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பாைத ைத்னா புைட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் 

ஆருயிர் தம்பியும் அண்ணா திமுகவின் முதல் 

தியாகியும், தபரு நகர் தசன்லனயின் முதல் 

அண்ணா திமுக ஜமயரும், தனது மனித ஜநய 

அறக்கட்லைலள வாயிைாக சுமார் 3000 

ஜநாோ்லமயான உயர் அைசு அதிகாரிகலள 

உருவாக்கியவருமான மனித ஜநயச் தசம்மல்  

சைசத துசரைாமி அவர்கலள வாழ்த்தி 

வணங்குகிஜறாம். 
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எம்.ஜி.ஆர் 

(கவிஞர் வாலி) 

நீ 

இந்தியாவில் பிறந்து 

இைங்லகக்கு தசன்று- 

இைாமச்சந்திைனல்ை; 

இைங்லகயில் பிறந்து 

இந்தியா வந்த 

இைாமச்சந்திைன்.! 

அந்த இைாமச்சந்திைன் 

சூரிய குைத்தில் வந்தவன். 

நீயும் – 

உதய சூரியனின் 

வழித்ஜதான்றல்தான். 

அவனும் 

ோனகி மணாளன். 

நீயும் 

ோனகி மணாளன் 

அவனும் 

பதவி ஆலச 

பிடித்தவர்களால் 

தவளிஜயற்றப்பட்ைான். 

நீயும் அப்படிஜய. 

அவனும் 

நாஜைாடியாகத் திரிந்து 

மன்னனானான். 

நீயும் – 

நாஜைாடி மன்னன்தான். 

 

 

 

அவனிைத்தில்  

இருந்தது ஜபாைஜவ 

உன்னிைத்திலும் 

“வில் பவர்” இருந்தது. 

அந்த இைாமச்சந்திைன் 

ததய்வமாக இருந்து 

மனிதனாக மாறியவன். 

நீ – 

மனிதனாக இருந்து 

ததய்வமாக மாறியவன். 

இதனால்தான் உன்லன 

இதய ததய்வம் 

என்கிஜறாம். 

ஆனால் ஒன்று 

அவன் வாலிலய 

அம்பு தகாண்டு 

வீழ்த்தியவன். 

நீஜயா 

வாலிலய 

அன்பு தகாண்டு 

வாழ்த்தியவன். 
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எம்.ஜி.ஆர் பைங்களின் 

தவற்றிக்கு 

ஒரு காைணமாய் இருந்த 

இலசயலமப்பாளர்களுக்கு 

இந்நூல் எமது அன்பு 

காணிக்லக. 

 

அன்புக் காணிக்சக 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

எஸ்.எம்.சுப்சபயா 

நாயுடு 

ஜக.வி. மகாஜதென் 

எம்.எஸ்.விஸ்ெநாதன்_ராமமூர்த்தி 

ஜி.இராமைாதன் 
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நூைாசிரியர் பற்றி 

முலனவர்.  தச. இைாஜேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் துலறயில் 

முலனவர் பட்ைம் தபற்றவர். 

புைசம, வைந்தமிழ், ெளர் தமிழ், 

ஓங்கு தமிழ் நா.ொ.வின் ஆராய்ச்சி 

ஜபான்ற ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக் 

கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். 1988 

முதல் தமிழ் ஆங்கிை 

தமாழிதபயர்ப்புப் பணிகளில் 

ஈடுபட்டுள்ளார்.  Indian Women–Changes and Challenges, Urban 

Theology, Vaigai Paripatal, Eco Vision and Mission, Neuro 

Ophthalmology Articles  ஜபான்ற 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 ஃபுகுஜைாயியுைன் இலணந்து 

தசயல்பட்ைார். 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 அறக்கட்ைலளயின் இயக்குனர் மலற 

திரு.இைாபின்சன் ஜைவி ஐயா அவர்களுைன் இலணந்து 

இருபது  ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் பணியாற்றினார். ஈஜைாடு 

மகளிர் கலை, அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் 

கலை, அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜபான்றவற்றில்  சிை ஆண்டுகள் தமிழ் விரிவுலையாளைாகப் 

பணியாற்றினார். 

2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் விஸ்கான்சின் 

பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். 

அப்ஜபாது தவளிநாட்ைவருக்கு தமிழ் கற்பிக்க பாை நூல் 
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ஒன்லற உருவாக்கினார். அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் 

தமாழி தபயர்ப்பாளைாகவும் தமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றிய ஜபாது அங்கு வந்த தவளி மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்லைச் ஜசர்ந்த  கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் 

கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils என்ற  பாை நூலை 

உருவாக்கினார். இன்றும் அந்தப் பாை நூல் அங்குப் 

பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபாை அங்குச் தசவிலியர் 

பயிற்சி தபறும் இளம் தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 

English என்ற  ஆங்கிைப் பாை நூலை உருவாக்கினார். மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கும் தவளி 

நாட்ைவருக்கும் ஆங்கிைமும் தமிழும்  கற்பித்தார்.   

தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாணவர்களுக்காக  

தசன்ட்ைர் ஃபார் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்ைடீஸ் [Centre for Language 

Studies] என்ற தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லற அலமத்து 

அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிை இயக்கப் 

பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, அதிமுக வைைாறு 

குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக எம்.ஜி.ஆர் பற்றிய 

தகவல்கலள நிலறய ததாகுத்து லவத்திருந்தார். தமிழ்க்  

கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் 

ஜமலைத்தமிழ், ஜமலை நாைகம், திலைப்பைம் ஆகியன 

அைசியலில்   உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிய அதமரிக்க மாணவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் 

காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலளப் பார்க்க 

திலையைங்குக்கு அலழத்துச் தசன்றார். திலை அைங்கில் 

ைசிகர்கள் காட்டிய ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு 

வியந்து ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாணவர்களும் 

ஜபைாசிரிலய ஒருவரும் ஆைாய்ச்சி தசய்ய ததாைங்கினர். 

அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் 

ஒன்லறத் ததாைங்கி அவர் குறித்த  நூல்கலளயும் அவைது 

பைங்கலளயும் ஜசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க 

மாணவர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவது குலறந்ததால் 

இத்திட்ைம் ததாைர்ந்து தசயல்பை முடியவில்லை.  

எம்.ஜி.ஆர் பற்றி  ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் 

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

கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். அதன் ததாைர்ச்சியாக 

கனைாவில் இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ற இலணய 

இதழில் ததாைர்ந்து  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. தற்ஜபாது எட்டு நூல்கள் 

தவளியிட்டுள்ளார். அலவ:  

1. தவற்றித்திருமகன் என்ற தபயரில் ததாைங்கும் வரிலச 

நூல்கள் ஆகும், 2.எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நிேம் நிைந்தைம், 3. சிக்கு 

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

குழந்லத வளர்ப்பு முலறகள்), 4. வீைமகன் ஜபாைாை தவற்றி 

மகள் பூச்சூை, 5. மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் தலைவர் 

எம்.ஜி.ஆர், 6. எம்.ஜி.ஆர் ஒரு ஜீவ நதி, 7. எம்.ஜி.ஆர் ஒரு 

கலியுகப்ஜபாைாளி, 8. ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்., 9. தவற்றிப் 

படிக்கட்டில் நாஜைாடி மன்னன் – I, 10. நீங்க நல்ைா 

இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் திலைப்பைப் பாைல்கள் -1]  

பதிஜைாராெதாக பாட்டுசைத் தசைென் எம்.ஜி.ஆர் 

[எம்.ஜி.ஆரின் திசரப்பைப் பாைல்கள் -1]என்ற இந்நூல் 

தவளிவந்துள்ளது. 

 தஞ்லசலயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் கவிஞர் 

முத்தமிழ் விரும்பியின் ‘பூ மை நிழல், வறட்சியின் பாைல்கள் 

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 ஜோதிை மைரில் இவர் எழுதிய “என்ஜனாை ைாசி 

நல்ை ைாசி” என்ற ததாைர் வந்து தகாண்டிருக்கின்றது.   
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1. எம்.ஜி.ஆரின் தசைசமத்துெப் பண்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆருக்கு சிறு வயது முதற்தகாண்டு 

தலைலமத்துவப் பண்புகள் இருந்ததலன அவைது வாழ்க்லக 

வைைாறு சுட்டுகிறது. அவர் மூன்றாம் வகுப்புப் 

படிக்கும்ஜபாது மாணவர்கள் ஜசர்ந்து பணம் ஜபாட்டு குடி 

தண்ணீர் பாலன வாங்கி லவத்தனர். அப்ஜபாது அந்தப் 

பணத்லத முலறயாக தசைவழிக்கவில்லை என்று ததரிந்ததும் 

எம்.ஜி.ஆர். பணம் வசூலித்த சக மாணவனிைம் கணக்குக்  

ஜகட்ைார் என்று அவைது அண்ணன் எம் ஜி சக்கைபாணி 

1972இல் ஒரு ஜபட்டியில் ததரிவித்திருந்தார். ஏழு வயதில் 

அவருக்கு முலறஜகடுகலளத்  தட்டி ஜகட்கும் துணிச்சல் 

இருந்துள்ளது. இதுஜவ பின்னர் திமுகலவ எதிர்த்து குைல் 

எழுப்பும் துணிச்சலைக் தகாடுத்தது. விலளயும் பயிர் 

முலளயிஜை என்ற ஆன்ஜறார் வாக்கிற்கிணங்க அவர் தனது 

இளலமக்காைம் ததாட்டு நியாயத்துக்கு குைல் தகாடுக்கும் 

நல்ைவைாக இருந்து வந்துள்ளார்.   

தசைென் என்பென் யார்  ? 

 திலைப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். யார் தலைவன் ஆகத் தகுதி 

உலையவர் என்பலத ஒரு பாட்டின் மூைம் தசால்லியிருப்பார்.  

 கைசம இருந்தால் வீரன் ஆகைாம் 

 கருசை இருந்தால்  ெள்ளல் ஆகைாம்  

 வபாறுசம இருந்தால் மனிதன் ஆகைாம் – இந்த  

 மூன்றும் இருந்தால் தசைென் ஆகைாம்  
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 என்று பாைல் அவர் எழுதியஜதா பாடியஜதா அல்ை 

என்றாலும் அவைது வாழ்க்லகலய அப்பட்ைமாக விவரித்த 

கருத்துள்ள பாைல் ஆகும்.   

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்களிலும் வாழ்க்லகயிலும் 

அண்ணாலவ தம் தலைவனாகக் தகாண்டு அவலை 

பாைாட்டியும் வாழ்த்தியும் பாடியிருந்தார். வசனங்களும் 

ஜபசியிருந்தார். எங்கும் தனது தலைலமப் பண்பு குறித்து 

அவர் விவரிக்கவில்லை. ஆனால் அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த 

பிறகு நாஜகஷ், ஜதங்காய் சீனிவாசன் ஜபான்ற சிை துலண 

நடிகர்களின் வசனங்களில் எம்.ஜி.ஆரின் தலைலமத்துவம் 

பற்றிய குறிப்புகள் ததன்பட்ைன. அவலை சிறந்த தலைவர் 

என்று தமிழகம் மட்டுமல்ை தமிழ் ஜபசும் நல்லுைகஜம 

ஏற்றுக்தகாண்டுள்ளது. எம்.ஜி.ஆைது தலைலமத்துவ 

பண்புகள் குறித்து இனி விரிவாகக் காண்ஜபாம்.  

தசைெனுக்குரிய முக்கியப் பண்புகள்  

 ஒரு தலைவனுக்கு ஜதலவயான முக்கியப் பண்புகள் 

ததாலைஜநாக்குப் பார்லவயும் தசயல் திறனும் ஆகும். இன்று 

இலதச் தசய்தால் நாலள என்ன நைக்கும் என்ற 

ததாலைஜநாக்குப் பார்லவ ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க 

ஜவண்டிய முக்கியமான பண்பாகும். அவ்வாறு இன்லறக்கு 

நாம்  தசய்ய ஜவண்டிய தசயலைத்  திறலமஜயாடும் நல்ை 

பயன் தரும் வலகயிலும் [efficient and effective] தசய்ய 

ஜவண்டியது தலைவனின் இன்றியலமயாப் பண்பாகும்.  

 ஒரு தலைவன் விலனத்திட்பம் தீர்க்கதரிசனத்ஜதாடு 

இருக்கும்ஜபாது என்ன விலளவுகள் ஏற்படும் என்றால் 

அெனுசைய பாசத வைார்க்கத்துக்கு இட்டுச் வைல்ைாது. 

ஆைால் தன் மக்கள் ொழும் இைத்சதஜய வைார்க்கமாக 

மாற்றிவிடும். இலதத்தான் எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய 

பைங்களின் மூைமாக தன்னுலைய பண்புகளின் மூைமாக 

தசய்து காட்டினார். எம்.ஜி.ஆரின்  பைங்கள் மக்களுக்கு நல்ை 

நம்பிக்சகசய வகாடுத்து அெர்கள் ொழும் இைத்சத 

வைார்க்கமாக மாற்றிை. இலத விடுத்து ‘நீங்கள் உங்கள் 

பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு ஜகளுங்கள், பிைாயச்சித்தம் 
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ஜதடுங்கள், பரிகாைம் தசய்யுங்கள், நீங்கள் தசார்க்கத்திற்குச்  

தசல்ை முடியும் என்று இல்ைாதவற்லற எல்ைாம் எம்.ஜி.ஆர். 

புலனந்துலைக்கவில்லை. 

 ஒரு நல்ை தலைவன் என்பவன் இைண்டு கட்ைங்களில் 

தசயல்படுகின்றான். 

1. தகாள்லக ரீதியான தசயல்பாடு. 

2. திட்ைங்கள் வழியிைான தசயல்பாடுகள். இன்தனாரு 

வலகயில் கூறினால் ஒன்று வகாள்சக உருொக்கம். 

மற்வைான்று அக்வகாள்சகசய நசைமுசை படுத்துதல். 

இந்த இைண்டிலும் எம்.ஜி.ஆர் முழுலமயான 

தவற்றிலயப்  தபற்றார். எம்.ஜி.ஆர். அண்ணாலவ 

பின்பற்றினார். அண்ணாயிசம் என்ற தகாள்லகலய 

வகுத்தார்.   வாழ்க்லக குறித்த அவருலைய எண்ணங்கள் 

தர்மம், நீதி, சமாதானம் சார்ந்ததாக இருந்தன. இவற்லறத் 

தன்னுலைய பைங்களில் தன்னுலைய கதாபாத்திை 

உருவாக்கம், வசனம், பாைல்கள் மூைமாக மக்கள் அறியச் 

தசய்தார். மக்கள் அவைது ஜபச்லசயும் பாைல் 

கருத்துக்கலளயும் அவருலைய தசாந்த கருத்துக்களாகக்  

தகாண்டு அவற்லற   நம்பி வாக்களித்தனர்.   

 ஒரு தலைவன் தன்னுலைய மக்கலள ஆட்டுமந்லத 

ஜபாை லவத்து இருக்கக் கூைாது. நல்ை வகாள்சககசள 

உருொக்கி அதன் ெழிஜய வையல்பட்டு தைது  மக்கசள 

ஆஜராக்கியம் அறிவு, துணிச்ைல், சுய சிந்தசை, தன்மாைம்   

உள்ளெர்களாக உருொக்க ஜெண்டும். இெற்சை எம்.ஜி.ஆர். 

திைம்பைச்  வைய்து பகுத்தறிவுப் பாசதயில் புதிய தசைெைாக 

உருொகிைார். மக்கலளச்  சுய சார்புலையவைாக 

உருவாக்கியதில் எம்.ஜி.ஆர். முழு தவற்றி தபற்றார். அது 

ஜபாை  கிைாமங்களும் ஊைாட்சிகளும் சுய சார்புலையனவாக 

இருக்க ஜவண்டும் என்று தனது ஆட்சிக் காைத்தில் பை  

திட்ைங்கலளத் தீட்டிச்  தசயல்பட்ைார். எம்.ஜி.ஆர். ஜபசிய 

வாசலனகள் தகாள்லக ஆயிற்று அவர் ஜபசிய வசனங்களும் 

பாடிய பாட்டுகளும் தசயைாயிற்று. மக்கள் ஜசலவயில் 
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சினிமாவிலும் அைசியலிலும் அவர் அவைாகஜவ இருந்தார். 

மாறி மாறி தசயல்பைவில்லை.  

வைால் வையைாயிற்று  

 எம்.ஜி.ஆர்.  முதைலமச்சர் ஆனதும் ‘தசால் 

தசயைாயிற்று’. The word became flesh என்று லபபிளில் ஒரு 

வாக்கு உண்டு. எம்.ஜி.ஆர். தான் தசால்லியலத அவர் வாழும் 

வலை இறுதி மூச்சு உள்ள வலை தசயைாக்கி காட்டினார். 

உயிருள்ளவரின் தபயலை சூட்ைக் கூைாது என்ற ஒரு 

தகாள்லகலய வலையறுத்தார். ஆனால் அவர் பிலழத்தஜத ஒரு 

மருத்துவ அதிசயம் என்று மருத்துவர்கள் அவரிைம் தசால்லி 

அவர் தபயலை  மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்துக்குச்  

சூட்டுவது தபாருத்தமானது என்று அவைது அனுமதி 

தபற்றனர். குடியைசுத்  தலைவரும் அவ்விழாவில் 

கைந்துதகாள்ள ஒப்புதல் அளித்தார். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

முந்லதய நாளிைவில் உயிர் நீத்தார். அவைது தகாள்லகப்படி 

அவர் தபயர் அவர் இறந்த பின்ஜப மருத்துவப்  

பல்கலைக்கழகத்துக்குச்  சூட்ைப்பட்ைது.  இங்கும் தசால் 

தசயைாயிற்று. அவர் தான் மக்களுக்கு லவத்த 

வாக்குறுதிகலள காப்பாற்றினார். தசான்னலதயும் தசய்தார். 

தசால்ைாத பை நன்லமகலளயும் தசய்து மகிழ்ந்தார். 

மக்களுக்குத்  ஜதலவயான பை நல்ை திட்ைங்கலளத் தீட்டி 

தன்னுலைய தபாற்காை ஆட்சிலய மக்களுக்கு ஜதலவயான 

அலனத்லதயும் அவர் தசய்து தகாடுத்தார். 

அடிப்பசைத் ஜதசெ நிசைஜெறியது  

 மனிதரின் அடிப்பலை ஜதலவகளில் முதன்லமயான 

உணவு எல்ஜைாருக்கும் வயிறாைக் கிலைக்க ஜவண்டும் 

என்பதில் முதல் கவனம் தசலுத்தினார். தனது ஆஜறழு 

வயதில் மூன்று நாட்கள் பட்டினி கிைந்த அனுபவம், 

 “ெயிற்றுக்குச் ஜைாறிை ஜெண்டும் – இங்கு  

 ொழும் மனிதருக்வகல்ைாம்” 
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 என்ற பாைதியின் வாக்லக நிலனவூட்டியது. அவர் 

வாழ்க்லகயின் ஜநாக்கம் என்பது எல்ைா குழந்லதக்கும் 

உணவு தகாடுக்க ஜவண்டும். எந்தக் குழந்லதயும் பசியால் 

தவறான பாலதக்குப் ஜபாய்விைக் கூைாது என்பதில் கருத்தும் 

கவனமுமாய் இருந்தார்.   

 தமிழகத்தில் காமைாேர் காைந்ததாட்டு அண்ணா 

காைத்திலும் கலைஞைது ஆட்சியிலும் பசி ஒரு தீைாப் 

பிணியாகஜவ இருந்தது. ஆட்சி மாற்றத்துக்கு காமைாேர் 

காைத்தில் மக்கள் அைசி கிலைக்காமல் அவதிப்பட்ைதும் 

அண்ணா ரூபாய்க்கு  படியரிசி திட்ைம் அறிவித்ததும் ஒரு 

முக்கியக் காைணம் ஆயிற்று. கலைஞர் ஆட்சியிலும் மலழ 

தபய்யாமல் பஞ்சம் வந்ததால் அரிசி விலை 

உயர்ந்துதகாண்ஜை ஜபானது. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியின் 

ஜபாது அரிசி விலைலயக் கட்டுக்குள் லவத்து ஏலழ எளிய 

மக்களுக்குத்  தினமும் அரிசிச்  ஜசாறு கிலைக்கச் தசய்தார். 

அைசி உற்பத்திலயப் தபருக்க ஆவண தசய்தார். பை 

விவசாயத் திட்ைங்கலள அறிமுகம் தசய்தார்.  சத்துணவு 

திட்ைம் மூைமாக அலனத்து மலைவாழ் குழந்லதகளுக்கும் 

அரிசிச் ஜசாறு பரிமாறினார். அரிசிப் பஞ்சத்தால் ஆஜைாக்கியப் 

பஞ்சமும் ஏற்பட்ைது ஜநாய் தாக்குதல் எளிதாயிற்று.  

தனி நபர் ஆஜராக்கியம்  

 ஆஜைாக்கியத்லதத் தனது  உயிைாக மதிக்கும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு தன்லனப் ஜபான்ற ஓர் ஆஜைாக்கியமான 

இலளய சமுதாயத்லத உருவாக்குவது ஒரு மிகப்தபரிய 

சவாைாக இருந்தது. இைண்டு வயது முதல் 18 வயது 

வலையிைான குழந்லதகளுக்கு எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய 

ஆட்சியில் சத்துணவு வழங்கி இலளய தலைமுலறலய 

ஆஜைாக்கியமான தலைமுலறயாக உருவாக்கினார். அவர் 

காைத்தில் வருைத்தில் 365 நாட்களும் சுமார் 65 இைட்சம் ஜபர் 

சத்துணவு சாப்பிட்டு பைன் தபற்றனர். எண்பத்ததட்டு 

ஆயிைத்துக்கும் ஜமற்பட்ை  சத்துணவு லமயங்கள் 

தசயல்பட்ைன. இைண்டு இைட்சம் ஜபர் ஜவலை வாய்ப்புப் 

தபற்றனர். இந்தியத்  ஜதசிய அளவில் தனிநபர் ஆஜைாக்கியம் 

என்பதில்  தமிழகத்தில் முதலிைம் பிடித்தது. இந்த உணவு 
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அளிப்பு திட்ைத்லதச்  தசயல்படுத்துவதில் தபண்களுக்கும் 

ஜவலை வாய்ப்பு கிலைத்தது. தபண்களும் தனிநபர் 

சுதந்திைத்துைன், தபாருளாதாை சுதந்திைத்துைன்,  

 நிமிர்ந்த நசையும், ஜநர்வகாண்ை பார்செயும்  

 நிைத்தில் எெர்க்கும் அஞ்ைாத வநறிகளும்  

தகாண்டு வாழத் ததாைங்கினர். தபாருளாதாைத்திலும் 

அைசியலிலும் சுய முடிவுகலள எடுக்கும் திறலமலய, 

துணிச்சலை எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சி காைத்தில் தமிழகத்துப் 

தபண்கள் தபற்றிருந்தனர்.  

அன்பு, கருசை, இரக்கம்  

 ஒரு சிறந்த தலைவன் மக்களிைம் எப்ஜபாதும் அன்பும், 

கருலணயும், பாசமும் உள்ளவைாக இருக்க ஜவண்டும். இந்த 

அன்பு என்னும் ஜவரிலிருந்து தான் பயனளிக்கும் 

திட்ைங்களான கனிகள் உருவாகும். எம்.ஜி.ஆர் தான் 
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ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பும் பின்பும் கலைசி நாட்களிலும் 

கூை தபாது மக்கலள சந்திக்க முன்னுரிலம தகாடுத்தாஜை  

அல்ைாது பணக்காைர்களுக்கு  அவர் முன்னுரிலம 

தகாடுத்ததில்லை. பணக்காைர்கள் அவலை சந்திக்கக் காத்துக் 

கிைந்தனர். ஆனால் தவளிஜய தன்லனப் பார்க்க வந்திருக்கும் 

ஏலழ எளிஜயாலை எம்.ஜி.ஆர் முதலில் வந்து பார்த்து அந்த 

இைத்திஜைஜய அவர்களுலைய பிைச்சிலனகலள 

உைனுக்குைன் தீர்த்து லவத்தார்.  

 ஒருமுலற ஒரு இளம் விதலவ தன் கணவன் இறந்த 

பிறகு  கிலைத்த அவருலைய ஜவலைலய லவத்துக்தகாண்டு 

இன்தனாரு நபலைத்  திருமணம் தசய்து தகாண்ைார். 

இதனால் அந்த ஜவலையிலிருந்து நீக்க ஜவண்டும் என்று 

பைரும் அலுவைகத்தில் முயற்சி தசய்தனர்.  மறுமணம் 

தசய்துதகாண்ை அந்த இளம் தபண் தனது கணவருைன் 

எம்.ஜி.ஆலை சந்திக்க வந்து தன்னுலைய மனுலவ அளித்தார். 

எம்.ஜி.ஆர் அலதப் படித்துப் பார்த்துவிட்டு ‘விதலவ 

மறுமணம் என்பது நம் அைசின் முக்கியக் தகாள்லகயாகும். 

எனஜவ மறுமணம் தசய்துதகாண்ை இந்த இளம்தபண்லணப் 

பாைாட்டுகிஜறன்’ வாழ்த்துகிஜறன். இப்தபண்ணுக்கு 

இவ்ஜவலையில் 2 increment அளிக்கும்படி பரிந்துலைக்கிஜறன்’ 

என்று ஜகாப்பில் எழுதிக் லகதயழுத்திட்ைார். ஜவலைலயத்  

தக்க லவத்துக்தகாள்ள ஜவண்டும் என்று வந்த தபண்ணுக்கு 

இைட்டிப்பு increment கிலைத்து அடுத்த பதவி உயர்வுக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர் வழிவகுத்துக் தகாடுத்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஜகாப்பில் தன் லகப்பை எழுதி, 

லகதயழுத்திட்ை ஜபாது அங்கிருந்த அதிகாரிகளிைம் ‘அந்த 

ஜவலை இருப்பதால்தான் அந்தப் தபண்லணஜய இன்தனாரு 

இலளஞன் திருமணம் தசய்து தகாண்டிருக்கிறான். இந்த 

ஜவலையும் இல்லை என்றால் அந்தப் தபண்லண லவத்து 

அவன் வாழ்வானா என்பது சந்ஜதகம்தான். எனஜவ அந்தப் 

தபண்ணின் வாழ்க்லக அந்த ஜவலையில்தான் இருக்கின்றது. 

ஜவலை ஜபாய்விட்ைால் தபண்ணுக்கு மதிப்பு ஜபாய்விடும்’ 

என்று அவர் விளக்கம் தசால்லி அவர்களுக்கு புரிய லவத்தார். 

தபற்ற தகப்பலனப் ஜபாை கூைப்பிறந்த சஜகாதைன் ஜபாை 
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தன் குடும்பத்து தபண் இளம் வயதில் விதலவயாகிவிட்ை 

ஜநைத்தில்  அவளுக்கு வாழ ஏஜதனும்  நல்ை வழி தசய்து 

தகாடுக்கஜவண்டும் என்ற எண்ணத்ஜதாடு இைக்கத்ஜதாடு 

அந்தப் தபண்லண வாழ லவத்தவர் எம்.ஜி.ஆர். அன்பு, 

கருலண, இைக்கம் என்ற முன்று அரும்பண்புகளும் 

நிலறந்தவர் எம்.ஜி.ஆர். என்பதற்கு இச்சம்பவம் மிக சரியான 

எடுத்துக்காட்ைாகும்..  

 மார்ட்டின் லூதர் கிங் தசான்னது ஜபாை you only need your 

heart full of grace a soul  is generated by love என்பது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு முற்றிலும் தபாருந்தியது. இப்பண்புகஜள 

அவலை மக்கள் தலைவனாக உயர்த்தியது. ஒரு தலைவனுக்கு 

ஜதலவ தன்னுலைய மக்களின்பால் அன்பும் அருளும் ஆகும்.  

அன்பு என்பது தனக்குத் ததரிந்தவர்களிைம் ஒரு மனிதன் 

காட்டும் பாசம்; அருள் என்பது தனக்குத் ததரியாத யாஜைா 

ஒருவரிைமும் காட்டும் பாசம் ஆகும். இவ்விைண்டும் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் தாைாளமாக் இருந்தது.  

வெற்றி  

 தவற்றியால் மட்டுஜம ஒரு தலைவன் இனம் 

காணப்படுகிறான். தவற்றி கிலைக்காதவலை ஒரு 

தலைவனின் தகாள்லககள் என்ன தான் சிறப்பாக 

இருந்தாலும் அவலன தலைவன் என இவ்வுைகம் முத்திலை 

குத்துவதில்லை. தவற்றி என்பது எல்ஜைாருலைய இைக்காக 

இருப்பினும் எம்.ஜி.ஆருக்கு மட்டும் அது அன்றாைம் 

தசடியில் பூத்த மைர் ஜபாை அவர் லகக்கு கிட்டியது.  

 வெற்றி மீது வெற்றி ெந்து என்சை ஜைரும்  

 அசத ொங்கித் தந்த வபருசம எல்ைாம் உன்சை ஜைரும்  

என்று ஜதடி வந்த மாப்பிள்லள (1970) பைத்தில் தன் 

தாயாலைப் பார்த்து பாடுவார். ஆனால் அந்த பாட்டு 

மலறமுகமாக தனக்கு தவற்றிலயத்  ஜதடித்தந்த தபருலம 

தன் ைசிகர்கலளச்  ஜசரும் என்று தசால்வதாகஜவ 

அலமந்திருந்தது. ஆயிைத்தில் ஒருவன் (1965) பைத்தில் 

‘தவற்றி  ஜதவலத  உன் வீட்டு ஜவலைக்காரி ஆயிற்ஜற’ என்று  
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ஒரு வசனத்லத வில்ைன் நம்பியார் எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து 

தசால்வார். ஜதவர் தன் பைங்களில் முதல் காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர் தவற்றி தவற்றி என்று தசால்லிக்தகாண்டு 

வருவது ஜபாை ஜபச லவத்து பைப்பிடிப்லபத்  

ததாைங்குவார். தவற்றி என்ற வசனஜம முதல் காட்சியாக 

எடுக்கப்படும். திலையுைகிலும் அைசியலிலும் ததாைர்ந்து 

தவற்றி தபறுவதற்கு எம்.ஜி.ஆருக்கு உறுதுலணயாக 

இருந்தலவ மக்களும் அவரும் ஒருவருக்தகாருவர் 
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தகாண்டிருந்த பைஸ்பை அன்பும் நல்தைண்ணமும் ஆகும்.  

எம்.ஜி.ஆர். எலதச் தசய்தாலும் அது மக்களின் நன்லமக்காக 

இருக்க ஜவண்டும் என்று நிலனத்து அதிகாரிகளுைன் கைந்து 

விவாதித்து தசய்தாஜை தவிை தன்னுலைய 

குடும்பத்தினருக்ஜகா தன்னுலைய நண்பர்களுக்கு 

கட்சிக்காைர்களுக்கும் இது நன்லமலயத் தைக்கூடிய திட்ைம் 

என்று முடிவு தசய்து எந்த திட்ைத்லதயும் அறிவிக்கவில்லை; 

தசயல்படுத்தவில்லை. இந்தப் பின்புைத்துைன் அவைது 

தவற்றிக்கான வழி முலறகளாக நாம் சிைவற்லற 

காண்கிஜறாம்  

1. இைட்சியம்,  

2. முன்ஜனற்றம்  

3. உரிய காைத்தில் தசய்த நன்லம  

4. ஏலழகளிைம் கருலண  

5. மற்றவர்கலளயும்  தன்ஜனாடு ஜசர்த்து இலணத்து 

ஜநாக்குதல்  

6. தர்மம் நீதி சமாதானம்  ஆகிய தபரிய தகவுகஜளாடு 

[values] மக்கலளயும் வாழ்க்லகலயயும் இலணத்தல்  

7. தனிமனித தநறிமுலற  

8. சமூகத்திலிருந்து தபற்றலத விை தகாடுப்பது அதிகம்  

9. புதுலம மற்றும் பலைப்பாற்றல். 

இனி இவ்தவான்றும் எம்.ஜி.ஆர். வாழ்வில் தசயல்பட்ை 

விதத்லத காண்ஜபாம்.  

1. இைட்சியம் 

 தலைவன் என்பவன் தகாள்லக மற்றும் 

தசயல்பாடுகளால் தான் விரும்பிய இைக்குக்கு தனது  

மக்கலள இட்டுச்  தசல்கிறான். அந்த இைக்லக அலைவஜத 

அவன் இைட்சியம் ஆகும். தலைவனின் இைட்சியம் தனி 

மனிதர் வாழ்வில் நிம்மதியும் சமுதாயத்தில் மகிழ்ச்சியும் 
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காட்டுவதாக அலமய ஜவண்டும். மக்கள் நிம்மதியாக வாழ 

ஜவண்டும் என்ற இைட்சியத்லத தகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர் 

ஒரு குடும்பத்தில் தாய் தந்லத இருவரும் நிம்மதியாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்றால் அவர்களின் குழந்லத நிம்மதியாக 

இருக்க ஜவண்டும். குழந்லதகளின் மகிழ்ச்சியில் தான் 

தபற்ஜறாரின் மகிழ்ச்சி அைங்கி இருக்கிறது. எனஜவ 

குழந்லதகளுக்கு ஆஜைாக்கியமான சத்துணலவ வழங்கிய 

எம்.ஜி.ஆர் அதன்மூைம் தபற்ஜறார்களுக்கு நிம்மதிலய 

அளித்தார். மிதிவண்டியில் இருவர் ஜபாக  அனுமதி 

அளித்ததும் கணவன் மலனவி ஜசர்ந்து ஜபாக வாய்ப்பாகவும் 

மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது. அைசு பணி தசய்யும் கணவன் 

மலனவியருக்கு மலனவி இருக்கும் ஊருக்கு கணவனுக்கு 

பணி மாற்றம் அளிக்க உத்தைவிட்ைார். இருவரும் அருகருஜக 

உள்ள ஊர்களில் பணி தசய்ய வாய்ப்பளித்தார். குடும்பஜம 

சமுதாயத்தின் மிகச் சிறிய அழகு  என்பதால் ஒவ்தவாரு 

குடும்பமும் சிறப்பாக இருந்தால் சமுதாயம் சிறப்பு நிலைலய 

அலையும் என்பதால் மாற்றத்லத சிறிய அழகில் இருந்து  

தகாண்டுவந்தார். தனி மனித ஆஜைாக்கியம் மகிழ்ச்சி என்பது 

எம்.ஜி.ஆரின் முதற்கட்ை இைட்சியமாக இருந்தது.  

2. முன்ஜைற்ைம்  

 தலைவன் என்பவன் தானும் முன்ஜனற ஜவண்டும் தன் 

மக்கலளயும் முன்ஜனற்றப் படிகளில் அலழத்து தசல்ை 

ஜவண்டும். இவ்விைண்லையும் அழகாகச்  தசய்தவர் 

எம்.ஜி.ஆர். 

 ஒவ்தவாரு தனிமனிதனும் தன்னளவில் படிப்படியாக 

முன்ஜனறிக் தகாண்டிருக்க ஜவண்டுஜம தவிை இருந்த 

இைத்தில் கிலை நீர் ஜபாை இருந்துவிைக் கூைாது. இது 

எம்.ஜி.ஆர் வாழ்வில் சிறப்பாக நைந்ததனால் அவர் 

தலைவைாக உயை முடிந்தது. ஆைம்பத்தில் நாைகத்தில் 

சிறுவனாக சிை கதாபாத்திைங்களில் நடித்து வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

பதிஜனழு பதிதனட்டு வயது ஆனதும் நாைகத்லத விட்டு 

தவளிஜயறி அப்ஜபாது பைபைப்பாக இருந்து வந்த 

திலையுைகில் அடிதயடுத்து லவத்தார். 1936 முதல் 1947 வலை 

சுமார் பதிஜனாரு ஆண்டுகள் அவர் திலையுைகில் பி யு 
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சின்னப்பா, எம்ஜக தியாகைாே பாகவதர் ஜபான்ற 

நடிகர்கஜளாடு சிறு சிறு கதாபாத்திைங்களில் நடித்து வந்தார். 

பின்னர் ைாேகுமாரி பைத்தில்  கதாநாயகனாக உயர்ந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். கதாநாயகன் ஆனதும் தன்னுலைய ைட்சியம் 

தவற்றி தபற்றதாக அவர் அலமதி அலையவில்லை. தான் 

திலையுைகில் ஜமலும் ஜமலும் முன்ஜனற ஜவண்டும்; ஓர் 

உயர்ந்த இைத்லத அலைய ஜவண்டும் என்ற 

இைட்சியத்துைன் பத்தாண்டுகள் தசயல்பட்ைார். 

திலையுைலகக் கூர்ந்து கவனித்து வந்தார். தவற்றி 

காைணிகலளக் கண்ைறிந்தார். அவற்லற நலைமுலறப்படுத்த 

விரும்பினார். 1957இல் தான் நடிக்க விரும்பியவாறு 

நடிப்பதற்கு மற்ற தயாரிப்பாளர்களின் இயக்குனர்கலளயும் 

எதிர்பார்த்துக் தகாண்டிருப்பது சரியல்ை என்ற முடிவுக்கு 

வந்து அவர் தன்னுலைய தசாந்தப் பைத்லத தயாரிக்க 

ததாைங்கினார். தசாந்தப்பைமான நாஜைாடி மன்னன் (1958) 

தவளிவது இமாைய தவற்றி தபற்றது. அப்பைம் அளித்த  

தவற்றி அவலை திலை உைகின் உச்சத்தில் தகாண்டு ஜபாய் 

லவத்தது. அந்தப் பைஜம அவருலைய அைசியல் தவற்றிக்கு 

அடித்தளம் அலமத்தது. அவருலைய தசால்வாக்கும் 

தசல்வாக்கும் உயர்ந்தது. இப்ஜபாது அவர் வாக்கு ஜவத 

வாக்காயிற்று. மறுத்துப் ஜபச எவரும் இல்லை என்ற 

நிலைலம ஏற்பட்ைது. அவர் ஜபச்லச ஜகட்காத 

தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்கள் சந்தித்த ஜதால்வியும் நஷ்ைமும் 

மற்றவர்களுக்கு ஓர் பாைம் ஆயிற்று. அவருலைய 

முன்ஜனற்றத்துக்கு யாைாலும் தலை ஜபாை முடியவில்லை. 

