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அன்புக் கோணிக்சக 

 

 

இரோேோக்க மங்கலத்துசை என்ை ஊசரச் 

கைர்ந்த மீனெ ைமுதோயத்தினரோன 65 ெயது 

S.M.பிரோன்சிஸ் தன் ஆறு ெயது முதல் தீவிர 

எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர், பிரியர், பக்தர். அெர்களுக்கு 

இந் நூல் அன்புக் கோணிக்சக. 
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அண்ணல் சைசதயோர் அவர்களின் 

தபாற்பாதங்களில் நன்றி மைர்கலள 

சமர்ப்பிக்கிகைாம்! 
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நூலோசிரியர் பற்றி  

      

முலனவர். தச. இைாகேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் 

துலையில் முலனவர் பட்டம் 

தபற்ைவர். புலசம, வைந்தமிழ், 

ெளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நோ.ெோ.வின் ஆரோய்ச்சி கபான்ை ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். 

தமாழிதபயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை ஆய்வு 

கட்டுலைகள் அடங்கிய நூல் ஒன்லை 1992இல்  

தவளியிட்டார். இந்நூல் இலையத் தமிழ் 

பல்கலைகழகத்தின்  மின் நூல் ததாகுப்பில் 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். Indian Women–

Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai 

Paripatal,  Assisted reproductive technologies and 

its Impact on Women,  Eco Vision and Mission, 

Bachelor’s Study Materials for Social Science 

[IGNOU],  Neuro Ophthalmology Articles கபான்ை 

பை துலை சார்ந்த பனுவல்கலளத் தமிழில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவனத்தில் இலைப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate 

editor] பணியாற்றினார். அப்கபாது ேப்பானிய 

தமாழிலயத் தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத 

அறிந்து அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ேப்பானியப் தபண் யூககா ஃபுகுகைாயியுடன் 

இலைந்து தசயல்பட்டார். அந்த நூல் மூன்று 
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பாகங்களாக தவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் தவளிநாட்டு 

மாைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாைவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி இைக்கைம் 

கற்பித்தார். யுக்ககா சான் அம்மாைவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிகையம் - 

தமிழ் அகைாதி; கிகைக்கம் - தமிழ் அகைாதி 

உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அைக்கட்டலளயின் இயக்குனர் மலை 

திரு.இைாபின்சன் கைவி ஐயா அவர்களுடன் 

இலைந்து இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் 

பணியாற்றினார். ஈகைாடு மகளிர் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

கபான்ைவற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழக மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்கபாது தவளிநாட்டவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்கப் பாட நூல் ஒன்லை உருவாக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் தமாழி 

தபயர்ப்பாளைாகவும் கவற்று மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியைாகவும் பணியாற்றினார். அப்கபாது  தமிழ் 

ததரியாத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ை பாட நூலை உருவாக்கினார். 

இன்றும் அந்தப் பாட நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் 

உள்ளது. அது கபாை அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சி 

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

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கு 

ஆங்கிைமும் தவளி நாட்டவருக்குத்  தமிழும் 

கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக 

தசன்ட்டர் ஃபார் கைங்குகவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்ை தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லை 

அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிட 

இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய தகவல்கலளத் ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க் கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்கபாது தமிழ்நாட்டில் கமலடத்தமிழ், 

கமலட நாடகம், திலைப்படம் ஆகியன அைசியலில் 

உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்கபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

கமலும் அறிந்துதகாள்வதில் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கலளப் பார்க்க திலையைங்குக்கு அலழத்துச் 

தசன்ைார். திலை அைங்கில் இைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ககட்டு வியந்து 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் கபைாசிரிலய 

முலனவர் சாைா திக்கி என்பவரும் ஆைாய்ச்சி 

தசய்தனர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தகவல் லமயம் ஒன்லைத் ததாடங்கி அவர் குறித்த 

நூல்கலளயும் அவைது படங்கலளயும் கசகரித்து 

லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குலைந்ததால் 

இத்திட்டத்லதத்   ததாடர்ந்து தசயல்பட 

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

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

(காம் இலைய தளத்தில்) முப்பது கட்டுலைகள் 

தவளியிட்டார். அதன் ததாடர்ச்சியாக கனடாவில் 

இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ை இலைய 

இதழில் ததாடர்ந்து கட்டுலைகள் எழுதினார்.. 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்லம 

குறித்து ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகிைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத கவண்டும் 

என்பது இவர் இைட்சியம். அதில் தற்கபாது  

1.   வெற்றித்திருமகன் என்ை வபயரில் வதோடங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

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

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

கற்பிக்கும் குழந்சத ெளர்ப்பு முசைகள்), 

 4.  வீரமகன் கபோரோட வெற்றி மகள் பூச்சூட,  

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

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்கபோரோளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நோகடோடி மன்னன் – I,  

10. நீங்க நல்லோ இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் போடல்கள் -I],  

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

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

13. முத்தமிழ்க் கோவியம் மதுசர வீரன்    

14. இரட்சட கெடத்தில் வேோலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

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

Science Fiction Films]  

16. படககோட்டி, மீனெ நண்பன் ஓர் ஒப்பீடு 

ஆகியலவ தவளிவந்துள்ளன. 

 தஞ்லசலயச் கசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர நிழல், 

ெைட்சியின் போடல்கள், உன்வனோடு உசரயோடுதல்  

கோதலின் வமோழி மற்றும் திட்டிெோைல் 

வபண்வணோருத்தி என்ை கவிலத நூல்கலள இவர் 

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

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

gate”, என்று ஆங்கிைத்தில் தமாழி தபயர்த்துள்ளார். 

இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு பதிப்பகம் 

தவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிைக்கியச் தசம்மல் கவிஞர்   தபாறிஞர்  

முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மை நிழல் மற்றும் 

திட்டி வாசல் தபண்தைாருத்தியின் ததாகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு கமற்தகாண்டு அவற்லைப் 

பூ மை நிழலில் களமும் காைமும்  மற்றும் கவிஞர்   

தபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பியின்  பாடுதபாருளும் 

பாசப்தபாருளும் [திட்டிவாசல் தபண்தைாருத்தி 

மட்டும்] ஆகிய நூல்கலள எழுதி தவளியிட்டுள்ளார்.  

 தசன்லன தபருநகைாட்சியின் முன்னாள் கமயர் 

மனித கநயச் தசம்மல் லசலத சா. துலைசாமி 
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அவர்களின் சிைப்புத் திட்டங்களும் 

தசயல்பாடுகளும் என்ை தபயரில் ஒரு நூல் எழுதி 

தவளியிட்டுள்ளார்.  இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் 

‘அமரோெதியின் கோதல்’ என்ை தபயரில்  

ததாகுக்கப்பட்டு அகமசானில் தவளிவந்துள்ளது. 

இவர் தமிழ் நாட்டில் இருந்து ேப்பானுக்குச் 

தசன்ைலவ பற்றி எழுதி வரும் ஆய்வுக் கட்டுலைகள் 

தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இதழில் 

தவளிவருகின்ைன. தினகைன் கோதிட மைரில் இவர் 

எழுதிய “என்கனோட ரோசி நல்ல ரோசி” என்ை ததாடர் 

வந்து தகாண்டிருக்கின்ைது. மாதமிரு முலை வரும் 

ஆன்மீகம் இதழில் ‘மர ெழிபோட்டின் கெர்கசளத் 

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

கதவியும், உலகளோவிய கோளி ககோட்போடு’ கபான்ை 

ஆன்மீகக் கட்டுலைகள் தவளிவருகின்ைன. 
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1.  கசதகளின் கநோக்கும் கபோக்கும் 

 

 

 

 

 

 மீனவர்  வாழ்க்லகலயப் பற்றி சங்க இைக்கியம் 

தநய்தல் திலை என்று தனியாக ஒரு திலை பிரித்து 

அதன் கருப்தபாருளாக இைங்கலும் இைங்கல் 

நிமித்தமும் என்று வலையறுத்துள்ளது. இைங்கல் 

என்பது தபாதுவாக இைந்தவருக்கு அளிக்கப்படும் 

மரியாலதயாகும்; கண்ணீர் அஞ்சலி ஆகும். கடலில் 

மீன் பிடிக்கச் தசல்பவர்கள் உயிகைாடு திரும்பி 

வருவது உறுதியற்ைதாக இருப்பதனால் தலையில் 

இருக்கும் தபண்கள் ஆண்கலள நிலனத்து இைங்கி 

அழுவதாககவ பாடல்கள் அக்காைத்தில் 

இயற்ைப்பட்டன. தநய்தல் நிைம் என்பது கடல் 

சார்ந்த பகுதியாகவும் தகாள்ளப்பட்டது.  சங்க 

இைக்கியத்தின் இைங்கல் கபாக்கு 21 ஆம் 

நூற்ைாண்லட கசர்ந்த இன்லைய மீனவர் வாழ்விலும்  

மாைாமல் இருப்பதலன எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 

படககாட்டி (3.11.1964), மீனவ நண்பன் (14.08.1977) 

ஆகிய படங்களில் காைைாம்.  

மீனெர் ெோழ்க்சக  

 மீனவர்களின் வாழ்க்லக இைட்லட 

வாழ்க்லகயாக அலமந்துள்ளது. கடலில் மீன் பிடித்து  
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கலையில் வந்து அவற்லை விலை கூறி விற்று 

வீட்டுக்குத்  கதலவயான தபாருட்கலள வாங்கி 

வந்து குடும்பம் நடத்த கவண்டும்.  கடலிலும் 

தலையிலும் மாறிமாறி இயங்கும் மீனவர்களின் 

வாழ்க்லக உயிருக்கு உறுதியற்ை, தபாருளாதாை 

வளமற்ை வாழ்க்லகயாககவ உள்ளது. மலழ வரும் 

காைங்களிலும் புயல் வீசும்  கபாதும் இவர்களுக்கு 

மீன்பாடு இருக்காது. மீனவர்களால் கடலுக்குள் 

மீன்பிடிக்கச் தசல்ை இயைாது. இக்காைகட்டங்களில் 

வட்டிக்குக் கடன் வாங்கி வாழ்க்லகலய நடத்துவர். 
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பின்பு மீன் பிடித்து வந்து கடலனத் திருப்பிச்  

தசலுத்துவர். தசாந்தப் படகு இருப்பவர்கள் ஓைளவு 

கடலன அலடக்க முடியும். படகும் வாடலகக்கு 

எடுத்து மீன் பிடிக்கச் தசல்பவர்கள் கடலன 

அலடத்து நிம்மதியாக வாழ இயைாது. மீன் 

விலையும் நாளுக்கு நாள் மாறிக்தகாண்கட 

இருப்பதால் இவர்களின்  துக்கம் தீைாது. மின்சாைப் 

படகுகலள லவத்திருப்பவர்கள் இைட்லட மடி 

வலைகலள வீசி நிலைய மீன்கலள அள்ளிக் 

தகாண்டுவந்து ஏற்றுமதி தசய்து விடுவர். மீனவர் 

ததாழில் தசய்யும் இவர்கள் ஏைத்தாழ 

தபருந்தனக்காைர்கள் அல்ைது தபரிய அளவில் 

ைாபகைமாக ததாழில் தசய்பவர்கள் ஆவர். ஆனால் 

சாமான்ய மீனவர்கள் அன்ைாடம் அடிப்பலடத் 

கதலவகளுக்கு அல்ைாடும் நிலைகய அன்று முதல் 

இன்று வலை நிைவுகிைது. 
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வைம்மீன் கசத  

 தமிழில் படககாட்டி மீனவ நண்பன் 

படங்கலளப் கபாை மலையாளத்தில் தசம்மீன் என்ை 

படம் சத்யன்,  பிகைம் நசீர்,  ஷீைா ஆகிகயார் நடித்து 

தவளிவந்தது. இப்படம் தகழி சங்கைன்பிள்லள 

நாவலின் அடிப்பலடயில் எடுக்கப்பட்டதாகும்.  

கடலில் தசல்லும் மீனவன் உயிருடன் கலைக்குத் 

திரும்ப கவண்டுதமன்ைால் முக்குவனின் [மீனவன்] 

மலனவி  கற்புநிலை பிைழாமல் இருக்க கவண்டும் 

என்ை நம்பிக்லகலய அடிப்பலடயாக தகாண்ட 

கலத  தசம்மீன். ஆனால் தமிழில் தவளிவந்த 
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படககாட்டியும், மீனவ நண்பனும் இதுகபான்ை 

பத்தாம் பசலித்தனமான நம்பிக்லககலள 

அடிப்பலடயாகக்  தகாண்டது அல்ை. இலவ 

இைண்டும் மீனவர்களின் சமூகப் தபாருளாதாை 

நிலைலய உயர்த்துவதற்கான சிந்தலனகலள 

தகாண்ட படமாகும். மீனவர்களின் தபாருளாதாைச் 

சீைழிவுக்குக்  காைைமானவர்கலள, அலடயாளம் 

காட்டி அவர்களிடம் சிக்காமல் வாழும் முலைலய 

உைர்த்திய படங்கள் ஆகும். 

படககோட்டியின் கசத  

 படககாட்டி படத்தில் இைண்டு மீனவ 

குப்பங்கலளச் கசர்ந்தவர்களின் இலடயிைான 

பலகயும் தந்லதயின் கட்டலளக்கு இலசந்து 

அப்பலகலயத்  தீர்த்து லவத்து   இைண்டு குப்பத்தில் 

உள்ளவர்கலளயும்  மாணிக்கம் [எம்.ஜி.ஆர்.] ஒன்று 

கசர்க்கும் ஒற்றுலம முயற்சிலயக் காட்டும் 

படமாகும். இரு குப்பங்களின் தலைவர்களும் 

தங்களின்  மக்களுக்காக எலதயும்  தியாகம் தசய்யத்  
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தயாைாக இருக்கும் நல்ை மனம் பலடத்தவர்கள். 

திருக்லக மீன் குப்பத்தின் தலைவரின்  மண்லடலய 

சுைா மீண் குப்பத்லதச் கசர்ந்தவர்கள் உலடத்த 

பின்பும் அவர் தனது  மகனிடம் [எம்.ஜி.ஆர்.] ‘பழி 

உைர்ச்சி கூடாது ஒற்றுலமயாக இலையகவண்டும். 

இதற்காக நீ உலழக்க கவண்டும். உன் உயிகை 

கபானாலும் உலழக்க கவண்டும்’ என்பார்.   

 சுைாமீன் குப்பத்தின்  தலைவரும் தனது மக்கள் 

தவற்றுத்தாளில் லகதயழுத்து கபாட்டுக் 

தகாடுத்ததால் முதைாளி நீைகமகத்துக்குத் தன் 

மகலள அவளுலடய விருப்பத்திற்கு மாைாக 

திருமைம் தசய்து தகாடுத்து  அந்தப் பத்திைங்கலளத்  

திரும்ப தபறும் முயற்சிகலள கமற்தகாள்வார். ஆக 

இைண்டு குப்பத்தின் தலைவர்களும் தபாதுநைப் 

பண்பு உலடயவர்கள்.  

 திருக்லக மீன் குப்பத்தின் இளம் தலைவைான 

எம்.ஜி.ஆர்.,  சுைா மீன் குப்பத்தின் தலைவர் மகலளக் 
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காதலித்துத் திருமைம் தசய்து தகாள்ள 

ஆலசப்படும் கபாது, இவைது திருக்லக மீன் 

குப்பத்லதச் கசர்ந்தவர்கள் ‘இந்த கல்யாைமும் இந்த 

காதலும் தப்பு’ என்று தசால்லிவிடுவர். அதனால் தன் 

குப்பத்து மக்களுக்காகத் தன் காதலைத் தியாகம் 

தசய்ய தலைவர் முன் வருவார். இவைது 

நற்பண்புகளுக்கு முன்பு முதைாளி நீை கமகத்தின் 

தீய குைங்கள்  கதாற்றுப்கபாகும்.  நிலைவாக 

இைண்டு மக்களும் இைண்டு ஊர்களும் ஒன்று 

கசர்ந்துவிடும்.   

மீனெ நண்பனின் கசத  

 மீனவ நண்பன் படத்தின் கலத  பைத்லதக் 

தகாண்டு எலதயும் சாதிக்கைாம் என்று நிலனக்கும் 

அகம்பாவம் பிடித்த ஒரு பைக்காைனின்  தவைான 

எண்ைங்கலள மாற்றுவதாக அலமந்திருக்கும். தாய் 

தகப்பன் இல்ைாத குமைன் [எம்.ஜி.ஆர்.]  ஒரு 

கடற்கலைப் பகுதிக்கு  வந்து அங்கு பைக்காைன் 

ஒருவனால் மீனவர்களுக்கு நடக்கும் 

அநியாயங்கலள  எதிர்த்து அழிப்பார். பைத்தினால் 

எலதயும் சாதிக்க இயைாது என்ை உயர் கருத்லத 

எடுத்துச் தசால்லும் கலத மீனவ நண்பனின் 

கலதயாகும்.  இப்படம் மக்களின் அன்கப என்றும் 

நிலைத்து  நிற்கும்  என்பலத உைர்த்திய படம்  

கசத ஒப்பீடு  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் மீனவர்களின் 

ஒற்றுலம பாைாட்டத்தக்கதாக அலமயும். இக்கலத 

அண்ைா திமுக கட்சி ஆைம்பித்த பிைகு எழுதப்பட்ட 

கலத என்பதனால்  மக்களின் ஆதைவு 

எம்.ஜி.ஆருக்குப்   பரிபூைைமாக இருப்பதாகக்  
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காட்டப்படும். படககாட்டி காங்கிைஸ் காைத்தில் 

தவளிவந்த படம் என்பதாலும்  அைசியல் 

கநாக்குடன்  எழுதப்பட்டது அல்ை.  கலதயின்  

கபாக்கு சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும். நன்னு  

என்பவர் எழுதிய கலதயின் திலை வடிவகம 

படககாட்டி. 

 இைண்டு படங்களும் எம்.ஜி.ஆர். சார்ந்திருக்கும்   

கட்சி ஆளுங்கட்சியாக இல்ைாத சமயத்தில் 
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எடுக்கப்பட்டலவ ஆகும். படககாட்டியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் கபச்லச ககட்காமல் மீனவர்கள் 

நீைகமகத்தின் கட்டலளக்குக்   கீழ்ப்படிந்து 

நடப்பதாகக் கலத அலமக்கப்பட்டது. ஆனால் 

மீனவ நண்பன் படம் தவளிவரும்கபாது எம்.ஜி.ஆர். 

அண்ைா திமுக கட்சி தலைவர் ஆகிவிட்டார். 

ஆனாலும் படம் எடுக்கும் கபாது அதிமுகவின் 

தலைவைாக அவர் இருந்ததால்  அவருலடய 

கபச்சுக்கு உள்ளூர் மக்களும் தவளியூர் மீனவர்களும் 

கட்டுப்படுகின்ைனர்.   

 மீனவ நண்பன் கலதயில் எம்.ஜி.ஆர். வாழும் 

பகுதிலயச் கசர்ந்த மீனவர்களுக்குப் பதிைாக 

அவர்கள் இதுவலை பயன்படுத்திய படகுகலள 

எடுத்துக்தகாண்டு கடலுக்குள் கபாக தவளியூர் 

ஆட்கலள அலழத்து வருகின்ைனர். அவ்வாறு அங்கு 

வந்த  தவளியூர் மீனவர்களும் எம்.ஜி.ஆரின் 

கபச்லசக் ககட்டு மனம் மாறிவிடுவர். 

உலழப்பாளர்களின் ஒற்றுலம உயை கவண்டும் என்ை 
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எம்.ஜி.ஆரின் கநாக்கத்திற்கு உடன்பட்டு  அவர்கள் 

தமது ஊர்களுக்குத் திரும்பிச் தசல்கின்ைனர். 

படகுகளின் முதைாளி கூடுதைாகப் பைம் 

தருகிகைன் என்று தசால்லியும் கூட தவளியூர் 

மீனவர்கள் பைத்துக்கு ஆலசப்படாமல் 

எம்.ஜி.ஆரின் கபச்சுக்குக் கட்டுப்பட்டுத் 

திரும்பிவிட்டனர். இக் கலதப்கபாக்கு எம்.ஜி.ஆரின் 

திலையுைக மற்றும் அைசியல் தசல்வாக்கின் உச்சத்லத  

உைர்த்துகிைது.  

 படககாட்டிகள் எம்.ஜி.ஆரின் குப்பத்து 

மீனவர்கள் எம்.ஜி.ஆருலடய காதலும் திருமைமும் 

கூடாது என்று  தசால்கின்ைனர். குப்பத்து மக்களால்  

எம்.ஜி.ஆரின் முயற்சிகள் அலனத்லதயும் தவைான 

கநாக்கில் அணுகி ககலி தசய்யப்படுகிைது. 

அப்படத்தில் நடிக்கும் கபாது எம்.ஜி.ஆர். திமுக 

அனுதாபி மட்டுகம. அக்காைகட்டத்தில் காங்கிைஸ் 

ஆட்சியில் இருந்தது. அவர் திலையுைகில் உச்ச 
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நட்சத்திைமாக ககாகைாச்சினாலும் எழுதிய கலதப் 

படிகய   படம் எடுக்கப்பட்டது. இவருக்காக என்று 

தனியாகக் கலத எழுதப்படவில்லை.  

 மீனவ நண்பன் திலைக்கு வரும்கபாது 

எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சர் ஆகிவிட்டார். மீனவ 

நண்பன் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடக்கும் கபாகத 

கதர்தல் பிைச்சாைங்களில் மக்களுலடய 

தசல்வாக்லகக் கண்டு அடுத்த முதைலமச்சர் 

அவர்தான் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது. எனகவ 

இப்படம் தவளிவந்தகபாது தவற்றிப் படமாக 

அலமந்தது.  

மீனெ நண்பன் படப்பிடிப்பு  

 எம்.ஜி.ஆர். கைந்து தகாண்ட கலடசி 

படப்பிடிப்பு மீனவ நண்பன் கிலளமாக்ஸ் 

காட்சியாகும். அவருலடய கால்ஷீட் கிலடக்காத 

காைைத்தினால் ஸ்டூடிகயாவிகைகய லவத்து 

இக்காட்சிலய எடுத்துவிட்டனர். தவளிப்புைப் 

படப்பிடிப்பில் எம்.ஜி.ஆர். கைந்து தகாள்ள 

கநைமில்ைாத காைைத்தால் அவசைம் அவசைமாக 

இப்படப்பிடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது. அப்கபாது 

கதர்தல் முடிவுகள் தவளியாகி அைசு  அலமப்பதும் 

உறுதியாகிவிட்டது. மீனவ நண்பனில் சிை காட்சிகள் 

எடுக்க கவண்டும் என்பதற்காக எம்.ஜி.ஆர். தான் 

முதைலமச்சைாகப் பதவி ஏற்கும் நாலள ஒத்தி 

லவத்துவிட்டு  மீனவ நண்பன் படப்பிடிப்பில் 

கைந்து தகாண்டார்.  

 மீனவ நண்பன் படப்பிடிப்பு முடிந்ததும். 

எம்.ஜி.ஆர்.  படப்பிடிப்புத் தளத்தின் தலைலயத் 

ததாட்டு வைங்கினார். தன்னுடன் நடித்த  ைதாவுக்கு  
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‘என்கனாடு நடித்ததற்கு நன்றி மா’ என நன்றி 

ததரிவித்தார். அப்கபாது அங்கிருந்தவர்கலளப் 

பார்த்து  ‘முதல் படத்தில் என்னுடன் நடித்தவர் 

ைாோவின் மலனவி; இந்த படத்தில் என்னுடன் 

நடித்திருப்பவர் ைாமநாதபுைம் ைாோவின் மகள் ைதா. 

இதுவலை திலையுைகில் ைாோவாக ஏன் 

சக்கைவர்த்தியாககவ  இருந்துவிட்கடன் இப்கபாது 

அைசியலில் மந்திரியாக தான் கபாகப் கபாகிகைன். 

அைசியலை விட நான் திலையுைலக மிகவும் 

மதிக்கிகைன். நான் மீண்டும் திரும்பி வருகவன்’’ 

என்று தசால்லி அலனவரிடமும் லககுலுக்கி   

லககூப்பி வைங்கி விலடதபற்றுச் தசன்ைார். 

இதுகவ அவர் கைந்து தகாண்ட கலடசி படப்பிடிப்பு 

ஆகும்.  

 எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைானதும் மீண்டும் 

படங்களில் நடிக்கப் கபாவதாக அறிவித்தார்.  அதற்கு 

பிைதமர் தமாைார்ஜி கதசாய் அவர்களும்  அனுமதி 

வழங்கினார். இச்தசய்திலய பகலில்  மீட்டிங் 

இைவில்  சூட்டிங் என்று நாளிதழ்கள் தவளியிட்டன. 

இதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கருைாநிதி தபரிய 

அளவில் எதிர்ப்பு ததரிவித்தார். எம்.ஜி.ஆருலடய 

நற்பண்புகலளக் ககள்விப்பட்ட பிைதமர் தமாைார்ஜி 

கதசாய் அனுமதி வழங்கியதும் கருைாநிதி 

அலமதியாகிவிட்டார்.  1979 ஆம் ஆண்டு அண்ைா 

திமுக அைசு கவிழ்க்கப்பட்டது.  அப்கபாது மீண்டும் 

எம்.ஜி.ஆர். சிை படங்களில் நடிக்க முயற்சி எடுத்தார். 

மீண்டும் சட்டமன்ை கதர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் 

அவைால் படங்கலள முடித்துக் தகாடுக்க 

இயைவில்லை. இவ்வாறு சுமார் பதினான்கு 

படங்கள் நின்றுகபாயின.  நடிக்க இயைாமல் 

கபாயிற்று.  
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கசதக்கட்டசமப்பு ெசககள்  

 ஆங்கிைத் திைனாய்வாளர்கள் கலத 

கட்டலமப்லப [structure] ஏழு வலகயாகப் 

பிரிக்கின்ைனர். அவற்றில் முதல் மூன்று நம்முலடய 

கலதகளுக்கு தபாருந்தி வருவனவாகும். அலவ  1. 

Overcoming the Monster, 2. Rags to riches  3. The quest 

ஆகியனவாகும். Overcoming the Monster என்பது 

அசுைலனக் தகால்லும் கலத. அதாவது மனித 

சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட மனிதனால் எதிர்த்து நிற்க 

இயைாத  அசுைத் தன்லம  உலடயவலன   ஒரு 

மாவீைன் தவல்லும் கலதயாகும். படககாட்டி, மீனவ 

நண்பன் ஆகிய இைண்டு கலதகளிலும் மனித 

உயிர்களின் மீது இைக்கம் காட்டாத பைக்காைகன 

அைக்கனாக, அசுைனாக நமக்குத் கதான்றுகிைான். 

