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அன்பு காணிக்னக 

 

 

இன்றும் எம்.ஜி.ஆருக்காக ைன் உடல், வபாருள், 

ஆவிசய ெழங்கக் காத்திருக்கும் ஐக்கிய அமீைகத்தில் 

ொழ்கின்ற உயர் திரு. னசஜலஷ் பாசு ஜபான்ற 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களுக்கு இந்நூசை  அன்பு 

காணிக்சக ஆக்குகிஜறன். 
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நூலாசிரியர் பற்றி 

முசனெர். வை. இைாஜேஸ்ெரி 

வமாழிவபயர்ப்பியல் 

துசறயில் முசனெர் 

பட்டம் வபற்றெர். புைசம, 

வைந்ைமிழ், ெளர் ைமிழ், 

ஓங்கு ைமிழ் நா.ொ.வின் 

ஆைாய்ச்சி ஜபான்ற 

ஆய்விைழ்களில் 

ஆய்வுக்கட்டுசைகள் 

வெளியிட்டார். 1988 முைல் ைமிழ் ஆங்கிை 

வமாழிவபயர்ப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.  

Indian Women–Changes and Challenges, Urban Theology, 

Vaigai Paripatal, Eco Vision and Mission, Neuro 

Ophthalmology Articles  ஜபான்ற பனுெல்கசள ைமிழில் 

வமாழிவபயர்த்துள்ளார். ைஞ்சைசயச் ஜைாோ்ந்ை ைமிழ் 

இைக்கியச் வைம்மல் முத்ைமிழ் விரும்பியின் இைண்டு 

கவிசை நூல்கசள Shade of the Flowering Tree, Songs of 

Dryness  என்ற ைசைப்புகளில் வமாழி 

வபயர்த்துள்ளார். இந்நூல்கசள வைன்சன எமைால்டு 

பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.  

1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுெனத்தில் இசைப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate 

editor] பையாற்றினார். அப்ஜபாது ேப்பானிய 

வமாழிசய ைமிழில் கற்பது எளிது என்பசை அறிந்து 

அைற்கான நூல் உருொக்கும் பணியில் ேப்பானியப் 

வபண்  யூஜகா ஃபுகுஜைாயியுடன் இசைந்து 

வையல்பட்டார். அந்ை நூல் இன்று மூன்று 

பாகங்களாக வெளி ெந்துள்ளது. அங்கு வெளிநாட்டு 

மாைெர்களுக்குத் ைமிழ் கற்பித்ைார். ைமிழ் 

மாைெர்களுக்கு ேப்பானிய வமாழி இைக்கைம் 

கற்பித்ைார். யுக்ஜகா ைான்  அம்மாைெர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்ைார். 
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1987 முைல் எபிஜையம் - ைமிழ் அகைாதி; 

கிஜைக்கம் - ைமிழ் அகைாதி உருொக்கத்திற்காக மக்கள் 

கல்வி அறக்கட்டசளயின் இயக்குனர் மசற திரு. 

இைாபின்ைன் ஜைவி ஐயா அெர்களுடன் இசைந்து 

பை ஆண்டுகள் தீவிைமாக பணியாற்றினார். ஈஜைாடு 

மகளிர் கசை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் 

ஆண்டென் கசை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுசை 

அவமரிக்கன் கல்லூரி ஜபான்றெற்றில்  சிை 

ஆண்டுகள் ைமிழ் விரிவுசையாளைாகப் 

பணியாற்றினார். 

2000இல் மதுசையில் அவமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கசைக்கழக மாைெர்களுக்கு 

ைமிழ் கற்பித்ைார். அப்ஜபாது வெளிநாட்டெருக்கு 

ைமிழ் கற்பிக்க பாட நூல் ஒன்சற உருொக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துெமசனயில் 

வமாழிவபயர்ப்பாளைாகவும் ைமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றியஜபாது அங்கு ெந்ை வெளி மாநிைம் 

மற்றும் வெளிநாட்சடச் ஜைர்ந்ை  கண் 

மருத்துெர்களுக்கு ைமிழ் கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils 

என்ற  பாட நூசை உருொக்கினார். இன்றும் அந்ை 

பாட நூல் அங்கு பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபாை 

அங்கு வைவிலியர் பயிற்சி வபறும் இளம் 

வபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy English என்ற  

ஆங்கிைப் பாட நூசை உருொக்கினார். மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தில் வெளிமாநிைத்ைெருக்கும் 

வெளி நாட்டெருக்கும் ஆங்கிைமும் ைமிழும்  

கற்பித்ைார்.  மதுசை உயர் நீதிமன்றத்தில்  

ெழக்கறிஞர்களுக்கு ஆங்கிைப் பயிற்சி அளித்ைார். 

ைமிழ் கற்கும் வெளிநாட்டு மாைெர்களுக்காக  

வைன்ட்டர் ஃபார் ஜைங்குஜெஜ் ஸ்டடீஸ் என்ற 

வபயரில் ைனி சமயம் ஒன்சற அசமத்து 

அெர்களுக்குத் ைமிழ் கற்பித்ைார். திைாவிட இயக்கப் 

பாைம்பரியத்தில் ெந்ைைனால் இெர் திமுக, அதிமுக 

ெைைாறு குறித்து அறிந்திருந்ைார். குறிப்பாக 
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எம்.ஜி.ஆர் பற்றிய ைகெல்கசள நிசறய வைாகுத்து 

செத்திருந்ைார். ைமிழ்க்  கசையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்ஜபாது ைமிழ்நாட்டில் ஜமசடத்ைமிழ், 

ஜமசட நாடகம், திசைப்படம் ஆகியன அைசியசை 

உருொக்கியவிைம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் ைசைெைான விைம் குறித்து 

ஜமலும் அறிய அவமரிக்க மாைெர்கள் மிகுந்ை 

ஆர்ெம் காட்டினர். அெர்கசள எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கசளப் பார்க்க திசையைங்குக்கு அசழத்துச் 

வைன்றார். திசை அைங்கில் ைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்ெமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு வியந்து 

ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைெர்களும் 

ஜபைாசிரிசய ஒருெரும் ஆைாய்ச்சி வைய்ய 

வைாடங்கினர். அெர்களின் ஆர்ெம் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். ைகெல் சமயம் ஒன்சறத் வைாடங்கி 

அெர் குறித்ை நூல்கசளயும் அெைது படங்கசளயும் 

ஜைகரித்து செத்ைார். பின்னர் அவமரிக்க மாைெர்கள் 

இந்தியாவுக்கு ெருெது குசறந்ைைால் இத்திட்டம் 

வைாடர்ந்து வையல்பட முடியவில்சை.  

எம்.ஜி.ஆர் பற்றி  ஒப்பசனயும் ஒரிஜினலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100 என்ற ைசைப்பில் விகடன்.காமில் 

முப்பது கட்டுசைகள் வெளியிட்டார். அைன் 

வைாடர்ச்சியாக கனடாவில் இருந்து ெரும் 

www.tamilauthors.com என்ற இசைய இைழில் 

“எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி” என்ற வபயரில் 16 

கட்டுசைகசள வெளியிட்டார். அைசனத்  வைாடர்ந்து 

“வபண்கள் ஜபாற்றும் வபருந்ைசைெர் எம்.ஜி.ஆர்.” 

என்ற வபயரில்  21 கட்டுசைகசள வெளியிட்டார். 

“எம்.ஜி.ஆரின் திசைப்படப்பாடல்கள்” என்ற 

ைசைப்பில் புதிய கட்டுசை வைாடசை இப்ஜபாது 

வைாடங்கியிருக்கிறார்.  எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் 

மன்றங்களின் ைனித்ைன்சம குறித்து ஒரு நூல் 

எழுதும் முயற்சியில் ைகெல்கசள திைட்டி ெருகிறார். 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுை ஜெண்டும் 



Tamil Heritage Foundation International

என்பது இெர் இைட்சியம். ைற்ஜபாது எட்டு நூல்கள் 

வெளியிட்டுள்ளார். அசெ:  

1. ‘வெற்றித்திருமகன்’ என்ற வபயரில் 

வைாடங்கும் ெரிசை நூல்கள் ஆகும்.  

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

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

கற்பிக்கும் குழந்னத வளர்ப்பு முனைகள்) 

4. வீைமகன் ஜபாைாட வெற்றி மகள் பூச்சூட 

5.  மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் ைசைெர் எம்.ஜி.ஆர் 

6.  எம்.ஜி.ஆர் ஒரு ஜீெ நதி 

7.  எம்.ஜி.ஆர் ஒரு கலியுகப்ஜபாைாளி 

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

ஒன்பைாெைாக “வெற்றிப் படிக்கட்டில் நாஜடாடி 

மன்னன்” என்னும் நூல் வெளிெைவுள்ளது. 

இெர் எழுதிய சிறுகசைகள் ‘அமைாெதியின் 

காைல்’என்ற வபயரில் அஜமைானில் 

வெளிெந்துள்ளது. இெர் எழுதி ெரும் 

ஆய்வுக்கட்டுசைகள வநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய 

இைழில் வெளிெருகின்றன. 
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உள்ளடக்கம் 
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மைத்சை ஒதுக்கி மனிைசன ஜநசிக்க 
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17 

4. 
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1. எம். ஜி. ஆரும் சிறுவர்களும் 

 

2018 ேுசை பதிசனந்ைாம் நாள் எம் ஜி ஆரின் 101  

பிறந்ை  நாள்  விழா   கின்னஸ்   ைாைசன புத்ைகத்தில்  

இடம்வபறும்  ெசகயில் ஜெல்ஸ் பல்கசைக்கழக 

ெளாகத்தில் வகாண்டாடப் பட்டது. இந்ை 

வகாண்டாட்டத்தில் பங்கு வகாள்ஜொரில்  80%  ஜபர் 

எம்.ஜி.ஆர் திசையுைசக விட்டு வெளிஜயறிய பிறகு 

அைாெது 1977 க்கு பிறகு பிறந்ைெர்கள். அெர்கள் பை 

வபயர்களில் எம்.ஜி.ஆர் ைசிகர் மன்றக்குழுக்களாக 

இசைந்து வையல்பட்டு ெருகின்றனர் கட்சி ைாைாை 

இந்ை ைசிகர் மன்றங்கள் எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்ை நாசள 

உைக அளவில் சிறப்பாகக் வகாண்டாட 

திட்டமிட்டுள்ளன. எம்.ஜி.ஆர் ெழியில் நிசறய ைான 

ைர்மங்கள் வைய்து வகாண்டாட ஏற்பாடுகள் 

நடக்கின்றன.  
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           இெர்கள் எப்படி இந்ை வகாண்டாட்டத்சை 

நடத்ை முன்ெந்துள்ளனர்? என்ற வினா எழுந்ை ஜபாது 

இெர்கள் சிறுெர்களாக இருந்ை ஜபாது பார்த்ை 

எம்.ஜி.ஆர் படங்கள் மனதில் பசுசமயாகப் 

பதிந்துவிட்டன. இெர்களின் குடும்பத்தினர் 

எம்.ஜி.ஆர் ைசிகர்களாக இருந்துள்ளனர். இன்சறய 

ைசைமுசறயினரின் மனதில் எம்.ஜி.ஆர் இடம் 

பிடித்ைது எப்படி என்ற ஆய்வில் பை கருத்துக்கள் 

வைன்பட்டன. அெற்சற ஒவ்வொன்றாகக் 

காண்ஜபாம்.  

 

''நல்ல நல்ல பிள்னளகனள நம்பி  

                  இந்த நாஜட இருக்குது தம்பி 

சின்ைஞ்சிறு னககனள நம்பி  

                 ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பி" என்று  
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ைாைாட்டுப் பாடல்கள் உட்பட குழந்சைகளுக் கான 

அறிவுசை பாடல்கசள சுமார் இருபதுக்கு 

அதிகமாகப் பாடிய எம்.ஜி.ஆர்., சிறுெர்களுக்கும் ைம் 

ைசிகப் பட்டாளத்தில் முக்கிய இடத்சைக் 

வகாடுத்ைார். இன்சறய குழந்சைகஜள நாசளய 

இசளஞர்கள் என்பைால் சிறுெர்களிடம் ைம் 

பாட்டும் படமும் ஜபாய்ச் ஜைை ஜெண்டும் என்பதில் 

கண்ணும் கருத்துமாக இருந்ைார். 

எம்.ஜி.ஆர். ைனக்கு பாடல் எழுதும் 

பாடைாசிரியரிடம் ‘என் ைனிப் பாடல்களின் 

பல்ைவிசய இைண்டு ெயது குழந்சை பாட 

ஜெண்டும்’ என்பார். ஏவனனில் இைண்டு ெயதில் 

பிள்சளகளுக்கு நன்கு ஜபைத் வைரிந்துவிடும். 

அப்ஜபாது அசெ நன்றாக பாடவும் 

ஆைம்பித்துவிடும், இந்ை ெயதிஜைஜய குழந்சைகள் 

ைனது பாடல்கசள பாடத் வைாடங்கிவிடஜெண்டும் 

என்பது எம்.ஜி.ஆரின் குறிக்ஜகாளாக இருந்ைது. அது 

நிசறஜெறியைற்குச் ைரித்திைம், ைான்று காட்டுகிறது.  
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எம்.ஜி.ஆரின் பாடல்கசள இைண்டு ெயது 

முைல் பாடி ெந்ை சிறுெர்கள் அெசைஜய ைம் மானசீக 

குருொக ஏற்றுக்வகாண்டனர். அெசைத் ைன் 

ொழ்வின் முன்ஜனாடியாகவும், ைசைெைாகவும் 

ஜபாற்றி ெந்ைைால் இன்றும் அெர்களால் அெசை 

மறக்க இயைவில்சை. அன்பான சிற்றன்சனசய 

விளக்கும் ‘சித்தி’ என்ற பசழய படத்தில் சிறுெர்கள் 

‘எங்க வீட்டு பிள்சள’ படத்தில் இடம்  ெரும் “நான் 

ஆனையிட்டால் அது நடந்துவிட்டால்......” என்ற 

பாட்சட பாடி ெரும் காட்சி இடம்வபற்றது,  

இது அக்காைத்தில் சிறுெர்களிடம் இருந்து ெந்ை 

அன்றாடப்பழக்கம் ைான்.  சிறுெர்கள் ெளர்ந்து 

வபரியெர்கள் ஆகும்ஜபாது நல்ைெர்களாகவும் 

ெல்ைெர்களாகவும் ெை ஜெண்டும் என்று விரும்பிய 

எம்.ஜி.ஆர். இரு படங்களில் உடற்கல்வி ஆசிரியைாக ைன் 

கைாபாத்திைத்சை அசமத்துக்வகாண்டார்.  ஆனந்ை 

ஜோதி படத்தில் மாைெர்கள் டிரில் வைய்யும் காட்சியில் 

இடம்வபற்ற ‘ஒரு தாய் மக்கள் நாம் என்ஜபாம்’ என்ற 

பாட்டு சிை பள்ளிகளில் காசையில் பாடப்படும் 

பிைார்த்ைசனக் கூட்டத்தின் பாடைாக இருந்ைது. 
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எம்.ஜி.ஆர். ைசிசககள், ைம் பிள்சளகசள 

எம்.ஜி.ஆர் ைசிகர்களாக ெளர்த்ைனர். ைாோஜி ஒரு 

வபண்சைப் படிக்க செத்ைால்  ஒரு குடும்பஜம 

கல்வியறிவு வபறும் என்றார். அது ஜபாை ஒரு வபண் 

எம்.ஜி.ஆர் ைசிசகயானால் அெள் பிள்சளகளும் 

எம்.ஜி.ஆர் ைசிகைாக ொய்ப்புக்கள் மிகுதி.  

ைாய்மார் மூைமாக சிறுெர்கசளக் கெரும் 

இந்ை உத்தியும் இன்று ெசை எம்.ஜி.ஆருக்கு புதிது 

புதிைாக ைசிகர்கசள உருொக்கிக்வகாண்டு 

இருக்கிறது. ெணிக ஜநாக்கத்துக்காக எம்.ஜி.ஆர். 

சிறுெர்கசளக் கெை முயன்றார் என்று வைால்லிவிட 

முடியாது. உண்சமயிஜைஜய அெர் 

சிறுெர்களின்பால் அதிக அக்கசறயும் வபாறுப்பும் 

வகாண்டெைாக இருந்திருக்கிறார்.  

அெருக்குக் குழந்சைகள் இல்சைவயன்றாலும் 

அெர் ைனது வீட்டில் ைனது அண்ைன் 

பிள்சளகசளயும், ோனகி அம்மாவின் மகசனயும், 

ோனகி அம்மாவின் அண்ைன் பிள்சளகசளயும் 
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வைாந்ைத் ைகப்பன் ஜபாை ெளர்த்து ெந்ைார். அெர் 

வீட்டில் எப்ஜபாதும் ஏவழட்டு பிள்சளகள் ெளர்ந்து 

ெந்ைனர். அெர்களிடம் அெர் நல்ை பண்புகள் ெளை 

ஜெண்டும் என்பதில் கண்டிப்பாக இருந்ைார். 

அெருசடய நண்பர்கள் வீட்டுப் பிள்சளகளும் 

எம்.ஜி.ஆர். வீட்டில் ெந்து விசளயாடிச் 

வைல்ெதுண்டு. 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் காைல் காட்சிகள் 

மிசகயாகக் காைப்படும், எனஜெ அெர் 

படங்களுக்கு சிறுெர்கசள அசழத்துச் வைல்ைக் 

கூடாது என்று ஒரு ைாைார் அக்காைத்தில் 

கருதியதுண்டு, ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். படங்கள் 

மகிழ்ச்சியான முடிவு வகாண்டனொகவும் 

ைன்னம்பிக்சக அளிப்பனொகவும் இருந்ைைால் 

சிறுெர்கள் எம்.ஜி.ஆர். படத்சைஜய விரும்பினர்.  

குடும்பப் படங்கள் என்ற வபயரில் அழுசக, 

ைாவு ஜபான்றெற்றால் மனசை ெருத்துகின்ற 

ொழ்க்சகயில் அச்ைம் ஊட்டுகின்ற படங்கசள 

சிறுெர்கள் விரும்பவில்சை. அெர்கள் 

வபற்ஜறாருக்கு வைரியாமல் எம்.ஜி.ஆர். படத்சைப் 

பார்க்க விரும்பினர். அசெ அெர்களுக்கு மனதுக்கு 

மகிழ்ச்சியும் ொழ்க்சகக்கு நம்பிக்சகயும் ஊட்டின.  

             எம்.ஜி.ஆர். காபி ஜைநீர் குடிப்பதில்சை; மது 

அருந்துெதில்சை; புசக பிடிப்பதில்சை ஜபான்ற 

நல்ை பழக்கங்கசளப் பின்பற்றி ெந்ைைால் அெர் 

ைனது படங்களிலும் அப்படிஜய நடித்ைார். 

நிேத்திலும் படங்களிலும் அெர் ைன் அம்மாசெ 

மிகவும் ஜநசித்ைார். படங்களின் ைசைப்சப “தாய் 
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சசால்னலத் தட்டாஜத” , “தானயக் காத்த தையன்” 

என்று ைாசயப் ஜபாற்றும் ெசகயில் செத்ைார்.  

இைண்டு ெயதில் ைந்சைசய இழந்ை 

எம்.ஜி.ஆர். ைாயின் பைாமரிப்பில் ொழ்ந்ைைால் அெர் 

ைன் அன்சனசயத் வைய்ெமாகப் ஜபாற்றினார். 

ைாய்க்கு நல்ை மகனாக ொழ்ந்ை அெர் மற்ற 

பிள்சளகளும் நல்ைெர்களாகவும் ெல்ைெர்களாகவும் 

ெளை ஜெண்டும் என்று நிசனத்து ைன் படங்களில் 

சிறுெருக்கான நல்ை கருத்துக்கசள அசமத்ைார். ஏழு 

ெயதில் ைன் அன்சனசயப் பிரிந்து மூன்று ஜெசள 

ஜைாற்றுக்காக நாடகக் கம்வபனியில் ஜைர்ந்ை 

எம்.ஜி.ஆர். ைாய்ப்பாைத்துக்கு ஏங்கினார். அந்ை 

ஏக்கமானது சிறு ெயதுப் பிள்சளகளின் உைர்செ 

அறிந்து அெர்களுக்ஜகற்ற பாடல்கசளயும் 

காட்சிசயயும் ெடிெசமக்க அெருக்கு உைவியது.  

ைாயிடம் கடவுள் நம்பிக்சகசயப் வபற்ற 

எம்.ஜி.ஆர். ஆைம்பத்தில் கழுத்தில் ைாமசைமணி 

மாசை அணிந்ைெைாகக் காங்கிைசில் இருந்ைார். பின்பு 

அண்ைாவில் ைமூக சீர்திருத்ைக் கருத்துக்களால் 

கெைப்பட்டார். ‘நாங்கள் பிள்னளயானரயும் உனடக்க 

மாட்ஜடாம் பிள்னளயாருக்குத் ஜதங்காயும் உனடக்க 

மாட்ஜடாம்’ என்று அண்ைா வைரிவித்ைைால் கடவுள் 

பக்திக்கு மனைளவில் இடமளித்ை திமுகவில் 

ஜைர்ந்ைார். திமுக அக்காைத்தில் மக்களுக்குப் 

பகுத்ைறிவு மூட நம்பிக்சக அகற்றுைல், ைன்மானம் 

ெளர்த்ைல், ைமிழ்வமாழிப் பற்று ஜபான்ற 

வகாள்சகககசளப் பைப்பி ெந்ைைால் ைன் படங்களில் 

அக்கருத்துக்கசளப் பிைச்ைாை ஜநாக்கில் இடம்வபறச் 

வைய்ைார். சிறுெர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் சீர்திருத்ைக் 

கருத்துள்ள பாடல்களாலும் காட்சிகளாலும் 
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ஈர்க்கப்பட்டனர். இவ்ொறாக எம்.ஜி.ஆரின் கருத்து 

பாைசறயில் ெளர்ந்து ெந்ை சிறுெர்கள் வபரியெைான 

பிறகும் அெசை மறக்கவில்சை. அெசை ொழ்வின் 

ெழிகாட்டியாக வகாண்டெர்கள் இன்று 

வைய்ெமாகக் கருை வைாடங்கிவிட்டனர். இன்றும் 

அெருக்கு பை ஆயிைக்கைக்கான மன்றங்கள் இயங்கி 

ெருகின்றன. அசெ கட்சி ைார்பில்ைாமல் ைமூகப் 

பணிகள் வைய்து ெருகின்றன. 
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2. தன்மாைம் ஊட்டும் தந்னத – எம்.ஜி.ஆர்.  

 

‘சாைாைைமாக நான்சகந்து ெயது குழந்சைகள் 

கூட வீட்டில் நான் ைான் எம்.ஜி.ஆர். நீைான் நம்பியார் 

என்று வைால்லிக்வகாண்டு விசளயாடுகிற 

காட்சிசய எங்கும் காைைாம், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 

நடந்ை நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இது. குழந்சைப் 

பருெத்தில் ஹீஜைாயிஸத்சை அெர்கள் மனதில் 

உண்டாக்கியெர் எம்.ஜி. ஆர். ஒவ்வொரு 

குழந்சையும் ைன்சன ஒரு ஹீஜைாொக நிசனக்க 

செத்ை வபருசம எம்.ஜி.ஆசைஜய ஜைரும்.  
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“நான் ஒரு நடினகயாக அல்ல ஒரு 

குழந்னதக்குத் தாயாக இருந்து சசால்கிஜைன். 

குழந்னதகளுக்கு எனதச் சசால்ல ஜவண்டுஜமா 

அனதச் சசால்லி பதிய னவக்க ஜவண்டும். அந்த 

வனகயில் எம்.ஜி.ஆனர எவ்வளவு ஜபாற்றிைாலும் 

தகும். குழந்னதகள் மத்தியில் இப்படித்தான் இருக்க 

ஜவண்டும் இப்படித்தான் வாழ ஜவண்டும் என்ை 

இஜமஜ் கிரிஜயட் சசய்ததற்காக அவருக்கு நன்றி கூை 

ஜவண்டும்”. 

இவ்ொறு எம்.ஜி.ஆசைப் பாைாட்டி நன்றி 

வைரிவித்ைெர் நடிசக இைட்சுமி. இது அெைது கருத்து 

மட்டும் அல்ை. நாட்டில் பைருசடய கருத்தும் 

ஆகும்.  

ஹீஜைாொக ஒருெர் ைன்சனக் 

கருதிக்வகாள்ெைற்கும் வையல்படுெைற்கும் 

உறுதுசையாய் நிற்பது அெரிடம் உள்ள 

அபரிமிைமான ைனமான உைர்ச்சிஜய ஆகும். சுய 

மரியாசை இயக்கத்சை ைார்ந்ை எம்.ஜி.ஆர். ைன் 

படங்களில் ைனக்கும் ைனது ெழியில் ெை ஜெண்டும் 

என்று கருதிய சிறார்களுக்கும் ெைனம் மற்றும் 

பாடல்கள் மூைமாக ைன்மான உைர்ச்சிசய ஊட்ட 

முயன்றார். ைந்சையாக அெர் நடித்ை படங்களில் 

பாடிய பாடல்களில் இருந்து குழந்சைகசள 

ெளர்ப்பதில் அெர் காட்டிய அக்கசற குறித்து 

அறியைாம். 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் பாடல்களில் சிறார்களுக்குப் 

வபற்ஜறாசைப் ஜபாற்றுைல்; ைமிழ் வமாழிப் பற்று; 

சுய மரியாசை; பகுத்ைறிவு; ைாதி மை ஜபைம் 

வெறுத்ைல் ஜபான்ற திைாவிட இயக்கக் கருத்துக்கசள 
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ெலியுறுத்தினார். குழந்சைகளுக்கு எம்.ஜி.ஆர். ைன் 

படங்கள் மூைமாக ஹீஜைா இஜமஜில் ஆர்ெம் 

ஊட்டினார். ஹீஜைா என்றாஜை ஜைால்வி 

இல்ைாைென், எசையும் திட்டமிட்டு வையைாற்றி 

வெற்றி காண்பென், ெலிசம குசறந்ஜைாசை 

பாதுகாப்பென், வீைதீை ைாகைங்கள் வைய்பென் 

என்பைால் பிள்சளகள் அெர் படத்சைப் பார்க்க 

விரும்பினர். அெரும் அந்ை ொய்ப்சப நன்கு பயன் 

படுத்திக்வகாண்டு நல்ை பை கருத்துக்கசள அெர்கள் 

மனதில் ஆழமாகப் பதித்ைார்.  

குழந்னதவளர்ப்பு 

ஒரு குழந்சை எப்படி இருக்க ஜெண்டும் 

அைனிடம் என்வனன்ன கருத்துக்கசளச் வைால்லி 

ெளர்க்க ஜெண்டும் எனபசை எம்.ஜி.ஆர். 

பாட்டுக்கள் உைர்த்துகின்றன.  

எம்.ஜி.ஆர். ைந்சையாகப் ஜபாெசை 

அறிந்ைவுடன் ைன் மகன் எப்படி இருக்க ஜெண்டும் 

என்று ‘பைம் பசடத்ைெனில்’  ஒரு கற்பசன 

வைய்கிறார். அந்ை கற்பசனசயப் ஜபாை ‘கண்ைன் 

என் காைைனில்’ ஒரு ைாயும் [வேயைலிைா] ைான் ஒரு 

மகசனப் வபற்றதும் அசைத் ைந்சை [எம்.ஜி.ஆர்.] 

எவ்ொவறல்ைாம் கெனிப்பார் என்று ஒரு கனவு 

காண்கிறாள்.  

இெற்றுடன். ைந்சை என்ற வபாறுப்பில் 

இருந்து ‘ஜெட்சடக்காைன்’ மற்றும் ‘நான் ஏன் 

பிறந்ஜைன்’ படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். ைன் 

பிள்சளகளுக்கு பாட்டின் முைமாக என்ன கருத்து 

வைால்கிறார் என்பசையும் காைைாம். ஒவ்வொரு 

பிள்சளசயயும் இைட்சியத்ஜைாடு ெளர்த்து 
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இந்நாட்டுக்கும் ைாய்வமாழிக்கும் ஜைசெயாற்றும் 

ைசைமகனாக அெசன உருொக்கும் பணியில் 

ஒவ்வொரு ைந்சையும் ஆற்ற ஜெண்டிய கடசம 

பற்றி எம்.ஜி.ஆரின் பாடல்கள் வைால்கின்றன.  

வீரத்னத ஊட்டும் தந்னத சபாறுப்பில் எம்.ஜி.ஆர். 

எம்.ஜி.ஆர் ைான் நடித்ை படங்களில் இைண்டு 

படங்களில் மட்டுஜம ஜபசி விசளயாடும் 

ெயதுசடய குழந்சைக்கு ைந்சையாக நடித்ைார். 

‘ஜவட்னடக்காரன்’ படத்தில் இெர் மகன் ைாோவிடம் 

இெர் வைல்ைம் வகாடுக்கும் ைந்சையாகவும் 

கண்டிப்பு காட்டும் ைந்சையாகவும் நடித்ைார். முன்று 

ெயது மகனான் ைாோசெ காைஜநாய் பீடித்ை ைாயிடம் 

இருந்து பிரித்து ெளர்க்க ஜெண்டி இருப்பைால் 

சகக்குழந்சையாக இருந்ை காைம் முைல் அெஜை 

அெசன ெளர்த்து ெருொர். அப்ஜபாது அெனுக்கு 

ஒரு பாட்டுப் பாடி உறங்க செக்கும் ஜபாது 
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அப்பாட்டில் குழந்சைக்கு ஜெண்டிய நல்ை 

ொழ்வியல் கருத்துக்கசள எடுத்துசைப்பார். 

இக்காட்சி ஒரு ைாஜயா ைந்சைஜயா ைன் 

குழந்சையிடம் ஜபசித் தூங்க செக்கும் 

நிகழ்ச்சிசயப் ஜபான்றைாகும். அப்ஜபாது அெர்  

 

   “சவள்ளிநிலா முற்ைத்திஜல  

விளக்சகரிய விளக்சகரிய  

உள்ளசமனும் தாமனரயில்  

உனைஎடுத்து சகாண்டு வந்ஜதன் .......” 

எனத் ைன் அன்சப வெளிப்படுத்திய பின்பு ெரும் 

ெரிகள்  

          “ஜவஜலடுக்கும் மரபிஜல 

 வீரம் சசறிந்த மண்ணிஜல  

பால் குடிக்க வந்தவஜை  

நனடனய காட்டு – வரும் 

பனகவர்கனள சவன்று விடும் 

 பனடனய காட்டு....” 

என்று ‘ஆண் பிள்சளக்கு வீைம் ஜெண்டும் 

என்பசையும் அெனது மண்ணின் மாண்பு 

அத்ைசகயது என்பசையும் ஊட்டி ெளர்க்க 

ஜெண்டும்’ என்ற கருத்சை இப்பாட்டு ெரிகளின் 

மூைமாக உைர்த்துகிறார். அடுத்ைைாக 

வமாழிப்பற்சற ஊட்டும் ெசகயில் திருக்குறளின் 

மாண்சப ைன் மகனுக்கு வைால்கிறார். 
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  “முக்கனியின் சாசைடுத்து 

 முத்தமிழின் ஜதசைடுத்து  

முப்பாலிஜல கலந்து 

   எப்ஜபாதும் இனித்திருப்பாய்.... “ 

என்கிறார். ஆக ஒரு ஆண் மகனுக்கு சிறு 

ெயதிஜைஜய வீைம் புகட்டப்படஜெண்டும். 

அெனுக்கு ைன் மண், வமாழி, மைபுப் பற்றிய 

வபருமிைம் ஊட்டப்பட ஜெண்டும் என்று இந்ை 

பாட்டு, நாட்டில் உள்ள அசனத்துத் ைாய்மாருக்கும் 

ைந்சைமாருக்கும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

பாைதிைாைன் பாடிய ஆண்பால் ைாைாட்டுக்கு 

நிகர்த்ை வபருசம உசடயது இப்பாடல். 

[பாட்சட கவிஞர் எழுதினார்; பாடியெர் 

ஜெவறாருெர்; இதில் இெருசடய பங்கு என்ன 

இருக்கிறது? இது ஒரு குழுஜெசை ைாஜன என்று 

சிைர் நிசனக்கைாம். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் 

பாடல்களில் என்ன கருத்து இருக்க ஜெண்டும். 

அைற்கு எப்படி இசை அசமய ஜெண்டும் எவ்ொறு 

பாட ஜெண்டும் என எல்ைாெற்சறயும் முழுக்க 

முழுக்க எம்.ஜி.ஆர் மட்டுஜம முடிவு வைய்கிறார் 

என்பசைக் கருத்தில் வகாள்ள ஜெண்டும்] 

‘ஜவட்னடக்காரன்’ படத்தில் அெைது 

எஸ்ஜடட்சட பாதுகாக்கும் வபாறுப்பு நாசள ைன் 

மகனுக்கு இருப்பைால் அென் காட்டுக்குள் ஜபாய்ெை 

பயம் இல்ைாமல் துணிச்ைலுள்ளெனாக ெளை 

ஜெண்டும்; “அப்படித்தான் நான் அவனை வளர்க்கப் 

ஜபாகிஜைன்” என்பார். அந்ைச் சிறுெனுக்கு 

வீட்டுக்குள்ஜளஜய புலி ஜெட்சடசய கற்றுக் 
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வகாடுத்து விசளயாட்டு காட்டுொர். அென் செத்து 

விசளயாட கைடிக்குட்டி வகாண்டு ெருொர்.  

வீட்டுக்குள் ெந்ை புலிசய ஜைடி எம்.ஜி.ஆர் 

காட்டுக்குள் ஜபாகும் ஜபாது அெர் மகன் ைானும் 

புலிசயப் பிடிக்க ெருகிஜறன் என்பான். ஆக வீட்டுச் 

சூழ்நிசைக்கு ஏற்ப பிள்சளகளுக்கு வீைமும் 

விஜெகமும் இருக்க ஜெண்டும் என்பது இந்ை 

படத்தில் எம்.ஜி.ஆர் ைன் மகசன ெளர்ப்பைன் 

மூைமாக அறியைாம். எனஜெ அெனுக்குப் பாடும் 

ைாைாட்டில் வீைம் வபாங்கும். 

            ‘நான் ஏன் பிைந்ஜதன்’ படத்தில் இெருக்கு 

மகளாக நான்கு ெயது ஜபபி இந்திைா நடித்திருப்பார். 

ஆனால் அெரிடம் இெர் ைனியாக ைந்சை என்ற 

வபாறுப்புடன் ஜபசும் காட்சிகள் இல்சை. ஆனால் 

ைன் ைங்சக மக்களுடன் இந்திைாசெயும் ஜைர்த்து 

செத்துக்வகாண்டு இெர் பாடும் பாட்டு 

குறிப்பிடத்ைக்கைாகும். இந்ை பாடலில் வீைம், 

விஜெகம் ஜபான்ற கருத்துக்கள் இல்ைாமல் 

நற்பண்பு, நம்பிக்சக மற்றும் ஜைசெ மனப்பான்சம 

பற்றி பாடியிருப்பார். படத்தின் கசைக்கும் 

கைாபாத்திைத்துக்கும் ஏற்ப சிறுெர்களுக்கான 

பாட்டுக்கசள அெர் எழுதி ொங்கியுள்ளார்.   

“தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு –அன்பு 

தங்னகக்கு  ஒரு பாட்டு - வாழ்வில் 

 நம்பிக்னக வளர்வதற்கு உதவும் 

நான் சசால்லும் கனதப் பாட்டு ......” 
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எனத் வைாடங்கும் பாடலில், ொழ்வில் நம்பிக்சக 

ஊட்டும் ெரி பல்ைவியிஜைஜய அசமந்துவிட்டது. 

மனிைைாக ொழ்ெைற்கு நல்ை குைம் அெசியம் 

என்பசை அெர்களுக்கு உைர்த்தும் விைமாக ஒரு 

ஜமசையின் ொழ்க்சக ைம்பெம் ஒன்சற சுட்டிக் 

காட்டி பாடுொர்.  

“ஒரு ஜமனத பகல் ஜவனள  

   னகயில் விளக்குடன் சசன்ைாராம்  

மனிதன் எங்ஜக ஜதடுகிஜைன்  

   காைவில்னல நான் என்ைாராம் 

பிைப்பால் வளர்ப்பால் இருப்பவர் எல்லாம்  

மனிதர்கள் அல்ல என்ைாராம் 

இைத்தால் அல்ல மைத்தால் மட்டும்  

வாழ்பவன் மனிதன் என்ைாராம்”  

இது ஒரு ைாைாட்டு பாட்டு ஜபான்ற இைாகத்துடன் 

அசமயாவிட்டாலும் இைவில் பாடி பிள்சளகசள 

உறங்க செக்கும் பாட்டாக அசமந்ைது.  
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3. மதத்னத ஒதுக்கி மனிதனை ஜநசிக்கச்  

சசால்லும் எம்.ஜி.ஆர்  

 

ஒருென் ைந்சையாகப் ஜபாகும் வைய்தி ஜகட்டதும் 

அென் மனம் வகாள்ளும் உற்ைாகம் ைன் மகன் குறித்து 

அெனுசடய கற்பசனகசள பைம் பனடத்தவன் 

படத்தில் ெரும் பாட்டு உைர்த்தும் இதுவும் 

வபற்ஜறாருக்கு ஒரு நல்ை ெழிகாட்டியாக அசமந்ை 

பாடல் ஆகும். ைன் பிள்சளசய ெளர்க்க ஜெண்டிய 

முசறசய ஒரு வீட்டுப் வபரியெர் ஜபாை இந்ைப் 

பாட்டில் கற்று ைருகிறார். 

எைக்சகாரு மகன் பிைப்பான் -அவன்   

என்னைப் ஜபாலஜவ இருப்பான்  

தைக்சகாரு பானத வகுக்காமல் – என்  

தனலவன் வழியிஜல நடப்பான்  
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இந்ைப் பல்ைவி ஒருெனின் மகன் ைன் ைந்சை 

வைல்லும் ெழியில் பயணிக்க ஜெண்டும் என்பசைக் 

காட்டுகிறது. ைந்சை வைால் மிக்க மந்திைம் இல்சை 

என்பது அவ்செயின் ொக்கு. அைன்படி ைந்சை 

பின்பற்றும் ைசைெசனஜய மகனும் பின்பற்றுொன் 

என்று உறுதிபட வைால்ெைாக இப்பாடல் 

அசமந்துள்ளது. இசளஜயாசை திமுகசெப் 

பின்பற்ற செக்கும் முயற்சியில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

இெர் ைசைென் என்று அண்ைாசெ வைால்கிறார் 

என்பது அசனெருக்கும் புரியும். 

ஒரு சிறந்ை ஆண்மகன் எப்படி இருக்க 

ஜெண்டும் என்று கற்பசன வைய்கிறார். 

அசனெருடனும் அண்ைன் ைம்பியாக 

ஒற்றுசமயுடன் ொழ ஜெண்டும், நமக்குள் 

பிரிவிசனகள் கூடாது. இைண்டு ெரி வகாண்டு 

மூன்று வநறி கண்ட திருக்குறளின் ெழியில் ொழ 

ஜெண்டும். அென் மற்றெருக்கு நம்பிக்சக 

நட்ைத்திைமாக  திகழ ஜெண்டும். இது மிகவும் 

முக்கியமான கருத்து ஆகும். ‘நாசள ெருகின்ற 

ொழ்வு நமக்வகன்று ஏசழ முகம் பார்த்து 

வைால்ொன்’ என்ற ெரி விசைவில் திமுக 

ஆட்சிக்கு ெரும்; அப்ஜபாது ஏசழகளின் ொழ்வு 

சிறக்கும் என்ற கட்சி பிைச்ைாைத்சையும் 

உள்ளடக்கியைாகும் . 

மற்ற நடிகரின் படங்களில் நம்பிக்சக 

ஊட்டும் பாடல்கள் எழுைப்பட்டிருக்கும் ஆனால் 

படத்தின் முடிவில் அந்ை நம்பிக்சக அற்று 

ஜபாய்விடும் அெர் ஜைாற்றுப் ஜபாய்விடுொர். 

அல்ைது இறந்துவிடுொர். நிே ொழ்வில் அெருக்கும் 

அந்ை பாட்டுக்கும் வைாடர்பில்ைாமல் இருக்கும். 
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ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் பாடல்களில் ெரும் 

ைன்னம்பிக்சக கருத்து படத்தின் முடிவில் 

வமய்ப்பிக்கப்படும். அது ைான் வபரிய 

ஜெறுபாடாகும். நல்லவன் வாழ்வான் என்ற கருத்து 

வமய்ப்பிக்கப்படுெைால் அெசைப் பைரும் 

விரும்பினர். ைன் வைாந்ை ொழ்விலும் அசை அெர் 

நிரூபித்து காட்டினார். அெர் ஒரு வெற்றித் 

திருமகனாக ொழ்க்சகயின் இறுதி ெசை இருந்ைார் , 

இன்றும் அெைது வெற்றி குறித்து பைரும் 

ஆைாய்கின்றனர் ; வியந்து ஜபாகின்றனர்.  

தன்மாை உைர்ச்சி எதற்கு ஜதனவ? 

ஈ.ஜெ. இைாமைாமி வபரியார் 1925இல் சுய 

மரியாசை இயக்கத்சை ஜைாற்றுவித்ைார். பின்பு அசை 

1944இல் திைாவிட இயக்கமாக மாற்றினார். இந்ை 

இயக்கம் ஜைான்றுெைற்கான காைைத்சை நாம் 

அறிந்ைால் மட்டுஜம திைாவிட இயக்கங்களின் 

ஐம்பைாண்டு காை அைசியல் வெற்றிசயயும் 

ஜைசெசயயும் புரிந்துவகாள்ள முடியும். வபரியார் 

சுய மரியாசைசய அைாெது ைன்மானத்சை 

ெலியுறுத்தி இயக்கம் வைாடங்கியிருக்காவிடில் 

இன்றும் ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியல் ைாதியினரும் 

பிற்படுத்ைப்பட்ட ைாதியினரும் கல்வி 

அறிவில்ைாமல் உசட உடுக்கவும் உைவுண்ைவும் 

வீடுகள் கட்டி குடியிருக்கவும் உரிசமயில்ைாமல் 

ஒடுங்கிக் கிடந்து இருப்பர். அக்காைத்தில் 

வபண்களுக்கு ோக்வகட் அணியும் உரிசம இல்சை. 