இதுஜவ அவருலைய அைசியல் வாழ்விலும் ததாைர்ந்தது. 

சாணக்யன் இைாே தந்திரி என்று பாைாட்ைப்பட்ை 

கருணாநிதியால் கூை எம்.ஜி.ஆலை அைசியல் களத்தில் வீழ்த்த 

இயைவில்லை.  

 அண்ணாவின் நட்பால் எம்.ஜி.ஆர். திைாவிை 

முன்ஜனற்றக் கழகத்தில் முக்கிய நபைானார். அண்ணாவிைம் 

பத்தாயிைம் ரூபாய் ஜதர்தல் நிதி தகாடுக்க வந்த 

எம்.ஜி.ஆரிைம் ‘நீ மக்களிைம் வந்து உன் முகத்லத காட்டு 

ைாமச்சந்திைா அது எனக்கு இைட்சம் ஓட்டுகலளப் தபற்று 
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தரும்’ என்று அண்ணா ஜகட்டுக்தகாண்ைார். அதன் பிறகு 

எம்.ஜி.ஆர்.  ஜதர்தல் பிைச்சாைங்களுக்கு அலழக்கப்பட்ைார். 

1962இலும் 1967இலும் திமுகவுக்கு கிலைத்த தவற்றியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் பங்கு குறிப்பிைத்தக்கது.  

 அண்ணா முதைலமச்சர் ஆனதும் அலமச்சைலவப் 

பட்டியலை  எம்.ஜி.ஆரிைம்  காட்டி   ஒப்புதல்   தபறும்    அளவுக்கு 
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எம்.ஜி.ஆரின் தகுதி உயர்ந்திருந்தது. அண்ணாவின் 

மலறவுக்குப் பிறகு கலைஞர் கருணாநிதிலய எம்.ஜி.ஆர்.தான் 

முதைலமச்சர் ஆக்கினார். கருணாநிதியின் ஜபாக்கு சரியில்லை 

என ததரிந்ததும் அவலை எதிர்த்து நின்றார். திமுகலவ விட்டு 

தவளிஜயற்றப்பட்ைதும் தனிக்கட்சி ததாைங்கி தன்னுலைய 

அைசியல் பாலதயில் ததாைர்ந்து தவற்றி தபற்று தன் இறுதி 

மூச்சு உள்ளவலை அவர் மக்களின் மஜகான்னத 

தலைவைாகஜவ இருந்து மலறந்தார். ஆக முன்ஜனற்றம் 

என்பதில் அவர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து படிப்படியாக 

முன்ஜனறி அடுத்தடுத்த கட்ைத்லத அலைந்து இந்தியாவின் 

உயர்த்த விருதான பாைத ைத்னாலவப் தபறும் அளவுக்கு 

வாழ்வில் உன்னத  நிலைலய அலைந்தார்.  

 முதைலமச்சைானதும் அைசில் நிதி இல்ைாத காைணத்தால் 

தனியார்ப் பள்ளி, கல்லூரிகலள ததாைங்கும்படி ஊக்குவித்து 

அவற்றில் கால் பகுதி ஏலழ மாணவர்களுக்கு இைவசமாகக் 

கிலைக்கும்படி தசய்தார். அவ்வாறு பள்ளிக் கல்வி 

முடித்தவர்கலள அடுத்த கட்ைத்துக்கு முன்ஜனற்ற 

விரும்பினார். அவர்கள் தவறும் குமாஸ்தாக்களாக 

இருந்துவிைக் கூைாது ததாழில் துலறயில் முன்ஜனற 

ஜவண்டும் என்ற நல்ை ஜநாக்கத்துைன் அவர்கள் 

ததாழிற்கல்வி தபறுவதற்கு  ஐ. டி. ஐ, தபாறியியல்  மற்றும்  

பாலிதைக்னிக் கல்லூரிகளிலும் இைம் கிலைக்கச்  தசய்தார்.  

3.     காைத்தில் வைய்யும் நன்சம 

 தலைவன் தன்லன ஜதடி வந்து உதவி ஜகட்ைால் மட்டும் 

தசய்ஜவன் என்ற அகந்லதயுைன் இருக்க கூைாது. தாஜன ஜதடி 

ஜபாய் உதவ ஜவண்டும். தசன்லனயில் ஆந்திைா, கர்நாைகா, 

குேைாத், ஒரிசா ஜபான்ற மற்ற மாநிைங்களில் சிங்கப்பூர், 

இைங்லக ஜபான்ற நாடுகளில்  தீ விபத்து, பூகம்பம்,  தவள்ளச் 

ஜசதம், ஜபார் அபாயம் ஏற்பட்ை ஜபாதும் ஜவறு உதவிகள் 

ஜதலவப்பட்ை ஜபாதும் எம்.ஜி.ஆரின் உதவிஜய முதல் 

உதவியாக தசன்று ஜசரும். அைசின் உதவிக் கைம் நீளும் 

முன்ஜப எம்.ஜி.ஆரின் உதவிகள்  உரியவருக்குப்    ஜபாய்ச்   
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ஜசர்ந்துவிடும். தனி நபருக்குத் ஜதலவ என்றாலும் 

நாடுகளுக்கு ஜதலவ என்றாலும் எம்.ஜி.ஆர். உைனடியாக 

உதவுவார். இவ்வாறு உதவுவதும் பிறர் துயலை தனது 

துயைமாக உணர்வதும் தலைலமத்துவப் பண்புகளில் சிறந்த 

பண்பாகும்.  

 ஜசா எழுதிய ஒரு கட்டுலையில் அவரிைம் ஒருமுலற 

ஜபசிக்தகாண்டிருந்த  சட்ைாம்பிள்லள  என்ற  நடிகர் வீட்டில் 
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உலை லவத்து விட்டு அரிசி வாங்கிக் தகாண்டு வைைாம் 

என்று ஜபாவதாக இருந்தால் அது எம்.ஜி.ஆர் வீட்டுக்கு தான் 

ஜபாக ஜவண்டும் அங்கு ஜபானால் தான் நம்பிக்லகஜயாடு 

நமக்கு பணம் கிலைக்கும் என்று தசான்னதாகக் 

குறிப்பிட்டிருந்தார்.  எம்.ஜி.ஆர் பற்றி சஜைாோஜதவி அளித்த 

ஜபட்டி ஒன்றில் ‘கைவுளிைம் ஜகட்ைால் கூை அது ஒரு வாைம் 

பத்து நாள் கழித்து தகாடுக்கும். ஆனால் எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜபாய் 

ஜகட்ைால் உைனடியாக கிலைக்கும்’ என்றார். எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ஜபாய் தவறுங்லகஜயாடு திரும்பியாவர் எவருமில்லை. 

எதிரியாக இருந்தாலும் கூை அவர் கண்ணில் படும்படி நின்று 

விட்ைால் என்ன ஏது என்று ஜகட்காமஜைஜய உதவி தசய்து 

விடுவார். பைருக்கும் அவசை காைத்தில் உரிய உதவிகலள 

தசய்திருக்கிறார். திலையுைகில் சுமார் 10 ஜபருக்கு அவர்களின் 

வீடு ஏைத்தில் ஜபான சமயத்தில் பணம் தகாடுத்து உதவி 

வீட்லை மீட்டு தந்திருக்கிறார். என் எஸ் கிருஷ்ணனின் தசாந்த 

வீடு ஒன்று அவர் மலனவி மதுைத்தின் தசாந்த ஊைான 

திருச்சியில் இருந்தது.  அதன் தபயர் கிருஷ்ண விைாசம். அந்த 

வீடு ஏைத்திற்கு வந்தஜபாது அலத ஏைத்தில் எடுத்து என் எஸ் 

கிருஷ்ணன் லகயில் திருப்பிக் தகாடுத்தார். 

 எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜபாய் ஜகட்டுத் தான் உதவி தபற 

ஜவண்டும் என்ற நிலை இல்லை. அவர் காதுக்கு அபயக் குைல் 

ஜகட்ைாஜை ஜபாதும் அவர் ஆபத்பாந்தவன், அனாதைட்சகன் 

மாதிரி குைல் ஜகட்ை திலசயில் ஜதடி வந்து உதவி தசய்வார். 

இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முலற காரில் 

வந்து தகாண்டிருந்த ஜபாது. ததருவில் யாஜைா உட்கார்ந்து 

ஓதவன்று அழுது சத்தம் ஜகட்ைதும் காலை நிறுத்தச் 

தசான்னார். அங்கு ஜபாய் என்னதவன்று பார்த்து விட்டு வா 

என்று தன் உதவியாளலை அனுப்பி லவத்தார். அவர் ஜபாய்ப் 

பார்த்து விவைம் ஜகட்டுக்தகாண்டு வந்து எம்.ஜி.ஆரிைம் 

‘குதிலை  வண்டிக்காைன் தன் குதிலை தசத்ததால் அழுகிறான்’ 

அவன் குடும்பமும் தசத்துப் ஜபான குதிலைலயச்  சுற்றி 

உைகார்ந்து தகாண்டு அழுதுதகாண்டிருக்கிறது’ என்றார்.  

அழுது தகாண்டிருந்த குதிலை வண்டிக்காைலன அலழத்து 

வைச் தசால்லி அவனிைம் புது குதிலை வாங்க பணம் 

தகாடுத்து குதிலை வண்டியில் பூட்டி அலத பழக்கும் வலை 
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அவனுலைய வீட்டுச் தசைவுக்கும் பணம் தகாடுத்து 

குதிலைலய  வண்டியில் பூட்டி தன்னிைம் தகாண்டு வந்து 

காண்பித்து விட்டு தசல்ை ஜவண்டும் என்று அன்புக் 

கட்ைலள இட்ைார்.  

வதய்ெத்தின் வதய்ெம்  

 வலியப் ஜபாய் உதவி தசய்யும் நற்குணம் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

இருந்ததால் மக்கள் அவரிைம் மிகுந்த நம்பிக்லக 

லவத்திருந்தனர். அவலைத்  ததய்வமாக ஜபாற்றினர். 

அவருக்கு சிகிச்லச அளித்த ைாக்ைர் காணு  என்ற ேப்பானிய 

மருத்துவர்  தபயைால் காணு நகர் என்று ஒரு பகுதிக்கு தபயர் 

சூட்டினர். அலதப் பற்றி விசாரித்தஜபாது அவர் எங்கள் 

‘ததய்வத்தின் ததய்வம்’ என்று நன்றிஜயாடு குறிப்பிட்ைனர்.  

4.  ஏசைகளிைம் கருசை  

 தலைவனின் சிறப்பு பண்புகளில் ஒன்று ஏலழ, 

எளிஜயார், நலிந்ஜதார், தபண்கள், குழந்லதகள், முதியவர் 

மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ஜைாரிைம் அன்பும் கருலணயும் 

தகாண்டிருப்பது ஆகும். அவர்களின் துன்பத்லதத் தீர்க்க வந்த 

இைட்சகர் என்று நம்பிக் தகாண்டிருக்கும் மக்களின் 

கண்ணீலைத்  துலைக்க ஜவண்டும்; அவர்களின் துன்பத்லத 

குலறக்க ஜவண்டும். அவர்கலள தமது சுய நைத்துக்குப் 

பயன்படுத்தி ஏமாற்றக் கூைாது.  அவர்கலள ஜநசிக்க 

ஜவண்டும் உண்லமயான அன்பும் பரிவும் கருலணயும் 

தகாண்டிருக்கஜவண்டும்.   

 காரில் ஜபாகும்ஜபாது தன் காருக்கு பின்னால் ஓடி வரும் 

மக்கலளப் பார்த்து இவர்களுக்கு நான் என்ன தசய்யப் 

ஜபாகிஜறன் என்று தசால்லி அழுததும் உண்டு. அவர் 

ஏைாளமான திட்ைங்கலள ஏலழ மக்களுக்காகக் தகாண்டு 

வந்தார். நகைத்தில் குடிலசபகுதி மாற்று வாரியத்லத 

முடுக்கிவிட்டு  ததருஜவாைத்தில் குடியிருந்தவர்களுக்கு 

முப்பது இைட்சம் வீடுகள் தமிழக அைசு கட்டித்  தை 

ஏற்பாடுகள் தசய்தார். கிைாமங்களில் பத்து ைட்சம் ஜபருக்கு 

வீட்டுமலன இைவசமாக அளித்தார். விவசாயிகளுக்கும், 
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நகைங்களிலும் கிைாமங்களிலும் சிை மாதங்கள் ஜவலை 

இருக்காது. அப்ஜபாது அவர்களுக்கு பிலழப்பூதியம் 

வழங்கும் திட்ைத்லத இந்தியாவிஜைஜய முதன்முலறயாக 

அறிமுகம் தசய்தார்.  முலற சாைா ஜவலைகளுக்கு குலறந்த 

பட்ச ஊதியம் நிர்ணயம் தசய்தார். விவசாயிகளுக்குக் 

கூட்டுறவு வங்கிகள், தநசவாளிகளுக்கு கூட்டுறவு 

நூற்பாலைகள் ஆகியவற்லறக் தகாண்டு வந்தார். கிைாமப்  

தபண்களின் சலமயைலறச் சிைமங்கலளக் குலறக்கவும் 

கிைாமங்கள் தன்னிலறவு நிலை தபறவும் சாண எரி வாயு 

திட்ைம் அறிமுகம் ஆனது. இந்தியாவிஜைஜய இத்திட்ைம் 

சிறப்பாக தசயல்பட்ை தபருலமலய தமிழ்நாடு தபற்றது. 

1987இல் முதலிைம் தபற்ற தமிழகம் அதற்கு முன்பு 

ததாைர்ந்து இைண்டு முலற இைண்ைாவது இைத்லதப் தபற்று 

வந்தது.   

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய ஆட்சிக் காைத்தில் ஒவ்தவாரு 

ததாழிலுக்கும் கூட்டுறவு வங்கி அலமத்து கூட்டுறஜவ 

நாட்டுயர்வு என்ற தகாள்லகயின் படி தசயல் திட்ைங்கலள 

தீட்டினார். கூட்டுறவு வங்கியின் மூைம் கைன் தபற்று 

தங்களது ததாழில் திறலமலய வளர்த்துக் தகாள்ளவும் அைசு 

அளிக்கும் பயிற்சிகலளப் தபற்று ததாழிலை விரிவாக்கவும்,   

வருமானத்லதப் தபருக்கவும் எம்.ஜி.ஆர் திட்ைங்கள் தீட்டி 

நலைமுலறப்படுத்தினார்.  

 இவ்வாறு ஏலழகளின் பால் அன்பும் கருலணயும் 

உள்ளவைாக இருந்ததனால் முதிஜயார்களுக்கும் ஒருஜவலள 

உணவு இைவசமாக அளித்து அவர்களின் லகச்தசைவுக்கு 

முதிஜயார் ஓய்வுதியம்  என்ற தபயரில் ஒரு சிறு ததாலக 

தகாடுத்து வந்தார். தபரியவர்களின் லககளில் இருக்கும் இத் 

ததாலக அவர்களின் ஜபைப்பிள்லளகளுக்கு ஏஜதனும் 

விருப்பப்பட்ை தபாருலள வாங்கிக் தகாடுக்கவும், 

ஜபைப்பிள்லளகஜளாடு மகிழ்ச்சியாகக் காைத்லதச் 

தசைவிைவும் உதவும் என்பதால் அவர்களுக்கும் 

தபாருளாதாை சுதந்திைம் ஜதலவ என்ற ஜநாக்கில் அந்த 

முதியவர்களின் தலைமகனாக இருந்து எம்.ஜி.ஆர் 

அவர்களுக்கு ஜவண்டியலத தசய்து வந்தார்.  
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5.  தன்சையும் மக்கஜளாடு இசைத்துக் வகாள்ளுதல்  

 தலைவன் என்பவன் தலைலம தபாறுப்பு  

ஏற்றிருந்தாலும் அவன் தன் மக்களுக்கு ஒரு ததாண்ைஜன 

ஆவான். தலைவன் அவர்கலள வழிநைத்திச்  தசன்றாலும் 

அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்ைவஜன என்பலத அவன் 

எப்ஜபாதும் மறந்துவிைக் கூைாது. தலைவனின் உயர் 

பண்புகலள அவர் ஆயிைத்தில் ஒருவன் மற்றும் 

பைஜகாட்டியில் அழகாகத்  ததளிவாகக் விளக்கியிருப்பார். 

திருவள்ளுவரும் தலைவனின் பண்புகலள எடுத்துலைக்கும் 

ஜபாது ‘காட்சிக்கு எளியனாய்’ என்ற தன்லமலய முதலில் 

குறிப்பிடுகிறார். எம்.ஜி.ஆரும் மக்கள் வந்து தன்லனப் 

பார்ப்பதற்கு தகடுபிடிகள் இல்ைாதவைாக இருந்தார். அவலை 

அதிகாலையிலும் பார்க்கைாம், ஜதாட்ைத்திலும் பார்க்கைாம்; 

ஜகாட்லையில் பார்க்கைாம்; கட்சி அலுவைகத்திலும் 

பார்க்கைாம். வழியிலும் பார்க்கைாம். காலை மறித்து 

பார்த்தவர்கள் உண்டு. அவரும் வழியில் காலை நிறுத்தி 

மக்கலள சந்தித்தது உண்டு. வீட்டுக்கு ஜபாகும் தபாது ஒரு 

நாள் திடிதைன  ஜைஷன் கலையில் கூை வந்து 

உட்கார்ந்திருந்தார்.  

  எம்.ஜி.ஆர் எப்ஜபாதும் மக்கஜளாடு மக்களாகப் [inclusive] 

பழகி வந்தார். இன்லறய அைசியல்வாதிகள் ஜபாை அவர் 

தன்லன விட்டு மக்கலள பிரித்துவிைவில்லை. அவர் 

கூட்ைங்களுக்குப் ஜபாகும் ஜபாது அவலைப் பார்க்க வரும் 

மக்கள் அவைது லகலயப் பிடித்துக் தகாள்வார்கள். அவருக்கு 

முத்தம் தகாடுப்பார்கள். அப்ஜபாது அதிகாரிகள் அவருலைய 

பாதுகாப்லப எண்ணி அவர்கலள அப்புறப்படுத்த 

நிலனக்கும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர் அதிகாரிகலளக்  கண்டித்து 

மக்களின் தீவிை அன்லப ஏற்றுக்தகாள்வார்.  ‘அவர்களுக்கு 

ததரிந்த வலகயில் அவர்கள் தங்கள் அன்லப 

தவளிப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கலள ஒன்றும் 

தசால்ைாதீர்கள்’ என்று தன் பாதுகாப்பு அதிகாரிகலளக் 

ஜகட்டுக் தகாள்வார்.  
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 ஒருமுலற ஒரு தபரிய குறவர் கூட்ைம் ைாமாவைத்தில் 

வந்து எம்.ஜி.ஆலை பார்த்தது. அப்படி பார்த்தவர்கள் 

அவஜைாடு ஒரு ஜபாட்ஜைா எடுக்க ஜவண்டும் என்ற ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர் அவர்கஜளாடு நின்று ஜபாஸ் தகாடுத்தார். 

அப்ஜபாது ஒரு குறவர் எம்.ஜி.ஆரின் கன்னத்தில் திடீதைன்று 

முத்தம் தகாடுத்தார். எல்ஜைாரும் திலகத்து விட்ைனர். 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. என்னப்பா இப்படி 

தசய்து விட்ைாய் என்று சிரித்துக்தகாண்ஜை 

லகக்குட்லையால் தன்னுலைய கன்னத்தில் இருந்த 

அவருலைய தவற்றிலை எச்சிலைத்  துலைத்தார். அதற்கு 

அந்த குறவர் ‘ஐயா நான் உங்கள் கன்னத்தில் முத்தம் 

தகாடுப்ஜபன் என்று சவால் விட்டு வந்ஜதன். என் சவாலில் 

நான் தேயித்து விட்ஜைன்’ என்று சிரித்துக் தகாண்ஜை 

தசான்னாைாம். ‘இதுஜபால் ஜவறு ஏதாவது நடிலக தபயலை 

தசால்லி சவால் லவத்து விைாஜத; வம்பாகப் ஜபாய்விடும்’ 

என்று தசால்லி சிரித்தார்.   
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 எம்.ஜி.ஆர். பிைச்சாைத்துக்குப் ஜபாகும்ஜபாதும் 

பைபிடிப்பில் இருக்கும் ஜபாதும்  பை இைங்களில் 

எம்.ஜி.ஆலை வந்து கட்டிப் பிடிப்பதும் அவர் லககலள, 

கன்னத்லத கிள்ளுவதும்  அவலை ததாட்டுக் தகாள்ளவா 

என்று ஜகட்டு அவலை ததாட்டுப் பார்ப்பதும், அவர்கள் 

லககளில் முத்தம் தகாடுப்பதும் இறுகக் கட்டி  அலணப்பதும்  

சர்வ சாதாைணமாக நைந்தன.  எம்.ஜி.ஆர். அவர்கலளத்  

தன்னுலைய தசாந்த சஜகாதைர்களாக நிலனப்பாஜை தவிை 

அவர்களின் லக, உைம்பு, எச்சில் ஜபான்றலவ தன் மீது பட்டு 

விட்ைது என்று அருவருப்பலைய மாட்ைார். வயதான 

தபண்கள் வியர்லவ நாற்றத்துைன் வந்து அவலை 

கட்டிப்பிடித்து புத்திமதி தசால்வதுண்டு, வாழ்த்துவதுண்டு. 

சிைர் அலுத்து தங்களின் பரிதாப நிலைலமலய 

விவரிப்பதுண்டு. தன்லன வாழ லவக்கும் ததய்வங்கள்  

அவர்கள் தான் என்ற உண்லமலய உணர்ந்தவைாக அவர்கள் 

தசால்வலத எம்.ஜி.ஆர். தபாறுலமயுைன் ஜகட்டுக் 

தகாள்வார் சகித்துக்தகாள்வார், அருவருப்பலைய மாட்ைார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தவளியூர் பைப்பிடிப்பின் ஜபாதும் அல்ைது  

பைப்பிடிப்பு நிலையத்திலும் மதிய உணவு  சாப்பிடுவதாக 

இருந்தால் அலனவஜைாடும் ஜசர்ந்து உட்கார்ந்து தனக்கு 

பரிமாறப்பட்ை உணவு அலனவருக்கும் பரிமாறப்பட்டு 

இருக்கிறதா என்பலதத்  ததரிந்து தகாண்டு சாப்பிைத்  

ததாைங்குவார். அவ்வாறு சாப்பிடும் ஜபாது மற்றவர்களின் 

இலைலயக் கவனித்து யார் எந்த பதார்த்தத்லத விரும்பி 

சாப்பிடுகிறார் என்பலதக் கவனித்து  அவருக்கு அந்த 

பதார்த்தத்லத திரும்பத் திரும்ப பரிமாறும்படி கூறுவார். 

விலைவாக சாப்பிட்டு முடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். மற்றவர்களிைம் 

தசன்று அவர்களிைம் சாப்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்று 

விசாரித்து அவர்களுக்குப் பிரியமானலத பரிமாறச் தசால்வார்.  

 ஒரு முலற ஒரு ஜபாலிஸ் அதிகாரிக்குக் காலையில் 

ைாமாவைம் ஜதாட்ைத்துக்கு வரும்படி அலழப்பு வந்தது. அவர் 

என்னஜவா ஏஜதா என்று பயந்துதகாண்ஜை தசன்றார். அங்கு 

தசன்றதும் எம்.ஜி.ஆரின் உதவியாளர் ‘நீங்கள் டியுட்டியில் 

இருந்த அன்று காலையில் இடியாப்பம் சாப்பிட்டுவிட்டு 
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நன்றாக இருக்கிறது என்று தசான்னது தலைவர் காதில் 

விழுந்திருக்கிறது. ‘இன்று நம் வீட்டில் இடியாப்பம் 

தசய்திருக்கிறார்கள் அவலை வைச்  தசால்லி சாப்பிைச்  தசால்’ 

என்று என்னிைம் கூறினார். அதனால் உங்கலள வைச் 

தசான்ஜனன் ஜபாய் சாப்பிடுங்கள்’ என்றார். அந்த ஜபாலிஸ் 

அதிகாரி மனம் தநகிழ்ந்துவிட்ைார். தான் அன்று இடியாப்பம் 

சாப்பிட்ை மகிழ்ச்சியில் ஜபசிக் தகாண்டிருந்தலதக்  

கவனத்தில் லவத்து மறக்காமல் இன்று அலழத்து சாப்பிை 

லவக்கிறாஜை என்று மகிழ்ந்து தநகிழ்ந்து ஜபானார்.  சின்ன 

சின்ன விஷயங்களில் கூை எம்.ஜி.ஆர். கனிவுள்ளவைாகஜவ 

அவலை சுற்றியுள்ள மனிதர்களிைம் இருந்திருக்கிறார்.  

 அவருலைய சத்யா ஸ்டூடிஜயாவில் அவர் ஒரு 

பங்குதாைைாக நைந்து தகாண்ைாஜை தவிை என்று முதைாளியாக 

இருக்கவில்லை. மதுலைலய மீட்ை சுத்தை பாண்டியன் 

பைப்பிடிப்பின் தபாது அவர் லகயில் ஜைசாக தீ 

பட்டுவிட்ைது. உைஜன அவர் மருந்து  ஜகட்ைார் அங்கு 

மருந்து  எதுவும் இல்லை. பணியாளர்களுக்கு காயம் பட்ைால் 

என்ன தசய்வீர்கள் என்று ஜகட்ைார், பதில் இல்லை. உைஜன 

அங்கு முதலுதவி தபட்டி லவக்கச்  தசய்தார் அலனத்துப் 

பணியாளருக்கும் மருத்துவக் காப்பிடு எடுக்க ஏற்பாடுகள்  

தசய்தார். அவர்களுக்கு மருத்துவப் பாதுகாப்பு அளித்தார். 

தன்லனப் ஜபாை பிறலை ஜநசித்த தயாளன் அவர்.  

 இவ்வளவு பணம் சம்பாதித்து எல்ைாவற்லறயும் 

தகாடுத்து மகிழ்ந்தால் நாலளக்கு  உங்கள் ஜதலவக்கு என்ன 

தசய்வீர்கள் என்று நிருபர் ஒருவர் ஜகட்ை ஜகள்விக்கு ‘பணம் 

நிைந்தைமானதல்ை. இந்த ஸ்டுடிஜயா முன்பு ேுபிைர் 

ஸ்டுடிஜயாவாக இருந்த  ஜபாது அந்த முதைாளி ஜசாமு முன்பு 

நிற்க நாங்கள் பயப்படுஜவாம் இன்று இதில் நான் 

பங்குதாைைாக இருக்கிஜறன். பணமும் புகழும் 

நிலையில்ைாதது’. என்றார். அந்த ஸ்டுடிஜயாவில்  தனது 

வசதிக்ஜகற்றபடி பங்குகலளத் தான்  லவத்துக்தகாண்டு 

அங்கு ஜவலை பார்த்த மற்றவர்கலளயும் அதில் 

பங்குதாைர்கள் ஆக்கியிருந்தார். எனஜவ அங்கு பணியாற்றிய 

அலனவரும் அதன்  பங்குதாைர்கள் என்பதால் அலனவருஜம 
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அந்த ஸ்டூடிஜயாவின் முதைாளிகள்தான். ததாழிைாளி 

பைத்தில் ஆளுக்கு தகாஞ்சம் பணம் ஜபாட்டு கூட்டுறவு பஸ் 

சர்விஸ் நைத்தியது தவறும் நடிப்பு அல்ை; அவர் சத்யா 

பைப்பிடிப்பு நிலையத்தில் அவைது வாழ்வில் நைந்த நிேம். 

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுைன் வரும் ஆட்களுக்கு தக்க 

பாதுகாப்பு அளிப்பலத தனது தபாறுப்பாக ஏற்றுக்தகாள்ளும் 

உன்னதத் தலைவர்.  நாைகம் சினிமா அைசியல் என அலனத்து 

துலறயிலும் அவர் நலிந்ஜதாருக்கும் தபண்களுக்கும் தக்க 

பாதுகாப்பு அளிப்பலத தனது கைலமயாகக் தகாண்டிருந்தார். 

ஜி சகுந்தைா ஜபட்டியில் நாைகம் நடித்து முடித்து வரும் 

தபாது அவர் நாைக நடிலககலள பாதுகாப்பாக அலழத்து 

வரும் விதம் குறித்து விவரித்திருப்பார். மதுலை வீைன் 

திலைப்பை விழா  மதுலையில் நைந்த சமயத்தில் அங்கு காரில் 

வந்த எம்.ஜி.ஆர். தன்லன சுற்றி குழுமிய ைசிகர்கலளப் பார்த்து 

தபண்கள் ஜபாக வழி  விடுங்கள் என்றார். உைஜன அவர்கள் 

நடிலககள் ஜமலை தசல்லும் வலை விைகி நின்றனர். பின்பு 

எம்.ஜி.ஆலை ததாட்டு தகாஞ்சி மகிழ்ந்தனர். அைசியல் தபாது 

கூட்ைம் ஒன்றில் ஜபசிய எம்.ஜி.ஆர். தான் ஜபசி முடித்ததும் 

ஆண்களிைம் ஒரு விஷயம் ஜபச ஜவண்டும் நீங்கள் இருங்கள் 

தபண்கள் கிளம்பட்டும் என்றார். தபண்கள் கிளம்பி 

தசன்றதும் ஆண்கள் ஜபாகைாம் என்றார். என்ன காைணம் 

என்று ஜகட்ைதற்கு கூட்ைம் அதிகம் இருப்பதால் ஒஜை சமயம் 

இரு சாைாரும் கிளம்பினால் கூட்ைத்தில் தபண்கள் சிக்கி 

சிைமப்படுவர் என்பதால் அவர்கலள முதலில் ஜபாகச்  

தசான்ஜனன் என்றார். இவ்வாறு அலனத்து சூழ்நிலையிலும் 

தபண்களுக்கு பாதுகாப்பு தகாடுப்பதில் முன் நின்றவர் 

எம்.ஜி.ஆர். தபண்கலளப் பாதுகாக்க ஜவண்டும் இந்த 

தபாறுப்புணர்ச்சி அவருக்குரிய தலைலமப்பண்புகளில் 

ஒன்று. மக்கள் மீதும் அன்பும் அக்கலறயும் தகாண்டிருந்ததால் 

மட்டுஜம அவர் சிறந்த தலைவைாக தபருலம தபற முடிந்தது. 

6. உைகப் வபாதுத் தகவுகசளப் பின்பற்றுதல்  

 ஒரு தலைவன் என்பவன் சிறிய வட்ைத்துக்குள் தனது 

சிந்தலனகலள லவத்துக்தகாள்ளக் கூைாது. பைந்துபட்ை 

பார்லவயும் உைகளாவிய சிந்தலனயும் தலைவனுக்கு 
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ஜதலவ.  அவைது பைங்கள் love and war என்ற உைகளாவிய 

பாடு தபாருள் தத்துவங்கலள லமயப்படுத்தியதாக இருந்தன. 

எனஜவ அவருலைய பைங்கலள இன்றும் தலைமுலற கைந்த 

பிறகும் கூை மக்கள் திலையைங்குகளுக்கு தசன்று 

ைசிக்கின்றனர். ஜவறு எவர் பைமும் திலையைங்குக்கு வைாத 

நிலையில் எம்.ஜி.ஆர். பைங்கள் மட்டுஜம கைந்த அறுபது 

எழுபது ஆண்டுகளாக திலையைங்குகளில் தவற்றி நலை 

ஜபாடுகின்றன. 

 தலைவன் என்பவன் என்றும் நிலனக்கப்படுபவனாக 

இருக்க ஜவண்டுஜம தவிை அவன் காைத்ஜதாடு  அந்தத் 

தலைமுலறஜயாடு  மறந்துவிைக் கூைாது. இன்றும் வாழ்கிறார் 

எம்.ஜி.ஆர். என்ற சிறப்புக்குரியவர் தமிழகத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஒருவஜை.  

 எம்.ஜி.ஆர் தனது தனிப்பட்ை  வாழ்வில் தர்மம், நீதி, 

சமாதானம் ஜபான்ற உைகப் தபாதுத்  தகவுகலளக் [universal 

values] கலைப்பிடித்தார்.  இவற்லறத்  தன்ஜனாடு இருக்கும் 

மற்றவர்களும் கலைப்பிடிக்கும்படி தசய்தார்.  

 தர்மம் தசை காக்கும்  

 தக்க ைமயத்தில் உயிர் காக்கும்  

 கூை இருந்ஜத குழி பறித்தாலும்  

 வகாடுத்தது காத்து நிற்கும்  

என்று கதாபாத்திைத்திற்காக மட்டும் பாைவில்லை.   

 நீதியின் தீபங்கசள ஏந்திய சககளின் 

 ைட்சிய பயைம் இது இதில்  

 ைத்திய ஜைாதசை எத்தசை ஜநரினும்  

 தாங்கும் இதயம் இது  

 அண்ைனின் பாசதயில்  

 வெற்றிஜய  காணுஜொம்  
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 தர்மஜம வகாள்சகயாய்  

 நாவளல்ைாம் ொழ்ஜொம்  

என்று எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் பாடிய அவரிகள்  

 அவர் வாழ்க்லகயில் தர்மம், நீதி, அலமதி ஆகியவற்லற 

அவர் தீவிைமாக பின்பற்றினார். யாருக்கும் இல்லை என்று 

தகாடுக்காமல் தகாடுக்கும் தகாலை வள்ளல். நீதி 

கிலைக்காதவர்கள் எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜபாய் முலறயிட்ைஜபாது 

அவர் அவர்களுக்கு நியாயம் கிலைக்கச் தசய்தார். நடிலக  

இைட்சுமி ஒரு அைசியல் தலைவருக்கு ஆதைவாக 

இருந்துதகாண்டு தன்லனப்பற்றி  அவதூறான விஷயங்கலள  

ஒரு பத்திரிக்லக  ததாைர்ந்து  தவளியிட்டு வருகிறது என்று 

எம்.ஜி.ஆரிைம் முலறயிட்ை ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். அந்தப் 

பத்திரிலகயாசிரியலை அலழத்து கண்டித்து அனுப்பினார்.  

 சாவித்திரி ஒரு நாள் எம்.ஜி.ஆரின் மாம்பைம் 

அலுவைகத்துக்கு வந்து ‘அண்ஜண நான் தைாம்பக் 

கஷ்ைப்படுஜறன்’ என்று தசான்னஜபாது ‘உைம்லபப் 

பார்த்துக்கம்மா’ என்று அறிவுலை கூறினார். உைஜன 

உதவியாளரிைம் தசால்லி ஒரு குட்டி சாக்கில் ஒரு ைட்ச 

ரூபாய் ஜபாட்டு கட்டி எடுத்து வைச் தசால்லி காரில் லவத்து 
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சாவித்திரிலய அனுப்பி லவத்தார். ஒரு இைட்சம் என்பது 

அன்லறய ஜததியில் ஒரு பைத்தில் நடித்திருந்தால் அவர் 

வாங்கியிருக்கும் சம்பளம் ஆகும். தபரிய நடிலக என்பதாலும் 

நன்கு வாழ்ந்தவர் என்பதாலும் அவருக்கு ஒரு பைத்துக்கான 

சம்பளத்லத தகாடுத்து தகௌைவப்படுத்தினார்.  வாழ்க்லகயில் 

கைன் ததால்லையால் அவதிப்பட்ைவர்கள் அவரிைம் ஜபாய் 

நின்றஜபாது அவர் அவர்களின் கண்ணீலைத் துலைத்தார்; 

கைலன அலைத்தார். 

7. தனிநபர் வநறிமுசை  

 ஒரு தலைவன் தனி வாழ்வில் பின்பற்றும் 

தநறிமுலறகலளப்  பார்த்து மற்றவர்களும் அதலனப் 

பின்பற்றுவர். எனஜவ தலைவனுக்குத்  தனி மனிதக் 

கட்டுப்பாடுகள் மிகவும் அவசியம், ‘நான் தலைவன் என்ன 

ஜவண்டும் என்றாலும் தசய்யைாம்; நீ ததாண்ைன் எதுவும் 

தசய்யக் கூைாது’ என்று தசால்ைக்கூைாது. ஒரு தலைவன் 

அப்படி நிலனத்தால் அவன் வழிகாட்ைக் கூடிய தலைவஜன 

அல்ைன்; அவலனப் பின்பற்றி மற்றவர்கள் வை மாட்ைார்கள். 

தலைவன் பை தலைமுலறகளால் நிலனவு கூறப்படுபவன் 

என்பதால்  அவன் தலைமுலறகள் கைந்த காைத்தால் நின்று 

நிலைக்கும் தநறிமுலறகஜளாடு வாழ்ந்து வை  ஜவண்டும். 

அவ்வாறு  வாழ்ந்து தனது  மக்களுக்கு வழிகாட்ை ஜவண்டும்.  

 எம்.ஜி.ஆலை இன்று மூன்று தலைமுலறயாக  மக்கள் 

அன்புத் தலைவைாக ஏற்றுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு 

முக்கிய காைணம் அவர் காட்டிய அன்பும் இைக்கமும் அவர் 

பின்பற்றி வந்த நல் ஒழுக்கமும், கட்டுப்பாடுகளும் என 

உறுதியாகக கூறைாம். 

 எம்.ஜி.ஆர் ஒரு தனி மனிதர் என்ற முலறயில் பை நல்ை 

பழக்கவழக்கங்கலளக் தகாண்டிருந்தார், தன் வாழ்க்லகயில் 

பின்பற்றி வந்தார். அவர் எப்ஜபாதும் தன் சுய நிலனவுைன் 

சிந்தித்து வந்தார். ஜபாலத தபாருட்கலள அவர் பயன்படுத்தியது 

கிலையாது. இதனால் அவருலைய சிந்தலனயிலும் தசயலிலும் 

குழப்பம் ஏற்பைவில்லை. நல்ை அறிஞர் தபருமக்கலள 

தன்னுைன் லவத்திருந்தார். அவர்களின் ஆஜைாசலனகலளக் 
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ஜகட்டு அவற்லற ஆைாய்ந்து சுயமாக முடிதவடுத்தார். பிறலைப் 

பற்றி புறம் ஜபசுபவர்கலளயும், ஜகலி தசய்பவர்கலளயும் குைங்கு 

முண்ைக்கண்ணன் என்று பட்ைப் தபயர் லவத்து 

ஜபசுஜவார்கலளயும் அவர் தன்னுைன் லவத்துக் 

தகாண்ைதில்லை. தபரியவர்கலள மரியாலத இல்ைாமல் அவன் 

இவன் என்று ஜபசும் நபர் தனக்கு எவ்வளவு ஜவண்டியவைாக 

இருந்தாலும் அவலை உைஜன கண்டித்தும், தண்டித்தும் விடுவார். 

