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நூலாசிரியர் பற்றி 

முலனவர். தச. இைாஜேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் துலறயில் 

முலனவர் பட்ைம் தபற்றவர். 

புைலம, தசந்தமிழ், வளர் தமிழ், 

ஓங்கு தமிழ் நா.வா.வின் ஆைாய்ச்சி 

ஜபான்ற ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக் 

கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். 1988 

முதல் தமிழ் ஆங்கிை 

தமாழிதபயர்ப்புப் பணிகளில் 

ஈடுபட்டுள்ளார். Indian Women–Changes and Challenges, Urban 

Theology, Vaigai Paripatal, Eco Vision and Mission, Neuro 

Ophthalmology Articles ஜபான்ற பை துலற சார்ந்த பனுவல்கலள 

தமிழில் தமாழிதபயர்த்துள்ளார்.  

 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் இலணப் 

பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate editor] பணயாற்றினார். 

அப்ஜபாது ேப்பானிய தமாழிலய தமிழில் கற்பது எளிது 

என்பலத அறிந்து அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ேப்பானியப் தபண் யூஜகா ஃபுகுஜைாயியுைன் இலணந்து 

தசயல்பட்ைார். அந்த நூல் இன்று மூன்று பாகங்களாக தவளி 

வந்துள்ளது. அங்கு தவளிநாட்டு மாணவர்களுக்குத் தமிழ் 

கற்பித்தார். தமிழ் மாணவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி 

இைக்கணம் கற்பித்தார். யுக்ஜகா சான் அம்மாணவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிஜையம் - தமிழ் 

அகைாதி; கிஜைக்கம் - தமிழ் அகைாதி உருவாக்கத்திற்காக 

மக்கள் கல்வி அறக்கட்ைலளயின் இயக்குனர் மலற 

திரு.இைாபின்சன் ஜைவி ஐயா அவர்களுைன் இலணந்து 

இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் பணியாற்றினார். ஈஜைாடு 

மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் 

கலை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜபான்றவற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் விரிவுலையாளைாகப் 

பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் விஸ்கான்சின் 

பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். 

அப்ஜபாது தவளிநாட்ைவருக்கு தமிழ் கற்பிக்க பாை நூல் 
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ஒன்லற உருவாக்கினார். அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் 

தமாழி தபயர்ப்பாளைாகவும் தமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றிய ஜபாது அங்கு வந்த தவளி மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்லைச் ஜசர்ந்த கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் 

கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils என்ற பாை நூலை உருவாக்கினார். 

இன்றும் அந்தப் பாை நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் உள்ளது. 

அது ஜபாை அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சிதபரும் இளம் 

தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy English என்ற ஆங்கிைப் 

பாை நூலை உருவாக்கினார். மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் 

தவளி மாநிைத்தவருக்கும் தவளி நாட்ைவருக்கும் 

ஆங்கிைமும் தமிழும் கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாணவர்களுக்காக 

தசன்ட்ைர் ஃபார் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்ைடீஸ் [Centre for Language 

Studies] என்ற தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லற அலமத்து 

அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிை இயக்கப் 

பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, அதிமுக வைைாறு 

குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய 

தகவல்கலள நிலறய ததாகுத்து லவத்திருந்தார். தமிழ்க் 

கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் 

ஜமலைத்தமிழ், ஜமலை நாைகம், திலைப்பைம் ஆகியன 

அைசியலில் உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிய அதமரிக்க மாணவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் 

காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலளப் பார்க்க 

திலையைங்குக்கு அலழத்துச் தசன்றார். திலை அைங்கில் 

ைசிகர்கள் காட்டிய ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு 

வியந்து ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாணவர்களும் 

ஜபைாசிரிலய ஒருவரும் ஆைாய்ச்சி தசய்ய ததாைங்கினர். 

அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் 

ஒன்லறத் ததாைங்கி அவர் குறித்த நூல்கலளயும் அவைது 

பைங்கலளயும் ஜசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க 

மாணவர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவது குலறந்ததால் 

இத்திட்ைம் ததாைர்ந்து தசயல்பை முடியவில்லை.  

 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் எம்.ஜி.ஆர். 

100 என்ற தலைப்பில் விகைன்.காமில் முப்பது கட்டுலைகள் 

தவளியிட்ைார். அதன் ததாைர்ச்சியாக கனைாவில் இருந்து 

வரும் www.tamilauthors.com என்ற இலணய இதழில் 

ததாைர்ந்து கட்டுலைகலள தவளியிட்டு வருகிறார். 
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எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்றங்களின் தனித்தன்லம குறித்து ஒரு 

நூல் எழுதும் முயற்சியில் தகவல்கலள திைட்டி வருகிறார். 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் என்பது 

இவர் இைட்சியம். தற்ஜபாது ஒன்பது நூல்கள் 

தவளியிட்டுள்ளார். தற்ஜபாது எட்டு நூல்கள் 

தவளியிட்டுள்ளார். அலவ:  

1. தவற்றித்திருமகன் என்ற தபயரில் ததாைங்கும் வரிலச 

நூல்கள் ஆகும், 2.எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நிேம் நிைந்தைம், 3. சிக்கு 

மங்கு சிக்கு மங்கு சச்ச பப்பா (எம்.ஜி.ஆர். கற்பிக்கும் 

குழந்லத வளர்ப்பு முலறகள்), 4. வீைமகன் ஜபாைாை தவற்றி 

மகள் பூச்சூை, 5. மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் தலைவர் 

எம்.ஜி.ஆர்., 6. எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீவ நதி, 7. எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

கலியுகப்ஜபாைாளி, 8. ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்., 9. தவற்றிப் 

படிக்கட்டில் நாஜைாடி மன்னன் – I, 10. நீங்க நல்ைா 

இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் திலைப்பைப் பாைல்கள் -I], 11. 

பாட்டுலைத் தலைவன் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திலைப்பைப் பாைல்கள் - II].  

பனிவரண்டாெதாக இரசிகர்களின் இதய வதய்ெம் எம்.ஜி.ஆர். 

என்ற இந்நூல் தவளிவந்துள்ளது. 

 தஞ்லசலயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் கவிஞர் 

முத்தமிழ் விரும்பியின் ‘பூ மை நிழல், வறட்சியின் பாைல்கள் 

மற்றும் உன்தனாடு உலையாடுதல்’ திட்டிவாசல் 

தபண்தணாருத்தி என்ற கவிலத நூல்கலள இவர் ஆங்கிைத்தில் 

“Shade of the Flowering Tree, Songs of Dryness, Speaking with You” 

Language of Love, A Lady at the little gate, என்று தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு பதிப்பகம் 

தவளியிட்டுள்ளது. இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் ‘அமைாவதியின் 

காதல்’ என்ற தபயரில் அஜமசானில் தவளிவந்துள்ளது. இவர் 

எழுதி வரும் ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய 

இதழில் தவளிவருகின்றன. தினகைன் ஜோதிை மைரில் இவர் 

எழுதிய “என்ஜனாை ைாசி நல்ை ைாசி” என்ற ததாைர் வந்து 

தகாண்டிருக்கின்றது. மாதமிரு முலற வரும் ஆன்மீகம் இதழில் 

‘மைங்கஜள திருக்ஜகாயில் களின் முன்ஜனாடி’ முதைான 

கட்டுலைகள் வருகின்றன. 
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என்னுசர 

 

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர். ஆய்வு தபாருளானது  ஏன்? 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களின் தனித்தன்லம என்ற இந்நூல் 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நான் எழுதி தவளியிடும் பன்னிைண்ைாவது 

நூைாகும். தவற்றித் திருமகன் என்ற தபயரில் வரிலசயாக 

இது வலை பதிஜனாரு நூல்கள் வந்துள்ளன. அலவ,  1. 

தவற்றித்திருமகன், 2. எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நிேம் நிைந்தைம், 3. 

சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு சச்ச பப்பா (எம்.ஜி.ஆர். கற்பிக்கும் 

குழந்லத வளர்ப்பு முலறகள்), 4. வீைமகன் ஜபாைாை தவற்றி 

மகள் பூச்சூை, 5. மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் தலைவர் 

எம்.ஜி.ஆர்., 6. எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீவ நதி, 7. எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

கலியுகப்ஜபாைாளி, 8. ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்., 9. தவற்றிப் 

படிக்கட்டில் நாஜைாடி மன்னன் – I, 10. நீங்க நல்ைா 

இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் திலைப்பைப்பாைல்கள் ஆய்வு-1]   

11. பாட்டுலைத் தலைவன் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திலைப்பைப் பாைல்கள் -II]  

இதுவலை தவளிவந்த எந்த நூலுக்கும் நான் என்னுலை எழுத 

வில்லை. பத்து நூல்கள் எழுதி முடித்த பின்னஜை என்னுலை 

எழுத ஜவண்டும் என்ற முடிஜவாடு இருந்ஜதன்.. எம்.ஜி.ஆலை 

பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் என்பது என்னுலைய 

எண்ணம், அவா, ஜநாக்கம், இைட்சியம்.. அவலைப் பற்றி நூறு 

நூல்களுக்கும் அதிகமாக எழுதுவதற்கு விஷயம் உண்டு. 

சமூகவியல், இைக்கியம், திலைப்பைத்துலற என 3 

துலறகளிலும் அவலைப் பற்றி நிலறய ஆைாய்ச்சிகள் 

தசய்வதற்கு ஜதலவயான ஆய்வுப் தபாருள் அவைது 

பைங்களிலும், வாழ்க்லக நிகழ்ச்சிகளிலும் உண்டு. 

ஆய்வாளர்கள், ஆைாய்ச்சி அறிஞர்கள், எம்.ஜி.ஆலை ஆய்வுப் 

தபாருளாகக் தகாண்டு பை துலறகளிலும் ஆைாய்ச்சிகள் 

ஜமற்தகாள்ள ஜவண்டும். இவ்வாைாய்ச்சி நம்முலைய 

வருங்காை சந்ததியினருக்கு, தமிழ்க் கலைகள் தமிழ்ப் 
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பண்பாட்ஜைாடு இைண்ைறக் கைந்திருப்பலதத்  ததளிவாக 

உணர்த்தும். 

 ஒரு கலை வடிவம் என்பதில் அந்த தமாழி ஜபசும் 

மக்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகள் தபாதிந்திருப்பது பின்வரும் 

சந்ததியினருக்கான கருத்துக் கருவூைமாகும். 

 எம்.ஜி.ஆர். தமிழ்ப் பண்பாட்டு பாைம்பரியத்தின் 

ததாைர்ச்சியாக திகழ்கிறார். அவருலைய பைங்கள் சங்க 

காைம் முதல் தற்காைம் வலையிைான தமிழ் பண்பாட்டின் 

பைவலகக் கூறுகலள உள்ளைக்கிய ததாைர்ச்சியாக 

விளங்குகின்றன. சங்க இைக்கியத்லத The Heroic poetry என்பர். 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களும் heroic art films தான். பழங்காை 

இைக்கியத்தில் அகம், [காதல்] புறம் [வீைம்] என்று 

வலகப்படுத்தப்பட்ை காதலும், வீைமும் உைகளாவிய 

இைக்கியத்தின் பாடுதபாருள்கள் ஆகும். எம்.ஜி.ஆரின் 

பைங்களும் இவ்விரு பாடுதபாருள்கலளத்  தமது 

உள்ளைக்கமாகக் தகாண்டு திகழ்கின்றன. அவர் பைத்லத 

தற்காைத்தின் வீைக்கலை வடிவம்  [heroic representation of 

contemporary period] என்று கூறைாம்.  

 சங்க இைக்கியத்தின் கருப்தபாருளான அகம் புறம் 

என்பன எம்.ஜி.ஆரின் பைங்களில் இன்னும் ஜமலும் 

ஜமம்படுத்தப்பட்ை நிலையில் தற்காைத்திற்கும் தபாருந்தும் 

வலகயில் சமுக நைம் அல்ைது தபாது நைச் சிந்தலனகள் 

ஜசர்க்கப்பட்டு   சிறப்பாக வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன.. காதல், 

வீைம் ஆகியவற்றுைன் தாய்ப்பாசம், தபாது மக்கள்  நன்லம , 

நீதிக்காகப் ஜபாைாடுதல் ஆகிய மூன்றும் முப்தபரும் 

வாழ்வியல் உண்லமகளாக எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் 

ஜசர்க்கப்பட்டிருப்பலதக் காண்கிஜறாம்.  

 தன்னைச் சிந்தலன  தபருகி வரும் இந்நாளில் 

எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி நம் இலளய தலைமுலறக்கு கற்பிக்க 

ஜவண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது. அது மூத்தவர்களின் 

கைலமயும் ஆகிறது. ஒவ்தவாரு மனிதனும் தன் வாழ்வில் 

சுயநைத்லத விை தபாது நைத்தில் தான்  அதிக அக்கலற 

தகாள்ள ஜவண்டும் என்ற சமூக அக்கலறயுைன் கூடிய  

தமய்யியல் உண்லமலய எம்.ஜி.ஆர். பைங்கள் 

தவளிப்படுத்துகின்றன.அவைது வாழ்வும் பைங்களும் 

இக்கருத்லத அதிகமாக வலியுறுத்துவதால் இவற்லற நாம் நம் 
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சந்ததியினருக்குப் பாைமாகக் கற்றுத்தைக் 

கைலமப்பட்டுள்ஜளாம்.   

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலள ஆய்வு தசய்யும்ஜபாது 

பைத்தின் ஒவ்தவாரு சட்ைகமும் [ஃபிஜைமும்], ஒவ்தவாரு 

காட்சியும், ஆய்வுப் தபாருளாகிறது அலவ முதன்லம 

தைவுகள் [primary data] ஆகின்றன. இவற்றுைன் ததாைர்புலைய 

அவைது வாழ்க்லகயில் நைந்த சம்பவங்கள், இந்த ஆய்வுக்கு 

துலணத்  தைவுகள் [secondary data] விளங்குகின்றன. இைண்டு 

வலகயான தைவுகலளயும் அடிப்பலையாகக் தகாண்டு 

பகுப்பாய்வு [analaytic study] தசய்து ஆய்வு முடிவுகலளப் 

தபறைாம்.  

 எம்.ஜி.ஆருலைய சண்லைக் காட்சிகள் ஒவ்தவாரு 

தனிமனிதனுக்கும் அல்ைது ஒவ்தவாரு ஆணுக்கும் 

சமுதாயத்தில் அநியாயங்கள் நலைதபறும்ஜபாது அவற்லற 

எதிர்தகாள்வது எப்படி என்ற பாைத்லத கற்றுக் 

தகாடுக்கின்றன. உைல் ஆஜைாக்கியத்தின் முக்கியத்துவம், 

உைல் வலிலம மற்றும் மனத்துணிவு ஆகியவற்றின் 

பயன்கலளயும் அறிவுறுத்துகின்றன. .  

 எம்.ஜி.ஆர். எதிரிகலளயும் எதிர்தகாள்ளும் பாங்கில் 

ஒரு படிப்பிலன உண்டு. அநியாயம் தசய்பவரிைம் முதலில் 

அவர் தசய்யும் அநியாயத்லத எடுத்துக் கூற ஜவண்டும், 

அதனுலைய ஜமாசமான விலளவுகலள அவருக்கு விளக்கிச்  

தசால்ை ஜவண்டும், அவற்றுக்கு அவர் தசவி தகாடுக்காமல் 

மீண்டும் அஜத அநியாயங்கலளச்  தசய்யும் முயற்சியில் 

இறங்கினால் அதலனத் தட்டிக் ஜகட்க ஜவண்டும், தடுத்து 

நிறுத்த ஜவண்டும். இந்த முயற்சியில் எதிரியாை 

தாக்கப்பட்ைாலும் தபாறுலமஜயாடு அவரிைம் அவ்வாறு 

தாக்குதல் நைத்தக் கூைாது என்பலத முதலில் எடுத்துச் 

தசால்ை ஜவண்டும் நிதானம் என்பது ஜகாலழத்தனம அல்ை 

என்பலத எம்.ஜி.ஆர். இக்கட்ைத்தில் உறுதி தசய்வார். . 

மீண்டும் எதிரி  தாக்கினால் அவருலைய தாக்குதல்கலள 

தடுத்து முயற்சியில் இறங்க ஜவண்டுஜம தவிை அவசைப்பட்டு 

அவலைப் பதிலுக்குத்  தாக்கிக் காயப்படுத்தக் கூைாது. 

அவருலைய தாக்குதல்கலள தடுத்து அவலை இயங்கவிைாமல் 

தசய்து காவல் துலறயினரிைம் அல்ைது சட்ைத்தின் லககளில் 

அவலை ஒப்பலைக்க ஜவண்டும். இதுஜவ ஒரு தனிமனிதன் 

சமூக அநியாயத்திற்கு எதிைாக நிகழ்த்த ஜவண்டிய 
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எதிர்விலனயாகும். இதுஜபான்ற ஒரு நல்ை பாைத்லத 

தனிமனிதர்களுக்கு கற்றுத்தரும் வாழ்வியல் நூைாக 

எம்.ஜி.ஆரின் சண்லைக்காட்சிகள்  விளங்குகின்றன. 

எம்.ஜி.ஆர். பைத்த்தின் ஒவ்தவாரு காட்சியும் ஒரு பாைம் 

ஆகும். எதுவும் பைத்தில் வீணாக இைம் தபறுவதில்லை.   

 எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில்  காதல் காட்சிலய ஆைாய்ந்தால் 

காதல் என்பது வாழ்க்லகயின் ஓர் அங்கமாக இருக்க 

ஜவண்டுஜம தவிை அதுஜவ வாழ்க்லகயாக அலமந்து 

விைக்கூைாது. காதலுக்காக வாழ்க்லகலய இழக்கக்கூைாது; 

வாழ்க்லகக்காக காதலை இழக்கைாம் என்ற வாழ்வியல் 

தத்துவத்லத எதார்த்தத்லத  எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் வரும் காதல் 

காட்சிகள் கற்றுக்தகாடுக்கின்றன.  

 ஒரு ஆண் தன்லன விரும்பும் தபண்லண ஜநசிப்பதும் 

நல்ைது. அஜத சமயம் அந்தப் தபண் தன்னுலைய 

ஜநசத்துக்குரியவளாகவும் இருக்க ஜவண்டும். காதல் என்பது 

இருவழிப்பாலதயாக இருக்க ஜவண்டுஜம தவிை ஒருதலைக் 

காதைாக இருக்கக் கூைாது. ஒரு தலைக் காதலை சங்க 

இைக்கியம் ‘லகக்கலள’ [சிறுலமப்பட்ை உறவு] என்று 

தசால்வலத கருத்தில் தகாண்டு எம்.ஜி.ஆர். தனது பைங்களில் 

ஒருதலைக் காதலுக்கு இைமளிக்காமல் ‘காதல் இருவர் 

கருத்ததாருமித்து ஆதைவு பட்ைஜத இன்பம்’ என்ற 

ஔலவயாரின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்துள்ளார்.  

 ஒருதலைக் காதல் பற்றிய நிகழ்ச்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். 

அளிக்கும் விளக்கம் காைாகாைத்துக்கும் பயன் அளிப்பதாகும். 

ஒருவர் தனது வாழ்வில் காதலை இழக்கைாம் ஆனால் 

மனிதர்கலள இழந்துவிைக் கூைாது; மனித உறவுகலளப் 

ஜபாற்ற ஜவண்டும், என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படும்.  

 காதலுக்காக தாடி வளர்த்து மது அருந்தி உைம்லபக் 

தகடுத்துக் தகாள்வலதயும் உயிலை இழக்கும் முடிவுகலளயும்  

எம்.ஜி.ஆர். தனது பைத்தில் ஆதரிப்பதில்லை. தற்தகாலை ஒரு 

தீர்வாகாது என்பது எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் காணப்படும் ஒரு 

கருத்தாக இருப்பதால் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் தபரும்பாலும் 

தற்தகாலைலய நாடுவது கிலையாது. எம்.ஜி.ஆலைப் 

ஜபாைஜவ வாழ்வில் தவற்றி தபற்று விைைாம் என்ற 

நம்பிக்லக அவர்களுக்கு இருக்கிறது. 
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 வாழ்க்லகயில் இன்பமும் துன்பமும் கைந்து வருவது 

இயற்லக. இன்பம் வரும்ஜபாது மகிழ்வதும் துன்பம் 

வரும்ஜபாது ஜசார்ந்து ஜபாவதும் மனித இயல்பு. ஆனால் 

உைலை தகடுத்துக் தகாள்ளும் அளவுக்கு துன்பத்திற்கு இைம் 

தகாடுத்துவிைக் கூைாது என்பது எம்.ஜி.ஆருலைய 

தனிப்பட்ை கருத்தாக இருந்தால் அதலனத்  தன் பைங்களிலும் 

தவளிப்படுத்தினார். அவர் இந்த வாசகக்த்லத 

அறிவுலையாகவும் பைருக்கு தசால்லியிருக்கிறார். இழந்த 

காதலுக்காக, இழந்த தசாத்துக்களுக்காக இழந்த தவற்றிக்காக  

தாடி வளர்த்து குடித்து உைம்லப தகடுத்துக் தகாள்வது 

கூைாது என்பது அவருலைய திட்ைவட்ைமான தகாள்லக 

ஆகும். எனஜவ இழப்புக்காக தன் உயிலையும் உைலையும் 

அழிக்காமல் மீண்டும் புதிய நம்பிக்லகஜயாடு வாழ முயை 

ஜவண்டும். இது சற்று சிைமமான காரியமாக முதலில் 

ஜதான்றினாலும் வாழ்ந்தாக ஜவண்டும் என்ற முயற்சியுைன் 

அர்த்தமுள்ள வாழ்க்லக வாழ ஜவண்டும். ஜநாக்கத்துைன் 

முயற்சி தசய்யும் ஜபாது  வானமும் வசப்படும்; வாழ்க்லகயும் 

சிறப்பாகும்.  

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் ஜமலும் ஒரு முக்கியமான 

கருத்து தபண்களிைம் அன்பும், பண்பும், மரியாலதயும் 

உள்ளவர்களாக ஆண்கள் விளங்க ஜவண்டும் என்பதாகும். 

அவர் நிே வாழ்க்லகயில் தன் தாலயத்  ததய்வமாக மதித்தது 

ஜபாை சினிமாவிலும் தன் தாலயத் ததய்வமாக மதித்தார். 

இதலன அவருலைய ைசிகர்களும் தசால்லிப் 

தபருலமப்படுகின்றனர். ‘நான் என் அம்மாலவத்  

ததய்வமாக நிலனக்கிஜறன். ஏதனன்றால் என் தலைவர் 

எனக்கு தசால்லிக்தகாடுத்த பாைம் அது’ என்று அவர்கள் 

தசால்வலதப் ஜபட்டிகளில் ஜகட்கைாம்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் பைத்தில் தன் தங்லக, காதலி, 

மலனவி, ஜவலைக்காரி, ஜதாழிலய என எவலையும் ஜபாடி 

வாடி என்று ஜபசியது கிலையாதுநாய் ஜபய்  கழுலத  என்று 

திட்டியதும்  கிலையாது. எனஜவ நிே வாழ்க்லகயிலும், 

திலைப்பைங்களிலும் அவர் தபண்கலள மிகவும் மதித்த 

காைணத்தினால் அவருக்கு தபண் ைசிலககளும் 

வாக்காளர்களும் ஏைாளமாகக் கிலைத்தனர். நிே வாழ்விலும் 

அவருலைய வீட்டில் ஜவலைக்காைர்கலள, பள்ளிக்கு 

பிள்லளகலள அலழத்துச் தசல்லும் ரிக்க்ஷாக்காைலை, 

சலமயைலற, சைலவக்காைலை  அண்ணன், அக்கா என்று தான் 
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அலழக்க ஜவண்டும் தபயர் தசால்லிஜயா டிலைவர் என்ஜறா 

அலழக்கக் கூைாது என அவர் அலனவலையும்  

பழக்கியிருந்தார், மீறினால் அடித்துவிடுவார்.   

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் பை வாழ்வியல் 

உண்லமகலள காண முடியும் என்பதனால் எம்.ஜி.ஆர். 

பைங்கள் ஒவ்தவான்றும் தனிதயாரு இைக்கியமாக ஒரு நீதி 

நூைாக, ஒரு  காதல் காவியமாக, வீை காவியமாகப்  பல்சுலவப் 

பலைப்பாக எல்ைாக் காைத்துக்கும் தபாருந்துவதாக, உைகப் 

தபாது கலைப் பலைப்பாக உள்ளது.  உள்ளன.   

எம்.ஜி.ஆரின் திலைப்பைங்கள் இனம், தமாழி, மதம் கைந்த 

மனிதம் சார்ந்த தபாதுப் பலைப்புகளாக விளங்குகின்றன, 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் நைத்தப்படும் ஆய்வு மனித 

சமுதாயத்திற்கு நன்லம தசய்யும் ஜநாக்கத்தில் நைத்தப்படும் 

ஆய்வாகும். எம்.ஜி.ஆர். பை ஆய்வுகள் உைகின் எல்ைா 

மூலைகளிலும் வாழும் அலனத்து வலகயான மனிதருக்கும் 

பயன்பைக்கூடிய பாைமாக அலமவது உறுதி, இந்த 

முயற்சியில் தமல்ை தமல்ை அடி எடுத்து ஒவ்தவாரு 

தலைப்பாக நான் நூல்கலள எழுதிக் தகாண்டு வருகின்ஜறன், 

இன்னும் தவகுதூைம் தசல்ை ஜவண்டியுள்ளது. பயணத்லதத் 

ததாைங்கி இருக்கிஜறாம் என்ற மகிழ்ச்சி மனலத 

நிைப்பியுள்ளது. 
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உள்ளடக்கம்

1. எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கள் ஜதாற்றுவித்த  

அண்ணாதிமுக கட்சி 
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2. தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் தனிப்பண்பு 55 
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4. இைசிகர்களுக்கு திருமணம் தசய்து லவக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர். 
95 

5. வள்ளைாக வாழ்ந்து வானுலறயும் 

ததய்வமான எம்.ஜி.ஆர். 
113 

6. முன்பின் ததரியாதவருக்கும் உதவிய 

எம்.ஜி.ஆர். 
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 மதுலையில் எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்ற மாநாடு நைந்த 

ஜபாது, இன்லறக்கு எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கள் 

தசயல்படுவதில் வியப்தபான்றுமில்லை. நான் இறந்த 

பிறகும் இம்மன்றங்கள் சமூக நை ஆர்வத்துைன் தசயல்பை 

ஜவண்டும் என்றார். அவைது வாக்கு உண்லமயாயிற்று. அவர் 

மலறந்து 32 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் இைசிகர் மன்றங்கள் 

முன்பிருந்த அஜத உற்சாகத்துைனும் முலனப்புைனும் 

தபாதுப்பணிகளில் ஆர்வம் காட்டி தசயல்படுகின்றன. 

இதுஜவ அவைது இைசிகர் மன்றத்தின் தனித்தன்லம ஆகும். 

எம்.ஜி.ஆர். இைசிகர் மன்றங்கள்  சாகா வைம் தபற்றலவயாக 

தசயல்படுவதற்கு முக்கிய காைணம் எம்.ஜி.ஆர். சாகா வைம் 

தபற்றவைாக இைசிகர்கள் ஜபாற்றும் ததய்வமாக 

விளங்குவஜத ஆகும். இன்று எம்.ஜி.ஆர். இைசிகர்கள் பைர் 

எம்.ஜி.ஆலை தமது ததய்வமாகப் ஜபாற்றி வணங்குகின்றனர். 

அவர் தபயலைக் கூை உச்சரிக்காமல் ‘ததய்வம்’ என்ற 

தபயரில் அலழக்கும் இைசிகர்கள் உள்ளனர்.  

இரசிக  துஜராகம் வைய்ெதில்சல  

 எம்.ஜி.ஆரின்  சகை தவற்றிகளுக்கும் அவருலைய 

இைசிகர்கள் உறுதுலணயாக இருந்துள்ளனர்.  எம்.ஜி.ஆர் 

நடித்த பைத்லத தவற்றி தபற தசய்வலத தமது கைலமயாகக் 

கருதினர்.   அவைது  கட்சிலய  தவற்றி  தபறச்  தசய்வலத  
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 இன்றும் தமது கைலமயாகக கருதி வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

இைட்லை இலைச்  சின்னம் இருக்கும் வலை அலத தவிை 

ஜவறு எதற்கும் வாக்களிக்க மாட்ஜைன் என்று 

லவைாக்கியமாக வாழ்ந்து வருஜவார் பைர். எம்.ஜி.ஆர் 

பைத்லதத் தவிை ஜவறு பைங்கலள குறிப்பாக சிவாஜி 

பைங்கலளப் பார்க்க மாட்ஜைன் அது இைசிக துஜைாகம் எனக் 

கருதினர். இைசிகத் தன்லமலய கற்லப ஜபாை 

ஜபாற்றியவர்கள் எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கள்.  

  சிவாஜி இைசிகர்களாக இருந்து பிற்காைத்தில்  எம்.ஜி.ஆர் 

இைசிகர்களாக மாறியவர்கள் உண்டு. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் 

இைசிகர் என்று தசால்வலத அவமானம் எனத் தங்கலளத் 

தாங்கஜள ஏமாற்றி வாழ்ந்தவர்கள் பிற்காைத்தில் நான் சிறு 

வயது முதல் எம்.ஜி.ஆர் இைசிகன் என்ற உண்லமலய 

ஒத்துக்தகாண்டு தவளிப்பலையாகத் ததரிவித்தனர்.   

கட்சிக்காை உடைடி காரணம்  

 திலைப்பைங்களில் எம்.ஜி.ஆருலைய ஹீஜைா இஜமலே 

உயர்த்திக் காட்ைவும் அைசியலில் அவலை ஒரு உைகப் 

புகழ்தபற்ற தலைவைாக்கவும் இைசிகர்கள் அவர் மீது 

லவத்திருந்த அன்பும் மதிப்பும் அடிப்பலைக் காைணங்களாக 

இருந்தன. அண்ணா திமுக என்ற கட்சிலய எம்.ஜி.ஆர் 

ததாைங்குவதற்கும் இைசிகர்கஜள முக்கிய காைணமாக 

இருந்தனர். எம்.ஜி.ஆருக்கு 1940 முதல் அைசியலில் ஈடுபாடு 
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இருந்த ஜபாதிலும் கூை அவர் தனிக்கட்சி ததாைங்க 

ஜவண்டும் என்ற ஒரு கட்ைாயத்திற்கு தள்ளப்பட்ைது 

இைசிகர்களின் அன்பு கட்ைலள அல்ைது தூண்டுதல் எனைாம். 

ஜவறு பை காைணங்கள் அண்ணா திமுகவின் ஜதாற்றத்துக்கு 

இருந்தாலும் உைனடி காைணம் என்பது இைசிகர்களும் இைசிகர் 

மன்றங்களும் என்பது மறுக்க இயைா உண்லம ஆகும்.  

காங்கிரஸ்காரராை எம்.ஜி.ஆர்  

 எம்.ஜி.ஆர் 1940களில்  நாைகங்களில் நடித்துக் 

தகாண்டிருக்கும்ஜபாஜத காங்கிைஸ்காைைாக இருந்து வந்தார். 

அவருக்கு காந்தியடிகள் மீது அவருலைய சத்யாகிைக 

தகாள்லககளின் மீதும் மிகுந்த பற்று இருந்தது. இதனால் 

அந்நியத் துணி பகிஷ்கரிப்பு, ையில் மறியல் ஜபான்ற 

ஜபாைாட்ைங்களில் அவர் ஈடுபட்ைதாக அவைது அண்ணன் 



Tamil Heritage Foundation International

4 
 
தன்னுலைய ஜபட்டி ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

காங்கிைஸ்காைைாக இருந்த ஜபாது  எம்.ஜி.ஆர் கதர் உலை 

உடுத்து, கழுத்தில் தாமலை மணி மாலை அணிந்து தீவிை 

காங்கிைஸ் பற்றாளைாக வாழ்ந்து வந்தார். அப்ஜபாது அவர் 

கதர் பக்தி என்ற நாைகத்தில் நடித்து வந்தார்.  அந்த 

நாைகத்லதஜய முதன்முதலில் திலைப்பைமாக்க முயற்சிகள் 

ஜமற்தகாண்ைனர். ஆனால் எதிர்பாைாத வலகயில் எம்.ஜி.ஆர் 

சதிலீைாவதியில்  அறிமுகமானார். 
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அண்ணா அறிமுகம்   

 1952இல் டிவி நாைாயணசாமி மூைமாக எம்.ஜி.ஆருக்கு 

அண்ணாவின் அறிமுகம் கிலைத்தது. அப்ஜபாது 

அண்ணாவின் தகாள்லககளாலும் அண்ணாவின் ஜமலைப் 

ஜபச்சாலும் எம்.ஜி.ஆர் மிகவும் கவைப்பட்டு அண்ணாவின் 

திமுக கட்சியில் ஜசர்ந்து அக்கட்சியின் ஜதர்தல் 

பிைச்சாைங்களில் பங்கு தபறத் ததாைங்கினார்.  எம்.ஜி.ஆரும் 

தவற்றியும் இரு கைம் ஜகார்த்து திமுகவுக்குள் நுலழந்தது. 

எம்.ஜி.ஆர் திமுகவில் ஜசர்ந்த பிறகுதான் திமுகவுக்கு தவற்றி 

கிட்டியது. அதுவலை அவர்கள் ஜதர்தலில் தவற்றி 

தபறவில்லை.  

படங்களில் கட்சிக் வகாள்சக  

 1952க்குப்  பிறகு எம்.ஜி.ஆர் தன்லன திமுககாைர் என்று 

அறிவித்துக் தகாண்ைார்.  அதன் பின்னர் தவளிவந்த 

மலைக்கள்ளன், குஜைபகாவலி, மதுலை வீைன் ஜபான்ற  

பைங்களில் அவர் திமுகவின் தகாள்லககலள பாைல்களிலும் 

வசனங்களிலும் புகுத்தினார். ேனாதிபதி விருது தபற்ற முதல் 

தமிழ்ப் பைமான மலைக்கள்ளனில் “எத்தலன காைம் தான் 

ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிஜை” என்று அவர் 



Tamil Heritage Foundation International

6 
 
காங்கிைஸ்காைர்கலளப் பற்றி பாடிய பாைல் மக்களிலைஜய 

மிகுந்த வைஜவற்லபப் தபற்று அவலை உச்சத்துக்குக் தகாண்டு 

தசன்றது. அவர் தசாற்கலள மக்கள் நம்பினார். அவர்களின் 

நம்பிக்லகக்கு உரியவைாக்க அவரும் நைந்து தகாண்ைார். 

அவைது திலை வாழ்க்லகயும் நிே வாழ்க்லகயும் ஒன்று ஜபாை 

இருக்கும்படி கவனத்துைன் தசயல்பட்ைார். மக்களின் 

நம்பிக்லகலய அவர் தபாய்யாக்க விரும்பவில்லை. இதனால் 

அவருக்கு இைசிகர்கள் தபருகினர். ஜவறு எவருக்கும் 

இத்தலன இைசிகர்களும் தமிழகத்தில் கிலையாது. இைசிகர் 

மன்றங்களும் உைகில் கிலையாது.   
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தயார்படுத்திக்வகாண்ட எம்.ஜி.ஆர்  

 ஆைம்பம் முதஜை எம்.ஜி.ஆர் தன்  மீதிருந்த 

நம்பிக்லகலயக் காப்பாற்றுவதில் மிகுந்த கவனத்துைன் 

தசயல்பட்டு வந்தார். அதற்ஜகற்ப தனது பைத்தின் கலத தந்து 

கதாபாத்திைம், பாைல்கள், வசனம் என அலனத்திலும் கவனம் 

தசலுத்தினார். வீைம் மிக்க தவற்றித்  தமிழனின் 

அலையாளமாக தன்லன உருவாக்கிக் தகாண்ைார். அகப் புறத் 

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் சின்னமாக அவர் விளங்கினார். 

காதலும் ஜபாரும் [சண்லையும்] தமிழன் வாழ்வில் இைம் 

தபற்றிருந்தலத அவைது பைங்கள் விளக்கின. இதுஜவ அவைது 

ததாைர் தவற்றிக்கு மூைாதாைம் ஆகும்.  

திமுகவின் பிரச்ைார பீரங்கி 

 எம்.ஜி.ஆரின் பாைல்கள் சண்லைக்காட்சிகள் வசனங்கள் 

மற்றும்  தத்துவப்  பாைல்கள்  மறக்க  முடியாத  இைத்லதப் 

தபற்றன. மக்கள் அவருக்கு மிகுந்த ஆதைவளித்தனர். 

எம்.ஜி.ஆர் திமுகவின் பிைச்சாை பீைங்கியாக தசயல்பட்டு 

வந்தார். அவருலைய பைங்களும் திமுககாைர் பைங்கள் என்ற 

அளவில் மக்களிலைஜய மிகுந்த வைஜவற்லபப் தபற்றன. 

முக்கிய வசனக் காட்சிகளில் தத்துவப் பாைல் காட்சிகளில் 

[சிை காதல் பாைல் காட்சிகளிலும்] கருப்பு சட்லை அணிந்து 

வந்து தன்லன கருப்பு சட்லைகாைர் [திமுககாைர்]  என்பலத 

மக்கள் மனதில் உறுதி தசய்துதகாண்ைார். கட்சி சார்பில்ைாத 

மக்களும் எம்.ஜி.ஆர் பைங்கலளப் பார்த்து அவர் மீது 
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நம்பிக்லக தகாண்டு தமல்ை தமல்ை திமுகவின் பக்கம் 

ஈடுபாடு தகாள்ளத் ததாைங்கினர்.  

இரசிகர் மன்றம் ஆரம்பிக்க ஜபாகிஜறாம்  

 பஞ்ச் ையைாக் ஒன்று இைம் தபற்றது. “கரிகாைன் குறி 

லவத்தால் தவறமாட்ைான் தவறும் என்றால் குறி லவக்க 

மாட்ைான்” என்ற அந்த வசனத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு 

இலளஞர்கள் எம்.ஜி.ஆர் மீது தீவிை பற்று தகாண்டிருந்த 

அக்காைத்தில் சிவகாசிலய ஜசர்ந்த இருவர் தசன்லனக்கு 

வந்து எம்.ஜி.ஆர் வீட்லை அலைந்து அவருலைய 

அண்ணலனப் பார்த்து தாங்கள் இருவரும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

இைசிகர் மன்றம் ஆைம்பிக்கப்ஜபாவதாக ததரிவித்தனர். 

அப்ஜபாது எம்ஜி சக்கைபாணி அலத ஆதரிக்க வில்லை. 

‘அததல்ைாம் ஜவண்ைாம் நீங்கள் ஊர் ஜபாய்ச் ஜசருங்கள்’ 

என்று தசால்லிவிட்ைார். ஆனால் அந்த சமயம் அங்கு வந்த 

எம்.ஜி.ஆர் அவர்களிைம்  அன்பாகப் ஜபசி ‘முதலில் உங்கள் 

ஜவலைலய குடும்பத்லதப் பாருங்கள். பிறகு இைசிகர் மன்றம் 

ஆைம்பிக்கைாம்’ என்று அறிவுலை கூறி அவர்கள் ஊருக்குப் 

ஜபாவதற்கு பணமும் தகாடுத்து அனுப்பினார்.  

தாலிசய விற்று வதாடங்கப்பட்ட இரசிகர் மன்றம்  

 சிவகாசிக்காைர்கள் இைசிகர் மன்றம் ஆைம்பித்தனைா 

என்பது பற்றி தகவல் இல்லை. ஆனால் திருச்சி 
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மாவட்ைத்லதச் ஜசர்ந்த ஒரு பிைாமணர் தன் மலனவியின் 

தாலிலய விற்று எம்.ஜி.ஆருக்கு முதன்முதலில் இைசிகர் 

மன்றம் ஆைம்பித்ததாக தாமஸ் ஹாட்கிஜைவ் என்ற 

அதமரிக்கர் தன்னுலைய ஆய்வில் ததரிவித்துள்ளார்.  

 இரசிகர் மன்றங்களின் வையல்பாடு  

 1951க்குப் பிறகு எம்.ஜி.ஆருக்கு இைசிகர் மன்றங்கள் 

ஜதான்றத் ததாைங்கின. அலனத்து இைசிகர் மன்றங்கள் 

முலறயாகப் பதிவு தசய்யப்பட்ைன. உறுப்பினர் 

கட்ைணம் வசூலிக்கப்பட்ைது. மன்றங்களுக்கு என்று 

வாைலகக்கு ஓர் இைம் , சுற்றிலும் அலைச் சுவர் லவத்து 

மூங்கில் தட்டி அலைத்து , ஜமஜை கூலை ஜவய்ந்து கதவு 

சாவி பூட்டு என்று பாதுகாப்புைன் ஒரு மன்றம் இருந்தது. 

அங்கு இைசிகர்கள் காலையிலும் மாலையிலும் வந்து கூடி 

எம்.ஜி.ஆர் பைங்கலளப் பற்றி விவாதித்தனர். அங்கு 

நாளிதழ்களும் வாைப் பத்திரிலககளும் வாங்கப்பட்ைன. 

அவற்லற இைசிகர்கள் உட்கார்ந்து எழுத்துக்கூட்டி 

வாசித்தனர். இவ்வாறு மன்றங்கள் இைசிகர்களின் 

வாசிப்லபயும் உைக அறிலவயும் விரிவாக்கின. ஆைம்பம் 

முதஜை எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கள் தபாது நை 

ஆர்வத்துைன் தசயல்பட்டு வந்தது  குறிப்பிைத்தக்கது .  

 எம்.ஜி.ஆர் பைங்கள் தவளியிடும் ஜபாது அந்த 

பைங்களுக்கு ‘கட் அவுட்’ லவப்பது, மாலை ஜபாடுவது, 

வரும்  கூட்ைத்லத   ஒழுங்கு  படுத்துவது,  பைம்  பார்க்க 

வருபவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்குதல் மற்றும் தவயில் 

ஜநைங்களில் தண்ணீர்ப்பந்தல் லவத்தல் , பள்ளிக்கூைம் 

ததாைங்கும் ஜநைங்களில் மாணவர்களுக்கு இைவச 

ஜநாட்டு புத்தகம் வழங்குதல் என இைசிகர் மன்றங்கள் 

சமூகப் பணிலயயும் ஜசர்த்து ஜமற்தகாண்ைன. எம்.ஜி.ஆர்  

பைத்தில் நடிக்கும் கதாபாத்திைங்களில் தபாதுநை ஆர்வம் 

தகாண்ைவைாக நடித்து வந்தார். அவலைப் பின்பற்றிய 

இைசிகர்களும் சமூக நை ஆர்வம் தகாண்ைவர்களாக 

இருந்தனர்.  
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இரசிகர்களும் எம்.ஜி.ஆர் தான்  

 எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கள் அலனவரும் குறிப்பிட்ை 

சதவீதங்களில் எம்.ஜி.ஆலைப் ஜபாைஜவ இருந்தனர். 

அவலை ஜபாைஜவ உடுத்தினர் , தலை  சீவினர் , ஜபசினர் 

சிந்தித்தனர், தசயல்பட்ைனர். இதனால் தமிழ்நாட்டில் 

பை ஜகாடி எம்.ஜி.ஆர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்; இன்றும் 

வாழ்கின்றனர்.  திலைப்பைங்கள் பார்ப்பஜதாடு அவர்கள் 

தங்களுலைய இைசிகர்மன்ற தசயல்பாட்லை நிறுத்திக் 

தகாள்ளவில்லை. அவர்கள் தங்கலளப் தபாதுமக்களுக்கு 

நண்பர்களாக மாற்றிக் தகாண்ைனர். தபாதுமக்களுக்கான 

ஜசலவகலள மனமுவந்து தசய்தனர். தவள்ளம் , தீ விபத்து 

ஜபான்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும் தபாழுது எம்.ஜி.ஆர் 

மன்றத்தின் தசயல்பாடுகள் மிகுந்த பாைாட்லைப் 

தபற்றன. இவர்கள் எம்.ஜி.ஆலை ஜபாைஜவ சமூக ஆர்வம் 

மிக்கவர்களாக இருந்ததனால் மக்களின் ஜபைாதைவு 

எம்.ஜி.ஆர் மன்றங்களுக்கு இருந்தது. பை இலளஞர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர் மன்றத்தில் உறுப்பினர்களாக ஜசர்ந்தனர். 

இலவ சமுக நை மன்றங்கைாக்ச் தசயல்பட்டு வந்தன. 

இன்லறக்கும் முப்பதாயிைம் மன்றங்கள் இருப்பதாக்க 

ததரிவிக்கின்றனர்.  
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எம்.ஜி.ஆர் உலகப் ஜபரசெ  

 சிங்கப்பூர், மஜைசியா, இைங்லக என தமிழர் வாழ்ந்த பிற 

நாடுகளிலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு மன்றங்கள் உண்டு அந்தமான் 

தீவில் ‘பணத்ஜதாட்ைம் எம்.ஜி.ஆர் மன்றத்லத’ இந்தியப் 

பிைதமர் ைால் பகதஊர் சாஸ்திரி திறந்து லவத்தார். இன்று 

எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கள் இைண்ைன், பிைான்ஸ், 

அமீைகம் மஜைசியா ஜபான்ற நாடுகளில் எம்.ஜி.ஆர் 

ஜபைலவயாகத்  தம்லம உயர்த்தி தகாண்டுள்ளன. எம்.ஜி.ஆர் 

உைகப் ஜபைலவலய ததாைக்கியுள்ள லசலத துலைசாமி 

அவர்கள்  எம்.ஜி.ஆர் உைகப் ஜபைலவக்குத்  தமது குடும்ப 

தசாத்தில் இருந்து ஐம்பது ஜகாடி எழுதி லவத்துள்ளார். 

இப்ஜபைலவ சர்வஜதச அளவில் ஒரு ததாண்டு நிறுவனமாக 

தசயல்பை இருக்கின்றது  
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திமுக ஜதர்தல் பிரச்ைாரத்தில் இரசிகர் மன்றங்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர் ஏைாளமாகக் கைன் வாங்கி தசாந்தத் 

தயாரிப்பாக  நாஜைாடி மன்னன் பைம் எடுத்துக் தகாண்டிருந்த 

காைகட்ைத்தில் 1957 ஆம் ஆண்டு ஜதர்தல் வந்தது. அப்ஜபாது 

அண்ணாவிைம் எம்.ஜி.ஆர் பத்தாயிைம் ரூபாய் ஜதர்தல் நிதி 

வழங்கினார் ஆனால் அண்ணாஜவா ‘பணத்லத விை நீங்கள்  

ஜதர்தல் பிைச்சாைத்துக்கு வந்து மக்களிைம் உங்கள் முகத்லதக் 

காண்பித்தால் எனக்கு முப்பது இைட்சம் ஒட்டு விழும்’ 

என்றார். அவைது வார்த்லதலய மதித்த எம்.ஜி.ஆர் முதன் 

முதைாக ஜதர்தல்  பிைசாைத்திற்குக் கிளம்பினார்.  எம்.ஜி.ஆர் 

வல்லியில் அவைது இைசிகர்களும் திமுகவுக்கு ஜதர்தல் 

பணியாற்றினார்.  