வெள்ளி வெண்கை பாத்திைங்கள் பயன்படுத்தும் 

உரிசம பிைாமைர் குடும்பங்களுக்கு மட்டுஜம 

இருந்ைது. திண்சை செத்து வீடு கட்டி ொைல் 

செக்கும் இருக்கும் உரிசம அசனெருக்கும் 
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வகாடுக்கப்படவில்சை. வீட்டின் ொைல் இைண்டடி 

உயைம் மட்டுஜம இருக்க ஜெண்டும். உசழப்பாளி 

ெர்க்கத்தினர் முட்டிக்கு ஜமஜை மட்டுஜம உசட 

உடுத்ை ஜெண்டும். ஜமல்துண்டு அணியும் உரிசம 

கிசடயாது இைனால் ைான் திைாவிட முன்ஜனற்ற 

கழகம் உையமானதும் கட்சிக்காைர்கள் ஜைாளில் 

நீளமான துண்சட அணிந்ைனர். 

குமரி  மாெட்டத்தில்  வபண்கள்  ஜமைாசட  

அணியக்கூடாது  என  திருொங்கூர்  

ைமஸ்ைானத்தில்  ைட்டம்  இருந்ைைால்  ஜைாள்  

சீசை  ஜபாைாட்டம்  என்ற  வபரிய  ஜபாைாட்டம்  

நடந்ைது .  ஜமஜை  ஜைாளில்  ஜைசைஜயா  துண்ஜடா  

ஜபாட்ட  வபண்கள்  தீ  செத்து  

வகால்ைப்பட்டனர்.  அெர்களின்  மார்பு  அறுத்து  

எறியப்பட்டது  அெர்கள்  பாலியல்  

ென்முசறக்கு  உள்ளானார்கள்.  இைனால்  பைர்  

கிறிஸ்ைெ  ைமயத்தில்  ஜைர்ந்ைனர் .  வபண்கசள  

அசை  நிர்ொைமாக்கும்  மைம்  எங்களுக்கு  

ஜெண்டாம்  என  அெர்கள்  மைம்  மாறினர் .  

மைத்தின்  வபயைால்  சுய  மரியாசைசய  இழந்ை  

மனிைர்கள்  ொழ்ந்ை  காைம்  ஆைைால்  எம்.ஜி.ஆர்  

ைன்  திைாவிட  இயக்கத்தின்  கருத்துக்கசள  

ைமூகச்  சீர்திருத்ை  ஜநாக்கில்  ைனது  பாடல்களில்  

புகுத்தினார் .    

“உன் நரம்ஜபாடு தான் பின்னி வளரனும்  

தன்மாை உைர்ச்சி” 

என்று அைசிளங்குமரியில் அெர் பாடுெைற்குக் 

காைைம் அசனத்து சிறார்களும் அெர்கள் 

காைத்திைாெது மைவமன்னும் ஜபய் பிடியாதிருக்க 
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ஜெண்டும் என்ற ெள்ளைாரின் கருத்தின் ெழியில் 

மைத்சை விட்வடாழித்து மான மிகு வீைர்களாக 

உருொக ஜெண்டும் என்பஜை ஆகும். ொழ்வில் 

வெற்றி வபற முைல் ெழி ைன்னம்பிக்சகயும் கடின 

உசழப்பும் ஆகும் என்பசை ைன் ஒவ்வொரு 

பாட்டிலும் காட்சியிலும் சுட்டிக் காட்டியெர் 

எம்.ஜி.ஆர். அெர் சகவயழுத்திடும் ஜபாதும்; 

உசழப்பெஜை உயர்ந்ைெர் என்று எழுதிக் 

சகவயழுத்திடுொர்.   

எம்.ஜி.ஆர். ைன் மகன் எப்படி இருப்பான் 

என்று கற்பசன வைய்யும் பாட்டில் இன்வனாரு 

முக்கியக் கருத்தும் வைால்ைப்பட்டிருக்கிறது. 

அக்காைகட்டத்தில் இந்தி திணிப்சப எதிர்த்து ைமிழ் 

ஆர்ெைர்கள் மத்திய மாநிை அைசுகஜளாடு ஜபாைாடி 

ெந்ைனர். அப்ஜபாது பைரும் ைாய்வமாழியாம் 

ைமிழுக்காக ைன் இன்னுயிசை ஈந்ைனர். இந்ைக் 

கருத்சையும் பாட்டில் ஜைர்த்துள்ளார் எம்.ஜி.ஆர்.  

உயினர தமிழுக்கும் உடனல மண்ணுக்கும்  

உதவும் நாள் கண்டு துடிப்பான்  

சுற்றிப் பனக வந்து சூழும் திரு நாளில்  

சவற்றி ஜதாள் தட்டி முடிப்பான் 

ைமிழுக்காக ைன் உயிசைக் வகாடுக்க 

ஜெண்டும் நாட்டிற்காக ைன் உடசை அர்ப்பணிக்க 

ஜெண்டும் அெஜன சிறந்ை ஆண்மகன் என்ற 

ெசைவிைக்கைத்சை இப்பாட்டின் மூைம் ெகுத்துத் 

ைருகிறார்.   



Tamil Heritage Foundation International

[22] 
 

இவ்ொறு ஒரு பாட்டிஜைஜய ஒரு சிறந்ை ஆண் 

குழந்சை எப்படி இருக்க ஜெண்டும் அசை எப்படி 

ெளர்க்க ஜெண்டும் என்று பாடம் புகட்டுகிறார் 

ொத்தியார். 

தாயின் கைவில் தந்னதயாக வந்து பரஸ்பர மரியானத 

வலியுறுத்தல்  

ைந்சையாகக் கனவு கானும்ஜபாதும் 

ைந்சையான பிறகும் குழந்சை ெளர்ப்பில் 

அக்கசற காட்டுெது பற்றிய பாடல்கசள அடுத்து 

கால் ஊனமுற்ற ஒரு ைாய் ைன் கைென் ைன் 

பிள்சளக்கு ஒரு ைந்சையாகத் ைன் வபாறுப்சப 

நிசறஜெற்றுெது குறித்து கனவு காண்பைாக 

அசமந்ை  பாட்டிலும் ைந்சையின் 

வபாறுப்புைர்ச்சி விளக்கப்படுகிறது . நல்ை 

ெழிசய பிள்சளகளுக்கு காட்ட ஜெண்டியது ஒரு 



Tamil Heritage Foundation International

[23] 
 

ைகப்பனின் கடசம, பிள்சளகள் நாம் வைால்லும் 

அறிவுசைக்கு காசை மூடிக்வகாள்ெர்; ஆனால் 

கண்கசள விரித்துப் பார்த்து நமது 

நசடமுசறகசள நம்பிக்சகசயப் பின்பற்றுெர். 

அெர்கள் எதிர்பார்ப்பது நல்ை முன் மாதிரிகள். 

எனஜெ எம்.ஜி.ஆர் ைன் ைசைெசன அறிஞர் 

அண்ைாசெ நல்ை முன் மாதிரியாக 

குழந்சைக்குக் காட்டுகிறார். அண்ைாவின் 

ெழியில் நடந்ைால் அென் மானமிகு மனிைனாக 

ைன்மானச் சிங்கமாக ெருொன். ைாய்வமாழிசய 

ஜநசிப்பான். எல்ஜைாசையும் ைாதி மைப் 

ஜபைமின்றி  உடன்பிறப்பாகக்  கருதுொன். 

மைத்சை மதிக்காமல் மனிைசன மதிப்பான் 

என்று எம்.ஜிஆர். நம்புகிறார்.  

கண்ைன் என் காதலன் படத்தில் ெரும் 

கனவுப் பாட்டில் குழந்சைசயக் குளிப்பாட்டி 

சீைாட்டிப் பாைாட்டும் எம்.ஜி.ஆர் ைன் மகன் 

 “சரித்திரம் புகழ்ந்திடும் அறிஞரின் வழி நடப்பான்” 

 என்கிறார். அைற்கு அந்ை ைாய்  

“இருப்பனதக் சகாடுப்பதில் தகப்பனின் ஜபர் 

எடுப்பான்”  

என்கிறாள். ைன் மகன் ைந்சைசயப் ஜபால் ெள்ளைாக 

ெருொன் என்று மகிழ்கிறாள். ஒரு குழந்சையிடம் 

ைந்சை மற்றும் புகுந்ை வீட்டாசை பற்றி ஒரு ைாய் 

உயர்ொக மட்டுஜம ஜபை ஜெண்டும்; இழிொகப் 

ஜபைக் கூடாது என்பைற்கு இந்ை ெரி ஒரு நல்ை 

ைான்று. இந்ைப்பாட்டில் குழந்சையின் ைந்சை அைன் 

ைாசயப் புகழ்ெதும் அந்ை ைாய் ைன் கைெசனப் 

புகழ்ெதுமாக ஒரு ஆைர்ை ைம்பதியாக அந்ைப் 
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வபற்ஜறார் திகழ்ெர். இன்சறக்கு பை 

குடும்பங்களில் ைந்சைசயத் ைாய்மார் ஜகெைமாகப் 

ஜபசுெதும் அசைப் பார்த்து பிள்சளகளும் 

அப்பாசெ மரியாசை இல்ைாமல் ஜபசுெதும் 

ைகேமாகிவிட்டது. இது ைெறான ஜபாக்காகும். ைாய் 

ைந்சைக்கு இசடயில் பைஸ்பை அன்பும் மதிப்பும் 

மிகவும் முக்கியம் என்பசை இந்ைப் பாடல் நமக்கு 

உைர்த்துகிறது. 

இசெ ைவிை இன்னும் சிை படங்களில் 

சகக்குழந்சையிடம் எம்.ஜி.ஆர் பாடும் பாட்டுக்கள் 

உண்டு. அெற்சறக் குறித்து ஜெறு ைசைப்புகளில் 

காைைாம். 
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4. சபற்ைால்தான் பிள்னளயா -  

படம் தரும் பாடம்  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

வளர்ப்புத் ைந்சையாக ெந்து வைாந்ைத் 

ைந்சையாகஜெ பிள்சள ெளர்க்கும் உரிசமசய 

எம்.ஜி.ஆர் கன்னித்தாய் மற்றும் சபற்ைால்தான் 

பிள்னளயா படங்களில் வபறுகிறார். இைண்டு 

கசைகளிலும் கைாநாயகிகளின் தியாகம் 

ஜபாற்றற்குரியைாக கசை அசமக்கப்பட்டிருந்ைது. 

வபற்றால்ைான் பிள்சளயா படம் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மிகவும் பிடித்ை படம் என்று அெர் ைனது ஜபட்டி 
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ஒன்றில் குறிப்பிட்டுருந்ைார். இந்ைப்படம் பற்றிய 

ஜபச்சு அெர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு 

மருத்துெமசனயில் இருந்ைஜபாதும் நீதி மன்றத்தில் 

ெழக்கு நடந்ை ஜபாதும் ெந்ைது. இந்ைக் கட்டுசைக்கு 

அது ஜைசெயில்ைாவிட்டாலும்  எம்.ஜி.ஆர் 

ொழ்வில் மிகுந்ை முக்கியத்துெம் வபற்ற படம் 

என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது.  

படத்தின் கனத  

வபற்றால் ைான் பிள்சளயாவில் மண்டபத்தில் 

கண்வடடுத்ை குழந்சைசய ஒரு ஏசழ வைாழிைாளி 

ஒழுக்கத்துடனும் பண்பாட்டுடனும் நன்றாக 

ெளர்க்கிறான். இசடயில் அந்ைச் சிறுெனின் 

வபற்ஜறார் ெந்து ைன் மகசனப் 

வபற்றுக்வகாள்கின்றனர். பின்பு அச்சிறுென் ைன் 

ெளர்ப்புத் ைந்சைசய நிசனத்து ஏங்குெது கண்டு 

மனம் வபாறுக்காமல் அந்ைப் வபற்ஜறார் இந்ை 

வைாழிைாளியிடஜம பிள்சளசயக் வகாடுத்து 

விடுகின்றனர். இது ைான் கசை. இதில் ஏசழ 

வைாழிைாளியாக எம்.ஜி.ஆரும் சிறுெனாக ஜபபி 

ஷகிைாவும் நடித்ைனர். 

மூலப்படம் - The Kid 

      வபற்றால் ைான் பிள்சளயா படம் 1921ஆம் 

ஆண்டு ேனெரி 21ஆம் நாள் வெளிெந்ை ஆங்கிைப் 

படத்தின் ைழுெல் ஆகும். ைழுெல் என்றால் adaptation 

அைாெது கசைப்பசடப்பின் மூைக்கசைசய, 

கருசெ மாற்றாமல் மற்றெற்சற ைனது 

பண்பாட்டுக்கும் வமாழிக்கும் இனத்துக்கும் 

ஏற்றபடி மாற்றி அசமப்பைாகும். 
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  ைார்லி ைாப்ளின் இயக்கித் ையாரித்து நடித்து 

இசையசமத்து 

முைலில் வெளிெந்ை 

ஊசமப்படம் The Kid. 

இப்படம் ெசூலில் 

இைண்டாெது 

இடத்சை வபற்ற 

வெற்றிப்படம் 

ஆகும். ஐம்பது 

ஆண்டுகள் கழித்து 

மறு வெளியீட்டின் 

ஜபாது படம் 

இன்னும் வகாஞ்ைம் 

சுருக்கப்பட்டிருந்ைது. 

இந்ை படத்சைத் ைழுவி 

எடுக்கப்பட்ட படம் 

ைான் வபற்றால்ைான் 

பிள்சளயா.  

இைன் திசைக்கசைசயயும் ெைனத்சையும் ைமிழுக் 

ஜகற்ற படி எழுதியெர் ஆரூர் ைாஸ் ஆொர். 

தமிழுக்காக சசய்யப்பட்ட மாற்ைங்கள் 

 ஆங்கிைக் கசையில் ைெறான முசறயில் 

பிள்சள உண்டாகியைால் அசை வபற்று 

ஜபாட்டுவிட்டு ைாய் ஜபாய்விடுொள். ைமிழில் ஒரு 

பைக்காைனால் ஏமாற்றப்பட்ட அபசைப்வபண் 

அெனிடம் நீதி ஜகட்டும் கிசடக்காமல் ஜகாயில் 

மண்டபத்தில் பிள்சளசய செத்துவிட்டு 

கடலுக்குள் இறங்கிவிடுொள். ஆங்கிைத்தில் அெள் 

நடிசகயாகி பிைபைமானவுடன் ைன் பிள்சளசயத் 
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ஜைடுொள் ைமிழில் பைக்காைப் வபண்பித்ைன் 

அதுெசை ைான் மயங்கிக் கிடந்ை ஒரு வபண் ைனக்குத் 

துஜைாகம் வைய்ைைால் மனம் ெருந்தி ஒரு விபத்தில் 

சிக்கிக் கால் ஒடிந்து மகனால் உயித் ைண்ணீர் 

ஊற்றப்பட்டு திருந்தி ைான் விைட்டிவிட்ட 

வபண்சை ஏற்றுக்வகாள்ொன். ைமிழ்க் 

கைாபாத்திைப் பசடப்பில் ைெறு வைய்ைென் ஆைாக 

மாற்றப்பட்டிருக்கும். ைார்லி ைாப்ளின் அெரும் 

மற்றெர்களும் படத்தில் ஜைெசை ெடிவில் 

இறக்சககஜளாடு பறப்பைாகக் கனவு காண்பர். 

ைமிழில் அது எம்.ஜி.ஆர். ைன் காைலியுடன் காரில் 

பறப்பைாகக் கனவு காண்பார். ஆங்கிைப்படத்தில் 

விடுதியில் இருந்ை ஒருென் ைன்மானத்துக்கு 

ஆசைப்பட்டு இெர்கசளப் பற்றி ஜபாலிசுக்கு 

ைகெல் வகாடுப்பான். ைமிழில் பைத்துக்காக 

எம்.ஆர்.ைாைா [கைாநாயகியின் அண்ைன்] 

ஜபாலிசுக்குத் ைகெல் வகாடுப்பார்.  

 

எம்.ஜி.ஆருக்காக சசய்யப்பட்ட மாற்ைங்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர் நல்ைெர் என்று காட்டுெைற்காக 

ஒரு மாற்றம் வைய்யப்பட்டது. அது சிறுெசன அெர் 

நல்ைெனாக ெளர்த்ைைாகும்.  

 ஆங்கிைத்தில் ைார்லி ைாப்ளின் ேன்னலுக்கு 

கண்ைாடி வபாருத்தும் ஜெசை வைய்ொர். அைற்காக 

சிறுெசன முைலில் அனுப்பி வீடுகளில் இருக்கும் 

கண்ைாடி ேன்னல்கசள கல்சைவிட்டு எறிந்து 

உசடக்கச் வைய்ொர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். ைன் 

மகசன மிகுந்ை பாைத்துடன் ஒழுக்கத்துடன் 

ெளர்ப்பார்.  
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 குழந்சை கண்ைனின் ைாய் கைெனால் 

சகவிடப்பட்ட மசனவி ைாஜன ைவிை ைெறான 

முசறயில் குழந்சை வபற்றெள் அல்ை. எம்.ஜி.ஆர் 

படத்தில் அெருடன் வைாடர்புசடயெர்கசள 

நல்ைெர்களாக காட்டுெது ஒரு மைபு. வில்ைன் 

ஒருென் மட்டுஜம வபால்ைாைெனாக இருப்பான்.   

எம்.ஜி.ஆருக்காகப் புதிதாகச் ஜசர்க்கப்பட்டனவ  

 அெர் ஒரு சிறந்ை நடிகர் என்பைற்காக 

அெருக்கு நடிக்க ொய்ப்புள்ள காட்சிகள் சிைவும் 

ஜைர்க்கப்பட்டன. ைமிழில் நீதிமன்றத்தில் எம்.ஜி.ஆர் 

சபற்ைால் தான் பிள்னளயா என்று ொைாடும் 

ெலுொன காட்சி உண்டு. வபற்ஜறாரிடம் 

பிள்சளசயப் பறிவகாடுத்ை துக்கத்தில் வைருவில் 

பித்து பிடித்து எம்.ஜி.ஆர் அசைகின்ற காட்சிகள் 

ஜைாகத்சை ெைெசழக்கும். பிள்சளயும் 

அப்பாவுக்காக ஏங்கி அழுது காய்ச்ைல் ெந்து 

பிைற்றும். 

  அடுத்து அெர் ெல்ைெர் என்று 

காட்டுெைற்காக படத்தின் இறுதியில் ஒரு ைண்சடக் 

காட்சி ஜைர்க்கப்பட்டது. நம்பியார் பிள்சளசயக் 

கடத்திக் வகாண்டு ஜபாசகயில் எம்.ஜி.ஆர் 

அெசனக் காப்பாற்ற ைண்சட ஜபாடும் காட்சியும் 

புதிைாக ஜைர்க்கப்பட்டிருக்கும். அப்ஜபாது சிறுெசன 

பீஜைாவுக்குள் அசடத்துவிட்டு அங்கு ஒரு கம்பியின் 

மீது ஜைசளவிட்டு அெசனப் பயமுறுத்தும்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர் பைறிப்ஜபாய் அந்ை ஜைசளக் சகயில் 

எடுத்துக் வகாள்ொர்.  

 பீஜைாவின் ைாவிசயத் ைை மறுத்து 

ோக்வகட்டுக்குள் ஜபாட்டு வகாள்ளும் வில்லியின் 
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மீது ஜைசள எறிெது ஜபாை பாெசன காட்டி அந்ை 

ைாவிசய அெஜள ைந்துவிடும்படி வைய்ொர். பின்பு 

ஜைசள வெளிஜய எறிொர். வபண் மீது ஜைசள 

எறியாமல் வெறுமஜன பயமுறுத்தியைால் அெர் 

நல்ைெர், வபண்கசளத் துன்புறுத்ைமாட்டார் எனக் 

கருதும் வபண் ைசிசககளின் ஆைைவு அெருக்கு 

அஜமாகமாக கிசடத்ைது. 

குழந்னதயால் கினடத்த மகிழ்ச்சி   

 மகிழ்ச்சியானெனாக அறிமுகமாகும் ஏசழ 

ஆனந்ைன் [எம்.ஜி.ஆர்] ைனக்கு ஒரு குழந்சை 

கிசடத்ைதும் ொழ்க்சகயில் ஒரு 

பிடிப்புள்ளெனாகிவிட்டான். “குழந்சைசய 

ெளர்க்குறதுக்காக என் வைாந்ை சுகத்சை வகாஞ்ை நாள் 

ஒத்திப்ஜபாட நிசனக்குஜறன்” என்று ைன் 

காைலியிடம் வைால்கிறான்.  மகன் ைன் காலில் 

நிற்கும் நிசை ெந்ை பின்பு திருமைம் 

வைய்துக்வகாள்ெைாக ைன் காைலியிடம் வைால்கிறான். 

ைான் எடுத்துக்வகாண்ட ைந்சை வபாறுப்சப 

வைவ்ெஜன நிசறஜெற்றிய பின்பு கைென் என்ற 

அடுத்ை வபாறுப்சப ஏற்க ஜெண்டும் என்ற மன 

உறுதி பாத்திைப்பசடப்பிலும் ெைனத்திலும் இங்கு 

வெளிப்படுகிறது. இைன் வெற்றி படத்தின் இறுதிக் 

காட்சியில் இருெரும் இசைந்து மகிழ்ச்சியாக 

கண்ைனுடன் ஜைர்ந்து ைங்கள் வீட்டுக்குத் 

திரும்பும்ஜபாது வைரிகிறது. 

வளர்ப்பின் சபருனம  

 ஐந்து ெருடம் ஆகிவிட்டது. ஒரு நாள் சிறுென் 

கண்ைன் ெந்து ைன் ைந்சையிடம் நானும் ஜெசைக்கு 

ஜபாகிஜறன் என்கிறான்.   
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“நீைான வைான்ன. வபாய் வைால்ைக் கூடாது, திருடக் 

கூடாது பிச்சை எடுக்கக் கூடாதுன்னு அதுைான் நான் 

ஏைாெது ஜெசைப் பார்க்க ஜபாஜறன்.”  

என்ற ெைனம் குழந்சை ெளர்ப்பின் வபருசமசயக் 

காட்டுகின்றது. ஒரு ைந்சை ைன் பிள்சளக்கு 

ெறுசமயிலும் வைம்சம என்ற ொழ்க்சகத் 

ைத்துெத்சைக் கற்றுக்வகாடுக்க ஜெண்டும். 

பின் ஒரு காட்சியில் சிறுென் கண்ைன் ைன் 

ைந்சைக்கு மருந்து ொங்க ெந்ை ஜபாது திருடன் என்று 

அெசனப் ஜபாலிஸ் பிடித்து வகாண்டு ஜபாகிறது. 

அப்ஜபாது அந்ைப் ஜபாலிஸ் நிசைய காட்சியிலும் 

எம்.ஜி.ஆர் ைான் அருசமயாக பிள்சள ெளர்த்ை 

விைத்சை எடுத்துச்  வைால்ொர். 

வீட்டின் வாசலில் சபயர்ப்பலனக   

 இந்ை படத்தில் வீட்டின் ொைலில் வபயிண்டர் 

ஆனந்ைன் என்ற வபயர்ப்பைசக 

மாட்டப்பட்டிருக்கும். அது ைன் வைாழிலுக்கு அெர் 

அளிக்கும் மரியாசை ஆகும். இசைப் பார்த்து அந்ைக் 

காைத்தில் நிசறய ஜபர் குறிப்பாக எம்.ஜி.ஆர் 

ைசிகர்கள் ைங்கள் வீடுகளில் ைமது வைாழிசை 

குறிப்பிட்டு வபயர்ப் பைசக மாட்டினர். அதுெசை 

பி.ஏ., எம். ஏ., என பட்டப் படிப்பு படித்ைெர்கள் 

மட்டுஜம வபயர்ப்பைசக மாட்டிசெத்ைனர். 

வீட்டின் உள்ஜள சபரியவர்கள் படங்கள் 

 வபாதுொக எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் வீடு 

என்றால் அங்கு நம் ொழ்க்சகக்கு முன்மாதிரியாக 

ொழ்ந்ைெர்கள் படங்கசள செக்க ஜெண்டும் 

என்பசைக் காட்சிப்பூர்ெமாக விளக்கியிருப்பார். 
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அெர் வீட்டில் அண்ைா, திருெள்ளுெர், புத்ைர், 

இஜயசு பிைான் ஆகிஜயாரின் படங்கள் காைப்படும்.  

 இந்ைப்படத்தில் வீட்டின் உள்ஜள ைந்சையும் 

மகனும் சிரித்ைபடி ஜைர்ந்து இருக்கும் குஜளாைப் 

புசகப்படம் ஒன்றும் மாட்டப்பட்டிருக்கும். 

இதிலும் அெர் பைருக்கு முன்மாதிரியாக இருந்ைார். 

இந்ை ‘ஜபாசில்’ அைன் பிறகு பைரும் படவமடுத்து 

மாட்டினர். அதுெசை அசனெரும் ‘உம்வமன்று’ 

இருக்கும் குடும்பப் படங்களும், பிள்சளகள் 

ைனியாக இருக்கும் படங்களும் மட்டுஜம வீடுகளின் 

சுெரில் வைாங்கின. 

பாடல்களில் நற்கருத்துக்கள் 

 இந்ைப்படத்தில் பிள்சளசயக் கண்வடடுக்கும் 

முன்ஜப அெர் சிறுெர்கஜளாடு ஜைர்ந்து நல்ை நல்ை 

பிள்சளகசள நம்பி என்ற பாட்சட பாடுொர். அதில் 

அெர்களுக்கு அன்சன ைந்சையின் வபருசமசய 

கற்றுக்வகாடுப்பார். ைெறு வைய்யக் கூடாது என்று 

புத்திமதி வைால்ொர். ொழும் ெழிசயச் வைால்லிக் 

வகாடுப்பார். பாட்டின் முடிவில் ைன் ைட்சடயின் 

ஓட்சட சபயில் இருந்து விழுந்ை காசை 

எடுத்துவகாடுத்ை சிறுெசனப் பாைாட்டும் ெசகயில் 

அெனுக்கு ஒரு முத்ைம் வகாடுப்பார். 

 தனிப் சபற்ஜைாரின் சபாறுப்புக்கள்  

 ைாய் ைந்சை என இருெருமாக இல்ைாமல் ைனி 

ஒருெைாக பிள்சள ெளர்க்கும்ஜபாது அெர்களுக்குப் 

வபாறுப்பு அதிகமாகி விடும். இசை இப்படத்தில் 

காைைாம். ஒரு ஜபாதும் எம்.ஜி.ஆர் ைன் 

பிள்சளசயத் ைன் காைலியிடம் ஒப்பசடக்க 
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மாட்டார். குழந்சை ெந்ைதும் அெசன ெளர்க்க ஒரு 

நிைந்ைை ெருமான ஜெண்டுஜம என்று தூர் ொரும் 

ஜெசைக்குப் புறப்படுொர். அப்ஜபாதும் 

குழந்சைசயத் ைன் ஜைாளில் தூக்கி வைல்ொர். 

குழந்சை சிறுநீர் கழித்ைதும், 

 “பன்னீர் ொஷ் பண்ணிட்டியா இனி துணிசய நான் 

டிசை ொஷுக்கு ைான் ஜபாடனும்” என்று சிரித்ைபடி 

வைால்ொர்.  

இக்காலத்துக்கு இப்படம் தரும் பாடம்  

 சிறிது ஜநைம் அச்சிறுெனுடன் காைலி 

ைஜைாோஜைவி ஜபசிக்வகாண்டிருந்ைது விபரீைமாகப் 

ஜபாய்விடும் சிறுென் கண்ைன் ைன் உண்சமயான 

ைந்சை ஆனந்ைன் இல்சை என்று புரிந்துவகாள்ொன். 

எனஜெ ைனித்து ொழும் ைாய்மாஜைா ைந்சையஜைா 

பிள்சளகசள அடுத்ைெரிடம் விடாமல் ைாஜன 

வபாறுப்பாக ெளர்க்க ஜெண்டும் என்பது இந்ைக் 

காைத்துக்கு இப்படம் கற்றுத்ைரும் பாடம் ஆகும். 

வபற்ற பிள்சளஜயா, ெளர்ப்பு பிள்சளஜயா அசைச் 

வைம்சமயாக ெளர்க்க ஜெண்டிய கட்டாயம் அைன் 

வபற்ஜறாருக்கு அல்ைது வபாறுப்பாளருக்கு உண்டு. 

பிள்சள ெளர்ப்பின் ஜபாது இெர்கள் ைன் வைாந்ை 

சுகங்கசள ைள்ளிசெக்க ஜெண்டும் என்பதும் 

இப்படம் கற்றுத்ைரும் பாடம் ஆகும்.  

கனதக்குக் கால் உண்டா? 

 வபாதுொக கிைாமங்களில் பாட்டிமார் கசை 

வைால்லும்ஜபாது நம்ப முடியாை அதீை கற்பசனகள் 

ெரும். அப்ஜபாது அெற்சறக் ஜகட்கும் குழந்சைகள் 

கண்டிப்பாக நம்பியாக ஜெண்டும், என்பர். அத்துடன் 
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கசைக்கு கால் உண்டா என்று ஜகட்பது ெழக்கம். 

அைாெது கசையில் முழுக்க முழுக்க உண்சம 

மட்டுஜம இருக்காது அது கற்பசனயில் மிைக்கும்; 

பறக்கும் ஏவனன்றால் அைற்கு கால் கிசடயாது 

என்று விளக்குெர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் இந்ை 

வைாைெசடசய ஜெறு விைமாகக் சகயாண்டுள்ளார். 

அெர் ைன் படத்துக்கு கசை வைால்ை ஆட்கள் 

ெரும்ஜபாது இந்ைக் கசையில் கால் [துசை எழுத்து] 

இருக்கிறைா என்று ஜகட்பார். கால் இருந்ைால் ைாஜன 

படம் பாடம் ஆகும் என்பாைாம். ைனது ஒவ்வொரு 

படமும் மக்களுக்கு ஒரு பாடமாக விளங்க 

ஜெண்டும் என்பதில் அெர் காட்டிய அக்கசறயினால் 

இன்சறக்கும் இப்படம் ைனித்து ொழும் 

வபற்ஜறாருக்கு ைமது வபாறுப்பின் மகிசமசய 

உைர்த்தும் பாடமாக விளங்குகிறது. படத்திற்குக் 

கால் இருப்பைால் படம் பாடமாகி இன்று ெசை ைன் 

வைாந்ைக் காலில் நிற்கிறது.  
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5. எம்.ஜி.ஆரின் சசாந்த வாழ்க்னகயில் 

குழந்னத வளர்ப்பு  

 

 

எம்.ஜி.ஆர் ைன் வீட்டில் வளர்ந்த பிள்னளகனளத் 

தன் பிள்னளகளாகக் கருதி சபாறுப்புடன் வளர்த்தனதச் 

சில சான்றுகளால் அறியலாம்.  

பிைந்த நாள் சகாண்டாட்டம்  

அெர் வீட்டில் எப்ஜபாதும் யாருக்காெது 

பிறந்ை நாள் திருமை நாள் என்று 

ெந்துவகாண்ஜடயிருக்கும் அப்ஜபாது அெர் ஆங்கிை 

நாகரிகப்படி ஜகக் வெட்டுெசை விரும்பமாட்டார். 

எரியும் வமழுகுெர்த்திசய ொயால் ஊதி 

அசைப்பசையும் எம்.ஜி.ஆர் விரும்பியதில்சை. 
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நல்ை விருந்து ைாப்பாடு செத்து அசனெருடன் 

பகிர்ந்துண்டு மகிழ்ெசைஜய அெர் விரும்பினார். 

.இத்ைகெசை ோனகி அம்சமயாரின் அண்ைன் 

மகள் சுைா விேயன் வைால்லிக் ஜகட்டிருக்கிஜறன்.  

  ஜமலும் நடிசக ஜி ைகுந்ைைா எம்.ஜி.ஆரின் 

நாடகங்களில் அெருடன் நடித்ைெர். அெர் 

“எம்.ஜி.ஆரும் அெர் அண்ைனும் ஜைர்ந்து ொழ்ந்ை 

வீட்டுக்கு ஜபாய் ெரும்ஜபாது வபரிய திருகு 

கூோவில் அண்ணி பாயாைம் வகாடுத்துவிடுொர்கள்” 

அெர்கள் வீட்டில் குழந்சை பிறந்திருக்கும் அல்ைது 

யாருக்காெது பிறந்ைநாள் ெரும், எப்ஜபாதும் 

ஏைாெது விஜைஷம் இருந்துவகாண்ஜட இருக்கும். 

வீட்டுக்குக் வகாண்டு ஜபாய் வகாடு என்று என்னிடம் 

பாயைம் வகாடுத்துவிடுொர்கள்” என்று ைன் 

ஜபட்டியில் வைால்லியிருக்கிறார். 

எம்.ஜி.ஆர் ஜபை முடியாமல் இருந்ைஜபாது 

அெருக்கு பசழய நிசனவுகசளக் வகாண்டுெைவும் 

ஜபை செக்கவும் பயிற்சி அளித்ைஜபாது 

ஜி.ைகுந்ைைாசெ அசழத்து அெரிடம் தினமும் நாடக 

அனுபெங்கசளப் பகிர்ந்து வகாள்ளும்படி 

மருத்துெர்கள் கூறினர்.  

தமிழ்ப்பற்று 

 எம்.ஜி.ஆர் ைன் படங்களில் மட்டும் ைமிழின் 

வபருசம பற்றி பாடுெதில்சை. அெர் மனைளவில் 

ைமிழ்ப் பற்று வகாண்டெைாகஜெ இருந்ைார். அசை 

ைன் வீட்டிலும் நாட்டிலும் கசடப்பிடித்ைார், ைமிழ் 

பற்றாளைாக ொழ்ந்து காட்டினார். ைாய்த்ைமிழுக்கு 

ைனியாக ஒரு பல்கசைக்கழகம் ஒன்சறயும் 

ைஞ்சையில் நிறுவினார். உைகத் ைமிழ் ைங்கத்சை 
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மதுசையில் வைாடங்க எட்டு ஜகாடி ரூபாய் 

ஒதுக்கினார்.  

எம்.ஜி.ஆர் ைன் வீட்டில் யாரும் காசையில் 

குட் மார்னிங் என்று வைால்ெசை விரும்பமாட்டார். 

அழகாக ‘காசை ெைக்கம்’ என்று வைால்லும்படி 

கூறுொர். ஜமலும் வீட்டில் அசனெரும் ைமிழில் 

ைான் ஜபை ஜெண்டும் என்று கட்டசள 

பிறப்பித்திருந்ைார். அெரும் ைமிழில் ைான் ஜபசுொர். 

அெர் அம்மா இருந்ைெசை ைமிழ் வைரியாை 

மருமகளிடமும் ைன் ைம்பந்ைக்காைரிடமும் 

மசையாளத்தில் ஜபசினார். பின்பு எல்ஜைாரும் 

ைமிழில் நன்றாகப் ஜபைத் வைாடங்கிவிட்டனர். 

 ஒரு முசற எம்.ஜி.ஆர் ஜகைளாவில் ஒரு 

கூட்டத்தில் ஜபசும்ஜபாது அெசை மசையாளத்தில் 

ஜபசும்படி கூட்டத்தினர் ெற்புறுத்தினர். ஆனால் 

அெர் மறுத்துவிட்டார். ‘எனக்கு மசையாளம் 

வைரியாது. எனக்குத் ைமிழ் மட்டுஜம வைரியும் 

என்சன ொழசெத்ை ைமிழில் ைான் நான் ஜபசுஜென் 

பிடிக்காைெர்கள் எழுந்துஜபாய்விடுங்கள்’ என்று 

ஜகாபமாகக் கூறிவிட்டார்.  

அெர் நடித்ை ‘வேஜனாொ’ படத்சை 

மசையாளத்தில் வமாழிமாற்றம் வைய்ைஜபாது அெர் 

ஜபசிய ெைனங்கள் மசையாளம் மாதிரி இல்சை 

என்பைால் அெருக்குப் பதிைாக இன்வனாருெசைப் 

ஜபை செத்ைனர். அெருக்கு மசையாளம் நன்றாகப் 

ஜபை ெைாது. ஜபசினால் புரிந்துவகாள்ொர் சிை 

ொக்கியங்கள் ஜபசுொர். எம்.ஜி.ஆர் ஆங்கிைம் 

நன்றாகப் ஜபைக் கற்றிருந்ைார் என்று கமைஹாைன் 

ைன் ஜபட்டி ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருந்ைார், அெைது 
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அண்ைன் நாடகத்தில் ஆங்கிைப் பாடல்கசளச் 

சிறப்பாகப் பாடுொர். வீட்டில் இருெரும் ைம் 

குடும்பத்தினருடன் ைமிழில் ைான் ஜபசி ெந்ைனர். 

சபரியவருக்கு மரியானத  

எம்.ஜி.ஆர் எல்ஜைாருக்கும் மரியாசை 

வகாடுத்துப் ஜபசுொர். அது ஜபாைஜெ அெர் ைனது 

வீட்டுப் பிள்சளகசளயும் ெளர்த்ைார். சிை பிைபை 

நடிகர்கள் எல்ஜைாசையும் ஜபாடா ொடா என்றும் 

பட்டப்வபயர் செத்தும் மரியாசை இல்ைாமல் 

ஜபசுொர்கள். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் ெயதில் 

குசறந்ைெர்கசள ைம்பி ொங்க, ஜபாங்க என்று ைான் 

ஜபசுொர். மூத்ைெர்கசள ‘அண்ைன்’ என்றும் 

‘அம்மா’ என்றும் அசழத்து ஜபசுொர். ைஜைாோஜைவி 

அண்சமயில் ஒரு ைமிழ்ப்படத்தில் நடிக்க 

ெந்திருந்ைஜபாது யாஜைா கிழவி என்று 

குறிப்பிட்டசை ஜகட்டு ெருத்ைப்பட்டார். அப்ஜபாது 

அெர், “எம்.ஜி.ஆர். இருந்ைஜபாது மூத்ை நடிகர் 

நடிசகயருக்கு இந்ை மரியாசை குசறவு 

ஏற்பட்டதில்சை. அெர் யாசையும் மரியாசை 

இல்ைாமல் ஜபைமாட்டார்; மற்றெர் ஜபசுெசை 

ஜகட்டுக்வகாண்டு அசமதியாகவும் இருக்கமாட்டார். 

அெர் வபரிசு, கிழவி என்று வைால்ைமாட்டார் அந்ை 

‘வபரிய அம்மாசெ கூப்பிடுங்கள்’ என்று ைான் 

வைால்ொர்’ என எம்.ஜி.ஆர் மற்றெருக்கு ைந்ை 

மரியாசைசய பற்றிக் கூறி வபருசமப்பட்டார். 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முன்மாதிரியாக (POSITIVE ROLE 

MODEL) ொழ்ந்து காட்டினார். 

ஒரு முசற ைன் வீட்டில் குழந்சைகசளப் 

பள்ளிக்கூடத்துக்கு அசழத்துப்ஜபாக ரிக்க்ஷா 
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ெந்ைஜபாது ‘ஏ ஆறுமுகம் வகாஞ்ைம் இரு ெர்ஜறாம்’ 

என்று பிள்சளகள் வைான்னசைக் ஜகட்டு எம்.ஜி.ஆர் 

ஜகாபித்துக்வகாண்டார். ரிக்க்ஷக்காைசை ‘அண்ைன்’ 

என்ஜற அசழக்க ஜெண்டும் என்று அறிவுசை 

கூறினார். அன்று முைல் அெர் வீட்டு பிள்சளகள் 

ஜெசைக்காைர் வெளியாட்கள் யாசையும் மரியாசை 

இல்ைாமல் ஜபர் வைால்லி அசழப்பது கிசடயாது.  

Charity begins at home என்பது ஜபாை 

நற்பண்புகளும் பழக்க ெழக்கங்களும் வீட்டில் 

இருந்து ைான் ெளர்கின்றன. எந்ை அதிகாரிசயயும் 

எம்.ஜி.ஆர் மற்ற ைசைெர்கசளப் ஜபாை ொய்யா 

ஜபாய்யா என்று அசழத்ைது கிசடயாது.  

இலவசப் பள்ளிக்கூடம்   

எம்.ஜி.ஆர். கல்வியின் முக்கியத்துெத்சைப் 

பகுத்ைறிவின் இன்றியசமயாசமசய ைன் 

பாடல்களில் புகுத்தியிருப்பார். அது சினிமாவுக்காக 

வைய்ைது மட்டுமல்ை; அெர் ைன் ொழ்வில் முக்கியம் 

என்று கருதி வையல்பட்டு ெந்ை நசடமுசற ஆகும். 

அெர் ஜகாடம்பாக்கத்தில் சினிமா துசறயினரின் 

பிள்சளகள் கல்வியறிவு வபற ஜெண்டும்; ைனக்குக் 

கிசடக்காை கல்வி இெர்களுக்காெது கிசடக்க 

ஜெண்டும் என்ற நல்வைண்ைத்தில் இைெைப் 

பள்ளிக்கூடம் ஒன்சறத் வைாடங்கி நடத்தினார். 

சினிமாக்காைரின் பிள்சளகள் படிக்க ெைதியின்றி 

சினிமாவிஜைா மற்ற ஆபத்ைான, ைெறான 

ெழிகளிஜைா ஜபாய்விடக் கூடாது என்ற ைமூக 

அக்கசற அெருக்கு நடிகைாக இருக்கும்ஜபாஜை 

இருந்ைது. அெர் சினிமா துசறயினரின் 

பிள்சளகசளத் ைன் வைாந்ைப் பிள்சளகசளப் ஜபாை 
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கருதினார். அைனால் இைெைமாக கல்வி அளிக்க 

பள்ளிக்கூடம் ஒன்சறக் கட்டினார்.   

ஒரு சுைந்திை தினத்ைன்று எம்.ஜி.ஆர் ைனது 

பள்ளியில் வகாடி ஏற்றுெைாக இருந்ைது. அெர் 

மிகுந்ை மகிழ்ச்சியுடன் ெந்து விழாவில் 

கைந்துவகாண்டார். ஆனால் வகாடி ஏறவில்சை, 

சிக்கிக்வகாண்டது. ஏழாம் ெகுப்பு படிக்கும் ஒரு 

சிறுென் ஒடிெந்து அந்ைச் சிக்கசை எடுத்துவிட்டான். 

