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எம்.ஜி.ஆரின் உண்ச வாண்டர்  

முன்ணாள் ைன்ண தருக ர், ஆாக்கித்தின் 

ழிகாட்டி னி ஜச் வைம்ல் சைசார்  

அர்களுக்கு ன்றி! ன்றி!! ன்றி!!! 
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அன்புக் காணிக்சக 

 

 

 

 

 

 

கவிஞர் கண்ாைனின் அண்ன் 

திப்தடத் ாரிப்தாபர்  

.ல்.ஸ். ப்ாடக்க்ஷன்சின்  உரிாபர்  

.ல். சீனிாைனின்  கன்  

.ல்.ஸ். கண்ப்தன் அர்களின் ணவி  

திருதி வேந்தி கண்ப்தனுக்கு  

இந்நூல் அன்பு காணிக்க. 

 



Tamil Heritage Foundation International

 
 

 

  



Tamil Heritage Foundation International

 
 

நூனாசிரிர் தற்றி  

முணர். ை. இாேஸ்ரி 

ாழி தர்ப்பில் துநயில் 

முணர் தட்டம் தற்நர். 

புனச, வைந்மிழ், பர் மிழ், 

ஓங்கு மிழ் ா.ா.வின் ஆாய்ச்சி தான்ந 

ஆய்விழ்களில் ஆய்வுக் கட்டுகள் 

ளியிட்டார். ாழிதர்ப்பில் ஆய்வு ன்ந 

ஆய்வு கட்டுகள் அடங்கி நூல் என்ந 1992இல் 

ளியிட்டார். இந்நூல் இத் மிழ் 

தல்கனககத்தின் மின் நூல் ாகுப்பில் 

இடம்தற்றுள்பது.  

 1988 முல் மிழ் ஆங்கின ாழிதர்ப்புப் 

தணிகளில் ஈடுதட்டுள்பார். Indian Women–

Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai 

Paripatal, Assisted reproductive technologies and its 

Impact on Women, Eco Vision and Mission, 

Bachelor’s Study Materials for Social Science 

[IGNOU], Neuro Ophthalmology Articles தான்ந 

தன துந ைார்ந் தனுல்கபத் மிழில் ாழி 

தர்த்துள்பார். 1993இல் ஆசிவில் ஆய்வில் 

நிறுணத்தில் இப் ததிப்தாசிரிாகப் [Associate 

editor] தணிாற்றிணார். அப்தாது ேப்தானி 

ாழித் மிழில் கற்தது ளிது ன்த 

அறிந்து அற்காண நூல் உருாக்கும் தணியில் 

ேப்தானிப் தண் யூகா ஃபுகுாயியுடன் 

இந்து ைல்தட்டார். அந் நூல் மூன்று 

தாகங்கபாக ளி ந்துள்பது. ஆசிவில் 

ஆய்வில் நிறுணத்தில் ளிாட்டு 

ார்களுக்குத் மிழ் கற்பித்ார். மிழ் 
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ார்களுக்கு ேப்தானி ாழி இனக்கம் 

கற்பித்ார். யுக்கா ைான் அம்ார்களுக்கு 

எலிப்தயிற்சி அளித்ார். 

 1986 முல் ைச் ைால் அகாதி, பிம் - 

மிழ் அகாதி; கிக்கம் - மிழ் அகாதி 

உருாக்கத்திற்காக க்கள் கல்வி அநக்கட்டபயின் 

இக்குணர் ந திரு.இாபின்ைன் னவி ா 

அர்களுடன் இந்து இருதது ஆண்டுகள் 

தீவிாகப் தணிாற்றிணார். ஈாடு களிர் கன, 

அறிவில் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீத் ஆண்டன் கன, 

அறிவில் கல்லூரி, து அரிக்கன் கல்லூரி 

தான்நற்றில் சின ஆண்டுகள் மிழ் 

விரிவுாபாகப் தணிாற்றிணார். 

 2000இல் துயில் அரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் தல்கனக்கக ார்களுக்குத் 

மிழ் கற்பித்ார். அப்தாது ளிாட்டருக்கு 

மிழ் கற்பிக்கப் தாட நூல் என்ந உருாக்கிணார். 

அவிந்த் கண் ருத்துணயில் ாழி 

தர்ப்தாபாகவும் ற்று ாநினம் ற்றும் 

ளிாட்டு ருத்துர்களுக்கு, மிழ் ஆசிரிாகவும் 

தணிாற்றிணார். அப்தாது மிழ் ரிா கண் 

ருத்துர்களுக்குத் மிழ் கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils 

ன்ந தாட நூன உருாக்கிணார். இன்றும் அந்ப் 

தாட நூல் அங்குப் தன்தாட்டில் உள்பது. அது தான 

அங்குச் ைவிலிர் தயிற்சி தறும் இபம் 

தண்களுக்கு ஆங்கினம் கற்பிக்க Easy English ன்ந 

ஆங்கினப் தாட நூன உருாக்கிணார். க்கள் 

கண்காணிப்தகத்தில் ளி ாநினத்ருக்கு 

ஆங்கினமும் ளி ாட்டருக்குத் மிழும் 

கற்பித்ார். 
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 மிழ் கற்கும் ளிாட்டு ார்களுக்காக 

ைன்ட்டர் ஃதார் னங்குஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] ன்ந தரில் னி ம் என்ந 

அத்து அர்களுக்குத் மிழ் கற்பித்ார். திாவிட 

இக்கப் தாம்தரித்தில் ந்ணால் இர் திமுக, 

அதிமுக னாறு குறித்து அறிந்திருந்ார். குறிப்தாக 

ம்.ஜி.ஆர். தற்றி கல்கபத் ாகுத்து 

த்திருந்ார். மிழ்க் கனயும் தண்தாடும் தற்றிக் 

கற்பிக்கும்தாது மிழ்ாட்டில் டத்மிழ், 

ட ாடகம், திப்தடம் ஆகிண அசிலில் 

உருாக்கி விம் தற்றியும் விபக்கிணார். அப்தாது 

ம்.ஜி.ஆர். அசில் னாண விம் குறித்து 

லும் அறிந்துகாள்தில் அரிக்க ார்கள் 

மிகுந் ஆர்ம் காட்டிணர். அர்கப ம்.ஜி.ஆர். 

தடங்கபப் தார்க்க திங்குக்கு அத்துச் 

ைன்நார். தி அங்கில் இசிகர்கள் காட்டி 

ஆர்மும் ஆர்ப்தரிப்பும் கண்டு கட்டு விந்து 

ம்.ஜி.ஆர். குறித்து சின ார்களும் தாசிரி 

முணர் ைாா திக்கி ன்தரும் ஆாய்ச்சி 

ைய்ணர். அர்களின் ஆர்ம் கண்டு ம்.ஜி.ஆர். 

கல் ம் என்நத் ாடங்கி அர் குறித் 

நூல்கபயும் அது தடங்கபயும் ைகரித்து 

த்ார். பின்ணர் அரிக்க ார்கள் 

இந்திாவுக்கு ருது குநந்ால் 

இத்திட்டத்த் ாடர்ந்து ைல்தட 

முடிவில்ன. 

 ம்.ஜி.ஆர். தற்றி ‚ஒப்தசணயும் ஒரிஜிணலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100‛ ன்ந னப்பில் விகடன்.காமில் 

(காம் இ பத்தில்) முப்தது கட்டுகள் 

ளியிட்டார். அன் ாடர்ச்சிாக கணடாவில் 

இருந்து ரும் www.tamilauthors.com ன்ந இ 
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இழில் ாடர்ந்து கட்டுகள் ழுதிணார்.. 

ம்.ஜி.ஆரின் இசிகர் ன்நங்களின் னித்ன் 

குறித்து ஆங்கினத்தில் எரு நூல் ழுதிருகிநார். 

ம்.ஜி.ஆர். தற்றி நூறு நூல்கள் ழு ண்டும் 

ன்தது இர் இனட்சிம். அதில் ற்தாது  

1.  வற்றித்திருகன் என்ந வதரில் வாடங்கும் 

ரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

2.  எம்.ஜி.ஆர். நில் நிேம் நிந்ம், 

 3. சிக்கு ங்கு சிக்கு ங்கு ைச்ை தப்தா (எம்.ஜி.ஆர். 

கற்பிக்கும் குந்ச பர்ப்பு முசநகள்), 

 4.  வீகன் ஜதாாட வற்றி கள் பூச்சூட,  

 5.  களிர் ஜதாற்றும் க்கள் சனர் எம்.ஜி.ஆர்.,  

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீ தி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ஜதாாளி,  

8.  ஒளி விபக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வற்றிப் தடிக்கட்டில் ாஜடாடி ன்ணன் – I,  

10. நீங்க ல்னா இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசப்தடப் தாடல்கள் -I],  

11. தாட்டுசடத் சனன் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசப்தடப் தாடல்கள் - II],  

12. இசிகர்களின் இ வய்ம் எம்.ஜி.ஆர்.,  

13. முத்மிழ்க் காவிம் துச வீன்  

14. இட்சட ஜடத்தில் வோலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

15. எம்.ஜி.ஆர். தடங்களில் அறிவில் புசணவு [MGR 

Science Fiction Films]  
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16. தடஜகாட்டி, மீண ண்தன் ஓர் ஒப்பீடு  

17. Unique Fandom of MGR (ம்.ஜி.ஆர். தற்றி 

ஆங்கின நூல்)  

18. ம்.ஜி.ஆர். தடங்களில் ாழில் ர்ம் 

19. எம்.ஜி.ஆர். தடத்தில் ைண்சடக் காட்சிகளின் 

சுாஸ்ங்கள் - I  

20. எங்க வீட்டுப் பிள்சப எம்.ஜி.ஆர். ஆகி 

ளிந்துள்பண. 

 ஞ்ைச் ைாோ்ந் மிழ் இனக்கிச் ைம்ல் 

கவிஞர் முத்மிழ் விரும்பி அர்களின் பூ  நில், 

நட்சியின் தாடல்கள், உன்வணாடு உசாடுல்  

காலின் வாழி, திட்டிாைல் வதண்வாருத்தி, 

ற்றும் ஜணசடயும் னாறு ன்ந கவி 

நூல்கப இர் முந ‚Shade of the Flowering 

Tree, Songs of Dryness, Speaking with You, Language of 

Love, The Flower Moon (A Lady at the little gate) and Honey 

Hive, Ambrosial Kiss (Editor)‛,  ன்று ஆங்கினத்தில் 

ாழி தர்த்துள்பார். இந் நூல்கபச் ைன்ண 

ால்டு ததிப்தகம் ளியிட்டுள்பது.  

 மிழினக்கிச் ைம்ல் கவிஞர்   தாறிஞர்  

முத்மிழ் விரும்பி அர்களின் பூ  நில் ற்றும் 

திட்டி ாைல் தண்ாருத்தியின் ாகுப்புகளில் 

உள்படக்கப் தகுப்தாய்வு ற்காண்டு அற்நப் 

பூ  நிலில் கபமும் கானமும்  ற்றும் கவிஞர்   

வதாறிஞர்  முத்மிழ் விரும்பியின் தாடுவதாருளும் 

தாைப்வதாருளும் [திட்டிாைல் வதண்வாருத்தி 

ட்டும்], என்ந நூல்கசபயும் ‘2020 ச ாத்தில் 
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இன்று’ கவிசயில் அடிக்கருத்தில் ஆய்வு, 

முத்மிழ் விரும்பியின் கவிசயில் கால், முத்மிழ் 

விரும்பியின் கவித்திநம் ன்ந  நூனயும் 

ளியிட்டார்.  

 தண்தாட்டு ஆய்வு நூல் ரிை ன்ந 

னப்பில் தண்தாட்டு கர்வுகள் [மிழ் ாட்டில் 

இருந்து ேப்தானுக்கு], ஜஜந்தின், மிகத்தில் 

வதண் வய் ழிதாடு, ரு நினப் வதண் 

வய்ங்கள் ஆகி நூல்கப ழுதி ளியிட்டார். 

காால் தாண கடவுபர் ன்ந னப்பில் எரு 

நூல் ழுதி ருகிநார். 

 வைன்சண வதருகாட்சியின் முன்ணாள் ஜர் 

னி ஜச் வைம்ல் சைச ைா. துசைாமி 

அர்களின் சிநப்புத் திட்டங்களும் வைல்தாடுகளும் 

ன்ந தரில் எரு நூல் ழுதி ளியிட்டுள்பார். 

இர் ழுதி சிறுககள் ‘அாதியின் கால்’ 

ன்ந தரில் ாகுக்கப்தட்டு அைானிலும், 

அச்சிலும் ளிந்து. ருஞ்சி இனக்கி இழில் 

இது  கட்டுகள் ருகின்நண. திணகன் ோதிட 

னரில் இர் ழுதி ‚ன்ணாட ாசி ல்ன ாசி‛ 

ன்ந ாடர் ந்து காண்டிருக்கின்நது. ாமிரு 

முந ரும் ஆன்மீகம் இழில் இது 

கட்டுகள் ாடர்ந்து ளிருகின்நண. 

 ஞ்ையில் உள்ப ருஞ்சி இனக்கி இக்கம் 

இருக்கு ‘சிநந் வாழி வதர்ப்தாபர் விருது’ 

ங்கிது. து னடி டாக் கல்லூர் இருக்கு 

ாழிதர்ப்பு ற்றும் ஆாய்ச்சிக்காண ‘வதண் 

ைாசணார் விருது’ ங்கிது. 
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1. எம்.ஜி.ஆருக்காக மிழில் வைய் 

ாற்நங்கள் 

 

 

 

 

 

  

வலுங்கில் ாமுடுபீமுடு - மிழில் எங்க வீட்டுப் 

பிள்சப 

 லுங்கில் சுஷ் புாடக்ஷன்ஸ்  

நிறுணத்ார் ன்ந தரில்  1964இல் டி 

ாாாயுடு ன்தர் ாமுடு பீமுடு தடத்த் 

ாரித்ார். இர் ததின்மூன்று  ாழிகளில் 

150க்கும் ற்தட்ட தடங்கபத் ாரித்ர். 

கின்ணஸ் க்கார்டில் இருட ைாண  

னிதர் ைாணாக இடம்தற்நது.   இருட 

கன் டிகர் ங்கடஷ் லுங்கில் பிதன 

டிகாக விபங்குகிநார். இது தன் ாா 

இபஞர்களின் ட்ைத்திாகத் திகழ்கிநார். 

இருட கள் னட்சுமி, ாகஸ் ாவின் கன் 

ாகார்ேுணாவின் மூத் ணவி ஆார். 

ாகார்ேுணா இ விாகத்துச்  ைய்துவிட்டு  

அனாத்  திரும் ைய்து காண்டார். 

ாகார்ேுணாவுக்கும் னக்ஷ்மிக்கும்  பிநந் 

ாகைன்ா டி.ாா ாயுடுவின் இன்ணாரு 
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தன் ஆார். ஆக டி. ாா ாயுடுவின் கன் 

தன் ஆகிாரும் லுங்குத்  தி உனகில் 

பிதனங்கபாக விபங்குகின்நணர். 

 ாமுடு பீமுடு ன்ந தடம்  ன் டி ஆர் டித்து 

1964இல்  ாம் 21ம் தி ளிந்து இ 

தடம் மிழில் ம்.ஜி.ஆர். டித்து விோ ாகினி 

ாரிப்பில் 1965 ஆம் ஆண்டு சிகர்களுக்குப் 

தாங்கல் தரிைாக மிகங்கும் 

தியிடப்தட்டது. 1957இல் ம்.ஜி.ஆர். ாடாடி 

ன்ணன் டுத்தாது அருக்கு [back projection] 

தக் பிாேக்ைன் முநயில் எரு தாடல் காட்சி 

டுக்க ண்டியிருந்து அப்தாது விோ ாகினி 

ஸ்டூடிாவில் டுத்ார்.  இது வி அங்கிருந் 

ஆறு பங்கபயும் ாடகக்கு டுத்து எ 

த்தில் அணத்திலும் தடப்பிடிப்த டத்தி 

அப்தடத்  முடித்ார். இற்றிற்கு ன்றிக் கடணாக 
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விோ ாகினி ஸ்டூடிா அதிதர்  ாகிட்டியின்  

விோ ாகினி புாடக்ைன்ஸ் ம்.ஜி.ஆரிடம் எரு 

தடம் டித்து   ண்டும் ன்று  ண்டிதாது 

உடண எப்புக்காண்டார்.  

கசயும் இக்குணரும்  

 ஆங்கினத்தில் ந் ாடகக் க என்ந 

லுங்கில்  ை ாேு ன்தர் திக்காக 

ாற்றிணார் லுங்கிலும் மிழிலும்  இப்தடத் 

பி ைாக்கிா இக்கிணார். இப்தடத்தின் 

ற்றிக்குப் பிநகு அடுத் ஆண்டில் 1966இல் ைத்ா 

மூவிசின் ‘ான் ஆயிட்டால்’ தடத்யும் 

அற்கு அடுத் ஆண்டில் 1967இல் ேமினி 

பிலிம்சின் எளிவிபக்குப் தடத்யும் 1968இல் புதி 

பூமி தடத்யும் பி. ைாக்ா இக்கிணார். 

இந்ான்கு தடங்களு ம்.ஜி.ஆருக்கு ற்றிப் 

தடங்கபாக அந்ண. எ க எ இக்குணர் 

ன்நாலும் லுங்கில் டுத்ப் தான மிழில் 

இப்தடத் டுக்கவில்ன. இப்தடம் மிழில் 

ம்.ஜி.ஆர். தடாக அந்து. அற்காக தன 

ாற்நங்கள் ைய்ப்தட்டண. அற்ந 

இவ்விலில் காண்தாம்.  

எம்.ஜி.ஆரின் காதாத்திப் வதர்கள்  

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடம் ம்.ஜி.ஆருக்கு 

அருட திப்தட னாற்றில் புதி 

திருப்தாக அந்து. இப்தடம் லுங்கில் 

ன்.டி.ாாாவ் டித்து ளிாணது. இப்தடத்தின் 

தர் ாமுடு பீமுடு. ன்.டி.ஆர். அதிாண 

காதாத்தித்தில்   ாமுடுாகவும்      துறுதுறுப்தாண  
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காதாத்தித்தில் பீமுடுாகவும் டித்திருந்ார். 

மிழில் ம்.ஜி.ஆர்.  ாமு, இபங்கா ன்ந தரில் 

டித்ார். ாமு ன்தது அது ாச்ைந்தின் ன்ந 

தரின இருந்ால் அ சிகர்கள் 

ற்றுக்காள்ர்  ஆணால் இனட்சுன் அல்னது 

பீன் ன்த புாப் தர்கள். அ 

திமுகவின் காள்கக்கு முாணது ன்ந 

காத்ால் அர் அந்ப் தர்கப 

வினக்கிவிட்டு இபன் ன்ந தாருளில் 

இபங்கா ன்ந த ற்றுக்காண்டார். 

இபங்கா மிழில் முல் காப்பிம் ழுதி 

இபங்காடிகளின் தரும் ஆயிற்று. ம்.ஜி.ஆர். 

ோணகி அம்ாளின் கன் யிற்றுப் தன்களுக்கு 

ைங்குட்டுன், இபங்கா ன்று தர் சூட்டிணார். 

அருட மிழ்ப் தற்று அபப்தரிது.  

 திலீப்குார் டித்து ாம், அவுர் ஷிாம் ன்ந 

தரில் ாமுடு பீமுடு இந்தியில் ளிந்து. 

இ தடம் கன்ணடத்தில் ளிான் தாது அதில் 
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கன்ணட சூப்தர் ஸ்டார் ாஜ்குார் டித்ார். 

இவ்ாறு தன ாழிகளிலும் ளிந் இப்தடம் 

ற்ந ாழிகப விடத் மிழில் மிகப் தரி 

ற்றிப் தற்று ள்ளி விா 

காண்டாடிது. இற்கு முக்கி காம் 

ம்.ஜி.ஆர். டிப்பில் காட்டி ற்றுயும், 

அகும் கப்பில் காட்டி ஆர்மும் 

தடத் சுாஸ்ாக காண்டு தாற்காண  

தன விங்கப இடம்தநச் ைய்துாகும். 

திமுகவின் பிச்ைாப் தடப்தாக இப்தடம் 

அந்து. ஆளுங்கட்சிாண காங்கிசுக்குக் 

காடுத் ைவுக்கடிாக ‘ான் ஆயிட்டால்’ 

தாடல் காட்சி அந்து. சிகர்களின் காபித் 

ஆாம் காங்கிஸ் ஆட்சிக்கு மூடுவிா 

டத்திது.  

ாமு எம்.ஜி.ஆர். அறிமுகம்  

 ாமுடு பீமுடு  ஆந்திாவில்  ஆளும் கட்சிாக 

இருந்  காங்கிஸ் கட்சிக்கு ஆாக இருந்து. 

ாடக்கக் காட்சியில் காங்கிஸ் கட்சியின் 

ைாணகப விரிப்தாக  முல் தாடல் 

காட்சி அந்து. முல் தாடலில் எரு 

விைாயி அன் ணவியுடன் இருக்கும் சின 

காட்டப்தட்டது. கிாத்து ோடி ஆடிப்தாடிது. 

அசின் தன ைாணகள் திக்காட்சிகபாக 

அந்ண. ஆணால் மிழில் எரு ாய் இண்டு 

குந்கபாடு நிற்கும் சின இடம் தற்நது. 

இப்தாடல் காட்சியில் இடம்தற்ந இச்சின 

ம்.ஜி.ஆரின் ாார் இண்டு பிள்பகபாடு 

மிகத்திற்கு ந்து சிப்தட்டு பித்து 

இருயும் சிநந் டிகர்கள் ஆக்கி தியுனகில் 
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புகழ் தநச் ைய்  நிணவூட்டிது. ‚கண்களும் 

காடி சிந்ாகட்டும்‛ ன்ந முல் தாடல் காட்சியில் 

வ்வி அசில் பிச்ைாமும் இடம்தநவில்ன. 

