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தபான்மனச் தசம்மலின் 

அன்புக்கைங்களுக்குள்  

மனிதஜநயச் தசம்மல். 

 

 

  



Tamil Heritage Foundation International

 
 

 

 

 

  



Tamil Heritage Foundation International

 
 

அன்புக் காணிக்சக 

  

திலையுைகில் எம்.ஜி.ஆருக்கு வழிகாட்டியாக 

இருந்த கலைவாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் 

மற்றும் அவைது அன்பு மலனவி டி.ஏ.மதுைம் 

அவர்களுக்கு இந்நூல் அன்பு காணிக்லக. 
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மக்கஜ ாடு மக்கள் நாயகன் எம்.ஜி.ஆர். 
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நூலாசிரியர் பற்றி 

முலனவர். தச. இைாஜேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் 

துலையில் முலனவர் பட்ைம் 

தபற்ைவர். புைலம, தசந்தமிழ், 

வளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நா.வா.வின் ஆைாய்ச்சி ஜபான்ை 

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 ஜபான்ை பை துலை சார்ந்த 

பனுவல்கலள தமிழில் தமாழி தபயர்த்துள்ளார்.  

 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 அைக்கட்ைலளயின் இயக்குனர் மலை 

திரு.இைாபின்சன் ஜைவி ஐயா அவர்களுைன் இலணந்து 
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இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் பணியாற்றினார். 

ஈஜைாடு மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் 

ஆண்ைவன் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை 

அதமரிக்கன் கல்லூரி ஜபான்ைவற்றில் சிை ஆண்டுகள் 

தமிழ் விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜபாது தவளிநாட்ைவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்க பாை நூல் ஒன்லை 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 

என்ை பாை நூலை உருவாக்கினார். இன்றும் அந்தப் 

பாை நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபாை 

அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சிதபரும் இளம் 

தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy English என்ை 

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] என்ை தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லை 

அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிை 

இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய தகவல்கலள நிலைய ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க் கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் ஜமலைத்தமிழ், 
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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 

தசன்ைார். 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 ஒன்லைத் ததாைங்கி 

அவர் குறித்த நூல்கலளயும் அவைது பைங்கலளயும் 

ஜசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாணவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குலைந்ததால் இத்திட்ைம் 

ததாைர்ந்து தசயல்பை முடியவில்லை.  

 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி ஒப்பசையும் ஒரிஜிைலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100 என்ை தலைப்பில் விகைன்.காமில் 

முப்பது கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். அதன் 

ததாைர்ச்சியாக கனைாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்ை இலணய இதழில் 

ததாைர்ந்து கட்டுலைகலள தவளியிட்டு வருகிைார். 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்லம 

குறித்து ஒரு நூல் எழுதும் முயற்சியில் தகவல்கலள 

திைட்டி வருகிைார். எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் 

எழுத ஜவண்டும் என்பது இவர் இைட்சியம்.  

1.  தவற்றித்திருமகன் என்ை 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 
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முலைகள்), 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], 12.  இைசிகர்களின் இதய ததய்வம் 

எம்.ஜி.ஆர்.  பதிமூன்றாெதாக முத்தமிழ்க் காவியம் 

மதுசை வீைன் என்ை இந்நூல் தவளிவந்துள்ளது. 

 தஞ்லசலயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பியின் ‘பூ மை நிழல், 

வைட்சியின் பாைல்கள் மற்றும் உன்தனாடு 

உலையாடுதல்’ திட்டிவாசல் தபண்தணாருத்தி என்ை 

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 ‘அமைாெதியின் காதல்’ என்ை தபயரில் 

அஜமசானில் தவளிவந்துள்ளது. இவர் எழுதி வரும் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய 

இதழில் தவளிவருகின்ைன. தினகைன் ஜோதிை 

மைரில் இவர் எழுதிய “என்ஜைாட ைாசி நல்ல ைாசி” 

என்ை ததாைர் வந்து தகாண்டிருக்கின்ைது. மாதமிரு 

முலை வரும் ஆன்மீகம் இதழில் ‘மைங்கஜள 

திருக்ஜகாயில்களின் முன்ஜனாடி, காளியும் ஜதவியும்’ 

ஜபான்ை ஆன்மீக கட்டுலைகள் தவளிவருகின்ைன. 
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1. மதுசை வீைன் - கசதயும் காலமும்  

 

 

 

 

 மதுலை வீைன் திலைப்பைம் 1956ஆம் ஆண்டு 

சித்திலை வருைப்பிைப்பு அன்று தவளியானது. அது 

வலை வந்த தமிழ் பைங்களில் அதிக பிரிண்டுகள் 

ஜபாைப்பட்டு அதிக திலையைங்குகளில் தவளியான 

முதல் பைம் மதுலைவீைன் ஆகும். மதுலை வீைன் 

பைத்லத ஜைனா தசட்டியார் தயாரித்தார். 

ஜயாகானந்த் இயக்கினார். கண்ணதாசன் கலத 

வசனம் எழுதினார்.  இப்பைம் தமிழகத்தின் முக்கிய 

நகைங்களில் தவள்ளி விழா தகாண்ைாடியது.  

 மற்ை ஊர்களில் அதன் அதன் மக்கள் 

ததாலகக்கு ஏற்ப 100 நாட்கள் 50 நாட்கள் 75 நாட்கள் 

என இதற்கு முன்பு வந்த பைங்கலள விை அதிக 

நாட்கள் ஓடி நல்ை வசூலைப் தபற்றுத் தந்தது. 

இப்பைம் தவளிவந்த பிைகு மக்கள் மத்தியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் தசல்வாக்கு மிக உயைத்துக்கு 

தசன்ைதால் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மன்ைங்கள் 

எண்ணிக்லகயில் தபருகத் ததாைங்கின. எம்.ஜி.ஆர். 

அலசக்கமுடியாத கலை சக்தியாக திலை உைகத்தின் 

ஆதிக்க சக்தியாக தவற்றி வீைனாக தசல்வாக்கும் 

தசால்வாக்கும் மிக்கவைாக உயர்ந்தார். திமுகவில்  

அவர் தசல்வாக்குமிக்க தலைவைாக வளர்ந்தார்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த மருதநாட்டு இளவைசி, 

மந்திரிகுமாரி மர்மஜயாகி, மலைக்கள்ளன் 

ஆகியலவ தவளிவந்து தவற்றி வாலக சூடின. 

தவற்றி வரிலசயில் ஐந்தாவதாக வந்த பைம் 

மதுலைவீைன் ஆகும். மதுலை வீைன் மறு 

தவளியீடுகளிலும்  நல்ை வசூலை தபற்ைது. 2019ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ைல் பதின்மூன்ைாம் நாள் மதுலை வீைன் 

பைத்தின் 63 ஆவது ஆண்டு விழா நலைதபற்ைது. 

திசையுலகில் இைண்டு மதுசை வீைன்  

 1939இல்  வி தசல்ைப்பா டி.பி.  ைாேைக்ஷ்மி 

நடித்த மதுலை வீைன் பைம் தவளிவந்தது. 

அப்பைமும் தவற்றிப் பைம்தான் என்ைாலும் 

எம்.ஜி.ஆர். நடித்து வந்த மதுலை வீைன் மாதபரும் 

தவற்றியலைந்ததற்கு கலத அலமப்பு ஒரு முக்கிய 

அம்சமாகும். மதுலைவீைன் கலத தாழ்த்தப்பட்ை 

சாதிலயச் ஜசர்ந்த ஒருவன் மன்னனின் மகலள 

மணந்து வாழ்வது ஒரு முக்கிய அம்சம். அடுத்தது 

தசருப்பு லதக்கும் ததாழிைாளியின் மகனாக பிைந்த 

மதுலை வீைன் திருச்சி  மன்னரின் தளபதியாக உயர்ந்து 

அவைது லமத்துனைான மதுலைலய ஆண்ை திருமலை 

நாயக்கரிைம் அங்கு ததால்லை தகாடுத்து வந்த 

கள்ளர்கலளப் பிடிக்க சிைப்புப் தபாறுப்ஜபற்று 

வந்ததும் ஆகும். இது இைண்ைாவது முக்கிய 

அம்சமாகும். பைக்கலதயில் மதுலை வீைனின் ஜவறு 

பை சிைப்புக்கள் தசால்ைப்பைவில்லை.  

 மதுலை வீைன் கலத பதினாைாம் நூற்ைாண்டில் 

நைந்த உண்லமக் கலத ஆகும். தமிழகத்தில் நாயக்கர் 

ஆட்சி நிைவியஜபாது அவர்கள் ஆந்திைாவில் இருந்து 

தங்களுக்கு உரிய பணிவிலைகலளச் தசய்ய தன் தமாழி 

ஜபசுஜவாலை இங்கு அலழத்து வந்தனர். நாயக்கர்களின் 
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தாய் தமாழி ததலுங்கு. ஆதிக்க சாதியினர் ததலுங்கு 

ஜபசும் ஒட்ை நாயக்கர், சக்கிலியர், கம்பளத்து  நாயக்கர், 

ததாட்டிச்சி நாயக்கர் ஜபான்ைவலையும் தமிழ்நாட்டிற்கு 

வைவலழத்தனர். இவர்களில் சக்கிலியர் தசருப்பு 

லதக்கும் ததாழிலும், மாட்டுத் ஜதாலில் வயலுக்கு 

தண்ணீர் இலைக்கும் கமலை [வாளி ஜபால் இருக்கும்] 

லதக்கும் ததாழிலும் தசய்து வந்தனர். இவர்கள் துப்புைவு 

பணிகளில் ஈடுபடுவது கிலையாது. இவர்கள் 

ஜபார்க்கலைகள் தபற்ைவர்களாக இருந்ததனால் காவல் 

பணிக்குச்  தசல்வது உண்டு. 

கசதப்பாடலில் மாற்றங்கள்  

 கன்னி மாைத்தில் காவல் பணிக்கு தசன்ை வீைன் 

மீது  தபாம்ம நாயக்கரின் மகள் தபாம்மி காதல் 

தகாண்ைதால் அவன் அவலளச் சிலை எடுத்துச் தசன்று 

ஜவற்று ஊரில் திருமணம் தசய்து தகாள்கிைான். 

அவலளத் திருமணம் தசய்ய ஜவண்டும் என்று 

நிலனத்திருந்த முலை மாமன் ஏமாந்து ஜபாகிைான். 

இத்திருமணத்தில் ஏலழ பணக்காைன் என்ை ஜவறுபாடும் 

தாழ்த்தப்பட்ை சாதி உயர்த்தப்பட்ை சாதி என்ை 

ஜவறுபாடும் அலமந்துள்ளது. இவ்விைண்டுஜம இக்கலத 

மக்களிலைஜய பைவைாக வழங்கி வந்ததற்கும் 

தசல்வாக்குப் தபற்ைதற்கும்  முக்கியக் காைணங்கள் 

ஆகும். ஏலழ மக்கள் ஜமற்கூறிய இைண்டு காைணங்களால் 

மதுலை வீைன் கலதலய கலதப்பாைைாகவும் 

திலைப்பைமாகவும் விரும்பிக் ஜகட்டும் பார்த்தும் 

வந்தனர். 

மாறுகால் மாறு சக ொங்கப்பட்ட வீைன்   

 மதுலைவீைன் சாமி கலதப்பாைல் என்று 

நாட்டுப்புை பாைல் கட்ைப்பட்டு பாைப்பட்டு 
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வந்தது. உயர் சாதியினர் இளவைசிலயச் 

சிலைதயடுத்துச்  தசன்ை நீசன் மதுலை வீைன் மாறு 

கால் மாறு லக வாங்கப்பட்டு  தகாலைத் 

தண்ைலனக்கு உள்ளானலத நிலனத்துப் தபருமிதம் 

தகாண்டு மகிழ்ச்சி அலைந்தனர். தங்களுலைய 

சாதிப்தபண்லண அவன் சிலைதயடுத்துச் தசன்ை 

லத எண்ணி மனம் புழுங்கிக் தகாண்டிருந்த 

உயர்சாதியினருக்கு அவன் மாறு கால் மாறு லக 

வாங்கப்பட்டு உயிரிழந்தது மனநிலைலவ அளித்தது. 

மதுலைவீைன் சாமி கலத ஏலழ பணக்காைர் 

தாழ்த்தப்பட்ைவர் உயர்த்தப்பட்ைவர் என எல்ைாத் 

தைப்பினலையும் திருப்திப்படுத்திய கலதயாகும். 

மன்னன் தவைான தண்ைலன தகாடுத்ததால் வீைனின் 

மலனவிமாரும் ஜசர்ந்து உயிர் இழந்ததால் 

அவர்களின் ஆன்மா சாந்தியலைய ஜவண்டி 

நாயக்கரும் சக்கிலியரும் இவர்கள் மூவலையும் 

ததய்வங்களாக லவத்து வணங்கி வருகின்ைனர். 

கழுஜெற்றப்பட்ட காத்தெைாயன்   

 மதுலை  வீைன் மதுலை, திருச்சி ஜபான்ை 

மாவட்ைங்களில் நாட்டுப்புைத்  ததய்வமாக இருந்து 

அருள் பாலிக்கின்ைான். மற்ை கலதகள் மன்னர்கள் 

பற்றிய கலதகளாகஜவ வழங்கிவந்தன. ஆனால்  

திருச்சியில் காத்தவைாயன் என்ை தாழ்த்தப்பட்ை  

குைத்லதச் ஜசர்ந்தவன் ஆரியமாைா என்ை அந்தணப் 

தபண்லணக் காதலித்ததால் கழுஜவற்ைப்பட்ைான். 

அவலனயும் ஆரியமாைாவுைன் இலணத்துத்  

ததய்வமாக லவத்து அப்பகுதி மக்கள் வழிபட்டு 

வருகின்ைனர். மதுலை வீைலனத் ததாைர்ந்து 1958இல் 

சிவாஜி கஜணசனும் சாவித்திரியும் நடித்த காத்தவைாயன் 

பைம் டி. ஆர். ைாமண்ணா இயக்கத்தில் தவளிவந்தது. 
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பலழய பைத்லதப் ஜபாை இப்பைம் தபரியளவில் 

தவற்றி தபைவில்லை. 1941ஆம் ஆண்டில் பி யூ 

சின்னப்பாவும் எம்.எஸ். சஜைாோவும் நடித்து 

ஆரியமாைா என்ை தபயரில் காத்தவைாயன் கலத 

பைமாக்கப்பட்ைது. இப்பைத்லத எஸ் எம் ஸ்ரீ ைாமுலு 

நாயுடு இயக்கினார். இவரும் பட்சி ைாோ ஸ்டுடிஜயாசும் 

இலணந்து தயாரித்தனர். பைம் மாதபரும் தவற்றி 

தபற்ைது.  

ைாதி மாறிய முத்துப்பட்டன் கசத  

 மதுலை வீைன், காத்தவைாயலன ஜபாை 

இன்தனாரு கலத முத்துப்பட்ைன் கலத. 

ஜமற்குறிப்பிட்ை இைண்டில் இருந்தும் 

முத்துப்பட்ைன் கலத சற்று ஜவறுபட்ைது. ஐயர் 

இனத்லதச் ஜசர்ந்த அந்தணன் ஒருவன் சக்கிலிய 

இனத்லதச் ஜசர்ந்த சஜகாதரிகள் தபாம்மக்கா, 

திம்மக்கா என்ை இருவலைத்  திருமணம் தசய்து 

தகாள்வதற்காக அவர்கலளப் ஜபாை மாட்டுக்கறி 

தின்று சாதி மாறிக் தகாள்வான். இவனது 

ஆடுமாடுகலள வன்னியரும் மைவரும் தகாண்டு 

ஜபாவலத அறிந்து அவர்களுைன் கடுலமயாகப் 

ஜபாைாடும் ஜபாது ஒரு சப்பாணி இவன் முதுகில் 

குத்திக் தகான்று விடுவான். மலனவியர் இவனுைன் 

உைன்கட்லைஜயறி உயிலை விடுவர். இவர்கள் 

மூவலையும் தநல்லை மாவட்ைத்தில் தசாரிமுத்து 

ஐயனார் ஜகாயிலில் ததய்வங்களாக லவத்து 

வழிபடுகின்ைனர். இந்தக் கலத பைமாக வைவில்லை.  

 தவங்கைைாேன் கலத, ஜதசிங்கு ைாேன் கலத, 

மருது சஜகாதைர்கள், கட்ைதபாம்மன் கலத 

ஜபான்ைலவ  நாட்டுப்புைக் கலதகளாக இருந்தாலும் 
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அலவ மன்னர் பைம்பலைலயச்  ஜசர்ந்தவர்கள் பற்றிய 

கலதகள் ஆகும்.  

 மதுலை வீைன் கலத மதுலைலயச் ஜசர்ந்த கலத 

என்ைாலும் தமிழ்நாடு முழுக்க இக்கலத 

சினிமாவால் பைவிவிட்ைது. தமிழக மக்களின் 

தாழ்த்தப்பட்ஜைாரும், ஆதிக்க சாதியினரும், ஏலழ 

பணக்காைர் என அலனத்துப் பிரிவினரும் மன 

நிலைவு தபறும் வலகயில் இக்கலத 

அலமந்திருந்தது.  

காதல் கசதயும் ஜைாகமும்   

 உைக இைக்கிய வைைாற்றில் காதல் கலதகஜள 

காைத்லத தவன்ை காவியங்களாக நின்று 

நிைவுகின்ைன. இந்தியாவில் இளவைசலன காதலித்த 

ஆைற்கலை மங்லக அனார்கலி, கவிஞலன காதலித்த 

ஜசாழ இளவைசி அமைாவதி, ஜதவதாஸ் என்ை 

பணக்காை வாலிபலை காதலித்த ஏலழப்தபண் 

பார்வதி ஆகிஜயாருலைய திலைக்கலதகள் என்றும் 

மக்களின் மனலதக் கவர்ந்த கலதகளாக 

விளங்குகின்ைன. இதற்கு முக்கிய காைணம் 

காதைர்கள் இைண்டு தனிப் பிரிலவ ஜசர்ந்தவர்கள் 

அந்தஸ்தாலும், பணத்தாலும், ோதியாலும் 

தசல்வத்தாலும் ஒட்ை முடியாத  பிரிலவச் 

ஜசர்ந்தவர்கள் என்பதால் இவர்களால் நிே வாழ்வில் 

ஒன்று ஜசை முடியவில்ை. ஆதிக்கப் பிரிவினைால்  

பிரிக்கப்படுகின்ைனர் அல்ைது தகால்ைப் படுகின்ைனர். 

இலதப்ஜபாைஜவ மதுலைவீைன் கலதயிலும் மதுலை 

வீைன் மாறு கால் மாறு லக வாங்கி தகாலைத் 

தண்ைலனக்கு உள்ளாகின்ைான். அவனது மலனவியர் 

தபாம்மியும், தவள்லளயம்மாளும் அவனுைன் உயிர் 
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விடுகின்ைனர். எனஜவ இச் ஜசாக கலதகள் மக்கள் 

மனதில் பசுமைத்தாணி ஜபாை பதிந்து விடுகின்ைன.  

 ஜசாகக்கலதகள் காைத்தால் அழியாமல் 

நின்ைதற்குக் காைணம் மக்கள் ஜசாகத்லத 

விரும்புகிைார்கள்  என்பது அல்ை. மக்களின் மனதில் 

ஏற்கனஜவ உலைந்துள்ள ஜசாகம் இக்கலதகலளக் 

ஜகட்கும் தபாழுது உருகிக் கண்ணீைாக தவளி 

வருகின்ைது. இதலன ஆங்கிைத்தில் vicarious suffering 

என்பர். அதாவது மற்ைவரின் துக்கத்லதப் பார்த்து 

தன்னுலைய துக்கத்லத ஆற்றிக் தகாள்வதாகும். 

எனஜவ அக்காைத்தில் மிகுந்த மன அழுத்தத்துக்கு 

உள்ளாகி ஜவதலனலய தவளிப்படுத்த முடியாமல் 

இருந்த ஒடுக்கப்பட்ை மக்கள் இதுஜபான்ை 

ஜசாகக்கலதப் பாைல்கலளயும், நாைகங்கலளயும், 

கலதகலளயும், சினிமாக்கலளயும் பார்த்து அழுது 

அழுது தங்களின் மன துன்பத்லத ஆற்றிக் 

தகாண்ைனர். கண்ணீைால் தணித்துக் தகாள்கின்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். ைாகும் கசத வபற்ற வெற்றி  

 மதுலை வீைன் கலத ஜசாகக் கலத என்ைாலும் 

எம்.ஜி.ஆர். நடித்ததனால் அந்தப் பைத்தின் ஜசாகம் 

உணர்த்தப் பைாமஜைஜய மலைந்து விட்ைது. 

இறுதியில் மதுலை வீைன் ததய்வமாகி விண்ஜணகிய 

ஜபாது எம்.ஜி.ஆருக்குப் பதில் ஜவறு ஒருவர் 

அக்காட்சியில் நடித்திருந்ததாலும் பைம் பார்த்த 

ைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் கால் லக தவட்டுப்பட்ைலத 

நிலனத்து வருந்தி கைங்கவில்லை. அதற்கு முக்கிய 

காைணம் கலதயில் அவர்கள் ஒன்றிப் ஜபாகாதது 

அல்ை; நிேத்தில் அவர்கள் எம்.ஜி.ஆருைன் 

ஒன்றிப்ஜபானது தான். நிே வாழ்வில் அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆலை ஒரு கதாநாயகனாக தவற்றி வீைனாகக் 
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கற்பலன தசய்து இருந்ததனால் சினிமாவில் அவர் 

மாறு கால் மாறு லக வாங்கப்பட்டு இைந்துஜபாகும் 

காட்சியிலும் கூை ைசிகர்கள் மனம் வருந்தாமல் 

அதலனப் தபாருட்படுத்தாமல் பைத்திற்கு 

மிகப்தபரிய தவற்றிலய அளித்தனர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். இறந்து ஜபாகும் படங்கள் வெற்றி 

வபறுெதில்சல. விதிவிலக்காக வெற்றி வபற்ற ஒஜை 

படம் மதுசைவீைன் மட்டுஜம. ஜதசிங்கு ைாேன் 

பைத்தில் இைண்டு எம்.ஜி.ஆரும் இைந்து 

ஜபாவார்கள். நீரும் தநருப்பும் பைத்தில் கரிகாைன் 

எம்.ஜி.ஆர். இைந்து ஜபாவார். பாசம் பைத்தில் 

கதாநாயகனான எம்.ஜி.ஆர். இைந்து ஜபாவார். 

இப்பைங்கள் எல்ைாம் மக்களால் 

புைக்கணிக்கப்பட்ைன. ஆனால் தகாடூைமாக மாறு 

கால் மாறு லக தவட்ைப்பட்டு இைந்து ஜபான 

மதுலை வீைன் பைம் மட்டும் மகத்தான தவற்றிலயப் 

தபற்ைது என்ைால் மக்கள் எம்.ஜி.ஆலை மதுலைவீை 

சாமியாக கருதினார்கஜள தவிை தண்ைலன தபற்று 

தகால்ைப்பட்ைார் என்று கருதவில்லை. மதுலை 

வீைனின் கலதயின் தவற்றி அவலைக் குைசாமியாக 
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தகாண்டு வழிபடுஜவாரின் ஆதர்ச ததய்வமாக 

எம்.ஜி.ஆலை மாற்றியது.  

உசைக்கும் கைங்கள் படத்தில் மதுசை வீைைாமி பூசே  

 எம்.ஜி.ஆர். மதுலை வீைன் சாமி கலதலய 

மீண்டும் தன் பைத்தில் பயன்படுத்தினார். மதுலை 

வீைனுக்குப் பூலே ஜபாட்டு அதில் கதாநாயகி 

ைதாவும் இைண்ைாவது கதாநாயகியாக நடித்து 

இருந்த பவானியும் மதுலை வீைன் கலதலய நாட்டிய 

நாைகமாக நைத்திக் காட்டுவதாக ஒரு காட்சி 

அலமத்திருந்தார். இது கிலளமாக்ஸ் காட்சிக்கு 

உதவியாக அலமந்தது. தபாய்யாகக் குற்ைம் 

சாட்ைப்பட்டு ஜபாலீஸ் காவலில் இருந்த 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அவர்  தப்பித்து வந்து ஒஜை உயிர் 

சாட்சியாக இருக்கும் தங்கஜவலுவின் மகலனக் 

காப்பாற்றிக் தகாண்டு வந்து நீதிமன்ைத்தில் நிறுத்த 

ஜவண்டிய முக்கியமான கைலம. தன் கைலமலய 

நிலைஜவற்றுவதற்கு உரிய ஜநைமாக மதுலை வீைன் 

சாமிக்குப் பூலே ஜபாடும் ஜநைத்லதத்  

ஜதர்ந்ததடுத்தார். மக்களின் கவனத்லத பூலசயின் 

பக்கம் திலச திருப்பி விட்டு அவர் ஜபாலீஸ் 

காவலில் இருந்து தப்பித்து வந்து அந்தச் சிறுவலனக் 

காப்பாற்றிக் தகாண்டு வந்துவிடுகிைார்.  

 பைத்தின் கிலளமாக்ஸ் காட்சியில் இைண்டு 

தபண்களும் நைனமாடும் பாட்டு காட்சி 

இைம்தபற்ைது. பாடும் பாட்டின் வரிகளும் 

எம்.ஜி.ஆர். தப்பித்து வரும் காட்சிகளும் 

ஒன்றுக்தகான்று ததாைர்புலையனவாக அலமக்கப் 

பட்டிருந்ததனால் கிலளமாக்ஸ் காட்சி 

மக்களிலைஜய தபரும் வைஜவற்லபப் தபற்ைது. 

மதுலைவீைன் கலதலயயும் அவர்கள் மீண்டும் 
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ஒருமுலை வண்ணக் காட்சியாக, பாைல் காட்சியாக, 

ஆைல் காட்சியாகப் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது.  

கள் ன் வபரிைா? காெலன் வபரிைா?  

 திருமலை நாயக்கர் ஆண்ை காைத்தில் 

அவனுக்குத் தளபதியாக இருந்த மதுலை வீைன் 

கள்ளர்கலளப் பிடிக்கும் முயற்சியில் தவற்றி 

தபற்றும் மன்னனின் தவைான புரிதைால் 

தகால்ைப்படுகிைான். திருமலை நாயக்கர் ஆட்சியின் 

ஜபாது நாயக்கர்களுக்கும் கள்ளர்களுக்கும் இலைஜய 

கண்ணுக்குத் ததரியாத ஒரு ஜமாதல் இருந்து வந்தது. 

பிைமலைக் கள்ளர்கள் எனப்படும் மதுலைக்குப் 

புைத்ஜத உள்ள மலைகளில் வாழும் கள்ளர்கள் 

மன்னருக்கு சவாைாக இருந்தனர். அவர்கள் ‘ஆைலை 

கள்வர்களாக’ இருந்ததனால் வழிப்ஜபாக்கர்கலளக் 

தகாள்லளயடிப்பதும் ஜதலவப்பட்ைால் தகாலை 

தசய்வதும் வழக்கமாக இருந்தது.  

 கள்ளர்கலளக் கட்டுப்படுத்துவது மன்னனுக்கு 

மிகப் தபரிய சவாைாக இருந்தது. அப்ஜபாது 

மன்னரின் அைண்மலனயில் இைாணியின் 

முத்துமாலைலய ஒருவன் திருடி விடுகிைான். 

மறுநாள் அந்த முத்துமாலைலயக் தகாண்டு வந்து 

அவன் மன்னர் முன்னிலையில் லவக்கின்ைான். 

அப்ஜபாது மன்னர் இத்தலன பாதுகாப்புக்கு 

இலையிலும் இைாணியின் அந்தப்புைத்தில் இருந்த 

முத்து மாலைலய எப்படி எடுத்தாய் என்று ஜகட்டு 

அறிந்து தகாண்டு கள்ளன் தபரிதா, காப்பான் 

தபரிதா என்ைால் கள்ளன் தான் தபரிது என்று 

கூறுகின்ைார். இந்த தசாைவலை ஒரு பழதமாழி 

ஆகஜவ நின்று விட்ைது. சமுதாயத்தில் இன்றும் 

கள்ளன் தபரியவனா காவைன் தபரியவனா என்ைால் 
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கள்ளன் தான் தபரியவன் என்ை ஒரு வழக்கு 

நிலைதபற்றுவிட்ைது.  

