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எம்.ஜி.ஆர் ஒரு கலியுகப் ப ோரோளி 

 

 

‘என் வோழ்க்ககயில் நிகைவு தெரிந்ெ நோள் முெல் 

இன்றுவகர ப ோரோட்டமோகபவ இருக்கிறது’ என்று 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கூட்டத்தில் ப சிைோர். அவர் 

திகரப் டங்களில் நடிக்க வோய்ப்பு பகட்ட ப ோது அல்லது 

திகரப் ட வோய்ப்புகள் கிகடத்து கெோநோயகைோக நடிக்க 

வந்ெப ோது அல்லது திமுகவில் பேர்ந்து திமுகவின் பிரச்ேோர 

பீரங்கியோக இருந்ெப ோது இவ்வோறு ப சியது கிகடயோது. 

அவர் முெலகமச்ேரோகி மக்களின் ஏபகோபித்ெ வரபவற்க ப்  

த ற்று அவருக்குத் பெோல்வி என் பெ கிகடயோது என்று 

உறுதி தேய்யப் ட்ட பிறகு ஒருநோள் ஒரு 

த ோதுக்கூட்டத்தில் இவ்வோறு ப சுகிறோர். ‘எனக்கு நினனவு 

தெரிந்ெ நோள் முெல் இன்றுவனர ப ோரோட்டமோகபவ 

இருக்கிறது’ என்கிறோர்.  

எம்.ஜி.ஆரின் வோழ்க்ககயில் இந்ெப் ப ோரோட்டம் 

ஏன்? அவருகடய வோழ்க்ககயில் நிகைவு தெரிந்ெ நோள் 

முெல் ப ோரோட்டம் நடந்து தகோண்பட இருக்கிறது. இந்ெ 

ப ோரோட்டம் எகெ பநோக்கியது. அவகரத் ெோக்க வரும் எந்ெ 

ேக்திகய எதிர்த்து அவர் ப ோரோடுகிறோர். அவர் 

பிகைப்புக்கோக ப ோரோடிய கோலம் முடிந்துவிட்டது. 

புகழுக்கோக உகைத்ெ கோலமும் முடிந்து விட்டது. இப்ப ோது 

புகழின் உச்சியில் இருக்கும் இந்ெ கோலகட்டத்தில் அவர் 

‘நோன் ப ோரோடிக் தகோண்டிருக்கிபறன்’ என்று தேோல்வென் 

கோரணத்கெ நோம் ேற்று ஆைமோகச் சிந்தித்து 

 ோர்க்கபவண்டும். 
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வறுகமகய எதிர்த்து அவர் சிறுவயதில் 

ப ோரோடிைோர். ஏறத்ெோை 40 வயதில் சினிமோவில் வோய்ப்பு 

கிகடத்ெப ோது முதுகமகய எதிர்த்து ப ோரோடிைோர். 

அறு து  வயதில் அரசியலில் புதிய கட்சி 

தெோடங்கியப ோது எதிர்க்கட்சியோக தீய ேக்தி என்று 

குறிப்பிட்ட திமுககவ எதிர்த்து ப ோரோடிைோர். எழு து 

வயதில் பநோகய எதிர்த்து ப ோரோடிைோர். இந்ெப் 

ப ோரோட்டங்கள் எல்லோம் மற்றவர்கள் கூட அவர்கள் 

வோழ்வில் ேந்தித்ெ ப ோரோட்டங்கள் ெோன். பமலும் இந்ெப் 

ப ோரோட்டங்களில் அவர் ஒவ்தவோரு முகறயும் தவற்றி 

த ற்று ெோன் இருக்கிறோபர ெவிர பெோல்வி அகடந்ெது 

கிகடயோது. இப்பின்ைணியில் ஆரோயும்ப ோது அவர் ‘நோன் 

ப ோரோடிக் தகோண்டிருக்கிபறன்’ என்று தேோல்வது 

பமற்கூறிய வறுகம, முதுகம, பநோய், தவற்றி, ப ோன்ற 

விஷயங்களுக்கோக மட்டுமல்ல இவற்றிற்கும் அப் ோற் ட்ட 

ஒரு நிரந்ெரமோை விஷயத்துக்கோக அவர் தெோடர்ந்து 

ப ோரோடி வருவது தவளிப் டுகிறது. 

எம்.ஜி.ஆர்.  டங்களுக்கு என்று ஒரு 

ெனித்ென்கமகய அவர் வடிவகமத்திருந்ெோர். 

ென்னிகரில்லோெ ெகலவகை தகோண்ட ஒரு கோப்பியமோக 

ஒவ்தவோரு  டமும் உருவோக்கப் ட்டது. அதில் நல்லவன் 

வோழ்வோன்; தகட்டவன் அழிவோன், அல்லது அவன் 

திருத்ெப் ட பவண்டும் என் து கருப்த ோருளோக 

அகமந்ெது. நோடு, நகர், வர்ணகைகள் இடம் த ற்றை. 

த ண்கள் உயர்வோக மதிக்கப் ட்டைர். உடல் வலிகமயும் 

மைத்துணிவும் அறிவுத்திறனும் தவற்றிக்கு 

அடிப் கடயோகும் என் து இகளஞர்களுக்கு 

உணர்த்ெப் ட்டது. ென்மோைமும் ென்ைம்பிக்ககயும் 

அவரது  டங்களோல் ரசிகர்களுக்கு ஊட்டப் ட்டது.  

சிறந்ெ  ண்புகபளோடு அவருகடய 

த ரும் ோன்கமயோை  டங்ககள அவர் உருவோக்கியென் 
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பின்ைணி யோது என்றோல், ஒன்று,  இந்ெப்  ண்புகபே 

மனிெனின் வோழ்க்னகக்கு அத்தியோவசியமோன  ண்புகள் 

ஆகும் என்று எம்.ஜி.ஆர். கருதினோர். மற்தறோன்று, இந்ெப் 

 ண்புககள ேோஸ்வெமோக த றுவெற்கு மனிென் ஒவ்தவோரு 

நோளும் ப ோரோட பவண்டிய அவசியம் இருப் ெோல் அந்ெப் 

ப ோரோட்டத்தில் ஈடு ட பவண்டும். அதில் தவற்றி கோண 

பவண்டும் என் ெற்கோை தூண்டுெகல [பமோட்டிபவஷன்] 

அவர் ென்  டங்களின் மூலமோக அளித்ெோர். இதுபவ 

கலியுகத்கெ எதிர்த்து அவர் நடத்திய ப ோரோட்டம் ஆகும். 

அந்ெ ப ோரோட்டத்தில் அவர் தவற்றியும் த ற்றோர். 

ென்கைப் பின் ற்றிய மக்ககள அப்புரட்சிப்  ோகெயில் 

அகைத்தும் தேன்றோர்.  

மனிென் ென் வோழ்வில் ஒவ்தவோரு நோளும் 

நல்லவைோகவும், வல்லவைோகவும், வோழ்வெற்கோக ப ோரோட 

பவண்டும். ப ோரோடோமல் ஒருவன் நல்லவைோக 

வல்லவைோக வோை இயலோெோ? எைக் பகட்டோல் இயலோது 

என் துெோன் இந்து ேமய புரோணங்கள் கூறுகின்ற 

ஒட்டுதமோத்ெ கருத்ெோகும். இப்ப ோது நடப் து கலியுகம் 

என் ெோல் இந்ெக் கலியுகத்தில் நல்லவர்கள் வோை கூடிய 

கோலகட்டம் இல்கல தகட்டவர்களுக்கு ெோன் இது 

கோலமோக இருக்கிறது. எம்.ஜி.ஆர். முென் முெலோக விக் 

கவத்து நடித்ெ ேமூகப் டம் ‘திருடோபெ’. அப் டத்துக்கு 

த யர் சூட்டும் ப ோது அந்ெ ககெ வேைத்கெ எழுதிக் 

தகோடுத்ெவர் ‘நல்லதுக்கு கோலமில்கல’ என்று ெகலப்பு 

சூட்டியிருந்ெோர். எம்.ஜி.ஆர். அந்ெ ெகலப்க  கவக்க 

கூடோது என்று தேோல்லிவிட்டு பவறு நல்ல ெகலப்பு 

தேோல்லும் டி சுற்றி இருந்ெவர்களிடம் தெரிவித்ெோர். பிறகு 

திருடோபெ என்ற ெகலப்பு தெரிவிக்கப் ட்டதும் 

அத்ெகலப்க  தெரிவித்ெ ந ருக்கு  ரிசு அளித்து சிறப்பு 

தேய்ெோர். 
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 ‘நல்லதுக்கு கோலமில்கல’ என்று எம்.ஜி.ஆபர 

தேோல்லி விட்டோர் எை மக்கள் நன்கமயின் மீது நம்பிக்கக 

கவக்க ெயங்குவோர்கள் என்று எம்.ஜி.ஆர். கோரணம் 

தெரிவித்ெோர். அந்ெ கோலகட்டத்திபலபய எம்.ஜி.ஆரின் 

வோர்த்கெக்கு மக்கள் மிகுந்ெ மதிப்பு அளித்ெைர். வோத்யோர் 

என்று சும்மோ உெட்டளவில் தேோல்லவில்கல. உள்ளத்ெோல் 

வோழ்வியல் வழிகோட்டியோக ஆன்மீக குருவோகப் 

ப ோற்றிைர். இெகை எம்.ஜி.ஆர். நன்கு உணர்ந்திருந்ெெோல் 

அந்ெ ெகலப்புக்கு ேம்மதிக்க மறுத்துவிட்டோர். நல்ல 

 ோகெயில் மக்ககள வழி நடத்தி தேல்லும் ெகலவரோக 

இருந்ெோர். எம்.ஜி.ஆகர ஒரு முன்மோதிரியோக தகோண்டு 

வோை பவண்டும் என்று மக்கள் விரும்பிைர். அவர் எது 

தேய்ெோலும் நல்லபெ தேய்வோர். எைபவ, அவகர 

பின் ற்றிைோல் நோமும் நல்லவர்களோக இருக்கலோம் என்று 

நம்பிய ரசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆகர நல்லவர் வல்லவர் என்று 

முழுக்க முழுக்க நம்பிைர். 

இந்ெ கலியுகத்தில் ஒவ்தவோரு மனிெனும் ெோன் 

நல்லவைோக வோை ஒவ்தவோரு கணமும் ப ோரோட 

பவண்டும். நல்லவைோக வோழ்வெற்கு நல்லவன் என்று 

த யர் எடுப் ெற்கு மனிெர்கள் ப ோரோடபவண்டிய 

கோலகட்டபம கலியுகம் ஆகும். இந்ெக் கலியுகம் அவருக்கு 

வோரிவழங்கிய தீய வோய்ப்புகனே உெறித்ெள்ே எம்.ஜி.ஆர். 

ப ோரோடினோர். தீய வோய்ப்புகனே புறந்ெள்ளிவிட்டு நல் 

வோய்ப்புகனேத் ெனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற் டுத்தித் 

ெருவெற்கோக எம்.ஜி.ஆர். ப ோரோடினோர். இந்ெப் 

ப ோரோட்டத்தில் ெோன் அவர் முழுகமயோக தவற்றி 

த ற்றெைோல் அவர் வோழ்ந்ெ கோலத்திலும் வோழ்ந்து 

மகறந்து கோல் நூற்றோண்டுக்கு பமல் ஆை பிறகும் கூட 

ெமிைகத்தின் ெனிப்த ரும் ெகலவரோக விளங்கி வருகிறோர். 

 வறுகமயின் ப ோது அவர் ெோய் ென் பிள்களகள் 

நல்லவர்களோக வளர பவண்டும் என்று கருதியெோல் 
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அவர்ககள  ோய்ஸ் கம்த னிக்கு நடிக்க அனுப்பிைோர்கள். 

எம்.ஜி.ஆரும் அவரது அண்ணனும் நல்லவைோக வோை 

பவண்டும் என்ற பநோக்கத்தில் ெோன் சிறு வயதில் த ற்ற 

ெோகய பிரிந்து அடியும் உகெயும் வோங்கி, தூக்கத்கெ 

இைந்து நோடகம் இருக்கும் நோட்களில் மட்டும் உணவு, 

உகட, தகோடுக்கப் ட்டு, ேோப் ோட்டு  ந்தியில் உட்கோர்ந்ெ 

பிறகும் கூட விரட்டப் ட்டு  ல அவமோைங்களுக்கு 

உள்ளோகி ப ோரோட்டமோை வோழ்க்கககய சிறுவயதிபலபய 

எதிர்தகோண்டைர். இவர்கள் கலியுகபெவனுக்கு 

கட்டுப் ட்டு தீய தேயல்களில் ஈடு ட்டிருந்ெோல் இவ்வளவு 

சிரமமும் அவமோைமும் ஏற் டோமல் கூட 

இருந்திருக்கலோம். 

  ஒளி விளக்கு  டத்தில் ‘நோன் ஐந்து வயதில்  சிக்கோக 

திருடிபனன்’ என்று எம்.ஜி.ஆர். ப சும் ஒரு வேைம், அவர் 

வோழ்க்ககயில் நடந்திருக்க வோய்ப்பு இல்லோமல் 

ப ோைெற்கு கோரணம் கலிகய எதிர்த்து அவர் நடத்திய 

ப ோரோட்டம் ஆகும். கலியுகத்தில் தீகமக்கோை வோய்ப்புகள் 

ஏரோளமோக கண்ணுக்கு எதிபர தெரிவது இயல்பு. ஆைோல் 

அவற்கறதயல்லோம் புறந்ெள்ளிவிட்டு நன்கமகய பநோக்கி 

ப ோரோடி முன்பைறுவது மிகக் கடிைமோை ேவோல். அதிலும் 
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சிறுவர்களுக்கு மிக மிகக் கடிைம். ஒரு ேமயம் ென் 

அண்ணன் தூங்கும்ப ோது அவர் தூங்கிக் 

தகோண்டிருக்கிறோரோ, அவரிடமிருந்து மூச்சு 

தவளிப் டுகிறெோ, இறந்துவிடுவோபரோ, நமக்கிருக்கும் ஒபர 

ஆெரகவயும் நோம் இைந்து விடுபவோபமோ, என்தறல்லோம் 

மைதிற்குள் கலங்கி ெவித்து எம்.ஜி.ஆர். அவர் அருபக 

தேன்று உட்கோர்ந்து அண்ணன் மூச்சுவிடுவகெ உற்றுப் 

 ோர்த்துக் தகோண்பட இருந்ெோரோம். இச்ேம் வத்கெ அவர் 

ென் வரலோற்று நூலில் எடுத்துகரக்கிறோர்  

 தீகமகய எதிர்த்து கலியுக பெவகை எதிர்த்து அவர் 

நடத்திய ப ோரோட்டம் எளிெோைென்று; நல்லவரோக வோை 

விரும்பும் எல்பலோரும் இந்ெ ப ோரோட்டத்கெ 

எதிர்தகோள்ளத்ெோன் பவண்டும். இது அகைவருக்கும் 

தெரிந்ெதுெோன். இெற்கும் எம்.ஜி.ஆர். நடத்திய 

ப ோரோட்டத்திற்கும் என்ை வித்தியோேம் என்றோல் 

மற்றவர்கதளல்லோம் ெோன் நல்லவைோக வோை பவண்டும் 

என்று கருதி ெைக்கோக மட்டுபம அல்லது ென் குடும் ம் 

சுற்றம் நட்பு வட்டோரத்திற்கு மட்டுபம ப ோரோடிைர். 

ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர். ஒருவர் மட்டும் மனிெகுலத்துக்கோக 

ஜோதி மெ இை ப ெமின்றி அகைத்து மனிெர்களும் 

நல்லவரோக வோை பவண்டும் என்று ப ோரோடிைோர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ென்கை ேந்தித்ெவர்கள் ென்  டங்ககள 

 ோர்ப் வர்கள் ென்னுடன் ப சுகின்றவர்கள் ென்கைப் 

 ற்றி நிகைத்துக் தகோண்டிருப் வர்கள் என்று மட்டும் 

கருெோமல் ென்கைப் ற்றி அறியோெவர்களும் நலமோக வோை 

பவண்டும்; அவர்களுக்கும் நோம் உரிய மரியோகெகய 

அளித்து அவர்களுக்கு சிறப்பு தேய்ய பவண்டும் என்று 

எம்.ஜி.ஆர். ென் வோழ்நோள் முழுக்க கலிகய எதிர்த்து 

நன்கமகய பநோக்கி நீண்ட ப ோரோட்டத்கெ 

பமற்தகோண்டோர். திகரப் டக் ககலகய கருவியோகக் 
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தகோண்டு இந்ெ கலியுகப் ப ோரோட்டத்கெ எதிர்தகோண்டோர். 

அதில் தவற்றியும் த ற்றோர்.  

 ‘உலகம் சுற்றும் வோலி ன்’  டப்பிடிப்பிற்கோக 

ஏரோளமோை த ோருட்தேலவில் 25 ப ர் தகோண்ட ஒரு 

த ரும் குழுகவ அகைத்து தகோண்டு சிங்கப்பூர், ஜப் ோன், 

ஹோங்கோங்,  ோங்கோக் என்று சுற்றிவந்து  டப்பிடிப்க  

நடத்திய  எம்.ஜி.ஆர். எந்ெ இடத்திலும்  ணத்கெப்  ற்றிக் 

கவகலப் டோமல் மனிெர்ககளப்  ற்றி மட்டுபம அக்ககற 

தகோண்டு அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப் ளித்து 

மனிெபநயம் ப ோற்றும் மோண்புகடயவரோக  இருந்து 

வந்ெோர். அதிக தெலவில்  டப்பிடிப்பு நடந்து 

தகோண்டிருந்ெப ோது அந்ெ நோட்டின் நடிகர் ஒருவர் இறந்து 

விட்டெோக அவருக்கு ெகவல் கினடத்ெது. உடபை ென் 

 டப்பிடிப்க  நிறுத்தி விட்டு அந்ெ ஹோங்கோங் நடிகரின் 

உடல் கவக்கப் ட்டிருந்ெ இடத்திற்கு தேன்று ென் 

குழுவிைருடன் அவர் இறுதி மரியோகெ தேலுத்திைோர். 

ஹோங்கோங் திகரயுலகம் அதிர்ந்துவிட்டது,   

இறந்துப ோை நடிகருக்கும் அங்கு இருந்ெ 

மற்றவர்களுக்கும் அதுவகர எம்.ஜி.ஆர். யோர் என்று 

தெரிந்திருக்க வோய்ப்பில்கல. அங்கு எம்.ஜி.ஆரின் 

 டப்பிடிப்பு குழுவிைர் தேன்ற பிறகுெோன் இங்கு ஒரு 

ெமிழ்ப்  டத்தின்  டப்பிடிப்பு நடக்கிறது. அவர்கள்  

இங்பக வந்திருக்கிறோர்கள் என் து தெரியும். எம்.ஜி.ஆர். 

ப ோய் அந்ெ இறுதி மரியோகெ தேலுத்துவெோல் அவருக்கு 

த ரியெோக எந்ெ சிறப்பும் கிகடத்துவிடப் ப ோவதில்கல. 

ஆைோல் ென்கைப் ப ோன்ற ஒரு ேக நடிகன் 

இறந்துவிட்டோன் அகெ த ோருட் டுத்ெோமல் அவனுக்கு 

இறுதி மரியோகெ தேய்யோமல் அவரவர் அவரவர்  ோட்டுக்கு 

ெத்ெம் பவகலககளச் தேய்து தகோண்டிருந்ெோல் அது நடிப்பு 

என்ற தெோழிலுக்பக அவமோைம் என்று அவர் கருதிைோர்.   
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ஒருவர் தேய்யும் தெோழிபல தெய்வம் என்று கருதி, 

ேக தெோழிலோளிக்கு  மதிப் ளிக்க பவண்டும். தெோழிலுக்கு 

வைங்கும் மதிப்பு தெோழிலோளிக்கும் கிகடக்கும் என் ெோல் 

எம்.ஜி.ஆர். அந்ெ நடிகருக்கு இறுதி மரியோகெ தேலுத்ெ 

ெோன் மட்டும் தேல்லோமல் திகரயுலகம் ேோர்ந்ெ ென் 

குழுவிைர் 25 ப ருடன் தேன்று சிறப் ோை மரியோகெ 

தேலுத்திைோர். பவதறோருவரோக இருந்திருந்ெோல் அந்ெ 

தேய்திகய கோதில் வோங்கிக் தகோண்டகெ 

த ோருட் டுத்ெோமல் ென் பவகலகய தெோடர்ந்து தேய்து 

தகோண்டிருப் ோர் அல்லது ஒருவகர மட்டும் ப ரளவுக்கு 

ப ோய் மரியோகெ தேலுத்திவிட்டு வரும் டி 

தேய்திருக்கலோம், அல்லது ென் குழுகவச் பேர்ந்ெ யோபரோ 

ஒருவகர அனுப்பி விட்டு மீதி ப ர் அன்று 

ஓய்தவடுத்துக்தகோண்டு அல்லது ஷோப்பிங் 

 ண்ணிக்தகோண்டு இருந்திருக்கலோம். எம்.ஜி.ஆர். உடன் 

தேன்ற அந்ெ 25 ப ரில் ஒருவருக்கோவது பமற்கூறிய 

பயோேகைகள் பெோன்றியிருக்கும். எெற்கு இவர் நம் 

அகைவகரயும் பேர்த்து அகைத்துக் தகோண்டு ப ோகிறோர்; 

இவபரோ அல்லது பவறு ஒருவபரோ ப ோயிருக்கக் கூடோெோ; 

நம்கம அவர்களுக்கு தெரியவோ ப ோகிறது; இது தவட்டி 

பவகல ெோபை; வந்ெ பவகலகய விட்டுவிட்டு இந்ெ 

பவகல நமக்கு அவசியமோ; என்று நிகைத்திருக்கலோம் 

இதுெோன் ேரோேரியோக ஒரு மனிெனுக்கு பெோன்றக்கூடிய 

எண்ணம். ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர். ேரோேரி மனிெர் அல்ல. அவர் 

இத்ெககய எண்ணங்ககள எதிர்த்து ப ோரோடி வந்ெ ஒரு 

கலியுக ப ோரோளி. 

கலியுகத்தில் ென் சுகம், ென் நலம் ஆகியகவெோன் 

முக்கியத்துவம் த றும். த ோதுநலம் த ோது பேகவ 

ப ோன்றகவ தூற்றப் டும்; அல்லது பிகைக்கத் 

தெரியோெவன் என்று எள்ளி நககயோடப் டும். இந்ெப் 

த ோதுக் கருத்கெ எதிர்த்து எம்.ஜி.ஆர். ஒவ்தவோரு நோளும் 

ப ோரோடிைோர். எப் டியும் வோைலோம் என்று  நிகைக்கும் 



Tamil Heritage Foundation International

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ப ோரோளி  9 
 

கலியுகத்தில் இப் டித்ெோன் வோைபவண்டும் என்று வோழ்ந்து 

வழிகோட்டிைோர். 

 கண்ணன் இறந்ெதும் கலியுகம் தெோடங்குகிறது. 

ஆரிய ட்டர் கிமு-3102 ஆம் வருடம் பிப்ரவரி மோெம் 

 திதைட்டோம் நோள் கலியுகம் பெோன்றியெோக 

தெரிவிக்கிறோர். வரோகமிகிரர் கிமு 2449 ஆம் ஆண்டு 

கலியுகம் பெோன்றியது என்று கூறுகிறோர்.  

 கலியுகத்தின் ென்கம என்ைதவன்றோல் ஒபர 

மனிெனுக்குள் அசுர ென்கமயும் தெய்வத்ென்கமயும் 

இகணந்திருக்கும் ஆக அவன் ெைக்குள் இருக்கும் அசுர 

ென்கமகய விலக்கி அல்லது ஒதுக்கி அடக்கி 

கவத்துவிட்டு தெய்வத்ென்கமகய அதிகரிக்க பவண்டும். 

இகெ முழுகமயோகச் தேய்ெவர் எம்.ஜி.ஆர்., 

மனிெனுக்குரிய வபயோதிகம், பநோய்,  லவீைம் ஆகியகவ 

அவருக்கும் இருந்திருக்கும். புகழ் ப ோகெ ஆரம் த்தில் 

அவரிடமும் ெகலகோட்டியது. ஆைோல் அகெ அவர் 

நல்லவர்களின் துகணயோல் நல்லவர்களின் 

வழிகோட்டுெலோல் அடக்கி கவத்து விட்டோர்.  

 ஒரு ேமயம் அவர் கெோநோயகைோக அறிமுகமோகி 

புகழ்த ற்று பிர லமோகி வந்ெ கோலகட்டத்தில், ென் கோல் 
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தேருப்பின் வோர் அறுந்து ப ோைெோல் உெறி எறிந்துவிட்டு 

வந்துவிடுகிறோர். அவகரத் தெோடர்ந்து வந்ெ ககலவோணர் 

என். எஸ். கிருஷ்ணன் அந்ெ தேருப்க  தகோண்டு வந்து 

இவருக்கு தெரியோமல் கெத்து வோங்கி கவக்கிறோர். மறுநோள் 

எம்.ஜி.ஆர். கனலவோணரிடம் ‘அண்ணன் கனடக்குப் ப ோய் 

ஒரு தெருப்பு வோங்கிட்டு வருபவோம், வோங்க’ என்று 

தேோல்லும்ப ோது ககலவோணர் அந்ெ தேருப்க  தகோண்டு 

வந்து தகோடுத்து ‘ஏன் இது உன் தேருப்பு ெோன்; இந்ெ 

தேருப்பு என்ை ஆயிற்று; நன்றோகத்ெோபை இருக்கிறது’ 

என்று பகட்கவும் எம்.ஜி.ஆர். ெகல குனிகிறோர். ‘அண்பண 

நீங்க ஏன்பை இதெல்லோம்’ என்று பகட்கிறோர். ‘ெம்பி 

இன்கைக்கு நீ கெோநோயகன் ஆகிவிட்டோய்  என் ெற்கோக நீ 

அைோவசியமோக  ணத்கெ தேலவு தேய்யக்கூடோது; 

 ணத்தின் மதிப்பு உைக்கு தெரியும்;  ணத்பெகவ 

உள்ளவர்களுக்கு தகோடுக்க பவண்டுபம ெவிர நோம் 

பெகவயற்ற தேலவுககள தேய்து வீணடிக்கக் கூடோது’ 

என்று எம்.ஜி.ஆரிடம் எடுத்துச் தேோல்கிறோர். அகெ புரிந்து 

தகோண்ட எம்.ஜி.ஆர். ‘இனி  டோபடோ ம் ெைக்கு பெகவ 

இல்கல அது கூடோது’ என்று முடிவு தேய்கிறோர். நோன் ஏன் 

பிறந்பென் நூலில் ஆரம் த்தில் ெைக்கிருந்ெ அந்ெ புகழ் 

ப ோகெ அல்லது ெோன் ஒரு பிர லம் என்ற நிகைப்பு அவர் 

மைதுக்குள் அவ்வப்ப ோது எட்டிப்  ோர்த்து அவரிடம் 

தேய்ெ குறும்புககள  ற்றி அவர் எழுதியிருக்கிறோர் 

 கலியுகம் மனிெனுக்குள் புகெத்து கவத்திருக்கும் 

அசுரப்  ண் ோை இந்ெ மோகயகய,  ப ோகெகய 

மயக்கத்கெ மனிென் கட்டுப் டுத்ெ பவண்டும். எம்.ஜி.ஆர். 

ெோனும் கட்டுப் டுத்தி பிறருக்கும் அென் அவசியத்கெ 

எடுத்துச் தேோல்கிறோர். ஆயிரத்தில் ஒருவன்  டத்தில் 

“மைகெ அென் ப ோக்குக்கு விட்டுவிட்டோல் அெற்கு 

ஆயிரம் யோகை  லம் வந்துவிடும், அகெ நோம் 

கட்டுப் டுத்தி கவத்ெோல் அது நோம்  தேோன்ைகெ பகட்கும் 

பவகலக்கோரன் ஆகிவிடும்” என்று எம்.ஜி.ஆர். ப சும் ஒரு 
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வேைம் உண்டு. இந்ெ வேைம் ஆர் பக ேண்முகம் எழுதியது. 

எம்.ஜி.ஆர். மணிமோறன் என்ற கெோ ோத்திரத்திற்கோக 

ப சிைோலும் இது இப் டத்கெப்  ோர்க்கும் அகைத்து 

மனிெருக்கும் த ோதுவோைது; அறிவிகை ஊட்டக்கூடியது.  

 எம்.ஜி.ஆர். ென்  டத்திற்கு எழுெப் ட்ட 

வேைங்ககள வோசித்துப்  ோர்த்து அவருக்கு ேரி எை 

 ட்டகெ மட்டுபம அவர் சினிமோவில் ப சிைோர். எைபவ 

அவர் ப சும் ஒவ்தவோரு வேைமும் அவருகடயு தேோந்ெக் 

கருத்ெோகபவ தகோள்ளப் டும். மக்கள் அப் டித்ெோன் 

கருதிைர்; அவரும் அகெ  நிகைவில் கவத்து ெோன் ெைது 

வேைங்ககளச்  ேரி தேய்ெோர். அறிவுக்குப் த ோருந்ெோெ 

வேைங்ககளயும்  ோடல் வரிககளயும் அவர் நீக்கிவிடுவோர். 

அவர் தீகமகய எதிர்த்துப் ப ோரோடும் ப ோரோட்டத்தில் 

மனிெர்களுக்கு நன்கமகய அளிக்கக்கூடிய துணிகவ 

வைங்கக்கூடிய நல்ல வேைங்ககளயும்  ோடல்ககளயும் 

மட்டுபம ென்  டத்தில் திறகமயோளர்ககள தகோண்டு 

எழுெச்தேய்து பேர்க்கிறோர். இவருகடய கலியுகப் 

ப ோரோட்டத்தில்  ங்கு தகோண்டவர் எல்லோம் இன்கறக்கு 

புகழ் புத்ெகத்தின்  க்கங்ககள நிரப்புகிறோர்கள். அதில் 

நிரந்ெர இடத்கெப் த ற்றுள்ளோர்கள். கலிகய எதிர்த்து 

நடத்திய ப ோரோட்டத்தில் இவர் ஒருநோளும் ேமரேத்துக்கு 

இடம் தகோடுத்ெதில்கல. அரசியலுக்கு வந்ெ பிறகும் 

தீவிரமோகபவ இப்ப ோரோட்டத்தில் ஈடு ட்டோர். 

 ேதுர்யுகம் எைப் டும் நோன்கு யுகங்களில் முெல் 

யுகமோை கிருெ யுகத்தில் 17 லட்ேத்து 18 ஆயிரம் ஆண்டுகள் 

அப்ப ோது பெவர்களும், மனிெர்களும், அசுரர்களும் 

ெனித்ெனி உலகங்களில் வோழ்ந்ெைர். பெவர்கள் 

பெவபலோகத்திலும் மனிெர்கள் பூபலோகத்திலும் 

வோழ்ந்ெெோக ககெ உண்டு. அடுத்ெெோக ரோமர் பிறந்து 

வளர்ந்ெ திபரெோயுகத்தில் 12 லட்ேத்து 90 ஆயிரம் 

ஆண்டுகள்; அக்கோலகட்டத்தில் அசுரரும் 
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பெவரும்  தவவ்பவறு இைங்களோகப் 

பிரிந்திருந்ெைர்.  உலகின் தவவ்பவறு  குதியில் வசித்ெைர். 

அென்பின்பு கிருஷ்ணர் பிறந்ெ துவோ ரயுகத்தில் 8 லட்ேத்து 

64 ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருந்ெை. அப்ப ோது அசுரரும் 

பெவரும் ஒபர குடும் த்தில் வசித்ெைர். தகௌரவரும், 

 ோண்டவரும் ஒபர குடும் த்திைர் ெோபை. கலியுகத்தில் 

அசுர ென்கமயும் தெய்வத்ென்கமயும் ஒபர மனிெனுக்குள் 

தநருங்கி வந்து விட்டை.  

 முெல் கோலகட்டத்தில் நல்லவர்களும் தகட்டவர்களும் 

ெனித்ெனி இடங்களில் வோழ்ந்ெனர்; இரண்டோவது 

கோலகட்டத்தில் தநருங்கி வந்து ெனித்ெனி இனங்கேோக 

வசித்ெனர்; மூன்றோவது கோலகட்டத்தில் ஒபர 

குடும் த்துக்குள் ஒபர குலத்துக்குள் ெனித்ெனி 

குடும் ங்கேோக வசித்ெனர். மோயோண்டி குடும் த்ெோர் ப ோல 

தகௌரவர்,  ோண்டவர் குடும் ங்கள் இருந்ென. இப்ப ோது 

நோம் வோழும் நோன்கோவது கோலகட்டத்தில் இரண்டு 

ென்னமகளும் நன்னம, தீனம ஆகிய இரண்டு  ண்புகளும் 

தமன்னம, வலினம ஆகிய இரண்டு இயல்புகளும் ஒபர 

மனிெனுக்குள் மிக தநருங்கி வந்து விட்டன. இெகை 

அறிந்பெோ அறியோமபலோ எம்.ஜி.ஆர்.  டத்தில் வரும் 

தகட்டவர்ககளக் கூட அெோவது வில்லகை கூட அவர் 

 டத்தின் முடிவில் சிறந்ெவைோக ென் உள்ளத்தில் இருந்ெ 

தீய எண்ணங்ககள கண்டு தெரிந்து அகற்றியவைோக 

நன்கம மற்றும் நல்ல  ண்புககள ஏற்றுக் தகோண்டவைோக 

ென் குடும் த்தில் ஒருவரோக ென்னுகடய நட் ோக ெைக்கு 

பவண்டியவரோக ஒப்புக் தகோண்டவைோக கோட்டுவோர். 

 வில்லன் திருந்தி வருவோன் என் தில்  மற்றவருக்கும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் இருக்கின்ற பவறு ோடு என்ைதவன்றோல் 

மற்றவர்கள் சில பநரங்களில் இலக்கியவோதிகளோக 

இருந்திருந்ெோல் சில  கடப்புகளில் இவ்வோறோை 

விஷயங்ககள கோட்டுவதுண்டு. ஆைோல் ென்னுகடய 
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அகைத்துப்  கடப்புகளிலும் நல்லவன் வோழ்வோன் 

தீயவன் திருந்ெ பவண்டும் என்ற கருத்கெ முன்னிறுத்தி 

மற்றவர்களுக்கு அெகை  டிப்பிகையோக எடுத்துகரக்கும் 

ெத்துவ ஞோனியோக விளங்கியவர் எம்.ஜி.ஆர். ஒருவர் 

மட்டுபம.   

 எதிரிகய ஒழிக என்று உடனிருப்ப ோர் பகோஷம் 

ப ோடும் ப ோது ‘எம்.ஜி.ஆர். யோனரயும் ஒழிக்க பவண்டும் 

என் து நம் பநோக்கமல்ல அவர்கள் திருந்ெ பவண்டும் என்று 

தெோல்லுங்கள்’ என் ோர். அவர்கள் மைம் மோற பவண்டும் 

என்று எம்.ஜி.ஆர். விரும்புவோர். இெைோல் அவர் ென்கை 

 ற்றி பகவலமோக எழுதி வந்ெ  எதிரணிகய பேர்ந்ெ 

எழுத்ெோளர்களுக்கும் கூட இரக்கம் கோட்டி 

உெவியிருக்கிறோர். ஆக மனிெனுக்குள் இருக்கும் மிருகத் 

ென்கமகய அசுர குணத்கெ நீக்கி அவர்கள் மனிெர்களோக 

நல்லவர்களோக மோற பவண்டும். அகைவரிடமும் அன்பு 

 ோரோட்டுகின்றவர்களோக திருந்ெ பவண்டும் என் துெோன் 

எம்.ஜி.ஆரின் ப ோரோட்டங்களின் ேோரோம்ேமோக இருந்ெது.  

 கலியுகத்கெ எதிர்த்து எம்.ஜி.ஆர்.  இந்ெப் 

ப ோரோட்டத்கெ ென் வோழ்வில் தெோடர்ந்து நடத்திைோர். 

மற்றவர்களும் இந்ெ ப ோரோட்டத்கெ தெோடர்ந்து நடத்தி 

தவற்றி த ற அவர் உறுதுகணயோக தூண்டுபகோலோக 

இருந்து உற்ேோகமூட்டி வந்ெோர். கலியுகத்தில் நல்லது 

நடக்கோது; நல்லவர்கள் வோை முடியோது; தீயவர்கபள 

வோழ்வோர்கள்; அவர்ககள சிறப் கடவோர்கள் என்று  ல 

தேய்திகள் நமக்கு தெரிந்திருந்ெோலும் மனிென் நிகைத்ெோல் 

தீகமகய தவல்லலோம் நன்கமகய அகடயலோம் என்று ஓர் 

உன்ைெமோை கருத்கெ வலியுறுத்தி அத்ெககய 

ென்ைம்பிக்கககய ென் ரசிகனுக்கு ஊட்டியவர் எம்.ஜி.ஆர் 

ஒருவபர. அவருகடய  டங்களில் அவர் எதிரிககள 

தவன்று விடுவோர் ஒருவரோக இருந்ெோலும்  த்து ப ரோக 

இருந்ெோலும் இவரோல் தவற்றி தகோள்ள முடியும். இது 
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அவருகடய ரசிகருக்கு மிகப் த ரிய உத்பவகத்கெ 

அளித்ெது. இது உடலுக்கு மட்டுமல்ல மைதிற்கும் 

பேர்த்துெோன் இந்ெ உத்பவகமும் உற்ேோகமும் 

வைங்கப் டுகிறது.  

 தீகமயோை தேயல்கள் எண்ணங்ககள ஆகேககள 

அழிக்க நிகைக்கும் மனிென் அந்ெ ஆகேயும் எண்ணமும் 

ஒன்றோக இருந்ெோலும்  லவோக இருந்ெோலும் மோனுட 

ேக்தியோல் அவற்கற எதிர்தகோள்ள முடியும். ஏதைன்றோல் 

கலியுகத்தின் அத்ெகை தீய அம்ேங்களும் இருந்துவந்ெ 

திகரயுலகில் அவர் ஒரு ெனி நட்ேத்திரமோக தஜோலித்து 

ென்னுகடய தவற்றிகய நிகலநிறுத்திைோர். எம்.ஜி.ஆர். 

கலியுகப் புரட்சியோளரோக மற்றவர்களுக்கு ஒரு 

முன்மோதிரியோக திகழ்ந்ெோர். கலியுகத்திலும் நன்கமகயப் 

த ற தீகமகய தவற்றி தகோள்ள முடியும் என் கெ 

உணர்த்துவெற்கோகப் ப ோரோடிைோர். இந்ெ கலியுகப் 

ப ோரோளி மெ இை ப ெமின்றி அகைத்து மனிெர்களுக்கும் 

இவர்  டத்கெ  ோர்த்து இவர் வோழ்க்கககயப்  டித்து 

இவகர புரிந்து தகோள்ளக் கூடியவர் எவரோக இருந்ெோலும் 

அவர்களுக்கு ெனிப்த ரும் ெகலவரோக தவற்றித் 

திருமகைோக கோவிய நோயகைோக திகழ்ந்ெோர். 