ஆணால் லுங்கு தடத்தில் தாடல் காட்சி ஆளும் 

கட்சிாக இருந் காங்கிசுக்கு ஆாண காட்சிகள் 

ாடர்ந்து காட்டப்தட்டண. இது தாதுாக 

காலின் ன், னி னினின் ன்ணம்பிக்க 

ஆகிற்ந விபக்கும் தாடனாக அந்து 

 ாமு ம்.ஜி.ஆரின் தந் சுதாத்யும் 

இப்தாடல் விபக்கிக் காட்டிது. ம்பிாரின் 

முநப்பு, ங்கலுவின் ஆாம் ைாமி தாடும் 

கும் தான்ந காதாத்திப் தண்புகளும் 

இப்தாடல் காட்சியில் காட்டப்தட்டண. தண்களின் 

ஆட்டத்த் ன்ண நந்து சிக்கும் ம்பிார் 

அண ணேர் ங்கலு கனித்து விட்டார் 

ன்நதும் தாலிாக ணது முகத்தில் எரு 

இறுக்கத் த்துக் காள்கிநார். இதில் 

இருந்து இர் இட்ட டாரி, ாய்ானக்கார் 

[hypocrit] ணதது புனணாகிநது. ணோண 

ங்கலு ான் கனித்ாகக் காட்டிக் 

காள்பால் முனாளியின் குாதிை 

ாற்நங்களுக்கு எத்துப் தாகிநார். தடத்தின் இரு 
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முக்கி காதாத்திங்கப இப்தாடலில் அறிமுகம் 

ைய்கின்நணர். 

 ாமு ம்.ஜி.ஆர். ங்கபது ோமீனில்  

ாழினாபர் விா டப்தக் கா ஆல் 

இருந்தும் காடுக்கா ாாவுக்குப் தந்து 

எளிந்தடி ருார். தண்ணின் சீகத்ால் 

கப்தட்டு ஆச்ைரித்துடன் ல் விேனட்சுமி 

சிப்தார்.  

 உள்பங்கள் ாண ழி காட்டும் 

 உறுதியின துன்தம் தூபாகட்டும் 

 ன்ண ைய்ாம் ன்ந நின ாநட்டும்  

 உன்ணான க்கள் ண்ம் நிநநட்டும்  

ன்ந ரிகள் எலிக்கும் தாது தந் ம்.ஜி.ஆரின் 

முகம் காட்டப்தடும். அப்தாது சிகர்கள் கட்டி 

ஆாம் ைய்ர்.  

 ாாவுக்கு தந்து ாழும் ாமு ம்.ஜி.ஆர். 

தடிப்தறிா உனக அனுதா ணத்துணிா 

இல்னார். அர் ப்தடி க்கபக் 

காப்தாற்றுார் ன்ந விணா சிகர்கள் ணதில் 

வில்ன.  ம்.ஜி.ஆர். ன்நான கால் 

ய்ம்; கிழ்ச்சி ாரி ங்கும் ள்பல் 

ன்ந ண்ம் சிகர்கள் ணதில் ஆப் 

ததிந்துவிட்டால் தடத்தில் ரும் காதாத்திாக 

அ நிணப்தது கிடாது. காதாத்தித்தின் 

இல்பு ன்ணாக இருப்பினும் இர்களுக்கு 

ம்.ஜி.ஆர். ஆதத்தாந்ன், அா ட்ைகன் 

ட்டு. ண தந்து எளிந்து காண்டிருக்கும் 

ம்.ஜி.ஆரின் முகத்ப் தார்த்தும் கட்டி 

ஆாம் ைய்ர்.   
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ங்க வீட்டுப் பிள்ப ம்.ஜி.ஆர். 

இபங்ஜகா எம்.ஜி.ஆர். அறிமுகம்  

 லுங்கு தடத்தில் ன்.டி.ஆர். பீமூடுாக 

அறிமுகாகும்  காட்சி பீணாக ாடகத்தில் டிக்கும் 

காட்சிாக அந்து. காதாத்தித்தின் தர் 

பீாாவ் ன்தால் பீணாக அறிமுகம் ஆகிநார். 

மிழில் ம்.ஜி.ஆருட கட்சியின் காள்கக்கு 

ற்த அர் ாா காதா காட்சிகளில் 

டிப்தத்த் விர்த்துவிட்டார். தபவுக்கு 

கட்சிப் தன்தடுத்திக் காண்டர் அல்ன 

ம்.ஜி.ஆர். கட்சியின் காள்ககப ன்  ைாந்  

ாழ்விலும் தடத்திலும் பின்தற்றிர். ற்ந திமுக 

டிகர்கப விட ம்.ஜி.ஆர். க்களிட 

ைல்ாக்கு தற்நற்கும் ம்.ஜி.ஆர். ாயினாக 

திமுக ைல்ாக்கு தற்நற்கும் இது காம் 

ஆகும் ற்ந டிகர்கள் து  ாழ்வில் கட்சிக் 

காள்ககபப் பின்தற்றிணர். டயில் ல்ன 

மிழில் முங்கிணர். டயில் பிச்ைா 
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முணர். ை. இாேஸ்ரி  

ாடகங்களில் டித்ணர். ஆணால் தடங்களில் 

ாய்ப்பும் ருாணமும் கருதி கட்சிக் 

காள்ககப முழுாகப் பின்தற்நவில்ன. 

ஆணால் ம்.ஜி.ஆர்.  தடத்திலும் ைாந் 

ாழ்க்கயிலும் திமுகவின் காள்ககப 

பின்தற்றுதில் கிஞ்சித்தும் ைைம் ைய்து 

காண்டதில்ன. ண  க்கள் அ திமுகவின்  

பிதிபிம்தாகப் தார்த்ணர்.  அண்ாவிடம் தாய் 

‘நீங்க ம்.ஜி.ஆர். கட்சிா’ ன்று கட்குபவுக்கு 

க்கள் த்தியில் ம்.ஜி.ஆர். திமுகவின் 

அடாபாக [ICON] விபங்கிணார்.  

 இபங்கா எரு சினிா தடப்பிடிப்பில் ஸ்டன்ட் 

காட்சியில் டிப்தாக அறிமுக காட்சி 

அக்கப்தட்டது. தடப்பிடிப்பு ன்த நந்து 

இபங்கா ம்.ஜி.ஆர். திர்த்து டித்ர்கப 

உண்யில்  அடி அடி ன்று அடித்து தாடுார். 

இக்காட்சி இசிகர்களுக்கு சுாஸ்ாண அறிமுகக் 

காட்சிாக அந்து.  லுங்கு தடத்தில் பீமுடு 

ன்.டி.ஆர். கழுத்தில் கக்குட்ட கட்டிக் 

காண்டு ருாகக் காட்டப்தட்டிருக்கும். ஆணால் 

மிழில் இப்தக்கம் இடம்தநவில்ன, 

 இபங்கா அர் அம்ா எரு அநக்குள் 

அடத்து தாட்டு ைாப்தாடு காடுப்தார். ளி 

ருற்காக இபங்கா ம்.ஜி.ஆர். அந் 

அநக்குள் தாம்பு ந்து விட்டாக கத்வும், 

அது அம்ா க திநந்து விடுார். உடண 

ம்.ஜி.ஆர். அநயில் இருந்து ப்பித்து ளி 

ஏடி ந்துவிடுார். அம்ா  ண கணது 

புத்திைாலித்ணத் நிணத்து விந்து சிரித்தடி 

‘ன்ண ற்றிவிட்டாா, இரு இரு 
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ங்க வீட்டுப் பிள்ப ம்.ஜி.ஆர். 

ைாப்தாட்டுக்கு இங்க ாண ருாய்’ ன்று 

ணக்குள் தசி சிரித்துக்காள்ார். லுங்கு 

தடத்தில்  ன்டிஆர் ளி ஏடி வும் அது 

அம்ா சுற்றி இருப்தர்கபப் தார்த்து அணப் 

பிடியுங்கள் பிடியுங்கள் ன்று ைால்லி 

பின்ணான  ற்நர்களுடன்  ஏடி ருார். 

ஆணால் ன்.டி.ஆர். அவ்ழி ந் னாரி என்றில் 

றி ப்பித்து தாய்விடுார். மிழில் இக்காட்சி 

க்காற்கு காம் அம்ா ஏடவிடக் 

கூடாது; கபப்தட விடக் கூடாது.  

ாப்பிள்சப தார்க்கும் காட்சி - மிழிலும் வலுங்கிலும்  

 ங்க வீட்டுப்பிள்ப தடத்தில் ாமு 

ாப்பிள்ப தார்க்க ரும் காட்சி தடத்தின் முக்கி 

காட்சிாகும். இக்காட்சி லுங்கில் எரு ாய் 

ாமுப் தார்த்துக் குத்தும் ாமு தந்து 

காபிக் காட்டி விடுாக காட்டப்தடும். 

ஆணால் மிழில் இந் ாய் குக்கும் காட்சி 

கிடாது. மிழில் ம்பிார்  அட்டி குலில் 
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முணர். ை. இாேஸ்ரி  

தந்து ம்.ஜி.ஆர். தால் குப  ந 

விட்டுவிடுார். ம்.ஜி.ஆர். டித் அபவுக்கு 

லுங்கில் ன்டிஆரின் டிப்பு இக்காட்சியில் 

அவில்ன. இப்தடத்ப் இந்தியில் 

டுத்தாது திலிப் குாரிடம் ங்க வீட்டுப் 

பிள்ப தடத் தாட்டு காட்டிணார். ாமு 

ம்.ஜி.ஆரின் தந் டிப்த தார்த்து அங்கு தாய் 

திலிப் குார் குாக தாாட்டிணார். பின்பு அர் 

‘ம்.ஜி.ஆர். டித் அபவுக்கு ன்ணால் டிக்க 

இனாது. ான் ன்ணால் ஆண முற்சிச் 

ைய்கிநன்’ ன்நார். இந்திப்தடம் மிழ்ப் தடம் 

தற்ந ற்றி அடவில்ன அப்தாதும் 

திலிப் குார் இ காத்ச் 

ைால்லியிருக்கிநார். அது புகழ்ச்சி றும் 

ார்த்கள் அல்ன உண் ன்தது அருகில் 

இருந்ர்களுக்கு அப்தாது புரிந்து.  

சகச்சுச டிகரின் ஜாற்நமும் வைல்தாடும்  

 ம்.ஜி.ஆர். ணது தடங்களில் ணக்குக் 

காடுக்கும் முக்கித்துத்துக்கு நிகாண 

முக்கித்துத் வில்னனுக்கும் கச்சு 

டிகருக்கும் காடுப்தார். கச்சு டிகர் 

[காாகண] ன்ண உடல் லி 

உடன் ன்று காட்டுற்கும் வில்னன் 

ன்ண [காாகண] ல்னன் ன்று 

காட்டுற்கும் டிாக உவுர். ண 

இவ்விரு காதாத்திங்களிலும் எவ்ாரு 

தடத்திலும் அர்களின் ாற்நத்திலும் 

ைல்தாடுகளிலும் புதுகபப் புகுத்துார். 

ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில் கச்சு 
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ங்க வீட்டுப் பிள்ப ம்.ஜி.ஆர். 

காட்சிகள் ற்கூறி ணதில் த்து 

திட்டமிடப்தட்டு இருக்கும்.  

 ாகஷின் ாற்நம், மீை, உட்டுக்கு 

ப்தட்ட சிப்புச் ைாம், ன கிாஃப்; 

அருட லிந் ாற்நத் மிகப்தடுத்தி 

காட்டக்கூடி லூைாண உட. இற்றுடன் எரு சிறி 

காடு தாட்டாக தருக்கு எரு மீை ஆகி 

அப் தார்த் ாத்தித்தின சிகர்களுக்குச் 

சிரிப்த க்கும். இது வி அ எரு 

உபறுாணாகக் காட்டி இருப்ததும் அர் 

எவ்ாரு ைால்னயும் உபறி உபறித் நாகச் 

ைால்லுதும் தடம் தார்க்கும் சிகர்களுக்குச் 

எவ்ாரு காட்சியிலும்  சிரிப்த உண்டாகும். 

ஆணால் லுங்கில் இவ்ாறு கிடாது. 

கச்சு டிகர் ன் காலியிடம் ான் எரு 

தரி நிறுணத்தில் ன தார்ப்தாக ைால்லி 

ாற்றுார்.  அள் அ உறுதிப்தடுத்திக்காள்ப 

விரும்புாள் அப்தாது ான் ன்ண ன் 
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முணர். ை. இாேஸ்ரி  

ந்ார் திரும் ைய்து ருார் ன்தாள். 

ண அந் டிகர் பீாாவிடம் ந்து ணது 

முனாளிாக டிக்கும்தடி ைால்னவும் ன் டி ஆர் 

தக்காணப் தான டமிட்டுக் காண்டு 

ருார்,  அர்கள் இருரும் அந்ப் தண்ணின் 

வீட்டுக்குப் தாார்கள்.  அபது ந் ேமீனின்  

ணேர். அர்  பீாாப் தார்த்தும் ன் 

முனாளிக்கு ஆள் அனுப்பி ாமு ந்திருப்தாகத் 

கல் ைால்லி விடுார்.  இப்தாது  பீாாவ்  

ாமு ஆகிவிடுார். லுங்கு தடத்தில் அக்காவின் 

குந்ப் தணாக காட்டுர். 

  மிழில் ாகுக்கும் ாவிக்கும் கால் 

காட்சிகள் கச்சுயுடன் திட்டமிடப்தட்டிருக்கும். 

அர்களுடன் ற்நாரு கச்சு  டிகாண  

க. . ங்கலுவும் ைரும் தாது சிகர்களுக்கு 

சிரிப்பு  இட்டிப்பு ஆயிற்று. 

ாமு இபங்ஜகா ஆணதில்  எம்.ஜி.ஆருக்காண ாற்நம்  

 லுங்கு தடத்தில் இன்னும் சின ாற்நங்கள் 

உண்டு.  ாமு ைாமிார் டத்தில்  ருப் 

தார்த் கிாத்து ஆட்கள் அத்துச் ைன்று 

உங்கள் கன் ந்து விட்டான் ன்று அர் 

அம்ாவிடம் எப்தடக்கின்நணர். அப்தாது ான்  

பீாாவ் இல்ன ன் தர் ாமு ன்று தனமுந 

ைால்லியும் அங்கு இருப்தர்கள் அண எப்புக் 

காள்ப றுக்கின்நணர். ல்னாரும் ைர்ந்து 

ந்திாதி அத்து ந்து ேக்கம்ாவுக்கு 

பூே தாட்டு ாமுவுக்கு ந்திரிக்கின்நணர். அர் 

முகத்தில் விபூதி  அடிக்கின்நணர். நீ ார் 

ைால்லு? உன் தர் ன்ண? ன்று ந்திாதி 

கட்க ‘ன் தர் ாமுடு’ ன்கிநார். ந்திாதி 
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அடித் உடண அம்ா ன்று அழுகிநார். 

அன்பின்பு அடி ாங்க முடிால் ன்ண 

பீாாவ் ன்று ைால்ாக அக்காட்சி 

நிநடகிநது.   

எம்.ஜி.ஆரின் திசப்தடக் வகாள்சக  

 ைாமிார், ந்திாதி, ந்திரித்ல் தான்ந 

காட்சிகள் மிழில் இடம் தநவில்ன ம்.ஜி.ஆர். 

மூடம்பிக்ககப திர்த்துப் பிச்ைாம் 

ைய்துந் திமுகவில் இருந் காத்திணால் 

இதுதான்ந மூட ம்பிக்க பர்க்கும்  

காட்சிகபத்  ன்னுட தடத்தில் அர் 

காண்பிப்ததில்ன. தன னட்ைம் தர் 

திப்தடங்கபப் தார்ப்தால்  ைமூகப் 

தாறுப்புர்வுடன் டந்து காள்தில் ம்.ஜி.ஆர். 

மிகுந் அக்கந காட்டிணார். ணது தடம் தார்க்கும் 

சிகர்கள் ன் தடத் தார்ப்தணால் ன்கள் 

தந ண்டு வி தீகபப் தநக்கூடாது. 

தீழியில் தகுத்றிவுக்குப் புநம்தாண தாயில் 

அர்கள் ைல்ற்கு து தடம் ழி குக்கக் 
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கூடாது ன்த ம் திப்தடக் காள்காக 

ம்.ஜி.ஆர். காண்டிருந்ார்.   இணால்  ம்.ஜி.ஆர்.  

ணது  தடத்தின் எவ்ாரு காட்சியும் 

ணக்காணாக  ாற்றிணார். உடகளின் 

ண்த்யும்   ன்னுட டி 

ற்தார்யில் த்துக் காண்டார். 

 கச்சு காட்சியில் லுங்குப்தட  

காடினுக்கு ஹிட்னர் மீை க்கப்தட்டது.  

ணேர் வீட்டில் அர் ணேருடன் ைர்ந்து 

‘குா இது ாா’ ன்று தாட்டுப் தாடுாக எரு 

காட்சி  இடம்தற்நது.  இக்காட்சியில்    காடினின் 

ோடி ைன கட்டி ன நிந பூ த்து 

ற்றியில் தரி தாட்டு த்திருப்தார். ஆணால் 

மிழில் கச்சு டிகாண ாகுக்கு 

ோடிாக ரும் ாவி ப்தாதும் தோா 

ன்ந வீண உட  இறுக்காக உடுத்தி ாகரீக 

ங்காகக் காட்சி ருார்.  லுங்கு தடத்தில் 

காடினுக்கு இண்டு தாட்டு உண்டு.   

கச்சு டிகர் ணது ோடி டிகயுடன்  ‘ைைா 

ைைா சிகட்டு’ ன்ந சிகட் பிடிக்கும் தாடல் 

காட்சி இடம்தற்நது. அப்தண்  சிகட்டின்  

தீகப டுத்துச் ைால்ாக இப்தாட்டு 

அந்து.  மிழில் கச்சு டிகாண 

ாகுக்கு எரு தாட்டு கூட 

காடுக்கப்தடவில்ன. 

ஜோடி டிசககள் 

 லுங்கு தடத்தில் ன் டி ஆரின் ோடிாக 

ரும் ேமுணா கணவுக் காட்சியில் கயில்னா 

விக்க தாட்டு ருார். ஆணால் மிழில் 

ம்.ஜி.ஆருக்கு ோடிாக டித் ைாோவி எரு 
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தாட்டில் கூட  க இல்னா   ோக்கட் அணிது 

கிடாது.  ம்.ஜி.ஆர். சின உடக் 

கட்டுப்தாடுகபப் பின்தற்றி தான்று 

ைாோவியும் பின் ரும் சின உடக் 

கட்டுப்தாடுகபப் பின்தற்றிணார். அர் 

கயில்னா விக்க அணிதில்ன; நீச்ைல் உட 

அணிந்து டிப்ததில்ன, முங்காலுக்கு ன 

உள்ப குட்ட தாாட அணிதில்ன. ண 

இப்தடத்தில்  ேமுணா தான கயில்னா 

‘விக்க’ அர் அணிவில்ன.  லுங்கில் பீா 

ாவுக்கு ோடிாக ல் விேனட்சுமி டித்ார். 

மிழில் இர் முல் தாடல் காட்சியில் ட்டும் 

இடம்  தற்நார். மிழில் இபங்கா ம்.ஜி.ஆருக்கு 

ைாோ வியும், ாமு ம்.ஜி.ஆருக்கு த்ணாவும் 

ோடிாக டித்ணர். த்ணா ஜி னட்சுமியின் 

ைகாரி கள். ல்ன உமும் டுப்தாண 

ாற்நமும் காண்டர். ாழினாளி தடத்தில் 

ம்.ஜி.ஆருக்கு ோடிாக டித்ார். குதி ற்நப் 

தயிற்சியின் தாது முதுகலும்பில் அடிதட்டால் 

அர் அன் பிநகு தன ஆண்டுகள் தடங்களில் 

டிக்கவில்ன. பின்பு ம்.ஜி.ஆர். டித் இக்கனி 

தடத்தில் ‚நீங்க  ல்னா இருக்கணும் ாடு 

முன்ணந‛ தாட்டுக்கு டணம் ஆடிணார்.  

 கச ஒன்று காட்சிகள் ஜறு  

 லுங்கு தடத்தில் இருந் காட்சிகப 

மிழில் அப்தடி தடம் ஆக்கால், மிழில் 

ம்.ஜி.ஆர். டிப்தால் அருட கட்சி 

காள்ககளுக்கு ற்நாறு காட்சிகள்  

ாற்றிக்கப்தட்டண. கச்சு காட்சிகள் 

கூட லுங்க விடத் மிழில் மிகச் சிநப்தாக 
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அந்ண. லுங்கு தடத்தில்  பீா ாவுக்கு 

அம்ாாக டித்  ருந்திணி  மிழிலும் 

இபங்காவுக்கு அம்ாாக டித்ார்.  ற்நர்கள் 

மிழில் புதிர்கப. ாணிஸ்ரீயிடம் எரு நிருதர் 

தட்டி டுத்தாது ‘நீங்கள் மிழில் ம்.ஜி.ஆர். 

ற்றும் சிாஜியுடன் டித்திருக்கிறீர்கள். 

இருாடும் டித்தில் ன்ண வித்திாைத் 

உர்ந்தீர்கள்’ ன்று கட்டார் அற்கு,  ாணிஸ்ரீ, 

‘சிாஜி தடத்தில் தனரும் டித்திருப்தாம் அந்ப் 

தடத்தின் ற்றிக்கு அதில் இடம் தற்ந 

தனருக்கும்  தங்கு உண்டு. ஆணால் ம்.ஜி.ஆர். 

தடத்தின் ற்றிக்கு ம்.ஜி.ஆர். ட்டு 

காாார். அப்தடத்தில் று ர் 

டித்திருந்ாலும் அதில் அர்கபப் தற்றிப் தை 

தரிாக விம் துவும் இருக்காது’ ன்று 

ததினளித்ார். இருட இக்கூற்று ங்க வீட்டுப் 

பிள்பக்கும் தாருந்தும்.  

எம்.ஜி.ஆரின் வாழிாற்நப் தடக் வகாள்சக 

 லுங்கு தடத் தார்த்து டுத் தடம் 

ன்நாலும் கூட தடம் முழுக்க முழுக்க 

ம்.ஜி.ஆச் சுற்றி காட்சிகள், தாடல், ைணம் 

ண அணத்தும் அந்திருக்கும். பிந ாழிகளில் 

இருந்து தடங்கப டுத்து மிழில் எலிதர்ப்பு 

[dubb] ைய்ாலும் றி க் ைய்ாலும் ம்.ஜி.ஆர். 

ணது கட்சி காள்க னிப்தட்ட காள்க ன்ந 

இண்டுக்கும் தாருத்ாக ாற்றி அப்தார். 

கட்சிக் காள்க அருட சு பிம்தம்,  

திப்தடக் காள்க ஆகிற்றில்  அதிகக் 

கணம்    ைலுத்திால்    அருட    தியுனக  
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னாற்றில்   ங்க வீட்டு  பிள்ப  முக்கி  இடத்ப் 

தறும் கயில் மிகப்தரி ற்றிப் தற்று 

ள்ளி விாப் தடாக அந்து. தன 

ஊர்களிலும் ள்ளிவிா காண்டாட்டத்தில் 

ம்.ஜி.ஆர். ம்பிார் காாகிகள் ாகஷ் 
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ஆகிார் கனந்துகாண்டணர். திங்கத்துக்கு 

ந்து டயில் காட்சிளித்ணர். சிகர்கள் முன்பு  

தசிணார் ம்.ஜி.ஆர்.  

