்தால் எவர்க்கும் அழிவாகும். 

நல்ைலத வளர்ப்பது அறிவாற் ல், 

அல்ைலத நிலனப்பது அழிவாற் ல் 

 

நமது தவற்றிலய நாலள சரித்திைம் தசால்லும், 

இப்பலட ஜதாற்கின் எப்பலட தவல்லும், 

நீதிக்கு இது ஒரு ஜபாைாட்டம், 

இலத நிச்சயம் உைகம் பாைாட்டும்”.  
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இப்பாடலின் கருத்து சர்வஜதச மனித சமுதாயத்தின் 

அலமதிலய வலியுறுத்துவதாக அலமந்தது. 

இவ்வாறு ததாடக்கத்திஜைஜய கலதக்களம், 

காட்சிகள், வசனம்,  பாடல்  என அலனத்திலும் 

அறிவியல் கருத்து ததன்பட்ட படங்களில் 

முக்கியமானது உைகம் சுற்றும் வாலிபன்.   

 விஞ்ஞானி முருகனின் கதாபாத்திைப் 

பலடப்பு பைத்துக்கு ஆலசப்படாத பண்பாளைாக, 

மனித சமுதாயத்தின் அலமதிலய  நாடுபவைாக 

உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. இவைது உயரிய பண்லப 

உைர்த்தும் காட்சி வருமாறு.  

முருகன் : உைகத்தின் தலைசி ந்த விஞ்ஞானிகஜள, 

அறிவுைக ஜமலதகஜள, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் 

இப்படிப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானிகள் மகாநாட்டில் 

மின்னலை மனிதன் ஆக்க சக்திக்கு பயன்படுத்த 

முடியுமா? என்  ஜகள்வி எழுந்தது. முடியும் என்று 

நான் தசன்ஜனன். தபாறுப்லப என்னிடம் 

ஒப்பலடத்தீர்கள். முயன்ஜ ன், தவற்றியும் 

தபற்ஜ ன். ஆனால் அது ஒரு மாதபரும் அழிவு 

சக்தியாக உருப்தபற்றுவிட்டது. 
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லபைவன் : மிஸ்டர் முருகன் நீங்கள் தசால் து 

எங்களுக்கு புரியைஜய  .. . . 

முருகன் : ஒஜை ஒரு முல  ஜதான்றும் மின்னலை 

ஜசமித்து லவத்தாஜை, அது பை அணுகுண்டுகளின் 

சக்திலய தபற்றுவிடுகி து. அதிக அளவில் ஜசமித்து 

லவத்து தவளியிட்டால் அது இந்த உைகத்லத ஒஜை 

ஒரு தநாடியில் சாம்பளாக்கிவிடும். 

தவளிநாட்டவர் : Is it true? 

தவளிநாட்டவர் :  Is it possible? 

தவளிநாட்டவர் :  It is world break achievement. 

லபைவன் : Mr. Murugan you are great great, நீங்கள் 

மனித சக்தியின் ஏக பிைதிநிதி, இயற்லகலய எதிர்த்து 

ஜபாைாடும் மகா ஜமலத. நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த 

ஆைாய்ச்சிலய இந்த அறிவுச்சலபக்கு முன்னாை 

எடுத்துச் தசால்லுங்க, பி கு அகிைத்துக்ஜக 

தசால்லுங்க. 

தவளிநாட்டவர் : Yes Mr.Murugan please wait of your 

result.  

முருகன் : I am very sorry sir என்லன மன்னிச்சிருங்க, 

நான் அலத தவளியிட விரும்பை. 

தவளிநாட்டவர் : Why sir, 

தவளிநாட்டவர் : What is the matter? 

லபைவன் : ஏன்? 

முருகன்: இந்த உைகத்லதஜய சுடுகாடாக்கும் 

மூன் ாவது உைக யுத்தம் எங்கு ஜதான்றுஜமா எப்படி 
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தவடிக்குஜமா என்று மனித குைஜம அஞ்சி அஞ்சி 

நடுங்கிக்தகாண்டிருக்கி து. இந்த நிலையில் ஜமலும் 

ஒரு அழிவு சக்தி ஜதலவயா? 

லபைவன் : நல்ை கற்பலன . . . ம் . .  நான் 

தநதனச்ஜசன் 

முருகன் : என்ன தநதனச்சீங்க 

லபைவன் : புகழ் அலடயி துக்கு இது ஒரு புது வழி. 

கண்டு பிடிச்சுட்டதா தசால்லி லகத்தட்டல் 

வாங்கு து. பி கு தவளியிடாம இருக்கி துக்காக 

ஜவதாந்தம் ஜபசு து. மிஸ்டர் முருகன் எனக்கு 

தவட்கமா இருக்கு. 

முருகன்: அப்ஜபா நான் தசால் த நீங்க நம்பையா? 

லபைவன் : என்னாை நம்ப முடியை மிஸ்டர் முருகன். 

முருகன் : சஜகாதை விஞ்ஞானிகஜள நான் 

தசால் துதா உண்லம. 

தவளிநாட்டவர் :  But don’t believe it. 

தவளிநாட்டவர் :  It is fantastic. 

முருகன் : தயவு தசய்து நான் தசால் த நம்புங்க. 

தவளிநாட்டவர் :  Demo and prove it. 

லபைவன் : நிரூபிச்சுக் காட்டுங்க. 

தவளிநாட்டவர் :  Yes demonstrate it. 

முருகன் : ஓஜஹா!  ஓஜக. நிரூபிச்சு காட்டுஜ ன் . . . 

வாங்க. 
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(அலனவரும் ஒரு பைந்த தவற்றிடத்திற்கு வருதல்) 

லபைவன் : மிஸ்டர் முருகன் இங்க ஏன் அலழச்சிட்டு 

வந்தீங்க? 

முருகன் : தகாஞ்சம் தபாறுங்க (தான் கண்டுபிடித்த 

அணு குண்லட காண்பிப்பார்) 

தவளிநாட்டவர் : What is this Mr.Murugan? 

லபைவன் : என்ன இது? 

முருகன் : கண் இலமக்கும் ஜநைத்தில் ஜதான்றி 

மல யும் மின்னலின் சக்திகலள பத்து இைட்சத்திை 

ஒரு பங்லக இதுை ஜசமித்து லவத்திருக்ஜகன். 

லபைவன் : இதாை என்ன தசய்ய முடியும்? 

முருகன் : நீங்க பாக்குறீங்கஜள இவ்வளவு தபரிய 

இடம், இது அத்தலனலயயும் ஒரு தநாடியிஜைஜய 

சாம்பைாக்கிடும். 

லபைவன் : இவ்வளவு தபரிய இடத்லதயா? 

முருகன் : “ஆமா . . . (என்று கூறிவிட்டு அந்த 

குண்லட தன் தசக்ைட்ரி லில்லி (ைதா) தகாண்டு 

வந்திருக்கும் துப்பாக்கியில் ஜபாட்டு ஒரு 

குறிப்பிட்ட இடத்லத காட்டி) அஜதா பார் மத்தியிை 

ஒரு சின்ன மைம் ததரியுதுை அதத்தான் சுடனும்” 

என் வுடன் ைதா சுடுவார். உடஜன அந்த இடம் 

முழுவதும் தீப்பற்றி எரியும். அலனவரும் 

அதிர்ச்சியில் பயந்து ஒதுங்குவர். அஜதப்ஜபால் 

பயந்து ஒதுங்கும் லில்லியிடம் முருகன், லில்லி 

பயப்படாத இந்த தீலய அலனக்கி துக்கான 

ஏற்பாதடல்ைாம் தசய்து வச்சிருக்ஜகன். 
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 அலனவரும் அவலைப் பாைாட்டுவர். 

அப்ஜபாது அந்த ஆைாய்ச்சி குறிப்புகலள 

எறித்துவிடுவார். அலனவரும் அதிர்ச்சியில் ஏன் என 

ஜகட்கும்ஜபாது, நான் கண்டுபிடித்ஜதஜன அந்த 

ஆைாய்ச்சி குறிப்புதான் இது, இனிஜமல் இது 

யாருக்கும் பயன்படாது என கூறுவார்.  

தவளிநாட்டவர் :  Mr. Murugan at last you did a foolish 

thing. 

தவளிநாட்டவர் :  Are you mad? 

தவளிநாட்டவர் :  All your energy wasted. 

லபைவன் : மிஸ்டர் முருகன் Congratulation. நீங்க 

எரிச்சீங்கஜள ஆைாய்ச்சி குறிப்பு, அத நான் நம்பை. 

முருகன் : நீங்க எப்ப என்லன நம்புனீங்க? இப்ப 

நம்பு துக்கு. 

லபைவன் : மிஸ்டர் முருகன் உைகத்திஜைஜய நீங்கள் 

தபரிய விஞ்ஞானினு நிரூபிச்சிட்டீங்க. இப்ப நான் 

உங்கள உைகத்திஜைஜய தபரிய பைக்காைன்னு 

நிரூபிக்க ஜபாஜ ன். 

முருகன் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தவுடன், 

லபைவன் : தயஸ், உங்க ஆைாய்ச்சி குறிப்ப எந்த 

தவளிநாட்டுக்காவது வித்தா . . .  

முருகன் : ம்.. எதிரி நாடு தீப்பற்றி எறியும், பைஜகாடி 

மக்கள் அழிவாங்க. 
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லபைவன் : அதப்பத்தி நமக்தகன்ன கவை. நமக்கு 

ஜவண்டியது பைம். ம் . . . சரின்னு தசால்லுங்க 

இப்பஜவ . . . இப்பஜவ ஒரு ஜகாடி டாைர் தர்ஜ ன். 

முருகன் : ஒரு ஜகாடி டாைர்? மிஸ்டர் லபைவன் 

உங்கள ஒரு விஞ்ஞானினு தான் தநதனச்சிட்டு 

இருந்ஜதன். நீங்க ஒரு வியாபாரினு இப்பதான் 

புரிஞ்சிக்கிட்ஜடன். 

லபைவன் : 5 ஜகாடி தர்ஜ ன் 

முருகன் : 5 ஜகாடி ஜபஷ் ! நீங்க சாதாைை வியாபாரி 

இல்ை சந்லதயிை ஏை ஜபாடு  வியாபாரி. 

லபைவன் : 10 ஜகாடி தர்ஜ ன் 

முருகன் : 10 ஜகாடி டாைர் சிரித்துக் தகாண்ஜட 

மிஸ்டர் லபைவன் உங்களுக்கு 10 ஜகாடி டாைர் 

தபரிசு, இந்த உைகத்திை உள்ள தனி ஜீவன் எனக்கு 

அதவிட தபரிசு. மிஸ்டர் லபைவன் மக்களுலடய 

அழிவுை நீங்க வாழ்ந்து ைானு நம்பாதிங்க. இந்த 
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பைஜம உங்கள அழிச்சுரும், அது நிலைக்கவும் 

நிலைக்காது. 

லபைவன் : மிஸ்டர் முருகன் . . . 

முருகன் : ஜகாபத்தில் - மிஸ்டர் என் ஆைாய்ச்சிக்கு 

மனித பலி தகாடுக்க நான் தயாைாயில்ை குட் லப. 

பி கு, லில்லிலய அலழத்து, லில்லி எனக்கு 

உதவியா எவ்வளஜவா சிைமப்பட்டிருக்க தைாம்ப 

தாங்க்ஸ். நான் தைஸ்ட் எடுத்துக்க ஜபாஜ ன். நீ 

ஊருக்கு ஜபா. நான் திரும்ப வந்து தைட்டர் 

ஜபாடுஜ ன். சிங்கப்பூர்ைஜய இரு. தசைவுக்கு இந்த 

2,000 டாைர் வச்சிக்க. லப லப. 

நிசறவு 

 தமிழ்த் திலைப்படங்களில் எம்.ஜி.ஆர்.  நடித்து 

இயக்கி தயாரித்து  தவளிவந்த உைகம் சுற்றும் 

வாலிபன் படம் வசூலில் சாதலன பலடத்தது. 

இன்று இப்படத்லத மறு ஆக்கம் தசய்ய பைர் 

விரும்புகின் னர். ஏதனன் ால் இக்கலத உைக 

அலமதி அணு சக்தி ஜபான்  தற்காை அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்புகள் சார்ந்த அறிவியல் புலனவு கலத 

ஆகும். ஹாலிவுட் இன்று அறிவியல் புலனவு 

கலதகலள  ஏைாளமாக  எடுக்கத் ததாடங்கிவிட்டன. 

இவற்றிற்கு நிகைாக தமிழ் திலையுைகும் தமிழில் 

படங்கலள எடுக்க ஆவைாக உள்ளது.  இன்ல க்கு 

இங்கு உருவாகியிருக்கும் ஆவலும் ஜதட்டமும் 

1970இல் எம்.ஜி.ஆருக்கு உருவாகிவிட்டதால் அவர் 

உைகளாவிய பிைச்சலன ஒன்ல  லமயமாக லவத்து 

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்லத எடுத்தார்.   
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2. கசலயரசி படத்தில் அறிவியல் 

வதாழிநுட்பம்  

 

 

 

 

 திைாவிட இயக்கத்லதச் ஜசர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். 

சமயம் என்  தபயரில் பின்பற் ப்பட்டு வந்த 

மூடப்பழக்க வழக்கங்கலள தன படங்களில் 

எதிர்த்தார். மக்களுக்கு பகுத்தறிவு வளை ஜவண்டும் 

என்பதற்காக  தன்னுலடய படங்களில் அறிவியல் 

ததாடர்பான விஷயங்கலளப் புகுத்தினார். ைஷ்யா 

ஸ்புட்னிக் என்  விண்கைத்லத ஏவி வந்த 

சூழ்நிலையில் எம்.ஜி.ஆர். alien என்று இன்று 

அலழக்கப்படும் ஜவற்றுக்கிைகவாசிலயப் பற்றிய 

படம் ஒன்றில் நடிக்க மூடிவு தசய்தார். ஜேம்ஸ் 

ஜகமரூன் இயக்கிய Aliens, Avengers வரிலச படங்கள்;, 

வில் ஸ்மித் நடித்த Men in black,   அவதார் ஜபான்  

தவற்றி படங்கள் ஜவற்றுக்கிைகவாசிகலளப் 

பற்றியனவாகும்.   

 கலையைசி என்று தபயரிடப்பட்ட அறிவியல் 

புலனவுப் [science fiction] படம் ஜவற்று 

மண்டைத்லதச் ஜசர்ந்த ஒருவர் பூமிக்கு வந்து 

இங்கிருந்த கலைவாணிலய அங்ஜக அலழத்துச் 

தசன்று அங்குள்ள இளவைசிக்குப் பாட்டு  

தசால்லிக்தகாடுக்கும்  படம் ஆகும்.  இந்தியத்  

திலையுைகில் தமிழில்  முதன்முதைாக ‘ஏலியன்’ 
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என்று தசால்ைப்படும் ஜவற்றுக் கிைக வாசிலயப் 

பற்றிய படம் எம்.ஜி.ஆர். நடித்த கலையைசி ஆகும்.  

 கலையைசி படத்தில் ஜவற்றுக் கிைகத்திற்குச்  

தசல்ைப் பயன்படுத்தப்பட்ட விண்கைம் அதற்குள் 

இருக்கும் மின் கருவிகள் ஜவற்றுக்கிைக 

வாசிகளுக்குரிய விஜசஷ உலட, முகமூடி, 

விண்கைத்தில் இருந்த படிஜய ததாலை ததாடர்புக் 

கருவிகலளப் பயன்படுத்தி பூமியில் நடக்கும் 

நிகழ்சிகலளப் பார்த்து மகிழ்தல், அங்குப் புவியிர்ப்பு 

சக்தி இல்ைாத நிலை அங்கு அவர்கள் 

நடமாடுவதற்கு பயன்படுத்திய விஜசஷ தசருப்புகள் 

என்று பை அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் 

இப்படத்தில் இடம்தபற்றிருந்தன.    
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கசதச்சுருக்கம்  

 ஒரு ப க்கும் தட்டு பூமிலய ஜநாக்கி 

வருகி து. ‘பூ மண்டைத்லத தநருங்கிவிட்ஜடாம். 

ஜவகத்லத குல த்துக் தகாள்’  என்று தன் 

நண்பனிடம் வான மண்டைத்லதச் ஜசர்ந்த திண்ைன் 

கூ வும் ஜவகத்லத குல த்து அந்தப் ப க்கும் 

தட்லட அவன் பூமியில் இ க்குகி ான். திண்ைனாக 

நடித்திருப்பவர் நம்பியார். அவர் இங்கு இலசயில் 

சி ந்து விளங்கும் பானுமதிலய கடத்திக்தகாண்டு 

ஜவற்றுக்கிைகத்திற்குச் தசல்கி ார்.  ஜவற்று கிைகம் 

என்று இன்ல க்கு நாம் பயன்படுத்தும் தசால்லை 

இப்படத்தில் வான மண்டைம் என்று 

குறிப்பிடுகின் னர். அங்குள்ள இளவைசி ைாே ஸ்ரீக்கு 

பானுமதி இலசப்பாடல் கற்றுத் தருகி ார். அங்குப்  

ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். பானுமதிலய மீட்டுக்தகாண்டு 

வருகி ார். 

 ஜவற்றுக் கிைகத்தில் வசிக்கும் ஜகாமாளி  

எனப்படும் ஒரு கதாபாத்திைத்லதயும் எம்.ஜி.ஆர். 
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ஏற்றுக்தகாண்டுள்ளார். ஆனால் இந்தக் ஜகாமாளி எரி 

நட்சத்திைம் தாக்கியதால் சிை நிமிடங்களில் உயிர் 

இழந்துவிடுவான். அவனது உலடலயத்  தான் 

அணிந்துதகாண்டு அந்த வான மண்டைத்தில் 

ஜகாமாளியாக பூமியில் இருந்து தசன்  எம்.ஜி.ஆர். 

பானுமதிலயத் திருப்பி தகாண்டு வரும் 

முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார். அவர் அங்கிருந்து 

பானுமதிலய மீட்டுக் தகாண்டு வருவதற்கு 

உதவியாக இருப்பவர் இளவைசி ைாேஸ்ரீ. எம்.ஜி.ஆர்.  

இளவைசிலயக் காதலிப்பதாக நடித்து ப க்கும் தட்டு 

இயக்கும்  முல கலள கற்றுக்தகாள்வார். பின்பு 

இளவைசியிடம்  உண்லமலயக் கூறிவிட்டு அவைது 

சம்மதம் மற்றும்  வழி அனுப்புதலுடன் 

பானுமதிலய மீட்டுக் தகாண்டு   இப்படத்தில்  பை 

அறிவியல் ததாழில்நுட்ப காட்சிகள் மிகச் சி ப்பாக 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன.  
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பறக்கும் தட்டு 

 கலையைசி படத்தில் விண்கைத்லத ப க்கும் 

தட்டு என்று குறிப்பிடுவர். வானத்தில் ப க்கும் 

ப க்கும் தட்லடப் பார்க்கும் கிைாமவாசிகள் அது 

என்ன என்று ஜகட்க எம்.ஜி.ஆர். ‘இது ப க்கும் தட்டு 

நம்மள மாதிரி ஜவறு மண்டைத்தில் ஆட்கள் 

இருக்காங்க. அவங்க ஓட்டிகிட்டு வர் தா 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் தசால் ாங்க’ என்று விளக்கம் 

அளிப்பார். இக்காட்சி படம் பார்ப்பவர்களுக்கு 

ப க்கும் தட்லடயும் ஜவறு மண்டைங்களிலும் 

மனிதர்கலளப் ஜபான்ஜ ார் வாழ்கின் னர் என்  

தகவலையும்  கலதக் களத்லதயும் புரிய லவக்கி து.   