இைண்டு படங்களிலும் வில்ைனாக நடித்திருப்பவர் 

நம்பியார். அவலைகய இங்கு அசுைனாக நாம் 

தகாள்ள கவண்டும்  ஏலழ மக்கலளப் பிரித்தாளும் 

சூழ்ச்சி இங்கு அசுைத் தன்லமலய குறிக்கும்.  
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 படககாட்டி படத்தில் இைண்டு 

குப்பத்தாருக்கும் கடன் தகாடுத்து அவர்கலள 

நிைந்தை அடிலமகளாக்கி விடுவது உலழப்புக்கு உரிய 

ஊதியத்லத வழங்காமல் தபாருளாதாைச் சுைண்டளில் 

ஈடுபடுவது ஆகியன இருபதாம் நூற்ைாண்டின் அசுைத் 

தன்லமகள் ஆகும்.  இருபதாம் நூற்ைாண்டுக்கு உரிய 

அசுைத்தனமான தசயல்களில் ஈடுபட்டவர் இவ்விரு 

படங்களிலும் நம்பியார். மனிதாபிமானமற்ை 

தகாடிய குைங்கலளக் தகாண்ட இவலை என்றும்  

ஏலழகளிடம்  இைக்கத்துடன் நடந்து தகாள்ள 

கவண்டுகம தவிை அவர்களின் உலழப்லபச் 

சுைண்டுவது ஆகாது என்ை  நற்பண்லப உைர்த்தி 

அவலைத் திருத்தும்  எம்.ஜி.ஆர்.  அசுைலன தவன்ை 

குமைன்  ஆவார்.     

ஏழ்சமயிலிருந்து பணக்கோர நிசல 

 Rags to riches என்ை கநாக்குடன் கலத 

கட்டலமப்புக் தகாண்டலவ என்ை வலகயிலும் 

இைண்டு படத்தின் கலதகளும் அலமந்துள்ளன.  
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ஏலழகள் தங்கள் உலழப்புக்ககற்ைபடி  

தபாருளாதாைத்தில் உயர்ந்த நிலைலய 

அலடகின்ைனர் என்ை படத்தின் முடிவு ஏலழ 

மீனவர்கள் தமது ஏழ்லம நிலையில் இருந்து இனி 

விடுபட்டு பைக்காை நிலைலய அலடவது உறுதி 

என்ை நம்பிக்லகலய படம் பார்ப்பவருக்கு  

உைர்த்துகிைது.  

 படககாட்டி மீனவ நண்பன் ஆகிய இைண்டு 

படங்களின் கலதக் கட்டலமப்பும் ஏழ்லமயில் இருந்து 

பைக்காை நிலை அலடய கவண்டும் என்ை கநாக்குடன் 

உருவாக்கப்பட்டலவ ஆகும். மீனவர்கள் தம் எம்.ஜி.ஆர்.    

உயிலை பையம் லவத்து கடலுக்கு கபாறீங்ககள  

அதற்கு  உண்டான பைன் கிலடக்கிைதா  உங்களுக்கு என  

எம்.ஜி.ஆர். ைாமதாஸ் முன்னிலையில்  சுைா மீன் 

குப்பத்து மக்களிடம் கபசுவது அவர்களிலடகய 

விழிப்புைர்லவ உருவாக்கி அவர்களின் தபாருளாதாை 

நிலைலய உயர்த்துவதற்காகும்.   



Tamil Heritage Foundation International

17 
 
 படககாட்டி படத்தின் முதல்  பாட்டு 

மீனவர்களின் வாழ்க்லக ஏழ்லமயும் உயிருக்கு 

பாதுகாப்பற்ை நிலையும் தகாண்டிருப்பதலனத் 

ததளிவாக விளக்குகிைது.  

 “தசர கமல் பிைக்க செத்தோன் எங்கசளத்  

 தண்ணீரில் பிசழக்க செத்தோன்  

 கசர கமல் பிைக்க செத்தோன் – வபண்கசள 

 கண்ணீரில் இருக்க செத்தோன்” 

என்ை பாடல் அவர்களின் ஏழ்லமலய சுட்டுகின்ைது.  

மீனவ நண்பன் கலதயிலும் பசிகயாடு கவலை 

தசய்யும் ஒருவன் பணிச்சுலம தாளாமல் இைந்து 

கபாவதாக கலத ததாடக்கத்தில் காட்டப்படுகிைது. 

இக்காட்சி  

 “வயிற்றுக்குச்  கசாறிட கவண்டும் இங்கு  

 வாழும் மனிதருக்தகல்ைாம்”  

என்ை பாைதியின் வரிகலள நிலனவூட்டுகிைது. 
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இவைது வரிகள் படத்தில் பின்னர் வரும்   கநருக்கு 

கநைாய் வைட்டும் எனத் ததாடங்கும்  பாட்டில் 

 “தனிவயோருெனுக்கு உணவில்சல என்ைோல்  

 வேகத்திசன அழித்திடுகெோம் என்று 

 தமிழ் கவி போரதி  போடிய போட்சட  

 நசடமுசையோக்கிடுகெோம்” 

என  இடம்தபற்றுள்ளன. இவ்வரிகள் மீனவர்களின் 

நிலை பரிதாபமாக இருப்பலத உைர்த்துகிைது. 

ஆனால் இறுதியில் அவர்களுக்கு மின்சாை படகு 

கிலடப்பதனால் சந்கதாஷமாக மீன் பிடித்து வந்து 

தாங்கள் விரும்பிய தாங்கள் நிர்ையித்த விலைக்கு 

மீலன விற்று மகிழ்ச்சிகயாடு வாழைாம் 

என்பலதயும் குறிக்கிைது. இதனால் படத்தின் 

முடிவில் அலனவரும்  ஆடிப் பாடுகின்ைனர்.  

கதடல்  

 கதடல் என்ை முன்ைாவது கட்டலமப்பு அம்சம் 

ஆன்மீகத்கதடல்   தபாருள்  கதடல், அனுபவத்  

கதடல், அறிவுத் கதடல் என பைவலக கதடுதளாகக் 

கலதகளில் இடம்தபறும். அவற்றில் படககாட்டி, 

மீனவ நண்பன் ஆகியலவ மீனவர்களின் வாழ்வில் 

இருந்து வந்த  கசாகத்லத  தீர்ப்பதற்கான 

எம்.ஜி.ஆரின் தீர்வு கதடுதல் முயற்சி பற்றியதாகும்.   

 படககாட்டியில் எம்.ஜி.ஆர்.  நீைகமகத்திடகம   

மீன்கலள விற்காமல்,  அவரிடம் இருந்து விைகி  

புதிய முதைாளியிடம் மீன்கலள விற்க முயற்சி 

தசய்வார். இந்த முயற்சி பைன் அளிக்காததால் 

அைசாங்கத்திடம்    மனு    தகாடுத்து    படகு    வாங்க  
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முயற்சிகள் கமற்தகாள்வார். இதற்காக இைண்டு  

குப்பங்கலளயும்  ஒன்றிலைக்கும் முயற்சியிலும் 

ஈடுபடுவார். இவ்வாறு ஏழ்லம தீர்வதற்கான புதிய 

புதிய வழிமுலைகலளத் கதடிச் தசல்வார்.  ஆனால் 

இம்முயற்சிகள் அலனத்தும் ஆைம்பத்தில் பைன் 

அளிக்காவிட்டாலும் இறுதியில்  நல்ை பைலனத் 

தரும்.   

கசதயின் படி நிசலகள் 

 இைக்கிய விமர்சகர்கள் ஒரு கலத என்பது ஐந்து 

படிநிலைகலள தகாண்டதாக இருக்ககவண்டும் 

என்று வலையறுத்துள்ளனர்.  அலவயாவன் 

1.கலதயின் ததாடக்கம் 2. வளர்ச்சி, 3. உச்சகட்டம் 4.  

வீழ்ச்சி 5. முடிவு என ஐந்து படிநிலைகலள 

ஒவ்தவாரு கலதயும் தகாண்டிருக்க கவண்டும். 

படககாட்டி, மீனவ நண்பன் ஆகிய இைண்டிலும் 

கலதயின் படிநிலைகலள ஒப்பிடும்கபாது இந்த 
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ஐந்து படிநிலைகளும் இவற்றில் ததளிவாக 

இடம்தபற்றுள்ளன.  

1. வதோடக்க நிசல 

 படககாட்டி,  மீனவ  நண்பன்  ஆகியவற்றில் 

ஆைம்பக் காட்சியிகைகய  மீனவர்களின் பசிக் 

தகாடுலம  காட்டப்படுகிைது. மகனாைமா தனக்கு 

தகாண்டுவந்த உைலவ ‘நீ பழனி வீட்டில் தகாண்டு 

கபாய் தகாடு. அங்கு குழந்லதகள் பசியால் 

துடிக்கிைார்கள். அவர்களுக்கு தகாண்டுகபாய் 

தகாடு’  என்பார். மீனவ நண்பன் படத்தில் 

நம்பியாரின் பங்களாவில் கசாறு சாப்பிடக்  கூட 

கநைம் தைாமல் கவலைலய  முடித்துவிட்டுத்தான் 

சாப்பிடகவண்டும் என்று காலையிலிருந்து 

பசிகயாடு ஒருவலன உச்சிப் தபாழுது வலைக்கும் 

கவலை வாங்கியதால் அவன் மயங்கி விடுகிைான்.  

தண்ணீர் குடிக்க மட்டும் அனுமதி தபற்று விட்டு 
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வரும்கபாது வழியாக பங்களாவுக்குள் இருக்கும்  

தைாட்டிகலளப்  பார்த்து அவற்லை எடுத்து தன் 

துண்டில் ஒளித்து லவக்கிைான். சலமயல்காைர்கள் 

பார்த்து முதைாளியிடம் தசால்ைவும் அவலன 

மாரியிடம் தசால்லி அடித்து துலவத்து தவளிகய 

தள்ளுகின்ைனர். இைண்டு படத்திலும் இைண்டு 

கலதயிலும் ஏலழ மீனவனின் பசிக்  தகாடுலம 

ததாடக்கமாக அலமகின்ைது.   

2. ெளர்ச்சி    நிசல 

 இைண்டாவது கட்டமான வளர்ச்சி என்பது பசி 

தகாடுலம தாளாமல் உயிலை பலையம் லவத்து 

உலழத்தும் அந்த உலழப்பிற்கு உரிய ஊதியம் 

கிலடக்காமல் வறுலமயில் வாடும் மீனவர்களுக்காக 

கலதயின் நாயகனாகிய எம்.ஜி.ஆர். முதைாளிகலள 

எதிர்த்து நிற்கும் காட்சிகள் ஆகும். எம்.ஜி.ஆரின் 

முயற்சிகள் அடுத்தடுத்து கலத நிகழ்ச்சிகள் அடுக்கப் 

படுகின்ைன.  

3. உச்ைகட்டம்  

 இரு தைப்பினறுக்கும் இலடயிைான 

முைண்பாடுகள் உச்சக் கட்டத்லதத்  ததாடுவகத 

கமாதல் ஆகும். புைாைக் கலதகளில் நலடதபறும் 

கபார்கள் உச்சக் கட்டம் ஆகும். திலைப்படத்தில் 

கிலளகமக்ஸ் என்பதும் காட்சி உச்சக் கட்டம் 

எனப்படும். கதாநாயகனுக்கும் தீயவனான  

வில்ைனுக்கும் கநைடியாக ஏற்படும் கமாதல் இது. 

இம்கமாதல் காட்சி படககாட்டியில் குகடானில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கும் நம்பியாருக்கும் இலடயிைான 

சண்லட காட்சியாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மீன்விழி 

[தேயந்தி] சுைா மீன் குப்பத்தினர் லகதயழுத்து 
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மட்டுகம கபாட்டுத் தந்த தவற்று பத்திைங்கலள 

சகைாோகதவியிடம்  தகாடுக்கிைார். அவர் அவற்லை 

எம்.ஜி.ஆரிடம் தகாண்டு கபாய் தகாடுக்கிைார். 

சகைாோகதவிலய விைட்டிக் தகாண்டு வந்த 

நம்பியார் எம்.ஜி.ஆலைத்   துப்பாக்கியால் சுட்டு 

தகால்ை முடிவு தசய்கிைார். இதுகவ உச்சக் கட்டம் 

ஆகும்.   

 மீனவ நண்பன் படத்தில் உச்சக் கட்டக் காட்சி 

எடுக்க காைம் கபாதாலமயால் படகு விைட்டும் 

காட்சியாக எடுத்துவிட்டனர். நம்பியாலை எம்.ஜி.ஆர். 

விைட்டி தசன்று பிடித்து வந்து கபாலீசில் 

ஒப்பலடப்பார். மீனவ நண்பன் படத்தில் உச்சகட்ட 

காட்சி படககாட்டி அளவுக்கு பைபைப்பாக 

எடுக்கப்படவில்லை. அப்கபாது மத்திய அைசு 

தநருக்கடி நிலைலய பிைகடனம் தசய்து இருந்தது. 

அதனால்   திலைப்படங்களில் இடம்தபறும் சண்லடக் 

காட்சிகலள வன்முலைலயத்  தூண்டும் காட்சிகள் எனச் 

தசால்லி தணிக்லக குழுவினர் அவற்லை நீக்கி விடுவது 
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உண்டு. எனகவ மீனவ நண்பன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

உச்சகட்ட காட்சிலய படகு துைத்தும் காட்சியாக 

மாற்றிவிட்டார். நம்பியாரும் இவரும் கநருக்கு கநர் 

சண்லட இடுவதாக உச்சகட்ட காட்சிலய 

அலமக்கவில்லை. நம்பியார்  ஒரு படகில் தப்பிச்  

தசல்வதாகவும் அவலை இன்தனாரு படகில் 

எம்.ஜி.ஆர். விைட்டி பிடிப்பதாகவும் கபாட் கசஸிங் 

முலையில் ஆங்கிைப் படத்லதப் கபாை இக்காட்சி 

எடுக்கப்பட்டது.  இைசிகர்கள் தபரிதும் ைசித்தனர். 

உைகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தில் படகு துைத்தும் 

காட்சிகள் ஹாங்காங்கில் எடுக்கப்பட்டன. மீனவ 

நண்பனில் ஸ்டுடிகயாவுக்குள் மினிகயச்சர் 

படகுகலளக் தகாண்டு தபருமளவு உச்சக் கட்டக் 

காட்சிகள் எடுத்து முடிக்கப்பட்டன.   

 படககாட்டி படத்தில் ஆைம்ப காட்சியில் 

விறுவிறுப்பான சிைம்புச்சண்லட இடம் தபற்ைது. 

மீனவ நண்பனில் எம்.ஜி.ஆருக்கும் நம்பியாருக்கும் 

வாள் சண்லட இடம் தபற்ைது. ைதாலவ திருமைம் 

தசய்வதற்கு தகுதியாக எம்.ஜி.ஆர். வாள் 

சண்லடயில் தவற்றிதபை கவண்டும் என்று 

நிபந்தலன விதிக்கப்பட்டது. இந்நிபந்தலன அந்த 

காைகட்டத்துக்கு தபாருந்தாததாக இருந்தாலும் 

ைசிகர்களின் எதிர்பார்ப்லப நிலைகவற்ை கவண்டும் 

என்பதற்காக இச்சண்லடக் காட்சி லவக்கப்பட்டது. 

அறுபது வயலதக்கடந்த எம்.ஜி.ஆரும் நம்பியாரும் 

இச்சண்லடக் காட்சியில் அருலமயாக நடித்து 

ைசிகர்களின் லகத்தட்டலை தபற்ைனர். 

4.வீழ்ச்சி   

 இைண்டு கலதகளிலும் வில்ைனின் கதால்வி 

வீழ்ச்சியாகக் காட்டப்பட்டது. வில்ைனாகிய 
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நம்பியார் திருந்தி வருந்துவதாகவும் சட்டத்தின் 

லகயில் ஒப்பலடக்கப் படுவதாகவும்  படங்களின் 

இறுதி காட்சிகள்  அலமந்தன. 

5. முடிவு  

 இது இைண்டு எம்.ஜி.ஆர். படங்களிலும் 

வழக்கம் கபாை சுபமான முடிவு அலமந்தது. சுப 

முடிவு படம் பார்ப்பவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். மீது 

மிகுந்த நம்பிக்லகலய உருவாக்கியது. வாழ்க்லகயில் 

ஒரு பிடிப்லபயும் பிலழத்துக் தகாள்ளைாம் என்ை 

நம்பிக்லகலயயும் அளித்தது. படங்களில்  

மீனவர்களின் துன்பம்  தீர்ந்தது.  

 படககாட்டி படத்தில் இைண்டு குப்பத்லத 

கசர்ந்தவர்களும்  ஒற்றுலமப்பட்டு அைசின் 

அலனத்து நன்லமகலளப் தபை வழிவலக 

தசய்யப்பட்டது மீனவ நண்பன் படத்தில் 

மீனவர்களுக்கு அைசு மின்சாை படகு ஒன்லை 

அளித்தது. அவர்கள்  பைக்காை முதைாளியின்  
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படகுகலள இனி வாடலகக்கு எடுத்துச் தசல்ைாமல்  

தசாந்தப் படகில் கபாய் மீன் பிடித்து வைைாம். 

எனகவ அலனவரும் ஆடிப்பாடும் காட்சியுடன் 

படம் நிலைவு தபற்ைது.  

கசதயின் உறுப்புக்கள்  

 ஒரு கலத என்பது பை உறுப்புகலள அல்ைது 

மூைகங்கலள தகாண்டதாகும். ஒரு மனிதனுக்கு 

பல்கவறு பணிகளுக்கான பல்கவறு அங்கங்கள் 

அல்ைது உறுப்புகள் இருப்பது கபாை கலதக்கும் பை 

உறுப்புக்கள் உண்டு.  தபாதுவாக ஒரு கலதயில் ஏழு 

உறுப்புகள் உண்டு சிை கலதகளில் ஒன்று கூடகவா 

குலையகவா தசய்யைாம், 

1. கலதச் சிக்கல்   

2. கதா பாத்திைம்   

3. தீர்மானம்  

4. கலதக்களம்  

5. கலத தசால்லும் பாணி  

6. கலதக்கரு  

7. கநாக்குநிலை  

ஆகிய  ஏழும் ஒரு கலதயின் இன்றியலமயா 

உறுப்புகளாகும் 

1.  கசத சிக்கல் என்பது பிளாட் [plot] என 

ஆங்கிைத்தில் அலழக்கப்படும். படககாட்டி மீனவ 

நண்பன் இைண்டிலும் ஏலழக்கும் பைக்காைனுக்கும் 
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இலடயில் நடக்கும் தபாருளாதாைச் சுைண்டலுக்கு 

எதிைான கமாதல் தான் கலத சிக்கல் எனப்படும்.  

2. கதோபோத்திரம் என்பது கலத சிக்கல் அல்ைது 

கநாக்கத்லத நிலைகவற்ை உதவும் மனிதர்கலள 

குறிக்கும். படககாட்டியிலும் மீனவ நண்பனிலும் 

மீனவர்கள் நல்ைவர்கள்  ஆகவும் வில்ைன் 

நம்பியாரும்   அவனது அடியாட்களும்   தீயவர்களாக 

இருந்தனர்.  
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3. முடிவெடுத்தல் அல்லது தீர்மோனம் எனப்படுவது 

கதாபாத்திைங்கள் எடுக்கும் முடிவால் கலதயில் 

திருப்பம் ஏற்படுவலத குறிக்கிைது.  

தகட்டவர்களிடமிருந்து எளியவர்கள் தபை 

கவண்டிய தபாருளாதாை விடுதலைகய கலதயின் 

கருவாகும். இதற்கு நம்பியார் சகைாோகதவிலயத் 

திருமைம் தசய்துதகாள்ள எடுக்கும் முடிவு தபரிய 

இலடயுைாக மாறியது. மீனவ நண்பனில் நம்பியார் 

ககாயில் சிலைக்கு அடியில் இருக்கும் கருப்பு 

பைத்லத திருடிச் தசல்ை முடிதவடுத்தது 

ஏலழகளின் தசாத்லத தமாத்தமாக  அபகரிக்கும்  

திருப்புமுலனயாக அலமந்துவிட்டது.  

4. கசதக்களம் என்பது மீனவர் வாழும் கடற்கலை 

பகுதிலய நிை எல்லையாகக் குறிக்கிைது. 

எளியவர்களின் குப்பம் குடிலசகள் தகட்டவனின் 

பங்களா, கடற்கலை பகுதி, கதாப்பு ஆகியன  கலத 

நிகழும்  களமாக  அலமந்துள்ளது.  

5. கசத வைோல்லும் போணி அல்லது ஸ்சடல் 

என்பது இைட்சியவாதி தவல்வான் என்ை வலகயில்  

நீதி கலதகள் தசால்லும்  முலையில் அலமந்துள்ளது. 

கலதயின் முடிவில்  நல்ைவன் வாழ்வான்  தீயவன்   

அழிவான்  என்ை    நற்தசய்தி தசால்ைப்படுகிைது. 

இக்கலதகள் இைண்டும் ஃப்ளாஷ்கபக் உத்திகள் 

எதுவும் இல்ைாமல் காைவரிலசப்படி நிகழ்ச்சிகளின்    

ததாடர்ச்சியாக  அலமந்துள்ளன. கமலும் எதார்த்த 

கபாக்கில் அவர்களின் துன்பம் ததாடர்ந்தாலும் கூட 

எம்.ஜி.ஆர். சார்ந்திருக்கும் கட்சிலய ஆதரித்தால் 

அவர்களின் துயர் அலமக்கப்படும் என்ை ஊடு 

தகவலையும் படக்கலதகள் எனக்கு 

உைர்த்துகின்ைன. அவ்வலகயில் எம்.ஜி.ஆர். 
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சார்ந்திருந்த கட்சிகளுக்கு  முழு ஆதைவு அளித்தனர். 

கலத தசால்லும் பாணி  அளித்த நம்பிக்லக 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அைசியலில் மிகப்தபரிய தவற்றிலய 

அளித்தது.  

6. கசதக்கரு [THEME] எனப்படுவது இவ்விரு 

கலதகளிலும் ஏலழ எளிய மக்களுக்கு வாழ்க்லகயில் 

நம்பிக்லக ஊட்டுவதாகும். ஏழ்லமயும் 

இல்ைாலமயும் அவைவர் தலைதயழுத்தால்  

ஏற்பட்டது அல்ை நாம் கபாதிய விபைம் ததரியாமல் 

தபாருளாதாைச் சுைண்டலுக்கு இடம் தகாடுப்பதால் 

உருவானகத ஆகும் என்ை பகுத்தறிவு சார்ந்த 

கருத்லத பார்லவயாளர்கள் அறியச் தசய்வது 

கலதயின் கருவாகும்.  

நிசைவு  

 படககாட்டி, மீனவ நண்பன் ஆகிய இைண்டு 

கலதகளும் ஒகை கநாக்கிலும் கபாக்கிலும் 
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எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் படககாட்டி கலத       

அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகள் ஒன்கைாடு ஒன்று 

இலைத்து ககார்க்கப்பட்டதாக அலமந்துள்ளது. 

ஆனால் மீனவ நண்பனில் கலத  நிகழ்ச்சிகளின் 

ககார்லவயாக அலமயாமல் தனித்தனியாக உள்ளன. 

படககாட்டியில் கலதயில்   எம்.ஜி.ஆர்.      எடுக்கும் 

முயற்சிகள் ஒவ்தவான்றும் முதலில் கதால்விலயத் 

தழுவுகிைது. பின்னர் அவர் முதியவர் கவடம் 

கபாட்டு   எதிரியின் வீட்டில் கபாய் தங்கி இருந்து 

அவர்களுக்கு சார்பாக நடந்து  தகாண்டு 

இருதைப்பினலையும் இலைக்கும் முயற்சியில் 

தவற்றி தபறுகிைார்.  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் பைத்லதக் தகாண்டு 

எலதயும் சாதிக்கைாம் என்று நிலனக்கும் நம்பியார் 

தன் மாமனாருக்கு ததரியாமல் கள்ளக் கடத்தலில் 

ஈடுபட்டபடி ஏலழ மீனவர்கலள கசக்கிப் பிழிந்து 

கவலை வாங்கி கபாலீசாரின் கண்ணில் மண்லைத் 

தூவி நல்ைவர்கலள ஏமாற்ை முயல்வது மனிதனின் 

துர்குைங்கள் ததாடர்ச்சியாககவ  அலமகிைது. 

படகுகலள ததாடக்கூடாது என்று நம்பியார் 

தசான்னதும் எம்.ஜி.ஆர். அலனத்து மீனவர்களுக்கும் 

தபாதுவில் உைவு சலமத்து பரிமாறுவதும் பின்பு  

அவர்கலள மைம் தவட்டும் ததாழிலில்  

ஈடுபடுத்துவதும் என வாழ்வாதாைத்திற்கு வழிகலள 

அலமத்து தருகின்ைார்.  

 இைண்டு கலதகளிலும் கூட்டு முயற்சிகள்  

காைப்படவில்லை.  எம்.ஜி.ஆர். மட்டுகம தசயல் வீைர் 

என்று காட்ட கவண்டிலய நிலை இருப்பதால் 

தனிதயாருவனின் நீடித்த  முயற்சியாககவ 

அலமகின்ைன. மீனவர்களின் வாழ்வாதாைத்லத உயர்த்த  
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எம்.ஜி.ஆர்.  என்ை தனிநபர் எடுக்கும் முயற்சிகள் 

ததாடர்ச்சியாக   காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இக்கலத  

எம்.ஜி.ஆர். என்ை தனிநபரின் தசல்வாக்லக 

உயர்த்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கலதயாகும்.   

 படககாட்டி கலத ஒரு நல்ைவனின் கலத. 

இக்கலதயில் மீனவ நண்பனில் காட்டியலதப் 

கபான்று அளவு கடந்த ஹீகைாயிசம் கிலடயாது. 

ஆனால் மீனவ     நண்பனில்  எம்.ஜி.ஆரின் குடும்பப் 

பின்னணிகயா  தபாருளாதாை  வசதிகயா 

சுட்டப்படவில்லை. யாகைா ஒரு தனி மனிதன் 

மீனவர்களின் வாழ்க்லகலய தனியாகப் பாடுபட்டு  

உயர்த்துவது என்பது  நம்புவதற்கு அரிதான  

கலதயாகும். கலதயில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருப்பதால் 

அவர் படித்தவைா  வசதி பலடத்தவைா அதிகாைம் 

தசல்வாக்கு உலடயவைா என்ை ககள்விகள் எதுவும் 

இல்ைாமல் அவைால் மக்களுக்கு நல்ை மாற்ைங்கலள 

தகாண்டுவை முடியும் என்பது 

வலியுறுத்தப்படுகிைது. 

 

   

  

மீனெ நண்பன் ைோதசனகள் 

படம் வெளியோன நோள் : 14-08-1977 

தசன்லன கதவிபாைலடஸ் – 103 நாட்கள் 

அகஸ்தியா – 88 நாட்கள் 

மதுலை சிந்தாமணி – 117 நாட்கள் 

அப்சைா – 103 நாட்கள்  

இைங்லக யாழ்நகர் ஸ்ரீதர் – 105 நாட்கள் 
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2. படககோட்டி மீனெ நண்பன் படங்களில் 

கதோபோத்திரப் பசடப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 படககாட்டி, மீனவ நண்பன் ஆகிய இரு 

படங்களிலும் தலைலமக் கதாபாத்திைமாக 

எம்.ஜி.ஆர். மாணிக்கம், குமைன் என்ை தபயரில் 

நடித்துள்ளார். அவருக்கு இலையாக 

படககாட்டியில் சகைாோகதவியும், மீனவ நண்பனில் 

ைதாவும் நடித்துள்ளனர். இைண்டு படங்களிலும் 

வில்ைனாக நடித்திருப்பவர் நம்பியார். இைண்டிலும் 

காதமடி கவடத்தில் வருபவர் நாககஷ். 