எம்.ஜி.ஆருக்கு கூடிய கூட்டம்  

 ஜதர்தல் பிைச்சாைத்துக்கு எம்.ஜி.ஆர் கிளம்பியதும் 

எம்.ஜி.ஆருலைய பைப்பிடிப்புகள் அலனத்தும் வாைக் 

கணக்கில் ைத்து ஆயின. அவர் நிலறய பணத்லதக் 

தகாண்டுவந்து ஜதர்தலுக்குச்  தசைவழித்தார். 

ஜவட்பாளர்களின் ஜதர்தல் தசைவுகளுக்குப் பணம் 

தகாடுத்தார். தன்னுைன் வருபவர்களுக்கு நல்ை உணவும் 
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ஜதர்தல் தசைவுக்குப் பணமும் வழங்கினார். மக்களிலைஜய 

அவருலைய தகாலைப் பண்பும் தாைாள குணமும் 

மின்னதைனப் பைவியது.  பைங்களில் பார்த்த எம்.ஜி.ஆரின் 

அழகும் ஜநரில் ஜகட்ைறிந்த எம்.ஜி.ஆரின் குணமும் அவைது 

கூட்ைங்களுக்கு மக்கலள ஆயிைக் கணக்கில் அலழத்து 

வந்தது. இைவில் கூட்ைம் என்றால் காலையிஜைஜய மக்கள் 

சாலை  சாலையாகக்  வைத்  ததாைங்கினர்.   இைசிகர்களின் 

உற்சாகம் கலை புைண்ைது.  நிலறய ஜபர் வந்தனர். மக்கள் அந்த 

லமதானத்தில் கூைத் ததாைங்கினர். பை ஊர்களில் இருந்து, 

மாட்டு வண்டியில் பயணித்து வருவது, லசக்கிளில் பயணித்து 

வருவது என்று சுமார் 20 லமல் சுற்று வட்ைாைத்தில் இருந்து 

மக்கள் நகைங்களில் நைந்த தபாதுக் கூட்ைத்திற்கு வருவது 

வாடிக்லகயாயிற்று.  

பத்திரிசககளின் அச்சுறுத்தல்  

 ‘எம்.ஜி.ஆர் ஒரு குறிப்பிட்ை கட்சியில் ஜசர்ந்து அந்தக் 

கட்சிக்காக ஜதர்தல் பிைச்சாைம் தசய்யும்ஜபாது, ஆளும் 

கட்சியாக இருந்த காங்கிைஸ் இவருக்கு பை ததால்லைகலளக்  

தகாடுக்கும். குறிப்பாக மத்திய அைசு இவருக்கு வருமான வரி 

ததால்லைகள் தகாடுக்கைாம்’ என்று பத்திரிலககள் அவலை 

மிைட்டின. இருந்தாலும் அவர் தன்னுலைய தகாள்லகக்கு 

விஜைாதமாக தசயல்பை விரும்பவில்லை. அண்ணாவின் 

தகாள்லககலள தன்னுலைய தகாள்லககலள ஏற்று அக் 

தகாள்லககலளப் பிைச்சாைம் தசய்வதற்காக அவர் தன் 

தசாந்தப் பணத்லதச் தசைவழித்து ஊர் ஊைாக ஜதர்தல் பணி 

ஆற்றி வந்தார். பைங்களில் மட்டுமல்ைாது அைசியலிலும் 

எம்.ஜி.ஆரின் அஞ்சாலம துணிவு ஆகியவற்லறக் கண்ை 

இைசிகர்கள் கிறுகிறுத்துப் ஜபாயினர்.  எம்.ஜி.ஆரின் ஜதர்தல் 

பணிகளுக்கு அவருலைய இைசிகர் மன்றங்கள் 

உறுதுலணயாக நின்றன.  இைசிகர்கள் அவருக்கு 

பாதுகாப்பாகவும், பாைாட்ைாகவும் இருந்து வந்தனர். 

இத்ஜதர்தலில் திமுக முதன்முதைாக 15 இைங்கலளக் 

லகப்பற்றியது. திமுகவுக்கு தவற்றிப் பாலதலய 

முதன்முதலில்  காட்டியவர். திமுகலவ மக்கள் எம்.ஜி.ஆர் 

கட்சி என்ஜற அலழத்தனர்.  
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நீங்க எம்.ஜி.ஆர் கட்சியா? 

 அண்ணா பயணித்த கார் ஜைடிஜயட்ைர் தவப்பம் 

அதிகமாகி நின்றுவிட்ைது. கார் ஓட்டுனர்  அவ்வழிஜய வந்த 

தபண்களிைம் ‘தகாஞ்சம் தண்ணீர் தகாடுங்கள் வண்டிக்கு 

ஊற்ற ஜவண்டும்’ என்று ஜகட்ைார். தன்னிற் சுமந்து வந்த 

தபண் அண்ணாவின் காரில் திமுக தகாடி பறப்பலதப் 

பார்த்துவிட்டு ‘நீங்க எம்.ஜி.ஆர் கட்சியா?’ என்று ஜகட்ைார் 

அண்ணாவும் ‘ஆமாம்’ என்றார். அந்தப் தபண் மனமுவந்து 

இைண்டு குைம் தண்ணீர் தகாடுத்தார். எம்.ஜி.ஆரும் 

அவருலைய இைசிகர் மன்றங்களும் இைக்கம் 

தகாண்ைவயாகவும் திமுகலவ தமது உயிைாக 

மதிப்பலவயாகவும் தசயல்பட்டு வந்தன 

எம்.ஜி.ஆர் பிக்ைர்சின் சின்ைத்தில் திமுக வகாடி 

 எம்.ஜி.ஆர் தான் சார்ந்த திமுக கட்சிக்கு விசுவாசமாக 

இருந்தார். அந்த கட்சியின் தகாடிலயயும் தன்னுலைய 

தசாந்தப் பைமான நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர் 

பிக்சர்ஸ் சின்னத்தில் இைம் தபறச் தசய்தார். எம்.ஜி.ஆர் 

பிக்சர்ஸின் சின்னம் ஒரு ஆணும் தபண்ணும் ஜசர்ந்து 

இலணந்து நின்று திமுக தகாடிலயப் பிடித்திருப்பதாக 

வடிவலமக்கப்பட்ைது. இதற்கு தபரிய அளவில் அைசிைம் 

இருந்து எதிர்ப்பு வரும் என்று எதிர்பார்த்த ஜபாதும் 
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எம்.ஜி.ஆர் அந்த எதிர்ப்புகலள சமாளித்து தன்னுலைய 

தசாந்தப தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் தனது கட்சியின் 

தகாடிலயத் துணிந்து  காண்பித்தார். நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

ஏறத்தாழ திமுகவின்  பிைச்சாைப் பைமாக அலமந்தது. 

திமுகலவ ஜசர்ந்த கண்ணதாசன் எழுதிய வாசனங்களும் திமுக 

சார்புயலையனவாகஜவ அலமந்தன.  

  மன்னர் குடும்பத்லதச் ஜசைாத ஒரு நாஜைாடி [வீைாங்கன்] 

மக்களின் துன்பங்கலள அறிந்தவனாக இருப்பதால் அவன் 

மன்னன் மார்த்தாண்ைனுக்குப் பதிைாக அைசாட்சி தசய்த  

ஜபாது மக்களுக்கு ஜவண்டிய நன்லமகலள தசய்தான் என்ற 

கருத்லத இப்பைத்தின் உணர்த்தியது இப்பைத்தின் மூைமாக 

ஜமட்டுக்குடிலயச்  ஜசைாத எளிய குடும்பத்லதச் ஜசர்ந்த 

திமுகவினர் ஆட்சிக்கு வந்தால் அவர்கள் மக்களுக்கு 

ஜவண்டிய நன்லமகலளச் தசய்வார்கள் என்ற எண்ணமும் 

நம்பிக்லகயும் மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. 

நாஜைாடிமன்னன் பைம் எம்.ஜி.ஆருக்கு தனிப்பட்ை 

முலறயில் தசல்வாக்லகயும், தசால்வாக்லகயும் ஜதடித்  

தந்தாலும் கூை இலவ இைண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டு 

திமுகவுக்கு அது மிகப்தபரிய பிைச்சாை பைமாக அலமந்தது.  

தங்க ொள் அன்பளிப்பு  

 1967இல் அறிஞர் அண்ணா தவற்றி தபற்று 

முதல்வைானஜபாது ‘நீங்கள் முதல்வைாக இருந்து என்ன 

தசய்யப்ஜபாகிறீர்கள்? உங்களின் திட்ைங்கலளப் பற்றி 

எடுத்துக் தசால்லுங்கள்’  என்று நிருபர்கள் அவரிைம் 

ஜகட்ைனர். அப்ஜபாது ‘பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப 

எம்.ஜி.ஆர் நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் தசால்லிவிட்ைாஜை. 

அலதத்தான் நாங்கள் அமல்படுத்த ஜபாகிஜறாம்’ என்றார். 

இப்பைம் திமுகவின் தகாள்லகப் பிைச்சாை பலைப்பாகஜவ 10 

ஆண்டுகளாக தசயல்பட்டு வந்தது.  

 நாஜைாடிமன்னன் பைம் 1958இல் தவளிவந்தது, தவற்றி 

விழா கண்ைது. மதுலையில் ததற்கு ஆசியாவிஜைஜய மிகப் 

தபரிய திலையைங்கமான தங்கத்தில் 250 நாட்கள் தவற்றி நலை  
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ஜபாட்ைது. மதுலையில் எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றம் 

இப்பைத்துக்கு மிகப் தபரிய விழா எடுத்து எம்.ஜி.ஆலை 

நான்கு குதிலைகள் பூட்டிய சாைட்  வண்டியில் லவத்து 

ஊர்வைமாக அலழத்து வந்தனர். தமுக்கம் லமதானத்தில் 

அலமக்கப்பட்ை  மிகப்  தபரிய  ஜமலையில்   அண்ணா  

எம்.ஜி.ஆருக்கு 110 பவுனில் தங்க வாழ் வழங்கிச்  

சிறப்பித்தார். இவ்வாறு திருச்சி, ஜகாலவ, தநல்லை என பை 

நகைங்களிலும் இைசிகர் மன்றங்கள் தவற்றி விழா 

தகாண்ைாடின.   

வைன்சையில் இரசிகர்மன்றங்களின் ஜதர்தல் பணி  

 1959 இல் தசன்லனயில் மாநகைாட்சி ஜதர்தல் வந்தது. 

இந்த மாநகைாட்சி ஜதர்தலிலும் தசன்லனயில் இருக்கும் 

இைசிகர் மன்றங்கள் கடுலமயாக உலழத்தன. இைசிகர் 

மன்றங்கள் திமுகவின் மறுபதிப்பாக விளங்கின. இதன் 

விலளவாக முதன் முதைாக 1959 இல் தசன்லன 

மாநகைாட்சிலயத்  திமுக லகப்பற்றியது.  

 எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா திமுக கட்சியின்  தற்தகாலைப் 

பலைலயச் ஜசர்ந்த லசலத துலைசாமி அவர்களிைம் ‘நீ தான் 

தசன்லன மாநகைாட்சியின். அண்ணா திமுக முதல் ஜமயர்’ 

என்று வாக்களித்திருந்தார். அவர் வாக்களித்து பத்தாண்டுகள் 

கழித்து அவருலைய வாக்கு உண்லமயாயிற்று. தேயைலிதா 
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அவர்களின் ஆட்சிக்காைத்தில் லசலத துலைசாமி அவர்கள் 

அண்ணா திமுகவின் முதல் ஜமயைாக தபருநகை தசன்லனயில் 

தபாறுப்ஜபற்றுக்தகாண்ைார்.  

திமுகவில் மசறமுக எதிர்ப்பு  

 நாஜைாடி மன்னன் பைம் தவளிவந்த பிறகு எம்.ஜி.ஆரின் 

தசல்வாக்கு கட்சியிலும் அதிகமாயிற்று. ஆனால் கட்சிக்குள் 

அவருக்கு மலறமுகமாக எதிர்ப்புகள் வைத்ததாைங்கின. மு 

கருணாநிதி, நாவைர் சம்பத் ஜபான்ஜறார் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

திமுகவில்  வளர்ந்து வரும் தசல்வாக்லக விரும்பாமல் 

அவருக்கு உள்ஜள இருந்ஜத குழி ஜதாண்டினர். இவர்களில் 

சம்பத் அவர்கள் தவளிப்பலையாகஜவ தன்னுலைய 

எதிர்ப்லபத் ததரிவித்து தவளிஜயறி புது கட்சி ஒன்லறத் 

ததாைங்கினார். ஆனால் இவர்களின் எதிர்ப்லப மீறி 

எம்.ஜி.ஆரின் தசல்வாக்கு திலையிலும் கட்சியிலும் 

அஜமாகமாக வளர்ந்தது.  

 அடுத்த ஆண்டு [1960] திமுகலவச் ஜசர்ந்த கவிஞர் 

கண்ணதாசன் கலத வசனம் எழுதி தவளிவந்த பைமான 

மன்னாதி மன்னன் மிகப் தபரிய தவற்றிலய தபற்றது. 

இப்பைத்தில் இைம்தபற்ற  

 “அச்ைம் என்பது மடசமயடா 

 அஞ்ைாசம திராவிடர் உடசமயடா 

 ஆறிலும் ைாவு நூறிலும் ைாவு 

 தாயகம் காப்பது கடசமயடா”  

என்ற பாைல் திமுக கட்சியின் தாைக மந்திைமாக ஜதசிய 

கீதமாக ஒலிக்கத் ததாைங்கியது. இதனால் எம்.ஜி.ஆரின் 

தசல்வாக்கு ஜமலும் பரிணமித்தது.  

 எம்.ஜி.ஆரிைம் ஒரு முலற உங்களின் மனம் கவர்ந்த 

பாைல் எது என்று ஜகட்ைஜபாது அவர் என் மனம் 

ஜசார்வலையும் ஜநைங்களில் நான் மன்னாதி மன்னன் 

பைத்தில் இைம்தபற்ற ‘அச்சம் என்பது மைலமயைா’ என்ற 

பாைலைக் ஜகட்டு மனம் ததளிவலைவது  வழக்கம் என்று 
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ததரிவித்தார். திமுக தலைவர் மு கருணாநிதியின் மகன் 

மத்திய அலமச்சைாக இருந்த மு.க. அழகிரியிைம் இஜத 

ஜகள்வி ஜகட்கப்பட்ைது. அவரும் இஜத பதிலைத்தான் 

ததரிவித்தார். கிைாமத்து இலளஞர் ஒருவலைப் பார்த்து ‘ஒரு 

பாைல் பாடுங்கள்’ என்று ஜகட்ைால் அவர் உைனடியாகப் 

பாடும் பாைல் அச்சம் என்பது மைலமயைா பாைைாகத் தான் 

இருந்தது. இது நலைமுலறயில் கண்ை உண்லமயாகும்.  

இன்லறக்கும் திமுக மற்றும் அதிமுகவினரின் மனம் கவர்ந்த 

விருப்பப் பாைைாகஜவ இப்பாைல்  இருந்து வருகிறது.  

இரசிகர் மன்றத்துக்குப் வபயர் செக்கும் மரபு 

 இைசிகர்கள்  மன்றங்கள் ததாைங்கியஜபாது மன்னாதி 

மன்னன் இைசிகர் மன்றம், நாஜைாடி மன்னன் இைசிகர் மன்றம், 

மக்கள் மதுலைவீைன் இைசிகர் மன்றம் என்று எம்.ஜி.ஆரின் 

பைப் தபயர்களிஜைஜய இைசிகர் மன்றங்கலளத்  

ததாைங்கினார். இைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆர் மீது லபத்தியமாக 

இருந்தனர் என்று தசால்வது மிலகயாகாது. அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஒவ்தவாரு தசால்லையும் தசயலையும் 

அலசலவயும் ைசித்தனர், ஜபாற்றினர், புகழ்ந்தனர், மதித்தனர். 

இவர்கள் எம்.ஜி.ஆர் பிரியர்களாக இல்ைாமல் ஏைாளமாஜனார் 

எம்.ஜி.ஆர் தவறியர்களாக இருந்தனர்.  
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ரத்தத்சத விற்றுப் படம் பார்த்தைர் 

 எம்.ஜி.ஆர் பைம் தவளிவரும்ஜபாது அப்பைத்லத 

பார்க்க லகயில் பணம் இல்ைாதவர்கள் தங்கள் ைத்தத்லத 

விற்று ஒரு வாை காைத்திற்கு ததாைர்ந்து மூன்று 

காட்சிகலளயும் பார்த்து வந்தனர். இவ்வாறு இைத்த வங்கியில் 

திடீதைன ைத்தம் அதிகமாக ஜசர்வலத கவனித்த 

மருத்துவர்கள், அைசு மருத்துவர்கள் காைணத்லத அறிந்து 

தகாண்டு எம்.ஜி.ஆரின் மருத்துவர் பி. சுப்பிைமணியம் 

அவர்களிைம் ததரிவித்தனர். பிறகு எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்களிைம் 

ஜபசி ‘ைத்தத்லத விற்கக்கூைாது உங்களுக்குப் பணம் 

ஜவண்டுதமன்றால் நான் தருகிஜறன் என்று எனக்கு எழுதிக் 

ஜகளுங்கள்’ என்று அவர் பணம் அனுப்பினார். ஆனால் 

இைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆரிைம் எலதயும் தபற விரும்பவில்லை. 

தாங்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு தைஜவண்டும் என்றுதான் 

விரும்பினார்கஜள தவிை எம்.ஜி.ஆரிைம் இருந்து எலதயும் 

தபற்றுக் தகாள்ள ஜவண்டும் என்று விரும்பவில்லை. . 

இதுஜவ எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்களின் தனித்தன்லமயும் சிறப்புத் 

தன்லமயும் ஆகும். எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கள்  தங்கள் உைல் 

தபாருள் ஆவி என அலனத்லதயும் எம்.ஜி.ஆருக்கு வழங்கத் 

தயாைாக இருந்தனர். இந்நிலையில்  

 எம்.ஜி.ஆரின் மசைவி மசறவு  

 1962இல் தமிழகத்தில் சட்ைமன்றத் ஜதர்தல்  வந்தது. 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர் தமிழகத்தின் மூலை முடுக்தகல்ைாம் 

சுற்றிச் சுழன்று வந்து தீவிை ஜதர்தல் பிைசாைத்தில் ஈடுபட்ைார். 

ஜதர்தலுக்குத் ஜதர்தல் எம்.ஜி.ஆரின் பிைச்சாை ஜவகமும் 

தசைவுகளும் அதிகரித்துக் தகாண்ஜை இருந்தன. அவைது 

இைசிகர்களின் எண்ணிக்லகயும் உலழப்பும் ஜமலும் 

அதிகமாகியது. திமுக இதன் முழு பைலன அனுபவித்தது. 

அண்ணா எம்.ஜி.ஆரின் பங்களிப் லப உணர்ந்து மகிழ்ந்து 

பாைாட்டினார். ஆனால் மற்றவர்கள் எம்.ஜி.ஆலை 

பயன்படுத்திக்தகாண்ைனர். அவர்களில் முக்கியமானவர் 

கருணாநிதி.  கருணாநிதி தஞ்லசயில் குளித்தலை ததாகுதியில் 

ஜபாட்டியிட்தார். எம்.ஜி.ஆர் கருணாநிதிக்குப் பிைச்சாைம் 

தசய்து தகாண்டு வரும் ஜபாது அவருக்குப் பின்னாடிஜய ஒரு  
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கார் விைட்டிக் தகாண்டு வந்தது. யாஜைா எதிரியின் கார் என்று 

தசால்லி எம்.ஜி.ஆர் காரில் இருந்தவர்கள் மிக ஜவகமாக 

தங்கள்  காலை  ஓட்டிக் தகாண்டு வந்தனர். ஒரு இைத்தில்  

வரும்ஜபாது பின்னாடி வந்த கார் இவர்கலள முந்திச் தசன்று 

இவர்களின் காலை மறித்து நின்றுவிட்ைது. அங்ஜக அந்த 

காரில் இருந்து இறங்கி வந்த ஒருவர் எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து 

அவருலைய மலனவி சதானந்தவதி இறந்துவிட்ைதாகத் 

தகவல் ததரிவித்தார். ‘இலதச் தசால்ைத்தான் நாங்கள் உங்கள் 

காலை விைட்டிக் தகாண்டு வந்ஜதாம். நீங்கள் அது புரியாமல் 

எங்கலள விை ஜவகமாக முன்னாடி தசன்று 

தகாண்டிருந்தீர்கள்’ என்று கூறினார். மறுநாள் எம்.ஜி.ஆர் 

அதிகாலை தசன்லன வந்து ஜசர்ந்தார்.  

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து வபற்ற திமுக  

 1962இல் நைந்த சட்ைமன்றத் ஜதர்தலில் முதன்முலறயாக 

திமுக 50 இைங்களில் தவற்றி தபற்று சட்ைமன்றத்தில்  

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்லதப் தபற்றது.  எம்.ஜி.ஆர் ஜதர்தல் 

பிைச்சாைத்தில் ஈடுபைாமல் இருந்திருந்தால் திமுகவுக்கு இந்த 

மசைவியின் பிரிவின் ஜைாகத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 
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தவற்றிகள் கிலைத்திருக்காது. திமுகவினரின் ஜபச்லச மக்கள் 

ைசித்தாலும் அவர்கள் தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன 

தசய்ஜவாம் என்று ஒருஜபாதும் மக்களிைம் ததரிவித்தது 

கிலையாது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்கள் 

அலையப்ஜபாகும் நன்லமகலள தன்னுலைய நாஜைாடி 

மன்னன் பைத்தின் மூைம் மக்களுக்கு ததரிவித்தவர் 

எம்.ஜி.ஆர். எனஜவ எம்.ஜி.ஆரின் பைங்கள் அளித்த 

நம்பிக்லகயால் எம்.ஜி.ஆரின் தகாலைப் பண்பால் மக்கள் 

திமுகவினருக்கு வாக்களித்தனர்.  

திமுகவின் வெற்று ொய்ப்பந்தல்  

 திமுகவினரின் பிைச்சாைக் கூட்ைங்களில் திமுக ஜபச்சாளர்கள் 

இந்து மத தவறுப்லபயும் பிைாமண தவறுப்லபயும் தகாட்டித்  

தீர்த்தனர். பிைாமணர்கஜள உங்கள் துன்பத்திற்கு காைணம் இந்து 

மதத்தின் மனுதர்ம ஜகாட்பாடு உங்கள் துன்பத்திற்கு காைணம் 

என்ற கருத்லத மட்டுஜம திமுக ஜபச்சாளர்கள் திரும்பத்திரும்ப 

அடுக்கு தமாழியில் அைங்காை நலையில் எடுத்துலைத்தனர். 

அவர்களின் அழகு தமிலழ மக்கள் ைசித்தனர். ஆனால் அந்த  

தமாழி ோைத்தில் மயங்கி மக்கள் ஓட்டுப் ஜபாைத்  தயாைாக 

இல்லை. எம்.ஜி.ஆர் தந்த நம்பிக்லகஜய மக்களுக்கு திமுகவுக்கு 

வாக்கு அளிக்கைாம் என்ற எண்ணத்லத ஏற்படுத்தியது. எனஜவ 

அண்ணா நாவைர் ஜபைாசிரியர் கருணாநிதி ஜபான்ஜறார் சிறப்பாக 

ஜமலையில் முழங்கினாலும் கூை அலவ தவற்று  வாய்ப்பந்தல் 

ஆகத்தான் மக்களுக்கு ஜதான்றியஜத தவிை அவர்களால் என்ன 

தசய்ய முடியும் என்ற ஜகள்வி மக்கள் மனதில் இருந்து வந்தது. 

எம்.ஜி.ஆர் மட்டுஜம அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நான் 

என்னுலைய பைத்தில் தசான்னலத எல்ைாம் அவர்கள் 

தசய்வார்கள் என்று மக்கலள நம்ப லவத்தார். திமுகவுக்கு 

ஓட்டுக்கலள அள்ளிக் தகாடுத்தது எம்.ஜி.ஆர். இதனால் எம்.ஜி.ஆர் 

மற்றும் அவைது இைசிகர் மன்றத்தின் உதவியால் மட்டுஜம திமுக 

ஆட்சி எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்லத 1962இல் தபற்றது. 

இசடத்ஜதர்தலில் எம்.ஜி.ஆரும்  இரசிகர் மன்றமும்  

 எதிர்க் கட்சியான திமுக தலைவர்கள் ஜபாைாட்ைத்தில் 

ஈடுபட்டு லகதானதால் திருச்தசங்ஜகாடு ததாகுதியில் நைந்த 

இலைத் ஜதர்தலுக்கு அவர்களால் பிைச்சாைத்திற்கு வை 
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இயைவில்லை. தலைவர்கள் சிலறயில் இருந்ததால் திமுக 

ததாண்ைர்களுக்குள்ளும் அச்சம் பைவியிருந்தது.  அப்தபாழுது 

எம்.ஜி.ஆர் ஒருவஜை பிைச்சாைப் பணிலய முழுவதுமாக தன் 

ஜதாளில் சுமந்து தவற்றிலயப் தபற்றுத் தந்தார். எம்.ஜி.ஆருக்கு 

உறுதுலணயாக அவருலைய இைசிகர்களும், இைசிகர் 

மன்றங்களும் திருச்தசங்ஜகாடு இலைத் ஜதர்தலில் ஒய்வின்றிப்  

பணியாற்றினார். அப்ஜபாது ஜதர்தலில் திமுக தபற்ற தவற்றிலய 

அண்ணா மிகவும் பாைாட்டினார். எம்.ஜி.ஆர் மீது அண்ணா மிகுந்த 

மதிப்பும் மரியாலதயும் தகாண்டிருந்தார்.  

கலங்கிய காங்கிரஸ் கட்சி  

 எம்.ஜி.ஆரின் பிைச்சாைமும் இைசிகர் மன்றங்களின் ஓய்வறியா 

உலழப்பும்  திமுக தபற்ற தவற்றியும் காங்கிைஸ்காைர்கலளச் சற்று  

சிந்திக்க லவத்தது. எம்.ஜி.ஆர் தபற்றுவந்த மக்கள் தசல்வாக்கு 

பற்றி காங்கிைஸ் சிந்திக்கத் ததாைங்கியது. ஜபாட்டிக்கு 

சிவாஜிலய வளர்த்துவிட்ைது. சிவாஜி இைசிகர் மன்றங்கள் 

ததாைங்கப்பட்ை ஜபாதும் அவற்றில் அதிக எண்ணிக்லகயில் 

ஆட்கள் ஜசைவில்லை. உறுப்பினர் கட்ைணம் நாைணா லவத்தும் 

ஜசர்பவரின் எண்ணிக்லக குலறவாகஜவ இருந்தது. இைசிகர்களாக 

ஜசர்ந்தவர்களும் பைத்தின் தவற்றிக்கு பாடுபைவில்லை. அவைது 

பை பைங்கள் சுமாைாகக ஓடின. சிை ஜதால்வி கண்ைன.  

ரசிசககளின் பங்களிப்பு  

 எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்களில் தபரும்பான்லமஜயார்  முதல் 

தவளியீட்டில் எம்.ஜி.ஆர் பைங்கலளப் பத்து பதிலனந்து 

முலற பார்த்தனர். பைர் தினமும் பார்த்தனர். தபண்களும் 

அதிக அளவில் பகல் காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர் பைங்கலளத் 

திரும்பத் திரும்பப் பார்த்து மகிழ்ந்தனர். அதனால் எம்.ஜி.ஆர்  

பைங்கள் நீண்ை காைம் ஓடின. சிவாஜி இைசிகர்கள் சிவாஜி 

பைங்கலள   ஐந்தாறு   முலறக்கு   ஜமல் பார்ப்பது கிலையாது.  

தபண்கள் ஒரு முலற பார்ப்பஜதாடு நிறுத்திவிட்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆர் பைங்கள் இைசிக ைசிலகயரின் ததாைர் ஆதைவால் 

வசூலை அள்ளிக்தகாடுத்தன. எம்.ஜி.ஆர் வசூல் சக்கைவர்த்தி 

எனப் தபயர் தபற்றார்.  மாட்டுக்காை ஜவைன் பைத்லத கீலை 

விற்கும் ஒரு பாட்டி  தினமும் வந்து பார்த்தார். இவ்வாறு 
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பாட்டிமாரும் இளம்தபண்களும் தாய்மாரும் எம்.ஜி.ஆர் 

பைங்கலள அடிக்கடி பார்த்து மகிழ்ந்தனர். இைசிகர்கள் 

ஆைவாைமாகப் பைம் பார்த்தனர். பை தவளியீட்டின் ஜபாது 

நிலறய  தசைவு தசய்தனர்.  

‘ஜெட்சடக்காரன் ெருொன்’  

 1963 காஞ்சித்தலைவன் மற்றும் தர்மம் தலைகாக்கும் 

ஆகிய பைங்கள் தவளிவந்த ஜபாது எம்.ஜி.ஆரின் தசல்வாக்கு 

இன்னும் அதிகமாயிற்று. எம்.ஜி.ஆர் தான் திமுக திமுக தான் 

எம்.ஜி.ஆர் என்ற அளவில் எம்.ஜி.ஆரின் தசல்வாக்லக 

இைசிகர்கள் உயர்த்தினர். திமுக ததாண்ைர்கலள விை 

எம்.ஜி.ஆரின் இைசிகர்கள் திமுகவின் மீது மிகுந்த பற்று 

உலையவர்களாக இருந்தனர். அடுத்த ஆண்டு தவளிவந்த 

ஜவட்லைக்காைன் பைத்லதப் பார்த்து காமைாேர் தன்னுலைய 

ஜதர்தல் பிைச்சாைக் கூட்ைத்தில் ‘ஜவட்லைக்காைன் வருவான் 

ஏமாந்துவிைாதீர்கள்’ என்று மக்களிைம் ததரிவித்தார். 

காமைாேஜை மக்கலள எச்சரிக்கும் அளவுக்கு எம்.ஜி.ஆருலைய 

தசல்வாக்கு கண்டு காங்கிைஸ் கைக்கம் அலைந்திருந்தது.  

ஜேர்சமயும் உசைப்பும் ெளர்ச்சிசயத்  தரும்  

 1964 இல் தவளிவந்த பைஜகாட்டி, ததாழிைாளி ஆகிய 

பைங்கள் எம்.ஜி.ஆரின் இைசிகர்களின் எண்ணிக்லகலய 
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இன்னும் அதிகரித்தது. ததாழிைாளி பைம் ஏலழத் 

ததாழிைாளர்களின் உள்ளத்தில் நீங்கா இைத்லதப் தபற்று 

எம்.ஜி.ஆலை ஏலழப் பங்காளனாகக் காட்டியஜதாடு 

மட்டுமல்ைாமல் ஒரு ததாழிைாளியாக ஜநர்லமயாக 

வாழ்க்லகலயத் ததாைங்கும் ஒருவன் பஸ் கம்தபனியின் 

முதைாளியாக வரும் அளவுக்கு வளர்ச்சி தபற முடியும் வளை 

முடியும் என்ற எண்ணத்லதயும் நம்பிக்லகலயயும் 

ததாழிைாளிகளின் மனதில் ஏற்படுத்தியது. எனஜவ எம்.ஜி.ஆர் 

பைங்களுக்கான இைசிகர் கூட்ைம் அதிகரித்தது. இைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். பைத்லத பார்த்து நம்பிக்லக தகாண்ைனர். 

இைசிகர்களின் எண்ணிக்லக வளர்ச்சியும் இைசிகர் 

மன்றங்களின் வளர்ச்சியும் அபரிமிதமாக வளர்ந்து 

தகாண்டிருந்த ஜபாது 1965இல் எங்க வீட்டு பிள்லள பைம் 

தவளிவந்தது. இப்பைத்தில் 

 “ோன் ஆசணயிட்டால் அது ேடந்து விட்டால் 

 இங்கு ஏசைகள் ஜெதசைப் பட மாட்டார் 

 உயிர் உள்ளெசர ஒரு துன்பமில்சல 

 அெர் கண்ணீர்க் கடலிஜல விைமாட்டார்” என்ற பாட்டு 

மக்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆரின் 

மறுபதிப்பாக திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்கள் கண்ணீர் 

கைலில் இருந்து தவளிஜய வந்துவிடுவார்கள் என்ற 

எண்ணத்லத நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்தியது. இவருலைய 

இந்தியா முழுக்க திலையைங்குகளில் தசல்வாக்குப் தபற்ற 

பாைல் எது என்று நைத்தப்பட்ை ஆய்வில் இப்பாைல் 

முதலிைத்லத தபற்றது. இப்பைம் வியட்நாம் நாட்டில் கூை 

அந்த தமாழியில் சப்லைட்டில்கள் ஜபாைப்பட்டு பைம் 

தவளியாயிற்று. எம்.ஜி.ஆரின் வளர்ந்து வரும் தசல்வாக்லக 

கண்ை காங்கிைஸ் தணிக்லகயாளர் மூைமாக எம்.ஜி.ஆர் 

பைங்களுக்கு பை ததால்லைகலளக் தகாடுத்து நான் 

ஆலணயிட்ைால் பாட்டில் காக்லககள் கூட்ைத்லத 

ஒழிப்ஜபன் என்ற வரிகலள தணிக்லகயாளர்கள் 

அனுமதிக்கவில்லை. உைஜன கூட்ைத்தின் ஆட்ைத்லத 

ஒழிப்ஜபன் என்று அந்த வரிகள் மாற்றப்பட்டு அந்த வரி 

மாற்றப்பட்டு பைத்தில் இைம் தபற்றது. இைங்லகயில் 
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வாதனாலியில் இப்பாைல் காக்லககள் கூட்ைத்லத 

ஒழிப்ஜபன் என்று இைம்தபற்றது.  

ஆயிரத்தில் ஒருென் எம்.ஜி.ஆர்  

 அடுத்து தவளிவந்த ஆயிைத்தில் ஒருவன் பைம்  

இைசிகர்களின் தலைவனாக எம்.ஜி.ஆலை ஒரு அைசியல் 

தலைவன் ஆகஜவ உருவாக்கியது. பைத்தின் முடிவில் 

எம்.ஜி.ஆர் ஜநைடி அைசியலுக்கு வை விரும்பாதவைாக 

மருத்துவைாகஜவ தன் வாழ்க்லகலய ததாைர்வதாக 

காட்ைப்பட்ைாலும் கூை அது இைசிகர்களுக்கு 

விருப்பமானதாக அலமயவில்லை. இைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆர் 

ஜநைடி அைசியலில் ஈடுபை ஜவண்டும் என்ற ஆவலில் 

இருந்தனர். எம்.ஜி.ஆரின் வளர்ந்து வரும் இைசிகர்களின் 

தசல்வாக்கு அண்ணாவுக்குப் புரிந்தது. ஆனால் 

கருணாநிதிக்கு புரியவில்லை. எம்.ஜி.ஆருக்கு எதிர்ப்புகள் 

ஏற்பட்ைஜபாது அண்ணா அவலை எதிர்த்த இைண்ைாம் கட்ைத் 

தலைவர்களிைம் ‘நீங்கள் ஒரு கூட்ைத்தில் ஜபசினால் ஆயிைம் 

ஜபரிைம் நம்முலைய கட்சி தகாள்லககலள தகாண்டு தசல்ை 

முடியும், ஆனால் அவருலைய பைத்லத 

இைட்சக்கணக்கானவர்கள் பார்க்கின்றனர். எனஜவ எம்.ஜி.ஆர் 

திமுக தகாள்லககலளத்  தன் பைங்களில் புகுத்தி அவர் 

ைட்சக்கணக்கானவர்கலள திமுகவினர் ஆக மாற்றி வருகிறார். 



Tamil Heritage Foundation International

26 
 
அவருலைய தசல்வாக்கும் திலைப்பைங்களின் தசல்வாக்கும் 

உங்களுக்கு புரியவில்லை’ என்று அவர்களுக்கு எடுத்துக் 

கூறினார். 

ைந்திஜராதயம்  

 1966ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் இருந்த பிைபை நாளிதழ் 

ஒன்று தசய்துவரும் பித்தைாட்ைங்கலள தனது சந்திஜைாதயம்  

என்ற பைத்தில் துணிந்து எடுத்துக் கூறினார். இதனால் அவர் 

நாளிதலழ பலகத்துக் தகாண்ைாலும் அந்த நாளிதழில் 

இவருலைய பைங்களின் விளம்பைங்கள் இைம்தபறா 

விட்ைாலும் கூை அவைால் துணிந்து ஊைகங்கலள எதிர்க்க 

முடியும் அதற்குரிய ஆற்றலும் தசல்வாக்கும் துணிச்சலும் 

அவருக்கு உண்டு எனபலத இைசிகர்கள் புரிந்து தகாண்ைனர்.   

அந்த நாளிதழ் இவலைப் பற்றி தவறாக எழுதி வந்த ஜபாதும் கூை 

இைசிகர்கள் அவதூறுச் தசய்திகலள நம்பத்  தயாைாக இல்லை. 

இைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆலை முழுலமயாக  நம்பினர். 

 துப்பாக்கி சூடும் மக்களின் ெழிபாடும்  

 1967 இல் சட்ைமன்றத் ஜதர்தல் வந்தது. அப்ஜபாது திமுக 

ஒரு தமகா கூட்ைணிலய அலமத்து கம்யூனிஸ்டுகள் முஸ்லிம் 
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லீக், மதபாசியின் தமிழைசுக் கழகம், ைாோஜியின் சுதந்திைா 

கட்சி ஆகியவற்ஜறாடு இலணந்து தபரிய கூட்ைணிலய 

அலமத்து காங்கிைலை எதிர்த்தது. கம்யூனிஸ்டு தலைவர்கள் 

காயிஜதமில்ைத் மாதபாசி, ைாோஜி, அண்ணா ஜபான்ற தபரிய 

தலைவர்கள் ஒஜை ஜமலையில் மக்கலளச்  சந்தித்தனர். 

இந்நிலையில் எம்.ஜி.ஆரும் தவகு தீவிைமாக ஜதர்தல் 

பிைச்சாைத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார். அண்ணா அவலை 

பைங்கிமலை ததாகுதியில் ஜவட்பாளைாக்கி  இருந்தார். 

இந்நிலையில் திடீதைன்று வாசுவும் எம்ஆர் ைாதாவும் 

எம்.ஜி.ஆலை சந்திக்க வந்தஜபாது எம்.ஜி.ஆலை எம் ஆர் ைாதா 

துப்பாக்கியால் சுட்டு விட்ைார்.  

 



Tamil Heritage Foundation International

28 
 
இரசிகர்கள் பகிரங்கமாக ைாமி கும்பிட்டைர் 

 எம்.ஜி.ஆர் குண்ைடிபட்டு கழுத்தில் கட்டுப்ஜபாட்டு 

ைாயப்ஜபட்லை மருத்துவமலனயில் இருந்தஜபாது அவர் 

தன் ஜவட்பாளரின் ஜவட்பு மனுவில் லகதயழுத்து இட்டு 

தகாடுத்தார். அந்த பைம் ஜபாஸ்ைைாக ஒட்ைப்பட்டு 

அலத பார்த்து மக்கள் வருந்தினர். அவர் விலைவில் 

குணமலைய ஜவண்டும் என்று பைவலகயான 

பிைார்த்தலனகலள நிலறஜவற்றினர். எம்.ஜி.ஆரின் 

இைசிகர்கள் மிகுந்த மன உலளச்சலுக்கு உள்ளாகினர். 

எம்.ஜி.ஆர் பிலழத்து வை ஜவண்டும் என்று அவர்கள் 

இதுவலை திைாவிை முன்ஜனற்றக் கழகத்தின் 

தகாள்லகயான கைவுள் மறுப்பு அல்ைது இந்து கைவுள் 

தவறுப்பு ஜபான்றவற்றிலிருந்து விைகி அவைவர்  

வணங்கி வந்த கைவுள்கலளப் பிைார்த்தலனகள் 

தசய்தனர்.  சிறப்பு வழிபாடுகள் தசய்து எம்.ஜி.ஆர் 

பிலழத்து வை ஜவண்டும் என்று இலறவலன ஜவண்டிக் 

தகாண்ைனர். இைாயப்ஜபட்லை மருத்துவமலனயில் 

திருப்பதிக்குச் தசன்று தமாட்லை ஜபாட்டுக் தகாண்டு 

வந்த பைர் எம்.ஜி.ஆர் பிலழத்து வை ஜவண்டுதமன்று 

பிைசாதங்கலளக் தகாண்டு ஜபாய்க் தகாடுத்தனர்.  
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திமுக வகாள்சககசளத்  தவிர்த்த இரசிகர்கள்  

 திமுகவா? எம்.ஜி.ஆைா? என்ற ஜகள்வி மக்கள் முன்னர்  

எழுந்தஜபாது திமுகவின் தகாள்லககலளப் புறம்தள்ளிவிட்டு 

எம்.ஜி.ஆர் பிலழக்க ஜவண்டும் என்ற ஒஜை ஜநாக்கத்திற்காக 

இைசிகர்களும் தபாது மக்களும் இந்து கைவுளர்கலள துணிந்து 

பகிைங்கமாக வழிபைத்  ததாைங்கினர். இது எம்.ஜி.ஆருக்காக 

திமுகவில் ஏற்பட்ை ஒரு முக்கிய திருப்பமாகும். தமிழகத்தில் 

ஜதான்றிய ஆன்மிக மறுமைர்ச்சி ஆகும்.  

அண்ணா முதல்ெராைார்  

 சுவதைங்கும் எம்.ஜி.ஆர் கழுத்தில் கட்ஜைாடு இருக்கும் 

பைங்கள்   ஒட்ைப்பட்ைன.   எம்.ஜி.ஆர்   கும்பிட்டு வாக்கு 

ஜகட்பதாகக் சுவதைாட்டிகள் ஒட்ைப்பட்ைன. இைசிகர்கள் 

கடுலமயாகக்    உலழத்தனர்.    எம்.ஜி.ஆஜை    ஜகட்டுக் 

தகாண்ைதாலும் அரிசிப் பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடியதாலும் 

அண்ணா ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி என ஜதர்தல் 

வாக்குறுதி தகாடுத்திருந்ததாலும் மக்கள் மாற்றத்லத 

விரும்பினர். 1967இல் திமுக மாதபரும் தவற்றிலயப் தபற்று 

ஆளுங்கட்சியாக சட்ைமன்றத்தில் இைம் தபற்றது.  

 முதல்வைாக அண்ணா தபாறுப்ஜபற்கும் முன்பு 

அலமச்சர்கள்  பட்டியலை இைா. தசழியன் அவர்களிைம்  

தகாடுத்துவிட்டு எம்.ஜி.ஆரிைம் காண்பித்து வைச்தசான்னார். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர் ஒருவர் தபயலை அப்பட்டியலில் 

இருந்து அடித்துவிட்டு தகாடுத்தார். எம்.ஜி.ஆர் அவருலைய 

கருத்துக்கு மதிப்பளித்து அண்ணா அலமச்சைலவயில் இருந்து 

அவலை நீக்கிவிட்ைார். எம்.ஜி.ஆர் மீது அண்ணா லவத்திருந்த 

அன்பும் மரியாலதயும் எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிலய 

அளித்தது.  

மீண்டும் ேடிக்க ெந்தார் எம்.ஜி.ஆர்  

 பல்ஜவறு எதிர்ப்புகலளயும் ஜசாதலனகலளயும் கைந்து 

எம்.ஜி.ஆர் சுகமாகி வந்து காவல்காைன், குடியிருந்த ஜகாயில் 

ஜபான்ற  பைங்களில்  நடித்தார். இைசிகர்கள் ஆனந்தக் 

கூத்தாடினர். அலவ மாதபரும் தவற்றிலயப் தபற்றன. 

காவல்காைன் நூறாவது நாள் விழாவில் அண்ணா 
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கைந்துதகாண்டு எம்.ஜி.ஆலை வாழ்த்தினார். எம்.ஜி.ஆரும்  

இைசிகர்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அலைந்தனர். எம்.ஜி.ஆரின் 

பைங்கள் மிகப் தபரிய தவற்றிலயப் தபற்றன. எம்.ஜி.ஆரின் 

நூறாவது பைமான ஒளிவிளக்கு வந்தது. அதில் நானாக புதுசா 

கட்டிக்கிட்ை ஜோடி தானுங்க என்ற பாைல் திமுகவின் 

சாதலனகலள எடுத்துக்காட்டியது. ஆனால் இைண்டு 

ஆண்டுகளில் அண்ணா புற்றுஜநாயால் மைணம் 

அலைந்தஜபாது திமுகவின் அடுத்த தலைவர் யார் என்ற 

சிக்கல் ஏற்பட்ைது.  

‘கிங் ஜமக்கர்’ எம்.ஜி.ஆர்  

 அண்ணா மலறவுக்குப் பின்னர் எம்.ஜி.ஆர் கலைஞலை 

அடுத்த திமுக  தலைவைாகக் தகாண்டு வைஜவண்டும் என்று 

முழு முயற்சி எடுத்து அவருக்கு ஆதைவாக விளங்கிய 

எம்எல்ஏக்கலள தசன்லன பாரிமுலனயில் இருக்கும் 

ஓட்ைலில் தங்க லவத்து அவர்களின் மனலத யாரும் 

கலைத்துவிைக்கூைாது என்பதற்காக அவர்கலளப் பாதுகாத்து 

பின்பு திமுக தசயற்குழுவில் அவர்கலள கலைஞருக்கு 

ஆதைவாக வாக்களிக்கச் தசய்து கலைஞலை முதல்வைாக 

தலைவைாக்கினார். அப்ஜபாது ஜபைாசிரியர் நாவைர் 

ஜபான்ஜறார் கலைஞருக்கு எதிைாக இருந்தனர். ஜபைாசிரியர் 

அன்பழகன் ‘கருணாநிதிலய நான் என் தலைவைாக ஏற்றுக் 

தகாண்ைால் என் மலனவி கூை என்லன மதிக்க மாட்ைாள்’ 

என்று ததரிவித்தார். ஆனாலும் ஜவறு வழி இல்ைாமல் 

அவரும் கருணாநிதிலய தன்னுலைய தலைவைாக ஏற்றுக் 

தகாள்ள ஜவண்டிய கட்ைாயத்திற்கு ஆளானார்.  

கருணாநிதி என்ை வைய்தார்?  

 கருணாநிதிலய முதல்வர் ஆக்கியதில் எம்.ஜி.ஆரின் 

தசல்வாக்கு இன்னும் அதிகரித்தது. அவருக்கு கட்சியில் 

இருந்த தசல்வாக்கு கட்சியினருக்கும் புரிய வந்தது. ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர்   நிலனத்தது   ஜபாை   கருணாநிதி   ஆட்சி    நைத்த 

வில்லை. அவர் அண்ணாலவப் ஜபாை கட்சியினலை 

அைவலணத்துச் தசல்ை வில்லை. தன்னுலைய அதிகாைத்லதத்  

தவறாக பயன்படுத்தி கட்சியில் ஊழலை அதிகரித்தார். 

