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நூலோசிரியர் பற்றி  

      

முலனவர். தச. இைாகேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் 

துலையில் முலனவர் பட்டம் 

தபற்ைவர். புலசம, வைந்தமிழ், 

ெளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நோ.ெோ.வின் ஆரோய்ச்சி கபான்ை ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். 

தமாழிதபயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை ஆய்வு 

கட்டுலைகள் அடங்கிய நூல் ஒன்லை 1992இல்  

தவளியிட்டார். இந்நூல் இலையத் தமிழ் 

பல்கலைகழகத்தின்  மின் நூல் ததாகுப்பில் 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். Indian Women–

Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai 

Paripatal,  Assisted reproductive technologies and 

its Impact on Women,  Eco Vision and Mission, 

Bachelor’s Study Materials for Social Science 

[IGNOU],  Neuro Ophthalmology Articles கபான்ை 

பை துலை சார்ந்த பனுவல்கலளத் தமிழில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவனத்தில் இலைப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate 

editor] பணியாற்றினார். அப்கபாது ேப்பானிய 

தமாழிலயத் தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத 

அறிந்து அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ேப்பானியப் தபண் யூககா ஃபுகுகைாயியுடன் 

இலைந்து தசயல்பட்டார். அந்த நூல் மூன்று 
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பாகங்களாக தவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் தவளிநாட்டு 

மாைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாைவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி இைக்கைம் 

கற்பித்தார். யுக்ககா சான் அம்மாைவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிகையம் - 

தமிழ் அகைாதி; கிகைக்கம் - தமிழ் அகைாதி 

உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அைக்கட்டலளயின் இயக்குனர் மலை 

திரு.இைாபின்சன் கைவி ஐயா அவர்களுடன் 

இலைந்து இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் 

பணியாற்றினார். ஈகைாடு மகளிர் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

கபான்ைவற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழக மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்கபாது தவளிநாட்டவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்கப் பாட நூல் ஒன்லை உருவாக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் தமாழி 

தபயர்ப்பாளைாகவும் கவற்று மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியைாகவும் பணியாற்றினார். அப்கபாது  தமிழ் 

ததரியாத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ை பாட நூலை உருவாக்கினார். 

இன்றும் அந்தப் பாட நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் 

உள்ளது. அது கபாை அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சி 

தபறும் இளம் தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 
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English என்ை ஆங்கிைப் பாட நூலை உருவாக்கினார். 

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கு 

ஆங்கிைமும் தவளி நாட்டவருக்குத்  தமிழும் 

கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக 

தசன்ட்டர் ஃபார் கைங்குகவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்ை தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லை 

அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிட 

இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய தகவல்கலளத் ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க் கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்கபாது தமிழ்நாட்டில் கமலடத்தமிழ், 

கமலட நாடகம், திலைப்படம் ஆகியன அைசியலில் 

உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்கபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

கமலும் அறிந்துதகாள்வதில் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கலளப் பார்க்க திலையைங்குக்கு அலழத்துச் 

தசன்ைார். திலை அைங்கில் இைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ககட்டு வியந்து 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் கபைாசிரிலய 

முலனவர் சாைா திக்கி என்பவரும் ஆைாய்ச்சி 

தசய்தனர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தகவல் லமயம் ஒன்லைத் ததாடங்கி அவர் குறித்த 

நூல்கலளயும் அவைது படங்கலளயும் கசகரித்து 

லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குலைந்ததால் 

இத்திட்டத்லதத்   ததாடர்ந்து தசயல்பட 

முடியவில்லை.  
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 எம்.ஜி.ஆர். பற்றி “ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100” என்ை தலைப்பில் விகடன்.காமில் 

(காம் இலைய தளத்தில்) முப்பது கட்டுலைகள் 

தவளியிட்டார். அதன் ததாடர்ச்சியாக கனடாவில் 

இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ை இலைய 

இதழில் ததாடர்ந்து கட்டுலைகள் எழுதினார்.. 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்லம 

குறித்து ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகிைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத கவண்டும் 

என்பது இவர் இைட்சியம். அதில் தற்கபாது  

1.   வெற்றித்திருமகன் என்ை வபயரில் வதோடங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

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

 3. சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு ைச்ை பப்போ (எம்.ஜி.ஆர். 

கற்பிக்கும் குழந்சத ெளர்ப்பு முசைகள்), 

 4.  வீரமகன் கபோரோட வெற்றி மகள் பூச்சூட,  

 5.  மகளிர் கபோற்றும் மக்கள் தசலெர் எம்.ஜி.ஆர்.,  

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்கபோரோளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நோகடோடி மன்னன் – I,  

10. நீங்க நல்லோ இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் போடல்கள் -I],  

11. போட்டுசடத் தசலென் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் போடல்கள் - II],  
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12. இரசிகர்களின் இதய வதய்ெம் எம்.ஜி.ஆர்.,  

13. முத்தமிழ்க் கோவியம் மதுசர வீரன்    

14. இரட்சட கெடத்தில் வேோலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

15. எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் அறிவியல் புசனவு [MGR 

Science Fiction Films]  

16. படககோட்டி, மீனெ நண்பன் ஓர் ஒப்பீடு 

ஆகியலவ தவளிவந்துள்ளன. 

 தஞ்லசலயச் கசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர நிழல், 

ெைட்சியின் போடல்கள், உன்வனோடு உசரயோடுதல்  

கோதலின் வமோழி மற்றும் திட்டிெோைல் 

வபண்வணோருத்தி என்ை கவிலத நூல்கலள இவர் 

முலைகய“Shade of the Flowering Tree, Songs of Dryness, 

Speaking with You Language of Love, and A Lady at the little 

gate”, என்று ஆங்கிைத்தில் தமாழி தபயர்த்துள்ளார். 

இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு பதிப்பகம் 

தவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிைக்கியச் தசம்மல் கவிஞர்   தபாறிஞர்  

முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மை நிழல் மற்றும் 

திட்டி வாசல் தபண்தைாருத்தியின் ததாகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு கமற்தகாண்டு அவற்லைப் 

பூ மை நிழலில் களமும் காைமும்  மற்றும் கவிஞர்   

தபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பியின்  பாடுதபாருளும் 

பாசப்தபாருளும் [திட்டிவாசல் தபண்தைாருத்தி 

மட்டும்] ஆகிய நூல்கலள எழுதி தவளியிட்டுள்ளார்.  

 தசன்லன தபருநகைாட்சியின் முன்னாள் கமயர் 

மனித கநயச் தசம்மல் லசலத சா. துலைசாமி 
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அவர்களின் சிைப்புத் திட்டங்களும் 

தசயல்பாடுகளும் என்ை தபயரில் ஒரு நூல் எழுதி 

தவளியிட்டுள்ளார்.  இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் 

‘அமரோெதியின் கோதல்’ என்ை தபயரில்  
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தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இதழில் 

தவளிவருகின்ைன. தினகைன் கோதிட மைரில் இவர் 

எழுதிய “என்கனோட ரோசி நல்ல ரோசி” என்ை ததாடர் 

வந்து தகாண்டிருக்கின்ைது. மாதமிரு முலை வரும் 

ஆன்மீகம் இதழில் ‘மர ெழிபோட்டின் கெர்கசளத் 

கதடி (Deep into the roots of Tree worship), கோளியும் 

கதவியும், உலகளோவிய கோளி ககோட்போடு’ கபான்ை 

ஆன்மீகக் கட்டுலைகள் தவளிவருகின்ைன. 
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# ம் ஜி ஆர் ால்களில் பிச்ொ உத்தி           71  55 

 

# அதிமுக ர்ச்சிக்கு  உோவிௐ ால்கள்       90  66 

 

# க ங்கான் ாத்திங்களில்  

 ம் ஜி ஆர்                                                              105              77 

 

# ம் ஜி ஆக ோம் க்ாக ற்றுக்பகாண் 

ோாய்க்கும்                                                            113                

 

  



Tamil Heritage Foundation International

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamil Heritage Foundation International

11 

ம் ஜி ஆர் பௐரில் ஓர் ஆய்விருக்கக  

[Chair on MGR Studies]   

 தர த்ணர ம் ஜி ஆ தற்றி நூல்களும் 

கட்டு ரடர்களும் இன்னும் தனதனரக ந்து 

கரண்டிருக்கின்நண. புத்க விரக்களில் எரு 

னினி தற்றி விற்கும் நூல்களில் ம் ஜி ஆர் 

தற்றி நூல்கள் முலிடத்ப் தறுகின்நண. ம் ஜி ஆர் 

தற்றி இக்கனி, ர்ரகி, கரல்கரன், 

உரிக்குல் ன்ணரதி ன்ணன் தரன்ந தன 

தத்திரிககள் ளிருகின்நண. ம் ஜி ஆருக்கரக 

சிங்கப்பூர் னசிர ஃபிரன்சு ஆகி ரடுகளில் விர 

கரண்டரடப்தடுகிநது. இந்திரவில் கபரவிலும் 

ளிரடுகளில் னசிரவிலும் ம் ஜி ஆருக்கு சின 

க்கப்தட்டுள்பது.  

 று ந் டிகருக்கும் னருக்கும் 

இல்னர தன சிநப்புகப கரண்டிருக்கும் ம் ஜி ஆரின் 

ற்றிக்கரண உத்திமுநகப அறி தன துந 

சரர்ந்ர்களும் ஆர்ரக இருக்கின்நணர். ண 

அது னி ம்; கனயுனகத் ரழில்நுட்த 

நுண்றிவு ,அசில் அனுதம், க்கள் 

னத்திட்டங்கள் ஆகிண குறித்து ஆரய்ச்சிகள் டத் ஏர் 

ஆய்விருக்க [Chair on MGR Studies] அணத்து 

தல்கனக்ககங்களிலும் அசிம் ஆகும். அ 

தற்றி அரிக்க ஆசிரிர்களும் ரர்களும்  

ஆரய்ச்சிகள் ற்கரண்டுள்பணர். 

  ம் ஜி ஆர் டித்  தடங்கள் இன்னும் தி 

அங்குகளில் த உற்சரகத்துடன் ஏடி  இனரதத் 

ருகின்நண. த சிரஜி ற்றும் ஜினி, கல், அஜித், 

விெய் தடங்கள் றுதடி திக்கு ருதும் குநவு 

அப்தடி தியிடப்தட்டரலும் ஏரிரு தடங்கப 
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வி ற்ந இனரதம் ருதும் குநவு. ண 

அ தியிடப்தடுதில்ன.ம் ஜி ஆர் கரனத்து 

த சிகர்கப தரன புதி சிகர்களும் உருரகி 

ருரல் ரன் தடங்கள் இன்னும் திஅங்குக்கு 

ருகின்நண.  

 அசிலில் ம் ஜி ஆப் தற்றி ந் 

திர்க்கட்சியிணரும் குநத்து தச முடிர ஏர் உன்ண 

நின அர் க்க த்துள்பரர். சத்துவு திட்டம். 

லுங்கு கங்க ணப்தட்ட  கிருஷ்ர தி நீர் 

இப்பு திட்டம் , தரன்ந தனருக்கு ழிகரட்டி 

திட்டங்கபரக உள்பண. த்தி ரநின அசின்  நிதிநின 

ஆரக  இல்னரதரது தரதுக்களிடம் இருந்து நிதி 

திட்டி எரு னத்திட்டத் சல்தடுத்தும் துணிவு  

ஆகிண அது நிணத்த் முடிப்தர் ன்ந 

ண்த் உறுதிசய்கிநது.  

 தியுனகிலும் அசிலிலும் அது 

ற்றிக்கரண புகழுக்கரண  கரங்கள்  தற்றி அறியும் 

ஆர்ம் அர் கரனத்தி க்களுக்கு ட்டுல்னரது  

இன்ந இபஞர்களுக்கு ற்தட்டுள்பது. நிெத்திலும் 

தடத்திலும் அ தற்றி ண்மும் திப்பும் எ 

ரதிரி உருரக்கப்தட்டது தரலிரணது அல்ன ன்ந 

க்ருத்து இப்தரது நினதற்றுள்பது. ண னின் 

ன்தன் ய்ரகனரம் – ன்ந கண்ரசனின் 

கருத்துப்தடி இப்தரது அருக்கு சன்ணக்கு அருக 

கரயில் கட்டி  விம் இருந்து தரரத்தி சல்லும் 

அபவுக்கு அது சிகர் ரண்டரகி 

தக்ரகிவிட்டணர். ம் ஜி ஆரின் புக தக்தி 

உமிட்டு பர்க்க ந் ர ரழியிணர 

சரதிர அசில் கட்சிர னிப்தட்ட முநயில்  

ஆரக இருக்கவில்ன. னினும் கரனம் அர் 

புக நின்று நினக்கச் சய்துவிட்டது.  
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 தியுனகில் இன்நக்கும் ம் ஜி ஆர் 

ஃதரர்முனர ஜினி கல் அஜித் விெய் தரன்ந 

உச்ச டிகர்கள் பின்தற்றி ற்றி தறுகின்நணர். 

அசிலில் அர் ரடங்கி திட்டங்கப 

திர்க்கட்சிரலும் நீக்க இனவில்ன. அ க்களின் 

ன்திப்த தற்று இருப்தரல் அற்ந நீக்கிணரல் 

க்கள் ஆவு குநந்து விடும் ன்ந ரல்வி த 

கரரகும். 

 ஆக தியுனகம் அசில் இந் இண்டிலும் 

க்களின் தரு ற்த தந அர் ன்ணன்ண 

ழிகளில் முன்நரர் ன்த விரிரகவும் 

நுணுக்கரகவும் ஆரய்ந்து பிற்கரன சந்த்தியிணருக்கு 

அற்ந ஆப்தடுத் தல்கனக் ககங்களில் 

ஆய்விருக்க அசு நிறு ண்டும். அது 

திப்தடங்கள் தரதுகரக்கப்தட ண்டும்.  

 ம் ஜி ஆர் ணது சரந்ப் தடங்களுக்கு 

ரனக்கரட்சி ற்றும் சட்டினட் உரி கூட 

ரருக்கும் ங்கக் கூடரது ன்று உயிலில் 

குறிப்பிட்டிருந்ரர்.  ஆணரல் அர் தரும் 

தரருட்சனவில் டித்து இக்கி ரரித் ரடரடி 

ன்ணன்,  அடிப்தண், உனகம் சுற்றும் ரலிதன் 

ஆகி தடங்கள் கனஞரின் ரனக்கரட்சிகளிலும்   

ரஜ் டிவி உட்தட று சின ரனக் கரட்சிகளிலும்  

எளிதப்தரகின்நண. அருட தடங்களின் 

கட்டிவ்கப சினர் அழிக்க முன்ந கல்களும் 

உண்டு அவ்ரறு அழிக்கப்தடர ண்ம் அற்ந 

தரதுகரப்தது அசின் கடரகும் அ திப்தடம் 

டுப்தருக்கும் அதில் டிப்தருக்கும் தரட 

ழுதுரருக்கும் ரகுப்தரபருக்கும் அங்கம் 

அப்தருக்கும் ணப் தன துந ரழில் நுட்த  
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ல்லுணருக்கும் தரடநூல்கபரக அத்க்க  

சிநப்புடண.  

 ம் ஜி ஆர் 1936இல் சிறி தரத்திம் என்றில் 

அறிமுகரகி 1947இல் கரரகன் அந்ஸ்ப் தந 

ததிணரரு ருடங்கள் ஆயிற்று. அருக்கு சிறு டிகர்கள் 

தட்ட கஷ்டங்கள் ரியும். அப்தரது கரனயில் 

இருந்து எரு ரய் ண்ணீர் கட்டு கிடக்கரல் 

தடப்பிடிப்புத் பத்தில் தசிரடு ரகத்ரடு அர் 

உட்கரர்ந்து இருக்கிநரர். ண அர் ன் 

தடப்பிடிப்பின் தரது சிறு டிகர்களுக்கும்  தசிரந 

ல்ன உளித்ரர். 1947இல் கரரகணரண 

உடண அர் உச்ச டிகர் ஆகிவிடவில்ன. பிநகும் 

ல்ன ரய்ப்பு கிடக்கரல் ளி  

அரணப்தட்டு இரணுத்தில் தரய் சர்ந்து 

விடனரர ன்று விக்தி அடந்துண்டு. 

 1951இல் ர்ரகி தரி ற்றி தற்ந 

பிநகும் இண்டு ருடங்கள் அருக்கு தரி ற்றி 

தடங்கள் வில்ன. இடயில்’ ரம்’ எரு ருடம் 

ஏடிணரலும் அது ெமீந்ரரின் கரடுகபயும் 

கம்யூனிசத்தின் அசித்யும் விபக்கி எரு சரகப் 

தடம். 1954இல் கக்கள்ன் ந் பின்த அர் ‘க 

ங்கான்’ ன்ந கருத்ரக்கம் ரன்றிது. . அன் 

பின்ணர் 1977  அ ண்த் ரடர்ந்து 

கரப்தரற்றிரல் தியுனகில் கரடி கட்டி தநந்ரர். 

இந் ருடங்களில் த்ண சமூக, தரருபரர 

அசில் ரற்நங்கப இந் சமுரம் சந்தித்து. 

அற்கற்த அரும் ன் தடங்களில் ரற்நங்கபக் 

கரண்டு ந்ரர். ன்ணன்ண ரற்நங்கப க்கள் 

ற்றுக்கரள்ரர்கள் ன்த இன்ந தியுனகிணர் 

அறிந்துகரள்ப ம் ஜி ஆரின் தடங்கள் எரு தரடரக 

அயும். ஆளும் அச திர்த் கரனத்தில் [1954 முல் 
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1967  பிநகு 1967 முல் 1972 ] ப்தடி தடம் 

டுக்க ண்டும் ஆரித் கரனத்தில் [1967 முல் 

1972] ப்தடி தடம் டுக்க ண்டும் ன்த 

அது தடங்கள் சரல்லித்ரும். 

 மிக அசு இல் இச ரடகம் ன்ந நுண் 

கனகபரடு திப்தடம் ன்ந ரழில்நுட்தக் 

கனயும் சர்த்து எரு தல்கனக்ககம் நிறுவி 

அதிலும் ம் ஜி ஆருக்கன்று ஏர் ஆய்விருக்க 

ற்தடுத் ண்டும். இப்தரது மிக அசு 

மிழ்பர்ச்சி நிறுணத்தில் ம் ஜி ஆருக்கு எரு 

ஆய்விருக்க ற்தடுத் முணந்துள்பது.  ன்னிந்தி 

ரழி தடங்களுக்கரண கல்லூரிகளில் ஆங்கின 

தடங்கப கரட்டி தரடம் டுப்தது தரன ம் ஜி ஆர் 

தடங்கபயும் கரட்டி தரடம் டுக்க ண்டும் 

இம்ரர்கள் டுக்கும் தடங்கப தரர்ப்தர் 

இங்குள்பர்கள் ரண. ளிரட்டு தடங்கப 

கரப்பிடிக்கும்தரது ந்பவுக்கு அ ம் 

தண்தரட்டரடு தரருத்தி டுக்க ன்டும் ன்த 

அர்கள் ம் ஜி ஆர் தடங்கள் மூனரக 

கற்றுக்கரள்பனரம். 

 If I were a king ற்றும் The prisoner of Zenda  ஆகி 

தடங்கபப் தரர்த்து டுக்கப்தட்ட ரடரடி ன்ணன் 

இன்றும்  திஅங்கில் சூன அள்ளுகிநது. 

ரனக்கரட்சிகளில் ரபரண விபம்த 

ருரப் தற்றுத் ருகிநது. ம் ஜி ஆரின் நீதிக்கு 

ன ங்கு தடம் அர் திமுகவுக்கு விட்ட ஏர் 

அசில் ச்சரிக்க. அப்தடம் பிஞ்சு ழுத்ரபர் 

யூஜீன்  ழுதி Le mysteries the Paris ன்ந ரன ழுவி 

டுக்கப்தட்ட  தடரகும். Roman Holiday ன்ந தடத்தின் 

மிரக்கரக சந்திரம் ந்து. Come September 

ன்ந தரழுதுதரக்கு தடம் ம் ஜி ஆர் டித்து அன்த 
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ர ன்ந தரில் ந்து சூன அள்ளி குவித்து. 

சரர்லி சரப்ளினின் The Kid சின ரற்நங்களுடன் தற்நரல் 

ரன் பிள்பர ண உருரறிது. ஆக பிந 

ரழிப்தடங்கபத்  மிழில் டுக்கும்தரது சய் 

ண்டி ரற்நங்கள் ன்ண ன்தயும் ஆங்கினப் 

தடங்கள் தரன டுக்க ண்டும் ன்று ஆசப் 

தடும்தரது ன்ணன்ண ஆசகப ட்டும் 

நிநற்ந மிழ் சமூகம் இடம் கரடுக்கும் 

ன்தயும் ம் ஜி ஆர் தடங்கபப் தரர்த்து 

அறினரம். இற்கன்று சினர் முழு ப் தணிரக 

அது தடங்கப ஆரய்ச்சி சய்து அசிம் ஆகும்.   

அபரிக்காவி்ர் பெய்ோ ஆாய்ச்சிகள் சி  

ார்ட் ஹார்ட்கிகவ்  

டக்சரஸ் தல்கனக்ககத் சர்ந் ரதர்ட் 

ன்தர்  [Robert L Hardgrave Jr] மிழ் தியுனகம் தற்றி 

ஏர் ஆரய்ச்சி சய்ரர்.   அந் ஆரய்ச்சி னப்பு When 

Stars displace the Gods: The folk culture of cinema in Tamil Nadu 

ன்தரகும். இதில் ம் ஜி ஆரின் சிகர் ன்நம் 

ஆம்பிக்கப்தட்ட்து அது சிகர்கள் அ 

ய்ரக தரர்ப்தது அர் தடங்களுக்கரக தம் 

சனழிப்தது ண 1975இல் விரிரக ஆரய்ச்சி 

சய்திருக்கிநரர். சிரஜி சிகர்கப விட ம் ஜி ஆர் 

சிகர்கள் னர க்னரஸ் ன்று அக்கப்தட்டயும் 

அர் ததிவு சய்திருக்கிநரர். 1972இல் ம் ஜி ஆர் கட்சி 

ஆம்பித்தரது அது சிகர்கள் ம் ஜி ஆருக்கு 

அளிக்கும் ஆரக ங்கப அதிமுக ரண்டர்கபரக 

ரற்றிணர். அர் மீதிருந் தற்று தக்திரக தரிளித்து, 

ன்று சிகர்கப தட்டி கண்டு ன் கட்டுயில் 

ளிப்தடுத்திணரர். ரட்டுப்புநத்தில் ஊருக்கு ல்னது 

சய்த ய்ரக திப்தது தரன ம் ஜி ஆரும் 
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தடங்கள் மூனரக அணருக்கும் கிழ்ச்சி 

அளிப்தரல் அர்  ல்னது சய்கிநரர் ண அத் 

ய்ரக திக்கிநரர்கள் ன்தது அது 

ஆரய்ச்சியின் முடிவு.  

ம் ஜி ஆர் மீரண தற்றுக்கு ன்ண கரம் 

ன்த அர் சிகர்களிடம் கட்கிநரர். ம் ஜி ஆர் 

நிந சம்தரதிக்கிநரர். இந்திரவின அர் ரன் 

அதிக ரி சலுத்துகிநரர். எரு ருடத்துக்கு ஆறு னட்சம் 

ரிரகக் கட்டுகிநரர் [The Mail, Dec 18. 1969]. ஆணரல் 

அரிடமிருந்து கட்சி நிந தத் 

கநந்துவிடுகிநது.  மிச்சத் அர் ரு கரரிங்களுக்கு 

கரடுத்துவிடுகிநரர். எரு தீ விதத்து டந்ரல் உடண 

அர் அங்கு ந்து ஆறுல் சரல்ரர். ன்று சிகர்கள் 

ரதர்ட்டிடம் ரிவிக்கின்நணர்.  

ம் ஜி ஆது  னிப்தட்ட ரழ்க்க குறித்து சிகர்கள் 

கனப்தடுதில்ன. அர் ல்னர்; அர் து 

சய்ரலும் அது ல்னரக ரன் இருக்கும் ன்று அர் 

மீது சிகர்கள் த்திருந்  அசர ம்பிக்க 

ரதர்ட் ததிவு சய்கிநரர்.  

 1975இல் அரிக்க ஆரய்ச்சிரபர் சய் 

ததிவுகள் 42 ஆண்டுகள் கழித்தும் ரநவில்ன ன்நரல் 

அது குறித்து ரமும் தீவிரக் ஆரய்ச்சி 

சய்ண்டு வி ம் ஜி ஆர்  ஆவு 

ரிவிக்கும் க்கப தரர்கள்,  முட்டரள்கள் ன்று 

சரல்லிக்கரண்டு இருப்தது சரிரகரது. இன்நக்கு 

இந்திரவின அதிக தட்டரரிகள் [42%] நிநந் 

ரநினரக மிகம் உள்பது. உர்கல்வியில் 

இந்திரவில் மிகம் முலிடத் தற்றுள்பது. 

இன்றும் ம் ஜி ஆர் மீரண திப்பு ரநவில்ன. 
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அருட சமூக திப்பும் குநவில்ன; சந் 

திப்பும் குநவில்ன.  

ம் ஜி ஆர்  இநந்து முப்தது ஆண்டுகள் கழிந் பின்பும் 

அது தடங்கள் சூலில் சரதிக்கின்நண. அது 

நூநரது பிநந்ரள் விர உனகங்கும் மிர்கள் 

ரழ்கின்ந ரடுகளில் ல்னரம் 

கரண்டரடப்தடுகின்நது. நூற்நரண்டு முடிந் பின்பும் 

விர கரண்டரட்டங்கள் இன்னும் ரடர்கின்நண. ம் 

ஜி ஆர் உனகப் த பிதிநிதிகள் ரரடு ெுன 

ததிணந்ரம் ரள் அன்று சன்ண தல்னரத்தில் 

உள்ப ல்ஸ் தல்கனக்கக பரகத்தில் கு 

சிநப்தரக கரண்டரடரப்தட்டது.  ணன்று 

ஆரய்ரம். 

முக்ர் ொா  

 அரிக்கரவின் தரடரயின் கல்லூரியின் 

ரனுடவில் தரசிரி முணர் சரர டிக்கி மிழ் 

தியுனகம் குறித்து சின ஆரய்ச்சிகப சய்து 

ஆய்வுகபரக ளியிட்டுள்பரர் . 1993இல் The Journal 

of Asian Studies ன்ந இழில் அது The Politics of 

Adulation: Cinema and the Production of Politicians in South 

India ன்ந ஆய்வு ளிந்து. அன் பிநகு 2001இல் 

Opposing faces: Film star fan clubs and the construction of Class 

identity in south India ன்ந ஆய்வு சிகர் ன்நங்கள் 

குறித்து ஆரய்ச்சி சய்து ளியிட்டரர். 2005இல் அர் 

மீண்டும் து ந்ரர். மிழில் அகரகப் தச 

ரிந் அர் அப்தரது ன்னிடம் சின ரங்கள் மிழ் 

தயின்நரர். அத்துடன் ரன் ம் ஜி ஆரின் சல்ரக்கு 

இன்னும் குநரல் இருப்தது குறித்து ஆரய்ச்சி 

சய் திட்டமிட்டிருப்தரகவும் அற்கு ரன் உ 

ன்டும் ன்று கட்டுக்கரண்டரர். அருடன் ம் ஜி 
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ஆர் தடங்கள் தரர்க்க ஞரயிற்றுக்கி ரன  

ஆறுணி கரட்சிக்கு தரது,,  சிகர்கள் சந்திப்பு, தி 

அங்க உரிரபர்கள் தட்டி ண ங்களின் 

ஆரய்ச்சி தம் ரடர்ந்து. ரன் தன ருடங்கபரக் 

ம் ஜி ஆர் தற்றி சகரித்து த்திருந் கல்கப  

அருக்கு கரட்டி விபக்கிணன். மிழில் டுத் 

தட்டிகப ஆங்க்னத்தில் ரழிதர்த்து ந்ன். 

இந் ஆரய்ச்சி 2006இல் The Nurturing Hero: Changing 

Images of MGR ன்ந னப்பில் உருரணது. 

 சிகர் ன்நங்கள்  தற்றி முணர் சரர சுரர் 

இருதது ஆண்டுகபரக இந்திர ந்து ந்து 

ஆரய்ச்சி ரடர்ந்து  சய்துந்ரர். 2006இல் அர் 

ம் ஜி ஆர் சிகர்கப தரர்த்து ம் ஜி ஆர் இநந்து சுரர் 

இருதரண்டு கழிந்பிநகும் அ நிணவு 

த்திருக்கிறீர்கப ன்றுகட்டதரது ம் ஜி ஆ 

உயிருள்ப நக்க இனரது ன்த தரதுரண 

ததினரக அருக்கு கிடத்து.  ன் ன்று கட்டற்கு 

தருரரிரண க்கள் சரன்ண ததில் அர் தடங்களில் 

ல்ன கருத்து இருக்கும்; ள்பல்;  விருந்ரம்தலில் 

சிநந்ர், சத்துவு ங்கிணரர் அரிசி வின 

உர்த்வில்ன க்களிடம் அன்தரக இருப்தரர் 

ன்தரக இருந்து. 

 அரிசிக்கு அளித் ரனித் த்தி அசு 

நிறுத்திதும் ம் ஜி ஆர் அண்ர சரதி முன்பு 

உண்விம் இருந்து ரனித் திரும்த தற்ந 

ரம் அணரும் அறிரம். ண அர் அரிசி 

வின கட்டுப்தரட்டில் த்திருந்த்து க்கள் 

ணதில் அருக்கன்றுஏர் இட்த் க்க த்துள்பது. 