கலியுகத்தின்  இயல்புகள்  

கலியுகத்தில் அரேர் தகோடுங்பகோல் தேலுத்துவர்; வரி 

அதிகமோக வசூலிப் ர்; மக்கள் இெைோல் பவறு 

இடங்ககளத் பெடிச் தேல்வர்; ெோய்தமோழி ெோய்நோடு மீெோை 

 ற்று குகறயும்; மனிெர்களிகடபய த ோறோகமயும் 

தவறுப்பும் உருவோகும்; தகோகல தேய்ய எவரும் 

அஞ்ேமோட்டோர்; ஒழுக்கமின்கம  ரத்ெகம ஆகியகவ 

குற்ற உணர்ச்சிகய ஏற் டுத்ெோது. இகவ ேமூகத்ெோல் 

ஏற்றுக் தகோள்ளப் டும். ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பு குகறயும்; 

திருமணங்கள் த ரியவர்களின் த யரோல் நகடத றோமல் 
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அவரவர் விருப் த்திற்பகற்  அவ்வப்ப ோது நகடத ற்று 

அென் பிறகு முறித்து தகோள்ளப் டும்.  

 கலியுகத்தின் இயல்புகள் இன்கறக்கு நோம் 

அதிகோகலயில்  த்திரிகககய நோளிெகை புரட்டும்ப ோது 

நமக்கு வரிகேயோக  டிக்கக்கூடிய தேய்திகளோக 

அகமந்துள்ளை.பமற்கூறிய அத்ெகையும் நம் வோழ்வின் 

அன்றோட நிகழ்வுகளோக அறிந்துதகோண்டு வருகிபறோம். 

இத்ெகை பிரச்ேகைககளயும் எதிர்தகோண்டு ெோன் இந்ெ 

கலிகய தஜயிக்க முடியும் என்று  நிரூபித்ெவர் எம்.ஜி.ஆர். 

எைபவ எம்.ஜி.ஆகர பின் ற்றுகிறவர்கள் கலிகய 

தவல்லக்கூடிய ஆற்றல்  கடத்ெவர்களோக இருப் து 

உறுதி. 

ஆன்மிக குரு 

 இன்கறக்கும் எம்.ஜி.ஆர்.  ரசிகர்களில்  லர் 

அவர்ககள ப ட்டி எடுக்கும்ப ோது த ருகமயுடன் 

தேோல்லிக் தகோள்ளும் விஷயம் என்ைதவன்றோல் ‘நோன் பீடி 

சிகதரட் குடிக்க மோட்படன்; மது அருந்ெ மோட்படன்; என் 

ெோயோகர தெய்வம் ப ோல 

மதித்து என் வீட்டில் கவத்து 

 ோதுகோத்து வருகிபறன்’ இந்ெ 

கருத்துக்ககள தேோல்லும் 

நிகறய ப ர் ‘நோன் எம்.ஜி.ஆர். 

ரசிகன் என் ெோல் 

இப் ண்புககள 

பின் ற்றுகிபறன்’ என்று 

தேோல்வோர்கள். நல்ல 

 ண்புககள கற்றுத்ெரும் 

ஒருவர் த ற்பறோர் ஆக 

இருக்கலோம்;  ள்ளி கல்லூரி 

ஆசிரியரோக இருக்கலோம் 
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அல்லது ஒரு குடும்  த ரியவரோக இருக்கலோம். ேமயப் 

த ரியவரோக இருக்கலோம். நடிகரோக இருந்து 

 ோர்த்ெதுண்டோ.  இந்ெ எந்ெ வரிகேயிலும் இதுவகர மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆகர பேர்க்கவில்கல. ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர்கள் 

அவகர ென் வோத்தியோரோக தகோண்டு ென் ஆன்மீக குருவோக 

வோழ்வியல் வழிகோட்டியோகக் தகோண்டு வோழ்ந்துவந்ெைர் 

வருகின்றைர். 

  எம்.ஜி.ஆருக்கு தேன்கை அருபக திருநின்ற ஊரில் 

பகோயில் கட்டி பெரும் திருவிைோவும் நடத்தி பூகஜகள் 

தேய்து இருமுடி கட்டி  ோெ யோத்திகர நடத்தி விரெமிருந்து 

உற்ேவர் திருஉலோ தகோண்டு வந்து  ேகல வழி ோடும் தேய்து 

வருகின்றைர். அவருகடய அருள் ஆசி இருந்ெோல் நமக்கு 

வோழ்வில் தவற்றி கிகடக்கும் என்று  லரும் அவகர 

தெய்வமோக நம்புகின்ற ப ோக்கு வளர்ந்து விட்டது. குடும்  

தெய்வம், குலதெய்வம், ஊர் தெய்வம்,  ைனி,  மதுகர, 

திருப் தி ப ோன்ற திருத்ெலங்களில் எழுந்ெருளி இருக்கும் 

த ோது தெய்வம் எை  ல தெய்வங்கள் இருந்ெோலும் இகவ 

எல்லோவற்கறயும் கடந்து எம்.ஜி.ஆரும் இந்ெ 

தெய்வங்களுக்குள் ஒரு தெய்வமோக நிகல த ற்று 

விட்டோர்.  

னவயத்துள் வோழ்வோங்கு வோழ் வன்  வோனுனறயும்  

தெய்வத்துள் னவக்கப்  டும்  

என்ற வள்ளுவரின் வோக்கக தமய்ப்பித்ெவர் எம்.ஜி.ஆர்.  

வோழ்வோங்கு வோழ்ெல் என்றோல் வோழும் முகறப் டி 

வோழ்வெோகும். வோழும் முகற என்ை என் கெ எம்.ஜி.ஆர். 

வோழ்ந்து கோட்டி மகறந்ெோர். அவர் வோயோல் மட்டும்  

தேோல்லி கோட்டவில்கல; உண்கமயில் வோழ்ந்து 

கோட்டிைோர். ஆன்மீக குருக்கள் ென் வோழ்க்ககயில்  ல 

உண்கமககள தேோல்லிச் தேன்றைர். அவர்கள் துறவிகளோக 

இருந்ெைர். இகறவகை நிகைந்து ஒரு த ோழுது உண்டு 

மைகெ அடக்கி இகறவபைோடு இகறவைோக 
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கலந்துவிட்டைர். ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர். அப் டியல்ல 16 

வகக கோய்கறிகள் ேோப்பிட்டு ென் வீட்டில் இருக்கும் 

பவகலக்கோரன் முெல் தேட்டில் இருக்கும் கலட்  ோய் 

வகர அகைவருக்கும் ஒபர மோதிரியோை உணவளித்து 

அவரவர் தேய்ெ பவகலக்கு உரிய ேம் ளத்கெ 

அவர்களுக்குக் கிகடக்கச் தேய்து ஏரோளமோை 

த ண்கபளோடு பேர்ந்து நடித்து ஆடிப் ோடி  டம் எடுத்து 

அந்ெப்  டங்களின் மூலம் நல்ல விஷயங்ககள உலகுக்குச்  

தேோல்லி  டம்  ோர்க்கும் ரசிகர்களின் மைங்களில் நல்ல 

கருத்துக்ககள விகெத்து ஏரோளமோை  ோலியல் தூண்டுெல், 

வன்முகற கலோச்ேோரம், வரி ஏய்ப்பு, கருப்பு  ணம் ப ோன்ற 

கலியுக ேமோச்ேோரங்கபளோடு ப ோரோடி தஜயித்து தவற்றி 

த ற்றவர்; புகழ் த ற்றவர் 

 ஒரு தூண்டுெலும் இல்லோெ இடத்தில் ெனி அகறயில் 

அல்லது மனிெ நடமோட்டமற்ற கோட்டுக்குள் இருக்கும் 
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ஒருவன் துறவியோக வோை முடியும் வோழ்ந்துெோன் 

ஆகபவண்டும். ஆைோல் அதிக ட்ேமோை தூண்டுெல்கள் 

இருக்கும் இடத்தில் மிகக் குகறந்ெ  ட்ேமோை 

தூண்டுெலுக்கு மட்டுபம ஆளோகி ஏரோளமோை 

இகடயூறுககள ேந்தித்து அவற்றுடன் ப ோரோடி அவற்கற 

புறந்ெள்ளிவிட்டு நல்லவைோக வோை முகைந்து அந்ெ 

உகைப்பில் முன்பைறி தவற்றி த றுவது எம்.ஜி.ஆர். 

மட்டுபம தேய்ய முடிந்ெ ப ோரோட்டச் தேயலோகும்.  

 கலியுகத்தில் கலி புருஷகை எதிர்த்து  எம்.ஜி.ஆர். 

நடத்தி தவற்றி கண்ட ப ோரோட்டத்கெ மிகச்ேரியோக 

புரிந்துதகோள்ள பவண்டும் என்றோல் உலக த ோதுமகறயோம் 

திருக்குறகள இயற்றிய திருவள்ளுவகர ெோன் துகண 

தகோள்ள பவண்டும்   

குணம் நோடி குற்றமும் நோடி அவற்றுள்  

மினகநோடி மிக்க தகோேல்  

என்ற வள்ளுவர் வோக்கின்  டி ஆரோய்ந்ெோல் எம்.ஜி.ஆரின் 

குற்றங்கள் கண்ணுக்கு புலைோகோமல் மகறந்துப ோய் 

அவருகடய குணங்கள் நம் கண்முன் விஸ்வரூ ம் 

எடுக்கும். 

 ஒரு மனிென் ெைக்குள் இருக்கும் அசுரத்ென்கம 

மற்றும் தெய்வத்ென்கமயுடன் ஒவ்தவோரு சுவோேத்திலும் 

ப ோரோடிக் தகோண்டிருக்கும் இக்கோலகட்டத்தில் அவர் 

ென்னுகடய ப ோரோட்டத்தில் ெோன் மட்டும் தவற்றி 

த ற்றபெோடு நின்றுவிடோமல் ென் ககலத்திறன் என்ற 

வலிகம மிகுந்ெ கருவிகயக்தகோண்டு சிறப் ோை ககல 

 கடப்புககள உருவோக்கி அவற்கற கோணும் மனிெர்கள் 

அகைவரும் கலிகய எதிர்த்து ப ோரோடுவெற்கோை ேக்திகய 

வைங்கி அவர்ககளயும் முன்பைற்றிைோர்.  
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கலியுக முடிவு  

 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுெப் ட்ட லிங்க 

புரோணம் என்ற நூல் கலியுக முடிவில் இந்ெ உலகமும் 

மனிெர்களும் இருக்கும் நிகல  ற்றி விளக்குகின்றது. 

கலியுகம் முடிய இன்னும் 4 லட்ேத்து 50 ஆயிரம் ஆண்டுகள் 

இருந்ெோலும் கூட இந்ெ நூல் விளக்கியிருக்கும் அல்லது  

தெரிவித்திருக்கும்  ட்டியல் இப்ப ோபெ கலியுகம் முடிய 

ப ோகிறபெோ என்ற ஐயத்கெ ெருகின்றது.  

 கலியுக முடிவில் திருடர்கபள மன்ைர்களோவர்; 

இப்ப ோது அகமச்ேர்களோக இருக்கும்  லர் ஊர் தேோத்கெ 

தகோள்கள அடித்ெவர்கள் என்று நீதிமன்றத்தில் வைக்குகள் 

நகடத ற்றுக் தகோண்டிருப் கெ கோண்கிபறோம். 

மன்ைர்கள் திருடர்களோவர் என்ற கருத்து இெற்கு முன்பு 

திருட்டு தெோழிலில் ஈடு டோமல் அதிகோரத்திற்கு 

வந்துவிட்ட பிறகு பிறர்  ணத்கெ தகோள்களயடிக்கும் 

தெோழிகல தெோடங்கியவர்ககளக் குறிக்கிறது. 

 சிலர் அரேோங்கத்தில்  த ோறுப்புக்கு வரும் வகர 

நல்லவர்களோக கடகம உணர்ச்சி மிக்கவர்களோக பிறருக்கு 

உெவி தேய் வர்களோக இருந்திருக்கக்கூடும். ஆைோல் 

அரேோங்க த ோறுப்புக்கு வந்ெ பிறகு சுற்றி இருக்கும் 

மனிெர்களின் தூண்டுெலோலும் தேோகுசு வோழ்க்ககக்கோை 

பெடுெல் கோரணமோகவும் அதிகோரத்தில் உள்ளவர்கள் 

லஞ்ேம் ஊைல் ப ோன்றவற்றில் ஆர்வம் கோட்டத் தெோடங்கி 

விடுவர். இதுவும் கலியுக முடிவில் நகடத றும் ஒரு 

தேயலோகும். ஆைோல் நமக்கு இப்ப ோபெ இது நடந்து 

தகோண்டுெோன் இருக்கிறது. இது ப ோன்ற ஒரு நிகல 

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக் கோலத்தில் ஏற் ட்ட ப ோது அவர் என் 

த யகரச் தேோல்லி என் மகைவி அல்லது உறவிைர் 

அல்லது தெரிந்ெவர் என்று எவர் வந்ெோலும் அரேோங்க 

கோரியங்களில் அவர்களுக்கு எந்ெ ேலுககயும் தேய்து ெர 

பவண்டோம் என்று ஓர் அறிக்கக விட்டு ென் த யகர 
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 யன் டுத்தி ெைக்கு உறவிைர்கள் என்று 

தேோல்லிக்தகோண்டு சிலர் ெமிைக மோநில அரசு 

அலுவலகங்களில் விபேஷ ேலுகக த றுவகெ ெடுத்து 

நிறுத்திைோர். 

 ஒருவர் மந்திரியோக அதிகோரத்திற்கு அதிகோரப் 

 ெவிக்கு வந்ெ பிறகு அவகர திருடர் ஆக்குவெற்கோை ேகல 

கோரியங்களும் இந்ெ கலியுகத்தில் நடக்கும். அப்ப ோது அந்ெ 

அதிகோரி மிகக் கவைமோக இருந்து எைக்கு எதுவும் 

தெரியோது; நோன் அகெச் தேய்யவில்கல என்தறல்லோம் 

தேோல்லி ெட்டிக் கழிக்கோமல் ென் த யகர ெவறோக 

 யன் டுத்து வர்ககள கண்டிக்கவும் ெண்டிக்கவும் 

முன்வரபவண்டும். இதுவும் ஒரு கலியுக ப ோரோட்டம்ெோன். 

இந்ெப் ப ோரோட்டத்கெயும் எம்.ஜி.ஆர். ேந்தித்ெோர், 

தவன்றோர். 

  கலியுக முடிவில் மக்களின் தேோத்துக்ககள  றிமுெல் 

தேய்து தீய வழிகளில் தேலவு தேய்வோர்கள் என் து இலிங்க 

புரோணம் தேோல்லும் இரண்டோவது கருத்ெோகும். அரேோங்கம் 

சில த ோதுப்  ணிகளுக்கோக மக்களின் நிலத்கெ வீட்கட 

ககப் ற்றுவது இயல்பு. ேோகலகள் அகமக்கவும்  ோலங்கள் 

கட்டவும் இதுப ோன்ற ககயகப் டுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் 

நடக்கும். இப்ப ோது எட்டு வழி ேோகல அகமப் ெற்கோக 

 ல விகள நிலங்ககள அரசு ககயகப் டுத்திய ப ோது 

த ரும் ப ோரோட்டங்கள் தவடித்ெகெ நோம் அறிபவோம்.  

 மன்ைர் அல்லது மந்திரி தீய வழிகளில் தேலவு 

தேய்வது என் து அரேோங்கம் த ோது கோரியங்களுக்கோக 

ெனியோரின் நிலங்ககளயும் வீடுககளயும் ககயகப் டுத்தி 

அவற்கற ெனி முெலோளிகளின் நன்கமக்கோக 

வைங்குவெோகும். த ோது  நிலத்கெ அல்லது ஏகைகளின் 

நிலத்கெ அ கரித்து தீயவழிகளில்  யன் டுத்துவெற்கோக 

வைங்கி விடக் கூடோது அவ்வோறு வைங்குவெோக ெோன் 

இப்ப ோது 8 வழிச்ேோகல பிரச்ேகை பூெோகரமோகி 
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இருக்கின்றது. ெனிந ரின் ஏற்றுமதிக்கோக ேோகல 

விரிவோக்கப்  ணிகளுக்கோக விகளநிலங்கள் 

 றிக்கப் டுவெோக மக்கள் நம்பியெோல் பிரச்ேகை த ரிெோகி 

விட்டது. நீதிமன்றம் வகர ப ோய் ெகட ஆகண த ற்று 

வந்துவிட்டைர். 

 எம்.ஜி.ஆரின் ஆட்சிக்கோலத்தில்  நடந்ெ ஒரு 

ேம் வத்கெ இங்கு   எடுத்துக் கோட்ட பவண்டிய அவசியம் 

உண்டோகிறது. தேன்கைக்கு வந்து விட்டு ஒரு  விைோவில் 

எம்.ஜி.ஆரின் குைந்கெ வளர்ப்பு முகறகள்  ற்றிய சிக்கு 

மங்கு சிக்கு மங்கு ேச்ே  ோப் ோ என்ற புத்ெகத்கெ 

தவளியிட்டு விட்டு மதுகரக்கு திரும்பிக்தகோண்டிருந்ெ 

ப ோது என்னுடன்  யணித்ெ ஒரு ஜவுளிக்ககட முெலோளி 

எம்.ஜி.ஆர்.  ற்றி  கிர்ந்து தகோண்ட ஒரு ெகவகல இங்கு 

குறிப்பிடுவது அவசியம். அவரது ெோத்ெோ சிம்பு லோல் ேவுகோர் 

என் வர் மயிலோப்பூரில்  ஜோர் தெருவில் குடியிருந்ெோர். 

அவர் வோங்கிய சில நிலங்ககள எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக் 

கோலத்தில் அரசு எடுத்துக்தகோண்டது அந்ெ இடங்களுக்கு 

ெோசில்ெோர் மூலமோக வழிகோட்டி மதிப்பு நிர்ணயிக்கப் ட்டு 

இடத்தின் உரிகமயோளருக்கு  ணம் வைங்கப் ட்டது. 

குடும் த்திைர் மகிழ்ச்சியோகப் த ற்றுக்தகோண்டைர். 

 தவகு கோலம் கழித்து ஒருமுகற சிம்புலோல் 

குடும் த்திைர் ஏபெோ ஒரு கோரியத்திற்கோக நிலப் திவு 

அலுவலகத்திற்கு தேன்ற ப ோது ெோசில்ெோர் இவர்களிடம்  

“நீங்கள் சீம்புலோல் குடும் மோ, உங்களுக்கு கூடுெலோக 

 ணம் ெரபவண்டும்; உங்களுகடய ெோத்ெோ மிக நல்லவர்; 

அந்ெ கோலத்தில் அவர் ென் வீட்டு வோேலில் பமோர் கவத்து 

ஏகை எளியவர்களுக்கு ெோைம் தேய்ெோர்; அவருக்கு நஷ்டம் 

ஏற் டோமல்  ோர்த்துக் தகோள்ளுங்கள்; அவருகடய 

பிள்களகள் தேழிப் ோக சிறப் ோக வளர பவண்டும்; அவர் 

நல்ல ெர்ம சிந்ெகை உள்ளவர்” என்று எம்.ஜி.ஆர். உங்கள் 
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ெோத்ெோகவ  ற்றி என்னிடம் ஒருமுகற கூறிைோர் என்று 

இந்ெ ெோசில்ெோர் தெரிவித்ெோரோம். 

 ெோசில்ெோர் எம்.ஜி.ஆகர  ற்றி கூறும் வகர 

அக்குடும் த்திைருக்கு எம்.ஜி.ஆர்.  ற்றி எந்ெவிெ 

அபிப்ரோயமும் கிகடயோது; அவருகடய  டங்ககள 

 ோர்த்து ரசித்ெ  மிகப்த ரிய ரசிகர்களும் இல்கல; ஆைோல் 

வோேலில் நீர்பமோர் கவத்து ஏகைகளுக்கு குடிக்கப் 

தகோடுத்து அவர்களின் பேோர்கவ ெோத்ெோ ப ோக்கிைோர் 

என் கெ கூட அவர்கள் யோரும் த ரிெோக நிகைத்து 

த ருகம அகடந்ெதில்கல. அகெ ெைது மைதில் 

கவத்திருந்ெ எம்.ஜி.ஆர். அந்ெ ெர்ம சிந்ெகை உள்ள 

சிம்புலோல் தேௌகோரின் இடத்கெ அரசு ககயகப் டுத்திய 

ப ோது அவருகடய ெர்ம சிந்ெகைகய  ோரோட்டி 

ெோசில்ெோரிடம் தெரிவித்திருக்கிறோர். த ோதுமக்களின் 

தேோத்கெ ஆட்சியோளர்  றிமுெல் தேய்வது கலியுகத்தின் 

முடிவில் நகடத றும் தேயல் ஆகும். ஆைோல் அவ்வோறு 

 றிமுெல் தேய்ெ தேோத்தின் உரிகமயோளருக்கு நிலத்துக்கு 

உரிய  ணத்கெ குகறயோமல் வைங்க பவண்டியது 

ஆட்சியோளரின் கடகம. அகெ முகறயோக தேய்ெவர் 

எம்.ஜி.ஆர்.  

 அடிப் கட ஒழுக்கம் இல்லோெவர்கள் 

ேோமியோர்களோகத் திரிவர் என்று லிங்கபுரோணம் கூறுகிறது. 

இதுப ோலபவ கிறிஸ்ெவர்களின் பவெோகமத்திலும் இந்ெ 

உலகம் அழியப் ப ோகும் நோட்களில் அந்திகிறிஸ்து antichrist 

எைப் டும் ப ோலிப் ப ோெகர்கள் உருவோகி வருவர் என்று 

தேோல்லப் ட்டுள்ளது. ப ோலிச்ேோமியோர்கள் அவர்ககள 

நம்பி மக்கள் அவர்களிடம் கூடும் கூட்டம்  ற்றிய 

தேய்திககள நோம் இப்ப ோது அன்றோடம் வோசிக்கிபறோம். 

இதுப ோன்ற ஒரு கோரியம் நகடத றும் த ோழுது ‘கலி 

ெோண்டவம் ஆடுகிறது’ என் கெ த ரியவர்கள் 

தேோல்வோர்கள். ‘உகைக்கும் கரங்கள்’  டத்தில் இது 
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ப ோன்ற ப ோலிச்ேோமியோர்கள் இளம் த ண்களின் 

வோழ்க்ககயில் விகளயோடுவகெ கடுகமயோகக் 

கண்டித்திருப் ோர்.  

ஆன்மீகப்புரட்சி 

 அதமரிக்கோவில் எம்.ஜி.ஆர். சிகிச்கே த ற்று வந்ெ 

கோலத்தில் ெமிைகத்தில் நடந்ெ மிகப் த ரிய ஆன்மீகப் 

புரட்சி, எம்.ஜி.ஆர். நலம் த ற பவண்டும் என் ெற்கோக மெ 

ப ெமில்லோமல் அகைவரும் அவரவர் ஆண்டவகை 

மைமுருகி பவண்டிக் தகோண்டெோகும். அப்ப ோது கடவுள் 

இல்கல என்று தேோன்ை த ரியோரின் வழிவந்ெ ‘நோங்கள் 

பிள்களயோகரயும் உகடக்க மோட்படோம்; பிள்களயோருக்கு 

பெங்கோயும் உகடக்க மோட்படோம்’ என்று தேோல்லி 

ெனிக்கட்சியோகத் திமுககவத் பெோற்றுவித்ெ அண்ணோவின் 

வழிவந்ெ அவரது த யரோல் அண்ணோ திமுக என்ற 

கட்சிகயத் தெோடங்கிய எம்.ஜி.ஆருக்கோக கோஞ்சி மடத்தில் 

அவர் விகரவில் சுகம் த ற்று நலமோக ெோய்நோடு திரும்  

பவண்டும் என்று ஒரு யோகம் நகடத ற்றது. இது 

ெமிைகத்தில் இந்து ேமய மறுமலர்ச்சி பெோற்றுவோயோகும். 

  எம்.ஜி.ஆர். நலம் த ற்று மீண்டும் முெல்வரோக 

ெமிைகம் திரும்பிய பிறகு ஒரு நோள் ஒபர பவகளயில் 

தேன்கையில் எம்.ஜி.ஆரும் கோஞ்சியில் த ரியவரும் 

ஒருவர் மற்றவகர ேந்திக்க பவண்டும் என்ற விருப் த்கெ 

அருகில் இருப் வரிடம் தெரிவித்ெைர். அடுத்ெ அகரமணி 

பநரத்தில் இரு ெரப்பிலும் இருந்து தடலிப ோன் மணி 

அடித்து விருப் ங்கள்  ரிமோறப் ட்டை. எம்.ஜி.ஆர். 

புறப் ட்டு வந்து த ரியவகரப்  ோர்த்து ஆசி 

த ற்றுக்தகோண்டு மடத்தின் வோேலில் கூடியிருந்ெ 

ென்னுகடய தெோண்டர் கூட்டத்கெப்  ோர்த்து, 

த ோதுமக்ககளப்  ோர்த்து வணக்கம் தேோல்லி ககயகேத்து 

விகட த ற்றுக்தகோண்டு புறப் ட்டுப் ப ோை இந்ெ 

ேந்திப்பு எகெ நமக்கு உணர்த்துகிறது என்றோல் கலியுகத்தில் 
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அடிப் கட ஒழுக்கம் இல்லோெ ேோமியோர்கள்  லர் இருப் ர். 

அவர்கள் எல்லோம் ப ோலி ேோமியோர்கள் என் கெ இைம் 

கோட்டும் வககயில் அவர்ககளப் பிரித்துக் கோட்டும் 

வககயில் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு உண்கமயோை துறவிகய வந்து 

ேந்தித்து ஆசி த ற்று தேன்றோர். 

 எம்.ஜி.ஆர். கோஞ்சி த ரியவகர  ோர்த்து தேன்ற  

நிகழ்ச்சி ப ோலி ேோமியோகர  ோர்த்து  ல நன்கமகள் 

அகடவகெ விட்டுவிட்டு உண்கமயோை ேோமியோகரப் 

 ோர்த்து அருகள மட்டும் ஆசியோகப் த றுவதில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு விருப் ம் இருந்ெகெ நமக்கு 

உணர்த்துகிறது. தநற்றியில் குங்குமம் கவத்துக் தகோண்டு 

வரும் ென் கட்சிக்கோரகர  ோர்த்து ‘உன் தநற்றியில் என்ை 

ரத்ெம் வருகிறெோ’ என்று எள்ளி நககயோடிய மு கருணோநிதி 

 ோர்வதியின் மோெவிலக்கு குருதிெோன் தநற்றியில் 

கவக்கப் டும் குங்குமம் என்று பகலி ப சிய மு 

கருணோநிதி ென் வீட்டுக்கு ேோய் ோ ோகவ அகைத்துவந்து 

அவர் கோலில் ென் மகைவிகய விை கவத்து ஆசி த ற்ற 

வரலோற்கற நோம் அறிபவோம். இவ்வோறு முரண் ட்ட 

மனிெர்கள் ென் சுயநலத்திற்கோக வகளந்ெ நோக்கக 

வகளத்து வகளத்து ப சி வந்ெ கோலத்தில் எம்.ஜி.ஆர். நல்ல 

துறவி யோர்? என் கெ அகடயோளம் கோட்டி மக்களுக்கு 

ஆன்மீகத்தில் ஈடு ோடும் ஆர்வமும் வரச்தேய்து அவர்கள் 

துணிச்ேலுடன் இகறவகை வணங்க அவரவர் 

ேம்பிரெோயங்ககள பின் ற்ற ஊக்கமளித்ெோர். 

 எம்.ஜி.ஆர். நடத்திய ஆன்மீகப் புரட்சியும் ஒரு 

கலியுக ப ோரோட்டம்ெோன். ப ோலி ேோமியோகரப் 

புறக்கணிப் தும் நல்லவற்கற  இைங்கண்டு தகோள்வதும் 

கூட கலியுகத்தில் ஒவ்தவோரு மனிெனும் ப ோரோடி த ற 

பவண்டிய ஒரு விஷயமோகத்ெோன் இருக்கிறது. தீயவர்கள் 

நல்லவர் என்ற ப ோர்கவயில் உலோவி தகோண்டிருப் ெோல் 

மடங்களிலும் மெங்களிலும் நல்லவகர இைங்கண்டு 
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அவர்ககளப்ப் பின் ற்றுவதும் ஒரு ப ோரோட்டமோகத்ெோன் 

விளங்குகிறது.  

 மக்கள்  அகதிகளோக  நோடு நோடோக தேல்வோர்கள் 

என் து கலியுகத்தின் முடிவில் நகடத றும் ஒரு 

தேயலோகும். இெற்கு கலியுக முடிவு வகர நோம் தேல்ல 

பவண்டியதில்கல. இலங்கக ப ோரில் உயிர் ெப்பிப் 

பிகைக்க ெமிழ்நோடு வந்ெ இலங்கக அகதிககள நோம் 

அறிபவோம். அெற்கு முன்பு அகதிகளோக மக்கள்  ர்மோவில் 

இருந்து கோல் நகடயோக இந்தியோவுக்குள் வந்து இங்கு ெங்க 

கவக்கப் ட்ட ப ோது அவர்கள் வோழ்ந்ெ  குதி  ர்மோ 

கோலனி ஆயிற்று.  ர்மோ த ோருட்கள் விற்ற இடங்கள் 

 ர்மோ ஜோர் ஆயிற்று. 

 இலங்கக அகதிகளுக்கு எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் 

தவவ்பவறு இடங்களில் வீடுகள் கட்டித் ெரப் ட்டை. 

அவர்களுக்தகன்று ெனியோக பரஷன் கோர்டுகள் 

வைங்கப் ட்டை. அவர்கள் பிள்களகளும்  ள்ளிகளில் 

பேர்க்கப் ட்டு ெமிைக மோணவர்களுக்கு உரிய அத்ெகை 

ேலுகககளும் அகதிகளின் பிள்களகளுக்கும் 

வைங்கப் ட்டை. இலங்கக ப ோரோளிகளுக்கு பவண்டிய 

 ண உெவிகய  எம்.ஜி.ஆர். வைங்கி அவர்களும் இஸ்பரல் 

ப ோரோளிககளப் ப ோல ஆயுெங்ககள வோங்கி ெோன் பிறந்ெ 

நோட்கட விட்டு தவளிபயற்றிய சிங்களவர்களுடன் 

ெமிைர்கள் எதிர்த்து நிற்க எம்.ஜி.ஆர். உெவிைோர். ெமிழ் 

மக்ககள ெமது நோட்கட விட்டு கலியின் தகோடுகம  

விரட்டிைோலும் எம்.ஜி.ஆர். அவர்ககளத்  ெமிழ் நோட்டில் 

ெங்க கவத்து ேகல வேதிகளும் தேய்து தகோடுத்து 

ெகலநிமிர்ந்து வோை தேய்ெோர். எைபவ ெோன் கலியுடன் 

ப ோரோடிய எம்.ஜி.ஆகர கலியுக ப ோரோளி என்கிபறோம், 

 கலியுகத்தில்  ெோய்மோரின் கர்ப் த்திபலபய கரு 

அழிக்கப் டும் என்று லிங்க புரோணம் தேோல்கிறது. 

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக்கு வந்ெப ோது நிகறய இகளஞர்கள் 
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ஆண்கள் பவகல வோய்ப்பில்லோமல் குடும் ம் நடத்ெ 

வழியில்லோமல் சிரமப் ட்டைர். எம்.ஜி.ஆர். கோலத்தில் 

ெோன் அவரது ஆட்சியின்ப ோது உலகப் த ோருளோெோர 

தகோள்ககயில் த ரும் மோற்றம் ஏற் ட்டு உலகமயமோக்கல் 

ெனியோர்மயமோக்கல் ெோரோளமயமோக்கல் என்ற தகோள்கககள் 

நகடமுகறக்கு வந்ெது ேமயத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ெனியோர் 

 ள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் பெோன்றுவெற்கு அனுமதி 

வைங்கிைோர். 

 எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் தெோழில்நுட்  கல்லூரிகள் 

த ோறியியல் கல்லூரிகள்.  ப ோன்ற கல்வி நிகலயங்கள் 

ஏரோளமோக பெோன்ற உெவிைோர். இன்கறக்கு இவற்றில்  ல 

 ணம் கோய்க்கும் மரங்களோக  ணம்  றிக்கும் 

அகமப்புகளோக மோறி விட்டோலும் கூட அன்கறக்கு அவர் 

இவற்கற பெோற்றுவிக்கும் ப ோது  லருக்கும் கல்வி 

வோய்ப்பு தெோழில் வோய்ப்பு கிகடக்க பவண்டும் என்ற 

நல்ல பநோக்கத்துடன் ஆரம்பிக்க அனுமதி தகோடுத்ெோர் 

என் கெ உணர பவண்டும். இவற்றில் 25 ேெவீெம் 

மோணவர்கள் இலவேமோக கற் ெற்கும் எம்.ஜி.ஆர். உத்ெரவு 

பிறப்பித்ெோர். ஒவ்தவோரு கல்லூரியிலும் 25% இடங்களில் 

ஏகை மோணவர்கள் வோய்ப்பு த ற்றைர்.  ணம் தேலுத்தி 

 டிக்கக் கூடியவர்கள் மற்ற 75 ேெவீெ இடங்ககளப் த ற்று 

 டித்துவந்ெைர். 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைக்கு கிகடக்கோெ கல்வி மற்ற 

குைந்கெகளுக்கும் கிகடக்கோமல் ப ோய் விடக் கூடோது 

என்ற எண்ணத்தில் அரசு  ள்ளிகளிலும் அரசு உெவி த றும் 

 ள்ளிகளிலும் ேத்துணவு வைங்கி  ள்ளிக்கு வரும் 

மோணவர்களின் எண்ணிக்கககய அதிகரித்ெோர்.  சிபயோடு 

இருக்கும் மோணவனுக்கு  டிப்பு ஏறோது அவன் வயிறு 

நிகறந்து விட்டோல் ஆசிரியர் தேோல்வது அவன் மைதில் 

 தியும்.  ோடம்  அவன் கோதுகளில் இறங்கி அவன் 

மூகளயில்  தியும். ென் பிள்கள  சியோறி  டித்துக் 
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தகோண்டிருக்கிறோன் என் கெ அறியும் ெோயும் நிம்மதியோக 

ெோன் தேய்யும் பவகலயில் ஈடு ட முடியும். 

 ெோய்மோரின் கர்ப் த்திபலபய கரு அழிக்கப் டும் 

கலிகோலத்தில் இளம் த ண்கள் குைந்கெகயப் த ற்று 

வளர்க்க பவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

ெனித் திட்டத்கெ தெோடங்கிைோர் இதுவும் கலிக்கு எதிரோை 

ப ோரோட்டம் ெோன். வளர்க்க வேதி இல்லோமல் கருவில் 

குைந்கெகய  அழிக்க நிகைக்கும் த ண்களுக்கு எதிரோக 

அந்ெக் குைந்கெகயப் த ற்று வளர்க்க என்ைோல் முடியும் 

என்று எம்.ஜி.ஆர். ேவோல்விட்டு இத்திட்டத்கெ 

நடத்திக்கோட்டிைோர். 

 ஒரு த ண் கருவுற்று குைந்கெ த ற்று மூன்று 

மோெங்கள் வகர அவள் ெோய்ப் ோலூட்டி அந்ெ குைந்கெகய 

கோப் ோற்றி விட்டோல் நோன்கோவது மோெத்திலிருந்து அவள் 

மதிய பநர பவகளயில் அங்குள்ள ேத்துணவு திட்ட 

கமயத்திற்கு வந்து நியூட்ரிஷன்  ோல்ஸ் [nutrition balls] 

எைப் டும் ேத்துணவு உருண்கடகய, ேத்து மோவு 

உருண்கடகயப் த ற்று தகோண்டு ப ோய் ென் வீட்டில் 
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கவத்து ென் குைந்கெக்கு ஊட்டி விடலோம்.  ேகல 

ேத்துகளுடன் கூடிய ஒரு ககயளவு இனிப் ோை இந்ெ 

மோவுருண்கட குைந்கெக்கு ஒரு நோகளக்கோை உணவோக 

அகமந்துவிடும். இதுப ோக அந்ெ ெோய் அவ்வப்ப ோது அந்ெ 

குைந்கெக்கு சிறிது பநரம் ெோய்ப் ோல் ஊட்டிைோபல 

ப ோதும். குைந்கெகய மோமியோரிடம் ெோயோரிடம் எை யோர் 

த ோறுப்பிலோவது விட்டு விட்டு பவகலக்கு ப ோகலோம். 

கோய்கறி விற்க, வீட்டுபவகல  ோர்க்க ப ோகும் த ண்கள் 

குைந்கெகய விட்டுவிட்டு முன்று நோன்கு மணி பநரம் 

தவளிபய  ப ோய் வரலோம். ேத்துணவு கமயத்தில் இருந்து 

ேத்து உருண்கடகய யோரோவது வோங்கி வந்து குைந்கெக்கு 

ஊட்டிவிடலோம். பின்பு  குைந்கெ இரண்டு முன்று மணி 

பநரம் தூங்கிவிடும். மோகல நோன்கு மணிக்கு ெோய் திரும்பி 

வந்து குைந்கெகய எடுத்து தகோள்ளலோம். இவ்வோறு  லன் 

த ற்றவர்கள் அன்று ஏரோளம்.  

  ோல்குடி மறந்ெ குைந்கெகள் நடக்க தெரிந்து 

 ோத்ரூம் ப ோகணும் என்று தேோன்ைோல் அந்ெ குைந்கெகய 

ேத்துணவு கமயத்தில் விட்டுவிடலோம். கோகலயில் ஆயோ 

வந்து  குைந்கெககள அகைத்து தகோண்டுப ோவோர். 

மோகலயில் தகோண்டு வந்து விட்டுவிடுவோர்.  இளம் 

ெோய்மோர்கள் கோகல ஒன் து மணி முெல் மோகல நோன்கு 

மணி வகர ஏபெனும் பவகல நிம்மதியோக தேய்யலோம். 