கள் ஜை காெல்காைர் 

 கள்ளர்கலள ஒடுக்க கள்ளலைஜய திருமலை 

நாயக்கர் காவல்காைர்களாக ஊருக்கு ஊர் 

நியமிக்கின்ைார். எந்தப் தபாருள் களவு ஜபானாலும் 

காவல்காைர் அந்தப் தபாருலள மீட்டுக் 

தகாண்டுவந்து தகாடுக்க ஜவண்டிய கைலம 

உலையவைாகிைார். இதனால் காவல்காைலன மீறி 

யாரும் வந்து தபாருலள களவாண்டு தகாண்டு 

ஜபாக முடியாது. இப்பகுதிலயச் ஜசர்ந்தவர்கள் திருடு 

என்ை தசால்லை பயன்படுத்துவது கிலையாது. 

அவர்கள் திருைர் என்று தம்லம அலழப்பதும் 

கிலையாது.  

கள்ளர் தாம் களவு வாங்கிக் தகாண்டு ஜபான 

தபாருலளப் பணம் தபற்றுக்தகாண்டு திருப்பிக் 

தகாடுத்து விடுவது உண்டு. அபைாதப் பணம் என்பது 

தபாருலள கவனக் குலைவாக லவத்திருந்ததற்கு 

உலைலமயாளன் தசலுத்த ஜவண்டிய பணம் ஆகும். 

இது தபாருளுக்கு மட்டுமல்ை. மாடு கன்று 

காலிகளுக்கும் தபாருந்தும். கள்ளர் ஆடு மாடுகலள 

ஓட்டிக் தகாண்டு தசன்று விடுவர்.  பிைகு ஒரு துண்டு 

சீட்டில் ததாலகலய எழுதி ஒரு ஆள் மூைமாக 

தகவல் தசால்லி அனுப்புவார்கள். உைஜன 

உலைலமயாளன் அவர்கள் ஜகட்ை பணத்லத 

தகாடுத்துவிட்டு தன்னுலைய ஆடுமாடுகலளத்  

திரும்பப் தபற்றுக் தகாள்ளைாம். இதற்குப் 

தபயர்தான் க வு ொங்குதல் [களவாங்குதல்] 

இன்லைக்கும் களவு வாங்க ஜபாகிைவர்கள் உண்டு.  
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 திருமலை நாயக்கர் இவர்களின் புத்திலயக்  

கூர்லமலயயும் தசயல்திைத்லதயும் அறிந்து தகாண்டு 

இவர்கலள அலழத்துப் ஜபசி இவர்களில் சிைலை 

காவல்காைர்களாக ஊருக்கு ஒருவைாக  நியமித்தார். 

பின்பு பிரிட்டிஷ் அைசாங்கம் ஜபாலீஸ்காைர்கலள 

மதுலைக்குக் தகாண்டு வந்து காவல் நிலையங்கலள 

அலமத்த ஜபாது  காவல்காைர்கள் அவர்களுக்கு சவால் 

விடுகின்ைனர். ‘களவு ஜபான தபாருலள நாங்கள் 

தகாண்டு வந்து தகாடுத்து விடுஜவாம். அது எங்கள் 

கைலம. ஆனால் நீங்கள் வழக்கு மட்டும் பதிவு தசய்து 

தகாண்டு ஜதடிக் தகாண்ஜை இருப்பீர்கள். தபாருள் 

திரும்பக் கிலைக்காது. தபாருலள எடுத்தவன் 

கிலைத்தால் அவன் சிலைக்கு ஜபாவான். இழந்தவன் 

இழந்ததுதான்’ என்று ததரிவித்தனர். அதுதான் 

உண்லமயாக இன்று வலை நைந்து தகாண்டிருக்கிைது. சு 

தவங்கஜைசன் எழுதிய காவல் ஜகாட்ைம் நாவலில் 

கள்ளர் கலதகள் விரிவாக  இைம்தபற்று ள்ளன. 

மசலக் கள் ர்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் சுருளிமலைக் கள்ளர், 

அழகர்  மலைக் கள்ளர் என்று இைண்டு வலகயான 

கள்ளர்கள் பற்றிய காட்சிகள் இைம்தபறும் இந்த 

மலைக் கள்ளர்கள் கர்நாைக மன்னர்கள் இங்குப் 

பலைதயடுத்து வந்தஜபாது அவர்களுைன் வந்த ஜபார் 

மைவர்கள். இவர்கள்  திரும்பித் தன் ஊருக்குச் தசல்ை 

விருப்பமில்ைாமல் இங்ஜகஜய தங்கி விட்ைதனால் 

இவர்களிைம் ஜபார்க்குணம் இருந்தது. ஆனால் 

ஜவளாண் பணிகள், லகவிலனத் ததாழில்கள் 

ஜபான்ைவற்லை அவர்கள் அறிந்திருந்த காைணத்தினால் 

எவலையும் அடித்து உலதத்துப் பணம் பிடுங்குவது 

இவர்களுக்கு எளிதாக இருந்தது. வணிகக் கூட்ைம் 



Tamil Heritage Foundation International

13 
 
தசல்லும் வழியில் நின்று ஒரு வண்டிலயஜய திருப்பிக் 

தகாண்டு வந்து ஊருக்குள் அலனவருக்கும் 

உணவளிக்கும் பழக்கம் இருந்தது. வண்டிலய உலைத்து 

விைகுக்கு லவத்துக் தகாள்வார்கள் அரிசி பருப்புகலள 

தகாண்டு வந்து தபாதுவில் லவத்து ஒவ்தவாரு 

குடும்பத்திலும் இருக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்லகக்கு 

ஏற்ப பகிர்ந்து தகாள்வர். 

மதுசை வீைன் ொழ்க்சக ெைலாறு  

 மதுலை வீைன் 1608 ஆம் ஆண்டு பிைந்தவன். 

அவன் 21ஆம் வயதில் திருமலை நாயக்க மன்னரின் 

தளபதியாக தபாறுப்ஜபற்ைான். 33ம் வயதில் இைந்து 

ஜபானான். அவன்  வாழ்ந்தலத ஜநரில் கண்ை 

மனிதர்கள் இருந்ததனால் அவர்கள் தசான்ன 

கலதகள் தசவி வழியாக வந்து கலதப்பாைைாக 

உருவாகி பைரும் ைசித்துக் ஜகட்கும் நிலை 

ஏற்பட்ைது. நாட்டுப்புைக் கலதப் பாைல்களில் 

ஜவறுபட்ை கருத்துகள் இருப்பலதக் காணைாம். 

மதுலை வீைலன  தபாம்மி காதலிக்கவில்லை என்றும் 

அவன் தபாம்மிலயச்  சிலைதயடுத்துச் தசன்ைான் 

என்றும்  மதுலைவீை சாமிக் கலதப் பாைல்களில்  

உள்ளன.  ஆனால் காைப்ஜபாக்கில் மதுலை வீைன் 

சக்கிலியர் மற்றும் நாயக்கரின் குைததய்வமான 

பிைகு சிை பகுதிகலள நீக்கிவிட்டு அவலனக் 

காசிைாேனின் மகன் என்று புதுக் கலதலயச் ஜசர்த்து 

புதிய கலதப்பாைலை உருவாக்கினர். 

வதய்ெஜமற்றுதல்    

 மன்னர் மகன் காசிைாேனுக்கு பிைந்த குழந்லத 

மாலை சுற்றிப் பிைந்ததாை ‘மாலை சுற்றிப் பிைந்த 

குழந்லத மன்னர் பைம்பலைக்கு ஆகாது’ என்று 
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ஜோதிைர் கூறுகிைார். உைஜன அந்த குழந்லதலய 

காட்டில் விட்டு விடுங்கள் என்று மன்னர் 

தசால்ைவும் ஏவைர்கள் காட்டில் விட்டு 

விடுகின்ைனர். அந்தக் குழந்லதலய ஒரு சக்கிலிய 

தம்பதியினர் எடுத்து வளர்க்கின்ைனர். இக்கலத ஒரு 

பிற்ஜசர்க்லக ஆகும். ைாேனின் மகனாக இருக்கும் 

அவன் தபாம்மி என்ை இளவைசிலய மணந்தது மிகச் 

சரி என்று தகுதிப்பாடு சமப்படுத்தப்படுகிைது. 

இருவைது பிைப்பு தகுதியும் திருமணத்  தகுதியும் 

சமூக அந்தஸ்தும் சமன் படுத்தபடுகிைது. இதலன 

ததய்வம் ஏற்றுதல் DIVINISATION என்று சமூகவியல் 

அறிஞர்கள் கூறுவர்.  

 ததய்வம் ஏற்றுதல் ஜகாட்பாட்ைால் உயர் 

சாதியினரும் சமாதானம் அலைகின்ைனர். 

தாழ்த்தப்பட்ஜைாரும் மனமகிழ்ச்சி எய்துகின்ைனர். 

இதனால் மதுலைவீைன் எல்ஜைாரின் மனம் 

கவர்ந்தவனாகிைான்.  மதுலை வீைனாக  எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்த ஜபாது அவருலைய அழகும் இளலமயும் 

சுறுசுறுப்பும் துருதுருதவன்று கண்கள் மின்ன 

வசனம் ஜபசும் அழகும் எல்ஜைாலையும் கவர்ந்ததில் 

வியப்தபான்றுமில்லை.  

 1954இல் வந்த மலைக்கள்ளன் பைத்தில் 

கள்ளனாக நடித்த எம்.ஜி.ஆர். அந்த ஊர் ேமீனின் 

மகன் என்று காட்ைப்படுவார். சிறுவயதில் 

குமாைஜதவன் குழந்லதயாக இருந்த ஜபாது அவலன 

எதிரிகள் கைத்திச் தசன்றுவிட்ைனர். அவஜன பின்னர் 

வளர்ந்து மலையில் வாழ்ந்து வருகிைான். அவன் 

மக்களுக்கு நன்லம தசய்யும் ைாபின்ஹுட் 

ஜபான்ைவன்.   இந்த கலதயின் ததாைர்ச்சியாகஜவ 

மதுலைவீைனும் அலமந்தது. ஆனால் 



Tamil Heritage Foundation International

15 
 
மலைக்கள்ளனில் கள்ளனாக வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

மதுலைவீைன்  கலதயில் கள்ளர்கலளப் பிடிக்கும் 

தளபதியாக வருகின்ைார்.  

மதுசை வீைன் நடத்திய ஜபார்கள்  

 17ஆம் நூற்ைாண்டில் நாயக்கர்கள் மன்னைாக 

இருந்தஜபாது அவர்களின் தளபதிகளாக சக்கிலியர் 

அல்ைது பகலை எனப்படுஜவார் இருந்தனர். 

பூலித்ஜதவனுக்கு ஒண்டிவீைன் பகலை தளபதியாக 

இருந்தார்..   கட்ைதபாம்மனிைம் முத்தன் பகலை, 

தபாட்டிப் பகலை கந்தன் பகலை தாமன் பகலை 

ஆகிஜயார் பலைத்தளபதிகளாக இருந்தனர்.  

 மதுலைவீைன் திருமலை நாயக்கரிைம் 

தளபதியாக இருந்து இைண்டு பலைதயடுப்புகளில்  

பங்ஜகற்று தவற்றி வாலக சூடினான். 1634 ஆம் 

ஆண்டு திருவிதாங்கூர் மன்னர் மதுலைலய ஜநாக்கி 

பலைதயடுத்து வந்தஜபாது அவர்கலள தவற்றி 

தகாண்ைவன் மதுலைவீைன். 1965 இல் 

இைாமநாதபுைம் ஜசதுபதி மதுலைலயக் லகப்பற்ை 

நிலனத்த ஜபாது மதுலை வீைன் திருமலை நாயக்கரின் 

தளபதியாக நின்று பலைலய நைத்திச் தசன்று 

மதுலைக்கு தவற்றி ஜதடித் தந்தான். இவ்விரு 

ஜபார்களிலும் மதுலை வீைனின் தலைலமப்பண்பும் 

ஜபார் மைவர்கலள ஒருங்கிலணத்த தன்லமயும் 

திருமலை நாயக்கைால்  தபரிதும் பாைாட்ைப்பட்ைது.  

ைமூகத் தசலெைாக மதுசை வீைன்  

 திருமலை நாயக்கர் தன்னுலைய 

மலனவிக்காக மிகப்தபரிய அைண்மலன ஒன்லைக் 

கட்ை முலனந்த  ஜபாது தபரிய தபரிய தூண்கலள 

நிறுவி மிகச் சிைப்பாகக் கட்ை ஜவண்டும் என்று 
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திட்ைமிட்ைார். அப்ஜபாது கட்ைைப் பணிகள் 

ததாய்வலைந்து தகாண்ஜை இருந்தன. அதற்கு அவர் 

ஒரு நிமித்திகலன அலழத்து ஆருைம் பார்த்த ஜபாது 

தபரிய கட்ைைங்கள் கட்டும் ஜவலையில் துஷ்ை 

ஜதவலதகளுக்கு நைபலி தகாடுக்க ஜவண்டும் என்று 

கூறுகின்ைார். உைஜன நாயக்கர் ஒவ்தவாரு தூண் 

எழுப்பும் ஜபாதும் ஒவ்தவாரு சக்கிலியலன நைபலி 

தகாடுக்கும் படி கட்ைலளயிடுகிைார். இதற்காக  

பிைர் அறியாமல் ஒரு சக்கிலியலை  அலழத்துப் 

ஜபாய் நைபலி தகாடுத்துக் தகாண்டிருந்தனர்.  

 திருமலை நாயக்கர் மகாலில் ஒவ்தவாரு தூண் 

எழுப்பும் ஜபாதும் ஒவ்தவாரு இலளஞன் 

பலியானான். அைசாங்கத்திலிருந்து வந்து அலழத்துச் 

தசல்லும் இலளஞர்கள் திரும்ப வருவதில்லை 

என்பலத அறிந்து தகாண்ை சக்கிலியர் 

குடியிருப்லபச் ஜசர்ந்தவர்கள் அைசாங்க 

அதிகாரிகலளக் கண்ைாஜை ஓடி ஒளிந்தனர். 

ஒவ்தவாரு ஊைாக அவர்களும் தங்கள்  

இருப்பிைத்லத  மாற்றிக்தகாண்ஜை ஜபாயினர். 

இருந்தாலும் அவர்கலளத் ஜதடிப் பிடித்து ஓர் 

இலளஞலன தகாண்டு ஜபாய் உயிர்ப்பலி 

தகாடுப்பது வழக்கமாக இருந்தது. இந்த தசய்தி 

மதுலைவீைன் தசவிக்கு எட்டியது.  

 மதுலை வீைன் திருமலைநாயக்கரிைம் வந்து 

‘இந்த அநியாயத்லத தடுத்து நிறுத்த ஜவண்டும்’ 

என்று வாதிடுகிைான். திருமலை நாயக்கருக்குத்  

தர்மசங்கைமாகப் ஜபாய்விட்ைது. ‘நாம் ஊருக்கு 

ததரியாமல் தசய்த காரியத்லத இவன் ஊைறிய 

அம்பைப்படுத்தி விட்ைாஜன’ என்ை ஜகாபத்தில் 

இவலன உயிஜைாடு விைக்கூைாது என்று மனதிற்குள் 
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கறுவிக் தகாள்கிைார். இவ் வஞ்சக எண்ணத்தால் 

மதுலை வீைன் மீது தபாய்க்குற்ைம் சுமத்தி அவலனக் 

தகாடூைமாக தகால்ை ஜவண்டும் என்ை எண்ணத்தில் 

அவலன சிைச்ஜசதம் தசய்யாமல் மாறு கால் மாறு லக 

வாங்கும்படி உத்தைவிடுகிைார். இந்தக் கலதயும் 

வழக்கில் இருக்கின்ைது. தங்களுலைய உயிருக்காக 

ஜபாைாடி உயிர் தகாடுத்த மதுலைவீைலன தன் 

குைசாமியாக தகாண்டு மீனாட்சி அம்மன் 

ஜகாவிலுக்கு தவளிஜய ஜகாயில் எழுப்பி வழிபட்டு 

வருகின்ைனர்.  

நடுகல் ெழிபாடும் நாட்டுப்புறத் வதய்ெங்களும்  

 நடுகல் வழிபாடு இைந்தவர்களுக்குச் தசய்யும் 

வழிபாைாகும். நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சிக்  

காைத்தில் தான் இைந்தவர் வழிபாட்டின் 

எண்ணிக்லக தபருகியது. இன்லைக்கும் பை 

கிைாமங்களில் இருக்கும் தீப்பாஞ்சம்மன், பச்சநாச்சி 

அம்மன், சீலைக்காரி அம்மன்  ஜபான்ை தபண் 

ததய்வ வழிபாடுகளும், கருப்பன், பாண்டி, சங்கிலி, 

ஜசாலன ஜபான்ை ஆண் ததய்வ வழிபாடுகளும் 

இைந்து ஜபானவர்களின் நிலனவாகதவ  

நைத்தப்படுகின்ைன. 

  இனத்துக்காகவும் ஊருக்காகவும் உயிர்த்தியாகம் 

தசய்த மனிதர்கஜள வழிபடு ததய்வங்கள் ஆயினர். 

வன்முலையால் தகால்ைப்பட்ைதால்  இவர்களின் 

ஆத்மா சாந்தி அலைய ஜவண்டும் என்பதற்காக 

இவர்கலளத்  ததய்வமாக லவத்து அவருலைய 

இனத்தவரும் ஊர்க்காைர்களும் வழிபட்டு வருகின்ைனர். 

அவ்வாறு வழிபைப்படுபவர்களில் ஒருவஜன.   

மதுலைவீைன். இவன்  மக்களின் மனம் கவர்ந்தவனாக 

இருந்தான். அக்காைத்தில் இத்தகு சிைப்புலைய ஒரு 
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கதாபாத்திைத்லத ஏற்று நடிக்க எம்.ஜி.ஆர். ஒருவஜை சகை 

வலகயிலும் தபாருத்தமானவைாக இருந்தார்.  

 இைாே குடும்பத்தில் பிைந்தவர் என்பலத 

காட்டும் வலகயில் அவைது கட்டுைலும் இளலமத் 

துடிப்பும் வசீகைச் சிரிப்பும் பளிச்தசன்று 

அலமந்திருந்தது. காவலுக்குப் ஜபாகும் 

கட்டிளங்காலளயான இவர்  ஜபார்க் கலைகளில் பயிற்சி 

தபற்ைவர் என்பதற்கு ஏற்ப அவருலைய உைல்கட்டும், 

அவருலைய உைற்பயிற்சியும் கதாபாத்திைத்திற்கு ஏற்ை 

வலகயில் தபாருத்தமாக இருந்தது.  

 இளவைசியிஜயா காதலிக்கும் ஜபாதும்  

நைனமாடும் தபண்லணக் காதலிக்கும் ஜபாதும் 

அவர்களுக்குப் தபாருத்தமானவைாக பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரின் குறும்புத்தனமான ஜபச்சும், 

தபாதுநைம் சார்ந்த சிந்தலனயும், இைக்க குணமும் 

அலமந்திருந்தன. இத்தலகய பை காைணங்களால் 

மதுலை வீைனாக நடிப்பதற்கு முற்றிலும்  

தபாருத்தமானவைாக இருந்தார். இப்பைத்தின் 

தவற்றியும்  இதலன 100% நிரூபித்தது. 
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திசைக்கசதயும் வபயர்க்காைணமும்   

 திலைப்பைத்தில் முதலில் மன்னருக்குக் குழந்லத 

பிைப்பதும் பிைகு அந்த குழந்லதலய காட்டில் விட்டு 

தசல்வதும் காட்ைப்பட்ைது. அவனுக்கு வீைன் என்று 

தபயர் லவப்பதற்கு ஒரு காைணம் சூட்ைப்பை 

ஜவண்டும் என்பதற்காக திலைப்பைத்தில் ஒரு காட்சி 

இைம் தபறுகிைது. குழந்லத அழுது தகாண்டிருக்கும் 

இைத்தில் ஒரு நாகப்பாம்பு பைதமடுத்து ஆடுகிைது. 

யாலனயும் அதனருஜக தும்பிக்லகலய ஆட்டிக் 

தகாண்டிருக்கிைது. ஆனால் குழந்லத 

இவ்விைண்லையும் கண்டு பயப்பைாமல் இருந்ததனால் 

அவ்வழிஜய வந்த தசல்லியும்  அவள் கணவனும் 

அக்குழந்லதலயக் கண்டு மகிழ்ந்து வீைன் என்று தபயர் 

சூட்டுகின்ைனர். அக்குழந்லத ஒரு வீைன் என்று 

முன்கூட்டிஜய தசால்லி விட்ைதனால் பைம் முழுக்க 

அவன் வீை தீை சூைத்தனம் மிகுந்தவன் ஆகஜவ 

காட்ைப்பட்டு இறுதியில் அவன் வீைமைணம் 

அலைகிைான். 

ெைலாற்றுச் ைாதசைகள்  

 மதுலை வீைன் பைம் பை சாதலனகலள முதன் 

முதலில் தமிழ்த் திலையுைகில் நைத்தியது. முதன் 

முதலில் தமிழில் ஒரு ஜகாடி ரூபாய் வசூல் தசய்த பைம் 

என்ை தபருலம மதுலைவீைனுக்கு உண்டு. 1937 முதல் 

1955 வலை ஜவறு எந்த பைமும் வசூல் தசய்யாத 

சாதலனலய மதுலைவீைன் தசய்து காட்டியது. 13-4-1956 

அன்று கிருஷ்ணா பிக்சர்ஸ் தவளியிட்ை மதுலை வீைன் 

பைம் 42 திலையைங்குகளில் ரிலீசானது. இவற்றில் 31 

திலையைங்குகளில் 100 நாட்கள் ஓடியது. பை ஊர்களில் 

முதன்முதைாக 100 நாள் ஓடிய பைம் மதுலை வீைன் தான். 

ஹரிதாஸ், சந்திைஜைகா பைங்கள் தபற்ை வசூலை விை 
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பத்து  மைங்கு அதிக வசூலைப் தபற்ைது என்று 

தசால்கிைார்கள். 

  மதுலையில் தசன்ட்ைல் திலையைங்கில் 180 

நாட்கள் ஓடிய பைம் முதல் பைம் மதுலைவீைன் 

ஆகும்.  இப்பைத்திற்கு 3 ைட்சத்து 67 ஆயிைத்து 686 

ரூபாய் வசூல் ஆயிற்று. ஆறுமாதத்தில் இப்பைத்தின் 

தமாத்த வசூல் 77 ைட்சம் ஆகும். ஒரு வருைத்தில் 

பைத்தின் வசூல் ஒரு ஜகாடியாக உயர்ந்தது.  

 தசன்லனயில் முதன் முதலில் நான்கு  

திஜயட்ைர்களில் ரிலீஸ் தசய்யப்பட்ை பைம் 

மதுலைவீைன் மட்டுஜம. காமஜதனு சித்ைா பிைபாத் 

சைஸ்வதி ஆகிய நான்கு  திஜயட்ைர்களில் இப்பைம் 

தவளிவந்தது இவற்றில் பிைசாத் திஜயட்ைரில் 126 

நாட்களும் சைஸ்வதியில் 126 நாட்களும் ஓடியது. 

  மதுலை வீைன் திருச்சியில் 169 நாட்கள் ஜசைத்தில் 

167 ஒன்று 161 நாள் காஞ்சிபுைத்தில் 154 நாட்கள் ஜவலூரில் 
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147 நாட்கள் ஜகாலவயில் 147 நாட்கள் தநல்லையில் 132 

நாட்கள் ஓடியது. விருதுநகர் கைலூர் விழுப்புைம் 

கும்பஜகாணம் கரூர் மன்னார்குடி பழனி 

பட்டுக்ஜகாட்லை புதுக்ஜகாட்லை திருவாரூர் பைமக்குடி 

நாமக்கல் தபாள்ளாச்சி ஊட்டி விருத்தாசைம் பண்ருட்டி 

திண்டுக்கல் மயிைாடுதுலை கம்பம் நாகர்ஜகாவில் 

ஆகிய நாட்களில் ஊர்களில் 97 நாட்கள் ஓடியது. 

புதுச்ஜசரியில் 91 நாளும் தூத்துக்குடியில் 88 நாட்களும் 

ஆத்தூரில் 86 நாட்களும் ததன்காசியில் 84 நாட்களும் 

ஓடியது.  

வபாருத்தமாை நடிக நடிசகயர் ஜதர்வு 

 மதுலை வீைன் பைத்தின் தவற்றிக்கு மற்தைாரு 

காைணம் அதில் நடித்த நடிகர் நடிலகயர் 

கதாபாத்திைத்திற்கு ஏற்ை வலகயில் ததரிவு 

தசய்யப்பட்டிருந்தனர் மூத்த கதாநாயகியான 

பானுமதி இளவைசியாக நடித்திருந்தார் திருவாங்கூர் 

சஜகாதரிகள் என்ை தபயரில் நாட்டிய ஜபதைாளி 

விளங்கிய பத்மினி முதன்முதைாக் எம்.ஜி.ஆருைன் 

இப்பைத்தில் ஜோடி ஜசர்ந்தார். அவர் இப்பைத்தில் 

மதுலை திருமலை நாயக்க மன்னரின் அைசாங்க 

நாட்டியக்காரி ஆக நடித்திருந்தார். 

தகாலைப்பண்பில்  எம்.ஜி.ஆருக்கு முன்ஜனாடியாக 

விளங்கிய என் எஸ் கிருஷ்ணனும் அவைது மலனவி 

டி.ஏ.  மதுைமும் இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் 

வளர்ப்புப்  தபற்ஜைாைாக நடித்திருந்தனர். 

இவர்களின் இயல்பான நலகச்சுலவ இப்பைத்திற்கு 

வலுஜசர்த்தது. டி. எஸ். பாலையா இப்பைத்தில் 

நலகச்சுலவ வில்ைனாக நடித்திருந்தார் ஓ ஏ ஜக 

ஜதவர் திருமலை நாயக்க மன்னைாக  நடித்திருந்தார் 

நாட்டிய நடிலகயான இ வி சஜைாோ பானுமதியின் 
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ஜதாழியாக வந்து ‘வாங்க மச்சான் வாங்க ‘பாட்டுக்கு 

குழுவுைன் நைனமாடி லகதட்ைலைப் தபற்ைார். 

நடிலக சச்சுவின் அக்காவான மாடி ைட்சுமி 

பானுமதிக்குக் குறி தசால்லும் பச்சமலை 

குைத்தியாக வந்து குைத்திப் பாட்டு பாடி நைனமாடி 

ைசிகர்களின் பாைாட்லைப் தபற்ைார் நாட்டியப் 

ஜபதைாளி பத்மினி இப்பைத்தில் நான்கு  

பாைல்களுக்கு நைனம் ஆடி இருந்தார் அவற்றில் 

மூன்று   மட்டுஜம பைத்தில் இைம் தபற்ைன.  

நிசறவு  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் ‘ஃபிஜைமுக்கு ஃபிஜைம்’ 

அதாவது  ஒவ்தவாரு சட்ைகமும் ைசிக்கத்தக்க ெசகயில் 

ைமன்படுத்தப்பட்ட காட்சியாக இருந்தது. இயக்குனர் டி 

ைாம்நாத்தின் இத்திைலமலயக் கண்ை எம்.ஜி.ஆர். 

தன்னுலைய தசாந்தப் பைத்துக்கு அவலைஜய முதலில் 

இயக்குனைாக இருக்கும்படி ஜகட்டுக்தகாண்ைார். பிைகு 

எம் ஜி ஆஜை அப்பைத்லத இயக்கும்படி நிலைலம 

மாறி விட்ைது. அதுவும் அவைது திைலமலய உைகுக்கு 

தவளிச்சம் ஜபாட்டுக் காட்டியது. மதுசை வீைன் படம் 

எம்.ஜி.ஆர். ஃபார்முலா என்ற ஒரு ெடிெசமப்பு 

உருொெதற்கு மூல காைணமாக இருந்தது. பின்னர் வந்த 

பை பைங்கள் இஜத பாணியில் வந்து தவற்றி வாலக 

சூடின. அந்த வலகயில் இப்பைம் ஒரு முன்ஜனாடி 

பைம் ஆகும். முந்லதய காைத்துப் பைமாக இருந்தாலும் 

பிந்லதய தலைமுலையினரும் ைசித்து பார்க்க கூடிய 

கலதயம்சம் தகாண்ை பைம் என்பதால் இரு 

தலைமுலைலயயும் இலணக்கும் பாைமாக இருந்தது.   



