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அன்பு காணிக்சக 

 

தாம் வாழும் நாடுகளில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மன்றமும் ஜபைலவயும் அலமத்துச் சிறப்பு 

தசய்கின்ற தவளிநாட்டு ைசிகர்களுக்கு அன்பு 

காணிக்லக. 
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நூலாசிரியர் பற்றி 

முலனவர். தச. இைாஜேஸ்வரி 

தமாழிதபயர்ப்பியல் துலறயில் 

முலனவர் பட்ைம் தபற்றவர். புைலம, 

தசந்தமிழ், வளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நா.வா.வின் ஆைாய்ச்சி ஜபான்ற 

ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக்கட்டுலைகள் 

தவளியிட்ைார். 1988 முதல் தமிழ் 

ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.  Indian 

Women–Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai Paripatal, Eco 

Vision and Mission, Neuro Ophthalmology Articles  ஜபான்ற 

பனுவல்கலள தமிழில் தமாழிதபயர்த்துள்ளார். 

1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் இலை 

பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate editor] பையாற்றினார். அப்ஜபாது 

ேப்பானிய தமாழிலய தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத அறிந்து 

அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் ேப்பானியப் தபண்  

யூஜகா ஃபுகுஜைாயியுைன் இலைந்து தசயல்பட்ைார். அந்த நூல் 

இன்று மூன்று பாகங்களாக தவளி வந்துள்ளது. அங்கு 

தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்கு தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாைவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி இைக்கைம் கற்பித்தார். 

யுக்ஜகா சான்  அம்மாைவர்களுக்கு ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

1987 முதல் எபிஜையம் - தமிழ் அகைாதி; கிஜைக்கம் - தமிழ் 

அகைாதி உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி அறக்கட்ைலளயின் 

இயக்குனர் மலற திரு. இைாபின்சன் ஜைவி ஐயா அவர்களுைன் 

இலைந்து பை ஆண்டுகள் தீவிைமாக பணியாற்றினார். ஈஜைாடு 

மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் 

கலை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜபான்றவற்றில்  சிை ஆண்டுகள் தமிழ் விரிவுலையாளைாகப் 

பணியாற்றினார். 
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2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் விஸ்கான்சின் 

பல்கலைக்கழக மாைவர்களுக்கு தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜபாது 

தவளிநாட்ைவருக்கு தமிழ் கற்பிக்க பாை நூல் ஒன்லற 

உருவாக்கினார். அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் 

தமாழிதபயர்ப்பாளைாகவும் தமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றியஜபாது அங்கு வந்த தவளி மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்லைச் ஜசர்ந்த  கண் மருத்துவர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ற  பாை நூலை உருவாக்கினார். இன்றும் 

அந்த பாை நூல் அங்கு பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபாை 

அங்கு தசவிலியர் பயிற்சி தபறும் இளம் தபண்களுக்கு 

ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy English என்ற  ஆங்கிைப் பாை நூலை 

உருவாக்கினார். மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் 

தவளிமாநிைத்தவருக்கும் தவளி நாட்ைவருக்கும் ஆங்கிைமும் 

தமிழும்  கற்பித்தார்.  மதுலை உயர் நீதிமன்றத்தில்  

வழக்கறிஞர்களுக்கு ஆங்கிைப் பயிற்சி அளித்தார். 

தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக  

தசன்ட்ைர் ஃபார் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்ைடீஸ் என்ற தபயரில் தனி 

லமயம் ஒன்லற அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். 

திைாவிை இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக எம்.ஜி.ஆர் 

பற்றிய தகவல்கலள நிலறய ததாகுத்து லவத்திருந்தார். தமிழ்க்  

கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் 

ஜமலைத்தமிழ், ஜமலை நாைகம், திலைப்பைம் ஆகியன 

அைசியலை உருவாக்கியவிதம் பற்றியும் விளக்கினார். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிய அதமரிக்க மாைவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் 

காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலளப் பார்க்க 

திலையைங்குக்கு அலழத்துச் தசன்றார். திலை அைங்கில் ைசிகர்கள் 

காட்டிய ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு வியந்து ஜபாய் 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் ஜபைாசிரிலய ஒருவரும் 

ஆைாய்ச்சி தசய்ய ததாைங்கினர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் ஒன்லறத் ததாைங்கி அவர் குறித்த 
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நூல்கலளயும் அவைது பைங்கலளயும் ஜசகரித்து லவத்தார். 

பின்னர் அதமரிக்க மாைவர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவது 

குலறந்ததால் இத்திட்ைம் ததாைர்ந்து தசயல்பை 

முடியவில்லை.  

எம்.ஜி.ஆர் பற்றி  ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் எம் ஜி ஆர் ௧௦௦ 

என்ற தலைப்பில் விகைன்.காமில் முப்பது கட்டுலைகள் 

தவளியிட்ைார். அதன் ததாைர்ச்சியாக கனைாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்ற இலைய இதழில் “எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீவ 

நதி” என்ற தபயரில் 16 கட்டுலைகலள தவளியிட்ைார். அதலனத்  

ததாைர்ந்து “தபண்கள் ஜபாற்றும் தபருந்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்.” 

என்ற தபயரில்  21 கட்டுலைகலள தவளியிட்ைார்.  எம்.ஜி.ஆரின் 

ைசிகர் மன்றங்களின் தனித்தன்லம குறித்து ஒரு நூல் எழுதும் 

முயற்சியில் தகவல்கலள திைட்டி வருகிறார். எம்.ஜி.ஆர். பற்றி 

நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் என்பது இவர் இைட்சியம். 

தற்ஜபாது எட்டு நூல்கள் தவளியிட்டுள்ளார். அலவ 

‘தவற்றித்திருமகன்’ என்ற தபயரில் ததாைங்கும் வரிலச 

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

3.எம்.ஜி.ஆர். கற்பிக்கும் குழந்லத வளர்ப்பு முலறகலள 

விளக்கும் சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு சச்ச பப்பா,        4.வீைமகன் 

ஜபாைாை தவற்றி மகள் பூச்சூை  

5. மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்,  6.எம்.ஜி.ஆர் 

ஒரு ஜீவ நதி, 7. எம்.ஜி.ஆர் ஒரு கலியுகப்ஜபாைாளி, எட்ைாவதாக 

“ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.” என்ற இந்நூல் தவளிவந்துள்ளது. 

இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் ‘அமைாவதியின் காதல்’என்ற 

தபயரில் அஜமசானில் தவளிவந்துள்ளது. இவர் எழுதி வரும் 

ஆய்வுக்கட்டுலைகள தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இதழில் 

தவளிவருகின்றன. 
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மக்களின் மைம் கெரும் எம்.ஜி.ஆர். 

படத்தசலப்புகள் 

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர் பைத்தின் தலைப்புகளுக்கும் அவைது 

தனிமனிதச் தசயற்பாடுகளுக்கும் தநருங்கிய ததாைர்பு உண்டு. 

அவர் தந்லத அன்லப அறியாதவர். தாயால் வளர்க்கப்பட்ைவர். 

தாயாரின் கண்டிப்பு தமாழிகளும் வலசதமாழிகளும் அவைது 

நிலனவில் நின்றன. அண்ைனின் பாசமும் அன்பும் ஏழு வயது 

முதல் அவலை திலையுைகம் வலை அைவலைத்துக்தகாண்டு 

தசன்றது. எம்.ஜி.ஆரின் அைசியல் ஈடுபாட்டில் அவர் 

அண்ைனுக்கு தபருவிருப்பம் கிலையாது. அம்மா, அண்ைன், 

அண்ணி, மலனவி குழந்லதகள் மட்டுஜம அவைது குடும்பம் 

திலையுைகிலும் அைசியலிலும் அவருக்கு நண்பர்கள் இருந்தனர். 

நைம்விரும்பிகள் இருந்தனர். அடிவருடிகள் இருந்தனர். 

எதிரிகளும் துஜைாகிகளும் அவலைப்புரிந்து தகாள்ளாமல் 

அடுத்தவர் ஜபச்லசக்ஜகட்டு அவலைப் பலகத்துக்தகாண்ை சிை 

அப்பாவிகளும் இருந்தனர். அவைது ைசிகர்கள் அவைது ைத்தத்தின் 

ைத்தமாக விளங்கினர். அவைது உயிர்நாடியாக இருந்தது 

உலழக்கும் வர்க்கத்தினரும் தாய்மாரும் தபண்களும் ஆவார். 

இவர்கலள லமயப்படுத்திஜய அவைது பைத்தலைப்புகள் 

லவக்கப்பட்ைன. இவற்லறப் பார்ப்பதற்கு முன்பு சிை 

இைக்கியச்சான்று உலைய தலைப்புகலளப் பற்றி காண்ஜபாம். 
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ஆயிரத்தில் ஒருென் 

1965 ஆம் ஆண்டு ேூலை ஒன்பதாம் நாள் தவளிவந்த 

பைம் ஆயிைத்தில் ஒருவன். கம்ப இைாமயைத்லத 

திருவைங்கத்தில் அைங்ஜகற்றம் தசய்தஜபாது கம்பர் தன்லன 

ஆதரித்த சலையப்ப வள்ளலை நூறுபாட்டுக்கு ஒரு பாட்ைாகப் 

புகழ்ந்திருந்தார். அதலனக் ஜகட்ை சலபயினர் ‘இைாம 

காலதயில்’ (கம்பர் சூட்டிய தபயர்) நைஸ்துதி 

(மனிதலனப்புகழ்வது) அதிகம் இருப்பதாகக் குற்றம் 

சாட்டினார். உைஜன கம்பர் சரி நான் ஆயிைம் பாைல்களுக்கு ஒரு 

பாைைாக சலையப்ப வள்ளலைப் புகழ்ந்து பாடுகிஜறன் 

என்றார். ஜமலும், சலையப்ப வள்ளல் நூற்றில் ஒருவர் அல்ைர் 

அவர் ஆயிைத்தில் ஒருவர் என்றார். இந்த ‘ஆயிைத்தில் ஒருவன்’ 

என்ற தபயர் எம்.ஜி.ஆரின் பைத்துக்கு சூட்ைப்பட்ைது. 

ஆயிரத்தில் ஒருென் 
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எம்.ஜி.ஆரின் கலத இைாகாவில் இருந்த வித்வான்  

ஜவ. இைட்சுமைன் எம்.ஜி.ஆர் கம்பைாமாயைம், 

ததால்காப்பியம் ஜபான்றவற்லறப் படிக்க உதவினர். 

ஜமல்சலபத் தலைவைாக இருந்த மா.தபா.சி. அவருக்குச் 

சிைப்பதிகாைச் சுலவலயப் புகட்டினார். 

கம்பன் விழா ஒன்றில் சிறப்புலை ஆற்றிய எம்.ஜி.ஆலை 

வியப்புைன் பார்த்த மு.மு. இஸ்மாயில் அவர்கள் ‘நீங்கள் 

கம்பலன எங்குக் கற்றீர்கள்?’ என்றார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர் சிறு 

வயதில் சம்பூர்ை இைாமாயைத்தில் நடித்த காைத்தில் இருந்ஜத 

எனக்கு கம்பைாமாயைத்தில் பரிச்சயம் உண்டு என்றார். 

கம்பன் விழாவில் பங்ஜகற்கும் அளவுக்கு எம்.ஜி.ஆருக்கு 

கம்பைாமாயைம் ததரிந்திருந்தது. அவர் பைத்துக்கு அவருைன் 

இருந்த இைக்கிய இதிகாசத் ஜதர்ச்சி தபற்ற நண்பர்கள் காட்சி 

சித்தரிப்பு. வசன உதவி, தபயர் சூட்ைல் ஆகியவற்றிற்கு 

உதவினர். ஆஸ்தான நாத்தகி, அைசலவக் கவிஞர் என்பலவ 

எல்ைாம் பை வருைங்களுக்குப் பிறகு அவர் முதைலமச்சர் 

ஆனதும்  நலைமுலறக்கு வந்ததற்கு அடிப்பலை காைைம் அவர் 

சினிமாவில் இருக்கும்ஜபாஜத இைக்கியம் இதிகாசம், இலச, 

நாட்டியம்  ஜபான்றவற்றில் ஜதர்ச்சி தபற்றவர்கலள தன்னுைன் 

லவத்திருந்தஜத ஆகும். 

ஆசைமுகம் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஜதர்தல் நிதிலயவிை அவர் தன் முகத்லத 

ஒருமுலற மக்களிைம் வந்து காட்டினாஜை ஜபாதும் திமுக அதிக 

ஒட்டுகலள தபற்று தவற்றிவாலக சூடும் என்றார் அறிஞர் 

அண்ைா. எம்.ஜி.ஆரின் மைர்ந்த முகத்லதப் பார்க்க 

மணிக்கைக்கில் மக்கள்  காத்துக்கிைந்தனர். இதனால், ஆலசமுகம், 

முகைாசி என்ற தபயர்கள் அவர் பைங்களுக்கு சூட்ைப்பட்ைன. 
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ஆலசமுகம் (10-12-65) பைம் தமிழில் வந்த முதல் 

பிளாஸ்டிக் சர்ேரி தசய்து முகத் ஜதாற்றத்லத மாற்றும் 

அறுலவசிகிச்லச பைம் ஆகும். ைாம்தாஸ் தன் முகத்லத 

பிளாஸ்டிக் சர்ேரி மூைமாக எம்.ஜி.ஆர் முகம் ஜபாை 

மாற்றிக்தகாள்ளும் பைம் ஆலசமுகம். ஜைவதியும் அவர் 

கைவரும் இஜத கலதயலமப்பில் ஒரு பைம் எடுத்தஜபாது 

‘புதியமுகம்’ என்று தபயரிட்ைனர். இது அறிவியல் 

சாதலனலயக் குறிக்கும் தபயர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் முகம் 

‘தசண்டிதமண்ட்’ சார்ந்தது. அது “ஆலசமுகம்”. 

பாைதியார் பாைல்களில் காதலி ஒருத்தி 

“ஆசை முகம் மறந்து ஜபாச்ஜை - இசத 

ஆரிடம் வைால்ஜெண்டி ஜதாழி” 

என்று காதைனின் முகம் மறந்துவிட்ைலத பற்றி தன் 

ஜதாழியிைம் கூறுவாள். இந்த ‘ஆலசமுகம்’ என்ற தபயர் ைசிகர், 

ைசிலககள் ஆவஜைாடு பார்க்க விரும்பும் எம்.ஜி.ஆரின் 

முகத்துக்கு ஏற்ற தபயைாகவும் கலதஜயாடு தபாருந்திச் 

தசல்கின்ற தபயைாகவும் அலமந்தது. 
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முகராசி 

1966ம் ஆண்டு பிப்ைவரி 18-ம்நாள் ஜதவர் ஒரு பைம் 

தவளியிட்ைார். எம்.ஜி.ஆலை லவத்து 12 நாட்களில் 

எடுக்கப்பட்ை பைம் என்ற சாதலன பலைத்த இப்பைத்துக்கு 

அவர் ‘முகைாசி’ என்று தபயரிட்ைார். பைம் அஜமாக தவற்றி. 

குலறந்த தசைவில் எடுத்து நிலறய இைாபம் கிலைத்த பைம் 

முகைாசி. இதில் தேயைலிதா சிைம்பு சுற்றுவது ைசிகர், 

ைசிலககளிலைஜய நல்ை வைஜவற்லப தபற்றது. ைவுடிகளிைம் 

இருந்து தன்லன காப்பாற்றிக் தகாள்வதற்காக எம்.ஜி.ஆர் 

அவருக்கு தற்காப்புக் கலையின் அவசியத்லத எடுத்துலைப்பார். 

அதமரிக்க மாைவிகள் இப்பைத்லதப் பார்த்தஜபாது 

தேயைலிதா கதாபாத்திைத்லத ‘Empowered Woman' 

எனப்பாைாட்டினார். 

முகராசி 
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குடியிருந்த ஜகாயில் 

எம்.ஜி.ஆர் பைங்களில் தாய்க்குைம் விரும்பும் வலகயில் 

தாய்ப்பாசம் இைம்தபற்று இருக்கும். தந்லதப் பாத்திைம் 

புதியபூமி, விவசாயி, பைக்காைக் குடும்பம் ஜபான்ற சிை 

பைங்களில் மட்டுஜம காைப்படும்.  

தாலயப்பற்றிக் குறிப்பிடும் ஜபாது சிை தபரியவர்களின் 

கலதகள் நமக்கு நிலனவுக்கு வரும். உைகத்லதஜய தவறுத்த 

துறவிகளால் கூை தாய்ப்பாசத்லத துறக்க இயைவில்லை. நபிகள் 

நாயகம் தாயின் காைடியில் உன் தசார்க்கம் இருக்கிறது என்றார். 

இஜயசு கிறிஸ்து சிலுலவயில் அலறயப்பட்ை ஜபாது தன் 

சீைர்கலளப்பார்த்து ‘இஜதா உன் தாய்’ என்று தன் தாயாலைப் 

பார்த்துக்தகாள்ளும்படி ஜவண்டுகிறார். சங்கைர் தன் தாய்க்கு 

இறுதிக்கைன் தீர்க்க எங்கிருந்தாலும் வந்து விடுஜவன் 

என்கிறார். ஒரு தாய்க்கு மகன் தசய்யும் கைலமலய அவர் 

மறக்கவில்லை. பட்டினத்தார் தன் தாயின் சிலதக்கு தீமூட்டிய 

பிறகு குடியிருந்த ஜகாயிலை தீக்கு இலையாக்கி விட்ஜைஜன என 

வருந்துகிறார். இங்கு தாலய இவர் ‘குடியிருந்தஜகாயில்’ என்று 

குறிப்பிட்ைது, எம்.ஜி.ஆர் பைத்துக்கு தபாருத்தமான 

தலைப்பாக இைம்தபற்றது. ஆைம்பத்தில் இதற்கு ‘சங்கமம்’ 

என்றுதான் தபயர் சூட்டியிருந்தனர். ஆனால் அலதவிை 

‘குடியிருந்தஜகாயில்’ என்ற தபயலை எம்.ஜி.ஆருக்குப் 

தபாருத்தமாகத் ஜதான்றியது. பைமும் தவள்ளிவிழா 

தகாண்ைாடியது. 

ததய்வத்தாய், தாயின் மடியில், தாய்க்குத் தலைமகன், 

தாய் தசால்லைத் தட்ைாஜத , தாய்க்குப் பின் தாைம், என பை 

பைங்களா தாய் என்னும் தசால்லை தலைப்பில் தபற்றிருந்தன. 

இலவ தாய்க்குச் சிறப்புச் தசய்த பைங்கள் ஆகும்.  
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உலகம் சுற்றும் ொலிபன் 

தமிழ் தமாழி அகைாதிலயத் ததாகுத்த ஏ.சிதம்பைநாதன் 

தசட்டியார் உைகநாடுகள் பைவற்லறச் சுற்றி வந்து உைகம் 

சுற்றிய தமிழன் என்று ஒரு நூல் தவளியிட்ைார். எம்.ஜி.ஆர் 

இத்தலைப்லப உைகம் சுற்றும் வாலிபன் என்று தனக்ஜகற்றபடி 

மாற்றிக்தகாண்ைார். 

காெல்காரன் 

1967-ல் திமுக தவற்றி தபற்றதும் தசப்ைம்பர் ஏழாம் நாள் 

தவளிவந்த திலைப்பைம் இது. இந்தப் பைத்துக்கு முதலில் 

“மலனவி” என்று தபயர் சூட்டியிருந்தனர். எம்.ஜி.ஆர் 

தேயைலிதாலவத் திருமைம் தசய்து குடும்பம் நைத்தி 

குழந்லத தபறும் பைமாக இருந்ததால் தேயைலிதாவுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்து “மலனவி” என்று தபயர் 

சூட்ைப்பட்ைது. 

காெல்காரன் 
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விளம்பை ஸ்டில்கள் எடுத்தஜபாது “ஒரு பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர் ஒரு லகயில் ைார்ச் லைட்டும் மறுலகயில் சிறு 

தடியுமாக இைவில் காவல் பணிஜமற்தகாள்ளும் ஜைாந்துப் 

ஜபாலிஸ் ஜபாைத் ஜதான்றினார். அலதப்பார்த்த கவிஞர் வாலி 

இந்தப்பைத்துக்கு ‘காவல்காைன்’ என்று தபயரிைைாஜம 

என்றார். எம்.ஜி.ஆருக்கும் சரியனப்பட்ைது ஏதனன்றால் 

இப்பைத்தில் 

“என் இல்லம் புகுந்தாலும் உள்ளம் கெர்ந்தாலும் 

நான் தான் காெலடி” 

என்று பாைல் வரிகள் அலமந்திருக்கும். எனஜவ மலனவிக்கும் 

காதலிக்கும் நாஜன காவல்காைன் என்ற தபாருளில் இந்தப் 

பாைல் வரிகள் எழுதப்பட்டிருந்ததால் ‘காவல்காைன்’ என்பஜத 

தபாருத்தமான தலைப்பாகத் ஜதான்றியிருக்கும். இவர் 

காவல்துலறலய ஜசர்ந்தவைாகவும் இப்பைத்தில் நடித்திருந்தார்.  

தேயைலிதா எம்.ஜி.ஆரிைம் தசல்வாக்குப் தபறுவலத 

விரும்பாத சிைர் ஆைம்பம் முதஜை தேயைலிதாலவ 

கழற்றிவிைத் திட்ைமிட்ைனர். ‘மலனவி’ என்ற தபயலை 

நீக்கிட்ைாலும் பிடிவாத குைம் உலைய தேயைலிதா 

அடுத்தடுத்த பைங்களில் கைவன், கண்ைன் என் காதைன் 

பைத்தலைப்புகளில் தன் முக்கியத்துவத்லத நிறுவி 

அடிலமப்தபண்ணில் தன் தசல்வாக்கின் உச்சத்லதத் 

ததாட்ைார். 

திருடாஜத 

‘பாக்தகட்மார்’ என்ற இந்திப் பைத்லதப் பார்த்து 

எடுக்கப்பட்ை திருைாஜத பைம் 1958ல் ததாைங்கி 1961-ல் 

தவளிவந்தது. இப்பைத்துக்கு “நல்ைவனுக்குக் 
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காைமில்லை”என்று தபயர் சூட்ைப்பட்டிருந்தது. ஆனால் 

இத்தலைப்பு எம்.ஜி.ஆருக்குப் பிடிக்கவில்லை. 

‘’எம்.ஜி.ஆஜை நல்ைவனுக்கு காைமில்லை என்று 

தசால்லிவிட்ைார். இனிதயதற்கு நல்ைவனாக வாழஜவண்டும்’’ 

என்ற எதிர்மலற எண்ைத்லத இத்தலைப்பு உருவாக்கிவிடும் 

என்று எம்.ஜி.ஆர் தன் குழுவினரிைம் ததரிவித்தார். பின்பு  

“அந்தப் பைக்குழுவினலைச் ஜசர்ந்த மா. ைட்சுமைன் என்பவர்  

(இவர் வித்வான் ஜவ. ைட்சுமைன் கிலையாது) ‘திருைாஜத’ 

என்ற தபயலைக்கூறினார். எம்.ஜி.ஆருக்கு இந்தப் தபயர் 

பிடித்திருந்ததால் அவருக்கு ரூ.500 அன்பளிப்பாகக் தகாடுத்தார். 

பைத்தில் வரும் 

திருடாஜத பாப்பா திருடாஜத 

ெறுசம நிசலக்கு பயந்துவிடாஜத 

திறசம இருக்கு மறந்து விடாஜத 

திருடாஜத 
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என்ற பாைல் பைத்தலைப்புக்கு வலுச்ஜசர்த்தது. ‘திறலம 

இருக்கு’ என்று பாடியது வறுலமயில் உழன்றவருக்கு உலழத்து 

வாழும் நம்பிக்லகலய வாழ்வில் ஏற்படுத்தியது. 

நல்லென்  ொழ்ொன் 

திருைாஜத’ பைத்துக்கு ‘நல்ைவனுக்குக் காைமில்லை’ 

என்று முதலில் சூட்டியிருந்த தபயர் சரியில்லை என்று மாற்றிய 

எம்.ஜி.ஆர். தன் அடுத்த பைத்திற்கு  ‘நல்ைவன் வாழ்வான்’என்று 

தபயர் லவத்தார். இது அறிஞர் அண்ைா கலத வசனம் 

எழுதியபைம். அண்ைா தனது இதயக்கனி எம்.ஜி.ஆர். 

என்பலதக் குறிப்பிடும் வலகயில் ஒரு கூட்ைத்தில் ஜபசினார். 

அதனால் இதயக்கனி என்று ஒரு பைத்துக்கு எம்.ஜி.ஆர். 

தபயரிட்ைார். பைத்ஜதாட்ைம், பைம் பலைத்தவன், 

பைக்காைக்குடும்பம் ஆகியலவ பைக்காைனின் 

முகத்திலைலயக் கிழித்த பைங்கள். 

திமுக ஆட்சியில் 

திமுக அைசாட்சி அலமந்ததும் தமிழ்நாட்டில் 

தபாற்காைம் பிறந்துவிட்ைதாகக் கருதும் வலகயில் புதியபூமி, 

ஒளிவிளக்கு, ஜதர்த்திருவிழா,  ஒரு தாய் மக்கள், நல்ை ஜநைம், 

ஜபான்றலவ தவளிவந்தன. புதியபூமி என்பது கிறிஸ்தவக் 

ஜகாட்பாைான ‘புதியவானம், புதியபூமி’என்பலதச் 

சார்ந்ததாகும். எம்.ஜி.ஆர்., திமுகவில் இருந்த ஜபாது இந்துமத, 

எதிர்ப்பாளைாக இருக்கிறார் என்பலத நம்பிய கிறிஸ்தவர்கள் 

பைர் அவலை Secret Christian என்ஜற நம்பினார். அவர் தினமும் 

லபபிள் வாசித்து தேபம் தசய்வார் என்றும் கூறி வந்தனர். ததன் 

தமிழகத்தில் இவருக்கு இருந்த ஆதைலவப் பார்த்ததால் இவலை 

லவத்து ‘பைமபிதா’ என்ற பைத்லத எடுக்க முன் வந்தனர். 

ஜகைளாவில் எம்.ஜி.ஆர். இஜயசுகிறிஸ்து ஜவைத்தில் இருக்கும் 
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பைத்லத தம் வீட்டில் லவத்து தமழுகுவர்த்தி ஏற்றினர். 

பைஜகாட்டி பைப்பிடிப்புக்கு தகால்ைத்துக்குப் ஜபாயிருந்த 

எம்.ஜி.ஆரிைம் இத்தகவலைத் ததரிவித்ததும் அவர் ‘என்னப்பா 

உயிஜைாடு இருக்கும் ஜபாது எனக்கு பூ, மாலை, தமழுகுவர்த்தி 

ஏற்றுகிறீர்கஜள’ என்று தசால்லிச் சிரித்தாைாம். 

அண்ணாவின் தசலப்புகள் 

அறிஞர் அண்ைாலவத் தன் தலைவைாகக் தகாண்டிருந்த 

எம்.ஜி.ஆர் அவைது கலதகளின் தலைப்புகலளத் தன் 

பைங்களுக்குச் சூட்டி தன்லன ஒரு தி.மு.க.காைர் என்று 

பலறசாற்றிக் தகாண்ைார். காங்கிைஸ் ஆட்சியில் துணிச்சலுைன் 

எம்.ஜி.ஆர். தசயல்பட்ைதற்கு பைத்தலைப்புகளும் நற்சான்றாக 

அலமந்தன. அவைது நாவல்களின் தலைப்புகளான 

எங்க வீட்டுப் பிள்சள 
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குமரிக்ஜகாட்ைம், தபரிய இைத்துப்தபண் என்ற தபயர்களில் 

பைம் எடுத்து தவளியிட்டு தவற்றிவாலக சூடினார். 

தைக்காை வபயர்கள் 

தனது தபயலையும் புகலழயும் உயர்த்தும் வலகயில் 

தன்லன ஜநசிக்கும் தமிழ் மக்களின் உள்ளங்களில் உயர்ந்த 

ஓரிைத்லதப் தபற்றிருப்பலத உறுதிப்படுத்தும் வலகயிலும் சிை 

பைங்களுக்குப் தபயர் சூட்டினார். அவற்றுள் சிை, உைகம் 

சுற்றும் வாலிபன், எங்க வீட்டுப்பிள்லள, என் அண்ைன், 

அன்னமிட்ைலக,  தனிப்பிறவி,  முகைாசி,  நிலனத்லத 

முடிப்பவன், கருைாநிதிக்கு இைவசமாக நடித்துக்தகாடுத்த 

கலைஞரின் எங்கள் தங்கம், தர்மம் தலை காக்கும் ஆகியன.  

இலவ எம்.ஜி.ஆரின் மீதான நல்ைவன்,  வல்ைவன், 

தகாலையாளி என்ற கருத்துக்கலள ஜமலும் வலுப்படுத்த 

உதவிய பைத்தலைப்புகள் ஆகும். 

திமுக ஆட்சிக்கு முன் 

எம்.ஜி.ஆர் பை வைைாற்லற திமுக ஆட்சிக்கு முன்பு, 

திமுக ஆட்சியின் ஜபாது, அதிமுக ஆைம்பித்த பிறகு என்று 

மூன்றாக பகுக்கைாம்.  

புதிய பூமி 

கதிைவன் என்ற தபயருலைய எம்.ஜி.ஆர் ஆங்கிை 

மருத்துவைாக ஒரு மலைக்கிைாமத்துக்கு வந்ததும் அங்கிருந்த 

மந்திைம் தந்திைம் என்ற அறியாலம இருள் மலறந்து 

பகுத்தறிவுப் பகைவனின் ஒளி ஜதான்றியது.  இது திமுகவின் 

ஆட்சி நாட்டில் புதிய பூமிலய உருவாக்கியதற்கான 

அத்தாட்சிப்பத்திைம் ஆகும். 
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அதிமுக ஜதான்றிய பின்பு... 

அதிமுக ஆட்சியில் ஜசர்ந்து தன்லனப் 

பின்பற்றுஜவாருக்கு நல்ை எதிர்காைம் உண்டு என்பலதத் 

ததரிவிக்கும் வலகயில் பைத்தலைப்புகலள அலமத்தார்.  

முதலில் ஜநற்று இன்று நாலள,  பின்பு அலதத் ததாைர்ந்து 

உரிலமக்குைல்,  நாலள நமஜத,  பல்ைாண்டு வாழ்க,  இன்று 

ஜபால் என்றும் வாழ்க நிலறவாக மதுலைலய  (தமிழகத்லத)  

மீட்ை  (திமுகவிைம் இருந்த) சுந்தை பாண்டியன்  (அழகான 

தலைவன் எம்.ஜி.ஆர்). இப்பைத்துைன் அவர் காைத்திய அவைது 

திலையுைக வைைாறு நிலறவு தபற்றது. அவர் காைத்திற்குப்பின்பு 

அவர் நடித்த அவசைப்ஜபாலீஸ் பைம் தவளி வந்தது. எம்.ஜி.ஆர் 

நடித்த இைண்டு பாைல் காட்சிகளும் சிை வசனக்காட்சிகளும் 

மட்டுஜம அப்பைத்தில் இருந்தன. 

அதிமுக ததாைங்கிய பிறகு இஜதா என் பதில், நல்ைலத 

நாடு ஜகட்கும், உன்லன விைமாட்ஜைன், புைட்சிப்பித்தன் 

ஜபான்ற பைங்கள் எம்.ஜி.ஆர் நடித்து வை ஜவண்டியலவ. 

ஆனால் அவர் முதல்வைாகிவிட்ைதால் வைவில்லை. 

ஏசைப்பங்காளன் எம்.ஜி.ஆர் 

ஏலழகளின் நம்பிக்லக நட்சத்திைமாக விளங்கிய 

எம் .ஜி .ஆர். பாட்ைாளிகளில் ஒருவைாகத்தான் நடித்து 

பைக்காை முதைாளிகளின் தகாட்ைத்லத ஒடுக்கியதால் 

பைரும் எம் .ஜி .ஆலை. தம் பங்காளியாகவும் தம் 

ைட்சகைாகவும் பார்த்தனர் .  துஷ்ை நிக்ைக சிஷ்ை 

பரிபாைனம் தசய்யும் இலறயம்சம் தபாருந்தியவைாகஜவ 

எம் .ஜி .ஆர். அவர்களுக்குத் ஜதான்றினார் .  எனஜவ 

எம் .ஜி .ஆர்  ‘உங்களில் ஒருவன் நான் ’ என்ற கருத்லத 

வலியுறுத்தும் வலகயிைான உலழக்கும் வர்க்கத்தினரின் 
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பாத்திைங்கலள ஏற்று நடித்தார் .  தன் பைங்களுக்கும் 

உலழப்பவரின் தபயலைஜய சூட்டினார் .  ஆட்ஜைாகிைாஃப் 

ஜபாடும் ஜபாதும் ,  ’உலழப்பவஜை உயர்ந்தவர் ’ என்று 

எழுதிக் லகதயழுத்துப்ஜபாட்டுக் தகாடுத்தார் .  

ததாழிைாளி, பைஜகாட்டி,  விவசாயி,  ரிக்ஷாக்காைன், 

மீனவநண்பன், உலழக்கும் கைங்கள், ஊருக்கு உலழப்பவன், 

உரிலமக்குைல் என்று தன் பைங்களுக்குப் தபயர் சூட்டினார். 

1001 அரபுக் கசதகள் 

ஜமலை நாைகமாக குஜைபகாவலி நாைகம் ‘பகலை 12’ 

என்ற தபயரில் நலைதபற்று களின் ஜபைாதைலவப் தபற்றது. 

இலத எம்.ஜி.ஆர். நடித்து ைாமண்ைா தனது ஆர்.ஆர்.பிக்சர்ஸ் 

மூைமாக பைமாக எடுத்தார். ஆயிைத்ஜதாரு அைபுக் கலதகலளச் 

ஜசர்ந்த குஜைபகாவலி,  பாக்தாத்திருைன், அலிபாபாவும் 40 

திருைர்களும் பைங்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு தபரும் தவற்றிப் 

பைங்களாக அலமந்தன.  

பைத்தலைப்பு என்பது ஒரு பைத்துக்கு முகம் ஜபான்றது 

எனஜவ எம்.ஜி.ஆர். மிகவும் ஆஜைாசித்து பைத்தலைப்லபச் 

சூட்டியுள்ளார். 

 

 

“எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் எந்தத் துலறயில் பணியிலன 

ஜமற்தகாண்ைாலும், அந்தத் துலற ஒவ்தவான்றிலும் 

அவர் தவற்றி தபற்ஜற தீருவார்.”  

- அறிஞர் அண்ைா  
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2 

எம்.ஜி.ஆர். நடைக் காட்சிகளின் புதுசம 

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர் தன் பைங்களில் வித்தியாசமான 

நைனக்காட்சிகள் அலமய ஜவண்டும் என்பதில் கண்ணும் 

கருத்துமாக இருப்பார். ஆகஜவ, அவருைன் நடிக்கும் 

நடிலகயாரும் நைனப்பயிற்சி உலையவர்களாக இருக்க 

ஜவண்டும். மந்திரிகுமாரி பை நாயகி சஜைாோ (உதயசங்கரின் 

மாைவி) முதல் பத்மினி, தேயைலிதா, ைதா எனப் பைரும் 

நைனத்தில் நல்ை ஜதர்ச்சி தபற்றிருந்தனர்.  சஜைாோஜதவி 

‘குரூப்ைான்சைாக’ இருந்து கதாநாயகி ஆனவர். ஜக.ஆர். விேயா 

‘ஸ்ட்ரீட்ைான்சைாக’ இருந்து திலையுைகிற்கு வந்தவர். 

இவர்களும் ைசிலககலளக் கவரும் வலகயில் ‘சினிமா ைான்ஸ்’ 

ஆடுவதில் வல்ைவர்களாக இருந்தனர்.  இவர்கள் தவிை சிறந்த 

நாட்டியக்காைர்களான  E.V. சஜைாோ,  எல் விேயைட்சுமி,  

தெைன் (ஹிந்தி) ஆகிஜயாலையும் எம்.ஜி.ஆர் தனது பாைல் 

காட்சிகளில் பயன்படுத்தினார். நைனக் காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர் 

தனது உலையும் நலையும் தவகுப்தபாருத்தமாகவும் 

அழகாகவும் இருக்கும்படி பார்த்துக் தகாண்ைனர். 

கதாநாயகியின் தகுதி 

கதாநாயகியாக நடிக்க விரும்புஜவார் நைனத்தில் ஜதர்ச்சி 

தபற்றிருக்க ஜவண்டும். தமிலழத் ததளிவாகப்ஜபச ஜவண்டும் 

என்று ஒரு ஜபட்டியில் எம்.ஜி.ஆர். நைனத்லத அடிப்பலைத் 
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தகுதியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  ஜமலும், மஞ்சுளாலவ ஐந்து 

வருைத்துக்கு ஒப்பந்தம் தசய்தஜபாது அவருக்குத் தனி ஆசிரியர் 

லவத்து நைனம் கற்பிக்கவும் ஏற்பாடு தசய்திருந்தார். 

