


Tamil Heritage Foundation International

வெற்றித்திருமகன் எம்.ஜி.ஆர் நூல்ெரிசை  – 10 

 

 

நீங்க நல்லா இருக்கணும் 
[எம்.ஜி.ஆர் தத்துெப் பாடல்கள்  ஆய்வு -1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

     முசைெர் வை. இராஜேஸ்ெரி, M.A., M.Phil., Ph.D., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைந்திஜராதயம் பதிப்பகம் 

3/462 முதல் மாடி, கம்பர் 2வது ததரு, கம்பர் சாலை, 

தினமணி நகர், மதுலை – 625 018, Mob.:7010997639.  



Tamil Heritage Foundation International

நூல் விெரம் 

நூல் வரிலச : தவற்றித்திருமகன் எம்.ஜி.ஆர்   

  நூல்வரிலச – 10 

நூலின் தபயர் : நீங்க நல்ைா இருக்கணும்   
  [எம்.ஜி.ஆரின் தத்துவப் பாடல்கள்  
  ஆய்வு -1] 

ஆசிரியர் : முலனவர் தச. இைாஜேஸ்வரி 

முன் பின் முகப்பு 

        பகுதி அலமப்பு : தச. மீனாட்சி 

பதிப்பாளர் : சந்திஜைாதயம் பதிப்பகம் 

  3/462 முதல் மாடி, கம்பர் 2வது ததரு, 

  கம்பர் சாலை, தினமணி நகர்,   

  மதுலை – 625 018 

  ததாலைஜபசி எண் : 7010997639 

பதிப்பு : முதல் (மார்ச் 2019) 

தமாழி :  தமிழ் 

பக்கங்கள் : 120 

விலை : Rs. 200 

- - - - -  

Book : Vetrithirumagan MGR Nool Varisai– 10 

Title : Neenga  Nallaa  Irukkanum  

  [MGR’s Philosophy Songs –part 1] 

Author : Dr. C. Rajeswari, M.A., M.Phil., Ph.D., 

Wrapper Design : C. Meenatchi 

Publisher : Chandrothayam Pathippagam 

  3/462 First floor, Kambar 2nd Street 

  Kambar Salai, Dinamani Nagar 

  Madurai – 625 018 

  Phone : 7010997639 

Month of Publish : April 2019 

Pages : 120 

Price : Rs.200 



Tamil Heritage Foundation International

 

 

 

மனித ஜநய ஜசலவக்காக பிரிட்டிஷ் இளெரைர் 

ைார்லசின் சிறப்பு அலைப்லப தபற்று 

அவஜைாடு விருந்துண்ணும் உயர் தகுதி தபற்ற 

அண்ணா திமுகவின் முதல் தியாகி 

எம்.ஜி.ஆரின் உண்லம வாரிசு சைசதயார் 

அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். 
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அன்புக் காணிக்சக 
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உலைப்பு, தாய்லம என 

எம்.ஜி.ஆர் பைப்ப விரும்பிய 

நற்கருத்துக்கலளத் தம் 

பாடல்களில் அைகுற 

அலமத்துத் தந்த 

பாடைாசிரியர்களுக்கு  

இந்நூல் எமது 

அன்பு காணிக்லக. 

  

கவிஞர் பாைதிதாசன் 

கவிஞர் கண்ணதாசன் 

கவிஞர் புைலமபித்தன் 

கவிஞர் வாலி 

கவிஞர்  

பட்டுக்ஜகாட்லட 

கல்யாணசுந்தைனார் 

கவிஞர்  மருதகாசி 

கவிஞர்  

முத்துலிங்கம் 

மகாகவி பாைதியார் 
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நூலாசிரியர் பற்றி 

முலனவர்.  தச. இைாஜேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் துலறயில் 

முலனவர் பட்டம் தபற்றவர். 

புலசம, வைந்தமிழ், ெளர் தமிழ், 

ஓங்கு தமிழ் நா.ொ.வின் ஆராய்ச்சி 

ஜபான்ற ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக் 

கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். 1988 

முதல் தமிழ் ஆங்கிை 

தமாழிதபயர்ப்புப் பணிகளில் 

ஈடுபட்டுள்ளார்.  Indian Women–Changes and Challenges, Urban 

Theology, Vaigai Paripatal, Eco Vision and Mission, Neuro 

Ophthalmology Articles  ஜபான்ற பை துலற சார்ந்த  

பனுவல்கலள தமிழில் தமாழிதபயர்த்துள்ளார்.  

1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் 

இலணப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate editor] பணயாற்றினார். 

அப்ஜபாது ேப்பானிய தமாழிலய தமிழில் கற்பது எளிது 

என்பலத அறிந்து அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ேப்பானியப் தபண்  யூஜகா ஃபுகுஜைாயியுடன் இலணந்து 

தசயல்பட்டார். அந்த நூல் இன்று மூன்று பாகங்களாக தவளி 

வந்துள்ளது. அங்கு தவளிநாட்டு மாணவர்களுக்குத் தமிழ் 

கற்பித்தார். தமிழ் மாணவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி 

இைக்கணம் கற்பித்தார். யுக்ஜகா சான்  அம்மாணவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிஜையம் - தமிழ் 

அகைாதி; கிஜைக்கம் - தமிழ் அகைாதி உருவாக்கத்திற்காக 

மக்கள் கல்வி அறக்கட்டலளயின் இயக்குனர் மலற 

திரு.இைாபின்சன் ஜைவி ஐயா அவர்களுடன் இலணந்து 

இருபது  ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் பணியாற்றினார். ஈஜைாடு 

மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் 

கலை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜபான்றவற்றில்  சிை ஆண்டுகள் தமிழ் விரிவுலையாளைாகப் 

பணியாற்றினார். 

2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் விஸ்கான்சின் 

பல்கலைக்கைக மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். 

அப்ஜபாது தவளிநாட்டவருக்கு தமிழ் கற்பிக்க பாட நூல் 
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ஒன்லற உருவாக்கினார். அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் 

தமாழி தபயர்ப்பாளைாகவும் தமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றிய ஜபாது அங்கு வந்த தவளி மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்லடச் ஜசர்ந்த  கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் 

கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils என்ற  பாட நூலை 

உருவாக்கினார். இன்றும் அந்தப் பாட நூல் அங்குப் 

பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபாை அங்குச் தசவிலியர் 

பயிற்சி தபறும் இளம் தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 

English என்ற  ஆங்கிைப் பாட நூலை உருவாக்கினார். மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கும் தவளி 

நாட்டவருக்கும் ஆங்கிைமும் தமிழும்  கற்பித்தார்.   

தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாணவர்களுக்காக  

தசன்ட்டர் ஃபார் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for Language 

Studies] என்ற தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லற அலமத்து 

அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிட இயக்கப் 

பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, அதிமுக வைைாறு 

குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக எம்.ஜி.ஆர் பற்றிய 

தகவல்கலள நிலறய ததாகுத்து லவத்திருந்தார். தமிழ்க்  

கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் 

ஜமலடத்தமிழ், ஜமலட நாடகம், திலைப்படம் ஆகியன 

அைசியலில்   உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிய அதமரிக்க மாணவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் 

காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். படங்கலளப் பார்க்க 

திலையைங்குக்கு அலைத்துச் தசன்றார். திலை அைங்கில் 

ைசிகர்கள் காட்டிய ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு 

வியந்து ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாணவர்களும் 

ஜபைாசிரிலய ஒருவரும் ஆைாய்ச்சி தசய்ய ததாடங்கினர். 

அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் 

ஒன்லறத் ததாடங்கி அவர் குறித்த  நூல்கலளயும் அவைது 

படங்கலளயும் ஜசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க 

மாணவர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவது குலறந்ததால் 

இத்திட்டம் ததாடர்ந்து தசயல்பட முடியவில்லை.  

எம்.ஜி.ஆர் பற்றி  ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100 என்ற தலைப்பில் விகடன்.காமில் முப்பது 

கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். அதன் ததாடர்ச்சியாக 

கனடாவில் இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ற இலணய 

இதழில் ததாடர்ந்து  கட்டுலைகலள தவளியிட்டு வருகிறார். 
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எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்றங்களின் தனித்தன்லம குறித்து ஒரு 

நூல் எழுதும் முயற்சியில் தகவல்கலள திைட்டி வருகிறார். 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் என்பது 

இவர் இைட்சியம். தற்ஜபாது ஒன்பது நூல்கள் 

தவளியிட்டுள்ளார்.  

பத்தாவதாக நீங்க நல்லா இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் பாடல்கள் -1] என்ற இந்நூல் தவளிவந்துள்ளது. 

 தஞ்லசலயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பியின் ‘பூ மை நிைல், வறட்சியின் 

பாடல்கள் மற்றும் உன்தனாடு உலையாடுதல்’ என்ற கவிலத 

நூல்கலள இவர் ஆங்கிைத்தில் “Shade of the Flowering Tree, Songs 

of Dryness, Speaking with You” என்று தமாழி தபயர்த்துள்ளார். 

இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு பதிப்பகம் 

தவளியிட்டுள்ளது. இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் 

‘அமைாவதியின் காதல்’ என்ற தபயரில் அஜமசானில் 

தவளிவந்துள்ளது. இவர் எழுதி வரும் ஆய்வுக் கட்டுலைகள் 

தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இதழில் தவளிவருகின்றன. 

தினகைன் ஜோதிட மைரில் இவர் எழுதிய “என்ஜனாட ைாசி 

நல்ை ைாசி” என்ற ததாடர் வந்து தகாண்டிருக்கின்றது.   
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“சங்ஜக முைங்கு  

எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்  

மங்காத தமிதைன்று சங்ஜக முைங்கு” (கைங்கலை விளக்கம்) 

“சித்திைச் ஜசாலைகஜள 

உம்லம நன்கு திருத்த இப் பாரினிஜை (நான் ஏன் பிறந்ஜதன்) 

“புதியஜதார் உைகம் தசய்ஜவாம் - 

தகட்டஜபாரிடும் உைகத்லத ஜவஜைாடு சாய்ப்ஜபாம்” (சந்திஜைாதயம்)  
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1. வெற்றிப் படிக்கட்டுகளாை எம்.ஜி.ஆர். 

பாடல்கள்  

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலடய படங்களில் பாடல்களின்  

தசாற்களும் இலசயும் எளிலமயாக இருக்க ஜவண்டும் 

என்று விரும்பினார். அதற்ஜகற்ப கவிஞர்களிடம் தசால்லி 

பாட்டுக்கலள எழுதி வாங்கினார். பின்னணி பாடும் 

பாடகர்கலள அலைத்து பாட்டின் எந்த வரிலய இைண்டு 

முலற பாடஜவண்டும்; எங்கு  அழுத்தம் தகாடுத்துப் பாட 

ஜவண்டும் என்று விளக்கிச் தசால்லி அப்பாடல்கலள தன் 

விருப்பத்திற்கும் ஜநாக்கத்திற்கும் ஏற்ப தபற்றுக் 

தகாண்டார். இயக்குனரிடம் அப்பாடல் காட்சிலய படத்தில் 

எந்த இடத்தில் அலமக்க ஜவண்டும் என்பலதயும் எடுத்துக் 

கூறினார். உலட அைங்காை நிபுணரிடம் அப்பாடலுக்கான 

உலடகலள தயார் தசய்வது குறித்து விவாதித்தார். படத்தின் 

பின்னணிக் காட்சி அலமப்பது பற்றி பாட்டுக்கான தசட் 

அலமப்பது பற்றி [ஆர்ட் லடைக்டர்] கலை இயக்குனரிடம் 

உட்கார்ந்து ஜபசி அந்த தசட் அைங்காைம் பற்றி முடிவு 

தசய்தார். இவ்வாறு பை துலறகளிலும் அவர் ஈடுபட்டு 

கவனம் தசலுத்தி அக்கலறஜயாடு உலைத்து ஒவ்தவாரு 

பாடல்  காட்சிலயயும் திட்டமிட்டு  தன்னுலடய 

தவற்றிக்கான படிக்கட்டாக உருவாக்கினார் . 

எம்.ஜி.ஆர்.  இயற்றித் தந்த பல்லவி  

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலடய பாடலை ஜபசத் ததரிந்தவுடன் 

பாடக்கூடிய இைண்டு வயது குைந்லத பாட ஜவண்டும் என்று 

விரும்பினார். எனஜவ பல்ைவிலய எளிலமயாக அலமக்கும்படி 

பாடைாசிரியரிடம் எடுத்துக் கூறினார். அடிலமப்தபண் (1969) 

படத்தில் முதன்முதைாக தாலய காணப்ஜபாகும் ஒரு 

இலளஞனுக்கு இருக்கக்கூடிய மன உணர்ச்சிகலளப் பாடைாக 
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வடித்துத் தரும்படி பாடைாசிரியர்களிடம் ஜகட்டஜபாது 

அவர்கள் எழுதிய பல்ைவி எதுவும் அவருக்கு மன நிலறலவ 

தைவில்லை. உடஜன அவஜை 

‘தாய் இல்லாமல் நான் இல்சல  

தாஜை எெரும் பிறந்ததில்சல 

எைக்வகாரு தாய் இருக்கின்றாள் 

என்றும் என்சை காக்கின்றாள்’ என்று எழுதிக் 

தகாடுத்தார். இன்லறக்கும் அந்த பல்ைவி எல்ஜைாருலடய 

மனதிலும் நிற்கின்றது. ஜமலும் ‘தாயில்ைாமல் நானில்லை’ 

என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய படமும் கூட வந்துவிட்டது. 

உற்ைாகமும் தன்ைம்பிக்சகயும் ஊட்டிய பாடல்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது படப்பாடல்கலளக் ஜகட்பவர்களுக்கு 

உற்சாகமும் தன்னம்பிக்லகயும் மனதில்  ஜதான்ற ஜவண்டும். 

அவர்களுக்கு வாழ்க்லகயில் விைக்திஜயா  தற்தகாலை 

உணர்ச்சிஜயா விதிப்பயன் என்ற சலிப்ஜபா ஏற்படக் கூடாது 

என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார். எனஜவ 

பாடல்களின் பின்னணி இலசலய மிகுந்த உற்சாகத்துடன் 

இருக்கும்படி தன்னுலடய இலசயலமப்பாளர்களிடம்  

ஜகட்டுக்தகாண்டார். அவருலடய ஜசாகப் பாடல்களிலும் 

கூட பின்னணி இலச உற்சாகமாகஜவ இருப்பலதக் 

காணைாம். எம்.ஜி.ஆருலடய பாடல்கள் தபாதுவாகஜவ 

ஐந்து கட்லடயில் ததாடங்கும் என்று தசால்வது வைக்கம். 

உற்சாகமாகத் ததாடங்கும் பாடல்கள் ஜகட்பவருக்கு மனதில் 

ஊக்கத்லதயும் ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்கலளயும் 

உருவாக்கும். எனஜவ எம்.ஜி.ஆர் பாடல்கலள உலைக்கும் 

வர்க்கத்தினரும் மற்றவர்களும் பாடிக்தகாண்ஜட தங்கள் 

ஜவலைகலள தசய்ய விரும்புவர். இந்தப் பாடல்கலளப் 

பாடிக்தகாண்டு ஜவலை தசய்யும் ஜபாதும், பாடிக் 

தகாண்ஜட பயணிக்கும்ஜபாதும் அவர்களுக்கு நல்ை பை 

கருத்துக்கள் மனதில் பதியும். உற்சாகமும் தபருகும். 

திைாவிட இயக்க கருத்துக்கள் சுளுவாக மனதில் 

இறங்கிவிடும். ஜமலும் திருக்குறள் நாைடியார் ஜபான்ற நீதி 

நூல்களின் கருத்துக்கலளக் கூட எம்.ஜி.ஆர். எளிலமயாக 
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தன்னுலடய பாடல்களில் மக்கள் மனதில் ஆைமாகப் 

பதியும் படி வைங்கியிருப்பார். 

ஜசார்வலடந்து இருக்கும் உள்ளத்லதச் சுறுசுறுப்பாகவும் 

தன்னம்பிக்லக ஊட்டவும் எம்.ஜி.ஆரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

அல்ைது தனிப் பாடல்கள் தபரிதும் பயன்பட்டன. உலைக்கும் 

வர்க்கத்தினருக்கு ஒளிமயமான எதிர்காைம் உண்டு என்பலத நம்பச் 

தசய்யும் வலகயில் அவருலடய பாடல்கள் எழுதப்பட்டன; 

உற்சாகமாகப்  பாடப்பட்டன. காட்சி அலமப்புகளும் அதற்ஜகற்ப 

அலமந்தன. இந்தப் பாடல்கள் ஏலை எளிஜயாருக்கும் 

பாடுபட்டவர்களுக்கும் உலைக்கும் வர்க்கத்தினருக்கும் 

மட்டுமானலவ  அல்ை; ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்ஜக அவருலடய 

பாடல்கள் மிகுந்த தன்னம்பிக்லகலய தகாடுத்தன.  

எம்.ஜி.ஆரின் மைச்ஜைார்செப் ஜபாக்கிய அெரது பாடல்கள்  

 1977 முதன் முலறயாக தமிைகத்தின் முதைலமச்சைாக 

எம்.ஜி.ஆர். அடுத்து வந்த பாைாளுமன்றத் ஜதர்தலில் 

அவருலடய கூட்டணி ஜதால்வியலடந்ததால்  இைண்டு 

ஆண்டுகளில் அவருலடய ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது. 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்த மன வருத்தத்தில் இருந்தார். 

மறு ஜதர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட ஜபாது மக்கலளச் சந்தித்து 

நான் என்ன குற்றம் தசய்ஜதன் என்று அவர் ஜகட்டார். 

அப்ஜபாது ஒரு அதிமுக ததாண்டரின் திருமண விைாவிற்கு 

வந்திருந்த எம்.ஜி.ஆர். அங்கு விேய ைமணி என்பவரின் 

பாட்டுக் கச்ஜசரிலயக் ஜகட்க  முதல் வரிலசயில் வந்து 

உட்கார்ந்தார்.  எம்.ஜி.ஆர். வந்து அமர்ந்ததும் அந்தக் 

காைகட்ட அைசியல் சூழ்நிலைலயப் புரிந்து தகாண்டிருந்த 

விேய் ைமணி எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் இடம்தபற்ற  

“என்ைதான் நடக்கும் நடக்கட்டுஜம  

இருட்டினில் நீதி மசறயட்டுஜம  

தன்ைாஜல வெளிெரும் தயங்காஜத  

ஒரு தசலென் இருக்கிறான் கலங்காஜத 

பின்ைாஜல வதரிெது அடிச்சுெடு 

முன்ைாஜல இருப்பது அென் வீடு 
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நடுவினிஜல நீ விசளயாடு 

நல்லசத நிசைத்ஜத நீ ஜபாராடு 

நல்லசத நிசைத்ஜத ஜபாராடு” என்ற பாட்லட 

பாடினார் அலத ஜகட்டதும் எம்.ஜி.ஆர். முகத்தில் ஒரு 

புன்னலக ஜதான்றியது. எம்.ஜி.ஆர். சற்று நிமிர்ந்து 

உட்கார்ந்து தன்னுலடய வாழ்க்லகச் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற 

ஒரு பாடலை விேய் ைமணி பாடுகிறார் என்று ைசித்து 

ஜகட்டுக் தகாண்டிருந்தார். அவருலடய சிரித்த முகத்லத 

பார்த்த விேய் ைமணி அடுத்து  

“அங்ஜக சிரிப்பெர்கள் சிரிக்கட்டும் 

அது ஆணெச் சிரிப்பு இங்ஜக நீ சிரிக்கும்  

புன் சிரிப்ஜபா ஆைந்த சிரிப்பு 

நல்ல தீர்ப்சப உலகம் வைால்லும் நாள் ெரும்ஜபாது 

அன்று சிரிப்பெர் யார் அழுபெர் யார் வதரியும் 

அப்ஜபாது” என்ற பாட்லடப் பாடினார் உடஜன 

எம்.ஜி.ஆருக்கு உற்சாகம், ஊற்தறடுத்து விட்டது. மிகுந்த 

மகிழ்ச்சிஜயாடு இந்தப் பாடல்கலளக் ஜகட்டுக் 

தகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆருக்கு ‘நிச்சயமாக நமக்கு மக்கள் 

நல்ை தீர்ப்பு அளிப்பார்கள்; மக்கள் தீர்ப்ஜப மஜகசன் தீர்ப்பு 

என்பதனால் அடுத்து வரும் ஜதர்தலில் மக்கள் நம்லம 

தாங்கிப் பிடிப்பது உறுதி; சட்டமன்ற ஜதர்தலில் நம்லம 

மக்கள் லகவிட மாட்டார்கள்’ என்ற நம்பிக்லக பிறந்து 

விட்டது.  மகிழ்ச்சியான மனநிலையுடன்  எம்.ஜி.ஆர். 

எழுந்து ஜமலடக்குப் ஜபானார்.  

ஜமலடயில் விேய ைமணிலய தட்டிக்தகாடுத்து 

பாைாட்டி ‘உங்கள் பாட்டால் என் கவலை தீர்ந்தது’ என்று 

தசால்லி தன் லகயில் கட்டியிருந்த விலைமிகுந்த 

ஜைாஜைக்ஸ்  வாட்லச கைற்றி அவர் லகயில் அணிவித்தார். 

ஆக நாம் விலதத்த விலத நமக்கு நல்ை பைலன தரும் 

என்பதனால் எம்.ஜி.ஆர். விலதத்த உற்சாக விலத அவருக்ஜக 

ஒரு உற்சாக பைலன தந்தது. அவருக்குத்  தரும் உற்சாகத்லத 

அவருலடய ைசிகர்களுக்கும் தந்தது நாடறிந்த உண்லம.  
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காங்கிரஸ் ஆட்சிசய விமர்சித்த பாடல்கள்  

எம்.ஜி.ஆர். தன் படங்களில் பாடல்கலள அவர் ஒரு 

பிைச்சாை கருவியாகஜவ பயன்படுத்தினார். திமுகவில் இருந்த 

காைத்தில் காங்கிைஸின் தகாள்லககலள  எதிர்த்தும் 

காங்கிைஸ் ஆட்சியின் அவைங்கலள எடுத்துச் தசால்லியும்  

அக்கட்சியில் மக்கள் படும் பாடுகலள விவரித்தும் 

பாடல்கலளப் பாடினார். மலைக்கள்ளன் (1954) படத்தில் 

அவர் காங்கிைஸ் ஆட்சிலய,   

எத்தசை காலம் தான் ஏமாற்றுொர்  

இந்த நாட்டிஜல ; நம் நாட்டிஜல  

வைாந்த நாட்டிஜல  

என்று அவர் பாடிய பாடல் பட்டி ததாட்டி எங்கும் 

ஒலித்தது. அக்காைகட்டத்தில்  அவர் தான் ஒரு திமுககாைன் 

அதாவது  கருப்பு சட்லடக்காைன் என்பலத உணர்த்தும் 

வலகயில், தத்துவப் பாடல்கலள தனிப் பாடல்கலளப்  
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பாடும்ஜபாது கருப்புச்சட்லட அணிந்து நடித்தார்.  

எம்.ஜி.ஆர். தான் ஒரு திமுக.காைன் என்பலதயும் 

தன்னுலடய தகாள்லக திமுகவின் தகாள்லக என்பலதயும்  

ஒவ்தவாரு படத்திலும் பாட்டிலும் காட்சியலமப்பிலும் 

எடுத்துச் தசால்லி வந்தார்.  

திமுகவின் சிறப்புசரத்த எம்.ஜி.ஆர். பாடல்கள்  

  திமுக 1967ல் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திமுக ஆட்சியின் 

சிறப்புகலள அதனால் மக்கள் அலடந்த நற்பைன்கலள 

தன்னுலடய பாடல்களில் எடுத்துலைத்தார். எங்கள் தங்கம், 

ஒளி விளக்கு, ஒரு தாய் மக்கள் ஆகிய படங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர். பாடிய தனிப்பாடல்கள் மட்டுமல்ைாது  இவரும் 

தேயைலிதாவும் பாடிய ஜோடி பாடல்கள் சிைவும்  

திமுகலவப் புகழும் வலகயில் அலமந்தன. 

அண்ணா திமுக ெளர்ச்சிக்கு எம்.ஜி.ஆர். படப் பாடல்கள்  

 1972ல் எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா  திமுகலவ  ததாடங்கியவுடன் 

தன்னுலடய கட்சி ஆைம்பிக்கப்பட்டதன் காைணத்லத தன் 

பாடல்களின் மூைமாக  மக்களுக்கு எடுத்துலைத்தார். ஜநற்று இன்று 

நாலள படத்தில் அண்ணா திமுக வின் ஜதாற்றத்திற்கான காைணம் 

திமுக தசய்துவரும் ஊைல்கலளயும் அவர் சிை சம்பவங்கலள 

எடுத்துச் தசால்லி பாடைாசிரியலை எழுதச்தசால்லி பாடி நடித்து 

படத்தில் ஜசர்த்தார். எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலடய பாடல்கலள 

தன்னுலடய அைசியல் சார்புக்கு  ஏற்ற வலகயில் பிைச்சாைக் 

கருவியாக பயன்படுத்தி தகாண்டார்.   

 எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தவிை தமிைர்  வாழ்வியல் 

ஜமம்பாட்டுக்கும் தனது பாடல்கலளப் பயன்படுத்தினார். 

தனிமனித வாழ்வில் தனிமனித ஒழுக்கத்லதயும் தமிழ்ப் 

பண்பாட்லடயும் காப்பதற்காகவும் பாடல்கலளப் 

பயன்படுத்தினார். தமிைகத்தின் பாைம்பரியச்  சின்னமாக, 

பாைம்பரியத்தின் ததாடர்ச்சியாகப்  புரிந்து தகாள்ளப்பட்ட 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலடய பாடல்களில் பை நல்ை உயரிய 

கருத்துக்கலள புகுத்தி அவற்லற தன் படம் பார்க்க வந்த 

ைசிகர்களிடமும் தனது பாட்டுகலள விரும்பிக்  ஜகட்கும் 

ஜநயர்களிடமும் பண்பாட்டுப் புைட்சிலய ஏற்படுத்தினார்.  
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தனி மனித  ஒழுக்கம் மற்றும் பண்பாடு  

 எம்.ஜி.ஆர். பாடல்களில், தமிைகத்தின் பண்பாடு, 

தனி மனித ஒழுக்கம், வர்க்க ஜபதம் கூடாது ஜபான்ற 

கருத்துக்கலள எல்ைாம் ததளிவாக அந்தந்த படத்தின் 

கலதக்கு ஏற்றபடி பாடல்களாக எழுதப் தபற்று அலவ 

பாட்டு காட்சிகளில் தபாருத்தமாக இடம் தபற்றன.  

அவருலடய வாழ்க்லகத் தத்துவம், சமூக மறுமைர்ச்சியின் 

அவசியம்,  உலைப்பின் ஜமன்லம, அண்ணாவின் புகழ், 

தாய்லமயின் சிறப்பு, தன்மானம், மனிதஜநயம், தமிழ் 

தமாழியின் சிறப்பு, தமிழினத்திற்கு உண்டான தபருலம, 

இஜயசு, புத்தன்,  காந்தி ஜபான்றவர்களின் தபருலமகள், 

கடவுளின் தன்லம சத்தியம் தர்மம் ஜபான்ற பண்புகள் 

காக்கப்பட ஜவண்டிய அவசியம் பணம் தசல்வம் இளலம  

ஜபான்றவற்றின் நிலையாலமத் தத்துவம், எதிரிகளின் 

மீதான குற்றச்சாட்டுகள், அவர்களிடம் விடும்  சவால், அந்த  

எதிர்ப்புக்கான காைணங்கள், தாய் நாட்டின் ஜமன்லம, 

சிறுவர்களுக்கு அறிவுலை ஜபான்றவற்லற உள்ளடக்கி 

அவருலடய தனிப்பாடல்கலள அலமத்தார். 

அதிமுக வெற்றிக்கு உதவிய பாடல்கள் 

 அண்ணா திமுக ஆைம்பிக்கப்பட்ட 6 மாதத்தில் 

திண்டுக்கல்லில் இலடத்ஜதர்தல் வந்தஜபாது அந்த ஜதர்தல் 

பிைச்சாைத்தில் உைகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் 

நமது வெற்றிசய நாசள ைரித்திரம் வைால்லும் 

இப்பசட ஜதாற்கின் எப்படி வெல்லும் 

நீதிக்கு இது ஒரு ஜபாராட்டம் இசத  

நிச்ையம் உலகம் பாராட்டும்  

என்ற பாடல் ததாண்டர்கலள உற்சாகப்படுத்தியது. 

எம்.ஜி.ஆரின் திலைப்படங்களில் இடம்தபற்ற தனிப்   

பாடல்கள அலனத்து ைசிகர்களின் உள்ளத்தில்  

நம்பிக்லகலய விலதத்தன. திலைப்படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். 

அலடயும் தவற்றி அைசியலிலும் கிலடக்கும் என்று 

இப்பாடல்கலளக் ஜகட்ட ைசிகர்களும் ததாண்டர்களும் 

ஆைமாக நம்பினர் .  
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2. எம்.ஜி.ஆரின் ைமூக சிந்தசைப் பாடல் 

ெசககள்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தனது படங்களில் ஒரு படத்திற்கு 

குலறந்தபட்சம் ஒரு பாட்டாவது சமூகக் கடலம மற்றும் 

சமூகப் தபாறுப்புணர்ச்சி சமூகச் சிந்தலன சமூகத்தின் 

அவைநிலை அதலன மாற்றும் வழிகள் ஜபான்றவற்லற 

உள்ளடக்கமாகக் தகாண்டு பாடியிருப்பார். அவருலடய 

சமூகச் சிந்தலனப் பாடல்கலள காட்சி அலமப்பில் ஐந்தாக 

வலகப்படுத்தைாம். [கருத்து ரீதியாக ஜவதறாரு வலகப்பாடு 

தசய்யைாம்]. 

1. எம்.ஜி.ஆர்.  தனியாகப் பாடியலவ; 

2. ஒரு ஜதாைருடன் பாடியலவ; 

3. குழுவில் ஒருவைாக இருந்து பாடியலவ; 

4. இலணயுடன் ஜசர்ந்து  ஜோடி பாடைாகப் பாடியலவ .  

5. சிறுவன்/சிறுமி/சிறுவர்களுடன் இலணந்து அவர்களுக்குப் 

பாடியலவ   

1. தனிப் பாடல் ெசக 

எம்.ஜி.ஆர். மட்டும் பாடுகின்ற பாடல் காட்சிகள் இரு 

வலகப்படும். 

1. தனியாகப் பாடுவது  

2. பின்னணியில் பாடல் ஜகட்பது.  

எம்.ஜி.ஆர். பாடுகின்ற சமூகசிந்தலனப் பாடல்களில் அவர் 

தனியாகப் பாடுகின்ற பாடலும் உண்டு. எம்.ஜி.ஆர். 
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தனியாகப் பாடுவதாக அலமந்த பாடலுக்கு ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு.  தர்மம் தலை காக்கும் படத்தில் வரும்  

தர்மம் தசல காக்கும் 

தக்க ைமயத்தில் உயிர் காக்கும் 

கூட இருந்ஜத குழி பறித்தாலும் 

வகாடுத்தது காத்து நிக்கும்... (தர்மம் தலைகாக்கும்), 

எம்.ஜி.ஆர். பாடுவதாக அலமயாமல் பின்னணியில் 

ஜகட்கும்  பாடலுக்கு  எடுத்துக்காட்டு : 

“ஜமகங்கள் திரண்டு ெந்தால்  

மசை எை வைால்ெதுண்டு 

மனிதர்கள் திருந்தி ெந்தால் 

அசத பிசை எைக் வகாள்ெதுண்ஜடா” (நான் ஆலணயிட்டால்)  

எம்.ஜி.ஆர். தனியாக வந்து பாடும் பாடல்கலை இரு 

வலகயாகப் பகுக்கைாம்.  

1. கதாநாயகன் ஜதாற்றத்தில் 

2. மாறு ஜவடத்தில்  

கதாநாயகன் ஜதாற்றத்தில்  வந்து பாடுவதற்கு ஓர் 

எடுத்துக்காட்டு சந்திஜைாதயம் படத்தில் வரும் “புத்தன் ஏசு 

காந்தி பிறந்தது பூமயில் எதற்காக” என்ற பாடலை 

குறிப்பிடைாம்.  

 எம்.ஜி.ஆர். மாறு ஜவடத்தில் வந்து பாடும் 

பாடலுக்கு இதய வீலணயில் தபண்களின் சிறப்லப 

உணர்த்தும் பின் வரும் பாடலைக் குறிப்பிடைாம்.  

திருநிசறவைல்வி மங்சகயர்க்கரசி  

திருமணம் வகாண்டாள் இனிதாக  

என் இரு விழி ஜபாஜல இருெரும் இன்று  

இல்லறம் காணட்டும் நலமாக . . . .  

எங்கள் ொைத்து வெண்ணிலொம்  
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இெள் இன்வைாரு வீட்டுக்கு விளக்காைால்  

எங்கள் குலம் ெளர் கண்மணியாம்,  

இெள் இன்வைாரு குடும்பத்தின் கண் ஆைாள்  

தாய் ெழி ெந்த நாணமும் மாைமும்  

தன் ெழி வகாண்டு நடப்பெளாம்  

ஜகாயிலில் இல்சல கும்பிடும் வதய்ெம்  

வகாண்டென் என்ஜற நிசைப்பெளாம்” (இதய வீசண).  

இன்தனாரு எடுத்துக்காட்டு. 

 “தாயத்து தாயத்து - 

பலர் ைந்ஜதகம் தீர்ந்துவிட ைந்ஜதாஷமாை ஒரு 

ைங்கதிசய வைால்ல ெரும் தாயத்து - 

சில ைண்டாளர் ஜெசலகசள ேைங்களின் மத்தியிஜல 

தண்ஜடாரா ஜபாட ெரும் தாயத்து 

அய்யா தாயத்து தாயத்து 

அம்மா தாயத்து தாயத்து” (மகாஜதவி).  

பாடல் சூைல்கள் 

தசாந்த உருவத்தில் வந்து கதாநாயகன் பாடும் பாடல்களில் 

அவற்றிற்கான சூைல், தபரும்பாலும்  இைப்பு, இயைாலம, 

விழிப்புணர்வு ஊட்டல், நிலனந்து  இன்புறுதல் 

ஜபான்றலவ ஆகும்.  