கோகலயில் ேத்துணவு ஆயோ வீட்டுக்பக வந்து இந்ெ இளம் 

குைந்கெகய இடுப்பில் தூக்கிக் தகோண்டு அல்லது 

நடக்கக்கூடிய குைந்கெயோக இருந்ெோல் விரல் பிடித்து 

நடக்க கவத்ெ அகைத்துக்தகோண்டு ேத்துணவு கமயத்திற்கு 

கூட்டிச் தேல்வோர். தெருவோக வந்து அகைத்து 

குைந்கெககளயும் அகைத்து தகோண்டு அகவ ஒன்றின் 

கககய ஒன்று பிடித்து தகோண்டு ஆயோவுடன் பேர்ந்து 

தேல்லும் அைபக ெனி.  
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 சிறு நகட  யின்று ேத்துணவு கமயத்துக்கு 

தேல்வோர்கள். அங்கு அந்ெ குைந்கெகளுக்கு மதியம் 

ேத்துணவு வைங்குவபெோடு கோகலயில் அவர்களுக்கு 

பெகவயோை  ோடங்களும் நடத்ெப் டும்  ோட்டுகள் 

தேோல்லித்ெரப் டும். மோகல நோன்கு மணி ஆைதும் 

அவர்களுக்கு முகம் கழுவி ெகல சீவி முகத்துக்கு  வுடர் 

ப ோட்டு மீண்டும் அைகோக அகைத்து குைந்கெககளயும் 

ஒருவபரோடு ஒருவர் ககப்பிடித்ெ டி ேத்துணவு ஆயோ 

ஒவ்தவோரு வீடோக வந்து அந்ெ குைந்கெகய ஒப் கடத்து 

விட்டு தேல்வோர். என்ை அைகோை கோட்சி தெரியுமோ.  

 ஒரு தெருவில் இருக்கும் அகைத்து குைந்கெகளும் 

ஒன்றோக ப ோய் அந்ெ ேத்துணவு கமயத்தில்  ோட்டு  டித்து 

 டித்து விலங்குகளின் த யர்  ைங்களின் த யர் 

என் ைவற்கற எல்லோம் தெரிந்துதகோண்டு மதிய பவகளயில் 

உறங்கி  மோகலயில் எழுந்து அகைவரும் கூடி விகளயோடி 

விட்டு  பின்பு ஒன்றோக வீடு திரும்பும் கோட்சி ேமூகத்தின் 

த ோறுப்புணர்ச்சி அரேோங்கத்தின் த ோறுப்புணர்ச்சிகய நமக்கு 

தவளிப் டுத்தும் அைகோை கோட்சி ஆகும். 

 கருகவ அழிக்க கலியுகபெவன் திட்டமிட்டோலும் 

அந்ெக் கருகவ ஆபரோக்கியமோக வளர்க்க ப ோரோடியவர் 

எம்.ஜி.ஆர்.. ேத்துணவு கமயம் தேன்று வரும் குைந்கெ 

நோன்கு வயதுக்கு பிறகு  ள்ளிக்கூடத்தில் பேர்க்கப் டும். 

 ள்ளிக்கூடத்திலும் அெற்கு சீருகட, புத்ெகம்,  உணவு 

ஆகியை வைங்கப் டும். மத்தியோைத்தில் சுடச்சுட 

ேத்துணவு ேோப்பிட்ட குைந்கெகளில் என்னுகடய 

குைந்கெகளும் உண்டு. அப்ப ோது நோன் முதுககல  டிக்க 

கல்லூரிக்கு ப ோபைன். முகைவர்  ட்டம் த றும் வகர 

சுமோர்  த்ெோண்டுகள் பிள்களகள் கவகலயின்றி நோன் 

 டித்து முடித்பென். முதுககல  டிப்பின் ப ோது ேத்துணவு 

திட்டம்  ற்றிய இலக்கியப் ப ோட்டிகய ெமிைக அரசு 

நடத்தியது அதில் கலந்து தகோண்டு ேத்துணவு நோடகம் 
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எழுதி அனுப்பு மோநிலத்தில் முெல்  ரிசும் தவள்ளி 

 ெக்கமும் த ற்பறன்.  

 என் பெோழி ஒருவர் ேத்துணவு கமயத்தில் ஆயோவோக 

இருந்ெோர், அவரிடம் பகட்டும் ேத்துணவு திட்டம் 

தேயல் டும் விெம் குறித்து  அகைத்து ெகவல்ககளயும் 

திரட்டி  த்து கோட்சிகளுடன் நோடகம் ஒன்கற எழுதி அனுப்பி 

முெல்  ரிகேப் த ற்பறன். எைபவ பநரடி அனு வம் உள்ள 

ஆய்வோளர், மற்றும் ெோய் என்ற உரிகமயில் இந்ெ ேத்துணவு 

திட்டம் குைந்கெகளுக்கும் ெோய்மோருக்கும் அதிக அளவில் 

உெவியோக இருந்ெகெ  ஊக்கமளித்ெகெ என்ைோல்  துணிவோக 

எடுத்துகரக்க முடியும்.  

ெோய் பெய் நலம்  

 ெமிைகத்தில் ெோய் பேய் நல விடுதிகள் மிகச் சிறப் ோக 

தேயல் டுவெோல் இந்தியோவிபலபய ெோய் பேய் நலம்  

முெலிடத்தில் நம் மோநிலம் உள்ளது. மற்ற மோநிலங்களில் 

முயற்சிகளும் திட்டங்களும் இருந்ெோலும் நமது 

ெமிைகத்தில் இருப் து ப ோல சிற்றப் ோக 

தேயல் டவில்கல என் கெ நமக்கு கிகடத்திருக்கும் 

முெலிடம் உறுதி தேய்கிறது.  கலி கருகவ அழிக்க 
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முற் ட்டோலும் அந்ெக் கருகவ உடனிருந்து வளர்க்க ெோய் 

பேய் நல கமயத்தின் மருத்துவ உெவியோளர்கள் இளம் 

ெோகய அடிக்கடி ேந்தித்து அவர்கள் வீடுகளுக்பக ப ோய் 

அவர்களுக்குரிய ெடுப்பூசிககள வைங்கி 

 ரிபேோெகைககளச் தேய்து ெம்முகடய ெோய் பேய் நல 

கமயத்திற்கு வரவகைத்து குைந்கெ த ற கவத்து 

ஆபரோக்கியமோக அவர்ககள வீட்டிற்கு அனுப்பி கவத்து 

மீண்டும் அந்ெ குைந்கெகளுக்குரிய ெடுப்பூசிககள எல்லோம் 

வைங்கி ப ோலிபயோ தேோட்டு மருந்து வைங்கி வீடுவீடோகப் 

ப ோய் அகைத்து குைந்கெகளுக்கும் ப ோலிபயோ தேோட்டு 

மருந்து வைங்கப் டுகிறெோ என் கெ கண்கோணித்து ெோயும் 

பேயும் நலமோக வோை வோழ்ந்துவரும் நோடு ெமிழ்நோடு 

மட்டுபம.  

 தஜயலலிெோ ஆட்சியில் கருவுற்ற த ண்களுக்கு ெோய்  

பேய் நல கமயத்தில் வகளகோப்பு நடத்தும் திட்டமும் 

தெோடங்கப் ட்டது. உடல் நலம் மட்டுமல்ல மை 

மகிழ்ச்சியும் பெகவ என் கெ உணர்ந்து இத்திட்டம் 

தெோடங்கப் ட்டது. த ண் குைந்கெ நலத் திட்டங்ககள 

தஜயலலிெோ அறிமுகம் தேய்ெோர். இெற்கு வித்திட்டவர் 

எம்.ஜி.ஆர். என் தில் மோற்றுக்கருத்துக்கு இடபம இல்கல. 

 கலியுகத்தில்  ரஸ் ர நம்பிக்கக குகறயும் ஒருவர் 

மீது ஒருவர் ேந்பெகம் தகோள்வது அதிகரிக்கும் என்று 

லிங்கபுரோணம் எடுத்துகரக்கிறது. நல்லவர் என் கெ 

நம்புவெற்கு இயலோெ  லர் அவகரப்  ற்றி இல்லோெதும் 

த ோல்லோெதும் ஆை  ல குற்றங்ககள அவர் மீது சுமத்தி 

 த்திரிகககளில் எழுதிைர். பமகடகளில் கூட்டம் ப ோட்டு 

ப சி வந்ெைர். அப்ப ோது எம்.ஜி.ஆர். நோபடோடி மன்ைன் 

 டத்தில் ெோன் ப சிய என்கை நம்பி தகட்டவர் 

எவருமில்கல நம் ோமல் தகட்டவர்கள் இருக்கலோம் என்ற 

வேைத்கெ பமகடகளில் மீண்டும் எடுத்துச் தேோல்லி 

ென்கை நம் ோமல் ென் மீது குற்றம் சுமத்தியவர்ககளப் 



Tamil Heritage Foundation International

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ப ோரோளி  32 
 

புறந்ெள்ளிைோர். மக்களுக்கு அவர் மீது ஏரோளமோை 

நம்பிக்கக இருந்ெெோல் மக்கள் சிறப் ோக வோழ்வெற்கோை 

அகைத்து கோரியங்ககளயும் அவர் தேய்து வந்ெோர்  

 இன்றும் மக்கள் எம்.ஜி.ஆகர நல்லவர் என்று 

நம்புகின்றைர். அவர் தேய்ெகவ அகைத்தும் மக்களுக்கு 

நன்கம  தேய்யப் ட்டகவ என்று உறுதியோக 

நம்புகின்றைர். அவபரோடு இருப் வர்கள் எல்பலோரும் 

நல்லவபர. அவர் மக்களுக்கு நன்கம அல்லோெ எந்ெ 

தேயகலயும் தேய்ய மோட்டோர் என்ற ஒரு ஆைமோை 

நம்பிக்கக எம்.ஜி.ஆர். மீது அடித்ெள மக்களுக்கு 

இருக்கின்றது. ெமிைக மக்ககள ென் ரசிகர்ககள 

முழுகமயோக நம்பிைோர். இந்ெ  ரஸ் ர நம்பிக்கக 

ெகலவருக்கும் தெோண்டருக்கும் இருப் து ப ோல் 

அல்லோமல் குடும் த்தில் ஒரு ெோய்க்கும் பிள்களக்கும் 

இகடயிலோை நம்பிக்கககய ப ோல அகமந்திருந்ெது.  

  ரஸ் ர நம்பிக்ககயின் விகளவு இன்றும்  ல 

வழிகளில் உருதவடுத்துள்ளது. அவர் மகறந்து முப் து 

நோற் து ஆண்டுகள் கழித்தும் என்றும் அவகர 

நிகைவுகூரும் விெமோக அவரது ரசிகர்களும் 

தெோண்டர்களும் அவருக்கோக விைோ நடத்தி அவர் 

 டங்களின் ஐம் ெோவது ஆண்டு விைோ அறு ெோவது 

ஆண்டு விைோ ப ோன்றவற்கற நடத்தி அன்ைெோைம், 

பநோட்டுப் புத்ெகம் வைங்குெல்,  ள்ளிக்கூட க  

வைங்குெல், கெயல் எந்திரம் வைங்குெல் எைப்  ல 

நலத்திட்ட உெவிககளயும் தேய்து மக்கள் நலப் ணிகளில் 

ஈடு ட்டு வருகின்றைர். 

 கலியுகத்தில்  சியும் பிணியும் த ருகும் என்றைர். 

எம்.ஜி.ஆர். கோலத்திலும்  சி இருந்ெது. அந்ெ  சிக்கு 

எதிர்த்து ஒவ்தவோருவரும் சிறு குைந்கெ முெல் த ரியவர் 

வகர ப ோரோடி வந்ெைர். அப்ப ோது பவகலயில்லோத் 

திண்டோட்டம் மிகக் கடுகமயோக ெமிைகத்கெ 
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 ோதித்திருந்ெது.  எனினும் அவர் அரிசி விகலகயயும் 

தவங்கோயம் மண்தணண்தணய் விகலகய உயர்த்ெோமல் 

ஏகைகளுக்கு அகவ எளிெோக கிகடக்கும் வககயில் 

 ோர்த்துக் தகோண்டோர்.  

 அரிசி பரஷன் ககடகளில் இல்கல என்ற நிகல வந்ெ 

த ோது மத்திய அரசிடம் கூடுெல் அரிசி வைங்கும் டி 

பகட்டு உண்ணோவிரெம் இருநெோர். எம்.ஜி.ஆகர ஏன் 

பிடிக்கும்? எெற்கோக அவகர இன்னும் நிகைத்து 

தகோண்டிருக்கிறீர்கள் எை ரசிகர்களிடமும் அண்ணோ திமுக 

தெோண்டர்களிடமும் பகட்ட ப ோது அவர்களில்  லர் அரிசி 

விகல கட்டுப் ோட்டில் இருந்ெது என்ற  திகல முன் 

கவத்ெைர்.    

நினனத்ெனெ முடித்ெ ப ோரோளி எம்.ஜி.ஆர்.  

குைந்கெககள  சிக் தகோடுகமயில் இருந்து விடுவிக்க 

ேத்துணவுத்திட்டம் தெோடங்கிைோர். இத்த்திட்டத்துக்கு அரசு 

நிதி ஒதுக்க இயலோது என்று அதிகோரிகள் மறுத்ெ ப ோது 

எம்.ஜி.ஆர். ேத்துணவு நிதி என்ற ஒரு திட்டத்கெத்  
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தெோடங்கிைோர்.  லரும் முன் வந்து நிதி வைங்கிைர். 

ெகடகளுக்கு அஞ்சி பின்வோங்கோெ எம்.ஜி.ஆர். நிகைத்ெகெ 

ேோதித்ெோர். இது ெோன் அவகர ப ோரோளி என் ெற்கோை 

உெோரணம்.  

  ள்ளி குைந்கெகளுக்கு சீருகட வைங்க பவண்டும் 

என்று முடிவு  தேய்து  டில்லிக்கு ப ோய் மத்திய அரசிடம் 

ரோஜீவ் கோந்தி பிரெமரோக இருந்ெ த ோது நிதி உெவி 

பகட்டோர். மத்திய அரசு மறுத்துவிட்டது. உடபை 

எம்.ஜி.ஆர். ேரி வோருங்கள் ப ோகலோம். வீட்டுக்கு ஒரு 

ரூ ோய் வசூலித்து சீருகட வைங்கும் திட்டத்கெ  

நகடமுகறப் டுத்துபவோம் என்றோர்.  எம்.ஜி.ஆரின் 

பகோ த்கெ  ோர்த்ெ மத்திய அரசு பின் நிதி வைங்க ஒப்பு 

தகோண்டது. இன்று வகர சீருகடகள் வைங்கப் டுகின்றை. 

அரசு சீருகட வைங்கத் தெோடங்கிய பிறகு ெோன்  ல ஏகைக் 

குைந்கெகள் தீ ோவளிக்கு வண்ண உகடகள் அணிகின்றை. 

இல்கலதயன்றோல் தீ ோவளிக்கு ஒரு தேட் சீருகட ெோன் 

த ற்பறோர்கள் வோங்கி ெருவோர்கள்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக்கோலத்தில்  டித்ெ மோணவர்கள் 

இன்று த ரியவரோைதும் இகெ மகிழ்ச்சிபயோடும்  

நன்றிபயோடும் நிகைவு கூர்கின்றைர். இலவேக் கோலணி 

வைங்கவும்  எம்.ஜி.ஆர். திட்டமிட்டோர் ஆைோல் அது 

அவரது மகைவி ஜோைகி அம்கமயோர் முெல்வரோக இருந்ெ 

ப ோது நகடமுகறக்கு வந்ெது. குைந்கெகள் 

குைந்கெகமகய (childhood) அனு விக்கவும் நன்கு  டித்து 

முன்பைறவும் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ெகப் கை ப ோல ெோகய 

ப ோல ஆவை தேய்ெோர். நோபடோடி மன்ைன்  டத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். மன்ைன் ஆைதும் வரும் வேைம் “ ள்ளி  டிப்பு 

முடிந்து பவகலக்கு ப ோகும் வகர மோணவர்களின் 

த ோறுப்க  அரேோங்கம் ஏற்று தகோள்கிறது”. அந்ெ வேைம் 

அவர் ஆட்சியில் உண்கமயோயிற்று. அத்துடன் 
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ஆபரோக்கியமோை உணவு கிகடக்க பவண்டும் என் ெற்கோக 

ேத்துணவுத் திட்டம் தெோடங்கிைோர். 

எம்.ஜி.ஆர். ஓர் யுக புருஷன்  

 கலியுகத்தில் கோலம் ெவறி மகை த ய்யும்; புயல்  

தவள்ளத்ெோல்  பேெம் உண்டோகும்; ககடக்கோரர் தகோள்கள 

இலோ ம் ஈட்டுவர்; பகலி மற்றும் வகேச் தேோற்கள் 

அதிகமோக புைங்கும்; பிச்கேக்கோரரும் தெோழில் 

இல்லோபெோரும் ஏமோற்றுக்கோரர்களும்  அதிகமோவர்;  ணம் 

ஈட்டுவபெ வோழ்வின் லட்சியமோக மோறிவிடும்; ெண்ணீர் 

 ற்றோக்குகற ஏற் டும்; ேகமத்து உண் கெ விட 

ெயோரிக்கப் ட்ட உணவுககள மக்கள் அதிகம் விரும்புவர்; 

தீ ம் கீழ்பநோக்கி எரியும் என்று இன்னும்  ல ெகவல்கள் 

லிங்க புரோணத்தில் ெரப் ட்டுள்ளை 

 எம்.ஜி.ஆர். முென் முெலில் ேட்டமன்றத் பெர்ெலில் 

தவற்றி த ற்று முெலகமச்ேரோை ப ோது  இந்ெ தவற்றிக்கு 

என்ை கோரணம் என்று பகள்வி பமல் பகள்வி 

பகட்கப் ட்டது. ஆைந்ெ விகடன் ஆசிரியர் ெை 

ெகலயங்கத்தில் “உண்கமயில் யுகப் புரட்சிகய 

உண்டோக்கிய  ல ெகலவர்ககளப் ப ோல அடித்ெள 

மக்ககள வேப் டுத்தி கவத்திருந்ெது எம்.ஜி.ஆரின் 

மோத ரும் தவற்றி ரகசியம். உலக ேரித்திரத்தில் இன்தைோரு 

எம்.ஜி.ஆர். பெோன்ற முடியோது” என்று குறிப்பிட்டிருந்ெோர். 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு யுக புருஷர். அவர் கலியின் தகோடுகமககள 

தவன்று கோட்டிைோர். எவ்விெ மெச்ே ேோர்பும் இல்லோமல் 

நல்லவைோகவும் வல்லவைோகவும்  கடும்  

உகைப் ோளியுமோக இருந்ெோபல ப ோதும் கலிகய 

தவல்லலோம் என்று தேோல்லியும் தேய்தும் கோட்டிைோர். 

இவ்வோறு எம்.ஜி.ஆர். ஒரு யுகப் புரட்சிகய நடத்திய 

மோவீரர் என் கெ  த்திரிகக ஒப்புக்தகோண்டுள்ளது. 

மக்களும் ஒப்புக்தகோண்டுள்ளைர்.  
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 டத்ெனலப்புகள் ெந்ெ நன்னம்பிக்னக 

 கலியுகத்தில் தீகம ெோன் தவல்லும்; தீயேக்திகள் ஆற்றல் 

ஓங்கும்; அவற்றின் வலிகம த ருகும்; நல்லவர்கள்  ல 

ேவோல்ககள ேந்தித்து நல்லவர்களோக வோை பவண்டியிருக்கும் 

என் து அகைவரும் அறிந்ெ உண்கமயோய் இருந்ெோலும் 

அெற்கு எடுத்துக்கோட்டோக திகழ் வர் எம்.ஜி.ஆர்.. அவர்கள் 

கலியுகத்தில் தீகமகய எதிர்த்து ப ோரோடிைோல் நன்கம  

தவல்லும் என் கெ எடுத்துக்கோட்டும் விெமோக ெை 

 டங்களுக்கு ெர்மம் ெகலகோக்கும், நல்லவன் வோழ்வோன் என்ற 

த யர்ககள சூட்டி மக்கள் மைதில் நன்ைம்பிக்கக  [good faith] 

ஆைமோக  தியும்  டி ென்னுகடய ரசிகர்களிடமும் ென்கை 

முெலகமச்ேரோகிய மக்களிடமும் கலியுகத்கெ எதிர்த்து 

ப ோரோட முடியும் என்ற வலுவோை எண்ணத்கெ 

உருவோக்கியவர் எம்.ஜி.ஆர். 

 கோலம் தகட்டு விட்டது; அெைோல் உலகில் 

இப் டித்ெோன் நடக்கும்; தீகமகள்ெோன் த ருகும் அவற்கற 

எதிர்த்து நோம் எதுவும் தேய்ய இயலோது; தீயவர்களுக்கு ெோன் 

நல்ல வோழ்க்கக அகமயும்; நல்லவர்கள் எல்லோம் 

பெோற்றுப் ப ோவோர் என்று ென்ைம்பிக்கக குகறந்து 

நம்பிக்கக வறட்சியுடன் மக்கள் புலம்புவகெ 

பகட்டிருக்கிபறோம். ஆைோல் அவ்வோறு புலம்  

பெகவயில்கல; நல்லவன் வோழ்வதும் கலியுகத்தில் 

நடக்கக்கூடியதுெோன் என்று மோத ரும் புரட்சிகய நடத்திக் 

கோட்டியவர் எம்.ஜி.ஆர். இெற்கு அவர் ென் ககயில் எடுத்துக் 

தகோண்ட ஆயுெம் சினிமோ என் ெோகும். சினிமோ  ஒரு 

த ோழுதுப ோக்கு அம்ேம் என்று  இன்கறக்கு மக்கள் 

கருதும் விஷயத்கெ அவர் ஒரு வலி கமயோை கூர்கமயோை 

அறிவுக்கூர்கம மிகுந்ெ கருவியோக எடுத்துக் தகோண்டு 

மக்களிகடபய மோத ரும் புரட்சிகய நடத்திைோர். அவர் 

தேய்ெகெ அவரது சினிமோ விளக்கியது. ெை வோழ்கவ  டம் 

பிடித்ெோர்.  டம் பிடித்ெ டி வோழ்ந்தும் கோட்டிைோர். 
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ஈனக  ோடம் கற்றுக்தகோடுத்ெ எம்.ஜி.ஆர்   

 தீகமபய தவல்லும் என்ற கருத்கெ எதிர்த்து புரட்சி 

தேய்து கலியுகத்கெ கலியுகத்தின் ெத்துவத்கெ  
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பெோற்கடித்ெவர் எம்.ஜி.ஆர். புயல் தவள்ளச் பேெங்களுக்கு 

இன்கறக்கும் மற்ற மோநிலங்ககள விட அதிகளவில் 

சினிமோக்கோரர்களும் தெோழிலதி ர்களும் ெமிைகத்தில் 

இருந்து உெவுகிறோர்கள் என்றோல் அெற்கு மூல கோரணம் 

எம்.ஜி.ஆர். கற்றுக் தகோடுத்ெ ஈகக  ோடம் என்று 

உறுதியோகக் கூறலோம். அந்ெப் புரட்சிகய தெோடர்ந்து 

எடுத்துச் தேல்ல அெற்கு பின் வந்ெவர்களோல் 

இயலவில்கல; கோரணம் அெற்கு சில ெனிப் ட்ட 

ேந்பெோஷங்ககள தியோகம் தேய்ய பவண்டும் அெற்கு 

இன்றுள்ளவர்கள் ெயோரோக இல்கல. இன்தைோன்று வோடிய 

 யிகர கண்ட ப ோதெல்லோம் வோடும் இரக்க சு ோவம் 

பவண்டும் அதுவும் இன்று  லரிடம் இல்கல.   

 எம்.ஜி.ஆனர பின் ற்றிய ரோமரோஜன்  

 எம்.ஜி.ஆருகடய வழிகய பின் ற்றிய சிலரில்  

ரோமரோஜனின் த யகர இங்கு குறிப்பிட்டுச் தேோல்வது 

அவசியமோகிறது. ரோமரோஜன் நடிகரோக இருந்ெ ப ோதும் 

எம்.ஜி.ஆகரப் பின் ற்றி  டங்களில் எவ்விெ தகட்ட 

 ைக்கமும் இல்லோெவரோக வோழ்ந்தும் வந்ெோர்; நடித்ெதும் 

வந்ெோர். அவருகடய  டங்கள் த ரிய தவற்றிகய 

த ற்றை. ரோமரோஜகை ஆங்கில  த்திரிகக ஒன்று கிரோம 

ரோஜன் என்று வோழ்த்தியது.  ென்னுகடய வோழ்க்ககயிலும் 

அவர் ஒரு ரசிகன் என்ற அளவில் எம்.ஜி.ஆகர பின் ற்றி 

ஒழுக்கமோை கட்டுப் ோடோை வோழ்க்கக வோழ்ந்து வந்ெோர். 

விஜயகோந்த் ென்கை நோடி வந்ெவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆகர 

ப ோல உெவி தேய்து வந்ெோர். நடிகர் ேங்க ெகலவரோக 

இருந்து  ஞ்ேோயத்துககள தீர்த்து கவத்ெோர். கட்சியும் 

தெோடங்கிைோர்  ஏழு ேெவிெ வோக்கு வங்கியும் கிகடத்ெது. 

ஆைோல் அகெ தெோடர்ந்து தேய்ய அவர் குடும் ச் சூழ்நிகல 

இடமளிக்கவில்கல.  

  எம்.ஜி.ஆர். மட்டுபம மக்ககள வழிநடத்திச் 

தேல்லும் ஒரு மோமனிெரோக மக்கள் ெகலவரோக புரட்சி 
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வீரரோக பமோபேக்கு ஆண்டவர் கோட்டிய  ோலும் பெனும் 

ஓடும் கோைோன் பெேத்கெ ென்னுகடய ரசிகர்களுக்கும் 

நம்பிக்கக உள்ள ஒரு நல்ல வோழ்க்கக கோத்திருக்கிறது 

என்று கோட்டிய ஒரு வழிகோட்டியோகத் திகழ்ந்ெோர். அவர் 

கோட்டிய வழியில்  யணித்ெ ஏகை வேதியோைவன் எை 

அகைவருக்கும் நல்ல வோழ்க்கக அகமந்ெது. அவகர 

நம்பிய மக்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் அடுத்ெ 

ெகலமுகறயில் இகளஞர்கள் எல்லோம்  டித்து ெனியோர் 

தெோழில் மயமோக்கப் ட்ட ப ோது அந்ெ 

தெோழிற்ேோகலகளில் தெோழில் கூடங்களில் நல்ல பவகல 

கிகடத்து நல்ல ேம் ளம் கிகடத்ெது. திகரயுலகிலும் 

எம்.ஜி.ஆரது  ள்ளிக் கூடம் திகரயுலகிைரின் 

பிள்களகளுக்கு நல்ல வோழ்கவ அகைத்ெது. அவரிடம் 

ஸ்டண்ட் பவகல  ோர்த்து வந்ெவரின் மகன் 

அதமரிக்கோவில் டோக்டர் ஆகும் நிகலக்கு உயர்ந்ெோர்.  ல 

திகரக் ககலஞர்களின் பிள்களகள் நன்கு  டித்து 

முன்பைறிைர். திகரக் ககலஞர்களின் வோழ்க்கக ெரம் 

முதிய வயதில் உயர்ந்ெது.  

 எம்.ஜி.ஆர். வித்திட்ட ெனியோர் கல்வி கூடங்களோல் 

பவகல வோய்ப்பும் ெனிந ர் வருமோைமும் அதிகரித்ெை. 

மக்களின் வோழ்க்ககத்ெரம் உயர்ந்ெது அவர் கோட்டிய வழியில் 

வழியோக இருந்ெெோல் அவருகடய புரட்சியின் கனி 

பநர்கமயோை விகல ெந்ெெோல் மக்கள் நல்ல வழியில்  டித்து 

பவகல  ோர்த்து வீடு கட்டி தேோந்ெமோக தெோழில் தேய்து 

வோழ்க்கக ெரத்கெ உயர்த்தி ஆன்மீகப்  ோகெயில்  யணித்து 

நிம்மதியோகவும் பநர்கமயோகவும் வோழ்ந்து வருகின்றைர்.   

 எம்.ஜி.ஆர். வழியில்  யணிக்கோமல் அவகர 

நம் ோமல் தீய ேக்தியின்  ோல் ஈர்க்கப் ட்டு 

 யணித்ெவர்கள் த ோறோகமக்கும் ப ரோகேக்கும் ஆளோகி 

நிம்மதியின்றி சிரமப் டுவது  ோர்க்கிபறோம். அவர்கள் 

பெர்ந்தெடுத்ெ வழி ெவறோை வழி என் ெோல் இனி 
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அவர்ககள திருத்ெ எவரும் வரப் ப ோவதில்கல. என் வழி 

ெனி வழி என்று கூறிய எம்.ஜி.ஆர். ெைக்தகோரு  ோகெ 

ெைக்கு ஒரு ெகலவன் என்ற தகோள்ககயில் நல்வழியில் 

நடந்து ென் பின்ைோல் ென்கை தெோடர்ந்து வந்ெ 

தெோண்டர்ககளயும் ரசிகர்ககளயும் ஆெரவோளர்ககளயும் 

நல் வழியில்  யணிக்க கவத்ெோர். ஒரு நல்ல ெகலவனுக்கு 

அைகு ஆட்டு மந்கெகய பமய்ப் து ப ோல பமய்த்து 

தகோண்டு தேல்வெல்ல. ெை ஆட்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகய 

கோட்டுவெோகும். 

 நன்னம தெய்வபெ என் கடனம ஆகும்  

நன்றி தெோல்வபெ என் கண்ணியமோகும்  

நட்ன  வேர்ப் பெ என் இலட்சியமோகும். என்று அரே 

கட்டகள  டத்தில்  ோடிய  டி நன்கம நன்றி நட்பு ஆகிய 

மூன்று வழிககளயும் ெை வோழ்வில் பின் ற்றிைோர். 

இெைோல் அவர் ஆரம்பித்ெ கலியுகப் புரட்சி இன்கறக்கு 

மோத ரும் தவற்றிகய ெந்து இருப் கெ நோம் மறுக்க 

இயலோது. அவருகடய கட்சியிலும் ஊைல் மலிந்து வந்ெ 

ப ோதிலும் மக்கள் மைதில் நன்கம தவல்லும் என்ற 

நம்பிக்கக ஆைமோக பவரூன்றி இருக்கிறது.  உலகளவில் 

ெகலவர்களும் அரசியல்வோதிகளும்  ணக்கோரர்களும் 

கலியின்பிடியில் சிக்கி உள்ளைர். எனினும் ெமிழ்நோடு  ல 

துகறகளிலும் முெலிடத்தில் உள்ளெற்கு கோரணம் அறம் 

தவல்லும் என்ற பகோட் ோட்டில் இன்னும் அவர்களுக்கு 

இருக்கும் ஆைமோை நம்பிக்ககபய ஆகும் இந்ெ நம்பிக்கக 

ஆைமோக  திய கோரணமோக இருந்ெவர் எம்.ஜி.ஆர். என் தில் 

ஐயமில்கல.  

 மன்ைன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி என் துப ோல 

எம்.ஜி.ஆர். பநர்கமயோைவரோக வோை பவண்டும் என் கெ 

வலியுறுத்தி வந்ெெைோல் அவர் கோலத்தில் ெனியோர் 

நிறுவைங்களும் ஏகை மோணவர்களுக்கு இலவேக் கல்வி 
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அளித்ெை. அவருக்கு பிறகு ெகலவர்களோக மோறி ஆட்சி 

தேய்ெப ோது நிறுவைங்களும் ப ரோகேக்கோரர்களோக மோறி 

இலவேக்கல்விகய கோசுக்கு விற்கும் கல்வியோக 

மோற்றிவிட்டை. மற்ற மோநிலங்களில் இருந்தும் நோடுகளில் 

இருந்தும் இங்குள்ள  ல்ககலக்கைகங்களில் வந்து கல்வி 

த றுகின்றைர் என்றோல் அெற்கு மோணவர்களின் 

 ணக்கோரத்ெைம் மட்டுமல்ல; இங்குள்ள  கல்வித்ெரமும் 

ஒரு கோரணம் ஆகும்.   

 எம்.ஜி.ஆர். இருந்ெவகர அவருகடய யுகப்புரட்சி 

அவருகடய கலியுக ப ோரோட்டம் சிறப் ோக நகடத ற்றது 

அவரும் தவற்றி த ற்றோர் அவருகடய மக்ககளயும் 

பநர்வழியில் நடத்திச் தேன்றோர்  கலியுகத்தில் மக்கள் 

ெவறோை முடிவுகளுக்கு தஜ ப ோடுவர் ஆெரவளிப் ர்; நல்ல 

முடிவுககளப் புறக்கணிப் ர் என் து ஒரு கருத்து. 

இவ்வோறு மக்கள் ெவறோை முடிகவ ஆெரித்ெ ப ோது கலி 

சிரித்ெது; ென் தவற்றிகய நிகைத்து ஆைந்ெம் 

தகோண்டோடியது. ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர். அந்ெ கலியுடன் 

நடத்திய ப ோரோட்டத்தில் கலி பெோற்றது; எம்.ஜி.ஆர். 

தஜயித்ெோர். 
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2 

கோவிய நோயகன் எம்.ஜி.ஆர் 

 

 

கோலத்னெ தவன்றவன் நீ 

கோவியமோனவன் நீ 

பவெனன தீர்த்ெவன்  

விழிகளில் நினறந்ெவன்  

தவற்றி திருமகன் நீ நீ நீ  

என்று இரண்டு இளம்த ண்கள் எம்.ஜி.ஆகர புகழ்ந்து 

 ோடுவெோக அடிகமப்த ண்  டத்தில் ஒரு சிறப் ோை 

 ோடல் அகமந்திருக்கும்  .கோவியமோைவன் என்றோல் கோவிய 

நோயகன் அல்ல அவபை ஒரு கோவியமோக ஒரு கோவியத்தின் 

அகைத்து இயல்புககளயும் தகோண்டவன் என் து 

த ோருள் .ஒரு திகரப் ட  ோட்டு ;அதில் இடம்த றும் ஒரு 

தேோல்லுக்கு விரிவோை ஆரோய்ச்சி பெகவ இல்கல என்று 

கருது வர்கள் கூட எம்.ஜி.ஆகர ஒரு கோப்பிய நோயகன் 

என்று தகோள்வெற்கு ெகட கூற மோட்டோர்கள். 

 ெண்டியலங்கோரம் கூறும் கோப்பிய இலக்கணப் டி 

எம்.ஜி.ஆருகடய  ல  டங்கள் அகமந்திருப் கெக் 

கோணலோம்  .அந்ெப்  டங்களில் அவர் ஒரு முழுகமயோை 

கோப்பிய நோயகைோக இருப் ெோல் மக்கள் அவகர ஒரு 

ென்பைரில்லோத் ெகலவன் ஆகபவ சினிமோவிலும் 

அரசியலிலும் கண்டும் பகட்டும் உணர்ந்தும் புகழ்ந்தும் 

பின் ற்றியும் வந்ெைர். 



Tamil Heritage Foundation International

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ப ோரோளி  44 
 

 கோப்பியம் என்றோல் ஒரு நீண்ட ககெ அைகோை 

வருணகையுடன்  உறுதியோை  கருப்த ோருளுடன் எடுத்து 

தேோல்லப் டுவெோகும்  .அது ஒரு  வோய்தமோழிக் ககெயோக 

இருக்கலோம்; எழுெப் ட்ட ககெயோக இருக்கலோம் ;

ஏபெனும் ஒரு வரலோற்று நிகழ்ச்சிகய எடுத்துகரக்கலோம் 

அல்லது முற்றிலும் கற் கையோை ஒரு ககெயோகவும் 

இருக்கலோம் .இந்ெ வகககளில் ஏபெனும் ஒன்கற விரிவோக 

இலக்கிய நயத்துடன் ஏபெனும் ஒரு தேய்யுள் வடிவில் 

இயற்றப் டும் த ோழுது அது கோப்பியம் என்ற த யகரப் 

த றுகின்றது  .திகரப் டம் என் து இந்ெ நோன்கு 

வகககளில் ஏபெனும் ஒரு ககெகய நடித்துக்கோட்டும் ஒரு 

உயர்ந்ெ தேவ்வியல்  கடப் ோக அகமயும்ப ோது அதுவும் 

இந்ெ இரு ெோம் மற்றும் இரு த்தெோன்றோம் நூற்றோண்டில் 

கோப்பியத் ெகுதிகய அகடகின்றெு  .திகரப் டம் 

ேோமோன்யரும் ரசிக்கப் டும் ககலப் கடப்பு என் ெோல் 

அெகை  ைகுெமிழ் நகடயில் மட்டுபம உருவோக்க 

முடியும்.  ஆரம்  கோலத்தில் புரோணக் ககெகளும் மன்ைர் 

ககெகளும் தேந்ெமிழ் நகடயில் உருவோயிை  .பின்ைர் 

குடிமக்கள் ககெகள் வந்ெ ப ோது  ைகுெமிழ் நகட 

 ைக்கத்திற்கு வந்ெது. 

 கோலத்துக்பகற்ற தமோழிநகட கோப்பியத்தின் 

ெகுதிகய உறுதி தேய்கிறது  .இவ்வககயில்  ல  எம்.ஜி.ஆர் 

 டங்கள் கோப்பியங்களோக உருவோக்கப் ட்டு கோப்பியத்தின் 

தமோழி ெகுதிகய த ற்று சிறப்பு நிகல த றுகின்றை 

நோட்டுப்புறக் கோவியங்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர் நடித்ெ மதுகர வீரன்  ,ரோஜோ பெசிங்கு 

ஆகிய ககெகள் அல்லது   டங்கள் நோட்டுப்புற மரபில் 

இருந்து எடுக்கப் ட்ட உண்கம வரலோற்று ககெகள் ஆகும் .

 ஞ்ேகல்யோணிக் குதிகரகய அடக்கி ென் ெந்கெபயோடு 

சிகறயில் அகட ட்டிருக்கும் அகைத்து மன்ைர்ககளயும் 

விடுவித்ெவன் மோவீரன் பெசிங்கு ரோஜன்  .அவனுகடய 
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ககெகய நோட்டுப்புற  ோடல்களோக்கி  எழுதி வோய்தமோழி 

மர ோக அெகை  ோடி வருகின்றைர்.  பெஜஸ்  சிங் என்ற 

மன்ைகை கிரோமத்து மக்களின் தமோழி மரபில் பெசிங்கு 

என்று த யர் மோறி புகழ்த ற்று அவன் நிகலத்து 

இருந்ெோன்.தெ  .ப ோ .மீயின்  அண்ணன் தெ  .ப ோ .

கிருஷ்ணேோமி  ோவலரு  இந்ெக் ககெகய எழுதி நோடகமோக 

நடித்து வந்ெோர்  ,அந்ெ நோடகத்கெ வோங்கி திகரப் டமோக 

பமகலோ பிக்ேர்ஸ் எடுத்ெைர் .இதில் ககடசியில் இர ண்டு 

எம்.ஜி.ஆர்களும் இறந்து  ப ோவது ரசிகர்களுக்கு மிகுந்ெ 

பவெகைகய தகோடுத்ெது .  