நைனப்பயிற்சிஜய கதாபாத்திைத்தின் உைர்ச்சிலய உள்வாங்கிக் 

தகாண்டு கண்களாலும் முகபாவத்தாலும் உைல் தமாழியிலும் 

அவற்லறப் பிைதிபலிக்க உதவும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆழமான நம்பிக்லக தகாண்டிருந்தார். அவர் நடிப்பில் அவர் 

தன் உைல் தமாழிஜயாடு நயன பாலைலயயும் தபாருத்தமாகச் 

ஜசர்த்திருப்பார். பாைல் காட்சிகளில் அவர் கண் அலசவு முக்கிய 

இைத்லதப் தபற்றிருந்தது. 
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காவல்காைன் பைத்தின் காவல்நிலையக் காட்சியில் 

நம்பியார் தான் நிைபைாதி என நிரூபிக்க முயலும்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அதிக வசனஜம இருக்காது. அவைது கண் 

அலசவும் தலை அலசவும் அவர் ஜபச ஜவண்டிய 

வசனங்கலளப் பைம் பார்ப்ஜபாருக்கு உைர்த்திவிடும். திலை 

அைங்கில் ைசிகர், ைசிலககள் இக்காட்சிலய மிகவும் ைசித்துப் 

பார்ப்பர். 

சினிமாவில் நடைக்காட்சி 

எம் .ஜி .ஆர்  தன்  பைங்களில்  பைவலகயான  

நைனங்கலள  இைம்தபறச்  தசய்தார் .  அவர்  ஒவ்தவாரு  

ைசிகரும் ,  ைசிலகயும்  அந்த  நைனத்லத  ைசிக்கும்படி  

மாற்றியலமத்தும்  இருப்பார் .  நைனத்தில்  இைக்கைம்  

நைன  ஜமலையில்  நைக்கும்  நைன  நிகழ்ச்சிக்குப்  

தபாருந்தும் .   ஆனால் ,  திலைப்பைக்கலை  மக்களின்  ைசலன  

சார்ந்தது  என்பதால்  நைன  இைக்கைத்லதவிை  பைம்  

பார்ப்ஜபாரின்  ைசலனஜய  முக்கியமாகும் .  அவர்கள் 

திலையைங்லக விட்டு தவளிஜய தசல்லும்படி 

நைனக்காட்சி அலமயக்கூைாது என்பதில் எம் .ஜி .ஆர். 

கவனமாக இருந்தார் .  

நடைப் பயிற்சி 

எம்.ஜி.ஆர். சாஸ்திரீயக் கலைகளில் மிகுந்த ஈடுபாடு 

உள்ளவர்.  அதனால், நாைகங்களில் நடிக்கும்ஜபாது கர்நாைக 

சங்கீதப் பயிற்சி தபற்றார். அவர் காரில் ஜபாகும்ஜபாது 

தியாகைாே பாகவதர் பாபனாசம் சிவன், எம்.எஸ். சுப்பு ைட்சுமி 

ஆகிஜயாரின் பாைல்கலள விரும்பிக்ஜகட்பார். அதுஜபாை 

நைனப் பயிற்சியும் தபற்றார். குமாைன் ஆசான் என்பவரிைம் 
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முலறப்படி நைனம் பயின்றார். ஸ்ரீமுருகன் பைத்தில் நடிலக 

மாைதிஜயாடு இலைந்து சிவதாண்ைவம் ஆடினார். 

நாைகங்களில் தபண் ஜவைம் ஏற்று நடித்து வந்த 

எம்.ஜி.ஆர். பின்னாளில் தனது ஜமக்கப் ஜமனாக 

லவத்துக்தகாண்ைைாம் தாஸ் என்பவருைன் இலைந்து ஒரு 

நாைகத்தில் இருவரும் ஊர்வசியும் ஜமனலகயுமாக நைனம் 

ஆடினர்.  ஜமலையில் மக்கள் முன்னிலையில்,  (சினிமாவில் 

இருக்கும் ‘ரீஜைக்’ வசதிகள் இன்றி) ஜநைடியாக அழகாக நைனம் 

ஆைத்ததரிந்தவர் எம்.ஜி.ஆர். பின்னர் சினிமாவிலும் 

நைனக்காட்சிகள் சிறப்பாக அலமய ஜவண்டும் என்பதற்காகத் 

ஜதலவப்படும்ஜபாது உரிய நைனப்பயிற்சிகலள 

ஜமற்தகாண்ைார். 

வழுவூர் ைாலமயா பிள்லள ஒரு ஜபட்டியில் சிறந்த 

“எம்.ஜி.ஆர். நைனக்கலைஞர் அவைது நைனங்கலள அவஜை 
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தபரும்பாலும் அலமத்துக் தகாள்வார். நாங்கள் தசால்லித் 

தைஜவண்டிய ஜதலவயில்லை” என்று ததரிவித்துள்ளார். 

நடை ெசககள் 

எம்.ஜி.ஆர். தனது பைங்களில் பல்ஜவறு நாட்டிய 

வலககலள அலமத்து ைசிகர்கலளக் கவர்ந்தார். ைாவணி என்பது 

எதிர்பாட்டு பாடுவதாகும். அதாவது பாட்டுவடிவில் ஜகள்வி 

எழுப்பி பாட்டு வடிவில் பதில் அளிப்பதாகும். இலத என் 

அண்ைன் பைத்தில் ஒரு நைனக்காட்சியாக அலமத்திருந்தார். 

சக்கைவர்த்தி திருமகன் பைத்தில் கலைவாைர் என்.எஸ். 

கிருஷ்ைனுைன் பாைல் காட்சியாக அலமந்திருக்கும். இலதத் 

ததாைர்ந்து அடுத்துவரும் நைனப் ஜபாட்டியில்  (ஆை வாங்க 

அண்ைாத்ஜத)  இ.வி. சஜைாோ மற்றும் சகுந்தைாவுக்கு 

இலையாக ஆடி தவற்றி தபறுவார். 

குடியிருந்த ஜகாயில் பைத்தில் பங்க்ைா நைனமும் 

மன்னாதி மன்னனில் பைதமும், தாயின் மடியில் பைத்தில் 

தபாய்க்கால் குதிலை ஆட்ைமும் (ைாசாத்தி காத்திருந்தா 

ஜைாசாஜபாஜை பூத்திருந்தா), ரிக்ஷாக்காைன் பைத்தில் 

உறுமிதகாட்டுக்கான ஆட்ைமும், தபரிய இைத்துப் தபண்ணில் 

ஜமலை நாட்டு நைனமும், எம்.ஜி.ஆர். ஆடியிருப்பார். உைகம் 

சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் இந்ஜதாஜனஷியா நைன உலையில் 

பச்லசக்கிளி முத்துச்சைம் பாட்டில் ைபுள் எக்ஸ் ஜபாைர் 

காட்சியில் நைனகாட்சி அலமக்கப்பட்டிருக்கும். 

மதுலைவீைன், ைாோஜதசிங்கு, ஒளிவிளக்கு எம்.ஜி.ஆர். 

ஆடிய நைனம் ைசிகர்களிைம் தபரும்வைஜவற்லபப் 

தபற்றுத்தந்தது. மதுலை வீைன் மற்றும் ைாோஜதசிங்கு 

பைங்களில் பத்மினிக்கு இலையாக எம்.ஜி.ஆர். ஆடியிருப்பார். 

ஒளிவிளக்கு பைத்தில் தேயைலிதாவுைன் சிங்காசிங்கி என்று 
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அலழத்தபடி ஆடுவார். திமுக அைசின் சாதலன விளக்கமாக 

இந்நைனக் காட்சி அலமந்திருந்தது. மூன்றுஜம 

மாறுஜவைக்காட்சிகளாகப் பைத்தில் இைம் தபற்றன. 

அைச கட்ைலள பைத்தில் நைனமும் சண்லையுமாக 

தசன்றது ஆடிவா ஆடிவா ஆடிவா ஆைப் பிறந்தவஜள ஆடி வா 

என்ற பாைல் காட்சி இைம்தபற்றது.  இப்பாைல் காட்சி 

பைத்திலும் நைனத்லத ைசிக்க வந்தவர்கள் இப்பாைலை மிகவும் 

ைசித்து லகதட்டுவதாகக் காண்பித்தனர்.  திலையைங்கிலும் 

இப்பாைல் தபரு வைஜவற்புப் தபற்றது.  
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நடைத்தில் வீர விசளயாட்டு அசைவுகள் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு நைனத்திலும் சண்லையிலும் சம அளவு 

ஈடுபாடு இருந்ததால் நைனக் காட்சிகளில் வீைவிலளயாட்டு 

நலைகலள இலைத்திருப்பார். பறக்கும் பாலவ பைத்தில் 

முத்தஜமா, ஜமாகஜமா என்ற கனவுப்பாைலில் காஞ்சனாஜவாடு 

ஆடும்ஜபாது அவர்லகயில் “கைர் ரிப்பலனச் சுற்றுவது 

ஜபாலிருக்கும். அது சுருள்வாள் சுற்றுவதாகும். சுருள்வாள் 

என்பது இருபுறமும் கூர்லமயான சுருள்சுருளாக உள்ள பை அடி 

நீளம் உலைய கத்தி இலதச் சுற்றும்ஜபாது தலையில் பைாமல் 

சுற்ற ஜவண்டும். அப்ஜபாதுதான் ஜவகமாகவும் தைங்கல் 

இல்ைாமலும் சுற்ற முடியும். இலத ைாவகமாக எம்.ஜி.ஆர். 

அப்பாட்டில் சுற்றுவார்.  இதுவும் ஒரு நைனம் ஜபாைஜவ 

ஜதான்றும். 

எங்க வீட்டுப்பிள்லள பைத்தில் வரும் ‘நான் 

ஆலையிட்ைால் அது நைந்து விட்ைால்’ பாட்டில் சாட்லைலய 

வீசியும் தசாடுக்கியும் பாடும்ஜபாது சிைம்பாட்ை முலறப்படி 

அவர் கால்கலள அடிலவத்து ஆடுவார். இந்தக் கால் லவப்லப 

சிைம்பாட்ைக்காைர்கள்  ‘சவடு’  (காைடிச்சுவடு)  லவத்தல் 

என்பர், பின்னும் முன்னும் அடி லவத்து அவர் லகயில் சவுக்லக 

வீசி ஆடி வருவது இைண்டு கால்கலளப் தபாருத்தமான 

இலைப்பாகும். 

நீரும் தநருப்பும் பைத்தில் ‘கைவுள் வாழ்த்து பாடும் 

இளம் காலை ஜநைக்காற்று’பாட்டுக்காட்சி முழுக்கவும் 

சிறுவர்களின் வீை விலளயாட்டுப் பயிற்சிப் பாைைாக 

அலமந்தது. இப்பாைல் காட்சியில் சிறுவர்கள் பல்ஜவறு 

உைற்பயிற்சிகள் சண்லை பயிற்சிகள் தசய்வதாகவும் 

அவர்களுக்கு இலைஜய எம் ஜி ஆர் லகயில் இைண்டு 

வாள்களுைன் ஆடிப் பாடி வருவதாகவும் எடுக்கப்பட்ைது.  
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குடியிருந்த ஜகாயில் பைத்தில் வரும் துள்ளுவஜதா 

இளலம பாட்டுக்கான நைனம் தவளிநாட்டில் சிவப்பு துணிலய 

வீசி மாட்லை மிைளச்தசய்து அலத அைக்குவலத ஜபாை 

ைாேஸ்ரீலய எம் ஜி ஆர் சிவப்பு தவல்தவட் துணிலய வீசிக் 

கவர்வதான நைன அலசவுகளுைன்  அலமந்திருந்தது. இது மாடு 

பிடி விலளயாட்டுைன் இலைந்த நைனக் காட்சி. சிைம்பாட்ைம் 

ஒயிைாட்ைம் ஜபாை ஒரு வீை விலளயாட்டு நைனம்.  

வபாய்க் கால்குதிசர ஆட்டம் 

‘தாயின்மடியில்’ பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ஜைஸ் குதிலை 

ோக்கியாக நடித்திருப்பார். அதில் ஒரு ஜமலைக்காட்சியில் 

இவரும் சஜைாோஜதவியும் தபாய்க்கால் குதிலையாட்ைம் 

ஆடுவார்கள்.  

“ராைாத்தி பூத்திருந்தா, ஜராைா ஜபாஜல காத்திருந்தா 

ராைாவும் ஓடி ெந்தான் ராகத்ஜதாஜட பாடிெந்தான் 

ராைாஜெ ராைாஜெ ராைாஜெ ராைாஜெ 

ராைாத்தி ராைாத்தி ராைாத்தி  ராைாத்தி” 

என்ற பாட்டும் நைனமும் அந்தப்பைத்லத அக்காைத்தில் ஓை 

லவத்தது. அந்தக் கலத ைசிகர்களுக்குப் பிடிக்காததால் பைம் நூறுநாள் 

ஓைவில்லை. ஆனால், இந்தப் பாட்டில் எம்.ஜி.ஆரும் சஜைாோஜதவி 

நாட்டுப்புறக்கலைஞர்கலளப் ஜபாைஜவ முகபாவமும் 

உைைலசவும் காட்டி நடித்திருப்பார். இலதக் கண்டு ைசிக்க ைசிகர்கள் 

விரும்பினர். திலையைங்கிற்குச் தசன்றனர். 

பங்க்ரா நடைம்  

பஞ்சாபியர் அறுவலை முடிந்த பின்பு ஆடும் 

மகிழ்ச்சியான நைனம் பங்க்ைா நைனம் ஆகும் .  இந்த 
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நைனத்லதக் குடியிருந்தஜகாயில் பைத்தில் அலமத்த 

ஜபாது சிறந்த நைனக் கலைஞைான எஸ் .விேயைட்சுமிக்கு 

இலையாகதான் ஆை ஜவண்டும் ’என்ற அக்கலறயில் 

அவர் ஒருவாைம் பயிற்சி எடுத்துக் தகாண்ைார் .  பைத்தில் 

அவைது ஜதாற்றமும் நைன அலசவும் துள்ளலும் 

எல் .விேயைட்சுமிலய விைச்சிறப்பாக அலமந்திருந்தது .  

அது மிக நீண்ை பாைல் என்பதால்   ‘ைபுள்லசட்’தைக்கார்டு 

என்பார்கள் .  இந்த பாைலை பார்த்த இந்திக்காைர் ஒருவர் 

இது ஜபான்ற முழுலமயான பங்க்ைா நைனம் இந்திப் 

பைங்களில் கூை வந்ததில்லை என்றார்.  

ஜமசல நாட்டு நடைம் 

தபரிய இைத்துப்தபண் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

பட்டிக்காட்டு முருகப்பனாக இருந்து படித்த அழகப்பனாக 

மாறிய அறிமுகக் காட்சியில் சஜைாோஜதவிலயக் கவர்வதற்காக 

ஒரு ஜமலைநாட்டுநைனக்காட்சி அலமக்கப்பட்ைது. அதில் 

எம்.ஜி.ஆர். ஆைஜவண்டும் என்று இயக்குநர் ைாமன்னா 

கூறியஜபாது அவர் மிகவும் தயங்கினார். “என் ைசிகர்கள் நான் 

ஜமலைநாட்டு நைனம் ஆடுவலத விரும்புவார்களா? என்று 

ஜகட்ைார்.” நிச்சயம் விரும்புவார்கள். இந்த நைனக் காட்சிலயப் 

பிைமாதமாக எடுப்ஜபாம் என்று இயக்குநர் கூறவும் எம்.ஜி.ஆர் 

ஆை சம்மதித்தார். அந்தப் பாட்டும் நைனமும் ைசிகர்களின் 

மறக்க முடியாத தபட்ைகக் காட்சியாகஅலமந்துவிட்ைது. 

அன்று ெந்ததும் இஜத நிலா – ைச்ைச்ைா 

இன்று ெந்ததும் அஜத நிலா – ைச்ைச்ைா 

என்று இருவரும் பாடிய ஜோடிப்பாட்டும் சச்சச்சாநைனமும் 

ைசிகர்கலள மிகவும் கவர்ந்தது. 
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குறென் குறத்தி  நடைம் 

ைாே ஜதசிங்கு, மதுலை வீைன் பைங்களில் எம் ஜி ஆறும் 

பத்மினியும் குறவன் குறத்தி ஜவைமிட்டு எதிரியின் 

இருப்பிைத்துக்குப் ஜபாய் எச்சரித்து விட்டு வரும் காட்சிகளில் 

குறவன் குறத்தி நைனம் இைம்தபற்றது.  ஒளிவிளக்கு பைத்தில் 

புதிய திமுக அைசின் தபருலமகலள எடுத்துலைக்கும் பாைளாக 

ஒரு குறவன் குறத்தி பாைல் காட்சி அலமந்தது.   எம் ஜி ஆர் 

தேயைலிதா இருவரும் குறவர்களின் குடியிருப்புக்குள் ஜபாய் 

ஒளிந்து தகாண்டு ஜபாலீசார் அவர்கலள ஜதடி வரும் 

ஜவலளயில் ‘’நாங்க  புதுசா கட்டிக்கிட்ை ஜோடி தானுங்க நல்ை 

பாட்டு படிக்கும் வானம்பாடி தானுங்க’’ என்று பாடுவதாக 

அலமந்த இக்காட்சி ைசிகர்களிைம் நல்ை வைஜவற்லபப் 

தபற்றது.  

குழு நடைங்கள் 

எம் ஜி ஆலைப் புகழ்ந்து பாடும் நைனக் காட்சிகள் ஊைாரின்  

பங்ஜகற்புைன் இருப்பனவாகக் காட்ைப்பட்ைன. நம் நாடு 

பைத்தில் வரும் வாங்கய்யா வாத்தியாைய்யா பாைல் காட்சி 

இதயக்கனி பைத்தில் வரும் நீங்க நல்ைா இருக்ஜகாணும் நாடு 

முன்ஜனற பாைல் காட்சி பல்ைாண்டு வாழ்க பைத்தில் வரும் 

புதியஜதார் உைகம் தசய்ஜவாம் ஜபான்றலவ, குழு நைனங்கள் 

இைம்தபற்ற பாைல் காட்சிகள் ஆகும்.  இலவ தவிை ஓட்ைல் 

அல்ைது கிளப் நைனகளில் எம் ஜி ஆருைன் நைனக் குழுவினர் 

ஜசர்ந்தும் தனித்தும் ஆடுகின்ற நைனக் காட்சிகள் 

இைம்தபற்றன. தபரிய இைத்து தபண் பைத்தில் வரும் அன்று 

வந்ததும் அஜத நிைா, குடியிருந்த ஜகாயிலில் வரும் ‘என்லனத் 

ததரியுமா நான் சிரித்து பழகி கருத்லதக் கவரும் ைசிகன் 

என்லனத் ததரியுமா , நம் நாடு பைத்தில் வரும் நிலனத்தலத 

நைத்திஜய முடிப்பவன் நான் நான் நான் , சிரித்து வாழ 
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ஜவண்டும் பைத்தில் வரும் ஜமைா நாம் அப்துல் ைஹ்மான்  ஜமைா 

நாம் அப்துல் ைஹ்மான்  ஜபான்ற பாைல் காட்சிகளில் குழு 

நைனங்கள இைம்தபற்றன..  

புலியூர் ைஜராோ பாராட்டிய “பிஜரக் ’டான்ஸ் 

ைான்ஸ் மாஸ்ைர் புலியூர் சஜைாோ எம்.ஜி.ஆர். காைத்தில் 

ைான்ஸ் மாஸ்ைரின் உதவியாளைாக இருந்தார். பின்பு, கமல் 

ைஜினி காைத்தில் மாஸ்ைர் ஆகிவிட்ைார். அவர் ஒரு ஜபட்டியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஜமலை நாட்டு நைனத்திறலமலயப்பாைாட்டி 

“அன்ஜபவா”பைத்தில் நாஜைாடி, நாஜைாடி, ஜபாக ஜவண்டும், 

ஓஜைாடி, ஓஜைாடி” என்ற பாட்டில் எம்.ஜி.ஆர். ஆடிய நைனம் 

இன்லறய ‘பிஜைக்’ைான்லச விை சூப்பைாக இருக்கும்”, என்றார். 

டான்ஸ் மாஸ்டர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர் தன்பைத்தில் ைான்ஸ் மாஸ்ைைாக 

இருப்பவர்கள் தூய்லமயான பழக்கவழக்கங்கஜளாடு 

எளிலமயான தசயற்பாடுகளுைன் ததாழில் பக்தி மிக்கவர்களாக 

இருக்க ஜவண்டும் என்பதில் அக்கலற காட்டினார். ஒருமுலற 

எம்.ஜி.ஆர். தன் குழுவினருைன் பம்பாய் ஜபானஜபாது அங்குக் 

குடித்துவிட்டு வந்த ைான்ஸ்மாஸ்ைலை டிக்தகட் 

எடுத்துக்தகாடுத்து உைஜன தசன்லனக்கு அனுப்பிவிட்ைார். 

குடித்துவிட்டு வந்து ததாழில் தசய்வது ததாழிலின் 

மீதானமரியாலதலயக் தகடுத்துவிடும் என்று எம்.ஜி.ஆர். 

நம்பினார்.  

ஓர் இளம் ைான்ஸ் மாஸ்ைர் ைாமாவைம் ஜதாட்ைத்துக்கு 

எம்.ஜி.ஆர் பைங்களில் வாய்ப்பு ஜகட்க தபரிய  ‘ஒசி’ கார் 

ஒன்றில் வந்தார். எம்.ஜி.ஆர். அவலைத் திருப்பி அனுப்பி 

விட்ைார். மீண்டும் அந்த ைான்ஸ்மாஸ்ைர் எம்.ஜி.ஆலை சத்யாஸ் 
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டூடிஜயாவில் ஜபாய்ப் பார்த்தார். தன் பைங்களில் அவருக்கு 

வாய்ப்பளித்தார். அவரும் எம்.ஜி.ஆருக்குச் சிறப்பாக 

நைனக்காட்சிகலள அலமத்தார். ஒரு நாள் எம்.ஜி.ஆஜை 

அவருக்கு ஒரு தபரிய கார் வாங்கி பரிசளித்தார். அதன் பிறகு 

அவர் தன் தசாந்த தபரிய காரில் வைம் வந்தார். அவர் தான் 

ைான்ஸ் மாஸ்ைர் சலீம். 

எம்.ஜி.ஆர் ஒரு பைத்தில் ஒஜை மாதிரி இைண்டு பாைல் / 

நைனக்காட்சிகள் அலமக்காமல் வித்தியாசங்கலளப் புகுத்திய 

தால்தான் ைசிகர்கள் விசிைடித்து லகதட்டி அலனத்துக் 

காட்சிகலளயும் ைசித்தனர். 

 

"எம்.ஜி.ஆர். அவர்களின் உள்ளம் மிகப்தபரியது. அது 

தங்கம் ஜபான்றது. தங்கத்லத உருக்கி என்ன 

தபாருலளச் தசய்தாலும், அது அழகாகஜவ 

இருப்பலதப்ஜபாை அவருலைய ஜநாோ்லமயான 

உள்ளம், எதில் ஈடுபட்ைாலும் அதில் தவற்றி காைஜவ 

தசய்யும்.” 

- அறிஞர் அண்ைா
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3 

இசறொ உன் மாளிசகயில் 

(வைன்சை தீ விபத்துக்களின் ஜபாது  உதவிய எம்.ஜி.ஆர்.) 

 

 

 

“கைவுள் இல்ைஜவ இல்லை,  

கைவுலள நம்புகிறவன் முட்ைாள்,  

கைவுலள வழிபடுகிறவன் காட்டுமிைாண்டி”  

என்று தபரியார் பிைச்சாைம் தசய்தது தநருப்பாகப்  பைவி 

வந்த தமிழகத்தில் திைாவிைர் கழகமும் திைாவிை 

முன்ஜனற்றக் கழகமும் கைவுள் நம்பிக்லக என்பது 

பகுத்தறிவுக்குப் தபாருந்தாது என்று பிைச்சாைம் தசய்து 

வந்தனர். அப்ஜபாது இலளஞர்கள் குறிப்பாக இந்துக்கள் 

தங்களுலைய புைாைங்கலள மற்றும்  இதிகாசங்கலளப் 

பற்றி தவளியில் ஜபசுவதற்கு கூச்சப்பட்ைனர். இலற 

நம்பிக்லக, இலறவழிபாடு, சமயச் சைங்குகள் ஆகியலவ 

மூைநம்பிக்லக சார்ந்தனவாகும். பகுத்தறிவு உலையவன் 

நன்லம எது தீலம எது என்று இனம் பிரித்து அறிய 

ததரிந்தவன் இலற நம்பிக்லக உள்ளவனாக இருக்க 

மாட்ைான் என்றும் கட்சிகள் பிைச்சாைம் தசய்து வந்தன. 

இவ்வாறான இலற மறுப்பு கருத்துக்களும்  சமூக 

சீர்திருத்தக் கருத்துக்களும்  ஜவகமாக பைவி வந்த 

காைகட்ைத்தில் தநற்றியில் விபூதி பூசுவது, திருமண் 

இடுவது ஆகியன ஜகலிக்கூத்தாக பார்க்கப்பட்ைன.  
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1967 திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அறிஞர் அண்ைா 

தமிழகத்தின் முதைலமச்சர் ஆனதும் இலறமறுப்ப 

தகாள்லககளும் குறிப்பாக இந்து மத சம்பிைதாயங்கலள 

எதிர்த்து ஜபசுவதும் எள்ளி நலகயாடுவதும் மிகுந்த 

தசல்வாக்குப் தபற்றன. இந்துக்கஜள தங்கலள  

பத்தாம்பசலிகள் என்றும் மூை நம்பிக்லக உலையவர்கள் 

என்றும் நம்பிக்தகாண்டு இருந்தனர். 1965இல் எம்.ஜி.ஆர்., 

தேயைலிதாவுைன் நடிக்க ஆைம்பித்த பிறகு நம் நாடு        

 [7-11-1969], என் அண்ைன் [12-5-1970], ஜபான்ற 

பைங்களில் இருவரும் ஜகாயிலில் இருக்கும் காட்சிகள் 

இைம்தபற்றன. குறிப்பாக என் அண்ைன் பைத்தில் ‘நீ 

சாமியிைம் என்ன ஜவண்டிக்கிட்ை?’ என்று எம்.ஜி.ஆர். 

தேயைலிதாவிைம் ஜகட்ைஜபாது அவர் தங்களுலைய 

திருமைம் விலைவில் நலைதபற ஜவண்டும் என்று 

ஜவண்டிக் தகாண்ைதாக தசால்வார். அடுத்து தேயைலிதா 

எம்.ஜி.ஆரிைம் அஜத ஜகள்விலயக் ஜகட்பார், அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். தன் தங்லகயின் திருமைத்திற்காக ஜவண்டி 

தகாண்ைதாகச் தசால்வார். இலறஜவண்ைல் என்பதில் 

உள்ள நம்பிக்லக இந்த வசனத்தின் மூைம் 

தவளிப்பலையாகத்  ததரிய வந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆரின் 1௦௦ஆவது பைமான ஒளி விளக்கு  

[29-9-1968] பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு தீ விபத்தில் இருந்து 

சிறுமி ஒருத்திலய காப்பாற்றிய பிறகு தீக்காயங்களுைன் 

உயிருக்கு ஜபாைாடிக் தகாண்டிருக்கும் ஜவலளயில் அந்தப் 

பகுதிலய சார்ந்த மக்கள் அதுவலை அவலை திருைன் என்று 

ஏளனமாகப் ஜபசி வந்தவர்கள் எம்.ஜி.ஆர். தன உயிலைப் 

தபாருட்படுத்தாமல் ஒரு சிறுமிலய காப்பாற்றிய 

காைைத்தினால் அவர் உயிர் பிலழக்க ஜவண்டும் 

என்பதற்காக தத்தம் கைவுளலை ஜவண்டிக்தகாள்வார்கள்.  
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தனிப்பட்ை வாழ்வில் காளி, முருகன், இஜயசு கிறிஸ்து 

ஆகிஜயாலை எம்.ஜி.ஆர். வைங்குவார் என்று அறிகிஜறாம். 

ஒளிவிளக்கு பைத்தில்  எம்.ஜி.ஆலை நம்பி அவருைன் ஒஜை 

வீட்டில் வாழும் இளம் விதலவயான சவுகார் ோனகி 

எம்.ஜி.ஆர். உயிர் தபற்று வைஜவண்டும் என்பதற்காக 

“இலறவா உன் மாளிலகயில் எத்தலனஜயா மணிவிளக்கு, 

தலைவா உன் பாதங்களில் என் நம்பிக்லகயின் ஒளிவிளக்கு” 

என்ற பாைலைப் பாடி முருகனிைம் ஜவண்டுவார். அப்ஜபாது 

சுற்றியுள்ள கிறிஸ்தவர், முஸ்லீம், சீக்கியர், பிைாமைர் 

ஜபான்ஜறார் தத்தம் கைவுளலை வைங்கும் காட்சிகள் 

காட்ைப்படும். அலனத்து மதத்தினரும் ோதி மத ஜபதமின்றி 

எம்.ஜி.ஆருக்காக இலறவலன ஜவண்டுகின்ற காட்சி பைம் 

வந்த காைத்தில் தபரிதாக ஜபசப்பைாவிட்ைாலும் அவர் 

அதமரிக்காவில் சிறுநீைக மாற்று சிகிச்லச தபற்ற ஜபாது 

தமிழகதமங்கும் இந்த பாைல் ஒலிக்காத டீக்கலை 

திலையைங்குகள்  கிலையாது. மக்கள் அலனவரும் இந்தப் 

பாட்லை ஒரு ததய்வ கீதமாகக் தகாண்டு பக்திப் பாைைாகக் 
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கருதி  தினமும் திரும்பத் திரும்ப ஜகட்டு தங்களுலைய 

ததய்வப் பிைார்த்தலனகலள நிலறஜவற்றினர்.   

ஒளிவிளக்கு பைத்தில் எம் ஜி ஆர் பிலழத்து கண் 

திறக்கும் முன்பு அங்கு அனாலதயாக வசித்து வந்த ஒரு 

பாட்டில் இறந்து ஜபாவார். ஆவர் எம் ஜி ஆர் மீது மிகுந்த 

பாசம் லவத்திருப்பார்.  எம் ஜி ஆர் அதமரிக்காவில் 

சிகிச்லசக்கு ஜபாயிருந்த ஜவலளயில் இந்தியப் பிைதமர் 

இந்திைா காந்திலய அவைது காவைர்கஜள சுட்டுக்தகான்றனர்.  

எம் ஜி ஆர் சிகிச்லச முடிந்து உைல் நைம் ததரி வந்த தபாது 

அவலைப் பார்க்க இந்திைா காந்தி உயிருைன் இல்லை.  எம் ஜி 

ஆர் உைல் நைம்  அலைந்து வந்த ஜபாது அவர் மகன் ைாஜீவ் 

காந்தி பிைதமைாகி விட்ைார்.  

ஒளிவிளக்கு பைம் வந்தஜபாது திமூக ஆட்சியின் 

சிறப்புகலள எடுத்துலைத்த  “நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ை 

ஜோடிதானுங்க” என்ற பாைல் மிகவும் பிைபைமாக 

இருந்தது. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். உைல் நலிவுற்ற ஜபாது 

அவர் அதமரிக்காவில் உயிஜைாடு இருக்கிறாைா 

இல்லையா என்ற சந்ஜதகம் எழுந்தஜபாது இலறவா உன் 

மாளிலகயில் என்ற ஜசாகப் பாட்டு மக்களிலைஜய அதிக 

வைஜவற்பு தபற்று அதிக எண்ணிக்லகயில் இந்த 

ஒலித்தட்டு விற்கப்பட்டு சாதலன பலைத்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர்.  மீண்டும் பலழய ஆஜைாக்கியத்துைன் 

தாய்நாடு திரும்ப ஜவண்டும் என்ற எண்ைத்தில் 

அவருலைய ைசிகர்கள், தபரியவர்கள், தபண்கள் 

ஆகிஜயார் பகிைங்கமாக திைாவிை முன்ஜனற்றக் கழகம் 

அதுவலை பைப்பி வந்த இலற வழிபாடு, இந்து மத 

வழிபாடு ஒரு மூைநம்பிக்லக என்ற கருத்திலன 

உலைத்ததறிந்து விட்டு ஜகாயில்களுக்கு வந்து கூட்ைம் 



Tamil Heritage Foundation International

 

  
29 

 
  

கூட்ைமாக வழிபாடுகள் நைத்தினர். பால்குைம் எடுப்பது, 

தமாட்லை ஜபாடுவது, அைகு குத்தி ஜதர் இழுப்பது என 

பை சைங்குகலளப் பகிைங்கமாக தசய்தனர். மற்ற 

மதத்தினரும் தங்கள் ஜதவாையங்களிலும் வைக்க 

ஸ்தைங்களிலும் தத்தம் கைவுளலை வழிபட்ைனர்.  

இதலன நாம் இதற்கு முந்லதய நூல்களிலும் 

கட்டுலைகளிலும் எம்.ஜி.ஆைால் தமிழகத்தில் நலைதபற்ற 

ஆன்மிகப் புைட்சி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிஜறாம்.  

எம்.ஜி.ஆருக்காக இலற வழிபாடு நைத்துவதற்கு 

ஒளி விளக்கு பைத்தில் காைைமாக இருந்தது ஒரு தீ 

விபத்து எம்.ஜி.ஆர். இதலன தவறும் பைத்துக்காக 

மட்டும்  காட்சியாக அலமக்கவில்லை. எங்கு மக்கள் 

இயற்லக ஜபரிைைால் தீவிபத்தால் இழப்புக்கலள 

சந்தித்தால் உைஜன அந்த இைத்தில்  

உடுக்சக இைந்தென் சகஜபால ஆங்ஜக  

இடுக்கண் கசளெதாம் நட்பு  
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என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிைங்க உதவும் முதல் கைம் 

எம்.ஜி.ஆர். உலைய கைங்களாக இருந்தன. தீ விபத்தில் 

பாதிக்கப்பட்ஜைார் குறிப்பாக தபண்களும் 

குழந்லதகளும் எம்.ஜி.ஆரின் உைனடி உதவிலய 

நன்றியுைன் இன்றும் நிலனவுகூர்கின்றனர். 

பாதிக்கப்பட்ை பகுதிலய ஜசர்ந்த வீடிழந்த பண்ை 

பாத்திைங்கலள இழந்த துணிமணிகள் கருகிப் ஜபாய் 

மாற்று துணிக்குக் கூை வழியின்றி திலகத்த தபண்கள் 

அந்த ஜவலளயில் எம்.ஜி.ஆர். தகாடுத்த சிை நூறு ரூபாய் 

ஜநாட்டுக்களால் தங்கள் துயைத்லத தீர்த்து தகாண்ைனர். 

அவர்களால் உைனடியாக ஒரு குடிலச ஜபாை முடிந்தது. 

ஒரு மாற்றுத்துணிக்கு வழி கிலைத்தது. சிை சட்டி 

பாத்திைங்கள் வாங்கி ஜசாறாக்க வழி பிறந்தது. தங்கள் 

பிள்லளகளின் பசியாற்றவும் பனி, மலழ,  தவயிலில் 

இருந்து பாதுக்காக்கவும் முடிந்தது.  எனஜவ இப்தபண்கள் 

தங்கள் குை ததய்வமாக கருதி எம்.ஜி.ஆலை இன்று வலை 

பைம்பலை பைம்பலையாக ஆதரித்து வருகின்றனர்.  

தசன்லனயில் அந்தக் காைங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்ை 

இைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். தசய்த உதவிகள் சிைவற்லற இங்கு 

எடுத்துக்காட்ைைாம். ஒரு இைம் இைண்டு இைம் என்று 

இல்ைாமல் எங்கு தீ விபத்து தவள்ளப் பாதிப்பு 

ஏற்பட்ைாலும் உைஜன எம்.ஜி.ஆர் பாதிக்கப்பட்ை பகுதிக்கு 

உைவு மற்றும் நிதி  உதவி அளித்து விடுவார். அைசு 

ஆஜைாசலன கூட்ைம் நைத்தி உதவி தசய்ய முன் 

வருவதற்குள் எம்.ஜி.ஆரின் உதவியாளர்கள் அந்த பகுதி 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மன்றங்களின் தபாறுப்பாளர்கள் மூைமாக 

உதவிகலள அளித்துவிடுவர். எம்.ஜி.ஆர். தான் தசய்யும் 

உதவிகலள ஏஜனா தாஜனா என்று தசய்யாமல் அன்ஜபாடும் 

அக்கலறஜயாடும் உைனடியாக தசய்யும் மனம் தகாண்ைவர். 
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அலத புரிந்து தகாண்ை அவைது உதவியாளர்களும் எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர்  மன்றப் தபாறுப்பாளர்களும் விலைவாகவும் 

விஜவகத்துைனும் பணியாற்றுவர்.  இந்தக் கட்டுலையில் நாம் 

காண்பது எம்.ஜி.ஆர். தனிக் கட்சி ஆைம்பிப்பதற்கு முன்பு 

திமுகவும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு காங்கிைஸ் ஆட்சி 

காைத்தில் அவர் தசய்த உதவிகள் ஆகும். அப்ஜபாது இவர் 

தசய்த உதவிகள் திமுகவுக்கு வாக்குகளாகக் குவிந்தன.   

1960 ஆம் ஆண்டு ேனவரி மாதம் தசன்லனயில் 

புளியந்ஜதாப்பு என்ற பகுதியில் ஏலழ எளிய மக்கள் சிறு 

குடிலசகள் அலமத்துக் தகாண்டு வாழ்ந்து வந்தனர். ஒரு நாள் 

அந்த குடிலசகளில் தீவிபத்து ஏற்பட்டு எல்ைாம் கருகிப் 

ஜபாயின. உைஜன எம்.ஜி.ஆர். அப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் 

மீண்டும் குடிலச அலமத்துக் தகாள்வதற்கு அவர்களுக்கு 5000 

ரூபாய் நிதியுதவி அளித்தார். அவர்கள்  ஓைளவுக்கு நல்ை 

குடிலசகளா கட்டிக்தகாண்ைனர்.  

1960 ஆம் வருைத்தில் தசன்லன ொமில்ட்ைன்  

பாைத்தின் அருகில் குடிலச ஜபாட்டு குடியிருந்த ஏலழ எளிய 

ேனங்களின் வாழ்க்லகயில் மிகப்தபரிய துயைம் ஏற்பட்ைது. 