காதலிலய இைந்துவிட்ஜடாஜமா என்ற வருத்தத்தில் பாடும் 

பாடல்: 

“நடக்கும் என்பார் நடக்காது 

நடக்காவதன்பார் நடந்துவிடும் 

கிசடக்கும் என்பார் கிசடக்காது 

கிசடக்காவதன்பார் கிசடத்துவிடும்” (பணக்காை குடும்பம்), 
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இயலாசமயின் உச்சத்தில் விைக்தியில் பாடும் பாடல்:, 

“அெனுக்வகன்ை தூங்கிவிட்டான் 

அகப்பட்டென் நான் அல்லொ 

ஐயிரண்டு மாதத்திஜல சககளிஜல ஜபாட்டு விட்டான் 

சககளிஜல ஜபாட்டு விட்டான்” (தபரிய இடத்துப்தபண்), 

விழிப்புணர்வூட்டல்  

“கடவுள் தந்த பாடம் எைத் வதாடங்கும் பாடலில் 

நடப்பது யாவும் விதிப்படி என்றால்  

ஜெதசை எப்படி தீரும் 

உசடப்பசத உசடத்து .  

-- 

உலகம் உருப்படி ஆகும்   [நாஜடாடி) 

ஒரு  கூட்டத்தினர் மத்தியில் அறிவார்ந்த கருத்துகலளச்  

தசால்லி விழிப்புணர்லவத் தூண்டுதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு 

“ஏன் என்ற ஜகள்வி 

இங்கு ஜகட்காமல் ொழ்க்சக இல்சல 

நான் என்ற எண்ணம் 

வகாண்ட மனிதன் ொழ்ந்ததில்சல 

பகுத்தறிவு பிறந்தவதல்லாம் 

ஜகள்விகள் ஜகட்டதைாஜல 

உரிசமகசளப் வபறுெவதல்லாம் 

உணர்ச்சிகள் உள்ளதைாஜல” (ஆயிைத்தில் ஒருவன்), 

ஏஜதனும் ததாழில் தசய்யும்  சூைலில் பாடுவதற்கு பின் 

வரும் பாட்லட எடுத்துக் காட்டைாம்.  

“உசைக்கும் சககஜள உருொக்கும் சககஜள 

உலசக புது முசறயில் உண்டாக்கும் சககஜள (உசைக்கும்)  
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ஆற்று நீசர ஜதக்கி செத்து  

அசணகள் கட்டும் சககஜள  

ஆண்கள் வபண்கள் மாைம் காக்க  

ஆசட தந்த சககஜள  

ஜைற்றில் ஓடி நாற்று நட்டு  

கசள எடுக்கும் சககஜள  

வைக்கர் ொைம் ஜபால என்றும்  

சிெந்து நிற்கும் சககள்  

எங்கள் சககஜள” (தனிப்பிறவி)  

என்று பை வலகப்படுகின்றன.  

மாறு ஜெடத்தில் ெந்து பாடுதல்  

எம்.ஜி.ஆர்.  மாறுஜவடத்தில் வந்து தனியாக பாட்டுப் 

பாடும் சூைல்கள் தபரும்பாலும் துப்பறியும் முயற்சியில் 

உண்லமலயக் கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் 

ஜபாது காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக சிை 

பாடல்கள்: 

“ஜபாயும் ஜபாயும் மனிதனுக்கிந்த  

புத்திசயக் வகாடுத்தாஜை இசறென் 

புத்திசயக் வகாடுத்தாஜை அதில் 

வபாய்யும் புரட்டும் திருட்டும் கலந்து 

பூமிசயக் வகடுத்தாஜை மனிதன் 

பூமிசயக் வகடுத்தாஜை” (தாய் தசால்லைத் தட்டாஜத),  

“உண்டாக்கி விட்டெர்கள் வரண்டு ஜபரு - இங்ஜக  

வகாண்டு ெந்து ஜபாட்டெர்கள் நாலு ஜபரு  

வகாண்டாடும் ஜபாது ஒரு நூறு ஜபரு - உயிர்  

கூடு விட்டுப் ஜபாை பின்ஜை கூட யாரு?” (முகைாசி)   
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பின்ைணி குரலில் அசமந்த தனிப் பாடல்  

 கதாபாத்திைத்தின் குைலில் ஒலிக்காமல் பின்னணி 

குைலில் பாடல்கள் ஒலிக்கும் ஜபாதும் இைண்டு வலகயான 

தன்லமலயக் காண்கின்ஜறாம்.  

பின்ைணி குரல் ெசககள்  

1. சமூகத்தின் குைல்  

2.  மனதின் குைல்.  

 எதிர்பாைாத தசயல்கள் நடந்து ஏமாற்றமும் துக்கமும் 

பீறிடும் ஜபாது பிைச்சலனகளுக்கான காைணத்லத ஆைாயும் 

ஜநாக்கில்  சமூகத்தின் குைைாகப் பாட்டு பின்னணியில் 

ஒலிக்கிறது. இஜத சூழ்நிலையில் சிை படங்களில் தனது 

மனதின் குைைாக ஜவதலனக்கான காைணத்லத ஆைாய்ந்து  

தீர்லவ ஜதடுவதாகப் பின்னணிப் பாடல் ஒலிக்கிறது. 

இவ்வாறு இைண்டு வலகயில் பின்னணி பாடல்கள் ஒலிக்க 

காண்கின்ஜறாம்.  

ைமூகத்தின் குரல்  

ஆனந்த ஜோதி படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். மீது தகாலைப்பழி 

விழுந்ததும் அவர் மலறந்து வாழும் நாட்களில் ஒரு பாடல் 

சமூகத்தின் குைைாக பின்னணியில் ஒலிக்கும். 
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“கடவுள் இருக்கின்றார் அது  

கண்ணுக்கு வதரிகின்றதா 

காற்றில் ஆடுகின்றார் - அது உன்  

கண்ணுக்குத்  வதரிகின்றதா ? 

கண்ணுக்குத் வதரிகின்றதா? 

புத்தன் மசறந்துவிட்டான் –அென்  

ஜபாதசை மசறகின்றதா? 

ைத்தியம் ஜதாற்றதுண்டா உலகில்  

தர்மம் அழிந்ததுண்டா? இந்த  

ைரித்திரம் முழுெதும் வதரிந்த பின்ைாலும்  

ைங்கடம் ெருகின்றதா? ைங்கடம் ெருகின்றதா?”  

என்ற பாடல்  சத்தியமும் தர்மமும் என்றும் அழியாது என்ற 

நம்பிக்லகலய தகாடுக்கும் வலகயில் சமூகத்தின் குைைாக 

பின்னணியில் ஒலிக்கிறது. 

மைதின் குரல்  

 சங்ஜக முைங்கு படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தனது  மீது 

தகாலைப் பழி சுமத்தப்பட்டு ஊலை விட்டு ையிலில் 

புறப்பட்டு வரும்ஜபாது தன்னால் தன் தந்லதக்கு 

இறுதிக்கடன் தசய்ய இயைவில்லைஜய என வருந்தும் 

சூைலில் அவர் மனம் வருந்தி பாடுவதாக அலமந்த  ‘அந்த 

நாலு ஜபருக்கு நன்றி’, என்ற பின்னணிப் பாடலை 

எடுத்துக்காட்டைாம்.  

“உள்ளத்தில்இருப்பவதல்லாம்,  

வைால்ல ஓர் ொர்த்சதயில்சல,  

நான் ஊசமயாய் பிறக்கவில்சல, 

 உணர்ச்சிஜயா மசறயவில்சல,  

என் தங்கஜம உைது ஜமனி,  
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தாங்கி நான் சுமந்து வைல்ல,  

எைக்வகாரு பந்தமில்சல,  

எெருக்ஜகா இசறென் தந்தான்,  

நாலு ஜபருக்கு நன்றி,  

அந்த நாலு ஜபருக்கு நன்றி, 

 தாய் இல்லாத அைாசதக்வகல்லாம், 

ஜதாள் வகாடுத்து தூக்கி வைல்லும்,  

நாலு ஜபருக்கு நன்றி,  

அந்த நாலு ஜபருக்கு நன்றி,” (சங்ஜக முைங்கு). 

2. ஜதாைருடன் இசணந்து பாடிய பாடல் 

 எம்.ஜி.ஆர். இன்தனாருவருடன் இலணந்து பாடிய 

பாடல்களில் நண்பர்களாக வருஜவாருடன் இலணந்து 

பாடுவார். இந்த நண்பர்கள் தபரும்பாலும் நலகச்சுலவ 

நாயகர்கள் ஆகஜவ இருப்பதுண்டு. சிை பாட்டுக்காட்சிகளில் 

துலண நடிகர் அல்ைது குணச்சித்திை நடிகர்களுடன்  

இலணந்து பாடுவதாகப் பாடல்கள்  அலமந்துள்ளன. 

 இருவைாகப் பாடும் பாடல்களில் நண்பைாக 

முத்துைாமன், வி.ஜக.ைாமசாமி ஜபான்ற குணச்சித்திை 

நடிகர்கள் இடம்தபறுகின்றனர். சிை பாடல்களில் நாஜகஷ், 

ஜக ஏ தங்கஜவலு, சந்திைபாபு  ஜபான்ற நலகச்சுலவ 

நடிகர்கள் இடம்தபறுகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக,  

“மாறாசதயா மாறாது 

மைமும் குணமும் மாறாது 

துறவியின் ொழ்வில் துயரம் ெந்தாலும் 

தூய தங்கம் தீயில் வெந்தாலும் 

காட்டுப் புலிசய வீட்டில் ெச்ைாலும் 

கறியும் ஜைாறும் கலந்து ெச்ைாலும் 
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குரங்கு சகயில் மாசலசயக் வகாடுத்து 

ஜகாபுரத்தின் ஜமஜல நிக்க ெச்ைாலும் 

மாறாசதயா மாறாது  

மைமும் குணமும் மாறாது” (குடும்பத்தலைவன்) 

குழுவிைருடன் பாடும் பாடல் 

 எம்.ஜி.ஆர். குழுவில் ஒருவைாக இருந்து 

தலைலமஜயற்று எம்.ஜி.ஆர். பாடும் பாடல்களில் சிை 

படங்களில் குழுவினர் பங்ஜகற்பு ஹம்மிங் அல்ைது 

பல்ைவிலய திரும்பிப் பாடுவது என்ற அளவில் 

அலமந்திருக்கும் ஜவறு சிை பாடல்களில் அவர்கள் 

அலமதியாகப் பங்ஜகற்றிருப்பர். சான்றாகப் பின்வரும் 

பாடலைச்  சுட்டைாம். 

“அஜதா அந்த பறசெ ஜபால ொை ஜெண்டும் 

இஜதா இந்த அசலகள் ஜபால ஆட ஜெண்டும் 

ஒஜர ொனிஜல ஒஜர மண்ணிஜல 

ஒஜர கீதம் உரிசம கீதம் பாடுஜொம் 

காற்று நம்சம அடிசமவயன்று விலகவில்சலஜய 

கடல் நீரும் அடிசமவயன்று சுடுெதில்சலஜய 

காலம் நம்சம விட்டு விட்டு நடப்பதில்சலஜய 

காதல் பாைம் தாய்சம நம்சம மறப்பதில்சலஜய” (ஆயிைத்தில் 

ஒருவன்)  

3. ஜோடியாகப் பாடும் ைமூகச்  சிந்தசைப் பாடல் 

 எம்.ஜி.ஆர். தன் ஜோடியுடன் இலணந்து பாடும் 

சமூக சிந்தலனப் பாடல்களில் இைண்டு வலக உண்டு.   

3.1. படத்தின் தனது கதாபாத்திைமாகத் ஜதான்றிப்  

பாடுவது  

3.2. ஜோடியுடன், மாறு ஜவடத்தில் வந்து பாடும் பாடல்  
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3.1. எ-டு தபாங்கல் விைாவில் எம்.ஜி.ஆரும் தேயைலிதாவும் 

பாடுவதாக அலமந்த பாடல்  

“இங்கு நல்லாயிருக்கனும் எல்லாரும் 

நலம் எல்லாம் இருக்கனும் எந்நாளும் 

நாம ஒன்ஜைாடு ஒன்ைாக ஜைரனும் 

இந்த மண்வணல்லாம் வபான்ைாக மாறனும்” (ஒரு தாய் மக்கள்),  

3.2. தன் உருவத்லத மலறத்து மாற்று உருவத்தில் வந்து 

பாடும் ஜோடிப்பாடல்.  

மதுலை வீைன், ைாோ ஜதசிங்கு, ஒளிவிளக்கு ஜபான்ற 

படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். பத்மினி மற்றும் தேயைலிதாவுடன் 

மாறு ஜவடத்தில் ஜதான்றி பாடும் பாடல்கலளச் சுட்டைாம்  

“ஏச்சு பிசைக்கும் வதாழிஜல ைரிதாைா  

எண்ணி ப் பாருங்கள் 

எண்ணிப் பாருங்க – ஐயா  

எண்ணி பாருங்க 

நாச்சியப்பா ைங்கிலி கருப்பா 

பூச்சி காட்டும் ஜபாக்கிரி சுப்பா 

மூட்சட அடிச்ைா உசைஜய விடுொைா? 

 வநைச்சி பாருங்க - நல்லா 

வநைச்சி பாருங்க” (மதுலை வீைன்). 

 எம்.ஜி.ஆர். தனது  கதாபாத்திை உருவத்ஜதாடு வந்து 

பாடும் குழுப் பாடல்களில் தபரும்பாலும் தவற்றி 

சூழ்நிலை அல்ைது ஜவறு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகளில் 

அலமந்த பாடல்களாக உள்ளன. ஆயிைத்தில் ஒருவன் 

படத்தில் வரும் அஜதா அந்த பறலவ ஜபால் ஆட ஜவண்டும்  

என்ற பாடல் ஒரு தாய் மக்களில் வரும் ‘இங்கு 

நல்ைாயிருக்கனும் எல்ஜைாரும்’ ஜபான்ற பாடல்கலள  

எடுத்துக்காட்டைாம்.   
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 மாறுஜவடமிட்டு வந்து பாடும் பாடல்கள் ஜமலட 

கூத்தாகஜவா அல்ைது பலகவர் முன்பு அவர்களுக்கு 

புத்திமதி தசால்வதாகஜவா அலமந்திருப்பது வைக்கம். என் 

அண்ணன் படத்தில் வரும்  

“வதாந்தி கணபதிக்கும் சுப்பிரமணியனுக்கும் 

அந்த பரமனுக்கும் ஜகாடி ஜகாடி ஆ...ஆ...ஆ  

ைக்தி உசமயெட்கும் ைாமுண்டி சபரவிக்கும் 

பக்தியுடன் வதாடுத்ஜதன் பாடி பாடி ஆ...ஆ...ஆ 

ஆயிரம் எண்ணம் வகாண்டு மானிட ோதி தன்சை 

ஆண்டென் பசடத்தது அப்ஜபா அப்ஜபா – அதில் 

தாயுடன் ெந்த எண்ணம் 

தான் வகாண்ட வைாந்த எண்ணம் 

காலத்தில் மாறுெது இப்ஜபா இப்ஜபா” (என் அண்ணன்) 

ஒலி விளக்கு படத்தில் குறவன் குறத்தி ஜவடத்தில் எம் ஜி 

ஆறும் தேயைலிதாவும் பாடும் பாடல்:, 

“நாங்க புதுைா, கட்டிக்கிட்ட ஜோடிதானுங்க 

நல்ல பாட்டு படிக்கும், ொைம் பாடிதானுங்க 

கண்ணாஜல ரகசியம் ஜபசிக்கிட்ஜடாம் 

நாங்க வரண்டு ஜபரும் 

காதல் ெசல வீசிப்புட்ஜடாம் 

சிக்கைமா கண்ணாலம் முடிச்சிக்கிட்ஜடாம் 

அசத சீர்திருத்த முசறயில நடத்திப்புட்ஜடாம்” (ஒளிவிளக்கு). 

4. குழுவிைருடன் பாடும் பாடல்  

 எம்.ஜி.ஆர். ஒரு குழுவின் தலைவைாக  அடுத்து ஒரு 

குழுவில் முக்கியமானவைாக, ஒரு கூட்டத்தினர் மத்தியில் 

இவர் மட்டுஜம பாடுஜவாைாகவும் மற்றவர்கள் 

பார்லவயாளைாகவும்  வந்து  அந்த ஊர் அநியாயம், அந்த 



Tamil Heritage Foundation International

20 
 

 

காைகட்டத்தில் நடக்கும் தகாடுலம எனப் தபாதுவான 

கருத்துக்கலள மக்களுக்கு எடுத்துச் தசால்லும் வலகயில் 

இப்பாட்டு வலககள் அலமந்துள்ளன  

“சித்திரச் ஜைாசலகஜள! 

உசம நன்கு திருத்த இப்பாரினிஜல 

முன்ைர் எத்தசை ஜதாைர்கள் ரத்தம் வைாரிந்தைஜரா! 

உங்கள் ஜெரினிஜல 

உங்கள் ஜெரினிஜல 

தாமசர பூத்த தடாகங்கஜள  

உசமதந்த இப்பாரினிஜலமுன்பு  

எத்தசை ஜதாைர்கள் 

ரத்தம் வைாரிந்தைஜரா  

உங்கள் ஜெரினிஜல ” (நான் ஏன் பிறந்ஜதன்).  

 5. எம்.ஜி.ஆர். பாடும் சிறுெர் பாடல்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர். சிறுவர்கலளத்  தனது 

ைசிகர்களாக்குவதில் கண்ணும் கருத்துமாகச் தசயல்பட்டார். 

அவர்கள் தம் பாடல்கலளப் பாட ஜவண்டும் என்ற 

ஜநாக்கத்துடன் எளிய தசாற்களில் எழுதும்படி 

பாடைாசிரியர்களிடம் ஜகட்டுக் தகாண்டார்.  அவர்கலளயும் 

தம் படத்தில் தன்னுடன் நடிக்கும் சக கலைஞர்களாக்கி 

அவர்களுடன் இலணந்து பாடல்காட்சிகளில் நடித்தார். 

எம்.ஜி.ஆர். பாடிய சிறுவர் பாடல்கலள:  

5.1. தனது பிள்லளக்காகப் பாடியலவ  

“வெள்ளி நிலா முற்றத்திஜல 

விளக்வகரிய விளக்வகரிய  

உள்ளவமனும் தாமசரயில்  

உசை எடுத்து வகாண்டுெந்ஜதன்   
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ஜெவலடுக்கும் மரபிஜல வீரம் வைறிந்த மண்ணிஜல  

பால் குடிக்க ெந்தெஜை நசடசய காட்டு  

ெரும் பசகெர்கசள வென்று விடும் பசடசய காட்டு  

வெள்ளி நிலா முற்றத்திஜல” (ஜவட்லடக்காைன்),  

5.2. அடுத்தவர் பிள்லளக்காகப் பாடியலவ  

“சின்ைப்பயஜல சின்ைப்பயஜல 

ஜைதி ஜகளடா! 

நான் வைால்லப் ஜபாற ொர்த்சதசய நல்லா 

எண்ணிப் பாரடா நீ எண்ணிப் பாரடா! 

ஆளும் ெளரணும் அறிவும் ெளரணும் 

அது தாண்டா ெளர்ச்சி! 

ஆசைஜயாடு ஈன்றெளுக்கு அதுஜெ நீ 

தரும் மகிழ்ச்சி!” (அைசிளங்குமரி),  

5.3. தபாதுவாக சிறுவர்களுக்கு அறிவுலை கூறிப் பாடிய பாடல்கள்  

“சிரித்து ொை ஜெண்டும் 

பிறர் சிரிக்க ொழ்ந்திடாஜத 

உசைத்து ொை ஜெண்டும் 

பிறர் உசைப்பில் ொழ்ந்திடாஜத 

அன்பில் ொழும் இதயம் தன்சை 

வதய்ெம் கண்டால் ெணங்கும் 

ஆசை இல்லா மனிதர் தம்சம 

துன்பம் எங்ஜக வநருங்கும்” (உைகம் சுற்றும் வாலிபன்).  

5.4. ஊர்ப் பிள்லளகளுக்கு அறிவுலையாகப் பாடியலவ  

“திருடாஜத! பாப்பா திருடாஜத! 

ெறுசம நிசலக்குப் பயந்துவிடாஜத 
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திறசம இருக்கு மறந்துவிடாஜத 

சிந்தித்துப் பார்த்து வைய்சகசய மாத்து-தெறு 

சிறிைா இருக்சகயில் திருத்திக்ஜகா 

வதரிஞ்சும் வதரியாஜம நடந்திருந்தா-அது 

திரும்பவும் ெராஜம பார்த்துக்ஜகா” (திருடாஜத) 

என வலகப்படுத்தைாம். ஜமலும் சிறுவர்கள் இவருடன் 

இலணந்து பாடியலவ; இவர் தனியாகப் பாடியலவ 

என்றும் பாகுபடுத்தைாம்.  

6.  எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் அெர் பாடாத தனிப்பாடல்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் அவர்  பாடாமல் மற்றவர் 

பாடும் சமூக சிந்தலன சார்ந்த பாடல்களும் இடம் 

தபற்றுள்ளன. இந்த பாடல்கலளயும் நாம் இைண்டு 

வலகயாக பிரிக்கைாம். இவற்லற .தனிப்பாடல் மற்றும் 

குழு பாடல். தனிப்பாடலில் கதாநாயகி பாடிய பாடல்களும்  

6.1. தனிப்பாடல்  

 நம் நாடு படத்தில் தேயைலிதா எம் ஜி ஆரின் 

தவற்றிலய தம் குப்பத்தாருடன் ஜசர்ந்து வாழ்த்தி 

பாடுவதாக அலமந்த பாடலில் பின்பகுதியில் எம் ஜி ஆரும் 

பாடுவதாகக் அலமந்திருக்கும்.  

“ொங்கய்யா ொத்தியாரய்யா  

ெரஜெற்க ெந்ஜதாசமய்யா 

ஏசைகள் உங்கசள நம்பி  

எதிர்பார்த்து நின்ஜறாமய்யா  

அண்ணனின் தம்பி உண்சமயின் ஜதாைன்     

அண்ணனின் தம்பி உண்சமயின் ஜதாைன் 

ஏசைக்குத் தசலென் நீங்களய்யா” (நம்நாடு) அல்ைது ஜவறு 

நபர் பாடும் பாடல்களும் உண்டு.  
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 குழுப் பாடல் என்ற பிரிவில் எம்.ஜி.ஆரின்  

நண்பர்கள் பாடுவது; தபாதுமக்கள் பாடுவது ; ஊழியர் 

பாடுவது   எனப் பை  வலகயாகப் பகுத்தறியைாம்  

 ‘இதயக்கனி’ படத்தில் எம் ஜி ஆருக்குச் தசாந்தமான  

சத்யா ஜதாட்டத்தின் ஊழியர்கள் பாடும் பாடல். அவலை 

வாழ்த்திப் பாடும் ‘நீங்க நல்ைாருக்கணும் நாடு முன்ஜனற’ 

பாடல் ஆகும்.  அப்பாடல் வருமாறு”  

“வதன்ைகமாம் இன்பத் திருநாட்டில் ஜமவியஜதார் 

கன்ைடத்துக் குடகுமசலக் கனிெயிற்றில் கருொகி 

தசலக்காவிரி என்னும் தாதியிடம் உருொகி 

ஏர்வீழ்ச்சி காணாமல் இருக்க சிெைமுத்திர 

நீர்வீழ்ச்சி எனும் ஜபரில் நீண்ட ெரலாறாய் 

ெண்ணம் பாடிவயாரு ெளர்த்வதன்றல் தாலாட்ட 

கண்ணம்பாடி அசணகடந்து  

ஆடுதாண்டும் காவிரிப்ஜபர் வபற்று 

அகண்ட காவிரியாய்ப் பின் நடந்து 

கல்லசணயில் வகாள்ளிடத்தில் காணும் இடவமல்லாம் 

தாவிப் வபருகி ெந்து தஞ்சை ெளநாட்சடத் 

தாயாகிக் காப்பெளாம் தனிக்கருசண காவிரிஜபால் 

வைல்லும் இடவமல்லாம் சீர் வபருக்கித் ஜதர் நிறுத்தி 

கல்லும் கனியாகும் கருசணயால் எல்ஜலார்க்கும் 

பிள்சளவயை நாளும் ஜபைெந்த கண்மணிஜய 

ெள்ளஜல எங்கள் ொழ்ஜெ இதயக் கனி 

எங்கள் இதயக் கனி இதயக் கனி 

நீங்க நல்லாயிருக்ஜகாணும் நாடு முன்ஜைற இந்த 

நாட்டில் உள்ள ஏசைகளின் ொழ்வு முன்ஜைற 
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என்றும் நல்லெங்க எல்லாரும் ஒங்க பின்ைாஜல நீங்க 

வநைச்ைவதல்லாம் நடக்குமுங்க கண்ணு முன்ைாஜல 

என்றும் நல்லெங்க எல்லாரும் ஒங்க பின்ைாஜல நீங்க 

வநைச்ைவதல்லாம் நடக்குமுங்க கண்ணு முன்ைாஜல” 

(இதயக்கனி). மற்றவர் எம்.ஜி.ஆலைப் பாைாட்டி பாடும் பாடல்கள்  

சிைவும் இந்த பிறர் பாடும் பாடல் வலகயில் ஜசரும்.  

பாடான் திசண ெசக - பாடல் கருத்தும் தகுதியும்  

 சமூகக் கருத்துக்கலள எடுத்துக் கூறும் தகுதி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு உண்டு என்று மக்கள் நம்பியதால் 

அவருலடய தனிப் பாடல்கள் ைசிகர்கள் இலடஜய  தபரும் 

வைஜவற்லபப் தபற்றன. எம்.ஜி.ஆர். படத்லதப் பார்க்காத 

எதிைணியினர் கூட பாடல்கலள ைசித்துக் ஜகட்டனர். 

எம்.ஜி.ஆர்.  படத்தில் கதாநாயகனின் ஜநர்லம, உலைப்பு, 

அைகு, வலிலம ஆகியவற்லற விவரிக்கும் பாடல்கள்  

ைசிகர்களால் அதிகமாக ைசிக்கப்பட்டன.  சங்க காைத்தில் 

தலைவர்களின் வீைத்லதயும் தகாலடலயயும்  புகழ்ந்து 

பாடும் பாடல்கலள பாடாண் திலணப் பாடல்கள் என்பர். 

இப் பாடல் வலக மீண்டும் எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் மறு 

மைர்ச்சி தபற்றது.  

 எம்.ஜி.ஆரின்  தனிச் சிறப்சப விளக்கும் பாடல்கள்  

 தமிழ் இைக்கியத்தில் பாடாண்திலண பாடல்கள் 

என்ற வலக அக்காைத்தில் மன்னர்கலளப் புகழ்ந்து 

பாடியலதப் ஜபாை எம்.ஜி.ஆர். படங்களிலும் சிை 

பாடல்கள் அவருலடய  அைகு இளலம மற்றும் 

குணாதிசயங்கலள விவரித்து பாடின. அவலைப் பற்றிய 

புகழ்ச்சி பாடைாக, புகழ்ச்சி வரிகளாக  அலமந்தன. இலவ 

படம் பார்ப்பவரின் தநஞ்சத்லதத்  எம்.ஜி.ஆரின்பால் ஈர்த்து  

உணர்வு மயமாக்கி அவர் மீது இருந்த ஈடுபாட்லட இன்னும் 

அதிகமாக்கி விடுகின்றன.  

“என்சைப் பாட செத்தென் ஒருென் - 

என்பாட்டுக்கு அென்தான் தசலென் 
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ஒரு குற்றமில்லாத மனிதன் - 

அென்ஜகாவில் இல்லாத இசறென் 

அென் ஜைாசலயில் மலராய்ச் சிரிப்பான் 

அந்தி மாசலயில் நிலொய் இருப்பான் 

குளிர் ஓசடயில் அசலயாய்த் திரிொன் 

நல்ல ஜகாசடயில் குசடயாய் விரிொன்.. விரிொன்..” என்ற 

வரிகள் அவருலடய புகலை எடுத்துலைத்தன. மற்றும் 

நீதிக்குப்பின் பாசம் படத்தில் இடம் தபற்ற  

“மாைல்லஜொ கண்கள் தந்தது 

மயில் அல்லஜொ ைாயல் தந்தது 

ஜதைல்லஜொ இதசைத் தந்தது 

சிசலயல்லஜொ அைசகத் தந்தது  

என்ற பாடலில் அவருலடய ஜமனி வண்ணம் பின்வருமாறு 

வருணிக்கப்பட்டது. 

ஜதக்கு மரம் உடசலத் தந்தது 

சின்ை யாசை நசடசயத் தந்தது 

பூக்கவளல்லாம் சிரிப்சபத் தந்தது 

வபான்ைல்லஜொ நிறத்சதத் தந்தது”,  

என்ற வரிகள் எம்.ஜி.ஆரின் உடல்கட்லடயும், 

இளலமலயயும் பாைாட்டி எழுதப்பட்டலவ ஆகும். . 

பாடல்களின் சிறப்புக்கு காரணம் 

  எம்.ஜி.ஆர். தம் படங்கலளத் தயாரிக்கவும் 

இயக்கவும் கலத எழுதவும் வசனம் எழுதவும் பாடல் 

இயற்றவும் இலச அலமக்கவும் உடன் ஜசர்ந்து நடிக்கும் 

மற்ற ஒலி, ஒளி, கலை இயக்கம், படத்ததாகுப்பு, 

உலட, ஒப்பலன ஆகியவற்றிற்குத்  தனக்தகன தனி 

ஆட்கலள தனிக் குழுலவ லவத்திருந்தார். இக் 

குழுவினர் அலனவரும் ஒருமுகமாக எம்.ஜி.ஆரின் 
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தவற்றி மற்றும் புகலைப் பற்றிஜய சிந்தித்து 

கடலமயாற்றினர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் வரும் ஒவ்தவாரு காட்சியும் 

ஒவ்தவாரு சட்டகமும் [ஃபிஜைமும்] எம்.ஜி.ஆருக்குப் புகழ் 

ஜசர்ப்பதாக மட்டுஜம இருக்க ஜவண்டும் என்பதில் 

இப்படக்குழுவினர் கவனமாக இருந்து உலைத்தனர். 

எம்.ஜி.ஆரின் ஜநாக்கத்லதப் புரிந்து தகாண்டவர்களாக 

அவைது ஆவலை நிலறஜவற்றுபவர்களாகஜவ இந்தப் 

படக்குழுவினர் உலைத்ததால் எம்.ஜி.ஆருலடய அன்புக்குப் 

பாத்திைமாயினர். அவர் படத்தில் அவர்களுக்கு அதிக 

அளவில் வருமானம் கிலடத்தது. புகழும் கிலடத்தது. 

இவர்களும் பிைபைம் ஆகி விட்டனர். 

எம்.ஜி.ஆரால் பிரபலமாை பாடகர்கள்  

 ஜேசுதாஸ் தபாம்லம படத்தில் முதல் பாடலைப் 

பாடி இருந்தாலும் உரிலமகுைல் படத்தில் விழிஜய கலத 

எழுது பாடலைப் பாடிய பின்புதான் தமிழ்த் திலையுைகில் 

பிைபைமானார். அதுஜபாை எஸ் பி பாைசுப்ைமணியம் சாந்தி 

நிலையத்தில் ‘இயற்லக என்னும் இலளயகன்னி’ பாடல் 

பாடி அப்பாடல் பிைபைமலடந்திருந்தாலும் கூட அவர் 

அடிலமப்தபண் படத்தில் ‘ஆயிைம் நிைஜவ வா’ பாடல் 

பாடிய பிறகுதான் புகழ் தவளிச்சம் அவர் மீது விழுந்தது. 

பன்தனடுங்காைமாக திலை உைகில் இருந்து வரும் சிறந்த 

கலைஞர்களும் திறலமயான ததாழில் நுட்பனர்களும் 

எம்ஜிஆர் படத்தில் அறிமுகமான பிறகு புகழின் உச்சத்லதத் 

ததாடுவது இயல்பானதாக அலமந்து விட்டது.  

 நடிக நடிலகயர் பைரும் எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் நடிக்க 

மிகவும் விரும்பினார். அவர் படத்தில் நடிப்பதற்காக மற்ற 

படவாய்ப்புகலள இைக்கவும் தயாைாக இருந்தனர். எதிர் 

அணிலயச்  ஜசர்ந்தவர்கள் கூட அவ்வப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

படத்தில் தலைகாட்டி விட்டு தான் தசன்றார்கள். தலை 

காட்ட ஜவண்டும் என்று விரும்பினார்கள். 

ஒட்டுதமாத்தமாக எம்.ஜி.ஆர். அணியில் இருந்த திலைப்பட 
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கலைஞர்கள்  எம்.ஜி.ஆலை விட்டு விைகி விடக்கூடாது 

என்பதில் மிகுந்த கவனம் தசலுத்தினர்.  

 எம்.ஜி.ஆலை  லவத்துப் படம் எடுக்க மாட்ஜடன் 

என்று சிவாஜியிடம் சத்தியம் தசய்த பாைாஜி கூட தபாங்கல் 

திருநாளன்று எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து அவர் லகயால் பணம் 

வாங்குவலத தன் வாடிக்லகயாகக் தகாண்டிருந்தார். 

சிவாஜிலய லவத்துப் படம் எடுக்க மாட்ஜடன் என்று 

சத்தியம் தசய்த சாண்ஜடா சின்னப்பா ஜதவர் கலடசிவலை 

ஜதவர் பிலிம்ஸ் என்ற ஜபனரின் கீழ் எம்.ஜி.ஆர். படங்கலள 

மட்டுஜம எடுத்தார். இவஜை எம்.ஜி.ஆலை லவத்து அதிக 

படங்கள் [16] எடுத்த ஒஜை தயாரிப்பாளர் ஆவார். ஜதவர் 

தயாரித்து எம்.ஜி.ஆர். நடித்த பதினாறு  படங்களிலும் 

ஜதவரின் தம்பி எம். ஏ. திருமுகம் இயக்குனைாக இருந்தார். 

ப. நீைகண்டனுக்கு [பதிதனட்டு] அடுத்தபடியாக 

எம்.ஜி.ஆலை  அதிகப் படங்களில்  இயக்கிய தபருலம எம். 

ஏ. திருமுகத்லத ஜசரும்.  

 இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆரின் படங்கள் தயாரிப்பாளருக்கு 

நட்டத்லத ஏற்படுத்தாமல் ததாடர்ந்து தவற்றி தகாடி நாட்டி 

வந்ததற்கு அவைது படத்தின் பாடல்கள் உறுதுலணயாக 

இருந்தன. அவற்லற எழுதி இலசயலமத்து வாங்குவதில் 

எம்.ஜி.ஆர். அதிக சிைத்லத எடுத்துக்தகாண்டார். அவருக்கு 

இருந்த இலசயறிவு மக்கள் ைசலன பற்றிய அறிவு சிறு வயது 

முதல் மக்கள் ைசலனலய அவதானித்து வந்த ஜபாக்கு 

ஆகியன அவருக்குத் ததளிலவயும் துணிலவயும் 

அளித்திருந்தன. எனஜவ இன்றும் அவைது பாடல்கள் 

காைத்தால் அழியாமல் கருத்துள்ள பாடல்களாக  நின்று 

நிலைக்கின்றன.  
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3. எம்.ஜி.ஆர். திசரப்படப் பாடல்களில் 

அரசியல் பின்ைணி  

 

 

 

 

ேனாதிபதி விருது தபற்ற முதல் தமிழ்ப் படமான 

மலைக்கள்ளனில்  

“எத்தசை காலம் தான் ஏமாற்றுொர் இந்த நாட்டிஜல  

இன்னும் எத்தசை காலம் தான் ஏமாற்றுொர் இந்த நாட்டிஜல  

வைாந்த நாட்டிஜல நம் நாட்டிஜல 

ைத்தியம் தெறாத உத்தமன் ஜபாலஜெ நடிக்கிறார்  

ைமயம் பார்த்து பல ெசகயிலும் வகாள்சள அடிக்கிறார் 

பக்தசை ஜபாலஜெ பகல் ஜெஷம் காட்டி  

பாமர மக்கசள ெசலயினில் மாட்டி” 

என்ற பாடல் எம்.ஜி.ஆர். படுவதாக இடம்தபற்றது. இதுஜவ 

அவர் படத்தில் இடம்தபற்ற முதல் அைசியல் பின்னணி உள்ள 

பாடைாகும். அப்ஜபாது காங்கிைஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது. 

காங்கிைஸ்காைர்கள் மக்கலள ஏமாற்றுகிறார்கள் என்பலத 

மக்களுக்கு உணர்த்தும் வலகயில்  திைாவிட முன்ஜனற்றக் 

கைகத்லதச் ஜசர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். இந்தப் பாட்லட அப்படத்தில் 

ஜசர்த்தார். இப்பாட்லட எம்.ஜி.ஆருக்காக முதன் முதலில் 

பாடிய டி.எம்.தசௌந்தைைாேன் இதற்குப் பிறகு அவருலடய 

ஆஸ்தான பாடகர் ஆனார். பாட்லடக் ஜகட்ட தபாதுமக்கள் 

பாட்டின் கருத்துக்கலள முழுலமயாக ஏற்றுக்தகாண்டு ஆட்சி 

மாற்றம் ஜவண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டுக்கு வந்தனர். இதன் 

விலளவால்  பிறகு வந்த ஜதர்தலில் திமுக முன்பிருந்தலத 

விட அதிக இடங்கலளப் தபற்றது. திமுகவின் தவற்றிக்கு 

முக்கிய  காைணமாக எம்.ஜி.ஆர். படத்தின் அைசியல் பின்னணி 
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உள்ள தத்துவப் பாடல்கள் அல்ைது தனிப் பாடல்கள் 

அலமந்தன.  

எம்.ஜி.ஆரின் வைாந்தப் படத்தில் அரசியல் சிந்தசை 

 1958இல் எம்.ஜி.ஆர். இயக்கி தயாரித்த நாஜடாடி மன்னன் 

படம் தவளிவந்த ஜபாது அப்படத்தில் நான்கு பாடல்கள் 

அைசியல் தகாள்லககலள பிைச்சாைம் தசய்யும் பாடல்களாக 

இடம் தபற்றன. ‘தசந்தமிஜை வணக்கம்’,  

“வைந்தமிஜை ெணக்கம்  

ஆதி திராவிடர் ொழ்விசை சீஜராடு விளக்கும் 

வைந்தமிஜை ெணக்கம் 

ஐந்து இலக்கணங்கள் ஆய்ந்ஜத உலக 

அரங்கினுக்ஜக முதன் முதல் நீ தந்ததாலும்  

வைந்தமிஜை ெணக்கம் 

 மக்களின் உள்ளஜம ஜகாயில் என்ற 

மாைற்ற வகாள்சகயில் ொழ்ந்ததைாஜல  

வபற்ற அன்சை தந்சத அன்றி ஜமலாய் 

பிறிவதாரு வதய்ெம் இசல என்பதாஜல”  

‘உலைப்பதிைா உலைப்லப தபறுவதிைா இன்பம் 

உண்டாகும் என்ஜற தசால் என் ஜதாைா’,  

“உசைப்பதிலா உசைப்சப வபறுெதிலா இன்பம் 

உண்டாெவதங்ஜக வைால் என் ஜதாைா 

உசைப்பெஜர உரிசம வபறுெதிஜல இன்பம் 

உண்டாகும் என்ஜற வைால் என் ஜதாைா 

கல்வி கற்ஜறாம் என்ற கர்ெத்திஜல இன்பம் 

கண்டெர் உண்ஜடா வைால் என் ஜதாைா 
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கல்லாத ஜபசரவயல்லாம் கல்வி பயிலச் வைய்து 

கல்லாத ஜபசரவயல்லாம் கல்வி பயிலச் வைய்து  

காண்பதில் தான் இன்பம் என் ஜதாைா  

காண்பதில் தான் இன்பம் என் ஜதாைா”  

‘தூங்காஜத தம்பி தூங்காஜத’,  

“தூங்காஜத தம்பி தூங்காஜத - 

நீஜைாம்ஜபறி என்ற வபயர் ொங்காஜத 

நீ தாங்கிய உசடயும் ஆயுதமும் 

பல ைரித்திரக் கசத வைால்லும் சிசறக்கதவும் 

ைக்தி இருந்தால் உசைக்கண்டு சிரிக்கும் 

ைத்திரம்தான் உைக்கு இடம் வகாடுக்கும்”  

‘வருக வருக ஜவந்ஜத’  

“ெருக ெருக ஜெந்ஜத எங்கள் 

தசலயாை கசல ஞாைம் தசைத்ஜதாங்க 

தசலொ நீ ெருக ெருக ஜெந்ஜத 

வீரம் உறங்காத வதன்ைாடு தசை ஆளும் ஜெந்ஜத நீ 

ெருக ெருகஜெ 

பார் புகழும் உதய சூரியஜை  

பதி ஏந்தி புகழ் காக்கும் பார்த்திபஜை 

ெருக ெருகஜெ” 

என்ற பாடலும் ஆக நான்கு பாடல்கள் திமுக கட்சியின் 

தகாள்லககலள இத்திலைப்படத்தின் மூைமாக காட்சி 

பிம்பங்கஜளாடு எடுத்துலைத்தன. 

திைாவிட முன்ஜனற்ற கைகம் திைாவிடம் என்பது தமிழ் 

ததலுங்கு மலையாளம் துளு ஆகிய தமாழி ஜபசும் மக்கள் 

வாழ்கின்ற இடமாகும். திைாவிட இனத்லதச் ஜசர்ந்த மக்கள் 
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அலனவரும் ஆரியப் பார்ப்பனரின் லகப்பாலவயாக 

இருப்பதில்  இருந்து விடுதலை தபற ஜவண்டும். அவர்களின் 

மூடநம்பிக்லக சார்ந்த பைக்கவைக்கங்கலள திைாவிடர்கள் 

பின்பற்றக்கூடாது, மக்கள் பகுத்தறிவு உலடயவர்களாக  

எப்வபாருள் யார்யார்ொய்க் ஜகட்பினும் அப்வபாருள்  

வமய்ப்வபாருள் காண்ப தறிவு  

என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கு இணங்க வாை ஜவண்டும், என்பது 

பிைச்சாைம் தசய்யப்பட்டது. திருக்குறள் தமிைர்களின் மலற 

நூைாகப் ஜபாற்றப்பட்டது. எம்.ஜி.ஆர். தன் படங்களில் 

திருக்குறலள காண்பித்தார், வள்ளுவலனப் புகழ்ந்தார்.  

 நாஜடாடி மன்னன் படத்தில் தூங்காஜத தம்பி 

தூங்காஜத என்ற பாடல் அப்ஜபாலதய காங்கிைஸ் ஆட்சி தன் 

தபாறுப்புகளில் இருந்து நழுவி தட்டிக் கழிக்கிறது என்பலத 

உணர்த்தும் வலகயில்  

இன்னும்  

வபாறுப்புள்ள மனிதரின் தூக்கத்திைால் – பல 

வபான்ைாை ஜெசலவயல்லாம் தூங்குதப்பா  

என்ற வரிகலளக் தகாண்டு மக்களிடம் அக்கட்சியின் மீது 

தவறுப்லபத் தூண்டியது. அடுத்து,  

“உசைப்பதிலா உசைப்சபப் வபறுெதிலா இன்பம் உண்டாகும் 

என்ஜற வைால் என் ஜதாைா  

உசைப்பெஜர உரிசம வபறுெதிஜல இன்பம்  

உண்டாகும் என்ஜற வைால் என் ஜதாைா “ 

என்ற பாடல் உலைப்பாளிகளின் வாழ்க்லகயில் அவர்கள் 

அடிலமகளாக இருப்பலதயும் அவர்களுக்கு முழு உரிலமகள் 

தைப்படவில்லை என்பலதயும் அந்த உரிலமகலள திமுக 

தருவதற்கு தயாைாக இருக்கிறது என்பலதயும் உணர்த்துகின்ற 

வலகயில் அலமந்தது. 
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எம்.ஜி.ஆர். என்றால் திமுக 

 எம்.ஜி.ஆர். திமுகவின் பிைதிநிதியாக சமூகச் சிந்தலன 

சார்ந்த பாடல்கலளப் பாடுகிறார் என்று மக்கள் கருதினர்,  

 வைந்தமிஜை ெணக்கம்;  

திராவிடர் ொழ்விசை சீஜராடு விளக்கும்  

வைந்தமிஜை ெணக்கம்  

என்ற பாடல் தமிழின் சிறப்லப எடுத்துலைத்தது. மக்கள் தாம் 

தமிைர் என்பதில் தபருமிதம் தகாண்டனர்.  எம்.ஜி.ஆரின் 

படப் பாடல்களும் வசனங்களும் திைாவிடர்கள் அலனவரும் 

சீரும் சிறப்புமாக வாை திமுகலவ ஆதரிக்க ஜவண்டும். 

காங்கிைஸ் ஆரிய பார்ப்பனர்களின் லகப்பிடியில் சிக்கி 

தவிக்கிறது;  என்ற எண்ணத்லத வலியுறுத்தின. எம்.ஜி.ஆர். 

தன் பாடல்களின் மூைம் காங்கிைஸ் எதிர்ப்லபயும் திமுக 

ஆதைலவயும்  திைட்டி வந்தார். இப்பாடல்கள் தவற்றி 

தபற்றலத ததாடர்ந்து அவர் தன்னுலடய படங்களில் 

ததாடர்ந்து சமூக சிந்தலனயுள்ள தகாள்லகப் பிைச்சாைம் 

தசய்கின்ற பாடல்கலள அலமத்தார்.  

 1960 இல்  வந்த மன்னாதி மன்னன் படத்தில் நாஜடாடி 

மன்னலன ஜபாைஜவ முதல் பாடைாக தபயர் பட்டியல் 

தவளியிடும் ஜபாஜத திைாவிடர்களின் சிறப்லப உணர்த்தும்  

“அச்ைம் என்பது மடசமயடா 

அஞ்ைாசம திராவிடர் உடசமயடா 

ஆறிலும் ைாவு நூறிலும் ைாவு 

தாயகம் காப்பது கடசமயடா 

கைகவிேயரின் முடித்தசல வநறித்து 

கல்லிசை செத்தான் ஜைர மன்ைன் 

இமய ெரம்பினில் மீன்வகாடி ஏற்றி 

இசை பட ொழ்ந்தான் பாண்டியஜை” 
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 என்ற பாடலை அலமத்திருந்தார். இது கண்ணதாசன் கலத 

வசனம் பாடல்கள் எழுதிய படம் ஆகும். இப்பாடல் 

தமிைரின் தபருலமலய பலற சாற்றியது. கனக விசயரின் 

முடித்தலை தநறித்து இமயத்திலிருந்து கல்தைடுத்து 

தகாண்டு வந்து கண்ணகிக்கு ஜகாயில் கட்டிய 

தசங்குட்டுவனின் வீைத்லத எடுத்துலைத்தது. இமய வைம்பில் 

புலிக்தகாடி தபாறித்த ஜசாைனின் புகழ் பாடியது.  

 தமிைர்களின் தபருலமலய பலறசாற்றுகின்ற 

வலகயில் இப்பாடல்கள் எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் அலமந்த 

ஜபாது மக்கள் தங்களுக்குள் தன்னம்பிக்லகயும் தபருமிதமும் 

தகாண்டவர்களாக மாறினர். எம்.ஜி.ஆர். உலடய பாடல்கள் 

எதிர்மலறக் கருத்துக்கலளஜயா, நம்பிக்லக வறட்சிலயஜயா 

தசால்வனவாக அலமக்கப்படவில்லை.  தற்தகாலைக்கு  

தூண்டுபலவயாகவும் இருந்தது கிலடயாது. 

ஜசாகப்பாடல்கள் கூட தத்துவப் பாடல்கள் ஆகஜவ 

விளங்கின. எனஜவ, எம்.ஜி.ஆர். படம் பார்க்கும் ைசிகர்கலள 

அவைது தத்துவப் பாடல்கள் வாழ்வில் நம்பிக்லக இைக்கச் 

தசய்யவில்லை.  

கருப்பு ைட்சடக்காரர்  

 எம்.ஜி.ஆர். திமுகலவ பிைதிபலிக்கும் வலகயில் தமது 

படத்தில் பாடல்கலள எழுதி வாங்கி பாடச்  தசால்லி தன் 

கட்சியின் தகாள்லககளுக்ஜக ஏற்ப காட்சிகலள அலமத்தார். 

அவருலடய தகாள்லகக்கு புறம்பாக எதுவும் அவர் படத்தில் 

இடம்தபறவில்லை. அவர் பாடல்கள் பார்ப்பவருக்குத் 

துணிச்சலையும் வாழ்க்லகயில் எலதயும் சந்திக்க முடியும் 

என்ற தன்னம்பிக்லகலயயும் வைங்கின. உலடகள், 

அணிமணி, தநற்றியில் வலையும் தபாட்டு, கதாபாத்திைத்தின் 

தபயர், ஒப்பலன ஜதாற்றம்  என அலனத்தும் தன் கட்சி 

பிைச்சாைத்துக்கு ஆதைவாக இருக்கும்படி கவனித்துக் 

தகாண்டார்.    

 1965, 1966 களில் அதிக எண்ணிக்லகயில் எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கள் நடிக்க ஆைம்பித்தார். அப்ஜபாது நிலறய பாடல்கள் 

தனிப்பாடல்களாக தத்துவ பாடல்கள் ஆக சமூக சிந்தலனயும் 
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திைாவிட முன்ஜனற்றக் கைகத்தின் பிைச்சாைமும் 

தகாண்டலவயாக எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் இடம் தபற்றன. 

ஜமலும் இத்தலகய பாடல்கலள பாடும்ஜபாது இவர் கருப்புச் 

சட்லடக்காைர் என்பலத உணர்த்தும் வலகயில் கைர்  

படங்களிலும் கூட கறுப்புச் சட்லட அணிந்து பாடினார். 

கம்யூனிஸ்டுகலள சிவப்பு சட்லடக்காைர் என்று 

அலைத்தலதப் ஜபாை அக்காைத்தில் திமுகவினலை கருப்புச் 

சட்லடக்காைர்கள் என்று  குறிப்பிடும் வைக்கம் இருந்தது. 

அதலன அப்படிஜய பின்பற்றிய எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலடய 

படத்தில் சமூக சிந்தலன சார்ந்த தகாள்லகப் பிைச்சாை 

பாடல்கள் வரும் ஜபாது கருப்புச்சட்லட அணிந்து நடித்தார்  

 எங்க வீட்டுப்பிள்லள படத்தில் வில்ைன் நம்பியாலை 

சவுக்கால் அடித்துவிட்டு மறுநாள் பணியாளர்களுடன் ஜசர்ந்து 

ஏலளஜயாடு ஏலையாக  

“நான் ஆசணயிட்டால் அது நடந்து விட்டால்  

ஏசைகள் ஜெதசை படமாட்டார்  

உயிர் உள்ளெசர ஒரு துன்பமில்சல அெர்  

கண்ணீர் கடலிஜல விைமாட்டார் அெர்  

கண்ணீர் கடலிஜல விை மாட்டார். 

ஒரு தெறு வைய்தால் அசதத் வதரிந்து வைய்தால் 

அென் ஜதென் என்றாலும் விட மாட்ஜடன் 

உடல் உசைக்கச் வைால்ஜென் அதில் பிசைக்கச் வைால்ஜென் 

அெர் உரிசமப் வபாருள்கசளத் வதாட மாட்ஜடன்” 

என்ற பாடலைப் பாடும்ஜபாது படம் கைர் படம் என்றாலும் 

அவர் கருப்பு சட்லட  அணிந்து தன்லன திமுக காைனாக 

காட்டியிருப்பார்.  

 சந்திஜைாதயம் படத்தில் மலையில் இருக்க இடம் 

ஜதடி ஏலை மக்கலள அலைத்துக்தகாண்டு வரும் 

காட்சியில்  
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“புத்தன் இஜயசு காந்தி பிறந்தது பூமியில் எதற்காக 

ஜதாைா ஏசை நமக்காக 

கங்சக யமுசை காவிரி செசக ஓடுெது எதற்காக 

நாளும் உசைத்து தாகம் எடுத்த ஜதாைர்கள் நமக்காக 

ஜகள்விக்குறி ஜபால் முதுகு ெசளந்து உசைப்பது எதற்காக 

மாைம் ஒன்ஜற வபரிவதை எண்ணி பிசைக்கும் நமக்காக “ 

என்ற பாடலிலும் கருப்பு சட்லடஜய அணிந்திருப்பார். 

மலைதவள்ளத்தில் குடிலசகள் மூழ்கி  விட்டதனால் 

ஆதைவின்றி நிற்கும் மக்கலள அவர்களின் சிறு 

குைந்லதகஜளாடு அலைத்துக் தகாண்டு புகலிடம் ஜதடி 

வரும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். கருப்புச்சட்லட அணிந்து தான் பாடி 

வருவார்  

“நிைல் ஜெண்டும்ஜபாது மரம் ஒன்று உண்டு 

பசக ெந்தஜபாது துசண ஒன்று உண்டு 

இருள் ெந்தஜபாது விளக்வகான்று உண்டு 

எதிர்காலம் ஒன்று எல்ஜலார்க்கும் உண்டு 

உண்சம என்பது என்றும் உள்ளது 

வதய்ெத்தின் வமாழியாகும் 

நன்சம என்பது நாசள ெருெது நம்பிக்சக ஒளியாகும்” 

என்று வரிகள் மக்களுக்கு எதிர்காைம் குறித்த நம்பிக்லகலய 

அளித்தன. இத்தலகய பாடல்களில் வரும் குஜளாஸ் அப் 

காட்சிகள் இவைாஜைஜய நமக்கு விடிவு கிலடக்கும் என்ற 

நம்பிக்லகலய அலைத்தன.   

 ஆலச முகம் படத்தில் மூன்று பாடல்கள் தத்துவப் 

பாடல்களாக அலமந்தன. இப்படம் பிளாஸ்டிக் சர்ேரியால் 

முக மாற்று அறுலவ சிகிச்லச தசய்வலத பற்றிய முதல் 

அறிவியல் தமிழ்ப்படம் ஆகும். அதன்பிறகு தான் ஜைவதி 

நடித்த புதிய முகம் வந்தது. இப்படத்தில்  
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‘எத்தலன தபரிய மனிதனுக்கு எத்தலன சிறிய மனமிருக்கு’ 

என்ற பாடல் தபரிய மனிதர் என்ற ஜபார்லவயில் உைா வரும் 

காங்கிைஸ்காைர்கலளத்  தாக்கியது.  ஜமலும் அவர்கள் 

ஜவடதாரிகள் என்பலத  

“நாவளாரு ஜமசட வபாழுவதாரு நடிப்பு 

அென் வபயர் மனிதைல்ல 

நாவில் ஒன்று நிசைவில் ஒன்று 

அதன் ஜபாோ் உள்ளமல்ல  

 என்று ததாடங்கும் பாடல் தவளிப்படுத்தியது.   

காட்டில் நிலொய் கடலில் மசையாய்  

பிறந்தால் யாருக்கு இலாபம்  

பசகயில் துசணயாய் பசியில் உணொய்  

இருந்தால் ஊருக்கு இலாபம்”  

என்ற வரிகள் எம்.ஜி.ஆர். இவ்வாறு ஏலை மக்களுக்கு 

ஆபத்பாந்தவனாக, அனாத ைட்சகனாக துலணயிருப்பார் என்ற 

நம்பிக்லகலய அளித்தது.  
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திசரயரங்கில் அதிக ெரஜெற்பு வபற்ற பாடல்  

 எங்க வீட்டு பிள்லள படம் நாகிதைட்டி சக்கைபாணி 

நண்பர்கள் தங்கள் விேயா வாகினி பட நிறுவனத்தில் ஒரு 

வண்ணப்படம் தயாரிக்கைாம் என்று முடிதவடுத்தவுடன் 

எம்.ஜி.ஆலை தான் நாடினர். அவரும் ஒப்புக்தகாண்டார். தேமினி, 

ஜதவர், ஏ வி எம் , ஜி என் ஜவலுமணி எனப் பை தயாரிப்பாளர்கள் 

வண்ணப்படம் எடுக்க முடிவு தசய்த ஜபாது எம்.ஜி.ஆலை லவத்து 

தான் முதல் தயாரிப்லப தவளியிட்டனர். அலனத்தும் தவற்றிப் 

படங்களாகி வசூலை அள்ளி குவித்தன.   

 எங்க வீட்டு பிள்லள தவளிவந்த ஜபாது இந்தியத்  

திலைப்படங்களில் பாடல்கள் பற்றி ஆைாய்ச்சி தசய்து வந்த 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள்  இந்தியத்  திலையைங்கில் மிகுந்த 

வைஜவற்லபயும் ஆைவாைத்லதயும் தபற்ற பாடல் எது என்ற 

ஆைாய்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். அப்ஜபாது நான் ஆலணயிட்டால் 

பாட்டு இந்தியாவில் திலையைங்கில் மிகுந்த வைஜவற்ப்லப 

தபற்ற பாடல் என்று ஜதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

 எம்.ஜி.ஆர். நான் ஆலணயிட்டால் என்று பாடுவது 

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஆலணயிட்டால் என்ற கருத்லத 

மக்களுக்கு உணர்த்தியது ஜமலும்  

“ஒரு தசலென் உண்டு. அென் வகாள்சக உண்டு  

அசத எப்ஜபாதும் காத்திருப்ஜபன்” 

என்று எம்.ஜி.ஆர். பாடுகின்ற வரிகள் திமுகவின் தலைவைான 

அறிஞர்  அண்ணாவின் வழிலயப் பின்பற்றி திமுகவின் 

தகாள்லககலளக் காத்திருப்ஜபன்  என்று அவர் பாடுவதாக 

மக்கள் புரிந்து தகாண்டனர். ஜமலும் காங்கிைஸாரின் 

அட்டூழியங்கலளக் குறிக்கும் வலகயில் அவர்  

“காலம் ெரும் என் கடசம ெரும் இந்தக்  

காக்சககள் கூட்டத்சத ஒழிப்ஜபன்  

வபாது நீதியிஜல புது பாசதயிஜல ெரும்  

நல்ஜலார் முகத்திஜல விழிப்ஜபன்” 
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என்று பாடிய வரிகளில் ‘காக்லககள் கூட்டத்லத ஒழிப்ஜபன்’ 

என்ற வரிலயத்   தணிக்லக குழுவினர் அனுமதிக்க 

மறுத்துவிட்டனர். ஆனால் இப்பாடல் முதலிஜைஜய 

தவளிவந்துவிட்டதால் சிஜைான் ஜைடிஜயாவில் இந்த வரிகள் 

காணப்பட்டன. ஆனால் தணிக்லக குழு அந்த வரிலய மாற்றச்  

தசால்லியதால் “இந்தக் கூட்டத்தின் ஆட்டத்லத ஒழிப்ஜபன்” 

என்று அவ்வரி இந்தியாவில்  மாற்றப்பட்டது. தமிைகத்தில் 

இப்பாடல் இக் கூட்டத்தின் ஆட்டத்லத ஒழிப்ஜபன் என்று 

மீண்டும் பதிவு தசய்யப்பட்டது.  

  காங்கிைசாலை ஜதாற்கடித்து காங்கிைஸ் ஆட்சிலய 

ஒழித்து விட்டு திமுகவின் ஆட்சிலயக் தகாண்டு வருஜவன் 

என்று எம்.ஜி.ஆர். பாடுவதாக அலமந்த இப்பாடல் 

தபாதுமக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வைஜவற்லப தபற்றதில் 

வியப்தபான்றுமில்லை. ஜமலும் தவறு தசய்பவலை 

சாட்லடயால் அடித்து திருத்துவதாகவும் கலதயில் இப்பாடல் 

காட்சி இடம்தபறும். அப்பாவியாக இருந்த எம்.ஜி.ஆலை 

ஏமாற்றி அவைது தசாத்துக்கலள அனுபவித்து வந்த வில்ைன் 

நம்பியாலை சாட்லடயால் அடித்த காட்சிலய, தபாது மக்கள் 

தங்கலள சுைண்டிய ஒரு தகாளுத்த பணக்காைலன அடித்து 

உலதப்பதாகஜவ எண்ணி ஆறுதலும் மகிழ்ச்சியும் 

அலடந்தனர். மறுநாள் தகட்டவர்கள் திருந்தி, நல்ைவர்கள் 

மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சூழ்நிலையில் இப்பாடல் 

இடம்தபற்றதால் மக்கள் இதலன தவகுவாக ைசித்தனர்.   

திருக்குறளும் தமிழ்ப்பற்றும்  

 நான் ஆலணயிட்டால் படத்தில் திருடர் கூட்டத்லத 

திருத்த நிலனக்கும் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களுக்கு திருக்குறலளக் 

காட்டி தாய் மீது ஆலணயாக அவர்கலளத் திருத்துஜவன் 

என்கிறார். தமிழ், திருக்குறள் என்பன திமுகவின் பிைச்சாைக் 

கருத்துக்களில் முக்கிய இடம் தபற்றனவாகும்.  

“தாய் ஜமல் ஆசண தமிழ் ஜமல் ஆசண  

குருடர்கள் கண்சணத் திறந்து செப்ஜபன் 

தனியாைாலும் தசல ஜபாைாலும்  
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தீசமகள் நடப்பசத தடுத்து நிற்ஜபன் 

இருட்டினில் ொழும் இதயங்கஜள 

வகாஞ்ைம் வெளிச்ைத்தில் ொருங்கள் 

நல்லெர் உலகம் எப்படி இருக்கும் 

என்பசத பாருங்கள் 

எத்தசை காலம் மனிதன் ொழ்ந்தான்  

என்பது ஜகள்வி இல்சல அென் 

எப்படி ொழ்ந்தான் என்பசத உணர்ந்தால்  

ொழ்க்சகயில் ஜதால்வி இல்சல” 

 என்று அவர் திருக்குறள் நூலை லவத்துக் தகாண்டு பாடும் 

பாடல் தீலமகலள தடுத்து நன்லமகலள உருவாக்கும் 

வலகயில் என்னுலடய வாழ்வும் திலைப்படங்களும் 

அலமயும் என்று தசால்வதாக நம்பப்பட்டதால் அவலை ஒரு 

நற்தசய்தி தகாண்டு வந்த ஜதவ தூதனாக மக்கள் கருதத் 

ததாடங்கினர்.  

நற்வைய்தி வகாண்டு ெந்த ஜதெ தூதன்  

 விலைவில்  திமுக ஆட்சி  மைைப் ஜபாகிறது; மக்கள் வாழ்வு 

தசழிக்கப் ஜபாகிறது என்ற நற்தசய்திலய இவருலடய பாடல்கள் 

அவ்வப்ஜபாது மக்களிலடஜய தகாண்டு ஜபாய் ஜசர்த்தன. 

இதனால் இவர் ஒரு ஜமசியாவாக கருதப்பட்டார். எம்.ஜி.ஆர். 

காங்கிைஸ் ஆட்சியின் அவைத்லத மக்களுக்கு எடுத்துலைத்து 

அக்கட்சியின் ஆட்சி மாற்றப்பட ஜவண்டும்; பகுத்தறிவு பாலதயில் 

வளர்ந்துவரும் திைாவிட முன்ஜனற்றக் கைகத்தின் ஆட்சி மைை 

ஜவண்டும் என்பலத மக்கள் ஏற்றுக் தகாள்ளும் வலகயில் எளிய 

தசாற்கலளயும் இனிய இலசலயயும்  தகாண்ட பாடல்களின் 

மூைம் வலியுறுத்தினார். 

வெற்றிக்காை உத்திகள்  

 எம்.ஜி.ஆரின் பாடல்கள் எளிலமயாக இருந்ததால் 

அதிக படிப்பறிவு இல்ைாதவருக்கும் புரிந்தது. எளிய 
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இலசயில் அலமந்ததால் எல்ஜைாைாலும் விரும்பி 

பாடப்பட்டது. கடினமான தசாற்கஜளா சிக்கைான 

இலசயலமப்ஜபா இவைது பாடல்களில் இல்லை. நான்கு 

அல்ைது ஐந்து தசாற்கள் மட்டுஜம ஒரு வரியில் இருந்தன. 

பல்ைவி இைண்டு வரியில் அலமந்தது.  முக்கியமான 

வரிகலள திருப்பி திருப்பிப் பாடியதால்  கருத்துக்கள் 

ஜகட்ஜபார் மனதில் ஆைமாகப் பதிந்தன. இவ்வாறான 

உத்திகலள எம்.ஜி.ஆர். பின்பற்றியதால் மூன்று வயது சிறுவர் 

முதல் எண்பது வயது கிைவர் வலை எம்.ஜி.ஆர். பாடலை 

ைசித்தனர், பாடினர்.  

  எம்.ஜி.ஆர். பாடைாசிரியர்களிடம் இன்னின்ன 

கருத்துக்கள் வை ஜவண்டும் என்று தசால்லி எழுதி 

வாங்கினார். சிை கருத்துக்கள் தசாற்கள் தன் தகாள்லகக்கு 

முைண்பாடாக  இருந்தஜபாது அவற்லற மாற்றும்படி 

ததரிவித்தார். தனக்கு மன நிலறலவத்  தைாத பாடல்கள் 

தபரிய கவிஞைால் எழுதப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதலன 

நிர்த்தாட்சண்யமாக புறக்கணித்தார். ஜவதறாருவலை விட்டு 

எழுதும்படி தசய்தார். பாடல் நன்றாக எழுதப்பட்டு வந்ததும் 

பாடைாசிரியருக்கு தாைாளமாக சன்மானம் வைங்கினார். 

வைங்கும்படி தசய்தார். பாடல் தவற்றி தபறும்ஜபாது 

பாடைாசிரியருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.   

 எம்.ஜி.ஆர். தன் பாடல்களில் நாடு தமாழி சுய 

மரியாலத அண்ணா உலைப்பின் ஜமன்லம அன்பு இைக்கம் 

பாசம் தபாதுநைம் ஜபான்ற லமயக் கருக்கலள லவத்துப் 

பாடல்கலள உருவாக்கி வாங்கினார். தமிழின் தபருலமலய 

எடுத்துலைக்கும் பாடல்கலள அலமத்தார். தமிைன் என்ற 

இனத்தின் தபருலமலய உணர்த்தும் பாடல்கள் அலமத்தார்  

உயர்தனிச் தசம்தமாழி ஜபசும் பண்பாட்டுப் பாைம்பரியம் 

உலடயவர்கள் என்ற எண்ணம் மக்களின் தன்னம்பிக்லகலய 

வளர்த்தது.   
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4. நீதிசய ெலியுறுத்தும் எம்.ஜி.ஆரின் 

தனிப்பாடல்கள்  

 

 

 

 

எம்.ஜி.ஆரின் படங்கள் 1947 முதல் இன்று வலை  

எழுபது ஆண்டுகளாக திலையைங்கில் ததாடர்ந்து 

தவற்றிகைமாக ஒடி நல்ை இைாபம் ஈட்டி தருகின்றன. புது 

படங்களில் கிலடக்காத இைாபம் எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் 

கிலடப்பதால் நகைத்தில் ஓரிரு  திலையைங்குகளில் எப்ஜபாதும் 

எம்.ஜி.ஆர். படங்கள் ஓடிக்தகாண்டு இருக்கின்றன. அவைது 

படங்களில் பாடல்கள் வரும்ஜபாது ைசிகர்கள் இன்றும் 

எழுந்து நின்று ஆடி பாடி லகதட்டி விசிைடித்து 

தகாண்டாடுகின்றனர். ஏதனனில் அவர் பாடல் கருத்துக்கள் 

காைம் கடந்தனவாக நின்று நிலைதபற்றுள்ளன.  அவர் 

பாடல்களின் கருத்துக்கள் காைத்தால் அழியாத 

கருப்தபாருலள தகாண்டுள்ளன. உைகளாவிய கருப் 

தபாருட்கலளத் தனது பாடலில் அலமத்து அன்று அவர் 

பாடைாசிரியரிடம் எழுதி வாங்கி இலசயலமக்கச் தசய்து 

பாடி ஆடி நடித்துள்ளார். எம் .ஜி.ஆரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

எனப் புகைப்படும் அவைது தனிப் பாடல்கள் அல்ைது சமூகச்  

சிந்தலன பாடல்களில் உைகப் தபாது கருத்தான   நீதியின் 

தவற்றி நீதிக்கான ஜபாைாட்டம் குறித்தும் பாடியுள்ளன.  

எம்.ஜி.ஆர். பாடல்களில் உள்ள  நீதி சார்ந்த கருத்துக்கலள 

மட்டுஜம இக்கட்டுலையில் காண்ஜபாம்.  

நீதி பற்றி இைண்டு விதமான கருத்துக்கள் இவர் 

பாடல்களில் காணப்படுகின்றன. ஒன்று நீதி சிை காைத்துக்கு 

மலறந்திருந்தாலும் அல்ைது சிைருக்கு தற்காலிகமாக 

கிலடக்காமல் இருந்தாலும், பின்னர் அது தன்லன 

தவளிப்படுத்தி நல்ைவர்கலள காக்கும். இைண்டு, நீதி 

கிலடக்கும் என்று ஒருவர் சும்மா இருந்து விடக்கூடாது. 
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நீதிக்கான ஜபாைாட்டத்தில் ஈடுபட ஜவண்டும். 

இப்ஜபாைாட்டம் நல்ைவருக்கு தவற்றிலய தருவது உறுதி.  

தளரா முயற்சி  

நீதி சார்ந்த இைண்டு கருத்துக்கலளயும் எம்.ஜி.ஆரின் 

தனிப் பாடல்கள் பைவற்றில் நாம் காண்கிஜறாம். 

பாடலுக்கான காட்சி, பின்னணி தபரும்பாலும் எம்.ஜி.ஆரின் 

குற்றமற்றவைாக இருந்து அவர் மீது  குற்றம் சுமத்தப்படும் 

ஜபாது நீதி ஒருநாள் தவல்லும் தனக்கு நீதி கிலடக்கும் 

நீதிக்கான ஜபாைாட்டத்லத தான் ததாடர்ந்து நடத்துவதில் 

தளர்ச்சியலடய  மாட்ஜடன். அலனவரும் நீதிக்குத் தலை 

வணங்கித்தான் ஆக ஜவண்டும் என்ற எண்ணங்கலள 

தகாண்டு அவர் பாடுவதாக பை பாடல்கள் அவர் படங்களில் 

இடம் தபற்றுள்ளன.  