1990களில் முணர் சரர உங்களுக்கு ன் ம் ஜி 

ஆ பிடிக்கும் ன்று சிகர்கப கட்டதரது, ல்ன 
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டிகர், சிகர்களிடம் அன்புள்பர், குந் உள்பம் 

கரண்டர், தடத்தில் கட்டணரக டிக்கரட்டரர், 

கத்திச் சண்ட சினம்பு சுற்றுல் குத்துச் சண்ட ண வி 

விரண  சண்டகள் சய்ரர்; ல்னணரக 

தடத்தில் ருரர், நிெ ரழ்வில் நிந தருக்கு 

உவுரர், விதத்து ள்பம் ற்றும் புனரன 

தரதிக்கப்தட்ட க்களுக்கு உடண அரிசி மூட்ட 

அளிப்தரர். உவு உட த உவி ண விந்து ந்து 

சய்ரர். கள் மீது அன்புள்பர் ன்று கூறிணர் 

ன்த ம் ஆய்வுயில் ததிவு சய்துள்பரர். 

முணர் சரர ன் ஆய்வுயின் முடிவில்  ம் 

ஜி ஆர் உவு ங்கல் மூனரக க்களுடன் ரன்பு 

ன்ந முநயில் இண்டநக் கனந்து இருப்த உறுதி 

சய்ரர். ம் ஜி ஆ தற்றி பிம்தம் ரய் பிம்தரக 

க்கள் ணதில் ததிந்துவிட்டது ன்தது அது ஆய்வின் 

முடிவு. அம்ர ன்ந  பிம்தத் 2006இல் க்கள் 

தண்ரகி ெனலிரவுக்கு கூட கரடுக்க 

முன்வில்ன, ன்ந கருத்யும் ததிவு சய்ரர். 

அந் ர்லில் ெனலிர சட்டன்ந ர்லில் 

ரல்வி அடந்ரர் ன்த ரம் இத்ருத்தில் 

நிணத்து தரர்க்க ண்டும். அரிக்கரின் ஆரய்ச்சி 

சரிரக இருப்த ரம் எப்புக்கரள்ப ண்டும். 

அம்பிகா சுப்ணி 

அரிக்க ஆய்ரபர் அம்பிகர பிநப்தரல் மிர் 

ன்நரலும் மிழ் அறிரர் அரிக்கரவில் பிநந்து 

அரிக்கப் தண்ரக  பர்ந்ர். இர் ம் ஜி 

ஆரின் சிகர்கள் குறித்து The politics of Adoration : a 

Baktinian Analysis of MGR fandom ன்ந னப்பில் ஆய்வு 

சய்ரர் . இர் அரிக்க தல்கனக்கக் ரவிகள் 

துயில் ந்து ங்கி தடிக்கும் South India Term Abroad 



Tamil Heritage Foundation International

21 

ன்ந அரிக்க நிறுணத்தில்  எரு ருடம் மிழும் 

தண்தரடும் தடித் தரது ம் ஜி ஆர் சிகர்கள் தற்றி 

ஆரய்ச்சி ற்கரண்டரர். இரும் ம் ஜி ஆர் 

தடம் தரர்த்ரர்; சிகர்கப சந்தித்ரர், திங்க 

உரிரபர்களிடம் தசிணரர். அர்களிடம் ம் ஜி 

ஆ சிப்தர்களிட ற்தட்டிருக்கும் ரற்நங்கள் 

குறித்து விணவிணரர். ரகன் ரசின் MGR : The Man and 

the Myth ரசித்ரர்.  M.S.S தரண்டினின் The Image trap  

தடித்ரர். ம் ஜி ஆர் சிகர்களுக்கரக ரும் இக்கனி, 

கரல்கரன் உரிக்குல் ர்ரகி தரன்ந சினிர 

இழ்கபப் தரர்த்ரர். று ந் டிகருக்கும் 

இவ்ரறு ருதில்ன ன்தப் புரிந்துகரண்டரர். 

அம்பிகர ம் ஜி ஆர் மீது சிகர்கள் 

கரண்டிருக்கும் அன்தயும்  தற்நயும் மிக்கயீல் 

மிக்கரயினரவிச் தக்தின் ன்ந அறிஞரின் இனக்கி 

கரள்கப்தடி ஆரய்ந்ரர், தக்தினின் கரள்கப்தடி 

சினிர ரல் கவி தரடல் ண ந் எரு 

கனப்தடப்பும் அ உருரக்கி கனஞர்களின் 

சரல் டிப்பு அபிம் மூனரக ட்டு கருத்துகப 

புனப்தடுத்துதில்ன. அக்கனகப கண்டு 

அனுதவித்து சிப்தரின் ணரதரத்துக்கு ற்த அந் 

கன டிம் புரிந்துகரள்பப்தடுகிநது. இந் 

த்துத்தின் அடிப்தடயில் அம்பிகர ம் ஜி ஆரின் 

கரதரத்திப் தடப்பு அது நிெ ரழ்க்க 

ப்தடியிருந்ரலும் சிகர்கள் அ தற்றி 

அக்கநப்தடரல் அது தி பிம்தம் அளித் 

கிழ்ச்சியில் அ இன்னும் விரும்புகின்நணர். 

அணரல் ம் ஜி ஆ நிெத்திலும் எரு ஹீரரக 

ற்றுக்கரண்டு இன்நக்கும் ஆரிக்கின்நணர்.  

இவ்ரறு ல்னன் ல்னன் ண ம்பிண 

உர்ந்ணரக வீணரக தரதுக்கள் திப்த 
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அம்பிகர Bhakhtin and Popular culture ன்று மிகிர யரய் 

ன்தர் ழுதி கட்டுயில் இருந்து ற்கரள் 

கரட்டி விபக்குகிநரர்.  

போார்பிௐல் துக ோகரின் ஆாய்ச்சி 

 து இநயில் கல்லூரியின் முன்ணரள் 

துநத்னர் CRW டவிட் ன்தர் ம் ஜி ஆர் 

னிப்தரடல்களில் ரடர்பில் தின் ன்ந தரில் 

முணர் தட்டத்துக்கரக் ஆரய்ச்சி சய்ரர். அப்தரது 

அருக்கு ம் ஜி ஆரின் தரடல்கப க ரக 

தடுத் ரன் உவிணன். ம் ஜி ஆரின் ரடர்பில் 

உத்திகள் ன்ந கயில் அர் தரடனரசிரிரிடன் 

லியுறுத்தி சரல் ளியும் கருத்து லியும் 

குறிப்பிட்த்க்கண. 

 இண்டு து பிள்ப ன் தரட்டின் தல்னவி தரட 

ண்டும் ன்நபவில் ளிரண  சரற்கப 

கரண்டு அர் தற்ந தரடல்கள் இன்றும் கரனத்ரல் 

அழிர கல்னழுத்துக்கபரக னரற்றில் நின 

தற்றுள்பண. இன்று ரட்சப்பில் துரகிகப 

இணம்கரட்ட ங்கள் வீட்டு பிள்ப தடத்தில் 

இடம்தற்ந ரன் ஆயிட்டரல் தரட்டில் ரும்  

 இர் ஆகெக்கும் கோகக்கும்  

 ாழ்வுக்கும் ெதிக்கும் ஊார் கால் பிடிப்ார் – 

  ஒரு ா்மில்க அதில் ஈ்மில்க  

 இர் ப்காதும் ால் பிடிப்ார்  

ன்ந ரிகள் லுரக க கரடுக்கின்நண. இப்தடம் 

ந் கரனகட்ட்த்தில் இந்தி தி அங்குகளில் அதிக 

ற்பு தற்ந தரடனரக கணிக்கதட்ட தரடல் 

இதுரகும். இன்றும் அன் கருத்தும் இசயும் தன 

சூழ்நினகளில் க கரடுக்கின்நது. ம் ஜி ஆர் கக்கு 
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கட்ட்ற்கரக திமுக விட்டு ளிற்றி தரது 

இ தரட்டில் உள்ப ‘’எரு று சய்ரல் அ 

ரிந்து சய்ரல் அன் ன் ன்நரலும் விட 

ரட்டன்’’ ன்ந ரிகள் அருட சரந்க் 

குனரக எலித்ண. ம் ஜி ஆரின் தரடல்கள் தன 

னப்புகளில் ஆரத் க்கண.  

ம் ஜி ஆர் தரடல்கப ரகுத்து 

கப்தடுத்தி அனுதம் ணக்கு ம் ஜி ஆர் தற்றி 

கல்கப ரகுக்கும் ஆர்த் ற்தடுத்திது. 

அடுத்ரக  அரிக்க ரர்கள் ன்னிடம் மிழ் 

கற்க ந்தரது அர்கப ம் ஜி ஆர் தடங்களுக்கு 

அத்துச் சன்நன். அர்கள் ம் ஜி ஆர் தற்றி 

ஆர்ரக ரிந்துகரண்டணர். ம் ஜி ஆர் தற்றி 

புத்கங்கள் தட்டிகள் கட்டுகள் துண்டு சய்திகள் 

ண முப்தத்ந்து ஆண்டுகள் சகரித்க் கரண்டு 

விகடன் டரட் கரமில் முப்தது கட்டுகள் ழுதி 

ளியிட்டன்.  இன்னும் அ தற்றி ழு நிந 

இருக்கிநது. இந் ஆரய்ச்சி  னி தர் சய்து 

முடிக்கக்கூடி தணி அல்ன. ம் ஜி ஆர் ன்தது எரு 

நிகழ்வு [phenomena] அ தல்கனக்ககங்கள், ரநின 

அசு, த்தி அசு, ற்றும் உனகங்கும் தவியிருக்கும் 

மிழிணம்  சர்ந்து சய் ண்டி ரதரும் 

ஆரய்ச்சி தரருள் ஆகும்.  

கக க்களுக்காக 

கன கனக்கரக ன் சிந்ண விட கன 

க்களுக்கரக ன்ந சிந்ணயுடன் பர்க்கப்தட்டர் 

திரவிட இக்கத் சர்ந் ம் ஜி ஆர்.  ட 

தச்ச எரு கனரக ம்தடுத்தி அன் மூனரக 

சமூக சீர்திருத்த்துக்கு வித்திட்டர் அண்ர. அணல் 

தநக்கும் சணங்கபரல் சமூகத்தின் சீர்கடுகப 
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சரடிர் கனஞர். திப்தடத்தின் டிப்பு டணம் 

சண்ட தரடல் ணப் தல்று அம்சங்கபக் 

கருவிகபரக்க் கரண்டு சங்க இனக்கித்தின் 

கருப்தரருட்கபரண அகத்தி [கரல்], புநத்தி 

[சண்ட] ன்தற்ந ன் தடத்தின் க் 

கருரக்கிர் ம் ஜி ஆர். அடுத்ரக திருக்குநள் 

ரனடிரர் தரன்ந ததிணண் கீழ்க்கக்கு நூல்களில் 

விருந்ரம்தல் கள்ளுண்ர எழுக்கமுட, 

கள்பர பிநன்ண ரக்கர தரண் ண 

கூநப்தட்ட நீதிக் கருத்துக்கபயும் ன் தடங்களில் 

தரதித்ர் ம் ஜி ஆர்.  

மிரின் வீ விபரட்டுக்கபரண சினம்தம், 

சுருள்ரள், ரன் கரம்பு தரன்நற்ந ன் 

தடங்களில் கரண்பித்து அற்நப் தருப்தடுத்தி 

தண்தரட்டு கரனர்  ம் ஜி ஆர். தண் 

தரற்றுரம் ன்ந அடிப்தடயில் ரய்க்குனத்தின் 

திப்த உர்த்தும் கயில் தடம் டுத்ர். எரு 

தடத்தில் ெரடிரக டித் டிக ற்ந தடங்களில்  

ங்கரகக் கரண்டு டிக்கரட்டரர்.  ம்பி 

ணவிரக கரு ண்டி டிக [விெகுரரி] 

ெரடிரக எப்தந்ம் சய் ரட்டரர். திப்தடரக 

இருந்ரலும் டிப்பு ரண ன்நரலும் அதிலும் அர் 

எரு கண்ணித் கரத்து ந்ரர். ண ம்ஜி 

ஆருக்கரக தல்கனக்ககங்களில் ஏர் ஆய்விருக்க 

அப்தது ம் ஜி ஆர் நூற்நரண்டு விர 

கரண்டரடுன் தன்களில் முக்கிரணரகும் 

பென்க் ல்ககக் ககத்தில் ம்ஜிஆர் ஆய்விருக்கக 

 முன்ணரள் ர் னிச் சம்ல்  ச 

துசரமி அர்களின் சீரி முற்சிரடும்  நிதி 

உவிரடும்  சன்ண தல்கனக்ககத்தில் ம் ஜி 
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ஆர் ஆய்விருக்க என்று நிறுப்தட்டுள்பது. இந் 

ஆய்விருக்க ாோத்்ா புட்சித் ோகர் ம் ஜி ஆர் 

ஆய்விருக்கக ன்று அக்கப்தடும். ரும் 

கல்விரண்டில் இருந்து சல்தடத் ரடங்கும் இந்ர 

அய்விருக்கரடு ம் ஜி ஆர் நுனகம் ற்றும் ஆக் 

கரப்தகம் என்றும் நிறுப்தடும். ர இழ் என்று 

ளிரும் ரம் எரு முந ரும்  

எவ்ரரு ரமும் இது தடம் அல்ன தரடம் ன்ந 

னப்பில் எரு ம் ஜி ஆர் தடம் கரண்பிக்கப்தட்டு 

அப்தடத்தின் சமூக அக்கந குறித்து விரங்கள்  

நிகழ்த்ப்தடும். ம்ஜி ஆரின் தன்முகத் திந ற்றும் 

ஆளு குறித்து  ஆண்டுக்கு எரு சர்சக் 

கருத்ங்கும் இண்டு சி கருத்ங்குகளும் 

டத்ப்தடும். ளிரட்டு ஆய்ரபர்களும் 

ஆர்னர்களும் ம் ஜி ஆர் குறித்து அறிந்துகரள்ற்கு 

இந் ஆய்விருக்க ல்ன எரு கல் கபஞ்சிரக 

விபங்கும் அர்களின் ஆய்வுகள் ஊக்குவிக்கப்தடும்.  
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1.  ம் ஜி ஆர் சிகர்களின் ோனித்ோன்க 

 இனக்கிமும் ரடகமும் திக்கனயும் 

அசிலும் பின்னிப் பிந்திருக்கும் மிகத்தில், 

`ம்.ஜி.ஆர்' ன்ந மூன்நழுத்து தர் டத்தியிருக்கும் 

சரகசம், சரித்தித்தில் இது கரப்தடர புது. 

ரடகத்தில் ஆம்பித் அது ரழ்க்கப் தம், 

தியுனகில் கரனரச்சி, அசிலில் நிநவுதற்நது. 

அர் பிநந்து நூறு ஆண்டுகள் ஆணக் கரண்டரடும் 

இந் ஆண்டில், அரின் ற்றிக்கரண சூட்சுங்களில் 

சினற்நக் கரண்தரம்... 

சிகர் ன்ம் 

 ‘டிகன், ரடரப முடியுர?’ ன்று ம்.ஜி.ஆப் 

தரர்த்து தி.மு.க ள்ளி கரடிதரது, அருக்கு 

உறுதுரக நின்நர்கள் அரின் சிகர்கள்ரன். 

இர்கள்ரன், ம்.ஜி.ஆர் ஆம்பித் `அண்ர தி.மு.க' 

கட்சியின் ரண்டர்கபரக ம் அறிவித்துக்கரண்டு 

கட்சிப் தணிகபச் சிநப்தரகத் ரடங்கி டத்திணர். 
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கட்சி, அற்கரண கரள்க, நிர்ரகிகள் ற்றும் 

உறுப்பிணர்கள் சர்க்க ணத் ரடங்கப்தடும் 

முநக்கு ரநரக, சிகர்கப ரண்டர்கபரக ரறி 

ம்.ஜி.ஆரிடம் சன்று, `கட்சி ரடங்க ண்டும்’ ண 

ற்புறுத்தி, அத் ம் னரக ற்றுக்கரண்டது 

மிகத்தின் புதுரண... நக்க முடிர னரறு 

 ம்.ஜி.ஆர் சிகர் ன்நம் ன்தது, து 

தடங்களின் மூனம் சிகர்கப கிழ்ச்சிப்தடுத்தும் எரு 

டிகருக்கரகத் ரடங்கப்தட்ட ன்நம் அல்ன. இந் 

ன்நங்கப, ரம் சினிர சரர்ந் எரு விரக 

ட்டும் டுத்துக்கரள்ப முடிரது. `கடவுள் இல்ன’ 

ன்ந தரம்தர்த்தில் ரன்றி தி.மு.க-வில் ன்ண 

இத்துக்கரண்டிருந் ம்.ஜி.ஆர் சிகர்கள், கடவுள் 

தம் இல்னர கட்டர்கள்,  திலி, தடிக்கர 

தரர், படி, ம்.ஜி.ஆ சிக்கும் தண்கள் 

ரசரணர்கள்... ன்ததுதரன்ந ண்ங்களும் 

தனரக இருந்ண. இத்ண சிங்களுக்கு 

த்தியிலும் ம்.ஜி.ஆர் சிகர்கள், அர்மீது தீவி 

அன்பும் ரிரயும் த்திருந்ரர்கள்.  

 ம்.ஜி.ஆருக்கு முலில் சிகர் ன்நம் 

ஆம்பித்ர், ன் ணவியின் ரலி விற்று 

ரடங்கிணரர். அன் பிநகு சிகர் ன்நங்கள் 

புற்றீசல்கபரகத் ரன்றிண. கரயில் இல்னர ஊர் 

இருக்கனரம், குபம் இல்னர ஊர்கூட இருக்கனரம். 

ஆணரல், ம்.ஜி.ஆர் ன்நம் இல்னர இட இல்ன 

னும் அபவுக்கு சிகர் ன்நங்கள் துளிர்த்ண. 

பிோர் திந்துகத்ோ ன்ம்! 

 ம்.ஜி.ஆருக்குத் மிழ்ரட்டில் ட்டுல்னரது, 

உனகில் மிர்கள் ரழும் தகுதிகளில் ல்னரம் சிகர் 

ன்நங்கள் ரடங்கப்தட்டண.  ஆளும் கட்சிரண 
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கரங்கிஸ், ம்.ஜி.ஆருக்குச் சிறிதும் ஆவு கரட்டர 

கரனத்தின க்களின் ஆவு ம்.ஜி.ஆருக்குப் 

தரிபூரக இருந்து. அருட சிகர் ன்நங்கள், 

அ சூல் சக்கர்த்திரக த்திருந்ண. 

அந்ரன் தீவில், ம்.ஜி.ஆருக்கு சிகர் ன்நம் 

ரடங்க ண்டும் ண சிகர்கள் திட்டமிட்டணர். 

அந்ச் சத்தில் அங்கு தரப் பிர் னரல்தகதூர் 

சரஸ்திரி ருரக இருந்து. உடண ம்.ஜி.ஆர் 

சிகர்கள், பிக் கரண்ட ன்நத்த் திநக்க 

முடிவுசய்து, அதில் ற்றியும் தற்நணர். இந்தி 

னரற்றின, ன் உனக னரற்றின எரு 

பிர் எரு டிகரின் சிகர் ன்நத்த் திநந்துத் 

தரு ம்.ஜி.ஆர் எருருக்கு ட்டு.  

ன்த்கோக் ககத்துவிடு! 

 ம்.ஜி.ஆர் சிகர் ன்நம், ம்.ஜி.ஆக் 

கட்டுக்கரண்டு ஆம்பிக்கப்தடவில்ன. ம்.ஜி.ஆர் 

திப்தடம் ளிரகும் ரள்களில் கட் அவுட் 

ப்தது, கூட்டரகத் திளும் சிகர்கப 

எழுங்குப்தடுத்துது, இனிப்பு ங்குது, ம்.ஜி.ஆர் 

தட தரஸ்டர்கப திரி சிகர்களிடமிருந்து 

தரதுகரப்தது... ணப் தல்று தணிகப அர்கள் 

சய்துந்ணர். எரு சம் ம்.ஜி.ஆருக்கும் அரின் 

சிகர்களுக்கும் இட ணஸ்ரதம் உண்டரயிற்று. 

`ன்மீரண அதீ அன்தரல் சிகர்கள் சினர் 

உர்ச்சிசப்தட்டு, சினதன னகளில் அபவுக்கு 

அதிகரக ஈடுதட்டுவிடுகின்நணர்’ ன்று கள்விப்தட்ட 

ம்.ஜி.ஆர்., அர்கபக் கூப்பிட்டுக் கண்டித்ரர். 

அப்தரது அர்கள் ங்களின் உள்ளூர் பிச்ணகப 

டுத்துக்கூறி, ங்களின் நிரத் உர்த் 

முன்நணர். ம்.ஜி.ஆருக்கு சட்டண கரதம் 
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ந்துவிட்டது. அர்கபப் தரர்த்து, `ன்நத்க் 

கனத்துவிடுங்கள்' ன்நரர்.  

 கூட்டத்தில் இருந் கரதக்கர சிகர், `அச் 

சரல்ன நீங்கள் ரர்? நீங்கள் சரல்லி ரங்கள் ன்நம் 

ஆம்பிக்கவில்ன. தடம் டிப்ததுரன் உங்கள் ன. 

சிகர் ன்நம் டத்துது ங்கள் விருப்தம். ங்கள் 

பிச்ணகப ரங்கப தீர்த்துக்கரள்கிநரம்' ன்நரர். 

ம்.ஜி.ஆர் அசந்துதரய்விட்டரர். ‘ம்மீது இப்தடி எரு 

றித்ணரண அன்பு த்திருக்கிநரர்கப... 

இர்கபது தரசத்யும் தற்நயும் ரம் குநத்து 

திப்பிட்டுவிட்டர’ ண நிணத்து, ‘இர்கள்ரன் 

து சரத்து, சுகம், ரழ்வு!' ன்த 

உர்ந்துகரண்டரர். அர்கபச் சரரணம் சய்து 

அனுப்பித்ரர். 

ங்க ஊர் ம்.ஜி.ஆர் இகௐசுபுத்தின்! 

 ம்.ஜி.ஆ ன் ரழ்வின் 

ழிகரட்டிரகக்கரண்டு ரழும் சிகர்கள் தன 

கரடிப்தர் உண்டு. கன்னிரகுரிச் சர்ந் 

இசுபுத்தின் ன்தர், கடலில் மூழ்கி இநக்க முற்சி 

சய்தர்கபக் கரப்தரற்றுத் ம் னரக் 

கடரகக்கரண்டு ரழ்தர்; கடலில் நீந்தும் 

ஆசயில் அங்கு இருக்கும் தரநகளில் சிக்கி 

உயிரிக்கும் தனரின் உடல்கபக் க சர்த்ர். 

அந்ப் தணிக்கரண உந்துல், ம்.ஜி.ஆர் டித் 

`தடகரட்டி’ தடம். தீவி ம்.ஜி.ஆர் சிகரண 

இசுபுத்தின் ``சின்ண சுன இருந்து ம்.ஜி.ஆர்-ணர 

ணக்கு அவ்பவு ப்ரிம். தடகரட்டிர டிச்சதுன 

இருந்து அரு ன உசிரயிட்டு. ம்.ஜி.ஆர் ரதிரி 

சும்ர தசிணர னட்சிம் ஆகிடுர? உவின்னு ந்ர 

உணும் சரர்'' ன்று கூறும் னட்சி ரழ்க்க 
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ரழ்ந்துருகிநரர். ரன் ன்நரலும், ம்.ஜி.ஆரின் 

கரள்ககப ன் கரள்ககபரகக்கரண்டு 

ரழும் ளிர், னட்சிரதி. 

த்ோத்தின் விக 15 ரூாய்! 

 த தடங்களில், ம்.ஜி.ஆர் டித் தடங்கள் 

ட்டு இன்றும் அங்கு நிநந் கரட்சிகபரக 

ஏடிக்கரண்டிருக்கின்நண. து, சன்ண தரன்ந 

தரி ஊர்களில் என்றுக்கும் ற்தட்ட 

திங்குகளில் ம்.ஜி.ஆர் தடங்கள் ஏடுக் 

கரனரம். த்ரணம் தற்றி விழிப்புஉர்வு ந் 

கரனத்தில், அசு ருத்துணகளில் இபஞர்கள் 

ந்து த்ம் கரடுத்துக்கரண்ட இருந்ணர். சினர் 

ரம் எருமுந ந்க் கள்விப்தட்ட 

ருத்துர்கள், அதிர்ந்துதரயிணர். அர்கப 

விசரரித்தரது ம்.ஜி.ஆர் டித் புதுப்தடம் 

ளிரகும் ரள்களில், இபஞர் கூட்டம்  இவ்ரறு 

த்ரணம் சய் அதிக ண்ணிக்கயில் ந் 

உண்த் ரிந்துகரண்டணர். இர்கள், ‘ரம் 

சரன்ணரல் கட்க ரட்டரர்கள்’ ணக் கருதி 

ருத்துர்கள், அ ம்.ஜி.ஆருக்குத் 

ரிப்தடுத்திணர்.  

 ம்.ஜி.ஆர் தறிப்தரய் ஏர் அறிக்க 

ளியிட்டரர். அதில், ‘ன் தடத்ப் தரர்ப்தற்கரக  

ரும் உங்கள் த்த் விற்கக் கூடரது. தம் 

இல்னன்நரல், ணக்குத் ந்தி கரடுங்கள். ரன் 

தம் அனுப்பிக்கிநன்’ ன்நரர். சினர் அந் 

ழியும் கரண்டணர். தம் ணிரர்டரில் 

ந்து. தடம் தரர்த்து கிழ்ந்ணர். ஆணரலும், 

‘ம்.ஜி.ஆரிட தம் ரங்கி அர் தடத்ப் 

தரர்ப்தர!’ ன்று ணம் தும்பிணர். பிநகு, அவ்ரறு 
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தம் கட்தயும் த்த் விற்தயும் 

விட்டுவிட்டணர்.  

 ம்.ஜி.ஆர் சிகர்கள், `ம்.ஜி.ஆருக்கு, ரம் 

ரது சய் ண்டும்' ண நிணப்தரர்கப வி, 

அரிடம் யும் கட்டுப் தந விரும்புதில்ன. 

`உணக்கு ன்ண ண்டும் கள்’ ன்று ம்.ஜி.ஆர் 

தனரிடம் கட்டதரதும், சிகர்கள் `ங்களுக்கு துவும் 

ண்டரம்’ ன்று றுத்திருக்கிநரர்கள். அப் 

தரர்த்ரன தரதும் து ென்ம் 

பூர்த்திடந்துவிட்டரக கருதிணர். இதுவும் 

ம்.ஜி.ஆருக்குக் கிடத் ரதரும் ப்பிசரம். 

சிககயின் தீவிப்ற்று! 

 ‘ம்.ஜி.ஆர் தடங்கபப் தரர்க்கும் தண்களுக்கு, 

1950 - 60களில் ‘அள் ல்னள் அல்ன’, ‘கடவுளுக்கு 

தப்தட ரட்டரள்’ தரன்ந அப்தர்கள்  

நினவிதரதும் தண்கள் தீவி சிகரக 

இருந்ணர். கிரங்களில், `ம்.ஜி.ஆர் சிகரடு 

ர ரட்டன்’ ண தஞ்சரத்க் கூட்டி னரறும் 

உண்டு.  

 எருமுந ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருக ம்சரபும் 

ன்ந கிரத்தில் எரு குடும்தத்தில் கரறு ணப் 

தஞ்சரத்துக் கூட்டப்தட்டது. கர், ``ன் ணவி 

ம்.ஜி.ஆர் தடத்ப் தரர்ப்தது ணக்குப் 

பிடிக்கவில்ன'' ன்நரர். ணவிர, ``இருடன் 

ரன் ர ரட்டன். இர் ப்தரதும் ம்.ஜி.ஆப் 

தற்றி குநத்துப் தசுகிநரர்'' ன்நரர். தஞ்சரத்ரர் 

கனிடம்,  ``ம்.ஜி. ஆப் தற்றி நீ துவும் 

குநத்துப் தசக் கூடரது. அள் ம்.ஜி.ஆர் தடம் 

தரர்க்க நீ அனுதிக்க ண்டும். நீங்கள் னித்னிரக 

தடம் தரர்த்துக்கரள்ளுங்கள். வீட்டில், வீட்டு விம் 
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ட்டு தசுங்கள். சினிர தற்றி இருரும் தசக் 

கூடரது'' ன்று அறிவுறுத்தி அனுப்பித்ணர். 

அசிௐலில் சிககௐர் புட்சி!  

 ம்.ஜி.ஆர்., கட்சி ஆம்பித்து திண்டுக்கல்லில் 

முல் ர்னச் சந்தித் ம். அப்தரது அங்குள்ப 

கரங்கிஸ் பிமுகர் எருரின் புது ருகள் னயில் 

இட்ட இனயில் ரெர சருகியிருப்தப் 

தரர்த்துவிட்டு, ‘ன்ண... தரண்ணு அந்க் கட்சிர?’ 

ன்நரர். அதில் ருத்ப்தட்ட பிமுகரின் கன், 

‘ஆரம். க்கு சரினன்ணர திருப்பி அனுப்பிட 

ண்டிதுரன்’ ன்நரர். அப்தரது அங்கு ந்திருந் 

பிமுகர் எருர் , இந்ப் ததினரல் அதிர்ச்சிடந்ரர். 