படககாட்டியில் அவருடன் வீைய்யா நடித்திருக்க,  ஏ. 

எல். நாைாயைன் நலகச்சுலவ வசனங்கலள 

எழுதியிருந்தார்.  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் நாககஷ் உடன் அவர் 

தந்லதயாக கதங்காய் சீனிவாசன் நடித்திருந்தார். 

படககாட்டியில் நாககஷுக்கு கோடியாக 

மகனாைமாவும், மீனவ நண்பனில் நாககஷின் 

தந்லதயான சீனிவாசலன திருமைம் தசய்யும் 

தபண்ைாக சச்சுவும் நடித்திருந்தனர். படககாட்டியில் 

வில்ைன் நம்பியாருக்கு லகயாளாக அகசாகன் 

நடித்திருந்தார். மீனவன் நண்பனில் கக கண்ைன் 

அடியாள் பாத்திைத்லதச்  தசய்திருந்தார். மீனவ 

நண்பனில் மூன்று வில்ைன்கள். படத்தில் நம்பியாரின் 
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தந்லதயாக நடித்த பி எஸ் வீைப்பா கள்ளக் கடத்தலில்   

ஈடுபட்டு வந்தார். நம்பியாரின் மாமனாைான வி கக 

ைாமசாமிக்கு  தன் சம்பந்தி மற்றும் மருமகனின் 

திருட்டு விவகாைங்கள் ததரியாது. ஆனால் வி கக 

ைாமசாமி அளவற்ை  கருப்பு பைம்  பதுக்கி 

லவத்திருந்தார் தங்கக்கட்டியாக மாற்றி அவற்லைக் 

ககாயிலில் அம்மன் பீடத்திற்கு   கீகழ மலைத்து  

லவத்து இருந்தார். இதலன படத்தின் பின்பகுதியில் 

நம்பியார் அபகரித்துக் தகாண்டு தசல்வார். பிைகு 

கபாலீசாரிடம்  எம்.ஜி.ஆர். இவலை பிடித்துக் 
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தகாடுப்பார்.  சிலைத்தண்டலன தபற்று அங்கு மனம் 

திருந்துவார்.  

 ஒரு கலதயில் அல்ைது ஒரு படத்தில் 

கதாபாத்திைப் பலடப்பு என்பது தபாருத்தமாகவும் 

தசம்லமயாகவும் அலமய கவண்டும். 

கதாபாத்திைங்ககள கலதலய எடுத்துச் தசல்லும் 

தபாறுப்பு உலடயவர்கள். ஒரு கதாபாத்திைத்லத   

அதனுலடய அறிமுகக் காட்சியிகைகய அதன் 

பண்புகள் மூைமாக  படத்த்தில்  அதனுலடய 

முக்கியத்துவம்  உைர்த்தப்பட கவண்டும். சிை 

கதாபாத்திைங்கள் கலதயின் முக்கால்வாசி வலை 

முக்கியமில்ைாதவர் கபாை காட்டப்பட்டு பின்பு 

கலதயின் திருப்பு முலனக்கு வழிவகுக்கும் அல்ைது 

கலதயின் முடிவில் அவர் தான் தகாலை 

தசய்தவைாககவா, தகாள்லளயடித்தவைாககவா  

நல்ைவர் கபால்   கவடமிட்ட தகட்டவைாககவா 

(பைக்கும் பாலவ படத்தில் காஞ்சனா)  

காண்பிக்கப்படுவதும் உண்டு. தபாதுவாக 

பாத்திைத்தின் அறிமுகக் காட்சியில் அவைது கதாற்ைம், 

வசனம், தசயல்பாடு ஆகிய  வழிகளில் அவைது 

இன்றியலமயாலம காட்டப்படும்.  அவ்வாறு 

இருப்பது சிைப்பான கதாபாத்திை அலமப்பாகவும் 

விளங்கும்.  

 எம்.ஜி.ஆர்.ரின் அறிமுகக் கோட்சி 

 படககாட்டியில் எம்.ஜி.ஆர். அறிமுகமாகும் 

கபாது தன் தந்லதயின் மண்லடலய உலடத்த எதிர் 

குப்பத்தின் ஆட்கலள எதிர்க்கும் ஒரு வீைனாக 

வருவார். இவர்  தன்னுலடய  ஒரு கம்லப தகாண்டு  

எதிரிகளின் ஐந்து கம்புகலள தடுத்து நிறுத்துவார்.    

இக்காட்சி      அவைது          துணிச்சலை  
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 பிைதிபலிக்கும். கமலும் இவர் உடுத்தியிருக்கும் 

கருப்பு சிவப்பு ஆலட அவருலடய அைசியல் 

பின்புைத்லத எடுத்த  எடுப்பிகைகய 

உைர்த்துகின்ைது. எம்.ஜி.ஆர். தன் படங்களில் 

முக்கிய காட்சிகளில் வீைம் அல்ைது சமூக மாற்ைம் 

உைர்த்தப்படும் காட்சிகளில் கருப்பு சிவப்பு உலட 

தரித்து திமுகவின் பிைதிநிதியாக தன்லனக் காட்டிக் 

தகாள்வது வழக்கம். அதுகபாை படககாட்டியிலும் 

அவர் கருப்பு சிவப்பு உலடயுடன் வந்து முதல் 

காட்சியில் தகட்டவர்களுடன் சண்லட கபாட்டு 

அவர்கலள ஓட ஓட  விைட்டுவார்.  

 மீனவ நண்பனில் அவருலடய வீைத்லத விட 

அவருலடய இைக்ககுைம் அதிகம் புைப்படும் 

வலகயில் அறிமுகக் காட்சி அலமந்திருக்கும். உைவு 

திருடிய ஒருவலன அடித்து தவளிகய தள்ளிய கபாது 

அவலனத் தாங்கிப் பிடித்து அலழத்துக் 

தகாண்டுகபாய் அவனுக்குப் பசியாை உைவு 
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வழங்ககவண்டும் என்று அந்த வீட்டுப் 

பைக்காைர்களிடம் எம்.ஜி.ஆர். வாதாடுவார். 

ஆைவத்தின் உச்சியில்  அதிகாைத்தின் கபாலதயில் 

மயங்கிக் கிடந்த அந்த வீட்டு ஆண்கள் அதற்கு 

மறுப்பு ததரிவிக்கும் கபாது மூத்த மகளான 

தவண்ணிை ஆலட நிர்மைா ‘அவலை இந்த 

நாற்காலியில் உட்காை லவயுங்கள்  நாகன 

பரிமாறுகிகைன்’ என்பார். ஆனால் அதற்குள் அந்த 

ஏலழ இைந்து கபாயிருப்பார். இக்காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர். பசியால் வாடி உயிர்துைந்த ஒரு ஏலழக்கு 

நீதி ககட்கும் நியாயவானாகத் கதான்றுவார்.  

சண்லடக் காட்சியாக இல்ைாமல் கசாகக் காட்சியாக 

இருப்பதனால் அடிதடி இல்ைாமல் தன்னுலடய 

நியாயத்லத எடுத்துலைக்கும் வலகயில் வசனங்கள் 

நிலைந்த காட்சியாக இயக்குனரும் வசன 

கர்த்தாவுமான ஸ்ரீதர் அலமத்திருப்பார்.  

 படககாட்டி, மீனவ நண்பன்  ஆகிய படங்களில்  

அவர் அறிமுகமாகும்  முதல் காட்சி அவர் இக்கலதயில் 
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சந்திக்கும் சவால் கபாைாட்டம் ஆகியவற்லை விளக்கும் 

வலகயில்    அலமந்தது. படககாட்டியில்  கலடசிவலை 

அவர் இைண்டு குப்பமும் ஒன்று கசை கவண்டும் என்ை 

சவாைான பணிலய ஏற்று அதலன தவற்றிகைமாக 

முடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் தகாண்கட  

இருப்பார். முதைாளியின் சூழ்ச்சிக்கு இடம் தைைாகாது 

என்ை தகாள்லககயாடு அவர் ஒவ்தவாரு தசயலையும் 

தசய்து வருவார்.  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் முதல் காட்சியிகைகய 

அங்கு வாழும்  மீனவர்கள் பசியாலும் பட்டினியாலும் 

தவிக்கின்ைனர். அவர்களுக்கு மீன் பிடிக்க தசல்ை 

தசாந்தப் படகு இல்லை. படகுகள் அலனத்தும் 

நம்பியாருக்கு அவருலடய மாமனாருக்கும் தசாந்தம். 

கமலும்  பிடித்துவரும் மீனில் முக்கால்வாசிலய 

அவர்கள் ககட்கும் விலைக்கக  அவர்களுக்குக் 

தகாடுத்துவிட கவண்டும் என்ை  நிபந்தலன 

உலழப்லபச்  சுைண்டுவதாக அலமந்துள்ளது. 

எம்.ஜி.ஆர்.  

 இைண்டு படங்களிலும் மீனவர்களின் 

நன்லமக்காக கபாைாடும் தலைலமக் கதாபாத்திைத்லத 

ஏற்றிருக்கிைார்.  இைண்டு படங்களிலும் அவர் 

மீனவர்களின் வாழ்வாதாைத்லத உயர்த்தவும் அவர்கள் 

தமது ததாழிலில் சுதந்திைமாகச்  தசயல்படவும் 

பைக்காை முதைாளிகளின் தபாருளாதாைச் 

சுைண்டலுக்கு ஆளாகாமல் இருக்கவும் அைசின் 

உதவிகலள தபற்று வழிவலககள் தசய்யும் 

கதாபாத்திைத்தில் நடித்திருப்பார்.   

 ஒரு கதாபாத்திைத்தின் தன்லமலய அவைது  

உலையாடல்களும் தசயல்பாடுகளும் 
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விளக்குகின்ைன. படககாட்டி படத்துக்கு சக்தி கக 

கிருஷ்ைசாமி எழுதினார். மீனவ நண்பன் படத்தில் 

கலத வசனம் இைண்டிற்கும் ஸ்ரீதர்  தபாறுப்கபற்று 

இருப்பார். ஆனால் படககாட்டி படத்தில் வரும் 

வசனங்கலளப் கபாை ஸ்ரீதரின் வசனங்கள் 

கூர்லமயாக அலமயவில்லை.   நீளமான பை 

வாக்கியங்களாக  அலமந்துள்ளன, காதல் 

கலதகளுக்கு குறிப்பாக முக்ககாை காதல் 

கலதகளுக்கு  வசனம் எழுதத்  ததரிந்த ஸ்ரீதருக்கு 

சமூகப் பிைச்சலனகளுக்கு வசனம் எழுத 

ததரியவில்லை.   உலையாடலுக்கு அடுத்த படியாக 

தசயல்பாடு மூைமாக கதாபாத்திைத்தின்  இயல்பு  

உைர்த்தப்படுகிைது.  

பசிக்கு உணெளிக்கும் தோயுள்ளம் வகோண்ட 

எம்.ஜி.ஆர்.  

 படககாட்டியில் ‘பழனியின் வீட்டில் 

குழந்லதகள் பசிகயாடு துடித்துக்தகாண்டு 

இருக்கிைார்கள்’ என்று தன்னுலடய உைலவ 
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அவர்களுக்கு    வழங்கும்  எம்.ஜி.ஆரின் 

தசயல்பாட்டின் மூைம் அவைது தியாகம் 

புைப்படுகிைது.  அதுகபாை மீனவ நண்பனில் 

தசாந்தப் படகு இல்ைாத காைைத்தினால் மீன்பிடிக்க 

தசல்ை இயைாமல் இருந்த மீனவர்களுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். தபாதுவில் உைவு சலமத்து 

அலனவருக்கும் பரிமாறுகிைார்.  பின்னர்  

அவர்களுக்கு மைம் தவட்டும் ததாழில் வாய்ப்பு 

ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கிைார்.  இச் தசயல்பாடுகள் 

அவருலடய தலைலமப் பண்லப விளக்கி 

கதாபாத்திைத்  ததரிவுக்கு நியாயம் கற்பிக்கின்ைன. 

இச்தசயல்பாடுகள் தலைலமக் கதாபாத்திைம் 

தன்னுலடய மக்கள் மீது லவத்திருக்கும் அன்லபயும் 

அக்கலைலயயும் புைப்படுத்துவதாக அலமகின்ைன.  

இவ்வாறு ஒரு கதாபாத்திைத்லத வசனங்கள் மற்றும் 

தசயல்பாடுகள் மூைமாகவும் படம் பார்க்கும் 

ைசிகர்களுக்கு அவருலடய இயல்புகலளத் ததளிவு 

படுத்தைாம்.  

கதோபோத்திர ெசககள்  

 ஆங்கிை இைக்கியத்   திைனாய்வாளர் 

கதாபாத்திைங்கலள 6 வலகயாக பிரிக்கின்ைனர். 

 தலைலம நாயகன் [HERO] 

 எதிர் நாயகன் [VILLAIN] 

 இயங்குநிலை பாத்திைம் [DYNAMIC] 

 தட்லட கதாபாத்திைம் [FLAT] 

 நிலைத்த கதாபாத்திைம் [STATIC] 

 முழுலமயான கதாபாத்திைம்.  [COMPLETE]  
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 தலைலமப் பாத்திைம் மற்றும் எதிர் பாத்திைம் 

ஆகியலவ ஹீகைா என்றும் வில்ைன் என்றும் 

அலழக்கப்படுகிைது. இைண்டு கபருகம ஏகதனும் 

ஒரு இைட்சியத்லத ஒரு தகாள்லகலயத் தன் 

வாழ்நாளில் இறுகப் பற்றிக் தகாண்டு வாழ்ந்தாலும் 
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கூட ஒருவலடய தகாள்லக நல்ைதாகவும் 

அவருலடய தகாள்லக மற்ைவர்க்கு தீலம 

பயப்பதாக இருப்பதுதான் கவறுபாடு.  

 தசலசம கதோபோத்திரம் ஊர் மக்களுக்கு நன்லம 

தசய்யும் கதாபாத்திைமாக அலமய தன்லனச் கசர்ந்த 

மக்களுக்கு தீலம தசய்து தான் மட்டும் வசதியாக 

பிலழக்கும் தன்னைம் உலடய கதாபாத்திைமாக 

சித்தரிக்கப்படுகிைது. இவ்விைண்டு வலக தவிை 

இயங்கு நிலை கதாபாத்திைம் தட்லட கதாபாத்திைம் 

என்று ஒரு பிரிவு உண்டு. இயங்குநிலை 

கதாபாத்திைம் என்பது படம் முழுக்க சிை 

மாற்ைங்கலளக் தகாண்டதாக இருக்கும். தட்லட 

கதாபாத்திைம் என்பது  படம் முழுக்க தான் எவ்வித   

பண்பு மாற்ைமும் தபைாமல்   ஆைம்பம் முதல்  இறுதி 

வலை அப்படிகய   இருந்து தகாண்டிருக்கும்.   

தபரும்பாலும் கருலையுள்ள தாய் அன்பான 

பிள்லளகள் நட்புைர்வு உள்ள நண்பர்கள் 

கதாபாத்திைப் பலடப்பில்  தபரிய மாற்ைங்கள் 
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இருப்பதில்லை. இவர்கள் தலைலம 

கதாபாத்திைத்திற்கு உறுதுலையாக இருப்பது 

வழக்கம்.  

 இயங்கு நிசல கதாபாத்திைம் என்பது முதலில் 

நல்ைவனாக இருந்து பிைகு தகட்டவனாககவா,  

முதலில் தகட்டவனாக இருந்து தகட்டவர்களுடன் 

கசர்ந்து இருந்து பிைகு நல்ைவர் பக்கம் 

வந்துவிடும் ஆளாகவும்  கதாபாத்திைப் பண்பில் 

மாற்ைம் தகாண்டதாக  அலமயும். இதலன 

இயங்குநிலை கதாபாத்திைம் என்கபாம். 

இக்கதாபாத்திைத்தால் கலதயில் பை மாற்ைங்களும் 

திருப்பங்களும் உண்டாகும். படககாட்டியில் 

சகைாோகதவிலய இயங்கு நிலைக்  

கதாபாத்திைத்துக்கு சான்ைாகக் தகாள்ளைாம். 

இக்கதாபாத்திைம் சந்லதக் காட்சியில் 

இடம்தபறும் கபாது தன்னுலடய மக்களுக்கு மீன் 

விலைலய ஏற்றித்  தந்து நல்ை விலளலவ 
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ஏற்படுத்தும். அதுகபாை மீனவ நண்பன் படத்திலும் 

சாந்தி என்ை தபயரில் வரும் தவண்ணிை ஆலட 

நிர்மைா தன் அப்பா கசர்த்து லவத்திருந்த 

தங்கத்லதயும் எடுத்துக்தகாண்டு தப்பி ஓட நம்பியார் 

முயலும் கபாது தன்னுயிலைக் தகாடுத்து தடுத்து 

நிறுத்தும் முயற்சியில்  ஈடுபடுவார்.  இதனால் 

நம்பியார் கபாலீசில்   மாட்டிக்தகாண்டு  சிலைத் 

தண்டலனயும் தபறுவார். சிலையில் இருக்கும் 

கைவலை தசன்று பார்க்கும் சாந்தியிடம் அவர் 

கைவர் நம்பியார் மனமிைங்கி அழுது  இனி தான் 

எந்த தவைான தசயலும் தசய்ய  மாட்கடன் என்று 

தசால்லி தான் திருந்தி விட்டதாக எடுத்துலைப்பார். 

இப்படத்தில்  நிர்மைாவும் நம்பியாரும்  

இயங்குநிலை பாத்திைங்கள் ஆகும்.  

 நிர்மைா ஆைம்பத்தில் அலமதியாக இருந்தவர் 

பின்னர் தனது  கைவலை தவறு தசய்ய விடாமல் 

கடுலமயாகத்  தடுத்து நிறுத்துவார். தபண்களும் சமூக 

கபாைாட்டங்களில் ஈடுபட கவண்டும் என்பதற்காக 

எம்.ஜி.ஆர். இக்காட்சிலய லவத்திருந்தார்.  
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இயங்குநிசலப் போத்திரங்களின் ைமூகச் வையற்போடு  

 தபண்களும் சமூக அைசியல் நடவடிக்லககளில் 

தீவிைமாக ஈடுபட கவண்டும் என்பலத விரும்பிய 

எம்.ஜி.ஆர்.  அண்ைாதிமுக கட்சி ஆைம்பித்த பிைகு 

எடுத்த படங்களில் தபண் பாத்திைங்கலளச்  தசயல் 

திைம் பலடத்தவர்களாக அநீதிலயத்  தட்டிக் 

ககட்கும் துணிச்சல் பலடத்தவர்களாகக் காட்டினார். 

இதனால் தபண்கள் தன் கைவர் மற்றும் தந்லத 

விருப்பங்களுக்கு மாைாக தாம் விரும்பிய 

அதிமுகவுக்குத் துணிந்து  ஓட்டுப் கபாட்டனர்.  

நிசலத்த கதோபோத்திரம்  

 நிலைத்த கதாபாத்திைம் மற்றும் 

முழுலமயான கதாபாத்திைம் என்று இைண்டு வலக 

உண்டு இந்தக் கதாபாத்திைங்களால் தபரிய 

மாற்ைம் எதுவும் கலதகளில் இருக்காது. நிலைத்த 

கதாபாத்திைத்திற்கு உதாைைமாக மீனவ நண்பன் 

படத்தில் மாரி என்ை தபயரில் வரும் கண்ைலனக் 

குறிப்பிடைாம். படம் முழுக்க நம்பியாருக்கு 

அடியாளாககவ வருவார். தன்னுலடய மீனவர் 

மக்களுக்கு எதிைாகச்  தசயல்படுவார். அைசுக்கு 

எதிைாக கள்ளக்கடத்தல் தபாருள்கலள கடலில் 

இருந்து கலைக்கு தகாண்டுவந்து கசர்ப்பார். 

கலடசிவலை இவருலடய கதாபாத்திைம் 

இவ்வாைாககவ அலமந்துவிடும். இவருலடய 

பாத்திைப் பண்பில் எவ்வித மாற்ைமும் இருக்காது. 

இது ஒரு தட்லட கதாபாத்திைம் ஆகும். இத்தலகய 

கதாபாத்திைத்தில் கலதகயாட்டத்தில் எவ்வித 

மாறுதலும் ஏற்படாது. கலதகயாட்டத்தில் 

எந்ததவாரு  விலளலவயும் ஏற்படுத்த  இயைாது.  
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முழுசமயோன கதோபோத்திரம்  

 படககாட்டியில் வரும் ைாமதாலச 

முழுலமயான கதாபாத்திைத்துக்கு உதாைைமாகக் 

காட்டைாம். இவர் கலடசிவலை தன்  மக்களின் 

நன்லமக்காககவ    வாழ்ந்து வருவார்.   

நீைகமகத்தின் பிரிவிலன சூழ்ச்சிக்கு ஆளாகி எதிர் 

குப்பத்தின்   மக்கலள எதிரியாக கருதுவார்.   

இதற்குக் காைைம் இவர் முதைாளி நீைகமகத்தின் 

வார்த்லதகளில் லவத்திருந்த நம்பிக்லகயாகும். 

நீைகமகத்துக்குப் பலகயாக விளங்கும் குப்பத்லத 

இவரும் தனக்கு கவண்டாததாகக் கருதுவார். 

இலடயில் தன்னுலடய மகலளத்  திருமைம் தசய்து 

தைவில்லை என்ைால் எனது மக்கள் தவற்றுத்தாளில் 

லகதயழுத்துப் கபாட்ட பத்திைங்களில் என்ன 

கவண்டுமானாலும் எழுதி நிைப்பிக்  தகாள்ள 

முடியும் என்ை ஆபத்லத உைர்ந்ததும் மகலளப் 

பலிகடாவாக்கி  தன் மக்கலளக் காக்க முன்வருவார். 

இக் கதாபாத்திைம் ஒரு முழுலமயான கதாபாத்திைம் 

ஆகும்.   

 நம்பியார் சகைாோகதவிலய  திருமைம் தசய்து 

தகாள்ளப் கபாவதாக அறிந்ததும் அதுவலை 

நீைகமகத்துடன் வாழ்ந்து வந்த மீன்விழி [தேயந்தி] 

அவனுலடய சூது வஞ்சகம் நிைம்பிய எண்ைத்லத 

ததரிந்துதகாண்டு   தனக்குச்  தசய்த துகைாகத்லதயும் 

புரிந்துதகாண்டு பத்திைங்கலள ஒளித்து 

லவத்திருக்கும்  இடத்திலிருந்து தவளிகய எடுத்து 

சகைாோகதவியிடம் தகாடுத்து இவற்லைக் தகாண்டு 

கபாய்விடு என்று சுவகைறிக் குதித்து 

தவளிகயறும்படி   வழியனுப்பி   லவப்பார்.    ஆக  
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இந்தக் கதாபாத்திைம் முழுலமயான பாத்திைப் 

பண்புகலள உலடய கதாபாத்திைம் ஆகும்.  

வெளிப்பசடயோன மற்றும்  உள் கநோக்குசடயசெ    

 கதாபாத்திைங்கலள தவளிப்பலடயானலவ 

[direct]   மற்றும் உள்கநாக்குலடயலவ [indirect] 

என்று பிரித்தது ஆைாய்வது உண்டு.  

தவளிப்பலடயான பண்புலடய கதாபாத்திைங்கள் 

என்ைால்  படத்தில் வரும்  கதாநாயகன், வில்ைன் 

கபான்ைவர்கள் ஆவர்.  இவர்கலளப் பற்றி படம் 

பார்ப்பவருக்கு எந்தச் சந்கதகமும் வைாது. 

இவர்களின் பண்புகள் ததளிவாகத் ததரியும். 

ததாடக்கம் முதல் முடிவு வலை ஒகை வலகயான 

பண்புலடயவர்களாக இருப்பார்கள். எவ்வித 

மாற்ைமும் வருவதில்லை.    

 உள்கநாக்குப் பண்புலடய கதாபாத்திைங்கள் 

என்கபார்  உள்கள கவறு எண்ைம் தகாண்ட 

கதாபாத்திைமாகச்  சித்தரிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். 
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இவர்களின் நடவடிக்லககள் கவறுவிதமாக இருக்க  

உள்கநாக்கம் எதிர்த் திலசயில் பயணிக்கும். 

மர்மமான மனிதர்களாக இருக்கைாம். உள்தளான்று 

லவத்து  தவளிகய கவைாக நடிக்கும் இரு நிலைப் 

பண்பு தகாண்டவைாகவும் இருக்கைாம். மீனவ 

நண்பன் படத்தில் தான் விரும்பும் தபண்லை தன் 

தந்லதயார் திருமைம் தசய்து தகாண்டார் என்று 

ததரிந்த பிைகும் அவலள மைக்க முடியாமல் 

அவளிடம் நாககஷ் அன்பு  காட்டுவார்.  ஆனால்  

அந்த இளம்  மலனவிகயா அவலை  ‘மககன     

மககன  கடய் ைத்தினம்’ என்று     அலழத்து தனது 

தாய் ஸ்தானத்லதக் காட்டுவார். இங்கு நாககஷின் 

கதாபாத்திைம்  உள் கநாக்குலடய கதாபாத்திைமாக  

அலமந்திருப்பதாக கதான்றும். அவைால் தாய் 

ஸ்தானத்தில் லவத்து சச்சுலவ  மதிக்க 

முடியவில்லை என்பதால் கலடசியில் துைவியாக 

மாறி விடுவார்.  
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மூல  பசடப்பு ெசககள் [archetypes] 

ஒரு கலதயில் அல்ைது படத்தில் 12 வலகயான மூை 

கதாபாத்திைங்ககள இடம்தபை வாய்ப்பு உண்டு 

என்று ஆங்கிை இைக்கியத் திைனாய்வாளர் 

பட்டியலிட்டுள்ளனர். 

1. தலைலம கதாநாயகன்,  

2. அக்கலை அல்ைது பரிவு காட்டுபவர்,  

3. புதியவற்லை அறிமுகம் தசய்பவர்,   

4. கைகக்காைர்,  

5. காதைர்,  

6.  பலடப்பாளி அல்ைது கலைஞர்,  

7.  நலகச்சுலவயாளர்,  

8. அப்பாவி,  

9.  துைவி,  

10. மந்திைவாதி,  

11. அனாலத ஏலழ எளியவர் ஒடுக்கப்பட்கடார்,   

12. ஆட்சியாளர் மற்றும் அதிகாைம் பலடத்தவர்.  

 ஒரு கலதயில் படத்தில் காவியத்தில் 

ஒவியத்தில் இத்தலகய பண்பு உலடகயாகை 

இடம்தபை வாய்ப்பு உண்டு. இவர்க கள  முக்கிய 

கதாபாத்திைங்களாக அலமந்து கலதயின் 

ஓட்டத்திற்கு உதவுகின்ைனர்.  



Tamil Heritage Foundation International

48 
 
1. தசலசம போத்திரம் 

 படககாட்டி மற்றும் மீனவ நண்பனில் 

கதாநாயகனாக வரும் எம்.ஜி.ஆர் கலதயில் தான் 

நிலனத்த காரியங்கலள பை தலடகலளக் கடந்து  

சிைப்பாக நிலைகவற்றி இறுதியில் தன்னுலடய 

மக்களின் நன்மதிப்லபப் தபறுகிைார். இதன் 

மூைமாக படம் பார்க்கும் ைசிகர்களின் ஆதைலவயும் 

தபற்று ஓட்டுக்கலளயும் தபற்று தன்னுலடய 

கட்சிலய ஆளுங்கட்சி ஆக்குகிைார். இவர் 

படத்திலும் நிே  வாழ்விலும் மன  உறுதி உள்ளவர் 

என்பலத ஒரு எடுத்துக்காட்டால் உைர்த்தைாம். 