இலதக் கண்டு மனம் தபாறுக்காத எம்.ஜி.ஆர் 
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கருணாநிதிலயத்  திமுகவின் தலைவைாக்கியது தவறு 

என்பலத உணைத் ததாைங்கினார். ஜநைடி அைசியலில் தான் 

ஈடுபட்டு கருணாநிதிலய எதிர்க்கைாம் என்று கருதினார். 

இதற்கு இைசிகர்களின் ஆதைவு பற்றி அறிய விரும்பினார்.  

இரசிகர்கள் ஆதரித்தைர்  

 எம்.ஜி.ஆர் விேயா வாகினி பிலிம்ஸ் அதிபர் 

நாகிதைட்டியாலை அலழத்து தன்னுலைய எண்ணத்லத 

அவருக்குத்  ததரிவித்து ஒரு பைம் எடுக்கும்படி ஜகட்டுக் 

தகாண்ைார். நாகிதைட்டியார் நம் நாடு என்ற பைத்லத 

எடுத்தார். இப்பைம் ஒஜை மாதத்தில் எடுக்கப்பட்ைது. 

இப்பைம் தவளியான அன்று [7-11-69] எம்.ஜி.ஆரும் 

நாகிதைட்டியாரும் திலையைங்கிற்குச் தசன்று பைத்லதப் 

பார்த்தனர். இைசிகர்களின் ஏஜகாபித்த வைஜவற்பு 
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எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிலய அளித்தது. அவர் 

நாகிதைட்டியாரின் இைண்டு லககலளயும் பிடித்துக்தகாண்டு 

‘என் இைசிகர்கள் எனக்கு ஆதைவு ததரிவித்து விட்ைனர். இனி 

நான் ஜநைடி அைசியலில் இறங்கத்  தலை ஏதும் இல்லை’ 

என்று மகிழ்ச்சியுைன் ததரிவித்தார்.  

ஏமாற்றாஜத ஏமாறாஜத  

 நம் நாடு வருவதற்கு முன்பு அடிலமப்தபண் பைம் 

மூைமாக எம்.ஜி.ஆர் கருணாநிதி மீதான கசப்லப  தனது 

தசாந்தப்  பைத்தில் தவளியிட்டு மலறமுகமாக ஓர் 

எச்சரிக்லக தசய்திருந்தார். கருணாநிதி அலதப் 

தபாருட்படுத்தவில்லை. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் தனக்கான 

ஆதைவுத் தளத்லத தயார் படுத்திக்தகாண்ஜை இருந்தார். 1969 

ஆம் ஆண்டு ஜம மாதம் முதல் நாளன்று இல் அடிலமப்தபண் 

தவளி வந்தஜபாது அப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர் கருணாநிதி 

மக்கலள ஏமாற்றி வருவலத ‘ஏமாற்றாஜத ஏமாறாஜத’ என்ற 

பாைலில் தவளிப்படுத்தி  இருந்தார்.   

 “எந்த இருட்டுக்கும் பார்க்கின்ற விழியிருக்கும்  

 எந்த சுெருக்கும் ஜகட்கின்ற காதிருக்கும்  

 வைால்லாமல் வகாள்ளாமல் காத்திருக்கும்  

 தக்க ைமயத்தில் ேடந்தசத எடுத்துசரக்கும்” 

எனப் பாடிய வரிகள் முற்றிலும் கருணாநிதிக்கு உரியலவ.  

மன்னனின் அைாேகப் ஜபாக்லகக் கண்டித்து எச்சரிக்கும் 

வலகயில்  

 “உன்சைப்பரர்த்து  இந்த  உலகம் சிரிக்கிறது 

 உன் வையசலப் பார்த்து உன் நிைலும்  வெறுக்கிறது  

 ஜதான்றத்தான் ஜபாகிறது ைமஉரிசம ைமுதாயம்  

 மசறயத் தான் ஜபாகிறது மன்ைா உன் அதிகாரம்  

 மலரத் தான் ஜபாகிறது எங்களது புது ொழ்வு  

 மாறத் தான் ஜபாகிறது மனிதா உன் விசளயாட்டு”  
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 என்ற பாட்லையும் லவத்திருந்தார். கருணாநிதி தன தவலற 

திருத்திக்தகாள்ளவில்லை. மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி 

அதிகமாயிற்று. திமுக ஊழலின் ஊற்றுக்கண் ஆக வளர்ந்தது.  

எம்.ஜி.ஆர் மனதில் ஏற்பட்ை அதிருப்தி அடிலமப்தபண் 

பைத்தில் ஓைளவுக்கு தவளிப்பட்ைது. பைம் தவற்றிவிழா 

கண்ைது. எம்.ஜி.ஆரின் தசாந்த  தயாரிப்பு என்பதால் தசைவும் 

அதிகம்; பிைம்மானைமான காட்சிகள் இருந்தலத இைசிகர்கள் 

தவகுவாக ைசித்தனர். எம்.ஜி.ஆருக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதைவு 

தபருகிக்தகாண்ஜை ஜபாயிற்று.  அலனத்து முஜ்க்கிய 

நகைங்களிலும் இைசிகர் மன்றங்கள் விழா எடுத்தன. எம்.ஜி.ஆர் 

தனது  நடிகர் நடிலககஜளாடு திலையைங்க ஜமலையில் வந்து 

காட்சியளித்தார். மும்லபயில் இப்பைத்துக்கு பிலிம்ஜபர் பரிசு 

கிலைத்தது. ைாஜ் கபூர் எம்.ஜி.ஆரின் தசல்வாக்லகப் பார்த்து 

பிைமித்து பாைாட்டினார் அவைது சிங்கச்  சண்லைலய 

தவகுவாகப் புகழ்ந்து ஜபசினார்.  

எங்கள் தங்கம் எம்.ஜி.ஆர்  

 எம்.ஜி.ஆருக்கு இருக்கும் அதிருப்திலய  கருணாநிதி 

அைட்சியம் தசய்தார் அஜத சமயம் ஜவதறாரு டிரிக் தசய்தார்.  

தான் அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்க வில்லை என்று அவலை 

நம்பச்  தசய்வதற்காக அவரும் அவர் லமத்துனர் முைதசாலி 
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மாறனும் ஜசர்ந்து அவரிைம் தசன்று ‘என்னுலைய வீடு 

கைனில் மூழ்கப் ஜபாகிறது. எனக்காக ஒரு பைம் நடித்து 

தகாடுங்கள்’ என்று ஜகட்ைார். எம்.ஜி.ஆர் சம்மதித்தார். 

அவரும் தேயைலிதாவும் இைவசமாகஜவ எங்கள் தங்கம் 

என்ற பைத்லத நடித்து தகாடுத்தனர். எங்கள் தங்கம் பைம் 

தபரிய தவற்றிலயப் தபற்றது. நான் தசத்துப் 

பிலழச்சவண்ைா என்ற பாைலில் திமுகலவ பற்றிய 

கருத்துக்கள்,  கருணாநிதிலய பற்றிய கருத்து ஆகியன இைம் 

தபற்றன. வாலியிைம் எம்.ஜி.ஆர் இப்பாைலை இவ்வாறு 

எழுதித்தரும்படி ஜகட்டு வாங்கினார்.  அதலன இைசிகர்கள் 

ைசித்துப் பாைாட்டினர்.  
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பாரத்  எம்.ஜி.ஆர்  

 1971 ஆம் ஆண்டு ரிக்ஷாக்காைன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர் 

நடித்தார். இந்தப் பைத்துக்கு இந்தியாவின் சிறந்த நடிகருக்கு 

வழங்கப்படும் பாைத் விருது எம்.ஜி.ஆருக்கு கிலைத்தது.  

ஆனால் பின்னர் கருணாநிதி பரிந்துலையால் தான் இவ்விருது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு கிலைத்தது என்ற சர்ச்லசலய திமுகவினர் 

கிளப்பியதால் எம்.ஜி.ஆர் இவ்விருலத திருப்பிக் தகாடுத்தார்.  

ைாராயக் கசடகள் திறப்பு  

 இைண்டு விஷயங்களில் கருணாநிதி எம்.ஜி.ஆலை 

முற்றிலுமாக விஜைாதித்துக் தகாள்ளும் ஜபாக்கிலனத்  

ததாைங்கினார். சினிமாவிற்கு தசல்லும் இலளஞர்கலள 

திலச திருப்புவதற்காக அவர் மதுவிைக்லக ைத்து தசய்தார். 

சாைாயக் கலைகலள திறந்து விட்ைார். கருணாநிதியின் இந்த 

முடிலவ எம்.ஜி.ஆர் மட்டுமல்ை. ைாோஜி, காமைாேர் 

ஜபான்ஜறாரும் எதிர்த்தனர். ைாோஜி கருணாநிதியின் 

வீட்டுக்கு தசன்று  ‘சாைாயக்   கலைகலள  திறக்க  ஜவண்ைாம்’ 

என்று ஜகட்டுக் தகாண்ைார். சரி சரி என்று தலைலய ஆட்டிய 

கருணாநிதி சாைாயக் கலைகலள திறந்து விட்ைார். இதனால் 
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எம்.ஜி.ஆருக்கு  இைசிகர்கள் தசல்வாக்குக் குலறயும் என்று 

கருணாநிதி முடிவு தசய்திருந்தார். ஆனால் அவ்வாறு 

இைசிகர்களின் தசல்வாக்கு குலறயவில்லை. இலத விை ஒரு 

ஜவடிக்லக என்னதவன்றால் மதுவிைக்குப் பிைச்சாைக் 

குழுவுக்கு எம்.ஜி.ஆலை தலைவைாகவும் ஆக்கினார். தான் 

மதுக்கலைகலள திறந்து லவத்துக் தகாண்டு எம்.ஜி.ஆரிைம் 

தசால்லி அந்த கலைக்கு யாரும் வைக்கூைாது என்று நீங்கள் 

பிைச்சாைம் தசய்யுங்கள் என்றார். எம்.ஜி.ஆரும் அதற்கு 

ஒப்புக்தகாண்ைார். தன்னுலைய ரிக்ஷாக்காைன் பைத்திலும் 

எம்.ஜி.ஆர் குடியின் தீலமலய எடுத்துலைத்தார்.  

மகசை சினிமாவில் அறிமுகம்  வைய்தல்  

 1972இல் எம்.ஜி.ஆர் இதயவீலண பைத்தில் 

நடித்துக்தகாண்டிருந்தஜபாது கருணாநிதி எம்.ஜி.ஆர் க்கு 

ஜபாட்டியாக தன் மகன் மு க முத்து லவ சினிமாவில் புகுத்தினார்.  

எம்.ஜி.ஆர் வந்து முத்துவின் முதல்நாள் பைப்பிடிப்லபத்   

ததாைங்கி லவக்க ஜவண்டும் என்று கருணாநிதி ஜகட்டுக் 

தகாண்ைார். எம்.ஜி.ஆரும் மனமுவந்து முதல்நாள் பைப்பிடிப்லப 

ததாைங்கி லவத்து விட்டு ‘மு.க. முத்து தனக்தகன்று ஒரு தனி 

பாணிலய உருவாக்கிக் தகாள்ள ஜவண்டும்’ என்ற 

ஆத்மார்த்தமாக ஓர் அறிவுலையும் தசால்லிவிட்டு ஜபானார். 

ஆனால் மு க முத்து  எம்.ஜி.ஆலைப் ஜபாைஜவ நடித்தார்.   

 எம்.ஜி.ஆர் தனக்குப் ஜபாட்டியாக தான் கருணாநிதி தன் 

மகலன திலையுைகில் தகாண்டு வந்திருக்கிறார் என்பலத அறிந்து 

தகாண்டு கருணாநிதியின் முைண்பட்ை ஜபாக்லக புரிந்து 

தகாண்டு காைம் கனியட்டும் என்று காத்திருந்தார். எம்.ஜி.ஆரின் 

தபாறுலமக்கு ஒரு ஜசாதலன காைம் வந்தது. தன இைசிகர்கலள 

திலச திருப்பும் முயற்சியில் இறங்கிய ஜபாதும் தபாறுலம காத்த 

எம்.ஜி.ஆர் தன இைசிகர்கலள ஜமலும் மிைட்டி  ஒடுக்கும் நிலை 

வந்த ஜபாது தகாதித்து எழுந்தார்.  

இரசிகர் மன்றங்களுக்குத்  வதால்சல  

 எம்.ஜி.ஆரின் இைசிகர் மன்றங்கள் திமுகவின் ஒப்புதஜைாடு 

ததாைங்கப்பை ஜவண்டும் என்பது திமுக கட்சியின் விதி.  

இவ்ஜவலளயில் எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கலள மு. க. முத்து 
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இைசிகர் மன்றங்களாக மாற்றும் முயற்சிகள் மலறமுகமாக 

நலைதபற்றன. புதிய எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கள் 

ததாைங்குவதற்கு திமுகவின் கிலளச்தசயைாளர் லகதயழுத்து 

வாங்க ஜவண்டியது கைலம ஆகும். ஆனால் கிலளச் 

தசயைாளர்கள் எம்.ஜி.ஆர் மன்றங்கள் ததாைங்குவதற்கு அனுமதி 

மறுத்தனர். பலழய எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கலளயும்  

கலைத்து விட்டு அவற்லறப் புதிதாக முக முத்து இைசிகர் 

மன்றங்களாக மாற்ற ஜவண்டும் என்று நிர்பந்தித்தனர். புதிது 

புதிதாக மு க முத்து இைசிகர் மன்றங்களும் ஆங்காங்ஜக 

முலளத்தன. இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றங்கள் 

பல்ஜவறான தநருக்கடிக்குள்ளான ஜபாது இைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து தங்களுலைய குலறகலள முலறயிட்ைனர்.   

இரசிகர் மன்றத்துக்வகை தாமசரக்வகாடி  

 அண்ணா பிறந்தநாள் விழாலவ இைசிகர் மன்றங்கள் 

தனியாகக்  தகாண்ைாை ஜவண்ைாம்  என்றும் பதிவு தசய்யாத 

இைசிகர் மன்றங்கள் திமுக தகாடிலய பயன்படுத்தக் கூைாது 

என்றும் திமுக உத்தைவிட்ைது. இைசிகர்கள் தாமலை பைம் 

தபாறித்த ஒரு தகாடிலய தமக்தகன உருவாக்கி தனி  

அலமப்பாகக தசயல்பைப் ஜபாவதாக எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ததரிவித்தனர். எம்.ஜி.ஆர் சற்று அதிர்ந்து ஜபானார். கட்சிக்குள் 

பிரிவிலன ஏற்படுத்தக் கூைாது கட்சிக் கட்டுப்பாட்லை மீறக் 

கூைாது என்று தனது இைசிகர்களிைம் எடுத்து கூறினாலும் 

ஒவ்தவாரு நாளும் இைசிகர்களுக்கு ஏற்படும் ததால்லை 

அவலை கவலை தகாள்ள லவத்தது.  இைசிகர் மன்றங்களின் 

தசயல்பாட்லை முைக்கும் முயற்சிகளில் திமுக ததாைர்ந்து 

ஈடுபட்ைது. 

எம்.ஜி.ஆர் ஜபசிைார்; கருணாநிதி மயங்கிைார் 

 1972 ஆகஸ்ட் மாதம் 5, 6 ஜததிகளில் மதுலையில் திமுக 

மாநாடு   நலைதபற்றது.   அப்ஜபாது   திமுக     மாநாட்டுக்குத்  

தலைலம ஏற்க கருணாநிதியின் லமத்துனர் முைதசாலி 

மாறனும் ஊர்வைத்திற்கு தலைலம தாங்க அவருலைய மகன் 

முக முத்துவும் நியமிக்கப்பட்ைனர். அப்ஜபாஜத  கருணாநிதி 

தன்னுலைய குடும்ப அைசியலை ததாைங்கிவிட்ைார். இதலன 

அறிந்த எம்ஜியார் இம்மாநாட்டுக்கு வைாமல் தவிர்க்க முடிவு  
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தசய்தார். ஆனால் அவலை ஜநரில் சந்தித்த திமுக தலைவர் 

சிைர் கண்டிப்பாக ‘மதுலை மாநாட்டிற்கு நீங்கள் வை 

ஜவண்டும்’ என்று ஜவண்டி விரும்பி ஜகட்டுக் தகாண்ைனர். 

அதனால் எம்.ஜி.ஆர் முதல் நாள் மாநாட்டுக்கு வைாமல் 

மறுநாள் மட்டும் வந்தார்.  எம்.ஜி.ஆர் கலைசியில் ஜபசட்டும்; 

நீங்கள் முதலில் ஜபசி விடுங்கள் என்று கருணாநிதிலயக் 

கட்சியினர் ஜகட்டுக் தகாண்ைனர். ஆனால் அவஜைா ‘நான் 

தான் கட்சியின்  தலைவர் நான் தான்  கலைசியில் ஜபசுஜவன்’ 

என்றார். எம்.ஜி.ஆலை ஜபசும்படி அலழத்தனர். அவர் ஜபசி 

முடித்ததும் கூட்ைத்தில் இருந்தவர்கள் கலைந்து தசல்ை 

ததாைங்கினர். லமதானம் மைமைதவன்று காலியாவலத 

பார்த்த கருணாநிதி அப்படிஜய மயக்கம் ஜபாட்டு விடுவது 
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ஜபாை நடித்து ஜபசாமஜைஜய மாநாட்டு ஜமலைலய விட்டு 

தசன்றுவிட்ைார். இத்தருணத்தில் கருணாநிதிக்கு எம்.ஜி.ஆர் 

மீது இருந்த    அதிருப்தியும்    தவறுப்பும்   ஜகாபமும்    

அதிகமாயிற்று. எம்.ஜி.ஆலை கட்சியில் இருந்து தவளிஜயற்ற 

ஜவண்டும். அவர் இருக்கும் வலை இந்தக் கட்சியில் அவர் 

அளவுக்குத்  தனக்கு சமமான தசல்வாக்கு  இருக்காது 

என்பலதத்  ததள்ளத்ததளிவாக மதுலை மாநாட்டில் லவத்து 

கருணாநிதி புரிந்து தகாண்ைார். 

இரசிகர்கசள அடித்து உசதத்தைர்  

 இைசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் திமுகவினரின் ஜகாபத்திற்கும் 

திமுகவினரின் ஏவல்துலறயாக விளங்கும் 

காவல்துலறயினரின் அடிதடிக்கும் உட்பட்டு சிைமப்பட்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆரின் பைங்கலள பச்லச குத்தி ஜகாலும் வழக்கம் 

எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்களிலைஜய அப்ஜபாது இருந்தது. 

அவ்வாறு பச்லச குத்திக்தகாண்ைவர்கலள ஜதடிப் பிடித்து 

காவல் துலறயினர் அவர்கள் மீது தபாய் வழக்குப் ஜபாட்டு 

அவர்கள்   தநஞ்சில்  பூட்ஸ்   காைால்  மிதித்து  அடித்து  
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உலதத்தனர்.  எம்.ஜி.ஆருக்குக் கடிதங்கள் வாயிைாக தாங்கள் 

படும் பாடுகலள விவரித்து இைசிகர்கள் கடிதம் எழுதினர்.  

கைகம் தாய்; மன்றம் ஜைய்  

 எம்.ஜி.ஆலை அலழத்து கருணாநிதி சமாதானம் 

ஜபசினார். மன்றங்கள் கட்சிக்குள் கட்டுப்பட்டு இருக்க 

ஜவண்டும் என்று கருணாநிதி எம்.ஜி.ஆரிைம் எடுத்துக் 

கூறினார். எம்.ஜி.ஆரும் உைன்பட்ைார். இைசிகர் மன்றக் 

கூட்ைத்தில்  ‘கழகம் தாய், மன்றம் ஜசய்’ எனஜவ ஜசய் 

கட்டுப்பட்டு இருக்க ஜவண்டும் எனத்  ததரிவித்தார். 

இவ்வாறு ஜபசி முடித்துவிட்டு அவர் காரில் ஏற வந்தஜபாது 

லசலத துலைசாமி அவர்கள் எம்.ஜி.ஆர் காருக்கு அருகில் 

தசன்று ‘அண்ஜண நீங்கஜள மன்றத்லத கிஜளாஸ் 

பண்ணிட்டீங்க’ என்றார். உைஜன எம்.ஜி.ஆர் அவலை 

அர்த்தபுஷ்டிஜயாடு திரும்பிப் பார்த்தார். ‘கிலளச் 

தசயைாளர்கள் அனுமதி மறுக்கின்றனர். இருக்கும் 

மன்றங்கலள முக முத்து மன்றங்களாக மாற்றச்  

தசால்கின்றனர். மாற்றாவிட்ைால் ஜபாலிலச விட்டு அடித்து 

உலதக்கின்னர். நம்முலைய இைசிகர்கள் கண்ணீர் விட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றனர்’ எனச் தசால்லியதும் எம்.ஜி.ஆர் 

மூக்லக ஜதய்த்தபடி ‘சரி நான் பார்த்துக்தகாள்கிஜறன்’ என்று 

காரில் ஏறிச்  தசன்று விட்ைார்.  

அண்ணா சிசல திறப்பு விைா 

 அண்ணா பிறந்தநாள் விழாலவ இைசிகர் மன்றங்கள் 

தகாண்ைாைக்கூைாது என்று உத்தைவிட்ை கருணாநிதியின் 

கட்ைலளலய மீறி ஆைந்தூர் ஜமாகனைங்கனிைம்  எம்.ஜி.ஆர் 

திருக்கழுக்குன்றத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ள அண்ணா 

சிலைலய தான் வந்து திறந்து லவப்பதாகத் ததரிவித்தார். 

அங்கு ஒரு தபாதுக்கூட்ைம் ஏற்பாடு தசய்யும்படி கூறினார். 

ஆைந்தூர் ஜமாகனைங்கன் அக்ஜைாபர் 8 ம் ஜததி 

திருக்கழுக்குன்றத்தில் பகலில் கூட்ைம் ஏற்பாடு 

தசய்திருந்தார். அந்தக் கூட்ைத்தில் கைந்து தகாண்ை 

எம்.ஜி.ஆர் அன்று இைஜவ தசன்லன ைாயிட்ஸ் ஜைாட்டில் 

நைந்த தபாதுக் கூட்ைத்திலும் கைந்து தகாண்ைார்.  
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 எம்.ஜி.ஆர் தான் கைந்து தகாண்ை இைண்டு 

கூட்ைங்களிலும் தசாத்து எதுவும் இல்ைாமல் பதவிக்கு வந்த 

திமுக தலைவர்கள் இப்ஜபாது நிலறய தசாத்துக்கள் 

ஜசர்த்திருக்கின்றனர். மக்கள் இதனால் நம் மீது சந்ஜதகப் 

படுகின்றனர். வாக்களித்த மக்களுக்கு திமுகவினர்  

தசாத்துக்கணக்லகக்  காட்ைஜவண்டும் என்று பகிைங்கமாக 

திமுக ஊழல் தசய்து தசாத்து சம்பாதித்து இருப்பலதச்  

சுட்டிக் காட்டினார். 12ஆம் ஜததி நைக்கவிருக்கும் 

தசயற்குழுவில் இதலனத் தான் ஜநைடியாகக் ஜகட்கப் 

ஜபாவதாகவும் தபாதுக்கூட்ை ஜமலையில் அறிவித்தார். 

இவருலைய தபாதுக்கூட்ை ஜபச்லசக் ஜகட்ை கருணாநிதி 12ம் 

ஜததி வலை தபாறுத்துக் தகாண்டு இருந்தால் இவருக்கு 

தசயற்குழு உறுப்பினர்களிைம் ஆதைவு தபருகி விடும் எனப் 

பயந்து எட்ைாம் ஜததி அன்று இைஜவ மதுலை முத்து மூைமாக 

தசயற்குழு உறுப்பினர்களிைம் லகதயழுத்து வாங்கி வைச் 

தசய்து எம்.ஜி.ஆலைக் கட்சிலய விட்டு நீக்கினார். 

நாளிதழ்களில் எம்.ஜி.ஆர் கட்சிலய விட்டு நீக்கப்பட்ை 

தசய்தி தவளியானது.  

உள்ஜள ைமாதாைம்; வெளிஜய அடி உசத  

 எம்.ஜி.ஆலை கட்சிலய விட்டு நீக்கியலத திமுக 

தலைவர்கள் பைர் எதிர்த்தனர் அவர்கலள 

சமாதானப்படுத்தும் ஜநாக்கில்  பத்திரிலககளில் தசய்தி 

தவளியிட்ை பிறகு முைதசாலி மாறலன அனுப்பி 

எம்.ஜி.ஆரிைம் கருணாநிதி சமாதானம் ஜபசினார். அவ்வாறு 

எம்.ஜி.ஆரிைம் சமாதானம் ஜபசிக்தகாண்டிருக்கும்ஜபாஜத 

எம்.ஜி.ஆரின் மாநிை  இைசிகர் மன்றத் தலைவைான முசிறிப் 

புத்தலன சிை திமுகவினர் கடுலமயாகத்  தாக்கி மண்லைலய 

உலைத்து விட்ைனர். அவர் ைத்தக் களறியாக எம்.ஜி.ஆலை  

அவருலைய கட்சி ஆபீஸில் வந்து சந்தித்தார். எம்.ஜி.ஆர் 

‘இங்கு என்னிைம் சமாதானம் ஜபசிக் தகாண்ஜை தவளிஜய 

என்னுலைய இைசிகர் மன்றத்  தலைவலை இப்படி அடித்து 

இருக்கிறீர்கஜள’ என்று ஜகட்டு விட்டு ‘நீங்கள் உங்கள் 

வழிலயப் பார்த்துக் தகாள்ளுங்கள் நான் என் வழிலய 

பார்த்துக்தகாள்கிஜறன்’ என்று அனுப்பிவிட்ைார்.  
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 எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர் மன்றத் தலைவைான முசிறிபுத்தலன 

அடித்தது கருணாநிதிக்கு மிக தநருக்கமாக இருக்கும் நீை 

நாைாயணனின் அடியாட்கள் என்பலதத்  ததரிந்து தகாண்ை 

எம்.ஜி.ஆர் கருணாநிதி மீது மிகுந்த ஜகாபம் தகாண்ைார். 

தன்னுலைய இைசிகர்கள், இைசிகர் மன்றத்தினர் தன் 

தபாருட்டு சிைமப்படுவலதயும் அடிபடுவதும் அவைால் 

தாங்கிக்தகாள்ள முடியவில்லை. இதுநாள் வலை 

அவர்களுலைய ஆசியாலும் அவர்களுலைய பணத்தாலும் 

தான் உச்ச நிலைலய அலைந்து இருப்பலத ஒவ்தவாரு 

நிமிைமும் உணர்ந்திருந்த எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய இைசிகர்கள் 

காயப்படுவலதயும் கண்ணீர் விடுவலதயும் தபாறுத்துக் 

தகாள்ள முடியாமல் கருணாநிதிலய முழுக்க முழுக்க 

எதிர்ப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்ைார்.  

இரசிகர்கள் தனிக்கட்சி வதாடக்கம்  

 எம்.ஜி.ஆலை திமுக   கட்சிலய விட்டு தவளிஜயற்றி 

விட்ைனர் என்ற தகவல் கிலைத்ததும் தமிழகதமங்கும் இருந்து 

இைசிகர் மன்றத்தினர் கூட்ைம் கூட்ைமாக எம்.ஜி.ஆலைச்  சந்திக்க 

அவருலைய வீடு இருந்த ைாமாவைம் ஜதாட்ைம், அவருலைய 

அலுவைகம் இருந்த ைாயிட்ஸ் ஜைாடு, அவருலைய சத்யா 

ஸ்டூடிஜயா ஆகிய இைங்களுக்கு கூட்ைம் கூட்ைமாக வந்து 
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ஜசர்ந்தனர். இவர்களின் அபரிமிதமான ஆதைலவக் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர் சற்று அசந்து ஜபானார்.  

10-10-1972 அன்று விடிய விடிய இந்த மூன்று இைங்களுக்கும் 

இைசிகர்கள் கூட்ைம் கூட்ைமாக வந்து தகாண்ஜை இருந்தனர். 

முதல் இைண்டு நாட்களுக்கு இது தவறும் இைசிகர்களின் 

ஆைவாைம் என்று கருதிய கருணாநிதி இைசிகர்களின் ததாைர் 

ஆதைலவ பார்த்து கைங்கி ஜபானார்.  

தமிைகத்தின் அக்ஜடாபர் புரட்சி  

 எம்.ஜி.ஆலை திமுக கட்சிலய விட்டு நீக்கியதும் 

இைசிகர்கள் அலனத்து ஊர்களிலும் தபருவாரியாகக் 

திைண்தைழுந்து ஆர்ப்பாட்ைங்களில் இறங்கினர். திமுகவின் 

ஏவல் துலறயான காவல் துலற அவர்கலள அடித்து 

உலதத்தது. மக்கள் இைசிகர்களுக்கு முழு ஆதைவு 

தகாடுத்தனர். ஜபருந்துகலள நிறுத்தி எம்.ஜி.ஆர் வாழ்க என்று 

எழுதினர். ஜகாஷம் எழுப்பினர். ஜபருந்துப்  பயணிகளும்  

அவர்கஜளாடு ஜசர்ந்து எம், ஜி ஆர் வாழ்க என்று  வாழ்த்தினர். 

தபாது மக்களும் எம்.ஜி.ஆருக்காக பரிதாபப்பட்ைனர். 

எம்.ஜி.ஆர் மீது மக்களுக்கு பரிவு அதிகரித்தது. 

கருணாநிதியின் வன்முலற, இைஞ்சம், ஊழல்,  அதிகாை 

முலறஜகடுகளால் வாடிப் ஜபாயிருந்த மக்கள் எம்.ஜி.ஆர் 

தனிக் கட்சி ததாைங்கி நம்லம இந்த அைாவடி அைசிைம் 

இருந்து மீட்க ஜவண்டும் என்று ஆலசப்பட்ைனர். எனஜவ 

மக்களும் இைசிகர்களின் எதிர்ப்புக்கும் ஆர்ப்பாட்ைத்துக்கும் 

ஆதைவாக இருந்தனர். சமூக இயைார் இலத அக்ஜைாபர் 

புைட்சி என்று அலழத்தனர்.  

தாமசர  வகாடி ஏற்றப்பட்டது  

 முன்ஜப இைசிகர்கள்  எம்.ஜி.ஆரிைம் 

தசால்லியிருந்தபடி தனி அலமப்பாகச்  தசயல்பை 

ஜவண்டும் என்று முடிவு தசய்தனர். சத்யா கல்யாண 

மண்ைபத்தின் கதவில் இருந்த தாமலை பூ டிலசலனப் 

பார்த்து விட்டு அங்குக் கூடியிருந்தா லசலத துலைசாமி 

மற்றும் பிற இைசிகர் களும் தாமலைப்பூ வடிவம் நடுவில் 

தகாண்ை  ஒரு தகாடிலய தயாரித்து அங்கு ஏற்றிவிட்ைனர். 
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இவ்வாறு தமிழகதமங்கும் இைசிகர்களால்  நகைங்களிலும் 

கிைாமங்களிலும் தாமலை தகாடி ஏற்றப்பட்ைது.  

திமுக வகாடியில் எம்.ஜி.ஆரும் அண்ணாவும்  

 சிை இைங்களில் திமுக தகாடியில் அண்ணா எம்.ஜி.ஆர் 

பைங்கலள ஒட்டி இைசிகர்கள் புதிய கட்சி தகாடிலய 

ஏற்றினர். எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய கட்சிலயத் 

திட்ைமிடுவதற்கு  முன்ஜப இைசிகர்கள் தங்களது கட்சிலயத்  

ததாைங்கி விட்ைனர்.  இதற்கிலைஜய சிைர்  எம்.ஜி.ஆரிைம் 

சமாதானப் ஜபச்சு வார்த்லத நைத்தினர். சிை கட்சிகள் தங்கள் 

கட்சியில் வந்து ஜசரும்படி எம்.ஜி.ஆருக்கு அலழப்பு 

விடுத்தன. இவற்லறக்  கவனித்த கருணாநிதி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

உண்லமயிஜைஜய இைசிகர்களின் ஆதைவு அளவு கைந்ததாக 

இருப்பலதயும், கருணாநிதியால் கணிக்க முடியாதபடி 

இருப்பலத அப்ஜபாது புரிந்து தகாண்ைார்.  

தீக்குளித்தார் இஸ்மாயில்  

 முக்கிய நகைங்களில் இைசிகர்கள் நைத்திய 

ஆர்ப்பாட்ைங்கலள காவல்துலறலயக்  தகாண்டு 

கண்மூடித்தனமாக ஒடுக்கிவிை கருணாநிதி முயன்றார். 

இதனால் எங்கும்  வன்முலற கட்ைவிழ்த்து விைப்பட்ைது. 

ததாளிமுலற ைவுடிகளும் திமுக ைவுடிகளும் எம்.ஜி.ஆர் 

இைசிகர்கலள வம்புக்கிழுத்து அடித்து உலதத்தனர். எம்.ஜி.ஆர் 

இைசிகர்கள் எந்த ஜநைமும் அடிபட்ைனர். தமிழகதமங்கும் 

ஜபாைாட்ைங்கள் நைந்து வருகின்ற ஜவலளயில் 

உடுமலைப்ஜபட்லைலயச் ஜசர்ந்த இஸ்மாயில் என்ற 

முஸ்லிம் இலளஞர் எம்.ஜி.ஆலை கட்சிலய விட்டு 

நீக்கியலதக் கண்டித்து தீக்குளித்து இறந்து ஜபானார். இனி 

திமுகவில் எம்.ஜி.ஆர் வந்து ஜசர்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை 

என்ற நிலை உருவாகி விட்ைது.  

எம்.ஜி.ஆர் கட்சி தசலெராக்கப்பட்டார் 

 எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கள் தனித்தனியாக தகாடிஜயற்றி 

கட்சிலயத்   ததாைங்கி  எம்.ஜி.ஆலை   தமது  தலைவைாகக்  
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ஏற்றுக்தகாண்ைனர். தபாது மக்கள் ஆதைவு குறிப்பாகக் 

தபண்கள் ஆதைவு இக்கட்சிக்கு அதிகமாகக் கிலைத்தது. 

இன்லறக்கும் தபண் உறுப்பினர்கலள அதிக 

எண்ணிக்லகயில் தகாண்ை கட்சி அண்ணாதிமுக மட்டுஜம. 

எம்.ஜி.ஆரின் மீதுள்ள ஆழ்ந்த பற்று அவருலைய தலைலமப் 

பண்பின் மீது உள்ள நம்பிக்லக காைணமாக எம்.ஜி.ஆலை 

இைசிகர்கள் தம்முலைய தலைவைாக ஏற்றுக்தகாண்டு 

அவருலைய அைசியல் நிலைப்பாடு எதுவாக 

இருந்தஜபாதிலும் அதலனப் பின்பற்றுவது என்ற முடிவுக்கு 

வந்துவிட்ைனர்.  

 தன்லன அைசியல் தலைவைாக  ஏற்றுக்தகாண்ை 

இைசிகர்கள் தனிக் தகாடி ஏற்றி தாங்களாகஜவ 

கட்சிலயத் ததாைங்குவலத அறிந்த எம்.ஜி.ஆர் 

இவர்கலளதயல்ைாம் ஒன்றிலணத்து தனி அைசியல் 

கட்சி ஆைம்பித்து ஆக ஜவண்டும் என்ற ஒரு 

கட்ைாயத்திற்கு உள்ளானார். அவர் சற்று தபாறுத்து 

தமதுவாகக் காரியங்கலளச் தசய்யைாம் என்று 

நிலனத்துக் தகாண்டிருந்த ஜவலளயில் இைசிகர்கள் 

படும் அடியும் உலதயும் இனி தபாறுப்பதற்கில்லை 

என்ற நிலைலய  ஏற்படுத்தியது.  அக்ஜைாபர் 12  ஆம் 

ஜததி எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா திமுக கட்சிலய 

ததாைங்கினார்.  
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அண்ணாதிமுக வகாடி 

 எம்.ஜி.ஆர் இதுவலை தன்னுலைய பைத்தில் கருப்பு 

சிவப்பு வண்ணங்கலள காட்டி தன்லனஜய திமுக என்று 

பிைதிபலித்து வந்த காைணத்தால் இதுவலை நடித்து வந்த 

பைங்களில் தான் நடித்த கதாபாத்திைங்களும் ஜபசிய 

வசனங்களும் காட்டிய வண்ணங்களும் வீணாகப் ஜபாகக் 

கூைாது என்ற காைணத்தினாலும் அண்ணா ததாைங்கிய திமுக 

என்பது தன்னுலைய கட்சியாகஜவ புரிந்து தகாள்ளப்பை 

ஜவண்டும் என்று கருதியதாலும் அவர் திமுக தகாடியில் 

அண்ணாவின் பைத்லத இைம் தபறச் தசய்து தன்னுலைய 

கட்சிக்கு அண்ணா திமுக எனறு  தபயர் சூட்டினார்.  

அண்ணாவின் அரசு  

 எம்.ஜி.ஆருலைய கட்சி 1977இல் தவற்றி தபற்று அவர் 

1987 வலை  பத்தாண்டுகள் அவர் முதல்வைாக இருந்தஜபாதும் 

எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய அைலச அண்ணாவின் அைசு என்று 

தான் குறிப்பிட்ைாஜை தவிை என்னுலைய அைசு என்று 

குறிப்பிட்ைது கிலையாது. தன்னுலைய கட்சி அண்ணாவின் 

திமுக தன்னுலைய அைசு அண்ணாவின் அைசு என்ஜற அவர் 

அலழத்து வந்தார். இதற்கு ஜநர்மாறாக தேயைலிதா 

முதைலமச்சைாக இருந்த காைங்களில் ‘எனது 

தலைலமயிைான அைசு’ என்றும் உங்கள் சஜகாதரியின் அைசு 

என்றும் கூறி  தேயைலிதா தன்லன முன்னிலைப் படுத்திக் 

தகாண்ைாஜை தவிை எம்.ஜி.ஆலைஜயா, அண்ணாலவஜயா 

முன்னிலைப்படுத்தவில்லை.  

இரசிகர் பதிவு வைய்திருந்த அண்ணாதிமுக  

 எம்.ஜி.ஆர் ஏற்கனஜவ அனகாபுத்தூர் ைாமலிங்கம் பதிவு 

தசய்திருந்த அண்ணா திமுக என்ற தபயருலைய கட்சியில் 

தன்லன இலணத்துக் தகாண்டு அந்த கட்சிலயத்  தனதாக்கிக் 

தகாண்ைார். எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய இைசிகர் ஒருவர் 

ஆைம்பித்திருந்த கட்சியில் தன்லனயும் இலணத்துக் 

தகாண்ைார். எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கள் அன்னாதிமுக கட்சியின் 

ததாண்ைர்கள் ஆக மாறிவிட்ைனர். ைசிலககளும் 

அண்ணாதிமுகவில் உறுப்பினர்கள் ஆயினர். ஆண்களும் 



Tamil Heritage Foundation International

47 
 
தபண்களும் இக்  கட்சிலய வளர்ப்பது தங்களுலைய 

முதன்லமயான பணி என்ற உறுதியான எண்ணம் தகாண்டு 

தசயல்பட்ைனர்.  

ெத்தலக்குண்டு ஆறுமுகம் குத்தி வகாசல  

 அண்ணா திமுக தபாதுக் கூட்ைங்கள் ஆங்காங்ஜக 

கிைாமங்களிலும் நகைங்களிலும் நலைதபறத் ததாைங்கின. 

அவ்வாறு தபாதுக் கூட்ைங்கள் நைத்தும் ஜபாது அதற்கு 

பல்ஜவறு வலகயில் காவல்துலறயினலை தகாண்டும் 

ததாழில்முலற ைவுடிகலள தகாண்டும் திமுக அைசு இலையூறு 

ஏற்படுத்தியது. திமுக அைசு மதுலைக்கு அருகில் உள்ள 

வத்தைகுண்டு என்ற கிைாமத்தில் ஆறுமுகம் என்ற ஒரு 

ததாண்ைலை அவர் கூட்ைம் முடித்துவிட்டு நிர்வாகிகஜளாடு 

ஜபசிக் தகாண்டு வரும் சமயத்தில் திமுகவினர் அவலை வீண்  

வம்புக்கிழுத்து ததரு விளக்லக அலணத்துவிட்டு கத்தியால் 

குத்திக் தகான்று விட்ைனர். அவர் சாகும் ஜபாது அவருலைய 

மலனவி நிலற கர்ப்பிணியாக இருந்தார். எம்.ஜி.ஆர் 

அவருலைய அழுலகலய பார்த்து தானும் கண்ணீர் விட்டு 

அழுதார். அந்த குடும்பத்லத பார்த்துக் தகாள்வது 

தன்னுலைய தபாறுப்பு என்ற ஆறுமுகத்தின் தாயாரிைம் 

அவர் உறுதி அளித்தார்.  இது ஜபாை மற்ற ஊர்களிலும் 

இைசிகர்கள் பல்ஜவறு இன்னல்களுக்கு ஆட்பட்ைனர்.  

எலுமிச்ைம்பை மாசல 

 எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா திமுக ஆைம்பித்ததும் தங்கள் 

ததாகுதி திமுக எம்எல்ஏ மீது தங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்லக 

ஜபாய்விட்ைது என்ற மக்களின் எண்ணத்லத வலியுறுத்தும் 

வலகயில் ஒரு மகேர் எழுதி அவர்களிைம் தகாண்டு ஜபாய் 

தகாடுங்கள் என்று தன் கட்சியினருக்குத்  ததரிவித்தார். 

அதற்கு கருணாநிதி எம்.ஜி.ஆருக்கு லபத்தியம் பிடித்து 

விட்ைது என்றார். 

  லசதாப்ஜபட்லையில் கருணாநிதி ஒரு தபாதுக் 

கூட்ைத்தில் ஜபசுவதற்கு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

அப்ஜபாது லசலத துலைசாமி அவர்கள் கருணாநிதிலய 

ஜமலையில்   சந்தித்து    அவருக்கு    எலுமிச்சம்பழ      மாலை  
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அணிவித்தார். அவர் லகயில் ஒரு எலுமிச்சம் பழத்லத 

தகாடுத்து நன்றாக தலையில் ஜதய்த்து குளியுங்கள் பித்தம் 

ததளியும் என்றார். தனது  தலைவன் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

லபத்தியம் என்று தசால்லிய கருணாநிதிக்கு தக்க பதிைடி 

தகாடுக்க ஜவண்டும் என்று முடிவு தசய்த லசலதயார் ஒரு 

எலுமிச்சம்பழ மாலைலயஜய அணிவித்தார்.  முதலில் ஏஜதா 

தனக்கு மாலை அணிவிப்பதாக நிலனத்து மகிழ்ந்து ஜபாய் 
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இருந்த கருணாநிதி லகயில் எலுமிச்சம் கனிலய தகாடுத்ததும் 

ஜகாபப்பட்ைார்.  

தற்வகாசலப்பசடசய ஜைர்ந்த சைசதயார்  

 திமுகவினர் லசலத துலைசாமிலயப்  பிடித்து அடித்து 

உலதத்து ஜபாலீசிைம் ஒப்பலைத்தனர். ஜபாலீைும் 

கருணாநிதிலய தகாலை தசய்ய வந்தார் என்று அவர் மீது 

தகாலைப் பழி சுமத்தி விடிய விடிய அடித்தனர்.  இந்த தகவல் 

எம்.ஜி.ஆருக்குக்  கிட்டியதும் அவர் மறுநாள் காலையில் 

லசதாப்ஜபட்லை காவல் நிலையத்திற்குத்  ததாைர்பு 

தகாண்டு ‘என்னுலைய ததாண்ைன் துலைசாமி உயிஜைாடு 

இருக்கிறானா இல்லை அடித்துக் தகான்று  விட்டீர்களா? நான் 

அவலன உைஜன பார்க்க ஜவண்டும் என்னுலைய வக்கீல் 

அங்கு வருவார்’ என்றார். அதன் பிறகு அவர்கள் அவலை 

வக்கீலிைம் ஒப்பலைத்தனர். பிறகு எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய 

அலுவைகத்திஜைஜய அவலை லவத்து இருந்து அவருலைய 

வழக்லக தவற்றிகைமாக நைத்தி முடித்த பிறகுதான் அவலை 

சுதந்திைமாக தவளியில் நைமாை அனுமதித்தார். இதனால் 

எம்.ஜி.ஆர் லசலத துலைசாமி அவர்கலள அண்ணா திமுக 

வின் முதல் தியாகி என்று அலழத்தார். லசலத துலைசாமி 

அவர்களும் இன்னும்       சிைரும் தம்  கட்சிலயயும்  தலைவலையும் 

காக்க ஜவண்டும் என்ற ஜநாக்கத்தில்  ஒரு தற்தகாலைப் 

பலைலய உருவாக்கினர்.   

இரசிகசைப் பாராட்டிய வேயலலிதாவின் முதல் 

கூட்டம்  

 லசலத துலைசாமியின் விசுவாசத்லத புரிந்து தகாண்ை 

எம்.ஜி.ஆர் 1982 இல் தேயைலிதாலவ கட்சியில் 

அறிமுகப்படுத்தியதும் அவர் ஜபசுவதற்காக 

லசதாப்ஜபட்லையில் முதல் தபாதுக்கூட்ைத்துக்கு ஏற்பாடு 

தசய்தார். அந்த  கூட்ைத்தில்  லசலதயாரின் தியாகத்லதப் 

பாைாட்டி தேயைலிதாலவப் ஜபசச் தசய்தார்.  தனது  

தலைவனுக்காக தனது உயிருக்கு ஆபத்து வரும் என்பலதயும் 

ததரிந்துதகாண்ஜை  கருணாநிதிலய அவைது கட்சி 

ஜமலையில் சந்திக்கத்  தயாைான’ தனது தீவிை இைசிகனின் 

கட்சித்   ததாண்ைனின் அருலம தபருலமலய தேயைலிதா  
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உணை ஜவண்டும் என்ற ஜநாக்கில் எம்.ஜி.ஆர் அவைது முதல் 

கூட்ைத்லத தன இைசிகலனப் பாைாட்டும் கூட்ைமாக ஏற்பாடு 

தசய்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர் காவல் நிலையத்திற்கு ததாைர்பு 

தகாள்ளாமல் இருந்திருந்தால் அவலை காவல் நிலையத்தில் 

அடித்துக் தகாண்டிருப்பார்கள். அவ்வாறு தசய்வதுதான் 

அவர்களுலைய ஜநாக்கமாகவும் அவர்களுக்கு இைப்பட்ை 

ைகசிய கட்ைலளயாகவும் இருந்தது. இவ்வாறு ஆங்காங்ஜக 

துணிச்சலுைன் தசயல்படும் எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்கலள 

அடித்துக் தகால்வதும், எம்.ஜி.ஆர் பச்லச குத்தி இருக்கும் 

அவர்களுலைய தநஞ்சின் மீது எட்டி எட்டி  மிதிப்பதும் 

ஜபாலீசாரின் தபாழுதுஜபாக்காக இருந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர் இைசிகர்களின் அபரிமிதமான அன்லபயும் 

பற்லறயும் பாசத்லதயும், தன் மீது உயிலைஜய லவத்திருக்கும் 

நிலைலயயும் கண்டு தனக்கு இருக்கும் தபாறுப்புணர்ச்சிலய 

உணர்ந்தார்.  அவர்களுக்கு மிகப் பை நன்லமகலளச் தசய்ய 

ஜவண்டிய தபாறுப்பு தனக்கு இருப்பலத உணர்ந்து 

தகாண்ைார். ஜதர்தலில் தவற்றி தபற்று முதைலமச்சைாகி 

தனக்காக உைல் தபாருள் ஆவி என அலனத்லதயும் தத்தம் 

தசய்ய தயாைாக இருக்கும் இைசிகர்களுக்கும் அவர்களின் 

குடும்பங்களுக்கும் தன்னாைான பை நன்லமகலளச் தசய்ய 
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ஜவண்டும் பை நல்ைத் திட்ைங்கலள தகாண்டு வை ஜவண்டும் 

என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார்.  