ஆணரல் அந்ப் தண்ர, ‘அதுரன் ன் 

னவிதின்ணர அப்தடி ஆகட்டும்’ ன்நரர்.  

 இப்தரது இண்டரது முநரக அந் 

விருந்திணருக்கு அதிர்ச்சி. ‘ன்ண தண் இள், கர் 

சரல்தடி கட்கரல், அர் ழிப்தடி சல்னரல் 

ணக்கண எரு கருத்து த்திருக்கிநரப. அதுவும் 

`அப்தடி ஆகட்டும்' ன்கிநரப. 

‘ன்னித்துவிடுங்கள். உங்கள் சரல்தடி ரனும் இனி 

கரங்கிஸ் அபிரனிரக ரறிவிடுகிநன்’ ன்று 

சரல்ன ண்டரர? அபரல் அள் கருக்கு 

வ்பவு தரி அரணம் ற்தட்டுவிட்டது. அதுவும் 

ன்ணப்தரன்ந ஏர் அனரன் முன்னினயில் அந்ப் 

தண் இப்தடிப் தசியிருக்க ண்டர’ ன்று 

சங்கடப்தட்டரர். ஆணரல், ம்.ஜி.ஆர் சிககள் 

இற்கல்னரம் அஞ்சுது கிடரது. தனர் தட்டண 

ததில் சரல்லிவிடுர். அந்த் ர்லில் 

திர்க்கட்சியிணர் அசந்துதரகும் அபவுக்குப் தண்கள் 

ம் னயில் இட்ட இனயுடன்கூடி பூச் 



Tamil Heritage Foundation International

33 

சூடிதடி ரக்குச்சரடிகளுக்கு ந்து ரக்குகபப் 

ததிவுசய்ணர்.  

சிகககள் முடிவுபெய்ோ ஆட்சி! 

 ம் சிகரின் உள்பக் கருத்தின் 

உறுதிப்தரட்ட ன்கு உர்ந்திருந் ம்.ஜி.ஆர் எரு 

தரதுக்கூட்டத்தில், `தண்கள், ம் கர் 

சரன்ணரலும் கட்க ரட்டர்கள்; ரன் சரன்ணரல் 

கட்தரர்கள். இது ரய்க்குனத்தின் கட்சி' ன்நரர். 

அதுதரன று ரும் நிணத்திருக்கக்கூட இனரது. 

தண்களும் அசில் ற்றும் ஆட்சி தற்றி னித்து 

முடிடுக்க முடியும், அர்களின் கருத்தும் 

சதறும், அதுவும் ற்றிதறும் ன்த 

உனகுக்கு உர்த்திர்கள் ம்.ஜி.ஆர் சிககப 

ன்நரல், அது உண்; றும் புகழ்ச்சி அல்ன. 

தண்களின் இந் சிகப் தற்றுக்குக் கரம் 

ன்ணன்நரல், தடங்களில் அர் தண்கப தித் 

விம் ன்தது சத்திரக்கு. தன ஆண் விர்சகர்கள், 

ம்.ஜி.ஆ `ஆரதிக்கரதி' ன்று குந சரல்தும் 

உண்டு. ஆணரல், இனக்கிமும் திப்தடங்களும் 

சமூகத்ப் பிதிதலிக்கும் கண்ரடி ன்த இந்க் 

குற்நச்சரட்டுக்கரண ர்ரண ததில். சமூகத்தின் 

தரக்கயும் மீறி ம்.ஜி.ஆர் ன் தடங்களில் 

தண்கப ண உறுதி தடத்ர்கபரக, சல்திநன் 

தடத்ர்கபரகக் கரண்பித்து உண்டு. ‘ரடரடி 

ன்ணன்’ தடத்தில் ரும் ணர (தரனுதி), 

‘அசகட்டப’யில் ரும் அமுர (சரெரவி), 

‘அடிப்தண்’ணில் ரும் ஜீர (ெனலிர)... 

ணப் தன தண் கரதரத்திங்கப அற்கு 

உரங்கபரகக் கூநனரம். 
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2. அடிகப்பண்ணுக்குப் பருகி ரும் 

பெல்ாக்கு 

 

 புதிர்களும் இபஞர்களும் `அது ன்ண, 

ம்.ஜி.ஆரின் சல்ரக்கு இப்தடிப் தருகிக்கரண்ட 

தரகிந!' ண ஆச்சர்ப்தட்டு, அர் தடங்கப 

தரனிலும் கம்ப்யூட்டரிலும் தரர்க்கிநரர்கள். ``த 
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தடங்கப, ன்ணரல் தத்து நிமிடம்கூடப் தரர்க்க 

முடிரது'' ன்று சரல்லும் ழுத்ரபர் 

ெரகன்கூட, ``ம்.ஜி.ஆர் தடங்கப கடசி  

ன்ணரல் தரர்க்க முடிகிநது'' ன்று ஆணந் விகடனில் 

ரிவித்திருந்ரர். அதுரன் ம்.ஜி.ஆரின் ற்றி 

ஃதரர்முனர. பிடிக்கரயும் ம் தடத்ப் 

தரர்க்கத்துவிடுரர். 

திப்தடங்களில் ன்முந அதிகரிப்ததுகுறித்து 

ணது கனத் ரிவித் உபவில் நிபுர் 

ருத்ய்ரவும் ‚அந்க் கரனத்தில் ம்.ஜி.ஆர் தத்து 

த திர்த்து சண்டதரடும்தரது கஷ்டரக 

இருக்கரது; அருருப்தரக இருக்கரது; UNEASY-ஆக 

இருக்கரது’’ ன்று குறிப்பிட்டிருந்ரர். ணன்நரல், 

ம்.ஜி.ஆர் ப்தடியும் ெயித்துவிடுரர் ன்தரல், 

சிகர்கள் தப்தடரல் தடம் தரர்க்கனரம். ல்னன் 

ரழ்ரன் ன்ததில், ம்.ஜி.ஆர் தடங்களில் ரற்றுக் 

கருத்துக்கு இட இல்ன. 

 ம்.ஜி.ஆர் திப்தடங்கள் மீது கடுரக 

விர்சணம் க்கும் தனரும், அ னும் எரு 

கயில் சித்ணர். சினர் அர் தியில் டித் 

கரனத்தில் விர்சித்துவிட்டு, பிற்கரனத்தில் அப் 

தரரட்டிதும் உண்டு. தூத்தில் இருந்து அப் 

தரர்த்தும் கள்விப்தட்டும் விர்சித்ர்கள் அ 

அருகில் ருங்கிப் தரர்த்துப் தகிதரது, அது 

ற்குங்கபக் கண்டு ம் ந 

உர்ந்திருக்கின்நணர். 

எருமுந சினிரவில் திர் அணிச் சர்ந் 

எருர், ன் கள் திருத்துக்கு தம் இல்னரல் 

அனந்தரது சினர் அ ‚ம்.ஜி.ஆரிடம் தரய்க் 

களுங்கள்'' ன்நணர். அரும் று ழியின்றி தரய்க் 

கட்டரர். ம்.ஜி.ஆர் ``உங்கள் முகரிக் 
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கரடுத்துவிட்டு தரங்கள்'' ன்நரர். இவு ஆகிவிட்டது. 

தம் கிடக்கவில்ன. `இனி ரணம் தரய்விடும்' 

ன்று நிணத் அர்கள், ற்கரன 

சய்துகரள்பனரம் ன்ந முடிவுக்கு ந்ணர். ூட்டிங் 

முடிந்து வீட்டுக்கு ந் ம்.ஜி.ஆர்., சட்டப் தயில் 

இருந் முகரிச் சீட்டப் தரர்த்ரர். திடீண  ஞரதகம் 

ந்ரக ன் உவிரப அத்து உடண தம் 

கரடுத்து அனுப்பிணரர். ல்ன ப அர்கள் 

ற்கரன சய்துகரள்ற்குள் ம்.ஜி.ஆரின் 

உவிரபர் தரய்விட்டரர்.  திர் அணிச் சர்ந்ர் 

ன்தரல், அர் உவில்ன ண நிணத்திருந் 

அந்க் குடும்தத்திணர், ம் ன்றிச் சரல்ன 

இனரல் திண்டரடிணர்.  

ங்கள் குடும்த ரணமும் ங்கள் களின் 

ரழ்க்கயும் கரப்தரற்நப்தட்டுவிட்டரல், அர்கள் 

ம்.ஜி.ஆ ய்ரகக் கருதிணர். இவ்ரறு ண்தர்-

தகர் ணப் தரதட்சம் தரர்க்கரல், ம்.ஜி.ஆர் 

தனருக்கும் உவியுள்பரர். அணரல்ரன் இன்னும் 

அப் தற்றி க்கள் தசிக்கரண்ட இருக்கின்நணர். 

ம்.ஜி.ஆர்., சினிரவிட்டு வினகி ரற்தது 

ஆண்டுகபரகிவிட்டண; இந்ப் பூவுனகவிட்டு 

நந்து முப்தது ருடங்கபரகிவிட்டண. இன்னும் 

அர் இருப்தது தரன்ந ஏர் ண்மும் தச்சும் 

நினவிக்கரண்டிருப்த ரரும் றுக்க இனரது. 

கரனத்ரல் அழிர கரவி ரகணரக இன்றும் க்கள் 

ணங்களில் ரழ்ந்துகரண்டிருக்கிநரர். இற்கரண 

கரங்கப இப்தரது ளிந்திருக்கும் 

`அடிப்தண்' தடத் ட்டும் த்து 

ஆரய்ரம். ம்.ஜி.ஆரிடம் ‚உங்கப வ்பவு ரள் 

க்கள் நிணவில் த்திருப்தரர்கள்?‛ ன்று 

கட்டதரது ‚ன் தடங்களின் கட்டிவ் இருக்கும் 
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'' ன்நரர். ஆம், அது சத்திரக்கு. அர் 

தடங்களின் கட்டிவ் இப்தரது டிஜிட்டல் 

ரழில்நுட்தத்துடன் தி அங்குகளில் ற்றி 

டதரடுக் கரண்கிநரம்.  

இனி இந்ப் தடங்கபப் தரதுகரப்ததும் ளிது. 

அர் தடங்கப தி அங்குக்குப் தரய்ரன் தரர்க்க 

ண்டும் ன்றில்ன, ம்முட 

ரதல்தரனில்கூட நிணத் த்தில் நிணத் 

கரட்சிகபப் தரர்க்கனரம் ன்ந நின ரன்றிவிட்டது. 

`தரகுதலி'யின் இரன ற்றியும் கப் 

தரருத்மும் இப்தரது சர்ந்துகரண்டு 

`அடிப்தண்'ணுக்கு ண் சரம் வீசுகின்நண. 

அன்று அடிகப்பண் 

 ‚அடிப்தண்' தடம், 1969-ம் ஆண்டு  

திணத்ன்று ளிந்து. அது எரு சரணப் தடம். 

ம்.ஜி.ஆரின் முந் சரணகப அது தடங்கப 

முறிடிப்தது க்கம். `ங்க வீட்டுப் பிள்ப' 

தடத்தின் சரண முறிடித்து, புதி சரண 

தடத்து `அடிப்தண்'. ம்.ஜி.ஆர் மிழ் 

தியுனகின் உச்சத் ட்டிதரது இந்ப் தடம் 

ளிந்து. `அடிப்தண்' தடம் டுத்தரது 

ெனலிரவும் அதிக சல்ரக்குடன் இருந்ரர். 

இது ஆளுயும் சல்ரக்கயும் தடம் 

முழுக்கக் கரனரம். இந்ப் தடத் ம்.ஜி.ஆர் 

பிக்சர்ஸ் ரரித்து, க.வி.கரன் இச 

அத்ரர். ம்.ஜி.ஆரின் அண்ன் 

ம்.ஜி.சக்கதரணியின் சம்தந்தி க.சங்கர் இக்கிணரர். 

கனஞரின் த்துணர் சரர்ம் சணம் ழுதிணரர். 

ெனலிர கரரகி ற்றும் வில்லி ண இண்டு 

ரறுதட்ட கரதரத்திங்களில் டித்திருந்ரர். இப்தரது 

விபம்தங்களில் அது வில்லி ரற்நத் அதிகரக 
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ளியிடுகின்நணர். ம்.ஜி.ஆர்., அப்தர-கன் ண இரு 

டங்களில் டித்திருந்ரலும், அப்தர டம் மிகவும் 

சிறிது. எரு சண்டக் கரட்சியும் சின சணங்களும் 

ட்டு அருக்கு உண்டு. ெனலிரவுக்கு 

இண்டும் தரி கரதரத்திங்கள். அத்துடன் எரு 

தரடலும். இற்கு தியிசத் தினகம் 

க.வி.கரன், ம்.ஜி.ஆரிடம் 90 ட்டுக்கள் 

தரட்டுக்கரட்டிணரர். `அம்ர ன்நரல் அன்பு...' ன்ந 

அந்ப் தரடல், ம்.ஜி.ஆர் தரடுற்கரக டி. ம்.ஸ்-

மக் கரண்டு மீண்டும் குழுப்தரடனரகப் ததிவு 

சய்ப்தட்டது. ஆணரல், தடத்தில் இடம்தநவில்ன. 

`அடிகப்பண்'ணின் ொோக் 

 மிழில் 1969-ல் ளிந் தடங்களில் 

`அடிப்தண்' மிகப்தரி ற்றி தற்நது. அந் 

ஆண்டின் எ ள்ளிவிர தடம். சன்ண கரில் 

முன்முனரக ரன்கு தி அங்குகளில் 

தியிடப்தட்டு, நூறு ரள்கள் ஏடி ற்றிப்தடம். 

திருண்ரன, சனம்,  கடலூர் ஆகி ஊர்களில் 

மூன்று தி அங்குகள், கரயில் இண்டு 

திங்குகள், தங்களூரில் மூன்று தி அங்குகள்,  

இனங்கயில் ழு திங்குகளில் ட்டுல்னரது, 

தியிட்ட அணத்து இடங்களிலும் ற்றி ரக 

சூடிது `அடிப்தண்'. துயில் சிந்ரணி 

திட்டரில் ளியிட்டு நூநரது ரள் ற்றி 

விரவின்தரது ம்.ஜி.ஆர்., ெனலிர, தண்டரிதரய், 

அசரகன் தரன்நரர் சிகர்களுக்கு டிரகக் 

கரட்சிளித்ணர். 

 இன்நக்கு `அடிப்தண்' (2017) 

ளிரற்கு டிஜிட்டல் ரற்நம் கரரக 

தரிபவில் விபம்தம் சய்ப்தடுகிநது. ஆணரல், 

தத்து ருடங்களுக்கு முன்ணரல் சன்ணயில் உள்ப 
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னடி, அபிரமி, பிருந்ர தரன்ந சி 

திங்குகளில் ளிரகி, ன் ற்றி மீண்டும் 

தநசரற்றிது `அடிப்தண்'. இதரன்று ற்ந 

ஊர்களிலும் ல்ன னரதத்ப் தற்றுத்ந்து. 

ம்.ஜி.ஆர் தடங்களுக்குக் கிடக்கும் சூல் கரரக, 

அசுக்கு ல்ன ரித்ரகயும் கிடத்து. இன்நக்கு 

தடங்களுக்கு ரிவினக்கு கட்கின்நண வி, ரி 

சலுத் ரரும் முன்ருதில்ன. ஆணரல், ம்.ஜி.ஆர் 

தட விபம்தங்களில் அசுக்குச் சலுத்தி 

ரித்ரகக் குறிப்பிட்டு எருரும் விபம்தம் 

சய்து கிடரது. அசுக்கு ரி சலுத்துத் 

விர்க்க திட்டமிடுகின்நணர். 

அசிௐலுக்கு அகத்ோ ‘அடிகப்பண்’ 

  ‘அடிப்தண்'ணின் ற்றி, ம்.ஜி.ஆருக்கு 

அசிலில் டிரக அடி டுத்துக்கும் 

ஊக்கத்க் கரடுத்து. அசிலுக்கு ந்ரல் ன்ண 

ஆரிப்தரர்கபர ன்த அறி விரும்பி ம்.ஜி.ஆர்., 

ரரிப்தரபர் ரகிட்டியிடம் இதுகுறித்து தசி, 

ன்ண த்து எரு தடம் டுக்கும்தடி கூறிணரர். 

இந்தியில் ளிந்து ற்றிட 

தரட்டுக்கரண்டிருந் `அப்ணர ஷ்' ன்ந தடத் 

`ம் ரடு' ன்ந தரில் மிழில் டுத்ணர். அந்ப் 

தடம் `அடிப்தண்' ரிலீமரகி ஆறு ரங்கள் கழித்து 

ளிந்து. அது அர் ன் தடம் யும் 

ளியிடவில்ன.  

 1969-ம் ஆண்டு ம்தர் ரம் ம்.ஜி.ஆரின் 

அதிர்ஷ்ட ண்ரண 7- ரள் அன்று மிகம் ங்கும் 

ளிரயிற்று. சன்ணயில் முல் ரள் 

திங்குக்கு ந்து ரகி ட்டியுடன் `ம் ரடு' 

தடத்ப் தரர்த் ம்.ஜி.ஆர்., சிகர்களின் 

ற்தப் தரர்த்து அக் கட்டிப்பிடித்து ன் 



Tamil Heritage Foundation International

40 

கிழ்ச்சிக் ளிப்தடுத்திணரர். ``க்கள் ன்ண 

ற்றுக்கரண்டுவிட்டணர். ற்றி... ற்றி!'' ன்று கூறி 

கிழ்ந்ரர். 

த்திரிகககளில் அடிகப்பண்'` 

 `அடிப்தண்' தற்றி தத்திரிககள் தன 

ஆண்டுக்கு முன்பிருந் சய்திகப ளியிட்டு 

ந்து. முலில் தரனுதி, அஞ்சலிவி ம்.ஜி.ஆர் 

டித்து ளிருரக இருந்து. பிநகு, சரெரவி 

க.ஆர்.விெர ற்றும் ெனலிர டித்து 

தடப்பிடிப்பும் டந்து. அப்தரது ற்தட்ட 

தீவிதத்திணரல் தடம் நின்று தரயிற்று. இந்ப் தடத்தில் 

இபசிரண ெனலிர அடிப்தண்ரக 

இருப்தரகவும், அ ம்.ஜி.ஆர் கரப்தற்றிக் 

கரண்டுந்து அசிரக்குரகவும் க 

அந்திருந்து. இந்க் க கிட்டத்ட்ட `ரடரடி 

ன்ணன்' கதரல் இருப்தரல், புதி க 

உருரக்கப்தட்டு ெனலிரவுக்கு அதில் அதிக 

முக்கித்தும் கரடுக்கப்தட்டது. 

 ெனலிர டிப்தது முடிரணதும், மிழின் 

முன்ணணிப் தத்திரிககளில் `அடிப்தண்'ணின் 

தடப்பிடிப்பு குறித்து தன சய்திகள் ந்ண்ம் 

இருந்ண. தரனணத்தில் ெனலிர ஆடும் 

டணத்துக்கு க்கப்தட்ட உடக்கு தன மீட்டர் 

நீபரண துணி டுக்கப்தட்டரக எரு சய்தி 

ளிந்து. அத்துடன் அர் ஆடும் ற்நரரு 

டணத்தில் அர் சிறி முசுகபக் கட்டிக்கரண்டு 

ஆடுகிநரர். இதில் அர் டணங்கள் ளிரட்டுப் 

தரணியில் அந்திருப்தரகவும் கல்கள் 

ளிந்ண. அது டணப் தசிக்கு இந்ப் தடம் ல்ன 

தீனிரக அந் றுக்க இனரது. கிப்தில் ஆடும் 

`தல்லி டரன்ஸில்’ உள்ப டண அசவுகப 
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`ரற்நர ரநர...' தரடலில் மிழ்ப் தடத்துக்கு 

ற்ந கயில் டண அசவுகப அபரக 

ளிப்தடுத்தியிருப்தரர் ெனலிர. `கரல்கரன்' 

தடத்தில் `நிணத்ன் ந்ரய் நூறு து...' தரடல் 

கரட்சியிலும் இ தல்லி டரன்ஸ் மூவ்ன்ட்மப் 

தரர்க்கனரம். 

புஷ் குல்ா 

 `அடிப்தண்' தடத்துக்கரக தடப்பிடிப்புக்குப் 

தரயிருந் பயில்ரன் ம்.ஜி.ஆருக்கு புஷ் குல்னர 

தரிசரகக் கிடத்து. அது அருக்கு அகரக இருப்தரக 

அர் ணவி ெரணகி சரன்ணரல், அன்று முல் அர் 

அந் புஷ் குல்னரத் ரடர்ந்து அணிந்துந்ரர். 

அப்தரது எரு நிருதர், ``நீங்கள் ழுக்க 

நக்கத்ரன் புஷ் குல்னர அணிகிறீர்கபர?'' ன்று 

கட்டதரது, ``ணக்கு ழுக்க இருந்ரல், க்கள் 

ன்ண ம்.ஜி.ஆர் ன்று ற்றுக்கரள்ப 

ரட்டரர்கபர?'' ன்று ததில் கள்வி கட்டரர். இந்க் 

கள்விக்கரண ததின, அந் நிருதர் ம்.ஜி.ஆர் 

அரிக்கரவில் 1985-ம் ஆண்டில் சிகிச்ச 

தற்றுந்தரது ளிரண புகப்தடங்கபப் 

தரர்த்து க்கள் அருக்கு அரகரக ஏட்டளித்து 

ற்றி தநச்சய்தரது புரிந்துகரண்டரர். அது 

க கரதத்திம் ற்றும் கரட உள்பம் இ 

க்கப மிகவும் கர்ந்ண.ம்.ஜி.ஆர் 

 1936-ம் ஆண்டில்  ம்.ஜி.ஆர் `சதிலீனரதி' ன்ந 

தடத்தில் டித்து முல் 1969-ம் ஆண்டில் 

`அடிப்தண்' ளிரும்  அப் 

தரர்த்துக்கரண்டிருந் க்களுக்கு, அர் து ன்ண 

ன்தக் கக்கிடத் ரிரர? அருக்கும் அந்ந் 

துக்குரி உடலில் ரற்நங்கள் ரும் ன்தது 

புரிரர? இருந்ரலும் அ க்கள் சித்து 
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கிழ்ந்ற்குக் கரம், அது கப்பும் 

அற்கற்ந கரதரத்திப் தரருத்மும் இபத் 

ரற்நமும் அது சுறுசுறுப்பும்ரன். 

தரடல் கரட்சிகளில் அர் சும்ர நின்றுகரண்டு 

தரட ரட்டரர். அரிடம் எரு துள்பலும் உற்சரகமும் 

தும்பிக்கரண்டயிருப்தப் தரர்க்கனரம். 

அணரல்ரன் `ட்டக்கரன்' தட விர்சணத்தில் 

`கரல்களில் சக்கம் கட்டியிருக்கிநரர!' ணக் 

கட்டிருந்து. ஆக, `அடிப்தண்' தடப்பிடிப்புக்குப் 

பிநகு ம்.ஜி.ஆரின் உடல் ரிணரவுக்குக் கரண்டு 

சன்று அடக்கம் சய்ப்தடும்  அர் புஷ் குல்னர 

அணிந்திருந்ரர். 

ம்.ஜி.ஆரின் ககயில் ஒரு ாட்ச் 

 ``நூறு முநரது `அடிப்தண்' தடத்ப் 

தரர்த்திருப்தன்'' ன்று கூறும் எரு சிகர், எருரள் 

ம்.ஜி.ஆர் கப் பிடித்து முத்ம் கரடுத்து 

அருடன் ககுலுக்கி இருக்கிநரர். அர் ம்.ஜி.ஆர் 

ப்ரிர் அல்னர் றிர். ம்.ஜி.ஆர் கரர் அங்கு இருந்து 

கர்ந் பிநகும் ம்.ஜி.ஆத் ரட்ட இன்தத்தின 

திபத்திருந்ரர். அப்தரது அந்ப் தகுதியில் எரு 

ததப்பு ற்தட்டது. ம்.ஜி.ஆரின் கரர் சற்று 

ரனவில் நின்றுவிட்டது. மீண்டும் ல்னரரும் கரர் 

அருகில் ஏடிணர். அர் எரு ரட்ச நீட்டிதடி 

ளி ட்டிப்தரர்த்ரர். பிநகுரன் ரிந்து, இந் 

சிகர் ம்.ஜி.ஆர் கப் பிடித்தடி கரருடன் சிறிது 

தூம் ஏடிதரது, அது ரட்ச் கன்று ம்.ஜி.ஆர் 

டியில் விழுந்திருப்தது. சிகருக்கு இட்டிப்பு 

சந்ரம். ம்.ஜி.ஆர் ரட்டுத் ந் ரட்ச், இன்றும் 

அருக்குப் தரக்கிரகத் ரிகிநது. அந்ப் 

தகுதியில் இண்டு ரள்களுக்கு அதுரன் தச்சு. 
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பகாடுக்கக் பகாடுக்க இன்ம் பிக்குக! 

 ம்.ஜி.ஆரின் கரட உள்பம் ல்னரருக்கும் 

ரிந்துரன் ன்நரலும், தரனணத்து 

எட்டகரனரக்களுக்குத் ரிந்திருக்க நிரமில்ன. 

ரபரண எட்டகங்கள் இடம்தறும் கரட்சி என்றில் 

டிக்க தரனணத்துக்கு ந் அர்களுக்கு, ரகம் 

தீர்க்க ம்.ஜி.ஆர் கிடு கிடரக கரகரகரனர 

த்துக் கரடுத்ரர். அர்கள் ணமுந்து 

`தரினுன்ர அரு' ன்ந அர்த்த்தில் `தடர 

ஆத்மி’ ணப் புகழ்ந்ணர்.  

 தடப்பிடிப்புக்கரக ரெஸ்ரன் ந் ம்.ஜி.ஆர்., 

அங்கு டந் விதத்துக்கரண நிர உவிரக 

தருந்ரக என்ந முனச்சரிடம் கரடுத்து  

உவியிருக்கிநரர். றுரள் தத்திரிககளில் 

ம்.ஜி.ஆரின் புகழ் கரடிகட்டிப் தநந்து. ங்கு 

இருந்ரலும் னர் க்கும் ன்ததில் 

ஆச்சர்மில்ன! இந்ப் தரனணப் 

தடப்பிடிப்பின்தரது ெனலிரரல் ண்ணில் கரல் 

புந்து டக்க இனவில்ன ன்தரல், ம்.ஜி.ஆர் 

அ குந்தரன தூக்கிக்கரண்டு சன்நரரம். 

உவி ன்தது, தத்ரல் ட்டுல்ன... ல்ன 

ணத்ரலும் டக்கும். 

நிகத்து நிற்கும் ாத்திப் கப்பு 

 சமீதத்தில் ட ரநினத்தில் எரு விசரயி, 

ன்னிடம் உவு ரடு இல்னர கரத்ரல் ன் 

கள்கப ரில் பூட்டி, ன் நினத் உழும் 

சய்திப் தடித்ரம். தனர் ருத்ப்தட்டணர். இ 

நினரன் `அடிப்தண்' தடத்தில் ரும் 

தண்களுக்கும். அர்கள் ண்டி இழுக்க ண்டும், ர் 

உ ண்டும், சக்கு இழுக்க ண்டும். இர்கப 
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சூக்கரட்டு ன்ணனிடமிருந்து ங்கன் 

(ம்.ஜி.ஆர்) கரப்தரற்ந ண்டும். `இது ர ரெர 

கரனத்துக் க. இல்னரம் இன்நக்கு சரிரது' ண 

நிணத்து எதுக்க முடிரது. ம்.ஜி.ஆரின் தடங்கள் 

ல்னர கரனங்களுக்கும் தரருந்தும் கயும் 

கரதரத்திங்கபயும் கரண்டிருப்தரல்ரன், அ 

இன்றும் இப சமுரத்திணரலும் விரும்பிப் 

தரர்க்கப்தடுகின்நண; ற்பு தறுகின்நண. 

ஹீகா-க உருாக்கும் ஜீா 

 கிரங்களில் கட்டுக்கடங்கர கரப தரனத் 

திரியும் எருணத் திருத் ண்டும் ன்நரல், `எரு 

கரல்கட்டு தரட்டுவிட்டரல் சரிரகிவிடும்' ன்தரர்கள். 

அரது எரு தண் அன் ரழ்க்கயில் ந்து அள் 

அணத் திருத்தி குடும்தப் தரறுப்புள்பணரக்கி 

விடுரள் ன்தது ம்பிக்க. இதுரன் ஜீரவின் 

தரத்திப்தடப்பு. னி சஞ்சரற்ந னிச்சிநயில் 

அடந்து கிடந் எருண, ஜீரவின் கயில் 

எப்தடத்துவிட்டு அபது ரத்ர இநந்துவிடுகிநரர். 

அள் அனுக்கு ரகரிகம், தண்தரடு, தரதுகரப்புக் 

கனகள், ன் னரறு ண அணத்தும் 

சரல்லிக்கரடுத்து ரவீணரக உருரக்குகிநரள். 

அனும் ன் கடத் திநம்தட 

நிநற்றுகிநரன். இது அன்நக்கும் இன்நக்கும் 

தரருந்க்கூடிதுரன் ன்தரல், இந்க் 

கரதரத்தித் தண்களும் ஆண்களும் 

ற்றுக்கரள்கின்நணர். திங்கில் தடம் 

தரர்த்துக்கரண்டிருந்தரது ம்.ஜி.ஆர்., ஜீரவிடம் 

முத்ம் கட்கும் கரட்சியில் த்திர் (சந்திதரபு) 

ஜீரவிடம் `இன், உன்னிடம் நரக 

டந்துகரள்பப்தரகிநரன்' ன்று ச்சரிக்கிநரர். 