 படம் முடியும் ஜபாதும் ‘இப்ஜபாது உங்களுக்கு 

இததல்ைாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆனால் ஒருநாள் 

மனிதன் சந்திை மண்டைத்திற்கு ஜபாய் வருவது உறுதி’ 

என்று 1964-ல் தவளிவந்த இந்த படம் கூறிய தகவல் 1967இல் 

உண்லமயாகிவிட்டது.  

அக்னி அஸ்திரம்  

 ஜவற்றுக்கிைகவாசியான திண்ைன் பூமிலய 

இைங்கி இங்குள்ள காட்டுக்குள் நடந்து வருகி ான். 
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அப்ஜபாது அவன் எதிஜை ஒரு கைடி  வருகி து.  அந்தக் 

கைடியிடம் இருந்து தப்பித்துக் தகாள்வதற்காக அதன் 

மீது ஒரு அக்னி ஏவுகலைலய திண்ைன் வீசுகி ான். 

அது தீப்தபாறி ப க்க கைடி மீது பாய்ந்து அதலன 

அழித்து எரித்து விடுகி து.  

ஜெற்றுக்கிரக ொசியின் உசடகள்  

 ப க்கும் தட்டுகள் இருக்கும்ஜபாது  திண்ைனும் 

அவன் நண்பனும்  விண்தவளி வீைர்கள் அணியும் 

சி ப்பு உலடலய அணிந்திருக்கின் னர். அலவ ஏஜதா 

உஜைாகத்தால் தசய்யப்பட்ட உலடகலளப் ஜபாை  

விண்தவளியில் இருக்கும் அதீத தவப்பத்தில் 

கருகாதலவ  ஜபாைத்  ஜதான்றுகின் ன. ஆனால் 

வானமண்டைத்து இளவைசிக்கு மட்டும் பூமியில் 

இருப்ஜபார் அணியும் உலடஜய தைப்பட்டுள்ளது.  

ஆடல் பாடல்  கசல ெளம்  

 ப க்கும் தட்டில் நல்ை ததாலை ததாடர்பு 

சாதனங்கள் தபாருத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் வழியாக 
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திண்ைன் பூமியில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகலளக் 

காண்கி ான். இன்ல க்கு இங்கிருக்கும் 2 ஜி 3 ஜி 4 ஜி 

ததாலை ததாடர்பு வசதிகலள அன்ஜ  இப்படம் 

காட்டுகி து. பூமியில் வாழும் மனிதர்கள் 

கலைகளில் சி ந்து விளங்குகின் னர் என்பலதக் 

காட்டுவதற்காக பல்ஜவறு மாநிைங்கலளச் ஜசர்ந்த 

பைவிதமான குழு நடனங்கள் அந்தந்த தமாழிகளில் 

உள்ள பாட்டுக்கஜளாடு காட்டப்படுகி து.  

 திண்ைன் ஒவ்தவாரு முல  தபாத்தாலனத்  

திருப்பும் ஜபாதும்  மாநிைத்லதச் ஜசர்ந்த குழு 

நடனங்கள் அந்தந்த தமாழிப் பாடல்கஜளாடு 

ஒளிபைப்பாகின் து. இவ்வாறு தவவ்ஜவறு 

இடங்களில் நடக்கின்  கலைநிகழ்ச்சிகலள 

அவர்கள் தங்களின் இருப்பிடத்தில் இருந்ஜத 

தபாத்தான்கலளத்  திருப்பித் திருப்பி 

அலைவரிலசலய மாற்றிக் காைக்கூடிய வசதி 

அவர்களிடம் உள்ளது. இன்ல க்கு இருக்கும் 

ததாலை ததாடர்பு வசதிலய 1964இல் 

காட்டியிருப்பது வியப்பானது.  

 அப்ஜபாது அதமரிக்காவில் ததாலைக்காட்சி 

வந்துவிட்டலத மக்கள் நம்பியும் நம்பாமலும் 

இருந்த காைகட்டத்தில் இதுஜபான்  காட்சிகள் 

மக்களுக்கு விந்லதயாகத்  ஜதான்றின. ஜமனாடுகளில் 

கம்ப்யூட்டர் வந்த பி கு குமரிக்ஜகாட்டம் என்  

எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் தான் முதன் முல யாக 

கம்ப்யூட்டர் என்  தசால் இடம்தபற் து. கல்லூரிக் 

கலைவிழாவில் நலகச்சுலவ நடிகர் ஜசா மற்றும் சச்சு 

ஆகிய இருவரும் நடத்தும் ஜகள்வி பதில்கள் 

நிகழ்ச்சியில் ஜசா ஜகட்கும் ஜகள்விகளுக்கு 

கணினியாக வரும் சச்சு பதில் அளிப்பார். கல்லூரி 
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மாறு ஜவடப் ஜபாட்டியில் இக்காட்சியும் 

இடம்தபறும்.  இதுஜபான்  அறிவியல் தகவல்கலள 

எம்.ஜி.ஆர். படங்கள் மக்களுக்கு முன்கூட்டிஜய 

ைசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி லவத்தன.  

 1972 இல் எம்.ஜி.ஆர். தவளிநாடு சுற்றுைா 

தசன்று திரும்பியஜபாது இனி திலைப்படத் ததாழில் 

இங்கு இைாபகைமாக இருக்காது. தவளி நாட்டில் 

ததாலைக்காட்சிப் தபட்டிகள் வீட்டுக்கு வீடு வந்து 

விட்டன அதனால் திலையைங்குகள் காலியாகக் 

கிடக்கின் ன. அஜத நிலை தமிழகத்திற்கும் வை 

அதிக நாள் எடுக்காது என்று எம்.ஜி.ஆர். 

தயாரிப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் ஜபசினார். அப்ஜபாது 

எவருஜம அவருலடய முன் அறிவுத்தி லன 

பாைாட்டாமல் அவலை விமர்சித்தனர். இவர் 

படங்கள் ஓடாது என்பதால் எந்தப் படமும் ஓடாது 

என்று இவர் தபா ாலமயில் ஜபசுகின் ார் என்று 

எம்.ஜி.ஆைது ஜபச்லச விமர்சனம் தசய்தவர்கஜள 

அதிகம். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். கூறியதுதான் நடந்தது.  

 இன்ல க்குத்  திலையைங்குகளில் ஜபாய் 

பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்லக குல ந்துவிட்டதால் 

திலையைங்குகள் அலனத்தும் வணிக 

வளாகங்களாகவும் திருமை மண்டபங்களாகவும் 

குடியிருப்புகளாகவும் மாறி வருகின் ன. இதலன 

முன்கூட்டிஜய திலையுைகத்லதச்  ஜசர்ந்தவர்களுக்கு 

எடுத்துக்கூறிய எம்.ஜி.ஆரின் முன்னறிலவ 

பாைாட்டியிருக்க ஜவண்டும். 1972இல் 

ததாலைக்காட்சி வைவால் திலையுைகம் பாதிக்கும் 

என்பலத எம்.ஜி.ஆர். உறுதியாக நம்பியதால் திலை 

உைக வாழ்லவ அவர் சி ப்பாக நில வு தசய்து 

தகாண்டார்.  
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ஜமாதல் 

 இன்ல க்கு வரும் திலைப்படங்களில் 

ஜவற்றுக்கிைகவாசிகளுக்கும் பூமியில் வாழும் 

மனிதர்களுக்கும் இலடயிைான ஜமாதல்கள் 

ஒருவருலடய நிைப்பகுதிலய அடுத்தவர் 

ஆக்கிைமித்தல் ஜபான் லவ ஹாலிவுட் படங்களில் 

பைவைாக காட்டப்படுகின் ன. முதன்முதைாக 

கலையைசி படத்தில் ஜவற்றுக்கிைக வாசிகளுக்கும் 

பூமிலயச் ஜசர்ந்த எம்.ஜி.ஆருக்கும் ஜமாதல் 

ஏற்படுவது காட்டப்படுகி து. இங்கு வந்து இ ங்கிய 

ப க்கும் தட்லட இயக்குவதற்கான ஒரு ரிஜமாட் 

கருவி பூமியில் தபாருத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த 

ப க்கும் தட்லட தான் இயக்கிக் தகாண்டு உயஜை 

ப க்க ஜவண்டும் என்  ஜதலவ எம்.ஜி.ஆருக்கு  

ஏற்பட்டஜபாது ப க்கும் தட்டில் இருந்த 

திண்ைனின் லகயாளுடன் ஜமாதி அவலன வீழ்த்தி 

விட்டு அந்த ரிஜமாட் தசயல்பாட்லட முடக்கி 

விடுகி ார். ப க்கும் தட்டுக்குள் ஜபாய் ஒளிந்து 

தகாள்கி ார். அதன் பி கு ப க்கும் தட்டு ஜமஜை 

ப ந்து தசல்கி து.  

 அந்தப் ப க்கும் தட்டுக்குள்ஜளஜய ஒரு ைகசிய 

இடமாக ஒரு தபட்டி  உள்ளது. அதன்  கீஜழ இருக்கும் 

வழியாக தி ந்து விட்டால் அந்தப் தபட்டிக்குள் 

இருக்கும் தபாருஜளா ஆஜளா கீஜழ விழுந்து விட 

முடியும். எனஜவ ஜவண்டாதவற்ல  அந்தப் 

தபட்டிக்குள் லவப்பது மூைம் அதன் அடிப்பகுதிலய 

தி ந்து உள்ஜள இருக்கும் ஜதலவயற்  தபாருலள கீஜழ 

தள்ளிவிடைாம். புவியிர்ப்பு சக்தி தசயல்படும் உயைம் 

வலை இவ்வாறு ஜவண்டாதவற் க் கீஜழ தள்ளி விட 

முடியும்.  
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புவியிர்ப்பு ைக்தி இல்லாசம  

 ஜவற்று கிைகத்தில் புவியீர்ப்பு சக்தி 

கிலடயாது. அங்கு எந்தப் தபாருளும் கீஜழ விழாது. 

அங்கிருப்பவர்களால் காலைக் கீஜழ பதித்து நடக்க 

இயைாது. ஒரு தபாருலள உயஜை தூக்கி எறிந்தால் 

அது வான்தவளியில் மிதந்து தகாண்டு தான் 

இருக்குஜம தவிை கீஜழ தலைப்பகுதியில் வந்து விழ 

வாய்ப்பில்லை. இதனால் ஜவற்றுக்கிைகவாசிகள் 

தாங்கள் தலையில் கால் ஊன்றி நடப்பதற்கு ஒரு 

விஜசஷ காைணிகலள அணிந்து தகாள்கின் னர். 

ஆம்ஸ்டிைாங், ஆல்டிரின் ஆகிய இருவரும் 

ைாக்தகட்லட விட்டு இ ங்கி சந்திைமண்டைத்தில் 

கால் லவத்தஜபாது கூட அவர்கள் இந்த விஜசஷ 

காைணிகலள அணிந்து இருந்தனர்.  

 கலையைசி  படத்தில் விஜசஷ காைணிகள் 

பற்றிய காட்சி  இைண்டு இடங்களில் சி ப்பாக 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. ப க்கும் தட்டில் இருக்கும் 

தபட்டிக்குள் இருந்து கிஜழ விழுந்த எம்.ஜி.ஆர். தான் 

விழுந்த பகுதி வான மண்டைம் என்பலத அறிகி ார். 

அவைால் அங்குக் காலைத் தலையில் பதித்து நடக்க 
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இயைவில்லை. ஸ்ஜைா ஜமாஷனில் ப ந்து தசல்வது 

ஜபாை இக்காட்சி எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அப்ஜபாது 

அங்கு ஓர் ஜகாமாளி இலசக்கருவிலய மீட்டிக் 

தகாண்டு வருவலதப் பார்க்கி ார். அந்தக் 

ஜகாமாளியாகவும் எம்.ஜி.ஆஜை இைட்லட ஜவடத்தில்  

நடித்திருந்தார். இவர் அந்தப் பகுதியில் நடக்கத் 

தடுமாறும் ஜபாது ஜகாமாளி, பூமியிலிருந்து தசன்  

எம்.ஜி.ஆருக்கு இைண்டு விஜசஷமான தசருப்புகலள 

தகாடுத்து அணிந்து தகாள்ளச் தசால்கி ான். பி கு 

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைமுல யில் நடந்து தசல்கி ார்.  

 இன்தனாரு காட்சியில் பூஜைாக எம்.ஜி.ஆலை 

காதலிக்கும் ஜவற்றுகிைகவாசி இளவைசி ைாேஸ்ரீ 

வானமண்டைத்தில் ப க்கும் உைர்லவப் தப  

ஜவண்டும் என்பதற்காக தன்னுலடய காைணிகலளக் 

கழற்றி விட்டு எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து ஒரு காதல் 

பாட்லட பாடுவார்.  

“நீ இருப்பது இங்ஜக உன்  

நிலனவு இருப்பது எங்ஜக  

தநஞ்சில் வாழும் எந்தன் பக்கமா 

அலத ஜநரில் தசால்ை தவக்கமா 

நீ இருப்பது இங்ஜக உன்  

நிலனவு இருப்பது எங்ஜக 

நிழலும் உனது லகக்கு கிலடக்குமா 

நீரின் குமிழி அலைலய உலடக்குமா 

வாய் இருப்பது வம்பு ஜபசி வாட்டிடத்தாஜனா 

நம் வளரும் அன்லப தசால்லி இன்பம் 

ஊட்டிடத்தாஜனா 



Tamil Heritage Foundation International

26 
 
காலய திண்ை எண்ணி கனிலய லக விடுஜவஜனா 

என் கருத்தில் வாழும் ஒருத்திக்ஜக நான் துஜைாகம் 

தசய்ஜவஜனா 

தனிலம பயங்கைத்தின் உற்பத்தி சாலை 

அதிஜை இனிலம காை விரும்புவது தற்தகாலை 

ஜவலை 

உண்லம காதலுக்ஜக ஜவற்றுலம இல்லை 

நாம் ஒன்றுபட்டால் இங்கு ஜவறு அதிசயம் 

இல்லை” 

என்  அந்தப் பாடல் கட்சியில் எம்.ஜி.ஆரின் 

தசருப்லபயும் ைாேஸ்ரீ கழற்றி விடுகி ார். எனஜவ 

இக் காட்சியில் இருவரும் கால் தலையில் படாமல்  

மிதந்த படி பாடுவதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

இளவைசிலயக்  எம்.ஜி.ஆர். காதலிக்காததால்  

 காலய திண்ை எண்ணி கனிலய லக விடுஜவஜனா 

என் கருத்தில் வாழும் ஒருத்திக்ஜக நான் துஜைாகம் 

தசய்ஜவஜனா 
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என்  வரிகலளப் பாடுவார். ஆனாலும் ைாேஸ்ரீக்கு 

அவருலடய பாடலின் கருத்து புரியாததால்  

ததாடர்ந்து பாடி காதலிப்பார்.  

  இவ்விைண்டு காட்சிகளிலும் விஜசஷக் 

காைணிகள் முக்கிய இடத்லதப்  தபறுகின் ன.  

தமிழ்ப் பண்பாடு   

 ஜவற்றுக்கிைகவாசிகள் நல்ை ஒழுக்கமும் 

கட்டுப்பாடும் உலடயவர்களாக இருந்தஜபாதிலும் 

தமிழருக்கு உரிய சி ப்பான பண்பாடு அங்குள்ள 

இளவைசிக்கு பானுமதியின் மூைமாக கற்றுத் 

தைப்படுகி து.  ‘ஒரு மலனவி தனது கைவலன  

முகமைர்ச்சிஜயாடு பார்க்கஜவண்டும்’; ‘அவன் 

உள்ளம் ஜசார்ந்து இருந்தால் அவலன உல்ைாசப் 

படுத்த ஜவண்டும்’ என்  ைாேஸ்ரீக்கு பானுமதி 

கற்றுக்தகாடுப்பார். 

 இதலன ைாேஸ்ரீ உள்வாங்கி எம்.ஜி.ஆர். 

ஜசார்வாக இருக்கும்ஜபாது இக்கருத்துக்கலள 

நலடமுல ப்படுத்தினார். இக்காட்சி ஒரு தபண் 

எந்தக் கிைகத்லதச் ஜசர்ந்தவளாக இருந்தாலும் 

கைவலன மனமகிழ்ச்சிஜயாடு லவத்துக் தகாள்ள 

ஜவண்டியது அவளுலடய தபாறுப்பும் 

கடலமயுமாகும் என்  உயர்ந்த பண்பாட்லட கற்றுத் 

தருவதாக அலமந்துள்ளது.  

ஜெற்றுக் கிரகத்தில் உணவு 

  பூமியில் இங்கு பச்லச பஜசதைன்று தசடி 

தகாடிகள் வளர்ந்து பூவும் இலையும் பூவும் காயும் 

கனியும் நமக்கு உைவாகி து. இலை தலழகலளத்  

தின்னும் ஆடு மாடு ஜபான்  விைங்குகள் நமக்கு 
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இல ச்சியும் பாலும் தருகின் ன. வான 

மண்டைத்தில் அல்ைது ஜவற்று கிைகத்தில் இதுஜபால் 

மலழ இல்ைாததால் இலைக்கறி உைவும் இல ச்சி 

உைவும்  கிலடக்கவில்லை. அங்கு சத்து 

உருண்லடகலள சாப்பிடுகின் னர். ஜகாமாளி 

எம்ஜியார் ஒரு தபரிய கிண்ைத்தில் இருந்து சிறு சிறு 

உருண்லடகலள எடுத்து வாயில் ஜபாட்டு தமன்று 

தின்னும்  ஒரு காட்சி அலமந்துள்ளது. அந்த 

சத்துருண்லடகலள இது இரும்பு சத்து உலடயது 

என்று அவர் விளக்கிக் கூறுவார். 

நிசறவு  

 அறிவியல் புலனவுக் கலதயான கலையைசி 

வானமண்டைம் என்று குறிப்பிடப்படும் ஜவற்றுக் 

கிைகத்லத ஜசர்ந்த மக்களின் உைவு, உலட, ப க்கும் 

தட்லட இயக்கும் ததாழில்நுட்பம், எதிரிகலள 

அழிக்கும் அக்னி அஸ்திைம், சக்து நில ந்த  

சி ப்பான உைவுகள், ததாலைததாடர்பு 

முன்ஜனற் ம்,  ஜபான்  பை அறிவியல் ததாழில் 

நுட்பச்  தசய்திகள் இடம்தபற்றுள்ளன.  
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3. ஆசை முகம் படத்தில் மருத்துெ அறிவியல் 

 

 

 

 

 

 பத்தாம்பசலித்தனமான் சமயக் கருத்துகளுக்கு 

எதிைாக அறிவியல் கருத்துக்கள் நில ந்த 

படங்கலளத்  ததரிவு தசய்து நடித்த எம்.ஜி.ஆர். 