உலகம் சுற்றும் ொலிபன் எப்ஜபா ரிலீைாகும்? 

 அண்ணாதிமுக கட்சி ஆைம்பித்த ஆஜற மாதத்தில் 

திண்டுக்கல்லில் இலைத்ஜதர்தல் வந்தது. அப்ஜபாது ஐந்து 

கட்சிகள் களத்தில் நின்றன. அதில் ஆறு மாதமான 

தளர்நலையிடும் அண்ணா திமுக ஜபாட்டியிட்ைது. 

சுஜயலசயாக இைட்லை இலை என்ற சின்னத்லதப் தபற்று 

களத்தில் இறங்கியது ஆனால் யாரும் எதிர்பார்க்காத 

வலகயில் மலையளவு தவற்றிலயப் தபற்றது. தமாத்த 

வாக்காளர்கள் 6 ைட்சம் ஜபரில் 2 ைட்சம் ஜபர் அண்ணா 

திமுகவுக்கு வாக்களித்திருந்தனர். இத்தலகய மாதபரும் 

தவற்றிலய எம்.ஜி.ஆர் கூை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்ைார். இந்த 

தவற்றி மற்ற அலனத்து கட்சியினருக்கும் மிகப்தபரிய 

கைக்கத்லத ஏற்படுத்தியது. தபரிய கட்சிகள் தைபாசிட் 

இழந்தன. அண்ணாதிமுக வாக்காளர் மாயத்ஜதவர். ஏறத்தாழ 

இைண்டு இைட்சம் வாக்குகலள தபற்றிருந்தார்.  

  திண்டுக்கல் ஜதர்தல் பணியில் ஈடுபட்ை எம்.ஜி.ஆர் 

இைசிகர்கலள அடித்து உலதக்க பஜைாலில் இருந்து ஆயுள் 

தண்ைலன லகதிகலள திமுக வைவலழத்து திமுக 

ததாண்ைர்கஜளாடு உைவ விட்டிருந்தது.  இனி சத்தம் 
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எழாதபடி இந்த இைசிகர்களுக்கு மைண அடி தகாடுக்க 

ஜவண்டும் என்பது திமுகவின் திட்ைமாக இருந்தது. 

ததாழில்முலற ைவுடிகலள லவத்தும் எம்.ஜி.ஆர் 

இைசிகர்கலள அடித்து உலதத்தனர். இத்தலன அடியும் 

உலதயும் வாங்கி தபற்றும் கூை இைசிகர்கள் தகாஞ்சமும் 

பின்வாங்கவில்லை. அவர்கள் எம்.ஜி.ஆருக்காக தங்கள் 

உயிலைக் தகாடுக்க தயாைாகஜவ இருந்தனர். சமயநல்லூரில் 

எம்.ஜி.ஆர் தபாதுக் கூட்ைத்தில் ஜபசிக்தகாண்டிருந்த ஜபாது 

கூட்ைத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு இைசிகர் ‘உைகம் சுற்றும் 

வாலிபன் பைம் எப்ஜபாது ரிலீஸ் ஆகும்’ என்று ஜகட்ைார். 

அதற்கு எம்.ஜி.ஆர் ‘பைம் ரிலீஸ் ஆனால் நீங்கள் ஜதர்தல் 

பணிகலள தசய்வீர்களா? பைம் பார்ப்பீர்களா?’ என்று 

ஜகட்ைார். ‘நாங்கள் பைமும் பார்ப்ஜபாம் ஜதர்தல் 

பணிகலளயும் தசய்ஜவாம்’ என்று கூறினார். அந்த இைசிகர் 

எம்.ஜி.ஆர் ‘பதிஜனாைாம் ஜததி தவளியாகும்’ என்று ஜததிலய 

தபாதுக் கூட்ைத்தில் அறிவித்தார். அலதப்ஜபாைஜவ ஜம 

11ஆம் ஜததி உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைம் தவளிவந்தது.  

ேமது வெற்றிசய ோசள ைரித்திரம் வைால்லும்  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்லத தவளியிைக் கூைாது 

என்பதற்காக மிகப் பை தநருக்கடிகலள திமுக எம்.ஜி.ஆருக்கு 

தகாடுத்து வந்தது. இந்த பைத்தின் பிலிம் சுருள் எரிந்து 

விட்ைது ஜபாை எம்.ஜி.ஆர் பாவலன காட்டி விட்டு 

வழக்கறிஞர் வி. பி  ைாமன் மூைமாக பம்பாயில் உள்ள பிைபை 

ஸ்டுடிஜயாவிலும் ததலுங்கு பை அதிபர் ஒருவருலைய 

துலணயுைன் லஹதைாபாத்தில் உள்ள ஸ்டூடிஜயாவிலும் 

பிரிண்ட்டுகள் ஜபாடுவதற்கு ைகசிய ஏற்பாடு தசய்தார்.  

கட்லை வண்டியிலும் மாட்டு வண்டியிலும் 

பைப்தபட்டிகலள திலையைங்குகளுக்கு தகாண்டு வந்து 

ஜசர்த்தார். ையிலிலும் ஜபருந்திலும் பைப்தபட்டி வரும் என்று 

காத்திருந்த திமுகவினர் ஏமாந்து ஜபாயினர். பைத்துக்குள் 

அைசியலை இல்ைாவிட்ைாலும் பைத்தின் முதல் பாைைான  

 “ேமது வெற்றிசய ோசள ைரித்திரம் வைால்லும், 

 இப்பசட ஜதாற்கின் எப்பசட வெல்லும், 
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 நீதிக்கு இது ஒரு ஜபாராட்டம், 

 இசத நிச்ையம் உலகம் பாராட்டும். 

 ெல்ஜலார்கள் சுரண்டும் வபால்லாத வகாடுசம, 

 இல்லாமல் மாறும் வபாருள் ஜதடி, 

 அன்று இல்லாசம நீங்கி எல்ஜலாரும் ொை, 

 இந்ோட்டில் மலரும் ைமநீதி. 

 ேம்சம ஏய்ப்பெர் சகயில் அதிகாரம் , 

 இருந்திடும் என்னும் கசத மாறும், 

 ஆற்றலும் அறிவும் ேன்சமகள் ஓங்க, 

 இயற்சக தந்த பரிைாகும், 

 இதில் ோட்டிசைக்வகடுத்து ேன்சமகள் அழிக்க, 

 நிசைத்தால் எெர்க்கும் அழிொகும். 

 ேல்லசத ெளர்ப்பது அறிொற்றல், 

 அல்லசத நிசைப்பது அழிொற்றல்” 

எனபது அண்ணா திமுகவின் பிைச்சாைப் பாைைாக அலமந்தது.  

இரசிகர் தவிர மற்றெர்களின் ஆதரவு  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்லத தவற்றிகைமாக 

தவளியிட்ைதில் எம்.ஜி.ஆரின் தசயல்திறம் 

தவளிப்பட்ைது. மக்கள் அவலை எதிர்க்க இனி ஒருவரும் 

கிலையாது. அவர் எதிர்ப்புகலள எல்ைாம்  சமாளித்து 

தவற்றி காண்பார் என்ற ஜபருண்லமலய உணர்ந்து 
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தகாண்ைனர். எம்.ஜி.ஆரின் தசயல் திறத்லத உணர்ந்த  

கட்சி சார்பற்ற தபாதுமக்களும் குறிப்பாகப் தபண்களும்  

பலழய காங்கிைஸ்காைர்கள் , கம்யுனிஸ்டுகள் என மற்ற 

கட்சியினரும் அண்ணாதிமுக ஆதைவாளர்களாக மாறினர்.  

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆதைவு தபருகியது. அதற்கு அடுத்த 

பத்து நாட்களில் ஜம 21 அன்று வந்த திண்டுக்கல் 

இலைத்ஜதர்தலில் தபாதுமக்கள் ஆதைவு  எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மிகப்தபரிய தவற்றிலய தபற்றுத் தந்தது.  

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆரின் அண்ணா திமுக கட்சிலய அவருலைய 

இைசிகர்களால் ததாைங்கப்பட்டு இன்லறக்கும் அவருலைய 

இைசிகர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. எம்.ஜி.ஆர் 

இறந்த பிறகும் அவருலைய இறப்புக்காக வருந்தி 

அவருலைய கட்சிக்கு ஓட்டுப் ஜபாைாமல் யாரும் இருந்து 

விடுவது கிலையாது. அவருலைய கட்சிலய தங்களுலைய 

கட்சியாக நிலனத்து இன்லறக்கும் இைட்லை இலைக்கு 

வாக்கு அளித்து அவருலைய கட்சிலய உயிர்ப்ஜபாடு 

இைசிகர்களும் இைசிகர்களின் வாரிசுகளும் லவத்து 

இருக்கின்றனர் என்பஜத மறுக்க முடியாத உண்லம. 
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2. தசலெர் எம்.ஜி.ஆரின் தனிப்பண்பு 

 

 

 

 

 

 

 ““சித்திைமும் லகப்பழக்கம் தசந்தமிழும் நாப்பழக்கம்  

 லவத்தததாரு கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தம்  

 நலையும் நலைப்பழக்கம் நட்பும் தலயயும்  

 தகாலையும் பிறவிக் குணம்”  

என்றார் அவ்லவயார். இப்பாைலின்படி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

தகாலைப்பண்பு அவருக்குப் பிறவிப் பண்பாக அலமந்தது. 

இங்கிைாந்தில் உள்ள ஜகம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் 15 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நைத்திய ஆய்வு ஒன்றில் பிறர் மீது 

இைக்கப்படுவதும் உதவுவதும் மைபியல் காைணமாகஜவ 

அலமகின்றது என்ற உண்லம கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 

வாய்ப்பு மற்றும் சூழல் காைணமாக மட்டும் இைக்க குணம் 

ஒருவருக்கு உண்ைாவதில்லை. ஏலழகளுக்கு இைங்கும் 

பண்பும் உதவும் மனமும் பிறவிக்குணமாகஜவ அலமகின்றது 

என்று 46,000 ஜபரிைம் நைத்திய ஆய்வில் கண்ைறியப்பட்ைது. 

இதுஜவ இவ்வுைகில் நைத்தப்பட்ை மிகப்தபரிய மைபியல் 

ஆைாய்ச்சி ஆகும். 23 and me என்ற மைபியல் நிறுவனம் இந்த 

ஆய்லவ நிகழ்த்தி empathy quotient IQ என்பலதக் 

கண்டுபிடித்தது. இங்கிைாந்தின் கண்டுபிடிப்பும் 

அவ்லவயாரும் எடுத்துக் கூறியபடி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

அலமந்திருந்த இைக்க குணம் அவருக்குப் பிறவிப் பண்பாக 

அலமந்தது. 
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லாகெ வகௌரெ நியாயம்  

 எம்.ஜி.ஆருக்கும் அவருலைய ைசிகர்களுக்கும் 

இலையிைான ததாைர்பு தாய் பிள்லள உறலவப் ஜபாை 

அன்பும் பண்பும் பாதுகாப்பும் நிலறந்த உறவாக இருந்தது. 

சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இலையிைான ததாைர்லப விளக்கும் 

தபாருட்டு இந்திய விஞ்ஞானி ஆரியபட்ைர் ‘ைாகவ தகௌைவ 

நியாயம்’ என்று ஓர் அரிய கருத்லத எடுத்துலைத்தார். ைாகவம் 

என்றால் எளிதானது, தகௌைவம் என்றால் உயர்வானது 

என்பது தபாருள் இந்த இைண்டு தசாற்களும் பூமிலயயும் 

சூரியலனயும் குறித்தன. அதாவது பூமி சூரியலனச் சுற்றி 

வருகிறது இதுஜவ நியாயம் என்ற கருத்லத இந்திய 

விஞ்ஞானி ஆரியபட்ைர் பை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ஜப 

ைாகவ தகௌைவ நியாயம் என்ற தபயரில் எடுத்துலைத்தார்.  

 ைாகவம் என்பது இைகுவான பூமிலயயும் தகௌைவம் 

என்பது குருவாக விளங்கும் சூரியலனயும் குறித்தது. பூமி 

சூரியலனச் சுற்றிவரும் நியாயத்லதயும் நியதிலயயும் 

ஆரியபட்ைர் ைாகவ தகௌைவ நியாயம் என விளக்கினார். 

இஜத கருத்லத நாம் எம்.ஜி.ஆருக்கும் அவைது ைசிகர்களுக்கும் 

தபாருத்திப் பார்க்கைாம். ைசிகர்கலள பூமியாகவும் 

எம்.ஜி.ஆலை சூரியனாகவும் தகாண்ைால் இைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். என்ற சூரியலன இன்றளவும் இவ்வுைகம் 



Tamil Heritage Foundation International

57 
 
உள்ளளவும் சுற்றிக் தகாண்டு வந்து அவரிைமிருந்து 

தன்னம்பிக்லக என்னும் ஒளிலயப் தபற்று வருகின்றனர். 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் அவருலைய ைசிகர்களுக்குமான உறவு 

தநருக்கமானதாகவும் நீடித்ததாகவும் பை பத்தாண்டுகள் 

கைந்தும் நிலைத்து நிற்பதாகவும் விளங்குகின்றது.  

சிறப்பாை தசலசமப் பண்பு  

 எம்.ஜி.ஆர். நாடு ஜபாற்றும் நல்ை தலைவைாக 

விளங்கியதற்கு பை தலைலமப் பண்புகள் அவரிைம் 

இருந்தலத முன்பு விளக்கியிருக்கிஜறன். அப்பண்புகளில் 

குறிக்கப்பைாத ஜவதறாரு சிறப்பான பண்பு மீள் தநகிழ்வுத் 

தன்லம என்பதாகும். மீள் தநகிழ்வுத்தன்லம என்றால் BACK 

TO POSITION என்பதாகும் . அதாவது ஒரு தபாருள் தன் நிலை 

குலைந்து விட்ைாலும் மீண்டும் அது பலழயபடி தன் 

நிலைலய அலைய ஜவண்டும், இதுஜவ ஜபக் டு தபாசிஷன் 

எனப்படுகிறது. இதலன ஆங்கிைத்தில் resilience என்பர். 

வாழ்க்லகயில் எல்ஜைாருக்கும் எதிர்ப்பும் அதனால் நிலை 

குலைதலும் ஏற்பைைாம். ஆனால் அந்த நிலை குலைதலில் 

இருந்து மீண்டும் சரியாகி பலழய நிலைலமலய 

அலைந்துவிை ஜவண்டும் அவ்வாறு அலைவது தலைவருக்கு 

அழகாகும். எதிர்ப்புகளால் நிலைகுலைந்து ஜபாய் விட்ைால் 

அவர் தலைவைாக நிற்க இயைாது. எம்.ஜி.ஆரின் தலைலமப் 

பண்புக்கு சிறப்பான ஒரு காைணம் அவருலைய மீள் 

தநகிழ்வுத்தன்லம ஆகும்.  

 நாஜைாடி மன்னன் பைம் தவற்றி மீது தவற்றி குவித்துக் 

தகாண்டிருக்கும் ஜவலளயில் இடிந்த ஜகாபுைம் நாைகத்தில் 

நடித்துக் தகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர். மீது குண்டு கருப்லபயா 

விழுந்ததால் அவைது கால் எலும்பு முறிந்தது. உைஜன அவலை 

தசன்லனக்கு அலழத்து வந்து எலும்பு ஜநாய் நிபுணர் ைாக்ைர் 

நைைாேலன அலழத்து சிகிச்லச தசய்தனர். அவர் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் ‘ஜவறு நாட்டு சிகிச்லச எதுவும் தசய்யக் 

கூைாது’ என்ற உறுதிதமாழி வாங்கிக் தகாண்டு முலறயாக 

ஆங்கிை மருத்துவ முலறயில் சிகிச்லச அளித்து அவர் கால் 

எலும்லப ஒன்று ஜசர்த்து லவத்தார். பின்பு அந்த எலும்பு முழு  
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பைத்லத தபறுவதற்கு நீச்சல் பழக ஜவண்டும்; எம்.ஜி.ஆருக்கு 

நீச்சல் பயிற்சி ஜதலவ என்றார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவரின் ஆஜைாசலனக்கு மதிப்பளித்து 

தன்னுலைய ஜதக ஆஜைாக்கியத்லதயும் தன் ததாழிலுக்கு 

ஜதலவயான தகுதிலயயும் உணர்ந்து உைஜன தன் வீட்டின் 

பின்புறத்தில் ஒரு நீச்சல் குளத்லத கட்டினார். தினமும் அந்த 

நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் பயிற்சி ஜமற்தகாண்ைார். இதனால் 

அவருலைய கால் எலும்பு முன்பு ஜபாைஜவ பரிபூைணமாகக் 

குணமாகி முழு பைத்லத தபற்றது.  

 கால் பைம் அலைந்ததும், ‘தாய் மகளுக்குக் கட்டிய தாலி’ 

பைப்பிடிப்பில் கைந்து தகாண்ை எம்.ஜி.ஆர். முதல் 

காட்சியிஜைஜய காலை உலதத்துக் காண்பித்து தன் கால் 

பலழய பைத்லதப் தபற்றுள்ளலத நிரூபித்தார். அதுவலை 

‘அவைால் இனி திரும்பவும் நடிக்க முடியாது. இனி அவர் 

நடிக்க வை மாட்ைார்’ என்று எதிர் அணியினர் தசய்த தபாய் 

பிைச்சாைத்தால் மக்களிலைஜய ஓர் அச்சம் நிைவியது. 

எதிைணியினரும் எம்.ஜி.ஆர். கால் உலைந்து விட்ைதால் இனி 

தநாண்டி தநாண்டி நைக்க ஜவண்டியிருக்கும். எனஜவ 

அவைால் நடிக்க இயைாது என்று மகிழ்ச்சியாகப் ஜபசி 

வந்தனர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த resilience மீள் 
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தநகிழ்வுத்தன்லம அவலை பலழயபடி பைத்துைன் 

தசயல்பை லவத்தது அதன் பிறகு வந்த அலனத்துப் 

பைங்களிலும் சண்லைக்காட்சிகளில் மிகச் சிறப்பாக நடித்து 

வந்தார். 

 தலைலமப் பண்பான மீள் தநகிழ்வுத் தன்லமக்கு 

மற்தறாரு சான்லறயும் காட்ைைாம். ேனவரி 12ஆம் ஜததி 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்கிமலை ததாகுதி பிைச்சாைத்திற்கு கிளம்பிக் 

தகாண்டிருந்தஜபாது அவலைச் சந்திக்க வந்த தயாரிப்பாளர் 

வாசு மற்றும் நடிகர் எம் ஆர் ைாதா, எம்.ஜி.ஆருைன் ஜபசிக் 

தகாண்டிருந்த ஜபாது எம்.ஜி.ஆலை., எம் ஆர் ைாதா தன்னிைம் 

இருந்த துப்பாக்கியால் சுட்டு விட்ைார். இலத அறியாது 

இருந்த எம்.ஜி.ஆர். காது பக்கம் சுரீதைன்று வலிக்கவும் 

ததாட்டுப் பார்த்து இைத்தம் வருவது அறிந்தவுைன் ‘என்ன 

அண்ஜண இப்படி தசஞ்சுட்டீங்க’ என்று ஜகட்ைார். உைஜன 

எம் ஆர் ைாதா தன்னிைம் இருந்த துப்பாக்கிலயக் தகாண்டு 

தன் தநற்றிப் தபாட்டில் லவத்து தாஜன சுட்டுக் தகாண்ைார் 

இருவரும் ைாயப்ஜபட்லை மருத்துவமலனயில் 

அனுமதிக்கப்பட்ைனர்.  

 எம்.ஜி.ஆருக்குத் ததாண்லைப்பகுதியில் குண்டு உள்ஜள 

புலதந்து இருந்தது. அலத அறுலவ சிகிச்லச தசய்து எடுக்க 
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இயைவில்லை எடுத்தால் பிைரியில் இருக்கும் ஒரு நைம்பு 

பாதிக்கப்பைைாம் என்று ஜதான்றியதால் மருத்துவர்கள் 

அந்தக் குண்டுத் துகள்கலள அப்படிஜய விட்டுவிட்ைனர். 

இந்தக் குண்டு துணுக்கு எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைான பிறகு 

ஒருநாள் அவர் இருமும்ஜபாது தவளிஜய வந்துவிட்ைது.  

 குண்டு பாய்ந்து இருந்தஜபாது நைந்த அறுலவ 

சிகிச்லசயினால் அவருக்கு நாக்லக முழுலமயாக மைக்க 

முடியவில்லை. நாக்கு முழுலமயாக மடிக்க இயைாததால் 

அவைால் வலள நா ஒலிகலள [RETROFLEX] உச்சரிக்க 

இயைவில்லை. ைா ைா ைா ஜபான்ற ஒலிகள் உச்சரிக்லக 

இயைாததால் இனிப் பைங்களில் நடிக்கும்ஜபாது அவைால் 

வசனங்கலளத் ததளிவாகப் ஜபச இயைாது என்ற உண்லம 

புைப்பட்ைது. சிைர் அவருக்குப் பின்னணி குைல் தகாடுக்க 

ஆட்கலள நியமிக்கைாம் என்றனர். எம்.ஜி.ஆருக்குப் 

பின்னணி குைல் தகாடுப்பதில் விருப்பமில்லை. ‘நான் இஜத 

குைலில் ஜபசுகிஜறன் ைசிகர்கள் என்லன ஏற்றுக் தகாண்ைால் 

நான் பைத்தில் நடிக்கிஜறன். இல்லை என்றால் திலையுைகில் 

இருந்து விைகிக் தகாள்கிஜறன்’ என்று கூறிவிட்டு அஜத 

உலைந்த குைலில் அடுத்து தவளிவந்த காவல்காைன், 

குடியிருந்த ஜகாயில் பைங்களில் ஜபசினார். மக்கள் அவைது 

குைலை ஒரு தபாருட்ைாக கருதவில்லை. அவர் உயிர் 

பிலழத்து வந்தலதஜய அவர்கள் தபரிதாக மதித்தனர். 

 எம்.ஜி.ஆர். சிகிச்லசக்காக இைாயப்ஜபட்லை அைசு 

மருத்துவமலனயில் அனுமதிக்கப்பட்ை ஜபாது திைாவிை 

இயக்கத்லதச் ஜசர்ந்த ததாண்ைர்கள் அவர்களது கட்சிக் 

தகாள்லககலளயும் மீறி தமாட்லை எடுப்பதும், அைகு 

குத்துவதும் மூை நம்பிக்லக சார்ந்தது என்ற 

கருத்துக்கலளதயல்ைாம் விைக்கித் தள்ளிவிட்டு எம்.ஜி.ஆர். 

உயிர் பிலழத்து வைஜவண்டும் என்ற ஒஜை ஜநாக்கத்துைன் பை 

பிைார்த்தலனகலள ஜமற்தகாண்ைனர். திருப்பதி தசன்று 

தமாட்லை அடித்து விட்டு பைர் பிைசாதங்கலள 

இைாயப்ஜபட்லை மருத்துவமலனக்கு வந்து அங்கு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அவற்லறச் ஜசர்ப்பிக்குமாறு 

தகாடுத்துவிட்டுச் தசன்றனர். அந்த நாட்களில் 
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இைாயப்ஜபட்லை மருத்துவமலனயில் தமாட்லைத் 

தலையுைன் ஏைாளமான மக்கள் காணப்பட்ைனர்.  

 எம்.ஜி.ஆருக்கு அவருலைய குைல் பாதிக்கப்பட்ைாலும் 

அஜத குைஜைாடு மீண்டும் ைசிகர்கலள சந்திக்கும் துணிச்சல் 

இருந்தது. ைசிகர்களும் தாயுள்ளத்ஜதாடு அவருலைய குைலைப் 

தபாருட்படுத்தாமல் அவர் உயிர் பிலழத்து வந்து மீண்டும் 

நடித்து தங்கஜளாடு ஜசர்ந்து வாழ்வலதஜய தபரிதாகக் 

தகாண்ைாடினர். நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் நாஜைாடியும், 

மன்னனும் ஜபசிக்தகாண்டிருக்கும் காட்சியில் மன்னர், 

நாஜைாடிலயப் பார்த்து மன்னருக்கு தாஜன ஆள ததரியும் 

என்பார், அலத ததாைர்ந்து நாஜைாடி ஜபசும் வசனத்தில் 

‘நீங்கள் மாளிலகயில் இருந்து மக்கலளப் பார்க்கிறீர்கள். நான் 

மக்கஜளாடு  இருந்து  மாளிலகலயப்  பார்க்கிஜறன்’’  என்பார்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் இந்த வசனத்லத மக்கள் அவருலைய 

வாக்காக முழுமனதுைன் ஏற்றுக் தகாண்ைனர். எம்.ஜி.ஆர். 

தங்களில் ஒருவைாக இருக்கிறார். ஏலழ மக்கஜளாடு மக்களாக 

வாழ்கிறார் என உணர்ந்து மகிழ்ந்தனர். இதனால் எம்.ஜி.ஆர். 

உயிர் பிலழத்து வந்து திலைப்பைங்களில் நடித்து மக்கலள 

மகிழ்வித்து அவர்களுக்கு நம்பிக்லக ஊட்டிய ஜபாது 

அவருலைய மீள் தநகிழ்வுத்தன்லம சிறப்பாக 

தவளிப்பட்ைது.  
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 அைசியல்வாதிகளுக்கு ஜதர்தலில் ஜதால்வி வைைாம். 

காமைாேர், அண்ணா தேயைலிதா ஜபான்ஜறார் கூை 

ஜதர்தல்களில் ஜதால்விலய சந்தித்துள்ளனர். கருணாநிதி 

லசதாப்ஜபட்லையில் ஜதால்வி என்பது அறிவிக்கப்பட்ை 

பிறகு ஜவறு சிை காைணங்களுக்காக அவர் மீண்டும் தவற்றி 

தபற்றதாகக் அறிவிக்கப்பட்ைார். ஆனால் எம்.ஜி.ஆருக்கு இது 

ஜபான்ற சாதாைண ஜதால்விகள் வைவில்லை. அவருக்கு வந்த 

துன்பங்கள் அலனத்தும் உயிருக்கு ஆபத்தான அச்சுறுத்தல்கள் 

ஆகும். அவற்றில் இருந்து மக்கள் ஆதைவாலும் 

பிைார்த்தலனயாலும் நல்தைண்ணத்தாலும் மீண்டு வந்தார். 

அவர் தர்மம் தலைகாக்கும் பைத்தில்  

 தர்மம் தசல காக்கும்  

 தக்க ைமயத்தில் உயிர் காக்கும்  

எனப் பாடியபடி அவர் தசய்த தர்மம் அவலை ஒவ்தவாரு 

முலறயும் காப்பற்றியது என தபாது மக்களும் அவைது 

ைசிகர்களும் நம்பி அவைது தயாள குணத்லதப் பைவாறு 

பாைாட்டினர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது வாழ்க்லகயில் எந்தத் துன்பம் 

வந்தாலும், எதிர்ப்பு வந்தாலும் அலதக் கண்டு துவண்டு 

விடுவதில்லை. எதிர்த்து நின்று சவால்கலளச் சந்தித்து 

அவற்லறப் புறந்தள்ளி மீண்டும் பலழய நிலைலய விை 

உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து விடுவஜத அவருலைய 

வாழ்க்லகயில் வாடிக்லகயாக இருந்தது. ஆக ஒரு மிகச்சிறந்த 

தலைவருக்குச் தசால்ைப்பட்ை மீள் தநகிழ்வுத்தன்லம என்ற 

பண்பு எம்.ஜி.ஆரிைம் நிைந்தைமாகக் குடிஜயறி இருந்தது. 

இதற்கு முக்கிய காைணம் சிறு வயது முதல் அவர் பை 

கஷ்ைங்கலள அனுபவித்த ஜபாது அவற்றிற்கான 

காைணங்கலளயும் அறிந்து லவத்திருந்தார். சிை நீக்குப் 

ஜபாக்குகலளக் கற்று லவத்திருந்தார். பை படிப்பிலனகலள 

அவர் அறிந்து லவத்திருந்தார். அவற்றில் முக்கியமானது 

அலனவரிைமும் அன்பாகப் பழக ஜவண்டும் ஆதைவாக 

இருக்க ஜவண்டும் எதிரிகளிைமும் இனிலமயாகப் பழக 

ஜவண்டும் என்ற நல்ை படிப்பிலனகள் அவருக்கு சிறு வயது 

முதல் இருந்து வந்ததால் அவைால் எப்ஜபாதும் ஆக்கப் 
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பூர்வமாகச் சிந்தித்து தசயல்பை முடிந்தது. அவர் 

இருக்குமிைத்தில் எப்ஜபாதும் ஒரு ஆக்க சக்தியும் அதிர்வும் 

[POSITIVE ENERGY AND VIBRATION] இருந்தலத மக்கள் 

உணர்ந்தனர். அவைது பைங்களிலும் ஒத்துக் கூட்ைங்களிலும் 

இஜத ஆக்க சக்தியும் அதிர்வும் தவளிப்பட்ைன.  

 ஒரு ைப்பர் பந்லத எவ்வளவு அழுத்தம் தகாடுத்து 

அழுத்தினாலும் நம் லகலய எடுத்ததும் அது பலழய 

நிலைக்கு வந்துவிடும். இலதஜய resilience என்ற மீள் தநகிழ்வு 

தன்லம என்கிஜறாம். அதுஜபாைஜவ எம்.ஜி.ஆருக்கு 

இயற்லகயும் எதிரிகளும் பல்ஜவறு அழுத்தங்கலளக் 

தகாடுத்த ஜபாதும் அவர் அவற்றிலிருந்து மீண்டு வந்து 

விட்ைார். 1979இல் அவர் இந்திைா காந்தி அம்லமயார் 

தஞ்லசயில் நின்று ஜபாட்டியிடுவதற்கு ஆதைவாக 

நைந்துதகாள்ளவில்லை என்பதனால் அம்லமயாருக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். மீது மன வருத்தம் ஏற்பட்ைது. அப்ஜபாது 

நலைதபற்ற பாைாளுமன்றத் ஜதர்தலில் இந்திைா காங்கிைஸ் 

மத்தியில் ஆட்சி தபாறுப்பு ஏற்றதும் காங்கிைசுைன் கூட்டுச் 

ஜசர்ந்திருந்த திமுகவின் தநருக்கடியால் தமிழகத்தில் 

அண்ணா திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்ைது.  

 நாைாளுமன்றத் ஜதர்தலில் மக்கள் அண்ணா திமுக 

கூட்ைணிக்கு ஆதைவாக வாக்கு அளிக்காததால் மக்கள் 
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அண்ணா திமுகவின் மீது நம்பிக்லக இழந்து விட்ைனர் என்று 

திமுகவினர் தபாய்ப் பிைச்சாைம் தசய்தனர். மத்தியில் இருந்த 

தன் கூட்ைணிக் கட்சியான இந்திைாகாந்தி காங்கிைசுக்கும் 

அழுத்தம் தகாடுத்து இங்கு ஆட்சிலயக்கலளக்கும்படி 

ஜகட்டுக்தகாண்ைனர். இதனால் இங்கு ஆட்சி 

கலைக்கப்பட்ைது. அப்ஜபாது அண்ணா திமுகவில் இருந்த 

பைர் இனி இக்கட்சி தசயல்பைாது என்று நிலனத்து மீண்டும் 

திமுகவுக்குக் கட்சி மாறினர். ஆனால் மக்கள் எம்.ஜி.ஆரின் 

பக்கம் இருக்கிறார்கள் என்பலத இந்த அைசியல்வாதிகள் 

உணர்ந்து தகாள்ளவில்லை. அவலை ஒரு சினிமா நடிகைாக 

மட்டுஜம கருதியதால் அைசியல்வாதிகள் திமுகவுக்குத் 

திரும்புவலதக் கண்ைதும் திமுக மீண்டும் புத்துணர்ச்சி 

தபற்று தன்னுலைய தவற்றி குறித்து கனவு கண்ைது. 

தமிழகத்தில் கவர்னர் ஆட்சி வந்ததும் மத்திய அைசு 

எம்.ஜி.ஆலை பதவியிறக்கம் தசய்ததற்காக மக்கள் மிகவும் 

வருத்தப்பட்ைனர்.  

 அடுத்து சட்ைமன்றத் ஜதர்தல் ஜததி அறிவிக்கப்பட்டு 

பிைச்சாைங்கள் ததாைங்கியதும் தபாதுக்கூட்ைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். மக்கலளப் பார்த்து ‘நான் என்ன தவறு தசய்ஜதன்/ 

நீங்கள் ஏன் எனது கூட்ைணிக்கு வாக்களிக்க வில்லை?. நீங்கள் 

எனது கூட்ைணிக்கு வாக்களிக்காததால் உங்கள் ஆதைவு 

எனக்கு இல்லை என்று எதிர்க்கட்சியினர் ஜபசுகின்றார்கஜள’ 

என்று ஜகட்ைார். மத்தியில் காங்கிைைுக்கு ஆதைவளித்த 

தமிழக மக்கள் மாநிைத்தில் அண்ணா திமுகவுக்கு தங்களது 

முழு ஆதைலவ அளித்து தனிப்தபரும்பான்லமயுைன் 

எம்.ஜி.ஆலை மீண்டும் முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்த்தினர். 

திமுக கைங்கியது. கட்சி மாறியவர்கள் மீண்டும் அண்ணா 

திமுகவுக்குத் தாவினர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ைாமைாஜ்யம் நைத்திக் தகாண்டிருக்கிறார் 

என்று அலனவரும் பாைாட்டி வந்த சமயத்தில் மத்திய அைசு 

அண்ணா திமுக ஆட்சிலய கலைத்தது. அவ்வாறு 

கலைக்காமல் இருந்திருந்தால் மக்கள் பை நன்லமகலள 

அலைந்திருக்க முடியும். ஊழலுக்கு தமிழகத்தில் 

இைமில்ைாமல் ஜபாயிருக்கும். நல்ைவனுக்கு ஜசாதலனயா 

என்று மக்கள் கைங்கிய ஜவலளயில் எம்.ஜி.ஆர். 
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துணிச்சலுைன் அவர்கலளச் சந்தித்து மக்களுைன் 

தனக்குண்ைான அன்லபயும் தநருக்கமான உறலவயும் உறுதி 

தசய்தார். அவர்களின் ஜபைாதைலவப் தபற்று மீண்டும் 

மீண்டும் ஆட்சிலயப் பிடித்தார். மீள் தநகிழ்வுத் தன்லம 

என்பது அவரும் மக்களும் ஒருவர் மீது மற்றவர் 

தகாண்டிருந்த பைஸ்பை அன்பினாலும் நம்பிக்லகயினாலும் 

சாத்தியமாயிற்று. 

 தலைலமப் பண்புக்குரிய மிக முக்கிய பண்பான மீள் 

தநகிழ்வுத்தன்லம என்பலத எம்.ஜி.ஆரின் வாழ்க்லகயில் 

மற்தறாரு கட்ைத்திலும் ததளிவாகக் காணைாம். 1979இல் 

மக்களின் ஏஜகாபித்த ஆதைலவப் தபற்று முதைலமச்சைான 

எம்.ஜி.ஆர். திடீதைன உைல் நலிவுற்றார். ஒரு நாளிதழ் 

‘எம்.ஜி.ஆருக்கு மூலளக் ஜகாளாறு’ என்று தலைப்புச் தசய்தி 

தவளியிட்ைது. அவருக்கு மூலளயில் ைத்தக் குழாயில் ஓர் 

அலைப்பு ஏற்பட்ைது. இத் தகவலை திமுகவுக்கு ஆதைவாக 

தசயல்பட்டு வந்த காைணத்தால் அந்த நாளிதழ் சித்தப் பிைலம 

என்று புரிந்து தகாள்ளக்கூடிய வலகயில் ‘மூலளக் ஜகாளாறு’ 

என்று தசய்தி தவளியிட்ைது. மூலளயில் மூலளக்கு தசல்லும் 

ைத்தக் குழாயில் அலைப்பு ஏற்பட்ை காைணத்தால் அவருக்கு 

அவர் நிலனவிழந்து தசயலிழந்து இருந்தார்.  
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 எம்.ஜி.ஆருக்கு தசன்லனயில் உள்ள அப்பல்ஜைா 

மருத்துவமலனயில் லவத்து சிகிச்லச ததாைங்கப்பட்ைது. 

இந்திைாகாந்தி அம்லமயார் உைஜன அப்பல்ஜைா 

மருத்துவமலனக்கு வந்து எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து IS THIS MGR 

எனக் ஜகட்ைார். எம்.ஜி.ஆரின் வாடிய முகம் அவருக்கு 

வருத்தத்லத அளித்தது. அவருக்கு ஜவண்டிய அலனத்து 

மருத்துவ  வசதிகலளயும்  உைனடியாக  தசய்யுங்கள்    அதற்கு 

மத்திய அைசு முழு ஒத்துலழப்லபத் தரும் என்று 

தசால்லிவிட்டு ோனகி அம்லமயாருக்கும்     தமிழக  

மக்களுக்கும்  மக்களுக்கும் ஆறுதல் தசால்லிவிட்டுச் 

தசன்றார். அதுஜவ அவர் இறுதியாக எம்.ஜி.ஆலை 

சந்தித்ததாகும். அதன் பிறகு எம்.ஜி.ஆர். உயிர் தபற்றுத் 

திரும்பினார். ஆனால் இந்திைா காந்தி அம்லமயார் தன் 

காவைைால் சுைப்பட்டு இறந்து ஜபானார்.  

 1979 ஜதர்தலில் அண்ணா திமுகவுைன் முைண்பட்டு திமுக 

கூட்ைணியில் இருந்த இந்திைாகாந்தி 1984இல் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஜவண்டிய அலனத்து மருத்துவ வசதிகலளயும் தசய்து 

தகாடுக்க முன் வந்தார் என்றால் எம்.ஜி.ஆர். அவருலைய 

முழு அன்லபப் தபற்றிருந்தார் என்பது ததளிவாகிறது. 

இதற்கு அடிப்பலை காைணம் ஒன்று இருந்தது 1979 இல் 

எம்.ஜி.ஆர். மத்திய அைஜசாடு இணங்கிச் தசல்ை ஜவண்டும் 

என்ற ஜநாக்கத்தில் மத்திய அைசில் இருந்த ேனதா கட்சிஜயாடு 

கூட்ைணி ஜசர்ந்து இருந்தாலும் கூை அவர் இளம் வயதில் 

காங்கிைஸ்காைைாக இருந்த காைணத்தால் ஜநருவின் 

குடும்பத்தார் மீது அவர் மிகுந்த மரியாலதயும் அன்பும் 

லவத்திருந்தார்.  

 இந்திைாகாந்தி அம்லமயார் மத்திய அைலசக் லகப்பற்றி 

பிைதம மந்திரி ஆனபிறகு தமிழ்நாட்டில் நைந்த இலைத் 

ஜதர்தல் ஒன்றில் ஏற்தகனஜவ அங்குக் காங்கிைஸ் கட்சி 

அத்ததாகுதியில் தவற்றி தபற்று இருந்ததால் மீண்டும் 

காங்கிைஸ் கட்சிஜய அங்கு தவற்றி தபறுவதற்கு அண்ணா 

திமுக தன்னுலைய முழுப் பங்களிப்லபயும் வழங்கும் என்று 

எம்.ஜி.ஆர். அறிவித்தார். இவ் அறிவிப்பினால் அவருக்குக் 

கிலைக்க இருந்த ஒரு இைம் கிலைக்காமல் ஜபானது 

என்றாலும் அங்கு அண்ணா திமுக நின்று இருந்தால் 
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கண்டிப்பாக தவற்றி தபற்றிருக்கும் என்ற சூழ்நிலையிலும் 

கூை அவர் அந்த ததாகுதிலய மீண்டும் காங்கிைைுக்கு 

விட்டுக் தகாடுத்தார். அங்கு திமுகவினர் தனியாக நின்று 

ஜதர்தல் பிைச்சாைம் தசய்து வந்தனர். அண்ணா திமுக ஜதர்தல் 

களத்தில் ஜபாட்டி இைாமஜைஜய காங்கிைசுக்கு ஆதைவாகப் 

பிைச்சாைம் தசய்து வந்தது. காங்கிைஸ் கட்சிக்கு அதன் 

ததாகுதிலய விட்டுக்தகாடுத்த எம்.ஜி.ஆரின் தாைாள மனது 

இந்திைா காந்தி அம்லமயாலை மிகவும் கவர்ந்தது. தன்னுலைய 

கட்சிஜயாடு கூட்ைணி லவத்துக் தகாண்டு தன்னுலைய 

கட்சிக்காைர் தவற்றி தபறுவதற்கு உதவாத திமுக கட்சியினர் 

மத்தியில் தானும் ஜபாட்டியிைாமல் தன்னுலைய காங்கிைஸ் 

கட்சிக்கு உதவியாக தன் அண்ணா திமுக கட்சியினலைக் 

களத்தில் இறக்கிப் பணி தசய்ய கட்ைலளயிட்டிருக்கும் 

எம்.ஜி.ஆரின் தபருந்தன்லம இந்திைா காந்தி அம்லமயாரின் 

அபிமானத்துக்கு முக்கிய காைணமாயிற்று. இதன் தபாருட்டு 

இந்திைாகாந்தி அம்லமயார் எம்.ஜி.ஆர். மீது மிகுந்த அன்பும் 

மரியாலதயும் தகாண்டிருந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தக்க தருணங்களில் தன்னுலைய 

நிலைப்பாட்லை அன்லப விசுவாசத்லத ஆதைலவ அதற்கு 

உரியவர்களுக்கு உணர்த்துவதில் தவறுவதில்லை. இதனால் 

அவருலைய நிலைப்பாடு குறித்து மக்களும் மற்ற 

தலைவர்களும் ததளிவாக புரிந்து லவத்திருந்தனர். 

எம்.ஜி.ஆரின் விட்டுக் தகாடுக்கும் பண்பு அவருலைய 

சிறப்பான தலைலம பண்பாககத் திகழ்ந்தது. விட்டுக் 

தகாடுத்தவர் ஜகட்டுப் ஜபாவதில்லை ஜகட்டு ஜபாகிறவர் 

விட்டுக் தகாடுப்பதில்லை என்ற ஆன்ஜறார் வாக்கு 

இத்ததாகுதி விஷயத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு இந்திைா காந்தியின் 

அன்லப தபற்று தந்து உண்லமயாயிற்று.  

 1984 அக்ஜைாபர் மாதம் அதமரிக்காவுக்கு சிகிச்லசக்கு 

எடுத்துச் தசல்ைப்பட்ை எம்.ஜி.ஆர். அங்கு மூலளயில் 

அறுலவ சிகிச்லச நலைதபற்றது. பின்பு சிறுநீைகம் 

தசயலிழந்து ஜபான காைணத்தினால் அவருலைய அண்ணன் 

மகள் லீைாவதி அவர்களின் சிறுநீைகம் எடுத்து 

தபாருத்தப்பட்ைது. உைல் பரிபூைண நைம் தபற்று எம்.ஜி.ஆர். 

தமிழகம் திரும்பினார். இதற்கிலைஜய தமிழகத்தில் 
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சட்ைமன்றத் ஜதர்தல் வந்தது. எம்.ஜி.ஆர். இங்கு இல்ைாத 

நிலையிஜைஜய தேயைலிதா தகாள்லகப் பிைச்சாை 

தசயைாளைாக மக்கலளச் சந்தித்து எம்.ஜி.ஆருலைய பூைண 

உைல்நைம் பற்றி எடுத்துலைத்தார். ஆர் எம் வீைப்பன் 

அதமரிக்க மருத்துவமலனயில் எம்.ஜி.ஆர். சாப்பிடுவது; 

ஜபப்பர் வாசிப்பது; மருத்துவர்களிைம் ஜபசி சிரித்துக் 

தகாண்டிருப்பது ஜபான்ற பைங்கலளக் தகாண்டு வந்து 

மக்களிைம் திலையிட்டுக் காண்பித்து மக்களின் ஆதைலவ 

அண்ணா திமுக தபறுவதற்கு உதவினார். எம்.ஜி.ஆர். 

உயிஜைாடு இருக்கிறார் என்பலத அறிந்து தகாண்ை மக்கள் 

அவலை மீண்டும் முதல்வைாக்கிக் கவுைவிக்க ஜவண்டும்; அது 

தங்களின் கைலம தலையாய கைலம என்று உணர்ந்து, 

அவருலைய கட்சிக்கு முழு ஆதைலவ அளித்து மீண்டும் 

அண்ணா திமுகலவ ததாைர்ச்சியாக மூன்றாவது முலற 

தவற்றி தபறச் தசய்து தமிழக அைசியலில் சாதலன 

பலைத்தனர்.  

  முதல்வைாக இங்கிருந்து அதமரிக்காவுக்குச் 

சிகிச்லசக்குச் தசன்ற எம்.ஜி.ஆர். அங்கிருந்து ஜவட்பு 

மனுவில் விைல் ஜைலக பதித்து ஜவட்பு மனுலவ இங்கு 

அனுப்பி ஆண்டிப்பட்டி ததாகுதியில் ஜபாட்டியிட்டு தவற்றி 

தபற்றார். சட்ைமன்ற உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக 

முதல்வைாக ஜதர்ந்ததடுக்கப்பட்ை பின்பு 
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அதமரிக்காவிலிருந்து முதல்வைாகஜவ திரும்பி வந்ததும் 

அவர் மட்டும் முதலில் கவர்னர் முன்னிலையில் முதல்வைாக 

தபாறுப்ஜபற்றுக் தகாண்ைார். பிறகு அவருலைய 

அலமச்சைலவ தபாறுப்ஜபற்றது  

 அறுபது வயதிலும் நல்ை இளலமஜயாடும் 

சுறுசுறுப்ஜபாடும் துடிப்ஜபாடும் விளங்கிய எம்.ஜி.ஆர். 

திடீதைன்று சிறுநீைகம் பழுதாகி, மூலளயில் ைத்த நாளங்களில் 

அலைப்பு ஏற்பட்டு நிலனவிழந்த ஜபாது அவர் மீண்டும் 

பிலழத்து வருவார் என்று நம்பவில்லை. ஏதனன்றால் இதற்கு 

முன்பு அதமரிக்காவுக்கு சிகிச்லசக்கு ஜபான அறிஞர் 

அண்ணா, கண்ணதாசன், கிருபானந்த வாரியார் ஜபான்ஜறார் 

பிலழக்கவில்லை. எனஜவ எம்.ஜி.ஆரும் பிலழத்து வருவார் 

என்ற நம்பிக்லக இங்கிருந்த சிைருக்கு இல்ைாமல் ஜபாயிற்று. 