அெர் அெசனஜய வகாடிஜயற்றும்படி கூறினார். 

சிறப்புசையாற்றும்ஜபாது “நான் மிகுந்ை 

ஆைெத்துடன் ெந்துவிட்ஜடன். என் பள்ளியில் நான் 

வகாடிஜயற்றப் ஜபாகிஜறன் என்ற ஆைெத்துக்கு 

இந்ை சிறுென் பாடம் கற்றுக்வகாடுத்துவிட்டான். 

இனி இந்ை பள்ளியில் மாைெர்கஜள ஆண்டுஜைாறும் 

வகாடி ஏற்றட்டும்’ என்றார். அன்று முைல் 

மாைெர்கஜள வகாடி ஏற்றினர். ைனது பள்ளியில் 

ைான் வகாடி ஏற்றுெசை கூட ஆைெம் என 

நிசனத்து அந்ை எண்ைத்சை மாற்றிக்வகாண்ட 

எளிய மனிைர் எம்.ஜி.ஆர். ைனக்கு ஏற்பட்ட 

அனுபெங்கசள சுய அைைல் [SELF ANALYSIS] வைய்து 

புதிய முடிவுகளுக்கு ெரும் அற்புை மனிைர். 

சத்துைவு திட்டம்  

எம்.ஜி.ஆர். காைத்தில் பள்ளிக் குழந்சைகளுக்கு 

ைத்துைவு திட்டம் வைாடங்கப்பட்டது. இது அைசு 

பள்ளிகளில் மட்டுமல்ை; அைசு உைவி வபறும் அசனத்து 

பள்ளிகளிலும் அசனத்து மாைெர்களுக்கும் 

பன்னிவைண்டாம் ெகுப்பு முடிக்கும் ெசை 

வைாடங்கப்பட்டது. குழந்சை பால்குடி ைவிர்த்து திட 

உைவு உண்ைத்வைாடங்கிய நாள் முைல் இத்திட்டம் 
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உைெளித்ைது ைான் இைன் சிறப்பம்ைம் ஆகும். குழந்சை 

பிறந்து நான்கு மாைம் முைல் ைத்துமாவுருண்சடகள் 

ைத்துைவு சமயத்தில் ெழங்கப்படும். பள்ளி ெகுப்பு 

முடிக்கும் ெசை மதிய உைவு ெருடம் முழுக்க 

ெழங்கும் ெசகயில் இத்திட்டம் வைாடங்கப்பட்டது. 

இைசன அெர் ைனது பள்ளியில் எப்ஜபாஜைா 

வைாடங்கிவிட்டார். ைான் நடித்து ைம்பாதித்ை பைத்தில் 

பள்ளிகூடம் கட்டி அங்கு படித்ை மாைெர்களுக்கு 

இைெை கல்வி அளித்து இைெை உைவும் அளித்து 

ெந்ைார். அெர் ைன வைாந்ை ொழ்வில் நடத்தி 

ெந்ைெற்சறஜய ஆட்சிக்கு ெந்ை பிறகு வபரிய அளவில் 

அைசின் திட்டமாகக் வகாண்டுெந்ைார். ஆட்சியும் அைசும் 

அெர் வைய்துெந்ை பணிகசள வபரியளவில் வைய்ய 

அெருக்கு  நல்ைவைாரு  ொய்ப்சப  அளித்ைது.   

எம்.ஜி.ஆரின் பள்ளியில் மதிய உைவு 

முழுசமயான ைத்துைொக அசனெருக்கும் 

இைெைமாக ெழங்கப்பட்டு ெந்ைது. ஒரு நாள் 

எம்.ஜி.ஆர்   அங்கு    திடீவைன    மதியம்    ெந்ைார்   
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அப்ஜபாது குழந்சைகளுக்கு ஜமார் ெழங்கப்படாைது 

கண்டு மனம் வகாதித்ைார். பால்காைர் ெைவில்சை 

என்று ைசைசம ஆசிரியர் காைைம் கூறினார். உடஜன 

எம்.ஜி.ஆர் ைன் பசழய நண்பைான 

ஜக.பி.ஜக.ஜகைெசன பள்ளிக்கு அருகில் வீடு பார்த்து 

அமர்த்தினார். அடிக்கடி பள்ளிக்கு ஜபாய் அங்கு 

ைாப்பாடு முசறயாக பரிமாறப்படுகின்றைா என்பசை 

கெனிக்கும்படி பணித்ைார். சிறுெனாக இருந்ைஜபாது 

ஒரு ஜெசள ைாப்பாட்டுக்காக ைான் ஐந்து ெயதில் 

ைன் அன்சனசய பிரிந்து நாடக கம்வபனியில் ஜபாய் 

இருந்ைசை நிசனத்துப் பார்த்ை அெர் ைனக்கு ெைதி 

ெந்ைதும் ைன் துசற ைார்ந்ை சிறுெர்களுக்கும் அந்ை 

நிசை ெந்துவிடக் கூடாது என்று இைெை 

பள்ளிக்கூடம், இைெை மதிய உைவு என 

ெழங்கினார். 

எம்.ஜி.ஆர் முைைசமச்ைைான பிறகு 

ஆட்சிப்பளு காைைமாக அெைால் முன்பு ஜபாை 
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இந்ை பள்ளிசயக் கெனிக்க இயைவில்சை. 

அப்ஜபாது இந்ை பள்ளியில் சிறியளவில் கட்டைம் 

ொங்குெைாக அறிந்து ‘ஒரு ரூபாய் கூட ொங்கக் 

கூடாது’ எனத் ைடுத்துவிட்டார். படங்களில் நடித்து 

ெந்ை ஜபாது அெர் ைனக்கு முைைசமச்ைர் பைவி 

கிசடக்கும் என நம்பி சிறுெருக்கு புத்திமதி 

பாடல்கசளப் பாடவில்சை; பள்ளிக்கூடம் 

கட்டவில்சை; இைெை உைவு ெழங்கவில்சை. 

அெர் நடிகைாக இருந்ைஜபாஜை ைன்னால் 

முடிந்ைெசை சிறுெர்களுக்கு உைவினார். இைெை 

மருத்துெமசன ஒன்றும் ஆைம்பித்திருந்ைார். அசை 

வைாடர்ந்து நடத்ை இயைவில்சை. அெர் 

படங்களிலும் வைாந்ை ொழ்விலும் வபரும்பாலும் 

ஒன்று ஜபாைத் ைான் இருந்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆரின் தந்னத ஜகாபி சார் 

எம்.ஜி.ஆரின் ைந்சை ஜகாபாை ஜமனன் 

ஜகைளாவில் மாஜிஸ்ட்ஜைட்டாக இருந்ைஜபாது ஒரு 

விைசெயில் வைாத்சை அெைது குடும்பத்தினர் 

அபகரிக்க நிசனத்ைனர். ஆனால் அெர் அைற்கு இடம் 

வகாடுக்காமல் அந்ை விைசெக்ஜக அெைது வைாத்து 

கிசடக்கும்படி தீர்ப்பளித்ைார். இைனால் அெர் மீது 

அெப்வபயர் சுமத்தி ஊசை விட்டு விைக்கி 

செத்துவிட்டனர். அைனால் அெர் ைன் மசனவி 

ைத்தியபாமா மற்றும் நான்கு குழந்சைகளுடன் நாடு 

விட்டு நாடு வைன்றார். இைங்சகக்கு ஜபாய் கண்டி 

நகரில் இருந்ை பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் ைசைசம 

ஆசிரியைாக பணியமர்ந்ைார். அங்கு ஜபான பிறகு 

காமாட்சி, ைங்கமணி என்ற அெைது இைண்டு வபண் 

குழந்சைகளும் ஜநாய்ொய்ப்பட்டு இறந்து ஜபாயின. 

ஆனால் பூைைச் ைந்திைன் ஜபாை எம்.ஜி.ஆர் பிறந்ைார். 
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அெர் செகாசி விைாகத்ைனறு பிறந்ைார். ஜபாயா 

[புத்ைர் பிறந்ை நாள்] தினத்ைன்று பிறந்ைைால் அெர் 

வபரும் புகழ் அசடொர் என்று புத்ை துறவியான 

ைத்னபாைா அப்ஜபாது வைால்லியிருக்கிறார்.  

எம்.ஜி.ஆரின் ைந்சையார் ஒரு கண்டிப்பான 

ொத்தியார். ஒரு நாள் ஒரு பைக்காைர் ‘ஏன் என் 

மகசன அடித்தீர்கள்’ என்று ஜகட்டைற்கு 

‘படிக்காவிட்டால் கண்டிக்க ஜெண்டியது ஆசிரியரின் 

கடசம. என் கடசமசய ைான் நான் வைய்ஜைன். 

உங்களுக்கு விருப்பமில்சை என்றால் அசழத்து 

வைன்றுவிடுங்கள்’ என்று கண்டிப்பாக 

வைால்லிவிட்டார். அெைது நல்ை பண்புகளுக்காக 

அெசை அந்ை பகுதியினர் ஜகாபி ைார் என்று 

அசழத்து மகிழ்ந்ைனர். அெர் அங்கிருக்கும்ஜபாஜை 

ஒரு நாள் மாைசடப்பால் இறந்துவிட்டார். அெர் 

நிசனொக அந்ை வைருவுக்கு ஜகாபி ைார் வைரு எனப் 

வபயரிட்டனர். ைன் ைந்சை ெழியில் எம்.ஜி.ஆரும் 

பிள்சளகளிடம் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கிறார். 

எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் அெர் சிறுெர்களுக்கு 

பாடியிருக்கும் பாட்டுக்களின் கருத்துக்கள் யாஜைா 

எழுதி யாஜைா பாடியசெ அல்ை. அசெ அசனத்தும் 

எம்.ஜி.ஆரின் வைாந்ை கருத்தின் பிைதிபலிப்புகஜள 

ஆகும். 
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6. எம்.ஜி.ஆரின் சிறுவர் பாடல்களில் 

‘உடனல உறுதி சசய்’ கருத்து 

 

 

எம்.ஜி.ஆர் ைன்சன ைந்திக்கும் 

அசனெரிடமும் அடிக்கடி வைால்லும் அறிவுசை 

ஜைகப்பயிற்சி வைய்ய ஜெண்டும் என்பைாகும்.  

அெர் இறப்பைற்கு முைல் நாளன்று பகலில் 

ைன்சனக் காை ெந்திருந்ை ஜகாசெ ஓட்டல் அதிபர் 

குடும்பத்துச் சிறுெனிடம் ‘என்ன இப்படி குண்டா 

இருக்கிற. எக்ைர்சைஸ் பண்ணு. அடுத்ை முசற 

ெரும்ஜபாது இசளச்சு இருக்கணும்’ என்று வைால்லி 

அெனது ொட்சை ொங்கி ைனது சகயில் 

கட்டிக்வகாண்டு விசளயாடினார். அன்று மூன்று 

மணி ெசை ைாப்பிடாமல் அந்ை சிறுெனுடன் 

விசளயாடிக்வகாண்டும் அந்ை குடும்பத்தினரிடம் 

ஜபசிக்வகாண்டும் இருந்ைாைாம். 



Tamil Heritage Foundation International

[46] 
 

மாைவருக்கு உடற்பயிற்சி ஆசிரியராக எம்.ஜி.ஆர். 

சிறுெைாயினும் வபரியெைாயினும் உடசை 

உறுதி வைய் என்பது எம்.ஜி.ஆரின் ைாைக மந்திைம். 

அைனால் ைான் அெைது படங்களில் அெர் ொத்தியார் 

ஜெடமிடும் கைாபாத்திைம் இருந்ைால் அசை 

உடற்கல்வி ஆசிரியைாக ஆக்கிக்வகாள்ொர். ஆனந்ை 

ஜோதியில் சிறுெர்கள் பங்ஜகற்கும் “ஒரு ைாய் மக்கள் 

நாவமன்ஜபாம்” என்ற பாட்டு அந்ைக் காைத்தில் 

திண்டுக்கல்லிலும், மஜைசியாவில் ைமிழர்கள் 

ொழும் ஊர்களில் சிை பள்ளிக்கூடங்களில் 

காசையில் தினமும் பாடப்பட்டதுண்டு. 

இப்படத்தில் சிறுென் கமைஹாைனுக்கு முன் மாதிரி 

மனிைைாக எம்.ஜி.ஆர் இருப்பார். அெர் வைால்படி 

ஜகட்டு திருத்ைமாக ொழ ஜெண்டும் என்று அந்ைச் 

சிறுென் ஜபசும் காட்சிகள் உண்டு. 

பைம் பனடத்தவன் படத்திலும் அெர் ைனக்கு 

உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் ஜெசை கிசடத்திருப்பைாக 

ைன் மசனவியிடம் ெந்து வைால்ொர். அந்ைப் 

படத்தின் வைாடக்கத்தில் அெர் ஒரு விசளயாட்டு 

வீைைாக பை பரிசுகள் ொங்கி ெருெைாக ஒரு 

காட்சியில் நடித்திருப்பார். 

 நீரும் சநருப்பும் படத்தில் முைல் பாட்டான 

கடவுள் வாழ்த்து பாடும் இளங்கானல ஜநரக் காற்று 

பாட்டுக் காட்சியில் சிறுெர்களுடன் நடித்திருப்பார் 

அப்ஜபாது அெர்களுடன் அெர் விசளயாட்டாக 

கத்தி ைண்சட ஜபாடும் காட்சி அெர்களுக்கு 

இசடஜய கத்தியுடன் பாடிக்வகாண்டு ெரும் 

காட்சிகள் அழகாக நயமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும்.  
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நாடும் வீடும் நம்மால் என்றும் 

நலம் சபை ஜவண்டாஜமா –அந்த 

 கடனமக்காக உடலும் மைமும் 

பலம் சபை ஜவண்டாஜமா 

என்று அச்சிறுெர்களுக்கு உடசை உைஜமற்றினால் 

நம் வீட்சடயும் நாட்சடயும் காக்க முடியும் என்று 

எடுத்து கூறுொர். சிறுெர்களும் இப்பாட்டில் 

பல்ெசகயான் உடற்பயிற்சிகசள வைய்து காட்டுெர்.  

சிறுவர்களுக்கு வினளயாட்டின் பயன்  

விசளயாட்டு என்பது சிறுெர்களிடம் சுய 

கட்டுப்பாட்சட ஜமம்படுத்ை உைவும் ஒரு எளிய 

ெழிமுசற ஆகும். ஒரு விசளயாட்டு விசளயாடும் 

ஜபாது அெர்கள் அைன் விதிமுசறகளுக்கு 

கட்டுப்பட்டு விசளயாடுெர் அப்ஜபாது கட்டுப்பாடு 

என்ற உயர்குைத்சை பழகிக் வகாள்ெர். 

சிறுெர்களுக்கு உடல் ெளர்க்கும் பயிற்சியாக 

விசளயாட்டு திகழ்கிறது.  

உடசை ெளர்ப்பது ைவிை, விசளயாட்டு 

என்பது ைனது கருத்சை வெளிப்படுத்தும் திறன், 

மற்றெர் வைால்ெசை புரிந்துவகாள்ளும் திறன் 

மற்றும் கூட்டுைர்வு ஆகிய பண்புகசளயும் 

பிள்சளகளிடம் ெளர்க்கும். இைசன உைர்ந்ை 

எம்.ஜி.ஆர் ைனது படங்களில் சிறுெர்களுக்கு 

ஆர்ெமூட்டும் ஜநாக்கத்தில் பை விசளயாட்டு 

காட்சிகசள செத்ைதுண்டு. எம்.ஜி.ஆருக்கு மற்ற 

நடிகர்கசள விட சிறுெர் ைசிகர்கள் ஏைாளம். 
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 பசுமைத்ைாணி ஜபாைப் பதிந்து விட்ட 

எம்.ஜி.ஆசை இப்ஜபாது அெர்கள் கிழெர்களான 

பிறகும் கூடப் பிரிக்க இயைவில்சை. அப்ஜபாஜை 

பிள்சளகளிடம் ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு உயர்பண்பு 

ஆகியெற்சற ெலியுறுத்தி ெைனங்களும் பாடல் 

காட்சிகளும் செக்கும்படி எம்.ஜி.ஆர் 

இயக்குனரிடம் கூறி அசை வையல்படுத்தியது 

இன்றும் அெருக்கு ைசிகர் பைத்சைத் ைக்க 

செத்துள்ளது. 

குழந்னதயின் முழு வளர்ச்சி  

குழந்சையின் ெளர்ச்சி என்பது உடல் ரீதியாகவும் 

மன ரீதியாவும் ைமூக ரீதியாகவும் அசமய ஜெண்டும் 

என்பது உளவியைாரின் கருத்ைாகும். எம்.ஜி.ஆரின் 

அைசிளங்குமரி படத்தில் ெரும் பாட்டு 

“ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் 

அது தாண்டா வளர்ச்சி!” 

 என்ற பாட்டு ஒரு குழந்சையின் முழு ெளர்ச்சிசய 

விெரிக்கிறது.  

“சின்ைப்பயஜல சின்ைப்பயஜல ஜசதிஜகளடா”  

என்ற இந்ைப் பாட்சடயும்;  நாஜடாடி மன்னன் 

படத்தில் ெரும் 

 “தூங்காஜத தம்பி தூங்காஜத” பாட்சடயும் 

மஜைசியாவில் 1960களில் ைமிழர் படிக்கும் 

பள்ளிக்கூடங்களில் தினமும் காசையில் பாடும் 

பழக்கம் இருந்ைது. எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் 

வபண்களும் ைடுகுடு, சிறகு பந்ைாட்டம், கிளித்ைட்டு, 

ஜபான்ற விசளயாட்டுக்கசள ஆடுெைாகவும் 

காட்டியதுண்டு. குடும்பத் ைசைென் படத்தில் பை 
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விசளயாட்டுக்களில் விசளயாடி எம்.ஜி.ஆர் 

பரிசுகசள ொங்கி குவிப்பார். பைம் பனடத்தவன் 

படத்தில் ைடகள வீைைாக கல்கத்ைாவிற்கு ஜபாய் 

குண்வடறிைல், ஓட்டப்பந்ையம், ஈட்டி எறிைல் 

ஜபான்றெற்றில் பரிசுகள் ொங்கி ெருொர். இந்ை 

விசளயாட்டுகளில் அெர் பங்கு வபறுெசை 

படத்தில் காட்டுொர்கள். 

உடற்பயிற்சியில் ஈடுபாடு சகாண்ட எம்.ஜி.ஆர்  

உடற்பயிற்சியின் அெசியம் எம்.ஜி.ஆர் ஏசழ 

நடிகைாக இருந்ை ஜபாது அெருக்கு உடற்பயிற்சி 

வைய்ய ஜைசெயான கருவிகள் இல்சை அப்ஜபாது 

அெர் மைத்சை பிடித்து நின்று ஐசசாஜடாப் 

பயிற்சிசய வைய்து உடம்புக்கு உைஜமற்றினார். பின்பு 

யாசன கவுனியில் ெசிக்கும்ஜபாது அங்குள்ள 

உடற்பயிற்சி ைாசைக்கு அடிக்கடி ெந்து அங்கு 

நடக்கும் குஸ்தி, மல்யுத்ைம், சிைம்பாட்டம், 

வைடிக்குச்சி ஆகியெற்சறப் பார்செயிடுெதுண்டு 

அெற்றில் கைந்துவகாள்ெதுமுண்டு. அந்ை ெசகயில் 

ைான் அெர் ஸ்டன்ட் பார்ட்டி ஆட்கசளத் வைரிவு 

வைய்ைார். 

 பின்னர் ெடபழனி அருஜக ஒரு இடம் ொங்கி 

அங்கு ெந்து தினமும் உடற்பயிற்சி வைய்யுமாறு 

அெர்களிடம் வைரிவித்ைார். அெர்களும் படப்பிடிப்பு 

இல்ைாை நாட்களில் அங்கு ெந்து பயிற்சி வைய்து 

பழகுெர். அெர் முைல்ெர் ஆனதும் திருமங்கைத்தில் 

அெர்களுக்கு 48 வீடுகள் கட்டித்ைை ஏற்பாடு வைய்ைார். 

ஆனால் அெர்கள் அந்ை பகுதி மிகவும் தூைம் என 

வைால்லி மறுத்துவிட்டனர். இப்ஜபாது நிசனத்து 

ெருத்ைப்படுகின்றனர்.  
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உடற்பயிற்சிக்காை அறிவுனர  

ைாண்ஜடா சின்னப்பா ஜைெர் ஜகாசெயில் 

மாருதி ஜைகப்பயிற்சி ைாசை என்ற உடற்பயிற்சி 

நிசையம் ஒன்று செத்திருந்ைார். அங்கு படங்கள் 

எடுக்கப்பட்டு ெந்ை காைத்தில் ஜைெர் , எம்.ஜி.ஆர் , 

நம்பியார் ஆகிஜயார் பல்ஜெறு வீை 

விசளயாட்டுக்கசளப் பழகுெர். பளு தூக்கியும் 

பயிற்சி வபறுொர், அப்ஜபாது அந்ை மூெரில் 

எம்.ஜி.ஆர் அதிகப் பளு தூக்குொர். அந்ை பயிற்சியின் 

உைவியால் பின்னர் காஞ்சி தனலவன், அன்ஜப வா 

ஜபான்ற படங்களில் எசட மிகுந்ை வீைர்கசள 

அப்படிஜய ைசை ஜமஜை தூக்கி சிை நிமிடங்கள் 

செத்திருந்து கீஜழ எறிந்ைார். ைான் வைய்து 

பைனசடந்ை உடற்பயிற்சி ைார்ந்ை விஷயங்கசள 

அெர் மற்றெருக்கும் அறிவுசையாக வைால்ொர். 

கமல்ஹாைன், சிெகுமார், ைஜினிகாந்த், வேய்ைங்கர் 

ஜபான்ற அெர் காைத்திய இளம் நடிகர்களுக்கு 

உடற்பயிற்சியின் அெசியத்சையும் அறிவுசைகசளயும் 
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எடுத்துக்கூறியைாக அெர்கள் ைம் ஜபட்டியில் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

இறுதி வனர இனளஞர்  

மனிைனாகப் பிறந்ைெருக்கு உடல் ஒரு ஜயாக 

ைாைனம். அைசன ஜகாயில் ஜபாைப் பாதுகாக்க 

ஜெண்டும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர் கண்ணும் 

கருத்துமாக இருந்ைார். அெர் காைத்து நடிகர்கள் 

வைாப்சப விழுந்து பல் விழுந்து ஜைாற்றமளித்ை 

ஜபாது அெர் ைன் உடம்சப உடற்பயிற்சியால் 

கட்டுக்ஜகாப்பாக செத்திருந்ைார். அைனால் 

படங்களில் அெர் ைன்சன இசளஞனாகக் 

காட்டிக்வகாள்ள முடிந்ைது.  

இசடயில் அெர் கால் ஒடிந்ை பிறகும் கூட 

அெர் ைனது வீட்டிஜைஜய நீச்ைல் குளம் கட்டி நீச்ைல் 

பயிற்சியின் மூைமாக ைன் கால்களுக்கு 

ெலுஜெற்றினார். அெைது கசடசிப் படம் ெசை 

அெைது உடல் துள்ளி குதிக்கும் ைக்தி வபற்றிருந்ைது. 

அெைது கழுத்தில் ைான் ெஜயாதிகம் வைரிந்ைது. 

அெைது நடிப்பில் வைரியவில்சை. ஜநரிலும் அெர் 

மக்கள் முன் ெரும்ஜபாது படிகளில் ஏறினாலும் 

உயைத்தில் இருக்கும் சிசைக்கு மாசை ஜபாட்டாலும் 

ஜெகமும் துடிப்பும் உசடயெைாக இருந்ைார்.  

சிறுநீைக மாற்று அறுசெ சிகிச்சைக்காக அெர் 

அவமரிக்கா வைன்று ெந்ை பிறகும் 25 கிஜைா எசட 

மிகுந்ை பளிங்கு கல்சை ஒரு முசற ஜமசடயில் 

செத்து ைசைக்கு ஜமஜை தூக்கி கூட்டத்ைாருக்கு 

காட்டினார். அப்ஜபாதும் அெர் உடல் ெலிசம 

உசடயெைாகஜெ இருந்ைார்.  
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உடல் உறுதியின் பலன்கள்  

உடல் உறுதியாக இருந்ைால் மனம் 

துணிவுசடயைாக இருக்கும். உளவியைார் குழந்சை 

உளவியசை மூன்றாக பகுப்பர் அதில் முைைாெது 

உடல் ெளர்ச்சி [Physical development]. இந்ை உடல் 

ெளர்ச்சிசய ைத்துைொலும் விசளயாட்டாலும் 

நல்ை பழக்க ெழக்கங்களினாலும் வபற முடியும்.  

எனஜெ எம்.ஜி.ஆர் சிறுெர்களுடன் ஜபசும் 

காட்சிகளில் வபற்ஜறாசை மதிக்க ஜெண்டும்; 

வமாழிசய பாதுகாக்க ஜெண்டும்; பகுத்ைறிசெப் 

ஜபாற்ற ஜெண்டும், உடசை உறுதி வைய்ய ஜெண்டும் 

என்ற கருத்துக்கசள திரும்ப திரும்ப 

ெலியுறுத்துகிறார். படங்களில் இசளஞர்கசளக் 

கெைவும் சிறுெர்கசளக் கெைவும் விசளயாட்டுக் 

காட்சிகசள அசமக்கிறார். ைண்சடக் காட்சிகசள 

அசமக்கிறார். 

 

வினளயாட்டால் வளரும் இடது பக்க மூனள 

பகுத்ைறிவுப் பாைசறசயச் ஜைர்ந்ை எம்.ஜி.ஆர் 

ைன் இயக்க சிந்ைசனகசளத் ைன் படங்களில் 

புகுத்துெசைக் கடசமயாகக் வகாண்டிருந்ைார். அெர் 

படங்களில் ெலியுறுத்தும் உடற்பயிற்சி மற்றும் 

விசளயாட்டிசனப் பின்பற்றினால் சிறுெருக்கு 

இடது பக்க மூசள ெளரும். இந்ை இடது பக்க 

மூசள ெளர்ந்ைால் ைான் ஒரு விஷயத்சைக் 

ஜகட்கும்ஜபாது அதில் காைை காரிய வைாடர்பு 

இருக்கிறைா என்றறிய முடியும்.  அதுஜெ பகுத்ைறிவுக் 

வகாள்சக ஆகும். 
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 புைாை இதிகாைம் ஜபான்ற கற்பசனகளில் 

மனம் வைல்ைாது. கணிைம், அறிவியல் துசறகளில் 

ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். அெற்றில் நல்ை ஜைர்ச்சி வபற 

முடியும். புதிய ைகெல்கசள நிசனவில் இருத்ை 

முடியும். யைார்த்ைமான ொழ்க்சக ொழ முடியும். 

கனவு கற்பசனகளில் மிைந்து ரிஸ்க் எடுப்பதில் 

ொழ்க்சகசய வீைாக்காமல் இருக்க இடது பக்க 

மூசள நமக்கு உைவுகிறது இைன் ெளர்ச்சிக்கு 

எம்.ஜி.ஆர் ைனது சிறுெர் பாடல்களில் ெலியுறுத்திய 

விசளயாட்டும் உடற்பயிற்சியும் அெசியம் ைாஜன. 

வீர வினளயாட்டுக்கள்  

பழந்ைமிழரின் பாைம்பரியப் வபருசம ஜபசி 

ெந்ை கட்சியான திமுகவில் இருந்ை எம்.ஜி.ஆர் 

ைமிழரின் வீை விசளயாட்டுக்களில் ஆர்ெம் 

காட்டினார். சிைம்பம், வைடிக்குச்சி [சின்ன சிைம்ப 

குச்சி], மான் வகாம்பு விசளயாட்டு, மல்யுத்ைம் 

ஜபான்றெற்றில் ஜைர்ச்சி வபற்றிருந்ைார். சிறுெர் 

பாடல்களிலும் அசை ெலியுறுத்தினார்  

ஜவலும் வாளும் சுழன்றிட ஜவண்டும்  

வீரரின் வினளயாட்டில்- அது  

நாளும் காணும் பரம்பனர வழக்கம்  

சதன்ைவர் திருநாட்டில்  

என்ற பாட்டு ெரிகளும் அது காட்சிப்படுத்தியிருந்ை 

விைமும் சிறுெர்கசளப் வபரிதும் கெர்ந்ைது. 

வீைப்பண்சப சிறுெர்களிடம் இளம்பருெத்திஜைஜய 

ெளர்க்க ஜெண்டும் அெர்கசளப் ஜபய் பிைாசு என்று 

பயந்ைாங்வகாள்ளிகளாக ெளர்த்துவிட்டால் பின்னர் 

அெர்களால் இந்ை நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் பயன் 
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ஒன்றும் இருக்காது. பட்டுக்ஜகாட்சட கல்யாை 

சுந்ைைம் எழுதிய பாடல்ெரிகளில்   

ஜவப்பமர உச்சியில் நின்னு  

ஜபசயான்னு ஆடுதுன்னு   

வினளயாடப் ஜபாகும்ஜபாது  

சசால்லினவப்பாங்க –உந்தன்  

வீரத்னதக் சகாழுந்திஜலஜய  

கிள்ளி னவப்பாங்க! 

என்பசெ எம்.ஜி.ஆரின் உள்ளக் கருத்சை ைரியாக 

வெளிப்படுத்தின. அைனால் ைான் அெர் 

முைல்ெைானதும் “எனது முைல்ெர் நாற்காலியின் 

நான்கு கால்களில் ஒன்று பட்டுக்ஜகாட்சடயாரின் 

பாடல்கள்” என்று பாைாட்டினார். 

தாலாட்டில் வீரம்  

குழந்சைப் பருெத்தில் ைாய்மார் பைம்பசை 

வீைத்சை பாஜைாடு ஊட்டியைாக அக்காைத் ைாைாட்டு 

பாடல்கசளச் வைால்ெதுண்டு. அந்ை கருத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர் ைான் ெளர்க்கும் ைனது வைல்ை மகனுக்கு 

பாடும் ைாைாட்டில் 

“ஜவசலடுக்கும் மரபிஜல  

வீரம் சசறிந்த மண்ணிஜல  

பால் குடிக்க வந்தவஜை  

நனடனய காட்டு - வரும்  

பனகவர்கனள சவன்று விடும்  

பனடனய காட்டு” 
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என்பார். ஆண் குழந்சை என்றால் பசகெசை 

வென்று நாட்சட காக்க ஜெண்டும் அது அெனது 

முைற்கடசம ஆகும். இன்று வபண்களும் 

இைாணுெத்தில் ஜைர்ந்து ைன் நாட்டுப் பற்சறயும் 

வீைத்சையும் காட்டுகின்றனர். இது ெளர்ச்சி. 

பாரதியும் எம்.ஜி.ஆரும்  

பாைதியார் உடசை உைஜமற்றுெசை ெலியுறுத்தினார் 

“வினசயுறு பந்தினை ஜபால் - உள்ளம்  

விரும்பியபடி சசல்லும்  உடல் ஜகட்ஜடன்”  

என்றார். ஜெகமாக வீசிய பந்திசன ஜபாை உடல் 

ஜெகமாக வையல்பட ஜெண்டும் என்பது பாைதியின் 

இசற ஜெண்டைாகும். எம்.ஜி.ஆர் பட்டிக்காட்டு 

சபான்னையா படத்தில் பல்ஜெறு உடற்பயிற்சிகசள 

வைய்து காட்டி அெைது உடம்பின் ஜெகமான 

வையல்பாட்சட நமக்கு உைர்த்துொர். உைகம் 

சுற்றும் ொலிபன் படத்தில் எக்ஸ்ஜபா 70 எனப்படும் 

உைக வபாருட்காட்சியில் பாடுகின்ற “உலகம் அழகு 

கனலகளின் சுரங்கம்’’  எனத் வைாடங்கும் பாடலில்  

உள்ள மட்டும் அள்ளிக் சகாள்ளும்  

மைம் ஜவண்டும், - அது  

சசால்லும் வண்ைம் துள்ளிச் சசல்லும் 

 உடல் ஜவண்டும் 

என்ற ெரிகளில் மனம் வைால்லும்படி இயங்கும் 

உடல் ஒரு ெைம் என்ற கருத்து காைப்படுகிறது. இந்ை 

ெரிகள் இன்றும் ைன் உடசைக் கட்டுஜகாப்பாகவும் 

ஆஜைாக்கியமாகவும் செத்திருக்கும் நடிகர் 

ைத்யைாேுக்கு பிடித்ை ெரிகள் ஆகும். 
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உடற்பயிற்சி கருவி அன்பளிப்பு  

ஒரு முசற ைத்யைாஜ் எம்.ஜி.ஆரின் வீட்டுக்குப் 

ஜபாயிருந்ை ஜபாது எம்.ஜி.ஆர் “உனக்கு ஏைாெது 

நான் வைய்ய விரும்புகிஜறன் ஜகள்” என்றார் அைற்கு 

ைத்யைாஜ் “எனக்கு நீங்கள் உடற்பயிற்சி வைய்யும் 

கருவிகளில் ஒன்சற வகாடுங்கள்” என்றார். உடஜன 

ைன் கர்ைா கட்சடகளில் ஒன்சறக் வகாண்டு 

ெைச்வைால்லி “இசைக் கெனமாக தூக்க ஜெண்டும்; 

இல்சைவயன்றால் சகக்குள் பிடித்து வகாள்ளும்” 

என்று அறிவுறுத்தி அசை இருபது முசற சுழற்றி 

காட்டினாைாம்.  

அப்ஜபாது ோனகி அம்சமயார் “முன்பு நூறு 

முசற சுற்றுொர்; இப்ஜபாது அவமரிக்காவுக்கு 

சிகிச்சைக்கு ஜபாய் ெந்ை பிறகு இருபது முசற ைான் 

சுற்றுகிறார்.” என்றாைாம். எழுபது ெயதிலும் 

அெைால் தினமும் இருபது முசற அந்ை கர்ைா 

கட்சடசய சுற்ற முடிந்ைவைன்றால் அெர் உைர்ந்து 

பின்பற்றிய உடல் உைத்தின் முக்கியத்துெம் பற்றி 

இனியும் நாம் விளக்க ஜெண்டியதில்சை. ைான் 

பின்பற்றி நன்சம அசடந்ைசைஜய அெர் ைனது 

பாடல்களில் சிறுெர்களுக்கு அறிவுசையாகக் கூறிச் 

வைன்றார். இெற்றால் அெர் திசையிசைப் 

பாடல்களில் பாடியசை ைன் ொழ்க்சகயிலும் 

பின்பற்றி ெந்ைார் என்பது வைளிொகிறது.  
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7.குழந்னத வளர்ப்பில் எம்.ஜி.ஆரும் 

இனசப்பாட்டும் 

 

எம்.ஜி.ஆர் திசைப்படங்களில் நடிப்பசைவிட்டு 

நாற்பது ஆண்டுகள் கழிந்ை பின்பும் இன்றும் 

வைாசைக்காட்சிகளில் அதிக எண்ணிக்சகயில் 

திசையிடப்படும் படங்கள் அெருசடயசெஜய. 

திசையைங்குகளில் அதிக எண்ணிக்சகயில் மறு 
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வெளியீடாக ெருபசெயும் அெைது படங்கஜள 

ஆகும். ஏன் மக்கள் இன்னும் அெசை மறக்காமல் 

அெைது படங்கசள பாடல்கசள ைசிக்கின்றனர்.  

ைன்சைஃப் வைாசைக்காட்சியில் தினமும் 

காசை அல்ைது மாசையில் ஒரு எம்.ஜி.ஆர். படம் 

வெளியிடுெது ைர்ெைாைாைைமான நிகழ்ொகும். 

வைன்சன, மதுசை, ஜகாசெ, வநல்சை, ஜைைம் என்று 

நகைங்களின் திசையைங்குகளில் இப்ஜபாதும் 

ஒன்றிைண்டு எம்.ஜி.ஆர். படங்கள் 

திசையிடப்படுகின்றன. இது ஜெறு எந்ை நடிகருக்கும் 

இல்ைாை ைனிச்சிறப்பாகும். மற்றெர்களின் படங்கள் 

மறுவெளியீட்டில் இைாபம் ைருெதில்சை. இைற்கு 

முக்கிய காைைம் எம்.ஜி.ஆர். இறந்ை பிறகு 

பிறந்ைெர்கள் கூட அெருக்கு ைசிகர்களாக 

இருக்கின்றனர்.  

அெசை ஜநரில் பார்க்காைெர்களும் 

அெருசடய ைசிகர்களாகி ெருகின்றனர். அெருக்கும் 

அெருசடய படத்துக்கும் பாடல்களுக்கும் புதுப்புது 

ைசிகர்கள் உருொகி ெருெஜை அெைது படங்கள் 

இன்னும் ைசிக்கப்படுெைற்குக் காைைம் ஆகும். 

இன்றும் கூட பத்து பன்னிவைண்டு ெயது சிறுெர்கள் 

அெருசடய ைசிகர்களாக இருக்கின்றனர். அெர் 

பாடல்கசள ைசிக்கின்றனர். ஜகாகுல் ஜபான்ற புது 

இயக்குனர்கள் அெர் படக்காட்சிகசளத் ைனது 

படங்களில் வெற்றிசய ஜெண்டிச் ஜைர்க்கின்றனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். ைனக்குத் ைனிபாடல் அல்ைது 

ைத்துெபாடல்கள் எழுதும் கவிஞரிடம் ''இைண்டு 

ெயது பிள்சள என் பாட்டின் பல்ைவிசய பாடும் 

அளவுக்கு    எளிசமயாக    எழுதுங்கள் '   என்பார் .   
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அைாெது ஒரு குழந்சை நன்றாகப்ஜபைத் 

வைரிந்ைவுடன் அது எம்.ஜி.ஆர். பாட்சட பாட 

ஜெண்டும். அப்ஜபாஜை பசுமைத்ைாணி ஜபாை பாட்டு 

ெரிகள் மனதில் பதிய ஜெண்டும் என்பது 

அெருசடய ஜநாக்கமாக இருந்ைது. இதில் 

ைெவறான்றும் இல்சை. அெருசடய நல்ை கருத்துச் 



Tamil Heritage Foundation International

[60] 
 

வைறிவுள்ள ைனி பாடல் அல்ைது ைத்துெப் 

பாடல்கசள பிள்சளகள் மனதில் பதிய செப்பது 

நல்ைதுைான்.  

குழந்னதக்கு இனசப் பாடலின் பயன் 

இசைப் பாடல் ஜகட்பைால் மூசளயில் 

நியுைான் வைல்களின் அடர்த்தி அதிகமாகும். 

இைனால்ைான் குழந்சை கருவில் இருக்கும்ஜபாஜை 

ைாசயப் பாட்டு பாடவும் ெசளகாப்பின் ஜபாது 

ைாய்க்குக் கண்ைாடி ெசளயல் அணிவித்து அைற்கு 

கைகைவென்று ஒலி ஜகட்கும்படி பழக்குகிஜறாம். 

குழந்சை பிறந்ைதும் ைாைாட்டுப் பாடி தூங்க 

செக்கிஜறாம். 

‘இனசப் பாட்டு ஜகட்டு வளரும் குழந்னதகள் 

மைநலம் சிைந்த குழந்னதகளாக வளரும். அவற்றின் 

நினைவாற்ைல் சபருகும், அனவ புதிர்கனள எளிதில் 

விடுவிக்கும்.' என்பது குழந்சை உளவியைாளரின் 

கருத்ைாகும். ஆக இசைப் பாடல்கசள குழந்சைகள் 

பாடுெது நல்ை பழக்கஜம ஆகும். 

சிைர் ைம் குழந்சைகளுக்கு சுஜைாகம் வைால்லி 

ைருெதும் சபபிள் ெைனங்கள் வைால்லி ைருெதும் 

லாஇலாஹி எனச்வைால்லி ைருெதும் கூட 

குழந்சையின் மூசள ெளர்ச்சிக்கு உகந்ைஜை ஆகும். 

இசைசயக் கற்றுக் வகாடுப்பைால் வமாழித்திறன், 

கணிைத்திறன், வைஸ் விசளயாடும் திறன் ஜபான்றன 

ெளரும் வபாது அறிவு வபருகும். நிசனொற்றல் 

அதிகரிப்பைால் எசையும் ஒருமுசற பார்த்ைாஜைா 

படித்ைாஜைா அது அப்படிஜய அந்ை குழந்சையின் 

நிசனவுச் வைல்லில் பதிந்துவிடும் இைனால் வபாது 

அறிவும் வபருகும். கணிைத்தில் ஆர்ெம் வபருகும். 
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சிக்கைான கைக்குகசளயும் எளிதில் ஜபாட்டுவிடும், 

ஜெகம் ெளரும்.  

கடின உசழப்பு, ஊகித்துைரும் ஆற்றல், 

வைாசைஜநாக்கு பார்செ ஆகியெற்சற ெைமாகப் 

வபற்ற எம்.ஜி.ஆர். ைன் சிறுெயதில் நாடகக் 

கம்வபனியில் இசை பயின்றார். பின் சினிமாவுக்கு 

ெந்ைதும் முசறப்படி ஒரு கர்நாடக ைங்கீை 

வித்ொனிடம் இசை பயின்றார். அப்ஜபாது 

ஆஜைாகை அெஜைாகை குறிப்புகள் எழுதிய அெைது 

சடரிசய நிசனெகத்தில் இன்றும் பாதுகாப்பாக 

செத்துள்ளனர்.  

இசையின் மகிசமசய நன்குைர்ந்ை எம்ஜிஆர் 

ைனது படங்களில் சிறுெர்கள் ைசிக்கும்படியான 

அெர்களுக்கு நல்ை கருத்து வைரிவிக்கும்படியான 

பாடல்கசள இடம்வபறச் வைய்ைதில் 

வியப்வபான்றும் இல்சை. அெர் ைன் வீட்டில் ைன் 

குழந்சைகளுக்கு என்ன வைய்ைாஜைா அசைத்ைான் 

படங்களிலும் வைய்ைார் .  

வளர்ப்புக் குழந்னதகளுக்கு இனசப் பயிற்சி 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் வீட்டில் பை குழந்சைகசள 

ெளர்த்து ெந்ைார். அெர்களுக்கு அதிகளவில் 

இசைப்பயிற்சி அளித்ைார். ோனகி அம்சமயாரின் 

பாட்டியின் ைங்சகயின் ஜபைக்குழந்சைகளான 

அப்புவும், ைாைாவும் அெர்களின் வபற்ஜறார் 

காைைாவில் இறந்ைைால் எம்.ஜி.ஆரின் வீட்டில் 

அெைது ைத்துப் பிள்சளகளாக ெளர்ந்ைனர்.  