படககாட்டி படப்பிடிப்பு தகாச்சி அருகக நடத்த 

திட்டமிட்டிருப்பதாக அறிந்ததும் பைரும் 

எம்.ஜி.ஆர். அங்கு கபாய் நன்ைாக மீன் சாப்பிடுவார். 

அவருக்கு மீன் என்ைால் அைாதி பிரியம் என்று 

நிலனத்தனர்; கபசிக் தகாண்டனர். இதலன அறிந்த 

எம்.ஜி.ஆர். உடகன ஒரு சவால் விட்டார் 

அங்கிருக்கும் வலை நான் மீன் சாப்பிடுவதில்லை 
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என்ைார். தமாத்தம் நாற்பத்திைண்டு நாட்கள் 

ககைளாவில் படப்பிடிப்பு நடந்தது. அவர் மீலனத்  

ததாடகவயில்லை. அத்தலகய மனக் கட்டுப்பாடு  

உலடயவர் எம்.ஜி.ஆர். என்பதால் படங்களில் 

மட்டுமல்ைாது தசாந்த  வாழ்விலும் அவர் 

தவற்றிக்தகாடி நாட்டினார். 

2. அக்கசை அல்லது பரிவு கோட்டுகெோர்  

 படககாட்டியில் மகனாைமாவும் கமலும் மீனவ 

நண்பனில் வரும் ைதாவும் நிர்மைாவும் எம்.ஜி.ஆர் 

மீதும் எம்.ஜி.ஆர் தசய்யும் தசயல்களின் மீதும்  

அக்கலையும் பரிவும் உள்ளவைாக இருக்கின்ைனர். 

படககாட்டியில் சமாதானம் கபசப் கபான 

எம்.ஜி.ஆர் திரும்பி வைவில்லை என்பலதயும்  

அலடயப்பனுக்கு விருந்து லவத்திருப்பலதயும் 

இலைத்து கநாக்கி தந்து குப்பத்து ஆண்களிடம் 

‘கபாய் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள்’ என்று அங்கு 

தசன்று விசாரித்து வரும்படி மகனாைமா அனுப்பி 

லவக்கிைார்.  
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 மீனவ நண்பன் படத்தில் வரும் தவண்ணிை 

ஆலட நிர்மைா  படத்தின் கலடசி வலை தன் 

தங்லகயின் காதலுக்கு ஆதைவாக இருப்பதும் 

தங்லகலய எம்.ஜி.ஆர் திருமைம் தசய்து தகாண்டு 

வரும் தபாழுது அவர்களுக்கு தாய் ஸ்தானத்தில் 

இருந்து  ஆைத்தி எடுத்து அன்றிைவு அங்கககய 

தங்கும்படி தசய்து  அவர்கலள கவனித்துக் 

தகாள்வதும், கைவன் தசய்யும் தீய தசயல்களுக்கு 

உடந்லதயாக இல்ைாமல் கநர்லமயான வழியில் 

நடக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆதைவளிப்பதுமாக 

நல்ைவர்கள் மீது பரிவும் அக்கலையும் 

தகாண்டவைாக இருப்பார்.   

3. புதியெற்சை   அறிமுகம் வைய்ெோர் 

 இைண்டு படங்களிலும் எம்.ஜி.ஆர்  

தங்களுலடய குப்பத்து மக்களின் மீனவ 

சககாதைர்களின் பிைச்சலனகலளத்  தீர்ப்பதற்காக 

புதிய புதிய ஆகைாசலனகலளயும் 

வழிமுலைகலளயும் கதடுகின்ைார். படககாட்டி 

புதிய எதேண்டிடம் கபசி இனி அவரிடம்  நமது 

மீன்கலள விற்கைாம் என்று முயற்சி தசய்கிைார். 

பின்பு அைசு அதிகாரிலயச் சந்தித்து அைசாங்க 

உதவிகலளப் தபறும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிைார். 

மீனவ நண்பன் படத்தில் மீன் பிடிக்க படகுகள் 

இல்ைாமல் தவிக்கும் மீனவர்களுக்கு தமாத்தமாக 

கசாறு  ஆக்கி   பரிமாறி அவர்களின் பசிலயப் 

கபாக்கினார். அடுத்தகட்டமாக அவர்களுக்கு மாற்று 

கவலைகள் கதடி  மைம் தவட்டும் பணியில் 

அவர்கலள ஈடுபடுகிைார். பின்பு அைசாங்க 

உதவியுடன் மின்சாை படகு கிலடத்ததும் மீன் 

பிடிக்கச் தசல்லும்  மீனவர்கலள  கடலுக்கு 
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அனுப்புகிைார். மக்களின் பிைச்சலனகலள நிலனத்து 

புைம்பிக் தகாண்டு சும்மா இருக்காமல்  புதிய புதிய 

வாய்ப்புகலளயும் வழிவலககலளயும் ஆைாய்ந்து 

துன்பங்கலள தீர்ப்பவகன நல்ை தலைவன் என்ை 

இைக்கைத்துக்கு  எடுத்துக்காட்டாக எம்.ஜி.ஆர் 

திகழ்கிைார்.      இவ்விரு படங்களிலும் தலைலம 

கதாநாயகனும் புதியவற்லை அறிமுகம் தசய்பவனும் 

ஒகை  கதாபாத்திைமாககவ   அலமந்து விட்டனர்.  

4.  கலகக்கோரர்   

 பைக்காைர்கள்   ஏலழகளின் உலழப்லபயும் 

தபாருலளயும் சுைண்டுவதற்கு அவர்களிடமிருந்கத 

ஒருவலை  ததரிவு தசய்து  தமக்குச்   சாதகமாக 

மாற்றிக்தகாண்டு அந்த ஆளின் மூைம் ஏலழகலளக் 

கசக்கிப் பிழிவது வழக்கம். தபரும்பாலும் 

ஆங்கிகையர் காைத்தில் இவர்கலள கண்காணி என்று 

அலழப்பதுண்டு. இவர்கள் கபாைாட்டக்காைர்கள் 

கிலடயாது. படககாட்டி படத்தில் வரும் சங்கா, 

மீனவ நண்பன் படத்தில் வரும் மாரி ஆகிகயார்  

இவ்வலகலய   கசர்ந்தவர்கள்  ஆவர்.  

5. கோதலர்  

 படககாட்டி படத்தில் இைண்டு காதல் கோடி 

காட்டப்படுகின்ைது. நாயகனான எம்.ஜி.ஆர் - 

சகைாோகதவி கோடி. நலகச்சுலவ கதாபாத்திைம் 

ஏற்று இருக்கும் நாககஷ் - மகனாைமா கோடியாகும் 

இவ்விரு கோடிகளின் காதலும் கநர்லமயான 

காதைாக காட்டப்பட்டுள்ளது. நாககஷ் மகனாைமா 

காதல் கோடி  ைசிகர்களின் வைகவற்பு தபற்ை 

கோடியாக அக்காைத்தில் இருந்து வந்தது. இதில் 

அகசாகன் ஒருதலையாக காதலிக்கும் காட்சிகள் சிை 
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இடம்தபற்ைன. இக்காட்சிகள் படத்திற்கு கநைடியாக 

கதலவ இல்லை என்ை கபாதும்    

அகசாகனிடமிருந்து மகனாைமாலவ   

காப்பாற்றியதால்   அவருக்கு நாககஷ் மீது காதல் 

உண்டாகின்ைது என்று காதலுக்கான் காைைம் 

காட்டுவதற்காக கசர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் நலகச்சுலவ என்ை 

தபயரில்     ஒரு இளம்தபண் மீது   அப்பாவும் 

மகனும் காதல் தகாள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் 

பார்ப்பவருக்கு அருவருப்பாக இருந்தாலும் கூட அது 

ஒரு உண்லமச் சம்பவத்லத எடுத்துக் கூறியதால்  

அைசியல் பிைச்சாைமாக அலமந்துவிட்டது.   

 படககாட்டியில்  சங்கம் லவத்து இருப்பதினால் 

எந்த ஒரு பயனும் மீனவருக்குக் கிலடக்கப் 

கபாவதில்லை. நல்ை மனிதன் ஒருவன் தலைவனாக  

வந்தால் மட்டுகம  மக்களுக்கு சிைப்பான பைன்கள் 

கிலடக்கும் என்ை கருத்து உைர்த்தப்படும் வலகயில் 

சங்கத்லத இப்படத்தில் ககலிப்தபாருளாக்கி 
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இருக்கின்ைனர். நாககஷ் என்ன தசான்னாலும் 

“இலத நான் ஆகமாதிக்கிகைன்” என்று அவருக்கு 

ோல்ைா கபாடும் ஒரு தசயைாளர் இருப்பதும் 

கவடிக்லகக்குரியகத.  கடலில் விழுந்த   

உறுப்பினலைக்  காப்பாற்ை முயற்சி எடுக்காமல் 

சங்கத்தின் அங்கத்தினர் கட்டைம் முலையாகச்  

தசலுத்தி இருக்கின்ைாைா  என்று சரிபார்க்கும் 

தசயற்லகத் தன்லமயான நிர்வாகப் கபாக்கு  

நலகச்சுலவ என்ை தபயரில் இலவ கண்டனத்திற்கு 

உள்ளாக்கப்படுகிைது. சங்கங்கள் நிர்வாகத்தில் 

காட்டும் அக்கலைலய  உறுப்பினர்கள் மீது 

காட்டுவதில்லை என்ை கருத்லத நாககஷ்  

சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள்  நலகச்சுலவகயாடு 

எடுத்துச் தசால்கின்ைன.  

9. துைவி அல்லது மந்திரெோதி  

 இத்தலகய கதாபாத்திைங்கள் சிை கலதகளில் 

முக்கிய இடத்லதப் தபறும். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

படங்களில் தபரும்பாலும் இலவ இடம் 

தபறுவதில்லை. எனினும்   படககாட்டியில்   

எம்.ஜி.ஆர் சாமியாலைப் கபாை காவி அங்கி அணிந்து 

ஒரு வயதானவர் கவடத்தில் வந்து  இைண்டு  

குப்பத்லதயும் இலைக்கும்  முயற்சியில்  

ஈடுபடும்கபாது அவர் சுயநைமற்ை பற்ைற்ை 

துைவியாகக் காட்டப்படுகிைார். இைண்டு குப்பமும் 

நன்ைாக இருக்ககவண்டும் என்ை தபாதுநைச்   

சிந்தலனயுடன் இருக்கின்ைாகை தவிை தன்னுலடய 

காதல், தன்னுலடய குப்பம், தன் மக்கள் என்ை 

தன்னைச்  சிந்தலன கிலடயாது. எனகவ துைவி என 

தனியாக ஒரு கதாபாத்திைம் இல்ைாவிட்டாலும் 

தலைலம கதாபாத்திைகம ஒரு சிை காட்சிகளில் 
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துைவியாக மாறுகவடம் பூண்டு காவி உலட உடுத்தி 

வருவதும் உண்டு.  

11. ஏசழ/ எளிகயோர்/ ஒடுக்கப்பட்டெர் 

 இைண்டு படங்களிலும் இல்ைாதவனுக்கும் 

இருப்பவனுக்கும் இலடயிைான கபாைாட்டங்ககள 

முக்கிய சிக்கைாக அலமந்திருக்கும். இல்ைாதவன் 

என்பவன் பைம் இல்ைாதவனாகவும் அதிகாைம் 

இல்ைாதவனாகவும், நிைம் இல்ைாதவனாக 

இருப்பது வழக்கம். படககாட்டி மீனவ நண்பன் 
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படங்களில் கடலில் நிலைய மீன் உண்டு; கபாய் 

மீலனப் பிடிக்க படகுகள் கிலடயாது. இதுதான் 

முக்கிய இல்ைாலம. படகு இருந்திருந்தால் அவர்கள் 

மீன்பிடித்துக் தகாண்டு வந்து மீன்பாடுக்கு ஏற்ைபடி 

தங்களது மீன்கலள விற்கைாம். படகு இல்ைாத 

காைைத்தால் மீனவர்கள் மிகுந்த சிைமத்திற்கு 

உள்ளாகின்ைனர். படகுகலள வழங்கும் 

பைக்காைர்கள் அவர்கள் பிடிக்கும் மீன்கலளத் 

தங்கள் விருப்பத்தின் கபரில் தசாற்ப விலை 

தகாடுத்து இவர்களிடம்  வாங்கி அவற்லை ஏற்றுமதி 

தசய்கின்ைனர்.  பைக்காைர்கள் ஏதேண்டுகளாக 

தசயல்படுகின்ைனர். இதனால் இரு படங்களிலும் 

படகு,  பாதுகாப்பான வீடு, மீன்பாடு இல்ைாத 

காைங்களில் நிதி உதவி கபான்ைலவ இல்ைாத 

காைைத்தால் மீனவர்கள் வறுலமயிலும் வாடுவலத 

காண்கிகைாம். எம்.ஜி.ஆர் முதைலமச்சைான பின்பு 

இவர்களுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டிக் 

தகாடுத்து மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவி அளித்து 

வழங்கினார்.  

12.  ஆட்சியோளர் /அதிகோரம் பசடத்கதோர்  

 படககாட்டி, மீனவ நண்பன் ஆகிய இரு 

படங்களிலும் வில்ைனாக இருக்கும் நம்பியார் 

அதிகாைம் பலடத்தவைாக மீனவர்களிடம் மீலன 

மிகக் குலைந்த விலைக்கு வாங்கி என்தைன்றும் 

வறுலம ககாட்டின் கீகழகய இருக்கும்படி லவத்துக் 

தகாள்கிைார். குப்பங்கள் ஒற்றுலமயாக 

இலைந்துவிட்டால் அைசாங்கத்தின் உதவி கிலடத்து 

தன்னிலைவு தபற்ைவர்களாக தசயல்படத் 

ததாடங்கிவிடுவார்கள் என்பலதத் ததரிந்துதகாண்ட 

நம்பியார் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி புத்தி தகாண்டவைாக  
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இவர்களுக்குள் பலகலய மூட்டி விட்டு 

ஒற்றுலமயாக இலைய விடாமல் தசய்கிைார். 

அவர்களின் வறுலம காைங்களில் வட்டிக்குப் பைம் 

தகாடுத்து அவர்கள் பிடிக்கும் மீலன குலைந்த 

விலைக்கு தபற்றுக்தகாண்டு அவர்களிடம் 

வட்டியும் வசூலிக்கிைார். இவ்வாறு  அதிகாைம்  

பலடத்த  தசல்வாக்குலடயவர்கள் ஏலழகளின்  

உலழப்லபத்  தங்களின் சுய இைாபத்துக்குப் 

பயன்படுத்திக் தகாள்வார்கள் நிலைவு  

‘தசலென் என்ை வபயரில் நோன் ஒரு வதோண்டன்’  

 படககாட்டி படத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் 

கதாபாத்திைம்  இைண்டு குப்பங்களும் இலைய 

கவண்டும் என்ை முயற்சியில் தசயல்பட்டு தகாண்டு 

வருகிைது. அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் பைனளிக்காமல்  

கபானதனால் எதிரி குப்பத்திற்குள்களகய கபாய்  

மாறுகவடத்தில் தங்கி படகுப் கபாட்டியில் 

தேயித்து மீன் பிடிக்கும் உரிலமலய இைண்டு 

குப்பத்துக்கும் தபாதுவாக்கித் தருகிைார். தான் 

தகாண்ட தகாள்லகயில் தமல்ை தமல்ை 

படிப்படியாக முன்கனறிக் தகாண்டு வரும் ஒரு 

உத்தம கதாபாத்திைமாக எம்.ஜி.ஆருலடய 

கதாபாத்திைம் அலமந்திருக்கிைது. தன்னுலடய 

குப்பத்து மக்கள்  எதிரி குப்பத்துத் தலைவனின் 

மகலள திருமைம் தசய்து தகாள்ளக்கூடாது என்று  

திட்ட வட்டமாக உலைத்ததும் தன் மக்களுக்காக 

காதலைத் தியாகம் தசய்யும் தபாதுநைச் சிந்லத   

தகாண்ட கதாபாத்திைமாக வார்க்கப்பட்டுள்ளது.  

  சகைாோகதவிக்கு  நீைகமகத்துடன் திருமைம்  

என்றும் அவலைக் காப்பாற்ை கவண்டும் என்று  

எம்.ஜி.ஆலைக்   ககட்டுக்    தகாள்ளும்  கபாது   அவர்  
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மறுப்பதும். மகனாைமா திருமைத்லத தடுத்து 

நிறுத்துவதன் மூைம் இரு குப்பங்களும் ஒன்று கசை 

வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று கூறியதும், தன் குப்பத்து 

மக்களின் நன்லமக்காக நீைகமகத்தின் பங்களாவுக்கு  

மாறுகவடத்தில் தசல்கிைார். ஆக மக்கள் நைம் அதன் 

குறிக்ககாள் பிை வலகயில் ஒரு சிைந்த மக்கள் 

தலைவனாக இக்கதாபாத்திைம் 

வளர்த்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 தாத்தா கவடத்திலும் வலளயல் தசட்டி 

கவடத்திலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு நடிக்க நல்ை வாய்ப்பு 

கிலடத்திருக்கிைது. கவடப் தபாருத்தமும் அச்சு 

பிசகாமல் அலமந்திருக்கிைது.  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் அப்பா அம்மா 

இல்ைாத அவைது கல்வி,  சமுகம்   தபாருளாதாைப் 

பின்புைம் என்னதவன்று ததரியாத குமைன் என்ை ஒரு 

இலளஞன் ஒரு குப்பத்துக்குள் வந்து பைத்தால் 

எலதயும் சாதிக்க முடியும் என்று நிலனக்கும் 

பைக்காைலை எதிர்த்து மீனவர்களுக்கு ஆதைவாக 

அவர்ககளாடு தங்கி இருந்து வாழ்வாதாைத்துக்கு 
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உயர்த்த உதவிகள் தசய்து பிைகு அைசாங்க 

உதவியுடன் அவர்களுக்கு ஒரு மின்சாை எந்திை படகு 

வாங்கித்தருவதாக இப்படத்தில் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ள எம்.ஜி.ஆர்  நடித்த தலைலமக்  

கதாபாத்திைம்.  படககாட்டி எம்.ஜி.ஆர்.ரின் 

பாத்திைத்லத கபாை  சிைப்பாக  

வார்க்கப்படவில்லை. ஆனால் மீனவருக்கு நன்லம 

தசய்யும் காட்சிகள் காட்டப்படுகின்ைன.  

 முதல் காட்சியில்  பசியால் பட்டினிச் சாவு 

அலடந்த  ஏலழ ஒருவனின்  சார்பில்  நியாயம் 

ககட்பதும் பின்னர் அவன் தாய் தந்லதயருக்கு தாகன 

மகனாக இருந்து மீன்பிடித்து உதவுவதும் அவர்கலள 

தன்கனாடு வாழலவத்து தன் மலனவியின் லகயால் 

அவர்களுக்கு சலமத்து கபாட்டு ஒரு குடும்பமாக 

இருப்பதும், பாத்திைம் ஒரு தாய் தந்லதயலை 

தத்ததடுத்துக் தகாண்ட நல்ை மகன் என்ை சிைந்த 

கதாபாத்திைமாக  அலமக்கப்பட்டுள்ளது.  எம்.ஜி.ஆர். 

முதல்வைானதும் ஏலழ முதியவர்களுக்கு சத்துைவும் 



Tamil Heritage Foundation International

59 
 
ஒய்வூதியமும் வழங்கும் திட்டத்லத அறிமுகம் 

தசய்தார். படத்தில் மட்டுமல்ை நிேத்திலும் அவர் 

ஏலழத் தாய்மாருக்குத்  தலைமகனாககவ 

நடந்துதகாண்டார். தாய்மார்களுக்கு உதவிகள் 

தசய்யும் கபாதும் ‘உங்க மகன் ைாமச்சந்திைன் 

குடுக்கிகைன் மா வாங்கிக்கங்க’ என்பார். தகாடிகாத்த 

குமைனின் மலனவி ைாமாயி அம்மாள் எம்.ஜி.ஆலை 

என் மகன் என்கை எல்கைாரிடமும் குறிப்பிட்டார்.  

 வயதான தபண் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்த 

வீட்லடயும் நிைத்லதயும்   அதிகாைம் பலடத்த 

அைசியைவாதி ஒருவர் ஆக்கிைமிக்க நிலனத்த  கபாது  

அப்தபண்  எம்.ஜி.ஆலைப் கபாய் பார்த்து 

முலையிட்டார். எம்.ஜி.ஆர். அந்த அைசியல்வாதிலய 

வைச்தசால்லிக்  கண்டித்தார். ‘இனி யாைாவது 

உங்களுக்குத் ததால்லை தகாடுக்க முன்வந்தால் 

அவர்களிடம் என் மகன் ைாமச்சந்திைன் இருக்கிைான் 

என்று துணிச்சகைாடு தசால்லுங்கள்’ என்று தசால்லி 

அத்தாயின் மனதில் ததம்பும் லதரியமும் 

ஊட்டினார்.  

 ஏலழகள் தனக்கு சார்பாக குைல் தகாடுத்து 

படகு தகாடுக்காததால் தாங்களும் படலகத் ததாட 

மாட்கடாம் என்று தசால்லி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஆதைவாக நிற்கும் காட்சி அவர் ஆைம்பித்த அண்ைா 

திமுக கட்சிக்கு  மக்கள் ஆதைலவத்  திைட்டி 

அவற்லை வாக்குகளாக  மாற்றி     எம்.ஜி.ஆலை 

முதைலமச்சர் ஆக்கியது. படகு இல்ைாத 

காைைத்தால் அவர்கள் மீன்பிடிக்கப் கபாகாமல் 

பசிகயாடு இருந்தகபாது குமைன் உைவு அளித்ததும் 

மாற்றுத் ததாழிலுக்கு ஏற்பாடு தசய்ததும் தன்லன 

நம்பியவர்கலள தலைவன் நட்டாற்றில் 
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விடமாட்டான் என்ை கருத்லத ஆழமாக மக்கள் 

மனதில் பதிய லவத்தது. இதனாலும் அவருலடய 

கட்சிக்கு வாக்குகள் அதிகரித்தன. 

 படககாட்டி படம் தவளிவந்த காைத்துக்கும் 

மீனவ நண்பன் படம் தவளிவந்த காைத்திற்கும் 

இலடயில் நிலைய கவறுபாடுகள் உண்டு.  மீனவ 

நண்பன் தனது காைத்திற்கு ஏற்ை கதலவகலள 

நிலைவு தசய்தது.   இைண்டு படங்களிலும் மற்ை 

கதாபாத்திைங்கள் எம்.ஜி.ஆர். உலடய 

கதாபாத்திைத்திற்கு சிைப்பு கசர்க்கும் வலகயில் 

ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கும் வலகயிகைகய  

தசதுக்கப்பட்டிருந்தன. எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர்.  நல்ைவர் வல்ைவர் என்ை 

கருத்தாக்கத்லத மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தும் 

வலகயில் அப்படத்தில் வரும் துலைக் 

கதாபாத்திைங்கள் மற்றும் வில்ைனின் கதாபாத்திைம் 

உருவாக்கப்படும்.  இத்தலகய பாத்திைப் பலடப்பு 

உருவாக்கம் என்பது எம்.ஜி.ஆரின்  சிைப்புப் 

பண்புகலள உறுதி  தசய்யும் கநாக்கம் தகாண்டது  

ஆகும்.    
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3. படககோட்டி மீனெ நண்பன் படங்களில் 

உசரயோடல் சிைப்பு   

 

 

 

 

 

 படககாட்டி படத்திற்கு சக்தி கிருஷ்ைசாமி  

வசனம் எழுதினார். நலகச்சுலவ பகுதிகலள மட்டும்  

ஏ.எல். நாைாயைன் எழுதினார். மீனவ நண்பன் 

படத்திற்கு கலத வசனம் ஸ்ரீதர்  நலகச்சுலவப் 

பகுதிலய மட்டும்  ககாபு எழுதினாைா என்பது 

ததரியவில்லை. இைண்டு படங்களுக்குகம 

வசனங்கள் எம்.ஜி.ஆர்.  படத்திற்கு ஏற்ைவலகயில் 

எழுதப்பட்டுள்ளன. பகுத்தறிவு சார்ந்ததாக சமூக 

மாற்ைத்திற்கு வழி  வகுப்பதாக  கமம்பாடு கநாக்கம் 

உலடயதாக  இப்படங்களின்  உலையாடல்கள் 

அலமந்தன. 

உசரயோடல் ெசககள்  

 ஆங்கிை அறிஞர்கள் உலையாடலை  நான்காக 

வலகப்படுத்தினர். அலவ; 

1. விவாதம் [debate] 

2. வலச தமாழி [diatribe] 

3. தபாழிவு [discourse] 
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4. இருவர் கருத்துப் பகிர்வு. [dialogue] 

இந்நான்கும் இருவருக்கு இலடயில் நலடதபறும் 

கருத்து பரிமாற்ைத்லத குறிக்கிைது. 

1. விெோதம்  

 ஒருவருக்கு ஒருவர் முைண்பட்ட  கருத்துகலளப்  

பகிரும் தபாது விவாதம் கதான்றுகிைது. படத்தின் 

கதாநாயகனும் வில்ைனும் கபசிக்தகாள்ளும் 

காட்சிகளில் இடம்தபறும் உலையாடல்கள்   விவாத 

வலகயினவாகும்.  

 ஒருவர் மீது மற்ைவர் ஆதாைமற்ை 

குற்ைச்சாட்டுகலள சுமத்துதல். தன் பக்கத்தில் 

நலடதபற்ை குற்ைங்கலள வில்ைன் மறுத்துப் 

கபசுதல் ஆகியன விவாதத்துக்கு வழி வகுக்கின்ைன. 

படககாட்டியில் வட்டிக்கு கடன் வாங்க வந்த 

திருக்லக மீன் குப்பத்து மக்களிடம் ஏமாற்றி 

லகதயழுத்து வாங்கும் நம்பியாரிடம் எம்.ஜி.ஆர். 

கபசும் வசனம் இதற்கு தக்க எடுத்துக்காட்டாக 

குறிக்கும். நீைகமகம் அடிப்பது பகல் தகாள்லள 

எனத்  தன் மக்களிடம் எம்.ஜி.ஆர். எடுத்துக்கூறியதும் 

நம்பியார் எம்.ஜி.ஆலைப் பார்த்து,  

நம்பியார் : மாணிக்கம், எங்க வந்து என்ன கபசுை? 

எம்.ஜி.ஆர். : என் மக்கள் கிட்ட அவங்க 

அறியாலமயப் பத்தி கபசுகைன். 

நம்பியார் : என் வீட்ை இருந்து என்னப்பத்திகய 

கபசுறியா? 

எம்.ஜி.ஆர். : எங்க இருந்தா என்ன? நீதிலயப் கபச 

இடமா கதலவ. 
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அகசாகன்  : இந்த பட்டினிக்கூட்டம் கால்ை விழுந்து 

காசு ககட்டகத அது யார் குற்ைம்?. 