பிளாஸ்டிக் சர்ேரி எனப்படும் முகமாற்று அறுலவ 

சிகிச்லசலய லமயமாகக் தகாண்ட கலதக்களத்லத 

ஒப்புக்தகாண்டார். இப்படத்தின் தபயர் ஆலசமுகம். 

இப்படத்லத ஜமாகன் புஜைாடக்சன்சின்  ஜமாகன்ைாம் 

தயாரித்தார், டி.என். பாலு எழுதியிருந்தார். 

ஆருர்தாஸ் வசனங்கலளயும் பாடல்கலள வாலி 

பாடல்கலளயும் எழுதினர். எஸ்எம் சுப்லபயா 

இலசயலமத்தார். பாடல்கள் ஜதனாக இனித்தன. 

சண்லடக் காட்சிகலள R.N. நம்பியார் இயக்கினார்.  

சத்யா ஸ்டூடிஜயாவில் படம்பிடிக்கப்பட்ட ஆலச 

முகத்லத இயக்கியவர் புல்லையா. 

 முகம் என்னும் தசலப்பு  

 மகாகவி பாைதியார் கண்ைன் பாட்டு என்  

ததாகுப்பில் அலமந்த கண்ைன்   என் காதைன் என்  

கவிலதயில்  

ஆலச முகம் ம ந்து ஜபாச்ஜச –இலத 

ஆரிடம் தசால்ஜவனடி ஜதாழி?  
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ஜநச ம க்கவில்லை தநஞ்சம் – எனில்  

நிலனவு முகம் ம க்க ைாஜமா?”. 

என்று இயற்றிய வரிகளில் இருந்து ஆலச முகம் 

என்  தலைப்பு எடுக்கப்பட்டது. இப்படம் 

முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லசலயக் கருவாகக் 

தகாண்டது என்பதால் முகம் என்  தசால் வரும் 

அழகான தலைப்பு எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 

இப்படத்துக்குச்  எம்.ஜி.ஆர். முகைாசி தகாண்டவர் 

என்  நம்பிக்லக மக்களிலடஜய ஆழமாக ஜவரூன்றி 

இருந்ததால் முகம் என்  தசால் தலைப்பில் இடம் 

தபற் து.  சூட்டப்பட்டது.  எம்.ஜி.ஆர். தேயைலிதா 

நடித்து ஜதவர் தயாரித்த குறுகிய காைத் தயாரிப்பு 

ஒன்றிற்கு முகைாசி என்ஜ  தபயர் சூட்டப்பட்டது 

அப்படம் நுறு நாள் ஒடி தவற்றி வாலக சூடியது. 
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அடுத்து ஜைவதியும் அவர் கைவர் சுஜைஷும்  நடித்து 

வந்த இன்தனாரு முக மாற்று அறுலவ சிகிச்லச 

பற்றிய படத்துக்குப் புதிய முகம் என்று தபயர் 

சூட்டப்பட்டது.  

ஆசை முகம் 

 பாைதியாரின் பாடல் வரியிலிருந்து ஆலச முகம் 

என்  தபயர் ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இப்தபயர்ப் 

தபாருத்தத்லத உறுதி தசய்யும் வலகயில் படத்தின் 

கலடசி காட்சியில் யாருலடய முகம் உண்லமயானது 

என்பலத அறிவதற்காக திைாவகத்லத முகத்தில் ஊற்  

ஜவண்டும்.; சிகிச்லச தசய்யப்பட்ட முகம் என் ால் 

ஜமல் ஜதால் உரிந்து அவருலடய உண்லமயான முகம் 

தவளிப்படும். ஆனால் சிகிச்லசக்கு உட்படுத்தப்படாத 

இயற்லகயான முகம் என் ால் திைாவகம் முகத்தில் 

பட்டதும் முகம் எரிந்து ஜதால் கரிந்து புண்ைாகிவிடும் 

என்   தகவலை முகம் மாற்று அறுலவ சிகிச்லச 

தசய்த விஞ்ஞானி ததரிவித்தஜபாது, கதாநாயகி 

சஜைாோஜதவி ஜவறு வழியில்ைாத காைைத்தால் 

இருவைது முகத்தின் ஜமலும்  திைாவகத்லத 

ஊற்றுங்கள். தான் ஜநசித்த ஆலசமுகம் அழகிழந்து   

ஜபானாலும்  பைவாயில்லை மஜனாவின் நல்ை 

மனத்லதஜய தான் தபரிதும் ஜநசிப்பதாகக்  கூறுகி ார். 

ஆக இந்தக் காட்சியில் அவர் தான் ஜநசித்த ஆலசமுகம் 

என்று தசால்லும் வசனம்  படத்தின்   தபயர் 

தபாருத்தத்லத  நிலை நாட்டுகி து.  

பிளாஸ்டிக் ைர்ேரி  - வைாற்வபாருள்  

 பிளாஸ்டிக் சர்ேரி என்  தசால் உடலில் 

தசய்யப்படும் உருவ மாற்று அறுலவ சிகிச்லசலயக் 

குறிக்கும்.  ‘பிளாஸ்டிக்ஜகாஸ்’ என்  கிஜைக்கச் 
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தசால்லிலிருந்து ஜதான்றியது. பிளாஸ்டிக்ஜக என்  

தசால்ளுக்கு  ‘தலசலயக் தகாண்டு தசய்யப்படும் 

உருவ மாற்றுக் கலை’ என்பது தபாருள் ஆகும்.  

பிளாஸ்டிக்லக என் ால் உருவம் அல்ைது ஜமால்ட் 

[mould] என்பது தபாருள். பிளாஸ்டிக் சர்ேரி 

எனப்படும் உருவ மாற்று அறுலவ சிகிச்லச   

1598இல்  ததாடங்கிவிட்டது. அப்ஜபாது 

இச்சிகிச்லசக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ேரி என்  தபயர் 

கிலடயாது. ஆனால் 1839 பிளாஸ்டிக் என்  

தசால்லுக்கு தபட்ஜைாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் 

இன்ஜினியரிங் தமட்டீரியல்    என்  தபாருள் 

ஜதான்றியது.    

பிளாஸ்டிக் ைர்ேரியின் ஜதாற்றம்  

 பிளாஸ்டிக் சர்ேரி எனப்படும். உருவ மாற்று 

அறுலவ சிகிச்லச ஜதான்றிய இடம் இந்தியா 

என்பதில் ஐயமில்லை. கிறிஸ்து பி ப்புக்கு நூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  சுஸ்ருதர் என்   லவத்தியர் 

கண்ணில் கண் புலை அறுலவ சிகிச்லசயும், சிலதந்த 

மூக்லக அழகாக மாற்றி லவக்கும் சிகிச்லசலயயும்  

தசய்து  இருக்கி ார். இவரும் சைக்கா 

எனப்படுஜவாரும் எழுதிய மருத்துவ சாஸ்திைங்கலள 

கிபி 750 ஆண்டில்  சிை மருத்துவ ஞானிகள் அைபி 

தமாழியில் தமாழி மாற் ம் தசய்தனர். அைபி 

தமாழியிலிருந்து இந்திய மருத்துவ முல கள் 

ஐஜைாப்பிய தமாழிகளுக்கு தமாழி 

தபயர்க்கப்பட்டன. இத்தாலியில் சுஸ்ருதாவின் 

சிகிச்லச முல கலள பை நூற் ாண்டுகளாக 

மருத்துவர்கள்  பின்பற்றி வந்தனர்.  

 மூக்கு அறுலவ சிகிச்லசலய லைஜனா 

ப்ளாஸ்டிக் என்று அலழத்தனர். கிஜைக்க தமாழியில் 
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லைஸ் என் ால் மூக்கு, பிளாஸ்ஸின் என் ால் 

வடிவம். லைஜனா பிளாஸ்டி  என் ால் மூக்கு 

அறுலவ சிகிச்லச ஆகும்.  இந்தியாவில் நடந்த 

முகவடிவலமப்பு சிகிச்லச குறித்து குமார் லவத்தியா  

என்பவர் தேன்டில் தமன்ஸ் ஜமகஸின் என்  

இதழில் 1794 ஆம் ஆண்டு ஒரு கட்டுலை 

தவளியிட்டுள்ளார்.  

 ஜோசப் கான்ஸ்டன்லடன் கார்ப்யு என்பவர் 

இந்தியாவில் இருபது  ஆண்டுகள் தங்கியிருந்து  

இங்ஜக  பின்பற் ப்பட்டு வந்த பிளாஸ்டிக் சர்ேரி 

மருத்துவமுல கலள கற்றுக்தகாண்டு தன்னுலடய 

நாட்டுக்குச்  தசன் ார்.  

முகமாற்று அறுசெ சிகிச்சையின் ெசககள்  

 பிளாஸ்டிக் சர்ேரியில் இைண்டு வலககள் 

உண்டு. ஒன்று சிலதந்து ஜபானவற்ல  சரி தசய்வது 

[reconstructive surgery]; மற்த ான்று அழகுக்காக 

உறுப்புகளின் ஜதாற் த்லத மாற்றி  அலமப்பது 

[cosmetic surgery]. விபத்து மற்றும் தீயினால் தவந்து 

ஜபான முகங்கலள ஜவறு உறுப்புகலள சரி தசய்வது 

முதல் வலக ஆகும். நடிலககளும் வயதான 

தபண்களும் இளம்தபண்களும் அழகுக்காக 

தங்களின் மூக்கு [ஸ்ரீ ஜதவி] தாலட, மார்பு 

ஜபான் வற்ல  அழகாக மாற்றி அலமப்பது 

இைண்டாவது வலக ஆகும்.  

ஆங்கிலப் படங்களில் முகமாற்று சிகிச்சை  

 தமிழில் ஆலசமுகம் படம் வந்தது ஜபாை 

ஆங்கிைத்திலும் முகமாற் ம் பற்றிய கலதகள் 

தவளிவந்து வசூலைக் குவித்தன. 1964இல் ஃஜபஸ் 

ஆப் தி அதர் என்  நாவல் எழுதப்பட்டது. 
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இக்கலதலய இைண்டு ஆண்டுகள் கழித்து 1966இல் 

படமாக எடுத்தனர்.  

 1990இல் எழுதப்பட்ட face off என்  நாவலை 

ஆண்டு படமாகத் தயாரித்தனர். அடுத்தது  face off 

என்  ஆங்கிைப்படத்தின் கலத ஆலச முகத்தின் 

கலதலயப் ஜபான் தாகும். ஒரு ஜபாலீஸ்காைர் தன் 

முகத்லத ஒரு தகாள்லளக்காைலன ஜபாை மாற்றிக் 

தகாண்டு விடுவார். இது ததரிந்ததும் அந்தக் 

தகாள்லளக்காைன்  தனது முகத்லதப் ஜபாலீஸ்காைர் 

ஜபாை மாற்றிக்தகாள்கி ான். இவர்களுக்குள் 

நடக்கும் பிைச்சிலனகள்தான் face-off என்  கலத 

ஆகும்.  

ஆசைமுகம் கசத  

 ஆலச முகம் படத்தில் வஜ்ைஜவலு என்  

தகட்டவன் மஜனாகர் என்  பைக்காைனின் 

தசாத்துக்கு ஆலசப்பட்டு, தனது முகத்லத மஜனாகர் 

ஜபாை மாற்றிக் தகாண்டு அவைது வீட்டிஜைஜய வந்து 

தங்கி இருந்து அவனது தாய் தகப்பலன நம்பலவத்து 

அவர்களின் தசாத்லதப்  தப   சதித்திட்டம் 

தீட்டுகி ான். முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லச பற்றி 

இன்தனாரு படத்லதயும் இங்கு குறிப்பிடைாம்.  

 1942 ல் தவளிவந்த பிளாக் டிைாகன் [black 

dragon] என்பதாகும். இதில் ஆறு அதமரிக்க 

முதைாளிகலளக் கடத்திக் தகாண்டு ஜபாய் லவத்த 

தீயவர்கள் அந்த அதமரிக்க முதைாளிகளின் 

முகங்கலளப்  ஜபாைத் தங்களின்  முகங்கலள  

மாற்றிக் தகாண்டு அவர்களின் தசாத்லத அபகரிக்கத்  

திட்டம் இடுவர். இைண்டாம் உைக யுத்தம் 

ததாடங்குவதற்கு முன்பு அவர்களின் தசாத்துக்கலள  
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அலடந்து  விடஜவண்டும் என்  ஜநாக்கத்தில் அந்த 6 

ஜபரும் முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லச தசய்து 

தகாள்வதாக எடுக்கப்பட்ட படமாகும்.  ஆலசமுகம் 

கலதலய ஜபான் துதான் இந்த கலதயும் எனைாம்.  

ஆங்கிலம்-தமிழ் படத்தின் ஒற்றுசம  

 Face off படம் 1997 இல் தவளிவந்தது. ஆனால் 

ஆலச முகம் 1965 இல் தவளிவந்தது. இைண்டிலுஜம 

முகமாற்று அறுலவயின் ஜபாது நலடதபறும் 

விஷயங்கள் ஒன்று ஜபாை உள்ளன. எஃப் பி ஐ 

ஏேன்ட்டாக ஆக ோன் டிைாஜவால்ட்டாவும் 

தகட்டவனாக நடித்திருந்த நிஜகாைஸ் ஜகஜ் 

என்பவரும் முக மாற்று அறுலவ சிகிச்லசக்கு 

உட்பட்டவர்கள். இருவரும் இடம் மாறி 

தசயல்படுகி ார்கள்.  

 ஆலச முகத்தில் முக மாற்று அறுலவ சிகிச்லச 

காட்சியில் வஜ்ைஜவலு ஜமஜை நான்கு  வலளயங்கள் 

அலமக்கப்பட்டிருக்கும். டியுப் லைட் ஜபாை 

காட்சியளிக்கும் ஒளி வலளயங்களுக்குள் மாறி மாறி 

ஒளி வீசிக்தகாண்ஜட இருக்கும். அப்ஜபாது கணினித் 

திலையில் முக மாற் ம் நலடதபறுவது ததரியும்.  

சிகிச்லச தசய்யும் விஞ்ஞானி திலைலயப் பார்த்தபடி 

ஒளிலய மாற்றி அளிப்பார். ஜைசர் சிகிச்லச ஜபாைத் 

ஜதான்றும்.  ஆனால் முகத்திற்கு ஜமஜை ஒரு 

பிளாஸ்டிக் ஜமால்டு தபாருத்தப்பட்டு பின்பு 

நீக்கப்படுவதாக காட்டப்படும். கணினித் திலையில் 

இதயத்துடிப்பு காட்டப்படுவது ஜபாை ஒரு காட்சி 

ஆங்கிைப்படத்தில் காட்டப்படும். தமிழ்ப் படத்தில் 

இக்காட்சி கிலடயாது.  
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 முகத்தின் ஜதாற் ம் மாறி வருவலத பலழய 

முகத்திலிருந்து கண்ணும் மூக்கும் மாற் ப்பட்டு 

புதிய முகம்  ஜதான்றும். அக்காட்சி கணினி திலையில் 

ஜதான்றும். இம்மாற் ம் ஆங்கிைப்படத்தில் ஜமஜை 

இருந்து கீஜழ மாறிக் தகாண்டு வருவதாக 

காட்டப்படும். முதலில் புதிய முகத்தின் கண்கள் 

மட்டும் மாறி இருக்கும், பி கு மூக்கு அதன் பி கு 

வாயும் என  ஜமலிருந்து கீழாக மாற் ம் 

காட்டப்படும். இறுதியில் மாஸ்க் ஜபான்  ஒரு 

முகமூடி நீக்கப்பட்டு புதியமுகம் வந்துவிட்டதாக 

உைர்த்தப்படும். இந்த  முகமுடி கழற் ப்படும் 

காட்சி  ஆலச முகம் படத்தில் இல்லை. 

 ஆலச முகம் படத்தில் கணினித்  திலையில் 

முகமாற் ம் காண்பிக்கப்படும்.  அதன்  பின்பு 

வஜ்ைஜவலு [ைாமதாஸ்]  மஜனாகைாக  [எம்.ஜி.ஆர்.] 

மாறி இருக்கும் காட்சிலயத் திலையில் காைைாம். 

அறுலவ சிகிச்லசயினால் உண்டாகும்  மாற் த்லதக் 

காட்டுவதில் ஆங்கிைப் படத்துக்கும் தமிழ்ப் 
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படத்துக்கும் தபரிய ஜவறுபாடு எதுவும் கிலடயாது. 

இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தவளிவந்த தமிழ் 

படத்தில் ஆங்கிைப் படத்லத விட சி ப்பாகஜவ 

காட்சி அலமந்திருப்பலதக் காைைாம்.  

முகத்சத   மாற்றிய   இளம்வபண்  

 நிே வாழ்வில் முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லச 

தசய்துதகாண்ட முக்கியமான இைண்டு 

சம்பவங்கலளப் பற்றி இங்குக் குறிப்பிட்டாக 

ஜவண்டும்.  ஒருவர் ஈைானில் வாழ்ந்த ஸகர் என்  22 

வயது தபண். இவர் ஹாலிவுட் நடிலக ஏஞ்சலினா 

ஜோலி ஜபாை தன் முகத்லத மாற்  ஜவண்டும் 

என்பதற்காகப் படிப்படியாக அறுலவ சிகிச்லச 

தசய்து தகாண்ஜட வந்தார். எதிர்பார்த்தபடி 

அவருலடய முகம் ஏஞ்சலினா ஜோலி ஜபாை 

இல்லை. மிக மிக அசிங்கமான குரூைமுகமாக 

மாறிவிட்டது. 50க்கும் ஜமற்பட்ட அறுலவ 

சிகிச்லசகள் தசய்தும் பார்த்த ஏஞ்தசலினா 

ஜோலியின் முகம் ஜபாை அலமயாததால்  அவர் 

தன்னுலடய படங்கலள இலையத்தில் 

தவளியிட்டார்.  

 ஈைானில் இல வன் தகாடுத்த உருவத்லத 

மாற்றும் உரிலம நமக்கு கிலடயாது என்  

காைைத்தால் முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லச 

அல்ைது உருவ மாற்று அறுலவ சிகிச்லச என்பது 

தலட தசய்யப்பட்டுள்ளது. சகர் என்  தபண் 

முகமாற்று அறுலவ சிகிச்லச தசய்ததின் மூைம் 

சட்டத்திற்குப் பு ம்பான தசயலில் ஈடுபட்டார் 

என்று இவலைப் ஜபாலீசார் லகது தசய்து சில யில் 

அலடத்துள்ளனர்.  
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முகத்சத மாற்றிய இசளஞர்  

 முகம் மாற்று அறுலவ சிகிச்லசயில் 

பிைபைமான இன்தனாருவர் பாடகர் லமக்ஜகல் 

ோக்சன் ஆவார். ஆப்பிரிக்க  அதமரிக்கைான இவர் 

தன் ஐந்தாம் வயதில் 1964 ஆம் ஆண்டு ஜமலடயில் 

ஜதான்றி பாடினார். 1969 ஆம் வருடம் 

தவற்றிகைமான பாடகைாக  உருவாகி விட்டார். 