அப்தரது திடீண ங்கள் பின் சீட்டில் இருந் எருர் 
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``அல்னரம் சிரஜி தடத்தில்ரன் டக்கும்'' ன்நரர். 

எரு விரடி தங்க அதி. அர் அது 

சணங்கப ல்னரம் முன்கூட்டி 

சரல்லிக்கரண்டு ந்ர், இப்தடி எரு கன்ட் 

அடித்ரர். 

ோாயின் காக்கிௐம் 

 ரண த் ம் தரய்ந் ம் ன்தர். 

அதுதரன ரணர்களும் ரக்கிம் 

தடத்ர்கபரக இருப்தது க்கம். `அடிப்தண்' 

தடத்தில் ரும் ரெரர (தண்டரிதரய்) ன் 

குடிக்கப அடிப் பிடியிலிருந்து கரப்ததுரன் ன் 

முல் கட ன்று ம்பிரல், அர் ன் கன் 

விடுன அடர நினயிலும் ஏர் உறுதிரழி 

டுத்திருக்கிநரர். ண, ன்ணக் கர ந் 

கனிடம் `ன் முகத்தில் விழிக்கர! ம் 

குனப்தண்கள் அணது கரலிலும் உள்ப 

வினங்குகப அகற்றிவிட்டு, பிநகு ன்னிடம் ர'' 
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ன்று இக்க இல்னரல் அனுப்பிவிடுகிநரர். இந் 

ரக்கிம் ங்கனுக்கு தரும் ஊக்கரக 

அகிநது. அப்தரது அர் தரடும் தரடல் னித் 

ரப் தரடுரக இல்னரல் அன்ண 

தரசக்தி ண்ணிப் தரடுதுதரன 

அந்திருக்கும். ெனலிர உயிருடன் இருந்தரது 

அ.தி.மு.க-கரர்கள் தனது தரனிலும் இந்ப் தரடன 

(ரயில்னரல் ரனில்ன) கரனர் ட்யூணரக இருந் 

ரடறியும். 

சூக்காடு ன்? 

 ம்.ஜி.ஆரின் சினிர சிகர்கள் ம் திரிரகக் 

கருதி சிரஜி, சூக்கரட்டயின் சரந்க்கரர். ஆக, 

சூக்கரட்ட இந்ப் தடத்தில் `சூக்கரடு' 

ன்நரயிற்று. கரட்ட ன்நரல், அண ன்ணணரகக் 

கரட்ட ண்டும். இன் ன்ணன் அல்ன, னிப்தண்பு 

சிறிதும் இல்னர கரட்டரன். அணரல்ரன் அந் 

ரட்டுக்கு தர் `சூக்கரடு'. இப்தரது சிகர்களும் 

திருப்தி அடரர்கள். தடங்களுக்கும் 

கரதரத்திங்களுக்கும் தர் சூட்டுதில் ம்.ஜி.ஆர் 

கரட்டும் அபவுக்கு று ரரது அக்கநயும் 

கணமும் கரட்டியிருப்தரர்கபர ன்நரல் சந்கம்ரன். 

ஜீா – காோலின் பகௌம் 

 ம்.ஜி.ஆர்., தடங்களில் டித்து கரஞ்சம் 

பிதனரகி ந் ம் அருடன் சின தடங்களில் 

டித்து ந் (கரரகிரக அல்ன) எரு டிகக்கு, 

இர் மீது ஏர் ஈர்ப்பு ற்தட்டது. ஆணரல் ம்.ஜி.ஆர்., 

கரலில் ஈடுதட்டு தி ரய்ப்புகபக் 

கடுத்துக்கரள்ப விரும்தவில்ன. அர் ரழிலில் 

கணம் சலுத்த் ரடங்கிணரர். அந் டிக, 

ம்.ஜி.ஆருக்கு ண் நிநம் பிடிக்கும் ன்தரல் 
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இவில் ள்ப உடயில் இர் இருந் அநயின் 

க ந்து ட்டிணரர். ல்ன தரடகிரண அர், 

டத்தும் கச்சரிகளுக்கு ல்னரம் ம்.ஜி.ஆர் முல் 

ரிசயில் தரய் அர்ந்து சிப்தரரம். ஆணரல், கரல் 

ன்நவுடன் கர தூம் ஏட ஆம்பித்ரர். தரம் அர் 

சூழ்நின அப்தடி. அர் அம்ரவிடம் கரல் 

ன்நல்னரம் சரல்லிக்கரண்டு தரய் நிற்க இனரது. 

அரல் அந்க் கரன ற்றுக்கரள்ப முடிரது 

ன்தரல், அர் ற்று ஆச பர்த்துக் 

கரள்பவில்ன.  

 பிநகு தியுனகில் ம்.ஜி.ஆர்  ல்ன நினக்கு 

ந்து சரந்ரகப் தடம் டுத்தரது, அந்ப் தரடகி 

டிகயின் சல்னப்தர்கப, ரன் திரும் 

சய்யும் கரரகிகளுக்கு த்து அந்க் கரன 

கௌவித்ரர். `ரடரடி ன்ணன்' தடத்தில் 

சரெரவி, `அடிப்தண்'ணில் ெனலிர, 

`உனகம் சுற்றும் ரலிதன்' தடத்தில் சந்திகனர 

ஆகிரருக்கு அந்ப் தண்ணின் தர்ரன் 

சூட்டப்தட்டது. 

குந்கோகள், சிகா் ககோ 

 ம்.ஜி.ஆர் தடங்கபப் தரர்க்கும் சிறுர்களுக்கு, 

அ ல்ன தரணகபரக இருந்து ட்டுல்னரல், 

அப் பின்ரட ண்டும் ன்ந தீவி 

ண்த்யும் அந்ப் தடங்கள் ற்தடுத்திண. ற்ந 

மிழ் திப்தடங்களில்கூட சிறுர்கபக் 

கரட்டும்தரது, அர்கள் ம்.ஜி.ஆர் தடப் தரடல்கபப் 

தரடுது தரன்ந கரட்சிகள் அக்கப்தட்டிருப்தது 

இந்க் கருத் உறுதிப்தடுத்தும். இதுவும் எரு ரழில் 

உத்தி. அடுத் னமுந ணக்கு சிகரகத் 

ரர்தடுத்தும் சிநப்தரண உத்தி.  
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 டிகரும் தத்திரிகரபருரண சர, ன் துக்பக் 

தத்திரிகயில் ம்.ஜி.ஆரின் ரடரும் சல்ரக்கு 

தற்றிக் கூறும்தரது எரு சம்தத்க் 

குறிப்பிட்டிருப்தரர். அர் ரன் ரும் ழியில் 

பிபரட்தரத்தில் எட்டப்தட்டுள்ப ம்.ஜி.ஆர் தடத் 

எரு சிறுன் ங்கிவிட்டு ந்ப் 

தரர்த்திருக்கிநரர். அண அத்து `ன்ண சய்ரய்?' 

ன்று கட்டதரது, அன் அரிடம் `ம்.ஜி.ஆ 

கும்பிட்டரல் ல்னர தடிப்பு ரும். அணரன 

கும்பிட்டுட்டுப் தரநன்' ன்நரணரம். இன் பர்ந்து 

தரிணரகும்தரது, ன் பிள்பகளுக்கும் 

இத்ரன் சரல்ரன். அர்களும் `ன் அப்தர தீவி 

ம்.ஜி.ஆர் தக்ர்' ன்று அர்கள் பிள்பகளிடம் 

சரல்ரர்கள். 
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  இப்தடித்ரன் ம்.ஜி.ஆர் மீரண அன்பு 

தக்திரகப் தன இடங்களில் கனிந்துவிட்டது. ம்.ஜி.ஆர் 

ன்ந னிர் ரனிரகி இப்தரது 

ய்ரகிவிட்டரர். `அடிப்தண்' தடத்தில் 

குந்கள் முலில் ம்.ஜி.ஆரடு சர்ந்து 

தடிப்தரர்கள். பிநகு `கரனத் ன்நன் நீ...' தரடலில் 

அரிடம் கரஞ்சிக் குனவுரர்கள். அரடு தபி 

ரணிவும் இன்ணரரு சிறுனும் இருக்கும் கட் 

அவுட்டில் இர்களுக்கு ததில் அஜித்தின் பிள்பகப 

இத்திருந்ரர்கள். து, மினிப்பிரிர திட்டர் 

ரசலில் க்கப்தட்ட அந்க் கட் அவுட்டப் தரர்த்து 

தனரும் அஜித் சிகர்களின் விகத்ப் தரரட்டிணர். 

`அடிப்தண்' தடத்தின் பிற்தகுதியில் தரிர்கள் 

ல்னரரும் நரண கருத்துடன் ம்.ஜி.ஆரிடம் 

விரப் தரக்கக் கரண்பிக்கும்தரது, சிறுர்கள் 

ட்டும் அரிடம் ஏடிந்து `ரர... ரர' ன்று 

அத்து அன்பு  தரழிரர்கள். குந்யும் 

ய்மும் கரண்டரடும் இடத்தில் ன்த 

நிரூபிக்கும் கரட்சி இது.   

 இந்ப் தடத்தில் தபி ரணி முக்கிரண 

கசித்க் கண்டுபிடிக்கும் புத்திசரலிப் பிள்பரகக் 

கரட்டப்தட்டிப்தரர். ஜீரவுக்குப் ததில் தபல்லி 

ந்திருப்த அள் கரலில் இருக்கும் ஆநரது 

வின த்து இந்ப் தரப்தர கண்டுபிடித்துவிடும் . 

அ த்திரிடம் ந்து கட்கும்தரது, அர் 

தூக்கக்கனக்கத்தில் ததில் சரல்லும்தரது `தட் தட்' 

ன்று அர் கன்ணத்தில் அடிக்கும். தடம் தரர்க்கும் 

தண்களும் ஆண்களும் குந்களும் சிரித்து சித்துப் 

தரர்க்கும் கரட்சி இது. கடசிப் தரடல் கரட்சியில் 

பிள்பகளும் ங்கப அந் விடுனப் தரரில் 

இத்துக்கரள்ர். `உன்ணப் தரர்த்து இந் உனகம் 
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சிரிக்கிநது...' ன்ந தரடல் கரட்சியில் சிறுர்களும் 

தங்கற்றிருப்தது இந் ரட்டின் ன்யில் 

அர்களுக்கும் டி தங்கு இருப்த ம்.ஜி.ஆர் 

சுட்டிக்கரட்டுகிநது. 

ம்.ஜி.ஆர் சிகர்கள் ௐார்? 

 ம்.ஜி.ஆருக்கு ரணர்கள், இபஞர்கள், 

இபம்தண்கள், குந்கள் ண அணரும் 

சிகர்கள்ரன். அது தடம், இர்கள் அணயும் 

கக்கூடிரக இருந்து. 

கட்சிக் பகாள்கக 

 ம்.ஜி.ஆர்., தகுத்றிவு தரசநச் சர்ந்ர். 

அர் ன் தடத்தில் ன் கட்சியின் சின்ணம் ற்றும் 

கரள்ககள் இடம்தறு கட்டரம் 

ஆக்கியிருந்ரர். அணரல்ரன் முக்கிரண த்துப் 

தரடன னிப்தரடன அர் தரடும்தரது ன் 

கறுப்புச் சட்ட கட்சிச் சர்ந்ன் ன்த 

டிரக உர்த்துற்கரக அர் கறுப்புச் சட்ட 

அணிந்து டிப்தரர். கனர் தடரக இருந்ரலும் அர் 

கறுப்புச் சட்ட அணிந்திருப்தரர்.  `ங்க வீட்டுப் 

பிள்ப'யில் `ரன் ஆயிட்டரல்...' தரடல், 

`சந்திரம்' தடத்தில் `புத்ன், இசு, கரந்தி 

பிநந்து...'  தரன்ந தரடல் கரட்சிகளில் அர் கறுப்புச் 

சட்ட தரட்டிருப்தச் சரன்நரகக் கூநனரம். 

`அடிப்தண்' தடத்தில். தய், பிசரசு, 

ரந்திரீகம் ன்தல்னரம் றும் தரய் 

பித்னரட்டம் ணக் கரட்டும் கரட்சிகள் இடம்தற்நண. 

இந் வித் டிக்கரக கச்சுரகக் 

கரட்டியிருப்தரர். அம்முக்குட்டி புஷ்தரனர 

த்திரக இருந்து இப்தரது ந்திரதிரக ரறி 

ந்திருக்கும் சந்திதரபு மிட்டுற்கரக 
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ண்டரட்ட தநக்கவிடுரர். பிநகு ரண 

லும்புக்கூடு உடப் தரத்திக்கரண்டு 

லும்புக்கூடு டந்து ருதுதரல் கரட்டி அ 

தமுறுத்துரர்.  பிநகு ``இல்னரம் தரய். இங்க 

தரர் ண்டரட்டுக்குள் புநர அழுத்தி 

த்திருக்கிநன். அணரல் அது அசகிநது’ ன்தரர். 

தடம் தரர்க்கும் பிள்பகள் சிரித்து கிழ்ரர்கள். 

சிரிப்புடன் சிந்ணயும் ஊட்டும் கரட்சிகள் இ. 
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 3. இகத் கோாற்ம் ப ம் ஜி ஆரின்    

     திர் நீச்ெல்  

 
  ‘ற்றி ண்டுர தரட்டு தரடர 

திர்நீச்சல்...’ ன்ந தரடல், ம்.ஜி.ஆரின் 100-து 

தடரண ‘எளிவிபக்கு’ தடத்துக்கரக ழுப்தட்டது 

(ஆணரல் அது திர்நீச்சல் தடத்தில் 

தன்தடுத்ப்தட்டது) வ்பவு தரருத்ம் ன்த, 
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அது சரந் ரழ்க்கயிலிருந் 

ரிந்துகரள்பனரம். 

 ம்.ஜி.ஆர் பிநந்து முல் அர் ணிக்கும்  

அருக்கு ரழ்க்க னர்ப்தடுக்கரக இல்ன. 

சிறுதில் று, பிநகு னி, தித்ரழிலில் 

னட் பிக்கப். அதில் ரக்குப்பிடிக்க அர் கரண்ட 

உத்திகள் அல்னது சிங்கள், அசிலில் 

ருங்கிர்கப திரிகபரக ரறிது, 

கடசிக்கரனத்தில் கட்சிக்கரர்களும் குடும்தத்திணரும் 

ஆட்சி விகரங்களில் ஈடுதட்டரல், அர்கப 

னயிடவிட ண்டரம் ன்று ரளிழில் அறிவிப்பு 

ளியிட்டது ண, ரடர் தரரட்டங்கபரக 

ம்.ஜி.ஆர் ரழ்க்க அந்துவிட்டது. 

ம்.ஜி.ஆரின் ௐது ன்்?  

 ‘ர்ரகி’ தடத்தில் டிக்கும்தரது ‚இந்ப் 

தடம் மிகப்தரி ற்றிப் தறும்'' ன்று அன் 

ரரிப்பு நிர்ரகிரண சுந்ம்பிள்ப 

ம்.ஜி.ஆரிடமும் அர் ண்தர்களிடமும் 

சரல்லிக்கரண்டிருந்ரர். அப்தரது, ‚ரற்தது 

துக்குல்ரன் ம்.ஜி.ஆருக்கு தரி அதிர்ஷ்டம் 

அடிக்கப்தரகுது'' ன்நரர். உடண ம்.ஜி.ஆர் 

அரிடம், ‚ன்ர சப் தற்றி இப்தர தசுந!'’ 

ன்று அட்டுகிநரர். ‘ர்ரகி’ 1951-ம் ஆண்டில் 

ளிந்து. அன் தடப்பிடிப்பு 1950-ம் ஆண்டில் 

டந்திருந்ரலும், அப்தரது ம்.ஜி.ஆருக்கு து 40-

க்குல். அரது 41 ன்றுகூட த்துக்கரள்ரம். 

அப்தடியிருந்ரலும் ம்.ஜி.ஆர் பிநந்து 1910-ம் 

ஆண்டுக்கு முன்புரன் இருக்கண்டும். ஆக, அர் 

பிநந் ருடம் 1917 ன்தது சரில்ன.  
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லும், ‘அர் தத்து ருடங்கள் 

முந்திகரடுத்திருக்கிநரர்' ன்று திர் அணியிணரின் 

விர்சணத் ரத்ரகவும் எதுக்கிவிட முடிரது. 

அர் தங்கினயில் ர்னச் சந்தித்தரது, அர் 

ன் பிநந் தி ட்தரபர் னுவில் 

குறிப்பிடண்டி சந்ர்ப்தம் ந்து. அப்தரதுரன் 

இந் 1917 விகரம் ளியுனகுக்குத் ரிந்து. 

ம்முட டல், அர் ப்தரது பிநந்ரர் 

ன்தல்ன. அர் சினிரவில் லுரகக் 

கரலூன்றிதரது அருக்கு து 44-க்குல் 

இருக்கனரம். ணன்நரல், ‘ர்ரகி’ ற்றிதற்ந 

பிநகும்கூட 1952, 1953-ம் ஆண்டில் ளிந் 

தடங்கபக் கரட்டிலும் 1954-ம் ஆண்டில்  

‘னக்கள்பன்’ ளிரண பிநகுரன் அருக்கு 

ரடர் ற்றிகள் குவிந்ண. 

கக்கள்னுக்குப் பிகு 

 மிழுக்கு ‘ள்ளித் ர’ விருது ரங்கித் 

ந் தடமும், மிழ் வி லுங்கு ற்றும் இந்தியிலும் 

ளிந்து ற்றிரக சூடிதுரண 

‘னக்கள்பன்’ குறித்து, பிநகு விரிரகப் தரர்க்கனரம். 

ம்.ஜி.ஆர்., மிழ் தியுனகின் சூல் சக்கர்த்திரக, 

ற்றி ரகணரக ரறிதரது திர்ப்பும் அன் 

கூட ந்து. ஆம்தம் முல் அ ‘கின்’ 

ன்ந தனரும் விர்சித்ணர். ங்கள் தச்சில் 

ம்.ஜி.ஆக் `கின்' ன்ந குறிப்பிட்டணர். 

சணமும் டிப்பும் இபயும் தித் துநக்கு 

முக்கிம் ணக் கருதிர்கள், கரல் கரட்சிகளுக்கும் 

சண்டக் கரட்சிகளுக்கும் ட்டு ம்.ஜி.ஆர் 

முக்கித்தும் அளிப்தரகக் கருதி, அ கடுரக 

விர்சித்ணர். ‘ற்று இன்று ரப’ தடம் டுத் 

அசரகன்கூட, ‘கின் ரம்த இழுத்டிக்கிநரன்’ 



Tamil Heritage Foundation International

55 

ன்று சரன்ணது, ம்.ஜி.ஆர் கரதுகளுக்கு ட்டிவிட்டது. 

ஆக, தியுனகில் ற்றிதற்ந ரள் முல் ம்.ஜி.ஆர், 

‘கின்’ ன்ந விர்சணத்துக்கு ஆபரணரர். அ அர் 

திர்கரண்டவிம் ஆச்சர்ரணது.  

`மீ் ௌண்ன்' க [முோகச்ொகும் க] 

 ம்.ஜி.ஆர் ப்தரதும் ந்ப் தட்டியிலும் 

தச்சிலும் ன் க் குறிப்பிட்டுச் சரல்ன 

ரட்டரர். ‘அது உங்களுக்க ரியும்’ ன்று 

தரதுரகச் சரல்லிவிடுரர். ஆணரல், ன் சிகர்களின் 

ஆவு ணக்கு இருப்த அழுத்ரகச் சரல்லி 

விர்சணக்கரர்களின் ர மூடிவிடுரர். 

அபயில், தடத்தில் இபரகத் 

ரன்றுற்கு ன்ணன்ண ர அற்ந 

மிகச்சரிரகச் சய்துவிடுரர். அந் கயில் ன் 

பிம்தம் சிரல் தரர்த்துக்கரள்ரர். ன் திப் 

பிம்தம் றும் ர அல்ன, அதில் உண்யும் 

உண்டு ன்த அவ்ப்தரது ளி ரும் 

பகளில் சின வீதீ சரகசங்கப நிநற்றி 

உறுதிப்தடுத்திவிடுரர்.  

அர் ன் திரிகபரடு தரரடி ெயித் அ 

பயில், ன் ரடும் ரதிகத்தின் 

தனவீணங்கபரடும் தரரடி ெயித்ரர்.  

`மீண ண்தண’ [1977] தடத்தில் கடற்க லில் 

ம்.ஜி.ஆரும் ம்பிரரும் ரள் சண்டதரடும் கரட்சி 

டுக்கப்தட்டது. எரு ரட் முடிந்தும் ஏரகப் தரய் 

அதிரக நின்றுகரள்ரர். அருக்கு 

மூச்சுரங்குது ற்நருக்குத் ரிரல் 

இருப்தற்கரக அர் இவ்ரறு சிறிது ம் ரரடும் 

தசரல் நிற்தரரம். `மீண ண்தன்’, ம்.ஜி.ஆர் 

முனச்சரண பிநகு 1977-ம் ஆண்டில் ளிந்து. 
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அப்தரது அர் கிட்டத்ட்ட ழுதது  

ட்டியிருந்ரர். 

கட்டுல் ாரிப்பில் போார் முௐற்சி 

 ம்.ஜி.ஆர் ., ரண கரனத்திலும் ணக்கு 

ரய்ப்பு ந்ரல் அற்கு, ரன் குதி உடணரக 

இருக்க ண்டும் ன்தற்கரக சிறு தின குஸ்தி, 

சினம்தம், தளுதூக்குல். உடற்தயிற்சி ஆகிற்றில் 

தீவிரக ஈடுதட்டுந்ரர். சரட்ரிக் 

தயிற்சிக்குரி கருவி ரங்கக் கரசு இல்னர 

கரத்ரல், எரு த்தில் குனிந்து சரய்ந்து நின்று 

அந்ப் தயிற்சிச் சய்து யிற்நயும் ரர்தயும் 

ணப்தரக த்திருந்ரர். தளுதூக்குதில் சரண்டர 

சின்ணப்தர ர் ற்றும் ம்பிரத் 

ரற்கடிக்கும்கயில் அதிக தளுதூக்கிக் கரட்டுரர். 

இணரல்ரன் ‘அன்த ர’ தடத்தில் ‘ஃதட்டிங் புல்’ 

ன்ந வீ அரல் உ தூக்கி கீ றி 

முடிந்து. று தன சண்டக் கரட்சிகளிலும் அர் 

வில்னணயும் ஸ்டன்ட் ஆள்கபயும் முதுகில் தூக்கி 

கீ றிது அருக்கு சிமில்னரல் இருந்து.  

 ம்.ஜி.ஆர் தரி டிகர் ஆணதும், டதனியில் 

இடம் ரங்கி அங்கு ல் கரட்டி ன் ஸ்டன்ட் 

டிகர்கப வீ விபரட்டுகளில் தயிற்சி 

தநத்ரர். இன்று அந்த் திடல் அர் தரில் 

`ெரணகி ரச்சந்தின் கனரனம்' [ெ. ஆர். க] ன்ந 

தள்ளிக்கூடரக ரறியுள்பது. ன்ணதரன ன் 

ஸ்டன்ட் தரர்ட்டியும் திணமும் வீ விபரட்டுகளில் 

ல்ன தயிற்சியும் ர்ச்சியும் இருக்கண்டும் ன்ததில் 

அக்கநகரட்டிணரர். அர்களுக்கு திருங்கனத்தில் 48 

வீடுகள் கட்டித்வும் முன்ந்ரர். ஆணரல், 
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அர்கள்ரன் `அந்ப் தகுதி சிட்டிவிட்டு தூரக 

இருக்கிநது' ண றுத்துவிட்டரர்கள்.  

 ரணக்கவுனி தகுதியில் அர் ரழ்ந்தரது 

சய் தயிற்சிகப, ன்னுடன் சண்டதரடும் சங்கர் 

தரன்ந ஸ்டன்ட் டிகர்கள் ரடர்ந்து சய்து தக 

ண்டும் ண லியுறுத்திந்ரர். அர்களுக்கும் 

ஸ்டன்ட் திநகப பர்த்துவிட்டு அர்கபரலும் 

ணது சண்டக்கரட்சிகள் பிரரக அயும்தடி 

தரர்த்துக்கரண்டரர்.  கடிண முற்சிகப 

ற்கரண்டு, ம்.ஜி.ஆர் ன் முது ன்று 

கரட்டிணரர். இந் கயில் அர் விதி ன் திரல் 

ன்நரர். 

சுட்ோால் கிகத்ோ இக! 

 ‘தட்டுச்சன கரத்ரட...’ தரடல், திம் 

இண்டு ணிக்கு ஆம்பித்து ரனக்குள் ூட் சய் 

தரடல். அதில் டித் ம்.ஜி.ஆர் ‘ரன் ரம்த குண்டர 

இருக்கிநன்ன’ ன்று இந்ப் தரடல் கரட்சிப் 

தரர்த்துச் சரன்ணரரம். இவ்ரறு ன் உடல் 

டகுறித்து கனப்தட்ட ம்.ஜி.ஆருக்கு, உடல் 

ட குநப்பு ரணரக ற்தட்டது. அதுரன் கடவுள் 

அளித் கரட. ம்.ஆர்.ரரரல் சுடப்தட்டு 

ருத்துணயில் ங்கி இருந் ம்.ஜி.ஆர் வீடு 

திரும்பிதும், அர் ட குநந்து இபத் 

ரற்நத்துடன் கரட்சிளித்ரர். கண்ரசண ம் ஜி 

ஆ தரரட்டி தரது அர் அசு ெரகம் 

கரண்டர். விழுரர் ஆணரல் அணரல் தரி 

தரதிப்தரன்றும் ரது. அதுவும் ன்க்கரக 

முடியும் ன்நரர். ம் ஜி ஆ ம் ஆர் ரர சுட்ட்து கூட 

ன்யில் ரன் முடிந்த்து.  கவிஞர் சரல் தலித்த்து.  
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 குண்டு தரய்ந் பின் ூட்டிங்குக்கு ந் ம் ஜி 

ஆர் ெனலிரவுடன் டிக்க உத்திலும் 

ரற்நத்திலும் நிநத்திலும் தரருத்ரகத் ரன்றிணரர். 

‘கரல்கரன்’ ூட்டிங்கில் கனந்துகரண்டதரது, 

அப் தரர்த்ர்கள் இருதது து குநந்துதரன 

ரன்றிச் சுட்டிக்கரட்டி கிழ்ந்ணர். கடசி 

ன் ட கூடரல் தரர்த்துக்கரண்டரர். இப்தடி 

இற்க அவ்ப்தரது அருக்கு சின ங்கப 

அனுகூனரக அளிக்கும். அது அது முற்பிநவி 

தனணர அல்னது அது கரடயின் தனணர 

ரிவில்ன. 

ோகமுடி ாரிப்பு 

 ம்.ஜி.ஆர் தடங்களில் விவிரண விக் 

த்திருப்தரர். அர் யர்ஸ்டனப் 

தரர்த்வுடண, ‘இது இந்ப் தடம்’ ணச் 

சரல்லிவிடனரம்.  சினிரவுக்கு டிக்க ந் புதிதில், 

அருக்கு னமுடியில் முன்தக்க கர்லிங் ண்டும் 

ன்தற்கரக அடுப்பில் கம்பிக் கரப்தரட்டு 

முடியில் ட்டு ட்டரக சூடு ப்தரரம். இணரல் 

அந் முடி சூடுதட்ட இடத்தில் கருகி, அற்குல் 

பரல் நின்றுவிடும். இ இப்தரது `ஃதரிங் 

டக்னிக்' ன்கின்நணர். அருட றுயும் 

ரழில் தக்தியும்ரன் இதுதரன்ந விப் 

தரீட்சகளுக்கு இட்டுச்சன்நண. இவ்ரறு சூடு 

த்ரல், அருக்கு னமுடி அர் 

நிணத்கயில் அவில்ன. அங்கங்க ரிந்து 

பரல் நின்றுவிட்டது.  

 இணரலும் முன் ழுக்க வித் 

ரடங்கிரலும், அர் ‘திருடர‘ தடம் முல் 

ரடர்ந்து விக் த்துக்கரள்ப ரடங்கிணரர். 
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ளி விரக்களுக்கு ரும்தரது நிெ 

முடியுடன்ரன் ந்ரர். ‘அடிப்தண்’ ற்றி 

விரவுக்கு ரும்தரது னயில் புஷ்குல்னர க்க 

ஆம்பித்திருந்ரர். ரத்ரக ழுக்க விழுந்து விக் 

த்துக்கரள்ற்குப் ததினரக ஆம்தத்தின விக் 

த்து விவிரக முடினங்கரம் சய்துகரள்து 

புத்திசரலித்ணரணது ன்று ம்.ஜி.ஆர் 

கருதியிருக்கனரம்.  

இளமம உணர்வு 

 ‘ஏர் ஆண், இபரக உரும்  

இபரக இருக்கிநரன். எரு தண்ர, 

இபரகத் ரன்றும்  இபரக 

இருக்கிநரள்’ ன்தர். அதுதரன ம்.ஜி.ஆர் ரன் 

தடங்களில் டிக்கும்தரது எவ்ரரு கரட்சியிலும் 

ரற்நத்திலும் ரன் இபஞன் ன்த 

உறுதிப்தடுத்தும் விரகக் கரட்டுரர். 

`அடிப்தண்’  தடத்தில் ரணி தபல்லி 

அருக்கு ண்டண கரடுக்கும் கரட்சியில் அர் 

ஆர்ம்ஸ் கரட்டு சிப்தற்கரக தனமுந அந்ப் 

தடத்ப் தரர்க்க தி அங்குக்குப் தரணரக 

கல்யரசன் எரு தட்டியில் கூறியிருந்ரர்.  