எம்.ஜி.ஆர். : கால்ை விழுந்த கூட்டத்துக்கிட்ட 

கருலை காட்டனும். இப்படி உயிலைப் 

பறிக்கக்கூடாது. 

நம்பியார் : உயிலைக் தகாடுக்கிகைன். இல்ை இந்தக் 

கூட்டம் இப்பகவ தசத்துருக்கும். வாழ லவக்க வழி 

இல்ைாத வைட்டுப் பய நீ, தலைவனாம். 

எம்.ஜி.ஆர். : [ககாபத்துடன்] உதவி என்று 

வந்தவர்கலளப் பைம், பதவி என்ை தபயைால் 

உயிகைாடு விழுங்கும் திமிங்கைம் நீ. 

நம்பியார் : [தனது  அடியாலளப் பார்த்து] தைங்கா 

ஏன் நிக்கிை தள்ளு அவன தவளிகய. 

 எம்.ஜி.ஆர். : தநருங்காகத, ோக்கிைலத . . . கலடசியா 

உங்களுக்கு ஒன்னு தசால்கைன். இல்ைாதவங்க 
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குலைவது நன்லம, இல்ைாதவங்க நிலைவது தீலம. 

அது உங்களுக்கக.  

[தன் குப்பத்தினலைப் பார்த்து] வாங்க கபாகைாம். 

 நீைகமகம் கபான்ை தனியாரின் தகாடுலமகளில் 

இருந்து மீனவர்கலள மீட்க எம்.ஜி.ஆர். தான் 

முதைலமசைானதும் மீன்பாடு இல்ைாத காைங்களில் 

(மூன்று மாதம்) அவர்களுக்கு உதவித்ததாலக 

வழங்கினார். அைசு வழங்கிய இந்த 

உதவித்ததாலகலய அவர்கள் மீன் பிடிக்கச் 

தசன்ைதும் மாதம் 10 வீதம் திருப்பிச் தசலுத்த 

கவண்டும். இந்த உதவித்ததாலக இப்கபாது 

பைமடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. 

2. ெசைவமோழி 

 ஒருவலை ஒருவர் ஏசும் தசாற்கள் வலச ஒளியில் 

இடம்தபறும். தபாதுவாக ஒரு பண்பாட்டில் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்படாத பழக்க வழக்கங்கள் வலச 

தமாழியாகத் தங்கிவிடும். படககாட்டி படத்தில் 
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நாககஷின் காதலிக்கு அவைது சங்கத்தினர் வாழ்த்து 

பத்திைம் எழுதி அனுப்பியிருப்பார். அதலன வாசித்து 

பார்த்தால் அதில் பாடாத குயிகை ஆடாத மயிகை 

என ககலி வார்த்லதகள் இடம் தபற்றிருக்கும். 

இலவ மகனாைமாவின்  தகுதிலயக்  குலைத்து கபசும் 

வாசகங்கள் ஆகும். படம் பார்ப்பவர்கள் இதலனக்  

ககலியாக கருதினாலும் இதுவம் வலச தமாழிகய 

ஆகும்.  

3. வபோழிவு  

 தபாழிவு என்பது ஆழமான கருத்துக்கலள 

அழகாக நிைல் படுத்தி  எடுத்துலைப்பதாகும். 

படககாட்டி படத்தில் தன் குப்பத்லத கசர்ந்தவர்கள் 

நீைகமகத்திடம் கடன் வாங்க வந்திருந்தகபாது 

எம்.ஜி.ஆர் அங்கு வந்து, அவர்களிடம் எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்கள் தசய்ய வந்த விவைம் தகட்ட தசயலை 

அவர்களுக்குப் புரியும்படி எடுத்துலைப்பார். இது ஒரு 

நீண்ட தசாற்தபாழிவு கபாை இல்ைாமல் அழகான 



Tamil Heritage Foundation International

66 
 
உலையாடைாக இடம் தபற்ைது குறிப்பிடத்தக்கது.  

எம்.ஜி.ஆர். : ஆமா, இலத நீங்க படிச்சு பாத்தீங்களா? 

மக்கள் : இல்ை தம்பி. 

 எம்.ஜி.ஆர். : இதுை என்ன எழுதிருக்கு ததரியுமா? 

நீங்க பிடிக்கிை மீன் அத்தலனலயயும் அவர் ககட்ட 

விலைக்கு அவருக்கக விக்கனுமாம், வாங்குை 

பைத்துக்கு வட்டி கவை. இைண்டு மாசத்துை 

அசைவிட அது மூனு பங்கு குட்டி கபாடும். இதுக்கு 

கபர்தான் பகல் தகாள்ள.  

4. இருெரிசடகய நடக்கும் கருத்துப் பகிர்வு 

 இருவரிலடகய நடக்கும் கருத்துப் பகிர்வு 

என்பதற்கு உதாைைமாக இைண்டு படங்களிலுகம 

பை காட்சிகளில் இடம்தபறும் உலையாடல்கலள 

எடுத்துலைக்கைாம். படககாட்டியில் எம்.ஜி.ஆரும் 

சகைாோகதவியும்  கபசும் முதல் காட்சியின்  

உலையாடல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

சகைாோகதவி : அய்கயாட தசாக்கி என்னாங்கை 

நண்டு காை புடிக்கிை மாதிரி புடிக்கிறிகய என்ன 

விசயம்? 

எம்.ஜி.ஆர். : அய்யய்கயா தப்பு தப்பு நீ தவறும் 

தபாண்ைா? நான் கடல் கதவதன்னுை தநனச்கசன். 

சகைாோகதவி : ஏங்கை நான் அப்படியா இருக்ககன்? 

எம்.ஜி.ஆர். : கடற்கலையிை நான் மயங்கி 

தகடந்தப்கபா ேல் ேல்னு இகத சத்தம், அன்னம் 

கபால் இகத நட, வாலழத்தண்டு கபாை இகத கால் 

ஆமா நீ தாகன அதுவும். 
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சகைாோகதவி : அய்கயாடி தசாக்கி நீ அழகழகா 

தசால்றிகய! நான் ஏன் இல்ைன்னு தசால்ைப்கபாகை 

அகத தபாண்ணுதான் நான். 

எம்.ஜி.ஆர். : உன் கபரு? 

சகைாோகதவி : முத்தழகி 

எம்.ஜி.ஆர். : ஆஹா எவ்வளவு தபாருத்தமா இருக்கு. 

தபாைந்ததும் ஆள பாத்து வச்ச கபைா? 

சகைாோகதவி : ஏங்கை நான்தா ககக்குகைன் 

உங்கவீட்ை வயித்துை இருக்கும்கபாகத கபரு 

வச்சுருவாங்களா? 

எம்.ஜி.ஆர். : இல்ை . . . . 

சகைாோகதவி : இழுக்காத. . . .  உம்கபரு? 

எம்.ஜி.ஆர். : மாணிக்கம் 

சகைாோகதவி : இது மட்டும் என்னவா? எம்கபருக்கு 

சரியாதான் இதுவும் ஈடுதகாடுக்குகத. 

எம்.ஜி.ஆர். : நீ தசான்னா சரி. 

சகைாோகதவி : சரி சரி, சீக்கிை சாப்பிட்டு கபாய் கசரு, 

இல்கை எங்க ஆளுங்க உன்ன பாத்துட்டாங்க அப்புை 

நீ அவுட்டுதான் 

எம்.ஜி.ஆர். : அய்கயாடி தசாக்கி உங்க ஆளுங்க 

என்ன தவடி மருந்தா? 

சகைாோகதவி : ஏங்கை இது என்ன? திருக்லக மீன், 

அந்த குப்பத்து ஆள்தான நீ? 
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எம்.ஜி.ஆர். : ஆமா. 

சகைாோகதவி : இது என்ன ததரியுமா? சுைா மீன் 

குப்பம். எங்க ஆளுங்க எதிரிய பாத்து சும்மா 

விட்ருவாங்களா? 

எம்.ஜி.ஆர். : அப்கபா நீ மட்டும்? 

சகைாோகதவி : ஆமா நான் தான் காப்பாத்துகன 

எம்.ஜி.ஆர். : எதிரிய ஏன் காப்பாத்துன? 

சகைாோகதவி : எதிரிய ஏன் காப்பாத்துகன? அதான் 

புரியகை. 

எம்.ஜி.ஆர். : எனக்கு புரியுது. 

சகைாோகதவி : புரியுதா? தசால்லு, தசால்லுங்கை 

எம்.ஜி.ஆர். : என் கண்ை பாத்துருப்ப 

சகைாோகதவி : கண்ை பாத்தா? 

எம்.ஜி.ஆர். : என்னகமா பண்ணிருக்குகம 

சகைாோகதவி : என்ன பண்ணுச்சு? மைந்துட்டகன 

எம்.ஜி.ஆர். : ஹ இப்ப பாரு 

(இருவரும் ஒருவலை ஒருவர் பார்த்தல்) 

சகைாோகதவி : கயாவ் அப்படிதயல்ைா பாக்காத 

மனசு என்தனன்னகமா பண்ணுது. 

எம்.ஜி.ஆர். : என்ன பண்ணுது . . . . 

சகைாோகதவி : ததாடாகத சாப்பிடு . . . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : ஹம் என்ன பயந்துட்டியா? 
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சகைாோகதவி : அய்கயாடி தசாக்கி நான் ஏன் 

பயப்படுகை நீதாங்கை சமய ததரியாம தவௌயாடுகை 

எம்.ஜி.ஆர். : ஊருக்கு உைகத்துக்கு பயப்படுைகவ 

நான் இல்ை 

சகைாோகதவி : ஓகஹா  நான் மட்டு காப்பாத்தைனா? 

மாணிக்கம் : ஆமா என்ன தமத்தன்னு தநனச்சு 

எம்கமை உக்காந்துட்டு  . . . 

 சகைாோகதவி : மன்னிச்சுடுங்கை 

எம்.ஜி.ஆர். : அடகட விலளயாட்டுக்குை தசான்கன. 

ஆமா என்ன காப்பாத்த நீ ஏன் இவ்வளவு அக்கலை 

எடுத்துக்குை? 

(இருவரும் ஒருவலை ஒருவர் பார்த்தல்) 

எம்.ஜி.ஆர். : வைட்டுமா? 

சகைாோகதவி : தமௌனமாக அழுதல்.  
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 மீனவ நண்பன் படத்திலும்  எம்.ஜி.ஆலை  

நிறுத்தி லவத்து அவரிடம் ைதா ககள்வி ககட்டு 

அவைது தகாள்லக மற்றும் கநாக்கத்லதப் புரிந்து 

தகாள்ள முயலும் காட்சியில் இடம்தபறும் 

உலையாடல் சிைப்பானதாகும்.   

ைதா : அண்ைணின் பாலதயில் தவற்றிலய 

காைைாம், தர்மகம தகாள்லகயாய் நாதளல்ைாம் 

காக்கைாம். அடடடா என்ன பிைமாதம். தனி ஒரு 

மனிதனுக்கு உைவில்லைதயனில் ேகத்திலன 

அழித்திடுகவாம். அடடடா என்ன அர்த்தம்! என்ன 

தகாள்லக!! 

எம்.ஜி.ஆர். : இருங்க... இருங்க இப்ப யாை 

பாைாட்டுறீங்க? 

ைதா : அடகட நீங்களா . . .? என்ன தத்துவங்க! 

தைாம்ப பிைம்மாதமா பாடிட்டீங்ககள! 

எம்.ஜி.ஆர். : மன்னிக்கனு . . 

ைதா : ஏங்க? 

எம்.ஜி.ஆர். : அத நான் பாடலீங்க. பாடினது 

பாைதியார் மகாகவி . . . அவர் ஒரு தமிழ் கவிஞர். 

தமிழருலடய தநஞ்சங்களிதைல்ைாம் சுதந்திை 

உைர்ச்சிலய தூண்டிவிட்ட புதுலம கவிஞர். 

ைதா : அது எனக்கு ததரியுங்க. ஆனா அந்த மசைஞ்ை  

கவிகயோட கருத்துக்கசள மக்கள் மத்தியில எடுத்துச் 

வைோல்லி, அெகரோட புகசழ மங்கோம 

ெச்சிருக்கீங்ககள அதுக்காகத்தான் உங்கள 

பாைாட்டுகனங்க. 
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எம்.ஜி.ஆர். : நன்றிங்க . . . 

ைதா : அய்கயா என்னங்க நீங்க? நீங்கபாட்டுக்க 

கபாயிட்கட இருக்கீங்ககள, உங்ககிட்ட தசால்ை 

கவண்டிய அயிட்டம் தைண்டு மூணு பாக்கி 

இருக்குங்ககள . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : அயிட்டமா? 

ைதா : ஆமாங்க . . . அதாவது உங்கலள அஞ்சாறு 

ைவுடிங்க அடிக்க வந்தாங்கள்ள? அவுங்கலள இந்த 

சாட்லடயாை சுத்தி சுத்தி அடிச்சி தவைட்டுனீங்ககள 

அதுக்கு ஒரு பாைாட்டுங்க . . . அப்புைங்க இந்த . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : இருங்க . . . இருங்க  

ைதா : என்னங்க . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : இது பாைாட்டுை விசயம் இல்லீங்க 

கவதலன படகவண்டிய விசயம், கபசிட்கட வாங்க. 

ைதா : இகதாப்பாருங்க உங்களுலடய எண்ைங்கள், 

உங்களுலடய தசயல் எல்ைாகம புைட்சிகைமா 
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இருக்குங்க. மத்தவங்கள பத்தி எனக்கு ததரியாதுங்க, 

ஆனா நீங்க இந்த ஊருக்கு வந்தத நான் தைாம்ப 

மகிழ்ச்சிகயாட வைகவற்கிகை. ஆமா நீங்க யாருங்க? 

எம்.ஜி.ஆர். : நான் ஒரு நாகடாடி. ம்ம் நீங்க? 

 ைதா : அகதா பாருங்க அந்த கடல்ை ஒரு சின்ன தீவு 

ததரியை? 

 எம்.ஜி.ஆர். : ததரியைகய 

ைதா : நல்ைா பாருங்க . .  

எம்.ஜி.ஆர். : எப்படி பார்த்தாலும் ததரியைகயம்மா 

ைதா : சரிங்க அந்த கடல்ை ஒரு சின்ன தீவு 

இருக்குைதா தநனச்சிக்கங்க, அந்த தீவுை ஒரு சின்ன 

வீடு இருக்குைதா தநனச்சிக்கங்க, அந்த  வீட்ை நான் 

இருக்குைதா தநனச்சிக்கங்க . . . . 

ெைனங்களின் தன்சம  

 ஒரு படத்தின் வசனம் என்பது  1. கபசுகவாரின் 

சிந்தலன மற்றும் தசயல்பாட்லட விளக்குவதாக 

அலமய கவண்டும். 2.  கலதலய அடுத்த 

கட்டத்துக்கு   முன்னகர்த்திச் தசல்வதாக இருக்க 

கவண்டும். 3. கலதயின் கருலவ விளக்கிச் 

தசல்வதாக அலமய கவண்டும். கலதப் தபாருளில் 

இருந்து விைகிச்  தசல்ை கூடாது.  

  படககாட்டியில்  சந்லதயில் எம்.ஜி.ஆரும் 

சகைாோகதவியும் வந்திருந்து மீன் விலை தசால்வது 

கலதலய  அடுத்த கட்டத்லத கநாக்கி நகர்த்துகிைது. 

இவர்கள் இருவருக்கு இலடயிலும் இருக்கும் 

காதலும் குப்பத்துக்கு நன்லம விலளவிக்கும் 
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கநாக்கமும் ததளிவாகிைது.  அகதசமயம் நீைகமகம் 

முதைாளிக்கு அதிக  இைாபம்  கிலடத்து 

விடக்கூடாது என்ை கநாக்கில் இருவரும் 

தசயல்படுவதும் ததளிவாகிைது. இதலனப் 

புரிந்துதகாண்ட நீைகமகம் முதைாளி மறுநாள் சுைா 

மீன் குப்பத்து மீன் விலைலயக் கூலட 5 ரூபாய் 

என்று குலைத்தார்.     அடுத்த குப்பத்தின் மீன்கலள 

கவண்டாம் என்று மறுத்து விடுகிைார்.  

 முதல் நாள் மகிழ்ந்த திருக்லக மீன் குப்பத்தினர் 

இன்று கைங்குகின்ைனர். எம்.ஜி.ஆரின் மீதான 

நம்பிக்லக இங்குக் ககள்விக்குறி ஆகிைது. 

இந்நிகழ்வு   அவர்களுக்கான நன்லமலயச்  

தசய்வதில் எம்.ஜி.ஆருக்கு  ஏற்பட்ட தலடக்கல் 

ஆகும்.  

எம்.ஜி.ஆர். கதோபோத்திரமும் ெைனங்களும்  

 படககாட்டியில் தலைவனாக  மக்களின் 

நம்பிக்லகலயப் தபை எம்.ஜி.ஆர். தனது  
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மக்களுடகனகய கபாைாடுகிைார். எதிரியாக வரும் 

நீைகமகம் ஒரு புைம் அவ்வப்கபாது தன்லன நம்பாத 

மக்கள் ஒரு புைம் என எம்.ஜி.ஆரின் தவிப்லபயும் 

கபாைாட்டத்லதயும் புைப்படுத்தும் வலகயில் 

உலையாடல்கள் அலமக்கப்பட்டுள்ளன. அவைது 

கதாபாத்திைம் இப்படத்தில் தவகு கநர்த்தியுடன் 

தசதுக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவ நண்பன் படத்தில் மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு முழுலமயான ஒத்துலழப்ப்பு 

தகாடுக்கின்ைனர். அவர் தசால்வகத கவத வாக்கு. 

ஆனால்  படககாட்டியில் அவர் குப்பத்தினகை அவலைத்  

தவிக்க விடுகின்ைனர். ‘நான் எடுக்கும் முயற்சி எல்ைாம் 

எப்படி எப்படிகயா வீைாகுது’ என்று எம்.ஜி.ஆர். 

கைங்கிப் கபசும் வசனம் அவைது தவிப்லப 

உைர்த்துகிைது.  இது காைம் தசய்த மாற்ைம்.  

 மீனவ நண்பன் படத்துக்கு வசனம் 

எழுதும்கபாது அவைது கதாபாத்திைத்துக்கு 

இயைாலம, தவிப்பு கபான்ைலவ  கிலடயாது. 

தசயல் ஊக்கம், விலனத்திட்பம் கபான்ை 

அவருலடய சிைப்பான பண்புகலள விவரிக்கும் 

வலகயில் வசனங்கள் எழுதப்பட்டன. இந்த வசன 

அலமப்புகளின் மாற்ைங்கள் எம்.ஜி.ஆருலடய 

மக்கள் தசல்வாக்கின் வளர்ச்சிலய 

தவளிப்படுத்துகின்ைன.  

நசகச்சுசெ ெைனம் 

 ஒரு படத்தில் வசனங்கள்  கதாபாத்திைங்களின் 

பண்லப விளக்குவனவாக அலமயகவண்டும்.  

மீனவர் சங்கத் தலைவனாக நடிக்கும் நாககஷ்   கடல் 

நீருக்குள் விழுந்ததும் அவர் இைந்துவிடுவார் என்று 

கருதிக்தகாண்டு காரியதரிசியாக இருக்கும்  வீைப்பா 

‘ஹாய் அடுத்த தலைவர் நான் தான்’  என்பார். இந்த 
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ஒரு ஒரு வரி  வசனம் மனிதர்களின் உள்மன 

கநாக்கத்லத  பிைதிபலிப்பதாக அலமந்தது என 

எம்.ஜி.ஆர். அந்த இடத்திகைகய அவருக்கு ஐ நூறு 

ரூபாய்  ஊக்கத் ததாலக அளித்தார்.  

குணச்சித்திர நடிகர்களுக்கோன ெைனங்கள்  

 கதாநாயகன் வில்ைன் நலகச்சுலவ நடிகர் தவிை 

மற்ை கதாபாத்திைங்களுக்கும் ஏற்ை வலகயில் 

உலையாடல்களும் வசனங்களும் இடம் தபறுவகத 

படத்தின் தவற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.  

 படககாட்டியின் முதல் காட்சியில் முருகன் 

ககாயிலில் எம்.ஜி.ஆரின் அப்பாவாக நடிக்கும் 

திருப்பதி சாமி,  

‘உலகத்து உயிர்கள் எல்லோம் இன்பமோய் ெோழ நீ தோன் 

அருள் வைய்யணும்’ 

என்று முருகனிடம் கவண்டுவார்.  இந்த வசனம் 

இவர் தபாதுநை விரும்பி என்பலத சுட்டுகிைது.  
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 அடுத்த காட்சியில் சுைா மீன் குப்பத்தின்  

துர்க்லக அம்மன் ககாயிலில் பூலே நடக்கும். 

அப்கபாது  குப்பத்தின் தலைவர் ,  

 ‘அம்மோ பரோைக்தி, போத்ரகோளி, 

 நீ வரோம்ப ககோபக்கோரி. எங்க குப்பத்கதோடு 

கபோட்டி கபோடுை குப்பத்துக்கோரன்கசள உன் 

ககோபத்தோல அழிக்கணும். ஆனோல் உன் குப்பத்துக் 

குழந்சதகசள நீ ெோழ செக்கணும் தோயி’’ 

என வைங்குவார். இந்த வசனம் இவர் சுய 

நைக்காைர். பலகலம உைர்வுலடயவர் என்பலத 

உைர்த்துகிைது. இதுகவ ஒரு வசனம் என்பது 

கதாபாத்திைப் பண்லப விளக்க உறுதுலை 

புரிவதற்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.   

 இக்காட்சிகள்  இைண்டு குப்பத்தின்  கருத்து 

கவறுபாட்லட  லமயமிட்ட கலத என்பலத 

ைசிகர்களுக்கு ததளிவாக்குகிைது.  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் முதல் காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆரும் நம்பியாரும் இலடகய நடக்கும் 

உலையாடல் பசியின் தகாடுலமலயப் 

புரிந்துதகாள்ளாத    ஆைவம்  பிடித்த பைக்காைர்களின் 

தமத்தனப் கபாக்லக உைர்த்துகிைது.  

நம்பியார் : யார் நீ? 

எம்.ஜி.ஆர் : உலழப்பவன் உயைனும், அவன் வாழ்வு 

தசழிக்கனுங்குை சிைப்பான தகாள்லக உலடய 

சாதாைை மனிதன். 

வி.கக.ஆர் : என்ன தத்துவம் கபசுை? 
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எம்.ஜி.ஆர் : இது தத்துவம் இல்ை. உருவாகிக்கிட்டு 

வருகிை எதிர்காை சரித்திைம். 

நம்பியார் :  சரி சரி இப்ப எதுக்கு இங்க வந்த? 

எம்.ஜி.ஆர் : இந்த ஏலழக்கு நியாயம் ககட்க 

வி.கக.ஆர்  : ஓககா, அவனுக்காக பரிஞ்சு கபச 

வந்திருக்கியா நீ? 

எம்.ஜி.ஆர் :  உங்க பதிலையும் ததரிஞ்சிக்க 

வந்திருக்ககன். அங்க பாருங்க, உங்க ஆடம்பை 

வாழ்க்லகக்காக தன் உலழப்லபகய 

உங்களுக்தகல்ைாம் சாசனமாக எழுதி 

தகாடுத்திருக்காகன ததளிவா பாருங்க உங்கள எல்ைாம் 

தசல்வத்திை மிதக்க லவக்க தான் கசத்துை 

புைண்டுக்கிட்டு கிடக்கிைாகன அந்த ஏலழயப் பாருங்க. 

வறுலமலயத்  தான் சுமந்துக்கிட்டு நீங்தகல்ைாம் சுகம் 

அனுபவிக்க, தன் ைத்தத்த வியர்லவயா உங்க காைடியிை 

ஓட விடுைாகன அந்த பரிதாபத்துக்குரிய ஜீவன நல்ைா 

பாருங்க. அவன் என்ன தசய்யக் கூடாத குற்ைத்த 

தசய்தான்னு இப்படி மிருகத்தனமா அடிச்சீங்க. 

வி.கக.ஆர் : அவன் திருடுனான் 

எம்.ஜி.ஆர். : எதத் திருடுனான்? உங்க தசாத்லதயா, 

சுகத்லதயா, தசாகுசான வாழ்லவயா? எலதய்யா 

திருடுனான்? 

நம்பியார் : மானம் தவட்கம்  இல்ைாம அவன் 

கசாத்லதகய திருடிருக்கான். 

எம்.ஜி.ஆர் : இல்ை, ைத்திரி பகல்னு பாக்காம 

தவயில்ை உருகி, மலழயிை கலைஞ்சி உங்க வசதிய 
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தபருக்க பாடுபடுைாகன அந்த ததாழிைாளி அவனது 

ஓயாத உலழப்புக்கு எதிர்பாக்கிை கூலி கபாதும். 

அதுகூட அவனுக்கு கிலடக்காத கபாது தன் பசிய 

தனிச்சிக்க ககவைம் இைண்டு சப்பாத்திய எடுக்கிைது 

குற்ைமில்ை, திருட்டு இல்ை அது அவனது 

உரிலமயும்கூட. 

வி.கக.ஆர். : நீ அதிகப்பிைசங்கித்தனமா கபசுைத 

நாங்க ககட்க தயாைாயில்ை. தவளிய கபாறியா 

இல்ையா நீ. 

எம்.ஜி.ஆர். : நான் தநனச்சத சாதிக்காம இந்த 

இடத்தவிட்டு நகைகவமாட்கடன். 

வி.கக.ஆர். : கடய் யாருடா அங்கக? இவன 

கழுத்தப்புடிச்சி தவளிகய தள்ளு. 

எம்.ஜி.ஆர். : நான் எரியும் தநருப்பு, என்ன யாரும் 

தநருங்க முடியாது. 

வி.கக.ஆர். : ஓககா இரு வர்கைன் 
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நம்பியார் : நீ தநருங்குனா தாங்கமுடியாது. 

எம்.ஜி.ஆர். : அந்த சந்தர்ப்பத்த இப்பகவ 

ஏற்படுத்திக்கிைதுனா நான் தயார். 

வி.கக.ஆர். : கடய் இனிகம உன்கனாட இந்த 

துப்பாக்கிதான் கபசும். 

நிர்மைா : அப்பா! என்னப்பா இது. 

வி.கக.ஆர். : நில்லுமா இவன் உயிர் என் 

லகயாைதான் கபாகனும்னு இருந்தா நீ எப்படி 

தடுக்க முடியும். 

எம்.ஜி.ஆர். : ஐயா தபரியவகை இந்த 

சைசைப்புக்தகல்ைாம் நான் பயப்படமாட்கடன். 

துப்பாக்கியாை சுடப்பட்ட அனுபவம் எனக்கு 

ஏற்கனகவ உண்டு. எம்கமை ஒரு சிறு துரும்பு 

பட்டாலும் விலளவு என்ன ஆகும் ததரியுமா? 

வீைப்பா : சம்மந்தி என்ன இது ைகள கபாங்க 

ரிவால்வலை உள்கள வச்சுட்டு வாங்க. உனக்கு 

என்னப்பா கவணும். 
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எம்.ஜி.ஆர். : எனக்கா? இந்த ஏலழ அந்த 

நாற்காலியிை உட்காைனும், உங்களப்கபாை 

அவனுக்கும் கமலேயிை சாப்பாடு பரிமாைனும். அத 

ைசிச்சி இவன் வயிைாை சாப்பிடனும், இப்ப எனக்கு 

இதுதான் கவணும். 