மதுனர வீரன் கனெ  

 ேக்கிலியைோை வீரன் மன்ைர் மககள சிகறதயடுத்ெ 

வீரவரலோற்கற விளக்கிய   மதுகர வீரன்  டம் 1951இல் 

தவளியோகி ெமிைகத்தில் அதிக திகரயரங்குகளில் ஒபர 

நோளில் தவளியோைது  .முென் முெலோக ஒரு பகோடி ரூ ோய் 

வசூல் தேய்ெ  டம் என்ற த ருகமகய மதுகரவீரன் 

த ற்றது .மதுகர வீரன்  டம் எம்.ஜி.ஆகர உச்ேநடிகர் 

என்ற ெகுதிக்கு தகோண்டு தேன்றது  .இெற்கு முன்பு 

தவளிவந்ெ மர்மபயோகி  டத்தில் எம்.ஜி.ஆர் பிர லமோகி 
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இருந்ெோலும் மதுகர வீரபை அவகர நோட்டுப்புற மக்களின் 

மைம் கவர்ந்ெ கோெல் நோயகைோக கோப்பிய நோயகைோக ெகுதி 

உயர்த்தியது.  

 ெோழ்ந்ெ குலத்தில் பிறந்ெெோக நம் ப் ட்ட வீரன் 

உயர் குலத்கெச் பேர்ந்ெ நோட்கட ஆட்சி தேய்ெ மன்ைனின் 

மககள கவர்ந்து வந்து திருமணம் முடித்ெ ககெ 

மதுகரவீரன் ேோமி  ோடல் என்ற த யரில் 

கிரோமப்புறங்களில்  ோடப் ட்டு வந்ெ ஒரு உண்கம ககெ 

 ோடலோகும்  .அந்ெ வரலோற்று ககெயில் ஏற் கைபவ ஒரு 

 டம் ெமிழில் வந்திருந்ெோலும் கூட அதுவும் 

தவற்றிப் டமோக இருந்ெெைோல் அபெ  டத்கெ சில  ல 

மோற்றங்களுடன் எடுத்ெைர் . 

 திரோவிட இயக்கத்கெச் பேர்ந்ெ எம்.ஜி.ஆர் மதுகர 

வீரைோக நடிப் ெோல் அெற்பகற்  சில மோற்றங்ககளச் 

தேய்து மீண்டும் எடுத்ெப ோது இந்ெப்  டமும் மோத ரும் 

தவற்றிகய த ற்று எம்.ஜி.ஆகர திகரயுலகின் உச்சிக்கு 

தகோண்டு தேன்றது. 
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கோப்பிய ெனலவனின்  ண்புகள் 

 ஒரு கோப்பிய ெகலவனின் உயர்  ண்புகளோக 

சிலவற்கற நம்முகடய  ைந்ெமிழ் இலக்கணம் 

 ட்டியலிடுகின்றது  .இந்ெ இலக்கண நூலின்  ட்டியகல 

எம்.ஜி.ஆரின்  டங்களில் அவருகடய கெோ ோத்திரத்தின் 

 ண்பு அந்ெப்  ட்டியபலோடு இகணத்துப்  ோர்த்ெோல் 

இரண்டும் இம்மி பிேகோமல் ஒன்றுப ோலபவ அகமந்துள்ளை. 

கோப்பியத் ெகலவனின்  ண்புகளோகப் ப ரோண்கம, 

எல்பலோகரயும் ென்வயப் டுத்தும் ெகுதி, 

உயர் ண்பு, 

விழுமிய கல்வியறிவு, 

அகைவகரயும் ஈர்க்கும் பெோற்றப்த ோலிவு  

அகைவரோலும் விரும் ப் டும் இயல்பு, 

வோழும் கோலத்திபலபய வரலோறு பெோன்றக் 

கோரணமோயிருக்கும் நிகல என்று சில  ண்புகள் 

விளக்கப் டுகின்றை  .இவற்கற ெமிழ் திகரப் டத்தில் 

கெோநோயகைோக நடித்து தவற்றித ற்ற எம்.ஜி.ஆரின் 

 ண்புகபளோடு ஒப்பிட்டுப்  ோர்த்ெோல் மிகச் ேரியோக 

த ோருந்தி இருப் கெ உணரலோம். 

ப ரோண்னம  

 ப ரோண்கம என் ெற்கு வள்ளுவர் விளக்கம் 

கூறுமிடத்து “பிறன் மகை பநோக்கோ ப ரோண்கம” 

என்கிறோர். எம்.ஜி.ஆர்  டங்களில் அவருகடய 

கெோ ோத்திரம் ப ரோண்கம உகடயெோக 

 கடக்கப் ட்டிருக்கும்.மற்ற த ண்கள் அவகர  

கோெலித்ெோலும் அவர் ெோன் கோெலிக்கும் த ண்கண ெவிர 

பவறு யோகரயும் நிமிர்ந்து  ோர்ப் தில்கல. அவகர 

கோெலிக்கும் த ண்கள் அவருகடய உயர் குணத்கெயும் 
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ப ரைககயும் கண்டு வியந்து ென்வயமிைந்து கோெலித்து 

கைவில் கற் கையில் அவபரோடு ஆடிப் ோடி மகிழ்வர்.  

 ோடல் கோட்சிகள் இடம் த ற்றோலும் கூட கைவுக்கோட்சி 

அல்லோெ நிகலயில் அப் டத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கும் அந்ெ 

இரண்டோம் கெோநோயகிகளுக்கும் எவ்விெ ெவறோை  ைக்க 

வைக்கமும் இருப் தில்கல.  ஆக பிறன்மகை நயவோகம 

என்ற  ண்பிகை அவருகடய கெோ ோத்திரத்தில் அவர் 

முக்கியப்  ண் ோக தகோண்டிருந்ெோர்.  

 வரலோற்றுப்  டமோக அவர் நடித்ெ மதுகர வீரன் 

ககெகய மோற்ற இயலோது என்ற கோரணத்திைோல் அது 

உண்கம வரலோறோக இருந்ெெைோல் அப் டத்தில் அவருக்கு 

த ோம்மியும் தவள்களயம்மோளும் மகைவியோக 

இருந்ெைர். ேமூகப்  டங்களில் அவர் இரண்டு மகைவி 

என் கெ ஏற்றுக் தகோள்வபெ கிகடயோது. ஒருவனுக்கு 

ஒருத்தி என்ற உயர்ந்ெ தகோள்கககய பிறன்மகை 

பநோக்கோப் ப ரோண்கமகய  அவர் பின் ற்றியகெ  அடுத்து 

உயர்  ண்புகடயவைோக கோப்பியத் ெகலவைோக உயர்ந்ெோர். 

தெோல்கோப்பியம் கோட்டும் ெனலவனின்  ண்புகள்  

 ஒரு கோவிய நோயகைோக ஒருவன் உயர்வெற்கு 

அவனுக்கு இருக்க பவண்டிய மிக முக்கியப்  ண்புககள 

ேங்க இலக்கிய நூலோை தெோல்கோப்பியம் ெகலவனின் 

 ண்புகள் எைப்  ட்டியலிடும்  .அப்  ண்புகபளோடு 

எம்.ஜி.ஆர்  டத்தின் கெோநோயகனின்  ண்புககள 

அவருகடய கெோ ோத்திரச் சிறப்க  ஒப்பிட்டு அறியலோம். 

 உயர்வு என் து ெோய் ெந்கெயகர மதித்ெல் ,

த ரிபயோர் தேோல்கல மதித்ெல்  ,மூத்பெோர் தேோல் அமிர்ெம் 

என்று கருதுெல் ,உண்கம அன்பு ,அறம் ,வோய்கம ஆகிய 

வழிகளில் நடத்ெல் ,த ண்ககளயும் குைந்கெககளயும் 

மதித்ெல் ,மனிெர்கள் ேோதி மெ இை  ோகு ோடு இன்றி 

பிறப்த ோக்கும் எல்லோ உயிர்க்கும ு  என்ற அடிப் கடயில் 
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அகைவருக்கும் ேம மரியோகெ வைங்குெல்  ,எை  ல உயர் 

 ண்புககள எம்.ஜி.ஆர்  டத்திலும் ென்னுகடய 

நிஜவோழ்விலும் த ற்றிருந்ெோர். 

மனிெர்கனே மதித்ெல்  

 எம்.ஜி.ஆர். கோலத்தில் வோழ்ந்ெ முன்ைணி நடிகர்கள் 

 டித்ெ புத்திேோலித்ெைம் மிக்க கோதமடி 

நடிககர ‘குரங்கு’என்று அகைத்ெதுண்டு .ஆைோல் 

எம்.ஜி.ஆர் ஒருப ோதும் ஒருவகரயும் ‘படய் ’என்று 

தேோல்லிக் கூட அகைத்ெது கிகடயோது .அவரது வீட்டில் 

இருப் வர்களும் ெம் வீட்டில் பவகல  ோர்க்கும் 

த ண்ககளயும் கோர் ஓட்டுநர்  ,உெவியோளர் 

ப ோன்றவர்ககளயும் தவறுமபை த யர் தேோல்லி 

அகைப் கெ அவர் ஆெரித்ெதும் கிகடயோது . ணியோளர் 

அகைவகரயும் குைந்கெககள  ள்ளிக்கு அகைத்துச் 

தேல்லும் ரிக்ரிோக்கோரர் ,ேகமயலர் முெற்தகோண்டு 

அகைவகரயும் அண்பண ,அக்கோ என்றுெோன் எம்.ஜி.ஆர் 

வீட்டிைர் அகைக்க பவண்டுபம ெவிர த யர் தேோல்லி 

அகைப் பெோ த யகர குறிப்பிட்டு ப சுவபெோ கூடோது 

என் து எம்.ஜி.ஆர் மிகத்தீவிரமோக பின் ற்றி வந்ெ ஒரு 

நகடமுகறயோகும்  .ெோனும் ென்கை ேோர்ந்ெவர்களும் ென் 

குடும் த்திைரும் மனிெத்துக்கு மதிப் ளிக்க பவண்டும் 

என் தில் மிக கவைமோக இருந்து வந்ெவர் எம்.ஜி.ஆர் .

இதுபவ அவரிடம் இருந்ெ மிக உயர்ந்ெ  ண்புகளில் ஒன்று.  

கல்வி நலன்  

 அடுத்ெெோக நோயகனுக்கு கல்வி 

இன்றியகமயோெெோகும் இங்கு கல்வி என் கெ 

ஏட்டுக்கல்வி எை ஏற்றுக்தகோள்ள பவண்டிய 

அவசியமில்கல  .ென் தெோழில் ேோர்ந்ெ அறிகவ கல்வி எைக் 

தகோள்ளலோம் .ஏதைனில் முை ு பு தெோழில் ேோர்ந்ெ 

பிரிவுகள் இருந்ெப ோது குறிப்பிட்ட தெோழில் ேோர்ந்ெ 
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குடும் த்திைர் அகைவருபம ெோம் தேய்து வந்ெ தெோழிலில் 

ககபெர்ந்ெவர்களோக பெர்ச்சி த ற்றவர்களோக அனு வம் 

மிக்கவர்களோக நுட் மும் ஒட் மும் உகடயவர்களோக 

இருந்து வந்ெகெ அறிபவோம்  .அத்ெககய தெோழில் பெர்ச்சி,  

தெோழில்நுட் ம் இருந்ெெைோல்மட்டுபம உலகத்தின் முெல் 

ெமிைைோக எம்.ஜி.ஆர்  விளங்கமுடிந்ெது. 

 கீைடியில் நோலோயிரம் ஆண்டுகட்கு முற் ட்ட ெங்க 

நககககள அகழ்வோரோய்ச்சியோளர்கள் கண்டு அென் 

அடிப் கடயில் ஆரோய்ந்ெோல் உலகில் முென்முெலோக 

த ோற்தகோல்லர் ஆக இருந்ெவன் ெமிைன் என் கெ உணர 

முடியும்  .இந்ெ தெோழிலறிவு தெோழில்நுட் ம் 

எம்.ஜி.ஆரிடமும் சிறப் ோக இருந்ெது  .நோடகம் ,ே ு னிமோ 

தெோடர் ோை  ல்பவறு துகறகளில் அவர் ஆைமோை 

அறிவும்  ரந்ெ அனு வமும் த ற்றிருந்ெோர்  .அந்ெ சினிமோ 

துகறயின் வலிகமகய நன்கு உணர்ந்திருந்ெெோல் மட்டுபம 

அவரோல் அெகை ஒரு ஆயுெமோக தகோண்டு மோத ரும் 

மக்கள் புரட்சிகய நடத்தி மக்களின் மைங்களில் 

சிம்மோேைம் இட்டு அமர முடிந்ெது. 

 ஒரு கோப்பியம் ெகலவனுக்குரிய மிக முக்கியமோை 

ெகுதிகளோகக் குறிப்பிடும் அகைவரோலும் விரும் ப் டும் 

இயல்பு , அகைவகரயும் ஈர்க்கும் பெோற்றப்த ோலிவு ;

வோழும் கோலத்திபலபய வரலோறு  கடக்கும் இயல்பு  

ஆகிய இந்ெ மூன்கறயும் ஒருங்பக த ற்றவர் எம்.ஜி.ஆர் .

அவருகடய பெோற்றப்த ோலிவுக்கு ெமிைகத்திலும் ேரி பிற 

மோநிலங்களிலும் பிற நோடுகளிலும் பகோடிக்கணக்கோபைோர் 

ரசிகரோக இருக்கின்றைர். அவருகடய விருந்பெோம் லும் 

இனிகமயோக  ைகும் விெமும் அன் ோை தேோற்களும் 

எதிரிகயக் கூட ென்வயப் டுத்தும் பநர்கமயும் 

அகைவரோலும் விரும் ப் டுவைவோக  இருந்ெை. 

 வோழும் கோலத்திபலபய வரலோற்று நோயகைோக 

மோறியவர் எம்.ஜி.ஆர்  .தெோடர்ந்து மூன்று பெர்ெல்களில் 
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தவற்றி த ற்று ென் வோழ்நோள் முழுக்க முெலகமச்ேரோக 

இருந்து ெகலகம ஏற்று நடத்திய ஒப் ற்ற ெகலவர் .இது 

ஒரு வரலோற்றுச் ேோெகை என் ெைோல் அவகர வரலோற்று 

நோயகன் என்று குறிப்பிடுவது ேோலப் த ோருந்தும். 

ெண்டியலங்கோரத்தின் கோப்பிய இலக்கணம்  

ெண்டியலங்கோரம் கோப்பிய நோயகன் இடம்த றும் 

த ருங்கோப்பியம்  ற்றிக்கூறும்ப ோது எம்.ஜி.ஆர்  டத்தின் 

கோட்சிககள விவரிப் து ப ோல  வரிகேப் டுத்தியுள்ளது. 

 த ருங்கோப்பிய நிகல ப சும் கோகல  

வோழ்த்து வணக்கம் வருத ோருள் உகரத்ெல்  

ஏற்புகடத் ெோகி முன்வர இயன்று  

நோற்த ோருள்  யப் ெோய் 

ென்னிகர் இல்லோ ெகலவகை உகடத்ெோய்  

மகல கடல் நோடு வளநகர்  ருவம்  

இருசுடர்த் பெோற்றம் என்று இகையை புகைந்து  

நன்மணம் புணர்ெல் த ோன்முடி கவித்ெல்  

பூம்த ோழில் நுகர்ெல் நீர் விகளயோடல்  

பெம்பிழி களி சிறுவகரப் த றுெல்  

புலவியோல் புலத்ெல் கலவியில் கலத்ெல் என்று  

இன்ைை புகைந்ெ நன்ைகடத் ெோகி  

மந்திரம் தூது தேலவு இகல் தவன்றி  

 ரிச்பேெம் என்னும்  ோன்கமயின் விளங்கி  

தநருங்கிய சுகவயும்  ோவமும் விரும் க்  

கற்பறோர் புகையும் த ற்றிய தென் ‘ . 

பமபல  
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கூறிய உறுப்பில் சில குகறந்திடும் எனினும்‘ 

 பவறு ோடு அன்று எை விளம்பிைர் புலவர் ’ 

 இது ெண்டியலங்கோரம் நூற் ோ ஒன் ெோகும் . 

ெண்டியலங்கோரம் ஒரு கோப்பியத்கெ தெோடங்குவெற்கு 

முன்பு இகற வோழ்த்து வணக்கம்இந்ெக் கோப்பியத்தில்  ,

தேோல்லப் டும் முக்கிய த ோருள் ஆகியவறு றில் ஏபெனும் 

ஒன்று இடம் த ற பவண்டும் என்கிறது .

 த ரும் ோன்கமயோைஎம்.ஜி.ஆர்  டங்களில் முெல் 

கோட்சியில் கடவுள் வோழ்த்து இடம்த றுவதுண்டு .

ஒரு கெோ ோத்திரம் கடவுள்  டத்தின் முன்பு நின்று  ஏபெனும்

கடவுகள வணங்கும் கோட்சி அல்லது ஊர் மக்கபளோ 

குடும் த்திைரும் த ரியவருக்கு வணக்கம் தேோல்லி 

ககெகய தெோடங்கும் நிகல அல்லது அந்ெக் ககெயின் 

கமய பிரச்ேகை என்ை என் கெ கோட்டி இனி இவர்களின் 

இந்ெ பிரச்சிகைகய எவ்வோறு தீர்க்கப் டுகிறதுஎன்ற  ,

.ஆர்வத்கெ உருவோக்கும்  நிகலகம இருப் கெ கோணலோம் 

 கோப்பியத்தில் உறுதி த ோருள்களோை நோற்த ோருள் என்று 

கூறப் டுவது அறம் த ோருள் இன் ம் வீடு என் ைவோகும் /.

எம்.ஜி.ஆர்  டங்கள் அகைத்தும் இந்ெ இலக்கண 

அம்ேங்களுக்கு ப ோருந்தியைவோகபவ உள்ளைஅறத்தின்   .

வழிபய த ோருள் ஈட்டி அகைவருக்கும் உெவி ஈத்துவக்கும் 

இன் ம் த ற்று வோழ்வது வீடு ப ற்று  வோழ்கவ விட 

 இனிகமயோைது  என் கெஎம்.ஜி.ஆரின்  டங்கள் விளக்கிை  .

வள்ளலோக வோழ்வகெ விட வோழும் சுவர்க்கம் பவறுண்படோ 

  எை வோழ்ந்ெ கோப்பிய நோயகன்எம்.ஜி.ஆர் . 

 கோப்பிய இலக்கண விதிகளுடன்  எம்.ஜி.ஆர் 

 டங்ககளப் த ோருத்தி ஆய்வு தேய்து இன்னும் விரிவோை 

கட்டுகர தவளிவரும் . 
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3 

புரோண நோயகர் எம்.ஜி.ஆர். 

 

 

 எம்.ஜி.ஆரிடம் ஒருமுகற நிரு ர்கள் நீங்கள் ஏன் 

 க்தி  டங்களில் நடிப் தில்கல என்று பகட்டைர். அெற்கு 

அவர் அளித்ெ  தில் அவர் ஒரு புரோண நோயகர் என் ெற்கு 

ஆெோரமோக அகமயும். 

 ‘ க்தி என் து என்ை, நல்தலோழுக்கம் ெோபை. 

ெோயிடத்தில் அன்பு, ெந்கெயிடத்தில் மரியோகெ; ஆேோன் 

இடத்தில்  ய க்தி; ஏகைகளிடத்தில் இரக்கம். இந்ெப் 

 ண்புகள் ெோபை. நல்தலோழுக்கமும்  க்தியும் 

மைத்தூய்கமயும் ெோபை  க்தி. அந்ெத் தூய்கமகய 

ஏற் டுத்ெ நோன்  க்தி  டத்தில் நடித்து கடவுள் பவடம் 

அணிய பவண்டியதில்கல. ஆைோல் இகவககள என் 

 டங்கள் வலியுறுத்துவகெ நீங்கள் மறுக்கபவ முடியோது. 

அெைோல் நோன் நடித்ெ அகைத்துப்  டங்களும்  க்தி 

 டங்கள் ெோன்’ என்றோர். இகெத்ெோன் வள்ளுவர் 

‘மைத்துக்கண் மோசிலன் ஆெல் அகைத்து அறன்’ என்றோர். 
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 ஒரு ேமுெோயத்தில் மெம் என் து மக்கள் அகைவரும் 

ஒன்று கூடி வோைவும் ஒருவருக்தகோருவர் இணக்கமோக 

இருக்கவும் நன்கமயோக நடக்கவும் வழிவககககள தேய்து 

ெருகிறது. இந்ெ மெம் ஒரு கடவுகள அல்லது  ல 

கடவுளகர முென்கமப் டுத்தி அவருக்குப்  யந்து, 

என்தைன்ை கோரியங்கள் தேய்ய பவண்டும்; என்தைன்ை 

தேய்யக்கூடோது என்று ஒரு விதிமுகற  ட்டியகலத் 

ெருகின்றது. இந்ெ விதிமுகற  ட்டியகலப்  ோர்த்ெோல் மெம் 

கூறும் விதிமுகறகள் அகைத்தும் அந்ெ ேமுெோயத்திற்கு 

ேமுெோய ஒற்றுகமக்கு பெகவயோை விதிமுகறகளோகபவ 

இருப் கெ அறியலோம். ேமுெோயத்திற்குத் பெகவயற்ற எந்ெ 

ஒரு விதிமுகறகயயும் ஒரு மெம் எடுத்துகரப் தில்கல. 

எைபவ மெம் ேோர்ந்ெ கடவுள் ேோர்ந்ெ  க்தி ேோர்ந்ெ 

விஷயங்கள் அகைத்தும் அந்ெ மக்கள் ஒன்றிகணந்து 

வோழ்வெற்கு உரியைவோகபவ ேமயப் த ரியவர்கள் 

எைப் டும் ேமூக த ரியவர்களோல் உருவோக்கப் ட்டை. 

இெைோல் ெோன் இவற்றில் சில ஆணோதிக்கம் 

ேோர்ந்ெகவயோகவும் இருந்து விடுகின்றை. 

[ேமயச் தேோல் அகரோதி ெயோரிப்புப்  ணியில் நோன் 

ஈடு ட்டிருந்ெ ப ோது அகைத்து ேமயங்ககளப்  ற்றியும்  

 டிக்கும் வோய்ப்பு கிகடத்ெது. பின்பு ேமயம் மற்றும் 

தமய்யியல் முதுககலப்  டிப்பும் ஒரோண்டு  டித்து 

அறிந்பென். இவற்றில் இருந்து நோன் த ற்ற தெளிகவத் 

ெோன் பமபல குறிப்பிட்டிருக்கிபறன்]  

 எம்.ஜி.ஆர்  க்தி என் து நல்தலோழுக்கம் ேோர்ந்ெது 

என்று ஒரு விளக்கம் ெருகிறோர்.  கடகம கண்ணியம் 

கட்டுப் ோடு என்று அண்ணோ கூறிய ெோரக மந்திரங்கள் 

எம்.ஜி.ஆர் வோழ்வில் அன்றோடம் ககடப்பிடிக்கப் ட்டை. 

அவற்கறபய அவர் ென்னுகடய  டங்களிலும் 

வலியுறுத்திைோர். ென்னுகடய வோழ்க்ககயிலும் 

பின் ற்றிைோர். 1967இல் பெர்ெல் முடிவுகள் தவளியோை 
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ப ோது நிரு ர்கள் அண்ணோவிடம் வந்து உங்கள் ஆட்சியின் 

தகோள்கக என்ை என்றைர். அெற்கு அண்ணோ ‘நோபடோடி 

மன்ைனில் எம்.ஜி.ஆர் தேோல்லியிருப் து ெோன் எங்கள் 

ஆட்சியின் தகோள்கக’ என்றோர்.  திமுக என்றோல் எம்.ஜி.ஆர். 

என்ற எண்ணம் அந்ெக் கோலத்தில் மக்களிடமும் திமுக 

ெகலவர் அண்ணோவிடமும் ஏற் ட்டுவிட்டது. ஆட்சிக்கு 

வந்ெ பிறகு இந்து அற நிகலயத் துகறயில் திமுகவிைர் 

இடம் த ற பவண்டும் என்று அண்ணோவிடம் 

தேோல்லியப ோது, அவர் ‘நோங்கள் பகோயிலுக்குள் வருவது 

ேரி அல்ல, அந்ெ கணக்கு வைக்குககள கடவுள் நம்பிக்கக 

உள்ளவர்கள்  ோர்ப் பெ ேரி’ என்றோர். திமுகவிைர் இந்து 

அற நிகலயத் துகறயில் இடம் த றுவகெ அண்ணோ 

ெவிர்த்து விட்டோர்.  

 திமுகவிைரும் எம்.ஜி.ஆரும் கடவுள் நம்பிக்கக 

இல்லோெவர்கள் ப ோல கோட்டிக்தகோண்டோலும் நிஜத்திலும் 

 டத்திலும்  எம்.ஜி.ஆர் கடவுளர்ககள விமர்சித்ெது 

கிகடயோது. த ோதுமக்களில்  கடவுள் நம்பிக்கக 

உகடயவர்கள் ெங்களுகடய கடவுளர்கள் தேய்ெ 

ேோெகைகள் அல்லது ெங்களுகடய புரோண இதிகோேங்களில் 

கூறப் டும் அேகோய சூரத்ெைங்கள் ப ோன்றவற்றோல் 

மகிழ்ச்சி அகடந்ெைர். புரோண இதிகோே ேோகே வீரர்கள் 

தேய்ெவற்கற எல்லோம் எம்.ஜி.ஆர் தேய்யும்ப ோது 

எம்.ஜி.ஆகர ஒரு புரோண நோயகைோக , ஒரு ேோகே வீரைோக 

ஏற்றுக்தகோண்டைர். அவரோல் முடியோெது எதுவும் இல்கல 

என்று ஒரு ஆைமோை நம்பிக்கக அவர்கள் மைதில்  திந்து 

விட்டது. 

 ேோகே நோயகன் ஆகிய எம்.ஜி.ஆர்  டங்களில் 

மட்டுமல்ல நிஜத்திலும்  ல இடங்களில் ென்னுகடய 

வீரதீர  ரோக்கிரமத்கெ தவளிப் டுத்தி இருப் ெற்கு நிகறய 

ஆெோரங்கள் உண்டு  டங்களில் அவகர கண்ட மக்கள் 

அவருகடய ெர்ம சிந்ெகைகய கண்டு கர்ணைோகவும் 
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அண்ணனுக்கு அடி ணியும் ெம்பியோக இருப் தில் 

நிஜத்திலும் திகரயிலும் இலட்சுமணைோகவும்  ல 

வீரர்ககள எதிர்த்து ஒருவரோக நின்று ப ோரோடி தஜயிப் தில் 

அபிமன்யுவோகவும்  அடங்கோெ அல்லி ரோணிகயயும் 

அடக்கி ஆள்வதில் ென்கை  ல த ண்கள் விரும்பும் 

ப ோது அவர்ககள  மறுத்து விடுவதில்  அர்ஜ ைைோகவும் 

அவரும் அவர் மகைவியும் த யர் த ோருத்ெத்திலும்  நிஜ 

வோழ்க்ககயிலும் இகணந்து ஆெர்ே ெம் திகளோக 

இருந்ெதில் ஜோைகி ரோமச்ேந்திரன் ஆகவும் மக்கள் அவகர 

ஏற்றுக்தகோண்டைர். த ோதுமக்களின் மைங்கவர்ந்ெ 

அகைத்து புரோண நோயககரப் ப ோல   அவர்கள் மைதில் 

எம்.ஜி.ஆர் வோழ்ந்திருக்கிறோர். எைபவ ெோன் அவருக்கு 

திமுகவிைோல் அவமோைம் ஏற் ட்ட த ோது மக்கள் அவகர 

ெனி கட்சி ஆரம்பிக்கும் டி வலியுறுத்தி அக்படோ ர் புரட்சி 

நடத்தி மக்கள் ெகலவரோக உருவோக்கிைர்.  

 ஒரு புரோணத்தில் ஒரு நோயகன் சிறப்பிடம் த ற்றது 

ப ோல் அல்லோமல்  ல புரோணங்களின்   ல நோயகர்களும் 

பேர்ந்து ஒபர நோயகைோக உருதவடுத்ெது ப ோல் எம்.ஜி.ஆர் 

அவர்கள் கண்களுக்கு பெோற்றமளித்ெோர் இரோமச்ேந்திரனின் 

ஏக த்தினி ென்கம, அர்ஜ ைனின் கோெல் லீகல, 

அபிமன்யுவின் அஞ்ேோ தநஞ்ேம், கர்ணனின் ெர்ம குணம், 

மோயக் கண்ணனின் கோரியசித்தி,  ரெனின் புகழ் ஆகிய  ல 

 ோரெ புத்திரர்களின் சிறப்பியல்புககள  ஒருங்பக 

த ற்றவரோக எம்.ஜி.ஆர் திகரயிலும் நிஜத்திலும் 

திகழ்ந்ெோர். 

ஜோனகி ரோமச்ெந்திரன்  

 எம்.ஜி.ஆர் ெோன் நடிக்கும்  டங்களில் மதுகர வீரன். 

விக்கிரமோதித்ென்  ப ோன்ற வரலோற்று ககெகள் ெவிர 

மற்றவற்றில் அவர் ‘ஒரு தேோல் ஒரு வில் ஒரு இல்’ என்ற 

அடிப் கடயில் ெோன் நடித்து வந்ெோர். எந்ெ  டத்திலும் 

அவர் ஒரு த ண்கண திருமணம் தேய்து தகோள்வபெோ 
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இன்தைோரு த ண்கண திருமணம் தேய்து தகோள்ளோமல் 

அவருடன் பேர்ந்து வோழ்வபெோ கிகடயோது. அவகர பவறு 

த ண்கள் ஒருெகலயோக கோெலித்ெோலும் அந்ெப் 

த ண்ணுக்கு புத்தி தேோல்லி அந்ெப் த ண்கண 

தவறுக்கோமல் ஒதுக்கோமல் ென்னுகடய ேபகோெரியோக 

ஏற்றுக் தகோண்டு அவள் மீது  ோேத்கெ த ோழிவோர். 

ென்னுகடய கோெலிகய அல்லது மகைவிகய அவர் 

மிகவும் தகௌரவமோக  டத்திலும் நிஜத்திலும் நடத்திைோர். 

இெைோல் இத்ெககய கோட்சிககளயும் நிகழ்ச்சிககளயும் 

அறிந்ெத ண்கள் இகளஞர்கள் த ோதுமக்கள் எை 

அகைவரும் எம்.ஜி.ஆகர அவர் த யருக்பகற்ற ஜோைகி 

ரோமச்ேந்திரைோகபவ கருதிைர். இகடயிகடபய சில 

வெந்திகளும் அவதூறுகளும் வந்ெோலும்கூட 

அகவதயல்லோம் கோலப்ப ோக்கில் கோணோமல் 

ப ோய்விட்டை. இதுவும் அவருக்கு இன்றுவகர 

அவருகடய த யர் தகட்டு விடோமல்  ோதுகோப் ோக 

அகமந்திருக்கின்றது. 

அர்ஜுனன்  

 நோட்டுப்புற மக்களின் ஃப வரிட் ஹீபரோ என்றோல் 

அது அர்ஜ ைைோக ெோன் இருக்கும் அவன் வீர தீர ேோகேங்கள் 

தகட்டிக்கோரன் எைபவ அவகை திருமணம் தேய்து 

தகோள்ள  ல த ண்கள் ஆகேப் ட்டைர் அவன் 

அஞ்ஞோெவோேம் இருந்ெப ோதும்கூட த ண் பவடம் 

ப ோட்டு இளவரசிக்கு நோட்டியம் கற்று தகோடுத்ெப ோது 

அவன் அர்ஜ ைன் என்று அறிந்ெதும் அந்ெப் த ண்கண 

திருமணம் தேய்து தகோள்ள ஆகேப் டுகிறோர். அப்ப ோது 

மோணவி ென் மகளுக்கு ேமம் என்று தேோல்லி அந்ெ 

த ண்கண திருமணம் தேய்து தகோள்ள அர்ஜ ைன் 

மறுத்துவிடுகிறோன். அந்ெ வககயில் அர்ஜ ைன் ெர்ம 

நியோயங்களுக்கு கட்டுப் ட்டவன் ஆவோன்.  
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 அர்ஜ ைன் நோகவள்ளிகயயும்  வளக்தகோடிகயயும் 

பின்பு அல்லிகயயும் திருமணம் தேய்ெெோக நோட்டுப்புறக் 

ககெ  ோடல்கள் இருக்கின்றை அல்லி அடங்கோெ ரோணியோக 

இருக்கும்ப ோது அவகள அடக்குவெற்கோக அர்ஜ ைன் 

அவள் தூங்கும் ப ோது அவள் கழுத்தில் ெோலி கட்டி 

விடுகிறோன். இகெ ஒரு த ரிய ேோகேமோக நிகைத்து 

கிரோமத்து மக்கள் அல்லியின் தகோட்டத்கெ அடக்கிய 

அர்ஜ ைன் என்று  ோரோட்டிக் தகோண்பட இருந்ெைர். 

ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர்  டத்தில் அவ்வோறோக ஒரு த ண் 

தூங்கும் ப ோது அவளுக்கு தெரியோமல் திருட்டுத்ெைமோக 

ெோலி கட்டோமல் பநரடியோகபவ அவளிடம் ப சி 

அவளுகடய ஆணவத்கெயும் தகோட்டத்கெயும் அடக்கி 

அவகள ேோத்வீகமோை முகறயில் மோற்றி  ல உண்கமககள 

அவளுக்கு உணர்த்தி அவள் விருப் த்தின் ப ரில் அவகள 

மணந்து தகோள்வெோக வரும் கோட்சிகபள  டத்தில்  

இடம்த றும். இந்ெப் ப ோக்கு ேோெோரண மக்களுக்கு 

குறிப் ோக த ண்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ெது. தூங்கும் 

ப ோது ெோலி கட்டிைவனுடன் பவறுவழியில்லோமல் 

குடும் ம் நடத்துவகெ எந்ெப் த ண்ணும் விரும்  

மோட்டோள். அபெ நிகலெோன் அன்று அல்லிக்கும் 

ஏற் ட்டது. அெைோல் த ண்கள் விரும்பும் வககயில் 

அவர்களிடம் இருக்கும் ஆணவத்திற்கு கோரணமோை 

விஷயங்ககள எடுத்துகரத்து அவர்கள் 

அவமோைப் டுத்தியெோல் ெைக்கு ஒன்றும்  ோதிப்பில்கல; 

அெைோல்  ோதிக்கப் டு வர்கள் அந்ெ 

அடங்கோப்பிடோரியோை த ண்கள் ெோன் என் கெ எம்.ஜி.ஆர் 

ெை  டங்களில் உணர்த்துவோர்.  

 குபல கோவலி, கணவன், குமரிக்பகோட்டம் ஆகிய 

 டங்களின் ககெ அகமப்பு அகம் ோவம் பிடித்ெ 

த ண்கண அடக்கி திருமணம் தேய்வெோக 

அகமந்திருக்கும். அந்ெப் த ண்கண கோெலிக்கும்  டியோை 

சூழ்நிகலகள் ஏற் டும்ப ோது அந்ெப் த ண்ணின் 
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விருப் த்தின் ப ரில் அவகள ஏற்றுக் தகோள்வெோக 

எம்.ஜி.ஆர்  டங்களில் கோண்பிப் து  எல்லோ 

த ண்ணுக்குபம உகந்ெ ஒரு முடிவோக இருக்கும். எைபவ 

இந்ெப்  டங்ககள த ண்களும் ரசித்து தவற்றி  டங்கள் 

ஆக்கிைர்.  ெோன் விரும் ோெ எவகையும் திருமணம் தேய்து 

தகோள்ள எந்ெப் த ண்ணும் விரும்  மோட்டோள். அவள் 

விரும்பிய பிறகு ஒரு ஆண் அவகள ஏற்றுக் தகோள்வகெ 

சிறந்ெ முகறயோக இருக்கும். இத்ெககய சிறந்ெ முகறகய 

எம்.ஜி.ஆர் பமற்கூறிய மூன்று  டங்களிலும் எடுத்துக் 

கோட்டி இருப் ோர்.  

 குபல கோவலியில் வீரப்ப ோட்டி அறிவுப் ப ோட்டி 

ஆகியை முடிந்ெதும் புலி ப ோட்டிக்கு எம்.ஜி.ஆகர 

அனுப்   கோவலி  ரோணிக்கு மைம் வரோது. அவரது 
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வீரத்கெயும் அறிகவயும் கண்டு ரோணி கோெலிக்க 

தெோடங்கிவிடுவோர்.  

மயக்கும் மோனல த ோழுபெ நீ ப ோ ப ோ 

இனிக்கும் இன்  இரபவ நீ வோ வோ   

இன்னனல தீர்க்க வோ 

என்று எம்.ஜி.ஆர் இருக்கும் இடத்தின் அருபக வந்து  ோடத் 

தெோடங்கிவிடுவோர். எம்.ஜி.ஆரும்  ோடிக் கோெலிப் ோர். 

இப்ப ோது  டம்  ோர்ப் வருக்கு எம்.ஜி.ஆர் மறு நோள் 

புலியுடன் பமோதி தவற்றி த ற்றோல் மட்டுபம ரோணிகய 

திருமணம் தேய்ய முடியும். இல்கல என்றோல் ரோணியின் 

கோெல் தவற்றி த றோது என்ற சிக்கல் பெோன்றிவிட்டது. 

எம்.ஜி.ஆர் புலியுடன் பமோதி தவற்றி த றுவோர்.   

 புலிச்  ேண்கட  டப்பிடிப்பு நடந்ெ ப ோது  

திடீதரன்று புலி ஆறடி  ள்ளத்தில் இருந்து பமபல குதித்து 

விட்டது. பகமரோ  கிபரனுடன் பமபல ப ோய்விட்டது. 

எம்.ஜி.ஆர் ெைது ரோஜ  உகடக்குள் மகறத்து கவத்திருந்ெ 

துப் ோக்கிகய எடுத்து புலிகய குறி  ோர்த்ெ  டி பகமரோவின் 

அருபக நின்று தகோண்டோர். அருகில் இருந்ெ இருவர் 

அங்கிருந்ெ ஒரு இடத்தின் கூகர மீபெறி விட்டைர். 

பகமரோபமனும் இயக்குைரும் பமபல கிபரனில் 

உட்கோர்ந்திருக்கின்றைர். புலி இருக்கும் இடத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர் மட்டுபம நின்றுதகோண்டிருந்ெோர். புலி 

தமதுவோக தேட்டுக்குள் ப ோய்விட்டது. புலி  யிற்சியோளர் 

 ள்ளத்துக்குள் இருந்துதகோண்டு பமபல வர முடியோமல் 

கத்துகிறோர். அங்கிருந்ெ நீண்ட கயிகற எடுத்து எம்.ஜி.ஆர் 

 ள்ளத்துக்குள் எறிந்ெோர்.  புலி  யிற்சியோளர் பமபல வர 

எம்.ஜி.ஆர் அவருக்கு உெவிைர். தவளிபய வந்ெ அவர் 

ஐபயோ  என் புலி என் புலி என்று புலியின் பின்ைோபலபய 

ஒடி ப ோைோர்.   
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 எம்.ஜி.ஆர் உடல்  லமும் மைத்துணிவும் மிக்கவர். 