வலுங்கு எம்.ஜி.ஆர்.  

 லுங்கில் ன்டிஆர் டித் தடங்கபத்  

மிழில் ாண ாற்நங்கபச் ைய்து 

ம்.ஜி.ஆர். அதிக ண்ணிக்கயில் டித்ார். அது 

தான ன் டி ஆரும் இங்கு முலில் ந் மிழ்ப் 

தடங்கப லுங்கில் ாற்றி டித்ார். அதிகாண 

சிாஜி தடங்கபத் லுங்கில் ாழி ாற்றி . 

ன். ாகஸ் ாவ் டித்ார். இணால்  ன் டி 

ஆ  லுங்கு ம்.ஜி.ஆர். ன்றும் ாகஸ் 

ா லுங்கு சிாஜி ன்றும் லுங்கு 

சிகர்கள் அத்ணர். ன் அண்ன் தான்ந எரு 

சின தடங்கள் லுங்கில் ாகஸ்ாவ் டித் 

எரு  தடங்களின் மிழ்ப் ததிப்தாகும். தடங்களில் 

ன் டி ஆர், ம்.ஜி.ஆர். ஆகி இருருக்கும் தாத்தி 

அப்பு நத்ா என்று தான இருப்தணால் 

சிகர்கப இர்கள் மிகவும் கர்ந்ணர். ன் டி ஆர் 

கிருஷ்ர், ார் தான்ந ைாமி டங்களில் 

டித்ால் ஆந்தி க்களிட அர் ய் 

அாாகவும் கருப்தட்டார். ண இர்கள் 

இருரும் னிக்கட்சி ாடங்கி த்ம் ாநினத்தின் 

முல்ர் ஆற்கும் இர்களின் தியுனகக் 

காதாத்திங்கள்  உறுதுாக இருந்ண. 

இவ்கயில் லுங்கில் ன்டிஆர் டித் ாமுடு  

பீமுடு ன்ந தடம் மிழில் ம்.ஜி.ஆர். டித் ங்க 

வீட்டுப் பிள்ப தரில் ளிந்து மிகத்தின் 

முக்கி கங்களில் ள்ளிவிா தடாக ற்றிக் 

காடி ாட்டிது. 
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தாடல்கள்    

 ‚உந்தின ஞ்சு கானம்‛ ணத் ாடங்கும் 

முல் தாடல் காங்கிஸ் ஆட்சியில் ல்ன கானம் 

ந்து ன்ந தாருளில் அந்திருந்து. 

இப்தாட்டு கட்சியில் ள்பரின் காடி 

இநக்கப்தட்டு, இந்திாவின் சிக்காடி 

றுகின்ந காட்சி இடம்தற்நது. மிழில் இப்தாடல்  

தடம் தார்ப்தர்கப சீகரிக்கும் எரு கால் 

தாடனாக ‚கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் காபர் 

ஞ்ைத் தந்ாடட்டும்‛ ணத் ாடங்குாக 

அந்து. இப்தாடலுக்கு தண்கள் ட்டு 

ஆடிணர். தண்கப ஆண்கள் டம் தாட்டு 

தாடல்  எரு ைத்துக்கு ட்டும் ஆடிணர்.  

 ‚லீஸிந்தின‛ ணத் ாடங்கும் தாடல் 

மிழில் இபங்கா ம்ஜிாரும் ைாோ வியும் 

‘குரிப்தண்ணின் உள்பத்தின’ ணத்ாடங்கும் 

தாடனாக இடம்தற்நது.  ாமுடுவும்,  ல் 

விேனட்சுமியும் தாடுகின்ந ‚ஏ ழுக்கு  லுக்கு 
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ணி‛  ன்ந தாடல் காட்சி மிழில்  இபங்கா 

ம்.ஜி.ஆரும்  த்ணாவும் தாடுகின்ந, ‚ான் 

ாந்ாப்பில் நின்றிருந்ன் அன் ாம்தம் 

ண்டுன்நான்‛ ன்ந நீண்ட தாடனாக 

அந்து. இப்தாட்டு  டபுள்ைடு ப்பட் ன்று 

ைால்னப்தடுகின்ந ஆறு நிமிடங்கள் இடம்தறும் 

மிகநீண்ட தாடனாகும். 

 லுங்கில் பீாாவ் ன் அக்காள் கண 

ைாட்டால் அடிக்கும் காட்சி இடம்தற்நது. 

ஆணால் அன் பிநகு  தாடல் துவும் 

இடம்தநவில்ன. ஆணால் மிழில் ைாட்ட 

த்துக்காண்டு ம்.ஜி.ஆர். தாடும் ‚ான் 

ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் கள் 

ண தடாட்டார்‛ ன்ந தாடல் தட்டி 

ாட்டி ங்கும் க்கபப் தைப் தடுத்தி 

உற்ைாகத்தின் ஊற்றுப் தாடனாக அந்து. திமுக 

கட்சி ஆட்சிக்கு ருற்கு  அச்ைாம் அத்துக் 

காடுத்  தாடனாக அந்து. இப் தாடன  

இனங்க அசு விடுனப்புலிகளுக்கு ஆாக 

இருப்தாகக் கருதி ணது  ாணாலியில் 

எலிதப்தத்  ட விதித்து. மிழில்   

ைாோவியும் த்ணாவும்   தாடுகின்ந 

ைாகப்தாடல்  லுங்கில் இடம்தநவில்ன. 

 ாமுடு பீமுடு ன்ந தரில்  ன்டிஆரின் 

கன் தானகிருஷ்ா டித்து இன்ணாரு தடமும் 

ளிந்து மிகப்தரி ற்றி தற்நது. 

இப்தடத்தின்  க வி.சி குகான் 

ழுதியிருந்ார்.   தானகிருஷ்ாவுக்கு ோடிாக 

ாாவும் சுஹாசினியும் டித்ணர். இப்தடத்தின் 

க   பிநக்கும்தா   பிரிந்து  தாண     இட்ட  
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ைகார்கள் பர்ந்பிநகு இந்து சிக்கலில் 

சிக்கித் வித் ன் தற்நா ைர்ந்ாக 

அந்து. இது கிட்டத்ட்ட குடியிருந் காயில் 

தடத்தின் க எத்ாகும். 

 மிழில் ஆள் இடம் ாறி அங்கிருக்கும் 

பிச்ணகபச் ைரி ைய்யும் இ கயில் தன 

தடங்கள் ந்து விட்டண.   வி ம் ாேன் முனாண 

தன டிகர்கள் இக்கயில் டித்ாலும் ங்க வீட்டு 

பிள்பயின் ற்றி ந்ப்தடமும் 

தநவில்ன. இடம் ாறும் ஆப தண் 

காதாத்திாக ாற்றி ாணி டித்து ாணி ாணி 

ன்றும் ேனலிா டித்து ந்ாப காசி 

தான்ந தடங்கள் ந்ண. சிகர்கள் இக்க 

குாக சித்ணர் அணால் ாடர்ந்து  இந்க் 

க  தடாக்கப்தட்டு ருகிநது.  
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2. வற்றிக்காண அசில் பின்ணணி  

 

 

 

 

 

 1962இல் ம்.ஜி.ஆர். ர்ல் பிச்ைாத்துக்கு 

ந் பிநகு  திமுகவுக்கு மிழ்ாட்டில் ைல்ாக்கு 

உர்ந்து. காங்கிஸ் தனம் குநந் கனித் 

காாேர் ன்னுட முல்ர் தவியில் இருந்து 

வினகி கட்சி தணிகளில் ஈடுதடுத்திக் காண்டார். 

அகின இந்தி காங்கிஸ் கட்சிக் கமிட்டி 

னாகி அர் சிப் தாறுப்புகப 

டல்லியில் இருந்து கனித்துக் காண்டார். இங்கு 

தக்த்ைனம் முல்ர் ஆணார். இண்டாண்டுகளில் 

மிகத்தில்  அரிசிப் தஞ்ைம் ற்தட்டது  

தத்த்ைனத்ால் அ ைாளிக்க இனால் 

க்களின் கடுங்காதத்துக்கு ஆபாணார். 

இவ்பயில் திமுக லுாக கபப் தணியில் 

ஈடுதட்டது. ம்.ஜி.ஆரின் தடங்கள் அர்களுக்கு 

ஊக்கமும் உற்ைாகமும் ஊட்டிண.  

 1964இல் ப் தாங்கல் அன்று 

ட்டக்கான் ளிந்து முல் ன் கட, 

தக்கா குடும்தம், ய்த்ாய், ாழினாளி, 

தடகாட்டி ன்று ரிைாக தன தடங்கள் 

சிகர்களின் ஆப் தற்று திமுகவின் 

ைல்ாக்க க்கள் த்தியில் உர்த்திது. 

இற்நத் ாடர்ந்து 1965 ேணரி 14 அன்று  
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தாங்கல் அன்று ங்க வீட்டுப் பிள்ப திக்கு 

ந்து. ங்க வீட்டு பிள்பயில் ான் 

ஆயிட்டால் தாட்டு காங்கிசுக்கு ைவுக்கடிாக 

அந்து. எரு  தாட்டில் திர்க்கட்சிக் கதி 

கனங்க த்து விட்டார் ம்.ஜி.ஆர். இப்தடத் 

ாடர்ந்து ந் தாணம் தடத்ன் தடத்தில் 

 ‘கண் தாண தாக்கின கால் தாகனாா 

 கால் தாண தாக்கின ணம் தாகனாா 

 ணம் தாண தாக்கின னின் தாகனாா 

 னின் தாண தா நந்து தாகனாா’ 

ன்ந தாட்டில் ம்.ஜி.ஆர். ‘னின் தாண 

தா நந்தும் தாகனாா’ ன்ந ரியும் 

அப்தாது காந்திடிகள் டந்து தாகும் தடத் 

காட்டிதும் காந்திடிகள் காட்டி தாக் 

காங்கிைார் நந்து விட்டணர் ன்ந குற்நச்ைாட்ட 

க்கள் முன்னினயில் த்து. அடுத்து ந் 

ஆயித்தில் எருன் தடமும் ண்ப்தடாக ந்து 

க்கள் ண முழுாக ம்.ஜி.ஆர். ற்றும் 

அர் ைார்ந்திருக்கும் திமுகவின் தக்கம் 

திருப்பிவிட்டது.  

 1967 ர்ல் பிச்ைாத்துக்கு ந் காாேர் 

‘ட்டக்கான் ருான் ஏட்டு தாட்டுாதிங்க’ 

ன்று ைால்லும் அபவுக்கு ம்.ஜி.ஆர். தடங்கள் 

க்கள் த்தியில் திமுகவின் ஆவு ஏட்டுக்கபாக 

ாறி இருந்ண. 1967 ர்லில் திமுகவின் 

ற்றிக்கு ம்.ஜி.ஆரின் தடங்களும் குறிப்தாக 

ங்க வீட்டுப் பிள்பயும்  அதிலும் குறிப்தாக ான் 

ஆயிட்டால் தாட்டும் முக்கி காங்கள் 

ஆகும்.  
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அசில் தடம்  

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில் ம்.ஜி.ஆர். 

டித்ால் அது எரு அசில் தடாக 

அந்துவிட்டது. அதில் இடம் தற்ந ான் 
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ஆயிட்டால் தாட்டும் அப்தடத்தின் கருத் 

காங்கிசுக்கு திாக திருப்பிவிட்டது. று ர் 

டித்திருந்ாலும் இப்தடம் இன் பிநகு இண 

அடிாற்றி ந் காாகணா காாகிா 

இடம் ாறும் ற்ந இட்ட டப் தடங்கப 

தான  ைாா  ற்றிப் தடாக 

இருந்திருக்கும். ஆணால் ம்.ஜி.ஆரும் அது 

ைாட்டடிப் தாடலும் தடத் அசில் கருத்து 

உடாக புரிந்துகாள்ப  உவிது.  கயின் 

கருத்து ஆட்சிக்கு திாக திரும்பும் கயில் 

காட்சிகளும் புரிந்து காள்பப்தட்டண.  

 கயில் ரும் எவ்ாரு காதாத்திமும் 

நிேத்தில் ாழும் எரு கூட்டத்தின் பிதிநிதிாக 

அடாபம் காப்தட்டணர். அணால்  

தக்கார் ஆண் தண் குந் ண ைமுகத்தில் 

காப்தட்ட எவ்ாருரும் ன்ண 

இப்தடத்தின் எரு காதாத்தித்துடன் இத்துக் 

காண்டணர். இறுதியில் இபங்காப் தார்த்து 

ம்பிார் அனும் ங்க விட்டு பிள்ப ான் ன்று 

ைால்லும் தாது அரும் ன்னிக்கப்தட்டார். 

எவ்ாரு வீட்டுக்கும் எரு இபங்கா ந்து 

சீர்திருத்ங்கபச் ைய் ாட்டாா ன்ந க்கம் 

நினத்து.  இப்தடத்திணால் ம்.ஜி.ஆர். ந்ால் 

ல்னது டக்கும் ன்ந ம்பிக்க வி ஆாக 

க்கள் ணதில் ஊன்நப்தட்டது. இந் வி 

விருட்ைாகி 1972இல் அண்ா திமுக கட்சிாக 

சிகர்கபால் உாயிற்று. ம்.ஜி.ஆர். ாசிக்க 

மின்றி தாது ைனாபர் ஆக்கப்தட்டார். 

சிகர்கள் புதி கட்சி ாடங்குாம் ன்று 

முன்ந் தாது அால் றுக்கா கான 

அகாைம் கட்கா முடிவில்ன. சிகர்கள் அ  
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ம்பிணர். ல்னர்கள் ல்னாம் அ ம்பிணர்.  

ஆயுள் முழுக்க அ முல்ர் ாற்காலியில் 

த்து ஆட்சியும் அதிகாமும் காடுத்து அகு 

தார்த்ணர்.  தடங்களில் ம்.ஜி.ஆ  காாகணாக 

சித் க்கள் அர் முல்ாக இருப்தயும் 

சித்ணர். .  

வள்ளி விா  

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடம் 1965 இல் 

தாங்கல் ரிலீைாக ளிந்து. இப்தடம் 

மிகத்தில் 7 திங்குகளில் ள்ளி விா 

காண்டாடிது. ள்ளிவிா ன்தது 

அக்கானத்தில் 250 ாட்கள் ஆகும். ம்.ஜி.ஆர். 

முன்முனாக ைமூகப் தடத்தில் இட்ட டம் 
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ற்றிவிா டயில் ம்.ஜி.ஆர்., த்ணா, 

ைாோ வி, ம்பிார் 

ற்று டித் தடம் ங்க வீட்டுப் பிள்ப.  

அற்குமுன்பு ாடாடி ன்ணன் தடத்தில் அர் 

இட்ட டம் ற்று டித்திருந்ார். இப்தடம்  

ைன்ணயில் காசிணா, பிாட், கனா ன்ந 3 

திங்குகளில் ளியிடப்தட்டது. துயில் 

ைன்ட்ல் திங்கில்,  திருச்சியில் ேூபிடர் 

திங்கிலும், காயில் திங்கிலும்,  

ஞ்ைாவூரில் ாகப்தா ன்ந திங்கிலும் 

இப்தடம் ளிாயிற்று. அணத்து முக்கி 

கங்களிலும் ற்றி விா காண்டாடப்தட்டது.  

 காயில் டயில் ம்.ஜி.ஆருக்கு 

இண்டு க்குகள் க்கப்தட்ட தாது ம்பிார் 

‘இது ன்ண அநிாம்? ல்னாருக்கும் என்று; 

இருக்கு ட்டும் ன்ண இண்டு க்? ன்று 

கட்டார். ம்.ஜி.ஆர். சிரித்தடி ‘ான் இட்ட 

டங்களில் டித்திருக்கிநன்’ ன்று க்கில் 

ததில்    கூறிணார்.    கூட்டம்     சிரித்து    ம்.ஜி.ஆக் 
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ம்தாது ஆண்டு ரிலிஸ் திணம் -  

ேந்தி கண்ப்தன், ைாோ வி, த்ணா 

காண்டாடிது. அடுத்து தம் தடத்ன் தடம் 

ளிாகி ஏடிக்காண்டிருந் நினயிலும் ங்க 

வீட்டு பிள்ப ல்ன சூன அள்ளித் ந்து. 

தம் தடத்ன் கல்கத்ாவில் டுக்கப்தட்ட்ட 

தடம்; ம்.ஜி.ஆர். ாடக்கத்தின விபாட்டு 

வீாக   ந்து  ற்றி   காப்தகபக் குவிப்தார். 

 ‘தபக்காடியின முத்துக்கள் பூத்ால்’ ன்ந 

தாட்டு மினிச்ைர் முநயில் ாஜ் காலில் 

டுக்கப்தட்டாகக் காட்டப்தட்டது. ம்.ஜி.ஆரும் 

க ஆர் விோவும் ாேஹான் மும்ாோக 

டமிட்டு இப்தாடல் காட்சியில் டித்திருந்ணர். 

இத்துச்  சிநப்புகளுடன் இப்தடமும் ற்றி 

ாக சூடிது.  

 ங்க வீட்டுப் பிள்பக்கு  ம்தாது ஆண்டு 

ரிலிஸ் திணம் ன்ந தரில் ற்றி விா 

காண்டாடிணர். அப்தாதும் அப்தடம் 

திங்கில் ல்ன இனாதத் காடுத்து. 
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ம்.ஜி.ஆர். ம்பிார் ாகஷ் இல்னா நினயில் 

இவ்விாவில் ைாோவி, த்ணா ஆகிார் 

கனந்து காண்டணர். இன்றும் ன்றும் திங்கில் 

ங்க  வீட்டுப் பிள்ப ல்னா சூனக் 

காடுக்கிநது.  

இனாதத்தில் ஒரு தகுதிசக் வகாடுத் எம்.ஜி.ஆர்.  

 ம்.ஜி.ஆர். ைன்ண, ைங்கல்தட்டு, 

காஞ்சிபும் ஆகி ஊர்களின்  வினிாக 

உரி ம்.ஜி.ஆர். பிக்ைர்ஸ் மூனாக 

தற்றிருந்ார். அதிக ாட்கள் கூடுல் சூனப் 

தற்நால் அர் திர்தார்த் னாதத் விட 

கூடுனாண னாதம் கிடத்து. அணால் அர் 

அந்க் கூடுல் னாதத்தின் எரு தகுதி 

ாரிப்தாபருக்குக்  காடுக்க விரும்பிணார். 

தாதுாக இனாதம் அதிகாக ரும் தாது ாரும் 

அண  ற்நருக்குக் காடுப்தது கிடாது. 

ம்.ஜி.ஆர். திர்தார்த் இனாதத் விட 

கூடுனாகக் கிடத்ணால், தடத்தின் 

ாரிப்தாபருக்கு எரு ாகக் காடுக்க 

ண்டும் ண முடிவு ைய்து  அத்ாகக்காண 

காைான ாகிட்டிக்குக் காடுத்னுப்பிணார். 

ஆணால் ாரிப்தாபர் அண ாங்க 

றுத்துவிட்டார். தடம் விநிாகம் ைய் பிநகு 

அன் இனாதமும் ஷ்டமும் ாங்கிருக்க 

ைரும்   அதில்     தங்கு தறுது  முநல்ன ன்று 

கூறி றுத்து விட்டார். இத் கனக் கட்டதும் 

ம்.ஜி.ஆர். ‘ைரி நீங்கள் தற்றுக் 

காள்பாவிட்டாலும் தாயில்ன, உங்கள் 

ஸ்டூடிாவில் தணிபுரியும் தணிாபர்களுக்கு 

இத்ாக தகிர்ந்து காடுத்துவிடுங்கள்’ ன்று   
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ண்டிக்காண்டார்.  ம்.ஜி.ஆர். காடுத் 

காைான ாக ங்க வீட்டு பிள்ப 

தடப்பிடிப்பு டந் விோ ாகினி ஸ்டூடிா  

தணிாபர்களுக்குப்  தகிர்ந்ளிக்கப்தட்டது.  

 ணக்குக் கிடத் இனாதத்  இன்ணாரு 

நிறுணப் தணிாபருக்குப் தங்கு காடுக்கும்  

ற்தண்பு ம்.ஜி.ஆத் வி று ரிடமும் கா 

இனா னிப்தண்பு ஆகும். இருரு 

இனாதத்த் க்குரிது ணக் கருதி ாண 

அனுதவிக்க ண்டும் ன்று  ம்புது இற்க. 

கலியுகம் பிநக்கும் முன்பு டந் க தால் 

இருக்கிநது இருரும் டந்துகாண்ட விம். ஆணால் 

ம்.ஜி.ஆர். இனாதத்ப் பிநாடு தகிர்ந்து 

காண்டும், கஷ்டத்த் ன்னுடாக்கிக் 

காண்டும்  ாழ்கின்ந தாதுனப் தண்பு உடர். 

இப் தாதுனப் தண்பிலும் காடப் தண்பிலும் 

ம்.ஜி.ஆர். ற்நர்கப விட னித்தும் றுதட்டும் 

திகழ்கிநார். 
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ஜர்லும் தடமும் 

 ஞ்ைாவூரில் ாகப்தா திங்கில் 

ம்.ஜி.ஆருட தடங்கள் ளிந்ண.  அந் 

திங்கம் தரிசுத் ாடார்  ன்தரின் ந்க்குச் 

ைாந்ாண திங்கம் ஆகும்.  அர் 1962 ஆம் 

ஆண்டு  டந்  தாதுத் ர்லில் கனஞ திர்த்துப்  

தாட்டியிட்டார். அப்தாது அங்குப் பிச்ைாத்துக்குச் 

ைன்ந ம்.ஜி.ஆர். க்கபப் தார்த்து ‘நீங்கள் ாருக்கு 

ஏட்டுப் தாடுவீர்கள்’ ன்று கட்டார். க்கள் 

அரிடம் ‘ாங்கள் ாவுக்கு ான் ஏட்டு 

தாடுாம்’ ன்நணர். அர்கள் ா ன்நது தரிசுத் 

ாடா குறித்துச் ைான்ணாகும்.  அணப் புரிந்து 

காண்ட ம்.ஜி.ஆர்.,  ா,  று  கட்சியில் 

நிற்கின்நார். நீங்கள்    ான் ைார்ந்திருக்கும் திமுக 
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கட்சி ைர்ந் கருாநிதி அர்களுக்கு 

உசூரின் சின்ணத்தில் ாக்களித்து ற்றி தநச் 

ைய் ண்டும் ன்று  இருகம் கூப்பி 

கட்டுக்காண்டார். அது  தரிசுத் ாடார் 

அர்களுக்கு ஏட்டுப் தாட ண்டும் ன்று முடிவு 

ைய்திருந் க்கள் ம்.ஜி.ஆர். கட்டுக் காண்டதும் 

ங்கள் முடி ாற்றி திமுகவுக்கு ாக்களித்து 

கருாநிதி தரும் ற்றி தநச் ைய்ார்கள். 