Tamil Heritage Foundation International

23 
 

2. மதுசை வீைன் ஒர் இயற்றமிழ் காப்பியம்  

 

 

 

 

 

 குடிமக்கள் காப்பியம் எனப் ஜபாற்ைப்பட்ை 

சிைப்பதிகாைம் ஜபாை மதுலை வீைன் பைமும் ஓர் 

தசந்தமிழ் காப்பியம் ஆகும். நாடு நகர் வருணலன, 

சிைந்த பாவிகம், தன் ஜநர் இல்ைா தலைவன், நீர் 

விலளயாைல், பூங்கா விலளயாைல் என பை 

காப்பியக் கூறுகலளயும் தன்னகத்ஜத தகாண்ைது 

இப்பைம். திலைப்பைத்லத காப்பியம் என்பது 

மிலகயாகத் ஜதான்றினும் காப்பியத்துக்குரிய 

அம்சங்கள் இைம் தபற்றிருப்பலத மறுக்க இயைாது. 

இைண்டுக்கும் உள்ள ஒஜை ஜவறுபாடு காப்பியம் 

என்பது தசய்யுள் நலையில் இருக்க ஜவண்டும் 

திலைப்பைம் அவ்வாறு இல்ைாமல் தசந்தமிழ் உலை 

நலையில் அலமந்துள்ளது. இது காைத்திற்ஜகற்ை 

தமாழி நலை மாற்ைம் ஆகும். இதலன ஏற்றுக் 

தகாண்ைால் மட்டுஜம நம்மால் காப்பியங்கலள 

பல்ஜவறு வடிவில் படிக்க முடியும்.  

திசைக்கசதயில் கதாநாயகனும் வில்லனும்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தலைலம 

கதாபாத்திைத்தில் நடித்திருந்தார். அவர் கைலம, 

கண்ணியம், கட்டுப்பாடு மிக்கவைாக திமுக 

கட்சியின் பிைதி பிம்பமாக தமிழினத்தின் முன் மாதிரி 
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இலளஞனாக நடித்திருந்தார். எதிர்பாத்திைம் 

[வில்ைன்] என்ைால் தகாமாளிவிள்ளனாக வரும் 

நைசப்பன் கதாபாத்திைத்தில் டி. எஸ் பாலையா, 

திருச்சியில் தளபதி தபாறுப்லப எம்.ஜி.ஆரிைம் 

இழந்த பலழய தளபதி இவ்விருவரும் கூட்ைாக 

தசய்யும் சதி ஜவலைகள்  எதிர் கதாபாத்திைத்தின் 

இலையூறுகளாக அலமந்தன. இவர்கள் தவிை அழகர் 

மலழக் கள்ளர் தலைவனாக நடித்திருந்த சாண்ஜைா 

சின்னப்பா ஜதவரும் இப்பைத்தில் எதிர் 

கதாபாத்திைம் தான். அவலை கலைசி காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர். பிடித்துவிடுவார். [மதுலை வீைனாக 

எம்.ஜி.ஆரும் வில்ைனாக டி. எஸ். பாலையாவும் 

தபறும் முக்கியத்துவம் குறித்து தனியாக ஓர் 

இயலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது]. 

ஆசைகஜ  வில்லைாயிற்று  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் ஆட்கள் மட்டுமல்ை 

ஆலசகளும் எதிர் நிலை ஏற்று வீைனுக்கு துன்பம் 

விலளவித்தன. தகுதியற்ை நபர்களின் தபண்ணாலச 

வில்ைனாக அலமந்தது. நைசப்பன் என்ை ஜகாமாளி 

தபாம்மியின் மீது தகாண்ை ஆலச வீைனின் 

காதலுக்கு எதிைாக நின்ைது. அடுத்து திருமலை 

மன்னன் தவள்லளயம்மாளின் மீது தகாண்ை 

காதலும் அைசன் வீைலன மாறு கால் மாறு லக வாங்க 

உத்தைவு பிைப்பிக்கக் காைணமாக அலமந்தது. 

திலைக்கலதயில் இந்த இரு அம்சங்களும் கலதயின் 

ஆழத்லத அைர்த்திலய மிகுவித்தன. இதுஜவ 

இக்கலதயின் சிைப்பம்சம். உண்லமக் கலதயில் 

பல்ஜவறு சமூகக் காைணங்களால் திருமலை நாயக்கர் 

வீைலன தண்டித்தார். ஆனால் திலைக்கலதயில் 

தபண்ணாலசயின் காைணமாக அவன் தண்டிக்கப் 
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படுகிைான்.  பதவியாலச காைணமாக தண்டிக்கப் 

படுகிைான்.  

திசைக்கசதயின் கைம்  

 திலைப்பைத்தின் கலதயலமப்பில் வீைன் 

சாதியில் தாழ்த்தப்பட்ைவனாக இருந்தாலும் 

அவலனச்  சுற்றிலும் அவன் வாழ்க்லகயின் ஏற்ை 

இைக்கங்கலள உருவாக்கியவர்கள் அலனவரும் 

அைசலனச் ஜசர்ந்தவர்களாக அலமக்கப்பட்ைது. 

இவர்களுைனான ஜபாைாட்ைஜம  கலதயின் 

தீவிைத்லத மிகுதிப்படுத்தி ைசிகர்கலள 

கலதக்களத்திற்குள் ஈர்த்துச் தசல்கிைது. வீைனின் 

உயர்லவ வியந்து ஜபாற்ை லவத்தது. அதனால் 

எம்.ஜி.ஆர். தன்ஜனரில்ைாத் தலைவனாக ஒப்பு 

உயைவற்ை சிைந்தவனாக மக்கள் மனதில் நிலை 

தபற்ைார். காைணம் இந்தக் கலதயும் கதாப்பாத்திைப் 

பலைப்பும் மதுலை வீைன் திலைப்பைத்லத  

இயற்ைமிழ் காப்பியம் என்று அலழப்பதற்கு முக்கிய 

காைணம் ஆயிற்று.  

கதாநாயகிகள் இருெர் வபற்ற ைம பலம் 

 தலைலம பாத்திைங்களாக இைம் தபற்ை 

தபண் கதாபாத்திைங்களின் சிைப்புகலள இனிக்  

காணைாம். மதுலை வீைன் பைத்தில் இளவைசி 

தபாம்மியாக எம் பானுமதியும், மதுலை அைசலவ  

ஆைல் கலைஞைாக தவள்லளயம்மாள் என்ை 

கதாபாத்திைத்தில் நாட்டிய ஜபதைாளி பத்மினியும் 

நடித்திருந்தனர். இவர்கள் இருவருஜம அக்காை 

கட்ைத்தில் ைசிகர்களின் உள்ளத்லதக் கவர்ந்த 

அவர்களின் விருப்பத்திற்குரிய மிகச் சிைந்த நடிலக 

ஆவர். ஏற்கனஜவ தவளிவந்த மலைக்கள்ளன் 
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பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். பானுமதி ஜோடி ைசிகர்களின் 

அஜமாக வைஜவற்லப தபற்றிருந்தது. மதுலை வீைன் 

பைத்லத ததாைர்ந்து எம்.ஜி.ஆர். பத்மினி ஜோடி 

மன்னாதி மன்னன், ைாேைாேன், விக்ைமாதித்யன் 

ஜபான்ை பை தவற்றி பைங்களில் நடித்ததும் பத்மினி 

தன்னுலைய திலை உைக வாழ்லவ 

முடித்துக்தகாண்டு கணவஜைாடு ஜசர்ந்து 

வாழ்வதற்காக அதமரிக்கா தசல்ை முடிவு 

தசய்தஜபாது, அவர் கலைசியாக நடித்துக் தகாடுத்த 

பைம், எம்.ஜி.ஆருக்கு  அக்காவின் ஜதாழியாக 

நடித்தது, எம்.ஜி.ஆருக்கு பாைத் விருது என்ை சிைந்த 

நடிகர் விருலத வாங்கித் தந்த ரிக்ஷாக்காைன் பைம் 

ஆகும். 

வபாம்மியாக பானுமதி 

 பானுமதி கம்பீைமாக நடிப்பதில் புகழ் 

தபற்றிருந்தார். மதுலை வீைன் பைத்தில் அவர் 

ஜகாலழயும்   குணம்   தகட்ைவனுமான   தாய்மாமன்  
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ஜவைத்தில் நடித்த டி எஸ் பாலையாவுைன் நடிக்கும் 

காட்சிகளில் இவருலைய கம்பீைம் தவளிப்பட்ைது. 

எம்.ஜி.ஆருைன் நடிக்கும் காட்சிகளில் இவருலைய 

பணிவும், பண்பும் நடிப்பில் பிைகாசித்தது. ஆக இந்த 

பைம் அவருக்கு பை பாவலனகலள காட்டி 

நடிக்கக்கூடிய நல்ை பைமாக திைலமகலளக் காட்ைக் 

கூடிய பைமாக அலமந்தது. 

வீைமாை வபண்கச  விரும்பிய எம்.ஜி.ஆர்.  

 பானுமதி மதுலை வீைன் பைத்தில் தன்லனச் 

சிலை எடுத்துச் தசல்ை வந்த எம்.ஜி.ஆலை தன் 

அைண்மலன ஆட்கள் எதிர்க்கும் ஜபாது இவரும் 

கத்தி எடுத்துச் சண்லையிடுவார். எம்.ஜி.ஆர். தன் 

பைங்களில் தன்னுலைய கதாநாயகிகளும் 

வீைமானவர்களாக இருக்க ஜவண்டும் என்பதில் 

மிகுந்தக் கவனம் தசலுத்தினார். மகாஜதவி பைத்தில் 

சாவித்திரி கத்தி எடுத்து சண்லை ஜபாடுவார். 

அடிலமப்தபண், முகைாசி பைங்களில் 

தேயைலிதாவிற்குச்   சண்லைக் காட்சிகள் உண்டு. 

நிே வாழ்வில் எம்.ஜி.ஆரின் மலனவி ோனகியம்மா 
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சிைம்பப் பயிற்சி தபற்ைவைாக இருந்தார். அடிக்கடி 

இவரும் அங்கு வளர்ந்த குழந்லதகளுைன்  திருப்பதி 

சாமி முன்பு  சிைம்பப் பயிற்சி தபற்ைார்.  

 அண்ணா திமுக ஜதான்றிய பிைகு ைதா 

எம்.ஜி.ஆருக்கு சரிக்குச் சரியாக நின்று 

“நல்ைவர்களின் ைட்சியம் தவல்வது நிச்சயம்” என்ை 

கருத்லத பைம் பார்ப்பவர் மனதில் ஆழமாக 

விலதக்கும்படி வீை வசனங்கள் ஜபசி சிைப்பாக 

நடித்திருப்பார். ஆக எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் 

கதாநாயகிகள் வீைம் மிக்கவர்களாக, துணிச்சல் 

உலையவர்களாக இருக்க ஜவண்டும் எனக் கருதி 

அவர்களின்  பாத்திைப்பலைப்லப உருவாக்குவதில் 

எம்.ஜி.ஆர். குறிக்ஜகாஜளாடு தசயல்பட்ைார்.  
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கண்ணகியும் மாதவியும்  

 தபண்களில் இைண்டு வலக ஒருவர் ஜநைடியாக 

ஜமாதுகின்ை துணிச்சல் உலையவர். இன்தனாருவர் 

மலைமுகமாக தாக்கி நன்லம அலைபவர் என்று 

இைண்டு விதமான அணுகு முலைகலளயும் 

எடுத்துக்காட்டும் வலகயில் இவ்விரு 

கதாபாத்திைங்களும் அலமக்கப்பட்டிருந்தன. மதுலை 

வீைன் பைத்தின் தபண் கதாபாத்திைங்களின் அலமப்பு   

சிைப்பதிகாைத்தில் வரும்  கண்ணகியும் மாதவியும் 

ஜபாை அலமந்திருந்தது. கண்ணகிலயப் ஜபாை  

தபாம்மியும், மாதவிலயப் ஜபாை தவள்லளயம்மாளும் 

இரு ஜவறு பின்புைத்தில் இருந்து வந்த பண்புலைய 

உயர்  கதாபாத்திைங்களாக பலைக்கப்பட்ைனர்.  இதனால் 

இவ்விரு தபண்களும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இைம் 

பிடித்தனர்.  

வபாம்மி 

 மதுலை வீைன் தபாம்மிலய சிலைதயடுத்து 

திருச்சிக்கு வந்ததும் திருச்சி விேயைங்க 

தசாக்கநாதரின் அலவயில் இவர்கலள 

குற்ைவாளிகள் ஜபாை நிறுத்தி ஒரு நீசன் அைச 

குமாரிலய அபகரித்துக் தகாண்டு வந்து விட்ைான் 

என்று குற்ைம் சுமத்தப்பட்ை ஜபாது, பானுமதி தன் 

பங்குக்குத் தாஜன விரும்பி வந்ததாக அந்த 

மன்னரிைம் எடுத்துக்கூறி துணிச்சஜைாடு தன் 

பக்கத்து நியாயத்துக்காக வாதாடுவார். இந்தக் 

காட்சியும் இறுதிக்கட்ைத்தில் திருமலை மன்னரிைம் 

அவர் நீதி ஜகட்கும் காட்சியிலும் அவருக்கு நீளமான 

உணர்ச்சிமிக்க வசனம் ஜபசுகின்ை வாய்ப்புகள் 

இப்பைத்தில் வழங்கப்பட்ைன.  
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 விேயைங்க தசாக்கநாதரிைம் தபாம்மி தன் 

பக்கத்து  நியாயத்லத எடுத்துலைக்கும் ஜபாது 

“திருட்டுப் ஜபானதாக தசால்ைப்படும் தபாருள் 

நான் தாஜன” என்று தசால்லி தான் திருைவில்லை 

தாஜன விரும்பி மதுலை வீைலன காதலித்து 

அவருைன் வந்ததாக அைசனிைம் எடுத்துக் கூறுவார்.  

 “அவர் என்லன களவாடினார் நான் ஜகட்டுக் 

தகாண்ைதற்கு இணங்க;, எதிர்த்து வந்ஜதாலை 

விைட்டி அடித்தார் என் ஜவண்டுஜகாளுக்கிணங்க,; 

பட்ைத்து இளவைசி நான்,; அவருக்கு 

உத்தைவிட்ஜைன்; எய்தவள் நாள் இருக்க கலண மீது 

குற்ைம் சாட்டுவாஜனன்.” 

 “மன்னா உண்லம இதுதான் என்லன 

விரும்பினான் நைசப்பன். அவலன நான் 

ஏற்கவில்லை. வீைலன காட்டி, இவர் தான் எனக்கு 

ஏற்ைவர் என்ஜைன். அலத அவன் ஏற்கவில்லை. 

குற்ைச்சாட்டுகலள அடுக்குகிைான், இந்த 

விவகாைத்துக்கு அைசியல் முத்திலை ஜபாட்டு இந்த 

நாைகம் நைத்துகிைான் நியாயத்லத எதிர்பார்க்கிஜைன் 

நீதி உங்கள் லகயில்” 
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என்று சுருக்கமாகவும் ததளிவாகவும் 

உணர்ச்சிமயமாக பானுமதி ஜபசும் வசனம் 

தபண்களின் உள்ளத்லதக் கவர்ந்தது. அந்த 

கதாபாத்திைம் துணிச்சைான கதாபாத்திைமாக 

உருவாக்கப்பட்டிருந்த விதமும் பாைாட்ைப்பட்ைது. 

 இறுதிக்காட்சியில் மாறு கால், மாறு லக 

வாங்கிய பிைகு தபாம்மியும், தவள்லளயம்மாள் 

வந்து அவலனப் பார்த்து குற்றுயிரும் தகாலை 

உயிருமாக கிைந்து அவன் சாகப் ஜபாகும் வீைலனக் 

கண்டு அழும் ஜபாது, திருமலை மன்னர் ‘இது 

சட்ைத்தின் தீர்ப்பு’ என்று அகம்பாவத்துைன் 

எடுத்துலைப்பார். அப்ஜபாது தபாம்மி ஜபசும் வசனம் 

உணர்ச்சிகைமான நீண்ை வசனம் ஆகும். இந்த 

வசனத்துக்கு  

 “சட்ைத்தின் தீர்ப்பு! குற்ைமற்ை ஜகாவைலன 

தகான்ைது சட்ைத்தின் தீர்ப்பு, அப்ஜபாது 

பாண்டியனின் தலைநகலை பற்றி எரித்தது 

கற்புதநறி அது தர்மத்தின் தீர்ப்பு; அநீதிக்கு 

கணவலனப் பலியிை, அழுது தவிக்கிைாள் 

மலனவி; மீன் தகாடி பைந்த ஏ பாண்டிய 

மண்ைைஜம! சங்கம் வளர்த்த தங்கத்  தாயகஜம!, 

தபாங்கிப் புைம்பும் உன் மகலள பார்! தபாருமி 

எழும் உன் ஜசலயப் பார்! லவலக நதி ஓடி வளம் 

தகாழிக்கும் தாஜய! கண்ணகியின் கண்ணீருக்கு 

பதில் தசான்னாயாஜம; கூை மடிந்தாள் 

ஜகாப்தபருந்ஜதவி என்று வைைாறு தந்தாஜய! நான் 

சாகத் தயாைாக இருக்கிஜைன்; ஆனால் தர்மத்தின் 

பதில் எங்ஜக? கற்பு மலனயாளின் கண்ணீர் 

நீதியற்ை ஆட்சிலய சாய்க்கும் வாள் என்ைாஜய, 

எங்ஜக அந்த வாள்? எங்ஜக அந்த வாள்?”  
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என்று ஜகட்கின்ைாள் அதன்பிைகு திருமலை மன்னன் 

தன் தவறிலன உணர்ந்ததும் மன்னிப்பு ஜகட்கிைான். 

மன்னிப்பு ஜகட்டு அவன் அழும்ஜபாது மீண்டும் 

அவனிைம் ஜபசி அழும் காட்சியில் பானுமதியின் 

நடிப்பு மிகச் சிைப்பாக அலமந்திருந்தது. 

பானுமதியின் நடிப்புத்  திைலமக்கு ஏற்ைதாக 

அவருலைய முக பாவலனகலள மாற்றி மாற்றி 

காட்ைக்கூடியதாக இக்காட்சி அலமந்திருந்தது. 

அதற்கு ஏற்ைவலகயில் கண்ணதாசனும் வசனம் 

எழுதியிருந்தார்.  

 “நீதான் மதுலை மன்னனா? வா, ஏன் வந்தாய்? 

எதற்காக வந்தாய்? தகாலை புரியும் காட்சிலயக் 

கண்டு களிக்க வந்தாயா? அக்கிைமத்லத 

தவற்றிகைமாக நிலைஜவற்றி விட்ை ஆனந்தத்தில் 

ஓடி வந்தாயா?  தாவி வந்த குழந்லதயின் கன்னத்லத 

கடித்தாஜய,; மனம் திைந்து உண்லமலயக் கூறியும் 

கடும் தண்ைலன விதித்தாஜய; இப்ஜபாது ஏன் 

வந்தாய்? சாவு எப்படி இருக்கிைது என்று பார்க்க 

ஜவண்டுமா? பார் பார் பாவி பார் கண்தகட்ை உன் 
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ஆட்சியின் தபருலமலயக் காப்பாற்ை ஓடிய 

கால்கலள பார் சுற்றி வரும் எதிரிகலள 

தூளாக்குஜவன் என்று கத்தி எடுத்த லககலளப் பார்; 

இைத்த தவள்ளத்தில் மிதக்கும் அந்த சுத்த வீைலனப் 

பார்; மாலையிட்ை மணவாளன் அங்ஜக ஆலையிட்ை 

கரும்பாக அவதிப்படும் நான் இங்ஜக; நீதி எங்ஜக? 

நியாயம் எங்ஜக? நாைாளும் மன்னவனா நீ? 

நடுநிசியில் தகாலை புரியும் கள்வனுக்கும் உனக்கும் 

என்ன ஜபதம் ஜபா ஜபா ஜபாய் விடு”. 

என்று வீை வசனம் ஜபசும் காட்சி பானுமதிக்கு 

பாைாட்டுதல்கலள தபற்றுக் தகாடுத்தது.  

வெள்ச யம்மாள்  

 மதுலைவீைன் வாழ்வில் இைண்ைாவதாக வந்த 

தவள்லளயம்மாளின், தபாம்மி இனி 

ஏற்றுக்தகாள்ள ஜவண்டிய விதலவ ஜகாைத்லத 

பற்றி கவலைப்படுவதாக அலமந்த ஒரு காட்சியும் 

குடும்பப் தபண்கள் கணவலன இழந்த பிைகு படும் 

ஜவதலனகலள எடுத்துலைப்பதாக அலமந்தது. 

தபண்களின் துன்பம், துயைம், இயைாலம 

ஆகியவற்லை எடுத்துலைக்கும் வலகயில் அலமந்த 

இந்தக் காட்சியும் இதில் சிைப்பாக நடித்திருந்த 

பத்மினியும் பானுமதியும் தபண்கலளத் 

திலையைங்குக்கு ஈர்த்தனர்.  எம்.ஜி.ஆரின் மீது இருந்த 

ஈர்ப்பும் இைண்டு தபண்களுஜம முன்மாதிரி 

தபண்களாக அலமக்கப்பட்டிருந்த கதாபாத்திைச்  

சிைப்பும் இப் பைம் பார்க்க வந்த தபண்கலள 

மிகவும் கவர்ந்தது. இதனாஜைஜய இப்பைத்லத 

தபண்கள் மீண்டும் மீண்டும் திரும்பத் திரும்பப் 

பார்த்து மகிழ்ந்தனர். 
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பத்மினி 

 நாட்டிய ஜபதைாளி பத்மினி தன்னுலைய 

நைனத் திைலமலய காட்டும் வலகயில் பை நைனக் 

காட்சிகலளக் தகாண்ை கதாபாத்திைமான 

தவள்லளயம்மாள் என்ை கதாபாத்திைத்லத ஏற்று 

நடித்திருந்தார். இந்த தவள்லளயம்மாள் ஜதவதாசி 

குைத்லதச் ஜசர்ந்த தபண் என்பதால் இைாே 

சலபயிலும் இைம்தபற்றிருந்தார். மதுலைலய 

ஆண்ை திருமலை நாயக்க மன்னரின் 

அைண்மலனயில் ஆைல் மங்லகயாக இருந்தார். 

மதுலை வீைன் பைத்தில் பானுமதிலய துணிச்சல்மிக்க 

இளவைசியாகக் காட்டிய இக்கலத பத்மினிலய 

சாகசம் நிலைந்த தபண்ணாக உருவாக்கியிருந்தது. 

கள்வர்கலளப் பிடிக்க ஜவண்டிய பணியில் மதுலை 

வீைனுக்கு உதவும் வலகயில் கள்வர் குலகக்கு 

அவஜைாடு தசல்வதும், மாறுஜவைத்தில் தசன்று 

அவர்கள் முன்பு ஆடிப்பாடி அவர்களுக்குச் தசால்ை 

ஜவண்டிய கருத்துக்கலள நாசூக்காக சூசகமாக 

பாைல் மூைமாகஜவ எடுத்துக்கூறுவதுமாக  சாகசத் 

தன்லம தவள்லளயம்மாளுக்குரிய  பண்பாகக் 

காட்ைப்பட்டிருந்தது.  
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 கள்ளர்கலளப் ஜபாை ஜவைமிட்டு 

அவர்கலளப் ஜபாைஜவ ஜதாளில் பச்லச குத்திக் 

தகாண்டு ஜபாய் பலகவலன உைவாடிக் தகடுக்கும் 

முலையில் அவர்கலளக் கண்டுபிடிக்கைாம் என்ை 

குறுக்கு வழிலயக் காட்டியவள் தவள்லளயம்மாள். 

மதுலை வீைனின் முதுகில் சுருளிமலை கள்ளர்களின் 

ஜதள் பச்லச குத்தி விட்டுப் பின்பு இருவரும் 

மாறுஜவைத்தில் அழகர் மலைக்கு தசன்று கள்ளர் 

தலைவன் முன்பு தங்கலள சுருளிமலை கள்வர் 

கூட்ைத்லதச் ஜசர்ந்தவர்கள்;, தங்கள் தபயர் 

தசாக்கன், தசாக்கி என்று அறிமுகம் தசய்து 

தகாள்வார்கள். இக்கலதயில் இளவைசி 

தபாம்மிக்கும், ஆைைைசி தவள்லளயம்மாளுக்கு 

உரிய குணாதிசயங்களில் குறிப்பிைத்தக்க வலகயில் 

ஜவறுபாடுகள் எடுத்துக் கட்ைப்பட்டிருந்தன. 

இதுவும் ைசிகர்களின் உள்ளத்லத மிகவும் கவர்ந்தது.  

 ைமூகத்தில் ஆடல் மங்சகயின் நிசல   

 தவள்லளயம்மாள் மன்னனின் உைலம 

என்பலதச்  சித்தரிக்கும் வலகயில் மன்னன் அவள் 
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மீது ஜமாகம் தகாள்வதும் அவலள அலைய 

ஜவண்டும் என்ை ஜநாக்கத்துைன் இருப்பதும் 

இதற்காக மதுலை வீைனிைமிருந்து அவலளப் பிரிக்க 

ஜவண்டும் என்று கருதி மதுலை வீைனுக்கு மாறுகால் 

மாறுலக  எடுக்க ஜவண்டும் என்று தண்ைலன 

வழங்குவதும் திருமலை மன்னரின் அதிகாைத் 

தன்லமயாகக் காட்ைப்படுகிைது. திருமலை மன்னர்  

தவள்லளயம்மாள் மீது தகாண்டிருந்த ஜமாகத்லத  

  “என் வீட்டு ஜதாட்ைத்து கனி  

 லகக்தகட்டும் தூைத்தில்  

 கண்லண உறுத்திக் தகாண்டிருக்கும் பழுத்த பழம்  

 தவள்லளயம்மாள் வருகிஜைன்”  

என்று தனக்குள்ளாகஜவ தசால்லிக்தகாள்வார். இவர் 

தவள்லளயம்மாளின் மீது தகாண்ை காதைால் 

அவசைப்பட்டு மதுலை வீைனுக்கு தண்ைலன அளித்து 

விடுவார். இவலளத்  திருமணம் தசய்துதகாள்ளத்   

திட்ைமிட்டு பணிப்தபண்கலள ஏவி அவளுக்கு 

அைங்காைம் தசய்யச்  தசான்னஜபாது தவள்லளயம்மாள் 

ஒரு கத்திலய எடுத்து தன்லனக் குத்திக்தகாண்டு சாக 

ஜவண்டும் என்ை முடிவுக்கு வருவாள்.  

 “சாகப்ஜபாகும் எனக்கு சாந்தி தைப்ஜபாகிைது 

இந்தக் கத்தி, சாயப்ஜபாகும் என் உைலுக்கு பாலத 

திைந்து லவக்கப் ஜபாகிைது இந்த கத்தி, வாழ்விலும் 

சாவிலும் நீங்கஜள துலண என்று இருந்ஜதன், 

வாழ்வுக்கு நீங்கள் இல்லை சாவுக்கு துலணபுரிய 

இஜதா கத்தி வந்திருக்கிைது. எது எனக்குத் 

துலணயாக இருந்தாலும் அதுதான் நீங்கள் அதுதான் 

நீங்கள்”. 
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 என்று தன் மனதிற்குள் மதுலை வீைலன நிலனத்து 

ஜபசிக்தகாண்டிருப்பாள். அப்ஜபாது பணிப்தபண் 

‘முடியாது நான் உங்கலள சாக விைமாட்ஜைன்’ 

என்று தவள்லளயம்மாலளத் தடுக்கும்ஜபாது 

தவள்லளயம்மாள் கூறும் பதில் அவளுலையத் தீைாக் 

காதலை, அவளுலைய வாழ்வின் ஜசாகத்லத அவள் 

பிைப்பின் சிக்கலை எடுத்துக் கூறுவதாக 

அலமந்திருக்கும்.  