ைாைாவுக்குத் திருமைமான பின்பு ‘இனி 

வீட்டில் குழந்சை இல்சைஜய’ என்ற ஏக்கம் 
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ெந்ைதும் ோனகி அம்சமயாரின் ைம்பியின் 

குழந்சைகள் மூெர் இங்கு அசழத்துெைப்பட்டனர். 

கீைா, சுைா, ோனு என்ற மூெரும் எம்ஜிஆர் வீட்டில் 

ெளர்ந்ைனர். அெர்கள் ோனகி அம்சமயாசைஜய 

‘அம்மா’ என்று அசழக்கின்றனர்.  

இெர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். ைனது வீட்டில் இசை 

வைாடர்பாக என்வனன்ன படிக்க செத்ைார் என்று 

ஒரு பட்டியஜை ைருகிறார் பள்ளி முைல்ெர் கீைா மது 

ஜமாகன். “கர்நாடக இனச, மற்றும் இனசக்கருவிகள்- 

வீனை, வயலின்,  தபலா, ஹார்ஜமானியம், மிருதங்கம்” . 

ஆக எம்.ஜி.ஆர். ைான் ெளர்த்ை 

குழந்சைகளுக்கு வீட்டில் ஆசிரியர் ஏற்பாடு வைய்து 

கர்நாடக இசையும் அைனுடன் வைாடர்புசடய 

இசைக்கருவிகசளயும் கற்று ைந்திருக்கிறார். 

குழந்சைகள் ைமது கசைப் பாைம்பரியம் பற்றிய 

வபருமிைத்துடன் இருக்க ஜெண்டும். எனஜெ 

அெற்சறப் பற்றித் வைரிந்து வகாண்டிருக்க 

ஜெண்டும். இசையில் எல்ஜைாரும் 

விற்பன்னர்களாகிவிட முடியாது; ஆனால் 

அடிப்பசடகசள வைரிந்து வகாள்ள ஜெண்டும். 

அடிப்பசட இசையறிசெ ஊட்டுெது என்ற 

கடசமசய எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ைந்சையாக ைனது 

ெளர்ப்புக் குழந்சைகளுக்குச் வைய்திருக்கிறார். இசை 

இன்றும் மகிழ்ஜொடும் நன்றிஜயாடும் நிசனத்துப் 

வபருமிைம் அசடகிறார் திருமதி.கீைாமதுஜமாகன். 

தந்னதயின் கடனமகள் 

“ஈன்று புைந்தருதல் என் தனல கடஜை 

சான்ஜைான் ஆக்குதல் தந்னதக்குக் கடஜை”  என்றார் 

ைங்ககாைப்  வபண்பாற்புைெர்  வபான்முடியார்.  ஒரு  
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குழந்னதக்கு வாழ்வியல் கல்வியும், சமூகக்கல்வியும் 

ஊட்டுவது தந்னதயின் கடனம என்ற கருத்சை அன்று 

முைல் இன்று ெசை ைமிழகம் ஏற்றுக்வகாண்டுள்ளது. 

இப்ஜபாது பள்ளி முைல்ெைாக இருக்கும் 

இச்ைஜகாைரிகள் ைங்கள் பள்ளிகளில் கசைப் 

படிப்புகளிலும் [extra curricular courses] கசை 

நிகழ்ச்சிகளிலும் [cultural events] சிறப்பாகச் 

வையல்பட எம்.ஜி.ஆர். அெர்களுக்கு ஊட்டிய 
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இசையறிவு உைவுகிறது. இன்னும் பைெற்சற அெர் 

கற்றுத்ைை ஏற்பாடு வைய்திருக்கிறார் என்றாலும் இந்ை 

கட்டுசையில் இசைசயப்பற்றி மட்டும் காண்ஜபாம். 

திருெள்ளுெரும் ைந்சையின் கடசமசய எடுத்து 

வைால்லும் ஜபாது 

“தந்னத மகற்காற்றும் உதவி அனவயத்து 

முந்தி இருப்பச் சசயல்“ 

என்கிறார்.  

ஒரு அசெயில் ஒருென் பைைாலும் பாைாட்டும்படி 

திகழும் ெசகயில் ஒரு ைந்சை ைன் மக்கசள ெளர்க்க 

ஜெண்டும் என்பது ெள்ளுெர் கருத்து. இைன்படி 

ைனக்குப் பிடித்ை இசைசய ைான் உயர்ொனது என்று 

மதித்ை இசைசய எம்.ஜி.ஆர். ைனது ெளர்ப்பு 

மகள்களுக்கு ஊட்டி ெளர்த்திருக்கிறார். 

இனசக்கருவிகளும் எம்.ஜி.ஆரும் 

இசைக்கருவி பயிற்சி என்பது எம்.ஜி.ஆருக்கு 

வெகுபிரியமான ஒன்றாகும். அெர் ைனது பை 
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படங்களில் இசை ொத்தியாைாகவும், ஜதடி வந்த 

மாப்பிள்னள படத்தில் இசைக்கருவிகள் 

ொசிப்பெைாகவும் நடித்திருப்பார். பை படங்களில் 

பாட்டு காட்சியில் இசைக்கருவிகசள ொசிப்பார். 

இசெ அசனத்தும் அெருக்கு இசையின் மீைான 

ஈடுபாட்சட உைர்த்துகின்றன.  

மன்ைாதி மன்ைன் படத்தில் ஆடாைமனமும் 

உண்ஜடா என்ற பாட்டுக்கு நாட்டிய ஜபவைாளி 

பத்மினி நடனம் ஆடும் ஜபாது இெர் பல்ஜெறு 

கருவிகசள ொசிப்பார். இருெர் முகத்திலும் 

மகிழ்ச்சி ைாண்டெமாடும். அற்புைமாக அசமந்ை 

அக்காட்சியில் அெர் கால் பாைத்ைால் ைாளம் 

ஜபாட்டபடி அமர்ந்து ொசிப்பது இசைசய அெர் 

ைசித்து நடிப்பசை நமக்கு உைர்த்தும். அந்ைக் 

காட்சியில் கால் வைரியாது; மிகவும் 

கெனமாகப்பார்த்ைால் மட்டுஜம வைரியும். அப்படி 

ஒரு காட்சியில் அெர் நடிக்கும் ஜபாதும் ைன்சன 

அறியாமல் இசைசய ைசித்து காலில் ைாளம் 

ஜபாட்டபடி இருப்பார். ைபைா, புல்ைாங்குழல், 

வீசை, எனப் பை கருவிகசள ொசிப்பார்.  

சதாழிலாளி, நாஜடாடி படங்களில் 

ஹார்ஜமானியமும் மகாஜதவி, நவரத்திைம் 

படங்களில் வீசையும், நினைத்தனத முடிப்பவன் 

படத்தில் சுந்ைைம் கைாபாத்திைமாக ெரும்ஜபாது 

பைப்பை இசைக்கருவிகளும் பைம் பனடத்தவன் 

படத்தில் அக்கார்டியன் மற்றும் ெயலினும், 

கண்ைன் என் காதலன், நான் ஏன் பிைந்ஜதன் 

படங்களில் பியாஜனாவும் என அெருக்கு 

இசைக்கருவி மீைான் விருப்பத்சை உைர்த்தும் 

படங்களும் காட்சிகளும் ஏைாளம் ஆகும்.  
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இனசப்பாட்டும் இனிய கருத்தும் 

வபாதுொக குழந்சைகள் ஒன்றசை ெயது 

முைல் மூன்று ெயதுெசைைான் பாட்டு ஜகட்பார்கள். 

அைன் பிறகு அெர்கஜள பாடத்வைாடங்கி 

விடுொர்கள். அப்ஜபாது குழந்சைகளுக்கு நல்ை 

கருத்துள்ள பாடல்கசளக் கற்றுத்ைை ஜெண்டும். 

பாைர் கல்விச்ைாசைகளில் இந்ை ெயதில் action songs 

என்றும் rhymes என்றும் கற்றுத் ைருெதுண்டு. அந்ை 

ெயதில் குழந்சைகள் எம்ஜிஆரின் பாடல்கசளக் 

ஜகட்க செப்பதும் அெற்சற முணுமுணுக்க 

செப்பதும் நல்ை பைசன ைரும். சிறுெர்கள் 

இவ்ொறு கருத்துள்ள பாடல்கசளப்பாடி பழகி 

விட்டால் பின்னர் ெளர்ந்ை பிறகு 

ஆபாைப்பாடல்கசள பாட அெர்கள் 

கூச்ைப்படுொர்கள். இந்ை நாடு அெர்கசளத் ைாஜன 

நம்பியுள்ளது.  
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குழந்சைகள் வபரியெர்களாகும் ஜபாது 

ைமிழ்ப்பண்பாட்சட காக்க ெல்ைெர்களாக 

இருந்ைால் மட்டுஜம நாடு நம்நாடாக இருக்கும். 

கசை இைக்கிய பண்பாட்டு ெளர்ச்சியிலும் 

வபாருளாைாை ஜமம்பாட்டிலும் ைரித்திைம் 

பசடக்கும். நம்நாடு படத்தில் 

நல்ல நல்ல பிள்னளகனள நம்பி – இந்த 

நாஜட இருக்குது தம்பி 

சின்ைஞ் சிறுனககனள நம்பி – ஒரு 

சரித்திரம் இருக்குது தம்பி 

என்ற பாட்சடப் பாடும் குழந்சைகளுக்கு ைம் ஜைசிய 

கடசம ைானாகஜெ புரிந்துவிடும் இசை ஒருெர் 

ைனியாகக் கற்றுத் ைை ஜைசெயில்சை.  

கிளி ஜபால ஜபசு நீ குயில் ஜபால பாடு 

மலர் ஜபால சிரித்து நீ குைள் ஜபால வாழு 

மைஜதாடு ஜகாபம் நீ வளர்த்தாலும் பாவம் 

சமய்யாை அன்ஜப சதய்வீகம் ஆகும் 

என்ற ெரிகசளப்பாடும் குழந்சைகள் ைக 

குழந்சைகளிடம் ஜகாபப்படாமல் அன்புடன் பழகி 

ெரும். குறள் இன்று உைகப் வபாதுமசறயாக 

விளங்குகிறது சபபிளுக்கு அடுத்ைபடியாக அதிக 

வமாழிகளில் வமாழி வபயர்க்கப்பட்டுள்ள நூல் 

என்ற வபருசம திருக்குறளுக்கு உண்டு. மற்வறாரு 

பாடலிலும் குறளின் வபருசமசய, பிறக்கப்ஜபாகும் 

ைனது மகனின் ொழ்வியல் வநறியாக 

எடுத்துசைப்பார்.  
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இரண்டுவரி சகாண்டு மூன்று சநறிகண்ட 

குைளில் வழி ஜதடி சசல்வான் 

இப்பாடல் ெரிகள் ைமிழகத்தில் ெளரும் 

குழந்சைகளுக்கு ைமிழ் மசறயாம் திருக்குறளின் 

வபருசமசய பிஞ்சுமனதில் பதிய செக்கின்றன. 

வபற்ஜறாரும் ஆசிரியரும் வைால்ெசைக் காட்டிலும் 

இந்ை இசைப்பாடல் வைால்ெது இன்னும் ஆழமாக 

பதியும். 

இவ்ொறு படங்களில் நல்ை கருத்துக்கசள 

இசைஜயாடு புகுத்திய எம்ஜிஆர் இசையிலும் 

இசைக்கருவியிலும் ைனக்கிருந்ை ஆர்ெத்சை ைனது 

ெளர்ப்பு குழந்சைகளுக்கும் புகுத்தினார்.  

எளியசசாற்கள்; இனிய இனச; சபாருத்தமாை காட்சி 

குழந்சை உளவியைார் social and emotional 

learning என்பது இந்ை ைமுைாயத்தில் மதிக்கப்படுென 

எசெ? இகழப்படுென எசெ? என்பசைக் 

குறிப்பனொகும். எம்.ஜி.ஆர். பாடல்கள் 

சிறுெயதிஜைஜய ஒரு குழந்சைக்கு இெற்சறக் 

கற்றுக் வகாடுத்துவிடும்.  

எைற்கு மகிழ்ச்சி அசடய ஜெண்டும்? எைற்கு 

ெருத்ைப்பட ஜெண்டும்? எைற்கு அெமானப்பட 

ஜெண்டும்? என்பசை 

தவறு சசய்தவன் திருந்த பார்க்கணும் 

தப்னபச் சசய்தவன் வருந்தியாகனும் 

ஜபான்ற எம்.ஜி.ஆர். பாடல் ெரிகள் பிள்சளகளுக்கு 

கற்றுக்வகாடுக்கின்றன. இெற்றிற்கு உறுதுசையாய் 
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நிற்பன ஜைர்ந்வைடுத்ை வைாற்களும் திறசமயான 

இசையும் ஆகும்.  

ைனது கருத்சைச் வைால்ெைற்கு ஏற்ற 

வபாருத்ைமான சிறந்ை வைாற்கசள கவிஞரிடம் 

இருந்து எம்.ஜி.ஆர். வபற்றுவிடுொர். கவிஞர் 

எழுதிய பாடலில் ைான் நிசனத்ை கருத்து ெைவில்சை 

என்றால் உடஜன மாற்றித்ைரும்படி கூறுொர். ைான் 

எதிர்பார்த்ைபடி பாடல் எழுைப்படவில்சை என்றால் 

பாடைாசிரியசை மாற்றி விடுொர். ைனது 

கருத்துக்கசளக் குழந்சைகள் மற்றும் வபரியெர்களிடம் 

வகாண்டு வைல்லும் ொகனமான இசைசய, 

இசையசமப்பாளரிடம் இருந்து வைரிவு வைய்ொர். 

அெர் எத்ைசன வமட்டு ஜபாட்டிருந்ைாலும் அெற்சற 

வபாறுசமயாகக் ஜகட்டு அெற்றில் சிறந்ைசை 

வைரிவு வைய்யும் இசை அறிவு, எம்ஜிஆருக்கு 

இருந்ைைால் இன்றும் எம்ஜிஆர் பாடல்கள் மக்கள் 

மனதில் நிசைத்து ொழ்கின்றன.  

எளிய வைாற்கள், இனிய இசை என அெர் 

வைரிவு வைய்து அெற்சறப் வபாருத்ைமான 

காட்சியில் இடம்வபறச் வைய்ொர். இைனால் 

சிறுெர்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு ைசிகர்களாக அன்றும் 

இருந்ைனர். இன்றும் புதிதுபுதிைாக உருொகின்றனர். 

வீட்டில் வபற்ஜறார் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களாக இல்ைாை 

ஜபாதும் கூட பிள்சளகள் துணிந்து ைங்கசள 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் என்று வைால்லும் துணிச்ைல் அன்று 

முைல் இன்றுெசை சிறுெர்களுக்கு இருந்து 

ெருகிறது.  

சிொஜியின் மகன் பிைபு எம்.ஜி.ஆரின் தீவிை 

ைசிகர். அன்று முைல் இன்றுெசை பிைபு வைன்சனயில் 
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இருக்கும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். படப்பிடிப்பு பார்க்க 

வைட்டுக்ஜக ெந்து விடுொர். எம்.ஜி.ஆர். வேயைலிைா 

ஜோடி நடிக்கிறார்கள் என்றால் அெருக்கு மிகவும் 

பிடிக்கும். வெளிஜய எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களும் சிொஜி 

ைசிகர்களும் அடிபிடி ைண்சட ஜபாட்ட காைத்தில் 

கூட சிொஜியின் மகன் பிைபு எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகைாக 

இருந்ைார் என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது.  

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் பாட்டுக்கள் மூைமாக 

ஊருக்கு வைான்னதும் ைனது வீட்டுக்கு வைான்னதும் 

ஒஜை ைகெல்ைான். அெர் ைனது இசை நாட்டத்சை 

ைனது பிள்சளகளிடமும் வைலுத்தி இருக்கிறார். 

ைசிகர்களிடமும் வைலுத்தி இருக்கிறார். அெர் 

நிேத்தில் ஜெறாகவும் படத்தில் ஜெறாகவும் 

இருந்ைதில்சை. அெர் ைனது ொழ்வில் 

கசடப்பிடித்ை வநறிகசளஜய படத்திலும் 

காட்டியிருக்கிறார் என்பசை அறிய இந்ை 

இசையறிவும் நமக்கு உைவியது. அெர் ைான் ெளர்த்ை 

பிள்சளகளுக்கு இன்னும் என்வனன்ன கற்றுத் 

ைந்ைார், அெர்களின் நன்னடத்சையில் எவ்ொறு 

கெனம் வைலுத்தினார், கல்வியின் முக்கியத்துெத்சை 

எவ்ொறு உைர்த்தினார் என்ற பை வைய்திகசள 

அடுத்ைடுத்து ெரும் கட்டுசைகளில் காைைாம்.  
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8.எம்.ஜி.ஆரின் வறுனமயும் கண்டிப்பும் 

 

ஒருமுசற எம்.ஜி.ஆர். ெைனகர்த்ைா ஆரூர்ைாசிடம் 

ஜபசிக்வகாண்டிருக்கும் ஜபாது என் அண்ைனுக்கு 

ஒன்பது குழந்சைகசளக் வகாடுத்ை இசறென் 

எனக்கு ஒரு குழந்சை வகாடுக்கவில்சைஜய என்று 

ெருத்ைப்பட்டார். அப்ஜபாது அெர் எனக்கு 

மறுவேன்மம் என்று ஒன்று இருந்ைால் அப்ஜபாது 

வபரிய பிள்ள குட்டிக்காைனாகப் பிறக்க ஜெண்டும். 

நல்ை கல்விமானாகப் ஜபாற்றப்பட ஜெண்டும் 

என்றார். இப்ஜபாது எனக்கு வைரிந்ை நூைறிவு வபாது 

அறிவு  ஆகியெற்சறக் வகாண்டு நான் ஜமசடயில் 
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ஜபசுகிஜறன். இருந்ைாலும் கற்றறிந்ைெர்கசளக் 

காணும் ஜபாது எனக்குள் நாமும் இப்படி படிக்க 

ெைதி இல்ைாமல் ஜபாய்விட்டஜை என்ற ஏக்கமும் 

கெசையும் ெருகிறது என்று ைனது ஜைாகத்சைப் 

பகிர்ந்து வகாண்டார். எம்.ஜி.ஆரின் மனதில் அெர் 

குழந்சைக்காகவும், கல்விக்காகவும் ஏங்கி 

ைவித்ைைால் ைன் ொழ்நாளில் அந்ை இைண்டிலும் 

அெர் அதிக அக்கசற காட்டினார். 

ைமிழகத்தில் குழந்சைகள் உைவின்றித் 

ைெறான ெழிகளில் ஜபாய்விடக்கூடாது 

பள்ளிகளுக்குப் ஜபாகாமல் கல்வி வபறாமல் இருந்து 

விடக்கூடாது என்று அக்கசறயில் ைான் ைத்துைசெக் 

வகாண்டுெந்ைார். ைனக்குச் ஜைாறு ஜபாட 

ெழியிருந்திருந்ைால் ைன் அம்மா ைன்சனப் பள்ளிக்கு 

அனுப்பாமல் நாடகக் கம்வபனிக்கு அனுப்பி 

இருப்பார்களா என்று எண்ணி ஏங்கினார். அந்ை 

நிசை ைனது ஆட்சியின் கீழ் இருக்கும் எந்ைத் 

ைாய்க்கும், எந்ைக் குழந்சைக்கும் ெந்து விடக்கூடாது 

என்று முடிவு வைய்து பை ஏளனங்களுக்கு இசடயில் 

அந்ைத் திட்டத்சைத் வைாடக்கினார். உைவும் 

கல்வியும் ஒரு பிள்சளக்குப் பதிஜனழு ெயது ெசை 

கிசடத்து விட்டால் பின்பு அது ைன்மானத்துடன் 

உசழத்து ொழும் என்று உறுதியாக நம்பினார்.  

இசறயருளால் உைகில் ஒரு வபரிய 

வபாருளாைாைக் வகாள்சக மாற்றம் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆட்சிக்காைத்தில் அறிமுகமானது. ைனியார் 

மயமாக்கம் என்ற வபாருளாைாைக் வகாள்சக 

அறிமுகமானதும் எம்.ஜி.ஆர். அசை நன்கு 

பயன்படுத்திக் வகாண்டார். 
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ைனது ஆட்சியில் பை ைனியார் பாலிவடக்னிக் 

கல்லூரிகளும், வபாறியியல் கல்லூரிகளும், கசை 

அறிவியல் கல்லூரிகளும் வைாடங்க ைனியாருக்கு 

அனுமதி வகாடுத்ைார். அெற்றில் 25% ஜபர் 

இைெைமாகக் கல்வி வபற ெழிெசக வைய்ைார். 

ைனக்குத் வைரிந்ைெர்கசளயும் [ஜபாரூர் ைாமச்ைந்திைா] 

ைனது நண்பர்கசளயும், கட்சிக்காைர்கசளயும் [விஐடி 

விஸ்ெநாைன்] கல்லூரிகள் பள்ளிகள் திறக்கும்படி 

ஊக்குவித்ைார். இன்று இந்தியாவிஜலஜய தமிழகம் 

உயர்கல்வியில் முதலில் இருப்பதற்கு எம்.ஜி.ஆரின் 

கல்வி ஆர்வமும் அவர் தனியானர ஊக்குவித்த 

முயற்சியும் முக்கியக் காரைங்கள் ஆகும்.  

எம்.ஜி.ஆர். திசைப்படத்திலும் ைனது 

ொழ்விலும் சிறு குழந்சைகள் மீது மிகுந்ை அன்பும் 

அக்கசறயும் காட்டி ெந்ைார். அெர் ஏழு ெயதில் ைன் 

ைாசயப் பிரிந்து ஜபாய் நாடகக் கம்வபனியில் 

ஜைர்ந்து ெயிற்றுப் பசிக்காக ொழ்க்சகசய 

ஓட்டியஜபாது அெருசடய பசிக்கு உைவும், 

வநஞ்சுக்கு ஜநைமும் தீைா ஏக்கமாக இருந்ைது. 

சசழிப்பும் வறுனமயும் 

வைழிப்பான குடும்பத்தில் பிறந்து 

ெறுசமயில் ைள்ளப்பட்டு கும்பஜகாைத்திற்கு ெந்து 

ைன் ைாயுடன் இருந்ை ஜபாது இெருக்கு ஏற்பட்ட 

ெறுசமயும் அெைது ைாயாரின் ைன்மானப் 

ஜபாைாட்டமும் வகாடுசமயானது. அைற்கு ஒரு 

உைாைைம் காட்டைாம். வீட்டில் மணி அரிசி 

இல்சை. கஞ்சி கூடக்காய்ச்சி ைை இயைாது. அடுத்ை 

வீட்டம்மா சிை நாட்களாக சிறுெர்களுடன் 

ைத்தியாம்மா பசியுடன் இருப்பசை பார்க்கப் 
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வபாறுக்காமல் ஆழாக்கு அரிசி கடன் ைைமுன்ெந்ைார். 

ஆனால் ைத்தியாம்மாவுக்கு அசை ொங்க மனம் 

ஒப்பவில்சை. ஜெண்டாம் என்று அன்புடன் மறுத்து 

விட்டார். ஆனால் பட்டினி கிடந்து ெயிறு ஒட்டி 

முகம் ொடி ைன் முகம் பார்க்கும் குழந்சைகசள 

என்ன வைய்ெது என்று நிசனத்து கைங்கினார். 

வீட்டில் எறும்பு புற்சற குசடந்ைார் அதில் 

வகாஞ்ைம் புற்றரிசிசயச் ஜைகரித்ைார். அந்ை 

அரிசிசயக் கஞ்சி காய்ச்சி ைன் மக்களுக்குக் 

வகாடுத்ைார். இசை கைாசிரியர் ைவீந்ைரிடம் எடுத்துச் 

வைான்ன எம்.ஜி.ஆர். என் வீட்டில் அரிசி ஜபாட்டு 

செக்கும் வபரிய குதிர்கள் இருந்து நான் 

பார்த்திருக்கிஜறன். அந்ை நிசை மாறி எறும்புப் 

புற்றில் இருந்து அைன் ஜைகரிப்சப எடுத்துக் கஞ்சி 

காய்ச்சி குடிக்கும் நிசைசயயும் 

அனுபவித்திருக்கிஜறன் என்றார். 

இந்ை உசையாடல் ஏன் ெந்ைது என்றால், 

நாஜடாடி மன்னன் படத்தின் வெற்றி விழாவின் ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஐம்பது கிஜைா எசடயில் ஒரு வெள்ளி 

ஜகாப்சபசய அதில் நடித்ை நடிகர்கள் ஜைர்ந்து பரிைாக 

அளித்ைனர். அது இன்றும் எம்.ஜி.ஆர். நிசனவில்ைத்தில் 

இருக்கிறது. நடிகர்கள் அதில் சீனி ஜபாட்டு நிைப்பி 

வகாடுத்ைனர். எம்.ஜி.ஆர். அந்ை ைர்க்கசைசய 

எடுத்துவிட்டு அதில் வநல்மணிகசள நிைப்பி செத்ைார். 

ைனது வீட்டில் இருந்ை பசழய வநல்குதிர்களின் 

நிசனொக அெர் அப்படிவைய்ைார். அது குறித்து 

ைவீந்திைன் ஜகட்டஜபாது எம்.ஜி.ஆர். புற்றரிசி ைாப்பிட்ட 

கசைசய எடுத்துக்கூறினார்.  

எம்.ஜி.ஆரின் ைாயார் ைான் பசி வபாறுத்ைாலும் 

பிள்சளகள் பசியால் ைவிக்ககூடாது. அெர்களுக்கு 
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மூன்று ஜெசள ஜைாறாெது கிசடக்கஜெண்டும் 

எனக்கருதி அஜை ஜெசளயில் அெர்கள் அந்ை 

உைசெத் ைர்மமாகவும் வபறக்கூடாது என நிசனத்து 

ஒரு நாடகக் கம்வபனியில் ஜைர்த்துவிட்டார். நாடகத்தில் 

நடித்து அந்ை உசழப்பின் காைைமாக அெர்களுக்கு 

உைவு கிசடக்கட்டும் என முடிவெடுத்ைார். 

ஏற்வகனஜெ வகாடும் ஜநாய்களுக்கு இைண்டு வபண் 

குழந்சைகசளயும் ஒரு ஆண் குழந்சைசயயும் 

பலியாகக் வகாடுத்ை ைாய்க்கு எஞ்சி இருக்கும் இந்ை 

இரு மகன்களாெது உயிருடன் பிசழத்து இருக்கட்டுஜம 

என்று கண்கைங்கி குழந்சைகசளப் பிரிய முன் ெந்ைார். 

நாடகக் கம்வபனியில் கட்டுப்பாடுகள் அதிகம். அசை 

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைவிைமாக புரிந்து வகாண்டைால் 

பிற்காைத்தில் ைன் வீட்டில் ெளர்ந்ை பிள்சளகசளயும் 

அஜை கட்டுப்பாட்டுடன் ெளர்த்ைார். 

ராதா வாங்கிய அடிகள் 

எம்.ஜி.ஆரின் ெளர்ப்பு மகள் ைாைாவுடன் 

ஜபசியஜபாது பை ைம்பெங்கசள அெர் 

எடுத்துசைத்ைார். ைாைா ஆைம்பத்தில் வபரியவீட்டில் 

[வபரியெர் ைக்கைபாணியின் வீடு] அெைது 

பிள்சளகளுடன் ஜைர்ந்து ொழ்ந்து ெந்ைார். 

அெருடன் அெைது அண்ைன் அப்புவும் 

அங்கிருந்ைார். அப்ஜபாது ஒருநாள் சிறுெர்களுக்குள் 

ஏற்பட்ட ைண்சடயில் ைாைா ஒரு குழந்சையின் 

மூக்சக குத்திவிட்டார். ைத்ைம் ெடியத் வைாடங்கியது. 

எம்.ஜி.ஆர் ெந்ைதும் வைால்லி வகாடுத்து 

விட்டார்கள். எம்.ஜி.ஆர். ஒரு அடி வகாடுத்து 

கண்டித்ைார். “அடுத்தவனர அடிக்கும் அளவுக்கு 

உைக்கு ஜகாபம் வரக்கூடாது. இனி எப்பவும் இந்த 

மாதிரி நீ நடந்து சகாள்ளாஜத” என்றுகண்டித்ைார்.  
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சண்னடக் காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். 

திசையில் அடிைடி காட்சிகளில் வோலிக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் ைண்சடக் காட்சிகளில் சிை ைர்ம 

நியாயங்கசள பின்பற்றுொர். அநியாயம் 

நடக்கும்ஜபாது கூட அெர் முைலில் வகட்டெசன 

அடிக்க மாட்டார். ைன்சன எதிரி துன்புறுத்தினால் 

மட்டுஜம பதிலுக்கு ைற்காப்புக்காகஜெ அெசைத் 

ைடுப்பார். எல்சை மீறிப்ஜபாகும் ஜபாது வில்ைசன 

அடித்துக் கயிற்றால் கட்டிசெப்பார் அல்ைது 

வில்ைஜன ைப்பித்து ஓடி விடுொர். வீட்டிலும் 

எம்ஜிஆர் ைனது பிள்சளகள் அடிைடியில் 

இறங்குெசை விரும்பியஜை இல்சை. ைாைாவுக்கு 

அடுத்து கீைா, ோனுைைா ஆகிஜயார் அங்கு ெளரும் 

ஜபாது அெர்கசள ஒரு பார்செயிஜைஜய எம்.ஜி.ஆர். 

அடக்கிவிடுொர். சக நீட்டும் பழக்கம் கிசடயாது. 

அெர்களும் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு வைால் வைால்லும்படி 

நடந்து வகாண்டஜை இல்சை. 

மைஜதாடு ஜகாபம் நீ வளர்த்தாலும் பாவம் 

சமய்யாை அன்ஜப சதய்வீகம் ஆகும் 

என்று நம் நாடு படத்தில் அெர் ைன் அண்ைன் 

பிள்சளகளான குட்டிபத்மினி மற்றும் ஸ்ரீஜைவி 

ஆகிஜயாரிடம் பாடியது திசைக்காக மட்டும் அல்ை 

நிேத்திலும் அெர் குழந்சைகளுக்கு வைால்ை 

விரும்பிய கருத்து ஆகும். ‘’சிைம் என்னும் 

ஜசர்ந்தானர சகால்லி’’ என்றார் ெள்ளுெர். எனஜெ 

எம்ஜிஆர் சிறுெர்களுக்கு சினம் கூடாது என்பதில் 

கண்ணும் கருத்துமாய் இருந்ைார்.  
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உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் ஒரு காட்சி. 

இைண்டு சிறுெர்கள் ைண்சட ஜபாட்டு 

வகாண்டிருப்பார்கள் நாஜகஷ் அெர்கசள பார்த்து 

“நல்லா அடிச்சிக்கங்கடா, நல்லா அடிச்சிங்க, நீங்க 

சண்னடனய ஜபாட்டு மண்னடனய ஒனடச்சா 

எங்களுக்கு ோலியா இருக்கும்” என்று வைால்லி 

ைண்சடசய ெளர்ப்பார். அப்ஜபாது எம்ஜிஆர் அங்கு 

ஒடி ெந்து ைண்சட ஜபாட்டெர்கசள பிரித்துவிட்டு 

ைண்சட ஜபாடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தி 

சிரித்து வாழஜவண்டும் - பிைர் 

சிரிக்க வாழ்ந்திடாஜத 

உனழத்து வாழஜவண்டும் பிைர் 

உனழப்பில் வாழ்ந்திடாஜத ‘’ 

என்ற பாட்சடப் பாடுொர் அந்ைப் பாட்டில் நடித்ை 

சிறுெர்கள் அசனெருக்கும் அெர் வபாம்சமகள் 

ொங்கி பரிைளித்ைார். சிறுெர்களுக்குள் பசக, 

வபாறாசம, ஜகாபம் ஆகியன இருக்கஜெ கூடாது 
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அெர்களிடம் அன்பும் பண்பும் சிறக்க ஜெண்டும் 

என்பசைத் ைன் ொழ்விலும் திசையிலும் எம்ஜிஆர் 

ெலியுறுத்தினார். 

ஜவறு எப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். கண்டிப்பார்? 

ைாைாவிடம் எம்.ஜி.ஆருக்கு இன்னும் சிை 

ைமயங்களில் ஜகாபம் ெந்ைதுண்டு. ஒருமுசற ைாைா 

ைனது வீட்டுச் சுெரில் எசைஜயா கிறுக்கி 

வகாண்டிருந்ைார். இந்ைப் பிள்சள இப்படி 

வபாறுப்பில்ைாமல் நடந்து வகாள்கிறஜை என்று 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஜகாபம் ெந்து ஒரு அடி வகாடுத்ைார்.  

‘பிரம்னபப் பனகக்கிைவன் பிள்னளனயப் 

பனகக்கிைான்’ என்ற சபபிள் ெைனம் நிசனவுக்கு 

ெருகிறது. பிள்சளகள் ைெறு வைய்யும் ஜபாது முைல் 

முசறயிஜைஜய கண்டிக்க ஜெண்டும் 

விட்டுவிட்டால் பிறகு அது கீழ்ப்படியாசம என்ற 

வகட்ட பழக்கமாக உருவெடுத்துவிடும். அைன் பிறகு 

எவ்ெளவு வைான்னாலும் ஜகட்க மாட்டார்கள். ஒரு 

அடி வகாடுப்பது ைரிைான். கண்டிக்கிஜறன் என்று 

கருதிக்வகாண்டு அடித்து உசைத்து அழவிடக்கூடாது.  

எம்.ஜி.ஆரின் ைாயார் ைன் பிள்சளகசளக் 

கண்டிப்புடன் ெளர்த்திருந்ைார். அெர்கசள பாய்ஸ் 

நாடக கம்வபனியும் கண்டிப்புடன் ெளர்த்திருந்ைது. 

எனஜெ எம்.ஜி.ஆரும் ைெசறக் கண்டுபிடித்ை ஜபாது 

அடி வகாடுக்கத் ையங்கியஜை இல்சை. மீண்டும் 

அந்ைத் ைெறு நிகழக்கூடாது என்ற ஜநாக்கத்தில் ைான் 

அெர் கண்டித்ைார்.  

நடிசககளிடம் சகெரிசை காட்டுஜொசை 

எம்.ஜி.ஆர். அடித்துக் கண்டித்திருக்கிறார். “நடினக 



Tamil Heritage Foundation International

[79] 
 

தாஜை யார் ஜகட்கப் ஜபாகிைார்கள்’’ என்று சிைர் 

நிசனத்து ைெறான வைய்சகயில் இறங்குெதுண்டு. 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். பட்வடன்று அடித்துவிடுொர். 

அெர் இருந்ைெசை திசை உைகுக்கு அெர் ஒரு god 

father ஆக இருந்ைார்.  

பிள்னளகளிடம் சசல்லமும் கண்டிப்பும் 

ஒருமுசற எம்.எஸ்.விஸ்ெநாைன் ைன் 

பிள்சளகசள ஊட்டி காண்வென்டில் படிக்க ஜைர்த்ைார். 

அப்ஜபாது அெர்கள் அங்கு உைவு ைரியில்சை என 

முசறயிட்டனர். உடஜன அங்கு ஒரு வைாந்ை வீட்சட 

ொங்கி அதில் ைனது அம்மாசெ செத்து அங்கு சிை 

பணியாட்கசள அம்மாவுக்குத் துசைக்கு அமர்த்தி 

பிள்சளகசளப் பாட்டியுடன் ைங்கி படிக்க செத்ைார். 

இந்ைத் ைகெசை ஒருமுசற ஏஜைா ஜபச்சில் 

எம்.ஜி.ஆரிடம் கூறியஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அசைக் 

கண்டித்ைார். “ஹாஸ்டலில் இருந்து படித்ைால் 

கண்டிப்புடன் ெளர்ொர்கள் பாட்டியுடன் ைங்கினால் 

படிக்கமாட்டார்கள் வைல்ைம் வகாஞ்சி வகட்டுப் 

ஜபாொர்கள்” என்றார் எம்.ஜி.ஆர். ஆனால் 

பிள்சளப்பாைம் எம்.எஸ்.விஸ்ெநாைசன விடவில்சை. 

பிள்சளகள் அெர் எதிர் பார்த்ை மாதிரி சிறப்பாகப் 

படிக்கவில்சை. ஒரு ஜபட்டியில் இந்ைை ம்பெத்சை 

வைால்லிவிட்டு எம்.ஜி.ஆர். ஜபச்சை ஜகட்காமல் 

ஜபானது பற்றி ெருத்ைப்பட்டார். 

பிள்சளகசளக் கண்டிக்க ஜெண்டிய ஜநைத்தில் 

கண்டித்து ெளர்க்க ஜெண்டும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர். 

கெனமாக இருந்ைார். நான் ஏன் பிைந்ஜதன் படத்தில் ஒரு 

காட்சி ஒரு ைாய் [புலியூர் ைஜைாோ] ைன் மகசன 

பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புொர்; அென் 
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ஜபாகமாட்ஜடன்  என்று அடம்பிடிப்பான்; ைாய் அென் 

சகசயப் பிடித்து இழுத்துக்வகாண்டு ஜபாகப்பார்ப்பார்; 

அென் கீஜழ விழுந்து முைண்டு பிடிப்பான்; அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அங்கு ெந்து சிை அருசமயான கருத்துகசளப் 

பாட்டாக பாடுொர்; அந்ைக் கசடசி ெரி வபான்ெரியாக 

அசமந்து அெைது ொழ்க்சகயில் உண்சம ஆயிற்று. 

ைாயின் சிறப்சபயும் ைனயனின் வபாறுப்சபயும் 

குறிக்கும் ெரிகள் அசெ 

உன்னைப் சபற்ைதைால் அவள்  மற்ைவராஜல 

ஜபாற்ைப்பட ஜவண்டும் 

கற்ைவர் சனபயில் உைக்காகத் தனி 

இடமும் சபைஜவண்டும் 

உன் கண்ணில் ஒரு துளி நீர் வந்தாலும் 

உலகம் அழ ஜவண்டும் 

ைாயின் வைால்சைக் ஜகள்; அெள் வைால்படி ஜபாய் 

படி; கற்றெர் ைசபயில் ைனி இடம்வபறு என்று 

அறிவுறுத்தும் ெரிகள்.  

மாசபரும் சனபயினில் நீ நடந்தால் உைக்கு 

மானலகள் விழ ஜவண்டும் – ஒரு 

மாற்று குனையாத மன்ைவன் இவசைன்று  

ஜபாற்றிப் புகழ ஜவண்டும் 

என்று ஜெட்சடக்காைன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். பாடிய 

பாடல் ெரிகளும் குழந்சைகள் வபாறுப்புடன் 

ெளர்ந்து நல்ை நிசைசய அசடந்து ைனது 

வபற்ஜறாருக்கு வபருசம ஜைடித் ைை ஜெண்டும் என்ற 

கருத்சை உள்ளடக்கியது ைான்.  



Tamil Heritage Foundation International

[81] 
 

9. எம்.ஜி.ஆரின் தினரயிலும் வாழ்விலும் 

தமிழ்ப்பற்று 

 

 

எம்.ஜி.ஆசைப் பார்க்காை சிறுெர்களும் எம்.ஜி.ஆர். 

இறந்ை பின்பு பிறந்ைெர்களும் கூட இன்று 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மன்றங்களில் உறுப்பினைாக 

இருக்கின்றனர். 12, 13 ெயது சிறுெர்கள் இன்று 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களாக இருப்பசை காணும்ஜபாது 

வியப்பாக இருக்கிறது. எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் பாட்டி, 

அம்மா, அப்பா, அண்ைன், என்று பைம்பசை 

பைம்பசையாக ெருகின்றனர். எம்.ஜி.ஆசைத் ைங்கள் 

வைய்ெம் ஜபாை, குைைாமி ஜபாை கருதும் பைர் 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil0MHN5MHdAhXbdH0KHd7WBxIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dinamalarnellai.com/web/news/39306/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF-%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E2%80%98%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B2%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9C%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E2%80%99-%E2%80%93-104&psig=AOvVaw0aiOr2SjQIES1Fk8cLB-Ds&ust=1537264963217263
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ைங்கள் பிள்சளகசள எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களாக 

உருொக்கியுள்ளனர். எம்.ஜி.ஆரும் ைன் பங்குக்கு 

இெர்கள் மனதில் ைாசயயும், ைமிசழயும் ஜபாற்ற 

ஜெண்டும் என்ற கருத்சை ஊட்டி ெளர்த்திருக்கிறார். 

நாஜடாடி மன்னன் படம் எடுத்ைைன் ஜநாக்கம் என்ன 

என்று அெரிடம் ஒரு நிருபர் ஜகட்டஜபாது “என் 

விருப்பத்துக்குப் படம் எடுக்க ஜெண்டும் என்றால் 

அது வைாந்ைப்படமாக இருந்ைால்ைான் முடியும். 

மற்றெர் படங்களில் என் கருத்சை அதிகம் 

எடுத்துசைக்க முடியவில்சை” என்றார். அெர் ைன் 

வைாந்ைப்படத்தில் வைய்திருந்ை முைல் புதுசம, திமுக 

கட்சிசய எம்.ஜி.ஆர். பிக்ைர்ஸ் இைச்சிசனயில் 

இசைத்ைது. அடுத்ைது, 

சசந்தமிஜழ வைக்கம் திராவிட 

வாழ்வினை சீஜராடுவி ளக்கும் 

சசந்தமிஜழ வைக்கம் 

ஐந்து இலக்கைங்கள் ஆய்ந்ஜத உயர் 

தமிழுக்கு நீ தந்ததாஜல சசந்தமிஜழ வைக்கம் 

என்ற பாடல். இப்பாடல் எம்.ஜி.ஆசைத் வைாடர்ந்து 

எதிர்த்து ெந்ை செஜகாவின் மறுமைர்ச்சி.தி.மு.க. 

கட்சியில் இசறெைக்கப் பாடைாக இன்று ஏற்றுக் 

வகாள்ளப்பட்டிருக்கிறது. கசைஞரின் ‘எங்கள்ைங்கம்’ 

படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். “என் சாம்பலும் தமிழ் மைந்து 

ஜவக ஜவண்டும்” என்று ஒரு ெைனம் ஜபசுொர் அது 

உண்சமயில் அெைது உள்ளக்கிடக்சகசய 

உைர்த்திய ெைனம் என்றுைான் வைால்ை ஜெண்டும். 