இதனால் எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜபாய் புறம் ஜபசுதல் ஜகாள் மூட்டுதல் 

ஜபான்ற ஜவலைகலள எவரும் தசய்வது கிலையாது. 

 எம்.ஜி.ஆலைச் சுற்றி எப்ஜபாதும் ஆக்கப்பூர்வமான 

சிந்தலனயும் நல்ை சூழ்நிலையும்  நிைவுமாறு அக்கலற 

எடுத்துக் தகாண்ைார். ‘உைம்பால் அழியின் உயிைால் 

அழிவார்’ என்ற சித்தர் வாக்குப்படி தன் உைம்லப தன் 

ஆஜைாக்கியத்லதக் கவனித்துக் தகாள்வதில் சிைத்லதயாக 

இருந்தார். காலையில் தினமும் உைற்பயிற்சி தசய்தல், நல்ை 

சத்துள்ள உணலவ சாப்பிடுதல், ஒழுக்கமாகவும் 

உற்சாகத்ஜதாடும் இருத்தல். தன்னுைன் இருப்ஜபாரும் 

நல்ைபடியாக இருக்க ஜவண்டும் என்ற அக்கலறயில் 

அவர்களுக்கு நல்ை பை கருத்துக்கலள தசால்லி நல்வழி 

காட்டி அவர்கலள தம்ஜமாடு ஜசர்த்து அலணத்துக் தகாண்டு 

வருதல் என இவர் தானும் கட்டுக்ஜகாப்பாக வாழ்ந்து 

தன்னுைன் இருப்பவர்கலளயும் சிறப்பாக வாழ லவத்துக் 

தகாண்டிருந்தார்.  

  எம்.ஜி.ஆர். வீட்டிலும், ோனகி அம்லமயார் மற்றும் 

அவைது அண்ணன் குழந்லதகள் பானு, சுதா, கீதா ஆகிஜயார் 

சிைம்பம், மிதி வண்டி விடுதல், நீச்சல், தைன்னிஸ், என 

காலையில் அலனத்து உைற்பயிற்சி சார்ந்த 

விலளயாட்டுகளிலும் ஈடுபட்ைனர். பள்ளி விடுமுலற 

நாட்களில் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களுக்கு வாய்ப்பாட்டு, வீலண, 

வயலின், மிருதங்கம் ஜபான்றவற்றில் பயிற்சி தை ஏற்பாடுகள் 

தசய்திருந்தார். ஒரு வினாடி கூை பிள்லளகள் ஜசாம்பி 

இருக்காமல் சுறுசுறுப்புைன் எலதயாவது படித்துக்தகாண்ஜை 

இருக்கும்படி பார்த்துக்தகாண்ைார். தனது வீட்டில் 

இருப்ஜபாலை தன்லனப் ஜபாைஜவ அறிவும் ஆஜைாக்கியமும்  
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தகாண்ைவைாக லவத்திருந்தார். மாலையில் குழந்லதகள் 

நாளிதழ்கலள வாசித்து அவர்களின் டியுஷன் ஆசிரியர் தரும் 

வினாடி வினா ஜபாட்டிலயச்  சிறப்பாக தசய்ய ஜவண்டும் .   

 வாழு, வாழ விடு என்ற தகாள்லகலயப் பின்பற்றிய 

எம்.ஜி.ஆர். இன்னார் இனியார் என்றில்ைாமல் 

எல்ஜைாருைனும் அன்புைன் பழகி வந்தார். அவர் யாருக்கும் 

தகடுதல் நிலனத்தது கிலையாது. தன்னுலைய அைசியல் 
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எதிரியாக விளங்கிய கருணாநிதியின் குடும்பத்தாருைன் அவர் 

நல்ை இணக்கமான உறவு தகாண்டிருந்தார். இன்லறக்கும் 

ஸ்ைாலின், கனிதமாழி, அழகிரி ஜபான்ஜறார் எம்.ஜி.ஆர். மீது 

தனி மதிப்பு லவத்திருப்பலத அவர்களின் ஜபட்டிகளின் 

வாயிைாக அறியைாம். எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜபாதும் 

கருணாநிதிலய தபயர் தசால்லிப் ஜபசியது கிலையாது; தன் 

கட்சியினரும் தபயர் தசால்ைக் கூைாது; அது மரியாலத 

கிலையாது கலைஞர் என்ஜற ஜமலையிலும் 

சட்ைமன்றத்திலும் அவலைக் குறிப்பிை ஜவண்டும் என்று 

அன்புக்கட்ைலள இட்டிருந்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆருக்கு  சினிமாவில் ஜபாட்டியாளைாக விளங்கிய 

சிவாஜி கஜணசனின் குடும்பத்தாரும் எம்.ஜி.ஆர் மீது மிகுந்த 



Tamil Heritage Foundation International

30 
 

 

மரியாலத லவத்திருந்தனர். சிவாஜியின் பிள்லளகள் எம்.ஜி.ஆலை 

தபரியப்பா என்ஜற அலழத்தார்கள். இன்று வலை அப்படித்தான் 

குறிப்பிடுகிறார்கள். சிவாஜி கஜணசன் தன் வீட்டில் தன் 

தாயாருக்கு சிலை எடுத்த ஜபாதும், தஞ்சாவூரில்  திலையைங்கம் 

கட்டிய ஜபாதும் எம்.ஜி.ஆலை அலழத்து தான் அவற்லறத் திறந்து 

லவக்கும்படி ஜகட்டுக் தகாண்ைார்.  

 எம்.ஜி.ஆர் தகாள்லக ரீதியாக முைண்பட்டிருந்தாலும் 

தனிப்பட்ை முலறயில் அலனவர் மீதும் அன்பும் அக்கலறயும் 

தகாண்டிருந்தார். இதனால் அவருக்கு பலக, வன்மம் பழி 

வாங்குதல், துஜைாகம் என்ற எண்ணங்கள் ஏற்பைஜவ இல்லை. 

அதற்கான சூழ்நிலைலய அவர் ஏற்படுத்தவில்லை. அவர் 

மனதில் இருந்த அன்பு, இைக்கம், கருலண ஆகிய 

நற்குணங்கள்   அவர்  முகத்திலும்  பிைதிபலித்தது.  அவர் 

முகத்தில் ஆயிைம் ஜகாடி சூரிய பிைகாசம் என்ற வர்ணலனக்கு 

நிகைான ஜதேஸ் காணப்பட்ைது. அவர் மனதில் இருள் 

இல்ைாமல் ஒளி இருந்தது. அவைது அக ஒளி முக ஒளியாக 

பிைகாசித்தது. அவருலைய சிரிப்பும் அகமும் முகமும் மைர்ந்த 

சிரிப்பாக விளங்கியது. அவைது முக ஒளியும் வசீகைமும் 

மைர்ச்சியான  சிரிப்பும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் ததரியும் 

என்ற கருத்துக்கு எடுத்துக்காட்ைாக விளங்கின. அவைது 

உள்ளமும் அழகு, மனமும் அழகு, முகமும் அழகு. ‘அழகுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர்.’ என சத்யைாஜ் ஜபசிய வசனம் உண்லம ஆயிற்று. 

அவர் மனம் அழகாக இருந்தது தான் என்று மக்கள் நம்பினர்.  

8. ைமூகத்திலிருந்து வபற்ைசத விை வகாடுப்பது 

 அதிகம்  

 தலைவன் என்பவன் தகாடுத்து பழக ஜவண்டுஜம தவிை 

தன் மக்களிைம் இருந்து  தனக்காக எலதயும் எடுத்து பழகக் 

கூைாது. அவன் மக்கலள வாழ லவக்கும் ததய்வமாக இருக்க 

ஜவண்டும். மக்களிைம் இருந்து  பறித்து திண்ணும் அசுைனாக 

ஒட்டுண்ணியாக  மாறிவிைக் கூைாது. தலைவனுக்குரிய 

சிறப்பு பண்புகலளப் தபற்றிருந்த எம்.ஜி.ஆர். தான் 

இச்சமூகத்தில் இருந்து எடுத்தலதக் காட்டிலும் அதிகமாகத் 

திருப்பிக் தகாடுத்தார். தான் சம்பாதித்த அலனத்லதயும் 
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மக்களுக்கு தகாடுத்துவிட்டு ஜபானார். தன் கலைசி நாட்களில் 

தன் ஜதாட்ைத்திலும், அலுவைகத்திலும் ஜவலை தசய்பவர் 

ஒவ்தவாருவலையும் அலழத்து அவர்கள் எத்தலன ஆண்டுகள் 

ஜவலை தசய்கிறார்கள் அவர்களின் குடும்ப நிலைலம என்ன 

என்று விசாரித்து அவர்கள் அலனவருக்கும் பணம் ஜவலை 

வீடு  என அவர்களின் ஜதலவக்கு ஏற்ப தகாடுத்தார்.   

 எம்.ஜி.ஆரிைம் ஒரு முலற ஒரு நிருபர் இப்படி வாரி வாரி 

வழங்கிக் தகாண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என்று நீங்கள் 

எலதயும் ஜசர்த்து லவத்துக் தகாள்ள ஜவண்ைாமா என்று 

ஜகட்ைார். அப்ஜபாது ‘எம்.ஜி.ஆர் நான் சாப்பாட்டுக்கு 

வழியில்ைாமல் நாைகக் கம்தபனியில் ஏழு வயதில் நடிக்க 

வந்ஜதன். நான் இந்தக் கலைத்துலறக்கு வரும்ஜபாது எலதயும் 

தகாண்டு வைவில்லை. எனஜவ இங்கிருந்து சம்பாதித்த 

எலதயும் நான் எடுத்துச் தசல்ை விரும்பவில்லை. 

என்னுலைய ஆஜைாக்கியத்திற்கும் நிம்மதிக்கும் 

ஜதலவயானது ஜபாக மீதி அலனத்லதயும் நான் என்லன வாழ 

லவத்த இந்த மக்களுக்ஜக தை விரும்புகிஜறன். ஏதனன்றால் 

என் தசல்வம் முழுக்க என்னுலைய ைசிகர்களிைம் இந்த 

மக்களிைமிருந்து நான் தபற்றலவதான்’ என்றார். இவ்வாறு 

நிலனக்கவும் தசால்ைவும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

தபருந்தன்லமயான குணம் இருந்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர் எளிலமயான வாழ்க்லக வாழ்ந்தார். 

ஆைம்பைமான வாழ்க்லகலய தவறுத்தார். வசதியாக வாழ 

ஜவண்டும் ஆனால் ஆைம்பைமாக வாழ ஜவண்டிய 

அவசியமில்லை என்று ஒருமுலற அவர் ஏவிஎம் 

சைவணனுக்கு அறிவுலை கூறினார். அவர் வீட்டில் தலைக்கு 

பளிங்ஜகா கிைாலனட்ஜைா கலைசிவலை அவர் 

பதிக்கவில்லை. லிப்ட் லவக்கவில்லை.அதமரிக்காவிலிருந்து 

சிறுநீைக மாற்று அறுலவ சிகிச்லச நைந்து வந்த பிறகு வீட்டில் 

அவர் படிக்கட்டு ஏறக் கூைாது என்பதற்காக லிஃப்ட் 

லவத்தனர். அவர் மினைல் வாட்ைர் அல்ைது தமட்ஜைா 

வாட்ைர் எனப்படும் சுத்திகரிக்கப்பட்ை தண்ணீலை வாங்கிக் 

குடித்தது கிலையாது. அவர் வீட்டுக் கிணற்றிலிருந்து தான் 

அவருக்கு குடிநீர் வந்தது.  
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 எம்.ஜி.ஆர். தினமும் அவர் தன்னுலைய நீச்சல் குளத்தில் 

நீந்தி நல்ை உைற்பயிற்சி தசய்து வந்தார். அங்கிருந்த நிைத்தில் 

பயிர் பச்லசகலள பயிரிட்டு விவசாய ஜவலைகலளயும் 

தபாழுதுஜபாக்காகச் தசய்துவந்தார். அங்கு விலளந்த காய்கறி, 

அங்கு வளர்க்கப்பட்ை ஜகாழி, காலை ஜபான்றலவ அங்கு 

கிலைத்த கழிவில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ை சாண எரிவாயு 

அடுப்புகலள மூைம் சலமக்கப்பட்டு அங்கு வந்தவர்களுக்கும் 

வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் பரிமாறப்பட்ைது.  

 ைாமாவைம் ஜதாட்ைத்தில் ஒருங்கிலணந்த பண்லண 

முலற பின்பற்றப்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆலைப் பார்க்க வந்தவர்கள் 

அலனவரும் சாப்பிட்ை  பிறஜக அவலைப் பார்க்க 

அனுமதிக்கப்பட்ைனர். எனஜவ அவர் தன்னிைம் இருந்த 

அலசயும் தசாத்து, அலசயாச் தசாத்து என அலனத்லதயும் 

மக்களுக்ஜக எழுதி லவத்தார். தான் எந்த ைசிகரின் ஒரு ரூபாய் 

இைண்டு ரூபாய் டிக்தகட் பணத்திலிருந்து ைட்சக்கணக்கில் 

சம்பளம் தபற்று பணக்காைைாக வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கிறாஜைா அந்தப் பணத்லதயும் அவர் தன் 

ைசிகர்களுக்காகவும் தன்லனத் ஜதடி வந்த மக்களுக்காகவும் 

தசைவிட்ைார். அலனவரும் அவர் வீட்டில் சாப்பிட்டு 

மகிழ்ந்தனர். தன் வீட்டுக்கு வந்தவர்கள் பசிஜயாடு திரும்பக் 

கூைாது என்ற நல்ை ஜநாக்கத்துைன் அவர் அலனவலையும் 

சாப்பிை லவத்தார். அதற்கு ஏற்ப தன் வீட்டில் ஒருங்கிலணந்த 

பண்லண முலறலய பின்பற்றினார். அங்ஜகஜய மீன்கள் 

வளர்க்கப்பட்ைன. ஆடு ஜகாழிகள் வளர்க்கப்பட்ை, கீலை 

காய்கறிகள் வளர்க்கப்பட்ைன. அடுப்புக்கு ஜவண்டிய சாண 

எரிவாயு தயாைானது. இலவ தவிை பணியாளர்கள் 

அதிகமாஜனார் அங்கு இைவும் பகலும் எந்ஜநைமும் சலமயல் 

பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.  

 தனது உயிலில் சத்யா ஸ்டூடிஜயாவில் இருந்து வரும் 

வருமானம் கட்சிக்கும் கட்சி ஆபீஸ் தசைவுக்கும் 

தகாடுத்திருந்தார். தனக்கு வந்த பரிசுப் தபாருட்கலள 

எல்ைாம் ஆற்காடு முதலி ததருவில் உள்ள வீட்டில் தனக்கு 

நிலனவகம் அலமத்து அங்கு லவக்க ஜவண்டும் என்று 

உயிலில் எழுதியிருந்தார். அதன்படி இப்ஜபாதும் அங்கு 
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அவருலைய நிலனவில்ைம் சிறப்பாகச்  தசயல்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கிறது. தான் வாழ்ந்த ைாமாவைம் ஜதாட்ைத்துக்கு 

பின்னால் உள்ள இைத்தில்  காது ஜகட்காத, வாய் ஜபச 

இயைாதவர்களுக்கு ஓர் இல்ைம் அலமத்து அங்ஜகஜய 

அவர்கள் தங்கி படிக்க உண்டுலறவிைப் பள்ளிலயத்  

ததாைங்க ஜவண்டும் என்று உயில் எழுதி இருந்தார். அதுவும் 

சிறப்பாக நலைதபற்றுக் தகாண்டிருக்கிறது.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் வீட்டில் வளர்ந்து வந்த தனது வளர்ப்பு  

மகன் அப்பு மற்றும் தபண் குழந்லதகலள அந்த வீட்டிற்கு 

உரிலம உலையவர்களாக்கி தன் வளர்ப்பு மகனின் மலனவி 

நிம்மி என்ற நிர்மைா தன் வளர்ப்பு மகள் ைாதா, ோனகி 

அம்மாவின் அண்ணன் பிள்லளகள் ோனு, சுதா, கீதா ஆகிய 

3 ஜபர் என ஐந்து தபண்களுக்கும் அவர்கள் வளர்ந்த 

வீட்டில் உரிலம அளித்திருந்தார். யாருக்கும் விற்கஜவா உள் 

வாைலகக்கு விைஜவா அனுமதி கிலையாது. அவர்கள் அந்த 

வீட்லை சுவாதீனமாக பயன்படுத்திக் தகாள்ளைாம் என்று 

உயில் எழுதி லவத்திருந்தார். ஆக தன் கட்சிக்கும், வாய் 

ஜபச காது ஜகளாஜதார் பள்ளிக்கும், நிலனவில்ைத்துக்கும்  

பைாமரிப்புச் தசைவுக்கு ஜதலவயான தசாத்துக்கலள அவர் 

பிரித்துக் தகாடுத்து விட்டு மலறந்தார். அைசியலில் 

இறங்கிய அவர்  கட்சி ததாைங்கி கட்சிலயயும் 

ஆட்சிலயயும் லவத்தும்  தன்னுலைய முதைலமச்சர் 

பதவிலய லவத்தும் அவர் எலதயும் தனக்காக 

சம்பாதிக்கவில்லை. சம்பாதித்து ஒதுக்கி லவத்து தனக்கு 

ஜவண்டியவர்களுக்கு பதுக்கிக் தகாடுக்கவும் இல்லை. தான் 

வாழ்ந்த காைத்தில் தன்னிைம் வந்தவர்களுக்கு இருந்தலத 

எடுத்துக் தகாடுத்தார். தான் இறந்த பிறகு தன்னுலைய 

தசாத்துக்கலள தன் கட்சிக்கும் மக்களுக்கும் எழுதி 

லவத்தார். எனஜவ இவர் மக்களிைமிருந்து எடுத்தலத விை 

அதிகமாக அவர்களுக்கு திருப்பி தசய்திருக்கிறார். 

9.  புதுசம மற்றும் பசைப்பாற்ைல்  

 ஒரு நல்ை தலைவன் பழலம விரும்பியாக மட்டுஜம 

இருந்து விை முடியாது . அவன் 
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 பசையை கழிதலும் புதியை புகுதலும்  

 ெழுெை காை ெசக யிைாஜை  

என்ற நன்னூலின் கருத்துக்கு ஏற்ப, பழலமலய நீக்கியும் 

புதுலமக்கு வழி விட்டும் மக்கலள வழி  நைத்த ஜவண்டும்  

எம்.ஜி.ஆர். எப்ஜபாதும் தனது  வாழ்வில் பழலமக்கும் 

புதுலமக்கும் பாைமாக இருந்து வந்தார். ஜதலவயான பலழய 

விஷயங்கலள மக்களிைம் தனது பைங்கள் மற்றும் அைசியல் 

ஜமலைகள் வாயிைாகப் புகுத்தினார். ஜதலவயான புதிய 

விஷயங்கலளயும் அவற்றுைன்  ஜசர்த்துக் தகாண்ைார். 

பழலமயும், புதுலமயும் இலணந்த பலைப்பாற்றல் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு தபரிய தவற்றிலய இரு துலறகளிலும் 

அளித்தது.   

 எம்.ஜி.ஆரின் திலையுைக தவற்றிக்கு முக்கிய காைணம் 

அவரிைம் இருந்த அதீத பலைப்பாற்றல் எனைாம். ஒவ்தவாரு 

பைத்திலும் அவர் பாட்டு காட்சிகலள புதுலமயாக லவக்க 

ஜவண்டும். வசனங்களில் புதுலம இருக்க ஜவண்டும் 

காட்சியலமப்புகளில் ஆைல் பாைல் காட்சிகளில் உலை 

வடிவலமப்பதில், தலையைங்காைம் வடிவலமப்பதில் ஜகாட் 

சூட் தபல்ட் காைணி ஜபான்றவற்றில் புதிய புதிய 

டிலசன்கலள பயன்படுத்தினார். அவருலைய ஒரு 

புலகப்பைத்லத பார்த்த உைஜனஜய அவைது ைசிகர்கள் இந்த 

தலைமுடி அைங்காைம் இருந்தால் இது இன்ன பைம் என்று 

தசால்லி விடுவார்கள். இந்த உலை ஜபாட்டிருந்தால் அது 

இன்ன பைம் என்று தசால்லி விடுவார்கள். இந்த தபல்ட் 

இந்த பைத்தில்தான் அவர் அணிவார் என்று 

தசால்லிவிடுவார்கள். அவர் தான் பயன்படுத்திய 

தபாருட்கலள ைசிகர்கள் கண்கலள கவரும் வலகயில் 

ஜதர்ந்ததடுத்து பயன்படுத்தியிருந்தார். அவருலைய உலை, 

தலை அைங்காைம், கிரீைம், ததாப்பி ஜபான்றலவ கூை 

அவருலைய ைசிகர்கள் தநஞ்சில் நீங்காமல் 

நிலறந்திருப்பதால் அவற்லறயும் அவர்கள் மறக்கவில்லை.  

 பாைல் காட்சிகளில் வரும் நைனங்கள் மிகுந்த கற்பலனத் 

திறனுைன் புதுலமயாக பலைக்கப்பட்ைன. எடுத்துக்காட்ைாக 
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குடியிருந்த ஜகாயில் பைத்தில் ஒரு பாங்க்ைா நைனம் ஒரு மாடுபிடி 

நைனம், ஒரு கனவுக் காட்சி என ஒவ்தவாரு பாட்டும் ஒவ்தவாரு 

விதமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும். கனவுக் காட்சியில் வரும் 

பாைல்களில் ஆலை அைங்காைங்கள் சற்று வித்தியாசமாக 

அன்றாை நலைமுலறயில் இல்ைாதபடி கனவில் மட்டும் 

சஞ்சரிக்கக்கூடிய அவர்களின் கற்பலனயில் வரும் உலைகளாகத் 

லதக்கப்படும். சிை பைங்களில்  மன்னர் காைத்து உலைகளாக சிை 

பைங்களில், தவளிநாட்ைவர் உடுத்தும் உலைகளாக புதிய 

முலறயில் வடிவலமக்கப் பட்டிருக்கும்.  

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் இலசயலமப்பாளர்கலளக்  

தகாண்டு தமட்டுக்கள் ஜபாைப்பட்டு பாட்டுகள் எழுதப்பட்டு 

இலச அலமப்பும் புதிதாக அலமந்திருக்கும். காவல்காைன் 

பைத்தில் வரும் ‘நிலனத்ஜதன் வந்தாய் நூறு வயது’ பாட்லையும் 

அடிலமப்தபண் பைத்தில் வரும் ‘ஏமாற்றாஜத ஏமாறாஜத’ 

பாட்லையும் இங்கு நாம் நிலனவு கூறைாம்.  

 எம்.ஜி.ஆர்.  முதைலமச்சைாக இருந்த ஜபாது ஆட்சியில் சிை 

புதுலமகலளப் புகுத்தினார். முலறசாைா ததாழிலில் 

ஈடுபட்டிருக்கும் ததாழிைாளர்களுக்கும் தநசவாளர், விவசாயி 

ஜபான்ஜறாருக்கும் சங்கங்கள் அலமத்து தகாடுத்து அவர்களின் 

ததாழில் சிறப்பாக நலைதபற உறுதுலணயாக இருந்தார். 

அலனத்து குழந்லதகளுக்கும் உணவு அலனத்து 

மாணவர்களுக்கும் ஜமல்நிலைக் கல்வி என குழந்லதகலளயும் 

மனபைம், உைல் பைம், மூலள பைம் ஆகியன சிறப்பாக 

அலமயும்படி  எம்.ஜி.ஆர். கவனித்துக் தகாண்ைார். எம்.ஜி.ஆர். 

நாட்டிற்கு பாதுகாவைாக இருக்கும் காவல் துலறயின் மீது 

தனிக்கவனம் தசலுத்தினார். அவர்களுக்கு ஜைஷனில் உணவுப் 

தபாருட்கள் தகாடுத்தார். அவர்கள் நீண்ை காைம் காத்திருக்காமல்  

குறுகிய காைத்திஜைஜய பதவி உயர்வு கிலைக்க வழி தசய்தார்.  

 சிறந்த தலைவருக்கு உரிய அலனத்து பண்புகலளயும் 

தபற்றவைாக எம்.ஜி.ஆர். விளங்கினார். அவரிைம் சிறு வயது 

முதல் தலைலமத்துவப் பண்புகள் ஜமஜைாங்கி இருந்தன. 

எம்.ஜி.ஆருக்கு மக்கள் மீதிருந்த  அன்பும் 

தபாறுப்புணர்ச்சியும் அவருக்கு தலைலமப்தபாறுப்லப 

தங்கத் தட்டில் லவத்துக் தகாடுத்தன.  



Tamil Heritage Foundation International

36 
 

 

  காைத்சத வென்ைென் நீ  

 காவியமாைென் நீ  

 ஜெதசை தீர்த்தென்  

 விழிகளில் நிசைந்தென்  

 வெற்றி திருமகன் நீ நீ நீ  

என பாட்டு வரிகளுக்குப் தபாருத்தமாக அவர் தமிழர் 

வைைாற்றில் தவற்றித்  திருமகனாக விளங்கிய தலைவர் 

ஆனார்.  இங்கு மட்டும்  அல்ைாது தமிழ் ஜபசும் மக்கள் 

வாழும் அலனத்து நாடுகளிலும் அவர்களின் உள்ளம் கவர்ந்த 

உத்தமத் தலைவைாகப் ஜபாற்றப்படுகிறார். இன்லறக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். உைகப் ஜபைலவ அவலை உைக தமிழ் மக்களின் 

தலைவைாக உயைத்தியுள்ளது. உைக நாடுகள் பைவற்றிலும் 

எம்.ஜி.ஆர். உைகப் ஜபைலவ ததாைங்கப்பட்டு  அவலை 

உைகத் தலைவர்களில் ஒருவைாகவும் தமிழினத் 

தலைவர்களில் சிறந்தவைாகவும் பாைாட்டி மகிழ்கிறது.  

இதனால் எம்.ஜி.ஆர். தான் வாழ்ந்த நாட்களில் தபற்ற புகழ் 

இன்று பன்மைங்காகி விட்ைது.  
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2. எம்.ஜி.ஆர். பைப்பாைல்கள் காட்டும்  

புது ொழ்வு  

 

 

 

 

   

 ததாைக்கத்தில் திைாவிை முன்ஜனற்ற கட்சியில் இருந்து 

அதனுலைய குைைாகவும் தமிழரின் பண்பாட்டு அம்சமாக 

விளங்கிய எம்.ஜி.ஆர். தனது பைங்களில் அக்கட்சியின் ஆட்சி 

வந்தால் தமிழகம் சுபிட்சமாக விளங்கும் என்ற நம்பிக்லகலய 

ஏற்படுத்தினார். இக்கருத்லத தமய்ப்பிக்கும்  வலகயில் 

தன்னுலைய பைங்களில் காட்சிகலளயும் பாைல்கலளயும் 

அலமத்தார். ஜமலும் எம்.ஜி.ஆர். பண்பாட்டுச் சிறப்பு மிக்க 

தமிழனின் பண்பட்ை  வாழ்க்லக பழக்கவழக்கம்  

ஜபான்றவற்றின் அலையாளமாக தமிழ்ப் பாைம்பரியச் 

சின்னமாக இைட்சியத் தமிழரின் உருவமாக தன்னுலைய 

கதாபாத்திைங்கலள அலமத்து தகாண்ைார்.  

 இருட்ைலறயில் உள்ளதைா உைகம் சாதி  

 இருக்கின்ற ததன்பானும் இருக்கின்றாஜன  

என்று பாைதிதாசன் பாடிய வரிகள் உண்லமயாக இருந்த 

காைத்தில் வர்க்க ஜபதம் சாதிஜபதம் ஆகியவற்றிலிருந்து 

ஏலழ எளிய மனிதர்கலள விடுவித்து ஒளிமிக்க நல்வாழ்வு 

அவர்களுக்கு இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்லக ஊட்டியலவ 

எம்.ஜி.ஆரின் பைங்களும் பாைல்களும் ஆகும். 

காெல் வதய்ெம் எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். பைம் பார்த்த மக்களுக்கு பைம் பார்க்கும் 

ஜநைத்திலும் பார்த்துவிட்டு வந்த பிறகும் வாழ்க்லகயில் ஒரு 

பிடிப்பும் நம்பிக்லகயும் புத்துணர்ச்சியும் ஏற்பட்ைது. 
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எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலளப் பார்க்கும்ஜபாது திக்கற்றவர்க்குத்  

ததய்வஜம துலண ஏலழகலள இலறவன் லகவிை மாட்ைான் 

ஜபான்ற நம்பிக்லககலள ஊட்டி வந்த ததய்வக் கலதகலளக் 

ஜகட்ைது ஜபான்ற ஒரு உணர்வு ஏற்பட்ைது.  

 ததய்வம் நமக்குத் துலணயடி  பாப்பா - ஒரு  

 தீங்கு வைமாட்ைாது பாப்பா  

என்ற பாைதியாரின் பாைல் வரிகலளப் படிக்காத மக்கள் 

மனதிலும் எம்.ஜி.ஆர். நமக்கு துலண, அவர் நம்ஜமாடு 

இருந்தால் ஒரு தீங்கும் வைாது என்ற எண்ணத்லத உண்ைாக்கி 

விட்ைது. அவர் ஒரு காவல் ததய்வமாக மக்களால் 

கருதப்பட்ைார்.  அலனத்து கைவுளலையும் வணங்கி வந்த 

ஜபாதும் விைக்தியும் ஜவதலனயும் மட்டுஜம கண்டு வந்த 

மக்களுக்கு கண்காணாத ததய்வத்துக்கு பதிைாக எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களுக்கு கண்கண்ை ததய்வமாகத் ஜதான்றினார். 

இந்நம்பிக்லக நாஜைாடி மன்னன் (1958) பைத்தில் அவர் 

ஜபசிய  

‘என்லன நம்பாமல் தகட்ைவர் நிலறய உண்டு நம்பி 

தகட்ைவர் இன்று வலை இல்லை’ 

என்ற வசனத்தால்  மக்கள் மனதில் பசுமைத்தாணியாக பதிந்து 

அவலை நம்பிக்லக நட்சத்திைமாக உயர்த்தி விட்ைது.  

இரட்ைகர் எம்.ஜி.ஆர். 

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலளப் பார்த்து அவர்களுக்கு வாழ்வில் 

புதிய எதிர்காைம் உண்டு; புது வாழ்வு பிறக்கும்; புதிய 

சமுதாயம் மைரும்; இன்று இருக்கும் இன்னல்கள் தீரும் என்ற 

எண்ணம் ஆழமாக பதிந்தது. அவைது ஆட்சியில் இலவ 

அலனத்தும் உண்லமயாயிற்று. அலனத்துக் குழந்லதகளும் 

சத்துணவும் கல்வியறிவும் ததாழிைறிவும் தபற்று ஜவலை 

வாய்ப்புப் தபற்றனர். இந்தியாவின் ஆஜைாக்கியம் மிக்க 

மாநிைமாக தமிழகம் உயர்ந்தது. உயர் கல்வியில் முதலிைம் 

தபற்றது.  எனஜவ, எம்.ஜி.ஆர். இன்று மக்கள் மனதில் 

ததய்வமாக உயர்ந்துவிட்ைார். அவருக்கு திருநின்றவூரில் 
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ஜகாயில் கட்டி கும்பாபிஜஷகம் தசய்து வழிபட்டு 

வருகின்றனர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். இறந்த நாளில் இருந்து பிறந்த நாள் வலை 

[டிசம்பர் 24 முதல் ேனவரி 17 வலை] விைதம் இருந்து இருமுடி 

கட்டி பாத யாத்திலை ஜமற்தகாள்கின்றனர். எம்.ஜி.ஆர். 

சாமிக்கு ஜநர்ந்து தகாண்டு  கைன் ததால்லையில் இருந்து 

விடுபட்ைதாகவும் குழந்லத இல்ைாதவருக்கு  குழந்லத 

பிறந்ததாகவும் எம்.ஜி.ஆர். பக்தர்களிலைஜய இந்த 

ஜகாயிலைப் பற்றிய நம்பிக்லக பைவி வருகிறது. ஜகாயிலில் 

உற்சவர் திரு உைா ஜபான்றலவயும் வாைந்ஜதாறும் 

நலைதபறுகிறது. ஊர்மக்கள் திரு உைா வரும் உற்சவருக்கு 

தமது வீட்டு வாசலில் ஜதங்காய் பழம் லவத்து தீப தூப 

ஆைாதலனகள் தசய்து வழிபடுகின்றனர்.  

புதிய ொைம் புதிய பூமி  

 புதிய வானம் புதிய பூமி என்பது கிறித்தவத் 

திருமலறயில் உள்ள ஒரு கருத்தாக்கம் ஆகும். இந்த 

உைகத்தின் இறுதி நாள் அதாவது  நியாயத் தீர்ப்பு நாளன்று 

நல்ைவர்கலளயும் தகட்ைவர்கலளயும் தனித்தனியாக நிறுத்தி 

நல்ைவர்கலள ஜமாட்சத்திற்கும் தகட்ைவர்கலள 

நைகத்துக்கும் அனுப்பிய பிறகு  தூக்கம் மைணம் எல்ைாம் 

ஓய்ந்து  புதிய வானம் புதிய பூமி உண்ைாகும் என்று 

திருமலறயில் ஏசாயா, 2 ஜபதுரு, தவளிப்படுத்தல் விஜசஷம் 

ஜபான்ற அதிகாைங்களில் தசால்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய 

பூமி இைட்சிக்கப்பட்ை மனிதர்கள் வாழும் பூமியாக இருக்கும்.  

 2.ஜபதுரு 3. 13 இல் ‘அவருலைய வாக்குத் தத்தத்தின் 

படிஜய நீதி வாசமாய் இருக்கும்; புதிய வானமும் புதிய 

பூமியும் உண்ைாகும் என்று காத்திருக்கிஜறாம்’  என்ற வசனம் 

நியாயத் தீர்ப்புக்குப் பின்பு உைகில் இைட்சிக்கப்பட்ைவர்கள் 

மட்டுஜம வாழ்கின்ற புதிய பூமி உண்ைாகும் எனத் 

ததரிவிக்கிறது. இக்கருத்தாக்கம் பலழய ஏற்பாட்டிலிருந்து 

புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள தவளிப்படுத்துதல் எனப்படும் 

கலைசி அதிகாைம் வலை இலணக்கின்ற ஒரு ஊடிலழயாக 

இருக்கிறது.  
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புதிய பூமி என்பது புதிய ொழ்க்சக  

 எம்.ஜி.ஆர். இக்கருத்லத இன்தனாரு வலகயில் தனது  

பைங்கள் மற்றும் பாைல்கள் மூைமாக மக்கள் மனதில் பதிய 

லவத்தார். மக்களுக்கு புது  வாழ்வு பிறக்கும்; ோதி மத 

ஜபதங்களால்  உண்ைான இன்னல்களும் துயைங்களும் 

மலறயும்’ பகுத்தறிவு பகைவன் உதிப்பான்; அறிவு சார்ந்த 

நல்லுைகம் ஜதான்றும்; நீதியும் ஜநர்லமயும் நல்ைாட்சி புரியும் 

என்று ஒரு புதிய பூமியின் வருலகலய அவைது பாைல்களும் 

பைங்களும் தீர்க்கதரிசனமாக உலைத்தன. அவர் நடித்த  

புதிய பூமி (1968) என்ற திலைப்பைத்தில்  மூைநம்பிக்லகயின்பால் 

சிக்கிச் சுழன்று தகாண்டிருந்த கிைாமத்து மக்கலள விடுவித்து 

நல்ை மருத்துவ வசதி அளித்து அவர்கலள ஆஜைாக்கியம் 

உள்ளவர்களாக, உைல்நைம் மற்றும் மனநைம் 

சிறந்தவர்களாக உருவாக்கும் ைாக்ைர் கதிைவன் என்ற 

கதாபாத்திைத்லத எம்.ஜி.ஆர். ஏற்று இருந்தார். கதிைவன் அந்த 

கிைாமத்தில் பைர்ந்திருந்த அறியாலம என்ற இருலள 

அகற்றினார். கதிைவனின் வைவால் அந்த கிைாமம் புதிய 

பூமியாக மாறியது. இது நன்னம்பிக்லக ஊட்டிய பைமாகும். 

  ததன்காசி இலைத் ஜதர்தல் நைந்தஜபாது அங்கு 

ஜவட்பாளைாக இருந்த கதிைவனின் தபயலை அவருலைய 

தவற்றிக்காக எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய தபயைாக இப்பைத்தில் 

சூட்டிக்தகாண்ைார். பைமும் தவற்றி தபற்றது ஜதர்தலில் 

கதிைவனும் தவற்றி தபற்றார்.  

நன்ைம்பிக்சகயால் உயர்ந்த தன்ைம்பிக்சக  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது ைசிகர்களுக்கு தனது பைங்களின் 

மூைமாகக் காட்டிய புதிய பூமி துக்கமும் மைணமும் இல்ைாத 

புதிய பூமி என்று கிறிஸ்தவ ஜவதத்தில் தசால்லியிருப்பது 

ஜபாை துக்கம் இல்ைாத ஒரு புதிய பூமியாகத் ஜதான்றியது.  