இஜத சூழ்நிலையில் ஒரு சாமான்யன் இருந்தால் 

‘அைசன் அன்று தகால்வான் ததய்வம் நின்று தகால்லும்’ 

என்று அவனுக்கு ஆறுதல் தசால்லி நீதி கிலடக்கும் 

கவலைப்படாஜத என்று தபரியவர்கள் நம்பிக்லக அளிப்பது 

உண்டு. அதுஜபாை எம்.ஜி.ஆரும் அநீதி அநியாயம் 

என்பததல்ைாம் தற்காலிகமானதுதான்; முடிவில் நீதிஜய 

தவல்லும் என்ற நம்பிக்லகலய ஊட்டும் வலகயில் இந்தக் 

கருத்துக்கலளத் தன் பாடல்களில் லவத்துள்ளார்.  

ெழிகாட்டிப் பாடல்கள் 

‘இருப்பவன் வீட்டு ஜகாழி முட்லட இல்ைாதவன் 

வீட்டு அம்மிக்கல்லையும் உலடக்கும்’ என்பது பைதமாழி. 

பணம் இருப்பவனின் அதிகாைம் சிறிதாக இருந்தாலும் பணம் 

இல்ைாதவலன அது தபரிதாகப் பாதிக்கும் என்பது 

நலடமுலறயில் காணப்படும் தசயல் என்பதால் ஏலை மக்கள் 

தமக்கு நீதி கிலடக்காத ஜபாது அல்ைது அநியாயங்கள் 

நடக்கும் ஜபாது அதிகாை வர்க்கத்தினருடன் எதிர்த்து நிற்க 

இயைாது என்று மனம் ஜசார்ந்து ஜபாய் விடுகின்றனர். 

அச்சமயங்களில் அவர்கள் தபாழுதுஜபாக்குக்காக தன் மனக் 

கவலை தீர்வதற்காக ஆடல் பாடல் காட்சிகலள தகாண்ட 

திலைப்படங்கலளப் பார்க்க வரும்ஜபாது வருகின்றனர். 
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இப்படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். படம் மட்டும் மனச்ஜசார்வு 

அலடய ஜவண்டாம் நீதி கிலடக்கும் தகாஞ்சம் 

தபாறுத்திருங்கள்; நீதி கிலடக்கும்வலை சலிப்பலடயாதீர்கள் 

என்று அவர்கலள ஜநர்வழியில் முடுக்கிவிட்டு அவர்கள் 

தசல்ை ஜவண்டிய பாலத எதுதவன க் காட்டுகின்றன. எனஜவ 

எம்.ஜி.ஆர். பாடல்கள் நீதியின் மீது நம்பிக்சக வகாள்ளத் 

தூண்டுெதில் மக்களுக்கு அசெ ெழிகாட்டிப் பாடல்களாக 

அசமகின்றை.  

 நீதி கருத்துக்கலள உள்ளடக்கிய எம்.ஜி.ஆரின் தனிப் 

பாடல்கள்,   பணக்காைனின் அநியாயத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு 

ஏலைகள் வாய்மூடி தமௌனிகளாக இருக்க ஜவண்டாம். 

நீதிக்கான ஜபாைாட்டத்தில் ததாடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தால்  நம் 

பக்கம் இருக்கும் நியாயமும் ஜநர்லமயும் நமக்கு நீதிலயப் 

தபற்று தரும் என்று நம்பிக்லக ஊட்டும் வலகயில் 

தசயல்பட்டு மக்கலளப் புைட்சிப் பாலதயில் ஜபாைாட்டப் 

பாலதயில் தசல்லும்படி அவர்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் 

அளித்து வருகின்றன.   

நீதியின் நிச்ையமாை ெருசக  

ஆனந்த ஜோதி படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். குற்றவாளி 

ஆக்கப்பட்டு அவர் ஒளிந்து மலறந்து வாழ்ந்து 

தகாண்டிருந்தஜபாது நல்ைவன் துன்பப்படுவதற்கான 

காைணம் என்ன? கடவுள் ஏன் இவ்வாறு நல்ைவர்களுக்கு 

துன்பம் அளிக்கிறார்? என்ற ஜகள்விலய தனக்குள்ளாகக் 

ஜகட்டுக் தகாண்டு தானும் தன் மனசாட்சியும் ஆக இைண்டு 

உருவங்கள் ஆகி கருத்துக்கலளப் பாடி வருவதாக ஒரு பாடல்  

காட்சி உண்டு. இக்காட்சியில் ஒருவன் தான் படும் 

துன்பங்கலள எல்ைாம் தசால்லிக் தகாண்டு வரும் தபாழுது 

இறுதியில் அவனுலடய மனசாட்சி இந்தத் துன்பங்கலளப் 

ஜபாக்குகின்ற வழி என்ன என்பலதச் தசால்லி அந்த 

துன்பங்களுக்கான தீர்லவ காட்டுகின்றது.  

“ஜதடியும் கிசடக்காது நீதி வதருவினில் விற்காது  

ைாட்சடக்கு அடங்காது நீதி ைட்டத்தில் மயங்காது”  
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என்ற வரிகள் நீதிலயத் ஜதடி நீதிமன்றத்துக்கு ஜபாக 

ஜவண்டுஜம தவிை ததருவில் இருப்ஜபாரிடம் புைம்பி 

தீர்ப்பதால் பயனில்லை என்ற கருத்து உணர்த்தப்படுகிறது. 

ைட்டத்சத ெசளத்தல்  

அதிகாைம் பலடத்தவர்கள் சாட்லடயால் அடித்து 

உலதத்தாலும்  ஏலைகளுக்கு கிலடக்க ஜவண்டிய நீதி 

கிலடக்காமல் ஜபாகாது. அவர்களால் சட்டத்லத வலளக்க 

முடியும் என்றாலும் இறுதியில் நீதி தான் தவல்லும் என்பலத 

உணர்த்தும் வலகயில் சிை பாடல் வரிகள் அலமந்துள்ளன. 

ரிக்க்ஷாக்காைன் (1971) படத்தில் அஜசாகன் ஒரு தகாலைலய 

தசய்துவிட்டு அலத சட்டத்தில் உள்ள ஓட்லடகளின் 

உதவியுடன் மலறத்துவிட்டு அதற்கு உதவிய 

வைக்கறிஞஜைாடு விருந்து களியாட்டங்களில் 

ஈடுபட்டிருப்பார். அங்கு சிரிக்கும் சத்தத்லதயும்  அஜசாகனின் 

தசயைால் அனாலதயாகி ஜபான ஒரு சிறு குைந்லதயின் 

புன்சிரிப்லபயும் ஒப்பிட்டு எழுதப்பட்ட பாடல் ஒன்றில்  

“நாணல் ஜபால ெசளெதுதான் ைட்டமாகுமா?  

அசத ெசளப்பதற்கு ெைக்கறிஞர் பட்டம் ஜெணுமா?”  

என்ற வரிகளும்  

“ஜதாட்டம் காக்கப் ஜபாட்ட ஜெலி  

பயிசரத் திண்பஜதா அசதக் ஜகள்வி ஜகட்க  

ஆளில்லாமல் பார்த்து நிற்பஜதா  

நான் ஒரு சக பார்க்கிஜறன்  

ஜநரம் ெரும் ஜகட்கிஜறன்  

பூசை அல்ல புலி தான் என்று 

ஜபாகப் ஜபாகக் காட்டுகிஜறன்” 

என்று எம்.ஜி.ஆர். பாடும் வரிகள் படம் பார்ப்பவருக்கும் 

நமக்காக வாதாட நமக்காக ஜபாைாட எம்.ஜி.ஆர். இருக்கிறார் 

என்ற ஒரு நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்தியது.  
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வைாந்தக் கருத்து ஜைர்த்து வகாடுத்த வைாத்து 

 எம்.ஜி.ஆர். தம்லமக் காப்பாற்ற வருவார் என்ற  

நம்பிக்லகஜய பிற்காைத்தில் அவைது புதிய கட்சிக்கு அவர்கள் 

மனப்பூர்வமாக ஆதைவளிக்கவும் உதவின. எம்.ஜி.ஆர். 

படத்தில் பாடல் வரிகள் என்பது பாடைாசிரியர் எழுதி 

பின்னணி பாடகர் பாடி எம்.ஜி.ஆர். வாயலசத்து லகயலசத்து 

நடித்து பதிவு தசய்யப்பட்டது அல்ை. மற்றவர்களின் 

படங்களுக்கு இந்த நலடமுலற தபாருந்தும். ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆலைப் தபாருத்தவலை பாடைாசிரியர் பாடல் எழுதி 

முடித்ததும் அவர் அந்தப் பாடலை வாங்கி படித்துப் பார்த்து 

அந்தக் காட்சிக்கு அந்தப் பாடலில் உள்ள வரிகளும் 

வார்த்லதகளும் தபாருத்தமாக இருக்கின்றனவா என்பலத 

ஆைாய்ந்து தபாருத்தமாக இல்லை என்று உணர்ந்தால் உடஜன 

அவற்லற மாற்றும்படி கூறுவார். பாடல் எழுதுவது 

இன்தனாருவருலடய பணி; அதில் அவர் ஜமதலம 

தபற்றவர்; அவருலடய பணியில் நாம் தலையிடக்கூடாது 

என்று எம்.ஜி.ஆர். எப்ஜபாதும் நிலனத்தது கிலடயாது. இது 

எம்.ஜி.ஆர். படம். இப்படத்தின் தவற்றிக்கு அலனத்து 

கூறுகளும் தங்களுலடய பங்களிப்லப அளிக்க ஜவண்டும். 

இது வாலி பாட்டு, இது கண்ணதாசன் பாட்டு என்று 

இப்பாட்டுக்குப் தபயர் வைப்ஜபாவதில்லை. இது எம்.ஜி.ஆர். 

பாட்டு என்றுதான் காைங்காைமாக நிற்கப்ஜபாகிறது. எனஜவ 

எம்.ஜி.ஆர். பாடுகிறார் என்று தான் மக்கள் கருதுவார்கஜள 

தவிை இன்தனாருவர் எழுதி தகாடுத்ததற்கு எம்.ஜி.ஆர். 

வாயலசக்கிறார் என்று ஒருஜபாதும் ைசிகர்கள் கருதுவது 

கிலடயாது.  

எம்.ஜி.ஆர். ொக்கு வதய்ெ ொக்கு  

 எம்.ஜி.ஆருலடய வார்த்லதகலளத் ததய்வ வாக்காகக் 

கருதிய ஏலை மக்களுக்கு நல்ை கருத்துக்கலளயும், அறிவுலைகலளயும் 

பாடல்களின் மூைம் தசால்லி அவர்கலள ஊக்கப்படுத்தி 

உற்சாகப்படுத்தி நன்தனறியில் வாழும்படி தசய்ய ஜவண்டும் 

என்பதில் எம்.ஜி.ஆர். கவனமாக இருந்தார். அதனால்  

அவருக்கு மனம் ஒப்பாத  ஒரு தசால்லைக் கூட தன் பாடலில் 

இடம் தபற விடமாட்டார். இந்த காட்சிக்குத் ஜதலவயான 
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கருத்து இது என்று அவர் விரும்பும்  கருத்லத 

தவளிப்படுத்தும் வலகயில் மிகச் சிறப்பாக அந்த பாடல் 

வரிகள் இருந்தால் மட்டுஜம அந்த பாடலை 

ஏற்றுக்தகாள்வார். இல்லை என்றால் ஜவறு ஒரு கவிஞரிடம் 

தகாடுத்து பாடல் எழுதி வாங்க தயங்கஜவ மாட்டார். 

அவரிடம் தகாடுத்தால் இவர் ஜகாபித்துக் தகாள்வாஜை இவர் 

என்ன நிலனப்பாஜைா என்ற எண்ணங்களுக்கு இடம் 

தகாடுக்காமல் தன்னுலடய படம் சிறப்பாக வைஜவண்டும் 

என்பதில் மட்டுஜம கருத்துச் தசலுத்துவார்.  

 இன்தனாரு  படத்தில் நீதி சிை காைம் மலறந்திருக்கும் 

உரிய காைத்தில் தன்லன தவளிப்படுத்தும் என்பலத 

உணர்த்தும் வலகயில்  

“என்ைதான் நடக்கும் நடக்கட்டுஜம  

இருட்டினில் நீதி மசறயட்டுஜம  

தன்ைாஜல வெளிெரும் தயங்காஜத  

ஒரு தசலென் இருக்கிறான் மயங்காஜத” 

என்று பல்ைவிலய ஆைம்பிக்கும்ஜபாது தன்னுலடய 

தலைவனான அறிஞர் அண்ணாலவயும் அவருலடய வழியில் 

தசயல்படுகின்ற திமுகலவயும் அதன் ததாண்டர்கலளயும் 

ஜசர்த்ஜத இப்பாடலுக்குள் தகாண்டுவந்துவிடுகிறார். ஒரு 

தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காஜத என்ற வரி அண்ணா 

இருக்கும்ஜபாது ததாண்டர்கள் கவலைப்பட ஜவண்டிய 

ஜதலவயில்லை. அவர் தன் தம்பிகலளப் பாசத்ஜதாடு 

கவனித்து அவர்களின் துன்பத்லத பிைச்சலனகலள தீர்த்து 

லவப்பார் என்ற மலறமுகமான ஒரு நற்தசய்திலயயும் 

ைசிகர்களுக்குத்  தந்துவிடுகிறார்.  நீதி சிை காைம் 

மலறந்தாலும் தன்னாஜை தவளிவரும் என்ற நம்பிக்லகலயத் 

தன் ைசிகர்களுக்கு  அளிக்கிறார்.  

என் அண்ணன் (1970) படத்தில் நிைபைாதியான 

எம்.ஜி.ஆர். சிலறயில் அலடபட்டுக் கிடக்கும் ஜபாது 

நல்ைவர்கள் சிலறயிலும், குற்றம் தசய்தவர்கள் தவளியிலும் 
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இருக்கும் நிலைலயப் பற்றி கடவுள் ஏன் கல்லாைார் எனத் 

ததாடங்கும் பாடலில் ததரிவிக்கின்றார்  

“ைதிச்வையல் வைய்தென் புத்திைாலி  

அசத ைகித்துக் வகாண்டு இருந்தென் குற்றொளி  

உண்சமசய வைால்பென் ைதிகாரன் இது  

உலகத்தில் ஆண்டென் அதிகாரம்” 

என்று கடவுலள தநாந்து தகாண்டவர். 

“வநஞ்சுக்கு ஜதசெ மைைாட்சி அது  

நீதி ஜதெனின் அரைாட்சி  

அத்தசை உண்சமக்கும் அென் ைாட்சி மக்கள் 

அரங்கத்தில் ெராது அென் ைாட்சி” 

என்று நீதிமன்றத்துக்கு அவன் சாட்சி வைாது என்று பாடுவார். 

இப்பாட்டில் அவைவர் தனது மனசாட்சி படி நடந்தால் அங்கு 

நீதி ஜதவன் அைசாட்சி நடப்பதாக அர்த்தம் என்று பாடுவது 

மக்கலள ஜநர்வழியில் பயணிக்க தூண்டுகிறது. மனசாட்சிக்கு 

புறம்பாக நடக்கக் கூடாது என்ற கருத்லதயும் இவ்வரிகள் 

ததளிவாக்குகின்றன. 

நீதிக்காை ஜபாராட்டம்  

நீதி கண்டிப்பாக கிலடக்கும் என்ற நம்பிக்லகலய 

ஊட்டிய எம்.ஜி.ஆரின் பாடல்கள் நீதிக்கான ஜபாைாட்டம் 

பற்றியும் ஆங்காங்ஜக எடுத்துலைக்கின்றன. அவருலடய 

பாடல்களில் இைண்டாவது முக்கிய கருத்தாக அலமவது 

நீதிக்கான ஜபாைாட்டம் ஆகும்.  நீதிக்காக மனிதன் சலிப்பின்றி 

ஜபாைாட ஜவண்டும் என்பலத அவைது பாடல் வரிகள் 

வலியுறுத்துகின்றன. அண்ணா திமுக கட்சி ஆைம்பித்த  பின்பு 

வந்த உைகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் அைசியஜை 

கிலடயாது என்றாலும் கூட தபயர் ஜபாடும்ஜபாது  வருகின்ற 

பின்னணிப் பாடல் [லடட்டில் சாங்] அக்காைகட்டத்தின் 

அைசியலை ததள்ளத் ததளிவாக படம் பார்த்தவர்களுக்கு 

விளக்கியது. அப்ஜபாது அண்ணா திமுக கட்சியின் 
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ஜதாற்றமும் அதற்கான காைணமும் நீதிக்கான ஜபாைாட்டஜம 

என்பலத விளக்குகிறது.  

“நீதிக்கு இது ஒரு ஜபாராட்டம் இசத 

 நிச்ையம் உலகம் பாராட்டும்”   

என்று தன் கட்சியின் தகாள்லகஜய நீதிக்கான 

ஜபாைாட்டம் என்பலத குறிப்பிடுகிறார்.  

“ெல்ஜலார்கள் சுரண்டும் வபால்லாத உலகம்  

இல்லாமல் மாறும் ஒரு ஜததி”   

என்ற வரிகள்   நீதி நிச்சயம் தவல்லும்; தபாருளாதாைச் 

சுைண்டல்  ஓய்ந்து விடும் என்ற  ஒரு நம்பிக்லகயான 

நற்தசய்திலய இப்பாடல் படம் பார்த்தவர்களுக்கு 

தகாடுப்பதால் அண்ணா திமுக கட்சிக்கு ஆதைவு தபருகியது.   

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் (1973) படம் வந்த 20 

நாட்களில் நலடதபற்ற திண்டுக்கல் இலடத்ஜதர்தலில் 

அண்ணா திமுக முதன் முதைாக களம் இறங்கி இருந்தது.  

அப்ஜபாது அந்த ஜதர்தலில் தமிைகத்தின் ஐந்து மிகப் தபரிய 

கட்சிகளான ஸ்தாபன காங்கிைஸ், இந்திைா காங்கிைஸ், திமுக, 

கம்யூனிஸ்ட் ஆகியலவ ஜபாட்டியிட்டன.  ஐந்துமுலன 

ஜபாட்டியாக திண்டுக்கல் இலடத் ஜதர்தல் நலடதபற்ற 

ஜபாதும் அண்ணா திமுக மட்டுஜம 52 சதவீத வாக்குகலளப் 

தபற்று  மக்களிலடஜய தான் தபற்றிருந்த ஜபைாதைலவ  உறுதி 

தசய்தது.  ேனநாயக நாட்டில் அைசியல் களத்தில்  முதல் 

ஜதர்தலில் 52 சதவீத வாக்குகலளப் தபறுவது என்பது  

இதுவலை நடந்திைாத ஒரு அதிசயமாகும். எம்.ஜி.ஆரின் 

நீதிக்கான ஜபாைாட்டத்லத நிச்சயமாக உைகம் பாைாட்டியது 

என்பலத இத்ஜதர்தல் முடிவுகள் அைசியல் உைகுக்கு 

ததளிவாக்கின.  

நீதியின் தீபம் ஏந்திய பயணம்  

 அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த பிறகு எடுக்கப்பட்ட 

படங்களில்  கலைஞர் மீதான ஊைல் குற்றச்சாட்டுகலள 
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முன்லவத்து அதற்கான சட்ட நிவாைணங்கலள ஜதடி அவர் 

அைசியல்  பணிகலள ததாடர்ந்தார்.  அஜத ஜவலளயில் 

தன்னுலடய நீதிக்கான ஜபாைாட்டத்லத அைசியல்  பயணத்லத 

தன் படங்களில் பாடல்கள் மூைமாகவும் கலத வசனம் 

காட்சிகள் மூைமாகவும் உறுதி தசய்து தகாண்ஜட வந்தார்.  

மீனவ நண்பன் (1974) படத்தில் ஏலையாக வந்து பணக்காை 

மாமனாருடன் ஜமாதுகின்ற காட்சிகளில் ஏலையின் உரிலமக் 

குைலை  உயர்த்தினார். பணக்காைலன, அநியாயக்காைலன  

எதிர்க்கும்  ஜநர்லமயான ஒரு ஏலையின் குைைாக  

அப்படத்தில் இவைது பாட்டு ஒலித்தது.  பாட்டின் வரிகள் சிை 

அண்ணா திமுகவில் உள்ள ஒரு சாதாைண ததாண்டனின் 

உரிலமக்குைல் ஆகவும் தகாள்லக முைக்கமாகவும்  அலமந்தன.     

நீதியின் தீபங்கள் ஏந்திய சககளில்  

லட்சிய பயணம் இது 

 இதில் ைத்திய ஜைாதசை எத்தசை ஜநரினும் 

 தாங்கிடும் இதயம் இது  

நல்லென் லட்சியம்  

வெல்ெது நிச்ையம்  

அண்ணா அன்று வைான்ைார் 

 என்றும் அது தான் ைத்தியம்  

மற்றும்  

அண்ணனின் பாசதயில் வெற்றிஜய  காணலாம் 

தர்மஜம வகாள்சகயாய் நாவளல்லாம் ஜபாற்றலாம்  

ஜபான்ற வரிகள் அண்ணா திமுக நீதிக்கான பயணத்தில் 

அடிதயடுத்து லவத்துள்ள தனது கட்சி  இந்த ஜபாைாட்டத்தில் 

கண்டிப்பாக அண்ணாவின் வழியில் வந்த தம்பிகளான 

அண்ணா திமுகவினருக்கு  தவற்றிலய அழிப்பது உறுதி என்ற 

நம்பிக்லகலய அளித்தது. எம்.ஜி.ஆர். தன் ைசிகர்களுக்கும், தன் 

ததாண்டர்களுக்கும் பாடல் வரிகள் மூைமாக நீதியின்பால்  



Tamil Heritage Foundation International

52 
 

 

நம்பிக்லக ஊட்டினார். இந்த நம்பிக்லக அடுத்து வந்த 

சட்டமன்ற ஜதர்தலில் உறுதியாகிவிட்டது. அவர் காைம் வலை 

அடுத்தடுத்து வந்த சட்டமன்ற ஜதர்தலில் நல்ைவன் ைட்சியம் 

தவல்வது நிச்சயம் என்ற வரிகலள உண்லமயாக்கி 

தகாண்ஜட வந்தனர்.  

நீதியின் வெற்றி  

 ஆைம்ப காைத்தில் இருந்து தன்னுலடய படங்களில் 

நீதி தவற்றி தபற ஜவண்டும். நீதி கிலடப்பதற்கான 

முயற்சியில் தளர்ச்சி அலடயக் கூடாது என்றார் 

கருத்துக்கலளப் புகட்டிய எம்.ஜி.ஆர். நீதிக்கு பின் பாசம் 

(1963), நீதிக்கு தலைவணங்கு (1976) ஜபான்ற கருத்துக்கலள 

எல்ைாம் தன் படத்தின் தபயர்களாகவும், பாடல்களாகவும் 

பாடல்களின் வரிகள் ஆகவும் ஆக்கி மக்களுக்கு எடுத்துச் 

தசால்லிய படிஜய வந்தார். தாஜன ஒரு குற்றம் 

தசய்திருந்தாலும் சட்டத்தின் லககளில் தன்லன 

ஒப்பலடக்கஜவண்டும். நீதிஜதவலதயின் தீர்ப்புக்கு 

கட்டலளக்குக் கட்டுப்பட ஜவண்டும் என்ற கருத்லத 

உறுதிப்படுத்தும் வலகயில் அவர் நீதிக்கு தலைவணங்கு 

என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். நீதிக்குப் பின் பாசம் என்ற 

படத்திலும் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி ஆகிய 

நால்வருக்கு இலடயிலும் நடக்கும் ஜபாைாட்டத்தில் 

பாசத்துக்கு இடமில்லை நீதிக்கு தான் முதலிடம் என்ற 

ஒப்பற்ற கருத்லத உணர்த்தும் வலகயில் கலதப்பின்னலும் 

வசனமும் காட்சிகளும் இடம் தபற்றிருந்தன.  

நீதி மாசலஜயாடு ஜதடி ெரும்  

 என் அண்ணன் படத்தில் முதல் காட்சியில் அவர் 

குதிலை வண்டிக்காைனாக  அறிமுகமாகும் ஜபாது முதலில் 

குதிலை வண்டியின் சக்கைம் பின்பு குதிலையின் பாதங்கள் 

பிறகு அதன் முழு கால், அதன் பிறகு அதன்  முகம், 

எம் .ஜி.ஆரின் உடல் நிலறவாக அவருலடய முகம் என்று 

தமல்ை தமல்ை படிப்படியாக காட்டிக் தகாண்டு வந்து 

எம்.ஜி.ஆர். முகம் வந்ததும் ஜஹ என்ற உற்சாக 

ஒலியுடன்  
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“வநஞ்ைம் உண்டு ஜநர்சம உண்டு ஓடு ராோ  

ஜநரம் ெரும் காத்திருந்து பாரு ராோ  

அஞ்சி அஞ்சி ொழ்ந்தது ஜபாதும் ராோ  

நீ ஆற்று வெள்ளம் ஜபால் எழுந்து ஓடு ராோ”  

என்ற பல்ைவியுடன் ஒரு உற்சாகமான பாடல் ததாடங்கும் 

இப்பாடலின் கலடசி சைணத்தில் அதில் நீதி உன்சைத் ஜதடி 

ெரும் மாசல வதாடுத்து என்று முடியும். நீதி தவற்றிலய 

அலைக்கும் ஜபாது தனது பாைாட்டுக்கலளயும்  தகாண்டு 

வரும் என்ற மகிழ்ச்சியான தகவலை இங்கு தருகிறார்.  

 முதலில் இப்பாடல் வரி ‘அதில் நீதி ெரவில்சல 

என்றால் ொசள நிமிர்த்து’ என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. 

ஆனால் தணிக்லக குழுவினர்  இப்பாடல் நீதிக்காக 

வன்முலறயில் இறங்கைாம் என்ற கருத்லத தசால்வதாக 

இருப்பதால் இவ்வாறு ஏற்றுக் தகாள்ள முடியாது என்று 

அனுமதி தகாடுக்க மறுத்துவிட்டனர். நீதிக்காகவும் கூட 

வன்முலற கூடாது என்று கூறியதால் பின்னர் அவ்வரி  

மாற்றப்பட்டு நீதி உன்லன ஜதடி வரும் மாலை ததாடுத்து 

என்று பாசிட்டிவான சிந்தலனயுடன் திருத்தப்பட்டது. 

ஆனால் படத்தில் இக்காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர்.  வாலள 

நிமிர்த்து என்ற வரிகளுக்கு லகயலசத்து பாடுவதாகஜவ 

எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அது அப்படிஜய இன்றும் படத்தில் 

இக்காட்சியில் காணப்படுகின்றது இக்காட்சிலயக் காணும் 

ஜபாது மாலை ததாடுத்து என்பதற்கும் இவருலடய 

லகயலசக்கும் ததாடர்பு இல்லைஜய என்று ஜதான்றைாம் 

பாடல் வரி பின்னர் நிறுத்தப்பட்டதால் பாடலில் மட்டுஜம 

அத்திருத்தம் இடம் தபற்றுள்ளது. 

நிசறவு  

 நீதிஜய இறுதியில் தவற்றி தபறும். நீதிக்கு ஜசாதலன 

வந்தாலும் அது ஜசார்ந்து விடாது நீதி தன் இருப்லப 

உறுதிப்படுத்தும்;  நிலைநிறுத்தும் என்ற ஒரு நம்பிக்லக 

ஏலைக்கு இருந்தால் அவன் வாழ்வில் ஜசார்வலடய 

மாட்டான். என்றும் நீதிக்காக  ஜபாைாடும் துணிச்சல் 
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உலடயவனாக இருப்பான். இவ்வுைகில் நிலறய நன்லமகள்  

உண்டு நல்ைவர்கள் உள்ளனர். நல்ைதுக்கு காைம் உண்டு 

என்ற ஆக்கப்பூர்வமான [பாசிட்டிவான ] சிந்தலன அவன் 

வாழ்க்லகக்கு உற்சாகத்லதத் தரும்; ஊக்கம் அளிக்கும். 

இலதத்தான் எம்.ஜி.ஆர். தன் பாடல்கலள படங்களில் தசய்து 

வந்தார்.  

“MGR is an uplifting person; if you are with him for five 

minutes you will feel great and happy”  

என்று ஓர் அயல்நாட்டு நண்பர் எம்.ஜி.ஆலைச் சந்தித்த பின்பு 

ததரிவித்தார்.  
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5. எம்.ஜி.ஆரின் படப்பாடல்களில்  

தர்ம சிந்தசை  

  

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். என்றாஜை ஈலக என்று தபாருள்படும்  படி 

அவலைப் பற்றிய ஒரு பிம்பம் எல்ஜைாருலடய மனதிலும் 

பதிந்து விட்டது. தன்னிடம் வந்து ஜகட்டவருக்கு 

மட்டுமல்ைாது தன்லன அணுகாமல் தள்ளி நிற்கும் 

பைருக்கும் கூட எம்.ஜி.ஆர். அவைவர் ஜதலவக்கு 

அதிகமாகஜவ எண்ணற்ற முலற உதவிகள் தசய்திருக்கிறார் 

என்பலத பைைது ஜபட்டிகள் வாயிைாகவும் அவருலடய 

வாழ்க்லக வைைாற்றுப் பதிவுகள் வாயிைாகவும் 

அறிகின்ஜறாம். அவைது தர்ம சிந்லத அவைது 

தனிப்பாடல்களில் பாடைாசிரியர்கள் மூைமாக பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. தர்மமாக தகாடுக்கும் ததாலகக்குக் கூட 

வரி ஜகட்கிறார்கள் என்று ஒரு முலற எம்.ஜி.ஆர். தனது 

ஜபட்டியில் ததரிவித்தார். இந்த பதில் எம்.ஜி.ஆர். 

விளம்பைத்துக்காகவும் வரி ஏய்ப்புக்காகவும் தர்மம் 

தசய்கிறார் என்ற வதந்திக்கு முற்றுப்புள்ளி லவத்தது. 

எம்.ஜி.ஆர். தகாடுத்த தர்மத் ததாலகக்கும் அவர் வரி தசலுத்தி 

இருக்கிறார். ஆக அவர் வரி ஏய்ப்புக்காக தர்மம் தசய்ய 

வில்லை. உள்ளார்ந்த அன்பின் காைணமாக அவர் ததாடர்ந்து 

பை தர்ம காரியங்கலளச் தசய்து வந்துள்ளார். 

தன்லனப்பற்றிய நல்ை விஷயங்கலளப் பாடைாசிரியர்கள் 

எழுதித் தரும் ஜபாது அலத அவர் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் 

தகாள்கிறார். அந்தப் பாடல்கள் அலவ  எழுதப்பட்ட 

காைகட்டத்திற்கும் தபாருத்தமாக இருந்தன. பிற்காைத்தில் 

அலவ தபாருத்தமாக இருந்தலதயும் வைைாறு நமக்கு 

தமய்ப்பிக்கின்றது.  
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கலியுகத்தில் தர்மம் காப்பாற்றும்  

 அக்கிைமங்களும் அட்டூழியங்களும் பல்கிப் தபருகி 

ஜபயாட்டம் ஆடும்ஜபாது அவற்றிலிருந்து மக்கலளக் 

காப்பாற்றக்கூடியது அவைவர் தத்தம் சக்திக்கு ஏற்றவாறு 

தசய்யும் தர்மஜம ஆகும் என்பது முன்ஜனார் தமாழிந்த 

கருத்தாகும். எனஜவ, ‘நிதி மிகுந்தவர் தபாற்குலவ தாரீர்!  நிதி 

குலறந்தவர் காசுகள் தாரீர்’ என்று பாைதியார் பாடியது ஜபாை 

மக்கள் தத்தம் சக்திக்கு ஏற்றவாறு தர்மம் தசய்தால் 

அவர்களுக்கு இக்கலியுகத்தில் ஏற்படும் ததால்லைகள் 

விைகும். இக்கருத்லதத் தம் வாழ்க்லக தநடுகிலும் 

பின்பற்றியவர் எம்.ஜி.ஆர். 

  எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் நடிக்க வாய்ப்புக் ஜகட்டு 

அலைந்து தகாண்டிருந்த நாட்களிலும் கூட தன் லகயில் 

இருக்கும் பணம் நாைணா எட்டணாவாக இருந்தாலும் 

தன்லனவிட நலிந்த கலைஞலை பார்க்கும்ஜபாது 

அவர்களுக்கு அலத தகாடுப்பது வைக்கமாம். என் 

தங்லக(1953) படத்தில் பசியினால் தசத்துக் தகாண்டிருக்கும் 

தங்கச்சிக்கு இட்லி வாங்கிக் தகாண்டுச் தசல்லும் ஜபாது 

வழியில் ஒரு பிச்லசக்காைர் சாப்பிட்டு மூன்று நாள் 

ஆகிவிட்டது பிச்லச ஜபாடுங்கள் என்று லகஜயந்துவார்.  

அவரிடம் ‘உனக்கு தை முடியாது என் தங்லகக்கு தகாண்டு 

ஜபாகிஜறன்’ என்று தசால்ை மனம் வைாமல் அவர் லகயில் 

எம்.ஜி.ஆர். தகாடுத்து விடுவார். இது கலதக்கு எடுக்கப்பட்ட 

காட்சி என்றாலும் அவைது இளம் வாழ்வில் இதுஜபான்ற 

சம்பவங்கள் நடந்ததாக அறிகின்ஜறாம்.  

எளிய ொழ்விலும் பகிர்ந்து உண்ணல் 

 ஜகாலவயில் நடந்த ஆைம்பகாைப் படப்பிடிப்புகளின் 

ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். தன்னுடன் இருக்கும் நடிகர்களில் 

சலமக்கத்  ததரிந்தவலை அலைத்து ஜகாலவக்கு அருகில் 

உள்ள ஜமட்டூர் அலணயில்  ஜபாய் ஐந்து ரூபாய்க்கு மீன் 

வாங்கி வைச்தசால்லி அங்ஜக இருக்கும் நண்பர்களுக்கு 

எல்ஜைாருக்கும் ஜசர்த்து நிலறய சலமக்கச் தசால்லி பகிர்ந்து 

உண்பது வைக்கம். ஜகாலவயில் அவர் தங்கி இருக்கும் ஜபாது 



Tamil Heritage Foundation International

57 
 

 

நடந்த இச்சம்பவம் பற்றி நாம் வாசித்து அறிகிஜறாம். 