ம்.ஜி.ஆால் தரிசுத் ாடார் ாற்றுப் தாணாலும் 

கூட  அடுத் மூன்நாது ஆண்டில் 1965ல் ங்க வீட்டுப் 

பிள்ப தடத் இது ாகப்தா திங்கில் 

ளியிட்டு ல்ன இனாதத்ப் தற்நார். ண 

ம்.ஜி.ஆ ம்பிக்கட்டர் ருமில்ன ன்ந 

ாக்கு  உண்ாயிற்று. 

எங்க வீட்டுப் பிள்சபயும்  காங்கிஸ் ஆட்சியும்  

 ங்க வீட்டு பிள்ப தடம் காங்கிஸ் 

ஆட்சிக்கானத்தில் ள்ளி விா காண்டாடிது. 

இப்தடத்தில் ாஞ்ைான ஸ்டட் முனாளிாக 

ரும் ம்பிார் ன்னுட ாழிற்ைானயில் 

ன தார்க்கும் ாழினாளிகப காடூாக 

டத்து அக்கானத்தில்  ட்டுக் குடிச் 

ைர்ந் காங்கிஸ் கட்சி முனாளிகள்  

ாழினாளிகளிடம் இக்கமில்னால் டந்து 

காள்ற்கு இாகக் காள்பப்தட்டது. தடம் 

தார்த்ர்கள் ம்.ஜி.ஆ திமுகவின் 

பிதிநிதிாகவும் ம்பிா காங்கிஸின் 

பிதிநிதிாகவும் கருதும் கயில் க 

அப்பும் காதாத்தி உருாக்கமும் இருந்ண. 
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 பிற்கானத்தில் ஈத்மிர்கள்  க்கண னி 

ாடு ண்டும் ன்ந காரிக்க முன்த்து 

தாாடிதாது இனங்க ாணாலியில் ங்க 

வீட்டுப் பிள்பயில் ரும் ‚ான் ஆயிட்டால்  

அது டந்து விட்டால் இங்கு கள் ண 

தடாட்டார்‛ தாட்டிண எளிதப்த ட 

ைய்ணர். இப்தடம் மிகத்தில் ளிாணதாது 

இப்தாட்டு ம்.ஜி.ஆர். ன்னும் சிா 
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ருக உறுதி ைய்யும் தாட்டாக விபங்கிது. 

திமுக ஆட்சிக்கு ந்து அதிகாத்ப் 

தற்றுவிட்டால் இங்கு களின் கண்ணீர் 

துடக்கப்தடும், ரும் ணப்தட ாட்டார் 

ன்ந ம்பிக்க விக்கும் கயில் 

இப்தாட்டின் கருத்து அந்திருந்து. 

 காங்கிஸ் ஆட்சிக் கானத்தில் அரிசிப் தஞ்ைமும் 

க்களிட மிகப்தரி அபவில் அதிருப்தி 

உருாக்கி இருந்து. லும் காங்கிஸில் இருந் 

சின தக்கார்களும் உர் ோதிக்கார்கள்  தரி 

தாறுப்புகப  ம் ைம் த்து காண்டு 

கப மிகுந் சித்திற்கு உள்பாக்கிணர். 

களின்  அடிப்தடத் கள் கூட பூர்த்தி 

ைய்ப்தடா நினயில் சுந்திம் கிடத்து ன்ண 

தன் ன்று அர்கள் ணம் ைலிப்தடயும் 

கயில் காங்கிஸ் ஆட்சி டந்து. இணால் 

காாேர் க்களிட கட்சி தனப்தடுத் 

ண்டும்  ஆட்சியின்மீது க்களுக்கு ம்பிக்க 

ற்தடுத் ண்டும் ன்ந ண்த்தில் ணது 

முனச்ைர் தவி ாஜிணாா ைய்துவிட்டு 

கட்சி லுப்தடுத்தும் தணி 

ற்றுக்காண்டார். தக்ச்ைனம் முல் ந்திரி 

ஆணார். ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடம் திமுக ஆட்சி 

பீடம் றுற்காக  அடிக்கல்ன ாட்டிது. 

தக்காப்வதண்ணின்அப்தாவித்ணம்  

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடம் ளிந் 

கானத்தின் ைமூகச் சூழ்நின இப்தடம் 

மிகச்ைரிாக டுத்துக் காட்டிது. அக்கானகட்டத்தில் 

தண்கள் ாக இருந்ாலும் தக்கார்கபாக 

இருந்ாலும்  தை முடிா  ௌனிகபாக  இருந்ணர்  
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ன்தது றுக்க இனா உண். தண்களுக்குக் 

கல்விறிவு கிடக்கவில்ன. ஏபவு கல்விறிவு 

தற்ந தண்களும் தட்டம் தற்ந தண்களும் 

ங்களுட அறிக்காண்டு யும் ைாதிக்க 

இனவில்ன. ப் தண்கள் அன்நாடக் 

கூலிகபாக இருந்ணர். தக்காப் தண்கள் 

வீட்டுச் சிநக்குள்  கால் க்கதட்டு ளியுனக 

அனுதம் சிறிதுமின்றி ைங்கிலியில் 

பிக்கப்தட்ட வினங்குகபாக ாறிப் தாயிணர். 

தக்கப்தடுத்ப்தட்ட ாடுகள் தான தகுத்றிவு 

சிறிதும் இன்றி ைக்கு ாடுகள் தான வீட்ட சுற்றி 

சுற்றி ந்ணர். இப்தடத்தின் கயில் தரும் 

தக்காரின் கபாக பிநந்து அது இப 

ாத்தின் ம்பிக்கு ணவிாண தண்டரிதாய் ன் 

ம்பிக்கு ழுத்றிவு ற்றும் துணிச்ைல் ண்டும்  

ன்ந ண்ம் கூட இல்னால் ன் கரின் 

கட்டபக்குப் தந்து தக்கா இபஞண 

தரும் ைாத்துக்களுக்கு அதிததிாய், 
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ாழிற்ைான  முனாளி ண்றிவு, 

ழுத்றிவு இல்னா தந்ாங்காள்ளிாக, 

முட்டாபாக த்திருப்தார். கனின் 

கட்டபச் சிற்காண்டு டப்த கற்புள்ப 

தண்களின் னாக் கட ன்று காட்டும் 

கயில் இது காதாத்திம் 

அக்கப்தட்டிருக்கும். அக்கான கட்டத்தில் 

தண்களின் நின தக்கார்கபாக இருந்ாலும் 

இதுதானத்ான் இருந்து. 

தக்காப் வதண்ணின்  முடிவடுக்கும் திடம்  

 டுத் துப் தண்களும், து முதிர்ந் 

தண்களும் வீட்டு ஆண்களின் ைாற்கட்டு 

அன்தடி டப்த தண்களுக்கு அகு ன்று 

ம்பி ந் சூழ்நினயில், தடித் இபம் தண்கள் 

ங்களுட விருப்தத்திற்கு ற்த முடிடுக்கும் 

இல்பு தற்நர்கபாக இருந்ணர் ன்த 

உர்த் ைாோவி காதாத்திம் 

அந்துள்பது. ைமூகப் தக்க க்கத்தில் தண் 

ாப்பிள்ப வீட்டுக்கு தாய் ாப்பிள்பப் 

தார்க்கும் புதி க்கம் இப்தடத்தில் 

காட்டப்தடுகிநது. 

 ாமுவின் வீட்டுக்குப் தாகும் ங்காாவும் 

அது கள் ைாோவியும் ாமு ம்.ஜி.ஆரின் 

ாற்நத்யும், அது தந்ாங்காள்ளி 

ணத்யும் கண்டு றுத்துப் தாய் திரும்பி 

விடுகின்நணர். ன் அக்காயும் அக்காள் 

கபயும் ட்டு கண்டிருந் ாமு 

முன்முனாக அகாண ாகரீகாண ஏர் இபம் 

தண் கண்டதும் ாணிக் காணி  ளிது  

தடம் தார்ப்தருக்கு புதுாகவும் 
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டிக்காகவும் ான்றும். இக்காட்சியில்  

ம்.ஜி.ஆர். சிநப்தாக டித்திருந்ப் தார்த்து  

தனரும் ஆச்ைரிப்தட்டணர்.  தத்திரிககளும் 

தாாட்டிண. அது ந் ந்ப் தடத்திலும் 

ம்.ஜி.ஆர்.   இதுதான்ந தந்ாங்காள்ளி 

தாத்தித்தில் டித்தில்ன.  தச் ைால்லும் 

தாது கூட ார் காதுக்கும் கட்கா கயில் ாமு 

ன்று ைால்ார். ாை த்து 

ார்த்ப்    புரிந்துகாள்ப    ண்டும். திலிப் 

குார் ம்.ஜி.ஆரின் டிப்த தார்த்துவிட்டு 

ன்ணால் இப்தடி டிக்க இனாது ன்று ைால்லிப் 

தாாட்டிணார். 

 தக்கா இபம்தண்ாக  ான்றும் 

ைாோவி  ாமு உட்கார்ந்தும் அரிடம் தான 

டுத்துக் காடுத்து அணக் குடிக்குாறு கூறுார்.  

ம்பிார் ாமுப் தார்த்து ஏங்கி குலில் 

அட்டுார். தந்து டுங்கி    ாமு தறிால் 

கறி தால்  ைாோவியின் டியில் 

காட்டிவிடும். உடண ைாோவி 

கக்குட்டால்  ைனத் துடத்துக் 

காண்டு ந்ப் தார்த்து கிபம்புாம் ன்று 

ைால்லிவிடுார். ட்ைாக அர்கள்  

இருந் ம்தாயித் காடுத்து விட்டுப் 

தாகும்தடி  தத் தறுதின கண்ணும் 

கருத்துாக இருப்தார் ம்பிார். ஆணால் 

ைாோவி பிநகு தார்த்துக்காள்பனாம் ன்று 

ைால்லி ன் ந்  அத்துச் ைல்ார்.  

இக்காட்சியில் தடம் டுத் கானகட்டத் ைர்ந் 

தடித் தக்கா இபம்தண்,  வீட்டு ஆண்கப  

து கப்தாகபாக  த்திருக்கும் நினயும் 

புனணாகிநது. எரு தாண ைாற்றுக்கு எரு ைாறு 
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தம் ன்தது தான தண்டரிதாய் ைாோவி 

காட்சிகள்    இருப்த    அறினாம்.    இப்தடத்தில் 

அப்தாவிாக  தண்டரிதாயும்   ன்னுட 

முடிவுகப ாண டுக்கும் துணிச்ைல் மிக்க 

தண்ாக  ைாோவியும்  இரு 

துருங்கபாகக்  காட்டியிருப்தர். இந் காட்சியில் 

ாமுவின் தமும் ைாோவியின் துணிச்ைலும் 

முண்தட்ட உர்வுகப சுதட காட்டுால் 

சிகர்கள் இக்காட்சி குாக கட்டி 

சித்ணர். அப்தாவிாகத் ான்றும் ம்.ஜி.ஆரின் 

முகமும் டிப்பும் அர்கப  மிகவும் கர்ந்து.  

தடிப்தறிவில்னா அப்தாவி  

 ாமு ன்ந  காதாத்தி அப்பு 

புதுாணாகத்  ான்றிணாலும் இதுதான்ந  

அப்தாவி  ரும் விரும்புதில்ன. தக்கா 

ாலிதர்கள் ளியுனக அனுதம் இன்றி  தத்ாம் 

தைலிகபாக பர்க்கப்தட்டு,  சு புத்தி இல்னால் 
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பிநர் புத்திக் காண்டு பிக்கும் 

ைாம்தறிகபாகவும், சுசிந்ண அற்நர்கபாகவும், 

அடுத்ச் ைார்ந்து இருக்கும் முதுகலும்பு 

அற்நர்கபாகவும் அக்கானத்தில் சின 

குடும்தங்களில் இருந்து ந் ாமு காதாத்திம் 

ளிாக உர்த்திது. எருருக்குப் தம் 

இருந்ால் ட்டும் தாாது  தனரும் தணடயும் 

கயில் அப்தத் ைனவு ைய்வும் 

ரிந்திருக்கண்டும். ஹாட்டலுக்குப் தாய் 

இண்டு இட்லி ைாப்பிடும் இர்  அற்காண 

ாக ண்ணி டுத்து க் கூட ரிா 

அப்தாவிாக  இருப்தார். ‘ண்ணும் ழுத்தும் 

கண்ண கும்’ ன்நார் ள்ளுர். ஆக எரு 

னினுக்கு ண் அறிவும், ழுத்றிவும் 

இன்றிாாகும். இண ணதில்  

காண்ட பிற்கானத்தில் 1982இல் ம்.ஜி.ஆர். 

முனச்ைாக இருந்தாது ைத்துவு திட்டத் 

அறிமுகம் ைய்ார். 

தடிப்தறிவின் முக்கித்தும் உர்ந் எம்.ஜி.ஆர்.  

  ைத்துவுத் திட்டம் குந்களுக்கு ல்ன 

ஆாக்கிாண உ அளித்து அன் மூனம் 

அர்கள் கல்வியில் முழுாகக் கணம் 

ைலுத்தி ணது தள்ளிக் கல்வி நிநாகப்  தந 

ண்டும் ன்த ம்.ஜி.ஆரின் திர்தார்ப்தாகும். 

இத்திட்டத்திணால் ைான குந்கள் 

மிழ்ாட்டில் இல்ன ன்ந நின ற்தட்டது. 

இந்திாவில் தள்ளிக்கல்வியில் உர் கல்வியில் 

மிக  49% தற்று முன்ணாடி ாநினாகத் 

திகழ்கிநது. இந்திாவின் சிக் கல்விநின குதி 

றும் 24% ட்டு ன்தது தரிாதத்துக்கு 
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உரிாகும். ம்.ஜி.ஆரின் ைத்துவு திட்டமும் 

அசிடம் தாதி நிதி இல்ன ன்தால் 

னிாருக்கு கல்வி நினங்கள் திநக்கும் 

உரி ங்கி  அங்கு ைர்க்கப்தடும் 

ார்களில்  கால்ாசி தருக்கு  இத்னிார் 

கல்வி நினங்களில் இனைக் கல்வி  ங்க  

ண்டும் ன்று விதிமுந குத்தும் 

இந்திாவில் மிகம் கல்வித்துநயில் ன  

நிமிர்ந்து நிற்தற்கு காங்கள் ஆயிற்று. ஆக 

ம்.ஜி.ஆர். ான் ைார்ந்திருந் திமுகவின் தகுத்றிவு 

பிச்ைாத்ப் தப்த, தகுத்றிவு இல்ன ன்நால் 

அந் னினின் நின ப்தடி இருக்கும் ன்தக் 

காட்டும் கயில் ாமு காதாத்தித்தில் சிநப்தாக 

உருாக்கி டித்திருந்ார். 

தக்கார்களின் அதிகா வகாடுச 

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில் ம்பிார் 

காடுக்காப் தக்காரின் அடாபாக 

காட்டப்தடுார்.  தமும் அதிகாமும் எரு 

ாத்தின் இண்டு தக்கங்கள் தான 
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இருப்தணால் ந்மும் கயில் எரு ைவுக்க 

த்துக்காண்டு இருப்தாக  காட்சிகள் 

உள்பண.  ன்னுட தணிாபர்கபயும் 

த்துணயும் ணவியும் அடித்து 

ாறுக்கும் அதிகாம் ணக்கு இருப்தாக 

ம்பிக்காண்டிருந் தக்கார்களின் பிதிநிதிாக 

இப்தடத்தில் ம்பிாரின் காதாத்திம் 

அந்திருந்து. நிேத்தில் உர்ைாதியிணர் நின 

உடாபர்  தனர் காங்கிஸ் கட்சி ற்றும் 

ஆட்சியில் முக்கிப் தாறுப்புகளில் இருந்ணர்.  

அக்கானகட்டத்தில் னக்  இருந்ால்ான் ைாப்தாடு 

ன்றிருந் கானம் ன்தால் த் ாழினாபர்கள் 

இர்கப ம்பி ா ண்டி சித்தில் 

இருந்ணர். நினம் உர்ைாதியிணர் இடம் இருந்ணால் 

எடுக்கப்தட்டார்  நினற்ந கூலி விைாயிகபாக 

ாழ்ந்ணர். இர்கள் முனாளிகள் ங்கும்  

ண்டணக்கும் அடிக்கும் உக்கும் தந்து அர்கள் 

நீட்டி இடத்தில்  கழுத்திட்டு  அர்கள் 

ைான்ணதடி  கட்டு நத்ா அர்களின் 

அடிகபாக ாழ்ந்ணர். 

 ாழிற்ைானயில் ன ைய்து 

காண்டிருந் எரு ாழினாளிக்கு ந்தித்தில் சிக்கி 

க ட்டுப்தட்ட தாது  அ 

ருத்துணக்குக் காண்டு ைல்ன ண்டும் 

உங்களின் காக் காடுங்கள் ன்று 

ாழினாபர்கள் ந்து கட்கின்நணர். அப்தாது 

ம்பிார் அற்கு  ஈவிக்கற்ந ததின ருகின்நார்  

ட்டுப்தட்டண ண்டியில் ற்றிணால் ணது 

காரில்  த்க்கந தடிந்து விடும். தன ஆயிம் 

ரூதாய் திப்புட காரில் கந தடி அர் 

ணம் ற்கவில்ன, ன்தார். இவ்ாநாண இக்கற்ந  
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ததில்கப ைால்கின்ந தரி னிர்கள் 

இருந்ணர்.  இர்கப திர்த்துப் தைக்கூட 

திாணிற்நர்கபாக அன்ந கானகட்டத்தில் 

த் ாழினாபர்களின் நின அந்து. ான் 

ஆயிட்டால் தாட்டில்  

  ான் ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் 

 இங்கு கள் ணப் தட ாட்டார் 

 உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன 

 அர் கண்ணீர்க் கடலின விாட்டார் 

ன்ந ரிகள் ாழினாபர்களின் கண்ணீத்  

துடத்ண.  1972 இல் அதிமுக கட்சி 

ாடங்கப்தட்டதும்  அந்க் ககள் ம்.ஜி.ஆரின் 

ககபாக இருந்ண.  

காங்கிசின் பிதிநிதி 

 ங்க வீட்டு பிள்ப தடத்தில் அதிகா தா 

மிக்க தக்காாக ரும் ம்பிார் அன்று காங்கிசின் 
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பிதிநிதிாக சிகர்களுக்குத் ான்றிணார். ம் 

கஷ்டங்கள் ரிா அற்நப் புரிந்துகாள்ப 

விரும்தா ஏர் ஆதிக்க ர்க்கத்தின் பிதிநிதிாக 

ாழினாபர்களுக்கும் தணிாபர்களுக்கும் 

ான்றிணார். அர்கப தார்த்து ாரும் கள்வி 

கட்க முடிா நினயில் அடங்கி எடுங்கி ாழ்ந் 

தாது ‘எரு று ைய்ால் அ ரிந்து 

ைய்ால் அன் ன் ன்நாலும் விட 

ாட்டன்’ ன்று ம்.ஜி.ஆர். தாடிதும் அற்கு 

முன்பு ைவுக்கால் ம்பிா ாற்தது அடி 

அடித்தும்  ளி க்களுக்கு காங்கிசின் 

ச்ைாதிகாத்துக்கு ாங்கப ைவுக்கடி காடுத்து 

தான இருந்து. அப்தாதிருந் அச்ைர்களும் 

அரிசிப்தஞ்ைம் குறித்து கள்வி கட்ட தாது 

திமிாக ததில் அளித்ணர். இதுவும்  க்களுக்கு 

தரும் அாணத் ற்தடுத்திது. ங்களின் 

று  புரிந்து காள்பப்தடவில்ன இனி 

இர்கள் ன்ண நிந்த் தீர்வு காப் தாகிநார்கள் 

ன்ந ம் ான்றிது. ம்பிாரின் 
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டடிக்ககள் சிகர்களுக்கு அதிகா றி 

காங்கிஸ் பிமுகர் எரு  ரில் தார்ப்தாகத்  

ான்றிது. இந் நின ா ண்டும் ன்நால் 

ம்.ஜி.ஆ ஆரிக்க ண்டும் ன்ந 

ணநினக்கு க்கள் ந்ணர். அந் 

ணாற்நத்துக்கு இப்தடம் தருவி புரிந்து.  

நிசநவு  

 ம்.ஜி.ஆர். தடங்களில் தகுத்றிவு, 

திநக்கற்ந ன, னக்கற்ந கூலி 

ன்த லியுறுத்தும் காட்சிகள் இடம்தற்நண. 

ாழினாபர் பிச்ண தற்றி விாதிக்கும் காட்சிகளில் 

கம்யுனிைக் கருத்துக்களும் இடம்தற்நண. ‘இருப்த 

ல்னாம் தாதுவில் த்ான டுப்தர் 

ாருமில்ன’.  ‘குவி குவி விபல்னாம் 

கூறு தாடனும் ன்ந தாட்டு ரிகள் 

தாதுவுட சித்ாந்த்யும் ைர்த்துப் 

தப்பிண. ண இர் தடங்களில் திமுகவின் 

தகுத்றிவுப் பிச்ைாம், தார்ப்தனீ திர்ப்பு, ைாதி 

தம் தான்ந ட்டும் அல்னாது  

தக்கான் ன்ந ர்க்க தம் முனாளி 

ாழினாளி ன்ந றுதாடு தான்ந 

தாதுவுடச் சித்ாந்ங்களும் முன் 

க்கப்தட்டண. இவ்விரு அசில் கட்சியின் 

பிச்ைாங்களும் அர் தடத்தில் இடம்தற்நண. அந்க் 

கானகட்டத்தில் கம்யுனிஸ்ட்கள் ம்.ஜி.ஆத் 

ாடர்ந்து விர்சித்து ந்ாலும் அர் னிக்கட்சி 

ாடங்கி பின்பு அருக்கு முல் ஆ 

ல்கி கம்யுனிஸ்ட் கட்சிகப ஆகும். அன் 

பிநகு காங்கிசில் இருந் லித்கள் அதிமுகவில் 

ைர்ந்ணர் கம்யுனிஸ்ட் கட்சிகளும் து  ஆ 

அளித்ண. 
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3. ைமூகப் பிதிதலிப்பு 

 

 

 

 

 

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில் இண்டு 

டங்களில் டித் ம்.ஜி.ஆர். அருட 

ாழ்க்கப் பின்ணணி இண்டு றுதட்ட 

இடங்களில் காட்டப்தட்டுள்பது.  ாமு ம்.ஜி.ஆர்.  