புதிய வாழ்வு பிறக்கும் என்ற நம்பிக்லக மக்களுக்கு 

எம்.ஜி.ஆைால் வழங்கப்பட்ைது இதனால் எம்.ஜி.ஆலை 

ஏலழமக்கள் மக்கள் தங்களின் நம்பிக்லக நட்சத்திைமாக 

மனதில் பதித்துக் தகாண்ைனர். இருள் நீங்கி விடிவுகாைம் 

பிறக்கும் என்ற எண்ணம் ஜதான்றியதால் அவர்கள் பட்ை 
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இன்னல்கள் அப்ஜபாது தபரிதாகத் ஜதான்றவில்லை. எனஜவ 

எம்.ஜி.ஆர். பைம் பார்த்தவர்களுக்கு தற்தகாலை எண்ணம் 

என்பஜத வைவில்லை. எதிர்காைம் உண்டு என்ற 

நன்னம்பிக்லக ஆழமாக பதிந்ததால் தன்னம்பிக்லக 

உயர்ந்தது.  இந்த நல்தைண்ணத்லத உறுதி தசய்யும் வலகயில் 

அவர் நடித்த பைங்களில் அடுத்தடுத்து ஒவ்தவாரு பைத்திலும் 

அவர் வசனங்கலளயும் பாைல்கலளயும் லவத்து மக்களுக்கு 

புத்துணர்ச்சி ஊட்டிக் தகாண்ஜை வந்தார். எம்.ஜி.ஆர். தனது  

ைசிகர்கலள அன்று முதல்  இன்று வலை  எந்த நிலையிலும் 

மனத்தளர்ச்சி அலைய விைவில்லை. அதனால் தான் 1947இல் 

அவர் இைாேகுமாரியில் கதாநாயகனாகத் ஜதான்றிய காைம் 

முதல் இன்று 2019 வலை 72 ஆண்டுகளாகத் தமிழகத்தின் 

திலையைங்குகளில் எல்ைா நாட்களும் எம்.ஜி.ஆரின் பைங்கள் 

நல்ை இைாபத்துைன் ஓடிக்தகாண்டிருக்கின்றன. எம்.ஜி.ஆர். 

பைம் ஓைாத தபரிய ஊஜை இல்லை நாளும் இல்லை என்ற 

நிலை இன்று வலை உள்ளது குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.   

 1958ல் நாஜைாடி மன்னன் என்ற தசாந்தப்பைம் எடுத்து 

தவளியிட்ை எம்.ஜி.ஆர். அந்தப் பைத்தில்  

 “காடு விசளஞ்வைன்ை மச்ைான் நமக்கு  

 சகயும் காலும்தாஜை மிச்ைம்”  

என்ற ஒரு ஏலழயின் ஜகள்விலயக் ஜகட்டு அதற்குப் 

பதிைளிக்கும்ஜபாது  

 “நாசள ஜபாைப்ஜபாஜைன் ைட்ைம் மிக  

 நன்சம புரிந்திடும் திட்ைம்  

 நாடு நைம் வபறும் திட்ைம்” 

என்றார்.  இந்த வரிகள் அன்லறக்குக் ஜகட்கும் ஜபாது ஒரு 

கதாபாத்திைத்தின் பாைல் வரிகளாக ஜதான்றினாலும் இருபது 

வருைங்களில் மக்களின் ஆதைவால் அவர்களின் 

நம்பிக்லகயால் அலவ உண்லமயாகி அவலை 

முதைலமச்சைாக்கும்  நிலைக்கு ஏற்பட்ைது. 
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 திலைப்பைப் பைங்களின் கதாபாத்திைத்தாலும் 

பாைல்களாலும் மக்களின் ஏஜகாபித்த நம்பிக்லகலயயும் 

ஆதைலவயும் தபற்ற எம்.ஜி.ஆர். 1977 இல் அவருலைய கட்சி 

ஆட்சிக்கு வந்ததில் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு உண்லமயாயிற்று.  

1977 முதல் 1987 வலை அவைது இறுதி மூச்சு வலை  மக்கள் 

அவலை முதல்வைாக லவத்து இருந்தனர்.  நாஜைாடி 

மன்னனில் அவர் தசான்ன ‘நாலள ஜபாைப்ஜபாஜறன் சட்ைம்’ 

என்று எம்.ஜி.ஆர். பாடிய பாைல் வரி மக்களிைம் தசன்று 

ஜசர்ந்தஜபாது அவர்கள் அந்த நாலள ஆவஜைாடு எதிர் 

பார்த்தார்கள். அவர்களுலைய நல்தைண்ணமும் 

நம்பிக்லகயும் ஜசர்ந்து அந்த பாைல் வரிலய 

உண்லமயாக்குவதற்கு சுமார் இருபது ஆண்டுகள் ஆயிற்று,  

1977 இல் அவர் முதைலமச்சைாகி பத்து ஆண்டுகள் அவர் 

ஆயுள் பரியந்தம் முதல்வைாகஜவ இருந்தார்.  
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3. அரசியலுக்கு ெழிெகுத்த எம்.ஜி.ஆரின் 

முதல் பாைல் 

 

 

 

 

  

 பாட்டுத்திறத்தாஜை இவ்லவயத்லதப் பாலித்திை 

ஜவண்டும் என்றான் மகாகவி பாைதி. இவ்வார்த்லதலய 

தமய்ப்பிக்கும் வலகயில் தன்னுலைய பாைல்களால் 

இதயத்லத வசப்படுத்தியவர் எம்.ஜி.ஆர். எளிய தசாற்கள் 

பயனுள்ள கருத்து இனிய இலச இம்மூன்லறயும் ஜசர்த்து 

ஜதனிலச பாைல்கலளத் தன் பைங்களில் இைம் தபறச் 

தசய்தவர் எம்.ஜி.ஆர். சிறு வயது முதல் சினிமாவுக்கு வரும் 

வலை அவர் நாைகக் கம்தபனிகளில் நடித்து வந்தார்.  

அப்ஜபாது புைாணக் கதாபாத்திைங்களில் பாைல்கலளப் 

பாடுவது வழக்கமாக இருந்ததால் எம்.ஜி.ஆருக்கு இலச 

அறிவும் நுணுக்கமும் பாைல்வரிகளின் எளிலமயும்  

கருத்தாழமும்  அதன் ஆற்றலும் பற்றி நல்ை அறிவும் 

ஜதர்ச்சியும் இருந்தது. இலச மக்களின் இதயத்லதத் ததாடும் 

அவர்கலள ஆட்டுவிக்கும் ஊக்குவிக்கும் என்பலத அறிந்த 

எம்.ஜி.ஆர். இலசப் பாைல்களால் அவ்வாஜற அலமத்து  தன் 

ைசிகர்களின் இதயங்கலள கவர்ந்தார். 

எம்.ஜி.ஆஜர ஒரு கவிசத என்று பாராட்டிய அண்ைா  

 உைகத் தமிழ் மாநாட்டில் கவிலத என்னும் தலைப்பில் 

ஜபசிவிட்டு எம்.ஜி.ஆர். அமர்ந்த பின்பு அண்ணா ஜபசத் 

ததாைங்கினார். “அதலன அறிந்ஜதார்க்கு அறிவிக்கும் 

ஜபாதிஜை அறிந்ததுதான் என்றாலும் எத்துலண அழகம்மா 

என்று அறிந்தவலையும் வியக்க லவக்கும் அருங்கலைஜய 
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கவிலதயாகும்” என்று கவிலதக்கு விளக்கம் அளித்தார் 

அறிஞர் அண்ணா. ஜமலும் ‘அழகும்  உணர்ச்சியும் ஜசர்ந்தது 

தான் கவிலத என்று எம்.ஜி.ஆர். கூறினார். நீங்கள் 

லகதட்டினீர்கள். எதற்கு என்று ஜயாசித்ஜதன். பிறகு தான் 

ததரிந்தது; அவர் தன்லனப் பற்றிஜய தசால்லியிருக்கிறார். 

ஆம். அழகும் உணர்ச்சியும் ஜசர்ந்த எம்.ஜி.ஆஜை ஒரு கவிலத 

தாஜன” என்றார் அண்ணா. மக்களின் கைஜகாஷம் விண்லணப் 

பிளந்தது. அண்ணா எம்.ஜி.ஆலை கவிலதயாக கண்டு ைசித்தார்.  

வெற்றிப் படிக்கட்டில் முதல் பாைல்  

 அழகும் உணர்ச்சியும் ஜசர்ந்த கவிலதயாக விளங்கிய 

எம்.ஜி.ஆர். தன் பைத்திலும் அழகும் உணர்ச்சியும் ஜசர்ந்த 

கவிலதகலள பாைைாசிரியர்களிைம் இருந்து தபற்று 

ைசிகர்களுக்கு விருந்து அளித்தார். இலசப் பாைலின் ஆற்றலை 
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நன்கு உணர்ந்திருந்த எம்.ஜி.ஆருக்கு  1954 இல் தவளிவந்த 

மலைக்கள்ளன் பைத்தில் இைம்தபற்ற  

 “எத்தசை காைம்தான் ஏமாற்றுொர் இந்த நாட்டிஜை  

 வைாந்த நாட்டிஜை  

 நம் நாட்டிஜை” 

என்ற பாைல் அைசியலுக்கு அடித்தளம் இட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். 

பைத்தில் இப்பாைலைப்  பாடி நடித்ததும் அப்பாைல் 

மக்களிலைஜய தபற்ற வைஜவற்லப அதன் தசல்வாக்லக 

எம்.ஜி.ஆர். நுட்பமாக உணர்ந்து தகாண்ைார். மக்கள் மாற்றத்லத 

விரும்புகின்றனர்; மாற்றத்லதக் தகாண்டுவருவார் எம்.ஜி.ஆர். 

என்று நம்பினர். இந்த நம்பிக்லகலய எம்.ஜி.ஆர். இன்னும் 

வலுப்படுத்தும் வலகயில் தக்க லவக்கும் வலகயில் அடுத்தடுத்த 

பைங்களில் இது ஜபான்ற நல்ை தத்துவப் பாைல்கலள பாைல் 

ஆசிரியரிைம் ஜகட்டு எழுதி வாங்கி இலசயலமப்பாளரிைம் 

அதற்கு தமட்டு ஜபாைச் தசய்தார். 

முழு நிசைவு வபறுெதில் கெைம் செத்த எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தனது  பாைலுக்கு  எந்த தமட்டு ஜபாட்ைாலும் சரி 

என்று அலமதி அலைபவர் அல்ை. 60 அல்ைது 70 தமட்டுக்கள் 

ஜபாட்டுக் தகாண்டு வந்தாலும் கூை அவற்லறப் 

தபாறுலமஜயாடு ஜகட்டு அலவ சரியில்லை தனக்கு மன 

நிலறலவத் தைவில்லை என்று உணர்ந்தால் 

இலசயலமப்பாளரிைம் தயவு தாட்சண்யம் பார்க்காமல் ஜவறு 

தமட்டுப் ஜபாட்டுக் தகாண்டு வாருங்கள் என்று தசால்லி 

விடுவார். ஒரு முலற எம் எஸ் வி ஜகாபித்துக்தகாண்டு தன் 

ஆர்ஜமானியப் தபட்டிலய தனது காரில் லவத்து எம்.ஜி.ஆர். 

வசித்த ைாமாவைம் ஜதாட்ைத்துக்ஜக அனுப்பிவிட்ைார். அவலைஜய 

தமட்டு ஜபாைதசால்லுங்கள் என்றார்.  ஆனால் இததற்தகல்ைாம் 

சலளத்தவர் அல்ை எம்.ஜி.ஆர். திரும்பவும் எம் எஸ் விலயக் 

தகாண்டு தான் அப்பைத்லத முடித்தார். ஜகாபிப்பவர் யாைாக 

இருந்தாலும் ஜநரில் அலழத்துப் ஜபசி சமாதானம் தசய்துவிடும் 

ைாே வசியம் பலைத்தவர் எம்.ஜி.ஆர். என்று திலையுைகினர் 

நம்பினர்.  
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 எம்.ஜி.ஆருக்கு பாட்டின் நிலறவான வடிவம் தான் 

முக்கியஜம தவிை இலசயலமப்பாளரும் பாைைாசிரியரும் 

‘இவ்வளவு உலழத்திருக்கிறார்கஜள அவர்களுலைய 

உலழப்லப நாம் உதாசீனப்படுத்துகிஜறாம்’ என்று அவர் 

ஒருஜபாதும் நிலனத்துக் கவலைப் படுவதில்லை. 

சுைங்கத்லதத் ஜதாண்டி தங்கம் எடுப்பது ஜபாை 

திறலமயாளர்கள் இைமிருந்து மிக நல்ை பாைல்கலள 

வைவலழத்தவர் எம்.ஜி.ஆர். உைகம் சுற்றும் வாலிபன் 

பைத்துக்கு இலச அலமத்ததில் சற்று மன வருத்தம் ஏற்பட்ை 

எம் எஸ் விஸ்வநாதனுக்கு விநிஜயாகஸ்தர்கள் அந்த பைத்லத 

வாங்க வந்தஜபாது ‘உங்களின் பாைாட்டு அலனத்துக்கும் 

தசாந்தக்காைர் இஜதா வருகிறார்’ என்று தசால்லி எம்எஸ் 

விஸ்வநாதலன அங்கு வைவலழத்துக் காட்டினார்.  

வினிஜயாகஸ்தர்கள் அவருக்குப் தபரிய மாலை அணிவித்து 

பாைாட்டும்படி தசய்தார்.  

வெற்றிசயப் பகிர்ந்தளித்த எம்.ஜி.ஆர்.  

 பாட்டின் தவற்றி பைத்தின் தவற்றி என தவற்றிகள் 

குவியும் ஜபாது அதற்கு தசாந்தக்காைன் தான் மட்டும் 

இல்லை என்பலத உணர்ந்திருந்த  எம்.ஜி.ஆர். அந்த 

தவற்றிலய மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து பாைாட்டுவதில் 

தாைாள மனம் பலைத்தவைாக இருந்தார். இப்பைத்திற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். 50 ஆயிைம் ரூபாய் எம்எஸ் விஸ்வநாதனுக்கு 

வழங்கினார் இத்ததாலக அவர் இதற்கு முன்பு எந்தப் 

பைத்துக்கும் தபறாத தபரும் ததாலக ஆகும். 

எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் ஐந்து மைங்கு பத்து மைங்கு 

ஜவலையும் அதிகம் இருக்கும் ;  அதற்ஜகற்ப ஊதியமும் 

புகழும்  கிலைக்கும்.  எனஜவ மற்ற பைங்களில் ஜவலை 

பார்ப்பலத விை எம்.ஜி.ஆர். பைங்களுக்கு பாட்டு 

எழுதவும் இலச அலமக்கவும் பைரும் முன்னுரிலம 

தகாடுத்தனர். எம்.ஜி.ஆர். பைம் ஒன்றில் ஜவலள 

தசய்துவிட்ைால் அதற்குப் பிறகு மளமளதவன்று பை 

வாய்ப்புக்கள் அவர்களுக்கு குவியும். எனிஜவ 

எல்ஜைாரும் எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் சிறிய 
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கதாபாத்திைத்தில் அல்ைது ஒரு பாட்டிைாவது தலை 

காட்ை விரும்பினர்.  

ஒரு பாட்டு ஜபாட்ை ராேபாட்சை  

  மலைக்கள்ளன் பைத்தில் எத்தலன காைம்தான் 

ஏமாற்றுவார் பாைலுக்கு இருந்த வைஜவற்லப பார்த்து 

எம்.ஜி.ஆர். மக்களின் அதிருப்திலய பாைைாக தகாண்டுவந்து 

அவர்கள் முன்பு பாடிக் காட்டும்ஜபாது அவர்கள் தாஜம அந்த 

கதாபாத்திைமாக மாறி அந்தப் பாட்லை பாடுவதாகக் கற்பலன 

தசய்து மகிழ்ந்து ஜபாகின்றனர். அவர்களுக்குள் இருந்த 

ஏக்கமும் ஜவதலனயும் தணிந்து ஜபாகிறது. பைம் பார்க்கும் 

ைசிகர்கள் ஒவ்தவாருவரும் ஒரு எம்.ஜி.ஆைாக 

மாறிவிடுகின்றனர். இது பைத்துக்கு மிகப்தபரிய தவற்றிலய 

அளிக்கின்றது. எம்.ஜி.ஆருக்கும் மக்கள் மனதில் தபரிய 

தசல்வாக்லக ஏற்படுத்தியது. இந்த நுட்பத்லத உணர்ந்து 

எம்.ஜி.ஆர். மீண்டும் மீண்டும் தன் பைத்தில் தன் பைம்பார்க்க 

வரும் ைசிகர்கலளத்  தன்லனப் ஜபால் ஒரு வீைமிக்கவனாக  

விலளவு சார்ந்த ஒரு கதாநாயகனாக ஒரு ஹீஜைாவாக மாற்றப் 

பார்க்கிறார். தங்களுக்குள் ஏற்படும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் 

எம்.ஜி.ஆர். பைம் பார்க்க வந்த ைசிகர்களுக்கு தங்களின் 

அன்றாை பிைச்சிலனகலள சந்திக்கவும் சமாளிக்கவும் துலண 

நின்றது. 

எம்.ஜி.ஆசர ஜபாை ொழும் எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர்கள்  

 கள ஆய்வில் சந்தித்த ஒரு எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மிகவும் 

ஜநர்லமயானவர் அநீதி நலைதபற்றால் தகாதித்து எழும் 

குணம் தகாண்ைவர். இதனால் பைருலைய ஜகாபத்துக்கு 

ஆளானார். ஆனாலும் தனது குணத்லத இவர் 

மாற்றிக்தகாள்ளவில்லை. ஏதனன்றால்  இவர் சிறு 

குழந்லதயாக இருக்கும் ஜபாது இவைது பாட்டி இவலை 

எம்.ஜி.ஆரிைம் தகாண்டு ஜபாய் தகாடுத்தார்.  எம்.ஜி.ஆரும்  

முத்தம் தகாடுத்து குழந்லதலயத் திருப்பி தகாடுத்தார். சிறு 

வயது முதல் இவர் பாட்டி இவருக்கு  எம்.ஜி.ஆர். 

பைங்கலளக் காட்டி இவலைப் ஜபாை நீ நல்ைவனாக 

வல்ைவனாக இருக்க ஜவண்டும் என்று தசால்லி 
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வளர்த்திருக்கிறார். அதனால் இவர் ஒரு எம்.ஜி.ஆைாகஜவ  

வளர்ந்திருக்கிறார். இன்றும் அப்படிஜய இருக்கிறார். 

மற்றவர்களின் ஜகாபம் மற்றும் தவறுப்பு கண்டு 

வருந்துவதில்லை என்றார். இது தான் எம்.ஜி.ஆர்.  தன் 

ைசிகர்களிைம் எதிர்பார்த்த சமுக அக்கலற மற்றும் ஜசலவ 

அவர்களும் அப்படிஜய வளர்ந்தனர். இன்றும் எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர் மன்றங்கள் சமூக ஜசலவயில் முன்னணியில் 

இருக்கின்றன. எம்.ஜி.ஆர். தனது ைசிகர் மன்ற மாநாட்டில் 

இக்கருத்லத வலியுறுத்தினார். ைசிகர்களும் அதலனஜய 

பின்பற்றுகின்றனர்.  

அரசியலுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய பாைல் 

 ‘எத்தலன காைம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிஜை’ 

என்ற பாைலில் ஜதான்றிய ஈர்ப்பினால் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் 

ஒவ்தவாருவரும் தங்கலள ஒரு எம்.ஜி.ஆைாகக் கருதி 

எம்.ஜி.ஆர். பைப் பாைல்கலளப் பாடி மகிழ்ந்தனர். 

அப்பாைல்கலள இன்று வலை  தம்முலையதாக்கிக் 

தகாண்ைனர். 1954 முதல் 2019 வலை கைந்த 65 ஆண்டுகளாக 

இப்பாைலை எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் ஊக்கத்ஜதாடும் 

உற்சாகத்ஜதாடும் பாடியும் ஜகட்டும் மகிழ்ந்து 

தகாண்ைாடுகின்றனர். மற்றவர்களும் ஜகட்கும்ஜபாது 

இப்பாைலின் கருத்லத ஏற்றுக்தகாண்டு ஆஜமாதிக்கின்றனர். 

 பட்சிைாோ பிக்சர்ஸாரின் மலைக்கள்ளன் பைத்தில் வந்த 

எத்தலன காைம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிஜை என்ற 

பாைலில்  

 “ஊவரங்கும் பள்ளிகள் கட்டுஜொம்  

 கல்வியில்ைாத ஜபஜர இல்ைாமல் வைய்ஜொம்  

 கைக்காக பை வதாழில் பயிலுஜொம்  

 கஞ்சிக்கில்சை என்னும் வைால்லிசை மாற்றுஜொம்”  

என்று எம்.ஜி.ஆர். பாடியஜபாது இதுதான் நம்முலைய 

ஜதலவ. இலவ நைந்தால் நமக்கு நல்ைததாரு வாழ்வு 
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அலமயும் என்று மக்களும் எம்.ஜி.ஆஜைாடு இலணந்து  

சிந்தித்தனர். 

கல்வி கிசைப்பதில் இருந்த சிக்கல்  

 தவள்லளக்காைர்களின் வைவுக்குப் பின்னர்  கல்வி ஒன்ஜற 

அறியாலம என்னும் இருலள அகற்றும் என்பலத மக்கள் 

உணர்ந்தனர். காைணம் கல்வி என்பது அப்ஜபாது 

பார்ப்பனருக்கு மட்டுஜம உரியதாக இருந்தது. சிை உ.ஜவ. 

சாமிநாலதயர் ஜபான்ற பார்ப்பனர்கள் அபிைாமணருக்கு 

[பிைாமணர் அல்ைாதவர்] கல்வி கற்பிப்பது இல்லை என்ற 

முடிவுைன் இருந்தனர். எனஜவ பிைாமணைல்ைாதவருக்கு 

கல்வி என்பது எட்ைாக்கனியாக இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர். தன் 

பாைலில்  

 “ஊவரங்கும் பள்ளிகள் கட்டுஜொம்  

 கல்வி இல்ைாத ஜபஜர இல்ைாமல் வைய்ஜொம்”  

என்று பாடியதும் அலனவருக்கும் கல்வி கிலைக்கும் என்ற 

நிலை ஏற்படும்ஜபாது பிைாமணருக்கு சமமான நிலைலய 

மற்றவர்களும்  அலைந்துவிட்ஜைாம் என்ற  தபருமித 

உணர்லவப் தபற்றனர்.  

 கல்வி கிலைத்துவிட்ைால் மனதின் இருள் ஒழிந்துவிடும்; 

சமூகத்தில் கவுைவம் உயரும்; மற்றவர்கள் மதிப்பார்கள்; 

ஜவலை கிலைக்கும்; நல்ை அந்தஸ்து உள்ளவர்களாக 

தகௌைவமாக சமூகத்தில் வாழ முடியும். இலவ 

அலனத்திற்கும் கல்விஜய பிைதானம் என்பதால் கல்விக்காக 

மக்கள் ஏங்கிக் கிைந்த காைம் அது.  

 கிறிஸ்தவப் பள்ளிகளில் கல்வி எல்ஜைாருக்கும் 

தபாதுவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவைாக மதம் மாறியவர்கள் 

ஜமலும் சிை சலுலககலள அங்கு அனுபவித்தனர். மதம் 

மாற்றி விடுவார்கஜளா என்ற அச்சத்தின் காைணமாகவும் 

கிறிஸ்தவப் பள்ளிக்கூைங்களுக்கு சிைர் தம் பிள்லளகலள 

அனுப்ப மறுத்தனர். இதனால் பணம் தகாடுத்து படிக்க 

லவக்க முடியும் என்று வசதி பலைத்தவர்கள் கூை தங்கள் 
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பிள்லளகலளப் படிக்க லவக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் 

இருந்தனர். எம்.ஜி.ஆர். இந்த நிலைலய மாற்றுஜவன் என்று 

பாடியதும் மக்கள் அகமகிழ்ந்து எம்.ஜி.ஆரின் பின்பு மகுடிக்கு 

கட்டுண்ை நாகம் ஜபாை மயங்கிக் கிைந்தனர். மலைக்கள்ளன் 

பாைல் தபற்ற வைஜவற்லபத் ததாைர்ந்து எம்.ஜி.ஆர். எளிய 

மனிதர்களின் மன ஜவதலனலய எதிர்பார்ப்லப 

புைப்படுத்தும் பாைல்கலள தன் பைத்தில் ததாைர்ந்து 

லவக்கத் ததாைங்கினார்.  

இன்னும் பை.. 

 மகாஜதவியில் ‘தாயத்து தாயத்து’,  மதுலை வீைனில் ‘ஏச்சு 

பிலழக்கும் பிலழப்ஜப சரிதானா எண்ணிப் பாருங்க’, தாய்க்கு 

பின் தாைத்தில் ‘மனுசலன மனுஷன் சாப்பிடுறாண்ைா தம்பிப் 
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பயஜை’, நாஜைாடி மன்னனில் ‘காடு தவலளஞ்தசன்ன 

மச்சான் நமக்கு லகயும் காலும் தாஜன மிச்சம்’, மன்னாதி 

மன்னனில் ‘அச்சம் என்பது மைலமயைா’,  ஆலச முகத்தில் 

‘எத்தலன தபரிய மனிதருக்கு எத்தலன சிறிய அறிவிருக்கு, 

எங்க வீட்டு பிள்லளயில் ‘நான் ஆலணயிட்ைால்’  

ஜவட்லைக்காைனில் ‘உன்லனயறிந்தால் நீ உன்லனயறிந்தால்’,  

 ஒளி விளக்கில் ‘நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ை ஜோடி 

தானுங்க’, அைச கட்ைலளயில் ‘ஆயிைம் லககள் மலறத்து 

நின்றாலும் ஆதவன் மலறவதில்லை’, புதிய பூமியில் ‘நான் 

உங்கள்  வீட்டுப் பிள்லள’,  அடிலமப்தபண்ணில் ‘உன்லன 

பார்த்து இந்த உைகம் சிரிக்கிறது’,  நம் நாட்டில் ‘வாங்கய்யா 

வாத்தியாலைய்யா’, 

 நாலள நமஜதயில் ‘நமது தவற்றிலய நாலள சரித்திைம் 

தசால்லும்’, ஜநற்று இன்று நாலளயில் ‘தம்பி நான் படிச்ஜசன் 

காஞ்சியிஜை ஜநத்து’, 

 உலழக்கும் கைங்களில் ‘நாலள உைலக ஆள ஜவண்டும் 

உலழக்கும் கைங்கஜள’, மீனவ நண்பனில் ‘ஜநருக்கு ஜநைாய் 
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வைட்டும் தநஞ்சில் துணிவிருந்தால்’, மற்றும் மதுலைலய 

மீட்ை சுந்தை பாண்டியனில் ‘வீை மகன் ஜபாைாை தவற்றி மகள் 

பூச்சூை’ ஜபான்ற பை பாைல்கள் எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக்கு 

வருவதற்கு சிவப்பு கம்பளம் விரித்தன. பைத்துக்கு ஒரு 

பாைல் என எம்.ஜி.ஆர். தனது ஆதைவு பாைல்கலள 

அலமத்தார். அலவ ைசிகர்களிைம் ஆற்றல் மிகு பணிலய 

தசவ்வஜன தசய்து முடித்தன. அலவ காைத்தால் அழியாத 

பாைல்களாக இன்றும் நிலைத்து நிற்கின்றன.   
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4. பாைல்கசள எழுதி ொங்கிய ொத்தியார் 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தன் பைத்துக்குப் பாைல்கலள எழுதி 

வாங்கும் ஜபாது அவற்றில் அவருக்கு உைன்பாடு இல்ைாத 

தசாற்கலளயும்  ததாைர்கலளயும் நீக்கும் படி தசால்லி 

விடுவார். தனக்கு உகந்தவற்லற  ஜசர்க்கவும் கூறுவார். ஒரு 

முலற கண்ணதாசனிைம் சிைர் ‘வாத்தியார் வாத்தியார் என்று 

அவலை அலழக்கின்றார்கஜள, அவர் எந்தப் பள்ளிக்கூைத்தில் 

வாத்தியார்?’ என்று ஏளனமாக ஜகட்ைார்கள். அப்ஜபாது 

கண்ணதாசன் ‘அவர் நான் எழுதிய பாைல்களில் கூை சிவப்பு 

லமயால் திருத்திய வாத்தியார்’ என்று தபருலமஜயாடு 

குறிப்பிட்ைார். இவ்வாறு பாைைாசிரியர்கஜளாடு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த தநருக்கமான அன்பான பிலணப்பு  

பற்றிய சிை நிகழ்வுகலள இக்கட்டுலையில் காண்ஜபாம். 

சிரித்து சிரித்து.. 

 1960களில் கண்ணதாசனுக்கு மிகப்தபரிய கிைாக்கி இருந்த 

காைணத்தால் அவலை அலழத்துப் பாைல் எழுத தசய்வது 

சிைமமான காரியமாக இருந்தது. ஒரு நாள் எம்.ஜி.ஆர். அவலை 

அலழத்துவைச் தசய்து ‘ஒரு பாைல் ஜவண்டும் உைனடியாக 

எழுதி தை ஜவண்டும்’ என்று ஜகட்ைார். அப்ஜபாது 

கண்ணதாசன் தான் ஜவறு ஒரு பை நிறுவனத்திற்கு பாைல் 

எழுதச் தசல்ை ஜவண்டுஜம என்று தயங்கினார். எம்.ஜி.ஆர். 

சிரித்தபடி ‘இன்று நீங்கள் பாைல் எழுதி தைாவிட்ைால் 

உங்கலள விை மாட்ஜைன்’ என்று தசால்லி ஒரு அலறக்குள் 

அலழத்துக் தகாண்டு ஜபாய்  அலைத்து  விட்ைார்.  ஒரு  பத்து  
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நிமிைம் கழித்து கதலவத் தட்டிய கண்ணதாசன் பாைல் 

எழுதிய தாலள எம்.ஜி.ஆரிைம் நீட்டினார் அந்தத் தாளில்  

 “சிரித்து சிரித்து என்சைச் சிசையிலிட்ைாய் கன்ைம்  

 சிெக்க சிெக்க ெந்து கசத படித்தாய்” ‘என்ற காதல் 

பாைல் எழுதப் பட்டிருந்தது. உைஜன இப்பாைலை 

ஒலிப்பதிவு தசய்து கைற்கலைச் சாலையில் எம்.ஜி.ஆர். 

சஜைாோஜதவி காரில் தசல்வதாக பைப்பிடிப்லப விலைந்து 

நைத்தி முடித்தனர். இப்பாைல் இன்றுவலை இலளஞர்களிைம் 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்களிைம் மிகுந்த வைஜவற்பு தபற்ற 

பாைைாகத் திகழ்கிறது. எளிலமயான தசாற்களில் 

இனிலமயான கருத்துக்கலள எடுத்துலைக்கும் பாைல் இது. 

காதைர்களுக்கு இலையிைான உலையாைல் ஜபால் 

அலமந்தாலும் கருத்துள்ள பாைல் ஆகும்.  

 “இன்பம் துன்பம் எது ெந்தாலும்  

 இருெர் நிசையும் ஒன்ஜை  

 எளிசம வபருசம எதுெந்தாலும்  

 இருெர் ெழியும் ஒன்ஜை”  
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என்ற பல்ைவி வாழ்க்லகயின் தத்துவத்லத காதலின் 

மகத்துவத்லத எடுத்துலைக்கும் எளிய பல்ைவி ஆகும்.  

 “இரவும் பகலும் அருகில் இருந்தால்  

 ெரவும் வைைவும் ஒன்ஜை”  

என்ற வரிகள் காதலும் காமமும் இலணந்த சுலவயான 

வரிகளாகும். 

நான் ஆசையிட்ைால்  

 இந்திய திலையைங்குகளில் தபரு வைஜவற்லப தபற்ற 

பாைைான  

 “நான் ஆசையிட்ைால் அது நைந்துவிட்ைால்  

 இங்கு ஏசைகள் ஜெதசைப்பை மாட்ைார்”  

என்ற பாட்டு எம்.ஜி.ஆரின் அைசியல் வருலகக்கு 

வைஜவற்பிதழ் வாசித்த பாைல் ஆகும். கவிஞர் வாலி எங்க 

வீட்டுப் பிள்லள (1965)  பைத்துக்குப் பாைல் எழுதிய ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அந்தப் பாட்டின் பல்ைவிலய முற்றிலுமாக 



Tamil Heritage Foundation International

60 
 

 

மாற்றும்படி கூறினார். ஏதனன்றால் வாலி நான் அைசனானால் 

என்று எழுதியிருந்தார். இந்தத் ததாைர் ஏறத்தாழ if i were a king 

என்ற நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் மூைப்பைமான ஆங்கிைப் 

பைத் ததாைரின் தமிழாக்கமாக அலமந்திருந்தது. ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர். மக்களாட்சி நைக்கும் இக்காைகட்ைத்தில் 

‘மன்னனானால்’ ‘அைசனானால்’ என்பது தபாருந்தாக் கூற்றாக 

இருக்கின்றது. எனஜவ இதலன நீக்கி விடுங்கள் என்றார்.  

தன் ெழி நல்ை ெழியாக இருக்கைாம்  

 மருதகாசி எம்.ஜி.ஆரின் பை பைங்களுக்குப் பாைல்கள் 

எழுதினார். அவருலைய பாைல்கள் இைக்கிய நயம் தசாட்ை 

தசாட்ை எழுதப்பட்ை சுலவயான பாைல்களாகும். அண்ணா 

திமுக ஆைம்பித்த பிறகு எம்.ஜி.ஆர். தனது பைங்களில் 

திமுகவின் அைாேகத்லத தவளிஜவஷத்லதச் சுட்டிக்காட்டும் 

பாைல்கலள அலமத்தார். அதற்காக அவர் திறலமயான 

கவிஞர்கலளப் பயன்படுத்திக் தகாண்ைார். தசந்தமிழ்க் 

கவிஞர்களான நா. காமைாசன், புைலமப்பித்தன், முத்துலிங்கம் 

ஜபான்ஜறாருக்கு எம்.ஜி.ஆர்.  அப்ஜபாது நிலறய வாய்ப்புகள் 

அளித்தார்.   நிலனத்தலத முடிப்பவன் (1975) பைத்துக்கு 

மருதகாசி எழுதிய  
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 “கண்சை நம்பாஜத உன்சை ஏமாற்றும்  

 நீ காணும் ஜதாற்ைம் உண்சம இல்ைாதது  

 அறிசெ நீ நம்பு, உள்ளம் வதளிொகும்  

 அசையாளம் காட்டும், வபாய்ஜய வைால்ைாதது”  

என்ற பல்ைவியுைன் ததாைங்கும் பாைலில்  

 “வபான் வபாருசள கண்ைவுைன் ெந்த ெழி மைந்து விட்டு  

 தன் ெழிஜய ஜபாகிைெர் ஜபாகட்டுஜம”  

என்று மருதகாசி எழுதியிருந்தார். எம்.ஜி.ஆர் அலத வாசித்துப் 

பார்த்து விட்டு ‘தன் வழி என்பது நல்ை வழியாக இருந்தால் 

எவதைாருவரும் அவ்வழிலயப் பின்பற்றி ஜபாகைாம் 

அல்ைவா அது சரி தாஜன. இங்கு இந்தப் பாைலில் நாம் சுட்ை 

விரும்புவது அது அல்ை.  வந்த வழி மறந்து விட்டு 

அறிவிழந்து நன்றி தகட்டுப்ஜபாகின்றவர்கலளப் பற்றித்தான் 

சுட்டிக்காட்ை விரும்புகிஜறாம். எனஜவ இந்த வரிலய 

மாற்றுங்கள்’ என்று குறிப்பிை மருதகாசி வியந்து ஜபாய் 

விட்ைார். இவ்வளவு நுணுக்கமாக எம்.ஜி.ஆர் ஒவ்தவாரு 

வார்த்லதலயயும் ஆைாய்கின்றார் என்று நிலனத்த 

பாைைாசிரியர் “வந்த வழி மறந்து விட்டு கண் மூடி 

ஜபாகிறவர் ஜபாகட்டுஜம” என்று மாற்றிக் தகாடுத்தார். 

எம்.ஜி.ஆர் இதலன ஒப்புக் தகாண்ைார். இம்மாற்றத்லத 

ஏற்றுக் தகாண்ைார். மருதகாசி மாற்றிய ‘வந்த வழி மறந்து 

விட்டு கண் மூடி ஜபாகிறவர்’ என்ற வரி ‘அறிவிழந்து 

ஜபாகிறவர் ஜபாகட்டும்’ என்ற தபாருளில் அலமந்தது.  

  எம்.ஜி.ஆர் இப்பாைல் காட்சியில் நடிக்கும் ஜபாது 

எல்ஜைாரும் ததளிவாக புரிந்துதகாள்ளும்படி ‘கண் மூடி 

ஜபாகிறவர்’ என்பதற்கு சிறப்பு கவனம் அளித்து  நடித்துக் 

காட்டியிருப்பார். ஜமலும் இவ்வரி பாட்டில் இைண்டு முலற 

இைம்தபறும்படி தசய்திருப்பார். தான் தசால்ை விரும்பிய 

கருத்துக்கலள பாைைாசிரியரிைம் எடுத்துச் தசால்லி 

ததளிவாக எழுதி வாங்கிய  பின்பு இயக்குனரிைமும் தசால்லி 

அதலனப் பார்ப்பவர்கள் மனதில் பதியும்படி 

காட்சிப்படுத்துவது எம்.ஜி.ஆரின் தவற்றிக்கு உறுதுலணயாக 
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இருந்தது. இது எம்.ஜி.ஆரின் தவற்றி சூத்திைங்களில் 

ஒன்றாகும். 

நமது வகாடியா மகரக் வகாடியா? 

 கவிஞர் முத்துலிங்கம் இைக்கிய நயத்ஜதாடு பாைல் 

எழுதக்கூடிய கவிஞர் ஆவார். இவர் மதுலை மீட்ை 

சுந்தைபாண்டியன் (1978) பைத்துக்கு பாைல் எழுதிய ஜபாது  

 “ஜகாட்சையிஜை நமது வகாடி பைந்திை ஜெண்டும்  

 வகாள்சக வீரர் தியாகங்கசள ஏற்றிை ஜெண்டும்”  

என்ற வரிகலள எழுதி இருந்தலதப் படித்துப் பார்த்ஜதன். 

நமது தகாடி என்பலத தணிக்லக அதிகாரிகள் ஏற்றுக் 

தகாள்வார்களா என்று ஜகட்ைார். அதலன மகைக்தகாடி என்று 

மாற்றிவிடுங்கள். மகைம் என்றால் மீன் என தபாருள் தபறும் 

அல்ைவா. பாண்டியனின் தகாடி மீன்தகாடி தாஜன என்று 

கூறினார். அதற்கு முத்துலிங்கம் ‘அண்ஜண நான் தணிக்லக 

அதிகாரிகளிைம் ஜகட்டு விட்ஜைன். அவர்கள் ஒத்துக் 

தகாண்ைார்கள். எனஜவ நமது தகாடி என்ஜற இருக்கட்டும்’ 

என்றார். எம்.ஜி.ஆர் மிகவும் அகமகிழ்ந்து ஜபானார். நம்மிைம் 

வருவதற்கு முன்ஜப நம்முலைய சந்ஜதகங்கலள ஊகித்து 
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உணர்ந்து அதற்குரிய ததளிவுகஜளாடு முத்துலிங்கம் 

வந்திருக்கின்றார் என்பலத உணர்ந்த எம்.ஜி.ஆர் அருகில் 

இருப்பவர்களிைம் ‘இப்ஜபாது ததரிகிறதா நான் ஏன் 

முத்துலிங்கத்லத என்ஜனாடு லவத்திருக்கிஜறன் என்று ’ எனச் 

தசால்லிப் பாைாட்டினார்.  