1971இல் இவருலடய மான் ஜபான்  மருண்ட 

விழிகளும் கன்னக் கதுப்புகளும் இனிலமயான 

குைலும் சற்று மா த் ததாடங்கின. பதின்பருவத்தில் 

ஏற்பட்ட மாற் ம் என் ாலும்  இந்த இயற்லகயான 

மாற் த்லத அவைால் சகிக்க இயைவில்லை.  

 1973 ஆம் ஆண்டில்  லமக்ஜகல் ோக்சனின்  

முகத்தில் சுவடுகள் குழந்லத குமடுகள்  மல ந்து  

தாலட எலும்புகள் தவளிஜய ததரிந்தன. 18 ஆவது 

வயதில் இவர் புகழின் உச்சத்லத அலடந்தார். இவர் 

மீது தபா ாலம தகாண்ட அவருலடய சஜகாதைர்கள் 

இவலை ‘தபரிய மூக்கன்’ என்று கூறி ஜகலி தசய்து 

வந்ததால் இவருக்குப் பருக்கள் பூத்த தன் முகமும் 

தபரிய மூக்கும் அருவருப்பாக ஜதான்றியது.  

 1979 ஆம் ஆண்டுலமக்ஜகல் ோக்சன் தனது  

ஐந்தாவது இலச ஆல்பத்லத தவளியிட்டஜபாது, 

அவர் முகத்தில் சிை மாற்று அறுலவ சிகிச்லசகலளச்  

தசய்திருந்தார். இருபத்ஜதாைாம் வயதில் தன் தபரிய 

மூக்லக மாற்றி சிறியதாக லவத்துக்தகாண்டார். 

அடுத்தடுத்து அவர் ஒவ்தவாரு சிகிச்லச முல யாக 

ஜமற்தகாண்டு வந்ததனால் அடுத்த பத்தாண்டுகளில்  

1989 ஆம் ஆண்டு தாலடயின் நடுவில் ஒரு பள்ளம் 

தசயற்லகயாக அலமக்கப்பட்டிருந்தது. மூக்கு 
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முன்லபவிட இன்னும்  தமலிவாகக் 

காட்சியளித்தது.  

 அடுத்த இைண்டு ஆண்டுகளில் அவர் தன் 

ஜதாலை  தவள்லள தவஜளர் என்று 

மாற்றிக்தகாண்டார். அவருலடய இயற்லகயான 

ஜதாலின் கருப்பு நி ம் மாற் ப்பட்டுவிட்டது. 

நான்காண்டுகளில் அவருலடய உதடுகள் இன்னும் 

சிறியனவாக மாறின. அவருலடய சுருள் முடி சுருள் 

அற் தாக மாற் ப்பட்டது. இவ்வாறு அவர் தமல்ை 

தமல்ை தன்னுலடய கண் மூக்கு வாய் கன்னம் 

ஜதாலின் நி ம் என மாற்றிக் தகாண்ஜட வந்ததில் 

2009ஆம் ஆண்டு திடீதைன இ ந்து ஜபானார். 

முகமாற்று அல்ைது பிளாஸ்டிக் சர்ேரி 

அறுலவசிகிச்லச பக்கவிலளவுகள்  ததாடர் அறுலவ 

சிகிச்லச தசய்பவர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தாக 

முடிந்து விடுகின் ன.   

ஆசை முகம் படத்தில் ஆள் மாற்றம்  

 ஆலச முகம் படத்தில் வில்ைனான 

நம்பியாரின் லகயாளாக இருக்கும் ைாம்தாஸ் 

எம்.ஜி.ஆலைப் ஜபாை முகத்லத மாற்றிக்தகாண்டு 

எம்.ஜி.ஆரின் வீட்டில் வந்து தங்கி விடுகி ார். 

தவளியூருக்குச் தசன்றிருந்த உண்லமயான 

எம்.ஜி.ஆர். திரும்பி வரும்ஜபாது அடிபட்டு 

கிடந்ததாக தூக்கிவந்த ஜபாலி  எம்.ஜி.ஆர். தலையில் 

அடிபட்டததால் தனக்கு  எல்ைாம் ம ந்து 

விட்டதாகச் தசால்லி  தன்னுலடய இருப்லபத்  தக்க 

லவத்துக் தகாள்கி ார். உண்லமயான எம்.ஜி.ஆலை 

முைடன்  என்றும் ஜபாலி  என்றும்   குற் ம்  

சாட்டுகின் னர்.  
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ஜபாலீசில் பிடித்து தகாடுக்க ஜவண்டும் என்று 

மிைட்டுகின் னர்.   

 மஜனாகர் தன் வீட்டில் இருந்து கிளம்பிச் 

தசன்று தன் காதலி தசல்விலய  எச்சரிக்லக 

தசய்துவிட்டு பை  ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தன் 

வீட்லட விட்டு பு ப்பட்டுச் தசன்  தன்   அப்பாவின் 

சித்தப்பாலவப் ஜபாை தாடி மீலச லவத்து 

உருவத்லத மாற்றிக் தகாண்டு தன் வீட்டிஜைஜய 

வந்து விருந்தினைாகத் தங்கிக்  தகாள்கி ார். இங்கு 

உண்லமலயப்ப் ஜபாலி என்றும் ஜபாலிலய 

உண்லம என்றும் நம்புகின்  விஜனாதஜம கலதயின் 

முக்கிய அம்சமாகும்.  

 ஆள் மா ாட்டம் பற்றிய உண்லம 

வஜ்ைாஜவலுவின் மலனவிக்கு ததரியும் அவள் 

மஜனாகரின் காதலியிடம் ததரிவிக்கி ாள் இந்த 

கலதயில் உண்லம ததரிந்தவர்கள் இைண்டு ஜபர் 

இருந்தும் கூட உண்லமயான ஆலளக் கண்டுபிடிக்க 

இயைாத குழப்பம் நீடித்துக் தகாண்ஜட ஜபாகி து. 
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இதனால் படம் பார்ப்பவர்களுக்கும் குழப்பம் 

இருந்து தகாண்ஜட இருக்கும்.   

பாடல் காட்சிகளில் ஜபாலியும் நிேமும்  

 முகமற் த்தினால் ஏற்படும் குழப்பங்கலள 

ஆலச முகம் படம் நீட்டித்துக் தகாண்ஜட ஜபாகி து.  

வஜ்ைஜவலுவுக்குப் பலழய நிலனவுகலள மீட்டுக் 

தகாண்டு வருவதற்காக அவர் தசன்  பலழய 

இடங்களுக்கு தசல்வி அலழத்துப் ஜபாக ஜவண்டும் 

என்று மருத்துவர் அறிவுறுத்துவார். அதன்படி 

தசல்வியாக நடிக்கும் சஜைாோஜதவி வஜ்ைஜவலு 

எம்.ஜி.ஆலை அவர்கள் காதலித்த இடத்திற்கு 

அலழத்துச் தசல்வார். அங்கு  வஜ்ைஜவலுக்கு 

எதுவுஜம நிலனவுக்கு வைாது. ஜபாலி எம்.ஜி.ஆலை 

உண்லம எம்.ஜி.ஆர். என்று நம்பி சஜைாோஜதவி 

கைங்கி அழுவார்.  

 வஜ்ைஜவலு இைவு ஏழு மணிக்கு தன்லன வந்து 

தனியாக சந்திக்கஜவண்டும் என்று தசல்வியுடன் 

கூறுவலத ஒளிந்திருந்து ஜகட்ட உண்லமயான 
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எம்.ஜி.ஆர்., வஜ்ைஜவலுலவக்  கட்டிப்ஜபாட்டு 

விட்டு தான் அந்த இடத்திற்குச் தசன்று தசல்வியுடன் 

 “என்லனக் காதலித்தால் மட்டும் ஜபாதுமா 

உன் லககளில் வைவும் ஜவண்டுமா 

இந்தக் லககளில் வந்தால் ஜபாதுமா 

நீ ஜகட்டலதத் தைவும் ஜவண்டுமா 

 

ஊதைன்ன தசால்லும் 

தசால்ைட்டுஜம 

உ தவன்ன ஜபசும் 

ஜபசட்டுஜம 

காதைர் தநஞ்சம் 

தகாஞ்சட்டுஜம 

காவிய வாழ்லவ 

மிஞ்சட்டுஜம 

 

காவிரி தகண்லட 

கண்களிஜை 

தாமலைப் தபாய்லக 

கன்னத்திஜை 

நாயகன் வந்தான் 

பக்கத்திஜை 

நாயகி விழுந்தாள் 

தவட்கத்திஜை 
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ஆலசகள் ததாடங்கும் 

தநஞ்சத்திஜை 

ஆடி அடங்கும் 

மஞ்சத்திஜை 

மாந்தளிர் ஜமனி என்னருஜக 

மாந்தளிர் ஜமனி என்னருஜக 

மன்னவன் ஜதாள்கள் என்னருஜக”  

என்று பாடுவார்.  

 இந்தப் பாடல் ஜபாலி எம்.ஜி.ஆருக்காக 

எழுதப்பட்ட பாடல் என்பலத அதன் வரிகலளக் 

தகாண்டு அறிந்து தகாள்ளைாம். ஆனால் படத்தில் 

உண்லமயான எம்.ஜி.ஆர். பாடுவதாக இந்தக் காட்சி 

எடுக்கப்பட்டிருக்கும்  உண்லமயான எம்.ஜி.ஆர். 

இந்தக் கருத்துலடய வரிகலளப் பாடுவாைா?  எனஜவ 

இப்  பாடல் வரிகள் மஜனாகர் எம்.ஜி.ஆருக்குப் 

தபாருந்தாது. இக்குைப்பத்துக்குக் காைைம் என்ன? 

என்று ஆைாய்ந்தால் பாடல் காட்சிகலள முதலில் 

எடுத்துவிட்டனர். அதனால் இந்தப் பாட்டில் 
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வஜ்ைஜவல் நடித்திருப்பதாகத்தான் எடுத்தனர். 

தகட்டவன் வஜ்ைஜவலு சஜைாோஜதவிக்கு முத்தம் 

தகாடுக்க முயற்சி தசய்வதும் மடியில் தசல்விலய 

படுக்கப்ஜபாட்டு அலைத்தபடி அவலளப் பார்க்கும் 

காட்சியும்  இப்பாடல் காட்சியில் இடம்தபற் ன.  

பாட்டு காட்சியும் பாடல் வரிகளும் வஜ்ைஜவலுவுக்கு 

உரியனவாக இருக்கும்.  

 படத்தில்  பாட்டுக்காட்சிலய இலைத்த 

ஜபாது வில்ைன் கதாநாயகியுடன் டுயட் பாடுவலத 

இைசிகர்கள் ஏற்றுக் தகாள்ள மாட்டார்கள் என்பதால் 

வஜ்ைஜவலுலவக் கட்டிப் ஜபாட்டுவிட்டு மஜனாகர் 

எம்.ஜி.ஆஜை அந்தப் பாடல் காட்சியில் இடம் 

தபறுவதாக மாற்றிவிட்டார்கள். பாட்டுக் காட்சிக்கு 

முன்னும் பின்னும் வருகின்  காட்சிகளும் 

வசனங்களும் மஜனாகர் எம்.ஜி.ஆர். நடித்தலவயாக 

இருக்கும்.  

 பாடல் காட்சி முடிந்த பி கு மஜனாகர் 

தசல்வியிடம் ‘இனிஜம நீ என் வீட்டுக்கு வை 

ஜவண்டாம். உன்லனப் பார்க்கும் ஜபாததல்ைாம் 

நான் உன்னிடம் தவ ாக நடந்து விடுஜவஜனா என்று 

எனக்குள் ஜதான்றுகி து. நீ உன் தூய்லமயில் இருந்து 

ஒரு துளி கூட தவ க்கூடாது’ என்   எச்சரிக்லக 

தசய்துவிட்டு  ஜபாய் விடுவார்.  கலதலய ததளிவாக 

உருவாக்கிக் தகாண்டு காட்சிகலளப் படதமடுக்காத  

தகாள்ளாத காைைத்தால் ஏற்படும் குழப்பம் இது. 

படத் வதாகுப்பில் ஏற்பட்ட  குழப்பம்   

 நம்பியார் ‘உண்லமயான எம்.ஜி.ஆலை 

அடித்து அந்த இடத்துக்கு தகாண்டு வா’ என்று தன் 

ஆட்களிடம் தசால்லும் காட்சி முதலில் 
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வைஜவண்டும். ஆனால் காரில் வந்த ஜபாலி 

எம்.ஜி.ஆலை நம்பியாரின் ஆட்கள் அடித்து 

ஜபாட்டுவிட்டு ஜபான பி கு இக்காட்சி 

இடம்தபறும். உண்லமயான எம்.ஜி.ஆர்.  தான் 

தங்கியிருந்த ஓட்டல்  அல யில் இருந்து 

தன்னுலடய தபாருட்கள் அலனத்தும் ததாலைந்து 

ஜபாய்விட்டன என்று ஜஹாட்டல் உரிலமயாளரிடம்  

முல யிடுவார். பின்னர் அவரிடம்  ‘ஒரு ையில் டிக்கட் 

மட்டும் எடுத்துக் தகாடுங்கள்  ஜபாதும்’ என்பார்.  

அதன் பி கு இவர் கிளம்பி தசல்வார் இக்காட்சிக்குப் 

பி கு நம்பியார் தன் ஆட்களுக்குக் கட்டலளயிடும் 

காட்சி காட்டப்படும். இலவ இைண்டும் படத் 

ததாகுப்பு பிர்ச்லனயால் ஏற்பட்ட குழப்பம் ஆகும்.   

இரசிகர்களின் ெரஜெற்பு குசறவு  

 ஆங்கிைப் படத்லத விடச்  சி ப்பாக அறிவியல்  

ததாழில் நுட்பக்  காட்சிகள் அலமந்திருந்தும் கலதக்களம் 

சரியாக அலமயாததாலும் எடிட்டிங் சரியாக 

தசய்யப்படாததாலும் இப்படம் சுமாைான தவற்றிலயப் 

தபற் து. இைசிகர்கள் நல்ை எம்.ஜி.ஆலை  ஜபாலி 

எம்.ஜி.ஆர். என்று அவைது தபற்ஜ ார்களும் காதலிகளும்  

கருதுவலத  ஏற்றுக்தகாள்ளவில்லை. எனஜவ இந்த படம் 

தபரிய அளவில் தவற்றி தப ாவிட்டாலும் 

தயாரிப்பாளருக்கு  நட்டத்லத ஏற்படுத்தவில்லை.    

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்து 1963-ல் வந்த அறிவியல் 

ததாழில்  நுட்பப் படம்  கலையைசி.   அதன் பி கு 

1965இல்  வந்த படம் ஆலச முகம். இைண்டும் 

சுமாைான  தவற்றிலயஜய தபற் ன. எங்க வீட்டுப் 

பிள்லள, ஆயிைத்தில் ஒருவன் ஜபான்   வண்ைப் 
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படங்களுக்குப் பி கு ஆலசமுகம் தவளிவந்தது. 

ஆலசமுகம் தவளிவந்து ஒரு மாதத்துக்குள்  அன்ஜப 

வா என்  வண்ைப்படம் தவளிவந்ததால் 

ஆலசமுகம் திலையைங்லக விட்டு தவளிஜய  

ஜவண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. இைசிகர்கள் 

அன்ஜப வா படத்லத பார்ப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் 

காட்டினர். ஆனால் மறு தவளியிடுகளில் ஆலச 

முகம் விநிஜயாகஸ்தர்களுக்கு நல்ை தவற்றிலயப் 

தபற்று தருகி து.  

ஆசை முகம்  - அன்ஜப ொ  -  முகராசி  

 ஆலச முகம் திலையைங்லக விட்டு 

தவளிஜயறியதற்கு இன்தனாரு முக்கிய காைைமும் 

உள்ளது. அன்ஜப வா வருவலத அறிந்த சாண்ஜடா 

சின்னப்பா ஜதவர்  அந்த சமயத்தில்  தன்னுலடய 

படம் ஒன்ல யும் திலையிட ஜவண்டும் என்பதில் 

குறிக்ஜகாளாக இருந்து  பன்னிதைண்டு  நாட்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் தேயைலிதாலவ  தகாண்டு 

குறுகிய காைத் தயாரிப்பாக  முகைாசிலய  

தவளியிட்டார். அன்ஜப வா தவளியான மறு மாதஜம 

முகைாசி திலைக்கு வந்தது. அன்ஜப வா படத்துக்கு 

ஜபாய் டிக்தகட் கிலடக்காமல் வந்தவர்கள் 

அருகிலிருந்த திலையைங்கில் முகைாசி படத்லதப் 

ஜபாய் பார்த்தனர். எளிலமயான கலதயும் 

தேயைலிதாவின் அழகும் கவர்ச்சியும் படத்துக்கு 

தவற்றிலயத் ஜதடித் தந்தது.  முகைாசி 100 நாட்கள் 

ஓடி தவற்றி தபற் து.  
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4. நீரும் வநருப்பும்  காட்டும்  அறிவியல்  

கருத்து   

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் நீரும் தநருப்பும் என்  

படம் சயாமிஸ் இைட்லடயர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுகின்  ஒட்டிப் பி ந்த இைட்லட 

குழந்லதகலளப் பற்றிய படம் ஆகும். 

இக்குழந்லதகள்  அறுலவ சிகிச்லசயினால் 

பிரிக்கப்படும் ஜபாது  உருவாகும்   உைர்வுப் 

பிைதிபலிப்புகலளப் பற்றிய படமாக கார்சிகன் 

பிைதர்ஸ் என்  படம் ஆங்கிைத்தில் எடுக்கப்பட்டது. 

அதன் மறு ஆக்கமாக தமிழில்  அபூர்வ  

சஜகாதைர்களும்  அதன் மறு பதிப்பாக  நீரும் 

தநருப்பும் எடுக்கப்பட்டது.  

 எம்.ஜி.ஆர்.  நடித்த குடியிருந்த ஜகாயில் 

திலைப்படம் ஒட்டி பி ந்த இைட்லட 

குழந்லதகலளப் பிரித்ததடுத்து இைண்டு 

குழந்லதகளாக வளர்ந்து வந்த ஜபாதும் அவர்களுக்கு 

இலடஜய உைர்ச்சி குழப்பங்கள் எதுவும் இல்லை. 

இப்படம் 18-3-1968 ல் தவளிவந்தது. இது சீனா டவுன் 

என்  ஆங்கிைப்படத்தின் மறு ஆக்கமாகும். 16-1௦-

71இல் தவளிவந்த நீரும் தநருப்பும் படம்   அபூர்வ 

சஜகாதைர்கள் என்  படத்தில் மறுபதிப்பாக 
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எம்.ஜி.ஆரும் தேயைலிதாவும் நடித்து தவளிவந்தது.  