புலி ேண்கட என்றோல் புலியிைோல் சில  எதிர் ோரோெ 

இன்ைல்கள் ஏற் டக் கூடும் என் கெ எதிர் ோர்து ென் 

ககத்துப் ோக்கிகய தகோண்டு வந்திருந்ெோர்.  ெறி ஓடோமல் 

அங்பகபய நின்றுவிட்டோர். துப் ோக்கி ககயில் 

இருக்கிறதென்று சுட்டுவிடவும் இல்கல. நிகலகமகய 

அறிந்துதகோண்டு  யன் டுத்ெலோம் என்று சூழ்நிகலகயக் 

கவனித்துக்தகோண்பட இருந்ெோர்.  யிற்சியோளகரயும் 

கோப் ோற்றிைோர். வீர தீர  ரோக்கிரமத்தில் எம்.ஜி.ஆகர ஒரு 

அர்ஜூைைோகபவ மக்கள்  பநோக்கிைர்.  

 குமரிக்பகோட்டம்  டத்தில் த ரும்  ணக்கோரரோை 

தஜயலலிெோ ென் ஸ்கூட்டருக்கு குறுக்பக வந்து விழுந்ெ 

குைந்கெகய திட்டுவதும் ரிக்ரிோக்கோரர் அடிக்க 

ப ோவதுமோக அடங்கோப்பிடோரியோக வளர்ந்து இருப் ோர். 

அவர் வீட்டில் ஒரு பெோட்டக்கோரைோக பவகலக்கு பேர்ந்து 

தெருவிளக்கில்  டித்து முன்பைறி நல்லவைோக வரும் 

எம்.ஜி.ஆர் தஜயலலிெோவின்  ணத்திமிகர தமல்ல 

தமல்லக் குகறத்து பின்பு அவருகடய ஆணவத்கெ 

அடங்க தேய்து ென் ெந்கெ ஏற்கைபவ ப சி 

கவத்திருந்ெ டி அந்ெ த ண்கண திருமணம் தேய்து 

தகோள்வோர். 

 தெோழிலோளி  டத்தில் முெலோளியின் மகளோை 

பக.ஆர்.விஜயோ எம்.ஜி.ஆர் ென்கை கோெலிக்கவில்கல 

என் ெற்கோகவும் ென்கை விட்டுவிட்டு ஒரு ஏகை டீச்ேகர 

கோெலித்ெோர் என் ெற்கோக ெங்கள்  ஸ் கம்த னியின் 

பமபைஜரோக இருக்கும் அவகர பவகலகய விட்டு 

நீக்கும் டி ென் ெந்கெயிடம் ‘வத்தி’ கவப் ோர். இெைோல் 

ஒரு உண்கமயோை ஊழியகர இைந்ெ அந்ெ  ஸ் கம்த னி 

ேரியோை நிர்வோகம் இல்லோெெோல் ேம் ளம் தகோடுக்க 

முடியோமல் கடன் ட்டு வீட்கட அடமோைம் கவத்து 

ககடசியில் ேத்திரத்தில் வந்து  ெங்கும் நிகல ஏற் டும்.  
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அந்ெ நிகலயிலும் எம்.ஜி.ஆர் அந்ெ த ண் பமல் 

பகோ ப் டோமல் முெலோளிகயயும் அவர்ககளயும் 

கோப் ோற்றி அவர்ககளத் ெங்களுகடய கூட்டுறவு  ஸ் 

கம்த னிக்கு பமபைஜரோக கவத்து அந்ெப் த ண்கண ஒரு 

ேபகோெரி ப ோல ஏற்றுக்தகோண்டு அவர்களிடம் அன்பும் 

 ோேமும் தேலுத்துவோர். அல்லி ரோணி ப ோல ஆடிய பக ஆர் 

விஜயோ எம்.ஜி.ஆரின் உண்கமயோை  ண்புககள அறிந்து 

பின்பு அண்ணோ என்று அகைப் ோர். 

கர்ணன்  

கிரோமப்புறங்களில் கர்ண மகோரோஜோ என்று தேோன்ைோபல 

அந்ெ ந ர் மிகப்த ரிய ெர்மப்பிரபு என்று த ோருளோகும். 

‘’இருப் கெ தகோடுப் தில் ெகப் னின் த யர் எடுப் ோன்’’ 

என்று எம்.ஜி.ஆரின் குைந்கெகய  ோர்த்து ெோய்  ோடுவெோக 

அகமந்ெ  ோடல் வரி, எம்.ஜி.ஆகர ெர்மப் பிரபுவோக மக்கள் 

மைதில் நிகல நிறுத்தியது. எம்.ஜி.ஆர் ென்னிடம் வந்து 

பகட்டவர்களுக்கு மட்டுமல்ல பகட்கோெவர்களுக்கும் உெவி 

தேய்வதில் விருப் முகடயவர். பெடிப்ப ோய் உெவி 

தேய்வோர். பமலும் உெவி தேய்யும் த ோழுது கணக்கு  ோர்க்க 

மோட்டோர். இவருக்கு இவ்வளவு ப ோதும் அல்லது இந்ெ 

நிகழ்ச்சிக்கு இவ்வளவு ெோன் தேலவோகும் என்று கணக்குப் 

 ோர்த்து அவர் எப்ப ோதும் உெவி தேய்வது கிகடயோது. 

தெரிந்ெவருக்கு தேய்வது ெர்மம்; தெரியோெவருக்கு 

தேய்வது ெோைம் என் ர். அவர் ெோைெர்மம் இரண்டிலும் 

ெோரோளமோைவர். 

 ஒரு முகற கிருஷ்ணரிடம் கர்ணன் மட்டும் என்ை 

த ரிய ெர்மவோன் மக்கள் அகைவரும் கர்ணகை 

 ோரோட்டுகிறோர்கள். உலகத்தில் எல்பலோரும் ெோன் ெங்களோல் 

இயன்ற அளவுக்கு ெர்மம் தேய்கிறோர்கள். என்று 

பகட்டப ோது கிருஷ்ணர் கர்ணகையும் அர்ஜ ைகையும் 

அகைத்துக் தகோண்டு ப ோய் இரண்டு மகலககள கோட்டி 

இன்று மோகலக்குள் இந்ெ இரண்டு மகலககளயும் நீங்கள் 
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ெர்மம் தேய்து விடுங்கள் என்றோர். உடபை அர்ஜ ைன் ஒரு 

ஆகள வரச் தேய்து அந்ெ மகலகய தகோஞ்ேம் தகோஞ்ேமோக 

தவட்டி மக்ககள வரிகேயில் நிறுத்தி கவத்து ெர்மம் 

தகோடுத்துக்தகோண்டிருந்ெோன்.  

 கர்ணன் மகலகய  ோர்த்ெோன். அங்கிருந்ெ ஒரு 

பவதியகர  ோர்த்து இந்ெ மகலகய நீ எடுத்துக்தகோள் 

என்று தேோல்லிவிட்டு அரண்மகைக்கு திரும்பி விட்டோன். 

மோகலப்த ோழுது வந்து  ோர்த்ெ கிருஷ்ண  ரமோத்மோ 

அர்ஜ ைன் ெோன் தகோடுத்ெ மகலயில்  ோதிகய கூட 

இன்னும் ெர்மம் தேய்யோெகெக் கண்டு ‘என்ை அர்ஜ ைோ’ 

என்று பகட்டோர். அெற்கு அர்ஜ ைன் ‘எவ்வளவு 

தகோடுத்தும் இன்னும் தீரவில்கலபய இன்னும் மகல 

இருக்கிறபெ.’ எப்ப ோது இகெ தகோடுத்து முடிப் து” என்று 

கவகலபயோடு பகட்டோன். ‘கர்ணன் தகோடுத்து விட்டோன்’’ 

என்றோர். கிருஷ்ண  ரமோத்மோ. ‘’எப் டி இவ்வளவு த ரிய 

மகலகய அவைோல் தவட்டிக் தகோடுக்க முடிந்ெது’’ என்று 
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பகட்டோன் அர்ஜ ைன்.‘அவன் ஏன் தவட்டி தகோடுக்கப் 

ப ோகிறோன். அவன் அப் டிபய அள்ளிக் தகோடுத்து 

விட்டோன்’ என்றோர் கிருஷ்ணன். கிள்ளி தகோடுப் வர்கள் 

ெோன் மக்கள் அள்ளி தகோடுப் வர் ெோன் வள்ளல் அவர 

எம்.ஜி.ஆர்.  இதுெோன் எம்.ஜி.ஆருக்கும் கர்ணனுக்கும் உள்ள 

ஒரு த ோதுத்ென்கம. 

 எம்.ஜி.ஆர் முெலகமச்ேரோக இருந்ெப ோது ஒருமுகற 

பேலம் அருபக உள்ள ஒரு கிரோமத்கெச் பேர்ந்ெ 30, 40 ப ர் 

அறுவகடக்கோக தேன்கைக்கு  க்கத்திலுள்ள ஒரு 

நிலத்துக்கு அகைக்கப் ட்டிருந்ெைர். அங்கு அறுவகட 

முடிந்ெதும் அவருக்கு கூலியோகக் கிகடத்ெ சில தநல் 

மூட்கடககள லோரியில் ஏற்றிதகோண்டு  ெங்கள் தேோந்ெ 

ஊருக்கு புறப் ட்டு ப ோய்க்தகோண்டிருந்ெைர். அப்ப ோது 

தேக்ப ோஸ்டில் அரிசி மூட்கட ஏற்றிய லோரிகய அனுப்  

அதிகோரிகள் மறுத்து விட்டைர். இந்ெ கிரோமத்து மக்கள் 

எவ்வளபவோ எடுத்துச் தேோல்லியும் அதிகோரிகள் அகெ 

நம் வில்கல. உடபை அவர்கள் அகைவரும் லோரிகய 

விட்டு இறங்கியவர்கள் இறங்கி தேன்கைக்கு ப ோய் 

ரோமோவரம் பெோட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆகர  ோர்ப் ெற்கோக 

நின்றுவிட்டைர். எம்.ஜி.ஆர் ப ோகும்ப ோது இவர்ககள 

 ோர்த்து ககயகேத்து வணங்கி விகடத ற்றுச் 

தேன்றுவிட்டோர். மறுநோள் அலுவலகத்திற்கு ப ோகும் 

ப ோது இந்ெ கூட்டம் அங்பகபய நின்று தகோண்டிருக்கிறது. 

த ோதுவோக அவருகடய வீட்டு வோேலில் நிகறய மக்கள் 

வந்து நின்று எம்.ஜி.ஆகர  ோர்ப் தும் ககயகேப் தும் 

வைக்கம்ெோன் என்றோலும் அவர் மறுநோளும் கோகலயில் 

அலுவலகத்திற்கு ப ோைவர் மதியம் ேோப்பிட வரும் 

த ோழுது  ோர்க்கிறோர். அபெ ஜைத்திரள் நின்று 

தகோண்டிருக்கின்றது.  ோர்த்ெதும் அவருக்கு இவர்கள் 

நம்மிடம் ஏபெோ உெவிகய எதிர் ோர்த்து நிற்கிறோர்கள் 

என் து தெரிந்துவிட்டது. உடபை ென் உெவியோளர்ககளக் 

பகட்கிறோர் . ‘அவர்கள் ஏன் இரண்டு நோட்களோக 
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நிற்கிறோர்கள்’ என்று பகட்கும்ப ோது ‘உங்ககள  ோர்க்க 

பவண்டும் என்று நிற்கிறோர்கள்’ என்றைர்.‘அப் டியோ, 

அவர்கள் அகைவகரயும் உள்பள வரச்தேோல்’ என்றோர். 

அவர்களிடம்   ‘நீங்கள் ேோப்பிட்டீர்களோ’ என்று பகட்கிறோர் 

அெற்கு  அவர்கள் “இல்கலயோ இரண்டு நோட்களோக நோங்கள் 

குைோய் ெண்ணீகர குடித்து தகோண்டு ெோன் இருக்கிபறோம். 

நோங்கள் அறுவகடக்கோக இங்கு வந்பெோம். எங்கள் தேோந்ெ 

ஊர் பேலம்  க்கத்தில் ஒரு கிரோமம். இங்கு எங்களுக்கு 

அறுவகடக் கூலி தநல்மூட்கடகய தகோண்டு ப ோக 

அனுமதி இல்கல” என்றைர் ‘தேக்ப ோஸ்டில் எங்கள் 

லோரிகயயும் தநல் மூட்கடககளயும் நிறுத்தி கவத்து 

விட்டோர்கள்’ என்று தேோல்லவும் ‘ேரி அது என்ைதவன்று 

நோன்  ோர்க்கிபறன்; நீங்கள் எல்பலோரும் பமோர் 

ேோப்பிடுங்கள்’ என்றோர். உடபை அகைவருக்கும் த ரிய 

டம்ளரில் இஞ்சி தகோத்ெமல்லி ப ோட்டு பமோர் முெலில் 

வைங்கப் டுகிறது. அகைவரும் ெோகம் தீர பமோகரப் 

 ருகுகின்றைர். பிறகு ‘கக,கோல், முகம்  கழுவி விட்டு 

ேோப்பிட வோருங்கள்’ என்றோர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் 

அங்கிருந்ெ குைோயில் உடம்க  கழுவி தகோண்டு ககககள 

கழுவிக் தகோண்டு ேோப்பிட உட்கோர்ந்ெோர்கள்.  ந்தியில் மிக 

சுகவயோை  ல வககயோை உணவுகள் 

 ரிமோறப் டுகின்றை. அந்ெ ேோப் ோட்கட ேோப்பிட்ட 

அவர்கள் எம்.ஜி.ஆர் ேோப்பிடும் அபெ ேோப் ோடு நமக்கும் 

 ரிமோறப் ட்டது என் கெ அறிந்ெதும் மகிழ்ச்சியில் 

திகளக்கின்றைர்.  இந்ெ ேம் வத்கெ தேோன்ை மருெமுத்து 

என்ற த ரியவர் அந்ெ கிரோமத்கெச் பேர்ந்ெவர். அந்ெ 

மக்கபளோடு ஒருவரோக இருந்ெவர்.  இவர் அண்கமயில் 

கோலமோைோர். அந்ெ கிரோம மக்கள் எம்.ஜி.ஆரின் ெர்மத்துக்கு 

நற்ேோன்றோக விளங்குகின்றைர். அவர்களின் வோர்த்கெகபள 

அவர்களின் புகழுகரபய அவருக்கு வோய்தமோழி 

விளம் ரமோக இருந்துதகோண்டிருக்கிறது. 
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 இன்கறக்கும் அந்ெ ஊகரச் பேர்ந்ெவர்களும் 

அவர்கள் தேோல்லி இந்ெ ேம் வத்கெ பகட்டவர்களும் 

எல்பலோரிடமும் இச்ேம் வத்கெ விளக்கி  புகழ்ந்து 

தேோல்லிக் தகோண்டுெோன் இருக்கின்றைர்.  பின்பு எம்.ஜி.ஆர் 

அந்ெ தேக்ப ோஸ்ட்டுக்கு உத்ெரவு பிறப்பிக்கிறோர். கூலி  

தநல்கல நிறுத்தி கவக்க பவண்டோம். கூலி தநல்  தகோண்டு 

வரும் மக்களுக்கும் கடத்ெல் தேய் வருக்கும் உங்களுக்கு 

வித்தியோேம் தெரிய பவண்டோமோ என்று அந்ெ அதிகோரிககள 

கண்டிக்கின்றோர்.  

 கிரோமத்திைர் ேோப்பிட்டு விட்டு வந்ெதும் அவரிடம் 

உங்களுக்கு ஆெரவோக ேோர் ோக உத்ெரவு பிறப்பித்து 

விட்படன். இனி எங்பகயும் கூலிக்கோரர்கள் தநல் 

மூட்கடககள நிறுத்தி கவக்க மோட்டோர்கள் என்று 

தேோல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஊருக்கு ப ோக  ஸ் கோசு 

இருக்கின்றெோ என்று பகட்டுவிட்டு அகைவருக்கும் 500, 

1000 என்று  ணத்கெ தகோடுத்து அவர்களிடம்  நீங்கள் 

‘லோரியில் ப ோக பவண்டோம்; லோரி  த்திரமோக உங்கள் ஊர் 

வந்து பேரும். நீங்கள்  ஸ்ஸில் ஏறி ப ோங்கள்’ என்று 

தேோல்லி அவர்கள் அகைவகரயும்  ஸ்ஸ்டோண்டுக்கு 

அகைத்துக்தகோண்டு ப ோய்  ஸ்ஸில் ஏற்றி விடும் டி ெை 

ஆட்களிடம் தேோல்கிறோர். எம்.ஜி.ஆருகடய உெவியோளர்கள் 

 ஸ்ஸ்டோண்டில் அவர்ககள  ஸ் ஏற்றி விட்டு 

வருகிறோர்கள். இந்ெ ேம் வம் எம்.ஜி.ஆர் உகடய 

விருந்பெோம் லுக்கும் ெர்ம சிந்கெக்கும் எடுத்துக்கோட்டோக 

இன்கறக்கும் இப் குதியில் வோய்தமோழி ககெயோக 

விளங்குகிறது. இச்ேம் வத்கெ நோன் என் நூலில் எழுெ 

பவண்டுதமன்று இந்ெ கிரோமத்து மக்களில் ஒருவர் 

என்னிடம் பகட்டுக்தகோண்டோர். இச்ேம் வம் இதுவகர 

எந்ெ நூலிலும் தவளிவரவில்கல.. இதுப ோல் ஏரோளமோை 

ேம் வங்கள் அவருகடய கர்ண குணத்கெ 

எடுத்துக்கோட்டும் வககயில் உள்ளை. 
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 எம்.ஜி.ஆர் வீட்டுக்கு பின்புறம் கோய்கறி பெோட்டம் 

கீகரப் ோத்தி ஆடு மோடுகளுக்கோை பமய்ச்ேல் நிலம் 

ஆகியகவ உண்டு. அவருகடய வீடு 6 ஏக்கர் நிலத்தில் 

அகமந்திருந்ெது. அப்ப ோது கீகர  ோத்திக்கு ெண்ணீர் 

விட்டுக் தகோண்டிருந்ெ ஒரு இகளஞனின் கோல் ேட்கட 

கிழிந்து இருந்ெகெ எம்.ஜி.ஆர்  ோர்த்துவிட்டோர். 

பெோட்டத்தில் உலோவிக் தகோண்டிருந்ெ அவர் உடபை ென் 

வளர்ப்பு மகன் அப்புகவ அகைத்து அவர் கோதில் ஏபெோ 

தேோன்ைோர் அப்பு கோகர எடுத்துக்தகோண்டு ககடக்குப் 

ப ோய் அந்ெ இகளஞர் அளவு ேரியோக இருக்கும் வககயில் 

ஆறு தேட் உகடகள் வோங்கிக் தகோண்டு வந்ெோர் எம்.ஜி.ஆர் 

அந்ெ கீகரப் ோத்தி ெண்ணீர் விட்டுக் தகோண்டிருந்ெ 

பெோட்டக்கோர இகளஞகர அகைத்து ‘இனி நீ கிழிந்ெ உகட 

ப ோட பவண்டோம்; இந்ெ நல்ல உகடககள உடுத்திக் 

தகோள்; வயிற்றுப் ோட்டுக்கு உண்ண உணவும் உடுக்க 

உகடயும் ெங்க இடமும் ெோபை மக்களுக்கு அடிப் கட 

பெகவ . இெற்கு ெோபை நோம் இரவு  கலோக 

 ோடு டுகிபறோம்’ என்று தேோல்லி அவர் ககயில் ஆறு  

ேட்கடககளயும் ஆறு ப ண்ட்டுககளயும் வைங்கிைோர். 
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எம்.ஜி.ஆரின் இந்ெ தேயல்  கிட்டத்ெட்ட  சிலிர்த்துக் 

தகோண்டிருந்ெ மயிலுக்கு ககடபயழு வள்ளல்களில் 

ஒருவைோை ப கன் ென் வண்ணப்  ட்டோகட ப ோர்த்தி 

விட ேம் வத்கெ நிகைவு  டுத்துகின்றது. 

மகைக்கோலத்தில் மயில் ென் பெோகககய விரித்து  

சிலிர்ப் து  இயற்ககெோன். ஆைோல் அெனுகடய 

சிலிர்ப்க  அபெ மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்ெ அந்ெ 

மண்ணின் மணத்கெயும் அங்கு வோழும் விலங்குகள் 

 றகவகளின் இயல்க யும் நன்கு அறிந்து அறிந்திருந்ெ 

ப கன் அது குளிரோல் நடுங்குகிறது என்று தகோகடமடம் 

தகோண்டு ென் வண்ண ேோல்கவகய  அென் மீது ப ோர்த்த்டி 

விட்டோன். அது அந்ெ  ேோலகவபயோடு ஓடிவிட்டது. 

‘தகோகடமடம்  டுெல் அல்லது  கடமடம்  டோன்’ என்ற 

புறநோனூற்று வரிகளுக்கு இகேய, ேங்ககோல வள்ளல்கள் 

மோபைோ, மயிபலோ, மனிெபரோ துன் ப் டு வர் எவரோக 

இருந்ெோலும் உடபை ென் வள்ளல் குணத்ெோல் உெவிக்கரம் 

நீட்டிைோர். அதுப ோலத்ெோன் எம்.ஜி.ஆரும் ஒரு 

பெோட்டக்கோர இகளஞனின் ேட்கட கிழிந்து இருந்ெது 

என்று அவருக்கு ஆறு நோளுக்கும் மோற்றி மோற்றி 

அணிவெற்கு ஆறு தேட்  உகடககள வோங்கி தகோடுத்ெோர். 

இத்ெககய ேம் வங்கள் நிகழ்ச்சிகள் எம்.ஜி.ஆர் ெோைெர்மம் 

தேய்வதில் கர்ணகையும் விஞ்சியவர் என் கெ 

ஆணித்ெரமோக விளக்குகின்றை. 

மோயக்கண்ணன் எம்.ஜி.ஆர்  

  டித்ெவர்களுக்கும்  டிக்கோெவர்களுக்கும் கண்ணன் 

என்றோபல ஒரு மயக்கம் ஒரு சிலிர்ப்பு பெோன்றுவது 

இயற்கக. ஏதைன்றோல்  ல பநரங்களில் இந்ெ மோயக் 

கண்ணன் சில மோயோஜோலங்ககள தேய்து எெற்கோக இகெச் 

தேய்கிறோன் என்று புரிந்து தகோள்ள முடியோெ வககயில் ஒரு 

கோரியத்கெச் தேய்து பின் சு  விகளவுககள 

உண்டோக்குவோன். அதுப ோல சில பவகளகளில் பவகமோக 
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நடந்து தகோண்டு த ரிய பிரச்சிகைககள சுமுகமோக தீர்த்து 

கவத்திருக்கிறோர் கோவிரியின் ககடமகட  குதிக்கு 

ெண்ணீர் வரோெ கோரணத்ெோல் அங்கு  யிர்கள் கருகி 

தகோண்டிருந்ெை இகெ ெஞ்ேோவூர் மோவட்ட விவேோயிகள் 

எம்.ஜி.ஆரிடம் தேோல்லவும் எம்.ஜி.ஆர் அதிகோரிககளக் 

கூப்பிட்டு ஆபலோசித்ெதில் அவர்கள் நமக்குத் ெர பவண்டிய 

ெண்ணீகர தகோடுத்து விட்டைர். இனி அவர்களிடமும் 

தகோடுப் ெற்கு ெண்ணீர் இல்கல என்று தேோல்லிவிட்டோர். 

எப்ப ோதுபம அதிகோரிகள் ஒரு உருப் டியோை தீர்வு 

தேோன்ைபெ கிகடயோது. இது முடியோது அது நடக்கோது 

என்று ெோன் அவர்கள் பவகமோக தேோல்வோர்கள்.  அகெ 

எப் டி முடிப் து, எப் டி நடத்துவது என் து ஒரு சில 

அதிகோரிகள் மட்டுபம தேோல்லக்கூடிய ஆபலோேகைகளோக 

இருக்கும். எம்.ஜி.ஆர் கோலத்தில் அதிகோரிகள்  லர் 

இப் டித்ெோன் விட்படற்றியோக நடந்துதகோண்டைர். 

ஆைோல் அதிகோரிகளின் தேோல்கலக்பகட்டு எம்.ஜி.ஆர் ெோன் 

நிகைத்ெ கோரியங்ககள தேய்யோமல் நிறுத்தி விட்டது 

கிகடயோது. நிகைத்ெகெ நடத்தும் திறகம தகோண்ட 

எம்.ஜி.ஆர் எப் டியும் ககடமகட  குதிக்கு கோவிரி 

ெண்ணீகர தகோண்டு தேல்ல பவண்டும். அங்கு தநல் 

நல்ல டியோக வளர்ந்து விகளச்ேல் த ருகி மக்களுக்கு 

அரிசி நிகறய கிகடக்கபவண்டும். உணவு  ஞ்ேம் வரக் 

கூடோது என் தில் கவைமோக இருந்ெோர். மக்கள் 

அகைவருக்கும் உணவு கிகடக்க பவண்டும் என்றோல் 

பெகவயோை அரிசி கிகடக்க பவண்டும் என் தில் 

எம்.ஜி.ஆர் ென்னுகடய ஆட்சிக் கோலம் முழுக்க மிக மிக 

கவைமோக இருந்ெோர். அரிசியின் விகல உயரோமல்  ோர்த்துக் 

தகோண்டோர்.  இப்ப ோது கோவிரி ெண்ணீர் பவண்டும் என்ை 

தேய்வது என்று பயோசித்ெோர். ென் மகைவி அதிகோரிககள 

அகைத்துக்தகோண்டு கர்நோடக முெலகமச்ேரிடம் ெோன் 

மறுநோள் கோகல அவபரோடு கோகல உணவு ேோப்பிட  

வருவெோகத். தெரிவித்ெோர். கர்நோடக முெலகமச்ேருக்கு ஒபர 
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இன்  அதிர்ச்சி என்ை ஏது என்று தெரியோமல் திடீதரன்று 

எம்.ஜி.ஆர் வருவெோக தேோல்கிறோர் என் கெ அறிந்து 

உடபை ெடபுடலோக கோகல உணவுக்கு ஏற் ோடுககள 

தேய்யத் தெோடங்கிைோர். முெலகமச்ேரின் அம்மோ 

எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகக. எைபவ, முெலகமச்ேரின் 

அம்மோ கூட இருந்து அகைத்து ஏற் ோடுககளயும் 

கவனித்ெோர். கோகலயில் ென்  கட  ரிவோரங்கபளோடு 

ப ோய் இறங்கிைோர். அவர்களுக்கு சிறப் ோை வரபவற்பு 

அளிக்கப் ட்டது கோகல உணவு  ரிமோறப் ட்டது; 

எம்.ஜி.ஆர் ேோப்பிட்டுக் தகோண்பட இருந்ெோர், கர்நோடக 

முெலகமச்ேரின் ெோயோர் எம்.ஜி.ஆர் அருகில் வந்து நின்று 

தகோண்டு தகோஞ்ேம் ெண்ணீர் குடியுங்கள். ெண்ணீர் குடித்து 

விட்டு ேோப்பிடுங்கள் என்று தேோன்ைோர். உடபை எம்.ஜி.ஆர். 

சிரித்ெ டி கர்நோடக முெலகமச்ேகர  ோர்த்து உங்கள் மகன் 

ெோன் ெண்ணீர் ெர மறுக்கின்றோபர என்று தேோன்ைோர். 

கர்நோடக முெலகமச்ேருக்கு ஒபர அதிர்ச்சி நோம் எப்ப ோது 

ெண்ணீர் ெர மோட்படன்  என்று தேோன்பைோம்.  இங்குெோன் 

நிகறய ெண்ணீர் குவகளகள் இருக்கின்றைபவ என்று 

நிகைத்ெவர் ேட்தடன்று அவருக்கு புத்தியில் உகறத்ெது. 

ஓபஹோ எம்.ஜி.ஆர் கர்நோடக கோவிரி ெண்ணீகர  ற்றி 

ப சுகிறோர். அெைோல் ெோன் நம்கம  ோர்த்து சிரித்ெ டி 

தேோல்கிறோர் என்று என் கெ புரிந்துதகோண்டு ‘அண்பண 

உங்களுக்கு எவ்வளவு ெண்ணீர் பவணோலும் ெபரன்பை’ 

என்று தேோல்லிவிட்டோர். எம்.ஜி.ஆர் சிரித்ெ டி ென் 

முன்ைோல் இருந்ெ குவகளயிலிருந்து ெண்ணீகர குடித்து 

விட்டு அம்மோகவ  ோர்த்து நன்றி அம்மோ என்று 

தேோல்லிவிட்டு உணவு ேோப்பிடத் தெோடங்கிைோர். அவர்கள் 

ப சிவிட்டு கோரில் புறப் ட்டு தேன்கை வந்துவிட்டோர்கள். 

ெண்ணீரும் திறக்கப் ட்டு கோவிரி ககடமகட  குதிக்கு 

வந்து விட்டது. அம்மோ ெண்ணீர் குடியுங்கள் என்று 

தேோன்ைெற்கு அவருக்கு நன்றியும் ெண்ணீர் ெர மோட்படன் 

என்கிறோர் உங்கள் மகன் என்று மககைப்  ோர்த்து 
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தேோன்ைெற்கு அவர் ெண்ணீரும் தகோடுத்து விட்டோர். 

அம்மோவின் மைமும் குளிர்ந்ெது. எம்.ஜி.ஆருகடய 

பவண்டுபகோளும் நிகறபவறியது. இவ்வோறோக 

மோயக்கண்ணகை ப ோல சில மந்திர பவகலககளயும் 

தேய்து முடிப் வர் எம்.ஜி.ஆர். இவ்வோறு சில 

விஷயங்ககள நோன் விபவகமோக தேய்து முடிக்கோமல் 

பவகமோக நீதிமன்றத்திற்கு ப ோய் வைக்குககளப் ப ோட்டு 

ககடசியில் தகஜட்டில் இடம் த ற்றோலும் கூட நிஜத்தில் 

ெண்ணீர் கிகடப் தில் மிகுந்ெ பிரச்ேகைககள 

உண்டோக்கியவர் தஜயலலிெோ என் கெயும் நோம் மறந்து 

விட முடியோது. 

தெலுங்கு கங்னக திட்டம்  

தேன்கையில் குடிநீர் ெட்டுப் ோடு கடுகமயோக இருந்ெ 

கோலத்தில் தேன்கைக்கு குடிநீர் தகோண்டு வர என்ை 

தேய்வது என்று அதிகோரிகபளோடு எம்.ஜி.ஆர் ப சிைோர் 

கலந்துகரயோடிைோர். அப்ப ோது தேன்கைக்கு அருகில் 
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உள்ள கிருஷ்ணோ நதியில் இருந்து தேன்கைக்கு கோல்வோய் 

மூலமோக ெண்ணீர் தகோண்டு வரலோம் என்று ஒரு திட்டம் 

முன்தமோழியப் ட்டது. அது தேலவு குகறந்ெ 

திட்டமோகவும் இருந்ெது. உடபை எம்.ஜி.ஆர் ென்பைோடு 

இகணந்து நடித்து புகழ் த ற்று பின்பு அரசியலிலும் 

ென்கை ப ோலபவ ென்னுகடய வழிகய பின் ற்றி 

முெலகமச்ேரோை என்.டி. ரோமரோவ் பநரில் ப ோய் ேந்தித்ெோர். 

ஒரு கோலத்தில் இருவரும் திகரயுலகில் நடித்துக் 

தகோண்டிருந்ெப ோது ரோமோரோகவ ஆந்திரப்பிரபெேத்தில் 

ஆந்திர எம்.ஜி.ஆர் என்று தெலுங்கு எம்.ஜி.ஆர் என்று 

அகைப் ோர்கள். அவருகடய  டங்கள் எல்லோம் ெமிழில் 

தமோழிமோற்றம் தேய்யப் டும் த ோழுது அந்ெப்  டங்களில் 

த ரும் ோலும் எம்.ஜி.ஆர் ெோன் நடிப் ோர். எம்.ஜி.ஆரும் 

ரோமோரோவும்  ஏறத்ெோை ஒபர  ோணியிலோை  டங்களில் 

நடித்து வந்ெைர்.  
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4 

தெய்வோம்ெம் உனடயவர் எம்.ஜி.ஆர்  

 

 

சீத்ெகல ேோத்ெைோர் என்னும் புலவர் மணிபமககல 

என்னும் கோப்பியத்தில்  சிக்கு உணவு தகோடுத்ெவகர  ற்றி 

 ோரோட்டி சில அடிககள எழுதியுள்ளோர்  

ஆற்றோ மோக்கள் அரும் சி ககளபவோர்  

பெற்றோ உலகின் தமய்ந்தநறி வோழ்க்கக  

மண்திணி ஞோலத்து வோழ்பவோர்க் தகல்லோம்  

உண்டி தகோடுத்பெோர் உயிர் தகோடுத்பெோபர  

உயிர்க்தகோகட அருளிய உரபவோய் 

என்றோர்.   சியோல் தேத்துப் ப ோகும் முன் ோக அவருக்கு 

உயிகர ெோைமோக அளித்ெ வீரபை என் து ககடசியடியின் 

விளக்கம். உணவு தகோடுப் வர் உயிகர தகோடுக்கிறோர் 

என்று அெற்கு முந்கெய அடியில் ேோத்ெைோர் 

தெரிவிக்ககிறோர்.  

 கர்ணன் அகைத்து ெோைமும் தேய்ெோன் ஆைோல் 

அன்ைெோைம் மட்டும் தேய்யவில்கல அது அவன் 

வோழ்வில் அவன் தேய்ெெோைத்தில் த ருங்குகறயோகி 

விட்டது. ஆைோல் எம்ஜி ஆர் உணவும் வைங்கிைோர். 

உணகவபய பிரெோைமோக வைங்கிைோர்.  

தெய்வத்தின் தெய்வம் 

 எம்.ஜி.ஆருக்கு திடிதரை உடல் நலக் குகறவு 

ஏற் ட்டு அப்ப ோபலோ மருத்துவமகையில் 

அனுமதிக்கப் ட்ட ப ோது அவருக்கு மூகளயில் ரத்ெம் 
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உகறந்திருப் து கண்டுபிடிக்கப் ட்டு அெற்கு சிகிச்கே 

அளித்ெவர் ஜப் ோகை பேர்ந்ெ டோக்டர் கோணு  ஆவோர். இவர் 

த யரோல் தேன்கையில் ஒரு  குதி வைங்கப் டுகிறது. 

அங்கு ப ோய் ஏன் இந்ெ த யர் கவத்திருக்கிறீர்கள் என்று 

தகட்ட த ோது. டோக்டர் கோணு  எங்கள் வோத்தியோகர 

கோப் ோற்றியவர் அவர் தெய்வத்தின் தெய்வம் என்றைர். 

டோக்டர் கோணு தேன்கை வந்திருந்ெ ப ோது அவகர ேந்தித்து  

இகெச் தேோன்பைன். அவர் நோன் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

அதமரிக்கோவில் கவத்து சிகிச்கே அளித்ெ ப ோதும் அவர் 

ஜப் ோனில் என் வீட்டுக்கு வந்ெ ப ோதும்  அவருகடய 

சிறப் ோை குணங்ககள அறிந்துதகோண்படன். அவர்  

த ரியவர் [கிபரட்] என் து தெரியும் ஆைோல் இங்கு வந்து 

 ோர்க்கும் ப ோது அவர் மிகப் த ரியவர் [தவரி கிபரட்] 

என் கெப் புரிந்துதகோண்படன். என்றோர்.  

 எம்.ஜி.ஆர் புருக்லின் மருத்துவமகையில் 

அனுமதிக்கப் ட்டிருந்ெ ப ோது அவருக்கோக  லர் 

இகறவகை பவண்டிக்தகோண்டு பிரேோெம் அனுப்பிைர். 

அந்ெ பிரேோெங்ககள கவக்க இடமில்லோமல் ஒரு கட்டிடம் 
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கட்டிைர். பகட்க வியப் ோக இருக்கலோம் .இப்ப ோதும் இந்ெ 

கட்டிடம் உள்ளது.  

 அதமரிக்கோவுக்கு சுற்றி  ோர்க்க ப ோபவோகர பவனில் 

அகைத்து தேல்லும்  வழிகோட்டி அந்ெக் கட்டிடத்கெக் 

கோட்டி இந்ெ ெகவகல தேோல்வெோக எம் ஆர் ரோெோவின் 

மகன் ரோெோ ரவி ெைது ப ட்டியில் தெரிவித்ெோர். இவர் 

‘இந்ெத் ெகவல் உைக்கு எப் டி தெரியும்’ எை அந்ெ 

வழிகோட்டியிடம் பகட்டிருக்கிறோர். அெற்கு  திலளித்ெ 

வழிகோட்டி ‘எங்களுக்கு அவ்வப்ப ோது ெகவல்ககள 

அப்படட் தேய்து ெருவோர்கள். நோங்கள் அவற்கற சுற்றுலோ 

 யணிகளுக்கு எடுத்து கூறுபவோம்.’ என்றோர். அவர் 

இெற்கோக ெனி  டிப்பும்  டித்திருக்கிறோர். அந்ெ 

கட்டிடத்கெக் கோட்டி இப்ப ோது இது தவளி பநோயோளி 

பிரிவோக தேயல் டுகிறது என்றோரோம். எம்.ஜி.ஆர் 

மருத்துவமகையில் இருந்ெ த ோது ெனி தெோகலப சி 

கலன் தகோடுத்து எம்.ஜி.ஆரின் உடல் நிகல  ற்றி  விவரம் 

பகட் வர்களுக்கு  தில் தேோல்ல ஒருவகர அங்கு 
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நியமித்திருந்ெைர். வோஷிங்க்டன் ப ோஸ்ட் ெனியோக தேய்தி 

தவளியிட்டுக்தகோண்பட இருந்ெது.  

 தெய்வத்தின் அருளோல் பிகைத்ெ தெய்வமோக 

ப ோற்றப் டும் எம்.ஜி.ஆகர அவரது ரசிகர்கள் 

தெய்வமோகக் கருதி தேன்கை அருபக திரு நின்றவூரில் 

பகோயில் கட்டி கும்பிட்டு வருகின்றைர். அவர் தெய்வோம்ேம் 

த ோருந்தியவர் என் கெ அைகில் மன்மென் பகோகடயில் 

கர்ணன் என்று அவர் குணங்களுடன் சில தெய்வங்ககள 

கோட்டி தேோல்லி மகிழ்கின்றைர். அந்ெ தெய்வங்களின் 

வரிகேகய இனி கோண்ப ோம். 

கிருஷ்ணன் 

 நட்பு  ோரோட்டுவதிலும் நண் ர்ககள வோை 

கவப் திலும் எம்.ஜி.ஆகர நவீை கிருஷ்ணர் எைலோம். 

கிருஷ்ணர்  ஞ்ே  ோண்டவருக்கும் ஏகை குபேலனுக்கும் 

குறிப் ோக அர்ஜ ைனுக்கும் சிறந்ெ நண் ரோக இருந்ெோர். 

 ஞ்ே  ோண்டவர்களுக்கு நல்ல வழிகோட்டியோக இருந்ெோர். 