யார் வீட்டிஜைா ஜசாறாக்க பற்ற லவத்த அடுப்பிலிருந்து ஒரு 

தபாறி பறந்தது, சுவரில்ைாத அந்த குடிலசயில் பட்டு தீ 

குடிலசக்கு குடிலச பைவி அங்கிருந்த குடிலசகள் அலனத்தும் 

எரிந்து சாம்பைாகின. திருைன் புகுந்த வீட்டில் ஏதாவது 

மிஞ்சும், ஆனால் தீ புகுந்த வீட்டில் எதுவும் மிஞ்சாது என்ற 

பழதமாழிக்கிைங்க அலனவரும் உடுத்திய துணியுைன் 

தநருப்பு காயங்களுைன் அனாலதயாக நின்ற ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். தன் தசாந்தப் தபாறுப்பில் தன் தசாந்தப் 

பைத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு வீடு கட்டிக்தகாள்ள 

மூவாயிைம் ரூபாய் வழங்கினார். 
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1961 ஆம் ஆண்டு தசன்லனயில், ஆழ்வார் 

ஜபட்லையில் உள்ள தமௌபரிஸ் சாலையில் திடீதைன்று 

ஏற்பட்ை தீ விபத்தில் சுமார் 75 குடிலசகள் தீக்கிலையாயின. 

அந்த குடிலசகளில் வாழ்ந்து வந்த 300க்கும் ஜமற்பட்ை 

மக்கள் வீடு இழந்து அனாலதயாகத் தவித்தனர். அங்கிருந்த 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மன்றத்தினர் முைமாக எம்.ஜி.ஆர் 

இத்தகவலை அறிந்ததும் உைஜன பாதிக்கப்பட்ை மக்கலள 

ஜநரில் ஜபாய்ச் சந்தித்து அவர்களுக்கு உைவு சலமத்து 

வழங்குவதற்கு மூன்று மூட்லை அரிசி வழங்கினார். பின்பு 

அங்கு தசாந்த இைத்தில் வீடு கட்டி இருந்தவர்களுக்கு புது 

வீடு கட்டுவதற்கு ஒவ்தவாருவருக்கும் 300 ரூபாய் 

வழங்கினார். 300 ரூபாயில்  அந்தக் காைத்தில் நல்ை மண் சுவர் 

லவத்து, உயைமான வாசல் லவத்து குடிலச ஜபாட்டுக் 

தகாள்ளைாம். இது ஜபான்ற பகுதிகளில் குடிலச ஜபாட்டு 

இருப்பவர்கள் சுவர் இல்ைாமல் வீடு கட்டி இருப்பார்கள். 

ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 300 ரூபாய் தகாடுத்ததும் அவர்கள் 

வசதியாகத் தங்கள் வீடுகலள கட்டிக்தகாண்ைனர். 

தசன்லனயில்  எங்கு விபத்து ஏற்பட்ைாலும் 

எம்.ஜி.ஆர். உைனடியாக அவ்விைத்திற்கு தசன்று 

மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறி அவர்களுக்கு பை உதவியும் 

தபாருளுதவியும் தசய்யும்ஜபாது அங்கு அலனத்லதயும் 

இழந்து குழந்லதகஜளாடு தவித்துக் தகாண்டிருக்கும் 

தபண்கள் எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர்களாக மாறிவிடுவது 

தவிர்க்க இயைாதது. அவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் உதவிக்கு 

நன்றி காட்டும் வலகயிலும் அத்தருைத்தில்  எம்.ஜி.ஆரின் 

தசால்லுக்கு மதிப்பளிக்க ஜவண்டும் அவர் தசால்லும் 

கட்சிக்கு  வாக்களிக்க ஜவண்டும் என்ற மன உறுதிக்கு 

உள்ளாகின்றனர். அந்தக் காைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் 

பிைச்சாைத்லத ஜகட்டு  திமுகவுக்கு வாக்களித்த இவர்கள் 
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பின்னர் எம்.ஜி.ஆர். அண்ைா திமுக ஆைம்பித்ததும் அந்தக் 

கட்சியின் வாக்காளர்களாக மாறி விட்ைதில் வியப்ஜபதும் 

இல்லை. ஆபத்பாந்தவனாக அனாலத இைட்சகனாக 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களின் கண்களுக்கு  ததரிந்ததால் அவர் 

தனி கட்சி ததாைங்கும் முன்ஜப அவருக்கு அதிகளவில் 

ஆதைவு இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர். விைல் நீட்டும்  கட்சிக்கு  

வாக்களிக்க மக்கள் தயாைாக இருந்தனர். அவர் இருக்கும் 

கட்சிலயஜய தங்களின் கட்சியாகக் கருதினர்.  

சினிமாவில் நடித்துக் தகாண்டிருக்கும்ஜபாது தீ 

விபத்துக்கள் ஏற்பட்ை பகுதியில் ஓடிப்ஜபாய் உதவி தசய்த 

எம்.ஜி.ஆர் பின்னர் கட்சி ததாைங்கி அைசியலுக்கு வந்ததும் 

மாஸ்ஜகாவிற்கு திலைப்பை விழாவிற்கு சிறப்பு அலழப்பின் 

ஜபரில் தசன்றிருந்தார் அங்கு அவர் நடித்த இதயக்கனி பைம் 

தவளியிைப்பட்ைது. ைஷ்ய அைசு அவருக்கு கவுைவம் 

அளிக்கும் வலகயில் அவருக்கு சிறப்பு விருந்து ஒன்லற 

ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. அப்ஜபாது அவரிைம் “உங்களது சமூக 

அக்கலற மற்றும் சமூக தபாறுப்புைர்ச்சிலய நாங்கள் 

மிகவும் பாைாட்டுகின்ஜறாம், உங்கள் சமுதாயத்திற்கு 

நாங்களும் உதவி தசய்ய விரும்புகின்ஜறாம் எங்களுலைய 

பங்களிப்பு என்னவாக இருக்க ஜவண்டும் என்று நீங்கள் 

எதிர்பார்க்கிறீர்கள்” என்று ஜகட்ைார்கள். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

எங்கள் ஊரில் பை குடிலசகளில் கூலை ததன்லன ஓலையில் 

இருப்பதனால் அடிக்கடி தீ விபத்து ஏற்பட்டு 

எரிந்துவிடுகின்றன.  அங்கு வாழும் ஏலழ மக்கள் குடியிருக்க 

வீடு இல்ைாமல் சிைமப்படுகின்றனர் நீங்கள் எங்களுக்கு 

ஆஸ்தபஸ்ைாஸ் கூலை ஜபாைக்கூடிய உதவிலய தசய்தீர்கள் 

என்றால் ஆயிைக்கைக்கான குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான 

வீடுகளில் வசிக்க முடியும் என்று ஜகட்ைார். உைஜன ருஷ்ய 

அைசு இைண்டு ஜகாடி ரூபாய் அவருக்கு வழங்கியது. 
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அந்தப்பைம் ஏலழகளின் குடிலசகலள மாற்றி 

ஆஸ்தபஸ்ைாஸ் சீட் ஜபாடுவதற்கு உதவியது. தன்னால் 

முடிந்தவலை, ஏலழ மக்களுக்கு தீ விபத்து ஏற்படும்ஜபாது 

அவர்களுக்கு உதவிய எம்.ஜி.ஆர்., அயல்நாடுகளுக்கு 

ஜபாகும்ஜபாது கூை நம்முலைய மக்களுக்கு என்ன தசய்ய 

ஜவண்டும் எந்த வலகயில் இந்த பயைத்லத நாம் 

நம்முலைய மக்களின் நன்லமக்காக பயன்படுத்திக் 

தகாள்ளைாம் என்ற சிந்தலனயில் தசயல்பட்டு அங்கிருந்து 

இைண்டு ஜகாடி ரூபாலய தபற்று ஏலழ மக்களுக்கு 

தீப்பிடிக்காத கூலைஜவய்ந்து தகாடுத்தார்.  

எம்.ஜி.ஆரின் உதவியினால்  கூலை குடிலசகளில் 

வாழ்ந்த குடும்பங்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு என்தறன்றும் நன்றிக் 

கைன்பட்ைதாக உைர்ந்தன. இவர்களின் வாரிசுகள் 

இன்லறக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கு விசுவாசமாக இருக்கின்ற 

வலகயில் அவருலைய கட்சிக்கு வாக்களிப்பது தம்முலைய 

கைலமயாகும் எனக் கருதுகின்றனர். ஏலழப் பங்காளனாக 

எம்.ஜி.ஆர். வாழ்ந்தலதத்  ததரிந்து தகாண்ைதால் 

தபண்களின் ஆதைவு இன்லறக்கும் அஜமாகமாக இருக்கிறது.  

ஒரு முலற ஒரு பத்திரிலக ஜபட்டியில் உங்களுக்கு 

மட்டும் மக்கலள ஆதைவு அஜமாகமாக இருப்பதற்கு என்ன 

காைைம் என்று ஜகட்ை ஜபாது எம்.ஜி.ஆர், “என்னுலைய 

சினிமா நடிப்பு ஜவறு, என் நிே வாழ்க்லக ஜவறு என நான் 

அலமத்து தகாள்ளவில்லை. நான் சினிமாவில் 

காட்டுவலதஜய என் வாழக்லகயிலும் பின்பற்றுகிஜறன் 

அதனால் மக்கள் எனக்கு அஜமாக ஆதைவு தருகின்றனர்” 

என்றார். இதுஜவ எம்.ஜி.ஆர் மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் 

தலைவைாக இருப்பதன் மாதபரும் தவற்றி ைகசியம் ஆகும். 
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4 

மகளிர்க்வகை தனிப் ஜபருந்து முதல் பற்பல 

நன்சமகள் வைய்த எம்ஜிஆர்.  

 

 

 

“ஆண்டென் உலகத்தின் முதலாளி  

அெனுக்கு நான் ஒரு வதாழிலாளி”  

என்று ததாைங்கும் பாைலில்  

 இருப்பலதக் தகாண்டு சிறப்புைன் வாழும்  

 இைக்கைம் படித்தவன் ததாழிைாளி,  

என்று ததாழிைாளியின் வறுலமயிலும் தசம்லம என்ற 

ஒழுக்கத்திலனயும் கட்டுப்பாட்டிலனயும் சிறப்பித்துப் 

பாடும் எம்.ஜி.ஆர்., அந்த பைத்தில் பட்ைப்படிப்பு 

படித்துக் தகாண்ஜை லகவண்டி இழுத்து தன் தாலய 

காப்பாற்றுவார். பின்பு ஒரு பஸ் கம்தபனியில் 

நைத்துனைாக ஜசர்வார். தன் தபற்ற தாலய கூை ஏற்ற 

இைம் இல்ைாததால் அவலை அந்த  ஜபருந்தில் ஏற்றாமல் 

கைலம உைர்ஜவாடு பணியாற்றும் இவருலைய 

தபாறுப்புைர்ச்சிலய கண்டு மகிழ்ந்த முதைாளி, அவலை 

அடுத்து பரிஜசாதலன அதிகாரியாக (தசக்கிங் 

இன்ஸ்தபக்ைர்) பதவி உயர்த்துவார். இதற்கிலைஜய 

எம்.ஜி.ஆர். பஸ் கம்தபனி உரிலமயாளரின் மகள் இவலை 
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ஒருதலையாக காதலிப்பதால் அவள் தன் தந்லதயிைம் 

“இவருக்கு ஜமைாளர் தபாறுப்லப வழங்கைாஜம” என்று 

பரிந்துலைப்பார். இவருலைய ஜநர்லம மற்றும் கைலம 

உைர்ச்சியில் மகிழ்ந்து ஜபாயிருந்த முதைாளி  இவலை 

ஜமைாளைாக நியமித்து விடுவார்.  

“ததாழிைாளி” பைத்தில் ஒரு பஸ் கம்தபனியில் 

நைத்துனைாக ஜசர்ந்த எம்.ஜி.ஆரின் சீரிய தலைலமயில் 

அலனவரும் தசயல்பட்டு பின்னர் முதைாளியாகி 

விடுகின்றனர்.  ஒரு பிைச்சலனயில் எம்.ஜி. ஆரும் அவைது 

சக பணியாளர்களும் கூண்ஜைாடு தவளிஜயற்றப்பட்டு 

வழக்கு நைத்தி வழக்கில் தவற்றி தபற்ற ததாழிைாளர்கள் 

தங்களுக்கு கிலைத்த இழப்பீடு பைத்லத தகாண்டு 

புதிதாக பஸ்கள் வாங்கி அவர்கள் கூட்டுறவு முலறயில் 

ஒரு பஸ் கம்தபனி நைத்துகின்ற அளவுக்கு உயர்ந்து 

விடுகின்றனர். இது ஒரு திலைப்பைக் கலத என்றாலும் 

கூை இப்படி நைக்க வாய்ப்பில்லை என்று எவைாலும் 

தசால்ை இயைாது. பை தபரிய நிறுவனங்களில் 

இன்லறக்கு முதைாளியாக இருப்பவர்கள் ஒரு காைத்தில் 

அங்கு ததாழிைாளியாக ஜவலை பார்த்தவர்கள் தான் ஆக 

ததாழிைாளியாக ஜசர்ந்து ஜவலை நுட்பங்கலளக் 

கற்றுக்தகாண்டு பின்பு முதைாளியாக பரிைமிப்பது 

என்பது இயற்லகயில் நைக்கக் கூடிய ஒன்று தான். 

நைக்காத ஒன்லற எம்.ஜி.ஆர். இந்த பைத்தில் எடுத்துக் 

காட்ைவில்லை. 

ததாழிைாளி பைத்தில் தபண்களுக்கு உட்காை 

இைம் தகாடுக்க ஜவண்டும். ஜபருந்துக்குள் இருக்கும் 

இருக்லககளின் எண்ணிக்லகக்கு  ஏற்ப ஆட்கலள ஏற்ற 

ஜவண்டும், ஜபருந்லத அதற்கு நியமிக்கப்பட்ை 
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ஜவகத்தில் தான் ஓட்ை ஜவண்டும். ஓவர் ஸ்பீடு 

ஜபாகக்கூைாது. நிறுத்தத்தில் வண்டிலய நிறுத்த 

ஜவண்டுஜம தவிை, அலத கைந்து தகாண்டு ஜபாய் 

நிறுத்தம் இல்ைாத இைத்தில் நிறுத்தக்கூைாது. ஓட்டுநரும் 

நைத்துநரும் சீருலையில் தலையில் ததாப்பி ஜபாட்டு 

இருக்க ஜவண்டும். வண்டியில் பணியில் இருக்கும் 

ஜநைத்தில் பீடி சிகதைட் பிடிக்கக்கூைாது. நைத்துனர் 

பயணியர் ஏறிய உைஜனஜய அவர்களுக்கு ஜபருந்து 

சீட்லை வழங்கி விை ஜவண்டுஜம தவிை அவர்களுக்கு 

காைம் தாழ்த்தி வழங்கக் கூைாது என்று பை சரியான 

நலைமுலறகள் எடுத்து காட்ைப்பட்டிருக்கும் 

இப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். கதாநாயகனாக 

நடிப்பதால் ஒரு நைத்துனருக்கு உரிய அலனத்து 

தபாறுலமயும் கைலம உைர்ச்சியும்  ஒரு பஸ் கம்தபனி 

ஜமைாளருக்கு உரிய கண்டிப்பும் கருலையும் 

பரிஜசாதலன அதிகாரியாக வரும்ஜபாது உரிய 

தபாறுப்புைர்ச்சியும் காட்டி மிகச் சரியாக ஒரு முன்மாதிரி 

கதாபாத்திைமாக தன்லன எடுத்துக் காட்டி இருப்பார். 

ததாழிைாளியாக இருப்பவன் ததாழிைாளியாகஜவ 

வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்து இறந்துவிைக்கூைாது. 

“தவந்தலதத் தின்று விதி வந்தால் சாகும் வாழ்க்லக” 

அவனுக்கு அலமந்துவிைக்கூைாது. அவன் படிப்படியாக 

முன்ஜனறி வாழ்வின் உச்சக்கட்ைங்கலள ததாட்டுப் 

பார்க்க ஜவண்டும் என்று ஒரு முன்ஜனற்றம் ஜநாக்கிய, 

ஜமம்பாடு சார்ந்த சிந்தலனலயயும் இப்பைம் 

புைப்படுத்தும்.  

ஏலழகளிைமும் தபண்களிைமும் இைக்கம் காட்ை 

ஜவண்டும் என்பலத தன் வாழ்நாளில் தகாள்லகயாகக் 
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தகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர். தான் முதல்வர் ஆன பிறகும் 

இக்தகாள்லகலய இம்மியும் மாறாமல் பின்பற்றி வந்தார் 

என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்லை முன்லவத்தால் அவர் 

தபண்களின் ஜபைாதைலவ தபற்ற ைகசியம் நமக்கு 

புைப்படும். 

முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர். மாலை 3 மணிக்கு 

ஜகாட்லையிலிருந்து தன் வீட்டுக்கு திரும்பிக் 

தகாண்டிருந்தார். அப்ஜபாது குயின் ஜமரிஸ் கல்லூரி 

வாயிலில் சுமார் முன்னூறு நானூறு தபண்கள் ஐந்தாறு  

ஜபைாக கூட்ைம் கூட்ைமாக நின்று தகாண்டிருந்தனர். 

எம்.ஜி.ஆர். ஓட்டுனரிைம் வண்டிலய ஓைமாக நிறுத்து 

என்று தசால்லிவிட்டு நலைபாலதயில் நின்று 

ஜபசிக்தகாண்டிருந்த தபண்களில் ஒருவலை அலழத்து, 

“என்ன ஆயிற்று ஏன் இப்படி கூட்ைமாக ததருவில் 

நிற்கிறிர்கள்” என்று ஜகட்ைார். அந்தப் தபண் சார், “பஸ் 

இன்னும் வைவில்லை, கல்லூரி முடிந்து விட்ைது 

பஸ்சுக்காக காத்து இருக்கிஜறாம்” என்று தசான்னாள். 

எப்ஜபாது கல்லூரி முடிந்தது? எத்தலன பஸ்கள் தினமும் 
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வருகின்றன? என்ற விவைங்கலள எல்ைாம் அந்த 

தபண்ணிைம் ஜகட்ைவர், தன் காரில் இருந்த தன்னுலைய 

உதவியாளர், காவல்துலற அதிகாரி ஆகிஜயாரிைம் 

தசால்லி பல்ைவன் ஜபருந்து அதிகாரியிைம் ஜபசி உைஜன 

பஸ்கலள அனுப்பும்படி கூறினார். அவர்கள் பல்ைவன் 

ஜபருந்து ஜபாக்குவைத்து கழக அதிகாரியிைம் ததாைர்பு 

தகாண்டு மாைவிகள் ததருவில் நீண்ை ஜநைம் நின்று, 

காத்துக் தகாண்டிருப்பலத அறிந்த முதைலமச்சர் உைஜன 

அவர்கலள அனுப்பி லவக்கும்படி கூறியதாக 

ததரிவித்தனர்.  

பத்து நிமிைத்தில் மூன்று  பஸ்கள் அங்கு வந்து 

விட்ைன. அதுவலை எம்.ஜி.ஆர். அங்கிருந்தவர்களிைமூம் 

தன்லனப் பார்க்க அங்கு கூடியவர்களிைமூம் அந்த 

பகுதியில் உள்ள பஸ் வசதிகலளப் பற்றி விசாரித்து 

ததரிந்து தகாண்ைார். வந்ததும் தபண்கள் அந்த மூன்று 

பஸ்களிலும் ஏறிச் தசன்றுவிட்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் தான் தபண்களுக்தகன்று 

தனிப் ஜபருந்து, மகளிர் ஜபருந்து என்ற தபயரில் 

காலையிலும் மாலையிலும் அவர்கள் பள்ளிக்கூைம் 

கல்லூரி மற்றும் அலுவைகங்களுக்கு தசல்வதற்கு 

வசதியாக விைப்பட்ைது. சிை கல்லூரிகளுக்கு, 

கல்லூரியின் உள்ஜளஜய தசன்று தபண்கலள, 

மாைவிகலள இறக்கிவிடும் வசதியும் தசய்து 

தைப்பட்ைது. சிறப்பு ஜபருந்துகலளக் கல்லூரிகள் 

குறிப்பிட்ை ஜநைத்தில் ஜகட்டுப் தபற்றுக் தகாண்ைன.  

ஜவலைக்குச் தசல்லும் தபண்கள் தன் குடும்ப 

தபாருளாதாை ஜதலவக்காக காலையிலும் மாலையிலும் 

ஜபருந்துகளில் தசல்ை ஜவண்டியிருப்பதால் அவர்கள் 
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ஆண்கஜளாடு ஜசர்ந்து அடிபட்டு நசுங்கி தசல்லும் அவை 

நிலையிலிருந்து மாற்றவும்  அவர்கள் கண்ணியமாக 

கவலையின்றி ஜவலைக்குச் தசல்வதற்காகவும் 

எம்.ஜி.ஆர். தனி ஜபருந்துகலள அனுமதித்தார். இது 

ஜபான்ற நுட்பமான சிறப்பு ஜதலவகலள உைர்ந்து 

தபண்களுக்கு அவற்லற நிலறஜவற்றுவதில் எம்.ஜி.ஆர். 

தந்லதயாகவும் தலமயனாகவும் இருந்தார்.  

தபாதுவாக ஆண்களுக்கு தன் வீட்டு தபண்கள் 

மட்டுஜம பஸ்ஸில் இடிபைாமல் பாதுகாப்பாக 

கண்ணியமாக ஜபாய் திரும்ப ஜவண்டும் என்ற அக்கலற 

அதிகமாக இருக்கும். பஸ்ஸிற்குள் சிை விபரீதங்கள் 

விைமங்கள் நைக்கும்ஜபாது அருகில் இருக்கும் ஆண்கள் 

பரிதாபப் படுவார்கள், ஓரிருவர் ஜகாபமாக கூை 

ஜபசுவார்கள். ஆனால் இலவதயல்ைாம் தீர்வாகிவிைாது. 

தபண்களின் சிைமங்கலளக் கண்ை  எம்.ஜி.ஆர். 

அப்தபண்கலள தன வீட்டு தபண்களாகக் கருதி 

அவர்களுக்கு நிைந்தைத் தீர்வாக தனிப் ஜபருந்துகலள 

அனுமதித்தார். எம்.ஜி.ஆர். இப்தபண்கலள தனது  

வீட்டுப்தபண்கலள ஜபாை ஜநசித்தார். மதித்தார். 

அதனால் அவர்களின் அன்றாை கவுைவப் பிைச்சலனலய 

நிைந்தைமாக தீர்த்து லவத்தார்.  

மகளிர் ஜபருந்துகளில் பயைம் தசய்தவர்களில் 

நூற்றுக்கு ததாண்ணூறு ஜபர் அதற்கு முன்பாக ஜவறு 

கட்சியின் ஆதைவாளர்களாக இருந்தாலும், மகளிர் 

ஜபருந்தில் பயைம் தசய்யத் ததாைங்கிய பின்பு அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஆதைவாளர்களாக மாறிவிட்ைனர். 

ஏதனனில், தினமும் அவர்கள் சந்தித்து வந்த, 

எதிர்தகாண்ை அவமரியாலதயான அவமானம் நிலறந்த  
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பிைச்சிலனகளிலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை 

கிலைத்தது. தபண்கள் நிம்மதியாக பயைம் தசய்வதற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். உதவியதால் அவர்கள் எம்.ஜி.ஆலை மிக 

உயர்வாக மதித்து அவருக்குத் ஜதர்தலில் பிைதி 

உபகாைமாக தங்கள்  வாக்குகலள அளித்தனர். 

அன்லறய தினத்தில் ததருவில் தபண்கள் 

கூட்ைமாக பஸ்சுக்கு காத்திருப்பது கூை தபாறுக்காத 

எம்.ஜி.ஆர். உைஜன அவர்களுக்கு கல்லூரி முடிந்த பத்து 

நிமிைத்திஜைஜய அடுத்தடுத்து ஜபருந்துகள் வந்து 

அவர்கலளக் தகாண்டுஜபாய் விட்டுவிை ஜவண்டும் 

என்று பல்ைவன் ஜபருந்து ஜபாக்குவைத்து அதிகாரிக்கு 

ததரிவிக்கும்படி தசய்தார். தன் வீட்டு பிள்லள ததருவில் 

நின்று தகாண்டு பஸ் வைாமல் காத்து இருந்தால் ஒரு 

தாயின் தந்லதயின் மனம் என்ன பாடுபடுஜமா  அஜத 

ஜவதலனலய  எம்.ஜி.ஆரும் உைர்ந்ததால் மட்டுஜம 

இந்த தீர்வு கிலைத்தது. ஆங்கிைத்தில் empathy என்று ஒரு 

தசால் உண்டு. ஒருவர் படும் துன்பத்லத ஒருவர் படும் 

அவமானத்லத அடுத்தவர் தன்னுலைய துன்பமாக, 

தன்னுலைய அவமானமாக உைை ஜவண்டும். அப்படி 

உைரும்ஜபாது அவர்களுக்குச் தசய்யும் உதவி 

தற்காலிகமானதாக இல்ைாமல் நிைந்தைமானதாக 

இருக்கும். இந்த உைர்வு எம்.ஜி.ஆருக்கு எப்ஜபாதும் 

ஏலழகளிைமும் தபண்களிைமும் இருந்து வந்தது. 

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் பாைர் பள்ளிகளில் 

தபண்கலள ஆசிரியர்களாக நியமிக்க உத்தைவு 

பிறப்பிக்கப்பட்ைது. அத்துைன் தபண்கள் ஆசிரிலயகளாக 

இருக்கும் பள்ளிகளுக்கு அருகிஜைஜய சிை கிஜைாமீட்ைர் 

ததாலைவுக்குள் அவர்களுலைய கைவருக்கும் பணி 
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மாற்றம் தசய்து தை ஜவண்டும் என்ற உத்தைவும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக் காைத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ைது. 

இதனால் கைவனும் மலனவியும் அருகருஜக இருந்தபடி 

தங்கள் ஜவலைகலளச் தசய்து ஜசர்ந்து குடும்பத்லத 

நைத்தும்  வாய்ப்பு தபற்றனர். ஆளுக்தகாரு 

மாவட்ைத்தில் அதிக தூைத்தில் இருந்து ஜவலை தசய்தால் 

அந்த ஜவலையின் பைன் முழுலமயாக கிலைக்காது. 

தாயும் தந்லதயும் பிரிந்திருப்பதால் பிள்லளகளும் 

ஜவதலனப்படுவார்கள் கைவன் மலனவிக்கிலைஜயயும் 

வருத்தங்கள் ஏற்படும் என்பதால் ஒரு இைட்சிய 

குடும்பத்தின் இைக்கைத்லத உைர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். 

அலனவரும் இைட்சிய தம்பதியைாக வாழ்வதற்கு 

தன்னால் முடிந்த அலனத்து உதவிகலளயும் தசய்தார். 

உத்தைலவயும் பிறப்பித்தார். அவருலைய ஆட்சி ஒரு 

தபாற்காை ஆட்சியாக மக்களால் உைைப்பட்ைது. தன் 

ஜமல் மிகுந்த அன்பு தகாண்ை ஒரு தந்லதயும் தனயனும் 

ஆட்சி தசய்வலத ஜபாைஜவ மக்கள் பாதுகாப்பாக 

உைர்ந்தனர். எம் ஜி ஆர் எது தசய்தாலும் அலத சரிதயன 

ஏற்றுக்தகாண்ைனர்.  

மத்திய அைசால்  20 அம்ச திட்ைம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஜபாது குடும்பக் 

கட்டுப்பாட்டுக்கு ஆசிரியர்கள் ஜபாய் ஆள் 

பிடித்துக்தகாண்டு வரும் ஜவலை தகாடுக்கப்பட்ைது. 

அவர்கள் தங்கள் பணிலய முடித்துக் தகாண்ை பிறகு 

தாங்கள் ஜவலை பார்க்கும் கிைாமங்களில் தசன்று 

தபண்கலளஜயா அல்ைது ஆண்கலளஜயா குடும்ப 

கட்டுப்பாடு தசய்வதற்காக மருத்துவமலனக்கு அலழத்து 

வை ஜவண்டும். ஒவ்தவாரு ஆசிரியருக்கும் ஒரு 
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மாதத்திற்கு இத்தலன ஜபலை அலழத்து வைஜவண்டும் 

என்று எழுதப்பைாத விதி ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்ைது. 

 1977இல் எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைானதும் 

ஆசிரியர்கலள இதுஜபான்ற ஜவலைகளில் 

ஈடுபடுத்தக்கூைாது, அவர்கள் ஓர் உன்னதமான பணிலயச் 

தசய்ய வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம் பிள்லளகளின் 

அறியாலம இருலள அகற்றி அறிதவாளி பைப்ப 

ஜவண்டுஜம அல்ைாது ஆள்பிடிக்கும் ஜவலைக்கு 

அவர்கலள அனுப்பி லவக்கக் கூைாது என்று எம்.ஜி.ஆர். 

ஒரு உைனடி உத்தைவு பிறப்பித்தார். அதன்பின்பு அைசுப் 

பள்ளி ஆசிரியர்கள் நிம்மதியாக ஆசிரியப் பணிலய 

மட்டும் தசய்தனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். பைத்திலும் நிேத்திலும் தபண்களுக்கு 

ஆதைவாகஜவ ஆைம்பம் முதல் இருந்து வந்துள்ளார். 

அவருலைய ஆட்சிக் காைத்தில் நூைகர்கள் அைசு ஊழியர் 

ஆக்கப்பட்ைனர்  

 அைசு பள்ளிகளின் ஆசிரிலய ஆசிரியர்கள் அைசு 

ஊழியைாக தைம் உயர்த்தப்பட்ைனர். அதற்கு முன்பு வலை 

அவர்கள் தாம் ஜவலை பார்த்த கிைாமங்களின் 

பண்லையார், மணியக்காைர், தபரிய வீட்டுக்காைர் 

ஜபான்றவர்கள் மூைமாக சம்பளம் தபற்றதால் 

அவர்களின் ததால்லைகளுக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கும் 

அதிகாைத்துக்கும் ஆளாகி வந்தனர். இவற்லற அறிந்த 

எம்.ஜி.ஆர். உைனடியாக ஏலழ குழந்லதகளிைம் 

அறிதவாளி பைப்பும் ஆசிரியப் தபருமக்களின் பணியின் 

ஜமன்லமலய உைர்ந்து அவர்கலளப் தபரிய மனுை 

ஜபார்லவயில் திரியும் பசுத்ஜதால் ஜபார்த்திய புலிகளிைம் 

இருந்து விடுவித்து, அைசு ஊழியர் ஆக்கினார். இனி 



Tamil Heritage Foundation International

 

  
44 

 
  

அவர்கள் உள்ளூர் ஜைாக்கல் தாதாக்களுக்கு அஞ்சி நைக்க 

ஜவண்டிய அவசியம் இல்ைாமல் ஜபாய்விட்ைது. 

 அைசு ஊழியர் என்ற தபருமித உைர்ஜவாடு வந்து 

தபண்கள் அைசுப்பள்ளிகளில் ஆசிரிலய பணி ஆற்றினர். 

கவுைவமாக வந்து  பாைம் நைத்திச் தசன்றனர். அைசு 

பள்ளிகளிலும் அைசு உதவி தபறும்  பள்ளிகளிலும் 

சத்துைவுத் திட்ைம் மூைமாக ஒஜை நாளில் 10 ஆயிைம் 

தபண்களுக்கு குறிப்பாக ஆதைவற்ற தபண்கள், 

விதலவகள் கைவனால் லகவிைப்பட்ஜைார் 

ஜபான்றவர்களுக்கு முன்னுரிலம தகாடுத்து 

ஜவலைவாய்ப்பு வழங்கியவர் இந்தியாவிஜைஜய 

எம்.ஜி.ஆர். ஒருவர் மட்டுஜம. இதனாலும்  தபண்களின் 

ஆதைவு அவருக்கு அன்று முதல் இன்று வலை ததாைர்ந்து 

இருந்து  தகாண்ஜை இருக்கிறது.  

எம்.ஜி.ஆைால் நன்லம தபற்ற  தபண்கள் 

தங்களுலைய பிள்லளகலளயும் எம்.ஜி.ஆரின் 

ஆதைவாளைாகஜவ வளர்த்து வந்தனர். பிள்லளகள் 

தபரியவர்கள் ஆனதும் தங்கள் பிள்லளகலள அண்ைா 

திமுக ஆதைவாளர்களாகஜவ உருவாக்கியதால் 

எம்.ஜி.ஆரின். வாக்குவங்கி சிதறாமல் இருப்பலத 

இன்றும் காண்கிஜறாம். 

 

“எம்.ஜி.ஆர். என்ஜறனும் ஒருநாள், ஒருக்கால் 

அைசியலில் தபாறுப்ஜபற்றுச் 

தசயல்படுவாஜையானால், அதிலும் அவைது தனி 

முத்திலை பதிக்கப்படும் என்பது ததளிவு.” 

- அறிஞர் அண்ைா  
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5 

வபண்களின் ஆதரவு குசறந்த படங்கள்  

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர் வசூல் சக்கைவர்த்தி என்றும் மினிமம் 

ஜகைண்ட்டி ைாமச்சந்திைன் (MGR)  என்றும் அவைது 

பைங்களின் தவற்றியால் தபயர் தபற்றிருந்தாலும் சிை 

பைங்கள் நூறு நாட்கள் ஓைவில்லை. வசூலை அள்ளிக் 

குவிக்கவில்லை அதற்கான முக்கிய காைைம் சிை 

பைங்கள் தபண்களின் அஜமாக ஆதைலவ தபறவில்லை. 

எம்,ஜி,ஆரின் பைங்கள் அலனத்துஜம தயாரிப்பாளருக்கு  

இைாபம் தந்தன. எம்,ஜி,ஆர், பைம் ஓைாமல் நஷ்ைம் 

ஏற்படுத்தியது என்ற நிலை எப்ஜபாதுஜம இருந்ததில்லை. 

அதனால் தான் ஒரு பைம் எடுக்கும் ஜபாது சிைமப்படும் 

தயாரிப்பாளர் கூை அந்த பைத்தின் இைாபத்லத 

பார்த்ததும் பட்ை துன்பங்கலள மறந்துவிட்டு அடுத்து 

எம்,ஜி,ஆலை லவத்து மறு பைம் எடுத்தனர். அவைது 

பைங்கள் சிை நீண்ை காைத் தயாரிப்பில் இருந்தாலும் 

அவற்றால் இழப்பு அல்ைது நஷ்ைம் என்ற ஜபச்சுக்ஜக 

இைமில்லை. எம் ஜி ஆர் பைங்கலள குலறந்த இைாபம் 

தந்தலவ அதிக இைாபம் தந்தலவ மிக மிக அதிக 

இைாபம் தந்தலவ என்று தான் பிரிக்க 

முடியும்தபண்களின் ஆதைவு குலறந்ததால் இைாபம் 

குலறந்த பைங்கலள பார்க்கைாம்.   
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100 நாள் ஓடாத படங்கள் 

பாசம், தாயின் மடியில், என் கைலம, மாைப்புறா, 

நான் ஆலையிட்ைால், ைாோஜதசிங்கு, பட்டிக்காட்டு 

தபான்லனயா, ைாணி சம்யுக்தா, நீரும் தநருப்பும், 

கலையைசி, தலைவன் ஜபான்றலவ நூறு நாட்கள் 

ஓைவில்லை. மறுதவளியீடுகளில் தவற்றிவாலக சூடிய 

அைசகட்ைலள, மதுலைலய மீட்ை சுந்தைபாண்டியன் 

பைங்கள் முதல் தவளியீட்டின்ஜபாது தபருதவற்றி 

தபறவில்லை. 

பாசம், ைாோ ஜதசிங்கு, நீரும் தநருப்பும், ைாணி 

சம்யுக்தா ஜபான்ற பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். இறந்து 

விடுவதாகக் கலத அலமந்திருந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிலககள் இவற்லறப் பார்ப்பதில் ஆர்வம் 

காட்ைவில்லை. என் கைலம, அைசியல் காைைத்தால் 

பாதியிஜைஜய திலையைங்லக விட்டு 

தவளிஜயற்றப்பட்ைது. தாயின் மடியில், பட்டிக்காட்டுப் 

தபான்லனயா ஆகியன தபண்களின் ஆதைவு 

குலறந்ததால் ஓைவில்லை. கலையைசி, தலைவன் 

பைங்கள் அறிவியல் புைட்சி தசய்திருந்தாலும் மக்கள்  
பைம் தவளியான காைகட்ைத்தில் அவற்லற நம்பத் 

தயாைாக இல்ைாததால் அலவயும் தபருதவற்றி 

தபறவில்லை. 

எம்.ஜி.ஆர். ைாெதா? 