 விவசாயி (1967) பைம் எடுக்கப்பட்ைதற்கு  ஒரு வைைாறு 

உண்டு. அப்ஜபாது ஒரு சிை மாதங்களில் தபாங்கல் வை 

இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர் தன் நாைக நடிகர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் 

ஆகிஜயாருைன் தபாங்கல் விழாலவ சிறப்பாக 

தகாண்ைாடுவார். அன்று தன்லனச் சந்திக்க வரும் 

அலனவருக்கும் அவர் தபாங்கல் பரிசாக பணம் தகாடுப்பது 

உண்டு. இந்த தபாங்கல் தசைவுக்கு அவருக்கு நிலறய பணம் 

ஜதலவப்பட்ைது. தபாதுவாக மனிதர்கள் தங்களிைம் பணம் 

இல்லை என்றால் உைஜன தசைலவக் குலறத்துக் தகாள்வது 

வழக்கம். பண்டிலக தசைலவ சற்று குலறத்து சிக்கனமாக 

தசைவு தசய்வார்கள். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். அப்படிப்பட்ைவர் 

அல்ைர். அவர் பைர் வந்து ஜசர்ந்து தகாண்ைாடும் தபாங்கல் 

விழாலவ நம்மிைம் பணம் இல்லை என்று தசால்லித் தட்டிக் 

கழிப்பது முலறயாகாது என்று நிலனத்து உைஜன சாண்ஜைா 

சின்னப்பா ஜதவலை அலழத்து ‘ஒஜை மாதத்தில் ஒரு பைம் 

எடுக்க ஜவண்டும்; எனக்கு தபாங்கல் தசைவுக்கு எட்டு ைட்ச 

ரூபாய் ஜதலவப்படுகிறது’ என்றார்.    

 ஜதவர்  பைம் எடுக்கும்ஜபாது ஒரு நவீன பழக்கத்லத 

லவத்து இருந்தார். அதாவது முதல் தவலணயில் தமாத்தப் 

பணத்லதயும் தைாக்கமாக நடிகர்களிைம் தகாடுத்துவிடுவார். 

அஜத பழக்கத்திற்கு ஏற்ப எம்.ஜி.ஆருக்கும் பணத்லத 

தைாக்கமாகக் தகாடுத்துவிட்டு சத்யா ஸ்டுடிஜயாவிலும் 

ஜகாயமுத்தூர் விவசாயப் பண்லணயிலும் லவத்து பைத்லத 

விலைவாக எடுத்து முடித்தார். தபாங்கல் விழாவுக்கு 

மற்றவர்களுக்குச் தசைவழிக்க ஜவண்டுஜம என்பதற்காக 

எம்.ஜி.ஆர். உலழத்துச் சம்பாதித்தார்.  

 தன்னுலைய உலழப்பில் கிலைத்த ஊதியத்லத 

மற்றவர்களுக்காகச் தசைவழித்தவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர் தன் 

வசதிக்கு ஜபாக மிச்சம் மீதிலய தசைவழிக்கவில்லை. 
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பிறருக்குக் தகாடுக்க  ஜவண்டும் என்பதற்காகஜவ அவர் 

கடுலமயாக உலழத்தார். இதுதான் மற்றவர்களுக்கும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் இலையிைான குறிப்பிைத்தக்க ஒரு 

வித்தியாசம் ஆகும். விவசாயி பைத்துக்கு பாட்டு எழுதுவது 

கண்ணதாசன் வாலி தவிை விவசாயத்தில் நன்கு அனுபவம் 

உலைய ஜவறு கவிஞர்கள் ஜதலவப்பட்ைனர். எனஜவ 

எம்.ஜி.ஆர் மருதகாசிலய அலழத்து பாைல்கலள அவலைக் 

தகாண்டு எழுதும்படி தசய்தார். அவ்வாறு கிலைத்த பாைல் 

தான் மருதகாசி எழுதிய  

 “நல்ை நல்ை நிைம் பார்த்து 

 நாமும் விசத விசதக்கணும் 

 நாட்டு மக்கள் மைங்களிஜை 

 நாையத்சத ெளர்க்கணும் 

 பள்ளி என்ை நிைங்களிஜை 

 கல்விதசை விசதக்கணும் 

 பிள்சளகசள சீர்திருத்தி 

 வபரியெர்கள் ஆக்கணும் 

 கன்னியர்க்கும் காசளயர்க்கும் 

 கட்டுப்பாட்சை விசதத்து 

 கற்பு நிசை தெைாத 

 காதல் பயிர் ெளர்த்து 

 அன்சை தந்சத ஆைெர்க்கு 

 தம் வபாறுப்சப விசதத்து 

 பின் ெரும் ைந்ததிசய 

 ஜபணும் முசை ெளர்த்து 
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 இருப்பெர்கள் இதயத்திஜை 

 இரக்கமசத விசதக்கணும் 

 இல்ைாதார் ொழ்க்சகயிஜை 

 இன்பப் பயிர் ெளர்க்கணும் 

 பார் முழுதும் மனிதக்குைப் 

 பண்புதசை விசதத்து 

 பாமரர்கள் வநஞ்ைத்திஜை 

 பகுத்தறிசெ ெளர்த்து 

 ஜபார் முசைசய வகாண்ைெர்க்கு 

 ஜநர்முசைசய விசதத்து 

 சீர் ெளர திைமும்  

 ஜெகமசத ெளர்த்து 

 வபற்ை திருநாட்டினிஜை 

 பற்றுதசை விசதக்கணும் 

 பற்றுதசை விசதத்துவிட்டு 

 நல்ை ஒற்றுசமசய ெளர்க்கணும்”  என்று வரும் பாைல்.   

 இப்பாைல் விலத பற்றிய சுலவயான பாைல் ஆகும். 

எத்தலன இைங்களில் நாம் விலத விலதக்க ஜவண்டும் 

என்பலதப் பட்டியலிட்டு தசால்லும் பாைல் ஆகும்.  

 மருதகாசி எழுதிய மற்தறாரு பாைல் விவசாயி என்ற 

பாைல் ஆகும்.  

 “விெைாயி . . . . விெைாயி . . . . 

 கைவுள் என்னும் முதைாளி  

 கண்வைடுத்த வதாழிைாளி  

 விெைாயி . . . . விெைாயி . . .” 
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இப்பாைலில்  

 “இருந்திைைாம் நாட்டில் பை ெண்ைக்வகாடி 

 எத்தசைஜயா கட்சிகளின் எண்ைப்படி 

 பைக்க ஜெண்டும் எங்கும் ஒஜர சின்ைக்வகாடி - அது  

 பஞ்ைம் இல்சைவயன்னும் அன்ைக்வகாடி” 

என்ற வரிகள் இந்நாட்டில் விவசாயி தான் தகாடி கட்டி 

பறக்கிறான் என்பலத தசால்ைாமல் தசால்லிய  சுலவயான 

பாைல் ஆகும். ஜமலும்  

 “என்ை ெளம் இல்சை இந்த திருநாட்டில்  

 ஏன் சகசய ஏந்த ஜெண்டும் வெளிநாட்டில்  

 ஒழுங்காய் பாடு படு ெயல் காட்டில்  

 உயரும் உன் மதிப்பு அயல் நாட்டில்”  

என்று வரிகள் இந்தியா தன்னிலறவு தபற்ற நாைாகத் திகழ்கிறது 

என்ற தன்னம்பிக்லகலயயும் மக்கள் மனதில் விலதத்தது.  

 எம்.ஜி.ஆர். மருதகாசிலயக் தகாண்டு எழுதி வாங்கிய  

இப்பாைல்கள் இன்றும் விவசாயியின் சிறப்புகலள எடுத்துக் 

கூறுகின்றன. விலத விலதத்தல் என்பதில் எத்தலன 

வலகயான விலதகலள நாம் விலதக்க இந்த சமூகத்திற்குக் 

கைலமப்பட்டு இருக்கிஜறாம் என்பலதச்  தசால்லும் 

பாைைாக “நல்ை நல்ை நிைம் பார்த்து நாமும் விலத 

விலதக்கணும்” என்ற பாைல் அலமந்துவிட்ைது. கல்வி, 

உலழப்பு, ஒழுக்கம் இலவ அலனத்துஜம நாம் மனித 

மனங்களில் விலதக்க ஜவண்டிய விலதகளாகும் என்பலத 

இப்பாைல் நமக்கு ததரிவிப்பது சுலவயானதும் கருத்தாழம் 

மிக்கதும் ஆகும்.  

முதல்ெர் நாற்காலியின் கால்கள்  

 எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சர் ஆன பிறகு ஒரு ஜபட்டியின் 

ஜபாது  ‘என்னுலைய  முதைலமச்சர்  நாற்காலியில்  நான்கு  
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கால்களில் ஒன்று கவிஞர் பட்டுக்ஜகாட்லை கல்யாணசுந்தைம் 

எழுதிய பாைல்கள் ஆகும்’ என்று குறிப்பிட்ைார். இவ்வாறு 

தன்னுலைய அைசியல் தவற்றிக்கு காைணமாக அலமந்தலவ  

தன்னுலைய திலைப்பை பாைல்கள் என்பலத அவர் ததளிவாக 

உணர்ந்திருந்தார். அதற்காக உலழத்தும் இருந்தார். அவற்லறப் 

பாைைாசிரியர்களிைம் ஜகட்டு  எழுதிப் தபற்றார்.  

 1957இல் பட்டுக்ஜகாட்லை கல்யாணசுந்தைம் எழுதிய ஒரு 

தனிப் பாைலை தபாதுவுலைலம இதழ் ஒன்றில் இருந்து 

பார்த்துவிட்டு அலத தன்னுலைய நாஜைாடி மன்னன் 

திலைப்பைத்திற்கு ஏற்றவாறு சற்று மாற்றி அலமத்து தரும்படி 

ஜகட்டு வாங்கினார். அந்தப் பாைல்தான் இன்று வலை 

அவருலைய அைசியல் அரிச்சுவடியின் இைண்ைாவது 

அத்தியாயமாக விளங்கும்  

  “காடு வெளஞ்வைன்ை மச்ைான்  

 நமக்கு சகயும் காலும்தாஜை மிச்ைம்” என்ற பாைல். 

 இதனுலைய இறுதி வரிகளான  

 “நாஜை ஜபாைப்ஜபாஜைன் ைட்ைம்  

 வபாதுவில் நன்சம புரிந்திடும் திட்ைம்  

 நாடு நைம் வபறும் திட்ைம்”  

என்ற வரிகள் திலைப்பைத்துக்காக ஜசர்க்கப் பட்ைலவ ஆகும்.  
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 இந்த வரிகள் தாம் மக்கள் மனதில் அன்ஜற எம்.ஜி.ஆர். 

நம் தலைவர் ஆக ஜவண்டும் என்ற எண்ணத்லத ஆழமாக 

விலதத்தன எனைாம்.  இஜத வரிகள் தாம் இன்றுவலை அவலை 

ஒரு அைசியல் தீர்க்கதரிசியாக உணைச் தசய்கின்றது. அவர் 

ஜபாடுவதாக தசான்ன சட்ைங்கலளயும் தீட்டுவதாக தசான்ன 

திட்ைங்கலளயும் அவர் முதைலமச்சைான பிறகு 

நலைமுலறக்கு தகாண்டு வந்ததற்கான முன்ஜனாடி 

வாசகமாக அலமந்தலவ இந்த மூன்று வரிகள் தான். 

திமுகவின் சிைப்பு பற்றிய பாைல் 

 1969 இல் அண்ணா மலறந்த பிறகு கலைஞலை 

எம்.ஜி.ஆர் முதல் அலமச்சர் ஆக்கினார். அப்ஜபாது 

எல்ஜைாரும் நாவைர் தநடுஞ்தசழியன் தான் அடுத்த 

முதைலமச்சர் என்று கருதிக் தகாண்டிருந்த ஜவலளயில் 

எம்.ஜி.ஆர் எம்எல்ஏக்கலள சத்யா ஸ்டுடிஜயாவிற்கு அலழத்து 

‘இன்லறக்கு இருக்கும் இக்கட்ைான சூழ்நிலையில் 

காங்கிைஸார் எதிர்த்து நிற்க ஜவண்டும் என்றால் நமக்கு 

தவறும் கல்வி அறிவு பலைத்தவர் மட்டும் இருந்தால் 

ஜபாதாது; சிை சூட்சுமங்களும் நுண்ணறிவும் உலைய ஒரு 

தலைவர் நமக்குத் ஜதலவ. அப்படிப்பட்ைவர் முதல்வைாக 

இருந்தால் மட்டுஜம கட்சிலயயும் ஆட்சிலயயும் சிறப்பாக 

தகாண்டு தசலுத்த முடியும்’ என்று எடுத்துலைத்து சட்ைமன்ற 

உறுப்பினர்களின் சம்மதத்லத தபற்றார்.  கலைஞலை 

முதைலமச்சைாக ஜதர்ந்ததடுக்க ஜவண்டும் என்று 

அவர்கலளக் ஜகட்டுக்தகாண்ைார். சட்ைமன்ற 

உறுப்பினர்களும் காங்கிைலச எதிர்த்து நிற்க ஜவண்டும் 

என்றால் அதற்கு ஏட்டுப் படிப்பு மட்டும் ஜபாதாது 

சூழ்ச்சியும் தந்திைங்களும் ததரிந்திருக்க ஜவண்டும் என்ற 

கருத்லத உணர்ந்து  ஏற்றுக்தகாண்ைனர்.  

 1969 முதல் முதைலமச்சைான கருணாநிதி சிை 

ஆண்டுகளில் தான் சுயநைம் மிக்கவர் என்பலத மக்களுக்கும் 

கட்சிக்காைர்களுக்கும் புரிய லவத்து விட்ைார். அவருலைய 

ஆட்சியில் ஊழல் மலிந்தது. எம்.ஜி.ஆர் அவலை எதிர்க்கத் 

துணியும் இத் தருணத்தில் அவருலைய அனுதாபத்லதப் 

தபறுவதற்காக கருணாநிதி அவரிைம் தான் மிகவும் 
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கைன்பட்டு இருப்பதாகவும் தன் வீடு கைனில் மூழ்கப் 

ஜபாவதாகவும் தசால்லி அவரும் அவருலைய லமத்துனர் 

முைதசாலி மாறனும் எம்.ஜி.ஆர் தங்களுக்கு ஒரு பைம் 

இைவசமாக நடித்துக் தகாடுத்தால் அந்தப் பைத்லத 

தவளியிட்டு அதன் ைாபத்லதக் தகாண்டு ேப்தி 

தசய்யப்ஜபாகும் வீட்லை மீட்டு விடுஜவாம் என்று 

நீலிக்கண்ணீர் வடித்தனர். இைக்க குணம் பலைத்த எம்.ஜி.ஆர் 

இலவதயல்ைாம் உண்லம என்று எண்ணி தானும் 

இைவசமாக நடித்துக் தகாடுத்தஜதாடு தேயைலிதாலவயும் 

பணம் வாங்க ஜவண்ைாம் நீயும் இைவசமாக நடித்துக் தகாடு 

என்றார். தேயைலிதாவும் ஒத்துக்தகாண்ைார். இருவரும் 

இைவசமாக நடித்துக் தகாடுத்த  கலைஞரின் எங்கள் தங்கம் 

என்ற பைம் தவளிவந்தது.  பைத்தின் தவற்றி விழாவின்ஜபாது 

கருணாநிதி ‘என் ஜபான்ற பைலை வாழ லவத்த எம்.ஜி.ஆர்’ 

என்று ஒரு கவிலதயில் பாைாட்டினார்.  

கருணாநிதி பாடிய கவிலத . . . . . 

 குன்ைசைய புகழ்வகாண்ை குைக்குன்ஜை . . . 

 முடியரைர்க் கில்ைாத வைல்ொக்கு எல்ைாம் 

 முழுசமயுைன் வபற்று விளங்கும் முழு மதிஜய! 

 படிமிசை நீ வபற்ை கீர்த்திவயல்ைாம் 

 பார்க்கின்ைாள் – ொனிருக்கும் ைத்யா அன்சை 

 மடிமிசை உசைச் சுமந்த நாள் நிசைத்து – மகிழ்ச்சியில் 

 ெடிக்கின்ைாள் கண்ணீர் தன்சை! 

 வகான்ைாலும் நிசைத்திருக்கும் தருமம் என்று 

 குருைர்களுக்கு எடுத்துசரத்த மறு பிைப்ஜப! 

 வென்ைாரும், வெல்ைாரும் இல்ைா ெசகயில் 

 எந்நாளும் ஒளிவீசும் தன்மதிஜய! 

 வதன்ைாடும், வதன்ைெரும் உள்ளெசர 

 மன்ைா! உன் திருநாமம் துைங்க ஜெண்டும்! 
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 உன்ைாஜை உயர்ெசைந்த என் ஜபான்ஜைார் 

 உள்ளங்கள் அசதக் கண்டு மகிை ஜெண்டும். 

 எங்கள் தங்கம் (1970) பைப்பிடிப்பு நைந்து தகாண்டிருந்த 

ஜவலளயில் எம்.ஜி.ஆர். வாலிலய அலழத்து திமுகலவப் 

பற்றி அண்ணாலவப் பற்றி ஒரு பாைல் எழுத ஜவண்டும். 

அதில் கருணாநிதியின் பங்களிப்பு, இந்தி எதிர்ப்புப் 

ஜபாைாட்ைத்தில் அவர் கைந்து தகாண்ைது குறித்து ஒரு 

பல்ைவி தனியாக ஜவண்டும் என்று ஜகட்ைார். அவருலைய 

கருத்தின்படி எழுதப்பட்ை பாைல் தான்,  

 “நான் வைத்துப் வபாைச்ைென்ைா  

 எமசை பார்த்து சிரிச்ைென்ைா” என்ற பாைல்  

இதில்  

 “ைந்தை வபட்டியில் உைங்குகிைார் அண்ைா  

 ைரித்திரப் புகழுைன் விளங்குகிைார் 

 எசதயும் தாங்கும் இதயம் வகாண்டு  

 அண்ைன் எங்கசள ொழ்ந்திை வைான்ைதுண்டு  

 அண்ைன் அன்று நல்ை நல்ை கருத்து  

 அைகு தமிழில் வைால்லி வைால்லி வகாடுத்து  

 ெளர்ந்த பிள்சளயைா அதைால்  

 ஜதால்வி இல்சையைா” என்று அண்ணாலவ பாைாட்டும் 

பல்ைவியும்,  

 “ஓடும் ரயிசை இசைமறித்து  

 அதன் பாசதயில் தைது தசை செத்து  

 உயிசரயும் துரும்பாய் தான் மதித்து  

 தமிழ் வபயசரக் காத்த கூட்ைம் இது  

 பரம்பசர ரத்தம் உைம்பிஜை தான் 
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 அது முறுக்ஜகறி கிைப்பது நரம்பிஜை தான்  

 வகாடுப்பசத வகாடுத்தால் வதரியுமைா  

 உன் இடுப்சபயும் ஒடிச்ைா புரியுமைா”  

என்ற பல்ைவி கருணாநிதியின் இந்தி எதிர்ப்பு 

ஜபாைாட்ைத்லதப் பற்றியும் இைம் தபற்றது. இந்த பாைல் 

எம்.ஜி.ஆரின் சிறப்புகள், அண்ணாவின் சிறப்பு, 

கருணாநிதியின் சிறப்பு ஆகிய மூவரின் சிறப்புகலளயும் 

எடுத்துலைக்கும்  பாைைாகும்.  

 இவ்வாறு தனக்கு ஜவண்டிய கருத்துக்கலள எடுத்துச் 

தசால்லி இந்த கருத்துக்கலள உள்ளைக்கமாகக் தகாண்டு 

பாைல்கலள எழுதித் தாருங்கள் என்று ஜகட்டு 

பயன்படுத்திக்தகாள்வது மைபு.  

திமுகவின் ஊைல் பற்றிய பாைல்  

 கருணாநிதி திமுகலவ விட்டு எம்.ஜி.ஆலை. 

தவளிஜயற்றிய பிறகு எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா திமுக என்ற 

கட்சிலயத் ததாைங்கினார். அப்ஜபாது கருணாநிதியின் 

சுயநைத்லதயும் ஊழலில் காட்டும் தனது  குடும்பப் 

பாசத்லதயும் தவளிப்படுத்தும் வலகயில் அவருலைய 

ஊழலை ஊைறியச் தசய்வதற்காக ஜநற்று இன்று நாலள 

பைத்தில் ஒரு பாைல் இைம்தபற ஜவண்டும் என 

விரும்பினார். கவிஞர் வாலிலய அலழத்து திமுக ஆட்சியில் 

நைந்த ‘மாஸ்ைர் ஜைால்’ ஊழல், மாநகைாட்சியில் விளக்கு 

ஜபாடுவதில் ஊழல், தன்னுலைய தசாந்தக் குடும்பத்தாருக்கு 

அதிக அளவில் தசாத்து ஜசர்த்தது ஜபான்ற விஷயங்கலள 

எடுத்துச் தசால்லி இலவ இைம்தபறும்படி ஒரு பாைல் 

எழுதிக் தகாண்டு வாருங்கள் என்றார். ஜமலும் தன்னுலைய 

கட்சி அண்ணாவின் உண்லமயான  திமுக கட்சி என்பலத 

உணர்த்தும் வலகயில் அண்ணாவின் சிறப்பு அண்ணாவின் 

வழி வந்தவர் நாங்கள் என்பலத வலியுறுத்தும் வரிகளும் 

அதில் இைம் தபற ஜவண்டும் என்றார். எம்.ஜி.ஆர். 

கருத்திற்கிணங்க வாலி எழுதிய பாைல்தான் ஜநற்று இன்று 

நாலள (1974) பைத்தில் இைம்தபற்ற  
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 “தம்பி .... 

 நான் படித்ஜதன் காஞ்சியிஜை ஜநத்து - 

 அசத நான் உைக்கு வைால்ைட்டுமா இன்று 

 என்றும் நல்ைெர்க்கு ொழ்வு ெரும் நாசள 

 இது அறிஞர் அண்ைா எழுதி செத்த ஓசை”  

என்ற பல்ைவியுைன் ததாைங்கும் பாைல். இப்பாைலில்  
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 “வீட்டுக்வகல்ைாம் வெளிச்ைம் ஜபாைக் வகாடுத்த 

 பைத்திஜை 

 தாங்கள் வெளிச்ைம் ஜபாட்டு ொழ்ந்து விட்ைார் நகர 

 ைசபயிஜை 

 ஏசைக்வகல்ைாம் வீடு என்று திட்ைம் தீட்டிைார் 

 தாங்கள் ொழ்ெதற்கு ஊர்ப் பைத்தில் வீடு கட்டிைார்”  

என்ற வரிகளும்  

 “மக்கள் நைம் மக்கள் நைம் என்ஜை வைால்லுொர் 

 தம் மக்கள் நைம் ஒன்ஜைதான் மைதில் வகாள்ளுொர்”  

என்ற வரிகளும் எம்.ஜி.ஆர். ஜகட்டுக்தகாண்ைபடி 

எழுதப்பட்ை வரிகள் ஆகும்.  ‘தன் மக்கள் நைம்’ என்பது 

கருணாநிதி தன்னுலைய பிள்லளகளின் நைத்லத மட்டுஜம 

தன்னுலைய மனதில் தகாள்ளுவார். ஊர் மக்களின் நைத்லத 

பற்றி அவர் கவலை தகாள்ள மாட்ைார் என்ற கருத்லத 

ஆணித்தைமாக எடுத்துலைத்தது.  

 ஜநற்று இன்று நாலள (1974) பைம் தவளிவந்த ஜபாது திமுக  

கட்சியில் ஸ்ைாலினுக்கு முன்னுரிலம வழங்கப்பைவில்லை. 

ஆனால் கருணாநிதியின் பிள்லளகள் தபயரில் நிலறய 

தசாத்துக்கள் வாங்கப்பட்டிருந்தது உறுதியானது. காைப்ஜபாக்கில் 

கருணாநிதிக்குப் பிறகு அவைது மகன் அழகிரியும், ஸ்ைாலினும், 

அவருலைய லமத்துனர் முைதசாலி மாறனும் அவைது மகன் 

தயாநிதி மாறனும் ஸ்ைாலினுக்குப் பிறகு கருணாநிதியின் ஜபைன் 

உதயநிதியும் இப்ஜபாது அைசியலுக்குள் வந்திருப்பது எம்.ஜி.ஆர்.  

பாைலின் உண்லமத்தன்லமலய உறுதி தசய்துள்ளது. திமுகவின்  

இன்லறய அைசியல்  எம்.ஜி.ஆர் கருணாநிதி குறித்து ‘தன் மக்கள் 

நைம் ஒன்ஜறதான் மனதில் தகாள்ளுவார்’ என்று பாடிய வரிகலள 

தமய்யாக்கிவிட்ைது. இவ்வலகயில் எம்.ஜி.ஆர். தன் பாைல்களின் 

மூைமாக பை தீர்க்கதரிசன கருத்துக்கலள தசால்லியிருக்கிறார். 

எம்.ஜி.ஆர் கருணாநிதிலயப் பற்றி அன்லறக்ஜக சரியாக கணித்து 

இருந்தார் என்பலத இந்தப் பாைல் வரிகள் நமக்கு என்தறன்றும் 

உணர்த்திக் தகாண்ஜை இருக்கின்றன. இதனால் மக்கள் அவைது 

பாைலின் கருத்துக்கலள மதிக்கின்றனர்.  
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  எம்.ஜி.ஆரின் புகழ் இன்றும் நின்று நிலைத்திருப்பதற்கு 

காைணம் அவைது ததளிவான சிந்தலனயும், தீர்க்க தரிசனமும், 

கடுலமயான உலழப்பும், பாைைாசிரியர்களிைம் தனது  

கருத்துக்கலள எடுத்துலைத்து அவற்லற  ஜகட்டு எழுதி  

வாங்கியதில் உறுதியாக இருந்ததும்  ஆகும்.  பாைல் 

ஆசிரியர்களிைம் தன்னுலைய கருத்துக்கலள  அந்தந்த 

காைக்கட்ைத்தின் ஜதலவக்கு  ஏற்ப ஜகட்டு வாங்கி 

தன்னுலைய பைங்களில் பயன்படுத்தினார். இதனால் 

அவருலைய பாைல்கள் காைத்துக்ஜகற்ற கருத்துக்கலள 

எடுத்துலைக்கும் பாைல்களாக மக்கள் மனதில் ஆழமாக 

இைம்தபற ஜவண்டிய கருத்துக்கலள அவ்வப்ஜபாது 

எடுத்துலைக்கும் பாைல்களாக இருந்தன.  

 எம்.ஜி.ஆர். பைப்பாைல்களின் ததாைர்பியல் திறன் ஆற்றல் 

மிக்கது. காைத்துக்ஜகற்ற கருத்து தசால்ைப்பட்ைதால் அவர் 

பாைல்கலள தவறும் பாைல்களாக தபாழுதுஜபாக்கு அம்சமாக 

மட்டும் தகாள்ள இயைாது. தபாழுதுஜபாக்கு அம்சங்கஜளாடு 

ஜகட்பவர் மனதில் பதிய ஜவண்டிய கருத்துகலளயும் ஜசர்த்து 

தகாடுப்பதில் எம்.ஜி.ஆர். திறலம மிக்கவைாக இருந்தார். 

தன்னுலைய முழு  கவனத்லத பாைலின் தவற்றிக்கு தசலுத்தி 

வந்தார். இதனால்தான் அவருலைய பாைல்கள் அவருக்கு 

அைசியலில் ைாேபாட்லைலய அலமத்துக் தகாடுத்தன, இன்றும் 

அழியாப் புகஜழாடு  இப்பாைல்கள் வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கின்றன. எந்த அைசியல் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் 

அவருலைய பாைல்கள் அைசியலுக்குப் தபாருத்தமாக 

இருக்கின்றன. அன்லறக்கு  அவருலைய அைசியல் பயணம் 

சிறப்பாக அலமய அவருலைய திலைப்பைப் பாைல்கள் தபரிதும் 

வழிவகுத்தன. காைத்தால் அழியாத கருத்து தபட்ைகங்களாக 

இருப்பதனால் மட்டுஜம எம்.ஜி.ஆர் மலறந்து சுமார் 40 ஆண்டுகள் 

ஆன பிறகும் அவருலைய பாைல்கள் திருக்குறலளப் ஜபாை 

சிைப்பதிகாைத்லத ஜபாை மக்கள் மனதில் பசுமைத்தாணி ஜபாை 

பதிந்துள்ளன. 
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5. எம்.ஜி.ஆர். பைப் பாைல்களில் மனித 

ஜநயம்  

  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். பைப் பாைல்களில்  மனித ஜநயம் பற்றி 

ஏைாளமான கருத்துக்கள் உள்ளன. இலவ அலனத்தும் 

அவருலைய தசாந்தக் கருத்துக்கஜள தவிை அவருக்காக 

வலிந்து புகுத்தப்பட்ை கருத்துக்கள் அல்ை. “மனுஷன் 

பிறருக்காக ஏதாவது தசய்யாவிட்ைால் பிறவி எடுத்து என்ன 

பிைஜயாேனம்’ என்பது எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் ஒரு வசனம். 

இைம்தபறும். இதுவும் அவர் தன்னுலைய வாழ்க்லக குறித்து 

லவத்திருந்த தசாந்த எண்ணம் அல்ைது தகாள்லக என்று 

துணிந்து கூறைாம். ஏதனனில் அவர் பிறருக்காக வாழ்ந்தவர்; 

தனக்தகன வாழாத  தபாதுநைவாதி. தன் ஒருவனுலைய 

உலழப்பில் சம்பாதித்த பணத்லததயல்ைாம் தமிழகத்தில் 

மட்டுமல்ை பிற மாநிைங்களிலும் பிற நாடுகளிலும் வாழ்ந்த 

பைருக்கும் தகாடுத்து மகிழ்ந்தவர். இவருக்குப் பூர்வீகச் 

தசாத்து அல்ைது  தாய் தந்லதயார் ஜசர்த்து லவத்த 

சம்பாத்தியம் என எதுவும் கிலையாது. 19 வயதுக்குப் பிறகு 

இவர் திலைப்பைங்களில் சின்னஞ்சிறிய கதாபாத்திைங்களில் 

நடித்து 40 வயதில் உச்ச நட்சத்திைமானார். 40 வயதுக்குப் பிறகு 

இவர் கடுலமயாக உலழத்து சம்பாதித்த பணத்லத தன் 

இறுதிக்காைம் வலை எல்ஜைாருக்கும் வழங்கினார். 

மனிதர்கலள ஜநசிக்க ஜவண்டும் அவர்களின் துன்பங்கலளக் 

கலளய ஜவண்டும் என்பதில் ஆழ்ந்த பற்றும், ஈடுபாடும், 

நம்பிக்லகயும் தகாண்ைவர்.  
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மனிதன் என்ைால் யார் ? 

 இந்தக் ஜகள்விக்கு அவருலைய நான் ஏன் பிறந்ஜதன் 

(1972) பைத்தில் வரும் “தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு” என்ற பாைலில் 

ஒரு விளக்கம் தைப்பட்டிருக்கிறது.  

 “பிைப்பால் ெளர்ப்பால் இருப்பெர்கள் எல்ைாம் 

 மனிதர்கள் அல்ை என்ைாராம் 

 இைத்தால் அல்ை மைத்தால் மட்டும் 

 ொழ்பென் மனிதன் என்ைாராம்”  

கண்ணதாசன் எழுதிய இந்தப் பாைல் இனத்தால் மனத்தால் 

வாழ்பவன் மனிதன் என்ற இைக்கணம் மனிதனுக்கு நல்ை 

மனம் ஜவண்டும் என்பலத வலியுறுத்துகிறது.  மன் என்ற அடி 

தசால்லிலிருந்து ஜதான்றியது தான் மனுஷ் அல்ைது மனிதன் 

என்ற தசால். எனஜவ நல்ை மனம் பலைத்தவஜன மனிதன். 

நல்ை மனம் என்பது தன்ஜனாடு வாழும் மனிதர்களிைம்  நாம் 

காட்டும் அன்பு, பரிவு, இைக்கம் ஆகியலவயாகும்.  

தமிழிைம் . . .  

 மனிதர்கள் கூடி வாழும் ஜபாது அது ஓர் இனம் ஆகிறது. 

தமிழ் இனம் என்பது தமிழ் தமாழி ஜபசிய மனிதர்களின் 

கூட்ைலமப்பாகும். எம்.ஜி.ஆர். தமிழினத்லதத் தன் உயிைாக 

மதித்தார். தமிழ் ஜபசும் மக்கலள தன் உறவாகப் ஜபாற்றினார். 

தமிலழத்  தன் தாய் தமாழியாகக் கருதினார். தான் 

தமிழ்நாட்லைச் ஜசர்ந்த மன்றாடியார் வகுப்பில் பிறந்தவன் 

என்பலத ஆய்வின் மூைமாக நிறுவி தன்லன தமிழஜைாடு 

இலணத்து அலையாளப்படுத்திக் தகாண்ைார். முதல்வைானதும் 

மற்ற எந்த முதல்வலையும் விை மிக அதிக அளவில் தமிழுக்கு 

பை நல்ை திட்ைங்கலள தீட்டி ஜமம்படுத்தினார்.  

 உரிலமகுைல் (1974) பைத்தில் இந்த நிைத்தாய் எனக்கு ஜசாறு 

ஊட்டி வளர்த்தாள், என்பார். இந்த மண்லண விட்டு நான் பிரிய 

மாட்ஜைன். என் உைல் விழுந்தால்  இந்த மண்ணில்தான் விழும். 

இந்த மண்ணில்தான் அைக்கம் தசய்யப்படும் என்று தன் தாய் 

மண்லண ஜநசித்து அதன்படி வசனம் எழுதச் தசய்து அதலனப் 
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ஜபசி மகிழ்ந்தார்.. தமிழ் இனம் அவருலைய பற்றுதலும் 

ஜபாற்றுதலுக்கும் உரிய இனமாக விளங்கியது. எனஜவ 

இனத்தாலும் மனத்தாலும் வாழ்பவன் மனிதன் என்ற 

கண்ணதாசனின் கூற்றுக்கு இைக்கணமாக வாழ்ந்த எம்.ஜி.ஆர். 

தானும் அந்த கருத்லதஜய தன் மனத்துள் தகாண்டிருந்தார். 

 ஒவ்தவாரு தனி மனிதனுக்கும் உதவிய எம்.ஜி.ஆர். 

ஈழத்தமிழர்கள் தமது  விடுதலைக்காக சிங்களவர்களுைன் சிங்கள 

அைசுைன் ஜபாைாடியஜபாது அவர்களின் தலைவர் பிைபாகைனுக்கும் 

மற்றவர்களுக்கும் ஜவண்டிய உதவிகலளச் தசய்து தமிழ் இனம் 

வாழ வழி தசய்து தகாடுத்தார். அவர்கள்  தவற்றி தபறவும் 

உதவினார். தமிழினத்திற்காக உதவிய தமிழ் நாட்டுத் தலைவர் 

ஒருவர் உண்தைன்றால் அவர் எம்.ஜி.ஆர். மட்டுஜம.  

 மனிதனுக்கு இன்தனாரு விளக்கம் அவருலைய 

பாைலில் இருந்து கிலைக்கின்றது.  

 “மாைம் வபரியது என்று ொழும் மனிதர்கசள 

 மான் என்று வைால்ெதில்சையா 

 தன்சை தானும் அறிந்து வகான்டு ஊருக்கும் 

 வைால்பெர்கள் 

 தசைெர்கள் ஆெதில்சையா”.   
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  இந்த வரிகள் மனிதன் என்பவன் தன்மானம் 

உலையவனாகத்  திகழ ஜவண்டும். மானஜம அவனது உயிர்; 

மானம் இழந்த பின் வாழாலம முன் இனிஜத என்பது 

தபரிஜயார் வாக்கு. ஏலழயாக இருந்தாலும் மானத்துைன்   

இருப்பலதஜய தமிழர் தம்  உயர் பண்பாகப் ஜபாற்றினார்.  

 மனிதர்களுக்குத்  தலைவனாக இருக்க ஜவண்டியவன் 

தன்லனப் பற்றித்  ததளிவாக [know thyself] அறிந்து தகாண்டு 

சமூகத்லதப் பற்றியும் அறிந்துதகாண்டு அவ்வாறு அறிந்து 

தகாண்ைலத மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துச் தசால்வான்.  

அவஜன சிறந்த தலைவன் ஆவான். ஆக எம்.ஜி.ஆர். 

தன்லனப்பற்றி மனிதலைப் பற்றி அவர்களுக்குத் ஜதலவயான 

பண்புகலளப் பற்றியும் ததளிவாக அறிந்து தகாண்டு பின்பு 

அலத தன்னுலைய பைத்தில் வசனங்கள் மூைமாகவும் 

பாைல்கள் மூைமாகவும் ஊருக்கு எடுத்துச் தசான்னார். அந்தக் 

கருத்துக்களின் படி தன்னுலைய வாழ்க்லகலய அலமத்துக் 

தகாண்ைார். அவர் தவறும் வாய்ச்தசால் வீைர் அல்ை. அவர் 

தசான்னபடி வாழ்ந்து காட்டியவர் தசால்லை தசயைாக்கிய 

தசயல்வீைர். எனஜவ மக்கள் அவருலைய வார்த்லதகலள 

நம்பினர், தசயல்கலளப் ஜபாற்றினர். அவலை அவர் காைம் 

முழுக்க தலைவைாகஜவ உயர்த்தி லவத்திருந்தனர். 

 ஆக ஒரு மனிதனுக்கு நல்ை மனமும் இனப்பற்றும் மான 

உணர்வும் இன்றியலமயாத பண்புகளாகும் என்ற கருத்லத 

எம்.ஜி.ஆரின் பாைல்கள் உணர்த்துகின்றன.  

மனிதன் எைப்படுபென் யார்?  