அபூர்வ சஜகாதைர்கள் படம் எம் ஜக ைாதாவும் 

பானுமதியும் நடித்து தவளிவந்த தவற்றிப் 

படமாகும். எம்.ஜி.ஆர். அது ஜபான்  ஒரு படத்தில் 

நடிக்க ஜவண்டும் என்று பை ஆண்டுகளாகக் கனவு 

கண்டு வந்தார். எனஜவ இது அவருலடய கனவுப் 

படமாக எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் நிலனத்த 

படி அப்படம் தபரிய தவற்றிலயப் தப வில்லை.  

 தேமினியின் உரிலமயாளர் எஸ். எஸ் வாசன் 

மல ந்தஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அவலைக் 

தகௌைவிப்பதற்காக ஒப்புக்தகாண்ட படம் அபூர்வ 

சஜகாதைர்களின் மறு ஆக்கமான நீரும் தநருப்பும் 

ஆகும்.  தேமினி பட நிறுவனத்தார் நீரும் தநருப்பும் 

படத்லதத்  தமிழில் எடுத்தனர். இந்தியில் இந்தப் 

படத்லத  ைாஜேந்திைகுமாலையும் லவதேயந்தி 

மாைாலவயும் லவத்து எடுத்தனர்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M.K. ைாதாவுடன் எம்.ஜி.ஆர். 
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கசதயின் சமயக் கரு  

 நீரும் தநருப்பும் படத்தில் ஒரு குழந்லதயின் 

உைர்வுகள் அடுத்துப் பி ந்த குழந்லதலயயும்   

தாக்கும் என்பதுதான் கலதயின்  முக்கியக் கருத்து.  

மணிவண்ைன் முதலில் பி ந்தவன். கரிகாைன் 

அடுத்துப் பி ந்தவன். ஆனால் இருவரும் ஒட்டிப் 

பி ந்த இைட்லடயர்கள். இவர்கலள அறுலவ 

சிகிச்லச மூைம் பிரித்ததடுத்தவர் ஒரு மருத்துவர். 

குழந்லதகள் பி ந்த ஜவலளயில் அவர்களுக்காக 

அைண்மலனயில் விழா நடத்தியஜபாது அவர்களின் 

தாய் தந்லதலய எதிரி மன்னன் தன் ஆட்களுடன் 

வந்து தகாலை தசய்துவிடுவான்.   குழந்லதகலளக் 

காப்பாற்றுவது அைண்மலனவாசிகளின் முக்கியக் 

கடலமயாகி து. அைண்மலனக்கு தநருக்கமான 

உ வு தகாண்ட ஒரு தம்பதி  மணிவண்ைலனயும், 

தளபதி கரிகாைலனயும் எடுத்துக்தகாண்டு 

அைண்மலனலய விட்டு அகன்று விடுகின் னர். 

வசதியான தம்பதியரிடம் வளர்ந்த மணிவண்ைன் 
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அன்பானவனாகவும், தளபதியிடம் வளர்ந்த 

கரிகாைன் சற்று முைட்டு குைம் பலடத்தவனாகவும் 

வளர்ந்து வருகின் னர். தாய் தந்லதயலைக் 

தகான் வர்கலள மீண்டும் பழிவாங்க ஜவண்டும் 

என்  ஜநாக்கத்தில் இவ்விரு சஜகாதைர்களும்  

வளர்ந்து வருகின் னர்.  

 மணிவண்ைன் ஒரு தபண்லைக்  காதலிக்கும் 

ஜபாது அந்த உைர்வுகள் கரிகாைலனத்  

தாக்குகின் ன. கரிகாைன் இவர்கலளத் ஜதடிப் 

ஜபாகின் ான். அண்ைனின் காதலிலயக் கண்டதும் 

அவள் மீது கரிகாைன்  காதல் தகாள்கின் ான். 

அப்ஜபாது மணிவண்ைன் வந்து தன்னுலடய 

காதலிலய தன் தம்பியிடம் இருந்து காப்பாற்றி 

விடுகி ார். இந்தக் குழப்பம் இக்கலதயின் ஒரு 

முக்கிய லமயமாகும்.  

 அண்ைன் எம்.ஜி.ஆரின் காதலிலயத்  தம்பி 

எம்.ஜி.ஆர்.   காதலிப்பலத இைசிகர்கள் ஏற்றுக்தகாள்ள  

இயைாததால்   இப்படம் தபரிய தவற்றிலயப் 

தப வில்லை. ஆனால் இப்படம் தவளிவந்த ஜபாது 
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தபரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு இருந்ததனால் கூட்டம் 

அலை ஜமாதியது. கூட்டத்லதக் கட்டுப்படுத்த 

முதன்முதைாக தமிழகத்தில் நீரும் தநருப்பும் 

திலையிட்ட தசன்லன திலையைங்குகளில் குதிலைப் 

பலட பயன்படுத்தப்பட்டது. 

உணர்ச்சி குழப்பம் உண்சமயா? 

 விஞ்ஞானிகளின் ஆைாய்ச்சியில்  

இைட்லடயாகப் பி ந்த குழந்லதகளில் ஒருவர் 

ததாடங்கிய வாக்கியத்லத அடுத்தவர்  முடித்து 

லவப்பது  இயற்லக என்கின் னர்.  

இைட்லடயர்களில் ஒருவருக்கு எங்ஜக ஒரு 

இடத்திஜை ஏஜதனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் 

அடுத்தவருக்கும் அஜத சமயம் சிறியளவிைாவது ஒரு 

அதசௌகரியம் ஏற்படுகி து என்பலதயும் 

மருத்துவர்கள் ஒப்புக்தகாள்கின் னர். இைட்லட 

குழந்லதகளில் முன்று சதவீதத்தினருக்கு  

அதிகளவில் உைர்ச்சி குழப்பங்கள்  உண்டாகின் ன. 

ஆனால்  நீரும் தநருப்பும்  படத்தில் காட்டி இருப்பது 

ஜபாை அதிகக் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டதாகத்  

தகவல்கள் இல்லை. இருவருக்கும் ஒஜை மாதிரி விைல் 

ஜைலகயும் மைபணுக்கூறுகளும் இருப்பதில்லை. 

ஜமலும் இைட்லடக்  குழந்லதகள் தாயின் வழியில் 

தான் தீர்மானமாகின் னஜவ தவிை தந்லதயின் 

மைபியல் ரீதியான பங்கு இதில் எதுவும் கிலடயாது.  

பாைமும் பரிவும்   

 தபாதுவாக இைட்லடயர்கள் ஒருவஜைாடு 

ஒருவர் மிகுந்த அன்ஜபாடும், பாசத்ஜதாடும் 

இருப்பது வழக்கம். அவர்கள் பி வியிலிருந்ஜத 

நண்பர்களாக மிகுந்த  ஒட்டுதஜைாடு வளர்கி ார்கள். 
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ஆங்கிைத்தில் இதலன family in a family என்பர். 

ஒருவருக்கு ஏற்படும் உைர்வுகள் அடுத்தவருக்கும் 

ஏற்படுவது இயற்லக அதாவது ஒருவர் மனதில் 

ஜதான்றும் இன்பமும் துன்பமும் பை லமல் 

தூைங்களில் வசிக்கும் இன்தனாருவருக்குக் கூடத் 

ததரியவரும். ஆனால் இருவரின் ஆர்வமும், 

தபாழுதுஜபாக்கும், கல்வி,  ததாழில் ஆகியன 

தவவ்ஜவ ாகத்தான் இருந்து வருகின் ன  

இரட்சடயரின் ஒற்றுசமயாை உணர்வுகள்   

 இைட்லடயாகப் பி ந்த குழந்லதகள் ஒஜை 

ஜநைத்தில் தவவ்ஜவறு இடத்தில் 

வளர்க்கப்பட்டாலும், ஒஜை சமயத்தில் ஆங்காங்ஜக 

விபத்துக்கலள சந்தித்ததாகவும்  தகவல்கள் 

பதிவாகியுள்ளன. ஒருவர் விபத்தில் தனது கண்கலள 

இழந்த ஜபாது மற் வருக்குக் கண்ணில் வலியும் 

எரிச்சலும் ஏற்பட்ட சம்பவங்களும்  

காைப்படுகின் ன. தவவ்ஜவறு இடங்களில் 

வளர்ந்து இைட்லடக் குழந்லதகளின் நடத்லத பழக்க 

வழக்கம் ஆகியலவ ஒன்றுஜபாை இருப்பலதயும் 

விஞ்ஞானிகள் பதிவு தசய்துள்ளனர். மிக 

அபூர்வமாக தவவ்ஜவறு ஊரில் வளர்ந்து வரும் 

இைண்டு தபண்கள்  ஸ்டீவ் என்  தபயருலடய 

வக்கீல்கலளஜய  திருமைம் தசய்திருந்தனர். 

இதுவும் ஒரு அபூர்வத்  தகவைாக பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 இைட்லடயர்களுலடய மைபணுக்களில் 

ஒற்றுலமகள் இருப்பதனால், ஒருஜவலள 

இவர்களின் உடல் மற்றும் மனநிலை ஒஜை 

மாதிரியாக இருக்கைாம் என்றும், இதனால் ஒருவர் 

ததாடங்கும் வாக்கியத்லத மற் வைால் நில வு 
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தசய்ய  முடிகி து  என்றும் இங்கிைாந்தில் 

நலடதபற்  ஆய்வில் கண்டறிந்துள்ளனர். இலவ 

தபாதுவாக இைட்லடயர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய 

பண்புகளாகும். இவற்ல ச்  சற்று மிலகப்படுத்தி 

நீரும் தநருப்பும் படத்தில் வரும் கரிகாைன் 

கதாபாத்திைம் அலமக்கப்பட்டுள்ளது.  

ஆங்கில மூலக்கசதயான் கார்சிகன் பிரதர்ஸ்  

 1941 இல் தவளிவந்த கார்சிகன் பிைதர்ஸ் என்  

படம் டக்ைஸ் ஃஜபர் ஜபங்கஸ் [Douglas 

Fairbanks]என்  ஹாலிவுட் நடிகர் இைட்லட 

ஜவடத்தில் நடித்து வசூலில் தவற்றி தபற்  

படமாகும். இதுஜவ அபூர்வ சஜகாதைர்கள் என்றும்  

நீரும் தநருப்பும் என்றும்  தமிழில் வந்தது.  

ஆங்கிைப் படத்தில் டக்ைஸ்  காதலிக்கும் 

தபண்ைாக ரூத் வாரிக் என்  நடிலக நடித்திருந்தார். 

இந்த நாவல் அதைக்ஸாண்டர் டூமாஸ் Fr. Les Freres 

Corses என்  தபயரில் பிதைஞ்சு தமாழியில் எழுதிய 

புகழ் தபற்  நாவல் ஆகும். இந்நாவல் ஆங்கிைத்தில் 

The Corsican brothers என்  தபயரில் தமாழிமாற் ம் 

தசய்யப்பட்டது. கார்சிகன் பிைதர்ஸ்  படத்லத 

கிரிஜகாரி ஜைட் ஆஃப் [Gregory Ratoff] என்  

இயக்குனர் இயக்கி இருந்தார். ோர்ஜ் புருஸ் என்பவர்  

அதற்கு திலைக்கலத அலமத்திருந்தார். இப்படம்  

1941இல் மூன்று மில்லியன் டாைர் வசூல் சாதலன 

நிகழ்த்தியது.  

ஆங்கிலப் படத்தின் கசத  

 பிைான்சி  என்  சிற் ைசணும் அவனது 

ைாணியும்  தங்களுக்குக் குழந்லத பி ந்த நிகழ்ச்சிலய  

அைண்மலனயில் தகாண்டாடுகின் னர். அப்ஜபாது 
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அங்கு அவனது எதிரிகள் வந்து இருவலையும் 

தகான்று  விடுகின் னர். இதனால் ஒரு மருத்துவர் 

இைட்லடக் குழந்லதகலள எடுத்துக்தகாண்டு 

தன்னுலடய வீட்டிற்கு வந்துவிடுகி ார். அங்கு 

இருவலையும் அறுலவ சிகிச்லச மூைம் 

பிரிக்கின் ார். இருவரில் மூத்தவனான  மரிஜயா 

இசதபல்ைா என்  தபருங்குடிப் தபண்லை   

வில்ைனிடம் இருந்து  காப்பாற்றுவதால் இருவர் 

இலடஜய காதல் மைர்கி து. இவர்கள் காதல் 

உைர்லவ அனுபவிக்கும்ஜபாது  இவனது தம்பி 

லூசியனும் அஜத உைர்லவ அனுபவிக்கி ான்.  

தந்லதலயக் தகான் வர்கலள தகான்று பழி தீர்க்க 

ஜவண்டும் என்று  தகாள்லகயில் இருந்தவன்  

இப்ஜபாது தனக்கு இத்தலகய உைர்ச்சி 

குழப்பங்கலள ஏற்படுத்தும் மரிஜயாஜவ தன முதல் 

எதிரி என்று முடிவு தசய்து அவலன தகால்ைத் 

துணிகி ான். இருவருக்கும் இலடஜய குத்து வாள் 

சண்லட  நலடதபறுகி து.  

குத்து ொள் ைண்சட  

  நீரும் தநருப்பும் படத்துக்காக  குத்து வாள் 

சண்லட காட்சி சத்யா ஸ்டுடிஜயாவில் 

படமாக்கப்பட்ட ஜபாது இந்தித் திலையுைலகச் 

ஜசர்ந்த பிைபைங்களான தர்ஜமந்திைாவும் ஜஹமா 

மாலினியும் அந்த ஸ்டுடிஜயாவுக்கு வருலக  தந்தனர். 

எம்.ஜி.ஆர். உண்லமயான குத்து வாலள  லவத்துச்  

சண்லட தசய்வலதப் பார்த்து வியந்து ஜபாகின் னர்.  

 குத்து வாள் சண்லடக் காட்சி ஆங்கிைப் 

படத்தில் மிகப் பிைமாதமாக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 

பி கு மரிஜயா  வில்ைனிடம் சிக்கிய 

இசதபல்ைாலவ காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு நலக 
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வியாபாரி ஜபாை மாறுஜவடம் ஜபாட்டுக் தகாண்டு 

தசல்கி ான். அவலள மீட்டுக் தகாண்டு 

வந்துவிடுகி ான். மருத்துவர் ஒரு மருந்லதக்  

தகாடுத்து மரிஜயா இ ந்துவிட்டதாக வில்ைலன 

நம்பலவத்து அவனிடமிருந்து  மரிஜயாலவக்  

காப்பாற்றுகி ார். லூசியன் தன் தந்லதலயக் தகான்  

வில்ைனுடன் ஜபார் புரிகின் ான். அவன் 

ஜசார்வலடந்து விழும் ஜநைத்தில் மரிஜயா 

மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு வில்ைஜனாடு 

சண்லடயிட்டு அவலனக் தகால்கி ான். இ ந்து 

ஜபாகும் தருைத்தில் இருக்கும் லூசியன் 

தன்னுலடய சஜகாதைனிடம்  தன் தவறுக்காக 

மன்னிப்பு ஜகட்கி ான்.  இக்கலத எந்த மாற் மும் 

தசய்யப்படாமல் தமிழில் தவளிவந்தது.  
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 நீரும் தநருப்பும் படத்தில் ஒவ்தவாரு 

காட்சிலயயும் எம்.ஜி.ஆர். ைசித்து தசய்திருந்தார். 

டக்ளசும் எ ால் ஃபிலளயினும் எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் 

பிடித்தமான ஹிஜைாக்கள் என்பதால் டக்ைஸ் நடித்த 

இப்படத்லத அவர் மிகவும் ைசித்தார். கலடசி காட்சியில் 

ஒருவர் வைது லகயிலும் அடுத்தவர் இடது லகயிலுமாக 

வாலளச் சுழற்றி சண்லட தசய்வதாகக்  எடுத்திருந்தார். 

இது பற்றி எம்.ஜி.ஆரிடம் ஜகட்ட ஜபாது ‘நான் மாயா 

மச்சிந்திைா [1939] படத்திஜைஜய இடது லகயால் 

வாலளச் சுழற்றி சண்லட தசய்திருக்கிஜ ன்’ என் ார்.  

 1939 இல் கார்சிகன் பிைதர்ஸ் தவளிவந்த 

ஜபாது டக்ைஸ்  ‘இந்தப் படத்தில் இறுதியில் 

காட்டப்படும் வாள் சண்லட மிகப் பிைமாதமாக 

இருக்கும் மற் படி இந்த படத்லதப்பற்றி சி ப்பாக  

தசால்வதற்கு எதுவும் இல்லை’ என்று 

தசால்லிவிட்டார்.  இப்படம் அவர் எதிர்பார்த்திைாத  

அதிக வசூலைக் குவித்த பி கு ‘நான் இந்த பைத்லத 

தகாண்டு  சி பி எஸ் என்  ஒளிபைப்பு 

நிறுவனத்லதஜய விலைக்கு வாங்கியிருக்க முடியும் . 

எனஜவ இந்தப் படம் என்னுலடய பிரியமான 

படங்களில் ஒன் ாகிவிட்டது’ என்று ததரிவித்தார்.   

நீராக மணிெண்ணன்  

 மணிவண்ைனாக  சிறுவர்களுக்கு வீை 

விலளயாட்டுகலளக் கற்பிக்கும் இலளஞைாக 

அறிமுகமாவார்.  முதல் காட்சியில்   

“கடவுள் வாழ்த்து பாடும் இளம்  

காலை ஜநைக் காற்று  

லககள் வைக்கம் தசால்லும் இளம்  

கதிைவலனப் பார்த்து”  
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என்  பாடஜைாடு ததாடங்குகி து. இப்படம் 

எடுக்கும்ஜபாது அவர் திைாவிட முன்ஜனற் க் கழக 

கட்சியில் இருந்ததனால் அக் கட்சியின் சின்னமான 

உதயசூரியலன இப் பாட்டில் யில் இளம் கதிைவன் 

என்  தசால்ைால் சுட்டிச்  தசல்கி ார். இப்பாடலில் 

முல யாக வீை விலளயாட்டுகளில் பயிற்சி தபற்  

சிறுவர்கள் தசய்து காட்டும் வீை விலளயாட்டுக்  

காட்சிகள் இடம்தபற்றுள்ளன.   

 மணிவண்ைன் சிறுவர்களின் விை 

விலளயாட்டுகளுக்கு  நடுஜவ ைாவகமாக நடந்து 

வருவதும் லககளில் இைண்டு கத்திகலள தகாண்டு  

சுழற்றியபடி  ஒரு பாடலைப் பாடுவதும் ைசிகர்கலள 

தவகுவாகக் கவர்ந்த காட்சி ஆகும். ஸ்டண்ட் 

இயக்குனைாக உயர்ந்த ைாஜ்குமார் சிறு குழந்லதயாக 

இப்படத்தில் எம்.ஜி.ஆருடன் நடித்திருப்பார். 