தக்கா ாழினதிதர் வீட்டச் ைர்ந்ர். 

இபங்கா ம்.ஜி.ஆர். விைாக் குடும்தத்தில் 

இருக்கிநார். ாமுவுக்கு  அம்ா அப்தா கிடாது. 

சின்ணம்ாவும், அக்காவும், ாாவும் உண்டு. 

இபங்காவுக்கு அம்ா ட்டு உண்டு. அரும் 

தற்ந அன்ண இல்ன; பர்த் ாய் ன்தது 

கயின் முடிவில் ரிகின்நது. இரு றுதட்ட 

குடும்தச் சூழ்நினயில் இருந்துரும் இண்டு 

இபஞர்கபப் தற்றி காக அந்துள்பது. 

இர்கள் இடம் ாறும்தாது அர்களின் 

ாழ்க்கயில் ற்தடும் ாற்நங்களும் அணால் 

அந்ந் இடங்களில் ற்தடும் ாற்நங்களும் 

கப்பின்ணனாக அந்து சிகர்கபக் கர்கின்நது. 

ாமு ைாந்ா கால்  

 ாமு  ன் ாாவின் ைவுக்கடிக்கு தந்து  

இவில் வீட்ட விட்டு ளிறி ஹாட்டலில் 
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இண்டு இட்லி ைாப்பிட்டுவிட்டு அற்கு அதிக 

தத் காடுத்துவிட்டு, டந்து ரும்தாது தசி 

க்கத்தில் ங்கி ஏரிடத்தில் விழுந்து விடுகிநார். 

அப்தாது அங்கு ந் ைாந்ா ன்ந கிாத்துப் 

தண் லில் ன ைய்தர்கப  அத்து 

ம்.ஜி.ஆரின் க்கத்த்  ளிவிக்கிநாள்.   

அர்களில் எருர் ாமு இபங்கா ன்று  

ைால்னவும்  இபங்காவின் வீட்டில் 

காண்டுதாய் ாமுச் ைர்க்கின்நணர்.  

இபங்காவின் ாார் காட்டும் அன்பில் ணமுருகி 

ாமு ம்.ஜி.ஆர். அங்க ங்கி விடுகிநார். 

ைாந்ாவும் அருக்கு ல் னகபக் கற்றுத் 

ருகிநாள். ழுப் தடிக்கவும் கற்றுத் ருகிநாள்.  

இவ்கயில் இர்களுக்கு இடயினாண 

ருக்கம் கானாக னர்கிநது.  இச்சூழ்நினயில் 

மீண்டும் இருரும் இடம் ாறுகின்நணர். அப்தாது 

அர்கள் ங்களுட த இடத்திற்கு ந்து 

விட்டாலும் சுற்றியிருப்தர்கள் உவில்ன. 

இணால் ற்தடும் குப்தம் கிபாக்ஸ் 

காட்சிாக அந்து. பின்பு சுதாக தடம் 

முடிடகிநது. 

இபங்ஜகா லீனா கால்  

 ாமு  ம்.ஜி.ஆர். ன்ந அப்தாவி   

ாப்பிள்ப  தார்த்துவிட்டு  தாண ைாோவி   

ாமுவின் வீட்டுக்கு இடம் ாறி ந்து விட்ட  

இபங்கா  காலிக்கிநார்.  இருருக்கும் 

நிச்ைம் ைய்துவிடனாம் ன்று தசும்தாது  

நிச்ைார்த்த்துக்கு இபங்கா  எப்புக் 

காள்பவில்ன. இபங்காவுக்கு அந் 

வீட்டுக்குரி   ாமுக்    கண்டுபிடித்து     வீட்டில்  
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காண்டு ந்து ைர்க்க ண்டி கட 

இருப்தணால் அைப்தட்டு லீனாவுக்கு ாலிகட்ட 

அர் விரும்தவில்ன. இபங்காத்  

னியில் ைந்தித்துப் தசும்தாது அர் 

ன்னுட நின  நமுகாக  

டுத்துக்கிநார். அப்தாது, ான் எரு ைாா 

ாக இருந்ாலும் நீ ன்ண திரும் ைய்து 

காள்ாா ன்று கட்கிநார். ைாோவியும் 

எப்புக்காள்கிநார். அருட கான 

உறுதிப்தடுத்திக் காண்ட இபங்கா சிறிது கானம் 

தாறுத்திருக்க ண்டும் ன்று ைால்லிவிட்டு 

ன்னுட கட ைய்தில் ாட்டம் 

காள்கிநார். 

ாமு வீட்டு குப்தத்ச தீர்த்  இபங்ஜகா 

 ாமுவின் வீட்டிற்கு ந்து விட்ட 

இபங்காவுக்கு அங்குள்ப சூல் அடுத்டுத் 
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காதாத்திங்களின் உாடல் மூனம் 

உர்த்ப்தடுகிநது.  

தண்டரிதாய்  : ாமு ா இப்தடி, தாருடா நீ 

தாணதிலிருந்து ைாறு ண்ணீர் கூட இல்ன. அழுது 

அழுது உடம்பு அனா காதிக்குது. தூக்கத்துன கூட 

ாா, ாான்னு தாபம்புநா. ‘அம்ா ாா 

றுதடியும் கித்துன தாய் விழுந்திருக்கும் தாய் 

ல்னா கித்யும் தாருான்னு’ அது அழுகிநதும் 

கஞ்சுநதும் அப்தப்தா! ம்பி ந் துன்தத்ான் 

ான் ாங்குன். மீணா, மீணா அா தார் ாா 

ந்திருக்கிந கண்ணு முழுச்சி தாரும்ா ாா 

தாரு!  

ஜதபி கினா : ாா ... ாா..., ாா ... ாா 

அப்தா அடிப்தாங்கனுாண ன்ண விட்டுட்டு 

தாண? ன் ாா அம்ாா உன்ண 

தாகச்ைான்ணாங்க? தாம் உன்ணான அடி 

ாங்குண தாரு, உடம்தல்னாம் காம். 

தண்டரி தாய் : மீணா சும்ா இரும்ா. ா ாந்து 

ன்ண பிாேணம். ான் ந் ழி அப்தடி. 

எம்.ஜி.ஆர். : மீணா உங்கம்ா தண்களின் ய்ம். 

கக்கில்னா ைாத்து சுகல்னாம் இருந்தும் நீங்க 

ைந்ாைா ா முடின. றுக்குாநா எரு 

ஆம்தப வீட்ன. ஹ்ம் த்ணா இற்க 

காபாறுன இப்தடி எண்ணு. 

தண்டரி தாய் : ாயும் எண்ணும் ைால்னாப்தா. 

ஆணா ான் ைாகுந யிலும் நீ ட்டும் இந் 

வீட்ட விட்டு தாயிடா. 

ஜதபி கினா : தாக ாட்டன்னு ைால்லு ாா. 
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தண்டரிதாய் : தாகாட்டன்னு ைால்லு ம்பி. 

ஜதபி கினா : ைால்லு ாா... 

தண்டரிதாய் : ைால்லுப்தா.... ைால்னாட்ட 

ஜதபி கினா : ைால்லு ாா... ைால்லு ாா... 

தண்டரிதாய் : ைால்னாட்ட.... ைால்னாட்ட 

எம்.ஜி.ஆர். : தாகாட்டங்கா. ாழ்ா, ைாா 

இனி உங்கபாட இருப்தன். உங்கப 

ைந்ாைாக ா ப்தது ன் தாறுப்பு. 

ஜதபி கினா : ல்ன ாா... 

தண்டரிதாய் : ம்பி!!! 

 அங்கிருந் அப்தாவி ாமும் வீட்டவிட்டுச் 

ைன்றுவிட்டால், அரிடம் இருந் ைாத்துக்கப  

அதகரிக்க ாமுவிடம் கழுத்து ாங்க 

முடிாால் ஆத்திம் காண்ட ம்பிார் ன் 
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ணவி ைரிாக கனிக்கால் ாமுத் 

ப்பிாட விட்டாள் ன்று ணவி அடித்துத்   

ண்டித்ார்.   தத்ாை காண்ட சின்ணம்ாவும், 

ம்பி ம்பிாரும் எரு தக்கம் இருக்க, அ வீட்டில் 

அப்தாவியும், கண கண் கண்ட ய்ம் ன்று  

கருதி ாழும் ம்பிாரின் ணவி தண்டரிதாய், 

அது கள் கள்பம் கதடம் அறிா ந்து  து 

சிறுமி மீணாவும் ாழ்த்  ரிந்துகாண்ட 

இபங்கா, த்ணா இற்கக் காபாறுகளில் 

இதுவும் என்று ன்ந முடிவுக்கு ருகின்நார்.  

 தண்டரிதாய் தடும் துத்ப் தார்த்து இது 

விதியின் காடு, பூர் ேன்த்து தாத்தின் 

விபவு, னழுத்து  ன்று க்காண 

காங்கள் கூநால் திமுகச் ைார்ந்ர் 

ன்தால்  இற்கயின் காபாறு ன்ந  

காத் டுத்துக் கூறுகின்நார். பின்பு அ ைரி 

ைய்துவிடனாம் ன்ந ம்பிக்க விக்கிநார். 

விதி ன்று கூறி விட்டால் அண அனுதவித்து 

ான் ஆக ண்டும் ாாலும் விதி ாற்ந 

இனாது ன்ந அம்பிக்க ந்துவிடும் 

ம்.ஜி.ஆர். ணது தடங்களில் கஷ்டம் தீரும், ன் 

டக்கும்  ன்ந ம்பிக்க அளிப்தார். அணால் 

அர் களின் ம்பிக்க ட்ைத்திம் ஆணார்.  

கக்குப்பிள்சப 

 கத்திலும் கிாத்திலும் தக்கா வீடுகளில்  

ைாத்துக்கபப் தாரிக்க எரு கக்குப்பிள்ப 

இருப்தது க்கம். ேணாகக் குடிசில் 

அச்ைர்களிடம் இருக்கும் னி அதிகாரிகளும் 

அந்க் கானத்துக் கக்கு பிள்பகளுடன் எப்பிடத் 

க்கர்கள் ஆர். இர்கள் ‘ஆாம் ைாமி’கபாக 
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இருப்தார்கள். இர்கள்  பிள்ப பூச்சிகள் ன்று  

கருப்தட்டாலும் சினர் ‘தாட்டுக்காடுத்து 

காரிம் ைாதிக்கும் ல்ன’ தற்றிருப்தர். சினர் 

க்கு ண்டி சின ைலுககப நமுகாக 

தற்றுக்காள்ர். சின அப்தாவிகள் து 

ைான்ணாலும் ைரின்று னாட்டும் ‘ஞ்ைாவூர் 

னாட்டி தாம்’கபாக இருந்து 

ாழ்க்கக் கழித்துவிடுர்.  இத்காரின் 

பிதிநிதிாக இப்தடத்தில் க  ங்கலு 

டித்ார். இர் தத்ாை பிடித்ர். ாரும் 

இல்னா த்தில் ான் எளித்து த்திருக்கும் 

தத் டுத்து ன் ன மீது தாட்டு 

அபிகம் ைய்து அககிழ்ந்து தாார். முனாளி 

ழுதும் ப்புக் கக்குடன் ானும்  காஞ்ைம்  

தத் காடல் ைய்துவிட்டு அயும் 

கம்தனி கக்கில் ழுதிவிடுார். ம்.ஜி.ஆர். 

ாகஷிடம் ணேர் தாறுப்த எப்தடக்கும் 

காட்சியில் இரும் தம் சுருட்டி இருப்தது  ரி 

ரும்.  

 ம்பிாரின்  ாழிற்ைானயின் ணேர் 

ன்ந தரில் ங்கலு இருக்கின்நார். இர் 

வீட்டிலும் இருப்தார் ாழிற்ைானயிலும் 

இருப்தார். ம்பிார் ைல்லுமிடங்களில் ல்னாம் 

அர் கூட ைல்ார். நத்ா அருக்கு எரு 

அந்ங்கச் ைனாபர் தான ைல்தடுகிநார். 

ம்பிார் ைால்லு கட்டு  தாய் 

கக்குகபயும் ழுதுார்.  ணன்நால் இால் 

ம்பிா திர்த்துப் தை இனாது.   ைரிா 

நா ம்பிார் ைால்தடி டப்ததுான்  

இருட தணி.  ம்.ஜி.ஆர். தாறுப்தற்நதும் 

இரிடம் கக்கு கட்கும் தாழுது இர் 
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சின்ணம்ாவுக்கு அட்டிக ாங்கிது, ாா 

கிபப்புக்கு டுத்துச் ைன்நது  ன்று கக்கு 

கூறும்தாது  ாமு ம்.ஜி.ஆருக்கு  ைாந்ாண  ைாத் 

ம்பிார் முநகடாக  ைனவு ைய்து அழித் 

அறிந்துகாள்ார். 

எம்.ஜி.ஆர் : மிஸ்டர் னப்தா கக்கல்னாம் 

இங்க ாண இருக்கு டுத்துட்டு உள்ப ாங்க. 

(ாழினாளிகப தார்த்து)  உங்களுக்கல்னாம் 

ன்ண ணும்? 

வாழினாளி : எரு முக்கிாண விைா உங்கப 

தார்க்க ந்ாம் 

எம்.ஜி.ஆர். : உள்ப ாங்க . . .  

ங்கஜலு : ஆண்டண இவ்பவு ாபா 

கக்க கட்டதில்ன. ன்ண காா 

ரின திடீர்னு கக்கு கட்க 

ஆம்பிச்சிருக்காரு. முருகா! ன்ண தத்ண! 

அய்ா திடீர்னு கக்கு கட்டா!!? 

ாஜகஷ் : ாா ன்ண தால் கக்கா? 

ங்கஜலு : தாாம்கீர் கக்கு அட அப்தா 

தச்ைகா இங்க ங்கடா ந்?  

ாஜகஷ் : நீ கௌரிட்டு இருக்கி குப்த அதுன 

ாது கௌம்புான்னு தார்க்கனாம்னு ந்ன். 

ங்கஜலு : ம்ம் ப்தாகுது தாரு தய், பிைாசு, 

காட்டரி, ைத்ான் 

ாஜகஷ் : ணி அடிச்ைாச்சு ஏடு . . . ான் 

தாறுக்கிட்டு ான் 
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எம்.ஜி.ஆர். :  ஆா இல்னாம் ன் முன்ணாடி 

ைால்லிருக்கக்கூடாது நீங்க. 

வாழினாளி : த்ணா முந ைான்ணாம், 

கனிக்கயில்லீங்க. 

எம்.ஜி.ஆர். : ன் மிஸ்டர் னப்தன் இங்க 

குநகபல்னாம் ன் கனிக்கன? 

ங்கஜலு : அய்ா அய்ா கனிக்னா? 

உங்க ாா இண்டு கான ாரி ாரி 

காடுத்திருக்காரு. அது ன்ணா ரிலிங்க 

இந் ர்க்கத்துக்கு எரு தரி ைாதக்கடா 

ஆகிப்தாச்சு, ன்ண காடுத்ாலும் தத்ன, 

தான, தத்ன, தான. 

ாஜகஷ் : காடுத்தீா? டுத்தீா? 

ங்கஜலு : டய் டய் ாண்டா ாண்டா 

ாக்கு அழுகி கீ விழுந்துரும். 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்க காரிக்கப்தடி தாணஸ், ைம்தப 
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உர்வு ல்னாம் உடணடிாக கனிக்கப்தடும் நீங்க  

தாகனாம். க்கம். 

வாழினார்கள் : க்கம் !! 

ாஜகஷ் : இந் புஸ்கம் புதுைா இருக்கு, விரிச்சு 

ழுதுண கக்கு தாலிருக்கு டிப்தாருங்க 

டிப்தாருங்க கிடக்கும். 

எம்.ஜி.ஆர். : மிஸ்டர் னப்தன் எ தியின 

7,000; 3,500; 1000; 850; 500 ைனவு 

ழுதியிருக்கீங்கப ன்ண காம்? 

ங்கஜலு : ஆ ஆ அப்தடி களுங்க இ  ான் 

உங்ககிட்ட ைால்னனும்னு ணச்ைன், ைந்ர்ப்தம் 

ாய்க்கன. அப்தடில்னாம் அடிக்கடி கக்கு 

கட்டீங்கன்ணா எரு ப்புத்ண்டா ர்துக்கு 

நிா இல்னன்னு ணக்கிநன். ான். ம்... ம் ... 

7,000 ானுங்கப ாா க்பப்புக்கு டுத்துட்டு 

தாணது. 

எம்.ஜி.ஆர். : கம்தனிக்காரிாா? 

ங்கஜலு : ஹ்ஹ அது ணக்கு ரிாது. 

ம்.ஜி.ஆர்.: 3,500? 

ங்கஜலு : 3,500 தரிம்ாவுக்கு அட்டிக 

ாங்குணது. 

எம்.ஜி.ஆர்.: அதுவும் கம்தனி காரிம்ாண? 

ங்கஜலு : ம்... ம்.. கழுத்துக்கு அட்டிக . . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : 1000 ரூதாய்? 

ங்கஜலு : ஆயிம் ரூதாய் வீட்டு ைனவுக்காக 

டுத்து. 
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ாஜகஷ் : கபவு ஆயிம் ரூதாய்? ச்ை ைனவு ஆயிம் 

ரூதாய்? 

ங்கஜலு : ஆா .  . 

எம்.ஜி.ஆர். : 850“? 

ங்கஜலு : சின்ணம்ாவுக்கு பலுக்கு 

அட்ான்ஸ் காடுத்து. 

எம்.ஜி.ஆர். : 500 . . .? 

ங்கஜலு :  ...  ... நூறு . . . நூறு ந்து 

ன்நாந கா ைாரிார். 

ாஜகஷ் : காதுக்கு ாடு ாங்குணா? 

எம்.ஜி.ஆர். : மிஸ்டர் னப்தன்  கம்தனி 

தத் அாசிா ைனவு தண் நீங்க 

உடந்ா இருந்திருக்கீங்க . . . 

ங்கஜலு : இல்ன ம்பி ... அல்னாம் கிடாது..  

எம்.ஜி.ஆர். : உங்க அனுதியினாண தம் 

காடுக்கப்தட்டிருக்கு? 

ங்கஜலு : ஹி ...ஹி ஆா ம்பி . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : அணான உங்கப ைஸ்தன்ஸ் 

தண்நன். 

ங்கஜலு : ஹ்ஹாஹா !!!!!!!!!!!! 

எம்.ஜி.ஆர். : காவிந்ன் நீ ோர்ஜ் டுத்துக்க. தம் 

விைம் ச்ைரிக்காக இருக்கனும். இ 

ன்ணன்னு கனி. 

ாஜகஷ் : ாா . . . ாா ய்ா !! (ன்நாந 

தான் ைய்து) ஹனா ாரு கால்ட 
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ஆஸ்தத்திரிா? ாங்க . . . சீக்கிம் ாங்க . . . ங்க 

ாாவுக்கு உடம்பு ைரியில்ன க்விக்லி. 

 தடம் ளிந் கானகட்டத்தில் 

தக்கார்களின் கூட இருக்கும் 

கக்கப்பிள்ப அல்னது ணேர் மிகுந் 

ைல்ாக்கு தடத்ாக குடும்தத்தின் 

முடிவுகளில் னயிடுதாகக் கூட இருப்ததுண்டு.   

இந்ப் தவி சுகம் கண்டர்கள் ன்ாணத்திற்காக  

தவி  இப்தது கிடாது.  ாநாக 

ன்ாணத் இந்தும்  தவி இறுகப்பிடித்துக் 

காண்டிருப்தர்.  

 சினர் ஆைக்கும் க்கும்  

 ாழ்வுக்கும் ைதிக்கும்  

 ஊார் கால் பிடிப்தார்  

 அதில் ாணமில்ன ஈணமில்ன  

 அர் ப்தாதும் ால் பிடிப்தார்  

ன்று ம்ஜி ஆர் தாடு ரிகள்  கக்குப்பிள்ப 

அல்னது ணேர் இல்த தற்றி விர்சித்துப் 

தாடுாகும்.   

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில்  தவிப் பித்து 

பிடித் ங்கலு ணது வீடு ணேர் வீடாக 

அடாபம் காப்தட ண்டும் ன்ந 

ண்த்தில் முன்பு றுத் ாகுக்கு அர் 

ணோண அறிந்தும் ணமுந்து ணது  

தண்த்  திரும் ைய்து  ைம்திப்தார். 

ஆக இந்த் திரும் ாகுக்காக அல்ன அது 

தவிக்காக ன்த இப் தடம்  ளிாக  

உர்த்தும். இர் தத்ாையும் தவி ஆையும் 
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காண்ட  டுத் குப்பு பிதிநிதிாக 

இடம்தற்றுள்பார். 

ஏசக் காலியும் தக்கா  காலியும்  

 கிாத்துப் தண்ாக ரும் ைாந்ா [த்ணா] 

இற்காடு இந் விைாயின் 

ாழ்க்கயில் வ்வித் துன்தமும் இல்ன; 

கிாத்து ாழ்க்க கிழ்ச்சி நிம்பிது ன்த 

ம்.ஜி.ஆருக்கு டுத்துச்ைால்லி அ 

கிாத்ாணாக ாற்றிவிடும் தண்ாக 

டிக்கிநார். தக்கா ைாோவிக்கு ர்ாநாக  

அன்பும்  அடக்கமும் உள்ப தண்ாக  ருகிநார்.   

ைாோவி தட்டத்ச் ைர்ந் தடித் 

தண்ாக இருந்ாலும் இக்க சிந் உள்பர் 

ன்த கடக்கு ரும்தாது அச் சுற்றி 

ரும் பிச்ைக்கார்களுக்கு  ர்ம் காடுக்கும் 

காட்சி உறுதி ைய்கிநது.    துணிச்ைனாக ன் ணதில் 

ான்றி கருத்துக்கப எளிவுநவின்றி தசும் 
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தண்ாக இருந்ாலும் காலிக்கும் தாது  

தக்கான் ன்ந வித்திாைமின்றி  இபங்கா 

அருட தண்புகளுக்காக சிக்கின்நார். 