அதுப ோல எம்.ஜி.ஆரும் ஏகைகளின் பெோைைோக இருந்ெோர். 

ென்னுகடய நண் ர்களுக்கு மிகவும் உறுதுகணயோக 

இருந்ெோர். நம்பியவர்களுக்கு நல்ல நிகலகய ஏற் டுத்தி 

தகோடுத்ெோர். ெமிைக மக்களுக்கு இகளஞர் ேமுெோயத்திற்கு 

நல்ல வழிகோட்டியோக திகழ்ந்ெோர். எதிரியோக 

நிகைப் வர்கள் கூட அவகர பநரில்  ோர்க்கும் த ோழுது 

அவருகடய அன்க யும் அரவகணப்க யும்  ரிகவயும் 

கண்டு மைம் மோறி நண் ர்களோகி விடுவர். அத்ெககய 

அன்புள்ளம் தகோண்டவர் எம்.ஜி.ஆர்.  

 எதிர் அணிகய பேர்ந்ெவர்கள் ஒரு சிக்கலில் மோட்டிக் 

தகோண்டோலும் அல்லது ஒரு  ணத்பெகவ அவர்களுக்கு 

ஏற் ட்டோலும் பநோய்,  சி, வைக்கு, வீடு ஜப்தி ப ோன்ற 

பிரச்ேகைகளில் சிக்கி தகோண்டிருந்ெோலும் அவர் 

எதிரணியிைர் என்று எண்ணி மகிழ்ச்சி அகடயோமல்  
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இன்னோ தெய்ெோனர ஒருத்ெல் அவர் நோண  

நன்னயம் தெய்து விடல்  

என்ற வள்ளுவர் வோக்கின் டி அவர்களுக்கு உடபை உெவி 

தேய்வோர். நீண்ட கோல திமுக  ற்றோளர் ஒருவர் 

திருமணத்துக்கு உெவி பகட்டு கிகடக்கோமல் மைம் 

வருந்திய ப ோது அவரது கமத்துைர் வோங்க மோமோ 

எம்.ஜி.ஆர் கிட்ட ப ோய் பகட்ப ோம் என்று அகைத்து 

தகோண்டு வந்ெோர். எம்.ஜி.ஆர் உெவிைோர். எதிர் ோர்த்ெகெ 

விட அதிகமோக தகோடுத்ெோர். உடபை அவர் எம்.ஜி.ஆர் 

விசுவோசியோக அண்ணோ திமுக அனுெோபியோக மோறிவிடவும் 

இல்கல. அரசியலில் முன்பு ப ோல திமுகவுக்கோக 

உகைக்கோமல் தவறும் அனுெோபியோக இருந்துதகோண்டோர்.  

அண்னட மோநில நட்பு  

 எம்.ஜி.ஆர் இருந்ெவகர அண்கட மோநிலங்கபளோடு 

நல்ல நட்புறவு தகோண்டிருந்ெோர். அெைோல் நமக்கு 

கோவிரியிலிருந்து ெண்ணீர் கிகடப் தில் எந்ெ பிரச்ேகையும் 

இல்கல. பெகவ ஏற் டும்ப ோது கர்நோடகோ  முெல்வகர 

ெனிப் ட்ட முகறயில் ேந்தித்து ென்னுகடய ெண்ணீர் 

பெகவகய விவேோய சூழ்நிகலகய நோசுக்கோக 

எடுத்துகரத்து ெண்ணீர் த ற்று வருவோர். ெண்ணீர் 

எங்களுக்கு தகோடுக்க பவண்டியது ேட்டப் டி நீ தேய்ய 

பவண்டியகெ தேய் என்று பகட்க மோட்டோர். அது எங்கள் 

உரிகம என்று அண்கட மோநிலத்திற்கு ப ோய் உரிகம குரல் 

எழுப்  மோட்டோர்.  ண்ப ோடு பகட்டு அன்ப ோடு 

வோங்கிவருவோர்  

 ஆந்திரோவிலிருந்து தெலுங்கு கங்கக திட்டத்கெ 

ென்னுகடய தநருங்கிய நண் ரோகவும் தேோந்ெ ேபகோெரர் 

ப ோலும் கருதி வந்ெ என்டிஆர் இடம் இருந்து த ற்றுக் 

தகோண்டோர். இெைோல் தேன்கை மோநகரின் ெண்ணீர்  ஞ்ேம் 

தீர்ந்ெது.  
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 கர்நோடகோவில் பெவரோஜ் அர்ஸ், எம்.ஜி.எம் 

குண்டுரோவ் ப ோன்பறோர் முெலகமச்ேர்களோக 

இருக்கும்த ோழுது அவர்களிடம் அன் ோக ப சி நட்ப ோடு 

 ைகி கோவிரி ெண்ணீகர த ற்று வந்ெோர் 

 எம்.ஜி.ஆர். மத்திய அரபேோடும் இணக்கமோை உறவு 

கவத்திருந்ெோர். ெமிைகம் அண்கட மோநிலங்கபளோடு மிகவும் 

நட்ப ோடு இருந்ெது. ெமிைர்கள் கர்நோடகோவிலும் ஆந்திரோவிலும் 

பகரளோவிலும் அகமதியோக நிம்மதியோக வோழ்ந்து வந்ெைர். 

இப்ப ோது கர்நோடகோவில் ெமிைர்களுக்கு மிகுந்ெ எதிர்ப்பு 

இருக்கின்றது. ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் கோலத்தில் அவர் நீரும் 

தநருப்பும்  டத்தில் நடித்துக்தகோண்டிருந்ெப ோது 

அண்ணோவின் நிகைவு நோள் வந்ெகெ அறிந்து அவர் அங்பகபய 

ஒரு நிகைவுநோள் த ோதுக்கூட்டத்கெ நடத்ெ விரும்பி 

ென்னுகடய ரசிகர் மன்றங்களுக்கு தேோல்லி ஏற் ோடு தேய்ெோர் 

உடைடியோக எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர் மன்றங்ககள பேர்ந்ெ ரசிகர்களும் 

மற்ற ெமிைர்களும் அண்ணோ நிகைவுநோள் கூட்டத்திற்கு 

கூடிவிட்டைர். இன்கறக்கு இகெதயல்லோம் நிகைத்துப் 

 ோர்க்கக் கூட இயலோது. எம்.ஜி.ஆர் இருந்ெவகர கர்நோடகோவில் 

பகரள முெல்வருடன் எம்.ஜி.ஆர். 
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ெமிைர்கள் தகௌரவமோக நிம்மதியோக வோழ்ந்து வந்ெைர்.  

 சிவோஜியும் கருணோநிதியும் எம்.ஜி.ஆருக்கு முகறபய 

திகர உலகிலும் அரசியலிலும் ப ோட்டியோக  இருந்ெோலும் 

அவர்கள் இரு துருவங்களோக தேயல் ட்டோலும் ெனிப் ட்ட 

முகறயில் அவர்களுக்கு இகடபய நல்ல நட்பு இருந்ெது. 

அவரது குடும் த்ெோர் அடுத்ெவகர மிகுந்ெ 

மரியோகெபயோடு இன்கறக்கும் குறிப்பிட்டு ப சுகின்ற 

அளவுக்கு அவர்களிகடபய அன்புணர்வு இருந்ெை.  

சிவோஜியின் மகன் பிரபு த ரியப் ோ என்றுெோன் அன்றும் 

எம்.ஜி.ஆகர அகைத்ெோர். இன்றும் அகைக்கிறோர். 

கருணோநிதியின் மகன்கள் முத்து, ஸ்டோலின். அைகிரி 

ப ோன்பறோர் எம்.ஜி.ஆகர என்றும் மிகுந்ெ மரியோகெபயோடு 

குறிப்பிட்டு ப சுவகெக் கோணலோம்.  

 மு. க. முத்து கருணோநிதியின் முெல் மகைவியின் 

ஒபர மகன். எம்.ஜி.ஆகர அணுகி ென்கை திமுகவில் 

புறக்கணிப் ெோல் ெோன் அண்ணோ திமுகவில் பேரப் 

ப ோவெோக தெரிவித்ெோர். ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் 

மறுத்துவிட்டோர் “உைக்கு பவறு என்ை உெவி பவண்டும் 

என்று பகள்; ஆைோல் உன் அப் ோ ஒரு கட்சி ெகலவரோக 

இருக்கும் ப ோது இங்கு நீ வர கூடோது” என்று அறிவுகர 

கூறி அனுப்பி விட்டோர்.   

 ஒருமுகற எம்.ஜி.ஆட்சிகய எதிர்த்து  ோெயோத்திகர 

தேன்ற கருணோநிதிக்கு கோலில் தகோப் ளங்கள் பெோன்றி 

விட்டை என் கெ பகள்வியுற்று உடபை அவகர 

தெோகலப சியில் தெோடர்புதகோண்டு நோன் மருத்துவகர 

அனுப்பி கவக்கட்டுமோ, பவறு முகறயில் உங்கள் 

ப ோரோட்டத்கெ தெோடரக்கூடோெோ நடந்துெோன் ஆக 

பவண்டுமோ என்று அக்ககறபயோடு எம்.ஜி.ஆர்  விேோரித்ெோர். 

கருணோநிதி ென்பைோடு மருத்துவர் குழு வருவெோகவும் 

அவர்கள் மருந்து ெந்திருப் ெோகவும் தேோல்லி ஆறுெல் 

 டுத்திய பிறபக எம்.ஜி.ஆர் மதிய உணவு உண்டோர். அப்ப ோது 
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மணி மூன்று, அவர் ென்னுகடய மதிய உணகவ 

முடித்துவிட்டு கூட விேோரித்திருக்கலோம். ஆைோல் நண் ருக்கு 

உடல்வலி என்றவுடன் ென்னுகடய தகோள்கக பவறு ோடுகள் 

எல்லோம் மறந்து உடைடியோக அவருக்கு தெோகலப சியில் 

தெோடர்பு தகோண்டோர்.  அப்ப ோது அகலப சியும் கிகடயோது. 

அவர் எங்கிருக்கிறோர் என் து தெரியவில்கல.  ல 

இடங்களுக்கு முயற்சி தேய்து பின்ைர் அவர் ஒரு விருந்திைர் 

விடுதிக்கு வந்ெ பிறகு அங்கிருந்ெ தெோகலப சியின் மூலம் 

எம்.ஜி.ஆர் தெோடர்பு தகோண்டு ப சிைோர். இகெ தவளிபய 

தெரிவிக்க பவண்டோம் என்று அவருடன் இருந்ெ 

 த்திரிககயோளர் பேோகலயிடம் தெரிவித்ெோர். 

 உடுக்னக இழந்ெவன் னகப ோல ஆங்பக  

இடுக்கண் கனேவெோம் நட்பு  

என்ற வள்ளுவர் வோக்கிற்கிணங்க எம்.ஜி.ஆர் சிரமத்தில் 

துன் ப் ட்ட ென் நண் ர்களுக்தகல்லோம் உடைடியோக 

உெவி தேய்து அவர்ககள அந்ெ சிக்கலில் இருந்து மீட்டுக் 

தகோண்டு வந்ெோர். இெற்கு  ஆயிரம் ஆயிரம் 

உெோரணங்ககள கோட்டலோம்.  

குரு என்ற ெட்ெணோமூர்த்தி  

 எம்.ஜி.ஆகர அவரது ரசிகர்கள் வோத்தியோர் என்று 

தேல்லமோக அகைப் துண்டு. அந்ெக்கோலத்தில் வோத்தியோர் 

என்றோல் குஸ்தி வோத்தியோர் சிலம்  வோத்தியோர் 

விகளயோட்டுகளில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள். அந்ெ 

விகளயோட்டுககள ெங்களுக்கு தேோல்லித்ெரும் ஆேோகை 

வோத்தியோர் என்று சீடர்கள் அகைப் ோர்கள். பெகப் யிற்சி 

ேோகலகள் ஒவ்தவோரு ஊரிலும் இருக்கும். அங்கு 

இகளஞர்களுக்கு வீர விகளயோட்டு  யிற்சி அளிப் வர்கள் 

வோத்தியோர் என்று அகைக்கப் டுவோர். 

 ேண்கடக்கோட்சிகளில் வீர விகளயோட்டுககள 

சிறப் ோக நடத்திக் கோட்டிய கோரணத்ெோல் அந்ெப் த யர் 
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மிகவும் த ோருத்ெமோக இருந்ெது. அது மட்டும் அல்ல அவர் 

ென்னுகடய  டங்களில் உண்கம உகைப்பு உயர்வு 

த ரிபயோகர மதித்ெல் த ண்ககள மதித்ெல் ப ோன்ற நல்ல 

 ைக்கவைக்கங்ககளயும் வோழ்க்கக வழிமுகறககளயும் 

நடித்து கோட்டியெோல் அவர் ென்  டம்  ோர்த்ெ ரசிகர்களுக்கு 

நல்ல குருவோக விளங்கிைோர்  

 களஆய்வின்ப ோது ரசிகர்களிகடபய ப ட்டி 

எடுக்கும் பவகளகளில்  ல ரசிகர்கள்  ள்ளிக்கூடப் 

 டிப்க  கூட முடித்து இருக்க மோட்டோர்கள். நோன் 

 ள்ளிக்கூடத்துக்கு ப ோைதில்கல எைக்கு நல்லது 

தகட்டது எல்லோம் தேோல்லித் ெந்ெவர் எம்.ஜி.ஆர்ெோன். 

உண்கமயிபலபய எைக்கு அவர்ெோன் வோத்தியோர் என்று 

தேோல் வர்ககளக் பகட்டிருக்கிபறன். இவர்கள் த ோய் 

தேோல்லோமல் திருடோமல் பிறகர ஏமோற்றோமல் ென் 

உகைப்பு ஒன்கறபய மூலெைமோகக் தகோண்டு வோழும் 

ஏகைகளோகவும் இருப் ோர்கள். ஆைோல் அெற்கோக அவர்கள் 

வருத்ெப்  ட்டது கிகடயோது ெோன் நல்லவைோக 

வோழ்கின்பறோம் என்ற த ருமிெத்துடன் அவர்கள் 

 திலளிப் ோர்கள். 

கல்வி தெய்வமோன  ெரஸ்வதியோக எம்.ஜி.ஆர்  

 எம்.ஜி.ஆர் சிறுவயதில்  ள்ளிக் கல்விகய கூட 

முடிக்க முடியோமல்  ோதியில் விட்டுவிட்டு வந்ெ டிரோப் 

அவுட் ஆவோர். அவர் ஒன்று இரண்டு மூன்று வகுப்புகள் 

ெோன்  டித்ெோர். மூன்றோம் வகுப்பு கூட அவர் முழுகமயோக 

முடிக்கவில்கல. ஏழு வயதில் மதுகர ஒரிஜிைல்  ோய்ஸ் 

நோடகக் கம்த னியில் அவர் அன்கையர் பேர்த்துவிட்டோர். 

அப்ப ோது அவர் அண்ணனுக்கு  12 வயது; அவர் எட்டோம் 

வகுப்பு வகர  டித்திருந்ெெோல் அவருக்கு ஆங்கிலமும் 

ெமிழும் நன்றோக தெரியும். அன்கறய பெதியில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ெமிழ் ஓரளவுக்கு வோசிக்கத் தெரியும். 

அெற்கு பமல் அவருக்கு எந்ெ  டிப்பும் கிகடயோது.  
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 நோடக கம்த னியில்  டித்ெவர்களின் ப ச்கே 

பகட்டு பகள்வி அறிகவ வளர்த்து தகோண்டோர். 

 த்திரிகககள் வோசித்து  டிப் றிகவ வளர்த்து தகோண்டோர். 

பின்ைர் புத்ெெகங்கள் வோசித்து ெமிழ் நோட்டின் வரலோறு 

ககல இலக்கியம்  ண் ோடு ப ோன்றவற்றில் ெை அறிகவப் 

த ருக்கி தகோண்டோர். அவர் ெனியோக ஒரு ஆசிரியகர 

தகோண்டு ஆங்கிலம் ப ேவும் ஓரளவுக்கு எழுெவும் 

 டித்துக்தகோண்டோர். மற்றவர் ஆங்கிலம் ப சிைோல் புரிந்து 

தகோள்ளவும் கற்றுக் தகோண்டோர். எம்.ஜி.ஆர்  ஆங்கிலம் 

நன்றோகப் ப சுவோர் என்று கமலஹோேன் ஒரு ப ட்டியில் 

குறிப்பிட்டிருந்ெோர். மற்றவர்கள் என்ை ப சுகிறோர்கள் 

என் து அவருக்கு தெரியும்; ெோன் ெமிழில் தேோல்வகெ  

தமோழித யர்ப்ப ோர் ஆங்கிலத்தில்  ேரியோக தேோல்கிறோரோ  

என் கெயும் அவரோல் புரிந்துதகோள்ள முடியும். அவர்கள் 

ேரியோகச் தேோல்லவில்கல என்றோல் அவரிடம் நோன் அப் டி 

தேோல்லவில்கல நோன் தேோன்ைகெ ப ோல் தேோல்லுங்கள் 

என்று திரும் வும் எடுத்துகரத்ெோர். 

 ஓரளவுக்கு மட்டுபம கல்வியறிவு த ற்ற 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ெோன் அண்ணோகவ ப ோல 

தநடுஞ்தேழியகை ப ோல திமுக கட்சியில் இருந்ெ மற்ற 

த ரிய ெகலவர்ககளப் ப ோல கல்லூரி  டிப்பு  ட்டப் 

 டிப்பு முதுககல  டிப்பு  டிக்க முடியவில்கலபய என்ற 

ஏக்கம் இருந்ெது. இெைோல்   டித்ெவர்களிடம்  ப சும் 

த ோழுது என்னோல் உங்கனேப்ப ோல் வர இயலோது; ஆைோல் 

நீங்கள் என்கை ப ோல் ஒரு நடிகரோக முடியும். எைபவ 

உங்களுகடய கல்விகய மதித்து நடக்க பவண்டும். 

உங்களுகடய  டிப்புக்கு நீங்கள் மரியோகெ 

தகோடுக்கபவண்டும் என்று தேோல்லுவோர்.   

 கற் கவிநோயகம் என்ற வக்கீல் சினிமோவில் நடிக்க 

பவண்டும் என்று வந்ெப ோது எம்.ஜி.ஆர் அவருக்கு 

அறிவுகர தேோல்லி வக்கீல் ஆகபவ இருக்கும் டி அவகர  
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திருப்பி அனுப்பிவிட்டோர் பின்பு கற் க விநோயகம் அவர்கள் 

நீதி தியோை ப ோது “இன்னறக்கு நோன் நீதி தியோய் 

இருப் து எம்.ஜி.ஆரோல் ெோன்” என்று நன்றி உணர்பவோடு 

எடுத்துக் கூறிைோர். இல்கலதயன்றோல் அவர் ஒரு நடிகரோகி 

பின்ைர் கோணோமல் ப ோயிருக்கலோம். 

 திகரயுலகிைர் தேோற்  வருமோைத்தில் பிள்களககள 

 டிக்க கவக்க முடியோமல் அவதிப் ட்டைர்.  இவர்களும் 

ெம் த ற்பறோகர ப ோல இத் தெோழிலில் இறங்கிவிட 

கூடோது. இக்குைந்கெகளுக்கு  ள்ளிப் டிப்பு கிகடக்கோமல் 

ப ோய் விடக்கூடோது என் ெற்கோக அவர் பகோடம் ோக்கத்தில் 

தேோந்ெமோக ஒரு  ள்ளிக்கூடத்கெ ஆரம்பித்ெோர். இந்ெ 

 ள்ளிக்கூடத்கெ  சினிமோ நடிகர்கள் மற்றும் சினிமோ 

தெோழிலோளிகளின் பிள்களகளுக்கோக ஆரம்பித்ெோர். 

ென்கைப்ப ோல  டிக்க வோய்ப்பில்லோமல்  திகரப் ட 

துகறயில் எலக்ட்ரீசியைோக அசிஸ்டன்ட் இயக்குைரோக,  

ெச்சுபவகல, த யிண்டர் பவகல, உெவி பகமரோபமன், 

ெயோரிப்பு நிர்வோகி, துகண நடிகர் ஏதஜன்ட், துகண நடிகர் 

மற்றும் நடிகககள் வோய்ப்புக்கோக கோத்திருக்கும் கூட்டத்தில் 

வரும் நடிகர் நடிகககள் ஆகிபயோரின் பிள்களகளின் 

எதிர்கோலம்  யங்கரமோக அவருக்கு மைக்கண்ணில் 

பெோன்றியெோல், இந்ெ பிள்களகளும் நோகளக்கு இதுப ோல் 

வோய்ப்புக்கோக ஏங்கி நிற்கக்கூடோது. இவர்கள் நன்றோகப் 

 டித்து நல்ல பவகல வோய்ப்புககள த ற பவண்டும் என்ற 

நல்ல பநோக்கத்துடன் அவர்களுக்கோக ஒரு  ள்ளிக்கூடம் 

தெோடங்கிைோர். 

 எம்.ஜி.ஆர்   ள்ளிக்கூடத்தில் அவர் குைந்கெகளுக்கு 

ஒழுக்கபம பிரெோைமோக கற்பிக்கப் ட்டது என்று ெகலகம 

ஆசிரியர்  ோல்ரோஜ் தெரிவித்ெோர்.   டிப்புக்கு இரண்டோம் 

இடம் ெோன் அளிக்கப் ட்டது. இருப்பினும்  லர் மோவட்ட 

முெலிடம், மோநில முெலிடம் த ற்றைர். அவர்களுக்கு 



Tamil Heritage Foundation International

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ப ோரோளி  84 
 

மதிய உணவு, சீருகட, புத்ெகங்கள் ஆகிய அகைத்கெயும் 

எம்.ஜி.ஆர் இலவேமோக வைங்கிைோர், 

 கல்விக்கோை தெய்வம் ேரஸ்வதி கூட கல்விகய 

மட்டும்ெோன் வைங்கும்; ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் கல்விபயோடு 

பேர்த்து வயிற்றுக்கு உணவும் வைங்கிைோர். இபெ 

முகறகயத்ெோன் அவர் முெலகமச்ேரோை பிறகு ெமிழ்நோடு 

முழுக்க  ல திட்டங்ககள  உருவோக்கி விரிவு டுத்திைோர். 

ேத்துணவு திட்டத்கெ இலவே சீருகட மற்றும் இலவே 

கோலணி ப ோன்ற திட்டங்ககள ஆட்சிக்கு வந்ெ பின்பு 

வோக்கு வங்கிகய ெக்க கவக்க பவண்டும் என்ற 

பநோக்கத்துடன் அறிவிக்கவில்கல. அவர் ென்னுகடய 

வோழ்க்ககயில் பின் ற்றி வந்ெ ஒவ்பவோரு நகடமுகறகய 

ஆட்சியும் அதிகோரமும் கிகடத்ெதும் விரிவு டுத்திைோர். 

இது வோக்குவங்கிகய கோப் ோற்றுவெற்கோக அவர் ேத்துணவு 

திட்டத்கெ அறிமுகப் டுத்திைோர் என்ற எதிரணி 

ெோக்குெகல உறுதியற்றெோக்கி விடுகிறது.  

 திகரயுலகில், ஸ்டுடிபயோவில் பவகல  ோர்த்ெ 

ஊழியர்களின் குைந்கெகள் எம்.ஜி.ஆரின் இலவே  ள்ளியில் 

 டித்துவிட்டு  ல துகறகளில் குறிப் ோக மருத்துவத் துகறயில் 

ஸ்டோன்லி மருத்துவ கல்லூரி தமட்ரோஸ் கிறிஸ்டியன் கோபலஜ் 

ப ோன்ற மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடம் கிகடத்து  டித்து 

முன்பைறி நல்ல நிகலகமயில் இருக்கின்றைர். சிலர் 

அதமரிக்கோவிலும் மற்றும் அப்ப ோபலோவிலும் மருத்துவரோக 

இருக்கின்றைர். எம்.ஜி.ஆர் முெலில் ஆரம் ப் ள்ளி 

ஆரம்பித்ெோர்.  பிறகு நடுநிகலப்  ள்ளி, உயர்நிகல மற்றும் 

பமல்நிகலப்  ள்ளி ஆக்கிவிட்டோர். அவர் வளர்த்ெ த ண் 

குைந்கெகளும்  ள்ளிக்கூடங்ககள கவத்து நடத்தி 

வருகின்றைர். ஆக எம்.ஜி.ஆர்  ெமிைக குைந்கெகளுக்கு 

கல்விகயயும் அென் நல்ல  லன்ககளயும்  வைங்கும் ஒரு 

ேரஸ்வதியோக விளங்கிைோர் என்றோல் அது 

ஏற்றுக்தகோள்ளக்கூடிய கூற்றோகும். 
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தெல்வம் ெரும் லட்சுமி எம்.ஜி.ஆர்  

 எம்.ஜி.ஆர் உகைத்து ேம் ோதித்ெகெப்ப ோலபவ 

மற்றவர்களுக்கும் நல்ல ேம் ோத்தியம் கிகடக்க உெவிைோர். 

அவருகடய  டத்தில் நடிப் வர்களது ேம் ளத்கெ உடபை 

எம்.ஜி.ஆர் த ற்று ெந்துவிடுவோர். அகைவருக்கும் ேம் ள 

 ோக்கி இல்லோமல் ேம் ளம் தகோடுக்கப் ட்டது என்று 

தெரிந்ெோல் மட்டுபம ென்னுகடய  டத்கெ தவளியிட 

அவர் அனுமதி வைங்குவோர். இது பெகவயில்லோெ பவகல 

என்று எம் ஆர் ரோெோ ப ோன்றவர்கள் சுட்டிக்கோட்டிய பிறகும் 

கூட எம்.ஜி.ஆர் இதில் மிகவும் உறுதியோக இருந்ெோர். 

“உன்னுனடய பவனல நடிப் து மட்டும்ெோன் ரோமச்ெந்திரோ நீ 

மற்ற விெயங்களில் ெனலயிடோபெ” என்று ஒருமுகற எம் ஆர் 

ரோெோ எம்.ஜி.ஆகர எச்ேரித்ெோர். ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் 

சிரித்துக்தகோண்பட அகமதியோக இருந்துவிட்டோர். கோரணம் 

எம் ஆர் ரோெோ மீது அவருக்கு மிகுந்ெ மரியோகெ உண்டு. 

அெைோல் அவகர எதிர்த்துப் ப ே வில்கலபய ெவிர 

அவருகடய தகோள்ககயில் உறுதியோக இருந்ெோர். எந்ெ 

திகரயரங்கில்  டம் தவளியிடுவது எந்ெ பெதியில் 

தவளியிடுவது என் து வகர எல்லோபம அவபர 

தீர்மோனித்ெோர்.  

 எம்.ஜி.ஆருகடய  டம் தவளியிடுவெற்கு முன்பு 

 டத்தில் நடித்ெ அகைவருக்கும் ேம் ளம் தகோடுக்க 

பவண்டும். ஒரு முகற டோன்ஸ் மோஸ்டர் சுந்ெரம் முகம் 

வோடி இருப் கெ  ோர்த்து அவகர அகைத்து  ‘உைக்கு 

என்ை பிரச்ேகை’ என்று பகட்டோர். “இன்னும் கோசு 

ெரலண்பண அது ெோன் கஷ்டமோ இருக்கு” என்று 

தேோன்ைோர். உடபை அந்ெ ெயோரிப் ோளகர அகைத்து 

கமசூரில் சுந்ெரம் ஐந்து நோட்கள் டோன்ஸ் மோஸ்டர் பவகல 

 ோர்த்ெெற்கோை ேம் ளத்கெ அவர் ககயில் தகோடுத்து 

அனுப்பும் டி பகட்டுக்தகோண்டோர். 
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 ‘பநற்று இன்று நோகள’  டத்தில் நடித்ெப ோது 

அபேோகன் நிகறய கடன் வோங்கி குடித்து தேலவழித்து 

விட்டு ககடசியில் ென்னிடம் பகட்கிறவர்களிடம்  

‘எம்.ஜி.ஆர்  டம் நடித்து ெரோமல் இழுத்ெடிக்கிறோர்’ என்று 

எம்.ஜி.ஆர் மீது  ழி சுமத்தி வந்ெோர். ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் 

 டத்கெ நடித்து முடித்ெதும் எல்பலோருக்கும் ேம் ள  ோக்கி 

தகோடுத்துவிட்டு வோ என்று தேோல்லிவிட்டோர். 

அபேோகனிடம்  ணம் இல்கல; ேம் ள  ோக்கி 

தகோடுக்கோவிட்டோல் எம்.ஜி.ஆர்  டத்கெ ரிலீஸ்  ண்ண 

விட மோட்டோர். எம்.ஜி.ஆர் கோல் ஷீட் ெரோமல் 

இழுத்ெடித்ெெோல் கடன் அதிகமோகி விட்டெோக 

எல்பலோரிடமும் தேோல்லிக் தகோண்பட வந்ெோர். எம்.ஜி.ஆர் 

விடவில்கல ென்னுகடய தேோந்ெப்  ணத்கெ 

அபேோகனுக்கு தகோடுத்ெனுப்பி எல்பலோருக்கும் வீடு 

வீடோகப் ப ோய் ரோத்திரி ெட்டி எழுப்பி அவர்களுக்கு ேம் ள 

 ோக்கிகய தகோடுத்து விட்டு வரும் டி கூறிைோர். 

அபேோககையும் அகைத்துக் தகோண்டு அவருகடய 

உெவியோளர்கள் ப ோய் அகைவருக்கும் அபேோகன் ேோர்பில் 

ேம் ள  ோக்கிகய தகோடுத்து முடித்ெோர்கள்.  

 அபேோகன் ப சியது ெைக்கு மிகவும் பகோ த்கெ 

ஏற் டுத்திைோலும் கூட ென்னுகடய பகோ த்கெ 

அபேோகனிடம் ெோன் கோட்ட பவண்டுபம ெவிர 

தெோழிலோளர்களிடம் கோட்டக் கூடோது என் ெைோல் 

அபேோகன் ெவறோக ப சிைோலும் அவர் மற்றவர்களுக்குத்  

ெர பவண்டிய ேம் ள  ோக்கிகய எம்.ஜி.ஆர் தகோடுத்து 

முடித்ெோர். இெைோல்ெோன் அவருகடய மகன் வின்தேன்ட் 

எம்.ஜி.ஆகர  ற்றி மிகவும் உயர்வோகப் எம்.ஜி.ஆர் 

விைோக்களில் ப சி வருகின்றைர்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் திகரப் டத் துகறயில் மட்டுமல்ல 

அரசியலிலும் மறுமலர்ச்சிகய ஏற் டுத்திைோர். அவர்  

முெலகமச்ேரோைதும் கல்வித்துகறயில் சுகோெோரத்துகறயில் 
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ெமிைகத்திபலபய ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற் ட்டது. இெற்கு 

கோரணம் அவருக்கு இருந்ெ  ரிபூரணமோை இகறயருள் 

என்பற தேோல்லலோம். முெலகமச்ேரோை ப ோது உலகில் 

த ோருளோெோரக் தகோள்ககயில் த ரிய மோற்றம் ஏற் ட்டது. 

எல்பிஜி என்று தேோல்லப் டும் liberalization privatisation 

globalization என்ற த ோருளோெோர தகோள்கக மோற்றம் 

ஏற் ட்டது. ெனிந ர்கள் ஊடுருவல் அல்லது ெனி ந ர் 

ஆதிக்கம்  ள்ளி கல்லூரி தெோழில்துகறகளில் விகரவோக 

ஏற் ட்டது. இெைோல்  ல தெோழில் கல்லூரிகள் 

தெோடங்கப் ட்டை. தெோழில்  யிற்சி நிறுவைங்கள் 

ெனிந ர்கள் தெோடங்கிைர். இவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர் 

 ரிபூரண ஒத்துகைப்பு தகோடுத்து அரசு ேோர்பில் நிலங்ககள 

இலவேமோக வைங்கிைோர். அதிமுகவிைகர அகைத்து ென் 

கட்சி எம்எல்ஏ, எம்பி களிடம் உடபை  ள்ளி கல்லூரி 

தெோழிற்ேோகல தெோடங்குங்கள் என்று அவர்ககள 

ஊக்குவித்ெோர்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் தேோல் பகட்டு  ணக்கோரர்கள்  

 ள்ளிககளயும் கல்லூரிககளயும் தெோழிற் யிற்சி 

கூடங்ககளயும் தெோழிற்ேோகலககளயும் தெோடங்கிைர். 

இெைோல் எம்.ஜி.ஆர் கோலத்தில் ெனிந ர் ஆதிக்கம் 

தெோடங்கி  ள்ளி கல்லூரிகள்  ல தெோடங்கியெோல் 

அதிகமோபைோர் தெோழிற் யிற்சி த ற்று தெோழில் கல்வி 

த ற்று ஒபர வீட்டில் இரண்டு மூன்று ப ர் ேம் ோதிக்க 

தெோடங்கிைர். ஒரு வீட்டிற்கு இரண்டு மூன்று இருேக்கர 

வோகைங்கள் வரத்தெோடங்கிை. ெனியோர் நிறுவைத்தில் 

பவகல  ோர்ப்ப ோருக்கு  வீட்டு கடன் வேதி கிகடத்து. 

அெைோல் அதிகமோபைோர் ெனி வீடுகள் கட்டி ெனி 

வோகைங்கள் வோங்கி வேதியோக வோழ்ந்து வருகின்றைர். 

 வீடு வோகை வேதிககள தெோடர்ந்து மின்ேோர 

மின்ைணு ேோெைங்கள் விற் கையும்  அதிகரித்ெை. 

திகரயரங்குககள விகல தகோடுத்து வோங்கிய ெைது 
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கட்சிக்கோரர்ககளத் ெடுத்து திகரப் டங்களுக்கோை 

வோய்ப்புகள் குகறயும். தெோகலக்கோட்சியின் ஆதிக்கம்  

அதிகமோகும் என்று அறிவுகர கூறி உங்களுகடய 

தேோத்துக்ககள ேம் ோத்தியத்கெ கல்வித் துகறயில் முெலீடு 

தேய்யுங்கள் என்று அறிவுறுத்திைோர். இவ்வோறு ெைது 

ெமிைகத்து பிள்களகளுக்கு தெோழிற்கல்வி த றும் 

வோய்ப்புககள ஏற் டுத்திக்தகோடுத்து அவர்கள்  ணம் 

ேம் ோதிப் ெற்கோை வோய்ப்புககள ஏற் டுத்திக் 

தகோடுத்ெவர் எம்.ஜி.ஆர். மக்களின் வோழ்க்கக ெரம் 

எம்.ஜி.ஆர் கோலத்திபலபய உயர்ந்துவிட்டது. மக்களுக்கு 

ெை ஆட்சிக்கோலத்திபலபய சுபிட்ேமோை வோைக்கககய 

எம்.ஜி.ஆர் தகோடுத்ெோர்.  

 உலகின் ேர்வபெே புகழ்த ற்ற  ல்ககலக்கைகங்களில் 

ஒன்றோை விஐடி பவந்ெர் விஸ்வநோென் இந்ெ  ல்ககலக்கைகம் 

எம்.ஜி.ஆர் எைக்கு ப ோட்ட பிச்கே என்று ப ட்டியில் 

குறிப்பிட்டுள்ளோர். ‘எங்கள்  குதியில் ஒரு அரசு கல்லூரி 

பவண்டும்’ என்று பகட்படன். அரசிடம் இப்ப ோது கல்லூரி 

தெோடங்க  ணம் இல்கல. பவண்டுமோைோல் நீ தெோடங்கு. நோன் 

அரசு நிலம் ெருகிபறன் என்று எம்.ஜி.ஆர் என்கை கல்லூரி 

தெோடங்கும் டி ஊக்கமளித்ெோர். நோன் கல்லூரிகய 

தெோடங்கிபைன். இப்த ோழுது  ல்ககலக்கைகமோக வளர்ந்து 

ேர்வபெே அளவில் புகழ்த ற்ற இருக்கின்றது. இது எம்.ஜி.ஆர் 

ப ோட்ட பிச்கே என்று குறிப்பிட்டோர். அந்ெ 

 ல்ககலக்கைகத்தின் வோேலில் எம்.ஜி.ஆர் சிகலயும் 

எழுப்பியுள்ளோர் 

 இன்கறக்கு ெனியோர் கல்லூரிகளும்  ள்ளிகளும் 

மக்களிடம் அதிக கட்டணம் வசூலித்து த ருமுெலோளிகள் 

ஆகிவிட்டை. அெற்குக் கோரணம் எம்.ஜி.ஆருக்குப் பின் வந்ெ 

அரசுகள் அவர்களிடம் கடுகமயோக நடந்து தகோள்ளவில்கல. 

அவர்கள் இஷ்டம் ப ோல்  ணம் ேம் ோதிக்கவும் கட்டணம் 

விதிக்கவும் விட்டுவிட்டைர்.  எம்.ஜி.ஆர் கோலத்தில் 
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இலவேமோக 25% மோணவர்களுக்குத் ெனியோர் கல்வி 

நிறுவைங்களில் இடமளிக்க உத்ெரவு பிறப்பித்திருந்ெோர். ஒரு 

ெனியோர் கல்லூரியில் ஒரு வகுப்பில் 100 மோணவர்கள் பேர்கிறோர் 

என்றோல் 75 ப ருக்கு மட்டும்ெோன் அந்ெ கல்லூரி கட்டணம் 

வசூலிக்கபவண்டும். மீதி 25 ப ருக்கு இலவேக் கல்வி 

தகோடுக்க பவண்டும். இந்ெ திட்டம் மிக அருகமயோை திட்டம். 

எம்.ஜி.ஆர் கல்லூரிக்கு எந்ெச் தேலவும் தேலவழிக்கோமல் 

ஏகைப் பிள்களகள்  டிக்க உெவியோக இருந்ெோர். ஒவ்தவோரு 

கல்லூரியிலும் 25% ஒவ்தவோரு  ள்ளியிலும் 25% எை ஏகை 

மோணவர்கள் இலவே கல்வி த ற்றைர். இந்ெ திட்டங்ககள 

அவருக்குப் பின் வந்ெ அரசுகள் சிறப் ோக தேயல் ட விடோமல் 

தேய்து விட்டை. 

  ெமிைர்களின் இன்கறய தேல்வ நிகலக்கு 

எம்.ஜி.ஆர் கோலத்தில் அறிமுகமோை த ோருளோெோரக் 

தகோள்ககயும் அெகை முகறயோக நல்ல வழியில் 

 யன் டுத்திக்தகோண்டு கல்லூரிகள் தெோழிற் யிற்சிககள 

ஆரம்பிக்க தேய்ெ எம்.ஜி.ஆரின் அறிவுகரயும் முக்கிய 

கோரணங்களும் ஆகும். நல்லவர் ககயில் ஒரு கருவி 

கிகடக்கும் த ோழுது அது நல்ல  லன்ககளத் ெரும். 