வி.கக.ஆர். : இவன் நாற்காலியிை உட்காைனுமா? 

நம்பியார் : கமே கமை சாப்பாடா? 

நிர்மைா : இைண்டு கபரும் தகாஞ்ச கபசாம 

இருங்ககள. என்னங்க அவை இந்த நாற்காலியிை 

உட்காை லவங்க நாகன பரிமாறுகைன். 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்க தாய் உள்ளத்துக்கு நன்றிம்மா. 

பசிகயாட இருக்குை ஒருத்தன் சாதத்த அள்ளி அள்ளி 

அனுபவிச்சு சாப்பிடுைத பாக்கும்கபாது கல் மனசு 

கூட கலைஞ்சு கபாயிரும்மா வாய்யா, 

(ஆனால் அதற்குள் அந்த ஏலழ இைந்து விடுவார்.) 

அலனவரும் : இைந்துட்டானா !!!!!! 

எம்.ஜி.ஆர். : இல்ை பட்டினிங்கிை நைக கவதலனயிை 

இருந்து அவன் விடுதலைப் தபற்றுட்டான். உங்க 

முதைாளி வர்க்கத்தின் கைக்குப்படி ஒருப் பிடி 

கசாத்துக்கு என்ன விலை ததரியுமா? ஒரு 

உலழப்பாளிகயாட உயிர். நாய்க்கு வீசி எறியுை 

எச்சல் இலையிை இருக்கிை மிச்ச கசாறு கூட 

இைட்சக்கனக்கான, ககாடிக்கனக்கான என் 

உடன்பிைப்புகளுக்கு கிலடக்கைனா நாம  வாழுைது 

இந்த சமுதாயத்துை இல்ை பாலைவனத்துை. நாம  

வசிக்கிைது மனிதர்கள் மத்தியிை இல்ை அைக்கர்கள் 

நடுவுை.  
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“ஈரமுள்ள வநஞ்ைங்ககள இந்த ஏசழகளுக்கோக 

கண்ணீர் சிந்துங்கள், இதயமுள்ள மனிதர்ககள இந்த 

வகோடுசமகளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுங்கள்”. 

 இந்தக் காட்சியில் எம்.ஜி.ஆரிடம் வில்ைலன 

விட அதிகமாக  உலையாடுவது குைச்சித்திை 

நடிகைான வி கக இைாமசாமி. அவருலடய 

கதாபாத்திைப் பண்லப விளக்கும் வலகயில்  இந்த 

வசனங்கள் இடம் தபற்றுள்ளன. ஏலழக்கும் 

பைக்காைனுக்கும் இலடயில் உள்ள இலைப்புப் 

பாைமான பசியின் தாக்கத்லத இந்த உலையாடல் 

காட்சி தனது லமயப் தபாருளாகக் தகாண்டுள்ளது.   

ஏலழயின் தகுதி பைக்காைனுக்குரிய அந்தஸ்து 

ஆகியலவயும் இந்த காட்சியில் 

விவாதிக்கப்படுகின்ைது ஆனால் ைசிகர்கள் மனதில்  

முதல் காட்சியில்  காட்டப்பட்ட  ஏலழயின் மைைம் 

பட்டினி சாவா? அடித்து தகான்ை சம்பவமா? என 

விவாதத்லத எழுப்புகிைது. படம் விறுவிறுப்பாகத் 

ததாடங்கிவிட்டது.  
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ரசிகர்களின் சிந்தசனசயத் தூண்டும் உசரயோடல்  

 இைண்டு படங்களிலும் ஒரு நல்ைவன் 

அநியாயமாகக் தகால்ைப்படும் காட்சி முதல் 

காட்சியாக அலமந்தது. அலதத் ததாடர்ந்து 

அக்தகாலை ஒரு விவாதப் தபாருளாகி 

உலையாடலும் நிகழ்கிைது. படத்தின்  

விறுவிறுப்பான ததாடக்கத்துக்கும் ைசிகர்களின் 

பங்ககற்புக்கும்  உலையாடல் உதவுகிைது. படம் 

பார்ப்பவர் மனதில் ஏைாளமான ககள்விகலள 

எழுப்பிவிடுகிைது. இந்தக் காட்சிகளில் உலையாடல் 

இல்ைாமல் இருந்தால்  இக்காட்சிகள்  

ஒருமுலனப்படுத்தப்பட்ட சிந்தலனப் 

கபாக்குலடயதாக அலமயாது. உலையாடல்ககள 

படம் பார்ப்பவர்கள் சிந்திக்க கவண்டிய பாலதலய 

வகுத்து தருகிைது. இதுகவ உலையாடலின் தவற்றி 

ஆகும். இதுகவ எம்.ஜி.ஆரின் தகாள்லக அண்ைா 

திமுகவின் தகாள்லக என்ை கலதயின் 

லமயக்கருத்லத ைசிகர்களுக்கு ததளிவாகி விடுகிைது.  

விெரம் குசைந்தெர்களுக்கோன ெைன அசமப்பு  

 ஒரு படத்தின் வசனம் அல்ைது உலையாடல் 

என்பது கதாபாத்திைங்களின் சமூகப் தபாருளாதாை 

தகாள்லக ரீதியான பின்புைத்லதயும் 

விளக்குகின்ைது. படககாட்டி படத்தில் நாககஷிடம் 

மகனாைமா தனக்கு வந்திருக்கும்  வாழ்த்து மடலைக்  

தகாடுத்து வாசிக்கச் தசால்லும்கபாது  அவர்களின் 

பின்புைம் புைப்படும் வலகயில் தசாற்கள் 

உலையாடலுக்கு ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.  

நாககஷ் : நீ அப்பகவ வந்துட்டியா? 



Tamil Heritage Foundation International

83 
 
மகனாைமா : ஆமய்யா வந்துட்கடன். இந்த 

உைகத்துக்கு வந்து பதிதனட்டு வருஷமாச்சு, ஏய்யா 

கயாவ் இது என்னய்யா சங்கமாய்யா இது? 

நாககஷ் : ஏன் ஏதாவது நடந்ததா அசிங்கம் 

மகனாைமா : அசிங்கமா? பார் இத எனக்கு வைகவற்பு 

பத்திை வாசிச்சிருக்காங்கய்யா உன் பசங்க  

நாககஷ் : வாசிச்சாங்களா? முை தவைமாட்டாங்ககள  

மகனாைமா : அடச்கச படிச்சு பாத்துட்டு மூட்டப்பூச்சி 

மருந்த நீ திண்ணு, முழக்கயிை நான் கதடிக்கிகைன் 

நாககஷ் : என்னது ! வருக வருக மாதர்சங்க 

தலைவிகய வருக, ஆகா பசங்க மரியாத ததரிஞ்ச 

பசங்க 

மகனாைமா : மண்ைாங்கட்டி கமை படிச்சு பாரு. 

நாககஷ் : ஆடாத மயிகை வருக, பாடாத குயிகை 

வருக, வாடாத மைகை, கதடாத தபாக்கிஷகம, சீச்சீச்சீ 

என்ன வைகவற்பு பத்திைமா எழுதியிருக்கானுக வசிய 

மந்திைமில்ை எழுதியிருக்கானுக 

மகனாைமா : பாத்தியா  

நாககஷ் : ஆனா ததரியாத பயலுக எல்ைாம் 

மானாவாரியா எழுத ஆைம்பிச்சிட்டாங்ககள. 

கசலையக் கண்டதும் தசந்தமிழ் விளயாட 

ஆைம்பிச்சிருச்சா? கதாட்டத்துப்பக்கம் சீட்டியடிக்கிை 

பசங்களதயல்ைாம் இந்த சங்கத்துை கசக்காதடான்னு 

இந்த விைால் பயகிட்ட . . . சீச்சீ அந்த பயகை 

சரியில்ை, சரி சரி ஏதுக்கு இது எங்கிட்டகய 



Tamil Heritage Foundation International

84 
 
இருக்கட்டும். முதல்ை அந்த பயலுகள என்னன்னு 

ககட்டுட்டு வர்கைன். 

மகனாைமா : கவண்டாய்யா . . . 

நாககஷ் : தடுக்காகத 

 படிக்காத மீனவர்கள் தப்பும் தவறுமாக அல்ைது 

ககலியும் கிண்டலுமாக மகனாைமாவுக்கு 

எழுதியிருக்கும் காதல் கடிதம் அவர்களின் அறிலவ 

புைப்படுத்துகின்ைது.  

 மீனவநண்பன் படத்திலும் மூணு சீட்டு ஆடும் 

நாககஷும், கிளி கோசியம் பார்க்கும் அவைது தந்லத 

கதங்காய் சீனிவாசனும் சச்சுவுடன் கபசுகின்ை 

வசனங்கள் அவர்களின் வாழ்க்லகப் பின்புைத்லத 

சுட்டிக்காட்டுகின்ைன.  

சச்சு : ைத்தினம் . . . .  

நாககஷ் : ஆஹா என்ன ஒய்யாைமா கூப்புடுை. எனக்கு 

நிச்சயமா ததரியும், இந்த வீட்டுக்குள்ள 

நுழயும்கபாது நீ எம்கபை தான் தசால்லி 

கூப்புடுவன்னு. 

கதங்காய் சீனிவாசன் : [தன் இரு லககலளயும் 

முறுக்கிக்தகாண்டு நிற்பார்] அகடய் இந்த லக 

தவவகாைம் அப்படிகய நிக்குது இதுக்கு முடிவு 

கட்டாம அவகிட்ட என்னடா ஒட்ை. 

நாககஷ் : அடகட இந்த கதவலதய பாத்தவுடன இத 

மைந்கத மைந்துட்கடன். இந்தாம்மா இதப்பாரு இந்த 

லகய நல்ைா பாரு நீகய தசால்லு இது 

தகாளஞ்சிருக்கா இல்ை தபனஞ்சிருக்கா? 
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சச்சு : என்ன கண்ட்ைாவி கஞ்சா கசக்குை மாதிரி 

இருக்கு, ஆமாம்  அப்பா மகனுக்குள்ள என்ன 

தகைாரு. 

நாககஷ் : தவௌக்ககத்தி லவக்க ஒரு ஆள் கதவ. 

சச்சு : அதுக்கு நான் என்ன தசய்யனும்  

கதங்காய் சீனிவாசன் : நீ தான்மா வத்திலவக்கனும் 

நாககஷ் : ச்சீ . . நீதாம்மா பத்தவக்கனு 

சச்சு : பத்த லவக்கனுமா? நீங்க என்ன தசால்றீங்க 

எனக்கு ஒன்னும் புரியை 

இருவரும் ககாைசாக : முத்தம்மா . . . .  முத்தம்மா . . . . 

நாககஷ் : எங்கிட்ட வம்பு பண்ைனுங்குைதுக்காககவ நீ 

என்ன தபத்துருக்க   

கதங்காய் சீனிவாசன் : எங்கிட்ட வம்ப 

வளக்கனும்கன நீ எனக்கு தபாைந்தடா, ஏன்டா 

நமக்குள்ள தகைாரு அவளகய ககட்டுருகவாம் 

நாககஷ் : ககளு 

கதங்காய் சீனிவாசன் : ஏம்மா எங்க தைண்டு 

கபருக்குள்ள உனக்கு யாை பிடிக்குது 

சச்சு : எனக்கா? 

நாககஷ் : ஒன்னு அவசை இல்ைம்மா, நிதானமா 

கயாசன பண்ணி தசால்லு. நீ சுமங்கலியா 

இருக்கனும், மஞ்சள் குங்குமத்கதாட இருக்கனும், 

இகதா இருக்குகத அதுக்கு அம்பததல்ைாம் 

தாண்டிகபாய் இப்கபா ஒன்கனா தைண்கடா ஓடுது. 
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கதங்காய் சீனிவாசன் : ஓடுதுடா இல்ைன்னா நான் 

தசான்கனன். ஆனா வாலிப முறுக்கு தகாைஞ்சதா? 

நாககஷ் : ஆ ஆ மீசய்ய முறுக்குனா வாலிப முறுக்கு 

கதங்காய் சீனிவாசன் : அவன் ஒடம்ப பாரு பூஞ்ச 

ஒடம்பு, ஊதுனயின்னா பைந்துருவா. ஏ ஒடம்ப 

பாத்தியா லவைம்பாஞ்ச ஒடம்பு 

நாககஷ் : ஒடம்பா முக்கியம், ஏய் இப்படி வா. முடிவு 

தசால்ைவலைக்கும் அத்தவுகடன் 

கதங்காய் சீனிவாசன் : ஏய் என்னடா தமைட்டுை 

என்னது? 

நாககஷ் : [தனியாக அலழத்துக்தகாண்டு கபாய்] 

வருவிய்யா . . . இதப்பார் அகதாட முடிவு எனக்கு 

சாதகமா ஏதாவது தசால்லிடுச்சுன்னா அதக்ககட்டு 

உடகன தநஞ்சு திக்குனு அடச்சுப்கபாச்சுனு முழி 

பிதுங்கி வருத்தப்படாம ‘லபய்யா லபய்யா 



Tamil Heritage Foundation International

87 
 
நல்ைாபடிய இருடா, அந்த தபாண்ணு கண்ணு 

கைங்காம பாத்துக்கனு’ அப்படினு வாயாை தைண்டு 

வார்த்த வாழ்த்திட்டு எங்கள உட்கைன். 

கதங்காய் சீனிவாசன் : [ககலியாக சிரிச்சிக்கிட்கட,] 

அது இல்ை ைத்தினம் அவகளாடு முடிவு எம்பக்கம் 

சாதகமா இருந்துதுனு வச்சுக்ககா . . .  

நாககஷ் : ஹா ஹா நல்ைா அையிகைகய தகடந்து . . . .  

கதங்காய் சீனிவாசன் : கடய் தபத்த அப்பனுக்கு 

கல்யாைம் நடக்குைப்கபா அவங்க புள்ள 

இருக்குைான்னா அதுக்கக குடுத்து வச்சிருக்கனுடா 

நாககஷ்  : எதுக்கு . . .  

கதங்காய் சீனிவாசன் : ஏன்டா ைத்தினம் நா இப்கபா 

என்ன ககட்டுட்கட 

நாககஷ் : தபாண்ைகய ககக்கிைகய 

கதங்காய் சீனிவாசன் : குடுன்கைன். எங்க தைண்டு 

கபருக்கு கல்யாைம் நடந்தவுடனகய, ‘நயினா 

நயினா ஏகதா வயசு வித்தியாசத்துை கல்யாை 

நடந்துகபாச்சு அந்த தபாண்ை கண்ணு கைங்காம 

பாத்துக்கங்க, நீங்களு கண்ணு கைங்காம இருங்க 

அப்படினு நாலு வாழ்த்து வாழ்த்திட்டு நீ கநைா 

கபாயிகட எதுக்கு நீ இங்க?’ 

நாககஷ் : என்னது உங்கள தனியா விட்டுட்டு நான் 

கபாயிடனுன்ை? 

கதங்காய் சீனிவாசன் : ஆமான்டான்கை . . . 

நல்ைாயிருக்குை 
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நாககஷ் : பைவாயில்ைகய சுமாைா இருக்கு 

சச்சு : என் முடிவு தயார். 

இருவரும் : முடிவு தயாைா என்ன என்ன . . . ? 

நாககஷ் : இகதா இந்த கிழந்தாகன உனக்கு 

மாமனாரு? 

கதங்காய் சீனிவாசன் : ஏம்மா நீகய தசல்லு 

இவனுக்கு நீதான சின்னம்மா? 

நாககஷ் : ச்சூ வா மாமனார் கால்ை விழுந்து 

ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கிைைா விழு 

சச்சு : இருங்க இருங்க ஏ முடிவ நான் தசால்லிக்கிகை 

(கதங்காய் சீனிவாசலன காட்டி) எனக்கு இவைதான் 

பிடிச்சிருக்கு 

நாககஷ் : இந்தா . .  இந்தா . .  லகய விடு ஒரு நிமிஷ 

லகய விடு  

கதங்காய் சீனிவாசன் : எதுக்குடா? 

நாககஷ் : பிடிச்சிருக்குனு தசான்னவுடகன 

லகயபுடிச்சிைதா? இந்த பாரும்மா எங்க அப்பாவ 

பிடிச்சிருக்கு தைாம்ப சந்கதாசம். ஆனா நீ கல்யாைம் 

பண்ணிக்க கபாறிகய அது என்லனயா? என்ன 

தபத்துட்டு நிக்குகத இதய்யா? 

சச்சு : கதங்காய் சீனிவாசலன காட்டி, இவைதான். 

நாககஷ் : ஆ!!!!!!!!!!!! 

அக்காைகட்டத்தில் ஒரு அைசியல் தலைவர் வாழ்வில் 

நடந்த இந்த அவை நிகழ்லவ சுட்டிக்காட்டகவ இந்த 
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நலகச்சுலவக் காட்சி  கசர்க்கப்பட்டதாக தகவல்கள் 

வந்தன.  

 ஆக இதுவும் ஒரு அரசியல் பிரச்ைோரமோக 

எம்.ஜி.ஆருக்கு உதவியது.  

 இவ்விரு படங்களிலும் எம்.ஜி.ஆரும் 

நம்பியாரும் கபசுகின்ை வசனங்கள் மிகத் ததளிவான 

கருத்துடன் அவர்களின் உள்கநாக்கத்லத 

பிைதிபலிக்கும் வலகயில் சிைப்பாக 

எழுதப்பட்டுள்ளன. படககாட்டி படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். இன் குப்பத்லத கசர்ந்த மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆரின் காதலை ஆதரிக்காத கபாது 

அவருலடய உள்கநாக்கத்லத ைட்சியத்லத 

புரிந்துதகாள்ளாதது, அவலை ஏசும்கபாது “அப்பப்பா 

எவ்வளவு கஷ்டப் பட்டிருக்க காதலிலயத்  கதடி 

கடலுக்குள்ள கபான, படகுப்கபாட்டியிை தேயிச்சு 

மீன் பிடிக்கிை உரிலமலய அவுங்களுக்கு விட்டுக் 

குடுத்த.” என்று கபசுகின்ை வசனங்கள் ஏலழ மக்கள் 

மனதில் நல்ைலதச்  தசய்பவர் மீது கூட மாக்கள் 

நம்பிக்லகயற்று இருப்பதலன புைப்படுத்துகின்ைன.  

 படககாட்டியில் எம்.ஜி.ஆரின் தபாது 

வாழ்வுக்கும் தனி வாழ்வுக்கும் இலடயிைான 

குழப்பங்கலள உலையாடல்கள்  தசவ்வகன 

தவளிப்படுத்துகின்ைன. இகத சிக்கல் 

அலடயப்பனுக்கும் உண்டாகிைது. இருவருகம தனி 

வாழ்வின் நைன்கலள இழந்து விடத் துணிந்தனர்.  

தபாது வாழ்வின் கமன்லமலயகய  

விரும்புகின்ைனர்.  நீைகமகத்துடன் திருமைம் என்று 

கபசி முடிவானதும் எம்.ஜி.ஆலைப் பார்க்க வந்த 

சகைாோகதவியிடம் அவர்  
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எம்.ஜி.ஆர். : ஆமா இப்ப ஏன் வந்த உன் அப்பாவுக்கு 

ததரியுமா? 

சகைாோகதவி : ததரியாது, ததரிய கவண்டிய 

அவசியமுமில்ை. சுடு மைல்ை துடிக்கிை மீன் மாதிரி 

அங்க என்னாை இருக்க முடியை, வந்துட்கட 

எம்.ஜி.ஆர். : முத்து எவ்வளவு தபரிய தவறு 

தசய்துட்ட, தசால்ைாம வைைாமா? இது நல்ை 

பண்பா? ஏற்கனகவ இருக்குை பலக இன்னும் 

அதிகமாகாதா? நான் ஒற்றுலமக்காக 

பாடுபட்ைததல்ைாம் எப்படி எப்படிகயா 

விையமாகுகத. 

சகைாோகதவி : என் ததய்வத்லத கதடி நான் வந்தது 

தவைா? வாழ விடாத அப்பலனயும் மீைக்கூடாது, 

வாழ விரும்புை இடத்துக்கு வைக்கூடாது, அப்கபா 

ஒரு தபண்ணுக்கு என்னதான் முடிவு? அவ அழுது 
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அழுது சாக கவண்டியது தானா? தசால்லுங்க, 

நீங்ககள எனக்தகாரு ஒரு முடிவு தசால்லுங்க. 

அப்கபாது அங்கு வந்த 

குப்பத்து மக்கள் : தசால்ைது என்னம்மா எங்க 

எதிரிகயாட மகன் நீ இருந்தாலும் எங்க நாட்டாம 

உயிரில்லையா? தம்பி உன்ன அழ விடுமா 

கவைப்படாத ஒன்னத்தா கட்டிக்குவாரு, அழாத. 

எம்.ஜி.ஆர். : அண்கை என்ன கபசுறீங்க? 

கு.மக்கள் : உன் நடத்த அப்படி இருக்கு தம்பி, உன்ன 

நம்பி இருக்குை எங்களவிட இந்த தபாண்ணுதான 

உனக்கு தபரிசா கபாச்சு. 

எம்.ஜி.ஆர். : சடயா தமாை தவறி கபசாத, என் 

எண்ைம் உங்களுக்கு ததரியுமில்ை? 

கு.மக்கள் : ஏன் ததரியாது? காதலிய கதடி கடல்ை 

கபாய் விழுந்த, இந்த தபாண்கைாட அப்பன 

காப்பாத்த எங்கலளகய அடிச்சு தவைட்டுன, 

தகழவனா இருந்து காதை வளக்க அப்பாடி 

எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட, எங்களுக்காக படகு 

கபாட்டிை தேயிச்சு மீன் பிடிக்கிை உரிலமய 

அவங்களுக்கு விட்டுக்தகாடுத்த, தபாம்பள கமாகம் 

தை தநைஞ்சு கபாச்சு. 

எம்.ஜி.ஆர். : பழநி ஆத்திைத்திை மனம்  கபானபடி 

கபசாத, தகாஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு நானும் 

உங்களப்கபாை ஒரு மனுசந்தான, எனக்கும் ஆச, 

அன்பு, இன்பம், துன்பம், காதல், கவலை இததல்ைா 

இருக்காதா?, தசாந்த வாழ்க்லகயிை உள்ள பற்றும் 

பாசமும் இயற்லகயானது அதுக்கு என் இவ்வளவு 

தபரிய விபரீத அர்த்தம் கற்பிக்கிறீங்க. நான் முத்துவ 
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காதலிக்கிகைன். . . உண்லம, எனக்கு கல்யாை 

நடக்கனும்னா முத்துலவ தவிை நா கவை யாலையும் 

கட்டிக்கப்கபாைதில்ை அதுவும் நிச்சயம். தசால்லுங்க 

காதல், கல்யாைம் இததல்ைா தவைா? 

கு.மக்கள் : இந்த காதலும், இந்த கல்யாைமும் 

நிச்சயமா தவறுதான். அந்த குப்பத்துக்கும் நமக்கும் 

எவ்வளகவா தவட்டு குத்ததல்ைாம் நடந்துருக்கு. 

அந்த குப்பத்துக்கூட உைவாடுைது தபருத்த 

அவமானம். ஒன்னு இந்த காதை மைக்கனும் இல்ை 

எங்கள மைக்கனும் இதுதான் உறுதி. இப்ப தசால்லு 

உன் முடிவ. 

எல்கைாரும் : ஆமா இப்கபா தசால்லு உன் முடிவ. 

எம்.ஜி.ஆர். : என் முடிவ தசால்ைனுமா? தசால்கைன் 

இப்கபா நான் கபசை என் உள்ளம் கபசுது. 

என்கனாட ஒவ்தவாரு வார்த்லதயும் என் இைத்தத் 

துளியிை இருந்து எழுதப்பட்டது. நான் தவறும் 

சுயநைக்காைங்கிை பழிகய எனக்கு கவண்டாம். என் 

கடலம, இைட்சியம், என் மக்ககளாட நன்லம இது 

தான் எனக்கு முக்கியம், இதத்தான் எங்க அப்பாவும் 

எனக்கு தசால்லி தந்தாரு. அவர் உங்களுக்காக தன் 

உயிலைகய தகாடுத்தாரு, நான் உங்களுக்காக என் 

வாழ்லவகய தகாடுக்குகை, என் தசாந்த இன்பம் 

இல்ைாமகை கபாகட்டும். நீங்க விரும்பாத இந்த 

காதல் கல்யாைம் எனக்கு கதலவகய இல்லை. 

கு.மக்கள் : மாணிக்கம் அண்கை என அலனவரும் 

காலில் விழுகின்ைனர், கட்டிப்பிடிக்கின்ைனர். 

சகைாோகதவி : உங்களகய நம்பி வந்த எனக்கு 

இதுதானா கதி என் காதல் கருகிப்கபாக 

கவண்டியதுதானா? இது நியாயமா? 
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எம்.ஜி.ஆர். : முத்து என்ன மன்னிச்சிரு. நான் 

சாதாைை மனிதனாய் இருந்திருந்தா உன் காதலுக்காக 

என் உயிைகய தகாடுத்திருப்கப முத்து. ஆனா நான் 

மக்களுக்குக் கட்டுப்பட்டவன், தலைவனுமில்ை 

தலைவங்கை கபர்ை மக்களின் அடிலம நான். என்ன 

மைந்துரு. 

எம்.ஜி.ஆரின் ெோர்த்சதகள்  மீது மக்கள் வகோண்ட 

நம்பிக்சக 

 குப்பத்து மக்களுக்கு அவர்கள் பட்ட துயைங்கள் 

அவர்களுக்கு யார் மீதும் நம்பிக்லக தகாள்ள 

முடியாமல் இருக்கும் சூழ்நிலைலய ஏற்படுத்தி 

விட்டன. ஆனால் நலடமுலையில் இவர்கள் 

அலனவரும் எம்.ஜி.ஆர். என்ை தனிமனிதன் மீது 

அளவுகடந்த நம்பிக்லக லவத்திருந்தனர். படத்தில் 

மக்கள் நம்பிக்லகயற்றுப் கபசும் வசனங்கள் 

ஆயிைத்தில் ஒருவனிலும், படககாட்டியிலும் இடம் 

தபற்ைாலும் கூட நிேவாழ்க்லகயில் ஏலழ மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். மீது மிக உயர்ந்த மதிப்பும், 

மரியாலதயும், அன்பும், கட்டுப்பாடும் 

தகாண்டவர்களாக இருந்தனர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தசய்வது அலனத்தும் சரி 

அவருக்காக நான் ஏதாவது தசய்ய கவண்டும் என்ை 

நன்றிக்கடன் உைர்வுடன் அவருலடய ைசிகர்கள் 

விளங்கினர். அவர் கட்சி ஆைம்பித்த பிைகு காங்கிைஸ் 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகலளச் கசர்ந்தவர்களும் கூட 

தங்களது கட்சியில் சிைந்த தலைவர்கள் இல்ைாத 

காைைத்தினால் அண்ைா திமுக கட்சி மாறி அண்ைா 

திமுக விசுவாசிகள் ஆகி பின்னர்  தீவிை 

ததாண்டர்கள் ஆகிவிட்டனர்.  
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 இன்றுவலை அண்ைா திமுகவின் வாக்கு 

வங்கிலய அதிமுக ததாண்டர்கள் நிலையாக 

லவத்துள்ளனர். 2019 அக்கடாபரில் விக்கிைவாண்டி, 

நாங்குகநரி ததாகுதிகளில் இலடத்கதர்தல் 

வந்தகபாது அண்ைா திமுக 52.8 சதவீத 

வாக்குகலளப் தபற்று மிகப்தபரிய தவற்றிலய 

தகாண்டாடியது. 53 சதவீத வாக்கு என்பது 

எம்.ஜி.ஆர். மீது மக்கள் லவத்திருந்த நம்பிக்லக 

இன்னும் சிலதயாமல் இருப்பலதகய உைர்த்தியது. 