அச்சிறுவனுடன் எம்.ஜி.ஆர். சண்லட ஜபாடும் 

காட்சி மிக தமன்லமயாகவும் இைசலனக்கு 

உரியதாகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும்.  
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வநருப்பாக கரிகாலன்   

 தம்பி கரிகாைன் தன் காதலியின் மீது நாட்டம் 

தகாள்கி ான் என்பலத மணிவண்ைன் அறிந்ததும், 

தன் காதலியிடம் அலதப்பற்றி எதுவும் கடுலமயாக 

ஜபசாமல் எச்சரிக்லக தசய்து விைக்கிவிடுவது 

தம்பியின் மீது தகாண்டிருந்த இைட்லடயர் பாசத்லத 

உறுதி தசய்வதாக உள்ளது. இைட்லடயைாகப் 

பி க்கும் குழந்லதகள் ஃஜபமிலி வித் இன் அ 

ஃஜபமிலி என்  தசாற்த ாடருக்கு ஏற்ப அவர்கள் 

குடும்பத்துக்குள்ஜளஜய ஒரு தனிக் குடும்பமாக 

இருந்து அன்பு பாைாட்டுகின் னர்.  

நிசறவு 

 இைட்லடயரில் வித்தியாசம் ததரிவதற்காக  

கரிகாைலனக்  கருப்பு எம்.ஜி.ஆைாகக்  

காட்டியிருப்பார்கள். அந்த எம்.ஜி.ஆர். காதல் 

உைர்வால் தவிக்கும் காட்சிகளில்  அவரின்  நடிப்பு 

அருலமயாக இருந்தாலும் அலத இைசிகர்களால் 

ைசிக்க இயைவில்லை. இன்தனாருவனின் காதலிலய 

எம்.ஜி.ஆர். காதலிப்பலத  அவஜை  இைட்லட ஜவடம் 

ஜபாட்டிருந்தாலும் கூட மக்கள் விரும்புவதில்லை 

என்பதற்கு ஆலச முகம் மற்றும் நீரும் தநருப்பும் 

படங்கள் சான் ாகும். 
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5. எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் ஜயாகா 

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். சமயம் சார்ந்த மூட 

நம்பிக்லககலள ஒழிக்கும் வலகயில் கருத்துக்கலள 

பைப்பி பகுத்தறிவு சார்ந்த   கலதகலளத் 

ஜதர்ந்ததடுத்து நடித்து வந்தார். அவர் படங்களில் 

விஞ்ஞானமும் ததாழில்நுட்பமும் இடம் 

தபறுவலதப் ஜபாை  தமய்ஞஞானமும்  ஒரு 

படத்தில் இடம்தபற்றுள்ளது. தலைவன் என்  

படத்தின் ததாடக்கத்தில்  எம்.ஜி.ஆர். 

ஹடஜயாகியாகத் ஜதான்றுவார். ஜயாகப் பயிற்சிலய 

இன்று  பைரும்   அறிவியல் ரீதியாக 

ஏற்றுக்தகாண்டதனால் ேூன் மாதம் 21 ஆம் நாலள 

ஐக்கிய நாடுகள் சலப உைக ஜயாகா தினமாக 

அறிவித்தது.  தர்ஜபாது இந்நாள் அதமரிக்கா முதல் 

ஆப்பிரிக்கா வலை ஜயாகா  தினமாகக் 

கருதப்படுகி து.   

  தாமஸ் பிக்சர்சார் தயாரித்த தலைவன் படம்  

1970இல் திலைக்கு வந்தது. இப்படத்தில் ஒரு 

சிற் ைசின் இளவைசைான எம்.ஜி.ஆர். இைண்டனில் 

சர்வஜதச அளவில் பயிற்சி தபற்  ைகசியப் 
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ஜபாலீசாைாக நடித்தார். இப்படத்லத 

தயாரிப்பாளைான பி. ஏ. தாமசும் சிங்கமுத்துவும் 

இயக்கினர்.  அவருலடய தந்லதயார் இந்திய 

மருத்துவத்தில் நிபுைைாக இருக்கின் ார். 

நம்முலடய இந்திய நாட்டு மருத்துவத்தில் உள்ள 

சி ப்புகலள அவர் தன மகனுக்கு எடுத்துச் 

தசால்லும் காட்சிகள் உண்டு.  படம் ததாடங்கும் 

முன்ஜப,  

 சித்த மருத்துவம் பற்றி விளக்கிக் கூறி  

மூலிலககள் தந்து, உடனிருந்து உதவிய ஒய்வு தபற்  

மசவட்ட நீதிபதி உயர் திரு வி பைைாலமயா 

அவர்களுக்கு எங்கள் இதயங்கனிந்த நன்றி’  

என்  அறிவிப்பு ஒன்று காட்டப்படும்  அதன் பி கு  

‘ஹடஜயாக சித்தி லகவைப்தபற் வர் நீரிஜை 

நடக்கைாம் தநருப்பிஜை படுக்கைாம் உடலைப் 

பஞ்லசப் ஜபாை இஜைசாக்கி காற்றிஜை ப க்கைாம்   

ஆதாைம் 

பதஞ்சலி முனிவர் எழுதிய ஜயாக சித்தாந்தங்கள். 

[yoga aphorisms] 

தமாழிதபயர்ப்பு சுவாமி விஜவகானந்தர்’  

என்  வரிகள் காட்டப்பட்டு அதுஜவ 

ஒலிப்பதிவாகவும் ஒலிக்கப்படும்  தபயர் 

ஜபாடும்ஜபாது மண்லடஜயாடு மற்றும் எலும்புக் 

கூடுகளின் படம் காட்டப்பட்டு இப்படம்  ஏஜதா  

அமானுஷய்ம் பற்றிய படம் ஜபான்  ஜதாற் ம் 

உருவாக்கப்படும். 
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 ஸ்காட்ஜைண்டு யார்டுக்குப் ஜபாய் சி ப்பு 

பயிற்சி தபற்றுத்  திரும்பும் ஜபாலீசாைாக எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்தார்.  இைண்டனில்  எம்.ஜி.ஆர். அமர்ந்த 

நிலையில்  தண்ணீர்  நிைம்பிய நீச்சல் குளத்தில் 45 

நிமிடம்  மூழ்கியிருப்பார். பின்பு நீந்தி ஜமஜை 

வருவார். அப்ஜபாது அவைது சாதலனலய தைக்கார்டு 

பிஜைக் என்று உதவியாளர் கூ வும் எம்.ஜி.ஆர். 

‘ஹடஜயாக சக்தியால் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம்  

மட்டுமால்  நாற்பத்தஞ்சு மணி ஜநைம்  ஆனாலும் 

சுகமா தண்ணீக்குள்ஜளஜய  இருக்கைாம்’ என்பார். 

இது  ஹடஜயாகத்தின் சி ப்லப எடுத்துக் தசால்லும் 

வசனம் ஆகும்.    

 “ஒவ்தவாரு மனித உடம்பிஜையும் 

உன்னதமான சக்திகள் அடங்கியிருக்கு தபருக்கி 

எடுத்ததாடும் தவள்ளத்லத தடுத்து அலை கட்டி 

மின்சாைத்லத உற்பத்தி பண்ஜ ாமில்ை,  அது ஜபாை 

மனித உடம்பிை இருந்து தவள்ளம் ஜபாை தவளிஜய 

ஜபாகுஜத மூச்சு அத ஹடஜயாக முல ப்படி அடக்கி 
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அதுை இருந்து தப க் கூடிய சக்தி தான் ஹடஜயாக 

சக்தி” என்பார்.  

 ‘அந்த ஹடஜயாக சக்திலய அலடஞ்சிட்டா’ 

என்று உதவியாளர் தகட்ட ஜகள்விக்கு எம்.ஜி.ஆர். 

‘நீர் ஜமல் நடக்கைாம் தநருப்பிஜை படுக்கைாம் 

காற்றிஜை ப க்கைாம் என்பார்  

 ‘சார் சார் சார் எனக்கு தைாம்ப ஆலசயா 

இருக்கு. நீங்க ப ந்து காட்டுங்க நான் பார்க்கணும்’ 

என்று உதவியாளர் ஜகட்கவும் எம்.ஜி.ஆர். 

‘இப்பவா?’ என்று ஜகட்டுவிட்டு அமர்ந்த நிலையில் 

இருந்த எம்.ஜி.ஆர். உயஜை எழும்பி பின்பு கீஜழ  

இ ங்கி வருவார்.  இத்துடன் ஹடஜயாக காட்சிகள் 

நில வு தபறும்.  

 தலைவன் படத்தில் ஹடஜயாகம் தவிை சித்த  

மருத்துவம் முலிலக லவத்தியம் குறித்த 

தகவல்களும் இப்படத்தில் இடம்தபற் ன.   ஜி 



Tamil Heritage Foundation International

63 
 
சகுந்தளாவின் காயத்துக்கு  பச்சிலைச் சாறு 

விடுவதால் காயம் உடனடியாக மல ந்து சுகமாகும் 

காட்சியும் காட்டப்படுகின் து.  

ஜயாகா – விளக்கம்  

 இந்தியாவில்  பதஞ்சலி முனிவைால் 

ஜதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஜயாகக் கலையில்  மந்திை 

ஜயாகம், ைய ஜயாகம், ஹடஜயாகம், ைாேஜயாகம் 

என்று நான்கு ஜயாக வலககளுண்டு ஜயாகம் என்பது 

உடலையும் உள்ளத்லதயும் இலைக்கும் ஆஜைாக்கிய 

பயிற்சி ஆகும். ஜயாகம் என் ால் இலைப்பு என்பது 

அர்த்தம்.  

ஹட ஜயாகம்  

 ஜயாகப் பயிற்சிலய  சரீைம்  மன   சாஸ்திைங்கள் 

உலடய ஒரு சம்பூைை ஞானக்களஞ்சியம் ஆகும் 

என்பர்.  வயலினில் கம்பிலய முறுக்ஜகற்றி நல்ை 

இலசலய தபறுவது ஜபாை உடலுக்கு பயிற்சி 

அளித்து நல்ை பைலனப் தபறுவது ஹட  
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ஜயாகமாகும். ஹா என் ால் இட கலையில் ஓடும் 

சுவாசம். ட என் ால் வடகலையில் கலையில் ஓடும் 

சுவாசம்.  பிைாைாயாமத்தால் ேடைாக்கினியுடன் 

ஜசர்த்து  மூைாதாை தாமலையில் உ ங்கிக் கிடக்கும் 

குண்டலினிலயத்  தட்டி எழுப்பி முதுதகலும்பில் 

இருக்கும் சுழுமுலன என்  துவாைத்தின் வழியாக 

உச்சிக் கமைத்தில் இருக்கும் பிைம்மாண்ட வாசலில் 

நிலைநிறுத்த ஜவண்டும். இவ்வாறு நிறுத்தியதும் 

மனம் அடங்கி உள்மனம் தி க்கும் நிலைலயப் 

தப ைாம். ஞானம் சித்திக்கும். இதுஜவ ஜயாகப் 

பயிற்சியின் தவற்றி நிலை. 

 தண்ணீர் மீது அமர்ந்து தியானம் தசய்யும் 

அதிசய மனிதர் பற்றி நமக்கு தகவல்கள் 

கிலடக்கின் ன என்பதால் தலைவன் படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். தசய்த ஹடஜயாகம்  உண்லமயானது 

என்பலத உைைைாம் ஆனால் படம் வந்த காைத்தில் 

ஜயாகா பற்றிய அறிவு பைவாத காைைத்தால் 

இக்காட்சிகலள மக்கள் நமபவில்லை.  . வாசி 

ஜயாகம் என்  மூச்சுப் பயிற்சியால் இது சாத்தியம் 

என்பலத  மக்கள் மூட நம்பிக்லக என்று நம்பினர்.  

இைாண்டாண்டுகளுக்கு முன்பு  வந்த  புதிய பூமியில் 

எம்.ஜி.ஆர். நாட்டு லவத்தியத்லத நம்பக் கூடாது 

என்று  காட்டிய காட்சிகள் மக்கள் மனதில் ஆழப் 

பதிந்திருந்தன. 1971இல் எம்.ஜி.ஆர். இந்திய நாட்டு 

லவத்தியம் மகத்தானது என்று ததரிவித்த  ஜபாது 

படம் பார்த்தவர்கள் குழம்பி ஜபாய் மீண்டும் 

மீண்டும் இப்படத்துக்கு வைாமல் [repeated audience] 

இருந்துவிட்டனர்.  
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நீரில் அமர்ந்து தியாைம் வைய்தல்  

 சதுை கிரி மலையில் சங்கிலிப் பால  அருஜக 

தண்ணீரின் மீது அமர்ந்து ஒரு அம்மா தியானம் 

தசய்வலத ஜநரில் கண்டு புலகப்படம் எடுத்தலத  

ஒருவர் தன்னுலடய முகநூலில் பகிர்ந்தார்..  அந்த 

புலகப் படத்லதயும் தவளியிட்டார்.  

 திருச்சியில் சாதலனப் புத்தகத்தில் இடம் தப  

ஜவண்டி இருபது பள்ளி மாைவ மாைவியர் 

தண்ணீரின் மீது அம்ர்ந்து ஜயாகா தசய்தனர். 

இதலனப் படம் எடுத்து தவளியிட்ட ஊடகங்களா 

ஜயாகா குருவிடம் ஜபட்டியும் எடுத்து 

தவளியிட்டன.  ‘தண்ணீரில் அமர்ந்து ஜயாகம் 

தசய்யும் ஜபாது உடல் ஜைசாகும்’ என்று  ஜயாகா குரு 

ததரிவித்தார். இந்நிகழ்ச்சி 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 

30ஆம் நாள் திருச்சியில் நடத்தப்பட்டது. 

இந்நிகழ்ச்சிலய தேயா நியூஸ் ததாலைக்காட்சி 

ஒளிபைப்பியது.  

அஷ்ட சித்திகளில் ஒன்றாை லகிமா  

 தண்ணீரிலிருந்து ஜமஜை எழும்பி வருவது 

அட்ட சித்திகளில் ஒன் ான ைகிமா சித்தி  ஆகும். 

அட்டமாசித்திகள் என்பன அணிமா, மகிமா, ைகிமா, 

கரிமா, பிைாத்தி, பிைகாமியம், வசித்துவம், ஈசத்துவம் 

ஆகியனவாம். அணிமா என்பது உடலை அணுவளவு 

சுருக்குவதாகும் , அனுமன் இதலன இைங்லகயில் 

தசய்து காட்டியிருக்கி ான். ைகிமா என்பது உடலை 

ஜைசாக்கி ப ப்பதாகும். அப்பலைக் கல்லைக் கட்டி  

கடலுக்குள் ஜபாட்டஜபாது அவர் கல்லை 

மிதலவயாக்கி ஜமஜை மிதந்து வந்தார். மகிமா 

என்பது உருலவப் தபரிதாக்கும் முல .  மூன்று அடி 
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உயர்த்தில் ஜதான்றிய  வாமனன் திடிதைன உைகளந்த  

தபருமாளாக  வளர்ந்தது இந்த சித்தியினால் ஆகும்.   

கரிமா   என்பது ஒரு தபாருலளஜயா உடலைஜயா   

கனமானதாக மாற்றுவதாகும். அனுமன்  தனது 

வாலின் கனத்லத அதிகரித்ததால்  பீமன்  அதலனத்  

தூக்க இயைாமல் சிைமப்பட்டான். இது அனுமனின் 

கரிமா சித்தி ஆகும்.  . வசித்துவம் என்பது வசியம் 

தசய்யும் சக்தி ஆகும். அப்பர் தன்லனக் தகால்ை 

வந்த யாலனலய நிறுத்திய தசயல் சான்று ஆகும்.   

பிைாத்தி என்பது ஒஜை ஜநைத்தில் பை இடங்களில் 

சஞ்சாைம் தசய்வது ஆகும்.  கண்ைன் ஒஜை ஜநைத்தில் 

ஜகாபியர் பைஜைாடும் காட்சி தருவதாகும்.. ஈசத்துவம் 

என்பது ஐந்ததாழிலையும் ஒருவன் தசய்து 

காட்டுகின்  சித்தியாகும். இவற்றுள் ைகிமா என்பது 

தான்  தலைவன் என்  படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தசய்து 

காட்டும் பயிற்சி ஆகும்.  

 ஆங்கிை மருத்துவத்லத நம்பத் ததாடங்கிய 

மக்கள் மீண்டும் அக்கருத்லத மாற்றிக்தகாண்டு 

இந்திய மருத்துவத்லத நம்ப தயாைாக இல்லை. 

எனஜவ இப்படத்தில் இவர் இந்திய மருத்துவம், 

ஜயாகப் பயிற்சி  முல கள் பற்றி விரிவாகவும் 

விளக்கமாகவும் எடுத்து காட்டியும் கூட படம் 

சுமாைான தவற்றிலயத்தான் தபற் து. 
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6. மந்திரோலத்துக்குப் பதிலாக அறிவியல் 

வையற்பாடு  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கலையைசி, 

ஆலசமுகம், உைகம் சுற்றும் வாலிபன் 

ஜபான் வற்றின்  முழுக் கலதயும் அறிவியல் மற்றும் 

ததாழில்நுட்பம் சார்ந்ததாக விளங்கின.  தலைவன் 

என்  படம். ஹட ஜயாகப் பயிற்சிலயக் காட்டியது. 

ஜவறு சிை படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். கலதப்படி 

மந்திைோைமாக இருக்க ஜவண்டிய காட்சிகலள 

மாற்றி அலமத்து அவற்ல  அறிவியல் 

பூர்வமானதாகக்  காட்டினார்.  

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்  

 அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும் என்  கலத 

ஆயிைத்ததாரு அைபு கலதகல் என்  ததாகுப்பில் 

இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும். எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 

குஜைபகாவலியும் இத்ததாகுப்லபச் ஜசர்ந்தஜத 

ஆகும். அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும் கலதயில்  

மந்திைோைம் உண்டு. நாற்பது திருடர்கள் ஊருக்கு 

தவளிஜய ஒரு காட்டுப்பகுதியில் ஒரு குலகயில் 

தங்கி இருந்தனர். இவர்கள் தாம் தகாள்லளயடித்த 

தபாருட்கலள அங்ஜக ஒளித்து லவத்தனர். அந்த 
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குலகக்கு  ஒரு ஆவி காவல் இருந்தது. திருடர்கள் 

வசித்த இக்குலகலயத்  தி ப்பதற்கு ஒரு 

மந்திைத்லதச் சிஜயால்ை ஜவண்டும். அந்த 

மந்திைத்லதச் தசான்னால் மட்டுஜம ஆவி தனது 

குலகலயத் தி ந்து அந்த திருடர்கள் உள்ஜள வை 

வழிவிடும்.  