துடுக்காண தச்சும் மிடுக்காண டயும் காண்ட 

இர்  குந் உள்பம் தடத்ர்  ன்னுட 

கால் ால்வி அடந்து விட்டது ன்த 

உர்ந்தும்  ைாகவும் துணிகிநார்.  ன்ணத் வி 

று ந் உநவும் இல்னா அப்தா நிணத்து 

ணத்  ற்றிக் காள்கிநார்.     த்ணாவிடம்  

இர் தாறுாக ம்.ஜி.ஆர். தற்றி 

விைாரிக்கிநார். த்ணாவும் நிாணாக ததில் அளித்து 

விட்டு ைல்கிநார். தடம் தார்ப்தருக்கு 

அந்க்காட்சி தட்டத் ற்தடுத்திணாலும் கு 

நிாணாக வ்வி தடதடப்பும் துடிதுடிப்பும் 

இன்றி டுக்கப்தட்டுள்பது. 

 அப்தாவி இபஞர்கள் ாம் இபங்காப் 

தான ஆகண்டும் ன்று விரும்பிணர்.  

கிாத்துப் தண்கள் ங்களுக்குப் தக்கா ாமு 

தானாரு கன் அ ண்டுன்று 

ஆைப்தட்டு  இப்தடத்ப் தார்த்ணர். 

வீட்டுக்குள் அடிதட்டு உதட்டு கிடக்கும் 

தண்கள்  ங்கப அந்க் காடுயிலிருந்து 

மீட்க இபங்காப் தான எரு அன்புத் ம்பி 

[ட்ைகர்] ாட்டாா ண ங்கி தடி 

இப்தடத்  சித்ணர்.  ம்பிார் தான்ந 

முனாளியிடம் சிக்கித்விக்கும் ாழினாளிகள் 

ம்.ஜி.ஆர். தான்ந எரு முனாளி ங்களுக்கு 

ருார் ன்ந ம்பிக்காடு தார்த்ணர். 

இர்கள் அணருக்கும் அர்களின் ஆைகள் 

நிநறும் கானம் விவில் ரும் ன்ந 

ம்பிக்க இப்தடம் அளித்து.  
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குந்ச னம்  

 ம்.ஜி.ஆர்.  ம் தடங்களில் சிறுருக்கு அதிக 

முக்கித்தும் காடுத்திருப்தார். ந்து 

தாடல்கப, குறிப்தாக் தல்னவி  இண்டு து 

குந் தாட ண்டும் ன்று தாடனாசிரிரிடம் 

ைால்லி ழுதி ாங்குார். சித்தி தடத்தில் ரும் 

சிறுர்கள் ங்க வீட்டு பிள்பயின் ‘ான் 

ஆயிட்டால்’  தாடனப் தாடுகின்ந காட்சி 

இடம்தற்நது. இது அன்று தனது வீடுகளில் 

காப்தட்ட ைாைரி நிகழ்வு. சிறுர்கள் ம்.ஜி.ஆ 

சித்து சிகர்கள் ஆகிணர். இர்கப இன்று அறுதது 

ழுதது திணாக ாழ்ந்து ம்.ஜி.ஆர். தட விா 

நிகழ்ச்சிகப டத்தி ருகின்நணர். தண் 

குந்கள் ம்.ஜி.ஆரின் ான் ன் பிநந்ன், 

அடிப் தண், ங்க வீட்டுப் பிள்ப தான்ந 

தடங்களில் காடு ைர்ந்து இடம் தற்நால் 

சிறுமிகளும் ம்.ஜி.ஆரின் சிககபாக பர்ந்து 

ந்ணர். லுங்கு தடத்தில் தன் டித்திருக்க 

ம்.ஜி.ஆர். மிழில் அ சிறுமிாக ாற்றி  

சிகர்கபக் கர்ந்ார். சிறுமி துடுக்காக 

தசும்தாது தண்ணுரி குலும் தடத்தில் 

ஏங்கி எலிக்கிநது. யும் பிச்ைாாக ைய்ால் 

அன்நாட ாழ்வில் டந்து காட்டி, தடங்களில் 

ைய்து காட்டி  இனட்சிப்தடி ல் ாழ்ந்து காட்டி 

ழிகாட்டிாக ம்.ஜி.ஆர். விபங்கிணார்.   

 காங்கிஸின் ஆட்சி முடிந்து  திமுகவின் ஆட்சி  

னர்ந்ால்   க்களின்  துன்தம் தும் ணகள் 

தீர்ந்து கிழ்ச்சிாண பர்ச்சி நிம்பி  எளி 

தாருந்தி திர்கானம் ான்றும்  ன்ந ம்பிக்க 

இப்தடத்ப் தார்த் பின்பு எவ்ாரு 
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ப்பிணருக்கும் ான்றிால்  ைமூகத்தின் 

அணத்துத் ப்பிணரும் இப்தடத் திரும்தத் 

திரும்த தார்த்ணர். இணால் இப்தடம் 250 ாட்கள் 

ஏடி ள்ளிவிா தடாகத் திகழ்ந்து.  சுார் ட்டு 

ாங்கள் தடம் எ திங்கில்  அங்கு 

நிநந்  காட்சிகபாக ஏடிது. இப்தடம் அணத்து 

ப்பு க்கபயும் கர்ந்து இழுக்கின்நது ன்த 

புரிந்து காள்பனாம். 

நிசநவு  

 ங்க வீட்டு பிள்ப  தடத்தின் 

காதாத்திங்கள் எவ்ாருரும் அன்நாட 

ாழ்வில் ைமுாத்தில் உள்ப திணந்ாறும் 

ைந்திக்கின்ந காதாத்திங்களின் பிதிநிதிகபாக 

இடம்தற்நணர்.  ண தடம் தார்ப்த ர்கள் 

ாாது எருாடு ன்ணயும் இத்து 

தார்த்ணர்.   தடம் தார்ப்தர் கிாத்துப் 

தண்ாக இருக்கனாம், கிாத்து இபஞணாக 

இருக்கனாம், தக்காணாக இருக்கனாம், டுத்க் 

குடும்தத்ச் ைர்ந்ாக இருக்கனாம். எரு 

காதாத்தித்ாடு ன்ண இவு 

தடுத்திக்காள்ப கூடிாக  இப்தடத்தின் 

காதாத்திங்கள் அக்கப்தட்டண தடம் 

தார்ப்தர் அணரும் இப்தடத்தில் ன் ணச் 

ைலுத்தி தார்த்ால் திரும்தத் திரும்த ந்து 

இப்தடத்ப் தார்த்ணர்.  
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4. ான் ஆசயிட்டால் தாடலின் சிநப்பு 

 

 

 

 

 

  இந்தி திப்தடங்களில் தாடல் காட்சிகள் 

இடம்தறுது எரு பு. பிந  ாட்டில் ளிரும் 

பிநாழி தடங்களில்  அதிகபவில் தாடல் 

காட்சிகள் இடம்தறுது கிடாது.  எரு முந 

1965இல்  இந்தித் திங்குகளில் ைல்ாக்குப் 

தற்ந தாடல் து ன்ந எரு கக்கடுப்பு 

டந்து. அப்தாது மிழ்ாட்டில் ங்க வீட்டுப் 

பிள்ப தடம் ளிாகியிருந்து.  ங்க வீட்டுப் 

பிள்ப தடத்திற்கு ந்து தார்த் ஆய்ாபர்கள் 

‘ான் ஆயிட்டால்’ தாட்டுக்கு திங்கு 

ாத்மும் கட்டி ஆாம் ைய்ப் 

தார்த்துவிட்டு, இந்தித் திங்குகளில் 

சிகர்களிட அதிக ற்பு தற்ந 

திப்தாடல் ‘ான் ஆயிட்டால்’ தாடல் ான் 

ன்று முடிவுைய்ணர். 

 ‘ான் ஆயிட்டால்’ தாடல் முலில் ‘ான் 

கடவுள் ஆணால்’ ன்று ாடங்கப்தட்டு 

ழுப்தட்டிருந்து. ான் கடவுள் ஆணால் ன்ந ரி 

ணிக்கயின்  தாது பிச்சிணக்கு உள்பாகும் 

ன்தால் அது ாற்நப்தட்டது. ‘ான் ன்ணன் 

ஆணால்’ ன்று [If I were a King] இஃப்  ர்  கிங் 
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சினிா தடத்  னப்பின் மிாக்கம் ஆக 

இருந்து. ம்.ஜி.ஆர். தாட்டப் தடித்து விட்டு 

இப்தாது ‘ன்ணாட்சி இல்ன பிநகு ற்கு  

இச்ைால் ாாலும் ன்ணணாக முடிாது ண 

இது தாருபற்ந ரி’ ன்று ைால்லிவிட்டார். பிநகு 

ான் ஆயிட்டால், அது டந்துவிட்டால்  ணத்  

ாடங்கும் இப்தாடல் தல்னவி முடிாணது..  

 ‘ான் ஆயிட்டால்’ தாடல் மிகுந் 

ற்தப் தறுற்கு மூன்று காங்கள் 

உண்டு.  

1.  க்களின் திர்தார்ப்பு,  

2 அப்தாடலுக்காண ம்.ஜி.ஆரின் டண 

அைவுகளின் விவு, காடுத் தாஸ்  

ற்றும் சினம்புச் ைண்டயின் அடவுகள்   

ஆகி அணத்தும் ைர்ந்து  ஸ்டலும்  

ைண்டயும்  டணமும் இந் புதி 

முநாக இருந்து,  

3 வில்னன் வி வீட்டில் இருக்கும் ற்ந 

அணரும் தாடல் காட்சியில் இடம் 

தற்நணர்..   

ஆக இது எரு கூட்டு நிகழ்வு தான எருர் தாட 

ற்நர் அங்கீகரிக்கும் கூட்டுப்தாடல் நிகழ்ாக 

விபங்கிது. 

ஏசகளின் எதிர்தார்ப்பு 

   ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில்  ன் வீட்டில் 

தணிபுரியும் தணிாபர்கப ைவுக்கால் அடித்துத் 

ண்டிக்க தாகும் ம்பிார் வீசி ைவுக்க கண்டு 

அர்கள்   தந்து   டுங்கி   நின்ந பயில்,  ஆதி  
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மூன காப்தாற்று ன்று முனயின் பிடியில் 

சிக்கி  கேந்தின் அதக் குல் காடுத்தாது 

சுர்ைணச் ைக்கத்  வீசி முனயின் கழுத்  

அறுத்துக் கான்று ாண காப்தாற்றி 

திருானப் தான, வீசி ைவுக்கப் பிடித்து 

அர்கபக் காப்தாற்றி மீண்டும் அண ைாடுக்கி 

அது,  

 ‚ான் ஆயிட்டால் அது டந்துவிட்டால்  

 இங்கு கள் ண தடாட்டார்  

 உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன  

 அர் கண்ணீர்க் கடலின வி ாட்டார்‛  

ன்று ம்.ஜி.ஆர். தாடி தாது அங்கிருந் 

தணிாபர்களுக்கு ல்னாம் நிம்திப் தருமூச்சு 

ழுகிநது. தடம் தார்ப்தர்களுக்கு உற்ைாகம் 

ாற்றிக்காள்கிநது. விசில் தநக்கிநது.  

ம்பிாத் தூண்டிவிட்டு அக்கிங்கப ைய் 



Tamil Heritage Foundation International

66 
 
ங்க வீட்டுப் பிள்ப ம்.ஜி.ஆர். 

த் அது அக்காள் ம்.ஜி.ஆரின் கயில் 

ைவுக்கு இருப்தப் தார்த்து டுடுங்கிப் தாார். 

ாழிற்ைானயில் ணோக இருக்கும் 

ங்கலுவிடம் ந்து ம்.ஜி.ஆர். ‚அர் உரிப் 

தாருள்கபத் ாடாட்டன்‛ ன்று அது 

ஞ்ைத் ட்டி காட்டி தாடும்தாது ங்கலு  

காட் ஸ்டாண்டில் உட்கார்ந்தடி ஆடிப் தாார்.   

 ‚தாது நீதியின  புதுப் தாயின ரும்  

 ல்னார் முகத்தின விழிப்தன்‛  

ன்று ம்.ஜி.ஆர். தாடும்தாது தடிக்கட்டில் அது 

அக்கா தண்டரிதாய் புன்ணகாடு இநங்கி டந்து 

ருதும் அப் தார்த்து இவ்ரிகபப் 

தாடுதும்   தடத்துக்கு  மிகப்தாருத்ாக 

அந்திருக்கும். உண்யில் அவ்ரிகள் அடுத்து 

ரும் அண்ாவின் ஆட்சிக் குறிப்தாக 

ானிக்கும். தாது நீதியின புது தாயின  
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இருப்தர் அறிஞர் அண்ா ன்ததும் 

உர்த்ப்தட்டது.  

ஒன்ஜந குனம் ஒருஜண ஜன் 

 ம்.ஜி.ஆர். திமுக.வில் இருந் காத்ால்  

ோதி தம் அற்நாக விபங்கிணார்.  தரிார் 

கடவுள் இல்ன ன்நார். ஆணால் அறிஞர் அண்ா 

என்ந குனம் எருண ன் ன்நார். 

அண்ாவின் ழிந் ம்.ஜி.ஆர். இப்தாட்டில் 

அணத்து ோதி த் என்றுதடுத்தும் வித்தில்   

 ‚ எரு னன் உண்டு  

 அன் காள்க உண்டு அ  

 ப்தாதும் காத்திருப்தன்‛  

ன்ந ரிகள்  தடம் தார்க்கும் க்களிட ைாதி 

ப் தாகுதாடில்னால் எற்று பர்க்கும் 

கயில் அந்து.  திாவிட கட்சியின் 

னாண தரிார் கடவுள் இல்ன ன்று 

ைால்லி பிள்பார் சின உடத்ார். 

ஆணால் தரிாரின்  சீடரும்  திமுகவின் 

னருாண  அறிஞர் அண்ா ாங்கள் 

பிள்பாயும் உடக்க ாட்டாம்; 

பிள்பாருக்குத்  ங்காயும் உடக்க ாட்டாம் 

ன்நார்.  அடிக்க அடிக்க அம்மியும் கரும் ன்தது 

தான எரு ல்ன கருத் திரும்தத் திரும்தச் 

ைால்லும் தாது றுகள் திருத்ப்தடுது 

இற்க.  ண ம்.ஜி.ஆர். ணது தடங்களில் 

ாழ்வில் றிகப, ல்ன கருத்துக்கப 

திரும்தத் திரும்தப்  தாடல்களிலும், ைணங்களிலும், 

காட்சிகளிலும் லியுறுத்திணார்.   
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கிறிஸ்து சிகர்களின் ஆவு  

 ம்.ஜி.ஆர். ணது தடங்களில் இசு 

கிறிஸ்து சிநந் னிாக தாற்றி முக்கி 

காட்சிகளில் அர் தடத் இடம் தநச் ைய்ார். 

தாடல்களில் அர் தர் இடம்தறும்தடி 

ைய்ார். இசு கிறிஸ்துவும் சினிாவில் ரும் 

ம்.ஜி.ஆரும் னி ைமுாத்தில் று 

ைய்தர்கப  ண்டித்து  ன்னிக்கும் 

இல்புடாக இருந்ணர். இசு கிறிஸ்துவும் 

ருைனம் ஆனத்தில் ஆடு ாடுகள் 

விற்றுக்காண்டும் ாம் ாற்றிக் காண்டும் 

காயிலுக்குப் தாருந்ா காரிங்களில் 

ஈடுதட்டிருந்ாத் ாண பின்னி கயிற்றுச் 

ைவுக்கால் அடித்து விட்டுார். ‘ன் கப்தனுட 

வீட்ட இனியும் ைந்க்கட ஆக்காதிர்கள்’ 

[ாான் 2:19] ன்தார். இக்கப் தடிக்கும்  

கிறித்துர்களுக்கு ங்க வீட்டுப் பிள்பயில் 

ம்.ஜி.ஆர். ம்பிா அடிக்கும் தாது அர் 

இசுவின் ழியில் ைய்னதடுாகத் ான்றும். 

ம்.ஜி.ஆரின் தாடலிலும் காட்சிகளிலும் இசு 

கிறிஸ்து இடம்தற்நால் கிறிஸ்ர்கள் முலில் 

சிகர்கபாக இருந்ணர். பின்ணர் அண்ா திமுகவின் 

ாக்கு ங்கிாகவும் ாறிணார்.   

ான் எம்.ஜி.ஆர். சிகன் என்ந வதருமிம்  

 ம்.ஜி.ஆரின் சிகர்கள் ‘ான் ம்.ஜி.ஆர். சிகன் 

பீடி சிகட் து குடிக்க ாட்டன், தற்ந ாத்  

ய்ாகப் தாற்றுகிநன்’  ன்று 

தருமித்ாடு ைால்லிக் காள்கின்நணர். 

ம்.ஜி.ஆப் பின்தற்றி அது சிகாண 

ாாேன் ணது தடங்களில்  ம்.ஜி.ஆரின் ல்ன 
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காள்ககப பின்தற்றிணார். அர் நிேத்திலும் 

தடத்திலும் து குடிப்ததில்ன, புகப்ததில்ன 

தண்கபாடு நாண உநவு காள்து தான 

காட்சி அப்ததில்ன. இன்று அசில் கட்சி 

ாடங்கியிருக்கும் கல், ஜினி, விேகாந்த் 

தான்நார் னி ாழ்வில்  தூ தக்க 

க்கங்கபப் பின்தற்நாால் க்களின் 

அன்தயும் ஆயும் தந இனால் 

சிப்தடுகின்நணர். சிகர்கள் ஆவு இருந்தும் 

தாதுக்கள் ஆவு இர்களுக்குக் 

கிடக்கவில்ன. ம்.ஜி.ஆர்.  டிகர் ன்தால் 

அசிலில் ற்றி தநவில்ன ன்த 

இன்ந  டிகர்கள் நிரூபித்துவிட்டணர். ம்.ஜி.ஆர். 

1951 முல் க்களின் அன்தயும் ம்பிக்கயும் 

தற்றிருந்ார். அன் தனண ஆம்தத்தில் தி மு க 

அறுட ைய்து.  

 ான் ஆயிட்டால் அது டந்துவிட்டால் 

ன்ந தாடல் ம்.ஜி.ஆர். ைவுக்க டுத்துக்காண்டு 

தடிகளில் ஏடிாடி தாடுாக அந்திருக்கும். 

இவ்ாறு அர் றியும் பின்ணர் யில் டக்கும் 

தாதும் அருட கானடி ப்புமுந 

சினம்தாட்ட ப்பு முந எத்திருக்கும் ன்று 

சினம்தாட்டக் கனஞர் கூறுகின்நணர். ம்.ஜி.ஆரின் 

ய்க்காப்தாபர் ாகிருஷ்னும்  ன்னுட 

நூலில் இப்தாடல் தற்றி விபக்கம் அளித்துள்பார். 

 இப்தாடலில் அர் று ைய்தர் ாக 

இருந்ாலும் ான் அணத் ட்டிக் கட்தன் 

ன்று ைால்லுது   தடத்தில் ம்பிாக் 

குறித்ாலும்  காங்கிஸ்கார்கபக் குறித்ாக  

க்கள் புரிந்துகாண்டணர். று ைய்யும் 
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காங்கிஸ்கார்கப விடாட்டன் ன்றும்  

அர்கபத்  ண்டிப்தன் ன்றும்   

நமுகாகப்  தாடலின் ழிாகக்  கூறுகின்ந 

துணிச்ைல்  ம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்து.   

கருப்பு ைட்சடக்கார் எம்.ஜி.ஆர்.  

 ம்.ஜி.ஆர். கானத்தில் திமுகக் கறுப்புச் 

ைட்ட கட்சி ன்றும் கம்யுனிஸ்ட் கட்சி சிப்பு 

ைட்டக் கட்சி ன்றும்  அப்தது க்கம். 

ம்.ஜி.ஆர். திமுக த்துங்கப, ாழ்வில் 

முநகப டுத்துச் ைால்லும் தாடல்கபப் 

தாடும் காட்சியில் கருப்பு ைட்ட அணிந்து அன் 

மூனாகத்  ன்ணத்  திமுககார், திர்க்கட்சிக்கார் 

ன்று துணிச்ைனாக அடாபம் காட்டுார்.  

இந்ப் தாடலில் அர் கருப்புச்ைட்ட அணிந்து 

தாடிால்  கருப்புச்ைட்டக்கார் ன்ததும் புரிந்து 

காள்பப்தட்டது.  எரு னன் உண்டு அன் 

காள்க உண்டு ப்தாதும் காத்திருப்தன் ன்ந 

ரிகள் அண்ா ன் னர் திமுக ன்னுட 

காள்க இன்தடி ப்தாதும் ான் டப்தன் 

ன்று ன்ண அர் அறிமுகம் ைய்து காள்ாக 

அந்ண. முலில் ம்பிா ம்.ஜி.ஆர். 

அடிக்கும் தாது சிப்புச் ைட்டயும் ள்பப் 

தண்ட்டும் அணிந்திருப்தார் அப்தாது தாட்டு 

கிடாது. தாட்டுக் காட்சியில் கருப்புச்  ைட்ட 

அணிந்திருப்தார்.  

ைந்திஜாம் தடத்தில்  

 ‘புத்ன் சு காந்தி பிநந்து  

 பூமியில் ற்காக – ாா   

  க்காக 
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ன்று தாடும் தாடல் காட்சியிலும்  

 அச்ைம் ன்தது டடா  

 அஞ்ைா திாவிடர் உடடா  

 ஆறிலும் ைாவு  நூறிலும் ைாவு  

 ாகம் காப்தது கடடா  

ன்ந ன்ணாதி ன்ணன் தாட்டுக் காட்சியிலும்  

  ான் உங்கள் வீட்டு பிள்ப –இது  

 ஊர் அறிந் உண்’ 

 ான் ைல்லுகின்ந தா  

தறிஞர் காட்டும் தா ன்று புதி பூமியில் 

தாடும் காட்சியிலும் கருப்பு உட அணிந்திருப்தார். 

தண்டரிதாய் தடி இநங்கி ரும்தாது  

 ‚தாது நீதியின புதுப் தாயின ரும்  

 ல்னார் முகத்தின விழிப்தன்‛  
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ன்று தாடும்தாது அது தண்டரிதாப் தார்த்து 

தாடுாக   இருந்ாலும்  தடம் தார்க்கும் 

க்களுக்கு  அவ்ரிகள் அடுத்து ஆட்சிக்கு 

விருக்கும் திமுகவின் தற்றி   முன்கூட்டி 

ைால்ாகத்  ான்றிது. உடலுப்பு இன்றி 

சுண்டி காழுத் னாதம் தார்க்கும் சின த 

முனகள் உப்தாளிகளின் விர் 

உறிஞ்சும் அட்ட பூச்சிகபாக இருப்த 

கண்டிக்கும் ம்.ஜி.ஆர்.,  

 ‚உடல் உக்கச் ைால்ன் அதில்  

 பிக்கச்  ைய்ன் அர்  

 உரி தாருட்கப ாட ாட்டன்‛  

ன்று தாடும்தாது  ளி க்கள் சுண்டும் 

முனாளிகள் உப்பின் கி உர்ந்து 

காள்ப ண்டும் ன்தது உர்த்ப்தடுகிநது. 