காைத்லத தவன்றவனாகவும் தவற்றித் 

திருமகனாகவும் நம்பப்பட்ை எம்.ஜி.ஆர் நிேத்தில் சாவார் 

என்பலத மக்கள் நம்பத் தயாைாக இல்ைாத காைத்தில் 

பைத்தில் அவர் சாவார் என்பலத எவரும் 
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ஏற்றுக்தகாள்ளத் தயாைாக இல்லை. எம் ஜி ஆலை தன 

மகனாகக் கருதிய வயதான தபண்கள் எம் ஜி ஆர் 

பைத்தில் சாவலத பார்க்க ஜவதலனப்பட்ைனன்ர். அவைது 

அழகு முகத்லத காை அடிக்கடி திலையைனகத்துக்கு வந்த 

தபண்கள் ஆவை சாலவ காை அஞ்சி  அந்தப் பைங்கலள 

பார்ப்பலத தவிர்த்துவிட்ைனர்.  எம் ஜி ஆர் என் ைசிகர், 

ைசிலககள் நான் சாவலத விரும்பமாட்ைார்கள் என்று 

‘பாசம்’ பைத்தின் இயக்குனர் டி.ஆர்.ைாமண்ைாவிைம் 

எம்.ஜி.ஆர் கூறியஜபாது  இயக்குனர் அவர் கருத்தின் 

உண்லமலய உைை மறுத்துவிட்ைார். எம்.ஜி.ஆர் 

சாவலதப் பார்த்த இைசிகர், ைசிலககள் ஆர்ப்பாட்ைம் 

தசய்து திலைலயக் கிழித்தனர். திலையைங்கு உரிலமயாளர் 

பைத்லத எடுத்துவிட்ைார். பாசம் பைத்தில் பாைல்கள் 

ஆறும் ஜதனாறுகளாகப் பாய்ந்தும் எம்.ஜி.ஆலை பைம் 

முழுக்க அழகற்றவைாக, திருைனாக, இைதுலக தபருவிைல் 

நகத்லதக் கடிப்பவைாக, நண்பனின் தங்லகலய 

ஒருதலையாகக் காதலிப்பவைாக, தன்லன காதலிக்கும் 

நாட்டியக்காரி மஞ்சுலவ (சஜைாோஜதவி) ஏற்க 

மனமில்ைாதவைாக வந்ததால் ைசிகர், ைசிலககளால் 

பைத்லத ஏற்றுக்தகாள்ள இயைவில்லை. வசூல்ரீதியாக 

பைம் ஜதாற்றாலும் எம்.ஜி.ஆரின் “திருவாய்க்கு மறுவாய் 

ஏது” என்ற நிலை ஜதான்றியது. அதற்குப் பிறகு அவர் 

கருத்துக்கு எதிர்கருத்து ஜதான்றவில்லை. இந்தப் 

பைத்தில் வந்த எம் ஜி ஆர் தபண்களின் மனம் கவர்ந்த 

கதாபாத்திைத்லத ஏற்கவில்லை.  

மதுசர வீரன் ‘ஜமஜிக்’ 

தமிழகத்தில் அதிக பிரிண்ட்கள் ஜபாட்டு தவற்றி 

விழா தகாண்ைாடிய “மதுலை வீைன்” பைத்தில் மாறுகால் 

மாறுலக (இைதுகால் வைது லக தவட்டுப்பைல்) 
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வாங்கியதால் மதுலைவீைன் தசத்த காட்சி இைம்தபற்றஜத 

என்று ஜகட்கைாம். அந்தப் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர் 

தசத்துக்கிைக்கும் ஜபாது தபாம்மியும் 

தவள்லளயம்மாளும் அழுது உயில் விடுவர். உைஜன 

மூவரும் ததய்வமாகி காட்சி அளிப்பதாக பைம் 

நிலறவுறும். எம்.ஜி.ஆர் தனது கட்சிக்தகாள்லக 

காைைமாக ததய்வக்காட்சியில் நடித்திருக்க மாட்ைார். 

ஆனாலும் அவர் ததயவமாகிவிட்ைதால் ைசிகர், ைசிலககள் 

சமாதானம் அலைந்தனர். பைம் முழுக்க 

ைசலனக்குரியதாக எடுக்கபட்டிருந்ததால் பைம் 

தவற்றிவிழா தகாண்ைாடியது. மற்றும் கலதயின் முடிவு 

அவர் ததய்வமாகிவிடுவார் என்பலத ததரிந்துதகாண்டு 

வந்ததால் தபண்களால் மதுலை வீைலன ததய்வப் பைம் 

ஜபாை பார்த்து ைசிக்க முடிந்தது.  

ராோ ஜதசிங்கு படத்தில் 

ைாோ ஜதசிங்கு பைத்தில் நண்பன் மகமத்கான் 

பாத்திைப்பலைப்பின் முக்கியத்துவம் குலறந்துவிடும்படி 

ஜதசிங்குக்கு மூத்த அண்ைனாக இன்தனாரு எம்.ஜி.ஆர் 

கதாபாத்திைம் உருவாக்கப்பட்ைது. பைத்தின் இறுதியில் 

இந்த இைண்டு எம்.ஜி.ஆர்களும் (ஒருவரின் தாய் முஸ்லீம், 

அடுத்தவரின் தாய் இந்து) சண்லையிட்டு இறந்து விடுவர். 

சண்லைக்காட்சி தவகு சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் 

முடிவு மைைம் என்பதால் ைசிகர், ைசிலககள் இலத 

விரும்பவில்லை. ஒஜை தகப்பனுக்கு பிறந்த 

பிள்லளகளான இைண்டு எம்.ஜி.ஆறும் ஒருவஜைாடு 

ஒருவர் சண்லையிட்டு மடிவலத எந்தப் தபண்ைாலும் 

ைசிக்க முடியவில்லை. இைண்டு எம்.ஜி.ஆலையும் 

தங்களுக்கு ஜவண்டியவைாககஜவ பார்த்ததால் யாருலைய 

சாலவயும் அவர்களால் ஏற்றுக்தகாள்ள இயைவில்லை. 
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எம்.ஜி.ஆருக்கு இப்பைத்தில் ஜோடியாக வரும் 

பானுபமதி அவருக்குப் தபரியம்மா ஜபாைக் காட்சி 

அளிப்பார். ைசிகர், ைசிலககளால் அலதயும் ைசிக்க 

இயைவில்லை.   

 கண்ைதாசன் கலதவசனம் எழுதி இந்தப்பைம் 

ததாைங்கப்பட்ை ஜபாது தமிழ், ததலுங்கு இைண்டிலும் 

தயாைாகும் எண்ைம் இருந்தது. தமிழில் ஜதசிங்காக 

எம்.ஜி.ஆரும், மகமத்கானாக என்.டி.இைாமாைாவும் நடிக்க 

இருந்தனர். இவர்களுக்கு ஜோடியாக பத்மினியும் 

பானுமதியும் ஒப்பந்தமாகி இருந்தனர். மகமத்கான் ஜபச 

ஜவண்டிய வசனங்கலளப் படித்துப் பார்த்த கலைவாைம், 

எஸ.எஸ். ஆைால் மட்டுஜம இந்த வசனங்கலளச் 

சிறப்பாகப் ஜபசமுடியும் என்று தசால்லி என்.டி.ஆலை 

மாற்றி எஸ்.எஸ்.ஆலைக் தகாண்டு வந்தார். என்.டி.ஆர். 

அதன் பின்பு தமிழ்த்திலைலய முற்றிலுமாக ஒதுக்கி விட்டு 

ததலுங்கில் சூப்பர் ஸ்ைார் ஆகிவிட்ைார். பலழய நாைகக் 

கலத ஒன்லற பைமாக எடுத்தனர். அந்த நாைகம் அந்தக் 

காைத்தில் தவற்றி தபற்றிருந்தாலும் எம் ஜி ஆருக்கு 

இக்கலத தபாருந்தவில்லை. இைண்டு எம்.ஜி.ஆர்கள் 

தகக்குள் பலக தகாண்டு சண்லைஜபாடும் பைங்கள் 

ஓடியதாக சரித்திைம் இல்லை. இதற்கு இன்தனாரு 

உதாைைம் நீரும் தநருப்பும்.  

நீரும் வநருப்பும்  

மணிவண்ைன், கரிகாைன் என்ற இரு ஜவைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர் நடித்த நீரும் தநருப்பும் பைம் அவைது 

இளலமக்காைக் கனவுப்பைம் ஆகும். தன் குருநாதரின் 

மகன் எம்.ஜக. இைாதா நடித்த இரு சஜகாதைர்கள் 

பைத்லதப் பார்த்து ைசித்த எம்.ஜி.ஆர். தான் அப்பைத்தின் 
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கலதயில் நடித்து தவளியிட்ைார். எம்.ஜி.ஆர்.,  கரிகாைன் 

என்ற வில்ைன் கதாபாத்திைமாக நைத்தலத மக்கள் 

ைசிக்கவில்லை. சஜகாதைனின் காதலியிைம் அவர் முலற 

நீரும் வநருப்பும் 
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தவறி நைக்க முயற்சிப்பலத தபண்களால் ஏற்க 
முடியவில்லை. மிகுந்த எதிர்பார்ப்புைன் இந்த பைத்லத 

பார்க்க ைசிகர், ைசிலககள் திலையைங்குக்கு வந்தனர். 

கூட்ைத்லத கட்டுப்படுத்த முதன் முதைாக தமிழகத்தில் 

குதிலை பலை வந்தது இந்தப் பைத்துக்கு தான் என்ற 

தபருலமயும் உண்டு. பைத்தில் அருலமயான பாைல்கள் 

இருந்தும் இறுதிக்காட்சியில் கரிகாைன் தசத்ததும் 

மணிவண்ைன் மகுைம் சூடியதும் மக்களுக்கு உவப்பாக 

இல்லை. ஒரு எம்.ஜி.ஆர் வைது லகயாலும் அடுத்தவர் 

இைது லகயாலும் வாலளச் சுழற்றி சண்லை ஜபாட்ை 

அருலமயான காட்சிகள் இருந்தாலும் பைம் 

தவற்றியலையவில்லை. எம்.ஜி.ஆர். பைவுைகுக்கு வந்த 

தபாது சாலிவாகனன் என்ற பைத்தில் வில்ைன் ஜவைம் 

ஏற்று நடித்தார் அப்ஜபாது இவர் இறு லககளாலும் 

வாலளச் சுழற்றி சண்லை தசய்தார். அதன் பிறகு இந்தப் 

பைத்தில் இரு லககளாலும் வாள் சண்லை ஜபாட்ைார்.  

அறிவியல் புரட்சி 

1963 இல் எம்.ஜி.ஆர் பானுமதி நடித்த ‘கலையைசி’ 

என்தறாரு பைம் வந்தது. இதில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஜவற்றுைகவாசியாகவும் ஒரு கதாபாத்திைம் ஏற்றிருப்பார். 

எரிகல் ஜமாதி உயிர் இழப்பார். இப்பைத்தில் வீலை 

வாசிக்கும் பானுமதிலய சந்திைமண்ைைத்துக்கு பறக்கும் 

தட்டில் நம்பியார் கைத்திக்தகாண்டு ஜபாய் விடுவார். 

எம்.ஜி.ஆர் ஜபாய் மீட்டுக் தகாண்டு வருவார். ைஜைாடி 

பிைதர்ஸ் எடுத்த இப்பைம் தபரியளவில் நூறுநாட்கள் 

ஓைாவிட்ைாலும் தயாரிப்பாளருக்கு நல்ை இைாபத்லதத் 

தந்ததால் அவர்கள் தங்கள் ைஜைாடி கிைாமத்லத விட்டு 

மாநிைத் தலைநகைான திருவனந்தபுைத்தில்  எம் ஜி ஆர் 

நிலையம் என்ற தபயரில் புது வீடு கட்டி குடிஜபாயினர்.  
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‘கலையைசி’யில் புதுமுகமாக ைாேஸ்ரீ லய அறிமுகம் 

தசய்தனர். அவர் சந்திைமண்ைைத்து இளவைசியாக 

நடித்திருப்பார். (பின்பு இவர் ஸ்ரீதரின் காதலிக்க 

ஜநைமில்லை பைத்தில் மறு பிைஜவசம் தசய்தார்.) 

இந்தப்பைம் பார்த்த பைருக்கு இது நம்பக்கூடியதாக 

இல்லை.  ைாேஸ்ரீலய காதலிப்பதாகக் நடித்து தன 

காதலியான பானுமதிலய மீட்டுக் தகாண்டுவருவார். 

அதுவும் ைாேஸ்ரீ அப்பாவி ஜபாை நிற்க எம்ஜிஆரும் 

பானுமதியும் டுயட் பாடும் காட்சியும் இப்பைத்தில் 

இருந்தது. இது ஜபான்ற காட்சிகள் தபண்கள் மத்தியில் 

வைஜவற்பு தபறுவதில்லை. பறக்கும் தட்டு, 

கசலயரசி 
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சந்திைமண்ைைம் ஜபான்றலவ கட்டுக்கலதயாகத் 

ஜதான்றியதாலும் வசூல் குலறந்தது. 

‘எங்கள் தங்கம்’ (9-10-1970) பைத்தில் நீல் 

ஆம்ஸ்ட்ைாங் சந்திைனினல் கால் லவத்தலத ஒரு 

லநயாண்டி காைட்ஜசபமாக எம்.ஜி.ஆர். தசய்வலத ைசிகர், 

ைசிலககள் ைசித்தனர். முதலில் மனிதன் சந்திைமண்ைைம் 

ஜபானலத நம்பாதவர்கள் இப்ஜபாது அவன் 

சந்திைமண்ைைம் ஜபானலத நம்பினர். அலத நம்பாமல் 

ஜபசும் பத்தாம் பசலிகலளக் ஜகலி தசய்து ைசித்தனர். 

காைம் மாறியிருந்தது.  

ஒழுக்க மீறலால் ெசூசல இைந்தசெ 

தாயின் மடியில், பட்டிக்காட்டுப் தபான்லனயா, 

மாைப்புறா ஜபான்றலவ மக்கள் எதிர்பார்த்தபடி 

எம்.ஜி.ஆரின் ஒழுக்கம் அலமயாததால் வசூலைப் 

தபறவில்லை. மாைப்புறாவில் அவர் காதலிப்பது 

ஒருத்தியாகவும் ஆனால் அவர் சந்தர்ப்ப சூழைால் 

திருமைம் தசய்வது மற்தறாருத்தியாகவும் அலமந்து 

விடும். கலதயின் ஜவகமும் காட்சியலமப்பும் 

சுமாைாகஜவ இருந்ததால் பைமும் சுமாைாகஜவ ஓடியது. 

தாயின் மடியில் பைத்தில் இைண்டு முக்கியக் 

ஜகாளாறுகள் காைப்பட்ைன. ஒன்று எம்.ஜி.ஆரின் 

பிறப்பில் குற்றம் சாட்ைப்பட்ைது. இைண்டு பைத்தின் 

முக்கியத் திருப்பமாக அவர் தன் தங்லகலயஜய 

காதலிப்பதாகக் கலதலய அலமத்திருந்தது.  (கலைசியில் 

தங்லக இல்லை என்பது ததரிய வரும்). யாஜைா தபற்று 

அனாலதயாகப் ஜபாட்டுவிட்டு ஜபான குழந்லதலய  

(எம்.ஜி.ஆர்)  ஒரு பைக்காைர் எடுத்து வளர்ப்பார். அவர் 
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தான் குழந்லதலயக் கண்தைடுத்த நாலள குழந்லதயின் 

பிறந்த நாளாகக் தகாண்ைாடுவார். எம்.ஜி.ஆர் வளர்ந்த 

பிறகும் இக்தகாண்ைாட்ைம் ததாைரும். பிறந்த நாள் 

தகாண்ைாட்ைத்தின் ஜபாது அவர் கடுலமயான ஜகலி 

கிண்ைலுக்கு உள்ளாவார். இலத ைசிகர், ைசிலககள் 

விரும்பவில்லை. 

எம்.ஜி.ஆரும் சஜைாோஜதவியும் ஒருவலை ஒருவர் 

காதலித்து வரும் ஜவலளயில் இருவரும் ஒரு தகப்பன் 

வயிற்றுப்பிள்லளகள் என்ற தகவைறிந்து எம்.ஜி.ஆர். தன் 

காதலைக் காைைம் தசால்ைாமல் முறித்து விடுவார். பின்பு 

ஒரு நாள் இந்தக் காைைத்லதச் தசான்னதும் இருவருஜம 

தற்தகாலை தசய்து தகாள்ளத் துணிந்து விடுவர். பின்பு 

இருவரின் தந்லதயும் தவவ்ஜவறு நபர்கள் என்ற 

உண்லமலய நாஜகஷ் இவர்களுக்கு எடுத்துச் தசால்லி 

தற்தகாலைலயத் தடுப்பார். இது ைசிகர், ைசிலககளுக்கு 

ஜவப்பங்காயாகக் கசந்தது. பாைல்கள் அருலமயாக 

இருந்தும் எம்.ஜி.ஆரின் கதாபாத்திைம் சரியாக 

அலமக்கப்பை வில்லை. அதனால் பைம் எதிர்பார்த்த 

தவற்றிலய இழந்துவிட்ைது. 

பட்டிக்காட்டுப் வபான்சையா 

பட்டிக்காட்டு விவசாயி, பட்ைைத்துக் கல்லூரி 

வாலிபன் என இைண்டு ஜவைங்களில் சஜகாதைர்களாக 

எம்.ஜி.ஆர். இைட்லை ஜவைமிட்டு நடித்திருந்தார். பைம் 

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் வந்து மூன்று மாதம் கழித்து (10-

8-73) தவளிவந்தது.  தேயைலிதா மற்றும் ைாோஸ்ரீ 

கதாநாயகிகளாக நடித்தனர். 
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கல்லூரி மாைவனாக நடித்த எம்.ஜி.ஆர் ஒரு 

மலழயில் காதலியுைன் நலனந்து மகிழ்ந்த ஜவலளயில் 

அவளிைம் வைம்பு மீறி நைந்து விடுவார். இதனால் ஊரில் 

இருக்கும் தந்லதக்குக்கூைத் ததரிவிக்காமல் அவலள 

அவசைத்திருமைம் தசய்து வீட்டு மாப்பிள்லளயாகி 

அவமானப்பட்டு தவளிஜயறுவார். இந்த எம்.ஜி.ஆலை 

தபண்களும் ைசிக்கவில்லை ஆண்களும் ைசிக்கவில்லை. 

ஜயாகா வைய்து உயர எழும்பிய எம்.ஜி.ஆர். 

1970 இல் ‘தலைவன்’ என்தறாரு பைத்தில் 

ெைஜயாகம் மூைமாக உைலை உயர்த்தி இைகுவாக்கி 

காற்றில் மிதக்கைாம் என்று எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருந்தார். 

சித்தலவத்தியம், ஜயாகா பற்றி அப்ஜபாது அவர் 

காட்டியலத எவரும் நம்பவில்லை. அதனால் பைத்தில் 

கலதயும் பாைல்களும் சிறப்பாக இருந்தும் பைம் 63 

பட்டிக்காட்டுப் வபான்சையா 
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நாட்கஜள ஓடின. வண்ைப்பைங்கள் வந்துவிட் காைத்தில் 

இது கறுப்பு தவள்லளப்பைமாக இருந்ததும் ஒரு 

காைைமாகும். ஜயாகா முைமாக உைம்லப 

வசப்படுத்தைாம் என்பலத நம்ப லவக்க எம் ஜி ஆர் 

இைண்ைனில் இந்த ஜயாகப் பயிற்சிலய தபற்று 

வருவதாக கூை காட்டி இருந்தனர். ஆனால் இதற்கு முன்பு 

வந்த புதிய பூமி பைத்தில் பச்சிலை மருந்து தரும் நாட்டு 

லவத்தியலை காதமடியனாக காட்டிவிட்டு இந்த 

தலைவன் பைத்தில் ஜி சகுந்தைாவின் காயத்லத ஆற்ற ஒரு 

பச்சிலை சாலறப் பயன்படுத்துவலத மக்கள் ஏற்க 

தயாைாக இல்லை.  

நிசறவு 

ஜதர்த்திருவிழா பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தேயைலிதா 

ஜோடியும் விேயகுமாரி முத்துைாமன் ஜோடியும் 

மலழயில் நலனவதாகக் காட்சி உண்டு, அப்ஜபாது “மசை 

முத்து முத்து பந்தலிட்டு, கிட்ட கிட்ட வநருங்குது ஹாய்”  

என்று பாட்டு பாடி எம்.ஜி.ஆரும் தேயைலிதாவும் 

மகிழ்ச்சியாக மலழலய ைசிப்பார்கள். ஆனால் அடுத்த 

ஜோடி தன்னிலை மறந்து  தவறு தசய்துவிடுவர். அதனால் 

விேயகுமாரியின் வாழ்க்லக சிக்கைாகிவிடும். இைண்டு 

ஜோடிகலளயும் காட்டி எம்.ஜி.ஆர். தேயைலிதா ஜோடி  

ஒழுக்கத்தில் மிஞ்சி நிற்பலத உைர்த்தும் வலகயில் 

இப்பாைல் காட்சி அலமந்திருக்கும். எம்.ஜி.ஆரிைம் 

தபண்கள் எதிர்பார்ப்பது தான் இது ஜபான்ற ஒழுக்கமும் 

கட்டுப்பாடும் தான். இலவ மீறப்படும்ஜபாது அவர்கள் 

அப்பைத்லத ஆதரிப்பது கிலையாது.  

பட்டிக்காட்டு தபான்லனயா பைத்தில் தம்பி 

எம்.ஜி.ஆரும் ைாேஸ்ரீயும் மலழயில் நலனந்துவிட்டு தன 
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கட்டுப்பாட்லை இழந்து விடுவர். இதனால் இந்த 

எம்.ஜி.ஆர். தன் தபற்ஜறாருக்கும் ஊருக்கும் ததரியாமல் 

தன் காதலியின் வீட்ைார் ஜபச்லச ஜகட்டு அவர் திருமைம் 

தசய்துதகாள்வார். அந்த வீட்டில் வீட்டு மாப்பிள்லளயாக 

இருந்து தனது படிப்லபயும்  முடிக்க முடியாமல் மிகவும் 

அவமானப்படுவார். இந்த காட்சிகள் தபண்களுக்கு 

விருப்பமில்ைாதலவ. ைசிகர், ைசிலககளும் எம்.ஜி.ஆரின் 

தன்னிகைற்ற தலைவன் என்ற பிம்பம் சிதறிப்ஜபானதாகக் 

கருதியதால் திலையைங்குக்கு இப்பைத்லத பார்க்க 

திரும்பத் திரும்ப வைவில்லை.  

எம் ஜி ஆசர சிக்க செத்த பிம்பச் சிசற 

எம்.ஜி.ஆருக்கு  ஆைம்ப காைம் முதல்  நல்ைவர் 

வல்ைவர் என்ற பிம்பம் நிலைத்துவிட்ைதால் பிறகு அவர் 

ஜவறு மாதிரியான பைங்களில் நடிப்பலத மக்கள் 

ைசிக்கவில்லை. அவலை அந்த பிம்பச் சிலறயிஜைஜய 

அலைத்தனர். அவஜை தபற்றால் தான் பிள்லளயா, 

நாஜைாடி ஆகியன தனக்கு மிகவும் பிடித்த பைங்கள் 

என்றார். நாஜைாடியில் கண் ததரியாதவைாக 

தாழ்த்தப்பட்ை இனத்லதச்  ஜசர்ந்தவைாக நடிப்பலத 

மக்கள் ைசிக்கவில்லை. மதுலை வீைன் ஜபான்ற சாகச 

தசயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் ைசித்திருப்பார்கள். ஒரு 

முலற எம்.ஜி.ஆர். ததாப்பியும் கருப்பு கண்ைாடியும் 

இல்ைாமல் தனது காலை தாஜன ஒட்டிக்தகாண்டு 

தசன்லன ததருக்களில் தசன்றார். அவலை யாரும் 

அலையாளம் கண்டுதகாள்ளவில்லை. அவர் வீட்டுக்குத் 

திரும்பியதும் ‘நான் ததாப்பியும் கண்ைாடியும் 

அணிந்தால் மட்டுஜம என்லன எம்.ஜி.ஆர். என்று 

ஏற்றுதகாள்வார்கள் ஜபாை’ என்றார். 
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தமிழ் பாரம்பரியத்தின் அசடயாளம் எம் ஜி ஆர்  

  எம்.ஜி.ஆர்.  பைங்களின் மூைமாக  அவர் தமிழ் 

பாைம்பரியத்தின் அலையாளமாக கருதப்பட்ைார். 

திைாவிை இயக்கங்கள் ஒரு தைமான தமிழ் ஆண்மகனின் 

இைக்கைம் என விவரித்தலத திலைப்பைங்கள் 

எம்.ஜி.ஆலை லவத்து நிரூபித்தன. அவரும் தத்துவப் 

பாைல்கள் பாடும்ஜபாது அக்கருத்துக்கள் தனது  கட்சியின்  

தகாள்லக சார்ந்தன என்பலதப் பைம் பார்ப்ஜபார் 

உைரும்படி  கருப்பு சட்லை அணிந்ஜத நடித்தார். 

இவ்வாறு தமிழ் கைாச்சாைத்தின் அலையாளமாக 

ஜபாற்றப்பட்ை நிலையில் அதற்கு முைண்பட்ை 

ஜவைங்களில் எம்.ஜி.ஆர்.  நடிப்பலத மக்களால் 

ஏற்றுதகாள்ள இயைவில்லை.   இத்தலகய இைட்சியக் 

கதாபாத்திைம் ஏற்று நடிக்காவிட்ைால் அந்த பைத்தின் 

இைாபம் சுமாைாக இருந்தது. எனஜவ திலையுைகம் 

எப்ஜபாதும் தவற்றி தபரும் குதிலை மீஜத பைம் கட்டி 

பழகியதால் அவலை அந்த வலக 

கதாப்பாத்திைங்களிஜைஜய நடிக்க லவத்தது.  

 

 

“எம்.ஜி.ஆர். என்ற இதயக்கனிலய என் 

இதயத்திஜை லவத்துக் தகாண்ைதற்குக் 

காைைம், ஜவறு எங்ஜக அதலன நான் லவத்துக் 

தகாண்டிருந்தாலும், எவஜைனும் பறித்துக் 

தகாண்டு ஜபாய் விடுவார்கள் 

என்பதற்காகத்தான்.” 

- அறிஞர் அண்ைா  
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6 

முதியெர்  ஜெடத்தில்  எம்.ஜி.ஆர். 

 

 

 

நாற்பது வயதுக்கு ஜமல் கதாநாயகன் வாய்ப்புப் 

தபற்ற எம்.ஜி.ஆர். புகழ் அலைய ததாைங்கிய நாள் 

முதஜை முதியவர் என்று அவருக்கு ஜவண்ைாதவர்களால் 

அலழக்கப்பட்ைார். இதனால் இயற்லகலய மீறி அவர் 

தன் உைலைக் கட்டுக்ஜகாப்பாக லவத்துக்தகாள்ள 

ஜவண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்ைது. வஜயாதிகத்தின் சாயல் 

ததரியாமல் அவர் நைந்துதகாள்ள ஜவண்டியிருந்தது. 

முகத்தில் சுருக்கம் இல்ைாமலும் புறங்லகயில் நைம்பு 

ததரியாமலும் அவர் தன் ஜதாற்றத்லதப் பாதுகாத்து 

வந்தார். 

நடிப்பு என்றால் என்ை? 

ஒரு ஜபட்டியில் எம்.ஜி.ஆரிைம் ஒரு நிருபர் ‘நீங்கள் 

நூறு வயதுவலை வாழுங்கள் ஆனால் அதுவலை 

இப்படித்தான் இலளஞைாக நடிப்பீர்களா? உங்கள் 

வயதுக்ஜகற்ற கதாபத்திைங்கலள ஏற்று நடித்தால்என்ன?’ 

என்று அவரிைம் ஜகட்ைார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலை 

இைாபமாக நைக்கும்ஜபாது யாைாவது வியாபாைத்லத 

நிறுத்துவார்களா என்றார். தன் பைம் வசூலை அள்ளிக் 

தகாட்டும்ஜபாது தான் ஏன் இலளஞனாக நடிப்பலத 

நிறுத்த ஜவண்டும் என்பதுதான் அவர் கூற விரும்பிய 
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கருத்து. ஜமலும் அவர் நடிப்பு என்றால் என்ன? இருபது 

வயதுக்காைர் 80 வயது முதியவைாக நடிப்பலத 

ஏற்றுக்தகாள்கிறீர்கள் அல்ைவா? அது சிறப்பான நடிப்பு 

என்றால் அலதப்ஜபாை நான் இருபது வயது இலளஞலன 

ஜபாை நடிப்பதும் சிறப்பான நடிப்புதாஜன என்று 

அவர்களுக்குப் புரியும்படி எடுத்துக்கூறினார்.  

நடிப்பில் வயது வித்தியாசம் இருப்பது குறித்து 

விளக்க அப்ஜபாது ஜமலும் ஓர் உதாைைத்லதயும் 

எடுத்துலைத்தார். நாைகத்தந்லத எனப்ஜபாற்றப்படும் 

பம்மல் சம்பந்த முதலியார் தன் முதிர்ந்த வயதில் 

மஜனாகைா நாைகத்தில் நடிக்கும்ஜபாது தர்பாருக்குச் 

சங்கிலியால் பிலைக்கப்பட்டு அவலை இழுத்துவரும் 

காட்சியில் இந்தப் பதினாறு வயது பாைகலன என்று 

தன்லனக் குறிப்பிட்ைபடி ஒரு நீண்ை வசனம் ஜபசுவார். 

அப்ஜபாது அந்நாைகத்லதப் பார்த்த அலனவருக்கும் 

அவர் வயது 60 என்பது ததரியும். இருந்தும் அந்நாைகம் 

தவற்றி தபற்றது. ஏன் ததரியுமா? பார்ப்ஜபார் நடிப்லபப் 

பார்த்து ைசிக்கிறார்கஜள தவிை நடிப்பவரின் வயலதக் 

கருதுவதில்லை. அதனால்தான் இன்னும் என் பைங்கள் 

நல்ை வசூலைப் தபறுகின்றன என்றார். 

முதியெர் ஜெடம் ஏன்? 

தமிழ் பாைம்பர்யத்தில் வள்ளி திருமைம் மக்கள் 

மத்தியில் மிகுந்த தசல்வாக்குப் தபற்றது. அதில் 

முருகனாக நடிப்பவர் ஜவைன் [இலளஞன்] விருத்தன் 

[முதியவர்] என்று இருஜவைம் ஜபாடுவார். யாலனலயக் 

கண்டு அஞ்சி ஓடும் வள்ளிலய முதியவர் ஜவைத்தில் 

வந்து முருகன் காப்பாற்றி தன்லனக் கல்யாைம் தசய்து 

தகாள்ளும்படி சத்தியம் வாங்குவார். எனஜவ, மாறு 
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ஜவைங்களில் முதியவர் ஜவைம் என்பது தமிழ் ைசிகர், 

ைசிலககள் ஏற்தகனஜவ பார்த்து ைசித்து ஏற்றுக்தகாண்ை 

ஒரு ஜவைம் ஆகும். முதியவைாக வரும்ஜபாது ைசிகர், 

ைசிலககளிலைஜய ஒரு ‘சிம்பதி’கிலைக்கும். எனஜவ, 

எம்.ஜி.ஆர். பாைம்பர்ய தவற்றி ஃபார்முைாவான 

முதியவர் ஜவைத்லத தன் பை பைங்களில் பயன்படுத்திக் 

தகாண்ைார். 

எம்.ஜி.ஆர். தன் பைங்களில் ஆக்க்ஷன் 

ஹீஜைாவாகஜவ நடித்ததால் பிற ஜவைங்களில் 

நடிக்கவாய்ப்பில்லை. எனஜவ, அவர் ஜபாலீஸாக 

வரும்ஜபாதும் அவர்மீது தவறாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு 

தப்பிக்கும் ஜபாதும் கதாநாயகிலய ஜவற்றுருவில் வந்து 

காதலிக்கஜவண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்ை ஜபாதும் மாறு 

ஜவைங்கலளத் ததரிவுதசய்தார். முதியவர் ஜவைத்தில் பை 

பைங்களில் நடித்திருக்கிறார். அதுவும் தவவ்ஜவறு 
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வலகயான முதியவர் ஜவைங்கள். அவற்லற இப்ஜபாது 

விரிவாகக் காண்ஜபாம். 

ஜெடப் வபாருத்தம் 

முதியவர் ஜவைத்துக்குரிய நலைத்த தலை, தளர்ந்த 

உைல், சுருங்கிய கண்கள், ஒளியிழந்த முகம், நடுங்கும் 

குைல் என ஜமக்கப், காஸ்டியூம், நடிப்பு என அலனத்திலும் 

எம்.ஜி.ஆர். கவனம் தசலுத்தியிருப்பார். குஜைபகாவலி, 

மலைக்கள்ளன், மகாஜதவி, பாக்தாத்திருைன், பைஜகாட்டி, 

ஜதடி வந்த மாப்பிள்லள ஜபான்ற சிை பைங்களில் 

முதியவைாக மாறுஜவைமிட்டு வந்து சிை முக்கியக் 

காட்சிகளில் நடித்திருப்பார். 

குஜைபகாவலியில் முதியவர் ஜவைத்தில் வந்து 

ைக்ஜபஷ்வாக நடிக்கும் டி.ஆர்.ைாேகுமாரிலய பகலையில் 

தேயிக்கும் ைகசியத்லத அறிந்து அவலை தவல்வார். 

மலைக்கள்ளன் பைத்தில் முதியவைாக வந்து  

பி. பானுமதிலயக் காப்பாற்றுவார் பின்னர் அவலை 

ைகசியமாகச் சந்திக்க இைவில் வந்த ஜபாது கூை 

முதியவலைப்ஜபாை நடுங்கும் குைலில் ஜபசி தன்லன 

தவளிப்படுத்துவார் 

சக்கைவர்த்தி திருமகள் பைத்தில் சாக்ைட்டீஸ் 

ஜபான்ற ஜதாற்றத்தில் ஒரு முதியவர் ஜவைத்தில் வந்து 

அவர் பாடிய மனுசன் தபாறக்கும் ஜபாது தபாறந்த புத்தி 

ஜபாக ஜபாகமாறுது என்ற பாைலில் வரும் ‘கைக்குத் 

ததரியாம சிைது கம்லபயும் தகாம்லபயும் ஆட்டுது. 

ஆனால் காஜதாைம் நலைச்ச முடிகலத முடிலவக் காட்டுது’ 

என்ற வரிகள் எம்.ஜி.ஆருக்குப் பிடித்தலவ ஆகும். இந்தப் 

பாட்டு வரிகள் சிைர் தம் தசல்வாக்கு நிைந்தைமானது என  
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நிலனத்து ஆடும் ஆட்ைங்களின் நிலையாலமலய 

விளக்குவதால் அவருக்கு மிகவும் பிடித்தன. அவர் மிகப் 

தபரிய ோம்பவான்கள் இருந்த இைம் ததரியாமல் 

ஜபானலதஜநரில் கண்ைவர் என்பதால் நிலையாலம 

தத்துவத்லத நன்கு புரிந்து லவத்திருந்தார். இந்தப் பைம் 

திமுகவின் முதல் தவற்றி வாய்ப்புக்கு வழி ஜகாலிய 

பைமும் ஆகும். 

உதய சூரியன் என்ற தபயரில் சக்கைவர்த்தி 

திருமகள் பைத்தில் நடித்த எம்.ஜி.ஆர். திமுகவின் முதல் 

ஜதர்தல் பிைஜவசத்லத முன்னிட்டு சாக்ைட்டீஸ் முதியவர் 

ஜவைத்தில் வந்து பாட்டிஜைஜய பகுத்தறிவு பிைசாைமும் 

தசய்தார். ‘உப்புக்கல்லை லவைம் என்று தசான்னால் – 

அலத ஒப்புக்தகாள்ளும் வீைருக்கு முன்னாை --  நாம் கத்தி 

என்ன கதறி என்ன – ஒன்றுஜம நைக்கவில்லை ஜதாழா 

தைாம்ப நாளா’என்றுபாடுவார். 

பாக்தாத் திருைனில் லவேயந்திமாைாலவ 

ஏைத்தில் வாங்கும் அருவருப்பான முதியவைாக வருவார். 

அவருக்குக் கூரிய ஒட்டு மூக்கும் தபரிய ததாந்தியும் 

இருப்பதாை ஆள் அலையாளஜம ததரியாது. 

அவரிைமிருந்து தப்பிக்க நிலனக்கும் 

லவதேயந்திமாைாவின் காலில் சுருக்குப்ஜபாட்டு 

‘’சூத்திைக் கயிறு என்னிைம் இருக்கு சும்மா எழுந்ஜத 

நில்லு – உன் பாச்சா ஒன்னும் பலிக்காது இங்ஜக தசல்லு ‘’ 

என்று அவலை மீண்டும் குலகக்குள்ஜள அனுப்பி 

விடுவார். இந்த ஜவைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் நடிப்பு 

வித்தியாசமாக இருக்கும். 

பைஜகாட்டியில் இைண்டு குப்பத்லதயும் 

ஒற்றுலமப்படுத்த முதியவர் ஜவைம் ஜபாட்டிருப்பார். 
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சஜைாோஜதவிலயக் குழந்ஜத குழந்ஜத என்று கூப்பிடுவார். 

அதற்கு அவர் “சதா குழந்ஜத குழந்ஜதன்னுட்டு விலைக்கு 

வாங்குன சனியன் மாதிரி”என்று திட்டுவார். “நாவைாரு 

குைந்சத நீவயாரு குைந்சத–ஒருெர் மடியிஜல ஒருெரடி” 

என்ற பாட்டு இந்தத் தாத்தா ஜவைத்துைன் ததாைங்கும் 

பிறகு அந்த ஜவைம் கலைந்து மாணிக்கமாக 

காட்சியளிப்பார். 

ஜதடி வந்த மாப்பிள்லள பைத்தில் 

தேயைலிதாவுக்கு இங்கிலீஷ் மியூசிக் கற்றுத்தரும் 
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வாத்தியாைாக வருவார். இவைது ஜதாற்றம் தலையில் 

ததாப்பியும் தசம்பட்லை தாடியும் வட்ைக் 

கறுப்புக்கண்ைாடியும் பார்க்க சற்று அருவருப்பாக 

இருக்கும். ஆனால் ஆறுமுகம் இது யாரு முகம் – தாடிலய 

வச்சா ஜவறுமுகம் --  தாடிலய எடுத்தா தங்க முகம்” என்ற 

பாட்டு தாத்தா ஜவைத்துைன் ததாைங்கும். 