 “நீ என்லன சாக விைமாட்ைாய். 

  உன் மன்னன் என்லன வாழ விை மாட்ைான்  

 சிைதகாடிந்த பைலவ ஜபாை நான் துடிக்க 

ஜவண்டும்; 

  தீப்பட்ை மைர் ஜபாை நான் கருக ஜவண்டும்  

 அப்படித்தாஜன, அடிப்பாவி உனக்கு நான் 

என்ன தீங்கிலழத்ஜதன்  

 என்லன விடு, என்லன விட்டுவிடு,  

 விடு விடு ஜபா தவளிஜய, தவளிஜய ஜபா”  
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என்று தசால்லிவிடுவாள். தபாதுவாக ஜதவதாசி 

குைத்லதச் ஜசர்ந்த தபண்கள் மன்னரின் விருப்பத்லத 

நிலைவு தசய்து அதனால் கிலைக்கும் தபான்லனயும் 

தபாருலளயும் தகாண்டு காைம் முழுக்க 

ஆைம்பைமாகவும் சிங்காைமாகவும் வாழஜவ 

விரும்புவார்கள். ஆனால் அவர்களில் இருந்து 

முற்றிலும் ஜவறுபட்ைவளாக தவள்லளயம்மாளின் 

கதாபாத்திைம் பலைக்கப் பட்டிருக்கும். 

தவள்லளயம்மாளின் கதாபாத்திைம் ஏைத்தாழ 

மாதவியின் கதாபாத்திைத்லத ஜபாை இருக்கும்.  

 தவள்லளயம்மாள் வீைனிைம், தான் 

அைசனிைம் சிக்கிக் தகாண்டு இருப்பலதயும், 

அவனிைம் இருந்து தவளிஜயை இயைாதலதயும் 

எடுத்துக் கூறி காதலைப் தபை முயலும் ஜபாது,  

 “காட்டு முல்லை, கலைஜயாைத்து ஜைாோ, 

தைாகத்தில் தாமலை இலவகலள யார் 

ஜவண்டுமானாலும் பறிக்கைாம்”  

என்று ஜதவ தாசி குைத்தில் பிைந்த தான் ஒரு தபாதுப் 

தபாருள் தபாதுமகள் என்ை நிலைலய எடுத்து 

உலைப்பாள்.  

 “ஆனால் அதிகாைத்தில் இருப்பவர்கள் ஜவலி 

ஜபாட்டு விட்ைால் மைர் மறுக்கவா முடியும். 

அைசாங்கம் எனக்கு ஜவலி ஜபாட்டு விட்ைது. நீங்கள் 

யார் நான் யார்” . 

என்று தன்னுலைய இயைாலமலய எடுத்துலைப்பாள். 

அப்ஜபாது வீைன் தவள்லளயம்மாளின் மீது தகாண்ை 

இைக்கம் தகாண்டு அவலளப் பாதுகாக்க ஜவண்டும் 

என்ை கைலம உணர்ச்சியால் உந்தப்பட்டு,  
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 “நீ யார்?  

  இன்று முதல் இப்ஜபாது முதல் என் மலனவி,  

 நீ என் மலனவி. தவள்லளயம்மா என் மலனவி”  

என்று வீைன் கூறுவான். இவ்வாறு இவர்கள் 

வாழ்வில் இலணந்த நிகழ்ச்சி காதைால் ஏற்பட்ைது 

என்று கூறுவலதவிை வீைனின்  கைலம 

உணர்ச்சியால்  ஏற்பட்ைது என்று கதாசிரியர் இந்த 

இைண்ைாவது திருமணத்லத நியாயப்படுத்தி 

இருப்பார்.  

 மதுலை வீைன் பாைத்லதப் பார்த்த 

தபண்களுக்கு கலத ஏற்தகனஜவ ததரிந்திருந்தாலும் 

அவர்கள் தவள்லளயம்மாளின் நிலைலய எண்ணி 

பரிதாபப்பட்ைனஜை தவிை இவள் தபாம்மியின் 

வாழ்க்லகயில் குறுக்ஜக புகுந்தவள் என்று எண்ணி 

இவள் மீது ஜகாபம் தகாள்ளவில்லை. தபண்கஜள 

பரிதாபப்பட்டு அனுதாபப்படும் அளவுக்கு 

இவளுலைய கதாபாத்திைத்லத இைக்கத்துக்கு உரியதாக 

கண்ணதாசன் திலைக்கலத அலமத்திருந்தார்.  இதனால் 
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தபாம்மியும்  தவள்லளயம்மாளும் தபண்களின் 

உள்ளத்லத கவர்ந்தவர்கள் ஆனார்கள்.  

 இறுதிக்காட்சியில் தவள்லளயம்மாள்,  

தபாம்மிக்காக இைக்கப்படும் காட்சி இவளுலைய 

கதாபாத்திைத்லத உயர்த்திப் பிடித்தது. 

தவள்லளயம்மாள் திருமலை மன்னலைப் பார்த்து,  

 “இல்லை கண்ணீலை துலைக்க மனமில்லை,  

 கவலைலய தீர்க்க மனம் இல்லை  

 நீ மன்னன் அல்ை மனித இதயஜம 

இல்ைாதவன்.  

 தகான்ை பிைகு உண்லம ததரிந்தால் உயிலைக் 

தகாடுக்க முடியுமா உன்னால். தசால் மன்னா 

தசால்லிவிடு,  

 தசால்ை மாட்ைாய் நீ திட்ைமிட்டு தகாலை 

தசய்கிைாய்  

 உன்னிைம் கருலணலய எதிர்பார்த்ஜதன்  

 ஜபலத நான். நீ தகால்வது வீைலன மட்டும் அல்ை  
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 திருமலை மன்னா  

 அவனது மலனயாலள தகால்கிைாய்,  

 அவலை மனதாை காதலித்த என்லன 

தகால்கிைாய்,  

 பாடும் லவலகயின் புகலழ தகால்கிைாய்,  

 தசந்தமிழ் நாட்டின் பண்லபக் தகால்கிைாய்,  

 சிங்காதனத்தின் தபருலமலய தகால்கிைாய்,   

 இன்னும் என்ன மன்னன் பதவி  

 சாக்காட்டிஜை அைசு நைத்து,  

 எலும்பு கூட்டில் சிங்காதனம் அலமத்துக் தகாள்,  

 ஜபார்க்களத்திஜை சாக ஜவண்டியவலை 

தகாலைக்களத்தில் தகாள்கிைாஜய  

 இன்று முதல் உன் மனக்களத்திஜை ஜபார் 

ஆைம்பம்  

 மைக்காஜத மன்னா மைக்காஜத”   

என்று ஜபசி விட்டு அைண்மலனலய விட்டுப் 

ஜபாய்விடுகிைாள். அதன்பிைகு அசரீரி கூற்ைாக 

மீனாட்சியின் குைலைக் ஜகட்டுத்  திருமலை மன்னர் 

தான் வழங்கிய தீர்ப்பு தவறு என்று ததரிந்து 

தண்ைலன நிலைஜவற்ைப்படும் இைத்திற்கு 

விலைந்து வருகிைார். ஆனால் அதற்குள் தண்ைலன 

நிலைஜவற்ைப்பட்டுவிடுகிைது.  

 திருமலை மன்னலனப் பார்த்து அப்ஜபாது 

தவள்லளயம்மாள் நீதி தநறி வழுவா மன்னர்களின் 

வைைாறுகலளச் தசால்லி அவன் தசய்த குற்ைத்லத 

சுட்டிக்காட்டுகிைாள். 



Tamil Heritage Foundation International

42 
 
 “வீடு தட்டி வந்த கள்ளன் யார் என்று ஜகட்க, 

தட்டியவன் நாஜன என்று தவட்டிவீழ்த்தி 

தகாண்ைான் லகலய தபாற்லக பாண்டியன், 

குற்ைமற்ை ஜகாவைலனக் தகாலை தசய்ஜதாம் 

என்பலத உணர்ந்ததும் சிங்காதனத்திலிருந்ஜத 

வீழ்ந்து உயிர்விட்ைான் பாண்டியன் 

தநடுஞ்தசழியன், கன்லை தகான்ைான் மகன் என்று 

ஜகட்ைதும் அவலனத்  ஜதரூர்ந்து தகான்ைான் ஜசாழ 

மன்னன், கற்பு நிலைந்த மணிஜமகலைலய தகடுக்க 

முயன்ைான் மகன் என்று ததரிந்ததும் ஊைார் 

தகான்றுவிட்ைார்கஜள அவலன நான் அல்ைவா 

தகான்றிருக்க ஜவண்டும் என்று நீதி 

முைதசழுப்பினான் பூம்புகார் ஜசாழன்; ஏன் ஆண்டி 

முதல் அைசர் வலை ஒஜை நீதி வழங்கிய மூஜவந்தர் 

பைம்பலை, அந்த சிங்காதனத்திஜை நீ அந்த 

சிங்காதனத்திஜை நீ”. 

அங்கு வந்ததும் திருமலை மன்னர், மனம் வருந்தி 

தனது  தவலை உணர்ந்து புைம்புகிைார்.  

 “பிைழாத நீதி பிைண்ைது  

வலளயாத தசங்ஜகால் வலளந்தது  

என்லன தகடுத்துவிட்ைார்கள் சண்ைாளர்கள்  

என்லன மன்னித்து விடுங்கள்”  

என்கிைார். அதற்கு தவள்லளயம்மாள்”,  

 “மன்னிப்பு மன்னிப்பு  

வானகஜம லவயகஜம  

வளர்ந்து வரும் தாயகஜம  

ஆைாய்ச்சி மணி கட்டி ஆண்டிருந்த ததன்னகஜம  
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ஜபார்க்களத்தில் சிரிக்கின்ை தபான் மதுலை 

மண்ைைஜம  

மலையப் ஜபாகிைது ஒரு மாதபரும் ஜீவன்  

மன்னிப்பு ஜகட்கிைார் திருமலை மன்னன்  

மாபாதகம் தீர்க்க மண்டியிடுகிைார் திருமலை 

மன்னன்  

மன்னியுங்கள் மன்னியுங்கள்  

மன்னா ஜபா அவர் காலில் விழு புைண்டு அழு, 

 கண்ணீைால் உன் களங்கத்லத கழுவு ஜபா ஜபா ஜபா” 

என்று அவலன விைட்டுகிைாள். மன்னஜைாடு 

நீதிக்காக ஜபாைாடும் காட்சி தபாம்மிக்கு திருச்சி 

மன்னரிைமும், தவள்லளயம்மாளுக்கு மதுலை 

திருமலை மன்னரிைமும் கிலைக்கின்ைது.  

வபண்களின் நீதிக்காை ஜபாைாட்டம்  

 வீைாயினும் நாைாயினும் ஒரு பிர்ச்லனக்கான 

தீர்லவ ஆண் மட்டுஜம ஜதை ஜவண்டியதில்லை 

அதில் தபண்களுக்கும் சம பங்கு உண்டு என்ை 
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தபாறுப்புணர்ச்சி இந்த தபண்கள் மூைமாகக் 

காட்ைப்படுவதால் தபண்களின் முக்கியத்துவம் 

உணர்த்தப்படுகிைது. தபண்களும் அதலன 

வைஜவற்ைனர். இைண்டு தபண் கதாபாத்திைங்களும் 

மதுலைவீைன் மீது தகாண்டிருந்த தன்னுலைய 

காதலுக்காக இைண்டு மன்னர்களிைம் 

தனித்தனியாகப் ஜபாைாடி நீதி ஜகட்கின்ைனர்.  

 தபாம்மி, தவள்லளயம்மா என்ை இைண்டு 

கதாபாத்திைங்களும் சம தகுதியுைன் மிகச்சிைப்பாக 

பலைக்கப்பட்டு இருந்தன. இதனால் பானுமதி 

பத்மினி ஆகிய இைண்டு நடிலககளுக்கும் 

சமவாய்ப்பு நடிப்புக்கும், வசனம் ஜபசுவதற்கும் 

வழங்கப்பட்டிருந்தது. பாைல் காட்சிகளுக்கும் 

வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் இருவருஜம 

ைசிகர்களால் மிகவும் விரும்பப்பட்ை ைசிக்கப்பட்ை 

நல்ை கண பரிமாணத்துைன் கதாபாத்திைம் 

அலமக்கப்பட்டிருந்தால் பைம் ததாய்வில்ைாமல் 

சமபைத்துைன் கதாநாயகனுக்கும் கதாநாயகிக்கும் 

இலைஜய சம பைத்துைன் இருந்தது. இந்த 

கதாபாத்திை அலமப்பும் உருவாக்கமும் சம பைமும் 

இப்பைத்திற்கு காப்பியத் தகுதி அளித்தது.   

நிசறவு  

 மதுலை வீைன் திலைக்கலதயும் கதாபாத்திை 

அலமப்பும் வசனங்களும் சிைப்பாக அலமந்து 

இப்பைத்துக்கு இயற்ைமிழ்க் காப்பியம் என்ை 

தகுதிலய  அளித்தன.  
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3. மதுசை வீைனில் இசைத்தமிழ் 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தனது திலைப்பைங்கலள 

முத்தமிழ்ச்  சுலவ நிைம்பிய கலைப் 

தபாக்கிஷங்களாகஜவ பலைத்தார். இலசயில் 

அதிக ஈடுபாடும் இலச எல்ஜைாருலைய 

இதயத்லதயும் இளக்கும் என்ை உண்லமலயயும் 

ததரிந்துதகாண்ை எம்.ஜி.ஆர். தனது பைத்தில் 

இலசப்பாைல்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

அளித்தார். அவர் இலச அலமப்பாளரிைம் 

தமட்டுக்கலள ஜபாட்டுக் காட்ைச் தசால்லி 

ஜகட்டு தாஜன தமட்டுக்கலள முடிவு தசய்து 

பின்னர் பாட்டு எழுதி வாங்கியதும் உண்டு. பல 

வமட்டுக்களில் சிலெற்சற வதரிவு வைய்து 

அெற்சற கலந்து மாண்ஜடஜ் முசறயில் மிக்சிங் 

வைய்ததும் உண்டு என்பசத 

இசையசமப்பா ர்கள் ஜபட்டிகளின் ொயிலாக 

அறிகிஜறாம்.  சிை பாைல்களுக்கு எண்பதுக்கும் 

அதிகமான தமட்டுக்கலள ஜபாட்டு 

காட்டியிருக்கின்ைனர். தமட்டுக்கலள ஜகட்டு 

நிலனவில் இருத்தி அவற்றில் சிைவற்லைத் 

ததரிவு தசய்யும் திைலமயும் இலசயறிவும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்ததாலும் சிறு வயதில் 

அவர் முலைப்படி பாைம்பரிய சங்கீதம் 
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கற்றிருந்ததாலும் அவருக்கு இலச பற்றிய 

அறிவும் ததளிவும் மக்கள் ைசலன குறித்த 

அனுபமும் நிலைய இருந்தது. இதுஜவ அவைது 

பைங்களில் பாட்டுகள்  சிைப்பிைம் 

தபற்ைலமக்கு முக்கிய காைணம் ஆகும். 

இலசத்தமிழில் படிப்பறிவும் பட்ைறிவும் 

உலைய அறிஞர் எம்.ஜி.ஆர். தனது அறிலவயும் 

அனுபவத்லதயும் சாைாகப் பிழிந்து தமிழக 

மக்களின் தசவிகளில் இன்பத்ஜதன் 

பாய்ச்சினார்.  

இசைக்கதம்பம் 

 மதுலை வீைன் பைத்தில் பாைல்கள் மிகச் 

சிைப்பாகவும் ைசிகர்களின் மனலதக் தகாள்லள 

தகாள்ளும் வலகயிலும் அலமந்திருந்தன. இப்பைம் 

பகுத்தறிவுப் பிைச்சாைப் பைமாக, ோதிஜபதம், 

வர்க்கஜபதம் ஆகியவற்லை எதிர்க்கும் பைமாக 

அலமந்து இருந்தாலும் இப்பைத்தில் எல்ைா 

வலகயான பாைல்களும் இைம்தபற்றிந்தது  

குறிப்பிைத்தக்கது. மதுலை வீைனில் மூன்று  பக்தி 

பாைல்கள் இைம் தபற்ைன. குழு நைனம் தனி 

நைனம் என இைண்டு நைனப் பாைல்களும், ஒரு 

கனவு காதல் பாட்டும், இைண்டு ஜகலிப் பாட்டுகளும் 

ம் இைம்தபற்ைன.  

பக்திப் பாடல்கள்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் பானுமதி தன் தசாந்தக் 

குைலில் பாடிய ஜதவி வழிபாட்டுப் பாைல், குைத்தி 

குறி தசால்லும் காட்சியில் முருகன் மற்றும் 

ேக்கம்மாலவ வணங்கும் பாைல் மற்றும் பத்மினி 

ஆடிப் பாடும் திருவிலளயாைல் புைாணக் கலதகலள  
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விவரிக்கும் பாைல் என மூன்று பாைல்கள் 

இைம்தபற்ைன.   

 பானுமதி எம்.ஜி.ஆலை நிலனத்து அவருக்கும் 

தனக்குமான காதல் நிலைஜவைாஜதா என்ை 

கவலையில்  

 “அவர்க்கும் எனக்கும் உைவு காட்டி 

  அருள் புரிந்ததும் கலதயா”  

எனத் ததாைங்கும் பாைலைதன் தசாந்தக் குைலில்  

பாடினர். , மாடி ைட்சுமி குைத்தியாக வந்து 

தபாம்மிக்கு குறி தசால்லும் ஜபாது குைத்தி குறி 

தசால்லும் பாைைாக  

 “தகால்லிமலை குன்று ஜதாைாடும் 

  குமை வடிஜவைன்  

 குமை வடிஜவைன்  

 எங்கள் குைவர் குைக் 

 கைவுள் தன்லன கூப்பிடுஜவன் அம்ஜம”  

எனத் ததாைங்கும் பாதலைப் பாடி நைனம் ஆடுவார்.  

 தவள்லளயம்மாளாக பத்மினி  

அறிமுகமாகும் காட்சியில் மதுலையில் சிவபிைான் 

நைத்திய திருவிலளயாைல்கலள விளக்கும் 

வலகயில் 

 “ஆைல் காணீஜைா  

 விலளயாைல் காணீஜைா  

 திருவிலளயாைல் காணீஜைா  
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 பாைல் மதுலையில் ைாே கம்பீை  

 பாண்டியனாம் எங்கள்  

 ஆண்ைவன் திருவிலளயாைல் காணீஜைா”  

என்ை பாைலும் இைம்தபற்ைன. 

பானுமதியின் பாடல் ெைலாறு  

  தபாம்மிக்கும் அவள் தாய்மாமன் 

நைசப்பனுக்கும் திருமணம் ஜபசி முடித்து திருமண 

ஜவலைகள் நைந்து தகாண்டிருக்கிைது. அவள் தான் 

காதலித்த மதுலைவீைஜனாடு திருமணம் 

நலைதபைாஜதா  என்று ஏங்கி மனம் வருந்தி 

இலைவியிைம் அழுது புைம்பும் பாைைாக ஒரு 

பாைல் இைம் தபற்ைது.  

 “அவருக்கும் எனக்கும் உைவு காட்டி  

 அருள் புரிந்ததும் கலதயா  

 நிலனத்து நிலனத்து மகிழ்ந்து நாங்கள்  

 ஜநசம் தகாண்ைதும் கனவா? 
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 இலணக்கும் காதல் இருவர் வாழ்லவ  

 பிரிப்பஜத உந்தன் தசய்யைா  

 மணக்க மணக்க மைர்ந்த மைலை  

 சிலதப்பஜத உந்தன் ததாழிைா ? 

 அலணக்கும் அன்லன நீஜய என்று  

 அகிைம் தசால்வதும் தவைா  

 துடிக்கத்துடிக்க எங்கள் அன்லப  

 பிரிப்பஜத உந்தன் சதியா” 

என்று ஜதவிலயப் பார்த்து தபாம்மி ஜகள்வி 

ஜகட்டுப் பாடுவதாக அலமந்த பாைல் பைைது 

வாழ்விலும் தபாருந்தக்கூடியதாக இருந்து காதல் 

ஜதால்வியின் கன பரிமாணத்லத உணர்த்திற்று.  

 பானுமதி பாடிய அவர்க்கும் எனக்கும் உைவு 

காட்டி என்ை பாைல் 1956 புத்தாண்டு அன்று 

தவளிவந்த மதுலை வீைன் பைத்தில் இைம் 

தபற்ைாலும் உண்லமயில் அந்தப் பாைல் முதலில் 
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எழுதப்பட்ைது இல்ைை ஜோதி என்ை பைத்துக்காக 

ஆகும். 1954 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 9 ஆம் ஜததி 

தவளிவந்த இல்ைை ஜோதி என்ை பைத்திற்கு கவிஞர் 

கண்ணதாசன் ஒரு பாைல் எழுதி இருந்தார். 

அப்பாைல் வருமாறு,  

 “உனக்கும் எனக்கும் உைவு காட்டி  

 உைகம் தசான்னது கலதயா  

 நிலனத்து நிலனத்து மகிழும் விதத்தில்  

 ஜநசம் தகாண்ைது கனவா  

 இனிக்க இனிக்க கவிலத ஜபசி  

 இருந்தததல்ைாம் கலதயா  

 எடுக்க எடுக்க குலைவில்ைாமல்  

 வளர்ந்தது எல்ைாம் கனவா  

 சிரித்து சிரித்து மைர்ந்த முகத்லத  

 சிவக்க லவத்ததும் கலதயா  

 வடித்து வடித்துக் தகாடுத்த யாவும்  

 வாய் புகன்ைதும் கனவா “ 

என்ை இப்பாைல் சிை ஜவறுபாடுகஜளாடு மதுலை 

வீைன் பைத்தில் மீண்டும் இைம் தபற்ைது. 

இவ்விைண்டு பாைல்கலளயும் எழுதியவர் கவிஞர் 

கண்ணதாசன்;, ஜதஷ் ைாகத்தில் இலச அலமத்தவர் ஜி 

ைாமநாதன்.  

 ‘அவர்க்கும் எனக்கும் உைவு காட்டி அருள் 

புரிந்ததும் கலதயா’ என்ை பாைல் ஜதஷ் ைாகத்தில் 

அலமந்த பாைல் ஆகும். இப்பாைல் இந்த ைாகம் பை 
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எம்.ஜி.ஆர். பாைல்களில் இைம் தபற்றுள்ளது. 

இதற்கு முக்கிய காைணம் இந்த ைாகம் ஒரு 

உற்சாகமான ைாகம் ஆகும். ஆனால் மதுலை வீைன் 

பைத்தில் ஜசாகமான பாைலுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் 

மகாஜதவியில் வந்த  

 “ஜசலவ தசய்வஜத ஆனந்தம் பதி  

 ஜசலவ தசய்வஜத ஆனந்தம்”  

என்ை பாட்டிலும் இந்த ைாகஜம இைம்தபற்ைது. 

நாஜைாடி பைத்தில்  

 “அன்தைாரு நாள் இஜத நிைவில்  

 அவர் இருந்தார் என் அருஜக”  

என்ை பாட்டிலும்  

 “இதுதான் முதல் ைாத்திரி அன்பு  

 காதலி என்லன ஆதரி”  

என்று ஊருக்கு உலழப்பவன் பைத்தில் வரும் 

பாட்டிலும் இந்த ஜதஷ் ைாகம் இைம்தபற்ைது.  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் இப்பாைல் முடியும் 

தருணத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தபாம்மியின் 

பூலேயலைக்குள் வந்து அவலளச் சிலைதயடுத்துச் 

தசன்று விடுவார். எதிர்த்து வந்த வீைர்கலள 

எம்.ஜி.ஆரும் தபாம்மியும் எதிர்த்து சண்லையிட்டு 

தவளிஜயறுவதாக இக்காட்சி சிைப்பாக 

அலமக்கப்பட்டிருக்கும். இக்காட்சியில் 

பானுமதியும் வாள் ஏந்தி சண்லை ஜபாடுவார். இது 

கதாநாயகியின் வீைத்லத, துணிச்சலை 

காட்டுவதற்கான ஒரு காட்சியாக அலமந்திருக்கும்.  
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குறத்திப்பாட்டு  

 சிற்றிைக்கியங்களில் குைவஞ்சி என்பது 

ஒருவலகயாகும். குைவஞ்சி இைக்கியத்தில் குைத்தி 

குறி தசால்வாள் அவர் குறி தசால்லும் ஜபாது அந்த 

பாட்டுலைத் தலைவனின் தபருலமகலள எடுத்துச் 

தசால்வதாக பாைல்கள் இைண்டு வரிக் கண்ணிகளாக 

அலமந்திருக்கும். இஜத பாணிலய பைத 

நாட்டியத்திலும் பின்பற்றி ஒரு குைத்திப் பாட்டு 

அலமப்பது வழக்கமாக இருந்தது. அக்காைத்தில் பை  

திலைப்பைங்களிலும் இளவைசிக்கு குறி தசால்வதாக 

ஒரு குைத்திப்பாட்டு இைம்தபற்ைது. 

 நிலத்தின்  வதய்ெமும் குலத்தின்  வதய்ெமும் 

 மதுலை வீைன் பைத்தில் இைம்தபற்ை 

குைத்திப்பாட்டு மிகுந்த வைஜவற்லப தபற்ைது. 

இப்பாட்டில் மாடி ைட்சுமி ஆடி இருந்தார். இவர் 

நடிலக சச்சு வின் அக்காள் ஆவார். இப்பாைலில் 

முருகலனயும் பின்பு குைத்தி தன்னுலைய 

குைததய்வமான நாயக்கர் வணங்கும் 

ேக்கம்மாலவயும் பாடுவதாக அலமந்திருந்தது. 

இப்பாைலில் இலைவலன வணங்கும் வரிகளாக, 

 “குன்று ஜதாைாடிவரும் குமை வடிஜவைன்  

 குமைவடிஜவல், எங்க  

 குைவர் குை கைவுள் தன்லன  

 கூப்பிடுஜவன் அம்ஜம” 

என்று முருகலன அலழத்து பாடி வணங்கி குறி 

தசால்ைத் ததாைங்குகிைாள். 

  “தகால்லிமலை மீதில் ததய்வம்  

  புள்ளி மயில் வாகனன் - எங்க  
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  வள்ளி மணவாளன்  

  குறி முகத்தில் எதிரில் வந்து  

 அருள் புரிவான் அம்ஜம”  

என்ை சைணம் முருகன் குறிஞ்சி நிைத்தலைவன் 

என்பலத உறுதி தசய்கிைது.  அவன் குறிஞ்சி 

எனப்படும் மலைகளின் தலைவனாக இருப்பதனால் 

அவனுலைய அறுபலை வீடுகளில் திருச்தசந்தூர் 

தவிை மீதி ஆறும்  குன்றுகளாகஜவ   உள்ளன. 

திருச்தசந்தூலையும் அங்கு கைலுக்குள் இருக்கும் 

மஜகந்திைமலைலயச்  சுட்டிக்காட்டி அங்கும் அவன் 

குன்றில் இருக்கும் குமைன் தான் என்பாருமுளர். . 

குறிஞ்சி நிைத்து  மக்களான் குைவர்களின் 

நிைத்ததய்வமாக முருகன் இருப்பதால்  குைத்தி 

பாட்டில் அவள் முதலில் குமைலன அலழத்து 

வணங்குகிைாள்.  பிைகு தன் குைததய்வமான 

ேக்கம்மாளிைம் குறி தசால்லுதல்  சரியாக அலமய 

ஜவண்டும் என்று வணங்கி அலழக்கிைாள்.  

 “ஒன்பது கம்பளம் நம்பி வணங்கிடும்  

 ேக்கம்மா ஜதவி ேக்கம்மா”  
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என்று ஜதவிலய அலழத்து வணங்கி பிைகு குறிலயத் 

ததாைங்குகிைாள்.  

 “தங்க  ஊைாளும் ைாேகுமாரி நீயம்மா”  

என்று குறி ஜகட்கும் தபாம்மிலய ‘நீ ஒரு ைாேகுமாரி’ 

என்று மிகச் சரியாக அலையாளம் கண்டு 

ததரிவிக்கிைாள்.  