ஒரு தலைவன் மீது அவனது மக்கள் அவ்வப்கபாது 

அவநம்பிக்லக  தகாள்வது இயற்லக. ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர். மீது மக்கள் ஒருகபாதும் அவ நம்பிக்லக 

தகாள்ளவில்லை என்பது உண்லம.   

ெைனங்களின் இனிசம 

 நல்ை வசனம் என்பது  ககட்க 

இனிலமயானதாகவும், ைசிக்கத்தக்கதாகவும், ஆழ்ந்த 

தபாருள் உலடயதாகவும் நிலனத்து நிலனத்து 

இன்புை தக்கதாகவும் இருக்க கவண்டும். அவ்வாறு 

படககாட்டி படத்தில் சந்லதயில் எம்.ஜி.ஆர். 
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சகைாோகதவிலய சந்தித்து அன்லைக்கு மீன் 

விலைலய இருவரும் கபாட்டி கபாட்டு 

உயர்த்திவிட கவண்டும் என்பலதச் தசால்வதற்காக 

குழாயடியில் ைகசியமாக  சந்திக்கின்ைார். 

குழாயடிக்கு வந்த பிைகு இருவரும் கபசும் சிை 

வசனங்கள் காதலின் சுலவலய மிகுதி 

படுத்துவதாகும்.  

 மீனவ நண்பனில்  அக்காள் ஆைத்தி எடுத்து 

தங்லக ைதாலவயும் அவர் கைவர் எம்.ஜி.ஆலையும் 

வீட்டுக்குள் அலழத்து வந்து சாந்திமுகூர்த்த 

ஏற்பாடுகள் தசய்து இருப்பார். அலத கண்டு மனம் 

தபாறுக்காத அவர் தந்லதயார் ‘இல்ைாதவனுக்கு 

எதற்கு கட்டில் தமத்லத கசாபா’ என்று தசால்லி 

அவற்லை அந்த அலைலய விட்டு தவளிகய 

தகாண்டு வந்து கபாடச் தசால்வார். அங்கிருந்து  

கட்டில் தமத்லத கசாபா எல்ைாம் 

தவளிகயற்ைப்பட்ட பின்பு எம்.ஜி.ஆர். ைதாலவ 

சாந்தப்படுத்தும் விதமாக கபசும் வசனங்கள் 

இனிலமயானலவ.  
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நிசைவு  

 படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். ஏலழயாக இருந்து 

ஏலழகளுக்கு உதவுவதாக இருந்து கபசுகின்ை 

வசனங்கள் ஏலழ மக்ககளாடு அவலை 

ஒன்றிலைத்து ஏலழப்பங்காளனாக உைைலவத்தது.  

 மற்ைவர்கள் அவலைப் பற்றி கபசும் வசனங்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைவர் வல்ைவர் என்பலத 

உறுதிப்படுத்தும் கநாக்கில் மீண்டும் மீண்டும் 

எழுதப்பட்டுள்ளன. இதலன மக்களும் திரும்பத் திரும்ப 

ககட்க விரும்புவதால் அவர்கள் இப்படங்கலள 

மீண்டும் மீண்டும் திலையைங்கில் வந்து பார்க்கின்ைனர். 

மற்ை நடிகர்களின் படங்கள் திலையைங்குக்கு 

வைாதகபாது எம்.ஜி.ஆரின் படங்கள் மட்டும் கடந்த 70 

ஆண்டுகளாக திலையைங்குகளில் தவற்றிகைமாக 

ஓடிக்தகாண்டிருக்கிைது.  

 அண்லமயில் [2019] தீபாவளிக்கு மறு 

தவளியீடாக வந்த எம்.ஜி.ஆர். நாகடாடி மன்னன் 
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படம் மதுலையில் ஒரு வாைத்தில் ஒரு ைட்சத்து 80 

ஆயிைம் வசூல்  தசய்தது. இவ்வாறு அவருலடய 

படங்களுக்கான சாதலனகலள அவருலடய 

படங்களின் வசூலை மீண்டும் அவர் படங்களின்  

வசூைால் மட்டுகம முறியடிக்க முடியும். கவறு 

நடிகர்கள் நடித்த படங்கள் வசூலில் தவற்றி தபை 

முடிவதில்லை.  தவிை கவறு படங்கள் இத்தலகய 

தபரும் வசூலை தபறுவதில்லை.  

 எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கபசும் வசனங்கலளக் 

ககட்கும்கபாது மக்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்லகயும் 

ஆறுதலும் ததம்பும் கிலடக்கின்ைது. அந்த 

வசனங்கள் அவர்ககள கபச விரும்பும் 

வார்த்லதகளாக, வசனங்களாக இருப்பதால் 

தங்களுக்குள் ஒரு மனத்  திருப்திலய அலடகின்ைனர். 

கமலும் எம்.ஜி.ஆர். படத்தின் வசனங்கள் 

தசயலூக்கம் உலடயனவாக இருக்கின்ைன. அவர் 

படத்தின் கலடசியில் தவற்றி தபற்று தன்னுலடய 

தகாள்லகயில் தவற்றி அலடயும் கபாது தன்லன 

எம்.ஜி.ஆகைாடு இலைத்துப் பார்க்கும் ைசிகர்கள் 

தாங்ககள அந்த தவற்றிலயப் தபற்ைதாக கருதி படம் 

பார்த்துவிட்டு வரும் கவலளயில் அவர்கள் மிகுந்த 

உற்சாகம் தகாண்டிருக்கின்ைனர். 

  படம் பார்த்த  உற்சாகத்தின் விலளவால் 

ஒவ்தவாருவரும் ஒரு எம்.ஜி.ஆலை கபாைகவ 

வசனங்கலளப் கபசிக் தகாண்டும்  பாடல்கலளப் 

பாடிக் தகாண்டும் திலையைங்கில் இருந்து தவளிகய 

வருகின்ைனர். அவர்களுக்கு இருக்கும் உற்சாகம் ஒரு 

ததாற்று கநாய் கபாை ஒருவரிடமிருந்து 

மற்தைாருவருக்கு ததாற்றிக் தகாள்கின்ைது. இந்த 

உற்சாக கபாலதயும் இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் 
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எம்.ஜி.ஆர். படம் பார்க்க  தூண்டுகிைது. 

மீனவநண்பன், படககாட்டி படங்களின் 

உலையாடல்கள்  எம்.ஜி.ஆருலடய திலையுைக 

தவற்றிக்கும் அைசியல் தவற்றிக்கும் உறுதுலையாக 

அலமந்தலதக் காண்கிகைாம்.  

 

. 
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4. படககோட்டி மீனெ நண்பன் போடல்களின்  

ஒப்பீடு  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். நடித்த படககாட்டி, மீனவ நண்பன் 

ஆகிய   இைண்டு படங்களும் சிைப்பான 

பாடல்கலளக் தகாண்டலவ. இைண்டுகம ஒகை 

கலதக்களத்லத தகாண்டலவ என்பதாலும் 

இைண்டுகம மீனவர்களின் வாழ்க்லக சிைப்பாக 

அலமய கவண்டும் என்ை கநாக்கத்துடன் 

எடுக்கப்பட்டலவ என்பதாலும் இைண்டிலும் 

அவர்களின் ஏழ்லம, அவர்களின் பரிதாப நிலை 

ஆகியலவ முதல் பாடல்களில் தவளிப்பட்டிருக்கும்.  

மீனெரின் கதசிய கீதம்  

 படககாட்டி படத்தில் வாலி எழுதிய “தலை கமல் 

பிைக்க லவத்தான் - எங்கலளத் தண்ணீரில் பிலழக்க 

லவத்தான்” எனத் ததாடங்கும்  பாடல் மீனவர்களின் 

கதசியகீதம் என கபாற்ைப்படுகிைது. இப்பாடல்  

அவர்களின் ஏழ்லம நிலைலய மிகச்சரியாக 

புைப்படுத்தியது. மீனவ நண்பன் படத்தில் இது 

கபான்ைததாரு  பாடல் இடம்தபைவில்லை.  

 “கசர கமல் இருக்க செத்தோன் -வபண்கசளக் 

 கண்ணீரில் குளிக்க செத்தோன்”  
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என்று பல்ைவியில் இடம் தபற்ை கலையில் வாழும் 

தபண்களும் கண்ணீகைாடு தங்கள் கைவன்மார் 

உயிருடன் திரும்ப கவண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக் 

தகாண்டிருப்பலத உைர்த்தின.  

 “ஒரு நோள் கபோெோர் ஒரு நோள் ெருெோர்  

 ஒவ்வெோரு நோளும் துயரம்  

 ஒரு ேோண் ெயிற்சை ெளர்ப்பெர் உயிசர  

 ஊரோர் நிசனப்பது சுலபம்”  

என்ை வரிகள் கடற்கலைகயாைத்தில் வாழும் 

மீனவர்கள் அலை கடலில் படகில் கபாய் 

மீன்பிடிக்கும் உயிருக்கு ஆபத்தான கவலையில் 

ஈடுபடுகின்ைனர். ஆனால் தலையில் வாழும் 

மனிதர்கள் மீனவர்களின் உயிருக்கு இருக்கும் 

ஆபத்லத புரிந்து தகாள்ளாமல் குலைந்த விலைக்கு 

மீலன வாங்குவலதயும்  சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. 
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கடலில் தசல்லும் மீனவர்களுக்கு  

 “வெள்ளி நிலோகெ விளக்கோய் எரியும்  

 கடல்தோன் எங்கள் வீடு 

 முடிந்தோல் முடியும் வதோடர்ந்தோல் வதோடரும்  

 இதுதோன் எங்கள் ெோழ்க்சக”  

என்ை வரிகள் கடலுக்கு கபாகவார் திரும்பி 

உயிகைாடு வருவர் என்ை நிச்சயம் இல்லை என்ை 

அவை நிலைலய எடுத்துலைக்கின்ைது. இன்லைக்கு 

தமிழக மீனவர்கள் கடலின் மர்மம்  மட்டுமின்றி 

இைங்லக  கடற்பலடயினரின் அச்சுறுத்தலும் 

கசர்ந்து  மிைட்டுகிைது. அதிகாலையில் கலையில்  

வந்து காத்திருக்கும் தபண்கள் மீனுக்காக மட்டும் 

காத்திருப்பதில்லை கைவன் உயிகைாடு திரும்பி 

வருகின்ைானா என்ை ஆவலுடன் காத்திருக்கின்ைனர்.  

ஆளுங்கட்சியின்  அரோேகமும் அதிமுக வதோண்டர்களும்  

 மீனவ நண்பன் படத்தில் இதுகபான்ைததாரு 

ததாழில் ரீதியான பாடல் இடம் தபைவில்லை. 

மாைாக தபாதுவான ஏலழகளின் பிைச்சிலன குறித்து 

பாடல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. மீனவ நண்பன் படம் 

எடுக்கப்பட்டு வரும் கவலளயில் அண்ைா திமுக 

கட்சி ததாடங்கி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் 

சட்டமன்ை கதர்தலுக்குத் ததாண்டர்கள்  தயாைாகிக் 

தகாண்டிருந்தனர்.  ஊழைற்ை நிர்வாகத்லத 

எம்.ஜி.ஆர். தருவார் என்ை நம்பிக்லககயாடு 

அவர்கள் காத்திருந்தனர்.  

 ஆளும் கட்சியான திமுக தன்னுலடய சகை 

அதிகாைங்கலளயும் பயன்படுத்தி அதிமுக 
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ததாண்டர்கலள ஒடுக்கியது. தசயல்பாட்லட 

முடக்கியது. வந்தது. தபாய் வழக்கு கபாட்டு காவல் 

நிலையத்தில் அலடத்து லவத்து அடித்து உலதத்தது. 

திமுகவில் அப்கபாது ஊழல்  மலிந்துவிட்டது. 

மக்கள் தவறுப்பு அதிகமாயிற்று. எம்.ஜி.ஆலையும் 

அவருலடய அண்ைா திமுக கட்சிலயயும் கநரில் 

எதிர்க்காமல் அந்தச்  சூழ்நிலையில் திமுகவினர் 

கவறு பை குறுக்கு வழிகலளயும் லகயாண்டனர். 

இதனா  இக்கருத்லத லமயமிட்ட பாடைாக மீனவ 

நண்பன் படத்தில்   

 “கநருக்குகநரோய் ெரட்டும்  

 வநஞ்சில் துணிவிருந்தோல்  

 என் ககள்விக்கு பதிசல தரட்டும்  

 கநர்சம திைமிருந்தோல்”  

 என்ை பாடல் இடம்தபற்ைது.  மீனவர் பிைச்சலன 

என்றில்ைாமல் தபாதுவாக ஏலழ மக்களின் 

தகாடுலம உலழப்புக்ககற்ை ஊதியம் இல்ைாத 
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நிலை இப்பாடலில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.  

 “பட்டினியோல் தினம் ஒட்டிய ெயிறு  

 போசதயில் தவிக்குதடோ - சில 

 போவிகள் ஆணெம் பஞ்சையின்  உயிசர 

 தினம் தினம் பறிக்குதடோ”  

என்ை வரிகள் பட்டினிச்  சாவுகளின் தகாடுலமலயக்  

கண்டிக்கும் வலகயில்  எழுதப்பட்டன.  திமுகவுக்கு 

சவால் விடும் வலகயில் அண்ைா திமுகவினரின் 

கபார்க்  குைைாக இப்பாடல் ஒலித்தது.   

 “மோறினோல் மோைட்டும்  

 இல்சலகயல் மோற்றுகெோம்   

 தீசமகள் யோசெயும்  

 கூண்டிகல ஏற்றுகெோம்”  

என்ை வரிகள் ஊழல் தசய்யும் திமுகவினலை 

சட்டத்தின் லகயில் ஒப்பலடப்கபாம்  என்ை  

நம்பிக்லகலய மக்கள் மனதில் உண்டாக்கின .  

எம்.ஜி.ஆரும் போரதியோரும்  

  திமுகவினர் தபாதுவாக  பாகவந்தர் 

பாைதிதாசனின் பாடல் வரிகலள தமது எழுத்திலும் 

கவறு பை கலைப்  பலடப்பிலும் எடுத்துக் 

காட்டுவது காட்டுவது வழக்கம். பாகவந்தர் 

பாைதிதாசலன திமுகவின் பிைச்சாை கவிஞைாககவ 

அக்காைகட்டத்தில் திமுகவினர் தகாண்டிருந்தனர்.  

பாகவந்தரின் பாடல் வரிகலள எடுத்துக் காட்டாமல் 

நாவைர் தநடுஞ்தசழியகனா கபைாசிரியர் 

அன்பழககனா கமலடகளில் தன் கபச்லச முடித்தது 
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கிலடயாது. ஆனால்   அதிமுக ஆைம்பித்ததும்  

பாைதியாரின் வரிகலளயும்   பயன்படுத்தும்படி 

பாடைாசிரியர்களிடம் எம்.ஜி.ஆர். ககட்டுக் 

தகாண்டதனால்    பாைதியாரும் புத்துைர்வு 

தபற்ைார்.  

 “தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்சல என்ைோல்   

 ேகத்திசன அழித்திடுகெோம் என்று  

 தமிழ்கவி போரதி போடிய போட்சட  

 நசடமுசை ஆக்கிடுகெோம்”  

என்ை வரிகள் இடம்தபற்ைன. கர்நாடகாவில் உள்ள 

ஒரு கிைாமத்தில் இப்பாடல் வரிகளின் படப்பிடிப்பு 

நடந்ததனால் அங்கு பாைதியார் படம் 

கிலடக்கவில்லை, உடகன எம்.ஜி.ஆர். கலை 

இயக்குனர் அங்கமுத்துலவ  அலழத்து பாைதியார் 

படம்  வலைந்து தரும்படி தசால்லி அப்படத்லத 

லவத்து அங்கு கிைாம மக்கள் பாைதி விழா 

தகாண்டாடுவதாக ஒரு காட்சிலய உருவாக்கினார்.  
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  பாைதியார்  நாட்டின் சுதந்திைத்லதப் பற்றி 

எழுதியதால் அவலை காங்கிைஸ்காைர் என முத்திலை 

குத்தி  திமுக புைக்கணித்து வந்த கவலளயில் 

எம்.ஜி.ஆர். அவலை ஒரு கதசிய கவிஞர் எனப் 

கபாற்றி   அவருலடய பாடல்கலள  தன்னுலடய 

படங்களில் பயன்படுத்திக்தகாண்டார். இதனால் 

அவர்  பார்ப்பனர் மற்றும் காங்கிைஸ் அனுதாபிகளின் 

வாக்குகலளயும்  சட்டமன்ைத் கதர்தலில் தவற்றி 

தபற்ைார். எம்.ஜி.ஆர். முதல்வைானதும் பாைதியார் 

நுற்ைாண்டு விழாலவ தவகு சிைப்பாகக் 

தகாண்டாடினார். அவருலடய பலடப்புகள் 

அலனத்தும் ஆங்கிைத்தில் தமாழி 

தபயர்க்கப்பட்டன. பாைாளுமன்ைத்தில் அவருக்கு 

சிலை எழுப்பப்பட்டது.  

அதிமுகவின் இலட்சியப் பயணம்  

 அதிமுக தான் ஒரு சமூகநீதிக்கான கட்சி  

என்பலத  உைர்த்தி  ஒடுக்கப்பட்கடாரின் 

உரிலமக்குைைாக இக்கட்சி விளங்கும் என்பலத 

திலைப்படம் பார்ப்பவரின் மனதில் புரியலவக்கும் 

முயற்சியில்  

 “நீதியின் தீபங்கள் ஏந்திய சககளின்  

 லட்சியப் பயணமிது - இதில் 

 ைத்திய கைோதசன எத்தசன கநரினும்  

 தோங்கிடும் இதயமிது  

 அண்ணனின் போசதயில் வெற்றிகய கோணலோம் 

 தர்மகம வகோள்சகயோய் நோவளல்லோம் கோக்கலோம்”  
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என்ை வரிகள் அறிஞர் அண்ைாவின் பாலதயில் 

நலடகபாடும் அண்ைா திமுக சமுக நிதி கபாற்றும் 

கட்சி என்பலத உைர்த்தியது.   அதிமுக தவற்றி 

தபற்று எம்.ஜி.ஆர். முதல்வைாகப் பதவிகயற்ை பிைகு 

இப்படம் திலைக்கு வந்தது. எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் 

இப்படத்லத தம் கட்சிக்கு கிலடத்த தவற்றியாகக் 

தகாண்டாடினர்.. இதற்கு முன்பு எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கள் திமுககவ ஆதரித்தால் உங்களுக்கு 

எதிர்காைம் ஒளிமயமாக இருக்கும் என்ை கருத்லத 

எடுத்துலைத்தார். அண்ைா திமுக கட்சிலய 

எம்.ஜி.ஆர். ஆைம்பித்த பிைகு எடுக்கப்பட்ட 

படங்களில் அண்ைா திமுக உங்களுக்கு ஊழைற்ை 

ஒளிமயமான எதிர்காைத்லத அளிக்கும் என்ை 

பிைச்சாை கருத்லத எடுத்துக் கூறினார். இக்கருத்லத 

அவர் தசால்ை கவண்டியகதயில்லை. உள்ளளற்ை 

ஆட்சி தருவார் என்ை நம்பிக்லகயில் தாகன அவைது 

ைசிகர்களும் தபாதுமக்களும் அவலை கட்சி 

ததாடங்கும்படி தூண்டினர். தங்கள் பகுதியில் 

எம்.ஜி.ஆர். கட்சி தகாடி என்று தம் விருப்பத்துக்கு 

ஏற்ப ஒரு கட்சிக் தகாடிலயயும் ஏற்றினர்.  

அதிமுகவின் தவற்றி ஒரு அதிசயம் அல்ை ஆனால் 

தன ஆயுள் உள்ளவலை எம்.ஜி.ஆர். அலதத் தக்க 

லவத்தது தான் அதிசயம்.  

ஏசழ பணக்கோரர் கெறுபோடு  

 படககாட்டி படத்தில் ஏலழகள் 

பைக்காைர்கலள தவல்ைதவ முடியாது என்ை  

நம்பிக்லகயில் மீனவர்கள் எம்.ஜி.ஆர். கபச்லச 

ககட்காமல் நீை கமகத்தின் நிபந்தலனகளுக்குக் 

கட்டுப்பட்டு படலக எடுத்துக் தகாண்டு கடலுக்கு 

கபாய் விடுவார்கள். அப்கபாது ஒரு முதியவர் 
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மனச்கசார்வுடன் எம்.ஜி.ஆரிடம்  ‘கடவுள் 

அவங்களுக்கு எல்ைாம் தகாடுத்திருக்கிைான், நமக்கு 

என்ன தகாடுத்திருக்கிைான்’ என்று தசால்லி விட்டுச் 

தசல்வார். அவர்ககளாடு கமாதி கமாதி தவற்றி தபை 

இயைாது என்ை இயைாலமலய  முதியவரின்  

வார்த்லதகள்  தவளிப்படுத்தும். எம்.ஜி.ஆர். 

பாடைாக  

 “வகோடுத்தவதல்லோம் வகோடுத்தோன்  

 அென் யோருக்கோகக் வகோடுத்தோன்  

 ஒருத்தருக்கோ வகோடுத்தோன் இல்சல  

 ஊருக்கோகக் வகோடுத்தோன்”  

என்ை பல்ைவியுடன் கூடிய சமத்துவம் பற்றிய 

சிைப்பான பாடல் ஒன்ைாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும். 

இப்பாடலில் இவ்வுைகின் தசல்வங்கள் அலனத்து 

மனிதருக்கும் தபாதுவானலவ என்ை  சித்தாந்தத்லத 

எடுத்துலைக்கும். தனிநபர் தபாருள் குவிப்லபக் 
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கடுலமயாக எதிர்க்கும். ஏைத்தாழ இதற்கு நிகைான 

ஒரு பாடைாக  ஆனால்  ஏலழ பைக்காைன் என்ை 

கவற்றுலம இப்கபாது கிலடயாது எல்கைாரும் சமம் 

என்ை கருத்லத வலியுறுத்தும் வலகயில் மீனவ 

நண்பன் படத்தில்  

 “பட்டத்து ரோேோவும் பட்டோள சிப்போயும்  

 ஒன்ைோன கோலமிது  

 என் மோமனோகர ெழி மோறினோகல  

 உங்க மரியோசத என்னோெது”  

என்ை பாடல் காட்சி அலமக்கப்பட்டது. 

இவ்விைண்டு பாடல்களுக்கும் இலடயிைான 

கவறுபாடு என்னதவன்ைால் படககாட்டியில் 

பைக்காைனுக்கு முன்பு ஏலழயின் உறுதிப்பாடு 

தநாறுங்கிவிடும் என்ை இயைாலம நிலை 

சுட்டப்பட்டிருக்க, மீனவ நண்பன் படத்தில் வரும் 

பாடல் முடியும் என்ை உறுதியான நம்பிக்லகலய 

புைப்படுத்துகிைது.  இைக்கமற்ை பைக்காைர் முன்பு 

அவலைகய ககலி தசய்யும் பாடைாக 

அலமந்துள்ளது.. இதுகவ காங்கிைஸ்  மற்றும் திமுக 

என்ை எதிர்க்கட்சிகள் ஆட்சியின்கபாது எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்த பாடல் காட்சிகளில் கவறுபாடு என்று 

குறிப்பிட்டுச் தசால்ைைாம். 

 எம்.ஜி.ஆர். தன் படங்களில் காங்கிைஸ் 

கட்சியின் ஆட்சிலய எதிர்த்தார். ஆனால் அதிமுக 

ததாடங்கிய பிைகு திமுக ஆட்சிலய மிகக் 

கடுலமயாக எதிர்த்தார். காைைம் காங்கிைஸ் கட்சிலய 

எதிர்க்கும் கபாது அவர் திமுகவின் உறுப்பினைாக 

இருந்தார். ஆனால் திமுக ஆட்சிலய எதிர்க்கும் 

கபாது அவர் அண்ைா திமுகவின் தலைவர்.  
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 பைக்காைப் தபண்லை திருமைம் 

தசய்துதகாண்டு அவளுலடய வீட்டில் ஆைத்தி 

எடுத்து வைகவற்கப்பட்டு வந்திருக்கும்கபாது 

தன்னுலடய மாமனாரின் அட்டகாசத்லதப் 

தபாறுத்துக்தகாள்ள முடியாமல் அவலைப் பார்த்து 

எதிர்ககள்வி ககட்பதாக முதல் காட்சியில்  

 “மோமோ    உங்க முன்கனற்ைம் எங்கள்  

 கண்ணீரில் தோன் ெந்தது     

 அட ரோமோ உண்சம வைோன்னோகல ககோபம் 

 என் கமகல ஏன் ெந்தது?”  

என்று ககட்கிைார். அடுத்து தனக்கிருக்கும் மக்கள் 

தசல்வாக்லக பற்றி தபருலமயாக 

எடுத்துலைக்கிைார். பைத்தால் எலதயும் சாதிக்கைாம் 

என்று நிலனப்பது தவறு அன்பான உள்ளங்களின் 

ஆதைவால் மட்டுகம உயர் நிலைலய அலடய 

முடியும் என்ை  கவறுபாட்லட இவ்வரிகள் 

உைர்த்துகின்ைனர்.  

 “நீ வகோண்ட நோணயம் பூட்டிய வீட்டுக்குள் 

 சிசையோய் இருக்குதய்யோ 

 நோன் வகோண்ட நோணயம் நோட்டிலும் வீட்டிலும் 

 நிசைெோய் இருக்குசதயோ” 

இப்படம் எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைான பிைகு 

திலைக்கு வந்ததால் முன்பு ககாட்லடயில் ஆட்சி 

தசய்த  திமுகவின் அதிகாைம் மக்களின் அன்புக்கு 

முன்னாள்  தூள் தூளாகிப்  கபானலத 

சுட்டிக்காட்டுகின்ைன.  
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 “ககோட்சட கட்டி வகோண்டோட்டம் கபோட்ட 

 கூட்டங்கள் என்னோனது 

 பல ஓட்சட கண்டு தண்ணீரில் மூழ்கும் 

 ஓடங்கள் கபோலோனது” 

திமுகவின் வளர்ச்சிக்கு உதவிய எம்.ஜி.ஆலை 

கருைாநிதி கட்சிலயவிட்டு  தவளிகயற்றிய நன்றி 

தகட்ட தசயலை சுட்டிக்காட்டுவதாக 

 “ஏற்றிய ஏணிசய தூற்றிய கபருக்கு 

 இதுதோன் போடசமயோ 

 நோவனன்ன  வைோல்ெது  நோட்டினில் நடப்பது  

 கண்வகோண்டு போருசமயோ” 

என்ை வரிகள் அலமந்தன.  