தாய் தசால்லை தட்ைாஜத பைத்தில் சந்லதயில் 

சுற்றித்திரியும் ஒரு நாஜைாடி முதியவைாக மாறுஜவைம் 

ஜபாட்டு வழக்கம் ஜபாை குற்றவாளிகலளப் பிடிக்க 

வருவார். அதில் ஜவைம் ஜபாட்ைவர் எம்.ஜி.ஆர். என்பலத 

கண்டு பிடிக்க முடியாத அளவுக்குத் ஜதாற்றம் முற்றிலும் 

ஜவறுபட்டிருக்கும். உச்சியில் வழுக்லக நலைத்த முடி 

மீலச தாடி, கிழிந்து ஒட்டுப்ஜபாட்ை பலழய லநந்தஜகாட்,  

ஜதாளில் ஒரு பச்லசக்கிளி லக மைக்கில் 

உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு குைங்கு, கக்கத்தில் இடுக்கிய ஒரு 

குலை, லகயில் ஒரு தடிஜயாடு தளர்ந்து தடுமாறும் நலை, 

சிை சமயம் அந்தக் குைங்கு சங்கிலிலயப் பிடித்த படியும் 

நைப்பார், கூைஜவ அந்தக் குைங்கு ஓடி வரும். சந்லதயில் 

பிக்பாக்தகட் அடித்தல்,  தபண்கலள,  ஃபாஜைா தசய்தல், 

அவர்கஜளாடு நைந்து வந்தபடி விசிைடித்தல் ஜபான்ற 

குற்றங்கலளத் தடுக்கும் வலகயில் நாக்லக துருத்தி 

முலறத்துப் பார்த்து குற்றவாளிகலள அதட்டுவார்.  

கூைஜவ 

 ‘’ஜபாயும்  ஜபாயும்  மனிதனுக்கு  இந்த  புத்திசயப்  

பசடத்தாஜை  அதில்   

வபாய்யும்  புரட்டும்  திருட்டும்  கலந்து  பூமிசயக்  

வகடுத்தாஜை” 
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 என்று  பாட்டும்  பாடுவதாக  அக்காட்சி  

அலமந்திருக்கும் .  காவல்  நிலையத்துக்கு  வந்து  

ஜவைத்லதக்  கலைக்கும்  ஜபாது  எம் .ஜி .ஆர் .  என்பது  

ததரிய  வரும் .  முதல்  முலற  இப்பைம்  

பார்ப்ஜபாருக்கு  எம் .ஜி .ஆர் .  என்று  ததரியாது .   

ஆலச முகம் பைம் தமிழில் அந்த முதல் ப்ைாஸ்டிக் 

சர்ேரி பற்றிய பைம் ஆகும். எம்.ஜி.ஆர்., வஜ்ைஜவல் என்ற 

ைாம்தாஸ் தன்லனப்ஜபாை முகத்லத ப்ைாஸ்டிக் சர்ேரி 

தசய்து தன் வீட்டில் புகுந்து விட்ைலத அறிந்து தன் 

அப்பாவின் சித்தப்பாலவப் ஜபாை ஒரு ஜகாட்சூட் 

ஜபாட்ை தவளிநாட்டு முதியவர் ஜபாை மாறு 

ஜவைத்துைன் வந்து தன் வீட்டிஜைஜய தங்குவார். 

அப்ஜபாது ைாம்தாலச ஜகலி தசய்து பாடுவதாக ஒரு 

பாைலை எம்.ஜி.ஆர். பாடுவார் அதுதான்  
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'எத்தசை  வபரிய  மனிதனுக்கு  எத்தசை  சிறிய  

மைமிருக்கு   

எத்தசை  சிறிய  பறசெக்கு  எத்தசை  வபரிய  

மைமிருக்கு '   

என்ற  பாைல் .  இப்பாைல்  காட்சியில்  நாஜகைு ம்  

சஜைாோஜதவியும்  மாறுஜவைமிட்ை  எம் .ஜி .ஆருைன்  

ஜசர்ந்து  ஆடுவார்கள்  ைாம்தாசுக்கு  இது  ஜகாபத்லத  

ஏற்படுத்தும் .  இந்த  ஜவைத்தி  ல்எம் .ஜி .ஆர் .  ஒரு 

காலை  சாய்த்து  சாய்த்து  ஒரு  லகத்தடிலய  ஆதைவாகக்  

தகாண்டு  நைப்பார் .  இதில்  தலை  முடி  கறுப்பும்  

தவளுப்புமாகக்  காைப்படும்  தாடி  இருக்கும்  

கண்ணில்  கூலிங்க்கிளாஸ்  ஜபாட்டிருப்பார் .  ஒரு 

ஸ்லைைான  ஜகாட்  சூட்  ஜபாட்ை  தாத்தாவாக  

தவளிநாட்டிலிருந்து  வந்தவைாகத்  ஜதான்றுவார் .  

இந்த  ஜமக்கப்  காஸ்டியூம்  அலனத்தும்  நவீன  

காைத்து  தாத்தா  ஜபாை  இருக்கும் .  

 

 

“எம்.ஜி.ஆர். கலைஞர்களுக்தகல்ைாம் ஒரு 

கலைஞைாகவும், வழி காட்டியாகவும். 

முன்ஜனாடியாகவும் இருந்து வருபவர் ஆவார்.” 

- அறிஞர் அண்ைா 
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7 

காதலிசய காப்பாற்ற காதல் நாடகமாடிய 

எம்.ஜி.ஆர்.  

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் அவர் தன்லன 

நம்பியவர்கலள நட்ைாற்றில் விடுவதில்லை. நிே 

வாழ்க்லகயிலும் திலை பிம்பத்திலும் அவருலைய 

நிலைப்பாடு இதுவாகஜவ இருந்தது. நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்தில் ‘என்லன நம்பி தகட்ைவர் இதுவலை யாரும் 

இல்லை’ என்று தசான்னலத தமய்ப்பிக்கும் வலகயில் 

அவைது பைங்களில் அவர் தன்லன நம்பி வாழும் 

அலனவலையும் நல்ை முலறயில் காப்பாற்றி 

ஜமன்லமயான இைத்துக்கு தகாண்டு வந்ததாகஜவ 

பைங்கள் எடுக்கப்பட்ைன. நிேவாழ்விலும் அவர் தன்லன 

நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கு நல்ை பை திட்ைங்கலள 

அறிமுகப்படுத்தி அவர்கலளயும், அவர்களின் 

பிள்லளகலளயும் வாழ்க்லக தைத்தில் உயர்த்தியது 

வைைாறு கூறும் உண்லமயாகும். 

வில்லனிடம் இருந்து காதலிசய மீட்டல் 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் அவைது காதலி வில்ைனிைம் 

சிக்கிக் தகாள்வதும், பிறகு அவர் ஜபாய் காப்பாற்றி மீட்டுக் 

தகாண்டு வருவதும் உண்டு. வில்ைலன எதிர்க்க ஜவண்டிய 

சூழலில் அவர் பைவலகயான சண்லை காட்சிகலள 
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அலமத்து பைத்துக்குப் பைம் ஜவறுபாடு காட்டி 

இலளஞர்கலள கவரும் வலகயில் வீைதீை தசயல்களில் 

ஈடுபட்டு காதலிலய மீட்டுக் தகாண்டு வருவது வழக்கம். சிை 

பைங்களில் இந்த முலற பின்பற்றப்பைாமல் ஜவதறாரு 

முலற பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.  

அதிகாரம் பசடத்த வபண்ணிடம் இருந்து காதலிசய 

மீட்டல்  

அடிலமப்தபண் பைம் மற்றும் கலையைசி  

பைங்களில்  அவர் ஒரு தபண்லை மீட்க இன்தனாரு 

தபண்லை காதலிக்கும் காட்சிகள் இைம்தபற்றுள்ளன. 

இந்த இரு பைங்களில் கலையைசி பைத்தில் அவர் 

காதலிப்பதாக நடிக்கும் சந்திை மண்ைைத்து இளவைசி 

ைாேஸ்ரீ ஒரு அப்பாவி தபண். அடிலமப்தபண் பைத்தில் 

அவர் காதலிப்பதாக நடிக்கும் பவளவல்லி தேயைலிதா 

சுயநைத்துக்காக எலதயும் தகடுக்க தயாைாக இருக்கும் 

தகாடூை சிந்லத பலைத்தவள். ஆனால் இந்த இரு 

தபண்களின் அதிகாைத்துக்குரிய ஆட்சியில் சிக்கியிருக்கும் 

தன் காதலிலய மீட்டுக் தகாண்டு ஜபாவதில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இந்த தபண்கலள ஜபாலியாக காதலிக்க 

ஜவண்டிய ஒரு கட்ைாயம் ஏற்படுகிறது. எனஜவ, 

இவர்கலள காதலிப்பது ஜபாை நடித்து உண்லமலய 

அறிந்து தகாண்டு தன் காதலிலய மீட்டுக் தகாண்டு தன் 

நாடு ஜசர்கிறார், கலையைசி பைத்தில் சந்திை மண்ைைத்தில் 

இருந்து இந்த  உைகத்துக்ஜக வந்து ஜசர்கிறார்.  

கசலயரசி காட்டும் அறிவியல்  

கலையைசி பைம் ஒரு அறிவியல் புலனவு சித்திைமாகும். 

பூஜைாகத்தில் இருக்கும் வீலை கலைஞர் வாணி என்ற 
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பானுமதிலய சந்திைமண்ைைத்தில் இருக்கும் ஒருவன் 

பறக்கும் தட்டில் வந்து கைத்திச் தசல்கிறான். இளவைசிக்கு 

இலச கற்பிப்பதற்காக இவ்வாறு பானுமதி கைத்திச் 

தசல்ைப்படுகிறார். பறக்கும் தட்டு வந்து 

இறங்கிப்ஜபானலத பார்த்த மக்கள் கலைவாணி 

காைாமல் ஜபானலதயும் கண்டு பரிதவிக்கும் ஜபாது, 

அவலள மீட்டு வை ஜவண்டும் என்ற கைலம உைர்ஜவாடு 

எம்.ஜி.ஆர். சந்திை மண்ைைத்திற்கு புறப்பட்டு தசல்கிறார். 

அங்கு ஜபானால் வில்ைன் நம்பியார் பானுமதிலயயும், 

இளவைசி ைாேஸ்ரீயும் எம்.ஜி.ஆலையும் காதலிக்கின்றனர். 

இவர்களிைமிருந்து இருவரும் மீண்டு வருவது தான் கலத 

கலையைசி பைம் 19-4-1963 அன்று தவளிவந்தது. 

இப்பைம் அன்று  மிகப்தபரிய தவற்றிலயப் 

தபறவில்லை என்பதற்கு மக்கள் அந்த சந்திைமண்ைை 
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கலதலய நம்ப வில்லை என்பதுதான் காைைம். ஆனாலும் 

பைம் தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்ைம் ஏற்படுத்தாத வலகயில் 

அவருக்கு கணிசமான ைாபத்லத தகாடுத்தது. சஜைாடி 

பிலிம்ஸ் என்று தன கிைாமத்தின் தபயரில் பைம் எடுத்த 

தயாரிப்பாளர் இந்தப் பைத்தில் கிலைத்த ைாபத்தால் 

ஜகைள மாநிைத்தில் திருவனந்தபுைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

நிலையம் என்ற தபயரில் ஒரு வீடு கட்டினார். 

தயாரிப்பாளர் தன்னுலைய வீட்டுக்கு எம்.ஜி.ஆர். தபயர் 

சூட்டுவதன் மூைமாக தன் நன்றி கைலன தீர்த்துக் 

தகாண்ைார். இந்தப் பைம் தயாரிப்பில் இருந்தஜபாது 

தயாரிப்பு தசைவுக்கு பைம் இல்ைாமல் அவர் தவித்தலத 

பார்த்து அவருலைய  சஜைாடி  என்ற கிைாமத்லதச் 

ஜசர்ந்தவர்கள் அவருக்கு ஆளுக்கு தகாஞ்சம் பைம் 

தகாடுத்து உதவினர். கிைாமஜம பைம் ஜபாட்டு எடுத்த 

பைம் என்பதால் கிைாமத்தின் தபயஜை பைத் தயாரிப்பு 

நிறுவனத்துக்கு தபயைாயிற்று. கலையைசி பைம் அதிக 

ைாபம் தபற்றுத் தைாவிட்ைாலும் தயாரிப்பாளருக்கு தனது  

மாநிைத்தின் தலைநகரில் தசாந்த வீடு கட்ை உதவிய 

அளவுக்கு ைாபம் ஈட்டித் தந்த பைம் ஆகும். 

பூஜைாகத்தில் இருக்கும் ஜபாது பானுமதியும் 

எம்.ஜி.ஆரும் காதலிக்கும் ஜபாது பாடிய பாட்லை, சந்திை 

ஜைாகத்தில் எம்.ஜி.ஆர் ைாேஸ்ரீ யிைம் பாடுவார். ஆண் 

குைல் வரிகலள மட்டும் அவர் பாடிவிட்டு 

நிறுத்திவிடுவார். அப்ஜபாது ைாேஸ்ரீ இன்னும் பாடுங்கள் 

என்று தசால்லுவார். எம்.ஜி.ஆர். இந்த பாட்டு வரிகள் 

இனி வாணிக்கு தான் ததரியும் என்று பானுமதிலய 

ஜநாக்கி லக காட்ைவும் பானுமதி தபண் குைல் வரிகலளப் 

பாடுவார். இவ்வாறாக இருவரும் மாறி மாறி ைாேஸ்ரீயின் 

முன்பு பாடுவார்கள். ைாேஸ்ரீ இவர்கள் மீது எவ்வித 
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சந்ஜதகமும் இல்ைாமல் எம்.ஜி.ஆரிைம் தன் அன்லப 

பரிமாறிக் தகாள்வார். எம்.ஜி.ஆர். தனது நிலைலய 

எடுத்துக் கூற முடியாமலும், ைாேஸ்ரீயின் காதலை 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாமலும் திைறுவார். இவ்வாறாக 

சிைமப்பட்டு  தன் காதலிலய வில்ைனிைம் இருந்து 

காப்பாற்றி, சந்திை ஜைாகத்திலிருந்து மீட்டு தாம் வாழும் 

பூஜைாகத்திற்கு அலழத்துச் தசல்லும் இைண்டு 

கைலமகளில் சிக்கியிருந்த எம்.ஜி.ஆர். ஜவறுவழியின்றி 

அவர் இளவைசிலய காதலிப்பதாக நடிக்க ஜவண்டி 

இருந்தது. அவரும் அதலன தசய்து தன்லன நம்பிய 

காதலிலய மீட்டு நம்பிக்லகஜயாடிருந்த கிைாம 

மக்களிைம் தகாண்டுவந்து ஜசர்த்தார். 

ஆயிரம் நிலஜெ ொ  

அடிலமப்தபண் பைம் எம்.ஜி.ஆரின் தசாந்த 

தயாரிப்பாகும். இப்பைம் 1969ஆம் ஆண்டு ஜம மாதம் 

முதல் நாள் உலழப்பாளர் தினத்தன்று தவளியானது. 

எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் பைம்; மாதபரும் தவற்றிப் பைம் 

ஆகும். தசார்ைம் வசனம் எழுத, ஜக சங்கர் இப்பைத்லத 

இயக்கினார். இலச ஜக.வி. மகாஜதவன். பாைல்கலள 

வழக்கம் ஜபாை T.M.தசௌந்தர்ைாேன், P.சுசீைா, எல் ஆர் 

ஈஸ்வரி ஆகிஜயார் பாடியிருந்தனர். முக்கியமான ஆயிைம் 

நிைஜவ வா பாைலை மட்டும் எஸ். பி. 

பாைசுப்பைமணியம் பாடியிருந்தார்.  

அடிலமப்தபண் பைத்தில் தேயைலிதா ஜீவா, 

பவளவள்ளி என்று இைண்டு ஜவைங்கலள ஏற்று 

இருந்தார். எம்.ஜி.ஆலை காதலிக்கும் ஜீவாலவ 

ஒழித்துவிட்டு அவலை தான் திருமைம் தசய்து தகாள்ள 

ஜவண்டும் என்பது பவளவல்லி தேயைலிதாவின் 
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திட்ைமாகும். இத்திட்ைத்லத முறியடிக்கஜவ எம்.ஜி.ஆர். 

ஜபாலியாக ஒரு காதல் நாைகம் ஆை ஜவண்டிய 

நிர்ப்பந்தம் இப்பைத்தில் ஏற்பட்ைது.  

பாலைவனத்தில் வழி தவறிப்ஜபான ஜீவா 

தேயைலிதாவும், எம்.ஜி.ஆரும் பவளவல்லி 

தேயைலிதாவின்  தளபதியான ஆர்.எஸ். மஜனாகரிைம் 

சிக்குகின்றனர். ஆர்.எஸ்.மஜனாகர், எம்.ஜி.ஆலை. மட்டும் 

அைசியான பவளவல்லியிைம் ஒப்பலைத்துவிட்டு 

ஜீவாலவ ஒளித்து லவத்து விடுகிறார். எம்.ஜி.ஆரின் உைல் 
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உறுதி மன உறுதி ஆகியவற்றில் தன் மனலத பறிதகாடுத்த 

பவளவல்லி அவலை தன்னுலைய தளபதியாக்கி 

திருமைம் தசய்து தகாள்ளவும் விரும்புகிறார். ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர். அவலளப்பார்த்து ஜீவா ஜீவா என்று 

அலழத்துப் ஜபசுகிறார். அப்ஜபாதுதான் பவளவல்லிக்கு  

தன்லனப் ஜபான்ற உருவத்தில் ஜீவா என்ற ஒரு தபண் 

இருக்கிறாள், அவலள இந்த தளபதி காதலிக்கிறார் 

என்பது ததரிகிறது. உைஜன ஒளித்து லவத்திருக்கும் 

அந்தப் தபண்லை என்னிைம் தகாண்டு வந்து 

ஒப்பலைத்து விடு என்று தளபதி மஜனாகரிைம் 

தசால்கிறாள். இந்த உண்லமலய ஜசாவின் மூைம் அறியும் 

எம்.ஜி.ஆர். இப்ஜபாது பவளவல்லியிைமிருந்து மட்டுஜம 

உண்லமலய தபற முடியும் என்பதனால் ஜீவாலவ 

காப்பாற்றும் ஜநாக்கத்தில் ஜசா வின் அறிவுலைலய ஏற்று 

விருப்பமில்ைாமல் பவளவல்லிலய காதலிப்பது ஜபாை 

நடிக்கிறார். அப்ஜபாது பாைப்பட்ை பாைல் ஆயிைம் 

நிைஜவ வா என்ற மிக நீண்ை பாைைாகும். பைம் வந்த 

காைத்தில் இப் பாட்டு ஒலித்தட்டின் [தைக்கார்டின்] 

இருபுறமும் பதியப்பட்டிருக்கும்.  

“ஆயிைம் நிைஜவ வா” பாைல் காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆலை காதஜைாடு அணுகும் பவளவல்லி 

அவலளக் ஜகாபத்ஜதாடும் தவறுப்ஜபாடும்  பார்க்கும் 

எம்.ஜி.ஆர் வித்தியாசமான   முகபாவங்கலள காட்டி 

மிகத்ததளிவாக நடித்திருப்பார். எம்.ஜி.ஆர் இப்பாட்டில் 

தனது முக  பாவத்லத  மாற்றிக் தகாண்ஜை இருப்பார். 

பவளவல்லி ஜநருக்கு ஜநர் பார்க்கும்ஜபாது முகத்தில் 

புன்னலகலய வைவலழப்பதும், அவளின் முகம் ஜவறு 

திலசயில் திரும்பியதும் சட்தைன்று எம்.ஜி.ஆரின் முகம் 

இறுகிவிடுவதும் காைைாம். சிைஜநைங்களில் பாட்டின் 
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கருத்துக்ஜகற்ப ‘அப்படியா’ என்பது ஜபாைவும் தலை 

அலசப்பார்.  இதுஜபான்ற மாறிவரும் பாவங்கள் 

அவருலைய காதல் தவறும் நடிப்பு, ஜபாலி என்பலத 

ைசிகர், ைசிலககளுக்கு உைர்த்துகின்றன. இதனால் ைசிகர், 

ைசிலககள் இவர் ஜீவாலவ காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் 

பவளவல்லிஜயாடு டூயட் பாடுவதாக நடிக்கிறார் 

என்பலத ததளிவாகப் புரிந்து தகாள்வார்கள். எம்.ஜி.ஆர். 

மீது ஜகாபப்பை மாட்ைார்கள். 

ஜபாலி காதலின் தர்ம நியாயம்  

தகால்ை வந்த பசுலவ தகால்ைைாம் என்பது உைக 

நியதி. எனஜவ ஒரு தபண் பசுலவப்  ஜபான்றவளாக 

இருந்தாலும் அவள் சிை தர்ம நியாயங்கலள 

தகால்லும்ஜபாது அவளுக்கான தர்ம நியாயங்கள் 

தகால்ைப்படும் என்பலதத்தான் இந்தப் ஜபாலி காதல் 

காட்சிகள் நமக்கு உைர்த்துகின்றன. அடிலமப்தபண், 

கலையைசி பைங்களில் தன் காதலிலய மீட்டுக் தகாண்டு 

ஜபாவதற்காக அதிகாைம் பலைத்த அவர்கலள கட்டிப் 

ஜபாட்டு லவத்திருக்கும் இளவைசிகலள காதலிப்பதாக 

நடித்த எம்.ஜி.ஆர். இன்தனாரு பைத்தில் ஜவறு ஒரு 

காைைத்துக்காக இது ஜபான்ற ஜபாலி காதைன் ஜவைம் 

ஏற்றிருப்பார்.  

நாட்டு மக்களின் தாகம் தீர்க்க  

பாக்தாத் திருைன் கலத ஆயிைத்ததாரு அைபு 

கலதகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ைதாகும். இந்த பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரும் லவதேயந்தி மாைாவும் ஜோடியாக 

நடித்திருப்பார்கள். இதில்  தன் நாட்டு மக்களின் தாகத்லத 

தீர்க்க ஒரு இளவைசிலய காதலிப்பதாக நடிப்பார். 
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நாட்லை எம்.ஜி.ஆரின் தந்லதயிைம் இருந்து 

நயவஞ்சகமாகப் தபற்ற  டி எஸ் பாலையா ஊர் மக்கள் 

அைண்மலனயிலிருந்து குடி தண்ணீர் காசு தகாடுத்து 

வாங்கிக் தகாள்ள ஜவண்டும் என்ற உத்தைலவ பிறப்பித்து 

விட்டு ஊரில் உள்ள குடிநீர் குளங்களில் எல்ைாம் 

விைத்லத கைந்து விடும் படி கட்ைலளயிடுவார். 

மக்களிைம் இருந்து குடி நீருக்கு காசு வசூல் தசய்வார். 

பாலையாவின்  ைகசிய கட்ைலளயினால் மனிதர்கள் 

யாரும் ஊருணிகளில் இறங்கி தண்ணீர் குடிக்க 

முடியவில்லை. எல்ஜைாரும் காசு தகாடுத்து 

அைண்மலனயிலிருந்து நல்ை தண்ணீலை வாங்கிச் தசல்ை 

ஜவண்டும். பைம் இல்ைாதவர்கள் ஜநாயாளிகள் குடிக்க 

சலமக்க குளிக்க தண்ணீர் இன்றி தவிக்கின்றனர்.   

ஊர்களில்,  கிைாமங்களில் குளங்களில் 

கைக்கப்பட்டுள்ள விைத்லத முறிப்பதற்கான மாற்று 

மருந்து அைண்மலனயில் இைகசியமான ஒரு 
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இைத்தில் பாதுகாத்து லவக்கப்பட்டுள்ளது. அலதக் 

தகாண்டு வந்தால் மட்டுஜம ேனங்களின் தாகத்லத 

தீர்க்க முடியும். இந்த இக்கட்ைான சூழ்நிலையில் 

தன்லன ஒருதலையாக காதலிக்கும் இளவைசி 

எம்.என்.ைாேத்தின் உதவிலய மட்டுஜம எம்.ஜி.ஆர். 

நாடிப் தபற முடியும். மன்னலை எதிர்த்து அந்த 

சூழ்நிலையில் எதுவும் தசய்ய இயைாது. எனஜவ ,  

இைவில் ைகசியமாக இளவைசியின் அைண்மலனக்குள் 

குதித்து அவலைத்தான் காை வந்தது ஜபாை 

அவரிைம் காதல் தமாழிகள் ஜபசுவார்.  

எம் என் ைாேம் தன்லன திருமைம் தசய்து 

தகாள்வதில் எம்.ஜி.ஆருக்கு என்ன தலை என்று 

ஜகட்பார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். ‘ஓர் இளவைசிலய 

திருமைம் தசய்ய ஜவண்டும் என்றால் ஒன்று அைச 

குடும்பத்தில் பிறந்து இருக்க ஜவண்டும் அல்ைது 

மக்களின் ஆதைவு தபற்றவனாக இருக்க ஜவண்டும் ’ 

என்பார். ‘நான் அைச குடும்பத்லத ஜசர்ந்தவன் 

இல்லை. மக்கள் ஆதைவு தபற்றவனும் இல்லை. 

மக்கள் இன்று குடிக்க தண்ணீர் இல்ைாமல் தவித்து 

ஜபாய் இருக்கின்றனர் ,  இந்நிலையில் அவர்களின் 

ஆதைவு எனக்கு எப்படி கிலைக்கும்’ என்று 

தசால்லும்ஜபாது ‘நான் மாற்று மருந்து தருகிஜறன். 

அலத தகாண்டு ஜபாய் நீர்நிலைகளில் கைந்து 

விடுங்கள் மக்கள் உங்கலள ஜபாற்றுவார்கள். 

மக்களின் ஆதைலவப் தபற்ற நீங்கள் என்லன 

திருமைம் தசய்துதகாண்டு மன்னர் ஆகிவிைைாம்’ 

என்று இளவைசி எம். என்.  ைாேம் ஒரு ஜயாசலன 

கூறுவார். இலத எதிர்பார்த்து வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

உைஜன சரி என்று தசால்லி எம் என் ைாேம் தகாடுத்த 
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மாற்று மருந்து தபட்டிலய எடுத்துக்தகாண்டு 

ஜபாய்விடுவார்.  

மருந்லத தகாடுத்து தண்ணீரில் கைந்ததால் 

நீர்நிலைகளில் கைக்கப்பட்ை விைம் முறிந்துவிடும். 

மக்கள் நல்ை தண்ணீர் குடிக்க கிலைத்து மகிழ்ச்சியாக 

இருப்பார்கள். இந்தக் கலதயில் ஒரு தபாது 

காரியத்துக்காக தபாது நைம் ஜவண்டி மக்களின் தண்ணீர் 

ஜதலவலயத் தீர்க்க எம்.ஜி.ஆர். இந்த காதல் நாைகத்லத 

நைத்த ஜவண்டிய ஒரு கட்ைாயம் ஏற்பட்ைது. ஜமலும் 

இந்தக் கலத ஆயிைத்ஜதாரு அைபு கலதகளில் ஒன்றாக 

இருப்பதனால் இதிலுள்ள நிகழ்ச்சிகலள அதிக அளவில் 

மாற்றவும் இயைாது. 

ரசிகர், ரசிசகயர்கள் ஏற்பு  

தன்லன நம்பி வாழப் ஜபாகும் காதலிலய 

காப்பாற்றவும் பிறருலைய நன்லமக்காகவும் மட்டுஜம 

எம்.ஜி.ஆர்.  ஜபாலியாக காதலிப்பது ஜபாை நடித்ததால் 

அதுவும் இந்த பைங்களில் மட்டும் நடித்ததால் ைசிலகயர் 

மத்தியில் அவர் மீது தவறுப்பு காைப்பைவில்லை. 

அடிலமப்தபண் பைத்தில் தபண்கள் பவளவல்லிலய 

தவறுத்தனர், ஜீவாலவ ஆதரித்தனர். தபண்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். நைத்திய இந்த ஜபாலி காதல் நாைகத்தின் 

நியாயத்லதப் புரிந்துதகாண்ைனர். ஜமலும் தன்லன 

நம்பியுள்ள தபண்லையும் தன்லன நம்பியிருக்கும் 

மக்கலளயும் காப்பாற்றஜவண்டிய உயர்ந்த கைலமயும் 

தபாறுப்பும் தனக்கு இருப்பதனால் அவர் கைலமக்கும் 

தபாறுப்புைர்ச்சிக்கும், முக்கியத்துவம் தகாடுத்து அலத 

நிலறஜவற்றும் வழிகலள ஆைாய்ந்து அதன்படி நைந்து 

தகாண்ைார்.  
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காதலிசயப் பிரிந்ததுண்டு, பின் ஜைர்ந்ததுண்டு  

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் தன் காதலிலயப் பிரிந்து 

ஜவறு ஒரு தபண்லை திருமைம் தசய்து தகாள்வது 

கிலையாது. பரிசு, பைம் பலைத்தவன் ஜபான்ற ஓரிரு 

பைங்களில் இத்தலகய சூழ்நிலை ஏற்பட்ை ஜபாதும் கூை 

பிரிவுக்குப் பின் இலைந்து விடுவர். தபரிய இைத்துப் 

தபண் அவர் தன் அத்லத மகலள காதலித்ததாக எங்கும் 

எந்த காட்சியும் இைம்தபறவில்லை. தில்லை, வள்ளி 

ஆகிய இைண்டு ஜபர் மீதும் அவர் சமமான அன்பு 

தகாண்டுள்ளார். ஆனால் தில்லைக்கு தான் அவலை 

திருமைம் தசய்து லவக்கப் ஜபாகிறார்கள் என்று  வள்ளி 

ஜகலிதசய்து ஜபசுவதால், தில்லை எம்.ஜி.ஆர். மீது  ஈர்ப்பு 

தகாண்டுள்ளார்.  இதுஜபான்ற சம்பவங்கள் கிைாமங்களில் 

சகேம் என்பதனால்  இதலன மிகப் தபரிய அளவில் 

எடுத்துக்தகாள்ள  இயைவில்லை.  ஜமலும் 
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எம்.ஜி.ஆருக்கு மயக்க மருந்து தகாடுத்து 

சிைம்புப்ஜபாட்டியில் ஜதாற்கடித்துவிட்டு  அஜசாகன் 

தில்லைலய திருமைம் தசய்து தகாள்வார். அதனால் 

பட்ைைத்துக்குப் ஜபாய்  படித்து தபரியாளாகி  

பிைபைமானவைாகி  அஜசாகனின் தங்லகலயஜய 

காதலித்து மைப்பார்.  இந்த கலதயிலும் அவர் 

தில்லைலய காதலித்து ஏமாற்றியதாக தகாள்ள இயைாது. 

 

பரிசு, பைம் பலைத்தவன் ஜபான்ற பைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். காதலித்த தபண்லை திருமைம் தசய்ய 

இயைாமல், ஜவதறாரு தபண்லை திருமைம் 

தசய்தாலும் கலதயின் முடிவில் இலையில் வந்த மலனவி 

இறந்து ஜபாக அவர் தான் காதலித்த தபண்ணுைன் 

இலைந்து  வாழ்வார்.  ஆக எம்.ஜி.ஆர். தன் காதலிலய 

எந்தச் சூழ்நிலையிலும் லகவிட்ைது கிலையாது. தன் 

காதலிக்காக ஜவறு ஒருவலை ஜபாலியாக காதலித்துக் கூை 

தன் காதலை காப்பாற்றி விடுவார். இந்த கலத சிக்கலில் 
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காதலை, காதலிலயக்  காப்பாற்றுவஜத அவைது 

கைலமயாகி விடுகிறது. அந்தக் கைலமலய அவர் 

தசவ்வஜன நிலறஜவற்றி தபண்கள் மனதில் இைம் 

பிடித்து விடுகிறார். 

எல்லாம் ைரிஜய !   

எம்.ஜி.ஆர். தவறு தசய்ய மாட்ைார். அப்படிஜய 

அவர் ஒரு தவறு தசய்தாலும் அவர் அலத தனக்காக 

தசய்திருக்க மாட்ைார், ஜவறு ஒருவரின் நன்லமக்காகஜவ 

தசய்திருப்பார் என்று ைசிக ைசிலகயர் நம்பும்படி 

காைைத்லத பைத்தில் சரியாக அலமத்திருப்பார். 

எம்.ஜி.ஆர். எது தசய்தாலும் சரியாகக் தசய்வார் என்ற 

எண்ைமும் நம்பிக்லகயும் அவர் ைசிகர், ைசிலககள் 

மனங்களில் ஆழமாகப் பதிந்துவிட்ைது. இந்த 

நம்பிக்லகலய அவர் வாழ்வும் பைங்களும் இன்று வலை 

காப்பாற்றி வருகின்றன. சினிமாவிலும் அைசியலிலும் 

மக்களின் முழு நம்பிக்லகலயப் தபற்ற எம்.ஜி.ஆர். 

இன்லறக்கும் மகளிரின் மனம் கவர்ந்தவைாக இருந்து 

வருகிறார். அவர் முதைலமச்சர் ஆன பின்பும் அவர் 

சத்துைவு திட்ைம், இைவசச் சீருலை திட்ைம்  மூைமாக 

தபண்களின், குழந்லதகளின்  உள்ளம் கவர்ந்தவைாகி 

தன்லன நம்பிய தபண்லை லகவிைாத உத்தமர் என்ற 

நற்தபயலை தபண்களிைம் தபற்று விட்ைார். 

 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களின் தவற்றி 

இயற்லகயானது மட்டுமல்ை: இமயம் ஜபான்று 

உயர்ந்து விளங்குவதாகும். 

-  அறிஞர் அண்ைா 
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8 

அசைத்து ெசகப் வபண்களிடமும் அன்பு 

காட்டிய எம்.ஜி.ஆர்.  

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர். தபண்கலள மிக மிக உயர்வாக மதித்த 

காைைத்தால் அவர்களிைம் மிகுந்த கண்ணியத்ஜதாடும் 

அன்ஜபாடும் பண்ஜபாடும் பழகினார். அவர்களுக்கு 

தன்னால் ஆன அலனத்து உதவிகலளயும் உைனடியாக 

தசய்து தகாடுத்தார். தபண்கலளப் பாதுகாக்க 

ஜவண்டியது ஆண்களின் கைலம என்பலத சிறுவயது 

முதற்தகாண்டு உைர்ந்திருந்ததால் அவஜைாடு தவளிப்புற 

பைப்பிடிப்புக்கு வரும் நடிலகயர்கலளயும் அவருலைய 

தபாதுக்கூட்ைத்துக்கு வரும் தபண்கலளயும் அவருலைய 

திலைப்பைங்கலள பார்க்க வரும் ைசிலககலளயும் 

பாதுகாப்பாக திரும்ப அனுப்பி லவப்பலத தமது 

முதன்லமயான கைலமயாக தகாண்டிருந்தார். ஆதைவற்ற 

தபண்களுக்கு தன்னால் ஆன உதவிகலள உைஜன 

தசய்தார். தகாடிகாத்த குமைன், முன்னாள் அலமச்சர்  

கக்கன், நலகச்சுலவ நடிகர்  என். எஸ். கிருஷ்ைன் 

ஜபான்ஜறாரின் மலனவிமார் எம்.ஜி.ஆலை தன் பிள்லள 

என்று ஜபாற்றி பாைாட்டும்படி அவர்களிைம் அன்பாக 

நைந்து தகாண்ைார்.  அவர்களுக்கு ஜவண்டிய உதவிகலள 

குடியிருக்க வீடு, உதவித்ததாலக, லவத்திய வசதி 

ஆகியவற்லறச் தசய்து தகாடுத்தார். 
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முந்தாசையில் ஆட்ஜடாகிராப்  

எம்.ஜி.ஆர். இளம் தபண்கள் குடும்ப வாழ்க்லகக்கு 

உரியவர்கள் என்பதால் அவர்கலள பாதுகாத்து 

விலததநல் ஜபாை ஜபாற்ற ஜவண்டும் என்பதில் 
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கவனமும் அக்கலறயும் தகாண்டிருந்தார். தன் 

ைசிலககளுக்கு தன்னால் தனது  சினிமாவால் எவ்வித 

துன்பமும் வந்துவிைக்கூைாது என்பதில் அக்கலற 

காட்டிய எம்.ஜி.ஆர். இளம் தபண்களிைம் மிகவும் 

கவனமாக நைந்து தகாண்ைார். தபாது இைங்களில் 

பைப்பிடிப்புத் தளங்களில் இளம் நடிலககள் பிறருலைய 

கவனத்லத கவரும் வலகயில் சத்தமாகப் ஜபசஜவா 

சிரிக்கஜவா கூைாது என்பதில் கண்டிப்ஜபாடு இருந்தார். 

தவளிப்புற பைப்பிடிப்புக்கு ஜபாகும்ஜபாது ஒரு இளம் 

நடிலக குடித்துவிட்டு இருப்பலத பார்த்து அவலை 

கண்டித்து புலியூர் சஜைாோவிைம் ஒப்பலைத்து 

இங்கிருந்து திரும்பி ஜபாகும் வலை நீ இவலள 

கவனமாகப் பார்த்துக் தகாள் என்று கூறினார். 

“நம்முலைய ததாழில் நடிப்புதாஜன; நடிலககள் எப்படி 

இருந்தால் நமக்தகன்ன” என்று விட்ஜைற்றியாக 

இருக்கும் குைம் எம்.ஜி.ஆரிைம் கிலையாது. தன்லனச் 

சுற்றியுள்ள அலனவலையும் தன்னுலைய குடும்பத்தாலை 

ஜபாைக்கருதி அன்பு தசலுத்தும் நல்ை அன்புள்ளம் 

தகாண்ைவர் எம்.ஜி.ஆர். 