அவருக்கு மட்டும் மீன் வாங்கி வைச்தசால்லி அவர் சலமத்து 

சாப்பிட்டு இருக்கைாம், மற்றவைாக இருந்தால் அலதத்தான் 

தசய்து இருப்பர். ஆனால் நிலறய மீன் வாங்கி வந்து நிலறய 

ஜபருக்கு  பகிர்ந்து தகாடுத்து சுலவயான உணலவ பைஜைாடு 

ஜசர்ந்து உண்ணும் மகிழ்ச்சிலய அவர் அலடந்திருக்கிறார். 

இலதத்தான் அவைது ஆைம்ப காைத்திலிருந்து அந்திம காைம் 

வலை ‘ஈத்துவக்கும்  இன்பம்’ தபற்றவைாகஜவ இருந்தார் 

என்ற முடிவுக்கு வருகிஜறாம்.  

ஈத்துெக்கும் இன்பம் 

 ஈலகயினால் அவருக்கு இன்பம் கிலடத்தது. 

பிறருக்குக் தகாடுத்து மகிழ்ந்த குணம் அவருலடயது.  

தண்டாமால் ஈவது ஈலக  

தண்டி அடுத்தக்கால் ஈவது வன்லம;- அடுத்தடுத்து 

பின் தசன்றால் ஈவது காற்கூலி 

பின் தசன்றும் ஈயாலன எச்சம் ஜபாை அறு 

என்றார் அவ்லவயார்.  பிறர் ஜகட்காமல் தகாடுக்கும் குணம் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு எப்ஜபாதும் இருந்து வந்தது. பிறர் கண்ணீர் 

விடுகிறார் என்பலத ததரிந்த உடஜனஜய அவர் அந்த 

இடத்திற்கு வந்து அவைது கண்ணீலை துலடப்பது வைக்கம்.  

 ஒருமுலற எம்.ஜி.ஆர். காரில் வந்து தகாண்டிருந்த 

ஜபாது ததாலைவில் ஒரு ஆணின் அழுகுைல் ஜகட்கிறது. 

உடஜன காலை நிறுத்தி தன் உதவியாலள அனுப்பி  ஜபாய் 

பார்த்துவிட்டு வைச்தசால்கிறார். அங்கு  ஒரு குதிலை 

வண்டிக்காைர் தனது குதிலை இறந்து விட்டது என்று அழுது 

தகாண்டிருக்கிறார். சுற்றிலும் அவர் குடும்பத்தினரும் 

உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். உடஜன எம்.ஜி.ஆர் அவலை 

அலைத்து குதிலை வாங்குவதற்கும் பணம் தகாடுத்து குதிலை 

வாங்கி வந்து வண்டியில் பூட்டி ஓட்டும் வலை அவர் 

குடும்பத்தினரின் சாப்பாட்டுச் தசைவுக்கும் பணம் தருகிறார். 

குதிலைக்காைர் குதிலை வண்டிலய தயார் தசய்ததும் 
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ஜதாட்டத்துக்கு வந்து எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து நன்றி 

தசால்லிவிட்டுப் ஜபாகிறார். இது ஜபான்ற உதவிகள் 

சாதாைணமாக எவரும் தசய்யக்கூடியது அல்ை. சாலையில் 

ஜபாகும் ஜபாது ஜகட்கும் கண்ணீருக்தகல்ைாம் காைணம் 

ஜகட்டு அலத தீர்த்து லவக்க ஜவண்டும் என்று எவரும் 

நிலனப்பது கிலடயாது.   

 எம்.ஜி.ஆர். தாஜம முன்வந்து உதவும் சம்பவங்கலளக் 

ஜகள்விப்படும் பாடைாசிரியர்கள் அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளித்து அதலன அவைது திலைப்படப் பாடலின்  

பாடுதபாருளாக்குகின்றனர். தகாடுப்பதால் இன்பமும் 

பாைாட்டுவதால் மற்தறாரு இன்பமும் அலடயும் எம்.ஜி.ஆர். 

இதனால் பைர் நம்மிடம் வந்து உதவி ஜகட்ஜபார்களின் 

எண்ணிக்லக ஜமலும் ஜமலும் அதிகரிக்கும் என்ற கவலை 

இன்றி ததாடர்ந்து பிறருக்கு தகாடுத்து மகிழ்வதில் இன்பம் 

காண்கிறார். மனநிலறவு தபறுகிறார்.  

 எம்.ஜி.ஆருலடய மலனவி ோனகி அம்லமயாரும் 

தனது கணவருலடய தகாலடப் பண்புக்குக்  குந்தகம் 

விலளவித்தது இல்லை. தபாதுவாக வீடுகளில் ஆண்கள் சற்று 

தாைாளமாக தசைவு தசய்யும் ஜபாது தபண்கள் அவர்களின் 

தசயல்பாடுகலளக் கண்டிப்பதும் அதற்கு  முட்டுக்கட்லட 

ஜபாடுவதும் வைக்கம். ஆனால் எம்.ஜி.ஆரின் தகாலடப் 

பண்புக்கு ோனகி அம்லமயார் எப்ஜபாதும் முட்டுக்கட்லட 

ஜபாட்டது கிலடயாது. ோனகி அம்லமயாைால் ஒரு தர்ம 

காரியம் நின்றுஜபானது என்று ஒரு தகவல் கூட இதுவலை 

நமக்கு கிலடக்கவில்லை. எனஜவ காதல் இருவர் 

கருத்ததாருமித்து ஆதைவு பட்டஜத இன்பம் என்ற 

அவ்லவயின் வாக்கின்படி இருவரும் காதைாலும் 

தகாலடயாலும் ஒருமித்த கருத்துலடயவர்களாக வாழ்ந்ததால் 

மட்டுஜம எம்.ஜி.ஆர். தகாலடப்பண்பு மிக்கவைாக புகழ் தபற 

முடிந்தது. 

ஈசகயும் இரக்கமும் பிறவிக்குணம்  

 ஜகம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கைகம் பதிலனந்து 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எம்பதி தகாஷன்ட்  [empathy quotient] ஐ 
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உருவாக்கியது. மைபியல் நிறுவனமான 23 and Me என்ற 

நிறுவனம் மிகப் தபரிய அளவில்  நாற்பதாயிைம் ஜபரிடம் ஓர் 

ஆய்லவ நடத்தியது.  அந்த  ஆய்வில் பிறரிடம் இறக்கம் 

காட்டுவதும் அவர்களுக்கு உதவுவதும் மைபியல் கூறுகளில் 

ஒன்று என்பது கண்டறியப்பட்டது.  empathy எனப்படும் பண்பு 

பைருக்கு தவறும் அறிதல் [cognitive] நிலையில் மட்டுஜம 

இருக்கும் ; சிைரிடம்  மட்டுஜம இப்பண்பு பயன் தரும் 

[effective] நிலையில் காணப்படும். இவர்களின் மைபணுவில் 

ஈலகயும் இைக்கமும்  இலணந்து காணப்படும். [The Times of 

India, 13-3-18, p.11]. இலதத்தான் அவ்லவயார் பிறவிக்குணம்  

என்றார். 

எம்.ஜி.ஆர். பாடல்களில் பதிொை அெரது தர்ம சிந்சத  

 எம்.ஜி.ஆரின்  பாடல்களில் இவருலடய தகாலடப் 

பண்பு தனிப்பாடல்களிலும் காதல் பாடல்களிலும் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. தர்மம் தலைகாக்கும்(1963) படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர்., சஜைாோஜதவியின் அப்பா  எம் ஆர் ைாதாவிடம்  

தான் ஒரு மருத்துவர் என்றும் ஒரு தர்ம  ஆஸ்பத்திரி லவத்து 

நடத்துவதாகவும்  ஜபசிக்தகாண்ஜட இருக்கிறார். அப்ஜபாது 

அவர் தலைக்கு ஜமல் இருந்த ஒரு சைவிளக்லக எலி கடித்து 

தகாண்டிருந்தலதப் பார்த்த சஜைாோஜதவி எம்.ஜி.ஆலை 

இழுத்து கீஜை உருட்டி விடுகிறார். சைவிளக்கு அவர் 

உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் விழுந்து உலடந்து சிதறுகிறது.  

அவர் எழுந்து அவர்களிடம் விலடதபற்றுக்தகாண்டு தன் 

காரில் ஏறி பயணத்லத ததாடர்கிறார். அப்ஜபாது “தர்மம் 

தலைகாக்கும் தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும்”என்ற பாட்லட 

பாடிய படி தசல்கிறார்.  

“தர்மம் தசல காக்கும் 

தக்க ைமயத்தில் உயிர் காக்கும் 

கூட இருந்ஜத குழி பறித்தாலும் 

வகாடுத்தது காத்து நிக்கும்... 

வைய்த தர்மம் தசல காக்கும்” 
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எனத் ததாடங்கும் பாடலில் .  

“அள்ளிக்வகாடுத்து ொழ்பென் வநஞ்ைம்  

ஆைந்த பூந்ஜதாப்பு ொழ்வில் 

நல்லெர்  என்றும் வகடுெதில்சல இது  

நான்குமசற தீர்ப்பு”  

என்றும்  

“மசல ஜபாஜல ெரும் துயரங்கள் யாவும்  

பனி ஜபால் நீங்கி விடும்  

நம்சம ொைவிடாதெர் ெந்து 

 நம் ொைலில் ெணங்கிட செத்து விடும்”  

என்று பாடும் வரிகள் மிகவும் கருத்து தபாதிந்தலவயாகும். 

பிறருக்கு உதவி தசய்வதால் உதவிலயப் தபறுஜவார் 

மட்டுமல்ைாமல்  உதவிலய அளிப்பவரின் மனமும் மகிழ்ச்சி 

அலடகின்றது என்ற கருத்தும், பிறருக்கு உதவி தசய்து 

வாழ்பவர்கள் வாழ்க்லகயில் மலைஜபால் வரும் துயைங்கள் 

கூட பனிஜபால் நீங்கி விடும் என்ற கருத்தும் எதிரிகள் கூட 

நம்மிடம் சைணலடந்து விடுவார்கள் என்ற கருத்தும் 

எம்.ஜி.ஆர். வாழ்க்லகயில் பின்னர் உண்லமயாகஜவ 

நடந்துவிட்டன. 

  இப் பாட்டு வரிகள் இப்படத்துக்காக எழுதப்பட்ட 

ஜபாது படத்துக்கு மிகவும் தபாருத்தமாக இருந்தது 

என்றாலும் அவைது வாழ்க்லகயிலும் அலவ மிகவும் 

தபாருத்தமாக இருந்தன. எம்.ஜி.ஆலை., எம் ஆர் ைாதா 

துப்பாக்கியால் சுட்ட ஜபாது அவர் பின்கழுத்தில் காதுக்குப் 

பின்னால் பாய்ந்த குண்டு அவருக்கு உயிர் ஜசதத்லத 

ஏற்படுத்தாமல் அங்ஜகஜய தங்கியிருந்து பின்னர் ஒருநாள் 

இருமும் ஜபாது தவளிஜய வந்துவிட்டது. அந்த துப்பாக்கிச் 

சூட்டுக்கு பின்பு எம்.ஜி.ஆைால் ஜபச முடியாது சினிமாவில் 

நடிக்க முடியாது என்று எதிரிகள் ஆர்ப்பரித்துக் தகாண்டிருந்த 

ஜபாது எவ்வித ஜசதாைமும் இல்ைாமல் எம்.ஜி.ஆர். உயிர் 
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பிலைத்து மீண்டும் சினிமாவில் நடித்து முன்லபக் காட்டிலும் 

அதிகப் புகழும் பணமும் தபற்றார்.  

 தர்மம் தலைகாக்கும் என்ற வரி அவருலடய 

வாழ்க்லகயில் உண்லமயிஜைஜய நடந்து விட்டது. இதலனக் 

கவனித்த ைசிகர்கள் அவலை ஒரு அவதாை புருஷனாக ஒரு 

ததய்வ பண்புலடயவைாகஜவ கருதி மகிழ்ந்தனர். 

எம்.ஜி.ஆர். ோதி மத ஜபதம் அற்றெர்  

 எம்.ஜி.ஆருலடய  ைசிகர்கள் அலனத்து மதத்லதயும் 

சாதிலயயும் ஜசர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். தன்லன வாை 

லவத்த, தான்  வசதியாகவும்  புகஜைாடும் வாை உதவிய 

ைசிகர்கலள அவர் மிகவும்  ஜநசித்தார் அவரிடம் ோதி மத 

துஜவஷம் காணப்படவில்லை. இதலன அறிந்த 

பாடைாசிரியர்கள் இக்கருத்லதயும் ஜசர்த்து பை பாடல்களில் 

பதிய லவத்தனர்.  

‘இட்டார் தபரிஜயார் இடாதார் இழிகுைத்ஜதார்  

பட்டாங்கில் உள்ளபடி’  

என்று அவ்லவயார் பாடிய கருத்லத பாடைாசிரியர் 

எம்.ஜி.ஆரின் வாய்தமாழியாக ஒரு படத்தில் தன்னுலடய 

பாட்டில் பதிய லவத்தார்.  

“வகாடுப்பென் தாஜை ஜமல் ோதி 

வகாடுக்காதெஜை  கீழ் ோதி,  

பசடத்தென் ஜபரால் ோதி செத்தான்  

பாைாய்ப் ஜபாை இந்த பூமியிஜல” 

என்று  நாஜடாடி படத்தில்  

“கடவுள் வைய்த பாெம் 

இங்கு காணும் துன்பம் யாவும் 

என்ை மைஜமா என்ை குணஜமா – இந்த 

மனிதன் வகாண்ட ஜகாலம் 
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எனத் ததாடங்கும் பாடலில் ஒரு சைணம் அலமந்துள்ளது.  

 எம்.ஜி.ஆரின் பாடல் வரிகள் பிறருக்குக் 

தகாடுப்பவனுக்கு இந்த சமூகத்தில் மிகப் தபரிய அந்தஸ்து 

இருப்பலத உணர்த்துகின்றது. தகாடுப்பதனால் மட்டுஜம 

ஒருவன் தபரியவனாக சமூகத்தில் மதிக்கப் படுகின்றான். 

பிறருக்கு தன்னால் ஆன உதவிகலள பணமாகஜவா 

தபாருளாகஜவா தசயைாகஜவா தசய்ய இயைாதவன் 

கீழ்த்தைமானவன் என்ற கருத்லத பாடைாசிரியர்கள் இங்கு 

பதிவு தசய்வது எம்.ஜி.ஆரின் புகலை பைப்பும் ஒஜை 

ஜநாக்கத்தினால் ஆகும். 

பாதுகாப்பு அளித்தல் 

 உதவி என்பது பணமாக மட்டுஜம இருக்க ஜவண்டும் 

என்பதில்லை என கருத்தில் நம்பிக்லக தகாண்டிருந்த  

எம்.ஜி.ஆர். மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் ஜகட்காமஜைஜய ஜவறு 

பை உதவிகலளயும் தசய்து இருக்கிறார். ஜக ஆர் விேயா ஒரு 

ஜபட்டியில் எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி குறிப்பிடும் ஜபாது அவர் 

இருந்தால் எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று 

குறிப்பிட்டார். இது அவர் மட்டும் ததரிவித்தது அல்ை ஜவறு 

பை நடிலகயரும் தங்களது ஜபட்டியில் எம்.ஜி.ஆர். 

படப்பிடிப்பு என்றால் நாங்கள் பாதுகாப்பாக உணர்ஜவாம். 

எங்களுக்கு பயம் என்பஜத கிலடயாது. அவர் எங்கலள 

பத்திைமாகப் பாதுகாத்துக் தகாள்வார் என்று சச்சு,  ைக்ஷ்மி, 

ைதா ஜபான்ஜறாரின் ஜபட்டிகளிலும் நாம் அறிகின்ஜறாம்.  

 கலைமாமணி விருது வாங்கிய விைா முடிந்ததும் 

எம்.ஜி.ஆர். விேயாவிடம் ‘நீ எப்படி ஜபாகப் ஜபாகிறாய்’ 

என்று ஜகட்கிறார். விேயா ‘நான் என்னுலடய காரில் வந்து 

இருக்கிஜறன் காரில் ஜபாஜவன்’ என்று தசால்ைவும், 

எம்.ஜி.ஆர். ‘ஜவண்டாம் உன்னுலடய காரில் இப்ஜபாது 

ஜபாய் ஏறினால் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் நீ நசுங்கி 

விடுவாய். நீ என்ஜனாடு ஜவனில் வா’ என்று ஜவறு ஒரு 

ஜவனில் ைசிகர்கள் எதிர்பாைாத வலகயில் எம்.ஜி.ஆர்., ஜக ஆர் 

விேயா மற்றும்  விைாவில் பங்ஜகற்ற நடிகர்களும் 

நடிலககளும் அந்த இடத்லத விட்டு தவளிஜயறி 
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விடுகின்றனர். விேயாவின் டிலைவரிடம் கடற்கலைச் 

சாலையில் ஒரு இடத்லதக் குறிப்பிட்டு அங்கு காலை 

தகாண்டு வந்து விடும்படி தன்னுலடய ஆட்களிடம் 

எம்.ஜி.ஆர். தசால்லிவிடுகிறார். அவர்கள் ஜபாய் விேயாவின் 

டிலைவரிடம் தசான்னதும் விேயாவின் டிலைவர் காலைக் 

தகாண்டு வந்து எம்.ஜி.ஆர். குறிப்பிட்ட இடத்தில் 

காத்துக்தகாண்டிருக்கிறார். அங்கு வந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். அது 

விேயாவின் கார் தானா என்பலத ஜகட்டு ததளிவு தபற்ற 

பிறகு விேயாலவ இறங்கி அந்தக் காரில் ஏறிப் ஜபாகும்படி 

தசய்கிறார். அந்த கார் பத்திைமாகக் கிளம்பிப் ஜபான பிறகு 

தன்னுலடய ஜவனில் இவர்  கிளம்பிப் ஜபாகிறார். இலத 

விேயா குறிப்பிட்டுச் தசால்லி எம்.ஜி.ஆருடன் இருந்தால், 

எம்.ஜி.ஆருடன் ஒரு விைாவிஜைா படப்பிடிப்பிஜைா 

பங்ஜகற்றால் நாங்கள் எவ்வித ஆபத்துமின்றி பத்திைமாக 

பாதுகாப்பாக இருப்ஜபாம் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார். 

இதுவும் அவருலடய ஈலகப் பண்புகளில் ஒன்று தான். இலத 

மனிதஜநய பண்பு என்று நாம் கருதினாலும் கூட தசயைால் 

தசய்யும் ஈலக என்று தபாருள் தகாள்ள ஜவண்டும். 

ஜதசெயறிந்து உதவுதல்  

 ஒருவருக்கு உதவும் ஜபாது அதற்கான ஜதலவ என்ன 

என்பலத அறிந்து உதவ ஜவண்டும் என்பார் வள்ளுவர். 

நம்மிடம் இருக்கிறது என்று அதிகமாக தகாடுப்பஜதா 

நம்மிடம் இல்லை என்று குலறவாக தகாடுப்பஜதா கூடாது. 

அவருக்கு எது ஜதலவஜயா அவருக்குப் பயன்படும் வலகயில் 

அவருலடய ஜதலவகள் நிலறஜவறும் வலகயில் தகாடுத்து 

மகிை ஜவண்டும். இந்தப் பண்பு சிைரிடம் உண்டு; சிைரிடம் 

இருக்காது. எனஜவ சந்திஜைாதயம் (1966) படத்தில் 

இச்சிறப்புப் பண்பு எம்.ஜி.ஆரிடம் இருக்கின்றது மற்ற 

பணக்காைர்களிடம் இல்லை என்பலதக் குறிக்கும் வலகயில் 

பாடைாசிரியர் சிை வரிகலள எழுதி இருந்தார்.  

“வபாருள் வகாண்ட ஜபர்கள் மைம் வகாண்டதில்சல  

தரும் சககள் ஜதடி வபாருள் ெந்ததில்சல 

மைம் என்ற ஜகாயில் திறக்கின்ற ஜநரம் 
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அசைக்காமல் அங்ஜக வதய்ெம் ெந்து ஜைரும் 

அழுதெர் சிரிப்பதும் சிரித்தெர் அழுெதும் 

விதி ெழி ெந்ததில்சல 

ஒருெருக்வகன்ஜற உள்ளது எல்லாம் 

இசறெனும் தந்ததில்சல”  

என்ற வரிகள் பணம் இருப்பவனிடம் மனமிருப்பதில்லை; 

மனமிருக்கும் ஒருவனிடம் பணம் இருப்பதில்லை என்ற 

கருத்லத தவளிப்படுத்துகின்றன. ஜமலும் ‘உன்லன 

அறிந்தால் நீ உன்லன அறிந்தால்’ என்ற தனிப்பாடலில்  

“பூமியில் ஜநராக ொழ்பெர் எல்ஜலாரும் 

ைாமிக்கு நிகர் இல்சலயா  

பிறர் ஜதசெ அறிந்து வகாண்டு 

ொரிக்வகாடுப்பெர்கள்  

வதய்ெத்தின் பிள்சள இல்சலயா” 
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என்ற வரி எம்.ஜி.ஆர். பிறருலடய ஜதலவலய அறிந்து 

கணக்குப் பார்க்காமல் நிலறயக் தகாடுக்கும் பண்புலடயவர் 

என்பதால் அவர் ததய்வத்தின் பிள்லள ஆவார்; 

ஜதவகுமாைனுக்கு நிகைானவர். அவர் ஒரு ததய்வ லமந்தன் 

என்று பாடைாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜதவ லமந்தன் 

அல்ைது ததய்வத்தின் பிள்லள என்று தசால்லும் தசாற்கள் 

அவலை ததய்வத்திற்கு நிகைாக  புகழ் தபற லவக்கின்றன.  

ஒளிவிளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் நூறாவது படமான ஒளிவிளக்கு (1968) 

அவைது வாழ்வில் மறக்க முடியாத படமாகும். படத்தில் அவர் 

ஒரு சிறுமிலய காப்பாற்றப் ஜபாய் தீ விபத்தில் சிக்கி 

மைணப்படுக்லகயில் இருக்கும் ஜபாது பை மதத்லதச் ஜசர்ந்த 

அண்லட அயைார் அவர் உயிர் பிலைக்க ஜவண்டும் என்று 

அலனத்து கடவுளலையும் தத்தம் கடவுளலை ஜவண்டிக் 

தகாள்வர். பின்பு அவர் ததய்வத்தின் கருலணயால் உயிர் 

பிலைத்து விடுவார். இது படத்தில் அலமந்த இக்காட்சியில் 

சவுகார் ோனகி எம்.ஜி.ஆலை அண்டிப் பிலைக்கும் இளம் 

அனாலதப் தபண். தகாழுந்தனின்  தகாடூை காமக் 

கைங்களுக்குள் சிக்காமல் பாதுகாப்பாக எம்.ஜி.ஆரின் நிைலில் 

வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கும் இப்தபண், எம்.ஜி.ஆர். 

இறந்துவிட்டால் தன்னுலடய வாழ்க்லக சிலதந்து ஜபாய் 

விடுஜம என்ற நிலையில் எம்.ஜி.ஆர். உயிர் பிலைக்க 

ஜவண்டும் என்று முருகனிடம் அழுது மன்றாடுவார், பாட்டில்  

“ஆண்டெஜை உன் பாதங்கசள - நான் 

கண்ணீரில் நீராட்டிஜைன் 

இந்த ஓருயிசர நீ ொை செக்க 

இன்று உன்னிடம் சகஜயந்திஜைன்.. 

முருசகயா... 

பன்னிரண்டு கண்களிஜல,  

ஒன்றிரண்டு மலர்ந்தாலும், 

என்னிரண்டு கண்களிலும்,  
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இன்ப ஒளி உண்டாகும், 

உள்ளமது உள்ளெசர,  

அள்ளித் தரும் நல்லெசர, 

விண்ணுலகம் ொவென்றால்,  

மண்ணுலகம் என்ைாகும்..” 

என்று பாடும்ஜபாது உள்ளமதில் உள்ளவலை அள்ளித்தரும் 

நல்ைவலை என்ற வரிகள் வருவதற்கு முன்ஜப ைசிகர்கள் லக 

தட்டி ஆைவாைம் தசய்வர். இப்பாடல்  ஜசாகப் பாடல் 

என்றாலும் எம்.ஜி.ஆர். பிலைத்துக்தகாள்வார் என்பது 

ைசிகர்களுக்குத் ததரியும் என்பதால் லகதட்டுவார்கள்.  

 இப்பாடல் உண்லமயான காைகட்டம் ஒன்று தமிைக 

அைசியல் வைைாற்றில் வந்தது. எம்.ஜி.ஆர். சிறுநீைக  மாற்று 

அறுலவ சிகிச்லசக்காகவும் மூலளயில் இருந்த ைத்தக் கட்டி 

கலைவதற்காகவும்  அதமரிக்காவில் புருக்லின் ஸ்ஜடட் 

மருத்துவமலனயில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அப்ஜபாது 

அலனத்துத் திலையைங்குகளிலும் யார் படம் நடந்தாலும் 

இலடதவளியின் ஜபாதும் படம் முடிந்த பிறகும் இப்பாடல் 

இலற ஜவண்டல் பாடைாக ஒலித்தது. மக்கள் அழுது 

கடவுளிடம் ஜவண்டினர். எம்.ஜி.ஆர். உயிர் பிலைத்த அதிசயம் 

நடந்தது. இப்பாடல் முடிந்தது படத்தில் ஒரு பாட்டி 

தசத்துவிடுவார் எம்.ஜி.ஆர். பிலைத்து விடுவார். அது ஜபாை 

அந்தக் காைகட்டத்தில் மூத்த அைசியல்வாதியான இந்திைா 

காந்தி அவைது பாதுகாப்பு அதிகாரிகளால் தகால்ைப்பட்டார். 

எம்.ஜி.ஆர். உயிர் பிலைத்து ஜதர்தலில் தவற்றி தபற்று 

முதல்வைாகஜவ திரும்பி வந்தார். இப்பாட்டில் வருவது ஜபாை 

அலனத்து மதக் ஜகாவில்களிலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் 

நலடதபற்றன. மக்கள் பல்ஜவறு ஜநர்த்திக்கடன்கலளச்  

தசய்து எம்.ஜி.ஆர். உயிர் பிலைக்க ஜவண்டும் என்று 

ஜவண்டிக் தகாண்டனர். ஏதனனில் அதற்கு முன்பு வலை 

அதமரிக்காவுக்கு சிகிச்லசக்கு தகாண்டு தசல்ைப்பட்ட 

அறிஞர் அண்ணா, கண்ணதாசன், கிருபானந்த வாரியார் 

ஆகிஜயார் இறந்து ஜபாய் பிணமாகத்தான் திரும்பி  தகாண்டு 

வைப்பட்டனர். எம்.ஜி.ஆர். ஒருவர் மட்டுஜம முதல்வைாக 
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ஜபாய் முதல்வைாகஜவ திரும்பி வந்தார். சிகிச்லச பைன் 

அளித்து ஆஜைாக்கியத்துடன் வந்தார்.  எனஜவ, உள்ளமதில் 

உள்ளெசர அள்ளித்தரும் நல்லெசர விண்ணுலகம் ொ 

என்றால் மண்ணுலகம் என்ைாகும் என்ற பாடல் வரிகள்  

அவைது தகாலடப் பண்பினால் அவர் உயிலை மற்றும் ஒரு 

முலற காத்துத் தந்தது.  

காதல் பாடல்களில் தர்மம் 

 பாடைாசிரியர்கள் எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் தனிப் 

பாடல்களில் அவைது தர்ம சிந்தலன பற்றிய கருத்துக்கலள 

இடம்தபறச் தசய்தது ஜபாை காதல் பாடல்களிலும் காதலிகள் 

அவலை வர்ணித்து பாடும்ஜபாது இடம்தபறச் தசய்தனர். 

எம்.ஜி.ஆர். படத்தின் காதல் பாடல்களில் தபண்கள் அவலை 

வர்ணித்து நைம் புலனந்துலைத்துப்  பாடுகின்ற தன்லம 

இடம்தபற்றது. காதலிகள் படங்களில் அவருலடய 

அைலகயும் அன்லபயும் வர்ணித்துப் பாடும் ஜபாது 

அவருலடய தபான் நிறம், இளலம கட்டுடல், தர்ம குணம் 

ஆகியலவ தவறாமல் இடம்தபறுகின்றன.   

வபான்னின் நிறம்; பிள்சள மைம்; ெள்ளல் குணம்  

 உைகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் தாய்ைாந்து நடிலக 

ஜமதா ரூங் ைாத்  என்ற நடிலக எம்.ஜி.ஆருடன் ஜோடியாக 

நடித்திருந்தார். அவரும் எம்.ஜி.ஆரும் பாடுகின்ற ஜோடி 

பாடல் ஒன்றில்  எம்.ஜி.ஆர் தன் காதலிலய  

“பச்சைக்கிளி முத்துச்ைரம் 

முல்சலக்வகாடி யாஜரா 

பாசெ என்னும் ஜபரில் ெரும் 

ஜதென் மகள் நீஜயா ? 

என வருணித்துப் பாடியதற்குப் பதிைாகக் காதலி 

பாடும்ஜபாது  

வபான்னின் நிறம் பிள்சள மைம் 

ெள்ளல் குணம் யாஜரா 
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மன்ைன் எனும் ஜபரில் ெரும் 

ஜதென் மகன் நீஜயா” என்கிறார். இவ்வரிகளில்  எம்.ஜி.ஆரின் 

வள்ளல் குணமும்  அவர் ஜதவன் மகன் என்பதும் 

குறிக்கப்படுவலதக் காண்கிஜறாம். 

 எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி தேயைலிதா அைசகட்டலள 

படத்தில் பாடும் தனிப்பாடலில் அவருலடய அைகும் 

பண்பும் தகாலடயும் ஜபாற்றப்படுகின்றது. 

“அென் வகாடுத்தது எத்தசை ஜகாடி   

அந்த ஜகாமகன் திருமுகம் ொழி ொழி” 

என்றும்  

“நல்ல கசலஞருக்கு எல்லாம் ெள்ளல்”  

என்றும் இப்பாடலில் அவைது வள்ளல் குணம்  

பாைாட்டப்படுகின்றது.  எம்.ஜி.ஆலை  நலடமுலறயில் எட்டாவது 

வள்ளல் என்றும் பாைாட்டப்படுவது ஜபாைஜவ காதல்  பாடல் 

வரிகளிலும் பாைாட்டப்பட்டார். இப்பாடல் வாலி அவர்கள் 

படத்தின் கதாநாயகனுக்காக என்றில்ைாமல் எம்.ஜி.ஆருக்காக 

எம்.ஜி.ஆலை நிலனத்து  எழுதியதாகத்  ததரிவித்தார்.  

“என்சைப் பாட செத்தென் ஒருென் - 

என்பாட்டுக்கு அென்தான் தசலென் 

ஒரு குற்றமில்லாத மனிதன் - 

அென் ஜகாவில் இல்லாத இசறென்”  

என்று வாலி எம்.ஜி.ஆலை நிலனத்து அவலைப்பற்றி பாைாட்டிஜய  

எழுதி இருந்தார். இந்த வரிகளிலும் எம்.ஜி.ஆலை இலறவன் 

என்று பாைாட்டியிருப்பலத காணைாம்.  

யாரும் இல்சல என்று வைால்லிவிட்டால் ொடுொன் 

 ஆர் ஆர் பிக்சர்ஸ் எடுத்த பாசம் (1962) என்ற படம் 

எம்.ஜி.ஆலைத்  திருடனாக படம் முழுக்க காட்டியிருந்தது. 

ஜமலும் நல்ை ஜதாற்றப் தபாலிவு , நல்ை பைக்கவைக்கங்கள் 
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இன்றி அவர் எப்ஜபாதும் இடது லக தபருவிைல் நகத்லத  

எந்ஜநைமும் கடித்து தகாண்டிருப்பவைாக இப்படத்தில் 

நடித்திருந்த எம்.ஜி.ஆர். இறுதியில் தன் தாயின் மைணத்துக்கு 

தாஜன காைணமாகி விட்ஜடாம் என்பலத அறிந்து உயிலை 

விடுவதாக படம் முடிவலடயும். இப்படம் எடுக்கும்ஜபாது 

இயக்குனர் ஆர் ைாமண்ணாவிடம் எம்.ஜி.ஆர். நான் படத்தில் 

இறந்து ஜபாவதாக காட்டினால் படம் ஓடாது; என்னுலடய 

ைசிகர்கள் ஏற்றுக் தகாள்ள மாட்டார்கள் என்றார். ஆனால் 

இைாமன்னா ‘இந்த கலதக்கு இப்படி முடிவு இருந்தால் தான் 

சிறப்பாக இருக்கும்’ என்று எம்.ஜி.ஆரிடம் தசான்னார். 

எம்.ஜி.ஆரும் “சரி இவர் தசால்லி ஜகட்பவர் அல்ை; 

அனுபவப்பட்டு ததரிந்து தகாள்பவர்” என்று  

விட்டுவிட்டார். முதல் நாள் முதல் காட்சியிஜைஜய ைசிகர்கள் 

ஆைவாைம் தசய்து திலையைங்கின் திலைகலள கிழிக்கத் 

ததாடங்கிவிட்டனர். அதன்பின்பு அப்படத்லதத் திலையிட 

முடியாமல் ஜபாய்விட்டது 

 பாசம் படத்தில் திருடனாக நடித்திருந்த எம்.ஜி.ஆர். 

இைக்கமுள்ள குணம் உலடயவர் என்பலத அவலை 

காதலிக்கும் நாட்டியப் தபண் அவலை வர்ணித்து பாடி வரும் 

பாடலில் குறிப்பிட்டிருப்பார்.  