மந்திர ொைகம்  

 குலகலயத் தி க்கவும் திரும்ப மூடவும் 

மந்திைங்கள் தான் தி வுஜகாைாக அைபுக் கலதயில் 

காட்டப்பட்டன. எம்.ஜி.ஆர். திைாவிட இயக்கத்லதச் 

ஜசர்ந்தவர். அவருக்கு மந்திை மாயங்களில் நம்பிக்லக 

கிலடயாது. தனது படம் பார்க்கும் மக்கலளயும் 

அவர் மந்திை மாயங்கலள நமபாதீர்கள், அறிவியல் 

பூர்வமான பகுத்தறிவு சார்ந்த விஷயங்கலளஜய 

நம்புங்கள் என்று கற்பித்து வந்தார். இந்நிலையில்  

அவர் எப்படி தன படத்தில் மந்திை தமாழிலயப் 

பயன்படுத்த இயலும் எனஜவ அவர் அதலன மாற்றி 

அலமக்கும்படி கட்டலளயிட்டார்.  
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 கலதப்படி ‘அண்டா காகசம் அபு காகுஸம் 

தி ந்திடு சீஜசம்’ என்று தசால்ைஜவண்டும். இந்த 

மந்திை உச்சாடனம் ஜகட்டதும் அந்த கதவு 

தி க்கப்படும். இலத மாற்  இயைாது ஆனால் ஆவி 

தசய்துவந்த தசயலை மனிதர் தசய்வதாக மாற்றி 

அலமக்கைாம் அல்ைவா? எம்.ஜி.ஆர். தன் 

படங்களின் மூைமாக இவ்வாறு பகுத்தறிவுப் 

பிைச்சாைமும் தசய்து வந்தார்.  

திசரப்படங்களில்  மூட நம்பிக்சக ஒழிப்பு   

 திமுகவினர் ஜபைறிஞர் அண்ைாவிடம்  

‘எம்.ஜி.ஆர்.  ஒரு நடிகர். அவலை  இவ்வளவு 

ஆதரித்து   அன்பு பாைாட்டுகிறீர்கள் அது ஏன்? என்று  

ஜகட்ட ஜபாது ‘நாம் ஜமலடயில் ஜபசி தசய்யும் 

பிைச்சாைம் அதிக பட்சமாக ஐயாயிைம் ஜபலைச் 

தசன் லடயும். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். தன படங்களின் 

மூைமாக தசய்யும் பகுத்தறிவுப் பிைச்சாைம் ஐந்து 

இைட்சம் ஜபலைச் தசன் லடயும்’ என் ார். 

சினிமாலவ வலிலமயான பிைச்சாைக் கருவியாக 

பயன்படுத்தி வந்த எம்.ஜி.ஆரின் ஆற் லைக் கண்டு 

அண்ைா வியந்துஜபானார்.   
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 தனது  படங்களில் மந்திை தந்திைம் 

ஜபான் வற்றிற்கு இடம் அளிக்க விரும்பாத எம்.ஜி.ஆர். 

திருடர்களின் குலக தி க்கும் காட்சிலய மந்திை  

வித்லதயாகக்  காட்டாமல்  மனிதச் தசயற்பாடாகக்  

காட்டினார். திருடர்கள் ‘அண்டா காகசம் அபு காகுஸம் 

தி ந்திடு சீஜசம்’ என்று தசான்னதும் குலகயின் 

வாயிலை அலடத்திருக்கும் பால  மனித முயற்சியால் 

நகர்த்தப்படுவதாகக் காட்டினார். அந்தப் பால ஜயாடு 

இலைத்துக் கட்டப்பட்ட ஒரு சங்கிலி ஒரு சக்கைத்தில் 

சுற் ப்பட்டிருக்கும்.  திருடர்களிடம் சிக்கி அர்டிலமயான 

சிைலை தகாண்டு அந்த சக்கைம் சுற் ப்படும்  இவர்கள் 

குலகயின்  கதவு தி க்கும்  நிகழ்ச்சிக்குக் காைைமாக 

இருப்பார்கள். மந்திை ஒலிலயக் ஜகட்டதும்  அடிலமகள்  

சக்கைத்லதச்  சுற்றுவை. அப்ஜபாது சங்கிலியால் 

கட்டப்பட்ட பால  தமல்ை தமல்ை நகர்ந்து வழிவிடும். 

திருடர்கள் உள்ஜள ஜபாகைாம். 

 திருடர்கள் குலகக்குள் ஜபானதும் இஜத 

மந்திைத்லதச் தசால்லி ‘மூடிடு சிஜசம்’ என்பார்கள். 

அந்த அடிலமகள் அலனவரும் மீண்டும் சக்கைத்லத 

எதிர்ப்பு மாக சுற்றுவார்கள். இது எல்ஜைாைாலும் 
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நம்பக் கூடியதாக இருந்தது. இக்காட்சிக்கு நல்ை 

வைஜவற்பும் அக்காைத்தில் இருந்தது.  

ைந்திர மண்டலப் பயணம்  

 எங்கள் தங்கம் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் 

இந்தியர்கள் சந்திை மண்டைத்திற்கு இைாக்தகட்டில் 

ஜபாய் இ ங்க முயற்சிகள் தசய்வதாக ஒரு 

நலகச்சுலவ கதாகாைட்ஜசப காட்சிலய சந்திை 

மண்டை விேயம் என்  தபயரில் நிகழ்த்தி  

காட்டியிருப்பார். பகுத்தறிவு பலகஜய என்  முதல் 

வாசகத்துடன் ததாங்குவார். அதமரிக்காவில் ேூலை 

மாதம் 21 அன்று அதமரிக்காவில் இருந்து ைாக்தகட் 

அனுப்பியலத முதலில் தசால்லித்  ததாடங்குவார். 

இங்குள்ள ஜோதிடப் பாைம்பரிய நம்பிக்லகயின் படி 

அமாவாலச அன்று நிைவு வைாது இலத லமயமாக 
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லவத்து இந்தியாவிலிருந்து ைாக்தகட் பு ப்பட்ட 

நன்னாள் அன்று அமாவாலச என்பதால் அன்று 

நிைவு இருக்காது அதனால் நிைவில் ஜபாய் இ ங்க 

இயைாது. அந்தப் பயைம் தற்காலிகமாக 

லகவிடப்பட்டது. இன்னும் பதிலனஞ்சு 

வருஷத்துக்கு இப்பயைத்லத ஒத்தி லவக்கிஜ ன் 

என்று அதிகாரி தசால்வதாக எம்.ஜி.ஆர். தசால்லி 

ஒரு நம்பிக்லக வார்த்லதஜயாடு கதாகாைட்ஜசப 

நிகழ்ச்சிலய நில வு தசய்திருப்பார்.  

ைந்திராயன் 1 & 2  

 சந்திைனில் ஆைாய்ச்சி தசய்வதற்காக   இந்தியா 

சந்திைாயன் 1 மற்றும் 2 என்று வரிலசயாக 

விண்கைங்கலள அனுப்பி வருகி து.  எங்கள் தங்கம் 

படத்தின் கதாகாைட்ஜசபம் நடந்து ஐம்பது 

ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியா சந்திைனுக்கு 

விண்கைத்லத தவற்றிகைமாக அனுப்பியுள்ளது.  

அதமரிக்காலவப் ஜபாை ஆட்கலள அனுப்பாமல் 

ஆளில்ைா விண்கைத்லத இந்தியா அனுப்பியுள்ளது.  

2008 இல் இவ்வாறு ஆளில்ைாத விண்கைத்லத 

அனுப்பும் நிகழ்வு ததாடங்கியது.  இத்திட்டத்தின் 

தலைவைாக மயில்சாமி அண்ைாத்துலை என்  தமிழர்  

தபாறுஜபற் ார். இைண்டாவது சந்திைாயன் 

விண்கைம் அனுப்பும் திட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டு 

ேுலை 22 அன்று நில ஜவறியது.   

வைால் வையலாயிற்று  

 இந்தியாவில் இருந்து தற்ஜபாது சந்திை 

மண்டைத்லத ஜநாக்கி அனுப்பிய விண்கைங்கள் 

அனுப்பப்பட்டு வருகின் ன. எம்.ஜி.ஆர். தசான்ன 

வாக்கு இன்ல க்குப் பலித்துவிட்டது. இது ஒரு 
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ஜவடிக்லக நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் கூட இங்கு 

உள்ள ஜவடிக்லகயான பை விஷயங்கள் 

கதாகாைட்ஜசபத்தில் நலகச்சுலவக்காகச்  

ஜசர்க்கப்பட்டிருந்தன.  

 ‘அறிவியல் கருவிகள், ைாக்தகட்டு, ஸ்ஜபஸ் 

உலடகள், தடலிவிஷன் ஜபான் வற்ல  

அதமரிக்காவும்’ ‘தவற்றிலை, பாக்கு, பூ, பழம், 

சூடம், பந்தல்.  ஜமலட  லமக் அஜைன்தேதமண்ட்டு 

ஜபான்  அதி முக்கியமான ‘தவரி 

இம்பார்ட்டண்ட்டான’ விஷயங்கலள இந்தியாவும்  

தபாறுப்ஜபற்றுக் தகாள்ளும்’ என்று எம்.ஜி.ஆர். 

ஜமலடயில் நடித்துக் காட்டிய  பணிப் பங்கீடு 

நலகச்சுலவயாகத் ஜதான்றியது. ஆனால் இன்று 

இந்தியாஜவ அலனத்லதயும் தயாரித்து சந்திைனுக்கு 

விண் கைத்லத அனுப்பியிருப்பது பாைாட்டுக்குரியது 

ஆகும். ஆனால் கதாகாைட்ஜசப நில வில் சந்திை 

மண்டைத்திற்கு ைாக்தகட் அனுப்புஜவாம் என்று 

எம்.ஜி.ஆர். தசான்ன தசால் உண்லமயாயிற்று.  

மர்மஜயாகியில் ஆவியின் வையல்பாடு  

 1951 இல் தவளியான மர்மஜயாகி திலைப்படம் 

சிறுவர்கள் பார்க்கக் கூடாது அது அவர்களுக்கு 

அச்சத்லத ஏற்படுத்தும் என்பதால் 18 வயதினருக்கு 

ஜமல் இருப்பவர்கள் மட்டுஜம பார்க்க ஜவண்டும் 

என்று தணிக்லக குழுவினைால் ஏ சான்றிதழ் 

வழங்கப்பட்ட படம் ஆகும். இப்படத்தில் இ ந்து 

ஜபான ஒருவரின் ஆவி வந்து தன்லனக் 

தகான்றுஅவலள அச்சுறுத்தும் அவள் பயந்து அைறி 

நடுங்குவாள். இக்காட்சிலய சிறுவர்கள் கண்டால் 

பயந்துவிடுவார்கள் என்பதால் ஏ சான்றிதழ் 

வழங்கப்பட்டது.   எம்.ஜி.ஆர்.   ஆவி   ஜபய்     பிசாசு  
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ஜபான் வற்ல  நம்பக் கூடாது என்று பிைச்சாைம் 

தசய்யும் திமுகலவச் ஜசர்ந்தவர் என்பதால்  

தகால்ைப்பட்டவரின் ஆவி வந்து பழி வாங்கும் 

காட்சிகள் அறிவுக்கு உகந்தலவயாக 

மாற் ப்பட்டிருந்தன.  

 ஜக ைாம்நாத் இயக்கிய  மர்மஜயாகி படத்தில் 

மன்னனாக தசருகளத்தூர் சர்மா நடித்திருந்தார். 

இப்படத்தின் படத் ததாகுப்பு தபாறுப்லப 

சாண்ஜடா சின்னப்பா ஜதவரின் தம்பி எம் எ 

திருமுகம் ஏற்றிருந்தார். இவஜை பின்னர் ஜதவரின் 

தவற்றிப் படங்கள் பைவற்ல  இயக்கினார்.  

ஆவியின் அச்சுறுத்தல் பற்றிய காட்சிகலள திருமுகம் 

சி ப்பாக ததாகுத்திருந்தார். படம் ததாடங்கும் 

தபாது மணி பன்னிதைண்டு அடிக்கும். ேுபிடர் 

பிக்சர்ஸ் சின்னம் காட்டப்பட்டு ததாடர்ந்து 

தபயர்கள்  ஜபாடப்படும். 

 மலனவிலய இழந்த மன்னலன ஏமாற்றித்   

திருமைம் தசய்துதகாண்ட நாஜடாடி 
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நடனக்காரியான  அைசி அவலைப் படகுப் 

பயைத்துக்கு  அலழத்துச் தசன்று அங்குத் 

தண்ணீரில் தள்ளிவிட்டுக் தகான்றுவிடுகி ாள்.  

பின்பு தாஜன அரியலையில் அமர்கி ாள். இதன் 

பின்னர் ஒரு ஜயாகி அந்த அைண்மலனக்கு வந்து 

ைாணியின் நம்பிக்லகக்குரிய ஆஜைாசகைாக 

மாறுகி ார். இவஜை மர்ம ஜயாகி. இவர் தபயர் தான் 

படத்துக்குச் சூட்டப்பட்டுள்ள்ளது. இவர் யார் என்  

ைகசியத்லத விடுவிப்பவன் தான் படத்தின் 

நாயகனான மக்கள் நண்பன் கரிகாைன். ைாணி 

தகாடுங்ஜகால் ஆட்சி நடத்துகி ாள். மக்களின் 

கண்ணீலைத் துலடப்பவனாக கரிகாைன் வருகி ான்.   

 அரண்மசையில் ஆவியின் நடமாட்டம்  

 ஜபய் பிசாசு ஜபான் வற்றில் நம்பிக்லக 

இல்ைாத திைாவிட முன்ஜனற் க் கழகத்லதச் ஜசர்ந்த 

எம்.ஜி.ஆர். இக்காட்சிலய மாற்றி லவக்க 

விரும்பினார். ஆற்றில் தள்ளி தகால்ைப்பட்ட 

மன்னன் உயிர் பிலழத்து ஜயாகியாக மாறுஜவடத்தில் 

அைண்மலனக்ஜக திரும்ப வந்து ஜசர்கி ார். ஆவியாக 
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வந்து  இைவு ஜநைங்களில் ைாணிலய அச்சுறுத்தி  

அவளுக்கு ஒரு நிம்மதி இல்ைாத நிலைலய 

ஏற்படுத்துகி ார். ஆவி இைவு ஜநைங்களில் படுக்லக 

அல க்கு வந்து அவலள அச்சுறுத்தித்  துைத்துவதாகக் 

காட்சிகள் அலமக்கப்பட்டன. ஒரு காட்சியில் 

மட்டும் ஒரு இடத்திற்கு வந்து நின்  அந்த ஆவி தான்  

உடுத்தியிருந்த  உடுப்லபக்  கலளந்து விட்டு ஒரு 

ஜிப்பாலவ அணிவதாக நிழலில் காட்டப்படும். 

பின்பு தாடி லவத்திருக்கும்  முதியவைான ஜயாகி 

தான் அந்த  இடத்தில் இருந்து  தவளிஜய வருகி ார். 

இவர்தான் ஆவியாக வந்து ைாணிலய 

அச்சுறுத்துகி ார் என்பது புரிந்து தகாள்ள ஏதுவாக 

இக்காட்சி அலமந்திருந்தது. ஆக ஆவி, ஜபய், பிசாசு 

என்பததல்ைாம் தபாய்; மனிதஜன ஆவிலயப் ஜபாை 

நடித்து அச்சுறுத்துகி ான் என்  காட்சி இப்படத்தில் 

லவக்கப்பட்டதால் இப்படம் ஜபய் பிசாசு பற்றிய 

மூட நம்பிக்லகலய வளர்க்கும் படமாக 

அலமயவில்லை.  
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கண்ைால் காண்பதும் ஜபாய்  

காதால் ஜகட்பதும் ஜபாய் 

தீை விசாரிப்பஜத தமய்  

என்  கருத்தின் படி ஆவியின் தசயல்பாட்லட கண்டு 

நம்பிவிடக் கூடாது. அதன் உண்லம என்ன என்பலத 

அறிந்து முடிவு தசய்ய ஜவண்டும் என்  பகுத்தறிவுக் 

கருத்லத எம்.ஜி.ஆர்.  அைண்மலனயில் ஆவியின் 

நடமாட்டம்   மூைமாக  வலியுறுத்தினார்.  

ஆவி மனிதன் ஆயிற்று 

  அைண்மலனயில் ைாணிக்கு ஆஜைாசகைாக 

விளங்கிய  ஜயாகிஜய  இைவு ஜநைங்களில் வந்து 

ைாணிலய அச்சுறுத்தும் ஆவியாகவும் வருகி ார். 

என்பது மக்களுக்கும் புரிந்துவிட்டது ஆனால் ைாணி 

தான் தசய்த தகாலைக்கு எப்படி தண்டலன 

தபறுவாள் என்  ைசிகர்களின் ஆவலில் படம் இனித்  

ததாடர்கி து. இப்படத்தில் ஜபய் பிசாசு பற்றிய 

விஷயங்களுக்கு  உரிய காைைங்கலள கற்பித்து அது 

காைைத்ஜதாடுதான் நடக்கின் து. தவிை அவற்றில் 

அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை 

என்று காட்டப்பட்ட  ஜபாது இைசிகர்கள் அதலன 

மிகவும் ஏற்றுக்தகாண்டனர்.  திரும்பத் திரும்ப 

இப்படத்லத ஆவஜைாடு வந்து பார்த்து அதலன 

தவற்றி தப ச் தசய்தனர்.  எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் 

இடம்தபற்  பகுத்தறிவு சார்ந்த விஷயங்கள்  

இலளஞரின் உள்ளத்லத தவகுவாகக் கவர்ந்தன. 

இலவ தவற்றிக்கு முக்கிய காைைங்களாக 

அலமந்தன. 
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 எம்.ஜி.ஆர். தனது படங்களில் மூட நம்பிக்லக 

சார்ந்த  காட்சிகள் இடம்தப ாமல் 

கவனித்துக்தகாண்டார்.  அவ்வாறு இடம் தப  

ஜவண்டியவற்ல  அறிவியல் சார்ந்தலவயாக மாற்றி 

அலமத்தார். இதனால் அறிவியல் வளர்ச்சி பற்றிய 

விழிப்புைர்வு மக்களிலடஜய உண்டாயிற்று. 

ைாேைாேன் என்  படத்தில் ஜபய் பிடித்த 

தபண்ணுக்கு  ஜபலய ஒட்டுவதற்காக எம்.ஜி.ஆர். 

உடுக்கடித்து பாடுவதாக ஒரு காட்சி 

அலமக்கப்பட்டது.  அங்கு வந்த  இளவைசி 

பத்மினியிடம்  சாமியாடி  ஜதாற் த்தில் இருக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர். உடுக்கடித்த படி    பத்மினியின் வாழ்வில் 

நடந்த விஷயங்கலள  எடுத்துக் கூறுவார்.  அலத 

அைசியார் [எஸ். டி. சுப்புைட்சுமி] வியந்து ஜகட்பார்.  

இக்காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். சாமியாடியாக நடிக்கி ார் 

என்பது  படம் பார்ப்பவர்களுக்குத் ததரியும் 

என்பதால் இலத அவர்கள்  மூட நம்பிக்லக 

சார்ந்ததாகக் தகாள்ளவில்லை. எம்.ஜி.ஆரின் தசயல் 

தி னாகக் கருதி வியந்து ஏற்றுக்தகாண்டனர்.   
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அறிவியலுக்குப் புறம்பாை நசகச்சுசெக் காட்சிகள்  

 ைாேைாேன் படத்தில்  மற்த ாரு காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர். தன்லன ஆவி என்று அறிமுகப்படுத்திக் 

தகாண்டு இைவில் பத்மினிலய அவைது அல யில் 

வந்து சந்திப்பார்.  அங்கிருந்த பழத்தட்டில் இருந்து 

ஒரு ஒரு பழத்லத எடுத்து அவர் சாப்பிட பத்மினி 

‘ஆவி  பழம் தின்னுமா’  என்று ஜகட்பார்.  