 தபாம்மி ஒருவன் மீது காதல் 

தகாண்டிருப்பலதயும் அவன் சிைந்த வீைன் 

என்பலதயும் குைத்தி தசால்கிைாள். தபாம்மி காதல் 

தகாண்டிருக்கும் வீைன் அவலள ஒரு ஆபத்து 

ஜவலளயில் ததாட்டு தூக்கி காப்பாற்றியவன் என்ை 

உண்லமலயயும், தபாம்மியிைம் எடுத்துச் 

தசால்லும்ஜபாது தபாம்மி அந்த குறிலய நம்பத் 

ததாைங்குகிைாள்.  

 “அன்பன் ஒருவன் அழகியின் ஜமஜை  

 ஆபத்தான ஜநைத்திஜை  

 அங்கம் ததாட்டுப் காத்ததுண்ைா  

 அம்ஜம தசால்லு  முன்னாஜை  

 இன்பம் காணப் ஜபாகிைாய் நீ 

 இனிஜமல்தான் அவனாஜை”  

என்று ஜகட்ைவள் தன்னுலைய குறி சரியா என்ை 

ஜகள்வியும் ஜகட்கிைாள்.  

 அவளது தாய் மாமன் நைசப்பன் இவர்களின் 

காதலுக்கு இலையூைாக இருப்பதலன எடுத்துக் 

கூறுகிைாள். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி  



Tamil Heritage Foundation International

55 
 
 கருலணஜயாடு வந்த காலள  

 காண்பதற்கு ஏலழ  

 என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு, நைசப்பலன 

  இலையிஜை மூர்க்கன் ஒரு ஜகாலழ 

  முடிஜபாட்டு ஏய்க்கிைான் ஆலள  

என்று பாடி அந்த சைணத்லத முடித்தவள், 

அடுத்தபடியாக  

 “ஆலள ஏய்க்கிைவன்  

 வாழ மாட்ைான்,  

 அந்த ஆணழகன்  

 அதுக்தகல்ைாம் அஞ்ச மாட்ைான்”  

என்று பாடும்ஜபாது உைக நீதிலய ஏய்க்கிைவன் 

அதிகநாள் வாழ மாட்ைான்.  

 “ஏய்ப்பவருக்ஜக காைம் என்று எண்ணி 

விைாஜத  

 தபாய் எத்தலன நாள் லக தகாடுக்கும் மைந்து 

விைாஜத” 

என்று பின்னர் ஜநற்று இன்று நாலள பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். பாடியது ஜபாை தீலம தசய்பவனுக்கு 

அதிக நாள் வாழ்க்லக இல்லை. என்ை கருத்து 

ஆைம்பம் முதஜை எம்.ஜி.ஆர். பாைல்களில் 

வலியுறுத்தப்படுகிைது.  

 வீைன் அழகும் துணிவும் உலைய ஆணழகன்; 

அவன் நைசப்பனின் வஞ்சலனயான தசயல்களுக்கு 

எல்ைாம்   அஞ்ச மாட்ைான் என்ை ஒஜை வரியில் 
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ததளிவாக குைத்தியால் எடுத்துலைக்கப்படுகிைது. 

இதற்குப் பிைகு குைத்தி தபாம்மிக்கும் வீைனுக்கும் 

திருமணம் நைக்கும், ஆனால் அதற்கு இலைஜய சிை 

இலையூறுகளும் வரும் என்பலதயும் தசால்கிைாள். 

நிலைவாக, எம்.ஜி.ஆரின் ஹீஜைா பிம்பத்லத 

நிலைநிறுத்தும் வலகயில் கலைசி சைணத்தில் 

அவலை ஆலன என்றும் சிங்கம் என்றும் இப்பாைல் 

பாைாட்டுகிைது.  “ஆலனமலை ஜமஜை 

அணிலுக்குத்தான் 

 ஆலண மலை ஜமஜை  

 அணிலுக்கு நீ கண்ணி வச்ஜச  

 அணிலுக்கு நீ கண்ணி வச்ஜச  

 அணில் விழும் கன்னியிஜை  

 ஆலன விழ ஜபாகுதம்மா 

 தசன்னிமலை ஜமஜை  

 சிட்டுக்கு நீ கண்ணி வச்ஜச 

 சிட்டுக்கு நீ கண்ணி வச்ஜச 

 சிட்டு விழும் கன்னியிஜை  

 சிங்கம் விழ ஜபாகுதம்மா”  

என்று பாைலைக் குைத்தி பாடி  முடிக்கின்ைாள். 

இப்பாட்டில் எம்.ஜி.ஆரின் பிம்பத்லத தக்க 

லவக்கவும் உயர்த்தவும் ஆணழகன், யாலன, சிங்கம், 

கருலணஜயாடு வந்த காலள ஜபான்ை ததாைர்கலள 

பாைைாசிரியர் இயற்றியுள்ளார்.  இவ்வருணலன 

வரிகள் ைசிகர்களின் மனதில் எம்.ஜி.ஆர். அழகும் 

வீைமும் ஒருங்ஜக தபற்ைவர் என்ை எண்ணத்லத 

ஆழமாக பதித்து விட்ைன.   
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பைதநாட்டிய பாடல்  

 திருச்சி மன்னைால்  திருமலை மன்னரிைம் 

கள்ளர்கலளப் பிடிக்கும் பணிக்காக வீைன் 

அனுப்பப்பட்ைதும் அவன் மதுலைக்கு வந்து மன்னலை 

சந்திக்கின்ைான். அப்ஜபாது மன்னர் அவலன சிற்ப 

சாலைக்கு அலழத்து வருகிைார். அங்கு சிற்பத்துக்கு 

‘மாைைாக’ அமர்ந்திருக்கும் ஆைல் மங்லக 

தவள்லளயம்மாலவ அறிமுகம் தசய்கிைார். 

‘தவள்லளயம்மாவின் நைனத்லத பார்த்ததில்லைஜய’ 

என்று வீைனிைம் ஜகட்டு விட்டு அவலள நைனம் 

ஆடும்படி தசால்கிைார். தவள்லளயம்மாவாக 

நடித்திருக்கும் பத்மினி மதுலையில் சிவன் நைத்திய 

திருவிலளயாைல்களில் ஒன்பலத  மட்டும் பாைைாகப் 

பாடி ஆடுகிைார். இப்பாைல்  

 “ஆைல் காணீஜைா 

  விலளயாைல் காணீஜைா  

 திருவிலளயாைல் காணீஜைா 
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 பாைல் மதுலையில் ைாே கம்பீை  

 பாண்டியனாம் எங்கள் ஆண்ைவன்  

 திருவிலளயாைல் காணீஜைா”  

என்று ததாைங்குகிைது. முதலில் பிட்டுக்கு மண் 

சுமந்து பிைம்படி பட்ை கலத விரிவாக ஆடி 

காட்ைப்படுகிைது. அதன்பிைகு நாலைக்கு முக்தி 

தகாடுத்தது; நாகத்லத வலதத்தது,; நக்கீைரின் புகலழ 

ஊைறிய தசய்தது, வைகுண பாண்டியருக்கு 

இங்கிருந்தபடிஜய சிவஜைாகம் காட்டியது, வலை 

வீசி மீன் பிடித்த பைைம், கல் யாலனக்கு கரும்பு 

ஊட்டிய பைைம், வலளயல் விற்பவைாக வந்து 

தசட்டியின் தபண்களின் நிலையழித்த பைைம் என 

ஒன்பது கலதகள் வரிலசயாக சுருக்கமாக ஓரிரு 

வரிகளில் பாடி  பத்மினி ஆடுகின்ைார். அவருலைய 

அற்புதமான நைனம்  ைசிகர்களுக்கு விருந்தாக 

அலமந்தது.  

 இப்பைத்தில் இன்தனாரு பாைலும் பத்மினி 

நைனம் ஆடி இைம்தபற்றிருந்தது. ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர். திமுகவில் ஜசர்ந்து விட்ை 

காைணத்தினால் புைாண கலதகளின் பாைல் 

தன்னுலைய பைங்களில் இைம் தபைக் கூைாது 

என்பதில் உறுதியாக இருந்ததாள் பைத்தில் 

அப்பாைலும் நைனக் காட்சியும் இைம் 

தபைவில்லை. . திருவிலளயாைல் காணீஜைா பாைல் 

மதுலையின் வைைாறு  என்பதால் அதலன ஏற்றுக் 

தகாண்ைார். ஆனால் “பாற்கைலில் பள்ளி 

தகாள்ளும்”  என்ை  பாைலுக்கு அவர் முழு மறுப்பு 

ததரிவித்து விட்ைார். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

திலையுைகில் தசல்வாக்கு உயர்ந்து தகாண்டு வந்த 
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நிலையில் இருந்ததனால் அவலை மறுத்துப் ஜபசும் 

நிலையில் பைத்  தயாரிப்பாளர் ஜைனா தசட்டியார் 

இல்லை. ஆனால் தயாரிப்பாளருக்கு அந்தப் 

பாட்லை இழக்கவும் மனம் வைவில்லை எனஜவ 

பைத்தில் ஜசர்க்காமல் இலைஜவலள முடிந்த பிைகு 

தனி இலணப்பாக அந்தப் பாட்லை 

இலணத்துவிட்ைார். சிை ஆண்டுகள் அந்தப் 

பாைலை மக்கள் கண்டு ைசித்தனர். பிைகு அந்தப் 

பாைலை யாரும் ைசிக்கவில்லை எனஜவ 

திலையைங்கில் அதலன காட்ைாமல் நீக்கிவிட்ைனர். 

இப்ஜபாது திலையைங்குகளில் மதுலைவீைன் 

தவளியிடும் ஜபாது இந்த பாைலை நாம் காண 

இயைாது.  

ைமூகப்  பாடல்களில் ஜெசலயும் வதாழிலும் ,  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் இைண்டு சமூகப் 

பாைல்கள் இைம் தபற்றுள்ளன. ஒன்று, எம்.ஜி.ஆரும் 

பத்மினியும்  மாறுஜவைத்தில் அழகர் மலை 

கள்ளர்களுக்கு அறிவுலையும் எச்சரிக்லகயும் கூறும் 

ஒரு சமூகப்பாைல் இைண்ைாவது, பைத்தின் 

ததாைக்கத்தில் மதுலை வீைலனக் குழந்லதயாகக் 

கண்தைடுத்த என் எஸ் கிருஷ்ணனும் டி ஏ மதுைமும் 

தங்கள் மக்கள் மத்தியில் எல்ஜைாருக்கும் இனிப்பு 

வழங்கி தவற்றிலை பாக்கு தாம்பூைம் வழங்கி 

மகிழும் காட்சியில் பத்மினியின் சஜகாதரிகளான 

ைலிதாவும் ைாகினியும் பாடி ஆடும் பாைல். 

 மதுலை வீைன் பைத்தில் ைலிதா ைாகினி ஆடும் 

பாைல் சமூகத்தின் ஏழ்லம,  ஜவலையில்ைாத் 

திண்ைாட்ைம் ஆகியவற்லை  எடுத்துலைக்கும் 

பாைைாக இருந்தது. அக்காைகட்ைத்தில் படிப்பறிவு 

எல்ஜைாருக்கும் தபாதுவாக்கப்பட்ைதனால் பைரும் 
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படித்துவிட்டு அலுவைக ஜவலைகலள நாடினர். 

படித்தவர்கள் தத்தம் தபற்ஜைார் தசய்து வந்த 

ஜவலைகலளத் ததாைர்ந்து தசய்ய மறுப்பு 

ததரிவித்தனர். இவ்வாறு தசய்வது கூைாது என்றும் 

பாைம்பரியத்  ததாழில் அறிலவ நாம் இழந்து விைக் 

கூைாது என்ை அக்கலையில் இப்பாைல் 

எழுதப்பட்டிருந்தது.  

 “படித்த ஜவலைக்கு பைஜபர் ஜநாட்ைம்  

 பாக்கி ஜவலைக்கு ஆள் திண்ைாட்ைம்”  

என்றும் அடுத்து  

 “அப்பன் ததாழிலை அவனது பிள்லள  

 தசாப்பனத்திலுஜம நிலனப்பதும் இல்லை  

 இப்படிச் தசய்வதனாஜை ததால்லை 

 ஏற்பட்ைததன்ைால் ஜகட்பதுமில்லை  

 ததரிஞ்ச ததாழிலைச் தசய்தாஜை  

 தாஜன தன்னன்ஜன - மச்சான்  

 தாழ்வுமில்லை அதனாஜை 

 தாஜன தன்னன்ஜன”  

என்ை சைணம் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் அவைவர் 

குடும்பத்  ததாழிலை தகௌைவமாகச்  தசய்வதால் 

தவதைான்றும் கிலையாது. அத் ததாழிலுக்கு தான் 

தகௌைவம் கூடுஜம தவிை தசய்பவனின் தகௌைவம் 

குலைந்து விைாது என்ை கருத்லத இப்பாைல் 

வலியுறுத்துகிைது.  
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 ரிக்க்ஷாக்காைன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். படித்து 

பட்ைப்படிப்பு முடித்துவிட்டு ைாணுவத்தில் சிை 

ஆண்டுகள் பணி தசய்துவிட்டு, தசன்லன 

திரும்பியவர் அங்கு ரிக்க்ஷா ஓட்டும் ததாழிலை 

ஏற்றுக் தகாள்வார். அப்ஜபாது ரிக்க்ஷாக்காைர் 

அவர்களுக்கு சமூகத்தில் மக்களின் மத்தியில் நல்ை 

மரியாலத இல்லை என்பலத அறிந்தவர், 

அவர்களுக்கு அத்ததாழிலுக்கு மரியாலத 

கிலைக்கும் வலகயில் அத்ததாழிலை முலைப் 

படுத்துவார். இன்னின்ை பகுதிக்கு இவ்ெ வு 

கட்டணம் என்பசத அசைெரும் அறிய சுெரில் 

எழுதச் வைய்ொர். ரிக்ஷாக்காைர்கள் முண்டியடித்துக் 

வகாண்டு ஆட்கச க் சகசயப் பிடித்து இழுத்துக் 

வகாண்டு ெந்து தங்கள் ெண்டியில் ஏற்றுெசதத்  

தவிர்ப்பதற்காக ெண்டிகச  ெரிசையாக நிறுத்தி 

ஒவ்வொன்றாகப் ஜபாக ஜெண்டும் என்று ஒரு 

ஒழுங்கு முசறசய ஏற்படுத்தி இருப்பார். ஆக 

தசய்யும் ததாழில் எதுவாக இருந்தாலும் அலத 

படித்தவர் தசய்யும்ஜபாது அந்தத் ததாழிலை 

முலைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி அதற்கு ஒரு 

மரியாலதலய ஏற்படுத்தித் தருகின்ைனர். 

படித்தவர்கள் தசய்யும் ததாழிலுக்கு மரியாலத 

அதிகம் இக்கருத்லத 1956இல் எழுதப்பட்ை  

இப்பாட்டு உணர்த்துகின்ைது. 1971இல் எம்.ஜி.ஆர். 

தனது ரிக்ஷாக்காைன் பைம் மூைமாக இக்கருத்லத 

நலைமுலைப்படுத்திக் காட்டினார்.  

 இப்பாைலில் ஜமலும் ஒரு கருத்து 

தசால்ைப்படுகிைது.  

 “உைகினில் அவைவர் திைலமயும் கண்டு  

 ததாழிைது புரிவது மிக மிக நன்று” 
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என்ை கலைசி இைண்டு வரிகள் அவைவர் 

திைலமக்ஜகற்ை ததாழிலைத்  ஜதர்ந்ததடுத்துச் தசய்ய 

ஜவண்டும் என்ை சிைப்பான கருத்லத 

எடுத்துலைக்கின்ைது.  

 மதுலை வீைலனத் ததாைர்ந்து 1958இல்  

தவளிவந்த நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் நாஜைாடி 

வீைாங்கன் மார்த்தாண்ை, மன்னனாகப் பதவி ஏற்று 

பை சீர்திருத்தங்கலள சட்ை திட்ைங்கலளயும் 

அறிவிக்கும் ஜபாது எல்ஜைாருக்கும் அவைவர் 

திைலமக்ஜகற்ை ஜவலை உலழப்புக்ஜகற்ை ஊதியம் 

வழங்கப்படும் என்பார். எனஜவ திைலமக்ஜகற்ை 

ஜவலை தசய்ய ஜவண்டும் அவ்வாறு தசய்வதினால் 

அவ்ஜவலையினால் கிலைக்கும் பயனும் சிைப்பாக 

இருக்கும் என்ை கருத்து எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் 

ததாைர்ந்து வலியுறுத்தப்படுகிைது. 

 எம்.ஜி.ஆர். கண்ணியமாக தசய்யக்கூடிய 

ஜவலை எதுவாக இருந்தாலும் தசய்யைாம் என 

நம்பினார்.  எந்த ஜவலையும் அதலனச்  

தசய்பவலைப் தபாறுத்து அதனுலைய கவுைவம் 

உயர்கிைது என்பலத எம்.ஜி.ஆர். உள்ளப்பூர்வமாக 

உணர்ந்து இருந்ததனால் இக்கருத்லத தன்னுலைய 

பைங்களில் ததாைர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார். 

பாைல்கள் மூைமாகவும் வசனங்கள் மூைமாகவும் 

மக்களுக்குத்  ததாைர்ந்து எடுத்துக் கூறினார். ஜமலும் 

அக்காைகட்ைத்தில் கூத்தாடிகள் என்று 

அலழக்கப்பட்ை நாைக நடிகர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

தனது பத்திரிலகயிலும் பைத்திலும்  கலைஞர்கள்,  

என்று அலழக்க தசய்தார். எக்ஸ்ட்ைா 

எனப்பட்ைவர்கலள துலண நடிகர் நடிலகயர் எனப் 

தபயரிட்டு அலழத்தார். பின்னர் அதுஜவ 
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மைபாயிற்று. அக்காைத்தில் எம்.ஜி.ஆர்.. இவர்களுக்கு 

வீடு கூை வாைலகக்கு கிலைக்காது. இவர்களின் 

பிள்லளகலள பள்ளியில் ஜசர்த்து படிக்க லவக்க 

முடியாத சூழ்நிலையில் பை இன்னல்கலள அவர்கள் 

அனுபவித்த ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். திலைப்பைக் 

கலைஞர்களின் பிள்லளகளுக்காக தனி ஒரு 

பள்ளிக்கூைத்லதக் கட்டி அங்கு படிக்கும் 

குழந்லதகளுக்கு இைவசமாக உணவு, புத்தகம், 

சீருலை என அலனத்லதயும் வழங்கி அவர்கலளச்  

சிைப்பாக படிக்க லவத்து நல்ை ஜவலைவாய்ப்பு 

கிலைக்கும்படி தசய்தார். அவர்களின் எதிர்காைத்லத 

ஒளிமயமான எதிர்காைம் ஆக்கியவர் எம்.ஜி.ஆர்.. 

நடிகனாக இருக்கும் ஜபாஜத  இதலன அவர் 

நலைமுலைப்படுத்தி விட்டு பிைகு அவர் முதல்வர் 

ஆனஜபாது தமிழகத்துக்ஜக இத்திட்ைத்லத 

விரிவுபடுத்தினார்.  

 ஜவலை என்பது ோதி சார்ந்ததாகப் 

பார்க்கப்பட்ைதால். அதில் ஏற்ைத்தாழ்வு சமுகத்தில் 

காணப்பட்ைது. எனஜவ ததாழில்  குறித்த கருத்து 

பைத்தில் முன் லவக்கப்பட்ைது.  ததாழிலில் 

ஏற்ைத்தாழ்வு பார்க்க ஜவண்டும் நீங்கள் தசய்யும் 

ததாழிலுக்கு உங்களால் கவுைவம் கிலைக்கட்டும் 

என்று அறிவுலை தசால்லும் வலகயில் இப்பாைல் 

லவக்கப்பட்டுள்ளது.  

மாறுஜெட ஜோடிப் பாட்டு 

 சமூக பிைச்சிலனகலள விவரிக்கும் நைனப் 

பாைல்களில் ஒன்ைாக எம்.ஜி.ஆரும் பத்மினியும் 

மாறுஜவைமிட்டு அழகர் மலை குலகக்குள் தசன்று 

கள்ளர்கள் முன்னிலையில் ஆடிப் பாடி அவர்கலள 

மகிழ்வித்து அவர்களுக்ஜக தன் பாைலின் மூைமாக 
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அறிவுலையும் எச்சரிக்லகயும் விடுக்கின்ைனர்.  இது 

பைத்தில் இைம் தபறும் இைண்ைாவது சமூகப் 

பாைல் ஆகும்.  இப்பாைலில் எம்.ஜி.ஆருக்கும்  

பத்மினிக்கும் ஜவைப் தபாருத்தம் தபாருத்தமாக 

இருந்தது. மாறுஜவைம் ஜபாடும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

தலை முதல் கால் வலை அங்குைம் அங்குைமாகப் 

பார்த்து பார்த்து ஜவைப் தபாருத்தம் சரியாக 

இருக்கிைதா என்பலதக் கவனிப்பார்.  

 திருநீைகண்ைர் பைத்தில் இைம்தபற்ை ‘தீன 

கருணாகைஜன நைைாே நீைகண்ைஜன’ என்ை 

பாைலின் தமட்டில் அலமந்த இப்பாைலில் முதலில் 

நீங்கள் தசய்வது சரிதானா என்று அவர்கலளஜய 

ஜகள்வி ஜகட்டு சிந்திக்க லவப்பார்கள். 

இைண்ைாவதாக தகாலைத் ததாழிலை நீங்கள் 

ததாைர்ந்து தசய்தால் சிலையில் 

அலைக்கப்படுவார்கள் என்று  மிைட்டுவர்.. 

மூன்ைாவதாக நிலைவாக இத்ததாழிலை நீங்கள் 

தசய்ய ஜவண்ைாம் இதலன விட்டுவிட்டு 

அலனவரும் ததாழுது உங்கள் பின்வைச் தசய்யும்  

உழுது பயிரிடும் ததாழிலை ஜமற்தகாள்ளுங்கள். 

அதுஜவ உங்கள் உயர்வுக்கு வழிகாட்டும் என்று 

இதம்பதமாய் அறிவுலை தசால்லி முடிப்பார்கள். 

 “ஏச்சுப் பிலழக்கும் ததாழிஜை சரிதானா 

எண்ணிப் பாருங்க  

 ஐயா எண்ணிப் பாருங்க”  

எனத் ததாைங்கும் இப்பாைல்  

 “ஜசட்லை ஜபாடும் புள்ளிகள் எல்ைாம்  

 ஜகாட்லை விட்டு கம்பி எண்ணனும்  
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 சிலையில் கம்பி எண்ணனும்”  

என்ை எச்சரிக்லகஜயாடு பிைகு  

 “ஊலை அடிச்சுப் பிலழக்கவும் ஜவண்ைாம்  

 யாருக்கும் நீ பயப்பை ஜவண்ைாம்  

 ஏலைப் பிடிச்சு மானம் தபரிதாய் வாழ 

ஜவணுங்க 

 நீங்க வாழ ஜவணுங்க ”  

என்று நிலைவு தபறும் இப்பாைலில் அழகர்மலை 

தகாள்லளக்காைர்கள், பைரும் அமர்ந்து 

இருப்பார்கள். அவர்களின் முன்பு எம்.ஜி.ஆரும் 

பத்மினியும் மாறு ஜவைமிட்டு ஆடி பாடுவார்கள். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். ஜபாட்டிருக்கும் ஜவைம் 

மதுலைவீைன் சாமி ஜவைம் ஆகும். பக்கவாட்டில் 

உயர்த்திக்தகாண்லை ஜபாட்டு ஜகாயிலில் இருக்கும் 

மதுலைவீைன் சாமி ஜபாை எம்.ஜி.ஆர். ஜவைமிட்டு 

இருப்பார்.. இருவருலைய நைனமும் மிகச் சிைப்பாக 

அலமந்திருந்தது.  

 பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். பாடிய இப்பாைலும் 

ஆட்ைமும் மிகச் சிைப்பாக இருந்து மக்களின் 

அதிக வைஜவற்லப தபற்ைது. வைஜவற்பின் 

ததாைர்ச்சியாகஜவ இவர் அடுத்த 1960இல் 

மன்னாதி மன்னன் பைத்தில் பத்மினிஜயாடு 

ஜபாட்டி ஜபாட்டு நைனம் ஆடி தவற்றி 

தபறுபவைாகவும் நடித்திருந்தார். அதன்பிைகு 

குடியிருந்த ஜகாயில் பைத்தில் விேயைட்சுமியுைன் 

ஒரு வாைம் பயிற்சி எடுத்து பங்கைா  நைனத்லத 

சிைப்பாக ஆடியிருந்தார்.  
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 “ஆைலுைன் பாைலை ஜகட்டு  

 ைசிப்பதிஜை தான் சுகம் சுகம் சுகம்”  

என்ை பாைலுக்கு அவர் ஆடிய பங்கைா நைனத்லதப் 

ஜபாை இந்திப் பைத்தில் கூை எவரும் ஆைவில்லை 

என்று ஒரு இந்திப் பை ைசிகர் தனது ஜபட்டியில் 
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குறிப்பிட்டிருந்தார். தசாவதாைம் பைத்தில் 

கமைஹாசன் கூட்ைத்ஜதாடு ஆடிய நைனத்லத  விை 

எம்.ஜி.ஆர். குடியிருந்த ஜகாயில் பைத்தில் ஆடிய 

பங்கைா நைனம் தவகு சிைப்பாக தபாருத்தமாக 

அலமந்து இருந்தது என்ைார் அந்த இந்திக்காைர். . 

இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆர். பை நைனங்கலள நைன 

காட்சிகளில் நடிப்பதற்கு முன்ஜனாடியாக 

அலமந்தது. பைத்தில் வரும் இந்த பாைல் காட்சி 

ஆகும்.  

காதல் கைவு பாடல்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் தவள்லளயம்மாள் 

கள்ளர்கலள பிடிக்கப்ஜபாகும் மதுலை வீைனும் 

கள்ளர் ஜபாை தன்லனக் காட்டிக் தகாள்வதற்காக 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் கள்ளர்களின் முத்திலைலய 

ஜதாளில் பச்லச குத்துகிைார். தவள்லளயம்மா 

மதுலை வீைன் ஜதாளில் ஜதள் பச்லச குத்தும்ஜபாது 

அவைது வடிவழலகக் கண்டு மயங்கி கற்பலன 

தசய்து பாடுவதாக ஒரு பாைல் காட்சி 

இைம்தபற்ைது. இதுஜவ தவள்லளயம்மா மதுலை 

வீைன் மீது தகாண்ை காதலை தவளிப்படுத்தும் 

பாைைாக அலமந்தது. இப்பாைலில் பை 

ததாழில்நுட்ப சிைப்பம்சங்கள் இைம்தபற்ைன. 

முதலில் பத்மினியின் கண்கள் க்ஜளாசப் காட்சிகள் 

காட்ைப்பட்ைன. எம்.ஜி.ஆர். உலைய முகமும் 

குஜளாசப் காட்சியில் வசீகைமாகவும், அழகாகவும் 

காட்சியளித்தது. பத்மினியின் நைனம் அவைது தகாடி 

ஜபான்ை உைல் இப்பாைலுக்கு மிகவும் 

தபாருத்தமாகவும் அலமந்திருந்தது.  

 “நாைகதமல்ைாம் கண்ஜைன் உந்தன் ஆடும் 

விழியிஜை  
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 ஆடும் விழியிஜை  

 கீதம் பாடும் தமாழியிஜை”  

என்று எம்.ஜி.ஆர். பாடுவதாக ததாைங்கும் 

இப்பாைல் பல்ைவிலய ததாைர்ந்து  

 “ஜதடிய இன்பம் கண்ஜைன்  

 கண்ணா வாழ்விஜை  

 உங்கள் அன்பால் ஜநரிஜை”  

என்று பத்மினி ததாைர்வதாக அலமந்திருக்கும். 

இப்பாைலிலும் எம்.ஜி.ஆரின் சிைப்லபயும் 

அவருலைய அன்லபயும், கருலணலயயும் 

உணர்த்தும் வரிகளாக  

 “கன்னிப்பருவம் எனும் கட்ைழகு ஜதரினிஜை  

 என்லனஜய  ஆட்தகாள்ள  

 இலசந்து வந்த மணவாளா”  

என்ை வரிகள் காணப்படும்.  
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 தபாதுவாக ஆைல் மங்லகயலை எவரும் 

திருமணம் தசய்து தகாள்ள விரும்புவதில்லை. 