 இதுதரன்ந கரட்சிகள் இபஞர்கபக் கரும் 

ன்தரல், ம்.ஜி.ஆர் இற்றில் அதிக அக்கந 

கரட்டுரர். அங்கில் இந்க் கரட்சிக்கு அதிக 

ககரமும் ஆர்ப்தரிப்பும் இருக்கும். தரடல் கரட்சி 

என்றில்கூட ம்.ஜி.ஆர் சும்ர நிற்க ரட்டரர். ணது 

கரட்சி யும் வீரக்க ரட்டரர். எவ்ரரு 

கரட்சியும் ணக்கு அனுகூனரக இருக்க ண்டும் 

ன்ததில் மிகவும் கணரக இருப்தரர். இ 



Tamil Heritage Foundation International

60 

டிட்டிங்கில் ரண ஈடுதடுது மூனம் 

சரதித்துக்கரட்டுரர். 

 ‘ட்டக்கரன்’ தடக் கரட்சிகளில் இருட 

துள்பல் தற்றி ம் அணருக்கும் ரியும். `து 

வீன்' தடத்தில் தரம்மி ள்பத்திலிருந்து 

கரப்தரற்றி பிநகு டி.ஸ்.தரனரவிடம் கலி 

தசும்தரது அர் துள்பலும் குதிரட்டமும் அர் 

 நத்துவிடும். இந்க் கரட்சி திரியும் 

குரக சிப்தர். அதுவும் அர் சிரித்துக்கரண்ட 

இண்டு கரல்கபயும் சர்த்து எரு குதி குதிப்தரர் 

தரருங்கள். அந் முகதரம், கனகனன்ந சிரிப்பு. 

உண்யில் எரு ரலிதன் அந் இடத்தில் இருந்ரல் 

இப்தடித்ரன் இருந்திருப்தரன். அவ்பவு 

தரருத்ரண, உற்சரகச் சித்திரிப்பு ற்றும் 

கரட்சிப்பு.  

 ம்.ஜி.ஆர் டரன்ஸ் மூவ்ன்ட்டுகளில் அர் 

ண்டிதரட்டு ஆடும் ஸ்டப்ஸ் ற்நர்கபவிட 

அ வித்திரசரகக் கரட்டும். இது 

ரணர்கபரல் தரட முடிர கடிணரண 

ஸ்டப்கள். அர் மிகவும் ளிரகப் தரட்டுவிடுரர். 

இணரல் அர் நிெ  நக்கடிக்கச் சய்யும் 

கயில் இப உர் ற்தடுத்துரர். அர் 

தடங்களில் தல்று விச அம்சங்களுடன் டணக் 

கரட்சிகள் அக்கப்தட்டரலும், அற்றின் ற்றிக்கு 

உறுதுரக இருப்த அது விரண உடல் 

அசவும் துறுதுறுப்பும் சிரித் முகமும் ன்ததில் 

ரற்றுக்கருத்து இல்ன. இவ்ரறு முகம், உடல் 

அசவு, துறுதுறுப்பு ண அணத்து அம்சங்களும் 

இபரக இருக்கும்தடி தரர்த்துக்கரண்டதுரன் 

அ இபஞரக உர்த்திது.  
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ம்.ஜி.ஆர், ரன் சம்தந்ப்தட்ட கரட்சிகப ரண தன 

முந இக்குன் கசிம், ன் இபத் 

ரற்நத்துக்கு தங்கம் ந்துவிடக் கூடரது ன்ததுரன். 

அர் கர கரம், டிட்டிங் தரன்ந 

விங்கப ஆம்த கரனத்திலிருந் 

ரிந்துத்திருந்ரல், ன் கரட்சிகபச் சிநப்தரகக் 

கரண்டுருதில் அர் ர்ச்சிதற்றிருந்ரர். ன் 

ரற்நம் சம்தந்ப்தட்ட விங்களில் அர் ந்ச் 

சசத்துக்கும் இடம்கரடுத் இல்ன. ன்ண 

தற்றி நரண இெ ற்தடுத்தும் தடங்கப, 

சய்திகப ரரது ளியிட்டரல், அர்கப 

உண்டு இல்ன ணச் சய்திலும் அர் 

ங்கியில்ன. திரிகப எடுக்கிப்ததில், 

அர் கடசி கணரக இருந்ரர். அர் து 

சய்ரலும் அது சரிரக இருக்கும் ன்று ம்பும் 

க்களும், அருக்கு ஆரக நின்நணர்.  

 புநரனூற்று தரடல் என்றில், ‘ன்ணன் கரிகரனன், 

தகனுக்கு சுட்டரிக்கும் சூரிணரகவும்... 

ண்தருக்கு குளிர் ரும் நினரகவும் விபங்கிணரன்' 

ன்று புனர் தரரட்டி தரடியிருப்தரர். அதுதரன 

ம்.ஜி.ஆரும் ‘ர்ரகி’ தடத்தில் ``கரிகரனன், 

குறித்ரல் ந ரட்டரன்; றும் ன்நரல் 

குறிக்க ரட்டரன்’’ ன்று தசி சணம், 

தடத்துக்கு ட்டும் தசி சணம் அல்ன; அர் ன் 

ரழ்விலும் எரு ரன்ணணப்தரன ரழ்ந்ரர். 

கோாற்ப் பாலிவு 

 ம்.ஜி.ஆர் ன் இெக் கரப்தரற்றுதில் 

கரட்டி கணங்களில் உட ர்வும் முக்கிரணது. 

அர் ன் முண்டர ரியும்ண்ம் க 
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இறுக்கரக த்து  சட்ட தரடுரர். திர் 

அணியிணர், ‘ெரக்கட் தரட்டிருக்கிநரர்’ ணக் கலி 

சய்ரலும், அது தற்றி கனப்தட ரட்டரர். 

தன்ட்ட உர்த்திப்தரடுரர்; இநக்கிப்தரட 

ரட்டரர். இணரல் அருக்குக் கடசி  ரந்தி 

விவில்ன. உடற்தயிற்சிரடு உட உடுத்தும் 

தரங்கும் எருரின் ரற்நப்தரலிவுக்கு முக்கிம் 
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ன்த அர் ன்கு உர்ந்து அன்தடி 

சல்தட்டரர்.  

 இடுப்பில் அஞரண் கயிறு கட்டுரல், 

யர்னிர தரதிப்பு ரல் விர்க்கனரம் ன்று ம் 

தரிர்கள் சரல்துண்டு. அதுவும் ஃதமிலி 

ஹிஸ்டரி இருப்தர்கள் நிச்சரக இப் 

பின்தற்றுது ல்னது. இப்தரது தன்ட்ட மிகவும் 

இநக்கிப் தரட்டு ரப்த வித்துவிட்டணர். 

ரக் கட்டி யிற்நக் கட்டி ர ண்டும் 

ன்தது உவுக்கட்டுப்தரட்ட ட்டும் அல்ன, 

இடுப்பில் இறுக்கிக்கட்டும் உட கட்டுப்தரட்டயும் 

சர்த்து சரல்லும் முதுரழி. 

ாலும் உகயும் 

 1964, 65, 66-ம் ஆண்டுகளில் ந் தடங்களில் 

ம்.ஜி.ஆர் தரடல் கரட்சிகளில் கரனர் த் டி-ர்ட் 

தரட்டிருப்தரர். இ அர் ணது ஸ்டனரக 

பின்தற்றிணரர். `ணக்கரரு கன் பிநப்தரன்’ தரடல், 

‘எரு தண்ப் தரர்த்து நினப் தரர்த்ன்...’ 

தரடல் தரன்நற்நக் குறிப்பிடனரம். இந் டி-ரர்ட், 

அது கழுத்துச் சுருக்கத்யும் நத்து. 

உடம்தயும் கட்டுடனரகக் கரட்டிது.   

 தரடனரசிரிர்கபயும் ன் இபத் 

ரற்நத் ர்ணிக்கும் தரடல்கப ழுதும்தடி 

கனித்துக்கரண்டரர். இர் தடத்துக்குப் தரடல் 

ழுதும்தரது தரடலும் பிதனரணது; அதிக தமும் 

கிடத்து. அணரல் தனரும் இர் சரல்தடி 

கட்டணர். தமும் புகழும் எருசக் 

கிடக்கும்தரது, றுத்துச் சரல்ன ருக்கும் ணம் 

ரது. அப்தடி றுத்ரலும் அருக்குத்ரன் ஷ்ட!  
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கண்ரசன் ‘குடும்தத்னன்’ தடத்தில் இருக்கரக 

ழுதி,   

 `கட்ா் கட்கு கண்ொா - உன்க்க்  

 காொாோ பண்ணும் ஒரு பண்ொா?’ 

தரடல் ரிகளும் `நீதிக்குப் பின் தரசம்’ தடத்தில் 

இருக்கரக ழுதி 

 `கோக்கு ம் உகத் ோந்ோது 

 சின்் ௐாக் ௌககௐத் ோந்ோது’  

தரடல் ரிகளும் , கவிஞர் முத்துலிங்கம் ‘மீண ண்தன்’ 

தடத்தில் இருக்கு ழுதி  

 `ோங்கத்தில் முகம் டுத்து 

 ெந்ோ்த்தில் உல் டுத்து’  

தரடல் ரிகளும் இது உடல் உறுதி டுத்துக் 

கூறுரக அந்ண. இவ்ரறு ன் தடத்தில் 

தணிரற்றும் ஆள்கப ணக்கு ற்நதடி பக்கத் 

ரிந்ரக ம்.ஜி.ஆர் இருந்ரர். 

கோடி ௌடிகககள் 

 ம்.ஜி.ஆர்., திருரண டிககப 

தரும்தரலும் ணக்கு ெரடிரகப் தரடுது 

கிடரது. தரனுதி, சரவித்திரி இருரும் அற்கு 

விதிவினக்கு. தரனுதிரடு அ ெரடிரகப் 

தரட்டதரது, தரனுதி தியுனகில் உச்சத்தில் 

இருந்ரர். அப்தடியிருந்தும் அ ன் தடரண 

‘ரடரடி ன்ணன்’ தடத்தில் தரதியின 

நீக்கிவிட்டரர். ‘கரவி’ தடம் கயின் ரகிக்கு 

அதிக யிட்டஜ் கரடுத் கரத்ரல், 

சரவித்திரி ரரிப்தரபர் கண்ரசன் புக் சய்ரர். 
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சிரஜி சிகர்கள் `ங்கள் டிகர் தினகம் 

சரவித்திரிரடு ெரடி தரட்டு டிக்க முடியுர?' 

ன்று சரல்விட்டற்கு ததில் சரல் விடும்கயில், 

`ட்டக்கரன்’ தடத்தில் டித்ரர். அதில் ற்றியும் 

தற்நரர். இரு ப்பிணரும் சரலுக்குச் சரல்விடும் 

தக்கம் இன்றும் இருந்துருகிநது.க.ஆர்.விெர 

ரண ருங்கிந்து டிப்தரர். லும், தண் 

சிககப ரபரகக் கரண்டர். குடும்தப் 

தரங்கரண டங்களுக்குப் தரருத்ரணர் ன்தரல்  

அர் திருரண பிநகும் சின தடங்களில் ம்.ஜி.ஆர் 

அரடு டித்ரர். தரதுரக, ம்.ஜி.ஆர் 

திருரண தண்கபத் விர்த்து இபம் 

தண்கபரடு ட்டு டித்துந்து ன் இப 

இெக் கரப்தரற்றிக் கரள்பத்ரன் ன்ததில் 

மில்ன. 

 ‘அசகட்டப’ தடம் டுத்து ளிருற்கு 

முன்பு சரெரவி திரும் சய்துகரண்டரல், 

அந்ப் தடத்தில் அரின் கக்டச் சரகடித்துவிட்டு 

ெனலிர ன் புதி ெரடி ஆக்கிவிட்டரர். 

சரெரவியின் திருத்துக்கு முன்பு இந்ப் தடம் 

ளிந்திருந்ரல் அர் முன் கரரகிரகவும் 

ெனலிர இண்டரம் கரரகிரகவும் 

இருந்திருப்தர்.  

 திருரகர இபம்தண்கபரடு டித்ரல் 

அது ன் இப இெ உர்த்தும் ன்றும் ம்பி 

ம்.ஜி.ஆர்., 1970-ம் ஆண்டுக்குப் பிநகு 16 முல் 17 து 

தண்கபரடு டிக்க ஆம்பித்ரர். ஆளும் குண்டு 

அதிகரமும் அதிகம் ன்ந நினயில், 

ெனலிரவிற்கரக உருரக்கியிருந் கரதரத்தித்தில் 

‘உனகம் சுற்றும் ரலிதன்’ தடத்தில் சந்திகனர 

டிக்கத்ரர்.  
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சந்திகனரர, தரட்டி ரதிரி இருந்து தனயும் 

ருத்த்தில் ஆழ்த்திது. இருந்ரலும் இர்கள் 

ல்னரரும் துக்கருவிகள்ரண. முக்கிரணர் 

ம்.ஜி.ஆர் ட்டு ன்தரல், இதுதரன்ந 

குபறுதடிகள் ற்தட்டரலும் ற்ந அம்சங்கள் தடத் 

ற்றிதந சய்துவிடும். 

பளியிங்களில் ்த்துணிவும் உல்லுவும் 

 ம்.ஜி.ஆ திர் அணியிணர் ‘டரப்தர ன’ 

ன்றும் ‘அட்டகத்தி வீர்’ ன்றும் விர்சித்தரதும் 

அர் ன் ரழில் உத்திகப விடரல் 

பின்தற்றிந்ரர். தி பிம்தத்தில் அர்  மிகவும் 

கணரக இருந்துரும் அ பயில், அர் எரு 

நிெ வீர் ன்த உறுதிப்தடுத்தும் விங்களும் நிெ 

ரழ்வில் அவ்ப்தரது டக்கத்ரன் சய்ண.  

 எரு சம் அர் துக்கு இவில் கரரில் 

ந்துகரண்டிருந்ரர். அப்தரது கரள்பர்கள் 

அரின் கர ழிறித்ணர். ம்.ஜி.ஆர்., ‘நீங்கள் 

கரள்படித்துச் சல்ன ன்னிடம் தும் கரசு தம் 

இல்ன’ ன்று சரல்லிப் தரர்த்ரர். அருடன் 

தணித் சிரிப்பு டிகர் ங்கலுவுக்கர எ 

டுக்கம். இன்நக்கு ம் இர்கள் அடித்து 

உக்கப்தரகிநரர்கள் ண அர் தந்துவிட்டரர். 

சரன்ணக் கட்கரல் கரள்பர்கள், 

‘கரவிட்டு இநங்கு’ ன்நதும் ம்.ஜி.ஆர் கீ 

இநங்கி அர்களுடன் சண்டதரட ரரணரர். 

 அது துணிச்சனப் தரர்த்து கரள்பர்கள் 

சற்று ங்கிணர். `ரர் இர், தரி தயில்ரணர! ரம் 

இத்ண தர் இருக்கிநரம், ம் திர்க்க 

முன்ருகிநர!' ன்று ங்கி நின்ந பயில் 

அந்க் கூட்டத்தில் இருந் எருர், `இர் ம்.ஜி.ஆர்’ 
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ன்த கண்டுபிடித்துவிட்டரர். பிநகன்ண. 

ன்னிப்புகட்டு ன ங்கி ழிவிட்டணர். 

 ‘உனகம் சுற்றும் ரலிதன்’ தடப்பிடிப்பு 

ெப்தரனில் டந்தரது, எருர் சந்திகனரவிடம் 

சில்மிம் சய்ரர். அப்தரது ம்.ஜி.ஆர் தட்டண 

அ அடித்துவிட்டரர். இது ளிரடு ண நிணத்து 

அர் ங்கவில்ன.  

 ‘உரிக்குல்’ ூட்டிங்கின்தரது ஏடிப்தரய் 

இரு திசகளிலும் பிரிந்து சல்லும் எரு ரக் 

கிபயின் டு குதிக்கண்டி ரட்டுக்கு டூப் 

டிகர் ரரக இருந்தரதும் இர் அ 

கர்த்திவிட்டு, ரண ஏடி குதித்ரர். இதுதரன்ந 

ரிஸ்குகப இர் டுத்து தரதுக்கள் த்தியில் 

ன்ண இபயும் சுறுசுறுப்பும் குநரர் ன்று 

ரில் நிரூபித்துக்கரள்ரர். 

  இது ரிஸ்கரண ரட் ன்தரல், டூப் ற்தரடு 

சய்ப்தட்டிருந் சத்தில் இர் இப்தடிச் சய்து 

இக்குர் ஸ்ரீருக்கு அதிர்ச்சி ற்தடுத்திது. 

ஆணரல், சுற்றி டிக்க தரர்த்துக்கரண்டிருந் 

க்களின் உற்சரகம் இது இெ உர்த்திது. 

 திரிகௐத் கோர்ந்போடுத்ோல் 

 `ணக்கு திரிரக இருப்தன்கூட ணக்குச் 

சரக இருக்க ண்டும்' ன்று ‘சந்திர’த்தில் 

சணம் தசி ம்.ஜி.ஆர்., அ ன் நிெ 

ரழ்க்கயிலும் பின்தற்றிணரர். திரித் 

ர்ந்டுத்து ணக்கு அ திரிரகத் 

க்கத்துக்கரள்திலும் ம்.ஜி.ஆர் கணரக 

இருந்ரர். 
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` 

 திரித் ர்ந்டுத்து ணக்கு அ 

திரிரகத் க்கத்துக்கரள்திலும் ம்.ஜி.ஆர் 

கணரக இருந்ரர். ம்.ஜி.ஆர்-சிரஜி ண 

தியுனகிலும் ம்.ஜி.ஆர்-கருரநிதி ண 

அசிலிலும் ன் திரிகப அர் 

முநப்தடுத்திக்கரண்டரர். ன் சக்தி 
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இர்கப ரக்கி சலுத்திணரர். னிப்தட்ட 

முநயில் ண்தர்கபரக இருந்ரலும் ரழில்முந 

திரிகள் ன்த இரு ப்பிணரும் 

ற்றுக்கரள்ளும்தடி சய்ரர்.  சின சம் இந் 

திரித்ணம்கூட தரலிரணர ண நிணக்கும்தடி 

இர்களின் டடிக்ககள் இருந்ண.  

 ெகரந்ன், ர.தரர்த்சரதி தரன்நரர் 

ம்.ஜி.ஆ திர்த்து ரல்கள் ழுதிதரது, இர் 

அர்கபக் கண்டுகரள்பவில்ன. அர்களின் 

துநக்கும் து துநக்கும் ரடர்பில்ன ண 

வினக்கிவிட்டரர். அர்கள் நிெத்தில் டப்தத்ரண 

ழுதுகிநரர்கள் ன்று அர்கப அனட்சிப் 

தடுத்திவிட்டரர். ஆணரல், தத்திரிகரபரிடம் இர் 

ம்தரக்கரக இல்ன. அர்களிடம் ன் வித்தில் 

கடுரகத்ரன் டந்துகரண்டரர். ம்.ஜி.ஆர்., ரன் 

சரதிக்கண்டி திந தற்றிருக்கும் துநகளில் 

ட்டும் அதீ கணம் சலுத்தி ன் ரக்கு நின 

எருமுகப்தடுத்தி திரிகளின் சரல்கப 

திர்கரண்டரர். 

 இவ்ரறு தன விங்களிலும் திரிகப 

வீழ்த்தும் ழிமுநகப ரடர்ந்து கரளுதில் 

இர் மிகவும் கணரக இருந்ரர். தியிலும் 

நிெத்திலும் ம் எ ரதிரி கரட்டிக்கரண்டரல், 

திரிகள் இ கடசி  ெயிக்கவில்ன. 

 

------------------------------------------- 
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4. ம்.ஜி.ஆர் ால்களில் பிச்ொ உத்தி  

 

 

 ம்.ஜி.ஆர் சிறு து முல் ரடக 

டயில் டித்துப் தகிர் ன்தரல் தரடல்களின் 

சல்ரக்கு குறித்து அர் ன்கு அறிந்திருந்ரர். 

தரடல்கள் சுந்திப் தரரட்டத்துக்குப் தன்தட்ட 

வித் அறிந்திருந்ரல் ச விடுன தரன சமூக 

விடுனக்கும் அ ல்ன பிசர உத்திரகத் திகழும் 

ன்று அர் ம்பிணரர். இத்துடன் ன் சு 

விபம்தத்துக்கும் தி இசப் தரடல்கபப் 

தன்தடுத்திக்கரள்ப முடிவு சய்ரர். இந் 

முன்ணறிவுடன் அர் தரடல் ஆசிரிர்களிடம் 

தரடல்கபக் கட்டு ழுதி ரங்கிணரர்.  
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ம் ஜி ஆருக்கு உடன்தரடில்னர ந் எரு விமும் 

அர் தரடலில் இல்னரதடி தரர்த்துக்கரண்டரர். 

வ்பவு தரி கவிஞரக இருந்ரலும் ன் 

விருப்தத்துக்கற்நதடி தரடல் அர அர் 

விடுயில்ன.  

 தடித்ர்களிடமும் தண்புள்பர்களிடமும் ன் 

தரயில் குறுக்கிடர அர் ப்தரதும் மிகுந் 

அன்பும் ரிரயும் த்திருந்ரர். இருப்பினும் 

கரல் தரடல்களில் அர்களின் விருப்தத்துக்கு இடம் 

அளித் ம்.ஜி.ஆர், த்துப் தரடல் ன்று 

சிகர்கபரலும் று தனரலும் அக்கப்தடும் னிப் 

தரடல்களில் அர் தரடல் ஆசிரிரடு ந் சசமும் 

சய்துகரள்தில்ன. 

 ம்.ஜி.ஆரின் திப்தட னரறு 1936-ல் 

ரடங்கி 1977-ல் நிநவு தற்நது. இந் முப்தது 

ஆண்டுகளில் 1954-ல் ளிரண 'னக்கள்பன்' 

தடத்துக்குப் பிநக அர் தடப்தரடல்கள் தீவிரக 

சமூக அக்கந உள்பணரகப் தடக்கப்தட்டண. இந் 

22 ருட கரனத்தில் ம்.ஜி.ஆர் தடங்களில் எரிரு னிப் 

தரடனரது அது பிசர பீங்கிரகச் சல்தட்டது. 

ம்.ஜி.ஆர் தடப் தரடல்கள் குறித்து சரன்றுகள் கரட்டி 

ழுதிணரல் முந்நூறு தக்க அபவில் புத்க ழுனரம் 

ன்நரலும், அன் விரிவு அஞ்சி 'அப்தரக்கு 

இப்தர சரல்லி க்கிநன் அங்க 

ரகருபரண' ன்தது தரன இப்தரக்குச் 

சுருக்கரக சினற்ந ட்டும் கரண்தரம். 

மூன்று காகட்ம் - மூன்று கருத்ோாக்கம்  

 ம்.ஜி.ஆர் திமுக கட்சிக்கு ந் பிநகு அர் 

தரடல்களில் மிகுந் கணம் சலுத்த் ரடங்கிணரர். 

அப்தரது கரங்கிஸ் திர்க்கட்சிரக இருந்ரல் அந் 
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ஆட்சி அக்கட்சி தரிர்கள் சினரின் ரற்றுத்ணம் 

தரன்நற்ந க்களுக்கு டுத்துச்சரல்லும் கட 

ணக்கிருப்தரகக் கூறி ம்.ஜி.ஆர் ன் 

னிப்தரடல்களில் இந் கருத்துக்கபப் புகுத்திணரர். 

இ சமூகச் சரடல், சமூக அக்கந, இப 

சமுரத்தின் நிரரண கரதம் கரப்தளிக்கும் 

தரடல்கபரக அந்ண.  

 பின்பு திமுக ஆட்சிக்கு ந்தும் மிகத்தில் 

தரற்கரன ஆட்சி டப்தது தரன்ந தரடல்கபயும், 

திமுக-வின் னரறு ற்றும் தரு தசும் 

தரடல்கபயும் னிப்தரடல்கபரக அத்ரர். இ 

கிழ்ச்சி தும்பும் தரடல்கபரக எலித்ண.  

 அடுத்து அதிமுக கட்சி உருரணதும் மீண்டும் 

தரடலின் கருத்ரக்கம் ரற்நம் அடந்து. திமுக அசு 

ஊல் லிந் அசு ன்னும் கருத்து லுரக 

தப்தப்தட்டது. 'புதிௐ ெமூகம் கோான் கண்டும்', 'புதிௐ 

ஆட்சி  கண்டும்', 'ஊல் சய்ர்கள் 

ண்டிக்கப்தட ண்டும்' ன்ந கருத்துக்கள் 

ம்.ஜி.ஆரின் தடங்களிலும் தரடல்களிலும் க் 

கருத்ரக ரறிண.  

ஆம்க்கட் காங்கிஸ் திர்ப்பு ால்கள்  

 1952-ல் திமுக அசிலில் னதூக்கி கரனத்தில் 

அக்கட்சியில் ஸ்.ஸ்.ஆர், ம்.க.ரர, ரசரமி 

தரன்ந டிகர்கள் இருந்ரலும், ம்.ஜி.ஆர் அபவுக்குக் 

கட்சிரல் ரனும் ன்ணரல் கட்சியும் ப 

உத்ர்கள் ரும் இல்ன. கட்சிக்கரக உத் 

கனஞர்கள் தனர் இருந்ணர். அர்கள் டயில் 

பிகரசித் அபவுக்குத் தியில் ெரலிக்கவில்ன.  
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திமுகவில் ம் ஜி ஆர் 

 1952இல் ரரசரமி மூனரக ம்.ஜி.ஆருக்கு 

அண்ரவின் அறிமுகம் கிடத்து. அது 

கருத்துகளுக்கு இபஞர் கூட்டம் ங்கிக் 

கிடந் அறிந் ம்.ஜி.ஆர், திமுக-வுக்கு மிக 

அசிலில் ல்ன ரய்ப்பு இருப்த யூகித்ரர். இந் 

முன்ணறிவு அ திமுக-வின் தக்கம் ஈர்த்து.  

 கரங்கிஸ் கட்சியின் கமும் விகமும் 

இந்திர சுந்திம் அடந் பிநகு 

த்துவிட்டப்தரன ம்.ஜி.ஆருக்குத் ரன்றிது. 

ண இபஞர்கபக் கர்ந் திமுக-வில் ன்ண 

இத்துக்கரண்டரர். 
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 இக்கட்சிக்குத் ன் தங்களிப்தரக ன் 

தடங்களிலும் தரடல்களிலும் கட்சி கருத்துகபப் 

புகுத்திணரர். 1954-ல் கனஞர் கருரநிதி க, சணம் 

ழுதி தட்ஷி ரெர ஸ்டுடிரஸ் ரரிப்பில் 

ளிந் 'னக்கள்பன்' தடத்தில் டிரக ணது 

கரங்கிஸ் ரக்குனத் ரடங்கிணரர். 

டி.ம்.சவுந்ரென் குலில் 'த்ோக் காம்ோான் 

ாற்றுார் இந்ோ ௌாட்டிக...' ன்ந தரடனச் 

சர்த்ரர். இற்கு க்களிட தரும் ற்பு 

கிடத்து. அடுத் ஆண்டு ளிந் 'குனதகரலி' 

தடத்தில் 'நிரமில்ன இது நிரமில்ன...' ன்ந 

தரடலும், 1956-ல் ளிந் 'து வீ'னில் 'ய்ச்சு 

பிகக்கும் பிகப்க ெரிோா்ா ண்ணிப்ாருங்க நீங்க 

ண்ணிப்ாருங்க...’ ன்ந தரடலும் ம்.ஜி.ஆர் 

சிகர்களின் ண்ணிக்க ற்றிவிட்டது. அ 

ஆண்டு ளிந் 'ரய்க்குப்பின் ரம்' தடத்தில் அர் 

தரடி 'னுசண னுசன் சரப்பிடுநரண்டர 

ம்பிப்தன...' தரடல் இபஞர்கபட ல்ன 

ற்தப் தற்நது. 

கத்தில் இங்கிௐ ம்.ஜி.ஆர் : 

 திமுககரர் ன்ந முத்தி கிடத்தில் ற்றி 

தற்ந ம்.ஜி.ஆர் அடுத் ஆண்டு [1957] முல் திமுக-

வின் ர்ல் தணிகளுக்கு நிதி உவி அளிக்க 

ஆம்பித்ரர். எரு கட்டத்தில் அண்ர 'ம்பி நீ ரும் 

ரகவிட உன் முகம் ணக்கு ஆயிக்கக்கரண 

ஏட்டுகப அள்ளித்ரும். ண ர்ல் பிசரத்துக்கு 

ர' ன்று ம்.ஜி.ஆருக்கு அப்பு விடுத்ரர். இந் 

ல்ரய்ப்புக்கரகக் கரத்திருந் ம்.ஜி.ஆர், ர்ல் நிதி 

அளிப்ததுடன் கபத்தில் இநங்கிப் தரது க்கப, 

குறிப்தரகத் ன் சிகர்கப ரில் சந்தித்ரர். 
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ம் ஜி ஆர் சிகர்  சந்திப்பு அருக்கு ன்ணப் தற்றி 

க்கள் டிரக அறிந்துகரள்ப உவிரக இருந்து. 