  இப்பாடல் வரிகள் அதிகாைமிக்க திமுகவினர் 

தசய்யும் அைாேகம் ஊழலும், அட்டூழியங்களும் 
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ஆட்சியில் ஒரு முடிவுக்கு தகாண்டு வைப்படும் என்ை 

உறுதிலய மக்களுக்கு அளிக்கும் வலகயில் ஒரு 

கதர்தல் பிைச்சாை பாடைாககவ அலமந்தது.  

 படககாட்டி படத்தில்  இடம்தபற்ை 

“தகாடுத்தததல்ைாம் தகாடுத்தான்” பாடல் கவறு ஒரு 

படத்துக்கு எழுதப்பட்டது என்றும் எம்.ஜி.ஆர். பாட்டு 

மிகச்சிைப்பாக இருப்பலத கண்டு தன்னுலடய இந்த 

படத்துக்கு பயன்படுத்திக் தகாண்டார் என்றும் 

தசால்வதுண்டு. இப்பாட்டு  எழுதப்பட்ட 

சூழ்நிலைலய வாலி ஒரு கபட்டியில் விவரித்தார். 

படப்பிடிப்பு நிலையத்தில் நண்பகல் உைவின்கபாது 

எம்.ஜி.ஆர். வாலிலய அலழத்து அவருக்கு பாயாசம் 

தகாடுத்தார். அதலனப் தபற்றுக் தகாண்டு தவளிகய 

வந்து ஓரிடத்தில் சாவகாசமாக உட்கார்ந்தபடி  வாலி 

அந்த பாயாசத்லத பருகிக் தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது 

அவ்வழியாகச் தசன்ை ஒரு பணியாளலைப் பார்த்து 

வாலி மகிழ்ச்சிகயாடும் தபருமிதத்கதாடும் ‘எனக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். பால்பாயாசம் தகாடுத்தார்’ என்று 

கூறினார், அப்பணியாளர் ‘உங்களுக்கு மட்டுமா 

தகாடுத்தார்  அவர் ஊருக்கக குடுத்தார்’ என்று 

தசால்லி விட்டு கபாய்விட்டார். பணியாளர் தசான்ன 

இந்த வாக்கியத்தில் இருந்துதான் , 

 “வகோடுத்தவதல்லோம் வகோடுத்தோன் 

 அென் யோருக்கோகக் வகோடுத்தோன் 

 ஒருத்தருக்கோ வகோடுத்தோன் இல்சல 

 ஊருக்கோகக் வகோடுத்தோன்”  

என்ை பல்ைவி பிைந்தது என்று வாலி ததரிவித்தார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு   காங்கிைஸ்   ஆட்சிக்   காைத்தில்  
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எழுதப்பட்ட பாடல்களில் கம்யுனிசச் சிந்தலனகள்  

அதிகம்  இடம் தபறும். திமுக ஆட்சிக் காைத்தில் 

எழுதப்பட்ட பாடல்களில் இலவ சற்று குலைவாக 

இருக்கும்.   

கோதல் போடல்கள்  

 படககாட்டி, மீனவ நண்பன் ஆகிய இைண்டு 

படங்களிலும் காதல் பாடல்கள் இடம் தபற்ைன. 

படககாட்டி படத்தில் “ததாட்டால் பூ மைரும்” என்ை 

பாட்டும், “நான் ஒரு குழந்லத நீ ஒரு குழந்லத” என்ை 

பாட்டும் எம்.ஜி.ஆரும் சகைாோகதவியும் தனித்து 

சந்தித்து பாடும் பாடல்களாக அலமந்தன. மீனவ 

நண்பன் படத்தில்  

 “கண்ணழகு சிங்கோரிக்கு விழி இரண்டில் 

 கண்ணி செத்கதன் 

 கோதலுக்கு சீதனமோய் இதயத்சதகய 

 வகோண்டு ெந்கதன்”  
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என்ை பாட்டும்  ைதாவின் கனவில் ைாோ ைாணி 

கவடத்தில் பாடுவதாக அலமந்த “தங்கத்தில் முகம் 

எடுத்து சந்தனத்தில் உடதைடுத்து” என்ை பாட்டும் 

காதல் பாடல்களாக அலமந்தன. தநருக்கடி நிலைப் 

பிைகடனம் தசய்யப்பட்ட காைதமன்பதால் மீனவ 

நண்பன் படத்தில் வரும் காதல் பாடல்களில் 

காட்சிகளில்  காதைரிலடகய  தநருக்கம் 

காட்டப்படவில்லை. கண்ைழகு சிங்காரிக்கு, விழி 

இைண்டில் கண்ணி லவத்கதன் என்ை பாடலில் ைதா 

மீன்பிடிக்கச் தசன்ை எம்.ஜி.ஆருக்கு உைவு தகாண்டு 

வருவதாக காட்சி அலமக்கப்பட்டிருந்தது. 

ஏற்தகனகவ உரிலமக்குைல் படத்தில்  கழனியில் 

உழுதுதகாண்டிருக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கு சாப்பாடு 
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தகாண்டு கபாகும் ைதா பாடுவதாக அலமந்த  

 “கல்யோண ெசளகயோசை வகோண்டு  

 கோற்கை நீ  முன்னோடி வைல்லு   

 பின்னோடி நோன் ெோகரன் என்று    

 கண்ணோளன் கோகதோடு வைோல்லு”  

தபண்களிலடகய மிகுந்த வைகவற்ப்லப 

தபற்றிருந்தது. அதுகபாை மீனவ நண்பன் 

படத்திலும் கடலில் மீண் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ைதா உைவு தகாண்டு வரும் 

இப்பாடல் இடம் தபற்ைது. இலவ இைண்டும் 

தபண்கலள மிகவும் கவர்ந்தன. வாக்குகலளயும் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அள்ளித் தந்தன.  

 மீனவ  நண்பன் படத்தில் வரும் கனவு 

பாட்டுக்கு  ஒரு வைைாறு உண்டு. இப்பாடல் முதலில் 

படத்தில் இடம் தபைவில்லை, படத்தில் ஒரு கனவு 

பாட்டு லவக்கும் திட்டமும் இயக்குனருக்கு 

இல்லை. படத்தின் அலனத்து பாடல்களும் எடுத்து 

முடிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு நாள் கவிஞர் 

முத்துலிங்கம் எம்.ஜி.ஆலை வந்து பார்த்தார். மீனவ 

நண்பன் படப்பிடிப்பில் இருந்ததனால் இந்த 

படத்தில் நீங்கள் எந்த பாட்டு எழுதி இருக்கிறீர்கள் 

என்று ககட்டார், படத்தில் நான் எதுவும் 

எழுதவில்லை என்ைார். உடகன ஸ்ரீதலை அலழத்து 

இவருக்கு ஒரு பாடல் எழுத வாய்ப்பு தகாடுங்கள் 

என்ைார். எல்ைா பாடல் காட்சிகளும் எடுத்து 

முடிந்துவிட்டன, பாட்டு லவக்கக் கூடிய சூழ்நிலை 

எதுவும் கலதயில் இல்லைகய என்ைார் ஸ்ரீதர். அதற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். கனவுப் பாட்டுக்கு என்ன சிச்சுகவஷன்? 
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ைதா கனவு காண்பதாக ஒரு காட்சிலய லவயுங்கள் 

என்ைார். முத்துலிங்கம் அவர்களிடம் நீங்கள் ஒரு 

பாட்டு எழுதிக் தகாடுங்கள் என்று தசால்லிவிட்டார். 

இந்த பாட்டு எழுதுவதற்கு 5000 ரூபாய் பைமும் 

தைப்பட்டது என முத்துலிங்கம் தன் உலைகளிலும் 

ததரிவித்துள்ளார். அவ்வாறு எழுதப்பட்ட பாடல் 

தான்  

 “தங்கத்தில் முகவமடுத்து  

 ைந்தனத்தில் உடவலடுத்து  

 மங்சக என்று ெந்திருக்கும் மலகரோ 

 நீ மோசல கநர வபோன் மஞ்ைள் நிலகெோ”  

எனத் ததாடங்கிய பாடல். இைக்கிய நயம் தசறிந்த 

பாடல். இப்பாடல் ைதா எம்.ஜி.ஆரிடம் தன்னுலடய 

பிைந்த நாளுக்கு கநரில் வந்து வாழ்த்து ததரிவிக்க 

கவண்டும் என்று ககட்டுக்தகாண்டு அலழப்பிதழ் 

தகாடுத்துவிட்டு வந்த பிைகு  எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி 

கனவு காண்பதாக எடுக்கப்பட்ட காட்சியில் 
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இடம்தபற்ைது.   பாடல் காட்சி விலைவாக 

எடுக்கப்பட்டது.  

ஏன் வதோடக் கூடோதோ? 

 படககாட்டி படத்தில் இடம்தபற்ை இைண்டு 

காதல் பாடல்களும் ைசிகர்களிடம் நல்ை 

வைகவற்லபப் தபற்ைன. குறிப்பாக “ததாட்டால் பூ 

மைரும்” என்ை பாடல்  இலளஞர்கள் இலடகய 

மிகுந்த வைகவற்லபப் தபற்ை பாடைாக   அலமந்தது. 

இப்பாடல் எடுக்கப்பட்ட காைகட்டத்தில் இளம் 

ஆண்களும் தபண்களும் ஒருவலை ஒருவர் ததாட்டுப் 

கபச கூடாது என்ை கட்டுப்பாடு நிைவியதால் 

சகைாோகதவிலய பார்க்க வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

ஆவகைாடு வந்து   ததாட முயலும் தபாது  

சகைாோகதவி விளகிதகால்வார். உடகன எம்.ஜி.ஆர். 

கவதலன நிைம்பிய முகத்துடன், ‘ஏன் 

ததாடக்கூடாதா’ என்று ககட்பார். அதற்குப் 

பதிைளிக்கும் வலகயில் சகைாோகதவி ததாட்டால் பூ 

மைரும், ததாடாமல் நான் மைர்ந்கதன்  எனப் 

இப்பாடலைப் பாடத் ததாடங்குவார்.  
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 ஏன் ததாடக்கூடாதா என்ை வசனம் 

இக்காட்சிக்கு மகுடமாக அலமந்தது.  இப்பாட்டின் 

பல்ைவி பாடப்படும் கபாது எவ்விதப் பின்னணி 

இலசயும் இருக்காது ஒருவலை ஒருவர்  ததாடும்  

காட்சி தட்டும் காட்சியாக அலமக்கப்பட்டு அந்த 

ஓலச மட்டுகம இடம்தபற்ைது. பாடல் 

முடியும்கபாது சகைாோகதவியும் எம் ஜிஆரும் மாறி 

மாறி தட்டினாலும் கலடசியில் சகைாோகதவிலயத்  

தட்ட விடாமல் எம்.ஜி.ஆர். அவர் லகலயப் பிடித்துக் 

தகாள்வதாக பாடல் முடிந்தது.  . இப்பாடல் காட்சி 

ககைளாவில் உள்ள ஆைம்புழா அலைக்கட்டில் 

எடுக்கப்பட்டது.  இப்பாடல்  முழுக்க தவளிப்புைப் 

படப்பிடிப்பில் எடுக்கப்பட்டதாகும்.  

பெளக்வகோடிகய  ெோ 

 இைண்டு குப்பங்களும் ஒன்று கசை கவண்டும் 

என்ை கநாக்கத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தாத்தா கவடம் 

கபாட்டு  சுைா மீன் குப்பத்தின் தலைவர் வீட்டில் 

இருப்பார். அங்கு தன் காதலி சகைாோகதவியுடன் 

கபச  முடியாமல் முதியவர் கவடம் தலடயாக 

இருக்கின்ைது  என்று எம்.ஜி.ஆர். கவலைப்படுவார்.  

மாணிக்கத்லதக் காைாமல் தவிக்கும் சகைாோகதவி 

தூங்காமல் விழித்திருப்பது கண்டு அவரிடம் 

மாணிக்கம் தான் முதியவர் கவடம் கபாட்டு இந்த 

வீட்டில் தங்கி  இருக்கிைார் என்பலத  

தவளிப்படுத்துவதற்காக வீட்டுக்கு பின்புைம் உள்ள 

இடத்திற்கு வந்து  

 “நோன் ஒரு குழந்சத 

 நீ ஒரு குழந்சத  

 ஒருெர் மடியிகல ஒருெரடி  
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 நோள் ஒரு கமனி வபோழுவதோரு ெண்ணம்  

 ஒருெர் மனதிகல ஒருெரடி”  

என்ை பாடலைப் பாடுவார். முதிகயார் கவடம் 

கலைந்து அழகான கதாற்ைத்துடன் எம்.ஜி.ஆலைப் 

பார்த்த சகைாோகதவி  அகமகிழ்ந்து கபாவார். 

இப்பாடல் எம்.ஜி.ஆர். மட்டும் பாடுவதாக 

இருக்கும்  

 “பெழக் வகோடிகய ெோ  

 சிந்தோமணிகய ெோ  

 மணிகமகசலகய ெோ   

 மங்கம்மோகெ ெோ”  

என்ை வரிகளில் உள்ள எளிலமயும்   

தபாருண்லமயும் படம் பார்க்கும் தபண்களின் 

உள்ளத்லதக் கவர்ந்தன.  



Tamil Heritage Foundation International

121 
 
 “கநற்வைோரு கதோற்ைம் இன்வைோரு மோற்ைம்  

 போர்த்தோல் போர்செக்கு வதரியோது  

  வதோடங்கிய போசதயில் வதோடர்ந்து ெரோமல் 

 தூரத்தில் நின்ைோல் புரியோது”   

என்ை வரிகள் அழகான இலளஞனாக இருந்த 

எம்.ஜி.ஆர். முதியவைாக மாறுகவடம் கபாட்டு 

இைட்சியப் பாலதயில் ததாடர்ந்து  தசல்வலத 

சகைாோகதவிக்கு உைர்த்துவதாக அலமந்தன. காதல் 

பாட்டிலும் தனது இைட்சியத்லத எம்.ஜி.ஆர். 

மைக்கவில்லை. பாடல் முடிவில் இக்கருத்லத 

சகைாோகதவியிடம் வசனமாகவும் எம்.ஜி.ஆர். 

எடுத்துலைப்பார். இப்பாடலின் படப்பிடிப்பு 

நிலையத்துக்குள் எடுக்கப்பட்டதால் நல்ை 

தவளிச்சத்தில் சிைந்த  ஒளி அலமப்பில் வண்ைக் 

காட்சியாக பை வண்ைங்கள் நிலைந்த 

வண்ைக்ககாைம் ஆக எடுக்கப்பட்டிருக்கும்.  

கதோநோயகியின் தனிப்போடல் 

 படககாட்டி மீனவ நண்பன் ஆகிய இரு 

படங்களிலும் கதாநாயகிக்கு என்று தனிப்பாடல்கள்   

உண்டு. படககாட்டி எம்.ஜி.ஆரும் சகைாோகதவியும் 

சந்தித்து பிரிந்த பின்பு ஒருவலை ஓருவர் பார்க்க 

விரும்பி  அடுத்தவர் இருப்பிடத்லத கதடி வரும் 

கபாது பாடும் பாடைாக   

 “என்சன எடுத்துத் தன்சனக் வகோடுத்து  

 கபோனென் கபோனோண்டி 

 தன்சனக் வகோடுத்து என்சன  அசடயெந்தோலும்  

 ெருெோண்டி..   ஓ..ஓ..ஓ..கபோனென்  கபோனோண்டி… 
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 இந்த ெயதுக்கு ஏக்கத்சத செத்து 

 கபோனென் கபோனோண்டி.... 

 கபோனென் கபோனோண்டி 

 ஏக்கத்சதத் தீர்க்க ஏவனன்று ககட்க 

 ெந்தோலும் ெருெோண்டி.. ஓஓஓ... 

 ெந்தோலும் ெருெோண்டி.. 

 க ோய் க ோய் க ோய் 

 கபோனென் கபோனோண்டி... 

 

 வநஞ்சை எடுத்து வநருப்பினில் செத்து 

 கபோனென் கபோனோண்டி 

 நீசர எடுத்து வநருப்சப அசணக்க  

 ெந்தோலும் ெருெோண்டி.. ஓ 

 ெந்தோலும் ெருெோண்டி.. க ோய் க ோய் க ோய் 

 கபோனென் கபோனோண்டி... 

 

 ஆசை மனதுக்கு ெோைசல செத்து 

 கபோனென் கபோனோண்டி 

 கபோனென் கபோனோண்டி` 

 ெோைசலத் கதடி ெோழ்த்துக்கள் போடி 

 ெந்தோலும் ெருெோண்டி.. 

 ஓெந்தோலும் ெருெோண்டி.. 

 க ோய் க ோய் க ோய் 

 கபோனென் கபோனோண்டி...”  
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என்ை  ஏக்கத்கதாடும்  எதிர்பார்ப்கபாடும்  

சகைாோகதவி பாடிக் தகாண்டு வருவார். 

கடற்கலையில் எடுக்கப்பட்ட இப்பாடல் மீனவர்கள் 

கடலுக்கு தசல்வர். அவர்கலள அனுப்பிவிட்டு 

அவர்களின் மலனவிமார்கள் திரும்பிச் தசன்று 

தகாண்டிருப்பார்கள். கடலில் தசல்லும் 

படகுகலளப் பார்த்தபடி சகைாோகதவி மட்டும் 

தனித்து நின்று கசாகக் குைலில் பாடிக் 

தகாண்டிருப்பதாக இக்காட்சி தநய்தல் திலையின் 

கருப்தபாருளான இைங்கலும் இைங்கல் நிமித்தமும்   

என்பதற்குரிய எடுத்துக்காட்டுப் பாடைாக  

அலமந்திருந்தது.  

எம்.ஜி.ஆருக்கு ெோத்தியோரோன லதோ 

 மீனவ நண்பன்  படத்தில்  கவறு யாரும் பாட 

இயைாத வலகயில் எடுத்த எடுப்பிகைகய  வாணி 

தேயைாமன்   உச்சஸ்தாயியில் ததாடங்கிப் பாடிய  
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 “வபோங்கும் கடகலோசை 

 தண்ணீரிகல ஓடங்கசள தோலோட்டகெ 

 வகோஞ்சும் தமிகழோசை 

 

 பச்சைக்கிளி ஒரு கதோணியில் 

 பக்கம் ெரும் அதிகோசலயில் 

 மன்னென் ஓடம் போர்த்தகதோ 

 மயக்கம் வகோண்டு ஆடுகதோ ? 

 ைோதசன வைய்சகயில் கைோதசன கதோன்றினோல் 

 மயங்குெகதகனோ ?? 

  

 வெள்ளி அசல ெந்து கமோதலோம் 

 வைல்லும் ெழி திசை மோைலோம் 

 வபோன்மசலக்கோற்று வீசினோல் 
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 படகு தோளம் கபோடலோம் 

 நீரசல கமசடயில் 

 மீனென் நோடகம் நடிப்பது கமகனோ?” 

 என்ை  பாடல் தனிப் பாடைாக ைதா பாடுவதாக 

இடம்தபற்ைது. இப்பாடலில் எம்.ஜி.ஆர். இருக்கும் 

படககாடு தன் படலகயும் இலைத்து கட்டியவர்  

எம்.ஜி.ஆலை பார்த்து  “தசால்லித் தை ஒரு வாத்தியார் 

, என்லனவிட இங்கு கவறு யார்” என்று ககட்டுப் 

பாடும்கபாது  திலையைங்கில் ைசிகர்கள் ஆைவாரித்து 

லக தட்டுவார்கள்.  எம்.ஜி.ஆலை அலனவரும் 

வாத்தியார் என்று  அலழக்கும் கபாது ‘இங்கக 

பாடம் தசால்லித் தரும் வாத்தியார் என்லனத் தவிை   

கவறு யார்’ என்று ைதா ககட்டது  ைசிகர்கள் மத்தியில் 

மிகுந்த ஆைவாைத்லத ஏற்படுத்தியது.  இது காதல் 

பாடைாக இருந்ததனால் வாத்தியாருக்கு 

வாத்தியாைாக  ைதாலவப் பார்த்து ைசித்தனர்.  

கெர்ச்சிப் போடல் 

 படககாட்டி படத்தில் சகைாோகதவிக்கு ஒரு 

கவர்ச்சி நடனப் பாடலும், எம்.ஜி.ஆர். வலளயல்  

வியாபாரியாக மாறு கவடமிட்டு வந்து பாடும் 

பாடல்களும் இடம்தபற்ைன. இது கபான்ை 

பாடல்கள் மீனவ நண்பன் படத்தில்  

இடம்தபைவில்லை.  படககாட்டியில் நீைகமகமாக 

நடிக்கும் நம்பியாரின் துலைவியாக தேயந்தி 

நடித்திருப்பார். அவலை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் 

வலகயில் நடனம் ஆடும் ஒரு பாடல் காட்சி 

இடம்தபற்ைது. அத்துடன் நம்பியாருக்கு 

சகைாோகதவி மீதிருக்கும் கமாகத்லதயும் 

உைர்த்தும் வலகயில் இப்பாடல் காட்சி அலமந்தது.  
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 “அழகு ஒரு ைாகம் ஆலச ஒரு தாளம்” என்று 

பாடி ஆடும் கபாது தேயந்திலயப் பார்க்க 

நம்பியாருக்கு சகைாோகதவி கபாை கதான்றும். 

எனகவ சகைாோகதவி  நீண்ட பாவாலட சட்லட 

அணிந்த கவர்ச்சி உலடயில் தன் முன்கன ஆடுவதாக 

நம்பியார் கற்பலன தசய்வதாக இப்பாடல் காட்சி 

இடம்தபற்ைது.  தேயந்தி  கசலை கட்டிய 

கதாற்ைத்தில் ஆடுவார். சகைாோகதவிக்கு இந்தப் 

பாடல் காட்சியில் மட்டும் கசலைக்கு பதிைாக 

நீண்ட பாவாலட சட்லட வழங்கப்பட்டிருக்கும 

மோறுகெடப் போட்டு  

 சினிமாவில் மாறுகவடம் கபாடுவது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகவும் விருப்பமானது. கவடப் 

தபாருத்தம் கன கச்சிதமாக இருக்கும்படி அக்கலை 

எடுத்துக்தகாள்வார். படககாட்டியில்  வலளயல் 

தசட்டியாக வருவார்.  எம்.ஜி.ஆர். தலையில் 

தகாண்லடயும் தநற்றியில் தபரிய நாமமும், 
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முகத்தில்  தபரிய மீலசயும்  தபரிய  ததாந்தியும் 

லவத்துக்தகாண்டு வலளயல் தபட்டிலய சுமந்து 

தகாண்டு நிலைய கண்ைாடி வலளயல்கலள சைமாக 

ககார்த்து லககளில் மாட்டியபடி முதைாளி நீை 

கமகத்தின் பங்களாவுக்கு வருவார். அங்கு  

மைப்தபண்ைாக சிலை லவக்கப்பட்டிருக்கும் 

சகைாோகதவிலயப் பார்த்து  தன வருலகலய உறுதி 

தசய்வார்.  சிக்கலில் இருந்து மீட்டு  காப்பாற்றி  

அலழத்துச்தசன்று விடுவார் என்ை நம்பிக்லக 

ஊட்டும் வலகயில்  இப்பாடல் காட்சி 

இடம்தபற்ைது. இப்பாடல் அலனத்து 

தைப்பினலையும் உற்சாகப்படுத்திய அழகான  

பாடைாகும்.  

 “கல்யோணப் வபோண்ணு கண்ணோன கண்ணு  

 வகோண்டோடி ெரும் ெசளயல் - அம்மோ 

 பூகெோடு ெருகம வபோட்கடோடு ெருகம  

 சிங்கோரத் தங்க ெசளயல்  

 ெங்கி ெசளயல் ைங்கு ெசளயல்  

 முத்து முத்தோன ெசளயலுங்க” 
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எனத்ததாடங்கும் இப்பாடலில்  

 “அத்தோனின் கோதல்   முத்தோமல் இருந்தோல்     

 பித்தோக வைய்யும் ெசளயல்”  

என்ை வரிகள் இலளஞர்கலள கவர்ந்தன.  

 “சித்தோசன உடம்பு    ெத்தோமல்   இருந்தோல்  

 ஒத்தோசை வைய்யும் ெசளயல்”  

என்ை வரிகள் வயதானவர்கலளப் பற்றியும் 

இடம்தபற்ைன. மாமியார் மருமகள் இக்காட்சியில் 

இடம்தபறுவதாகக் காட்டப்படும்  

 “வபோண்டோட்டி புருஷன் வரண்டோக இருந்தோல்  

 மூனோகச் வைய்யும் ெசளயல்” 

என்ை வரிகள் கிைாமத்து மக்களின் ஆதைலவப் 

தபற்ைன. 

நிசைவு  

 படககாட்டி, மீனவ நண்பன் ஆகிய  இைண்டு 

படங்களிலும்  ேனைஞ்சகமான பாடல்களாக இருந்து 

மக்கலளக் கவர்ந்தன. மீனவ நண்பலன விட 

படககாட்டி பாடல்கள் மக்கலள மிகவும் கவர்ந்தன. 

தனிப்பாடல் காதல் பாடல் என அலனத்து 

வலகயிலும் ைசிகர்கலள அதிகம் கவர்ந்தலவ 

படககாட்டி பாடல்களாகும். கமலும் இப்படம் 

வண்ைப்படம் என்பதாலும் மக்கள் ஆவகைாடு 

தசன்று பார்த்தனர்.  இப்படத்லத மதுலை மீனாட்சி 

திலையைங்கில் பார்த்துவிட்டு திரும்பிய ஒரு 

ைசிலகயிடம் எம்.ஜி.ஆர். படங்கள் பற்றி ககட்ட 

கபாது, அவர் குடும்பகம எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள்  
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என்ைார். அப்பா, அம்மா கைவர் சககாதைர், மாமியார் 

மாமனார் என அலனவருகம எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் 

என்ைார். கநரில் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று 

ககட்டதற்கு ‘ பைவசத்துடன் தபரிய சிரிப்பு சிரித்தார். 

முகத்தில் நாைம் தபாங்க ‘அவலை ஐந்து  நிமிடம் 

கட்டிப்பிடித்தபடி நின்றிருக்கிகைன்’. பின்பு 

வீட்டுக்கு வந்ததும் இைண்டு வாைங்கள் வலை பிைலம 

பிடித்தது கபாை இருந்தாைாம். அவருக்கு அன்று 

வலை ஒரு கவலை. ‘எம்.ஜி.ஆலை அப்படிகய தூக்கி 

தட்டாமாலை சுற்ைாமல் கபாகனாகம’ என்ைார். 

அவர் படககாட்டிலய காதல் காட்சிகளுக்காகவும் 

எம்.ஜி.ஆரின் அழகான கதாற்ைத்துக்காகவும் 

திரும்பத் திரும்பப்  பார்ப்பதாக தசான்னார். 
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இப்கபர்ப்பட்ட இைசிலககள் இருக்கும் வலையில் 

இன்னும் எத்தலன மாமாங்கம் ஆனாலும் 

எம்.ஜி.ஆர். படங்கள் திலையைங்கில் தவற்றி வசூல் 

சாதலன நிகழ்த்திக்தகாண்டு இருக்கும் என்பதில் 

ஐயமில்லை. 

 