லும் இவ்ரிகள் உப்த சுண்டும் 

தக்கார்கபாக இருந்ாலும்   அர்களுக்கு 

உரிாண தாருட்கப  கள் டுத்துக் 

காள்ப விரும்புது இல்ன அர்களுக்கு  

உப்புக்கு உண்டாண ஊதிம் ட்டு,  

ன்தயும் இப்தாடல் ரிகள்  சுட்டுகின்நண.  

இவ்ரிகள் கள் தக்காருக்கு திரி அல்ன 

ன்த உர்த்துகின்நண.   

ஏசயும் வைல்ரும்  

  ன்தன் தக்கானுக்கு திரி அல்ன 

ன்ந கருத்ாக்கம் குறித்துச்  சிந்திக்கும்தாது 

தக்காரிடமிருந்து தத்ப்  தறித்து 

களுக்குக் காடுக்க ண்டும்  ன்று 

ைால்னால் ல்னாரும் உக்க ண்டும் 
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உப்புக்கற்ந ஊதிம் காடுக்கப்தட ண்டும்  

ன்ந ைர்க் காள்க லியுறுத்ப் தடுகிநது. 

உக்கானுக்கு உவு உண்ணும் உரி 

கிடாது.  ண  அணரும் த்ம் 

திநக்கற்ந தடி  குதிாண னச் ைய் 

ண்டும். அற்குரி ஊதித் தற்றுக்காள்ப 

ண்டும் ன்ந கருத்து உர்த்ப்தடுகிநது. 

ாடாடி ன்ணன் தடத்தில் களுக்காண 

ைலுககப டுத்துக்கும் தாது ாே ைதயில் 

இருக்கும் கார்கம் ழுந்து நின்று ‘அப்தடி 

ன்நால் தக்கார்கப இருக்காட்டார்கள்’ 

ன்று கூறுார். அப்தாது ன்ணணாக இருக்கும்   

ாடாடி ம்.ஜி.ஆர்.  ‘று தக்கார்கள் 

இருப்தார்கள்  கள் இருக்காட்டார்கள்’  ன்று 

ஆணித்ாகப் ததில் உப்தார். இ கருத்து 

இப்தாடலிலும் லியுறுத்ப்தடுகிநது.  ம்.ஜி.ஆர். 

தக்கார்களுக்கு  திரி அல்ன அர் களுக்கு 

ான். களும்   தக்கார்கபாக ஆக 

ண்டும் ன்ததுான் குறிக்காபத் வி 

தக்கார்கப  ஆக்கண்டும் ன்தது 

அல்ன.  ண இருட தடங்கப   

தக்கார் ண அணரும் கண்டு சித்ணர். 

டுத் ர்க்காக உர்ந்து விட்ட ஏசகள்  

 இன்ந புள்ளிவிங்கப மிகத்தில் 

ட்டும் தருாரிாண க்கள் ல்-டு-கீழ் ன்று 

மூகாகப் பிரிக்கப்தட்ட டுத்க் 

குடும்தங்கபச் ைர்ந்ர்கபாக இருக்கின்நணர் 

ன்த உறுதி ைய்கிநது. இணால் ாட்டில் 

மிகத்தில் சிப்தார் ற்ந ாநினங்களில் 

சிப்தர்கப விடவும் அடிப்தட களும் 
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விருப்தங்களும் NEEDS AND WANTS SATISFIED] 

நிநற்நப்தட்டர்கபாக அதிக ைதிகள் 

தற்நர்கபாக இருக்கின்நணர் ன்தது த்தி 

அசின் புள்ளி விங்கள் மூனாக  மின்றி 

நிறுப்தட்டுள்பது. மிகத்தில் இருந்  

களில்  தரும்தானார் இன்று டுத் 

ர்க்கத்திணாக ைல்த்திலும் உடல்னத்திலும் 

கல்வி ற்றும் ன ாய்ப்பிலும் 

உர்ந்திருப்த அறினாம்.    

 ‚முன்பு சு ந்ார் பின்பு காந்தி ந்ார் இந் 

ானிடர் திருந்திட பிநந்ார் இர் திருந்வில்ன 

ணம் ருந்வில்ன அந் னார் ைான்ண 

நந்ார்‛ ன்ந ரிகள் சு காந்தி தான்ந 

கான்களின் தான்ாழிகளுக்கு க்கள் 

ைவிைாய்க்கவில்ன ன்த லியுறுத்துகின்நண. 

ம்.ஜி.ஆர். உட தடங்களிள் தாடல்களிலும் 

காட்சிகளிலும்  இசு, புத்ர், காந்தி ஆகிாரின் 
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தடங்களும், கருத்துக்களும் இடம் தறு 

கானாம். ம்.ஜி.ஆர். த்துள் ாழ்ாங்கு 

ாழ்ந்து ானுநயும் ய்த்துள் க்கப்தட்ட  

ானிர்கப ன் சிகர்களுக்கு அடாபம் 

காட்டி அர்கபப்தான சிநப்தாண ாழ்க்க 

ா ண்டும் ன்த எரு க்காகக் 

காண்டிருந்ார். இப்தடத்திலும் சு, காந்தி 

ைான்ண கருத்துக்கள் ற்நாக தாய்விடக்கூடாது 

ன்ந கன உப்தடுகிநது. இங்கு காந்திப் 

தற்றி குறிப்பிடுற்கு முக்கி காம் 

காங்கிஸ்கார்களுக்கு காந்தியின் முல் னர் 

அருட ழியில்  பின்தற்றுார் அல்னது 

பின்தற்ந கடப்தட்டர்  ன்தால்  அருட 

ைாற்கப நந்து விட்டீர்கப,   நீங்கள் திருந் 

ாட்டீர்கபா?, நீங்கள் ைய் றுக்கு ருந் 

ாட்டீர்கபா?  ன்று காங்கிஸ்கார்கப 

கட்தாக ழுப்தட்டண. 

 காங்கிசை ஒழிப்ஜதன்  

 ைத்தில் ரும் இண்டு ரிகள் ணிக்க 

அதிகாரிகபால் அனுதிக்கப் தடாால் 

ாற்நப்தட்டண.  ஆம்தத்தில்       

 திர்கானம் ரும்  

 ன் கட ரும் இந்க்  

 காக்ககள் கூட்டத் எழிப்தன் 

 ண இடம்தற்றிருந்து. காக்ககள் கூட்டம் 

ன்தது  காங்கிஸ்கார்கபக் குறித்ாகத்  

ணிக்க அதிகாரிகள் கருதிால் அந் ரி  

அனுதிக்க றுத்ணர்.  பின்பு கவிஞர் ாலி 

அவ்ரிகப நீக்கிவிட்டு 
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 திர்கானம் ரும்  

 ன் கட ரும் இக்  

 கூட்டத்தின் ஆட்டத் எழிப்தன் 

 ன்று ாற்றிணார். அன் பிநகு ணிக்கக் 

குழுவிணரின் அனுதி கிடத்து. இக்கூட்டம் 

ன்தது  காங்கிஸ்கார்கபக் குறித்து  ன்நாலும்  

காக்க ன்ந ைால்  நீக்கப்தட்டது குறித்து 

ணிக்காபர் திருப்தி  அடந்ணர்.  

திப்தடத்தில் ட்டும் இந் ரி ாற்நம் டந்து.  

இைத்ட்டுகளில் காக்ககள் கூட்டம் ன்று ான் 

ததிாகி இருந்து. இனங்க ாணாலியில் 1965 

முல்  ஈப் பிச்ைண ரும் க்கும்  இப்தாடல் 

காக்ககள் கூட்டத் எழிப்தன் ன்ந 

ரிகபாடு ான் எலிதப்தப்தட்டது.  அன் பிநகு 

எலி தப்பு நிறுத்ப்தட்டது.  

அண்ா தாாட்டி எம்.ஜி.ஆரின் பிச்ைா வீச்சு  

 ம்.ஜி.ஆர். ம்  தாடல்களின் மூனமும் 

காட்சிகளின் மூனமும்  திமுக பிச்ைாத் 

டிாக க்களிடம் ைய்து ந்ணால்  அண்ா 

அர்கள் ம்.ஜி.ஆரிடம் மிகுந் அன்பு காட்டிணார். 

திமுக கட்சியிணர்  குறிப்தாக இண்டாம் கட்டத்  

னர்கள்   ம்.ஜி.ஆ றும் சினிாக்கான் 

ன்று  குறிப்பிட்ட தாது  அண்ா  அர்கள்  ம் 

கட்சிக்கான் எரு டயில் தசிணால் 5000, 6000 

தர்களுக்கு கட்சிக் காள்ககப  

காண்டுைர்க்க முடியும்.  ஆணால் ம்.ஜி.ஆர். 

ன்னுட தடத்தில் எரு தாட்டின் மூனம் சுார் 5 

னட்ைம் தருக்கு ம் கட்சி காள்ககபக் 

காண்டு ைர்க்கிநார் ன்று ம்.ஜி.ஆரின் பிச்ைாப் 

தணி  அண்ா தாாட்டிக் கூறிணார்.  ம்.ஜி.ஆர்.  



Tamil Heritage Foundation International

77 
 

முணர். ை. இாேஸ்ரி  

ங்கள் ஆட்சி ந்துவிட்டால்  உங்கள் கனகள் 

தீரும் ன்ந எற்ந கருத் இப்தாடலின் மூனம் 

திரும்தத் திரும்த அர்களின் ணத்தில் ததி 

த்ார்.  லும் இப்தாட்டில்  இடம்  ாங்கப 

காடுத்  ைவுக்கடிாகத்  ான்றிது.  இண 

ஆங்கினத்தில் க்க vicarious feeling ன்தர்.  

இணால் அர்களுட ணம் ஆறுல் 

அடந்து, உற்ைாகம் பிநந்து. ங்கபக் 

காடுப்தடுத்துாருக்குத்  ா ண்டண 

காடுத்து தான்ந  ணநிந தற்நணர்.  

இவ்கயில் இப்தாட்டு காட்சிாலும் கருத்ாலும்  

க்களின் ணக் காள்ப காண்ட தாட்டாக 

அந்து.  இன்நக்கும் இந் தாட்டு தரும் 

ற்த தற்றுள்பது. 

ஜதாஸ்டரும் ஜதாஸ்சும்  

 ம்.ஜி.ஆரின் ங்கள் வீட்டு பிள்ப தடப் 

தாஸ்டரில் ான் ஆயிட்டால் தாட்டு காட்சி 

நால் இடம்தற்நது.  எருாள் ம்.ஜி.ஆர். 

திடீன்று ன் எளிப்ததிாபர் ைங்கர் ா  
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அத்து ாண  ைாட்ட வீசி தடியும் சுற்றிப் 

பிடித் தடியும் சின தாஸ்கப காடுத்துப்  

தடடுக்கச் ைான்ணார்.  அந்ப் தாஸ்கள் ான் 

சிநப்தாண தடங்கபாக அர் கக்கு ந்து ைர்ந்ண. 

புகப்தடக்கா அைந்து தாகும் அபவுக்கு 

அந்ப் தடங்கள் மிக அகாக ந்திருந்ண.  இண 

அர் ணது நூலில் குறிப்பிட்டுள்பார்.  இந் தாஸ் 

உள்ப தடங்கள் று ாள் ைய்திாள்களில் 

முழுப்தக்க  விபம்தாக  இடம்தற்நண. அந் 

விபம்த தடத் தற்றி மிகப் தரி 

திர்தார்ப்த    க்கள்    ணதில்        உருாக்கிது. 

ைவுக்க வீசியும்  சுற்றியும்  பிடித்திருக்கும் தடங்கள் 

ம்.ஜி.ஆர். தற்றி பிம்தத் தரும்  உத்துக்குக் 

காண்டு ைன்நண.    

வய்த்தின் காட்சி  

 ய்த்தின் ன் துஷ்ட நிக்க இஷ்ட 

தரிதானன் ன்தாகும். அாது தீர்கப 

அழித்து ல்னர்கப காப்தாகும். 

இத்ய்த்தின் தணி ம்.ஜி.ஆர். ங்க வீட்டுப் 

பிள்ப தடத்தின்  ைவுக்கடி காட்சியில் ான் 

ஆயிட்டால் தாட்டில் நிகழ்த்திக் காட்டுகிநார். 

ம்.ஜி.ஆர். ைவுக்காடு காட்சி அளிக்கும் ைாமி 

தடத்துக்கு  நிகாணாகும்.  ய்ங்கள் அசுர்கப 

அல்னது தீர்கப அழிக்க ஆயுங்கப 

காண்டிருக்கும். ய்ங்கள் வில், ல், ாள்,  

ைக்காயும், ஜ்ாயும், காயும் தான்ந 

ஆயுங்கள்  தீர்கப அழிப்தற்காக ங்கள் 

கயில் காண்டுள்பண. இ கருத் ம்.ஜி.ஆர். 

கயிலிருக்கும் ைவுக்கு [ஆயும்], தடம் 

தார்ப்தாருக்கு புனப்தடுத்துகிநது. அர் ல்னர்களுக்கு  
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ஆவு அளித்து அர்கப  ட்சிக்க,  தீங்கு 

ைய்தர்கப ைவுக்கால் அடித்துத் ண்டிப்தார்  

ன்ந கருத் இப்தடம் உர்த்துால் இப்தடம்  

ய்த்தின் தடத்துக்கு நிகாணாகும்.   ைக்தியுள்ப 

ய்ங்கள் ன்தண புாங்களில்   அசுர்கப   

ம் ைய்து கான்நாக உள்பண.  

அதுதான ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தில் 

ம்.ஜி.ஆர். ல்னர்களுக்குக் காடு ைய் 

ம்பிா  ைவுக்கால் அடித்துக் கண்டிக்கிநார்.  

அக் கால்னவில்ன.  ண இர் கரு 

உள்ப கடவுள், துஷ்ட ய்ம் அல்ன  ன்ந 

கருத்தும் தநப்தடுகிநது. 

நிசநவு  

  ளி க்கப  அதிகா ர்க்கத்திணர்  

கள்வி கட்தாரின்றி அடித்து உக்கும் தாது 

அர்களின் ணம் ருந்தி அழுகின்நது.  க்காக 

குல் காடுக்க ரும் இல்ன இத்துன்தத்தில் 

இருந்து ம் விடுவிக்க ரும் இல்ன  

ன்று ங்கித் விக்கும் க்கு அர்கபக் 

காடுப்தடுத் அதிகா ர்க்கம் தன்தடுத்தி 
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அ ைவுக்கக் காண்டு  எருன் திருப்பி 

அடிக்கும் தாது அடி ாங்கினின்   ணம் 

ஆறுல் அடகிநது.  அடி ாங்கி  

ாழினாளிால்  அந்ப் தக்காண அந்ச் 

ைவுக்க பிடுங்கிக்காண்டு அடிக்க இனாது.  

ஆணால் ம்.ஜி.ஆர். ப் தங்காபணாக  

எடுக்கப்தட்டாரின்  ைார்தாகச் ைய்கிநார்.  

தணிாபர்கப அடிக்க ஏங்கி ைவுக்க பிடித்து 

இழுத்து ம்பிா கீ ள்ளிவிட்டு  ம்.ஜி.ஆர். 

ைவுக்க ைாடுக்கும்தாது  தடம் தார்ப்தர்கள் 

ங்கபால் முடிந் ஏங்கி  க ட்டுகின்நணர்.  

க லிக்கும்  ட்டுகின்நணர்.   தடம் 

ளிந் கானங்களில் திங்கில் 

இப்தாட்டக் கட்க இனாது.   கட்டும் 

ைத்த்தில் தாட்டின் ரிகபக் கட்கமுடிாது.  

திங்கில் இப்தாட்டு முடியும்  விசில் 

ைத்மும் க ட்டல் ைத்மும் ஏாது. இன்நக்கும்  

திங்கங்களில் இ நின நீடிப்தப் 

தார்க்கனாம்.  அலுனகப் தணிாபருக்கும் 

அதிகாரிகளுக்கும்  கூட ணது  னதிகாரிகபால் 

இத்துன்த நின உண்டாகிநது. ண ல்னாக் 

கானத்திலும் இப்தாட்டுக்கு ற்பு இருப்தது 

உறுதி.  இப்தாட்டின் எவ்ாரு ரியும்  தடம் 

தார்க்கும்  எவ்ாருரும் ாண தாடுாக 

நிணத்து கிழ்ந்து உற்ைாகாகின்நணர். இத்க 

தருக தரு கிழ்ச்சி இப்தாடல் 

ற்தடுத்துால்   இந்தித் திங்கில் மிகுந் 

ற்பு தற்ந தாடனாக  இப்தாடல் திகழ்கிநது. 
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5. தத்திரிசககள் தாாட்டி தடம்  

எங்க வீட்டுப் பிள்சப 

 

 

 

 

 

 ஆணந் விகடன், கல்கி, ஆங்கினச் ைய்தித்ாள் 

ஹிண்டு ஆகின் ட்டுக்குடியிணரின் 

தத்திரிகாக இருந்ால் ம்.ஜி.ஆ  

களின்  தார்களின் டிகர் ன்று  கலி 

ைய்து  அது தடங்கப ஆரிப்ததில்ன.. அத்தி 

பூத்து தான ங்க விட்டுப் பிள்பக்கு அதிைாக் 

தாாட்டு கிடத்து. அற்றில் ஆணந் விகர்டன் 

ற்றும் ஹிண்டு தத்திரிககளின் தாாட்டுனாண 

விர்ைணங்கள் கின காடுக்கப்தட்டுள்பண.  

ஆணந்  விகடனில் ந் விர்ைணம்.  

எங்க வீட்டுப் பிள்சப 1965 

 எ ாதிரி இருக்கும் இரு தர்களின் ஆள் 

ாநாட்டத் அடிப்தடாகக் காண்டு ந் 

தடங்களின இதுான் சிநந் தடம். 

 இடம் ாறி ந்ர்கள், ாடர்ந்து அங்க 

ங்கிவிடண்டி அசித் ற்தடுத்தி 

இருப்ததில் இந்க் க புதுாக இருந்து.  
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முன் பின் ரிா எருத்தியின் ல்ாழ்வுக்காகவும், 

அள் குந்யின் ல் உள்ப தாைத்துக்காகவும் 

ேமீன்ார் வீட்டில் இபங்கா ாமுாக 

இருக்கண்டி சூழ்நின ற்தடுத்திது 

மிகவும் தாருத்ாக இருந்து. 

 இபங்கா ேமீன் ாளிகக்குள் 

நுந்வுடன், அந் வீட்டுக் க முழுயும் 

தாத்திங்களின் தச்சின் மூன இபங்காவுக்குப் 

புரி த்து, ல்ன அப்பு! 

 இட்டரின் இரு தாத்திப் தடப்புகளு 

பிாம்ான்! 

 ம்.ஜி.ஆர். டித் விம், அ விடப் 

பிாம்.  

 தந்ங்காள்ளிாக ரும்தாது, சிரிப்புடன் 

அவும் க்கிநார். முடணாக ரும்தாது, 

வீத்க் காட்டிச் சிரிக்க க்கிநார். 

 ம்பிாரிடம் அர் ைவுக்கடி ாங்கி, 

ற்கான ைய்துகாள்ளும் ண்த்துடன், 

‘ானும் உங்களுடன் ந்துவிடுகிநன் அப்தா’ 

ன்று தற்நாரின் தடத்துக்கு முன் நின்று 

ைகால் தசும் இடம், ர் உள்பத்யும் 

உருக க்கும். 

 இண்டு தாத்திப் தடப்பும் ன்நாக 

இருந்ண. ஆணால் வீட்ட விட்டு ந் இண்டு 

தரும் அம்ாப் தற்றிா, அக்காப் 

தற்றிா காஞ்ைமும் கனப்தடால் 

இருந்துான், அவ்பவு ைரிாக இல்ன! 
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 ைாோ விக்குப் புது ாதிரி ால். 

ப்தாது தார்த்ாலும் அப்தா ட்டம் 

ட்டிக்காண்டு, தினுசு தினுைாகப் புட கட்டிக் 

காண்டு,  

 காதின ா ாட்டிக் காண்டு, அந் 

அருாண கனருக்கும், தடப்பிடிப்புக்கும் 

தார்த்துக் காண்ட இருக்கனாம்! 

 வின்ைன்ட் – சுந்ம் தடப்பிடிப்பு, 

தடத்துக்குத் னிச் சிநப்பு காடுத்து. முக்கிாக, 

பிருந்ாணத்தில் அகு காழித்து.  

 ஏரிடத்தில், கீ தடுத்திருக்கும் ம்.ஜி.ஆ 

ாடியிலிருந்து மிக அற்புாகப் தடம் பிடித்துக் 

காட்டியிருக்கிநார்கள். 

 இந்ப் தடத்தின இன்ணாரு புது 

ங்கலு – ாகஷ் காடி ோடி! 

 ாம்த ாபக்கப்புநம் ங்கலுப் 

தார்க்கிந ைந்ாா இருந்து. அந் ாவு 

மில்லின அர் டுங்கிக்காண்ட டக்கிந 

இடம்“அது ங்கலு முத்தி! ாகஷ் அந் 

அைட்டு முகத்யும், அ மீையும் த்துக் 

காண்டு ாம்த பிாாக டிச்சிருக்கார் 

 ாத்த்தின தாழுது தாகிந 

ரிால் விறுவிறுப்தாகப் தாகிநது தடம்.  

சினிா ைக்ைஸ் னாறுணா இப்தடி இருக்கணும்.. 

இந்து  

 ங்க வீட்டுப் பிள்பயின் பிாண்ட ற்றி 

தற்ந 1965 ஆம் ஆண்டு  அப்தாது The Hindu 
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தத்திரிக எரு கட்டு ளியிட்டது. இண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந் கட்டு 

றுபிசும் ைய்து அ தத்திரிக..  

 அந்க் கட்டு மூத் தத்திரிகாபர் 

கதிர்ல் அர்கள் மிாக்கம் ைய்து முகநூலில் 

ததிவிட்டு இருந்ார் அந்ப் ததிவு ருாறு : 

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப – இந்தித் திப்தட 

னாற்றில் எரு ல் கல். 

 சூலில் இது கண்டிா ைாண 

தடத் அந் தடம் இப்தாது ள்ளி விா 

காண்டாடுகிநது. தடத்தின் ாரிப்தாபர்கள், 

டிகர் டிககள், ாழில்நுட்த கனஞர்கள் 

தாாட்டு யில் ணகிநார்கள். தடத் 

வினிாகித்ர்களும் தியிட்டர்களும் 

னாதத்தில் திபக்கிநார்கள். 