எம்.ஜி.ஆர் உள்ளூர் மரம்  ழுத்ெது ப ோன்று  லன்ககள 

அளித்ெோர். ென் தேலவில்  ள்ளிக்கூடம் கட்டி ென் சினிமோ 

துகறயிைரின் குைந்கெகளுக்கு இலவே உகட புத்ெகம் 

சீருகட தகோடுத்து  டிக்க கவத்ெோர். அவர்களில்  லர் 

 டித்து உயர்ந்து இன்னறக்கு  ல உயர்ந்ெ  ெவிகளில் 

இருக்கின்றனர். அெகை தெோடர்ந்து முெலகமச்ேரோைதும் 

ெமிழ்நோட்டுக்பக  ல நல்ல திட்டங்ககள தீட்டி 

நகடமுகற  டுத்திைோர். இன்கறக்கு ெமிைர்கள் வோழ்வில் 

தேல்வம் தகோழிக்க முக்கிய கோரணமோக இருந்ெ எம்.ஜி.ஆர் 

என் தில் ஐயமில்கல எைபவ அவர் தேல்வத்கெ 

வைங்குவதில் மகோலட்சுமியோக திகழ்கிறோர்  
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வீரத்னெ அருளும்  ோர்வதியும் அவபர  

 எம்.ஜி.ஆர்  ஆரம்  நோட்களில் இருந்பெ வீரதீர ேோகேச் 

தேயல்களில் ஆர்வம் உகடயவரோக இருந்ெோர். அவர் 

நோடகக் கம்த னியில் சிறுவைோக நடிக்கும் ப ோது அங்கு பி 

யு சின்ைப் ோ பமகடயில் ேண்கடயிடுவகெ  ோர்த்து ரசித்து 

அவகரப் ப ோல் ெோனும் கத்தி ேண்கட  யிற்சி த ற்று 

வந்ெோர். பின்ைர் சினிமோவில் வந்ெப ோது மருெநோட்டு 

இளவரசி ப ோன்ற  டங்களில் ெனி ஸ்டண்ட் மோஸ்டர் 

இல்லோெ ப ோது அவபர பகமரோக்பகோணத்கெ எப் டி 

கவக்க பவண்டும் என்று தேோல்லிவிட்டு  த்து 

ஆட்களுடன் அவர் ஒருவரோக சுற்றி சுைன்று ேண்கட 

ப ோடுவோர். அவருகடய ேண்கடயின் பவகத்கெக் கண்ட 

சினிமோ ரசிகர்கள் அவகரப் பிர ல நடிகரோக உயர்த்திைர். 

 ஆ த்து கோலங்களில் ென்கை கோத்துக் தகோள்ளவும் 

பிறருக்கு ஆ த்து வரும்ப ோது அவர்ககளக் கோப் ோற்றவும் 

ஒரு மனிெனுக்கு உடல் வலிகம பெகவ என் து 

எம்.ஜி.ஆரின் மோறோெ தகோள்ககயோகும்.. இெகைப் 

 டங்களில் அவர் நடித்து கோட்டிைோர். தேோந்ெ 

வோழ்க்ககயில் வோழ்ந்தும் கோட்டிைோர். சினிமோவில் அவர் 

 த்து ப கர எதிர்ப் து ேர்வேோெோரணமோக  ல  டங்களில் 

கோணக்கூடிய கோட்சி ஆகும். இது நடக்கக் கூடியதுெோன் 

என்று அவர் அபிமன்யுகவ ஆெோரமோக கோட்டி ஒரு 

ப ட்டியில் தேோல்லி இருந்ெோர்.  

 நிஜத்திலும் எம்ஜி ஆர் உடல் உறுதி மிக்கவரோகவும் 

அஞ்ேோ தநஞ்ேமும்  இருந்ெோர். ஒருமுகற மதுகர அண்ணோ 

சிகலக்கு அவர் மோகல ப ோட பவண்டி வந்ெப ோது 

அப்ப ோது சிகலகளுக்கு  டிக்கட்டு கிகடயோது. கீபை 

இருந்து ஒருவர் மோகலகய ஒரு மூங்கில் கழியில் மோற்றி 

தூக்கி தகோடுக்க பமபல நின்று தகோண்டு ஒருவர் ப ோட 

பவண்டும். பமபல நிற் ெற்கு இடம் இல்கல என் ெைோல் 

எம்.ஜி.ஆர் ஒரு ஏணிகய கவத்து அதில் ஏறி அண்ணோவின் 
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பீடத்தில் முன்னும் பின்னுமோக கோகல கவத்துக்தகோண்டு 

ென்னுகடய இடது ககயோல் சிகலயின்  இடுப்க  சுற்றிப் 

பிடித்துக் தகோண்டோர். ஒரு அகர அடி பீடத்தில் முன்னும் 

பின்னுமோக ென்னுகடய வலது இடது கோகலப்  தித்து 

நின்று தகோண்டிருக்கிறோர். கீபை இருக்கும் மக்கள் 

அதிேயமோகப்  ோர்க்கிறோர்கள். எங்பக விழுந்து விடுவோபரோ 

என்று அச்ேமோக இருக்கிறது. ஒருவர் ஒரு மூங்கில் கழியில் 

மோகலகய மோட்டி அந்ெ கககய பமபல உயர்த்திைோர். 

எம்.ஜி.ஆர் ஒரு ககயோல் அந்ெ மோகலகய எடுத்து 

சிகலயின் கழுத்கெ சுற்றி ப ோட்டு ஒற்கறக்ககயோல் ேரி 

தேய்து விட்டோர். பிறகு தமதுவோக அண்ணோவின் இடுப்பில் 

இருந்து கககய எடுத்து இரண்டு கோல்ககளயும் ஒன்று 

மோற்றி ஒன்றோக கவத்து ஏணியில் கோல் கவத்து இறங்கி 

விட்டோர். 

  எம்.ஜி.ஆர் ெை பவகலத்  ெளத்திலும் ப ோக்கிலும் 

வரத்திலும் நிஜ வோழ்க்ககயில்  ல எதிரிககள பநரில் 

ேந்தித்து இருக்கிறோர். ேமோளித்திருக்கிறோர்.  பெங்கோய் 

அல்லது கல்கல சுற்றிலும் மல்லிகக பூகவ சுற்றி 

மல்லிகக  ந்து ப ோல எம்ஜி ஆர் மீது எதிரிகள் 

எறிவதுண்டு ஒருமுகற அவர் தவளியூர் தேல்ல ரயிலில் 

புறப் ட்ட ப ோது “உங்கள் உயிருக்கு ஆ த்து உங்கனே 

ரயிலில் னவத்துக்தகோல்ல எதிரிகள் 

திட்டமிட்டிருக்கின்றனர். நீங்கள் உங்கள்  யணத்னெ ஒத்தி 

ப ோடுங்கள்” என்று உயர் கோவல் அதிகோரி பவண்டிக் 

பகட்டுக் தகோண்டப ோது எம்.ஜி.ஆர் ‘எைக்கு என் ெோயின் 

அருள்  ரிபூரணமோக இருக்கிறது. என் அம்மோ என் உயிகர 

கோப் ோற்றுவோர். நோன் அந்ெ வண்டியில் ப ோைோல் எைக்கு 

ஒன்றும் ஆகோது. வண்டியில்  யணிக்கும் அகைவரும் 

கோப் ோற்றப் டுவோர்கள். நோன் அந்ெ வண்டியில் ப ோக 

வில்கல என்றோல் ெோன் அந்ெ வண்டிக்கு ஏெோவது ஆ த்து 

ஏற் டும். வண்டியில்  யணிக்கும்  யணிகள் 
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 ோதிக்கப் டுவர்’ என்று தேோல்லிவிட்டு ரயிலில் ஏறி 

விட்டோர்.  த்திரமோகப் ப ோய்ச் பேர்ந்ெோர். 

 அவர் ரயிலில்  யணிக்கும் த ோழுது ெனலமோடு 

கோல்மோடு மோற்றி  டுத்திருந்ெோர். அப்ப ோது ஜன்ைல் 

வழியோக வந்ெ எதிரி கத்திகய விட்டு உள்பள எறிந்ெோன். 

அந்ெ கத்தி எம்.ஜி.ஆர் கோல்  குதியில்  ட்டு கீபை விழுந்து 

விட்டது. அவன் குறி கவத்ெது ெகலக்கு ெோன். ஆைோல் 

எம்.ஜி.ஆரின் கோல்  குதிெோன் அந்ெ  க்கம் இருந்ெது. அவர் 

ஜன்ைல்  க்கமோக ெகலகய கவக்கோமல் உள்  க்கமோக 

ெகலகய கவத்து ஜன்ைல்  க்கமோக கோல் நீட்டி இருந்ெோர்.  

இப் டித்ெோன் நடக்கும் என் கெ முன்கூட்டிபய பயோசித்து 

அவர் இதுப ோல் ென்னுகடய  டுக்கககய இடம் மோற்றி 

 டுத்துக்தகோண்டோர். சினிமோவில் ெகலயகணகய கவத்து 

ப ோர்கவகய ப ோட்டு மூடிவிட்டு அவர் பவதறோரு 

இடத்தில் ஒளிந்து தகோண்டிருப் ோர் அல்லவோ. அது 

ப ோலத்ெோன் இந்ெ முகறயும் அவர் ெப்பித்துவிட்டோர். 

 இன்தைோரு முகற எம்.ஜி.ஆர் கோரில் ப ோய்க் 

தகோண்டிருந்ெ ப ோது அவருடன் நடிகர் ெங்கபவலுவின் 

வந்ெோர். இருவரும்  மதுகரக்கு வருகின்றைர். வழியில் 

நோகலந்து. ப ர் கம்புகபளோடு வந்து கோகர மறித்து “னகயில் 

இருக்கும்  ணத்னெ எடுத்துக் தகோடுங்கள்” என்று 

மிரட்டினர். ‘’எம்.ஜி.ஆர் எங்களிடம் தகோடுக்க 

எதுவுமில்னல’’ என்றோர். “தகோடுக்கோவிட்டோல் கோனர விட 

மோட்படோம்’’ என்றனர். “எங்பக ெடுத்து நிறுத்துங்கள் 

 ோர்ப்ப ோம்”  என்று தேோல்லி விட்டு கோரில் இருந்ெ கம்க  

எடுத்துக்தகோடு என்றோர். பின் சீட்டில் இருந்ெவர்கள்  

கம்க  எடுத்துக் தகோடுத்ெைர். அவர்கள் இருக்ககயின் 

கீபை இரண்டு மூன்று கம்புகள் கிடந்ெை. உருவிக்தகோண்டு 

கோர் கெகவ திறந்து இறங்கியதும் கோருக்குள் இருந்ெ 

ெங்கபவலுக்கு  யம் பிடித்துக் தகோண்டது. “ஐபயோ 

இன்கறக்கு த ரிய ேண்கடயோக ப ோகிறது அவர்கள் 
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 த்துப் ப ர். இவபரோ ஒருவர். இன்று என்ை தேய்யப் 

ப ோகிறோர்” என்று அஞ்சிைோர் 

 எம்.ஜி.ஆர் துணிச்ேகல  ோர்த்ெ அந்ெ  த்துப் ப ரும் 

ேற்று அதிர்ந்துவிட்டைர்.  ஒருவன் மட்டும் ஒரு தீக்குச்சிகய 

கிழித்து “யோர் இவர்” என்று முகத்துக்கு பநபர கோட்டி 

 ோர்த்ெோன்.  ோர்த்ெவுடன் அவனுக்குப் புரிந்து விட்டது. 

‘வந்திருப் வர் எம்.ஜி.ஆர்’ என்றதும் அகைவரும் 

எம்.ஜி.ஆரிடம் மன்னிப்பு பகட்டு “நோங்கள் தெரியோமல் 

உங்கள் கோகர நிறுத்தி விட்படோம், நீங்கள் என்று 

தெரிந்திருந்ெோல் நிறுத்தி இருக்க மோட்படோம்” என்றைர்.  

 எம்.ஜி.ஆர் அந்ெ திருடர்களிடம்  அகமதியோக ப சி 

‘இப் டி தேய்யோதீர்கள் திருட்டுத்ெைம் தேய்வது அசிங்கம் 

இல்கலயோ’ என்று தேோல்லி ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூ ோய் 

தகோடுத்து ஏெோவது தெோழில் தேய்து பிகைத்துக் 

தகோள்ளுங்கள் என்று அனுப்பி கவத்ெோர். ெனியோகப் 

ப ோகும்ப ோது கூட எம்.ஜி.ஆர்  யந்ெது கிகடயோது 

உண்கமயிபலபய அவருக்கு  லகர ேமோளிக்கக் கூடிய 

வீரமும் உடல் வலிகமயும் துணிவும் இருந்ெது. இதில் 

மோற்றுக்கருத்துக்கு இடமில்கல . 

மனழ  வழங்கும் வருண  கவோன்  

 பெர்ெல் பிரச்ேோரத்துக்கு கோரில்  யணித்துக் 

தகோண்டிருந்ெப ோது ஒரு இடத்தில் மக்கள் கூட்டம் 

நிற் கெப்  ோர்த்து எம்.ஜி.ஆர் அங்கு கககூப்பி 

கும்பிட்டோர். அவர்கள் கோகர சுற்றி வந்து நின்றதும் கோகர 

நிறுத்திைோர். அப்ப ோது அங்கிருந்ெ வயெோை த ண்கள் 

 ோர்த்து “நலமோக இருக்கிறீர்களோ எப் டி இருக்கிறீர்கள்? 

உங்களுக்கு என்ை பவண்டும்? என்று பகட்டோர் அப்ப ோது 

அவர்ககள ‘நோங்க நல்லோ இருக்பகோம் ஐயோ.  எங்களுக்கு 

ஒன்னும் பவண்டோம். இந்ெ  க்கம் மகைபய இல்ல. நீங்க 

தகோஞ்ேம் நடந்து வந்து எங்க வயல்ல உங்க கோல வச்சு 
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நடந்ெோல் ப ோதும். நீங்கள் வந்ெோபல மகை வரும் 

தேல்வமும் வரும் எல்லோம் வரும் என்று தேோன்ைோர்கள்’ 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆச்ேரியமோக இருந்ெது. 

 ஏகை த ண்களின் விருப் த்துக்கு இணங்க 

எம்.ஜி.ஆர் வயலில் இறங்கி தமல்ல நடந்து தேன்று அந்ெ 

கோய்ந்து உலர்ந்து ப ோய் தவடித்து ப ோயிருந்ெ  வயல் 

 குதியில் தகோஞ்ே தூரம் நடந்ெதும், அவர்கள் “ப ோதும் 

ஐயோ நீங்கள் திரும்பி உங்கள் கோருக்கு ப ோங்கள் இெற்கு 

பமல் நடக்க முடியோது; கல்லும் முள்ளும் ஆக இருக்கிறது; 

நீங்கள் ப ோய் வோருங்கள்’ என்று தேோல்லி அவகர அனுப்பி 

கவத்துவிட்டைர். அனுப்பி விட்டு அவர்கள் அந்ெ 

இடத்தில் அவர் நடந்து ப ோை  ோகெயில் இருந்ெ கோலடி 

மண்கண எடுத்து எல்பலோரும் ஆளுக்கு தகோஞ்ேம் 

தகோஞ்ேமோக அவர்கள் பேகலயில் முடிந்து தகோண்டைர். 

எெற்கோக எப் டி எடுக்கிறோர்கள் என்று எம்.ஜி.ஆருடன் 

வந்ெவர்கள் அவர்களிடம் பகட்டோர்கள். அப்ப ோது இந்ெ 

மண்கண தகோண்டு ப ோய் எங்கள் வயலில் தூவுபவோம் 

அப்ப ோது எம்.ஜி.ஆர் கோலடி ட்ட எங்கள் வயல் நன்றோக 

விகளயும்’ என்று கூறிைோர்கள். 

 த ோதுவோக ஒரு ஊரிலிருந்து மற்தறோரு ஊருக்கு 

புலம்த யர்ந்து வரும் ப ோது மக்கள் ெங்களுகடய குல ேோமி 

பகோயில் இருந்ெ இடத்தில் இருந்து பிடிமண் எடுத்து தகோண்டு 

வருவோர்கள். அந்ெ பிடி மண்கண கீபை எங்பகயும் கவக்கோமல் 

ெோங்கள் ெங்கும் இடத்திற்கு வந்ெதும் அங்பக ஒரு நல்ல 

இடத்கெ  ோர்த்து அந்ெ பிடி மண்கண அங்கு கவத்து 

இடத்தில் பகோயில் கட்டி வழி டுவோர்கள். அது அவருகடய 

குலேோமி பகோவிலோக இருக்கும். கோலடி மண் எடுப் து என் து 

இவ்வோறு பிடிமண் எடுப் பெோடு ஒப்பு பநோக்கத்ெக்கெோகும். 

எம்.ஜி.ஆகர குலேோமியோக நிகைத்ெ கிரோம மக்கள் 

அவருகடய கோலடி மண்கண எடுத்து ெங்களது கிரோமம் 

ெங்களது வயல்களில் தூவிைர். 
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 எம்.ஜி.ஆர்  பிரச்ேோரத்துக்கோக  ோண்டிச்பேரிக்கு 

ப ோய்க் தகோண்டிருந்ெோர்.  ோண்டிச்பேரி ப ோய் திரும்பி 

அந்ெ வழியோக வரும் த ோழுது அங்கு நல்ல மகை 

த ய்திருந்ெது. மீண்டும் அபெ இடத்தில் அபெ கிரோமத்து 

மக்கள் நின்று அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து அவகர வோழ்த்தி 

வழி அனுப்பி கவத்ெோர்கள். 

 எம்.ஜி.ஆர் முெலகமச்ேரோக இருக்கும் த ோழுது 

மதுகர  குதிக்கு  வந்ெோல் ஒரு வோர கோலம் கூட அங்கு 

ெங்கி இருப் து வைக்கம். அப்ப ோது  அங்கு வோழும் மக்கள் 

‘எம்.ஜி.ஆர் வந்திருக்கிறோர் மகை த ய்யும்’ என்று 

தேோல்லுவோர்கள். அது ப ோல எம்.ஜி.ஆர் அங்கு வந்திருந்ெ 

ப ோது  லமுகற மகை த ய்ெது. பூ தூவலோக  மகை 

தூவும். அவருகடய த ோதுக்கூட்டங்கள் நடப் ெற்கு 

முன்பு இருந்ெ தவக்கக குகறந்து குளிர்ந்ெ கோற்று 

வீசுவெற்கோை அளவுக்கு மகை தூவி இருப் கெப் 

 ோர்க்கலோம். அகெ மக்கள் தேோல்லி மகிழ்வர். 

 எம்.ஜி.ஆர் வந்ெோல் மகை த ய்யும் என் து ஒரு 

நம்பிக்கக மட்டும் அல்ல.  அது ஒரு நிகழ்வு உண்கம 

நிகழ்வு. எைபவ எம்.ஜி.ஆகர வருணன் என்று 

அகைப் தில் ெவபற கிகடயோது. 

எதிரிகனே அழிப் தில் எம்.ஜி.ஆர் ஒரு அக்கினி பெவன்  

கிரோமங்களில் ஒரு  ைதமோழி உண்டு திருடன் வந்ெ 

வீட்டில்  ஏெோவது மிஞ்சி இருக்கும் ஆைோல் தீப்பிடித்ெ 

வீட்டில் எதுவும் மிஞ்ேோது. எல்லோம் எரிந்து  த ோசுங்கி 

ப ோகும். எதிரிகய அழிப் தில் அக்கினிகய ப ோல நடந்து 

தகோள்ள பவண்டும் என்று கூறுவோர்கள்  ககவகை 

தமோத்ெமோக அழித்து விட பவண்டுபம ெவிர அவனிடம் 

ஒரு சிறு  குதிகயக் கூட இரக்கம்  ோர்த்து விட்டு 

கவக்கக்கூடோது என் து ேோணக்கியரின் அர்த்ெ ேோஸ்திரம் 

தேோல்லும் கருத்ெோகும். 
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 முற்கோலத்தில் தேங்கிஸ்கோன் ப ோன்றவர்கள் 

இந்தியோவுக்குள்  கடதயடுத்து வந்ெப ோது ஆண் 

குைந்கெகளில் அன்று  பிறந்ெ குைந்கெகய கூட அவர்கள் 

விட்டு கவக்கவில்கல. அெற்கு முக்கிய கோரணம் ஒரு 

குைந்கெ உயிபரோடு இருந்ெோல் கூட அது வளர்ந்து வரும் 

ப ோது நம் இைத்கெ அழித்ெவன் ெோபை என்று நூறு 

குைந்கெகளின் தவறிபயோடு வளர்ந்து வந்து ென்கை 

அழிக்க நிகைக்கும் என்று அஞ்சியெோல் எதிரிககள 

அழிக்கும் ப ோது சுவடில்லோமல் அழித்துவிடுவது 

அன்கறய மன்ைர்களின் இயல்பு. 

 ேங்க இலக்கியத்தில் ப ோர் முடிந்து வரும் 

 குதிகளில் எல்லோம் வீடுகளுக்கு தீ கவப் ோர்கள்; 

நிலங்களில் தவள்கள எள்கள விகெத்து விடுவோர்கள். 

தவள்கள எள்கள தூவி விட்டோல் அென் பிறகு தநல் 

விகளயோது. வீடுககள தகோள்கள அடிப் ோர்கள். 

அவர்களிடம் கோசு  ணம் இல்லோமல் தேய்து விடுவோர்கள். 

த ண்ககள எல்லோம் வன்தகோடுகமக்கு உள்ளோக்கி 

விடுவர். அவர்களின் ெகலமயிகர அறுத்து யோகைக்கு 

கோலில் கயிறு திரித்து கட்டுவோர்கள். இளம்த ண்ககள 

உகைக்கக்கூடிய த ண்ககள இழுத்துக்தகோண்டு வந்து 

ெங்கள் ஊரில் தகோண்டி மகளிர் ஆக மோற்றி தெோண்டூழியம் 

தேய்ய விட்டுவிடுவர்.என்று ெகவல்கள் கிகடக்கின்றை. 

தெோண்டு மகளிருக்கு  உணகவத் ெவிர பவறு எதுவும் 

கிகடக்கோது. இவ்வோறு தேய்வெற்கு கோரணம் ென்னுகடய 

 ககநோட்டில் அடுத்து குைந்கெகள் பிறக்கக் கூடோது. 

விகளநிலங்கள் விகளயக்கூடோது. வீடு வோேல்கள் 

கட்டக்கூடோது .அது முழுகமயோக  ோழ் ட்டு அந்ெ பெேம் 

 ட்டுப ோய்விட பவண்டும் என்ற பநோக்கமபம ஆகும்.  

 அக்கோலத்தில் அரேர்கள் அக்கினிகய ப ோல 

எதிரிககள சுட்தடரித்ெைர். ேங்க இலக்கியத்திபலபய  

இெற்கோை ேோன்றுகள் ஏரோளமோக உள்ளை ெைக்கு 
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பவண்டியவர்களிடம் ேந்திரகைப் ப ோல குளிர்ச்சியோக 

இருக்கும் மன்ைவன் ெைக்கு பவண்டோெவர்ககள 

சூரியகைப் ப ோல சுட்டு அழிக்கின்றோன், எை  ண்கடய 

இலக்கியங்கள்  கர்கின்றை.  அக்கினிகய ப ோல 

தகோளுத்தி ேோம் லோக்கிைோன் என்று ேங்கப்  ோடல்களும் 

மன்ைனின் இயல்க  எடுத்துகரக்கின்றை. இகெப்ப ோல 

எம்.ஜி.ஆர் ெைக்கு அரசியலில் எதிரியோக இருந்ெ 

கருணோநிதிகய ெோன் உயிபரோடு இருக்கும் கோலம் வகர 

ெகலதயடுக்க விடபவ இல்கல தெோடர்ந்து அடுத்ெடுத்ெ 

பெர்ெல்களில் அவகரத் பெோற்கடித்து தகோண்பட வந்ெோர். 

 அதமரிக்கோவில் எம்.ஜி.ஆர் சிகிச்கே த ற்று வந்ெ 

கோலத்தில் கருணோநிதி ெமிைக மக்ககள  ோர்த்து பெர்ெல் 

பிரச்ேோரக் கூட்டங்களில் ‘நீங்கள் என்கை இப்ப ோது 

முெல்வர் ஆக்குங்கள்; நோன் எம்.ஜி.ஆர் வந்ெதும் முெல்வர் 

 ெவிகய அவருக்கு திரும் க் தகோடுக்கின்பறன்’ என்று 

கூட பகட்டுப் ோர்த்ெோர். ஆைோல் மக்கள் அவகர நம் த் 

ெயோரோக இல்கல. எம்.ஜி.ஆரும் அெற்கு வோய்ப்பு 

தகோடுக்கவில்கல. தவற்றி வீரரோகபவ 

அதமரிக்கோவிலிருந்து திரும்பிைோர்.  

 திமுக ஆட்சியில் ேட்டேக கய விட்டு எம்.ஜி.ஆர் 

ககடசியோக தவளிபயறும்ப ோது ‘ேட்டேக  

தேத்துவிட்டது; இனி முெலகமச்ேரோக ெோன் உள்பள 

வருபவன்’ என்று ே ெமிட்டு தேன்றோர். அதுப ோல 

முெலகமச்ேரோகி ேட்டேக க்கு வந்ெ எம்.ஜி.ஆர் 

கேெோப்ப ட்கடயில் ப ோட்டியிட்ட ஹன்படயிடம்  

கருணோநிதி பெோற்றுப் ப ோைெோக ெகவல் வந்ெ பிறகு அகெ 

மோற்றியவர் எம்.ஜி.ஆர். “அவர் பெோற்கக் கூடோது. அவர் 

அரசியலில் மூத்ெவர் அவர் என் முன்பை வந்து உட்கோர 

பவண்டும் எைபவ அவர் தவற்றி த ற்றெோகபவ 

அறிவிப்ப ோம்’’ என்று தேோல்லி விட்டோர்.  
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திண்டுக்கல்லில் தஜயித்ெ மோயத்பெவர்  

அதிமுக வின் முெல் தவற்றி 

 கேெோப்ப ட்கடயில்  கருணோநிதி தவற்றி 

த ற்றெோக அறிவித்து விட்டு அங்கு ப ோட்டியிட்ட 

ஹண்படகய பமலகவ உறுப்பிைரோக்கி  அவகர 

சுகோெோரத்துகற அகமச்ேர் ஆக்கிைோர். எதிரிகய ெைக்கு 

எதிபர கவத்து  ோர்த்ெ துணிச்ேல்கோரர் எம்.ஜி.ஆர். அவர் 

எதிரிககள கண்டு அஞ்சி ஓடியது கிகடயோது. அவர்ககள 

பின்னிருந்து ெோக்கியதும் கிகடயோது. 

‘’பநருக்கு பநரோய் வரட்டும்  

   தநஞ்சில் துணிவிருந்ெோல்  

என் பகள்விக்கு  தில் ெரட்டும்  

 பநர்கம திறம் இருந்ெோல்  

என்று மீைவ நண் ன்  டத்தில் அவர்  ோடிய  ோடல் 

வரிகள் அவர் வோழ்க்ககயில் உண்கமயோகி கருணோநிதிகய 

ெை இருக்ககக்கு பநருக்கு பநரோக  உட்கோர கவத்து 

 ோர்த்த்ெவர் எம்.ஜி.ஆர். கருணோநிதிகய ஒரு புறம்  

எதிர்க்கட்சித்ெகலவரோக உட்கோரகவத்து ெோன் மறு க்கம் 

முெலகமச்ேரோக இருந்து ஆட்சிகய நடத்திைோர்.  
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 அக்கினிகயப்  ப ோல எதிரிககள சுட்டுப் த ோசுக்கி 

ெைது  கோலம் முழுக்க திமுககவ வளரவிடோமல் 

ெகலதயடுக்கவிடோமல் நசுக்கி கவத்திருந்ெோர்.  அரசியலில் 

எம்.ஜி.ஆரின் முெல் தவற்றிபய அ ோரமோை தவற்றியோகும். 

திண்டுக்கல்லில் இகடத் பெர்ெல் நடந்ெப ோது  ஐந்து த ரிய 

கட்சிகள் பமோதிை. ஐந்து த ரிய கட்சிககளயும் ஒருவரோய் 

எதிர்த்து நின்று தஜயித்ெோர். திமுககவ ெவிர மற்ற  

எதிர்க்கட்சிகள் அகைத்தும் தட ோசிட் இைந்ெை. எைபவ 

எதிரிககள அழிப் தில் அவர் ஒரு அக்கினி  கவோன். 

அழகில் குமரன் எம்.ஜி.ஆர்  

 எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகைோை  ேத்யரோஜ் ென்னுகடய 

 டத்தில் திருவிகளயோடல் சிவோஜி நோபகஷ் உகரயோடகல 

மோற்றி நவீை உகரயோடலோக நடித்திருப் ோர். அதில் 

அைகுக்கு என்ற பகள்விக்கு எம்.ஜி.ஆர் என்ற  தில் 

தேோல்லுவோர். அைகுக்கு எம்.ஜி.ஆர் என் து  லரும் 

ஏற்றுக்தகோண்ட ஒரு கருத்ெோகும். எம்.ஜி.ஆரின் அைகு 

என் து அவருகடய நிறத்ெோல் வந்ெெல்ல; அவருகடய 

குணத்ெோல் உணரப் டுவது. beauty is in the eye of the beholder 

என் து ப ோல அைகு என் து வர்ணிக்கப் டும் த ோருளில் 

கிகடயோது; அகெ  ோர்ப் வர் அல்லது ரசிப் வரின்  

கண்களில் இருக்கின்றது. 

 எம்.ஜி.ஆர்  டத்தில் அவருகடய அைகக ரசித்து  ோடும் 

 ோடல்கள்  ல உண்டு  

கட்டோன கட்டழகு கண்ணோ உன்னன  

கோணோெ கண்ணும் ஒரு கண்ணோ  

என்ற  ோடல் வரிகள்  

மோைல்லபவோ கண்கள் ெந்ெது என்று தெோடங்கும்  ோடலில்  

பெக்கு மரம் உடனலத் ெந்ெது  

சின்ன யோனன நனடனயத் ெந்ெது  
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பூக்கதேல்லோம் சிரிப்ன த் ெந்ெது  

த ோன்னல்லபவோ நிறத்னெத் ெந்ெது  

என்று எம்.ஜி.ஆரின் அைகக  ோடுகின்ற வரிகள்  

ெங்கத்தில் முகதமடுத்து  

ெந்ெனத்தில் உடதலடுத்து  

மன்னன் என்று வந்திருக்கும் அழபகோ  

நீ மோனலபநர த ோன் வண்ண நிலபவோ  

என்று எம்.ஜி.ஆரின் அைகக ரசித்து  ோடும்  ோடல்கள் 

ப ோன்றகவ அவருக்கு சிறப்பு பேர்த்ெை.  அவருகடய 

கட்டுடல் த ோன்வண்ணம் ஆகியகவ 

 ோரோட்டப் ட்டோலும் அவற்கறக் கடந்து அவருகடய 

இளகம பெோற்றமும் வசீகர முகமும் மலரும் புன்ைககயும் 

அைகு எை உணர்வெற்கு கோரணமோகின்றை.  

 குமரன் என்ற தேோல்லுக்கு இகளஞன் அைகன் என்ற 

விளக்கபம  தகோடுக்கப் டுகின்றது. பெவர் ெைது 

ெனிப்பிறவி  டத்தில் முருகைோக பெோன்ற பவண்டும்  

என்று விரும்பி பவண்டிக் பகட்டுக் தகோண்டெற்கோக ஒரு 

 ோடல் கோட்சியில் எம்.ஜி.ஆர் முருகைோக பெோற்றமளிப் ோர். 

எம்.ஜி.ஆருக்கும்  பெவருக்கும் இகடயிலோை தெய்வீக 
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அனு வம் அவர்கள் நட்பின் ஆைம் ஆகியைபவ எம்.ஜி.ஆர் 

இப் டி முருகைோக பெோன்ற இகேந்ெெற்கு கோரணம் ஆகும்.  

திருமுருக கிரு ோைந்ெ வோரியோர் நன்தகோகட பகட்டு 

எம்.ஜி.ஆரிடம் வந்ெப ோது நன்தகோகடயோக ஒரு 

தெோகககய அளிக்கோமல் அவர் தேய்ய திட்டமிட்டிருந்ெ 

கோரியத்திற்கோை முழு தேலகவயும் ஏற்றுக் தகோண்டோர். 

கோரணம் வோரியோரின் மீதிருந்ெ அன்பும் அவருகடய 

திருப் ணிகளின் மீதிருந்ெ மதிப்பும் ஆகும். எம்.ஜி.ஆர் 

அவருகடய தேோற்த ோழிகவ  ரசித்து பகட் தும் ஆகும். 

பெவர் மருெமகலக்கு  டிக்கட்டுகளுக்கு மின்விளக்கு 

வேதி தேய்து ெந்ெ ப ோது அந்ெ விளக்குககள சுவிட்ச் ஆன் 

தேய்யும் டி எம்.ஜி.ஆரிடம் பகட்டுக் தகோண்டோர்.   

 எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் பிடித்ெ தெய்வங்கள் 

என்றோல் முருகன் இபயசு கிறிஸ்து பின்பு அவருகடய 

ெோயோர் வழி ட்ட கோளிபெவி என் ர். அவர் 

 டுக்ககயகறயில் முருகன்  டம் இருந்ெெோகக்வும் 

கூறுவர்.  அவர் க பிள் வோசிப் தில் விருப் ம் உள்ளவர் 

என் ர்,. இெைோல்  ல கிறிஸ்ெவர்களும் அவகர ஒரு ‘சீக்ரட் 

கிறிஸ்டியன்’ என்று குறிப்பிடுவர்.  

 அைகிலும் த ோன்னின் நிறம், பிள்கள மைம், 

வள்ளல் குணம் தகோண்டவரோக ெமிைக ரசிகர்களுக்கு 
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பெோன்றிைோர்.  எம்.ஜி.ஆர் அைகில் குமரகையும் தவல்லக் 

கூடியவரோக இருந்ெோர். அவருகடய சிரிப்பு 

அகைவகரயும் கவர்ந்ெது. ஆணுக்கு ஆண் ஆகே 

தகோள்ளும் ப ரைகன் எை அருகில் இருந்ெவர்கள் 

 ோரோட்டிைர். ஆயிரத்தில் ஒருவன்  டத்துக்கு வேைம் 

எழுதிய ஆர் பக ேண்முகம் ஒரு முகற எம்.ஜி.ஆரிடம் 

ப சும்ப ோது நோன் மட்டும் த ண்ணோக பிறந்திருந்ெோல் 

உங்ககளபய கோெலித்து கல்யோணம் 

தேய்துதகோண்டிருப்ப ன் என்றோரோம். இகெ ப ோலபவ 

டோன்ஸ் மோஸ்டர் ேலிமும் அவரிடம் ஒரு நோள் 

தெரிவித்திருக்கிறோர். இக்கருத்கெ அவர்கள் இருவரும் ெம் 

ப ட்டிகளில்  குறிப்பிட்டுள்ளைர்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் சிரிப்பு மலரின் மலர்ச்சிகயயும் 

குளுகமகயயும் தகோண்டிருக்கும். அெைோல்ெோன் 

ெமிழ்வோணன் 10 ப ர்  டங்ககள கோட்டி அதில் ஒரு 

 டத்கெ எடு என்று ஒரு குைந்கெயிடம் தேோன்ைோல் அது 

கண்டிப் ோக அந்ெ  த்து  டங்களில் எம்.ஜி.ஆர்  டத்கெ 

மட்டும் ெோன் எடுக்கும் என்றோர்.  ஏதைன்றோல் எம்.ஜி.ஆர் 

முகம் குைந்கெகயயும் கவரக்கூடிய அன்புமுகம், ஆகே 

முகம், அைகு முகம் அவர் அைகில் குமரனுக்கு நிகரோைவர். 
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5 

நம்பிக்னக நட்ெத்திரம் எம்.ஜி.ஆர்  

 

 

 திரோவிடர் கைகம், திரோவிட முன்பைற்ற கைகம் 

ஆகியகவ ஏகை மக்களிகடபய நம்பிக்கககயத் 

பெோற்றுவித்ெது இல்கல மோறோக அகவ உங்கள் 

துன் த்திற்கு கோரணம் நீங்கள் ேோர்ந்திருக்கும் மெமும் 

உங்ககள த ோருளோெோர ரீதியோகவும்  ோலியல் ரீதியோகவும் 

சுரண்டும் ஆதிக்க ேோதியிைர்ெோன் குறிப் ோக பிரோமணர்கள் 

என்று அவர்களின் துன் த்திற்கோை கோரணத்கெ மோற்றி 

எடுத்துக் கூறிைர் அதுவகர ஏகை மக்கள் ெங்கள் ெகலவிதி 

கோரணமோக ெோங்கள் துன் ப் ட்டு வருவெோக எண்ணிக் 

தகோண்டிருந்ெைர். ஆைோல் ெகலவிதி என்று கோரணம் 

கோட்டுகின்ற பிரோமணர்கள் இந்து மெத்கெச் பேர்ந்ெவர்கள். 

இந்ெ மெம் ெோன் உங்களுகடய அகைத்து கஷ்டங்களுக்கும் 

கோரணமோக இருக்கிறது என்று மெத்தின் ப ரில் குற்றம் 

சுமத்தி வந்ெைர். ஏகைககளப்  த ோறுத்ெவகரயில் 

துன் த்திற்கோை தீர்வு ெோன் முக்கியபம ெவிர அெற்கு 

கோரணமோக இருப் வர்கள் யோரோக இருந்ெோலும் 

அவர்களுக்கு கவகல இல்கல. ஏதைன்றோல் கோரணத்கெ 

அறிந்து அவர்கள் தேய்யக் கூடியது எதுவுமில்கல. 

இெைோல்ெோன் த ௌத்ெ மெம் ஒரு கோலத்தில் 

தேல்வோக்கிைந்து ப ோயிற்று. ஆகேபய துன் த்திற்கு 

கோரணம் என்று கூறிய தகௌெம புத்ெரின் கருத்துகள் 

ஒருகட்டத்தில் தேல்வோக்கிைந்து ப ோயிை. ஆகே இல்லோெ 

மனிென் யோர் இருக்க முடியும்? இெகை அடிப் கடயோக 

தகோண்டுெோன் இரு ெோம் நூற்றோண்டில் வந்ெ ஓபஷோ, ஜக்கி 

வோசுபெவ் ப ோன்றவர்கள்  எல்லோவற்றுக்கும் ஆகேப் டு 
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என்று மோற்றி பயோசித்ெைர். மோற்றி பிரச்ேோரம் தேய்ெைர். 