இந்ை ெைனத்சை கருைாநிதி அெருக்காக 

எழுதியிருப்பார். ஓடும் ையிசை இசடமறித்து 

ைமிழுக்காகக் கருைாநிதி ஜபாைாடிய ஜபாைாட்டத்சை 
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ஒரு பாடலில் ஜைர்க்க ஜெண்டும் என்று ொலியிடம் 

எம்.ஜி.ஆர். வைான்னைால் கசைஞரின் ைமிழ்ப்பற்று 

அந்ைப் பாடல் ெரிகளில் இன்றும் மிளிர்கிறது. 

ைமிஜழாடு ைன்சன இைண்டற 

இசைத்துக்வகாள்ளும் ஜெகமும் ஆர்ெமும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு என்றும் இருந்து ெந்ைது. 

 

திைமும் பத்து குைள் 

எம்.ஜி.ஆர். ைனது வீட்டில் இருப்பெர் ைமிழில் 

மட்டுஜம ஜபைஜெண்டும்; ‘குட்மார்னிங்’ என்று 

வைால்ைகூடாது ‘கானலவைக்கம்’ என அழகாகச் 

வைால்ை ஜெண்டும்; வீட்டுக்கு விருந்தினர்கள் 

ெந்ைால் குழந்சைகள் ெந்து “ொங்கெைக்கம்” 

என்று வைால்லி ெைங்கி ெைஜெற்ற பின்பு 

வீட்டுக்குள் வைன்று விட ஜெண்டும். வபரியெர்கள் 

ஜபசும்ஜபாது அருகிலிருக்கக் கூடாது. அெர்கள் 

கிளம்பும் ஜபாது ெந்து ‘ஜபாய் ொருங்கள் ெைக்கம்’ 

என்று வைால்ை ஜெண்டும் என பைபை நல்ை 

நடத்சைகசளக் கற்றுத் ைந்திருந்ை எம்.ஜி.ஆர். 

ைமிழ்ப்பற்சற ஊட்டி ெளர்ப்பதிலும் அஜை 

கண்டிப்புடன் திகழ்ந்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். அப்பு, ைாைா என்று இரு மக்கசள 

ைத்து எடுத்து ெளர்த்து ெந்ைார் என்பது 

வபரும்பாஜைார் அறிந்ை உண்சம. ஆனால் பைரும் 

அறிந்திைாை விஷயம் அெர் தினமும் ைாைா ைன் 

பள்ளிப்பாடங்கசள படித்து முடித்ை பிறகு 

தூங்கப்ஜபாகும் முன்பு பத்து திருக்குறசள படித்து 

எம்ஜிஆரிடம் ஒப்பிக்க ஜெண்டும் என்று ைன் 

மகளுக்கு இட்டிருந்ை அன்பு கட்டசள. அதுஜபாை 

அெர் ோனகி அம்சமயாரின் மகனான 
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சுஜைந்திைசனயும் தினமும் ஒரு இசறெைக்கப் 

பாடசை வைால்லும்படி வைால்ொர். சுஜைந்திைனின் 

பிள்சளகளுக்கு வைங்குட்டுென், இளங்ஜகா, கவிைா 

என்று நல்ை ைமிழ் வபயர்கசளஜய சூட்டி 

மகிழ்ந்ைார். ைாைாவின் பிள்சளகளுக்கு ைத்யா என்றும் 

முத்து என்றும் வபயர் சூட்டினார். இந்ை பிள்சளகள் 

இன்று அவமரிக்காவில் ெசித்ைாலும் எம்.ஜி.ஆரின் 

ைமிழ்ப்பற்சற அெர்களின் வபயர்கள் முழங்கிக் 

வகாண்டிருக்கின்றன என்பதில் வியப்வபான்றும் 

இல்சை.  

 

அெர் ஊைார் பிள்சளகளுக்கு வெற்றி மாறன், 

வைந்ைமிழ்க் குமைன், ைங்கமாங்கனி என்று 

வபயர்சூட்டியது மட்டுமல்ை ைன் வீட்டுப் 

பிள்சளகளுக்கும் நல்ை ைமிழ் வபயர்கசளஜய 

சூட்டியுள்ளார் என்பது கெனிக்கத்ைக்கது. இன்றும் 

ைாைாம்மா கீைாம்மா ஆகிஜயார் ஜபசும் ைமிழ் 

வைன்சனத்ைமிழ் ைாயல் இல்ைாமல் ஆங்கிைக் 

கைப்பில்ைாமல் நல்ை தூய ைமிழாகஜெ இருப்பதும் 

குறிப்பிடத்ைக்கது. 
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எம்.ஜி.ஆரின் தமிழார்வம் 

எம்.ஜி.ஆர். பிறப்பால் மசையாளியாக 

இருந்ைாலும் அெர் விெைம் வைரிந்ை பருெத்தில் 

இருந்து ைமிழ்நாட்டிஜைஜய ொழ்ந்ைைாலும் 

ைமிழ்ப்பற்று வகாண்ட மக்களுடன் பழகி 

ெந்ைைாலும் ைமிழ் ைசிகர்கள் அெர் மீது உயிசைஜய 

செத்திருந்ைைாலும் அெருக்கு இயற்சகயாகஜெ 

ைமிழ் மீது பற்றும் பாைமும் உண்டாகிவிட்டது. 

திைாவிட இயக்கச் சிந்ைசனயில் ஆழ்ந்ை ஈடுபாடு 

வகாண்டிருந்ை எம்.ஜி.ஆருக்கு ைமிழில் ைனக்கு நல்ை 

படிப்பறிவும் ஜபச்ைாற்றலும் இல்சைஜய என்ற 

ஏக்கமும் இருந்து ெந்ைது. அெர் சிறுெனாக நாடகக் 

கம்வபனியில் நடித்ை ஜபாது அங்கு நாடக 

ஆசிரியர்களும் பாடைாசிரியர்களும் இைக்கியம், 

காவியம் குறித்து விொதிப்பசை ஜகட்டு அெருக்குத் 

ைமிழின் மீதும் இைக்கியத்தின் மீதும் தீைாக்காைல் 

உண்டயிற்று. அப்ஜபாது இைாமாயைம், மகாபாைைம் 

குறித்ை பாடல்களும் அெருக்கு மனப்பாடம் 

ஆயிற்று. பின்னர் அெர் வைால்காப்பியம் முைைான 

நூல்கசள ஜகட்டும், படித்தும் வைரிந்து வகாண்டார். 

ஒருமுசற வைால்காப்பியத்தில் எட்டு 

வமய்ப்பாடுகள் வைால்ைப்பட்டுள்ளன என்று ைமிழ் 

ைான்ஜறார் ஒருெர் ஜபசியஜபாது “இல்சை அதில் 

ஒன்பைாெைாக ைமநிசையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளஜை” 

என்று விளக்கி அெசை வியப்பில் ஆழ்த்தினார்.  

எம்.ஜி.ஆர். திைாவிட முன்ஜனற்றக் கழகத்தில் 

ஜைர்ந்ை ஜபாது ைமிஜழ திைாவிட வமாழிகளுக்கு ைாய் 

என்று வபாது ஜமசடகளில் ஜபச்ைாளர்கள் 

முழங்கினர். அைனால் அெருக்குத் ைமிழ் மீது மாறாை 
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பற்றும் பாைமும் உண்டாயிற்று. பின்னர் அெர் 

புதுக்கட்சி வைாடங்கி அசனத்திந்திய அண்ைா 

திைாவிட முன்ஜனற்றக் கழகத்தின் வபாதுச் 

வையைாளர் ஆனஜபாது கசைஞர் கருைாநிதி 

எம்.ஜி.ஆசை மசையாளத்ைான் என்று ஏசினார். 

ஸ்ரீைங்கத்சை பூர்வீகமாகக் வகாண்டெர் வேயைலிைா. 

அெைது ைாத்ைா கர்நாடகத்தில் சமசூர் 

மகாைாோவிடம் அைண்மசன செத்தியைாக 

இருந்ைைால் ைந்தியா அங்ஜகஜய ொழ்க்சகப்பட்டு 

அங்கு குடியிருந்ைார். எனஜெ வேயைலிைாவும் அங்கு 

பிறந்ைார். இந்ைத் ைகெல் உைகத்துக்ஜக 

வைரிந்திருந்தும் கசைஞர் கருைாநிதி 

வேயைலிைாசெ ‘’கன்னடத்துக்காரி’’ என்று ஏசினார். 

இருெருஜம ைமிழ்ப்பற்று மிக்கெர்கள் என்பைற்குப் 

பல்ஜெறு ைான்றுகள் உண்டு.  

நடிசகயாக இருக்கும் ஜபாது கங்காகவுரி 

படப்பிடிப்புக்குச் வைன்ற இடத்தில் கன்னட 

வெறியர்கள் ெந்து வேயைலிைாவிடம் “கன்னடம் 

ொழ்க ைமிழ் ஒழிக” என்று வைால்லுங்கள் என 

மிைட்டி ெலியுறுத்திய ஜபாது “ைமிழ் ஒழிக” என 

வைால்ைஜெ மாட்ஜடன் என மறுத்துவிட்டார். 

அெர்கள் வகாசை வெறி பிடித்ைெர்கள் 

எனப்படப்பிடிப்பு நடத்தியெர்கள் எச்ைரித்ை ஜபாதும் 

வேயைலிைா அைற்கு அஞ்ைவில்சை. வைால்ை மறுத்து 

விட்டார். ைமிழ் மீது பற்று உசடய வேயலிைா ைான் 

நடிக்கும் காைத்திஜைஜய மன உறுதி வகாண்ட 

இரும்புப் வபண்மணியாக இருந்ைார் என்பதில் 

சிறிைளவும் ஐயமில்சை]. 
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சசந்தமிழ்க் குலஜவளிர் எம்.ஜி.ஆர். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ைன்சன மையாளத்ைான் என்று 

ஏசியது மனதுக்குள் உறுத்ைைாகஜெ இருந்ைது. 

ைன்சனயும் ைன் ைசிகர்கசளயும் பிரிக்கும் 

வையைாகஜெ இந்ை ஏச்சு அெருக்குத் வைன்பட்டது. 

ஜமலும் அெர் ைன் மனத்ைால் வையைால் 

சிந்ைசனயால் ைமிழனாக ொழத்வைாடங்கி பை 

ெருடங்கள் கழிந்ை பிறகும் ைன்சன 

மசையாளத்ைான் என்று கூறுெசை அெைால் 

ைகித்துக்வகாள்ள முடியவில்சை அப்ஜபாது 

அெரிடம் ஜபசிய ஒரு ைமிழ்ப்ஜபைறிஞர் “நீங்கள் 

மசையாளத்சை ஜைர்ந்ைெர் இல்சை. ஏன் 

ெருந்துகிறீர்கள்? உங்கள் ெம்ைத்தினர் ஒரு காைத்தில் 

ஜகைளத்திற்குப் பிசழக்க ஜபானெர்கள். நீங்கள் 

மன்றாடியார் ெகுப்சப ஜைந்ைெர்” என்றார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இத்ைகெல் காதில் ஜைனாக 

இனித்ைது. இசை உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா 

என்றார். உடஜன இைற்கான பணிகள் வைாடங்கின. 

வைந்ைமிழ் குைவெளிர் எம்.ஜி.ஆர். என்ற நூல்வெளி 
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ெந்ைது அதில் எம்ஜிஆரின் முப்பாட்டனார்கள் 

ெைைாறு ஒன்பது ைசைமுசற ெசை ஆைாய்ந்து 

எடுக்கப்பட்டு ைைப்பட்டிருந்ைது. எம்.ஜி.ஆருக்கு இது 

வபரும் ஆறுைசையும் நிம்மதிசயயும் 

மகிழ்ச்சிசயயும் வகாடுத்ைது. அஜை ைமயத்தில் அெர் 

கருைாநிதி வைலுங்குக்காைர் என்பசைச் 

சுட்டிக்காட்டவும் ையங்கவில்சை. மறுக்க முடியுமா 

என்று ைொல் விட்டார், கருைாநிதி அைன் பிறகு 

ொசயத் திறக்கஜெயில்சை. 

“நடிகன் என்ை முனையில் எைக்கு சமூக 

சபாறுப்பு இருக்கிைது; அனத நினை ஜவற்றும் 

கடனமயும் எைக்கு இருக்கிைது” என்று கூறும் 

எம்ஜிஆர்  “ைட்ைக்கைக்கான சிறுெர்கள் என்சன 

ைங்கள் ஹீஜைாொக மனதில் செத்திருக்கிறார்கள் 

அெர்கள் மனதில் நஞ்சை நான் விசைக்க 

முடியுமா?  நாட்டின்  எதிர்காைம்  அெர்கள்  
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சகயில் அல்ைொ இருக்கிறது” என்று வபாறுப்புடன் 

ஒரு ஜபட்டியில் பதில் அளித்ை எம்.ஜி.ஆர். 

சிறுெர்களுக்கு நல்ை நல்ை கருத்துக்கசள ைன் 

படத்தின் மூைமாக கைாபாத்திைத்தின் மூைமாக 

பாடல்களின் மூைமாக விசைப்பசை ைசையாயக் 

கடசமயாக வகாண்டிருந்ைார்.  அைனால் ைான் 

நல்ல நல்ல பிள்னளகனள நம்பி 

இந்த நாஜட இருக்குது தம்பி 

சின்ைஞ் சிறுனககனள நம்பி 

ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பி 

எனப் பாடினர். பாடைாசிரியர் ஜெறு என்றாலும் 

கருத்து இெருசடயஜை.  

திருக்குறள் முன்ஜனற்ற கழகம் [திமுக] என்று 

கசைொைர் என்.எஸ்.கிருஷ்ைன் ஒரு படத்தில் 

பாட்டு பாடும் அளவுக்கு  திருக்குறள் திைாவிட 

இயக்கங்களின் ஜெை நூைாக இருந்ைது. குறள்ெழி 

ொழ்ந்ை எம்.ஜி.ஆர். திருக்குறசளத் ைன் படங்களில் 

இடம்வபறச் வைய்ைார். திருக்குறசள சிறுெர் 

பாடல்களில் ஜபாற்றியிருக்கிறார். குழந்சைகசள 

ொழ்த்தும்ஜபாது 

 ‘மலர் ஜபால சிரித்து – நீ குைள் ஜபால வாழு’ 

என்றும், ைன்மகன் 

‘இரண்டு வரி சகாண்டு மூன்று சநறி கண்ட 

குைளின் வழி பார்த்து சசால்வான்’ 
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என்றும் பாடினர். ஜமலும் அெசன 

முக்கனியின் சாசைடுத்து 

முத்தமிழின் ஜதசைடுத்து 

முப்பாலிஜல கலந்து 

எப்ஜபாதும் இனித்திருப்பாய் 

என்றுொழ்த்தினார். 

முதல்வராக எம்.ஜி.ஆர் தமிழுக்கு ஆற்றிய சதாண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். சினிமாவில் ைன் ைமிழ்ப்பற்சற 

பிள்சளகளுக்கு கற்றுக் வகாடுத்ைஜைாடு அெர் ைன் 

கடசம முடிந்து விட்டைாகக் கருைவில்சை. அெர் 

முைைசமச்ைைானதும் 1981 இல் உைகத்ைமிழ் 

மாநாட்சட ைமிழுக்குச் ைங்கம் ெளர்த்ை மதுசை 

மாநகரில் நடத்தினார். ைனெரி ஒன்று முைல் பத்து 

ஜைதிகள் ெசை மதுசை ஒஜை வகாண்டாட்டக்களமாக 

இருந்ைது. அது அெர் வெற்றி வபற்ற மதுசை ஜமற்கு 

ைட்டமன்ற வைாகுதி [எங்கள் வைாகுதி] என்பைால் 

வபாதுமக்களுக்கும் அறிஞர் வபருமக்களுக்கும் 

ைனித்ைனியாக ைமிழ் இன்பத்சை அள்ளிப்பருக ெைதி 

வைய்யப்பட்டிருந்ைது. பல்கசைக்கழக ெளாகத்தில் 

ைமிழ்ச் ைான்ஜறார்களின் ஆய்ெைங்குகள் நடந்ைன. 

ஜைஸ்ஜகார்ஸ் சமைானத்தில் கண்காட்சி. 

குமரிக்கண்டம் திசைக்காட்சி, எம்எஸ்சுப்புைட்சுமி 

பாட்டைங்கம், வேயைலிைாவின் காவிரி ைந்ைகசைச் 

வைல்வி நாட்டிய நாடகம், கவியைங்கம், பட்டிமன்றம் 

எனத்ைமிழின் ைசை சிறந்ை வபருமக்கள் 

ஜபச்ைாளர்கள் ஆடல் பாடல் கசைஞர்கள் பங்ஜகற்று 

மாநாட்சடச் சிறப்பித்ைனர். பிற மாெட்டங்களில் 

இருந்து ெந்தும் மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகசளப் 
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வபாதுமக்கள் கண்டு களித்ைனர். பத்து நாட்களும் 

மதுசை விழாஜகாைம் பூண்டிருந்ைது. நிசறவு 

நாளன்று திமுக அணியில் இருந்ை பாைை பிைைமர் 

அன்சன இந்திைாகாந்தி ெந்து ொழ்த்தி ஜபசினார். 

தமிழ்ப் பல்கனலக்கழகம் 

மதுசையில் உைகத்ைமிழ் மாநாடு நடத்திய 

எம்.ஜி.ஆர். ைஞ்சையில் ைமிழுக்கு எனத்ைனிப் 

பல்கசைக்கழகம் அசமத்ைார். அைற்வகன்று ஆயிைம் 

ஏக்கர் நிைம் ெழங்கினார். ெருமானம் ஈட்டாை 

பல்கசைக்கழகமாக ஆைாய்ச்சி கழகமாக இருக்க 

ஜெண்டும் என்று விரும்பி முதுகசைப் படிப்புகள் 

கூட செக்காமல் ஆைாய்ச்சிக்கு மட்டும் 

எனத்வைாடங்கினார். ஆனால் அைற்குப் பின் 

ஆட்சிக்கு ெந்ைெர்கள் அைன் ஜநாக்கத்சை குசைத்து 

விட்டனர். முழுக்க முழுக்க அைசின் நிதியிஜைஜய 

அந்ைப் பல்கசைக்கழகம் நடத்ை திட்டமிடப்பட்டு 

அதிக வைாசக அைற்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அைன் பிறகு 

ெந்ைெர் ஆட்சியில் ைம்பளம் வகாடுக்க முடியாமல் 

நூைகத்வைாசகசய எடுத்து ைம்பளம் 

ஜபாட்டைாகக்கூட ஜகள்விப்பட்டதுண்டு. 

தமிழாசிரியர் சபருனம 

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் ைமிழ் ஆசிரியர்கள் 

துசைத்ைசைசம ஆசிரியர்களாக 

நியமிக்கப்பட்டனர். ஆசிரியர்கள் கற்பித்ைல் 

பணிசய மட்டும் ஜமற்வகாண்டால் மட்டும் 

ஜபாதும்; வநருக்கடி  நிசை அறிவிக்கப்பட்ட ஜபாது 

கட்டாயப்படுத்ைப்பட்டு வைய்ைது ஜபாை இனி 

கருத்ைசடக்கு ஆள் பிடிக்க ஜைசெயில்சை என்ற 

மாற்றமும் எம்ஜிஆைால் வகாண்டு ெைப்பட்டது. 
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கைெருக்கு மசனவி ஜெசைபார்க்கும் ஊருக்கு 

மாற்றல் ெழங்கவும் முன்னுரிசம ைைப்பட்டது. 

கைென் மசனவி அருகருஜக ஜெசை பார்க்கும் 

ெசகயில் குடும்பத்தினர் ஒஜை இடத்தில் ஜைாோ்ந்து 

ொழும் ெசகயில் அெர்களுக்கு மாற்றல் 

ெழங்கப்பட்டது. 

எழுத்துச் சீர்திருத்தம் 

ைமிழின் எழுத்துருெங்கள் பை 

நூற்றாண்டுகளாக மாற்றம் வபற்று ெந்துள்ளன. 

வீைமாமுனிெர் காைத்தில் அெர் ைான் எகை 

ஒகைங்களுக்கு குறில் வநடில் ஜெற்றுசமசய 

வகாண்டுெந்ைார். இவ்ொறிருக்க வமாழியியல் 

அறிஞர்கள் ைமிழில் எழுத்துச் சீர்திருத்ைம் வகாண்டு 

ெை முசனந்ை ஜபாது அைற்கு ைமிழ்ப் வபருமக்கள் 

கடும் எதிர்ப்பு வைரிவித்ைனர் எம்.ஜி.ஆர். வபரியார் 

ைம் ‘விடுைசை’ நாளிைழில் பின்பற்றிய எழுத்து 

சீர்திருத்ைங்கசள துணிந்து அைசு பதிவுகளிலும் 

ைமிழில் எழுைப்பட்ட பாட நூல்களிலும் 

அறிமுகப்படுத்தினார். னல, னை, ைா, ைா ஆகியன 

அன்று முைல் மாற்றம் வபற்றன. தி.மு.க ைசைெர்கள் 

அண்ைாத் துசை கருைாநிதி ஆகிஜயாரின் 

சகவயழுத்சைப் பார்த்ைால் முன்பு ைா எவ்ொறு 

எழுைப்பட்டது என்பசைத் வைரிந்து வகாள்ளைாம். 

தமிழ் அறிஞர் பிள்னளகளுக்குச் சலுனக 

ைமிழ்ச் ைான்ஜறார் பைர் ஆைம்ப கட்டத்தில் 

சுயமரியாசைசய ெலியுறுத்துைல், பகுத்ைறிவு 

பிைச்ைாைம் வைய்ைல், பின்னர் இந்தி எதிர்ப்பு 

ஜபாைாட்டம் என தீவிைமாக வபாதுத் வைாண்டில் 

ஆழ்ந்து விட்டைால் குடும்பப் வபாறுப்புகசளக் 
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கெனிக்க முடிமாமல் இருந்து விட்டனர். இெர்கசளப் 

ஜபாை இெர்களின் பிள்சளகள் அறிொளிகளாக 

இருந்தும் ‘ைான்ஜறான் ஆக்குைல் ைந்சைக்குக் கடஜன’ 

என்ற கடசமசயத் ைவிர்த்து இப்வபருமக்கள் ைமுைாய 

விழிப்புைர்வுப் பணியில் முழுமூச்ைாக இறங்கி 

விட்டைால் இந்ை பிள்சளகள் ஓரிரு ைைவீைத்தில் 

மருத்துெம் வபாறியியல் ஜபான்ற வைாழில் கல்வி 

படிப்புகசள இழக்கும்நிசை ஏற்பட்டது. அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். ைமிழ்ப் வபருமக்களின் பிள்சளகளுக்கு 

என இைண்டு ைைவீைம் ஒதுக்கீடு அளித்துச் சிறப்பித்ைார். 

இைனால் எம்.ஜி.ஆசை அதுெசை திட்டித் தீர்த்ை 

திமுகசெச் ஜைர்ந்ை வபருமக்களின் பிள்சளகளும் 

பைனசடந்ைனர்.  

உலகத் தமிழ்ச்சங்கம் 

மதுசையில் உைகத் ைமிழ்ைங்கம் வகாண்டு 

ெைஜெண்டும் என்று அொவிய எம்ஜிஆரின் உள்ளம் 

அெர் அவமரிக்கா வைன்று சிகிச்சை வபற்று மறுபிறவி 

எடுத்து திரும்பிய பிறகு அசைச் வையல்படுத்தியது. 

எம்.ஜி.ஆர். இந்ை உைகத் ைமிழ்ச்ைங்கத்துக்கு எட்டு ஜகாடி 

ரூபாய் நிதி அளித்ைார். ைாமசையின் மீது ஏடுகளும் உைக 

உருண்சடயும் இருப்பது ஜபான்ற சின்னம் 

ெடிெசமக்கப்பட்டது; வைாடக்க விழா நடந்ைது. ஜபச்சு 

பயிற்சி எடுத்து ெந்ை எம்.ஜி.ஆர். இந்ை விழாவில் மிகுந்ை 

பயிற்சி எடுத்து வைளிொன உச்ைரிப்புடன் ஜபசினார். 

‘உைகவமைாம் ைமிழ்பைவும் ெசக வைய்ய ஜெண்டும் 

என்ற வகாள்சகயுடன் உைகத் ைமிழ்ச் ைங்கத்சை 

ஆைம்பித்ைார். அைற்காக நிைம் சகயகப்படுத்ைப்பட்டது. 

அந்ைத் திட்டம் எம்.ஜி.ஆைால் வைாடங்கப்பட்டது 

என்பைால் கருைாநிதி அப்படிஜய கிடப்பில் 

ஜபாட்டுவிட்டார். வேயைலிைா கசடசியாக பைவிக்கு 
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ெந்ைஜபாது ஜபானால் ஜபாகிறது என்று வைாடங்கி 

செத்ைார். இச்ைங்கம் இப்ஜபாது வபயைளவில் நடந்து 

வகாண்டிருக்கிறது. இன்னும் தீவிைமான 

வையல்பாடுகளில் இறங்கவில்சை. நூைகம் கண்காட்சி 

ஜபான்ற ஜெசைகள் ஓைளவு முடிந்துள்ளன. 

அவ்ெப்ஜபாது கருத்ைைங்குகள் நூைாய்வு ஜபான்றசெ 

நடக்கின்றன. எம்.ஜி.ஆர். வைால்வபாருள் ஆய்வு, 

கல்வெட்டாைாய்ச்சி ஜபான்றசெ சிறப்பாக நசடவபற 

ஜெண்டும்; ைமிழின் வைான்சம உைக  அைங்கில் நிசை 

நிறுத்ைப்பட ஜெண்டும் என்று விரும்பினார். அைற்கான 

சிை திட்டங்கசள செத்திருந்ைார். ஆனால் அசெ 

நசடவபறவில்சை என்று அெருடன் பணியாற்றிய 

ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி நாளிைழ் ஒன்றில் வைரிவித்திருந்ைார். 

நினைவு 

எம்.ஜி.ஆர். ைமிசழ ஜநசித்ைார். ைன்சனப் ஜபால் அடுத்ை 

ைசைமுசறயும் ஜநசிக்க ஜெண்டும் என தீர்மானித்ைார். 

ைன் படங்களில் பாட்டுக்களில் ைமிழின் சிறப்சப 

பிள்சளகளுக்கு எளிசமயாக ஊட்டினார். அது 

மட்டுமல்ை ைன் அன்றாட ொழ்க்சகயிலும் 

குடும்பத்திலும் ஆட்சியிலும் ைமிசழப் ஜபாற்றினார். 

“நாஜடாடியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ஜதன். உயிர் 

வாழ்வதற்காக ஒரு நாடகக் கம்சபனியில் ஜசர்ந்ஜதன். 

சிறிய அளவில் தமிழ் சமாழினய கற்ஜைன். வாழ 

வழியின்றித் தவித்த எைக்கு தமிழ் நாடும் தமிழ் சமாழியும் 

வாழ்வளித்தை. இந்தத் தமிழ் நாட்னட என்றும் மைக்க 

மாட்ஜடன் என்னை வாழ னவத்த தமிழ் சமாழி வாழ 

ஜவண்டும் அந்த சமாழி வளர்ச்சிக்கு என்ைால் இயன்ை 

உதவினய சசய்யத் தயங்கமாட்ஜடன்” என்ற அெைது 

ஜபச்சு அெைது ைமிழ்ப்பற்சற உறுதிப்படுத்துகிறது.  
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10. சிறுவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். புகட்டிய 

உனழப்பின் சபருனம 

திருடாஜை படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். குழந்சைகளுக்கு 

பூந்தி ெழங்கும்ஜபாது ஒரு குழந்சை மட்டும் அதுஜெ 

சகசய விட்டு பூந்திசய அள்ளும். அசைப் 

பார்த்ைதும், உரியெர் அனுமதி இல்ைாமல் 

எடுப்பசைக் கண்டித்து 

திருடாஜத பாப்பா திருடாஜத 

வறுனம நினலக்குப் பயந்து விடாஜத 

திைனம இருக்கு மைந்து விடாஜத 

திருடாஜத பாப்பா திருடாஜத 
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எனப்  பாடுொர். இது பாப்பாவுக்கு மட்டுமல்ை 

வபரியெருக்கும் ஜைர்த்து வைால்ைப்பட்ட கருத்து 

ஆகும்.  

ெறுசம அல்ைது ஜைசெக்காகத் திருடுெதும் 

குற்றம் குற்றஜம. திருக்குறள், வபற்றெள் பசிசயப் 

ஜபாக்க கூட திருடக்கூடாது என்கிறது. யாரும் 

பார்க்கவில்சை என்று நாைாபுறமும் சுற்றிப் 

பார்த்துவிட்டு வைய்யும் குற்றத்சையும் ஜமஜை 

இருந்து இசறென் பார்க்கின்றான். அென் நம் 

கைக்கில் எழுதிக்வகாள்ொன் என்ற அச்ைம் 

எெருக்கும் ஏற்பட ஜெண்டும்.   

திருடாஜை படம் ைாயின் பசிசய ஜபாக்க 

திருடுெைாக எம்.ஜி.ஆர். திருட்டுக்கு நியாயம் 

கற்பித்ைாலும் அெர் திருடிய பைத்தில் இருந்து ைரும் 

நன்வகாசடசய அநாசை பள்ளி நடத்தும் வபரியெர் 

ஏற்றுக் வகாள்ள மறுத்து விடுொர். திருட்டுப் 

பைத்தில் ைர்மம் வைய்யாஜை, இந்ைப் பைத்சை இந்ை 

ஆனாசை ஆசிைமம் ஏற்றுக் வகாள்ளாது என்பார். 

ஜெசையில்ைாத் திண்டாட்டமும், ெறுசமயும் 

பசியும், பட்டினியும் ொட்டிய காைம் அது. 

பட்டினிச்ைாவு மிகுந்ை காைத்திலும் திருட்சட யாரும் 

ஆைரித்ைதில்சை. எம்.ஜி.ஆர். பாட்டிலும் 

ெைனத்திலும் காட்சியிலும் இசை ெலியுறுத்தினார். 

வகட்ட பழக்கம் சிறு ெயதில் வைாடங்குெைால் 

சிறுெர்களுக்கு அறிவுசை கூறினார். 

சதரிந்தும் சதரியாமல் நடந்திருந்தால் - அது 

திரும்பவும் வராமல் பார்த்துக்ஜகா 

என்ற ெரிகள், ைெறு வைய்பென் மனிைன் அசை 

மன்னித்து ஏற்றுக்வகாள்பென் வைய்ெம் எனப் 
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வபரியெர்கள் வைால்ெைால் ைெறி நடந்ைால் நீஜய 

உன்சன திருத்திக்வகாள் என்கிறார். 

தவறு என்பது தவறி சசய்வது 

தப்பு என்பது சதரிந்து சசய்வது 

தவறு சசய்தவன் திருந்தப் பார்க்கணும் 

தப்னப சசய்தவன் வருந்தியாகணும் 

என்று மற்வறாரு பாடலில் நல்ை நல்ை பிள்சளகசள 

நம்பி இந்ை நாஜட இருக்குது ைம்பி என்ற 

நம்பிக்சகசயக் வகாடுக்கிறார். ஆக ொழ்க்சகயில் 

முசறஜகடுகசள நியாயப்படுத்ைாமல் திருந்தி 

விடுெஜை நல்ைது என்பது எம்ஜிஆரின் ொழ்வியல் 

கருத்ைாகும்.  

பிச்னசக்காரன் சதாழில் முனைஜவார் ஆை கனத 

இையில் நிசையத்தில் இரு கால்கசளயும் 

இழந்ை ஒரு பிச்சைக்காைன் சினிமா பாட்டுபாடி 

பிச்சை எடுத்து வகாண்டிருந்ைான். ஒரு நாள் அங்கு 

எம்.ஜி.ஆர். ெைப்ஜபாெைாகத் வைரிந்ைதும் அென் 

அங்கிருந்ை ஜபாலிைாரிடம் “அய்யா எனக்கும் 

எம்.ஜி.ஆசைப் பார்க்கணும் அெசை நல்ைா பார்க்குற 

மாதிரி ஒரு இடத்தில் என்ன இருக்கச் வைய்யுங்கள்” 

என்று ஜெண்டிக் ஜகட்டுக் வகாண்டான். அெரும் 

ைம்மதித்து ஒரு இடத்தில் இருக்கும்படி கூறினார். 

எம்.ஜி.ஆர். அந்ைப் பக்கமாக நடந்து ெந்ைதும் இந்ை 

பிச்சைக்காைன் ‘எம்.ஜி.ஆர். ொழ்க’ என்று 

உற்ைாகமாக முழங்கினான். எம்.ஜி.ஆர். குனிந்து 

பார்த்ைார். இெனது நிசை கண்டு நின்றார். 

அங்கிருந்ை ஜபாலீஸ்காைர் “ைார் பிச்சைக்காைன்; 

ையிலில் பாட்டுபாடி பிச்சை எடுப்பான்” என்றார். 
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உடஜன எம்.ஜி.ஆர். அெனிடம் ஐந்து பத்து ரூபாய் 

ஜநாட்டுகசள வகாடுத்து பிச்சை எடுக்காஜை; 

உசழச்சுப் பிசழக்கணும் என்று வைால்லி விட்டுப் 

ஜபாய்விட்டார். இெனுக்கு சுரீர் என்று உசறத்ைது. 

உடஜன புது துணி எடுத்து உடுத்தி வகாண்டு சிை ொை 

நாளிைழ்கசள ொங்கி விற்க ஆைம்பித்ைான். 

இப்ஜபாது இென் வைாழில் முசனஜொர் 

ஆகிவிட்டபடியால் அருகில் இருந்ை ஜைொையத்தில் 

இெனுக்குத் ைங்க இடம் கிசடத்ைது. அைன் பிறகு 

அெர் சகக்குட்சட, ஜபனா ொங்கி டி.நகர்., ைங்க 

நாைன் வைருவில் விற்றார்.  

இெர் இைவில் ைங்கும் ஜைொையத்தில் 

பிைார்த்ைசனக்கு ெரும் ஒருெர் இெருக்கு ைக்கை 

நாற்காலி ொங்கிக் வகாடுத்ைார். பின்பு டி.நகரில் ஒரு 

சிறிய கசடயில் ஒரு பகுதியில் ஒரு ஜமசை மட்டும் 

ஜபாட்டுக் வகாண்டு சிை வபாருட்கசள ொங்கி 

செத்து விற்பசன வைய்து ெந்ைார். வமல்ை வமல்ை 

முன்ஜனறினார். இப்ஜபாது யாரும் நம்ப இயைாை 

நிசைக்கு உயர்ந்து விட்டார். ஜகாடீசுெைனாக 

இருக்கிறார்; வைாகுசு கார் செத்திருக்கிறார்; அசை 

வகாஞ்ைம் மாற்றி அசமத்து ைாஜன ஓட்டுகிறார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு விழா எடுப்பைாகப் ஜபாய் 

எெவைாருெர் வைான்னாலும் உடஜன ஆயிைங்கசள 

அள்ளிக் வகாடுப்பார். பிச்சை எடுப்பது ஜகெைம்; 

உசழத்துப் பிசழக்க ஜெண்டும் என்ற எண்ைத்சை 

அெரிடத்தில் உருொக்கிய ெழிகாட்டி அல்ைொ 

எம்.ஜி.ஆர்.  

இசைப் ஜபாை பை ைம்பெங்கசள எம்.ஜி.ஆர். 

ொழ்க்சகயில் இருந்து எடுத்துக்கூறைாம். 
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உனழப்பின் உயர்வு 

உனழப்பதிலா உனழப்னபப் சபறுவதிலா இன்பம் 

உண்டாகும் என்ஜை சசால் என் ஜதாழா 

உனழப்பவஜர உயர்வு சபறுவதிஜல இன்பம் 

உண்டாகும் என்ஜை சசால் என் ஜதாழா 

என்று நாஜடாடி மன்னன் படத்தில் குதிசையில் 

பயணிக்கும் ஜபாது பாடும் பாடல் ஒன்று இடம் 

வபற்றிருந்ைது. உசழப்பின் உயர்செ உைர்த்தும் 

கருத்துச் வைறிவுள்ள பாடல் ெரிகள். 

உனழப்பால் உயர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். 

எம்.ஜி.ஆர். ‘உனழப்பவஜர உயர்ந்தவர்’ என்று 

ைான் ஆட்ஜடாகிைாபில் எழுதிக் சகவயழுத்துப் 

ஜபாடுொர். காைைம் அெர் உசழப்பின் சுசெ 

அறிந்ைெர். உசழப்பு என்பது உடல் உசழப்பு 

மட்டுமல்ை; மூசள உசழப்சபயும் ஜைர்த்துைான் 

குறிப்பிடுகிறது. மசைக்கள்ளன், மர்மஜயாகி, 

ஜபான்ற வெற்றிப் படங்கள் ெந்ை பிறகும் அெர் ைன் 

படங்களில் சிை மாற்றங்கசளச் வைய்யச் வைால்லும் 

ஜபாது இயக்குனர்கள் ைம்மதிக்கத் ையங்கினர். 

ையாரிப்பாளரிடம் பஞ்ைாயத்து நடந்ைது 

எம்.ஜி.ஆரின் ெசிய ைக்தியால் ையாரிப்பாளர் 

ைம்மதித்து விடுொர். ஆனாலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு அது 

வபரிய பிைம்மப்பிையத்ைனமாக இருந்ைது. அைனால் 

ைன் விருப்பத்துக்கு ைன் மூசளயின் ஆற்றசை 

வைைெழித்து வைாந்ைப் படம் எடுக்கிறார். வபரும் 

வபாருட்வைைவில் மூன்று படம் எடுக்கும் வைைவில் 

நாஜடாடி மன்னன் என்ற வபயரில் ஒஜை படம் 

எடுத்ைார்.  
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வைற்கு ஆசியாவின் மிகப்வபரிய திசை 

அைங்கமான மதுசை, ைங்கம் திஜயட்டரில் 

வெள்ளிவிழா வகாண்டாடியது. மதுசை ைசிகர்கள் 

மதுசை முத்து ைசைசமயில் அெசை குதிசைகள் 

பூட்டிய ைாைட் ெண்டியில் அமர்த்தி நகர்ெைம் 

அசழத்து ெந்து 110 பவுனில் ைங்கொள் 

பரிைளித்ைனர் அசைப் பின்னர் அெர் கர்நாடகாவில் 

வகால்லூரில் உள்ள மூகாம்பிசக ஜகாயிலுக்கு 

காணிக்சகயாகக் வகாடுத்து விட்டார். அந்ை ொள் 

வெள்ளிக்கிழசம ஜைாறும் அம்மனின் அருகில் 

ைார்த்ைப்பட்டிருக்கும்.  

உனழப்புக்ஜகற்ை ஊதியம் 

நாஜடாடி மன்னன் படத்தில் அெர் 

மன்னனானதும் அசனெருக்கும் திறசமக்ஜகற்ற 

வைாழில் உசழப்புக்ஜகற்ற ஊதியம் ெழங்கப்படும் 

என்று ஒரு ெைனம் இடம் வபற்றது. பைர் இன்று 

ைனியார் நிறுெனங்களில் உசழப்சப 

உறிஞ்சிக்வகாண்டு குசறந்ை ஊதியம் ைருகின்றனர். 

ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். அப்படி கிசடயாது. அெர் 

படத்தில் நடித்ைால் நல்ை ஊதியம் கிசடக்கும் 

அதுவும் அெர் வைாந்ை படம் என்றால் பைத்சைத் 

ைண்ணீைாக வைைெழிப்பார். கடன் பட்டாெது 

அசனெருக்கும் ைகை ெைதிகளும் வைய்து 

வகாடுப்பார். காைைம், எம்.ஜி.ஆர். உசழப்பின் 

பைசன ருசிபார்த்ைெர், அது ைரும் ைனி ஆனந்ைத்சை 

அனுபவித்ைெர். எனஜெ அசனெரும் கடுசமயாக 

உசழத்து; அைன் சுகத்துக்கு அடிசமயாகுங்கள்; 

அடுத்ைெரின் உசழப்சபச் சுைண்டாதீர், பிறர் 

உசழப்பில் ொழாதீர் என்று உபஜைைம் வைய்யும் 

ைகுதி வபற்றிருந்ைார்.  
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ஏசழயின் உசழப்சபச் சுைண்டக்கூடாது 

அெனுக்கு நல்ை கூலி வகாடுக்க ஜெண்டும் 

என்பதில் உறுதியான நம்பிக்சக வகாண்டிருந்ை 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் படங்களில் நடித்ைெருக்கு நல்ை 

ைாப்பாடும், ைம்பளமும் வபற்றுத் ைந்ைார். அைனால் 

அெர் படங்களில் நடிக்க அசனெரும் ஆர்ெமாய் 

இருந்ைனர். ஏசழயின் கண்ணீர் கூரிய ொசள ஒக்கும் 

என்பசை நன்றாக புரிந்து வகாண்ட எம்.ஜி.ஆர். 

அசை ைன் பாடலிலும் அசை ெலியுறுத்தினார். 

முகைாசி படத்தில் ஜகளம்மா சின்ை சபாண்ணு ஜகளு 

எனத்வைாடங்கும் பாடலில் 

‘ஏனழ மைம் பாடுபட்டால் 

என்சைன்ைஜவா நடக்கும்’ 

என்றார். உசழப்பின் வியர்செ உைரும் முன்ஜன 

கூலி வகாடுக்க ஜெண்டும் என்று கிறிஸ்ைெ மசற 

நூல் கூறும் அது எம்.ஜி.ஆர். ொழ்வில் உண்சமயாகி 

விட்டது அெர் படங்களில் படம் வெளிெருெைற்கு 

முன்ஜப அசனத்துப் பணியாளருக்கும் ைம்பளம் 

வகாடுத்து முடிக்க ஜெண்டும் என்பது ஒரு 

கடுசமயான நசடமுசற. படம் வெளியான பின்பு 

ெரும் இைாபம் விநிஜயாகஸ்ைருக்குப் ஜபாய்விடும் 

அதில் காைைா கூட பணியாளர்களுக்கு கிசடக்காது. 