அவர்கள் தபாருட்தபண்டிர் ஆகவும், தபாதுப் 

தபண்டிர் ஆகவும் வாழ்ந்து வருவதாக நம்பப்பட்ை 

காைம் என்பதால் அவர்கலள திருமணம் தசய்து 

குடும்பத்தில் ஒருவைாக ஏற்றுக் தகாள்ள எவரும் 

முன்வைாத காைகட்ைத்தில் வீைன் கயவரிைம் 

இருந்தும் மன்னரிைம் இருந்தும் 

தவள்லளயம்மாலளக் காப்பாற்ை அவலள  

மலனவியாக ஏற்றுக் தகாள்ள முன் வருகிைான். 

அதனால் இப்பாைலில் ‘என்லனஜய ஆட்தகாள்ள 

இலசந்து வந்த மணவாளா’ என்ை வரி வீைனின் 

அன்லபயும் கருலணலயயும் காட்டுவதாக 

அலமந்துள்ளது.  

இறுதிச் சைணத்தில்  

 “வளர்க் காதல் அன்பினாஜை  

 வரும் வார்த்லத தகாஞ்சமா  

 மைர் ஜபான்ை உன்லன கண்ைால்  

 கவி பாை பஞ்சமா 

 ஈருைல் ஓருயிர் ஆஜனாம்  

 இன்பம் காண்ஜபாம் வாழ்விஜை  

 காண்ஜபாம் வாழ்விஜை  

 ஜபைன்பால் ஜநரிஜை”  

என்ை வரிகள் இருவரின் மனங்களும் ஒருமித்த 

கருத்து உலையனவாக மாறிவிட்ைலத 

உணர்த்துகின்ைன. இவ்வாறு வீைலன ஆழமாக 

காதலித்த தவள்லளயம்மாள் வீைன் மாறுகால் 
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மாறுலக வாங்கப்பட்டு உயிரிழக்கும் தருணத்தில் 

அவனது மலனவி தபாம்மிலயப் ஜபாைஜவ 

அவளும் அவன் மீது விழுந்து உயிர் துைந்தாள்.  

 மலனவியர் இருவருைன் மதுலை வீைனும் 

அகாை மைணம் எய்திய காைணத்தால் அவர்களின் 

மைணத்திற்கு காைணமான நாயக்க வம்சத்தினரும் 

அவர்களின் இனமான அருந்ததியினரும் 

இம்மூவலையும் குை ததய்வமாக லவத்து வழிபட்டு 

வருகின்ைனர். மதுலைவீைன் சாமி வழிபாடு தமிழகம் 

தவிர்த்து தமிழர்கள் வாழும் ஜவறு பை நாடுகளிலும் 

என்றும் சிைப்பாக நைந்து வருகிைது. 

ஜகலிப் பாடல் 

 மதுலை வீைன் பைத்தில் அக்காைகட்ைத்தில் 

முலை தபண்கலள முலை மாப்பிள்லளலயக்  ஜகலி 

தசய்து பாடும் பாைலைப் ஜபாை ஒரு பாைல் இைம் 

தபற்ைது. “வாங்க மச்சான் வாங்க வந்த வழிலயப் 

பார்த்து ஜபாங்க” என்ை பாைல் முலைப் தபண்கள் 

ஜகலி தசய்வது ஜபாை இைம் தபற்ைது. பிைகு மதுலை 

வீைன் தபாம்மி திருமணம் முடிந்ததும் சிை தசாற்கள் 

மட்டும் மாறுபட்டு இருக்க மீண்டும் இைம்தபற்ைது. 

முதலில் தான் துைத்தி வந்த மான் ஜதாட்ைத்திற்குள் 

வந்தலத அறிந்து அதலன பிடிக்க வந்த ஜவைன் 

வடிவில் வந்த எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து இளவைசி 

தபாம்மியின் ஜதாழிகள்  

 “வாங்க மச்சான் வாங்க வந்த வழிலயப் 

பார்த்து ஜபாங்க  

 ஏங்கி ஏங்கி நீங்க ஏன் இப்படி பார்க்கிறீங்க  

 வாங்க மச்சான் சும்மா வாங்க மச்சான் கிட்ை  
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 வாங்க மச்சான் வாங்க வந்த வழிலயப் 

பார்த்து ஜபாங்க”  என்று ஜகலி தசய்து பாடும் பாைல் 

வள்ளி திருமணம் நாைகத்தில் ஜவைனாக வரும் 

ஜவைன் தன் மாலன துைத்தி வந்த காட்சிலய 

நிலனவூட்டுவதாக அலமந்தது. அவர் என் மான் 

இந்தப் பக்கம் வந்தது அதலன நான் ஜதடி வந்ஜதன் 

என்று தசால்ைவும்  

 “மாலனத் ஜதடி தாங்க கண் வலைலயப் 

ஜபாடுறீங்க  

 மந்திைத்தால் நாங்க இங்க மாட்ஜைாம் ஜபாங்க 

ஜபாங்க”  

என்று E.V. சஜைாோ ஜகலிதசய்து பாடுவதாக 

அலமந்த வரிகள் அவர் மாலனத்  ஜதடி வந்ததாகச் 

தசால்வது தபாய் என்றும் தபண்லணத்  ஜதடி 

வந்திருக்கிைார் என்று தவைாகப் தபாருள் தகாண்டு 

பாடுகின்ைனர். 

 ஜகலிப்பாைல் ஆைம்பிக்கும் முன்பு ‘நீங்கள் 

யார்’ என்று தகல்லி ஜகட்பாள்.  அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

வீைன் என்று தன் தபயலை தசால்வார். ஜகள்ளியாக 

நடித்த EV சஜைாோ ‘ நீங்கள் என்ன புைட்சி வீைனா 

உைகதமல்ைாம் அறிந்து இருப்பதற்கு’ என்று ஒரு 

ஜகள்வி ஜகட்பார். ஆக அப்ஜபாஜத எம்.ஜி.ஆருக்கு 

தபயரில் புைட்சி என்ை தசால் ஒட்டிக்தகாண்ைது. 

பிைகு அவலை புைட்சி நடிகர் என்று அலழத்ததற்கும், 

அதன்பிைகு அவலை ஜக. ஏ. கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் 

புைட்சித் தலைவர் என்று அலழத்ததற்கும் இந்த 

பைத்தில் வந்த நீங்கள் புைட்சி வீைனா என்ை வசனஜம 

முன்ஜனாடியாக இருந்தது.  
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 தவகு ஜநைமாக இந்த தபண்களின் ஜகலி 

கிண்ைலில் சிக்கிய எம்.ஜி.ஆர். பிைகு தபாறுக்க 

இயைாமல் அவர்கலளத்  திருப்பி ஜகலி தசய்யும் 

பாைலை பாடுகிைார். அப்ஜபாது  

 “முத்துப்ஜபால் பல்ைழகி முன்ஜகாபச் 

தசால்ைழகி 

 கத்தி ஜபால் கண்ணழகி கனிவான 

தபண்ணழகி”  

என்று ததாைங்கி  

 “ஜதடி வந்ஜதஜன புள்ளி மாஜன  

 ஓடி வந்ததால் இங்குதாஜன நாஜன  

 ஜதடி வந்ஜதஜன புள்ளி மாஜன”  

என்று மீண்டும் தசால்லிவிட்டு  

 “ஜதனுைாவும் பூங்காவனமதில்  

 கானுைாவும் கலைமாலன நாஜன  

 ஜதடி வந்ஜதஜன புள்ளி மாஜன”  
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என்று பாடுவார் இப்பாைல் அன்லைக்கு ைசிகர்களால் 

ஜகலி ஜபசும் முலை காைர்களால் மிகவும் ைசிக்க 

பாைைாகும். கிைாமத்து மக்கள் ஒருவலை ஒருவர் 

ஜகலி தசய்வதற்கு இப்பாைலை ைசித்துப்  பாடி 

மகிழ்ந்தனர். 

 வீைனும் தபாம்மியும் திருமணம் தசய்த பிைகு 

அவர்கலள அவர்கள் இருக்கும் ைகசிய இைத்தில் 

சந்திக்க வரும் ஜதாழி, மீண்டும் இஜத பாைலை 

பாடுகிைார். அப்ஜபாது சிை வார்த்லதகள் 

மாறிவிடுகின்ைன. ஜபச்சுவழக்கில் இருக்கும் 

தசாற்கள் கைந்திருக்கின்ைன.  

 “வாங்க மச்சான் வாங்க தசாந்த வழிய 

பாத்துட்டீங்க  

 சும்மா வாங்க மச்சான் ஜோைா வாங்க மச்சான் 

வாங்க  

 வலைலய வீசி நீங்க தங்கச் சிலைலய 

பிடிச்சிட்டீங்க  

 வஞ்சிமார்கள் நாங்க கண் பார்த்திருக்க நீங்க 

உங்க  

 பவுச காட்டி ஆலள மயக்கும் மயக்கி 

சிலையும் எடுத்துட்டீங்க”  

பாடுவதாக பாைல் சிை மாற்ைங்களுைன் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பாைலும் 

ைசிகர்களால் மிகவும் ைசிக்கப்பட்ைது. ஜகலி பாைலை 

ைசித்தது ஜபாைஜவ இந்த தவற்றி பாைலையும் 

ைசிகர்கள் ஜகட்டு மகிழ்ந்தனர். வீைனின் தவற்றி 

இப்பாைலில் எதிதைாலிக்கிைது.  



Tamil Heritage Foundation International

74 
 
வமாழி ொழ்த்து பாடல்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் தமிழ் தமாழிலய 

வாழ்த்தி பாடும் ஒரு பாைல் இைம்தபற்றுள்ளது. 

இப்பைத்துக்குப் பிைகு தமிழ் தமாழி வாழ்த்து 

பாைல் நாஜைாடி மன்னன், மன்னாதி மன்னன் ஆகிய 

பைங்களிலும் இைம்தபற்றிருந்தது. தமிழ் 

தமாழியின் சிைப்புகலள உணர்த்தும் வலகயில் 

மக்களிலைஜய திைாவிை கட்சிகள் பிைச்சாைங்கள் 

தசய்து வந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். பைங்களிலும் தமாழி 

வாழ்த்து இைம்தபறுவது ஓர் இன்றியலமயாத 

பகுதியாக அலமந்து விட்ைது. நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்தில்  

 “தசந்தமிஜழ வணக்கம் திைாவிைர் 

வாழ்விலனச்  

 சீஜைாடு விளக்கம் தசந்தமிஜழ வணக்கம்  

 ஐந்து இைக்கணங்கள் ஆய்ந்ஜத உயர் 

தமிழுக்கு  

 நீ வந்ததாஜை தசந்தமிஜழ வணக்கம்” 

என ததாைங்கும் பாைல் இைம் தபற்ைது. இது தவிை 4 

தமாழிகளும் இைம்தபைக்கூடிய தமிழ், 

மலையாளம், ததலுங்கு, கன்னைம் என திைாவிை 

தமாழிகள் இைம்தபைக்கூடிய திைாவிை தமாழி 

வணக்கம் பாைலும் இைம்தபற்ைது. “அச்சம் என்பது 

மைலமயைா” என்ை பாைல் தமிழின் சிைப்லப 

உணர்த்தும் பாைைாக பின்னர் வந்த மன்னாதி 

மன்னன் பைத்தில் இைம்தபற்ைது அறிகிஜைாம். 

“தமிழன் என்ஜைார் இனமுண்டு தனிஜய அவற்தகாரு 
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குணமுண்டு” என்ை பாைல் தமிழ் இைக்கியத்தின் 

அதன் சிைப்புக்கலள விளக்கி அலமந்தது. 

 மதுலை வீைன் பைத்தில் அைசலவப் பாைைாக 

தமாழி வாழ்த்து பாைல் இைம்தபற்ைது. இப்பாைல்  

 “தசந்தமிழா எழுந்து வாைாஜயா  

 உன் சிங்காைத் தாய்தமாழிலயப் பாைாஜயா”  

என்ை பல்ைவியுைன் ததாைங்கி “ 

 சிந்லததயல்ைாம் இனிக்கும் ஜதனாகும்  

 தசல்வம் இஜத அமுஜத தமிஜழ  

 நமது சிந்லததயல்ைாம் இனிக்கும் ஜதனாகும் 

 தசல்வதமல்ைாம் தசல்வம் இஜத அமுஜத 

தமிஜழ”  

என்று ததாைர்ந்து தசல்கின்ைது. தமிழில் தசல்வம் 

என்றும் சிங்காைம் ஆனது என்றும் வர்ணிக்கும் 

ஜபாக்கு இப்பாைலில் காணப்படுகிைது.  
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 தமிழ் தமாழிலயக் காப்பது தமிழ் மக்கலள 

ஆட்சி தசய்கின்ை மன்னர்களின் கைலம என்ை 

கருத்லத வலியுறுத்தும் வலகயில்  

 “அன்தைாரு நாள் அைசர் மூவர் மடியிஜை  

 நின்று தவழ்ந்து மகிழ்ந்த தமாழியிஜத  

 கைலமஜயாடு உயிதைன காவாஜயா?” 

என்ை சைணம் தமிலழ காப்பது தமிழரின் கைலம 

என்ை தபாருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது. பின்னர் 

உைதகங்கும் தமிழர்கள் வாழ்வதனால் பைவிக் 

இருப்பதனால் உைகத் தமிழர்களின் அன்ஜப 

வாழ்வின் தநறியாக தூய மனஜதாடு துன்பங்கள் 

ததாலைந்து ஜபாக தமிழர்கள் தங்களுக்குள்  உைவு   

தகாண்ைாை ஜவண்டும் என்ை தபாருளில்  

 “அன்பு தநறியிஜை அைசாள  

 இந்த அகிைதமல்ைாம் தமிழர் உைவாை  

 துன்பங்கள் யாவும் பைந்ஜதாை 

 தூய மனம் தகாண்டு கவி பாை”  

என்ை பாைல் வரிகள் நிலைவாக இைம்தபற்றுள்ளன.  

 தமிழ் வாழ்த்துப் பாைல் தமிழருக்கு தமிழினம் 

என்ை எழுச்சிலய ஊட்டுவதாகவும் தமிஜழ அமுது 

தமிஜழ தசல்வம் என்று அதனுலைய சிைப்புக்கலள 

எடுத்துக் காட்டுவதாகவும் மூவர் மடியில் வளர்ந்த 

தமிழ் என்று தமிழின் வைைாறு கூறுவதாகவும் அன்பு 

தநறியில் அகிை தமிழர் உைவு தகாண்ைாை 

ஜவண்டும் என்று உைகத் தமிழரின் 
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ஒன்றிலணப்புக்கு வழி காட்டுவதாகவும் அலமந்து 

இருக்கிைது.  

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த பைங்களில் மதுலை என்ை 

தபயரில் இைம்தபற்ைலவ இைண்டு பைங்கள் ஆகும் 

ஒன்று மதுலைவீைன் அடுத்தது மதுலைலய மீட்ை 

சுந்தைபாண்டியன் இைண்டுஜம மதுலையின் 

சிைப்பிலன வலியுறுத்தும் பைங்களாக எம்.ஜி.ஆலை 

தமிழர்களின் தலைவன் என்று உறுதி தசய்யும் 

பைங்களாக அலமந்தன. மதுலை என்பது 

தமிழர்களின் தலைநகைமாக இருந்ததனால் பைத்தில் 

மதுலை என்ை தபயர் இைம்தபறும் ஜபாது அதன் 

தலைவனும் தமிழினத்தின் தலைவனாக 

உணைப்படுகிைான். அவர் நடித்த காஞ்சித் தலைவன் 

என்ை பைம் காஞ்சியில் பிைந்த அறிஞர் 

அண்ணாதுலையின் நிலனவாக சூட்ைப்பட்ைது. 

எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா ததாைங்கிய திமுகவின் 

பிைதிபிம்பமாகஜவ கருதப்பட்ைார்.  

இரு தைப்பிைரும் ைசித்த பாடல்கள்  

 மதுலைவீைன் கலதயின் நாயகன் சக்கிலியர் 

இனத்லதச் ஜசர்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவனுலைய 

மலனவி இருவரும் அைசலவலய ஜசர்ந்தவர்களாக 

இருந்ததனால் ஜவத்தியல் தபாதுவியல் என்று 

சிைப்பதிகாைம் காட்டிய ஜவந்தனுக்கு உரிய 

கலைகளும் தபாதுமக்களுக்கு உரிய கலைகளும் 

பைத்தில் இைம்தபற்ைன. M.L. வசந்தகுமாரி பாடிய 

கர்நாைக இலசயில் அலமந்த ஆைல்  காணிஜைா, 

திருவிலளயாைல் காணீஜைா” என்ை பாைலும் 

தசந்தமிழா எழுந்து வாைாஜயா உன் சிங்காைத் 

தாய்தமாழிலயப் பாைாஜயா என்ை காம்ஜபாதி 

ைாகத்தில் அலமந்த பாைல்கள் ஆகும்.  இலவ பைம் 
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பார்த்த பணக்காைர்கள் மற்றும்  உயர்சாதியினரின் 

விருப்பத்லத நிலைஜவற்றின.  எம் எல் வசந்தகுமாரி. 

பாைல்கள் கர்நாைக இலசப் பாைல்களாக 

அலமந்தது ஜபாை ஜிக்கி பாடிய பாைல்கள் 

நாட்டுப்புை தமட்டில் அலமந்து ஏலழ எளிய 

மக்களின் ைசலனக்கு தீனியாக அலமந்தன.  

 “வாங்க மச்சான் வாங்க  

 வழிஜய பார்த்து ஜபாங்க” என்ை பாைலும்   

 “சும்மா இருந்தா ஜசாத்துக்கு நஷ்ைம்  

 ஜசாம்பல் வளர்ந்தா ஏற்படும் கஷ்ைம்” என்ை 

பாைலும் 

ஜிக்கி பாடியனவாகும். இப் பாைலின் தமட்டு  

தன்னுலைய பைத்தின் பாைலில் இருந்து 

திருைப்பட்ைதாக ஏவிஎம் அவர்கள் ஜைனா 

தசட்டியார் மீது வழக்குத் ததாைர்ந்தார். ஆனால் இது 

நாட்டுப்புைப்பாைல் தமட்ைாக இருந்ததனால்  

இதில் திருட்டு என்ை ஜபச்சுக்ஜக இைமில்லை என்று 

இதற்கு எவரும் தனி உரிலம தகாண்ைாை முடியாது 

என்றும் ஜைனா தசட்டியாரின் வக்கீல் வி எல் 

எத்திைாஜ் வாதாடி தவற்றி தபற்ைார்.  

 இளவைசி தபாம்மியாக நடித்த பானுமதி சிைந்த 

கர்நாைக இலசப் பாைகியாக இருந்ததனால் அவர் 

தசாந்த குைலில் “அவர்க்கும் எனக்கும் உைவு காட்டி 

அருள் புரிந்ததும் கலதயா” என்ை பாைலைப் 

பாடியிருந்தார். இந்த பாைல் ஏற்கனஜவ சிவாஜி பத்மினி 

நடித்த இல்ைைஜோதி பைத்தில் 1954 ஆம் ஆண்டு இைம் 

தபற்றிருந்தாலும் கூை பை தயாரிப்பாளைான ஜைனா 

தசட்டி யாருக்கு மிகவும் பிடித்துப்ஜபானதால் 

இலசயலமப்பாளர் இஜத தமட்டில் சிை வார்த்லதகலள 
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மட்டும் மாற்றி எழுதி வாங்கி இஜத ஜதஷ் ைாகத்தில் 

மதுலை வீைன் பைத்தில் அலமத்தார்.  

பின்ைணியில் திசையிசை  

 மதுலை வீைன் பைத்தின் பின்னணி இலசயில் 

சிை சினிமா தமட்டுக்கள் ஆங்காங்ஜக இைம் தபற்ைது 

குறிப்பிைத்தக்கதாகும். காவிரிக் கலையில் உள்ள 

கன்னிமாைத்தில் அம்பிலக விைதம் இருக்கும்ஜபாது 

தபாம்மி மதுலை வீைலனக் காண ஆவஜைாடு 

இருக்கிைாள். அப்ஜபாது அக் காட்சிக்கு பின்னணி 

இலசயாக ‘உன்லன கண் ஜதடுஜத உன் எழில் காணஜவ 

, உைங்காமஜை மனம் நாடுஜத’ என்ை பாைலின் இலச 

மட்டும் பின்னணி இலசயாக ஜகட்டுக் 

தகாண்டிருக்கும்.  

 மதுலைவீைன் தன குடிலசயில் காய்ச்சலில் 

படுத்திருக்கும் ஜபாது அவலனப் அங்கு வரும் 

தபாம்மி ‘மன அலமதியும் இல்லை சுகமும் இல்லை’ 

என்ை தபாருள் பைக்கூடிய சாந்தமுஜைது  சவுக்கியமு 

ஜைது’ என்ை தியாகைாே கீர்த்தலன பின்னணியில் 

இலசக்கும். 

  தவள்லளயம்மாள் வீட்டுக்கு கள்வர் வந்து 

அவலள துன்புறுத்திய ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அங்கு வந்து 

கள்வர்களிைமிருந்து தவள்லளயம்மாலளக் 

காப்பாற்றுகின்ைார். அச்சூழ்நிலையில் என்று 

ஆபத்பாந்தவனாக அனாத ைட்சகனாக கிருஷ்ணன் 

வருவான்” என்ை கருத்தில் அலமந்த “கிருஷ்ணா நீ 

ஜபகஜன பாஜைா என்ை பாைலின் இலச பின்னணியில்  

ஒலிக்கக் ஜகட்கைாம்.  

 தவள்லளயம்மாள் மீது தீைாக்காதல் தகாண்ை 

திருமலை மன்னர் அவளிைம் காமம் ததானிக்கப் 
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ஜபசும்ஜபாது பின்னணி இலசயாக “மன்மத 

லீலைலய தவன்ைார் உண்ஜைா” என்ை பாட்டின் 

இலச ஜசர்க்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு பலழய 

பாைல்களின் இலசயும் இப்பைத்திற்கான 

பாைல்களின் சுலவயும் ஜமல்தட்டு மக்கள் 

அடித்தட்டு மக்கள் என அலனத்து தைப்பினரின் 

மனலதயும் கவர்ந்தது. அதனால் இப்பைம் 

தவளிவந்த பிைகு எம்.ஜி.ஆருக்கு ஊர்ஜதாறும் ைசிகர் 

மன்ைங்கள் தபருகி அவலை மக்கள் தசல்வாக்கு 

மிக்க நடிகைாக உயர்த்தியது. பைத்தின் வசுலும் ஒரு 

ஜகாடிலய எட்டி இன்று வலை கருப்பு தவள்லளப் 

பைங்களின் சாதலனப் பைமாக தக்க லவத்துள்ளது.  

 மதுலை வீைன் பைம் 100 நாலளக்கு ஜமஜைாடி 

வசூலில் சாதலன பலைத்தது. கருப்பு தவள்லள 

பைங்களில் இன்று வலை அதிக வசூல் தசய்து 

சாதலன பலைத்த பைம் மதுலை வீைன். இப்பைம் 

1956 ஆம் ஆண்டு ஒரு ஜகாடி ரூபாய் வசூலித்தது. 

இப்பைத்தின் பக்தி பாைல்கள் சமூகத்தின் உயர் 

மட்ைத்தினலை தவகுவாக கவர்ந்தன. அவர்களுக்கு 

மதுலை வீைன் அைசகுமாைன் என்ை கலத இப்பைத்தில் 

ஒரு ஈர்ப்லப ஏற்படுத்தியது. அருந்ததியினர் என்று 

இன்று அலழக்கப்படும் சக்கிலியர் மதுலை வீைன் தன் 

இனத்தவன் என்று பைம் முழுக்க அறியப்படுவதால் 

அவர்களும் வீைலன தன்னுலைய இனத்லதச் ஜசர்ந்த 

மாவீைனாக கருதி தகாண்ைாடி மகிழ்கின்ைனர். 

அலனத்து தைப்பினலையும் கவரும் வலகயில் 

இப்பைம் ஆைல் பாைல் வசனம் சண்லைக்காட்சிகள் 

கலத அலமப்பு ததாழில்நுட்பம் என சகை 

வலகயிலும் சிைப்பாக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 
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4. முத்தமிழில் மூன்றாம் தமிழ் - நடைம்  
 

 

 

 

 

 மதுலை வீைன் பைத்தின் மாதபரும் தவற்றிக்கு 

எம்.ஜி.ஆரும் மற்ை நடிகர்கள் ஜதர்வும் அதனுலைய 

கலதக்களமும் காட்சி அலமப்புகளும் 

கண்ணதாசனின் வசனமும் பாைல்களும் சிைப்பான 

காைணங்களாக இருந்தாலும் அப்பைத்தின் நைனக் 

காட்சிகளும் தவற்றிக்கு முக்கிய பங்களித்தன. 

இப்பைத்தில் நாட்டியம் சிைப்பாக ஆைத் ததரிந்த  

நடிலகயர் பைர்  நைனமாடி இருந்தனர். குசை குமாரி, 

ஈ வி சஜைாோ, ைலிதா, பத்மினி, ைாகினி, மாடி 

ைட்சுமி ஆகிஜயார் அக்காைகட்ைத்தின் சிைந்த நைன 

நடிலகயர் ஆவர். இவர்கள் சினிமாவில் நடித்த 

ஜபாது இவர்களுக்தகன்று நைனக் காட்சிகள் 

பிைத்திஜயகமாக அலமக்கப்பட்ைன. இப்பைத்திலும் 

இவர்களின் நைனம் சிைப்பாக அலமக்கப்பட்டு 

ைசிகர்களால் ைசிக்கப்பட்ைது.  

திசைப்படம் ஒரு முத்தமிழ்க் காப்பியம்  

 எம்.ஜி.ஆரின் கருத்தில் திலைப்பைம் என்பது 

முத்தமிழ்க் காப்பியம் ஆகும். ஒவ்தவாரு பைத்தில் 

நல்ை பண்புகள் கற்றுத்தைப்பை ஜவண்டும் அதுஜவ 

பைத்தின் ஆன்மா ஆகும். இப்பண்புகலளக் 

கற்றுத்தரும் கருவிகளாக  வசனங்களும் இலசப் 

பாைல்களும் நைனங்களும் சிைப்பாக அலமய 

ஜவண்டும். அவ்வாறு பைங்கள் அலமந்தால் 
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மட்டுஜம பைம் பார்ப்பவர் மகிழ்ச்சியாகப் பைத்லத 

ைசிக்க முடியும். அவர்கள் மன மகிழ்ச்சிஜயாடு வீடு 

திரும்பினால் மட்டுஜம பைம் எடுத்தவருக்கும் அதில் 

நடித்தவருக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாைாட்டுதலும்  

கிலைக்கும்.  

இயல் தமிழ்  

 இயற்ைமிழ் எனப்படும் உலைநலை [வசனம்] 

பட்ைறிவு அதிகமுலைய படிப்பறிவு 

குலைவானவர்கள் எளிதாகப் புரிந்துதகாள்ளும்படி 

சுருக்கமாக பழகு தமிழில் எழுதப்பை ஜவண்டும். 

நீண்ை தநடிய வசனங்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

விரும்பியதில்லை. சுருங்கச் தசால்லி விளங்க 

லவத்தல் என்ை கருத்துப் புைப்பாட்டு உத்திலய 

[COMMUNICATIVE TECHNIQUE] எம்.ஜி.ஆர். 

வலியுறுத்தினார். வசனங்களில் இயற்லக பற்றிய  

ஒப்பீடுகள் இருக்க ஜவண்டும். பழதமாழி மற்றும் 

முன்ஜனார் வாக்கு எடுத்துக்காட்ைப்பை ஜவண்டும். 

வைதமாழி மற்றும் ஆங்கிைச் தசாற்கள் 

இைம்தபறுவலதத் தவிர்த்தார். பழகு தமிழில் அழகு 

நலையில் சிைய வாக்கியங்களாக அலமக்கும்படி 

எடுத்துலைத்தார். அவருக்குப் பிடிக்கவில்லை 

என்ைால் அவர்களிைம் எடுத்துச் தசால்லி மாற்றி 

வாங்கிய பின்ஜப அதலன ஜபசி நடித்தார்.  