‘பரிசு’ பைப்பிடிப்புக்காக ஜகைளாவில் திருவாங்கூர் 

சமஸ்தானத்துக்கு தசாந்தமான ஒரு மாளிலகயில் 

எம்.ஜி.ஆர். தங்கி இருந்தார். அப்ஜபாது மன்னர் 

குடும்பத்லதச் ஜசர்ந்த ஒரு தபண் தன்னுலைய கல்லூரி 

ஜதாழிகள் இருவலை அலழத்து வந்தார். எல்ஜைாரும் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் ஆட்ஜைாகிைாப் வாங்கினர். அப்ஜபாது 

ஜதாழிகளில் ஒருவர் தன்னுலைய முந்தாலனலய நீட்டி 

அதில் ஆட்ஜைாகிைாப் ஜபாட்டு தருமாறு எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ஜவண்டினார். எம்.ஜி.ஆர் மறுத்துவிட்ைார்.  “ உன் 

முந்தாலன உன் கைவனுக்கு தசாந்தம்; அலத நீ 
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என்னிைம் தகாடுக்கக்கூைாது” என்று கண்டித்து 

அவளிைம் இருந்த ஒரு ஜநாட்லை வாங்கி அதில் 

லகதயழுத்து ஜபாட்டுக் தகாடுத்தார். இச்சூழ்நிலையில் 

ஜவறு எந்த நடிகர் இருந்திருந்தாலும் அல்ைது ஜவறு 

ஆண்கள் இருந்திருந்தால் அவர்களில் பைர் 

முந்தாலனயில் லகதயழுத்துப் ஜபாட்டு தகாடுத்து 

இருப்பார்கள். தவகு சிைர் தான் எம்.ஜி.ஆர். ஜபாை 

முந்தாலனயின் மகத்துவத்லத நிலனத்துப் பார்த்து 

மறுத்துக் கூறியிருப்பார்கள். 

மந்திரிகுமாரி படப்பிடிப்பில்  

மந்திரிகுமாரி பைம்  எம்.ஜி.ஆரும், ஜீ. சகுந்தைாவும் 

இலைந்து நடித்த பைம் ஆகும். இப்பைத்தில் நாைக 

நடிலகயாக இருந்து திலைப்பைத்திற்கு நடிக்க 

வந்திருக்கும் சகுந்தைாவுக்கு எம்.ஜி.ஆர். அவ்வப்ஜபாது 

நடிப்லப தசால்லிக் தகாடுத்து ‘மார்க்’ ஜபாட்ை இைத்தில் 
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நின்று வசனம் ஜபச ஜவண்டும்; எப்ஜபாது ஜகமைாலவ 

பார்த்து ஜபச ஜவண்டும்; எப்ஜபாது சக நடிகலை பார்த்து 

ஜபச ஜவண்டும்?  என்று சிை பை விவைங்கலள 

சகுந்தைாவுக்கு அவ்வப்ஜபாது தசால்லிக் தகாடுத்தார். 

கண்டிப்புக்கு ஜபர்ஜபான மாைர்ன் திஜயட்ைர்சின் 

உரிலமயாளரிைம் இவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி 

ஜபசுவலதப் பார்த்து சிைர் தவறாக கருதியதால் ‘வத்தி’ 

லவத்துவிட்ைனர். விையம் அறிந்த சுந்தைம் 

இவ்விருவலையும் அலழத்து விசாரிக்க ஜவண்டும் என்று 

முடிவு தசய்தார். 

  ஒரு நாள் பைப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு எம்.ஜி.ஆலை 

பார்த்து ‘ைாமச்சந்திைா நீயும் சகுந்தைாவும் என்லன வந்து 

பார்த்து விட்டுப் ஜபாங்கள்’ என்றார். எம்.ஜி.ஆருக்கு 

என்ன நைந்திருக்கும் என்பது புரிந்துவிட்ைது. ஜி. 

சகுந்தைாவுக்கு அழுலக தபாத்துக் தகாண்டு வந்தது. தன் 

தபயர் தகட்டுப் ஜபாகும் படி முதல் பைத்திஜைஜய 

யாஜைா தனக்கு எதிைாக சதி தசய்கிறார்கள் என்று அவர் 

கண்களில் கண்ணீர் மளமளதவன்று வழிந்தது. அழாஜத 

என்று தசால்லிவிட்டு சகுந்தைாலவ அலழத்துக்தகாண்டு 

சுந்தைத்தின் அலறக்கு ஜபான எம்.ஜி.ஆர். “முதைாளி நீங்க 

என்ன ஜகட்கப் ஜபாகிறீர்கள் என்பது எனக்கு ததரியும். 

சகுந்தைாலவ அனுப்பி விடுங்கள் பாவம் அவள் சிறு 

தபண்” என்றார். உைஜன சுந்தைம் சகுந்தைாலவ திரும்பி  

பார்த்து ‘ஜபா’ எனத் தலையலசத்தார். சகுந்தைா தன் 

அலறக்குப் ஜபாய்விட்ைார். பிறகு எம்.ஜி.ஆர். இயக்குனர் 

சுந்தைத்லத பார்த்து ‘முதைாளி சகுந்தைாவுக்கு நாைகத்தில் 

நடித்து நல்ை பயிற்சி உண்டு. சினிமாவில் ஜகமைாலவ 

பார்த்து நடிப்பது அவளுக்கு புது அனுபவம். எனஜவ, 

அவளுக்கு நான் என்னுைன் நாைகத்தில் நடித்த நடிலக 
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என்ற உரிலமயில் நான் அவலள நாைகத்தில் இயக்கி 

இருக்கிஜறன் என்ற பழக்கத்தில் அவளுக்கு எப்படி நடிக்க 

ஜவண்டும் என்பலத அவ்வப்ஜபாது தசால்லிக் 

தகாடுப்ஜபன். அவள் என் அண்ைனின் மகள் வயது 

உலையவள். எனஜவ, எங்கலளப் பற்றி நீங்கள் தவறாகக் 

கருதாதீர்கள். நீங்கள் என்னிைம் இதுகுறித்து விளக்கம் 

ஜகட்ைதற்கு நன்றி’ என்றார். சுந்தைம் எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து 

தலையலசத்து ‘ஜபாய் வா’ என்று தசால்லிவிட்ைார்.  

விசாைலையின் ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

சகுந்தைாலவயும் குற்றவாளிக் கூண்டில் ஏற்றி 

நிறுத்தாமல் அந்த தபண்லை அனுப்பி விடுங்கள் என்று 

கூறியது தான் தபண்ணின்பால் அவர் தகாண்டுள்ள 

அன்பும் பாசமும் இைக்கமும் ஆகும். ஒரு 

இளம்தபண்லை, அதுவும் திலையுைகுக்கு  

முதன்முதைாக அறிமுகமாகி இருக்கும் தபண்லை, 

எடுத்த எடுப்பிஜைஜய அவளுலைய ஒழுக்கத்லதப் பற்றி 

சந்ஜதகப்பட்டு விசாைலைக்கு உட்படுத்துவது அவலள 

ஜமலும் வளைவிைாமல் தடுக்கும் முயற்சியாகும். ஜமலும் 

இது ஜபான்ற விசாைலை தபண்களுக்கு மிகப்தபரிய 

அவமான உைர்ச்சிலய ஏற்படுத்தி தீவிை மன 

உலளச்சலுக்கு தகாண்டு ஜபாய் விட்டுவிடும். 

இலதத்தான் ஆங்கிைத்தில் character assassination 

என்கின்றனர். எனஜவ, ஒரு தபண்லை 

அவமானப்படுத்தக் கூைாது என்ற நல்ை ஜநாக்கத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். சகுந்தைாலவ அனுப்பி விடுங்கள் என்று 

தசால்லி அவலை அனுப்பிய பின்னர் சகுந்தைாவுக்காகப்  

பரிந்து ஜபசி உண்லம நிைவைம் என்ன என்பலத எடுத்துச் 

தசால்லி சுந்தைத்லத அலமதிப்படுத்தினார். 



Tamil Heritage Foundation International

 

  
89 

 
  

  எம்.ஜி.ஆரின் வசியப் ஜபச்சுக்கு கட்டுப்பைாதவர் 

எவரும் இருக்க இயைாது என்றாலும் ஜி. சகுந்தைாலவ 

விசாைலைக்கு உட்படுத்துவது அவர் மனம் ஒப்புக் 

தகாள்ளாத தசயைாக இருந்தது. தன்னால் தான் நடிப்புச் 

தசால்லிக் தகாடுத்த காைைத்தால் அந்தப் தபண்ணுக்கு 

ஒரு பிைச்சலன வந்து விட்ைஜத என்று அவர் வருந்தி 

தன்னுலைய விளக்கத்லத முதைாளியிைம் ததரிவித்து 

விட்ைார். அந்தப் தபண்லை ஒரு இக்கட்ைான 

சூழ்நிலையில் இருந்து காப்பாற்றி அனுப்பி 

லவத்துவிட்ைார். இதுஜபான்ற சூழ்நிலைகளில் 

எம்.ஜி.ஆர். தபண்களின் தகௌைவத்லதயும் 

கண்ணியத்லதயும் மிகவும் உயர்வாக மதித்தார். 

வதருவில் நின்ற தாயும் ஜையும்  

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் பற்றி ஒரு அதமரிக்க 

மாைவியின் ஆய்வுக்காக பை தபண்கலள 

திலையைங்குகளில் சந்தித்து ஜபசி அனுபவம் எனக்கு 

உண்டு. அப்ஜபாது ஒரு தபண் நன்றிஜயாடும் 

கண்ணீஜைாடும் தசான்ன சம்பவம் இங்கு 

குறிப்பிைத்தக்கது. அவர் எங்களிைம் இருபது 

வருைத்திற்கு முன்பு நைந்த ஒரு சம்பவத்லத 

குறிப்பிட்ைார். ஒருநாள் அந்தப் தபண் தன் கைவரிைம் 

ஜகாபித்து தகாண்டு தசன்லனயில் இருக்கும் அண்ைன் 

வீட்டுக்கு தன் இரு குழந்லதகலளயும் அலழத்துக் 

தகாண்டு தசன்றார். ஜபருந்லத விட்டு இறங்கி எப்படி 

விசாரித்து தசல்வது என்று ததரியாமல் ஒரு டீக்கலை 

வாசலில் பிள்லளகளுக்கு டீ வாங்கி தகாடுத்துவிட்டு 

நின்று தகாண்டிருந்தார். அப்ஜபாது இைவு எட்டு எட்ைலை 

மணி இருக்கும். அவர் தசான்ன விவைங்கலளக் தகாண்டு 

அந்த டீக்கலையில் நின்று இருந்த எவருக்கும் அவைது 
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அண்ைனின் விைாசத்லத விவைமாக கண்டுபிடித்துச் 

தசால்ை ததரியவில்லை. மணி ஆகிவிட்ைது. இனி என்ன 

தசய்வது என்று ததரியாமல் திலகத்தபடி இடுப்பில் ஒரு 

குழந்லதயும்  லகயில் ஒரு குழந்லதயும் 

பிடித்துக்தகாண்டு நின்று தகாண்டிருந்தார். அவர் மனதில் 

அச்சம் சூழ்ந்தது. 

  அச்சத்ஜதாடு நிற்கும் தபண்ணின் அருஜக ஒரு கார் 

வந்து நின்றது.  அதிலிருந்து ஒருவர் இறங்கி வந்து 

‘என்னம்மா இங்கு  நிற்கிறீர்கள் என்ன விவைம்’ என்று 

ஜகட்ைார். அப்ஜபாது இவர் தன் அண்ைனின் முகவரிலயச் 

தசால்லி ‘என் அண்ைன் வீட்டுக்கு ஜபாக ஜவண்டும்’ 

என்றார் இவர் தசான்ன முகவரி ததளிவாக இல்லை. சரி 

தகாஞ்சம் நில்லுங்கள் நான் ஜகட்டு விட்டு வருகிஜறன் 

என்று அந்த காருக்கு அருகில் தசன்று ஜகட்டு விட்டு வந்தவர் 

‘அம்மா நீங்க உைஜன உங்கள் ஊருக்கு ஜபாய் விடுங்கள்; 

இங்கு இருக்காதீர்கள். இந்த முகவரிலய கண்டுபிடிப்பது 

கடினம். இது ததளிவாக இல்லை; உங்கள் ஜபாக்குவைத்துக்கு 

ஜவண்டிய பைத்லத எம்.ஜி.ஆர். தருவார் தபற்றுக் 

தகாள்ளுங்கள்’ என்றார். உைஜன அந்தப் தபண் திலகத்துப் 

ஜபாய் அந்த காலை பார்த்தார்.  காருக்குள் இருந்து எம்.ஜி.ஆர். 

வைக்கம் தசான்னார்.  இந்தப் தபண்ணும் இரு லகலயயும் 

எடுத்து வைக்கம் தசால்லிவிட்டு ஜவகமாக அந்த கார் 

அருகில் தசன்று எம்.ஜி.ஆரிைம் அழுதார். தன் கைவனுைன் 

ஜகாபித்துக் தகாண்டு வந்துவிட்ைதாக தசால்ைவும் 

எம்.ஜி.ஆர். ‘உைஜன நீங்கள் ஊருக்கு ஜபாங்கள்; நான் உங்கள் 

கைவரிைம் ஜபசி உங்களிைம் அன்பாக இருக்க 

தசால்கிஜறன். நீங்கள் எது நைந்தாலும் வீட்லைவிட்டு 

தவளிஜய வந்தது தவறு; நீங்கள் இனி வைஜவ கூைாது. உங்கள் 

வீட்டில் தான் இருக்க ஜவண்டும்’ என்று ததரிவித்துவிட்டு 
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அருகில் இருந்த ஒருவரிைம் ‘இவர்கலள சாப்பிை லவத்து 

அனுப்பி விட்டு வா’ என்று தசான்னார். 

எம்.ஜி.ஆரின் கட்ைலளக்குக் கட்டுப்பட்டு அந்த 

தபண் மதுலைக்குத் திரும்பிவிட்ைார். இங்கு அவர் 

வருவதற்குள் அவர் கைவர் அவலை சமாதானமாக 

அலழத்து வருவதற்கு ஜபருந்து நிலையத்திற்கு வந்து 

விட்ைார். இைஜவாடு இைவாக எம்.ஜி.ஆர். அங்குள்ள தன் 

ைசிகர் மன்ற ஆட்களிைம் ஜபசி அந்த மனிதரிைம் இனி 

மலனவிலய அன்பாக லவத்துக்தகாள்ள ஜவண்டும்; 

எக்காைைம் தகாண்டும் வீட்லை விட்டு அடித்து துைத்த 

கூைாது என்று அறிவுலை தசால்லும்படி தசால்லி 

இருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர். மூைமாக அறிவுலை வந்ததும் 

அந்த மனிதர் பயந்துஜபாய் ஜபருந்தில் வரும் தன் 

மலனவிலயத் ஜதடி ஜபருந்து நிலையத்திற்கு வந்து 

விட்ைார். அந்தப் தபண் இந்த சம்பவத்லத எங்களிைம் 

தசால்லும் தபாழுது ‘கூைப் பிறந்தவன் கூை அப்படி 

தசய்ய மாட்ைன்மா. அன்லறக்கு மட்டும் அந்த 

புண்ணியவாலன நான் பார்க்காமல் இருந்திருந்தால் 

நானும் என் பிள்லளகளும் இந்ஜநைம் என்ன கதிக்கு 

ஆளாகி இருப்ஜபாஜமா ததரியவில்லை. தமட்ைாலச பற்றி 

ஜகள்விப்படும் ஒவ்தவாரு விையமும் பயமாகத்தான் 

இருக்கிறது” என்று கண்ணீஜைாடு விவரித்தார். 

சாலையில் நிற்கும் ஒரு தபண்ணுக்கு அவள் 

முகத்லத பார்த்து கவனித்து இந்தப் தபண் தவளியூர்காைர் 

ஜபாைத் ததரிகிறார், ஏஜதா பிைச்சலனயில் இருக்கிறார், 

இவலை இப்படிஜய விட்டு விட்டு ஜபானால் யாஜைனும் 

இவலை தவறான வழிக்கு இட்டுச் தசன்று விடுவார்கள். 

அதற்குப் பின்பு இவலை காப்பாற்றிக் தகாண்டு வருவது 

மிகவும் கடினம் என்பலத உைர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். உைஜன 
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வண்டிலய நிறுத்திவிட்டு விசாரித்து அந்த தபண்ணுக்கு 

உதவ ஜவண்டும் என்ற ஜநாக்கத்துைன் தன்னுலைய ைசிகர் 

மன்ற ஆட்களிைம் ஜபசி அந்த தபண்ணின் கைவருக்கு 

அறிவுலை தசால்ை தசய்து அந்த குடும்பத்லத ஜசர்த்து 

லவத்தார். இன்று வலை அந்த குடும்பத்தினர் எம்.ஜி.ஆலை 

தன் குை ததய்வமாக  நிலனத்து வைங்கி வருகின்றனர். 

இந்த கலதலய ஜகட்ை எங்களுைன் பைம் பார்க்க 

வந்திருந்த மற்ற தபண்களும் எம்.ஜி.ஆலை நிலனத்து லக 

எடுத்து தலைக்கு ஜமல் தூக்கி கும்பிட்ைனர். 

தமிைகத்தின் தாளாளர் எம்.ஜி.ஆர்.  

முன்பின் ததரியாத ஒரு தபண்லை காப்பாற்றியது 

ஒரு சிறு சம்பவமாக ஜதான்றினாலும் காரில் 

ஜபாகும்ஜபாது கூை சாலைகளில் சாலைஜயாைம் 

நிற்பவர்களின் முகங்கலள கண்டு அவர்களின் முகக் 

குறிப்பறிந்து அவர்களுக்கான உதவிகலள தசய்யும் 

அருங்குைம் எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்தலத அறிகின்ஜறாம். 

இந்த அரும்பண்லப தமிழ்ப் தபரிஜயார்  ‘தண்ைாமல் 

ஈவது தாளாண்லம’ என்றனர். ஒருவர் ஜகட்காமஜை 

அவருக்கு ஜவண்டியவற்லறச் தசய்து தருவது 

தாளாண்லம எனப்படும். அந்த வலகயில் எம்.ஜி.ஆர். 

தமிழகத்தின் தாளாளர். இதுஜபாை பைப்பிடிப்பு 

தளங்களிலும் முகம் வாடி இருந்த புலகப்பைகாைர்  சங்கர் 

ைாவ், ைான்ஸ் மாஸ்ைர் சுந்தைம் ஜபான்ஜறார் தங்கலள 

எம்.ஜி.ஆர். அலழத்து தங்கள் முகவாட்ைத்திற்கான 

காைைத்லத ஜகட்டு உைனடியாக அலத ஜபாக்கிவிட்ைார் 

என்று ஜபட்டிகளில் ததரிவித்துள்ளனர். 

மனஜவதலனஜயாடு இருக்கும் ஒருவரின் முகக்குறிப்பு 

அறிந்து உதவுகின்ற நற்குைம் எம்.ஜி.ஆரின் தனிப்பண்பு 

ஆகும். 
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 ஜகாழி குைம்பு வகாண்டு ெந்த பாட்டி  

அண்ைா திமுக ஆைம்பித்த காைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்த திமுக 

ததாண்ைர்களும் திமுகவின் ஏவல் துலறயாகிவிட்ை 

காவல்துலறயும் முலனப்பாக இருந்தனர். அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு சிை ஆபத்துகள் ஏற்பை வாய்ப்பு 

இருக்கிறது என்பது ததரிய வந்ததால் அவர் காரிலிருந்து 

இறங்கி ஜவறு மார்க்கத்தில் பயைப்பட்ைார். இைவு 

தநடுஜநைம் ஆகிவிட்ைதால் புத்தனாம்பட்டி என்ற 

கிைாமத்தில் ததன்னந்ஜதாப்புக்குள் ஜபாய் ஜபார்லவலய 

விரித்து அவரும் அவருைன் வந்தவர்களும் 

உறங்கிவிட்ைனர். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆலை யாஜைா 

எழுப்புவது ஜபால் ஜதான்றியது. கண்விழித்துப் பார்த்தால் 

ஒரு ஏலழ பாட்டி இைண்டு தூக்குவாளிலய லவத்துக் 

தகாண்டு நின்றிருந்தார். “எந்திரிப்பா நீங்க தங்கி 

இருக்கிறதா என் ஜபைன் தசான்னான். அதனாை உனக்கு 

ஜசாறும் தவைக்ஜகாழி அடிச்சு குழம்பு லவத்துக் 

தகாண்டு வந்து இருக்ஜகன்” என்றார். அந்த பாட்டி நாம் 

இங்கு தங்கி இருப்பது ததரிந்திருக்கிறததன்றால்  ஊர் 

மக்களுக்கு ததரிந்து இருக்கும். அப்படி என்றால் ஆபத்து 

ததாைர்ந்து வருஜம என்று ஜயாசித்த  எம்.ஜி.ஆர். “சரி 

பாட்டி நான் சாப்டுட்டு உங்களுக்கு பாத்திைத்லதக் 

தகாண்டு வந்து தருகிஜறன்” என்று தசால்லி விட்டு 

உைனிருந்தவர்கலள எழுப்பி வண்டியில் புறப்பட்டு 

விட்ைார். 

  இைவில் பசிஜயாடு தன் மகன் உறங்குவான் என்ற 

தாயுள்ளம் தகாண்ை அந்த பாட்டி, உறங்கிக் 

தகாண்டிருக்கும் பிள்லளலய எழுப்பி உண்ை லவப்பது 

ஜபாை தூங்கிக் தகாண்டிருக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கு தன் 
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வீட்டிலிருந்த ஜகாழி அடித்து குழம்பு லவத்து தகாண்டு 

தகாடுத்தார். இவைது  அன்புக்கு அடிபணிந்த எம்.ஜி.ஆர். 

திரும்பி வரும்ஜபாது அந்த இைத்தில் இறங்கி உள்ஜள 

நைந்து ஜபாகிறார். ஜதாப்லப கைந்ததும் ஒரு சிறு குடிலச 

இருந்தது. தவளிஜய திண்லையில் பாட்டி ஒரு பலழய 

ஜசலைலய ஜபார்த்தியபடி உறங்கிக் தகாண்டிருந்தார். 

எம்.ஜி.ஆர். அவர் அருகில் ஜபாய் ஒரு விலையுயர்ந்த 

சால்லவலய அவருக்கு ஜபார்த்தி விட்டு, அவர் 

தலைமாட்டில் ஆயிைம் ரூபாலய லவத்து விட்டு 

அலமதியாக அவர் உறங்கட்டும் என்று திரும்பி வந்து 

விட்ைார். எம்.ஜி.ஆரிைம் வயதான தபண்கள் தாயன்பு 

தசலுத்துவதும் அவர் அந்தத் தாய்மாரிைம் மகலனப் 

ஜபாை பாசம் காட்டுவதும் சகேமான விையமாக 

அந்நாளில் இருந்திருக்கிறது. இதற்கு ஏைாளமான 

சான்றுகள் இருந்தாலும் இந்த தவைக்ஜகாழி குழம்பு 
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சம்பவம் பைைாலும் பை நூல்களிலும் 

எடுத்துக்காட்ைப்பட்டுள்ளது.  

நாட்குறிப்ஜபாடு காணாமல் ஜபாை ைான்றிதழ்கள் 

முதல்முலற எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைான ஜபாது 

திருதநல்ஜவலிலயச் ஜசர்ந்த ஒரு இளம் தபண் தனக்கு 

ஜவலை ஜவண்டும் என்று மனு எழுதி தகாண்டு வந்து 

எம்.ஜி.ஆரிைம் தகாடுத்தார். எம்.ஜி.ஆர். லகநீட்டி 

ஜகட்ைஜபாது இவர் லைரிக்குள் இருந்த மனுலவ 

எடுத்துக் தகாடுக்க லைரிலய   நீட்டினார் எம்.ஜி.ஆரும் 

லைரிஜயாடு வாங்கிக்தகாண்ைார். ஒருவாைம் கழித்த 

பிறகுதான் அந்தப் தபண்ணுக்கு லைரிஜயாடு  தான் 

லவத்திருந்த சான்றிதழ்களும் ஜசர்ந்து ஜபாய்விட்ைன 

என்பது ததரிந்தது. திரும்பவும் அவர் தசன்லனக்கு வந்து 

எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து தனது சான்றிதழ்கலளயும் 

லைரிலயயும் திரும்பப் தபறுவதற்குள் எம்.ஜி.ஆரின் 

ஆட்சி கலைக்கப்பட்ைது. ஆனாலும் அந்த தபண் 

எம்.ஜி.ஆலை வந்து சந்தித்தார். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

‘நான் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருஜவன்; வந்தவுைன் உனக்கு 

ஜவலை கிலைக்கும்; இப்ஜபாது உன்னுலைய 

சான்றிதலழ தபற்றுக் தகாண்டு ஊருக்கு  ஜபா’ என்று 

தசால்லி விட்ைார். 

  எம்.ஜி.ஆரிைம் முன்பு பணியாற்றிய 

அதிகாரிகளிைம் தசால்லி அந்த மனுக்கள் வாங்கி 

ததாகுக்கப்பட்டு லவத்த நாலள குறிப்பிட்டு அந்த நாளில் 

வாங்கப்பட்ை மனுக்கள் இருக்கும் இைத்லத 

ஜதடிப்பிடித்து  அதில் இருந்து இந்த தபண்ணின் 

லைரிலயயும் அதற்குள் இருந்த சான்றிதழ்கலளயும் 

அந்தப் தபண்ணிைம் திரும்ப ஒப்பலைக்கும்படி 

எம்.ஜி.ஆர். ததரிவித்தார். அந்தப் தபண்ணும் அந்த 
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சான்றிதழ்கலள வாங்கி தகாண்டு ஊருக்கு 

தசன்றுவிட்ைார். மீண்டும் எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சர் 

ஆகிறார். இப்ஜபாது அந்தப் தபண் திரும்பவும் 

எம்.ஜி.ஆலை பார்க்க ஜகாட்லைக்கு வந்தார். அந்தப் 

தபண்லை அலையாளம் கண்டு தகாண்ை எம்.ஜி.ஆர். 

சிரித்தபடிஜய அருகில் அலழத்து ‘உனக்கு ஜவலை தாஜன 

ஜவண்டும், கிலைத்துவிட்ைது என்று நிலனத்துக் தகாள் 

என்று தசால்லி அவருக்கு ஒரு ஜவலைலய ஏற்படுத்திக் 

தகாடுத்தார். 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் என்லன நம்பாமல் 

தகட்ைவர்கள் நிலறய ஜபர் உண்டு; ஆனால் நம்பிக் 

தகட்ைவர்கள் இன்று வலை இல்லை என்று ஒரு வசனம் 

ஜபசுவார். அது தவறும் திலைப்பை வசனம் மட்டுமல்ை; 

அவருலைய தசாந்த வாழ்க்லகயின் வாசகமும் 

தத்துவமுமாகும். இந்தப் தபண் எம்.ஜி.ஆலை நம்பினார்; 

அவருக்கு ஜவலை கிலைத்தது. எம்.ஜி.ஆலை நம்பி 

தகட்ைவர் எவருமில்லை என்பதற்கு இந்த சம்பவமும் 

ஒரு சான்றாகும். 

 

 

““ஜதடிப்ஜபாய் எவருலைய கண்ணீலையும் 

துலைத்து, அவர்களுக்குக் லகதகாடுத்து, 

அவர்கலள வாழ லவக்கிற எம்.ஜி.ஆர். 

வள்ளல்களுக்கு எல்ைாம் வள்ளல் ஆவார்.” 

- அறிஞர் அண்ைா 
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9 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களின் கைவுக் காட்சிகள் 

 

 

 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் கதாநாயகனும் 

கதாநாயகியும் ஆடிப்பாடி மகிழும் காட்சிகள் 

கதாநாயகியின் கனவாக இைம்தபறுவதுண்டு. 

“விலனஜய ஆைவர்க்கு உயிஜை மலனயுலற மகளிர்க்கு 

ஆைவர் உயிஜை” என்ற குறுந்ததாலகயின் வரிகளுக்ஜகற்ப 

தபண்களுக்கு எப்ஜபாதும் தன் அன்புத் துலைவரின் 

நிலனவுகள் இருந்துதகாண்ஜை இருப்பதால் அவர்கள் 

இனிலமயான வாழ்க்லகலயக் கனவு காண்பதாகஜவ 

எம்.ஜி.ஆரின் பைங்களில் காட்சிகள் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு விமர்சனம் தசய்ஜவார் 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு தபண்லையும் நிலனத்து காதலித்தது 

இல்லையா கனவு கண்ைது இல்லையா? ஏன் தபண்கஜள 

அவலை நிலனத்து கனவு காண்கிறார்கள் என்று ஜகள்வி 

எழுப்பியது உண்டு. இந்த ஜகள்விக்கு விலை ஆண்கள் 

எப்ஜபாதும் தங்கள் ததாழில் ரீதியான சிந்தலனயிஜைஜய 

இருப்பதால் அவர்களுக்கு கனவு காணும் வாய்ப்பும் 

ஜநைமும் குலறவு. ஆனால் தபண்கள் எத்தலன 

தபாறுப்புகள் இருந்தாலும் அவற்ஜறாடு தங்கள் காதல் 

துலைவலை பற்றியும் மனதுக்குள் சிந்தித்துக் தகாண்ஜை 

இருப்பார்கள். இந்த சிந்தலன கனவுகளாக 

விரிவலைவதும் உண்டு. 
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ஒருமுலற ஜபைாசிரியர் சாைமன் பாப்லபயா 

தன்னுலைய பட்டிமன்றத்தில் ததாலை தூைத்தில் 

பணிதசய்யும் தன் கைவலன வீட்டில் இருக்கும் மலனவி 

எப்ஜபாதும் நிலனத்துக் தகாண்ஜை இருப்பாள் என்பதற்கு 

சிை எளிலமயான எடுத்துக்காட்டுகலளக் கூறினார். 

குழம்புக்கு காய் வாங்கும் ஜபாது கைவனுக்கு 

பிடித்தமான காய்கலளப் தபாறுக்கி எடுத்து வாங்கி 

இந்தக் காய் என்றால் அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும், அங்கு 

பாவம் என்ன சாப்பிடுகிறாஜைா என்று நிலனத்துக் 

தகாள்வாளாம். அதன்பிறகு துணி துலவக்கும் ஜபாது 

கைவனுலைய துணிகலள அங்கு யார் துலவத்து 

தகாடுப்பார்? அவர் தகாஞ்சம் அழுக்காக இருந்தாலும் 

ஜபாட்டுக் தகாள்ள மாட்ைார். அவருக்கு தினமும் 

சுத்தமாக துலவத்து ஜதய்த்து தைஜவண்டுஜம; பாவம் 

அங்கு என்ன கஷ்ைப்படுகிறாஜைா என்று 

நிலனத்துக்தகாண்ஜை தன்னுலைய அன்றாை 

ஜவலைகலளப் பார்த்துக் தகாண்டிருப்பாள் என்று 

சாைமன் பாப்லபயா அவர்கள் ததரிவித்தார்கள். 

இதுஜபாை தபண்கள் தங்களுலைய அன்றாை 

அலுவல்களுக்கு இலைஜய தங்களுலைய காதைலைஜயா, 

கைவலைஜயா எந்ஜநைமும் நிலனத்துக் தகாண்ஜை 

இருப்பது ஒரு சகேமான காரியமாகும்;  இயல்பான 

விையமாகும். 

கனவுகள் என்பது தவகுகாைமாக ஆைாய்ச்சிக்கு 

உட்பட்ைதாகஜவ இருந்துள்ளது. இந்தியாவில் 

ஜசாதிைத்தின் ஒரு பிரிவாகக்  கனவு சாஸ்திைம் பிரிவு 

உள்ளது. இந்த சாஸ்திைத்தின் படி கனவுக்கு பைன் 

தசால்ைப்பட்ைது. அதில் யாலன விைட்டுவது ஜபாை 

கனவு கண்ைால் திருமைம் நைக்கும், பாம்பு தகாத்துவது 



Tamil Heritage Foundation International

 

  
99 

 
  

ஜபாை கனவு கண்ைால் நம்லம பிடித்த பீலைகள் விைகும், 

ஆலையின்றி இருப்பது ஜபாை கனவு கண்ைால் தரித்திைம் 

பிடிக்கும், மைத்லதக் கனவில் கண்ைாள் பைம் வரும்  

என்று   கனவுகளுக்குப் பைன்கள் தசால்ைப்படுவதுண்டு. 

ஜமசலநாடுகளில்  

ஜமலைநாடுகளில் கனவுகள் குறித்து ஃப்ைாய்ட், யுங் 

ஜபான்ற உளவியல் நிபுைர்கள் ஆைாய்ச்சிகள் பை 

தசய்துள்ளனர். தபாதுவாக ஆண்களின் கனவுகளில் 

ஆயுதங்களும் தபண்களின் கனவுகளில் உலையாைல்களும் 

அதிகம் இருக்கும் என்றும் ததரிவிக்கின்றனர். தபண்கள் 

கனவுகளில் கூை ஜபசிக்தகாண்டு தான் இருப்பார்கள் 

என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர்.  

நான்கு வலகயான கனவுகள் உைகளவில் 

தபாதுவாக எல்ஜைாரிைமும் காைப்படுகின்றன. அலவ 

நகை இயைாமல் தன்லன யாரும் அழுத்தி பிடித்திருப்பது 

ஜபாை உைர்கின்ற தன்லம. இலதத்தான் நாம் நமது 

கிைாமங்களில் அமுக்குப் பிசாசு வந்து பிடித்துக் 

தகாண்ைதாகக் கூறுகின்றனர். இைண்ைாவது கனவு 

எப்ஜபாதும் எங்ஜகயும் காைதாமதமாக வந்து ஜசர்வது 

ஆகும். மூன்றாவது வலக, கனவு வானத்தில் பறப்பது 

ஜபான்ற ஒரு காட்சி, நான்காவது வலகக்  கனவு 

தபாதுஇைத்தில் ஆலையின்றி இருப்பதாக அலமவது. 

இதுஜபான்ற கனவுகளுக்கு நம் ஊர்களில் சிை காைைங்கள் 

தசால்வதுண்டு. 

அடுத்து,  ஒடுக்கப்பட்ை உைர்வுகல்  கனவுகளில்  

வருவதாக ஜமலைநாட்டு அறிஞர்கள் ததரிவிக்கின்றனர். 

குழந்லதப் பருவத்தில் ஏற்பட்ை மன அழுத்தங்களும் 
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பாலியல் சுைண்ைல் ஜபான்றவற்றாலும் பிற்காைத்தில் 

தபண்களுக்கு கனவுகளில் சிை காட்சிகள் 

ஜதான்றுவதுண்டு கருவுற்று இருக்கும்ஜபாது அல்ைது 

அதிக உைல் எலை தகாண்டு இருக்கும்ஜபாது தூக்கத்தில் 

சிை பயங்கைமான கனவுகள்  [nightmares]வருவதும் உண்டு. 

இது மூலளக்கு தசல்லும் ைத்தக் குழாயில் ஏற்படும் 

அழுத்தம் காைைமாகவும்  இருக்கைாம் என்று 

கருதுகின்றனர்.  

தபாதுவாக ஒடுக்கப்பட்ை பாலுறவு சிக்கல்கைால் 

தபண்களுக்கு ஹிஸ்டீரியா எனப்படும் மனஜநாய் 

வருகின்றது. இந்த மனஜநாயாளிகள் தங்களுக்கு 

கைவுஜளாடு ததாைர்புதகாண்டு  இருப்பதாக அல்ைது 

காதல் தகாண்டு இருப்பதாக தசால்லிக் தகாள்வார்கள் 

மனதாை நம்புவார்கள். கனவுகளில் கைவுள்கலளக் 

காதலித்து மகிழ்வார்கள். கிஜைக்கத்தில் ெுஸ்ட்ைா 

என்றால் கர்ப்பப்லப என்பது தபாருள். எனஜவ 

பாலுைர்வு பிைச்சலன இருப்பவர்களுக்கு வரும் ஜநாய் 

ஹிஸ்டீரியா என்று அக்காைத்தில் அலழக்கப்பட்ைது.  

ஹிஸ்டீரியா ஜநாயாளிகளுக்கும் அதீத காதல் 

உைர்ச்சிகளும் மிலகயான கற்பலனகளும் இருப்பதால் 

இவர்கள் சிைஜவலளகளில்  ததய்வீகக் காதல் 

தகாண்ைவர்களாகப் ஜபாட்ைப்படுவதும் உண்டு.   

தபாதுவாக ஒருவைது ஒடுக்கப்பட்ை  உைர்வுகள் 

கனவுகளில் முைண்பாைாக தவளிப்படுவது இயைபு. 

முதைாளியால் ஒடுக்கப்பட்ை ஜவலையாள் கனவில் எலி 

பூலனலயத் துைத்துவது ஜபாை கனவு வரும். இது 

அவருலைய ஆலசயின் தவளிப்பாடு.  ைாம் அண்ட் 

தேர்ரி சிரிப்பு பைத்தில் எப்ஜபாதும் எலி 

தவற்றிதபறுவதும் பூலன முட்ைாளாகி ஜபாவதும் 
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பைைாலும் ைசிக்கப் படுவதற்கு காைைம், அவர்களுலைய 

கனவுகளிலும் இதுஜபாை வலிலம குலறந்தவன் தவற்றி 

தபறுவதும் வலிலம கூடியவன் ஜதாற்றுப் ஜபாவதும் 

உண்டு.  