அெர்களுக்குக் கிசடப்பவைல்ைாம் முன்னர் 

ஜபைப்பட்ட ைம்பளம் மட்டுஜம என்பைால் அசை 

பாக்கி செக்காமல் முழுசமயாகக் வகாடுத்துவிட 

ஜெண்டும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர். கண்டிப்பாக 

இருந்ைார்.  
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சசலவும் ேப்தியும் 

எம்.ஜி.ஆர். உைகம் சுற்றும் ொலிபன் படம் 

எடுத்ைஜபாது வெளி நாட்டு படப்பிடிப்பில் 

ஓட்டல்களில் ைங்கியிருந்ை நடிக நடிசகயர் ஐஸ்கிரீம் 

ொங்கி ைாப்பிட்டதில் மட்டும் எண்பதினாயிைம் பில் 

ெந்திருந்ைது. இைனால் அெருக்கு ையாரிப்புச் வைைவு 

அதிகமாகி அெர் ைாமாெைம் வீட்சட அடமானம் 

செக்க ஜநர்ந்ைது. ஒரு நாள் அது ேப்திக்கும் ெந்து 

விட்டது. பின்பு ைசடயாசை ொங்கி வீட்சட 

மீட்டார்.  அது ைனிக் கசை.   

உனழப்பின்  பலன் உவனக 

எம்.ஜி.ஆர். வெளிநாட்டுக்கு ைான் அசழத்து 

வைன்ற இருபத்சைந்து ஜபருக்கும் இைண்டு 

வைட்ஜகாட்ஸூட், பட்டு ஜைசை மற்றும் வைன்ட், 

பாட்டில், ஜகமைா என ஜெண்டிய பரிசு 

வபாருட்கசள ஏைாளமாக ொங்கிக் வகாடுத்ைார். 

அெைெர் வைைவுக்கும் சகயில் ஒரு வைாசகயும் 

வகாடுத்திருந்ைார். அெர் நாஜடாடி மன்னன் 

எடுத்ைஜபாது ையாரிப்புச் வைைசெ ஜகட்டு அெர் 

அண்ைன் ைக்கைபாணிக்கு ெந்ை எரிச்ைல், உைகம் 

சுற்றும் ொலிபன் எடுத்ைஜபாது 

ஆர்.எம்.வீைப்பனுக்கு ெந்ைது. எம்.ஜி.ஆர். ைன் 

விருப்பப்படி அசை ொங்கிக் வகாடு, இசை ொங்கிக் 

வகாடு என்று வைால்லிவிடுொர். வீைப்பனுக்கு 

இருக்கும் பைத்சை செத்து ைமாளித்து எம்.ஜி.ஆர். 

வைான்னபடி ொங்கிக் வகாடுத்து அெர்கசள 

ைமிழ்நாட்டுக்குத் திரும்ப அசழத்து ெருெைற்குள் 

ஜபாதும் ஜபாதும் என்றாகிவிட்டது. எம்ஜிஆர். ைன் 
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படத்தில் ஜெசை பார்ப்பெருக்குத் ைாைாளமாகச் 

வைைவு வைய்ய அஞ்ை மாட்டார்; ையங்கமாட்டார். 

உைகம் சுற்றும் ொலிபன் படத்தில் சிறுெர்களிடம் 

அெர் உசழப்பின் மகிசமசய அெருக்கு மனதில் 

ஆழமாகப் பதிய செக்க ஜெண்டும் என்பைற்காக 

சிரித்து வாழ ஜவண்டும் பிைர் 

சிரிக்க வாழ்ந்திடாஜத 

உனழத்து வாழ ஜவண்டும் பிைர் 

உனழப்பில் வாழ்ந்திடாஜத 

எனப்பாடுொர். இது ஏஜைா ஒரு பாடல் ஆசிரியர் 

எழுதிக் வகாடுத்து அசை டி.எம்.வைௌந்திைைாேன் 

பாடி எம்.ஜி.ஆர். ொயசைத்து சகயசைத்ை பாடல் 

அல்ை.  

அப்படி எம்.ஜி.ஆர். படப்பாட்டுகசளயும், 

காட்சிகசளயும் கருைக்கூடாது. எம்.ஜி.ஆரின் 

வைாந்ைக் கருத்துகசளஜய அெர் பாடி நடிக்கிறார். 

அெருக்கு உடன்பாடில்ைாை கருத்துக்கசள அெர் 

பாடமாட்டார்; நடிக்க மாட்டார் என்பசை 

நிசனவிற்வகாள்ள ஜெண்டும்.  

ஏதிலி சபண்களுக்கு உதவி 

ஒரு வபாதுக் கூட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஜபசிக்வகாண்டிருந்ை ஜபாது கால் நடக்க முடியாை 

இரு வபண்கள் அெர் நின்றிருந்ை ஜமசடசய ஜநாக்கி 

நகர்ந்து ெந்ைசைப் பார்த்ை எம்.ஜி.ஆர். அெர்களுக்கு 

ெழிவிடும்படி கூறினார். அருகில் ெந்ைதும் என்ன 

ஜெண்டும் என்று ஜகட்டார். அெர்கள் நாங்கள் 

அநாசைகள்; ைஜகாைரிகள்; அம்மா, அப்பா யாரும் 
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இல்சை சையல் மிஷின் இருந்ைால் பிசழத்துக் 

வகாள்ஜொம் என்றனர்.  

உடஜன எம்.ஜி.ஆர். ைன் 

வமய்க்காப்பாளர்கசள அனுப்பி சகயால் சைக்கும் 

சையல்மிஷின் ொங்கி ெைச்வைான்னார், அப்ஜபாது 

மணி பத்துக்கு ஜமைாகிவிட்டது. ‘எள் என்றால் 

எண்வையாக’ நிற்கும் அெர்கள் கசடகசளத் திறக்க 

வைய்து இைண்டு சகத்சையல் மிஷின்கள் ொங்கி 

ெந்து வகாடுத்ைனர். எம்.ஜி.ஆர். அந்ைப் 

வபண்களுக்கு ஆளுக்கு இைண்டாயிைம் வகாடுத்து 

‘உசழத்துப் பிசழக்க முன் ெந்ைதில் மகிழ்ச்சி’ என்று 

ொழ்த்தி அனுப்பினார்.  
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உனழப்புக்கு மதிப்பு 

ஏசழத் வைாழிைாளர்கசள கிள்ளுக் கீசையாக 

கருதும் ஆைெம் பிடித்ை பைக்காைப்வபண் 

ஒருத்தியின் வைருக்சக உசடத்து அெளுக்கு 

உசழப்பின் மதிப்சப உைர்த்தும் பாடலில் 

சிறுெர்கசளயும் ஜைர்த்து வகாள்ொர். அப்பாடல் 

ஜகலிப் பாடைாக ஜைான்றினாலும் கருத்துள்ள பாடல் 

ஆகும். குமரிக் ஜகாட்டம் படத்தில் சிறுெர்கள் 

மத்தியில் வேயைலிைாவிடம் 

பட்ஜடாடு பருத்தி பிண்ணி எடுத்துஉங்கள் 

பகட்டுக்கு புத்தானடயார் சகாடுத்தார் 

கட்டாந்தனரயிஜல கல்னல உனடத்து உங்கள் 

கண்ைாடி மாளினகனய யார் பனடத்தார்.  

என்றும் அடுத்ை ைைைத்தில்  

பத்தும் பைந்ஜதாடும் பசிப்பிணிக்கு உங்கள் 

பவளமும் னவரமும் பயன்படுமா 

பாஜலாடு பச்சரிசி படியளக்கும் இந்தப் 

பண்பாை மக்களிடம் அலட்சியமா?  

என்றும்ஜகட்பார். இந்ை பாடல் ெரிகளில் சிறுெர்கள் 

இடம் வபற்றிருப்பர். உசழப்பின் மகத்துெத்சை சிறு 

ெயதில் உைை ஜெண்டும், என்பைற்காக இந்ை 

காட்சியில் சிறுெர்களும் இடம் வபற்றனர். ஜமலும் 

சிறுென் ெண்டியின் குறுக்ஜக ெந்து விழுந்ைைற்கு 

அெசன அடிக்க சக ஓங்கும் ஆைெம் அந்ை 

பைக்காைப் வபண்ணுக்கு இருந்ைசை கண்டிக்கும் 

விைமாகவும் இந்ை பாட்டு அசமந்திருக்கும்.  
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நல்ல ஜநரம் படத்தில் எம்ஜிஆர் யாசனகசள 

செத்து வித்சை காட்டி அெரும் சிை உயிருக்கு 

ஆபத்ைான வையல்கசள வைய்து ெருமானம் 

ஈட்டுொர். அப்ஜபாது பாடும் பாட்டும் உசழப்பின் 

வபருசமசய உைர்த்துெைாகும். 

ஓடி ஓடி உனழக்கனும்  

ஊருக்சகல்லாம்சகாடுக்கணும் 

ஆடிப் பாடி நடிக்கணும்  

அன்னபநாளும்வினதக்கணும் 

 

எனத் வைாடங்கும் பாடலில் ஒரு ோன் ெயிற்றுக்காக 

மனிைன் படும்பாடுகசள விெரிக்கும் ெரிகள் 

அற்புைமானசெ 

வயித்துக்காக மனுஷன் இங்ஜக 

கயித்தில் ஆடுைான் பாரு 

ஆடி முடிச்சு இைங்கி வந்தா 

அப்புைம் தாண்டா ஜசாறு 

என்று கசழக் கூத்ைாடியின் நிசைசயப் 

பாடியிருப்பார். ஜமலும் 

 நாம் பாடுை பாட்டும் ஆடுை ஆட்டமும் 

படிப்பினைத் தந்தாகணும் நாட்டுக்கு 

படிப்பினைத் தந்தாகணும் 

என்பார். இந்ை ெரிகள் ஒவ்வொரு மனிைனுக்கும் 

ைமூகக்கடசம இருக்கிறது என்பசை அழகாக 

உைர்த்துகிறது. “ஒரு நடிகன் என்ற முசறயில் 
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எனக்கு ைமூகப்வபாறுப்பு இருக்கிறது” என்று அெர் 

கூறியிருந்ைார். அசைப் பை இடங்களில் 

வெளிப்படுத்ைவும் வைய்ைார். அந்ை உைர்வு அெைது 

மனத்தில் ஆழமாக இருந்ைைனால் அசை படங்களில் 

வையல்படுத்தினார். பின்னர் அெர் ைனிக்கட்சி 

ஆைம்பித்ை ஜபாது இந்ைக் காட்சிகளும் பாடல்களும் 

அெருக்கு மக்களின் நம்பிக்சகசயப் வபற்றுத் 

ைந்ைன. 

உனழப்பவருக்கு உதவி சசய்தல் 

எம்.ஜி.ஆர். ரிக்க்ஷாக்காைன் படத்தில் நடித்ை 

பிறகு அந்ை படம் ஓடி வெற்றி வபற ஜெண்டும் 

என்று நிசனத்து ரிக்க்ஷாகாைர்களுக்கு அெர் உைவி 

வைய்யவில்சை. 1961 இல் மசழயில் நசனந்ை 

ரிக்க்ஷாக்காைர் ஒருெர் ைன் ரிக்க்ஷா நசனயக் கூடாது 

என்று மூடி செத்ைசை அெர் பார்க்கிறார். 

ைாயுள்ளத்துடன் அெர்களுக்கு மசழக்ஜகாட் 

ொங்கித் ைை முடிவெடுக்கிறார். ைன் ைத்யா 

ஸ்டுடிஜயாவில் இைவு பகைாக சையல்காைர்கசள 

செத்து சைத்து ஐயாயிைம் ஜபருக்கு அறிஞர் 

அண்ைாவின் வபாற்கைத்ைால் மசழக்ஜகாட் 

ெழங்குகிறார். பத்து ெருடங்கள் கழித்து ைான் 

ரிக்க்ஷாக்காைன் படத்தில் நடிக்க அெருக்கு ொய்ப்புக் 

கிசடத்ைது. உசழப்பெருக்கு உைவுெதில் 

எப்ஜபாதும் முன்னணியில் நிற்பெர் எம்.ஜி.ஆர். 

இைனால் ைான் உசழக்கும் கைங்கள், ஊருக்கு 

உசழப்பென் என்ற படப்வபயர்கள் அெருக்குப் 

வபாருந்தியசை ஜபாை ஜெறு யாருக்கும் 

வபாருந்தியதில்சை.  
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ஒருெருக்குத் ைக்க காைத்தில் வைய்ை உைவி 

இவ்வுைகத்தில் மிகப் வபரியைல்ைொ. அதுஜபாை 

உரிய காைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். உசழப்பாளிகளுக்கு 

வைய்ை உைவி அெருக்குத் ைக்க காைத்தில் 

ொழ்த்துக்கசளப் வபற்று அெசை ஜநாயிலிருந்து 

குைம் வபற்று மீண்டும் ொழ செத்ைது. மீனெனாக, 

சகெண்டி இழுக்கும் வைாழிைாளியாக,  

பூட்டுவிற்பெனாக, வபயிண்டைாக, கிைற்றில் தூர் 

ொருபெனாக, ைாசைப் பணியாளைாக, 

மாட்டுக்காைனாக, விெைாயியாக, பரிைல் ஓட்டியாக 

பை வைாழிைாளர்களின் ஜெடங்களில் நடித்ை 

எம்.ஜி.ஆர். அந்ைந்ை வைாழிைாளிகளின் உள்ளத்தில் 

இடம் பிடித்ைார். 

ஜசாம்பலும் தூக்கமும் முன்ஜைற்ைத்துக்கு எதிரி 

சிறுெருக்கு ஜைாம்ஜபறித்ைனம் கூடாது. 

அெர்கள் எப்ஜபாதும் சிறகடித்து பறக்கும் ெண்சட 

ஜபாை ரீங்காைமிட்டுக் வகாண்டு சுறுசுறுப்பாக 

இருக்க ஜெண்டும். 

ஜசாம்ஜபறியாக இருந்துவிட்டாக்கா 

ஜசாறு கினடக்காது தம்பி 

சுறு சுறுப்பில்லாம தூங்கிக்கிட்டிருந்தா 

துணியும் இருக்காது தம்பி 

இனத அடுத்தவன் சசான்ைாக சக்கும் 

சகாஞ்சம் அனுபவம் இருந்தா இனிக்கும் 

எனப் பாடும் பாட்டு ைம்பிக்கு ஜைாம்பசை 

வெறுக்கவும் சுறு சுறுப்சப உண்டாக்கவும் 

பாடப்பட்ட பாட்டாகும். 
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நாஜடாடி மன்னன் படத்தில் ஜைாம்ஜபறிகளின் 

நிசைசய எடுத்துசைக்கும் ஒரு ைைைம் எல்ைாக் 

காைத்துக்கும் வபாருந்ைக் கூடியது. 

ஜபார்ப்பனடதனில் தூங்கியவன் 

சவற்றி இழந்தான் 

உயர் பள்ளியில் தூங்கியவன் 

கல்வி இழந்தான் 

கனடதனில் தூங்கியவன் 

முதல் இழந்தான் – சகாண்ட 

கடனமயில் தூங்கியவன் 

தன்னை இழந்தான்–இன்னும் 

சபாறுப்புள்ள மனிதரின் தூக்கத்திைால் பல 

சபான்ைாை ஜவனல எல்லாம் தூங்குதப்பா 

 

என்ற பாடல் ெரிகள் ஜைாம்ஜபறித் ைனத்சை விட்டு 

சுறுசுறுப்பாக ைான் வைய்யும் வைாழிலில் ஈடுபட்டால் 

முன்ஜனற்றம் உறுதி என்பசை விளக்குகின்றன. 

ஏசழக்கும் பைக்காைனுக்கும் கடவுள் வபாதுொ 

கஅளித்திருக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி ஜநைத்சை 

முசறயாகப் பயன்படுத்தினால் ொழ்வு சிறக்கும். 

இதில் பை மணி ஜநைங்கசளத் தூங்கிக் கழித்ைால் 

ஜைாம்பலும், துக்கமும் ைான் மிஞ்சும். உையத்சை 

பார்க்காைென் உயர்செ பார்க்க மாட்டான் 

அல்ைொ? 
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சசாந்த வாழ்வில் சுறுசுறுப்பு 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் ொழ்வில் எப்ஜபாதும் 

சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்.  மதியம் ைாப்பிட்டவுடன் 

தூங்குெது, காசையில் ஏழு மணிெசை தூங்குெது 

ஜபான்ற வகட்ட பழக்கங்கள் இல்ைாைெர். 

அதிகாசை நாைசை மணிக்கு அெஜைாடு அெர் 

வீட்டில் ெளரும் குழந்சைகளும் எழுந்து விட 

ஜெண்டும் . 
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அப்ஜபாஜை உடற்பயிற்சி வைாடங்கி விட ஜெண்டும் 

அெருக்கு ஜைநீர், காபி குடிக்கும் பழக்கம் கிசடயாது. 

வீட்டில் பை பசுமாடுகள் இருந்ைன காசையிலும் 

இைவிலும் நல்ை பசும்பாசை காய்ச்சி குடிக்கும் 

ெழக்கம் இருந்ைது. ஏழு மணிக்கு எம்ஜிஆர் 

ைன்சனப் பார்க்க ெந்திருக்கும் கட்சிக்காைர்கள் 

அைசியல்ொதிகள் நண்பர்கள் ஜபான்ஜறாசைச் 

ைந்திக்க ஹாலுக்கு ெந்து விடுொர். சுைா, ோனு, கீைா 

எனப்பிள்சளகளும் பள்ளிக்கூடம் கிளம்பிவிடுெர்.  

மாடியில் இருக்கும் ைன் அசறக்கு எம்ஜிஆர் 

படிக்கட்டுகளில் ஏறித்ைான் வைல்ெது ெழக்கம் அெர் 

அவமரிக்கா ஜபாய் சிகிச்சை வபற்று ெந்ை பிறகு ைான் 

அெர் வீட்டில் லிப்ட் செக்கப்பட்டது. ஆனால் 

விழாக்களில் படிஜயறி ெந்து பீடத்தின் மீதுள்ள 

சிசைகளுக்கு மாசை ஜபாடும்ஜபாது எம்ஜிஆர் 

மடமட வென்று படிக்கட்டுகளில் ஏறுொர். 

அனாயைமாக வபரிய மாசைகசள தூக்கி 

அணிவிப்பார். சுறு சுறுப்பின் திைகமாக ொழ்ந்து 

மற்றெர்களுக்கும் ெழி காட்டினார். 

முதல்வராை பின்பு சதாழிலாளர் நலத் திட்டங்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். சினிமாவில் ஆடிப் பாடிச் 

வைான்ன கருத்துகள் யாசெயும் அெர் முைல்ெைான 

பிறகு நசடமுசறக்குக் வகாண்டு ெை முயன்றார். 

அெர் அதிகாைத்துக்கு உட்பட்ட அளவில் பை நல்ை 

திட்டங்கசள நிசறஜெற்றினார்.  

பசன ஏறிகளுக்கும், வநைொளிகளுக்கும், 

தீப்வபட்டி வைாழிைாளர்களுக்கும், விபத்து நிொைை 

திட்டம் வகாண்டு ெந்ைார். அெர்கள் திடீவைன 

வைாழில்கூடத்தில் விபத்தில் சிக்கினால் அெர் 

குடும்பத்துக்கு நிொைைம் கிசடக்க ெழி வைய்ைார். 
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படஜகாட்டிகசள குடிசை வீட்சட மாற்றி 

அடுக்குமாடி வீடுகளில் குடியிருக்கச் வைய்ைார். 

அெர்களுக்கு என சிறப்பு வீட்டு ெைதித் திட்டம் 

அெர் ஆட்சியில் நசடமுசறக்கு ெந்ைது.  

வீட்டுக்கு ஒரு இைெை மின் ஒளிவிளக்கு ெைதி 

அளித்ைார். இைனால் கிைாமங்கள் ஒளி வபற்றன. ைலித் 

குழந்சைகள் ைங்கள் வீட்டில் இருந்ைபடிஜய படிக்கும் 

ெைதி வபற்றனர். விெைாய நிைங்களில் மூன்று 

இைட்ைம் மின் பம்பு வைட்களுக்கு இைெை மின்ைாைம் 

ெழங்கினார். சுமார் மூன்றசை ஜகாடிக்கான விெைாயக் 

கடசனத் ைள்ளுபடி வைய்ைார்.  

நினைவு  

உசழப்பாளிகளுக்கு உயர்ெளிக்க விரும்பிய 

எம்.ஜி.ஆர். அைசனப் பாட்டாகவும் காட்சியாகவும் ைன் 

படங்களில் சிறுெர்களுக்கு எடுத்துசைத்து அெர்கள் 

மனதில் பசுமைத்ைாணி ஜபாைப் பதியச் வைய்ைார். பின்பு 

முைல்ெைானதும் உசழப்பாளிகளுக்குப் பை நைத் 

திட்டங்கசளத் தீட்டி அெர்கள் ொழ்வில் ஒளி விளக்கு 

ஏற்றினார். 
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11. எம்.ஜி.ஆர். – தாயும் ஜசயும் 

 

எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் வைய்ெத்ைாய், கன்னித்ைாய், 

ைாய்க்குப் பின் ைாைம், ைாசயக் காத்ை ைனயன், ைாய் 

வைால்சை ைட்டாஜை, ைாயின் மடியில் என்ற 

வபயர்கசள வகாண்ட படப்வபயர்கள் அெர் ஒரு 

மகனாகத் ைாய்க்குத் ைரும் முக்கியத்துெத்சை 

உைர்த்துகின்றன. ைாய்க்குைம் என்று வபண்கசள 

அெர் அசழத்ைதும் வபாதுக்கூட்டங்களில் என்சன 

ொழசெக்கும் வைய்ெங்களாகிய ைாய்மார்கஜள என 
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விளித்ைதும் அெர் ஒரு மகனாகத் ைன் கடசமசயச் 

வைவ்ெஜன ைமிழக மக்களுக்கு ஆற்றியசையும் 

ைாய்மாசை மதித்ைசையும் வைளிொக 

உைர்த்துகின்றன. 

நிே ொழ்வில் எம்.ஜி.ஆர். ைன் ைாசயத் 

வைய்ெமாகக் கருதினார். ைத்யபாமா என்ற 

இயற்வபயருசடய அந்ை ைத்தியத் ைாய்க்கு ைனது 

வீட்டில் ஒரு ஜகாயில் கட்டி இருந்ைார். வீட்சட 

விட்டுக் கிளம்பும் ஜபாது ைன் அன்சனயார் ஜகாயில் 

முன் ைற்று ஜநைம் கார் நிற்கும். அங்கு இருந்ை படிஜய 

ைன் ைாசய ெைங்கிவிட்டுச் வைல்ொர். ொழ்வில் 

ஒவ்வொரு முடிசெயும் ைன் ைாசய ெைங்கியபின் 

எடுத்ைார். எைற்வகடுத்ைாலும் ைாசய ெைங்கும் 

பழக்கத்சை இெர் வகாண்டிருந்ைார். இைற்கு இைண்டு 

எடுத்துக்காட்டுகசளக் கூறைாம். 

இந்தியா சவற்றி சபை அம்மானவக் கும்பிட்ட 

எம்.ஜி.ஆர். 

ஒருமுசற இந்தியா ஆஸ்திஜைலியாவுக்கு 

இசடஜய கிரிக்வகட் ஜபாட்டி நடந்து 

வகாண்டிருந்ைது. ைத்யா படப்பிடிப்பு நிசையத்தில் 

நடித்துக்வகாண்டிருந்ை எம்ஜிஆர் அவ்ெப்ஜபாது 

ெந்து ஸ்ஜகார் ஜகட்டபடி இருந்ைார். இயக்குனரும், 

ைைாவும் வைட்டில் இருந்ைனர். அப்ஜபாது 

ஆஸ்திஜைலியா வெற்றி வபறும் சூழ்நிசையில் 

இருந்ைது. அசனெரும் இந்தியா ஜைாற்றுவிடும் 

என்றும் இந்திய வீைர்கள் ைரியாக 

விசளயாடவில்சை என்றும் ஜகலி ஜபசிக் 

வகாண்டிருந்ைனர். எம்.ஜி.ஆர். அெர்கசளப் பார்த்து 

இல்சையில்சை இந்தியாைான் வேயிக்கும் நம் 

வீைர்கள் நன்றாக விசளயாடுகின்றனர் என்று எதிர் 
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ொைம் வைய்ைார். அெருக்கு இந்தியா ஜைாற்கும் 

என்று மற்றெர்கள் கூறியது ஜகாபத்சை 

ெைெசழத்ைது.  

ஆஸ்திஜைலியா ைான் வேயிக்கும் என்று 

மற்றெர்கள் ஆயிைம் ரூபாய் பந்ையம் கட்டினர். 

எம்.ஜி.ஆர் இந்தியா வேயிக்கும் என்று ஆயிைம் 

ரூபாய் பந்ையம் கட்டினார். திரும்பவும் நடிக்க  

வைட்டுக்கு ஜபாய்விட்டார். ெந்து பார்த்ைால் 

இந்தியாவின் நிசைசம முன்சபவிட ஜமாைமாக 

இருந்ைது. ஆஸ்திஜைலியாவுக்காக பந்ையம் 

கட்டியெர்கள் எம்.ஜி.ஆர். ஜைாற்று விடக்கூடாது 

என்பைற்காக பந்ையத்சை விட்டுவிடைாம் என்றனர். 

ஆனால் அெர் விடவில்சை. ‘இந்தியா ைான் 

வேயிக்கும் பாருங்கள்’ என்று வைால்லிவிட்டு ைனது 

ைனி அசறக்குள் ஜபாய்விட்டார். 

சிறிது ஜநைத்தில் இந்தியா வேயித்துவிட்டது 

என்ற மகிழ்ச்சியான வைய்திசய எம்.ஜி.ஆரிடம் 

வைரிவித்ைனர். அெருக்கு ஒஜை மகிழ்ச்சி. உடஜன 

அெர் வைான்ன ஒரு ைகெல் சிறப்பானது. “இந்தியா 

சேயிக்கனும்னு நான் உள்ஜள ஜபாய் எங்கம்மாகிட்ட 

ஜவண்டிக்கிட்ஜடன்’’ என்றார். எல்ஜைாரும் அைந்து 

ஜபாய் விட்டார்கள். இந்தியா ஜைாற்று விடுஜமா 

என்ற அச்ைம் ெந்ைதும் அெர் ைன் அம்மாவின் 

படத்தின் முன் ஜபாய் ஜெண்டிக் வகாண்டார். 

ைத்தியாம்மா ைன் மகன் ஜகட்டசைத் ைந்துவிட்டார். 

இது அெரிடம் உள்ள ஒரு நல்ை பழக்க.ம் அெருக்கு 

அெர் ைாய் ைான் கடவுள். சிறு பிள்சள ைன் 

அம்மாவிடம் ஜகட்பது ஜபாை நல்ைஜைா ஜகட்டஜைா 

எதுொக இருந்ைாலும் அெர் ைன் அம்மாவிடம் 

ஜெண்டிக்ஜகட்பார்.  



Tamil Heritage Foundation International

[116] 
 

கட்சி இனைப்பு பற்றி அம்மாவிடம் 

ஜவண்டிக்சகாண்ட எம்.ஜி.ஆர். 

சிறு ெயதில் ைாசயப்பிரிந்து ெந்ைாலும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அெர் அம்மாஜெ அசனத்து 

முடிவுகளும் எடுக்க அெருக்கு உைவியாக இருந்ைார். 

திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகசள இசைக்க ஒரிைா 

முைல்ெர் பிேு பட்நாயக் வைன்சன ெந்து 

கசைஞசை ைந்தித்துப் ஜபசினார். கசைஞர் ‘கட்சித் 

ைசைெைாகவும் எம்.ஜி.ஆர். முைல்ெைாகவும் 

இருக்கைாம்’ என்றார். ஜமலும் வகாடி கட்சி வபயர் 

குறித்து ைன் முடிவுகசளச் வைால்லி இசைப்புக்கு 

இைங்கி ெந்துவிட்டார். எம்.ஜி.ஆர். ைார்பாக 

அெர்களுடன் சிைர் ஜபசினர். எம்.ஜி.ஆர். இரு 

கட்சிகளின் இசைப்பு குறித்து 

டி.ஜி.பி.ஜமாகன்ைாசிடம் ைன் காரில் அெர் கருத்சை 

ஜகட்டபடி வைன்றார். அெரும் இசைெது ைரிைான் 

என்றார். எம்ஜிஆரும் அசை ஆஜமாதித்ைார். 

மாம்பைம் ஆபிசுக்குள் எம்ஜிஆர் கார் வைன்றதும் 

ஜமாகன்ைாஸ் விசடவபற்றுக் வகாண்டார்.  

அன்று மாசை பத்திரிசகயாளர் ைந்திப்பில் 

ைன் அம்மா கட்சிகள் இசைய ஜெண்டாம் என்று 

ைன்னிடம் வைான்னைாக எம்ஜிஆர் வைரிவித்ைார்,. 

அண்ைா திமுக ைனித்து இயங்கும் என்று வைால்லி 

விட்டார். பிேு பட்நாயக்கின் முயற்சி ஜைால்வியில் 

முடிந்ைது. கசைஞரும் ஒரு கனத்ை ொர்த்சைசய 

வைால்லி விட்டுச் வைன்றார். இதுஜபான்ற முக்கிய 

முடிவுகள் எடுக்கும் ஜபாதும் எம்.ஜி.ஆர். ைன் ைாசய 

ெைங்குெதும் ொக்கு வபறுெதும் அெருக்குப் 

பழக்கமாக இருந்ைது.  அன்சறக்குத் ைாய் வைால்சை 

ைட்டாை ைனயனான எம்.ஜி.ஆர். எடுத்ை முடிவு 
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திைாவிட இயக்க ெளர்ச்சிக்கு எருொக அசமந்ைது. 

இன்சறக்கு இைண்டு இயக்கங்கள் ெலுொக 

இருப்பைால் ெைது ைாரிகள் அச்ைம் வகாள்கின்றனர். 

ஒன்றசைக் ஜகாடி உறுப்பினர்களுடன் அண்ைா 

திமுகசெ வேயைலிைா இந்தியாவிஜைஜய ெலுொன 

மாநிைக்கட்சியாக ெளர்த்துவிட்டார். ைமிழகத்தில் 

இக்கட்சி 25–32% ொக்கு ெங்கியுடன் இருக்கிறது. 

ஜைாற்கும் காைத்தில் கூட இைன் ொக்கு ெங்கி 25% 

ஆக இருந்துள்ளது. ஜமலும் திமுகவில் இருந்து 

பிரிந்ைசெஜகா ைசைசமயிைான மறுமைர்ச்சி 

திமுகவும் உைகத் ைமிழர்களுக்காக குைல் வகாடுத்து 

ெருகிறது. மற்ற சிை கட்சிகள் திமுக மற்றும் 

அண்ைாதிமுகவில் இருந்து ஜைான்றி பின்னர் 

உதிர்ந்து விட்டன. ெலிசமயான இந்ை இரு 

கட்சிகளும் ஜைசியக் கட்சிகள் ைமிழகத்தில் எந்ை 

ெசகயிலும் ஜெரூன்ற முடியாமல் ைடுத்துவிட்டன.  

இன்சறக்குத் ைமிழ் நாட்டில் வைய்ெ 

நம்பிக்சக ெளர்ந்ைாலும் திைாவிட இயக்க 

கருத்துக்கள் மூடநம்பிக்சககளுக்கு இடம் ைைாமல் 

இவ்விரு கட்சிகளும் ைமூக நீதிசயக் காத்து 

நிற்கின்றன. இந்ை ெசகயில் எம்.ஜி.ஆரின் ைாயார் 

அன்சறக்கு அண்ைா திமுக ைனித்து ெளைட்டும் 

என்று ைன் மகனுக்கு இட்ட அன்பு கட்டசள 

ைமிழகத்துக்கும் உைகத்ைமிழர்களுக்கும் நன்சம 

அளித்துள்ளது.  

பாட்டும், சபாருளும் 

திசையுைகிலும் அைசியலிலும் எம்.ஜி.ஆர். 

கண்ட மாவபரும் வெற்றிக்கு காைைமாக இருந்ைது 

அெைது ைாயின் அன்பும் ஆசியும் என்பசை மறுக்க 
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இயைாது. அது ஜபாை ைமிழகத்து ைாய்மார்களும் 

அெசை ைனது ைசைமகனாக மதித்துப் ஜபாற்றி 

ொழ்த்தி ைமது ஆசிகசள ெழங்கினர்.  

சவற்றி மீது சவற்றி வந்து என்னை ஜசரும் அனத 

வாங்கித் தந்த சபருனம எல்லாம் உன்னை ஜசரும் 

என்று எம்.ஜி.ஆர். ைன் ைாசயப் பார்த்துப் பாடுெது 

கற்பசன அல்ை; நிேம். எம்.ஜி.ஆர். 

திசைப்படங்களில் ைாசய ஜநசிப்பதும் மதிப்பதும் 

படத்துக்காகஜொ கசைக்காகஜொ மட்டும் அல்ை. 

உண்சமயில் அெர் ைன் ைாசய அதிகமாக ஜநசித்ைார். 

அசைப் படத்திலும் பாட்டிலும் காட்டினார். 

தாயில்லாமல் நான் இல்னல 

தாஜை எவரும் பிைந்ததில்னல 

எைக்சகாரு தாய் இருக்கின்ைாள் 

என்றும் என்னைக் காக்கின்ைாள் 

என்று அெர் பாடிய பாடல் வெறும் வைாற்ஜகார்செ 

அல்ை அது அெர் ொழ்வின் நிைர்ைனம். இந்ைப் 

பாட்சட எழுதி ொங்கி இசை அசமப்பைற்குள் 

எம்.எஸ்.விஸ்ெநாைனுக்கு ஜபாதும் ஜபாதும் 

என்றாகிவிட்டது. ஆனால் இன்று ெசை அந்ை பாட்டு 

காவியமாக நிசைத்து நிற்கிறது.  

தாய்ப்பாசமும் மகனின் கடனமயும் 

எம்.ஜி.ஆசை மகனாகக் கருதிய ைாய்மார் அெர் 

சிறிய அளவில் கூட சிைமப்படக் கூடாது என்பதில் 

கெனமாக இருந்ைனர். ஒருமுசற வெள்ளம் ெந்து 

ைாழ்ொன பகுதிகளுக்குள் ைண்ணீர் ஜபாய்விட்டது. 
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எம்ஜிஆர் உடஜன பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகசளப் 

பார்க்கவும் நிொைை உைவிகசள அளிக்கவும் 

கிளம்பி விட்டார். நடிகைாக இருக்கும்ஜபாஜை 

எம்.ஜி.ஆர். இந்ைப் பணிகள் வைய்ெசை ைன் 

கடசமயாகக் வகாண்டிருந்ைார். அவ்ொறு ைண்ணீரில் 

இறங்கி ெந்ை எம்.ஜி.ஆசை பார்த்ை வபண்கள் 

“ஐனயஜயா சாமி நீ தண்ணிக்குள்ள வரானதயா ஒஜர 

ஜசறும் சகதியுமாக இருக்கு” என்று ைடுத்ைனர். ைன் 

பிள்சள ஜபான்ற எம்.ஜி.ஆர். ஜைற்றில் கால் 

செப்பசை அந்ை அன்புத் ைாய்மார் விரும்பவில்சை. 

உடஜன அெரிடம் “நாங்க நல்ைா இருக்ஜகாம்யா. 

எங்களுக்கு எந்ை குசறயும் இல்ை. நீ இருக்கும் 

ஜபாது எங்களுக்கு என்னய்யா குசற. அதிகாரிகள் 

ெந்துட்டாங்க. எங்கசள கெனிச்சுக்கிட்டாங்க. நீ 

தண்ணியில வர ஜவைாம் ஐயா.. நீ நல்லா இருந்தால் 

எங்களுக்கு அதுஜவ ஜபாதும்யா’’ என்று வைால்லி 

அெசைத் திருப்பி அனுப்பி செத்ைனர். 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ls2l-tDdAhXWfn0KHYGcDkcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.quora.com/What-are-some-things-about-Karunanidhi-former-chief-minister-of-Tamil-Nadu-that-most-people-dont-know&psig=AOvVaw1hUoWOzbsX1vII_MInx4Zw&ust=1537786192850363
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எம்.ஜி.ஆர். நன்றாக ஆஜைாக்கியமாக இருக்க 

ஜெண்டும் என்று ைமிழகத் ைாய்மார் நிசனத்ைனர். 

அெர்கள் நன்றாக இருக்க ஜெண்டும் என்று 

அெர்களின் அன்பு மகன் எம்ஜிஆர் நிசனத்ைார். 

இந்ை பைஸ்பை அன்பு இன்றும் அெருக்கு புகழ் 

மாசை சூட்டிக் வகாண்டிருக்கிறது.  

ைாய்மாரின் கட்டசளக்கு அடிபணிந்து 

காருக்குள் ெந்து உட்கார்ந்ை எம்.ஜி.ஆர். கண்ணீர் 

ெடித்ைார். “என் மீது இவ்வளவு அன்பு னவத்திருக்கும் 

இந்தத் தாய்மார்களுக்கு நான் என்ை சசய்ய 

ஜபாகிஜைன்” என்று வைால்லி அழுைார். உடன் 

இருந்ைெர்கள் ொயசடத்து ஜபாயினர். எம்.ஜி.ஆர். 

கண் கைங்குெது அெர்களுக்கு வியப்பாக இருந்ைது 

ெருத்ைமாகவும் இருந்ைது. மக்களுக்காக எம்.ஜி.ஆர். 

கண்ணீர் விட்ட நிகழ்ச்சிசயப் பைர் பதிவு 

வைய்துள்ளனர். அெற்றில் இது ஒரு ைம்பெம் ஆகும். 

அைன் பின்பு அெர் முதிஜயார் வபன்ஷன் திட்டத்சை 

அறிமுகம் வைய்ைார். அசைப் பாட்டிமார் எம்.ஜி.ஆர். 

காசு என்று ைான் வைால்ொர்கள். ஆயிைம் ரூபாய் 

மாமியார் சகயில் இருந்ைால் எந்ை மருமகளும் மனம் 

ஜகாைாமல் ைாப்பாடு ஜபாடுொர் இல்சையா. 

ஜமலும் ைத்துைவு திட்டத்திலும் அந்ைந்ை பகுதியில் 

இருக்கும் முதியெர்களுக்கு மதிய உைவு 

இைெைமாக அளிக்கவும் திட்டம் வகாண்டு ெந்ைார்.  

ஒரு மகனாகத் ைனது கடசமசயச் வைய்ை 

எம்.ஜி.ஆசை முதியெர்கள் ைங்கள் மகனாகப் ஜபாற்றி 

மகிழ்ந்ைதில் வியப்ஜபதும் இல்சை.  
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கால்பட்ட இடசமல்லாம் மலராக 

ைாயன்பில் திசளத்ை எம்ஜிஆருக்கு ஒரு ைாசி 

உண்டு. அெர் எங்காெது பிைச்ைாைத்துக்கு வைன்றால் 

அந்ை பகுதியில் மசழ வபய்யும் என்வறாரு 

நம்பிக்சக மக்கள் மனதில் இருந்ைது. இது 

மதுசையில் பைமுசற நடந்தும் இருக்கிறது. 

ஒருமுசற எம்.ஜி.ஆர். பிைச்ைாைத்துக்கு ஜபாய் 

ெரும்ஜபாது ஒரு இடத்தில் கிைாம மக்கள் 

ெழிமறித்து நின்றனர். எம்.ஜி.ஆர். காரில் இருந்து 

இறங்கினார். அங்கிருந்ைெர்கள் அெரிடம் ஒரு 

ஜெண்டுஜகாள் செத்ைனர். அந்ை பகுதியில் மசழஜய 

இல்சை அைனால் விெைாயம் வபாய்த்து விட்டது. 

அெர்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர். எனஜெ, 

எம்ஜிஆர் வகாஞ்ை தூைம் நடந்து ெந்து அெைது 

திருப்பாைத்சை ைங்கள் ெயலில் செக்க ஜெண்டும் 

என்றனர். எம்.ஜி.ஆருக்குச் ைங்கடமாக இருந்ைது. 

இந்ை ஜெண்டுஜகாசள மறுக்க இயலுமா, எனஜெ 

ைம்மதித்ைார். 

நாடு சசழிக்கணும்;  நல்ல மனழ சபய்யணும் 

கிைாமத்து மக்கள் எம்.ஜி.ஆசை. ெலியுறுத்திக் 

ஜகட்கவும் எம்.ஜி.ஆர். ைாசையில் இருந்து ைற்று 

வைாசைவில் உள்ள ெயலுக்குள் நடந்துச் வைன்றார். 

ெயல் காய்ந்துஜபாய் கிடந்ைது. சிறிது ஜநைம் அங்கு 

நின்று அெர்களுடன் ஜபசினார். அெர்களுக்கு 

ஆறுைல் வைான்னார். அண்ைா திமுக ஆட்சி 

மைர்ந்ைதும் அெர்களின் துன்பவமல்ைாம் தீரும் 

என்று ஆறுைல் அளித்து விட்டு ெந்ைார். அெர் 

அங்கிருந்து நகைவும் பைரும் அெர் நின்ற இடத்தின் 

காைடி மண்சை எடுத்து, நடந்ை காைடி ைடத்தின் 
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மண்சை எடுத்து ைங்கள் ஜைசை முந்ைாசனயின் 

ஓைத்தில் முடிந்து வகாண்டனர்.  

இையவீசை, சிரித்து ொழ ஜெண்டும் 

பல்ைாண்டு ொழ்க ஆகிய படங்கசள ைமது உையம் 

ப்வைாடக்ஷன்ன்ஸ் படநிறுெனம் மூைமாக எடுத்ை 

மணியன் அந்ை காரில் எம்ஜிஆர் கூட ெந்ைார். அெர் 

அந்ை வபண்கசள பார்த்து ‘என்ன வைய்கிறீர்கள்’ 

எனக்ஜகட்டார். [காைடி மண்சை எடுத்து அந்ை 

நபருக்கு வைய்விசன வைய்து அந்ை ஆசளக்வகான்று 

விடைாம் அல்ைது கால் சகசய முடக்கி விடைாம் 

என்பது ஒரு நம்பிக்சக]. அங்கிருந்ை பாட்டிமார் 

‘எம்.ஜி.ஆர். காைடி மண்சை வகாண்டு ஜபாய் 

எங்கள் ெயல்களில் ஜபாடுஜொம் அப்புறம்பாருங்க 

அது நல்ைாவிசளயும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் 

வைரிவித்ைனர். மணியனுக்கு ஆச்ைரியமாக இருந்ைது. 