ஆனால் ஏலழ எளிய மக்கள் அலனத்து மதத்தினரும், 

சாதியினரும், சாதி மத ஜவறுபாடின்றி தத்தம் ததய்வங்கலள 

தங்களுக்குரிய சைங்காச்சாைங்கஜளாடு வழிபட்டு எம்.ஜி.ஆர். 

உயிர் தபற்று வைஜவண்டும், நைம் தபற்றுத் திரும்ப 

ஜவண்டும் என்று ஜவண்டிக் தகாண்ைனர்.  

 “உன் கண்ணில் ஒரு துளி நீர் ெந்தாலும்  

 உலகம் அை ஜெண்டும் “ 

என்று எம்.ஜி.ஆர். நான் ஏன் பிறந்ஜதன் பைத்தில் பாடியது 

ஜபாை இங்கு உைகஜம எம்.ஜி.ஆருக்காக அழுதது. மக்களின் 

ஜவண்டுதல் தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்தவாரு மூலை 

முடுக்கிலும் இந்துக்ஜகாயில், கிறிஸ்தவ ஜதவாையம், 

முஸ்லிம்களின் பள்ளிவாசல் என்று எல்ைா பிைார்த்தலன 

தளங்களிலும் வழிபாட்டுத் தைங்களிலும் எதிதைாலித்தது. . 

தமிழர்கள் வாழும் பிற நாடுகளிலும் அங்கு வாழ்ந்தவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். நைம் தபற்று திரும்ப ஜவண்டும் என்று ஜவண்டிக் 

தகாண்ைனர். மக்களின் தமாத்த வழிபாடு தமிழகத்தில் ஒரு 

ஆன்மிகப் புைட்சிலய உருவாக்கியது அதன் பிறகு 

எம்.ஜி.ஆரும் மூகாம்பிலக ஜகாயிலுக்குப் ஜபாய் நூறு பவுன் 

வாலளக் காணிக்லகயாகக் தகாடுத்தார். இந்து மதத்லதச் 

ஜசர்ந்தவர்கள் பகிைங்கமாக கைவுலள வழிபைத் 

ததாைங்கினர். திைாவிை கட்சிகள் அதுவலை இந்து சமயம் மூை 
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நம்பிக்லககள் நிைம்பியது என்று தசய்து வந்த பிைச்சாைம் 

தபாய்த்துப் ஜபாயிற்று.  

 மீள் தநகிழ்வுத் தன்லம என்பது எம்.ஜி.ஆர். ஒவ்தவாரு 

முலற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிக்கி பிலழத்து வரும் 

ஜபாது அவருலைய தலைலமலய மீண்டும் உறுதி 

தசய்வதற்கு உறுதுலணயாய் அலமந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஆபத்துக்களிலும் எதிர்ப்புகளிலும் ஜநாய் 

தநாடி ஜபான்றவற்றிலும் சிக்கித் தவித்து பின்பு பலழய 

நிலைலய அலையும் ஜபாது அவருக்கு உறுதுலணயாக 

இருப்பது அவைது ைசிகர்கள் அவர் மீது லவத்திருக்கும் 

பற்றும் பாசமும் ஆகும். எம்.ஜி.ஆரும் ைசிகர்கலளத் தன் 

உைைாகக் கருதினார். அவர்கள் அவலைத் தமது தலையாக 

மதித்தனர்.  

  அதமரிக்காவில் இருந்து சிகிச்லச தபற்று வந்த 

எம்.ஜி.ஆர். அவருக்கு ஏற்பட்ை ஜபச்சுக் குலறபாடு 

காைணமாக தீவிைமான தமாழி பயிற்சியில் ஈடுபட்ைார். 

தகுந்த மருத்துவர்கலள தகாண்டு அவருக்கு தமாழிப் 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்ைது. அதிகாலை 6 மணிக்கு அவர் 

எழுந்து தனக்குப் பயிற்சி அளிக்க வந்திருக்கும் 

மருத்துவஜைாடு ஒத்துலழத்தார். கடினமாகப் பயிற்சி 

தபற்றார். முன்பு குண்டு சுட்ை ஜபாது அதிகாலையில் 

கைலுக்குள் கழுத்தளவு தண்ணீரில் நின்று இருபுறமும் 

இருவலைத் தனது லககலளப் பிடித்துக் தகாள்ளச் தசால்லி 

உைத்த குைலில் ஜபசிப் பழகினார். இது ஜபான்ற கடினப் 

பயிற்சிகலள தசய்து அவர் ஜபசும் சக்திலயப் தபற்றார். 

இப்ஜபாதும் மருத்துவர்களின் உதவியால் மீண்டும் ஜபசும் 

சக்திலயப் தபற்றார். ஜவதறாருவர் என்றால் மனம் 

உலைந்து ஜசார்ந்து ஜபாய் இருப்பார். ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆரின் கடின முயற்சியும் பயிற்சியும் அவரிைம் மீள் 

தநகிழ்வுத் தன்லம இருப்பலத உறுதி தசய்கிறது.  

 உைகத் தமிழ்ச் சங்கம் ததாைங்கப்பட்ை ஜபாது அவர் 

ஆற்றிய சிற்றுலை அவருக்கு எளிதாக ஜபசக்கூடிய 

ஒலிகலள தகாண்ை தசாற்களால் மருத்துவர்களின் 

ஆஜைாசலனயுைன்   உருவாக்கப்பட்ைது.   அவர்    தசால்ை  
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விரும்பிய கருத்துகலளக் ஜகட்டுக்தகாண்ை மருத்துவர் 
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அவருக்கு தசால் நா பிறழாமல் வரும் தசாற்கலளக் 

தகாண்டு அவைது உலைலய உருவாக்கிக் தகாடுத்தார். தந்து 

உலைலய எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்த சிைத்லதயுைன் கவனத்துைன் 

அக்கலறயுைன் பயிற்சி தசய்து மதுலையில் உைகத் தமிழ்ச் 

சங்க ததாைக்க விழாவின்ஜபாது ஜபசினார்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் கடின முயற்சியும் தளைாத உலழப்பும் 

அவருக்கு மீள் தநகிழ்வுத்தன்லமக்குரிய முக்கிய 

காைணங்களாகத் திகழ்ந்தன. ஒவ்தவாரு முலற அவர் 

அடிபடும் ஜபாதும் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் ஜபாதும் 

மீண்டும் எழுந்து புத்துணர்ஜவாடு தசயல்பட்ைார். . இதனால் 

ைசிகர்களும் மக்களும் அவர் மீது மிகுந்த நம்பிக்லகயும், 

அன்பும் தகாண்டிருந்தனர். அவர் ‘ஜதாட்ைாவுக்கு ைாட்ைா 

தசான்னவர்’ என்றும் ‘மைணம் கூை அவலை கண்ைால் ஓடி 

விடும்’ என்றும் மக்கள் ஜபசும்படி ததய்வாம்சம் 

தபாருந்தியவைாக மைணமிைாப் தபருவாழ்வு தபற்றவைாகக் 

கருதப்பட்ைார்.  

 தமிழகத்தின் தலைவர்களுள் தமிழினத்தின் 

தலைவர்களுள் எம்.ஜி.ஆருக்கு தனியிைம் உண்டு. அவர் 

ஜதசத்தின் மிக சிறந்த விருதான பாைத் விருது தபற்றார். 

அவலை ஒரு ஜதச தலைவைாகக் தகாண்டு இவ்விருது 

வழங்கப்பட்ைது. இன்று பை இங்கிைாந்து பிைான்ஸ் 

அஜைபியா மஜைசியா ஜபான்ற பை நாடுகளில் தமிழர்கள் 

உைக எம்.ஜி.ஆர். ஜபைலவ ததாைங்கி அவலை உைகத் 

தமிழினத்தின் தலைவைாகத் தைம் உயர்த்தி உள்ளனர். 
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3. என் ரத்தத்தின் ரத்தமாை உடன்பிறப்புக்கஜள  

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆருக்கும் இைசிகர்களுக்கும் இலையிைான 

ததாைர்பு இைத்தப் பாசமாகும். எம்.ஜி.ஆர். 

தபாதுக்கூட்ைங்களில் தன்னுலைய இைசிகர்கலள என் 

இைத்தத்தின் ைத்தமான உைன்பிறப்புகஜள என்று அலழப்பார். 

அதற்கு அவரிைம் காைணம் ஜகட்ைஜபாது தான் குண்ைடிபட்டு 

மருத்துவமலனயில் இருந்த நாட்களில் தனக்கு இைத்தம் 

ஏற்றப்பட்ைதால் அந்த ைத்தம் யாருலைய இைத்தம் என்று 

ததரியாத காைணத்தால் தனக்கு இைத்தம் அளித்து அதன் மூைம் 

மறுபிறப்பு அளித்த உைன்பிறப்புகலள அவ்வாறு ஜமலையில் 

அலழப்பதாகக் குறிப்பிட்ைார். அவருலைய இைசிகர்கள் 

அவருக்கு உயிைாக ஜநசித்தனர்.  

தசலென் - தசல, வதாண்டர் - உடல். 

 ‘ஆயிைத்தில் ஒருவன்’ பைத்தில் தனக்கும் தன்லனத் 

தலைவைாக ஏற்றுக்தகாண்ை கூட்ைத்தினருக்கும் இலையிைான 

ததாைர்லப ஒரு வசனத்தின் மூைம் எம்.ஜி.ஆர். ததரிவிப்பார். ஆர் 

ஜக சண்முகம் எழுதிய அந்த வசனம் ‘அவர்கள் என்லன 

தலையாகக் கருதுகிறார்கள் நான் அவர்கலள என் உைைாக 

மதிக்கிஜறன்’ என்பதாகும். எம்.ஜி.ஆருக்கும் அவைது 

ைசிகர்களுக்குமான உறவும் தலையும் உைலும் ஜபான்றதாகும். 

ைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆலைத் தம் தலையாகத் தலைவைாக, அறிவாக, 

வழிகாட்டியாக மூலளயாகப் ஜபாற்றினர். எம்.ஜி.ஆர். தன் 

இைசிகர்கலள தன் உைைாக, தசயல்பாைாக, தன் இயக்கமாக, தன் 

அங்கங்களாகக் கருதினார்.  
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தசலென் வதாண்டனின் அடிசம  

 பைஜகாட்டி பைத்திலும் தலைவருக்கும் 

ததாண்ைருக்கும் இலையிைான உறலவ பற்றி ஒரு வசனம் 

இைம் தபறும். ‘தலைவன் என்ற தபயரில் நான் ஒரு 

ததாண்ைன்’ என்பார். அவருலைய வாழ்க்லகயில் இது மறுக்க 

இயைாத உண்லமயாகும். எம்.ஜி.ஆலை அவைது இைசிகர்கள் 

தலைவைாக மதித்து அன்பு தசலுத்தினாலும் எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களின் ததாண்ைனாகஜவ தன்லனக் கருதிச் 

தசயல்பட்ைார். இந்தக் கருத்தும் நம்பிக்லகயுஜம அவர் 

முதல்வைான பிறகு ஒவ்தவாரு தபாழுதும் ஒவ்தவாரு 

தநாடியிலும் இந்த மக்களுக்கு நாம் என்தனன்ன நன்லமகள் 

தசய்ய முடியும் என்று மக்கள் நைத் திட்ைங்களில் அவலை 

ஆழ்ந்து ஈடுபைச் தசய்தது. தலைவர் என்று தபயரிருந்தாலும் 

அவர் தன்லன மக்களின் ததாண்ைனாகஜவ கருதி வந்தார்.  

மக்கள் ேலச் சிந்தசை  

 எம்.ஜி.ஆரிைம் யார் எந்த ஒரு திட்ைம் பற்றி எடுத்துக் 

கூறினாலும் அவர் ஜகட்கும் முதல் ஜகள்வி இதனால் 

மக்களுக்கு என்ன நன்லம என்பது தான். ஒரு முலற அவர் 

விமானத்தில் பயணம் தசய்த ஜபாது விமானிகள் இருக்கும் 

அலறக்குள் தசன்று அங்கு நின்று தகாண்டு அவர்களிைம் 

சிறிது ஜநைம் உலையாடினார். அப்ஜபாது அங்கிருந்த ஒரு 
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விமானி பயிற்சி விமானிகளுக்கு ஜவண்டிய வசதிகலள அைசு 

தசய்து தை ஜவண்டும் என்று ஜகட்ைார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

இதனால் மக்களுக்கு என்ன நன்லம என்று ஜகட்ைார். ஆக 

தபாது மக்களுக்கு, குறிப்பாக ஏலழ மக்களுக்கு நன்லம 

தைக்கூடிய திட்ைங்களுக்கு அவர் முன்னுரிலம தகாடுத்தார்.  

வபண் கல்வி முன்ஜைற்றம்  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் ைசிகர்களில் பைர் ஏலழகள் என்பதால் அவர் 

எப்ஜபாதும் மக்கள் நைம் குறிப்பாக ஏலழகள் முன்ஜனற்றம் 

என்று சிந்தித்து தசயல்பட்ைார். இச்சிந்தலன காைணமாக 

சத்துணவு திட்ைம் ததாைங்கப்பட்டு தமிழகத்தின் அடுத்த 

தலைமுலறலய ஆஜைாக்கியமான தலைமுலறயாக உருவாக்க 

முடிந்தது. குறிப்பாக அதிக எண்ணிக்லகயில் தபண்கலளப் 

பள்ளிக்கு வைவலழத்து அவர்கலளப் படிக்க லவத்து நல்ை 

சாப்பாடு தகாடுத்து ஆஜைாக்கியமான தாய்மார்களாக உருவாக்க 

முடிந்தது. அவைது ஆட்சியில் தபண்களின் வைவு பள்ளிகளில் 

அதிகரித்தது என்பது வைைாற்றுச் சாதலன ஆகும்.  

பசகெனுக்கு அருளிய ேல்ல வேஞ்ைம்  

 எம்.ஜி.ஆர். மக்கள் நைன் குறித்த சிந்தலனயில் அவர் 

தனக்கு ஜவண்டியவர்கள் ஜவண்ைாதவர்கள் என்று பாகுபாடு 

பார்ப்பது கிலையாது. எதிைணிலயச் ஜசர்ந்தவைாக எதிர்க் 
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கட்சிலயச் ஜசர்ந்தவைாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் 

ஜதலவப்பட்ை நன்லமகலளச் தசய்து வந்தார். எம்.ஜி.ஆரிைம் 

இருந்த எதிரிக்கும் அருளும் இைக்க குணம் அவருக்கு 

எதிர்க்கட்சிகளும் எதிைணியிலும் நல்ை தபயலை 

தபற்றுத்தந்தது. எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி தனது பத்திரிலகயில் 

ஜமாசமாக எழுதி வந்த ஒரு பத்திரிலகயாளரின் மகள் 

திருமணத்துக்கு பணம் இல்ைாமல் கஷ்ைப்பட்ை ஜபாது ஒரு 

நண்பர் அவலை எம்.ஜி.ஆரிைம் அலழத்து வந்தார். எம்.ஜி.ஆர். 

அவருக்குத் ஜதலவயான பண உதவிலய அளித்தார். 

“அண்ஜண அவன் உங்கலள பற்றி எவ்வளவு ஜமாசமாக 

எழுதியிருக்கான். அவனுக்குப் ஜபாய் நீங்க உதவைாமா? 

என்று உதவியாளர் ஒருவர் ஜகட்ை ஜபாது ‘ஜவறு 

வழியில்ைாமல் தாஜன என்னிைம் உதவி ஜகட்டு 

வந்திருக்கிறார். அவலை நாம் ஜமலும் ஜநாகடிக்கைாமா’’ 

என்றார்.  

 உதவி ஜகட்டு வருகிறவர் ஏற்தகனஜவ மனம் தநாந்து 

ஜபாயிருப்பார். அவலை ஜமலும் நாம் மன உலளச்சலுக்கு 

உள்ளாக்கக் கூைாது என்ற மனித ஜநயம் தகாண்ைவர் 

எம்.ஜி.ஆர். இன்னார் இனியார் என்றில்ைாமல் 

எல்ஜைாலையும் சமமாகப் பாவித்து அன்பு தசலுத்துபவர் 

எம்.ஜி.ஆர்.  

இரத்தத்சத விற்றுப்  படம் பார்த்ஜதார்  

 இைசிகர்கள் ஏலழகளாக இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆரிைம் 

தகாண்டிருந்த அன்பில் அவர்கள் பணக்காைர்கள் ஆகஜவ 

இருந்தனர். எம்.ஜி.ஆரிைம் அன்பு காட்டுவதில் அவர்கள் 

கஞ்சத்தனம் காட்டியஜத கிலையாது. எம்.ஜி.ஆர். பைங்கள் 

வரும்ஜபாது அந்த பைங்கலளப் பைமுலற பார்க்க ஜவண்டும்; 

முதல் காட்சியிலிருந்ஜத பார்க்க ஜவண்டும் என்ற தவறியுைன் 

கலைசி பைம் வலை தசயல்பட்ைனர்.  

 1960களில் பஞ்சம், பசி பட்டினி என்று இருந்த நாட்களில் 

பைர் ஜவலை கிலைக்காமல் சிைமப்பட்ைனர். அப்ஜபாது 

அவர்கள் வருமானம் இல்ைாததால் தங்கள் இைத்தத்லத விற்று 

எம்.ஜி.ஆர்.    பைம்    பார்த்தனர்.    15   ரூபாய்க்கு   இைத்தத்லத  
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விற்றால் அவர்கள் ஒரு வாைத்திற்கு ததாைர்ந்து எம்.ஜி.ஆரின் 

புதுப் பைத்லத இைண்டு மூன்று காட்சிகள் தினந்ஜதாறும் 

பார்க்கைாம்.  

 ஜதனி, மதுலை, தபரியகுளம் பகுதிகளில் எம்.ஜி.ஆரின் 

புதுப் பைம் தவளிவரும்ஜபாது அதிகமாஜனார் இைத்த 

வங்கிக்கு வந்து இைத்ததானம் தசய்வது வழக்கமாக இருந்தது. 

இலதக் கவனித்த ஒரு மருத்துவர் எம்.ஜி.ஆரின் தனி 

மருத்துவைான பி ஆர் சுப்பிைமணியம் அவர்களுக்குத் 

ததரிவித்தார். உைஜன பிஆர்எஸ் எம்.ஜி.ஆரிைம் 

இத்தகவலைக் கூறினார். எம்.ஜி.ஆர். அதிர்ந்து விட்ைார். ஒரு 

நீண்ை அறிக்லக தவளியிட்ைார் இனி தன் பைம் பார்க்க 

பணம் இல்லை என்றால் தன்னிைம் எழுதிக் ஜகட்டுப் பணம் 

தபற்றுக் தகாள்ளைாம் என்றும் பைம் பார்ப்பதற்காக யாரும் 

இைத்த தானம் தசய்யக்கூைாது. ‘என் ஜமல் உறுதியான பற்றும் 

பாசமும் உலையவர்கள் என்னுலைய வாக்குக்கு கட்டுப்பை 

ஜவண்டும்’ என்று ஜகட்டுக்தகாண்ைார்.  

படம் பார்க்க பணம் அனுப்புகிஜறன்  

 எம்.ஜி.ஆர். ஜநரில் புறப்பட்டு வந்து தனது ைசிகர்கலளச் 

சந்தித்தார். அவர்களிைம் ஏன் இப்படி தசய்தீர்கள் என்று அவர் 
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ஜகட்ைஜபாது ‘உங்கள் பைம் பார்க்க பணம் இல்லை அதனால் 

இப்படி தசய்ஜதாம்’. என்றனர். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

‘என்னிைம் எழுதிக் ஜகளுங்கள் நான் பணம் அனுப்புகிஜறன்’ 

என்றார். ‘உங்களிைம் பணம் வாங்குவதா? அய்ஜயா அது தப்பு. 

நீங்கள் எங்களுக்கு எவ்வளஜவா நன்லம தசய்கிறீர்கள். 

உங்கள் பைத்லதப் பார்த்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியும் 

தன்னம்பிக்லகயும் தபறுகிஜறாம். இதுஜவ நீங்கள் எங்களுக்கு 

தசய்யும் மிகப்தபரிய உதவி. நாங்கள் உங்களிைம் பணம் 

ஜவறு தபற்றுக்தகாள்வது மகா பாவம்’ என்று 

தசால்லிவிட்ைனர். ஏலழகளான அவர்கள் தன் மீது 

லவத்திருக்கும் அன்லபக் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

அதிர்ந்துவிட்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆருக்குக் வகாடுக்க ஜெண்டும்  

 எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களின் சிறப்புத் தன்லமயும் 

தனித்தன்லமயும் என்பது, அவர்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு ஏதாவது 

தசய்ய ஜவண்டும் என்று கருதுவது ஆகும். எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆருக்குத் தாம் எலதயாவது தகாடுக்க 

ஜவண்டும் என்று நிலனத்தார்கஜள தவிை எம்.ஜி.ஆரிைம் 

இருந்து எலதயும் தபற்றுக் தகாள்ள ஜவண்டும் என்று 

நிலனத்தது கிலையாது. இதனால் பைர் எம்.ஜி.ஆலைப் 

பார்த்தஜபாது ‘உனக்கு என்ன ஜவண்டும் ஜகள்’ என்று 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களிைம் ஜகட்கும் ஜபாது, ‘எங்களுக்கு 

ஒன்றும் ஜவண்ைாம்; நீங்கள் நன்றாக இருந்தாஜை ஜபாதும்’ 

என்று தசால்வது வழக்கம். 

‘அந்தப் பால் தான் ஜெண்டும்’  

 மதுலை ைசிகர்கள் சிைர் அவ்வப்ஜபாது தசன்லன 

தசல்லும் ைாரியில் ஜபாய் எம்.ஜி.ஆலை பார்த்துவிட்டு 

வருவதுண்டு. ‘இப்படி அடிக்கடி வருகிறீர்கஜள எப்படி 

உங்களால் முடிகிறது?’ என்று எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முலற 

ஜகட்ைார் அவர்கள் தாம் ைாரியில் வருவதாகக் கூறினார் 

‘உங்களுக்கு என்ன ஜவண்டும் என்று ஜகட்ை ஜபாது ஒருவர் 

நீங்கள் குடிக்கும் பால் ஜவண்டும் என்றார். அவருக்குப் பால் 

தகாண்டு வரும்படி எம்.ஜி.ஆர். தனது உதவியாளரிைம் 

தசான்னார் ஆனால் அந்த ைசிகர் ‘உங்கள் லகயில் இருக்கும் 
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பால் தான் ஜவண்டும்’ என்று ஜகட்ைார். சிரித்தபடி எம்.ஜி.ஆர். 

தன் லகயில் இருந்த பால் தம்ளலை அவரிைம் தகாடுத்தார். 

ஆனால் ைசிகர் அலதக் குடிக்காமல் சிரித்த முகத்துைன் 

எம்.ஜி.ஆரிைஜம திருப்பிக் தகாடுத்து விட்ைார்.  

 இைசிகர்களின் ஆலச எம்.ஜி.ஆரிைம் பண்பும் பாசமும் 

மிக்கதாக இருந்தது. வந்தவர்களில் ஒருவருக்குச் தசாந்தக் 

கலை லவக்கவும் மற்றவருக்கு மாநகைாட்சியில் பணி 

தசய்யவும் என அவைவர் ஜதலவக்கும் திறலமக்கும் தக்கபடி 

எம்.ஜி.ஆர். உதவிகள் தசய்தார்.  

இரசிசககளின் தாய்ப்பாைம்  

 எம்.ஜி.ஆர். தங்களின் தபாருட்டு எவ்விதச் சிைமத்துக்கும் 

ஆளாகக் கூைாது என்பதில் அவைது இளம் ைசிகர்கள் 

மட்டுமல்ை முதிய தபண்களும் கருத்தாக தசயல்பட்ைனர். 

அவர்கள் எம்.ஜி.ஆலைத் தமது தலைமகனாகப் ஜபாற்றினர். 

ஒரு முலற தசன்லனயில் தவள்ளச் ஜசதம் ஏற்பட்ை ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய காரில் தவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ை 

பகுதிகளுக்குப்  ஜபாய்  இறங்கி ஜவஷ்டிலய மடித்துக் கட்டிக் 

தகாண்டு தண்ணீரில் இறங்கி நைந்து தசன்று வீழ்ந்து 

கிைக்கும் குடிலசகலளப் பார்லவயிட்ைார். மக்கள் அவலைப் 
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பார்க்க கூடி விட்ைனர். நீரில் முழ்கிக் கிைந்த குடிலசயில் 

இருந்த வயதான தபண்கள் சிைர் எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து 

‘எங்களுக்கு ஒரு குலறயும் இல்லை சாமி. நாங்க நல்ைா 

இருக்ஜகாம். அதிகாரிகள் எங்களுக்கு ஜவண்டிய உதவிகலளச் 

தசய்றாங்க. . நீங்க இந்த தண்ணீரில் நைக்க ஜவண்ைாம், ஐயா 

நீங்க முதல்ை ஜபாய் உங்க கார்ை ஏறி வீட்டுக்குப் 

ஜபாங்கய்யா’ என்று அன்புக் கட்ைலள இட்ைனர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஜதர்தல் பிைச்சாைங்களுக்கு தவளியூர்களுக்குச் 

தசல்லும் ஜபாதும் மக்கள் ‘எங்களுக்கு ஒரு குலறயும் இல்லை 

நீங்கள் தவயிலில் நைக்க ஜவண்ைாம்’ என்று தசால்வதுண்டு. 

எம்.ஜி.ஆர். ஜசறும் சகதியும் கைந்த தவள்ள நீரில் நைந்து 

வருவதும் தவயிலில் நைப்பதும் வயதான தபண்களுக்கு 

மனம் தபாறுக்கவில்லை. தங்களின் மகன் நைந்து 

வருவதாகஜவ கருதினர். இதுதான் எம்.ஜி.ஆர். ைசிலககளின் 

தனிப்தபரும் பண்பு. 

ஈருடல் ஓருயிர்  

 எம்.ஜி.ஆருக்காக ைசிகர்கள் உருகினார்கள்; ைசிகர்களுக்காக 

எம்.ஜி.ஆர். உருகினார். இருவரும் ஈருைல் ஓருயிர் ஜபாை 

இயங்கி   வந்தனர்,    இன்றும்    இயங்கி   வருகின்றனர். 

இன்லறக்கும் எம்.ஜி.ஆர். மீது உயிலை லவத்திருக்கும் 

ைசிகர்கள் ஜகாைானுஜகாடி ஜபருண்டு. அண்ணாதிமுக 

கட்சியில் இருக்கும் ஒன்றலைக் ஜகாடி உறுப்பினர்கலள இதில் 

ஜசர்க்க கூைாது.  

 இன்லறக்கு இருக்கும் கட்சிக்காைர்களில் பைர் கட்சிப் 

பதவிக்காக ஜசர்ந்திருக்கைாம் அல்ைது தேயைலிதாவின் 

ஆளுலமலய மதித்து கட்சியில் ஜசர்ந்திருக்கைாம்; இந்தக் 

கட்சியில் உறுப்பினர் அல்ைாத பை இைட்சம் ஜபர் குறிப்பாக 

கிைாமத்துப்  தபண்கள் எம்.ஜி.ஆர். மீது அளவற்ற அன்பும் பாசமும் 

தகாண்டுள்ளனர். இன்லறக்கு இைசிகைாக இருந்து எம்.ஜி.ஆருக்கு 

விழா எடுக்கின்றவர்களில் இைட்சக்கணக்காஜனார் எம்.ஜி.ஆலைப் 

பார்த்தது கூை கிலையாது. பைங்களில் பார்த்து அவர் மீது அன்பும் 

பாசமும் தகாண்டிருக்கின்றனர். எம்.ஜி.ஆர். இறந்த பிறகு 

பிறந்தவர்களும் கூை எம்.ஜி.ஆரின் தீவிை இைசிகர்களாக 

இருப்பலதக் காண்கிஜறாம்.  
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பாதுகாெலரும் அெஜர  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது இைசிகர்கள் மீது தீைாத அன்பு 

தகாண்டிருந்தார் என்பதற்கு சிை எடுத்துக்காட்டுகலளக் 

காணைாம். 1970களின் ததாைக்கத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் 

ஒருவர் உணவகம் நைத்தி வந்தார். அது திமுக ஆட்சி காைம் 
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என்பதால் அங்கு திமுக ைவுடிகள் வந்து சாப்பிட்டுவிட்டு 

பணம் தகாடுக்காமல் தசன்று விடுவது வழக்கமாக இருந்தது. 

முகைாசி பைத்தில் இப்படி ஒரு காட்சி இைம்தபறும். 

நம்பியாரும் சாண்ஜைா சின்னப்பா ஜதவரும் ஒரு 

உணவகத்தில் வந்து சாப்பிடுவதும் அங்குப் பணம் 

தகாடுக்காமல் ஜபாவதும் சாப்பிடுகின்றவர்கலளக் ஜகலி 

கிண்ைல் தசய்வதும் அவர்கள் வழக்கமாக இருந்தது. ஒரு நாள் 

ஓர் இளம்தபண் [தேயைலிதா] அங்கு வந்து சாப்பிடும் ஜபாது 

இருவரும் அந்தப் தபண்லண அைட்டி மிைட்டுகின்றனர். 

அவ்ஜவலளயில் எம்.ஜி.ஆர். அவ்விருவலையும் அடித்துப் 

ஜபாட்டுவிட்டு அவர்களிைம் இருந்து அப்தபண்லணக் 

காப்பாற்றுவார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ைவுடிகள் இருவலையும் அடித்து உலதக்கும் 

ஜபாது நைக்கின்ற ஜவலளயில் உணவகத்தின் உரிலமயாளர் 

பணியாளும் ஜபசிக்தகாள்வதாக ஒரு காட்சி உண்டு. ‘என்ன 

முதைாளி இந்தாளு இப்படி அடிக்கிறாறரு. என்று அந்தப் 

பணியாள் ஜகட்ைதற்கு ‘இவங்க தைண்டு ஜபரும் தினமும் 

சாப்பிட்டு விட்டு பணம் தகாடுக்காமல் ஜபாய்க் 

தகாண்டிருந்தனர். நம்லம மிைட்டி நம்மிைம் கல்ைாவில் 

இருந்து பணம் வாங்கிச் தசன்றனர். இந்த நல்ை மனிதர் 

நன்றாக அடிக்கட்டும் அப்படியாவது அவர்கள் 

திருந்துகிறார்களா என்று பார்ப்ஜபாம்’. இந்த திமுக 

ைவுடிகளுக்கு அன்லறய காவல் துலறயும் ஆதைவு அளித்தது.  

 எம்.ஜி.ஆரின் இைசிகர்கள் கலைக்கு ஏற்படும் ததால்லை 

எம்.ஜி.ஆர். காதுக்கு எட்டியது. எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய 

தமய்க்காப்பாளர்கலள அலழத்து தன்னுலைய இைசிகரின் 

உணவகத்துக்கு ஜபாய் அவருக்கு ஜவண்டிய உதவிலயச் 

தசய்யும்படி கட்ைலளயிட்ைார். இைவுடிகள் வரும் ஜநைத்தில் 

தமய்க்காப்பாளர்கள் அந்த உணவகத்திற்கு வந்து ஒருபுறம் 

உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக் தகாண்டிருந்தனர். வழக்கம் ஜபால் 

திமுக ைவுடிகள் வந்து தகைாறு தசய்ததும் எம்.ஜி.ஆரின் 

தமய்க்காப்பாளர்கள் அவர்கலள லநயப் புலைத்து வீட்டிற்கு 

அனுப்பி லவத்தனர். அதன் பிறகு அவர்கள் அந்த 

உணவகத்திற்கு வந்து அைாவடித்தனம் தசய்வலத நிறுத்தி 

விட்ைனர்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். இைசிகர்களின் கலைகளுக்கு திமுக 

இைவுடிகள் வந்து அட்ைகாசம் தசய்வது நின்று 

ஜபானது. எம்.ஜி.ஆர். தனது ஆட்கலள லவத்து 

அடிப்பார் என்ற பயம் வந்துவிட்ைது. காவல் துலறயும் 

திமுகவினரின் அைாேகப் ஜபாக்குக்கு ஆதைவளிப்பலத 

நிறுத்திவிட்ைது.  

‘ைாமியிடம் ஜகட்டால் கூட இரண்டு ோள் ஆகும்’  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய ைசிகர்களுக்கும் அல்ைது சினிமா 

துலறலயச் ஜசர்ந்தவருக்கும் தபாதுமக்களில் எவருக்கும் 

ஏஜதனும் ததால்லைகள் ஏற்பட்டு அது அவருலைய 

கவனத்திற்குக் தகாண்டு ஜபாகப்பட்ைால் உைனடியாக 

அவர்களுக்குத் ததால்லை தகாடுத்தவர்கலளக் கண்டித்தும் 

தண்டித்தும் விடுவார். இவர்களுக்கு அந்தத் 

ததால்லையிலிருந்து நிைந்தை விடுதலை கிலைக்கும்; நல்ை 

தீர்வு கிலைக்கும். அதனால் தான் சஜைாோஜதவி ‘சாமியிைம் 

ஜகட்ைால் கூை இைண்டு நாட்கள் ஆகும். எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ஜபாய் நின்றால் உைஜன நம் துன்பம் தீரும்’ என்றார். தன் 

ைசிகர்களுக்கும் தன்லன நம்பியவர்களுக்கும் தர்மத்தின் 

காவைனாக எம்.ஜி.ஆர். விளங்கினார். 
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பீடா கசடயில் எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். எப்ஜபாதும் அடிதடிலய நம்புகிறவர் 

கிலையாது. சிை சமயங்களில் சமஜயாசிதமாகவும் 

விஜவகமாகவும் சாதுர்யமாகவும் தசயல்பட்டு 

பிைச்சலனகலளத் தீர்த்து லவப்பார். எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் 

ஒருவர் ஒரு தபரிய ஜஹாட்ைலின் முன்பு சின்ன ஜமலசலய 

ஜபாட்டு பீைா கலை லவத்திருந்தார். அப்பகுதிலயச் ஜசர்ந்த 

ஜபாலீசார் அவர் ததருவில் கலை லவப்பது குற்றம் என்று 

தசால்லித் தினமும் அவரிைம் வந்து அபைாதத் ததாலக 

வசூலித்துச் தசன்றனர். அபைாதத் ததாலக என்ற தபயரில் 

அவர்கள் அந்தப் பணத்லத இைஞ்சமாக தபற்றுச் தசன்றது 

தான் உண்லம. தினமும் பணம் தகாடுக்க இயைாத அந்த பீைா 

கலைக்காைர் ஒருநாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரின் கவனத்துக்குக் 

தகாண்டு தசன்றார்.  

 சட்ைப் பிைச்சலன ததாைர்பான விஷயங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். விஜவகமாகவும் சமஜயாசிதமாகவும் நைந்து 

தகாள்வார். இைண்டு மூன்று தினங்களாக அவர் 

ஜகாட்லைக்குப் ஜபாகும்ஜபாது அந்த பீைா கலை இருந்த 

சாலை வழியாகச் தசன்றார்.  

 ஒரு நாள் அந்தக் கலையின் வாசலில் காலை 

நிறுத்திவிட்டு இறங்கி வந்து பீைா கலைக்காைலைப் பார்த்து 

‘என்னப்பா இப்ஜபாததல்ைாம் ஜதாட்ைத்து பக்கம் வைஜவ 

மாட்ஜைன் என்கிறாய். வியாபாைம் எப்படி நைக்கிறது? 

வியாபாைம் சூடு பிடித்து விட்ைஜதா. உனக்கு அங்தகல்ைாம் 

வை ஜநைம் கிலைக்க வில்லைஜயா/’ என்று பீைா கலையில் 

உட்கார்ந்து தன் ைசிகரிைம் சிை நிமிைங்கள் ஜபசிவிட்டுப் 

புறப்பட்டுச் தசன்றார். இந்த கலைக்காைர் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மிகவும் ஜவண்டியவர் என்ற கருத்து உைஜன அந்த பகுதியில் 

பைவி விட்ைது. அதன் பிறகு அவருக்கு ஜபாலீசாரின் 

ததால்லை அறஜவ இல்ைாமல் ஜபாய்விட்ைது. இவ்வாறு 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய ைசிகர்களுக்கு துன்பம் வரும் 

ஜநைங்களில் மிகவும் சாதுரியமாக நைந்து அந்த துன்பத்லத 

தீர்த்து லவப்பது வழக்கம். 
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இரசிகரா? வதாண்டரா?   

 எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைான பிறகு ைசிகர்கள் அல்ைாத 

பைரும் கட்சியில் உறுப்பினர்களாகி சிை பதவிகலளப் 

தபற்றனர். ஆைம்பத்திலிருந்து ஏலழ ைசிகர்களாக 

இருந்தவர்கள் தசயைாளர் தபாறுப்பிலும், புதியவர்கள் 

தலைவர் தபாறுப்பிலும் இருந்து வந்தனர். இவ்ஜவலளயில் 

கட்சியில் பலழய ைசிகர்களுக்கு தசல்வாக்குக் குலறயத் 

ததாைங்கியது. புதியவர்களின் அதிகாைம் தகாடி கட்டி 

பறந்தது. இலத ஆங்காங்ஜக தனக்கு வந்த புகார்களின் மூைம் 

கவனித்து வந்த எம்.ஜி.ஆர். இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ை 

விரும்பினார்.  

 கட்சி வளர்க்க பணம் ஜதலவ; அஜத ஜநைத்தில் தனக்காக 

அவர்களுலைய  பணத்லதச் தசைவழித்து பைம் பார்த்து 

தன்லன ஒரு மிகப்தபரிய நடிகர் ஆக்கி இன்லறக்கு கட்சியின் 

தலைவைாகவும்  முதல்வைாகவும் ஆக்கியிருக்கும் தன்னுலைய 

ைசிகர்களின் தசல்வாக்கும் குலறந்துவிைக்கூைாது. 

அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பை ஜவண்டும் 

என்பலத உணர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். அலத மக்களுக்கும் 

மற்றவர்களுக்கும் காட்ை ஜவண்டும் என்று முடிவு தசய்தார்.  



Tamil Heritage Foundation International

86 
 
காதுக்குள் ரகசியம் ஜபசிய எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஜகாலவயில் தனது பலழய இைசிகர் 

மருதாசைத்துக்குப் புதியவர்கள் உரிய மரியாலத தைவில்லை 

என்பலத அறிந்துதகாண்ைார். ஜகாலவக்கு வந்த ஜபாது 

மருதாச்சைம் எம்.ஜி.ஆரிைம் வந்து பலழய ஆட்கள் யாலையும் 

தன்லன மதிப்பதில்லை, புதிய ஆட்கள் வந்து அதிகாைம் 

தசய்கின்றனர் என்று கூறினார். எம்.ஜி.ஆர். அலதக் 

ஜகட்டுவிட்டு அலமதியாக இருந்து விட்ைார். ஜகாலவ 

நிகழ்ச்சிகலள முடித்துக் தகாண்டு இையிைடிக்கு வந்தஜபாது 

மருதாச்சைம் என்று அலழத்தார் அவலை புதிய ஆட்கள் 

பின்னுக்குத் தள்ளி நிறுத்தி இருந்தனர். கூட்ைத்தில் பின்னாடி 

நின்ற மருதாச்சைத்லத எம்.ஜி.ஆர். தன்னருகில் அலழத்து 

அவருலைய காதில் ஏஜதா ைகசியமாகச் தசால்லி சிரித்தார். 

இலதப் பார்த்து அலனவரும் சற்று அைண்டு விட்ைனர். இவர் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் ஜவண்டியவைாக இருந்திருக்கிறார். 

இருவருக்குள்ளும் நிலறய ைகசியங்கள் இருக்கின்றன. 

தலைவருக்கு மிகவும் தநருக்கமானவலை நாம் அைட்சியப் 

படுத்தி விட்ஜைாஜம என்று கட்சிக்கு வந்த புதியவர்கள் சற்று 

கைங்கிவிட்ைனர். பிறகு எம்.ஜி.ஆர். லகயலசத்து விலை 

தபற்றுக்தகாண்டு ையிலில் தசன்று விட்ைார். அதன் பிறகு 

பலழயவைான மருதாசைத்திற்கு ஜகாலவயில் மரியாலத 
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அதிகரித்துவிட்ைது. புதியவர்கள் அவலை மிகுந்த 

மரியாலதஜயாடு நைத்தினர்.  

 உண்லமயில் எம்.ஜி.ஆர். அவர் காதில் எந்த ைகசியமும் 

தசால்ைவில்லை அவர் காதில் ஏஜதா தசால்வது ஜபாை 

நடித்தார். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அவர் ைகசியம் 

தசான்னதாகஜவ மற்றவர்கள் நம்பினர். அவருலைய 

சூட்சுமங்கள் ஒன்று தன்னுலைய ைசிகர்கள் தனக்கு மிகவும் 

தநருங்கியவர்கள், நண்பர்கள் என்ற ஒரு ஜதாற்றத்லத 

எம்.ஜி.ஆர். ஏற்படுத்திவிடுவார். அவருக்கு யார் உற்ற நண்பர் 

யார் ததரிந்தவர் என்று அறிந்துதகாள்ள இயைாது அவர் 

ஏலழகளிைமும் பணக்காைர்கள் இைமும் ஒன்று ஜபாைஜவ 

பழகுவார். 

மணி பத்தாகிவிட்டது; கிளம்புங்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர். பைப்பிடிப்புக்கு தவளியூர்களுக்கு 

ஜபாகும்ஜபாது இைசிகர்களின் அபரிமிதமான ததால்லைக்கு 

ஆளாகி இருக்கிறார். அப்ஜபாதும் அவர் ைசிகர்களின் 

பாதுகாப்பு குறித்து மிகவும் அக்கலறஜயாடு தசயல்பட்ைார்.  

 லவலக அலணக்கட்டு பகுதியில் மாட்டுக்காை ஜவைன் 

பாைல் காட்சிகள் பைம் எடுக்கப்பட்ைன. “பட்ைணமா 

தைண்டுங்தகட்ைான் ைட்சணமா”, “பூ லவத்த பூலவக்கு 
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பூக்கள் தசாந்தமா” ஆகிய பாைல்கள் பகலிலும் “ததாட்டுக் 

தகாள்ளவா தநஞ்லசத் ததாட்டுக் தகாள்ளவா” பாைல் 

இைவிலும் பைம் எடுக்கப்பட்ைது. இைவு மணி பத்து ஆன 

பிறகும் மக்கள் வீட்டுக்கு ஜபாகாமல் பைப்பிடிப்லபப் 

பார்த்துக் தகாண்டிருந்தலதக் கண்ை எம்.ஜி.ஆர். 

தபண்கலளப் பார்த்து ‘மணி பத்து ஆகிவிட்ைது. உைஜன 

வீட்டுக்குச் தசல்லுங்கள்’ என்று ஜகட்டுக்தகாண்ைார். அதன் 

பிறகு தபண்கள் கூட்ைம் கலையத் ததாைங்கியது. நாளுக்கு 

நாள் கூட்ைம் அதிகரிப்பலதக் கண்ை எம்.ஜி.ஆர். பின்பு 

அங்குப் பைப்பிடிப்லப நிறுத்திவிட்டு தசன்லன 

திரும்பிவிட்ைார் 

‘ஒரு மகன் சினிமாவில் இருக்கான்’  

  மாட்டுக்காை ஜவைன் பைப்பிடிப்பில் எம்.ஜி.ஆரின் 

ைசிலகயான ஒரு வயதான தபண்மணி கூட்ைத்தில் 

முண்டியடித்து எம்.ஜி.ஆலைப் பார்க்க முன்ஜனறி வந்தார். 

வயதானவர் சிைமப்படுவலதப் பார்த்த எம்.ஜி.ஆர். ‘அவருக்கு 

வழி விடுங்கள்’ என்றார்.  

 பாட்டி எம்.ஜி.ஆர். அருகில் வந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். 

அவருக்கு ஒரு நாற்காலி தகாடுத்து உட்காை லவத்து ‘நீங்கள் 

என்ன தசய்கிறீர்கள்?’ உங்களுக்கு பிள்லளகள் 

இருக்கிறார்களா?’ என்று ஜகட்ைார். அதற்கு அந்த மூதாட்டி 

‘எனக்கு இைண்டு பிள்லளகள் ஒருவன் ைாணுவத்தில் 

இருக்கிறான். ‘இன்தனாருவன் சினிமாவில் இருக்கிறான்’ 

என்று பதில் கூறினார். ‘சினிமாவில் இருக்கிறாைா/ யார் அது? 

எனக்குத் ததரிந்து இருக்குஜம’ என்று ஜகட்ைதும், ‘அது 

நீதானப்பா நீதான் நான் தபறாத பிள்லள’ என்று அந்த 

மூதாட்டி தசான்னார். எம்.ஜி.ஆர். மிகவும் மனம் தநகிழ்ந்து 

ஜபானார். இதுஜபால் அவருக்கு ஏைாளமான ைசிலககள் 

அவலைத் தன் மகனாகக் கருதி வாழ்ந்து வருகின்றனர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். வயது முதிர்ந்த ைசிகப் தபருமக்கள் அவரிைம் 

காட்டிய அன்பின் மதிப்லப உணர்ந்ததால் அவர் தான் 

முதைலமச்சைானதும் முதியவர்களுக்கும் மதியம் சத்துணவு, 

ஒய்வுதியப்   பணம்   மற்றும்   இைவச  ஜவட்டி ஜசலை  
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ஆகியவற்லறக் தகாடுத்து ஒரு மகலனப் ஜபாைஜவ 

அவர்கலளக் கவனித்துக் தகாண்ைார். 

ஜீப்பில் ஊர்ெலம்  

 தஞ்சாவூர் அருஜக காவிரி ஆற்றில் ஜதர்த்திருவிழா 

பைத்துக்கு பைப்பிடிப்பு நைந்தது. அப்ஜபாது இைசிகர் கூட்ைம் 

கும்பஜகாணத்தில் பைப்பிடிப்லப நைத்த விைாமல் 

அதிகரித்துக்தகாண்ஜை வந்தது. எம்.ஜி.ஆர். இைசிகர்கலளப் 

பார்த்து மகிழ்ச்சி அலைந்தார். அவைது பைப்பிடிப்பு 

முடிந்ததும் ஊருக்குள் முக்கிய நடிகர் நடிலககளுைன் 

ஊர்வைமாக    வந்து    அவர்கள்   அலனவரும்         தங்கலளப் 

பார்த்துக் தகாள்ளும்படிச் தசய்து அவர்களுக்கு உற்சாகம் 

ஊட்டினார். பைப்பிடிப்லப ஜவடிக்லக பார்க்க ஆண்கள் 

அதிகம் வந்திருக்கக் கூடும். தபண்கள் விட்டில் 

இருந்திருப்பார்கள்.   அவர்களும்  நடிகர்    நடிலககலளப்  
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 பார்த்துக்தகாள்ள வசதியாக எம்.ஜி.ஆர். ஜீப்பில் ஊருக்குள் 

ஊர்வைம் வந்தார்.  