எம்.ஜி.ஆர் பைங்களில் வில்ைனாக இருப்பவர் 

அந்த ஊர் பிைமுகைாக அைசியல் தசல்வாக்கு பைபைம் 

உள்ளவைாக இருப்பார். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். சாதாைை 

ததாழிைாளியாக ஏலழயாக படிப்பறிவு உலையவனாக 

இருப்பான், சர்வ வல்ைலம பலைத்த பைக்காை 

வில்ைலன மிக எளிலமயான நிலையில் இருப்பவலை 

எம்.ஜி.ஆர் ஜதாற்கடித்து விடுவார். இது ஒவ்தவாரு 

ஏலழயின் கனவாகும். இந்த கனவு பைத்தில் நிலறஜவறும் 

தபாழுது பைம் பார்க்கும் ஏலழ எளிய கிைாமத்து  மக்கள் 

மற்றும்  நகர்வாழ் மக்கள், அலுவைகத்தில் அதிகாரிகளால் 

ஒடுக்கப்படுகின்ற குமாஸ்தாக்கள், பணி புரியும்  

தபண்கள் ஜபான்றவர் அல்ைது ஜமைதிகாரியின் 

ஒடுக்குதலுக்கு உள்ளாகும். மற்ற அதிகாரிகள் என 

இவர்கள் எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலளப் பார்க்கும்ஜபாது 

நம்மாலும் அந்த அதிகாரிலய நம் மீது அதிகாைம் 

தசலுத்துபவலை நியாயமான வழியில் தவல்ை முடியும் 

என்ற ஆக்கப்பூர்வமான  எண்ைத்லதயும் உற்சாகத்லதயும் 

தபறுகின்றனர். நான் ஜநர்லமயாக நைந்தால் நம் மீது 

அதிகாைம் தசலுத்தும் தகட்ைவர்கலள ஜநர்லமயான 

வழிமுலறகளில் தவற்றி தபறைாம் என்ற நம்பிக்லகலய 

எம்.ஜி.ஆர். பைங்கள் தருகின்றன. வாழ்வில் 

தன்னம்பிக்லகயும் லதரியமும் ைசிகர்களுக்கு எம் ஜி ஆர் 

பைங்களால் கிலைக்கின்றன. இவர்கள் ைாம் அண்ட் 

தேர்ரி கனவுகலளக் காை ஜவண்டிய அவசியம் 

கிலையாது. 
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சிை ஏலழ எளிய தபண்களுக்குப் பைக்காை 

வாலிபலை திருமைம் தசய்து தகாண்டு வசதியாக வாழ 

ஜவண்டும் என்ற கனவு இருக்கும். ஏலழ 

இலளஞர்களுக்கும் மதுலை வீைலனப் ஜபாை பைக்காைப் 

தபண்கலள காதலித்து கைம் பிடிக்கும் ஆலச இருக்கும். 

நிேத்தில் நலைதபறாத விையங்கலள கற்பலன 

தசய்வதும் கனவில் நிலனத்து பார்ப்பதும் மனதுக்கு 

ஆறுதல் அளிக்கிறது. இக்கனவுகலள நனவாக்கும் 

வலகயில் எம்.ஜி.ஆரின் பைங்களில் ைாோ ைாணி கனவுகள் 

இைம்தபறும் தன் காதைன் ைாோவாகவும் தான் ஒரு 

ைாணியாகவும் உலையுடுத்தி ஜதாைலையாக பாட்டுப் 

பாடி மகிழ்ந்து இருப்பது ஜபான்ற கனவுகள் வரும் ஜபாது 

அவைவர் உள்ளத்தின் ஆலசகளும் எண்ைங்களும் 

கற்பலனயாக நிலறவலைகின்றன. 

திலைப்பைப் பாைல்களில் வரும் கனவுக் 

காட்சிகலள எவ்வாறு ைசிக்க ஜவண்டும் என்று எம்.ஜி.ஆர். 

என் அண்ைன் பைத்தில் நடித்துக் காட்டி இருப்பார்.  ஒரு 

இலளஞர் திலைப்பைத்தில் வரும் கதாநாயகிலயக் 

கற்பலனயில் காதலித்துக் கனவு காைக் கூைாது. அது 
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தவறு. தன் காதலிலய அந்த கதாநாயகி அணிந்திருக்கும் 

உலையில்  அைங்காைத்தில் ைாணி ஜபாை கற்பலன தசய்து 

கனவு காைைாம். இது  திலைப்பைத்லதக் கண்டு கனவு 

காணும் தபண்களுக்கும் தபாருந்தும். தத்தம் காதைலை 

ைாோ ைாணியாகக் கற்பலன  தசய்து தகாள்ளைாஜம தவிை  

எம்.ஜி.ஆலைஜயா அல்ைது தேயைலிதா, 

சஜைாோஜதவிலயஜயா  கற்பலன தசய்து கனவு காைக்  

கூைாது. அவ்வாறு கற்பலன தசய்வதாக  எழுதப்பட்ை 

கலத தான் சினிமாவுக்கு ஜபான சித்தாளு. அக்கலத வந்த 

தபாது எம்.ஜி.ஆர். தேயகாந்தனிைம் ஜகாபம் தகாள்வார். 

என்று பைரும் எதிர்பார்த்து இத்தகவலை அப்வரிைம் 

ஜபாய் ததரிவித்தனர்.  அனால் எம்.ஜி.ஆர். 

ஜகாபிக்கவில்லை. காைைம் அவருக்ஜக அந்த தபண் 

தசய்தது தவறு என்று ஜதான்றியது.  

சினிமாலவ ைசிக்கைாம் ஆனால் சினிமா மாலய 

கூைாது என்பது  எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆழமான கருத்தாகும். 

சினிமா என்பது தபாழுதுஜபாக்கு அம்சங்கள்  நிலறந்த 

கலைப்பலைப்பாக இருப்பலத அவர் 

ஏற்றுக்தகாண்ைாலும் அதன் மூைமாக  நல்ை பை 

கருத்துக்கலள மக்களுக்குச் தசால்ை முடியும் 

என்பலதயும் அவர் ஆணித்தைமாக நம்பினார்.  

சினிமாலவ தசாந்த வாழ்க்லகக்கு எப்படி எந்த 

அளவுக்கு பயன்படுத்திக் தகாள்ளைாம் என்பலத அவர் 

என் அண்ைன் பைத்தில் காண்பித்திருப்பார். அப்பைத்தில் 

குதிலை வண்டிக்காைனாக வரும் எம்.ஜி.ஆரும் 

புல்லுக்கட்டு காரியாக வரும் தேயைலிதாவும் ஒரு ஆைல் 

பாைல் நிகழ்ச்சிக்கு தசல்வார்கள். அங்கு ஜமலையில் 

நிகழ்ச்சிலய நைத்தும் கலைஞர்கள் என்ன உலையில் 

ஆடிப்பாடுகின்றனஜைா அஜத ஜபான்ற உலையில் அஜத 
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பாைலை தாங்கள் பாடுவதாக அவர்கள் இருவரும் ஜசர்ந்து 

கனவு கண்டு தகாண்டிருப்பார்கள். இந்த ஒரு பைத்தில் 

மட்டும் தான் எம்.ஜி.ஆரும் கதாநாயகிஜயாடு இலைந்து 

கனவு காண்பதாக காட்ைப்பட்டிருக்கும் இருவரின் 

கனவுகளிலும் ஜமலையில் ஆடும் கலைஞர்கலளப் 

ஜபாைஜவ உலை உடுத்தி பாட்டுப்பாடி ஆடி 

மகிழ்வார்கள். இங்கு சினிமா என்ற தபாழுதுஜபாக்கு 

இவர்களின் மன உலளச்சலை தீர்க்கும் மருந்து சாதனம் 

ஆகிறது.  

மிகுந்த மன உலளச்சஜைாடு இருக்கும்ஜபாது 

யாரிைமாவது தன் துயைங்கலள தகாட்டி புைம்புவதும் 

பாட்டு பாடுவதும் நைனமாடுவதும் விலளயாட்டுகளில் 

ஈடுபடுவது மனதுக்கு அலமதி தரும் வழிமுலறகளாகும். 

இதலன தான் உளவியல் நிபுைர்கள் talk therapy என்றும் 

play  play therapy என்றும் அலழக்கின்றனர். கிைாமங்களில் 

மதியஜவலளயில் திண்லைகளிலும் அல்ைது வீட்டின் 

பின்புறத்திஜைா உட்கார்ந்து தபண்கள் பல்ைாங்குழி 

ஆடுவதும் தசாட்ைாங்கல் விலளயாடுவதும் ஜகாைங்கள் 

ஜபாட்டு வலைந்து பார்ப்பதும் உண்டு. இலவ எல்ைாம் 

அவர்களின் மன அழுத்தத்லத ஜபாக்கும் வாழ்வியல்  

சிகிச்லச முலறகளாகும். 

Talk therapy, play therapy என்பன மன  

ஜநாயாளிகலள குைமாக்க அளிக்கப்படும் சிகிச்லச 

முலறகள் ஆகும். மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளானவர்கள் 

மருத்துவர்கலளப் பார்க்க வரும்ஜபாது அவர்கலள மனம் 

விட்டு ஜபசச் தசால்வார்கள் அவர்கள் ஜபசுவலத கூர்ந்து 

கவனித்துக் தகாண்டிருக்கும் மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு 

எங்ஜக எப்ஜபாது எந்த சூழ்நிலையில் மன அழுத்தம் 

ஆைம்பித்துள்ளது என்பலத அறிந்துதகாள்வார்கள். அலத 
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ஜபசி தீர்க்க முயல்வர். அதிகமாக ஜயாசிக்காமல் இருக்க 

அலமதிப்படுத்தும் மருந்துகலள பரிந்துலை தசய்வர்.   

அன்றாை வாழ்வில் ஒருவருக்தகாருவர் மனம் 

விட்டு ஜபசும் ஜபாது ஒருவருலைய  மனதில் இருக்கும்  

அழுத்தமும் குலறகிறது. தன்னுலைய பிைச்சிலனகளுக்கு 

தன் வாயிைாகஜவ ஒரு தீர்வும் கிலைக்கிறது இதலன 

நீதிக்கு பின் பாசம் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்துக் காட்டி 

இருப்பார் தன் அத்லத மகலள தான் திருமைம் தசய்து 

தகாள்ள முடியாது என்று தசான்னதனால் அப்தபண்  

தற்தகாலை முயற்சியில் ஈடுபட்ைாள். எனஜவ அவலளஜய 

தான் திருமைம் தசய்துதகாள்ள ஜவண்டும் என்று தன் 

காதலியிைம் விளக்கிச் தசால்லி விட்டு வீட்டுக்கு வந்த 

எம்.ஜி.ஆர். அத்லத மகள் இறந்து விட்ை தசய்திலய 

அறிந்ததும் மனம் வருந்தி மீண்டும் ஜபாய் இலத 

காதலியிைம் தசால்லி விைைாம் என்று ஆர்வமாக 

ஓடிப்ஜபானால் அங்கு காதலியும் தண்ணீருக்குள் குதித்து 

விட்ைால் என்பது ததரியவரும்.  இந்த துயைத்லதத் தாங்க 

முடியாமல் அவர் ஓரிைத்தில் அமர்ந்து இருப்பார், 

அப்ஜபாது அங்கு வந்த எம் ஆர் ைாதா தன்னுலைய 

பிைச்சிலன ஒன்லற அவரிைம் தசால்லி அவரிைம் இருந்து 

தீர்வு ஜகட்க நிலனப்பார். எம்ஆர் ைாதா தான் தன் 

காதலியின் தந்லத என்பலத ததரியாது எம்.ஜி.ஆர். தந்து 

காதல் கலதலய அவரிைம் தசால்லிவிட்டு அவருலைய 

கலதலயயும் ஜகட்டுக் தகாள்வார். அதற்கு முன்பு 

ஜநாயாளிக்கு ஜநாயாளி ஆறுதல் என்பது ஜபாை உங்கள் 

கலதலய முதலில் தசால்லுங்கள் நான் 

ஜகட்டுக்தகாள்கிஜறன். பிறகு என்னுலைய கலதலய 

தசால்கிஜறன் இதுதான் talk therapy. மனம்விட்டு ஜபசுவஜத 

ஒரு சிகிச்லச முலறயாக இருந்து மனஜநாலய தீர்க்கின்றது. 
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 எம்.ஜி.ஆர்.   பைத்தின்  கனவு காட்சிகள்  பைம் 

பார்ப்ஜபாருக்கு  மன உலளச்சலை தீர்க்கும் தீர்வாக 

அலமகின்றன.  அவர்களின் மன அழுத்தத்லத குலறத்து 

காற்று ஜபாை ஜைசாக்கும் மருந்தாகவும் அலமகின்றன. 

பகல் கனவு பலிக்காது என்ற ஒரு நம்பிக்லக இருந்தாலும் 

கூை தான் ஆலசப்பட்ை காதலிஜயாடு ஆடிப்பாடி 

மகிழ்வது ஜபால்  கற்பலன தசய்து பார்ப்பது ஒவ்தவாரு 

ஆணும் விரும்புவது இயற்லக. அவ்வாறு கற்பலன 

தசய்யும் தபாழுது வீட்டிற்குள் ஒரு மூலையில் ஒரு 

ஜதாட்ைத்தில் இருந்து ஜபசுவதாக இல்ைாமல் வானத்தில் 

பறப்பதும் கைலுக்குள் நைப்பதாகவும் கூை கற்பலன 

தசய்ய இயலும் .மனதமன்னும் குதிலைக்கு கடிவாளம் 

ஏது. 

பலெசகக்  கைவுகள்   

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் பைவலகயான கனவு 

காட்சிகள் உண்டு. அந்தக் காட்சிகளில் விதவிதமான 

உலைகள் தகாடுத்து  தலை அைங்காைம் தசய்து 

சிறப்பான வலகயில் பாைல்கள் இயற்றி அதற்கு நைனம் 

அலமத்து ஒலி ஒளி அலமப்புகள் மூைமாகவும் சிறப்பு 

ஜசர்ப்பது உண்டு. 

 திருமைம், குழந்லதப்ஜபறு ஜபான்ற 

நிகழ்ச்சிகலள கனவு பாைல்களில் காைைாம். வானத்தில் 

மிதப்பது ஜபாைவும், கைலில் நைப்பது ஜபாைவும் கனவு 

காண்பதுண்டு. தவளிநாட்டு மன்னர்கலளப் ஜபாை 

கனவான்கலள ஜபாை உலை உடுத்திக்தகாண்டு 

பாடுவதாகவும் ஆடுவதாகவும் கனவு காட்சிகள் 

எடுத்துள்ளனர். ஒஜை கனவுப் பாைலில் ஆறு அல்ைது ஏழு 

உலைகளில் விதவிதமான தலையைங்காைம் 
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அணிமணிகள் அணிந்து காைணிகள் அணிந்து 

எம்.ஜி.ஆரும் கதாநாயகிகளும் ஆடிப் பாடுவதாக 

காட்சிகள் அலமவதுண்டு. 

கனவு காட்சிகள் தபரும்பாலும் மகிழ்ச்சியாகஜவ 

கற்பலன கைந்து காைப்படும். கைவன் பைத்தில் 

வரும் ஒஜை ஒரு கனவு காட்சி மட்டும் எதிர்மலற 

எண்ைத்துைன் வருவதாக இருக்கும். தகாலைக் 

குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு தூக்கு 

ஜமலைக்குச் தசல்லும் ஒருவலன தசாத்துக்காக 

திருமைம் தசய்த தேயைலிதா அவன் நிைபைாதி 

என்பது நிரூபிக்கப்பட்டு தண்ைலன நீக்கப்பட்டு 

அவன் விடுதலையாகி வீட்டுக்கு வந்ததும் அதிர்ச்சி 

ஆகிவிடுவார்.  ஆண்கலள தவறுக்கும் இவர் தன் 

கைவனுக்கு இனி தான் மலனவியாக வாழ 

ஜவண்டுஜம என்ற பயத்தில் கனவு காண்பதாக ஒரு 

பாைல் காட்சி அலமக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தப் பாட்டு 

எம் ஜி ஆர் பாடுவதாக அலமந்திருக்கும்; 
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 “நான் உயிர் பிசைத்ஜதன் உன் புண்ணியத்தில்,  

உன்சை புரிந்து வகாண்ஜடன் ஒரு புன்ைசகயில்  

இன்வைாரு பிறவி என்று உன்னிடம் உறவு  

வகாண்டு ெந்ஜதஜை நன்றி வைால்ஜெஜை”  

இந்த பாட்டில் எம்.ஜி.ஆர். தேயைலிதாலவ அவருலைய 

விருப்பத்திற்கு மாறாக அலைய நிலனப்பது ஜபாை 

காட்சிகள் அலமக்கப்பட்டு, பாட்டும் நைனமும் 

இருக்கும் ஆனால் உண்லமயில் தேயைலிதா கண்ை 

கனவு தபாய்யாகிவிடும். அவர் நிலனத்தது ஜபாை 

எதுவும் நைக்காது. எம்.ஜி.ஆர் அவலை எந்த ததாந்தைவும் 

தசய்யாமல் அலறலய விட்டு  தவளிஜய ஜபாய்விடுவார். 

இது ஒன்று மட்டுஜம ஒரு எதிர்மலறயான சிந்தலனலய 

க்காட்டிய கனவு பாைைாகும் மற்ற கனவு காட்சிகள் 

ஆக்கபூர்வமான மகிழ்ச்சியான மனநிலைலய 

விவரிப்பதாகஜவ அலமக்கப்பட்ைன,. 

நிகழ்ச்சிகளாக அசமந்த  கைவுகள்  

தன் காதைலன திருமைம் தசய்து தகாள்வதாக ஒரு 

காதலி கனவு காணும் பாைல் நம்நாடு பைத்திலும், பாசம் 

பைத்திலும் இைம்தபற்றன. நம்நாடு பைத்தில்  

“ஆசட முழுதும் நசைய நசைய மசை அடிக்குதடி 

வநஞ்சில் ஆசை வெள்ளம் ெடியெழிய அசல அடிக்குதடி 

நீல விழிகள் மயங்கி மயங்கி கசத படிக்குதடி 

புது நிசைவு ெந்து மைதில் நின்று குரல் வகாடுக்குதடி”  

என்ற பாைலில் இலைஜய பின்னணி இலச வரும் ஜபாது 

ஒரு சிறிய கனவுக் காட்சி இைம்தபறும், அதில் 

எம்.ஜி.ஆரும்  தேயைலிதாவும் சுயமரியாலத திருமை 
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முலறயில்  மாலை மாற்றி திருமைம் தசய்து 

தகாள்வதாக காட்ைப்படும். இது பாட்டின் இலைஜய 

வந்த கனவு காட்சியாகும். ஆனால் பாசம் பைத்தில் 

சஜைாோஜதவி திருமைத்திற்கு அலனத்து 

ஏற்பாடுகலளயும் தசய்துவிட்டு எம்.ஜி.ஆர். வந்ததும் 

தங்களுக்கு திருமைம் முடியப் ஜபாவதாக கனவு 

காண்பார். அந்தப் பாைல் இைக்கிய நயம் தசறிந்த 

பாைைாகும்  

“பால் ெண்ணம் பருெம் கண்டு  

ஜெல் ெண்ணம் விழிகள் கண்டு  

மான் ெண்ணம் நான் கண்டு ொடுகிஜறன்”  

எனத் ததாைங்கும் இந்த பாைலில் “லகவண்ைம் அங்கு 

கண்ஜைன் கால்வண்ைம் இங்கு கண்ஜைன்” என்று 

கம்பர் கம்பைாமாயைத்தில் இைாமபிைாலனப் 

பாைாட்டியது ஜபாை, அந்த வரிகளின் சாயலில் 
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கண்ைதாசன் எம்.ஜி.ஆருக்கு எழுதிய பாைல் இது. 

ைாமபிைான் வில்லை ஒடித்து சீலதலய திருமைம் தசய்த 

நிகழ்ச்சிலயயும்  பின்பு கல்ைாய் மாறி இருந்த 

அகலிலகயின் மீது ைாமனின் கால் பட்டு அவள் 

உயிருைன் எழுந்த நிகழ்ச்சிலயயும்  இலைத்து கம்பர் 

“லகவண்ைம் அங்கு கண்ஜைன் கால்வண்ைம் இங்கு 

கண்ஜைன்” என்று குறிப்பிடுவார்.  

பாசம் பைத்தில் வரும் பாைலில் வண்ைம் என்ற 

தசால் மீண்டும் மீண்டும் வந்து தபாருளழகும் 

ஜதனிலசயும் தகாண்ைதால் ைசிகர்களின் உள்ளத்லதக் 

கவர்ந்த பாைைாக அலமந்தது. இந்த பைத்தில் இந்த ஒரு 

காட்சியில் மட்டும் எம்.ஜி.ஆர். மைமகன் ஜகாைத்தில் 

அழகாகத் ஜதான்றுவார். உைகம் பிறந்தது எனக்காக என்ற 

பாைலில்  எம்.ஜி.ஆரின்   ஜதாற்றம் நன்றாக இருக்கும். 

மற்ற காட்சிகளில் அவர் ஒரு திருைனாக அருவருப்பான 
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ஜதாற்றத்தில் காட்சியளிப்பார். எப்ஜபாதும் இைது லக 

விைல் நகத்லத கடித்தபடி ஒரு ஜமனரிசத்லத பின்பற்றி 

இருப்பார். இப்பைத்தில் இந்தப் பாைல் ைசிகர்கலள 

தவகுவாக கவர்ந்த பாைல் ஆகும். இப்பாைலில் 

இருவரும் மைமகள் மைமகன் அைங்காைத்தில் 

பாடுவதாக அலமந்திருக்கும். ஆனால் திருமை 

நிகழ்ச்சிஜயா சைங்குகஜளா காட்ைப்பைவில்லை.   

குைந்சத ெளர்ப்பு கைவு  

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் வரும் கனவு காட்சியில் 

கதாநாயகிகள் கனவு காண்பது இயற்லக என்பலத 

முன்னஜை குறிப்பிட்டுள்ஜளாம். தபாதுவாக காதலிகள் 

கைவஜனாடு ஜசர்ந்து மகிழ்ந்திருக்கும் 

காட்சிகலளத்தான் கனவில் காண்கின்றனர். ஆனால் 

கண்ைன் என் காதைன் பைத்தில் தான் ஒருதலையாக 

காதலித்த எம்.ஜி.ஆலை திருமைம் தசய்ய ஜவண்டும் 

என்பதற்காக தபாய்யாக தன் கால் உலைந்து விட்ைது 

என்று கூறி திருமைம் தசய்துதகாள்ளும் தேயைலிதா 

திருமை நாளன்று கனவு காணும்ஜபாது அவஜைாடு 

ஜசர்ந்து வாழ்ந்து குழந்லத தபற்று அந்தக் குழந்லதலய 

லவத்து இருவரும் தகாஞ்சுவஜதாடு, எம்.ஜி.ஆர். அந்த 

குழந்லதலய குளிக்க லவத்து சாப்பாடு ஊட்டுவதாக, 

லசக்கிளில் லவத்து வீட்டுக்குள்ஜளஜய சுற்றுவதாக என 

கனவு காண்பார். எம் ஜி ஆரின் குழந்லத வளர்ப்பு  

காட்சிகள்  விரிந்துதகாண்ஜை ஜபாகும்.  

“மின்மினிசய கண்மணியாய் வகாண்டெசை  

என்னிடஜம தந்தாள் உன் அன்சை உன்சை 

ஓ ைச்ைா மம்மா, பப்பா , ஓ ஓ ைச்ைா மம்மா பப்பா 
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அைகு மகன் மைசல வமாழி,  

வதன்வபாதிசக வைந்தமிஜைா” 

என்ற இந்த கனவு பாைல் ைசிகர்களிலைஜய மிகுந்த 

வைஜவற்லப தபற்ற பாைைாகும்.  

இப்பாட்டில்  எம்.ஜி.ஆர். ஜவட்டிலய முழங்கால் 

வலை மடித்து லவத்துக் தகாண்டு குழந்லதலய காலில் 

படுக்கலவத்து குளிக்க லவப்பது, பின்பு அதற்கு தலை 

துவட்டி ஆலை மாற்றி அலத இடுப்பில் லவத்துக் 

தகாண்டு ஒரு கிண்ைத்தில் பால் சாதம் லவத்து 

ஊட்டுவது, மூன்று வயது ஆனபிறகு குழந்லதலய 

மூன்று சக்கை மிதி வண்டியில் லவத்து வீட்டுக்குள்ஜளஜய 

சுற்றி வருவது என வரும் இப்பாைல் காட்சிகள் 

ைசிகர்கலள மிகவும் கவர்ந்தன. 

கைவுகளில் அதீத வையல்கள் 

மனிதர்கள் அன்றாைம் தசய்யும் தசயல்கலள 

விட்டுவிட்டு அதீதமாக தசய்ய இயைாத தசயல்கலள 

தசய்வதாக கனவு காண்பது ஒரு வலகயில் மகிழ்ச்சிலய 
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தருவதாகும். எனஜவ எம்.ஜி.ஆரும் தனது கனவு 

பாைல்களில் அதீத தசயல்கலள புகுத்தினார். வானத்தில் 

பறப்பது ஜபாைவும் கைலில் நைப்பது ஜபாைவும் 

அப்ஜபாது ஆடிப்பாடி மகிழ்வது ஜபாைவும் காட்சிகலள 

அலமத்தார்.  

புதுலம பித்தன் பைத்தில் உைக உருண்லையின் 

மீது சுற்றி வந்து ஆடுவதாக ஒரு கனவு பாைல் காட்சி 

இைம் தபற்றுள்ளது. எம்.ஜி.ஆரும், பி.எஸ். சஜைாோவும் 

தவள்லள தவல்தவட் உலை உடுத்தி தவள்லள 

தவல்தவட் உலை உடுத்தி ஜதவலதகள் ஜபாை தமல்ை 

உைா வருவர். 

உள்ளம் இரண்டும் ஒன்று நம் 

உருெம் தாஜை இரண்டு 

எழில் ஓவியஜம கண்ஜண நீயும் நானும் ஒன்று 

என்று ததாைங்கும் பாைல் காட்சி ைசிகர்களின் 

தபரு வைஜவற்லப தபற்ற பாைல் காட்சி ஆகும். 



Tamil Heritage Foundation International

 

  
114 

 
  

தபற்றால் தான் பிள்லளயா பைத்தில் ஜீப்பில் ஏறி 

உட்கார்ந்து அப்படிஜய அந்த ஜீப் வானத்திற்கு உயர்ந்து 

ஜமகக் கூட்ைங்களின் வழியாக பயணிக்கிறது. அந்த 

ஜீப்பில் இருந்தபடிஜய எம்.ஜி.ஆரும், சஜைாோஜதவியும், 

‘ைக்கரக்கட்டி ராைாத்தி  

என் மைை ெச்சுக்ஜகா காப்பாத்தி  

ைந்தை கட்டி ஜமனியிஜல  

நான் ைாஞ்சிக்கொ வைால்லு மகராணி’  

என்று பாடியபடி தசல்கிறார்கள். இப்பாைலில்  வாலி 

முதலில்  என் மனச வச்சுக்ஜகா  பாப்பாத்தி என்று எழுதி 

இருந்தார்.  அலத வாசித்த அறிஞர் அண்ைா பாப்பாத்தி 

என்ற தசால்  பார்ப்பனர் வீட்டு தபண்கலள குறிக்கும் 

என்பதால்  அவர்கள் மனம் புண்பைைாம்  எனஜவ இச் 

தசால்லை மாற்றி விடுங்கள் என்றார். வாலிக்கு மிகவும் 

வியப்பாக இருந்தது பிைாமை எதிர்ப்பில் ஜவரூன்றி 

ஜபாயிருந்த திைாவிை இயக்கத்லதச் ஜசர்ந்த அண்ைா 

அவர்கள் பிைாமைப் தபண்களின் மனம் வருந்தக் கூைாது 

என்பதில் காட்டிய அக்கலற கவிஞர் வாலிக்கு அவர் மீது  

தகாண்டிருந்த  மதிப்லப உயர்த்தியது. 
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நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் பாதிப்பைம் 

வண்ைத்தில் எடுக்கப்பட்ைஜபாது அதில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் புதுமுகமாக வந்து ஜசர்ந்த 

சஜைாோஜதவிக்கு ஒரு கனவு பாைல் லவக்கப்பட்ைது 

அந்த கனவு பாைல் காட்சி கைலுக்கு அடியில் நைந்து 

பாடிக்தகாண்டு ஜபாவதாகவும் சங்குகளின் மீது 

சாய்ந்தபடியும் எடுக்கப்பட்ைன. கைலுக்குள் இருந்து 

நீர்க்குமிழிகள் ஜமல் ஜநாக்கி வருவது அற்புதமான 

காட்சியாக அலனவரும்  ைசிக்கக்கூடிய காட்சியாக 

அலமந்தது. அதுஜபாை உள்ஜள இருக்கும் சங்குகள் 

விதவிதமான கைல்பாசிகள் கைல் தாவைங்கள் பை 

வண்ை நிறங்களில் இன்லறக்கு நாம் யூ-டியூபில் 

பார்ப்பது ஜபாை அன்லறக்ஜக அப்பாைல் காட்சியில் 

இைம் தபற்றிருந்தன.  

 ‘கண்ணில் ெந்து மின்ைல் ஜபால்  

காணுஜத இன்ப காவிய கசலஜய ஓவியஜம 

வைழும் கனி ஜபால சுசெ தரும் மாமணி 

என் பாடிடும் பூங்குயிஜல’  
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என்று ததாைங்கும் பாைலில்  

‘சுடர் மின்ைல் கண்டு தாசை மலர்ெது ஜபாஜல  

உசைக் கண்டு உள்ளஜம மகிழ்ந்ஜதஜை’  

என்ற பாைல் வரிகளில் கவிஞர் சுைதா ஒரு புதுலமலய 

பயன்படுத்தியிருந்தார் தாழம்பூ வானில் மின்னல் 

தவட்டியதும் மைரும் இந்த புதிய தகவல் இப்பாட்டில் 

காைப்பட்ைது. 

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் பைத்தில் எஸ் பி 

பாைசுப்ைமணியம் பாடிய  

‘அெள் ஒரு நெரை நாடகம் 

ஆைந்த கவிசதயின் ஆலயம் 

தழுவிடும் இைங்களில் மானிைம் 

தமிழும் அெளும் ஓரிைம்’  

என்ற பாைலில் எம்.ஜி.ஆர். தவளிநாட்டில் பைம் பிடித்த 

காட்சிகஜள  அதிகம் இைம்தபற்றன. அவற்றுைன் 

இலைப்பதற்காக எம்.ஜி.ஆரும் ைதாவும் மிகப் தபரிய 

நீச்சல் ததாட்டியில் நீந்துவது ஜபான்ற காட்சி இங்கு வந்து 

எடுக்கப்பட்ைது. இதற்காக சத்யா பைப்பிடிப்பு 

நிலையத்தில் மிகப்தபரிய நீச்சல் குளம் ஒன்று 

கட்ைப்பட்டு அதலனச்சுற்றி ஜகமைா தகாண்டு வந்து 

பைம் எடுக்கும் வசதிகளும் தசய்யப்பட்ைன. 

தவளிநாட்டில் இருந்து தகாண்டு வந்த ஜகமைாவால் 

இக்காட்சிகள் பைம் பிடிக்கப்பட்ைன. இக்காட்சிகளில் 

நல்ை ஒளி அலமப்பு இருந்தது. இக்காட்சி எடுக்கப்பட்ை 

விதம் பற்றி நடிலக ைதா விவரிக்லகயில் இயக்குனர் ஜக. 

எஸ். ைவிக்குமார் ‘நாங்கள் இன்று எடுக்க ஜயாசிக்கும் 

இது ஜபான்ற முயற்சிகலள அன்ஜற புைட்சிதலைவர் 

எடுத்திருக்கிறார். நீங்களும் நன்றாக நடித்திருக்கிறீர்கள்’ 
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என்று பாைாட்டியதாக குறிப்பிட்ைார். . சிை காட்சிகஜள 

இப்பாட்டில் இைம்தபற்றாலும் அலவ மிகத் ததளிவாக 

இருந்தன. இன்னும் எம் ஜி ஆருக்கு கூடுதல் காை 

அவகாசம் கிலைத்திருந்தால் இந்த காட்சிகள் 

அதிகளவில் அப்பாட்டில் இைம்தபற்றிருக்கும்.  

எம்.ஜி.ஆர். தசாந்தமாக அண்ைா திமுக கட்சி 

ஆைம்பித்து விட்ைதனால் கட்சிப் பணிகளின்  சுலம 

பாைல் காட்சிக்கு அதிக ஜநைம் ஒதுக்க விைவில்லை. இது 

ைதாவின் கனவாக அலமந்த பாைைாகும். மஞ்சுளா 

எம்.ஜி.ஆலை  ஒருதலையாக காதலிக்கும்  ைதாவிைம் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அவலை திருமைம் தசய்து லவப்பதாக 

ததரிவித்ததும் ைதாவின் கனவாக இப்பாைல் வரும், 

இப்பாைல் உவலம சுலவமிகுந்த பாைல் ஆகும். 

ராோ ராணி கைவுக் காட்சிகள் 

கதாநாயகி தனது  கனவில் ைாோ ைாணியாக எம் ஜி 

ஆலையும் தன்லனயும்  கற்பலன தசய்து ஆடி பாடுவதாக 

அலமந்த பாைல்கள் ைசிகர்களிலைஜய மிகுந்த 

வைஜவற்லபப் தபற்றன. அன்ஜப வா பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரும் சஜைாோஜதவியும் சாைட் வண்டியில் 

பிரிட்டிஷ் மன்னர் மற்றும் ைாணிலய ஜபாை உலை உடுத்தி 

பவனி வரும் ஜபாது  

‘ராோவின் பார்செ ராணியின் பக்கம்  

கண் ஜதடுஜத வைார்க்கம் சக மூடுஜத வெட்கம்,  

வபான் மாசல மயக்கம், வபான் மாசல மயக்கம் 

ராணியின் முகஜம ரசிப்பதில் சுகஜம 

பூரண நிலஜொ புன்ைசக அைஜகா’  
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என்ற பாைல் காட்சி இைம்தபற்றது. இப்பாைல் காட்சி 

தூண்டுதல் ஒரு பிதைஞ்சு பைத்திலிருந்து ஏ வி தமய்யப்ப 

தசட்டியாருக்கு கிலைத்தது. அந்த பைக்காட்சிலய 

இயக்குனரிைம் விவரித்த தசட்டியார் அதுஜபாை அன்ஜப 

வா பைத்தில் ஒரு பாைல் காட்சி அலமக்கும் படி 

ததரிவித்தார். அதன்படிஜய இப்பாைலில் அவர்கள் சாைட் 

வண்டியில் பயணிக்கும்ஜபாது பின்புைத்தில் அழகான 

வண்ை நிறங்களும் சிை அலசவுகளும் ஜதான்றும் இலவ 

ஒருவித மயக்க உைகத்தில் அவர்கள் பயணிப்பது ஜபான்ற 

பிைம்லமலய தரும்.  

எம்.ஜி.ஆரின் கனவுப் பாைல்களில் இன்றுவலை 

மிகப்தபரிய அளவில் ைசிக்கப்படும் பாைல்களில் 

‘ைாோவின் பார்லவ ைாணியின் பக்கம் பாைல்’  

முக்கியமானதாகும். சஜைாோஜதவி ஒரு ஜபட்டியின்ஜபாது 

இப்பாைல் காட்சிக்காகத் தனக்கு லதக்கப்பட்ை உலையும் 

கிரீைமும் பிரிட்டிஷ் எலிசதபத் மகாைாணியின் உலை 

மற்றும் கிரீைத்லத பார்த்து தயாரிக்கப்பட்ைலவ என்று 

ததரிவித்தார். 
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காவல்காைன் பைத்தில்  

‘நிசைத்ஜதன் ெந்தாய் நூறு ெயது 

ஜகட்ஜடன் தந்தாய் ஆசை மைது 

நூறு நிலாசெ ஒரு நிலொக்கி பாசெ என்ஜபன் 

ஆயிரம் மலசர ஒரு மலராக்கி பார்செ என்ஜபன்’  

என்ற பாைல் காட்சி ஒரு கனவு காட்சியாகும். 

இப்பாைலில் ஆண்ைனி,  கிளிஜயாபாட்ைா ஜபாை 

எம்.ஜி.ஆரும் தேயைலிதாவும் ஜதான்றுவார்கள் கிஜைக்க 

மன்னன் ஜதாற்றத்தில் எம்.ஜி.ஆர். உலையும்  மகுைமும் 

ஆலை அணிமணிகளும்  தவகு தபாருத்தமாக இருக்கும். 

அதுஜபாை தேயைலிதாவுக்கும் ஆலை அணிமணிகள் மிக 

அழகாக ஜதர்வு தசய்யப்பட்டு அவருக்கு தபாருத்தமாக 

வழங்கப்பட்டிருக்கும். அவர் ஒரு சிறிய பாம்பு குட்டி 

ஜபான்ற தநற்றிச்சுட்டி அணிந்து இருப்பது 

ஜவடிக்லகயாக இருக்கும், ஏதனன்றால் கிளிஜயாபாட்ைா 

இறுதியில் தான் வளர்த்த பாம்லபஜய தன்லனக் தகாத்த 

விட்டு தன் உயிலை மாய்த்துக் தகாண்ைார். எனஜவ 

அவருலைய அைங்காைத்தில் பாம்புகள் இைம் 
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தபற்றிருந்தன. இந்தப் பாைல் காட்சியின் பின்புைத்தில் 

பிைமிடுகள் அழகாக காட்சியளித்தன. 