ன் இெ உர்த்திக்கரள்ப இந்த் ர்ல் 

டகபயும், தத்யும் மிகச்சரிரகப் 

தன்தடுத்திக்கரண்டரர். திமுக அசில் 

கூட்டங்களுக்குப் தண்கள் அதிகரக ருதில்ன 

ன்ந நின ரறிது. ம்.ஜி.ஆப் தரர்க்க தண்கள் 

கூட்டம் அனரதிது. அர் ரும் ழிங்கும் 

தண்கள் ம் குந்களுடன் ணிக்கக்கில் 

கரல்கடுக்க நின்நணர். இந் ல்ரய்ப்பு இருக்கு 

ரபரண சிகர்கபப் தற்றுத்ந்து. சல்லும் 

இடங்களில் ல்னரம் ம்.ஜி.ஆர் தடப்தரடல்கள் 

எலித்ண. 

ம்.ஜி.ஆர் திமுகவின் முக்கிப் பிசர 

பீங்கிரக ரறிணரர். சிநந் ட தச்சரபர்களும், 

ற்ந திக்கனஞர்களும் சல்ரக்க இக்கத் 

ரடங்கிணர். ம்.ஜி.ஆர் அண்ரவிடம் தற்ந 

சல்ரக்கப்தரன, கனஞயும் ன் அன்புப் 

பிடிக்குள் த்துக்கரண்டரர். ஆணரல், அ சம் 

'னக்கள்ப'ணரடு அத் ன் தடங்களுக்கு சணம் 

ழு ப்தயும் நிறுத்திக்கரண்டரர்.  

ஆருர்ரஸ், சரர்ம் [கனஞரின் த்துணர்], 

ஆர்.க.சண்முகம் தரன்நரயும், பிற்கரனத்தில் 

கர.கரளிமுத்து, ரஞ்சில் ணரகன், க.ஸ் 

கரதரனகிருஷ்ன் ஆகிரயும் க்கு சணம் 

ழு அர்த்திக்கரண்டரர். ன் ன்க் கருதியும், 

கட்சியின் ன்க் கருதியும் அண்ரவின் 

நவுக்கு பிநகு கனஞ முனச்சரக 

முன்ரழிந்ரர்.  
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ம்.ஜி.ஆர் தியுனகிலும் அசிலிலும் து 

சய்ரலும் அதில் எரு தரதுனமும், சுனமும் 

இருக்கும்தடி தரர்த்துக்கரண்டரர். இதில் அது 

கரடத்ன்க்கு வினக்கு அளிக்கனரம். ணன்நரல் 

கரடுப்தற்கு அர் டிக்கரண்ட விபம்தத்விட 

அர் கரடுத்து ரபம். இ அர் 

விபம்தத்துக்கரக ட்டும் சய்வில்ன. அருக்கு 

இல்தரக அந்க் கும் அந்திருந்து. முகம் 

ரிர தர்கள் தனருக்கு அர் ரந்ரறும் 

ருடக்கக்கில் ணி ஆர்டரில் தம் 

அனுப்பியிருக்கிநரர்.  

துன்தப்தடுரப் தரர்த்ரல் அர்கள் 

கட்கரன கரடுத்து உவும் கும்  

ம்.ஜி.ஆருக்கு இற்கயின அந்திருந்து. 

உவி ன்று ரடி ந்ர் திரிரக இருந்ரலும், 

அருக்கு உவும் கும் அருக்கு இருந்து. இதுதரக 

'ர்ம் னகரக்கும்' ன்று தடத்னப்பும் தரடலும் 

அத்து அதில் டித்ரர்.  

குண்டு சுட்டு பித்தரதும், சிறுநீகம் 

ரற்றிப் பித்தரதும், இந்ப்தரடல் அர் ர்ம் 

அது ன கரத் ஊருக்குப் தந சரற்றிது. 

ம்.ஜி.ஆரின் ர்ல் பிச்சரத்தில் ன்ண ஆத்தி 

டுக்கும் தண்களுக்குப் தபதபப்தரண ரட்டுகபக் 

கரணிக்கரகக் கரடுத்ரர். ம்.ஜி.ஆ ணரப் 

தரரட்டி தண்கள், அசிலுக்கு வும் இச்சல் 

எருகயில் கரரக இருந்து. 

ௌாகாடி ன்்ன்' ப்ால்கள்  

 1958-ல் ம்.ஜி.ஆர் சரந்ப்தடம் டுத்ரர். திமுக 

கட்சிக் கரடி ந்தி ஆணும் தண்ணும் நிற்தது தரன 

சின்ணம் அத்ரர். 'ம்.ஜி.ஆர் பிக்சர்ஸ்' ன்று 
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தரிட்டரர். முல் தரடன கரள்க விபக்கப் 

தரடனரக எலித்து. இன்நக்கும் இது திமுக வின் 

கடவுள் க்க தரடனரக அங்கீகரிக்கதட்டுள்பது. 

'பெந்ோமிக ொக்கம் ௌம் திாவிர் ாழ்விக் சீகாடு 

விக்கும் பெந்ோமிக ொக்கம்’ ன்ந இப்தரடல் 

கரவின் ணங்கர்ந் தரடலும் ஆகும். அடுத்து 

இப்தரடலில் இன்ணரரு தரடன அத்ரர். 

இப்தரடலுக்கு தரி கரட்சிப்பு சிநப்பு 

கிடரது. ம்.ஜி.ஆரும் அச்சர் எருரும் 

ஆளுக்கரரு குதியில் அர்ந்து தரரர்கள். 

அப்தரது ம்ஜிஆர் 'உப்ததினர உப்த 

தறுதினர இன்தம் உண்டரகும் ன்ந சரல் ன் 

ரர’ ன்று கட்தரர். அச்சர் ததில் துவும் 

சரல்னரட்டரர். ம்.ஜி.ஆர் ததிலும் சரல்ரர். 

 ‘உப்த உரி தறுதின இன்தம் 

உண்டரகும் ன்ந சரல் ன் ரர' ன்ததுரன் 

அந்ப் ததில். இப்தடிக் கள்வி ததினரக அந் 

இப்தரடலுக்கு அச்சர் ன அசத்தடி ருரர். 

இதுவி 'கரடுபஞ்சன்ண ச்சரன் க்கு கயும் 

கரலும்ரண மிச்சம்' ண தரனுதி கட்க ம்.ஜி.ஆர் 

'கரடு பட்டும் தண் க்கு கரனம் 

இருக்குது பின்ண' ன்று ததில் அளிக்கும் தரடல்  'திமுக 

ஆட்சி ட்டும்' ன்ந ம்பிக்கயூட்டும் 

முன்ணறிவிப்புப் தரடனரக அந்து. இந்ப்தரடலில் 

ரன் ‘ரப தரடப்தரநன் சட்டம் மிக ன் 

புரிந்திடும் சட்டம் ரடு னம் தறும் திட்டம்’ ன்ந 

ரிகள் ரும். இந் ரிகப அர் 

முனச்சரணதரது அணரும் தரரட்டி 

தீர்க்கரிசண ரிகள் ஆகும். இந்ப்தடல்கள் ம்.ஜி.ஆர் 

மீது க்களுக்கு அதிக அன்தயும் ம்பிக்கயும் 

ஊட்டிண. 
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தீவி காங்கிஸ் திர்ப்பு : 

 1960-க்குப் பிநகு திமுக அசு ற்கும்  

ம்.ஜி.ஆர் தடங்களில் கரங்கிஸ் திர்ப்புப் தரடல்கள் 

லுப்தற்நண. 1963-ல் ளிந் 'ரய் சரல்னத் 

ட்டர' தடத்தில் 'தரயும் தரயும் னிருக்கு 

இந்ப் புத்திக் கரடுத்ரண... அதில் தரய்யும் 

புட்டும் திருட்டும் சர்த்து பூமிக் கடுத்ரண’ 

ன்ந தரடல், 'தடகரட்டி (1964)'யில் 

'கரடுத்ல்னரம் கரடுத்ரன்' தரடலில் 

'இல்கபௐன்கார் இருக்ககயிக இருப்ர்கள் 

இல்பௐன்ார் - டிநிகௐ பாருளிருக்கும் ்ம் 

நிகௐ இருள் இருக்கும்' ன்ந ரிகள் 'ஆசமுகம் 

(1965)' தடத்தில் 'த்ண தரி னிருக்கு த்ண 

சிறி குமிருக்கு' ன்ந தரடலும் 'தம் தடத்ன் 

(1965)' தடத்தில் 'கண்தரண தரக்கின கரல் 

தரகனரர' தரட்டில் 'னிோன் கா் ாகோகௐ 

ந்தும் காகாா' ன்ந ரி ரும்தரது கரந்திஜி 

தடத்க் கரட்டி கரங்கிமரர் கரந்தி ழிப் 

பின்தற்நத் றிவிட்டணர் ன்த சிம்தரலிக்கரகக் 

கரட்டியிருந்ரர்.  

 அ ருடம் ளிந் 'ங்க வீட்டுப்பிள்ப' 

தடத்தில் கறுப்புச் சட்ட அணிந்து ம்.ஜி.ஆர் தரடும் 

'ரன் ஆயிட்டரல்' தரட்டில் 'இந்ோக் காக்கககள் 

கூட்த்கோ ஒழிப்கன்' ன்று கரங்கிஸ்கரர்கபக் 

குறித்து தரடியிருப்தரர். இந்ப் தரடல் ரிகள் 

சன்சரரில் அனுதி தநரரல் 'கூட்டத்தின் 

ஆட்டத் எழிப்தன்' ன்று ரற்நப்தட்டது. 

ஆணரலும், இனங்க ரணரலியில் த 

ர்ணக் கட்க முடிந்து. பின்பு அங்கும் விடுன 

புலி அப்பு ட சய்ப்தட்டதரது இந்ப்தரட்டு 

எலிதப்புது நிறுத்ப்தட்டது.  
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1966-ல் ளிந் 'ரடரடி' தடத்தில் 

ம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் பிடித், சிகர்களுக்குப் 

பிடிக்கரல் தரண  தரடல் என்று. கண்ரிரல் 

பிச்சடுக்கும் சரெரவி தரடும் விசரண 

தரடன ரற்றி ‘ௌாடு அகோ ௌாடு அகோ ௌாாவிட்ால் 

து வீடு - ாடும்பாழுபோல்ாம் அகோகௐ ாடு' ன்ந 

தரடனச் சரல்லித்ந்து தரடச்சய்ரர். அ ஆண்டு 

ளிரண 'ரன் ஆயிட்டரல்' தடத்தில் 'ரய் ல் 

ஆ மிழ் ல் ஆ குருடர்கள் கண் 

திநந்துப்தன் -  னிரணரலும் ன தரணரலும் 

தீகள் டப்த டுத்து நிற்தன்'  தரடல் 

திருடர்கபத் திருத்தும் தரடனரக அந்ரலும், 

சமூகத்தில் அது கரங்கிஸ் கட்சிச் சர்ந்ர்கள் 

தரதுக்கள் தத்க் கரள்படிக்கும் 

திருடர்கபத்ரன் குறித்து. தரடல் கருத்து 

திக்கக்கு ற்நரகவும் அசம் தரது 

அசிலுக்கு ற்நரகவும் அத்துத் ச்சரல்லி 

அத் ன் தடங்களில் தன்தடுத்திணரர் ம்.ஜி.ஆர். 

 1967-ல் ளிந் 'அசகட்டப' தடம் 

கரங்கிஸ் கரனத்தில் ரரிக்கப்தட்டரல், 'ஆடி ர...' 

தரடலில் 'முௐல் கூட்ம் சிங்கத்தின் திர் நிற்கோா 

அோன் முகௐற் பெௐக ௌம் கற்கோா' ன்ந 

ரிகள் இடம்தற்றிருக்கும். இதில் முல் கூட்டம் 

ன்தது கரங்கிமயும் சிங்கம் ன்தது திமுகயும் 

குறித்து.                                       ‘ 

திமுக புகழ் ாடும் ால்கள்   

 1967இல் அண்ர அசு தரறுப்தற்நதும் 

ம்.ஜி.ஆரின் தடப்தரடல்களின் உள்படக்கமும் 

ரறிது. அண்ர அர்கள் தரலீஸ் ன்ந தக் 

கரல் துந ன்று ரற்றிணரர். ம்.ஜி.ஆர் 'கரல்கரன்' 
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ணப் தடம் டுத்ரர். அது ம்.ஜி.ஆரின் 

கக்குப்பிள்ப ஆர்.ம்.வீப்தனின் சத்ர மூவிஸ் 

ரரிப்பில் ளிந் தடம். இருக்கும் 

ெனலிரவுக்கும் ஆம்தத்தில் இருந் ரம் 

தரருத்ம். ெனலிர கரஞ்சம் ரர்ப்தரக இருந்து 

அச் சுற்றியிருந் சினருக்கு பிடிக்கவில்ன. ஆணரல் 

ம்.ஜி.ஆருக்கர ெனலிரவின் தடிப்பும் 

சுறுசுறுப்பும் துணிச்சனரகத் ன் கருத் டுத்துக்கும் 

தரங்கும் மிகவும் பிடித்துப்தரயிற்று.  

ம்.ஜி.ஆர் சுடப்தட்ட பின்பு ந் முல் தடம் 

ன்தரல் இதில் இடம்தற்ந 'நிணத்ன் ந்ரய் 

நூறு து' ன்ந தரடல் ம்.ஜி.ஆருக்கரக 

ழுப்தட்டது தரன இருந்து. சிகர்களிட 

மிகுந் ற்தப் தற்நது. 

 மிகத் கரக்க ந் 'கரல்கரன்' ன்தது 

திமுக அச சிம்தரலிக்கரகக் குறித்து. ம்.ஜி.ஆரும் 

அதில் கரல்துந சர்ந் கசி தரலீமரக 

டித்திருந்ரர். தடம் சூப்தர் டூப்தர் ஹிட் . 

ற்றிவிரவில் ம்.ஜி.ஆர் உத்துக்கு ள்ளித் 

கட்டிணரல் அர் உரும் சய்து அருக்கு ங்கிணர். 

அது இன்றும் ம்.ஜி.ஆர் நிணவு இல்னத்தில் 

இருக்கிநது. இதில் அசச் சரடிர கண்டித்ர 

ந்ப்தரடலும் இல்ன. ரநரக மூன்று டூட் தரட்டு. 

லும் ம்.ஜி.ஆர் ெனலிர சீர்திருத்த் 

திரும் சய்ரகவும், குந் பிநப்தரகவும் 

அர்களின் கணவு கற்தணகபரகப் தடம் 

டுக்கப்தட்டிருந்து. அப்தரது சீர்திருத்த் 

திருத்திற்கு அண்ரவின் அசிணரல் சட்ட 

அங்கீகரம் கிடத் சம். க்கள் கிழ்ச்சிரக 

ரழ்துதரன தடம் டுக்கப்தட்டிருந்து. 
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1968-ல் ளிந் ம்.ஜி.ஆரின் நூநரது 

தடரண 'எளிவிபக்கு' தடத்தில் ம்.ஜி.ஆர் ன் தீவி 

சிகர்கபரண குநர்கப தரன ரறுடம் அணிந்து 

ெனலிரவுடன் எரு தரட்டு தரடுரர். 

அந்ப்தரட்டில் திமுக-வின் தடிரிசி திட்டம் 

குறிப்பிடப்தட்டிருந்து. அர்களின் கிழ்ச்சிரண 

ரழ்க்க தரடலில் ளிப்தட்டது. திமுக ஆட்சியில் 

க்கள் கிழ்ச்சிரக ரழ்கின்நணர் ன்தரகவும் 

இப்தரட்டும், கரட்சியும், டணமும் 

அக்கப்தட்டிருந்து. 

திமுக ற்றும் ம்.ஜி.ஆர் புகழ் ால்கள்   

 சமூகச் சரடல் குநந்ரல் ம்.ஜி.ஆ 

ப்தடுத்தி தரடல்கள் அர் தடத்தில் ரன்றிண. 

'ரன் ரர்  ரன் ரர் நீ ரர்' ற்றும் 'ன்ணத் ரியுர 

ரன் சிரித்து தகி கருத் கரும் சிகன் ன்ண 

ரியுர', 'ௌான் உங்கள் வீட்டு பிள்க இது ஊறிந்ோ 

உண்க ௌான் பெல்லுகின் ாகோ கறிைர் காட்டும் 

ாகோ' தரன்ந திமுகவின் பிதிதலிப்தரக 

ம்.ஜி.ஆக் கரட்டும் தரடல்கள் ழுப்தட்டண. 

அரது ம்.ஜி.ஆர் ன்நரல் திமுக, திமுக ன்நரல் 

ம்.ஜி.ஆர் ன்ந பிம்தத்  அர் உருரக்கிணரர். இது 

திமுக மூத் உறுப்பிணர்களுக்குச் சற்று கரட்டரக 

இருந்ரலும், இபஞர்கள் ம்.ஜி.ஆர் மீது றிரக 

இருந்ரலும், ம்.ஜி.ஆரின் சல்ரக்கு உச்சத்தில் 

இருந்ரலும் ரும் என்றும் சரல்ன இனவில்ன.  

ககைர் முோல்ர் ஆக்கப்ட்ார் :  

 1969-ன் ரடக்கத்தின அண்ர 

கரனரகிவிட்டரர். கனஞர் ம்.ஜி.ஆ அடிக்கடி  

சந்திக்கிநரர். கட்சியின் அடுத் னர் குறித்து 
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இருரும் விரதிக்கின்நணர். 'ம்பீ ர... ன ற்க 

ர...' ன்று அண்ரரல் அன்தரடு அக்கப்தட்ட 

ரனர் டுஞ்சழின் ன் ஆரபர்கபரடு 'ரன் 

ன் அடுத் முல்ர்' ன்ந ம்பிக்கயில் விரதித்துக் 

கரண்டிருக்கிநரர். இச்சூலில் ம்.ஜி.ஆர் ன் சத்ர 

ஸ்டூடிரவில் கட்சியின் முக்கி பிமுகர்கபக் கூட்டி 

கரங்கிஸின் சல்ரக்கு இன்னும் முற்றிலுரக 

எடுக்கப்தடவில்ன, இந்நினயில் தடித்விட 

கரங்கிம சரளிக்கக் கூடி கட்சிக்கும் 

ஆட்சிக்கும் தரறுப்தற்தது ல்னது ன்று சரல்லி 

அணயும் கனஞருக்கு ஆரக ம்.ஜி.ஆர் 

சம்திக்க த்து கனஞருக்கு பிடித்ரண ரல்ட் 

கக்க அர் டி விட்டு ரங்கிச் சரல்லி 

அர் ரயில் ஊட்டிணரர். 

ாற்றிௐ  ஆட்சி  

 1969-ல் கனஞர் முல்ரணதும், ம்.ஜி.ஆர் 

நிணத்தடி ஆட்சி டக்கவில்ன. திமுகவிணர் 

றிகட்டுத் திரிகின்நணர். ஊலும் ன்முநயும் 

ம்.ஜி.ஆ குப்தத்தில் ஆழ்த்திது. அர் இ 

திர்தரர்க்கவில்ன. கனஞரும் யும் 

கண்டிக்கவில்ன. உள்ளூர் ரரக்கள் கட்சிப் 

தரறுப்தற்று கட்டிட எப்தந்ரர்கள் ஆகின்நணர். 

தண்களுக்குப் தரதுகரப்பில்ன. கனஞரின் ஆட்சி 

அர் நிணத்ற்கு ரநரக இருப்தக் கண்ட 

ம்.ஜி.ஆர் அசப்தடரல் அதிரக எரு கரரிம் 

சய்கிநரர்.  

 ம் ஜி ஆர் மிழ்த் தியுனகின் உச்சத்தில் அர் 

கரடி கட்டி தநக்கிநரர். அரிடம் ெனலிர முழு 

சல்ரக்கு தற்றிருக்கிநரர். ஆம் தரர்க்க நிணக்கும் 

தரல்னரம் ம்.ஜி.ஆர் அ ற்நர் கரசில் 
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தரர்ப்தது கிடரது. ன் தத் தரட்டு சரந்ப் 

தடம் டுக்கிநரர். அந்ப்தடத்தில் எர் 

கரடுங்கரனணக் கரட்டுகிநரர். ர 

ரய்ரடரகவும் அ எரு கரடுங்கரனனின் 

அடிப்பிடியில் இருந்து மீட்தரகவும் க 

உருரக்கிப் தடரக டுக்கிநரர். அந்ப் தடம் 

'அடிப்தண்' ன்ந தரில் ளிந்து 

ற்றிவிர கரண்டரடிது. 

அடிப்தண் டுக்கும்தரது  ம் ஜி ஆர் திமுகவில் 

இருந்ரலும் தடம் திமுகவுக்கு திரக இருந்து தரன 

டுக்கப்தட்டிருந்து. இந்ப் தடத்துக்கு மிக அசின் 

விருதும் கிடத்து.  

ாற்ாகோ ாாகோ :  

'அடிப்தண்' தடத்தில் மீண்டும் அச திர்க்கும் 

தரடல் கரட்சிகப அக்கிநரர். கரடுங்கரனனுக்கு 

திரக எரு க்பரக்ஸ் தரடல்  

 ‘உன்க் ார்த்து இந்ோ உகம் சிரிக்கிது 

  உன் பெௐக ார்த்து  

 உன் நிலும் பறுக்கிது’  

தரடல் ஹிட் ஆணது. தடத்தின் டுவில் கனஞருக்கு 

டிரக ச்சரிக்க சய்து தரன ‘ரற்நர 

ரற்நர ரநர ரநர' ன்ந தரடனப் 

தரன இந்ப்தரடலும் ஹிட் ஆணது 

 ம் ஜி ஆருக்கு ன் சல்ரக்கு அருக்கு 

ரித் அளித்து இந்ப் தடத்தின் ற்றி 

அருட ண்த்துக்கு தச்சக் கரடி 

கரட்டிணரலும் அர் அசப்தடவில்ன. இண 

அடுத்து, ரன் அசிலுக்கு னரர ன்த அறி 
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டிரக எரு தடம் டுத்து க்களின் ரடி பிடித்து 

தரர்க்க ண்டும் ன்று விரும்புகிநரர். அதிக 

சனவில்னரல் 'அடிப்தண்' தடம் தரன்ந 

ஆடம்தங்கள் துவும்  இல்னரல் தத் ரட்களில் 

விெர ரஹினி முனரளி ரகிட்டியிடம் சரல்லி 

அது ரரிப்பில் 'ம் ரடு' தடத்தில் டித்து 

முடிக்கிநரர். அந்ப் தடத்தின் ற்றி இருக்கு 

அசிலில் ஈடுதடனரம் ன்ந முழு ம்பிக்கக் 

கரடுத்து. 
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நிக்த்ோகோ ௌத்திகௐ முடிப்ன் ௌான் ௌான் ௌான் : 

 'ம் ரடு' தடமும் 'அடிப்தண்' தரன 

ம்.ஜி.ஆர் வில்னன்கபத் ரற்கடிக்க ெனலிர 

அருக்கு முற்றிலும் உவுது தரன்ந கம்சம் 

உள்ப தடம். இதில் அர் கரடீஸ்ரக ரறு 

டத்தில் ‘நிக்த்ோகோ ௌத்திகௐ முடிப்ன் ௌான் 

ௌான் ௌான் - துணிச்ெக ்த்திக ர்த்ோன் ௌான் 

ௌான் ௌான்’ ன்று தரடி ஆடும் தரடல் அது ணத் 

திட்டத் டுத்துத்து. இதில் வில்னன்கபக் 

கரங்கிஸ்கரர்கள் தரனவும் உர்ந் தக்திரன் 

தரனவும் கரட்டியிருந்ரல், திமுகவிணருக்கர 

சரர க்களுக்கர சந்கம் வில்ன. 

இற்கிட தன ற்றிப்தடங்கள் ந்ண. 

'விசரயி', 'ரட்டுக்கர னன்', 'குடியிருந் கரயில்', 

'டிந் ரப்பிள்ப' ணப் தன தடங்கள் ந்து 

ம்.ஜி.ஆ உச்சத்துக்குக் கரண்டு தரயிண. 

ம்.ஜி.ஆ த்துப் தடம் டுப்தர்கள் ல்னரம் 

ல்ன னரதம் தறுகின்நணந, ரம் ன் சும்ர இருக்க 

ண்டும் ன்று கனஞரும் அது ருகன் 

முசரலி ரநனும் ம்.ஜி.ஆ அணுகி ரங்கள் 

கடனில் விப்தரகவும், எரு தடம் இனசரக டித்துக் 

கரடுத்ரல் கடனில் இருந்து கறிவிடுரம் 

ன்நணர்.  

ம்.ஜி.ஆர் திரி ன்நரலும் உவி ன்று 

கட்டுவிட்டரல் சய்துவிடுரர் அல்னர... அர், ரன் 

ட்டுல்னரது ெனலிரவும் தம் ரங்கரல் 

டித்துக் கரடுப்தரர் ன்நரர். 'ங்கள் ங்கம்' 

உருரயிற்று. ம்.ஜி.ஆர் ற்றும் திமுக புகழ் தரடும் 

தரடனரக 'ரன் சத்துப் பிச்சன்டர ணப் தரர்த்து 

சிரிச்சன்டர' ன்ந தரடலில் கனஞ தற்றி 
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ரிகபரக ‘ஓடும் யிக இக றிச்சு அோன் ாகோயில் 

ோ்து ோக ச்சு - உயிகயும் துரும்ா ோான் திச்சு - 

ோமிழ் பௐக காத்ோ கூட்ம் இது’ ன்த 

அந்ண. இன்ணரரு டூட் தரடலுக்கு, 'ரன் 

அபரடு சிப்தன்' ன்ந ரி ழுதிவிட்டு 

கவிஞர் ரலி அடுத் ரிக்குத் டுரறி தரது 

கனஞர, 'யும் அபவின்றிக் கரடுப்தன்' 

ன்று அடிடுத்துக் கரடுத்ரரம். 

ாத் விருது பற் ம்.ஜி.ஆர் :  

 ம்.ஜி.ஆருக்கும் ெனலிரவுக்கும் கருத்து 

றுதரடு ற்தட, 1969க்கு பிநகு  இருரும் 

பிரிந்துவிட்டணர். உடல்னத்ப் தணுதில் சிறிதும் 

அக்கந இல்னர ெனலிர ரம்தவும் 

குண்டரகிவிட்டரர். 'தட்டிக்கரட்டுப் தரன்ணர', 

'அன்ணமிட்ட க' தடங்களில் ம்.ஜி.ஆருக்குப் 

தரிம்ர தரனத் ரற்நளித்ரர். லும் 

ம்.ஜி.ஆரிடம் இருந்து இப் பிரித்துவிட ண்டும் 

ன்று கங்கம் கட்டிக்கரண்டிருந் கும்தல் இந்ம் 

தரர்த்து ஞ்சுபர அறிமுகம் சய்து.  

 சத்ர மூவிஸ் முனரக 'ரிக்க்ஷரக்கரன்' தடம் 

ஆர்.ம்.வீ அர்கபரல் டுக்கப்தட்டது. இதில் 

தக்கரர்களின் அக்கிங்களுக்குத் து தரகும் 

நீதித்துந ம்.ஜி.ஆர் சரடியிருந்ரர். இதில் ‘அங்க 

சிரிப்தர்கள் சிரிக்கட்டும் அது ஆச் சிரிப்பு'  ன்ந 

தரடலில் 'ரல் தரன பதுரன் சட்டம் ஆகுர 

- அ பப்தற்கு க்கறிஞர் தட்டம் ணுர’ 

ன்று கட்டிருந்ரர். ம்.ஜி.ஆருக்கு இந்திரவின் 

சிநந் டிகரண 'தரத்' விருது கிடத்து. பின்பு அது 

கனஞர் சிதரரிசரல் கிடத்து ன்று திமுகவிணர் 

குற்நஞ்சரட்டிதும், ம்.ஜி.ஆர் அத் திருப்பிக் 
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கரடுத்ரர். இத்துடன் ம்.ஜி.ஆர் - கனஞர் ட்பு 

முடிவுக்கு ந்து.   

 

 

 

 அடுத் ஆண்ட (1971) கனஞர் ன் கன் 

மு.க.முத்து ம்.ஜி.ஆருக்கு அந்து தரன்ந 

ககள் கட்டு, ரற்நம், தரட்டு, டரன்ஸ் ம்.ஜி.ஆர் 

தரன உருரற்றி திக்குக் கரண்டுந்ரர். 

ஆணரல் ற்றி தநவில்ன. 'சினிரவுக்கு அதிகம் 

தர் தரகிநரர்கப அர்கப ட ரற்றுரம்' 

ன்று கருதி அசுக்கு ருரண க்கூடி 

துக்கடகபத் திநந்ரர். 

 

--------------------------------------------------  
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5. அதிமுக ர்ச்சிக்கு உோவிௐ ால்கள் 
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 அ.தி.மு.க கட்சி ரன்றிதும், அக்கட்சிக்கு 

ஆரக முலில் ழுப்தட்ட தரடல், ‘’எரு ரலும் 

இல்ன ரலு கரலும் இல்ன – சின மிருகங்கள் இருக்குது 

ஊருக்குள்ப – இந்க் கரட்டுக்குள்ப உள்ப மிருகம் 

ல்னரம் -- அக்கரட்டிலும் த்ணர ன’’. 

இந்ப் தரடல் எரு இடச்சருகனரக, இவீ 

தடத்தில் சரருகப்தட்டது. கரட்டில் எளிந்து ரழும் 

ம்.ஜி.ஆர்  தரடுரக அந் இந்ப் தரடல், 

மிழ்ரட்டில் உள்ப சின தகர்கபக் கரட்டு 

மிருகங்கபரடு எப்பிட்டுப் தரடுரக இருந்து. 