 மனிதன் என்பதற்குரிய வலைவிைக்கணத்லத  ஆலச 

முகம் (1965) பைத்தில் வரும் பாைல் தருகின்றது. மனிதன் 

என்பவன் ஜநர்லமயானவனாக இருக்க ஜவண்டும்.  

 “நாவளாரு ஜமனி வபாழுவதாரு நடிப்பு  

 அென் ஜபர் மனிதைல்ை . . . . . 

 உள்ளத்தில் செத்தசத உதட்டில் செப்பென்  

 எெஜைா அெஜை மனிதன்”.   
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 இவ்வரிகள் யார் மனிதஜன அல்ை. யார் உண்லமயான 

மனிதன் என்பவற்லற விளக்குகின்றன. மனிதனின் 

ஆளுலமக்கு  ஒரு விளக்கம் இங்குச் தசால்ைப்படுகிறது. 

மைம் வமாழி வையல் ஆகிய மூன்ைாலும் ஒற்றுசமப்பட்டு 

இருப்பெஜை சிைந்த மனிதன் ஆொன்.  

 ஒரு மனிதன் தன் உள்ளத்தில் நிலனப்பலத உதடுகளில் 

தசால்ை ஜவண்டும். பின்பு தான் தசான்னபடிஜய  அவன் 

நைக்க ஜவண்டும். ஆக மனம் தமாழி தமய் ஆகிய 

மூன்றினாலும் ஒன்றுபட்டு இருப்பவன் எவஜனா அவஜன 

சிறந்த மனிதன் ஆவான். இத்தலகய மனிதலனஜய good 

personality – சிறந்த ஆளுலம உலையவன் என்பர். உள்ளத்தில் 

லவத்தலத உதட்டிலும் லவக்கும் ஒரு  மனிதன் உள்தளான்று 

லவத்து புறதமான்று ஜபச மாட்ைான். அவனுலைய 

உள்ளத்தில் நல்ை எண்ணங்கஜள ஜதான்றும். அந்த 

எண்ணங்கலள அவனுலைய தசாற்களில் பிைதிபலிக்கும். 

தூய்லமயான எண்ணம், வாய்லமயான தசாற்கள், 

தமய்ம்லமயான நைத்லத ஆகியலவ ஒரு மனிதனுக்கு 

ஜதலவயான மூன்று அடிப்பலைகள் ஆகும்.  

 தூய்லம, வாய்லம, தமய்ம்லம ஆகியவற்றிற்கான 

விளக்கத்லத ஜபைா. தமிழண்ணல் ததரிவித்திருப்பார். இந்த 
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அடிப்பலைகளில் இருந்து மாறிப் ஜபானால் அவன் 

தசல்வத்தால் தபரியவனாக இருந்தாலும் குணத்தால் 

சிறியவனாவான். பிறருலைய துன்பங்கலளக் கண்டு இைக்கம் 

தகாள்ளாதவன் மனிதஜன கிலையாது. அவலன மனித 

குைத்தில் ஜசர்க்கவும் இயைாது. பிறர் துன்பங்கலள 

தன்னுலைய துன்பமாகக் கருதும் இைக்க உணர்ஜவ ஒரு 

மனிதலன அவன் வாழும் சமுதாயத்தின் ஒரு அங்கமாக 

ஏற்றுக் தகாள்ளும் தகுதிலய அளிக்கின்றது. பிறருக்கு இைங்க 

அவன் சமுதாயத்தில் இலணந்து வாழ தகுதியற்றவன். 

இன்தனாருவர் இவனுக்கு மற்றவர்களின் ஜவதலன 

ஜவடிக்லகயாகத் ஜதான்றும். இவன் இைக்கமில்ைாதவன், 

கருலண இல்ைாதவன் மனித இனத்தில் ஜசர்க்கப்படும் தகுதி 

இல்ைாதவன்.  

மனிதனின் ொழ்க்சக அல்ைது ஆயுட் காைம் 

 ஒவ்தவாரு மனிதனும் நீண்ை காைம் வாழ ஜவண்டும், 

நூறாண்டு வாழ ஜவண்டும் என்று ஆலசப்படுகின்றான். 

அவலன வாழ்த்தும் தபரியவர்களும் நூறாண்டு வாழ்க, 

தீர்க்காயுளுைன் வாழ்க என்று தான் வாழ்த்துகின்றனர். 

ஆனால் வாழ்க்லக என்பது அவன் வாழும் ஆண்டுகளில் 

கணக்கிைப்படுவது அல்ை. அவன் வாழும் தைத்திலும் 



Tamil Heritage Foundation International

81 
 

 

முலறயிலும் கணக்கிைப்படுகின்றது. நான் ஆலணயிட்ைால் 

(1966) பைத்தில் தாய் ஜமல் ஆலண தமிழ் ஜமல் ஆலண எனத் 

ததாைங்கும் பாைலில்  

 “எத்தசை காைம் மனிதன் ொழ்ந்தான் 

 என்பது ஜகள்வி இல்சை - 

 அென் எப்படி ொழ்ந்தான் என்பசத உைர்ந்தால் 

 ொழ்க்சகயில் ஜதால்வியில்சை...”  

என வரும் நான்கு வரிகள் எம்.ஜி.ஆரின் உள்ளக்கருத்துைன் 

ஒத்துப் ஜபாகின்றன.  ஒரு மனிதன் நூறு வயது வலை வாழ்ந்து 

ஜகவைமானவனாக, பிறருக்கு உதவாதவனாக, 

சுயநைக்காைனாக, தன் குடும்பம் தன் மக்கள் தன் 

மறுமலனயாட்டிகள் என்று வாழ்ந்து தகாண்டிருந்தால் 

அவனுலைய வாழ்க்லகயால் ஊருக்கு எந்த நன்லமயும் 

கிலையாது. அஜத ஜவலளயில் இஜயசு கிறிஸ்துலவப் ஜபாை, 

விஜவகானந்தலைப் ஜபாை, பாைதியாலைப் ஜபாை குலறந்த 

ஆயுளுைன் வாழ்ந்தாலும் அவர்களின் சமூகப்பணியால் 

அவர்கலள மனிதகுைம் இன்றும் நிலனத்துப் 

ஜபாற்றுகின்றது. ஆக எத்தலன காைம் மனிதன் வாழ்ந்தான் 

என்பது ஜகள்வி இல்லை; அவன் எப்படி வாழ்ந்தான் 

என்பலத நிலனத்தால், வாழ்க்லகயில் ஜதால்வி இல்லை 

என்ற கருத்து எம்.ஜி.ஆரின் எண்ணத்துைன் ஒன்று 

பட்ைதாகும்.  

  எம்.ஜி.ஆர்.  நாற்பது வயது வலை சரியான ததாழில் 

வாய்ப்பு கிலைக்காமல் வாழ்க்லகலய நைத்த 

அரும்பாடுபட்ைார். ஆனால் அந்த கஷ்ைப்பட்ை காைத்திலும் 

அவர் தன்னுலைய முயற்சிலயயும் பயிற்சிலயயும் 

விட்டுவிைவில்லை. உைற்பயிற்சிலய ததாைர்ந்து தசய்து 

தகாண்டிருந்தார். அதனால் 40 வயது முதல் 70 வயது வலை 

அவர் இலளஞனாகஜவ ஜதாற்றமளித்தார். அதமரிக்காவுக்கு 

ஜபாய் சிகிச்லச தபற்றுத் திரும்பும் வலை அவர் முகத்தின் 

முதுலமயின் சாயல் ததரியவில்லை. உற்சாகமாக இருந்தார்.  



Tamil Heritage Foundation International

82 
 

 

 எம்.ஜி.ஆர்.  தான் வாய்ப்பு ஜதடி அலைந்த நாட்களில் 

தன்லனச் சுற்றியிருக்கும் நாைகம் மற்றும்  சினிமா உைகத்தின் 

ஒவ்தவாரு ததாழில்நுட்பத்லதயும் கூர்ந்து கவனித்து கற்றுக் 

தகாண்ைார். சுமார் 13 ஆண்டுகள் சின்னஞ் சிறு ஜவைங்களில் 

நடித்து வந்த ஜபாதும் அந்த 13 ஆண்டுகளும் அவருக்கு ஒரு 

பயிற்சி காைமாகஜவ விளங்கியது. அந்த நீண்ை காைப் பயிற்சி 

அவர் நிைந்தைமாக திலையுைகில் ஜகாஜைாச்சுவதற்கு உதவியாக 

இருந்தது. தன்லனச் சுற்றி நைக்கும் விஷயங்கலளப் பார்த்துக் 

கற்றுக் தகாள்ளும் ஒரு மனிதன் வாழ்க்லகயின் 

அனுபவங்கலளக் கற்றுக் தகாள்கிறான். அது ஏட்டுக்கல்வி 

அல்ை; அனுபவக் கல்வி,  அது வாழ்க்லகக் கல்வி. அவ்வாறு 

கற்றுக் தகாண்ைதனால்   அவர்   தன்னுலைய   ஒவ்தவாரு 

வாழ்நாலளயும் சிறப்பான நாளாக உயர்த்தினார். அவருலைய 

அந்த ஜசாக நாட்களில் எதுவும் வருமானம் 

இல்ைாவிட்ைாலும் வீணான நாளாகப் ஜபாய்விைவில்லை. 

அலவ அலனத்தும் அவருலைய பயிற்சி நாட்களாகஜவ, 

பயிற்சி காைமாகஜவ இருந்தன. வறுலமயில் பயிற்சி 

தசழுலமயில் ஜதர்ச்சி என்ற நிலையில் எம்.ஜி.ஆரின் 

வாழ்க்லக பக்குவப்பட்டு இருந்தது.  
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நல்ைென் யார்?  

 சிை மனிதர்கள் தங்களுலைய சுயரூபத்லத மலறத்து 

ஜபாலித்தனமாக நல்ைவர்கலளப் ஜபாை நாைகம் 

ஆடுகின்றனர். இவர்கலள என்ன தசய்வது அவர்களிைம் 

எப்படி நைந்துதகாள்வது என்ற ஜகள்விலய எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

பாைலில் எழுப்புகின்றார். தீயவர்கலளப் பார்க்கும்ஜபாது 

சிைலைத் தீயவர் என்று அலையாளம் கண்டுதகாள்ள 

முடிகிறது சிைலை அவ்வாறு கண்டுதகாள்ள முடிவதில்லை. 

அவர்கள் பசுத்ஜதால் ஜபார்த்திய புலிகளாக நல்ைவன் என்ற 

ஜபார்லவயில் நயவஞ்சகர்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். 

இதனால் மனம் தநாந்து ஜபான ஒருவனின் குைைாக வரும் 

பாைல், 

 “ஜபாயும் ஜபாயும் மனிதனுக்கிந்த  

 புத்திசயக் வகாடுத்தாஜை இசைென் 

 புத்திசயக் வகாடுத்தாஜை அதில் 
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 வபாய்யும் புரட்டும் திருட்டும் கைந்து 

 பூமிசயக் வகடுத்தாஜை மனிதன் 

 பாயும் புலியின் வகாடுசமசய இசைென் 

 பார்செயில் செத்தாஜை புலியின் 

 பார்செயில் செத்தாஜை இந்தப் 

 பாழும் மனிதன் குைங்கசள மட்டும் 

 ஜபார்செயில் மசைத்தாஜை இதயப் 

 ஜபார்செயில் மசைத்தாஜை”  

 என்ற பாைல் வரிகள் விைங்குகலளப் பார்க்கும் ஜபாது 

கூை அவற்றின் குணங்கலளப் புரிந்து தகாள்ள முடிகிறது. 

ஆனால் மனிதலனப் பார்க்கும் ஜபாது அவனுலைய உள் 

மனம் என்ன நிலனக்கின்றது அவன் நல்ைவனா தகட்ைவனா 

நமக்கு நன்லம தீலம தசய்வானா என்பலத அறிந்துதகாள்ள 

இயைவில்லை.  

 இத்தலகய பாைல்கள் பைம் பார்க்கும் ைசிகர்களுக்கு ஒரு 

எச்சரிக்லகயாக அலமகின்றன. இப்பாைல்கள் வாழ்க்லகயில் 

நல்ைவர்களும் தீயவர்களும் உண்டு. அவர்கலள  இனம் 

பார்த்து அறிந்து தகாள்ளும் தகுதியும் திறலமயும் ஒவ்தவாரு 

ைசிகனுக்கும் ஒவ்தவாரு மனிதனுக்கும் இருக்க ஜவண்டும் 

என்பலதச் சுட்டி தசல்வதாக அலமகின்றன. இஜத கருத்லத 

தபரிய இைத்துப் தபண் பைத்தில் வரும் பாைலிலும் 

காணைாம்..  

 “அெனுவகன்ை தூங்கிவிட்ைான் ... 

 அகப்பட்ைென் நான் அல்ைொ 

 ஐயிரண்டு மாதத்திஜை சககளிஜை ஜபாட்டு விட்ைான் 

 சககளிஜை ஜபாட்டு விட்ைான் . . . . .” என்ற பாைலில் 

 “யாசையிைம் நன்றி செத்தான் 

 காக்சகயிைம் உைவு செத்தான் 
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 மான்களுக்கும் மாைம் செத்தான் 

 மனிதனுக்கு என்ை செத்தான்?”  

இப்பாைல் வரிகளில் விைங்குகளுக்கும் பறலவகளுக்கும் 

இருக்கும் சிறப்புப் பண்புகலள எடுத்துக் கூறிவிட்டு 

மனிதனுக்கு இத்தலகய சிறப்புப் பண்பு எதுவும் இல்ைாமல் 

சிைர் இருக்கின்றனஜை அவர்கலள என்ன தசய்வது 

அவர்கலள எப்படி திருத்துவது. இந்த மனித குைத்திற்குப் 

பயனுள்ளவர்களாக அவர்கலள எப்படி மாற்றுவது என்ற 

சிந்தலனஜயாடு இப்பாைல் அலமந்துள்து. தனது  பைங்களின் 

முடிவில் இத்தலகய மனிதர்கலளத் திருநதியதாக 

எம்.ஜி.ஆருலைய பைம் முடிவலையுஜம தவிை இவர்கள் மீது 

வன்மமும் தவறுப்பும் பலகலமயும் தகாண்ைதாக 

நிலறவுறாது.  

பசகெனுக்கும் உதவும் எம்.ஜி.ஆரின் அருட்குைம்  

 எம்.ஜி.ஆர். பைங்களில் பலகவனுக்கருள்வாய் 

நன்தனஞ்ஜச என்ற பாைதியின் வரிகளின்படி பலகவனுக்கு  

எம்.ஜி.ஆர். அருள் பாலிப்பவைாகஜவ பைம் முடிவலையும். 

அருள் என்பது இன்னார் இனியார் எனாமல் எல்ஜைாரிைமும் 

காட்டும் அன்பாகும், அதாவது நல்ைவன் தகட்ைவன் 

எல்ஜைாரிைமும் காட்டும் அன்பு என்றால் தகட்ைவனிைமும் 

அன்பு காட்டுவதுதான் அருள் எனப்படுகிறது. . அருள் 

என்னும் நற்பண்பு எம்.ஜி.ஆரின் வாழ்க்லகயில் அவரிைம் 

இருந்தலத நாம் சிை சான்றுகள் வழியாக அறிகின்ஜறாம். 

அருள் என்னும் நற்பண்பு இருந்ததனால் எம்.ஜி.ஆர். மனித 

ஜநயம் மிக்கவைாகக் ஜபாற்றப்படுகிறார்.   

 எம்.ஜி.ஆலை பற்றித்  ததாைர்ந்து ஜகவைமாகப் 

பத்திரிலககளில் எழுதி வந்த ஒரு எதிைணி பத்திரிலகயாளர் 

தன்னுலைய மகளின் திருமணச் தசைவுக்கு பணம் இல்ைாமல் 

தவித்த ஜபாது ஒருவர் எம்.ஜி.ஆலை ஜபாய்ப் பாருங்கள் 

என்றார். அப்ஜபாது அவர் ‘எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி படு 

ஜகவைமாக நான் எழுதி இருக்கிஜறன். அவர் எப்படி எனக்கு 

உதவுவார்’ என்று தசால்லிவிட்ைார். ‘இருந்தாலும் நான் 

உங்கலள அலழத்துச் தசல்கிஜறன் பார்ப்ஜபாம் முயற்சி 
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தசய்ஜவாம்’ என்று அவலை அந்த நண்பர் எம்.ஜி.ஆரிைம் 

அலழத்துச் தசன்றார். எம்.ஜி.ஆர். அவர் வந்திருப்பலத 

அறிந்ததும் அவலை அலழத்து அவருக்கு ஜவண்டிய 

பணத்லதக் தகாடுத்து விட்ைார். அப்ஜபாது அருகில் இருந்த 

ஒருவர் ‘அவர் உங்கலளப் பற்றி எவ்வளவு ஜகவைமாக 

எழுதுகிறார். அவருக்குப் ஜபாய் நீங்கள் உதவுகிறீர்கஜள?’’ 

என்று ஜகட்ைஜபாது, ‘அவர் பாவம் ஏஜதா ஒரு கஷ்ைத்தில் 

இருக்கிறார். என்னிைம் வந்து ஜகட்பதற்கு அவருக்கு மனம் 

சங்கைமாக இருக்கும். அதுஜவ அவலை திருத்திவிடும். இனி 

நான் ஜவறு அவலை கடிந்து ஜபச ஜவண்டுமா? என்னிைம் 

வந்த மனக்கஷ்ைம் ஒன்ஜற அவருக்கு ஜபாதாதா?’  என்று 

எம்.ஜி.ஆர். தசால்லிவிட்ைார்.  

 தவறு தசய்பவலன கூை எம்.ஜி.ஆர். திட்டி தீர்க்காமல் 

‘ஏஜதா அவனது ஜபாதாத காைம் அவனுலைய 

வயிற்றுப்பிலழப்புக்காக அவன் அந்த அணியில் ஜசர்ந்து 

இருக்கிறான் அங்கிருந்து அவன் எழுதி பிலழத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றான்’ என்று அந்தப் பத்திரிலகயாளலை 

மன்னித்து நல்ை மனஜதாடு அவருக்கு உதவி தசய்தார். இது 

ஜபாை இன்தனாரு சம்பவத்லதயும் இங்கு எடுத்துக் கூறைாம்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முலற காரில் வந்து தகாண்டிருந்த ஜபாது 

ஒரு ஜபாலீஸ்காைர் வழியில் நின்று தகாண்டிருப்பலதப் 

பார்த்து தன்னுலைய காலை நிறுத்தி அதில் ஏறிக் 

தகாள்ளும்படி கூறினார். ஆனால் அந்த ஜபாலீஸ்காைர் ‘நான் 

கைலமயில் கண்டிப்பானவன். நான் யாருலைய தயலவயும் 

எதிர்பார்த்து வாழ்பவன் அல்ைன். பஸ் வரும். நான் பஸ்ஸில் 

ஏறி ஜபாய் விடுஜவன்’, என்றார். அப்ஜபாது மணி 

பதிதனான்றலை. ‘ஜபருந்து காலையில் தான் வரும். 

விடிகாலை வலை நீங்கள் இங்கு நின்று தகாண்டு இருக்கப் 

ஜபாகிறீர்களா? இது உங்களுக்குப் பாதுகாப்பான இைம்  

அல்ை. உங்களால் எனக்கும், என்னால் உங்களுக்கும் எதுவும் 

ஆகப்ஜபாவதில்லை. அதனால் அஞ்ச ஜவண்ைாம். 

தயங்காதீர்கள். நான் உங்கலள ஊருக்குக் தகாண்டுஜபாய் 

விட்டு விடுகிஜறன்’ என்று எம்.ஜி.ஆர். அவரிைம் இதமாக 

கூறினார். அந்தப் ஜபாலீஸ்காைர் கைலம உணர்வு மிக்கவர் 
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அவர் யாருலைய தயலவயும் எதிர்பார்க்காத தன்மான சிங்கம் 

என்பதால் எம்.ஜி.ஆர். அவருலைய குணத்லதப் ஜபாற்றி 

தபாறுலமயாகப் ஜபசினார். இைண்டு மூன்று முலற எடுத்துச் 

தசால்லிய பிறகுதான் அந்த ஜபாலீஸ்காைர் தயக்கம் நீங்கி 

இவருலைய காருக்குள் ஏறி உட்கார்ந்தார். அந்த ஜபாலீஸ்காைர் 

ஜவலள பார்க்கும் காவல் நிலையம் மற்றும் குடும்பம்  பற்றி 

எம்.ஜி.ஆர். விசாரித்துக் தகாண்டு வந்தார். அவர் இறங்க 

ஜவண்டிய இைத்தில் அவலை இறக்கி விட்டுவிட்டு 

எம்.ஜி.ஆர். ஜபாய்விட்ைார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். அந்த கைலம உணர்ச்சி மிக்க ஜபாலீஸ்காைர்  

ஜவலை தசய்யும் காவல் நிலையத்தில் இருந்த 

ஜமைதிகாரியிைம் அவலைப் பற்றி விசாரித்தார். அவர் 

உண்லமயிஜைஜய கைலம உணர்வு மிக்கவர், யாரிைமும் 

ைஞ்சம் வாங்க மாட்ைார், மிகச்சிறந்த பண்பாளர் என்பலத 

அறிந்துதகாண்ைார். ஆனால் அவர் மூன்று தபண் 

குழந்லதகலள லவத்துக் தகாண்டு திருமணச் தசைவுக்கு 

பணம் இல்ைாமல் திருமணம் தசய்து தகாடுக்க முடியாமல் 

சிைமப்படுகிறார் என்றும் ஜமைதிகாரி கூறியதும் எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களுக்கு உதவத் தயாைாக இருப்பதாகச் தசால்லி, 

அத்தகவலை  ஜமைதிகாரிலய விட்டு அந்த 

‘ஜபாலீஸ்காைரிைம், நல்ை விதமாக அவரிைம்  எடுத்துக் 

கூறும்படி தசய்தார்.  அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சர் 

கிலையாது அவர் ஒரு நடிகர் மட்டுஜம.  எனஜவ எம்.ஜி.ஆர். 

‘நான் ஒரு நடிகன் எனக்கு அவருலைய எந்த உதவியும் 

ஜதலவயில்லை. மனிதாபிமான அடிப்பலையில் 

உதவுகிஜறன். எவ்விதப் பிைதிபைனும் எதிர்பார்த்து 

உதவவில்லை’ என்பலதத்  ததளிவாக அவருக்குப் புரிய 

லவயுங்கள். அவர் மனம் ஜவதலனப்பைக் கூைாது’  என்றார்.. 

இப்படி வலிய ஜபாய் அந்த ஜபாலீஸ்காைருக்கு உதவ 

ஜவண்டிய அவசியஜம எம்.ஜி.ஆருக்கு  கிலையாது.  

 கைலம உணர்வு மிக்க ஜபாலீஸ்காைர் உதவி தசய்ய 

முன்வந்த எம்.ஜி.ஆலை முகத்தில் அடித்தாற்ஜபாை 

கடுலமயாகப் ஜபசியவர். காரில் ஏறிக் தகாள்ளுங்கள் என்று 

எம்.ஜி.ஆர். அவலை  ஜவண்டிக் ஜகட்டுக் தகாண்ைஜபாது 
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பாைாமுகமாக நைந்துதகாண்ைவர்.அவருக்கு உதவ ஜவண்டிய 

அவசியம் யாருக்கும் கிலையாது. அவர் ஒரு அைசுப் 

பணியாளர் அவருக்கு மாதச் சம்பளம் வந்து 

தகாண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு நல்ைவர், 

ஜநர்லமயானவர்  தனது தபண் பிள்லளகலளத்  திருமணம் 

தசய்து தகாடுக்க வசதி இல்ைாமல் சிைமப்படுகிறார் என்று 

தாஜன வலியப் ஜபாய் அவருலைய ஜமைதிகாரியிைம் ஜபசி 

அவலை சமாதானப்படுத்தி பிறகு அவருலைய மூன்று தபண் 

குழந்லதகளுக்கும் திருமணத்துக்கான உதவிலய அளித்தார்.  

இன்லறக்கும் அந்த ஜபாலீஸ்காைர் யார் என்பது தவளியில் 

தசால்ைப்பைவில்லை.. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். தன்னிைம் 

முகத்லத திருப்பிக் தகாண்டு பாைாமுகமாக 

இருக்கின்றவர்களுக்கும் வலியப் ஜபாய் உதவும் பண்பாளர். 

மனித ஜநயம் மிக்கவர்  என்பதற்கு இந்தஸ் சம்பவமும் ஓர் 

எடுத்துக்காட்ைாகும். 

 எம்.ஜி.ஆலை மதிக்காதவருக்கு அவர் மனமுவந்து உதவி 

தசய்த இன்தனாரு அனுபவமும் உண்டு. ஒரு சமஸ்கிருதப்  

ஜபைாசிரியர். முதியவர். நிைம்பப் படித்தவர்  அவைது 

விசிட்டிங் கார்டில் பத்து வரிகளுக்கு அவர் பட்ைங்கள் 

இைம்தபற்றிருந்தன.  அவர் ஒருமுலற எம்.ஜி.ஆலை பார்க்க 

வந்திருந்தார். அவர் தவளிஜய உட்கார்ந்து இருப்பலத 

ஜகள்விப்பட்ை எம்.ஜி.ஆர். அவலை முதலில் அலழத்தார். 

அலழத்ததும் அவரிைம் என்ன ஜவண்டும் என்று ஜகட்ைார். 

அவர் தான் ஒரு சமஸ்கிருத ஜபைாசிரியர் என்றும் தான் ஓய்வு 

தபறப் ஜபாவதாகவும் தனக்குக் குடியிருக்க தசாந்த வீடு 

இல்லை என்றும் ததரிவித்தார். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். சரி 

உதவுகிஜறன் என்று தசால்லிவிட்டு அருகில் இருந்த தனது 

உதவியாளரிைம் அந்த ஜபைாசிரியருக்கு  பால் தகாண்டு வந்து 

தகாடுக்கச் தசான்னார். அந்த ஜபைாசிரியர் தன் வீடு தவிை 

ஜவறு யார் வீட்டிலும் தான் எதுவும் சாப்பிடுவது 

இல்லைகிலையாது என்று உறுதியான குைலில்  ததரிவித்தார்.  

எம்.ஜி.ஆர். புன்னலகத்தபடி  சரி பழம் ஏதாவது சாப்பிடுங்கள் 

என்றார்.  ‘நான் யார் வீட்டிலும் எதுவும் சாப்பிை மாட்ஜைன். 

அது என்னுலைய ஆசாைத்திற்கு ஜகைானது’ என்று மீண்டும் 

உறுதியாகத் ததரிவித்தார்.  எம்.ஜி.ஆர். மீண்டும் சிரித்தபடி 
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அவரிைம் ‘சரி தண்ணிருக்கு ஜதாஷமில்லை; தண்ணீைாவது 

குடியுங்கள்’ என்றார். அந்த ஜபைாசிரியர் தண்ணீர் கூை குடிக்க 

மறுத்து விட்ைார். அருகில் இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி 

அலைந்தனர். இந்த நிலையிலும் எம்.ஜி.ஆர். 

ஜகாபப்பைவில்லை தன் வீட்டில் லக நலனக்காத, பச்லசத் 

தண்ணீர்கூை குடிக்க விரும்பாத அந்தப் ஜபைாசிரியரிைம் 

எம்.ஜி.ஆர். ஜகாபப்பைவில்லை. அவர் அவருலைய 

ஆசாைத்தின் தீவிைத்லத மதித்து அவைரிைம் ஜகாபப்பைாமல் 

அவர்   ஜகட்ைபடி அவருக்கு ஒரு தசாந்த வீடு ஒதுக்கீடு 

தசய்து தகாடுத்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னிைம் ஜவறு முகம் காட்டியவர்களுக்கும் 

கூை அவர்களின் தகுதிலய அறிந்து உதவி தசய்து 

இருக்கின்றார் என்றால் தகாடுப்பதால் கிலைக்கும் மகிழ்ச்சி, 

தகுதியானவர்களுக்குக் கண்டிப்பாக தகாடுக்க ஜவண்டும் 

அவர்கள் நம்மிைம் வந்து தகஞ்சி நிற்கமாட்ைார்கள் நாம் 

வலியப் ஜபாய் அவர்களுக்கு உதவி அவர்களின் கண்ணீலைத்  

துலைக்க ஜவண்டும். இது மனிதனாகப் பிறந்த 

ஒவ்தவாருவரின் முதல் கைலமயாகும் என்பலத அவர் 

உணர்ந்து இருந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். இது ஜபான்றவர்களுக்கு 

உதவினார். இதுஜவ அவைது மனித ஜநயப் பண்பின் உச்ச 

நிலை ஆகும். இது ஜபான்ற நிக்ளவுகஜள எம்.ஜி.ஆர். 

மனிதருள் மாணிக்கமாக் திகழ்ந்தார் என்பதற்கு சான்று 

பகர்கின்றன. மனிதன் என்பவன் யார், நல்ை மனிதன் எப்படி 

இருக்க ஜவண்டும் என்று பண்புள்ள மனிதலனப் பற்றிப் 

பாடுவதற்கு முழுத்  தகுதியும் தபற்றவர் எம்.ஜி.ஆர். 

என்பதற்கும் இச்சம்பவங்கஜள ஆதாைம். 

குடிகாரன் மனிதைா?   

 எம்.ஜி.ஆர். மனிதனுக்கு மனிதன் என்பவன் நற்பண்புகள் 

தகாண்ைவனாக இருக்க ஜவண்டும் தீய பழக்க 

வழக்கங்களுக்கு ஆட்பைாதவனாக இருக்க ஜவண்டும். 

மதுலவ அருந்தும் ஒரு மனிதன் அந்த ஜநைத்தில் 

மனிதனாகஜவ இருக்க மாட்ைான். இலத கண்ணன் என் 

காதைன் (1968) பைத்தில் ஒரு வசனத்தின் மூைமாக எம்.ஜி.ஆர். 

எடுத்துக் கூறுவார். மது அருந்தும் ஒருவன் தன்னுலைய 
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மானத்லதக் காக்கும் ஆலைகள் தநகிழ்ந்திருப்பலதக் கூை 

அறியாமல் இருப்பான். குடி அவனுலைய மானத்லதஜய 

தகடுத்துவிடுகிறது என்பார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய 1௦௦ ஆவது பைமான 

ஒளிவிளக்கில் மது அருந்தக் கூைாது; மது அருந்தினால் 

என்தனன்ன தகடுதல்கள் ஏற்படும்  என்பலத ஒரு பாைலின் 

வழியாக கற்றுத்தருவார்.  

 “சதரியமாக வைால் நீ மனிதன் தாைா? 

 மனிதன் தாைா? இல்சை! 

 நீ தான் ஒரு மிருகம் - 

 இந்த மதுவில் விழும் ஜநரம் 

 மைமும் நல்ை குைமும் 

 உன் நிசைசெ விட்டு விைகும் 

 மாசைப் ஜபாை மாைம் என்பாய்  

 மதயாசை நீஜய என்பாய் 

 ஜெங்சக ஜபால் வீரம் என்பாய்   

 நீ தான் ஒரு மிருகம் - 

 இந்த மதுவில் விழும் ஜநரம்”  

 என்ற வாலியின் வரிகள் மனிதன் என்பவன் 

நற்பண்புகளுைன் கூடியவனாக இருக்க ஜவண்டுஜம தவிை தீய 

பழக்கங்களுக்கு ஆட்பைக்கூைாது என்ற கருத்லத 

வலியுறுத்துகிறது. இப்பாைலை மாஸ்க் ஷாட் உத்திமுலற 

மூைமாக ஐந்து எம்.ஜி.ஆலை ஒஜை திலையில் காட்டி ைசிகர்கள் 

மனதில் பாைலின் கருத்லத ஆழமாகப் பதிய லவத்தார். 

இதற்கு அவர் பாட்டு, ஆட்ைம்,  ஜகமைா ததாழில்நுட்பம், 

வண்ணம் ஜபான்றபைவற்லறயும் சரியாக இலணத்தார். 

திலைப்பைங்களில் இலவ அலனத்லதயும் சிறப்பாக 

ஒன்றிலணத்து  நல்ை கருத்துக்கலள  மக்கள் மனதில் 

எம்.ஜி.ஆர். பதிய லவத்தார்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். முதல்வைான ஜபாது அவர் நடிக்காமல் 

விட்டுவிட்டு வந்த பைங்கள் பத்துக்கு ஜமல் இருந்தன. 

எனஜவ அவர் மாலையில் சிறிது ஜநைம் ஒதுக்கி அவற்லற 

நடித்துக் தகாடுக்க ஜவண்டும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் 

ஜவண்டினர். அதற்கு அனுமதி கிலையாது. மிக எளிலமயான 

வாழ்க்லக வாழ்ந்து வந்த பிைதமர் தமாைார்ஜி ஜதசாய். 

எம்.ஜி.ஆர். பால் தவிை டீ காபி மது ஜபான்றவற்லற 

அருந்துவது கிலையாது என்பாலத அறித்தார்.  எம்.ஜி.ஆரின் 

இந்தப் பண்புகலளக் ஜகள்விப்பட்ைதும் மிகவும் 

ஆச்சரியப்பட்டு அவர் சினிமாவில் பை நல்ை கருத்துகலள 

தன்னுலைய வசனங்களிலும் பாைல்களிலும் எடுத்துச் 

தசால்வலதயும்  அறிந்து அவர் முதைலமச்சர் ஆன பிறகும் 

அவர் சினிமாவில் நடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கினார். 

கருணாநிதி அனுமதி கிலைக்காது அதனால் எம்.ஜி.ஆர். 

நடிப்பலத தான் விரும்புவார். முதல்வர் பதவிலய விட்டு 

தகாடுப்பார் என்று பகல் கனவு கண்ைார். ஆனால் பிைதமரிைம் 

இருந்து அனுமதி கிலைத்ததும் எம்.ஜி.ஆர். பகலில் மீட்டிங், 

இைவில் சூட்டிங் என்று தினத்தந்தியில் ஒரு தசய்தி 

தவளியிட்ைார்.   

 தினத்தந்தி நாளிதழில் எம்.ஜி.ஆர். பகலில் தன்னுலைய 

முதல் அலமச்சர் தபாறுப்புகலள கவனித்துக் தகாண்டு, 

இைவில் பைப்பிடிப்பில் கைந்து தகாள்ஜவன் என்றும் 

ததரிவித்திருந்தார். இது கருணாநிதிக்கு அதிர்ச்சிலய 

அளித்தது. நடிகன் நாைாள முடியுமா என்று தகட்ை 

கருணாநிதிக்கு முன்பு நாட்லை சிறப்பாக ஆை ஜவண்டும் 

என்று முடிவு தசய்த எம்.ஜி.ஆர். நடிக்க ஜவண்ைாம் என 

முடிவு தசய்தார். அவர் அதன் பிறகு எந்த பைத்திலும்  நடிக்க 

வில்லை. கருணாநிதி தனக்கு அைசியலில் வலுவான் ஏதிரி 

உறுதியாகி விட்ைலத அறிந்துதகாண்ைார்.  

மனிதனின் அடிப்பசை ஜதசெ வபாறுசம  

 தபாறுலம இல்ைாமல் அவசைமாக எலதயும் தசய்யும் 

மனிதன் வீணான பிைச்சலனகலள வலுவில் வைவலழத்துக் 

தகாள்கிறான். எனஜவ மனிதனுக்கு தபாறுலம மிகவும் 

அவசியம். நிதானமாக தசயல்படுபவஜன வாழ்க்லகயில் 
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நிைந்தை தவற்றிலய அலைய முடியும். இந்த நிதானம் 

எம்.ஜி.ஆருலைய வாழ்க்லகயில் ஆைம்ப காைத்திலிருந்து 

இறுதிக்காைம் வலை இருந்தது. அவர் அைசியலுக்கு வைைாமா 

ஜவண்ைாமா என்பலதக்கூை எடுத்த எடுப்பில் முடிவு 

தசய்துவிை வில்லை. 1969இல் கலைஞலை 

முதைலமச்சைாக்கிய எம்.ஜி.ஆர்., அவருலைய ஜபாக்கு மாறி 

விட்ைலதப் புரிந்து தகாண்ைதும் இனி தமிழகத்லத இவைால் 

காப்பாற்ற இயைாது; இவருலைய கட்சி ஊழல் கட்சியாக 

மாறிக்தகாண்டு வருகிறது. கட்சியில் இருப்பவர்கள் ைஞ்சப் 

ஜபர்வழிகள் ஆதரிக்கின்றனர் என்பலதத்  ததளிவாக அறிந்து 

தகாண்டு இவர்கலள இனித் திருத்த இயைாது என்ற மன 

உறுதிப்பாட்டுைன் 1969 நாகிதைட்டியாலை அலழத்து தான் 

அைசியலுக்கு வைைாமா கூைாதா என்பது பற்றி மக்களின் 

கருத்லத அறிய விரும்புகிஜறன் என்லன லவத்து ஒரு பைம் 

எடுங்கள். அடிலமப் தபண்ணுக்கு லவத்திருக்கும் கால் 

ஷீட்லை உங்கள் பைத்துக்கு தருகிஜறன்  என்றார்.  

 நாகி தைட்டியார் ஒஜை மாதத்தில் எம்.ஜி.ஆலை லவத்து 

நம் நாடு (1969) என்ற பைத்லத எடுத்து ரிலிஸ் தசய்தார்.  

எம்.ஜி.ஆஜை இப்பைத்லத தசாந்தப் பைமாக எடுத்து 

இருக்கைாம். ஆனால் தன்னுலைய எண்ணம் தவளிஜய 
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ததரிந்துவிடும் என்பதால் ஜவறு ஒருவர் பைத்தில் நடிப்பதாக 

காட்டிக்தகாள்வதற்காக நாகிதைட்டியாலை அலழத்து நம் நாடு 

பைத்லத எடுக்கச் தசான்னார். அந்தப் பைம் திலைக்கு 

வந்ததும் இருவரும் வந்து திலையைங்கில் நின்று பைம் 

பார்க்கிறார்கள். மக்களின் ஆைவாைத்லதயும் வைஜவற்லபயும் 

ஜகட்ைதும், எம்.ஜி.ஆர். “நான் தவற்றி தபற்று விட்ஜைன் என் 

ைசிகர்கள் எனக்கு முழு ஆதைவு அளித்து விட்ைனர்’ என்று 

நாகிதைட்டியாரின் லககலளக் குலுக்கிக் தகாண்ஜை 

தசான்னார்.  

 நம் நாடு பைம் வந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். அைசியலில் புது 

கட்சி ஆைம்பிக்க வில்லை. நிதானமாகச்  தசயல்பட்ைார். 