‘ெண்டிசய விடு’ 

 ஜகாலவயில் விவசாயப் பண்லணயில் ‘விவசாயி’ 

பைத்தின் பைப்பிடிப்பு நலைதபற்றஜபாது கூட்ைம் 

அதிகரித்துக்தகாண்ஜை இருந்தது. அவர் தன்லனப் 

பார்ப்பதற்காக வந்திருப்பவர்களிைம் ‘நான் கலைசி நாள் 

உங்கள் அலனவலையும் சந்திப்ஜபன்’ என்று கூறினார். 

அதுஜபாை பைப்பிடிப்பு முடிந்த கலைசி நாளன்று ஜவனில் 

ஊருக்குள் தசன்று நகர்வைமாக வை திட்ைமிட்டிருந்தார். 

ஆனால் அலத அறியாத சிை விஷமிகள் விவசாயப் 

பண்லணயின் வாசலில் லசக்கிள்கலளப் படுக்கப்ஜபாட்டு 

அவைது வண்டிலய நிறுத்த திட்ைமிட்ைனர். இலதப் பார்த்து 

மிகுந்த ஜகாபம் தகாண்ை எம்.ஜி.ஆர். ‘லசக்கிள்களின் மீது 

ஜீப்லப விடு’ என்று தனது ஓட்டுநரிைம் தசான்னார். 

எம்.ஜி.ஆர். பயணம் தசய்த வண்டி விர்தைன்று 

ஜபாய்விட்ைது. அவலை அைட்டி மிைட்டி காரியம் சாதிக்க 

முடியாது. எம். ஜி. ஆர். அன்புக்குக் கட்டுப்படுவாஜை தவிை 

அைக்குமுலறக்குக்   கட்டுப்பைமாட்ைார்.   ைசிகர்கள்      என்ற  
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தபயைால் மற்றவர்கள் தசய்யும் அைாேகத்துக்கு அைங்க 

மாட்ைார்.  

என்சைப்  பார்க்க எளியெரும் ெருெர்  

 எம்.ஜி.ஆர். முதல்வைான பிறகும் கூை தனது 

இைசிகர்களுக்கும் ததாண்ைர்களுக்கும் மிகுந்த 

மதிப்பளித்தார். அவர் தனது இைசிகர்களுக்காக தன்னுலைய 

வசதிகலளக் குலறத்துக் தகாண்ைார். அவர்களுக்காகத் 

தன்லன எளிலமப்படுத்தி அவர்கள் தன்லனக் அணுகும் 

வலகயில் அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். முதல்வைான பிறகு கல்கத்தாவில் தமிழ்ச் 

சங்கத்துக்கு தசாந்தமாக ஒரு கட்டிைம் கட்ை ஜவண்டும் என்று 

அங்கு வாழும் தமிழர்கள் திட்ைமிட்ைனர். அங்கு ஜைக் ஏரியா 

என்ற பகுதியில் தமிழர்கள் அதிகம். அவர்கள் எம்.ஜி.ஆலை 

வந்து பார்த்து இது குறித்துப் ஜபசியஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அந்தக் 

கட்டிைம் கட்டுவதற்கு தன் தசாந்தப் பணத்தில் இருந்து ஐந்து 

ைட்சம் தகாடுத்தார். கட்டிைம் கட்டி முடித்ததும் கட்டிைத் 

திறப்பு விழாவுக்கு எம்.ஜி.ஆலை கல்கத்தா வாழ் தமிழர்கள் 

வந்து அலழத்தனர். எம்.ஜி.ஆர். புறப்பட்டுப் ஜபானார்  
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 எம்.ஜி.ஆருக்கு கல்கத்தாவில் உள்ள கவர்னர் 

மாளிலகயில் அவருக்கு சகை வசதிகளும் தசய்து 

தகாடுத்தனர். ஆனால் கவர்னர் மாளிலகக்குச் தசன்ற பத்து 

நிமிைத்திஜைஜய ‘இந்த இைம் நமக்கு சரிப்பைாது வாருங்கள் 

நாம் ஜவறு ஜஹாட்ைலுக்கு ஜபாய் விடுஜவாம்’ என்றார்.  

 கவர்னரின் உதவியாளர் ‘உங்களுக்கு இங்கு என்ன வசதி 

ஜவண்டும் தசால்லுங்கள்; நாங்கள் அலனத்தும் தசய்து 

தருகிஜறாம்’ என்று ததரிவித்தனர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களிைம் ‘இங்கு எல்ைா வசதிகளும் எனக்கு 

இருக்கின்றது. ஆனால் என்லனப் பார்க்க வருபவர்களுக்கு 

இந்த இைம் வசதிப்பைாது. என்லனப் பார்க்க சாதாைண 

மக்களும் வருவார்கள். இங்கு வாழும் தமிழர்கள் ஏலழ 

எளியவர்கள். எல்ஜைாரும் என்லன வந்து பார்க்க ஜவண்டும் 

என்று ஆலசப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு இந்த இைம் 

சரிப்பைாது, எனஜவ உங்கள் மீது எனக்கு எந்த வருத்தமும் 

கிலையாது நான் ஜவறு இைத்தில் தங்கிக் தகாள்கிஜறன். 

நன்றி’, என்று தசால்லிவிட்டு ைல்ஹவுசி சதுக்கத்தில் உள்ள 

ஒரு ஓட்ைலில் அவர் தங்கினார்.  

‘உன்னிடம் காசு ொங்குஜெைா ைாமி’ 

 எம்.ஜி.ஆர். காலை மாலை ஜநைங்களில் ததரு வழியாக 

நைந்து தசன்றஜபாது அங்கு ஒரு தமிழ் மூதாட்டி 

தகாய்யாப்பழம் விற்றுக் தகாண்டிருப்பலதக் கண்ைார். 

அந்தப் தபண்ணிைம் ஜபாய் தனக்கு தகாய்யாப்பழம் 

ஜவண்டும் என்று ஜகட்டு வாங்கிக்தகாண்டு எவ்வளவு பணம் 

என்று ஜகட்ைதற்கு ‘உன்னிைம் நான் காசு வாங்குஜவனா சாமி. 

நீ அப்படிஜய எடுத்துக் தகாள்’ என்றார். எம்.ஜி.ஆர். அந்தப் 

தபண்ணுக்குக் லக நிலறய ரூபாய் ஜநாட்டுகலள அள்ளி 

தகாடுத்து விட்டு வந்தார்.  

ேள்ளிரவில் ஜகாழிக்குைம்பு  

 எம்.ஜி.ஆர். எங்கு தசன்றாலும் அவருலைய இைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் மிகவும் பாசமாக நைந்துதகாள்வர். தான் 

ஏதாவது எம்.ஜி.ஆருக்குத் தை ஜவண்டும் என்ற 

எண்ணத்துைனும் நைந்துதகாண்ைனர். ஒரு கிைாமத்தில்  
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வசித்த பாட்டி ஒருவர் அங்க்கிருந்த ததன்னந்ஜதாப்பில் 

எம்.ஜி.ஆர். தனது ஆட்களுைன் இைவில் ஓய்தவடுத்துக் 

தகாண்டிருப்பலத அறிந்ததும் நள்ளிைவில் ஜகாழிக்குழம்பு 

லவத்து எடுத்துக்தகாண்டு வந்து எம்.ஜி.ஆரிைம் தகாடுத்தார். 

எம்.ஜி.ஆர். திரும்பி வரும் ஜபாது அந்தப் பாட்டிக்கு நல்ை 

சால்லவ ஒன்லறக் தகாண்டு வந்து ஜபார்த்திவிட்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். இரசிகர்களின் தனித்தன்சம  

 எம்.ஜி.ஆருக்கு தான் ஏதாவது தசய்ய ஜவண்டும் என்று 

நிலனப்பது தான் அவைது ைசிகர்களின் சிறப்புத் தன்லமயும் 

தனித்தன்லமயும் ஆகும். அஜத எண்ணத்துைன் எம்.ஜி.ஆரும் 

அவர்களுக்கு தன்னால் ஆன ஏதாவது உதவிலயப் 

தபாருளாகஜவா தகாடுத்து மகிழ்ந்தார். அறிஞர் அண்ணா 

எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி எழுதிய ஒரு கவிலத இங்கு 

நிலனவுகூைத் தக்கது.  

 “எைது அருசம தம்பி எம்.ஜி.ஆரின்  

 உருெம் சிறியது ஆைால்  

 உள்ளஜமா வபரியது  

 அெர் கைகத்தின் கண்மணி  

 கசலயுலகத்தின் ேன்மணி  
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 குணத்தில் தங்கம்  

 வகாதித்தால் சிங்கம்”  

எம்.ஜி.ஆர். குணத்தில் தங்கமாக இருந்து தனது இைசிகர்களின் 

உள்ளத்லதக் தகாள்லள தகாண்ைார். 

\  
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4. இரசிகர்களுக்கு திருமணம் வைய்து 

செக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். லகயால் தாலி எடுத்துக் தகாடுத்து திருமணம் 

தசய்தால் அதிர்ஷ்ைம் என்ற நம்பிக்லக தமிழகத்தில் 

பைவைாகக் காணப்பட்ைது. கண்ணதாசனும் இக்கருத்லதத் 

தனது நூலில் உறுதி தசய்தார். ஆனால் எம்.ஜி.ஆரின் வாழ்வில் 

நைந்த ஒவ்தவாரு திருமணமும் ஒரு ஜவதலனயாகஜவ 

இருந்தது. அவருக்குக் குழந்லதகள் இல்ைாமல் ஜபானதும் 

அவைது திருமண வாழ்க்லகக்கு ஒரு குலறயாக அலமந்தது 

என்றாலும் அவைது கட்சியும் அவைது ைசிகர்களும் இன்றும் 

அவருக்கு பிள்லளகளாக இருந்து அவைது நிலனலவப் 

ஜபாற்றி வருகின்றனர்.  

 சத்தியபாமா அம்லமயார் எம்.ஜி.ஆருக்கு முதலில் 

பார்கவி என்ற தபண்லணப் பார்த்துத் திருமணம் 

தசய்வித்தார். இருவரும் மகிழ்ச்சியாகக் குடும்பம் நைத்தி 

வந்த சிை மாதங்களில் இைண்ைாம் உைகப் ஜபார் அச்சம் 

காைணமாக அவலை எம்.ஜி.ஆர். தசன்லனயில் இருந்து 

ஜகைளாவுக்கு அனுப்பி லவத்தார். அப்ஜபாது இங்கிருந்து 

மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக தவளிஜயறினர். ஜகைளா தசன்ற 

பார்கவி ஜநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்து ஜபானார். எம்.ஜி.ஆருக்கு 

தகவல் கிலைத்து அவர் அங்கு தசல்வதற்குள் இறுதிச் 

சைங்குகள் முடிந்துவிட்ைன. மலனவிலய இழந்த எம்.ஜி.ஆர். 

மிகுந்த வருத்தத்தில் இருப்பலத கண்டு அவர் தற்தகாலை 

தசய்து தகாள்ளும் முடிவுக்கு வந்துவிடுவாஜைா என்று 
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அஞ்சிய அவைது அண்ணன் அவலைச் சிை காைம் 

பின்ததாைர்ந்தபடிஜய இருந்தார்.  

 மீண்டும் சத்தியபாமா அம்லமயார் தன் மகனுக்கு 

சதானந்தவதி என்ற தபண்லணப் பார்த்துத் திருமணம் தசய்து 

லவத்தனர். வாழ்க்லக இனிலமயாக இருந்தது. 

சதானந்தவதியும் கருவுற்றார். சிை மாதங்களில் கடுலமயான 

வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்ைார். மருத்துவப் 

பரிஜசாதலனக்கு அவலை அலழத்துச் தசன்ற ஜபாது 

சதானந்தவதிக்குக் கருக்குழாயில் கரு உற்பத்தியானது 

ததரிந்தது. அதனால் கருச்சிலதவு தசய்ய ஜவண்டிய நிலை 

ஏற்பட்ைது. ஜமலும் இனி அடுத்து அவர் கருவுறக் கூைாது 

என்று மருத்துவர்கள் தசால்லிவிட்ைனர்.  

 சதானந்தவதி அடுத்து ஒருமுலற கருவுற்றார் அப்ஜபாது 

மருத்துவர்கள் சதானந்தவதி இனி கருவுற்றால் அவருலைய 

உயிருக்ஜக ஆபத்தாகிவிடும் என்று எம்.ஜி.ஆரிைம் மிகக் 

கடுலமயாகத் ததரிவித்தனர். இலதக் ஜகட்டு அதிர்ந்து ஜபான 

எம்.ஜி.ஆர். குடும்பக்கட்டுப்பாடு தசய்து தகாண்ைதாக 

அவருலைய உறவினர்கள் தசால்கின்றனர்.  
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 அடுத்து சதானந்தவதிலய காசஜநாய் தாக்கியது. 

காசஜநாய்க்கு மருத்துவரிைம் காட்டிய எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவரின் 

அறிவுலைப்படி அவருக்கு ஜவண்டிய சகை சிகிச்லசகலளயும் சிை 

முைட்டு லவத்தியங்கலளயும் தசய்து ஜமலும் பை ஆண்டுகள் 

உயிஜைாடு இருக்கும்படி பார்த்துக்தகாண்ைார்.  

 ஜபாட்ஜைாகிைாபர் ஆர் எஸ் நாகைாே ைாவ் தனது 

மலனவியுைன் காச ஜநாய் மருத்துவலைச் சந்திக்க வரும் ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆரும் சதானந்தவதி அம்லமயாருைன் ரிக்க்ஷாவில்  

வருவார். அப்ஜபாது சதானந்தவதி பிலழப்பது அரிது. ஆனால் 

நாகைாேைாவின் மலனவி பிலழத்துக் தகாள்வார் என்ற நிலை 

இருந்தது. ஆனால் பின்னர் சதானந்தவதி பிலழத்துக்தகாண்ைார். 

நாகைாே ைாவின் மலனவி இறந்துவிட்ைார். இதலன ைாவ் தனது 

நூலில் ததரிவித்துள்ளார்.  

 சதானந்தவதி ஜநாயுற்றிருந்த காைகட்ைத்தில் தன்னுைன் 

நடித்த பிைபை நடிலக வி என் ோனகி அவருலைய உறவினைால் 

பை தகாடுலமகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுவலதப் பார்த்து அவர் மீது 

பரிதாபப்பட்டு எம்.ஜி.ஆர். அவரிைம் அன்பு தசலுத்தினார். 

தன்னிைம் அன்பும் ஆதைவும் காட்டும் எம்.ஜி.ஆலை ோனகியும் 

ஜநசித்தார். ஆனால் ோனகி திருமணமானவர். அவருக்கு ஒரு 

ஆண்குழந்லதயும் இருந்தது. அதனால் அவலைத் திருமணம் 

தசய்வதில் எம்.ஜி.ஆருக்குப் பை சிக்கல்கள் ஜதான்றின. 

எம்.ஜி.ஆர். வீட்டில் இதற்கு ஆதைவில்லை. எனினும் அலமதியாக 

இருந்தனர்.  

 வி. என். ோனகி தைப்பில் அவருலைய பாதுகாவைைாக 

இருந்த தாய் மாமன் ோனகி உச்ச நடிலகயாக இருப்பதனால் 

அவருலைய தசாத்துக்களுக்காக எம்.ஜி.ஆர். அவர் மீது 

ஆலசப்படுகிறார் என்று ஐயம் தகாண்ைார் ஆனால் 

காைப்ஜபாக்கில் தசாத்துக்களுக்காக் காதலிக்கவில்லை என்ற 

உண்லமலய எம்.ஜி.ஆர். உணர்த்திய பின்பு ோனகிலயத்  

திருமணம் தசய்ய அனுமதி கிலைத்தது. ஆனால் அப்ஜபாது 

மறுமணத்  தலைச்சட்ைம் அமலுக்கு வந்துவிட்ைது மறுமணத் 

தலைச்சட்ைம் வைப்ஜபாகிறது என்பலத  அறிந்ஜத ோனகியின் 

தாய்மாமன் காைதாமதம் தசய்தார்  என்பது பின்னர்தான் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு புரிந்தது.  
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 மறுமணத் தலைச் சட்ைம் வந்ததால் சதானந்தவதி 

இருக்கும்ஜபாது அவலை சட்ைப்படி விவாகைத்து தசய்யாமல் 

ோனகிலயத் திருமணம் தசய்வது இயைாது. எம்.ஜி.ஆர். 
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சதானந்தவதிலய தன் உயிருக்கும் ஜமைாக ஜநசித்தார். 

இதனால் ோனகிலய எம்.ஜி.ஆர். தன் இல்ைத்திற்கு அலழத்து 

வந்து அவலையும் அவர் மகலனயும் தன் அண்ணன் 

குடும்பத்தாருைன் தன் மலனவியுைன் ஜசர்த்து வாழ 

லவத்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். 12 ஆண்டுகள் ோனகி சதானந்தவதி ஆகிய 

இருவருைனும் இலணந்து வாழ்ந்து வந்தார். 1962இல் 

சதானந்தவதி காைமானார். அதன் பிறகு எம்.ஜி.ஆரும் 

ோனகியும் ோனகியின் வளர்ப்புத் தந்லத ஜபாை விளங்கிய 

இயக்குனர் ஜக சுப்பிைமணியத்தின் முன்பு பதிவுத் திருமணம் 

தசய்து தகாண்ைனர். அன்றுமுதல் அவர்களின் ஒவ்தவாரு 

திருமண நாளன்றும் சாண்ஜைா சின்னப்பா ஜதவர் அவர்கள் 

தபரிய நிலை மாலைகலள வாங்கிக்தகாண்டு ஜதாட்ைத்துக்கு 

ஜபாய் இருவர் லகயிலும் தகாடுத்து மாலை மாற்றிக் 

தகாள்ளச் தசய்து இருவர் லககளிலும் தபரிய பூச்தசண்டும் 

வழங்குவார் ஆண்டுஜதாறும் அம்மனுக்கு நைக்கும் 

திருக்கல்யாணம் ஜபாை ஜதவர் முன்னிலையில் 

இவர்களுக்குத் திருமணம் நைந்தது. 

 எம்.ஜி.ஆருக்கு சதானந்தவதி குடும்பத்தார் மீது மிகுந்த 

அன்பு இருந்தது. அதனால் அவர் சதானந்தவதியின் 

தங்லகலய [சித்தி தபண்லண] ோனகியின் சஜகாதைர் 
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மணிக்குத்  திருமணம் தசய்வித்தார். அவர்களின் தபண்கள் 

சுதா ோனகி கீதா ஆகிய மூவலை தம் வீட்டில் லவத்து 

வால்ற்த்தார். இன்றும் அவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். வாழ்ந்த  

இைாமாவைம் வீட்டில்  பங்கு உண்டு.  எம்.ஜி.ஆருக்கும் 

ோனகிக்கும் குழந்லத இல்ைாத காைணத்தினால் எம்.ஜி.ஆர். 

தன்னிைம் திருமண உதவி ஜகட்டு வருபவர்களுக்கும் 

திருமண அலழப்பு தகாண்டுவந்து தகாடுப்பவர்களுக்கும் 

பண உதவி தசய்யும் ஜபாது தன் லகயால் தகாடுக்காமல் தன் 

அண்ணன் எம் ஜி சக்கைபாணியின் லகயில் தகாடுத்து 

அவர்களிைம் தகாடுக்கச் தசய்வார்.  

 துலண இயக்குனர் இடிச்சபுளி தசல்வைாஜ், கதாசிரியர் 

ைவீந்திைன் ஜபான்ஜறார் எம்.ஜி.ஆரிைம் ‘அண்ஜண உங்கள் 

லகயால் தகாடுப்பீர்கள் என்று வந்ஜதன். நீங்கள் தபரியவர் 

லகயால் தகாடுத்து விட்டீர்கஜள’ என்று ஜகட்ைனர். அதற்குப் 

பதிைளித்த எம்.ஜி.ஆர். ‘நான் பிள்லள குட்டி இல்ைாதவன். 

என் அண்ணன் பிள்லள குட்டிக்காைர். அவர் லகயால் 

தகாடுத்தால் உங்களுக்கு நல்ைது என்றுதான் நான் உள்ஜள 

இருந்து தகாண்டு அண்ணனிைம் பணத்லதக் தகாடுத்து 

அனுப்பிஜனன்’ என்றார். இவர்களுலைய மனம் மிகவும் 

தநகிழ்ந்து விட்ைது. தனக்குப் பிள்லள இல்லை என்றாலும் 

தன்னிைம் வருபவர்களுக்கும் உதவி தபறுகின்றவர்களுக்கு 

தனக்கு ஜவண்டியவர் தநருங்கியவர் என மற்ற 

எல்ஜைாருக்கும் பிள்லள பாக்கியம் கிலைக்க ஜவண்டும் 

என்ற நல்ை எண்ணம் தகாண்ைவைாக எம்.ஜி.ஆர். இருந்தலத 

நிலனத்து மனம் தநகிழ்ந்து கண்ணீர் விட்ைனர். இத்தலகய 

தபருந்தன்லமயான குணம் உலைய எம்.ஜி.ஆர். தன் 

ைசிகர்களுக்கு திருமணம் தசய்து லவப்பதில் மிகுந்த 

ஆர்வமும் அக்கலறயும் காட்டினார். 

எங்கிருந்ஜதா ஜகட்ட எம்.ஜி.ஆர். பாடல்  

 எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களுக்குச் தசய்து லவத்த திருமணங்கள் 

பற்றி பைரும் தங்களது ஜபட்டிகளிலும் நூல்களிலும் 

ததரிவித்துள்ளனர். ஒரு முலற எம்.ஜி.ஆர். தவளியூருக்குக் 

காரில் ஜபாய்க் தகாண்டிருந்தார். அப்ஜபாது நள்ளிைவு கைந்து 

விட்ைது.   அந்த   ஜவலளயில்   ஒரு   கிைாமத்தில்     எம்.ஜி.ஆர்.  
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பாட்டு ஒலிதபருக்கியில் ஒலித்துக்தகாண்டிருந்தது. அலதக் 

ஜகட்ைதும் எம்.ஜி.ஆர். ‘எங்கிருந்து பாட்டு வருகிறஜதா 

அங்ஜக ஜபாங்கள்’ என்று தன் டிலைவரிைம் கூறினார். அங்குப் 

ஜபாய் பார்த்தால் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் ஒருவருக்கு மறு நாள் 

திருமணம்.  

 அதிகாலையில் திருமண ஜவலைகலளப் 

பார்த்துக்தகாண்டிருந்த மணமகன் வீட்ைாரும் மணமகள் 

வீட்ைாரும் எம்.ஜி.ஆர். கார் வந்து நின்றதும் இன்ப 

அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர். உைஜன ஓடிவந்து எம்.ஜி.ஆலை 

வைஜவற்றனர் எம்.ஜி.ஆர். மணமகலனப் பார்த்து வாழ்த்துத் 
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ததரிவித்து அவருக்கு பரிசளித்துவிட்டு அறிவுலைகள் தசால்லி 

விட்டு வந்தார். 

 எம்.ஜி.ஆர். திருமணங்களுக்குப் ஜபாகும் ஜபாது 

மணமக்களுக்கு குறிப்பாக ஒரு அறிவுலை தசால்வார். 

‘இருவரும் உங்களுலைய குடும்பப் பிைச்சிலனகலள 

உங்களுக்குள் ஜபசித் தீர்த்துக் தகாள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்ப 

விஷயங்கலள அடுத்தவரிைம் தகாண்டு தசல்ைாதீர்கள்’ 

என்பது எம்.ஜி.ஆர். மணமக்களுக்கு தசால்கின்ற 

அறிவுலையாகும். 

சீர் வகாண்டு வைன்ற எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் சாமிகண்ணு திருமணத்திற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். வைவில்லை  என்பதால் அவர்  தன்னுலைய 

திருமணத்லத ஒத்தி லவத்து விட்ைார் என்று ஒரு தசய்தி 

பத்திரிலகயில் வந்தது. உைஜன எம்.ஜி.ஆர். அடுத்த 

முகூர்த்தத்தில் அவருக்குத் திருமணத்லத நைத்த முடிவு 

தசய்தார். திருமணத்திற்கு முதல் நாளன்ஜற ைாரியில் 

திருமணத்திற்கு ஜவண்டிய சீர் தபாருள்கள் அலனத்லதயும் 

திருமண வீட்டுக்கு அனுப்பி லவத்தார். மறுநாள் எம்.ஜி.ஆர். 

திருமண வீட்டுக்குப் ஜபாய் திருமணத்லத நைத்தி லவத்தார். 

அங்கிருந்தவர்கள் எம்.ஜி.ஆர். அனுப்பிய சீர் தபாருட்கலளப் 

பார்த்து வியப்பில் ஆழ்ந்தனர்.  

 சாமிக்கண்ணு உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைம் 

வரும்ஜபாது அந்தப் பைத்லத தவளியிைக் கூைாது என்று 

திமுகவினர் வன்முலற நைவடிக்லககளில் ஈடுபட்ை 

ஜவலளயில் அவர்களால் அடியும் மிதியும் வாங்கி 

காயம்பட்டு தன் உயிலைப் பலணயம் லவத்துப் 

ஜபாைாடியவர்.   

 சாமிக்கண்ணுவின் பாசத்லத உணர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். 

தசங்கம் ததாகுதியில் அவலை ஜவட்பாளர் ஆக்கினார். 

எம்.ஜி.ஆர். அங்குப் பிைச்சாைத்திற்குப் ஜபானஜபாது ‘இங்கு 

நிற்பது சாமிகண்ணு கிலையாது; எம் ஜி ைாமச்சந்திைன். 

எனஜவ இங்கு நான் நிற்பதாக நிலனத்து எல்ஜைாரும் 

அவருக்கு ஜதர்தல் ஜவலைகலளப் பார்க்க ஜவண்டும். 
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மக்களின் வாக்குகலள முழுலமயாகப் தபற்றுத் தை 

ஜவண்டும்’ என்று கூறினார் அவைது வார்த்லதக்கு 

மதிப்பளித்த ஜதர்தல் பணியாளர்கள் கட்சிக்காைர்கள் 

ததாண்ைர்கள் ைசிகர்கள் தபாதுமக்கள் என அலனவரும் 

சாமிக்கண்ணுலவ தசங்கம் ததாகுதியின் எம்எல்ஏ ஆக்கினர். 

வீடு கட்டிய ஜெங்சக ராஜேந்திரன்  

 ஜவங்லக ைாஜேந்திைன் என்பவர் எம்.ஜி.ஆரின் தீவிை 

ைசிகர். இவர் எம்.ஜி.ஆரின் தலைலமயில், எம்.ஜி.ஆர். தாலி 

எடுத்துக் தகாடுத்தால் தான் திருமணம் தசய்ஜவன் என்று 

பிடிவாதமாக இருந்தார். அப்ஜபாது அவைது ஊருக்கு எம்எல்ஏ 

வீட்டு திருமணத்திற்கு எம்.ஜி.ஆர். வருவதாக தசய்தி 

கிலைத்தது. உைஜன ஜவங்லக ைாஜேந்திைன் தனக்காக 

நிச்சயிக்கப்பட்ை தபண்லண அலழத்துக்தகாண்டு தன் 

உறவினர்களுைன் எம்எல்ஏ வீட்டுத் திருமணம் நைக்கும் 

திருமண மண்ைப வாசலில் ஜபாய் நின்று தகாண்ைார். அங்கு 

வந்து காரில் இறங்கிய எம்.ஜி.ஆர். வாசலில் ஒரு ைசிகர் 

மாலையும் கழுத்துமாக நிற்பலதப் பார்த்து அவலை அருகில் 

அலழத்து ‘ஏன் இப்படி ஒரு வீண்பிடிவாதம்?’ என்று 

கண்டித்து ‘உள்ஜள வா’ என்று அலழத்துச் தசன்றார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். எம்எல்ஏ வீட்டு கல்யாண ஜமலையிஜைஜய 

தனது ைசிகலையும் மணமகலளயும் நிறுத்தி இரு 

ஜோடிகளுக்கும் ஒஜை ஜநைத்தில் திருமணத்லத நைத்தி 

லவத்தார். பிறகு ஜவங்லக ைாஜேந்திைனுக்கு ஒரு பரிசுப் 

தபாட்ைைத்லத வழங்கினார். வீட்டுக்குச் தசன்று பரிலசப் 

பிரித்துப் பார்த்த ஜவங்லக ைாஜேந்திைன் அதிர்ந்து ஜபானார். 

அதில் ஒரு ைட்சத்து 80 ஆயிைம் ரூபாய் இருந்தது. உைஜன 

அவர் அந்த பணத்லத எடுத்துக்தகாண்டு வந்து 

எம்எல்ஏவிைம் வந்து ‘அண்ஜண வாத்தியார் என்னிைம் இந்த 

பார்சலை ததரியாமல் தகாடுத்துவிட்ைார் ஜபால் ததரிகிறது. 

இதில் நிலறய பணம் இருக்கிறது. இது உங்களுக்கு தகாடுக்க 

விரும்பிய பணப்பரிசாக இருக்கைாம். இந்தாருங்கள் 

தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்’’ என்று திருப்பிக் தகாடுத்தார். 

உைஜன எம் எல் ஏ ‘இல்லை ஜவண்ைாம். தலைவர் 

தகாடுத்தார் என்றால் அது உனக்காகத்தான் இருக்கும். எனக்கு 
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என்றால் அலத என் லகயில் தான் தகாடுத்திருப்பார். நீ அலத 

லவத்துக் தகாள்’ என்று ததரிவித்து விட்ைார். 

  ஜவங்லக ைாஜேந்திைன் எம்.ஜி.ஆர். தந்த பணப்பரிலசக் 

தகாண்டு தனக்காக ஒரு வீடு கட்டினார். அந்த வீட்டிற்கு 

‘எம்.ஜி.ஆர். இல்ைம்’ என்று தபயர் சூட்டினார். இவ்வாறு 

திருமணத்லத நைத்தி லவயுங்கள் என்று ஜகட்டுக்தகாண்ை 

ைசிகருக்கு வீடு கட்டும் அளவுக்கு பணப் பரிலச எம்.ஜி.ஆர். 

வழங்கியதும் உண்டு 

யாஜரா அனுப்பிய அசைப்பிதழ் 

 எம்.ஜி.ஆருக்கு நிலறய விழா அலழப்பிதழ்களும் 

பாைாட்டுக் கடிதங்களும் உதவி ஜகட்டுக் கடிதங்களும் 

வருவதுண்டு உதவியாளர்கள் அவற்லறப் பிரித்து 

கட்டிலவப்பார்கள். ஓய்வாக இருக்கும் ஜவலளயில் அந்த 

கடிதங்கலள எம்.ஜி.ஆர். பிரித்து படிப்பார். அதற்கு பதில் 

எழுதச் தசால்வார். உதவி ஜகட்ைவர்களுக்கு பணம் அனுப்ப 

ஆவன தசய்வார். திருமண அலழப்பிதழ்கலளயும் அவ்வாறு 

எம்.ஜி.ஆர். எடுத்துப் பார்த்து அவர்களுக்குப் பரிசளிப்பது 

உண்டு. 

 ஒரு நாள் அவர் திருமண அலழப்பிதழ்களின் கட்லைப் 

பிரித்து பார்த்துக் தகாண்டு வந்தஜபாது அவருக்குத் ததரியாத 

தகாஞ்சம் கூை அறிமுகம் இல்ைாத ஒருவர் ஒரு அலழப்பிதழ் 

அனுப்பியிருந்தார். அவர் யாதைன்று தன் உதவியாளர்களிைம் 

எம்.ஜி.ஆர். ஜகட்ைார் ஒருவருக்கும் ததரியவில்லை. 

எம்.ஜி.ஆர். அலழப்பிதழில் இருந்த முகவரிலயப் பார்த்து 

அவர் யார் என்று விசாரித்துக் தகாண்டு வரும்படி தசால்லி 

விட்ைார். அவர்கள் ஜபாய் விசாரித்ததில் அந்த அலழப்பிதலழ 

அனுப்பியவர் ைாம் திஜயட்ைர் வாசலில் தசருப்பு லதக்கும் 

ஒரு ததாழிைாளி. அவர் தசருப்பு லதக்கும் இைத்தில் ஒரு 

எம்.ஜி.ஆர். பைம் மாட்டி இருந்தது.  

 தசருப்பு லதப்பவரிைம் எம்.ஜி.ஆரின் உதவியாளர்கள் 

‘நீங்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு திருமண அலழப்பிதழ் 

அனுப்பினீர்களா?’ என்று ஜகட்ைனர். அவர் ‘ஆமாம் நான் 

அனுப்பிஜனன்’.  ‘எம்.ஜி.ஆலை   நீங்கள்  பார்த்து     இருக்கிறீர்களா?’  
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என்று ஜகட்ைனர். ‘இல்லை நான் பார்த்ததில்லை. பைத்தில் 

தான் பார்த்திருக்கிஜறன். அவர் எனக்கு குை சாமி. எல்ஜைாரும் 

முதல் பத்திரிலக குைசாமிக்கு லவப்பார்கள். அது ஜபாை நான் 

என் இதய ததய்வம் எம்.ஜி.ஆருக்கு அனுப்பி லவத்ஜதன்’ 

என்றார்.  

 எம்.ஜி.ஆலைப் பைங்களில் மட்டும் பார்த்து அவலைத் 

ததய்வமாக ஜபாற்றி வாழும் அந்த மனிதர் அனுப்பிய 

அலழப்பிதலழக் கண்ை எம்.ஜி.ஆர். மனம் தநகிழ்ந்து அவஜை 

எதிர்பார்க்காத வலகயில் அங்கு ஜபாய் அவருலைய வீட்டுத் 

திருமணத்தில் கைந்துதகாண்டு அவருக்குப் பரிசளித்துவிட்டு 

வந்தார். எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய ைசிகர்கள் தன் மீது மிகுந்த 

அன்பும் மரியாலதயும் தகாண்டிருப்பதால் அவர்களுக்கு 

அவரும் பதில் மரியாலத தசலுத்த தயங்கியதில்லை. 

தன் வீட்டுப் பணியாளருக்கு முன்னுரிசம  

 எம்.ஜி.ஆர். ஒரு அலமச்சர் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு 

கிளம்பிப் ஜபாய் தகாண்டிருந்தார். வண்ணாைப்ஜபட்லை 

அருஜக   அவருலைய   கார் தசன்ற  ஜபாது   ஜநர்     பாலதயில்  
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தசல்ைாமல் திடீதைன ஜபட்லைக்குள் திரும்பி விட்ைது. 

பின்னால் வந்த கார் ஓட்டுனர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. 

‘சரி எம்.ஜி.ஆர். தசல்லும் காலைத் ததாைர்ந்து தசல்ஜவாம்’ 

என்று அவர் காருக்கு பின்னால் வந்தனர். அது சைலவத் 

ததாழிைாளர் குடியிருக்கும் பகுதி. அங்கு ஒரு வீட்டில் 

திருமண ஏற்பாடுகள் நைந்து தகாண்டிருந்தன. அந்தத் 

திருமண வீட்டிற்கு தசன்ற எம்.ஜி.ஆர். அங்கு 

மணமக்களுக்குத் திருமணத்லத நைத்தி லவத்து விட்டு 

அவர்களுக்குப் பரிசு தகாடுத்து விட்டு பின்பு அலமச்சர் வீட்டு 

கல்யாணத்திற்குச் தசன்றார். 

 எம்.ஜி.ஆர். முதலில் தசன்ற திருமண வீடு அவர் வீட்டில் 

சைலவத் ததாழில் தசய்து வரும் ஒரு பணியாளரின் வீைாகும். 

என்.எஸ்.கிருஷ்ணரின் மகன் திருமணத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். 
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தன் பணியாளர்கள் வீட்டுத் திருமணத்திற்குப் தபாதுவாக 

ோனகியம்மா தசல்வது வழக்கம். இந்தத் திருமணத்திற்கும் 

அந்தப் பணியாளர் ோனகி அம்மாவிைம் பத்திரிலகலயக் 

தகாடுத்து பணமும் வாழ்த்தும் தபற்றுக்தகாண்ைார். எனினும் 

‘அம்மா ஐயா கண்படும்படி இந்தப் பத்திரிலகலய லவத்து 

விடுங்கள். ஐயா பத்திரிலகலயப் பார்த்து ஆசீர்வாதம் 

தசய்தால் ஜபாதும்’ என்று ோனகியம்மாவிைம் ஜகட்டுக் 

தகாண்ைார். அம்மாவும் அதுஜபாை அலழப்பிதலழ அவைது 

ஜமக்கப் தபட்டியின் ஜமல் திருமணப் அலழப்பிதலழ 

லவத்து விட்ைார். பத்திரிலகலயப் பார்த்த எம்.ஜி.ஆர். அந்த 

ஜததிலய மனதில் குறித்து லவத்துக் தகாண்டு குறிப்பிட்ை 

ஜததியில் முதலில் அவைது திருமணத்திற்கு ஜபாய் 

அத்திருமணத்லத நைத்தி லவத்துப் பரிசளித்து விட்டு பிறகு 

அலமச்சர் வீட்டுத் திருமணத்திற்குச் தசன்றார். 

 எம்.ஜி.ஆர். தன் வீட்டுப் பணியாளரின் திருமணத்திற்கு 

தான் தசல்வஜத அவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் மரியாலதயும் 

தகாடுக்கும் என்பலத உணர்ந்தவைாக இருந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். 

தன் பணியாளர்களின் திருமணத்திற்கு முன்னுரிலம 

வழங்கினார் எம்.ஜி.ஆர். திருமணங்களுக்கு ஜபாவதில் ஏலழ 

பணக்காைர் என்ற வித்தியாசம் பார்ப்பது கிலையாது. 

எல்ஜைாரிைமும் சம அன்பு தகாண்ைவைாக இருந்தார்.  

தாடிசய எடுத்துவிட்டு ொ  

 எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் ஒருவர் ஒரு கைஜைாைப் பகுதியில் 

வசித்து வந்தார். அவர் எம்.ஜி.ஆர். வந்து திருமணம் 

தசய்வித்தால் தான் திருமணம் தசய்து தகாள்ஜவன் என்று 

பிடிவாதம் பிடித்த காைணத்தால் அவருலைய திருமணம் 

தள்ளிப் ஜபாய்க் தகாண்ஜை இருந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர். வந்து திருமணம் தசய்து லவக்கும் வலை 

தாடிலய எடுக்க மாட்ஜைன் என்று சபதம் தசய்து தகாண்டு 

தலை முடியும் தாடியும் வளர்த்தபடி இருந்தார். இவருலைய 

ஜகாைத்லதப் பார்த்த தபற்ஜறார்கள் இைாமாவைம் 

ஜதாட்ைத்துக்குப் ஜபாய் மணமகனின் நிலைலய எடுத்துச் 

தசால்லி எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜததி ஜகட்ைனர். 
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 எம்.ஜி.ஆர். பல்ஜவறு பணிகளில் பைபைப்பாக இருந்த 

காைணத்தினால் இவருலைய திருமணத்திற்கு ஜததி 

தகாடுப்பது அவருக்குச் சிைமமாக இருந்தது. இருந்தாலும் 

இவருலைய ஜகாைத்லத பற்றி தபற்ஜறார்கள் கண்ணீர்விட்டு 

தசான்னலதக் ஜகட்ைதும் எம்.ஜி.ஆர். மனம் கைங்கி ‘ஏன் 

இப்படி தசய்கிறான்?’ என்று ஜகட்டுவிட்டு ‘சரி நான் 

வருகிஜறன் என்று தசால்லுங்கள்’ எனத் ததரிவித்துவிட்ைார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது ைசிகரின் திருமணத்தன்று காரில் தனது 

உதவியாளர்களுைன் புறப்பட்டுச் தசன்றார். அந்த ஊரில் ஒரு 

பகுதி வலை தான் காரில் தசல்ை முடிந்தது. அதன்பிறகு 

கைற்கலை மணல் அதிகமாகிவிட்ைதால் கார் சக்கைம் சுற்ற 

முடியவில்லை. அங்கிருந்த எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் ஆட்கலள 

இறங்கச் தசால்லிவிட்டு மண்ணில் புலதந்த காலை தூக்கி 

எடுத்து தள்ளிக் தகாண்டு ஜபாய் லவத்தனர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். மீது இருந்த பாசத்தினால் எம்.ஜி.ஆர். உலைய 

காருக்கு ஏதும் ஜசதம் ஏற்பைக் கூைாது என்ற 

நல்தைண்ணத்தில் அவருலைய காலை அைாக்காக தூக்கிச் 

தசன்று தள்ளிலவத்தனர். லவத்துவிட்டு அவர் நைந்து தசல்ை 

ஜவண்டிய பாலதயில் ததன்லன ஓலைலய தவட்டிப் 

ஜபாட்ைனர். கைற்கலை மணல் தவகு சூைாக இருந்ததனால் 

எம்.ஜி.ஆலை ததன்லன ஓலையின் மீது நைக்க லவத்து 

மணமகன் இருப்பிைத்திற்கு அலழத்து வந்தனர்.  

 மணமகன் மீலச தாடிஜயாடு தலை நிலறய முடி 

வளர்த்தபடி இருந்தார். எம்.ஜி.ஆலை கண்ைதும் ஒடி வந்து 

அவைது காலையில் விழுந்து வாங்கினார். எம்.ஜி.ஆர். ‘ஜபாய் 

முடிலய தவட்டிக் தகாண்டு வா’ என்றார் மணமகன் 

ஜகாைத்தில் வந்து ஜசர் நான் உட்கார்ந்திருக்கிஜறன்’ என்றார்.  

 மணமகன் அங்கிருந்த முடிதிருத்துஜவார் கலைக்குப் 

ஜபாய் தலை முடிலய சீைாகக் கத்தரித்து மீலசலய ஒதுக்கி 

தாடிலய எடுத்துவிட்டு மணமகன் ஜகாைத்தில் வந்தார். 

அதன்பிறகு மணமகலள அலழத்து வைச்தசய்து எம்.ஜி.ஆர். 

திருமணத்லத முடித்து லவத்தார். பின்பு மணமக்களுக்குப் 

பரிசு தபாருலள தகாடுத்து அறிவுலை வழங்கினார். 
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 ‘ைாந்தி என் மகள்’ 

 எம்.ஜி.ஆர். திருமணம் தசய்து லவப்பதில் தனது 

ைசிகர்களுக்கு மட்டுமல்ைாது அவருலைய சக கலைஞர்கள், 

நடிகர், மற்றும் திலையுைலகச் ஜசர்ந்த எவைாக இருந்தாலும் 

அவர்களுக்கும் திருமணம் ஜபசிச் சிறப்பாக தசய்து லவப்பது 

வழக்கம். கண்ணதாசன் தன்னுலைய நூலில் எம்.ஜி.ஆர். 

திருமணம் நைத்தி லவத்தால் அந்தத் தம்பதியர் சிறப்பாக 

வாழ்வார்கள். அவருக்கு திருமண ைாசி உண்டு என்று எழுதி 

இருக்கிறார்.  

 ஒரு பைத் தயாரிப்பாளர் தன் மகன் தாய் தகப்பன் 

இல்ைாத ஒரு அனாலதப் தபண்லணக் காதலித்து அந்தப் 

தபண்லணஜய திருமணம் தசய்ய ஜவண்டும் என்று 

பிடிவாதம் பிடிப்பதாக எம்.ஜி.ஆரிைம் தசால்லி 

வருத்தப்பட்ைார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். ‘இதற்கு ஏன் 

வருத்தப்படுகிறீர்கள்? அந்தப் தபண் நல்ை தபண்ணாக 

இருந்தால் அவலளஜய திருமணம் தசய்து லவக்கைாம்’ 

என்றார். தயாரிப்பாளஜைா ‘அந்தப் தபண் என்ன ோதி என்ன 

மதம் என்று ஒன்றுஜம ததரியவில்லை. யாஜைா எவஜைா 

குடும்பப் பின்னணி எதுவும் ததரியவில்லை. ஒரு பாட்டி 

மட்டும்தான் இருக்கிறாைாம் அந்தப் தபண்லண எப்படி 

திருமணம் தசய்வது? குடும்பப் பின்னணி ததரியாமல் எப்படி 

தபண் எடுப்பது? என்று எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜகட்ைார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். அந்தத் தயாரிப்பாளரிைம் ‘ அந்தப் 

தபண்லண நான் என் மகளாக தத்து எடுத்துக் தகாள்கிஜறன். 

என் மகலள உங்கள் மகனுக்கு திருமணம் தசய்து 

தகாடுங்கள்’ என்றார். இலத சற்றும் எதிர்பாைாத 

தயாரிப்பாளர் அதிர்ந்து ஜபாய் விட்ைார். ‘சரி நான் அந்தப் 

தபண்லணஜய என் மகனுக்கு திருமணம் தசய்து 

லவக்கிஜறன்’ என்று தயாரிப்பாளர் திருமணத்துக்கு 

சம்மதித்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தயாரிப்பாளரின் மகலன அலழத்துப் ஜபசி 

‘அந்தப் தபண் யாைாக இருந்தாலும் உன்லன ஜநசிப்பது 

உண்லமதயன்றால் நீ அவலள கலைசிவலை கண்கைங்காமல் 

பார்த்துக் தகாள்ள ஜவண்டும்’ என்று அறிவுலை தசால்லி 
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அந்தப் தபண்லணஜய திருமணம் தசய்ய ஏற்பாடு தசய்தார். 

அந்தப் தபண்ணின் குழந்லதகள் இன்றளவும் எம்.ஜி.ஆலை 

தாத்தா என்று அலழக்கின்றனர்.  

வதாழில் வைய்பெனுக்கு வபண் தரலாம் 

  எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள், திலையுைகக் கலைஞர்கள் என்று 

இல்ைாமல் வழியில் ஜபாகும் ஜபாதும் வரும் ஜபாதும் கூை 

கல்யாண ஏற்பாடுகலளச் தசய்ததும் உண்டு. ஒருமுலற அவர் 

ஜதர்தல் பிைச்சாைத்திற்கு ஜபாய்விட்டு திரும்பிக் 

தகாண்டிருந்தஜபாது மதுலைக்கு அருஜக திருமங்கைம் 

பகுதியில் ததன்னந்ஜதாப்புக்குள் ஒரு இலளஞலைக் கட்டி 

லவத்து அடிப்பலதப் பார்த்த எம்.ஜி.ஆர். , தன் உதவியாளலை 

அனுப்பி எதற்காக அந்த இலளஞலன அடிக்கிறார்கள் என்று 

ஜகட்டு வைச் தசய்தார். உதவியாளர் ஜபாய் விசாரித்து விட்டு 

அவன் இந்த ஜதாட்ைத்துக்காைரின் தபண்லணக் காதலித்து 

இருக்கிறான். அதற்காக அவலன அடிக்கிறார்கள் என்றார். 