 இவீத்  ரடர்ந்து, கட்சி 

பர்ப்தற்கு ற்ந கயில் க்களுக்கு ஊனற்ந 

சமுரம் உருரகும் ன்ந ம்பிக்கயூட்டும் விரக 

தரடல்கள், தரடனரசிரிர்கள் உருரகிணர். ம்.ஜி.ஆர், 

புதிர்களுக்கு ரய்ப்பு னரணரர். புனப்பித்ன் 

முத்துலிங்கம் ர. கரரசன் தரன்ந கவிஞர்கள் ம் ஜி 

ஆர் தடங்களில் தரடனரசிரிர்கபரகஅறிமுகம் ஆயிணர் 

 தகலில் தடப்பிடிப்பில் கனந்துகரள்ளும் அர், 

இவில் கட்சிக்கரர்கபச் சந்தித்து அசில் வியூகம் 

உருரக்கிணரர். ‘அருட இந்த் திட்டமிடனயும் 

அந்த் திட்டங்கப அருட ஆட்கபக்கரண்டு 

சல்தடுத்தி முநகபயும்த்து தரர்க்கும்தரது, 

அர் எரு ரெரங்க டத்திதுதரனரன் 

ரன்றிற்று’ ன்நரர் டிகர் ஆணந்ன். 

ால்களின் உள்க்கம் 

 ம்.ஜி.ஆர் அ.தி.மு.க ரற்நத்துக்குப் பிநகு, ணது 

தடங்களில் புதி சமூகம் – சத்தும் – ர்க்க தம் 

இன் –  தி.மு.க அசின் தீ தரக்கு – புட்சி 

[தரதுவுட] – ன் புகழ் – ன் துணிவு – ண 

உள்படக்க விங்களில் முன்தவிட அதிகம் 
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கணம்சலுத்திணரர். தரடனரசிரிர்களிடம் சின 

கருத்துகபச் சரல்லி, இ இந்ப் தரட்டில் 

இடம்தந ண்டும் ன்று குறிப்பிட்டரர். சின ரிகள் 

அர் நிணத் கருத்த் வில்ன ன்நரல், 

தரடனரசிரிர்களிடம் அச் சரல்லி 

திருத்தித்ரும்தடி கட்டு ரற்றிக்கரண்டரர். இவ்ரறு 

அர் தடப் தரடல்கள் எவ்ரன்றும் அது டி 

கருத்ரக இடம்தற்நண.  

புதுக்கட்சி போாங்க திட்மிட் சிகர்கள் 

 1972 அக்டரதர் ரம் 12-ம் ரள், அ.தி.மு.க 

உரயிற்று. அற்கு முன்த, சிகர்கள் து 

தரன்ந கங்களில் ர தடம் தரட்ட கரடி 

ற்றி, ம்.ஜி.ஆர் கட்சித் ரடங்கிவிட்டணர். 

அது பிதனரகர சின ரளிழ்கள், ம்.ஜி.ஆர் 

கட்சி ஆம்பிக்க சிகர்கள் ரும் உத்கம் தற்றி 

நிநச் சய்திகள் ளியிடனரயிண. மிகம் ங்கும் 

இருந்து சிகர்கள் புநப்தட்டு ம்.ஜி.ஆரின் சத்ர  

ஸ்டுடிரவுக்கும் ரரம் ரட்டத்துக்கும் சன்று 

ங்கள் ஆ ளிப்தடுத்திணர்.  சிகர்களும் 

தரதுக்களும் இவ்பவு ஆவு அளிப்தர் ன்று 

ம்.ஜிரர கனஞர அப்தரது 

திர்தரர்க்கவில்ன. ம்.ஜி. ஆருக்கு இனி அதிரக 

ரசித்துச் சனரற்ந மில்னரல்தரயிற்று. 

தி.மு.க மீதிருந் றுப்பும் சர்ந்துகரண்டரல், 

தடித்ர்களும் கட்சி சரர தரதுக்களும் 

ம்.ஜி.ஆருக்கு ஆவு ரிவித்ணர். ஆங்கரங்க 

சிகர்கள் க்குப் பிடித் தடங்கப தி.மு.க கரடியில் 

தரட்டு புதுக் கரடிற்றி னிக்கட்சித் 

ரடங்கிவிட்டணர்.  
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கட்சிகௐயும் சினிாகயும் இகொத்ோ ம்.ஜி.ஆர் 

 ம்.ஜி.ஆர் ரன் இது தி.மு.க-வுக்கு 

ஆரகத் து தடங்களில் ளியிட்ட கரட்சிகளும் 

தரடல்களும் வீரகிவிடக்கூடரது ன்று 

முடிவுசய்ரர். அற்நயும் ன் ருங்கரன 

அசிலுக்கு தன்தடுத்திக்கரள்ளும் கயில், 

கட்சியின் கரடி ற்றும் ண்த்த் தீர்ரனித்ரர். 

தி.மு.க கரடியின் நிநங்களுடன் தரதுரண எரு 

ள்ப நிநத் ட்டும் சர்த்துக்கரண்டரர். 

கட்சித்னரக அறிஞர் அண்ரயும் அர் 

உருத்யும் கரடியிலும் கட்சியின் தரிலும் 

இத்ரர். ஆக, இப்தரது அண்ர ஆம்பித் 

தி.மு.க ரன் இருட அண்ர தி.மு.க  ன்தது 

தரனவும் இர்  

 அக்கட்சிப்தரதுச்சனபரரக இருந்து 

டத்துது தரனவும் எரு நின உருரக்கிணரர். 

இப்தரது, இது அர் தி.மு.க-வுக்கு ஆரக 

அத் கரட்சிகளும் தரட்டுகளும் இனி இருக்கும் 

தன்தடும். உசூரிண ங்குது, தரற்றுது, 

தரரட்டுது தரன்ந கரட்சிகள் ட்டும் தன்தடரது. 

 ‘இவீ’ தடம், ம். ஜி.ஆ தி.மு.க- 

விட்டு ளிற்றி பிநகு ந்ரலும், அது 

ணினின் ரன தடரக்கி வித்துக்கரக ஏடி 

ற்றிதற்நது. அதில், அசில் தரிரகப் 

தசப்தடவில்ன. கரஷ்மீரின் அகி கரட்சிகள், 

ஞ்சுபர ற்றும் னட்சுமியின் அகுத்ரற்நம், 

ம்.ஜி.ஆர் சுகிறிஸ்து தரன்ந ரற்நத்தில். ஆணரல், 

கரவி உடுத்தி ரறுடத்தில் ந்து ங்க னட்சுமியின் 

திருத்தில், ‘திருநிநச் சல்வி ங்கர்க்கசி 

திரும் கரண்டரள் இனிரக’ ன்ந தரடல் தரடிது 
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ஆகிண இப்தடத் ற்றிதநத்ண. ‘உனகம் 

சுற்றும் ரலிதன்’1970-ல் உனகப் தரருள்கரட்சிரண 

ஃஸ்தரவில் தடம் பிடிக்கப்தட்டு, 1973ல் திக்கு 

ந் தடம், ‘உனகம் சுற்றும் ரலிதன்’. இந்ப் தடத் 

ரிலீஸ் சய் விடக்கூடரது ன்று ன் அதிகரத் 

முழுரக தி.மு.க சலுத்தியும், தடப்தட்டி 

க்கரல் ண்டியிலும் தருந்தில் இஞ்சின் இருக்கும் 

இடத்திலும் எளித்துத்து, சரிரண த்தில் தடத் 

ளியிட்டு, தி.மு.க-விண ன் முல் 

முற்சியின ண்க் கவ்த்ர் 

ம்.ஜி.ஆர்.  

 இந்ப் தடம் தற்றி எரு புத்க ழுனரம் 

ன்நரலும், இப்தரக்கு இன் அசில் சரர்தற்ந 

ஆணரல், அசில் ற்றி முன்ணறிவுப்தரக 

ளியிட்ட ட்டும் கரண்தரம். இந்ப் தடத்தில் 

தர் தரடும்தரது, அதிர்ஷ்டத்தின் சின்ணரக 

விபங்கும் கரகிப்பூ [தரயன்வில்னர] பின்புனத்தில் 

‘து ற்றி ரப சரித்திம் சரல்லும் – 

இப்தட ரற்கின் ப்தட ல்லும் – நீதிக்கு இது 

எரு தரரட்டம் – இ நிச்சம் உனகம் தரரட்டும்’ 

ன்ந தரடல், சீர்கரழியின் கம்பீக் குலில் முங்கிற்று. 

இன்று அ.தி.மு.க கட்சிக் கூட்டங்களில் இப்தரடல் 

முக்கி இடத்ப் தற்றுள்பது. 

1974ல் மும் ாட்டும் 

 1974ல் ‘ற்று இன்று ரப’, ‘உரிக்குல்’, 

‘சிரித்து ர ண்டும்’, ‘ரப ’, ‘இக்கனி’ 

ஆகி தடங்கள் ளிந்ண. இற்றில், ‘சிரித்துர 

ண்டும்’ [ெஞ்சீர்], ‘ரப ’ [ரரங்கி தரத்] 

ஆகி இரு தடங்களும் இந்திப் தடத்தின் ழுல்கள். ‘ 

ற்று இன்று ரப’ தடத்தில், ‘ம்பீ ரன் தடிச்சன் 
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கரஞ்சியின த்து – அ ரன் உணக்கு சரல்னட்டுர 

இன்று – ன்றும் ல்னர்க்கு ரழ்வு ரும்  ரப – 

இது அறிஞர் அண்ர ழுதித் ஏன’ ன்ந 

தரடல், அ.தி.மு.க பிச்சரப் தரடனரக ழுதி 

இசக்கதட்டு, தடத்தில் இடம்தநச் சய்து, 

தரும் ற்பு தற்நது.  

 

 

 இந்ப் தரட்டில் ண்டி கருத்துகப ம்.ஜி.ஆர், 

ரலியிடம் டுத்துத்ரர்.  க்களுக்கு வீடு 

கட்டித்ரும் திட்டத்தில் ஊல், ரு விபக்கு தரட 
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ரழினரளிகள் னக்கு ந்ரகப் ததிடு ற்றும் 

ஆங்கபத் ரரித்து அறிவில் பூர்ரகச் 

சய்ப்தட்டரகச் சரல்னப்தட்ட ஸ்டர் ரல் 

ஊல்...  ஆகிற்நச் சரல்லும் கயில்... 

   ஊருக்பகல்ாம் பளிச்ெம் கா 

 பகாடுத்ோ  ொத்திக – ோாம்  

   பளிச்ெம் காட்டு ாழ்ந்து விட்ார் 

 ௌகெகயிக 

   கக்பகல்ாம் வீடு ன்று  

 திட்ம் தீட்டி்ார் – ோாம்  

  ாழ்ோற்கு ஊர்ப்ொத்தில் வீடு கட்டி்ார் 

இந்ப் தரட்டு டிரக க்களுக்கு திரண தி.மு.க-

வின் தரக்க டுத்துச்சரல்லும் பிச்சரப் 

தரடனரக அந்து. திண்டுக்கல் இடத்ர்லில், 

அ.தி.மு.க தற்ந ற்றியும் எரு தரஸ்டரக 

இப்தடத்தில் எரு கரட்சியில் கரட்டப்தட்டது.   

 ஒரு ெம்ம் ன்து கௌற்று  -- கௌற்று 

 அது ெரித்திம் ன்து இன்று --  இன்று  

 அது ொோக் ஆது ௌாக  -- ௌாக  

 ரும் கொோக் ோான் இககக  

ன்று இப்தரடன முடித்து, உடண இடப 

விட்டதும் க்கள் இப்தரடலின் உள்படக்கம்குறித்து 

விரதிக்க ம் கிடத்து. தரடன தடத்தில் 

இடம்தநச்சய்யும் இடமும் வ்பவு முக்கிம் 

ன்த இந்ப் தரடல் மூனரக அறிந்துகரள்பனரம். 

இந்ப் தடத்தில், ம்.ஜி.ஆர் அகரகத் ரற்நளிப்தரர். 
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அரின் து ரிரதடி க்கப்பும் உடகளும் 

கு தரருத்ரக இருந்து. ஞ்சுபர, னர ண 

இருர் ெரடிகபரக டித்ணர். தடம் ரரித் 

அசரகன், குடிகரணரகவும் பிச்சக்கரணரகவும் 

டித்திருப்தரர்.  

உரிகக்குல் 

 லுங்குப் தடத்திலிருந்து க டுத்து, மிழில் 

உருரண ‘உரிக்குலில் ‘ஒரு ோாய் யிற்றில் பிந்ோ 

உன்பிப்பில் முன்பு பிரிவு ந்ோால் பின்பு உவு ரும் – 

ௌல் னிோருக்கும் ௌன்றி ந்ோர்க்கும் முன்பு 

உவிருந்ோால் பின்பு பிரிவு ரும்’  ன்ந தரட்டு  

ம்.ஜி.ஆர் ல்ன னிர், ஆணரல் அரின் திணிச் 

சர்ந்ர் அப்தடி அல்ன ன்த டிரகச் 

சுட்டிது. லும்   

      ௌல்ன் இட்சிௐம் பல்து நிச்ெௐம் 

      அண்ொா அன்று பொன்்ார்  

 ன்றும் அதுோான் ெத்திௐம்  

ன்றுரன் அண்ரவின் ழிந்ன் ன்த 

நிரூபிக்க முன்றிருப்தரர். இந்ப் தடத்தின் இறுதிக் 

கரட்சியில், ரய் ண் மீட்க உயிக்கரடுத்தும் 

தரரடுன் ன்று ம்.ஜி.ஆர் தசி வீ சணம், 

'க்கப தீ சக்தியிடமிருந்து மீட்தன்' ன்று ம் ஜி 

ஆர் ரக்குறுதி அளிப்தரக இருந்து. 

ௌாக ௌகோ  

ம்.ஜி.ஆர் ‘ரப ’ தடத்தில் டிக்க ஆம்தத்தில் 

ங்கிணரர். இது, மியூசிக் சப்ெக்ட். இதில் ணக்கு 

ன்ண ஸ்கரப் இருக்கிநது ன்நரர். ஆணரல், அந் 
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ஃதமிலி சரங் ன்ந மியூசிக்க அர் ணக்கு 

சரகரக்கிக்கரண்டரர். அந்ப் தரட்டுரன்... 

 ௌாக ௌகோ இந்ோ ௌாளும் ௌகோ 

 ோாய்ழி ந்ோ பொந்ோங்கள் ல்ாம் 

 ஓர் ழி நின்று கௌர்ழி பென்ால் 

 ௌாக ௌகோ 

இப்தரடலில், 'தி.மு.க- திப்தர்கள் அணரும்  

என்று சர்ந்ரல் ன்றுவிடனரம்' ன்ந ம்பிக்க 

ஊட்டிணரர்.  

இோௐக்கனி 

 மிழுக்கு முல் தம்தரய் ரண 'ரயர' 

புகழ் ரர சலூெர ம்.ஜி.ஆருடன் ெரடிரக டித் 

தடம். ம்.ஜி.ஆரின் அறிமுகக் கரட்சியில், 'கரரிக்கு 

இரக நீண்ட கரனம் ரழ்க' ன்று ம்.ஜி.ஆ 

ரழ்த்துரக இடம்தற்ந தரடல், அ.தி.மு.க பிசரப் 

தரடனரக அந்து. ம்.ஜி.ஆர் ற்றும் ெனலிர 

ர்ல் தணிகளுக்கு ருக ரும்தரது எலிக்கும் 

தரடல்களில், இதுவும் என்நரகும். இப்தரடல் 

கரட்சியில்... இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்ர் இந்து 

எருரக ம்.ஜி.ஆ ரழ்த்திப் தரடுர். இதுவும் 

கட்சிக்கு  தம் கிடரது ன்த 

சுட்டிக்கரட்டும் டக்னிக்ரன். லும், ம்ஜிரர் சத்ர 

ரட்டம் ன்று ன் கரபி ரட்டத்தின் தக் 

கரட்டும்தரது, அங்கு கட்சி சின்ணமும் 

இடம்தற்றிருக்கும்.  

1974ல் ல்ாண்டு ாழ்க 

 இப்தடமும் 'ர ஆங்கன் தரர யரத்' ன்ந 

இந்திப் தடத்தின் மூனக்கக்கரண்டு ட்டும் 
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ரரிக்கப்தட்டரகும். ந்து தங்கரணர்கப 

திருத்தும் சிநத்துந அதிகரரிரக  ம்.ஜி.ஆர் 

டித்திருப்தரர். இதில், என்ந குனம் ன்று தரடுரம் –

எருண ன் ன்று தரற்றுரம் – அன்ண 

இரக அன்பு டிரக – ந்து ழிகரட்ட 

ண்டும் ன்று ங்குரம் ண சர் 

பிரர்த்ணப் தரடல் என்ந கரட்சிப்தடுத்தியிருப்தரர். 

இதுவும் அ.தி.மு.க அணத்து த்திணருக்குரண கட்சி 

ன்ந கரள்க நிறு உவிது. அதுதரன க்கள் 

ஆவும் அ.தி.மு.க-வுக்கு பர்ந்துந்து. 

நிக்த்ோகோ முடிப்ன் – 1974 

 இட்ட டத்தில் ம்.ஜி.ஆர் டித் இந்ப் 

தடம், இந்தியில் ளிந் 'சச்சர ெூட்டர' 

[உண்யும் தரய்யும்] ன்ந தடத்தின் மிரக்கம். 

இதில், கண் ம்தர ன்ந தரட்டு, பிசரப் 

தரட்டரக அந்திருந்து.  உடண தரடல் ஆசிரிர், 

‘ந் ழி நந்துவிட்டு கண்மூடி தரகிநர் 

தரகட்டு’ ன்று ரற்றி ழுதிணரர். ம்.ஜி.ஆரும் 

அந் ரி  டித்துக்கரட்டும்தரது, கரல் 

கண் மூடிக்கரண்டு தர அபியித்துக் 

கரட்டி, தரட்ட விபக்கியிருப்தரர். அந்ப் தரடல் 

ரிகள்... 

  ந்ோ ழி ந்துவிட்டு  

 கண்மூடி காகிர் காகட்டுக 

 ன் ்கோ ௌா்றிகன் 

 ன் உக கன்  

 துா் காதிலும் ஆகட்டுக   
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 ௌன்றி ாோ ௌல் ்ம் கண்டும் 

 ன்றும் அதுக ன் மூோ்ம் ஆகும். 

உகக்குக் கங்கள் 

 கர. கரளிமுத்து சணம் ழுதி, ம்.ஜி.ஆர் டித் 

தரடல். இந்து த்தில் உள்ப தரலிச் சரமிரர், 

கண இந் இபம்தண் சீழித்த் 

ட்டிக்கட்கும் தரத்திரகவும் ரசி குனத்தில் 

பிநந் தண்த் ரந்வுசய்யும் ணர்கப 

அட்டிக் கட்கும் தரத்திரகவும், ஆற்ந 

தண்குனத்தின் கரனணரகவும் டித்திருந்ரர். 

சுரஸ் தரடி, ௌாக உகக ஆ கண்டும் 

உகக்கும் கங்கக – இந்ௌாடு முழுதும்  கண்டும் 

புட்சி ர்கக -  உகக்கும் கங்கக  புட்சி 

ர்கக ன்ந தரடலில் ‘’ ர் பூட்டி கோாளில் கத்து -  

இல்ாக வீட்டில் கத்து – காாடும் காம் ல்ாம் 

கா்ோம்ா-  ல்ார்க்கும் ல்ாம் உண்டு – ன்ாகும் 

காம் இன்று – கௌாகக் கண்ணில் ந்து கோான்றுோம்ா 

ன்றும் விடியும் கக ப்காகுது – ோர்ம் தீர்ப்க 

ோப்காகுது – நிௐாௐங்கள் ொதில்க ன்றும் 

நிௐாௐங்கள் ொதில்க ன்றும் ம்பிக்க ஊட்டி 

ரிகள் இடம்தற்நண.  

நீதிக்கு ோக ொங்கு- 1976 

 'நீதிக்கு ன ங்கு' தடம்,  ரிரல் 

எருர்மீது கர ஏட்டிக் கரன்றுவிட்ட றுக்கு, 

ம்.ஜி.ஆர் கரல்துநயிடம் ன்ண எப்புவிக்கும் 

தடம். இதில், களுக்கு பூசரரிரக இருந்துகரண்டு 

தண்களுக்குத் துன்தம் ரும் ங்கரய் சீனிரசனிடம் 

ம்.ஜி.ஆர் ‘’ ரன் தரர்த்ர தத்திக்கரன் ன்று எரு 

தரட்ட தரடுரர். அதில், ‚பற்படுத்ோ ோாௐாக 
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ற்க ௌான் நிக்த்து பிள்கபௐ் ாழ்ன்ா – 

அர் பருகககக் காப்ன்ா”  

ன்று ரய்க்குனத்துக்கு ஆரக 

குல்கரடுத்திருப்தரர். 

இன்று கால் ன்றும் ாழ்க [1977] 

 ர்ல் ருங்கிரும் கரனகட்டரணரல், 

ம்.ஜி.ஆர் ற்றிதறுதும் உறுதிரகிந் 

கரத்ரல், தன ரரிப்தரபர்கள் அ த்து 

விரக தடத் முடிக்க ண்டும் ண 

ததப்தடந்ரர்கள். ரழினதிதர்கள், ம்.ஜி.ஆ 

ர்லுக்கு முன்த சந்தித்து, ணது ஆத் 

ரிவித்துவிட ண்டும் ன்று அப் தரர்க்க ந்து 

குழுமிணர். இந்நினயில், டிக்கும் தடங்களில் 

அ.தி.மு.க பிசரப் தரடல்கபப் புகுத், புதுப்புது 

தரடல் ஆசிரிர்களுக்கு தரடகர்களுக்கும் 

ரய்ப்தளித்துந்ரர்.   

 ரம் அக்கும் ம் ந்து வ்பவு 

ரணரலும் இருந்து, ன் ன 

முடித்துக்கரடுக்கக்கூடி ஆட்கப அர் 

விரும்பிணரர். அந்ச் சம், எரு தரடல் கரட்சி டுத்ரர். 

அதில்ரன் ரழினரபர் அணருக்கும் ஆரக 

இருப்த ளிப்தடுத்திணரர். ரழினரபர் 

ககபப் தற்றி தரட்டரக இருந்ரலும், இக் 

கட்கும்தரதும் சின கரட்சிகளில் ன் க உர்த்தி 

க்பரசப் கரட்சிரக டுத்ரலும் இந்க் க தரடல், 

ம்.ஜி.ஆருக்குரி தரற்றிப் தரடனரக அந்து. 

    இது ௌாட்க காக்கும் கக –  

    உன் வீட்க காக்கும் கக 

 



Tamil Heritage Foundation International

102 

   இந்ோக் கக ௌாட்டின் ௌம்பிக்கக 

    இது திர்கா ோாௐகத்தின் ாழ்க்கக 

ன்று ரடங்கும் இப்தரட்டில், இது தண்கள் ம் 

குனம் கரக்கும் க, இது திருடும் க அல்ன ன்று 

திதிர் கருத்துக்கபரக அத்துப் தரடியிருப்தரர். 

பிற்கரனத்தில், கரங்கிஸ் கட்சிக்கு 'க சின்ணம்' 

அந்துவிட்டரல், அர்களுக்கும் தன்தட்டது. 

மீ்ௌண்ன்  

 ஸ்ரீர் இக்கி ளிந் இண்டரது ம்.ஜி.ஆர் 

தடம். இதில் லிரண இண்டு கரள்கப் 

தரடல்கள் இடம்தற்நண. திர்க்கட்சிக்கு சரல் 

விடுப் தரன... 

    கௌருக்கு கௌாய் ட்டும்  

 பௌஞ்சில் துணிவிருந்ோால்  - ன் 

 ககள்விக்கு திக ோட்டும்  

 கௌர்க திமிருந்ோால்  

ணத் ரடங்கும் தரடலில்   

 ாறி்ால் ாட்டும்  

 இல்ககௐல் ாற்றுகாம்  

ன்றும் நீ பகாண் ௌாொௐம் பூட்டிௐ வீட்டுக்குள் 

சிகௐாய் இருக்குகோௐா  ௌான் பகாண் ௌாொௐம் 

ௌாட்டிலும் வீட்டிலும் நிகாய் இருக்குகோௐான்றும், 

இரு கட்சியிணரின் இல்த விரித்துப் தரடியிருப்தரர். 

‚தட்டத்து ரெரவும் தட்டரபச் சிப்தரயும் என்நரண 

கரனம் இது‛ ணந தரடலில், தன சர்க் கருத்துகபச் 

சரல்லியிருப்தரர். களின் ல்ரழ்வுக்கு ழி 

பிநக்கப்தரகிநது ன்ந ரனி, அ.தி.மு.க ஆம்பித் 
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பிநகு ந் தரடல்களில் எலித்து. இந்ப் தடத்தின் 

தடப்பிடிப்பு, ெூன் 29 அன்று இவு முழுக்க டந்து. 

றுரள் முனச்சரக ம்.ஜி.ஆர் தரறுப்தற்க 

உள்ப நினயிலும் ரடர்ந்து ூட்டிங்கில் 

ஈடுதட்டரர். ள்ளிவிலும் நீண்ட ூட்டிங்கில் 

அணத்துக் கரட்சிகளும் கச்சிரக  ண்டு 

ன்ந தற்நத்துடண தடக்குழுவிணர் ததக்க, 

ம்.ஜி.ஆர் தரகிந தரக்கில் அணத்யும் ஏ.க 

சய்ரர். 

முோல்ா் பிகு ந்ோ ங்கள் 

 'து மீட்ட சுந் தரண்டின்' [1978] ன்ந 

தடம் மிகத் சரனிடமிருந்து தரண்டிணரண 

ம்.ஜி.ஆர் மீட்டரகப் தரருள் கரள்ளும் கயில் 

ரரிக்கப்தட்டு, அர் முல்ர் ஆண பிநகு திக்கு 

ந்து. இப்தடம், ர்ல் சத்தில் ந்திருந்ரல், 

ற்றிவிர தடரக அந்திருக்கும். ம்.ஜி.ஆர் 

ற்றி தற்நபிநகு ன்தரல், சிகர்களிட 

தடதடப்புக் குநந்து, எரு மிப்பு ற்தட்டுவிட்டது. 

இப்தடம், மிழீத்தின் விடுனயும் ன்னுள் 

உள்படக்கிரக தரடல்கள் அத்திருந்ண. 

விடுனப்புலிகள் ண்டிக்கரண்டற்கு இங்க... 

 

 ோாௐகத்தின் சுோந்திக ங்கள் பகாள்கக  

 ோன்ா்ம் ஒன்க ோான் ங்கள் பெல்ம் 

 ஒற்றுகௐாய் ககர்கக ஓ கப்காம்  

 உகப்க ௌம் ௌாட்க உௐர்திடுகாம் 

  

   ன்ந தரடலில்... 
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 வீமுண்டு பற்றி உண்டு  

 விகௐாடும் கம் இங்கக உண்டு  

   ா ா ன் கோாா   

ன்ந ரிகள், தரர் ஆர்த்த் தூண்டும் கயில் 

ழுப்தட்டிருந்ண. 

    ககாட்கயிக ௌது பகாடி ந்தி கண்டும்  

    பகாள்கக வீ திௐாகங்கக ற்றி கண்டும் 

இன்ணரரு தரடலும் வீம் புகட்டும் தரடனரக 

முன்ணற்நத்துக்கு வித்திட்ட தரடனரக அந்து. 

    வீகன் காா  பற்றி கள் பூச்சூ  

    ா்ம் ஒரு ாழ்ாக ாழ்வுௌதி கோ்ாக 

 முன்க்றுகாம் ௌம் ௌாட்ககௐ முன்க்ற்றுகாம் 

இத்துடன், ம்.ஜி.ஆரின் தியுனக ரழ்வு 

நிநவுதற்நரலும், அர் ன் கட்சிக்கரகவும் ர்ல் 

பிசரத்துக்கரகவும் இ திக்கனஞர்கபக் 

கரண்டு... 

 இட்க இக பற்றி ோந்ோ இக – உௐர் 

 இட்சிௐம் காத்தி ந்ோ இக.  ற்றும் 

  புட்சி ோகரின் ழி ௌப்காம் – 

   புதிௐ ெமுோாௐம் இனி அகப்காம் 

தரன்ந தரடல்கப கசட்டில் ததிந்து, ன் கட்சி 

நிர்ரகிகளிடம் ங்கி, கட்சிப் தணிகளுக்கு ல்ன 

தரடல்கபப் தன்தடுத்திந்ரர். இப்தரடல்களும் 

இன்னும் உயிர்ப்புடன் திகழ்கின்நண. 
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6.  தங்கரபன் தரத்திங்களில்  

    ம் ஜி ஆர்  
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 ’ப் தங்கரபன்’ ன்று ச சக் குருள் 

எருரண ரணிக்கரசகர் சிதருரணப் தரற்றித் 

துதிப்தரர். அந்ச் சரல்லுக்கு அடரபரக 

ம்.ஜி.ஆர் அந்ற்கு முக்கிக் கரங்கள் 

இண்டு. என்று, அர் களுக்குத் ரணரகப் தரய் 

உவிதும், உவி ணக் கட்டு ந்ருக்கு உடண 

கரடுத்து உவிதும் ஆகும். இண்டு, அர்  

ளி ர்க்கத்ச் சர்ந் கரதரத்திங்கப ற்று 

டித்து அர்களின் துன்த துங்கபப் தடத்தில் 

பிதிதலித்து, அர்களில் எருணரகத் ன்ண 

ளிப்தடுத்திது ஆகும். 