இப்படி ஒரு நம்பிக்சகயா? என அெர் வியந்ைார். 

பின்பு அெரும் காருக்கு ஜபாய்விட்டார். ெண்டி 

கிளம்பி விட்டது. . 

தாய் – மகனின் அன்பு மனழ 

எம்.ஜி.ஆர் திட்டமிட்டபடி அந்ை 

மாெட்டத்தின் பை ஊர்களிலும் பிைச்ைாைம் 

வைய்துவிட்டு திரும்பி ெரும் ஜபாது அந்ை பகுதியில் 

நல்ை மசழ வபய்திருந்ைது. மக்களின் நம்பிக்சக 

பலித்ைது. எம்.ஜி.ஆர். நிம்மதிப் வபருமூச்சு விட்டார்; 

அகம் மகிழ்ந்ைார். நல்ை எண்ைங்கசளப் பரிமாறி 

வகாள்ெைால் நல்ை விசளவுகள் ஏற்படும் என்பது 

உளவியைார் கருத்து. அதுஜபாை ைமிழகத் 

ைாய்மார்களும் எம்.ஜி.ஆரும் ைங்களுக்குள் நல்ை 
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எண்ைங்கசளப் பரிமாறிக் வகாண்டனர். அது 

அெர்களுக்கு நல்ை விசளவுகசள ஏற்படுத்தியது. 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ைாய்க்குரிய கடசம 

உைர்ச்சிஜயாடும் வபாறுப்புைர்ச்சிஜயாடும் நடந்து 

வகாண்டார் என கண்ைைாைன் பாைாட்டுெைற்கு 

முக்கியக்காைைம் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு நல்ை ைாயிடம் 

ெளர்ந்ைைால் ைான் என்று உறுதியாகக் கூறைாம். 

கவியரசு கண்ைதாசனின் புகழ்மானல 

எம்.ஜி.ஆர். கால்பட்டது வைழிக்கும் என்பது 

வெறும் நம்பிக்சக மட்டுமல்ை. கவிஞனின் 

ொழ்த்தும் ஆகும் என்பைற்கு கண்ைைாைனின் 

புகழ்மாசைசய எடுத்துகாட்டைாம்.  

எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறந்ை நாள் ொழ்த்து 

பாமாசை பாடிய கவியைசு கண்ைைாைன் 

நீ சதாட்டது துலங்கும்; 

நின் னக சகாடுத்தது விளங்கும்’ 

நின் கண் பட்டது தனழக்கும்; 

நின் கால் படிந்தது சசழிக்கும் 

நின் வாய் இட்டது சட்டம் 

என்றார்.  

எம்.ஜி.ஆர்.  தாய் – கவிஞர் கண்ைதாசன் ஜசய் 

எம்.ஜி.ஆசை கவிஞர் கண்ைைாைன் அன்பாக 

ைாமி என்று அசழப்பார் எம்.ஜி.ஆர். கண்ைைாைசன 

கவிஞர் என்று அசழப்பார். இருெருக்குள்ளும் 

அைசியல் வகாள்சக ஜெறுபாடுகள் ஏற்பட்ட பிறகு 

எம்.ஜி.ஆர். அெசை நீக்கி விட்டு ொலிசயத் ைனது 
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படங்களுக்கு பாடைாசிரியைாக நியமித்ைார். 

ஆனாலும் இருெருக்குள்ளும் இருந்ை அன்பும் 

மதிப்பும் குசறயஜெ இல்சை. எம்.ஜி.ஆர். 

முைல்ெைானதும் கண்னைாைன் அெர்கசள அசழத்து 

அைைசெக் கவிஞர் ஆக்கினார். அப்ஜபாது 

கண்ைைாைன் எவ்ெளவு நாள் எனக்ஜகட்டார். 

எம்.ஜி.ஆர். ஆயுள் உள்ளெசை என்றார். அெர் வைால் 

பலித்ைது. அசமச்ைருக்குரிய அந்ைஸ்துள்ள பைவி 

அது. கண்ைைாைனும் “இனி நான் ைாகும் ஜபாது அைசு 

மரியாசையுடன் என் உடல் அடக்கம் வைய்யப்படும் 

அைற்கு மகிழ்கிஜறன்” என்றார். அெைது வைால்லும் 

பலித்ைது. 

அைைசெக் கவிஞைானதும் ஒரு கூட்டத்தில் 

கண்ைைாைன் “எம்.ஜி.ஆர். என்ற ைாய்க்கு 

கவிஞர்களாக பை மகன்கள் உண்டு. அெர்களில் நான் 

அடங்காை மகன்; ைாய் ைன் மகன் திருந்தும் ெசை 

அெனது ஜைசெகசள நிசறஜெற்றி திருந்தியதும் 

அெனுக்வகன வபாறுப்சப அளிப்பாள். அதுஜபாை 

எம்.ஜி.ஆர். அெர்கசளக் கடுசமயாக விமர்சித்ை 

நான் இப்ஜபாது பக்குெப்பட்டிருக்கிஜறன். என்சன 

அெர் அைைசெ கவிஞர் ஆக்கியிருக்கிறார்” என்றார். 

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைெர்கசளத் ைன் அருகில் 

செத்திருந்ைார். தீய ைக்திகசளத்ைான் கிட்ட 

ெைவிடாமல் துைத்தி அடித்ைார். அைனால் அெசைச் 

சுற்றி நல்ை ஆக்கப் பூர்ெமான ைக்தி [பாசிட்டிவ் 

எவனர்ஜி] விளங்கியது. அெசைக் கண்டு மீண்டெர் 

எல்ஜைாரும் மகிழ்ச்சியாக ெந்ைனர். அெர் ைாயாரின் 

ஆசியும் ைமிழகத்துத் ைாய்மாரின் ஆசியும் அெசை 

இன்னல்களில் இருந்து காத்ைது.  
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ஆபத்தில் உதவிய லீலாவதியின் ஆஜராக்கியம் 

ைாசயத் வைய்ெமாக ஜபாற்றி ொழ்ந்ை 

எம்.ஜி.ஆர் ைன் ொழ்வின் அசனத்து நிசைகளிலும் 

ைாசய ெைங்கி ெந்ைார். ைமிழகத்தின் ைாய்மார் 

எல்ஜைாரும் அெருக்காகக் கடவுசள ெைங்கி 

ெந்ைனர். அந்ை ஜெண்டுைல் பலித்ைசை அெர் 

அவமரிக்காவில் இருந்து சிகிச்சை வபற்று ெந்ைதில் 

இருந்து அறிஜொம். அெருக்கு சிறுநீைகம் ைானம் 

அளித்ை அெைது அண்ைன் மகள் லீைாெதி 

அம்சமயார் ஒஜைஒரு சிறு நீைகத்துடன் இன்றும் 

ஆஜைாக்கியமாக ொழ்ந்து ெருகிறார். ேுசை 

பதிசனந்ைாம் நாள் ஜெல்ஸ் அகாடமியில் சைசை 

துசைைாமி அெர்கள் நடத்திய எம்.ஜி.ஆர். உைக 

ஜபைசெ பிைதிநிதிகள் மாநாட்டில் லீைாெதி 

அம்சமயாசை அசழத்து ெந்து சிறப்புச் வைய்ைனர். 

அெர் அழகாகவும் ஆஜைாக்கியமாகவும் இருந்ைார். 

சிறுநீைகம் ைானம் அளித்து முப்பத்திைண்டு 

ஆண்டுகள் ஆன பின்பும் அெர் நல்ை உடல் 

நைத்துடன் ொழ்ந்து ெருகிறார். இதுவும் ைமிழக 

மக்களின் ஜெண்டுைலுக்குக் கிசடத்ை பைன்ைான். 

அெருக்கு ஏைாெது ஆபத்து ஏற்பட்டிருந்ைால் 

எம்.ஜி.ஆைால் ஏற்பட்டது என்றுைாஜன குற்றம் 

சுமத்துெர். அந்ை ெசைச்வைால் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ெைாைபடி கடவுள் லீைாெதிசயக் காப்பாற்றி 

ெருெது எம்.ஜி.ஆருக்காக மக்கள் நடத்திய 

பிைார்த்ைசனயின் பைன்களில் ஒன்றாகும். 

தாயின் ஆசியும் தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும் 

ஒருமுசற எம்.ஜி.ஆர் வைன்ற கார் 

விபத்துக்குள்ளாக இருந்து கை ஜநைத்தில் ைப்பியது. 
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உடஜன ெண்டிசய ஒரு ஓைமாக நிறுத்தி விட்டு 

ெண்டி ஓட்டி ெந்ை திருப்பதிைாமி அசமதியாக 

அமர்ந்து விட்டார். “நல்ைஜெசள ைப்பித்து 

விட்ஜடாம் என்றார். அைற்கு எம்.ஜி.ஆர். “நாம் 

எப்படி ைப்பித்ஜைாம் வைரியுமா?” என்றார். அெர் 

என்ன வைால்ைப் ஜபாகின்றார் என்று திருப்பதிைாமி 

அெர் முகத்சைஜய பார்த்ைார். “நம் இருெரின் ைாயின் 

ஆசி நம்ஜமாடு இருந்ைைால் ைப்பித்ஜைாம்” என்றார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு எப்ஜபாதும் அெர் அம்மா அெர் 

கூடஜெ இருக்கிறார்.  

ஜீவ நதியாய் வருவாள் என்                            

 தாகம்  தீர்த்து  மகிழ்வாள் 

என்றும் 

ஆதி அந்தமும் அவள்தான் எனை 

ஆளும் நீதியும் அவள்தான் 

என்வறல்ைாம் எம்.ஜி.ஆர். பாடியது அெர் ஒரு நல்ை 

மகனாக இருந்ைசையும் அெைது ைாய் அெருக்கு ஒரு 

ெழி காட்டும் ஆன்மாொக [guardian spirit] 

இருந்ைசையும் உைர்த்துகிறது. 

நினைவு 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் ைாயாசை ைமிழகத்தின் அசனத்து 

ைாய்மார்களிலும் கண்டார். அெர்களும் ைாய்க்குத் 

ைசைமகனாகக் கருதி இெரிடம் அன்புவைலுத்தினர். 

நல்ை மகனுக்கு இெர் ஒரு முன் மாதிரியாக 

[ஜைால்மாடல்] விளங்கினார். வபண்கசளத் ைாயாக 

மதித்ைெரும் வபற்ற ைாய்க்குக் ஜகாயில் கட்டி ெழி 

பட்டெருமான எம்.ஜி.ஆருக்கு மக்கள் இன்று 

ஜகாயில் கட்டி ெழிபடுகின்றனர். 
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12. எம்.ஜி.ஆர். வளர்த்த அன்புக் 

குழந்னதகள் 

 

எம்.ஜி.ஆர் ொழ்வில் அெர் ெளர்த்ை சிறுெர் 

சிறுமிகசள இங்கு நிசனவு கூர்ெது 

இன்றியசமயாைைாகவும் சுசெயானைாகவும் 

இருக்கும் எம்.ஜி.ஆரும் அெர் அண்ைன் 

ைக்கைபாணியும் கூட்டுக் குடும்பமாக ொழ்ந்ைஜபாது 

எம்.ஜி.ஆரின் மசனவி ைைானந்ைெதி ோனகி 

அம்சமயார் அங்கு ெந்து அெஜைாடு ஜைர்ந்து ொழ 

ைம்மதித்திருந்ைார். அப்ஜபாது ோனகி அம்சமயார் 

அெருசடய சின்ன பாட்டியின் ஜபைக்குழந்சைகள் 
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இருெசை, வபற்ஜறாசை இழந்ை ஒரு சிறுெசனயும் 

சிறுமிசயயும் ைன்னுசடய ெளர்ப்புக் 

குழந்சைகளாக ெளர்த்து ெந்ைார். அெருசடய மகன் 

சுஜைந்திைஜனாடு அப்பு, ைாைா என்ற இந்ை இரு 

குழந்சைகளும் அந்ை வீட்டில் ெளர்ந்து ெந்ைனர். 

ைக்கைபாணியின் பிள்சளகள் 9 ஜபருடன் இெர்களும் 

ஜைர்ந்து எம்.ஜி.ஆசை சித்ைப்பா என்று அசழத்ைனர். 

அப்பு ோனகி அம்சமயாரின் ெளர்ப்பு 

குழந்சை என்றாலும் எல்ஜைாருடனும் அன்பாக 

மரியாசையாக பழகுொன். ைைானந்ைெதி 

அம்சமயாருக்கு குழாய் மூைமாக ஆக்சிேன் 

வகாடுக்கப்பட்டு அெர் மூச்சுத்திைறஜைாடு 

சிைமப்பட்டுக் வகாண்டிருந்ை காைம் அது. 1962 இல் 

எம்.ஜி.ஆர். தீவிைமாக அைசியல் பணிகளிலும் 

படப்பிடிப்புகளிலும் ஈடுபட்டிருந்ை காைங்களில் 

வீட்டில் மசனவியின் சுகவீனம் அெருக்கு நிம்மதி 

இல்ைாை ஒரு சூழ்நிசைசய ஏற்படுத்தியது. 

அப்ஜபாது ைைானந்ைெதிக்கு மூச்சுக்குழசை 

ஆக்சிேன் அளசெ ைரி வைய்ெதில் ோனகி 

அம்சமயாரின் ெளர்ப்பு மகன் அப்பு வகட்டிக்காைன். 

அப்பு ைற்று திக்கி ஜபசுொன் அவ்ொறு அென் 

ஜபசும்ஜபாது ைைானந்ைெதி மிகவும் ைசித்து சிரிப்பார். 

அெர் சிரிக்கிறார் என்பைற்காகஜெ அெர் சிரிக்கும் 

படியாக அென் இன்னும் ைற்று திக்கித்திக்கி ஜபசுெது 

உண்டு.  

ைைானந்ைெதியும் அப்புவும் ைாயும் மகனுமாக 

ஒருெர் மீது ஒருெர் பற்றும் பாைமும் அன்பும் 

ஜநைமும் செத்திருந்ை ஜெசளயில் ஒருநாள் 

ைைானந்ைெதிக்குக் கடுசமயான மூச்சுத்திைறல் 

ஏற்பட்டது. அருகில் இருந்ை எம்.ஜி.ஆர். ஆக்சிேன் 
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குழாய் ைரியாக வபாருத்தி அைனுசடய அளசெ ைரி 

வைய்யத் வைரியாமல் திைறினார். நர்சும் அந்ஜநைம் 

அங்கு இல்சை. ைைானந்ைெதி 'அப்பு எங்ஜக அப்பு 

அப்பு அெசன கூப்பிடுங்கள் என்றார். 'உடஜன 

அப்புசெ கூப்பிட்டு அென் ெந்து அந்ைக் குழாசய 

ைரியாக வபாருத்தி அெருக்குரிய அளவு ஆக்சிேன் 

வைல்லும்படி செத்ைான். இெர்கள் இருெரும் ைாயும் 

பிள்சளயும் இசறெனால் பசடக்கப்படவில்சை 

என்றாலும் பாைத்ஜைாடு பழகி ெந்ைது எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மிகுந்ை மனநிசறசெ வகாடுத்ைது. அைற்கான 

சூழ்நிசையும் அெைது வீட்டில் இருந்ைது. 

ைைானந்ைெதி அம்சமயாரிடம் அப்பு 

அன்பாகப் பழகியது ஜபாை அெைது ைஜகாைரி ைாைா 

எம்.ஜி.ஆர். மீது வெறித்ைனமான அன்பு 

செத்திருந்ைார். ைந்சை மீது வபண் பிள்சளகள் ைன் 

ைாய்க்கு ஜபாட்டியாக வெறித்ைனமாக காட்டும் 

அன்சப உளவியல் சிக்கல் என்று விெரிக்கும் 

சிஜேயுங் என்ற உளவியைார் இைசன எவைக்ட்ைா 

காம்ப்ஜளக்ஸ் என்று அசழப்பார். இந்ை பிள்சளகள் 

ைனது ைந்சையின் அருகில் ைாயார் ெந்ைால் கூட 

ஜகாபப்டுொர்கள். அப்படி ஒரு வெறித்ைனமான 

அன்பு (ஜபாவைசிவ்ஜனஸ்) செத்திருப்பார்கள். 

திருமைமானதும் ைன் கைெர் ைனது ைந்சைசயப் 

ஜபாை இருக்க ஜெண்டும் என்று எைற்வகடுத்ைாலும் 

இருெசையும் ஒப்பிட்டு ஜபசுெர். அன்புள்ள அப்பா 

படத்தில் நதியா நடித்ை கைாப்பாத்திைம் ஏறக்குசறய 

இது ஜபான்றது ைான். இந்ை உளவியல் சிக்கல் 

தீவிைமசடயும் ஜபாது இெர்கள் கைெசன விட்டுப் 

பிரிந்து விடுொர்கள்.  
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எம்.ஜி.ஆசை அெருசடய ெளர்ப்பு மகள் 

ைாைா ைன் அன்புச் சிசறக்குள் கட்டிப் ஜபாட்டிருந்ைார் 

என்ஜற வைால்ைைாம். எம்.ஜி.ஆருக்கு வபண்கள் 

அனுப்பிய வபாங்கல் ொழ்த்துக்கள் எல்ைாம் இந்ை 

சிறு வபண் கிழித்துப்ஜபாட்டு விடுொர். ைன்சனத் 

ைவிை ஜெறு எந்ை வபண்ணும் எம்.ஜி.ஆசைச் 

வைாந்ைம் வகாண்டாடக் கூடாது என்பதில் அெர் 
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உறுதியாக இருந்ைார். சிறு வபண் என்றாலும் ைன் 

ைந்சையிடம் அெளுக்குப் பிரியம் அதிகம். இெருக்கு 

முணுக்முணுக் என்று ஜகாபம் ெரும். அப்ஜபாது 

எம்ஜிஆர் இந்ை சிறு குழந்சையிடம் பிரியமாக ெந்து 

“ைாஜை உனக்கு ஜகாபம் ஆகாைடி” என்ற 

பாடசைப்பாடி அெசைச் சிரிக்க செப்பார். 

சமசூரில் தாலி பாக்கியம் படத்துக்கு 

படப்பிடிப்பு நடந்ைது. எட்டாம் ெகுப்பு படித்துக் 

வகாண்டிருந்ை இப்வபண் எம்.ஜி.ஆர். ோனகி அம்மா 

ஆகிஜயாருடன் படப்பிடிப்பு பார்க்க சமசூருக்குச் 

வைன்றார். அப்ஜபாது ஒருநாளில் இச்சிறுமி 

படப்பிடிப்சப பார்க்க ெந்ைெர் முழுெதும் 

பார்க்காமல் ஜெகமாக ைன் அசறக்கு திரும்பி 

விட்டார். படப்பிடிப்பு முடிந்து மாசையில் 

ஜஹாட்டல் அசறக்கு ெந்ை எம்.ஜி.ஆர். “எங்ஜக 

அெள் திடீவைன்று ஆசளக் காஜைாஜம; என்ன 

ஆயிற்று” என்று ஜகட்டார்.  ோனகி அம்மா அைற்கு 

சிரித்ைபடிஜய “அெளிடஜம ஜகளுங்கள்” என்று 

வைால்லி விட்டார். என்னவென்று எம்.ஜி.ஆர். 

காைைம் ஜகட்டால் “நீங்க ைஜைாோஜைவிசய 

கட்டிப்பிடித்ைது எனக்கு பிடிக்கசை” என்று 

காட்டமாக பதில் உசைத்ைார் . எம்.ஜி.ஆர். சிரித்து 

விட்டார் அெர் இந்ை பதிசை 

எதிர்பார்த்திருக்கவில்சை. அெர் சிரித்ை படிஜய 

“உங்க அம்மாசெ கட்டிப்பிடித்ைால் எனக்கு யார் 

பைம் வகாடுப்பார்? கைாநாயகிசயக் 

கட்டிப்பிடித்ைால் ைாஜன பைம் கிசடக்கும்” என்று 

வைால்லி விட்டு ஜபாய் விட்டார். அெளுசடய 

ஜகாபம் அெருக்கு விஜநாைமாக இருந்ைது. அெளது 

ஜகாபத்சை ோனகி மிகவும் ைசித்ைார். எம்.ஜி.ஆர். மீது 

அந்ை சிறுமிக்கு அப்படி ஒரு வெறித்ைனமான அன்பு 
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இருந்ைது. இன்று ஜபைன் ஜபத்தி எடுத்து விட்ட 

சூழ்நிசையிலும் அெர் எம்.ஜி.ஆரின் ெளர்ப்புப் 

பிள்சளகளில் மிகவும் முக்கியமானெைாகவும் ைட்ட 

உரிசம வகாண்டெைாகவும் திகழ்கிறார். 

மசையாளக் குடும்பங்களில் சிை ைடங்கு 

ைம்பிைைாயங்கசள ொரிசு முசறப்படி வைய்ெைற்கு 

வபண்களுக்கு மட்டுஜம உரிசம உண்டு. அந்ை 

உரிசமக்கு உரியெர் ைாைா ைான். மசையாளிகள் 

ைமுைாயம் பாைம்பரியப்படி வபண்ணுரிசமச் 

ைமுைாயமாகும். ைமிழ்நாட்டில் ஆண்ொரிசுக்கு 

இருக்கும் உரிசம ஜகைள நாட்டில் வபண் ொரிசுக்கு 

ைான் இருக்கிறது. இைனால் ோனகியம்மா 

ைன்னுசடய குடும்ப ொரிைாக இந்ைப் வபண்சைச் 

ைட்டப்படி சுவீகாைம் வைய்திருந்ைார். இெஜை 

குடும்பச் ைடங்குகளில் ோனகி அம்மாவுக்கு 

ைாங்கியங்கசளச் வைய்யும் உரிசம வபற்றெர் ஆொர். 
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எம்.ஜி.ஆர். வீட்டில் வபண்களுக்குத் 

துணிமணிகள் ொங்குெைாக இருந்ைால் வீட்டுக்ஜக 

ேவுளி கசடக்காைர்கள் ஜைசைகசளக் வகாண்டு 

ெந்து விடுொர். அப்ஜபாது ோனகி அம்மா ைாைாசெ 

அசழத்து முைலில் ஜைர்ந்வைடுக்கச் வைால்ொர். இெர் 

முைன் முைலில் ஜைர்ந்வைடுத்ைது ஜபாக 

எஞ்சியெற்சற ைான் ோனகி அம்மா ைன் அண்ைன் 

பிள்சளகளுக்குத் வைரிவு வைய்ொர். இெருக்கு 

முன்னுரிசமயும் முைல் பங்கும் ைசைப்ஜபறு 

உரிசமயும் அந்ைக் குடும்பத்தில் அளிக்கப்பட்டு 

ெந்ைது. 

ஒருநாள் எம்.ஜி.ஆருடன் ைாைாவும் ைாப்பாட்டு 

அசறயில் ைாப்பாட்டு ஜமசையில் உட்கார்ந்து 

ைாப்பிட்டுக் வகாண்டிருந்ைனர். வபாதுொக 

எம்.ஜி.ஆர். ைனித்து ைாப்பிடும் ஜபாது ைசையில் 

அமர்ந்துைான் ைாப்பிடுொர். ஆனால் அன்று 

ைாப்பாட்டு ஜமசேயில் உட்கார்ந்து ைாப்பிட்டுக் 

வகாண்டிருந்ைார். சிறுமிக்கு ோனகி அம்சமயார் 

ைான் மூன்று ஜெசளயும் ைாப்பாடு ஊட்டி விடுெது 

ெழக்கம். மதிய ஜெசளயில் பள்ளிக்கூடத்துக்குக் 

கார் அனுப்பி வீட்டுக்கு ெைெசழத்து ைாப்பாடு 

ஊட்டி விட்டு பின்பு பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பி 

செப்பார். ைாைாவுக்கு அசைெ உைவுகளில் 

விருப்பம் கிசடயாது. குறிப்பாக ஜகாழி இசறச்சி 

என்றால் அறஜெ பிடிக்காது. ஆனால் எம்டன் மகன் 

படத்தில் ெந்ைது ஜபாை அன்று எம்.ஜி.ஆர். ஜகாழி 

இசறச்சிசய எடுத்து செத்து எலும்புகசள நீக்கி 

விட்டு இச்சிறுமிக்கு ொயில் ஊட்டி விட்டார் ‘உன் 

அம்மா ஊட்டினால் ைான் ைாப்பிடுொய் நான் 

ஊட்டினால் ைாப்பிடமாட்டாயா? என்று ஜகட்டபடி 

அெளது ொயில் ஊட்டி விட்டார். ோனகி 
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அம்சமயாரும் அெர் ஆசை மகளும் எம்.ஜி.ஆரிடம் 

ெசகயாகச் சிக்கிக்வகாண்டார்கள் இெளுக்கு ஜகாழி 

இசறச்சிசய வமன்று விழுங்க விருப்பமில்சை. 

ொயில் செத்துக் வகாண்ஜட இருக்கிறார். 

எம்.ஜி.ஆர். குனிந்து ைாப்பிட்டுக் வகாண்டிருக்கிறார். 

திடீவைன்று வைாசைஜபசியின் அசழப்பு மணி 

ஒலித்ைது எம்.ஜி.ஆர். எழுந்து வைன்று விட்டார். ைாைா 

அந்ை இசறச்சிசயத் துப்பிவிட்டார். ோனகியம்மா 

அசைத் தூை எறிந்து விட்டார், எம்.ஜி.ஆர். திரும்பி 

ெந்ைதும் ைாப்பிட்டாயா என்று ஜகட்டைற்கு நன்றாக 

ைாப்பிட்டு முழுங்கிவிட்ஜடன் என்று வைால்லி 

விட்டார். இப்படியாக எம்.ஜி.ஆரும் 

ோனகியம்மாவும் அந்ைக் குழந்சையிடம் மிகவும் 

அன்பாக, பாைமாக, ஜநைமாக இருந்ைனர்.  

ஒருமுசற ோனகி அம்மா அந்ைக் குழந்சைக்கு 

அெளுசடய நீளமான முடிசய கத்ைரித்து விட்டு 

கிைாப் வெட்டி விட்டார். இந்ைச்சிறுமிக்கு ஒஜை 

அழுசக. ஐஜயா ைன் நீளமான முடிசயக் கத்ைரித்து 

விட்டார்கஜள என்று அன்று முழுெதும் அழுது 

வகாண்டிருந்ைார். ோனகி அம்மா எவ்ெளவு 

ைமாைானப்படுத்தியும் அெள் ஜகட்கவில்சை. 

இதுைான் உன் முகத்துக்கு நாகரீகமாக அழகாக 

இருக்கிறது என்று வைால்லிப் பார்த்ைார். ஆனால் 

அச்சிறுமி ைான் அைசன விரும்பவில்சை. ைன் 

அப்பா ெைவும் அம்மா இப்படி வைய்துவிட்டார்கள் 

என் முடிசய வெட்டி விட்டார்கள் என்று ைத்ைமாக 

அழுது விட்டாள். எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் 

ெருத்ைமாக ஜபாய்விட்டது. ஐஜயா வபண் 

பிள்சளயின் முடிசய ஏன் இப்படி வெட்டி 

விட்டாய் என்று ோனகி அம்சமசயசைக் 

ஜகாபித்துக் வகாண்டார். இந்ை குழந்சைசயப் 
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பிரியமானசைச் வைய்ய விடக்கூடாைா? உனக்குப் 

பிரியமானசைச் வைய்யொ அெள் இருக்கிறாள்? 

என்று ோனகி அம்மாவிடம் வைால்லிவிட்டு 

இெசளப்பார்த்து “இனி உன் முடிஜமல் சக 

செத்ைால் என்னிடம் வைால்லு. நான் அெசள என்ன 

வைய்கிஜறன் பார்'' என்று சிறுமிசயயும் 

ைமாைானப்படுத்தி இருெசையும் ஜைர்த்துப் பின்பு 

சிரிக்க செத்ைார். 

இவ்ொறு ைாயும் ைந்சையும் மகளுமாக 

இெர்கள் ஒருெர் மீது ஒருெர் பாைமாக இருந்து 

ெந்ைாலும் இச்சிறுமி ைான் பள்ளிக்கூடம் ஜபாகும் 

ஜபாது மட்டும் ைன் அப்பா கூட ெருெசை விரும்ப 

மாட்டாள். அெர் ''நான் படப்பிடிப்புக்கு 

கிளம்புகிஜறன் நீயும் ொ உன்சன பள்ளிக்கூடத்தில் 

விட்டு வைல்கிஜறன்” என்று வைான்னால், 'என்சனச் 

ைற்று தூைத்திஜைஜய விட்டுவிட ஜெண்டும் என்று 

பள்ளிக்கூடத்திற்குள் நீங்கள் காசை வகாண்டு 

ெைக்கூடாது, பள்ளிக்கூட ொைலில் நிறுத்தி என்சன 

இறக்கி விடக்கூடாது' என்வறல்ைாம் பை 

நிபந்ைசனகசளச் வைால்ொைாம். அைன்படி 

எம்ஜிஆரும் ைரி என்று ஜகட்டுக்வகாண்டு ைற்று 

வைாசைவில் அந்ை குழந்சைசய இறக்கிவிட்டு அது 

பள்ளிக்கூடத்துக்குள் வெகுதூைம் வைல்லும் ெசை 

காருக்குள்ஜளஜய இருந்து பார்த்து விட்டு பின்பு அந்ை 

இடத்சைவிட்டு புறப்படுொர். இைற்கு என்ன 

காைைம் என்று ஜகட்டால் அந்ைக் காைத்தில் 

சினிமாக்காைர் என்றால் பள்ளிக் கூடத்தில் யாரும் 

மதிக்க மாட்டார்கள். எனஜெ 'நான் என்சன சினிமா 

குடும்பத்சைச் ஜைர்ந்ைெள் என்று யாரிடமும் 

வைால்ெதில்சை' என்று அச்சிறுமி கூறினார். 

வையின்ட்வடாமினிக் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் 
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ஜபாது நடந்ை இந்ை ைம்பெத்சை அெர் 

எடுத்துக்கூறிய ஜபாது அந்ைக் காைத்தில் 

சினிமாக்காைர்களின் குடும்பத்ைார் அெர்களின் 

குழந்சைகசளப் படிக்க செக்க பட்ட கஷ்டம் நம் 

மனக்கண்ணில் ஜைான்றுகிறது. 

இவ்ஜெசளயில் இன்வனாரு ைம்பெம் 

நிசனவுக்கு ெருகின்றது வேயைலிைா சிறுமியாக 

இருக்கும்ஜபாது விமானப்பணிப் வபண்ைாக 

இருந்ை அெருசடய சித்தி இப்படித்ைான் அெைது 

முடிசய வெட்டிவிட்டு கிைாப்பாக்கி விட்டார். 

வநற்றியில் மங்கி கிைாப் செத்ைார். அப்ஜபாது 

வேயைலிைாவுக்கு ஒஜை அழுசக 'என் நீளமான 

கூந்ைசை வெட்டி விட்டார்கள்' என்று 

அழுசகஜயாடு எடுக்கப்பட்ட புசகப்படம் ைான் 

அெர் வீட்டில் முன் அசறயில் இன்றும் இருக்கிறது. 

அந்ைப் புசகப்படத்தில் அெருசடய முகம் 

ஜைாகமாகவும் அெருசடய கண்கள் கண்ணீசை 

மசறத்ை கண்களாகவும் ஜைான்றும். இந்ை 

புசகப்படம் ைன் ொழ்நாளில் மறக்க முடியாை ஒரு 

படம் என்று வேயைலிைா வைால்லி இருக்கிறார்.  

வபரியெர்கள் ைங்களுசடய ஆைாபாைங்கசள 

பிள்சளகளின் மீது திணிக்கிறார்கள் என்பைற்கு இந்ை 

சிறுமிகளின் முடி வெட்டப்பட்டது ஒரு 

உைாைைமாகும். ைாைாைை மக்கள் 

சினிமாக்காைர்கசளப் பார்த்து ைன் பிள்சளகளுக்கு 

முடி வெட்டி விடுகிறார்கள் என்று நிசனக்கிஜறாம். 

ஆனால் சினிமாக்காைர்களும் அதுஜபாைஜெ 

சினிமாசெப் பார்த்து ைங்கள் பிள்சளகளுக்கு 

முடிசய வெட்டி விடுகிறார்கள். ைாவித்திரி இவ்ொறு 

ைனக்கு முடி வெட்டிவிட்டைாக கமைா வைல்ெைாஜ் 
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வைால்லியிருக்கிறார். ஆக வபற்ஜறார் என்ற நிசை 

உண்டான பிறகு சினிமாக்காைர்கள் ஆக இருந்ைாலும் 

ைாைாைை மக்களாக இருந்ைாலும் எல்ஜைாரும் 

பிள்சளகசளப் பார்க்கும் பார்செயும் நடத்தும் 

விைமும் ஒன்று ஜபாைத்ைான் இருக்கிறது. 

எம்.ஜி.ஆர். அப்பு மற்றும் ைாைா ஆகிய 

குழந்சைகள் மீது மிகுந்ை அன்பு காட்டி அெர்கசளப் 

பாைத்ஜைாடு ெளர்த்து ெந்ைார். ைாைாவுக்கு 

திருமைமானதும் ைான் ோனகி அம்சமயாரின் 

அண்ைன் பிள்சளகள் மூெர் ைாமாெைம் 

ஜைாட்டத்துக்கு ெந்து அெர்களுடன் இருந்ைனர். 

பின்பு ைாைாவும் அெர் கைெரும் இந்ை மூன்று 

வபண்கசளயும் ஜகாசட விடுமுசறக்கு 

வெளியூருக்குப் பாதுகாப்பாக அசழத்துச் 

வைல்ொர்கள். அவ்ொறு அெர்கள் மதுசை, சமசூர், 

வபங்களூர் என்று பை ஊர்களுக்கு இந்ை மூன்று 

சிறுமிகசள அசழத்துக் வகாண்டு வைன்று 

இருக்கின்றனர். ஒரு மூத்ை ைஜகாைரியாக இருந்து 

ைாைா மற்ற மூன்று ைஜகாைரிகளுக்கும் உறுதுசையாக 

இருந்து ெருகிறார் இப்ஜபாதும் இெர் ைாமாெைம் 

ஜைாட்டத்தில் கீழ்ைளத்தில் ஒருபகுதியில் ெசித்து 

ெருகிறார்.  
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13. குழந்னதகளிடம் எம்.ஜி.ஆர். காட்டிய 

அன்பு 

 

 

எம்ஜிஆர் ைன் வீட்டில் பிள்சளகசளப் 

பாைமாக ெளர்த்ைது ஜபாைஜெ வெளியிலும் 

வெளிஜய ெரும் ஜபாதும் அங்கு காணும் சிறுெர் 

சிறுமியரிடம் பாைத்ஜைாடும் கண்டிப்ஜபாடும் 

இருப்பது ெழக்கம். 

ஓடி வந்த சிறுவர்கள் 

ஒருமுசற அெர் ஒரு வபாதுக்கூட்டத்திற்கு 

ெந்ைஜபாது இைண்டு சிறுெர்கள் அெர் 

காசைப்பிடித்துக் வகாண்டு காருக்குப் பின்னால் ஓடி 

ெந்ைனர். அெர்கள் ஓடி ெருெசைப் பார்த்ைதும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஓட்டுநசை பார்த்து ‘வமதுொகஜபா’ 

என்றார். காரின் ஜெகம் குசறய குசறய ைசிகர்களின் 

கூட்டம் காசைச் சுற்றி அதிகரிக்க ஆைம்பித்ைது. கார் 
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நகை முடியாை அளவுக்கு ைசிகர்கள் சுற்றி ெசளத்து 

விட்டனர்.  

காரின் கைசெ வமதுொகத் திறந்து ைசிகர்கள் 

காயம்படாை ெசகயில் வமல்ை இறங்கிய 

எம்.ஜி.ஆர். அந்ை இைண்டு சிறுெர்கசளயும் ைன் 

இைண்டு சககளாலும் இறுகப் பிடித்துக்வகாண்டார். 

சிறுெர்கள் பயந்துவிட்டனர். அெர்கசள அடிக்க 

சகசய ஓங்கிய அெசைப் பார்த்து நடுங்கி விட்டனர். 

ஆனால் அெர் அடிக்கவில்சை. அடிப்பசைப் ஜபாை 

நடித்ைார். ‘ஏன் இப்படி ஓடி ெருகிறீர்கள். உங்கள் 

உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டால் உங்கள் ைாய்மாரின் 

நிசை என்ன ஆகும்’ என்று அெர்கசளச் ைத்ைம் 

ஜபாட்டு அைட்டி அனுப்பி செத்ைார். 

எம்.ஜி.ஆர். காரில் ெரும்ஜபாது பை ைசிகர்கள் 

அெர் சகசயப்பிடிப்பதும் கன்னத்சை வைாட்டு 

பார்ப்பதும் முத்ைமிடுெதும் சிைர் கடித்து விடுெதும் 

உண்டு. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். ஒருஜபாதும் இைற்கு 

முகம் சுளிப்பஜை இல்சை. அெர்கள் நம்மிடம் 

மிகுந்ை பாைம் செத்திருக்கிறார்கள் அசை அெர்கள் 

இவ்ொறு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என அெர் 

அசைப் வபருந்ைன்சமயுடன் ஏற்றுக்வகாண்டார். 

துப்புரவுத் சதாழிலாளியின் மகள் 

என் அண்ைன் படப்பிடிப்புக்காக எம்ஜிஆர் 

ஊட்டிக்குப் ஜபாயிருந்ை ைமயம் ஒரு நாள் 

படப்பிடிப்பு பார்க்க ெந்ை வபாதுமக்கள் கூட்டத்தில் 

இருந்ை ஒரு எட்டு ெயதுச் சிறுமி டிச்சுக்குள் விழுந்து 

விட்டாள். அது ஒரு கழிவு நீர் ைாக்கசட. உடஜன 

அந்ை இடத்தில் ஒரு பைபைப்பு ஏற்பட்டது. அங்ஜக 

கூட்டம் கூடிவிட்டது. 
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படப்பிடிப்பில் இருந்ை எம்.ஜி.ஆர். ‘என்ன 

ஆயிற்று அங்ஜக ஜபாய் பார்த்து விட்டு ொ’ என்று 

ைன் உைவியாளரிடம் கூற அெர் ஜபாய் பார்த்து 

விட்டு ெந்து ‘ஒரு சிறுமி ஒரு ைாக்கசடக்குள் 

விழுந்து விட்டாள் அெசளத் தூக்குெைற்கு 

சிைமப்படுகிறார்கள்’ என்றார். உடஜன எம்.ஜி.ஆர். 

அந்ை இடத்திற்கு ெந்து அந்ை சிறுமிசய அங்கிருந்து 

எடுப்பைற்கு ஊக்கமளித்து அங்கு இருந்ைெர்களுக்கு 

சிை ஜயாைசனகள் வைால்லி அந்ைச்சிறுமிசய 

வெளிஜய தூக்கிக் வகாண்டு ெை ஆென வைய்ைார். 

பிறகு அெசளக் குளிக்க செத்து அெளுக்கு ஜெறு 

புத்ைாசட ொங்கிக் வகாடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி 

செயுங்கள் என்று ஒரு 500 ரூபாய் வகாடுத்து விட்டுத் 

ைன் அசறக்கு திரும்பி விட்டார். 

ஜதாட்டி முதல் சதாண்னடமான் வனர 

எம்.ஜி.ஆர். ைங்கியிருந்ை ஓட்டல் ொைலில் மறுநாள் 

காசையில் சுமார் 150 ஜபர் ெந்து கூடி விட்டனர். 

என்னவென்று விைாரித்ைால் ‘எம்.ஜி.ஆசை பார்க்க 

ஜெண்டும். அெர் எங்கள் வபண்சை காப்பாற்றி 

இருக்கிறார். அெருக்கு நன்றி வைால்ை 

ெந்திருக்கிஜறாம்’ என்றனர். அந்ைச் சிறுமி ஒரு 

ஜைாட்டி மகள் எனஜெ அங்கு ெந்திருந்ை 

அசனெரும் துப்புைவு பணியாளர் அல்ைது ஜைாட்டி 

ஜெசை வைய்பெர்கள். இசைக் ஜகள்விப்பட்ட 

எம்.ஜி.ஆர் .உடஜன ைன் அசறயில் இருந்து 

வெளிஜய அெர்கசளப் பார்க்க கிளம்பினார்.  
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எம்.ஜி.ஆர். கிளம்பும் ைருைத்தில் அசறயில் 

இருந்ை நம்பியார், அஜைாகன் ஆகிஜயார் “அண்ஜை 

இெர்கசள எல்ைாம் ஜபாய் பார்க்க ஜெண்டுமா. 

ஜபைாமல் இருங்கள்” என்று வைான்னார்கள். 

எம்.ஜி.ஆஜைா ‘ஏன் அெர்கசளப் ஜபாய்ப்பார்த்ைால் 

என்ன? என்சனப் பார்க்க ஜெண்டும் என்று 

ஆசைஜயாடு ெந்திருக்கிறார்கள். ஜபாய்ப் பார்த்ைால் 

என்ன குசறந்து விடொ ஜபாகிஜறன்’ என்று 

வைால்லிவிட்டு வெளிஜய ெந்து விட்டார். 
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துப்புைவு வைாழிைாளர்கள் ைங்கள் 

வபண்சைக் காப்பாற்றியைற்காக எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மரியாசை வைய்ய ஜெண்டும் என்ற ஜநாக்கத்தில் 

அன்ஜபாடு ஒரு ஜைாோ பூ மாசை ொங்கி 

ெந்திருந்ைார்கள். எம்.ஜி.ஆரிடம் ொர்த்சைகளால் 

நன்றி வைால்லிவிட்டு இந்ை மாசைசய ொங்கிக் 

வகாள்வீர்களா என்று பவ்யமாக ஜகட்டனர். அைற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். ‘ஓ ொங்கிக் வகாள்ஜெஜன. நீங்கஜள என் 

கழுத்தில் ஜபாட்டு விடுங்கள்’ என்று வைால்லி 

ைசைசயக் குனிந்து மாசைசயப் வபற்று 

வகாண்டார். அெர்கள் மிகுந்ை ைங்கடத்துடன் அந்ை 

மாசைசய அெருக்கு அணிவித்ைனர். பிறகு அந்ை 

மாசைசய கழற்றி சகயில் செத்துக் வகாண்டு 

அெர்களிடம் ஜபசி ெழி அனுப்பி விட்டு ைன் 

அசறக்குத் திரும்பினார்.  