திமுகவின் அலனத்து அலசவுகலளயும் கருணாநிதியின் 

நைவடிக்லககலளயும் கவனித்துக் தகாண்ஜை வந்தார். 

கருணாநிதியின் மகன் மு க முத்து சினிமாவில் அறிமுகம், 

மதுக்கலைகலள திறத்தல் என கருணாநிதி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

எதிைான நைவடிக்லககளில் துணிந்து தசயல்பட்ைார். 

எம்.ஜி.ஆர். கவனிக்கிறார் என்பலத கருணாநிதி 

கவனிக்கவில்லை. அவர் ஒரு சாதாைன் நடிகர் அவர் என்ன 

தசய்துவிைப் ஜபாகிறார். மூ க முத்து எம்.ஜி.ஆர். ஜபாைஜவ 

நடிப்பதால் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் தன் மகன் பக்கம் 

மாறிவிடுவார்கள். மற்றவர்கலள சாைாயக் கலைக்குள் 

இழுத்துவிைைாம் என்று கருணாநிதி திட்ைமிட்ைார்,  

கருணாநிதியின் கணக்லக எம்.ஜி.ஆர். அறிவார் ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆரின் தபாறுலமலயயும் புத்தி கூர்லமலயயும்  

கருணாநிதி உணைவில்லை. இதற்கிலைஜய தன் விட்டு 

கைனில் மூழ்ப் ஜபாகிறது என்று நீலிக் கண்ணீர் விட்டு 

கருணாநிதியும் முைதசாலி மாறனும் எம்.ஜி.ஆரிைம் 

இைவசமாக் எங்கள் தங்கம் என்று ஒரு பைம் நடித்து 

வாங்கிவிட்ைனர். அப்ஜபாதும் எம்.ஜி.ஆர். தனது  திட்ைத்லத 

தவளிப்படுத்தவில்லை.   ஒரு துலறயில் இறங்கினால் 

சிறப்பான தவற்றி தபற ஜவண்டும் என்ற கருத்துலைய 

எம்.ஜி.ஆர். சினிமா உைகிலும் நல்ை உச்ச நிலையில் 

இருப்பதால் அவர் தபாறுலமயாக இருந்து  வந்தார். 

சினிமாலவயும் விட்டுவிை அவருக்கு மனமில்லை. சரியான 

சந்தர்ப்பம் வரும் வலை அவர் காத்துக் தகாண்டிருந்தார்.  
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 1972இல் திமுக இவலை கட்சிலய விட்டு தூக்கியதும் 

மக்களின் ஆதைலவ எதிர்பார்த்தார். மக்களும் இவருக்கு பூைண 

ஆதைவு தகாடுத்து இவர் ததாைங்குவதற்கு முன்ஜப ைசிகர்கள் 

ஆங்காங்ஜக எம்.ஜி.ஆர். தபயரில் கட்சிலய ததாைங்கி 

விட்ைனர். இலத அறிந்ததும் இவர் தசாந்தமாக அண்ணா 

திமுக என்ற கட்சிலயத் ததாைங்கினார். இவர் வாழ்க்லகயில் 

இவர் காட்டிய நிதானஜம இவலை தலைவர் ஆக்கியது.  

இவருக்கு மகத்தான வைைாறு காணாத தவற்றிலயத் தந்தது. 

அஜத ஜவலளயில் இவர் கருலண உள்ளத்ஜதாடு 

அலனவருக்கும் உதவிகள் தசய்து தகாண்டு வந்தார் 

தன்னுலைய கைலமகலளயும் தசவ்வஜன தசய்து தகாண்டு 

வந்தார். 

 “கருசை இருந்தால் ெள்ளல் ஆகைாம்  

 கைசம இருந்தால் வீரன் ஆகைாம்  

 வபாறுசம இருந்தால் மனிதன் ஆகைாம்  

 இந்த மூன்றும் இருந்தால் தசைென் ஆகைாம்”  

என்ற பாைல் வரிகளுக்கு தபாருத்தமாக எம்.ஜி.ஆருலைய 

வாழ்க்லக அலமந்திருந்தது.  

 நிலறவாக எம்.ஜி.ஆர். பைப் பாைல்களிலும் அவைது 

வாழ்க்லக மூைமாகவும் மனிதன் என்பவன் யார்? அவன் 

எப்படி வாழ் ஜவண்டும்? என்பன குறித்து  அறிந்துதகாண்ை 

கருத்துக்கலள ததாகுத்துக் காண்ஜபாம். ஆக நல்ை மனிதன் 

என்பவன் பிறப்பால் வளர்ப்பால் சிறப்பலைவதில்லை. 

அவன் மனத்தாலும் இனத்தாலும் சிறப்பலைகின்றான். 

மானம் தபரிததன்று வாழும் மனிதர்கஜள சிறந்த மனிதர்கள் 

ஆவர்.  ஒவ்தவாருவரும் மற்றவர்களின் ஜவதலன கண்டு 

இைக்கப்பைஜவண்டும். மனிதன்  உள்தளான்று லவத்துப் 

புறதமான்று ஜபசக்கூைாது. ஒரு மனிதன் வாழும் ஆண்டுகள் 

முக்கியமல்ை; வாழும் முலறஜய முக்கியம், அதுஜவ 

சமுதாயத்தால் ஜபாற்றப்படும். மனிதர்கள் பசுத்ஜதால் 

ஜபார்த்திய புலிகளாக விளங்கக் கூைாது.  
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 மனிதர்  உள்ளது உள்ளபடி ஒப்பலன இன்றி 

தங்களுலைய மனலதயும் நைவடிக்லககலளயும் தூய்லமயாக 

லவத்துக்தகாள்ள ஜவண்டும். மது மாது ஜபான்ற தீய பழக்க 

வழக்கங்கலளப்  பழகக்கூைாது. மனிதன் மனதாலும் 

உைைாலும் தூயவனாக இருக்க ஜவண்டும். மனதில் 

தூய்லமயும் நாவில் வாய்லமயும் தகாண்ைவனாக 

இருக்கஜவண்டும். கருலண கைலம தபாறுலம ஆகிய 

பண்புகலளக் தகாண்ைவனாக இருக்கஜவண்டும். இப்படி 

வாழ்பவஜன சிறந்த மனிதன்  என்று ஒரு சிறந்த மனிதன் 

எப்படி வாழ ஜவண்டும், என்ற இைக்கணத்லத பலைத்தாலும் 

நிேத்தாலும் வகுத்துக் தகாடுத்தவர் எம்.ஜி.ஆர். 
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6. எம்.ஜி.ஆர். பை பாைல்களில் மனித 

வதய்ெங்கள்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர் பைங்களில் அவர் இருக்கும் அலற அல்ைது 

வீடு ஒரு இைட்சிய தமிழனின் வீைாகச் 

சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் சுவர்களில் அண்ணா, 

பாைதியார், இஜயசு கிறிஸ்து, புத்தர் ஜபான்ற தபரியவர்களின் 

பைங்கள் இருப்பலதப் பார்க்கைாம். சிை பாைல் காட்சிகளில் 

இவர்களின் சிலைகளும் காண்பிக்கப்படும். இவர்கள் மனித 

குை வழிகாட்டிகள். இவர்களின் அறிவுலைகலளப் பின்பற்றி 

நைந்தால் மனிதன் தசம்லமயான வாழ்க்லகலய வாழைாம் 

என்பது எம்.ஜி.ஆரின் தகாள்லக. அவர் அதலன தன்னுலைய 

பைங்களிலும் பாைல்களிலும் தவளிப்படுத்தினார். கைவுள் 

இல்லை என்ற திமுகவின் உறுப்பினைாக எம்.ஜி.ஆர் 

இருந்ததால் அவைது விட்டில் சாமி பைங்கள் இருப்பதில்லை. 

மனிதைாய்ப் பிறந்து ததய்வமாய்ப் ஜபாற்றப்படுஜவாரின் 

பைங்கஜள அவர் வீட்டுச் சுவற்லற அைங்கரித்தன. பின்னர் 

ஒளிவிளக்கிலும் (1968), நம் நாடு (1969), என் அண்ணன் (1970) 

ஆகிய பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர் வீட்டில் சாமி பைம் எம்.ஜி.ஆர் 

ஜகாயிலுக்கு ஜபாவது ஜபான்ற   காட்சிகள் இைம்தபற்றன. 

அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த பிறகு அவர் தன் பைங்களில் இந்து 

சாமி பைங்கலளக் காட்டினார். பல்ைாண்டு வாழ்க (1975) 

பைத்தில் முருகன் சங்கைர் ஜபான்ஜறாரின் பைங்கள் 

மாட்ைப்பட்ைப்பட்டிருக்கும். அவர் தன் கட்சிலய கைவுள் 

மறுப்பு கட்சியாகஜவா இந்து தவறுப்பு கட்சியாகஜவா 

உருவாக்கவில்லை. சாதி மதம் பதமற்ற மனித ஜநயக் 

கட்சியாக உருவாக்கினார்.  
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 புத்தர், இஜயசு கிறிஸ்து, காந்தியடிகள், அண்ணா 

ஆகிஜயாரின் தபயர்கள் அவர் பைங்களில் தத்துவப் 

பாைல்களில் தனிப்பாைல்களில் இைம்தபற்றன. எங்க 

வீட்டுப்பிள்லள (1965) பைத்தில் தான் முதன்முதைாக காந்தி 

இஜயசு ஜபான்றவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் தனிப்பாைல்களில் 

இைம் தபற்றனர். நான் ஆலணயிட்ைால் அது நைந்து 

விட்ைால் பாட்டில்  

 முன்பு ஏசு ெந்தார்  

 பின்பு காந்தி ெந்தார்  

 இந்த மானிைர் திருந்திைப் பிைந்தார்  

 இெர் திருந்தவில்சை - மைம்  

 ெருந்தவில்சை - அந்த  

 ஜமஜைார் வைான்ைசத மைந்தார்  

 என்ற வரிகள் இஜயசுவும் காந்தியும் மனிதர்கலளத் 

திருத்துவதற்கு மானிைப் பிறப்தபடுத்து வந்திருந்த ஜபாதும் 

கூை இவர்கள் திருந்த வில்லை என்று கருத்து 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.  
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 இஜத பாைலில் அண்ணாலவ மலறமுகமாகக் 

குறிப்பிடும் ஒரு வாசகமும் ஒரு வரியும் இைம்தபற்றது.  

 ஒரு தசைென் உண்டு அென்  

 வகாள்சக உண்டு அசத  

 எப்ஜபாதும் காத்திருப்ஜபன்  

 என்ற வரிகளில் ஒரு தலைவன் என்று எம்.ஜி.ஆர் 

குறிப்பிடுவது திமுக கட்சியின் தலைவைான அறிஞர் 

அண்ணாலவ என்பது ைசிகர்களுக்குத் ததளிவாக ததரியும் 

இருப்பினும் இந்த வரியில் அண்ணா என்ற தபயலைச் 

ஜசர்க்கவில்லை. அதற்கு முக்கிய காைணம் அப்ஜபாது 

காங்கிைஸ் ஆட்சி நைந்ததும் அக்காைத் தணிக்லக அதிகாரிகள் 

எம்.ஜி.ஆர் பாட்டுகலள கடுலமயாக தவட்டித் தள்ளியதும் 

ஆகும்.  பணம் பலைத்தவன் (1965) பைத்தில், 

 எைக்வகாரு மகன் பிைப்பான் அென்  

 என்சைப் ஜபாைஜெ இருப்பான்  

 தைக்வகாரு பாசத ெகுக்காமல்  

 என் தசைென் ெழியிஜை நைப்பான்  

 எனத் ததாைங்கிய பாைல் எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய 

மகலனப்பற்றி பாடுவதாக அலமந்த கற்பலனப் பாைைாகும். 
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என் தலைவன் என்று குறிப்பிடுவது இப்பாைலிலும் அறிஞர் 

அண்ணாலவத் தான் என்றாலும் அப்ஜபாதும் காங்கிைஸ் 

ஆட்சி நைந்ததால் அண்ணா என்று தபயலை 

குறிப்பிைவில்லை இஜத,  

 ைாந்தி ெழி என்று காந்தி ெழி வைன்று  

 கருசை ஜதன் வகாண்டு தருொன்  

 என்ற வரிகள் அலமதி வழியிைான சத்தியாக்கிைக 

வழிலய காட்டிய  காந்தியின் வழியில் தன் மகன் நைப்பான் 

என்பலதக் குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு குழந்லத அண்ணாவின் 

பாலதயில் காந்தியின் வழியில் நைந்தால் அக்குழந்லத 

சமூகத்திற்கு பயனுள்ள ஒரு நல்ை குடிமகனாக விளங்குவான் 

என்ற கருத்லத தவளிப்படுத்தஜவ இப்பாைல் வரிகள் 

இைம்தபற்றுள்ளன. 

 சந்திஜைாதயம் (1966) பைத்தில் ஏலழகளுக்கு இைங்காத 

பணக்காைனின் தகாடுலமகலள கண்டு மனம் தபாறுக்காமல் 

மலழ தவள்ளத்தில் வீடு குடிலசகலள இழந்த அந்த ஏலழ 

மக்கலள அலழத்துக் தகாண்டு புகலிைம் ஜதடி வரும் 

எம்.ஜி.ஆர் சமுதாயத்தில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகலளயும் வர்க்க 

ஜவதங்கலளயும் குறிப்பிடும் விதமாக ஒரு பாைல் பாடுவார். 

அப்பாைல் , 

 புத்தன் இஜயசு காந்தி பிைந்தது  

 பூமியில் எதற்காக ஜதாைா  

 ஏசை நமக்காக  

 கங்சக  யமுசை காவிரி செசக  

 ஓடுெது எதற்காக  

 நாளும் உசைத்து தாகம் எடுத்த  

 ஜதாைர்கள் நமக்காக  

 என்ற பல்ைவிஜயாடு ததாைங்கும். இப்பாைல் 

வரிகள் புத்தன் இஜயசு காந்தி ஆகிஜயார்  மக்கள்  நன்லம  
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தபறுவதற்காக அவர்களுக்கு நல்வழி காட்டுவதற்காக 

பிறந்தவர்கள். அவர்கலள பின்பற்றி நைக்க ஜவண்டும் என்று 

வலியுறுத்துவதாக அலமந்துள்ளது. 

 திமுக ஆட்சியின்ஜபாது கலைஞர் கருணாநிதியின் வீடு 

கைனில் மூழ்கப் ஜபாகிறது என்பதால் அவ்வீட்லை மீட்டு 

தகாடுப்பதற்காக அவர் ஜகட்டுக் தகாண்ைதன் ஜபரில் 

எம்.ஜி.ஆர் அவருக்கு எங்கள் தங்கம் என்ற பைத்லத 

இைவசமாக நடித்துக் தகாடுத்தார். இப்பைத்தில் 

நடித்ததற்காக தேயைலிதாவும் கருணாநிதியிைம் பணம் 

வாங்கவில்லை. இப்பைத்தில் திமுக, அண்ணா, கருணாநிதி 

ஆகிஜயாரின் சிறப்புகலள எடுத்துச் தசால்லும் வலகயில் ஒரு 

பாைல் ஜவண்டும் என்று எம்.ஜி.ஆர் வாலியிைம் ஜகட்டு 

எழுதி வாங்கினார். அந்தப் பாைலில்  

 சிலுசெயில் இஜயசு மைஞ்ைாரு 

 மக்கள் சித்தவமல்ைாம் வநைஞ்ைாரு  

 குண்டுகள் ஜபாட்டு துசளச்ைாங்க - ஆைால்  
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 காந்தியும் லிங்கனும் பிசைச்ைாங்க 

  ைாதைப் வபட்டியில் உைங்குகிைார் அண்ைா  

 ைரித்திரப் புகழுைன் விளஙகுகிைார்  

 எசதயும் தாங்கும் இதயம் வகாண்டு அண்ைன்  

 எங்கசள ொழ்ந்திைச் வைான்ைதுண்டு  

 அண்ைன் அன்று நல்ை நல்ை கருத்து  

 அைகு தமிழில் வைால்லி வைால்லி வகாடுத்து  

 ெளர்ந்த கூட்ைமைா – எதிர்த்தால்  

 ொசை நறுக்குமைா 

 என்ற வரிகள் உைலுக்கு ஏற்படும் அழிவு அல்ைது மைணம் 

என்பது நிைந்தைமானது அல்ை. இஜயசு காந்தி லிங்கன் அண்ணா 

ஆகிஜயார் புகழுைம்பு தபற்றவர்கள் அவருலைய புகழ் 

காைங்காைமாக நிலைத்து நிற்கிறது என்பலத எடுத்துக்காட்டும் 

விதமாக இப்பாைல் வரிகள் அலமந்துள்ளன. இப்பாைலில் 
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அண்ணா தமது கட்சியினருைன் தகாண்ை அன்புறவும் 

விளக்கப்படுகிறது. எம்.ஜி.ஆர் ஜகட்டுக்தகாண்ைபடி வாலி எழுதி 

தந்த பாைல் இது.  

 ஆனந்த ஜோதி (1963) பைத்தில் தபாய்யான 

குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகி ஜபாலீசாரின் கண்களுக்கு மலறந்து 

வாழும் ஆனந்தன் ஆக நடித்த எம்.ஜி.ஆர் இந்த உைகில் 

கைவுள் இருக்கின்றாைா? கைவுள் இருந்தால் இதுஜபான்ற 

அநியாயங்கள் அைங்ஜகறுமா? நியாயங்கள் எல்ைாம் உறங்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்றன தசயல்பைாமல் இருக்கின்றனஜவ என்ற 

ஏக்கத்துைன் ஒரு பாைலைப் பாடும் காட்சியில்  

  கைவுள் இருக்கின்ைான் அது உன்  

 கண்ணுக்கு வதரிகின்ைதா  

 காற்றினில் ஆடுகின்ைான் அது உன்  

 கண்ணுக்கு வதரிகின்ைதா  

 எனத் ததாைங்கும் இந்தப் பாைலில் கைவுலளப் பற்றிய 

கருத்துக்கள் மிக நுட்பமாக தசால்ைப்பட்டிருக்கும். ஆனால் 

இந்த பாைல் கைவுளுக்கான பாைல் அல்ை. மனிதன் சமுக 

அவைங்களால்  ஜசார்வலையும் ஜபாது தவறான 

குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகும்ஜபாது மனச்ஜசார்வு மன 

அழுத்தத்தால் காைணமாக அவன்  தவறான முடிவுகலள 

எடுத்து விைக்கூைாது என்பதற்காக எழுதப்பட்ை பாைைாகும்.  

 ஆனந்த் ஜோதி பைப்பாைல், துன்பம் வரும் ஜநைத்தில் 

அவனுக்கு தன்னம்பிக்லகயூட்டும் விதமாக அலமந்த 

பாைைாக அலமந்தது.  

 புத்தன் மசைந்து விட்ைான் அென் தன்  

 ஜபாதசை மசைகின்ைதா  

 ைத்தியம் ஜதாற்ைதுண்ைா?  உைகில்  

 தர்மம் அழிந்ததுண்ைா  
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 என்ற வரிகள் மனிதர்கள் மலறந்தாலும் அவர்கள் தசய்த 

தசயல்கள் அவர்கள் ஜபசிய ஜபச்சுக்கள் அவர்களுலைய 

நைத்லத ஆகியன காைங்காைமாக நிற்கும். எனஜவ புத்தர் 

மலறந்தாலும் அவருலைய ஜபாதலன மலறயவில்லை. 

அவருலைய ஜபாதலனயான அறம் தவல்லும் என்பது 

காைத்தால் அழிந்துவிைவில்லை.. சத்தியம் ஜதாற்காது தர்மம் 

அழியாது என்பன புத்தரின் தபான்தமாழிகள் ஆகும். 

 தர்மத்தின் ொழ்வுதசை சூது கவ்வும்  

 தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும்  

 என்றார் பாைதியார். எனஜவ நல்ைவர்களுக்கு வரும் 

துன்பங்கள் எல்ைாம் ஜமகம் நிைலவ மூடும்  ஜமகத்லதப் 

ஜபான்ற விலைவில் விைகிவிடும். நிைவு தன் சத்திய ஒளிலயக் 

காட்டும். இது ஜபான்ற ஜநைங்களில் மனச் ஜசார்வு 

அலையாமல் ஜமற்தகாண்டு தசய்ய ஜவண்டியது என்ன 

என்பலத ததளிவான சிந்தலனயுைன் சிந்தித்து முடிவு தசய்ய 

ஜவண்டும் என்று ைசிகர்களுக்கு எடுத்துச் தசல்லும் வலகயில் 

இப்பாைல்கள் தன்னம்பிக்லக ஊட்டும் பாைல்களாக 

எம்.ஜி.ஆர் பைங்களில் இைம் தபறுகின்றன. 

 நம்நாடு பைத்தில் சிறுவர்களுக்கு அறிவுலை தசால்லும் 

பாைலில் எம்.ஜி.ஆர் மனித ததய்வங்கலள ஜபாற்றுகிறார். 

நிேத்திலும் இப்பைத்திலும் தன் அண்ணன் பிள்லளகலளத்  

தன் பிள்லளகள் ஜபாைஜவ வளர்த்து வந்த எம்.ஜி.ஆர்   

 ேைநாயகத்தில் எல்ஜைாரும் மன்ைர்  

 வதன்ைாட்டு காந்தி அந்நாளில் வைான்ைார்  

 என்று அண்ணாலவத்  ததன்னாட்டு காந்தி என்று 

குறிப்பிட்டு இருப்பார்.  

 அண்ணா திமுக கட்சியின் ஜதாற்றத்திற்குப் பிறகு 

அண்ணாவின் முக்கியத்துவம் அவைது கட்சியிலும் 

பைத்திலும் இன்னும் அதிகமாயிற்று. தன்னுலைய கட்சி தான் 

அண்ணா ததாைங்கிய கட்சி என்றும் கருணாநிதியின் கட்சி 

ஊழல் மிகுந்தது என்றும் அது அண்ணாவின் 
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தகாள்லககலளப் பின்பற்றாத கட்சி என்றும் பாைல்கள் 

மற்றும் பைங்கள் மூைமாக பிைச்சாைம் தசய்தார். இவருலைய 

கருத்லத மக்கள்  ஏற்றுற்றுக் தகாள்வதற்காகவும் எம்.ஜி.ஆர் 

அண்ணாவின் தகாள்லககலளத் திரும்பத் திரும்ப பைத்திலும் 

ஜமலையிலும் ஜநரிலும் மக்கள் முன்பாக எடுத்துக் கூறினார். 

தன் கட்சிக்கான தகாள்லக அண்ணாயிசம் என புதிய அைசியல் 

தத்துவத்லத வலையறுத்தார்.   

 முதைலமச்சர் ஆன பிறகும் இது அண்ணாவின் அைசு 

என்று எம்.ஜி.ஆர் கூறினாஜை ஒழிய தேயைலிதாலவப் ஜபாை 

‘எனது ஆட்சி’ ‘எனது அைசு’ என்று அவர் குறிப்பிைவி ல்லை. 

ஆக அண்ணாவின் அைசு என்பது எம்.ஜி.ஆரின் அைசு 

என்னுலைய ஆட்சி என்பது தேயைலிதாவின் ஆட்சி என்று 

இைண்டு வலகப்பாடுகள் இருக்கின்றனஜவ தவிை 

எம்.ஜி.ஆரின் அைசு எம்.ஜி.ஆரின் ஆட்சி என்பது அவருலைய 

வார்த்லதயில் வைைாற்றில் இைம் தபறவில்லை. 

  எம்.ஜி.ஆரின் அைசு ஜதர்தல் பிைச்சாைத்தில் கூை  விளம்பை 

வாசகமாக  இைம் தபறவில்லை. ஆனால் மக்கள் மத்தியில் 

பசுமைத்தாணி ஜபாை எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சியில் நைந்த 

நைத்திட்ைங்களும் நன்லமகளும் பதிந்த விட்ைன.  மீனவ 

நண்பன் மீனவ நண்பன் (1974) பைத்தில் பணக்காை 

மாமனாருக்கும் மருமகனுக்கும் இலையில் ஏற்படும் 

ஜபாைாட்ைம் வர்க்கப் ஜபாைாட்ைமாக காட்ைப்படும். இந்தப் 

ஜபாைாட்ைத்தில் தான் நிச்சயமாக தவற்றி அலைஜவன் என்ற 

உறுதிப்பாட்டுைன் அவர் எதிரிகளுக்கு சவால் விட்டு 

பாடுவார். அந்தப் பாைல்  

 ஜநருக்கு ஜநராய் ெரட்டும்  

 வநஞ்சில் துணிவிருந்தால்  

 என் ஜகள்விக்கு பதில் தரட்டும்  

 ஜநர்சமத் திைம் இருந்தால்  

என்ற பல்ைவியுைன் ததாைங்கும். என் ஜகள்விக்கு பதிலைத் 

தைட்டும் என்பது ஊழல் மிகுந்த இந்த ஆட்சி அகற்றப்பை 



Tamil Heritage Foundation International

108 
 

 

ஜவண்டும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர் காட்டிய அக்கலற 

தவளிப்படுகிறது.  

 அண்ைனின் பாசதயில்  

 வெற்றிஜய  காைைாம்  

 தர்மஜம வகாள்சகயாய்  

 நாவளல்ைாம் ொைைாம்  

 என்ற வரிகள் அண்ணாவின் பாலதயில் இக்கட்சி 

நலைஜபாடுகிறது என்பலதயும் அப்பாலதஜய நமக்கு 

தவற்றிப் பாலத ஆகும் என்பலதயும் குறிப்பிடுகிறார்  

 பல்ைாண்டு வாழ்க (1975) பைத்தில் அன்பிைார் எல்ைாம் 

தமக்குரியர் அன்புலையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்ற 

ததாலகயறாவுைன் ததாைங்கும் ஒன்ஜற குைதமன்று பாடுஜவாம் 

ஒருவஜன ஜதவன் என்று ஜபாற்றுஜவாம் என்ற பாட்டில்  

 இதய வதய்ெம் நமது அண்ைா ஜதான்றிைார் அெர்  

 என்றும் ொழும் வகாள்சக தீபம் ஏற்றிைார்  

 என்ற வரிகள் அண்ணாலவ இதய ததய்வம் என்று 

ஜபாற்றுவலதயும் அவருலைய தகாள்லக தீபத்தின் 

தவளிச்சத்தில் தன்னுலைய கட்சி நலைதபறப் ஜபாவலதயும் 

விளக்கும் வலகயில் அலமந்துள்ளன. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர் 

முதைலமச்சைான பிறகு மக்கள் அண்ணாலவ விட்டுவிட்டு 

எம்.ஜி.ஆலைஜய இதய ததய்வம் என்று ன்று ஜபாற்றினர். 

குறிப்பாக  தேயைலிதாவின் ஆட்சிக் காைத்தில் எம்.ஜி.ஆலை 

தவறுமஜன எம்.ஜி.ஆர் என்று தசால்ைக்கூைாது என்றும் இதய 

ததய்வம் புைட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் என்று குறிப்பிை 

ஜவண்டும் என ஒரு கூட்ைத்தில் தேயைலிதா தன் 

கட்சிக்காைர்கலள ஜகட்டுக் தகாண்ைார்.  

 இன்று ஜபால் என்றும் வாழ்க பைத்தில் பணக்காைர்களின் 

ஊதாரித்தனமான வாழ்க்லகலய சுட்டிக்காட்டி பாடும் 

பாைலில்  
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 அன்புக்கு நான் அடிசம தமிழ்  

 பண்புக்கு நான் அடிசம  

 நல்ை வகாள்சகக்கு நான் அடிசம  

 வதாண்ைர் கூட்ைத்தில் நான் அடிசம  

 என்ற பல்ைவியில் நல்ை தகாள்லக என்பது 

அண்ணாவின் தகாள்லகலய குறிப்பிடுகிறது.  இவ்வரிகள் 

அண்ணாவின் தகாள்லகக்கு எம்.ஜி.ஆர் அடிலம என்றும் 

அண்ணா திமுக கட்சித் ததாண்ைர்களின் கூட்ைத்தில் அவர் 

ஒரு அடிலம என்றும் மலறமுகமாக குறிப்பிடுகின்றன.  

இங்கு பைஜகாட்டி பைத்தில் வரும் ஒரு வசனத்லத நிலனவு 

கூற ஜவண்டும். பைஜகாட்டி (1964) பைத்தில் ‘தலைவன் என்ற 

தபயரில் நான் ஒரு மக்களின் ததாண்ைன்’ என்று 

குறிப்பிடுவார். எனஜவ அண்ணா திமுக கட்சி தலைவைாக 

எம்.ஜி.ஆர் இருந்தாலும் அக்கட்சியின் ததாண்ைர்களுக்கு 

அவர் ஒரு பணியாளர் என்ற அளவில்தான் தன் மனதில் 

எண்ணி இருந்தார். அஜத எண்ணத்லத இப்பாட்டிலும் கவிஞர் 

தவளிப்படுத்தியுள்ளார். ஜமலும் கைலம கண்ணியம் 

கட்டுப்பாடு மறந்து ஜபானீர்கஜள என வரும் வலை 
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அண்ணாவின் தாைக மந்திைங்களான கைலம கண்ணியம் 

கட்டுப்பாடு ஆகிய மூன்லறயும் குறிப்பிட்டுச் தசால்கின்றன. 

இலவ மூன்றும் பிைஞ்சுப் புைட்சிக் காைத்தில் duty, dignity 

disciplineஎன்று என்று ஜமலை நாட்டில் மக்களிலைஜய 

பிைபைமாகி இருந்தன. அவற்லற அண்ணா, நம்முலைய 

மக்களுக்கு ஏற்றதாக இருப்பதனால் திைாவிை முன்ஜனற்றக் 

கழகத்தின் தாைக மந்திைங்களாக மாற்றினார்.  அதலன 

ஜமலையும் ஜதாறும் பிைச்சாைம் தசய்து வந்தார். 

 உரிலமகுைல் (1974) பைத்தில் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் 

ஆன பாகப்பிரிவிலன நைக்கும் அவ்வாறு நைக்கும் ஜபாது  

 ஒரு தாய் ெயிற்றில் பிைந்த உைன் பிைப்பில்  

 முன்பு பிரிவு ெந்தால் பின்பு உைவு ெரும்  

 நல்ை மனிதருக்கும் நன்றி மைந்தெர்க்கு  

 முன்பு உைவிருந்தால் பின்பு பிரிவு ெரும்  

என்ற வரிகள் நல்ைவர்களாக இருந்திருந்தால் அவ்வப்ஜபாது 

சிை கருத்து ஜவறுபாடுகள் வரும்; பின்னர் அவர்கள் மீண்டும் 

ஜசர்ந்து தகாள்வார்கள். நீர் அடித்து நீர் விைகாது.  ஆனால் 
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நன்றி மறந்தவர்கஜளாடு நல்ைவர்கள் ஜசர்ந்து தசயல்படுவது 

இயைாத தசயல் என்பலதக் குறிப்பிடும் வலகயில் அலமந்த 

வரிகள் திமுகவும் அதிமுகவும் இலணந்து தசயல்பை 

வாய்ப்பில்லை என்பலதத் ததளிவாக குறிப்பிட்டு விட்ைன. 

இப்பாட்டில்  

 நல்ைென் ைட்சியம்  

 வெல்ெது நிச்ையம்  

 அண்ைா அன்று வைான்ைார்  

 என்றும் அதுதான் ைத்தியம் 

 என்ற வரிகள் நல்ைவர்கள் இருக்கும் அண்ணா 

திமுகவின் ைட்சியம் தவல்ை ஜபாவது நிச்சயம் என்ற 

உறுதிதமாழிலயத் தருவதனால் அண்ணா திமுக 

ததாண்ைர்களும் எம்.ஜி.ஆர் ைசிகர்களும் மிகுந்த 

உற்சாகத்துைன் தங்களுலைய கட்சிப் பணிகலள ஆற்றினார். 

இந்த நல்ைவன் ைட்சியம் தவல்வது நிச்சயம் என்பது 

அண்ணாவின் கூற்றாக அவர் எடுத்துக் கூறுவதனால் 

அண்ணாவின் வார்த்லதகள் சத்திய வாக்கு தபாய்ப்பதில்லை. 

அலவ என்றும் தவற்றிலயத் தரும் என்ற கருத்லதயும் 

இப்பாைலின் மூைம் தன் ததாண்ைர்களுக்கும் தபாது 

மக்களுக்கும் ைசிகர்களுக்கும் எம்.ஜி.ஆர் எடுத்துக் 

கூறுகின்றார்.  

 அண்ணாவின் மீது மிகுந்த பற்றும் மரியாலதயும் 

மதிப்பும் லவத்திருந்த எம்.ஜி.ஆர் தான் முதல்வைான பிறகு 

அண்ணாயிசம் என்ற அைசியல் தகாள்லகலயயும் 

வளர்த்ததடுத்தார். தசன்லனப் பல்கலைக்கழகத்தில் 

அண்ணாவின் கருத்துக்கள் பற்றி ஆைாய்ச்சி தசய்வதற்கு 

மாணவர்களுக்குக் கற்றுக் தகாடுப்பதற்கு தனி துலற ஒன்றும் 

ததாைங்கப்பட்ைது. அத்துலறயில் இன்றும் பை மாணவர்கள் 

படித்து அண்ணாவின் தகாள்லககலளப் பற்றி ஆைாய்ச்சி 

தசய்து வருகின்றனர். அக்காைகட்ைத்தில் அண்ணாவின் 

தகாள்லககள் அண்ணாயிசம் என்ற தபயரில் தனிப் 

புத்தகமாக தவளியிைப் பட்ைன. முன்னாள் ஜமயர் லசலத 
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துலைசாமி அவர்களின் அலுவைகத்தில் அண்ணாயிசம் என்ற 

ஒரு தபரிய சுவதைாட்டி பைம் இருப்பலதயும் காணைாம். 

அலத வாசித்துப் பார்க்கும் தபாழுது அண்ணாயிசம் ஒரு 

ததளிவான அைசியல் தகாள்லகயாக இருப்பது ததரியவரும்.  

 ஜநற்று இன்று நாலள (1974) பைத்தில் திமுகவின் 

ஊழல்கலள எம்.ஜி.ஆர் வாலியிைம் எடுத்துக்கூறி 

என்தனன்ன விஷயங்கள் தன்னுலைய பாட்டில் 

வைஜவண்டும் என்று குறிப்பிட்டுச் தசால்லி எழுதி 

வாங்கினார். அந்தப் பாைலின் முதல் வரியிஜைஜய நான் 

அண்ணாவின் கருத்துப் பள்ளியில் இருந்து வந்தவன்; 

அண்ணாவின் தகாள்லககளில் நம்பிக்லக உலையவன்; 

அதலனப் பின்பற்றி நைப்பவன்; நான் அண்ணாவின் தம்பி 

என்ற கருத்ஜதாடு  ததாைங்கி  

 “தம்பி நான் படித்ஜதன் காஞ்சியிஜை ஜநத்து  

 அசத நான் உைக்கு வைால்ைட்டுமா இன்று  

 என்றும் நல்ைெர்க்கு ொழ்வு ெரும் நாசள இது  

 அறிஞர் அண்ைா எழுதி செத்த ஓசை” என வரும். 

 நல்ைவன் இன்று துன்புற்றாலும் நாலள நல்வாழ்லவ 

அலைவான். இது அறிஞர் அண்ணா நமக்கு தந்த 

நம்பிக்லகயாகும், என்ற கருத்துைன் இப்பாைல் 

ததாைங்குகிறது. இந்த நபிக்லக தான் கட்சி ததாதானிய 

இைண்டு வருைங்கலள புதுச்ஜசரியில் அதிமுக அைசு அலமய 

உதவியது.  தமிழ்நாட்டில் அதிமுக அட்ட்சிலய பிடிப்பதற்கு 

முன்ஜப புதுச்ஜசரியில் ஆட்சிலய பிடித்துவிட்ைது.  

 அண்ணாவின் தகாள்லகப்படி நைப்பவர்கள் தவற்றிலயயும் 

நல்ை வாழ்க்லகலய  லயயும் அலைவார்கள். அவர்களுக்கு 

நன்லமஜய விலளயும் என்ற நம்பிக்லகலய எம்.ஜி.ஆர் தன் 

பாைல்கள் மூைமாக தன் ைசிகர்களுக்கும் தன் கட்சி 

ததாண்ைர்களுக்கும் ததாைர்ந்து தகாடுத்துக் தகாண்ஜை 

இருந்தார். இது ஒரு சத்து ைானிக் ஜபாை ஊட்ைச்சத்து ஜபாை 

மக்கள் ஜசார்வலையாமல் இருக்க உதவியது. எம்  எம்.ஜி.ஆரின் 
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பைங்கள் மற்றும் பாைல்கள் மூைமாக நன்னம்பிக்லக  ததாைர்ந்து 

ைசிகர்களுக்கு ஊட்ைப்பட்டு வந்தது. 

 நவைத்தினம் (1977) பைத்தில் ஜபாலீசுக்கு பயந்து ஓடி 

ஒளியும் ஒரு இலளஞனாக எம்.ஜி.ஆர் நடித்திருந்தார். 

சிறுவயதில் இருந்ஜத  எம்.ஜி.ஆர் ஜபாலீஸ் என்றாஜை 

பயப்படுவார். அவர் அம்மா அவலை அப்படி பயமுறுத்தி 

லவத்திருந்தார். அவர் ஒரு நாள் ததரியாமல் வந்து ஒரு 

மிலிட்ைரிகாைரின் முலறப் தபண்ணிைம்  சிக்கிக் தகாள்வார் 

அங்கு இருக்கும் குழந்லதகஜளாடு அவர் பாடுகின்ற பாைல்  

 உங்களில் நாம் அண்ைாசெ பார்க்கிஜைன் அந்த  

 உத்தமராம் காந்திசயயும் பார்க்கிஜைன் பார்க்கிஜைன்  

 எனப் பாடுவார். இந்தப் பாைல் வருங்காைத்  

தூண்களாகிய இன்லறய குழந்லதகள் நம் நாட்டின் எதிர்காை 

அறிஞர்கள் என்பதால் இவர்களிைம் இவர்கள் முகங்களில் 

அண்ணாலவயும் காந்திலயயும் பார்க்கிஜறன் என பாடுவது  

சிறந்தவர்கலள உருவாக்குவதற்குச்  சிறந்தவர்கலள 

எடுத்துக்காட்ை ஜவண்டும் என்ற கருத்லத உணர்த்துகிறது.  