இரக்கமுள்ள திருடைாக ஆைென்; 

 யாரும் இல்சல என்று வைால்லி விட்டால் ொடுொன்  

வபான் வபாருசள அெர்க்குத் தந்து ஜபாற்றுொன்  

ைாசல ெசர துசணக்கு ெந்து ொழ்த்துொன்  

ஜபான்ற வரிகள் அவன் திருடனாக இருந்தாலும் ஏலைகளின் 

பால் இைக்கமுள்ளவன்; ஜமலும்  யாரும் தன்னிடம்  

வாழ்க்லகக்குத் ஜதலவயான பணம் இல்லை என்று தசால்லி 

விட்டால்  தன்னிடம் இருக்கும் தபான் தபாருலளக் 

தகாடுத்து அவர்கலள சாலை வலை பாதுகாப்பாகக் தகாண்டு 

வந்து விடுவான் என்ற வரிகள் எம்.ஜி.ஆர் ஏலைகளிடம் 

இைக்கம் காட்டும் நல்ை சுபாவம் பலடத்தவர் என்று பாைாட்டி 

எழுதப்பட்ட வரிகள் ஆகும்.  
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இதயக்கனியில் அறிமுகப் பாடல்  

 எம்.ஜி.ஆர்.  நடித்து  1975இல் ஆகஸ்ட் மாதம் 

திலைக்கு  வந்து தவள்ளிவிைா தகாண்டாடிய 

மிகப்தபரிய தவற்றிப்படம் இதயக்கனி. ‘இந்த கனி யார் 

மடியில் விழும் என்று அலனவரும் காத்துக் 

தகாண்டிருந்த ஜபாது அது என் மடியில் விழுந்தது அலத 

எடுத்து என் இதயத்தில் லவத்துக் தகாண்ஜடன்’ என்று 

அறிஞர் அண்ணா எம்.ஜி.ஆலை தனது  இதயக்கனி என்று 

ஜமலடயில் பாைாட்டியிருந்தார். அந்தப் பாைாட்டுதலை 

நிலனவிற்தகாண்டு இப்படத்திற்கு இதயக்கனி என்று 

எம்.ஜி.ஆர். தபயர் சூட்டினார். படத்தின் ததாடக்கத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரின் அறிமுகக்காட்சியில்  

“வதன்ைகமாம் இன்பத் திருநாட்டில் ஜமவியஜதார் 

கன்ைடத்துக் குடகுமசலக் கனிெயிற்றில் கருொகி 

தசலக்காவிரி என்னும் தாதியிடம் உருொகி 

ஏர்வீழ்ச்சி காணாமல் இருக்க சிெைமுத்திர 

நீர்வீழ்ச்சி எனும் ஜபரில் நீண்ட ெரலாறாய் 

ெண்ணம் பாடிவயாரு ெளர்த்வதன்றல் தாலாட்ட 

கண்ணம்பாடி அசணகடந்து ஆடுதாண்டும் காவிரிப் ஜபர் 

வபற்று 

அகண்ட காவிரியாய்ப் பின் நடந்து 

கல்லசணயில் வகாள்ளிடத்தில் காணும் இடவமல்லாம் 

தாவிப் வபருகி ெந்து தஞ்சை ெளநாட்சடத் 

தாயாகிக் காப்பெளாம் தனிக்கருசண காவிரிஜபால் 

வைல்லும் இடவமல்லாம் சீர் வபருக்கித் ஜதர் நிறுத்தி 

கல்லும் கனியாகும் கருசணயால் எல்ஜலார்க்கும் 

பிள்சளவயை நாளும் ஜபைெந்த கண்மணிஜய 

ெள்ளஜல எங்கள் ொழ்ஜெ இதயக் கனி 



Tamil Heritage Foundation International

71 
 

 

எங்கள் இதயக் கனி இதயக் கனி 

நீங்க நல்லாயிருக்ஜகாணும் நாடு முன்ஜைற இந்த 

நாட்டில் உள்ள ஏசைகளின் ொழ்வு முன்ஜைற 

என்றும் நல்லெங்க எல்லாரும் ஒங்க பின்ைாஜல நீங்க 

வநைச்ைவதல்லாம் நடக்குமுங்க கண்ணு முன்ைாஜல” 

என்ற பாடல் அவருலடய சத்யா காப்பித் ஜதாட்ட 

ததாழிைாளர்கள் அவருக்கு பாைாட்டு விைா நடத்தி பாடும் 

பாடைாக அலமந்தது.  

 இப்பாடலில் ெள்ளஜல எங்கள் ொழ்ஜெ என்று 

எம்.ஜி.ஆர். அலைக்கப்படுகிறார்.  ஜமலும் கருசணயால் 

எல்ஜலார்க்கும் பிள்சளவயை  நாளும் ஜபை ெந்த கண்மணி 

என ஜபாற்றப்படுகிறார்.  எம்.ஜி.ஆலை மக்கள் எங்க வீட்டுப் 

பிள்லள என அன்றும் கருதினர், இன்றும் கருதுகின்றனர். 

இஜத கருத்லத இப்பாடலிலும் பிள்சள எை நாளும் ஜபை 

ெந்த கண்மணி என பாடைாசிரியர் குறித்துள்ளார்.  எம்.ஜி.ஆர். 

மக்களின்  இதயங்களில் வாழ்கிறார். கட்சியினர் அவலை 

இதய  ததய்வம் எம்.ஜி.ஆர். என்ஜற ஜபாற்றுகின்றனர். 

எனஜவ இதயக் கனி படமும்  இப்பாட்டு இன்லறக்கும் 

மக்களால் தபரிதும் ைசிக்கப்பட்டு வருகிறது.  

உங்கசள நிசைவில் செத்திருப்பார்களா?  

 1947 முதல் எழுபது வருடங்களுக்கும் ஜமைாக  

மக்களின் மனதில் இதய ததய்வமாக இருந்து 

தசங்ஜகாஜைாச்சி வரும் எம்.ஜி.ஆரிடம் ஒருமுலற 

பத்திரிலகயாளர்கள் உங்கலள உங்கள் ைசிகர்கள் எவ்வளவு 

நாள் நிலனவில் லவத்திருப்பார்கள் என்று ஜகட்ட ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். ‘என் படத்தின் தநகட்டிவ் இருக்கும் வலை 

என்லன மறக்க மாட்டார்கள்’ என்றார். அவருலடய அந்த 

கணிப்பும் கருத்தும் உண்லமயாயிற்று. எம்.ஜி.ஆரின் பை 

படங்கள் இன்று டிஜிட்டல் மயமாகி விட்டன. அலனவரும் 

தங்கள் லகஜபசிகளில் நிலனத்த ஜநைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கலளயும் பாடல்கலளயும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு 



Tamil Heritage Foundation International

72 
 

 

விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது. எனஜவ நிலனத்த 

ஜபாததல்ைாம் எம்.ஜி.ஆர். படத்லதப் பார்த்து மக்கள் 

தங்களுலடய ைசிப்லப நிலைநிறுத்திக் தகாண்டனர். 

எம்.ஜி.ஆரின் வளர்ந்து வரும் ைசலனலய கண்ட 

மற்றவர்களும் இலளய தலைமுலறயினரும்  இப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். பாடல்கலளப் பார்க்கவும், ஜகட்கவும் 

படங்கலளப் பார்க்கவும் ஆைம்பித்துவிட்டனர். இதனால் 

எம்.ஜி.ஆருலடய ைசிகர்களின் எண்ணிக்லக இன்னும் 

ததாடர்ந்து தபருகிக் தகாண்ஜட ஜபாகிறஜத தவிை 

குலறந்தபாடில்லை.  

காலத்தால் நிசலத்து நிற்கும் பாடுவபாருள் 

 விஞ்ஞானமும் வளர்கிறது எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர்களும் 

அதிகரிக்கின்றனர். இந்த இைண்டிற்கும் ஒத்துப்ஜபாவதாக 

அலமந்திருப்பது அவருலடய படங்களின் பாடுதபாருளும் 

கருத்துக்களும் ஆகும். எம்.ஜி.ஆருலடய படங்களில் 

இருக்கக்கூடிய உைகளாவிய பாடுதபாருள் அல்ைது உைகில் 

எந்தப் பகுதியில் வாழும் மனிதனும் சரி என்று ஏற்றுக் 

தகாள்ளும் கருத்துக்கள் அவைது படங்களும் பாட்டிலும் 

இருப்பதால் இன்னும் அலவ காைத்தால் அழியாத 

கருத்துகளாக இருக்கின்றன. அடுத்த தலைமுலறயினைாலும் 

எம்.ஜி.ஆர். பாடல்கலள ைசிக்க முடிகின்றது. அவைது தர்ம 

குணத்லத ஆதரிக்க முடிகின்றது; அவலை  வியந்து 

பார்க்கின்றனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர் மன்றங்களின் வகாசடப் பண்பு  

 Charity begins at home என்று ஆங்கிைத்தில் ஒரு 

பைதமாழி உண்டு. பிறருக்குக் தகாடுத்து மகிை ஜவண்டும் 

என்ற பைக்கத்லத நாம் நம் பிள்லளகளுக்கு கற்றுத் தை 

ஜவண்டும். வீட்டில் இருந்துதான் தர்ம சிந்தலன 

பிள்லளகளுக்குப் ஜபாதிக்கப்பட்டு பின்பு அது தவளிஜய 

சமூகத்தில் நலடமுலறப்படுத்தப்படும். எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கலளப் பார்ப்பவர்கள் சிறுபிள்சள பருெத்திலிருந்ஜத 

எம்.ஜி.ஆருலடய தர்ம சிந்தலனயால்  ஈர்க்கப்பட்டு பின்னர் 

தபரியவைாகி வரும்ஜபாது அவைவைால் இயன்ற அளவுக்கு 
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பிறருக்கு உதவ ஜவண்டும் என்ற தகாள்லகயுடன் வளர்ந்து 

வருகின்றனர். இதனால் இன்லறக்கும் இருக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர் மன்றங்கள் ஒரு வருடத்தில் இைண்டு மூன்று 

முலறயாவது தங்களால் ஆன தர்ம காரியங்கலளச் தசய்து 

வருகின்றனர். பள்ளிக்குைந்லதகளுக்கு ஜநாட்டுப் புத்தகம் 

வைங்குவது; பள்ளிக்கூட லப வைங்குவது; ஏலைப் 

தபண்களுக்கு இைவசமாக ஜசலை, ஆண்களுக்கு ஜவட்டி 

வைங்குவது, அன்னதானங்கள் தசய்விப்பது; தவயில் 

காைத்தில் நீர் ஜமார் பந்தல் அலமப்பது, தண்ணீர் பந்தல் 

லவத்து அவ்வழியில் நடந்து  ஜபாஜவாருக்கு தண்ணீர் 

வைங்குவது என எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் அவர்களாைான தர்ம 

காரியங்கலளத் ததாடர்ந்து தசய்து வருகின்றனர். எம்.ஜி.ஆர். 

தனது ைசிகர்களுக்கு இன்றும் வாழ்க்லகக்கு வழிகாட்டியாக 

இருந்து வருகின்றார்.  

நிசறவு  

கலிலய எதிர்ப்பதற்கு தர்மம் ஒன்ஜற வழி என்பலதப் 

படித்தவர்கள் புத்தகங்களில் படித்து ததரிந்து தகாள்ளைாம். 

ஆனால் இத்தலகய புத்தகங்கலளப் படிக்க வாய்ப்பு 

இல்ைாதவர்கள் எம்.ஜி.ஆர். படங்கலளப் பார்த்து தர்மம் 

ஒன்ஜற நமக்கு வாழ்வில் கலியின் துன்பங்களிலிருந்து 

உய்விக்கும் ஒஜை வழி என்பலத புரிந்து தகாண்டு அறச் 

தசயல்களில் தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். 

இவ்வலகயில் எம்.ஜி.ஆர். ஓர் ஆன்மிக குரு ஜபாை 

தசயல்படுகிறார். அவைது படங்களும் பாடல்களும் 

வழிகாட்டிப் தபட்டகங்களாக திகழ்கின்றன. 
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6. எம்.ஜி.ஆர். படப் பாடல்களில் 

தமிழ்ப்பற்று மற்றும் தமிழ் நாட்டுப் பற்று 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். 1950களில்  திைாவிட முன்ஜனற்றக் 

கைகத்தின் உறுப்பினைாக இருந்து பின்பு அதன் தபாருளாளர் 

ஆகி கட்சிப் பணிகளில் தீவிைமாக ஈடுபட்டு, அதன் பின்னர் 

1977இல் அண்ணா திமுக என்ற புதிய கட்சிலயத் 

ஜதாற்றுவித்தார். இலடத் ஜதர்தல்களில் மாதபரும் தவற்றி 

தபற்று பின்னர் சட்டமன்றத் ஜதர்தலில் தபரும்பான்லம 

இடங்கலளப் தபற்று ஆட்சி அலமத்தார். இந்த அைசியல் 

தவற்றிகளுக்கு முக்கிய காைணமாய் இருந்தவற்றில் ஒன்று 

அவைது படப்பாடல்களின் பாடுதபாருலள அவர் 

வலையறுத்துக் தகாடுத்தது எனைாம். அவைது படப்பாடல்கள் 

அவைது ைசிகர்களின் மனதில் கல் ஜமல் எழுத்துப் ஜபாை 

பதிந்தன. 1947இல், ைாேகுமாரி படத்தில் கதாநாயகனாக 

நடிக்க ஆைம்பித்தவர் 1977இல் அவர் முதைலமச்சர் ஆகும் 

வலை 30 ஆண்டுகளாக திலைப்படங்களில் நடித்து வந்தார். 1950 

முதல் அவர் படங்கள் தபற்ற தவற்றி அவலைத் திலையுைகின் 

முடிசூடா மன்னனாக மாற்றியது. அதன்பின்னர் அவருலடய 

படங்களில் அவர் தன்லனப் பற்றியும் தான் சார்ந்திருந்த திமுக 

மற்றும்  தான் ஜதாற்றுவித்த அண்ணா திமுக ஆகிய 

கட்சிகளின் தகாள்லககலளப் பற்றியும் பாடைாசிரியர்களிடம் 

தசால்லி எழுத லவத்து  அவற்லறத்  தனிப்பாடல்களாக 

அலமத்து தன் படங்களில் ஜசர்த்துக்தகாண்டார். ஜமலும்  

காதல் பாடல்களிலும், ஜசாகப் பாடல்களிலும் கூட 

தன்னுலடய தகாள்லக சார்ந்த கருத்துக்கள் இடம்தபறும்படி 

தசய்தார். இவற்றில் எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த தமிழ் தமாழி 

பற்றும் தமிழ் நாட்டின் மீது இருந்த பற்றும் 

தவளிப்படுத்தப்பட்ட முலற குறித்து  இக்கட்டுலையில் 

காண்ஜபாம். 
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 எம்.ஜி.ஆர். பிறப்பால் மலையாளியாக அறியப்பட்டாலும் 

அவருலடய முன்ஜனார்கள் மன்றாடியார் வகுப்லபச் 

ஜசர்ந்தவர்கள் என்றும் இஸ்ைாமிய சமயத்திற்கு கட்டாய 

மதமாற்றம் நலடதபற்றஜபாது உயிர்பிலைத்து வாழ்வதற்காக 

பாைக்காட்டுக்கு இடம் தபயர்ந்தவர்கள் என்பதும் வைைாறு 

காட்டும் தகவல்கள் ஆகும். எனினும்  அவருலடய 

தபற்ஜறாரும் பாட்டனார் குடும்பங்களும் மலையாள தமாழி 

ஜபசி வந்ததனால் இவருலடய தாயார் வீட்டில் தன் மருமகள் 

மற்றும் சம்பந்தி குடும்பத்தாருடன் அவர்களுக்குத் ததரிந்த  

மலையாள தமாழியில்  ஜபசினார்கள். மகன்களுடன் 

மலையாளத்தில் ஜபசவில்லை எம்.ஜி.சக்கைபாணிக்கும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் திருமணம் தசய்துலவத்த ஜபாது 

அப்தபண்கலள சத்யபாமா அம்லமயார் ஜகைளாவில் இருந்து 

மலையாளம் ஜபசும் குடும்பங்களிலிருந்து தான் தகாண்டு 

வந்தார். அப்தபண்கள் இங்கு வரும்ஜபாது தமிழ் ஜபசத் 

ததரியாதவர்களாக இருந்து பின்னர் தமல்ை தமல்ை தமிழ் 

ஜபசக் கற்றுக் தகாண்டனர். எனினும் வீட்டில் சக்கைபாணி 

அவர்களின் மலனவியும் அவர்களின் உறவினர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் மலனவி பார்கவி மற்றும் பார்கவி மலறவுக்குப் 

பிறகு திருமணம் தசய்து தகாண்ட சதானந்தவதி ஆகிஜயார் 

தன் உறவினர்கள் மலையாளத்தில் ஜபசும் ஜபாது 

மலையாளத்தில் தான்  ஜபசினர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். இைண்டு 

வயதிஜைஜய தமிைகம் வந்து விட்டதால் அவருக்கு விபைம் 

ததரிந்த நாளிலிருந்து தமிழ் தமாழியில் ஜபசியும் 

தமிழ்தமாழி ஜபசுவலதக் ஜகட்டும் வளர்ந்து வந்ததால் அவர் 

தன்லனப் தபாறுத்த வலை தான் ஒரு தமிைன் என்ற 

உணர்ஜவாடு தபருமிதத்ஜதாடு வாழ்ந்து வந்தார். இதலன 

அவர் ஒரு ஜபட்டியிலும் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.  

 ஜகைள நாட்டிற்கு ஒரு விைாவிற்குச்  தசன்ற ஜபாது 

அங்கிருந்தவர்கள் மலையாளத்தில் ஜபசுங்கள் என்று கத்தினர். 

அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். ‘எனக்கு மலையாளம் ஜபச வைாது. நான் 

தமிழில் தான் ஜபசுஜவன். விருப்பமிருப்பவர்கள் இருந்து 

ஜகட்கைாம் இல்லைதயன்றால் ஜபாய்விடைாம்’ என்று 

ஜமலடயில் ஜகாபமாகத் ததரிவித்து விட்டார். எம்.ஜி.ஆர். 

தமிலை ஜநசித்த அளவுக்கு ஜவறு எந்தத் தலைவரும் தமிலை 
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ஜநசிக்கவில்லை என்று கூறும்படியான பை சீர்திருத்தங்கலளயும் 

திட்டங்கலளயும் அவர் தமிழுக்காக தசய்துள்ளார். 

அறிஞர்கலளப் ஜபாை தானும் படிக்கவில்லைஜய 

அவர்கலளப் ஜபாை அடுக்கு திலைப்படங்களில் அவர் 

ஜபாலியாக தமிழ் ஆர்வத்லத காட்டவில்லை. அவருக்கு  

மற்ற அறிஞர்கலளப் ஜபாை தமிழ் தமாழியில் தன்னால் ஜபச 

இயைவில்லைஜய என்ற ஏக்கத்துடன் இருந்தார். ‘இன்தனாரு 

பிறப்பு என்று எனக்கிருந்தால் நான் நிலறயப் படித்து தபரிய 

அறிஞைாக  வாைஜவண்டும்’  என்று  அரூர் தாஸ் அவர்களிடம் 

ஓர் உலையாடலின் ஜபாது தசால்லியிருக்கிறார்.  அவர் அடி 

மனதின் ஆைத்தில் இருந்த தமிழ் ஆர்வத்லதஜய அவர் 

தன்னுலடய பாடல் ஆசிரியரிடம் எடுத்துக் கூறி 

அக்கருத்துக்கலள அைகுற புலனந்து எழுதச் தசால்லி அதலன 

ஆடி பாடி நடித்து காட்டினார்.  

தமிைன் என்வறாரு இைமுண்டு  

 1954இல் நாமக்கல் தவ. இைாமலிங்கம் பிள்லள 

அவர்கள் எழுதிய மலைக்கள்ளன் நாவலை பட்சிைாோ 

ஸ்டுடிஜயாஸ் அதிபர் ஸ்ரீ ைாமுலு நாயுடு படமாக எடுத்த 

ஜபாது அதில் தபயர்ப் பட்டியல் தவளியிடும் ஜவலளயில் 

அவர் இயற்றிய  

“தமிைன் என்வறாரு இைமுண்டு  

தனிஜய அதற்வகாரு குணமுண்டு 

அமிழ்தம் அெைது வமாழியாகும் 

அன்ஜப அெைது ெழியாகும்”  

எனத் ததாடங்கும் பாடல் பின்னணியில் ஒலித்தது. 

இப்படத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் நடிப்பு மிகச் சிறப்பாக 

அலமந்திருந்தது. படம் தமிழ் திலையுைகின் முதல் ேனாதிபதி 

விருலத தபற்றது.  தமிழ், ததலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, 

சிங்களம் என ஆறு தமாழிகளில் தவளிவந்தது. எனினும் 

மற்ற படங்களில் எவரும் எம்.ஜி.ஆர். அளவுக்கு சிறப்பாக 

நடிக்கவில்லை என்பதும் அக்காைத்தில் ஜபசப்பட்டது. அவர் 

ஐந்து ஜவடங்களில் நடித்திருந்தார். குைலிலும் மாற்றி மாற்றிப் 
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ஜபசி தன் நடிப்லப தவளிப் படுத்தியிருந்தார். இப்படத்தின் 

தவற்றிக்குப் பிறகு எம்.ஜி.ஆர். தமிழ்த் திலையுைகின் உச்ச 

நட்சத்திைமாகி எவைாலும் அலசக்க முடியாத இடத்லதப் 

தபற்றார். தமிழ்த் திலையுைகில் தமிழினக் காவைனாகப் 

ஜபாற்றப்பட்டார். இவ்வாறு படத்தின் ஆைம்பத்திஜைஜய 

தமிழின் தபருலமலய தமிைனின் சிறப்லப பாடைாக 

அலமத்ததால் அது ைசிகர்களின் உள்ளத்லத தகாள்லள 

தகாள்ளும் என்ற உத்திலயப் புரிந்து  தகாண்ட எம்.ஜி.ஆர். 

அடுத்து வந்த தனது படங்களில் இம்முலறலய பின்பற்றினார்.  

நாஜடாடி மன்ைனில் ‘வைந்தமிஜை ெணக்கம்’  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் தசாந்தப் படம் தயாரித்து அலத 

1958இல்  நாஜடாடி மன்னன் என்ற தபயரில் தவளியிட்ட 

ஜபாது தபயர்ப் பட்டியலுடன்  தசந்தமிஜை வணக்கம் என்ற 

பாடலை [title song] தமிழ்த்தாய் வணக்கமாக 

அலமத்திருந்தார்.  

“வைந்தமிஜை ெணக்கம்  

ஆதி திராவிடர் ொழ்விசை சீஜராடு விளக்கும் 

வைந்தமிஜை ெணக்கம் 

ஐந்து இலக்கணங்கள் ஆய்ந்ஜத உலக 

அரங்கினுக்ஜக முதன் முதல் நீ தந்ததாலும் 

வைந்தமிஜை ெணக்கம்”   

“ோதி ைமயங்கள் இல்லா நல்ல 

ைட்ட அசமப்பிசைக் வகாண்ஜட  

நீதி வநறி ெழி கண்டாய் எங்கள்  

வநஞ்சிலும் ொழ்விலும் ஒன்றாகி நின்றாய்” 

என்ற வரிகள் தமிழின் தபருலமலய எடுத்துலைத்தன. 

இப்பாடல் தற்ஜபாது  மதிமுக கட்சியின் இலற வணக்கப் 

பாடைாக கட்சி கூட்டங்களில் முதலில் பாடப்பட்டு வருகிறது. 

ஜமலும் இஜத படத்தில் மன்னன் மார்த்தாண்டனுக்கு 
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வைஜவற்பு அளிக்கும் “ெருக ெருக ஜெந்ஜத”  என்ற பாடலில் 

பிற திைாவிட தமாழிகளில் இருந்தும்  வாழ்த்துப்  

பாடல்கலளயும் இலணத்திருந்தார். மலையாளம், கன்னடம், 

ததலுங்கு ஆகிய தமாழிகளிலும் கவிஞர்கலள லவத்துப் 

பாடல் எழுதி அவற்லறயும் இலணத்து அதற்கு அந்தந்த 

மாநிை உலடகலள அணிந்து தபண்கள் ஆடிப் பாடுவதாகக் 

காட்சியும்  அலமத்திருந்தார். 

  திைாவிட நாடு என்பது தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், 

ததலுங்கு,  துளு ஆகிய தமாழி ஜபசும் மக்கலள 

உள்ளடக்கியதாகும்.  திமுக  திைாவிட நாடு பற்றிய 

கருத்தாக்கத்லதப் பை இடங்களிலும் வலியுறுத்திப் ஜபசி 

வந்ததாலும் எம்.ஜி.ஆருக்கும் தீவிை   ைசிகர்கள் ஆந்திைாவிலும் 

கர்நாடகத்திலும் அதிக அளவில் இருந்ததாலும் அந்த 

ைசிகர்களுக்காகவும் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கலளயும் தன்னுலடய 

ைத்தத்தின் ைத்தங்கள் ஆக கருதி ஜநசித்து வந்ததால் 

இப்பாடல்கலள அவர் தன் படத்தில் அலமத்திருந்தார். 

எம்.ஜி.ஆரிடம் மதம் தமாழி ஜபதங்கள் இல்ைாமல் 

ஜபானதற்கு ஒரு முக்கிய காைணம் அவருக்கு எல்ைா 

சாதியிலும்  ைசிகர்கள் இருந்ததும் பிற தமாழியினரும்  

மதத்தினரும் அவலை ஜநசித்ததும் ஆகும். 

ெழிநசடப் பாடல்கள்  

 மலைக்கள்ளன், நாஜடாடி மன்னனுக்குப் பிறகு அவைது 

மற்ற படங்கள் பைவற்றிலும் முதல் பாட்டு அல்ைது அவைது 

அறிமுகப்பாட்டு தமிழ் அல்ைது தமிழ்நாட்லடப் ஜபாற்றி பாடும் 

பாடைாக அலமந்தது;  அல்ைது கதாநாயகனும் ஜதாைனும் 

பயணம் தசய்யும்ஜபாது பாடும் வழிநலடப் பாடல்களும்  

இக்கருத்துள்ள பாடல்களாக அலமந்தன.  1960 இல் வந்த மன்னாதி 

மன்னன் படத்திற்கு கண்ணதாசன் கலத வசனம் எழுதினார். 

இப்படத்திலும் [லடட்டில் சாங்] தபயர்கள் ஜதான்றும் ஜபாது 

முதல் பாடைாக  

“அச்ைம் என்பது மடசமயடா  

அஞ்ைாசம திராவிடர் உடசமயடா” 
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எனத் ததாடங்கும் பாடல் அலமந்திருந்தது. 

 தபரும்பாலும் எம்.ஜி.ஆர். உலடய தத்துவப் 

பாடல்கள் அல்ைது சமூக சிந்தலனப் பாடல்கள் வண்டிப் 

பாடல்களாகஜவ அலமந்திருப்பலதப்  பார்க்கிஜறாம். அவர் 

கார், குதிலை, கட்லட வண்டி, ைதம், மாட்டு வண்டி  

ஜபான்றவற்றில் தனியாகஜவா ஜவறு ஒருவருடஜனா 

பயணிக்கும் ஜபாது பாடுகின்ற பாடைாக இத்தலகய தத்துவ 

பாடல்கள் அலமந்துள்ளன. இஜத முலறயில் மன்னாதி 

மன்னன் படத்திலும் குைததய்வம் ைாேஜகாபாலுடன் 

தசல்லும் எம்.ஜி.ஆர்  ஒற்லறக் குதிலை பூட்டிய ைதத்தில் 

அச்சம் என்பது மடலமயடா பாட்லட பாடியபடி தசல்வதாக 

அக்காட்சி அலமந்திருந்தது.  

“அச்ைம் என்பது மடசமயடா 

அஞ்ைாசம திராவிடர் உடசமயடா 

ஆறிலும் ைாவு நூறிலும் ைாவு 

தாயகம் காப்பது கடசமயடா 

தாயகம் காப்பது கடசமயடா  

கைகவிையரின் முடித்தசல வநறித்து 

கல்லிசை செத்தான் ஜைர மன்ைன் 

இமய ெரம்பினில் மீன்வகாடி ஏற்றி 

இசை பட ொழ்ந்தான் பாண்டியஜை” 

 இப்பாட்டில் தமிழின மன்னர்களான  ஜசைன் மற்றும் 

பாண்டியனின் சிறப்புகள் எடுத்துலைக்கப்பட்டன. எம்.ஜி.ஆர் 

படங்களில் அவர் ஜகைளத்லதச் ஜசர்ந்தவர் என்பதாலும் 

ஜகைளா  ஜசைன் ஆட்சி தசய்த நாடு என்பதாலும் ஜசை நாட்டின் 

சிறப்பு அவர் பாடல்களில் இடம்தபற்றன.  அவர் 

தமிைகத்தில்  தமிழ் மக்களின் அன்பில் திலளத்து இருப்பதால் 

அவர்களின் இதய சிம்மாசனத்தில் இருந்து ஆட்சி 

தசலுத்துகிறார் என்ற கருத்தில் தமிழின் தலைநகைான 

தமிழுக்குச் சங்கம் லவத்து வளர்த்த மதுலைலய ஆட்சி தசய்த 
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பாண்டியலனப் பற்றிய சிறப்பும் அவர் பாடல்களில் இடம் 

தபற்றன.  காதல் பாடலில் கூட   

“பாடுெது கவியா -இல்சல 

பாரி ெள்ளல் மகைா  

எைத் வதாடங்கும் பாடலில்  

ஜைரனுக்கு உறொ 

வைந்தமிைன் நிலமா” 

என்று எம்.ஜி.ஆலைக் குறித்துப் பாடுவதாகப் பாடல் வரிகள் 

உள்ளன. 

“கருவினில் மலரும் மைசலயின் உடலில் 

சதரியம் ெளர்ப்பாள் தமிைன்சை 

களங்கம் பிறந்தால் வபற்றெள் மாைம் 

காத்திட எழுொன்  அெள் பிள்சள” 

என்ற  வரிகள் கலதக்குப் தபாருந்துவனவாக எழுதப்பட்டிருந்தன. 

தமிைனாகப் பிறந்த ஒருவன் தன் தாய்க்கு ஒரு பழி ஜநர்ந்தால் 

அலத தபாறுத்துக் தகாள்ள மாட்டான் என்பதும் ஒரு தாய் 

தன் மகலன கடலம உணர்ஜவாடும் கண்ணியமானவன் 

ஆகவும் வளர்ப்பாள் என்ற தபருலமயும் இப்பாடல் 

வரிகளில் இடம் தபற்றுள்ளன. பல்ைவி ஜநைடியாக கலதயின் 

உட்தபாருலள விளக்குவதாக அலமந்தாலும் கலதலயப் 

பற்றி அறியாதவர்களுக்கும் கவலைப்படாதவர்களுக்கும் கூட 

இது ஒரு தபாருள் தபாதிந்த கருத்துள்ள வரிகளாகஜவ 

அலமந்துள்ளன.  

 ஒருமுலற எம்.ஜி.ஆரிடம் நீங்கள் அதிகமாக விரும்பி 

ஜகட்கும் பாடல் எது அல்ைது உங்கள் படத்தில் உங்களுக்கு 

மிகவும் பிடித்த பாடல் எது என்று ஜகட்டஜபாது அவர் 

‘மன்னாதி மன்னன் படத்தில் வரும் அச்சம் என்பது 

மடலமயடா எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்’ என்று கூறினார். 

அவர் முதைலமச்சர் ஆன பிறகு எதிர்கட்சித் தலைவரின் மூத்த 
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மகலன ஜகட்டஜபாது அவரும் இஜத பதிலைத்தான் கூறினார். 

‘எனக்கு எம்.ஜி.ஆர். பாடல்கள் மிகவும் பிடிக்கும் அதிலும் 

குறிப்பாக அச்சம் என்பது மடலமயடா பாட்டு மிக மிக 

பிடிக்கும்’ என்றார். 

பள்ளிகளின் இசற ெணக்கப் பாடல்  

 ஆனந்தஜோதி (1963) திலைப்படத்லத பி எஸ் வீைப்பா  

தன் தசாந்த தயாரிப்பில் உருவாக்கியஜபாது அப்படத்தில் 

கவிஞைாகவும் உடற்பயிற்சி ஆசிரியைாகவும் எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்திருந்தார்.  தன்னுலடய மாணவர்கலளக் தகாண்டு 

நடத்தும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தமிழின் சிறப்லப தமிழ் நாட்டின் 

சிறப்லப எடுத்துலைக்கும் பாடலை பயன்படுத்தியிருப்பார்.  

“ஒரு தாய் மக்கள் நாவமன்ஜபாம்  

ஒன்ஜற எங்கள் குலம் என்ஜபாம்  

தசலென் ஒருென் தான் என்ஜபாம்  

ைமரைம் எங்கள் ொழ்வென்ஜபாம்”  

எனத் ததாடங்கும் பாடல் அன்லறய காைகட்டத்தில் 

திண்டுக்கல்லில் ஒரு பள்ளியிலும் மஜைசியாவின் சிை 

ஊர்களில் தமிழ் ஜபசும் மாணவர்கள் படித்த பள்ளிகளிலும் 

காலையில் இலற வணக்கப் பாடைாக இடம் தபற்றிருந்தது. 

இப்பாடலில் தமிழின் சிறப்லப கூறும் சைணமாக  

“வபாதிசக மசலயில் பிறந்தெளாம்  

பூசெ பருெமசடந்தெளாம்  

கருசண நதியில் குளித்தெளாம்  

காவிரிக்கசரயில் களித்தெளாம்” 

என்ற வரிகள் இடம்தபற்றன. ஜமலும் தமிழினஜம மூத்த 

இனம் முத்தமிழும் சிறப்பிக்கும் தமாழிஜய தங்களுலடய 

தமாழி என்ற தபருலம பாைாட்டும் விதமாக நான்கு திலசயும் 

ஒரு காைத்தில் தமிைரின் ஒரு குலடக்கீழ் இருந்தன என்ற 

கருத்தும் ஜசர்ந்து வரும்படி  
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“உரிசமயில் நான்கு திசை வகாண்ஜடாம்  

உறவினில் நண்பர் பலர் வகாண்ஜடாம்  

மூத்தெர் என்னும் வபயர் வகாண்ஜடாம் 

 முத்தமிழ் என்னும் வமாழி வகாண்ஜடாம்”  

என்ற வரிகள் அடுத்த பல்ைவியாக அலமந்தன.  

  நாஜடாடி மன்னனுக்கு அடுத்து வந்த திலைப்படம் 

‘தாய் மகளுக்கு  கட்டிய தாலி(1959)’. இப் படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர்., ஜக ஏ தங்கஜவலுவுடன் ஒரு ஒற்லற மாட்டு 

வண்டியில் பயணிக்கும்ஜபாது தமிழின் சிறப்புகலள 

பாடுவதாக ஒரு பாடல் இடம்தபற்றது.  

“ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி வைால்ல  

ஒப்புசம இல்லாத அற்புதம் தமிழ்நாட்டில்” 

ஒன்றல்ை இைண்டல்ை தம்பி என்ற பாடளில் உடுமலை 

நாைாயண கவி தமிழ் இைக்கியங்கலள வரிலசப்படுத்தி 

பாடியிருப்பார்.  

“பசக வென்ற திறம் பாடும் பரணி ெசக- வைலும்  

பரிபாடல் கலம்பகங்கள் எட்டுத்வதாசக- ொன் 

புகழ் வகாண்ட குறஜளாடு அகம்புறமும் – வைம்  

வபாருள் வகாண்ட தமிழ்ச் ைங்க இலக்கியப் வபருஞ்வைல்ெம்  

ஒன்றல்ல இரண்டல்ல தம்பி” 

என்ற இப்பாடல் தமிழின் இைக்கியச்  சிறப்லப 

எடுத்துலைத்தது. நாஜடாடி மன்னலனப் பார்த்த ைசித்த 

நிலனப்பில் இப்படத்துக்குச் தசன்றவர்கள் ஏமாந்து 

திரும்பியதால் இன்று இப்பாடல் அதிகமாக மக்கள் 

நிலனவில் இடம் தபறாமல் ஜபானது.  