இசைத்தமிழ்  

 பைம் பார்க்க வருஜவாரில் எளியவரும் 

தசல்வந்தரும் பாமைரும் படித்தவரும்  என 

அலனவரும் கைந்து இருப்பதால் திலைப்பைத்தில் 

முழுக்க முழுக்க பாைம்பரிய இலச மற்றும் 

நைனத்லத எம்.ஜி.ஆர். ஆதரிக்கவில்லை. அலவ 
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இைண்டும் ேனைஞ்சகமாக இருக்க ஜவண்டும் 

என்பதற்காக திலைப்பைத்துக்தகன கர்நாைக 

இலசலய தமல்லிலசயாக்கித் தருவதில் எம்.ஜி.ஆர்.  

குறிக்ஜகாஜளாடு தசயல்பட்ைார்.. பாைலின் 

தசாற்கள் கருத்துள்ளலவயாகவும் இருக்க ஜவண்டும் 

அஜத ஜவலளயில்  குலைந்த படிப்பறிவு 

உலைஜயாரும்  புரிந்துதகாள்ளும்படி 

எளிலமயானலவ ஆகவும் இருக்க ஜவண்டும் எனப் 

பாைைாசிரியரிைம் தசால்லி எழுதி வாங்கினார்.  

நாடகத் தமிழ் [நாட்டியத் தமிழ்] 

 எம்.ஜி.ஆர். குமைன் ஆசானிைம் முலைப்படி 

நைனம் பயின்ைவர். கர்நாைக இலசயும் பயின்ைார். 

ஆங்கிை தமாழிப் பயிற்சி உலையவர். தன்லன 

தகுதிப்படுத்திக் தகாள்வதில் எப்ஜபாதும் 

முன்னிலையில் இருந்தவர். உைகம் சுற்றும் 

வாலிபன் பைத்தில் கலைசியில் இைம் தபரும் 

ஸ்ஜகட்டிங் சண்லைக் காட்சிக்காக தன் வீட்டு 

தமாட்லை மாடியில் ஸ்ஜகட்டிங் விலளயாடி பயிற்சி 

தபற்ைார். அப்ஜபாது அவருக்கு வயது அறுபது. எந்த 

வயதிலும் தன்லன ஒரு மாணவனாகக்  கருதி புதிய 

விஷயங்கலளக் கற்றுக்தகாள்ள அவர் 

தயங்கியஜதயில்லை.  

 அவர் தான் நடித்த ஸ்ரீ முருகன் பைத்தில் 

நடிலக மாைதியுைன் ருத்ை தாண்ைவமும் ஆனந்த 

தாண்ைவமும் ஆடியிருக்கிைார். உஅலளக்கும் 

கைங்கள் பைத்தில் சிவ தாண்ைவத்லத  ருத்ை 

தாண்ைவமாக ஆடினார்.  அவருக்கு இருந்த 

பாைம்பரிய இலச மற்றும் நைனம் குறித்த அறிவும் 

ஜமலை கலைஞைாக இருந்த அனுபவமும் 

இக்கலைகளின்   தபாது   மக்கள்   ைசலன   பற்றிய  
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அனுபவத்லதயும் அவருக்கு கற்றுத் தந்தது. எனஜவ 

அவர் தனது பைங்களில் பாைம்பரிய நைனத்லத 

அலனத்து தைப்பு மக்களும் ைசிக்கத்தக்கதாக 

எளிலமயாக மாற்றி அலமக்கும்படி தசய்தார். 

ஜெறுபடும் சுசெ வெற்றிக்கு அச்ைாணி  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் பைவலகயான 

நைனக்காட்சிகள் அடுத்தடுத்து வந்து கதம்ப மாலை 

ஜபாை மணக்கின்ைது. ைசிகர்களுக்கு ஜவறுபட்ை 

[variety] சுலவ மாறி மாறி விலைவாகக் 

கிலைக்கின்ைது. ஜவறுபட்ை வித விதமான் நைனக் 

காட்சிகலள தனது பைத்தில் அலமப்பது 

எம்.ஜி.ஆரின் தவற்றிக் காைணிகளில் ஒன்ைாகும். 

அவர் இந்த உத்திலய குடியிருந்த ஜகாயில், 

அடிலமப் தபண், உைகம் சுற்றும் வாலிபன் 

பைத்திலும் லகயாண்டு தபரு தவற்றி 

கண்டிருக்கிைார். ஒரு தனிப்பாைல் இைண்டு காதல் 

பாைல், ஒரு ஜசாகப் பாைல் என்று ஒஜை பாணியில் 
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அலமக்காமல் ஒவ்தவாரு பாட்லையும் 

விதவிதமான நைனங்கலள ஜசர்த்து புதுவிதமாகப் 

படித்து ைசிகர்களின் கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் 

விருந்தளிக்கிைார்.  

நடைங்களின் முக்கியத்துெம் 

  எம்.ஜி.ஆர். தனது பைங்களுக்கு கதாநாயகி 

ததரிவு தசய்யும்ஜபாது அவர்கள் பாட்டுக் 

காட்சிகளில் வித விதமாக ஆைத் ததரிந்தவர்களாக  

இருக்க ஜவண்டும் என்ை காைணத்திற்காகஜவ நைனம் 

ததரிந்த கதாநாயகிகலளத்  ததரிவு தசய்தார். 

தேயைலிதா, பத்மினி, ைதா, சந்திைகைா, ஆகிஜயார் 

முலைப்படி நைனம் படித்தவர்கள். சஜைாோஜதவி 

அபிநய சைஸ்வதி என்று தபயர் எடுத்தவர். 

எம்.ஜி.ஆர். சஜைாோஜதவி ஜோடி தபரிய 

வைஜவற்லபப் தபற்ைாலும் எம்.ஜி.ஆர். தேயைலிதா 

ஜோடி பைங்களில் விதவிதமான நைனங்களில் 

பங்ஜகற்று ைசிகர்களின் அஜமாக ஆதைலவப் 

தபற்ைது. உைகம் சுற்றும் வாலிபனுக்கு ைதாலவ 

ததரிவு தசய்யும் ஜபாதும் அவர் பள்ளியில் விழா 

ஒன்றில் நைனமாடிய புலகப்பைங்கலளப் பார்த்து 

தான் எம்.ஜி.ஆர். ததரிவு தசய்தார். இதன் 

அடிப்பலையில் எம்.ஜி.ஆர். மதுலை வீைன் பைத்தில் 

பாைமபரிய நைனக் கலைஞைான பத்மினிலய  மூன்று 

வலகயான நாட்டியங்கலள ஆை லவத்தார். பைம் 

பிடிக்கப்பட்ை பாைம்பரிய நைனங்கள் இைண்டில் 

ஒன்லை நீக்கிவிட்ைார். ஆைல் காணிஜைா என்ை 

பாைல் மட்டும் பாைம்பரிய நைன வலகலய 

ஜசர்ந்ததாக, கலதப் பாைலுக்கு ஆடும் நாட்டிய நாைக 

பாணியில் திருவிலளயாைல் புைாண கலதகலள 

விளக்குவதாக அலமந்திருந்தது.   
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அைைசெ நடைம்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் ைாே தர்பார் முதல் 

காட்சியாக இைம்தபற்ைது. இந்த அைசலவக் 

காட்சியில் குசைகுமாரி தமிழ்த் தாய் வாழ்த்துப் 

பாைலுக்கு நைனம் ஆடினார்.  

 “தசந்தமிழா எழுந்து வாைாஜயா  

 உன் சிங்காைத் தாய்தமாழிலயப் பாைாஜயா  

 சிந்லததயல்ைாம் இனிக்கும் ஜதனாகும்  

 தசல்வம் இஜத அமுஜத தமிஜழ”  

எனத்  ததாைங்கும் பாைலுக்கு பைத நாட்டிய 

உலையில் குசைகுமாரியின் பாைம்பரிய  நைனம் 

ைசிகர்களின் மனலதக் கவர்ந்தது.  

நாட்டுப்புற நடைம்  

 குழந்லதப் ஜபறு இல்ைாத என். எஸ். 

கிருஷ்ணணனும் டி ஏ மதுைமும் மதுலை வீைலனக் 

குழந்லதயாகக் கண்தைடுத்து தன் கிைாமத்திற்கு 

எடுத்து வந்து அன்னிகல்லவக் 

தகாண்ைாடுகின்\ைனர்.  அவர்கள்  அங்கு 

தன்னுலைய உற்ைார் உைவினஜைாடு ஜசர்ந்து ஆடிப் 

பாடி  மகிழ்கின்ைனர்.  இக்காட்சியில் என் எஸ் ஜக 

எல்ஜைாருக்கும் இனிப்பு வழங்கி சந்தனம் தந்து 

மகிழ்கிைார். வாலழப்பழங்களும் 

வழங்கப்படுகின்ைன. பழம், தவற்றிலை பாக்கு, 

சந்தானம் தந்து தன அளவுக்கு எளிலமயாகக்க் 

தகாண்ைாடுகிைார்.  

 “சந்தனத்லத பூசாத சந்தனத்தில் குளி”  
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என்று தசால்லி மகிழ்ச்சி அலைகிைார். அலனவரும் 

கூடி இருக்கும்  

 ஜசரியில் தகாண்ைாட்ைம் நைக்கும் 

ஜவலளயில் ைலிதா, ைாகினியின் நாட்டுப்புை நைனம் 

ஒன்று இைம்தபறுகிைது. இந்த நைனத்தில் 

அக்காைகட்ைத்தின் ஜவலையில்ைா பிைச்சலன 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தன் குைத் ததாழிலை தசய்ய 

விருப்பமில்ைாமல் படித்து விட்ஜைாம் என்ை 

கர்வத்ஜதாடு அலுவைக ஜவலைஜய  ஜவண்டும் 

என்று திரியும் இலளஞர்களுக்குப் பாைம் புகட்டும் 

விதத்தில் இப்பாைல் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

நாட்டுப்புை இலச இப்பாைலுக்கு தபருலம 

ஜசர்க்கின்ைது.  

பசற இசை 

 இன்லைக்கு உைகதமங்கும் பிைபைமாகிவரும் 

பலையிலச இப்பாைலில் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

என் எஸ் கிருஷ்ணனும் மற்ை ஆண்களும் பலை 

தகாட்டி மகிழும் காட்சியும் இப்பாைல் 
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காட்சிஜயாடு இலணந்துள்ளது. நைனத்துக்கு 

கிைாமியத் தன்லமலய ஏற்ைவும் பைம் பார்ப்ஜபார் 

நைனத்ஜதாடும்  பாைஜைாடும் ஒன்றிப்ஜபாகவும் 

இந்தப் பலையிலச தபரிதும் உதவுகிைது. ைலிதாவும், 

ைாகினியும்  

 “சும்மா இருந்தா ஜசாத்துக்கு நஷ்ைம்  

 ஜசாம்பலை வளர்த்தா ஏற்படும் நஷ்ைம்  

 உண்லமஜயாடு உலழக்கும் தாஜன 

தன்னன்ஜன மச்சான்  

 ஒன்று ஜசர்ந்து வாழனும் தாஜன தன்னன்ஜன”  

என்று ஜபச்சுவழக்கில் இயற்ைப்பட்ை பாைலுக்கு 

நைனம் ஆடுகின்ைனர்.  

 பைத்தின் ஆைம்பத்தில் ஒரு பாைம்பரிய 

நைனமும் அதலனத் ததாைர்ந்து ஒரு கிைாமிய 

நைனமும் இைம்தபற்ைது பைம் பார்ப்பவர்களில் 

ஜமட்டுக்குடியினருக்கும், ஏலழ எளிய மக்களுக்கும் 

அடுத்தடுத்து மகிழ்ச்சிலய வழங்கிக் தகாண்டு 

தசல்வதாக அலனவரின் மன நிலைலவப் தபறும் 

ஜநாக்கத்தில் அலமக்கப்பட்டிருந்தது. இப்பைத்தின் 

மிகப்தபரிய தவற்றிக்கு முக்கிய காைணம் 

இப்பைத்திலன உயர் சாதியினரும் பணக்காைர்களும் 

ைசித்தலத ஜபாைஜவ தாழ்த்தப்பட்ை இனத்தவரும் 

ஏலழ எளிய மக்களும் ஜசர்ந்து ைசித்தனர். இரு 

தைப்பினரும் ைசிப்பதற்கு உரிய காட்சிகளும், 

பாைல்களும், நைனங்களும் மதுலை வீைன் பைத்தில் 

காணப்பட்ைன. 
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குறத்தி நடைம்  

 தனி குைத்தி நைனம், குைவனும் குைத்தியுமாக 

ஆடும் ஜோடி நைனம் ஆகியலவ  எம்.ஜி.ஆருக்கு 

குைவர் இனத்தில் இைட்சக்கனாகான ைசிகர்கள் 

உருவாகவ வழியலமத்தன. மதுலை வீைன் பைத்தில் 

வரும் குைத்தி நைனம் குைவஞ்சி இைக்கியத்தில் 

வரும் குைத்தி தன இஷ்ை ததய்வத்லத வணங்கி குறி 

தசால்லும் பாணியில் அலமந்ததாகும். இன்லைக்குப் 

பிைபைமாகி இருக்கும் நடிலக சச்சுவின் அக்காள் 

மாடி ைட்சுமி குைத்தி பாட்டுக்கு நைனம் 

ஆடியிருந்தார். இவர்கள் வீடு மாடியில் 

இருந்ததாலும்  அப்ஜபாது நிலைய ைட்சுமிகள் 

பைத்தில் நடித்துக் தகாண்டிருந்ததாலும் இந்த 

ைட்சுமிலய ‘மாடி ைட்சுமி’ என்று 

வித்தியாசப்படுத்தி அலழத்தனர்.  

 குைத்தி பாட்டுக்கு நைனம் ஆடிய மாடி 

ைட்சுமி பைதநாட்டிய கச்ஜசரிகளில் இைம்தபறும்  

குைவஞ்சி நைனம் என்ை பாணியில் ஆடி இருந்தார். 

இக் குைத்தி நைனமும் இரு வர்க்கத்தினரின் 

ைசலனக்கும் உரியதாக அலமந்திருந்தது. நைன 
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அலசவு உலை அணிமணிகள் ஆகுயய 

குைத்திக்குரியதாக தபாருத்தமாக அலமந்தது.  

 தமிழகத்தின் பை மாவட்ைத் தலைநகர்களில் 

நைந்த மதுலை வீைன் தவற்றிவிழா நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர்.  நடிலககலளயும், நடிகர்கலளயும் 

அலழத்துச் தசன்ைார். அப்ஜபாது மதுலையில் நைந்த 

விழாவிற்கு மாடி ைட்சுமியால் வை இயைவில்லை 

அதனால் அவருக்கு பதிைாக சச்சு வந்திருந்தார். 

சச்சுவிைம் இப்பைத்தின் விழா நிகழ்ச்சி பற்றி ஜநரில் 

ஜபட்டி கண்ைஜபாது அவர் ஒரு அருலமயான 

தகவலை பகிர்ந்து தகாண்ைார். தவற்றி விழா 

நாளன்று மதுலை தமுக்கம் லமதானத்திற்கு வாசலில் 

இருந்ஜத கூட்ைம் தநருக்கி அடித்தது. அதனால் 

எம்.ஜி.ஆரின் கார் உள்ஜள ஜபாவது மிகவும் 

சிைமமாக இருந்தது. தகாஞ்ச தூைம் மட்டுஜம 

எம்.ஜி.ஆரின் காைால் உள்ஜள ஜபாக முடிந்தது. 

எம்.ஜி.ஆரின் காருக்குள் தான் நடிலகயர் இருந்தனர். 

அவர்கலள யாரும் கீஜழ இைங்க ஜவண்ைாம் என்று 

எம்.ஜி.ஆர். தசால்லிவிட்டு அவர் மட்டுஜம கீஜழ 

இைங்கி நின்று ைசிகர்கலளப் பார்த்து ‘தபண்கள் 

ஜமலைக்குச் தசல்ை ஜவண்டும் வழி விடுங்கள்’ 

என்ைார்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் ஆலணக்குக் கட்டுப்பட்ை 

மக்கள் கூட்ைம் உைஜன லபபிளில் தசங்கைல் 

பிரிந்து வழி விட்ைது ஜபாை வழிவிட்ைது.  ேன 

சமுத்திைமாக தபருங்கைல் ஜபால் கூடியிருந்த மக்கள் 

இைண்ைாகப் பிரிந்து நடுவில் நடிலககள் நைந்து 

தசல்வதற்கு வழி விட்ைார்கள். எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்கலளக் காரில் இருந்து இைங்கச்  தசான்னார். 

சஜைாோஜதவி, சச்சு ஆகிஜயார் காலைவிட்டு இைங்கி 
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நைந்தார்கள். எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் பின்னாஜைஜய 

பாதுகாப்பாக நைந்து தசன்று அவர்கள் ஜமலையில் 

ஏறியதும் திரும்பிப் பார்த்ததும் ைசிகர்களின் கூட்ைம் 

மீண்டும் ஒன்று ஜசர்ந்து விட்ைது.  

 எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களின் அன்லபயும் 

வாழ்த்துக்கலளயும் மனங்குளிைப் தபற்றுக் 

தகாண்ைார். அவர் எது தசான்னாலும் சிைஜமற் 

தகாண்டு தசய்யும் ைசிகர் கூட்ைம் அவர் தனிக் கட்சி 

ததாைங்கியதும் ததாண்ைர் பலையாக மாறி அவர் 

தசால்வாக்லக தசல்வாக்கு உலையதாக்கியது.  , கூடி 

இருந்த ைசிகர்கள் அவரிைம் லக குலுக்கினர்.  

அவர்களில் பைர் எம்.ஜி.ஆலை கட்டிப்பிடித்து 

முத்தம் தகாடுத்தனர். அவர்களின் அன்பு 

முத்தங்கலள தபற்றுக் தகாண்ை பிைகு அவர் ஜமலை 

படிக்கட்டுகளில் ஏறிச் தசன்ைார். எனஜவ 

‘எம்.ஜி.ஆஜைாடு எங்கு தசன்ைாலும் நமக்கு ஆபத்து 

கிலையாது. அவர் நம்லம பாதுகாப்ஜபாடு 

அலழத்துச் தசன்று மீண்டும் தகாண்டு வந்து நம் 

வீட்டில் ஜசர்ப்பித்து விடுவார்’ என்று சச்சு மிகுந்த 

மகிழ்ச்சிஜயாடு இந்நிகழ்ச்சிலய பகிர்ந்து 

தகாண்ைார்.  

குழு நடைம்  

 குழுவாக ஜதாழிமார் கூடி ஒரு ஆலண ஜகலி 

தசய்து ஆடி பாடும் நைனமாக  இளவைசியின் 

ஜதாழியாக வரும் E.V.சஜைாோ ஆடும் நைனம் 

அலமந்தது. E.V.சஜைாோ இயக்குனர் ைாமண்ணாவின் 

மலனவியாவார். இவர் எண்கண் [E] என்ை ஊலைச் 

ஜசர்ந்தவர். சிைந்த நைனக் கலைஞர். இவர் 

எம்.ஜி.ஆஜைாடு முதல் பைத்தில் அறிமுகமாகி 

எம்.ஜி.ஆஜைாடு கலைசி பைத்தில் தன் திலையுைக 
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வாழ்க்லகலய நிலைவு படுத்தியவர். என் தங்லக 

என்ை பைத்தில் தங்லகயாக எம்.ஜி.ஆருக்கு 

நடித்திருப்பார். அப்பைத்தில் சண்லைக் காட்சிகஜளா 

நைன காட்சிகஜளா  இைம்தபைவில்லை. அண்ணன் 

தங்லக பாசத்துக்கு மிக அருலமயான 

எடுத்துக்காட்ைாக விளங்கிய பைம். பாசமைர் 

பைத்திற்கு முந்திய பைம் இப்பைம் இைங்லகயில் 

362 நாட்கள் ஓடி தவற்றி வாலக சூடியது. 

வறுலமயில் சிக்கிய அண்ணன் தங்லகயின்  பசி 

தீர்க்க இயைாத சூழ்நிலையில் தவிக்கும் பாசக் கலத 

இது. கலைசி பைமாக இவர் எம்.ஜி.ஆஜைாடு 

தகாடுத்துலவத்தவள் என்ை பைத்தில் நடித்து 

அதலன தன் தசாந்த தயாரிப்பாக தவளியிட்ைார்.  

 ஈ வி சஜைாோ, மதுலை வீைன் பைத்தில் 

பானுமதியின் ஜதாழியரில் முக்கியமானவைாக 

வருவார். இக்கலதயில்   அணுக்கத் ஜதாழியாக 

இளவைசியுைன் இருப்பவர் ஈ வி சஜைாோ. இவர் 

இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆலைக் ஜகலி தசய்வதாக ஒரு 

குழு நைனம் ஆடி இருப்பார். மாலனத் ஜதடி 

இளவைசிக்குச்  தசாந்தமான  ஜதாட்ைத்துக்குள்  

எம்.ஜி.ஆர். வந்திருக்கும் ஜபாது  அது இளவைசியின் 

இைம் என்று ததரியாத காைணத்தினால்  எம்.ஜி.ஆர். 

மருட்சிஜயாடு நடித்திருக்கும் காட்சியாக இப்பாைல் 

காட்சி ததாைங்கும். எம்.ஜி.ஆர். அங்கும் எங்கும் ஓடி 

எலதஜயா ஜதடுவலதப் பார்த்த இளவைசியின் 

ஜதாழிகள்  

 “வாங்க மச்சான் வாங்க வந்த வழிலயப் 

பாத்துப் ஜபாங்க  

 ஏங்கி ஏங்கி நீங்க ஏன் இப்படிப் பாக்குறீங்க” 
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என்று அவருலைய மருட்சிலய ஜகலி தசய்து 

பாடுவார்கள். இக்குழுவில் தமாத்தம் நான்கு ஜபர் 

ஆடுகின்ைனர். அவர்களில் ஒருவைாக பத்மினியின் 

உைவினர் சுகுமாரியும் ஆடுவார். அவரும் முதலில் 

குழுவில் நைனமாடி பிைகு சந்திைபாபு 

ஜபான்ஜைாருைன் தனி  நைனமாடி அதன்பிைகு 

துலணக் கதாபாத்திைங்களில் நடித்து பின்பு முக்கிய 

கதாபாத்திைங்களில் நடித்து முன்ஜனறினார். 

மலையாளத்  திலையுைகில் நல்ை கதாபாத்திைங்கள் 

சுகுமாரிக்குக் கிலைத்தன.  

 எம்.ஜி.ஆலைப் தபண்கள் ஜகலி தசய்து ஆடும் 

ஜபாது ஒரு கட்ைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். இவர்கலள 

திருப்பி ஜகலி தசய்து ஆைத் ததாைங்கி விடுவார். தன் 

லகயில் இருந்த வில்ைால் இந்தப் தபண்கலள 

மைக்கி பிடித்து ஆை விைாமல் தசய்து , 

 “முத்துப்ஜபால் பல்ைழகி முன் முன்ஜகாபச் 

தசால்ைழகி  

 கத்தி ஜபால் கண்ணழகி கனிவான 

தபண்ணழகி” 
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என்று பாடி இவர்கலளக் ஜகலி தசய்வார். இந்த 

நைனம் ஜகலி நைனமாக இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆர். 

அழகாக அடி எடுத்து லவத்து  ஆடியிருப்பார். 

தபண்கள் ஆடிய ஆட்ைத்திற்கு சற்றும் 

குலைவில்ைாமல் எம்.ஜி.ஆருலைய ஆைல் 

அலசவுகள் மிகச் சிைப்பாக 

வடிவலமக்கப்பட்டிருந்தன. பாைல் முடிந்ததும் 

அந்த மாலனக்  கண்டுபிடித்து எம்.ஜி.ஆர். அதலன 

எடுத்துக்தகாண்டு “இலத நீங்கள் ஜகட்டிருந்தால் 

நாஜன தகாடுத்து இருப்ஜபன்” என்று அப்ஜபாது 

அங்கு வந்த பானுமதியிைம் தசால்வார். இதலனத் 

ததாைர்ந்து பானுமதி தான் எம்.ஜி.ஆர். மீது 

தகாண்டிருக்கும் காதலை சூசகமாக 

தவளிப்படுத்துவார். ஆனால் அலதப் புரிந்து 

தகாள்ளாமல் எம்.ஜி.ஆர். அைட்சியமாகப் ஜபாய் 

விடுவார்.  

 எம்.ஜி.ஆரும் பானுமதி சிலைதயடுத்து  

வாைணவாசி பாலளயத்லத விட்டு வந்த பிைகு  ஈ வி 

சஜைாோ இவர்கலள வந்து அவர்கள் 

இருப்பிைத்துக்கு வருவார். அங்கு இருவரும் 

ஜோடியாக அமர்ந்திருப்பலத பார்த்து  

 “வாங்க மச்சான் வாங்க  

 வந்த வழிலயப் பாத்துட்டீங்க 

 ஜோைா  வாங்க மச்சான் வாங்க  

 தசாந்த வழிலயப் பாத்துட்டீங்க 

 வலைலய வீசி நீங்க  

 தங்கச் சிலைலய புடிச்சீட்டீங்க  

 வஞ்சி மார்கள் நாங்க  
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 கண் பார்த்து இருக்க நீங்க  

 உங்க பவுச காட்டி ஆலள மயக்கி  

 சிலையில் எடுத்துட்டீங்க” 

என்ை பாைல் வரிகளுக்கு தனி நைனம் ஆடுவார். 

இவருக்காகஜவ இரு நைன வாய்ப்புகள் 

இப்பைத்தில் ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கப்பட்ைன.  

பாைம்பரியம் ைார்ந்த பத்மினியின் நடைங்கள்   

 எம்.ஜி.ஆருக்கு பத்மினி இைண்ைாவது 

ஜோடியாக மதுலை வீைன்  பைத்தில் நடித்து 

இருந்ததால் அவருக்கு பானுமதிக்கு நிகைான சம 

வாய்ப்பு தைப்பட்ைது. இைண்டு மூன்று நைன 

வாய்ப்புகளும்  தைப்பட்ைன. முதலில் மன்னர் 

முன்னிலையில் ஆடும் “ஆைல் காணீஜைா” என்ை 

நைனம் அடுத்ததாக “பாற்கைலில் பள்ளி 

தகாண்டீஜை” என்ை பாட்டுக்கான நைனம். நிலைவாக 

அழகர் மலைக்கள்ளர் குலகயில் எம்.ஜி.ஆஜைாடு 

ஜசர்ந்து ஆடும் ஜோடி நைனம் என்று மூன்று நைன 

வாய்ப்புகள் தைப்பட்ைன. இந்த மூன்றில் 

இைண்ைாவது நைனம் மட்டும் பைத்தில் ஜநைடியாக 

ஜசர்க்கப்பைாமல் தனியாக இலைஜவலளயின்ஜபாது 

சிை காைம் ஜசர்க்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் அதுவும் 

நீக்கப்பட்டுவிட்ைது.  

நாட்டிய நாடகம்  

 பத்மினி திருமலை மன்னர் மற்றும் 

எம்.ஜி.ஆர். முன்பு  ஆடுகின்ை “ஆைல் காணீஜைா, 

திருவிலளயாைல் காணீஜைா” என்ை பாைலுக்கான 

நைனம் மிக அற்புதமாக பாைம்பரிய முலையில் 

பைதநாட்டிய அலமப்பில் அலமக்கப்பட்டிருந்தது. 
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பத்மினியால் ஆைக் கூடிய சிைப்பான ஆைல் 

அலசவுகளுைன் இப்பாைலை வடிவலமத்து 

இருந்தனர். திருவிலளயாைல் கலதகலள எடுத்துக் 

கூறும் வலகயில்  ஒரு நாட்டிய நாைகம் ஜபாை  இந்த 

நைனக் காட்சி அலமக்கப்பட்டிருந்தது. 