அசறக்குள் இருந்ை நடிகர்கள் இருெரும் 

“என்னண்ஜை இைப்ஜபாயி ரூமுக்குள்ள வகாண்டு 

ெந்து கிட்டு, அசை அங்ஜகஜய ஜபாட்டுட்டு ெை 

ஜெண்டியது ைாஜன” என்று அந்ை மாசைசய 

அருெருப்பாக பார்த்ைனர். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

‘ஏன் இந்ை மாசை நன்றாகத்ைாஜன இருக்கிறது. இந்ை 

மாசையில் உள்ள பூக்களும் நல்ை 

ொைசனயாகத்ைாஜன இருக்கிறது. பூவுக்கும் 

மாசைக்கும் என்ன ஜைாஷம். நான் மாசைசய விட 

அெர்களின் அன்சப நிசனத்துப் பார்க்கிஜறன்’ 

என்று வைால்லிவிட்டு அந்ைப் பூமாசைசய ைன் 

ஜமசேயில் ைன் அருகில் செத்துக் வகாண்டார். 

எம்.ஜி.ஆசைப் வபாறுத்ைெசை ஜைாட்டியும் ஒன்று 

ைான்;  வைாண்சடமானும் ஒன்று ைான்.  
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வீனை சகௌரி 

எம்.ஜி.ஆர். முைைசமச்ைைான பிறகு அெருக்கு 

ஒரு திருெல்லிக்ஜகணிசயச் ஜைர்ந்ை சிறுமி வகளரி 

ஒரு கடிைம் எழுதினாள். அந்ைப்வபண் ைனக்கு 

வைாந்ைமாக வீசையில்சை எனஜெ ைனக்கு ஒரு 

வீசை ொங்கித்ைை ஜெண்டும் என்று எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஒரு ஜெண்டுஜகாள் கடிைம் அனுப்பியிருந்ைார். 

எம்.ஜி.ஆரும் ைன் உைவியாளர்களிடம் வைால்லி இந்ை 

முகெரியில் இருக்கும் இந்ைச்சிறுமிக்கு உடஜன ஒரு 

வீசை ொங்கிக் வகாடுங்கள் என்று வைால்லி 

விட்டார்.  

சிை மாைங்கள் கழித்து அெர் ஒரு நிகழ்ச்சியில் 

கைந்து வகாள்ள கிளம்பிக் வகாண்டிருந்ைார். 

அப்ஜபாது அந்ை நிகழ்ச்சியில் வகௌரி என்ற சிறுமி 

வீசை ஜபாட்டியில் கைந்து வகாண்டு முைல் பரிசு 

வபற்றிருந்ைார். அந்ைப் வபண்ணுக்கு பரிசு 

வகாடுக்கும் நிகழ்ச்சியும் அன்சறக்கு இருந்ைது.  

எம்.ஜி.ஆர். ைன் உைவியாளரிடம் ‘நாம் வீசை 

ொங்கிக் வகாடுத்ஜைாஜம அந்ை வகௌரி ைானா இெள்’ 

என்று ஜகட்டார். அப்ஜபாது உைவியாளர் “வகௌரிக்கு 

இதுெசை வீசை ொங்கி வகாடுக்கவில்சை அது 

சமசூரில் இருந்து ொங்கிக்வகாண்டு ெை ஜெண்டும் 

அங்கு இன்னும் ையாைாகவில்சை’ என்று ஏஜைா 

ைாக்குஜபாக்கு வைால்ை எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகுந்ை 

ஜகாபம் ெந்து விட்டது. அந்ை அதிகாரியிடம் ஒன்றும் 

ஜபைாமல் கிளம்பி விட்டார்.  

எம்.ஜி.ஆர். விழா ஜமசடக்கு ெந்ைார். 

சிறுமிக்கு பரிைளிக்கும் ஜநைம் ெந்ைது. அப்ஜபாது 

அந்ை சிறுமி ைன் சகயிலிருந்ை சின்ன கடிைத்சை 
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எம்.ஜி.ஆரிடம் ைகசியமாக வகாடுத்ைாள். அந்ைக் 

கடிைத்சைப் பிரித்துப் பார்த்ைார். நான் ‘இைெல் 

வீசையில் பயிற்சி வைய்து இந்ைப் பரிசு 

வபற்றிருக்கிஜறன். உங்களிடம் வீசை 

ஜகட்டிருந்ஜைன், எனக்கு இன்னும் ெந்து 

ஜைைவில்சை’ என்று குறிப்பிட்டிருந்ைார். அந்ைப் 

வபண்ணின் மன உறுதிசய எண்ணி எம்.ஜி.ஆர். 

புன்னசக புரிந்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். அந்ைப் வபண்சை ைன் அருகில் 

நிறுத்தி ‘ைற்று வபாறு நீ ஜகட்டது கிசடக்கும்’ என்று 

வைால்லிவிட்டு ைன் வமய்க்காப்பாளசை பார்த்ைார். 

அெர் உடஜன காரில் இருந்து ஒரு வபரிய வீசைசய 

எடுத்துக்வகாண்டு ெந்து வகாடுத்ைார். வீசை 

ொங்கித்ைைாமல் ைாக்குப் ஜபாக்கு வைான்ன அைசு 

அதிகாரிக்கு எப்படி திடீவைன்று வீசை ெந்ைது 

என்று புரியவில்சை. எம்.ஜி.ஆர். ைாமாெைம் 

ஜைாட்டத்தில் இருந்து விழா ஜமசடக்கு ெரும் 

ெழியில் பூம்புகார் சகவிசன நிசையத்தில் இருந்து 

நல்ைஜைார் வீசை ஒன்சற ொங்கி ெந்திருந்ைார். 

சிை ஜெசளகளில் அைைாங்க அதிகாரிகள் 

எம்.ஜி.ஆரின் அன்புள்ளத்சையும் ெள்ளல் 

குைத்சையும் புரிந்து வகாள்ளாமல் அைட்சியமாக 

இருந்து விடுெதுண்டு. அது எம்.ஜி.ஆருக்கு வகட்ட 

வபயசை ஏற்படுத்தி விடுெதும் உண்டு. ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆரின் கெனத்திற்கு அச்வையல் 

ெந்துவிட்டால் அெர் உடஜன அசைச் ைரி வைய்யும் 

முயற்சியில் இறங்கி விடுொர். அவ்ொறு 

அன்சறக்கு அந்ைச் சிறுமிக்கு வீசை கிசடத்ைது. 
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குட்டி ோக்சன் 

ோனகி அம்சமயாரின் அண்ைன் மகள் கீைா 

மது ஜமாகனின் மகன் மூன்று ெயது சிறுெனாக 

இருந்ை காைத்திஜைஜய சமக்ஜகல் ோக்ைன் 

பாட்டுக்கு வீட்டில் நடனம் ஆடுொன். 

அசைப்பார்த்து எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்ை மகிழ்ச்சி 

அசடொர். அெசைப் பார்க்க ெரும் 

அதிகாரிகளிடமும் அைசியல்ொதிகளிடமும் 

நண்பர்களிடமும் ‘இஜைா இென் மிகச்சிறப்பாக 

நடனம் ஆடுொன் பாருங்கள்’ என்று வைால்லி 

அெசன நடனமாடச் வைால்லுொர்.  

வைன்சனயில் எங்ஜகயாெது ஜமசை நாட்டு 

நடன நிகழ்ச்சிகள் நடந்ைால் அைற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

வைல்ெைாக இருந்ைால் கீைாசெயும் அெர் 

மகசனயும் கண்டிப்பாக அசழத்துச் வைல்ொர். 

அெனுக்கு விருப்பமும் ஈடுபாடும் இருக்கும் 

துசறயில் அெனுக்கு நிசறய அறிசெ ஊட்ட 

ஜெண்டும் என்பது அெருசடய விருப்பமாக 

இருந்ைது. கீைா, சுைா, ைைா ஆகிஜயார் நடனம் கற்று 

ெரும் நாட்களில் அெர்கசள நடனம் ஆடச்வைால்லி 

பார்த்து மகிழ்ொர். ைானும் சிை நடன 

ஸ்வடப்கசளப் ஜபாட்டுக் காட்டி அெர்களுக்குச் 

வைால்லித் ைருொர். நடனத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மிகுந்ை ஈடுபாடு உண்டு. அெர் சினிமாவில் 

அறிமுகமான புதிதில் குமைன் ஆைான் என்பெரிடம் 

நடனம் கற்றார். எம்.ஜி.ஆரும் மாைதியும் ஆடிய 

சிெைாண்டெம் புகழ் வபற்றைாகும். வைன்சனயில் 

எம்.ஜி.ஆர். இைஷ்யக் கசைக்குழுவினரின் 

நிகழ்ச்சிசயக் கண்டு ைசித்ை ஜபாது இச்சிறுெசனத் 

ைன் மடியில் செத்துக் வகாண்டார்.  
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குழந்னதகளுடன் டி.வி. பார்க்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

எம்.ஜி.ஆர். வீட்டில் இருக்கும் ஜநைங்களில் 

பகல் ஜெசளயில் ைன் அசறயில் உள்ள வபரிய 

டீவி.யில் ைன் பிள்சளகசள அசழத்து நல்ை 

நிகழ்ச்சிகசளப் பார்க்கும்படி வைால்லுொர். அந்ை 

நிகழ்ச்சிகள் வபரும்பாலும் விசளயாட்டு அல்ைது 

குத்துச்ைண்சடயாக [WWF] இருக்கும். விசளயாட்டு 

என்றால் கிரிக்வகட், கால் பந்ைாட்டம் 

ஜபான்றசெயாக இருக்கைாம். குத்துச்ைண்சட 

என்றால் டபிள்யூ.டபிள்யூ.டபிள்யூ.எஃபாக. 

இருக்கும். இதில் வபண் பிள்சளகளுக்கு அவ்ெளவு 

சுொைஸ்யம் இருக்காது என்றாலும் எம்.ஜி.ஆர். 

அசழத்து காண்பிக்கின்றார் என்ற காைைத்திற்காக 

அெர்கள் அசமதியாக உட்கார்ந்து அந்ை 

நிகழ்ச்சிகசளப் பார்த்துக் வகாண்டிருப்பார்கள். 

அெருக்கு மிகவும் பிரியமானது மல்யுத்ைம் குஸ்தி 

ஜபான்றசெ என்பைால் அெர் அந்ை ைண்சடகசள 

ஆர்ெத்ஜைாடு பார்ப்பார். ைன்னுசடய ஆர்ெத்சை 

வீட்டில் அந்ை சிறுெர்கஜளாடு சிறுமிகஜளாடு 

பகிர்ந்து வகாள்ெதில் அெருக்கு மிகுந்ை மகிழ்ச்சி. 

 

சினிமாவில் குழந்னதகளுக்கு எம்.ஜி.ஆர். தரும் 

முத்தம் 

எம்.ஜி.ஆர். ைன் வீட்டில் பிள்சளகளிடம் 

காட்டிய அன்சபயும் பாைத்சையும் அெர் 

படங்களிலும் காட்டினார். வபற்றால் ைான் 

பிள்சளயா படத்தில் ஒரு சிறுென் கீஜழ விழுந்ை 

காசை எடுத்துக்வகாடுத்ைதும் அெனுக்கு வநற்றியில் 

முத்ைம் வகாடுத்து பாைாட்டுொர்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். ைனது படங்களில் சிறுெர்களுக்கு 

முத்ைம் வகாடுப்பதில் கூட ஒரு கண்ணியத்சைப் 

பின்பற்றுொர். நம்நாடு படத்தில் ஜைரியில் ொழும் 

ைன்சன ெந்து பார்த்துச்வைல்லும் அண்ைன் 

குழந்சைகசள ெழியனுப்பும் ஜபாது ெளர்ந்ை வபண் 

பிள்சளயான குட்டி பத்மினிசய வநற்றியிலும் 

சிறுெனாக நடித்திருக்கும் ஸ்ரீஜைவிக்கு கன்னத்திலும் 

முத்ைம் வகாடுப்பார். ெளர்ந்ை வபண் பிள்சளக்கு 

கன்னத்தில் முத்ைம் வகாடுக்கக்கூடாது என்ற நல்ை 

பழக்க ெழக்கத்சை அெர் அந்ை படத்தில் 

ைசிகர்களுக்குக் கற்பித்ைார். 
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14. சிறுவர்களுக்கு மதிப்பளித்த 

எம்.ஜி.ஆர். 

 

இன்சறய சிறுெர்கள் நாசளய இசளஞர்கள். 

அெர்கஜள இந்தியாவின் நாசளய தூண்கள் என்பசை 

நன்கு உைர்ந்ை எம்.ஜி.ஆர். சிறு ெயதிஜைஜய ைனது 

படங்களின் மூைமாக அெர்களுக்கு 

நல்வைாழுக்கத்சையும் பகுத்ைறிசெயும் சுய 

மரியாசைசயயும் கற்றுத்ைை ஜெண்டும் என்பதில் 

தீவிை ஆர்ெமும் அக்கசறயும் வகாண்டிருந்ைார். அெர் 

சிறுெர்களிடம் காட்டிய அன்பு அெர்களுக்கு அளித்ை 

மதிப்பு ஆகியசெ குறிப்பிடத்ைக்கைாகும். 

சிறுவன் ஜபச்னச ஜகட்டு சின்ை காருக்கு மாறிய 

எம்.ஜி.ஆர். 

1960களில் ப்சளமவுத்கார் பைக்காைர்களிசடஜய 

மிகவும் பிைபைமாயிற்று. அப்ஜபாது ஜகாடம்பாக்கத்தில் 

ஜமம்பாைம் கிசடயாது. இையில் ெரும்ஜபாது ஜகட் 

ஜபாட்டு விடுொர்கள் ெண்டி ொகனங்கள நின்று 
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இையில் ஜபான பின்பு ஜபாக ஜெண்டும். ஒருநாள் 

எம்ஜிஆர் காரில் ெரும்ஜபாது ஜகாடம்பாக்கம் 

இையில்ஜெ ஜகட், ையில் ெருெைற்காக 

அசடக்கப்பட்டிருந்ைது. அப்ஜபாது அெர் காருக்குள் 

அமர்ந்து ஜகட் திறப்பைற்காகக் காத்துக் 

வகாண்டிருந்ைார். அப்ஜபாது வெளிஜய அந்ை 

காசைச்சுற்றி பார்த்ை ஒரு சிறுென் ைன் நண்பனிடம் 

“பாத்தியாடா ஒஜை ஒரு ஆளுக்கு எவ்ெளவு வபரிய 

கார்” என்று வைான்னான். இசைக்ஜகட்டதும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஓர் உண்சம சுள் என்று உசறத்ைது. 

ஒரு ைனிமனிைனுக்கு ெைதிகள் ஜைசெைான். 

ஆனால் அந்ை ெைதி ஆடம்பைமாக இருக்கக்கூடாது 

என்பசை உைர்ந்ைார். அன்று முைல் அெர் 

எப்ஜபாதும் சிறிய அம்பாசிடர் காரிஜை 

ஜபாெசைஜய ைன் ெழக்கமாகக் வகாண்டார். அெர் 

முைல்ெர் ஆனதும் அைசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அைசு கார் 

கண்டைாவில் சிை ைமயம் ஜபானதுண்டு. அெருசடய 

வைாந்ை பிையாைங்களுக்கும் கட்சிப் 

பயைங்களுக்கும் அெர் ைனது எம்.எஸ்.எக்ஸ். 4777 

என்ற எண்ணுள்ள நீைநிற காசைஜய பயன்படுத்தி 

ெந்ைார். அந்ைக் கார் இன்று அெருசடய நிசனவு 

இல்ைத்தில் அெர் நிசனொக செக்கப்பட்டுள்ளது. 

எம்.ஜி.ஆர். அவமரிக்காவில் சிறுநீைக மாற்று 

அறுசெச் சிகிச்சை வபற்று 1985இல் ேனெரி மாைம் 

வைன்சனக்குத் திரும்பியஜபாது அெருக்கு 

ஜநாய்த்வைாற்று ஏற்படாமல் இருக்கவும் 

பாதுகாப்பாக அசழத்துச் வைல்ைவும் அசமச்ைர் 

முத்துச்ைாமியும், ஆர்.எம்.வீைப்பனும் ஒரு காசை 

நவீன முசறயில் பை ெைதிகஜளாடு ையாரித்துக் 

வகாண்டு ெந்து விமான நிசையத்தில் நிறுத்தி 
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இருந்ைனர். ஆனால் அெர் ஜமசடசய விட்டு கீஜழ 

இறங்கியதும் ைான் எப்ஜபாதும் பயைம் வைய்யும் 

அம்பாசிடர் கார்ைான் ஜெண்டும் என்று ஜகட்டார். 

உடஜன அந்ை பசழய கார் ெைெசழக்கப்பட்டு அெர் 

அந்ை காரில் ைன் விட்டுக்குச் வைன்றார். 

எம்.ஜி.ஆர் இருந்ை காசைப் பார்த்து, “ஒரு 

சிறுென் ஏஜைா விசளயாட்டுத்ைனமாக 

வைால்கிறான்; இைற்குப்ஜபாய் இவ்ெளவு மதிப்பு 

வகாடுக்க ஜெண்டுமா?” என்று நாம் ஜயாசிக்கைாம். 

மற்றெர்கள் அப்படித்ைான் ஜயாசித்திருப்பார்கள். 

ஆனால் ைமைர்ம வகாள்சகயில் நம்பிக்சக உள்ள 

எம்.ஜி.ஆர். ைன்னுசடய ஜைசெக்கு அதிகமாக 

ெைதிகசளச் ஜைர்த்து செத்துக் வகாள்ெது மாவபரும் 

குற்றம் என்றும் அது ஒரு ஜைைத் துஜைாகம் என்றும் 

நம்பி ெந்ைார். இந்ைக் கருத்சை அெர் 

மற்றெர்களிடமும் பகிர்ந்து வகாண்டார். 

நாம் ெைதியாக ொழ்ெதில் ைெறு கிசடயாது. 

நம்முசடய உசழப்சபக் வகாண்டு நாம் ெருமானம் 

ஈட்டி அதில் நமக்கு ஜைசெயான ெைதிகசள 

ஏற்படுத்திக் வகாள்ெதில் ைெறு ஒன்றும் இல்சை. 

ஆனால் ெைதி என்ற வபயரில் வீண் 

ஆடம்பைங்களுக்கு இடம் வகாடுக்கக்கூடாது 

என்பதில் உறுதியாக இருந்ைார். இன்றுெசை அெர் 

வீட்டில் குடிநீர் ெைதி கிசடயாது. கிைற்று நீசை 

ைான் குடிக்கின்றனர். ைசையில் சடல்ஸ் 

பதிக்கவில்சை. சிவமன்ட் ைளம் ைான். சிறுநீைக 

மாற்று அறுசெச் சிகிச்சை வைய்து திரும்பும்ெசை 

அெர் அசறயில் ஏசி கிசடயாது. லிப்ட் கிசடயாது. 

அெர் மாடியில் உள்ள ைன் அசறக்கு படிகளில் 

விசைந்ஜைறி வைல்ொர்.  
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ைனிப்பட்ட முசறயில் எம்ஜிஆர் ஒரு கார் 

பிரியர். ொட்ச் பிரியர். மாருதி கார் 

அறிமுகமானஜபாது முைலில் பதிவு வைய்ைெர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரும், வேயைலிைாவும், என்.டி.ஆரும். 

என்பர். அெரிடம் பைெசகயான கார்கள் 

இருந்ைாலும் அெற்சற அெர் வீட்டினர் ஒவ்வொரு 

ஜைசெக்காகவும் பயன்படுத்தி ெந்ைனர். இப்ஜபாது 

வைன்சனயில் நடந்ை கார் கண்காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் பசழய காரும் இடம் வபற்றது. 

எம்.ஜி.ஆர். ைனது பயைத்துக்கு வபாது ேனங்கள் 

மத்தியில் ெரும்வபாழுது ஏசழகளின் மனம் 

ஏற்கும்படி எப்ஜபாதும் ைனது அம்பாசிடர் காரில் 

ெந்ைார். அெர் காசை அசடயாளம் கண்டு வகாண்டு 

மக்கள் அந்ைக் காசைச் சூழ்ந்து வகாள்ளும் அளவுக்கு 

அெர் அந்ை ஒஜை காரில் பயணித்ைார்.  

ஒரு சிறுெனின் ஒற்சறச்வைால் அெரிடத்தில் 

இத்ைசகய சிறப்பான மாற்றத்சை உயர்செ 

ஏற்படுத்தியது. “மடல் வபரிது ைாசழ மகிழ் இனிது 

கந்ைம்” என்பது ஜபாை சிறுெனின் வைால் 

அவ்செக்கு கிசடத்ை முருகனின் ொக்கு ஜபாை 

எம்.ஜி.ஆருக்கு எளிசமயாக ொழக்கற்று ைந்ைது. 

அெர் அந்ைச் வைால்சை ைன் படிப்பிசனயாக்கிக் 

வகாண்டார். மற்றெர்கள் சிறுெனின் கருத்சை 

உைாசீனப்படுத்தி இருப்பர். இதுைான் மற்றெர்களுக்கும்  

எம்.ஜி.ஆருக்கும் உள்ளஜெறுபாடு. 

எம்.ஜி.ஆர். நூற்ைாண்டு தபால் உனை 

எம்.ஜி.ஆர். சிறுெர்களின் மீது வகாண்டுள்ள 

அன்சபயும் மதிப்சபயும் கருத்தில் வகாண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு ைபால் உசற 
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ையாரிக்கப்பட்டது. இந்ை ைபால் உசறக்கான 

ெடிெசமப்சப ஒரு ஜபாட்டி செத்து அைசு 

ஜைர்ந்வைடுத்ைது. அப்ஜபாது ஜகாசெயில் உள்ள 

சி.எஸ்.அகாடமியின் ஓவிய ஆசிரியர் முத்ைைசு முைல் 

பரிசு வபற்றார். அெர் ெசைந்து வகாடுத்ை ஓவியம் 

ைான் ைபால் உசறயில் இடம் வபற்றது. 

பரிசு வபற்ற ஓவியத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ைன்னுசடய ஒரு சகயில் ஒரு சிறுமிசய தூக்கி 

செத்துக்வகாண்டு மறுசகயால் அருகில் நிற்கும் ஒரு 

சிறுெசன அசைத்து இருப்பார். ஜமலும் சிறுமி 

சிறுென் ஆகிய இருெர் சககளிலும் ஒரு சிஜைட் 

இருந்ைது. அந்ை சிஜைட்டில் நூற்றுக்கு நூறு என்று 

ஒரு மதிப்வபண் எழுைப்பட்டிருந்ைது. இருெரும் 

அைசுப்பள்ளி மாைெர் சீருசடயில் இருந்ைனர். 

எம்.ஜி.ஆரின் அன்புக்கும் அக்கசறக்கும் உரிய அைசு 

பள்ளி மாைெர்கள் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்வபண் 

ொங்குெர் என்ற சிறப்பான கருத்சை இப்படம் 

உைர்த்தியைால் இந்ைப் படஜம பரிசு வபறும் 

ைகுதிசயப் வபற்றது. இைசன ஓவியர் முத்ைைசு ைனது 

ஜபட்டியில் தினமைர் நாளிைழில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இஜயசு கிறிஸ்து சிறுெர்கசள என்னிடத்தில் 

ெைவிடுங்கள் என்று வைான்னது ஜபாை ைமுைாயத்தில் 

மாற்றத்சை வகாண்டு ெை நிசனக்கும் வபரியெர்கள் 

அைற்கான விசைகசள இளம்பிஞ்சுகளின் 

வநஞ்ைங்களில் விசைக்கஜெ விரும்புகின்றனர். 

இலவசக் காலணி திட்டம் 

இைெை சீருசட. ைத்துைவு. பாடப்புத்ைகம் 

ஜபான்ற பை ெைதிகசள பள்ளி மாைெர்களுக்கு 

அெர்களின் வபற்ஜறாரின் ையசெ எதிர்பார்க்காமல் 
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அசை ைன்னுசடய கடசமயாக நிசனத்து 

எம்.ஜி.ஆர். வைய்து வகாடுத்ைார். இன்று பள்ளி 

மாைெர்களுக்கு பதிவனட்டு இைெைப் 

வபாருட்கசள அைசு ெழங்குகிறது.  

எம்.ஜி.ஆருக்கு, பள்ளிச் சிறுெர்களின் காலுக்கு 

வைருப்பு வகாடுக்க ஜெண்டும் என்ற எண்ைம் 

ஜைான்றியது. ஆனால் அத்திட்டத்சை 

நிசறஜெற்றுெைற்குள் அெர் காைமாகி விட்டார். 

எனஜெ அத்திட்டத்சை அெைது மசனவியார் 

முைைசமச்ைைானதும் நிசறஜெற்றினார். அெருசடய 

மசனவி ோனகி இைாமச்ைந்திைன் ைனது 

பைவிக்காைமான 28 நாட்களில் இைெைக் காைணி 

திட்டத்சை நிசறஜெற்றினார். 

எம்.ஜி.ஆர். சசருப்பு வாங்கிய கனத 

எம்.ஜி.ஆர். ஆறு ெயதில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு 

வைல்லும் ஜபாது அெர் காலுக்கு வைருப்பு கிசடயாது. 

வபாடிக்கற்கள் அெர் பிஞ்சுகாலில் குத்திய ஜபாது 

அெருக்கு கடும்ெலி எடுத்ைது. வநாண்டி வநாண்டி 

நடந்ைபடி பள்ளிக்குச் வைன்றார். அப்ஜபாது அெர் 

ைன்னுசடய பிைச்ைசனக்கு ஒரு தீர்வு காை முடிவு 

வைய்ைார். காலுக்கு ஒரு வைருப்பு ொங்க ஜெண்டும் 

என்று திட்டமிட்டார். இந்ை நிகழ்செ அெர் ைன் 

ொழ்க்சக ெைைாற்றில் விரிொக விளக்குகிறார்.  

தினமும் சிறுகச்சிறுக காசு ஜைர்த்து ஒரு நாள் 

ைன் நண்பன் ஜகாபால்ைாமி என்பெசன அசழத்துக் 

வகாண்டு வைருப்பு கசடக்கு ஜபாய் வைருப்பு ொங்கி 

ெந்ைார். ஜகாபால்ைாமி வைருப்பு சைப்பெரிடம் 

விசை ஜபைம் ஜபசி வைருப்பு ொங்கிக் வகாடுத்ைான். 

வீட்டுக்கு வைருப்புப் ஜபாட்டுக் வகாண்டு ெந்ை 
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மகசன பார்த்ை ைத்யா அம்சமயார் ‘வைருப்பு ொங்க 

உனக்கு காசு ஏது?’ என்று அைட்டினார். எம்.ஜி.ஆர். 

நடந்ைசை வைால்லி ைாயின் பாைாட்சட வபற்றார்.  

அண்ைா அெர்கள் முைைசமச்ைைாக இருந்ை 

காைத்தில் அசமச்ைர் பைவிக்குரிய அந்ைஸ்து 

நிசறந்ை சிறு ஜைமிப்பு துசைத்ைசைெர் பைவிசய 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ெழங்கி வகௌைவித்ைார். அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். சிறுெர்களிடம் சிறுஜைமிப்பின் 

அெசியத்சை உைர்த்தி ஜைமிக்கும் பழக்கத்சை 

ஊக்குவித்ைார். சிறு ஜைமிப்பு சிக்கனம் என்பதில் 

நம்பிக்சகயும் பயிற்சியும் உள்ளெர் எம்.ஜி.ஆர். 

பைத்தின் மதிப்பு வைரிந்ைெர்.  

எம்.ஜி.ஆர். முைைசமச்ைைாக இருந்ை ஜபாது 

1983இல் இந்ை நண்பர் ஜகாபாைைாமி ஜபாய் ஜநரில் 

ைந்தித்ைார். அெர் அஜை ஊரில் கும்பஜகாைத்தில் 

ஜகாயில் கைக்கைாக பணி வைய்து வகாண்டிருந்ைார். 

இந்ை நண்பர் ஜகாபால்ைாமி ைான் வைருப்பின் 

விசைசய குசறத்து ஜபசி எம்.ஜி.ஆருக்கு ொங்கிக் 

வகாடுத்ைார். 

இன்றும் சதாடரும் சிறு குழந்னத ரசிகர்கள் 

1987ம் ஆண்டு, டிைம்பர் 24ம் தியதி எம்.ஜி.ஆர். 

இறந்ை வைய்தி அதிகாசை 4 மணிக்கு வைன்சனசயச் 

சுற்றியுள்ள மாெட்டங்களில் பைெத்வைாடங்கியது. 

அப்ஜபாது நிசறய ைாரிகள் அண்ைா திமுக 

வைாண்டர்கசளயும் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கசளயும் 

ஏற்றிக்வகாண்டு வைன்சனசய ஜநாக்கி மறுநாள் 

நடக்க இருந்ை எம்.ஜி.ஆர். மருத்துெப் 

பல்கசைக்கழக திறப்பு விழாவுக்காக ெந்து 

வகாண்டிருந்ைன. விழுப்புைம் வைங்கல்பட்டு 
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மாெட்டங்களில் ெந்ைஜபாது எம்.ஜி.ஆரின் 

மசறவுச்வைய்தி ஜகட்டு பைரும் அதிர்ச்சியுற்று 

கண்ணீர் சிந்தினர். அந்ை அதிகாசை ஜெசளயில் 

ஜபப்பர் வபாறுக்கி வகாண்டு ெந்ை சிறுமி 

எம்.ஜி.ஆரின் ைாசெ ஜகட்டு அழுை படிஜய ஒரு 

ைத்தியொக்கு உசைத்ைாள். ‘இனிஜம எம்.ஜி.ஆஜை 

பிறந்து ெந்ைாலும் அெர் எம்.ஜி.ஆர். ஆக முடியாது’ 

என்றாள். இைனால் அறியப்படுெது என்னவெனில் 

எம்ஜிஆர் என்பது ஒரு ைனிமனிைர் அல்ை; அது ஒரு 

பாைம்பரியத்தின் வெளிப்பாடு.  ஒரு மைபுச் சின்னம்.  

 மக்கள் துன்பங்களில் ஜநரடி பங்கு 

எம்.ஜி.ஆர். திருமைம் வபயர் சூட்டல், 

வெள்ளம், தீ விபத்து என ெரும் மக்களின் இன்ப 

துன்பங்களில் உடனடியாக ஜநைடியாக பங்கு 

வபற்றார். அெர்களின் கஷ்ட நஷ்டங்கசள புரிந்து 

வகாண்டு அைற்கான தீர்வுகசள ஜைடினார். அெர் 

மக்கஜளாடு இசைந்து சிந்தித்ைார். மக்கள் 
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அெர்கஜளாடு இசைந்து வையல்பட்டார். அெர் 

மக்களின் கண்ணீசை துசடத்ைெர் என்பைால் மக்கள் 

திைகமாக ைசிகர்களால் ஜபாற்றப்பட்டார். வைாடர்ந்து 

அெர் வைய்து ெந்ை இப்பணி அெசை மக்கள் 

ைசைெர் ஆக்கிற்று. வபரியெர்கள் எம்.ஜி.ஆசை 

பற்றி வைால்ை ஜகட்டு ெளர்ந்ை சிறுெர்கள் 

ைசைமுசறகளாக எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர்களாக 

இருக்கின்றனர். இது மற்ற நடிகர்களுக்கும் 

ைசைெர்களுக்கும் கிசடக்காை ஜபறாகும். இைனால் 

சிறுெர் முைல் வபரியெர்ெசை எம்.ஜி.ஆரின் 

ைசிகர்களாகவும் அண்ைா திமுகவின் 

வைாண்டர்களாகவும் வைாடர்ந்து இருந்து 

ெருகின்றனர். 

 

தனலமுனையாக சதாடர்ந்து வரும் எம்.ஜி.ஆர். 

ரசிகர்கள் 

மைம் பிடுங்கி கவுண்டன் புதூர் என்ற ஊரில் 

உள்ள ஒரு பாட்டி எம்.ஜி.ஆர். ைசிசக ஆொர். அெர் 

மதுசை வீைன் படம் பார்த்ைதில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிசக ஆனார். அெர் மகன் வபான்னுைாமி தீவிை 

எம்.ஜி.ஆர். பக்ைர். அெர் ஜபைனும் இன்று எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகன். இவ்ொறு பைைசை முசறகள் 

ைமிழ்நாட்டிலும் வைற்காசிய நாடுகளிலும், 

கர்நாடகாவிலும் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களாக பாட்டி, 

ைாய், ைந்சை, பிள்சளகள் என இருந்து ெருகின்றனர். 

ைாய்ெழி வைாந்ைங்கள் எனப்படும் வைாப்புள் வகாடி 

உறவுகள் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களாகத் திகழ்ெது 

இயல்பான நிகழ்ொகும். 
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சிறுவர்கனள அதிமுக சதாண்டர்களாக மாற்றிய 

எம்.ஜி.ஆர். 

யாஜதான்கி பாராத் என்ற இந்தி படத்சை 

ைமிழில் எடுக்கைாம் என்று இயக்குனர் ஜைதுமாைென் 

எம்.ஜி.ஆசை அணுகிய ஜபாது அெர் ‘இது ஒரு 

மியூசிக் ைப்வேக்ட் இதில் எனக்கு என்ன ஸ்ஜகாப் 

இருக்கிறது’ என்று ஜகட்டார். அைற்கு இயக்குனர் 

அெரிடம் இது உங்கள் படமாக ெரும் என்று 

வைால்லி அெைது கால்ஷீட்சட வபற்று விட்டார். 

நாசள நமஜை என்ற வபயரில் இந்ைப்படம் வெளி 

ெந்து வெற்றி ொசக சூடியது.  

நானள நமஜத படத்தில் ஒரு குடும்பத்சைச் 

ஜைர்ந்ை மூன்று மகன்கள் படத்தின் ஆைம்பத்திஜைஜய 

பிரிந்து விடுகின்றனர். அெர்கள் ைம் வபற்ஜறாஜைாடு 

இருக்கும் ஜபாது மகிழ்ச்சியாகப் பாடிய பாடசை 

ஒருெர் ஆங்காங்ஜக பாடி மற்ற இருெசைத் ஜைடி 

ெருகின்றார். படத்தின் முடிவில் மூெரும் ைந்தித்து 

ஒன்று கூடுகின்றனர். இந்ை படத்தில் ெரும் ஜபமிலி 

ைாங் என்று அசழக்கப்படும் குடும்பப்பாட்டு 

இந்தியில் மிகவும் பிைபை மாயிற்று 

நாசள நமஜை படத்தில் இந்ைக் குடும்பப் 

பாட்சட எம்.ஜி.ஆர். படத்தின் அைசியல் சமயக் 

கருத்துசையாக ைன்னுசடய கட்சிக்கான 

விளம்பைமாக திசைப்படத்திலும் அைசியலிலும் 

ைனக்கு ஆைாயமாக அசமயக்கூடிய அளவில் 

சிந்தித்து உருொக்கினார். இந்ைப் பாட்சட குடும்பம் 

மற்றும் வகாள்சக என இைண்டுக்கும் வபாருத்ைமாக 

அசமயும்படி எழுதி ொங்கினார். 
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அண்ைா திமுக கட்சி வைாடங்கி அப்ஜபாது 

ெந்ை இசடத்ஜைர்ைல்களில் வபரு வெற்றி வபற்று 

மக்கள் மத்தியில் வைல்ொக்குப் வபற்று ெந்ை  

அண்ைா திமுக ஜமலும் நம்பிக்சக வகாண்டு ெளை 

ஜெண்டும் என்பைற்காகவும் அடுத்து ெரும் 

ைட்டமன்ற ஜைர்ைலில் வபரும்பான்சம வபற்று 

ஆட்சியில் அமரும் என்ற எண்ைத்சை ஆழமாக 

விசைக்க ஜெண்டும் என்பைற்காகவும் இந்ை 

பாட்சட வையல் ஊக்கம் ைரும்  பாட்டாக மாற்றி 

எம்.ஜி.ஆர். ைனக்கு 100% ைாைகமாகப் 

பயன்படுத்திக்வகாண்டார். 

இந்ைப் பாட்டில் ெரும் வபற்ஜறார் அண்ைா 

திமுக கட்சி என்றும் பிள்சளகள் அக்கட்சியின் 

வைாண்டர் என்றும் வபாருள் வகாள்ளும் படியாகவும் 

பாடல் ஒலித்ைது. இது படத்தின் வைாடக்கத்தில் 

குழந்சைகள் வபற்ஜறாருடன் ஜைர்ந்து பாடுகின்ற 

இனிசமயான பாடல்ஆகும். வபற்ஜறார்கள் 

பிள்சளகளுக்கு ொழ்க்சக குறித்ை நம்பிக்சகசய 

ஊட்டுகின்றனர்.  

நானள நமஜத இந் தநாளும் நமஜத 

தாய் வழி வந்த சசாந்தங்கள் எல்லாம் 

ஓர் வழி நின்று ஜநர்வழி சசன்ைால் 

நானள நமஜத இந்த நாளும் நமஜத 

என்ற பல்ைவி சிறுெர்கள் அல்ைது குழந்சைகள் 

எல்ஜைாரும் ஒன்றுகூடி ஒற்றுசமயாக இருந்து 

ஜநர்ெழியில் அெர்கள் ொழ்க்சகசய நடத்தினால் 

எதிர்காைம் இனிசம உசடயைாக இருக்கும் என்ற 



Tamil Heritage Foundation International

[159] 
 

கருத்சைப் வபற்ஜறார் பிள்சளகளுக்கு எடுத்துச் 

வைால்ெைாக அசமந்துள்ளது.  

சிறுெர்கள் பாடி மகிழும் இந்ை பாட்டு 

அெர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். என்ற ஓர் அைசியல் 

ைசைெர் பிம்பத்சையும் மனதில் பதிய 

செக்கின்றது. அைற்கு அடுத்ை படியாக அெைது 

சிந்ைசனசயயும் அெர்கள் அறியாமஜைஜய அடி 

மனதில் பதிய செக்கிறது. இெர்கள் பதின்ம 

ெயதினர் ஆனதும் ைாமாகஜெ அண்ைா திமுக 

ஆைைொளர்கள் ஆகி விடுெர். இந்ை ஆைைவு 

திசைப்படத்ைால் எம்.ஜி.ஆருக்கு சிறுெர் மூைமாக 

கிசடக்கும் பைன்.  

அடுத்து வகாள்சக பாடல் என்று ஆைாய்ந்ைால் 

அண்ைா திமுகவின் வைாண்டர்கள் ைாய் ெழிச் 

வைாந்ைங்கள் ஜபாை ைஜகாைைப் பாைத்துடன் உடன் 

பிறப்புகளாக ஒருங்கிசைந்து ஜநர்ெழியில் 

உசழத்ைால் அண்ைா திமுகவின் எதிர்காைமும் 

வபாதுமக்களின் ொழ்க்சகயும் பிைகாைமாக 

இருக்கும். திமுகவின் இன்சறய இன்னல் ைரும் 

ஆட்சி மசறந்து நாசளய ஆட்சி நல்ைாட்சியாக 

மைரும் என்ற நம்பிக்சக ஒளிசயத் ஜைாற்று 

விக்கிறது. அடுத்து ெரும் ைட்டமன்றத் ஜைர்ைலில் 

ஆட்சிசய அண்ைா திமுக பிடிப்பது உறுதி; எனஜெ 

வைாண்டர்கள் உற்ைாகமாகக் கட்சிப்பணிகளில் 

ஈடுபட ஜெண்டும்; திமுகவினரின் அைாேகத்சைக் 

கண்டு ென்முசறப் ஜபாக்குக்கு அஞ்சி 

ஜைார்ந்துவிடக்கூடாது; ஒற்றுசமயும் ஜநர்ெழியும் 

நமக்கு நல்ை எதிர் காைத்சை ைரும் என்று ஒரு 

ைசைெனாக இருந்து ைன் வைாண்டர்களுக்குக் கூறும் 
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கருத்துசையாகவும் இந்ைப் பாடலின் பல்ைவி 

அசமந்ைது. 

எம்.ஜி.ஆரின் திைன் மிகு உத்தி 

படத்தின் பாடசை காட்சிகசள ெைனத்சை 

படத்துக்கும் ைனக்கும் அைசியல் வகாள்சகக்கும் 

வபாருந்தி ெருமாறு அசமப்பது ைான் எம்ஜிஆரின் 

திறன்மிகு வைாடர்பியல் உத்திஆகும். இசைத்ைான் 

ஆங்கிைத்தில் effective communication technique 

என்ஜபாம். ைன்னிடம் இருத்ை திசைப்படம் என்ற 

ெலிசம மிகுந்ை வைாடர்பியல் ைாைனத்சை 100 

ைைவிைம் ஆற்றலுடன் பயன்படுத்தி சிறுெர் முைல் 

வபரியெர்  ெசை ைன்பால் ஈர்த்ைெர் எம்.ஜி.ஆர்.  

1960 களில் திமுகவின் முக்கிய ைசைெர்களான 

கருைாநிதி, ஈ.ஜெ.கி.ைம்பத், நாெைர் 

வநடுஞ்ச்வைழியன் ஜபான்ஜறார் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

அண்ைா வகாடுக்கும் முக்கியத்துெத்சை பற்றி 

அெரிடம் கடுசமயாகப் ஜபசினர். அப்ஜபாது 

அண்ைா “உங்களுக்கு எம்.ஜி.ஆரின் ஆற்றல் பற்றி 

வைரியவில்சை. நீங்கள் உங்கள் ொக்கு ென்சமயால் 

ஒருமாைம் முழுக்கக் கூட்டங்களில் ஜபசி 

ஆயிைக்கைக்கான மக்கசளக் கெைைாம். ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர். இைண்டு மணி ஜநைத்தில் 

இைட்ைக்கைக்கான மக்கசள ைன்பால் 

ஈர்த்துவிடுொர். அெரிடம் அந்ை கெர்ச்சியும் 

திறசமயும் உண்டு” என்றார். அெர் வைான்னது 

உண்சம என்பசை எம்.ஜி.ஆர். ைன் ஆயுள் முழுக்க 

அசைக்க முடியாைெைாக முைல்ெர் பைவியில் இருந்து 

பிறகு ைான் கருைாநிதி உைர்ந்ைார்.  

 