இக்காட்சியில்  அங்கு வந்தது ஆவி அல்ை; 

உண்லமயான மனிதர் தான் என்பது  

இைசிகர்களுக்குத் ததரியும் என்பதால் இது மூட 

நம்பிக்லக சார்ந்த விஷயம் அல்ை என்பது 

ததளிவாயிற்று. இத்தலகய காட்சிகலள எம்.ஜி.ஆர். 

நலகச்சுலவயாகப் பயன்படுத்தி இருப்பார்.     

 புதிய பூமி படத்தில் நாட்டு லவத்தியம் என்  

ஜபரில் மக்கலள ஏமாற்றி வாழும் லவத்தியரின் 

தசயல்கலள நலகச்சுலவயாகக் காட்டியிருப்பார். 

எம்.ஜி.ஆருக்காக தேயைலிதா நாட்டு லவத்தியரிடம் 

வாங்கிய கசப்பு மாத்திலைகலளக் கஷ்டப்பட்டு  

சாப்பிடுவார். அலதப்  பார்த்த எம்.ஜி.ஆர். 

தேயைலிதாவின் சாப்பாட்லட அவருக்குப் பதிைாக  
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இவர் சாப்பிடப் ஜபாவார். பி கு தேயைலிதா 

தனக்கு வயிறு பசிக்கி து என்று தகஞ்சி வாங்கி 

சாப்பிடுவார். அப்ஜபாது ‘பசியும் ஜநாயும் 

அப்படித்தான் அவைவருக்கு வந்தால் அவைவர் 

அனுபவிக்க ஜவண்டும்’ என்பலத எம்.ஜி.ஆர். 

தேயைலிதாவிடம்  எடுத்துலைப்பார். அறிவியலுக்கு 

ஒவ்வாத பத்தாம்பசலித்தனமான தசயல்கலள 

நலகச்சுலவ நடிகர்கலளக் தகாண்டு மக்களுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். புரியலவப்பார்.  

நிசறவு 

 எம்.ஜி.ஆர். அறிவியலுக்கு  உகந்தவற்ல   

தனது படங்களில் கலதக்களமாகஜவா கருத்துக் 

காட்சிகளாகஜவா அலமத்தார். மக்கள் தமது 

வாழ்க்லகயில் பின்பற்  ஜவண்டியவற்ல  தனது 

கதாபாத்திைத்தின் வாயிைாகவும் பின்பற் க் 

கூடாதவற்ல  நலகச்சுலவ நடிகர்கள் மற்றும் 

வில்ைன் வில்லிகள் மூைமாகவும் ததரிவித்தார்.  
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7. ைமூக விஞ்ஞானிக்குத்  தூண்டுஜகாலாக 

விளங்கும் எம்.ஜி.ஆர். பாடங்கள் 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆரின் படங்கள் நல்ை பண்புகலளயும் 

தனி மனித ஒழுக்கத்லதயும் நாட்டுப் பற்ல யும் 

தமாழிப்பற்ல யும் சமுக நீதிலயயும் படம் 

பார்ப்பவர்கள் மனதில் விலதத்தன என்பதில் 

ஐயமில்லை. அவைது  அறிவியல் ததாழில் நுட்பம் 

சார்ந்த படங்கள் படம் பார்த்தவலை  அறிவியலில் 

ஆர்வத்லதத் தூண்டி விஞ்ஞானியாகச் தசயல்பட 

லவத்தது   மிகவும்   பாைாட்டுக்குரியாதாகும். சிறு 

வயது முதல் எம்.ஜி.ஆர். படம் பார்த்து வளர்ந்த ஒரு 

சிறுவன் தபரியவனாகி தமக்கானிக்கல் 

எஞ்சினியைாக ஒரிசா மாநிைத்தில் தபாறுப்ஜபற்றுப் 

பணி தசய்து வரும் ஜவலளயிலும் எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தினால் கடல் 

ஆைாய்ச்சி, வானவியல் ஆைாய்ச்சி, உைகத்லதச்  சுற்றி 

பயைம் தசய்யும் ஆவல் ஆகியவற் ால் உந்தப்பட்டு 

இன்று உைகம் ஜபாற்றும் ஓர் சமூக அறிவியைாளைாக 

[SOCIAL  SCIENTIST]  உருதவடுத்துள்ளார். 

அவருக்குள் எம்.ஜி.ஆர். நாடி நைம்தபல்ைாம் 

கனிந்திருக்கி ார்.  
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 இன்று  உைகம் முழுக்க பயைப்பட்டு 

தமிழரின் தடங்கலள ஆைாய்ந்து வரும் 

சமூகஅறிவியல் அறிஞைான ஒரிசா பாலு தனக்கு 

இப்பயைங்களுக்குத்  தூண்டுஜகாைாக இருந்தது 

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் என்கி ார். இவர் இருநூறு 

நாடுகளில் தமிழர்கள் அந்நாட்டுக் குடிமக்களாக் 

மாறி வாழ்வலதக் கண்டறிந்துள்ளார். அங்குத்  

தமிழரின் பண்பாட்டுக் கூறுகள் காைப்படுவலத 

ஆதாைத்துடன் விளக்குகி ார்.  

 பழங்காைத்தில் கடலில் தமிழர் கப்பல்களில் 

பயைம் தசய்து வாணிகம் நடத்தியதற்கு மூை 

காைைம் ஆலமகலளப் பின்பற்றி அலவ 

பயைப்படும்  கடல் நீஜைாட்டத்லதப் அவர்கள் 

நாவாய் ஒட்டியது தான் என்பலதக் கண்டறிந்த ஒரிசா 

பாலு தன்னுலடய கடல் ஆய்வுக்கு தனக்கு தூண்டு 

ஜகாைாக இருந்தது எம்.ஜி.ஆர். நடித்த ஆயிைத்தில் 

ஒருவன் படம் என் ார்.  

 ததன்புைத்தார் என்  தபயரில் படத் தயாரிப்பு  

நிறுவனத்தின் மூைம் அறிவியல் புலனவுப் படம் 

எடுக்கும் ஒரிசா பாலு தமிழகத்தின் ஆர்க்காட்டுப் 

பகுதிலயப் பூர்விகமாகக் தகாண்டவர். 

தசன்லனயில் படித்து வளர்ந்தவர். இவர் 

தவளிநாட்டுத் தீய சக்திகள் நம் நாட்டின் மீது ஏவி 

விடும் சுனாமிலய தபரு மலழயாக மாற்றும் 

அறிவியல் நுட்பம் சார்ந்த படம் ஒன்ல  எடுத்து 

வருகி ார். இதில் வானவியல் மாற் ங்களால் 

ஏற்படும் தட்ப தவப்ப மாற் ங்களும்  

காட்டப்படுகின் ன. உைகம் சுற்றும் வாலிபன் 

படத்தில் வரும் எம்.ஜி.ஆரும் ஒரு காட்சியில் 

வருகின் னர்.  வானவியல்  ஆைாய்ச்சியில் இவர் 



Tamil Heritage Foundation International

83 
 
ஈடுபடுவதற்கு எம்.ஜி.ஆர். நடித்த ‘கலையைசி’ 

தனக்கு ‘இன்ஸ்பிஜைஷனாக’ இருந்தது என் ார். 

தனது வாழ்வின் ஒவ்தவாரு நிகழ்விலும் 

காைகட்டத்திலும் எம்.ஜி.ஆர். பாடல்களும் 

தன்னுடன் ஜசர்ந்து பயணிப்பலத எடுத்துலைத்தார். 
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ஒரிைா பாலு அெர்கசளப் பற்றி 

பின் இசணப்பு 

 

தபயர்:   திரு ைா.சிவ பாைசுப்ைமணி ஆ ஜநர் , 

கல்வியும் பணியும்: இயற்பியலில் ஜதர்ச்சி தபற்று 

சுைங்கம் மற்றும் தவளி நாட்டுக் கருவிகலள பழுது  

ஜவலைகள் ததாடர்பான தபாறி இயல் துல யில் 

பை ஆண்டுகள் ஒரிசாவில் பணி காைைமாக 

ஆய்வுக்காக இந்தியா முழுவதும் சுற்றியவர்.  

தசன்லனயில் தற்ஜபாது வசிப்பதால் பன்முக 

பல்துல  ஆய்வு ஜநாக்கில் உைலக வைம் வருபவர். 

ஆற்றி ெரும் பிற நற்பணிகள் 

 தன் தபயஜைாடு  தன் ைத்த வலகலய 15 

ஆண்டுகளாக இலைத்து எழுதுவஜதாடு 

தபாதுமக்களிலடஜய குருதிக்தகாலட, தற்காப்பு  

உைர்வின வளர்க்கும் ஜநாக்கில் இவ்வழக்லகக் 

லகக்தகாள்ளத்தூண்டியும் வருகி ார். 

 நீர் ஜமைாண்லம, காடுகள் ஜமைாண்லம, மைபு 

சார் அறிவியல், மருந்தியல்  உழவில், தமாழிகள், 

பண்பாடு ஒப்பிட்டுவியல் ஆய்வுகளில்  ஆய்வு 

தசய்வஜதாடு இலளஜயாலையும் ஆர்வம் தகாள்ளத் 

தூண்டுகி ார்.  

 தமிழர் தம் ததால்தி னான 

கடல்சார்ஆய்வுகள் இவரின் சி ப்பு. கடல் சார் 

இயற்லக வளங்கள், கடல் உயிரினங்களின் 

வாழ்வியல், கடல் நீஜைாட்டங்கள் ததால்லியல் 
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கடற்பயை வழிகள் கப்பற்கலை ததாழிற்நுட்பம் 

ஜபான்  நுண்ணியல் வைைாற்று உண்லமகலள 

தவளிப்படுத்தியவர்.  

 புபஜனஸ்வர் தமிழ் சங்கத்தின் ததாடக்க 

உறுப்பினைாக ஜசர்ந்து, பை தபாறுப்புகளில் இருந்து 

2002-2003 ஆண்டில் தசயைர் ஆக பணியாற்றித் 

தமிழர்கலள ஒரிசாவில் ஒருங்கிலைத்தவர். பின் 

அவர்கலள  ஏலனய உைகத் தமிழ் மக்கஜளாடு 

ஒருங்கிலைத்தவர். ஜமலும் உைகத் தமிழ் 

அலமப்புகலள ஒன்று ஜசர்க்க ஆர்வம் காட்டி 

வருபவர் . 

 ஒரிசா கலிங்கத் தமிழ் ததாடர்புகள் மற்றும் 

தமிழகத்தில்  தமிழ் - கலிங்க ததன் ஜகாசை, ஒட்டர் 

ததாடர்பான தமிழியல்ஆய்வுகள் தமிழர்களின் கடல் 

கடந்துஉைகம் பைந்த  வணிகத்ததாழில் ததாடர்பான 

உண்லமகலள தவளிப்படுத்தி தமிழர் தபருலமலய 

நிலை நாட்டின. 

 ஒரிசா என்  கிலளகளில் தமிலழ ஜதடிய 

அவரின் நீண்ட நாள் ததாழில் நுட்பம் மற்றும் மைபு 

சார்ந்த ஆய்வுப் பணிகளின் ததாடர்பால் 

 குமரி கண்டம் மற்றும் தைமுரியா கடல் 

ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு இன்று மீன்கள் 

இனதபருக்கம் தசய்யும் இடங்கள் கடலில் மக்கள் 

வாழ்ந்த நிை பகுதிகள் என்றும் ஏற்றுமதி, நவீன 

கடல் சார் ததாழில் நுட்பம்  மற்றும் கடலியல் கள 

ஆய்வு தசய்து தைமுரியா குமரிகண்டம் ,கடல் 

தகாண்ட ததன்னாடு  ததன் புைத்தார்  ஜபான்  

கருதுஜகாள்கலள, தமிழ் இைக்கியம் கூறும் 
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கடல்ஜகாள்கள் சான்றுகஜளாடு ஒப்பிட்டு பை 

ஆய்வியல் உண்லமகலள நிறுவி வருகி ார். 

 கடலில் பன்முக ஜநாக்கில் இயற்பியல் 

அறிவியல் ஜநாக்கிைான ஆய்வுகள் பை 

ஜமற்தகாண்டு அவற்றின் மூைம் தவளிப்படுத்தும் 

அடிப்பலட உண்லமகள் நம் இந்தியாவின் 

ததால்வைைாற்றுச்  சி ப்புக் கூறுகள் எனும் 

தபருலமயுலடயன. 

 இன தபருக்கத்திற்கு தமிழக ஒரிசா 

கடற்கலைக்கு வரும் கடல் ஆலமகள் ததாடர்பான 

இனப்தபருக்க லமயங்கள் பிற் காைத்தில் துல  

முகமாய் வளர்ந்தது , ஆலமகள் நம் கடற்கலைகலளத் 

ஜதடி கடல் நீஜைாட்டத்தில் வரும் வழிகள், 

நம்முலடய கடஜைாடிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட  

உைகம் முழுவதும் வைம் வந்த ஆலமகளின் 

கடல்நீஜைாட்டப் பயைப்பாலத ததாடர்ப்பான 

இனப்தபருக்க இடங்கள் 46000 க்கும் ஜமற்பட்டலவ 

உைகின் பை நாடுகளில் தமிழ் தபயைாஜைஜய 

விளங்குவலத பன்முக  ஆய்வுகளின் மூைம் உறுதி 

தசய்தவர். 

 உைகில் ஆலமகளின் தங்கள் இனப் 

தபருக்கத்திற்காக உைகில் ஜதர்ந்ததடுத்துச்தசல்லும்  

இடங்களில் கடஜைாடியத்தமிழர்கள் அங்குத் தங்கி 

தமிழ் தமாழி மற்றும் பண்பாடுத்தடங்களுடன் 

இன்றும்  இருப்பலத தமய்ப்பிக்க முயன்று  

வருகி ார். 

 கடஜைாடிகலள மீனவர்கலள தவறும் பாய் 

மைத்தில், மீன்பிடிப்பவர்களாக மட்டும் பார்க்காமல் 

கடல் சுற்று சூழல் அறிவு தபற் வர்களாக 
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பார்ப்பவர், கடல் வள ஜமைாண்லமயின் மூைம் 

உைக நடப்புகலள மீனவர்கள் ப்யன்தகாண்டும் 

பயிற்சி தபற்றும் அல்ைல் நீங்கி வாழ உதவி 

வருகி ார். 

 புவியின் சுழற்சி, தீபகற்ப பகுதிகளில்  தமிழ் 

மக்கள் வாழ்ந்த இடங்கள், அவர்கள் இயற்லக 

ஆற் லின்  பயன்பாட்லட  உைர்ந்து   விைங்குகளின் 

உைர்வுப் பட்டறிவு மூைமாக உைகியல் 

வாழ்லவத்ததாடர்ந்து   பின்கடற்பயைம் மூைமாக 

உைக நாடுகளில் பைந்து பி ருக்கும் அறிமுக 

படுத்தியவர்கள் என்னும்  வைைாற்று உண்லம 

பற்றிய ஆய்வுத் ஜதடலில் உள்ளவர் . 

 தமிழர்களின் மைபு சார் மருத்துவம் பண்லடய 

அறிவியல்  மற்றும் மருந்தியல் அறிலவ 

மீட்டுருவாக்கம் தசய்வஜதாடு மூலிலக விலதப் 

பண்லைகள் அலமப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருபவர். 

 தமிழர்களின் புவி சார் அறிவு கடல் சார் மைபு 

மற்றும் சுற்று சூழலை காக்க ஜவண்டு என்பதில் 

உறுதியாக இருந்து தமிழகம் முழவதும் காதைாளி 

காட்சிகள் நடத்தி வருபவர், முக நூல்  மற்றும் 

இலையம்  மூைமாகவும் விழிப்புைர்வு தசய்து 

வருகி ார். பை மாைவர்களின் கடல் சார் 

ஆய்வுகளுக்கு துலை புரிந்து வருகி ார். 

 வைைாறு, சங்கத் தமிழ் இைக்கியம் என்பது 

வருங்காை சமூகத்திற்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்கும் 

என்பது அவருலடய நம்பிக்லக. 

 இன்று காணும் பை சிக்கல்கலள இயற்லகசார் 

வள ஜமைாண்லம ஆய்வுகளின் மூைம் தீர்த்தும் 
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வருகி ார். ஆயூஸ்பதி உைகளாவிய அலமப்பில் 

உைக தூதைாக சித்த மருத்துவ மைலப பற்றி ஜபசி 

வருகி ார்.  

 தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் தமிழ் 

இருக்லககள் அலமத்து உைதகங்கும் தமிழியலுக்கு 

மதிப்பு கூட்ட சிந்தித்து வருபவர்.  உைக மக்கலள 

ஒருங்கிலைக்க ததன்புைத்தார், தில மீளர், 

வான்மீகியார், ஆசிய தமிழர் கூட்டலமப்பு, உைகத் 

தமிழ் ததால்லியல் அலமப்பு, தபயருக்கு பின்னால் 

ைத்த வலக மற்றும் உைக தமிழ் தபண்களின் 

கூட்டலமப்புக்காக ஐலய என்   உைகத்தமிழ் மகளிர் 

அலமப்லபயும் நடத்தி வருகி ார் . 

 ஒருங்கிலைந்த தபருங்கடல் பண்பாட்டு 

ஆய்வு நடுவத்லத துவங்கி உைக மக்களுக்கு 

நம்முலடய தீபகற்ப கடல் சார் ஜமைாண்லம 

ததாடர்பான விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்த 

முலனந்துள்ளார்.  

 மைபு சார் அறிவியல் ததாடர்பான ஆய்வு 

கூடத்தில் மாற்று உயிரி எரிதபாருள் மற்றும் மைபு 

சார் மருந்தியல் ஆய்வுகள் சார்ந்த பணியில்  

இயக்குனைாக இருந்து வருகி ார்.  இந்தியாவின் 

முதல் கடல் ஆய்வாக நீர் மூழ்கி கப்பலுக்கான திட்ட 

வலைவில் இயக்குனைாக உள்ளார். உைக வணிக 

நிறுவனத்திலும் இயக்குனைாகவும் இருக்கி ார். 

 இதுவலை  1500 இடங்களுக்கு ஜமைாக 

பல்ஜவறு தலைப்புகளில் தசாற்தபாழிவுகள் ஆற்றி 

இருக்கி ார். ஜசலவ ஆய்வு எனத்தளைாது ததாடர்ந்து 

தசயல்பட்டும் வருகி ார். 
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  புவிச் சுழற்சியின் மிக லமயமான  பகுதியில்  

கடல் சூழ்ந்து உள்ள தமிழர்களின்  திலை மீளுதல், 

அதன் ததான்லமக்கு காைைமான தமய்யியலை 

ஜநாக்கிய ஜதடலிலும்  மீட்டுருவாக்கத்திலும் அவர் 

தம் ஆய்விலனத் ததாடர்கி ார். 

 