 பத்மினி ஆடும் காதல் கனவுப் பாைல் 

பாைம்பரிய முலைலய விட்டு சற்று மாறி திலைப்பை 

பாணியில் இைகுவான தமன்லமயான 

அலசவுகளுைன் அலமக்கப்பட்டிருந்தது. இந் 

நைனத்துக்கு [CLOSE UP, REFLECTION] ததாழில் 

நுட்பக் காட்சிகளும் சிைப்புச்  ஜசர்த்தன.  

மதுசைவீைைாமி ஜெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். - பத்மினி நடைம்  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆரும் 

பத்மினியும் ஜசர்ந்து ஆடும் ஒரு  நாட்டுப்புை நைனம் 

மிகப்தபரிய வைஜவற்லப தபற்ைது. இந்நைனக் 

காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். மதுலைவீை சாமி ஜபாை 

ஜவைம் பூண்டிருந்தார். அைண்மலனலயச் ஜசர்ந்த 

நைன மங்லகயான பத்மினி சாதாைண குடியானவப் 

தபண் ஜபாை அள்ளிச் தசருகிய தகாண்லையும் பின் 

தகாசுவம் லவத்துக் கட்டிய கண்ைாங்கி 

ஜசலையுமாக வந்து இருவரும் ஜோடியாக 

அழகர்மலை கள்ளர்களின் முன்பு ஆடிப் 

பாடுவார்கள். இந்நைனத்தின் தசல்வாக்கும் 

வைஜவற்பும் பின்னர் பை பைங்களிலும் எம்.ஜி.ஆர். 

இது ஜபான்ை ஒரு நைனத்லத தனது பைங்களில் 

அலமக்க முன்ஜனாடியாகத் திகழ்ந்தது.  

மாறு ஜெட ஜோடி நடைம்  

 எம்.ஜி.ஆர். பாைங்களில் மாறு ஜவை ஜோடி 

நைனமும் அதற்ஜகற்ை தத்துவப் பாைலும் என்று 
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புதிய ஒரு ஆைல் பாைல் வலக உருவாக இந்த 

நைனம் வழி வகுத்தது. எம்.ஜி.ஆர். பத்மினியுைன் 

ஆடிய மாறுஜவை ஜோடி நைனம்  வழி  தவறி 

தசல்ஜவாருக்கு அறிவுலையும் எச்சரிக்லகயும் 

தசால்வதாக அலமந்தது. உலழப்பின் ஜமன்லமலய 

வலியுறுத்தியது.  

 “ஏச்சு பிலழக்கும் ததாழிஜை சரிதானா  

 எண்ணி பாருங்க நல்ைா 

 எண்ணிப் பாருங்க”  

எனத் ததாைங்கும் இப்பாைல்  இப்பைத்தின் சிைந்த 

தத்துவப் பாைல் ஆகும்.  

 மலைக்கள்ளன் பைத்தில் எத்தலன காைம் 

தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிஜை பாைல் 

மக்களிலைஜய அஜமாக தசல்வாக்கு தபற்ைதும்  

எம்.ஜி.ஆர். தனது பைங்களில் ஒரு தத்துவப் பாைல் 

காட்சிலயத்  தனக்காக உருவாக்கினார். மதுலை வீைன் 

பைத்தில் மாறு ஜவை ஜோடிப் பாைல் மக்களின் 
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ஏஜகாபித்த வைஜவற்புப் தபற்ை தத்துவப் பாைைாகவும் 

அலமந்தது. மாறு ஜவை ஜோடி  நைனமும் மக்களால் 

தவகுவாக ைசிக்கப்பட்ைது. இக்காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். 

நாட்டியப் ஜபதைாளி பத்மினியின் நைன அலசவுகலள 

ஈடுதகாடுத்து மிகச் சிைப்பாக ஆடியிருப்பார். ைான்ஸ் 

மாஸ்ைர் இருவருக்கும் தபாருந்தக்கூடிய நைன 

அலசவுகஜளாடு இந்த நைனத்லத வடிவலமத்து 

இருந்தார். இருவருக்கும் தனித்தனியான நைனக் 

காட்சிகளும், இருவரும் இலணந்து ஆடுகின்ை 

காட்சிகளும் என மிகச் சிைப்பாக வடிவலமக்கப் 

பட்டிருந்தன. ஒருவர் பாடுவதும் அதலன 

வலியுறுத்தும் வலகயில் மற்தைாருவர் தன் கருத்லத 

எடுத்துக் கூறுவதுமாக   பாைலும் நைனமும் சிைப்பாக 

அலமந்திருந்தது. 

நிசறவு  

 மதுலை வீைன் பைத்தில் இைம் தபற்ை நைனக் 

காட்சிகள் பை வலகலயச் ஜசர்ந்தனவாக மாறி மாறி 

அலமந்ததனால் மக்கள் தவகுவாக ைசித்தனர். 

திலைப்பைத்லத முத்தமிழ் காப்பியமாக எம்.ஜி.ஆர். 

உருவாக்கியதில் நைனக் காட்சிகள் நாைகத் தமிழின் 

சிைப்லப தவளிப்படுத்தின. எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் 

மாறு ஜவை ஜோடி நைனம் என்ை புது வலக நைனம் 

இப்பைத்தில் இருந்து புது வலகயாக உருவானது. 

குைவன் குைத்தி நைனம் குைவர் இன மக்கள் 

மத்தியில் எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகப் தபரிய ஆதைலவயும் 

வைஜவற்லபயும் ஏற்படுத்திக் தகாடுத்தது. 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த பாைம்பரிய இலசயறிவும்  

நைன அறிவும் இப்பைத்திலும் ஆைல் பாைல் 

காட்சிகள் சிைப்பாக அலமய உதவின.  
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5. ைாதி, ெர்க்க ஜபதங்கச  முறித்த காதல் 

கசத 

       

 

 

 

 

 மதுலை வீைன் கலத பதினாைாம் நூற்ைாண்டில் 

நைந்த உண்லம கலத ஆகும். இக்கலதலய 

இருபதாம் நூற்ைாண்டில் திலைப்பைமாக எடுத்த 

ஜபாது 1955 ஆம் ஆண்டு சித்திலை 

வருைப்பிைப்பன்று பைப்பிடிப்பு ததாைங்கி ஒரு 

வருைம் ததாைர்ந்து பைப்பிடிப்லப நைத்தி 1956ஆம் 

ஆண்டு சித்திலை வருைப்பிைப்பன்று பைம் 

தவளியிைப்பட்ைது. இப்பைத்தின் மூைம் 

ைசிகர்களின் உள்ளத்லதக் தகாள்லள தகாண்ைதற்கு 

முக்கிய காைணம் இக்கலதயில் வரும் காதைர்களான 

எம்.ஜி.ஆறும் பானுமதியும் சாதி வர்க்க ஜபதங்கலள 

தம் காதைால் முறித்துப் ஜபாட்ைனர்.   

 மதுலை வீைன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். துடிப்பான 

இலளஞர்களின் அலையாளமாக, 

தாழ்த்தப்பட்ைவர்களின் பிைதிபலிப்பாக, குழந்லத 

நாட்டுக்குள் இருந்தால் நாட்டு மக்களுக்கு ஜகடு 

என்ை மூை நம்பிக்லகயினால் 

பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் பிைதி பிம்பமாக, அழகும், 

அறிவும், திைலமயும் தசயல்திைனும், திைலம 

இருந்தால் எளியவலனயும் மன்னர் மகள் 
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காதலிப்பாள் என்ை கருத்திலன விளக்கும் காதல்  

தலைவனாக காட்ைப்படுகிைார். 

 பைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் அறிமுகக் காட்சிலய 

மூன்று முக்கிய கருத்துக்கலள உள்ளைக்கியதாகும். 

இளவைசி தன் ஜதாழிகஜளாடு நீைாடும் இைத்தில் 

ஆண்கள் இருக்கக்கூைாது என்று இளவைசியின் 

தாய்மாமன் நைசப்பன், எம்.ஜி.ஆரின் நண்பர்கஜளாடு 

தகைாறு தசய்யும் ஜநைத்தில் நண்பர் ஒருவலை 

கன்னத்தில் அலைந்தவுைன் அங்கு தன் 

நண்பர்களுக்காக நீதி ஜகட்டு ஒரு ஆள விழுலத 

பிடித்தபடி பைந்து வந்து இைங்குகிைார். அவருலைய 

அறிமுகஜம அவருலைய துள்ளலும் துடிப்பும் 

நிலைந்த நடிப்லபயும் இளலமலயயும் அழலகயும் 

தவளிப்படுத்துவதாக அலமகின்ைது. பை 

மைங்களுக்கு அப்பால் இருந்த எம்.ஜி.ஆர். 

அங்கிருந்து நைந்து வருவலத விை விழுது ஒன்றிலன 

பிடித்துக் தகாண்டு விலைவாக வந்து நைசப்பனிைம் 

சிக்கிக்தகாண்ை நண்பனின் ஆபத்லத 

ஜபாக்குவதற்காக ஆபத்பாந்தவனாக, அனாலத 
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இைட்சகைாக அவ்விைத்தில் காட்சி தருகிைார். 

அக்கிைமங்கள் நைக்கும்ஜபாது நான் அவதாைம் 

எடுப்ஜபன் என்று தசான்ன கிருஷ்ண பைமாத்மாலவ 

ஜபாை, முதலையின் வாயில் சிக்கிய யாலனக்கு 

முக்தி அளித்து அதலன காப்பாற்றிய தபருமாலளப் 

ஜபாை எம்.ஜி.ஆர். தக்க ஜநைத்தில் வந்து ஜசர்கிைார். 

 எம்.ஜி.ஆரும் ஜமாதும் காட்சி அவர்கள் 

ஒருவருக்கு ஒருவர் கருத்து முைண்பாடுகளும் 

தகாண்டிருக்கும் காட்சி மூன்று முக்கியக் 

கருத்துக்கலள நமக்கு தவளிப்படுத்துகின்ைது. 

சிைப்பதிகாைத்தில் அதன் பா விதத்தில் 3 கருத்துக்கள் 

காப்பியத்தின் குறிக்ஜகாள்கள் தசால்ைப் 

பட்டிருக்கும். அதுஜபாை கம்பைாமாயணத்தில் அைம் 

தவல்லும் பாவம் ஜதாற்கும் என்பது அந்நூலின் 

ஜநாக்கமாக ததரிவிக்கப்பட்டு இருக்கும். 

இவற்லைப் ஜபாைஜவ ஒரு    திலை காப்பியமாக 

உருவாக்கப்பட்ை மதுலைவீைன் பைத்திலும் முதல் 

காட்சியிஜைஜய மூன்று முக்கியக் கருதுஜகாள்கள் 

நமக்கு உணர்த்தப்படும். ஒன்று அைம் தவல்லும் 

பாவம் ஜதாற்கும் அதாவது நல்ைவன் வாழ்வான் 

தகட்ைவன்  வீழ்வான். இைண்ைாவது, வீைம் 

ஜகாலழயும் முைண்பட்ை வீைஜம தவல்லும். மூன்று 

ஜநர்லமயும் கயலமயும் தம்முள் ஜமாதிக் 

தகாண்ைால் ஜநர்லமஜய தவற்றிவாலக சூடும். 

 மதுலை வீைன் பைத்தில் வரும் இக்காட்சிலய 

சற்று விரிவாக காண்ஜபாம். வீைனின் நண்பர்கள் 

சிரித்துக் தகாண்ஜை இருக்கின்ைனர். தங்களுக்குள் 

ஏஜதா ஜபசி அவர்கள் தமாஷாக சிரித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்ைனர். அப்ஜபாது அங்கு வந்த 

நைசப்பன் ஏண்ைா சிரிக்கிறீங்க என்று ஜகட்கிைார். 
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இந்த உலையாைலில் அவர்களில் ஒருவலன 

நைசப்பன் அடித்து விடுகிைான். வீைனின் நண்பர்கள் 

எங்க அண்ணன் வீைன் வைட்டும் என்று 

தசால்லும்ஜபாது வீைன் என்ன தபரிய சிங்கக் 

குட்டியா என்று ஜகட்கிைான். சிங்கக்குட்டிக்கு நீச்சல் 

ததரியுமா என்று ஜகட்கவும், வீைனின் நண்பன்இது 

சுைாவிற்கு பிைந்த சிங்கக்குட்டி என்கிைான். 

இவ்வாறு வீைலனப் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் அவன் 

வீைத்தில் சிங்கம் ஜபான்ைவன்; நீரில் பாய்ந்தால் 

சுைாவிற்கு நிகைானவன் என்ை பாைாட்டு தமாழிகள் 

தகாண்ைதாக இருக்கிைது.. அந்த சமயம் ஆபத் 

பாந்தவன் ஜபாை எம்.ஜி.ஆர்.  ஆைமைத்தின் 

விழுலதப் பிடித்து தகாண்டு வந்து இைங்குகிைார். 

இதுஜவ எம்.ஜி.ஆரின் அறிமுகக் காட்சி. அதிகாை 

வர்க்கத்தினரிைம் இருந்து எளிஜயாலைக் காக்க 

இலைவலன ஜபாை எம்.ஜி.ஆர். வருவார் என்ை 

பிம்பம் ஆழமாக உருவாக்கபப்டும் காட்சி இது. 

 எம்.ஜி.ஆர். வந்து இைங்கியதுஜம ‘ஏன் என் 

நண்பலன அடித்தாய்’ என்று எளியவருக்காக உரிலம 

குைல் எழுப்புவார். ஜகட்கிைார். அதற்கு இளவைசி 

குளிக்கும் இைத்தில் ஆண்கள் இருக்கக்கூைாது 

ததரியுமா என்று நைசப்பன் ஜகட்க,   எம்.ஜி.ஆர். 

அப்படி என்ைால் நீ என்று ஜகட்கவும், நைசப்பனுக்கு 

ஜகாபம் வந்துவிடுகிைது. நைசப்பன் தன் மாமன் மகள் 

தபாம்மி ஆற்றில் குளிப்பலத ஒரு மைத்துக்கு 

பின்னால் ஒளிந்து நின்று ஜவடிக்லக பார்ப்பதற்கு 

இலைஞ்சைாக இவர்கள் இங்கு இருக்கின்ைனஜை 

என்ை ஆத்திைத்தில் அடித்தான். இக்காட்சியில் இவன் 

பண்பாடு இல்ைாதவன் முலைஜகைான 

நைவடிக்லககளில் ஈடுபடுகிைவன் என்ை எண்ணம் 

ைசிகர்களுக்கு ஏற்பட்டுவிடுகிைது. 
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 நைசப்பனும், மதுலை வீைனும் ஜமாதும் 

காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். நைசப்பலன 

தநருங்கும்ஜபாது, “கிட்ை வைாஜத” என்று நைசப்பன் 

தசால்லி அவருலைய ோதிலயப் பற்றி குறித்துப் 

ஜபசும்ஜபாது “ததாட்ைால் ஜதாஷம் நிழல் பட்ைால் 

தீட்டு” என்ை சூழல் வசனம் தீயான வசனமாக 

எல்ஜைார் மனதிலும் சுட்தைரிக்கிைது. “ஜதாலை 

உரித்து விடுஜவன்” என்று நைசப்பன் 

தசால்லும்ஜபாது, ஆமா இந்த ஜவலைலய எப்ஜபா 

ஆைம்பிச்சீங்க என்று ஜகட்டு ஜகலி தசய்கின்ைனர். 

ஏதனன்ைால் ஜதால் உரிப்பதும், ஜதாலில் கமலை 

தசய்வதும் தசருப்பு லதப்பது இன்லைக்கு 

அருந்ததியினர் என்று அலழக்கப்படும் சக்கிலியரின் 

அன்லைய  குைத்ததாழில் ஆகும். 

 ஆற்றில் தவள்ளம் வந்து  தபாம்மிலய 

இழுத்துச் தசல்லும் தபாழுது  தாழ்த்தப்பட்ைவனாக 

கருதப்படும் நீசனாகப்பட்ை  மதுலை வீைஜன ஆற்றில் 

குதித்து தபாம்மிலயக் காப்பாற்றிக் தகாண்டு வந்து 

கலை ஜசர்க்கிைான்.  அப்ஜபாது நைசப்பன் ஓடி ஒளிந்து 

தகாள்கிைான். 
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  முதல் காட்சியிஜைஜய மதுலைவீைன் 

நல்ைவன், ஜநர்லமயானவன், வீைம் மிகுந்தவன் 

அைம் சார்ந்தவன்,  துன்பத்தில் வாடும் மனிதருக்கு 

உதவி தசய்பவன் என்ை கருத்துக்கள் பைம் 

பார்ப்பவர் மனதில் பதிய லவக்கப்படுகின்ைன. 

மதுலைவீைன் கதாபாத்திைத்தில் நடித்திருக்கும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் இலவ அலனத்தும்   

தபாருந்துவதாக பார்ப்பவர்கள் நம்பினர். எனஜவ 

இப்பைத்தின் தவற்றிக்குப் பிைகு எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஊர்ஜதாறும்  நிலைய ைசிகர் மன்ைங்கள் 

ததாைங்கப்பட்ைன. . 

 எம்.ஜி.ஆர். பானுமதி காதல் காட்சி மதுலை 

வீைன் பைத்தில் மிக முக்கியமான ஜகாட்பாடு 

காதலுக்கு ஏலழ பணக்காைன் சாதியில் உயர்ந்தவன் 

தாழ்ந்தவன் என்ை ஜவறுபாடு அது தபாம்மி பந்து 

விலளயாடிக் தகாண்டிருக்கும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

அங்கு தன் மாலனத் ஜதடி வருகிைார். அப்ஜபாது 

தபாம்மியின் ஜதாழிகள் அவலை ஜகலி தசய்து 

விலளயாடுகின்ைனர். நீ யார் என்று ஜகட்கும்ஜபாது 

என் தபயர் வீைன் என்று தசால்ைவும் 

உைகப்புகழ்தபற்ை புைட்சி வீைஜனா தபயலைச் 

தசான்னதும் ததரிஞ்சுக்கிைதுக்கு என்று ஜகலியாக 

நடித்திருக்கும் ஈ வி சஜைாோ ஜகட்கிைார். ‘வாங்க 

மச்சான் வாங்க’ பாட்லை பாடி அவர்கள் ஜகலி 

தசய்து எம்.ஜி.ஆரும் பதில் ஜகலி தசய்து பாடி 

முடித்து தன் மாலன எடுத்துக் தகாண்டு 

திரும்பும்ஜபாது பானுமதிலய சந்திக்கிைார். 

 தன்னால் காப்பாற்ைப்பட்ை பானுமதி முன்னர் 

நைசப்பன் ஆற்ைங்கலையில் லவத்து தன்லன அடித்த 

ஜபாது தனக்கு ஆதைவாகப் ஜபசவில்லைஜய என்ை 
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ஜகாபத்தில் எம்.ஜி.ஆர். இருக்கிைார். ஆனால் 

பானுமதி அவரிைம் அன்று மன்னிப்பு கூை 

ஜகட்கவில்லைஜய என்ை கவலையில் இருக்கிைார். 

இந்த மனநிலையில் இக்காட்சியில் இருவரும் 

எதிதைதிஜை சந்திக்கின்ைனர். 

 எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்ததும் பானுமதி, “ஓ 

நீங்களா” என்று ஜகட்க, “நான் உங்களிைம் மன்னிப்பு 

கூை ஜகட்கவில்லைஜய” என்று வருத்தம் 

ததரிவிக்கும் ஜபாது அவன் அடிக்கும் ஜபாது நீங்கள் 

தடுத்து இருக்கைாஜம என்று எம்.ஜி.ஆர். ஜகட்கிைார். 

“அப்ஜபாது நான் எதுவும் தசய்ய இயைாத நிலையில் 

இருந்ஜதன் உங்கள் கன்னத்தில் விழுந்த அடி என் 

இதயத்தில் விழுந்தது ஜபால் இருந்தது” என்று  

தசால்கிைாள்  வீைன் அைட்சியம் தசய்த ஜபாது 

“ஜபார்க்களங்களில் புஷ்பங்கள் கூை மைர்வது 

உண்டு” என்கிைார் பானுமதி. இக்கட்ைத்தில் 

பானுமதி எம்.ஜி.ஆர். மீது தகாண்டிருக்கும் 

அபிமானம் அன்பு காதல் ஆகியலவ 

பார்லவயாளருக்கு ததளிவாக புரிந்து விடுகிைது. 

ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். இவலை காதலிக்கவில்லை 

என்பதும் ததளிவாக விளங்கி விடுகிைது. 

 மதுலை வீைன் கலதயில் ஏலழ குடும்பத்லதச் 

ஜசர்ந்த வீைனின் மீது இளவைசி அவனுலைய 

நற்பண்புகலளக் கண்டு காதல் தகாள்கிைாள் 

காதலுக்கான காைணம் பணம் இல்லை, சாதி 

இல்லை, அன்பு மட்டுஜம என்ை உயர்ந்த 

மனிதஜநயப் பண்பாடு இருவருக்கும் இலையிைான 

காட்சியில் ததளிவாக உணர்த்தப் படுவதால் பைம் 

பார்க்கும் இைசிகர்கள் இந்த காதல் மகத்தானது 

ஜமன்லமயானது என்பலத உணர்ந்து தகாண்டு 
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இவர்கள் வாழ்க்லகயில் ஜசர்ந்து வாழஜவண்டும் 

இவர்களுக்கிலைஜய ோதி ஜபதம் வர்க்க ஜபதம் 

புகுந்து தகடுத்து விைக் கூைாது என்ை ஒரு 

பதட்ைத்ஜதாடு ஜமற்தகாண்டு பைத்லதப் பார்க்க 

ததாைங்குகின்ைனர். 

 காவலுக்கு இருந்த மதுலை வீைனுக்கு 

மலழயினால் உைல் நைம் தகட்டு காவலுக்கு 

வைாமல் வீட்டில் இருந்தஜபாது இளவைசி வீைலன 

பார்க்க தனியாக கிளம்பி தசல்கிைாள். அப்ஜபாது 

அங்கு வீைன் மீண்டும் அவலள 

அைட்சியப்படுத்துகிைார். “உைம்பு எப்படி 

இருக்கிைது” என்று பானுமதி ஜகட்கிைார், “இது 

என்லன மணக்க ஜபாகிைவளுக்கு இருக்கஜவண்டிய 

அக்கலை” என்று வீைன் பட்தைன பதில் தசால்ைவும் 

பானுமதி கண் கைங்குகிைார். தன்னுலைய காதலை 

வீைன் புரிந்து தகாள்ளவில்லைஜய என்ை கவலை 

அவருக்கு வந்துவிடுகிைது. தபாம்மி கண்கைங்கி 

அவளது கண்ணீர் துளிகள்  வீைனின்  கன்னத்தில் 

விழவும் வீைன் திரும்பி பார்க்கிைான் தபாம்மி கண் 

கைங்கி இருப்பலத பார்க்கவும் அவன் மனம் இைங்கி 

விடுகிைது. அவளுலைய காதலைப் புரிந்து 

தகாள்கிைான். இவள் இளவைசி ஆயிற்ஜை, காதலில் 

உறுதியாக இருப்பாளா என்ை ஐயம் வீைனுக்கு 

ஜதான்றுகிைது. ஆனால் தபாம்மி அதற்கு ததளிவான 

பதிலை தருகிைாள், “உறுதி மட்டும் இல்ைாவிட்ைால் 

ஓடிவந்து இருப்ஜபனா” என்று அவள் ஜகட்கும் 

ஒற்லைவரி அவன் மனதில் ஆழமாகப் 

பதிந்துவிடுகிைது. இந்த காதல் காட்சியும் ஒருவரின் 

துன்பத்தில் மற்ைவர் பங்கு தகாள்ளும் உயர்ந்த 

பண்பாட்லை அடிப்பலையாகக் தகாண்டு 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 



Tamil Heritage Foundation International

107 
 
 “அன்பிற்கும் உண்ஜைா அலைக்கும் தாழ் ஆர் வைர் 

 புன்கணீர் பூசல் தரும்” 

என்ை வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க வீைன் 

காய்ச்சைால் அவதிப்படும் ஜபாது அவன் மீது அன்பு 

தகாண்ை தபாம்மி என் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் 

சிந்துகிைது. இத்தலகய உயர்ந்த ஒரு காதலை 

இக்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தும் ஜபாது பைம் 

பார்ப்பவர் மனம் தநகிழ்ந்து காதலுக்கு ஒரு உயர்ந்த 

அந்தஸ்லத அவர்கள் தருகின்ைனர். இத்தலகய 

சிைப்பான காட்சிகள் பைம் தநடுக அடுத்தடுத்து 

வருவதால் பைம் பார்ப்பவர்கள் பைத்தின் சிைப்லப 

கண்டு வியந்து ஜபாற்றி மீண்டும் மீண்டும் வந்து 

தினம் தினம் பார்த்து இப்பைத்லத மாதபரும் 

தவற்றிப்பைம் ஆக்கிவிட்ைனர். 

 “என் வீட்டுக்கு வந்திருந்த உன் கணவர் 

அப்ஜபாது இலத மைந்து லவத்து விட்டு வந்து 

விட்ைார்” என்று பதக்கத்லத தகாண்டுவந்து வீைனின் 

மலனவி தபாம்மியிைம் தவள்லளயம்மாள் 

தகாடுத்துவிட்டுப் ஜபான பிைகு தபாம்மிக்கு வீைன் 

மீது சந்ஜதகம் ஜதான்றுகிைது. அலத அவள் 

ோலைமாலையாக மலைமுகமாக வீைனிைம் 

ஜகட்கின்ைாள். அதன்பிைகு இருவரும் சந்தித்து 

காட்சியில் ஜபசும் காட்சி இைண்டு தபண்களுஜம 

நல்ைவர்கள். ஆனாலும் தபாம்மி நம்மிைம் 

அவளுலைய கணவனின் அன்லபப் தபை 

தவள்லளயம்மாளுக்கு எவ்வித உரிலமயும் 

கிலையாது என்பதும் திட்ைவட்ைமாக 

ததரிவிக்கப்படுகிைது. தபாம்மி உரிலமப் பட்ைவள் 

என்பதால் தவள்லளயம்மாள் எத்தலகய அன்பு 

தகாண்டு இருந்தாலும் தபாம்மியின் உரிலமயில் 
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தலையிை அவளுக்கு எவ்வித உரிலமயும் இல்லை 

என்பது ததளிவாக உணர்ந்து தகாண்ை நிலைலய 

அவர்கள் ஜபசும் வார்த்லதகள் பைம் பார்ப்பவருக்கு 

உணர்த்தி விடுகின்ைன. இதனால் 

தவள்லளயம்மாளின் மீது பைம் பார்ப்பவர்களுக்கு 

கூடுதல் அன்பும் இைக்கமும் ஏற்படுகின்ைது. 

 பைம் பார்க்கும் தபண்கள் தபாம்மிக்கு தான் 

முழு உரிலம என்பலத தவள்லளயம்மாள் 

ஏற்றுக்தகாண்ைாள் என்பதில் மகிழ்ச்சி 

அலைகின்ைனர். இவ்வாறு இப்பைம் பைம் பார்க்கும் 

ஆண்கலளயும் தபண்கலளயும் தனித்தனியாக மன 

நிலைவலையச் தசய்கின்ைது. இைண்டு தபண்களுஜம 

நல்ைவர்கள் என்று ஏற்றுக் தகாண்ைனர். இவ்வாறு 

இப்பைத்லதப் பார்க்கும் ஆைவர் தபண்டிர் உயர் 

சாதியினர் தாழ்த்தப்பட்ை ஏலழ பணக்காைர் என 

அலனத்து தைப்பினருக்கும் ஏற்றுக் தகாள்ளும் 

வலகயில் ஒவ்தவாரு காட்சியும் மிகத் திைம்பை 

அலமக்கப்பட்டிருந்தது. ஒவ்தவாரு காட்சியுஜம 

மிகச் சிைப்பாக பண்பாட்டு அம்சம் தபாருந்தியதாக 

அலமந்திருந்தது. இதுஜவ பைத்தின் அஜமாக 

தவற்றிக்கு காைணமாயிற்று.  கருப்பு-தவள்லள 

பைங்களிஜைஜய மதுலை வீைன் பைம் ஒரு ஜகாடி 

ரூபாய் வசூலித்ததால் இன்லைக்கு வலை இந்த 

சாதலனலய ஜவறு கருப்பு தவள்லள பைம் எதுவும் 

முறியடிக்க முடியவில்லை.  

 