எம்.ஜி.ஆர். இறங்கிப் ஜபாய் ஜதாட்ைத்துக்காைர் இருக்கிறாைா 

என்று ஜகட்டு அவரிைம் அவனது கட்லை அவிழ்த்து 

விடுங்கள் என்று தசால்லி அந்த இலளஞரிைம் அந்தப் தபண் 

உன்லன ஜநசிக்கிறாளா? அவலள நீ திருமணம் தசய்து 

தகாள்ள விரும்புகிறாயா? திருமணம் தசய்து தகாடுத்தால் நீ 

அவஜளாடு ஐக்கியமாக வாழ்வாயாக? என்ன ததாழில் 

தசய்கிறாய்/ என்ன வருமானம் வருகிறது? என்று விசாரித்து 

அறிந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தபண்லணப் தபற்றவலைப் பார்த்து ‘நீங்கள் 

எப்படியும் உங்கள் தபண்லண ஒருவருக்குத் திருமணம் 

தசய்து தைத் தான் ஜபாகிறீர்கள். அந்தத் திருமணத்லத 

அவளுக்கு விருப்பமான இலளஞருைன் தசய்து 

லவயுங்கஜளன் என்றார். ஜமலும் இவர் ஜபாட்ஜைா 

ஸ்டுடிஜயா லவத்து இருக்கிறார். நீங்கள் இன்னும் உதவினால் 

அவர் தன்னுலைய ஜபாட்ஜைா ததாழிலில் தமன்ஜமலும் 

சிறப்பாக வைக்கூடும். அவலையும் வளர்த்து உங்கள் 

தபண்லணயும் மகிழ்ச்சிஜயாடு வாழ லவயுங்கள். அவர்கள் 

இருவருக்கும் விருப்பம் இல்ைாத இன்தனாருவலைத் 

திருமணம் தசய்து லவத்தால் அவர்களுலைய திருமண 
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வாழ்வு சிறப்பாக அலமயாது. எனஜவ விருப்பப்பட்ை 

இருவருக்கும் திருமணம் தசய்து லவயுங்கள்’ என்றார்  

 எம்.ஜி.ஆரின் அறிவுலைலயக் ஜகட்ை தபண்ணின் தந்லத 

அவருலைய அறிவுலைக்குக் கட்டுப்பட்டு அந்தக் 

காதைர்களுக்குத் திருமணம் தசய்து லவத்தனர். 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் திருமண அலழப்பிதலழ அனுப்பி 

லவத்தார்கள். எம்.ஜி.ஆரும் பரிசுகலள அனுப்பி லவத்தார். 

திருமணப் பரிசு  

 எம்.ஜி.ஆர். திருமணங்களுக்குச்  தசல்லும் ஜபாது 

தபாதுவாக ஆறு தவள்ளி பால் தம்ளர்கள் பரிசளிப்பது 

வழக்கம். வீட்டில் இருக்கும் மாமனார் மாமியார் கணவன் 

மலனவி மற்றும் இரு குழந்லதகளுக்கும் என ஆறு தம்ளர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர்.  பரிசளிப்பார்.  இந்தப்  பரிசுப் தபாருட்களின்  

எண்ணிக்லகஜய ஒரு குடும்பத்தில் இைண்டு தபரியவர்கள் 

ஆஜைாசலன தசால்ைவும் வழி காட்ைவும் இருக்க ஜவண்டும். 

ஒரு மகன் தனது தபற்ஜறார்கலளத் தன்னுைன் லவத்து 

பாதுக்காக்க ஜவண்டும் அப்ஜபாது தான் அவனது பிள்லளகள் 

அவனுக்கு முன்னுரிலம தகாடுத்து பிற்காைத்தில் கவனித்துக் 

தகாள்வர். இது தனது பிள்லளகளுக்கு ஒரு இலளஞன் தான் 

வாழ்ந்து காட்டி வழிகாட்டும் பாைம் ஆகும். அவனது முதல் 

கைலம ஆகும். அடுத்தது, ஒரு தம்பதி இைண்டு குழந்லதகஜள 

தபற்றுக் தகாள்ள ஜவண்டும். அப்ஜபாது தான் அந்தக் 

குழந்லதகளுக்குத் ஜதலவயான அன்லபயும் அக்கலறலயயும் 

தபற்ஜறாைால் தை இயலும் என்பதும் விளங்குகிறது. 

முன்றாவதாகக் குடும்பத்தில் இருக்கும் அலனவரும் சமமாக 

நைத்தப்பை ஜவண்டும் என்பதால் அவர்களுக்கு ஒஜை 

மாதிரியான தம்ளர்கலள எம்.ஜி.ஆர். பரிசளித்துள்ளார் 

என்பதும் ததரிய வருகிறது. எம்.ஜி.ஆர். அளிக்கும் பரிசுப் 

தபாருள் ஒரு குடும்பத்தின் தத்துவத்லதக் கற்று தருகிறது. 

எனஜவ அவலை வாத்தியார் என்று ைசிகர்கள் அலழத்தது 

சாைப் தபாருத்தம்.  

 திருமணம் என்பலத வாழ்க்லகயில் நைக்கும் முக்கிய 

நிகழ்வாக மதித்த எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்த மரியாலதயுைனும் 

கருத்துைனும் அக்கலறயுைனும் சம்பந்தப்பட்ை இருவரின் 
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விருப்பங்களுக்கும் இைமளித்து இைண்டு 

குடும்பத்தினலையும் உைன்பைச் தசய்து அந்நிகழ்லவ 

மறக்கமுடியாத நிகழ்வாக மாற்றிக்காட்டினார். தன் மீது அன்பு 

தகாண்டிருந்த ைசிகர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

நைத்தி லவத்த திருமணங்கள் தவற்றிகைமாக அலமந்தன. 
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5. ெள்ளலாக ொழ்ந்து ொனுசறயும் 

வதய்ெமாை எம்.ஜி.ஆர்.  

 

 

 

 

 

 

 உைகத்தில் பை தகாலை வள்ளல்கள் இருந்திருக்கின்றனர். 

ஆனால் எம்.ஜி.ஆலைப் ஜபாை எவரும் இருந்தது கிலையாது. 

அவர் தன்னிைம் உதவி ஜகட்டு வருபவர்களுக்கு எண்ணி 

தகாடுத்தஜதா எடுத்துக் தகாடுத்தஜதா கிலையாது. ரூபாய் 

ஜநாட்டு கட்டு என்றால் பிய்த்து தகாடுப்பார் அல்ைது உதிரி 

ரூபாய் ஜநாட்டுகலள அள்ளிக் தகாடுப்பார் என்று அவரிைம் 

பண உதவி தபற்றவர்கள் தங்களுலைய ஜபட்டிகளில் 

மகிழ்ச்சிஜயாடு ததரிவித்து இருக்கின்றனர். தபாருளாகவும் 

ஆதைவாகவும் உைல் தபாருள் ஆவி என அலனத்தாலும் 

மக்களுக்கு உதவிகலளச் தசய்திருக்கிறார்.  

 தபாருளால் வழங்கும் உதவி மட்டுமல்ை ஜவறு 

வழிகளிலும் உதவியதுண்டு. என் டி ைாமைாவ் எம்.ஜி.ஆரின் 

இைசிகர் மட்டுமல்ை அவரின் உைன்பிறவா தம்பி. ஒரு முலற என் 

டி ைாமைாவ் தசன்லனயில் புது வீடு வாங்கிய ஜபாது அங்குக் 

குடியிருந்தவர்கள் பை மாதங்களாகியும் காலி தசய்யாமல் 

இழுத்தடித்தனர். ஜபாலிசுக்குப் ஜபாக விரும்பாத என் டி ஆர் 

தனது அண்ணனாகக் கருதும் எம்.ஜி.ஆலை அணுகி உதவி 

ஜகட்ைார். உைஜன எம்.ஜி.ஆர். அந்த வீட்டுக்காைரிைம் ஜபசி அவர் 

காலி தசய்வதற்கு தனது ஆட்கலள அனுப்பி உதவி தசய்து 

வீட்லை என் டி ஆரிைம் ஒப்பலைத்தார். என் டி ஆர்  

கட்சி ததாைங்கப்  ஜபாவதாக    எம்.ஜி.ஆரிைம் ததரிவித்து  
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வாழ்த்துப் தபற வந்தார். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். கட்சியின் 

தபயர் என்னதவன்று ஜகட்ைார் ததலுங்கு ைாஜ்ஜியம் என்றார் 

என் டி ஆர். எம்.ஜி.ஆர். ைாஜ்யம் ஜவண்ைாம் ஜதசம் என்று 

லவத்துக்தகாள்ளுங்கள் ஜதசப்பற்று முக்கியம் என்றார் என் டி 

ஆர் எம்.ஜி.ஆரின் அறிவுலைலய ஏற்றுக் தகாண்ைார்.  

 என் டி ஆர் சட்ைமன்றத் ஜதர்தலில் தவற்றி தபற்று பதவி 

ஏற்கப் ஜபாகும் முன்பு தசன்லன ைாமாவைம் ஜதாட்ைத்துக்கு 

வந்து எம்.ஜி.ஆலை தன் அலமச்சர்களுைன் சந்தித்து வாழ்த்துப் 

தபற்றார். எம்.ஜி.ஆர். இறந்ததும் அவர் உைலை தமரீனா 

கைற்கலையில் அைக்கம் தசய்து முடிக்கும் வலை என் டி ஆர் அங்கு 

இருந்து அஞ்சலி தசலுத்தினார். இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆர். உைல் 

தபாருள் ஆவி என அலனத்து வலகயிலும் மற்றவர்களுக்கு உதவி 

தசய்தார்.  

 இன்று எம்.ஜி.ஆருக்குக் ஜகாயில் கட்டி கும்பாபிஜஷகம் 

நைத்தி உற்சவர் உைா நைத்துகின்றனர். அங்குக் குழந்லத வைம் 

ஜவண்ைல், கைன் தீர்தல் ஜபான்ற ஜவண்டுதல்கலளயும் 

எம்.ஜி.ஆர். பக்தர்கள் முன் லவக்கின்றனர். அவர்களின் குலற 

தீர்கிறது. எம்.ஜி.ஆரின் இறந்த நாளான டிசம்பர் 24 அன்று விைதம் 

ததாைங்கி எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்த நாளன்று ேனவரி 17 அன்று 

முடிக்கின்றனர். அவர் ஜகாயிலுக்கு இரு முடி கட்டி பாத யாத்திலை 
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தசல்கின்றனர். அவர் இன்று ததய்வமாக இருந்து தனது 

அன்பர்கலளக் காக்கின்றார் என்ற நம்பிக்லக தமிழ் நாதைங்கும் 

வளர்ந்துவிட்ைது. மஜைசியா ஜபான்ற நாடுகளிலும் அவருக்குக் 

ஜகாயில் வளாகத்தில் சிலை எழுப்பத் ததாைங்கி விட்ைனர்.  

அள்ளிக் வகாடுத்த ெள்ளல் எம்.ஜி.ஆர்.  

 ஸ்ைண்ட் நடிகர் ஷாகுல் எம்.ஜி.ஆரிைம் தான் ஒரு வீட்டு 

மலன வாங்குவதற்கு முன்பணம் தகாடுத்திருப்பதாகவும் 

தற்ஜபாது மீதி பணம் தகாடுக்க தகாஞ்சம் பணம் 

ஜதலவப்படுகிறது என்று எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜகட்ைஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். பத்தாயிைம் ரூபாய் ஜநாட்டுக் கட்லை எடுத்து அலத 

பிய்த்துக் தகாடுத்ததாகத் ததரிவித்தார். எப்ஜபாதும் எம்.ஜி.ஆர். 

எண்ணிக் தகாடுக்க மாட்ைார். அள்ளி தான் தகாடுப்பார் என்றார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். லத தபாங்கல் அன்று தன்லன சந்திக்க 

வருஜவாருக்கு எம்.ஜி.ஆர். லக நிலறய பணம் அளிப்பது 

வழக்கம். தன் வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கும் தந்து நாைக 

மன்றத்லதச் ஜசர்ந்த நடிகர்களுக்கும் ‘கவரில்’ ஜபாட்டு 

தனித்தனியாக ஒவ்தவாருவருக்கும் தகாடுப்பார். வீடு வாங்க, 

கல்யாணம் நைத்த, பிள்லளகளின் கல்வி தசைவுக்தகன 

தன்னிைம் வருஜவாரின் ஜதலவக்கு ஏற்ப எம்.ஜி.ஆர். பண 

உதவிகள் தசய்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தான் உதவி தசய்தவர்களுக்கு அந்த உதவி 

முலறயாகப் பயன்பட்டுள்ளதா என்பலதயும் ஜகட்ைறிவார். 

உதவி தபற்றவர்களுக்கு அந்த உதவி பயன்பட்ை விதத்லத 

அவர்கஜள மீண்டும் வந்து எம்.ஜி.ஆலைச் சந்தித்து விவைங்கலளக் 

கூற ஜவண்டும் என்று எம்.ஜி.ஆர். அவர்களிைம் தசால்லுவார். 

அவர் உதவி முலறயாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைதா என்பலத 

அறிந்து தகாள்வார்.  

ெழியில் கண்டெருக்கும் உதவுதல்  

 எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முலற வழியில் வண்டிக் குதிலை 

தசத்துவிட்ைததன்று அழுது தகாண்டிருந்த குதிலை 

வண்டிக்காைருக்கு குதிலை வாங்கவும் வீட்டு தசைவுக்கும் 

பணம் தகாடுத்துவிட்டு குதிலை வாங்கிப் பழக்கியதும் அலத 

வண்டியில் பூட்டி என்னிைம் தகாண்டு வந்து காட்ை 
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ஜவண்டும் என்றார். அது ஜபாை அந்தக் குதிலை வண்டிக்காைர் 

தசய்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்லனப் பற்றி தவறாக எழுதி 

வந்தவர்களுக்கும் எதிைணியில் இருந்து தனக்கு எதிைாக 

தசயல்பட்ைவர்களுக்கும் உதவி என்று ஜகட்டு வந்த 

ஜநைத்தில் அவர்களின் மனம் ஜகாணாத வலகயில் 

எதிர்பார்த்தலத விை இைட்டிப்பு மைங்கு பணத்லத அள்ளிக் 

தகாடுத்திருக்கிறார். எனஜவ ஒரு காைத்தில் பலகயாளியாக 

இருந்தவர்கள் கூை பிற்காைத்தில் எம்.ஜி.ஆரிைம் நன்றி 

விசுவாசம் உள்ளவர்களாக மாறிவிட்ைனர். அவர்களின் 

தபயர்கலள இங்குக் குறிப்பிடுவது நாகரிகமாக இருக்காது.  

ொழ்ந்து வகட்டெர்களுக்கு ெலியப் ஜபாய் உதவுதல்  

 வாழ்ந்து தகட்ைவர்கள் அல்ைது எதிர் அணிலயச் 

ஜசர்ந்தவர்கள் உதவி ஜகட்டு வரும் தபாழுது எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்கலள வாய் திறந்து உதவி ஜவண்டும் என்று ஜகட்கட்டும் 

என எதிர்பார்க்க மாட்ைார். இவஜை விலைந்து ஜபாய் 

அவர்களுக்கு உதவிலயச் தசய்து விடுவார். அவர்கள் வாய் 

திறந்து ஜகட்பலத அவமானமாகக் கருதுவார்கள் என்ற 

எண்ணத்தில் இவர் அவர்கள் ஜகட்கும் முன்னஜை அவர்கள் 

எதிர்பார்த்தலதவிை கூடுதைான உதவிலய அளிப்பார். 

ஜமலும் வாழ்ந்து தகட்ைவர்கள் அல்ைது எதிர் அணிலய 

ஜசர்ந்தவர்கள் தன்னிைம் வந்து உதவி ஜகட்டு நிற்பது 

காைத்தின் கட்ைாயமாக மாறிவிட்ைதால் அவர்கலள ஜமலும் 

அவமானப்படுத்துவஜதா வருத்தமலையச் தசய்வஜதா 

கூைாது. அது மனித ஜநயமற்ற தசயல் என்பலத உணர்ந்த 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்கலள அருகில் அலழத்து சட்லைப்லபயில் 

பணத்லத லவத்து விடுவார் அல்ைது உதவியாளரிைம் 

தகாடுத்து அவரிைம் தகாண்டு ஜபாய்க் தகாடுத்து விடு என்று 

தசால்வார். அவர்கள் தன்னிைம் வந்து பணிவாக நின்று 

உதவிலயக் ஜகட்டு கண்கைங்கி லகநீட்டி நிற்க ஜவண்டும் 

என்று அவர் ஒருஜபாதும் எதிர்பார்த்ததில்லை. மனித ஜநயம் 

மிக்கவர் என்பதற்கு இந்த ஒரு பண்ஜப நமக்கு நற்சான்றாக 

அலமகின்றது.  
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 எம்.ஜி.ஆர். ஏ. வி. எம். பைப்பிடிப்பில் இருக்கும் ஜபாது 

அங்குப் பைப்பிடிப்பு நிலையத்தில் சாதாைணக் கூலியாக 

ஒருவர் ஜவலை தசய்து தகாண்டிருந்தலத பார்த்து 

தகாண்டிருந்தவர் தமல்ை எழுந்து அவைருகில் தசன்று 

அவலை எழுப்பி விசாரித்தார். மறு நாள் முதல் அவர் 

ஜவலைக்கு வைவில்லை. அவருலைய வறுலம 

துலைக்கப்பட்ைது. அவர் ஒரு காைத்தில் மிகப் தபரிய 

தயாரிப்பாளைாக இருந்தவர். தயாரிப்பில் நஷ்ைம் 

ஏற்பட்ைதால் தசாத்துக்கலள இழந்து கூலி ஜவலைக்கு 

வந்துவிட்ைார். அவர் யார் என்பலத அங்கிருந்தவர்களுக்கு 

தசால்ைாஜமஜைஜய அவலை அலழத்துப் ஜபசி அவைது துயை 

நிலைலய எம்.ஜி.ஆர். ஜபாக்கினார். 

 எம்.ஜி.ஆரின் தகாலைப் பண்பில் சிறப்பாகக் குறிப்பிை 

ஜவண்டிய இன்தனாரு சிறப்பம்சம் அவர் தன்னிைம் உதவி 

ஜகட்டு வந்தவர்களுக்கு மட்டும் உதவுவதில்லை. யாருக்கு 

உதவி ஜதலவப்படுகிறஜதா அவர்களுக்கு அவஜை 
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வலியப்ஜபாய் உதவுவார். உதவி ஜதலவப்படும் 

சூழ்நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இவஜை முன் வந்து 

உதவுவார். உதவி என்று இவரிைம் ஜகட்காதவர்களுக்கும் 

அவர்களிைம் இவஜை முந்திச் தசன்று உதவுவார்.  

மருத்துெ உதவி  

 1959ஆம் ஆண்டு அவர் காலில் அடிபட்டு சிகிச்லச 

முடிந்து பைப்பிடிப்புக்கு வைத் ததாைங்கிய பின்னர் ஒரு நாள் 

பைப்பிடிப்புத் தளத்தில் ஒருவர் சற்று காலை தநாண்டியபடி 

நைந்தலதப் பார்த்து அவலை அலழத்து அவருக்கு ஜவண்டிய 

சகை சிகிச்லசக்கும் ஏற்பாடு தசய்தார். அப்ஜபாது அவர் 

அருகில் இருந்தவரிைம் ‘எனக்குப் பண வசதி இருந்ததால் 

நல்ை சிகிச்லச கிலைத்தது. அவருக்குப் பணம் இல்ைாததால் 

அவர் இந்தக் காஜைாடு ஜவலைக்கு வருகிறார். அதனால் 

அவருக்கு நல்ை சிகிச்லச கிலைக்க ஏற்பாடு தசய்ஜதன்’ 

என்றார்.  

 இன்தனாரு முலற எம்.ஜி.ஆர். ஒரு பைப்பிடிப்பில் 

இருந்தஜபாது அங்தக இருந்த ஸ்டில் ஜபாட்ஜைாகிைாபர் 

சங்கர் ைாலவ ஒருவர் உள்ஜள அலழத்துப் ஜபாய் 

மருத்துவரிைம் காட்டினார். மருத்துவர் பி ஆர் எஸ். அவருக்கு 

‘ஹிைண்யா’ இருப்பதால் உைஜன அறுலவ சிகிச்லச 

ஜவண்டும் என்றார். சங்கர் ைாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. 
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எம்.ஜி.ஆர். அங்கு வந்தார். ‘நீ ஏஜதா வலியால் 

கஷ்ைப்படுகிறாய் என்பது உன்லனப் பார்க்கும் ஜபாது 

ததரிந்தது. அதனால் தான் ைாக்ைலை வைவலழத்ஜதன் நீ 

ைாகைர் தசால்லும் மருத்துவமலனயில் ஜசர். நான் தசைலவ 

பார்த்துக்தகாள்கிஜறன். அறுலவ சிகிச்லச முடிந்து உைம்பு 

சுகமாகட்டும். அப்புறம் ‘தசட்டுக்கு’ வைைாம்’ என்று 

அனுப்பி லவத்தார். சங்கர் ைாவின் ஜநாய் குணமாயிற்று. 

இவ்வாறு ஒருவர் முகம் வாடுவலதப் பார்த்து அவருக்குரிய 

கவலைகலள விசாரித்து தீர்த்து லவப்பார். இன்னும் பை 

நிகழ்ச்சிகலள இதற்கு உதாைணமாகக் காட்ைைாம்.  

 மனித ஜநய உதவிகலள அவர் தனி நபருக்கும் 

தசய்திருக்கிறார். தவள்ளம் பூகம்பம் வறட்சி ஜபான்ற 

இயற்லக பாதிப்புகளால் அவதிப்படும் தமிழ்நாட்டு 

மக்களுக்கு மட்டுமல்ை, பிற மாநிை மக்களுக்கும் இவர் 

தாஜன முன் வந்து உதவி தசய்திருக்கிறார். இன்தனாரு 

கட்டுலையில் இவ்வுதவிகள் விளக்கமாகத் தைப்பட்டுள்ளன.  

வைய்ந்ேன்றி மறொசம  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய சிறுவயதில் தான் 

பசித்திருக்கும் ஜபாதும் தாலயப் பிரிந்து தனித்து இருக்கும் 

ஜபாதும் தனக்கு ஆதைவு காட்டிய நல்ை உள்ளங்களுக்குப் 

பிற்காைத்தில் உதவி ஜதலவப்பட்ை ஜபாது இவரிைம் வந்து 

அவர்கள் ஜகட்காத சூழ்நிலையிலும் அவர்களின் கஷ்ை 

நிலை இவருக்குத் ததரிவிக்கப்பட்ைஜபாது இவஜை 

முன்வந்து அவர்களுக்கு ஜவண்டிய உதவிகலளச் தசய்தது 

உண்டு. ஏழ்லமயில் வருந்தி வாடும் அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் உதவி ஜகட்கத் தயங்குவது பற்றி எம்.ஜி.ஆர். 

ஜகள்விப்பட்ை ஜபாது அவர்களுக்கு இவஜை முன்வந்து 

பல்ஜவறு உதவிகலளச் தசய்திருக்கிறார்.  

 ஒரு முலற நாைக நடிகர் ஒருவரின் மைணம் பற்றிய 

தசய்தி எம்.ஜி.ஆரின் தசவிக்கு எட்டியது. அவர் 

எம்.ஜி.ஆலை லவத்து பைம் எடுத்தவரும் இல்லை 

எம்.ஜி.ஆர். பைத்லத இயக்கியவரும் இல்லை. 

எம்.ஜி.ஆஜைாடு நடித்தவரும் இல்லை. அவர் யாதைன்று 

ஜகட்ைால். எம்.ஜி.ஆர். சிறுவனாக இருந்த ஜபாது ஒரு 
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நாைகக் கம்தபனியினர் அவர் அண்ணன் சக்கைபாணிலய 

மட்டும் ஜசர்த்துக்தகாள்ள தயாைாக இருந்தனர். இவன் 

சிறுவன் இவன் என்ன தசய்வான் என்று எம்.ஜி.ஆலைச் 

ஜசர்க்க மறுத்துவிட்ைனர். அப்ஜபாது இவர் [மைணம் 

அலைந்த நாைக நடிகர்] அங்கிருந்த நாைக வாத்தியாரிைம் 

‘அை விடுய்யா இவன் ஒரு உருண்லை சாப்பிடுவானா. 

இவலனயும் ஜசர்த்துக்க’ என்று தசால்லிவிட்டு ‘உள்ஜள 

ஜபாைா’ என்றார்.  

அன்று முதல் எம்.ஜி.ஆருக்கும் அந்த நாைகக் கம்தபனியில் 

ஜவலையும் சாப்பாடும் கிலைத்தது. ஒரு ஜவலள ஜசாறு 

என்பது எம்.ஜி.ஆர். எட்ைாக் கனியாக இருந்த காைம் அது. 

தனக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி ஏற்படுத்தித் தந்தவர் என்பதால் 

அந்த நாைக நடிகரின் மைணத்துக்கு எம்.ஜி.ஆர். ஜநரில் வந்து 

அஞ்சலி தசலுத்திவிட்டு அவர் குடும்பத்துக்கு ஜவண்டிய 

அலனத்து உதவிகலளயும் தசய்தார்.  

ஆதரவும் ஆறுதலும்  

 வள்ளல் என்று எம்.ஜி.ஆலைப் பாைாட்டும் ஜபாது அவர் 

தகாடுத்த பணத்லத மட்டுமல்ை; அவர் தசய்த ஜவறு பிற 

உதவிகலளயும் கருத்தில் தகாள்ள ஜவண்டும். 

ஆதைவில்ைாமல் இருப்ஜபாருக்கு ஆதைவளிப்பதும், 

அவர்களுக்குத் துலணயாக நிற்பதும், கூை எம்.ஜி.ஆர். தசய்த 

மாதபரும் உதவி ஆகும். நடிலககள் தங்கலளப் பாதுகாக்க 

ஆளின்றித் தவித்தஜபாது தங்கலளப் பற்றி அவதூறான 

தசய்திகலள பத்திரிலககள் தவளியிட்ை ஜபாது ஒரு 

குறிப்பிட்ை எல்லை வலை தபாறுலம காத்து விட்டு பின்பு 

எம்.ஜி.ஆரிைம் வந்து முலறயிடுவர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். நடிலககலளப் பற்றி அவதூறாக தசய்தி 

எழுதிய பத்திரிலகக்காைர்கலள அலழத்து கண்டித்தார். நடிலக 

இைட்சுமி நடிலக மஜனாைமா ஆகிஜயார் இச்சம்பவங்கலள 

தங்களின் ஜபட்டியில் ததரிவித்துள்ளனர். நடிலககளிைமும் 

தபாது வாழ்வில் இருக்கும்ஜபாது இதுஜபான்ற 

விமர்சனங்கலளக் கண்டு அஞ்சக்கூைாது’ இதற்காக மனம் 

கைங்கக்கூைாது. துணிஜவாடு இருங்கள்’ என்று அறிவுலை கூறி 

அவர்களுக்கும் ஆறுதல் கூறுவார்.  
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ேப்தியாை வீடுகசள மீட்டுத் தருதல்  

 எம்.ஜி.ஆருைன் பணிபுரிந்த கலைஞர்கள், அவஜைாடு 

அல்ைது அவருலைய பைத்தில் பணிபுரியாத இயக்குனர், 

நடிகர், துலண நடிகர், தயாரிப்பாளர் என எந்தக் கலைஞைாக 

இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கைன் அதிகமாகி அவர்களின் 

வீடுகள் ேப்திக்கு வரும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அந்த வீடுகலள 

மீட்டுக் தகாடுத்திருக்கிறார். சிைருலைய வீடுகலள அவஜை 

பணம் தசலுத்தி மீட்டுக் தகாடுத்து இருக்கிறார்.  

 ஜவறு சிைருக்கு அவர்களிைம் பணத்லத தகாடுத்து 

ஜபாய் மீட்டுக்தகாண்டு வந்து தன்னிைம் பத்திைத்லதக் 

காட்டும்படி தசால்லியிருக்கிறார். நடிகர் நடிலககள், ததாழில் 

நுட்பக் கலைஞர்கள் பைம் தயாரிக்கும் ஜபாது கைன்பட்டு 

வீடு ேப்திக்கு வரும் ஜபாது அவர் இவ்வாறு வீட்லை மீட்டுத் 

தருவது உண்டு.  நடிகர்  டி ஆர் மகாலிங்கம்,  என் எஸ்  கிருஷ்ணன், 

கண்ணதாசன், கண்ணாம்பாள், ஜபான்ஜறாருக்கு ேப்தியில் 

இருந்து மீட்டு தந்தார்.  

 டி ஆர் ைாேகுமாரிக்கு ேப்திக்கு வைாமல் கைன்காைரிைம் 

இருந்து அவைது வீட்டுப் பத்திைத்லத வாங்கித்  தந்தார். வீடு 

ேப்திக்கு வரும் நிலைலம எம்.ஜி.ஆருக்கும் 

ஏற்பட்டிருக்கிறது உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைம் எடுத்த 
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பிறகு அவருலைய வீடும் ேப்தி வை இருந்தது. ஆனால் 

நீதிமன்றத்தில் தலை ஆலண தபற்றுவிட்ைதால் ேப்தி 

தசய்யப்பைவில்லை.  

வீடு ொங்கவும் மீட்கவும் உதவுதல் 

 எம்.ஜி.ஆர். பைருக்கு வீடு வாங்குவதற்கு 

உதவியிருக்கிறார். நைந் இயக்குனைான புலியூர் சஜைாோ விடு 

வாங்க முயன்ஜபாது அவருக்கு பணத்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ைது 

எம்.ஜி.ஆரிைம் சஜைாோ உதவி ஜகட்ைார். எம்.ஜி.ஆர். 

அவருக்குத்  ஜதலவயான பணத்லதக் தகாடுத்தார்.  

 விேயகுமாரிக்கு வீடு வாங்கப் பணம் ஜதலவப்பட்ை 

ஜபாது சாண்ஜைா சின்னப்பா ஜதவலை அணுகினார். 

அவ்ஜவலளயில் அங்கு வந்த எம்.ஜி.ஆர். சின்னப்பா 

ஜதவரிைம் ‘விஜிக்கு இப்ஜபாது பணத்லதக் தகாடுத்து 

விடுங்கள். இைண்டு பைங்களில் வாய்ப்புத் தந்து அவைது 

சம்பளத்தில் தகாடுத்த கைலன கழித்து தகாள்ளுங்கள்’ 

என்றார். ஜதவரிைம் தான் நடிக்கும் விவசாயி பைத்தில் 

விேயகுமாரிக்கு வாய்ப்புத் தரும்படி சிபாரிசு தசய்தார்.  

 கவிஞர் புைலமப்பித்தனின் பூர்வீக வீடு கைனில் மூழ்க 

இருந்தஜபாது அலத அறிந்த எம்.ஜி.ஆர். ‘ஏன் என்னிைம் இது 

பற்றி தசால்ைவில்லை’ என்று ஜகாபித்துக்தகாண்டு ‘நான் 

உங்கள் சஜகாதைன் இல்லையா?’ என்று உரிலமயுைன் 

ஜகட்ைார் பிறகு பணத்லத அளித்து ‘ஜபாய் உங்களின் பூர்விக 

வீட்லை மீட்டு அந்தப் பத்திைத்லத என்னிைம் தகாண்டு வந்து 

காட்டுங்கள்’ என்றார். அப்ஜபாது முதல்வைானதும் அைசு 

வீடுகலள ஒதுக்கி தருவதில் உதவியிருக்கிறார்.  

வெளிப்புறப்  பசடப்பில் உதவி 

 தவளி மாநிைங்கள் அல்ைது தவளிநாடுகளுக்குப் 

பைப்பிடிப்புகளுக்கு நடிகர், நடிலகயர் மற்றும் 

ததாழில்நுட்பக் கலைஞர்கலள அலழத்துச் தசல்லும்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களுக்கு அங்கு வழங்கப்படும் உணவின் 

தைம் மற்றும் பாதுகாப்பில் மிகுந்த அக்கலற காட்டுவார். 

இதுவும் அவர் சக கலைஞர்களுக்குச் தசய்த மாதபரும் 

உதவியாகும். இந்த உதவிலய நாம் பணத்தால் மட்டும் 
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மதிப்பிை இயைாது. இத்தலகய உதவிகள் பணத்லத விை 

அதிக மதிப்புலையலவ. தவளிப்புறப் பைப்பிடிப்பில் 

நடிலககலள யாரும் ஜகலி தசய்தால் உைஜன கண்டிப்பார். 

தவளிப்புறப் பைப்பிடிப்புக்குக் தகாண்டு வந்த பணம் 

தசைவாகிவிட்ைது என்றாஜைா, களவு ஜபாய் விட்ைாஜைா 

உைஜன இவர் தன்னுலைய பணத்லதக் தகாடுத்து அந்தப் 

பைப்பிடிப்பு ததாைர்ந்து நைக்க உதவி தசய்வார்.  

 தவளிப்புறப் பைப்பிடிப்பின்ஜபாது தன்னிைம் உதவி 

ஜகட்டு வருகின்றவர்கலள இவர் தசன்லனக்கு வைச்தசய்து 

உதவி அளிப்பாஜை தவிை அங்ஜகஜய தயாரிப்பாளரிைம் பணம் 

வாங்கி அவர்களுக்கு தகாடுக்கும் பழக்கம் கிலையாது. இதய 

வீலண பைப்பிடிப்பு காஷ்மீரில் நைந்த ஜபாது அங்கு தனக்கு 

வைஜவற்பு அளித்த இைாணுவ வீைர்கல் விழாவில் நை நிதி 

வசூல் தசய்யப்பட்ைது. அங்கு  வசூைான அஜத  அளவு நிதிலய   
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 எம்.ஜி.ஆர். வழங்கினார்.   . தயாரிப்பாளர் மணியன் ‘ஏன் 

இவ்வளவு பணம் தகாடுக்கிறீர்கள்’ என்று ஜகட்ை ஜபாது 

‘இவர்களால் தான் நாம் நிம்மதியாக தூங்கி எழுந்து ததாழில் 

தசய்கிஜறாம்’ என்று பதில் அளித்தார் எம்.ஜி.ஆர்.  

ைக கசலஞர்களுக்குப் பரிசுப் வபாருட்கள்  

 தவளி மாநிைங்களுக்கு அல்ைது தவளிநாடுகளுக்குப் 

ஜபாகும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். தன்னுைன் இருக்கும் திலையுைகக் 

கலைஞர்களுக்கும் பத்திரிலகயாளர்களுக்கும்  விரும்பிய 

தபாருட்கலள வாங்கி தருவார். அவர்களுக்கு ஸ்தவட்ைர், 

சாக்ஸ், ஷால் ஜபான்றவற்லற வாங்கித் தருவார். அடிலமப் 

தபண் பைப்பிடிப்பு இைாேஸ்தானில் நைந்த ஜபாது ஆர் எஸ் 

மஜனாகரிைம் ‘இங்கு உங்கள் நாைகங்களுக்கு ஜவண்டிய 

நலககலள வாங்கி தகாள்ளுங்கள் நான் தான் பணம் 

தகாடுப்ஜபன்’ என்றார். அவ்வாறு தகாடுத்து மகிழ்ந்தார்.  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்துக்காக 

தவளிநாடுகளுக்கு நடிகர்கலள அலழத்துச் தசல்லும்ஜபாது 

அவர்களுக்கான ஜகாட் சூட், உலைகலள இவஜை லதத்துக் 

தகாடுத்தார். பைப்பிடிப்பு முடிந்து  திரும்பும் தபாது 

ஹாங்காங்கிலும் இவர்களுக்காக ஒஜை மாதிரி துணி எடுத்து 

அளதவடுத்து லதத்துத் தந்தார். இங்கிருந்து ஜபாகும் ஜபாது 

ஆழ்ந்த நீை நிறத்திலும் அங்கிருந்து வரும் ஜபாது தபான் 

வண்ணத்திலும் ஜகாட்டு சூட் அணிந்து அந்த குழுவினர் 

வந்தனர்.  

 பைப்பிடிப்பு குழுவினர் விரும்பிய ஜகமைா, தசன்ட் 

பாட்டில், தபாம்லம, சாக்ஜைட் ஜபான்ற தபாருட்கலள  

தன்னுைன் அலழத்துச் தசன்ற அலனவருக்கும் வாங்கிக் 

தகாடுத்தார். தனக்கும் தனது அண்ணனுக்கும் சங்கர் ைாவுக்கும் 

என மூன்று ஜகமைா வாங்கினார். அப்ஜபாது அங்கு இயக்குனர் 

ப. நீைகண்ைன் வந்ததும் தனது அண்ணனுக்கு வாங்கியலத 

அவரிைம் தகாடுத்துவிட்ைார்.  

 ஒரு தகப்பன் தன் குழந்லதகலள அலழத்துச் தசன்றால் 

அவர்களுக்கு என்தனன்ன வசதிகள் தசய்து தருவாஜைா அது 

ஜபாை ஒரு   தந்லதயின்    ஸ்தானத்திலிருந்து    எம்.ஜி.ஆர்.  
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தன்னுலைய சகக் கலைஞர்களுக்கு ஜவண்டிய தபாருட்கலள 

வாங்கிக் தகாடுத்து அவர்கலள மகிழ்ச்சிக் கைலில் 

ஆழ்த்துவார்.  

 பணம் தபாருள், பாதுகாப்பு மட்டுமல்ைாது 

திருமணங்கள் நைத்தி லவப்பதிலும் எம்.ஜி.ஆர். பைந்த 

மனப்பான்லம உலையவைாகக் இருந்து வந்தார். எம்.ஜி.ஆர். 

திைாவிை முன்ஜனற்ற தகாள்லககலளப் பின்பற்றுவதில் 

தயங்கியதில்லை. ோதி மறுப்பு திருமணம், விதலவ 

மறுமணம், ஏலழ பணக்காைர்கள் இலைஜய நைக்கும் 

திருமணங்கள் ஜபான்றவற்லற எம்.ஜி.ஆர். ஆதரித்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய குடும்பத்திலும் தனக்குத் 

ததரிந்தவர்களின் குடும்பத்திலும் அல்ைது தான் ஜபாகும் 

ஜபாது வழியில் சந்தித்தவர்களின் குடும்பத்திலும் 

இதுஜபான்ற காதல் கைப்புத் திருமணங்கள் நைக்க வாய்ப்பு 

இருக்கும்ஜபாது அந்த திருமணங்கலள இவர் ஆதரித்து 

நைத்தி லவத்தார். திருமணமான தம்பதிகளுக்கு ஜவண்டிய 

உதவிகலளயும் தசய்து அவர்களின் தபற்ஜறார்களுக்கும் உரிய 

அறிவுலைகலள வழங்கி மணமக்களுக்கு ஜதலவயான 

அறிவுலைகலள வழங்கி அவர்கள் சிறப்பாக 

வாழ்கின்றார்களா என்பலத அவ்வப்ஜபாது கவனித்து 

தகாண்டு வந்தார். எனஜவ இவர் தசால் ஒன்று தசயல் 

ஒன்றாக வாழ்ந்து காட்டியவர் கிலையாது. 
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 எம்.ஜி.ஆர். பைருக்கும் இன்ன உதவி என்றிைாமல் 

அலனத்து உதவிகளும் தசய்திருப்பலத அறிந்த அவைது 

ைசிகர்கள் அவலைத்  ததய்வமாகப் ஜபாற்றி வந்தனர்.  இன்றும் 

அவலைத்  தமது  பிள்லளகளுக்கும் நல்ைவர் என அறிமுகம் 

தசய்து லவத்து பைம்பலை பைம்பலையாக எம்.ஜி.ஆர். பக்தி 

வளைக் காைணமாக இருகின்றனர்.  
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6. முன்பின் வதரியாதெருக்கும் உதவிய 

எம்.ஜி.ஆர். 

  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். அறிந்தவர் ததரிந்தவர் மட்டுமல்ைாது 

முன்பின் ததரியாதவருக்கும் மனதாை உதவி தசய்வார் என்பது  

தகாலைப்  பண்பின் தனித்தன்லம ஆகும். அவர். இந்த அறிய 

பண்லபக் ஜகட்ைறிந்த ைசிகர்கள் அவர் மீது மிகுந்த அன்பும் 

மரியாலதயும் தகாண்ைனர். தபாதுமக்களும் எம்.ஜி.ஆரின் 

உதவிகலளக் ஜகட்ைறிந்த ஜபாது அவருலைய தகாலை 

பண்பின் விசாைத்லதத்  ததரிந்து தகாண்ைனர். எம்.ஜி.ஆர். 

முன்பின் ததரியாதவர்களுக்கும் உதவிய சம்பவங்கள் 

சிைவற்லற இக்கட்டுலையில்  காணைாம். 

எம்.ஜி.ஆர். சைக்கிள் கசட  

 எம்.ஜி.ஆர். ஜதர்தல் பிைச்சாைத்திற்கு தசன்றஜபாது 

அவருலைய கார் பழுதாகி நின்று விட்ைது. அப்ஜபாது கார் 

ரிப்ஜபர் தசய்ய வந்த இலளஞர் ஒருவர் சுறுசுறுப்பாக 

மதிநுட்பத்ஜதாடு தசயல்பட்ைலதயும், கவனித்துக் 

தகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர். கார் சரியானதும் அவலை அலழத்து 

லக நிலறய பணம் தகாடுத்து விட்டு ‘நீ என்ன ததாழில் 

தசய்கிறாய்?’ என்று ஜகட்ைார். அப்ஜபாது அந்த இலளஞர் ‘நான் 

ஜவலை தவட்டி எதுவும் இல்ைாமல் சும்மா தான் இருக்கிஜறன்’ 

என்றார். எம்.ஜி.ஆர். அவருக்கு 30 லசக்கிள்கள் வாங்கிக் 

தகாடுத்து     லசக்கிள்   கலை   லவக்க    உதவினார்.         அவரும்  
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 ‘எம்.ஜி.ஆர். லசக்கிள் கலை’ என்ற தபயரில் லசக்கிள் கலை 

ஆைம்பித்து நைத்தினார்.  

 மறுமுலற அவ்வழிஜய வந்த எம்.ஜி.ஆர். அவலைப் 

பார்த்து ‘எம்.ஜி.ஆர். என்ற தபயரில் கலை லவத்தால் 

உன்னிைம் எதிர்கட்சியினர் காங்கிைஸ்காைர்கள் வந்து 

லசக்கிலள எடுக்க மாட்ைார்கள் அதனால் நீ எம்.ஜி.ஆர். என்ற 

தபயலை எடுத்துவிடு அப்ஜபாது தான் உனக்கு ததாழில் 

ைாபகைமாக நைக்கும்’ என்றார். ஆனால் அந்த இலளஞஜைா 

‘எனக்கு வாழ்வளித்த வள்ளல் நீங்கள். உங்கள் தபயரில் தான் 

நான் கலை லவத்ஜதன். வந்து எடுக்கிறவர்கள் எடுக்கட்டும் 

இதுஜவ எனக்கு ைாபம் ஆகத்தான் இருக்கிறது ஐயா’ என்று 

அவலை வணங்கி நன்றி ததரிவித்தார்.  

திலகர்  சிசலக்கு ஐம்பதாயிரம்   

 மகைாஷ்ட்டிைா மாநிைத்லத ஜசர்ந்த இந்திய சுதந்திைப் 

ஜபாைாட்ை வீைரும் ஜைாகமான்யர் என்ற சிறப்புப் தபயர் 

தபற்றவருமான பாைகங்காதை திைகர் ஆங்கிஜையர்கள் 

இந்தியர்கள் அைசியல் கூட்ைம் நைத்தக் கூைாது என்று 

உத்தைவு பிறப்பித்ததும் வினயாகர் சதுர்த்திலய ஊர்வைமாக 

நைத்தி சுதந்திை ஜவட்லகயுள்ள இந்தியர்கலள 
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ஒன்றிலனத்தார். அன்று முதல் இன்று வலை விநாயகர் சதுர்த்தி 

ஊர்வைம் தமல்ை தமல்ை மற்ற மாநிைங்களுக்கும் பைவி 

மக்களின் ஒற்றுலமக்கு ஒரு நற்சான்றாக விளங்குகிறது.  

 ஜைாகமான்ய  பாைகங்காதை திைகருக்கு அவைது ஜபைன் 

பூஜன நகரில் சிலை லவக்க ஜவண்டும் என்று விரும்பினார். 

தமிழக அைசின் உதவிலய நாடி தசன்லன வந்த அவர் மா தபா 

சிவஞானம் ஐயா  அவர்கலளச்  சந்தித்து ஜபசினார். ம.தபா.சி. 

எம்.ஜி.ஆரிைம் அவலை அலழத்து வந்தார். எம்.ஜி.ஆர். திைகர் 

சிலை தசய்வதற்கு எவ்வளவு தசைவாகும் என்று ஜகட்டு 

அதற்குரிய 50,000 ரூபாலய தன் தசாந்தப் பணத்திலிருந்து 

தகாடுத்துவிட்ைார்.  

 திைகரின் ஜபைன் ‘ஐயா இவ்வளவு ததாலகலய நீங்கள் 

உங்கள் லகயிலிருந்து தகாடுக்க ஜவண்ைாம் உங்கள் அைசின் 

மூைமாக ஏதாவது உதவி தசய்தால் ஜபாதும்’ என்றார். அதற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். அைசின் மூைமாக தசய்ய ஜவண்டும் என்றால் 

அதற்கு ஒரு ஜகாப்பு தயாரித்து அந்த ஜகாப்பு முலறயாக 

லகதயழுத்துப் தபற்று வைஜவண்டும். அதற்குப் பை நாட்கள் 

ஆகும் ஒரு நல்ை காரியத்லத  ஏன் நாம் தாமதப்படுத்த 

ஜவண்டும். எனஜவ நான் என் லகயிலிருந்து தருகிஜறன். 

நீங்கள் திைகரின் சிலைலய சிறப்பாக தசய்து லவயுங்கள்’ 

என்று கூறி பணத்லதக் தகாடுத்து அனுப்பி லவத்தார். 

சுதந்திரப் ஜபாராட்ட வீரர் பாலகங்காதர திலகர் 



Tamil Heritage Foundation International

130 
 
 திைகர் காங்கிைஸ்காைர்; அவருக்கு சிலை தசய்ய 

எம்.ஜி.ஆர். பணம் தகாடுக்க ஜவண்டிய அவசியம் கிலையாது. 

அவர் பணம் தகாடுத்ததும் தவளிஜய யாருக்கும் ததரியாது 

இலத  ஒரு விளம்பைமாக்கவும் இல்லை.  ம.தபா.சி அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி எழுதிய நூலில் இச் சம்பவத்லத 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

ப. ஜீொைந்தத்துக்கு சிசல  

 தபாதுவுலைலமக் கட்சியின் மிகப்தபரிய தலைவைான 

ஜீவாவுக்கு சிலை எடுப்பது என்று அக்கட்சி முடிவு தசய்தது. 

அக்கட்சியில் தபாதுவாக தனிநபர் வழிபாடு கூைாது 

தனிநபருக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கக் கூைாது என்பது ஒரு 

தகாள்லகயாக இருந்தது. அலதயும் மீறி அவர்கள் 

அலனவரும் கட்சியினர் கூடிப்ஜபசி ஜீவானந்தம் 

அவர்களுக்கு சிலை லவப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். 

அதன்பிறகு சிலை எடுப்பதற்கான தசைவுகலளச்  

சந்திப்பதற்கு நன்தகாலை திைட்டுவது என்று முடிவாயிற்று.  