கோாாத்திமும் காட்சிப்ாலும் 

 ரன் ந்த் ரழினரளி கரதரத்திம் ற்று 

டித்ரலும் அந்த் ரழிலுக்கு திப்பும் ரிரயும் 

அளிக்கும் கயில் தடத்தில் ரடக்கத்தின எரு 

தரடன அத்துத் ரழிலின் கஷ்ட ஷ்டங்கப 

விரித்திருப்தர் ம்.ஜி.ஆர். சின தடங்களில் கரட்சிகள் 

மூனரகத் ரழிலின் முக்கித்துத் 

உர்த்திவிடுரர். 

ாட்ாளி ாத்திப்கப்பு 

 ரடரடி தடத்தில் ருப்தரடகணரக ஆயித்தில் 

எருனில் ரட்டு ருத்துரகப் தற்நரல்ரன் 

பிள்பர தடத்தில் தயின்டர் ற்றும் கிற்றில் தூர் 

ரருதரக னிப்பிநவியில் க்கரனிக்கரக, 

ர்த்திருவிர தடத்தில் தரிசல் ஏட்டிரக, ரழினரளி 

தடத்தில் கண்டி இழுப்தரக, பின்பு தஸ் 

கண்டக்டரக, தடகரட்டி தடத்தில் ரட்டுப் 

தடகரட்டும் தணரக, மீண ண்தனில் இந்திப் 

தடகின் மீணணரக ரட்டுக்கர னனில் ரடு 
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ய்ப்தரக ன் அண்னில் குதி 

ண்டிக்கரணரக ங்கள் ங்கத்தில் னரரி டிரக 

விசரயி தடத்தில் தடித் விசரயிரக ரிக்ஷரக்கரனில் 

ரிக்ஷர எட்டிரக ங்கவீட்டுப் பிள்பயில் விசரயிரக 

(ரமு) உக்கும் கங்கள் தடத்தில் ஊர் கரக்கும் 

கரல்கரணரக டித்திருப்தரர். 

டித்ோாக ம்.ஜி.ஆர் 

 ம்.ஜி.ஆர் டரக்டரக ர்ம் னகரக்கும், 

புதிபூமி தடங்களிலும் ஞ்சினீரகக் கரடுத்து 

த்ளிலும் க்கீனரக நீதிக்குப் பின் தரசத்திலும் 

தத்திரிக நிருதரக சந்திரத்திலும் விபரட்டு 

ஆசிரிர் ற்றும் கவிஞரக ஆணந் ெரதியிலும் 

முகரசி, கரல்கரன், தத்ரட்டம், தரிசு, 

ய்த்ரய், ரய் சரல்னத் ட்டர, ன் கட, 

கசிப் தரலீஸ் 115 தரன்ந தடங்களில் கரல்துந 

அதிகரரி, சி..டி தடங்களில் கரல்துந அதிகரரி, 

சி..டி கரதரத்திங்களிலும் ன்னித்ரயில் மிலிட்டரி 

கரண்டரகவும் டித்திருப்தரர். 

ௌாட்டு ருத்துர் 

 ஆயித்தில் எருன் தடத்தின் அறிமுகக் 

கரட்சியில் ம்.ஜி.ஆர் தரம்புக்கடிக்கு ருந்து 

கண்டுபிடித் கிழ்ச்சியுடன் ‘ற்றி ற்றி’ ன்று 

கூறுரர். பின்பு தரம்பு தீண்டி எருருக்கு வித் 

உறிஞ்சி டுக்கும் கரட்சியில் ெனலிரவுக்கு 

அர்மீது அபிரணம் ற்தடும். இறுதிக்கட்டத்தில் 

ணரகர்மீது விம் ரய்த் கத்தி ம்பிரர் 

வீசிதும் உடல் னம் தரதித்துவிடும். உடண ம்.ஜி.ஆர் 

வித் அகற்றுரர். தடம் முடியும்தரது ரட்ட 

ணம் திருந்தி ன்ணனிட எப்தடத்துவிட்டு 

ருத்துத் ரழிலுக்க திரும்பிவிடுரர். ரன் ற்ந 
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கரதரத்தித்துக்கு இவ்கயில் இர் நிரம் 

சய்திருப்தரர். 

ஆங்கி ருத்துர் 

 ர்ம் னகரக்கும் தடத்தில் களுக்கு 

இனசரக ருத்துச சய்ரர். அந் ர் 

அர் ன (உயி) எரு விதத்திலிருந்து 

கரப்தரற்றிரக ம்.ஆர்.ரர எரு சணம் 

தசியிருப்தரர். குண்டு சுட்டதரதும் சிறுநீகரற்று 

சிகிச்சயின்தரதும் இர் பித்து ழுந்ற்கு இர் 

சய் ர் கரம் ன்று தரதுக்கள் ம்பிணர். 

 புதிபூமி தடத்தில் ந்திரதி எருரின் ரற்று 

சிகிச்சயில் அதிப்தடும் ன கிரம் என்றிற்குப் 

தகுத்றிவுப் தகனணரக டரக்டர் கதின் ந்து 

ருத்துச ஆற்றுரர். இது முநப் தண் 

டரக்டர் ஷீனர இருக்கு எத்துப்பு  றுத்து 

விடுரர். கத்தின எரு ருத்துண கட்டி 

அங்கு டரக்டரக இருப்தரர். 

 டரக்டர் தடிப்பு தறுரர் ம் ரழ்க்க 

 ளிரருக்கு ச சய்யும் கயில் 

தனுள்பரக்கிக் கரள்ப ண்டும் ன்ந முன்ரதிரி 

தரத்திரக ம்.ஜி.ஆரின் தரத்திப்தடப்பு 

அக்கப்தட்டிருக்கும். 

ககாட்டி 

 தடகரட்டி தடத்தில் அறிமுகப்தரடல் கரட்சி 

கடனரடிகளின் துன்தத் தந சரற்றுரக 

அந்திருக்கும். 

 ‚னல் பிநக்க த்ரன் - ங்கபத் 

 ண்ணீரில் பிக்க த்ரன் 
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 கல் இருக்க த்ரன் - தண்கபக் 

 கண்ணீரில் குளிக்க த்ரன் 

தரடல் ற்கரன துத் ளிப்தடுத்தும். 

  அந்ப்தடம் முழுக்க தடகரட்டிகளுக்கு 

அர்கள் மீனுக்கு ல்ன வின கிடக்கவும் ந்து கந்து 

ட்டிக்கரர் கரடுயிலிருந்து விடுதடவும் 

அசரங்கத்தின் திட்டங்கபரல் தணடவும் 

உக்கும் ரணிக்கரக தரத்திம் ற்று டித்திருப்தரர். 

தடம் டுக தடக்கரட்டிகளின் அனமும் தரடுகளும் 

அம்பிக்கயும் ரடரும் இறுதியில் இண்டு மீண 

குப்தங்களும் என்று தட்டு அசின் னத்திட்டங்கபப் 

தற்று னிதர் கரடுயிலிருந்து விடுதடும். 

போாழிாளி 

 ரழினரளி தடத்தில் தடித்துப்தற்ந ம்.ஜி.ஆர் 

ன துவும் கிடக்கரல் க ண்டியிழுக்கும் 

ரழினரளிரக ரழ்ரர். பின்பு தருந்து டத்துர் 

தணி கிடக்கும் தருந்தின் இருக்ககள் 

நிம்பிவிட்டரல் நிறுத்த்தில் நிற்கும் ன் 

ரக்கூடப் தருந்தில் ற்நரட்டரர். 

(அந்க்கரனத்தில் தஸ்முக்குள் ஸ்டரண்டிங் கிடரது) 

ன் ர்ரண உப்தரல் முன்ணறி சக்கிங் 

இன்ஸ்தக்டர் ஆரர். அப்தரது அதிக கத்தில் 

தருந் ஏட்டி இன்ணரரு தருந் ‘ஏர் டக்’ 

சய் ஏட்டுர் ம்பிரருக்கு ச்சரிக்க கடிம் 

அளிப்தரர். பின்பு அந் தஸ் நிறுணத்தின் ணெர் 

ஆர். 

 கரரகி க.ஆர். விெரவின் சிதரரிசும் இற்கு 

முக்கிக் கரம் ஆகும். அ எரு விதத்திலிருந்து 

ம்.ஜி.ஆர் கரப்தரற்றியிருப்தரர். 
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இன்நக்கு இந் முன்ணற்நம் ளிரகத் ரன்நனரம். 

1960களில் அப்தடியில்ன. கூலித்ரழினரளி ணெர் 

ஆல்னரம் கணவிலும் கற்தணயிலும் ட்டு 

சரத்திம். ண ம்.ஜி.ஆது இந்ப் 

தரத்திப்தடப்பு சிகர்கப குரகக் கர்ந்து. 

 ணெரக இருந் ம்.ஜி.ஆ முனரளி 

ன விட்டு நீக்கிதும் மீண்டும் ம்.ஜி.ஆர் 

கண்டி இழுத்து ன்னுடன் தணிபுரிந்து 

தழிற்நப்தட்ட ரழினரளிகளின் குடும்தங்கபக் 

கரப்தரற்றி உவுகிநரர். 

குதிக ண்டிக்கான் 

 ன் அண்ன் தடத்தில் ம்.ஜி.ஆர் குதி 

ண்டிக்கரணரகவும் ெனலிர புல்லுக்கட்டுக் 

கரரிரகவும் டித்து மிகவும் தரருத்ரக இருந்து. 

இப்தடத்தில் இருரும் முருகன் கரவிலில் 

சரமிகும்பிடும் கரட்சியும் இடம் தற்நது. 

 முல் அறிமுகப் தரட்டின அர் குதி 

ண்டி ஏட்டுது னரங் ரட்டில் ரப் த்தும் பிந 

கரட்சிகள் ஸ்டூடிரவுக்குள் குபரஸ்அப் ரட்கள் 

த்தும் அந்ப் தரட்டப் தடரக்கியிருப்தரர்கள். 

புல்லுக்கட்டு விற்கும் தண்களும் ம்.ஜி.ஆர் டத்தும் 

தரலி சல்னரதக் கரட்சிகளில் குதிண்டிக்கரணப் 

தரன இல்தரக டித்திருப்தரர். ெனலிரவுக்கு 

ஆத்திமூட்டுற்கரக இந் விபரட்ட 

நிகழ்த்துரர். 

ரிக்க்ஷாக்கான் 

 இந்ப்தடத்தில் ஆம்தக்கரட்சியில் ரிக்க்ஷர 

தந்த்தில் முல்தரிசு தறுரர். எரு ரள் 

உண்யின பிற்தகல் னயில் ம்.ஜி.ஆர் 
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கரடம்தரக்கம் சரனயில் ரிக்க்ஷர ஏட்டிவிட்டு 

ஸ்டுடிரவுக்குத் திரும்பியிருக்கிநரர். தடப்பிடிப்புத் 

பத்தில் இருந்ர்கள் அத் டி அனயும்தரது 

அர் ளி இருந்து ரிக்ஷர ஏட்டிதடி உள்ப 

ந்ரர். 

 1964 இல் ம்.ஜி.ஆர் யில் ணகிநரர்கப 

ன்று ரிக்க்ஷரக்கரர்களுக்கு யின்கரட் இனசரக 

ங்கிணரர். சத்ர ஸ்டூடிரவில் ரபரண 

டய்னர்கப ரடகக்கு அத்து ந்து 

யின்கரட்கள் த்து, அற்ந அண்ர 

அர்களின் திருக்கத்ரல் ங்கிணரர். அன்று முல் 

ரிக்க்ஷரக்கரர்கள் ம்.ஜி.ஆர்மீது னி அன்பு 

த்திருந்ணர். 1971இல் ரிக்க்ஷரக்கரன் தடம் 

ளிந்தரது அ ற்றிவிர தடரக 

உர்த்திணரர். 

 ரிக்க்ஷரக்கரன் தடத்திலும் ம்.ஜி.ஆர் தடித்துப் 

தட்டம் ரங்கிர் தட்டரபத்தில் தணிபுரிந்ர் பின்பு 

ரிக்க்ஷர ஏட்டுரர். ரிக்க்ஷர ஏட்டுயும் கட்ட 

வித்யும் ன்முநப்தடுத்தி இத்ரழிலுக்கு 

எரு கௌம் அளித்திருப்தரர். ‚ ரிக்க்ஷர‛ ன்று 

அப்தக் கூடக் கண்டிருத்திருப்தரர். 

 ரிக்க்ஷரவில் இருந்தடி ம்.ஜி.ஆர் சண்ட 

தரடும் கரட்சி ஸ்டன்ட் ரஸ்டர் சங்கர் 

அத்திருப்தரர். இக்கரட்சியில் ம்.ஜி.ஆர் சினம்பு 

சுற்றிதடி ரிக்ஷரவில் சுற்றி சுற்றி ந்து 

சண்டதரட்டு ன் ‘தசஞ்சரண’ ஞ்சுபரக் 

வுடிகளிடமிருந்து கரப்தரற்றுது புதுரண 

சண்டக் கரட்சிரக அந்து சிகர்களின் தனத் 

கட்டனப் தற்நது. 
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ற் சி போாழிாளி கோாாத்திங்கள் 

 ர்த்திருவிரவில் தரிசல் ஏட்டிகபரக 

ம்.ஜி.ஆரும் ெனலிரவும் ந்து எருருக்கு எருர் 

தரட்டி தரடுர். ரலில் ரடங்கி தக்கம் 

கரலில் நிநவுறும் துள்பல் தரடலும் தரிசலில் 

குழுடணமும் சிநப்தரக அக்கப்தட்டிருக்கும். 

 முல் கரட்சியில் தர் தரடும்தர ரட்டின் 

தருப் தரடி ரட்டுக்கரணரக டித்திருப்தரர். 

ரட்டுக்கரனனில் ரட்டுக்கரன்ரன் ஹீர 

ருப்தரடகணரக (ரடரடி) ரும் ம்.ஜி.ஆர் ரட்டின் 

சிநப்பு குறித் தரடல்கப சரெரவிக்குச் 

சரல்லிக்கரடுத்து தரடச் சரல்ரர். 

 ல்னம் தடத்தில் ‚ம் ஆடுந ஆட்டமும் 

தரடுந தரட்டும் ரட்டுக்கு தடிப்பிண ந்ரகனும்‛ 

ன்று தரடி கருத் ‘ரடரடியிலும் 

சல்தடுத்தியிருப்தரர். 

 னிப்பிநவியில் னத் தட்டநயில் 

ரழினரளிரக ரும் ம்.ஜி.ஆர் ‚உக்கும் ககப 

உருரக்கும் ககப‛ தரட்டு மூனரக உப்பின் 

கத்துத் ளிப்தடுத்தியிருப்தரர். சிகர்கப 

கிழ்ச்சிக்கடலில் ஆழ்த்துரர். 

---------------------------------------------  
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7. ோாய்க்குத்தின் ஆோவு பற் ம் ஜி ஆர் 

 

 

 

 ரய்க்குனத்தில் கரபித் ஆவுடன் மூன்று 

முந ரடர் ற்றி தற்ந ம்.ஜி.ஆர் 

இற்கயின ன் ரய் மீது மிகுந் தரசம் 

கரண்டிருந்ப் தரன ற்ந மிகத்து 

ரய்ரரிடமும் அபற்ந ரய்ப்தரசம் கரண்டிருந்ரர். 

மூரட்டிர் தனர் அத் ன் கன் தரன அணத்து 

கண்ணீர் விட்டு கனங்கி நிற்கும்தரது அர்களின் 

ழ்த் ரற்நத்க் கண்டு அருருப்தடரல் 
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ன் கக்குட்டரல் கண்ணீத் துடத்து விட்டர். 

ம்.ஜி.ஆர். 

முதிகௐாருக்கும் ெத்துொவு 

 ம்.ஜி.ஆர் முல்ரணதும் சத்துவு திட்டத் 

அறிமுகப்தடுத்திதரது இது கரரெர் ரடங்கி 

திட்டம் ரண ன்று சினர் விர்சித்ணர். அப்தனுக்கு 

சரரம் பிள்பக்கு சத்துர? ன்று கட்டணர். 

 இர்கபரல் சத்துவின் ன் அறிரரர் 

ன்று திட்டட்டரகச் சரல்னரம். ம்.ஜி.ஆர் 

ரடங்கி சத்துவு திட்டத்தில் அப்தகுதியில் ரழும் 

முதிரருக்கும் திஉவு இனசரக சத்துவு 

த்தில் ங்கப்தட்டது. முதிரர் 

உவித்ரகயும் உர்த்தித்ப்தட்டது. ரரும் 

இல்னர முதிர்கள், ருகபரல் விட்டப்தட்ட 

முதிர்கள் இந் சத்துவுத் திட்டத்தின் கீழ் தி 

உவு தற்நணர். இர்கள் ம்.ஜி.ஆ ம் கணரகக் 

கருதி ந்ணர். 

இம் ோாய்ாரின் கண்ணீர் துகத்ோ ம்.ஜி.ஆர் 

 இபம் தண்கள் குந் தற்று ரன்கு ரம் 

முல் அந்க் குந்ககு சத்துவு ங்களில் 

சத்துரவு உருண்ட ங்கப்தட்டது. இந் சத்துரவு 

உருண்ட இபம் ரய்ரர் ம் குந்களுடன் 

சத்துவு த்துக்கு ந்து ரங்கி அங்க 

ஊட்டிவிட ண்டும். பின்பு சத்துவு சனர்களின் 

சரம்தறித் ணத்ரல் சத்துரவு தரக்கட்ட இபம் 

ரய்ரரிடம் கரடுத்து வீட்டுக்குச் சன்று 

கரழுக்கட்ட சய்து அணரும் சரப்பிட்டுத் தீர்த்து 

விட்டணர். 
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ன் கன் ம்.ஜி.ாச்ெந்தின் 

 திருப்பூரில் ரழ்ந்து இபம் தில் சுந்திப் 

தரரில் உயிர் நீத் கரடி கரத் குனின் னரற்ந 

ரம் தடித்திருப்தரம். இந் கரடி கரத் குனின் 

ணவி ரரயி மிகவும் றுயில் உல்ரகத் 

கல் கிடத்தும் முனச்சரர இருந் ம்ஜி.ஆர் 

அ ரில் சந்தித்ரர்.  

 ரட்டுக்கரக உத் ல்னரின் ணவி 

பிநரிடம் உவி தறு விரும்தரட்டரர் ன்த 

ன்குர்ந் ம்.ஜி.ஆர் ரரயி அர் வீட்டில் 

சந்தித்து அம்ர ரன் உங்கள் கன் ம்.ஜி.ரச்சந்தின் 

ந்திருக்கிநன். ன் ரய்க்கு ரன் உ விரும்புகிநன் 

ன்நரர். ரரயியின் ணம் கிழ்ந்து. கன் ரும் 

உவி ந்த் ரரது றுப்தரர? 

ற்றுக்கரண்டரர். இந் உந ரரயி அம்ரள் 

இறுதி தருரக ற்றுக்கரண்டரர். ன் கன் 

ம்.ஜி. ரச்சந்தின் சன்ணயில் இருக்கிநரர் ன்று 

அந்த்ரய் அன்தரடு குறிப்பிடுரர். ம்.ஜி.ஆர் அந் 

ரரயி அம்ர, ‘அம்ர‛ ன்று அத்து சய்தி 

அல்ன. ரரயி அம்ர அ ணது கன் ன்று 

அடுத்டுத் நிகழ்ச்சிகளில் குறிப்பிட்டதுரன் சய்தி. 

ஒரு கன் ட்ாம், ஒரு கன் சினிா 

 ரட்டுக்கர னன் ூட்டிங் க 

அயில் டந்தரது சுற்று ட்டர கிரங்களில் 

இருந்து கூட்டம் ந்து அங்க இவுதகனரக 

அர்ந்துவிட்டது. தகலில் தடப்பிடிப்பு 

இடபயின்தரது எரு மூரட்டி ம்.ஜி.ஆப் 

தரர்க்க ந்ரர். ம்.ஜி.ஆர் அரிடம் உங்களுக்கு 

த்ண பிள்பகள்? அர்கள் ன்ண சய்கிநரர்கள்? 

ன்று விசரரித்ரர். அற்கு அந்த்ரய் ணக்கு இரு 
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கன்கள் எருன் தட்டரபத்தில் இருக்கிநரன். 

இன்ணரருன் சினிரவில் டிக்கிநரன்‛ ன்நரர். 

சினிரர? ரர் அர்? ணக்குத் ரிரல் இருக்கிநது 

சரல்லுங்கள் ன்று ம்.ஜி.ஆர் கட்டரர். அற்கு 

அந்த் ரய் ‚நீ ரணப்தர ன் ண்டரது கன்‛ 

ன்நரர். ம்.ஜி.ஆர் கிழ்ந்து தரணரர். ர்ல், 

பிசரப் தத்தின்தரது இர்களின் இந் அன்தப் 

தரர்த்துத்ரன் அர் தன ருங்களில் ‚இந் க்களுக்கு 

ரன் ன்ண சய்ப் தரகிநன் ன்று கண்ணீர் 

விட்டிருக்கிநரர். முல்ரணதும் அதிகரரிகளின் 

றுப்புக்கு அஞ்சரல் நிதி திட்டி சத்துவுத் 

திட்டத் அறிமுகப்தடுத்தி குந்கள் ற்றும் 

முதிரின் தசிப்பிணிப் தரக்கிணரர். 

ருா் ரி ாக்கிகௐ பெலுத்ோ முன்ந்ோ ோாய் 

 ம்.ஜி.ஆரின் ய்க்கரப்தரபர் க.பி. 

ரகிருஷ்ன் ம்.ஜி.ஆத் ணது னகணரகத் 

நிணத் எரு அன்புத்ரய் தற்றி கூறியிருப்தரர். 

அருக்குச் சரந் கன் இருந்ரர். அ.தி.மு.க ஆம்பித் 

பிநகு தி.மு.க ஆட்சி ம்.ஜி.ஆரின் தக் கடுக்க 

தன முற்சிகப டுத்து. அதில் என்று அர் 

ருரணரி சலுத்வில்ன ன்ந புளி. இக் 

கட்ட இந் முஸ்லிம் ரய் ன் கண அத்து 

‘அப்தர, உன் அண்ன் ம்.ஜி.ஆர் ரி கட்டரல் 

இருக்கிநரர. ஆர் ரன் சம்தரதித் தத் 

ல்னரம் ஊருக்குத் ர்ம் சய்துவிட்டு இன்று இந் 

சரணயில் சிக்கிவிட்டரர். ரம் ம் சரத் அர் 

தருக்கு ரற்றிவிடுரம். அர் ம் சரத் 

ருரணரி கட்டி விடட்டும் ன்நரர். கணயும் 

தீவி ம்.ஜி.ஆர் விசுரசிரகத்ரண அந்த் ரய் 

பர்த்திருப்தரர். அப்தடியிருக்கும்தரது கன் 

றுப்தரர சம்தித்துவிட்டரர். ங்கள் கருத் 
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ம்.ஜி.ஆருக்கு கடிம் ழுதித் ரிவித்ரர். ம்.ஜி.ஆர், 

அர்களின் அன்புக்கு ன்றி ரிவித்து ததில் ழுதிணரர். 

சரத்துகப ரற்நண்டரம் ன்றும் 

ரிவித்துவிட்டரர். ரில் தரய் தரர்த்து 

அந்த்ரரரிடம் தசவும் விரும்பிணரர். 

 எரு ரள் அந்த் ரய் ப்தடுக்கயில் 

இருப்தரல் கடசிரக எருமுந ன் கணப் 

தரர்க்க விரும்புரக ம்.ஜிஆருக்குக் கடிம் ந்து. 

இனியும் கரனரம் சய்க்கூடரது ன்று ம்.ஜி.ஆர் 

புநப்தட்டுச் சன்று அந் அன்புத்ர ரில் 

சந்தித்ரர். கணப் தரர்த் கிழ்ச்சியில் அந்த்ரய் 

ன் ரழ் நிநவுசய்ரர். 

நீாகாம் பகாடுத்ோ ோாய் 

 ம்.ஜி.ஆர் கட்சி ஆம்பித் பின்பு கரடி 

ற்றுரக அ ரண்டர்கள் து தகுதியின் சந்து 

தரந்து ல்னரம் அத்துச் சல்து உண்டு. அரும் 

தரகுமிடம் ல்னரம் சரதிதம் தரர்க்கரல் 

சுளிக்கரல் சிரித் முகத்துடன் இருப்தரர். எருமுந எரு 

குடிச ரசலில் கரடிற்நச் சன்நதரது 

அங்கிருந் எரு மூரட்டி ‚அய்ர இந் கர 

யிலில் இப்தடி சுற்றுகிநர இந்ர இ 

குடிச்சிட்டு தர‛ ன்று எரு சரம்பு நிந நீரகரம் 

(முல் ரள் மிஞ்சி சரற்றில் ஊற்றி க்கப்தடும் நீர்) 

கரடுத்ரர். ம்.ஜி.ஆர் அ ரங்கி கடகடன்று 

குடித்துவிட்டரர். 

பாட்கௐடித்து கருாதி பெய்கோார் 

 கரல் கரட்சியில் தண்கப ரற்றி ன் பிம்த 

னக்குள் சிக்க த்திருக்கிநரர் ம்.ஜி.ஆர் ன்று 

தரண்டின் ன்தர் எரு நூல் ழுதியிருந்ரர். அது 

தரய் ன்று நிரூபித்ர்கள் ம்.ஜி.ஆர் இநந் பிநகு 
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அருக்கு கன் ஸ்ரணத்தில் இருந்து ரட்டடித்து 

கருரதி சய் தல்னரயிம் ஆண்கள் ஆர். 

ம்.ஜி.ஆ விட சிரஜி, ெமினி ஆகிரரின் கரல் 

கரட்சிகளில் டித்து தரிபவில் சிகர்கபப் 

தற்றிருந்ணர். ம்.ஜி.ஆ தண்கள் சித்த்ற்கும் 

தித்ற்கும் அடிப்தட கரம் அர் எரு சிநந் 

னினுக்கு உரி அணத்து தண்புகபயும் 

தற்றிருப்தரக அர்கள் ம்பிது ட்டு. 

 டிக தத்மினியுடன் ம்.ஜி.ஆர் ரணி 

சம்யுக்ரவில் டித்தரது தத்மினி குதியில் 

த்து கடத்திச் சல்னண்டும். அப்தரது தத்மினி 

ரன்கு ரம் கர்ப்தரக இருந்ரர். அ முலில் 

குதியில் அர்த்திணரர்கள். அப்தரது ம்.ஜி.ஆர் 

தரர்த்துப்தர தத்திரக சய்யுங்க ன்று 

ச்சரித்துக்கரண்ட இருந்ரக (தத்மினி) எரு 

தட்டியில் குறிப்பிட்டரர். ம்.ஜி.ஆர் எரு சிநந் னிர் 

ன்றும் ற்சரன்று அளித்து இருந்ரர். 

 ன் அன்தரலும் கருரலும் ம்.ஜி.ஆர் 

தண்களின் உள்பத்க் கர்ந்திருந்ரல் அத் 

ம் கணரகப் தனரும் கருதிணர். ணரன், ம்.ஜி.ஆர் 

இநந்தும் நீயும் ரட்ட அடிச்சுடுப்தர ன்று ன் 

கனிடம் கூறிதரது அந் கன்கள் ரயின் சரல்ன 

ட்டரல் ம்.ஜி.ஆருக்கரக ரட்டடித்து கருரதி 

சய்ணர். இது ம்.ஜிஆருக்குத் ரிரது. ஆணரல், 

ம்.ஜி.ஆரின் ரன்புக்கு இது எரு சரன்நரகும். 

ோாயும் பிள்கயும் 

 ந்து தில் ன் ரப் பிரிந்து யிற்றுப் 

பிப்புக்கரக தரய்ஸ் கம்தனியில் சர்ந்துவிட்ட 

ம்.ஜி.ஆருக்கு ரய்மீரண க்கம் ணதுக்குள் 

இருந்திருக்கும். பர்ந்தும் ரன் ன் பிள்பகபப் 
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பிரிரல் ன்னுடன் த்து அன்தரக பர்க்க 

ண்டும் ன்ந ண்மும் உறுதிரகத் 

ரன்றியிருக்கும். ஆணரல், அருக்குப் பிள்ப 

இல்ன. ‚ன் அண்னுக்கு என்தது பிள்பகபக் 

கரடுத் இநன் ணக்கு எரு பிள்ப 

கரடுக்கவில்ன ன்று அருள்ரசிடம் சரல்லி 

எருரள் ருத்ப்தடுகிநரர். அருட ணவி 

சரணந்தி இண்டுமுந கருவுற்நதரது 

கருக்குரயில் கருங்கி பர்ந்ரல் அ பர்க்க 

முடிவில்ன. அருக்கு பின்பு கரசரய் ரக்கிதும் 

அர் குந்தநத் டரக அந்துவிட்டது. 

காட்ெ தீம் ற்றிௐ குந்கோகள் 

 ம்.ஜி.ஆருக்கு எரு குந் ஆண்டன் 

கரடுத்திருந்ரல் அர் இநந்தரது அந் எரு கன் 

இறுதிக் கடன்கப நிநற்றி இருப்தரர். ஆணரல் எரு 

பிள்ப கூட இல்னரரல் தன ஆயிம் கன்கள் 

அருக்கு இறுதிக்கடன் சய்து கரயில்களில் ரட்ச 

தீதம் ற்றிணர். ல்னரருக்கும் பிள்பகள் ட்டும்ரன் 

கிடக்கும். ஆணரல், ம்.ஜிஆருக்கு ரய்ரர்கள் 

கிடத்ரல் பிள்பகளும் சர்ந்து கிடத்ரர்கள். 

இது எரு அபூர்வு நிகழ்வு. 
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