பாரதிதாைன் பாடல்கள்  
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 கைங்கலை விளக்கம் (1965) படம் தவளிவந்த ஜபாது 

பாைதிதாசனின் சங்ஜக முைங்கு பாடலை கலதயின் முக்கிய 

திருப்பமாக அலமந்த அந்த நடனக் காட்சியில் 

இலணத்திருந்தனர். ஈப்பாடலை எம்.ஜி.ஆர். பாடி 

நடிக்காவிட்டாலும் இக்காட்சி  படம் பார்க்கும் 

அலனவருலடய கவனத்லதயும் தவகுவாக ஈர்த்தது.  

“ைங்ஜக முைங்கு  

எங்கள் ொழ்வும் எங்கள் ெளமும்  

மங்காத தமிவைன்று ைங்ஜக முைங்கு 

எங்கள் பசகெர் எங்ஜகா மசறந்தார்  

இங்குள்ள தமிைர் ஒன்றாதல் கண்ஜட  

வபாங்கு தமிைர்க்கு இன்ைல் விசளத்தால் 

 ைங்காரம் நிைவமன்று ைங்ஜக முைங்கு” 

என்ற பாைதிதாசன் பாடல் வரிகளுக்கு மிக அருலமயாக வீைம் 

தசறிந்த பாவலனகளுடன் நடனக் காட்சி 

அலமக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தக் காைகட்டத்தில் பை 

பள்ளிக்கூடங்களிலும் மாணவர்கள் இப்பாட்டுக்கு தங்கள் 

பள்ளிக்கூட விைாக்களில் பாட்டுக்கு நடனம் ஆடினர். 

“திங்கஜளாடும் வைழும் பருதி தன்ஜைாடும் 

விண்ஜணாடும் உடுக்கஜளாடும் 

மங்கு கடல் இெற்ஜறாடும் 

பிறந்த தமிழுடன் பிறந்ஜதாம் நாங்கள் 

தமிழுடன் பிறந்ஜதாம் நாங்கள் 

ஆண்சம சிங்கத்தின் கூட்டவமன்றும் 

சிறிஜயார்க்கு ஞாபகம் வைய் முைங்கு 

ைங்ஜக ைங்ஜக முைங்கு 

வெங்க்வகாடுசம ைாக்காட்டில் விசளயாடும் ஜதாள் 
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எங்கள்வெற்றித் ஜதாள்கள் 

கங்சகசயப் ஜபால் காவிரிப் ஜபால் 

கருத்துக்கள் ஊரும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் 

வெங்குருதி தனில் கமழ்ந்து 

வீரம் வைய்கின்ற தமிழ் எங்கள் 

மூச்ைாம் தமிழ் எங்கள் மூச்ைாம்” 

 என்ற பாடல் ைசிகர்களின் உள்ளம் கவர்ந்தஜதாடு 

எம்.ஜி.ஆரின் தமிழ்ப்பற்லறயும் உறுதி தசய்தது. 

தாலாட்டுப் பாடல்களில் தமிழ்  

 பாைதிதாசன் தன்னுலடய பாடல் ததாகுதியில் ஆண் 

குைந்லத தாைாட்டு தபண் குைந்லத தாைாட்டு என்று தாைாட்டுப் 

பாடல்கலள வலகப்படுத்தியிருப்பார். பாைதியாரும் கண்ணம்மா 

என் குைந்லத என்ற தபயரில் தாைாட்டுப் பாடல் பாடியிருப்பார். 

தாைாட்டுப் பாடுவது என்பது தந்லதக்கும் தாய்க்கும் 

விருப்பமான ஒன்றாகஜவ அன்று முதல் இன்று வலை 

அலமந்துள்ளது. அவ்வலகயில் எம்.ஜி.ஆர். படத்திலும்  

தாைாட்டு பாடல்கள் அல்ைது குைந்லதப் பாடல்கள் உண்டு. 

பணம் பலடத்தவன் (1965) படத்தில் அவருக்கு குைந்லத 

பிறக்கப்ஜபாகிறது என்று தகவலை அறிந்ததும் அவர் 

மகிழ்ச்சியாக ஆடிப்பாடிக் தகாண்டு வரும் காட்சியில்  

“எைக்வகாரு மகன் பிறப்பான் அென்  

என்சைப் ஜபாலஜெ இருப்பான்  

தைக்வகாரு பாசத ெகுக்காமல் என்  

தசலென் ெழியிஜல நடப்பான்”  

என்று தன் மகனும் அண்ணாவின் வழியில் நடக்கும் 

தம்பியாகஜவ வருவான் என்று திமுகவின் தகாள்லகலய 

வலியுறுத்திப்பாடுவதாக இப்பாடல் ததாடங்கும். 

அப்பாடலில்  
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“இரண்டு ெரி வகாண்டு மூன்று வநறி கண்ட  

குறளின் வபாருள்ஜதடிச் வைல்ொன்  

நாசள ெருகின்ற ொழ்வு நமக்வகன்று  

ஏசை முகம் பார்த்துச் வைால்ொன்”  

என்ற வரிகளில் திருக்குறளின்  தபருலம எடுத்து 

கூறப்பட்டது. 

“உயிசரத் தமிழுக்கும் உடசல மண்ணுக்கும் 

உதவும் நாள் கண்டு துடிப்பான் 

சுற்றிப் பசக ெந்து சூழும் திரு நாளில் 

வெற்றித் ஜதாள் வகாண்டு முடிப்பான் 

வெற்றித் ஜதாள் வகாண்டு முடிப்பான்” 

என்ற வரிகள் ‘உயிர் தமிழுக்கு உடல் மண்ணுக்கு’ என்று 

இந்தி எதிர்ப்பின்ஜபாது வீை முைக்கமிட்ட தமாழிப் 

ஜபைாளிகளின் குைலை எதிதைாலித்தது.  

 ஜவட்லடக்காைன் (1964) படத்தில் தன் மலனவிக்கு 

காசஜநாய் வந்ததால் மலனவியிடம் பிள்லளலய 

தநருங்கவிடாமல் தாஜன வளர்க்க ஜவண்டிய ஒரு 

சூழ்நிலையில் இருக்கும் தந்லதயின் கதாபாத்திைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். நடித்து இருந்தார். அப்ஜபாது தன் மகன் 

ைாோவுக்கு இைவில் பால் தகாடுத்து தூங்க லவப்பதற்காகப் 

பாடுகின்ற பாடல் காட்சி ஒன்று அப்படத்தில் இடம்தபற்றது.  

வெள்ளி நிலா முற்றத்திஜல விளக்வகரிய விளக்வகரிய  

உள்ளவமனும் தாமசரயில் உன்சை எடுத்துக்வகாண்டு 

ெந்ஜதன்  

என்று வதாடங்கும் பாடலில்  

முக்கனியின் ைாவறடுத்து முத்தமிழின் ஜதவைடுத்து  

முப்பாலிஜல கலந்து எப்ஜபாதும் இருப்பாய்  
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என்ற பாடல் வரிகள் இடம் தபற்றிருந்தன. இவற்றில் 

தமிழின் சிறப்பும் தமிழ்ப் தபாதுமலறயின் சிறப்பும் 

சுலவயும் எடுத்துக்காட்டப்பட்டன.  

 எம்.ஜி.ஆருக்காக  பாடல் எழுதும்ஜபாஜத அவைது 

விருப்பத்திற்ஜகற்ப கவிஞர்கள் தாய், தமிழ், தாய் நாடு 

ஜபான்ற கருத்துக்கலள ஏதாவது இடத்தில் சிறப்பாக லவத்து 

எழுதுவலத வைக்கமாகக் தகாண்டிருந்தனர்.  

பாரதி, பாரதிதாைன் பாடல்கள்  

 திைாவிட முன்ஜனற்ற கைகம் தன்னுலடய கட்சியில் 

பைர் கவிஞர்களாகவும் ஜபச்சாளர்களாகவும் இருந்தாலும் 

கூட பாைதிதாசன் தனிப்தபருலம தபற்றவைாக இருந்தார். 

பாைதிதாசலன திமுகவின் கவிஞர் என்று முத்திலை குத்தி 

இருந்தனர். எனஜவ எம்.ஜி.ஆரும் தன்னுலடய படங்களில் 

பாைதிதாசன் எழுதிய சித்திலை ஜசாலைகஜள, சங்ஜக முைங்கு, 

புதியஜதார் உைகம் தசய்ஜவாம் ஜபான்ற பாடல்கலள 

இடம்தபறச் தசய்தார்.  

  பாைதியாரின் பாடல்களும் எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் 

இடம் தபற்றன. அதிக அளவில் இடம் தபறவில்லை 

என்றாலும் ஒரு சிை படங்களில் காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். 

பாைதியாலையும் இலணத்துக் தகாண்டிருந்தார். படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர் உலடய வீடு ஒவ்தவாரு திமுக உறுப்பினர் 

அல்ைது அண்ணா திமுக உறுப்பினர் வீட்டுக்கு முன் 

மாதிரியாகக் காட்டப்பட்டிருந்தது. திலைப்படத்தில் 

அவருலடய வீட்டின் சுவர்களில் அண்ணா, திருவள்ளுவர், 

பாைதியார் ஆகிஜயாரின் படங்கள் மாட்டப்பட்டிருக்கும். சிை 

படங்களில் இஜயசு கிறிஸ்து மற்றும்  புத்தர் சிலையும் 

காணப்படும். ஆனால் எந்த படத்திலும் பாைதிதாசனின் படம் 

இருந்ததாகத் ததரியவில்லை. 

  எம்.ஜி.ஆர். நடித்த  அந்தமான் லகதி [1952] என்ற 

தவற்றிப் படத்தில் பாைதியாரின் பாடைான  

‘காணி நிலம் ஜெண்டும் பராைக்தி  

காணி நிலம் ஜெண்டும்’ 
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என்ற பாடல் காதல் காட்சியில் இடம்தபற்றது. எம் எஸ் 

திைவுபதியுடன் இலணந்து எம்.ஜி.ஆர். இக்காட்சியில் 

நடித்திருந்தார். அவர் திமுகவில் உறுப்பினைான பிறகு அங்கு 

பிைாமண எதிர்ப்பு இருந்ததனால்  பாைதியார்  பாடல்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் இடம் தபறவில்லை. எம்.ஜி.ஆர்.  

அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த பின்னர்  1977 ல் தவளிவந்த மீனவ 

நண்பன் படத்தில்  

தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்சல என்றால்  

ேகத்திசை அழித்திடுஜொம் என்று  

தமிழ் கவி பாரதி வைால்லிய வைால்சல  

நசடமுசற ஆக்கிடுஜொம்  

என்ற வரிகள் பாைதியாரின் பாடல் வரிகலளத் தாங்கியபடி 

வந்தன. பாைதியார் படத்லத லவத்து ஊர்மக்கள் பாைதி விைா 

தகாண்டாடுவதாக   ஒரு காட்சி அலமக்கப்பட்டு அங்கு வந்து 

எம்.ஜி.ஆர். ஈவரிகலளப் பாடுவதாக இக்காட்சி 

எடுக்கப்பட்டது. லமசூரில் படப்பிடிப்பு நடந்ததால் அங்கு 

பாைதியார் படம் கிலடக்கவில்லை.  உடஜன எம்.ஜி.ஆர். ஆர்ட் 

லடைக்டர் அங்கமுத்துவிடம் தசால்லி ஒரு பாைதியார் 

படத்லத வலையச் தசய்து, படத்துக்கு மாலை சூட்டி ஒரு 

சிறிய பந்தலில் லவத்து, அந்தப் பந்தலை அைங்கரித்து அங்கு 

அந்த கிைாமத்து மக்கள் வந்து நின்று பாைதியாரின் விைாலவ 

தகாண்டாடுவதாக காட்சி அலமக்கப்பட்டது. இவ்வாறு 

பாைதியாருக்கு  விைா தகாண்டாடுவதாக ஏற்பாடுகள் தசய்து  

அங்கு வந்து நின்று தான் பாடலைப் பாடுவதாக படம்பிடித்து 

இக்காட்சியில் பாைதியாருக்குச் சிறப்புச் தசய்தார். 

  எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைான பிறகு பாைதியார் 

நூற்றாண்டு விைாலவ அைசு விைாவாக எடுத்து சிறப்பாக 

நடத்தினார். அப்ஜபாது பல்கலைக்கைகங்கள்  மூைமாக  

பாைதியாரின் பலடப்புகள் பிற தமாழிகளில் தமாழியாக்கம் 

தசய்யப்பட்டன. பாைதியாருக்கு டில்லி பாைாளுமன்றத்தில் 

சிலை அலமக்கப்பட்டது. இவ்வாறாக பாைதியாரின் மீது 
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தகாண்டிருந்த பற்லற தன்னுலடய படத்திலும் ஆட்சியிலும் 

அவர் தவளிப்படுத்தினார்.  

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது கட்சியின் தகாள்லககலள 

தனது தனிப்பட்ட விருப்பங்கலளத் தனது திலைப்படப் 

பாடல்களில் பதிய லவக்க விரும்பி அவற்லறப் 

பாடைாசிரியர்களிடம் ஜகட்டு எழுதி வாங்கி ைசிகர்கள் 

ைசிக்கும் வலகயில்  தன்னுலடய படங்களில் 

அப்பாடல்களுக்கான காட்சிகலள அலமத்தார்.  தமிழ் 

நாட்டின் தபருலமலயயும் திைாவிட நாட்டின் 

தபருலமலயயும் நான்கு தமாழி மக்களும் ஒரு தாய் 

மக்கள் என்ற உணர்லவ ஏற்படுத்தக்கூடிய 

கருத்துக்கலளயும் தன்னுலடய பாடல்களில் அலமத்தார். 

இதனால் உைகின் மூத்த தமாழி, வாழும் ஒஜை 

தசவ்வியல் தமாழி தமிழ். நாம் அதலன ஜபசும் 

சிறப்புலடஜயார் என்ற தபருமித உணர்வு உைதகங்கும் 

வாழும் மக்களுக்கு உண்டாகியுள்ளது. இவ்வாறு 

வளர்ந்து வரும் தமிழின் சிறப்பால் இன்றும் 

இப்பாடல்கள் உதைதகங்கும் வாழும் தமிழ் மக்களால் 

ைசிக்கப்படுகின்றன. நின்று நிலைத்துள்ளன. தபாது 

விைாக்களிலும் தமிைர் விைாக்களிலும் கட்சி 

விைாக்களிலும்  இலசக்கப்படுகின்றன.  உைக நாடுகளில் 

தமிைர் வாழும் பகுதிகளில் இைண்டன், பிைான்ஸ், 

மஜைசியா, சிங்கப்பூர் ஜபான்ற நாடுகளில் எம்.ஜி.ஆர். 

உைகப் ஜபைலவ அலமத்து மக்கள் எம்.ஜி.ஆலை உைகத் 

தமிழினத் தலைவைாக ஜபாற்ற இப்பாடல்கள் 

உதவுகின்றன.  உைகத் தமிைர்கள் அலனவரும் ஒருமித்த 

மனதுடன் ஏற்றுக் தகாண்டுள்ள தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்.  

என்ற தபருலமலய அவர் அலடவதற்கு தமிழ் 

தமாழியின் சிறப்பு குறித்து அவர் படங்களில் அவர் 

அலமத்த பாடல்கள் தபரும் பங்காற்றியுள்ளன.   
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7. எம்.ஜி.ஆர். ெலியுறுத்தும் உசைப்பின் 

உயர்வு  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். திலைப்படங்களில் பை தனிப் 

பாடல்கலள, தத்துவப் பாடல்கலள அவர் கருத்திற்ஜகற்ப 

ஜகட்டு பாடைாசிரியர்கள் எழுதியுள்ளனர். ஆனால் ஆைம்ப 

காைங்களில் 1947 முதல்  1957 வலை பாடல்கள் எழுதிய 

தஞ்லச ைாலமயாதாஸ், மாயவநாதன், பாபநாசம் சிவம், 

கவிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆத்மநாதன், ஜக. டி சந்தானம், 

உடுமலை நாைாயணகவி, ைட்சுமணதாஸ், கு.மா. 

பாைசுப்பிைமணியன், சுைதா, முத்துக்கூத்தன், இன்னும்  பஞ்சு 

அருணாச்சைம், விந்தன் ஜபான்ஜறார் தமது விருப்பத்திற்கு 

ஏற்ப கலதக்கு ஏற்ப பாடல்கலள எழுதிக் தகாடுத்தனர். 

 நாஜடாடி மன்னன் தவற்றிக்குப் பிறகு எம்.ஜி.ஆரின் 

தசல்வாக்கு உயர்ந்து விட்டது. அதன் பிறகு 1977 இல் அவர் 

திலைப்படங்களில் நடிப்பலத விட்டு விடும் வலை 

அவருக்குப் பாடல்கலள எழுதிய வாலி, கண்ணதாசன், 

ஆைங்குடி ஜசாமு, அவிநாசிமணி, புைலமப்பித்தன் நா 

காமைாசன், முத்துலிங்கம் ஜபான்ஜறார் எம்.ஜி.ஆரின் 

விருப்பப்படிஜய பாடல்கலள எழுதிக் தகாடுத்தனர். 

 1936 முதல் 1947 வலை சிறிய ஜவடங்களில் நடித்து 

வந்த எம்.ஜி.ஆர். இந்த 11 ஆண்டுகளும் திலை உைகில் 

நிலைத்து நிற்க அரும்பாடுபட்டார். ஆனால் அஜதஜவலள 

இந்த பதிஜனாரு ஆண்டுகள் தான் அவருக்கு பயிற்சி 

காைமாகவும் திலையுைகில் அலமந்தது. திலையுைகின் 

பல்ஜவறு துலறகலள அவர் உன்னிப்பாகக் கவனித்து 
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ஆைாய்ந்து பை நல்ை கருத்துக்கலள ததாழில் நுட்ப 

முலறகலளக் கற்றுத் ததளிந்து  மனதில் பதிய லவத்துக் 

தகாண்டார்.  

 1947இல் ைாேகுமாரி படத்தில் கதாநாயகனாக 

அறிமுகமான பிறகு 1950 வலை அவர் தபரிய நடிகைாக வசூல் 

சக்கைவர்த்தியாக உயைவில்லை. ைாேகுமாரி படம் நல்ை 

வசூலை தந்தாலும் அது புதுமுகங்களின் படமாகஜவ  

கருதப்பட்டது. 1951இல் மர்மஜயாகி தவளியான பிறகு 

எம்.ஜி.ஆர். உச்ச நட்சத்திைமானார். 1954இல் மலைக்கள்ளன்  

தவளிவந்த பிறகு எம்.ஜி.ஆர். திலை உைகின் அலசக்க 

முடியாத சக்தியாக உயர்ந்தார். இப்படத்திற்கு ேனாதிபதி 

விருது கிலடத்தது. தமிழ், ததலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், 

இந்தி, சிங்களம் என ஆறு தமாழிகளிலும் அந்தந்த தமாழி 

நடிகர்கலளக் தகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. தமிழில் 

மலைக்கள்ளன் படத்தில் அலமந்த  

“எத்தசை காலம் தான் ஏமாற்றுொர் இந்த நாட்டிஜல  

வைாந்த நாட்டிஜல, நம் நாட்டிஜல” 

என்ற பாடல் எம்.ஜி.ஆர். திலைப்பட பாடல்களின் தவற்றி 

வைைாற்றில் முதல் தடம் பதித்த பாடைாகும். அந்த பாடலை 

ஜகட்டு படத்லத பார்த்த தமிழ் ைசிகர்கள்  

‘ஓராயிரம் ஆண்டுகள்  

ஓய்ந்து கிடந்த பின்ைர்  

ொராது ஜபால ெந்த  

ஓர் மாமணி எம்ஜிஆர்’  

என்று பாைதியின் வழியில் நின்று ஜபாற்றிப் புகழ்ந்தனர். 

 மலைக்கள்ளன் படத்தில் பணக்காைர்களிடமிருந்து 

எடுத்துக் தகாடுத்து ஏலைகளுக்கு உதவிய எம்.ஜி.ஆலை 

ஏலைப் பங்காளனாகக் கருதினர். அவரும் அன்றாட வாழ்வில் 

ஏலைகளுக்குத் தன்னாைான பை உதவிகலள தசய்து வந்தார். 
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 ‘சித்திரமும் சகப்பைக்கம்  

வைந்தமிழும் நாப்பைக்கம் செத்தவதாரு  

கல்வி மைப்பைக்கம்  

நித்தம் நசடயும் நசடப்பைக்கம்  

நட்பும் தசயயும் வகாசடயும் பிறவிக்குணம்’  

என்று அவ்லவயார் பாடியலத  அகத்தில் தகாண்டவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் தகாலட குணத்லத அவருலடய பிறவிக் குணமாக 

கருதினர். அவலை தபருந்தன்லம தகாண்ட தகாலட வள்ளைாக 

மதித்தனர். மக்களின் மதிப்பும் மரியாலதயும் எம்.ஜி.ஆலை சலியாத 

உலைப்புக்கும் தசாந்தக்காைர் ஆக்கிற்று.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஒருஜபாதும் பகலில் உறக்கம் தகாள்வது 

கிலடயாது. இைவிலும் அளவாக தூங்கிப் பைகியவர். 

அதிகாலை நான்கு மணிக்கு எழுந்துவிடுவார்.  ஆறு மணிக்கு 

தவள்லள  உலடயுடன்  அைசியல்வாதிகள் பைர் அவலை 

சந்திக்க ைாமாவைம் ஜதாட்டத்தில் காத்திருப்பார்கள்.  

ஜசாம்பல் என்பலத அவரிடம் காணஜவ இயைாது. உட்காரும் 

ஜபாது கூட நிமிர்ந்து உட்காை ஜவண்டும் என்ற தகாள்லகலய 

பைக்கவைக்கத்லத பின்பற்றியவர். நடிலக ைட்சுமி ஒருமுலற 

படப்பிடிப்பு நிலையத்தில் சாய்வாக சரிந்து உட்கார்ந்து 

இருந்தஜபாது ‘இந்த வயதில் இப்படி உட்கார்ந்தால் இதுஜவ 

பைக்கமாகி முதுகு கூன் ஜபாட்டு விடும். நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து 

பைகு’ என்று தனக்கு அறிவுலை கூறியதாக ஒரு ஜபட்டியில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 மற்றவர்கள் எப்படி ஜபானால் நமக்தகன்ன என்ற 

விட்ஜடற்றியான குணம் தகாண்டவர் அல்ை எம்.ஜி.ஆர். 

வாழு வாை விடு என்ற உயர் பண்பிலன ஜபாற்றி வளர்ந்தவர் 

என்பதால் தானும் வாை ஜவண்டும் மற்றவர்களும் சிறப்பாக 

வாை ஜவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் தன்னுலடய 

வாழ்க்லகலய அலமத்துக்தகாண்டார்.  

 கடுலமயான உலைப்புக்கு தசாந்தக்காைர். உடல் 

அலுத்து ஓய்வு தபறுவதாக இருந்தால் கூட அவர் பகலில் 
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உறக்கம் தகாள்வது கிலடயாது. அந்த ஓய்வு ஜநைம் கூட 

சமூகத்லதப் பற்றிய, மனிதர்கலளப் பற்றிய, நாட்டு 

மக்களிலடஜய இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்லவ பற்றிய 

சிந்தலனயாகஜவ அவருக்கு இருந்தது. அவருலடய 

படங்களில் வரும் பாடல்களுக்கு இந்த சிந்தலனஜய  புதிய 

கருத்துக்கலள எடுத்துக் தகாடுத்தது. அந்தப் பாடல்கலளப் 

பாடி நடிக்கும் ஜபாது என்ன பாவலனகள் காட்ட ஜவண்டும் 

என்று சிந்திப்பதாக, ஒத்திலக பார்ப்பதாக கூட, சிை 

ஓய்வுக்காைம் இருந்திருக்கிறது. ஆனால் ஒருஜபாதும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஓய்வு என்று உறங்குவது இல்லை.  

 உலைப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர். மற்றவர்களிடமும் உலைத்து முன்ஜனற 

ஜவண்டும் கடுலமயாக உலைக்க ஜவண்டும் என்பலத 

வலியுறுத்தி தகாண்டிருந்தார். அவருலடய கால்ஷீட் 

கிலடப்பது கடினம் என்று தயாரிப்பு காைம் நீண்டு ஜபாகும்  

என்று தசால்லி வருத்தப்படும் தயாரிப்பாளர்கள் கூட அந்தப் 

படம் முடிந்ததும் அடுத்த படத்திற்கு அவரிடம் தான் ஜபாய் 

நிற்பார்கள் என்று ஒரு ஜபட்டியில் ஜசா குறிப்பிட்டிருந்தார். 

காைணம் அவர் முலனப்புடன் வந்து படப்பிடிப்பு 

நிலையத்தில் படப்பிடிப்லப ததாடங்கி விட்டால் பின்பு 

எக்காைணம் தகாண்டும் ஜசாம்பி இருக்க மாட்டார். இைவும் 

பகலும் கடுலமயாக உலைக்கக் கூடியவர். தன் படம் 

சிறப்பாக வைஜவண்டும் என்பதில் தயாரிப்பாளலை விட 

இவருக்கு அக்கலற அதிகம் என்பதால் படம் காைத்தால் 

முந்தி வருவலத விட மக்கள் கவனத்தில் முக்கிய இடத்லத 

தபற ஜவண்டும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர். அதிக அக்கலற 

காட்டினார். இவ்வாறு ைசிகர்களின் ஏஜகாபித்த வைஜவற்லப 

தபற்றுவிடுவார். எனஜவ வசூல் அதிகமாகி 

தயாரிப்பாளருக்கு நல்ை ைாபத்லத தபற்றுத் தரும். 

 பணத்ஜதாட்டம் படத்தின் கிலளமாக்ஸ் காட்சி இைவு 

பகைாக 24 மணி ஜநைம் நடந்தது. முதல் நாள் 7 மணிக்கு 

காலை 7 மணிக்கு ததாடங்கிய படப்பிடிப்பு ததாடர்ந்து 

நடந்து தகாண்ஜட இருந்தது. எம்ஜிஆர் ஆர்வம் காட்டியதால் 

மற்றவர்களால் எதுவும் தசால்ை இயைவில்லை. 
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ததாடர்ச்சியாக நடந்த படப்பிடிப்பு முடிந்து எல்ஜைாரும் 

வீட்டுக்கு புறப்படும் ஜபாது மறுநாள் விடிந்து ஏழு மணி 

ஆகிவிட்டது. இவ்வாறாக சலியாத உலைப்லபக் தகாண்ட 

எம் ஜி ஆர் படப்பிடிப்பில் முலனப்புக் காட்டத் 

ததாடங்கிவிட்டால் முடிக்காமல் கிளம்ப மாட்டார். 

 ஆட்ஜடாகிைாபில் உலைப்பவஜை உயர்ந்தவர் என்று 

எழுதி லகதயழுத்து ஜபாட்டு தரும் எம் ஜி ஆர் தன்னுலடய 

படத்திலும் பாடல்களிலும் உலைப்பின் ஜமன்லமலய 

வலியுறுத்த விரும்பினார். ஒளி விளக்கு படத்தில் மாசக் ஷாட் 

காட்சிகளாக எடுக்கப்பட்ட லதரியமாக தசால் நீ மனிதன் 

தானா பாடலின் படப்பிடிப்பு நடந்த ஜபாது ஜகமைாலவ 

பின்ஜனாக்கி சுற்றுவதில்  ஏற்பட்ட ஒரு பிலை எடுத்த 

காட்சிகள் எல்ைாம் வீணாகிவிடுஜமா என்ற ஐயத்லத 

ஏற்படுத்தியது. ‘சரி ஜகமைாலவ மீண்டும் சரி பார்த்து 

லவயுங்கள்’ என்று தசால்லிவிட்டு எம்ஜிஆர் 

கிளம்பிவிட்டார். 

 ஜகமைாஜமனும் தான் எடுத்த காட்சிகலள மீண்டும் 

சரிபார்த்தஜபாது ஐந்து ஐந்தாக எடுத்ததில் ஒன்று சரியாக மட்டும் 

வந்திருந்தது. ‘சரி இனி அவருக்கு ஜபான் ஜபாட்டு தசால்லி 

விடுங்கள்’ என அவர் தசால்லி விட்டு திரும்பிய ஜபாது அவர் 

ஜதாளில் ஒரு லக அழுத்தியது. திரும்பிப் பார்த்தால் அங்ஜக 

எம்ஜிஆர் நின்று தகாண்டிருந்தார். ‘வீட்டுக்கு ஜபாக மனம் 

இல்லை அதனால் வந்து விட்ஜடன் இப்ஜபாது மகிழ்ச்சி 

காட்சிகள் நல்ைபடியாக வந்திருப்பது எனக்கு நிம்மதிலய 

தருகிறது இனி நான் ஜபாய் நிம்மதியாக தூங்குஜவன்’ என்றாைாம். 

அவர் உறங்க ஜவண்டிய ஜநைத்தில் கூட உறங்காமல் தான் தசய்த 

ஜவலைகள் சரியாக இருக்கின்றனவா? நாம் சிறப்பாக 

தசய்திருக்கிஜறாமா? எடுத்த  காட்சிகள்  சிறப்பாக வந்துள்ளனவா 

என்ற ஆர்வத்துடன்  தசயல்படுவார்.  

 உலைப்பு உலைப்பு உலைப்பு என்பஜத தாைக 

மந்திைமாக தகாண்டிருந்தவர் எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா திமுக 

கட்சி ஆைம்பித்த பிறகு பகலில் ஷூட்டிங் இைவில் மீட்டிங் 

என்று பிரித்துக் தகாண்டு தன்னுலடய பணிகளில் 

ஈடுபட்டாலும் பகலிலும் அவலைப் பார்க்க பிற 
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மாவட்டங்களிலிருந்து ைசிகர்களும் ததாண்டர்களும் 

படப்பிடிப்பு நிலையத்திற்கு வந்து கூடி விடுவார்கள். 

அவர்கலளப் பார்த்துப் ஜபசிவிட்டு காட்சிகலள நடித்துக் 

தகாடுப்பார். மீண்டும் இலடஜவலளயில் அடுத்த 

மாவட்டத்தில் ைசிகர்கலளப் பார்த்து ஜபசுவார். இவ்வாறாக 

அவர் ததாடர்ச்சியாக கடுலமயாக உலைத்துக் 

தகாண்டிருந்தார். அந்த உலைப்பின் பைன் தான்  

அண்ணா திமுக கட்சி மாதபரும் தவற்றிலய தபற்று 

ததாடர்ந்து 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சிலய தக்க லவத்துக் 

தகாண்டிருந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர். எப்ஜபாதும் தன்னுலடய ஜநைத்லத 

வீணாக தசைவிடுவது கிலடயாது. அடியாட்கஜளாடு அல்ைது 

நண்பர்கஜளாடு உட்கார்ந்து தவட்டியாக அைட்லட 

அடிப்பதில் அவருக்கு விருப்பமில்லை. பிறலைப்பற்றி புறம் 

ஜபசுவலத அவர் ஆதரிக்க மாட்டார். யாைாவது அப்படி ஒரு 

தகவலை ததரிவித்தால் கூட ‘பாவம் அவர்களுக்கு என்ன 

கஷ்டஜமா என்ன நிலைலமஜயா’ என்று தசால்லி அந்தப் 

ஜபச்சுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி லவத்து விடுவார். தன்லனப் 

பற்றி புகழ்ச்சியாகப் ஜபசுவலத ஜகட்டு உட்கார்ந்து 

ைசித்துக்தகாண்டிருக்கும் பைக்கமும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

கிலடயாது. மற்றவர்கலள ஜகலி ஜபசுவதும் 

கிண்டைடிப்பதும் பட்டப்தபயர் லவத்து குறிப்பிட்டு 

ஜபசுவதும் எதிர் அணியினரின் ஜதால்விகலள சிைாகித்து 

மகிழும் பைக்கமும் எம்.ஜி.ஆருக்கு கிலடயாது.  எம்.ஜி.ஆர். 

தன்னுலடய ஜநைத்லத வீணடிக்காமல் உரிய முலறயில் 

சிறப்பாக பயன்படுத்தி வந்தார். 

 உலைப்பின் தபருலமலய அவர் உணர்ந்து 

இருந்தலமக்கும் அவர் அலத மற்றவர்களிடம் 

வலியுறுத்தியதற்கும் ஒரு சம்பவத்லத சான்றாக 

எடுத்துக்காட்டைாம். ைாமானுேம் என்ற வைக்கறிஞர் தினமும் 

காலையில் நீதிமன்றத்துக்கு கிளம்பும்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருலடய “கான்வாய்” ஜபாகும் ஜநைம் பார்த்து 

அதனுடன் ஜசர்ந்து பின்னாஜைஜய ஸ்கூட்டரில் 

ஜபாய்விடுவார். இதனால் அவருக்கு வழியில் ‘டிைாபிக் ோம்’ 
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ஏற்படாது. அவர் ஜவகமாக ஜபாய் விடைாம்.  அவர் ஜபாகும் 

ஜபாது தினமும் தமரினா கடற்கலையில் ஒரு முடவன் எழுந்து 

நின்று வணங்குவலத பார்த்திருக்கிறார். கால் இல்ைாத இந்த 

முடவன் தன் கம்புகலள ஜவகமாக எடுத்து ஊன்றிக்தகாண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். வரும்ஜபாது லகதயடுத்து கும்பிட்டபடி நிற்பார். 

இது தினமும் நடக்கும் ஒரு தசயல்.  

 ஒருநாள் எம்.ஜி.ஆர். கார் பத்தடி தூைம் ஜபாய்விட்டு 

மீண்டும் திரும்பி நின்று எம்.ஜி.ஆர். இறங்கி வந்து அந்த 

நபலை பார்த்து ஏஜதா ஜபசிவிட்டு ஜபானார். வைக்கறிஞர் 

ைாமானுேம் தன் வண்டிலய விட்டு இறங்கவில்லை. அன்று 

மாலை நீதிமன்றத்தில் இருந்து திரும்பும்ஜபாது அஜத 

முடவலை அங்கு ஜதடினார். அவர் அந்த இடத்தில் இல்லை. 

பின்பு ஜதடி கண்டுபிடித்து விட்டார். கண்டுபிடித்து அவரிடம் 

இன்று காலை உன்னிடம் முதல்வர் என்ன ஜபசினார் என்று 

ஜகட்டார். அதற்கு அந்த முடவன் ‘நீ என்ன தசய்கிறாய்’ என்று 

ஜகட்டார் ‘நான் பிச்லச எடுத்த சாப்பிடுகிஜறன்’ என்ஜறன். 

‘பிச்லச எடுக்கக்கூடாது உலைத்து சம்பாதிக்க ஜவண்டும்’ 

என்று தசால்லி என்னிடம் பணம் தகாடுத்தார். “நீ ஒரு 

தபட்டிக்கலட லவத்துக் தகாள்; ஆனால் சிகதைட் மட்டும் 

விற்காஜத” என்று தசான்னார் என்றதும் வக்கீல் அசந்து 

ஜபாய்விட்டார்.  