கம்யூனிஸ்ட் தசலெர் பா.ஜீொைந்தம் 
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எம்.ஜி.ஆரிைம் கம்யுநிஸ்ட்காைர்கள் நன்தகாலை ஜகட்டு 

வந்தார்கள். எம்.ஜி.ஆர். இச்சிலை தசய்வதற்கு ஆகும் தசைவு 

எவ்வளவு? என்று ஜகட்ைார். அவர்கள் ஐயாயிைம் ரூபாய் 

ஆகும் என்று கணக்கிட்டு இருக்கிஜறாம் என்றனர். இலதக் 

ஜகட்ை எம்.ஜி.ஆர். ‘நானும் கம்யூனிஸ்ட் தகாள்லககலள என் 

பைத்தில் கூறுகிஜறன். எனக்கும் அவலை மிகவும் பிடிக்கும்’ 

என்று கூறிவிட்டு ‘சிலைக்கான தசைவு முழுவலதயும் நாஜன 

ஏற்றுக் தகாள்கிஜறன்’ என்று ஐயாயிைம்  ரூபாலயக் தகாடுத்து 

விட்ைார். நன்தகாலை வசூலிக்கப் ஜபான கம்யுனிஸ்ட் 

ஆட்கள் தநகிழ்ந்து ஜபாயினர்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் தகாலைப் பண்பு பற்றி 

ஜகள்விப்பட்டிருந்தாலும் தன் கட்சியினர் தன் ைசிகர் தனக்கு 

ஜவண்டியவர்கள் என்றில்ைாமல் மற்றவர்கள் அல்ைது 

எதிர்க்கட்சியினர் வந்து உதவி ஜகட்ைாலும் அவர்களுக்கும்  

மனம் உவந்து உதவக்கூடியவர் எம்.ஜி.ஆர். என்பலத 

அப்ஜபாது புரிந்துதகாண்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். விளம்பரத்துக்காக உதவிைாரா? 

 எம்.ஜி.ஆரின் எதிர் அணிலய ஜசர்ந்தவர்கள் அவர் 

விளம்பைத்திற்காக உதவி தசய்கிறார் அல்ைது உதவி 

தசய்துவிட்டு அலத விளம்பைம் தசய்து தனக்கு புகழ் ஜதடிக் 

தகாள்கிறார் என்று எம்.ஜி.ஆர். மீது குற்றம் சாட்டுவதுண்டு.  

அவர் விளம்பைத்திற்காக உதவி தசய்பவர் கிலையாது. 

ஆனால்  அவர்  உதவி தசய்வதால் கிலைக்கும் மகிழ்ச்சிலய 

பைஜைாடும் பகிர்ந்து தகாள்கிறார்.  

 நாளிதழில் இவைது தகாலை பற்றிய தசய்திலயப் 

பார்த்துவிட்டு இன்னும் பைர் வந்து நம்மிைம் பணம் 

ஜகட்பார்கஜள என்று அவர் அஞ்சுவது கிலையாது. எத்தலன 

ஜபர் வந்தாலும் இருக்கின்றவலை தகாடுப்ஜபாம் என்ற 

நல்தைண்ணத்தில் அவர் தான் தகாடுத்ததில் சிைவற்லறச் 

தசய்தித் தாளுக்கு ததரிவித்தார். அவர் தகாடுத்தலத அறிந்து 

ஜமலும் பைர் வந்து அவரிைம் உதவி தபற்று தசன்றனர். 

அவரும் தகாடுத்துக்தகாண்ஜை இருந்தார். ஜமலும் அவர் 

ஆங்காங்ஜக தகாடுத்து உதவிய அலனத்லதயும் அவர் கணக்கு 

லவக்கவும் இல்லை தசய்தித்தாளில் தவளியிைவும் இல்லை.   
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 இையிலில் ஜபருந்தில் பயணிக்கும் ஜபாது பைர் என்னிைம் 

எம்.ஜி.ஆர். தன் பகுதியில் தனக்குத் ததரிந்தவர்களுக்குத்  தங்கள் 

குடும்பத்தினருக்குச்  தசய்த உதவிகலளப் பற்றிச் தசால்வதுண்டு. 

அவற்லற நான் என் நூல்களில் ததரிவித்துள்ஜளன்.  அலவ இது 

வலை  தவளிவைாத தசய்திகஜள ஆகும்.   

இருபத்ஜதாரு ஜோடிகளுக்குப் பரிசுப் வபாருட்கள் 

 தயாரிப்பாளர் ஏவி தமய்யப்ப தசட்டியார் தன் மகனின் 

திருமணத்துைன் இருபத்ததாரு ஜோடிகளுக்கு இைவச 

திருமணம் நைத்தி லவக்க முடிவு தசய்தார் இத்த்திருமான 

விழாவுக்கு எம்.ஜி.ஆலையும் அலழத்திருந்தார். பந்தலுக்கு 

வந்த எம்.ஜி.ஆர். திடீதைன்று காலை எடுத்துக்தகாண்டு 

கிளம்பிவிட்ைார். பிறகு சிறிது ஜநைத்தில் திரும்பி வந்தவர்  

 ஏ.வி.எம் இைவசத்  திருமணம் தசய்து லவத்த  

இருபத்ததாரு ஜோடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். தனித்தனியாக 

பட்டுச்ஜசலை, பட்டு ஜவட்டி, சட்லை தங்கச்சங்கிலி என்று 

பரிசளித்தார். தான் கைந்துதகாள்ள அலழக்கப்பட்ை 

திருமணம்தாஜன என்று அவர் கைந்து தகாண்ைஜதாடு 

வாழ்த்தி அட்சலத ஜபாட்ை லகஜயாடு  திரும்பவில்லை. 

அந்த இருபத்ததாரு ஜோடிக்கும் சிறந்த விலைமிகுந்த  

பரிசுகலளயும் எம்.ஜி.ஆர். வழங்கினார். எம்.ஜி.ஆர். நைத்தி 

லவத்த திருமணம் அல்ைது எம்.ஜி.ஆர். கைந்துதகாண்ை 

திருமணம் என்றால் எம்.ஜி.ஆரின் பரிசுகள் அந்த திருமண 

ஜோடிக்கு நிலனவில் நிற்கும் வலகயில் வழங்கப்படும்.  
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இருபது ரூபாய்க்கு இரு நூறு ருபாய் 

 எம்.ஜி.ஆர். தசன்லனயிலிருந்து கிளம்பி மற்ற 

ஊர்களுக்குச்  தசல்லும் ஜபாது விழுப்புைத்தில் உள்ள 

தபட்ஜைால் பங்குக்கு அருஜக ஒரு பாட்டியிைம் வலை 

வாங்குவது வழக்கம். ஒவ்தவாரு முலறயும்  எம்.ஜி.ஆர். 

வலை வாங்கிய பின்பு பணத்லத அந்த பாட்டியின் தட்டில் 

ஜபாட்டு விட்டு வந்து விடு என்பார். இது பை காைம் நைந்து 

தகாண்டிருந்தது.  

 ஒரு முலற காரிலிருந்து ஒருவர் இறங்கி வந்து 20 

ரூபாய்க்கு வலை வாங்கி விட்டு 200 ரூபாலய அந்த தட்டில் 

லவத்து விட்டு திரும்பும் ஜபாது அந்த பாட்டி அவரின் 

லகலயப் பிடித்துக் தகாண்ைார். ‘ஐயா நீங்கள் யார்? அடிக்கடி 

இது ஜபால் நைக்கின்றது’ என்று ஜகட்ைஜபாது, ‘அம்மா 

எம்.ஜி.ஆர். அந்த காரில் இருக்கிறார். அவர்தான் ஒவ்தவாரு 

முலறயும் உங்களிைம் வலை வாங்கும் ஜபாது உங்கள் 

லகயில் பணத்லதக் தகாடுத்தால் நீங்கள் மீதி பணத்லதத் 

திரும்ப தருவீர்கள் என்று தசால்லி உங்கள் தட்டில் இரு நூறு  

ரூபாலயப் ஜபாட்டு விட்டு வைச் தசால்லுவார்’ என்று பதில் 

கூறினார்.  

 பாட்டி  எழுந்து வந்து காரில் இருந்து எம்.ஜி.ஆலை 

பார்த்து வாழ்த்தி வணங்கி விலைதபற்றுச் தசன்றார். 

எம்.ஜி.ஆர். உலழப்பாளிகளுக்கு மதிப்பளிப்பவர். 

உலழப்பின் உயர்லவ ஜபாற்றுகின்றனர்.  

எதுவுஜம வகாடுக்காத எம்.ஜி.ஆர். 

 ஜகட்ைவருக்கும் ஜகளாதவருக்கும் தகாடுக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு தபரியவருக்கு  மட்டும் எதுவுஜம 

தகாடுக்காமல் அவர் தகாடுத்த பழங்கலளப் 

தபற்றுக்தகாண்டு தாஜன அவற்லற சாப்பிட்ைார்.  

 ஊட்டி வழியாக ஒரு மலைப் பிைஜதசத்திற்குப் 

பைப்பிடிப்புக்குப் ஜபாய் விட்டு வரும் தபாழுது 

அவ்வழியாகப் ஜபாய்க்தகாண்டிருந்த ஒரு வயதானவலை 

எம்.ஜி.ஆர். தனது  ஒட்டுனரிைம் தசால்லி காரில் 



Tamil Heritage Foundation International

134 
 
ஏற்றிக்தகாள்ளும்படி தசய்தார் எம்.ஜி.ஆர்.   அவரிைம் 

‘உங்களுக்கு எத்தலன பிள்லளகள் இருக்கிறார்கள்? என்ன 

தசய்கிறார்கள்?’ என்று ஜகட்ைார். ‘எனக்கு இைண்டு மகன்கள் 

இருக்கிறார்கள், நான் விறகுதவட்டி பிலழக்கிஜறன்’ என்றார். 

‘அவர்களிைம் ஜபாய் நீங்கள் இருக்கைாஜம’ என்று எம்.ஜி.ஆர். 

ஜகட்ைதற்கு, ‘அவர்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கிறதல்ைவா’ 

என்று தபரியவர் பதிைளித்தார். 

 தபரியவர் தான்  இறங்கும் இைம் வந்ததும் 

இறங்கிக்தகாண்டு காரில் இருப்பவர்கலளப் பார்த்து  ‘ஐயா 

ஒரு நிமிைம் இருங்கள். நான் இஜதா வந்து விடுகிஜறன்’ என்று 

தசால்லி விட்டுப் ஜபாய் லக நிலறய பழங்கலளக் 

தகாண்டுவந்து தகாடுத்து ‘இலத ஒரு மிஷ்கின் [யாசகன்] 

தகாடுப்பதாக நிலனத்து தபற்றுக் தகாள்ளுங்கள். நான் 

உங்கள் பைத்லதப் பார்த்ததில்லை. ஆனால் ஜபாஸ்ைர் 

பார்த்திருக்கிஜறன் உங்கலளப் பற்றி என்னுலைய பிள்லளகள் 

ஜபைப்பிள்லளகள் ஜபசுவலதக் ஜகட்டிருக்கிஜறன்’ என்று 

கூறிப் பழங்கலள எம்.ஜி.ஆரிைம் தகாடுத்தார்.  

 தபரியவரிைம் இருந்த எம்.ஜி.ஆர்.  பழங்கலளப் 

தபற்றுக் தகாண்டு நன்றி ததரிவித்ததும்  கார் கிளம்பியது. 

ோனகி அம்லமயார் ‘அவருக்கு நீங்கள் பணம் தகாடுத்து 

இருக்கைாஜம’ என்று எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜகட்ைார். எம்.ஜி.ஆர். 

‘அவர் தன் உலழப்லப நம்பி வாழ்கின்றவர். தன் 

பிள்லளகளின் வருமானத்லதக் கூை அவர் 

எதிர்பார்க்கவில்லை. தன்மானம் மிக்கவரிைம் நாம் பணம் 

தகாடுத்தால் அவர் தபற்றுக் தகாள்ள மாட்ைார் அவருலைய 

தன்மானத்துக்கு இழுக்கு எனக் கருதுவார். . அவர் தகாடுத்த 

பழங்கலள நாம் தபற்றுக் தகாள்வஜத அவருக்கு நாம் 

காட்டும் மரியாலத. அந்த பழங்கலள நாஜன சாப்பிடுஜவன்’ 

என்று பதில் கூறினார்.  

முதியெர் ேலத்திட்டத்துக்கு முக்கிய காரணம்  

 ஏலழ முதியவர்கஜளாடு எம்.ஜி.ஆருக்கு ஏற்பட்ை 

அனுபவங்கள்   அவர்    முதல்வைானதும்    முதிஜயார்   உதவித் 

ததாலக ,  மதிய  ஜவலளயில் சத்துணவு ,  இைவச ஜவட்டி  
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ஜசலை ஆகியவற்லற முதியவர்களுக்கு  வழங்குவதற்கு 

அவருக்கு மூை காைணமாக இருந்தது. இதனால் முதியவர்கள் 

ஆஜைாக்கியமாக வாழ முடிந்தது. ஓய்வூதியம் அவர்களுலைய 

லகச்தசைவுக்குப் பயன்பட்ைது. எனஜவ தனக்கு ததரிந்தவர் 

ததரியாதவர் என்று இல்ைாமல் எல்ைா முதியவர்களுக்கும் 

எல்ைா குழந்லதகளுக்கும் அவர் நல்ை திட்ைங்கலள 

தகாண்டு வந்தார்.  

ைர்க்கசுக்கு  உதவி  

 பறக்கும் பாலவ பைம் எடுக்கப்பட்ை ஜபாது ஜநஷனல் 

சர்க்கஸ் நிறுவனத்லத அறுபது நாட்களுக்கு ஒப்பந்தம் தசய்து 

அந்த சர்க்கஸ் கூைாைத்துக்கு உள்ஜளயும்  சுற்றி இருந்த 

விைங்குக் கூண்டுகளுக்கு இலையிலும் பை காட்சிகள் பைம் 

பிடிக்கப்பட்ைன. அப்ஜபாது அவர்களின் வாழ்க்லக 

சிைமங்கலள ஜநரில் கண்ைறிந்த எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் மீது 

அன்பும் பற்றும் தகாண்டிருந்தார். 1963 ஆம் ஆண்டு 

தசன்லனயில் முகாமிட்டு இருந்த கமைா த்ரி ரிங் சர்க்கஸ் 

கூைாைத்தில் திடீதைன தீப்பிடித்து கூைாைம் முழுவதுமாக 

எரிந்து சாம்பைாயிற்று.  இத் தீ விபத்தால்  அந்த சர்க்கைுக்குப்  
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 ஜபரிழப்பு ஏற்பட்ைது. இதலன அறிந்த எம்.ஜி.ஆர். 

உைஜன சர்க்கஸ் உரிலமயாளரிைம் பத்தாயிைம் ரூபாய் 

தகாடுத்து மீண்டும் கூைாைத்லதயும் ‘ஜகைரி’லயயும் சீர் 

தசய்யும்படி கூறினார்.  

ஜெறு மாநிலங்களுக்கும் உதவிய எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். உதவி தசய்வதில் தனது  ஊர் தனது நாடு 

தனது  தமாழி ஜபசுஜவார்  தனக்கு ஜவண்டியவர் 

ஜவண்ைாதவர் என்று பிரித்துப் பார்ப்பது கிலையாது. தமிழ் 

ததரிந்தவருக்கு உதவினால் நம்முலைய பைங்கலள 

பார்ப்பார். நமக்கு ஜபரும் புகழும் கிலைக்கும். தமிழ் 

ததரியாதவருக்கு உதவினால் நமக்கு என்ன நன்லம 

ஏற்பைப்ஜபாகிறது என்று நன்லம தீலம கணக்குப்பார்த்து 

உதவும் பண்பு எம்.ஜி.ஆரிைம் கிலையாது.  

 தண்ணீரின் கைலம  பருகுஜவார் யாைாக இருந்தாலும் 

அவருலைய தாகத்லதத்  தீர்ப்பது என்பது ஜபாை 

எம்.ஜி.ஆருலைய பண்பு ஜதலவப்பட்ைவர்களுக்கு உதவி 

தசய்வது; அவர்களின் துன்பத்லதத்  தீர்ப்பதுஆகும். . 

இதனால் அவலை தவளிநாடுகளில் அவரிைம் உதவி 

ஜகட்ைவர்களுக்கு இல்லை என்று தசால்ைாமல் உதவினார். 

 தவளி மாநிைங்கலளச் ஜசர்ந்தவர்களும் அவலை ஜநரில் 

சந்தித்து உதவி தபற்றனர். இவர் தவளிமாநிைங்களுக்கு 
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தசன்ற ஜபாது அங்கு இருக்கும் நிலைலமலய அறிந்து நம் 

மக்களுக்கு உதவி தசய்ததும் உண்டு. ஆக எம்.ஜி.ஆரிைம் 

உதவி ஜகட்ைாலும் கிலைக்கும்; ஜகட்காவிட்ைாலும் 

கிலைக்கும்.  

வதன் மாநிலங்களில் வெள்ள நிொரண உதவி  

 1961இல் காங்கிைஸ் ஆட்சிக் காைத்தில் திமுக 

எதிர்க்கட்சியாக இருந்தஜபாது கம்யூனிஸ்ட் வலுவான 

கட்சியாக இருந்த ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். உலைய பைங்கள் 

அவருலைய ஹீஜைாயிசத்துக்காக தவற்றி நலை ஜபாட்ைன. 

அந்தக் காைத்திலும் எம்.ஜி.ஆர். பிறருக்கு அளித்த  உதவி 

சிறிதும் குலறவுபைவில்லை. அவர் ஜகட்ைவருக்கு எல்ைாம் 

வாரி வழங்கிக் தகாண்ஜை இருந்தார்.  

 ததன் மாநிைங்களான தமிழகம், ஜகைளா, கர்நாைகா 

ஆகியவற்றில் கன மலழ தபய்து தவள்ளப் பாதிப்பு 

ஏற்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். தான் நடித்த சபாஷ் மாப்பிள்லள 

தசன்லனயில் பிளாசா, பாைத், மகாைட்சுமி, ைாம் என்ற நான்கு 

திலையைங்குகளில் தவளியானது. இப்பைத்தின் முதல் முன்று  

நாள் வசூலை எம்.ஜி.ஆர். தவள்ளத்தால்  பாதிக்கப்பட்ை 

பகுதிகளுக்கு நிவாைணமாக அளித்தார். சபாஷ் மாப்பிள்லள 

பைம் அவர் நடித்த முழு நீள நலகச்சுலவ பைம் பைத்தின் பை 

காட்சிகள் மும்லபயில் எடுக்கப்பட்ைன.  

எம்.ஜி.ஆர். பிக்ைர்ஸ் ேன்வகாசட  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் சார்பிலும் 

ததன் மாநிைங்களில் ஏற்பட்ை  தவள்ளப் பாதிப்புக்கு 17 

ஆயிைத்து 500 ரூபாலய  வழங்கினார். இதில் தமிழ்நாட்டுக்கு 

10,000 ரூபாயும், ஜகைளாவுக்கு 5,000 ரூபாயும், கர்நாைக 

மாநிைத்திற்கு 2,500 ரூபாயும் பிரித்து அளிக்கும்படி ததரிவித்து 

அப்ஜபாது முதல்வைாக இருந்த காமைாேரிைம் தகாண்டுஜபாய் 

17 ஆயிைத்து 500 ரூபாய்க்கான காஜசாலைலய வழங்கினார். 

  அக்காைகட்ைத்தில் ஜகைளாவில் தமிழர்கள் வாழும் 

பீர்ஜமடு, இடுக்கி, குமூளி மாவட்ைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். பைம் 

விரும்பிப் பார்த்தனர். மற்ற பகுதிகளில் அவர்கள் 

மையாளத்தில் எடுக்கப்பட்ை ஜசாகப் பைங்கலளஜய 
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விரும்பிப் பார்த்தனர்.  கர்நாைகா மாநிைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

பைங்கள் தபங்களூர், ஜகாைார் ஜபான்ற பகுதிகளில் தவற்றி 

நலை ஜபாடும். ஆனாலும் அவர் ஜவறுபாடு பார்க்காமல் 

தவள்ளம் பாதிக்கப்பட்ை அலனத்து மாநிைங்களுக்கும் அவர் 

தன்னாைான உதவிகலளத்  தாைாளமாகச்  தசய்தார்.  

பம்பாயில் நிலேடுக்கம்  

 காங்கிைஸ் ஆட்சிக் காைத்தில் மகாைாஷ்டிைா மாநிைத்தில் 

பம்பாய் பகுதியில் மிகப் தபரிய நிைநடுக்கம் ஏற்பட்ைது. 

அப்ஜபாது வீடுகள் கட்டிைங்கள் எல்ைாம் இடிந்து விழுந்தன. 

மக்கள் வீடுகலள இழந்து தவித்து நிவாைண முகாம்களில் 

தங்க லவக்கப்பட்ைனர். இதலன அறிந்த எம்.ஜி.ஆர். உைஜன 

நகரில் வீடுகள் அந்த குடும்பங்களுக்காக பத்தாயிைம் ரூபாய் 

நன்தகாலை அளித்தார். அந்தப் பணத்லதக் தகாண்டு 

அவர்கள் மீண்டும் வீடுகள் கட்டிக்தகாண்ைனர்.  

கர்ோடகா மாநிலத்துக்கு உதவி  

 1959 ஆம் ஆண்டில் எம்.ஜி.ஆர். கர்நாைக மாநிைத்தில் 

தபங்களூர் நகரில் உள்ள அனாலதகள் விடுதிக்கு பத்தாயிைம் 

ரூபாய் வழங்கினார். அங்கு மருத்துவமலன கட்ைவும் 

வாசகசாலை, நூைகம் அலமக்கவும் மூன்று ைட்சம் ரூபாய் 

வழங்கினார். இந்த உதவிலய அவர் வழங்கிய ஆண்டு 1959 

ஆகும்.  அந்த ஆண்டு அவர் நாைக ஜமலையில் குண்டு 

கருப்லபயா தன் மீது விழுந்ததால் கால் எலும்பு முறிந்து 

பிறகு தக்க மருத்துவ சிகிச்லசயின் மூைம் அலத சரி தசய்து 

பைப்பிடிப்பில் கைந்து தகாண்டு மீண்டும் திலையுைகப் 

பிைஜவசம் நைத்தி இருந்த ஜநைம்  

 எம்.ஜி.ஆர். மீண்டும் நடிக்கத் ததாைங்கி இருந்தார். அந்த 

காைகட்ைத்தில் அவருக்கு தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி 

தவளிவந்து தபரிய தவற்றிலயத் தைவில்லை. நாஜைாடி 

மன்னன் எடுத்த வலகயிலும் அவருக்கு கைன் அதிகமாக 

இருந்தது. விநிஜயாகஸ்தர்களுக்கு நல்ை ைாபம் கிலைத்தது. 

ஆனால் தயாரிப்பாளர் என்ற முலறயில் இவருக்குக் கைன் 

அதிகமாக இருந்தது. மருத்துவச் சிகிச்லசயிலும் பணம் 

அதிகமாகச்  தசைவழிந்து  இருந்தது. மூன்று மாத காைமாக 
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அவர் நடிக்க வைாததால் வருமானம் இல்லை. அதற்குப் பிறகு 

வந்த பைமும் தபரிய தவற்றிலய தைவில்லை. இத்தலகய 

ஜசாதலனயான சூழ்நிலையிலும் கூை அவர் மற்றவர்களுக்கு 

தசய்யும் உதவியில் இருந்து பின்வாங்கவில்லை. 

 நூைகம் கட்ை தகாடுத்த மூன்று  ைட்சம் இன்லறக்கு 3 

ஜகாடிக்கு சமமாகும். அத்தலகய தபரிய ததாலகலய அவர் 

தாைாள மனதுைன் கர்நாைகாவில் வாழ்ந்த மக்களுக்குப் 

படிப்பறிவு தபருக்குவதற்காக  வழங்கினார்.  

ஆந்திர மாநிலத்துக்கு உதவி 

 ததன்மாநிைங்களில் கர்நாைகாவில் எம்.ஜி.ஆருக்கு ைசிகர்கள் 

அதிகம். அதுஜபாை ஆந்திைாவில் அவருலைய பைங்கள் 

ததலுங்கில் தமாழிதபயர்ப்பு தசய்யப்பட்டு தவளியாகும். 

ஜமலும் இவருலைய பைங்களில் என்டிஆர் நடித்தும் மறு 

பலைப்பாகவும் அந்த பைங்கள் தவளியாவது உண்டு. 

இந்நிலையில் ஆந்திைாவிலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு நல்ை தபயரும் 

புகழும் இருந்தது. அங்கு லக கால் இழந்த சிறுவர்களுக்காக அவர் 

பத்தாயிைம் ரூபாய் வழங்கி அவர்களுக்குத் ததாழில் கல்வி 

அளிக்க ஏற்பாடுகள் தசய்தார். இது மட்டும் தான் அவர் உதவினார் 

என்பதல்ை. இது மட்டும் தான்   நூல்களில்   தவளிவந்துள்ளது.   

எம்.ஜி.ஆர்.     தசய்த உதவிகலள எவரும் குறித்து லவக்கவில்லை 

என்பதால் முக்கால்வாசி உதவிகள் பற்றிய தகவல்கள் கூை 

கிலைக்கவில்லை.  
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இராேஸ்தானுக்கு உதவி   

 எம்.ஜி.ஆர். அடிலமப்தபண் பைம் எடுப்பதற்காக  

இைாேஸ்தான் தசன்று இருந்தார். அங்கு தேய்ப்பூர் 

மாளிலகயிலும்  பாலைவனத்திலும்  பைதமடுக்கத் 

திட்ைமிைப்பட்டிருந்தது. அந்நாட்களில்  இைாேஸ்தானில் 

கடும் வறட்சி நிைவியது. அங்கிருந்த தண்ணீர்ப் பஞ்சத்லத 

ஜகட்ைறிந்த எம்.ஜி.ஆர். உைனடியாக முதைலமச்சர் சந்தித்துப் 

பத்தாயிைம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கி தண்ணீர்ப் பஞ்சத்லத 

தீர்க்கும்  முயற்சியில்  தானும் பங்ஜகற்றார்.     

 மறுநாள் பத்திரிலகயில் தலைப்புச் தசய்தியாக 

தவளிவந்ததும்  ைாேஸ்தான் மாநிை மக்கள் எம்.ஜி.ஆர். மீது 

மிகுந்த அன்பும் பாசமும்  தகாண்ைனர் . ததன்னிந்திய நடிகர் 

ஒருவர் தங்களுலைய தண்ணீர் பஞ்சம் தீர்ப்பதற்காக 

பத்தாயிைம் ரூபாய் வழங்கி இருக்கிறார் என்பது அவர்களுக்கு 

வியப்பாக இருந்தது. அங்குப் பாலைவனத்தில் 

பைப்பிடிப்பில் இருந்த ஒட்ைக ஓட்டிகளுக்கு தாகம் தீர்க்க 

தண்ணீருைன் எம்.ஜி.ஆர். தகாக்ஜகா ஜகாைாலவயும் ைாரியில் 

வைவலழத்துக் தகாடுத்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் ஜகாட்லைப் பண்பு பற்றிய தசய்திகள் 

நாளிதழில் வந்த ஜபாது இைாேஸ்தான் மக்கள் பிைமித்துப் 

ஜபாயினர்.  இத்தலகய இைக்க குணம் உள்ளவர்கள் இந்த 

உைகத்தில் அதுவும் நம் நாட்டில் தமிழகத்தில் இருக்கின்றாஜை 

என்பலத நிலனத்து தபருமிதம் தகாண்ைனர். 
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பிற ோடுகளுக்கு உதவி 

வதன்ைாப்பிரிக்க குைந்சதகளுக்கு உதவி  

 எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைாக இருந்த தபாது 

ததன்னாப்பிரிக்காவில் குழந்லத நைம் பாதிக்கப்பட்டு 

அவர்கள் உணவின்றி ஜநாய்வாய்ப்பட்டு மைணிக்கின்றனர் 

என்ற தகவல் பைவியது. இது ஜகட்டு மனம் வருந்திய 

எம்.ஜி.ஆர். பதிதனட்டு இைட்சம் ருபாய் நிதி திைட்டி மத்திய 

அைசு அதிகாரியிைம்  வழங்கினார்.  

இலங்சகக்கு  வெள்ள நிொரண உதவி  

 1982 இல் எம்.ஜி.ஆர். தவள்நாட்டு சுற்றுப்பயணத்தில் 

இருந்த ஜபாது  இைங்லகயில் தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் 

மட்ைக்களப்பு என்ற பகுதியில் புயல் தவள்ளத்தால் அதிக 

பாதிப்பு ஏற்பட்ைதாகத்  தகவல் கிலைத்தது. உைஜன அவர் 

புயல் பாதிக்கப்பட்ை பகுதிக்கு வந்து தமிழர்கலள ஜநரில் 

கண்டு ஜவண்டிய உதவிகலளச் தசய்வதாககத் ததரிவித்தார், 

ததரிவித்தஜதாடு இல்ைாமல் தமிழக அைசு மூைமாக முப்பது 

இைட்சம் மதிப்புள்ள  நிவாைணப் தபாருட்கலள உைனடியாக 

இைங்லகக்கு அனுப்பி லவக்கும்படி உத்தைவு பிறப்பித்தார்.  

யாழ் நூலகம்  

 சிங்கள ைாணுவத்தால்  இைங்லகயில் யாழ்ப்பாணத்தில் 

இருந்த மிகப் தபரிய நூைகம்  தீ லவத்து தகாளுத்தப்பட்ைது. 

அங்கிருந்த ைட்சக்கணக்கான நூல்கள் எரிந்து கரிந்து ஜபாயின. 

பின்னர் பை ஆண்டுகள் கழித்து  அந்த நூைகம் 

புனைலமக்கப்பட்ை ஜபாது தமிழகத்தில் முதைலமச்சைாக 

இருந்த எம்.ஜி.ஆர்.  நூைகத்திற்கு நான்கு ைட்சம் மதிப்புள்ள  

நூல்கலள இங்கிருந்து அனுப்பி லவத்தார்.  

சிங்கப்பூர் ேகரசமப்புக்கு உதவி  

 எம்.ஜி.ஆர். 1960களில் ஒரு முலற சிங்கப்பூர் அைசின் 

அலழப்லப ஏற்று  அங்கு தசன்றஜபாது அவருக்கு கார்கள் 

அணிவகுப்புைன் கூடிய  வைஜவற்பு வழங்கப்பட்ைது.  

இத்தலகய சிறப்பான வைஜவற்பு எலிசதபத் மகாைாணிக்கு 
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அடுத்தபடியாக எம்.ஜி.ஆருக்கு தான் அந்நாட்டில் 

வழங்கப்பட்ைது. வரிலசயாகக் கார்கள்  அணிவகுத்து 

வந்தஜபாது சிங்கப்பூர் மக்கள் ததருஜவாைங்களில் நின்று 

எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து மகிழ்ந்தனர். 

 எம்.ஜி.ஆர். சிங்கப்பூர் தசன்ற ஜபாது சிங்கப்பூர் 

நகைலமப்பு திட்ைப் பணிகள் நைந்து தகாண்டிருந்தன. 

எம்.ஜி.ஆர். அந்த நகைலமப்புத்  திட்ைப் பணிகள் பற்றிய 

விவைங்கலளக் ஜகட்ைறிந்து பத்தாயிைம் ரூபாய் நிதி உதவி 

வழங்கினார். இன்லறக்கு இருக்கக்கூடிய அழகான சிங்கப்பூர் 

கட்ைலமப்புக்கு எம்.ஜி.ஆருலைய பங்கும் உண்டு என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது.  

அவமரிக்காவில் யாஜரா ஒரு வபண்  

 எம்.ஜி.ஆர். அதமரிக்கா தசன்றிருந்த ஜபாது அவர் 

சாலைஜயாைமாக நண்பர்களுைன் நைந்து வந்து 

தகாண்டிருந்தார். அப்ஜபாது அங்கு ஓர் இளம்தபண் சிறு 

குழந்லதயுைன் அவலை அணுகி ‘நீங்கள் எம்.ஜி.ஆர். 

தாஜன’ என்று ஜகட்டு உறுதிப்படுத்திக் தகாண்டு 

தன்னிைம் இருந்த பணம் தசைவாகி விட்ைதாகவும் தான் 

மிகுந்த பண தநருக்கடியில் இருப்பதாக எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ததரிவித்தார். உைஜன எம்.ஜி.ஆர். அவருக்கு தன் 

பாக்தகட்டில் இருந்து இரு நூறு ைாைர் ஜநாட்டுகலள 

எடுத்து தகாடுத்தார். அவர் நன்றி ததரிவித்து விட்டு 

ஜபான பிறகு எம்.ஜி.ஆர். அருகில் இருந்த நண்பர்கள் 

என்ன ஏது என்று உண்லமலய ததரிந்து தகாள்ளாமல் 200 

ைாைர்கலளக் தகாடுத்து விட்டீர்கஜள.   நமக்கு இங்கு 200 

ைாைர்கள் கிலைப்பது என்பது மிகவும் கடினமான 

காரியம் ஆயிற்ஜற என்றனர். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். ‘பாவம் 

ஒரு தபண் அடுத்த நாட்டில் வந்து பணமில்ைாமல் 

தவிக்கின்றார்’ என்பலதக் ஜகட்கும்ஜபாது மனம் 

பலதபலதக்கிறது.  அவர் தசான்னது உண்லமயாக 

இருந்தால் தகாடுத்தது நல்ைது. அவர் தசான்னது 

தபாய்யாக இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த பணம் 

பயன்பைட்டும்’ என்றார்.  
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 ேப்பானில் முன் பின் ததரியாத ஒருவருக்கு 

இைண்ைாயிைம் தயன்கள் வழங்கினார். ேப்பானிய 

தசைாவணியில் இைண்ைாயிைம் என்றாலும் இந்திய மதிப்பில் 

பல்ைாயிைம் தபறும். அப்ஜபாதும் உைனிருந்தவர்கள் 

இத்ததாலக அதிகம் என உணர்த்தினர் ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

அவ்வாறு கருதவில்லை. மனதாை வழங்கி மகிழ்ந்தார்.   

 எம்.ஜி.ஆருக்கு இருக்கும் அருங்குணங்களில் ஒன்று, 

அவர் உதவி  தசய்யும் எவரிைமும்  அவைது ஜசாகக்கலதலயக்  

ஜகட்க விரும்பாதது ஆகும். அவர்களின் கண்ணீர்க்  

கலதகலளக் ஜகட்டு தர்மம் தசய்வது அவருக்கு மனம் 

ஒப்பாத விஷயமாகும். உதவி ஜகட்டு வருஜவாரிைம் இருந்து 

உண்லமலய அறிகிஜறாம் என்ற தபயரில் அவருலைய 

ஜசாகக் கலதலயக் ஜகட்பது வந்தவருக்கு மிகுந்த மன 

ஜவதலனலய உருவாக்கும் என்பதால் அவர்களின் தவந்த 

புண்ணில் ஜவல் பாய்ச்ச விரும்பாத எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்த 

கருலணஜயாடும் அன்ஜபாடும் உதவி ஜகட்டு வந்தவரிைம் 

ஜமற்தகாண்டு ஒரு ஜகள்வியும் ஜகட்காமல் பணத்லதக் 

தகாடுத்து விடுவார். எம்.ஜி.ஆரிைம் இருக்கும் தனிப்தபரும் 

பண்புகளில் இதுவும்  ஒன்று.    

ஜதசிய அளவில் உதவிய எம்.ஜி.ஆர். 

  எம்.ஜி.ஆர். தமிழகம், பிற மாநிைங்கள் என்ற அளவில் 

மட்டும் உதவிகலளச் தசய்யாமல் ஜதசிய அளவிலும் பை 

நன்தகாலைகலள வழங்கி இருக்கின்றார். 1963 ஆம் ஆண்டு 

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஜபார் மூண்ைஜபாது பிைதமைாக 

இருந்த ேவஹர்ைால் ஜநரு ஜபார் நிதி ஜகட்டு தபாது 

மக்களிைம் வாதனாலியில் உலையாற்றினார். இதலன அறிந்த 

எம்.ஜி.ஆர். காமைாேர் ஜநருலவ சந்திக்கப் ஜபாகிறார் 

என்பலத அறிந்து உைனடியாக 25,000 ரூபாய்க்கான 

காஜசாலைலய எடுத்துக்தகாண்டு இையில் நிலையத்திற்குச் 

தசன்று அங்கு இையிைடியில் காமைாேலைச் சந்தித்து முதல் 

தவலணலயக் தகாடுத்தார். பின்பு மீதி ஐம்பதாயிைத்லதயும்   

வழங்கினார். 75,000 ரூபாலயயும் தபற்றுக் தகாண்ை பிைதமர் 

ேவகர்ைால் ஜநரு எம்.ஜி.ஆருக்கு நன்றி ததரிவித்துக் கடிதம் 

அனுப்பினார்.  
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பாரத் ரத்ைா எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆருக்கு ேவகர்ைால் ஜநரு , அவைது மகள் இந்திைா 

காந்தி அம்லமயார் அவைது ஜபைன் ைாஜீவ் காந்தி ஆகிய மூவர் 

மீதும் நல்ை அன்பும் மரியாலதயும் இருந்தது. இந்திைா காந்தி 

அம்லமயாரும் ைாஜீவ் காந்தியும் எம்.ஜி.ஆர். மீது மிகுந்த 

மரியாலத லவத்திருந்தனர். எம்.ஜி.ஆர். இைங்லக இந்திய 

நட்புறவுக்கான   ஜதசிய ஒப்பந்தத்திற்கு உறுதுலணயாக 

இருந்ததனால் அவலைத்  ஜதசியத்  தலைவைாக அங்கீகரித்து 

ைாஜீவ் காந்தி பிைதமைாக இருந்த காைத்தில் நாட்டின் மிக 

உயர்ந்த விருதான பாைத ைத்னா விருது எம்.ஜி.ஆருக்கு 

வழங்கப்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். மலறந்துவிட்ை காைணத்தால் 

இவ்விருலத ோனகி அம்லமயார் குடியைசுத் தலைவரிைம் 

இருந்து தபற்றுக்தகாண்ைார். இவ்விருது ைாஜீவ்காந்தி 

எம்.ஜி.ஆர். மீது தகாண்டிருந்த அன்லபயும் மதிப்லபயும் 

தவளிப்படுத்துகிறது. 
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பாகிஸ்தான் ஜபார் நிதி  

 இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இலைஜய ஜபார் 

மூண்ைஜபாது எம்.ஜி.ஆர். புதுடில்லியில் அைசாங்க 

அதிகாரிலய சந்தித்து ஜபார் நிதியாக 2000 ரூபாய் வழங்கினார். 

அதன் பிறகு மற்தறாரு சந்தர்ப்பத்தில் மத்திய அலமச்சர் ஆர் 

தவங்கட்ைாமன் லகயில் பத்தாயிைம் தகாடுத்தார். தமிழக 

முதல்வைாக இருந்த காமைாேர் மற்றும் பக்தவச்சைம் 

அவர்களிைம் 25000, 25000 என இைண்டு முலற தனித்தனியாக 

ஜபார் நிதி வழங்கினார். அறிஞர் அண்ணா முதைலமச்சைாக 

இருந்த ஜபாது 25000 ரூபாய் வழங்கினார்.  
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தசலெர்கள் நிசைவு நிதி  

 1964 ஆம் ஆண்டு ஜநரு மலறந்த பின்னர்  அவர் தபயைால் 

அலமக்கப்பட்ை  ஜநரு நிலனவு நிதிக்கு எம்.ஜி.ஆர். 25000 

ரூபாய் வழங்கினார். எம்.ஜி.ஆர். ஆைம்பத்தில் 

காங்கிைஸ்காைைாக இருந்து கதைாலை உடுத்தி கழுத்தில் 

தாமலை மணி மாலை அணிந்து காந்தியின் தகாள்லககலளத்  

தீவிைமாகப் பின்பற்றி வந்தார். அப்ஜபாது அவர் நாைகங்களில் 

நடித்துக் தகாண்டிருந்ததார்.   

 1952இல் கதர் பக்தி என்ற நாைகத்தில்  நடித்து வந்தார். 

அக்காைகட்ைத்தில் அவர் கதர் உடுத்துவது தான் வழக்கம். 

எம்.ஜி.ஆர். அண்ணாவின் தகாள்லககளால் அவருலைய 

ஜமலைப் ஜபச்சால் ஈர்க்கப்பட்டு திமுகவில் ஜசர்ந்த பிறகும் 

கூை காமைாேர் ஜமல் இருந்த பற்றும் பாசமும் அவருக்கு 

சிறிதும் குலறயவில்லை. எனஜவ ஒரு கூட்ைத்தில் அவர் 

காமைாேர் என் தலைவர் என்று பகிைங்கமாக கூறினார்.  

 காமைாேர் என் தலைவர்; அண்ணா என் வழிகாட்டி என்று 

கூட்ைத்தில் ஜபசியலதக் ஜகட்ை திமுகவினர் அவர் பைத்துக்கு 

அளித்து வந்த வைஜவற்லபக் குலறத்து விட்ைனர்.  எம்.ஜி.ஆர். 

தன எம் எல் சி பதவிலய ைாஜினாமா தசய்யப் ஜபாவதாக 

அறிவித்தார். தவற்றிகைமாக ஓை ஜவண்டிய என் கைலம என்ற 

பைத்துக்கு வந்த திமுகவினர் திரும்பி ஜபாயினர். 

திலையைங்கில் கூட்ைம் இல்ைாமல் இருக்கும் நிலை 

ஜதான்றியது. எனினும் எம்.ஜி.ஆருக்கு அதற்தகல்ைாம் 

அஞ்சவில்லை.  

காமராேர் பிறந்த ோள் விைாவுக்கு  நிதி  

 எம்.ஜி.ஆர். 1963, 1964, 1965 எனத்  ததாைர்ந்து ஒவ்தவாரு 

ஆண்டும் காமைாேருலைய பிறந்த நாள் விழாவுக்கு 5504 

ரூபாய் நன்தகாலை அளித்து வந்தார். 1967இல் அண்ணா 

முதல்வைான பிறகும்கூை எம்.ஜி.ஆர். காமைாேர் விழாவிற்கு 

அளிக்கும் நன்தகாலைலய நிறுத்தவில்லை. அடுத்த ஆண்டும் 

அவர் அஜத 5500 ரூபாய் வழங்கினார். இதுஜபாை 

ஆண்டுஜதாறும் அண்ணா பிறந்த நாள் விழா 

தகாண்ைாடுவதற்கும் எம்.ஜி.ஆர். பணம் வழங்கி வந்தார். 
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இதய  வதய்ெத்துக்குக்  ஜகாயில்  

 எம்.ஜி.ஆர். எல்ஜைாருக்கும் உதவியதால் மனித ஜநயம் 

மிக்கவைாகக் மதிக்கப்தபற்று இன்று மனிதக் கைவுளாகக் 

மாறியுள்ளார். தசன்லனக்கு அருஜக திருதவறும்பூரில் 

அவருக்குக் கலைவாணர் என்பவைால் ஜகாயில் கட்ைப்பட்டு 

அவைது மகள் சங்கீதாவால் அங்கு அலனத்து பூலேகளும் 

நைத்தப்படுகின்றன. இன்லறக்கும் எம்.ஜி.ஆலை எந்த எதிர்க் 

கட்சியினரும் தகட்ைவர் என்று தசால்வதில். யாரும் அவலை 

விமர்சிப்பதில்லை.  

அறிவு ஜீவிகள் எங்ஜக ஜபாயிைர்?  

 சினிமாவில் நடித்த ஜபாது எம்.ஜி.ஆலை 

விமர்சிப்பவர்கள் அறிவுஜீவிகள் என்றும் அவலைப் 

பாைாட்டுகிறவர் படிக்காத அறிவிலிகள், பாமைர்கள் என்ற 

கருத்து ஒரு சாைாைால் வளர்க்கப்பட்ைது. அவைது 

தகாலைக்குணம் தவற்று விளம்பைம் என்று 

விமர்சிக்கப்பட்ைது. நடிப்லப விட்டு அைசியலுக்கு வைவும் 

மக்கள் ஆதைவு தபருகியது.  

 எம்.ஜி.ஆர். மீதான  விமர்சனங்கள் குலறந்து 

அறிவுஜீவிகள் வரிலசலய ஜசர்ந்த ைாக்ைர் ருத்ைய்யா தேய 

ஜமாகன் ஜபான்ஜறார் கூை எம்.ஜி.ஆர். பாைங்கலள 

இன்றளவும் எங்களால் ைசிக்க முடிகிறது. மற்ற பலழய 

பைங்கலள எங்களால்  முழுதாகப் பார்க்க முடியவில்லை 

என்கின்றனர். எம்.ஜி.ஆர். மீதான வியப்பு 

வளர்ந்துதகாண்டிருக்கிறஜத தவிை இன்னும் குலறயவில்லை 

எனபலத மாறாத உண்லம. 

நடிகனுக்கு நாைாளத் ததரியுமா என்று ஜகள்வி 

எழுப்பியவரும்  அப்பனுக்கு சாைாயம் பிள்லளக்கு சத்துணவா 

என்று ஜகலி ஜபசியவர்களும் கூை அைங்கிவிட்ைனர். 

சத்துணவுத் திட்ைம் ததாைங்கும் ஜபாது ஜகலி தசய்த துக்ளக் 

ஆசிரியர் ஜசா ‘அதன் பைலன நான் பின்னர் தான் 

உணர்ந்ஜதன். ஆைம்பத்தில் அவசைப்பட்டு 

விமர்சித்துவிட்ஜைன்’ என்றார்.  
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எம்.ஜி.ஆரின் மனித ஜேயம்  

 எம்.ஜி.ஆரின் மனித ஜநயத்தால் ததாைங்கப்பட்ை பை நைத் 

திட்ைங்கள் மக்களின் ஏஜகாபித்த வைஜவற்லப தபற்ற ன. அவர் 

மக்களின் துன்பத்லத உணர்ந்திருந்தார். அவர்களின் துன்பத்லதப் 

ஜபாக்குவலத தன து கைலமயாக எண்ணிச்  தசயல்பட்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். சினிமாவில் நடித்த காைத்தில் அவைது 

கதாபாத்திைங்கலளக்  கடுலமயாக எதிர்த்த தபாதுவுைலம 

வாதிகள் அவர் அைசியலுக்கு வந்ததும் அவைது கட்சிக்கு முழு 

ஆதைவு அளித்தனர். ஏலழ மக்களுக்கு உலழப்பதில் 

கம்யுனிஸ்ட்களும் எம்.ஜி.ஆரும் இலணந்து தசயல்பட்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆரின் கட்சிக்கு ஏலழகளின் கட்சி என்ற எஎன்ற தபயர் 

இருந்தாலும் அது மக்கள் கட்சியாகக இருந்து வலிலமயாக 

தசயல்பட்ைது. மக்களின் ஏஜகாபித்த ஆதைலவயும் தபற்றது, 

இன்லறக்கும் தமிழகத்தில் அதிக வாக்கு வங்கி உலைய கட்சியாக 

அண்ணாதிமுக இருந்து வருகிறது. 

 

 