ஒரு மனிெனின் துன் த்திற்கு கோரணம் ஆகேயோக 

இருந்ெோலும் ஆதிக்க ேோதியோக இருந்ெோலும் அவன் 

ேோர்ந்திருக்கும் மெமோக இருந்ெோலும் அவைோல் அவற்கற 

எதிர்த்து தேய்யக்கூடியது எதுவும் இல்கல. கோரணம் அவன் 

ஒரு ஏகை.  ணக்கோரர்களோக இருந்ெ ஆதிக்க ேோதியிைர் 

பிரோமணர்ககள எதிர்த்து ெனியோக ஒரு இயக்கம் 

தெோடங்கிைர். அது தென்னிந்திய நல உரிகமச் ேங்கம் என்ற 

த யரில் தெோடங்கப் ட்டு பின்பு ஜஸ்டிஸ் கட்சியோகி  

பின்பு  திரோவிடர் கைகம் எை ேமூக விடுெகல ேோர்ந்ெ 

இயக்கங்களோக வளர்ந்ெை. இென்பிறகு அரசியல் 

இயக்கமோக உருவோகபவண்டும். அரசியலில் ஆட்சி 

அதிகோரம் ஆகியவற்கற ககயகப் டுத்ெ பவண்டும் என்ற 

பநோக்கத்துடன் திரோவிட முன்பைற்ற கைகம் தேன்கை 

நபடேன்  ோர்க்கில் தெோடங்கப் ட்டது. திமுக 

தெோடங்கப் ட்டப ோது அக்கட்சியில் கருணோநிதி 

கிகடயோது. அவர் இக்கட்சிக்கு நல்ல எதிர்கோலம் உண்டு 

என் கெ உறுதியோக தெரிந்து தகோண்டபின் அக்கட்சியில் 

இகணந்து தகோண்டோர் . 
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 திரோவிட முன்பைற்ற கைகத்கெ பேர்ந்ெ அண்ணோவும் 

ககலஞரும் பமகடகளில் சீர்திருத்ெக் கருத்துக்ககள 

அடுக்கு தமோழியில் சிறப் ோக முைங்கிைர். பிரம்மனின் 

ெகலயில் பெோன்றிய பிரோமணனுக்கும் ஜோதிபய  இல்லோெ 

 ஞ்ேமர் ப ோன்பறோருக்கு இகடயிலோை பவறு ோடுககள 

ஏற்றத்ெோழ்வுககள கவத்து அடுக்கு தமோழியில் 

அலங்கோரமோக ப சி வந்ெைர். பமகடயில் முைங்கிய 

எவரும் துன் த்திற்கோை மோற்று வழிகய எடுத்துகரக்கோமல் 

துன் த்திற்கோை கோரணங்ககளபய மீண்டும் மீண்டும் 

முைங்கிக் தகோண்டிருந்ெைர். பிரோமணரல்லோெ உயர் 

ேோதியிைர், அல்லது  ஆதிக்க ேோதியிைர் எைப் டும் நோயக்கர், 

தேட்டியோர், முெலியோர் பிள்களமோர் கவுண்டர் ஆகிபயோர் 

அதிக அளவில் கோங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்ெைர் . கோங்கிரஸ் 

கட்சியில் இல்லோெ சிலர் கிரோமப் பிரமுகர்கள் 

முக்கியஸ்ெர்கள் ெங்களுகடய முக்கியத்துவத்கெ 

நிகலநோட்டிக்தகோள்ள பவறு  ல கட்சிககள நோடியப ோது 

திமுக அவர்களுக்கு ககதகோடுத்ெது. அரசியல் பின்ைணி 

இருந்ெோல் மட்டுபம சுெந்திர இந்தியோவில் மக்கள் 

தேல்வோக்குடன் இருக்க முடியும் என் கெ புரிந்து 
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தகோண்ட இந்ெ ஆதிக்கேோதியிைர் தவள்களக்கோரனிடம் 

ரோவ் கதூர்  ட்டம் வோங்கியது ப ோலபவ கோங்கிரஸ் 

கட்சியில் அல்லது திமுகவில் பேர்ந்து தகோண்டைர். 

இவர்கள் எந்ெக் கட்சியில் இருந்ெோலும்  ெமது அதிகோரத்கெ 

நிகலநோட்டிக் தகோள்ளபவ முயன்ற ைபர ெவிர ஏகை 

மக்களுக்கு உெவி தேய்ய பவண்டும், ஏகை மக்களின் 

நிகலகய உயர்த்ெ பவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இவர்கள் 

அரசியல் கட்சிகளில்  இடம் த றவில்கல . 

திமுகவிைரின் ககலப் கடப்புகள்: பிரோமணர்ககளபயோ 

அல்லது  ணக்கோரர்ககளபயோ  இந்து மெம் ேோர்ந்ெ 

மடங்ககள நடத்தி வந்ெ மடத்ெடியோர்  

ப ோன்றவர்ககளபயோ குற்றம் சுமத்தி புரோணங்களில் வரும் 

ககெகளுக்கு கோரணங்கள் பகட்டு இந்து மெ 

ேம்பிரெோயங்ககள மூடநம்பிக்கககள் என்று தேோல்லி 

மக்ககள குைப்பி தகோண்டிருந்ெை.  த ரியவர்கள் என்ற 

த யரில் யோர் என்ை தேோன்ைோலும் அவற்கற 

கண்மூடித்ெைமோக நம்பிக் தகோண்டிருக்கிறீர்கள்; 

 கையைவற்கற பின் ற்றுவதில்  த்ெோம் ேலிகள் ஆக 

இருக்கோதீர்கள்; ஏன் எெற்கு என்று பகளுங்கள் எை 

இகளஞர்ககள திமுகவிைர்  தூண்டிவிட்டைர். ஏன் என்ற 

பகள்விக்கு  தில் கிகடத்ெோல் மட்டுபம அகெ தெளிவோக 

எடுத்துக் தகோள்ள பவண்டும். அடுத்ெவர் தேோல்வகெ 

அப் டிபய நம் க்கூடோது எப்த ோருள் யோர்யோர்வோய்க் 

பகட்பினும்.  

எப்த ோருள் யோர் யோர் வோய்க் பகட்பினும்அப்த ோருள்  

தமய்ப்த ோருள் கோண்  ெறிவு  

என்று வள்ளுவர் வோக்கக எடுத்துகரத்து 

இகளஞர்களிகடபய  குத்ெறிவு பிரச்ேோரத்கெ தேய்து 

வந்ெைர். ஓரளவுக்கு இது ேமுெோயத்தில் த ரிய புரட்சிகய 

ஏற் டுத்தியது என் து உண்கமெோன். இகளஞர்ககள 
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பகள்வி பகட்கத்  தூண்டியது. கண்மூடித்ெைமோை 

முெலோளித்துவத்கெ ஒரு முடிவுக்கு தகோண்டு வர 

கோரணமோக இருந்ெது தீண்டோகம பிரச்ேகை தீர்வுகோண 

துடித்ெது. அப்பிரச்சிகைகய  அலசியது 

த ண்ணடிகமத்ெைத்தின் கோரைநகல் ஆரோயப் ட்டை. 

இவற்றின் கோரணமோகபவ இன்று இந்திய மோநிலங்களில் 

ெமிைகம் முெலிடத்தில் இருக்கின்றது. குைந்கெப் ப றுக்கு 

கோரணம் இகறவன் ெோன் என்று தேோல்லி அகெ மறுத்து 

குடும்  கட்டுப் ோடு திட்டத்கெ முென்முெலில் சிறந்ெ 

முகறயில் அதிக அளவில் நகடமுகறப் டுத்தியதில் 

ெமிைகம் முெலிடத்கெ த ற்றுள்ளது. மற்ற மோநிலங்களில் 

குடும்  கட்டுப் ோடு திட்டத்கெ அறிமுகப் டுத்துவதில் 

 ல சிக்கல்ககள மத்திய அரசு பமற்தகோண்ட ப ோது ெமிைக 

மக்கள் ேரியோை முகறயில் புரிந்து தகோண்டு அெகை 

ஏற்றுக்தகோண்டைர். இெற்கு முக்கிய கோரணம் திரோவிட 

கட்சிகள்  ரப்பிவந்ெ  குத்ெறிவு பிரச்ேோரம் என் தில் 

ஐயமில்கல. அண்ணோவின் பவகலக்கோரி ஓர் இரவு ஆகிய 

நோடகங்கள் திகரப் டங்களோக தவளிவந்ெப ோது அந்ெ 

 டங்களின் கெோநோயகிபய  லவிெ துன் ங்களுக்கும் 

உள்ளோகி அவகளப்  ோதுகோக்க யோரும் இல்லோமல்  ல 

சிரமங்ககள அனு வித்ெோள். 

 ககலஞரின் ேோரெோ, மறக்க முடியுமோ,  ரோேக்தி 

ப ோன்ற  டங்கள்  டங்களும் த ண்ககள அதிக 

துன் ப் ட்டவர்கள் ஆகபவ கோட்டிை.  த ண்ணின் 

துன் த்துக்தகல்லோம் ஆண்கபள கோரணம் என்று 

ஆண்களின்  க்கம் விரகல நீட்டிை. இந்ெ ஆண்களும் 

உயர்ேோதிக்கோரர்கள் அல்லது ஆதிக்க ேோதியிைரோக அல்லது 

பிரோமணரோகபவோ இருந்ெதும்  ணக்கோரர்களோக இருந்ெது 

உற்று பநோக்கத்ெக்கது. இவர்களின் ககலப்  கடப்புகள் 

அகைத்தும் துன் ம் துன் ம் துன் ம் என்று ெோன் 

தேோல்லிக் தகோண்டிருந்ெைபவ ெவிர இன் த்துக்கோை வழி 

என்ை என் கெ எடுத்துகரக்கவில்கல. 
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 எம்.ஜி.ஆர் திமுகவில் இகணந்ெ ப ோது 

தேல்வோக்குப் த ற்ற திகரக்ககலஞர்கள் திமுகவில் 

இருந்ெைர்.  ஓர் இரவு  டத்தில் கெோநோயகைோக நடித்ெ 

நடிப்பிகேப் புலவர் பக ஆர் ரோமேோமி அக்கட்சியில் 

இருந்ெோர். ெமிகை ேரியோை உச்ேரிப்புடன் ப சும் இலட்சிய 

நடிகர் எஸ்எஸ் ரோபஜந்திரன் இருந்ெோர். திரோவிட 

இயக்கத்தின் கவிஞர்  ோரதிெோேன் இருந்ெோர் எனினும் 

எம்.ஜி.ஆர் கட்சி என்றுெோன் திமுக அகைக்கப் ட்டது. 

அண்ணோ ஒருமுகற கோர் நின்று விட்டது என்று ஒரு 

இடத்தில் உட்கோர்ந்து இருந்ெப ோது அந்ெ  க்கமோக 

ெண்ணீர் எடுத்துக்தகோண்டு வந்ெ த ண்கள் அதில்  

கட்டியிருந்ெ தகோடிகய  ோர்த்துவிட்டு “நீங்க எம்.ஜி.ஆர் 

கட்சியோ” என்று பகட்டோர்கள். அவரும் ஆமோம் என்று 

தேோல்லிவிட்டு சிரித்துக்தகோண்டோர். கோர் நிற்கிறபெ என்று 

பகட்டப ோது ‘பரடிபயட்டர் சூடோகிவிட்டது தகோஞ்ேம் 

ெண்ணீர் ஊற்ற பவண்டும்’ என்றோர்.  உடபை அவர்கள் 

தவகுதூரம் ப ோய் தகோண்டு வந்ெ ெண்ணீகர அந்ெ 

பரடிபயட்டருக்கு ஊற்றிைர். பிறகு வண்டி கிளம்பியது. கோர் 

ஓட்டுநர் அண்ணோகவ  ோர்த்து ‘ஏன் அண்ணோ இப் டி 

ஆமோம்’ என்றீர்கள். ‘இது என்னுகடய கட்சி; எம்.ஜி.ஆர் 

இதில் உறுப்பிைரோக இருக்கிறோர்’ என்று தேோல்ல 

பவண்டியதுெோபை  என்றோர். அெற்கு அண்ணோ ‘நோன் 

ப சிைோல் ஆயிரம் ப ர் பகட் ோர்கள்; ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் 

அபெ கருத்கெ ஒரு  டத்தில் தேோன்ைோல் இலட்ேம் ப ர் 

பகட் ோர்கள்;  ோர்ப் ோர்கள்’. அெனோல் அவர்கனே 

த ோறுத்ெவனர இது எம்.ஜி.ஆர் கட்சிெோன் எம்.ஜி.ஆர் கட்சி 

என்று தெோல்வது எனக்கு மகிழ்ச்சியோகத்ெோன் இருக்கிறது 

எனக்கு வருத்ெபமோ பகோ பமோ கினடயோது’ என்று  

சிரித்துக்தகோண்பட தெோன்னோர். ஆக திமுக அண்ணோ 

இருக்கும்ப ோபெ எம்.ஜி.ஆர் கட்சி என்றுெோன் 

அனழக்கப் ட்டது. இெற்கு யோரும் அப்ப ோது எதிர்ப்பு 

தெரிவித்பெோ  மறுப்பு தெரிவித்பெோ அறிக்கக விடவில்கல. 
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பமகடயிலும் ப ேவில்கல. நம்முகடய கட்சியின் 

தகோள்கக  ரப்பு தேயலோளரோக பிரச்ேோர பீரங்கியோக 

எம்.ஜி.ஆரின்  டங்கள் இருக்கின்றை என் தில் அண்ணோ 

த ரும் மகிழ்ச்சி தகோண்டோர். 

  1962 ஆம் ஆண்டு பெர்ெல் வந்ெப ோது எம்.ஜி.ஆர் 

அண்ணோகவப்  ோர்த்து பெர்ெல் நிதி தகோடுக்க வந்ெோர். 

அப்ப ோது அண்ணோ ‘நீங்கள் தகோடுக்கும் ஆயிரங்ககள 

விட நீங்கள் வந்து உங்கள் முகத்கெ மக்கள் முன் 

கோட்டிைோல் எைக்கு மூன்று லட்ேம் ஓட்டு விழும். அெைோல் 

நீங்கள் ெயவுதேய்து பிரச்ேோரத்திற்கு வரபவண்டும்’ என்று 

முென்முகறயோக எம்.ஜி.ஆரிடம் பிரச்ேோரத்திற்கு வோருங்கள் 

என்று பகட்டு பவண்டி பகட்டுக் தகோண்டவர் அண்ணோ. 

எம்.ஜி.ஆர் ெோைோக  அரசியலுக்கு வரவில்கல அவர்  

அண்ணோவோல் வரவகைக்கப்  ட்டோர். ஒரு அரசியல் 

ஆெரவு கட்சியின் ஆெரவு இருப் து நல்லது என்ற 

கருத்தில்ெோன் அவர் திமுகவில் பேர்ந்து உறுப்பிைரோகி 

திமுகவின் கூட்டங்களுக்கு ப ோவது, அெனுகடய 

பெர்ெலுக்கு நிதி ெருவது  ணம் தேலவழிப் து என்று 

இருந்து வந்ெோர் .ஆைோல் மக்களிகடபய ரசிகர்களிகடபய 

இருந்ெ வரபவற்க   ோர்த்து நம்முகடய கட்சி தஜயிக்க 

பவண்டுதமன்றோல் எம்.ஜி.ஆர் வரபவண்டும் என் கெ 

உணர்ந்து எம்.ஜி.ஆகர பிரச்ேோரத்துக்கு மக்கள் 

முன்னிகலயில் திமுகவின் ேோர்பில் நின்று எங்களுக்கோக 

ஓட்டு பகளுங்கள் என்று அகைத்ெவர் அண்ணோ. அவர் 

எம்.ஜி.ஆகர மிகச் ேரியோக எகட ப ோட்டிருந்ெோர். அெைோல் 

அவர் திமுகவின் அழியோப் புகழ்த ற்ற ெகலவரோைோர். 

ஆைோல் எம்.ஜி.ஆரின் தேல்வோக்கக ெவறோக எகட ப ோட்ட 

ககலஞர் எம்.ஜி.ஆர் கட்சி ஆரம்பித்து அவர் கோலம் 

முடியும் வகர அவகர எதிர்க்க முடியோமல் தவற்றி த ற 

முடியோமல் பெோற்றுப் ப ோய் சுருண்டு கிடந்ெோர் .ஒரு 

ெகலவருக்கு கணிக்கும் திறன் இருக்க பவண்டும் அவரோல் 

நன்கம ஏற் டும் தீகம ஏற் டும் என் கெ புரிந்து 
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தகோள்ளும் ேக்தி அண்ணோவுக்கு இருந்ெது. அது 

கருணோநிதிக்கு இல்கல. அண்ணோ தநடுஞ்தேழியன் 

ப ோன்பறோர்  ட்டம் த ற்றவர்கள் வரலோறு 

த ோருளோெோரம் ஆகிய இரண்டிலும் முதுககலப்  ட்டம் 

த ற்றவர்கள் அந்ெக் கோலத்தில் ஒரு இளங்ககலப்  ட்டம் 

த றுவபெ மிகக் கடிைம் ஆைோல் இவர்கள் முதுககலப் 

 ட்டம் த ற்றபெோடு இரண்டு துகறகளில் முதுககலப் 

 ட்டம் த ற்றிருந்ெைர். திமுகவில்  டித்ெவர்கள் நிகறய 

ப ர் இருந்ெைர். இவர்களின் ப ச்சில் மயங்கி இவர்களின் 

ப ச்சின் நியோயத்கெ உணர்ந்து ஓட்டு ப ோடோெவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் சினிமோ கவர்ச்சிக்கு ஓட்டுப் ப ோடப் 

ப ோகிறோர்கள் என்று சிலர் அண்ணோகவப்  ோர்த்து 

பகட்டதுண்டு. ஆைோல் அண்ணோ தேோன்ைது நோம் 

பமகடகளில் முைங்கிைோர் 2000 3000 ப ர் ெோன் 

பகட் ோர்கள்; ஆைோல் எம்.ஜி.ஆர் முகத்கெப்  ோர்த்ெோல் 

இரண்டு மூன்று லட்ேம் ப ர் வந்து அவருகடய அவகர 

நம்பி வோக்களிப் ோர்கள். என்றோர்.அதுெோன் நடந்ெது. 

எம்.ஜி.ஆர் பெர்ெல் பிரச்ேோரத்திற்கு வரவும் அவகரப் 

 ோர்க்க வந்ெ கூட்டம் அவர் வோர்த்கெகய நம்பியது 

அண்ணோ ககலஞர் தநடுஞ்தேழியன் அன் ைகன் 

ப ோன்பறோரின் வோர்த்கெகளில் இல்லோெ நம்பிக்கக 

எம்.ஜி.ஆரின் வோர்த்கெக்கு மட்டும் எப் டி வந்ெது? 

திமுகவில் நம்பிக்னக வறட்சி  

திமுக ெகலவர்கள் மக்கள்  டும் பவெகைககள ப சி 

வந்ெைர். மக்ககள எதிர்க்க தூண்டிைோர் ப ோரோட்டங்கள் 

நடத்ெ பவண்டும் என்றைர். ஆைோல் நலிந்து ப ோை ஏகை 

எளிய மக்கள் மக்களோல் ப ோரோட்டங்கள் நடத்தும் 

அளவுக்கு அவர்களுக்கு த ோருளோெோரச் தேல்வோக்கு 

இல்கல. இகளஞர்கள் இளம் ரத்ெத்தில் பிடிப்பிைோல் 

திமுகவுக்கு ஆெரவளித்ெோலும் கூட த ரியவர்களும் 

த ண்களும் திமுககவ கண்டோல் இவர்கள் கலகக்கோரர்கள் 
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என்பற ஒதுங்கிைர்.  கருப்புச் ேட்கடக்கோரர் என்றோபல 

கலகக்கோரர் என்ற கருத்தில் ேற்று ஒதுங்கி இருந்ெைர். 

பமலும் இக்கோல கட்டத்தில் கம்யூனிஸ்டுகளும் 

ப ரோெரவுடன் இருந்து வந்ெைர் கோங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சியோக 

கம்யூனிஸ்ட் இருந்து வந்ெது கம்யூனிஸ்ட் 

தெோழிலோளர்களின் கட்சியோக இருந்ெது. அவர்ககள 

ஏகைககளப்  ணக்கோரர்களுக்கு எதிரிகள் ஆக்கிைர் . 

ஆதிக்க ேோதியிைகர ஏகைகளுக்கு எதிரோளியோக்கிய  

கோரணத்திைோல் அவர்களுகடய ப ச்சு புரட்சி தேங்தகோடி 

சிவப்பு ேட்கட என்ற அளவில் இன்னும் தகோஞ்ேம் 

ஆக்பரோஷமோக உற்ேோகமோக இருந்து வந்ெது.  

எம்.ஜி.ஆர் என்னும் அதிெயம்  

 திமுகவும் கம்யூனிஸ்டும் தேய்யோெ ஒரு தேயகல 

ஒரு அற்புெத்கெ அதிேயத்கெ எம்.ஜி.ஆர் தேய்ெோர்.  

அெைோல்ெோன் மக்கள் எம்.ஜி.ஆர் வோர்த்கெகய பகட்டு 

ஓட்டு ப ோட்டைர் . அண்ணோவும் ககலஞரும் 

தநடுஞ்தேழியனும் இன்னும் மற்ற அன் ைகன் மதியைகன் 

ப ோன்பறோதரல்லோம்  டித்ெவர்களோக இருந்ெோலும் சிறந்ெ 

ப ச்ேோளர்களோக ககலஞர்களோக நோவலோசிரியரோக 

 த்திரிககயோளர்களோக எழுத்துத்துகற நோடகம் பமகட எை 

 ல்துகற வித்ெகரோக இருந்ெோலும் அவர்கள் நிதி வசூல் 

தேய்து ெோன் நிகழ்ச்சிககள நடத்திைோர்கள். இறந்துப ோை 

தெோண்டர்களுக்கு உெவிைர். எவரிடமும் தேோந்ெ  ணம் 

கிகடயோது. தேோந்ெப்  ணம் கவத்திருந்ெவர்களும் அகெ 

அதிகமோக பிறருக்குக் தகோடுப் தும் இல்கல. பெர்ெல் 

 ணியில் ஈடு ட்ட திமுகவிைர் தேோந்ெ கோசில்ெோன் டீ 

வோங்கி குடித்துக் தகோண்டு பவகல  ோர்த்ெைர்.  அந்ெ 

கோலகட்டத்தில் திமுகவின் நிகல எளிகமயோகத் ெோன் 

இருந்ெது. கட்சிக்கு த ரிய தேோத்து அறிவோலயம் ப ோன்ற 

கட்டிடங்கள் எதுவும் கிகடயோது இவர்களிடம் ப ச்சு 

மட்டும்ெோன் இருந்ெது அரசியல் தேல்வோக்கும் அல்லது 
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விகைத்திட் ம் தேயலோற்றல் என்று எதுவும் கிகடயோது. 

இவர்கள் பமகடபயறி ப சிைோர்கள். எங்கள் ப ச்சுக்ககள 

பகட்டோல் உங்கள் வோழ்க்கக பமம் டும் என்று 

கூறிைோர்கள். எம்.ஜி.ஆர் மட்டுபம  ணம்  கடத்ெவரோக 

 லருக்கும் அள்ளிக் தகோடுக்கும் வள்ளலோக  டங்களில் 

அதிகோரம்  கடத்ெ நிகைத்ெகெ நடத்திக் கோட்டும் 

தநஞ்சுரம்  கடத்ெவரோக ஏகைககளயும் த ண்ககளயும் 

ஆெரிப் வரோக இருந்து வந்ெோர். இதுெோன் ஒபர வித்தியோேம். 

 பமகடயில் நடித்ெ ப சிய திமுக ெகலவர்கள் 

எவரிடமும்  ணமும் இல்கல தேயல்திறமும் இல்கல 

ஆைோல் தீவிரமோக பிரச்ேோரம் தேய்யக்கூடிய உத்பவகமும் 

உற்ேோகமும் இருந்ெை எம்.ஜி.ஆர் ென்  டங்களில் வீரைோக 

நடித்ெோர். ஏகைகளுக்கு உெவிைோர். நிகைத்ெகெ நடத்திக் 

கோட்டிைோர் .த ண்ககள கோப் ோற்றிைோர். உகைப் வபர 

உயர்ந்ெவர் என் கெ நிகலநோட்டிைர். அவர் தேய்து 

கோட்டியகவ அகைத்தும் ஆக்கபூர்வமோைகவயோக 

இருந்ெை. அவர் ஒரு  ோசிட்டிவ் எைர்ஜியோக  விளங்கிைோர் . 

அவருகடய  டத்கெ  ோர்த்ெோல் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி 

உண்டோயிற்று. உள்ளத்தில் தெம்பு கிகடத்ெது. உடலுக்கு 

உரம் பேர்ந்ெது. நோமும் பிகைத்து எழுந்து விடலோம் என்ற 

நம்பிக்கக உண்டோயிற்று. எம்.ஜி.ஆரின் மீது நல்தலண்ணம் 

உண்டோயிற்று. இவற்கற இவற்றில் எெகையும் எந்ெ 

ஒன்கறயும் திமுகவிைரின்  கடப்புகள் தேய்யவில்கல. 

இதுெோன் வித்தியோேம். 

 திமுகவிைர் துன் த்திற்கோை கோரணத்கெ மோற்றி 

கூறிைர். அது உங்கள் ெகலவிதி அல்ல; அகெ நீங்கள் 

நம்பியிருக்கும் மெம், அந்ெ மெத்கெ உருவோக்கிய 

பிரோமணர்கள் உருவோக்கிைர் என்று கோரணத்கெ மோற்றி 

உகரத்ெைர். கோரணம் எதுவோக இருந்ெோலும் ஏகை 

எளிபயோர்  மற்றும் த ண்கள் மோற்றத்கெ ெோபை 

விரும்புவோர்கள்.  அந்ெ கோரியத்கெ தேய்து கோட்டியவர் 
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எம்.ஜி.ஆர். அவர்  டங்களில் ெோன் நடித்ெோர். ஆைோல் 

அந்ெப்  டங்கள் மக்களுக்கு உற்ெோகத்னெ ஊட்டின. 

பினழத்துக்தகோள்ே முடியும் என்ற நம்பிக்னகனய கோட்டின. 

அவர்  டங்களில் கெோநோயகிகள் ெோகவில்னல; கெோநோயகன் 

ெோகவில்னல; ஏனழப் த ண்கள் கற் ழிக்கப் ட்டு 

ெற்தகோனல தெய்து தகோள்ேவில்னல; குடியோனவர்கள் 

ெங்கள் குடினெகனேயும் இழந்து குழந்னெகனே 

 றிதகோடுத்து  ரிெவித்து நிற்கவில்னல; இப் டியோை 

கோட்சிகள் ஓரிரண்டு அவர்  டங்களில் இடம் த ற்றோலும் 

அவர்களின் துன் த்கெ ப ோக்கி கண்ணீகரத் துகடத்ெோர்; 

ஆக நமக்கு வரும் இந்ெ துன் த்னெ தீர்க்கக் கூடியவர் 

எம்.ஜி.ஆர் என்ற எண்ணம் மக்கள் மைதில் ஒரு கைவு 

ப ோல கற் கையோக இருந்து தகோண்டிருந்ெது அவகர 

பநரில் வந்து நீங்கள் திமுகவுக்கு வோக்களியுங்கள் என் 

ப ச்கே நம்புங்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு நல்லோட்சி 

ெருவோர்கள் என்று எடுத்துக் கூறியப ோது ெைக்கு மகிழ்ச்சி 

அளித்ெ ஒருவருக்கு ெோனும் திரும்  ஏெோவது அளிக்க 

பவண்டும் என்ற நன்றி உணர்வுடன் மக்கள் அவர் ப ச்னெக் 

பகட்டு ஓட்டு ப ோட்டனர்; அவர்கள் திமுகனவ நம்பி ஓட்டு 

ப ோடவில்னல; தெய்நன்றி கடனோக நினனத்து 

வோக்களித்ெனர். இதுெோன் எம்.ஜி.ஆருக்கும் மக்களுக்கும் 

இருக்கக்கூடிய பினணப்புக்கோன அடிப் னடக் கோரணம். 

எம்.ஜி.ஆர் மக்ககள மகிழ்ச்சிப்  டுத்திைோர்.  திலுக்கு 

மக்கள் எம்.ஜி.ஆர் பகட்ட மகிழ்ச்சிகய அவர் தேோன்ைகெ 

தேய்ெைர். நன்கம தேய்ெோல் நன்கமபய நடக்கும் என்ற 

பகோட் ோட்டின் டி எம்.ஜி.ஆர் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்ற 

நன்கமகய தேய்ெோர்; மக்களும் அவருக்கு கீழ்ப் டிெல் 

என்ற  ண்ப ோடு வோக்கு அளித்ெல் என்ற நன்கமகய 

தேய்ெைர். அவர்களிடம் இருந்ெது வோக்கு மட்டும்ெோன். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ெருவெற்கு  ணமும் பவறு வேதிகளும் 

அவருக்கு இல்கல .எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர்கள்  திமுகவுக்கு 

ெங்கள் உடல் த ோருள் ஆவிகய தகோடுத்து உகைத்ெைர். 
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அெற்கு கோரணம் எம்.ஜி.ஆருக்கு அவர்கள் தேலுத்ெ 

பவண்டிய நன்றிக் கடன் என்று அவர்கள் நிகைத்ெைர் 

நம்பியிருந்ெைர். 

 1951 இல் மர்மபயோகி  டத்தில் நடித்ெப ோது அவர் 

ப சிய கரிகோலன் குறி கவத்ெோல் ெவறமோட்டோன் ெவறும் 

என்றோல் குறி கவக்க மோட்டோன்  என்ற வேைம் அவகர 

ஒரு முழு தேயல்வீரரோக கோட்டியது. அவர் மைது கவத்ெோல் 

எதுவும் நடக்கும்; அவர் நிகைத்ெகெ முடிப் வன்; அவர் 

பெோல்விபய கோணோெவர்.  பெோல்வி அவரிடம் 

பெோல்வியகடயும் என்று நம்  கவத்ெது அந்ெ சினிமோ .  

 1954 இல் அவர் மகலக்கள்ளன்  டத்தில் நடித்ெப ோது 

 ல பவடங்களில் வந்து கிரோமத்து மக்களுக்கு நன்கம ெரும் 

தேயல்களில் ஈடு டுவர் அப் டத்தில் எத்ெகை கோலம் ெோன் 

ஏமோற்றுவோர் இந்ெ நோட்டிபல என்று அவர் கோங்கிரஸ் 

ஆட்சிகய விமர்சித்து  ோடியப ோது மக்கள் அகைவரும் 

அவபரோடு பேர்ந்து  ோடிைர் அவர்கள் மைதில் என்ை நிகைத்து 
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இருக்கிறோர்கபளோ அகெ அவர்  ோடிைோர் அவர்கள் 

 ோடிைோர்கள்’ எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர்கள் கூடுவிட்டு கூடு  ோய்ந்ெைர்; 

ரசிகர்களின் மைதுக்குள் எம்.ஜி.ஆர் கூடு விட்டுக் கூடு 

 ோய்ந்ெோர்; ரசிகர்களின் மைதில் நிரந்ெரமோக எம்.ஜி.ஆரிடம் 

த ற்றோர்;ஒவ்தவோரு  டம்  ோர்க்கும் ப ோதும் ஒவ்தவோரு 

ரசிகனும், ெோபை எம்.ஜி.ஆர் மோறி வீரதீரச் தேயல்ககளச் தேய்து 

முடித்து  டம் முடிந்து திகரயரங்கக விட்டு 

தவளிபயறும்ப ோது  டம்  ோர்த்ெ அத்ெகை ரசிகர்களும் 

எம்.ஜி.ஆர் ப ோலபவெோன் வந்ெைர்’ அவர்களுக்குள்  

எம்.ஜி.ஆரின் ஆவி குடி தகோண்டது ப ோல எம்.ஜி.ஆகர 

ப ோலபவ ககககள அகேத்து ஆடிக் தகோண்டும்  ோடிக் 

தகோண்டும் வீரவேைம் ப சி தகோண்டு வந்ெைர். 

 அண்கமயில் வந்ெ ஒரு புது  டத்தில் வடிபவலு 

 டத்துக்கு ப ோகும்ப ோபெ பவட்டிகய உள்ளோகடக்கு 

பமபல ஏற்றி கட்டி இருப் கெ  ோர்த்ெ ஒரு ப ோலீஸ்கோரர் 

வடிபவலு அகைத்து எங்பக ப ோகிறோய் என்று பகட் ோர் 

நோன்  டபகோட்டி  டம்  ோர்க்க எம்.ஜி.ஆர்  டம்  ோர்க்கப் 

ப ோகிபறன் என்று வடிபவலு  திலளிப் ோர்.அப்ப ோது நீ 

 டம்  ோர்க்கப் ப ோகும் ப ோபெ இப் டி ப ோைோல் 

வரும்ப ோது எப் டி வருவோய் என்று ஒரு பகள்வி பகட் ோர்.    
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இந்ெ பகள்வி மிக முக்கியமோை ஒரு வரலோற்றுப்  திவு. 

 டம்  ோர்க்கப் ப ோகும்ப ோது எம்.ஜி.ஆர் ரசிகர்கள் 

ெங்களுக்குள் எம்.ஜி.ஆகர உருபவற்றி தகோண்டு ெோன் 

ப ோவோர்கள்  டம்  ோர்த்துவிட்டு தவளிபய வரும்ப ோது 

அத்ெகை ப ரும் எம்.ஜி.ஆர் களோகத்ெோன் தவளிபய 

வருவோர்கள் அவ்வளவு உற்ேோகமும் மகிழ்ச்சியும் த ற்றுக் 

தகோண்டு தவற்றி வீரர்களோக தவளிபய வருவர்.   

 கோங்கிரஸ் கட்சியின் மீது இருந்ெ தவறுப்பு 

எத்ெெகை கோலம் ெோன் ஏமோற்றுவோர் இந்ெ நோட்டிபல என்ற  

 ோட்டில் எதிதரோலித்ெது. இந்ெப்  ோட்கட மற்றவர்களும் 

மக்களும்  ோடி அந்ெ தவறுப்க   தீத்துக்தகோண்டைர்.  

இந்ெ  ோட்டில் வரும்  

ஊதரங்கும்  ள்ளிகள் கட்டுபவோம் கல்வியில்லோெ ப னர 

இல்லோமல் தெய்பவோம்  

கணக்கோக  ல தெோழில்  யிலுபவோம் 

கஞ்சிக்கில்னல எனும் தகோள்னகனய மோற்றுபவோம்  
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எைவரும்  ல்லவி திமுக ஆட்சிக்கு வந்ெோல் நோங்கள் 

இகெதயல்லோம் தேய்பவோம் என்று பெர்ெல் வோக்குறுதி 

அளிப் து ப ோல இருந்ெது.  இந்ெப்  ோட்டு ெோன் 

முென்முெலோக திமுகவின் பிரச்ேோர  ோடலோக எம்.ஜி.ஆர் 

 டத்தில் அகமந்ெது. இந்ெப்  ோட்கட பகட்ட மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆர் ெோன் திமுக; திமுக ெோன் எம்.ஜி.ஆர் என் கெ 

மிகச் ேரியோக புரிந்து தகோண்டைர் .  திமுக கட்சி ஆட்சிக்கு 

வந்ெோல் நமக்கு நன்கமகள் நடக்கும் என்று உறுதியோக 

நம்பிைர். 

 1958 எம்.ஜி.ஆர் ென் தேோந்ெப்  டமோை நோபடோடி 

மன்ைன்  டத்கெ தவளியிட்டதும்  அவர் மன்ைைோக  

வந்து நோட்டுக்கோை ேட்டதிட்டங்ககள இயற்றிய ப ோதும் 

 டம்  ோர்த்ெவர்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ெோல் எம்.ஜி.ஆர் 

தேோன்ை டி எல்லோம் நடக்கும் என்று நம்பிைர்.  அெைோல 

 டத்கெத் திரும் த் திரும் ச் தேன்று  ோர்த்து 250 நோட்கள் 

ஓட கவத்து மோத ரும் தவற்றிப் டமோக்கிைர்.  மதுகர 

மோநகரில் தெற்கோசியோவிபலபய மிகப்த ரிய 

திகரயரங்கமோை ெங்கம் திகரயரங்கில்  இப் டம் 250 

நோட்கள் ஓடியது. எம்.ஜி.ஆர் திகர உலகின் வசூல் 

ேக்கரவர்த்தியோக அகேக்கமுடியோெ ஆளுகம 

 கடத்ெவரோக உயர்ந்ெோர் . 
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 ஒருமுகற அறிஞர் அண்ணோவிடம் நிரு ர்கள் 1967ல் 

திமுக தவற்றி த ற்ற பிறகு அண்ணோவிடம் நிரு ர்கள் 

‘உங்கள் ஆட்சியின் தகோள்கக என்ை?’ என்று பகட்டோர் 

அப்ப ோது அறிஞர் அண்ணோ “நோபடோடி மன்ைன்  டத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர் தேோல்லியிருக்கிறோபர. அதுெோன் நோங்கள் 

தேய்யப்ப ோவது’’ என்றோர்  த்ெோண்டுகளுக்கு முன் ோக 

1958ல் வந்ெ  டம் நோபடோடி மன்ைனின்  வேைங்ககள 

1967இல் அண்ணோ நிகைவு  டுத்துகிறோர்.  எம்.ஜி.ஆர் 

தேோன்ைகவ ெோன் எங்கள் ஆட்சியின் ேட்டதிட்டங்கள் 

என்கிறோர் . இந்ெ 10 ஆண்டுகளும் மக்களும்  இந்ெ நோபடோடி 

மன்ைன் வேைங்ககள மறக்கவில்கல; அகெப்ப ோல 

அண்ணோவும் மறக்கவில்கல, அண்ணோ நிகைவில் அந்ெ 

வேைங்கள் இருந்ெெோல்ெோன் அவர் அந்ெ வேைங்ககள 

எங்கள் ஆட்சியின் ேட்டதிட்டங்கள் என்றோர் அன்கறக்பக . 

  1977இல் எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சிக்கு வந்ெ ப ோதும் 

நோபடோடி மன்ைன்  டத்தில் ப சிய வேைங்ககள ப ோல 

சில வோக்குறுதிகள எடுத்துகரத்ெோர். அண்ணோ சிகலயின் 

முன்பு பமகடயில் ஏறி நின்ற  டி இந்ெ வோக்குறுதிககள 

கூறி  மக்கள் முன்னிகலயில்  ெவிபயற்றுக்தகோண்டோர் . 

இதுெோன் உண்கமயோை  ெவிபயற்பு என்று அப்ப ோது 

தெரிய வந்ெது.  அெற்கு முன்ைர் ஆளுநர் மோளிககயில் 

 ெவிப் ேம்பிரெோய  ெவிபயற்பு விைோவில் கலந்து 

தகோண்டோலும் கூட மக்கள் முன்னிகலயில் அவர் நோபடோடி 

மன்ைன்  டத்தில் வரும் வேைங்ககள பிரதி லிக்கும் 

வககயில் ப சியதும் மக்களுக்கு உற்ேோகம் பிறந்ெது. 

மக்கள் ெோம் நிகைத்ெகெ நடத்திக்கோட்டி விட்டெோக 

மகிழ்ந்ெைர்.  எம்.ஜி.ஆர் என்ற நம்பிக்கக நட்ேத்திரம் 

அவர்கள் வோழ்வில் இன்  ஒளி வீசியது. 
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