எம்.ஜி.ஆர்., எம் ஆர் ைாதாவால் சுைப்பட்டு சிகிச்லச 

எடுத்துக்தகாண்டு பிறகு பங்ஜகற்ற முதல் பைப்பிடிப்பு 

‘நிலனத்ஜதன் வந்தாய்’ பாைல் காட்சியாகும். 

ஜமக்கப்புைன் பைப்பிடிப்பு நிலையத்துக்கு வந்த எம் ஜி 

ஆலை இயக்குனர் நீைகண்ைன் தபரிய மாலை அணிவித்து 

வைஜவற்றார். அப்ஜபாது ‘நிலனத்ஜதன் வந்தாய் நூறு 

வயது; ஜகட்ஜைன் தந்தாய் ஆலச மனது’ என்ற பாைலை 

ஒலிக்கச் தசய்தனர். எம்.ஜி.ஆர். பிலழத்து வந்து விட்ைார், 

இனி அவருக்கு நூறு வயது தான் என்று அங்கிருந்தவர்கள் 

அவலை வாழ்த்தினர். அங்கு வந்திருந்த கவிஞர் 

வாலிலயப் பார்த்து எம்.ஜி.ஆர். மகிழ்ச்சியுைன் நீங்கள் 

தசான்ன தசால் பலித்துவிட்ைது நான் பிலழத்து வந்து 

விட்ஜைன் எனக்கு நூறு வயது தான் என்று ததரிவித்தார். 

 உரிலமக்குைல் பைத்தில் ஜசாகக் காட்சிக்கு என  

எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு பாைலை எம்.ஜி.ஆர். கனவு 

காட்சியாக மாற்றி பை தவளியீட்டுக்கு அதிக நாள் 

இல்லை என்பதனால் சத்யா பைப்பிடிப்பு நிலையத்தில் 

அதி ஜவகமாக தசட் அலமத்து மினிஜயச்சர் உத்தி 

முலறயில் மிகச்சிறிய உருவங்கலள லவத்து அத்துைன் 

இவரும் ைதாவும் ஆடிப்பாடும் காட்சிகலள இலைக்க 

தசய்து பை விதமான உலைகலள அணிந்து வந்து 

அலனத்து ைசிகர்கலளயும் கவரும் வலகயில் இப்பாைல் 

காட்சிலய அலமத்துவிட்ைார்,  

‘விழிஜய கசத எழுது கண்ணீரில் எழுதாஜத  

மஞ்ைள் ொைம் வதன்றல் காற்ஜற  

உைக்காகஜெ நான் ொழ்கிஜறன்’  
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என்ற ஜசாகப்பாைல் ஒரு அழகான கனவு பாைைாக உரு 

மாற்றப்பட்ைது.  

 

கைவுப் பாடலில் ைர்ெ ைமய ைமரை வநறி  

இப்பாைல் காட்சியில் சிவதபருமான், பார்வதிலய ஜபாை 

ஒரு காட்சியில் எம்.ஜி.ஆரும், ைதாவும் ஜதான்றுவார்கள். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். புலித்ஜதால் உலை அணிந்து 

தலையில் ேைாமுடி தரித்து காட்சியளிப்பார். லகயில் 

சூைம் மட்டும் இருக்காது.  அடுத்த வரிகலளப் பாடும் 

ஜபாது இருவரும் கிறிஸ்தவ மதத்லதச் ஜசர்ந்த 

ஜதவதூதர்கள் ஜபாை முதுகுக்குப் பின்ஜன இைண்டு 

இறக்லககலள லவத்துக்தகாண்டு ஒரு படிக்கட்டில் 

குதித்து இறங்கி வருவார்கள், பிறகு முஸ்லிம் மதத்லதச் 

ஜசர்ந்தவர்கள் ஜபாை உலையணிந்து பிலற நிைவின் 

நடுஜவ காட்சி அளிப்பார்கள். இவ்வாறு மூன்று 

மதத்தினலையும் திருப்திப்படுத்தும் வலகயில் 

அவர்களுக்கு ஏற்ற உலைகலள அணிந்து பாைலைப்பாடி 
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அவர்கள் ைசிக்கும் வலகயில் அவர்களின் உள்ளம் கவரும் 

வலகயில் பைக்காட்சிலய அலமப்பதில் எம்.ஜி.ஆர். 

லகஜதர்ந்தவைாக இருந்தார்.  

மினிஜயச்ைர் உத்தி முசற 

விழிஜய கலத எழுது என்ற கனவுப் பாைல் 

காட்சியில் சிறிய மண்ைபம் ஜபாைவும் சங்கின் மீது 

லவக்கப்பட்டுள்ள பூங்தகாத்து கூடிய ஒரு பூச்தசடிகளும் 

பூ ோடிகளில் இவர்கள் ஆடும் ஜபாது இைண்டு 

பக்கங்களிலும் லவக்கப்பட்டிருக்கும். இலத மினிஜயச்சர் 

உத்திமுலற என்பர். தசட் அலமப்பதற்கு காை 

தாமதமாகும் என்பதால் இவ்வாறு சிறிய 

தபாம்லமகலளக் தகாண்டு இந்த காட்சிலய அழகுறத்  

தயாரிக்கப்பட்ைது. 

இரவு காட்சி கைவுகள்  

இைவில் கற்பலனயும் கனவும் ஜதான்றும் ஜபாது 

இருளும் நிைவும் குளிர்ச்சியும் ஜசரும் வலகயில் 

எம்.ஜி.ஆரின் கனவு காட்சிகள் உருவாக்கப்பட்ைன. 

மாட்டுக்காை ஜவைன் பைத்தில் மாட்டுக்காை 

ஜவைலனக் காதலிக்கும் வக்கீல் மகளான  

தேயைலிதா கனவு காண்பதாக ஒரு பாைல் உண்டு. 

இைவு ஜநைத்தில் மிக அழகான உலையில் சுற்றிலும் 

வண்ை ஒளி விளக்குகள் ஒளிை அப்பாைல் காட்சி 

பைம் பிடிக்கப்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். தங்க நிறத்தில் 

சபாரி சூட்டும் , தேயைலிதா தவள்லள நிற 

புைலவயில் வயைட் நிற ‘சம்கி’யால் 

அைங்கரிக்கப்பட்ை முந்தாலன உலைய ஜசலைலய  

அணிந்து இப்பாைல் காட்சியில் ஆடிப் பாடுவார்கள்,  
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‘வதாட்டுக் வகாள்ள ொ வநஞ்சில் வதாடுத்து வகாள்ள ொ  

பட்டுவகாள்ள ொ வமல்ல பைகிக் வகாள்ள ொ 

கட்டிக்வகாள்ள ொ உன்சை கலந்துக் வகாள்ளொ 

கட்டிக்வகாள்ள ொ ொ ொ வமள்ள தழுவிக் வகாள்ள ொ’   

என்ற பாைல் ததாைங்கும். அப்ஜபாது அவர்களின் 

பின்புைத்தில் உதயசூரியன், தாமலை மற்றும் 

இதயத்திற்குள் புகுந்த காதல் அம்பு ஆகியலவ ஒளி 

விளக்கு அைங்காைத்தில் தோலிக்கும். காதல் காட்சியிலும் 

தன்னுலைய கட்சி சின்னத்லத காண்பிப்பது எம்.ஜி.ஆரின் 

தகாள்லகப் பிைச்சாை உத்தி ஆகும்.  

இந்தப் பாைல் காட்சி மதுலை அருஜக உள்ள 

லவலக அலைக்கட்டு பகுதியில் எடுக்கப்பட்ைது. 

பைப்பிடிப்லப பார்க்க வந்திருந்த மக்கள் கூட்ைம் இைவு 

10 மணி ஆகியும் வீட்டுக்கு திரும்பி ஜபாகும் எண்ைம் 

இல்ைாமல் உட்கார்ந்தபடிஜய இருந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களிைம் ஜபாய் தமகாஃஜபாலன லவத்துப் 

ஜபசினார். ‘’எல்ஜைாரும் வீட்டுக்குப் ஜபாங்கள் இத்துைன் 
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நாங்கள் பைப்பிடிப்லப முடித்துக் தகாள்கிஜறாம், 

இனியும் நீங்கள் இங்கு இருந்தால் உங்களுலைய 

பாதுகாப்பு ஜகள்விக்குறி ஆகிவிடும் உங்களுக்கு இனி 

ஜபருந்துகள் இருக்காது. நீங்கள் வீடு ஜபாய் ஜசை முடியாது. 

எனஜவ, இப்ஜபாஜத புறப்பட்டுப் ஜபாங்கள்’’ என்று 

அன்புக்கட்ைலள இட்ைார். அலனவரும் கலளந்து 

தசன்றனர்.  

  எம்.ஜி.ஆர். பைப்பிடிப்பு நைப்பதாக அறிந்ததும் 

சுற்றியுள்ள கிைாமங்களிலும் நகைங்களிலும் இருந்து 

ஆயிைக்கைக்கில் மக்கள் வந்து லவலக அலைக்கட்டுப் 

பகுதியில் குவிந்துவிட்ைனர். அவர்கலளச்  சுற்றி 

அலமந்திருக்க பைப்பிடிப்புக்கு ஜகமைா ஜகாைங்கலள 

லவக்கும்ஜபாது ஜகமைாலவ சரியான இைத்தில்  

லவத்துவிட்டு ஒளிப்பதிவாளர் வந்து எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ததரிவிப்பார். உைஜன எம்.ஜி.ஆர். அந்த ஜகமைா முன் 

ஜபாய் நின்று கூட்ைத்லதப் பார்த்து இைண்டு பக்கமும் 

லகலய விரித்து காட்டுவார் கூட்ைம் தமல்ை தமல்ை 

அவர்கள் லக குறிக்கும் இைம் வலை விைகிச் தசன்று 

தகாண்ஜை இருக்கும். அந்தப் பகுதியில் மனிதர்களின் 

தலைஜய ததரியாத அளவுக்கு கூட்ைம் ஒதுங்கிவிடும். 

அதன்பிறகு அந்த இைத்தில் பைப்பிடிப்பு நைக்கும். 

இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆரின் லக அலசவுக்கு கட்டுப்பட்டு 

ைசிகர்களின் கூட்ைம் முழு ஒத்துலழப்பு தகாடுத்து 

அங்கிருந்து இந்த பைப்பிடிப்லப முடிக்க உதவியது. 

லவலக அலைக்கட்டு பகுதியில் ‘பூ லவத்த பூலவக்கு 

பூக்கள் தசாந்தமா’ எனத் ததாைங்கும் பாைலும், 

‘ததாட்டுக்தகாள்ள வா’  என்ற பாைல் காட்சியும் 

எடுக்கப்பட்ைது. 
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ஜதடிவந்த மாப்பிள்லள பைத்தில் தேயைலிதாவின் 

கனவுக் காட்சியாக ஓர் யாவு பாைல் காட்சி 

அலமந்திருந்தது.  

‘மாணிக்க ஜதரில் மரகத கலைம் மின்னுெது என்ை என்ை 

மன்ைன் முகம் கைவில் ெந்தது மஞ்ைள் நதி உடலில் 

ெந்தது 

ராணி உந்தன் ஜமனி என்ை ராே வீதி ஜதாற்றம் தாஜைா 

ஜகள்வி ஜகட்ட மன்ைன் ஜமனி ஜதென் ஜகாயில் ஜதாற்றம் 

தாஜைா’ 

 என்ற பாைல் ‘லநட் எஃதபக்ட்’ உள்ள பாைைாகும். 

இதுவும் ஒரு அலைக்கட்டில் எடுக்கப்பட்ைதுதான், 

இவர்களின் இைம்தபறும் காட்சி முழுக்க ஒளி வசதி 

தசய்யப்பட்டிருந்தது. அதாவது ‘ஃபுல் பிஜைம் லைட்டிங்’ 

தசய்யப்பட்டிருந்தது. இப்பாட்டு காட்சிக்கு எம்.ஜி.ஆர். 

மன்னர் உலையிலும் தேயைலிதா ஜமக்ஸி ஜபான்ற நீண்ை 

ஜிகு ஜிகு  உலையிலும் காட்சியளித்தார். இதுவும் ைாோ 

ைாணி உலை ஜபாைஜவ இருந்தது. இப்பாைலும் இைவில் 
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மின்தனாளியில் இருவரும் பாடுவதாக அலமந்த ஒரு 

கனவு பாைல் காட்சி ஆகும்.  

முருகைாகத் ஜதான்றிய கைவுப்பாடல்  

திைாவிை முன்ஜனற்றக் கழகம் ஜதான்றிய ஜபாது அதன் 

தலைவைான அறிஞர் அண்ைா ‘நாங்கள் 

பிள்லளயாலையும் உலைக்க மாட்ஜைாம்; 

பிள்லளயாருக்கு ஜதங்காய் உலைக்க மாட்ஜைாம்’ 

என்றார். அதாவது கைவுள் இல்லை என்று நாங்கள் 

தசால்ைவில்லை, இருக்கிறார் என்றும் ஏற்றுக் 

தகாள்ளவில்லை என்று ஒரு தபாதுவான கருத்லத முன் 

லவத்தார். இதனால் எம்.ஜி.ஆர். தன் பைங்களில் 

ததய்வத்லத நிந்திப்பதும் இல்லை, ஜபாற்றுவதும் 

இல்லை. ஜகாயிலுக்கு தசல்வது ஜபாை காட்சிகளில் 

நடிப்பது இல்லை.  

எம்.ஜி.ஆரின் உற்ற நண்பைான சாண்ஜைா  

சின்னப்பா ஜதவர் எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜவண்டி விரும்பி 

ஜகட்டுக் தகாண்ைதன் ஜபரில் ஜதவரின் வழிபடு 

ததய்வமாக முருகனாக நடிக்க எம்.ஜி.ஆர். 

ஒப்புக்தகாண்ைார். ஜதவர் எடுத்த தனிப்பிறவி பைத்தில் 

தேயைலிதாவின் கனவு காட்சியில்  எம்.ஜி.ஆர். 

முருகனாகவும், தேயைலிதா வள்ளி மற்றும் ததய்வாலன 

என இைண்ைாகவும் தன்லன கற்பலன தசய்து 

பாடுவதாகப் பாைல் காட்சி அலமக்கப்பட்ைது.  

‘எதிர் பாராமல் நடந்தடி  

முகம் கண்ணுக்குள் விழுந்தடி 

புதிய சுகம் ஒன்று புகுந்ததடி 

அது வபாழுதுக்கு வபாழுது ெளருதடி’  
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என்ற பாைலில் இவர்கள் இருவரும் முருகன் வள்ளி 

ததய்வாலனயாக நடித்திருந்தனர். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

அந்த காட்சியில் நடிக்க மிகவும் ஜயாசித்ததாகவும் பிறகு 

சம்மதித்ததாகவும் தசய்திகள் தவளிவந்தன.  

முருகனாக ஜதான்றும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். முகத்தில் 

அதீத சாந்தம் குடிதகாண்டிருந்தது. இதற்காக அவருக்கு 

புதிய அணிமணிகள் தசய்தார்கள், ஜதவர் மற்றவர்கள் 

பயன்படுத்திய கம்தபனி நலககலள எம்.ஜி.ஆருக்குப் 

பயன்படுத்த விரும்பவில்லை. 30 கிஜைா எலையில் ஜவல் 

ஒன்று தசய்யப்பட்ைது. இந்த பாைல் காட்சி எடுத்து 

முடிக்கப்பட்ைதும் அந்த தவள்ளி ஜவலை ஜதவர் 

எம்.ஜி.ஆருக்குப் பரிசாக அளித்து விட்ைார். எம்.ஜி.ஆர். 

அலத தன் தபற்ஜறார்கள் பைம் இருக்கும் அலறயில் 

லவத்திருந்தார்.  
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எம்.ஜி.ஆருக்கும் முருகன் மீது தனி பக்தி உண்டு 

என்பதனால் அவர் இந்த ஜவைத்தில் நடிக்க ஒப்புக் 

தகாண்ைார். மருதமலை முருகன் ஜகாயிலுக்கு ஏறும்  

படிக்கட்டுகளுக்கு ஜதவர்  விளக்கு வசதி தசய்து தகாடுத்த 

ஜபாது, ஜகாலவக்கு விவசாயி பைத்தின் பைப்பிடிப்புக்கு 

வந்திருந்த எம்.ஜி.ஆலை அலழத்துவந்து அந்த 

விளக்குகளுக்கான ‘ஸ்விட்லச ஆன்’ தசய்து தரும்படி 

ஜவண்டிக்தகாண்ைார். எம்.ஜி.ஆரும் ஜதவரின் 

விருப்பத்திற்கு இைங்க அங்கு வந்து அந்த ‘ஸ்விட்லச 

ஆன் ‘தசய்தார். அந்த இைத்தில் இலதக் குறிக்கும்  ஒரு 

கல்தவட்டும் லவக்கப்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆருக்கு 

விருப்பமான ததய்வங்கள் என்று அவைது தாயார் வைங்கி 

வந்த காளி, ஜதவர் வைங்கி வந்த முருகன் மற்றும் இஜயசு 

கிறிஸ்து என்று அவருக்கு தநருக்கமானவர்கள் 

ததரிவிக்கின்றனர். 

கசதசயக் காட்டும் கைவு  

எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் ஒஜை ஒரு கனவு பாட்டு 

மட்டும் அந்தப் பைத்தின் கலதயின் ஜபாக்கு மாறி அலத 

எடுத்துக்காட்டும் வலகயில் அலமந்திருந்தது. அப்பாைல் 

நான் ஆலையிட்ைால் பைத்தில் வரும்  

‘நல்ல ஜெசள நான் பிசைத்துக் வகாண்ஜடன்  

என் காதசல உன்னிடம் அசைத்து ெந்ஜதன் 

நல்ல ொழ்செ நான் அசமத்துக் வகாண்ஜடன் 

அந்த ொழ்விஜல உன்சையும் அசைத்துக் வகாண்ஜடன்’ 

என்ற பாைைாகும். 
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எம்.ஜி.ஆர். தான் காதலித்த சஜைாோஜதவிலய 

விட்டுவிட்டு தன் மாமன் மகளான ஜக ஆர் விேயா 

மைக்க ஜவண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகியிருப்பார். 

இந்த தநருக்கடியிலிருந்து எப்படி தன்லன விடுவித்துக் 

தகாள்வது என்று அவர் அல்லும் பகலும் ஆஜைாசித்து 

வரும் ஜவலளயில் ஜக ஆர் விேயா அவரிைம் வந்து தான் 

தசழியன் என்ற இன்ஸ்தபக்ைலை காதலிப்பதாகவும் 

அலத எம்.ஜி.ஆர். தான் அப்பாவிைம் எடுத்துச் தசால்ை 

ஜவண்டும் என்றும் ஜவண்டிக் தகாள்வார். உைஜன 

எம்.ஜி.ஆர். தான் அந்த சிக்கலில் இருந்து 

விடுவிக்கப்பட்ைது உைர்ந்து மகிழ்ந்து கண்டிப்பாக 

உனது திருமைத்லத நாஜன முடித்து லவக்கிஜறன் என்று 

விேயாவுக்கு உறுதிதமாழி தகாடுத்துவிட்டு ஓஜைாடி 

வந்து சஜைாோ ஜதவியிைம் இந்த மகிழ்ச்சியான 

தசய்திலய தசால்வதாக அலமக்கப்பட்ை பாைல், ‘நல்ை 

ஜவலள நான் பிலழத்துக் தகாண்ஜைன்’ என் காதலை 

உன்னிைம் அலழத்து வந்ஜதன்’ என ததாைங்கும் பாைல் 

ஆகும்.  
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பாைல் காட்சியின் இலைஜய எமது அடுத்த 

தயாரிப்பு அடிலமப்தபண் என்று விளக்தகாளியில் 

அைங்காைம் தசய்யப்பட்ை ஒரு அறிவிப்பு பைலக 

காட்ைப்படும். நான் ஆலையிட்ைால் பைம் ஆர் எம் 

வீைப்பன் தயாரித்த சத்யா மூவிஸ் ஆகும். ஆர் எம் 

வீைப்பன் எம்.ஜி.ஆரிைம் பணிபுரியும் மாஜனேர் ஆவார். 

அடிலமப்தபண் பைம் எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்சாரின் தசாந்த 

தயாரிப்பாகும். அடிலமப்தபண் பைம் 1960களிஜைஜய 

திட்ைமிைப்பட்ை ஜபாது பானுமதியும், அஞ்சலிஜதவியும் 

நடித்தனர்.  அது நின்று ஜபாய், அதன்பிறகு சஜைாோஜதவி, 

ஜக ஆர் விேயா தேயைலிதா ஆகிஜயாலை தகாண்டு 

தயாரிக்கப்பட்ைது. அப்ஜபாது  தேயலிதா அடிலமப்பட்ை 

தபண்ைாக நடித்திருந்தார். சஜைாோஜதவி கதாநாயகியாக 

நடித்தார். பைப்பிடிப்பு நிலையத்தில் திடீதைன தீ விபத்து 

ஏற்பட்ைதால் அப்ஜபாதும் பைம் நின்றுஜபாய்விட்ைது.  

கலைசியில் 1969இல் தேயைலிதா மட்டும் இைண்டு 

ஜவைங்களில் நடித்து தவளியாயிற்று. ைாேஸ்ரீ மட்டும் ஒரு 

சிறிய ஜவைத்தில் நடித்திருந்தார். கலதயும் முற்றிலும் 

மாற்றி அலமக்கப் பட்டிருந்தது. இந்த பைத்திற்கான 

விளம்பைம் தான் ‘நல்ை ஜவலள நான் பிலழத்துக் 

தகாண்ஜைன்’ என்ற பாைல் காட்சியின் இலைஜய 

காட்ைப்பட்ைது. இது கலதஜயாடு கூடிய பாைைாக 

அலமந்ததால் கலதயின் முக்கிய திருப்பத்லத இந்த 

பாைலின் முதல் வரி உைர்த்தியது.  

விதவிதமாை  ெண்ண உசடகள்  

அண்ைா திமுக ஆைம்பித்த பின்பு எடுக்கப்பட்ை 

பைங்களில் இைம்தபற்ற காட்சிகளில் ஒரு பாட்டுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். ஏதழட்டு உலை அணிந்து வந்தார். இைண்டு 

வரிகளுக்கு ஒரு உலை பின்னணி இலசக்கு ஒரு உலை 
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என்று நிலறய உலைகலள அணிந்து விதவிதமான 

வண்ை வண்ைமாக அைங்காைமாக காட்சியளித்தார். 

குறிப்பாக ‘சிரித்து வாழ ஜவண்டும்’ பைத்தில் ைதாவின் 

கனவில் வரும் பாைல் , 

வகாஞ்ை ஜநரம் என்சை  மறந்ஜதன்  

கடல் நீலம் எை விழி ஜகாலம் என்ை 

அந்த பார்செ எந்தன் மீஜதா,  அந்த பார்செ எந்தன் மீஜதா 

என அவரும்  

வகாஞ்சும் ஜநரம் என்சை மறந்ஜதன்  

குளிர் வதன்றல் எை வதாடும் பாெம் என்று 

அந்த பார்செ எந்தன் மீஜதா, அந்த பார்செ எந்தன் மீஜதா 
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என ைதாவும் பாடுவதாக அலமந்த கனவுப் பாைலில் 

எம்.ஜி.ஆர். விதவிதமான ஜபண்ட் ைர்ட் கழுத்தில், 

இடுப்பில் கட்டும் தபல்ட் காலில் அணியும் ைு , லகயில் 

பிஜைஸ்தைட் என ஒவ்தவான்றும் உலைக்கு தக்கபடி 

மாறிக்தகாண்ஜை இருக்கும். பின்னணி இலச வரும் 

இைத்தில் கூை புதிய உலை அணிந்து வருவார். இதில் 

கழுத்தில் கட்டியிருக்கும் ‘லை’ கூை வித்தியாசமாக 

இருக்கும்.  ைான்ஸ் மாஸ்ைர் சலீம் நளினமான நைன 

அலசவுகலள தகாண்டு இப்பாைலை வடிவலமத்து 

இருந்தார்.  

‘இன்று ஜபால் என்றும் வாழ்க’ பைத்தில் 

இைம்தபற்ற  

‘என் ஜயாக ோதகம் நான் உன்சைச் ஜைர்ந்தது 

இன்ப ஜலாக நாடகம் உன் உறவில் கண்டது 

உன் அைகு அல்லஜொ என்சை அடிசம வகாண்டது 

ஜதன் அமுதம் அல்லஜொ நான் அள்ளி உண்டது.’  

என்ற பாட்டிலும் எம்.ஜி.ஆர். விதவிதமான உலையில் பை 
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வண்ை நிறங்களில் பைவிதமான பின்புைத்தில் 

விதவிதமான துணிமணிகளுைன் accessories எனப்படும்  

பிஜைஸ்தைட் (bracelet) தபல்ட், கழுத்தணி, காைணி 

ஜபான்றலவ மற்றும் முடியைங்காைம் ஆகிய அலனத்தும் 

நிமிைத்துக்கு ஒருமுலற மாற்றப்பட்டிருக்கும். கழுத்தில் 

பாசிகள் கூை அணிந்திருப்பார். இவ்வாறாக காட்சிகலள 

காணும் ஜபாது ைசிகர்கள் மிகவும் மகிழ்ந்து ஆைவாைம் 

தசய்தனர். இப்பைம் ஒரு தகாடிஜய பத்து இைட்சம் 

வசூலித்த  பைம் ஆகும். 

கைவுக் காட்சியில் ஒரு முத்தக் காட்சி  

எம்.ஜி.ஆரின் கலைசி பைமான மதுலைலய மீட்ை 

சுந்தைபாண்டியன் பைத்தில் ைதாவுக்கும் பத்மப்ரியாவுக்கு 

இைண்டு கனவு பாைல்கள் உண்டு  

‘வதன்றலில் ஆடும் கூந்தலில் கண்ஜடன் மசைக்வகாண்ட 

ஜமகம்  

என் ஜதெசத அமுதம் சிந்திடும் ஜநரம் இனி என்ை நாணம் 

மன்ைென் உங்கள் வபான்னுடல் அன்ஜறா இந்திர ஜலாகம் 

அந்தி மாசலயில் அந்த மாரனின் கசையில் ஏன் இந்த 

ஜெகம்’  

என ததாைங்கும் பாைல் ைதாவின் கனவாக அலமந்தது. 

தான் காதலிக்கும் லபந்தமிழ்குமைன் தான் பாண்டிய 

நாட்டு இளவைசன் சுந்தைபாண்டியன் என்பலத 

அறிந்ததும் தான் பாண்டிய நாட்டு அைசியாகப் 

ஜபாகிஜறாம் என்ற கனவில் ஒரு அைண்மலனயில் 

அைசனும் அைசியுமாகத் தாங்கள்  வாழப் ஜபாவலத 

நிலனத்து கனவு காண்பார். இந்தக் காட்சி தேய்ப்பூர் 

அைண்மலனயில் எடுக்கப்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆருக்கு மிக 
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அழகான கிரீைம் நலககள் உலை என்று 

தைப்பட்டிருந்தது. அவருலைய மார்பில் அணிந்திருந்த 

சிவப்பு கல் மாலை தனிப்தபரும் கற்களாக 

இலைக்கப்பட்டு தோலித்தது. அவருலைய தங்க 

கிரீைத்தில் ஒரு நீண்ை இறகு தசாருகப்பட்டு இருந்தது, 

புதுலமயாகக் காட்சியளித்தது.  இந்தப் பாைல் 

காட்சியில் ஒரு மயில் சிலையின் அருகில் நின்று 

இருவரும் பாடும்ஜபாது ைதா அந்த மயிலுக்கு பின்னால் 

தசன்று மலறவார். அப்ஜபாது அங்கு ஒரு முத்தக் காட்சி 

இைம் தபறுகிறது என்பலத சூட்சுமமாக விளக்கும் 

வலகயில் அந்த மயில் தன் முகத்லத நாைத்ஜதாடு 

திருப்பிக் தகாள்வதாக ஜகமைா மூைமாக அந்த காட்சி 

விளக்கப்பட்டிருந்தது. கனவுக் காட்சிகளில் அலமந்த 

ஒரு நயமான முத்தக்காட்சி ஆகும். 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கலள உற்சாகப்படுத்தும் அதிலும் 

மகிழ்ச்சி படுத்துவதிலும் தனக்கு நிகர் தாஜன என்ற 

வலகயில் அழகான மகிழ்ச்சியான காட்சிகலள 

எடுப்பதில் வல்ைவர். ஏலழகளின் துன்பம் தீரும் 

வலகயில் அவர்களின் கனவுகளில் கற்பலனயில் ைாோ 

ைாணியாக மகிழ்ச்சியாக பைவித உலைகலள உடுத்தி 

பைவித ஆபைைங்கலளக் அணிந்து தகாண்டு இன்பமாக 

ஆடிப்பாடி மகிழும் வலகயில் இந்தக் கனவுக் 

காட்சிகலள எம்.ஜி.ஆர். அலமத்தார். காட்சிகலளப் 

பார்க்கும்ஜபாது ைசிகர்களின் மனம் அந்த காட்சியில் 

ஈடுபட்டு தானும் அந்த இைத்திலிருந்து அந்த 

மகிழ்ச்சிலயப் தபறுவதாக ஒரு நிலறலவ தபறுகிறது. 

ைசிகர்களிைமிருந்து ஆதைவு கிலைக்கும்வலகயில் 

ஒவ்தவாரு பைத்துக்கும் தவவ்ஜவறு வலகயில் கனவு 

காட்சிகலள அலமத்தார்.  
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பாடலாசிரியருக்கு ொய்ப்பு  

மீனவ நண்பன் பைத்தில் கவிஞர் முத்துலிங்கத்தின் 

பாைல் எழுத வாய்ப்பு தைவில்லை என்பலத அறிந்த 

எம்.ஜி.ஆர். ஸ்ரீதலை அலழத்து அவருக்கு ஒரு பாைல் எழுத 

வாய்ப்பு தகாடுங்கள் என்றார். ஸ்ரீதர் பைத்தில் 

பாைலுக்குரிய காட்சிகள் எல்ைாம் முடிந்து ஜபாயிற்று. 

இனி ஒரு காட்சியும் இல்லைஜய என்றார். ஒரு கனவுக் 

காட்சி லவத்து அவலை எழுதச் தசால்லுங்கள் என்று 

தசால்லிவிட்ைார். அவ்வாறு எழுதப்பட்ைதுதான்  

‘தங்கத்தில் முகவமடுத்து ைந்தைத்தில் உடவலடுத்து  

மங்சக என்று ெந்திருக்கும் மலஜரா நீ 

மாசல ஜநர வபான்மஞ்ைள் நிலஜொ 

தங்கத்தில் முகவமடுத்து ைந்தைத்தில் உடவலடுத்து  

காமன் ஜபால ெந்திருக்கும் ெடிஜொ 
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அந்த ஜதெஜலாக மன்ைெனும் நீஜயா’  

எனத் ததாைங்கும்  பாைல்.  எம் ஜி ஆருக்குத்  தன் 

பைங்களில் கனவு காட்சிகள் இைம் தபற்றால் அலத 

ைசிகர்கள் கண்டிப்பாக ைசிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்லக 

இருந்ததனால் இயக்குனரின் கருத்லதயும் மீறி அவைால் 

கனவு காட்சிகலள தன் பைங்களில் புகுத்த முடிந்தது. 

பாைைாசிரியர் முத்துலிங்கத்துக்கும் நல்வாய்ப்பு 

கிலைத்தது. இன்லறக்கும் இப்பாைல் நல்ை வைஜவற்பு 

தபற்று வருகிறது.  

 தன் ைசிகர்களின் கனவு என்னவாக இருக்கும் 

என்பலத ஊகித்து உைர்ந்து எம்.ஜி.ஆர். அவர்களின் 

கனவுகலள நிலறஜவற்றும் வலகயில் காட்சிகலள 

அலமத்தார். தனக்கு ஏற்ற வலகயில் விதவிதமான 

உலைகலள அணிந்து நடிக்கவும், இந்த கனவு காட்சிகலள 

அவர் பயன்படுத்திக் தகாண்ைார். அவருலைய 

முகவசீகைமும் ஜமனி வண்ைமும் இதுஜபான்ற 

காட்சிகளுக்கு மிகவும் தபாருத்தமாக இருந்தது தான் 

இயற்லக அவருக்கு அளித்த தகாலை.  

கைவு நைொைது 

எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சி தபாறுப்பு ஏற்றதும் தன் 

பைத்லத பார்த்த ைசிகர்களின் கனவுகள் நனவாகும் 

வலகயில் பை புதிய திட்ைங்கலள தீட்டி அவர்களுக்கு 

பை நன்லமகலளச் தசய்தார். தமிழகத்தின் வருங்காை 

தலைமுலற ஆஜைாக்கியமாக இருக்க 

சத்துைவுத்திட்ைமும், அறிஜவாடு வளை பள்ளிகளில் 

இைவசப் புத்தகம் இைவசச் சீருலை, இைவசக் காைணி 

என நிலறஜவற்றியதும் அவர் மக்கள் மீது தகாண்டிருந்த 
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அன்புக்கு சான்றாக நிற்பனவாகும். இன்றும் இந்தியாவில் 

தமிழகம் குழந்லத நைம், தாய்-ஜசய் நைம், சுகாதாைம் 

ஆகிய துலறகளில் முதலிைத்லத தபற்றிருப்பதற்குக் 

காைைம் எம்.ஜி.ஆர். அன்று ஆைம்பித்து லவத்த அறிவு 

மற்றும் ஆஜைாக்கியத்துக்கு வழிவகுத்த சத்துைவு திட்ைம் 

ஆகும். தமிழகத்தில் பட்ைதாரிகள் அதிகம் இருப்பதற்கு 

காைைம் அன்லறக்கு பிள்லளகள் பன்னிைண்ைாம் வகுப்பு 

வலை பள்ளிகளிஜைஜய பாைப்புத்தகம், உைவு, சீருலை 

ஆகிய மூன்லறயும் தபற்றுக்தகாண்டு கல்வியில் கவனம் 

தசலுத்த எம்.ஜி.ஆர். தீட்டி தசயல்படுத்திய திட்ைங்கஜள 

ஆகும்.  

ஜோடியாக சைக்கிள் ைொரி  

நிலறவாக எம்.ஜி.ஆர். கட்சி ஆைம்பித்த சமயத்தில் 

தன்னுலைய கட்சிக்காைர்கலள அலழத்து வருங்காை 

திட்ைம் குறித்து ஜபசிக் தகாண்டிருந்தஜபாது ஒருவர் 

எழுந்து நின்று ‘அண்ைன் ைபுள்ஸ் ஜபானா ஜபாலீஸ் 

பிடிக்குது . வீட்ைம்மாலவக் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு பைத்துக்கு 

கூை ஜபாக முடியை’  என்றார்.  எம்.ஜி.ஆர். 

சிரித்துக்தகாண்ஜை தலையாட்டினார். இது ஜபான்ற 

சின்ன சின்ன பிைச்சலனகலள கூை அந்தக் கூட்ைத்தில் 

ததாண்ைர்கள் எடுத்துக் கூறினர். அதிமுக கட்சி உட்கட்சி 

ேனநாயகத்துக்கு உதாைைமாக அலமந்த கட்சி ஆகும். 

அங்குக் கூட்ைத்தில் சாதாைைத் ததாண்ைன் 

ஜபசுவலதயும் எம்.ஜி.ஆர். கூர்ந்து கவனிப்பார்.  

எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைானதும் லசக்கிளில் ைபுள்ஸ் 

ஜபாகைாம் என்று அனுமதி வழங்கினார். அதன் பின்னர் 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு சந்திப்பின்ஜபாது இந்த குறிப்பிட்ை 

ததாண்ைலை பார்த்து ‘என்ன சந்ஜதாைமா’ என்று 

ஜகட்ைார். அந்த ததாண்ைஜைா  மகிழ்ச்சியில் 
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திக்குமுக்காடிப் ஜபானார், கட்சி ஆைம்பித்த காைத்தில் 

என்ஜறா ஒருநாள் நான் தசான்னலத மனதில் லவத்திருந்து 

இன்லறக்கு ைபுள்ஸ் ஜபாக அனுமதி தகாடுத்துவிட்ைார். 

இவைல்ைஜவா தலைவர் என்று மகிழ்ந்து புளங்காகிதம் 

அலைந்தார்.  மலனவிஜயாடு இலைந்து கைவர் 

லசக்கிளில் தசல்வது அக்காைத்தில் தனி சுகம் என்பலத 

எம்.ஜி.ஆர். உைர்ந்திருந்ததால் அதற்கு முன்னுரிலம 

தகாடுத்தார். ஆண் தபண்ணின் எண்ைம், எதிர்பார்ப்பு 

ஆகியவற்லற எம்.ஜி.ஆர். நன்கு உைர்ந்திருந்தார்.  

தன் ைசிகர்களின்  ததாண்ைர்களின் ஜவண்டுஜகாள் 

சிறியதாக இருந்தாலும் தபரியதாக இருந்தாலும் அலத 

தன் மனதில் லவத்து அதற்குரிய காைம் வரும்ஜபாது 

அலத நிலறஜவற்றி தருபவர்தான் எம்.ஜி.ஆர். இந்த ஒரு 

அருங்குைம் அவலை மக்கஜளாடு இறுக இலைத்து 

லவத்திருந்தது. ஆக பைங்களில் மட்டுமல்ை நிேத்திலும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் அவருலைய ைசிகர்களுக்கும் அவர்கள் 

கண்ை கனவுகள் நிலறஜவறின. 

 

 

எம்.ஜி.ஆர். என்ஜறனும் ஒருநாள், ஒருக்கால் 

அைசியலில் தபாறுப்ஜபற்றுச் தசயல்படுவாஜை-

யானால், அதிலும் அவைது தனி முத்திலை 

பதிக்கப்படும் என்பது ததளிவு. 

- அறிஞர் அண்ை 