 சிை வாைங்களுக்கு முன்பு இஜத முடவனிடம் ஒரு 

ைாமானுேம் ஜபாய் ஒரு ஜகள்வி ஜகட்டார். ‘நீ ஏன் தினமும் 

எழுந்து நின்று முதல்வருக்கு வணக்கம் தசால்கிறாய்; அவர் 

காருக்குள் உட்கார்ந்து ஜபசிக் தகாண்டு ஜபாகிறார்; அவர் 

உன்லன கவனிப்பாைா; உனக்கு வணக்கம் தசால்லுவாைா? 

எதற்கு இவ்வளவு சிைமப்பட்டு லகக்கட்லடலய எடுத்து 

எழுந்து ஊன்றிக் தகாண்டு நிற்கிறாய்” என்று ஜகட்டஜபாது 

அந்த முடவன் ‘ஐயா தபரியவர்கலளப் பார்க்கும்ஜபாது 

வணக்கம் தசால்வது என் பைக்கம். நாம் ஜகாயிலுக்குப் 

ஜபாகிஜறாம் சாமிலய பார்த்து கும்பிடுகிஜறாம் நம்முலடய 

குலறகலள தசால்கிஜறாம். சாமி ஜகட்கிறது பார்க்கிறது என்ற 

நம்பிக்லகயில் தான் இலத தசய்கிஜறாஜம தவிை ஜவறு 

ஒன்றும் கிலடயாது. நம்முலடய ஜவண்டுதல் 
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நிலறஜவறவில்லை என்றால் நாம் சாமிலய குலற தசால்ைவா 

முடியும். அது ஜபால் நான் அவலை வணங்குகிஜறன். அவர் 

என்லன வணங்குகிறாைா இல்லையா என்பலதப் பற்றி நான் 

கவலைப் படுவதில்லை’ என்று தசால்லிவிட்டார் அன்று 

ைாமானுேம் தனக்குள் சிரித்துக்தகாண்டார். இப்படியும் 

ஆட்களும் இருக்கிறார்கஜள. காருக்குள் உட்கார்ந்து ஜபாகின்ற 

அவலைப் பார்த்து தவளிஜய நின்று கும்பிடுவதால் என்ன 

பைன் என்று தனக்குத் தாஜன சிரித்துக் தகாண்டு 

ஜபாய்விட்டார். ஆனால் இப்ஜபாது ைாமானுேத்துக்கு நன்றாக 

புரிந்தது. எம்.ஜி.ஆர். தினமும் இந்த முடவலன 

பார்த்திருக்கிறார். வணக்கம் தசால்லியும் இருக்கைாம். 

இவருலடய வாழ்க்லகக்கு ஒரு நல்ை வழி காட்ட ஜவண்டும் 

என்ற எண்ணத்ஜதாடு அங்கு காலை நிறுத்தி அவரிடம் ஜபசி 

அவருக்கு ஒரு தசாந்த ததாழில் தசய்ய வலக தசய்து 

தகாடுத்திருக்கிறார். அத்துடன் சிகதைட் விற்கக்கூடாது என்ற 

அறிவுலைலயயும் வைங்கியிருக்கிறார். 

 சிகதைட் விற்கக் கூடாது என்பது முடவனுக்கு 

தசய்யும் நன்லம அல்ை. இந்த சமூகத்திற்கு அவர் தசய்யும் 

நன்லம. எம்.ஜி.ஆர். தனிமனிதன் மீது அன்பும் சமூகத்தின் 

மீது அக்கலறயும் தகாண்டவர் என்பது ைாமானுேத்துக்கு மிக 

நன்றாகப் புரிந்தது. இந் நிகழ்ச்சிலய சுகி  சிவம் அவர்கள் தன் 

ஜமலடப்ஜபச்சில் ததரிவித்தார்.  

உசைப்பாளிக்கு உரிசம ொழ்வு  

 கடும் உலைப்புக்கு தசாந்தக்காைைான எம்.ஜி.ஆர். அந்த 

உலைப்பின் ஜமன்லமலய தன்னுலடய படப்பாடல்களின் 

மூைமாக தன் மக்களுக்கு தன் ைசிகர்களுக்குச் தசால்லும் சகை 

தகுதியும் தபற்றவர் ஆகிறார். 1958 தவளிவந்த நாஜடாடி 

மன்னன் படத்தில் ஒரு ஜகள்வி பதில் பாடல் இடம்தபறும். 

அந்தப் பாடலில்  

“உசைப்பதிலா உசைப்சபப் வபறுெதிைால் இன்பம் 

உண்டாகும் என்ஜற வைால் என் ஜதாைா” 

என்ற ஜகள்விக்கு  
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“உசைப்பெஜர உரிசம வபறுெதில் இன்பம்  

உண்டாகும் என்ஜற வைால் என் ஜதாைா” 

என்ற பதில் வைங்கப்பட்டிருக்கும். உலைப்பவர் தனக்கான 

அடிப்பலட உரிலமகலள குறிப்பாக வாழ்வுரிலமகலளப் 

தபற்று வாழ்வதனால் மட்டுஜம அவருக்கு இன்பம் 

கிலடக்கும். இலவ இல்ைாமல் தவறும் கூலிலயக் தகாடுத்து 

உணலவக் தகாடுத்து உலறவிடம் என ஒன்லறக் தகாடுத்து 

அவர்கலள விைங்குகலளப் ஜபால் அலடத்து லவப்பதும் 

அவர்களுக்கு இன்பத்லத தைாது. உரிலம வாழ்வு மட்டுஜம 

சுதந்திை உணர்லவ தரும்; மனிதர்கலள மகிழ்ச்சியாக வாை 

லவக்கும். உலைப்பாளியின் மகிழ்ச்சிக்கு அடிப்பலட ஜதலவ 

பணம் அல்ை உரிலம வாழ்வு என்பலத எம்.ஜி.ஆர். நன்கு 

உணர்ந்தும் இருந்தார்,  உணர்த்தியும் வந்தார்.  

வதாழிலாளியின் இலக்கணம்  

 ததாழிைாளி  படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். பகலில் 

கடுலமயாக உலைத்து லக வண்டி இழுத்து தன் தாலயக் 

காப்பாற்றுவார்.  இைவில் படித்து பட்டதாரி ஆகி ஒரு பச 

கம்தபனியில் நடத்துனைாக ஜசர்வார். பின்பு ததாழில் ஜநர்லம 

காைணமாக ஜசாதலன அதிகாரியாக உயர்த்து பிறகு 

ஜமைாளைாக பதவி உயர்வு தபறுவார். ஒரு ததாழிைாளி தனது 

கடுலமயான உலைப்பால் ஜநர்லமயான பண்பால் 

ஜமன்லமயான நிலைலய அலடயமுடியும் என்பலத 

உணர்த்துவார். அப்படத்தில் இருப்பலத தகாண்டு சிறப்புடன் 

வாழும் இைக்கணம் பலடத்தவன் ததாழிைாளி’ என்று 

ததாழிைாளிக்கான இைக்கணத்லத எடுத்துலைப்பார்.  

 ததாழிைாளி என்பவன் ஜபைாலசக்காைன் அல்ை; 

முதைாளி தனக்கு இருக்கும் தசாத்துக்களுக்கு ஜமல் 

தசாத்துக்கலள வாங்கிக் குவிக்கும் ஜபைாலச காைணமாக தபரும் 

பணக்காைனாக இருப்பான். ஆனால் ததாழிைாளிஜயா 

தன்னுலடய வைவுக்குள் தசைலவ கட்டுப்படுத்தி லவத்துக் 

தகாள்ளும் சிக்கனகாைனாக இருப்பான். எனஜவ அவன் 
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இருப்பலதக் தகாண்டு சிறப்புடன் வாழும் இைக்கணம் 

படித்தவன் உலைப்பின் ஜமன்லமலய உணர்ந்தவன். 

 பைந்தமிழ் நூல்களில் தமிழ்ச் சான்ஜறார் 

உழுதுண்ஜபார் உழுவித்துண்ஜபார் என்று விவசாய 

ததாழிைாளிலயயும் விவசாய நிைம் லவத்திருப்ஜபாலையும் 

பிரித்து அறிகின்றனர்.  உழுது உண்பவர் என்பவர்கள் 

தன்னுலடய உலைப்பால் தபறும் வருமானத்லதக் தகாண்டு 

வாழ்பவர்கள்; உழுவித்துண்ஜபார் மற்றவர்கலள ஜவலை 

வாங்கி அவர்களின் உலைப்லபச் சுைண்டி அதன் மூைமாக 

உண்டு தகாழுத்து வாழும் தனவந்தர்கள். அவர்கள்  

தபருநிைக்கிைார்கள். இது ஜபான்ற பிரிவிலனஜய இன்று 

முதைாளி ததாழிைால் என வளர்ந்து வந்துள்ளது.  

முன்ஜைற்றத்துக்கு ெழி உசைப்பு 

 அன்னமிட்டலக படத்தில் இவ் வாழ்க்லகயில் நாம் 

முன்ஜனற என்ன ஜவண்டும் என்ற ஜகள்விலய எழுப்பி 

எம்ஜிஆர் பதில் தகாடுத்து இருப்பார். அன்னமிட்ட லக எனத் 

ததாடங்கும் பாடல் அவர் வீட்டுக்கு வருபவர்கள் எல்ைாம் 

எந்ஜநைமும் பசிக்கு உணவு அளித்து அவர் வயிறாை உண்டு 

மகிழ்வலத ைசித்தவர் என்பதால் அப்தபயர் அவைது சிறப்பு 

தபயைாக அலமந்துவிட்டது. அவருலடய லக அன்னமிட்ட 

லக என்ற தபாருளில் அப்தபயர் சூட்டப்பட்டது. 

  அன்னமிட்ட லக நம்லம ஆக்கிவிட்ட லக எனத் 

ததாடங்கும் பாட்டில்,  

 முன்ஜைற என்ை ஜெண்டும் ? 

 நல் எண்ணம் ஜெண்டும் 

 தன் உசைப்பாஜல உண்ண ஜெண்டும் 

 என்று வாழ்க்லகக்கான விளக்கம் தைப்பட்டிருக்கும். 

தன்னுலடய உலைப்பால் உண்பஜத சிறந்த வாழ்க்லக. 

உலைப்புச் சுைண்டல் அல்ைது தபாருளாதாைச் சுைண்டல் என்ற 

ஜகாட்பாட்டுக்கு எதிைான கருத்தாக இதலன எம் ஜி ஆர் 

முன்லவக்கிறார். 
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  எம்.ஜி.ஆருலடய சத்யா ஸ்டுடிஜயாவில்  அங்கு 

ஜவலை பார்க்கும் பணியாளர்களும் பங்குதாைர்களாக 

ஜசர்க்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்களும் குறிப்பிட்ட 

சதவிகிதத்தில் முதைாளிகள் ஆகஜவ அந்த நிறுவனத்தில் 

இருந்தனர். எனஜவ எம்.ஜி.ஆர். ஊருக்கு உபஜதசம் என்ற 

வலகயில் இக் கருத்லத எடுத்துச் தசல்ைாமல் தன்னுலடய 

வாழ்க்லகயிலும் தன்னுலடய பணியாளர்களிடமும் இஜத 

பண்லப பின்பற்றி வந்தார்.  

உசைப்பாளிக்கு மரியாசத. 

 ஒருமுலற எம்.ஜி.ஆர். ஓய்வாக இருந்த நாளில் 

ஜதாட்டத்துப் பக்கம் உைாவிக் தகாண்டிருந்தஜபாது அங்கு  

ஜதாட்டக்காைன் ஒருவன் கீலை பாத்திகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி 

தகாண்டிருந்தான். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அவன் கிழிந்த 

சட்லடலய ஜபாட்டிருப்பலத பார்த்து தன் வளர்ப்பு மகலன 

அலைத்தார். அப்பு  வீட்டுக்குள் இருந்து ஓஜடாடி வந்தார். 

அப்புவிடம் காதில் ஏஜதா தசால்லி ‘ஜபாய் வாங்கிக் தகாண்டு 

வா’ என்றார். அப்பு உடஜன சரி என்று தசால்லிவிட்டு காலை 

எடுத்துக்தகாண்டு ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். தசான்ன தபாருட்கலள 

வாங்கிக் தகாண்டு வந்தார். அவர் தகாண்டு வந்து 

எம்.ஜி.ஆரிடம் தகாடுத்ததும் எம்.ஜி.ஆர். அந்த கீலைக்கு 

தண்ணீர் பாய்ச்சிக் தகாண்டிருந்த ஜதாட்டக்காைலன 

அலைத்து “இந்தாப்பா உனக்கு ஆறு ‘தசட்’ உலட, நீ தினமும் 

ஒரு உலட உடுத்து; இப்படி அழுக்கான பலைய கிழிந்த 

உலடகலள உடுத்தாஜத. நீ எம்.ஜி.ஆரிடம் ஜவலை 

பார்க்கிறாய் என்லனப் ஜபாைஜவ நீயும் இருக்க ஜவண்டும்; 

உனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த இழிநிலை; இந்தா லவத்துக்தகாள் 

என்று ஆறு தசட் ஜபண்ட் சட்லடகலளக் தகாடுத்தார். 

 உசைப்பாளிசய மதிக்க ஜெண்டும்  

  உலைத்துப் பிலைப்பவலை மட்டமானவர் என்பதும் 

பிறர் உலைப்பில் வாழ்பவர் அதிகாைத்தில் உள்ளவர் 

தசல்வாக்கானவர், அவர்  தசல்வப் பிைபு என்றும் 

இச்சமுதாயம் எண்ணிக் தகாண்டிருக்கிறது. இவர்கலளத்தான் 

ததாழிைாளி முதைாளி என்று பிரிவிலன தசய்து  பிரித்து 
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லவத்திருக்கின்றது. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். இந்தப் 

பிரிவிலனலய கடுலமயாகச் சாடுகிறார்.  

 நான் ஏன் பிறந்ஜதன் படத்தில் சிறுவர்களிடம் 

பிரிவிலனலய எடுத்துக்கூறி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்லகயில் 

உலைப்பவலை அவமதிக்காதீர்கள். அவர்களுக்கு உரிய 

கூலிலய தகாடுங்கள். அவர்களுக்குரிய மரியாலதலய 

தகாடுங்கள் என்று உணர்த்தும் முகமாக  

“உசைப்பால் பிசைப்ஜபார் தாழ்ந்திருந்தாலும்  

உயர்ந்தெர் ஆொர் குணத்தாஜல”  

என்ற வரிகலளப் பாடுகிறார். இங்கு தாழ்ந்திருந்தாலும் என்ற 

தசால் வசதியால் வளத்தால் பணத்தால் தாழ்ந்து இருப்பலத 

மட்டுஜம குறிக்கின்றது. உலைப்பவர்கள் குணத்தால் 

அன்பினால் பண்பினால் உயர்ந்தவர்கள். எனஜவ அவர்கலள 

நாம் மதிக்க ஜவண்டும் என்று சிறுவருக்குப் பாடும் பாட்டில் 

எடுத்துக் காட்டுகிறார். 

தன் வீட்டுச் சிறுெனிடம்  ‘அடித்து வைான்ைார்’ 

  ஒருமுலற எம்.ஜி.ஆர். தன் அண்ணன் மற்றும் 

படக்குழுவினஜைாடு விவாதத்தில் இருந்தஜபாது எம்.ஜி.ஆரின் 

அண்ணன் தவளிஜய வந்து அவருலடய ஜபைனிடம் 

டிலைவலை கூப்பிடு என்று தசான்னார் உடஜன அவர் ஜபைன் 

பிைதீப் ஓடிப்ஜபாய் ‘டிலைவர் உங்கலள தாத்தா கூப்பிடுறாங்க’ 

என்று தசால்லிவிட்டு வந்து விட்டார்.  படப்பிடிப்பு 

குழுவினர் அலனவரும் எம்.ஜி.ஆரிடம் விலடதபற்றுக் 

தகாண்டு தசன்ற பின்னர் எம்.ஜி.ஆர். பிைதீப்லப அலைத்தார். 

பிைதீப் உள்ஜள ஜபானதும் கன்னத்தில் ஓங்கி ஒரு அலற 

விட்டார். டிலைவலை டிலைவர் என்று கூப்பிடக் கூடாது. 

அண்ஜண என்று அலைக்க ஜவண்டும். ஜவலைக்காைர்கலள 

அண்ஜண அக்கா என்றுதான் அலைக்க ஜவண்டுஜம தவிை 

இவ்வாறு அலைக்கக் கூடாது என்று புத்திமதி கூறினார். இது 

இவருக்கு மட்டும் அல்ை.  
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 எம்.ஜி.ஆர். வீட்டில் இதற்கு முன்பும் இன்தனாரு 

பிள்லளக்கும் இது ஜபாை ஒரு அடி விழுந்தது உண்டு அந்தச் 

சிறுமி ரிக்ஷாவில் பள்ளிக்கூடம் ஜபாவதற்காகத் 

காத்துக்தகாண்டிருந்தஜபாது ரிக்ஷாக்காைலை ஆறுமுகம் ஏன் 

ஜைட் என்று ஜகட்டாள். ஆறுமுகம் என்று அவலை தபயர் 

தசால்லி அலைத்ததற்காக எம்.ஜி.ஆர். அந்த சிறுமிலயக் 

கண்டித்தார். உலைப்பவலை  தபயர் தசால்லி அலைப்பது 

மரியாலத கிலடயாது, உறவு தசால்லி அலைப்பஜத சிறந்தது. 

அவர்கலள நம்முலடய உடன்பிறப்புகள் ஜபாை மதித்து 

அண்ஜண அக்கா என்று அலைக்க ஜவண்டும் என்பது அவர் 

தன்னுலடய வீட்டில் பின்பற்றி வந்த பைக்கம்; தன்னுலடய 

ைசிகர்களுக்கும் கற்றுத்தந்த பைக்கமாகும். ைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆலை எப்ஜபாதும்  அண்ஜண என்று தான் அலைத்து 

வந்தனர். 

உசைப்பெருக்கு உரிசமகள் எதற்காக?  

 முன்ஜனற என்ன ஜவண்டும் என்று ஜகள்வி எழுப்பி 

பதில் கூறிய எம்.ஜி.ஆர். அடுத்து உலைப்பாளிக்கு உரிலம 

ஜவண்டும் என்று குைல் தகாடுத்த எம்.ஜி.ஆர். இவற்றிற்கான 

ததாடர்லப மற்தறாரு பாடலின் மூைமாக விளக்குகிறார்.  

ஆயிைத்தில் ஒருவன் படத்தில். “ஏன் என்ற ஜகள்வி இங்கு 

ஜகட்காமல் ொழ்க்சக இல்சல” என்ற பாட்டில் முன்ஜனற்றம் 

உரிமம் உலைப்பு ஆகியவற்றுக்கு  இலடயிைான ததாடர்பு 

குறித்த ஒரு ஜகள்வி பதில் வடிவத்தில் விளக்கியுள்ளார்.  

முன்ஜைற்றம் என்பவதல்லாம்  

உசைப்பெர் உசைப்பதைாஜல 

 உரிசமகசள வபறுெவதல்லாம்  

விடுதசல ஜெண்டுெதாஜல  

என்ற வரிகளில் முன்ஜனற்றம் என்பது உலைப்பினால் 

கிலடக்கக்கூடியது விடுதலை என்பது உரிலமகலள 

தபறுவதால் கிலடக்கக் கூடியது என்ற விளக்கம் இப்பாடல் 

வரிகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர். விரும்பிய  
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இம்மூன்லறயும் பாடைாசிரியர்கள் திரும்பத் திரும்ப 

இப்பாடல்களில் எழுதுகின்றனர்.   

உசைப்பாளிகளுக்கு நம்பிக்சக ஊட்டிய எம் ஜி ஆர்  

 உலைப்பவர்கள் ஜசார்ந்து ஜபாகும் ஜநைங்களும் 

உண்டு. உலைப்புக்ஜகற்ற வருமானம் கிலடக்காத ஜபாதும் 

உலைப்புக்கு உரிய மரியாலத கிலடக்காத ஜபாதும் 

உலைப்பாளிகலள சிைர் அைட்சியப்படுத்தி 

அசிங்கப்படுத்தும் ஜபாதும் அவர்கள் மனச்ஜசார்வு 

அலடகின்றனர். அப்ஜபாது அவர்கள் மனம் தளைாமல் இருக்க 

அவர்களுக்கு நம்பிக்லக ஊட்டும் விதமாக எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

பாடலை தந்துள்ளார். தாைம்பூ (1965) படத்தில் வரும்  

“எங்ஜக ஜபாய்விடும் காலம் அது  

என்சையும் ொை செக்கும்  

எைத் வதாடங்கும் பாட்டில்  

உசைப்பது ஒன்ஜற வையல் எைக் வகாண்டால்  

நடப்பது நலமாய் நடந்து விடும்”  
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என்று பதில் தகாடுக்கின்றார். உலைப்பவர்கள் அைட்சியப் 

படுத்தப் படுகிறார்கள் என்ற காைணத்திற்காக அவர்கள் 

உலைக்காமல் இருந்துவிடக்கூடாது. அவர்கள் ததாடர்ந்து 

உலைத்துக் தகாண்ஜட இருந்தால் உலைப்பது ஒன்ஜற தமது 

தசயல் என்று ஓயாத உலைப்லப நல்கினால் அதன் பின்பு நடப்பது 

எல்ைாம் நல்ைதாகஜவ நடக்கும் என்று உலைக்காமல் உட்கார்ந்து 

ஜசாம்ஜபறி ஆகிவிடாதீர்கள்; ததாடர்ந்து உங்களுலடய 

கடுலமயான உலைப்லப தகாடுங்கள். உங்களுக்கு நன்லமகள் 

கிலடக்கும் என்று நம்பிக்லக ஊட்டுகிறார். 

உசைப்பின் சின்ைம் சக 

 உலைப்பின் மகத்துவத்லத உணர்த்தும் படங்களில் 

உலைப்புக்கு காைணமான லகலய ஒரு குறியீடாகக் தகாண்டு 

பை பாடல்கலள இயற்றச் தசய்து பை பாடல் காட்சிகளில் 

நடித்துள்ளார். லக என்பது உலைப்பின் சின்னமாக 

இருக்கிறது. வாழ்க்லகயில் மட்டுமல்ை அவர் கட்சியிலும் 

அப்படி லக உலைப்பின் சின்னமாக ஜபாற்றப்பட்டது. 

அண்ணா திமுகவின் ததாழிற்சங்கத்துக்கு என ஒரு சின்னம் 

வடிவலமக்கப்பட ஜவண்டும் என்று சிந்தலன எழுந்தஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு பலைய சம்பவம் ஒன்று நிலனவுக்கு வந்தது. 

அண்ணாவின் கலடசி நாட்களில் அண்ணா ஒரு படத்லத 

கிழித்து எம்.ஜி.ஆர். லகயில் தகாடுத்தார். அந்த படத்தில் 

ஸ்பானர் பிடித்த லக ஒன்று காட்சியளித்தது. அந்தப் படத்லத 

எம்.ஜி.ஆர். பத்திைமாக லவத்திருந்தார். 1969இல் நடந்த 

இச்சம்பவம் அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த பிறகு தக்க சமயத்தில் 

அவருக்கு நிலனவு வந்தது. அந்தப் படத்லத எடுத்துக் 

தகாடுத்து அண்ணா திமுக ததாழிைாளர் சங்கத்தின் 

சின்னமாக லவத்துக் தகாள்ளுங்கள் என்றார். லக ஸ்பானர் 

பிடித்திருக்கும் படம் இன்லறக்கும் அண்ணா திமுக கட்சியின் 

ததாழில் சங்கத்துக்கு அலடயாளமாக இருக்கிறது. 

  அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த பிறகு அவர் தன் படத்தில் 

லவத்த  

“இது நாட்சட காக்கும் சக  

உன் வீட்சட காக்கும் சக  
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இந்தக் சக நாட்டின் நம்பிக்சக  

இது எதிர்காலத் தாயகத்தின் ொழ்க்சக”  

என்ற பாடலில் பை ததாழிைாளர்கலள அறிமுகப்படுத்தி 

அவர்களின் சிறப்பான தசயல்பாடுகலள விளக்கி இருப்பார். 

தனது லக சுத்தத்லதயும் ததளிவாக்கி இருப்பார், திமுகவின் 

லககள் ஊைல் கலற படிந்தலவ  என்பலதயும் நாட்டு 

மக்களுக்கு விளக்கி இருப்பார்.  

  தனிப்பிறவி படத்தில் உலைக்கும் லககஜள 

உருவாக்கும் லககஜள உைலக புது முலறயில் உண்டாக்கும் 

லககஜள என்ற பாட்டிலும் ஆற்று நீலை ஜதக்கி லவத்து 

அலணகள் கட்டும் லககஜள என வரிலசயாக பை 

ததாழில்கலள எடுத்துச் தசால்லி லகயின் சிறப்பு உலைப்பின் 

சிறப்பு என்பலத உறுதிப்படுத்துவார். 

உசைப்பு-உணவு- ெணக்கம்- ொழ்த்து 

  வணக்கம்  தசால்வதற்கும் வாழ்த்துவதற்கும் 

உலைப்பதற்கும் உணவு அளிப்பதற்கும் என நான்கு 

பணிகளுக்கு அவருக்கு லக அலடயாளச் சின்னமாக 

இருந்திருக்கிறது. கடுலமயாக உலைக்க ஜவண்டும். உலைப்பு 

ஜமன்லம தருகிறது. உலைப்பு நல்ை பண்லப தருகிறது. 

உலைப்பு முன்ஜனற்றத்லத தருகிறது, என்பவற்லற எல்ைாம் 

கடந்து இன்னும் ஒரு சிறப்பான பயன் உலைப்பினால் 

இருக்கிறது. 

முதியெர்களின் உசைப்பு 

 இன்லறக்கும் வசதி வாய்ப்பில்ைாத இடங்களில் பைர் 

வயதான முதியவர்கள் மிகவும் சிைமப்பட்டு சிை பை 

ஜவலைகலளச் தசய்து பிலைத்து வருகின்றனர். 1969இல் 

சந்திஜைாதயம் படம் தவளிவந்த ஜபாது முதியவர்களின் 

உலைப்பு குறித்து எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜகள்வி எழுப்பி அதற்கு 

பதில் அளிக்கும் விதமாக ‘புத்தன் இஜயசு காந்தி பிறந்தது 

பூமியில் எதற்காக’ என்ற பாடலில் சிை வரிகள் 

அலமந்துள்ளன.  
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 ஜகள்விக்குறி ஜபால் முதுகு வலளந்து உலைப்பது 

எதற்காக என்ற ஜகள்விக்கு, ஜகள்விக்குறி ஜபால் முதுகு 

வலளந்த ஒரு முதியவர் லக வண்டி இழுப்பவர் இவ்வளவு 

சிைமப்பட்டு ஏன் உலைக்க ஜவண்டும் என்ற வினாலவ 

எழுப்பி ‘மானம் ஒன்ஜற தபரிததன எண்ணி பிலைக்கும் 

நமக்காக’ என்ற பதிலை இப்பாடலில் வைங்கி இருப்பார். 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களிலும் தபாதுக் கூட்டங்களிலும் அவர் 

முதியவர்களிடம் அவர் அன்புதசலுத்தும் காட்சிகலளப் 

பார்க்கைாம்.   

 முதியவர்கள் வயதான காைத்தில் தம்லம ஆதரிப்பார் 

யாரும் இல்ைாத காைணத்தினால், பிச்லச எடுக்கக்கூடாது 

திருடக்கூடாது மானத்ஜதாடு பிலைக்க ஜவண்டுதமன்றால் 

உலைத்துப் பிலைக்க ஜவண்டும் எனற குறிக்ஜகாளுடன் 

கஷ்டப்பட்டு உலைக்கின்றனர்.  ஜகள்விக்குறி ஜபால் முதுகு 

வலளத்து உலைக்கின்றனர். அதனால் மானத்ஜதாடு 

பிலைக்கின்றனர் என்று எம்.ஜி.ஆர். வயதானவர்கள் 

உலைப்பதற்கான காைணத்லதயும் கூறி உலைப்பின் 

மகத்துவஜம உலைப்பாளி மானத்ஜதாடு வாழ்கின்ற 

வாழ்க்லக தான் என்று பிறருலடய உலைப்பில் உட்கார்ந்து 

சாப்பிடும் ஜசாம்ஜபறி அல்ை. அவன் என்ற தபருலமலய 

வைங்கி அவன் மானஸ்தன் என்ற புகலை அவனுக்கு 

அளிக்கும் விதமாக இந்தப் பாடளின் கருத்து 

தவளிப்படுகிறது.  இந்நிலைலமலய சினிமாவில் விளக்கிய 

எம்.ஜி.ஆர். தான் கருத்து ஊன்றி கவனித்து வந்த இந்த பரிதாப 

நிலைலய  தான் முதல்வைானதும் மாற்றிக் காட்டினார்.  

முதிஜயாருக்கும் மதிய உணவு மற்றும் உதவி வதாசக 

 எம்.ஜி.ஆர். ஆதைவற்ற முதிஜயாருக்கு அைசு உதவ 

ஜவண்டும் என்ற நல்தைண்ணத்துடன் முதலில்  

அறிமுகப்படுத்திய ஒரு திட்டம் முதிஜயார் உதவித்ததாலக 

திட்டம் ஆகும். முதிஜயாருக்கு அவர் மாதந்ஜதாறும் 

அவர்களின் லகச்தசைவுக்கு பணம் வைங்கினார் பின்பு அது 

தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக அதிகரித்தது. இலத எம்.ஜி.ஆர். காசு 

என்ஜற முதியவர்கள் இன்றும் அலைக்கின்றனர்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். முதிஜயார்களுக்கு சத்துணவு லமயத்தில் 

மதியம் ஒருஜவலள நல்ை சத்துணலவ வைங்கினார். அரிசி 

பருப்பு காய்கறி கீலை என சரிவிகித சத்துணவு அப்ஜபாது 

முதியவர்களுக்கு வைங்கப்பட்டது. இது ஜபாக அவர்களின் 

லகச் தசைவுக்கு உதவி ததாலகயும் வைங்கப்பட்டது. 

முதிஜயார்களுக்கு கிலடக்கும் தபரிய மகிழ்ச்சிஜய  அவர்கள் 

தன் ஜபைக்குைந்லதகளுக்கு பத்துகாசு இருபது காசு என்று 

தகாடுத்து மகிழ்வதாகும். இந்த மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு இந்த 

உதவித்ததாலகயால் கிலடத்தது. எனஜவ மதிய ஜவலளயில் 

தினமும் ஒருஜவலள நல்ை சத்துணலவயும் வைங்கி லகச் 

தசைவுக்கும் காசு வைங்கியவர் எம்.ஜி.ஆர்.  

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆர். உலைப்பின் ஜமன்லமலய தன்னுலடய 

பாடல்களில் பாடைாசிரியர்களின் மூைமாக 

வலியுறுத்தியஜதாடு  அலனவரும் உலைக்க ஜவண்டும்.  

உலைப்பாளிகளுக்கு உரிலமகள் வைங்கப்படஜவண்டும்; 

உலைப்பாளிகள் சிக்கனமாக வாழ்க்லகலய நடத்துவார்கள்; 

உலைப்பாளிகள் மானத்ஜதாடு வாை விரும்புகின்றவர்கள்; 

என்ற கருத்துக்கலள பதிய லவத்தார். மக்களுக்கு மனதில் 

உலைப்பின் தபருலமலய உணர்த்தினார்.  

 தசாந்த வாழ்வில்  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கடுலமயான 

உலைப்பாளி என்பதால் தன்னுலடய ஜபட்டிகளில் 

தன்னுலடய கடும் உலைப்லப பற்றி அவர் விளக்கிச்  

தசால்லியிருக்கிறார். அவருலடய கடும் உலைப்புப் பற்றி 

மற்றவர்களும் எடுத்துச் தசால்லியிருக்கின்றனர். அவருலடய 

உலைப்பு அவருலடய தவற்றிக்கு பிைதானமாக இருந்தது 

என்பலத எவரும் மறுக்க இயைாது. சிறப்பாக சிந்தித்து 

தீவிைமாக உலைக்கக் கூடிய அவர் தன்னுலடய 

சிந்தலனகலள தசயல்படுத்தக்கூடிய மற்றவர்கஜளாடு 

ஜசர்ந்து கூட்டு உணர்ஜவாடு தசயல்படுத்தும்  பண்புகலள 

பலடத்தவர். 

 சக ததாழிைாளிகலள மதிப்பவர் எம்.ஜி.ஆர். 

என்பதால் அவருலடய பாடல்களில் சுட்டப்பட்ட 



Tamil Heritage Foundation International

109 
 

 

உலைப்பின் ஜமன்லம பற்றிய கருத்துக்கள் ைசிகர்களாலும் 

ைசிகர் அல்ைாதவர்களும் கூட ஜகட்டு ைசிக்கப்பட்டன. 

எம்.ஜி.ஆர். தசால்லிய கருத்துக்கள்  உண்லம என்று 

உணைப்பட்டன. இது தவறும் சினிமா பாட்டு தாஜன; ஏஜதா 

பாடல் ஆசிரியர் எழுதுகிறார்; டிஎம்எஸ் பாடுகிறார் என்று 

அதலன அைட்சியப் படுத்தாமல் எம்.ஜி.ஆரின் பாட்டு 

எம்.ஜி.ஆர். தசால்லும் கருத்து என்று ஒரு தத்துவஞானிக்குக் 

தகாடுக்கும் மரியாலதலய மக்கள் எம்.ஜி.ஆரின் பாடல் 

கருத்துகளுக்கு தகாடுத்தனர். அவருக்கும் தகாடுத்தனர். அந்த 

மரியாலதலய அவரும் காப்பாற்றிக் தகாண்டார். அதனால் 

தான்  இன்றுவலை மக்களும் அவலை மதித்து 102வது ஆண்டு 

பிறந்தநாள் விைாலவ மாவட்டம் ஜதாறும் தகாண்டாடி 

வருகிறார்கள். 

 நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இஜத ஆண்டில்  பிறந்த 

அன்லன இந்திைா காந்தி அம்லமயாருக்கு கட்சியும் பிைதமர் 

பதவியில் இருந்த மகனுலடய மலனவி மற்றும் ஜபைப் 

பிள்லளகள் இருந்தும் நூற்றாண்டு விைா 

தகாண்டாடவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. ஆக 

ஒருவலை நிலனத்துப் பார்த்து தகாண்டாடி மகிை  

பிள்லளகஜளா பதவிஜயா பணஜமா தசல்வாக்ஜகா கட்சிஜயா 

முக்கியம் அல்ை. மக்கள் மனதில் நீங்காத இடமும் குலறயாத 

அன்பும் மதிப்பும் தபறுவஜத முக்கியம் என்பலத வாழ்ந்து 

காட்டி நிரூபித்தவர் எம்.ஜி.ஆர்.  
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