 ைமீத கானங்களில் எரு தடம் ள்ளி விா 

காண்த அரிாகி விட்டது. கல்ாப் தரிசு, தா 

ன்னிப்பு, தாை னர், காலிக்க மில்ன ஆகி 

தடங்கள் ட்டு ள்ளி விா கண்டு 

இருக்கின்நண. ஆணால் அந் தருயும் ங்க 

வீட்டுப் பிள்பயின் ைாணக்கு நிகாகாது.  

 ப்தடி ன்நால், அந் தடங்கள் ல்னாம் 

னும் எரு திட்டரில் ட்டு 25 ாங்கள் 

ஏடி ள்ளி விா காண்டாடிண. ங்க வீட்டு 

பிள்பா  ட்ாசில் ட்டு கசிணா, 

பிாட், கனா ஆகி 3 திட்டர்களில் 

ள்ளி விா ாண்டி ைக்கதாடு தாடுகிநது. 

இது வி து, காமுத்தூர், திருச்சி, ஞ்ைாவூர் 
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ண று ஊர்களிலும் இந் ைாண 

புரிந்திருக்கிநது. 

 தடத்தின் உருாக்கத்தில் தங்கற்ந 

எவ்ாருரும் இந் கத்ாண ைாண 

நிணத்து தரு காள்பனாம். எட்டுாத் 

ன் இந்தி தி உனக அர்களுக்கு ன 

ங்குகிநது.  

 ஆச்ைரிம் ன்ண ன்நால்,  

வினிாகஸ்ர்கள்,  திட்டர் அதிதர்கள் 

ஆகிாக் காட்டிலும் ங்க வீட்டு பிள்ப 

மூனாக அதிகம் ைம்தாதித்து இருப்தது து 

அைாங்கம்ான். இந்திா முழுதிலும் இருந்து 

இந் எரு தடத்தின் மூனாக ட்டும் 

அைாங்கத்துக்குக் கிடத்திருக்கும் களிக்க ரி 

வ்பவு ரியுா? 50 னட்ைம்! 

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப தடத்தின் பிமிக்க 

க்கும் இந் ருாணமும் னாதமும் திப்தடத்  

ாரிப்பிலும் வினிாகத்திலும் ஈடுதட்டுள்ப 

அணருக்கும் புதி ம்பிக்கயும் 

ஊக்கத்யும் அளித்து அர்கள் இன்னும் இன்னும் 

அதிகாக முலீடு ைய் தூண்டுனாக 

அந்துள்பது. 

 ாஸ் தட்டத்தில் சிக்கின்ந ாத் 

ேணங்கபாண 20 னட்ைம் தரில் 12 னட்ைம் தர் ங்க 

வீட்டுப் பிள்ப தடத்ப் தார்த்து 

சித்திருக்கிநார்கள் ன்நால் நிச்ைாக அது 

ைாா ைாண கிடாது.    
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ஒரு திசப்தடம் இந் அபவுக்கு கத்ாண வற்றி 

வதற்நற்கு என்ண காம்?  

 காங்கப கண்டுபிடிக்க சிப்தட 

யில்ன. எரு ட தார்த்ர்கபத்  

திரும்தத் திரும்த திட்டருக்கு க்கும் 

விாக தடத்தின் க அணத்துத் ப்பு 

க்களுக்கும் பிடித்திருந்து ன்தது முல் காம். 
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மிகச் சிநந் தாழுதுதாக்கு அம்ைங்கள் வி, 

தடத்தின் மூனம் க்கள் ணதில் ததி 

க்கப்தடும் நீதியும் இன்ணாரு காம். 

னினி எழுக்கத் உர்த்திப் பிடிக்கும் 

கம்ைம் அணயும் கர்ந்திருக்கிநது. 

 டுங்கும் காாகவும் அட்டகாைாண 

ோலிப் தர்ழிாகவும் இண்டு டங்களில் 

ளுத்துக் கட்டியிருக்கும் ம்.ஜி.ஆரின் 

பிாாண டிப்பு று  விடவும் 

முக்கிாண காம். 

 இண்டு முற்றிலும் றுதட்ட 

தாத்திங்களுக்கு உயிர் காடுக்கும் கயில் 

அற்புாக டித்திருந்ாலும், காாண 

ல்னணாக ம்.ஜி.ஆர். ான்றும் எவ்ாரு 

காட்சியிலும் அதா டிப்தாலும் ைண 

உச்ைரிப்தாலும் அத்ண தரின் உள்பங்கபயும் 

காள்படிக்கிநார்.   

 ர்ந் விர்ைகர்கள், சினிா விற்தன்ணர்கள், 

ைாைரி சிகர்கள் ல்னாரும் ைாக்கிப் 

தாகிநார்கள் அர் இரு டங்களிலும் 

ளிப்தடுத்தும் முக தாங்கபயும் உடல் 

அைவுகபயும் தார்த்து. அதாாண டிப்புத் 

திநன் காண்ட ம்.ஜி.ஆர். இந்ப் தடத்தின் 

மூனாக தன டங்கபத் ாண்டியிருக்கிநார் ன்று 

அர்கள் காபித்து சினாகிக்கிநார்கள். 

 ங்க வீட்டுப் பிள்ப ம்.ஜி.ஆரின் 

னிப்தட்ட ற்றி ன்றும் ாாபாக 

ைால்னனாம். இது அ ைாந்ாக  

ாரித்து இக்கி ளியிட்ட ாடாடி ன்ணன் 
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தடம்ான் மிழில் மிகப்தரி சூனக் குவித் 

தடாக இருந்து ந்து. ங்க வீட்டுப் பிள்ப 

தடத்தின் மூனாக ணது ைாண அ 

முறிடித்திருக்கிநார். 

 இந் தடம் இது ளிாண ந்ப் தட 

த்யும் விட தன கயிலும் ம்தட்டது. 

கண்ப் தறிக்கும் ண்ப் தடம் ன்தது 

பிாணாண அம்ைம். காட்சி அப்பில் ஆகட்டும், 

ாழில் நுட்த ர்த்தியில் ஆகட்டும் இது புதி 

திப்பீடுகப காரும் தடம். ாத்ப் 

தடப்பிடிப்பும் 45 ாட்களில் முடிந்து புதி 

ைாண. பூே தாட்ட இண்ட ாத்தில் 

தடம் திக்கு ந்து விட்டது ன்த பிமிக்க 

க்கும் நிகழ்ாகும். இந்திாவில் று ந்ப் 

தடமும் இந் ைாண புரிந்தில்ன. 

 இது ப்தடி ைாத்திாணது ன்று 

ாரிப்தாபர் ாகிட்டி, ைக்கதாணி 

கட்டால் எ த ககாட்டுகிநார்கள்.  

 ‚தத் முலீடு ைய்ர்கள் ாங்கள்ான் 

ன்நாலும், இது முழுக்க முழுக்க ம்.ஜி.ஆர். தடம். 

அ காாகன், அ ாரிப்தாபர், அ 

இக்குணர் ன்று ைால்லும் அபவுக்கு ல்னா 

தாறுப்புகபயும் ாளில் சுந்ார். அருட 

திநக்கும் கத்துக்கும் ஈடுகாடுக்க 

ல்னாரும் திறிப் தாணாம்.  தடத்தின் 

எவ்ாரு ஃபியும் தார்த்துப் தார்த்துச் 

ைதுக்கிணார். எவ்ாரு ாளும் 16 முல் 18 ணி 

ம் ம்.ஜி.ஆர். இந்ப் தடத்துக்காக 
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உத்ப் தார்த்து அைந்து விட்டாம்‛ ன்று 

ைான்ணார்கள் இரு ோம்தான்களும். 

 ம்.ஜி.ஆருக்கு டிக்க ாது ன்ததுான் 

இது தாதுாண எரு கருத்ாக 

ைால்னப்தட்டது.  ோலிாக ந்து ஆடிப்தாடி 

சிரித்துச் ைண்ட தாட்டு கி க்கும் 

காதாத்திங்களில் ட்டு அால் ோலிக்க 

முடியும் ணப் தனரும் நிணத்ார்கள்.   

 அவ்பவு ற்கு. நிந தடித், தன ாழி 

தடங்கப தார்த்து சிக்கும் திப்தட சிகர்கள் 

‘ான் ம்.ஜி.ஆர். தடத்துக்கல்னாம் தாதில்ன’ 

ன்று காஞ்ைம் கர்த்துடண ைால்லுார்கள்.  

அர்களுக்கல்னாம் ங்க வீட்டுப் பிள்ப மூனம் 

ைரிாண ததினடி காடுத்திருக்கிநார் ம்.ஜி.ஆர்.. 

ம்.ஜி.ஆருக்கு டிக்க ரியுா ன்ந கள்வி 

இனி அர்கள் கணவிலும் கட்க ாட்டார்கள். 

 ம்.ஜி.ஆர். மிகச் சிநந் டிகர் ட்டுல்ன. 

தன்முகத் திந, ாழில் ஈடுதாடு, கடிண 

உப்பு, கடநின ாழினாளிகபயும்  

ைாக தாவித்து தாாட்டும் ட்புர்வு ல்னா 

அது ற்றிக்கு உவியிருப்த இப்தாது 

ல்னாரும் புரிந்து காள்ார்கள்.  

 இந் ல்ன குங்கள் ம்.ஜி.ஆரிடம் 

ளிப்தடுது தியில் ட்டுல்ன. நிே 

ாழ்க்கயிலும்ான்.  அணால்ான் அருக்கு 

இத்ண பிாண்டாண சிகர் தட்டாபம் 

ாய்த்திருக்கிநது. 
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பின் இசப்பு: 

திசப்தடப் தாடல்கள் 

1. 

எழுதிர் : ஆனங்குடி ைாமு, இசை : விஸ்ான் 

ாமூர்த்தி, தாடிர் : L.R. ஈஸ்ரி 

கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் 

காபர் ஞ்ைத் தந்ாடட்டும் 

கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் 

காபர் ஞ்ைத் தந்ாடட்டும் 

தண்யும் ஆண்யும் என்நாகட்டும் 

தரின்த ாைலில் நின்நாடட்டும் 

கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் 

காபர் ஞ்ைத் தந்ாடட்டும் 

 

உள்பங்கள் ாண ழி காட்டும் 

உறுதியின துன்தம் தூபாகட்டும் 

உள்பங்கள் ாண ழி காட்டும் 

உறுதியின துன்தம் தூபாகட்டும் 

ன் உன் ாழ்வில் ாழினாகட்டும் 

ாடல்னாம் உன்ண கண்டு புகழ் தாடட்டும் 

ாடல்னாம் உன்ண கண்டு புகழ் தாடட்டும் 

 

ஆ.. கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் 

காபர் ஞ்ைத் தந்ாடட்டும் 

 

ண்கல்னாம் தி தாட்டும் 

ார்கழி துதி தாடி கதிர் ைாட்டும் 

கதிர் ைாட்டும் கதிர் ைாட்டும் 

ன்ண ைய்ாம் ன்ந நின ாநட்டும் 

உன்ணான க்கள் ண்ம் நிநநட்டும் 

உன்ணான க்கள் ண்ம் நிநநட்டும் 
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கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் 

காபர் ஞ்ைத் தந்ாடட்டும் 

 

தூங்கி கானங்கள் முடிாகட்டும் 

ாள்களின வீம் ட தாடட்டும் 

ட தாடட்டும் வீம் ட தாடட்டும் 

காள்கயின அன்பு எளி வீைட்டும் 

காயும் உன்ணான புலி ஆகட்டும் 

காயும் உன்ணான புலி ஆகட்டும் 

 

கண்களும் காடி சிந்ாகட்டும் 

காபர் ஞ்ைத் தந்ாடட்டும் 

தண்யும் ஆண்யும் என்நாகட்டும் 

தரின்த ாைலில் நின்நாடட்டும் 

*********** 

2. 

எழுதிர் : ாலி, இசை : விஸ்ான் ாமூர்த்தி, 

தாடிர் : P. சுசினா, T.M. ைௌந்ாேன் 

 

குரிப்தண்ணின் உள்பத்தின குடியிருக்க ான் 

ண்டும் 

குடியிருக்க ான் ருன்நால் ாடக ன்ண 

ண்டும் 

 

குரி தண்ணின் ககளின கால் ஞ்ை 

ண்டும் 

கால் ஞ்ை ந்து விட்டு குடியிருக்க நீ 

ண்டும் 

குரி தண்ணின் ககளின கால் ஞ்ை 

ண்டும் 
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கால் ஞ்ை ந்து விட்டு குடியிருக்க நீ 

ண்டும் 

 

திங்கள் ங்காம் ன்நல் ாழிாம் 

கன்னி ஊர்னம் ருாள் 

திங்கள் ங்காம் ன்நல் ாழிாம் 

கன்னி ஊர்னம் ருாள் 

 

அள் உன்ணக்கண்டு உயிர் கால் காண்டு 

ன் உள்பம் ன்ண ருாள் 

அள் உன்ணக்கண்டு உயிர் கால் காண்டு 

ன் உள்பம் ன்ண ருாள் 

 

ான் அள்ளிக்காள்ப அள் தள்ளிக்காள்ப 

சுகம் ல்ன ல்ன புரியும் 

ான் அள்ளிக்காள்ப அள் தள்ளிக்காள்ப 

சுகம் ல்ன ல்ன புரியும் 

 

க ாடுார் ாடால் தூக்கம் ருா 

து டி நீ னாம் 

க ாடுார் ாடால் தூக்கம் ருா 

து டி நீ னாம் 

 

குரிப்தண்ணின் உள்பத்தின குடியிருக்க ான் 

ண்டும் 

குடியிருக்க ான் ருன்நால் ாடக ன்ண 

ண்டும் 

 

பூ ன்தார் பூ கண்டதும் 

  ன்று ருன் 
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இட மின்ணல் கட்க ட அன்ணம் கட்க 

அ உன்ண கட்டு ான் ருன் 

 

காடுத்ாலும் ன்ண டுத்ாலும் ன்ண 

எரு ாளும் அகு குநாது 

 

அந் அக ால் ஆை ருா 

அமுதும் னும் நீ தனாம் 

 

குரிப்தண்ணின் உள்பத்தின குடியிருக்க ான் 

ண்டும் 

குடியிருக்க ான் ருன்நால் ாடக ன்ண 

ண்டும் 

 

குரி தண்ணின் ககளின கால் ஞ்ை 

ண்டும் 

கால் ஞ்ை ந்து விட்டு குடியிருக்க நீ 

ண்டும் 

*********** 

 

3. 

எழுதிர் : ாலி, இசை : விஸ்ான் ாமூர்த்தி, 

தாடிர் : T.M. ைௌந்ாேன் 

 

ான் ஆயிட்டால் “ 

அது டந்து விட்டால் “ 

 

ான் ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் 

இங்கு கள் ணப் தட ாட்டார் 

உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன 

அர் கண்ணீர்க் கடலின விாட்டார் 
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ான் ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் 

இங்கு கள் ணப் தட ாட்டார் 

உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன 

அர் கண்ணீர்க் கடலின விாட்டார் 

 

எரு று ைய்ால் அத் ரிந்து ைய்ால் 

அன் ன் ன்நாலும் விட ாட்டன் 

உடல் உக்கச் ைால்ன் அதில் பிக்கச்  

       ைால்ன் 

அர் உரிப் தாருள்கபத் ாட ாட்டன் 

 

ான் ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் 

இங்கு கள் ணப் தட ாட்டார் 

உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன 

அர் கண்ணீர்க் கடலின விாட்டார் 

 

சினர் ஆைக்கும் க்கும் ாழ்வுக்கும்   

       ைதிக்கும் 

ஊார் கால் பிடிப்தார் 

எரு ாணமில்ன அதில் ஈணமில்ன 

அர் ப்தாதும் ால் பிடிப்தார் 

திர் கானம் ரும் ன் கட ரும் 

இந்க் கூட்டத்தின் ஆட்டத் எழிப்தன் 

தாது நீதியின புதுப் தாயின 

ரும் ல்னார் முகத்தின விழிப்தன் 

ரும் ல்னார் முகத்தின விழிப்தன் 

 

ான் ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் 

இங்கு கள் ணப் தட ாட்டார் 

உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன 

அர் கண்ணீர்க் கடலின விாட்டார் 
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இங்கு ஊகள் ங்கவும் உண்கள் தூங்கவும் 

ாணா தார்த்திருப்தன் 

எரு கடவுள் உண்டு அன் காள்க உண்டு 

அ ப்தாதும் காத்திருப்தன் 

முன்பு சு ந்ார் பின்பு காந்தி ந்ார் 

இந் ானிடர் திருந்திட பிநந்ார் 

இர் திருந்வில்ன ணம் ருந்வில்ன 

அந் னார் ைான்ண நந்ார் 

அந் னார் ைான்ண நந்ார் 

 

ான் ஆயிட்டால் அது டந்து விட்டால் 

இங்கு கள் ணப் தட ாட்டார் 

உயிர் உள்ப எரு துன்தமில்ன 

அர் கண்ணீர்க் கடலின விாட்டார் 

 

ஆஹாஹா ஆஹாஹா ஆ“ 

ஆஹாஹா ஆஹாஹா ஆ“ 

*********** 

4. 

எழுதிர் : ஆனங்குடி ைாமு,, இசை : விஸ்ான் 

ாமூர்த்தி, தாடிர் : P. சுசினா, T.M. ைௌந்ாேன் 

 

தண் தாணால்“ இந் தண் தாணால் 

இள் பின்ணான ன் கண் தாகும் 

ந்ாா கூட ந்ாா 

முன்பு இல்னா சுகம் ந்ாா 

 

தாதி நினா விண்ணில் த்து 

மீதி நினா ண்ணில் த்து 
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ண்ணில் த் ங்க உணது 

கண்ணில் த்ாணா“ கண்ணில் த்ாணா 

 

ஆயிம் பூ அள்ளி டுத்து 

அள்ளி டுத் கிள்ளி டுத்து 

காஞ்ைம் காஞ்ைாய் ண டுத்து 

ஞ்சில் த்ாணா “ ஞ்சில் த்ாணா 

(தண் தாணால்) 

 

ாணவில் தண்ாய் ந்ன்று 

ார்த்யில் தா ந்ன்று  

அன்ணம் டந்ாள் ஆடிக் கிடந்ாள் 

இன்னும் ைால்னா“ இன்னும் ைால்னா 

 

கானன் த ைால்லிக்காண்டு 

காத்திருந்ாபாம் அல்லித்ண்டு 

ன்நல் அடிக்க ாவி அக்க 

ன்ண சுகா“ ன்ண சுகா.. 

(தண் தாணால்) 

*********** 

5. 

எழுதிர் : ாலி, இசை : விஸ்ான் ாமூர்த்தி, 

தாடிர் : L.R. ஈஸ்ரி, T.M. ைௌந்ாேன் 

 

ான் ாந்ாப்பில் நின்றிருந்ன் 

அன் ாம்தம் ண்டுன்நான் 

அ காடுத்ாலும் ாங்கவில்ன 

இந் கன்ணம் ண்டுன்நான்  

 

ான் ண்ணீர் தந்லில் நின்றிருந்ன் 

அள் ாகம் ன்று ைான்ணாள் 



Tamil Heritage Foundation International

99 
 

முணர். ை. இாேஸ்ரி  

ான் ன்ணந்னிாய் நின்றிருந்ன் 

அள் ாகம் ன்று ைான்ணாள் 

 

என்று கட்டால் ன்ண காடுத்ால் ன்ண 

குநஞ்ைா தாய் விடும் ன்நான் 

காஞ்ைம் தார்த்ால் ன்ண தாறுத்ால் ன்ண 

நந்ா தாய்விடும் ன்நாள் 

(ான் ாந்ாப்பில்“) 

 

அன் ாலி காட்டும் முன்ணான ாட்டான  

       தாதும் 

ன்ந துடி துடிச்ைான் 

அள் லிகட்டும் முன்ணான ள்பா து 

ன்ந க தடிச்ைா 

அன் காலுக்கும் பின்ணான கல்ாம் ருா 

ன்ந கடிச்ைான் 

அள் ஆகட்டும் ன்ந ஆையில் நின்ந 

அத்ானின் காக் கடிச்ைா 

(ான் ாந்ாப்பில்“) 

 

அன் பூவிருக்கும் ணடுக்க பின்ணான ந்து 

ண்டாய் சிநகடிச்ைான் 

அள் ணடுக்க ட்டமிடும் ச்ைாண பிடிக்க 

கண்ான ன விரிச்ைா 

அன் ோடிகுயில் தாடு ைால்னால்   

       ைால்லி 

துா அச்சுக்கிட்டான் 

அள் ஆடியின தண்ாகி அஞ்ைாறு ாைத்துன 

அகாத் ரிஞ்சுக்கிட்டா 

(ான் ாந்ாப்பில்“) 

*********** 
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6. 

எழுதிர் : ஆனங்குடி ைாமு,, இசை : விஸ்ான் 

ாமூர்த்தி, தாடிர் : L.R. ஈஸ்ரி. P. சுசினா,  

 

ாணக க பர்ந்து ரும் ாயிண 

ஆணுனக டயின ஆை ட தாடா .. 

ஆை ட தாடா 

 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு 

நினவுக்கு ாணம் தகாணால் 

அது டந்திட ந ழி து 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு 

 

தநக்குச் சிநகு தகாணால் 

அது ததுங்கி ாழ்ந்திடக் கால்களுண்டு 

தநக்குச் சிநகு தகாணால் 

அது ததுங்கி ாழ்ந்திடக் கால்களுண்டு 

உநவுக்கு ஞ்ை தகாணால் - ண்ணில் 

உயிரிணம் தருகிட க து 

நினவுக்கு ாணம் தகாணால் 

அது டந்திட ந ழி து 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு 

 

தடகுக்குத் துடுப்பு தகாணால் 

அங்கு தாய்த்ான உவியுண்டு 

தடகுக்குத் துடுப்பு தகாணால் 
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அங்கு தாய்த்ான உவியுண்டு 

கடலுக்கு நீ தகாணால் - அங்கு  

க ைால்லும் அனகளுக்கிடது 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு 

 

கண்ணுக்குப் தார் தகாணால் 

அது கருத்ால் உர்ந்திட ழியுண்டு 

தண்ணுக்குத் துன் தகாணால் - அந்ப் 

தயின் ாழ்வில் எளி து 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு 

நினவுக்கு ாணம் தகாணால் 

அது டந்திட ந ழி து 

னருக்குத் ன்நல் தகாணால் 

அது னர்ந்திடக் கதின் துயுண்டு. 

*********** 