நாம் குழந்லதளுக்கு  நல்ை நம்பிக்லகலயயும் உயர்வான 

ைட்சியங்கலளயும் ஊட்டி வளர்க்க ஜவண்டும் என்ற கருத்லத 

உள்ளைக்கியதாகும். 

  எம்.ஜி.ஆர் தன்னுலைய பாைல்களில் உயர்ந்தவர்கலள  

உத்தமர்கலள, நல்ைவர்கலள எடுத்துக்காட்டுகிறார். இவர்கள் 

உங்கள் வாழ்க்லகயின் வழிகாட்டிகளாக தகாண்ைால் 

உங்களின் வாழ்க்லக சிறக்கும். உங்கள் வாழ்க்லக நம்பிக்லக 

தகாண்ைதாக இருக்கும்; நாணயமானதாக இருக்கும்; 

ஜநர்லமயான வழியில் நைப்பீர்கள்; துன்பங்கலளக் கண்டு 

துவண்டு ஜபாக மாட்டீர்கள்; இன்பங்களால்   இைறி விழ 

மாட்டீர்கள் என்ற கருத்துக்கலள மக்களுக்கு எடுத்துச் 

தசால்கின்றன.  
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 எம்.ஜி.ஆர் ஒரு தத்துவஞானிலயப் ஜபாைஜவ இந்தக் 

கருத்துக்கலளதயல்ைாம் பாைல் ஆசிரியர்கள் மூைமாக எழுதி 

வாங்கி  பைங்களில் பயன்படுத்திஉள்ளார். இங்கு 

பாைைாசிரியர்கள் ஒரு கருவி மட்டுஜம; பாைைாசிரியர் 

இலசயலமப்பாளர் இயக்குனர் ஆகிஜயாலை  எல்ைாம் 

திறன்மிகு கருவிகளாக தகாண்டு எம்.ஜி.ஆர் என்ற ஒரு 

கலைஞர் ஒரு அறிஞர் என்ற நிலையில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர் 

நல்ை கருத்துக்கலள மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறி அடுத்த அடுத்த 

தலைமுலற இலளஞர்கலள ஊக்கம் மிக்கவைாக 

மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் ஊக்கம் அளிப்பவைாகவும் 

வளர்த்திருக்கிறார். 

  ஆஸ்திஜைலியா திலைப்பை இயக்குனர் தமக் ஆைம் 

மற்றும் “இதயம் ஜபசுகிறது” மணியன்  

இவர்களுைன் எம்.ஜி.ஆர். 
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7. எம்.ஜி.ஆரால் மைர்ந்த புதிய ைமுதாயம்  

 

 

 

 

 

 1965 இல் இந்தியத் திலையைங்குகளிஜைஜய மிகுந்த 

வைஜவற்புப் தபற்ற பாைல் என்ற தபருலமலயப் தபற்ற 

‘நான் ஆலணயிட்ைால் அது நைந்து விட்ைால்’ என்ற பாட்டு 

புதிய சமுதாயம் மைரும் என்பதற்கான நம்பிக்லகலய 

விலதத்த முக்கியமான பாைல் ஆகும். அந்தப் பாைலில் வரும்  

 “எதிர்காைம் ெரும் என் கைசம ெரும்  இந்தக்  

 காக்சககள் கூட்ைத்சத ஒழிப்ஜபன்” 

என்ற வரிகள் அப்ஜபாது பகுத்தறிவுக்கு எதிைாகப் ஜபசி வந்த 

காங்கிைஸ் கட்சியின் ஆட்சிலயக் குறித்ததாகப் புரிந்து 

தகாள்ளப்பட்ைன.  

காக்சககள் கூட்ைம்  

 இப்பாைலை எழுதிய ஜபாது முதலில் பாைைாசிரியர் 

வாலி ‘காக்லககள் கூட்ைத்லத ஒழிப்ஜபன்’ என்று தான் 

எழுதியிருந்தார். பாைலும் பதிவானது. இஜத வரியுைன் 

சிஜைான் ஜைடிஜயாவில் இப்பாைல் அக்காைங்களில் 

ஒலிபைப்பாகும். பின்னர் விடுதலைப்புலிகளின் ஜபாைாட்ை 

காைத்தில் ஸ்ரீ ைங்காவில் இப்பாட்டு வாதனாலியில் ஒலி 

பைப்புவது தலை தசய்யப்பட்டுவிட்ைது.   

 1965இல் எங்க வீட்டுப் பிள்லள பைம் தணிக்லகக்கு 

அனுப்பப்பட்ை ஜபாது தணிக்லகயாளர்கள் ‘காக்லககள் 

கூட்ைத்லத’ என்ற வரியில் உள்ள காக்லக  என்பது 
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காமைாேலை மலறமுகமாகக் குறிக்கின்றது  என்று 

காைணத்தால் அந்த வரிலய அனுமதிக்க மறுத்துவிட்ைனர். 

அப்ஜபாது சிை பத்திரிலககள் காமைாேரின் நிறத்லதக் 

குறிப்பிட்டு காக்லக என்று கருத்துப்பைம் ஜபாட்டு வந்தன. 

உைஜன அந்த வரி ‘இந்தக் கூட்ைத்தின் ஆட்ைத்லத 

ஒழிப்ஜபன்’ என்று மாற்றப்பட்ைது. இப்ஜபாது கூட்ைம் 

என்பது காங்கிைலசயும் கூட்ைத்தின் ஆட்ைம் என்பது 

காங்கிைஸின் ஆட்சிலயயும் ஒழிப்பதாக அலமந்தது. அதற்கு 

அடுத்தபடியாக  

 “வபாது நீதியிஜை புதுப் பாசதயிஜை ெரும்  

 நல்ஜைார் முகத்திஜை விழிப்ஜபன்”  

என்ற வரிகள் அடுத்து அண்ணாவின் நல்ைாட்சி மைரும். 

திமுகவின் ஆட்சி வரும்; என்ற எண்ணத்லத மக்களுக்கு 

ஏற்படுத்தியது. ஜமலும்  

 “ஒரு தசைென் உண்டு அென் வகாள்சக உண்டு  

 அசத எப்ஜபாதும் காத்திருப்ஜபன் 

 எதிர்காைம் ெரும் என் கைசம ெரும்  

 இந்தக் காக்சககள் கூட்ைத்சத ஒழிப்ஜபன்”  

என்ற வரிகள் இன்லறக்கு இருக்கும் ோதி , மத ஜபதம் உள்ள 

ஆட்சி முலற ஒழிக்கப்பட்டு சமத்துவம் உள்ள புதிய 

சமுதாயம் மைரும் என்ற நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்தின. 

வகாடுக்குை காைம் வநருங்குகிைது 

 முதன் முதைாக எம்.ஜி.ஆர். ‘ஜபன்ட் சர்ட்  கிைாப்-விக்’ 

pants,shirt, crop wig] ஆகியவற்றுைன் நடித்த திருைாஜத  

[20-3-1961]  பைத்தில்  

 ‘வகாடுக்கிை காைம் வநருங்குெதால் இனி  

 எடுக்கிை அெசியம் இருக்காது’  
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என வரும்  வரி இனிவரும் எதிர்காைத்தில் 

ஒருவருக்தகாருவர் தகாடுத்து மகிழ்வார்கள் தவிை ஒருவர் 

பணத்லத அடுத்தவர் பறிக்கும் நிலைலம இனி வைாது என்று 

திருட்டு, தகாள்லள, சுைண்ைல், அபகரித்தல் ஜபான்ற 

நிலைலமகளுக்கு இனி இைமில்லை என்று மக்களுக்கு 

நன்னம்பிக்லக ஊட்டியது.  

புதிய ைமுதாயம் மைர்ந்தது 

 எம்.ஜி.ஆர். தன் பைங்களில் தசால்லி வந்த திமுக ஆட்சி 

மைர்ந்தது. மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாயிற்று. அண்ணா 

முதைலமச்சர் ஆனார். ஜதர்தலுக்கு முன்பு ரூபாய்க்கு மூன்று 

படி அரிசி தருஜவாம் என்றனர். ஆட்சிக்கு வந்ததும், ‘மூன்று 

படி இைட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம்’ என்றனர்.  ஒளி விளக்கு  

[20-9-1968] பைத்தில் இைம்தபற்ற ‘நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ைா 

ஜோடி தானுங்க’ என்று எம்.ஜி.ஆரும் தேயைலிதாவும் 

குறவன் குறத்தியாக மாறு ஜவைத்தில் வந்து பாடும் பாைல் 

திமுக ஆட்சியில் புதிய சமுதாயம் மைர்ந்திருப்பலதக் 

காட்டும் பாைல் ஆக அலமந்தது.  

 நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ை ஜோடி தானுங்க என்ற 

பாைலில்  திமுக ஆட்சி மைர்ந்து விட்ைதன் சிறப்புக்கள்  

விரித்துலைக்கப்பட்ைன. அப்ஜபாலதய திமுக ஆட்சியில் 

குடிலச மாற்று வாரியத்தின் மூைமாக  அடுக்குமாடி 

குடியிருப்புகள் கட்ைப்பட்டு ஏலழ மக்கள், 

ததருஜவாைவாசிகள் குடியமர்த்தப்பட்ைனர். ஒரு ரூபாய்க்கு 

ஒரு படியரிசி திட்ைமும் சிை இைங்களில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.  

 “படியரிசி கிசைக்கிை ஜநரத்திஜை நாங்க  

 படிஜயறி பிச்சை எடுக்க ஜபாெதில்ஜை 

 குடிசை எல்ைாம் வீைாகும் ஜநரத்திை – நாங்க  

 வதருஜொரம் குடிஜயைத் ஜதசெயில்ஜை” 
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என்ற  பாட்டு வரிகளில் திமுக ஆட்சியின் புதிய திட்ைங்கள் 

இைம்தபற்றன.  

 திமுக ஆட்சியில் அண்ணாவின் மலறவுக்குப் பின்பு 

1969இல் கலைஞர் தபாறுப்ஜபற்றதும் ஊழல் மலிந்து விட்ை 

காைணத்தால் எம்.ஜி.ஆர். பைங்களிலும் பாைல்களின் 

கருத்துக்கள் மாறி விட்ைன.  

அடிசமப்வபண் 

 திமுக ஆட்சியின் ஜபாது எடுக்கப்பட்ை அடிலமப்தபண் 

[1-5-1969] பைத்தில்  

 “ஏமாற்ைாஜத ஏமாற்ைாஜத  

 ஏமாைாஜத ஏமாைாஜத” எனத் ததாைங்கும் பாைலில்  

 “இந்த இருட்டுக்கும் பார்க்கின்ை விழியிருக்கும்  

 சுெருக்கும் ஜகட்கின்ை காதிருக்கும் 

 வைால்ைாமல் வகாள்ளாமல் காத்திருக்கும்  

 தக்க ைமயத்தில் நைந்தசத எடுத்துசரக்கும்”  
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என்ற வரிகள் மக்களுக்கு கருணாநிதியின் ஆட்சியின் மீதான 

தவறுப்புணர்லவ  சுட்டிக்  கட்டின.  ஆனாலும் அவைது ஆட்சியில்  

இைஞ்சம் தலை விரித்தாடியது. அவர் யார் ஜபச்லசயும் 

ஜகட்கவில்லை.  

 “ஜதான்ைத்தான் ஜபாகிைது ைம உரிசம ைமுதாயம்  

 மசையத்தான் ஜபாகிைது தனிமனிதன் அநியாயம்  

 மைர்த்தான் ஜபாகிைது எங்களது புது ொழ்வு  

 மாைத்தான் ஜபாகிைது மனிதா உன் விசளயாட்டு” 

என்ற வரிகள் திமுகவின் தகாடுங்ஜகால் ஆட்சி மலறயும் 

என்று கட்டியம் கூறின. இப்பைத்லத ததாைர்ந்து வந்த நம் 

நாடு [7-11-1969] எம்.ஜி.ஆரின் அைசியல் வருலகக்கு அடிக்கல் 

நாட்டியது.  

எம்.ஜி.ஆர். – கருைாநிதி  பூைல்  

 எம்.ஜி.ஆர். கருணாநிதி கருத்து ஜவறுபாடு ஜதான்றி 

வளர்ந்து வந்த காைத்தில் 1971 இல் கருணாநிதி தன்னுலைய 

மகன் மு.க.முத்துலவ கதாநாயகனாக நடிக்க லவத்து ஒரு 

பைம் எடுக்கத் திட்ைமிட்ைார். எம்.ஜி.ஆருக்குப் ஜபாட்டியாக 

தனது மகலனக் தகாண்டு வந்தார். எம்.ஜி.ஆருக்கு சற்றும் 

உைன்பாடில்ைாத சாைாயக் கலைகலளத் திறந்தார். இதனால் 

இருவருக்கும் இலையில் இருந்த  பனிப்ஜபார் 

அம்பைமாயிற்று. இந்நிலைலம  அவைது அடிலமப் தபண்  

[1-5-1969] மற்றும்  அதலனத் ததாைர்ந்து தவளி வந்த நம் நாடு 

[7-11-1969] பைங்களில்  ததன்பட்ைது.  

ொங்கய்யா ொத்தியாசரயா   

 ‘நான் அைசியலில் ஜநைடியாக இறங்கைாமா என்பலத 

என் ைசிகர்களின் மூைம் அறிய விரும்புகிஜறன்’ என்று 

தசால்லிஜய நம் நாடு பைத்லத தயாரிக்கும்படி நாகி 

தைட்டியிைம் எம்.ஜி.ஆர். ததரிவிக்கிறார். அடிலமப்தபண் 

பைத்துக்கு லவத்திருந்த கால் ஷீட்கலள தருகிறார். ஒஜை 
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மாதத்தில் நம் நாடு பைம் முடிந்தது. திலையைங்கில் மக்களின் 

வைஜவற்லபப் பார்த்துவிட்டு நாகி தைட்டிலய கட்டிப்பிடித்து 

‘என் ைசிகர்கள் என்லன ஏற்றுக்தகாண்ைனர்’ என்று மகிழ்ச்சி 

ததரிவிக்கிறார்.  

 “ொங்கய்யா ொத்தியார் ஐயா  

 ெரஜெற்க ெந்ஜதாம் ஐயா 

 ஏசைகள் உங்கசள நம்பி  

 எதிர்பார்த்து நின்ஜைாம் ஐயா” 

என்ற பாைல் வரிகள் எம்.ஜி.ஆலை அைசியலுக்கு வைஜவற்றன. 

எம்.ஜி.ஆர். ஊர்களுக்குப் ஜபாகும் ஜவலளகளில் இந்த பாட்டு 

அவருக்கான வைஜவற்புப் பாைைாக அலமந்தது. அவர் 

வருகிறார் என்று அறிவித்தவுைன் இந்தப் பாைலைத் திரும்ப 

திரும்ப ைசிகர் மன்றங்கள் ததாண்ைர் அலமப்புகள் 

ஒலிபைப்புவது வழக்கம். அவர் அந்த இைத்லத விட்டுத் 

தாண்டும் வலை இஜத பாட்டுத் தான் திரும்ப திரும்ப 

ஒலிபைப்பப்படும்.  

கசைஞரின் எங்கள் தங்கம் எம்.ஜி.ஆர். 

 அைசியலுக்கு வருவதில் அவசைப்பைாமல் தபாறுலம 

காத்து வந்த எம்.ஜி.ஆர். அடுத்து மு. கருணாநிதியும் அவர் 

லமத்துனர் முைதசாலி மாறனும்  தாம் கைனில் மூழ்குவதாகச்  
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தசால்லி அவரிைம் ஒரு பைம் நடித்துத் தருமாறு ஜகட்ை 

ஜபாது எம்.ஜி.ஆரும் தேயைலிதாவும் பணம் வாங்காமல் 

நடித்துக் தகாடுத்தனர். அந்தப் பைம் கலைஞரின் எங்கள் 

தங்கம் [9-10-70]. அதில் ‘நான் தசத்துப்  பிழச்சவன்ைா’ என்ற 

பாைலில் திமுக வைைாற்லறயும் அண்ணா கருணாநிதி பற்றிய 

தகவல்கலள உள்ளைக்கியதாகவும் இருந்தது. இதில் 

கருணாநிதியின் இந்தி எதிர்ப்புப் ஜபாைாட்ைத் தகவலை 

வாலியிைம் தசால்லிச் ஜசர்க்கச் தசான்னவர் எம்.ஜி.ஆர்.  

  வாலி ‘நான் அளஜவாடு ைசிப்பவன்’ என்ற வரிலய ஒரு 

காதல் பாைலுக்கு எழுதிவிட்டு அதன் அடுத்த வரிக்காக 

ஜயாசித்துக் தகாண்டிருந்த ஜபாது அங்கு வந்த மு. கருணாநிதி 

‘எலதயும் அளவின்றிக் தகாடுப்பவன்’ என்று 

தசால்லிவிட்டுப் ஜபானார். இந்தச் சம்பவத்லத ஜகட்டு 

எம்.ஜி.ஆர். அகமகிழ்ந்தார்.  

ஒரு ொலுமில்ஜை நாலு  காலுமில்ஜை  

 மு. கருணாநிதியின் மகன் மு. க முத்து அறிமுகமான  

பைத்தின் முதல்நாள் பைப்பிடிப்லப எம்.ஜி.ஆர். வந்து 

ததாைங்கி லவத்தார். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். இதயவீலண 

(1972) ஷூட்டிங்கில் இருந்தார். இதயவீலண பைம் 

முடிவதற்குள் எம்.ஜி.ஆலைக் கட்சியிலிருந்து விைக்கி 

விட்ைனர். உைஜன எம்.ஜி.ஆர். அந்த பைத்தில் ஒரு புதிய 

பாட்லைச் ஜசர்த்து அன்லறயக்  காைகட்ைத்தில் அவருலைய 

நிலை என்ன திமுகவின் நிலை என்ன என்பலத மக்களுக்கு 

இந்தப் பாைல் மூைமாகஜவ உணர்த்தினார்.  

 “ஒரு ொலும் இல்சை நாலு காலும் இல்சை  

 சிை மிருகங்கள் இருக்குது பூமிக்குள்ஜள இந்தக் 

 காட்டுக்குள்ஜள உள்ள மிருகவமல்ைாம்  

 அசதக்காட்டிலும் எத்தசைஜயா ஜதெசை” 

என்ற பாைல் வரிகள் நாளிதழ்களில் முழுப்பக்க இதயவீலண 

விளம்பைத்தில் இைம்தபற்றன. இப்பாட்டில் தனது அதிைடி 

அைசியல் வைலவ உணர்த்தும் வலகயில்  
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 “உண்சம என்பது ஊசமயாகஜெ  

 வகாஞ்ை காைம் தான் இருக்கும்” 

என்று இந்தப் பாட்டில் இைம்தபற்ற வரிகள் எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர்கள் பதற்றப்பை ஜவண்ைாம்; இன்னும் சிறிது காைத்தில் 

அவர்களுக்குப் புது வாழ்வு பிறக்கும்; திமுகவின் ஊழல் 

ஆட்சி ஒழிக்கப்படும் என்பலத சூட்சுமமாகப் புைப்படுத்தின. 

இதனால் எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் 

உற்சாகமும் அலைந்தனர்.  

ரசிகர்கள் வதாைங்கிய எம்.ஜி.ஆர். கட்சி  

 எம்.ஜி.ஆலைக் கட்சிலய விட்டு நீக்கிய உைஜன ைசிகர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் அலுவைகங்களின் வாயிலில் திைண்டு இருந்து 

அவலை உைனடியாக அவர் புதிய கட்சி ஒன்லற ததாைங்கி 

திமுகலவ ஜதாற்கடிக்க ஜவண்டும் என்ற விருப்பத்லத 

உணர்த்தினர். இவர்களின் கூட்ைம் அதிகரித்துக் தகாண்டு 

ஜபாவதால் எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா திமுக என்ற கட்சி 

ஜதான்றுவலதக் காைம் தாழ்த்த முடியவில்லை. சீக்கிைமாகக் 

கட்சிலயத் ததாைங்க ஜவண்டிய ஒரு நிர்ப்பந்தத்திற்கு 

ஆளானார். மாநிைத்தில் பை ஊர்களில் தாமலை பைத்துைன் 
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புதிய தகாடிலய ஏற்றி கட்சிலய ைசிகர்கள் 

ததாைக்கிவிட்ைனர்.  

பாைல்கசள வீைாக்க விரும்பாத எம்.ஜி.ஆர். 

 ஏற்தகனஜவ தனது  பைங்களில் பாைல்களில் தான் 

பயன்படுத்திய உலை,  தசாற்கள், பின்புைம், ஜபான்ற 

ததாைர்பியல் உத்திகலளயும்  புதிய சமுதாயம் மைரும் என்ற 

உள்ளைக்கத்லதயும்  வீணாக்க  விரும்பாத  எம்.ஜி.ஆர். திமுக 

வின் கட்சி நிறங்கலள லவத்து ஒரு தவண்லமலயயும் 

கட்சியின் தலைவர் அண்ணாவின் உருவத்லதயும்  இலணத்து 

புதிய தகாடிலய உருவாக்கினார். இது தான் எம்.ஜி.ஆரின் 

புத்திசாலித்தனம். இதனால் இவர் ஒஜை கல்லில் இைண்டு கனி 

அடித்தார். இப்ஜபாது இருக்கும் திமுக உண்லமயான 

திமுகஜவ அல்ை. இது ஊழல் மிகுந்த கருணாநிதியின் கட்சி. 

தன்னுலையது தான் அண்ணா ஆைம்பித்த திமுக என்று 

தபாருள் படும்படி அண்ணா திமுகலவ ததாைங்கினார். இதன் 

மூைமாக தனது திலைப்பைங்கலளயும் அைசியலையும் 

ஒன்றாக இலணத்தார். முதல்வைான பின்பும்  தேயைலிதாலவ 

ஜபாைப் ‘எனது ஆட்சி’ என்று சுட்ைாமல் தந்து ஆட்சிலய 

அண்ணாவின் ஆட்சி என்ஜற குறிப்பிட்ைார். அவலைஜய 

தலைவைாகக் தகாண்டு தன்லன தபாது தசயைாளர் என்று 

அறிவித்துக் தகாண்ைார்.  

அண்ைா திமுக கட்சிக்குப் பின் ெந்த பாைல்கள்   

 அண்ணா திமுக ஆைம்பித்த பிறகு எடுக்கப்பட்ை 

பைங்கள் அவற்றில் இைம் தபற்ற பாைல்கள் திமுகவின் 

ஊழல் ஆட்சியின் ைஞ்ச ைாவண்யத்லத வன்லமயாகவும் 

தீவிைமாகவும் கண்டித்தன. இது தன்னுலைய சுய தவற்றி 

சார்ந்த விஷயம் என்பதால் எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா திமுக 

கட்சிலயத் ஜதாற்றுவித்த பிறகு எடுக்கப்பட்ை பைங்களில் 

தன்னுலைய எதிர்ப்லப தீவிைமாகக் காட்டினார். 

நாசள உைசக ஆள ஜெண்டும்  

 உலழக்கும் கைங்கள் (1976) பைத்தில்  ‘நாலள உைலக 

ஆள ஜவண்டும் புைட்சி மைர்கஜள’ என்று ததாைங்கும் 
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பாட்டில் மக்களுக்குத் தன்னுலைய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் 

அது திமுகலவப் ஜபாை ைஞ்ச ைாவண்யம் உலைய கட்சியாக 

இருக்காது; நல்ைாட்சிலய தரும் இைட்சியக் தகாள்லக 

தகாண்ை கட்சியாக இருக்கும் என்ற கருத்துக்கலள 

ைசிகர்களின் மத்தியில் தபாதுமக்களின் மனதில் பதிய 

லவத்தார்.  தி மு கவில் இருந்த ஜபாது எழுதிய பாைல்கலள 

விைக்  கூடுதல் அக்கலறயுைன் பாைல்கள் எழுதப்பட்ைன. 

 “ஏர் பூட்டி ஜதாளில் செத்து இல்ைாசம வீட்டில் செத்து  

 ஜபாராடும் காைம் எல்ைாம் ஜபாைதம்மா  

 எல்ஜைார்க்கும் யாவும் உண்டு என்ைாகும் காைம் இன்று  

 ஜநராக கண்ணில் ெந்து ஜதான்றுதம்மா 

 விடியும் ஜெசள ெரப் ஜபாகுது 

 தர்மம் தீர்ப்சபத் தரப் ஜபாகுது”  

என்ற வரிகள் ‘இனி நைக்கும்’ என்று தசால்வலத விை 

‘நைந்துவிட்ைது’ என்ற எண்ணத்லத ஏற்படுத்துகின்றன.  

 இந்தியாவுக்கு சுதந்திைம் வருவதற்கு முன்ஜப மகாகவி 

பாைதியார்  
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 “விடுதசை விடுதசை விடுதசை  

 பசையருக்கும் இங்கு தீய புசையருக்கும் விடுதசை” 

என்று பாடியது ஜபாை அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வந்து 

நல்ைாட்சி மைர்வதற்கு முன்ஜப எம்.ஜி.ஆர். இது ஜபான்ற ஒரு 

தபாற்காைம் ஜதான்றப் ஜபாகிறது; ஜதான்றிவிட்ைது; 

நல்ைாட்சி மைர்ந்து விட்ைது என்ற ஒரு கருத்லத உருவாக்கும் 

வலகயில் தன் பைங்களில் பாைல்களின் மூைமாக ஒரு 

எதிர்பார்ப்லபத் ஜதாற்றுவித்தார். விடியும் ஜவலள 

வைப்ஜபாகுது தருமம் தீர்ப்லப தைப்ஜபாகுது என்ற வரிகள் நீதி 

என்லறக்கும் ஜதாற்றுப் ஜபாகாது.  

‘நம்புதல் என்னும் மாயாோல் வகாள்சக’ 

 பாைதியாரின் விடுதலை விடுதலை விடுதலை என்ற 

பாட்லை ஆைாய்ந்த பாைதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 

தமிழ்த்துலற தலைவர் முலனவர் ஜத. ஞானஜசகைன்  சிகாஜகா 

பல்கலைக்கழகத்லத ஜசர்ந்த லைைர் மாத்யுஸ் என்பவரின் 

நம்புதல் என்னும் மாயாோைக் தகாள்லகலயச் [theory of 

Magical belief] சுட்டிக்காட்டி விளக்குவார். இந்த நம்பிக்லகலய 

எம்.ஜி.ஆர். மக்களுக்கு தனது  பாைல்களின் மூைமாக 

வழங்கினார். நம்பிக்லக மக்கள் மனதில் ஒரு மாயாோைத்லத 

ஏற்படுத்தியது. அவர்கள் நம்பிக்லக நல் வாழ்வாக மைை 

அவைது ஆட்சியும் ஜசர்ந்து மைர்ந்தது. இதனால் மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். மீது தகாண்டிருந்த நம்பிக்லக வீண் 

நம்பிக்லகயாக ஜபாலி நம்பிக்லகயாக ஜபாய் விைாமல் 

உண்லம ஆயிற்று. எண்ணஜம வாழ்வு என்பதற்கு நிகைான 

லைைர் ஜமத்யுசின் தகாள்லக உண்லமயாயிற்று.  

தர்மம் அழியாது  

 தர்மம் சற்று காைதாமதமாகச்  தசயல்பட்ைாலும் அது 

நிைந்தைமான தவற்றிலய அளிக்கும் ஜபான்ற கருத்துக்கள் 

பண்லைய பாைம்பரிய இதிகாசங்கள் காப்பியங்கள் நீதி 

நூல்களில் தசால்ைப்பட்டுள்ளன. அவற்லற எம்.ஜி.ஆர். 

எளிலமயாகத்  தனது பாைல்களில் மக்களுக்கு எடுத்துக் 

கூறினார்.  இைக்கியங்களும் காப்பியங்களும் 
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எடுத்துலைத்த நல்ை காைத்லத  எங்களுலைய கட்சி 

உங்களுக்குத் தைப் ஜபாகிறது என்று உத்தைவாதம் 

அளிக்கும் வலகயில் அவர் பாைைாசிரியர்களிைம் இருந்து 

தனது பைத்துக்கான பாைல்கலள எழுதி வாங்கினார். 

இப்பாைல்கலளக் ஜகட்ை மக்கள் அவர் மீது ஏற்கனஜவ 

தகாண்டிருந்த அன்பு மதிப்பு ஆகியவற்ஜறாடு மிகுந்த 

நம்பிக்லகயும் அவர் மீது லவத்து அவலைத் தலைவைாக 

ஜதர்ந்ததடுத்து அவர் காைம் வலை அவலைஜய  தங்களது 

தலைவைாக ஏற்றுக்தகாண்டிருந்தனர். அவைாக மக்கலள 

விட்டு, இந்த உைகத்லத விட்டுப் ஜபாகும் வலை மக்கள் 

அவலை அப்பதவியில் இருத்தி லவத்திருந்தனர்.  
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நம்பிக்சக பலித்தது 

 எம்.ஜி.ஆருலைய கலைசிப் பைமான மதுலை மீட்ை 

சுந்தைபாண்டியன் (1978), சங்கம் லவத்து தமிழ் வளர்த்த 

மதுலைலய ஜசாழ மன்னனிைம் இருந்து மீட்டு தந்த 

சுந்தைபாண்டியலனப்  பற்றியதாகும். அகிைன் எழுதிய 

கயல்விழி என்ற நாவலை அடிப்பலையாக தகாண்டு 

தயாரிக்கப்பட்ை பைம் ஆகும். இப்பைம் தமிழகத்லத ஊழல் 

மிகுந்த திமுகவிைமிருந்து மீட்டுத் தருவலதக் குறிப்பிடும் 

குறியீட்டுப் பைமாகும். இந்தப் பைத்தில் பாண்டியன் என்பது 

அண்ணா திமுக கட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆலையும் மதுலை 

என்பது தமிழகத்லதயும்  குறித்தது. ஜசாழன் என்பது தஞ்லசப் 

பகுதிலய ஜசர்ந்த கருணாநிதிலயக் குறித்தது.  

 “தாயகத்தின் சுதந்திரஜம எங்கள் வகாள்சக 

 தன்மாைம் ஒன்ஜை தான் எங்கள் வைல்ெம்” 

எனத் ததாைங்கும் பாைல் இைங்லகத் தமிழர்களின் 

ஜவண்டுஜகாளுக்கு இணங்க எழுதப்பட்ைதாக இருந்தாலும் 

அது தமிழகத்துக்கும்  தபாருந்தியதாகஜவ அலமந்திருந்தது.  

தமிைகத்துக்கும் ஈைத்துக்கும் விடுதசை  

 எம்.ஜி.ஆர். பைத்தின்  பாைல்கள் பைத்தில் வரும் 

தனிமனிதனின் கலதக்கும் பைம் பார்க்கும் ைசிகர்களின் 

தசாந்த வாழ்க்லகக்கும் தபாதுேன சமூகத்திற்கும் 

ஏற்றதாகஜவ அலமக்கப்பட்டிருக்கும். அது ஜபாை இந்தப் 

பாைலும் ஈழத்தமிழர்களின் விடுதலைக்கும் தமிழகத்தில் 

ஆட்சி மாற்றத்திற்கும் தபாருந்துவதாக எழுதப்பட்டிருந்தது.  

 “ஒற்றுசமயால் பசகெர்கசள ஓை செப்ஜபாம்  

 உசைப்பாஜை நம் நாட்சை உயர்த்தி செப்ஜபாம் ” 

என்ற வரிகள் மக்கள் ஒன்று ஜசர்ந்து பலகவர்கலள விைட்டி 

அடித்து நல்ைவர்கலள ஆட்சியில் அமர்த்த ஜவண்டும்; 

என்பலத உணர்த்திற்று. நல்ைவர்கள் லகயில் நாட்லைக் 
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தகாடுக்க ஜவண்டும் என்ற கருத்து  தமிழகத்திற்கும் 

இைங்லகக்கும் தபாதுவாக அலமந்தன.  

 “ஜகாட்சையிஜை நமது வகாடி பைந்திை ஜெண்டும்  

 வகாள்சக வீரர் தியாகங்கசள ஏற்றிை ஜெண்டும்  

 புரட்சியிஜை ைரித்திரத்சத மாற்றிை ஜெண்டும்  

 வபாதுவுைசம ைமுதாயம் மைர்ந்திை ஜெண்டும்”  

என்ற வரிகள் நாட்டுக்காக தகாள்லகஜயாடு தசயல்பை 

ஜவண்டும் தியாகங்கள் தசய்ய முன்வை ஜவண்டும் என்ற வரி 

தனி ஈழத்துக்காக உயிர்த் தியாகம் தசய்த பை விடுதலைப் 

புலிகலளப் பாைாட்டும் வலகயில் அலமந்தன. தமிழகத்தில் 

திமுகவின் அைாேகப் ஜபாக்கால் உயிரிழந்த எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆர்.  கட்சிக்காக இன்னுயுலைத் தியாகம் 
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தசய்த பூைாவாரி சுகுமாைன் ஜபான்ற அண்ணா திமுக 

தியாகிகளின் தியாகத்லதப் பாைாட்டியது.  

 “ஜகாட்லையிஜை நமது தகாடி பறந்திை ஜவண்டும்  

 தகாள்லக வீைர் தியாகங்கலள ஏற்றிை ஜவண்டும்” என்ற 

வரி இந்த தியாகங்களுக்குப் பைன் உண்டு என்ற கருத்லத 

மக்கள் மனதில் உணர்த்தும் வலகயில் எழுதப்பட்டிருந்தது. 

‘ஜகாட்லையிஜை நமது தகாடி பறந்திை ஜவண்டும்’ என்ற வரி 

தசயின்ட் ோர்ஜ் ஜகாட்லையில் ஜதசியக்தகாடி பறக்க 

விைப்பட்ைாலும் கூை அங்கு நைக்கப் ஜபாவது நமது ஆட்சி 

என்பலத நமது தகாடி என்ற வார்த்லத உணர்த்தியது. இதுவும் 

கூை ஏற்றுக் தகாள்ளப்படுமா என்ற சந்ஜதகத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

இதலன மகைக்தகாடி என்று மாற்றக் கூைாதா; மகைக்தகாடி 

என்றால் அது மீன்தகாடி பாண்டியனுக்கு உரியது என்று 

தபாருள்படுஜம அனுமதி கிலைத்து விடும் 

எனப்பாைைாசிரியர் முத்துலிங்கத்திைம் தசால்லியஜபாது 

‘நான் தணிக்லக குழுவினர் இைம் ஜகட்டு விட்ஜைன் 

அவர்கள் நமது தகாடி என்று இருக்கைாம்’ என்று தசால்லி 

அனுமதி வழங்கி விட்ைனர் என எம்.ஜி.ஆரிைம் ததரிவித்தார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். மகிழ்ந்து முத்துலிங்கத்லதத் தட்டிக் 

தகாடுத்து அருகில் இருப்பவரிைம் ‘பார்த்தீர்களா, நான் 

முத்துலிங்கத்லத என் அருகில் ஏன் லவத்திருக்கிஜறன்’ எனச் 

தசால்லி பாைாட்டினார். இங்கு நமது தகாடி என்பது அண்ணா 

திமுகவின் தகாடிலயக் குறிக்கிறது. அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு 

வந்து அதனுலைய தகாடி பறக்க ஜவண்டும் என்ற கருத்லத 

மக்கள் மனதில் பதிய லவக்கும் விதமாக இவ்வரிகள் 

எழுதப்பட்ைன. 

பாைல்கள் காட்டிய புதிய பூமியும் புதிய ொழ்வும் 

 எம்.ஜி.ஆர். 1958 முதல் 1977 வலை சுமார் இருபது 

வருைங்கள் எம்.ஜி.ஆர். தன் பாைல்களின் மூைமாக 

ததாைர்ச்சியாக மக்களுக்கு ‘புது வாழ்வு பிறக்கும்; புதிய பூமி 

ஜதான்றும்’ என்ற புத்துணர்ச்சிலய ஊட்டிக் தகாண்ஜை 

வந்தார். அவர் அளித்த நம்பிக்லக அவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆலை 

ஒரு அவதாை புருஷைாக அநாலத இைட்சகைாக 
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உருவகப்படுத்தியது. அவர்கள் எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றிக் 

தகாண்டிருந்த எண்ணம் இன்று வலை சரியான எண்ணஜம 

என்ற கருத்திலனத் ததாைர்ந்து உறுதிப் படுத்திக் தகாண்ஜை 

இருக்கின்றது. 

 எம்.ஜி.ஆரும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தன் காலை 

ததாைர்ந்து ஓடி வரும் ஏலழ மக்கலள பார்த்து ‘இந்த 

மக்களுக்காக நான் என்ன தசய்யப் ஜபாகிஜறன்’ என்று 

வருந்தி கண்ணீர் விட்டு அழுது ஒவ்தவாரு நிமிைமும் அவர் 

மக்களின் நன்லமக்காக அவர்களுக்கான நல்ை திட்ைங்கலள 

தருவதற்காகஜவ தன்னுலைய வாழ்நாளின் ஒவ்தவாரு 

நிமிைத்லதயும் தசைவழித்தார். இதலன வி ஐ டி 

பல்கலைக்கழக ஜவந்தர் விசுவநாதன் அவர்கள் தனது 

ஜபட்டியில் எடுத்துலைத்தார். ‘எப்ஜபாதும் மக்களின் நைலனப் 

பற்றிஜய சிந்திப்பவர் எம்.ஜி.ஆர்.’ என்றார். மக்களும் 

எம்.ஜி.ஆர். நமக்கு நன்லமலய மட்டுஜம தசய்வார் என்று 

நம்பினர். இந்த பைஸ்பை நம்பிக்லக இன்று வலை அழியாமல் 

மாறாமல் மலறயாமல் இருந்து வருகிறது என்பலத 

அவருலைய 102 வது பிறந்த நாள் விழா தகாண்ைாட்ைங்கள் 

இவ்வுைகுக்கு ததரிவிக்கின்றன.  

 எம்.ஜி.ஆர். உைகப் ஜபைலவயின் ஜதாற்றமும் பிைான்ஸ், 

இங்கிைாந்து, மஜைசியா, அமீைகம் ஜபான்ற நாடுகளில் அதன் 

தசயல்பாடும் எம்.ஜி.ஆலை ஒரு சர்வஜதச மனிதனாகக் 

தகாண்டு தசல்லும் ஜநாக்கம் தவற்றி தபறப் ஜபாகிறது 

என்பலதயும் ததற்தறன உணர்த்துகிறது. 

 






